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. َتْبَتِهـــُج  + »َفَرًحـــا َأْفـــَرُح ِبالـــرَّبِّ
)10:61 )إشـــعياء  ِبِإلِهـــي«  َنْفِســـي 

+ الحيـــــــــــــــاة تعلمـــــــــــك الحــــــــــب، 
والتجـــارب تعلمـــك َمـــْن تحـــب، والمواقـــف 

تعلمـــك َمـــْن يحبـــك.
مقابـــل،  بـــا  أعطيـــَت  كلمـــا   +

توقـــع. بـــا  ُرِزقـــَت  كلمـــات 
+ الحياة ال تعطي دروًسا مجانية 
ألحـــد. فحين أقـــول: الحياة علمتني، تأكد 

أنني دفعت الثمن. )نجيب محفوظ(.
فيـــه  تمـــارس  الـــذي  البيـــت   +
الدجاجـــة عمل الديـــك يؤول إلى الخراب.
+ البعـــض يريـــد منك وال يريدك، 
منـــك،  يريـــد  وال  أنـــت  يريـــدك  والبعـــض 
أشخاص يحبونك وقت فراغهم وأشخاص 

يتفرغـــون لمحبتـــك )نـــزار قباني(.
+ ال تحـــزن أيهـــا األســـد، فهـــذا 

القـــرون. أصحـــاب  زمـــان 
+ وردة واحـــدة إلنســـان على قيد 
الحيـــاة، أفضـــل من باقة كاملة على قبره.
+ كل شخص له حدود للصبر، 
ال تدفـــع النـــاس ألقصـــى حدودهـــم فقد ال 

تعجبـــك ردة فعلهم.
+ الشيطــــــــــــــان يغرينــــــــــــــا، ولكنه 

ال يجبرنـــا.
تضـــيء  كالشـــمعة  الصـــاة   +

ظلماتـــه. فـــي  اإلنســـان  قلـــب 
فـــا  بالحجـــارة  مليئـــة  الحيـــاة   +
تتعثّـــر بهـــا، بـــل اجمعهـــا وابـــِن بها ســـلًما 

تصعـــد بـــه نحـــو النجـــاح.
+ الحياة ال تصبح أســـهل. نحن 

مـــن نصبح أقوى.
يـــوم واحـــد مـــن القلـــق أكثـــر   +
العمـــل. مـــن  كامـــل  اســـبوع  مـــن  إرهاًقـــا 

+ ال أحد ســـواي يعلم أن حذائي 
يؤلمني )مثل إنجليزي(.

+ فـــي األوقـــات الســـعيدة، ســـّبح 
هللا. وفـــي األوقـــات الصعبـــة، ابحـــث عن 
الهادئـــة، صـــلِّ هلل.  هللا. وفـــي األوقـــات 
وفـــي األوقـــات المؤلمـــة، ثـــق بـــاهلل. وفـــي 

كل األوقـــات.. اشـــكر هللا.
+ بصمـــة اصبعـــك تثبت هويتك 
الشـــخصية، وبصمة لســـانك تثبت حصاد 

تربيتـــك ورقي اخاقك.
+ تعجبنـــي مصاحبـــة النـــــــــــــاس 
البســـيطة الذين ال يفتخرون بشـــيء ســـوى 
أخاقهم، وال يهمهم من هذه الدنيا ســـوى 

االبتســـامة والتواضع.
+ السياســـيون في العالم كالقرود 
في الغابة إذا تشـــاجروا افســـدوا الزرع وإذا 

تصالحوا أكلوا المحصول.
+ ســـألوا حكيًمـــا: لمـــاذا ال تنتقـــم 
مـــن الذيـــن يســـيئون إليـــك؟، رد ضاحـــًكا: 

إذا رفســـك حمـــار فهـــل ترفســـه؟!
+ ال تحاول أن تغير األشخاص. 

فقط أحبهم والحب هو ما يغيرنا.
+ الصريـــــــــــــح جـــــــــــــــــــًدا ليــــــــــــــــــس 

أصدقاء. لـــه 
ثاثـــة:  الغضـــــــــــب  مســـببات   +
الجوع، وقلة النوم، والتحدث مع األغبياء.

+ اقــــــــــرأ نفســـــــــــك جيــــــــــًدا، ثـــــــــــــم 
انتقد غيرك.

+ ابعــــــــــد عــــــــن الــــــــــذات، تعيش 
في ثبات.

+ مهمـــا كانـــت األحوال جيدة أو 
ســـيئة، ثق أنها ستتغير.

+ إذا زرعـــت األمانـــة فســـتخصد 
الثقة، وإذا زرعت التقديـــــــــــــــر فستحصـــــــــــد 
التقديــــــــــــــــــر، وإذا زرعــــــــــــــــت االجتهـــــــــــــــاد 

فســـتحصد النجاح.
وتذكــــــــــــــر  حـــــــــــــدودك  احفـــظ   +

اآلخريـــن. حريـــات 
+ الحيـــاة تصبـــح رائعة إذا تركك 

الناس وشأنك.
+ عايز راحة قول الصراحة.

+ لسعادتــــــــــك: اجعــــــــــــــل ثاثـــة 
أشـــخاص يبتســـمون يومًيا واشرب كميات 

كبيـــرة مـــن الماء.
+ فـــي كل صبـــاح: ابتســـم وكـــن 
ســـعيًدا فرًحـــا، ألجـــل كل األشـــياء الطيبة 

فـــي حياتك.
+ ال تثـــــــــق فـــي أي شـــئ تـــراه، 

حتـــى الملـــح يشـــبه الســـكر.
لشجاعـــــــــــــة  بحاجـــــــــــــة  نحـــن   +
الحـــــــــــــــــذف: حـــذف التفاصيل، حــــــــــــــذف 
الماضـــي، حـــــــــــــــــذف الرسائـــــــــــــل، حـــذف 
األرقـــام، حـــذف األصـــوات، وأيًضا حذف 

بعـــض األشـــخاص مـــن حياتنـــا.
+ األماكن ال تســـاوي شـــيًئا وهي 

خاليـــة من الحب.
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ويزور أرسة املتنيح 
األستاذ ماجد رياض

وقد زار قداســـة البابا مســـاء اليوم ذاته، أســـرة المرحوم األستاذ ماجد 
ريـــاض الديـــري، المستشـــار القانونـــي الســـابق للمتنيح قداســـة البابا شـــنوده 

الثالـــث بأمريـــكا، في زيـــارة افتقاد أبوي.

+ السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨م
تدشني كنيسة العائلة املقدسة 

باتلبورو ماساتشوسييت
قـــام قداســـة البابـــا بصـــاة القـــداس اإللهـــي يـــوم الســـبت 1٥ ســـبتمبر 
٢01٨م، بكنيســـة العائلـــة المقدســـة باتلبـــورو ماساتشوســـيتي، وقـــام أيًضـــا 
بتدشـــين مذابـــح وأيقونـــات الكنيســـة والتـــي تتبـــع إيبارشـــية نيويـــورك ونيـــو 
إنجانـــد، وقـــد شـــارك بحضـــور القـــداس اإللهـــي آبـــاء الكنيســـة الســـريانية 
بالمدينـــة. وقـــد أزاح قداســـة البابـــا الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة لتدشـــين 
الكنيســـة، وقـــام بتعميـــد ســـبعة أطفـــال، وألقى عظـــة بعنوان “مثـــل العذارى 

الحكيمـــات والعـــذارى الجاهـــات«.

حاكم ماساتشوسيتس يصدر 
وثيقة ترحيب بقداسة ابلابا

أصـــدر حاكـــم مدينة ماساتشـــو، تشـــارلز بيكر، وثيقة ترحيب بقداســـة 
البابـــا بمناســـبة زيـــارة قداســـته للمدينة. كما أصدر عمـــدة بلدة اتلبورو باول 

هيـــرو شـــهادة مماثلة ترحيًبا بقداســـة البابا أيًضا.

يف كنيسة العذراء واملالك 
بكونيتيكت

وفـــي اليـــوم ذاتـــه، زار قداســـة البابـــا كنيســـة الســـيدة العـــذراء والماك 
ميخائيل بكونيتيكت، نيويورك، وكان في انتظار قداســـته أعداد كبيرة من 
شـــعب الكنيســـة، ولفيف من ممثلي الطوائف المســـيحية. وألقى قداسة البابا 
كلمـــة للشـــعب بعنـــوان »فضيلـــة المـــودة األخويـــة«، ووزع هدايـــا تذكاريـــة 

على مســـتقبليه مـــن الضيوف.

يف كنيسة الشهيدين أيب سيفني 
ومار مينا بواي الند

وفي نفس اليوم، زار قداسته كنيسة الشهيدين فيلوباتير مرقوريوس 
ومـــار مينـــا العجايبـــي بـــواي النـــد. وهنـــاك عقد قداســـة البابـــا اجتماًعا مع 
كهنـــة ومجلـــس كنائـــس نيـــو إنجانـــد وعددهـــم ســـبع كنائس. ومـــن المقرر 
ص  أن يتـــم بنـــاء مركـــز خدمـــات بالكنيســـة يضـــم ٤ مبـــاٍن، أحدها ســـُيخصَّ
كحضانـــة وفصـــول مـــدارس األحـــد، والثانـــي بـــه قاعـــة مؤتمـــرات وعـــدة 

مكاتـــب إداريـــة، والثالـــث لخدمة الشـــباب، والرابع كنيســـة.

غـــادر القاهـــرة صبـــاح يـــوم الخميـــس ١٣ ســـبتمبر ٢٠١٨م، 
متوجًهـــا إلـــى الواليات المتحدة األمريكية، قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي فـــي رحلـــة رعويـــة جديـــدة إليبارشـــياتنا وكنائســـنا هنـــاك، 
تســـتغرق عـــدة أســـابيع، وهـــي زيـــارة مؤجلة مـــن العـــام الماضي.

يرافـــق قداســـة البابـــا وفد يتكـــون من صاحبـــي النيافـــة: األنبا 
دوماديـــوس أســـقف ٦ أكتوبر وأوســـيم، واألنبا ماركوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، والقس آنجيلوس إســـحق 
والقـــس أمونيـــوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا. كما رافق قداســـة 
البابـــا في ســـفره مـــن القاهـــرة نيافة األنبـــا دافيد أســـقف نيويورك.

+ الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨م

قداسة ابلابا يصل نيويورك
وصـــل قداســـة البابـــا إلـــى مطـــار JFK الدولـــي بنيويـــورك فـــي بدايـــة 
جولتـــه الرعويـــة بالواليـــات المتحـــدة األمريكية. كان في اســـتقبال قداســـته: 
ســـعادة الســـفير ياســـر رضـــا ســـفير مصـــر فـــي واشـــنطن، والقنصـــل العـــام 
هشـــام النقيـــب فـــي نيويـــورك، ونائب القنصل هاني ناجي، والســـيد الســـفير 
محمد إدريس مندوب مصر باألمم المتحدة. ومن أحبار الكنيسة أصحاب 
ميصائيـــل  واألنبـــا  آنچلـــوس،  لـــوس  مطـــران  ســـيرابيون  األنبـــا  النيافـــة: 
األســـقف  اإلريتـــري  مكاريـــوس  واألنبـــا  إنجلتـــرا،   – برمنجهـــام  أســـقف 
العـــام بأمريـــكا، واألنبـــا صرابامـــون أســـقف عطبـــرة وأمدرمـــان، واألنبـــا 
يوســـف أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة، واألنبـــا مايـــكل األســـقف العـــام 
لكنائـــس فيرچينيـــا، واألنبـــا مينا أســـقف مسيســـاجا وفانكوفر وغـــرب كندا، 
واألنبـــا يوســـف أســـقف پوليفيـــا، واألنبا كاراس أســـقف بنســـلفانيا ودياوير 
وميرياند ووســـت فيرچينيا، واألنبا بيتر أســـقف ســـاوث ونورث كارولينا 
وكنتاكي، واألنبا ســـارافيم أســـقف أوهايو وميتشـــجان وإنديانا. ولفيف من 

اآلبـــاء الكهنة.
بســـدرجروف  البابـــوي  المقـــر  إلـــى  توجـــه  قداســـته  وصـــول  وفـــور 
بنيوجيرســـي، وكان عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة أمريـــكا وكنـــدا فـــي اســـتقباله 

باأللحـــان. الشمامســـة  خـــورس  اســـتقبله  وقـــد  البابـــوي،  بالمقـــر 
ثم قام قداســـته بصاة الشـــكر مع كلمة شـــكر لجموع اآلباء والشـــعب 
الحاضرين. ثم راحة قصيرة ليعقد اجتماعات حول المشـــروع الجديد في 

المقر البابوي وبناء كنيســـة جديدة.

+ الجمعة ١٤ سبتمبر ٢٠١٨م

يف كنيسة امللكة هيالنة 
والقديسة أناسيمون بكويزن

قـــام قداســـة البابـــا بزيـــارة كنيســـة الملكـــة هيانـــة والقديســـة أناســـيمون 
بكوينـــز بنيويـــورك يـــوم الجمعـــة 1٤ ســـبتمبر ٢01٨م، حيـــث قـــام قداســـته 
بصـــاة القـــداس اإللهـــي بالكنيســـة وخالـــه قـــام بتدشـــين مذابـــح الكنيســـة 
ومعموديـــة علـــى اســـم القديـــس يوحنـــا المعمـــدان والفســـقية بالكنيســـة ذاتها، 
وألقى قداســـته عظة القداس اإللهي بعنوان »الرياء آَفة روحية، والمعايير 
األربعة لمحاربتها«، وفي محادثته مع الشـــعب أشـــاد قداســـته بالكنيســـة أن 

لهـــا زمـــن وهي مـــن أوائـــل الكنائـــس بنيويورك.
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يزور كنيسة مار مرقس بروشسرت
وفي المســـاء، زار قداســـته كنيســـة الشـــهيد مار مرقس الرســـول بويســـت 
هنريتا، روتشستر، نيويورك. والتقى شعب الكنيسة، وألقى عليهم كلمة روحية 
بعنوان »خمس جواهر فى حياتنا المسيحة«، وأجاب على أسئلة الحاضرين.

+ الثالثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٨م
تدشني كنيسة السيدة العذراء 
ومار مينا بساركيوس، نيويورك

قـــام قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 1٨ ســـبتمبر ٢01٨م، بتدشـــين 
مذابـــح وأيقونـــات كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينـــا بســـاركيوس، 
نيويـــورك. وقـــد أهـــدى قداســـة البابا جـــاري بترفيلد عمدة نورث ســـيراكيوز 
أيقونـــة العائلـــة المقدســـة، أثنـــاء حضـــور األخيـــر صلـــوات تدشـــين الكنيســـة، 
كمـــا قـــّدم قداســـته هدايا تذكارية للســـيدة باري جيوانـــدر مندوب محافظ بلدية 
ســـاركيوس، والســـيد ألتوســـكي عمـــدة بلديـــة كاي، والســـيد دكتـــور جـــاري 
ميللـــر راعـــي الكنيســـة المعمدانية بنـــورث ســـيراكيوز، واألب إيلياس كاهن 
كنيســـة القديـــس إيليـــاس للـــروم األرثوذكـــس بســـاركيوس، والذيـــن حضـــروا 
جميًعا للترحيب بقداسة البابا. وقد ألقى قداسة البابا عظة بعنوان »تعريف 

اإلنســـان المسيحي«.

+ األربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨م
تدشني كنيسة العذراء ومار جرجس، 

أبلاين
وفي صباح يوم األربعاء 19 ســـبتمبر ٢01٨م، قام قداســـته بتدشـــين 
مذابـــح وأيقونـــات ومعموديـــة كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مار جرجس 
بأولباني. وقد تم تســـمية مذابح الكنيســـة على أســـماء القديســـة العذراء مريم 
والشـــهيد مـــار مرقـــس الرســـول والشـــهيد مـــار جرجـــس. وخـــال صلـــوات 
القـــداس اإللهـــي، ألقـــى قداســـة البابـــا عظة بعنـــوان »وعود هللا لنا فى الســـنة 
القبطيـــة الجديـــدة«. وقـــّدم قداســـة البابـــا هديـــة تذكاريـــة ألســـقف الكنيســـة 
الكاثوليكية، أثناء حضوره للترحيب بقداســـة البابا بكنيســـة الســـيدة العذراء 

والشـــهيد مـــار جرجـــس بأولباني.

قداسة ابلابا يصل ستاتن آيالند
وقـــد وصـــل قداســـة البابـــا ومرافقوه مســـاء يـــوم األربعاء 19 ســـبتمبر 
٢01٨م، إلـــى مقـــر مطرانيـــة نيويـــورك ونيوإنجاند بســـتاتن آياند، وعقد 
قداســـته لقاًء مع كهنة اإليبارشـــية وأسرهم، بمقر المطرانية، وألقى قداسته 

عظـــة بعنـــوان »روح األبوة ومعطاتها«.

+ الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨م
رئيس أساقفة نيويورك 

يستقبل قداسة ابلابا
للكنيســـة  نيويـــورك  أســـاقفة  رئيـــس  دولـــن  الكاردينـــال  اســـتقبل 
الكاثوليكية، بمقره، قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني. وأثناء الزيارة 
عـــرض الكاردينـــال علـــى قداســـة البابـــا صـــورة لشـــهداء ليبيـــا مرســـومة 
بالفـــن القبطـــي يحتفـــظ بهـــا فـــي مقـــره الشـــخصي. وقـــد أهـــداه قداســـة البابا 
صـــورة للســـيدة العـــذراء )ثيئوتوكـــوس( مرســـومة بالفـــن القبطـــي أيًضـــا. 
قـــدره مليـــون دوالر  وقـــد أعلـــن الكاردينـــال دولـــن عـــن منـــح تخفيـــض 
مـــن ثمـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ومارمرقـــس الرســـول بمنهاتـــن التي تم 

شـــراؤها مـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة، عقـــب لقائـــه بقداســـة البابـــا.

يف كنيسة القديس مار مرقس الرسول ببوسطن 
أقدم كنائسنا بوالية ماساتشوستس

ثم توجه قداســـة البابا ومرافقوه لكنيســـة القديس مار مرقس الرســـول 
ببوســـطن، وهـــي أقـــدم كنيســـة قبطيـــة بواليـــة ماساتشوســـتس، حيـــث افتتـــح 
مبنـــى مـــدارس األحـــد بالكنيســـة، وُأقيـــم حفل كبير نظمته الكنيســـة بمناســـبة 
االفتتـــاح حضـــره قداســـة البابـــا والوفـــد المرافق وعـــدد من أحبار الكنيســـة، 
وقـــام قداســـته بتكريـــم القمـــص موســـى الجوهـــري كاهـــن الكنيســـة، وعـــدد 
مـــن الشـــخصيات بمنطقـــة نيـــو إنجانـــد. وخـــال الحفـــل قدم فريـــق كورال 
كل كنائـــس نيـــو إنجانـــد عـــدًدا مـــن التســـابيح والترانيـــم باللغتيـــن العربيـــة 
واإلنجليزيـــة بـــأداء متميـــز نال استحســـان قداســـة البابا والحاضريـــن. وُقِدم 
عـــرض عـــن تاريـــخ خدمـــة مـــدارس األحـــد لكنائـــس نيـــو أنجانـــد ورؤيتهم 
المســـتقبلية فـــى عمـــل مركـــز متكامـــل للمنطقـــة. وقـــد أشـــاد قداســـة البابـــا 
بالعـــروض وفكـــرة وجـــود المركـــز، وألقـــى قداســـته كلمـــة بالحفـــل بعنـــوان 
»خمســـة عناصـــر لتعيـــش حيـــاة القداســـة والســـعادة والنجـــاح«. وقـــّدم كهنة 

وشـــعب واليـــة ماساتشوســـتس عصـــا الرعايـــة هديـــة لقداســـة البابا.

+ األحد ١٦ سبتمبر ٢٠١٨م

قداسة ابلابا يدشن كنيسة العذراء 
ومارمينا بسرياكيوز

مذابـــح  ٢01٨م،  ســـبتمبر   16 األحـــد  يـــوم  البابـــا،  قداســـة  دشـــن 
وأيقونات كنيســـة الســـيدة العذراء مريم والشـــهيد مار مينا العجائبي بســـانت 
كرانســـتون، رود آيانـــد. والمذابـــح التـــي تم تدشـــينها هي: المذبح األوســـط 
علـــى اســـم القديســـة العـــذراء مريـــم والقديـــس مـــار مينـــا العجائبـــي، ومذبـــح 
علـــى اســـم المـــاك ميخائيـــل والمائكـــة والســـمائيين، ومذبـــح علـــى اســـم 
الشـــهيد مار جرجس وجميع القديســـين، ومذبح على اســـم القديســـة العذراء 
مريـــم والقديـــس يوســـف النجـــار، والمذبـــح األخيـــر على اســـم القديـــس البابا 
كيرلـــس الســـادس. كمـــا تـــم تدشـــين أيقونـــات الكنيســـة والمعموديـــة الخاصة 
بهـــا علـــى اســـم القديس يوحنا المعمـــدان. وقام قداســـته بتعميد بعض أطفال 
الكنيســـة عقـــب صلـــوات التدشـــين. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس 
بعنـــوان »اطلـــب ملكـــوت الســـموات واحتـــرس مـــن خطيـــة تبريـــر الـــذات، 

صـــلِّ باســـتمرار واطلـــب الحكمـــة«.
وفـــي الختـــام قـــّدم قداســـة البابـــا أيقونـــة قبطيـــة هديـــة لعمـــدة ســـانت 
كرانســـتون، ومـــن جانبـــه قـــّدم عمـــدة المدينـــة مفتاحهـــا هديـــة لقداســـة البابا. 
وأيًضـــا قـــد قـــّدم القمـــص مرقـــس جرجس هدية تذكارية لقداســـة البابا باســـم 

الكنيســـة. كهنة 

+ االثنين ١٧ سبتمبر ٢٠١٨م

تدشني كنيسة العذراء واألنبا موىس 
بتانوندا - بافالو

في صباح يوم االثنين 17 سبتمبر ٢01٨م، دشن قداسة البابا كنيسة 
جديـــدة خـــال جولتـــه الرعويـــة الحالية بالواليـــات المتحـــدة األمريكية، هي 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبا موســـى األســـود بتانونـــدا نيويورك. 
وخـــال القـــداس اإللهـــي، رســـم قداســـة البابـــا القـــس مـــارك اســـكندر كاهـــن 
الكنيســـة قمًصا، كما ألقى قداســـته عظة بعنوان »ثاثية جذور اإليمان في 
يـــوم 7 تـــوت«. وقـــّدم قداســـته هديـــة تذكارية للســـيد نكرســـن قاضـــي مدينة 
نـــورث تاناوانـــدا، بافالـــو، وأيقونة العائلة المقدســـة هدية للســـيد بابس عمدة 

مدينـــه تاناوندا.
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مـــارك حنـــا، قمًصـــا، وألقى عظة القداس اإللهي عن َمَثل »أليســـت خمســـة 
عصافير تباع بفلســـين؟«.

وضع حجر أساس املقر ابلابوي
جبنويب نيوچرييس

وضع قداســـة البابا يوم الجمعة ٢1 ســـبتمبر، حجر األســـاس لمشروع 
المقـــر البابـــوي الجديـــد بســـاوث نيوچيرســـي، كمـــا تفقـــد قداســـته األعمـــال 
اإلنشـــائية بكنيســـة الســـيدة العـــذراء واألميـــر تـــادرس الشـــطبي، التي يجري 
بناؤهـــا بالمقـــر الجديـــد. وقال قداســـته: »مشـــروع كبير وطمـــوح، لكن نحن 
نؤمـــن أن يـــد هللا تصنـــع كل شـــيء، ودائًمـــا أذكـــر العبـــارة التـــي كان يقولها 
البابا شـــنوده: عندما توجد النّية هللا يعطى اإلمكانية«. وأضاف: »ونشـــكر 
هللا فـــي تجمعنـــا اليـــوم، اآلبـــاء األســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام واألراخنة 
والمهندســـين والضيـــوف والســـيدات والســـادة، كلنـــا نشـــهد هـــذا األمـــر الذي 
بـــدأ ونحـــن واثقيـــن أنـــه فـــي ظـــرف وقت محـــدود ربنا ســـيتمجد، ألننا نؤمن 
أن كل المشـــروعات الكنســـية تكون من الســـماء على األرض. ربنا يبارك 
هـــذا التعـــب الجميـــل ويعـــوض تعب كل المهندســـين الذين فكـــروا وخططوا 

ورســـموا وقدمـــوا لنـــا هذا الفكـــر الجميل«.

قداسة ابلابا يزور مدرسة سانت ماري 
بساوث ريفر

وفـــي اليـــوم ذاتـــه زار قداســـة البابـــا مجمـــع مـــدارس ســـانت مـــاري 
بســـاوث ريفر التابع لكنيســـة الســـيدة العذراء بإيســـت برونزويك. وحرص 
قداســـته على أن يحكي لألطفال إحدى القصص الشـــيقة الخاصة باألطفال 
والتـــي يتميـــز فـــي ســـردها. كمـــا حدثهـــم عـــن مئويـــة مـــدارس األحـــد، التـــي 
تحتفـــل بهـــا الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية خـــال عـــام ٢01٨م، وحكـــى 
لهـــم عـــن مؤسســـها القديـــس حبيـــب جرجس. وفـــي نهاية اللقـــاء التقط معهم 
بعـــض الصـــور التذكاريـــة ونـــزل وســـطهم وأعطـــى فرصـــة كبيـــرة اللتقاط 

عـــدة صـــور معه.

+ السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨م
تدشني كنيسة مارمينا وابلابا كريلس 

بهومديل
دشـــن قداســـة البابا تواضروس الثاني صباح يوم الســـبت ٢٢ سبتمبر 
٢01٨م، مذابح وأيقونات كنيســـة الشـــهيد مار مينا بهومديل، نيوچيرســـي. 
والمذابح المدشـــنة على أســـماء: الشـــهيد مار مينا والبابا كيرلس الســـادس، 
الشـــهيد مـــار جرجـــس وكل الشـــهداء، مريـــم العـــذراء وكل البتولييـــن. كمـــا 
دشـــن قداســـته معمودية الكنيســـة ذاتها على اســـم يوحنا المعمدان. وقد ألقى 
قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهي بعنـــوان »محطات الرحلة إلـــى المذبح: 

المخـــدع، المنجلية، والمذبح«.

بعد ذلك عقد قداسته لقاًء مع شعب كنيسة الشهيد مار مينا بهومديل، 
نيوچيرســـي شـــارك فيـــه حوالـــي ٥70 مـــن الشـــباب القبطـــي مـــن الجيـــل 
الثانـــي والثالـــث ممن يتكلمون باإلنجليزية. وقد ألقى قداســـته كلمة للشـــباب 
القبطـــي عـــن )الكنيســـة مصنـــع التغيير(، وأجاب على أســـئلة الشـــباب. كما 
تضمن االجتماع عرًضا عن تاريخ كنيســـة مارمينا هومديل، وتحدثت د. 
مريـــم زاخـــر عـــن ملتقـــى الشـــباب العالمـــي )Back to Roots( الذي أقيم 

بمصـــر الشـــهر الماضـــي وتأثيراته فيمن شـــاركوا فيه من الشـــباب.

قداسة ابلابا يزور كنيسة العذراء 
ومار مرقس، مانهاتن

بعـــد ذلـــك زار قداســـة البابـــا كنيســـة الســـيدة العـــذراء ومـــار مرقـــس 
الكنيســـة  مـــن  يجـــرى شـــراؤها  التـــي  الكنيســـة  بمنهاتـــن، وهـــي  الرســـول 
الكاثوليكيـــة، وقـــد صلـــى قداســـته صاة الشـــكر. وقد اجتمع أطفال الكنيســـة 

حـــول قداســـة البابـــا وقدمـــوا لـــه هديـــة تذكاريـــة.

ويزور القنصلية املرصية بنيويورك
الخميـــس ٢0 ســـبتمبر  يـــوم  الثانـــي  البابـــا تواضـــروس  زار قداســـة 
٢01٨م، مقـــر القنصليـــة المصريـــة بنيويورك. وكان في اســـتقبال قداســـته 
الســـفير ياســـر رضا الســـفير المصري بواشـــنطن، والدكتور هشـــام النقيب 
القنصـــل العـــام المصـــري بنيويـــورك، والســـفير محمد إدريس ســـفير مصر 
لـــدى األمـــم المتحـــدة، والســـفير ماجـــد عبـــد العزيـــز مديـــر مكتـــب الجامعـــة 
العربيـــة باألمـــم المتحـــدة، وهاني ناجـــي الوزير المفـــوض بالقنصلية. وقّدم 

قداســـة البابـــا هديـــة تذكاريـــة للقنصـــل المصـــري الســـفير هشـــام النقيب.

يف كنيسة املالك ومار مينا باستاتن آيالند 
وفي المســـاء، اســـتقبل شعب كنيســـة رئيس المائكة ميخائيل والشهيد 
مـــار مينـــا باســـتاتن آيانـــد، نيويورك، قداســـة البابا باأللحـــان، وقدم كورال 
أطفـــال الكنيســـة مجموعـــة مـــن األلحـــان باللغـــة القبطيـــة، تاه كـــورال آخر 
رتـــل ترانيـــم باللغـــة اإلنجليزيـــة، وقد أجاد الفريقان بشـــكل الفت، مما جعل 
قداســـة البابا يقول: »أنا حالًيا مطمئن على مســـتقبل الخدمة في المهجر«. 
ووزع قداســـته عليهـــم بعـــض الهدايـــا، وكذلـــك قدم هدايـــا تذكارية للضيوف 
الذيـــن أتـــوا للترحيـــب بقداســـته. كمـــا أهدى قداســـته نيافة األنبا دافيد أســـقف 
نيويـــورك ونيوإنجانـــد أيقونـــة للشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلـــس 
وصليـــب يـــد تقديـــًرا لمحبتـــه التـــي لمســـها قداســـة البابـــا طـــوال األســـبوع 
الســـابق، على حد تعبير قداســـته. ومن جانبه قدم نيافة األنبا دافيد عرًضا 
ألعمـــال قداســـة البابـــا الرعويـــة بإيبارشـــية نيويـــورك ونيوإنجانـــد خـــال 
األســـبوع الســـابق، ثم أجاب قداســـة البابا على أســـئلة الشـــعب، وألقى عظة 
بعنـــوان »محبـــة هللا لنـــا وصـــور تقديمهـــا لآلخريـــن«. حضـــر اللقـــاء إلـــى 
جانـــب نيافـــة األنبـــا دافيـــد صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، 
واألنبـــا بيتـــر أســـقف نـــورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، وأعضـــاء الوفد 
المرافـــق لقداســـة البابـــا، وهـــم صاحبـــا النيافـــة األنبـــا دوماديـــوس واألنبـــا 
ماركـــوس، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق، والقـــس أمونيـــوس عـــادل ســـكرتيرا 
قداســـة البابـــا. وخـــال لقـــاء قداســـته مـــع الشـــعب، رّحـــب باســـم الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية بأمريـــكا بزيـــارة الرئيس عبد الفتاح السيســـي، الذي 

كان فـــي زيـــارة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي ذلـــك الوقت.

+ الجمعة ٢١ سبتمبر ٢٠١٨م
تدشني كنيسة السيدة العذراء، 

إيست برونزويك
دشـــن قداســـة البابا صباح يوم الجمعة ٢1 ســـبتمبر ٢01٨م، كنيســـة 
الســـيدة العذراء مريم، إيســـت برونزويك، نيوچيرســـي. وقد دشـــن مذبحي 
الكنيســـة األول علـــى اســـم العـــذراء مريـــم، والثانـــي علـــى اســـم مـــار مرقس 
الرســـول. وخـــال القـــداس اإللهـــي، رســـم قداســـته أحد كهنة الكنيســـة القس 
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ألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة عـــن الخدمـــة ثـــم أجاب علـــى عدد من أســـئلتهم. 
وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة على الخـــدام والخادمات بعنوان »دســـتور الخدمة 

ومبادئهـــا الســـبع وأجنحـــة الحيـــاة الروحية«. 

+ االثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨م

رسامة مخسة قمامصة 
لكنائس نيوچرييس

وفـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن ٢٤ ســـبتمبر ٢01٨م، صلـــى قداســـة البابا 
القداس اإللهي بكنيســـة مار مرقس الرســـول، ويســـت ســـيت، نيوچيرســـي، 
وخالـــه رســـم خمســـة مـــن كهنـــة كنائـــس نيوچيرســـي فـــي رتبـــة القمصيـــة، 
وهـــم: )1( القمـــص رويـــس، كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبـــا أنطونيـــوس، 
ميلواكـــي، وسكنســـن. )٢( القمـــص أرســـانيوس، كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
واألنبـــا شـــنوده واألنبـــا تومـــاس، هملتـــون. )3( القمـــص مرقـــس، كنيســـة 
العـــذراء  كنيســـة  رافائيـــل،  القمـــص   )٤( ســـيتي.  چيرســـي  مارمرقـــس، 
والمـــاك رافائيـــل أولـــد بريـــدج. )٥( القمـــص مـــكاري، كنيســـة العـــذراء 
واألميـــر تـــادرس منطقـــة ســـاوث برونزويـــك. وعقب القـــداس اإللهي افتتح 
قداســـة البابـــا مبنـــى الخدمـــات التابـــع للكنيســـة ذاتهـــا، كمـــا غـــرس قداســـته 

شـــجرة فـــي أرض الكنيســـة تخليـــًدا للزيـــارة.

قداسة ابلابا يستقبل 
قيادات چرييس سييت

كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي اليـــوم ذاتـــه، أثنـــاء 
زيارتـــه لكنيســـة مارمرقـــس الرســـول، چيرســـي ســـيتي، عدًدا مـــن القيادات 
المحليـــة لچيرســـي ســـيتي، وهـــم: عمـــدة جيرســـي ســـيتي، ســـتيف فـــوالب. 
رئيـــس المجلـــس، روالنـــدو الفـــارو. عضـــو المجلـــس، ميـــرا برينـــز اريـــي. 
فري هولدر بيل ادييا. رئيس الشـــرطة مايكل كيلي. نائب رئيس الشـــرطة 
مـــارك ميليـــر. نائـــب رئيـــس الشـــرطة مايـــك كينـــي. نائـــب رئيـــس الشـــرطة 
ايلياس فوســـتوس. كابتن إد ناســـتور. عضو مجلس اســـبق تشـــيكو. عضوة 
مجلـــس منطقـــة A دينيـــس ريدلـــي. عضو مجلس جيميس ســـليمان. وقد قدم 

لهم قداســـته بعـــض الهدايـــا التذكارية

+ األحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨م

تدشني كنيسة املالك ميخائيل 
بهوويل، نيوچرييس

دشـــن قداســـة البابا تواضروس الثاني صباح يوم األحد ٢3 ســـبتمبر 
٢01٨م، مذابـــح وأيقونـــات كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بهوويـــل، 
نيوچيرســـي. والمذابـــح المدشـــنة ثاثـــة: المذبـــح الرئيســـي على اســـم رئيس 
المائكـــة ميخائيـــل، المذبـــح الثانـــي علـــى اســـم اآلبـــاء البطاركـــة األوائـــل 
إبراهيـــم وإســـحق ويعقـــوب، والمذبـــح الثالـــث علـــى اســـم الشـــهيد فيلوباتيـــر 
مرقوريوس. كما دشـــن قداســـته مذبح الكنيســـة الملحقة على اســـم القديســـة 
مريـــم العـــذراء، وتـــم تدشـــين معموديـــة الكنيســـة ذاتهـــا علـــى اســـم القديـــس 
يوحنا المعمدان، وقد قام قداســـته بتعميد بعض األطفال بمعمودية الكنيســـة 

عقب تدشـــينها.

سيامة اكهنني جديدين 
ورسامة قمص لكنيسة املالك هوويل

وقـــام قداســـته فـــي اليـــوم ذاتـــه بســـيامة اثنيـــن مـــن شمامســـة الكنيســـة 
كاهنيـــن، همـــا القـــس أغســـطينوس والقس ســـوريال، وكذلك منـــح القمصية 
لكاهن الكنيســـة القس إســـحق. وقد قدم قداســـة البابا أربعة نصائح للكاهنين 
الجديديـــن وهـــي: ضـــرورة االفتقـــاد، والتحلـــي بـــروح األبـــوة، واالتضـــاع 
وأخيـــًرا حفـــظ ســـام الكنيســـة. وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة القـــداس اإللهـــي 
بعنوان »ثاثة أنواع من المحبة: محبة النفس، محبة هللا، محبة البشـــر«.

وعلى هامش الزيارة رحب قداسة البابا بالضيوف الرسميين وممثلي 
الطوائف المسيحية الذين جاءوا إلى كنيسة رئيس المائكة ميخائيل بهوويل 
للترحيـــب بقداســـته. كمـــا كـــرم قداســـته المهنـــدس شـــريف الفـــار والمهنـــدس 
نبيـــل موســـى اللذيـــن أشـــرفا علـــى عمليـــة إنشـــاءات الكنيســـة. وقـــدم قداســـته 
هدايـــا تذكاريـــة للضيـــوف، وهـــم: األب ســـام مـــن الكنيســـة الســـريانية، األب 
فنســـنت يوك، عضو الكونجرس كريس ســـميث، القاضي فنســـنت لب لون، 

المستشـــارة  أفلـــن أودرنيل.

يف كنيسة العذراء وابلابا أثناسيوس 
يف هيلز - نيوچرييس

زار قداســـته بعـــد ذلـــك كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس أثناســـيوس 
الرســـولي فـــي هيلـــز بوروتاونشـــيب. واجتمع قداســـته بخدام الكنيســـة حيث 
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رسامة قمص وشمامسة 
وتدشني معموديتني بإيبارشية سمالوط

فـــي يـــوم األحـــد 9 ســـبتمبر ٢01٨م، بقريـــة التوفيقيـــة التابعة 
إليبارشـــية ســـمالوط، قام نيافة األنبا بفنوتيوس مطران اإليبارشـــية 
برســـامة القـــس أبـــرآم مســـعود كاهن كنيســـة القرســـة قمًصـــا، وذلك 
في ذكرى مرور أربعين ســـنة على استشـــهاد كاهن التوفيقية القس 
غبريـــال عبـــد المتجلـــي حنـــا واثنيـــن مـــن أهـــل القريـــة، هما الســـيدة 
حنينـــة ناشـــد قلينـــي والطفل بـــدار نجيب رفله. كما تم خال القداس 

تدشـــين معموديـــة جديـــدة وأواني المذبح.
وقـــد قـــام نيافتـــه فـــي اليوم التالي بتدشـــين معموديـــة جديدة في 
كاتدرائيـــة شـــهداء اإليمـــان بقريـــة الشـــهداء، ورســـم كذلـــك 30 مـــن 
أبنـــاء كنيســـتي مـــار جرجـــس بقريـــة حســـن باشـــا ومـــار مينـــا الجبل 

الغربـــي فـــي رتبة أغنســـطس.
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس، والقمـــص أبـــرآم، 

اإليبارشـــية وشـــعبها. كهنـــة  ومجمـــع 

رسامة قمامصة بإيبارشية دشنا

فـــي يـــوم االثنيـــن 30 يوليـــو ٢01٨م، قـــام نيافـــة األنبـــا تـــكا 
أســـقف دشـــنا وتوابعهـــا، برســـامة )1( القس يوليـــوس حنس، كاهن 
كنيســـة األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بقريـــة أبـــو ديـــاب غـــرب، 
قمًصـــا. كمـــا قـــام نيافتـــه يوم األحد ٥ أغســـطس ٢01٨م، برســـامة 
ثاثـــة آبـــاء قمامصـــة هـــم: )٢( القمص باخوم عادل، كاهن كنيســـة 
مـــار جرجـــس بقرية الرحمانية. )3( القمص مكاري حلمي، كاهن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقريـــة الرحمانية. )٤( القمـــص بوال نادر، 
كاهـــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بقرية الرحمانيـــة. خالص 
التهانـــي لنيافـــة األنبا تكا، واآلبـــاء القمامصة الجدد، ومجمع كهنة 

اإليبارشـــية وشعبها.

شهـــــــــــــدت مطرانيـــــــــــــــــــــة المنيــــــــــــــــــــــا 
وأبوقرقاص، االحتفال بمرور أربعيـــــن 
يوًمـــا على نياحة مثلـــث الرحمات األنبا 
أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص، فقد ًأقيم مساء يوم الجمعة 
1٤ سبتمبر ٢01٨م، حفل تابين لنيافته، في دار المطرانية، حيث 
قـــدم الكـــورال بعـــض الترانيـــم المناســـبة، كما تكلم ســـبعة مـــن اآلباء 
كهنـــة اإليبارشـــية عـــن فضائـــل المتنيـــح وذكرياتهـــم معـــه، كمـــا قـــدم 
فريـــق التمثيـــل »اســـكتش« عبـــارة عـــن تخيـــل اســـتقبال نيافتـــه فـــي 
الســـماء، وُاخُتتـــم الحفـــل بكلمـــة مـــن نيافـــة األنبا مكاريوس األســـقف 
العـــام، عـــن دور األنبـــا أرســـانيوس فـــي المنيـــا وفـــي ديـــر البرموس 

وإبـــان فتـــرة التحفظ، وعـــن مآثره.
وفـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي، الســـبت 1٥ ســـبتمبر، ُأقيـــم القـــداس 
اإللهـــي بكنيســـة الشـــهيد األميـــر تـــادرس بالمنيـــا، حيـــث شـــارك فيـــه 
ثاثـــة عشـــر مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة هـــم أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، واألنبـــا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، 
واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان، واألنبـــا ديمتريوس 
أســـقف ملـــوي، واألنبـــا أغابيـــوس أســـقف ديـــر مـــواس، واألنبا بيمن 
واألنبـــا  أســـيوط،  أســـقف  يوأنـــس  واألنبـــا  وقـــوص،  نقـــادة  أســـقف 
رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهـــرة، واألنبا جورجيوس 
أســـقف مطـــاي، واألنبـــا مكاريوس األســـقف العـــام والنائـــب البابوي 
لإليبارشـــية، واألنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، واألنبـــا بيجـــول 
أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق، واألنبـــا جيوفانـــي أســـقف المجـــر 
ووســـط أوروبـــا. كمـــا حضـــر القـــداس اإللهـــي األنبـــا بطـــرس فهيـــم 
مطـــران الكاثوليـــك بالمنيـــا، كذلـــك أرســـل بعض من أحبار الكنيســـة 
مـــن ينـــوب عنهـــم مثـــل أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بفنوتيـــوس مطران 
ســـمالوط، األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم، واألنبـــا باســـيليوس أســـقف 
بنـــي  أســـقف  أثناســـيوس  واألنبـــا  األنبـــا صموئيـــل،  ديـــر  ورئيـــس 
مـــزار، واألنبـــا أغاثـــون أســـقف مغاغـــة، واألنبـــا كاراس األســـقف 
العـــام بالمحلـــة. كذلك القمص مرقـــس الصموئيلي عن منطقة وادي 
الريـــان، والراهـــب أباكيـــر مـــن ديـــر العـــذراء بالحواوويـــش. كمـــا 
حضـــر بعـــض ن مكرســـات أســـقفية الشـــباب وإيبارشـــيتي المنوفيـــة 
وملـــوي. كمـــا شـــارك فـــي القـــداس اإللهـــي مئـــات مـــن اآلبـــاء الكهنة 
ســـواء مجمع كهنة اإليبارشـــية أو كهنة من اإليبارشـــيات األخرى، 

واآلالف مـــن أفـــراد الشـــعب. 
وبعـــد أن قـــدم نيافـــة األنبـــا مكاريوس الشـــكر لقداســـة البابا األنبا 
تاوضـــروس الثانـــي لتفضلـــه بالمجـــيء لتـــرأس صـــاة الجنـــاز، مما 
لـــه األثـــر الكبيـــر فـــي تعزيـــة الجميـــع، وكان تكريًمـــا كبيـــًرا  كان 
للمتنيـــح؛ قـــدم الشـــكر لجميـــع المشـــاركين مـــن اآلبـــاء والمكرســـين 
وأفـــراد الشـــعب، وبعـــد ذلـــك ألقـــى نيافـــة األنبـــا مرقـــس كلمـــة فـــي 
القـــداس عـــن العـــذارى الحكيمـــات، كمـــا تحـــدث عن فضائـــل وجهاد 
المتنيـــح األنبـــا أرســـانيوس ودوره البـــارز في الكنيســـة في هـــذا الجيل.
وفـــي اليـــوم التالـــي األحـــد 16 ســـبتمبر، ُأقيـــم القـــداس االلهـــي 
بكنيســـة الســـيدة العذراء بالفكرية مركز أبوقرقاص، ليتســـنى ألكبر 

عـــدد مـــن الشـــعب فـــي المركز المشـــاركة.

املزار اخلاص باملتنيح األنبا أرسانيوس
كمـــا تـــم إعـــداد مـــزار خـــاص بنيافتـــه فـــي المـــكان الـــذي ُدِفـــن فيه 
الجســـد الطاهـــر، وذلك أســـفل هيكل كنيســـة مار مرقـــس بالمطرانية، 
وقـــد ضـــم المـــزار متحًفـــا ُوضع فيه بعض من متعلقـــات المتنيح، وتم 
افتتاحـــه مســـاء الجمعـــة 1٤ ســـبتمبر ٢01٨ علـــى هامش حفـــل التأبين. 
نيح هللا نفسه في الفردوس، وعوضه عن تعبه وخدمته ومحبته.
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بدء النشاط الريايض لألرسات اجلامعية 

فـــي يـــوم الســـبت ٢٢ ســـبتمبر ٢01٨، وبحضـــور نيافـــة األنبـــا 
موســـى أســـقف عام الشـــباب، والنائب إيهاب الطماوي، والكابتن خالد 
الغنـــدور، ممثلـــي األمانـــة العامـــة لألســـرات الجامعيـــة، وعشـــرة فـــرق 
مـــن شـــباب األســـرات؛ افتتحـــت اللجنـــة المنظمـــة لمهرجـــان األســـرات 
الجامعيـــة فعاليـــات النشـــاط الرياضي والذي يســـتمر حتى ٢6 ســـبتمبر 
٢01٨، وذلـــك بملعـــب األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. 
وقـــد أعـــرب نيافـــة األنبـــا موســـى عـــن بالـــغ ســـعادته بحضـــور الغندور 
والشـــباب المشـــارك الـــذي اعتبـــره نيافته خط الدفـــاع األول عن الوطن 
والكنيســـة بمـــا يمثلـــه الشـــباب مـــن طاقـــات كبيـــرة، ومـــن جانبـــه أشـــاد 
الكابتـــن خالـــد الغنـــدور بالفعاليـــة الشـــبابية الرياضيـــة وقـــال مازًحا إنها 
المـــرة األولـــى التـــي يزور فيها الكاتدرائية ولـــن تكون األخيرة. ويضم 
النشـــاط الرياضي: كرة قدم - تنس طاولة - شـــطرنج - جري تتابع 
- الباي ستيشـــن - كرة قدم بنات - Connect ٤ - الكرة الطائرة 
-  إكـــس بوكـــس. ُيذَكـــر أن المهرجـــان مـــن األنشـــطة المركزية لخدمة 
األســـرات الجامعية، ويتضمن ثاثة أنشـــطة رئيسية )النشاط الروحى، 
النشـــاط الفنـــي، النشـــاط الرياضـــي(. وجاء شـــعار المهرجـــان هذا العام 

بعنـــوان )الفـــرح ٢01٨( »اَل َتُكـــُن ِإالَّ َفِرًحـــا« )تـــث16: 1٥(.

نيافة األنبا دانيال يستقبل وزيرة اهلجرة
ووفًدا شبابًيا من أسرتايلا بالاكتدرائية

زار الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية يـــوم الســـبت 1٥ ســـبتمبر 
٢01٨م، الدكتـــوره نبيلـــة مكـــرم وزيـــرة الهجـــرة وشـــئون المصرييـــن 

بالخـــارج، ومعهـــا وفـــد مـــن الجيـــل الثانـــي والثالـــث مـــن المصرييـــن 
المقيميـــن فـــي أســـتراليا، واســـتقبلهم نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي 
بربـــارة  واألســـتاذة  البابـــوي،  والنائـــب  المقـــدس  المجمـــع  وســـكرتير 
ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات والعاقـــات. كمـــا زار 
الوفـــد الكنيســـة البطرســـية. ومـــن جانبـــه أعـــرب نيافة األنبـــا دانيال عن 
ترحيبـــه بالوفـــد باســـم قداســـة البابـــا الذي يقـــوم بزيارة رعويـــة ألمريكا 
في ذلك الوقت، ثم قدم لهم شـــرًحا ُمرّكًزا عن تاريخ الكنيســـة ووحدة 
المصرييـــن علـــى مـــدار التاريـــخ، مشـــيًرا إلـــى المشـــاكل التـــي تحـــدث 
داخـــل الوطـــن ُتحـــل فـــي إطـــار األســـرة الواحـــدة. وألمـــح إلى أن نســـبة 
الشـــباب فـــي مصـــر تتعـــدى نصـــف المجتمـــع، وأن التوجهـــات الحاليـــة 
للدولـــة تميـــل إلـــى االعتماد على الشـــباب. ومن جهتهـــا طلبت الدكتورة 
نبيلـــة مكـــرم مـــن الوفـــد نقـــل الصورة الحقيقيـــة لمصر التـــي رأوها إلى 

اآلخريـــن ممـــن يتعاملـــون معهم.

رسالة دكتوراة نليافة األنبا مارتريوس
بمعهد ادلراسات القبطية

فـــي يـــوم الســـبت 1٥ ســـبتمبر ٢01٨م، بمـــدرج القديســـة العذراء 
بمعهـــد الرعايـــة، تمـــت مناقشـــة رســـالة الدكتـــوراة التـــي تقـــدم بهـــا نيافة 
األنبا مارتيروس، األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، لقسمي 
الفـــن القبطـــي واآلثـــار القبطيـــة، بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة، بعنـــوان: 
»الموضوعـــات المصورة وأســـاليبها الفمنية في المخطوطات القبطية، 
مـــن القـــرن العاشـــر إلـــى القـــرن الختمـــس عشـــر الميـــادي«، بحضـــور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيوم، واألنبا موســـى األســـقف 
العـــام للشـــباب، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام. وتكّونت لجنة المناقشـــة 
مـــن: األســـتاذ الدكتـــور جمـــال رفعـــت لمعـــي، محكـــم خارجـــي، أســـتاذ 
متفـــرغ ورئيـــس قســـم التصويـــر ســـابًقا بكليـــة التربيـــة الفنيـــة – جامعـــة 
حلـــوان، واألســـتاذ الدكتـــور عماد لمعي ســـليمان، محكم داخلي، أســـتاذ 
التصويـــر بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة وبكليـــة التربيـــة الفنيـــة – جامعـــة 
حلـــوان، واألســـتاذ  الدكتـــور ســـامي صبـــري شـــاكر، مشـــرف ومقـــّرر 
وعميد معهد الدراسات القبطية، ورئيس قسم العمارة القبطية بالمعهد، 
والدكتورة إيفيلين جورج إندراوس صليب، مشـــرف، دكتوراه الفنون 
الجميلـــة ومـــدرس بقســـم اآلثار القبطيـــة بمعهد الدراســـات القبطية. وقد 
أوصـــت اللجنـــة بمنـــح نيافتـــه درجـــة الدكتـــوراة بتقديـــر ممتـــاز. خالص 

تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مارتيروس.
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الخطيــة الثانيــــــة هي 
أو  تسبقها،  خطية  نتيجة 
معالجة  في   – الحكيم  واإلنسان  لها.  الحقة  هي 
خطاياه – ال يكتفي بمعالجة سقطاته، بل باألكثر 
الخطايا  عن  أي  ومسبباتها،  أصولها  عن  يبحث 
األمهات التي ُولدت منها سقطاته. كما قال الرب 
سقطت،  أين  من  »أذكر  أفسس:  كنيسة  لراعي 
إلى سقطتك  تنظر  أنك ال  أي  وتب« )رؤ٥:٢(. 
منه  أتت  الذي  المصدر  إلى  بالحري  وإنما  فقط، 
لكي تتخلص منه ومنها. وذلك ألن الخطايا لم تأِت 

من فراغ. كما أن الخطايا ليست عواقر.
الخطية في الواقع، هي أم ولود. أم تلد أوالًدا 
عن  إًذا  ابحث  آخر.  جنس  من  أو  جنسها،  من 
الخطية األولى التي ولدت هذه الخطية الثانية التي 

وقعت فيها، ومن أين أتت.
أيام  من  الخليقة.  بدء  من  الموضوع  وهذا 
أمنا حواء. المعروف عن خطية أمنا حواء، أنها 
قطفت من الشجرة المحرمة، وأكلت وأعطت زوجها 
خطية  سبقتها  قد  الخطية  هذه  ولكن  معها.  فأكل 
أخرى. وتلك الخطية األخرى سبقتها خطايا كثيرة..
الشهوة.  خطية  سبقته  الشجرة  من  فاألكل 
نظرت المرأة فإذا الشجرة جيدة لألكل وبهجة للعيون 
وشهية للنظر )تك6:3( فاشتهتها. وسبقت شهوتها 
للشجرة شهوة أخرى، إذ اشتهت األلوهية والمعرفة، 
هللا،  مثل  »تصيران  الحية  من  سمعت  حسبما 
خطية  ومعها  )تك3:٥(.  والشر«  الخير  عارفين 
أخرى هي تصديق الحية والشك في كام هللا. وهذا 
أخرى  خطية  سبقته   – اإليمان  عدم  أو   – الشك 
الجيدة  التي تفسد األخاق  الردية  المعاشرات  هي 
»أحيل  الحية  مع  الجلوس  أعني  )1كو33:1٥( 
لها  واالستماع  )تك1:3(  البرية«  حيوانات  جميع 
والتأثير بها. هذه هي الخطية األم أو الجّدة.. ومنها 
بدأت كل سقطات حواء. ولم يكن أكلها من الشجرة 
إال النتيجة األخيرة.. هل تسميها الخطية الثانية، أم 
الثالثة أم الرابعة أم..؟! عليك إًذا أن تستفيد من هذا 
الدرس. من تسلسل الخطية األولى. وال تركز على 
خطيتك الحاضرة. بل ابحث عن جذورها وأصولها 
ومسبباتها، والطرق التي أوصلت إليها. فمن الجائز 

أن تكون خطية ثانية، وليدة..
الخطايا األمَهات: قد تلد الخطية األم خطية 
تلد مجموعة من الخطايا.. وقد تكون  ثانية. وقد 
الخطية ابنة وأًما في نفس الوقت. نتيجة وسبًبا..!
عدم  يلد  قد  فالخوف  الخوف.  ذلك  مثال 
اإليمان. كما أن عدم اإليمان قد يلد خوًفا. وهكذا 
يتبادالن الوضع. وينتج كل منهما عن اآلخر. أو 
يجتمعان مًعا في نفس الوقت. وال تدري أيهما هو 

الخطية األولى؟ وأيهما هو الخطية الثانية.
احترس من الخطايا األمهات. ولنذكر خطية 
تلد  قد  أم،  خطيـــــــــة  الكبريــــــــاء  كمثال:  الكبرياء 
من  كبيرة  أسرة  لها  وتصبح  الخطايا.  من  عديــًدا 
ابنائها. فالكبرياء تلد محبة المديح، ومحبة الكرامة، 
أيًضا  تلد  كما  والمناصب.  والسلطة  المال  ومحبة 
الرياء،  أيًضا  تلد  والكبرياء  النفس.  عن  الحديث 
الغيرة  تلد  ربما  كذلك  الخارجية.  المظاهر  ومحبة 
ما وقف  إذا  والكراهية،  الغضب  تلد  وقد  والحسد. 
أحد ضد محبتها للعظمة. فإذا وقعت في شيء من 
هذا كله، غالًبا ما تكون سقطتك هي خطية ثانية.

تأثيرَها في االعتراف:
+ ربما يعترف إنسان بخطية ارتكبها، دون 
أن يعترف بالخطايا الكثيرة التي سببت له السقوط 

في تلك الخطية. وربما تكون األسباب أخطر.
إنما  فقط،  االعتراف  في  األمر  وليس   +

باألكثر في العاج الروحي.
+ وقد يظن إنسان أنه قد تاب، ألنه قد ترك 
مستبقًيا  يزال  ال  هو  بينما  معينة.  خطية  ممارسة 
أسباب هذه الخطية، والينابيع التي تغذيها. لذلك ما 

أسهل أن يعود إلى الخطية مرة أخرى.
+ إن التوبة ليست فقط مجرد ترك الخطية، 

بل يلزمها ترك الخطايا التي سببتها أيًضا.
اعترافه،  أب  في  شك  خطية  مثًا  تحاربه  إنسان 
ثانية.  وهي ليست خطية أصلية. وإنا هي خطية 
أب  من  تضايقه  هي  األولى  الخطية  تكون  وقد 
اعترافه، ألنه منعه من السير حسب هواه، أو وقف 
ضد إحدى رغباته الخاطئة. أو قد تكون الخطية 
آخرين  مع  يجلس  أن  لنفسه  سماحة  هي  األولى 

شّوهوا له صورة هذا األب. فاستسلم ألفكارهم.
أمثلة من الكتاب:

اليزرعيلي  قتل  حين  الملك  آخاب  خطية 
)١مل٢١(. لم تكن مجرد خطية قتل، إنما نتيجة 

لخطايا كثيرة قد سبقتها:
الرب  الشهوة. وقد حذر  الخطية األولى هو 
لقريبك«  ما  تشتِه  »ال  العاشرة  الوصية  في  منها 
واشتهى  الوصية،  هذه  آخاب  كسر  )خ٢0:17( 
إلى  الخطية  هذه  قادته  نابوت.  حقل  يملك  أن 
المشورة الشريرة في االستماع إلى نصيحة زوجته 
إيزابل. وقاد هذا إلى الحيلة والكذب وتلفيق التهم، 
واستحضار شهود الزور، وأخيًرا إلى قتل نابوت..

إنها ليست مجرد خطية ثانية، بل سبقها عدد 
من الخطايا.

في  الحكيم  سليمان  سقطة  هو  آخر  مثال 
شيخوخته: يقول عنه الكتاب »وكان في شيخوخة 
سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم 
أبيه.  داود  كقلب  إلهه  الرب  مع  كامًا  قلبه  يكن 
الصيدونيين،  آلهة  فذهب سليمان وراء عشتاروت 
الشر  سليمان  وعمل  العمونيين.  رجس  وملكوم 
كان  فهل  )1مل11:٤-6(.  الرب..«  عينى  في 
ذهابه وراء عشتاروت وملكوم خطية أولى؟! كا، 
سليمان  زواج  األولى  ثاث:  خطايا  سبقتها  وإنما 
أن  والثانية  لألصنام.  عابدات  أجنبيات  بنساء 
محبة سليمان لنسائه جعلته يجاملهن على حساب 
اإليمان. ونتيجة لهذه المجاملة سقط عملًيا. وسبقت 
جري  هي  جدة،  أولى،  خطية  الخطيتين  هاتين 
سليمان وراء الشهوات العالمية بحياة البذخ والترف 
»ومهما  قوله  في  تلخّصت  التي  نوع،  كل  من 
اشتهته عيناي، لم أمسكه عنهما« )جا10:٢(. إًذا 
ذهابه وراء عشتاروت وملكوم كان الخطية الرابعة.

األحالم واألفَكار:
لنفرض أن إنساًنا حلم حلًما شريًرا. وذهب 
يسأل: هل تلك األحالم خطية، مع أنه ارتكبها في 

غير وعيه؟!
مثل  أن  نقول  أن  نستطيع  ال  الواقع  في   +
تلك األحام خطية غير إرادية بالمعنى المطلق. إن 
البعض يسميها شبه إرادية أو نصف إرادية.  فإن 

لم تكن حرًبا مباشرة من عدو الخير، فابد أنها ثمرة 
لخطية إرادية سابقة.

+ هي إًذا خطية ثانية، توّلدت من خطية أخرى: 
ربما تكون قراءات خاطئة أو سماعات خاطئة، أو 
ما جمعه البصر من مناظر خاطئة، أو ما جمعته 
باقي الحواس. وقد تكون نتيجة لمشاعر وإحساسات 
في  تجمعت  األخطاء  تلك  كل  القلب.  في  خاطئة 

العقل الباطن. وتولدت عنها األحام الشريرة.
+ مستحيل إًذا – في هذه الحالة – أن نقول 
إنها خطية أولى، أو إنها خطية غير إرادية. ذلك 
سابقة  مشابهة  خطية  القلب  في  تكن  لم  لو  ألنه 
لها، ما أمكن أن يتم الحلم. وكان البد أن يستيقظ 
قلبه وعقله  الحلم. ألن  يتم  أن  قبل  الشخص  هذا 

يرفضانه.
ما  نقول  الخاطئة،  األحالم  عن  نقوله  وما 
يشبهه عن األفكار الخاطئة. فهي – إن لم تكن 
حرًبا مباشرة من الشيطان – البد أنها تكون خطية 
أتتك  فإن  ولدتها.  قد  سابقة  لخطية  ابنة  ثانية، 
من  وأذكر  أسبابها.  ابحث عن  الخاطئة،  األفكار 

أين سقطت وتب.
الخطايا  من  كثير  للوصول:  أو  للتغطَية 
الثانية: تكون أحياًنا خطايا للتغطية، أو للوصول. 
كإنسان مثًا يحاول أن يغطي خطية بخطية، أو 

يرتكب خطية لكي توصله إلى خطية أخرى.
وسنضرب مثًا بخطية الكذب.

دائًما  هي   – الكذب  خطية  الكذب:  خطَية 
وبدون استثناء – خطية ثانية، هدفها التغطية أو 
إن  االعتراف،  أب  على  لذلك  الوصول.  محاولة 
لماذا؟  بأنه قد كذب، أن يسأله  اعترف عليه أحد 

هل هناك خطية أخرى وراء الكذب؟
وقع في هذا األمر أبونا أبراهيم، حينما قال 
)تك13:1٢(.  أختي«  إنِك  »قولي  سارة  لزوجته 
أختي«  هي  امرأته:  سارة  عن  »قال  نفسه  وهو 
)تك٢:٢0(. ذلك ألنها كانت جميلة جًدا. فخاف 
إذا ما عرفوا أنها زوجته، أن يقتلوه ويستبقوها لهم. 

وهكذا فإن خطية الخوف سببت خطية الكذب.
وصار الكذب هنا خطية ثانية للخوف. كما 
كان الخوف خطية ثانية لخطية أخرى أو لخطايا 
أخرى. يتضح هذا من قول أبينا إبراهيم »إني قلت: 
فيقتلونني  البتة،  الموضع خوف هللا  ليس في هذا 
ألجل امرأتي« )تك11:٢0(. وهنا تظهر الخطايا 
موضع  إلى  إبراهيم  أبانا  يا  تذهب  لماذا  السابقة: 
تعرف أنه ليس فيه خوف هللا البتة؟! ولماذا تذهب 
إلى هناك دون إذن من هللا؟! فتكون النتيجة إنك 
تخاف، ثم تكذب! ثم تعرض امرأتك للخطر، في 
جو هذا الخوف والكذب! قلنا إن خطية الكذب قد 

تكون للتغطية أو للوصول.
فمن جهة التغطية، يستخدم اإلنسان الكذب 
لكي يغطي على خطية أخرى لكي ال تظهر، خوًفا 
االنكشاف،  هذا  من  يخاف  فهو  إنكشافها.  من 
الذي قد يؤدي إلى  فضيحة أو سوء السمعة، أو 
وطبًعا  الكذب..  إلى  فيلجأ  عقوبة،  إلى  يؤدي  قد 
الوضع السليم أن اإلنسان ال يرتكب الخطية التي 
االنكشاف،  هذا  نتائج  ومن  انكشافها،  من  يخاف 
خطايا  ثاث  أمامنا  نجد  وهنا  ليغطيها.  فيكذب 
التغطية  ثم  الخوف،  ثم  األولى،  الخطية  تتتابع، 
بالكذب. وتكون المسألة قد تطورت، ويكون مرتكب 
الخطية األولى قد تورط. وأصبح ينزلق من خطية 

إلى أخرى، بسبب خطيته األولى.
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عظة قداسة البابا بكنيسة العذراء مريم ومارمينا - سانت كرانستون رود آياند 
يوم األحد 16 سبتمبر ٢01٨م

هـــذا يـــوم فـــرح ويـــوم ابتهـــاج، أواًل هـــذا 
اليـــوم يـــوم األحـــد ونحن نعلـــم أن يوم األحد 
فيـــه  نحتفـــل  الـــذي  األســـبوعي  العيـــد  هـــو 
بتـــذكار قيامـــة ربنـــا يســـوع المســـيح. اليـــوم 
أيًضـــا هـــو األحـــد األول فـــي الســـنة القبطية 
)ســـنة الشـــهداء( الجديـــدة 173٥ش. وكمـــا 
أحـــًدا،  فيهـــا ٥٢  القبطيـــة  الســـنة  تعرفـــون 
وآحـــاد الســـنة القبطيـــة كلهـــا متسلســـلة فـــي 
القداســـات،  فـــي  نقرأهـــا  التـــي  القـــراءات 
ونشـــكر ربنـــا أنـــه يعطينـــا نعًمـــا جديـــدة فـــي 

كل صبـــاح، وأنـــه يفـــرح قلوبنـــا دائًمـــا. 
اليـــوم هـــو األحــــــــــــــد األول فـــي الســـنة 
القبطيـــــــة الجديــــــــــــدة، وإنجيـــــــــــــل القــــــــــــداس 
)لـــو٢٨:7-3٥(، يقـــدم لنـــا جميًعـــا رســـالة 
جديـــدة: مـــا الـــذي يجب أن أفعلـــه في العام 
الجديـــد؟ الكنيســـة تقـــدم لنـــا ثاثـــة مبـــادئ 
نحيـــا بهـــا فـــي العام الجديد، مـــن خال هذا 

الفصـــل مـــن إنجيـــل معلمنـــا لوقـــا.
)١( اطلــــــب ملكــــــوت السمـــــــــوات 

أواًل وأخيًرا:
يتكلـــم إنجيـــــــــــل هـــذا الصبــــــــــــــاح عـــن 
شـــخص عظيـــم جـــًدا وهو يوحنـــا المعمدان، 
وبيقـــول الـــرب يســـوع إن يوحنـــا المعمـــدان 
هـــو أعظـــم مواليـــد النســـاء، لكـــن األصغـــر 
منـــه.  أعظـــم  الســـموات  ملكـــوت  فـــي  منـــه 
يقـــول لنـــا الـــرب فـــي بدايـــة الســـنة: حــــــــّدد 
هدفـــك، وهدفـــك هـــو أن يكـــون لـــك نصيب 
فـــي ملكـــوت الســـموات. جمال مســـيحيتنا يا 
أحبائـــي أن، ونحـــن علـــى األرض، نفكـــر 
فـــي نصيبنا في الســـماء، فـــي مكاننا هناك، 
وفي حاوة الســـماء. في أول الســـنة القبطية 
ال بـــد أن تضـــع هدًفـــا لحياتك وهـــو ملكوت 
الســـموات. قـــد تقـــول: أنا صغيـــر وخطاياي 
كثيـــرة، ولكـــن الســـيد المســـيح يقـــول لك عن 
يوحنـــا المعمـــدان أعظـــم مواليـــد النســـاء، إن 
األصغـــر منـــه فـــي ملكوت الســـموات أعظم 
منـــه، وهـــذا الـــكام يمنحـــك رجـــاًء. فـــي كل 
جهـــادك فكـــر في الســـماء. هناك من يدرس 
ومـــن يعمـــل، ويكـــّون أســـرة، وينجـــب أوالًدا 
وبنـــات، ويربيهـــم... كل هـــذا جميـــل جـــًدا، 
لكـــن يبقـــى أنـــك دائًمـــا تفكـــر فـــي نصيبـــك 
الســـماوي. حينمـــا تصلـــون قولـــوا: »يـــا رب 
احفـــظ نصيبي فـــي الســـماء«. اجعل هدفك 
الســـماء دائًما قدامك، واحترســـوا فهناك من 
فـــي  يعيـــش حياتـــه طـــواًل وعرًضـــا، ولكـــن 

النهايـــة ال يجـــد لـــه نصيًبـــا فـــي الســـماء.
)٢( احذر خطيــــة تبريــــر الــــذات:

هنـــاك أنـــاس دائًمـــا يبـــّررون أنفســـهم، 
وال  صـــواب،  علـــى  دائًمـــا  أنفســـهم  يـــرون 

يشـــعرون بأنـــه خطـــاة أبـــًدا، مثـــل »أيـــوب 
الصديـــق« الـــذي  كان مجتهـــًدا فـــي حياتـــه 
ويقـــدم ذبائـــح باســـتمرار عـــن أوالده. وفـــي 
يـــوم تعـــرض لتجربـــة شـــديدة، فوقـــف قـــدام 
ربنـــا وأخـــذ يعاتبـــه قائـــًا: »فيمـــا أخطـــأت؟ 
انـــا أعمـــل كـــذا وكـــذا...«. وحين تقرأ ســـفر 
دائًمـــا  كان  أنـــه  خطيتـــه  أن  تجـــد  أيـــوب، 
يـــرى نفســـه مصيًبـــا وال يخطـــئ أبـــًدا. وحين 
تحـــدث معـــه هللا نجده يقول: »ِبَســـْمِع اأُلُذِن 
َعْيِنـــي«  َرَأْتـــَك  َواآلَن  َعْنـــَك،  َســـِمْعُت  َقـــْد 
)أي٥:٤٢(، وكأنـــه يقـــول إنـــه فـــي حياتـــه 
الســـابقة كان يعـــرف هللا بأذنبـــه، لكـــن فيمـــا 
بعـــد عرفـــه بقلبـــه. وحيـــن أفـــاق مـــن خطيته 
عوضـــه هللا عـــن كل شـــيء فقـــده، ونســـّميه 

الصديـــق«.  »أيـــوب 
إياك أن تبّرر ذاتك، مثل طفل صغير 
يحمـــل كوًبـــا ويمشـــي بـــه، ويصطـــدم بـــأي 
شيء، فيقع الكوب وينكسر. وحين يسألونه 
يقـــول: »أصـــل هي اللي اتكســـرت«، وكأن 
الكـــوب قفـــز مـــن يده وانكســـر، بينمـــا الواقع 
أنـــه طفـــل صغيـــر ولـــم ينتبه ومـــازال يتعلم. 
ال تبـــّرر ذاتـــك، واكشـــف نفســـك باســـتمرار، 
وفـــي اعترافاتـــك اكشـــف ضعفـــك وفكـــرك، 
لكيمـــا يتطهـــر قلبـــك مـــن كل شـــر علـــق به 
وتســـتحق الطوبى: »ُطوَبى ِلأَلْنِقَياِء اْلَقْلِب، 

أَلنَُّهـــْم ُيَعاِيُنـــوَن هللَا« )مت٨:٥(.
)٣( صـــلِّ باســـتمرار أن يعطيك هللا 

دائًمـــا الحكمة فـــي حياتك:
مـــا هـــو أكثـــر مـــا نحتاجـــه فـــي الســـنة 
الجديـــدة؟ يقـــول لنـــا الكتـــــــــاب هـــذا الصبلـــج 
إن أكثـــر شـــيء نحتاجـــــــــه هـــو الحكمـــــــــــة، 
ويعرض مشـــهًدا من مشـــاهد الحياة القديمة 
ْرَنـــا َلُكـــْم َفَلـــْم َتْرُقُصـــوا! ُنْحَنـــا  »َوَيُقوُلـــوَن: َزمَّ
َلُكـــْم َفَلـــْم َتْلِطُمـــوا!« )مـــت17:11(. هنـــاك 
إنســـان باســـتمرا يفتقـــر للحكمـــة، فـــي الكام 
والمواقـــف وحل المشـــكات... الحكمة هي 
شـــخص ربنـــا يســـوع المســـيح نفســـه، وكلمـــا 
اقتربـــت من الســـيد المســـيح تجـــد حكمة في 

والفعل.  الـــكام 
الجـــواب اللين يصرف الغضب، ولكن 
أحياًنـــا نســـمع كلمـــة صعبـــة تجـــرح وُتحزن، 
بينمـــا هنـــاك مـــن كل كامـــه حلـــو وُمملَّـــح. 
هـــل كامـــك طيـــب وأفعالـــك حكيمـــة؟ هـــل 
تســـعى لكســـب مـــن حولـــك وتتعامـــل معهـــم 
معاملة حســـنة؟ هل تكســـب أوالدك وبناتك؟ 

كــــــــــــــــن إنســـــــانـــــًـــا 
حكيًما... فـــــــــي أحـــــــــــد األيــــــــام كان هنـــــــاك 
مجلـــس يضم مجموعة الناس الكبار واثنين 
وتعلـــو  يتشـــاجرون  وبـــدأوا  الصغـــار،  مـــن 
أصواتهـــم، فوقـــف شـــيخ وقــــــــــور وسطهــــــــــم 
وســـألهم: يا أحبائي لماذا تتشـــاجرون؟ فيكم 
مـــن هـــو مثل الدقيـــق، وآخر كالميـــاه، ومن 
كليهمـــا نعمـــل فطيرة حلوة. فلما ســـمعوا هذا 
الـــكام هـــدأوا، وقـــام واحـــد مـــن الحاضريـــن 
الســـكر  مثـــل  للشـــيخ: وأنـــت كامـــك  قـــال 

الـــذي نضعـــه علـــى الفطيـــر الحلو... 
اآلخريـــن...  وأكســـب  حكيًمـــا  كـــن 
إحـــدى األمهـــات عندهـــــــــا أوالدهـــا كلهــــــــــم 
صبيـــان وأشـــقياء، فجاءتنـــي وســـألتها عـــن 
أوالدهـــا، فأجابـــت تصفهـــم بكلمـــة صعبـــة 
جـــًدا، فقلـــت لهـــــــــــا: »أوالدك ليســــــــــــوا فقط 
مائكـــــــــــة، بل رؤســــــــــــــاء مائكـــــــــــــة«، ولم 

تصــــــــــــدق أن أحـــًدا يمتدحهـــم.
فـــي أول الســـنة صـــلِّ قائـــًا: »أعطني 
يـــا رب حكمـــة فـــي كامـــــــــــي ومشاكلـــــــــــي 

ومعاماتـــي مـــع النـــاس«.
إنجيـــــــــــــل هذا الصبـــــــــــــــاح بــــــــــــه 

ثالثـــــــــــــــة مبـــادئ رئيســـية: 
+ اطلب ملكوت السموات أواًل وأخيًرا.

+ احترس من خطية تبرير الذات.
+ صلِّ باستمرار: يــــــــــــا رب أعطنــــــــــي 

دائًمـــا الحكمة فـــي حياتي.
ربنـــا يبارك حياتكـــم ويحفظكم، ويبارك 
نيافـــة األنبـــا دافيـــد فـــي خدمتـــه وإيبارشـــيته 
الواســـعة، ويبـــارك اآلبـــاء األحبـــاء فـــي هذه 
الكنيســـة واإليبارشـــية، ويبارك كل الشـــعب، 
ويبـــارك أبناءكـــــــــــــم فـــي مـــدارس األحـــــــــــــــد، 
وباستمرا تعيشـــون داخل الكنيسة، فالكنيسة 
صمـــام أمـــان في تربيـــة بناتنـــا وأوالدنا. ربنا 
يبـــارك لكـــم دائًما، ومبروك عليكم كنيســـتكم 
الجميلـــة والكبيـــرة، ومثلمـــا كنيســـتكم جميلة، 
ليكـــن كل واحـــد منكم له نفس جميلة أيًضا. 
ونحــــــن في بداية السنــــــــــــة القبطيـة 
الجديـــدة، نطلـــب مـــن ربنـــــــــــــا أن يعطينا 
نعمـــة، وتكـــون حياتنا مرضيـــة أمامه إلى 
النفـــس األخير. إللهنـــا كل المجد والكرامة 

مـــن اآلن وإلـــى األبد آمين.
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رجـــال األعمـــال المصرييـــن. حملـــت النـــدوة عنـــوان »كواليس تدشـــين 
أيقونـــة رحلـــة العائلـــة المقدســـة«، وتناولـــت موضـــوع تنشـــيط برنامـــج 
مســـار العائلـــة المقدســـة داخـــل مصر. وقـــد قررت أنديـــة الروتاري أن 
تتبنـــى حملـــة لتعليـــم الشـــباب فـــي األماكـــن الســـياحية فـــي مســـار العائلة 
المقدســـة علـــى المهـــن الحرفية وكيفية اســـتقبال الســـائحين. كما كشـــفت 
أندية الروتاري عن موافقة لجنة المصنفات في الكنيســـة التي يرأســـها 
نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد 

علـــى إنتـــاج فيلـــم ســـينمائي عالمـــي لمســـار العائلة المقدســـة بمصر.

نيافة األنبا لوقا يستقبل 
السفري املرصي بفرنسا 

اســـتقبل نيافة األنبا لوقا أســـقف جنوبي فرنســـا والقطاع الفرنســـي 
يـــوم األحـــد ٢3 ســـبتمبر ٢01٨م، بمقـــر المطرانيـــة  مـــن سويســـرا، 
اللقـــاء  بباريـــس. حضـــر  ســـفيرمصر  بـــدوي  إيهـــاب  الســـفير  بليـــون، 
المستشـــار إســـام تمنيـــك. ومـــن الكنيســـة القبطيـــة القـــس ســـيريل جبـــرة 

كاهـــن كنيســـتنا بليـــون.

القس شنوده بولس 
كاهن دير األمير تادرس الشطبي بمنفلوط

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم األحد ٢3 ســـبتمبر 
٢01٨م، القـــس شـــنوده بولـــس، كاهـــن ديـــر األميـــر تـــادرس 
الشـــطبي بمنفلـــوط. وقـــد أقيمـــت صـــاة تجنيـــزه فـــي الحاديـــة 
عشـــرة مـــن صبـــاح اليـــوم التالـــي، بحضـــور صاحبـــي النيافـــة 
األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجع حمادي واألنبا بيمن أســـقف قوص 
ونقـــاده ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية. ُوِلـــد األب الراحـــل في ٢3 
ينايـــر 1939م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد مثلـــث الرحمات نيافـــة األنبا 
أنطونيـــوس أســـقف منفلـــوط فـــي ٢1 ينايـــر1999م. خالـــص 
تعازينـــا لآلبـــاء مجمع كهنة إيبارشـــية منفلوط، في نياحة القس 

شـــنوده، وأســـرته وكل محبيـــه.

رسالة دكتوراة بمعهد الراعية والرتبية

تـــم يـــوم الخميـــس الموافـــق ٢0 ســـبتمبر ٢01٨م مناقشـــة رســـالة 
للحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه للباحـــث/ القس بيشـــوي نبيـــل عبده، 
وموضوعهـــا: »اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة التفاعلية فـــى تقديم بعض 
دروس التربيـــة الكنســـية وأثرهـــا علـــى النمـــو والمفاهيم لطفـــل المرحلة 
االبتدائيـــة«. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: نيافـــة األنبـــا مرقـــس أســـقف 
شـــبرا الخيمـــة، أ.د. رؤوف عزمـــي توفيـــق، أ.د. رســـمي عبدالملـــك 
رســـتم، أ.د. نبيـــل جـــاد عزمـــي، أ.د. مراد حكيم ببـــاوي؛ وذلك بمدرج 
الســـيدة العـــذراء مريم بمعهـــد الرعاية والتربية. وبعد أن تمت المداولة 
بيـــن أعضـــاء اللجنـــة أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحـــث درجـــة الدكتـــوراه 
بتقديـــر »ممتـــاز«. وقد حضر المناقشـــة نيافة األنبا مكســـيموس أســـقف 
بنهـــا وقويســـنا. تهانينـــا للباحـــث القس بيشـــوي نبيل، والـــرب يجعل هذا 

البحـــث لمنفعـــة الخدمة والكنيســـة.

نيافة األنبا قزمان يشارك يف ندوة 
»كواليس تدشني أيقونة رحلة العائلة املقدسة« 

بروتاري مرص اجلديدة

شـــارك نيافة األنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشمالية يوم االثنين 17 
ســـبتمبر ٢01٨م، فـــي النـــدوة التـــي نظمهـــا نـــادي روتـــاري ســـبورتنج 
هليوبوليـــس، برئاســـة األســـتاذة نعمـــات الســـباعي بنـــادي هليوبوليـــس 
بمصر الجديدة، والتي حضرها عدد من أندية روتاري مصر وبعض 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وأعضـــاء مـــن مجلـــس النـــواب ولفيف من 
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عـــن  نبـــوة  وردت 
فـــي  المســـيح  الســـيد 
الثانـــي  اإلصحـــاح 
ســـفر  مـــن  والعشـــرين 

يلـــي: كمـــا  إشـــعياء 
َوِلَبْيـــِت  ُأوُرَشـــِليَم  اِن  ِلُســـكَّ َأًبـــا  »َفَيُكـــوُن 
َيُهـــوَذا. َوَأْجَعـــُل ِمْفَتـــاَح َبْيِت َداُوَد َعَلى َكِتِفِه 
َفَيْفَتـــُح َوَلْيَس َمـــْن ُيْغِلُق، َوُيْغِلُق َوَلْيَس َمْن 
تُـــُه َوَتًدا ِفي َمْوِضـــٍع َأِميٍن َوَيُكوُن  َيْفَتـــُح. َوُأَثبِّ
ُكْرِســـيَّ َمْجـــٍد ِلَبْيـــِت َأِبيـــِه َوُيَعلُِّقـــوَن َعَلْيـــِه ُكلَّ 

َمْجـــِد َبْيِت َأِبيـــِه« )إش٢٢:٢1-٢٤(.
وممـــا يؤّكـــد أن هذه النبوة تخص الســـيد 
المسيح هو ما ورد على لسان السيد المسيح 
نفســـه عندمـــا ظهـــر لتلميـــذه يوحنـــا الرســـول 
اإلنجيلـــي وتـــم تدوينـــه فـــي ســـفر الرؤيـــا كما 
يلـــي: »اْكتُـــْب ِإَلـــى َمـــَاِك اْلَكِنيَســـِة الَِّتي ِفي 
، الَِّذي  وُس اْلَحـــقُّ ِفيَاَدْلِفَيـــا: َهـــَذا َيُقوُلـــُه اْلُقـــدُّ
َلـــُه ِمْفَتـــاُح َداُوَد، الَِّذي َيْفَتُح َواَل َأَحٌد ُيْغِلُق، 

َوُيْغِلـــُق َواَل َأَحـــٌد َيْفَتُح« )رؤ7:3(. 
الصليب ومفتاح داود

يحـــــــدث معلمنـــــــــــــــــا 
بولس الرسول أهل مدينة 
كورنثوس عن اإلحسـاس 
بالغربـــــــــــة على األرض، 
ويحــــــــاول أن ينقلهـــم من 
ســـلبية التفكيـــر في مشـــاعر الرحيل عـــن العالم، 
ويدفعهم إلى إيجابية الفرح واالســـتعداد للســـماء، 
فيحدثهـــم قائـــًا: »ألنَّنا َنعَلـــُم أنَُّه إْن ُنِقَض َبيُت 
، فَلنا في الســـماواِت بناٌء ِمَن  َخيَمِتنـــا األرضيُّ
. فإنَّنا في  هللِا، َبيـــٌت َغيـــُر َمصنـــوٍع بَيٍد، أبـــديٌّ
هِذِه أيًضا َنئنُّ ُمشـــتاقيَن إَلـــى أْن َنلَبَس فوَقها 
َمســـَكَننا اّلـــذي ِمَن الســـماِء. وإْن ُكّنا الِبســـيَن 
ال نوَجـــُد ُعـــراًة. فإنَّنا َنحـــُن اّلذيَن فـــي الَخيَمِة 
َنئـــنُّ ُمثَقليَن، إذ َلســـنا ُنريـــُد أْن َنخَلَعها بل أْن 
َنلَبـــَس فوَقهـــا، لَكْي ُيبَتَلَع المائـــُت ِمَن الحياِة. 
ولكـــن اّلـــذي َصَنَعنا لهذا َعيِنِه هـــو هللُا، اّلذي 
أعطانا أيًضا َعربوَن الـــّروِح« )٢كو٥:1-٥(. 
هـــو فـــي هـــذا يتحـــدث عـــن بـــركات اإلحســـاس 

بالغربـــة علـــى األرض وهي:
١- اإلحســـاس بالغربـــة يجعلـــك تشـــتاق 
دائًمـــا للوطـــن الســـماوي ويجعلـــك تشـــعر دائًما 
أن الســـماء هـــي رجـــاؤك ومحـــل تعزيتـــك »فإنَّنـــا 
في هِذِه أيًضا َنئنُّ ُمشتاقيَن إَلى أْن َنلَبَس فوَقها 

معنـــى  فـــي  نتأمـــل  أن  يلزمنـــا  واآلن 
»مفتـــاح داود« الـــذي ورد فـــي هـــذه النبـــوة، 
ثـــم تأكـــد فـــي كام الســـيد المســـيح فـــي ســـفر 

الرؤيـــا.
ناحظ أن ما ورد في ســـفر إشـــعياء قد 
جعل المفتاح على كتف الســـيد المســـيح. وال 
يخفـــى أن الســـيد المســـيح قـــد حمـــل الصليب 
علـــى كتفـــه وهـــو خارج ليصلـــب كما ورد في 
إنجيـــل يوحنـــا »َفَأَخـــُذوا َيُســـوَع َوَمَضـــْوا ِبـــِه. 
َفَخـــَرَج َوُهـــَو َحاِمـــٌل َصِليَبـــُه ِإَلـــى اْلَمْوِضـــِع 
الَّـــِذي ُيَقـــاُل َلـــُه َمْوِضـــُع اْلُجْمُجَمـــِة َوُيَقـــاُل َلُه 

ِباْلِعْبَراِنيَّـــِة ُجْلُجَثـــُة« )يو17:19(.
داود  مفتـــاح  أن  ذلـــك  مـــن  ونفهـــم 
أحـــد  فـــي  المســـيح  الســـيد  صليـــب  هـــو 
معانيـــه األساســـية والـــذي بواســـطته قـــد تـــم 
وفـــك  الجحيـــم  واقتحـــام  والخـــاص،  الفـــداء 
المأســـورين، وفتـــح الفـــردوس وإدخـــال الذيـــن 
رقـــدوا علـــى رجـــاء الخاص إليـــه، وكل ذلك 
ِليـــِب ِعْنـــَد  بقـــوة الصليـــب »َفـــِإنَّ َكِلَمـــَة الصَّ
اْلَهاِلِكيـــَن َجَهاَلـــٌة َوَأمَّا ِعْنَدَنا َنْحُن اْلُمَخلَِّصيَن 
َفِهَي ُقوَُّة هللِا« )1كو1٨:1(. وعلى الصليب 

َمســـَكَننا اّلـــذي ِمـــَن الســـماِء. وإْن ُكّنا الِبســـيَن ال 
نوَجـــُد ُعـــراًة«، وبالتالـــي يدفعـــك دائًمـــا أن تعمـــل 
مـــا يؤهلـــك للوصول إلـــى هناك، ويجعلك تســـأل 
نفســـك دائًما: هل ما أعمله يســـاعدني أن أصل 

إلى الســـماء؟ 
٢- اإلحســـاس بالغربـــة يجعلـــك تحتفـــظ 
دائًمـــا بانتمائـــك إلـــى وطنـــك األصلـــي وهـــو 
بالتالـــي يدفعـــك لارتبـــاط بالكنيســـة التـــي هـــي 
صـــورة الســـماء، فتجـــد راحتـــك فيهـــا وفي عشـــرة 
قديســـيها »فـــإًذا َنحـــُن واِثقوَن ُكلَّ حيـــٍن وعاِلموَن 
فَنحـــُن  الَجَســـِد،  فـــي  ُمســـَتْوِطنوَن  وَنحـــُن  أنَّنـــا 

 .» بـــوَن عـــن الـــرَّبِّ ُمَتَغرِّ
٣- اإلحســـاس بالغربـــة يحفظـــك ســـالًكا 
بالحرص والتدقيق في حياتك، فالغريب يســـعى 
دائًمـــا أن يقـــدم نفســـه نموذًجـــا طيًبـــا عـــن الوطن 
وكل  كلمـــة  كل  فيحســـب  إليـــه.  ينتمـــي  الـــّذي 
تصـــرف، وهـــو بهـــذا يثبـــت حقيقـــة ســـعيه وجدية 
طلبـــه أن يرضـــي الرب كل حين »ألنَّنا باإليماِن 
أْن  باألوَلـــى  وُنَســـرُّ  فَنِثـــُق  بالعيـــاِن.  ال  َنســـُلُك 
. لذلَك  َنَتَغرََّب عن الَجَســـِد وَنســـَتْوِطَن ِعنَد الرَّبِّ
بيَن-  َنحَتـــِرُص أيًضـــا -ُمســـَتْوِطنيَن ُكّنـــا أو ُمَتَغرِّ

أْن َنكـــوَن َمرضّييـــَن ِعنـــَدُه« )٢كـــو٥:9-7(. 

المجيـــدة. أُعِلنـــت محبـــة اآلب 

يـــوم  فـــي  بالصليـــب  الكنيســـة  تتغنـــى 
الجمعـــة العظيمـــة وتـــردد المزمور »ُكْرِســـيَُّك 
ُهوِر. َقِضيُب االْســـِتَقاَمٍة  َيا َاهلُل ِإَلى َدْهِر الدُّ
هـــو َقِضيُب ُمْلِكَك« )مز6:٤٤، عب1:٨(. 
قيـــل هـــذا الـــكام عـــن االبـــن الوحيـــد الجنس 
إنـــه هـــو هللا الـــذي ملـــك علـــى كرســـيه وهـــو 
المزمـــور »أن  فـــي  الصليـــب. وورد  عـــرش 
الـــرب قد ملك على خشـــبة« )مـــز 10:9٥ 

حســـب الترجمـــة الســـبعينية(.

ولكـــن يجـــب أن نمتد بفكرنا إلى ما بعد 
الصلـــب أي إلـــى االنتصـــار علـــى الجحيـــم 
وعلى الموت والقيامة والصعود إلى الســـماء 
حيـــث »َجَلَس َعْن  َيِمين هللِا« )مر19:16(. 
فالعـــرش الحالـــي للســـيد المســـيح هـــو عرشـــه 
الســـمائي بالرغـــم مـــن أنـــه ملـــك على خشـــبة 
الصليـــب واشـــترانا بدمـــه، فصرنـــا ملـــًكا لـــه، 
كقـــول القديـــس بولـــس الرســـول »أَلنَُّكـــْم َقـــِد 
ِفـــي َأْجَســـاِدُكْم  ـــُدوا هللَا  ِبَثَمـــٍن. َفَمجِّ ُاْشـــُتِريُتْم 
َوِفـــي َأْرَواِحُكـــُم الَِّتي ِهـــَي هلل« )1كو٢0:6(.

٤- اإلحســـاس بالغربـــة يدفعك للتمســـك 
بالوعـــود اإللهيـــة التـــي يعطيهـــا لـــك الـــرب، 
ويثبتـــك فـــي الطريـــق الروحـــي، وال يجعـــل اآلالم 
التـــي تواجهـــك طيلـــة حياتك ُتفقـــدك رجاءك، بل 
تبقـــى فرًحـــا أنـــك يوًمـــا مـــن األيـــام ســـتخلغ هـــذه 
الخيمة التي لبســـتها لتســـتوطن في الســـماء، في 
بنـــاء جديـــد غيـــر مصنـــوع بيـــد، بـــل أعـــّده الـــرب 

نفســـه مـــن أجلـــك أنت.

لذلـــك فـــي كل مـــرة ينتابـــك شـــعور بالغربة 
علـــى األرض، افـــرح وال تحـــزن، واعلـــم أن هـــذا 
الشـــعور يجـــب أاّل يلقيـــك في الحـــزن أو القنوط، 
بـــل ينبغـــي أن يدفعك باألكثر للفرح، ألنك هناك 
ســـتنال مجـــازاة تعبك وجهـــادك، ويدفعك باألكثر 
لتكـــون مســـتعًدا لماقـــاة الـــرب بفـــرح فـــي وطنك 
الســـماوي عندمـــا تنتهـــي أيـــام غربتـــك، لتجـــد لك 
مســـكًنا جديًدا ال يشـــابهه أجمل مســـاكن األرض 
بحســـب وعـــده اإللهي الـــذي ال يكـــذب أبًدا... 

دائًمـــا..  فرًحـــا  كـــن  الحبيـــب...  ابنـــي 
وعندمـــا تجـــد نفســـك غريبا.. تذكر أنك لســـت 
مـــن هـــذا العالم فأنـــت مواطن ســـماوي... كن 

. فًى معا

 demiana@demiana.org
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الرســــــــول  يقـــــــــول 
بولـــس ألهـــل كورنثـــوس: 
»فإنـــي إذ كنـــت حـــًرا مـــن 
الجميـــع، اســـتعبدت نفســـي 
للجميـــع، ألربـــح األكثرين« 

)1كـــو19:9(. 
يعلـــن الرســـول بولـــس أنـــه ليـــس فقـــط يتنـــازل 
عـــن حقوقـــه الخاصـــة باحتياجاته الزمنيـــة، لكنه وهو 
حـــر يتنـــازل عـــن حريتـــه بإرادتـــه ليســـلك كعبـــٍد عنـــد 
ســـادته. يخدمهـــم ويهتم بمـــا فيه نفعهم كعبٍد ال يعمل 
لحســـاب نفســـه بل لحســـاب ممتلكيه، كمن ال حق له 
فـــي أجـــرة أو مكافـــأة. يطيعهـــم حتـــى فيمـــا يبدو غير 

معقـــوٍل أو مقبوٍل.
مديًنـــا  وال  ملتزًمـــا  بولـــس  الرســـول  يكـــن  لـــم 
ألحـــد، لكنه حســـب نفســـه ملـــًكا لكل أحـــٍد، كأنه عبد 

للجماعـــة كلهـــا، ملـــك للجميـــع.
يؤكـــد الرســـول حريتـــه، فقـــد ُوِلـــد حـــًرا، يحمـــل 
الجنســـية الرومانيـــة بالمولـــد، لـــم ُيســـتعبد ألحـــد قـــط. 
وبكامـــل حريته يشـــتاق أن يكـــون عبًدا لكل أحٍد لكي 
يربحـــه الـــكل أبنـــاء هلل يتمتعـــون بحريـــة مجـــد أوالد 
هللا. مســـرته كعبٍد أن يبعث الســـرور في ســـادته بأن 

يقتنيهـــم أبنـــاء لســـيد الـــكل ومحـــرر الجميع.
ولكـــن يحـــذر القديـــس بولـــس مـــن عثـــرة اآلخر 
بســـبب حريـــة ســـلطاني فيقـــول: »ولكـــن انظـــروا لئا 
يصير ســـلطانكم هذا معثـــرة للضعفاء« )1كو9:9(.
يحذرهم الرســـول من إســـاءة اســـتخدام ســـلطان 
اإليمـــان  فـــي  فالحريـــة  ضمائرهـــم،  وقـــوة  الحريـــة 
المســـيحي لها التزام وهو االهتمام بالضعفاء ومراعاة 
إمكانياتهـــم الروحيـــة ومفاهيمهـــم. ففـــي حريـــة يـــأكل 
صاحب الضمير القوي مدرًكا أن الوثن كا شـــيء، 
بينمـــا يتمثّـــل بـــه الضعيف فيأكل ولكـــن بمفهوم آخر 
وهـــو الشـــركة مـــع الوثنييـــن فـــي ارتباطهـــم باألوثان.

3- الحريـــة وعـــدم الغضـــب: يقـــول القديـــس 
مثـــل  القلـــب  فـــي  “الغضـــب  األســـيوطي:  يوحنـــا 
الســـوس فـــي الخشـــب”. ويقول أحد اآلبـــاء: “حتى 

لـــو أقـــام الغضـــوب أمواًتـــا فـــكل ديانتـــه باطلـــة”. ألن 
حاكـــم نفســـه خيـــر مـــن حاكـــم مدينـــة، »فإنكـــم إنمـــا 
ـــروا  ُدعيتـــم للحريـــة أيهـــا اإلخـــوة، غيـــر أنـــه ال تصيِّ
الحريـــة فرصـــة للجســـد، بل بالمحبـــة اخدموا بعضكم 

)غـــل٥:13(. بعًضـــا« 
القديـــس  الشـــر: يقـــول :  الحريـــة وكالم   +
ســـلبيتيوس ســـاويروس: “امنع لســـانك عـــن التكلم 
بالشـــر.. ضـــع لجـــام الوصايـــا علـــى فمـــك حتـــى ال 
تتكلـــم مطلًقـــا إال عندمـــا يكـــون الصمـــت خطيـــة”. 
٤- الحريـــة واالنشـــغاالت الباطلـــة: يقـــول: 
“مثـــل  نيصـــص:  أســـقف  القديـــس غريغوريـــوس 
الحيـــوان الـــذي يـــدور فـــي الطاحونـــة وهـــو مغمـــض 
العينيـــن، هكـــذا نـــدور نحـــن فـــي طاحونـــة الحيـــاة. 
تتكـــرر دائًمـــا نفـــس الحـــركات وترجـــع ثابتـــة لنفـــس 
المـــكان.. أعنـــي أننـــا نـــدور فـــي الجـــوع والشـــبع لحـــد 
التخمة، والنوم واالســـتيقاظ، نفرغ أنفســـنا ثم نمألها. 
أمـــر يتبـــع اآلخـــر وال نتوقف عن الدوران حتى نخرج 

مـــن هـــذه الطاحونـــة”.
+ ويقـــول كذلك القديـــس دوروثيؤس الغزي: 
“مـــن يقـــدر أن يعيـــد لنـــا هـــذا الوقـــت الحاضـــر إذا 
مـــا أضعنـــاه؟”، »آه يـــا رب ألنـــي عبـــدك، أنـــا عبدك 
ابـــن أمتـــك، حللـــت قيـــودي فلـــك أذبـــح ذبيحـــة حمـــد، 
وباســـم الـــرب أدعو« )مـــز16:116(. ويقول يشـــوع 
بـــن ســـيراخ: »هـــو صنـــع اإلنســـان فـــي البـــدء وتركه 
يستشـــير نفســـه، فإن شئت وحفظت الوصايا وأتممت 
مـــا يرضيـــه بأمانـــة، وضـــع أمامك النـــار والماء فتمد 

يـــدك إلـــى ما شـــئت« )ســـيراخ16-13:1٥(.
٥- الحريـــة والصلوات الحارة: يقـــول القديس 
يوحنـــا كاســـيان: “ال تغصـــب نفســـك علـــى الدمـــوع 
فهـــي ال تأتـــي بالعنـــف، لئـــا تســـوقك إلـــى صغـــر 
النفـــس عـــن كثـــرة المحـــاوالت الفاشـــلة.. ارفـــع عقلك 
فـــي الصاة واتركه ينبســـط بحريـــة اإلرادة ليحّلق في 
السماء، وترتفع عن الدموع العاقرة التي بالتغصب”. 
حتـــى الصلـــوات يطلـــب منـــا آبـــاء الكنيســـة أن تكون 
بحريـــة إختياريـــة، مثـــل الطائـــر الـــذي يرتفـــع ويحلـــق 

في األجواء العليا، كلمــــــــــا خــــــــــــــف عــــــــــــن جاذبيــــــــــة 
األرض واألرضيـــات.

٦- الحريـــة والمعرفة: يقول القديس إســـحق 
الســـوري: “قبـــل أن يتقّبـــل المؤمـــن المعـــّزي، يحتاج 
لكثـــرة  داخلـــه  يتجـــدد  حتـــى  المقدســـة  للنصـــوص 
الـــدرس، وينجـــذب للعمل الصالح، وُتحَفظ نفســـه من 
طـــرق الخطيئـــة.. إنـــه يحتـــاج لقوة الـــروح القدس في 
النفـــس لتتربـــي النفـــس ســـرًيا مـــن الـــروح، وال تحتـــاج 

لمســـاعدة مـــن أي شـــيء محســـوس”. 
يقول القديس ســـارافيم ساروفســـكي: “تتغذي 
النفـــس بكلمـــة هللا وعلـــى األخـــص بمطالعـــة العهـــد 
الجديـــد والمزاميـــر. يجـــب أن نقـــرأ اإلنجيـــل ورســـائل 
الرســـل واقفيـــن أمـــام األيقونات المقدســـة. ألن الذهن 
يبتهـــج ويســـتنير مـــن دراســـة الكتاب المقـــدس”. وهنا 
تبـــدو أهميـــة المعرفـــة واالســـتنارة بكلمـــات الوحي 
اإللهـــي المشـــبعة. وفـــي رســـالة القديـــس يعقـــوب: 
»ولكـــن مـــن اطلـــع علـــي النامـــوس الكامـــل نامـــوس 
الحريـــة وثبـــت وصـــار ليس ســـامًعا ناســـًيا بـــل عامًا 
بالكلمة، فهذا يكون مغبوًطا في عمله« )يع1:٢٥(.

ويقـــول القديـــس ســـارافيم أيًضـــا: )المعرفـــة 
الروحيـــة تجلـــب الرحمة(: “يجـــب أن نمـــّرن الذهن 
حياتنـــا  نرتـــب  حتـــى  الـــرب  بنامـــوس  الهذيـــذ  علـــى 
بإرشـــاده.. مفيـــد جًدا أن نـــدرس كلمة هللا بانتباه وفي 
الهـــدوء بانشـــغال مرتبـــط باألعمـــال الصالحـــة فلـــن 

يحرمنـــا هللا رحمتـــه”.
يقـــول  المحييـــة:  هللا  وكلمـــة  الحريـــة   -٧
وفكـــرة  اإلنســـان  حيـــاة  “إن  إيالريـــون:  القديـــس 
عـــدم  ليـــل  فـــي  بالحـــري  أو  الضـــال  فـــي  يظـــّان 
للجســـد،  بمعاشـــرتهما  ملطخيـــن  مادمنـــا  اإلحســـاس 
ويبقيـــان فـــي لجـــة الجهـــل بســـبب ذلـــك. ولكـــن كلمـــا 
اســـتنار المرء بكام هللا، كلما صار غير قادر على 
تحمـــل ظلمـــات الجســـد هـــذه وليـــل هـــذا العالـــم.. بـــل 
لننشـــر هـــذا النـــور فـــي نفوســـنا أواًل ثـــم فـــي جميـــع 
م بها أنفســـنا.  العالم من خالنا.. وفي كل خطوة ُنقوِّ
لتســـتعمل كام هللا كســـراج، وكلمة الســـراج تعنى أنه 
“موقـــد” دوًمـــا ومعـــد دوًمـــا بفطنتنـــا للقيـــام بمهمتـــه”.

ـــا َأْم  َأْيًضـــا اْعَتَمْدَنـــا ِإَلـــى َجَســـٍد َواِحـــٍد َيُهـــوًدا ُكنَّ
يـــَن َعِبيـــًدا َأْم َأْحـــَراًرا. َوَجِميُعَنا ُســـِقيَنا ُروًحا  ُيوَناِنيِّ

)1كـــو13:1٢(.  َواِحـــًدا« 
د- تعتقنـــا مـــن الخطية وتعطينـــا ميراث الحياة 
األبديـــة »َمـــْن آَمـــَن َواْعَتَمَد َخَلَص، َوَمـــْن َلْم ُيْؤِمْن 
ُيـــَدْن« )مـــر16:16(، »ُمَبـــاَرٌك هللُا َأُبو َربَِّنا َيُســـوَع 
اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي َحَســـَب َرْحَمِتِه اْلَكِثيـــَرِة َوَلَدَنا َثاِنَيًة 
، ِبِقَياَمِة َيُســـوَع اْلَمِســـيِح ِمَن اأَلْمَواِت«  ِلَرَجـــاٍء َحيٍّ

)1بط3:1(.
٨- مالحظات طقسية:

أ- تقـــع حجـــرة المعموديـــة في الشـــمال الغربي 
للكنيســـة، ولهـــا بابـــان أحدهما يفتح للخـــارج، واآلخر 
إلـــى داخـــل صحـــن الكنيســـة. وبهـــذا حينمـــا يعتمـــد 
الطفـــل ينتقـــل مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق )مـــن الظلمة 
إلـــى النـــور( ومـــن الشـــمال إلـــى اليميـــن )مـــن مـــكان 
الهـــوان إلـــى مكان الكرامـــة( بعد أن نال تجديد الروح 

الثاني. والميـــاد 
ب- يلبـــس الطفـــل ثياًبا بيضاء بعد المعمودية 

رمـــًزا للتجديد الذي ناله.
عامـــة  أحمـــر،  بزنـــار  الكاهـــن  ويربطـــه  ج- 
االرتباط والعهد مع الســـيد المســـيح الفادي الذي ســـفك 

دمـــاءه عنـــا ليخلصنـــا مـــن خطايانـــا.      )يتبـــع(

تحدثـــــــا فـــــــــي العـــــدد 
الماضــــــــــــــــي عــــــــــن ســـــــــــر 
المعموديـــــــة وذكرنـــــــــــا أنه: 
١- ســــر مقــــــــدس، ٢- 
الرتبـــة األولى ألنه بمثابة 
الدخـــول إلى ملكـــوت النعمة، ٣- الزمة للخالص، 
٤- بالتغطيـــس، ٥- ضـــرورة معموديـــة األطفال.

نستكمل حديثنا..
٦-  عّين الرب الماء للمعمودية ألنه: 

والمعموديـــة  األقـــذار،  مـــن  يغســـل  المـــاء  أ- 
مـــن الخطايـــا.  تنّقـــي 

ب- المـــاء يجـــّدد وينعش الجســـم، والمعمودية 
تحيي مـــوات النفس. 

المســـيح  مـــوت  مثـــال  المعموديـــة  ألن  ج- 
المـــاء. فـــي  فـــا ســـبيل للدفـــن إال  ودفنـــه، 

٧- نتائج سر المعمودية: 
أ- تعطينا الوالدة الثانية وتجدد خلقة اإلنســـان 

روحًيـــا »ٱْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ َأُقـــوُل َلـــَك: ِإْن َكاَن َأَحـــٌد اَل 
 »ِ ُيوَلـــُد ِمـــْن َفـــْوُق اَل َيْقـــِدُر َأْن َيـــَرى َمَلُكـــوَت للاَّ

)يـــو٢:3-٨(.
ب- تبـــّرر اإلنســـان وتمنحـــه غفـــران الخطايا: 
»ُتوُبـــوا َوْلَيْعَتِمـــْد ُكلُّ َواِحـــٍد ِمْنُكْم َعَلى اْســـِم َيُســـوَع 
وِح  ـــَة الـــرُّ اْلَمِســـيِح ِلُغْفـــَراِن اْلَخَطاَيـــا، َفَتْقَبُلـــوا َعِطيَّ
اْلُقـــُدِس« )أع3٨:٢(، »الَّـــِذي ِمَثاُلـــُه ُيَخلُِّصَنا َنْحُن 
ـــُة اَل ِإَزاَلـــُة َوَســـِخ اْلَجَســـِد، َبـــْل  اآلَن َأي اْلَمْعُموِديَّ
َيُســـوَع  ُســـَؤاُل َضِميـــٍر َصاِلـــٍح َعـــِن هللِا، ِبِقَياَمـــِة 
اْلَمِســـيِح« )1بـــط٢1:3(، »َأيَُّهـــا الرَِّجـــاُل، َأِحبُّـــوا 
ِنَســـاَءُكْم َكَما َأَحبَّ اْلَمِســـيُح َأْيًضا اْلَكِنيَســـَة َوَأْسَلَم 
ًرا ِإيَّاَها ِبَغْســـِل  َســـَها، ُمَطهِّ َنْفَســـُه أَلْجِلَهـــا، ِلَكي ُيَقدِّ

اْلَمـــاِء ِباْلَكِلَمـــِة« )أف٢٥:٥-٢6(.
َجِميًعـــا  ُكـــْم  »أَلنَّ التبنـــي  نعمـــة  تمنحنـــا  ج- 
َأْبَنـــاُء هللِا ِباإِليَمـــاِن ِباْلَمِســـيِح َيُســـوَع. أَلنَّ ُكلَُّكـــُم 
الَِّذيـــَن اْعَتَمْدُتـــْم ِباْلَمِســـيِح َقـــْد َلِبْســـُتُم اْلَمِســـيَح« 
َواِحـــٍد  ِبـــُروٍح  َجِميَعَنـــا  َنـــا  )غـــل٢6:3-٢7(، »أَلنَّ
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الريـــح وال منفعـــة تحـــت الشـــمس« )جـــا1:٢(.[

٣- الطهـــارة: ال يمكـــن أن يستشـــهد إنســـان 
ُمكبَّـــل  فالخاطـــئ  إذا كان طاهـــًرا مســـتقيًما..  إال 
بالقيـــود واألغـــال.. ويحتـــاج إلـــى أن يتحرر أواًل، 
ثـــم يفكـــر فـــي حياتـــه ومماتـــه.. أمـــا الطاهـــر فهـــو 
إنســـان قوي اســـتطاع أن ُيخضع جســـده ويســـتعبده 
ومحـــاوالت  لـــه..  القائـــد  هـــي  الـــروح  ويجعـــل 
الشـــيطان وأعوانـــه من األباطـــرة الرومان إلخضاع 
الشـــهداء في الخطية إلســـقاطهم في عبادة األوثان 
كثيـــرة.. ولكنهـــا كانت تنتهي بالفشـــل.. فهذه قصة 
شـــاب أرادوه أن يســـجد لألصنام ولما رفض أرادوا 
إســـقاطه في الخطية فأدخلوه في حجرة بها ســـرير 
ووضعـــوه عليـــه وربطـــوه فيـــه بالحبال وأدخلـــوا إليه 
إنســـانة شـــريرة، ولمـــا لـــم يجـــد حـــًا ومهرًبـــا أخـــرج 
لســـانه وقضمـــه فانقطـــع وانفجـــر دمـــه فانزعجـــت 
بدمـــه  ونجـــا  رأت،  ممـــا  خائفـــة  وهربـــت  الشـــريرة 
مـــن الســـقوط.. وهكـــذا شـــابة طاهـــرة أراد الوالـــي 
الرومانـــي إســـقاطها فـــي الخطيـــة فقالـــت لـــه إنهـــا 
بـــه الرقبـــة ال يســـير  »اخترعـــت زيًتـــا إذا دهنـــت 
فيهـــا الســـيف.. هـــل تود أن تجربـــه؟ فأنت تحتاجه 
أواًل«.  أنـــت  جربيـــه  »ال،  لهـــا  فقـــال  كجنـــدي«. 
فدهنـــت رقبتهـــا فضـــرب عنقهـــا فانفصلـــت رأســـها 
عـــن جســـدها واحتفظـــت بطهارتهـــا وهـــي شـــهيدة 

أفضـــل مـــن بقائهـــا حيـــة وهـــي خاطئـــة..

هذه هي بعض دوافع وأسباب األستشهاد...

واألبنـــاء. واألزواج 
٢– الحكمـــة: إن آباءنـــا الشـــهداء لـــم يكونوا 
أمـــام  واضعيـــن  حكمـــاء؛  كانـــوا  بـــل  متهوريـــن 
أعينهـــم قـــول الكتـــاب المقـــدس »نهايـــة أمـــر خيـــر 
مـــن بدايتـــه« )جـــا٨:7(، »يـــوم الوفـــاة أفضـــل من 
يـــوم الـــوالدة« )جـــا1:7(، »طوبـــى لألمـــوات الذين 
يموتـــون فـــي الـــرب منـــذ اآلن، نعـــم يقـــول الـــروح 
لكـــي يســـتريحوا مـــن أتعابهـــم، وأعمالهـــم تتبعهـــم« 
فالحكمـــة  كذلـــك  األمـــر  كان  إذا  )رؤ13:1٤(. 
تقتضـــي أن يحبـــوا المـــوت علـــى الحياة.. بــــل وإن 
كــــــان »قـــد ُوِضـــع للنـــاس أن يموتـــوا مـــرة ثـــم بعـــد 
ذلـــك الدينونـــة« )عـــب٢7:9(، فهـــل مـــن الحكمـــة 
أن يهربـــوا مـــن الموت الموضوع لـــكل الناس؟ وإن 
كان المـــوت ســـيحرم اإلنســـان مـــن الدنيـــا وكل مـــا 
فيهـــا، فهـــل مـــن الحكمـــة أن يقضـــي الحيـــاة فـــي 
جمـــع األمـــوال أم في تنفيذ قـــول الكتاب »ال تحبوا 
العالـــم وال األشـــياء التـــي فـــي العالـــم ألن العالـــم 
يـــزول وكل شـــهوته معـــه وأمـــا مـــن يصنـــع مشـــيئة 
هللا فهـــذا يثبـــت إلـــى األبـــد« )1يو1٥:٢(. أليســـت 
الحكمـــة تقـــول: مادمنـــا ســـنموت فلنُمـــْت مـــن أجل 
الـــرب وحبًّـــا فيـــه.. ومادمنـــا ســـنفقد العالـــم وكل ما 
فيـــه فلنفقـــده مـــن أجـــل الـــرب بإرادتنـــا. يـــا أحبائـــي 
لنســـمع قول الحكيم الذي اختبر كل شـــيء وأخيًرا 
وجـــد أنـــه »باطـــل األباطيـــل الـــكل باطـــل وقبـــض 

ونحـــن نحتفـــل بعيـــد 
آالف  نتذكـــر  النيـــروز 
ضحـــوا  الذيـــن  الشـــهداء 
بحياتهـــم حًبـــا فـــي الـــرب، 
ونتســـاءل ما هي األسباب 
المبرحـــة؟..  اآلالم  هـــذه  دفعتهـــم الحتمـــال  التـــي 
لعلنـــا نتعلـــم منهـــم.. ولعـــل أهـــم هذه األســـباب هي 
حيـــاة الفضيلـــة التـــي كانوا يحيونهـــا، ومن أهم تلك 
الفضائل التي ســـاعدتهم على االستشـــهاد ما يلي:

١- المحبـــة:  ال يمكـــن أن يضحـــي إنســـان 
بحياتـــه مـــن أجـــل الـــرب إن لـــم يكـــن يحبـــه مـــن 
كل القلـــب ومـــن كل الفكـــر ومـــن كل اإلرادة. بـــل 
ويحبـــه أكثـــر مـــن كل شـــيء ومـــن كل شـــخص، 
فحينمـــا تملـــك محبـــة هللا علـــى القلـــب ال يســـتطيع 
اإلنســـان أن يـــرى أي شـــيء يســـاويها حتـــى ولـــو 
خســـر كل شـــيء »لكـــن مـــا كان لـــي ربًحـــا فهـــذا 
قـــد حســـبته مـــن أجـــل المســـيح خســـارة، بـــل إنـــي 
أحســـب كل شـــيء أيًضـــا خســـارة مـــن أجـــل فضل 
معرفة المســـيح يســـوع ربي الذي من أجله خســـرت 
كل األشـــياء وأنا أحســـبها نفاية لكي أربح المســـيح 
وأوجـــد فيـــه« )فـــي7:3-9(. لذلـــك رأينـــا الشـــهداء 
يضحـــون بحياتهـــم غيـــر متأثريـــن بعواطفهـــم نحـــو 
األهل واألقارب وتوســـاتهم، فالرب هو كل شـــيء 
عندهـــم، أحبـــوا الـــرب اكثـــر مـــن حبهـــم للوالديـــن 
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عـــــــــــــا صــــــــــــــــــــوت 
فــــــــــي صـــــــــــراخ  بعضهـــم 
وعويـــل: »ليتنـــا متنـــا بيـــد 
الـــرب فـــي أرض مصـــر، 
عنـــد  جالسيــــــــــــن  كنـــا  إذ 
قـــدور اللحـــم نأكل خبزا للشـــبع. فإنكمـــا أخرجتمانا 
إلـــى هـــذا القفــــــــــــــر لكـــــــــــــــي تميتــــــــــــــــا كل هــــــــــــــــذا 

بالجـــوع!«. الجمهـــور 
وبعـــد فتـــرة، عـــاد قـــوم آخـــرون مـــن بينهـــم 
يطعمنـــا  »مـــن  قائليـــن:  العاثـــر  يندبـــون حظهـــم 
لحمـــا؟!! قـــد تذكرنـــا الســـمك الـــذي كنـــا نأكلـــه في 
مصـــر مجاًنـــا، والقثـــاء والبطيخ والكـــراث والبصل 
والثوم. واآلن قد يبســـت أنفســـنا. ليس شـــيء غير 

أن أعيننـــا إلـــى هـــذا المـــن!«.
ثـــم، ولما عطشـــوا وطلبوا مـــاًء ليرتووا، فقبل 
أن ُيســـتجاب لهـــم هّمـــوا أن يرجمـــوا نبّيهـــم الـــذي 
مـــن أرض مصـــر، إذ صرخـــوا  للخـــروج  قادهـــم 
فـــي وجهـــه: »ِلـــَم اصعدتنـــا مـــن مصـــر؟ ألتقتلنـــا 
وبنينا ومواشـــينا بالعطش؟«. فما كان من موســـى 
النبـــي إال أن صـــرخ إلـــى هللا، وقـــد ضاقـــت نفســـه 
المذلـــة  أرض  يعتبـــرون  باتـــوا  حتـــى  بتمردهـــم، 

والعبوديـــة القاســـية أفضـــل مـــن حالهـــم اليـــوم! 

في الحقيقة، ربما  كانوا محقين!
أّيـــة مقارنـــة تبدو بين أرض مصر، بما فيها 
مـــن حيـــاة وصخـــب وصحبـــة.. مـــاء نيـــل عـــذب 
وبحيـــرات وحقـــول فـــي الـــوادي الخصيـــب تفيـــض 
بالغـــال والثمـــار الحلـــوة... وبيـــن تلـــك الصحراء 
الجـــرداء، الخاليـــة من البشـــر ماعداهم، با جمال 

ُيذكـــر وال تـــرف.. بـــا حياة! 
وإن بـــدت المقارنـــة واضحـــة كالشـــمس، إاّل 
أن مضمـــون الحيـــاة وجوهرهـــا بيـــن هـــذه األرض 
وتلـــك، كان يســـتحق التوقـــف والتأمـــل. في باطنه 

وحقيقتـــه وليـــس فـــي ظاهره..
+ فالفـــارق نفســـه كان بين الظلم والعبودية، 

وبيـــن الحرية والكرامة.
+ كان بيـــن ذراع تبطـــش وتـــذل، وذراع ترفع 

وتحمـــي، بل وتدّلل!
+ بيـــن مظاهـــر كاذبـــة لســـعادة زائفـــة فـــي 
محيـــط مـــن الزحام والصخب واللهـــو، وبين هدوء 
الســـبيل  أصبـــح  قـــد  كان  لكنـــه  ُممـــًا،  بـــدا  وإن 

ق ســـعادة وراحـــة حقيقيتيـــن. الوحيـــد لتـــذوُّ
+ بيـــن أرض وإن حفلـــت بخيـــرات ال ُتشـــبع 
أبـــًدا علـــى وفرتهـــا وتنوعها، وبين قمة جبل يحمل 

لقـــاًء مع هللا فيه كل الشـــبع والتلـــّذذ والغنى..

فمـــن رحـــم تلك الخبرة الجديـــدة، مهما كانت 
قاســـية.. ومـــن التعمـــق فـــي حقيقـــة األمـــور كمـــا 
هـــي مـــن داخلهـــا، ال كمـــا مـــن الخـــارج - تســـلل 
الفهـــم واإلدراك الواعـــي بذلـــك »اإلعـــداد« الـــازم 
قبـــل بلـــوغ أرض الموعـــد. بـــدًءا مـــن ألـــم العبودية 
واإلحســـاس بثقـــل نيرهـــا، فمـــروًرا بصحـــراء تفتقـــر 
ـــم، يكون فيهـــا ُجّل االهتمام  إلـــى كل وســـائل التنعُّ
ببنـــاء الـــروح التـــي كانـــت علـــى حافـــة المـــوت، 
وإن لم تخُل مـــــــــــــــن التعزيــــــــــــــات الفائقـــــــــــــة بيــــــــــــن 

الحيـــن واآلخـــر...
إلـــى أن يحمـــل األلـــم روًحـــا تحررت من كل 
شـــيء، وأســـلمت نفســـها بالكلية بين يدي القدير، 

فيبّلغهـــا أرًضـــا جديـــدة ال جـــوع فيها وال عوز.
فالذيـــن أدركـــوا ســـر هذه الرحلة، ســـر الترك 
والتخلـــي، ســـر تلـــك »الصلـــة« -الصـــاة- التـــي 
الراحـــة  ســـبل  كل  عنهـــا  انقطعـــت  نفًســـا  تشـــبع 
والتنعم، سر الصحراء وعهدها.. صاروا ينشدون 

بهـــذا النشـــيد كمـــا لجيـــش متيقـــظ، واٍع ومســـتعد:
»قد هربت من فرعون ومصر والقيود

قاصـــــــــًدا إلى سينـــــــــــــــــاء خلـــــــــــــــف موســــــــــــى 
فـــي الصعود

لكم أشتهي الصعود إلى جبل سيناء
كيما أرفع الصاة في القمة المقدسة
في قساوة الصعود َهبني صبًرا يا هللا

واحتمال المشقات كيما أقتني الصاة«.
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المقدمة:
سبـــــــــــق وأشــــــــــرت في 
مقال ســـابق )في شهر مايو 
العـــــام  هـــذا  أن  ٢01٨م( 
٢01٨ هـــو عام التذكارات. 
وعطًفـــا علـــى ما ســـبق ذكره، يوافق هـــذا العام الذكرى 
المئويـــة لرحيـــل أول ناظـــر للمدرســـة اإلكليريكيـــة وهو 
يوســـف بـــك منقريـــوس الذي خدم كناظـــر لها مدة ٢٥ 

ســـنة )1٨93- 191٨م(.
ليـــس  كبيـــرة،  أهميـــة  ولدراســـة حياتـــه وأعمالـــه 
فقـــط مـــن بـــاب الوفـــاء والذكـــرى )وإن كان هذا أمر ال 
يســـتهان بـــه(، ولكـــن مـــن بـــاب تفهـــم الحالـــة التعليمية 
والثقافيـــة فـــي نهايـــة القرن التاســـع عشـــر وبداية القرن 
العشـــرين، ومـــن َثـــّم الجهـــود التـــى بذلتها الكنيســـة في 

مجـــال تعليـــم اإلكليـــروس ومحاولـــة ترقيـــة مســـتواهم.
ومـــع ذلك فالمعلومات عن هؤالء الرواد األوائل 
قليلـــة جـــًدا، بـــل وتـــكاد تكون معدومة. فبعـــد أن وعدنا 
رمـــزي تـــادرس فـــي الجزء الرابع مـــن كتابه األقباط في 
القـــرن العشـــرين )ص16٢(، أنـــه ســـيوافينا بترجمـــة 
حيـــاة يوســـف بـــك منقريـــوس فـــي الجـــزء الخامـــس من 
كتابـــه هـــذا. صـــدر الجـــزء الخامـــس ولـــم تـــرد بـــه أي 
معلومـــة تذكـــر عـــن هـــذا الرجـــل الفاضـــل، وال أدري 

ما الســـبب.
البداية:

حينمـــا أّســـس البابـــا كيرلـــس الخامـــس المدرســـة 
اإلكليريكيـــة بالبطريركيـــة باألزبكيـــة يـــوم ٢9 نوفمبـــر 
بـــك  يوســـف  لألســـتاذ  نظارتهـــا  أســـند  1٨93م، 
منقريـــوس مـــدرس اللغـــة الفرنســـية والتاريـــخ بمدرســـة 
األقبـــاط الكبـــرى )المدرســـة التـــي أسســـها البابا كيرلس 
الرابـــع( والمترجـــم بجريدة المؤيد. فباإلضافة لعمله بها 
كناظـــر، شـــغل وظيفـــة ُمـــدرس مادتي التاريـــخ المدني 
جرجـــس،  حبيـــب  )راجـــع:  بهـــا  المدنيـــة  والجغرافيـــا 
والحاضـــر،  الماضـــي  بيـــن  اإلكليريكيـــة  المدرســـة 

.)16 ص  193٨م، 
وال غـــرو فـــي ذلـــك، فقد كان يوســـف بـــك ُمهتًما 
منـــذ شـــرخ شـــبابه بمجـــال التاريـــخ، وقـــد أعـــد فـــي فترة 
عملـــه بمدرســـة األقبـــاط الكبرى منهًجا لدراســـة التاريخ 
العـــام، قدمـــه مـــن خـــال كتـــاب مـــن جزئيـــن دعـــاه: 
كتـــاب التلخيـــص التـــام فـــي التاريخ العـــام، صدر: 

ج1، ســـنة 1٨90م؛ ج٢، ســـنة 1٨91م.

أشهر أعماله الفكرية في اإلكليريكية: 

بـــدأ أعمالـــه الفكريـــة بالمدرســـة بأصـــدار جريـــدة 
)مجلـــة( دينيـــة تاريخية حكمية أدبية أســـبوعية تصدر 
كل ســـبت، باســـم مجلة »الحق«، صدر العدد األول 
منهـــا يوم الســـبت ٢1 برمـــوده 1610ش الموافق ٢٨ 

أبريـــل 1٨9٤م، ٢1 شـــوال 1311هـ.
وصـــدرت لمـــدة 16 ســـنة بانتظـــام، حـــرر فيهـــا 
أفـــرام  مثل:القمـــص  وقتهـــا،  األقبـــاط  ُكتـــاب  أفاضـــل 

بالقاهـــرة  البرامـــوس  ديـــر  وقـــف  وكيـــل  البرموســـي 
)المتنيح األنبا إيســـيذورس أســـقف دير البراموس فيما 
بعـــد(، القمـــص عبـــد المســـيح صليـــب )المســـعودي( 
أميـــن مكتبـــة البطريركيـــة القبطية وغيرهـــم كثيرون... 
غيـــر أنهـــا توقفـــت فـــي نهايـــة ســـنة 1910م، حيـــث 
صـــدر العـــدد األخيـــر منهـــا يـــوم الســـبت ٢٢ كيهـــك 

1910م. ديســـمبر   31 الموافـــق  16٢7ش 
وفـــــــــــي مجــــــــــــــــال 
تخصصـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو 
التاريـــخ، وضـــع كتابين 
في التاريـــــــــــخ القبطــــــي 
الحديــــــــــــث والمعاصر، 
هما: كتــــــــاب القـــــــــــــــــول 
اليقيـــن فـــــــــــــــي مسألـــــــــة 
األقباط األرثوذكســـيين، 

بمطبعـــة الوطـــن ســـنة 1٨93م. وكتـــاب تاريـــخ األمة 
الماضيــــــــــة 1٨93-  العشـــرين ســـنة  مـــدى  القبطيـــة 
191٢، بمطبعـــة القديـــس مكاريـــوس بمصر القديمة، 

ســـنة 16٢9ش - 1913م.
ولكـــن األمـــر المميـــز فـــي مســـيرته فعـــًا كانـــت 
تلك الغيرة المقدســـة على كنيســـته التى جعلته يشـــتاق 
لنشـــر مجموعـــة مـــن مخطوطـــات األديـــرة القبطيـــة، 
ليكـــون للكنيســـة القبطيـــة ُكتبهـــا الخاصـــة فـــي مجـــال 
تفســـير األســـفار اإللهيـــة. فبـــدأ بطبـــع تفســـير ســـفر 
المزاميـــر، بمشـــاركة الشـــماس حبيـــب جرجـــس مدرس 
فـــي  النضيـــر  الـــروض  بعنـــوان:  بالمدرســـة،  الديـــن 
تفســـير المزاميـــر. وهـــو عبـــارة عـــن تجميع لتفســـيري 
القـــس أبـــي الفـــرج المشـــرقي والمعلم دانيـــال الصالحي 
لهـــذا الســـفر. باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن التأمات 
والماحظات من إنتاجهما )أي يوســـف بك والشـــماس 
حبيـــب(. وبعـــد أن طبع جزئين من هذا العمل، حالت 
الظـــروف دون إتمامـــه رغـــم أنـــه كان ينـــوي طباعـــة 

الســـفر. باقي 
فمـــن ثـــم توجـــه لنشـــر كتب تفســـير األربعة 
أي  المشـــرقي،  تفســـير  كتـــاب  فطبـــع  بشـــائر، 
القـــس أبـــو الفـــرج لألربعـــة أناجيـــل، بواســـطة 
نشـــر مخطوطـــات هذا العمل الشـــهير، تلك التى 
كانـــت بمكتبـــة البطريركيـــة بالقاهـــرة وبمكتبة دير 
المحـــرق. حيـــث هـــّذب عباراتـــه وصححه ووضع 
الكتـــاب  190٨م.  16٢٥ش-  ســـنة  حواشـــيه، 
األول منـــه يشـــمل تفســـير إنجيلي متـــى ومرقس، 
بينما الكتـــــــاب الثاني يشـــمل تفسيــــــــــــــر إنجيلــــــــــي 

لوقـــا ويوحنا.
القمـــص  مـــع  اشتــــــــــرك  وأخيـــًرا، 
غبطـــة  )ســـكرتير  المقـــاري  فليوثـــاوس 
األنبـــا  وقتهـــا،  الخامـــس  كيرلـــس  البابـــا 
فـــي  بعـــد(  فيمـــا  البلينـــا  مطـــران  أبـــرآم 
فـــي  األمجـــاد  تحفـــة  كتـــاب  طباعـــة 
تفســـير فصـــول اآلحاد واألعيـــاد، طبًقا 
لترتيـــب الكنيســـة القبطيـــة االرثوذكســـية، 
ط1، بمطبعـــة القديـــس مكاريوس بمصر 

191٤م.  - 1630ش  القديمـــة 

أبرز أعماله األخرى بالمدرسة: 
أ( وضـــــــــــع قوانيـــــــــن للمدرســـة 

وملحقاتهـــا: 
ُوضـــع فـــي عهـــد نظارته للمدرســـة 
قانوًنـــا )الئحـــة( للمدرســـة ســـنة 191٢م 

مــــــــــــع الئحـــــــــــــــة 
لمدرسة العرفــــاء 
والئحة للوعــــاظ، 
بمجلــــــــــــة  ُنشرت 
الكرمـــة السنـــــــــــــة 
السادســــــــــــــــــــــــــــــة، 
العدد السابـــــــــــــــــع 
لسنـــــــة 191٢م، 
)حبيب جرجس، 
المرجع السابــق، 

ص ٥3(.
ب( سعيــــــــــه لتعييــــــــــن تالميــــــــــذه ُمدرســـين 

باإلكليريكيـــة:
وحيـــث أنـــه لمـــح النبـــوغ والتفـــوق فـــي بعـــض 
لـــدى اللجنـــة المّليـــة  تاميـــذ المدرســـة، لذلـــك ســـعى 
لتعيين عدد منهم ُمدرســـين بالمدرســـة، مثل: الشـــماس 
حبيـــب جرجـــس منقريـــوس، ُمدرًســـا للديـــن )أي لِعلـــم 
بالســـنة  طالًبـــا  اليـــزال  وهـــو  بالمدرســـة  الاهـــوت( 
وقـــررت  المليـــة  اللجنـــة  فقبلـــت  بالمدرســـة.  النهائيـــة 
اعتمـــاد تعييـــن الشـــماس حبيـــب جرجس ُمدرًســـا للدين 
بالمدرســـة بتاريـــخ 9 برمهـــات 161٤ش/ 17 مـــارس 
1٨9٨م تحـــت االختبـــار لمـــدة أربعـــة شـــهور )حبيـــب 
جرجـــس، المرجـــع الســـابق، ص ٢0(. كذلـــك تعييـــن 
الشـــماس فـــرح أفنـــدي جرجس مدرس الدين بالمدرســـة 
ســـنة،   ٢0 لمـــدة  بهـــا  خـــدم  والـــذي  1٨9٤م،  ســـنة 
وســـمعان ســـيليدس لمـــدة 1٥ ســـنة وغيرهـــم )حبيـــب 
جرجس، المرجع السابق، ص 1٥٥، ٢٥6، ٢٥9(.
ومن َثّم شـــهد عنه القديس األرشـــيدياكون حبيب 
جرجـــس بقولـــه: »كان مثااًل للتضحيـــة وانكار الذات، 
فقـــد ظـــل أميًنـــا في واجبـــه حريًصا علـــى الوديعة التى 
اؤتمـــن عليهـــا، إلـــى أن انتقـــل إلى الســـماء بعـــد جهاد 
عنيـــف وخدمـــة شـــاقة يعرفهـــا الذيـــن رأوهـــا بأعينهـــم« 

)المرجع الســـابق، ص ٢9(.
الخامـــس  كيرلـــس  البابـــا  عّيـــن  نياحتـــه  وبعـــد 
حبيـــب  األرشـــيدياكون  )1٨7٤- 19٢7م(  الــــ11٢ 
جرجـــس ناظـــًرا للمدرســـة اإلكليريكيـــة بتاريـــخ ٤ تـــوت 

191٨م. ســـبتمبر   1٤ الموافـــق  163٥ش 
صورة الخطاب

hamaged@yahoo.com
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بمناسبــــــة مئويــــــــة 
مــــــــــــــــدارس األحــــــــــــــــــــــــد 
نستعـــــــــــــــرض فـــــــــــــــــــــــي 
مـــــــــــن  هـــذه السلسلــــــــــة 
المقـــاالت بعـــض الصفحـــات المجهولـــة مـــن 
تاريـــخ مـــدارس األحـــد فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
أو  الزمـــن  التـــي ربمـــا طواهـــا  األرثوذكســـية 
كادت أن تخبـــو مـــن ذاكـــرة التاريـــخ. وليـــس 
هدفنـــا مجرد ســـرد للتاريخ ولكن اســـتخاص 

دروس هامـــة مـــن رحلـــة مـــدارس األحـــد.
)٣( رحلة المنهج )٣/٢(

رحلـــة  مـــن  الماضيـــــــــــــــة  الحلقـــة  فـــي 
منهـــج مـــدارس األحـــد فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
األرثوذكســـية عبر مســـيرة تطوره وتطويره في 
مائـــة عـــام، وقفنا عند منهـــج 1939م والذي 
قامـــت مدارس األحـــد بالجيزة بطبعه بتكليف 
مـــن اللجنـــة العامـــة لمـــدارس األحـــد القبطيـــة 
نســـتكمل  الحلقـــة  هـــذه  وفـــي  األرثوذكســـية، 

رحلـــة منهـــج مـــدارس األحـــد.
بعد أن تمَّت تجربة منهج عام 1939م 
الـــذي قامـــت مـــدارس األحد بالجيـــزة بوضعه 
ونشـــره بتكليـــف مـــن اللجنـــة العامـــة لمدارس 
األحـــد القبطيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، واســـتمر 
تطويـــر هـــذا البرنامـــج وتقييـــم التجـــارب التي 
أنـــواع  الفـــروع األخـــرى. ودراســـة  بهـــا  تقـــوم 
المناهـــج المختلفـــة علـــى ضوء مـــا أثبتته من 
نجاح أو قصور في التطبيق، وأســـفرت هذه 
الدراســـات التي تمَّت بإشـــراف اللجنة العامة 
المركزيـــة لمـــدارس األحـــد وجامعـــة الشـــباب 
القبطـــي بالكـــرازة المرقســـية بمركزهـــا بالكليـــة 
اإلكليريكيـــة بمهمشـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، إلى 
ـــد في عـــام 19٤7م،  إصـــدار المنهـــج الموحَّ
وقامـــت اللجنـــة بطباعـــة توزيـــع هـــذا المنهـــج 
الشـــهير فـــي أول ينايـــر 19٤٨م، وقـــد حوى 
مقدمـــة عن هدف التربيـــة الدينية، واألهداف 
العامـــة للمنهـــج، والوســـائل العامـــة لتحقيـــق 
هـــذه األهـــداف، وطـــرق تطبيـــق المنهج مثل 
الطريقـــة التدريجيـــة مـــن الروضـــة، ثم القســـم 
االبتدائـــي، ثـــم القســـم الثانـــوي، ثـــم جامعـــة 
الشـــباب القبطـــي، أو الطريقـــة المتوالية التي 
تناســـب مـــدارس األحـــد بالقـــرى، أو الفصـــل 
الواحـــد، أو لقلـــة عـــدد الخدام وهي اســـتعمال 
منهـــج إحدى الســـنوات لجميع الســـنوات، مع 
اختـــاف طريقـــة التدريـــس فقـــط، وفـــي العام 
التالـــي ُيـــدرس منهج الســـنة التالية وهكذا، أو 
الطريقـــة الثنائية التـــي تجمع بين الطريقتين، 
إلـــى  الفصـــول  عـــدد  اختصـــار  يتـــم  وفيهـــا 
النصـــف بتجميع كل ســـنتين في فصل واحد 
وهـــي الطريقـــة المناســـبة فـــي حـــاالت نقـــص 

عـــدد الفصـــول أو المدرســـين أو األماكـــن، 
ووفًقـــا لهـــذا المنهـــج تم تقســـيم مـــدارس األحد 
إلـــى أقســـام حســـب الســـن، وهـــي: الروضـــة 
فـــي فصليـــن، واالبتدائـــي في أربعـــة فصول، 
والثانـــوي فـــي أربعـــة فصـــول، وأقســـام أخـــرى 
خـــاص  وقســـم  والريفـــي،  والعمـــال  للشـــباب 
مخصـــص  وهـــو  الخـــدام،  أو  للمدرســـين 
للدراســـة المســـتمرة التـــي ُتعـــَرف فـــي الوقـــت 
الحالـــي باجتماعـــات الخـــدام. وقد شـــمل هذا 
المنهـــج مقدمة لكل مرحلة تشـــمل خصائص 
هـــذه المرحلـــة، وهـــدف المنهـــج الخاص بها، 
وأقســـام المنهـــج، وتطبيـــق هـــذا المنهـــج، ثـــم 
جـــدواًل يضـــم موضوعـــات المنهج ودروســـه، 
كمـــا أصـــدرت اللجنـــة المركزيـــة كتًبا خاصة 
إلـــى جانـــب المقدمـــات  بـــكل مرحلـــة تضـــم 
الحفـــظ،  وآيـــة  درس  كل  شـــواهد  التربويـــة 
وغرض الدرس واللحن أو الترنيمة المناســـبة 
المقترحـــة،  اإليضـــاح  ووســـائل  درس  لـــكل 
وماحظـــــــــات للمــــــــــــــــدرس واالستنتاجــــــــــــات 
األســـبوعي،  والواجـــب  العمليـــة  والتطبيقـــات 
وكان المنهـــج يتبـــع الســـنة المياديـــة، فيبـــدأ 
بعيـــد الميـــاد المجيـــد، وينتهـــي بالمياديـــات 
اثنيـــن  فـــي  )كيهـــك(  ديســـمبر  شـــهر  فـــي 
وخمســـين أســـبوًعا لتغطـــي جميـــع األســـابيع.

وضــــــــــــم هـــذا المنهــــــــــج قســـًما خاًصـــا 
للعمال، وهم صبية شباب المصانع والورش 
والمتاجـــر مـــن الفئـــة المهملـــة روحًيا في ذلك 
الوقـــت لوجودهـــم فـــي بيئة مســـتوى األخاق 
فيهـــا متدنـــي، وتزداد بها معـــدل اإلجرام، لذا 
مـــن المهـــم جـــًدا العنايـــة بهم روحًيـــا، والعمل 
علـــى تحصينهـــم ضـــد األخطـــار المحيطـــة 
يجهـــل  ومعظمهـــم  جانـــب،  كل  مـــن  بهـــم 
مبـــادئ القـــراءة والكتابـــة، وتتهّددهـــم أخطـــار 
البطالـــة والعـــوز والفاقـــة، ممـــا يفتـــح أمامهـــم 
أبـــواب الغوايـــة، ممـــا يصـــل ببعضهـــم إلـــى 

إنـــكار المســـيح، وتـــرك المســـيحية.
المدرســـين  قســـم  منهـــج  يضـــع  وأخيـــًرا 
هـــو منهـــج للخـــدام وإعـــداد الخدمـــة، محـــدًدا 
الهـــدف األساســـي مـــن الخدمـــة وهو الســـعي 
لتوصيـــل رســـالة حب المســـيح إلـــى كل نفس 
حتـــى تتمتَّـــع كل نفـــس بنفس الســـعادة والفرح 
الروحي الذي يشـــعر بهـــا الخادم أو المدّرس 
نفســـه، وهكـــذا ُتولـــد فـــي النفـــس الرغبـــة فـــي 
الخدمة وتدفعه إلى الســـعي لتوصيل الرسالة 
كاملـــة غير منقوصة لتؤتـــي ثمارها. ويتكون 
المنهـــج مـــن اثنيـــن وخمســـين موضوًعـــا أو 
درًســـا روحًيـــا مـــن الكتـــاب المقـــّدس بطريقـــة 
متواليـــة، عـــاوة علـــى اثنين وخمســـين درًســـا 
آخـــر تربوًيـــا متدرًجـــا مـــن مقدمـــة فـــي علـــم 

التربيـــة، والغرض من مدارس األحد، وطرق 
التدريـــس، وكيفيـــة تحضير الـــدروس وغيرها 
مـــن الموضوعـــات التربويـــة التـــي يحتاجهـــا 
الخـــدام، وفـــي نهاية المنهج مراجعة وامتحان 
واالســـتفادة  الرســـالة  وصـــول  مـــن  للتأكـــد 

الكاملـــة مـــن البرنامج.
وفــــــــــــــــي 30 سبتمبـــــــــــــر 196٢، وفـــــــي 
حبريـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، قام 
برســـامة أول أســـقف للتعليم والتربية الكنســـية 
)مـــدارس األحـــد( وهـــو نيافـــة األنبـــا شـــنوده 
)قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث(، وأعقـــب ذلك 
أن وضعـــت أســـقفية التعليـــم منهًجـــا موحـــًدا 
االبتدائـــي،  للقســـم  األحـــد  مـــدارس  لـــدروس 
وكان منهًجـــا متكامـــًا يشـــمل كل قصـــص 
الكتـــاب المقـــدس، باإلضافـــة للموضوعـــات 
التـــي يحتاجهـــا هـــذا الســـن وذلـــك فـــي ينايـــر 
1963م، ولكـــن كان هـــذا المنهج عبارة عن 
رؤوس موضوعـــات دون تفاصيـــل إضافيـــة، 
وفـــي نفـــس هذه الفترة صـــدر منهج آخر من 
لجنة النشـــر والتحرير بإيبارشـــية بني سويف 
والبهســـا بإشـــراف األنبـــا أثناســـيوس مطـــران 

بني ســـويف الســـابق.
وبعـــد تجليـــس البابـــا شنــــــــــــــوده الثالـــث 
نوفمبـــر   1٤ فـــي  مارمرقـــس  كرســـي  علـــى 
خاصـــة  قـــرارات  قداســـته  أصـــدر  1971م، 
بالتربية الكنســـية ومواعيدهـــا وتنظيم منهجها 
وتشـــكيل اللجنة العامة للتربية الكنســـية، وبدأ 
فـــي االســـتعداد لوضـــع منهج موحـــد لمدارس 
األحـــد، كمـــا قـــرر قداســـة البابـــا أن تكـــون 
خدمـــة التربيـــة الكنســـية هـــي محـــور النشـــاط 
طـــوال صيـــف عـــام 197٥م، حيـــث وضـــع 
ثمانيـــة محـــاور النطاق مـــدارس األحد كان 
أهمهـــا هـــو وضـــع الئحـــة التربيـــة الكنســـية، 
وتنظيـــم عملهـــا وخدامها، وتســـجيل فروعها، 
العـــام، أو  المنهـــج  المناهـــج ســـواء  ووضـــع 
خدمـــة  ومنهـــج  والشـــباب،  الخـــدام  مناهـــج 
القريـــة، وبعدهـــا بثـــاث ســـنوات وفـــي يوم ٤ 
الثالـــث  البابـــا شـــنوده  أبريـــل 197٨م عقـــد 
اجتماًعـــا مـــع جميع المســـئولين عن المناهج 
في كل فروع التربية الكنســـية لمناقشـــة نســـخ 
المناهج التي يقومون بتدريســـها، وتم تشـــكيل 
لجنـــة لوضـــع منهـــج موحـــد، لكـــن يبـــدو أن 
الظـــروف التـــي مرت بالكنيســـة في الســـنوات 
التاليـــة واألحـــداث المتتابعـــة التـــي تاحقـــت 
أجلـــت عمـــل اللجنـــــــــــــة فـــي وضـــــــــــع هــــــــــــــذا 

المنهـــج الموحـــد.
هـــذه  عنـــد  الحلقـــة  هـــذه  فـــي  ونتوقـــف 
الحلقـــة  فـــي  ونســـتكمل  الهامـــة،  المحطـــة 
القادمـــة رحلتنـــا مـــع منهـــج مـــدارس األحـــد 
عـــام  مائـــة  فـــي  وتطويـــره  تطـــوره  ومســـيرة 
عمـــر مـــدارس األحـــد فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 

األرثوذكســـية.
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