




جملة الكرازة - 26 أكتوبر  2018

كانـــت الزيـــارة األولى عـــام 2015 
- وبعـــد مـــا يقـــرب مـــن ثـــاث ســـنوات 
مـــن تجليســـنا - وكانـــت لجنـــوب وغـــرب 
أمريكا، حيث أول إيبارشـــية تأسســـت بيد 
المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، بســـيامة 

ثـــم   ،)1993( عاًمـــا  أســـقًفا  يوســـف  األنبـــا  نيافـــة 
ُمجلًَّســـا)1995( إليبارشـــية جنوبـــي أمريكا وتشـــمل 
11 واليـــة بالجنـــوب، وكذلـــك زرنـــا وقتهـــا إيبارشـــية 
لـــوس آنجلـــوس وهـــي اإليبارشـــية الثانية فـــي أمريكا 
األنبـــا  المطـــران  نيافـــة  يرعاهـــا  والتـــي  الشـــمالية، 
ســـيرابيون ويســـاعده اثنـــان مـــن األســـاقفة العمـــوم: 
نيافـــة األنبـــا أبراهـــام ونيافـــه األنبـــا كيرلـــس. وأيًضـــا 
زرنـــا منطقـــه شـــمال كاليفورنيـــا وغـــرب أمريكا حيث 
مقـــر الرئاســـة الكنســـية بالســـاحل الغربـــي ألمريـــكا.

أّمـــا الزيـــارة الثانيـــة فكانـــت خـــال هـــذا العـــام 
طيبـــة  زيـــاره  وكانـــت  شـــهًرا،  واســـتمرت  2018م 
ومفرحـــة وعديـــدة الثمـــار، وكان مـــن المفتـــرض أن 
نقـــوم بهـــا العـــام الماضـــي 2017م، ولكـــن ظروفـــي 
كامـــًا  عاًمـــا  الزيـــارة  أجّلـــت  الضاغطـــة  الصحيـــة 

ونشـــكر هللا. 
أمريـــكا،  وشـــرق  شـــمال  إلـــى  زيارتنـــا  كانـــت 
وبهمـــا  ونيوجيرســـي،  نيويـــورك  إلـــى  وبالتحديـــد 
أعلـــى كثافـــه قبطيـــه خـــارج مصـــر. وكانـــت زيـــارة 
رعويـــة بالمقـــام األول هدفهـــا افتقـــاد أبنائنـــا األحبـــاء 
هنـــاك، حيـــث كانـــت آخر زيارة رعويـــة للمنطقه منذ 
عشـــرة ســـنوات، مـــع محاولـــة التعـــرف علـــى أرض 
الواقـــع بالنمـــو المســـتمر ومتطلبـــات الخدمة الرعوية 

وتنظيمهـــا كنســـًيا وقانونًيـــا...
لقـــد كانـــت زيـــاره ُمكّثفـــة وُمجِهـــدة، ولكنها في 
ذات الوقـــت مفرحـــه ومعزية، حيث لمســـنا عمل هللا 
ونعمتـــه الفائقـــة في الخدمة والرعاية، وســـط مجتمع 

جديـــد تحيـــا فيه الكنيســـة القبطية. 
لقد نشـــــــــأت كنيستنــــــــــــا على أرض مصـــــــــــر، 
وتأّصلـــت عبـــر عشـــرين قرًنـــا مـــن الزمـــان. ومصر 
مجتمـــع شـــرقي فـــي العالـــم القديـــم )آســـيا وأفريقيـــا 
وأوروبا( حيث منشـــأ الديانات والفلســـفات والمذاهب 
والفنـــون، ممـــا جعـــل الشـــرق بمثابـــة »معبـــد كبيـــر« 
أو بمثابـــة »قلـــب« العالـــم. ولكـــن مـــع هجرة األســـر 
المصريـــة للخـــارج، والتـــي بـــدأت فـــي الخمســـينات 
والســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، تم تواجد الكنيســـة 
منـــذ  أواًل  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن  الرعـــاة  فـــي  ممّثلـــة 
حوالـــي خمســـين عاًما فـــي أمريـــكا )1968(، حيث 
الجديـــد والـــذي يضـــم  العالـــم  الجديـــد أو  المجتمـــع 
تـــم  الشـــمالية والجنوبيـــة وأســـتراليا، والـــذي  أمريـــكا 
اكتشـــافه منـــذ حوالـــي خمســـة قـــرون فقـــط، حيـــث 
صـــار العالـــم الجديـــد موضـــع العلـــوم واالكتشـــافات 
واالختراعـــات وكأنـــه »معمـــل كبير«، وصـــار بذلك 
بمثابـــة »عقـــل« العالـــم. وبكلمـــات أخـــرى انتقلـــت 
كنيســـتنا مـــن »بيئـــة شـــرقية« بـــكل تقاليدهـــا، إلـــى 
فـــي  جذورهـــا  مامحهـــا...  بـــكل  غربيـــة«  »بيئـــة 
أرض مصـــر، وفروعهـــا ممتدة في باد الدنيا شـــرًقا 
وغرًبا. وبهذه المناســـبة أود أن القي الضوء على 
عدة مشـــاهد أثنـــاء زيارتنا، والتي شـــملت أعماًل 

كثيـــرة بنعمة المســـيح:
1- تدشيـــــــــن الكنائــــــــس الجديدة.. حيث 
ُبِنيـــت كنائـــس كثيـــرة بالطـــراز القبطـــــــــــي المميـــز، 
وقمنـــا بتدشـــين المذابـــح واأليقونــــــــات فـــي العديـــد 

مـــن الكنائـــس الجميلـــة، والتـــي تشـــعر فيهـــا بـــروح 
كنيســـتنا األصيلة وســـط الشمامســـة واأللحان وفرق 
كانـــت  ومثـــًا  والكبـــار...  الصغـــار  مـــن  الكـــورال 
فرصة لوضع حجر أســـاس أول كنيســـة على اســـم 
القديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس بإيبارشـــية 

نيويـــورك ونيوإنجانـــد.
الفرصـــة  كانـــت  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــع   -2

الكهنـــة: مـــع  لقـــاءات  خمســـة  لعقـــد  متاحـــات 
ونيوانجانـــد  نيويـــورك  إيبارشـــية  كهنـــة  أ - 
وأسرهم. ب - كهنــــــــــة نيوجيرســـــــــي وأسرهـــــــــم. ت - 
كهنـــة كنـــدا وبعـــض أسرهــــــــم. ث - كهنـــة كنائـــس 
فرجينيا. ج - كهنة منطقة الســـاحل الغربي بشـــمال 

كاليفورنيـــا وأســـرهم.
وكانـــت هـــذه اللقاءات روحيـــة ورعوية، وتمت 
مـــت اقتراحات عديدة  اإلجابـــة عن أســـئلة كثيرة، وُقدِّ
لتطويـــر وتجديـــد العمـــل الرعـــوي، كما كانـــت هناك 
فرصـــه لســـيامة أربعة كهنة جـــدد، وترقية 12 كاهًنا 

إلـــى القمصية فـــي كنائس عديدة.
مـــن  آالف  مـــع  تقابلنـــا  الشـــباب:  مـــع   -3
الشـــباب، ســـواء الشمامســـة، أو الخدام والخادمات، أو 
اجتماعـــات الشـــباب في عـــدة مناطق، ومنهـــا اجتماع 
ضخـــم فـــي اســـتاد جامعـــة روتجـــرز حيـــث حضـــر مـــا 
يقـــرب مـــن ثمانيـــة آالف مـــن الشـــباب والعائـــات. أّما 
شـــاركوا  الذيـــن  الشـــباب  مقابلـــة  هـــو  المفـــرح  األمـــر 
ُعِقـــد  والـــذي  القبطـــي،  للشـــباب  األول  الملتقـــى  فـــي 
ســـرت  وكيـــف  الماضـــي،  أغســـطس  فـــي  مصـــر  فـــي 
فيهـــم روح جديـــدة ودافئـــة عن اهتمام الكنيســـة األم بهم 
واحتضانهـــم وعودتهم إلى الجذور المصرية األصيلة.

4- مـــع الشـــعب واألســــــــــر القبطيـــة خالل 
القداســـات والعشيــــــــــات والجتماعـــات الصباحيـــة 
أو المســـائية، والتـــي تقابلنـــا مـــع آالف منهـــم، وكانـــت 
فرصـــة افتقادهـــم ونـــوال بركة مصافحتهـــم، وتوزيع لقمة 
البركـــة )األولوجيـــا( مـــع الهدايـــا التذكاريـــة فـــي جميـــع 
االجتماعـــات، وطبًعا كان التقاط الصور وتســـجيل هذه 
اللحظـــات مـــن األمـــور األساســـية والمفرحـــة للجميـــع. 
نيافـــة  بفضـــل  ُمنظًَّمـــا  العمـــل  كان  لقـــد 
األنبـــا دافيـــد مـــع فريـــق كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
يعملـــون  الذيـــن  الكشـــافة، وأبنائنـــا  والخـــدام وفـــرق 
األمـــن  تعـــاون  بجـــوار  الشـــرطية،  المجـــاالت  فـــي 
األمريكـــي فـــي كل مـــكان زرنـــاه بصـــورة تدعـــو إلى 

لجميعهـــم. والتقديـــر  لاعتـــزاز 
5- فــــــــــي مؤتمــــــــــــــــــر أرض المهجـــــــــــر 
مؤتمـــر  وهـــو   Land of Immigration )LoI(

خدمـــة  لتنظيـــم  ســـنوات  ثـــاث  كل  ُيعَقـــد 
الكنيســـة في الـــدول الناطقـــة باإلنجليزية، 
البــــــــــاد  ثلثـــي  حوالـــــــــــي  تمثــــــل  والتـــي 

األقبـــاط. بهـــا  يتواجــــــد  التـــي 
كان المؤتمـــر األول فـــي مصـــر عـــام 2015 
بإشـــراف نيافة األنبا يوســـف أســـقف جنوبي أمريكا، 
وكان مؤتمـــر هـــذا العـــام - وهـــو الثاني - بإشـــراف 
وضيافـــه نيافـــة األنبـــا دافيـــد ومســـاعديه، وُعِقـــد فـــي 
نيوجيرســـي، وحضر حوالي مائة وخمســـين من كل 
قطاعـــات الخدمـــة بالمهجـــر بأمريكا وكنـــدا وإنجلترا 
وأســـتراليا، مـــن أســـاقفة وكهنـــة وأراخنـــة وشمامســـة 
وخـــدام وســـيدات وخادمـــات. ودار المؤتمـــر حـــول 
التعليـــم الاهوتـــي والتربيـــه الكنســـية، وانتهى بوضع 
جـــدول زمنـــي إلنجاز عدة برامـــج ومناهج في إعداد 
الخـــدام ومـــدارس األحـــد وخدمـــة األســـرة والكـــرازة. 
وكان مؤتمـــًرا ناجًحـــا وعملًيـــا ومثمـــًرا فـــي جلســـاته. 
وكانت أيام المؤتمر فرصة لجلسات عامة وخاصة 
مع اآلباء األســـاقفة جميًعا الذين حضروا المؤتمر.

6- تدشـــين كنيســـه القديســـة فيرينـــا فـــي 
نيوبـــورت ريتشـــي بوليـــة فلوريـــدا: وهـــي كنيســـة 
جميلـــة يغلـــب عليهـــا اللون األبيـــض داخلًيـــا وخارجًيا، 
مـــع االشـــتراك فـــى احتفـــال ضخـــم باليوبيـــل الفضـــي 
أســـقفها  وســـيامة  أمريـــكا  جنوبـــي  إيبارشـــية  لتأســـيس 
نيافـــة األنبـــا يوســـف، وكان احتفـــااًل بهيًجـــا، شـــاهدنا 
واســـتمعنا ومجّدنـــا عمـــل هللا في كل قطاعـــات الخدمة 
بهـــذه اإليبارشـــية. وقـــد اشـــترك أصحـــاب النيافـــة فـــي 
هـــذا اإلحتفـــال ومعهـــم نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطـــران 
لـــوس آنجيلـــوس والـــذي كان مرافًقـــا لنيافـــه أنبـــا هـــدرا 
مطـــران أســـوان أثنـــاء إجراء عمليـــات جراحيـــة لنيافته، 
ممـــا أعاقـــه عـــن حضـــور مؤتمـــر أرض المهجـــر. كما 
انه بعد احتفال فلوريدا، ســـافر مباشـــرة إلى كازاخستان 

لحضـــور إحـــدى المؤتمـــرات الدوليـــة هناك.
7- في منطقه الســـاحل الغربـــي: حيث مقر 
الرئاســـة الكنســـية لرعاية عدة كنائس بشمال كاليفورنيا 
جديـــد  مقـــر  الفتتـــاح  فرصـــه  وكانـــت  واليـــات،  وعـــدة 
ولـــه  طابقيـــن،  علـــى  مربًعـــا  متـــًرا   250 بمســـاحة 
حديقـــه متســـعة، وفيـــه عقدنـــا اجتمـــاع اآلبـــاء الكهنـــة 
وأســـرهم، وفيـــه اســـتقبلنا الســـفيرة لميـــاء مخيمر قنصل 
مصـــر العـــام بلـــوس آنجلـــوس، وفيـــه يتم عقد جلســـات 
األحـــوال الشـــخصية للمنطقـــة، واالجتماعـــات الدورية 

الكنائـــس. مجالـــس  وممثلـــي  الخدمـــة  ألمنـــاء 
نشـــكر هللا الـــذي أتـــم لنـــا هـــذه الزيـــارة الرعوية، 
ونشـــكر نيافـــه األنبـــا دافيد الذي تعـــب معنا كثيًرا فى 
إعـــداد وتنفيـــذ برنامـــج الزيـــارة بـــكل دقـــة وإتقـــان. كما 
نشـــكر اآلبـــاء الكهنـــة وكل فـــرق الخـــدام والشمامســـة 
والكشـــافة فـــي ترتيـــب ونظـــام كل األماكـــن التـــي قـــد 

زرناهـــا. المســـيح يعـــوض الجميـــع بـــكل خير،

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

قداسة ابلابا يغادر فلوريدا 
إىل سان فرنسيسكو

أكتوبـــر   8 االثنيـــن  يـــوم  فلوريـــدا،  البابـــا  قداســـة  غـــادر 
2018م، متوجًها إلى ســـان فرنسيســـكو، وذلك بعد نهاية جولته 
الرعوية في شـــمال شـــرق الواليات المتحدة األمريكية وحضور 
اليوبيـــل الفضـــي إليبارشـــية جنوبـــي الواليات المتحـــدة. وفي لفتة 
طيبـــة قـــام رجـــال شـــرطة فلوريـــدا المنوطيـــن بتأميـــن فعاليـــات 
الزيـــارة، بالســـام علـــى قداســـة البابـــا قبيـــل مغادرتـــه فلوريـــدا، 
والتقـــاط صـــور تذكاريـــة معهـــم، وقـــد شـــكرهم قداســـة البابـــا على 

مجهوداتهـــم خـــال زيـــارة.

قداسة ابلابا يصل إىل 
سان فرانسيسكو

فرنسيســـكو  ســـان  كهنـــة  اآلبـــاء  مـــع  قداســـته  اجتمـــع  وقـــد 
عليهـــم  وألقـــى  قداســـته،  لتحيـــة  اجتمعـــوا  والذيـــن  وزوجاتهـــم، 

مناســـبة. كلمـــة 

سيامة اكهنني ورسامة قمص 
بالواليات املتحدة

فـــي آخـــر محطات جولته الرعويـــة الحالية للواليات المتحدة 
األمريكيـــة، قـــد قـــام قداســـة البابـــا برســـامة اثنيـــن مـــن الشمامســـة 
كهنـــة وهمـــا: )1( القـــس جوزيـــف كاهًنـــا لكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس يوحنـــا الحبيـــب بازنتون، كاليفورنيـــا. )2( والقس مينا 
كاهًنـــا لكنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس كركياند، ســـياتل. كما رســـم 
قداســـته القـــس آنجيلـــوس كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس، 

كيركيانـــد ســـياتل قمًصا.

قيادات السفارة املرصية والكنيسة القبطية 
يف نلدن يستقبلون قداسة ابلابا بمطار هيرثو

فـــي طريـــق العـــودة ألرض الوطـــن.. هبطـــت الطائـــرة التـــي 
يســـتقلها قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي مطـــار هيثـــرو 
بإنجلتـــرا يـــوم الجمعـــة 12 أكتوبـــر 2018م، وذلك في طريق عودة 
قداســـته من الواليات المتحدة األمريكية. وكان في اســـتقبال قداســـته 
الســـفيرة نرمين الظواهري القائم بأعمال ســـفير مصر في إنجلترا، 
األنبـــا  النيافـــة  وصاحبـــا  العـــام،  القنصـــل  يوســـف  عـــاء  والســـفير 
آنجيلـــوس أســـقف لنـــدن، واألنبـــا أنتونـــي أســـقف أيرلنـــدا، والقمـــص 

أنطونيـــوس ثابـــت، والقـــس شـــنوده عشـــم، وبعـــض األراخنـــة.

عودة قداسة ابلابا إىل أرض الوطن
الجمعـــة 12  يـــوم  الوطـــن  أرض  إلـــى  البابـــا  قداســـة  وصـــل 
أكتوبـــر 2018م، بعـــد رحلـــة رعويـــة للواليات المتحـــدة األمريكية، 
بنيويـــورك  كنيســـة   1٤ خالهـــا  دشـــن  كامـــًا،  شـــهًرا  اســـتغرقت 
ونيوإنجلند ونيوچيرسي وجنوبي الواليات المتحدة، وسام ٤ كهنة، 
ورســـم 11 قمًصـــا، ووضـــع حجـــر أســـاس ٤ كنائـــس، وافتتـــح عـــدة 
مشـــروعات خدمية، والتقى بأســـاقفة أمريكا وكندا، وبمجامع الكهنة 
بعـــدة مناطـــق وإيبارشـــيات، وبشـــعب وخـــدام الكنائـــس التـــي زارها، 
مـــن بينهـــا لقـــاء مـــع 8000 من أقباط نيوچيرســـي بســـتاد روتچرز. 
رافـــق قداســـة البابـــا خـــال الزيارة صاحبـــا النيافة األنبـــا دوماديوس 
أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم، واألنبا ماركوس األســـقف العام لكنائس 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي، والقـــس آنجيلوس إســـحق والقـــس أمونيوس 

عادل ســـكرتيرا قداســـته.

قداسة ابلابا يعزي 
يف نياحة األنبا بيشوي

زار قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الثاثاء 16 
أكتوبـــر 2018م، ديـــر القديســـة دميانـــة ببـــراري بلقـــاس، حيـــث قـــّدم 
التعزية لمجمع راهبات الدير في رحيل مثلث الرحمات نيافة األنبا 
بيشـــوي مطـــران دميـــاط وكفـــر الشـــيخ ورئيس الدير. وألقى قداســـته 
كلمـــة تعزيـــة علـــى الراهبـــات تحـــدث فيهـــا عن ثاثة عامـــات هامة 
في إيماننا وهي أن هللا هو محب البشـــر وأنه صانع الخيرات وهو 
أيًضا ضابط الكل. وقال قداســـة البابا عن نيافة األنبا بيشـــوي: »إن 
مـــة، عامة في الكنيســـة خـــال النصف  األنبـــا بيشـــوي عامـــة وعاَّ
مة في الاهوت والعلوم الكنســـية«. وأضاف:  قـــرن الماضـــي، وعاَّ
»بالحقيقة نحن خســـرنا نيافة األنبا بيشـــوي/ وقد ال يكون عندنا من 
يعـــوض مكانتـــه وتاريخـــه«. وأعـــرب قداســـة البابـــا عن ثقتـــه في أن 
نيافـــة األنبـــا بيشـــوي ســـوف يســـتمر فـــي مســـاعدة الكنيســـة حالًيا من 

خـــال صلواته التـــي يرفعها ألجلها.
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قرار بابوي رقم  )21/ 2018(
خبصوص إيبارشية دمياط وكفر الشيخ 

ودير القديسة دميانه بالرباري
انتـــداب نيافـــة األنبا بوال أســـقف طنطـــا وتوابعها، لرعاية 
إيبارشـــية دمياط وكفر الشـــيخ، ودير القديسة دميانه بالبراري، 
بعـــد نياحـــة مطرانهـــا مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بيشـــوي، وذلـــك 
حتى تدبير رعايتها في المســـتقبل القريب. وعلى ابن الطاعة 

تحـــل البركة،،
البابا تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
القاهرة في 23 أكتوبر 2018

قرار بابوي رقم )2018/22(
خبصوص كنائس فريجينيا

انتـــداب نيافـــة األنبا بيتر أســـقف شـــمال وجنـــوب كارولينا 
وكنتاكـــي بأمريـــكا، لإلشـــراف الكنســـي الكامـــل علـــى كنائـــس 
فرجينيـــا رعوًيـــا وإدارًيـــا ومالًيـــا، ويقـــدم لنا تقريًرا شـــامًا كل 

ســـتة أشـــهر. وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركة،،
البابا تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
القاهرة في 23 أكتوبر 2018

ويستقبل أعضاء 
»مبادرة صناع السالم«

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم األربعـــاء 17 أكتوبـــر 2018م، 
بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أعضاء »مبادرة 
صنـــاع الســـام«. أعـــرب قداســـته عـــن ترحيبـــه بزيـــارة أعضـــاء 
المبـــادرة، وألقـــى عليهم كلمة قصيرة أكد فيها على أهمية رســـالة 
الســـام والعيـــش المشـــترك، وأن طبيعـــة الحيـــاة بهـــا التنـــوع الذي 
يـــؤدي إلـــى التكامـــل. كما تطـــرق إلى أهمية أن يتصالح اإلنســـان 

مـــع نفســـه ومـــن َثـــّم يتصالح مـــع هللا وأيًضا مـــع اآلخرين.
القيـــادات  مـــن  الســـام« خمســـين  »مبـــادرة صنـــاع  وتضـــم 
الشـــبابية مـــن مصر والســـودان وســـوريا، وتهدف إلـــى تعزيز قيم 
الســـام والحـــوار للمســـاهمة فـــي بنـــاء قيـــادات قـــادرة نشـــر تعاليم 

الحـــوار والعيـــش المشـــترك.

استئناف اجتماع األربعاء األسبويع
ألقـــى قداســـة البابـــا كلمتـــه باجتمـــاع األربعـــاء مســـاء يوم 17 
أكتوبر 2018م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي 

بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. 

يف مؤتمر شباب اإلسكندرية
أكتوبـــر   19 الجمعـــة  يـــوم  محاضـــرة  البابـــا  قداســـة  ألقـــى 
2018م، في المؤتمر الذي نظمته خدمة الشـــباب بكنيســـة رئيس 
المائكـــة ميخائيـــل، بمنطقـــة مصطفـــى كامل، باإلســـكندرية ببيت 
القديـــس ســـمعان الخـــراز، بـــوادي النطـــرون. جاءت كلمة قداســـة 
البابا بعنوان »أحبك يارب يا قوتي« وتحدث قداســـته عن: محبة 
هللا، هللا صانـــع الخيـــرات، هللا ضابـــط الـــكل. شـــارك فـــي المؤتمر 
مـــا يقـــرب من خمســـة آالف وخمســـمائة من شـــباب اإلســـكندرية.

ويستقبل جممع كهنة 
إيبارشية املنيا وأبوقرقاص

التقى قداسة البابا يوم الثاثاء 23 أكتوبر 2018م، بمركز 
لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطرون، 
مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية المنيا وأبوقرقاص. وقد بحث قداســـته مع 

اآلبـــاء الكهنـــة خال اللقـــاء تدبير أمور رعاية اإليبارشـــية.

إعــــــــالن
تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابا 

اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية.

تدعـــو ســـكرتارية خدمة الرعايـــة االجتماعية بالمقر 
البابـــوي رجـــال األعمـــال ورؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس 
إدارة الجمعيات والمؤسســـات محبي الخير للقاء يشـــرفه 
ويحضره قداســـة البابا تواضروس الثاني لبحث وتنسيق 
منظومـــة خدمـــات التنميـــة والرعايـــة االجتماعيـــة لفئـــات 

محـــدودي الدخل.

وذلـــك يـــوم الخميـــس 6 ديســـمبر  2018م بمســـرح 
األنبـــا رويـــس بالكاتدرائية.

التصـــال  برجـــاء  الدعـــاوي  واســـتالم  للتواصـــل 
01271576664  -  01200211980

support@cc-snet.net أو ارسال إيميل على
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بيـــن الحيـــن واآلخـــر تعـــود مشـــكلة ديـــر المـــاك ميخائيـــل 
باألراضـــي المقدســـة )والمعـــروف بدير الســـلطان( إلـــى الظهور 
مـــرة أخـــرى، هذا الدير القبطي األرثوذكســـي، والذي هو مدخل 
األقبـــاط إلـــى كنيســـة القيامـــة. كانـــت الســـلطات اإلســـرائيلية قـــد 
قامـــت منـــذ عقـــود بتســـليم الديـــر للرهبـــان اإلثيوبييـــن بالرغم من 
عـــدم ملكيتهـــم لـــه، وقامـــت الســـلطات بطرد األقباط مـــن المكان. 
ورغـــم صـــدور أحـــكام قضائيـــة مـــن المحاكم اإلســـرائيلية بأحقية 
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في ملكية وحيازة المكان، إال أن 

الســـلطات امتنعـــت عـــن تنفيذ هـــذه األحكام. 
الســـنتين  خـــال  لجنتيـــن  أرســـل  قـــد  البابـــا  قداســـة  وكان 
الماضيتيـــن لتفقـــد أحـــوال المـــكان والبـــدء فـــي ترميمـــه، ولكـــن 
الســـلطات اإلســـرائلية رفضـــت دخـــول أعضـــاء اللجنتيـــن. كمـــا 

المشـــكلة. للتفاهـــم حـــول  للـــروم األرثوذكـــس،  القـــدس  ثيئوفيلـــس بطريـــرك  البطريـــرك  تحـــت رعايـــة غبطـــة  تمـــت  التـــي  المباحثـــات  فشـــلت جلســـة 
ومؤخـــًرا تلّقـــى نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس إخطـــاًرا مـــن الحكومة اإلســـرائيلية بأنها ســـتقوم بترميم الدير بمعرفتها وال شـــأن للكنيســـة القبطية بهذا. وعلى 
أثـــر هـــذا قـــام نيافتـــه، ومعـــه مجموعـــة مـــن الرهبـــان والكهنـــة واألراخنـــة األقبـــاط، بتنظيـــم وقفـــة احتجاجية ســـلمية أمـــام مدخل الديـــر صباح يومـــي الثاثاء 
واألربعـــاء 23 و2٤ أكتوبـــر الجـــاري. ولكـــن أصـــرت الســـلطات اإلســـرائيلية على دخـــول الدير، وتعاملت من األقباط المحتجين ســـلمًيا أمام الدير، بمنتهى 

العنف والقســـوة...!
بيـــن الحيـــن واآلخـــر تعـــود مشـــكلة ديـــر المـــاك ميخائيل باألراضي المقدســـة )والمعروف بدير الســـلطان( إلى الظهور مرة أخرى، هـــذا الدير القبطي 
األرثوذكســـي، والذي هو مدخل األقباط إلى كنيســـة القيامة. كانت الســـلطات اإلســـرائيلية قد قامت منذ عقود بتســـليم الدير للرهبان اإلثيوبيين بالرغم من 
عدم ملكيتهم له، وقامت الســـلطات بطرد األقباط من المكان. ورغم صدور أحكام قضائية من المحاكم اإلســـرائيلية بأحقية الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 

فـــي ملكيـــة وحيـــازة المكان، إال أن الســـلطات امتنعت عـــن تنفيذ هذه األحكام. 
وكان قداســـة البابـــا قـــد أرســـل لجنتيـــن خـــال الســـنتين الماضيتيـــن لتفقـــد أحوال المكان والبـــدء في ترميمه، ولكن الســـلطات اإلســـرائلية رفضت دخول 
أعضـــاء اللجنتيـــن. كمـــا فشـــلت جلســـة المباحثـــات التـــي تمـــت تحـــت رعايـــة غبطة البطريـــرك ثيئوفيلس بطريـــرك القدس للـــروم األرثوذكـــس، للتفاهم حول 

المشكلة.
ومؤخـــًرا تلّقـــى نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس إخطـــاًرا مـــن الحكومة اإلســـرائيلية بأنها ســـتقوم بترميم الدير بمعرفتها وال شـــأن للكنيســـة القبطية بهذا. وعلى 
أثـــر هـــذا قـــام نيافتـــه، ومعـــه مجموعـــة مـــن الرهبـــان والكهنـــة واألراخنـــة األقبـــاط، بتنظيـــم وقفـــة احتجاجية ســـلمية أمـــام مدخل الديـــر صباح يومـــي الثاثاء 
واألربعـــاء 23 و2٤ أكتوبـــر الجـــاري. ولكـــن أصـــرت الســـلطات اإلســـرائيلية على دخـــول الدير، وتعاملت من األقباط المحتجين ســـلمًيا أمام الدير، بمنتهى 

العنف والقســـوة...!

وقفة احتجاجية أمام دير السلطان بالقدس
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اإلثيوبـــي أبونـــا متياس األول، وســـكرتير المجمـــع المقدس اإلثيوبي، ومدير 
البطريركيـــة اإلثيوبية، وتناقشـــوا معهم لعمل شـــكل مـــن المفاوضات وتقديم 

المســـتندات، لكن لم تكن هناك اســـتجابة، وانتهى االجتماع إلى ال شـــيء.
وحاولـــوا مـــرة ثانيـــة منـــذ أســـبوعين )يـــوم 10 أكتوبـــر 2018م( مـــع 
حضـــور نائـــب وزيـــر خارجيـــة إثيوبيـــا ووزير األديـــان اإلثيوبـــي وأعضاء 
مجلـــس قبائـــل كل إثيوبيـــا لمحاولـــة مناقشـــة األمـــر، لكـــن لم تســـفر المحاولة 

عـــن أي تقدم.
ومنـــذ حوالـــي عشـــرة أيـــام وصلـــت رســـالة شـــفاهية من وزيـــر األديان 
اإلســـرائيلي بقرار صدر من رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بترميم الدير عن 
طريـــق الحكومـــة اإلســـرائيلية دون أي تنســـيق مـــع الكنيســـة المصريـــة! بـــل 
ورفضت عروضها الســـابقة. وأرســـلوا للمطران القبطي رســـالة قالوا فيها: 
»نحـــن نخبـــرك ال نســـتأذن منـــك ..!!«، وبـــدأت الحكومة اإلســـرائيلية تعلن 

بصـــورة غيـــر محايـــدة عن موقفها فـــي الموضوع. 
فأرســـلنا منـــذ ٤ أيـــام مذكـــرة عـــن طريـــق محامـــي الكنيســـة القبطيـــة 
هناك ذكرنا فيها عدم موافقتنا على الرســـالة الشـــفاهية التي أرســـلها وزير 

األديـــان، وطلبنـــا أن نقـــوم بالترميـــم، وحفـــظ حقـــوق الكنيســـة القبطيـــة.
وفـــى يـــوم 22 أكتوبـــر جـــاء اتصـــال تليفوني من ســـفارتنا في تل أبيب 
لألنبـــا أنطونيـــوس أبلغـــوه خالـــه أن إســـرائيل تنوي دخول الكنيســـة للترميم 
بأّيـــة صـــورة مـــن الصـــور! وهـــو مـــا حـــدث حيـــث تـــم اقتحـــام الدير الســـاعة 
السادســـة من صباح أمس )23 أكتوبر( من ِقَبل البوليس اإلســـرائيلى لبدء 
أعمـــال الترميـــم. فقامـــت الكنيســـة القبطيـــة ممثلة في نيافة المطـــران واآلباء 
الرهبـــان وبعـــض األقبـــاط بعمـــل وقفـــة احتجاجيـــة ســـلمية قـــدام بـــاب كنيســـة 

المـــاك بديـــر الســـلطان ليعلنوا رفضهم لهـــذا اإلجراء.
لكـــن فـــي الســـاعة السادســـة مـــن صبـــاح اليـــوم )2٤ أكتوبـــر( دخـــل 
المهندســـون والعمـــال اإلســـرائيليون واســـتخدموا القوة مـــع المحتجين، وكما 
رأينـــا جميًعـــا فـــي الصـــور التـــي ُنِشـــرت ومقاطـــع الفيديـــو، كـــم االنتهـــاكات 
لحقوق االنســـان وتعطيل ممارســـة الشـــعائر الدينية ألفراد الكنيســـة القبطية.

وهـــذة فرصـــة لذكر وشـــكر جهود وزارة الخارجيـــة المصرية في حل 
مشـــكلة ديـــر الســـلطان. الســـيد الوزيـــر، والســـفير المصـــري فـــي إســـرائيل، 
عقدوا مجموعة من االجتماعات الدبلوماســـية والحكومية لكيفية اســـترجاع 

الدير للكنيســـة المصرية.
االتصـــاالت مســـتمرة لمتابعـــة الموضـــوع بيننـــا وبيـــن مطـــران القـــدس 
األنبـــا أنطونيـــوس، نتابـــع ونصلـــي. الكنيســـة اإلثيوبية كنيســـة شـــقيقة وأخت 
لنـــا، وال نـــوّد أن تتســـبب هـــذه المشـــكلة فـــي أن ُيَعّكر صفـــو العاقات معها. 
ولكـــن كل المســـتندات وكل الحقـــوق واضحـــة فـــي هذه المشـــكلة. واثقين في 

أنـــه ســـتوجد رؤيـــة محايدة لهـــذا الموضوع.
ونحـــن نثـــق أن هللا ســـيمد يـــده فـــى الوقـــت المناســـب ليحـــل المشـــكلة. 
ولكنكـــم تعرفـــون أنـــه عندمـــا تســـلك األمـــور منهًجـــا سياســـًيا تصبـــح خـــارج 
نطـــاق المنطـــق والعقـــل والقضـــاء، لكننـــا واثقـــون فـــي رويـــة واضحـــة لهـــذا 
الموضوعـــز وأحـــب أن أوّجـــه الشـــكر لكل من له تعب فـــي هذا الموضوع. 
لنـــا راهـــب مصـــري واحـــد يعيـــش هنـــاك ويحتمـــل كثيـــًرا، نيافـــة األنبا 
أنطونيـــوس واآلبـــاء الرهبـــان يتعاملـــون بحكمـــة وهـــدوء إلـــى أن يتحنـــن هللا 
ويحـــل الموضـــوع. وأنـــا أناشـــد كل الجهـــات التحـــرك لحل هـــذا الموضوع: 
والكنيســـة  المصريـــة،  والخارجيـــة  اإلســـرائيلية،  األديـــان  شـــئون  وزارة 
اإلثيوبيـــة، والســـفارة المصريـــة )وهـــي بالفعل تبـــذل جهًدا كبيـــًرا(، وأن يتم 
حـــل األمـــر بصـــورة هادئـــة وعقانيـــة، ونصلـــي هلل مـــن أجـــل هـــذا األمر.«

وفـــي بـــدء عظتـــه باالجتمـــاع األســـبوعي، يـــوم األربعـــاء 2٤ أكتوبـــر 
المـــاك بالصحفييـــن )مقـــر مطرانيـــة شـــمال الجيـــزة(،  2018م، بكنيســـة 
تحـــدث قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي عـــن مشـــكلة ديـــر الســـلطان 

ًحـــا أبعادهـــا التاريخيـــة وتطورهـــا، وقـــد قـــال قداســـته: موضِّ
»مشـــكلة دير الســـلطان )دير الماك ميخائيل( مشـــكلة قديمة من ســـنة 
1820م. وهنـــاك محـــاوالت مســـتميتة لاســـتياء علـــى هـــذا الديـــر القبطـــي 
)ديـــر الســـلطان(، وتـــم اللجـــوء للمحاكـــم أمـــام الدولـــة العثمانيـــة التـــي أقـــّرت 
أحقيـــة الكنيســـة القبطيـــة فـــي الحيـــازة والملكية. وتوجد هذة االحـــكام موّثقة. 
حتـــى عيـــد القيامـــة 1970 كان الديـــر فـــي حيازة الكنيســـة القبطيـــة. في ليلة 
عيـــد القيامـــة قامـــوا وغيـــروا مفاتيـــح الديـــر واحتلـــوه، وصـــار الديـــر يســـكنه 
رهبـــان إثيوبيـــون بالرغـــم مـــن أنـــه ديـــر قبطـــي. ُرِفعـــْت قضايا فـــي المحاكم 
اإلســـرائيلية، وألزم القضاء اإلســـرائيلي الحكومة اإلســـرائيلية بتســـليم الدير 

للكنيســـة القبطيـــة، ولكـــن لـــم يتـــم تطبيق هـــذا علـــى أرض الواقع. 
هويـــة الديـــر هويـــة قبطيـــة. وأهميته فـــي إنه يقع في مدخـــل المطرانية 
فـــي كنيســـة القيامـــة. مطارنـــة الكرســـي األورشـــليمي - ســـواء المطـــران 
الحالـــي األنبـــا أنطونيـــوس، أو المطـــران الســـابق المتنيـــح األنبـــا أبراهـــام أو 
األســـبق المتنيـــح األنبـــا باســـيليوس - ظلوا يطالبون بهـــذا الدير، وتم تحرير 
محاضـــر كثيـــرة وسلســـلة مـــن اإلجراءات عبر 50 ســـنة. وقـــد واجه اآلباء 

الرهبـــان مضايقـــات كثيرة. 
مـــن حوالـــي ســـنة أو أكثـــر قليـــًا تقـــدم بطريـــرك الـــروم األرثوذكـــس 
فـــي القـــدس بدعـــوة لعقـــد مصالحة بيـــن الكنيســـة القبطية والكنيســـة اإلثيوبية 
هنـــاك. وعـــرض األمـــر علينـــا ووافقنـــا، وتم تشـــكيل لجنة ضّمت عـــدًدا من 
المطارنة واألســـاقفة وهم: األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشليمي، 
واألنبـــا رافائيـــل ســـكرتير المجمـــع المقـــدس الســـابق، واألنبا يوســـف أســـقف 
جنوبـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، واألنبا بيمن أســـقف نقاده، واألســـتاذ 
ممـــدوح فيليـــب، وكامـــل ميشـــيل، وعـــزت دانيـــال، ومعهـــم محامي الكنيســـة 
مـــن  اإلثيوبـــي، ووفـــد  الوفـــد  الرهبـــان؛ وكذلـــك  هنـــاك، وبعـــض  القبطيـــة 
ســـفارة المصريـــة فـــي تـــل أبيـــب، والســـفارة اإلثيوبيـــة؛ وحضـــر ممثـــل عن 
وزارة األديـــان اإلســـرائيلية، ووزارة الداخليـــة، وبحضـــور األب ثاؤفيلوس 
بطريـــرك الـــروم األرثوذكـــس فـــي القـــدس. وظننـــا أنـــه بالتجمـــع الهـــادئ قد 
ُتَحـــل المشـــاكل، لكـــن الحـــوار لـــم يكـــن حـــواًرا محايـــًدا دائًمـــا، حيـــث مـــال 

للجانـــب اآلخـــر فـــي الحوار. 
وهـــذا الحـــوار كان بســـبب ترميـــم هـــذا الديـــر. بالنســـبة لترميـــم الديـــر 
المفـــروض أن نقـــوم بـــه نحـــن ككنيســـة قبطيـــة، لـــذا شـــّكلنا لجنـــة مهندســـين 
وأســـاتذة وطلبنا أن ندخل لنرّممه، وعرضنا أن يتم الترميم تحت إشـــراف 
هيئة اليونســـكو كهيئة دولية، لكن االجتماعات انتهت إلى ال شـــيء. وقدمنا 

الطلبـــات ولـــم يتـــم الـــرد عليهـــا وذلك حتى شـــهر أكتوبـــر 2016م.
وشـــكلنا اللجنة الهندســـية وكان فيها نيافة األنبا مكاري األســـقف العام 
وهو مهندس، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وأخطرنا الحكومة 
اإلســـرائيلية. ووصـــل الوفـــد وحاول أن يدخل الديـــر لكنهم ُرِفضوا، وكانت 
الشـــرطة اإلســـرائيلية موجودة من بداية وصول الوفد، لكن لم ُيســـَمح للوفد 

بالدخول للمعاينة.
القضيـــة ليســـت مجـــرد قضيـــة كنيســـة لكنهـــا قضيـــة مصريـــة ألنه دير 
مصـــري، والكنيســـة القبطيـــة جـــزء مـــن المجتمـــع المصري. وهـــو ما جعل 

وزارة الخارجيـــة المصريـــة وكل القيـــادات فيهـــا تهتـــم باألمـــر جًدا.
كما شـــّكلنا لجنة أخرى من األســـاقفة، ومعهم أبونا آنجيلوس النقادي، 
وهو كان قبًا الراهب المصري المقيم في إثيوبيا، وقابلوا قداسة البطريرك 
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ي بيانات الصادرة عن الكريس األورشليم ال
5- وفـــي عـــام 19٤5 وفـــي فتـــرة االنتـــداب البريطانـــي قـــام األحبـــاش 
بطـــاء إحـــدى الغـــرف التـــي كانـــوا يقيمـــون فيهـــا، فأرســـل محافـــظ القـــدس 
خطاًبـــا يؤكـــد فيـــه أن ذلـــك العمل ال يمكن اعتباره في المســـتقبل قرينة تؤيد 
أي حـــق لهـــم فـــي ديـــر الســـلطان، ووجه صـــورة من هذا الخطـــاب لمطران 

األقبـــاط آنذاك.
6- فـــي فبرايـــر 1959م قـــام األحبـــاش بتضليـــل المتصـــرف األردني 
بالقـــدس وأقنعـــوه بأحقيتهـــم فـــي ديـــر الســـلطان، ومـــن ثـــم قامـــت الحكومـــة 
األردنيـــة بتســـليم ديـــر الســـلطان لألحباش بالقوة الجبريـــة في 1961/2/22 
ممـــا اضطـــر قداســـة البابـــا البطريـــرك كيرلـــس الســـادس بإرســـال وفـــد مـــن 
المطارنـــة لمقابلـــة جالـــة ملك األردن وعرض األمـــر على جالته مدعوًما 
بالمســـتندات والوثائـــق التـــي تثبـــت ملكيـــة الكنيســـة القبطيـــة للديـــر. فأصـــدر 
جالتـــه قـــراًرا بتاريـــخ 1961/٤/1 بوقـــف القـــرار الســـابق وتشـــكيل لجنـــة 
وزارية لدراســـة المســـتندات والوثائق المقدمة، وبناًء عليه أصدرت اللجنة 
قـــراًرا فـــي ملكيـــة الديـــر وضرورة إعادة الوضع إلى مـــا كان عليه بإرجاع 

مفاتيـــح الديـــر للكنيســـة القبطية.
7- فـــي يـــوم 1970/٤/25 وأثنـــاء إقامـــة قـــداس عيـــد القيامة بكنيســـة 
القيامة أرســـلت الحكومة اإلســـرائيلية قوات عسكرية قامت بتمكين الرهبان 
األحبـــاش مـــن ديـــر الســـلطان بتغييـــر الكواليـــن وســـلموا المفاتيـــح الجديـــدة 
لألثيوبييـــن، وعندمـــا علـــم الرهبـــان األقبـــاط بهـــذا هرعوا إلى دير الســـلطان 
الســـتعادة ممتلكاتهم، ولكن القوات اإلســـرائيلية منعت بالقوة دخول مطران 

األقبـــاط وكل مـــن معـــه إلى دير الســـلطان.
وقد تقدم مطران األقباط فوًرا بدعوى أمام المحكمة العليا اإلسرائيلية 
والتـــي أقـــرت باإلجمـــاع بإعـــادة مفاتيـــح الكنيســـتين وأبـــواب الممـــر أليـــدي 
األقبـــاط وذلـــك بتاريخ 1971/3/16، إال أن الحكومة اإلســـرائيلية مازالت 
تمتنـــع عـــن تنفيـــذ حكـــم المحكمـــة العليـــا إلـــى يومنـــا هـــذا، علـــى الرغـــم مـــن 

الدعاوي العديدة التي ُقدمت في الفترة ما بين 1971 وحتى يومنا هذا.

نظـــًرا ِلمـــا تـــردد في اآلونة األخيرة مـــن أنباء وأخبار غير دقيقة حول 
موضوع دير الســـلطان القبطي، رأينا نحن بطريركية األقباط األرثوذكس 
بالقـــدس ضـــرورة إصـــدار بيـــان رســـمي لتوثيـــق األحـــداث تاريخًيـــا وتجنب 
آّيـــة تأويـــات تتعلق باألحداث األخيـــرة ولتوضيح األمر كامًا من مصدره 

مبالغات. بدون 
نبذة تاريخية:

يرجـــع تاريـــخ ديـــر الســـلطان في القـــدس إلى عهد الســـلطان عبد الملك 
بـــن مـــروان )68٤م – 705م( الـــذي وهبـــه لألقبـــاط، ولـــذا ُســـمى بــــ )ديـــر 

السلطان(.
وقد تم التأكيد على ملكية الكنيسة القبطية األرثوذكسية لدير السلطان 

في عهد السلطان صاح الدير األيوبي في القرن الثاني عشر.
مـــن  جـــزًءا  وبعـــد  القيامـــة  كنيســـة  ســـقف  علـــى  الســـلطان  ديـــر  يقـــع 
بطريركيـــة األقبـــاط وبـــه الممـــر المـــؤدي إلـــى كنيســـة القيامـــة، يمتـــد علـــى 
مســـاحة 1800 متر مربع ويتكون من: الســـاحة الخارجية وبها قبة كنيســـة 
القديســـة هيانـــة فـــي المنتصـــف وكنيســـتين أثريتيـــن فـــي الجانـــب الجنوبـــي 
الشـــرقي من الدير إحداهما على اســـم الماك ميخائيل والثانية باســـم األربع 
كائنـــات غيـــر المتجســـدين، فـــي الجانـــب الشـــرقي مـــن الســـاحة يوجـــد بعض 
الغـــرف يســـتضيف األقبـــاط فيهـــا بعض الرهبان األحبـــاش إلى جانب غرفة 

الرباطيـــة )مقـــر رئيـــس الديـــر( ومـــازال يقيـــم بهـــا راهـــب قبطي.
فـــي النصـــف األخيـــر من القرن الســـابع عشـــر التجأ األحباش للكنيســـة 
القبطيـــة ليجـــدوا لهـــم مـــأوى مؤقـــت لإلقامـــة لديهـــم إلـــى أن ُتحـــل مشـــكلتهم 
ويعـــودوا إلـــى أماكنهـــم التـــي انتقلـــت في عـــام 165٤م إلى كنيســـتي القبطية 
الرهبـــان األحبـــاش كضيـــوف في بعض غرف دير الســـلطان بصفة مؤقتة.
في عام 1820م قامت الكنيســـة القبطية بأعمال ترميم بدير الســـلطان 
يـــوم  الديـــر مـــن كل قاطنيـــه )األقبـــاط واألحبـــاش(  ممـــا اســـتدعى إخـــاء 
1820/10/17 وُســـمح لهـــم بالعـــودة لألقامـــة كضيـــوف بالديـــر فـــي عـــام 
18٤0م تقريًبـــا باعتبارهـــم مـــن أبنـــاء الكنيســـة القبطيـــة، وقـــد قـــام بعـــض 
أصحـــاب المصالـــح مـــن الحكومـــات الخارجيـــة ببـــث بـــذور الشـــقاق بيـــن 
األقبـــاط واألحبـــاش وحفـــزوا الرهبـــان األحبـــاش علـــى القيـــام بمحـــاوالت 

متكـــررة لاســـتياء علـــى الديـــر ومنهـــا:
1- فـــي نوفمبـــر 1850م حـــاول األحباش االســـتياء علـــى مفتاح دير 
الســـلطان ولكنـــه ُأعيـــد لألقبـــاط بوثيقة رســـمية مـــن ِقبل الدولـــة العثمانية في 

.1851/2/3
2- فـــي عـــام 1862م قامـــوا بتكـــرار المحاولـــة وُأعيـــد مفتـــاح الديـــر 

بوثيقـــة رســـمية فـــي 1863/3/9 أيًضـــا فـــي عهـــد الدولـــة العثمانيـــة.
3- فـــي عـــام 1888م قـــام األقبـــاط بتجديـــدات فـــي إحـــدى كنائـــس دير 
الســـلطان بـــإذن رســـمي مـــن المجلـــس البلـــدي بالقـــدس، وقـــد قـــام الرهبـــان 
األحبـــاش بالتعـــرض لألقبـــاط لمحاولـــة منعهم من االصاحـــات فقام األقباط 
برفـــع دعـــوى لـــوزارة العدل العثمانية في األســـتانة فـــي 1891/12/2 وقد 
كان قرار الســـلطان العثماني بتاريخ 189٤/1/18 بأحقية األقباط في دير 

الســـلطان وإلـــزام األحباش بعـــد التعرض.
٤- فـــي عـــام 1906 طلـــب الرهبـــان األحبـــاش القيـــام بترميـــم الديـــر 
كخطوة أولية في محاولة االســـتياء عليه ولذلك أســـرعت الكنيســـة القبطية 
بتقديم طلب للقيام بالترميم والذي وافقت عليه السلطان الرسمية المختصة 
فـــي عـــام 1910م مؤكـــدة بذلك أحقيـــة األقباط كأصحاب الشـــأن والتصرف 

في دير الســـلطان.
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األحداث األخيرة:
فـــي يـــوم 2017/9/22 ســـقط حجـــر صغير من ســـقف كنيســـة الماك 
ميخائيـــل وهـــي إحـــدى الكنيســـتين بديـــر الســـلطان نتيجة الترميمـــات الواقعة 
فـــوق ســـطح الكنيســـة فـــي المنطقـــة التابعـــة لكنيســـة الـــروم األرثوذكس، مما 
أدى إلى غلق الكنيسة بواسطة قسم المباني الخطرة ببلدية القدس إلى حين 
االنتهـــاء مـــن اإلصاحـــات وإزالـــة الضرر بســـقف الكنيســـة. ومـــن العجيب 
أن جميـــع المشـــاورات المبدئيـــة والمعاينـــات الخاصـــة بمعالجـــة الضـــرر قـــد 
تمـــت بـــدون إخطار الكنيســـةن القبطية مالكـــة العقار. فتوجهنا إلى اإلدارات 
والســـلطات المعنيـــة للتعبيـــر عـــن اســـتيائنا لهـــذا التجاهـــل فـــي المشـــاورات، 
فتوجه إلينا بعض المســـئولين لمناقشـــة إمكانية حل المشـــكلة. فطالبنا خطًيا 
القيـــام باإلصاحـــات الضروريـــة لمعالجـــة الضـــرر علـــى نفقتنـــا الخاصـــة، 
فُقوبـــل هـــذا الطلـــب بالرفـــض وعرضـــت الحكومـــة قيامتهـــا باإلصاحـــات 

كجهـــة محايـــدة، فـــكان لنا بعض الشـــروط 
رســـالة  أرســـلنا  وقـــد  األمـــر  هـــذا  لقبـــول 
خطيـــة تفيـــد بذلـــك، وإذ لـــم نتلـــَق أي رد 
أرســـلنا مخاطبـــات عديـــدة الحقـــة للتأكيـــد 
علـــى اســـتعدادنا للترميم علـــى نفقتنا وقمنا 
بإرفـــاق التقريـــر الهندســـي والمخططـــات 
الهندســـي  المكتـــب  مـــع  التعاقـــد  واتفاقيـــة 
المختـــص بترميـــم األماكـــن األثريـــة للبـــدء 
فـــي اإلصاحـــات الازمة، ولكـــن لم نتلَق 

أي رد كتابـــي حتـــى تاريخـــه.
الخميـــس  يـــوم  مســـاء  فـــي 
بالمهنـــدس  فوجئنـــا   2017/10/19
الُمعيـــن مـــن ِقبـــل الحكومـــة يحـــاول إدخال 
بـــدون  التصليحـــات  فـــي  للبـــدء  المعـــدات 
فأســـرعنا  كتابًيـــا،  وموافقتنـــا  إخطارنـــا 
جميًعـــا رهبـــان، شمامســـة، خـــدام وعلـــى 
رأســـنا نيافـــة المطـــران ووقفنـــا احتجاًجـــا 
بطريـــة ســـلمية أمـــام بـــاب ديـــر الســـلطان 
ِلَنُحـــول دون دخـــول أي معـــدات خاصـــة 
بأعمـــال التصليحـــات، وقـــد حـــاول بعـــض 
المســـئولين مـــن الجهـــات المختلفة إلقناعنا 
تاًمـــا  رفًضـــا  فرفضنـــا  المعـــدات  بإدخـــال 
دخـــول أي معـــدات دون التنســـيق المســـبق 
حفاًظـــا على حقوقنا، وقد تدخلت الســـفارة 
المصريـــة فـــي األمـــر ممـــا أدى إلى تأجيل 
العمـــل لحين التنســـيق المســـبق كتابًيا معنا 

جاريـــة. المفاوضـــات  ومازالـــت 
جديـــر بالذكـــر أن وزارة الخارجيـــة 
للكنيســـة  مســـاندة  بقـــوة  تقـــف  المصريـــة 
القبطيـــة فـــي مطالبتها الشـــرعية بحقها في 
اســـتعادة أثـــر مصـــري قبطـــي باعتبـــار أن 
ديـــر الســـلطان قضيـــة تهـــم مصـــر وليـــس 

الكنيســـة فقـــط.
ونحـــن نهيـــب بـــكل الجهـــات المعنيـــة 
في مســـاندة الكنيســـة القبطيـــة للحفاظ على 

أماكهـــا فـــي األراضي المقدســـة.

األنبا أنطونيوس
مطران الكرسي األروشليم والشرق األدنى
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 المقدسة باألراضي األرثوذكسية القبطية الكنيسة عن صادرال بيانال
 42/10/2018 يالقبط السلطان دير بخصوص 

 األخيرة: األحداث- تابع
 الحكومة قامت فقد به، ةالمذكور األخيرة لألحداث وإستكماال 21/10/2017 بتاريخ الصادر السابق لبيانبا إلحاقا

 بدير ميخائيل المالك كنيسة ترميمب الحكومة رئيس من راقر صدورب فقط شفهيا بإخطارنا 10/10/2018 يوم اإلسرائيلية
 بحقوقنا اتمطالبالو الكتابية إعتراضاتنا كل بذلك متجاهلين - فقط األثيوبيين الرهبان مصالح مع يتناسب مام - السلطان

 التكفل األقل أوعلى - للمواصفات طبقا القبطية لكنيسةل التابع المتخصص الهندسي الفريق بواسطة - ممتلكاتنا ترميم في
 قامت ولكن ،عنوة الترميمب األخير الشفهي قرارال على كتابيا باإلعتراض قمنا وقد ،عليه األشراف مع الترميم نفقات بكافة

 القبطية الكنيسة اعتراض على الرد دون المكان ترميم بهدف العاملين من مجموعة إدخالب 23/10/2018 يوم الحكومة
  .سلمية إحتجاجية ةوقف تنظيم وتم ،بهامطال إلى النظر أو للعقار الوحيد المالك

 السلطان دير باب أمام صباحا السادسة الساعة من أخرى سلمية إحتجاجية ةوقف تنظيم تم 24/10/2018 األربعاء يوم وفى
 الفرصة بإتاحة إقناعنا اإلسرائيلية الشرطة ضباط حاولو الترميم. وعمال معدات دخول لمنع القيامة لكنيسة المجاور
 إستخدام سيتم إستجابتنا عدم حالة فى بأنه إعالمنا فتم طلباتنا. تجاهل اإلسرائيلية الحكومة لتعمد نظرا فإعترضنا للترميم

 الرهبان اآلباء وسحل بجذب والعنف القوة إستخدام فتم األخير. النفس إلى ديرنا عن سندافع أننا ردنا فكان الجبرية. القوة
 من وبتدخل الرهبان أحد إعتقال تم كما .ورضوض وجروح جاتحبس الرهبان بعض إصابة إلى أدى مما والشمامسة

 وقمنا موافقتنا، دون الترميم أعمال في البدء تم هذا كل ومع معه. ألمورل تصعيد دون سبيله إخالء تم المصرى لسفيرا
 األقباط. الرهبان مع التعامل فى اإلسرائيلية للشرطة المشينة التصرفات ضد الوزراء ولرئيس العدل لوازرة شكوى بتقديم

 فى صادرلا المحكمة قرار وتفعيل ديرنا ترميم فى بحقوقنا للمطالبة قضائية دعوى رفع إمكانية بحث بصدد اآلن ونحن
 الدير على لإلعتداء األحباش ومطران الشرطة رئيس وتغريم القبطية للكنيسة السلطان دير حيازة بإعادة 16/3/1971

 المصرية. والسفارة الخارجية ووزارة البابا قداسة مع الساعة مدار على التنسيق يتم كما المذكور.

 هذا لوقف مستمرة الجهود ومازلت خطوة، كل في معنا والتنسيق لنا ومؤازرتها المصرية السفارة بمساندة نشيد ونحن
 المقدسة. باألراضي القبطية الكنيسة وعلى المكان على الصارخ التعدي

 دول من السياسي للتدخل الممكنة الطرق وبحث ،والمجهر مصر في القبطية الكنيسة أبناء كل تكاتف إلى إحتياج في نحن
  .المقدسة األراضي في ومقداستها ممتلكاتها على التعديات من والحد حقوقها عن الدفاع في القبطية الكنيسة لمساندة عديدة

 
سأنطونيو األنبا

 
  األدنى والشرق األورشليمي الكرسي مطران
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جملة الكرازة - 26 أكتوبر  2018

صـــــــــــــالة التسبيـــــح 
والتمجيـــد هي أقدس أنواع 
الصلوات. فهي خاصة باهلل وحده، وبعيدة عن كل 
الطلبات البشرية. فيما يتغنى اإلنسان بصفات هللا 
الجميلة، ويمجده عليها. وما أكثر ما ُوِجدت إشارة 
الرب  »سبحوا  يقول:  حيث  داود  مزامير  في  إليها 
األمم«،  جميع  يا  الرب  »سبحوا  جديًدا«،  تسبيًحا 
أيها  الرب  »سبحوا  اسمه«،  وباركوا  الرب  »سبحوا 
تحل  وأحياًنا  أوشليم«.  يا  الرب  »سبحي  الفتيان«، 
المرتل:  فيقول  )باركوا( محل كلمة )سبحوا(.  كلمة 
بيت  القائمين في  الرب،  يا عبيد  الرب  باركوا  »ها 
الرب، في ديار بيت إلهنا. في الليالي أرفعوا أيديكم 

أيها القديسون وباركوا الرب«.
ومن أشهر صلوات التسبيح التي ذكرها الكتاب 
المقدس: + تسبحة السارافيم )إش6(. وفيها يقولون 
»قدوس قدوس قدوس، رب الجنود. السماء واألرض 
مملوءتان من مجدك«. هنا ال طلب على اإلطاق، 
 + تقديسات...  الثاثة  تسبحة  صلواتنا  في  ومثلها 
كذلك ورد في سفر الرؤيا )رؤ2:15-٤( أن جماعة 
من السمائيين كانوا يرتلون قائلين »عظيمة وعجيبة 
هي أعمالك أيها الرب اإلله القادر على كل شيء، 
ال  من  القديسين.  ملك  يا  طرقك  هي  وحق  عادلة 
يخافك يا رب ويمجد اسمك، ألنك وحدك قدوس. ألن 
جميع األمم سيأتون ويسجدون أمامك، ألن أحكامك 
واحد.  طلب  يوجد  ال  هذا  كل  في  ُأظِهرت«..  قد 
وإنما كله تسبيح وتمجيد. + مثل ذلك قول داود: من 
يشبهك يا رب، من مثلك، ليس لك شبيه في جميع 
اآللهة..! وكذلك صاة سليمان وقت تدشين الهيكل، 
حينما قال: »أيها الرب إله إسرائيل: ليس إله مثلك 
في السماء من فوق، وال على األرض من أسفل.. 
فكم  تسعك.  ال  السموات  وسماء  السموات  هوذا 
باألقل هذا البيت الذي ينبت..« )1مل27،23:8(.

في صالة التسبيح والتمجيد، يمكن التأمل في 
عظمة هللا، وفي تواضع هللا، وفي محبة هللا، وفي 
قوة هللا وقدرته، بل في صفات هللا الجميلة كلها. إننا 
الناس، حينما يقفون يصلون،  كثيًرا ما نجد غالبية 
يظلون يطلبون ويطلبون. وليس في الطلب خطيئة، 
ألن الرب نفسه قال »اطلبوا تجدوا«. لكن العيب هو 
أن كل صلواتنا تقتصر على الطلب وحده، وتخلو 

من التسبيح وتمجيد هللا على صفاته المحببة.
قول  هللا،  عظمة  في  التأمل  جهة  من 
الذي  علو،  كل  فوق  العالي  الرب  أيها  المصلي: 
غير  هللا  قدميه،  موضع  واألرض  كرسيه  السماء 
المدرك، غير المفحوص، القادر على كل شيء. هللا 
كلي المعرفة، فاحص القلوب والكلى وقارئ األفكار، 
عارف الخفيات والظاهرات. أنت يا رب موجود في 
كل مكان، أنت مالئ الكل.. أيها الرب األزلي وحده، 
األبدي، خالق الكل.. نحن أيًضا في صلواتنا، نذكر 
هللا ضابط الكل، محب البشر.. وفي صلوات القداس 
اإللهي نقول له: »أنت الذي يقف أمامك المائكة 
والقوات«،  والعروش  والساطين  المائكة،  ورؤساء 
الذي يقف أمامك الشاروبيم والسارافيم. ستة  »أنت 
أجنحة للواحد، وستة أجنحة لآلخر«، »ألوف ألوف 
وقوف قدامك، وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة«، 
»أنت الذي يسبحك غير المرئيين«... في كل هذا 
ال يوجد طلب، وال أي ظل للذات البشرية، إنما هو 
اعتراف بعظمة هللا. وما أكثر أمثال هذه الصلوات 

في القداس الغريغوري..

وفي صلوات التسبيح أيًضا، يمكن أن تتأمل 
للتراب  الذي سمحت  يا رب  أنت  تواضع هللا:  في 
والرماد أن يتحدث إليك. أنت المتناهي في عظمتك 
تسمح للتراب أن يتكلم معك. بل تسمح له أيًضا أن 
يعاتبك كما سمحت ألبينا إبراهيم )تك18( ولموسى 
النبي )تك32(. + بل قال لك إرميا النبي »أبر أنت 
جهة  من  أكلمك  ولكني  أخاصمك،  أن  من  يا رب 
كل  اطمئن  األشرار؟  طريق  تنجح  لماذا  أحكامك. 
الغادرين غدًرا!« )إر 2،1:12(. بل قال لك داود 
لماذا  بعيًدا؟  تقف  يا رب  »لماذا  عتابه:  في  النبي 
الضيق؟!« )مز1:10(.. كلمات  أزمنة  تختفي في 
ربما ال يستطيع إنسان أن يقولها ألحد رؤسائه من 
يا  منك  كبير  تواضع   + مثله!  تراب  وهو  البشر، 
إليك، حتى  يتحدث  أن  التراب  لهذا  تسمح  أن  رب 
وهو في حالة الخطية وكسره لوصاياك! بل تواضع 
شبهك،  على  اإلنسان  هذا  خلقت  أنك  أيًضا  منك 
كصورتك ومثالك )تك27،26:1(. + من تواضعك 
أيًضا أنك منحت الوجود لكائنات لم تكن موجودة. 
+ نشكرك يا رب على تواضعك الذي به تجسدت، 
أخليت ذاتك، وأخذت شكل العبد، وصرت في الهيئة 
كإنسان )في7:2( كل ذلك من أجل محبتك ورغبتك 
في صلبك  ظهر  أيًضا  تواضعك   + في خاصنا. 
الناس أن يعاملوك  الفداء، وسماحك لبعض  وعمل 
معاملة ال تليق بمجدك غير المحدود. وكما نقول في 
وخديك  للسياط،  ظهرك  »بذلت  الغريغوري  القداس 
أهملت للطم. لم ترد وجهك عن خزي البصاق«!! 
لكي  السماء  من  ناًرا  تنزل  أن  تسمح  لم  ذلك  ومع 
تفني أولئك الجاحدين المتكبرين المتعدين.. + أنت 
يا رب متواضع ولوال تواضعك ما كنا نستطيع أن 
نتحدث إليك. + أنت يا رب محب، ودائًما تعطي.. 
باستمرار، وتعطي دون أن نطلب. وتعطي فوق ما 
اإلله  أنت  بكرمك..  نتمتع  نطلب، وبسخاء. ونحن 
البهائم  حتى  بالكل.  المعتني  العطوف،  الحنون 
التي  الغربان  لفراخ  طعاًما  وتعطي  قوتها،  تعطيها 
واألبرار،  األشرار  على  بشمسك  تشرق  تدعوك. 
كل  وتشبع  والطالحين  الصالحين  على  وتمطر 
الحياة،  منحتنا  رب  يا  أنت   + رضاك..  من  حي 
ومنحتنا الرعاية والحفظ، أيها الراعي الصالح، الذي 
المخلص،  أيها  )يو10(.  الخراف  عن  نفسك  تبذل 
أيها المنقذ، يا من تبحث عن الخروف الضال. يا 
من تفرح بوجود الدرهم المفقود. يا من تفرح بعودة 
ال  باًرا  وتسعين  تسعة  من  أكثر  وتوبته،  الخاطئ 

يحتاجون إلى توبة! )لو15(.
الرب  أيها  اسمك  ونبارك  ونسبحك  نشكرك 
الغافر لخطايانا. أيها الماحي لذنوبنا، يا من قال: 
تبيض  خطايانا  أن  تسمح  من  يا  أذكرها.  أعود  ال 
أكثر من الثلج. يا من قال لك داود النبي »لم تصنع 
معنا حسب خطايانا، ولم تجازنا حسب آثامنا. بل 
كبعد المغرب عن المشرق، أبعدت عنا معاصينا« 

)مز103(.
قوة  في  تتأمل  أن  أيًضا  صلواتك  في  يمكن 
هللا وقدرته. فتقول له: نسبحك أيها الرب القوي، يا 
مصدر كل قوة، يامن ال حدود لقدرته. أنت الصانع 
العجائب وحدك. أيها اآلب الجالس على الشاروبيم، 
الماشي على أجنحة الرياح. يا من تجول تصنع خيًرا، 
وكل ضعف  كل مرض  وتشفي  الشياطين،  وتطرد 
في الشعب. + نحن ال ننسى أبًدا إحساناتك إلينا.. 
نفسي  يا  »باركي  المزمور:  في  ونقول  نصلي  كما 

القدوس.  اسمه  فليبارك  باطني  في  ما  وكل  الرب، 
باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل احساناته: الذي 
يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي 
يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. 
النسر  مثل  فيتجدد  عمرك،  الخير  من  يشبع  الذي 
النسر شبابك..« )مز103(. + نسبحك أيها الرب 
اإلله القوي، الذي أنزلت من السماء المن والسلوى، 
تنقذ  مائكتك  وأرسلت  ماء،  الصخرة  من  وفّجرت 
من  شيًئا  وهبت  من  يا  أنت   + العجائب.  وتصنع 
البشر  نحن  وأعطيتنا  وقديسيك.  لرسلك  القوة  هذه 
من فيض محبتك ومن فيض قوتك. أعطيتنا الروح 
القدس ليسكن فينا. ومنحتنا مواهب الروح وما أكثرها 
)1كو12(.. + نشكرك يا رب، يا من نجيت دانيال 
من  الثاثة  الفتية  ونجيت  األسود،  جب  من  النبي 
من جوف  حًيا  النبي  يونان  وأخرجت  النار،  آأتون 
كل  في  أبرارك  نحو  احساناتك  وأظهرت  الحوت، 
والمتوحدين  والسواح  النساك  وحفظت  العصور، 
ودبيب  الوحوش  من  ونجيتهم  والقفار،  البراري  في 
إليليا  أرسلته  كما  غذاءهم  لهم  وأرسلت  األرض، 
ننسى  ال  يا رب  نحن  الكرمل...  جبل  على  النبي 
إحساناتك أبًدا، التي تتجدد جيًا بعد جيل، بل هي 
ملك  يا  نسبحك   + في كل صباح...  علينا  جديدة 
الملوك، ورب األرباب، وسيد السادات. يا من الكون 
 + القوي..  اإلله  أيها  سلطانك  تحت  خاضع  كله 
نسبحك يا من بيده الحياة والموت، يا مصدر الحياة 
يا  األموات..  بين  من  القيامة  مانح  ويا  ومانحها، 
مصدر كل بركة. + يا من لك الملك والقوة والمجد، 
والبركة والعزة والسلطان، من اآلن وإلى أبد اآلبدين.. 
يا صاحب الملكوت األبدي... + يا من ستأتي لتدين 
األحياء واألموات.. تأتي في مجدك، ومعك مائكتك 
وتجتمع  مجدك  كرسي  على  فتجلس  األطهار، 
األشرار..  من  األبرار  فتفرز  الشعوب،  كل  أمامك 
األسرار،  كل  وتكشف  األسفار،  كل  أمامهم  وتفتح 
وتجازي  أعمالك«،  عارف  »أنا  واحد  لكل  وتقول 
كل واحد حسب أعماله.. يا رب يا من أعددت لنا 
)رؤ21(  الناس  مع  هللا  مسكن  السمائية،  أورشليم 
فيها.  التي  السعادة  وكل  نقائها  وكل  جمالها  بكل 
نسبحك أيها اآلب السماوي، الذي لم تعاملنا كعبيد 
أحباء«،  بل  عبيًدا  أسميكم  »ال  وقلت:  كأبناء،  بل 
بل سميتنا إخوة.. نحن يا رب نرفع صلواتنا إليك. 
كعظيم  إليك  اقبلها  حضرتك.  إلى  طلباتنا  لتدخل 
رحمتك، كأب حقيقي يحنو على أوالده... أيها األب 
بحفظك.. نصلي  كفك، ووعدتنا  نقشتنا على  الذي 
األم رضيعها،  نسيت  إن  قلت:  من  يا  كأب،  إليك 
ومازلنا  الماضي،  في  محبتك  جّربنا  أنساكم..  ال 
نتمتع بمحبتك في الحاضر، وسوف نتمتع بها في 
المستقبل.. في قلبك الحنون العطوف المتسع للكل، 
قلت  من  يا  الصالح،  الراعي  أيها  للكل..  والمفتوح 
»أنا أرعى غنمي وأربضها، وأطلب الضال، واسترد 
المطرود، وأجبر الكسير، وأعصب الجريح، وأرعاها 
بعدل« )حز 3٤(.. نعم أنت ترعاها في مراٍع خضر 
وإلى ماء الراحة توردها... نحن غنم رعيتك. تعودنا 
أنك ال تتركنا معوزين شيًئا من أعمال تحننك، أيها 
الشافي،  الطبيب  أيها  نسبحك  عطائه.  في  الكريم 
بل  طبيب  إلى  األصحاء  يحتاج  »ال  قلت  من  يا 
المرضى«.. يا من قلت »ما جئت ألدعو أبراًرا بل 
خطاة إلى التوبة«.. نحن نقف بين يديك، ملتمسين 
البار  أنت  البار،  اإلله  أيها  يديك..  على  الشفاء 
وحدك، القدوس وحدك، أنت الذي تريدنا أن نكون 
إليك أن  قديسين مثلك أنت تعرف طبيعتنا، نطلب 

تعين ضعفنا، وأن تمنحنا نعمتك..
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عظة قداسة البابا في االجتماع العام من كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس 
بهيلز بورو تاونشيب نيوجرسي لخدام الكنيسة

األصحـــاح الرابع من رســـالة بولس 
الرســـول الثانيـــة إلـــى أهـــل كورنثـــوس 
نســـميه »دستــــــــور الخدمـــــــــة«، فهـــو 
يرســـم أمامنا صورة الخدمة. وســـأختار 

رئيســـية.. عناوين 

المبدأ األول: خدمة ل تفشل
َلَنـــا هـــِذِه اْلِخْدَمـــُة  »ِمـــْن َأْجـــِل ذِلـــَك، ِإْذ 
َكَمـــا ُرِحْمَنـــا اَل َنْفَشـــُل«. الخـــادم الـــذي يعيـــش 
يعـــرف روح  أبـــًدا وال  يفشـــل  المســـيح ال  مـــع 
الفشـــل. ال يعـــرف أن يقـــول »ال فائـــدة«، بـــل 
دائًمـــا يثـــق أن هناك رجـــاء، وهذا ما عّبر عنه 
بولـــس الرســـول قائـــًا: »َأْســـَتِطيُع ُكلَّ َشـــْيٍء 
يِنـــي« )فـــي31:٤(. أنا  ِفـــي اْلَمِســـيِح الَّـــِذي ُيَقوِّ
وحـــدي ال أســـتطيع أن أفعـــل شـــيًئا. فأول مبدأ 
أن الخادم ال يعرف روح الفشل، مثل ماقرأت: 
»اِلذِلَك اَل َنْفَشـــُل، َبْل َوِإْن َكاَن ِإْنَســـاُنَنا اْلَخاِرُج 

ُد َيْوًمـــا َفَيْوًما«. اِخـــُل َيَتَجـــدَّ َيْفَنـــى، َفالدَّ

المبـــدأ الثاني: احتـــرس من خطية 
اإلنجيـــل المكتوم

خطيـــة اإلنجيـــل المكتـــوم أن تكـــون قارًئـــا 
اإلنجيـــل لكنـــه مكتـــوم بداخلـــك، ال يخـــرج وال 
يظهـــر قدامـــك في قراراتك وال في أفعالك. البد 
أن تكـــون كلمـــة هللا حيـــة وفعالـــة. حينمـــا تتكلم 
وتخـــدم يجـــب أن ُيرى اإلنجيـــل واضًحا. يجب 
أاّل يوجـــد فصـــل خدمـــة إاّل ويكـــون اإلنجيـــل 
موجوًدا فيه. يجب أن نعلم كيف يكون اإلنجيل 
يوضـــع  التحضيـــر،  جانـــب  فإلـــى  حاضـــًرا. 
اإلنجيـــل دائًمـــا فـــي فصـــل الخدمـــة، اإلنجيـــل 
الـــورق، ونهتـــم ونقصـــد القـــراءة منه. في ســـفر 
يقـــول: »ُطوَبى ِللَِّذي َيْقَرُأ« )رؤ1:3(. أحترس 
مـــن خطيةاإلنجيـــل المكتـــوم، إنجيلك يجب أن 
يكـــون حاضـــًرا وفّعـــااًل »َولِكـــْن ِإْن َكاَن ِإْنِجيُلَنا 

َمْكُتوًمـــا، َفِإنََّمـــا ُهـــَو َمْكتُـــوٌم ِفـــي اْلَهاِلِكيَن«.

المبدأ الثالث: لسنا نكرز بأنفسنا
»َفِإنََّنا َلْســـَنا َنْكِرُز ِبَأْنُفِســـَنا، َبْل ِباْلَمِســـيِح 
َيُســـوَع َربًّـــا، َولِكْن ِبَأْنُفِســـَنا َعِبيًدا َلُكـــْم ِمْن َأْجِل 
كخـــدام  نحـــن  بأنفســـنا  نكـــرز  لســـنا  َيُســـوَع«. 
وخادمـــات، نحـــن فـــي الكـــرم، موجـــودون فـــي 

ملكيـــة هللا، فـــي الكنيســـة، ونرّبـــي أوالدنـــا.
أكثـــر خطيـــة تتعـــب الكنيســـة وآفـــة هـــذا 
الزمن اســـمها: الذات، وهناك مثل شـــعبي في 
مصـــر يقـــول »يا فيها يـــا اخفيها« بمعنى »إما 
كلمتـــي تســـود، وإّمـــا ال شـــيء«! هـــذه الخطية 
تطيـــح بـــكل الجهـــود. فاحتـــرس أيهـــا الخـــادم 
جعلنـــا  أن  مـــن هللا  ـــًا  تفضُّ فإنـــه  والخادمـــة، 

نوجـــد في الكنيســـة.
لســـنا نكرز بأنفســـنا.. والصياغة صياغة 
جماعيـــة. أحياًنـــا كنيســـة تفتخـــر علـــى كنيســـة 

أخـــرى وتشـــعر بأفضليـــة عنهـــا. فلنحترس من 
خطيـــة الــــ »أنا«، ألن المؤهل األول المطلوب 

فـــي الخدمـــة هو: »إنـــكار الذات«.
نحـــن لســـنا نكـــرز بأنفســـنا بـــل بالمســـيح 
يســـوع ربنـــا. أنـــا ال شـــيء، فقـــط أريـــد المســـيح 

والســـماء فحســـب.

المبدأ الرابع: لنا هذا الكنز
»َولِكـــْن َلَنـــا هـــَذا اْلَكْنـــُز ِفـــي َأَواٍن َخَزِفيٍَّة، 
ِلَيُكـــوَن َفْضـــُل اْلُقـــوَِّة هلِل اَل ِمنَّـــا«. نحن ننكســـر 
مـــن أبســـط خبطـــة، لكـــن فـــي داخلنـــا كنـــز هو 
كنـــز الخدمـــة وكنـــز معرفـــة المســـيح. لنـــا هـــذا 
الكنـــز ليكـــون فضـــل القـــوة هلل ال منـــا. هنـــاك 
قصـــة تقول بـــأن رجًا كان يعمل كحاجب في 
محكمـــة، وأجـــره كان خمســـة جنيهـــات. ســـألته 
ابنتـــه عـــن مرتبـــه فـــي الشـــهر، فاحتـــار األب، 
ثـــم قـــال لهـــا: »أنـــا والقاضـــي نتقاضـــى مائـــة 
جنيه في الشـــهر«. بالمثل، أنا وحدى أســـاوي 
أنـــا مـــع هللا قيمتنـــا  الخمســـة جنيهـــات، لكـــن 

كبيـــرة. ليكـــون فضـــل القـــوة هلل ال للنـــاس..
فـــي الماضـــي، عندنـــا فـــي الخدمـــة عنـــد 
تقســـيم الفصـــول، يبـــدأون مـــن الصـــف الثانـــي 
االبتدائـــي، وآخـــر فصـــل يتـــم توزيعه هو ســـنة 
المثالـــي  للخـــادم  فيعطونـــه  ابتدائـــى،  أولـــى 
بدايـــة  هـــو  ابتدائـــي  أولـــى  ألن  المجتهـــد.. 
التأســـيس، فهـــذه المهمـــة ال تـــوكل إاّل للخـــادم 

الناجـــح.

المبدأ الخامس: لنا روح اإليمان
َحَســـَب  َعْيُنـــُه،  اإِليَمـــاِن  ُروُح  َلَنـــا  »َفـــِإْذ 
َنْحـــُن  َتَكلَّْمـــُت«  ِلذِلـــَك  »آَمْنـــُت  اْلَمْكتُـــوب: 
َأْيًضـــا ُنْؤِمـــُن َوِلذِلـــَك َنَتَكلَُّم َأْيًضـــا«. ماذا يعني 
اإليمـــان؟ يعنـــي أن هللا حاضـــر، أنـــا اشـــعر 
بحضـــور هللا وبوجـــوده اليوم. هللا عامل، يعمل 
كل الوقـــت، وفّعـــال معـــي كل الوقـــت »َوَهاَأَنـــا 
ْهِر. آِميَن«.  َمَعُكـــْم ُكلَّ اأَليَّـــاِم ِإَلى اْنِقَضـــاِء الدَّ
فيمـــا  أنـــت  العامـــل،  اإليمـــان  روح  لنـــا 
ترّبـــي أوالدك إنمـــا تشـــكلهم. ربمـــا ال نتذكـــر 
تعاليـــم مـــن خدمـــوا، لكننـــا نتذكـــر أســـلوبهم.. 
وفـــي الخدمـــة لنـــا روح اإليمـــان، هـــي ليســـت 
كليـــة نتخـــرج منهـــا ومـــن َثـــّم تعطينـــا شـــهادة 
اإليمـــان. القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم يقـــول: 
»هللا عندمـــا يعطيـــك أو ال يعطيـــك، إنما يفعل 
هذا لخيرك«. كنيســـتنا بالروح التي فيها، روح 
اإليمـــان، قويـــة وممتـــدة عبـــر التاريـــخ. نتذكـــر 
هنـــا شـــهداء ليبيـــا الذين رضعـــوا روح اإليمان، 
وعندمـــا تعرضـــوا لموقف ظهر ثباتهم وإيمانهم 

الشـــديد الـــذي ال يتزعـــزع.

المبدأ الســـادس: 
الداخل يتجدد بإســـتمرار

»ِلذِلـــَك اَل َنْفَشـــُل، َبـــْل َوِإْن َكاَن ِإْنَســـاُنَنا 
ُد َيْوًما َفَيْوًما«. أي  اِخُل َيَتَجدَّ اْلَخاِرُج َيْفَنى، َفالدَّ
خادم فيكم يجب أن يتعب، ولكني مهما تعبت 
فما هو هذا التعب مقارنة ببذل المســـيح نفســـه 
مـــن أجلـــي؟ إًذا كان الخـــارج يفنـــى، فالداخـــل 
يتجـــدد.. الخـــادم ال يعـــرف الشـــيخوخة. يظـــل 
الخـــادم مـــن داخله أقصى ســـن يمكن أن يبلغه 
هو ســـن الـ33 عاًما، عمق الشـــباب، سن ربنا 
يســـوع المسيح بالجســـد على األرض.. فهو ال 

يعرف الشـــيخوخة مهما بلغت ســـنه.
اســـمع باســـتمتاع اآلية »َوِإْن َكاَن ِإْنَساُنَنا 
ُدَيْوًمـــا َفَيْوًمـــا«،  اِخـــُل َيَتَجدَّ اْلَخـــاِرُج َيْفَنـــى، َفالدَّ
الداخـــل فـــي القلـــب يتجـــدد يوًمـــا فيوًمـــا، وهـــذا 
هـــو جمـــال خدمتنا. إياك أن تشـــيخ، احذر أن 
تبقـــي أفـــكارك قديمة با إبداع. مســـيحك الذي 
بداخلك يجددك مثل النســـر، بيتجدد فترة بفترة 

فتبقـــى في شـــباب دائم.
فـــى  الفقـــر  يصيبوننـــا،  مرضـــان  يوجـــد 
وعندمـــا  التكـــرار.  علـــى  واإلصـــرار  اإلبـــداع، 
يكـــون الداخـــل متجدًدا، تجد األفـــكار متجددة، 
بعضكـــم،  مـــع  الجديـــدة  األفـــكار  وتتبادلـــون 

وتتجـــدد خدمتـــك.  داخلـــك  فيتجـــدد 

المبدأ السابع: ناظرين إلى األبدية
َلَنـــا  ُتْنِشـــُئ  اْلَوْقِتيَّـــَة  ـــَة ِضيَقِتَنـــا  »أَلنَّ ِخفَّ
َأْكَثـــَر َفَأْكَثـــَر ِثَقـــَل َمْجـــٍد َأَبِديًّـــا«. كنســـيتنا فيهـــا 
تقليـــد جميـــل، أننا دائًما ناظرين للشـــرق وتلفت 
انتبـــاه الجلـــوس أن يقفـــوا.. وذلـــك من أجل أن 
تذكرنـــا بأســـتمرار أننـــا ننتظر مجيء المســـيح. 
أوالدك وهـــم صغـــار، تتطلـــع إليهـــم أنهـــم فـــي 
المســـتقبل ســـيكون لهـــم دور، ولكـــن األهـــم أن 
ناظريـــن  الســـماء..  فـــى  نصيـــب  لهـــم  يكـــون 
مكاًنـــا،  لنـــا  وأعـــد  مضـــى  المســـيح  لألبديـــة، 

فاحفـــظ هـــذا المـــكان.

هذه المبادئ الســـبعة ضعها أمامك 
كدستور لخدمتك:

1- خدمة ال تفشل.
2- احترس من خطية اإلنجيل المكتوم.

3- لسنا نكرز بأنفسنا.
٤- لنا هذا الكنز.

5- لنا روح اإليمان.
6- الداخل يتجدد باستمرار.

7- ناظرين إلى األبدية.
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مخسة قسوس وقمص جدد 
بإيبارشية شربا اخليمة

في يوم السبت 6 أكتوبر 2018م، قام نيافة األنبا مرقس أسقف 
شـــبرا الخيمـــة، بكنيســـة مار جرجس بشـــبرا الخيمة )مقـــر المطرانية(، 
برســـامة القس حنانيا زكي كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس والقديس 
األنبا شـــنوده بشـــبرا الخيمة، قمًصا. وكذلك ســـيامة خمســـة آخرين في 
درجة القسيســـية، وهم: )1( الشـــماس وســـيم فرج هللا كاهًنا على كنيسة 
الشـــهيدين مـــار مينـــا وأبـــي ســـيفين، منطـــي باســـم القـــس إغناطيـــوس. 
)2( الشـــماس مينا ســـمير كاهًنا على كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد 
أبانوب، منطي باســـم القس أباهور. )3( الشـــماس ســـامح ســـمير كاهًنا 
على كنيســـة القديس أثناســـيوس الرســـولي، قليوب المحطة باســـم القس 
هيمانـــوت. )٤( الشـــماس جـــورج القـــس حنا كاهًنا على كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والشـــهيد أبـــي ســـيفين، الوحـــدة العربيـــة باســـم القـــس بشـــارة. 
)5( الشـــماس بيشـــوي نبيـــل كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
والقديـــس األنبـــا شـــنوده، الكابات باســـم القس ثيـــؤدور. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، والقمص حنانيـــا، واآلباء الكهنـــة الجدد، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية ببا والفشن

في يوم الســـبت 20 أكتوبر 2018م، قام نيافة األنبا إســـطفانوس 
أســـقف ببا والفشـــن وسمســـطا، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس، ببا )مقر 

مؤتمر املكرسات العام 
ملنطقة وجه قبيل

تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا األنبـــا تاوضـــروس الثانـــي، بابـــا 
اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية، وشـــريكيه في الخدمة 
األنبـــا  ونيافـــة  أســـوان،  مطـــران  هـــدرا  األنبـــا  نيافـــة  الرســـولية 
لجنـــة  أقامـــت  بالمنيـــا وأبوقرقـــاص،  العـــام  مكاريـــوس األســـقف 
التكريـــس البتولـــي بالمجمـــع المقـــدس، المؤتمـــر الثالـــث عشـــر لها 
بعنـــوان »اتبعنـــي أنـــت« حـــول التكريـــس والتلمـــذة، وذلـــك ببيـــت 
أوالد الملـــوك بمدنيـــة المنيـــا، فـــي الفتـــرة مـــن االثنيـــن 15 وحتـــى 
الخميـــس 18 أكتوبـــر 2018م. وقـــد اشـــترك المؤتمـــر مـــا يزيـــد 
)البلينـــا،  ايبارشـــية  عشـــرة  إحـــدى  تمثلـــن  مكرســـة  المئـــة  علـــى 
طهطـــا، أخميـــم، ملـــوي، المنيـــا وأبوقرقـــاص، ببـــا والفشـــن، بنـــي 
ســـويف، حلـــوان، القاهـــرة، ديـــر ماريوحنا الحبيـــب بطمس(. وقد 
حاضـــر فـــي هـــذا المؤتمـــر أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بيمـــن أســـقف 
نقـــاده وقـــوص عـــن »المرجعيـــة«، واألنبـــا رافائيل األســـقف العام 
لكنائـــس وســـط القاهـــرة عـــن »التبعيـــة مـــن خـــال تاميـــذ الســـيد 
المســـيح«، واألنبـــا مكاريـــوس عن »الحاجة إلـــى نموذج وقدوة«، 
ومحاضـــرة بعنـــوان »كلمـــة منفعة«؛ ومن اآلبـــاء الكهنة: القمص 
بولـــس جـــورج عـــن »التلمـــذة علـــى أب االعتـــراف«، والقمـــص 
موســـي رافائيـــل عـــن »التلمذة في العهد الجديـــد«، والقس رافائيل 

ثـــروت عـــن »الخـــادم والبنـــاء النفســـي«.
وقـــد تخلـــل المؤتمـــر التســـبحة والقداســـات اليوميـــة، وزيـــارة 
بعـــض األماكـــن الدينيـــة وديـــر األم ســـارة وكنيســـة شـــهداء قريـــة 
العـــور بســـمالوط )شـــهداء ليبيا(. وكذلك ُأقيمـــت مجموعات عمل 
لمناقشة كل خدمة على حدة من حيث نقاط الضعف والقوة التي 
فيهـــا، واالقتراحـــات المائمـــة لتطويرهـــا، وتبـــادل الخبـــرة، مثل: 
إدارة بيـــوت الطالبـــات، المـــدارس، بيـــوت المؤتمـــرات، المراكـــز 
الطبية والمستشـــفيات، بيوت الضيافة، المســـنين والمسنات، ذوي 
األعاقـــة، المشـــاغل، المكتبـــات الكنســـية، الحضانـــات، اجتماعات 

الفتيـــات والشـــابات بالقري«.
القـــدوس،  اســـمه  لمجـــد  عمـــل  كل  ينمـــي  أن  قـــادر  الـــرب 

الثانـــي. تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  أبينـــا  بصلـــوات 
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اللقاء الرويح السنوي لشباب 
إيبارشية ابلحرية

نظمـــت لجنـــة خدمـــة الشـــباب بإيبارشـــية البحيـــرة، يـــوم الســـبت 6 
أكتوبـــر 2018م، اللقـــاء الروحـــي الســـنوي لشـــباب وفتيات اإليبارشـــية 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بكفـــر الـــدوار. أقيـــم اللقـــاء تحـــت عنوان 
»هلـــم نبنـــي«، بحضـــور نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطران اإليبارشـــية، 
ولفيـــف مـــن كهنـــة اإليبارشـــية وأعـــداد كبيـــرة مـــن الشـــباب. وقـــد ألقـــى 
نيافته كلمة عن »البناء الروحي«، حيث أشـــار إلى أن البناء الروحي 
يتأتـــى مـــن خـــال: شـــركة الصاة، وشـــركة اإليمـــان، وشـــركة اآلالم. 
وفـــي الختـــام تـــم تكريـــم المتفوقين من خريجـــي الجامعـــات والحاصلين 

علـــى الدبلومـــة والماجســـتير والدكتـــوراه مـــن أبناء اإليبارشـــية.

بدء العام ادلرايس اجلديد 
بمعهد الراعية والرتبية

يـــوم الثاثـــاء 9 أكتوبـــر 2018م، العـــام الدراســـي بمعهـــد  بـــدأ 
باألنبـــا  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  الرئيســـي  بمقـــره  والتربيـــة  الرعايـــة 
رويس، حيث افتتح نيافة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب ووكيل 
المعهـــد، البرنامـــج الدراســـي بمحاضـــرة حملـــت عنـــوان »قدســـية العهد 
القديـــم« لطلبـــة الفرقتيـــن األولـــى والثانيـــة. وعقب المحاضـــرة تم تقديم 
عـــرض عـــن نظـــم الدراســـة والمناهـــج والمقـــررات والدراســـات العليـــا 

واألنشـــطة اإلثرائيـــة التـــي ينظمهـــا المعهـــد.

المطرانيـــة(، بســـيامة )1( الشـــماس اإلكليريكـــي رومانـــي مكـــرم كاهًنا 
علـــى مناطـــق الطريـــق الدائـــري بمدينة ببا باســـم القس بيجـــول، وأيًضا 
)2( الشـــماس اإلكليريكي بطرس ماهر كاهًنا على كنيســـة الشـــهيد مار 
جرجس بعزبة نصير، مركز سمســـطا باســـم القس بطرس، شـــارك في 
الصلـــوات الراهـــب القـــس ثاوفيلـــس المحرقي وكيل الكليـــة اإلكليريكية 
بديـــر المحـــرق ومجموعـــة مـــن طلبـــة الكليـــة اإلكليريكيـــة، مـــن زمـــاء 
الكاهنيـــن الجديديـــن، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة مـــن إيبارشـــيات بنـــي 
ســـويف ومغاغـــة ومطـــاي ومـــن القاهـــرة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا 
إســـطفانوس، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة مار مرقس الرسول 
ورسامة ثالثة قمامصة بإيبارشية مطاي

الســـبت 6  يـــوم  أســـقف مطـــاي،  األنبـــا جورجيـــوس  نيافـــة  قـــام 
أكتوبـــر 2018م، بتدشـــين كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بكوم 
مطـــاي، التابعـــة لإليبارشـــية، حيـــث تم تدشـــين ســـتة مذابـــح، ثاثة منها 
بالـــدور العلـــوي علـــى أســـماء: مـــار مرقـــس الرســـول، والقديـــس األنبـــا 
بيشـــوي، والشـــهيد مار جرجس. وثاثة مذابح بالدور األرضي، على 
أســـماء: الســـيدة العذراء، ورئيس المائكة ميخائيل والشـــهيد مار مينا 
والقديـــس البابـــا كيرلـــس. والكنيســـة المدشـــنة صادر لها مرســـوم ملكي 
عـــام 19٤2م، وتـــم إعـــادة بناؤهـــا مؤخـــًرا بقرار جمهـــوري صدر عام 
2011م. وخال القداس الذي أقيم عقب انتهاء صلوات التدشين، قام 
نيافتـــه برســـامة ثاثـــة مـــن كهنة اإليبارشـــية، في رتبـــة القمصية، وهم: 
)1( القس توما حنا كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بمنشـــاة منقطين. )2(  
القس لوكاس كاهن كنيســـة القديس أثناســـيوس الرســـولي، الكفور. )3( 
القـــس أنسطاســـي كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول، كـــوم 
مطاي. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس اآلباء كهنة اإليبارشـــية 
إلـــى جانـــب إعـــداد غفيـــرة مـــن شـــعب القريـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا جورجيـــوس، واآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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قداس بدء العام ادلرايس 
باللكية اإللكرييكية باألنبا رويس

صلـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية ومدينـــة 
العاشـــر مـــن رمضـــان، ووكيـــل الكليـــة االكليركيـــة باألنبا رويس، 
القـــداس اإللهـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن األول من أكتوبـــر 2018م، 
فـــي كنيســـة البابـــا كيرلس والقديـــس حبيب جرجس، بمناســـبة بدء 
الســـنة الدراســـية الجديدة بالكلية اإلكليريكية، واشـــترك مع نيافته 
عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة إلـــى جانـــب األســـاتذة والطـــاب. وعقـــب 
القـــداس ألقـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار كلمـــة علـــى الطلبـــة عـــن: »مـــاذا 
يحمـــل اإلكليريكـــي للكنيســـة؟«، بحضور أســـاتذة الكلية من اآلباء 

الكهنـــة واألســـاتذة األكاديمييـــن والمعلمين.

ختريج دفعة جديدة من الفتيات الكفيفات
 بأسقفية اخلدمات

نظمـــت أســـقفية الخدمـــات العامة واالجتماعيـــة، حفل تخريج 
دفعـــة جديـــدة مـــن الفتيـــات الكفيفـــات، ممـــن أنهـــوا تدريباتهـــن فـــي 
 .I CAN, I HAVE A VISION  المشـــروع التنمـــوي المتقـــدم
حضـــر الحفـــل الـــذي ُأقيـــم بفنـــدق سونســـتا بالقاهـــرة، وقـــام بتكريم 
الخريجـــات، نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصر 
القديمـــة والمشـــرف علـــى أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية. 

نيافة األنبا بوال يمثل 
الكنيسة القبطية 

يف مؤتمر جسور السالم بإيطايلا

شـــارك نيافـــة األنبـــا بـــوال أســـقف طنطـــا، ممثًا عن الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية، فـــي المؤتمـــر الدولـــي لمكافحـــة اإلرهـــاب 
الـــذي انعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن الرابـــع عشـــر وحتى الســـادس عشـــر 
مـــن أكتوبـــر 2018م، فـــي مدينـــة بولونيـــا اإليطاليـــة تحت عنوان 

»جســـور السام«.
وقد ألقى نيافته كلمة الكنيسة خال المؤتمر.

اللقاء انلصف سنوي خلدام 
إيبارشية املنيا وأبوقرقاص

نظمت إيبارشـــية المنيا وأبوقرقاص، يوم الســـبت 6 أكتوبر 
2018م، اللقـــاء النصـــف ســـنوي للخـــدام تحـــت عنـــوان »الخـــادم 
والتلمـــذة«. حضـــر اللقـــاء وحاضـــر فيـــه صاحبـــا النيافـــة األنبـــا 
مكاريـــوس األســـقف العـــام والنائـــب البابـــوي لإليبارشـــية، واألنبـــا 
كاراس األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، وتـــم خالـــه أيًضا تكريم 
أمنـــاء الخدمـــة الســـابقين الذيـــن أنهـــوا المدة المقررة لهـــم في أمانة 
الخدمـــة. شـــارك فـــي اللقـــاء أكثـــر مـــا يزيـــد عـــن 150 كاهًنـــا من 

كهنـــة اإليبارشـــية وثاثـــة آالف مـــن الخـــدام والخادمـــات.

14



جملة الكرازة - 26 أكتوبر  2018جملة الكرازة - 12 أكتوبر  2018

القمص بولس عبد املسيح 
كاهن كنيسة مار جرجس 
بمنشية الصدر بالقاهرة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم الثاثـــاء 9 أكتوبر 
2018م، القمـــص بولـــس عبد المســـيح كاهن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بمنشـــية الصدر، وأســـتاذ القانون الكنســـي بالكلية 
اإلكليريكيـــة. ُوِلـــد فـــي أرمنت الحيـــط، محافظة قنا، وهو خريج 
الكليـــة اإلكليريكيـــة. ســـيم قًســـا علـــى كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين 
بزفتـــى بيـــد المتنيـــح األنبـــا يوأنـــس أســـقف الغربيـــة الســـابق فـــي 
9 أغســـطس 197٤م، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 19 ينايـــر 1991م. 
انتقـــل للخدمـــة بالقاهـــرة بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالزاوية 
الحمـــراء، ثـــم كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنشـــية الصـــدر. 
حضـــر الصـــاة نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، 
نيافة األنبا بطرس األســـقف العام،  نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف 
حلـــوان والمعصـــرة، نيافة األنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس دير 
األنبـــا صموئيـــل بجبـــل القلمـــون، نيافـــة األنبـــا يســـطس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، نيافـــة األنبـــا 
مارتيـــروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديـــد، نيافة 
األنبا مكاريوس األســـقف العام بالمنيا وأبوقرقاص، نيافة األنبا 
ارميـــا األســـقف العـــام،  نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف عـــام ميـــت 
غمـــر، نيافـــة األنبـــا اكليمنضـــس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظة 
وعزبـــة الهجانـــة، القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام 
البطريركيـــة بالقاهـــرة.  خالص تعازينا لنيافة األنبا ماركوس، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة منطقة القبـــة، وأســـرته وكل محبيه.

القمص طوبيا اكمل 
بإيبارشية بني سويف

رقـــد فـــي الرب يوم األربعـــاء 3 أكتوبر 2018م، القمص 
طوبيـــا كامل كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء مريم بنعيـــم، التابعة 
إليبارشـــية بنـــي ســـويف. وصلـــى نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف 
بنـــي ســـويف صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـة الســـيدة العـــذراء )مقـــر 
المطرانية(، وشاركه مجمع كهنة اإليبارشية، وعدد من اآلباء 
الرهبان، وأعداد كبيرة من الشـــعب. ُوِلد األب الراحل في 22 
أكتوبـــر 1967م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد مثلث الرحمـــات نيافة األنبا 
أثناســـيوس مطـــران بنـــي ســـويف الســـابق في 9 مايـــو 1995م، 
وُرِســـم قمًصـــا فـــي 26 أكتوبـــر 2017م. خالص تعازينا لنيافة 
األنبـــا غبريـــال، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته 

محبيه. وكل 

حصـــل علـــى شـــهادات التخـــرج فتيـــات ذوات اإلعاقـــة البصريـــة 
مـــن أســـرة نـــور العالـــم التابعـــة إليبارشـــية صنبو وديـــروط، ومن 
مؤسســـة مـــراد بعزبـــة النخـــل، ومـــن المؤسســـة التربويـــة للتدخـــل 
المبكـــر وبنـــاء القـــدرات بشـــبرا. ويهـــدف التدريـــب إلـــى تحســـين 
البصريـــة  اإلعاقـــة  ذوات  والســـيدات  الفتيـــات  معيشـــة  مســـتوى 

وتمكينهـــن مـــن العيـــش بجـــودة واســـتقالية. 

وفد اكثويليك إيطايل 

يزور دير الشايب

زار ديـــر القديـــس األنبا باخوميوس باألقصر )الشـــايب(، 
يـــوم الجمعـــة 5 أكتوبـــر 2018م، الكاردينـــال لويجـــي فـــاري 
لـــه،  المرافـــق  والوفـــد  بإيطاليـــا  جايتـــا  واليـــة  أســـاقفة  رئيـــس 
وكان معهـــم نيافـــة األنبـــا عمانوئيـــل عيـــاد مطـــران األقبـــاط 
الكاثوليـــك باألقصـــر. كان فـــي اســـتقبال الوفـــد لـــدى وصولـــه 
نيافـــة األنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس الدير األنبـــا باخوميوس 

الشـــايب باألقصـــر.

إعالن من اللجنة املجمعية 
لراعية كبار السن

بالمجمـــع  الســـن  الفرعيـــة لرعايـــة كبـــار  اللجنـــة  تعلـــن 
المقـــدس، تحـــت رعايـــة نيافة األنبا مكســـيموس أســـقف بنها 
وقويســـنا، عـــن بـــدء الـــدورة الثامنـــة لمعهـــد حكمـــة الســـنين 
لتدريـــب خـــدام لخدمـــة كبـــار الســـن، وذلـــك بالمركـــز الثقافـــي 
بكنيســـة مارجرجس بالجيوشـــي – شبرا. الدراسة لمدة عام، 
يـــوم الثاثـــاء مـــن كل أســـبوع، ابتـــداًء مـــن الثاثـــاء الموافـــق 
لـــكل  مفتـــوح  الدراســـة  بـــاب  مـــن 5-8م.   2018/10/16

الكنائـــس المحيطـــة.

ســـحب الســـتمارات والمقابـــالت يوم اإلفتتـــاح بنفس 
المـــكان، لالســـتعالم 01223247576
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انشـــغلت كثيـــًرا فـــي 
األيـــام الماضيـــة بكلمـــات 
أبينـــا داود النبـــي والملـــك 
المزاميـــر:  ســـفر  فـــي 
»اخَتِبرنـــي يـــا هللُا واعِرْف 
إْن  وانُظـــْر  أفـــكاري.  واعـــِرْف  امَتِحّنـــي  َقلبـــي. 
كاَن فـــيَّ َطريـــٌق باِطـــٌل، واهِدنـــي َطريًقـــا أبديًّـــا« 
)مـــز2٤،23:139(. مـــن أخطـــر األمـــور التـــي 
تواجهنـــا ونحـــن نجتهـــد أن نكـــّرس قلوبنـــا وحياتنـــا 
وأوقاتنـــا للـــرب، هـــي أننا أثنـــاء انشـــغالنا بالخدمة 
أو بمتغيـــرات الحيـــاة وضغوطهـــا، قـــد يدخـــل إلينا 
بعـــض المفاهيـــم الخاطئـــة، ونتأثـــر بهـــا دون أن 
نشـــعر، فنفكـــر أو نخـــدم بطريقـــة ال تتفق مع حق 
اإلنجيـــل. وهنـــا أود أن أتحـــدث معكـــم عن بعض 
جوانب نحتاج أن نراجع ذواتنا كمكرســـين عليها:

1( المنهج الروحي: 

كثيـــرة  ســـنوات  نقضـــي  قـــد  أننـــا  ورغـــم 
أو  الخـــدام  قدامـــى  مـــن  ونصيـــر  التكريـــس  فـــي 
أمانتنـــا  نراجـــع  أن  نحتـــاج  أننـــا  إاّل  المكرســـين، 
تجـــاه حياتنـــا الروحية الشـــخصية، فاألقدميات لن 
تخلصنـــا، لكـــن علينا أن يكون اهتمامنا األول هو 
خـــاص نفوســـنا. فنحـــن نصلـــي ونصـــوم ونذهب 
يجـــب  أننـــا  إاّل  اعترافنـــا،  آبـــاء  أو  إلـــى مدبِّرينـــا 

بعـــد زيـــارة قداســـة البابـــا لكنيســـة مارمرقس 
بجرســـي ســـيتي يوم 2٤ ســـبتمبر ســـألتني أخت 
مباركـــة: »مـــا هـــي أحلـــى كلمـــة ســـمعتها مـــن 
كان  فقـــد  »ابتســـامته«.  فأجبتهـــا:  قداســـته؟«. 
قداســـة البابـــا مبتســـما متهلا طوال اليـــوم بالرغم 

مـــن إجهـــاده وأوجاعـــه الصحيـــة.
ابتسامة قداسة البابا البريئة تسبيني، وقلبه 
المملـــوء بالفـــرح – بالرغـــم مـــن آالمـــه وأوجاعـــه 
الصحيـــة – جلـــب إلـــى ذاكرتـــي ومخيلتي صورة 
الـــرب يســـوع، حينما قـــال عنه اإلنجيلـــي: »َوِفي 
وِح َوَقـــاَل: َأْحَمُدَك  ـــاَعِة َتَهلََّل َيُســـوُع ِبالرُّ ِتْلـــَك السَّ
ـــَماِء َواأَلْرِض أَلنَّـــَك َأْخَفْيـــَت  َأيَُّهـــا اآلُب َربُّ السَّ
َهـــِذِه َعـــِن اْلُحَكَماِء َواْلُفَهَمـــاِء َوأَْعَلْنَتَهـــا ِلأَلْطَفاِل. 
اْلَمَســـرَُّة  َصـــاَرِت  َهَكـــَذا  أَلْن  اآلُب  َأيَُّهـــا  َنَعـــْم 

َأَماَمـــَك« )لوقـــا21:10(.
أتذكـــر فـــي يـــوم القرعـــة اإللهيـــة وإعـــان 
اختيار الســـماء لقداســـة البابـــا األنبا تواضروس، 
باخوميـــوس  األنبـــا  النيافـــة  بصاحـــب  اتصلـــت 
ألهنئـــه وأشـــكره علـــى تعبـــه، فقـــال لـــي: »األنبـــا 
تواضـــروس شـــخصية مفرحـــة«. وهـــذا حًقـــا مـــا 
شـــعر بـــه كل الذيـــن رأوه ولمســـوه ونالـــوا بركتـــه.
أرى فـــي قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس 

الروحيـــة  الوســـائط  نمـــارس كل  أن  نحـــرص  أن 
ال كفرائـــض، ولكـــن كاختبـــار روحـــي وشـــخصي 

عميـــق بيننـــا وبيـــن هللا.
لذلك علينا أن نراجع أنفسنا دائًما في ضوء 
كلمـــات معلمنـــا بولـــس الرســـول: »حتَّـــى َبعـــَد مـــا 
كـــَرزُت لآلَخريـــَن ال أصيـــُر أنـــا َنفســـي َمرفوًضا« 
)1كـــو27:9(، فعلينـــا أن نفحص طـــرق خدمتنا، 
وهـــل نســـعى لخـــاص كل إنســـان؟ ونراجع طرقنا 
كيـــف نمـــارس األســـرار المقدســـة؟ وكيـــف نذهـــب 
لافتقـــاد؟ وكيـــف نتغير؟ وهل نتغير لنصير على 
صـــورة المســـيح لكـــي نربـــح أبديتنـــا ونجتهـــد فـــي 
خـــاص نفوســـنا، ونصيـــر قـــدوة للرعيـــة، أم أننـــا 

نتغيـــر لنصيـــر أكثـــر شـــبًها بالعالـــم المتغير؟
2( األمـــر الثانـــي الذي يحتـــاج أن نراجعه 

هو مراجعـــة مناهجنا:
ول أقصـــد بالمنهج ما ُيلتَزم بتدريســـه في 
فصـــول التربيـــة الكنســـية فـــي الكنائـــس فقط.. 
ولكـــن أقصـــد باألحرى مراعة دواخلنـــا ومناهجنا 
الروحيـــة، وقناعتنا الفكرية، وتعاليمنا العقيدية. 
ومراجعة المناهج الروحية والفكرية والعقيدية 
لإلنســـان، أمر ضروري لإلنســـان الروحي ليســـأل 
نفســـه دائًمـــا: هـــل أنا في الطريق المســـتقيم؟ وهل 

القـــدس.  الـــروح  بثمـــر  مملـــوًءا  فردوًســـا  الثانـــي 
ولعـــل المتابـــع لزيـــارات قداســـة البابـــا قـــد لمـــس 
أن أحد األلحان المتميزة التي رددها الشمامســـة 
خـــال زيـــارات قداســـة البابا للكنائـــس هو »لحن 
االثنتـــي عشـــرة فضيلـــة«. فـــي هـــذا اللحن ينشـــد 
المرتلـــون: ]االثنتـــا عشـــرة فضيلـــة التـــي للـــروح 
وهـــذه  المقدســـة  الكتـــب  فـــي  المكتوبـــة  القـــدس 
الرجـــــاء،  الثانيـــة  المحبـــــة،  األولـــي  أســـماؤها: 
الخامســـة  الطـــــهارة،  الرابعـــة  اإليمـــــان،  الثالثـــة 
البتـــــولية، السادســـة الســـــام، الســـابعة الحكمـــــة، 
العاشـــرة  الوداعـــــة،  التاســـعة  الـــــبر،  الثامنـــة 
الصـــــبر، الحاديـــة عشـــرة طــــول الــــروح، الثانيـــة 
عشرة النـــــسك[. ويتخلل هذا اللحن المرد: ]تحل 
علـــى رأس أبينـــا القديـــس رئيـــس الكهنـــة، البابـــا 

أنبـــا تواضـــروس الثانـــي[.
ينشـــد الشمامســـة هـــذا اللحـــن فـــي حضـــور 
الكنيســـة  البابـــا حســـب طقـــس وترتيـــب  قداســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية، والقصـــد مـــن ذلـــك ليـــس 
مجاملـــة قداســـة البابـــا، بـــل الصـــاة مـــن أجلـــه 
الـــروح  وثمـــر  فضائـــل  بـــكل  هللا  يزينـــه  لكـــي 
المذكـــورة في الكتب المقدســـة. ولكـــن هذا اللحن 
يأخـــذ بعـــًدا آخـــر فـــي أعماقـــي، فهو ليـــس أيًضا 

نحـــن كمؤمنيـــن لنا منهج وفكـــر يتفق مع اإليمان 
األرثوذكســـي؟ وهـــل نحن حريصـــون كآباء وخدام 
أفـــكار  الكنيســـة   إلـــى  يدخـــل  ال  أن  مكرســـين 
جديـــدة ال تناســـب إيماننـــا؟ فالفضائيـــات والعالـــم 
والمطبوعـــات وكتابات المفكرين تســـعى لتقدم كل 
يـــوم شـــيًئا جديًدا، ونحـــن نقرأ ونتابع... لكن علينا 
ننســـاق وراء كل  أنفســـنا: هـــل نحـــن  أن نراجـــع 
مـــا يقدمـــه العالـــم مـــن فكـــر جديـــد، دون تمييـــز؟ 
وهل  نســـعى لتبّني األفكار الجديدة على حســـاب 
صحـــة اإليمـــان؟ أم أننـــا نحـــرص أن نحتفـــظ بمـــا 
تســـّلمناه مـــن اآلبـــاء؟ لذلـــك علينـــا أن نهتـــم دائًمـــا 
بمراجعـــة مناهجنـــا الفكريـــة  والعقيديـــة والروحيـــة 

والتربويـــة، لنطمئـــن علـــى ســـامة تعليمنا. 

علينا جميًعا أيًضا أن نراجع مناهج خدمتنا 
وأنشـــطتنا، فنحن نهتم بتقديم الكثير من األنشـــطة 
لخدمـــة الرعيـــة، كالنـــادي والمهرجـــان والحفـــات 
والرحـــات... الخ، ولكـــن علينا أن نحرص تماًما 
أن تظل األنشـــطة وســـائل لربح النفوس للمســـيح، 
وليســـت أهداًفـــا فـــي حـــد ذاتهـــا، فلـــو لـــم ننجح أن 
فاألنشـــطة  النفـــوس،  لكســـب  األنشـــطة  نســـتخدم 

جميعها بـــا قيمة.

أخيـــًرا... ليكـــن حرصنـــا الدائـــم فـــي حياتنـــا 
والشـــكل  بالخدمـــة  أو  بالقلـــب  للـــرب  المكرســـة 
الخارجـــي، أن نفحـــص نفوســـنا ونفتـــش دواخلنـــا 
بـــكل تدقيـــق، لنبقـــى فـــي الطريـــق الصحيـــح الذي 

تســـلمناه..

مجـــرد صـــاة ألجـــل قداســـته، بل هـــو تمجيد هلل 
اآلب في يســـوع المســـيح الذي زّين قداســـته بهذه 

الفضائـــل بعمـــل الـــروح القـــدس.
نمجـــد إلهنـــا الصالح من أجل قداســـة البابا 
تواضـــروس الـــذي رأينـــا فيـــه مثاال حيا لمـــا كتبه 
وِح َفُهَو:  القديـــس بولس الرســـول: »َوَأمَّا َثَمـــُر الرُّ
َمَحبَّـــٌة َفـــَرٌح َســـَاٌم، ُطـــوُل َأَنـــاٍة ُلْطـــٌف َصـــَاٌح، 
ِإيَمـــاٌن، َوَداَعـــٌة َتَعفٌُّف« )غاطيـــة23-22:5(، 
َوِبـــرٍّ  َصـــَاٍح  ُكلِّ  ِفـــي  ُهـــَو  وِح  الـــرُّ »َثَمـــَر  ألنَّ 

« )أفســـس9:5(. َوَحـــقٍّ
إلـــى كل نفـــس متزينـــة بعمل الروح القدس، 
وعلـــى رأســـهم – فـــي جيلنـــا الحاضـــر – قداســـة 
البابـــا تواضروس الثانـــي، يقول الوحي المقدس: 
يَِّة َكَأْعِمَدٍة ِمْن ُدَخاٍن  »َمـــْن َهـــِذِه الطَّاِلَعُة ِمَن اْلَبرِّ
ُمَعطََّرًة ِباْلُمرِّ َواللَُّباِن َوِبُكلِّ َأِذرَِّة التَّاِجِر؟« )نشيد 
ـــاٍن َمـــَع  األنشـــاد 6:3(، »أَْغَراُســـِك ِفـــْرَدْوُس ُرمَّ
َأْثَمـــاٍر َنِفيَســـٍة َفاِغَيـــٍة َوَناِرِديـــٍن. َناِرِديـــٍن َوُكْرُكـــٍم. 
َقَصـــِب الذَِّريـــَرِة َوِقْرَفـــٍة َمـــَع ُكلِّ ُعـــوِد اللَُّبـــاِن. ُمرٌّ 
َوُعـــوٌد َمـــَع ُكلِّ َأْنَفـــِس اأَلْطَياِب« )نشـــيد األنشـــاد 

.)٤1-31 :٤

frsleman@copticchurch.net
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anbabenyamin@hotmail.com

إذ نـــودع علـــى رجـــاء المجـــد والحيـــاة 
األبديـــة أحبـــاء لنـــا نذكرهـــم بالخيـــر مثـــل 
نيافـــة األنبا بيشـــوي وآباء آخرين في الفترة 
األخيـــرة، نـــود أن نتعـــزي بوصـــف روعـــة 
وجمـــال الســـماء، التـــي هـــي مكافـــأة لهـــم علـــى حياتهـــم الباذلـــة 
والمضّحيـــة فـــي خدمـــة مملـــوءة بالتعـــب واأللـــم، يحتملونـــه فـــي 
شـــكر وصمـــت، لذلك يســـمعون ذلك الصوت المفـــرح »تعالوا ِإَليَّ 
يـــا مباركـــي أبـــي رثـــوا الملكـــوت المعـــد لكـــم منـــذ تأســـيس العالـــم« 
)مـــت3٤:25(، ويوجـــد مـــع هـــذا وعد آخر فـــي )رؤ21:3( »َمْن 
يغلـــب فســـأعطية أن يجلـــس معـــي فـــي عرشـــي كمـــا غلبـــت أنـــا 
أيًضـــا وجلســـت مـــع أبـــي فـــي عرشـــه«. وتتعـــدد الوعـــود اإللهيـــة 
أيًضـــا كمـــا فـــي )يـــو3،2:1٤( »أنـــا أمضـــي أِلُِعِد لكـــم مكاًنا وإن 
مضيـــت وأعـــددت لكـــم مكاًنـــا آتي أيًضـــا وآخذكم ِإَلـــيَّ حتي حيث 
أكـــون أنـــا تكونـــون أنتـــم أيًضـــا«، بـــل هـــذا الوعـــد يتفـــق أيًضا مع 
مـــا جـــاء فـــي )عـــب10:11( عـــن وصـــف هـــذه المدينـــة العجيبـــة 
إذ يقـــول: »صانعهـــا وبارئهـــا هـــو هللا«. إنـــه مـــكان لـــكل المكتوبة 
أســـماؤهم فـــي ســـفر الحيـــاة. ويتحـــدث عـــن هـــذه المدينـــة يشـــوع 
بـــن ســـيراخ ويقـــول: »هنـــاك بهـــاء الســـماء ومجـــد النجـــوم وعالـــم 
متألـــق حيـــث الـــرب في األعالي، إرفعوا الـــرب في تمجيده، باركوا 
الـــرب وارفعـــوه مـــا قدرتـــم فإنـــه أعظـــم مـــن كل مـــدح«. بـــل كثيـــر 
من الفاســـفة واألدباء والشـــعراء أخذوا يرســـمون لنا مدينة حســـب 
تصوراتهـــم فـــي أذهانهـــم، ولكـــن هيهــــــــــــــــــــــــات أن تصل كلماتهــــــــم 

الحقيقة. إلـــي 
لكـــــــــن في )رؤ9،2:21-11( يقــــــــــــــــــــــول: »رأيت المدينـــــــــة 
المقدســـة أورشليـــــــم الجديدة نازلة من الســـماء من عند هللا، مهيأة 
كعـــروس ُمزينـــة لرجلهـــا، وذهب بي الروح إلـــي جبٍل عاٍل  وأراني 
المدينـــة العظيمـــة نازلـــة مـــن الســـماء مـــن عند هللا لهـــا مجد هللا«. 
حًقـــا إنهـــا مدينـــة مقدســـة طاهـــرة ومزينة كعـــروس لعريســـها، ليس 
فيهـــا دنـــس العالـــم بـــل بها مجـــد هللا نفســـه وحضوره البهـــي جًدا.. 
وقد ســـبق وشـــهد إشـــعياء النبي في )ص1:60-21( عنها فقال: 
»قومـــي ِاســـتنيري ألنـــه قـــد جـــاء نـــورِك ومجد الرب أشـــرق عليِك، 
ألنـــه هـــا هـــي الظلمة ُتغطـــي األرض والظام الدامـــس األمم، أما 
عليـــِك فيشـــرق الـــرب ومجده ُيرى عليِك، فتســـير األمـــم في نورِك، 
والملوك في ضياء إشـــراقِك، وأســـوارِك خاًصا وأبوابِك تسبيًحا وال 
تكون َلِك الشمس بعد نوًرا في النهار والقمر ال ُينير َلِك بضوئه، 
بـــل الـــرب يكـــون َلِك نوًرا أبدًيا وإلهك زينتِك وشـــعبِك كلهم أبرار«. 
ويقـــول أحـــد اآلبـــاء: توجـــد مدينتـــان أيهـــا األخوة األعـــزاء: األولى 
فـــي هـــذا العالم، والثانية مدينة الفردوس. والمســـيحي الصالح إنما 
هـــو فـــي المدينـــة األولـــى في هذا العالـــم راحل، ولكنـــه على الدوام 
معـــروف كمواطـــن فـــي مدينـــة الفـــردوس. ولذلـــك المدينـــة األولـــى 
مليئـــة بالتعـــب والثانيـــة ُمريحـــة. وإذا عـــاش اإلنســـان بالخطية في 
المدينـــة األولـــى، ال يمكنـــه أن يصـــل إلـــى المدينـــة الثانيـــة. وفـــي 
المدينـــة التـــي بهـــا ملكـــوت مســـيحنا القـــدوس ومائكتـــه القديســـين 
يشـــتركون معنـــا، وفيهـــم اآلبـــاء البطاركـــة والرســـل واألنبيـــاء وكل 

القديســـين األطهـــار المضيئون كالكواكـــب الامعة...
نصلـــي أيهـــا األحبـــاء ليكـــون لنـــا جميًعـــا نصيـــب وميـــراث 

وحيـــاة أبديـــة معهـــم.

المهندس فؤاد خليل والعائلة 
ببرلين

الدكتور ميشيل خليل والعائلة 
بفرانكفورت

الدكتور محروس خليل والعائلة 
بفرانكفورت

يودعون على رجاء القيامة
املرحـــــوم

شحاته عوض اهلل
زوج شقيقتهم السيده نادية خليل

ذاكرين له طيبة قلبه 
ومحبته الكبيرة وخدماته الوفيرة. 

طالبين من هللا أن ينيح 
هذه الروح الطاهرة 
في فردوس النعيم 
وأن يسكب تعزيات 

الروح القدس
لزوجته الفاضلة 
وألبنائه المباركين

ماري وجوزيف وجون وعائاتهم

»أجسامهم ُدِفنت بسالم، وأسماؤهم
تحيا مدى األجيال« )سيراخ 1٤:٤٤(

الميالد السمائي األول 
لعروس المسيح

مريم القس فيلوباتري
لقد عشِت بيننا في هدوء المائكة، 
ورحلِت عّنا في سكون القديسين، 

وكنِت محتملة اآلالم بإيمان وصبر 
واحتمال ومتشوقة للرب الديان

تتقدم األسرة 
بخالص الشكر لصاحب
النيافة الحبر الجليل

األنبا ديمتــريـــوس
ومجمع الكهنة واآلباء الرهبان 

والمكرسين والمكرسات 
وشعب اإليبارشية
ندعوكم لحضور 
القداس اإللهي 

بمشيئة الرب يوم األحد 
الموافق 2018/11/18

بمطرانية ملوي 
الساعة الثامنة صباًحا
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أجمل التهاني القلبية لصاحب النيافة

أسقف دشنا وتوابعها

بعيد جلوسه السابع والعشرين 
راجين من هللا أن يثبته على كرسيه
سنين عديدة وأزمنة سامية مديدة

بصلوات صاحب الغبطة

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

المقدس وصفى قديس وزوجته وأوالده
المقدس روماني مصري وزوجته وأوالده
المقدس زكريا لطفي وزوجته وأوالده
المقدس أبرآم اللمبي وزوجته وأوالده

المقدس سوريال يعقوب والمقدسة جماالت
الدكتور مجدي حليم والمهندسة جوزفين
الدكتور جميل حنين والدكتورة جاكلين
الدكاترة خلف عبيد وعفاف وأوالدهم

الدكتور شنوده مكسيموس والدكتورة فيفيان
الدكتور مجدي شفيق والدكتورة مريم

والدكتورة ميرا والدكتورة مادونا ومكاريوس
الدكتور أسامة جمال والمهندسة هلبيس
الدكتور ميخائيل قديس وماريان وأوالدهم

الدكتور مينا شنوده والدكتورة نورا
الدكتور مينا عادل والدكتورة ساره

الدكتور إسحق صاح حلمي واألسرة
عادل أيوب وحرمه وجورج وساره

عاصم أبادير المحامي وزوجته حنان
المهندس لمعي جرس والمحاسبة إيزيس

محاسب ماك نعيم وإيرين وأوالدهم
الشماس قديس سامة وحرمه عواطف

خير سامة وزوجته عايدة وأميرة
زكريا بطرس وحرمه نيرمين وأوالدهم

سيفين عماد المحامي وكاترين وجيوفاني
أمجد عاطف وحرمه مرفت وأوالدهما

شنوده وماك قديس وأوالدهما
علي جوده واألسرة بسكر دشنا

يسري وبهاء كمال مكرم وأخوتهم

كان التاميـــذ وهـــم 
سائـــــــــــرون في الطريــــــــق 
بعيًدا عن الســـيد المسيح 
يتحدثـــون فيمـــا بينهم من 
هـــو األعظـــم؟.. فـــأراد الســـيد أن يعلمهم درًســـا 
هاًمـــا يعالـــج هـــذا الفكـــر المتكبر أال وهو درس 
االتضـــاع.. »فجلـــس ونادى االثنــــــــــي عشــــــــــــر 
وقـــال لهـــم: إذا أراد أحـــد أن يكـــون أواًل فيكـــون 
آخـــر الـــكل وخادًمـــا للـــكل« )مـــر35:9(. وهنا 
نـــود أن نتحــــــــــــدث عن هـــذه الفضيلــــــــــة الهامة 

لحياتنـــا وأبديتنا.. 
أ– ما هو التضاع؟ 

قال األنبا موســـــــــــــي األســــــــــــود: ]تواضع 
القلـــب يتقـــدم الفضائـــل كلهـــا، والكبريـــاء هـــي 
أســـاس الشرور كلها[.. وُســـئل أحد القديسين: 
مـــا هـــو االتضـــاع؟ فقـــال: ]إنـــه عمـــل كبيـــر 
تعـــد  وأن  للجســـد،  متعبـــة  وطريقـــة  إلهـــي، 
فُســـئل  كلهـــم[،  النـــاس  وأقـــل  خاطًئـــا  نفســـك 
مـــرة أخـــرى: وكيـــف أكون أقل النـــاس؟ أجاب 
القديـــس: ]ذلـــك بـــأاّل تنظـــر إلـــى خطايا غيرك 
بـــل تنظـــر إلـــى خطايـــاك كمـــا تســـأل هللا دائًما 
أن يرحمـــك[. قـــال األنبـــا باخوميـــوس: ]كمـــا 
أن األرض ال تســـقط أبـــًدا لكونهـــا موضوعـــة 
هكـــذا إلـــى أســـفل، كذلـــك مـــن وضـــع ذاتـــه ال 
يســـقط أصـــًا[. وقـــال أيًضـــا: ]اســـلك طريـــق 
االتضـــاع ألن هللا ال يـــرّد المتواضـــع خائًبـــا. 
لكنـــه يســـقط المتكبـــر وتكـــون ســـقطته شـــنيعة، 
وقـــال  الكبريـــاء[.  بتـــرك  أعـــداءك  فاغلـــب 
كذلـــك: ]ُكـــن متضًعا ليحرســـك الـــرب ويقّويك. 

فإنـــه يقـــول إنـــه ينظـــر إلـــى المتواضعيـــن[.

ب– أهـميتــــــه: 
1- بدونـــه ل يوجد خالص: فداود النبي 
يقـــول فـــي المزمـــور: »الـــرب حّنـــان وصّديـــق 
وإلهنـــا رحيـــم. الـــرب حافـــظ البســـطاء. تذّللـــت 
)اتضعـــــــــــــــت( فخّلصنـــــــــــــي« )مز6،5:116(. 
فكيـــف يخلـــص المتكبـــر وهـــو يشـــعر أنـــه بـــا 
خطيـــة؟ وقـــال الكتـــاب المقـــدس »إن قلنـــا أنـــه 
ليـــس لنـــا خطيـــة ُنضـــّل أنفســـنا وليـــس الحـــق 
فينـــا« )1يـــو8:1(، فإنـــه فـــى وضعـــه ذلـــك لـــن 
يتـــوب، فهـــو بـــا خطيـــة، فعن أي شـــيء يتوب 
ويعتـــذر؟! والكتـــاب المقدس يقول »إن لم تتوبوا 

فجميعكـــم كذلـــك تهلكـــون« )لـــو5،3:13(.
2- بدونـــه ل نصـــرة علـــى الشـــياطين: 
فـــا يمكـــن أن تنتصـــر علـــى الشـــياطين وأنـــت 
متكبـــر.. فالكبريـــاء هـــو الســـبب الـــذي أســـقط 
المـــاك وصّيـــره شـــيطاًنا، فكيـــف تنتصـــر عليه 
وأنـــت متكبـــر مثلـــه؟ أّمـــا إن أردت أن تهزمـــه 
فـــا يهزمه غير االتضاع.. فالشـــيطان يخشـــى 
ويخـــاف مـــن المتضـــع، ألن المتضـــع أقوى منه 
وفعـــل مـــا فشـــل هـــو فيـــه. ففـــي ذات مـــرة ظهر 
الشيطان للقديس أبو مقار الكبير معترًفا قائًا: 
]إنـــك تطرحنـــي علـــي األرض بقوة عظيمة، وأنا 
ال أســـتطيع أن أغلبـــك. ولكـــن انظـــر، هوذا كل 
عمـــل تعمله أنت أســـتطيع أنـــا أيًضا أن أعمله. 
أنـــت تصـــوم وأنـــا ال آكل أبـــًدا. أنـــت تســـهر، 
وأنـــا ال أنـــام مطلًقـــا. ولكـــن هنـــاك شـــيًئا واحـــًدا 
بـــه تغلبنـــي[، حينئـــذ قـــال لـــه القديـــس: ]وما هو 
هـــذا؟[، فقـــال له الشـــيطان: ]إنه تواضعك. ألنه 
مـــن أجـــل هـــذا ال أقـــدر عليـــك[، فبســـط القديس 

يديـــه للصـــاة، وحينئـــذ اختفى الشـــيطان.
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