








جملة الكرازة - 25 مايو 2018

خالل أسبوع واحــــــــــد، بين تذكــــــــــــار 
استشهاد كاروز بالدنا مصر القديــــــس مار 
مرقس الرسولي الطاهـــــــــر والشهيد يوم 8 
مايو )30 برموده(، وتذكار نياحة القديس 

البابا أثناسيوس الرسولي حامي اإليمان القويم وصاحب 
يوم  النيقاوي  اإليمان  قانون  الكبير في وضع  الفضل 
15 مايو )7 بشنس(، خالل أسبوع واحد يمنحنا هللا 
ثالث بركات فريدة وثمينة جلبت الفرح والسعادة لجموع 

المصريين كافة، ولكنيستنا القبطية في كل مكان.
الذهبي  اليوبيل  احتفاالت  وهي  األولى:  البركة 
لتجّلي القديسة مريم العذراء على قباب كنيستها بالزيتون 
في القاهرة، وبحسب ما ذكرة السنكسار القبطي أنه في 
 2 الثالثاء  الموافق  سنة 1684ش  برمهات   24 يوم 
ابريل 1968 لميالد المسيح، وفي عهد البابا كيرلس 
جنسنا  وفخر  كلنا  سيدتنا  بدأت   ،)116( السادس 
القديسة مريم العذراء تتجلى في مناظر روحانية نورانية 
نة بِاسمها الطاهر في حدائق  على قباب الكنيسة الُمدشَّ

الزيتون في ضواحي مدينة القاهرة.
وقد توالى هذا التجلي في لياٍل متعاقبة بصورة 
لم ُيعَرف لها نظير في الشرق أو في الغرب، ويطول 
هذا التجلي في بعض الليالي إلى بضع ساعات دون 
جميع  من  البشر  من  األلوف  عشرات  أمام  توقف 
ويشيرون  بعيونهم،  يراها  والكل  واألديان،  األجناس 
إليها، ويتشفعون بها في تراتيل وابتهال ودموع وتهليل 
ترفع  حانية،  نظرة  الجوع  إلى  تنظر  وهي  وصالة، 
أحياًنا كلتا يديها لتباركهم من جميع االتجاهات... وقد 

استمر هذا التجلي أكثر من عامين. 
وفي مناسبة مرور خمسين سنة على هذا الظهور 
الكنيسة عدة احتفاالت استمرت من  أقامت  النوراني، 
الخميس 10 مايو إلى صباح األحد 13 مايو 2018، 
واشتملت على الصلوات والقداسات واستعراض شهادة 
شهود العيان في تسجيالت حية بالفيديو، مع عروض 
التي  الكنيسة  تزينت  كما  الجميلة،  الموسيقية  الكورال 
ظهرت على قبابها أم النور وكذلك الكاتدرائية المواجهة 

لها والشوارع المحيطة، ولبست أحلى الحلي.
األنبا  نيافة  االحتفاالت  هذه  على  أشرف  وقد 
الكهنة  اآلباء  مع  وتوابعها،  اسيوط  أسقف  يؤانس 
الموقرين واألراخنة والخدام والخادمات، وقد أعدوا لها 
وكذلك  الماضية.  الثالث  السنوات  مدار  على  جيًدا 
في  أنيًقا  كتاًبا  وبناتها  أبنائها  بعمل  الكنيسة  أخرجت 
الطبع واإلخراج وبثالث لغات، مع مجموعة من الهدايا 
مرور  بعد  الفريد  الحدث  هذا  تسجل  التي  المناسبة 
نصف قرن، والذي كان وما زال سبب بركة حاضرة 

في حياة كنيستنا القبطية األرثوذكسية.
مدارس  مئوية  احتفاالت  وهي  الثانية:  البركة 
األحد )1918- 2018(، والتي تأسست على أيدي 
القديس األرشيدياكون حبيب جرجس، وصارت المظلة 
وذلك  القبطية،  كنيستنا  في  المسيحي  للتعليم  األولى 
الذكر  طيب  وهو  وقتها  البطريرك  البابا  رعاية  تحت 
لجنة  شكلنا  وقد   .)112( الخامس  كيرلس  البابا 
خاصة لالستعداد لهذه المناسبة العظيمة برئاسة نيافة 
عملت  والتي  وتوابعها،  المعادي  أسقف  دانيال  األنبا 
ومن  سنوات  ثالثة  من  أكثر  مدار  على  اجتهاد  بكل 
خالل عدة لجان فرعية، على وضع منظومة احتفالية 
متكاملة. والتي بدأت بأقامة احتفالية مبهرة مساء األحد 
13 2018 وعلى مدار خمس ساعات متواصلة تحكي 
عن مائة عام في تاريخ مدارس األحد، حضرها رؤساء 
من  كبير  عدد  مع  مصر،  في  المسيحية  الطوائف 
وخدام  واألراخنة  بالبرلمان،  والنواب  والسفراء  الوزراء 

مدارس األحد القدامى، وكذلك عدد كبير من المطارنة 
واألساقفة والكهنة والرهبان، ومئات من األطفال.

وقد تخّلل االحتفالية عروض حية وترانيم تراثية 
القبطية،  باللغة  تمثيلي  ومشهد  الكورال،  فرق  من 
به طفالن،  قام  البابا  قداسة  إلى حوار مع  باإلضافة 
وذلك بجوار كلمات معّبرة قدمها نيافة أنبا سوريال أسقف 
ملبورن، والقمص يوحنا باقي، والدكتورة ماريان عازر، 
والدكتور طارق حجي، باإلضافة إلى الكلمة االفتتاحية 
التي قدمها نيافة األنبا دانيال أسقف المعادي، وكانت 
المشرفة على  اللجنة  تقريًرا شاماًل عن أعمال وجهود 

احتفال المئوية عبر أكثر من ثالث سنوات.
عن  روائي  فيلم  بعرض  االحتفالية  وُاخُتِتمت 
مدارس األحد بعنوان »مدارس الحياة«، إخراج المخرج 
القدير سمير سيف. مع ترانيم وأناشيد وشموع مضيئة 
وزهور وصور عن هذا التاريخ المجيد. وكان أجمل ما 
في الحفل أن طفلين قدما كل الفقرت بأسلوب طفولي 

جميل.
تاريخ  قيِّم عن  كتاب  بإخراج  اللجنة  قامت  كما 
مدارس األحد في مائة عام، وكتاب آخر عن الرؤية 
المستقبلية لخدمة مدارس األحد، وتستعد إلى إصدار 
هذا  عن  شاملة  موسوعة  تشكل  سوف  اخرى  كتب 

التاريخ المجيد.
لعدد  البدء  نقطة  لقد كانت هذه االحتفالية هي 
واإليبارشيات  اإلسكندرية  في  االحتفاالت  من  كبير 
سوف تستمر عبر الشهور القادمة لُتختَتم في نوفمبر 
وبحثي  علمي  بمؤتمر  وعشنا  الرب  أراد  إذا  القادم 
األحد«، من خالل عشرات من  عن »خدمة مدارس 
األبحاث والتي سوف يقدمها أساتذة ومتخصصون في 

هذا المجال، وذلك من 15-17 نوفمبر2018.
إن مدارس األحد هي حصيلة نعمة هللا، واإلبداع 
ومحبة  البطريرك،  البابا  ورعاية  خادم،  وغيرة  الكنسي، 
األراخنة، من أجل تعليم تكويني واعد وتربية حقيقية ناجحة 

في األسرة والكنيسة والمجتمع... والمجد لك يا رب.
الشهداء  جثامين  حضور  وهي  الثالثة:  البركة 
المصريين األقباط العشرين الذين ُاسُتشِهدوا على أرض 
ليبيا في فبراير2015، وكان معهم شهيد أفريقي – ُيقال 

إن اسمه ماثيو – وسوف يرجع إلى أهله وبلده غانا.
لنا في مصر وكل  لقد كان استشهادهم فاجعة 
والتي  بها،  ُقِتلوا  التي  الوحشية  الطريقة  بسبب  العالم 
التواصل  مواقع  على  وأذاعتها  الغدر  أيدي  سجلتها 
االجتماعي لبّث الخوف والرعب في قلوب المصريين 
جميًعا. إنهم شباب مصري من قرى المنيا بالصعيد، 
في  والمشاركة  العيش  للقمة  طلًبا  ليبيا  إلى  ذهبوا 
وعاشوا  بسيًطا  تعليًما  نالوا  هناك...  والبناء  العمل 

حياة بسيطة، ولكنهم كان شهـــــــوًدا جبابرة 
الغربة،  بــــــــــالد  في  وعقيدتهم  إليمانهـــــــم 
أقوى كرازه على  إلى  استشهادهم  وتحول 
في  قوًيا  سبًبا  وكانوا  كله،  العالم  مستوى 
انتشار معرفة العالم بكنيسة مصر وأصالتها وجذورها 
التاريخية والحضارية. ووقتها قامت مصر بالرد الفوري 
على معاقل اإلرهاب في ليبيا، وقام السيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بزيارتنا بالمقر البابوي للتعزية بعد أن 
اخذ ثأر المصريين من خالل قواتنا المسلحة. وانتهى 
األمر عند هذا الحد دون معرفة مقابرهم أو أين ُدِفنوا، 
في األرض أم في البحر حيث كان استشهادهم بقرب 
مياه البحر؟! وصار األمر في عداد المستحيل نظًرا 
للظروف األمنية المضطربة الموجودة في ليبيا، الجارة 

الغربية لبالدنا مصر.
ومرت السنوات حيث نتذكرهم في كل عام في 
يوم استشهادهم، بل وحسب قرار المجمع المقدس في 
مايو2017 اُعُتِبر يوم استشهادهم بمثابة عيد تذكاري 

لكل الشهداء الجدد في أي مكان.
ولكن منذ عدة أشهر فاجأتنا األخبار بأن السلطات 
تحقيقات  وبدأت  الشهداء،  مقبرة  على  عثرت  الليبية 
واسعة، بل وتم القبض على بعض مرتكبي الحادث... 
من   DNA عينات  بأخذ  الصحية  السلطات  وقامت 
ُوِجدت  التي  الجثامين  مع  ومطابقتها  الشهداء  أقارب 
في المقبرة، وتم التعرف على الشهداء بأسمائهم. وقام 
الجثامين  بعودة  انتهت  وحثيثية  متميزة  بجهود  الجمع 
في عشرين صندوًقا، يحمل كل صندوق اسم الشهيد 
المسئولة...  السلطات  بخاتم  ومختوًما  عليه  مكتوًبا 
وقمنا باستقبالهم بكل كرامة واعتزاز في مطار القاهرة 
الدولي بحضور العديد من المطارنة واألساقفة والكهنه 
المسئولين  من  ولفيف  واألراخنة  والشمامسة  والرهبان 
مكرم  نبيلة  الوزيرة  السيدة  مقدمتهم  وفي  الحكوميين، 
وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج. وقد أجرينا 
الصلوات بالطقس الفرايحي، وكان يوًما مشهوًدا مساء 
14 مايو2018، وهو عشية نياحة القديس أثناسيوس 

الرسولي حامي اإليمان القويم.
المصرية  الصحة  بوزارة  االسعاف  مرفق  وقام 
التي  الكنيسة  في  راحتهم  موضع  إلى  الجثامين  بنقل 
الرئيس  السيد  بتوجيهات  المصرية  الحكومة  تفّضلت 
في بنائها في قريتهم العور بالمنيا، لُيدَفنوا بكل كرامة، 
عن صالبة  األجيال  لكل  ُموثَّقة  حية  شهادة  ويكونوا 

اإليمان وقوته في كنيسة مصر العظيمة.
إننا أمام هذه البركات والنعم ال نملك سوى تقديم 
الشكر وتمجيد اسم هللا العظيم الذي منحنا أن نعيش 
إلى هذه الساعة، ونفرح بيده القوية وذراعه الرفيعة في 
مسيرة كنيستنا القبطية عبر تاريخها الطويل والممتد... 

إلى نهاية الزمان.
ثّمة مالحظه أخيرة: إننا نحتفل هذا العام أيًضا 
بمرور 1950 سنة على استشهاد القديس مار مرقس 
الرسول، ثم مرور 50 سنة على عودة رفاته وإنشاء 
ألعمال  نظًرا  ولكن  بالعباسية،  المرقسية  الكاتدرائية 
الكاتدرائية،  في  واإلنشائي  المعماري  والترميم  التجديد 
واحتياجها لمزيد من الوقت، تأجلت تلك االحتفالية إلى 
نوفمبر القادم لنقوم بافتتاح الكاتدرائية بعد اكتمال هذه 

التجديدات بنعمة المسيح.
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فـــي مســـاء يـــوم الثالثـــاء 2 أبريـــل 1968م، 24 برمهـــات 1684ش، 
وفـــي حبريـــة قداســـة البابـــا كيرلـــس الســـادس، ظهـــرت كليـــة الطهر والقداســـة 
ســـيدتنا والـــدة اإللـــه القديســـة العذراء مريـــم، وتجّلت في مناظـــر نورانية فوق 
قبـــاب كنيســـتها بالزيتـــون. وقد توالى هذا التجلي فـــي لياٍل متعاقبة بصورة لم 
ُيعـــَرف لهـــا نظيـــر فـــي الشـــرق أو في الغرب، وقد رآها اآلالف من الشـــعب، 
وتصـــدر الحـــدث العديـــد مـــن الصحـــف مثـــل جريـــدة األخبـــار، والجمهوريـــة، 
 Progres ديمانـــش  البروجريـــه  وSunday World Herald، ووطنـــي، 

.Dimanch
وفـــي هـــذا العـــام، نحتفـــل باليوبيل الذهبي لتجلي الســـيدة العـــذراء. وكان 
قداســـة البابـــا فـــي 2015م، قـــد شـــّكل لجنة بابوية يرأســـها نيافـــة األنبا يوأنس 

أســـقف أســـيوط، لإلعـــداد لهذا الحـــدث التاريخي.
وقـــد رتبـــت كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالزيتـــون االحتفال باليوبيـــل الذهبي 
لتجلـــي العـــذراء علـــى مـــدار أربعـــة أيـــام، مـــن يـــوم الخميـــس 10 إلـــى األحـــد 
13 مايـــو 2018م. وخـــالل هـــذه الفتـــرة ُأقيمت القداســـات اإللهية واألمســـيات 
الروحية التي تضمنت العديد من الفقرات من كلمات ألحبار الكنيسة واآلباء 
الكهنـــة، إلـــى جانـــب فقرات تســـجيلية تؤّرخ لحدث التجلي. وقد حضر قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي االحتفـــاالت فـــي اليـــوم الثالـــث، واختتـــم االحتفاالت 

صبـــاح يـــوم األحـــد 13 مايـــو 2018م بالقـــداس اإللهي الي رأســـه قداســـته.
موقع إليكتروني لتجلي العذراء بالزيتون:

أنشـــأت كنيســـة الســـيدة العذراء بالزيتون موقًعا إلكترونًيا خاًصا باحتفالية 
اليوبيـــل الذهبـــي لتجلـــي العـــذراء. ويعـــرض الموقـــع مجموعة مـــن الفيديوهات 
الخاصـــة بحـــدث التجلـــي منهـــا: قصـــة التجلـــي، وثائـــق التجلـــي مـــن خـــالل مـــا 
نشـــرته الصحـــف وقتهـــا، قصـــص المعجـــزات التـــي صاحبـــت التجلي، شـــهادة 
بعـــض ممـــن عاينـــوا التجلـــي، وتاريـــخ بنـــاء كنيســـة التجلـــي وكذلك قصـــة بناء 
http://virginofzeitoun.com/index.aspx :الكاتدرائية. عنوان الموقـــع

الخميس 10 مايو:
بـــدأت االحتفـــاالت صباح الخميس 10 مايو، حيث ُأقيمت عدة قداســـات 
علـــى مختلـــف مذابـــح الكنيســـة والكاتدرائية، وتولى خدمة القداســـات أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا بيشـــوي مطـــران دمياط وكفر الشـــيخ، واألنبا بطرس األســـقف 
العام، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، واألنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس 

مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس عين 
شـــمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وفـــي المســـاء ُأقيمـــت صـــالة رفـــع بخـــور العشـــية تضمنت دورة الســـيدة 
العـــذراء بكنيســـتها بالزيتـــون، فقـــد طافـــت الدورة حول الكنيســـة التي شـــهدت 
حـــدث التجلـــي، ثـــم عبـــرت الشـــارع إلـــى الجهـــة المقابلـــة ودخلـــت الكاتدرائية 

التـــي ُبِنيـــت عقـــب معجـــزة التجلي. 
ثم ُعرضت كلمة افتتاحية مســـجلة لقداســـة البابا ُأعدت مســـبًقا لالحتفالية 
كأولـــى الفقـــرات الرئيســـية ببرنامـــج االحتفـــال اليوبيلي. وقد قال قداســـة البابا 
خاللها إن ظهورات العذراء في الزيتون هي رســـالة محبة وســـالم ورســـالة 

فرح ورســـالة مؤازرة. 
وقـــرأ نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط سنكســـار اليـــوم الـــذي أورد 
قصـــة التجلـــي، وألقـــى عـــدد من اآلباء الكهنـــة كلمات قصيرة، وأنشـــد كورال 
الكنيســـة باقـــة مـــن التســـابيح والترانيـــم. وفـــي ختـــام اليـــوم األول ألقـــى نيافـــة 
األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهرة كلمـــة روحية عن مكانة 

الســـيدة العذراء.
الجمعة 11 مايو:

ُأقيمـــت أربعـــة قداســـات بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أثناســـيوس 
مطـــران فرنســـا، واألنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا يوأنـــس 
أســـقف أســـيوط، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العام، واألنبا مينا أســـقف مسيســـاجا 
وفانكوفـــر وغـــرب كنـــدا، واألنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق 

القبـــة والوايلـــي والعباســـية.
وفـــي المســـاء أقيمـــت صـــالة العشـــية وطافـــت الـــدورة كاليـــوم الســـابق، 
وُألقيـــت محاضرتـــان، ألقـــى نيافـــة األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة كلمـــة 
روحيـــة حملـــت عنـــوان ثمـــار تجلـــي العذراء. كمـــا ألقـــى نيافة األنبـــا يوأنس 
كلمـــة أخـــرى بعنـــوان بـــركات تجلـــي الســـيدة العـــذراء، وقـــرأ نيافتـــه أيًضـــا 
سنكسار اليوم، وُعِرضت شهادات مسجلة لشهود عيان على حادث التجلي.

السبت 12 مايو:
وفـــي صبـــاح يـــوم الســـبت ُأقيمـــت أربعـــة قداســـات بحضـــور أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا باخوميـــوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، 
واألنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، واألنبـــا ويصا مطـــران البلينـــا، واألنبا مرقس 

أســـقف شـــبرا الخيمة، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط.
وفـــي المســـاء وصـــل قداســـة البابا إلى كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالزيتون 
للمشـــاركة في احتفاالت اليوبيل الذهبي لتجلي الســـيدة العذراء، وزار قداســـته 
فـــور وصولـــه الكنيســـة القديمـــة التـــي شـــهدت حـــدث التجلـــي، ثـــم توجـــه إلـــى 

الكاتدرائيـــة الجديـــدة في الجهـــة المقابلة.
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وكان في استقبال قداسته لدى وصوله، فريق كشافة الكنيسة، وُعِزفت 
الموســـيقى االحتفاليـــة، وقـــد أبـــدى قداســـته إعجابـــه بـــأداء الفريـــق وبالجانـــب 

التنظيمـــي الذي يؤدونـــه بكفاءة.
وافتتـــح قداســـة البابـــا معـــرض صـــور تجلـــي العـــذراء بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بالزيتـــون، والـــذي يحـــوي مجموعـــة نـــادرة مـــن الصـــور التـــي تـــم 
التقاطهـــا خـــالل فتـــرة تجلـــي العـــذراء. ووّقـــع قداســـته علـــى النســـخة األولـــى 
مـــن الكتـــاب الـــذي أصدرتـــه مجلـــة عـــذراء الزيتـــون التـــي تصدرهـــا الكنيســـة 
ويشـــرف عليهـــا القـــس يوحنـــا يّســـى، والـــذي حمـــل عنـــوان »اليوبيـــل الذهبـــي 
لتجلـــي العـــذراء مريـــم بالزيتون«. والكتاب صدر بثـــالث لغات وهي العربية 

واإلنجليزيـــة والفرنســـية.
وعقـــب دخولـــه كاتدرائيـــة العـــذراء بالزيتـــون صلـــى قداســـة البابا صالة 
رفـــع بخـــور العشـــية، وشـــاركه أكثـــر من 40 من اآلبـــاء مطارنة واألســـاقفة. 
وبعـــد انتهـــاء صلـــوات رفع بخور العشـــية، رحـــب نيافة األنبا يوأنس بقداســـة 
البابـــا واآلبـــاء الحاضريـــن، ثـــم قـــرأ نيافتـــه سنكســـار اليـــوم الـــذي أورد حـــدث 
التجلـــي. تـــم بعدهـــا عـــرض كلمـــة مســـجلة للمتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث عـــن 

تجلـــي العـــذراء بالزيتون.
ثـــم قـــّدم كهنـــة الكنيســـة هدية تذكارية لنيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط 
لجهـــوده فـــي اإلعـــداد لحفـــل اليوبيـــل الذهبـــي لتجلـــي الســـيدة العـــذراء، وتســـّلم 
نيافته الهدية التذكارية من يد قداســـة البابا، الذي قدم الشـــكر ألعضاء اللجنة 
المنظمـــة الحتفاليـــة اليوبيـــل الذهبـــي لتجلـــي الســـيدة العـــذراء، وخـــص نيافـــة 
األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط بشـــكر خاص، كما أشـــاد قداســـته بالكتاب الذي 
اصدرتـــه الكنيســـة بهـــذه المناســـبة والذي صـــدر باللغات العربيـــة واإلنجليزية 
والفرنســـية، وقـــال قداســـته: »أنـــا أشـــكر نيافـــة األنبـــا يوأنـــس علـــى اهتمامـــه 
بالحفـــل مـــع اللجنـــة الموقـــرة إلعـــداد هـــذا الحفـــل الكبيـــر. وبـــدأوا مـــن ثـــالث 
ســـنين اإلعـــداد لهـــذا الحفـــل. ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة اختتـــم بهـــا فعاليات 
اليـــوم الثالـــث لالحتفاليـــة: عن صفات شـــخصية في حياة أمنا العذراء)تجدها 

منشـــورة فـــي هذا العـــدد صـ13(.
األحد 13 مايو:

وفـــي صبـــاح يـــوم األحـــد، رأس قداســـة البابـــا القـــداس اإللهـــي فـــي ختـــام 
احتفـــاالت اليوبيـــل الذهبـــي لعـــذراء الزيتـــون. وقد شـــارك قداســـته فى الصالة 
لفيـــف مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاققة واآلباء الكهنـــة رعاة الكنيســـة. وألقى 
قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس بعنـــوان أنـــا هـــو الطريـــق، والحـــق، والحيـــاة. 

وبانتهـــاء القـــداس انتهـــت فعاليـــات احتفاليـــة الزيتـــون.

الصور مهداة من:
األستاذ/ نشأت نسيم، الخادم بكنيسة العذراء - المعلقة
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المتنيح األنبا أثناسيوس مطران بني سويف

على  الكنيسة  تدشين  وتم  المبنى  اكتمل 
اسم والدة اإلله القديسة العذراء مريم، يوم األحد 
24 توت 1642ش الموافق 4 أكتوبر 1925م، 
كيرلس  البابا  الرحمات  مثلث  عهد  في  وذلك 
وبيد  )1874-1927م(،  الـ112  الخامس 
مثلث الطوبى المتنيح األنبا أثناسيوس مطران 
)1924-1962م(.  والبهنسا  سويف  بني 
وتعين لخدمتها المتنيح القمص دانيال مسيحة.

المتنيح القمص دانيال مسيحه أول كاهن 
للكنيسة )1925- 1934م(

+     +     +
هذه  قباب  على  العــــــــــذراء  السيدة  تجلت 
برمهات   24 الثالثاء  يوم  بالزيتون  كنيستها 
1684ش الموافق 2 أبريل 1968م، واستمرت 
من  أكثر  لمدة  الروحية  والظهورات  التجليات 
الكثير  التجليات  هذه  سنوات. صاحبت  ثالث 
من  األلوف  شاهدها  والمعجزات.  اآليات  من 
المسيحيين وغيرهم، من المصريين واألجانب، 
الظهور  هذا  خبر  ونقل  وصغاًرا.  كباًرا 
العجيب الكثير من الجرائد والمجالت المحلية 
والدولية ووكاالت األنباء العالمية. ووّثقت هذا 
والمقاالت  الكتب  من  العديد  العجيب  الظهور 
أشهر  صار  حتى  متنوعة،  بلغات  بالمجالت 
وأقوى ظهور للسيدة العذراء بمصر في القرن 

العشرين بدون منازع.

فــي سنــــــــة 1914م 
فكــــــــــر بعــــــــض األقبـــــــــاط 
المقميـــــــــــــــــن بضاحيــــــــــــــــة 
الزيتون في بناء كنيســـــــة 
منهم.  قريبة  قبطية  كنيسة  تكن  لم  حيث  لهم، 
فأعلنوا االكتتاب لتجميع المال الالزم للمشروع 
القبطية  المجالت  االكتتاب بعض  وذكرت هذا 
التي كانت تصدر في ذلك الوقــــت. ثم توجهوا 
ألحد الوجهاءالمقمين بالزيتون وهو خليل إبراهيم 
لبناء  أرض  بقطعة  التبرع  منه  وطلبوا  باشا، 
كنيسة عليها، فوعدهم بذلك. غير أن العمر لم 

يمهله لتنفيذ وعده هذا.

خليل إبراهيم باشا الثري الكبير 
)1832- 1924م(: 

كان محامًيا ورجاًل حقوقًيا المًعا في عصره، 
ُوِلد سنة 1832م بالقاهرة من عائلة قبطية عريقة 
ترجع أصولها لقرية شندويل بسوهاج، ومن نفس 
األسرة: جندي بك إبراهيم شحاته صاحب جريدة 
الوطن. ويسى أفندي إبراهيم سكرتير إدارة سكة 
بالقاهرة  الكبرى  األقباط  بمدارس  تعلم  الحديد. 
)التى أسسها البابا كيرلس الرابع(، وعمل بدائرة 
على شريف باشا، وترقى إلى أن وصل لوظيفة 
باشكاتب الدائرة. في سنة 1880م عمل محامًيا 
إليه تنظيم  المحاكم األهلية، وُعِهد  قانونًيا أمام 
وتنقيح  المستخدمين،  والئحة  المحامين،  الئحة 
القوانين. اكتسب شهرة واسعة في هذا المجال، 
سنة  األول  الملي  المجلس  لعضوية  فانُتِخب 
1884م، ولعب دوًرا هاًما في المسألة القبطية 
حول الخالف الحادث بين البابا كيرلس الخامس 

وأعضاء المجلس الملي سنة 1892م.
التوفيق  جمعية  مؤسسي  أحد  ُيعتبر 
ثمرة  جمعية  تأسيس  في  اشترك  كما  القبطية، 
التوفيق، وكان رئيس جمعية المساعي الخيرية 
 -1907 من  الفترة  في  األرثوذكسية  القبطية 

1922م )الحظ الخطاب التالي(، التى صارت 
فيما بعد الجمعية الخيرية القبطية )التى أسست 
كل  وألجل  1918م(.  سنة  القبطي  المستشفى 
ذلك ُأنِعم عليه بوسام الكومندور من الجمهورية 
الحكومة  من  نياشين  عدة  وكذلك  الفرنسية، 
المصرية. توفي يوم 7 مايو سنة 1924م، عن 

عمر يناهز 92 سنة.

صورة خطاب موجهه من قداسة البابا كيرلس 
الخامس إلى خليل بك إبراهيم سنة 1909م

وعند وفاة خليل إبراهيم باشا، كان األقباط 
بضاحية الزيتون قد جمعوا مبلغ 450 جنيًها من 
بعضهم البعض، وذهبوا به للخواجا توفيق خليل 
فيكتوريا، وهما  فرنسا في طنطاوشقيقته  قنصل 
أبناء المرحوم خليل ابراهيم باشا، وطلبوا منهما 
بالزيتون  العائلة  أمالك  من  أرض  قطعة  شراء 
المبلغ  يردوا  أن  منهم  فطلبا  الكنيسة.  لبناء 
كان  التى  الكنيسة  ببناء  ووعدهم  ألصحابه، 
المرحوم والدهما ينوي بناءها من ماله الخاص 
الليل  حلم  في  جاءته  التى  اإلله  لوالدة  إكراًما 

تأمره ببناء بيعة على اسمها بضاحية الزيتون.
قطعة  توفيق  الخواجا  خّصص  وبالفعل 
لمشروع  مربع،  متًرا   250 مساحتها  أرض 
باشا(  )إبراهيم  خليل  بشارع  قبطية  كنيسة  بناء 
وُأسِند  بالزيتون.  طومانباي  شارع  من  المتفرع 
شهير  إيطالي  معماري  لمهندس  البناء  مشروع 
دومينيكو   Domenico Limongelli يدعى 
الكنيسة  تكون  أن  منه  وطلب  ليمونجيلي)1(، 
صوفيا  آجيا  لكنيسة  ُمصغًرا  نموذًجا  الجديدة 
)الحكمة المقدسة( بأسطنبول بتركيا، وبدأ البناء 

سنة 1924م.

)1( مهندس معماري إيطالي مشهور: ولد سنة 1880م 

أشهر  بين  ومن  بمصر.  حياته  من  فترة طويلة  وعاش 
المباني التى صميمها في القاهرة، كانت فيال سينوت حنا 
في الجيزة )اآلن مقر السفارة الفرنسية(، ومبنى نجيب 
غالي التوأم في الجيزة، وفيال سبحاني )حل محلها الحقاً 
عبد  بشارع  المقدس  القلب  ،وكنيسة  القاهرة(  شيراتون 
الخالق ثروت )سنة 1930م( ومعهد الساليزيان )الدون 
باشا  توفيق  على  محمد  وفيال  الفرج،  بروض  بوسكو( 
الموسيقية(  التربية  )كلية  الموسيقى  أكاديمية  مقر  حاليًا 

التابعة لجامعة حلوان بشارع شجرة الدر بالزمالك.

hamaged@yahoo.com

8



تحتفـــــــــــــــل الكنيســـــــــــــة القبطيـــــــــــــة 
األرثوذكســـية بمـــرور مئـــة عـــام علـــى 
تأســـيس مدارس األحد على يد القديس 
عـــام  جرجـــس  حبيـــب  األرشـــيدياكون 
1918م. وقد شـــّكل قداســـة البابا لجنة 
خاصـــة، يرأســـها نيافـــة األنبـــا دانيـــال 
أســـقف المعـــــــــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقـــدس، لإلعــــــــــداد لهــــــذا االحتفـــــــــال 
الضخـــم. وقـــد نّظمـــت اللجنـــة احتفالية 

كبيـــرة حضرهـــا قداســـة األنبـــا البابـــا تواضـــروس الثانـــي، وعـــدد كبير مـــن أحبار 
الكنيســـة، والشـــخصيات العامـــة، وعـــدد مـــن رجـــال الدولـــة، ورؤســـاء الكنائـــس، 

ورواد وخـــدام وخادمـــات وأطفـــال مـــدارس األحـــد.
بـــدأت االحتفاليـــة فـــي الســـابعة مـــن مســـاء يـــوم األحـــد 13 مايـــو 2018م، 
بمســـرح األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، حيـــث اســـتقبلت فـــرق 
الكورال التابعة لعدة كنائس، قداســـة البابا لدى دخوله مبني مســـرح األنبا رويس 
بالكاتدرائية. وقد اصطفت فرق الكورال قد لتنشـــد األلحان و التســـابيح والترانيم 
علـــى جانبـــي مدخـــل المســـرح. وقـــد حـــرص قداســـة البابـــا علـــى تحيتهـــم والتقـــاط 

الصـــور التذكاريـــة معهم.
وفـــي بـــدء االحتفالية صلى قداســـة البابا تواضـــروس صالة افتتاحية، وطلب 
قداســـته بركـــة خاصـــة ألجل الوطن والكنيســـة. ثـــم بدأت االحتفاليـــة بأوبريت عن 
مـــدارس األحـــد. وقـــد قـــام بتقديـــن فقرات الحفـــل، الطفالن فيلوباتيـــر وإنجي، وفي 
لفتـــة رائعـــة فاجـــأ بهـــا منظمو االحتفالية الحضور. جاءت كلمات الطفلين بســـيطة 
وعفويـــة ومعبـــرة بشـــكل واضـــح عـــن هويـــة احتفاليـــة مـــدارس األحـــد التـــي تعنـــي 

بصفة أساســـية بالنـــشء واألطفال.
ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا دانيـــال أولـــى كلمـــات االحتفاليـــة،  حيـــث قـــدم كشـــف 
حســـاب عـــن االحتفاليـــة، اســـتعرض نيافتـــه نشـــاط عمـــل اللجنـــة التـــي انبثـــق عنها 
عـــدة لجـــان داخليـــة تولـــت جوانـــب االحتفال ككل، مثـــل التوثيق وتطويـــر المناهج 
والمؤتمـــر األكاديمـــي المقـــرر إقامتـــه فـــي نوفمبر المقبل. وطالـــب نيافته في نهاية 
كلمتـــه بإعـــادة تشـــكيل اللجنـــة العليـــا لمـــدارس األحـــد، وبمزيـــد مـــن التطويـــر فـــي 

أدوات مـــدارس األحـــد لتواكـــب احتياجـــات أبنـــاء الكنيســـة.
ثـــم ُقدمـــت مواهـــب األوالد من ثمـــار مدارس االحد، وقدم الكورال الكنســـي 
»قلـــب داود« باقـــة مـــن الترانيـــم المســـتخدمة فـــي مـــدارس األحـــد عبـــر العصـــور، 
والُمختَزنـــة فـــي وجـــدان أبنـــاء الكنيســـة بمختلـــف أعمارهـــم، وقـــد شـــاركهم قداســـة 

البابـــا وتفاعـــل مـــع ترانيـــم الكورال.
ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا ســـوريال أســـقف ملبـــورن كلمـــة، ورّكـــز فيهـــا علـــى 
دور القديـــس حبيـــب جرجـــس فـــي التعليـــم الكنســـي. وأشـــار أن حبيـــب جرجـــس 
كان هـــو النـــور الـــذي أضـــاء أرجـــاء الكنيســـة القبطيـــة بتعليمه من خالل تأســـيس 

مـــدارس األحد. 
ثـــم قـــدم مجموعـــة مـــن فتيان مدارس األحـــد من الموهوبين عرًضا موســـيقًيا 

لمجموعـــة من الترانيم الكنســـية.

يوحنـــــا  القمـــص  ألقـــى  بعدهـــا 
باقـــــي، كاهــــــــن كنيســــــــة مـــار مرقـــــــس 
مـــن  وهـــو  كلمـــــــة،  الجديـــدة،  بمصـــر 
مـــدارس  خـــدام  مـــن  األول  الرعيـــل 
األحـــد. وقـــال القمـــص يوحنـــا: »حبيب 
جرجـــس إنســـان عظيـــم، لـــه فضـــل فـــي 
فكـــرة مدارس األحـــد، وأعاد إلينا فكرة 
الســـيد  عملهـــا  التـــي  الروحيـــة  التلمـــذة 
بخدمـــة  واهتـــم  تالميـــذه،  مـــع  المســـيح 
األطفـــال، وامتـــدت للفتيـــان والشـــبان، وأعطـــاه هللا نعمـــة فـــي أعين البابـــا كيرلس، 
واســـتخدم خريجـــي اإلكليركيـــة لنشـــر مـــدارس األحـــد، ثـــم انتشـــرت الخدمـــة فـــي 

جميعهـــا«. المحافظـــات 
وقـــد قـــدم فريـــق مســـرحي تابـــع إليبارشـــية ملـــوي عرًضـــا مســـرحًيا باللغـــة 
القبطيـــة عـــن مســـيرة القديـــس حبيب جرجس في تأســـيس مدارس األحد ومســـاندة 

البابـــا كيرلـــس الخامـــس له. 
وبعدهـــا ألقـــت النائبة ماريان عازر كلمتها وســـردت النائبة بعض الذكريات 
عـــن مـــدارس األحـــد، أوضحـــت خاللها فضل مدارس األحـــد وفوائدها، وقالت إن 

مدارس األحد امتداد لمدرســـة اإلسكندرية.
ثـــم أجـــرى الطفـــالن يوســـف وچوليـــا حـــواًرا مـــع قداســـة البابـــا، مـــن خـــالل 
برنامج حمل اســـم » 100 ســـنة خدمة«، ودارت أســـئلة األطفال حول ذكريات 
قداســـته وخبراتـــه مـــع مـــدارس األحـــد كمخـــدوم وكخـــادم وأميـــن خدمـــة. وفـــي 
الحـــوار قـــال قداســـة البابـــا إن األبـــوة هـــي التـــي حفظـــت الكنيســـة، فالكنيســـة حّية 
بأبوتهـــا. وأضـــاف: »نحـــن نخاطـــب هللا بـــاألب فـــي الصـــالة الربانيـــة. والكاهـــن 
نطلـــق عليـــه: أبونـــا، وكل واحـــد يحمـــل اســـم أبـــوه ألن األبـــوة غالية جـــًدا. وهي 
الربـــاط الـــذي يربطنـــا مًعا«. رنم قداســـته ترنيمة مـــن ترانيم مدارس األحد وهي 
ترنيمـــة »مريـــم ومرثـــا«. وفـــي ختـــام الحـــوار قدم الطفـــالن يوســـف وچوليا باقة 

ورد هديـــة لقداســـة البابا.
أعقـــب ذلـــك عـــرض الفيلـــم الروائـــي التســـجيلي »مـــدارس الحيـــاة« للمخـــرج 
العالمـــي الدكتـــور ســـمير ســـيف، وســـيناريو وحـــوار السيناريســـت األســـتاذ ســـامح 
ســـامي، وبطولـــة الفنـــان القديـــر لطفـــي لبيـــب، والفنانيـــن: ســـامح فكـــري، ومجدي 
فـــوزي، واســـتيفان منيـــر، وهانـــي ســـيف، وماريان شـــاكر، وهبة يوســـف، ولفيف 

مـــن ضيوف الشـــرف.
وألقـــى المفكـــر والكاتـــب األســـتاذ طـــارق حجي كلمـــة أثناء الحفـــل، تكلم فيها 

عن مســـيرة التعليم في الســـنوات الماضية ودور الكنيســـة.
فـــي ختـــام االحتفاليـــة أنشـــد قداســـة البابـــا مـــع الحضور نشـــيد مـــدارس األحد 
وهـــم يحملـــون شـــموًعا ُأِعـــدَّت خصيًصـــا لهـــذا الغـــرض. وقـــدم قداســـته الشـــكر 
للحضور جميًعا، وقال قداســـته معلًقا على الحفل: »100 ســـنة في 5 ســـاعات«، 
وشـــكر قداســـته اآلبـــاء واألراخنـــة والـــوزراء والنـــواب والســـفراء واألنبـــا دانيـــال 
ومجموعـــات العمـــل الكبيـــرة، وجريـــدة األهـــرام التـــي نشـــرت صفحـــة كاملـــة عن 
مـــدارس األحـــد. كما شـــكر األســـتاذ ســـمير ســـيف مخـــرج فيلم »مـــدارس الحياة«.
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»في عـــــــــــــام 1968م، 
اســـتقبلت الكنيسة رفات مار 
مرقس الرســـــــول – المولــــــــود 
فــــــــي ليبيـــا – بعــــــــــد 1900 
عـــام مـــن استشـــهاده... وفي 
عــــــــام 2018م، استقبلــــــــــــت 
الكنيســـة جثاميـــن أوالد مـــار 
مرقـــس، بعـــد 39 شـــهًرا مـــن 
استشهادهــــــــــــم فـــي ليبيــــــــا... 
فـــي  يــــــــــا رب  لـــك  المجــــــــــد 

كنيســـتك المقدســـة«.
قداسة البابا األنبا 

تواضروس الثاني

في شـــهر فبراير من عام 2015م، فاضت أرواح 21 من الشـــهداء على 
يـــد تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي، وكشـــف التنظيـــم عـــن جريمتـــه مـــن خـــالل مقطـــع 
فيديـــو تـــم بثـــه علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، ولكـــن هـــذا التســـجيل أظهـــر 
تمســـك الشـــهداء بمســـيحيتهم حتى النفس األخير، كما شـــهد بتمســـكهم بإيمانهم 
قاتلوهـــم أيًضـــا وفًقـــا لمـــا جـــاء فـــي الفيديـــو ذاتـــه. وبهذا صـــار عندنـــا أول وثيقة 
بالصـــوت والصـــورة تـــؤرخ لحادثة استشـــهاد، وتبين ثبات الشـــهداء على إيمانهم، 

كمـــا قرأنـــا في ســـير الشـــهداء األوائل.
وتكــــــــــريًما لهـــــــــــــــــــؤالء األبــــــــــرار، قرر المجمــــــــــــع المقدس لكنيستنا القبطية 
األرثوذكسية، في جلسته المنعقـــــــــدة فــــــــي 2 يونيــــــــــــــو 2017م، اعتبار يــــــــــــــــوم 
استشهاد شهداء ليبيا )8 أمشيــــــــــــــــــر – 15 فبرايــــــــــــر( عيًدا لكل شهداء الكنيسة 

في العصـــر الحديث..
وكانـــت الســـلطات الليبيـــة قـــد أعلنـــت منـــذ عدة شـــهور عن اكتشـــاف مقبرة 
جماعيـــة بهـــا مجموعـــة مـــن الجثاميـــن، ومـــن خـــالل التحقيقـــات والفحوصـــات 

الطبيـــة، تـــم التحقـــق مـــن أن هـــذه الجثاميـــن تخـــص شـــهداءنا بليبيـــا.

رفات شهداء يلبيا 
تعود إىل أرض الوطن

وصلـــت إلـــى مطـــار القاهرة الدولي مســـاء يوم االثنيـــن 14 مايو 2018م، 
رفـــات شـــهداء الوطـــن والكنيســـة قادمـــة مـــن ليبيـــا على متـــن طائـــرة خاصة. وقد 
كان قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني، ومعه وفد كبير من اآلباء المطارنة 
واألســـاقفة، إلـــى جانـــب لفيف من اآلباء الكهنة واألراخنـــة، وأيًضا خورس الكلية 
اإلكليريكية بالصلبان؛ في اســـتقبال رفات الشـــهداء عند مهبط الطائرات بمطار 
القاهـــرة الدولـــي. وفـــور هبـــوط الطائـــرة بـــدأ خـــورس الكليـــة اإلكليريكيـــة بترتيـــل 
ألحـــان دورة القيامـــة اســـتقبااًل ألجســـاد الشـــهداء، ثـــم صلى قداســـة البابا يشـــاركه 
اآلبـــاء الحاضـــرون صلـــوات تجنيزهـــم هنـــاك. وقـــد صـــّرح نيافـــة األنبـــا رافائيـــل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة: »فرحانيـــن بحضورهـــم، ونتصاغـــر أمام 
إيمانهـــم ألنهـــم  ثبتـــوا إلـــى النفـــس األخيـــر«، وأضـــاف: »معجـــزة أن أجســـادهم 
ُوِجـــدت بعـــد أن مـــرت بتحليـــل لمطابقـــة الـــرأس مـــع الجســـد«، كمـــا أشـــار نيافته 
إلـــى أن عـــودة رفاتهـــم تـــم فـــي عشـــية عيـــد نياحـــة القديس أثناســـيوس الرســـولي، 
وعّلـــق: »ونحـــن لنـــا أبطـــال فـــي كل زمـــان يحافظون على اإليمـــان«. وفي ختام 

الصلـــوات صلـــى خـــورس الكليـــة اإلكليريكيـــة لحن التمجيد للشـــهداء.
بعـــد ذلـــك قامت ســـيارات اإلســـعاف، والتـــي خصصتها الحكومـــة المصرية 
لهذا الغرض، بنقل رفات الشـــهداء إلى قرية العور التابعة إليبارشـــية ســـمالوط، 

حيث ســـتوضع أجســـادهم المباركة في الكنيســـة التي ُبِنيت على اســـمهم.

شكر واجب
المقـــــــــــــــدس  المجمـــــــــــع 
للكنيســـة القبطيـــة المصريـــة 
األرثوذكسيــــــــــــــــــــــة، وعلـــــــــــــى 
رأسه قداســـــــة البابـــــــا األنبــــــــا 
تواضـــــــــــــــــــــــروس الثانـــــــــــــــــــي، 
يتقدمــــــــــــون بخالص الشكــــر 
والتقديـــــــــــر للرئيـــــــــــس عبـــــــــد 
الفتـــاح السيســـي ومعاونيـــه، 
ولـــكل األجهـــزة المعنيـــة فـــي 
مصـــر، وللســـلطات الليبيـــة، 
والسفارتيــــــــــــــــن المصريــــــــــــــــــة 
والليبيــــــــــــــة، والنائـــــــــــــب العام 
واألجهـــزة األمنيـــة فـــي كلٍّ مـــن البلديـــن، وشـــركة األفريقيـــــــــــة للطيـــران، علـــى 
جهودهــــــــــــــــــم المخلصـــــــــــــة التـــي بذلوهـــا بـــكل تميُّـــز وبكفـــاءة عاليـــة حتـــى تـــم 
العثـــــــــــــور على جثاميــــــــــــــــــن شـــهداء الوطـــــــــن والكنيســـة بليبيا، وعودتهــــــــــــــم إلى 
أرض الوطـــن بـــكل كرامـــة وتقديـــر. كمـــا نشـــكر وزارة الصحـــة المصريـــة ومرفق 
اإلســـعاف الذيـــن تعبـــوا فـــي عمليـــة تســـليم الجثاميـــن ثم نقلهـــا إلى قراهـــم بالمنيا. 
ونصلـــي أن يحفـــظ الـــرب مصرنـــا الحبيبـــة مـــن كل ســـوء وأن ينعـــم عليها وعلى 

العالـــم أجمـــع بالســـالم واالســـتقرار.

قرية العور حتتضن أبناءها

ُأقيـــم صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 15 مايـــو 2018م، بكنيســـة الشـــهداء بقريـــة 
الشـــهداء )العـــور( بســـمالوط، صلـــوات القـــداس اإللهـــي بحضـــور رفاتهـــم التـــي 
وصلـــت أرض الوطـــن مســـاء اليـــوم الســـابق. وصلـــى القـــداس صاحبـــا النيافـــة: 
األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العام، ولفيـــف من اآلباء 

الكهنـــة والرهبـــان. وأهالـــي الشـــهداء وأعـــداد غفيـــرة مـــن الشـــعب القبطـــي.

وبعـــد انتهـــاء القـــداس اإللهـــي بـــدأت مراســـم صلـــوات التجنيـــز، حيث رتل 
الشمامســـة والحضـــور جميًعـــا بلحـــن الفـــرح لحـــن القيامـــة. رأس الصـــالة نيافـــة 
األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، ومعـــه أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بطـــرس 
األســـقف العـــام، واألنبـــا أغابيـــوس أســـقف ديـــر مـــواس ودلجـــا، واألنبـــا إرميـــا 
األســـقف العـــام، واألنبـــا زوســـيما أســـقف أطفيـــح. وقـــدم نيافـــة األنبـــا بفنوتيوس 
البحيـــرة ومطـــروح  باخوميـــوس مطـــران  البابـــا ولنيافـــة األنبـــا  لقداســـة  الشـــكر 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة )ليبيا(، لمجهوداتهما التي ُبِذلت لعودة رفات شـــهدائنا، 
وأشـــار نيافتـــه إلـــى تأخير وصول رفات الشـــهداء كان للخيـــر حيث تم االنتهاء 

مـــن عمـــل المزار للشـــهداء.
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جلسة املجمع املقدس 
دورة مايو 2018

إعداد : القس رافائيل ثروت

عقـــد المجمـــع المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، يـــوم 
الخميـــس الموافـــق 18 مايـــو 2018م، جلســـته الســـنوية المعتـــادة، 
برئاســـة قداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثانـــي، بابا اإلســـكندرية 
وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، وســـكرتارية نيافـــة األنبـــا رافائيـــل 
األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
فـــي حضـــور 111 عضـــًوا مـــن أعضاء المجمـــع المقدس، وذلك فى 
القاعـــة الكبـــرى للمجمـــع المقـــدس بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي 
بدير األنبا بيشـــوي، وذلك من الســـاعة العاشـــرة صباًحا إلى الســـاعة 
الثانيـــة عصـــًرا. وقـــد أســـفرت الجلســـة عـــن مجموعة مـــن القرارات 

وهي:  والتوصيـــات 

أواًل: قرارات المجمع المقدس:

1- االعتراف بدير الشهيد مارجرجس للراهبات - أيرلندا

2- شروط إعالن قداسة شخص فى الكنيسة:

اآلبـــاء  وتقليـــد  المقـــدس  الكتـــاب  يعلـــن  القداســـة:  مفهـــوم  أ - 
والليتورجيـــا أن جميـــع المســـيحيين قديســـون بســـبب ســـكنى الـــروح 
القدس فينا بالمعمودية والميرون واالتحاد بالمسيح في االفخارستيا.

ب - مفهوم إعالن قداســـة شـــخص: االعتراف القانوني بقداسة 
شـــخص يعنـــي إمكانيـــة بنـــاء كنائـــس أو مذابـــح علـــى اســـمه، وعمـــل 
أيقونـــات لـــه، وأعيـــاد وإبصاليـــات وتماجيد ومدائح على اســـمه، وال 
يحّتم هذا ذكره فى مجمع القداس حيث أن قديســـي الكنيســـة عددهم 

ضخـــم جـــًدا وال ُيذَكـــرون جميًعا فـــى مجمع القداس.

ج - ُيشـــتَرط فـــي إعـــالن قداســـة شـــخص أن يكون حائـــًزا على 
الفضائـــل المســـيحية التـــى يجـــب أن يتحّلـــى بهـــا جميـــع المؤمنين، ثم 
أن يكـــون متميـــًزا عـــن الجميـــع فـــى جانـــب مـــا مـــن جوانـــب الحيـــاة 
الكنســـية، ويكـــون قـــد تـــرك أثـــًرا إيجابًيا فـــي حياة الكنيســـة، ويصلح 

أن يكـــون قـــدوة للمؤمنيـــن ومثـــااًل ُيحتذى.

د - ُيشـــتَرط لفتح المناقشـــة في إعالن قداســـة شـــخص أن يكون 
قـــد مـــّر علـــى نياحتـــه 40 ســـنة على األقـــل. وأن يتم إعالن القداســـة 
على مرحلتين: األولى بعد 40 ســـنة من النياحة ُيعَلن أن الشـــخص 
اإلكليـــروس  آراء  اســـتبيان  يتـــم  ســـنوات  خـــالل 10  ثـــم  ب،  ُمطـــوَّ

والشـــعب إلعـــالن أن الشـــخص قديس.

ح إلعالن قداسته أن يكون  ه - ال ُيشتَرط فى الشخص الُمرشَّ
مـــن أصحـــاب العجائـــب والمعجـــزات، خاصـــة الغيبيـــات المصحوبة 
بســـلوكيات غير الئقة، بل ُيشـــتَرط فى المقام األول ســـالمة اإليمان 

والســـلوك المسيحي والتقوي. 

و- يعلـــن المجمـــع المقـــدس عـــن عـــدم جـــواز عمـــل مـــزار أو 
مديـــح أو إبصاليـــة أو ايقونـــة أو فيلـــم أو إطـــالق لقـــب قديـــس ألي 

شـــخص قبـــل إعـــالن قداســـته بواســـطة المجمـــع المقـــدس، فللمجمـــع 
المقـــدس فقـــط حـــق إطـــالق لقـــب قديـــس علـــى الشـــخص.

ز - ومـــا ســـبق ال ينطبـــق علـــى الشـــهداء الجـــدد للكنيســـة )مثـــل 
شـــهداء ليبيا(.

3- اعتمـــاد مـــادة جديـــدة فـــي الئحـــة المجمـــع المقـــدس خاصـــة 
بتشـــكيل اللجنـــة الدائمـــة واختصاصاتهـــا ومـــدة عضويتهـــا.

4- اعتمـــاد تعديـــل المـــادة الخاصـــة بمقـــرري اللجان الرئيســـية 
فـــي الئحـــة المجمـــع المقدس.

5- انتخـــاب نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي ودار الســـالم 
والبساتين، سكرتيًرا للمجمع المقدس. وكذلك انتخاب لجنة السكرتارية: 

- نيافة األنبا غبريال أسقف بني سويف.

- نيافة األنبا جابرييل أسقف النمسا.

وتـــم تعييـــن نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العـــام لكناس مصر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات. وذلك لمدة ثالث ســـنوات.

ثانًيا: توصيات 

1- اقتـــرح قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس عقد لقـــاء محبة 
يضـــم جميـــع بطاركـــة الكنائـــس األرثوذكســـية مـــن العائلتيـــن فـــي 
كنيســـة اإلســـكندرية. وقـــد رّحـــب المجمـــع المقـــدس بهـــذه الفكـــرة 
الرائـــدة، وتـــم تشـــكيل لجنة من اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة لمتابعة 

تنفيـــذ هـــذا االقتراح.

2- تشـــكيل لجنـــة مكونـــة مـــن خمســـة أعضـــاء مـــن المجمـــع 
المقـــدس لدراســـة ومراجعـــة األخطـــاء التعليميـــة التـــي تصـــدر مـــن 

الكنســـيين. المعلميـــن  بعـــض 

وفـــى نهايـــة الجلســـة شـــكر نيافـــة األنبـــا رافائيل كالًّ من قداســـة 
البابـــا واآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع المقـــدس ولجنة الســـكرتارية واآلباء 
الكهنـــة أعضـــاء اللجنـــة الفنية المعاونة لســـكرتارية المجمع المقدس. 
وهّنـــأ نيافتـــه أعضـــاء لجنـــة الســـكرتارية الجديـــدة متمنًيـــا لهـــم خدمـــة 

ناجحـــة برعايـــة قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني.

قداسة البابا يستقبل لجنة السكرتارية الجديدة للمجمع المقدس، 
لمناقشة أسلوب عملها وتوزيع المهام الموكلة إليها
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السيـــــــــــد المسيـــــــــــــــــــح 
– بعـــد القيامـــة – بعـــد أن 
قضى مع رســـله القديســـين أربعين يوًما يحدثهم عن 
األمـــور المختصـــة بملكـــوت هللا )أع3:1(.. قبل أن 
يفارقهـــم ويصعد إلى الســـماء، قـــال لهم »َفَأِقيُموا ِفي 
َمِديَنـــِة ُأوُرَشـــِليَم ِإَلـــى َأْن ُتْلَبُســـوا ُقـــوًَّة ِمـــَن اأَلَعاِلـــي« 

)لو49:24(.
ومـــاذا كانـــت تلـــك القـــوة التـــي كان البـــد أن 

ينتظروهـــا؟
وُح  قال لهم »لِكنَُّكْم َســـَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ
اْلُقـــُدُس َعَلْيُكـــْم، َوَتُكوُنـــوَن ِلـــي ُشـــُهوًدا ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم 
ـــاِمَرِة َوِإَلـــى َأْقَصى اأَلْرِض«  َوِفـــي ُكلِّ اْلَيُهوِديَّـــِة َوالسَّ

)أع8:1(.
نعـــم، مـــا كان ممكًنـــا لهـــم أن يبـــدأوا الخدمـــة 
والعمـــل الروحـــي الكـــرازي، إال بعـــد أن يلبســـوا تلـــك 
القـــوة مـــن األعالـــي، بحلول الـــروح القـــدس عليهم..

لقـــد تتلمـــذوا علـــى الســـيد المســـيح نفســـه أكثر 
مـــن ثـــالث ســـنوات. يســـمعون تعاليـــم هـــذا المعلـــم 
العظيـــم، »اْلُمذََّخِر ِفيـــِه َجِميُع ُكُنوِز اْلِحْكَمِة َواْلِعْلِم« 
)كـــو3:2(، بـــكل مـــا فـــي تعليمـــه مـــن عمـــق وقـــوة 
وتأثيـــر.. ومـــا يرونه منه عملًيا في أســـلوب التعامل 
مـــع الـــكل، وفـــي طريقـــة الخدمـــة، وفـــي العجائـــب 
والمعجـــزات.. نعـــم لـــم يَر الرب هذا كلـــه كافًيا لهم، 
وال كذلـــك مـــدة األربعيـــن يوًمـــا التـــي قضاهـــا معهـــم 

القيامة.. بعـــد 
بـــل كان البـــد لهـــم فـــي الخدمـــة مـــن نـــوال قوة 
مـــن الـــروح القـــدس. وهكـــذا ضـــرب لنـــا الـــرب مثـــاًل 

عملًيـــا فـــي إعداد الخـــدام..
إننـــا كثيـــًرا مـــا ُنخطـــئ في ســـرعة تقديـــم خدام 
للعمـــل فـــي كـــرم الرب، قبـــل أن ينضجـــوا، وقبل أن 

ينالـــوا قـــوة من الـــروح القدس..!
ليـــس المهـــم فـــي عـــدد الخـــــــــدام، وإنمـــا فــــــــــي 

الروحيـــة. قوتهـــم 
وليـــس المهـــم فـــي ســـرعة إعدادهـــم، إنمـــا فـــي 

طريقـــة امتالئهـــم.
إن عظـــة واحـــدة مـــن القديس بطرس الرســـول 
– بعـــد حلـــول الـــروح القـــدس عليه يوم الخمســـين – 
كانت كافية لجذب ثالثة آالف شخص، ُنِخُسوا ِفي 

ُقُلوِبِهـــْم وتقدموا لقبـــول المعمودية )أع41،37:2(.
وهكـــذا كان عمـــل الروح قوًيا مع باقي الرســـل 
وَن  ُســـُل ُيـــَؤدُّ الذيـــن كانـــوا »َوِبُقـــوٍَّة َعِظيَمـــٍة َكاَن الرُّ
ـــَهاَدَة ِبِقَياَمـــِة الرَّبِّ َيُســـوَع، َوِنْعَمـــٌة َعِظيَمٌة َكاَنْت  الشَّ
َعَلـــى َجِميِعِهـــْم« )أع33:4(. لذلك نقرأ عن خدمتهم 
أنـــه »َوَكاَن الـــرَّبُّ ُكلَّ َيـــْوٍم َيُضمُّ ِإَلى اْلَكِنيَســـِة الَِّذيَن 
أنـــه  أيًضـــا  نقـــرأ  ولذلـــك  )أع47:2(.  َيْخُلُصـــوَن« 
ا  »َوَكاَنـــْت َكِلَمـــُة هللِا َتْنُمو، َوَعَدُد التَّاَلِميِذ َيَتَكاَثُر ِجدًّ
ِفـــي ُأوُرَشـــِليَم، َوُجْمُهـــوٌر َكِثيـــٌر ِمـــَن اْلَكَهَنـــِة ُيِطيُعوَن 

اإِليَمـــاَن« )أع7:6(.
هـــذه أمثلة واضحة مـــن الخدمة المثمرة، التي 
كان روح الـــرب يعمـــل فيهـــا باســـتمرار، وهـــو الـــذي 

ُيعطـــي كلمة للُمبشـــرين.
مـــا أوســـع ومـــا أعمـــق عمل الـــروح القدس في 

الكنيســـة األولى.
كان الـــــــــــروح القـــدس هـــــــــــــو الــــــــــذي يختـــــــــــار 

ويأمـــر برســـامتهم.
إنه هو القائل لآلباء »َأْفِرُزوا ِلي َبْرَناَبا َوَشاُوَل 
يقـــول  )أع2:13(.  ِإَلْيـــِه«  َدَعْوُتُهَمـــا  الَّـــِذي  ِلْلَعَمـــِل 

الكتـــاب »َفَصاُمـــوا ِحيَنِئـــٍذ َوَصلُّـــوا َوَوَضُعـــوا َعَلْيِهَمـــا 
األََيـــاِدَي، ثُـــمَّ َأْطَلُقوُهَمـــا. فهـــذان إذ ُأرســـال من الروح 

القـــدس، انحـــدرا إلـــي ســـلوكية..« )أع4،3:13(.
بولـــس  الرســـولين  دعـــا  القـــدس  الـــروح  إًذا 
وبرنابـــا، وأرســـلهما.. بـــل كان أيًضـــا يحـــدد أماكـــن 
الخدمـــة.. كمـــا قيـــل مـــرة أن الـــروح القـــدس منعهـــم 
مـــن أن يتكلمـــوا بالكلمة في آســـيا، وفـــي ِبِثيِنيََّة.. ثم 
أرشـــدهم أن يذهبـــوا إلـــى مقدونيـــة )أع10-6:16(.
يقـــود  الـــذي  هـــو  أيًضـــا  القـــدس  الـــروح  كان 

المقدســـة. المجامـــع 
فـــأول مجمـــع مقـــدس عقـــده اآلباء الرســـل في 
أورشـــليم ســـنة 45م، ختمـــوا قراراته بقولهـــم »َقْد َرَأى 
ِثْقـــاًل  َعَلْيُكـــْم  َنَضـــَع  اَل  َأْن  َوَنْحـــُن،  اْلُقـــُدُس  وُح  الـــرُّ

)أع28:15(. َأْكَثـــَر..« 
القـــدس الزًمـــا لآلبـــاء  الـــروح  إذا كان عمـــل 
الرســـل بهذا الشـــكل، فكم باألولى يكون أكثر لزوًما 
للخـــدام العادييـــن، الذيـــن إذا اخطـــأوا يكونـــون عثـــرة 

وللشـــعب. للخدمة 
فـــي  وفشـــلوا  خدمـــوا  قـــد  البعـــض  كان  فـــإن 
خدمتهـــم، أو علـــى األقـــل كانـــت خدمتهـــم ناقصـــة 
لـــم تصـــل إلـــى مســـتوى الكمـــال المطلـــوب، يكـــون 
الســـبب األساســـي أنهـــم كانـــوا يخدمـــون بـــدون عمل 
الـــروح القـــدس فيهـــم. وهـــذا ُيرينـــا أهمية قيـــادة الروح 

القـــدس للخدمـــة.
قـــوة.  أنـــه ُيعطـــي  القـــدس  للـــروح  أول عمـــل 
هـــو أيًضـــا ُيعطـــي معرفـــة وحكمة وإرشـــاًدا. وُيعطي 

أيًضـــا ســـلطة.
متعـــددة  مواهـــب  ُيعطـــي  القـــدس  والـــروح 
ومتنوعة، ذكرها القديس بولس الرســـول في رســـالته 

إصحـــاح 12. كورنثـــوس  إلـــى  األولـــى 
فمـــن جهـــة القـــوة فـــي الخدمة، فهـــو ليس فقط 
ُيعطـــي كلمـــة للخـــادم كمـــا طلـــب بولـــس الرســـول 
الصـــالة مـــن أجلـــه قائـــاًل »ِلَكـــْي ُيْعَطـــى ِلـــي َكاَلٌم 
ِعْنـــَد اْفِتَتـــاِح َفِمـــي، أُلْعِلـــَم ِجَهـــاًرا ِبِســـرِّ اإِلْنِجيـــِل« 
ُيعطـــي  الـــروح  فـــإن  باألكثـــر  إنمـــا  )أف19:6(.. 
للكلمـــة تأثيـــًرا وفاعليـــة فـــي النفـــوس، وُيعطـــي قـــدرة 
علـــى التنفيـــذ، ويعمـــل فـــي اإلدارة. وُيعطـــي أيًضـــا 

ثمـــًرا للكلمـــة.
ومـــن اهتمـــام الكنيســـة بعمـــل الـــروح القـــدس 
ألجـــل كل إنســـان، وضعـــت لنـــا ضمـــن الصلـــوات 
اليوميـــة: صـــالة الســـاعة الثالثـــة الخاصـــة بحلـــول 

الـــروح القـــدس وعملـــه.
صـــالة  تصلـــون  غالبيتكـــم  أن  أعـــرف  أنـــا 
باكـــر وصـــالة النـــوم. ولكـــن هـــل تهتمـــون – على 
التـــي  الثالثـــة،  الســـاعة  بصـــالة   – القـــدر  نفـــس 
تقولـــون فيهـــا للـــروح القدس »أيها الملك الســـماوي 
مـــكان  كل  فـــي  الحاضـــر  الحـــق  روح  الُمعـــزي، 
والمالـــئ الـــكل، كنـــز الصالحـــات وُمعطـــي الحياة. 
هّلـــم تفضـــل وحـــَل فينـــا وطَهرنا مـــن كل دنس أيها 

الصالـــح، وخَلـــص نفوســـنا«.
بـــاآلب ظاهـــرة فـــي غالبيـــة  إن لكـــم عالقـــة 
صلواتكـــم وفـــي صالة الشـــكر. ولكـــم عالقة باالبن 
صـــالة  فـــي  كمـــا  وبالـــذات  الفـــادي،  المخلـــص 
الســـاعة السادســـة، التـــي تقولـــون فيهـــا »يـــا َمْن في 
اليـــوم الســـادس والســـاعة السادســـة، ســـَمرت علـــى 
عالقتكـــم  هـــي  مـــا  ولكـــن  ألجلنـــا..«.  الصليـــب 
بالـــروح القـــدس، وأنتـــم ال تســـتطيعون أن تحيوا في 

حيـــاة البـــر بدونـــه؟..

إننـــا فـــي الســـاعة الثالثـــة نطلـــب نعمـــة الـــروح 
القـــدس، وعمـــل هـــذه النعمــــــــــة فيـنـــــــــــا، وبخاصـــــــــــة 

ألجـــل تطهيرنـــا.
ونقـــول فـــي تحليـــل الســـاعة الثالثـــة »نشـــكرك 
ألنـــك أقمتنـــا للصـــالة فـــي هـــذه الســـاعة المقدســـة، 
التـــي فيهـــا أفضت نعمة روحـــك القدوس بغنى على 

التالميـــذ خواصـــك القديســـين..«.
ونكـــرر عبـــارة نعمـــة الـــروح القـــدس، فنقـــول 
»أرســـل إلينـــا نعمـــة روحـــك القـــدوس، وطهرنـــا مـــن 
دنـــس الجســـد والـــروح. وانقلنـــا إلـــى ســـيرة روحانيـــة، 

لكـــي نســـعى بالـــروح وال نكمـــل شـــهوة الجســـد«.
الحظـــوا هنـــا إنـــه بالنســـبة إلى الـــروح القدس، 
نتكلـــم عن حلـــول النعمة، وليس عن حلول األقنوم، 

كما يخطـــئ البعض..
وحلول النعمة هو للرسل، ولنا نحن أيًضا..

والحظـــوا أيًضـــا عمـــل الـــروح القـــدس ألجـــل 
طهـــارة الجســـد والـــروح.

وحســـن أن اإلنســـان يطلـــب طهارة نفســـه عن 
فيـــه، وليـــس بمجـــرد  القـــدس  الـــروح  طريـــق عمـــل 

جهـــاده البشـــري الـــذي يقـــع فيـــه ويقـــوم..
هنـــاك أعمـــال أخـــرى للـــروح القـــدس، حيـــث 
نقـــول عنـــه فـــي صـــالة الســـاعة الثالثـــة: روح النبـــوة 

والعفـــة، روح القداســـة والعدالـــة والســـلطة.
 ، ويقول عنه ســـفر إشـــعياء النبي »ُروُح الرَّبِّ
ُروُح  َواْلُقـــوَِّة،  اْلَمُشـــوَرِة  ُروُح  َواْلَفْهـــِم،  اْلِحْكَمـــِة  ُروُح 

« )أش2:11(.  اْلَمْعِرَفـــِة َوَمَخاَفـــِة الـــرَّبِّ
كل هذا، نطلب عمله فينا في صلواتنا.

أما عن الســـلطة، فهـــي خاصة أواًل بالكهنوت 
وعملـــه. وفي ذلك ســـلطان مغفـــرة الخطايا، كما قال 
وَح اْلُقُدَس.  الـــرب لتالميـــذه بعـــد القيامـــة »اْقَبُلـــوا الـــرُّ
َمـــْن َغَفْرتُـــْم َخَطاَيـــاُه ُتْغَفُر َلُه، َوَمْن َأْمَســـْكُتْم َخَطاَياُه 

)يو23،22:20(. ُأْمِسَكْت« 
للمعترفيـــن  الخطايـــا  يغفـــر  حينمـــا  فالكاهـــن 
التائبيـــن إنمـــا يغفـــر بســـلطان الـــروح القـــدس العامل 
فيـــه. كمـــا يقـــول للـــرب عـــن الشـــعب فـــي آواخـــر 
فمـــي  مـــن  محالليـــن  »يكونـــون  اإللهـــي  القـــداس 

القـــدوس«. بروحـــك 
وروح السلطة بالنسبة إلى المؤمنين العاديين:
إما أن يكون لهم ســـلطة على أنفســـهم بضبط 
النفـــس، أو أن يكـــون لهـــم ســـلطة علـــى الشـــياطين، 

فـــال يمكنوهـــا من أنفســـهم أو مـــن إرادتهم..
والـــــــــــــروح القــــــــــدس هـــــــــو أيًضا روح الحــــــــــــق 

)يـــو26:15( وروح العدالة.
فالـــذي يعمـــل فيـــــــــه روح هللا، يكـــــــــون حقانًيـــا 
وعـــاداًل يفّصـــل كلمـــة الحـــق باالســـتقامة، وال يأخـــذ 

بالوجـــوه، وال يتكلـــم بالباطـــل.
وال نســـتطيع أن نضـــع حـــدوًدا لعمـــل الـــروح 
القـــــــــــدس، الـــذي هو كنز الصالحــــــــــات، وُمعطـــــــــي 
الحياة، وُمعطي المواهب، كمـــــــا ورد في )1كو12( 
ُيعطـــي كالم حكمـــة، وكالم علـــم، وآلخـــر إيمـــان، 

وبنـــوة، وأعمـــال شـــفاء، وعمـــل قوات..
وأيًضـــا ال ننســـى عمــــــــل الـــروح القـــــــــدس فـــي 

كل أســـرار الكنيســـة.
فنحـــن نولـــد في المعمودية مـــن الماء والروح. 
ثـــم ننـــال ســـَر المســـحة المقدســـة )بزيـــت الميـــرون 
ونصبـــح  الــــــــروح،  فـــي  نثبـــت  حيـــث  المقـــدس( 
فينـــا  يســـكن  هللا  وروح  القـــدس،  للـــروح  هيـــاكل 
عـــن  القـــدس  الـــروح  عمـــل  مـــع  )1كـــو16:3(... 

الكنيســـة. أســـرار  باقـــي  طريـــق 
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عظة قداسة البابا في تدشن عشية ختام حفل اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء مريم في كنيستها بالزيتون 
يوم السبت 21 مايو 2018م

أنا في غاية السعادة، وأعتقد أن هذا هو شعور 
كل اآلباء المطارنة واألساقفة، واآلباء الكهنة، وآباء 
الكنيسة بالطبع، واآلباء الضيوف، وكل األراخنة، 
والشابات،  الشباب  والنساء،  الرجال  الشعب:  وكل 
أيًضا.  واألطفال  والشمامسة  والخادمات  الخدام 
سعداء أن يعطينا هللا هذه النعمة، ونأتي الي هذه 
الساعة المقدسة، ونحتفل بمرور خمسين عاًما على 

ظهور أمنا العذراء في هذه الكنيسة المباركة. 
وأريد أن أروي لكم قصة قبل موضوع التأمل 
الروحي لهذا اليوم حدثت مع أسرتي الخاصة، من 
باب الشهادة لظهور أمنا العذراء.. في عام 1969 
والدتي  وكانت  العامة،  بالثانوية  طالًبا  وقتها  كنت 
-التي رحلت إلى السماء منذ أربعة أعوام- صديقة 
كان  والتي  السادس  كيرلس  البابا  المتنيح  لشقيقة 
بالتدريس.  تعمل  وكانت  شفيقة«،  »أبلة  اسمها 
وكانت والدتي قلقة ألنني االبن األول لها الذي يصل 
إلى مرحلة الثانوية العامة، وجميعكم تعرفون القلق 
لألسر،  العامة  الثانوية  تحدثه  الذي  واالضطراب 
فكانت والدتي قلقة جًدا بشأني، وكانت تتمنى لي 
أتمناه  كنت  ما  وهذا  الصيدلة،  بكلية  ألتحق  أن 
أيًضا. كانت والدتي خائفة، فعرضت عليها »أبلة 
وأنا صغير-  جيًدا  تعرفني  كانت  -والتي  شفيقة« 
الذهاب إلى الزيتون لرؤية ظهور السيدة العذراء فى 
 11 تجمعت  وبالفعل  كيرلس.  البابا  وزيارة  مصر 
سيدة وجاءوا إلى القاهرة في رحلة، وتمتعوا برؤية 
البابا كيرلس،  ظهور السيدة العذراء، وقاموا بزيارة 
بالثانوية  ابني طالب  »يا سيدنا  والدتي:  له  فقالت 
يلتحق  أن  نتمنى  ألننا  في صالتك  اذكره  العامة، 
قداسة  فطمأنها  ذلك«،  يتمنى  الصيدلة وهو  بكلية 
وغير  مطمئنة  والدتي وهي  وعادت  كيرلس،  البابا 
قلقة، وكانت مشاهدة ظهور أمنا العذراء مريم وكالم 
القديس البابا كيرلس لها، سببين في إزالة القلق من 
قلبها. أنا لم آِت بالفعل ألرى ظهور السيدة العذراء 
في أول أبريل 68، لكن ما رأيناه في اعين والدتي 
وهي تروى لنا بفرح ويملؤها السالم، كان له تأثير 
بهذا  جًدا  فرحين  وكنا  األسرة،  داخل  علينا  كبير 
المعجزي. وأعتقد أن صلواتها، وشفاعات  الظهور 
كانت  كيرلس،  البابا  وصلوات  مريم،  العذراء  أمنا 
العامة  الثانوية  مرحلة  أعبر  أن  لي  كبيًرا  دافًعا 

وألتحق بكلية الصيدلة. 
أمنا العذراء مليئة بالفضائل كما تحدث اآلباء، 
لكني أريد أن أحدثكم عن شيء صغير جًدا أشعر 
به أنا أيًضا مع أمنا العذراء، هذا النموذج اإلنساني 
العذراء  أمنا  الداخلي،  بالسالم  يتمتع  كان  الرفيع 
بالسالم  يتمتع  الذي  لإلنسان  رائع  نموذج  مريم 
سفر  من  واحدة  آية  عليكم  أقرأ  وسوف  الداخلي. 
َجميَلٌة  الّصباِح،  ِمثَل  الُمشِرَفُة  هي  »َمْن  النشيد 
مِس، ُمرِهَبٌة كَجيٍش بألوَيٍة؟«  كالَقَمِر، طاِهَرٌة كالشَّ
)نشيد10:6(. هذه الكلمات تصف العروس كنيسة 
المسيح، وتصف ايضا بصورة خاصة النعم الكثيرة 
التي في شخصية أمنا العذراء. هذه الصفات يمكن 
أن نشاهدها في حياة أمنا العذراء مريم، وما ُذِكر 

عنها، وهو قليل في الكتاب المقدس. 
ُمشِرَفُة ِمثَل الّصباِح

في مشهد البشارة كانت مشرفة مثل الصباح. 
أول مرة نتقابل مع أمنا العذراء وتأتي إليها بشارة 
المالك، وجميعنا يعلم الحوار الذي دار بين المالك 
والعذراء، ولكن تظهر لنا أمنا العذراء في سالمها 
إذا  باهلل.  واالكتفاء  اإليمان  تعيش  ألنها  الداخلي 
كنت تريد أن تشعر بالسالم الداخلي، عش إيمانك 

واكتِف باهلل. أمنا العذراء في حوارها مع المالك كان 
الكالم غريب على مسامعها، وأكبر من عمرها ومن 
المالك  ويجيبها  باستحياء  تسأل  نجدها  خبراتها. 
بعبارات واضحة، فتقول »هوذا أنا أمة الرب، ليكن 
من  عليه  تحصل  الداخلي  السالم  كقولك«.  لي 
إيمانك الكامل واكتفائك باهلل. ال توجد وسيلة أخرى 
إاّل إيمانك. إذا لم يكن لك إيمان لن تشعر بالسالم، 
وال  البشارة  تأتيها  السن  وهي صغيرة  العذراء  لكن 
تضطرب أبًدا، وتتحدث إلى المالك وينتهي الحوار 
تعيش  أن  أردت  إذا  الحبيب  أيها  وهي في سالم. 
وعش  إيمانك،  عش  الداخلي،  السالم  هذا  في 
اكتفاءك باهلل في هذه الحياة. ونحن في القرن الواحد 
والعشرين واالمور المادية تشغل الجميع، لكن مازال 
اإليمان هو المصدر األول للسالم الداخلي مثل ما 

نراه في أمنا العذراء.
َجميَلٌة كالَقَمِر

عرس  هو  العذراء  أمنا  في  الثاني  المشهد 
قانا الجليل، وفيه هي »جميلة كالقمر«. نحن إلى 
وعندما  شيء،  أجمل  أنه  القمر  نصف  اليوم  هذا 
نرى أحد أحبائنا نصفه بأنه مثل القمر؛ هكذا أمنا 
العذراء كانت في عرس قانا الجليل جميلة كالقمر، 
العرس،  لهذا  القمر  كانت  إنها  نقول  أن  ونستطيع 
وليس العريس أو العروس، لذلك لم يذكر الكتاب 
المسيح  السيد  إلى  ذهبت  العذراء  أمنا  أسماءهما. 
خمر«،  لهم  »ليس  فقط:  كلمات  ثالث  له  وقالت 
وكلمة خمر في الكتاب المقدس تعني الفرح، وكأنها 
الذي  الضيافة  مشروب  فرح.  لهم  ليس  له:  تقول 
م في ذلك الوقت انتهى، ونجد أمنا العذراء  كان ُيقدَّ
بمنتهى السالم الداخلي الجواني تذكر هذه الكلمات 
لهم خمر«،  المسيح »ليس  السيد  أذن  الثالث في 
لذلك  الخالص،  فرح  نبوية  بصورة  تقصد  وكانت 
أجابها السيد المسيح »مالي ولِك يا امراة؟ لم تأِت 
العذراء  ونجد  الخالص.  ساعة  أي  بعد«  ساعتي 
فافعلوه«،  لكم  قال  »مهما  الجميلة  عبارتها  تقول 
في  مسجلة  عظة  أقصر  وتصير  للخدام،  تقولها 
المشهد  هذا  في  العذراء  أمنا  المقدس.  الكتاب 
حصلت على سالمها الداخلي من خدمة اآلخرين، 
من حبها الذي دفعها لخدمة اآلخرين وخدمة أهل 
العرس، وتحاول أن تغطي أو تحل المشكلة التي 
م في  حدثت بانتهاء مشروب الضيافة الذي كان ُيقدَّ
من  أيًضا  وسالمك  إيمانك،  في  سالمك  العرس. 

خدمتك لآلخرين بحب. 
مِس طاِهَرٌة كالشَّ

المشهد الثالث طاهرة كالشمس. كانت الشمس 
مظلمة في وقت صلب السيد المسيح، ولكن الشمس 
كانت حاضرة في شخص أمنا العذراء مريم حيث 
سلمها الرب يوحنا وقال لها: »هوذا ابنِك«، وسلم 
يوحنا هذه األم وقال له: »هوذا أمك«. وكانت أمنا 
العذراء في وقت الصليب تقول العبارة التي نصليها 
في األجبية: »أّما العالم فيفرح لقبوله الخالص، وأّما 
أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت 
صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي«. لم نسمع 
أمنا العذراء تتحدث، ولكننا سمعنا أنينها الداخلي، 
أيها  تلتهب  التي  وكانت غير مضطربة. األحشاء 
وإذا  بالرحمة،  تمتلئ  التي  األحشاء  هي  األحباء 
كان قلبك قاسًيا لن تشعر بالسالم أبًدا. أمنا العذراء 

كانـــت قلًبا رحيًما، وبقلبهــــــــا 
الرحيم هي التــــــي قالــــــــــت: 
»أما أحشائي فتلتهب عنــــد 

نظري إلى صلبوتك«. أحشاء تلتهب، أحشاء تشعر 
إذا  به.  وتترفق  اآلخر  تحن على  أحشاء  باآلخر، 
حتي  الداخلي،  السالم  تعرف  لن  قاسًيا  قلبك  كان 
إذا ظهرت أمام الجميع بالصوت العالي وإعطائك 
سالمك  الداخلي.  بالسالم  تشعر  لن  لألوامر، 
بالرحمة،  يمتلئ  الذي  قلبك  من  يأتيك  الداخلي 

ويفيض بأعمال الرحمة. 
ُمرِهَبٌة كَجيٍش بألوَيٍة

في  صغيًرا  طفاًل  المسيح  السيد  كان  عندما 
الثانية عشرة من عمره، وكان في الهيكل، وكانت 
وجميع  الشيوخ  وسط  في  عنه  تبحث  العذراء  أمنا 
وسمعته  قيل  ما  كثرة  ومن  الهيكل،  في  الحضور 
ُأمُُّه  »وكانْت  عنها  قيل  بشيء،  تتحدث  أن  دون 
َقلِبها« )لوقا51:2(.  اأُلموِر في  تحَفُظ جميَع هِذِه 
الذي يتحدث كثيًرا -ونحن في زمن الذين يتحدثون 
بالسالم  يشعر  أن  يستطيع  ال  شيء-  كل  في 
يأتيها  الداخلي  العذراء سالمها  أمنا  الداخلي. نرى 
قلبها  أنها كانت تحفظ جميع هذه األمور في  من 
وليس بلسانها، كالمها قليل، حديثها بسيط ورقيق، 
وكانت في هذا المشهد ال تقول شيًئا وال تتحدث عن 
أي شيء، كانت تحفظ جميع هذه االمور في قلبها، 
الصالة،  بروح  تحفظها  أي  هنا  »تحفظ«  وكلمة 
ألنها كانت إنسانة ُمصلِّية وتحفظ جميع هذه األمور 
في قلبها، لذلك كانت تعيش في هذا السالم الكامل، 

السالم الداخلي. 
إًذا أيها األحباء، إن أردتم أن تتمتعوا بظهور 
العذراء في قلوبكم، فاقتنوا هذه النعمة وهذه الفضيلة 
واطلبوها، فضيلة السالم الداخلي، هدوءك الداخلي، 
فرحك الداخلي. نحن بمجرد أن نرى صورة السيدة 
العذراء ينتابنا السالم. إذا أردت أن تتمتع بالسالم 
الُمشِرَفُة  هي  »َمْن  الكلمات:  هذه  فاذكر  الداخلي 
مِس،  كالشَّ طاِهَرٌة  كالَقَمِر،  َجميَلٌة  الّصباِح،  ِمثَل 
ُمرِهَبٌة كَجيٍش بألوَيٍة؟«، كل هذا نحن نراه في أمنا 
بإيمانها  الداخلي  السالم  في  تعيش  فهي  العذراء، 
التي  الرحمة  بروح  لآلخرين،  وخدمتها  وبمحبتها 
تحفظ كل  بها  التي  الصالة  بروح  وأيًضا  تسكنها، 

هذه االمور في قلبها. 
ظهور العذراء مريم حادثة تاريخية عشناها، 
وكثير من الكبار منكم رأوها وعاصروها، ونسلمها 
لألجيال جياًل بعد جيل. وشاهدنا البابا شنوده في 
عنها،  يتحدث  العذراء  أمنا  لظهور  األربعين  العيد 
أمنا  ظهرت  الذي  كيرلس  البابا  القديس  وأيًضا 
وأساقفة  مطارنة  آباء  ورأينا  حبريته.  في  العذراء 
األمور  هذه  كل  وشهدوا.  وتكلموا  أجالء عاصروا 
ويجب  جيل.  بعد  جياًل  نسلمها  حياتنا  في  الرائعة 
المؤتمنة،  الشفيعة  بهذه  جميعنا  نشعر  أن  أيًضا 
أمنا العذراء مريم التي تشفع في جنسنا، ألنها فخر 
جنسنا، ونتعلم منها فضيلة السالم الداخلي. وأنت 
اليوم موجود وحاضر العشية في وسط هذه األفراح 
القداس  يوم في  اليوم وكل  الكثيرة، اطلب من هللا 
أن يعطيك فضيلة السالم الداخلي، وأن يعطيك هذه 
النعمة لكي ما تستحق أن تكون بالحقيقة ابًنا لهذه 

القديسة العظيمة، أمنا العذراء مريم. 
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• تصويـــر 35 موقًعـــا فـــي إطـــار مشـــروع توثيـــق وتصويـــر األديـــرة 
والكنائـــس، مـــع طـــرح بعـــض تلـــك الكتب فـــي صـــورة الكترونية علـــى موقع 

المؤسســـة. • طباعـــة 7 كتـــب باللغـــة العربية وتشـــمل:
+ إعادة طبع ونشر كتاب تاريخ األمة القبطية عام 2000.

+ إعداد وطباعة ونشر كتاب »تراث األدب القبطي« عام 2003.
فـــي  والرهبنـــة  »المســـيحية  كتـــب  سلســـلة  ونشـــر  وطباعـــة  إعـــداد   +

كتـــب(. )خمســـة  مصـــر«   إيبارشـــيات 
• طباعـــة ونشـــر ســـيرة القديـــس مرقس الرســـول بالغـــة اإلنجليزية تحت 

اســـم A CHRONOLOGY OF SAINT MARK عـــام 2002. 
• طباعـــــــة »الموسوعة القبطيــــــــة« على CDs )اقـــــــراص ممغنطة( 2002.
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  للقبطيـــات  الدولـــي  المؤتمـــر  وعقـــد  تنظيـــم   •
بالقاهرة بالتعاون مع معهد الدراســـات القبطية وأســـقفية الخدمات االجتماعية 

عـــام 2008.
• عقـــد مؤتمـــر »مـــار مرقس في التراث القبطي« عام 2015 بمســـرح 

الكاتدرائية المرقســـية بالعباسية.
• بدء أعمال ترجمة الموســـوعة القبطية بتكليف من قداســـة البابا األنبا 

تواضروس الثاني 2015.
• تنظيـــم وعقـــد الملتقـــى األول لشـــباب الباحثيـــن بالتعـــاون مـــع معهـــد 

القبطيـــة عـــام 2016. الدراســـات 
• عقد 3 ورش عمل خالل النصف األخير من عام 2017.

 New Testament Scenes in Coptic Monasteries نشـــر كتاب •
عام 2016.

• إعـــداد وطباعـــة كتـــاب »مـــار مرقـــس – كاروز الديـــار المصريـــة« 
عـــام 2017.

مســـاهمات المؤسســـة: 1 – منح مثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث مكتبـــة اإلســـكندرية عـــدد 760 ألف صفحة مـــن المخطوطات القبطية 

وذلـــك عام 2003.
.)Coptica( 2 – التعاون في نشر المجلة الدورية

 Two Thousand Years of Coptic 3 – التعـــاون فـــي نشـــر كتـــاب
Christianity عـــام 1999.

4 – التعاون في نشر كتاب Coptic Civilization عام 2014.
الخطـــوات المســـتقبلية: 1( اســـتمرار ترجمـــة الموســـوعة القبطية، مع 

الترتيـــب لوضـــع أجـــزاء منها علـــى اإلنترنت عـــام 2018.
2( اســـتمرار طباعـــة ونشـــر: كتـــاب المســـيحية والرهبنـــة فـــي أســـيوط 

)2018(. و كتـــاب الملتقـــى األول لشـــباب الباحثيـــن )2018(. وكتـــاب 
 Eve and the Harlot of Babylon: Women in Late Antique 
Egypt through Coptic Artefacts )2018(.

وكتاب المؤتمر الدولي الثامن والذي ُعقد بدير األنبا بيشوي.
3( سلســـلة جديـــدة مـــن المؤتمـــرات: + الملتقـــى الثاني لشـــباب الباحثين 
2018. + المؤتمـــر الدولـــي التاســـع عـــن األدب القبطـــي 2019. + المؤتمر 
الدولـــي العاشـــر عـــن الفن القبطـــي 2021. + المؤتمر الدولي الحادي عشـــر 
عـــن العمـــارة القبطيـــة 2023. + المؤتمـــر الدولـــي الثانـــي عشـــر عـــن دراســـة 

المـــواد األثرية 2025.
4( تأسيس المكتبة اإللكترونية )جمع وتصنيف المخطوطات( بتكليف 

من قداســـة البابا األنبا تواضروس الثانى 2017.

قداسة ابلابا يفتتح مقر مؤسسة 
القديس مرقس دلراسات اتلاريخ القبطي

افتتـــح قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس 10 مايـــو 2018م، مقـــر مؤسســـة 
القديـــس مرقـــس لدراســـات التاريـــخ القبطـــي، وذلك في في الذكرى الخمســـين 
لعـــودة رفـــات القديـــس مـــار مرقـــس كاروز الديار المصريـــة، إلى مصر، في 
1968. وتعنـــي المؤسســـة بتوثيـــق التـــراث القبطي ودراســـة التاريخ الكنســـي 
والقبطـــي، وتنظـــم العديد من الفعاليات والدراســـات حـــول موضوعات قبطية 

تاريخيـــة عامـــة ومتخصصة.

مؤسسة القديس مرقس دلراسات اتلاريخ القبطي
)2018 – 1998(

أســـس د. فوزى إســـطفانوس مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ 
القبطي عام 1998م، ولقد حظيت المؤسســـة برعاية مثلث الرحمات قداســـة 

البابا شـــنوده الثالث، ثم برعاية قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني.
هدف المؤسســـة: بحث ودراســـة وتجميع وتوثيق ونشر كل ما يختص 
بالدراســـات القبطيـــة مـــن فـــن وأدب ولغة وعمـــارة وتاريخ وآثـــار...، وتقديم 
العـــون والدعـــم العلمـــي للباحثيـــن فـــي مجـــال القبطيـــات، مـــع مســـاعدة صغار 

الباحثيـــن في ذلـــك المجال. 
إنجـــازات المؤسســـة: عقـــد 8 مؤتمـــرات دوليـــة تنـــدرج تحـــت سلســـلة 

»المســـيحية والرهبنـــة فـــى إيبارشـــيات مصـــر«:
1– المؤتمـــر الدولـــى األول: افتتحـــه واســـتضافه قداســـة البابـــا األنبـــا 
شـــنوده الثالـــث بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي – وادي النطـــرون فـــي 
الفتـــرة مـــن 31 ينايـــر إلـــى 5 فبرايـــر 2002م. 2– المؤتمـــر الدولـــى الثاني: 
اســـتضافه نيافـــة األنبـــا أبرآم – أســـقف الفيـــوم وتوابعها، بدير العـــزب بالفيوم 
فـــى الفتـــرة مـــن 6 إلـــى 10 فبرايـــر 2004م. 3– المؤتمـــر الدولـــي الثالـــث: 
اســـتضافه نيافـــة األنبـــا يوأنـــس األســـقف العـــام وقتهـــا )أســـقف أســـيوط حالًيا(، 
بديـــر األنبـــا شـــنوده بســـوهاج فـــي الفتـــرة من 1 إلـــى 6 فبرايـــر 2006م. 4– 
المؤتمـــر الدولـــي الرابـــع: اســـتضافه نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقوص 
بديـــر رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بنقـــادة فـــى الفتـــرة مـــن 6 إلـــى 11 فبرايـــر 
2008م. 5– المؤتمـــر الدولـــي الخامـــس: اســـتضافه نيافة األنبا هدرا مطران 
أســـوان والنوبـــة بديـــر األنبـــا هـــدرا بأســـوان فـــي الفتـــرة مـــن 31 ينايـــر إلى 4 
فبرايـــر 2010م. 6– المؤتمـــر الدولـــى الســـادس: افتتحـــه قداســـة البابـــا األنبـــا 
تواضـــروس الثانـــي واســـتضافه المتنيح نيافة األنبا ســـاويرس بالدير المحرق 
فيـــى الفتـــرة مـــن 4-8 فبرايـــر 2013م. 7– المؤتمر الدولى الســـابع: افتتحه 
قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس الثاني واســـتضافه نيافة األنبا كيرلس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر مـــار مينـــا بمريـــوط فـــى الفتـــرة مـــن 8-12 فبرايـــر 2015م. 
8- المؤتمـــر الدولـــي الثامن: افتتحه واســـتضافه قداســـة البابـــا بالمقر البابوي 
)لوجـــوس( بديـــر األنبـــا بيشـــوي – وادي النطـــرون فـــي الفتـــرة مـــن 16-12 

فبرايـــر 2017م.
• نشـــر 7 كتـــب تمثـــل سلســـلة المســـيحية والرهبنة وتضـــم المحاضرات 

المقدمـــة فـــي تلـــك المؤتمـــرات الدولية وقامـــت الجامعة األمريكية بنشـــرها.
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قرار بابوي رقم 2018/11
خبصوص كنائسنا القبطية يف جزيرة قربص

تكليـــف نيافـــة األنبـــا بافلـــوس أســـقف اليونـــان الديمقراطيـــة 
باإلشـــراف الكامـــل علـــى كنائســـنا القبطيـــة فـــي جزيـــرة قبـــرص 
رعوًيـــا وإدارًيـــا ومالًيـــا وذلـــك اعتبـــاًرا مـــن أول يونيـــو 2018. 

وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

قرار بابوي رقم 2018/12
خبصوص جملس كنيسة القديس مارجرجس بشياكغو

تم اعتماد تشكيل مجلس كنيسة القديس مارجرجس بشيكاغو 
Diocese of North America من اآلتي أسماءهم:

صفــــــــــوت  أ.   -2 راغــــــــــــب.  صموئيـــــــــل  القـــس   -1
أخنـــوخ.  أ. صموئيـــل   -4 دوس.  حنـــان  أ.   -3 إسكنـــــــــــدر. 
5- أ. عمـــاد اســـحاق. 6- فـــادي الملـــح. 7- أ. عماد اســـحاق. 

جرجـــس. إيهـــاب  أ.   -8
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

قرار بابوي رقم 2018/13
خبصوص إيقاف اكهن عن اخلدمة الكهنوتية

نظـــًرا للعديـــد مـــن المخالفـــات القانونيـــة واإلداريـــة والماليـــة 
والتـــي وصلتنـــا حـــول خدمـــة القـــس بيشـــوي وليم - كنيســـة المالك 
ميخائيل والشهيد  أبو سيفين في ريدوودسيتي / سان فرانسيسكو 
/ أمريكا وكذلك بعض المالحظات العقيدية والطقسية، وبعد عدة 
محـــاوالت لتقنيـــن وضـــع الكنيســـة وعدم اســـتجابته، لذا قررنـــا اآلتي: 
الكهنوتيـــة  الخدمـــة  عـــن  وليـــم  بيشـــوي  القـــس  إيقـــاف   -1
وإحالته للتحقيق الكنســـي. 2- بدء تأســـيس خدمة رعوية جديدة 
فـــي نفـــس المدينـــة. 3- انتداب القس يوحنا صـــادق الكاهن العام 

للخدمـــة فـــي هـــذه المدينة.

حول املجالس اإللكرييكية 
اإلقليمية واملحلية

مـــع بدايـــة شـــهر يوليـــو القـــادم ســـيتم إعـــادة تشـــكيل الدوائـــر 
االقليميمة الســـت للمجالس اإلكليريكية األحوال الشـــخصية، وتعيين 
ســـتة مـــن اآلبـــاء األســـاقفة الجـــدد لها، وذلك بعـــد انتهاء فتـــرة عملها 

لمـــدة ثالث ســـنوات.

ومـــن المناســـب أيًضـــا أن يقـــوم أســـاقفة اإليبارشـــيات بتغييـــر 
مجلـــس األحـــوال الشـــخصية الفرعـــي، وذلـــك لضخ دمـــاء جديدة في 

الخدمة. هـــذه 

االحتفال بعيد تدشني 
كنيسة الشهيدة دميانة بدمياط

الوزيـــر  الســـيد  حضـــر  مايـــو 2018م،   15 الثالثـــاء  يـــوم  فـــي 
الدكتـــور أحمد الشـــعراوي محافظ الدقهلية والســـيد اللواء محمد حجي 
مديـــر أمـــن الدقهليـــة وكبـــار مســـئولي المحافظـــة، إلـــى ديـــر القديســـة 
دميانـــة، لتقديـــم التهنئـــة لنيافـــة األنبـــا بيشـــوي مطـــران دميـــاط وكفـــر 
الشـــيخ والبراري، ورئيس دير القديســـة دميانة، بمناســـبة االحتفال بعيد 
تدشـــين كنيســـتها. وقـــام نيافتـــه باصطحـــاب ضيوفـــه فـــي جولـــة بالدير، 
ثـــم ُأقيـــم المؤتمـــر بالقاعـــة الكبـــرى بالديـــر، بحضـــور القيادات الشـــعبية 
والتنفيذية بالمحافظة. وتحدث القمص بطرس بســـطوروس، والشـــيخ 
الدكتـــور محمـــد أبـــو زيـــد األمير منســـق عـــام بيـــت العائلـــة المصرية، 
والـــذى نقـــل تحيـــات وتهنئـــة اإلمـــام األكبـــر شـــيخ األزهـــر لنيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي بمناســـبة عيد القديســـة دميانة، وتحدث الشـــيخ طه زيادة وكيل 
وزارة األوقاف، ثم ألقى نيافة األنبا بيشـــوي كلمة عن حياة واستشـــهاد 
القديســـة دميانـــة، ووّجـــه نيافتـــه الشـــكر والتحيـــة للرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي، وفضيلـــة اإلمـــام األكبـــر شـــيخ األزهـــر، وقيـــادات وأفـــراد 
القـــوات المســـلحة والشـــرطة، وقيـــادات المحافظـــة، والســـادة الحضور. 
وُاخُتِتـــم اللقـــاء بكلمـــة الســـيد المحافـــظ الـــذي قـــّدم التهنئـــة لنيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي. وحضـــر اللقـــاء القمـــص مـــكاري غبريـــال وكيـــل ديـــر مـــار 
جرجـــس ميـــت دمســـيس، والدكتـــور جرجـــس صالـــح األميـــن الفخري 

لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط.

يم مهرجان الكرازة
ِّ
لقاء ُمك

ضمـــن فعاليـــات مهرجان الكرازة 2018، وتحت شـــعار »كونوا 
مســـتعدين«، أقيـــم ملتقـــى »أســـرة مهرجـــان الكـــرازة« يـــوم الجمعـــة 4 
مايـــو 2018، بحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبا موســـى األســـقف العام 
للشـــباب، واألنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة، واآلباء 
الكهنـــة باللجنـــة المركزيـــة والُمحكِّميـــن.. وذلـــك بمركـــز مـــار مرقـــس 
الملتقـــى  بالقـــداس اإللهـــي، ودار برنامـــج  اللقـــاء  بـــدأ  بمدينـــة نصـــر. 

-بمناســـبة حصـــول المهرجـــان علـــى شـــهادة األيـــزو- كاآلتي:
أواًل - دراســـة خطة عمل لجان المهرجان خالل الفترة القادمة: 
والـــورش  اللقـــاءات  المتخصصـــة،  المؤتمـــرات  التدريبيـــة،  الـــدورات 
المتخصصـــة، تدريـــب المحكميـــن الجـــدد، الترتيب للتصفيـــات النهائية، 

أنشـــطة مدرســـة المبدعين.
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رحلة علمية لطلبة اللكية الالهوتية 
بلوس آچنلوس إليطايلا وايلونان

نظمـــت كلية القديســـين البابا أثناســـيوس والبابـــا كيرلس الالهوتية 
بلـــوس آنچلـــوس، رحلـــة علميـــة لطالبهـــا إلـــى اليونـــان وإيطاليـــا، لتتبُّـــع 
خطوات وحياة القديس بولس الرســـول من خالل دراســـة ســـفر أعمال 
الرســـل. رافـــق الطـــالب أثنـــاء الرحلـــة نيافـــة األنبـــا كيرلـــس األســـقف 
العـــام بإيبارشـــية لـــوس آنچلـــوس وعميد الكليـــة، والقمص دانيال عازر 
األســـتاذ بالكليـــة، حيـــث قامـــا بالتدريـــس مـــن خـــالل األماكـــن التي تمت 
زيارتهـــا والمتعلقـــة بالقديـــس بولـــس. بـــدأت الرحلـــة بزيـــارة اليونـــان 
بالتنســـيق مـــع نيافـــة األنبـــا بافلـــوس أســـقف اليونـــان، ثـــم انضـــم نيافـــة 
األنبا أبراهام األســـقف العام بلوس آنچلوس إلى الرحلة الدراســـية في 

الجـــزء الثانـــي منها فـــي إيطاليا.

بابا الفاتياكن يستقبل 
أسقيف لوس آچنلوس العامني

علـــى هامـــش الزيـــارة الدراســـية لكليـــة القديســـين البابا اثناســـيوس 
والبابـــا كيرلـــس الالهوتيـــة بلـــوس آنچلـــوس إلـــى إيطاليـــا، قـــام صاحبـــا 
النيافـــة: األنبـــا أبراهام واألنبا كيرلس األســـقفان العموميان بإيبارشـــية 
لوس آنچلوس، بحضور االجتماع األســـبوعي لقداسة البابا فرنسيس 
بابـــا الفاتيـــكان، والـــذي قام بتحيتهم رســـمًيا والوفد المرافـــق من اآلباء 
الكهنـــة والطلبـــة الحاضريـــن. وبعـــد االجتمـــاع كانـــت فرصـــة لألبويـــن 
األســـقفين لتحيـــة قداســـة بابـــا الفاتيـــكان ونقـــل تحيـــات قداســـة البابـــا 
تواضـــروس لقداســـته فـــي تذكار يـــوم الصداقة بيـــن الكنيســـتين القبطية 
والكاثوليكيـــة والـــذي يوافـــق 10 مايو من كل عام، وهو تذكار الزيارة 
التاريخيـــة التـــي قـــام بهـــا قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث للفاتيـــكان )10 
مايـــو 1973م(، وكذلـــك الزيـــارة التي قام بها قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي للفاتيـــكان فـــي نفـــس التاريـــخ عـــام 2013م. وقـــد أعرب قداســـة 
البابا فرنســـيس عن محبته واعتزازه بقداســـة البابا تواضروس الثاني.

ثانًيـــا: كمـــا ُألقيـــت عـــدة محاضـــرات خـــالل الملتقـــى: 1- خطـــة 
خالص اإلنســـان لنيافة األنبا موســـى، 2- بين التشـــجيع والعدل لنيافة 
األنبـــا رافائيـــل، 3- فـــن إدارة الـــذات للقمـــص بـــوال نبيل، 4- ســـمات 

ـــم ونظـــرة لإلبـــداع للقس آنجيلـــوس توفيق. المحكِّ
ثالًثـــا: فقـــرة التكريم: 1- فـــي نهاية الملتقـــى قام صاحبـــا النيافة 
بإهـــداء »قـــالدة اإلبـــداع« -التـــي تمنحها أســـقفية الشـــباب كأعلى وســـام 
للمبدعيـــن- إلـــى المخـــرج الكبيـــر األســـتاذ اميل جرجس، لـــدوره الفني 
والثقافـــي بالمهرجـــان، وكذلـــك في الثقافـــة العامة.. 2- تم تكريم اآلباء 
الكهنـــة أعضـــاء اللجنـــة المركزية وباقي المحكميـــن والخدام.. 3- كما 
تـــم تكريـــم بعـــض المبدعيـــن مـــن الخـــدام بمهرجـــان الكـــرازة، والذيـــن 
حصلـــوا علـــى درجـــات علميـــة ومراكـــز عاليـــة كلٍّ في مجالـــه. والرب 

يبـــارك عملـــه مـــن أجل اســـمه القدوس..

تدشني كنيسة الشهيدة دميانة 
وسيامة اكهن بإيبارشية بنها وقويسنا

فـــي يـــوم الســـبت 19 مايـــو 2018م، قام نيافة األنبا مكســـيموس 
أســـقف بنها وقويســـنا، بتدشـــين كنيسة جديدة على اســـم الشهيدة دميانة، 
بقريـــة الشـــياخة التابعـــة لإليبارشـــية، كمـــا قـــام نيافتـــه بســـيامة الشـــماس 
ـــا باســـم القس ديمتريوس على الكنيســـة ذاتها. خالص  فليمون فايز قسًّ
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس، والقـــس ديمتريـــوس، ومجمـــع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة القديسة دميانة 
بإيبارشية مراكز الرشقية والعارش

قـــام نيافـــة األنبـــا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر من 
رمضـــان، صبـــاح الســـبت 12 مايو 2018م، بتدشـــين مذابـــح وأيقونات 
كنيســـة القديســـة دميانة بكفر شـــنوده التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة 
الشـــرقية، بحضـــور لفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وعـــدد كبيـــر مـــن شـــعب 
القريـــة. ُيذَكـــر أن هـــذه الكنيســـة هـــي األقـــدم فـــي اإليبارشـــية، حيـــث تـــم 
بناؤهـــا عـــام 1817م فـــي عهد البابا بطرس الســـابع الجاولي، وفي عهد 
محمـــد علـــي باشـــا والي مصـــر. وتم عمل تجديدات مختلفـــة لها، كما تم 
إعـــادة بنائهـــا عـــام 1991م، ثـــم بـــدأت عمليات تجديد لها عـــام 2011م.
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عيـــد حلـــول الـــروح 
القدس هـــــــــــو احتفـــــــــــــــال 
بتذكار ميــــــــــالد كنيســـــــة 
العهـــد الجديـــد. وهو أحد 
األعيـــاد الســـيدية الكبرى 
التـــي فيهـــا حّقـــق الرب وعـــده لشـــعبه »ألنَّ هذا 
هـــو الَعهـــُد اّلـــذي أعَهـــُدُه مع َبيـــِت إســـرائيَل َبعَد 
: أجَعـــُل َنواميســـي في  ِتلـــَك األّيـــاِم، يقـــوُل الـــرَّبُّ
أذهاِنِهـــْم، وأكُتُبهـــا عَلـــى ُقلوبِهْم، وأنـــا أكوُن لُهْم 
إلًهـــا، وُهـــم يكونـــوَن لي َشـــعًبا« )عـــب10:8(.

وفـــي احتفالنـــا بعيـــد العنصرة نحـــن نحتفل 
بتـــذكار نوالنـــا لموعـــد اآلب الـــذي هـــو روحـــه 
القـــدوس. ومن جهـــة إيماننا بعمل الروح القدس 

فـــي الكنيســـة فإننا نؤمـــن بـ...
1- إن حلـــول الـــروح يـــوم الخمســـين أو 
عنـــد نـــوال ســـر المعموديـــة هـــو حلـــول مواهـــب 
وليـــس حلـــواًل أقنومًيـــا كالحلول الـــذي حدث بعد 
بشـــارة المـــالك ألمنـــا العـــذراء مريـــم، لكـــي مـــا 
يولـــد منهـــا هللا الكلمـــة بصـــورة فريـــدة لـــم تتكرر 

أخرى. مـــرة 
ر للـــروح  2- كمـــا نؤمـــن بالحلـــول المتكـــرِّ
القـــدس علـــى الخـــدام لكيمـــا يعينهـــم ويرشـــدهم، 

فنحـــن نؤمـــن أنـــه من خالل األســـرار يمكننا أن 
ننـــال مواهـــب الـــروح القدس.

3- وأخيـــًرا نؤمـــن أن عمـــل الـــروح القدس 
ال يســـتطيع إنســـان أن يوقفـــه، فالـــروح ال يوقفـــه 
إاّل خطايانـــا، ومـــن خـــالل التوبـــة واالعتـــراف 

يمكننـــا أن نجـــدد عمـــل الـــروح داخلنـــا. 
أّما عن يوم الخمسين..

1- فقـــد كان الجميع معا بنفس واحدة: 
الـــروح  انســـكاب  ســـر  هـــي  القلـــب  فوحدانيـــة 
القـــدس وســـر قـــوة الكنيســـة، وأكثـــر مـــا يتعـــب 
الكنيســـة هـــو التفـــرُّق والتشـــيُّع والنقـــد والهجـــوم، 
لذلـــك يجـــب أن تحـــرص الكنيســـة دائًمـــا ليكـــون 
أوالدهـــا واحـــًدا فـــي الفكـــر وفـــي الهـــدف وفـــي 
طلبـــات  فـــأول  لذلـــك  المنهـــج.  وفـــي  الســـلوك 
الكنيســـة في صلوات القداس اإللهي بعد حلول 
الـــروح القـــدس هـــي مـــن أجـــل وحدانيـــة القلـــب 
“وحدانيـــة القلب التـــي للمحبة فلتتأصل فينا”، 
قائليـــن:  الباســـيلي  القـــداس  فـــي  نصلـــي  كمـــا 
“اجعلنا مســـتحقين كلنا يا ســـيدنا أن نتناول من 
قدســـاتك، طهـــارة ألنفســـنا وأرواحنـــا وأجســـادنا، 
لكي نكون جســـًدا واحًدا وروًحـــا واحًدا، ونجد 

نصيًبـــا وميراًثـــا مـــع كافـــة قديســـيك”.

2- فـــي يـــوم الخمســـين كان الجميـــع 
العليـــة  وهـــو  واحـــد:  مـــكان  فـــي  مجتمعيـــن 
الخاصـــة ببيـــت القديـــس مرقس كاروز كنيســـتنا 
الفبطيـــة، واالجتمـــاع فـــي مكان واحـــد من أجل 
الصـــالة والعبـــادة هـــو أمـــر أشـــار إليـــه الكتـــاب 
لكـــي ينبهنـــا أننـــا ككنيســـة ال يجـــب أن نتشـــيع 
وال يجـــب أن ينتهـــج كل منـــا منهًجـــا خاًصـــا، 
بـــل يجـــب أن يكـــون لنـــا جميًعا كأبناء للكنيســـة 

منهـــج واحـــد وتعليـــم واحـــد وإيمـــان واحـــد.
3- وفـــي يـــوم الخمســـين كانـــت هنـــاك 
ألســـنة نارية: واأللســـنة إشـــارة إلى قوة الكلمة، 
وهـــي ناريـــة إشـــارة إلـــى عمل الـــروح القدس في 
التطهيـــر. وكانـــت هـــذه األلســـنة هي إتمـــام نبوة 
ُدُكـــْم بمـــاٍء للتَّْوَبـــِة،  يوحنـــا المعمـــدان »أنـــا أَُعمِّ
ولكـــن اّلـــذي يأتـــي َبعـــدي هو أقَوى ِمّنـــي، اّلذي 
ُدُكْم  َلســـُت أهـــاًل أْن أحِمـــَل ِحـــذاَءُه. هـــو ســـُيَعمِّ
الُقـــُدِس ونـــاٍر« )مـــت11:3(، ولكنهـــا  بالـــّروِح 
كانـــت المـــرة الوحيـــدة لمعموديـــة الـــروح والنـــار 
ألن خدمـــة الكهنـــوت لـــم تكن قـــد انتظمت بعد، 
ومـــن بعـــد هذا اليوم التزمت الكنيســـة بمعمودية 
المـــاء والـــروح التـــي أعطاهـــا الـــرب لخـــدام ســـر 
الكهنوت كما ذكر يوحنا »أجاَب َيســـوُع: الَحقَّ 
الَحـــقَّ أقـــوُل لـــَك: إْن كاَن أَحـــٌد ال يوَلـــُد ِمـــَن 
المـــاِء والـــّروِح ال َيقـــِدُر أْن َيدُخـــَل ملكـــوَت هللِا« 

)يو5:3(.

المعركـــــــــــة  كانــــــــت 
الحقيقية بيـــــــن أمَريــــــــــــن، 
بيـــن تمـــرُّد وعصيان قاده 
إبليـــس ضد للاَّ وانضــــــــم 
إليــــــــــــــــــــه آدم مخدوعـــــًــــــــا 
مَضلَّاًل؛ وبين طاعة كاملة بِاســـم البشـــرية قدمها 

السيد المسيح على الصليب.
معركـــة طرفاهـــا التمـــرُّد والطاعـــة. وكانـــت 
الطاعـــة هـــي رايـــة الصليـــب، وكان التُمـــرد هـــو 
عصيـــان إبليـــس. وهنــــــــــــــاك كانـــت المعركــــــــــــــة 
نهايـــة  هـــي  لـــآلب  الطاعـــة  وكانـــت  الحقيقيـــة؛ 
الَملحمة، وصرخ الســـيد المســـيح بصوت عظيم: 
ُروِحــــــــــــي«  َأْســـَتْوِدُع  َيَدْيـــَك  ِفــــــــــــــي  َأَبَتـــاُه  »َيـــا 

)لو46:23(.
َمَلـــك إبليـــس علـــى البشـــر بالمــــــــــــوت، أّمـــا 
اْلِقَياَمـــُة  ُهـــَو  »أَنـــا  قـــال:  فقـــد  المســـيح  الســـيد 
ل الموت إلى  َواْلَحَيـــاُة« )يـــو25:11(، وقـــد َتحـــوَّ
شهوة في قلوب القديسين؛ ألنه وسيلة يتحّررون 
بها من ُمضايقات الجســـد وجهادات هذا الزمان 
الحاضـــر؛ لكي يفـــوزوا بقيامة األبرار في إعالن 

ملكوت السموات. 

فنحيـــا في فـــرح الرجـــاء؛ يثُبت المســـيح 
فينـــا ونحـــن فيـــه، نحمـــل ســـاح للاَّ الكامـــل 
متســـلحين ضـــد كل حـــروب إبليس ســـاهرين، 
متيقظيـــن، مجاهدين، متســـلحين بقـــوة الروح 

القدس الساكن فينا، تائبين عن كل خطية
مغتسلين بدم الحمل.

نحيا في شـــركة الحياة الروحية مع المســـيح 
حياتنـــا؛ ألنـــه أعطانا حياتـــه لنحيا بها؛ بهذا نحيا 
شـــاهدين للقيامـــة. نحيـــا فـــي فـــرح ال ُيَعبَّـــر عنه، 

نحيا في اإليمان من جيل إلى جيل.
ُأقيم ألجل تبريرنا

َذَكـــر معلِّمنـــا بولـــس الرســـول فـــي رســـالته 
إلـــى أهـــل رومية: أن الســـيد المســـيح »ُأْســـِلَم ِمْن 
َتْبِريِرَنـــا«  أَلْجــــــــِل  َوُأِقيـــــــــَم  َخَطاَياَنـــا  َأْجـــــــــــِل 
)رو25:4(... مـــات ألجـــل خطايانـــا، دفع ثمن 
الخطيـــة بالصليـــب، وُأقيم ألجل تبريرنا؛ ألن في 
القيامة نتبرر... في القيامة تتأكد حياة القداســـة 
القيامـــة هـــي  الملكـــوت، ألن  ونتـــذوق حـــالوة 
التحـــرر مـــن ســـلطان الخطية، فهـــو ُأقيم ألجل 
تبريرنـــا؛ ألن القيامـــة هـــي الحريـــة مـــن الخطيـــة 
فبعدما دفع الســـيد المســـيح ثمن خطايانا صارت 

البشـــرية في شـــخصه متحّررة من لعنة الخطية، 
وكمـــا كتـــب بولس الرســـول يقول »َأْنتُـــْم َأْيضًا َقْد 
ُمتُّـــْم ِللنَّاُمـــوِس ِبَجَســـِد اْلَمِســـيِح« )رو4:7( ألنـــه 
»ِإْن َكاَن َواِحـــٌد َقـــْد َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع. َفاْلَجِميُع 
مـــات  أن  وبعـــد   ..)14:5 )2كـــو  َماتُـــوا«  ِإذًا 
أخـــَذت  وقـــد  الخطيـــة  عـــن  ماتـــوا  الجميـــع... 
الخطيـــة قصاصهـــا العـــادل، ألن الخطيـــة هـــي 
مـــوت. فالموت ظل متســـلًِّطا زماًنـــا طوياًل )أخذ 
مـــداه( وهـــا قـــد انتهـــى أمـــره بمـــوت المســـيح عن 
الجميـــع، فأصبـــح مـــن حـــق أولئـــك الذيـــن ماتـــوا 
بســـبب الخطيـــة أن يتحـــرروا مـــن المـــوت فـــي 
الرســـول:  بولـــس  قـــال  ذلـــك  وعـــن  المســـيح، 
ـــَماِويَّاِت ِفي  »َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَســـَنا َمَعُه ِفي السَّ

اْلَمِسيِح َيُسوَع« )أف6:2(.
أصبحنـــا نعيش غربـــاء على األرض. ألن 
الســـماء  إلـــى  باكورتنـــا  أصعـــد  المســـيح  الســـيد 
وأصبحنـــا بالـــوالدة الجديـــدة مولوديـــن مـــن فـــوق 
لـــألرض.  وليـــس  للســـماء  جديـــد  نســـب  ولنـــا 
وأصبَحـــت األرض لنـــا موضـــع غربـــة. واتحادنـــا 
بالســـيد المســـيح القائـــم من األمـــوات يجعل فكرنا 
ســـماوًيا.. نعيـــش حيـــاة النصـــرة، ونعيـــش بفكـــر 
ســـماوي، وننشـــغل بالســـماويات. متحرريـــن مـــن 
كل رباطـــات المـــادة والجســـد؛ لكـــي نحيـــا حيـــاة 
بفكـــر ســـمائى ونحـــن هنـــا علـــى األرض. نســـلك 
فـــي النـــور ونحب البر أَلنَّ »ُكلَّ َمْن َيْصَنُع اْلِبرَّ 

َمْوُلوٌد ِمْنُه« )1يو29:2(.
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الـــرب يهتم  بإلقاء الخطـــب فقط. وكان يصحبهم 
معـــه فـــي كل مـــكان يذهـــب إليـــه ليـــروا كيـــف 
يكـــون الســـهر الروحـــي،  واالمتـــالء مـــن اآلب، 
وكيـــف تكـــون الصالة العميقة الطويلـــة المملوءة 
مشـــاعر حتـــى إلـــى الدمـــوع و العـــرق الممـــزوج 
المواجهـــات  تكـــون  وكيـــف  الـــدم..  بقطـــرات 
وحســـمها مـــع الشـــيطان وأعوانـــه مـــن  األشـــرار 
والمقاوميـــن والمعانديـــن، وكيفيـــة التعامـــل معهـــم 
فـــي شـــجاعة وطـــول بـــال مـــع اقتنـــاع.. و أراهـــم 
طبقاتهـــم  بتنـــوع  النـــاس  مـــع  التعامـــل  كيفيـــة 
األمـــور  لهـــم  ـــط  فيبسِّ ومعرفتهـــم..  وروحياتهـــم 
الصعبة  و يشـــرح لهم عن الملكوت كاًل حســـبما 
يتفـــق مـــع مســـتواهم ومعرفتهـــم.. وكيـــف يحنـــو 
ويرحـــم الضعفاء  والخطاة والعشـــارين، ويفرق ما 
بيـــن الخطية والخاطـــئ.. كيف يوازن بين الحزم 
والعطف، و بين العدل والرحمة، وبين الشـــجاعة 
والحنـــو.. أراهـــم فـــي هـــذه الفتـــرة كيـــف يعملـــون 
قبـــل أن  يعلِّمـــوا.. وكيـــف يحبـــون الكل وكيف ال 
يدينـــون أحـــًدا.. وكيف يشـــفقون على المســـاكين 
والجائعيـــن  و المنطرحيـــن بـــال راٍع.. بأن يأخذهم 
معـــه ليحضـــروا عظاته ويتعلموا منه كيف تكون 
بســـيطة ســـهلة  العظـــة مالئمـــة  لـــكل شـــخص، 
ومركـــزة. وكان يشـــرح لهـــم علـــى انفـــراد كل مـــا 
خفـــي عليهـــم مـــن عظاتـــه و مـــا صعـــب فهمـــه.. 
ولكنـــه كان أيضـــا يعلمهـــم تعليًمـــا نظرًيـــا قابـــاًل 
للتطبيـــق، ويصّحـــح لهـــم مفاهيـــم خاطئـــة  كثيرة.

 بالقـــراءة فـــي سفـــــــر 
األعمــــــــــــــال األصحـــــــــاح 
األول نـــرى أن الفتـــرة مـــا 
والصعـــود  القيامـــة  بيـــن 
قضاهــــــــــــا الــــــــــــرب فــــــــي 
المبـــادئ  كل  عـــن  للتالميـــذ  نهائيـــة   مراجعـــة 
واألســـس التـــي وضعهـــا لهـــم فـــي فتـــرة خدمتـــه 
علـــى األرض، و يمكننـــا تلخيصهـــا والتعلـــم منهـــا 

فيمـــا يلـــي: 
االختيار: 

»إلـــى اليـــوم الذي ارتفع فيـــه بعدما أوصى 
بالروح القدس الرسل الذين اختارهم« ) أع2:1(. 
إن الـــرب كان قـــد اختـــار تالميذه ورســـله اختياًرا 
دقيًقـــا مـــن وســـط مجموعة كبيـــرة كانـــت  تتبعه.. 
اختارهـــم بعـــد الصـــالة وبعـــد االختبـــار.. وهـــذا 
يعلمنـــا أهميـــة االختيـــار وكيفيتـــه.. إن  الحيـــاة ال 
يمكـــن أن يقبـــل اإلنســـان منهـــا كل مـــا ُيفـــَرض 
عليـــه، بـــل عليـــه أن يختـــار ما يناســـبه، ويالئمه 
 إلـــى هدفـــه النبيـــل مـــن النمـــو والرقـــي. ولعلنـــا 
نشـــربه  ومـــا  نأكلـــه  مـــا  الختيـــار  نحتـــاج  كمـــا 
ومـــا نلبســـه،  علينـــا أيًضـــا أن نختـــار مـــا نقـــرأه 

ومـــا نســـمعه ومـــا نشـــاهده، مـــن نصادقـــه ومـــن 
نصّدقه، ما نفكر فيه  وما نســـتخدمه من وســـائل 
وطـــرق.. علينـــا كذلك أن نختار جيًدا الشـــخص 
المناســـب الـــذي سيشـــاركنا  الحيـــاة ، علينـــا أيضا 
أن نختار األســـلوب المناســـب والطريقة والسلوك 
المناســـب.. ويجـــب أن نضـــع  أمـــام أعيننـــا أن 
اقتناعنـــا  مـــن  نابًعـــا  يكـــون  اختيارنـــا يجـــب أن 
الداخلـــي وليـــس مفروًضـــا علينـــا مـــن النـــاس أو 
 الظـــروف، فنحـــن سُنحاســـب علـــى اختيارنا ولن 
العوامـــل  أو  بالظـــروف  نتحّجـــج  أن  نســـتطيع 
فـــي  الفشـــل  تخشـــى  كنـــت  الخارجيـــة..  وإن 
االختيـــار فعليـــك أن تصلـــي جيـــًدا وتختبـــر جيًدا 
وتستشـــير جيًدا لكي ما  تســـتطيع في النهاية أن 

جيًدا. تختـــار 
المنهج: 

»الـــكالم األول أنشـــأته يـــا ثاؤفيلـــس عـــن 
جميـــع مـــا ابتـــدأ يســـوع يفعله ويعلم بـــه إلى  اليوم 
الـــرب  كان  إن  )أع2:1(.  فيـــه«  ارتفـــع  الـــذي 
قـــد اختـــار تالميـــذ، فـــال بـــد أن يعـــد لهـــم منهًجـــا 
بالناحيـــة  يهتـــم  المنهـــج  هـــذا  وكان   ليدرســـوه. 
العمليـــة إلـــى جـــوار الناجيـــة النظريـــة. فلـــم يكـــن 

anbabenyamin@hotmail.com

الصــــــــــــوم وسيلـــــــة 
هامة لنــــــــــوال الحكمــــــــة 
كمـــا حـــدث مع دانيـــــــال 
والثالثــــــــــــــــــة فتيــــــــــــــة، إذ 
رفضـــوا تناول الطعــــــــــام 
مـــن أطايـــب الملـــك أو خمـــر مشـــروبه، لذلـــك 
كانـــوا أكثـــر اســـتنارة وقـــوة فـــي طريقـــة ومنهـــج 
التفكيـــر عـــن بقيـــة الفتيـــان الذيـــن أحضروهـــم 
فـــي  فارتفعـــوا  الملـــك،  حضـــرة  فـــي  ليكونـــوا 
الكرامـــة والمنزلـــة فـــي المســـئولية.. وهنـــا نـــري 
ـــط بقـــوة العالقـــة  الحكمـــة كعطيـــة روحيـــة ُتَنشِّ
مـــع هللا والنـــاس والتفاعـــل الحياتـــي، وكذلـــك 
يظهـــر بوضوح العقل الحكيم والمســـتنير الذي 
ينتصـــر علـــى الشـــهوات ويمنـــع التدنـــي فـــي 
عبوديـــة الخطيـــة وثقلهـــا علـــى النفـــس، وهنـــا 
يعلـــو اإلنســـان ويســـمو في الـــروح بحكمة تقود 

طيبة.  لنتائـــج 
ومن أهم نتائج الحكمة: 

1- النصرة على التجارب: أي الحروب 
كمـــا  للصائـــم  الخيـــر  عـــدو  يوّجههـــا  التـــي 
حـــدث مـــع آدم األول فـــي الفـــردوس، وكذلـــك 

آدم الثانـــي )الســـيد المســـيح( حيـــن صـــام فـــي 
البريـــة. ومـــن هنـــا ُوِجـــد المبدأ أن َمـــْن ينتصر 
فـــي صومـــه بنجـــاح ينتصـــر بالتالي علـــى أّية 
تجربـــة روحيـــة فـــي المعركـــة غيـــر المرئية مع 
عـــدو الخيـــر الـــذي يحســـد اإلنســـان الروحـــي. 
فالتمســـك بالصوم يؤدي إلى روحانية منتصرة 
علـــى حـــروب الجســـد والعكـــس صحيـــح، فمن 
يكســـر الصوم يدخل في مراحل كســـر وصايا 
وســـقطات عديـــدة روحيـــة، ومـــن المعروف أن 
مجـــال النصـــرة مرتبـــط بالنجاحـــات الروحيـــة 
ضد الشـــيطان والعكس مجـــال الهزيمة تتوالي 
فيـــه الســـقطات كمـــا حـــدث مـــع البشـــرية التـــي 
وتســـلُّطها  للخطيـــة  نتيجـــة  فســـدت طبيعيتهـــا 
علـــى فكر ومشـــاعر اإلنســـان وأعمالـــه أيًضا، 
الرســـول:  بولـــس  القديـــس  عنهـــا  َعبَّـــَر  كمـــا 
»الجميـــع زاغـــوا وفســـدوا وأعوزهـــم مجـــد هللا، 
ليـــس َمـــْن يعمـــل صالًحـــا، ليـــس وال واحـــد« 
)رو12:3(، حتـــى صارت كل تصورات قلب 

اإلنســـان شـــريرة كل يـــوم.
2- الســـلطان علـــى الجســـد : بمعنـــي 
أّيـــة  علـــى  الحقيقيـــة  الســـيطرة  علـــى  القـــدرة 
انفعـــاالت شـــريرة بفعل شـــيطاني يريد أن ينال 

مـــن كرامـــة اإلنســـان وحريـــة إرادتـــه، بـــل ومن 
المعروف أن القصد الذي يريده الشـــيطان هو 
امتـــالك إرادة اإلنســـان ومشـــيئته ليدفعـــه إلـــى 
طريـــق الضيـــاع فـــي كواليـــس الخطيـــة ومالها 
مـــن تأثيـــر لتدنيـــس النفـــس، ومـــن هنـــا نجـــد 
قـــوة الصـــوم كدليـــل للقداســـة الحقيقيـــة: داخلًيا 
فـــي الكيـــان اإلنســـاني، وخارجًيـــا أيًضـــا علـــى 
يـــؤدي  ممـــا  والمعامـــالت،  الحـــواس  مســـتوي 
إلـــى التقديـــس الكامـــل الـــذي يريـــده هللا للنفـــس 
البشـــرية »كونـــوا قديســـين ألنـــي أنـــا قـــدوس« 

)ال45:11(.
لذلـــك نقول في القــــــــــداس الغريغــــــــــــوري: 
“أقـــدم َلـــَك ياســـيدي مشـــورات حريتـــي، وأكتب 

أعمالـــي طبًقـــا )تبًعـــا( ألقوالك”..
3- الصـــوم مصـــدر للقوة الروحيـــــــة: 
إذ بـــه ننتصـــر علـــى غوايــــــــة الشيطــــــــان وكل 
إغراءاتـــه، إذ ُيحـــاط الصائم بقـــوة روحية ُتغلق 
أمام الشيطان كل األبواب والمنافذ الشيطانية، 
وتمنـــع عنـــه كل شـــر، إذ ينمـــو إيمانـــه القلبـــي 
فتســـنده اإلرادة اإللهيـــة وتقّويـــة النعمـــة ليحقق 
كل المقاصـــد الروحيـــة التـــي تريدهـــا الوصيـــة 
اإللهيـــة، ممـــا يؤدي إلى نجـــاح روحي حقيقي 
ُيفـــرح قلـــب هللا، فتنســـكب النعمـــة لتمـــأل قلبـــه 
بنـــور إلهـــي قـــوي يؤدي به إلي حياة فردوســـية 
مســـبقة بالتســـبيح والتهليل القلبي يردده اللسان 

حين. كل 
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بمناســـبة مـــــــــــــــرور 
خمسيــــــــــــن عاًما علــــــــــى 
ظهــــــــــــــــورات والـــدة اإلله 
القديســـة مريـــم العــــــــــذراء 
في كنيســـتها بالزيتون، أود أن أوضح األســـاس 
الكتابـــّي للظهـــورات في الكتـــاب المقدس. كلمة 
εΐδος فـــي اللغـــة اليونانيـــة تعنـــي: شـــكل – 
هيئـــة – ظهـــور خارجـــّي. كمـــا يؤكـــد معناهـــا 
علـــى الصلـــة بيـــن الظهـــور المرئـــّي والحقيقـــة. 

الكتـــاب المقـــدس يذكـــر ظهـــورات أقنوم 
االبن قبل التجســـد، لكي يمهد أذهان البشـــر 
للتجســـد. ومنها: قال هللا لهرون ومريم عندما 
تكلمـــا على موســـى: »اْســـَمَعا َكالِمـــي. ِإْن َكاَن 
ْؤَيا َأْســـَتْعِلُن لُه. ِفي الُحلِم  ِمْنُكْم َنِبيٌّ ِللرَّبِّ َفِبالرُّ
ُأَكلُِّمـــُه. َوَأمَّا َعْبِدي ُموَســـى َفلْيـــَس َهَكَذا َبل ُهَو 
َأِميٌن ِفي ُكلِّ َبْيِتي َفًما ِإلى َفٍم َوَعَياًنا َأَتَكلُم َمَعُه 
ال ِباأَللَغـــاِز. َوِشـــْبَه الـــرَّبِّ ُيَعاِيُن« )عد6:12-

8(. فقـــد ظهـــر إلبراهيـــم ومعه مـــالكان وأعطاه 
الوعـــد بميـــالد إســـحق )تـــك18(، كمـــا ظهر له 
أيًضا حينما أطاع األمر اإللهّي بتقديم اســـحق 
محرقـــة )تـــك2:22(. وظهـــر ليعقوب كإنســـان 
وصارعـــه حتـــى مطلـــع الفجر )تـــك32(. كذلك 
ظهـــر لموســـى فـــي العليقـــة المشـــتعلة )خر3(. 
مـــن  ســـبعون  ومعـــه  لموســـى  الـــرب  وظهـــر 
شـــيوخ اســـرائيل )خـــر24(، كمـــا ظهـــر ليشـــوع 
لجدعـــون  ظهـــر  كذلـــك  )يـــش15-13:5(. 

)قـــض14:6(. وظهـــر لمنـــوح )قض13(. 

اإللهـــّي،  الظهـــور  الجديـــد  العهـــد  وفـــي 
وُح اْلُقـــُدُس  حيـــث يقـــول القديـــس لوقـــا أن »الـــرُّ
ََنَزَل َعَلْيِه ِبَهْيَئٍة ِجْســـِميٍَّة εΐδος ِمْثِل َحَماَمٍة« 
)لـــو22:3(. كذلك يســـتخدم القديـــس لوقا نفس 
التعبيـــر فـــي وصفـــه للتجلي »َوِفيَمـــا ُهَو ُيَصلِّي 
ـــا  ـــَرًة َوِلَباُســـُه ُمْبَيضًّ َصـــاَرْت َهْيَئـــُة َوْجِهـــِه ُمَتَغيِّ

اَلِمًعـــا« )لـــو29:9(.

ظهـــورات المائكـــة: هنـــاك أمثلـــة كثيـــرة 
تدلنـــا ظهـــور المالئكـــة، منهـــا: ظهـــور المـــالك 
جبرائيـــل لزكريـــا الكاهـــن )لـــو11:1(. المـــالك 
الـــذي ظهر لمريم العذراء ليبشـــرها )لو26:1(. 
المـــالك الـــذي ظهـــر للرعـــاة ليبشـــرهم بالميـــالد 
ليوســـف  مالئكـــة  ظهـــرت  كذلـــك  )لـــو9:2(. 
النجـــار )مـــت20:1؛ 13:2(. المـــالك الـــذي 
كان ينـــزل مـــن الســـماء ويحرك المـــاء في بركة 
الســـيد  قيامـــة  وبعـــد  )يـــو4:5(.  ِحْســـَدا  بيـــت 
المســـيح، دحرج المـــالك الحجر عن باب القبر 
للنســـوة  مالئكـــة  ظهـــرت  كمـــا  )مـــت2:28(، 
الـــذي  المـــالك  يـــو12:20(.  )مـــت5:28، 
ظهـــر لفيلبـــس وطلـــب منـــه أن يذهـــب إلى غزة 

)أع26:8(

نورانّيـــة  روحانّيـــة  أجســـام  لهـــا  المالئكـــة 
لطيفـــة، ال تســـتطيع العيـــن البشـــرية أن تراهـــا، 
ألنهـــا أجســـام غيـــر هيوليـــة، فهـــم ال يحتاجـــون 
إلى اتخاذ جسم لهم بل لنا؛ لكي يظهروا للناس 
بمـــا يألفونه وبما يتوقعونه، حتى يستأنســـوا بهم 
وال يخافـــوا منهـــم، ألن طبيعـــة المالئكـــة أرواح 
يتحملهـــا  ال  ونورانّيـــة  األبصـــار،  ُتدركهـــا  ال 
اإلنســـان، حيـــث ُيخبرنا ســـفر الرؤيا عن مالك 
واحـــد ينـــزل مـــن الســـماء فتســـتنير األرض كلها 
المالئكـــة  فظهـــور  )رؤ1:18(.  بهائـــه  مـــن 
لإلنســـان بصورتهـــم النورانّيـــة؛ تـــؤدي إلى حالة 
رعـــب أو خـــوف لإلنســـان ذاتـــه، فالمالك الذي 
رآه يشـــوع بن نون ظهر بهيئة جبار قوّي، بيده 
ســـيف مســـلول، وعندما أخبر يشـــوع أنه رئيس 
جنـــد الـــرب حدث أن »َســـَقَط َيُشـــوُع َعَلى َوْجِهِه 
ِإَلـــى األرض َوَســـَجَد« )يش14:5(. لذلك تأخذ 
المالئكـــة شـــكاًل يتناســـب مـــع الطبيعة البشـــرّية 
عنـــد ظهورهـــا لإلنســـان، فتأخـــذ أجســـاًما مرئّية 
بهّية ليست حقيقية إلى حين، ويتكلمون بلسان 
بشـــرّي، حتـــى يتمكنـــوا مـــن توصيـــل أوامـــر هللا 
وتحذيراتـــه ووصايـــاه إلى البشـــر، فيقـــول يوحنا 
الدمشـــقّي: ]َيْأخذوَن أشـــكااًل مختلفَة حسب أمر 
هللا ســـيِدهم، وهكـــذا يظهرون للبشـــر ويكشـــْفون 

لهـــم األســـرار اإللهية[.

كذلـــك هناك ظهورات للقديســـين واألبرار 
فـــي العهد القديم، مثـــل ظهور صموئيل )صم 
28:6-7(. وظهـــور رئيـــس الكهنـــة أونيـــاس، 
هـــي  »وهـــذه  المكابـــي:  ليهـــوذا  النبـــي  وإرميـــا 
األعظـــم،  الكاهـــن  أونيـــا  رأيـــت  قـــال:  الرؤيـــا 
رجـــل الخيـــر والصالح المهيـــب المنظر الحليم 
األخـــالق صاحـــب األقـــوال الرائعـــة، المواظـــب 
منـــذ صبائـــه علـــى جميـــع ضـــروب الفضائـــل 
باســـًطا يديـــه ومصليـــا ألجـــل جماعـــة اليهـــود 
بأســـرها، ثـــم تراءى لـــي رجل كريم الشـــيبة أغر 
البهـــاء عليـــه جاللـــة عجيبـــة ســـامية. فأجـــاب 
أونيـــا وقـــال: هـــذا محـــب اإلخـــوة المكثـــر مـــن 
المقدســـة  والمدينـــة  الشـــعب  ألجـــل  الصلـــوات 
إرميـــا نبـــي هللا. ثـــم ان إرميـــا مـــد يمينـــه ونـــاول 
هـــذا  خـــذ  قـــال.  و  ذهـــب  مـــن  ســـيفا  يهـــوذا 
الســـيف المقـــدس هبـــة مـــن عنـــد هللا بـــه تحطـــم 
األعـــداء« )2مـــكا11:15-61(. وفـــي العهـــد 
الجديـــد ظهور موســـى وإيليـــا على جبل التجلي 

)مـــت71: 3(. ورؤيـــا يوحنـــا الالهوتـــي.

فـــإذا كانـــت الرؤيـــا والظهـــور مـــن الطـــرق 
التـــي يخاطـــب هللا بهـــا البشـــر لتوصيـــل رســـالة 
معينـــة أو للتعزيـــة. وهللا »ُهـــَو ُهَو َأْمًســـا َواْلَيْوَم 
يســـتنكر  فلمـــاذا  )عـــب8:13(.  اأَلَبـــِد«  َوِإَلـــى 

البعـــض الـــرؤى اليـــوم؟!

f.beniamen@gmail.com طوَبى لّلذي تختاُرُه وُتَقرُِّبُه لَيسُكَن«
في دياِرَك. َلَنشَبَعنَّ ِمْن َخيِر َبيِتَك، 

ُقدِس َهيكِلَك« )مزمور4:65(

شكر وذكرى األربعين
للمقدس/ بقطر عبد املالك سعد
بابا الغالي لقد افتقدناك جًدا ولكن الذي
يعزينا أنك في معية الرب يسوع المسيح

والمالئكة والقديسين تنعم في فردوس النعيم
أبناؤك: دلور - صفوت - رفعت – 

ميخائيل - عمانوئيل - جنفياف - آمال 
- حنان - بأسوان.

وابنتك فريال وزوجها المهندس عاطف 
بساده بلندن

هذا وسُيقام القداس اإللهي لروحه الطاهرة 
في ذكرى األربعين لنياحته 

يوم األحد الموافق 2018/6/3 
وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان 

القداس األول. 
وبكنيسة السيدة مريم واالنبا شنوده
بكريدون – انجلترا في نفس الموعد

الرب قادر أن يعوض تعب محبتكم كل 
خير في ملكوت السموات

مع المسيح ذاك أفضل جًدا
الذكرى السنوية الثالثة والعشرون

لعروس السماء
فيفيان سمري عزيز ميساك

مرت سنين طويلة لكن سوف تكون
ذكراِك في القلب مهما طال العمر
وسُيقام القداس اإللهي على روحها
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الرخـــص لهـــا بالتوالـــي، ومازالـــت هـــذه العمليـــة 
مســـتمرة إلـــى وقتنـــا هـــذا.

- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يتـــم إنشـــاء 
المقـــدس  المجمـــع  اجتماعـــات  مركـــز  مبنـــى 
المجمـــع  اجتماعـــات  لتُـــدار طريقـــة  بلوجـــوس، 
المقـــدس حســـب المتعـــارف عليـــه عالمًيـــا مـــن 
طـــرق التصويـــت فـــي أمـــور الكنيســـة فـــي داخل 

المقـــدس.  المجمـــع 
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يتم إرســـال 
الســـيدية  باألعيـــاد  الخاصـــة  البابويـــة  الرســـالة 
بطريقـــة الفيديـــو، وُتترَجـــم إلـــى أكثـــر مـــن 51 
لغـــة عالميـــة، لتصـــل إلـــى كل أوالده مـــن كل 
الجنســـيات، وإلـــى الكنائـــس المنتشـــرة فـــي أنحاء 
العالـــم. وقـــد حـــرص قداســـته علـــى هـــذه الخدمة 

منـــذ جلوســـه علـــى عـــرش مارمرقـــس.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده بـــدأ نظـــام 
وأّيـــة  البطريـــرك  بيـــن األب  الفيديـــو كونفرنـــس 
كنيســـة أو اجتمـــاع فـــي أّية منطقـــة بالعالم، فيتم 

التواصـــل بينهـــم وبيـــن راعيهـــم.
- البطريـــرك الـــذي أقام عدًدا من اآلبـــــــــــاء 
بمســـئولية »نائـــب بابـــوي« فـــي أنحـــاء كثيـــــــــــــرة 
الخدمــــــــــة  عمـــل  لتســـهيل  وذلـــك  العالـــم،  مـــن 

المســـئوليات.  وتوزيـــع 
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده قامـــت ثورة 
شبكــــــــــــات  علـــى  الكبيـــر  واالنفتـــاح  اإلنترنـــت، 
اإلنترنـــت، ويقـــوم بعـــض مـــن أعـــداء الكنيســـة 
الكنيســـة  وتواجههـــا  الكنيســـة.  علـــى  بالتطـــاول 
بـــكل هـــدوء وبالصـــالة مـــن أجل هؤالء. ويشـــهد 
التاريـــخ أن هـــذه الثـــورة علـــى اإلنترنـــت هـــــــــــي 
التـــي ســـاعدت علـــى ســـقوط اثنين من رؤســــــــاء 

مصـــر حديًثـــا.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده تـــم إنشـــاء 
وتعيين متحّدث رســـمي للكنيسة، منه فقط تؤخذ 
المعلومـــات الخاصـــة بأخبـــار الكنيســـة، لتواكب 
الكنيســـة الســـرعة الرهيبـــة فـــي تناقـــل األخبـــار، 
والحـــرص علـــى وحدانيـــة ومصـــدر المعلومات.

- قداســـة البابـــا تواضــــــــــــروس الثانـــي هـــو 
أول بطريـــرك يستخـــــــــــــدم اإلنترنـــــــــــت والميديــــــــــا 
والفيســـبوك وتويتر واإليميالت ليتواصل مع كل 
شـــعبه بالطريقـــة العصريـــة التـــي يســـتخدمونها. 
يعلمهـــم ويـــرد على أســـئلتهم ويطمئنهـــم ويصلي 

مـــن أجلهم.
فعندمـــا نقـــول إن قداســـة البابـــا تواضروس 
وأنـــا  نبالـــغ،  ال  فنحـــن  تاريًخـــا  يصنـــع  الثانـــي 
موقـــن أن ذهنـــي لـــم يســـتطع أن يحصـــر أشـــياء 
كثيـــرة ممـــا صنعـــه قداســـته أو مـــازال يصنعـــه. 
وقداســـته ال يميل أن يتحدث أبًدا عن نفســـه وال 
عـــن إنجازاتـــه، ولكنهـــا ظاهـــرة ألعيـــن الكثيريـــن 
إذ يصنعهـــا بالحـــب وُتفَهـــم بالحـــب ألنـــه بابـــا 
ال  »المحبـــة  هـــو  قداســـته  شـــعار  إذ  المحبـــة، 

تســـقط أبـــًدا« )1كـــو8:13( 
ولذلـــك نحـــن نصلـــي مـــن أجـــل بطريركنـــا 
قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، راعينا األمين، 
لكـــي مـــا يكمـــل الـــرب عملـــه مـــن أجل الكنيســـة 
علـــى يديـــه كمـــا رســـمت لنـــا العنايـــة اإللهيـــة. 

وإللهنـــا المجـــد الدائـــم إلـــى االبـــد. آميـــن.

مع مـــــرور األيـــــــــــام 
فـــــي العصـــــــر الحديــــــــــث 
على كنيستنـــــــا القبطيـــــــــة 
األرثوذكسيـــــــــــــــة، نجــــــــــــد 
أن قداســـة البابـــا األنبــــــــــا 
تواضـــروس الثانـــي يضيـــف بدايات جديـــدة جًدا 
تاريخًيـــا. لعلنـــا اآلن دائًمـــا نتوقـــع الجديـــد مـــن 
قداســـته. ولـــو نظـــرت إلـــى الكنيســـة مـــن الخارج 
خـــالل الســـنوات القليلـــة الماضيـــة ســـترى كيـــف 
ُتضـــاف صفحـــات جديـــدة فريـــدة جًدا فـــي تاريخ 
الكنيســـة. هذا هو إيماننا أن الرب يختار خليفة 
الكنيســـة  ليرعـــى  جـــًدا  المناســـب  مرقـــس  مـــار 
احتياجاتهـــا واحتياجـــات  تتطلـــب  بأمانـــة، كمـــا 

أبنائهـــا، حســـب العصـــر الـــذي تمـــر به.
لقد رأينا مع قداســـة البابا كيرلس الســـادس 
كيف قاد الكنيســـة بالصلوات الهادئة واحتضان 
شـــبابها المتعلـــم باألديـــرة، وهـــم الذيـــن يقـــودون 
الكنيســـة فـــي األجيـــال المتتابعـــة. ثـــم رأينـــا مـــع 
قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث كيـــف قـــاد قداســـته 
ثـــورة التعليـــم بالكنيســـة. ثـــم مـــع قداســـة البابـــا 
هـــذا  قداســـته  يقـــود  كيـــف  الثانـــي  تواضـــروس 
الصـــرح الشـــامخ الممتـــد فـــي األرض والمرتفـــع 
إلى، الســـماء وتثبيته كمؤسســـة عالمية تحترمها 
كل الحكومـــات والهيئـــات العالميـــة، فـــي عالـــم 
بســـبب  حـــدود  بـــال  القنـــوات  فيـــه كل  انفتحـــت 
الميديـــا. عندمـــا تفكـــر في ذلك تجد أنه كان من 
الضروري فعاًل أن تأخذ الكنيســـة مكانتها وســـط 
هـــذا العالـــم الصاخـــب بـــكل ثقل ورســـوخ إيماني 
آبائـــي منفتـــح علـــى كل العالـــم، ال يعثر فيه من 
ينظـــرون إليـــه مـــن الخـــارج، بل يـــرون فيه حياة 
إيمانيـــة مســـتمرة، وليـــس كمـــا لو أنه مـــن اآلثار 
القديمـــة التـــي يزورونها وينبهرون بها لســـاعات 
قليلـــة ثـــم تصبـــح زيارتهم لها ماضًيا ُينســـى، بل 
اآلن يتمنون أن يكونوا جزًءا منها ومن تاريخها 
المســـتمر، هـــذا هـــو العمـــل الكـــرازي. وال يعثـــر 
فيـــه أيًضـــا مـــن هـــم مـــن الداخـــل، بـــل يترّيثـــون 
فـــي جنـــي ثمار هـــذه النهضة المؤسســـية الثاقبة 
كمـــا وضعهـــا رب المجد قديًما، إذ يقول القديس 
مرقس الرســـول في إنجيلـــه: »َفَأَمَرُهْم َأْن َيْجَعُلوا 
اْلُعْشـــِب  َعَلـــى  ِرَفاًقـــا  ِرَفاًقـــا  َيتَِّكُئـــوَن  اْلَجِميـــَع 
اأَلْخَضـــِر« )مرقـــس39:6(، أي أنـــه كان هناك 
أمـــر مـــن رب المجد في تنظيم وترتيب الجموع. 
الكنيســـة ال تعيـــش عشـــوائًيا. هنـــاك أمـــر إلهـــي 
بالترتيـــب. وهنـــاك وقـــت معيـــن لهـــذا الترتيـــب 
يرشـــد فيـــه الـــروح القـــدس راعـــي الكنيســـة الـــذي 

اختـــاره الـــرب لهـــذه الرعيـــة ولهـــذا الترتيب. 
قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، بطريرك 
هـــذا الزمـــان، الجالـــس علـــى عـــرش مارمرقـــس، 
الُمرَشـــد بالـــروح القـــدس، راٍع لـــه فكـــر مؤسســـي 
ثاقـــب، والعنايـــة اإللهيـــة قـــد رأت أنـــه وقـــت يتـــم 
فيـــه ترتيـــب عشـــوائيات ذلـــك البيـــت الممتـــد فـــي 

األرض والمرتفـــع إلـــى الســـماء.
ســـيأتي وقـــــــــــت يشـــهد فيـــه التاريـــخ علـــى 

قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بأنـــه:

- اول بطريـــرك يضـــع الفكـــر المؤسســـي 
طـــوع الالهـــوت الرعـــوي لرعايـــة شـــعبه بنظـــام، 
كمـــا قـــال قداســـته: »نحـــن نســـعى لوجـــود نظـــام 
لـــكل شـــيء«. وبفضـــل إرشـــاد قداســـته وعمـــل 
آبـــاء المجمـــع المقـــدس األجـــالء مـــع قداســـته، 
تـــم وضـــع لوائـــح كثيـــرة فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
األرثوذكســـية، وألول مـــرة فـــي تاريـــخ الكنيســـة، 
مثـــل لوائـــح تنظيم خدمـــة اآلباء الكهنـــة، ولوائح 
األحـــوال الشـــخصية بدوائرهـــا المتفرعـــة الجديدة 
النظـــام، ولوائـــح الرهبنة والحيـــاة الديرية، ولوائح 
المرتليـــن والمكرســـين.. وغيـــره. ومـــازال العمـــل 
واســـتكمال  منهـــا  الكثيـــر  تطويـــر  علـــى  قائًمـــا 

بعـــٍض منهـــا.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يتـــم تطبيق 
ســـكرتارية  تنظيـــم عمـــل  مـــن  الجديـــدة  اللوائـــح 

المجمـــع ومدتهـــا.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يتـــم وضـــع 
بروتوكـــول لزيارة رئيس الدولة المصرية لقداســـة 
البابـــا فـــي قداســـات االحتفـــال باألعيـــاد، شـــيء 
جديـــد علـــى الكنيســـة وتاريـــخ الكنيســـة ووضـــع 

الكنيســـة فـــي وســـط الشـــعب المصـــري ككل.
يفتخـــر  عهـــده  فـــي  الـــذي  البطريـــرك   -
رؤســـاء الـــدول الخارجية ورؤســـاء حكوماتها بل 

وســـفرائها بزيـــارة قداســـته بالمقـــر البابـــوي.
- البطريـــرك الـــذي في زيارته إلى المملكة 

المتحدة تســـتقبله ملكة انجلترا.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يدخـــل ولي 
عهـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية المقـــر البابوي 
مـــع  ليتقابـــل  بالعباســـية  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 

البابا. قداســـة 
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يتـــم تحويل 
طريقـــة العمـــل بالديـــوان البابـــوي الـــذي يحفـــظ 
أمـــالك الكنيســـة علـــى مـــر العصـــور، إلى عمل 
مؤسســـي إلكترونـــي فـــي كل األقســـام، ومـــازال 

التطـــور مســـتمًرا بـــه.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهده يتم تســـجيل 
أرشـــيفات الكاتدرائيـــة الورقيـــة إلـــى قواعد بيانات 
إلكترونيـــة، بعـــد أن أكلهـــا العـــث وضـــاع منهـــا 

الكثيـــر علـــى مـــر العصور.
بعـــد  عهـــده،  فـــي  الـــذي  البطريـــرك   -
استشـــهاد أوالده العشـــرين خارج مصر، وبسبب 
عالقاتـــه الطيبـــة مـــع الســـلطات علـــى المســـتوي 
يتـــم إرجـــاع جثاميـــن أوالده  المحلـــى والدولـــي، 
القديســـين الشـــهداء من ليبيا بعد 39 شـــهًرا من 
استشـــهادهم. والتاريخ يشهد أن رفات مارمرقس 
قـــد رجعـــت مـــن رومـــا بعـــد 1900 ســـنة مـــن 
كيرلـــس  البابـــا  عهـــد  فـــي  وذلـــك  استشـــهاده، 
الســـادس. ورفـــات القديـــس موريـــس رجعـــت إلى 
مصر من سويســـرا بعد حوالي 1400 ســـنة من 
استشـــهاده، وذلك في عهد البابا شـــنوده الثالث.
- البطريـــرك الـــذي فـــي عهـــده يتـــم تقديـــم 
لهـــا  ليـــس  التـــي  الكنائـــس  بـــكل  قائمـــة شـــاملة 
ترخيـــص فـــي كل القطر المصـــري، ويتم إعطاء 
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للقائهـــم، وصـــارت مواضعهـــم فـــي الســـماء 
وفـــي الحضرة اإللهية، وكما ســـمعنا ورأينا 
صمودهـــم، وينـــادون على يســـوع المســـيح، 
لقـــد وصلـــوا الى هذه الشـــهوة الســـامية »لي 
اشـــتهاء أن أنطلق وأكون مع المســـيح، ذاك 

أفضـــل جـــًدا« )فيلبـــي23:1(.

يـــوم  الجثاميـــن  بعـــودة  أنتـــم  وهـــا 
2018/5/14، بعـــد ثـــالث ســـنوات تقريبـــا 
والرئيـــس  المصريـــة  الجهـــود  بفضـــل   -
السيســـي والســـلطات الليبيـــة للعثـــور علـــى 
جثاميـــن شـــهداء الوطن والكنيســـة وعودتهم 
إلـــى أرض الوطـــن بـــكل كرامـــة، وتقديـــر 
- شـــاهدتم كيـــف كان ثبـــات إيمـــان أســـرهم 
وهدوئهـــم، وثقتهـــم وفرحهـــم باستشـــهادهم؛ 
»مـــن  الراســـخ  إيماننـــا  كلـــه  للعالـــم  لنؤكـــد 
ســـيفصلنا عن محبة المسيح: أشّدة أم ضيق 
أم اضطهـــاد أم جـــوع أم عـــري أم خطـــر أم 
ســـيف؟« )رو35:8(. وهـــذا مـــا أكده لكم يا 
أبنائي قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، في 
كلمتـــه التأمليـــة عنـــد استشـــهادهم. يـــا أبنائي 
احفظـــوا إيمانكـــم وكنيســـتكم ووطنكم الغالي 
جًدا على نفسي، مصر التي باركها الرب، 

وبـــارك شـــعبها »مبـــارك شـــعبي مصـــر«.

مشهد اعتصــــــــــــر 
قلــــــــــــــــــــــوب  أمامــــــــــــــــــــــه 
أمـــــــــــــام  المصرييـــــــــــن، 
غــــــدر اإلنســان بأخيــــــــه 
اإلنســـــــــــــــــان، أعنــــــي: وصــــــــــول جثاميـــــــــــــن 
شـــهداء ليبيـــا، شـــهداء مصـــر، من ســـمالوط 
)المنيـــا(، شـــهداء الوطـــن والكنيســـة، أمـــام 
إرهاب »داعش«، وببشـــاعة ال إنســـانية يتم 
ذبحهـــم ذبًحـــا جماعًيـــا، وبأســـلوب روائـــي، 
نشاهده في العقد الثاني  من قرن الحضارة 
والرقي، القرن الحادي والعشرين، وبجرأة 
من أهل الشـــر، وســـعادة وشـــعور بالبطولة، 
تتـــم الجريمـــة البشـــعة، حًقـــا كمـــا قال الســـيد 
المســـيح: »تأتـــي ســـاعة فيهـــا يظـــن كل مـــن 
يقتلكـــم أنـــه يقـــدم خدمـــة هلل، وســـيفعلون هذا 

بكم« )يـــو4-2:16(.

وأتســـــــــاءل معكـــــــم، متعجًبا:  كيــــــــف 
ثبت هؤالء الشـــهداء، وبهذا الصمود، على 
الرغم من بشـــاعة ااٍلرهـــاب بالصورة التي 
يصعـــب وصفهـــا، حتـــى انهـــم أقدمـــــــوا على 
أذهـــــــــــل  الـــذي  الثبـــــــــــــات  بهـــذا  االستشـــهاد 

العالـــم كله؟!

وبـــــــــدوري، أردت أن أحصــــــــــــل علـــى 
إجابــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــالل حـــوار تخيلتـــه مـــع 
ســـيدنا المتنيح قداســـة البابا شنودة الثالث...

- اســـمح يـــا ســـيدنا أن تفســـر لنـــا هـــذا 
المشـــهد، وكيـــف اســـتقبلت الســـماء هـــؤالء 
الشـــباب البســـيط الثابت إيمانًيا يوم األحد 8 
أمشير 1731ش، الموافق 2015/2/15م؟

- وتخيلت إجابة ســـيدنا: »كان احتفااًل 
ال يوصـــف، وفـــرح فـــي الســـماء ال أعتقـــد 
أنكـــم تدركونـــه علـــى األرض... مالـــم تـــره 
عيـــن ولـــم تســـمع بـــه ُأذن ولـــم يخطـــر علـــى 
فكانـــت  أبنائـــي  يـــا  أنـــا  أمـــا  بشـــر...  قلـــب 
لـــي فرحـــة فـــوق كل هـــذه االفـــراح، حيـــث 
التـــف حولـــي المالئكـــة والقديســـون لتهنئتـــي 
بانتصار اإليمان المســـيحي، ونجاح الكنيسة 
رســـالتها،  أداء  فـــي  األرثوذكســـية  القبطيـــة 
القويـــة  خدمتهـــا  ثمـــرة  تحصـــد  هـــي  وهـــا 
ذبحهـــم،  لحظـــة  ماحـــدث  أّمـــا  الراســـخة... 
لقـــد فتـــح لهـــم الـــرب يســـوع فـــور مناداتهـــم 
لـــه، أبـــواب الســـماء، أبـــواب البـــر، أبـــواب 
هنـــاك.  ويتنعمـــوا  يدخلـــوا  لكـــي  الراحـــة، 
ولقـــد رأْوا وهـــم علـــى االرض فـــي لحظـــة 
االســـتعداد للشـــهادة مالئكة اصطفـــوا بأبواق 

الســـتقبالهم، مشـــجعين ومســـاندين بالتسابيح 
والتهليـــل. ولكـــم أن تتخيلـــوا روعة الموكب 
الذي شـــاهدوه ووراءهم مجرمو اإلنســـانية. 
لقـــد فقـــدوا كل إحســـاس علـــى األرض فـــور 
نطقهم »يا يســـوع المســـيح أعنـــا«.. انطلقوا 
الموكـــب  فرحـــة  غمـــرة  فـــي  ذبحهـــم  قبـــل 
العجيـــب ورؤيـــة مســـيحهم المنتصـــر علـــى 
المـــوت.. موكـــب يـــا أبنائـــي يعجـــز اللســـان 

عـــن وصفـــه.. أيـــن شـــوكتك يـــا مـــوت؟!

وســـمعت صـــوت الروح القـــدس يقول: 
ورأيـــت االمـــوات صغـــاًرا وكبـــاًرا، واقفيـــن 
أمام هللا، وانفتح ســـفر آخر هو ســـفر الحياة، 
البحـــر،  بميـــاه  دمهـــم  اختلـــط  مـــن  وحتـــى 
فيقـــول: »ســـلم البحـــر األمـــوات الذيـــن فيـــه« 
شـــهداء  شـــعر  لقـــد  )رؤ13-12:20(... 
الكنيسة بمساندة النعمة اإللهية والقدرة غير 
المحـــدودة، فـــرأوا المســـيح في وســـطهم كما 
كان مـــع الثالثـــة فتية في آتون النار. وهكذا 
اصبـــح المـــوت مـــن أجـــل اإليمان المســـيحي 
كأًســـا لذيًذا يرتشـــفها المؤمن سعيًدا راضًيا، 
بـــل يســـعى إليهـــا عن حـــب ويتعّجلها، وليس 
في هذا عجب، فقد تحول الموت من شـــيء 
مرعـــب إلـــى جســـر ذهبي، بـــل ومعبر يعبر 
ِبَنـــا مـــن حيـــاة زائلـــة إلـــى حيـــاة أبديـــة )ليس 

مـــوٌت بعـــد بل هـــو انتقال(. 

تمســـكوا  الذيـــن  شـــهداؤنا  هـــم  هـــؤالء 
بإيمانهـــم وعقيدتهـــم حتـــى المـــوت، حًقـــا ال 
يوجـــد فـــي كل تاريـــخ البشـــرية شـــهداء مثل 
شـــهداء المســـيحية، وحماســـهم، وشجاعتهم، 
وإيمانهم، واحتمالهم، وفرحهم باالستشهاد.

وأعـــود فـــي نهايـــة حـــواري مع قديســـنا 
المتنيـــح البابــــــــــا شنــــــــــــــوده الثالـــث: سيدنـــــــــا 

كلمـــة ختاميـــة... 

- يـــا أبنائـــي أوّد أن تتأملـــوا وتتذكروا 
بعمـــق مـــا دعـــا إليـــه ابنـــي الحبيـــب المختار 
من ِقَبل هللا، قداســـة البابا األنبا تواضروس 
الثانـــي، فـــي كلمتـــه المعزيـــة: »تأملـــوا فـــي 
مـــن  األبطـــال«  هـــؤالء  استشـــهاد  لحظـــات 
خـــالل ســـؤاله الـــذي طرحـــه، »عندما ننظر 
تُـــرى  انتقلـــوا،  الذيـــن  إخوتنـــا  عيـــون  إلـــى 
مـــاذا كانـــوا َيـــَرْون؟!«، وأكـــد لكـــم -وهـــو 
كانـــت مرفوعـــة  أن عيونهـــم  حـــق-  علـــى 
إلـــى الســـماء، لـــم تكـــن عيون الجســـد، ولكن 
مرتفعـــة،  شـــاخصة  قلوبهـــم  عيـــون  كانـــت 
وتستشـــعر أن الســـماء تســـتدعيهم، وتســـتعد 

نهنئ من أعماق قلوبنا

األب القمص فرنسيس فريد
وكيل مطرانية بني سويف

باليوبيل الفضي

الرب يحفظ حياتكم ويديم كهنوتكم
زوجتك: ناهد زاهر – وأوالدك:

مايكل وناردين، ماركو وميرا

وأحفادك: ماروسكا وفيلوباتير وماثيو
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