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إلـــى أعمـــال المحبة العديـــدة من جهة مجموعة 
المنظميـــــــــــن Organizers مــــــــــــع مجموعــــــــة 
المشاركين Participants في ضبــــــــط األداء 
والمواعيد وحركة التنقل من مكـــان إلى مكان، 
وتتـــم هـــذه األعمـــال كلهـــا فـــي جـــو مـــن الفـــرح 

والصداقـــة والحب.

4- العمـــــــــل الجماعـــــــــي: ال يمكـــــــن أن 
ُينســـب العمل كله إلى شـــخص أو حتــــــى عدة 
أشخاص، ولكن إلى مجموع كبير من البشــــــر 
ســـاهموا فـــي نجـــاح الُملتقـــى، وبالطبـــع بعـــض 
الهيئـــات الوطنيـــة مثـــل: وزارة الشـــباب – وزارة 
األثـــار – وزارة الثقافـــة – محافظـــة القاهـــرة – 
إدارة العاصمـــة الجديـــدة – وزارة الدفـــاع ... 
وغيرهـــا، وقـــد لمـــس المشـــاركون هـــذا التناغـــم 
في العمل الجماعي وشـــعروا بقيمته – خاصة 
مشـــاركة الشـــباب فـــي مبـــادرة )حيـــاة كريمـــة( 
وخدمـــة عـــدد كبير مــــــــن األســـــــــــر المحتاجـــــــــة 

فـــي عـــدة قرى.

ميـــن  5- تدريـــب مجموعـــات مـــن المنظِّ
والمشـــاركين علـــى فـــن القيـــادة كصـــورة مـــن 
صـــور إعـــداد الخـــدام، وقـــد نجـــح الُملتقـــى فـــي 
كسر حاجز الخوف من الكالم أمام اآلخرين، 
الناجحـــة،  والمناقشـــة  الـــرأي،  عـــن  والتعبيـــر 
وتجّلـــى ذلـــك فـــي الســـيمينار الشـــبابي بدراســـة 
عالقـــة الشـــباب مـــع الوطـــن واألســـرة والميديـــا 
والفـــن والخدمة في خمس مجموعات دراســـية، 
وعـــرض نتائـــج مناقشـــاتهم وتوصياتهـــم التـــي 
م إلى ســـكرتارية المجمع المقدس لدراســـتها  ُتقدَّ

وبحثهـــا واالســـتفادة منهـــا.

6- نشـــر روح الفـــرح: الهـــدف النهائـــي 
ومحصلـــة كل األنشـــطة أن يصيـــر كل شـــاب 
وكل شـــابة »ســـفيًرا للفـــرح«، يملـــك النظـــرة 
اإليجابيـــة والبنـــاءة للحيـــاة والمجتمع والكنيســـة 
والوطـــن، وتصيـــر رســـالة الفـــرح هـــي القصـــد 
وراء كل خدمـــة لـــكل إنســـان. وأجمـــل مـــا قيـــل 
من الشباب المشاركين عن هذا الُملتقى وروح 
الصداقـــة التـــي عّمـــت الجميـــع، إن فعاليـــات 
هـــذا الُملتقـــى جعلتنا »عائلـــة واحدة«، وصار 

ملتقـــى 2021 هـــو »عائلتنـــا الجديـــدة«.

ونشكر هللا.

كنيستنــــــــا القبطيـــــــة األرثوذكسيـــــــة -وهــــــي 
مرتكـــزة علـــى إيمانهـــا القويـــم وتراثها الغنـــــــــي- 
تقدم خدماتها ألبنائهــــا باعتبارها هـــــــي »األم« 
التـــي ترعـــى وتصـــون وتهتـــم بـــكل فـــرد حســـب 
ِبـــِه  ُنَنـــاِدي  »الَّـــِذي  المقـــدس  الكتـــاب  وصيـــة 
ُمْنِذِريَن ُكلَّ ِإْنَســـاٍن، َوُمَعلِِّميَن ُكلَّ ِإْنَســـاٍن، ِبُكلِّ 
ِحْكَمـــٍة، ِلَكـــْي ُنْحِضـــَر ُكلَّ ِإْنَســـاٍن َكاِمـــاًل ِفـــي 

اْلَمِســـيِح َيُســـوَع« )كولوســـي 28:1(.

ومجـــاالت الخدمــــــــــة في كل القطاعـــــــــات، 
كاألطفـــال والفتيـــان والشـــباب واألســـرة وغيرها، 
تحتـــاج إلـــى تطويـــر وتجديـــد وإبـــداع بحســـب 

الزمـــان الـــذي تعيـــش فيـــه الكنيســـة.

وفـــي مجـــال خدمة الشـــباب، تهتم الكنيســـة 
بتقديـــم خدمـــات متنوعـــة مثـــل: االجتماعـــات 
األســـبوعية بالكنائـــــــــــس، ومؤتمـــرات الخدمـــة، 
وفتـــرات الخلـــوة، وفـــرق التسبيـــــــــــح واأللحـــان، 
وفـــرق الكـــورال والترنيــــــــــم، وفـــــــــــرق العـــروض 
المســـرحية، وكذلك األنشطة الرقمية المتعددة، 
ومجـــاالت التدريـــب المهنــــــــــي والمشروعــــــــــات 
الصغيرة... وتشـــترك هيئات الكنيســـة كأسقفية 
الخدمات، وأســـقفية الشباب، والمركز الثقافي، 
واإليبارشـــيات والكنائـــــــــــــس، فـــــــــــــي تقديـــم هـــذه 

العديدة. الخدمـــات 

وإضافـــة إلـــى كل هـــــــــذه األنشطــــــــة كانـــت 
الشـــباب بصـــــــــــــورة جديـــدة  إقامـــة ملتقيـــــــــــات 
وفعالـــة. وقـــد بأت فـــي عام 2018 باألســـبوع 
العالمـــي لشـــباب الكنيســـــــــــة القبطيـــــــــــة خـــارج 
فـــي  وشـــابة  شـــاب   200 بمشـــاركة  مصـــر 
عـــدة أنشـــطة فـــي عـــدة أنشـــطة متوازنـــة تحت 
عنـــوان »العـــودة إلـــى الجـــذور«، وقـــذ حقـــق 
ذلـــك وقـــد حقـــق ذلـــك الملتقـــى أثـــًرا عميًقـــا في 
حيـــاة الشـــباب بصـــورة مشـــهود لها مـــن جميع 
والخـــدام  الكهنـــة  واآلبـــاء  األجـــالء  األحبـــار 
والخادمـــات واألســـر القبطيـــة بصفـــة عامـــة.

وكان مـــن المقـــرر أن تتـــم هـــذه الملتقيـــات 
مـــرة كل عاميـــن، ولكن جـــاءت جائحة كورونا 
وعّطلت جميع األنشـــطة على مســـتوى العالم.

وعندمـــا حدثت انفراجة في أزمة الجائحة، 
ُأقيـــم الملتقـــى الثاني لشـــباب الكنيســـة القبطية 
شـــاب  بمشـــاركة 200  أيًضـــا  داخـــل مصـــر 
مـــن  بمعاييـــر محـــّددة  اختيارهـــم  تـــم  وشـــابة، 
خـــالل األحبـــار األجـــالء في كافة إيبارشـــيات 
مصـــر، وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن 22 أغســـطس 
حمـــل  وقـــد  2021م.  أغســـطس   31 إلـــى 

المـــكان  باعتبـــار  عنـــوان »ُملتقـــى لوجـــوس« 
الـــذي ُأقيـــم فيـــه بالمقر البابـــوي الديري بوادي 
الملتقـــى  هـــذا  أنشـــطة  تمـــت  النطـــرون. وقـــد 
تحـــت شـــعار »تمتـــع بالجـــذور«، ونشـــكر هللا 
نفـــوس  فـــي  األثـــر  نتائـــج عميقـــة  حقـــق  أنـــه 
الملتقـــى  هـــذه  أن خبـــرة  واثقيـــن  المشـــاركين، 
ســـوف تســـاهم فـــي تجديـــد وتطويـــر خدمـــات 

والكنائـــس. باإليبارشـــيات  الشـــباب 

وأريـــد فـــي عجالـــة أن أضـــع أمـــام القـــارئ 
هـــذا  نجـــاح  حـــول  المالمـــح  بعـــض  العزيـــز 

ونشـــاطاته: الُملتقـــى 

1- التحضيـــر الجيد لكل التفاصيل حيث 
تكونـــت مجموعـــة محدودة من الشـــباب لتنظيم 
أعمـــال هـــذا الملتقى، ووضـــع البرنامج المقترح 
ودراســـته وتعديلـــه عـــدة مـــرات فـــي مناقشـــات 
واســـعة بيـــن مجموعة المنظميـــن للوصول إلى 
فقـــرات متوازنـــة ومتكاملـــة تكـــون فـــي النهايـــة 
منتًجـــا عالـــي القيمـــة واألثر، وذلـــك على مدى 

زمنـــي اســـتغرق أكثر مـــن عام.

2- االهتمـــام بالتعليم بالقـــدوة والنموذج 
وليـــس فقـــط المحاضرات أو الكلمات الروحية، 
حيـــث اســـتضاف الُملتقـــى »نمـــاذج النجـــاح« 
ممثلـــة في المديرة التنفيذية لألكاديمية الوطنية 
للتدريـــب الدكتـــورة رشـــا راغـــب، ونائبـــة محافظ 
اإلســـكندرية الدكتـــورة جاكلين عـــازر، والمخرج 
بيتـــر ميمـــي، ومعالـــي وزيـــر الشـــباب الدكتـــور 
الثريـــة  المناقشـــات  أشـــرف صبحـــي. وكانـــت 
مع هذه النمــــــــــاذج وسيلة تأثيـــــــــــــــر قـــــوي فـــــــي 

نفوس المشـــاركين.

إيماننـــا  بالمحبـــة:  العامـــل  اإليمـــان   -3
األقـــدس داخـــل قلوبنا وحياتنا نحملـــه ونترجمه 



وُأقيمت صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح األنبا بطرس 
أسقف إيبارشيـــــــــــة شبين القناطــــــــــــر، الساعة الثانية عشرة ظهر 
يوم االثنين 30 أغســـطس 2021م، فــــــــي الكاتدرائية المرقســـية 

بالعباســـية، مع تطبيق دقيق لكافة اإلجراءات االحترازية.
وصلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صلـــوات التجنيـــز 
بمشاركة 3٤ من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية شبين 
القناطـــر، وعـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنة والرهبان وأعـــداد كبيرة 
مـــن شـــعب إيباراشـــية شـــبين القناطر، وجـــرت ترتيبـــات الصالة 
كافـــًة وســـط إجـــــــــــــراءات احترازيـــة دقيقـــة، قامـــت علـــى تطبيقها 

فرق الكشـــافة.
وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة قـــدم خاللهـــا التعزيـــة فـــي نياحـــة 
األب األســـقف الجليل الراحل، لمجمع كهنة إيبارشـــيته وشعبها، 
مشـــيًدا بسيرتـــــــــه الفاضلـــة، التــــــــــــي تميـــزت بالعطـــاء والهـــدوء 

واألمانة. وااللتـــزام 
شـــارك فـــي الصـــالة مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تـــادرس 
مطـــران بورســـعيد، واألنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، واألنبا بطرس األســـقف 
العـــام، واألنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، واألنبا لوكاس أســـقف 
أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، واألنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع 
المقـــدس، واألنبا يســـطس أســـقف ورئيس ديـــر القديس األنبـــا أنطونيوس بالبحر 
األحمـــر، واألنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا وقويســـنا، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف 

العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، واألنبا تيموثاوس أســـقف 
الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، 
واألنبـــا أبوللـــو أســـقف ســـيناء الجنوبيـــة، واألنبـــا مارتيـــروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، 
واألنبـــا كيرلـــس آفـــا مينـــا أســـقف ورئيس دير الشـــهيد مـــار مينا 
بمريـــوط، واألنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، واألنبا مينا أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، واألنبـــا دانيال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا بوال بالبحـــر األحمر، واألنبا 
ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، واألنبا صليب أســـقف ميت 
غمـــر ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، واألنبـــا دوماديوس أســـقف ٦ 
أكتوبـــر وأوســـيم، واألنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، واألنبـــا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع مصر القديمة وأســـقفية 
الخدمات، واألنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، 
واألنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس دير القديس األنبا شـــنوده رئيـــس المتوحدين 
بســـوهاج، واألنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع المنتـــزه باألســـكندرية، واألنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ 
والبـــراري، واألنبا أكليمندس األســـقف العـــام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة األمل 
وشـــرق مدينـــة نصـــر، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب 
اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، 
واألنبا إيالريون أســـقف البحر األحمر، واألنبا فام أســـقف شـــرق المنيا، واألنبا 
ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخـــل، واألنبـــا أكســـيوس 

األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتون.

لكمة قداسة ابلابا يف جناز نيافة األنبا بطرس

رقـــد فـــي الـــرب ظهـــر يوم األحـــد 2٩ أغســـطس 2٠21م، نيافة األنبا بطرس، أســـقف شـــبين القناطر وتوابعها، بشـــيخوخة صالحـــة، بعد صراع 
قصير مـــع المرض.

فـــي اإليبارشـــية كانـــت كثيـــرة جـــًدا بحســـب ظروفها، 
إاّل أن الخير الذي كان يرسله هللا كان يقّدم منه إلى 
آخريـــن لكـــي يســـاعدهم في الحياة ســـواء الكنائس أو 
اإليبارشـــيات األخرى وبعض األسر المحتاجة. كان 
محًبـــا للعطـــاء جًدا، وكانـــت محبته للعطاء مســـتمّدة 
مـــن أســـرته التـــي نشـــأ فيهـــا، فـــكان شـــقيقه بالجســـد 
مطـــران  كيرلـــس  األنبـــا  الرحمـــات  مثلـــث  المتنيـــح 
ميالنـــو الـــذي تنيـــح منذ أربع ســـنوات وفي نفس هذا 
الشهر في يوم 1٧ أغسطس، وكان هو أيًضا ُمحًبا 
للعطـــاء، وأيًضـــا الفنان الذي خـــدم وعمل في جريدة 
الجمهوريـــة الفنـــان التشـــكيلي صبـــري ناشـــد. كانـــت 
روح العطـــاء واضحـــة فيـــه جـــًدا، ليس عطـــاء المال 
فقـــط، بـــل عطـــاء الجهـــد والفكـــر والحكمـــة والوقـــت. 
كان يقـــدم مـــن وقتـــه الكثير، وكان يعتبر اإليبارشـــية 
منطقـــة رعايتـــه واهتمامـــه، وال يصـــرف وقتـــه في أّية 

أمـــور أخرى.
الذيـــن  صفـــة  وهـــي  للهـــدوء،  محًبـــا  كان   -3
للهـــدوء  الســـماء، كان محًبـــا  فـــي طريـــق  يســـيرون 
محبتـــه  وكانـــت  جـــًدا،  قليلـــة  كلماتـــه  والصمـــت، 
للصمـــت تتحـــول فيـــه إلـــى روح الصـــالة والتســـبيح 
والتأمـــل، كان بعيـــًدا عن كل صخب، وكان حضوره 
حتـــى في جلســـات المجمـــع المقدس حضـــوًرا هادًئا، 
وكانت عالقته مع إخوته اآلباء المطارنة واألســـاقفة 
هادئـــة جـــًدا، وأيًضـــا عالقتـــه مـــع اآلبـــاء الكهنـــة في 
مجمـــع اإليبارشـــية عالقـــة األبـــوة والبنـــوة الناضجـــة.

في حياته نتعلم الكثير، نتعلم وداعته وتضحياته 

باســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس اإلله الواحد. 
آميـــن. تحـــل علينـــا نعمتـــه وبركتـــه مـــن اآلن وإلـــى 

األبـــد. آمين.
علـــى رجـــاء القيامة نودع حبيبنا مثلث الرحمات 
القناطـــر وكل  أســـقف شـــبين  بطـــرس  األنبـــا  نيافـــة 
توابعهـــا، هـــذا األســـقف الجليـــل المشـــتمل بالفضائـــل 

والخـــادم األميـــن والمخلـــص لكنيســـته وآلبائهـــا.
نّودعـــه علـــى رجـــاء القيامـــة وهو يترك لنا ســـيرة 
عطـــرة وحياتـــه التـــي قدمها من أجل المســـيح. عاش 
نيافـــة األنبـــا بطـــرس خادًمـــا في أســـرة مباركـــة وتقية 
رّبـــت أبناءهـــا في مخافـــة هللا، وعاش حياته مســـتِلًما 
أن يحب هللا ويخدم األرض والوطن ويخدم الكنيسة 
وشعبها. عاش وتسّلم من أسرته هذه الفضائل. بعد 
أن تعّلـــم فـــي الجامعـــة وتخـــّرج وعمـــل مدرًســـا وخـــدم 
أجيـــااًل فـــي التعليـــم. ثـــم وجـــد دعـــوة ُملِّحـــة مـــن هللا 
أن يكـــّرس نفســـه فـــي طريـــق الرهبنة، فدخـــل الرهبنة 
وهـــو فـــي عمـــر الثالثيـــن تقريًبـــا، وبـــدأ حيـــاة رهبانية 
ونســـكية فـــي ديـــر الشـــهيد العظيـــم مارمينـــا بمريوط، 
وبقـــي هنـــاك يشـــرب مـــن الحيـــاة اآلبائيـــة والرهبانيـــة 
والروحيـــة، وظـــل ملتزًمـــا بديـــره ولم يتركـــه إال عندما 
وســـّلمه  الديـــر،  فـــي  عـــاش  وأســـقًفا.  كاهًنـــا  صـــار 
الديـــر مســـؤولية بيـــت الخلوة الذي يأتي فيه الشـــباب 
لقضـــاء أيـــام الخلـــوة الروحيـــة، وهنـــاك أســـبغ عليـــه 
هللا موهبـــة خاصـــة هـــي موهبـــة اإلرشـــاد والمشـــورة 
الشـــباب  تتلمـــذ مئـــات مـــن  الروحيـــة، وعلـــى يديـــه 
وعرفـــوا كيف يســـلكون طريق الحيـــاة. وكانت موهبة 

اإلفـــراز التـــي أعطاهـــا هللا لـــه قويـــة، فســـاهمت فـــي 
التكويـــن الروحـــي لمئـــات مـــن الخـــدام واآلبـــاء ومـــن 
الذيـــن ســـلكوا فـــي الحيـــاة الروحيـــة بصـــورة عامـــة، 
وعـــاش ملتزًمـــا بالحياة الرهبانية بـــكل التزاماتها وكل 
قوانينها، وعاش بالحقيقة راهًبا حقيقًيا. واســـتمر في 
ذلـــك إلـــى أن دعتـــه نعمـــة هللا أن يكـــون أســـقًفا فـــي 
ســـنة 200٩، وصـــار أســـقًفا وبـــدأ يخدم فـــي منطقة 
شـــبين القناطر، وتم تجليســـه في ســـنة 2013 وخدم 
12 ســـنة أســـقًفا راعًيـــا اشـــتمل بالفضائـــل العديـــدة، 

نذكـــر بعضها:
1- كان أســـقًفا محًبـــا للرعايـــة فجلـــس في وســـط 
شـــعبه، وأســـس الكنائـــس، وكـــّرس اآلبـــاء والخـــدام، 
والتـــزم بشـــعبه وكان نـــادًرا مـــا يخـــرج خـــارج دائـــرة 
إيبارشـــيته، وكانت حياته وكل وقته من أجل شـــعب 
هـــذه اإليبارشـــية المباركـــة. وكان قـــد تســـلم قيادتهـــا 
بـــال رعايـــة  بعـــد أن ظلـــت عـــدة ســـنوات  كأســـقف 
أســـقفية، اســـتلمها وبـــدأ يتعب فيها جـــًدا، وكان يخدم 
فيهـــا بـــروح الرعايـــة األصيلـــة. كان محًبـــا للرعايـــة 
كمثـــل الراعـــي الصالـــح الـــذي يقـــول عنـــه الكتـــاب 
ِتـــي  اِلـــُح، َوأَْعـــِرُف َخاصَّ ـــي الرَّاِعـــي الصَّ ـــا َأَنـــا َفِإنِّ »َأمَّ

ِتـــي َتْعِرُفِنـــي« )يـــو10:1٤(. َوَخاصَّ
كان مدًقًقـــا جـــًدا فـــي اختيار مـــن يتكرس للخدمة 
الكهنوتية، وكان يقول: »إن رسامة الكاهن تستغرق 
ربـــع ســـاعة، لكـــن تأثيـــره يظـــل ألجيـــال«، لذلك كان 

مدّقًقـــا بصورة شـــديدة لمن يقوم بهـــذه الرعاية.
2- كان محًبـــا للعطـــاء، رغـــم أن االحتياجـــات 



نعـــزي  والمخلـــص،  األميـــن  األســـقف  هـــذا  بخدمـــة 
الجميـــع، ونعزي أنفســـنا، ونطلـــب من هللا أن يعطينا 
روح االســـتعداد، وأن نكمـــل حياتنـــا جميًعـــا بخيـــر 

وســـالم، ويعطينـــا النهايـــة الصالحـــة.
لقـــد مـــرض في أيامـــه األخيرة أليام معـــدودة، ثم 
ســـمحت عنايـــة هللا أن تنطلـــق روحـــه إليـــه لكـــي مـــا 
تســـكن فـــي الســـماء التي اشـــتاق إليها كثيـــًرا. نصلي 
أن يحفظنـــا المســـيح جميًعـــا ويكمـــل حياتنـــا جميًعـــا 

بســـالم ويعطينـــا أن نمجـــد اســـمه فـــي كل يـــوم.
له كل مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد آمين.

وهـــدوءه وصالتـــه التـــي كان يرفعهـــا دائًمـــا، ونتعلـــم 
الكثيـــر ممـــا جعل له هذه الســـيرة العطرة التي تعيش 
فـــي حياتنا، وقـــدم بحياته قدوة صالحة أمام الجميع. 
عـــاش فـــي الرهبنـــة ٤٤ ســـنة وهذا عمـــر كبير، منها 
12 ســـنة فـــي خدمـــة األســـقفية فـــي هـــذه اإليبارشـــية 

المحبة للمســـيح.
نحـــن نودعـــه علـــى رجـــاء القيامـــة، ونـــودع فيـــه 
هـــذه الســـيرة العطـــرة، ونتذكـــر قدوتـــه الطيبـــة التـــي 

عـــاش بهـــا فـــي وســـطنا.
باســـم كل اآلبـــاء فـــي المجمـــع المقـــدس، وباســـم 

قرار بابوي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١
خبصوص تعيني نائب بابوي إليبارشية شبني القناطر

انتـــداب نيافـــة األنبـــا مرقـــس، مطـــران شـــبرا الخيمـــة وتوابعهـــا، ليكـــون نائًبـــا بابوًيـــا 
إليبارشـــية شـــبين القناطـــر وتوابعهـــا، بعـــد نياحـــة مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بطـــرس أســـقفها 
المتنيـــح. ولـــه حـــق اإلشـــراف الروحـــي واإلداري والمالـــي والرعوي، وذلك لحيـــن تدبير من 

يرعاهـــا مســـتقباًل. 

وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

األحبـــار األجـــالء اآلبـــاء المطارنة واآلباء األســـاقفة، 
وباســـم اآلبـــاء الكهنـــة الحاضريـــن معنا، نقدم الشـــكر 
لـــكل األحبـــاء الذيـــن شـــاركونا هـــذه المناســـبة. كمـــا 
أننـــا نقـــدم التعزيـــة لـــكل اآلبـــاء فـــي مجمـــع إيبارشـــية 
شـــبين القناطـــر، وكل خدامهـــا وخادماتهـــا، ونتذكـــر 
رعايتـــه ألســـر الكهنـــة، ونتذكر رعايتـــه ألرامل الكهنة 
واهتمامه بهذا المجال، نقدم التعزية لكل أبنائه وبناته 
الروحيين، والمكرســـات الالتي كان يخدمهن، وصار 
لهـــن كأب اعتراف ومرشـــد روحـــي لحياتهن الروحية.

نعـــزي هـــذا الشـــعب األميـــن الـــذي عـــاش وتمتع 

نيافة األنبا بطرس أسقف شبني القناطر يف سطور
- ُوِلـــد ِباســـم زكريـــا ناشـــد أثناســـيوس فـــي 1٤ أغســـطس 1٩٤٧م، 
ألســـرة تقيـــة كانـــت تعيـــش فـــي مدينة ســـوهاج، وله 8 أشـــقاء مـــن بينهم 
مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا كيرلس مطـــران ميالنو والنائـــب البابوي 

الســـابق ألوروبـــا، والنحـــات العالمـــي الراحـــل الفنان صبري ناشـــد.
- حصـــل علـــى بكالوريـــوس كليـــة التربيـــة قســـم الكيميـــاء، وعمـــل 

باإلســـكندرية. مدرًســـا 
- التحق بدير الشهيد مار مينا بمريوط في 10 سبتمبر 1٩٧٧م، 
وترّهـــب بـــه بيـــد المتنيـــح األنبـــا مكســـيموس مطـــران القليوبيـــة فـــي 2٤ 

1٩٧8م. يونيو 
- رفـــض نـــوال أي درجـــة كهنوتيـــة بعـــد رهبنتـــه، وظـــل هكـــذا طوال 

22 ســـنة، حيـــن ســـيم كاهًنـــا يـــوم 3 يناير عـــام 2000م.
- لـــم يخـــرج مـــن ديـــره طـــوال 31 ســـنة، أي منـــذ دخولـــه إيـــاه عـــام 
1٩٧٧م، وحتـــى دعـــاه مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث 

لنـــوال درجـــة األســـقفية فـــي ٧ يونيـــو 200٩م.
- تم تجليســـه على كرســـي إيبارشـــية شـــبين القناطر في عهد قداسة 

البابـــا تواضـــروس الثاني يوم 10 مارس 2013م.
فـــي اإليبارشـــية أن يحـــل الكثيـــر مـــن  أثنـــاء خدمتـــه  - اســـتطاع 
المشـــكالت التـــي تراكمـــت مـــن جـــراء خلـــو كرســـي اإليبارشـــية لســـت 
ســـنوات قبـــل ســـيامته، رغـــم الصعوبـــات والمتاعـــب التـــي واجهها بســـب 

تعقـــد هـــذه المشـــكالت.
- هـــذا إلـــى جانـــب جهـــاده المضنـــي فـــي كافـــة مجـــاالت الخدمـــة 
والـــذي بذلـــه بمثابـــرة وبالصـــالة الدائمـــة والمحبة التي شـــمل بها الجميع 

وبحســـن ارشـــاده وتدبيره.
- كان راعًيـــا مشـــجًعا ألبنائـــه، فســـمح بإطـــالق طاقاتهـــم ومواهبهـــم 

فحـــدث نمـــو ملحـــوظ فـــي الخدمة باإليبارشـــية.
- رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة بعد صـــراع قصير مع المرض 
عن عمر بلغ ٧٤ ســـنة وبعد حياة رهبانية امتدت ألكثر من ٤3 ســـنة 

منها 12 ســـنة أســـقًفا، ونعاه قداســـة البابا، والمجمع المقدس.

صالة اثلالث للمتنيح األنبا بطرس
أقيمـــت يـــوم الثالثـــاء 31 أغســـطس 2021م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء، بمقـــر مطرانيـــة 
شـــبين القناطـــر، صـــالة الثالـــث لمثلـــث الرحمات المتنيح األنبا بطرس أســـقف شـــبين القناطر 
وتوابعهـــا. صلـــى الصلـــوات نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطران شـــبرا الخيمـــة ومجمع كهنة إيبارشـــية 
شـــبين القناطـــر وأســـرة األب األســـقف المتنيـــح. وألقـــى نيافـــة األنبـــا مرقس مرقـــس كلمة عقب 
انتهـــاء الصـــالة أشـــار خاللهـــا إلـــى الصفـــات المميزة التـــي اتصف بها المتنيـــح األنبا بطرس.

)الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم، الخادم بالكنيسة المعلقة(
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اإلنسان اذلى يعرف الصالة القوية ال يعرف اهلزيمة مطلًقا. )قداسة ابلابا شنوده اثلالث(

هـــو الحلقـــة الثانيـــة من سلســـلة ملتقيات الفرح، وقـــد ُأقيمت الحلقة األولى 
مـــن سلســـلة ملتقيـــات الفـــرح -WYW األســـبوع العالمـــي للشـــباب- لشـــبابنا 

خـــارج مصـــر بعنـــوان ”العـــودة للجذور“ فـــي 2018.
 )Logos Forum LFY أّمـــا الحلقـــة الثانيـــة من سلســـلة ملتقيات الفـــرح
)for Youth لشـــاببنا داخـــل مصـــر تحـــت عنـــوان ”التمتـــع بالجـــذور“. كان 
ر إقامـــة فاعلياتـــه العـــام الماضـــي 2020، ولكن تم تأجيله بســـبب  مـــن الُمقـــرَّ

انتشـــار وبـــاء كورونا.
وكان حضـــور الشـــباب المشـــاركين بنـــاء علـــى اختيـــار اآلبـــاء األســـاقفة، 
حيـــث شـــملت شـــروط االختيـــار أن يكـــون شـــاب له تواجـــد في الكنيســـة، وأن 

يكـــون الســـن مـــن 20 حتـــى 25 ســـنة. وجديـــر 
بالذكـــر أنـــه قـــد تـــم اختيـــار حوالـــي مـــا يقرب من 
200 شـــاب الســـنة الماضيـــة لحضـــور الملتقـــى 
من بين ٧٤ إيبارشية وقطاع خدمي، وعندما تم 
تأجيله إلى الســـنة الحالية قررت لجنة المنّظمين 
برئاســـة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اإلبقاء 

علـــى اختيارات الشـــباب. 
وقـــد أبـــدى اآلباء األســـاقفة اهتماًمـــا بالًغا في 
بعـــض اآلبـــاء  قـــام  المشـــاركين، حيـــث  اختيـــار 
األســـاقفة بعمـــل امتحانـــات للمختاريـــن، والبعض 
اآلخـــر مقابـــالت شـــخصية للشـــباب، للتأكـــد مـــن 
اإليبارشـــية  لتمثيـــل  المناســـب  الشـــباب  ترشـــيح 

داخـــل الملتقـــى. 

قـــام المنّظمـــون باســـتقبال الشـــباب مـــن يـــوم الســـبت 21 أغســـطس حتـــى 
22 صباًحـــا.

وقـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مـــع لفيـــف مـــن اآلبـــاء المطارنـــة 
واألســـاقفة بافتتـــاح الملتقـــى فـــي حفـــل مهيـــب بمركـــز لوجوس بالمقـــر البابوي 
فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وألقى قداســـته كلمة رّحب 
خاللها بالشـــباب المشـــاركين، وأشـــار فيها إلى أن الشـــباب هم أغلى ما لدينا 
علـــى أرض مصـــر، وأن نتمتّـــع بالجـــذور، فجذورنـــا ممتـــدة فـــي كل مكان في 

أرض مصـــر. 

إعداد اللجنة املنظمة مللتقيات الفرح
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املائدة الرسائرية ىه جسد الرب اذلى يعضدنا قبالة شهواتنا وضد الشيطان حًقا يرتعد الشيطان من اذلين يشرتكون ىف هذه األرسار بوقار. )القديس كريلس الكبري(

وقام قداسته في اليوم التالي ببداية الملتقي بالقداس اإللهي بحضور الـ200 شاب.

وكان مشاركة الشخصيات الناجحة على مدار أيام الملتقى مثااًل ُيحتذى به للشباب، فقد قام بالمشاركة بمحاضرة أو لقاء كلٌّ من:

1- د/ أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

2- د/ رشا عياد راغب - المديرة التنفيذية لألكاديمية الوطنية للتدريب.

3- د/ جاكلين عازر - نائب محافظ اإلسكندرية.

٤- د/ بيتر ميمي - المخرج التلفزيوني. 

5- م/ ماريان عازر - النائب السابق بمجلس الشعب، ومعاون وزير االتصاالت للمبادرات االستراتيجية.

وقد اتفقوا جميًعا على أهمية االجتهاد وضرورة إعادة المحاولة للوصول إلى النجاح.

أّما بالنسبة للزيارات الخارجية، فكانت تتنّوع بين الجانب الروحي والجانب الوطني والثقافي. فقد شملت: 

1- على الجانب الثقافي: أ. مكتبة اإلسكندرية. ب. قصر عابدين. ج. متحف الحضارات.

قصر عابدين

متحف الحضارةمكتبة اإلسكندرية
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إذا اعتقدت أنك تستطيع أن تسلك طريق الرب بدون جتارب فاعلم أنك تسري خارجه وبعيدا عنه وىلع غري خطى القديسني. )مار اسحق الرسياىن(

2- على الجانب الكنســـي: أ. دير األنبا بيشـــوي بوادي النطرون. ب. دير األمير تادرس للراهبات. ج. كنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية. د. دير 
أبوســـيفين بمصر القديمة. ه. كاتدرائيه ميالد المســـيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة

دير األنبا بيشوي بوادي النطرون

كنيسه المرقسية باإلسكندرية
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يوجد إنسحاق للقلب حقييق ومفيد، وهذا يلمس القلب ىف أعماقه ويوجد إنسحاق آخر مرض ومقلق، هذا يقوده إىل اهلزيمة فقط، اكيلأس. )القديس مرقس انلاسك(

3- وعلى الصعيد الوطني والعسكري: أ. أكاديمية ناصر العسكرية. ب. إنشاءات العاصمة االدارية الجديدة والمدينة األوليمبية.

أّمـــا بالنســـبه للجانـــب الروحي، فكان هـــدف الملتقـــى هو إيجـــاد الفرح، 
وأن الفـــرح الحقيقـــي ال وجـــود له إاّل في الحياة الروحية الســـليمة والشـــركة مع 

المســـيح، فتخّلل اللقاء:

1- حضور قداسات.
2- حضور تسبحة.

3- عمل دروس كتاب لدراســـة رســـالة معلمنا بولس الرســـول ألهل فيلبي 
ورسالة معلمنا يعقوب.

٤- كلمـــات روحيـــة عـــن الفـــرح ”لمـــاذا ال نجـــد الفـــرح؟ وكيـــف نجـــده؟“ 
وشـــارك فيهـــا القمـــص بولـــس جـــورج، والقـــس موســـى نصـــري، كاهنا كنيســـة 

مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة.
5- عمل اجتماع صالة للشباب.

وكــــان لـــــورش العمــــــل مكــان واضــــح فـــــي اللقـــــــاء للتعــــــرُّف علـــــــــــــى 
جذورنا المختلفة:

1- طريقة رسم الصليب القبطي - اليوطا.
2- ورش عمل مركز سفينة لإلبداع.

3- زياره المكتبة البابوية داخل المقر البابوى بدير األنبا بيشوي.
٤- ورش عمل كنيستي المتطورة للتعرُّف على أفكار جديدة للخدمة.

وتخّلـــل اللقـــاء يـــوم عمـــل لتحضيـــر 1500 كرتونـــة، و1000 شـــنطة 
مدرســـية، و1000 شـــنطة عنايـــة شـــخصية، وتركيـــب 200 مكتـــب، وتـــم 
توزيـــع جـــزء للقـــرى المحيطـــة بمنطـــة كنـــج مريـــوط، وتســـليم الجـــزء اآلخـــر 
لمبـــادرة حيـــاة كريمـــة، حيث شـــارك مجموعة من الشـــباب في توصيل المواد 

للقـــرى المشـــاركة.

دراسة الكتاب

اجتماع صالة

ورش عمل
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يا الىه اعطىن احلكمه وقوىن، لىك أعرف مشيئتك وقوىن أن أكملها، اعطىن حكمة أن أعرف حيل الشيطان املضاد وقوىن أغلبها. )الشيخ الروحاىن(

وقـــد حـــرص قداســـة البابـــا فـــي عظـــة األربعـــاء أن تكـــون فـــي مركـــز لوجوس البابوي مع الشـــباب، بحضور لفيف من اآلباء األســـاقفة، وتكلم قداســـته عن كيف 
تكـــون إنســـان هللا؟ وأن إنســـان هللا دائًمـــا يكون َفِرًحا )تجدها منشـــورة في هـــذا العدد صـ12(.

أما عن الغذاء الرسمي في كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية فكان بحضور:

2- معالي وزير الشباب د/ أشرف صبحي. 1- معالي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج د/ نبيلة مكرم.   

٤- نائب محافظ اإلسكندرية الدكتورة جاكلين عازر.  3- محافظ اإلسكندرية اللواء/ محمد الشريف.     

٦- بعض أعضاء مجلس الشعب. 5- رؤساء لجان مجلس الشعب.        

٧- مجموعة من رجال األعمال. 

وقد ُأقيم هذا العذاء على شرف الشباب المشاركين في الملتقى.
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إذا اكمل اإلنسان مجيع احلسنات وىف قلبه حقد ىلع أخيه فهو غريب عن اهلل.)األنبا باخوميوس أب الرشكة(

وللجانـــب الفكـــري والنقاشـــات مجـــال فـــي برنامـــج الملتقى، وذلك لســـماع رأي الشـــباب المشـــارك الممّثل إليبارشـــياتهم، حيث تم تقســـيم الشـــباب على موضوع 
من خمســـة موضوعات تشـــغل فكر الكنيســـة شـــعًبا وقيادًة كالتالي:

1- الشباب والوطــــــن.

2- الشباب والفنـــــون.

3- الشباب والميديـــا.

٤- الشباب واألســـرة.

5- الشباب والخدمة.

وخــــــــالل ثــــــــــــالث جلســـــــــات 
تحضيريـــــــــــــــة تسبــــــــــــق الجلـســـــــــة 
الختاميـــة، قام الشبــــــاب بمناقشـــة 
الموضوعـــــــــــــــات مــــــــــــن جميــــــــــــع 
ل لورقة نهائية  الجوانـــب، والتوصُّ
تم تقديمهــــــــا لقداســـــــة البابــــــــا في 

الجلســـة الختامية.

البابـــا  قداســـة  حـــرص  وقـــد 
حضــــــــــــــور الجلســــــــــــة الختاميــــــــة 
بنفســــــــــــــــه، واالستمـــــــــــــاع للشباب 
وآرائهــــــــــم المتعّلقـــــــــــة بالقضايـــــــــــــا 

الســـابق ذكرهـــا.

وأخيـــًرا ُأقيمـــت فعاليـــات ختـــام الملتقـــى بمقـــر لوجـــوس بحضور قداســـة البابـــا ولفيف من اآلباء األســـاقفة والكهنة، وتـــم توزيع الهدايا التذكارية وشـــهادات 
للشـــباب المشارك.

ملتقى لوجوس وسلســـلة ملتقيات الفرح هدفها توصيل الفرح بصورة حّية ُمعاشـــة للشـــباب، وأن نجد المســـيح والحب وســـط كل مشـــغوليات العالم، وأن 
نتعـــرف على وطننا وجـــذور آبائنا القوية التي ســـقاها اآلباء.
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بمقدار احلزن والضيقة تكون اتلعزية، ألن اهلل ال يعطى موهبة كبرية إال بتجربة كبرية. )مار اسحق الرسياىن(

أريـــد أن أكلمـــك أنـــت أيهـــا الشـــاب المبـــارك وأنـــِت أيتهـــا 
الشـــابة المباركـــة والشـــباب المتميـــز فـــي كنيســـتنا وعلـــى أرض 

مصـــر عـــن إنســـان هللا.

يقولون عن اإلنسان إنه heart ،3H قلب، head عقل 
أو رأس، وhand يـــد، وهـــذه الثالثـــة تكـــّون اإلنســـان، وأضـــع 
لـــك فـــي كل واحـــدة منهـــم آيـــة صغيرة من 3 كلمـــات كمبدأ من 

مبـــادئ الحياة:

)1( القلـــب: وهـــو العضـــو الغيـــر مرئـــي لنـــا ولكـــن مرئي 
ـــَة اْلَمِســـيِح َتْحُصُرَنـــا« )2كـــو5:  هلل، نضـــع فيـــه اآليـــة »َمَحبَّ
14(. َمَحبَّـــَة اْلَمِســـيِح َتْحُصُرَنـــا، فوقنـــا وتحتنا ويســـارنا ويميننا 
وأمامنـــا وخلفنـــا، وفـــي طفولتنـــا وفي شـــبابنا وشـــيخوختنا. ضع 

هـــذه اآليـــة فـــي قلبـــك ونحـــن نبنـــي مـــع بعض إنســـان هللا.

يقـــود الحضـــارة،  الـــذي  الفكـــر  العقـــل هـــو  )2( العقـــل: 
ونضـــع فيـــه آية جميلة »َلَنـــا َرَجاٌء ِفيِه« )2كو1: 1٠(، لدينا 
رجاء في شـــخص المســـيح. إيَّاك أن تفقد رجاءك وبالذات في 
ســـن الشـــباب الجميـــل. آيـــة »َلَنا َرَجاٌء ِفيـــِه« يحكمها آية مهمة 
جـــًدا كلكـــم تحبونهـــا »ُكلَّ اأَلْشـــَياِء َتْعَمـــُل َمًعـــا ِلْلَخْيـــِر ِللَِّذيـــَن 
ُيِحبُّـــوَن هللَا« )روميـــة 8: 28(، وهـــذه اآليـــة ُتعجبني شـــخصيًّا 
ألنهـــا تعنـــي كل األشـــياء التـــي فـــي حياتنـــا الصغيـــرة والكبيـــرة، 
الحلـــوة والمـــرة، القريبـــة والبعيدة، التي نعرفهـــا والتي ال نعرفها، 

ربنـــا يأخذهـــا )ويضربهـــا فـــي الخـــالط( ليصنع أمـــًرا جمياًل.

)3( اليـــد: اليـــد رمـــز للعمل، ولها آية جميلـــة قالها بولس 
الرســـول: »اإِليَمـــاُن اْلَعاِمـــُل ِباْلَمَحبَّـــِة« )غـــل5: 6(، إيمانك 
ليـــس مجـــرد مصطلحـــات فقـــط، ولكـــن ال بـــد أن ُيترجـــم إلـــى 
أعمـــال محبـــة، فإيمانك مســـيحي وأرثوذكســـي وتنتمي للكنيســـة 
القبطيـــة وهـــذا رائـــع، وإيمانـــك هـــذا قديـــم ولـــه جذور فـــي آبائنا 
انتبـــه:  ولكـــن  كلهـــا،  وحياتهـــم  وأقوالهـــم  وســـيرهم  وكتاباتهـــم 

اإليمـــان ليـــس لفًظـــا لغوًيـــا مجـــرًدا بـــل حياة. 

+  +  +

لمــــــــــاذا يوجــــــــــــد نـــــــــاس غيـــــــــــر فرحيـــــــــــن؟ من هم الذين 
ال يعرفـــون الفرح:

أواًل: البعيـــدون. أصحـــاب القلـــب الغليـــظ، مثـــل الشـــاب 
الغنـــي الـــذي حـــزن بســـبب قول الـــرب: »ِاْذَهـــْب ِبـــْع ُكلَّ َما َلَك 
َوأَْعِط اْلُفَقَراَء...«، جاء الســـيد المســـيح على نقطة ضعف هذا 
الشـــاب، وكانت النتيجة أنه مضى حزيًنا، وأحياًنا كما نســـميه 

الشـــاب الغني، نســـميه الشـــاب الحزين.

ثانًيا: المعاندون. هذا ما حدث مع الســـيد المســـيح »ِإَلى 
تُـــُه َلـــْم َتْقَبْلـــُه«، فإيـــاك أن تقـــع فـــي هـــذا  ِتـــِه َجـــاَء، َوَخاصَّ َخاصَّ
الفخ، فالمعاندون ال يســـتطيعون تمييز صوت الســـيد المســـيح. 

ثالًثـــا: المشـــغولون. وهـــؤالء كثيـــرون، وهم لهـــم َمَثل في 
اإلنجيـــل، عندمـــا دعاهـــم الملـــك للُعـــرس، فمنهـــم َمـــْن قـــال إنه 
اشـــترى بقـــًرا ويريـــد أن يتفقـــده، والثانـــي قـــال إنه متـــزوج حديًثا، 
والثالث قال إن لديه أعمال يريد مباشـــرتها، وبدأوا يســـتعفون.. 
أن  عليـــك  المســـيح.  فـــرح  مـــن  االنشـــغال  يحرمـــك  أن  إيَّـــاك 
تســـتذكر وتجتهـــد وتتقـــدم وتصنع مشـــاريع وتحقـــق نجاًحا كبيًرا 
جًدا وهذا كله يحبه المســـيح، ألنه ال يحب الكســـل، وفي نفس 

الوقـــت ال تنـــَس نصيـــب المســـيح في حياتـــك.. ُكـــن متوازًنا.

فمثـــاًل  شـــيء،  أي  يؤجلـــون  الذيـــن  لـــون.  المؤجِّ رابًعـــا: 
نشـــتغل  عندمـــا  أو  المســـيح،  نعـــرف  نتخـــّرج  عندمـــا  يقولـــون 
ســـنخدمه، وهكـــذا... انتبـــه من فضلك: فالتأجيـــل لص الحياة. 
أثنـــاء صـــالة نصـــف الليل نقول ِاحِمنا يا رب من خطية ُتدعى 
»تســـويف العمـــر باطـــاًل«، أي التأجيـــل للغد أو للســـنة القادمة 

أو ألي ســـبب، وهكـــذا يتســـّرب العمـــر منـــك.

صـــلِّ مـــن أجـــل البشـــر الذين يعيشـــون في حـــروب وحرائق... 
أحـــد علمـــاء االجتماع قال: منذ اختـــراع الموبايل انتهى عصر 
اإلنســـانية، وهـــذا شـــيء خطير ألننا أصبحنـــا نتعامل باآلالت، 
ولكـــن هـــذه اآلالت ليـــس لديهـــا إحســـاس أو مشـــاعر، فِانتبـــه، 

كيـــف نشـــعر ببعضنـــا البعـــض وكيـــف نوّد بعضنـــا البعض.

ثالًثـــا، حـــاول أن تفهـــم الحيـــاة، مـــن التداريـــب المهمـــة 
األمثـــال،  ســـفر  يوميًّـــا  تقـــرأ  أن  الروحيـــة،  قراءاتكـــم  بجانـــب 
وأن تقـــرأه بحســـب تاريـــخ اليـــوم، فمثـــاًل اليـــوم موافـــق 25 فتقـــرأ 
األصحـــاح 25، ألنـــه ســـفر ُيعلـــم فـــن الحيـــاة، فمـــن المهـــم أن 
نفهـــم ونســـتوعب الحيـــاة. الكتاب يقول لنا »َتَغيَُّروا َعْن َشـــْكِلُكْم 
ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم«، إنها مســـئولية علّي أن أجّدد عقلي وذهني، 
فـــال يصـــّح أن أكـــون في القـــرن الواحد والعشـــرين وعقلي قديم، 
وال يصـــح أن آخـــذ رقعـــة مـــن ثـــوب جديـــد وأضعهـــا على ثوب 
قديـــم فيتهـــّرأ الثـــوب، بـــل ال بـــد أن أجـــدد ذهنـــي ألنـــه يقـــود 

حياتـــي، إًذا فّكـــر جيـــًدا، ُاشـــعر جيـــًدا، ِافهـــم جيـــًدا...

رابًعـــا، اجتهـــد جيًدا. ُكن دائًمـــا مجتهًدا، وليـــس االجتهاد 
الدراســـي فقـــط، ولكـــن أيًضـــا اجتهـــاد المعرفـــة واجتهـــاد الفهـــم 
واجتهـــاد النظـــرة للمســـتقبل، وكـــن مجتهـــًدا فـــي عملـــك، وكمـــا 
رأيتـــم فـــي األيـــام الماضيـــة األخيـــرة نمـــاذج يربـــط بينهـــم خيـــط 
رفيـــع وهـــو االجتهـــاد. ِاجتهـــد في حياتـــك، وضع هـــذه النماذج 

أمامك. الجميلـــة 

أخانـــا الحبيـــب وأختنـــا المباركـــة، إنســـان هللا هـــو إنســـان 
مريـــح، فـــي حياتـــه وفـــي كالمـــه، ومريـــح حتـــى فـــي أحالمـــه 
وفـــي أشـــواقه، وفي خدمته ويســـتطيع أن يخـــدم مع كل الناس، 
فهنـــاك البعـــض trouble maker صانـــع المتاعب، يتشـــاجر 
مـــع النـــاس ألنـــه غيـــر مرتـــاح مـــع نفســـه، ولكـــن إنســـان هللا 
مريـــح وبســـيط ومتواضـــع وعينـــه دائًمـــا علـــى الســـماء، بينمـــا 
نحـــن علـــى األرض ونمـــارس مســـئوليتنا ولكـــن عيوننـــا علـــى 
الســـماء ونصيبنا في الســـماء. إنسان هللا البسيط دائًما صادق، 
وال تخـــرج مـــن فمـــه كلمـــة رديئـــة أو كـــذب، بـــل لديـــه حكمـــة، 
ويســـتطيع أن يفرح الذين حوله في كل شـــيء، االبتســـامة دائًما 

علـــى وجهـــه، ويـــرى كل شـــيء فـــي الحيـــاة جميـــاًل.

الخالصة، أعطيك مجموعة أولويات:

)1( هللا أواًل: »ُتِحـــبُّ الـــرَّبَّ ِإلَهـــَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ 
َنْفِســـَك، َوِمـــْن ُكلِّ ُقْدَرِتـــَك، َوِمـــْن ُكلِّ ِفْكـــِرَك«. هللا أواًل ومشـــيئة 
هللا أواًل، وإذا فعلت أي أمر ِافعله لمجد ربنا، ِاجعل هللا أمامك 

باســـتمرار وستنجح وتتفوق.

)2( اآلخـــر ثانًيـــا: اإلنســـان، أقاربـــي أو أصدقائـــي أو 
جيرانـــي أو زمالئـــي، وحتـــى َمـــن ال أعرفهـــم، »ُتِحـــبُّ َقِريَبـــَك 

َكَنْفِســـَك«.

)3( ُكـــن دائًمـــا صانـــع ســـالم: ال تدخل في خـــالف بين 
اثنيـــن وتتكاتـــف مـــع أحدهمـــا ضـــد اآلخـــر وتصبـــح طرًفـــا فـــي 
ـــاَلِم،  الخـــالف، بـــل أِحـــب الســـالم ألنـــه »ُطوَبـــى ِلَصاِنِعـــي السَّ

أَلنَُّهـــْم َأْبَنـــاَء هللِا ُيْدَعـــْوَن«.

)4( اقتـــِن نقـــاوة: ِاجعل قلبك نظيًفا بالتوبة والممارســـات 
»َفـــِإْن  الجيـــدة،  والســـماعات  والقـــراءات  والصلـــوات  الروحيـــة 

َكاَنـــْت َعْيُنـــَك َبِســـيَطًة َفَجَســـُدَك ُكلُّـــُه َيُكـــوُن َنيًِّرا«.

)5( ِابـــدأ دائًمـــا بنفســـك فـــال َتِدن أحـــًدا: »اَل َتِديُنـــوا َفاَل 
ُتَداُنـــوا. اَل َتْقُضـــوا َعَلـــى َأَحـــٍد َفـــاَل ُيْقَضـــى َعَلْيُكـــْم«، ال تحكـــم 
علـــى أحـــد وتأخـــذ موقـــف القاضي، ِابتعـــد عن الدينونـــة وإدانة 
اآلخريـــن، وعّبـــر عـــن الموقـــف بأنـــه غير ســـليم مثـــاًل ولكن ال 

تصـــدر أحكاًمـــا على األشـــخاص.

+  +  +

ربنـــا يحفظكـــم ويبـــارك فـــي شـــبابكم وفـــي حياتكـــم، ودائًمـــا 
تكونون ناجحين وفرحين وقدوة حســـنة أمام كل أحد، وتقدمون 
صـــورة المســـيح الســـاكن فيكـــم وصـــورة الكنيســـة التـــي تعلمتـــم 
بهـــا وصـــورة األرض التـــي نعيـــش عليها صورة مصـــر وبالدنا 

المباركـــة بالتاريـــخ العظيـــم الـــذي نفرح به. 

إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد. آمين.

عظة يوم األربعاء 25 أغسطس 2021م، بحضور شباب ملتقى لوجوس األول، من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي

يميلـــون  وهـــؤالء  المتكاســـلون.  أو  الكســـالى  خامًســـا: 
للكســـل وللتراخـــي ولعـــدم الجديـــة وال يمكـــن االعتمـــاد عليهـــم، 

ويبـــّررون بالنســـيان مثـــاًل، فالكســـل ال يحقـــق النجـــاح.

سادًســـا: المكتفون. وهو الشـــخص الذي يكتفي بما فيه، 
يكتفـــي بالعـــادات والممارســـات دون العمـــق، فإيَّـــاك أن تعيـــش 
علـــى الســـطح، بـــل ُادخـــل إلـــى العمـــق وتعّلـــم وِاجعـــل حياتـــك 
مثمـــرة ومليئـــة. الســـيد المســـيح يقـــول: »َأَتْيـــُت ِلَتُكوَن َلُهـــْم َحَياٌة 
َوِلَيُكـــوَن َلُهـــْم َأْفَضـــُل«، إًذا الســـيد المســـيح يريـــد أن تكون نحو 
األفضـــل مـــع مـــرور الوقـــت ودائًما فـــي حالة تقـــدم، ألن التقدم 

عالمـــة نمـــو وحياة.

ســـابًعا: الُمْحَبُطـــون. الـــذي تنكســـر نفســـه ســـريًعا، فمثاًل 
قـــد يحـــدث أننـــا كشـــباب نســـقط ولكـــن المهـــم أن تقـــف وتكمل، 
فمثـــاًل عنـــد االعتراف يقول الشـــخص ألب اعترافه إنه وقع في 
نفـــس الخطيـــة التـــي اعترف بها ســـابًقا، ولكن الكاهـــن يقول له 
فلنحـــاول مـــرة أخـــرى ونأخذ تدريبـــات أكثر.. يقـــول ميخا النبي 

ِتي، ِإَذا َســـَقْطُت َأُقوُم«.  »اَل َتْشـــَمِتي ِبـــي َيـــا َعُدوَّ

ابتعـــد عـــن كل هـــذه الفئـــات التي ال تعـــرف الفرح، واجتهد 
أن تكـــون إنســـاًنا نشـــيًطا، ونقـــول عنـــه كل يـــوم فـــي التســـبحة: 
»قومـــوا يـــا بنـــي النـــور«، وهـــؤالء لديهم عقل منيـــر وقلب منير 

وفكـــر منيـــر، وعاشـــوا اختبار القيامـــة، فِعش بهـــذا الفكر... 

+  +  +

أعود بك عندما خلقنا ربنا وكيف كان يفكر بنا؟!

)1( قبـــل أن ُتوجـــد علـــى األرض كنـــت فكـــرة فـــي عقل 
هللا، مثـــل الفنـــان الـــذي تكـــون فـــي عقلـــه فكـــرة ويقـــوم برســـمها 
فتكـــون لوحـــة جميلـــة.. كل واحـــد مّنـــا كان فكرة فـــي عقل ربنا، 

وهللا منشـــغل بـــك ويريـــد أن يوجـــدك. 

)2( عندمـــا أوجـــدك هللا، صنع لك خطـــة ألنك محبوبه، 
وهـــذه الخطـــة لقصـــد وهـــدف ورســـالة، وأجمـــل شـــيء أن تضع 
نفســـك فـــي يـــد هللا وتصيـــر مثـــل العجيـــن ليصنـــع منـــك شـــكاًل 
كمـــا يريـــد. المهـــم أن تكون أميًنا فيما تصنع وأن تكون راضًيا، 
ألن المتذمـــر ال يحقـــق أّيـــة نتيجـــة.. وال يختلـــط األمـــر عليكـــم 
بيـــن الرضـــا واالســـتكانة والتـــي تعنـــي أنـــه ليـــس فـــي اإلمـــكان 

أفضل ممـــا كان.. 

)3( ربنـــا فـــرح بـــك جـــًدا، لهـــذا عندمـــا خلقـــك وخلـــق 
اإلنســـان قـــال »حســـن جـــًدا«، كل الخليقة حســـن good ولكن 
عنـــد اإلنســـان قـــال very good حســـن جـــًدا، يالســـعادة َمـــن 
ُيمجـــد هللا فـــي حياتـــه وفـــي علمـــه وفـــي عمله وفي دراســـته في 

كل عمـــل صالـــح.

+  +  +

اآلن نحـــن كشـــباب ونريـــد أن تســـير حياتنـــا فـــي الطريـــق 
الصحيـــح، فإليـــك بعـــض النصائـــح:

أواًل، ِاجعـــل عقلـــك يفكـــر جيـــًدا وينقاد بـــروح هللا، لدينا 
أب اعتـــراف، وكتـــب نقرأهـــا، وأيًضـــا الطبيعـــة ُتعلمنـــا، وتوجـــد 
مصادر عديدة، وكما قال األنبا أنطونيوس: »ليكن لك شـــاهد 
مـــن الكتـــب المقدســـة علـــى كل عمـــل تعملـــه«، بمعنـــى أنـــك 
عندمـــا تفعـــل أمـــًرا وتحتـــار فيـــه ِاســـأل اإلنجيـــل وابحـــث عـــن 
الشـــاهد الـــذي يســـاعدك ويعطيـــك ســـالمة هـــذه الفكـــرة أو هـــذا 
العمـــل. مهـــم أن تكـــون منقـــاًدا بـــروح ربنا ولســـت متطرًفا يميًنا 

أو يســـاًرا..

ثانًيا، أن يكون لديك اإلحســـاس والشـــعور واإلنســـانية، 
فاإلنســـانية صـــارت فـــي خطـــر، الشـــعور باإلنســـانية مهم جًدا. 
واإلخـــالص  والوفـــاء  اإلنســـانية  لديـــك روح  يكـــون  أن  يجـــب 
والمبادئ اإلنســـانية الجميلة والتعاطف اإلنســـاني، وعلى األقل 



13 لة الكرازة - 10 سبتم�ب 2021 مب

الغرية من أجل خالص انلفوس، ىف عني اهلل أفضل من صنع املعجزات. )يوحنا ذهىب الفم(

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بدير القديس األنبا بيشـــوي فـــي وادي النطرون، وبالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالعباســـية، عدًدا من 

كالتالي: الزائرين 

يـــوم الخميـــس 2٦ أغســـطس  دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
2021م، الكاتدرائيـــة الجديـــدة التـــي تـــم بناؤهـــا فـــي ديـــر القديـــس مقاريـــوس 
الكبير ببرية شـــيهيت، بمشـــاركة 1٦ من اآلباء األســـاقفة. وتم تدشـــين ثالثة 
مذابـــح علـــى أســـماء قديســـي الديـــر، وأيقونـــة حضـــن اآلب )البانطوكراتـــور( 
وحامل األيقونات )األيكونوســـتاس(. كان قداســـة البابا قد أزاح، لدى وصوله 

الديـــر، الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تـــؤرخ لتدشـــين الكاتدرائية.
والمذابـــح التـــي تـــم تدشـــينها، المذبـــح الرئيس على اســـم القديس مقاريوس 
الكبيـــر، والمذبـــح البحـــري علـــى التســـعة واألربعيـــن شـــهيًدا شـــيوخ شـــيهيت، 

والمذبـــح القبلـــي علـــى اســـم القديـــس يوحنـــا القصير.
وقـــال قداســـة البابـــا فـــي كلمـــة قصيـــرة ألقاهـــا عقـــب التدشـــين أن اليـــوم 
القديـــس  إعـــادة جســـد  تـــذكار  كان  أغســـطس(،  مســـرى-25  الســـابق )1٩ 
مقاريـــوس إلـــى ديـــره ببريـــة شـــيهيت، مشـــيًرا إلـــى أن مثلـــث الرحمـــات المتنيح 
األنبـــا إبيفانيـــوس هـــو مـــن وضـــع حجـــر أســـاس الكاتدرائية الجديـــدة وأن آباء 
الدير أكملوا العمل، وأشـــاد قداســـته بالجهد الذي بذله المهندســـون والعاملون 

الذيـــن قامـــوا بعمليـــة البناء.
شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين مـــن أحبـــار الكنيســـة، أصحـــاب النيافـــة: 

األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا مارتيروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، واألنبا قزمان 
أســـقف ســـيناء الشـــمالية، واألنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بالخطاطبـــة، واألنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واألنبا دوماديوس أســـقف ٦ أكتوبر وأوســـيم، واألنبا 
مقـــار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا مـــكاري 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــبرا الجنوبية، واألنبا إســـحق أســـقف طما، 
واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس قطاع المنتـــزه، واألنبا هرمينا األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبـــا فام أســـقف شـــرق المنيـــا، واألنبا 
ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخل، واألنبا أكســـيوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون. 
كمـــا شـــارك فـــي الصلـــوات القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركية 
بالقاهـــرة وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمة 
بمناســـبة تدشـــين الكاتدرائية، وأعقبها صلوات القداس اإللهي برئاســـة قداســـة 

البابـــا، وألقـــى قداســـته عظـــة القداس.

يوم األربعاء 25 أغسطس 2٠21م
+ نيافـــة األنبـــا يواقيـــم، األســـقف العـــام إلســـنا 
وأرمنـــت، حيـــث عـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا 

عـــدًدا مـــن األمـــور الرعويـــة.

يوم الجمعة 27 أغسطس 2٠21م
+ القـــس إيليـــا إبراهيـــم عبـــد هللا، كاهـــن كنيســـة 

الشـــنودي. عرض نيافته على قداســـة البابا لبعض 
األمـــور الخاصـــة بالديـــر.

يوم الخميس 2 سبتمبر 2٠21م
+ مجموعـــة مـــن أبنائنـــا ممـــن يقيمـــون في عدة 
واليـــات بالواليـــات المتحدة األمريكيـــة، الذين جاءوا 
في زيارة لمســـار العائلة المقدســـة بمصر، وحرصوا 

علـــى زيارة قداســـة البابا لنـــوال البركة.

الحبيـــب،  يوحنـــا  مـــار  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 
بايون، نيوجيرســـي. واطمأن قداســـة البابا من القس 

إيليـــا، علـــى أمـــور الخدمـــة بالكنيســـة هنـــاك.
يوم الثالثاء 31 أغسطس 2٠21م

+ نيافـــة األنبـــا أولوجيوس، أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل 
فـــام  القمـــص  الراهـــب  وبرفقتـــه  بســـوهاج،  الغربـــي 
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قرار بابوي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١
خبصوص تعديل دستور الكنيسة القبطية يف سيدين - اسرتايلا 

+    +    +
قرار بابوي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢١

خبصوص انتداب نيافة األنبا آجنيلوس أسقف نلدن 
يلكون نائًبا بابويًا إليبارشية سيدين و توابعها

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

قداسة ابلطريرك كرييل بطريرك روسيا 
يقدم وسام املجد والرشف لدلكتور أنطون ميالد

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظتـــه 
األربعـــاء  يـــوم  مســـاء  األســـبوعي  االجتمـــاع  فـــي 
األول مـــن ســـبتمبر 2021م، مـــن المقـــر البابـــوي 
القنـــوات  عبـــر  مباشـــرًة  العظـــة  وُبثَّـــت  بالقاهـــرة، 
الفضائية المســـيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز 
للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون  اإلعالمـــي 
حضـــور شـــعبي. وبـــدأ قداســـته سلســـلة جديـــدة مـــن 
يمتلـــئ  الـــذي   3٧ مزمـــور  خـــالل  مـــن  العظـــات 
بالوصايا، والذي ســـيتناوله قداســـته على مدار عدة 

أســـابيع تحـــت عنـــوان »دروس فـــي الحكمـــة«.

رهبنـــة األب األســـقف المتنيـــح قـــال قداســـة البابـــا: 
المتنيـــح  خـــدم  بديـــر مارمينـــا  »عندمـــا كان راهًبـــا 
األنبـــا مكســـيموس مطـــران القليوبيـــة الســـابق لمـــدة 
طويلـــة، وأخـــذ مـــن روحـــه وتطّبـــع بطباعـــه، وكنـــا 
نجـــد فيـــه صورة من المتنيح مطـــران القليوبية األنبا 
مكســـيموس«، وأضـــاف: »نتذكـــره بالخيـــر ونطلـــب 
صلواتـــه مـــن أجلنـــا ومـــن أجـــل الكنيســـة، ونعـــزي 
أعضـــاء  وكل  الكهنـــة  واآلبـــاء  وإيبارشـــيته  أســـرته 
المجمـــع المقـــدس من مطارنة وأســـاقفة، ودعناه يوم 
االثنيـــن الماضـــي ونحمل له جميًعـــا ذكرى طيبة«.

وفـــي بدايـــة العظـــة، نعى قداســـة البابـــا المتنيح 
األنبا بطرس أسقف شبين القناطر، الذي رحل عن 
عالمنـــا يـــوم األحد الســـابق، وقال قداســـته: »نتذكر 
بالخيـــر مثلـــث الرحمـــات نيافة األنبا بطرس أســـقف 
شـــبين القناطـــر الـــذي رحل عنا. كان أســـقًفا مبارًكا 
وأميًنـــا ووديًعـــا ومخلًصـــا، لـــه في الرهبنـــة أكثر من 
٤٤ ســـنة، وفـــي األســـقفية 12 ســـنة فـــي إيبارشـــية 
شـــبين القناطـــر، وخـــدم في هذه المنطقـــة بكل أمانة 
وهـــي منطقـــة تحتـــاج إلـــى خدمـــات كثيـــرة، والتـــزم 
بإيبارشـــيته فـــكان نـــادًرا مـــا يبتعد عنهـــا“. وعن فترة 

الدكتـــور أنطـــون ميـــــــــــــــــالد مصـــري 
متـــزوج  الســـودان،  مواليـــد  مـــن  قبطـــي 
ولديه ابنان. ســـافر إلى روســـيا في ســـن 
1٧ عاًمـــا للدراســـة حيـــث درس الطـــب، 
والدكتـــوراه  الماجيســـتير  بتحضيـــر  وقـــام 
فـــي الجراحـــة، ثم بعد العـــودة إلى مصر 
قـــرر العمــــــــــــــل فــــــــــــــــــي التجـــــــــــــــــــارة بيـــن 

مصـــر وروســـيا.
قـــد رافـــق قداســـة البابـــا تواضـــروس 
عـــام  لروســـيا  رحلـــه  أول  فـــي  الثانـــي 
الزيـــارات  ذلـــك  بعـــد  وتوالـــت   ،201٤
بيـــن الكنيســـتين مـــن الرهبـــان والراهبـــات 

واألســـتاذة بالكليـــات اإلكليريكيـــة، للتعرُّف على الطقـــوس والنظام الرهباني 
الكنيســـتين. بيـــن  والتقـــارب  الجهتيـــن،  مـــن 

قـــام د. أنطـــون بمرافقـــة اآلبـــاء األســـاقفة ورؤســـاء األديـــرة والرهبان في 
أكثـــر مـــن رحلـــة من مصر إلـــى روســـيا والعكس.

الدكتـــور أنطـــون لـــه فضـــل كبيـــر فـــي تطويـــر الحـــوار بيـــن الكنيســـة 
القبطّيـــة األرثوذكســـية والكنيســـة األرثوذكســـّية الروســـّية، وبمناســـبة عيـــد 
ميالده الســـبعين قدم له قداســـة البطريرك كيريل وســـام المجد والشـــرف من 
مـــت لـــه الجائزة في كنيســـة جميع القديســـين الروس في  الدرجـــة الثانّيـــة. ُقدِّ

البطريركّية. الـــدار 

كيريـــل  البطريــــــــــرك  قداســـة  شـــكر 
الدكتـــور أنطـــون علـــى مســـاهمته الكبيرة 
الكنيســـة  بيــــــــــــن  الحــــــــوار  تطويـــر  فـــي 
األرثوذكســـّية الروســـّية والكنيسة القبطّية 
األرثوذكســـية، وقـــال: »الكنيســـة القبطّية 
الُنســـكية  بالتقاليـــد  مّنـــا  جــــــــــــــًدا  قريبـــــــــــة 
والروحانيـــة، فنحـــن دائًمـــا نراهـــا صديقـــة 
للكنيســـــــــــــة الروســـّية، ألّنــنـــــــــــا نتمســـــــــــك 
بالمبـــادئ والمعتقدات المشـــتركة علــــــــــــى 
مســـتوى المنظمـــات المســـيحّية الدولّية«.

قـــال قداســـته فـــي ختـــــــــــــــــام الحفـــل: 
»تحتـــل الكنيســـة القبطّيـــة مكاًنـــا مهًمـــا 
جـــًدا فـــي الحيـــاة االجتماعّيـــة للشـــعب المصـــري، ولكّنها أيًضـــا تلعب دوًرا 
مهًمـــا علـــى المســـتوى الدولـــي. لقـــد أدركنـــا دائًما أّنكـــم أصدقاؤنـــا وإخوتنا، 
بمشـــيئة الـــرب يســـــــــــــوع، وسيتــــم تعزيــــــــز هـــذا التقـــــــــــــارب والتشـــابه بيـــن 

وشـــعبينا«. كنيســـتينا 
كمـــا أشـــاد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالـــدور الهـــام الـــذي يقـــوم 
بـــه الدكتـــور أنطـــون ميـــالد فـــي تقويـــة العالقـــات بيـــن الكنيســـتين، وهّنـــأ 
الدكتـــور أنطـــون علـــى هـــذا الوســـام الرفيـــع المســـتوى، متمنًيـــا لـــه المزيـــد 
مـــن الخدمـــة المثمـــرة، ومتمنًيـــا اســـتمرار المحبـــة واألخـــّوة والتعـــاون ما بين 

الكنيســـة القبطيـــة والروســـية.

قداسة ابلابا يعقد اجتماًع 
ملتابعة أزمة سيدين

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء يوم الجمعة 2٧ أغسطس 
2021م، اجتماًعـــا لمتابعـــة األزمـــة في إيبارشـــية ســـيدني بأســـتراليا، وقد 
ضـــم االجتمـــاع أصحـــاب النيافة: األنبا تادرس مطران بورســـعيد والنائب 
البابـــوي إليبارشـــية ســـيدني، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير 
المجمع المقدس، واألنبا آنجيلوس أســـقف لندن وتوابعها )عبر التواصل 
التليفوني(. تم خالل االجتماع بحث المســـتجدات ومناقشـــة آليات الحل 
والخـــروج مـــن األزمـــة مـــن خـــالل عـــدة خطـــوات عمليـــة تكفـــل الســـالم 
للجميـــع، ملتمســـين الهدوء وصنع الســـالم من جميـــع اآلباء واألبناء ألنه 
ـــاَلِم، أَلنَُّهْم َأْبَناَء هللِا ُيْدَعْوَن« )متى5:٩(. مكتوب »ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ
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ُبُتوا ِضدَّ َمَكيِِد إِبْلِيَس.« )أف 6: ١١(
ْ
ْن تَث

َ
َكِمَل لَِكْ َتْقِدُروا أ

ْ
بَُسوا ِسالََح اهللِ ال

ْ
»ال

ندوة للتوعية بأهمية االكتشاف املبكر
 لرسطان اثلدي باملقر ابلابوي

نظمـــت أســـقفية الخدمـــات العامة واالجتماعية، بالتعـــاون مع المكتب 
البابوي للمشـــروعات، يوم األربعاء 25 أغســـطس 2021م، ندوة للتوعية 
بأهميـــة االكتشـــاف المبكـــر لســـرطان الثـــدي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهرة. 
ُأقيمـــت النـــدوة بالتعـــاون مـــع المجلـــس القومـــي للمـــرأة ومؤسســـة »بهيـــة« 
لالكتشـــاف المبكر وعالج ســـرطان الثدي، وتناولت الندوة أهمية الكشـــف 
المبكـــر والـــذي يرفـــع نســـبة الشـــفاء إلـــى ٩8٪، وكذلـــك أعـــراض المرض 
وطـــرق الوقايـــة وكيفيـــة الفحص الذاتـــي، كما تطرق اللقـــاء إلى الخدمات 
التـــي تقدمهـــا مستشـــفى »بهيـــة« وكيفيـــة التواصـــل معهـــا للمتابعـــة وتلقي 

الدعـــم الالزم.
يأتـــي هـــذا اللقـــاء، الـــذي شـــاركت فيـــه 35 ســـيدة، لدعم جهـــود الدولة 
ومبـــادرة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي لدعم صحـــة المرأة المصرية ضمن 
حملة »100 مليون صحة«، لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر 
عـــن ســـرطان الثـــدي ووســـائل الوقايـــة منـــه، ضمـــن الخطة االســـتراتيجية 
لتعزيـــز أنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة وتقديم الرعاية الطبية الشـــاملة والمتكاملة 

بطـــرق مبتكـــرة ومســـتدامة تضمن وقاية المجتمـــع من األمراض.

مشاركة الكنيسة القبطية يف حفل ختام مبادرة 
مرشوع »مًعا ألجل تنمية مرص« بالكنيسة األسقفية

شـــارك نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لقطاع كنائـــس ألماظة 
ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينة نصر، بتكليف من قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي، فـــي الحفـــل الـــذي ُأقيـــم بالكنيســـة األســـقفية بمصـــر، وبحضـــور 
المطران ســـامي فوزي مطران الكنيســـة األســـقفية، وســـفير هولندا بالقاهرة 
الســـيد هان ماورتس ســـخابفلد، وممثل عن فضيلة اإلمام األكبر الدكتور 

أحمـــد الطيب شـــيخ األزهر.

السفري األمريكي يزور 
ادلير األمحر واألبيض بسوهاج

اســـتقبل ديـــر القديســـين األنبـــا بيجـــول واألنبـــا بيشـــاي بالجبـــل الغربي 
في ســـوهاج )الدير األحمر(، يوم الســـبت 28 أغســـطس 2021م، الســـيد 
المتحـــدة األمريكيـــة، ومعـــه مســـئولة  الواليـــات  جوناثـــان كوهيـــن ســـفير 
المعونـــة األمريكيـــة ومديـــرة مركـــز البحـــوث األمريكيـــة. وأعلـــن الســـفير 
اســـتعداد مركـــز البحـــوث األمريكيـــة اســـتكمال عمـــل ما تبقى مـــن الترميم 
بكنيســـة الديـــر األحمـــر األثرية، وأبدى إعجابـــه بأيقوناتها األثرية، كما قرأ 
خطاب شـــكر من الســـفارة األمريكية موجًها إلدارة الدير األحمر للتعاون 
مـــع المركـــز األمريكـــي، وذكـــر القمص أنطونيـــوس الشـــنودي أمين الدير 
مقولـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي التـــي عّلـــق بهـــا علـــى الدير عند 

زيـــارة قداســـته »الفـــن يحـــول الفراغ إلى قداســـة«.
وقـــي نفـــس اليـــوم اســـتقبل نيافـــة األنبـــا أولوجيوس أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي فـــي ســـوهاج 
)الديـــر األبيـــض(، الســـيد جوناثان كوهين، زار الوفـــد الدير األثري وأبدى 

أعضـــاؤه إعجابهـــم به.

نيافة األنبا إيالريون يستقبل القنصل الرويس 

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر يـــوم األربعـــاء 
األول مـــن ســـبتمبر 2021م، فـــي مقـــر المطرانيـــة بالغردقـــة، القنصـــل 
الروســـي فـــي مدينـــة الغردقـــة فيكتـــور فوروباييف، يأتي هـــذا اللقاء بهدف 

التعـــارف، دار خاللـــه حـــواًرا اتســـم بالـــود والمحبـــة.
جديـــر بالذكـــر أن مطرانيـــة البحـــر األحمر انتهت مـــن إعداد وترجمة 
كتـــاب الخوالجـــي المقـــدس الـــذي ســـيصدر باللغـــات العربيـــة واإلنجليزيـــة 
والروســـية، ويجـــري حالًيـــا إخراجـــه وطباعتـــه، وُتعـــد هـــذه هـــي الترجمـــة 
األولـــى لصلـــوات القـــداس اإللهـــي باللغـــة الروســـية، فـــي مصـــر. وفـــي 
الســـياق ذاتـــه شـــهدت كنيســـة القديـــس األنبـــا تـــكال هيمانـــوت الحبشـــي 
بالغردقـــة، يـــوم الجمعـــة 3 ســـبتمبر 2021م، صـــالة قـــداس باللغتيـــن 
الروســـية واإلنجليزيـــة ألبنـــاء الكنيســـة الناطقيـــن بهاتيـــن اللغتيـــن. صلـــى 
القداس القس ســـيرافيم عادل كاهن الكنيســـة ذاتها، والمســـئول عن إعداد 

وترجمـــة الخوالجـــي الجديـــد.
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رسامة قمصني 
بإيبارشية إسنا وأرمنت

قـــام نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، يـــوم األحـــد 
برســـامة  إســـنا،  فـــي  العـــذراء  الســـيدة  بكنيســـة  أغســـطس 2021م،   2٩
اثنيـــن مـــن اآلبـــاء الكهنـــة فـــي رتبـــة القمصية، همـــا )1( القمـــص متاؤس 
القمص زخاري كاهن كنيســـة الشـــهيدة األم دوالجي بإســـنا، )2( والقمص 
بـــوال نصـــر هللا كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء بإســـنا. شـــارك فـــي صلوات 
القداس والرســـامة نيافة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء 
الســـريان بـــوادي النطرون. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا يواقيم، وللقمصين 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

الَِم«  »ِعيُشوا بِالسَّ
شعار مهرجان الكرازة لعام ٢٠٢٢

اجتمعـــت اللجنـــة المركزيـــة لمهرجـــان الكرازة المرقســـية، الخميس 
األخيـــر مـــن أغســـطس الســـابق، بمقر أســـقفية الشـــباب بديـــر المالك 
البحـــري، بحضـــور أصحـــاب النيافة: األنبا موســـى أســـقف الشـــباب، 
واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع وســـط القاهـــرة، واألنبا 
صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، ولفيـــف مـــن 
اآلبـــاء الكهنـــة مـــن مختلـــف اإليبارشـــيات واألحيـــاء، ومجموعـــة مـــن 
الخـــدام والخادمـــات. تضمـــن االجتمـــاع عرض فيلم يحـــوي مجموعة 
اإليبارشـــيات  داخـــل  المهرجـــان  لفعاليـــات  وصـــور  فيديوهـــات  مـــن 
واألحيـــاء، رغـــم القيـــود التـــي فرضتهـــا ظـــروف تفشـــي فيـــرس كورونا 
المســـتجد. ودارت المناقشـــات حـــول محتـــوى المهرجان للعـــام المقبل 
2022 وتم االستقرار على أن يكون شعار مهرجان الكرازة المرقسية 

ـــاَلِم« )2كـــو11:13(. للعـــام المقبـــل 2022 هو »ِعيُشـــوا ِبالسَّ

ويجـــري حالًيـــا التجهيـــز واإلعـــداد لإلعـــالن عـــن مســـابقة تأليـــف 
كلمات الشـــعار وأخرى للتلحين، حيث بدأت اللجان التحضيرية أولى 

اجتماعاتهـــا للتحضيـــر وللبـــدء في وضـــع مناهج المهرجـــان الجديد.

القس أثناسيوس لطيف 
من إيبارشية نجع حمادي

القـــس  2021م،  أغســـطس   30 االثنيـــن  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
أثناســـيوس لطيـــف، كاهـــن كنائـــس بهجـــورة، التابعـــة إليبارشـــية نجع 
حمـــادي، وشـــقيق نيافـــة األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر المحـــرق، 
عـــن عمـــر قـــارب 58 عاًما وبعد خدمة كهنوتية قصيرة تجاوزت ســـت 
ســـنوات، حيـــث ُوِلـــد يـــوم 1٤ ســـبتمبر 1٩٦3م، وســـيم كاهًنـــا يوم 1٩ 
ينايـــر 2015م. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيزه في العاشـــرة من صباح اليوم 

مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  فـــي  التالـــي 
جرجـــس الكبـــرى ببهجـــورة. خالص 
تعازينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبـــا 
كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، 
واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس 
ديـــر المحـــرق، ولمجمـــع اآلبـــاء 
كهنـــة إيبارشـــية نجـــع حمـــادي، 
وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

القمص إسطفانوس مراد 
من إيبارشية إسنا وأرمنت

بشيخوخــــــــــة  الـــرب  فـــــــــــي  رقـــد 
صالحـــة يــــــوم الخميـــس 2 ســـبتمبر 
2021م، القمـــــــــص إســـطفانوس 
مـــــراد، كاهن كنيسة رئيس المالئكة 
ميخائيـــل بقريـــة المطاعنـــة، مركـــز 
إســـنا، وشـــيخ كهنـــة إســـنا وأرمنت، 
عـــن عمـــر تجـــاوز ٧3 ســـنة بعـــد 
خدمـــة كهنوتيـــة بلغـــت ٤٩ ســـنة. 
وصلـــى نيافة األنبا يواقيم األســـقف 
العـــام إلســـنا وأرمنت صـــالة تجنيزه 
كهنـــة  مجمـــع  بمشـــاركة  بكنيســـته 
إســـنا وأرمنـــت. ُوِلـــد األب المتنيـــح 
يـــوم ٦ يونيـــو عام 1٩٤8م، وســـيم 
كاهًنـــا فـــي ٦ ســـبتمبر 1٩٧2م بيد 
المتنيـــح األنبـــا أبرآم مطران أســـوان 
واألقصـــر وإســـنا. خالـــص تعازينـــا 
لنيافـــة األنبـــا يواقيـــم، ولمجمـــع 
اآلبـــاء كهنــــــــــة اإليبارشـــية، في 
رحيـــل األب الفاضــــــــــــل القمـــص 
إسطفانوس مـــــــــــــــراد، وألسرتـــــــه 

المباركـــة وكل محبيـــه.

»لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع 
المسيح، ذاك أفضل جًدا«

)في1: 23(
أسرة المرحوم عزيز عبده
تودع على رجاء القيامة
عروس المسيح اآلنسة

رجاء عزيز عبده
خالة نيافة الحبر الجليل

األنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص
وقريبة الحبر الجليل األنبا يوسف
أسقف جنوبي الواليات المتحدة
واألسرة تتقدم بالشكر لكل من 

واساهم في انتقال أختهم الغالية، 
وتخص بالشكر

قداسة البابا المعظم
األنبا توارضوس الثاين
وشريكه في الخدمة الرسولية

نيافة الحبر الجليل 
األنبا اكليمندس

أسقف عام ألماظة ومدينة األمل 
وشرق مدينة نصر

الذي عّزانا وباركنا في صالة اليوم الثالث
أختي الغالية تألمت لفراقك بالجسد
سنفتقد ابتسامتك البريئة وروحك 

البسيطة.
نودعك علي رجاء القيامة

شقيقتك وزوجها
القمص بيشوي عبدالمالك

وأوالدهما جورج وجوزيف وماري
إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الجملــة الزمنيــة، أدوات الشــرط، أدوات حــروف جــر ُاســُتخدمت 
كأداة ربــط(، ثــم الخاتمــة التــي ضمــت جميــع االســتنتاجات التــي 
توصــل إليهــا الباحــث والمالحــق كان أهمهــا جــدول تطــور زمنــي 
لهــذه األدوات يمكــن مــن خاللــه تتبــع التطــور الشــكلي واســتخدام 

األدوات. تلــك 

الصفة-النعــت فــي اللغــة القبطيــة )دراســة لغويــة مــن خــالل 
النصــوص الصعيديــة والبحيرية( 

مارتينا جورج إبراهيم
قسم اآلثار– كلية اآلداب– جامعة عين شمس

عيــن  اآلثار-جامعــة  بكليــة  مســاعد  مــدرس  الوظيفــة: 
شــمس

صرًفــا  القبطيــة  فــي  الصفة-النعــت  الدراســة  هــذه  تتنــاول 
مســتقلة  نحويــة  كفئــة  الصفــة  ماهيــة  علــى  تقــف  حيــث  ونحــًوا، 
ــدم شــرًحا تفصيلًيــا وتحليــاًل ألنواعهــا، وبنيــة وأصــل  تتنــاول هــذه وُتقِّ
كل منهــم، وأيًضــا تصريفهــا، وبنــاء عبارتهــا، ودرجــات الوصــف، 
الجديــد  العهــد  نصــوص  مــن  مختــارة  بنمــاذج  مؤيَّــًدا  ذلــك  كل 
الصعيديــة والبحيريــة )والرجــوع لليونانيــة أيًضــا وذلــك للمقارنــة(.

المبخــرة )الشــورية( القبطيــة فــي الفتــرة مــا بيــن القــرن 
الرابــع حتــى القــرن العاشــر الميــالدي )دراســة أثريــة( 

ممدوح محمد القرضاوي
معهد البحوث والدراسات القبطية -جامعة اإلسكندرية 

الوظيفة: ضابط شرطة
والمبخــرة  البخــور  عــن  حضاريــة  مقدمــة  الرســالة  تتنــاول 
ثــم  المســيحية،  دخــول  قبــل  فــي مصــر  المختلفــة  العصــور  فــي 
المــواد  الباحــث  فيهــا  تنــاول  فــي أربعــة فصــول  الرســالة  ــمت  ُقسِّ
الخــام وتقنيــات صناعــة المباخــر، كتالــوج المباخــر محــل الدراســة 
والبطاقــة التعريفيــة لــكل قطعــة، وتنــاول الفصــل الرابــع المباخــر 
حيــث  ومــن  والحركــة  الثبــات  حيــث  ومــن  الشــكل  حيــث  مــن 
الزخــارف، وتحــدث الفصــل الخامــس عــن تصويــر المباخــر فــي 
الفنــون القبطيــة علــى خامــات مختلفــة منهــا: الجداريــات ومنحوتات 
وغيرهــا، ثــم ُاخُتِتمــت الدراســة بفصــل للدراســة التحليليــة التــي تــم 
والهلينســتي  كالقبطــي  المتنوعــة  المباخــر  لطــرز  فيهــا  التوصــل 
وأماكــن  العامــة،  أو  الطقســية  واســتخداماتها  والفارســي وغيرهــا، 

للمباخــر. المختلفــة  الطــرز  الفنيــة لصناعــة  المــدارس 

تأصيــل العناصــر الزخرفيــة الوافــدة وتطورهــا علــى شــواهد 
القبــور القبطيــة

حتى نهاية القرن الخامس الميالدي 
نرمين أبايزيد

كلية اآلثار جامعة القاهرة
الوظيفة: أثرية بوزارة السياحة واآلثار

تقديــم دراســة فنيــة تحليليــة للعناصــر الزخرفيــة الوافــدة علــى 
شــواهد القبــور القبطيــة، مــن خــالل تتبُّــع مراحــل ظــروف نشــأتها 
اإلقليميــة فــي حــوض البحــر المتوســط وتطورهــا فــي تلــك الثقافــات 
قبــل ظهــور المســيحية. باإلضافــة إلــى تتبــع تطــور تلــك الوحــدات 
الزخرفيــة فــي مصــر، والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا ســواء مــن 
حيــث الشــكل أو المفهــوم، وتأثرهــا بثقافــة الفنــان القبطــي وبظــروف 

مجتمعــه التــي تحيــط بــه.

رهبنة النساء في مصر حتى القرن السابع الميالدي 
والء مختار عبد العزيز

معهد البحوث والدراسات القبطية -جامعة اإلسكندرية 
الوظيفة: مفتشة آثار

ورهبنــة  لنســك  مــواٍز  بشــكل  النســاء  ورهبنــة  نســك  تطــور 
الرجــال. ولــم تكــن مراحــل تطــور النســك النســائي متتاليــة زمنًيــا. 
ــا فــي تطــور الحركــة الرهبانيــة المبكــرة  وقــد لعبــت المــرأة دوًرا هاًم
فــي مصــر مــن خــالل دورهــا كناســكة وراهبــة، ولــم تكــن مراحــل 
تطــور النســك النســائي متتاليــة زمنًيــا. تطــور نســك العــذارى إلــى 
حياة ديرية مشــتركة بعد ظهور رهبنة الشــركة على يد باخوميوس 
الــذي أقــام أول ديــر فــي طبانيــس Tabennisi بالقــرب مــن دنــدرة 

مــا بيــن )315-320م(.

درجة دكتوراه
تصويــر كتبــة العهــد الجديــد فــي الفــن القبطــي مــن القــرن 

الرابــع وحتــى القــرن العاشــر الميــالدي 
”دراسة أثرية مقارنة“ 
أحمد محمد رشدي غانم

معهد البحوث والدراسات القبطية -جامعة اإلسكندرية
آثــار  األثــري بمنطقــة  التوثيــق  الحاليــة: مديــر  الوظيفــة 

الغربيــة
تهــدف الدراســة الــى إلقــاء الضــوء علــى تصويــر كتبــة العهــد 
الجديد في الفن القبطي بصفة خاصة وفي الفن المسيحي بصفة 
عامــة، بدايــة مــن خلفيتهــم اليهوديــة حتــى اعتناقهــم المســيحيةن 
ثــم تصويرهــم فــي الفــن القبطــي والمســيحي علــى المــواد الخــام 
المختلفــة، هــذا باإلضافــة إلــى تصويــر رمــوز كتبــة العهــد الجديــد 
مــن األربعــة كائنــات الغيــر متجســدة )اإلنســان رمــز متــى، األســد 
رمــز مرقــس، الثــور رمــز لوقــا، النســر رمــز يوحنــا(، وتصويــر 
المفتــاح رمــز ُبطــرس الرســول. ولقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج 
كثيــرة مــن أهمهــا اســتنتاج الســمات الفنيــة المتعــاَرف عليهــا فــي 
تصويــر كل شــخصيات كتبــة العهــد الجديــد، وأيًضــا القاعــدة الثابتــة 
الغيــر متجســدة  كائنــات  ترتيــب األربعــة  فــي  القبطــي  الفــن  فــي 
حــول الســيد المســيح أو حــول رمــوزه )الصليــب أو المونجــرام )☧( 
أو الَحَمــل وغيرهــا( كالتالــي: علــى يميــن الُمشــاهد مــن األعلــى 
تصويــر النســر وفــي األســفل تصويــر الثــور، وعلــى اليســار مــن 
األعلــى تصويــر اإلنســان ومــن األســفل تصويــر األســد، وُيعتبــر 
هــذا الترتيــب قاعــدة ثابتــة فــي الفــن القبطــي بينمــا لــم يلتــزم الفنــان 

المســيحي خــارج مصــر بقاعــدة ثابتــة فــي تصويرهــم.

ترتيب التصاوير الدينية في الكنيســة القبطية األرثوذكســية 
ومدلوالته 

أنطونيوس فرنسيس نخلة
معهد البحوث والدراسات القبطية – جامعة اإلسكندرية

اشــتملتها  التــي  التصاويــر  أبــرز  بإظهــار  الرســالة  اهتمــت 
الخامــس  القــرن  مــن  الفتــرة  فــي  األرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة 
التصاويــر  عــن  وحّدثننــا  الميــالدي.  عشــر  الثالــث  القــرن  إلــى 
الدينيــة بدايــة مــن داخــل الهيــكل )حضــن اآلب وقبــة الهيــكل وقبــة 
المذبــح(، وظهــر فيهــا الســيد المســيح والســيدة العــذراء والمالئكــة 
مثــل الشــاروبيم والســارافيم. وأيًضــا حّدثتنــا الرســالة عــن زخرفــة 
الكنيســة ســواء داخل الخورس أو صحن الكنيســة، فتناولت بعض 
الموضوعــات مــن العهــد القديــم والجديــد وصــور الشــهداء وآبــاء 
الرهبنــة مــع تحديــد مكانهــم داخــل الكنيســة ومدلــول تصويرهــم فــي 

هــذا المــكان.
المــدن  كنائــس  داخــل  علــى تصاويــر  الرســالة  شــملت  وقــد 
واألديــرة، وأمّدتنــا ببعــض مــن نمــاذج التصاويــر الغنيــة المعبــرة عــن 
الحقبــة الزمنيــة التــي تناولتهــا الرســالة وأوصلــت هدفهــا المرجــو 

بشــكل يليــق بهــا.

األصول اللغوية المصرية للهجات القبطية 
جورج يوسف متري

معهد البحوث والدراسات القبطية -جامعة اإلسكندرية
الوظيفة: باحث سابق بمركز الخطوط بمكتبة اإلسكندرية

ومميزاتهــا،  اللهجــة  مفهــوم  وشــرح  عــرض  يتنــاول  البحــث 
وتحديــد العوامــل والمؤثــرات فــي ظهــور واندثــار اللهجــات القبطيــة 
والمنويــة،  والغنوصيــة  القبطيــة  كالرهبنــة  الدينــي  العامــل  مــن 
والفيــوم  والدلتــا  الــوادي  مــن  مصــر  ألرض  الجغرافــي  والعامــل 
للمجموعــات  الجغرافــي  التقســيم  ثــم دراســة  المصريــة.  واألعــراق 
جغرافيــة  واحــدة  للهجــات  خريطتيــن  وتكويــن  للهجــات،  الرئيســة 
وأخــرى زمنيــة. وأهــم نقــاط الدراســة هــي تحديــد الســمات المميــزة 
للهجــات القبطيــة مــن قواعــد اإلمــالء والنطــق والنحــو والتصريــف 
ومفــردات وتأصيلهــا إلــى أقــدم أصــل مصــري لهــا. ومــن أهــم نتائــج 
المصــري  للمنطــوق  متعــددة  لمنطوقــات  الوصــول  هــي  الدراســة 

القديــم طبًقــا ألصــول جغرافيــة وإقليميــة. 

اآلثار القبطية المرتبطة بالملكة هيالنة في مصر
ڤـيـڤيان شحاتة إسطفانوس

معهد البحوث والدراسات القبطية - جامعة اإلسكندرية

األول قصــة  الفصــل  فــي  لنــا  وتبــرز  الدراســة  هــذه  تناقــش 
حيــاة الملكــة هيالنــة منــذ نشــأتها حتــى وفاتهــا وفًقــا لمــا كتبــه عنهــا 
المؤرخــون والمؤلفــون، أّمــا بالنســبة إلــى الفصــل الثانــي والثالــث 
والرابــع فيتحدثــون عــن أهــم اآلثــار القبطيــة التــي ارتبطــت بالملكــة 
هيالنــة فــي الوجهيــن البحــري والقبلــي. الفصــل الخامــس عبــارة 
عــن رؤيــة أثريــة للملكــة هيالنــة بيــن الماضــي والحاضــر. وتنتهــي 
الدراســة بأهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي ارتبــاط تلــك 

اآلثــار بالملكــة هيالنــة ومــدى صحــة ذلــك أم خطــأه.

درجة ماجستري
القديس إيسيذوروس الفرمي وآثاره بمنطقة بيلوزيوم 

بيشوي فخري إسطفانوس
معهد البحوث والدراسات القبطية – جامعة اإلسكندرية

تناولــت الدراســة تاريــخ القديــس إيســيذوروس الفرمــي كأحــد 
رواد الرهبنــة القبطيــة فــي مصــر، مــع مالمــح عصــره وعالقاتــه مــع 
البطاركــة والشــخصيات المعاصــرة لــه. كمــا تناولــت أدب الرســائل 
المســيحي الــذي ينتمــي إليــه كتابــات القديــس، مــع تحليــل الرســائل 
التــي تناولتهــا  الفرمــي ودراســة كافــة األفــكار  التــي كتبهــا األب 
كتاباتــه. وفــي فصــل مــن الدراســة تــم عــرض تاريــخ إيبارشــية الفرمــا 
منــذ نشــأة المدينــة حتــى تخريبهــا، مــع دراســة عــن تاريــخ الرهبنــة 

فيهــا ودراســة معماريــة لكنائســها األثريــة.

األفعــال اليونانيــة فــي اللغــة القبطيــة “دراســة فــي علــم 
المقــارن”  اللغــة 

رويدا مصطفى السيد محمد مأموني
معهد البحوث والدراسات القبطية -جامعة اإلسكندرية

الوظيفــة الحاليــة: مــدرس منتــدب لتدريــس اللغــة اليونانيــة 
الحديثــة بجامعتــي دمنهــور واإلســكندرية

هــذه الرســالة عبــارة عــن دراســة األفعــال اليونانيــة فــي اللغــة 
القبطيــة مــن خــالل األناجيــل األربعــة، وذلــك مــن خــالل مقارنــة 
األفعــال اليونانيــة المذكــورة فــي نســخة اإلنجيــل المكتوبــة باللغــة 
القبطيــة باللهجتيــن الصعيديــة والبحيريــة، ومقارنتهــا بنــص اإلنجيل 
المكتــوب باللغــة اليونانيــة، وهــي دراســة لغويــة تحليليــة وصفيــة 
مقارنــة. وهــذه الدراســة أكــدت أن نســبة األفعــال المســتعارة فــي 
اللهجــة الصعيديــة حوالــي ٤0٪، واللهجــة البحيريــة حوالــي ٪20.

مجموعــة مــن البرديــات القبطيــة غيــر المنشــورة بالمتحــف 
القبطــي دراســة لغويــة وخطيــة

سالي عادل حسني
كلية اآلثار جامعة القاهرة.
الوظيفة: آمينة آثار بالمتحف المصري

تعــرض هــذه الرســالة ترجمــة ودراســة ألربــع برديــات قبطيــة 
غيــر منشــورة محفوظــة فــي مخــزن البرديــات بالمتحــف القبطــي. 
البرديــة األولــى وهــي رســالة رهبانيــة فــي ســياق عظــة. وتــم كتابــة 
هــذا النــص بواســطة شــخصين. أمــا البرديــة الثانيــة، فهــي رســالة 
خاصــة جــاءت كــرد علــى خطــاب ســابق تــم اإلشــارة اليــه. البرديــة 
الثالثــة، شــكوى كتبــت لتســليمها إلــى بســنتيوس أســقف قفــط الــذي 
عــاش فــي القــرن الســابع. عــالوة علــى ذلــك، فــإن النــص الفريــد 
الــذي ُكتــب علــى هــذه المخطوطــة، حــددت اســم الديــر الغامــض 
لــم يتــم  المســمى ”ديــر زويــل“، وهــذا المــكان الواقــع فــي قفــط 
فــي  ُكِتــب  إيصــال قصيــر  الرابعــة، هــي  بعــد. البرديــة  تحديــده 
فقرتيــن بخــط اليــد نفســه. أخيــًرا، قدمــت تحليــاًل باليوجرافًيــا للبرديــات 
األربــع التــي تــم نشــرها فــي هــذه الرســالة مقارنــة بعضهــا البعــض.

أدوات الربط ذات األصل المصري القديم في القبطية 
ضياء جابر بخيت

معهد البحوث والدراسات القبطية -جامعة اإلسكندرية
تتنــاول الرســالة مجموعــة مــن أدوات وصيــغ الربــط القبطيــة 
ولكــن ذات األصــل المصــري القديــم، متبعــة فــي دراســتها التطــور 
المصريــة  للغــة  اللغويــة  المراحــل  خــالل  األدوات  لتلــك  الزمنــي 
المتنوعــة.  واالســتخدامات  الشــكل  تطــور  أســاس  علــى  القديمــة 
ــا لالســتخدام علــى تســعة فصــول  وقــد تــم تقســيم هــذه األدوات وفًق
)أدوات  لالســتخدام  وفًقــا  ــمة  ُمقسَّ الربــط  وصيــغ  أدوات  ضمــت 
التفســير،  أدوات  االســتدراك،  أدوات  الفصــل،  أدوات  العطــف، 
عــن  التعبيــر  أدوات  والنتيجــة،  الغــرض  أدوات  الســببية،  أدوات 
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مهرجـــان  شـــعار  هـــو  هـــذا 
الكـــرازة المرقســـية لعـــام 2022، 
اجتمعـــت  فقـــد  هللا،  شـــاء  إن 
لمهرجـــان  المركزيـــة  اللجنـــة 
والمكونـــة  المرقســـية،  الكـــرازة 
مـــن اآلبـــاء األســـاقفة، والكهنـــة، 
الختيـــار  الخدمـــة،  وأمنـــاء 
شـــعار المهرجـــان، وبعد عرض 
االقتراحـــات، تـــم االتفـــاق علـــى 
المهرجـــان  شـــعار  يكـــون  أن 
2022 هو »ِعيشـــوا ِبالسالِم« 

.)11 2كـــو13: (
جـــاء هـــذا الشـــعار ليتناســـب 
مـــع الهجمة الشرســـة لعدو خفي 
فيـــروس  وبـــاء  البشـــرية،  علـــى 
»الكورونـــا«، والخســـائر الكبيـــرة 
التـــي أحدثها في صحة البشـــر، 
والنشـــاط  العالمـــي،  واالقتصـــاد 
اإلنســـاني كلـــه.. والتـــي أفقدت 
الداخلـــي  الســـالم  البعـــض 

واإلطمئنـــان.
الســـالم  معنـــى  + ويكمـــن 
في رســـم فنان لوحة لمجموعة 
التـــي  المتشـــابكة،  الجبـــال  مـــن 
تفتقـــد للجمال في كل تكويناتها، 
وليـــس فيهـــا مـــا يوحي بـــأي أثر 
ســـماء  مـــع  الطبيعـــة،  لجمـــال 
وريـــاح  بالغيـــوم  ملّبـــدة  مكفّهـــرة 
وعواصـــف، وطقـــس كئيب غير 
جوانـــب  أحـــد  وعلـــى  مســـتقر. 
يســـقط  ميـــاه،  شـــالل  الجبـــال 
بعنـــف مـــن الجبـــل، محدًثا رغوة 
الميـــاه..  اندفـــاع  لشـــدة  كثيفـــة، 
ســـالم  بـــأي  يوحـــي  ال  منظـــر 
رســـم  لكـــن  اإلطـــالق،  علـــى 
الميـــاه  شـــالل  خلـــف  الفنـــان 
المندفـــع فرًعـــا صغيـــًرا لشـــجيرة 
بريـــة نامًيـــا على جانـــب الجبل، 
وفـــوق هـــذا الفرع البري يعّشـــش 
عـــش  فـــي  فراخـــه،  مـــع  طائـــر 
هـــدوء  فـــي  يعيـــش  صغيـــر، 
صخـــب  مـــن  بالرغـــم  وســـالم، 
الميـــاه المندفعـــة، وشـــدة قوتهـــا.

يعنـــي  ال  فالســـالم   +

مكاًنـــا بـــدون قلـــق أو مشـــاكل 
الســـالم  بـــل  متاعـــب،  أو 
فـــي  الحقيقـــي هـــو أن نحيـــا 
ال  ونحـــن  العواصـــف،  قلـــب 
نـــزال نحتفظ بهدوئنا وســـالمنا 
الداخلـــي. تماًمـــا مثـــل الطائر. 
هـــذا هـــو »ســـالم هللا الكامـــل، 
الـــذي يفـــوق كل عقـــل«، وهذا 
هـــو المقصـــود ليكـــون شـــعار 
شـــاء  إن   2٠22 مهرجـــان 
الكتـــاب  قالـــه  مـــا  وهـــذا  هللا، 
ـــاَلِم،  ِبالسَّ »ِعيُشـــوا  المقـــدس: 
ـــاَلِم َســـَيُكوُن  َوِإَلُه اْلَمَحبَِّة َوالسَّ

)2كـــو11:13(. َمَعُكـــْم« 
+ الســـالم احتياج عام.. إن 
إنســـان القرن الواحد والعشـــرين، 
المتقـــدم علمًيـــا، وقد يكـــون غنًيا 
مادًيـــا، يحيـــا القلـــق أحياًنـــا مـــع 
الصـــراع اليومـــي من أجـــل لقمة 
مـــن  الخـــوف  ومـــع  العيـــش، 
المســـتقبل المعلوم أو المجهول! 
وكذلك بســـبب الحـــروب وأخبار 
الحـــروب. وزاد علـــى ذلـــك هـــذه 
األيام ونحن نشـــارك العالم كله، 
قلقـــه مـــن »فيـــروس الكورونـــا«، 
هللا  إلـــى  ونلجـــأ  نصلـــي  لذلـــك 
ضابـــط الكل، والقـــادر على كل 
شـــيء، فهـــو رجاؤنـــا فـــي إنقـــاذ 
البشـــرية من هذا الوباء، وإنجاح 
والعلمـــاء...  األطبـــاء،  جهـــود 
ونصلـــي مـــع الكنيســـة قائليـــن: 
يـــا رب.. »ارفـــع عـــن العالـــم 
كلـــه: المـــوت والوبـــاء والجالء 
األعـــداء«،  وســـيف  والغـــالء 
إلـــى أن نفرح ونقول مع موســـى 
اْمَتَنـــَع«  َقـــِد  »الَوَبـــُأ  النبـــي: 

)عـــد50:1٦(. 
+ لذلك ما أحوج كل إنســـان 
فـــي  واالطمئنـــان  الســـالم  إلـــى 
ظـــل هـــذه الظـــروف التـــي يمـــّر 
بهـــا العالـــم، لكـــي يســـتريح قلبـــه 
وفكـــره، وينعـــم بالهـــدوء والســـالم 

حياته. فـــي 

mossa@intouch.com

مـــوت  قبـــول  فوائـــد  تناولنـــا 
اإلنســـان  لمـــوت  كعالمـــة  المـــخ 
المزمنـــة  األمـــراض  مجـــال  فـــي 
والحرجـــة ونقـــل األعضـــاء. لكـــن 
قبـــول مـــوت المخ يحتاج لضوابط 
أخالقية لئال ُيســـتغل إلنهاء حياة 
ماديـــة  فوائـــد  لتحقيـــق  مريـــض 

فمثـــاًل: وطبيـــة 
األمـــراض  حالـــة  فـــي   -1
يكـــون  والحرجـــة،  المزمنـــة 
العنايـــة  غرفـــة  فـــي  المريـــض 
المركـــزة وتم وضـــع أجهزة التنفس 
لـــه،  أخـــرى  وأجهـــزة  الصناعـــي 
ومـــع طـــول المـــدة وعـــدم حـــدوث 
تكاليـــف  وارتفـــاع  طبـــي  تقـــدم 
العـــالج فـــي العنايـــة المركـــزة قـــد 
يطلـــب األطباء من أهل المريض 
الموافقـــة علـــى نـــزع األجهـــزة عن 
حـــدوث  عـــدم  بدعـــوى  المريـــض 
فـــي  أمـــل  وجـــود  عـــدم  أو  تقـــدم 
تقـــدم طبـــي، خاصـــة مـــع ضغوط 
شـــركات التأميـــن الصحـــي حتـــى 
ال تتحمـــل تكلفة العـــالج الباهظة 
لحالـــة ال أمـــل طبًيـــا فـــي تقدمها. 
نـــزع األجهـــزة عـــن المريض 
حتـــى لـــو كانـــت حالتـــه متأخرة 
وال أمـــل منهـــا طبًيا، قبـــل التأكد 
مـــن مـــوت المـــخ موًتـــا كامـــاًل 
وبصفـــة دائمة، يعتبـــر قتاًل لهذا 

لمريض.  ا
2- فـــي حالـــة نقـــل األعضاء 
حيـــوي  لعضـــو  االحتيـــاج  يكـــون 
إلنقـــاذ حيـــاة مريـــض دافًعـــا قوًيـــا 
العضـــو  هـــذا  لنقـــل  لإلســـراع 
فـــي حالـــة متأخـــرة  مـــن مريـــض 
تقدمهـــا،  مـــن  طبًيـــا  وميئـــوس 
الحـــوادث  حـــاالت  فـــي  خاصـــة 
الخطـــرة، فيـــؤدي ذلـــك إلـــى عـــدم 
التدقيـــق والتأكـــد مـــن مـــوت المـــخ 
نقـــل  قبـــل  ودائًمـــا  كامـــاًل  موًتـــا 

المريـــض.  هـــذا  مـــن  العضـــو 
معاييـــر  ُوِضعـــت  لقـــد  طبًيـــا 
المـــخ،  لمـــوت  وتفصيليـــة  دقيقـــة 

مـــن أهمهـــا رســـم المـــخ، وأخالقًيا 
المعاييـــر  بهـــذه  االلتـــزام  ينبغـــي 
مهمـــا كانـــت الدوافـــع واألســـباب. 
أهـــل  مصارحـــة  ينبغـــي  كمـــا 
المريـــض بـــكل التفاصيـــل وشـــرح 

ســـهلة.  بطريقـــة  الحالـــة 
أذكـــر حالـــة مريـــض تعـــرض 
إلـــى  أّدت  حـــادة  قلبيـــة  ألزمـــة 
إلـــى المـــخ  الـــدم  توقـــف وصـــول 
لتلـــف  أّدى  ممـــا  طويلـــة،  لفتـــرة 
المريـــض  ودخـــل  المـــخ،  خاليـــا 
فـــي غيبوبـــة وتم نقله إلـــى العناية 
المركـــزة وتركيـــب أجهـــزة التنفـــس 
الصناعـــي له. ومـــع تدهور حالة 
المريـــض طلبـــت المستشـــفى مـــن 
أهـــل المريـــض الموافقـــة علـــى أن 
يتـــم نـــزع األجهـــزة عنـــه، ولكن لم 
قاطعـــة  إجابـــة  المستشـــفى  تعـــِط 
كامـــاًل  موًتـــا  المـــخ  مـــوت  عـــن 
وتاًمـــا. فقـــد يكـــون المريـــض فـــي 
غيبوبـــة وقـــد يكـــون حـــدث تلـــف 
يكـــون  قـــد  ولكـــن  المـــخ،  لخاليـــا 
المـــخ ال زال يعمـــل ولـــو جزئًيـــا، 
ال  المريـــض  أن  ذلـــك  فمعنـــى 
يـــزال حًيـــا حتـــى لـــو كانـــت حالته 
ميئـــوس منها طبًيـــا؛ ولذلك ُيعتبر 
نـــزع األجهزة في هـــذه الحالة قتاًل 

للمريـــض. 
الحـــاالت  مرضـــى  ُأســـر 
الحرجة يحتاجون إلى مســـاعدة 
قـــرار  اتخـــاذ  فـــي  الكنيســـة 
الموافقـــة أم عـــدم الموافقة على 
نـــزع األجهـــزة عـــن مريضهـــم. 
الظـــروف الصعبة التـــي يمّرون 
ومالًيـــا  ونفســـًيا  عاطفًيـــا  بهـــا 
تجعل دور الكنيســـة دوًرا حيوًيا، 
قـــد  األســـرة  أفـــراد  أن  خاصـــة 
يختلفـــون فيمـــا بينهـــم فيما هو 
تتعـــرض  كمـــا  الســـليم،  القـــرار 
األســـرة لضغوط من المستشـــفى 
خاصـــة مـــع اختـــالف المبـــادئ 
التـــي تحكـــم كيفيـــة التعامل مع 
المرضـــى الذيـــن يعتقـــد األطباء 

أن حالتهـــم ميئـــوس منهـــا.

bishopserapion@lacopts.com
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 καὶ أليــف  كلمــة  تأتــي 
اليونانيــة  اللغــة  فــي   ἀρχηγὸν
أميــر  أو  حاكــم  أو  زعيــم  بمعنــى 
األول.  المؤســس  أو  المنشــئ  أو 
علــى  فواجــب  اإلنســان،  خالــق  وهللا 
اإلنســان أن يعتــرف بــاهلل ســيًدا ســيادًة 
مطلقــة. كذلــك أنعــم هللا علــى اإلنســان 
بنعمــة الوجــود، يحفظــه ويعتنــي بــه، 
بــه  يجــود  بمــا  هلل  مديــن  فاإلنســان 
عليــه مــن خيــرات، لذلــك: نصلــي فــي 
القــداس الغريغــوري ]لــم تدعنــي معــوًزا 
شــيًئا مــن أعمــال كرامتــك[، فــاهلل هنــا 
مصــدر الخيــر، لــذا فاإلنســان مديــن 
لــه بواجــب المحبــة والشــكر. كمــا أن 
يحــدث شــيء  الكــون، وال  مدبــر  هللا 
في الكون إاّل بإرادته أو بسماح منه. 
هــدف خلقــة اإلنســان أن يكــون 

ــاه: هللا َأِليــُف ِصَب
لقــد خلــق هللا اإلنســان لكــي تكــون 
لــه شــركة معــه، يقــول المتنيــح نيافــة 
األنبا بيمن ُأســقف ملوي )1٩8٦م(: 
فــي الجنــة  َخْلقــة آدم وحــواء  ]هــدف 
كان منحصــًرا فــي إيجــاد حيــاة شــركة 
وصلــة حميمــة مــع هللا. كذلــك إيجــاد 
شــركة بيــن آدم وحــواء ولنســلهما مــن 
بعِدهمــا حتــى تكــون ُألفــة الحــب التــي 
ِمثــااًل  واحــد،  فــي  الكثيريــن  تجمــع 
يتمتــع  التــي  المقدســة  للوحــدة  وِظــاًل 
األزل[  منــذ  القــدوس  الثالــوث  بهــا 
)المســيحية والجســد، ص1٧(. يقــول 
»َشــِرَكُتَنا  اإلنجيلــّي:  يوحنــا  القديــس 
َنْحــُن َفِهــَي َمــَع اآلِب َوَمــَع اْبِنــِه َيُســوَع 
يســتطيع  ال  )1يــو3:1(،  اْلَمِســيِح« 
اإلنســان أن يحيــا بــدون شــركة ألفــة 
ُأغســطينوس:  القديــس  يقــول  هللا، 
]لقــد صنعَتنــا لذاِتــَك، وتظــل أرواحنــا 

قلقــة حتــى تجــد راحتهــا فيــك[. 
بيــن هللا  األلفــة  جوهــر عالقــة 

البــاذل:  الحــب  هــو  واإلنســان 
هنــاك َعالقــات شــخصّية وحقيقّية 
مــع اآلَخِريــن، تشــمل المعرفــة العميقــة 
بــروح  والعطــاء  األخــذ  واالهتمــام، 
فــي  الحــال  هكــذا  والثقــة،  المحبــة 
أن  لإلنســان  البــد  هللا،  مــع  العالقــة 
يعُبــَده  وأن  َخْلقــه  الــذي  هللا  يعــِرَف 
مــع  هللا  وتعامــالت  وثقــة،  بإيمــان 
اإلنســان مــن خــالل الكتــاب المقــدس 
كلُّهــا تبــرز اهتمــام هللا باإلنســان، وال 
حيــاة لإلنســان إاّل إذا مــا خــرج خــارج 
ذاتــه، ودخــل فــي َعالقــة ألفــة مــع هللا، 

وَوِثــَق بــه وآَمــَن بــه.

هللا يقبــل األلفــة معــك كيفمــا كان 
هــذه  ويطلــب  يبحــث  فهــو  حالــك، 
المســيح  عــن  قيــل  فقــد  الصداقــة، 
ــاِريَن  إلهنــا إنــه صديــق »ُمِحــبٌّ ِلْلَعشَّ
ولــم  )مــت11:1٩(،  َواْلُخَطــاِة« 
يســتنكف بــل دعــى المــرأة الســامرية، 
األبــرص،  ســمعان  بيــت  ودخــل 
آِت  »َلــْم  أنــه:  الجميــع وأعلــن  وقبــل 
ــِة«  ــى التَّْوَب ــْل ُخَطــاًة ِإَل ــَراًرا َب أَلْدُعــَو َأْب

)لــو32:5(.

أليــف  هللا  يكــون  لكــي  لكــن 
بــد مــن تجــاوب  النفــس البشــرية؛ ال 
»ِإْن  ألنــه:  مــع هللا،  النفــس  وتناغــم 
ُقْلَنــا ِإنَّ َلَنــا َشــِرَكًة َمَعــُه َوَســَلْكَنا ِفــي 
 » ــُل اْلَحــقَّ ــَنا َنْعَم ــِذُب َوَلْس ــِة، َنْك الظُّْلَم
نموذًجــا  إبراهيــم  وكان  )1يــو1:٦(. 
حًيــا لتلــك األلفــة الحميميــة مــع هللا،  
الــذي  هــو  هللا  أن  العجيــب  ومــن 
يعلــن ذلــك ويقــول »ِإْبَراِهيــَم َخِليِلــي« 
مــع  إبراهيــم  وتجــاوب  )إش٤1: 8 ( .  
النعمــة اإللهيــة إذ »آَمــَن ِإْبَراِهيــُم ِبــاهللَِّ 
َفُحِســَب َلــُه ِبــرًّا« )رو٤ :3( . واليــوم 
أيًضــا،  يدعونــا هللا لهــذه األلفــة معــه، 
فاإلنســان لــذة هللا علــى الــدوام َ»َلذَّاِتــي 

)أم31:8(. آَدَم«  َبِنــي  َمــَع 

ــي  ــا لهــذه النعمــة العظيمــة الت ي
أنعــم بهــا هللا علــيَّ إذ منحنــي حيــاة 
األلفــة معــه، فيجــب أن أكــون أهــاًل 
بكيانــي  فأشــعر  العالقــة،  لهــذه 
فهــو  هللا،  أرى  عندمــا  اإلنســانّي 
اْلَبَشــِر«  َبِنــي  ِمــْن  َجَمــااًل  »َأْبــَرُع 
فــي  إال  أســتريح  وال  )مــز2:45(، 
الوحيــد  المصــدر  فهــو  معيتــه، 
حالوتــه  أتــذوق  فعندمــا  لشــبعي 
ــع عــن كل مــا هــو أرضــّي. وبــه  أترفَّ
ألنــه  الغربــة،  أرض  فــي  أطمئــن 
يرفعنــي فــوق مصاعــب األرضيــات، 
أبــدي  فــرح  أفــرح  أن  أســتطيع  بــل 
ــُه  »َأنَّ الحاضــر  الزمــان  آالم  وســط 
َفــاَض  َشــِديَدٍة  ِضيَقــٍة  اْخِتَبــاِر  ِفــي 
ُوُفــوُر َفَرِحِهــْم َوَفْقِرِهــِم اْلَعِميــِق ِلِغَنــى 

)2كــو2:8(. َســَخاِئِهْم« 

عــن  ونبحــث  هللا  نتــرك  فلمــاذا 
عالقــات ألفــة واهنــة، ونحفــر »آَبــاًرا 
َمــاًء«  َتْضُبــُط  اَل  ُمَشــقََّقًة  آَبــاًرا 
)إر13:2(. يــا لعذوبــة هــذه األلفــة، 
ألنــه  بــك،  لاللتصــاق  أشــتاق  فكــم 
خيــر لــي االلتصــاق بــاهلل، ليتــك يــا هللا 

ِصَبــاَي«. »َأِليــُف  تكــون 

حيــاة  قمــة  كان  االستشــهاد  إن 
كانــت  فقــد  بدايتهــا..  ال  الشــهداء 
بالفضائــل  مملــوءة  مقدســة  حياتهــم 
نهايتهــا  فــي  تكللــت  والتــي  الروحيــة 
بعيــد  نحتفــل  ونحــن  باستشــهادهم، 
النيــروز نــود أن نتعلــم منهــم بعــض 

منهــا: والتــي  الــدروس 
)1( حيــاة التوبــة: عاشــوا حيــاة 
توبــة عميقــة، وجاهــدوا ضــد الخطيــة 
الخطيــة  مــن  فالتحــرر  الــدم،  حتــى 
إمكانيــة  اإلنســان  يعطــي  الــذي  هــو 
ُمســتعبًدا  كان  َمــن  أّمــا  االستشــهاد، 
يضّحــي  أن  يمكنــه  فــال  للخطيــة 
ــَة ُهــَو  بحياتــه »ُكلَّ َمــْن َيْعَمــُل اْلَخِطيَّ
َعْبــٌد ِلْلَخِطيَّــِة« )يــو3٤:8(. الخطيــة 
بهــا  مرتبًطــا  وتجعلــه  فيــه  تتحكــم 
وبــاألرض، وفكــره ومشــاعره مســلوبة 
يرتفــع  أن  يســتطيع  فــال  نحوهــا، 
لفــوق أو ينطلــق للســماء. هــو مقيــد 

الخطيــة.  بسالســل 
)2( حيــاة الزهــد: تعلمنــا الكنيســة 
فــي كل قــداس )نهايــة الكاثوليكــون( 
قائلــة: »اَل ُتِحبُّــوا اْلَعاَلــَم َواَل اأَلْشــَياَء 
يــزول  العالــم  اْلَعاَلــِم، ألن  ِفــي  الَِّتــي 
وشــهوته معــه« )1يــو15:2(. ويقــول 
تجربتــه  عــن  الحكيــم  ســليمان  لنــا 
الحياتيــة وبمــاذا خــرج منهــا بــدروس، 
الــكل  األباطيــل  باطــل  أنــه  لنتعلــم 
باطــل وقبــض الريــح وال منفعــة مــن 
تحــت الشــمس )راجــع جــا2:٤-11(. 
ومــا  بالعالــم  يتمســك  ال  فمــن  لذلــك 
بــه.  يضحــي  أن  الســهل  مــن  فيــه، 
أّمــا مــن يتمســك بــه فــال يســتطيع أن 
يتركــه، فالكتــاب يقــول »أَلنَّــُه َحْيــُث 
َقْلُبــَك  َيُكــوُن  ُهَنــاَك  َكْنــُزَك  َيُكــوُن 
كان  فــإن  )مــت٦:21(،  َأْيًضــا« 
ســيكون  األرض،  علــى  هنــا  كنــزك 
وأفــكارك  ومشــاعرك  قلبــك  أيًضــا 
مــن  وكفاحــك  وطموحاتــك  وآمالــك 
كان  إن  أمــا  عليــه..  الحفــاظ  أجــل 
قلبــك  فســيكون  الســماء،  فــي  كنــزك 

بالســماء.  مرتبًطــا  فيــك  مــا  وكل 
اإلنســان  القناعــة:  حيــاة   )3(
وبــأي  شــيء  بــكل  يرضــى  القنــوع 
ليســت  الســعادة  أن  ويشــعر  شــيء، 
فــي  بــل  والمقتنيــات  الممتلــكات  فــي 
قلــت  كمــا  فالمــال  والقناعــة،  الرضــا 
يســتطيع أن تشــتري بــه ســرير ولكــن 
النــوم  بــه  تشــتري  أن  تســتطيع  ال 
أو  منــزاًل  بــه  تشــتري  البــال،  وراحــة 
وهــدوء  ســالم  ليــس  ولكــن  قصــًرا 

ومحبــة وراحــة بــال... إلــخ. اإلنســان 
القنوع هو اإلنســان الذي يســتطيع أن 
يضّحــي بســهولة بمــا معــه ألنــه غيــر 
متمســك بــه وال يطمــع فــي أكثــر منــه. 
واالحتمــال:  الصبــر  حيــاة   )4(
اْقَتُنــوا  »ِبَصْبِرُكــُم  الــرب:  علمنــا  لقــد 
أن  وعلمنــا  )لــو21:1٩(،  َأْنُفَســُكْم« 
َفهــَذا  اْلُمْنَتَهــى  ِإَلــى  َيْصِبــُر  »الَّــِذي 
لذلــك  )مــت13:2٤(،  َيْخُلــُص« 
فمــن يحيــا حيــاة الصبــر واالحتمــال 
االستشــهاد  إلــى  يتقــدم  أن  يســتطيع 
بــال  يحتمــل  والمتاعــب،  واآلالم 
بــل  أو ضجــر،  شــكوي  وبــال  تذمــر 
بشــكر وفــرح مثــل آبائنــا الرســل الذيــن 
ُجلــدوا  أن  بعــد  الســجن  مــن  خرجــوا 
أَلنَُّهــْم  اْلَمْجَمــِع،  َأَمــاِم  ِمــْن  »َفِرِحيــَن 
ِمــْن  ُيَهاُنــوا  َأْن  ُمْســَتْأِهِليَن  ُحِســُبوا 
وهكــذا  )أع٤1:5(...  اْســِمِه«  َأْجــِل 
والقديســون  الشــهداء  كل  عــاش 
يشــعرون أن األلــم بركــة، وأنــه طريــق 
ُكنَّــا  »ِإْن  الكتــاب:  قــال  كمــا  المجــد 
ــَد َأْيًضــا َمَعــُه«  َنَتَألَّــُم َمَعــُه ِلَكــْي َنَتَمجَّ
ِضيَقِتَنــا  ــَة  ِخفَّ »أَلنَّ  )رو8:1٧(، 
اْلَوْقِتيَّــَة ُتْنِشــُئ َلَنــا َأْكَثــَر َفَأْكَثــَر ِثَقــَل 
فــال  )2كــو1٧:٤(..  َأَبِديًّــا«  َمْجــٍد 
يوجــد جلــوس عــن يميــن اآلب، وال 
قيامــة وال صعــود، إاّل بعــد الصليــب 
واآلالم والموت من أجل الرب. لذلك 
فقــد وضــع اآلبــاء الســماء واألكاليــل 
أعينهــم،  أمــام  فيهــا  لهــم  الُمعــّدة 
ألــم وكل ضيــق حتــى  واحتملــوا كل 
أاّل  وحرصــوا  األكاليــل،  هــذه  ينالــوا 
يضيــع إكليلهــم، فصبــروا حتــى الموت 
واحتملــوا أقســى أنــواع العذابــات مــن 

النهايــة.  حتــى  الــرب  أجــل 
إلــى  وننظــر  منهــم،  نتعلــم  ليتنــا 
فضائلهــم  ونــرى  ســيرتهم،  نهايــة 
هــذه  لنحيــا  وصبرهــم،  وجهادهــم 
الحيــاة واضعيــن أمامنــا أن الشــيطان 
الــذي حــّرك األباطــرة والملــوك ســابًقا، 
األشــرار  يحــّرك  الــذي  نفســه  هــو 
األفــكار  مــن خــالل  اآلن، ويحاربنــا 
والمشــاعر  والمســامع  والنظــرات 

واألحاســيس.
وشــفاعتهم  صلواتهــم  فلنطلــب 
ليعيننــا الــرب علــى خــالص نفوســنا، 
لكيمــا  ألجلــه  نحتمــل  ان  ويعطينــا 

الســماوية. األكاليــل  ننــال 
وكل عام وأنتم بخير.

avvatakla@yahoo.com

دروس من االستشهاد
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أغســـطس   2٦ يـــوم  احتفلنـــا 
الماضـــي بالتذكار األول النتقال أبينا 
الحبيـــب القّمـــص لوقـــا ســـيداروس 
إلـــى األخدار الســـمائّية.. ومن بستان 
بعـــَض  ُألِقـــي  أن  فّكـــرت  فضائلـــه، 
فـــي  التلمـــذة  منهـــج  علـــى  الضـــوء 
حياتـــه.. فقـــد تزيَّن أبونـــا لوقا بروح 
التلمـــذة، وأيًضا بأســـلوبه الفريد في 

تلمـــذة اآلخريـــن..
لقائـــه  وبعـــد  شـــبابه،  بكـــور  منـــذ 
بقـــدس أبينـــا المتنّيح القّمص بيشـــوي 
كامل فـــي صيف 1٩٦٤م، بـــدأ أبونا 
لوقـــا فـــي رحلـــة تلمـــذة جميلة، شـــملت 
عالقـــة قوّيـــة صادقـــة مـــع الكتـــاب 

المقـــّدس، ومـــع أبينا بيشـــوي..
المقـــّدس،  بالكتـــاب  عالقتـــه  فـــي 
أحـــّب أبونـــا لوقـــا الخلـــوة والقـــراءة 
الطويلـــة  الصلـــوات  مـــع  الهادئـــة، 
فـــي المخدع.. ثـــّم بدأ يدخـــل للعمق، 
ويـــدّون بعًضـــا مـــن التأمـــالت، والتـــي 
فصـــارت  الوقـــت،  بمـــرور  نَمـــت 
ا،  كتّيبـــات وكتـــًبا عميقـــة وغنّيـــة جـــدًّ
نابعـــة مـــن ُعمـــق الخبـــرة الروحّيـــة مع 
هللا، ومع شـــخصّيات الكتاب المقّدس 
الماهـــر  كالكاتـــب  بعهديـــه.. وصـــار 
بأّنـــه  المســـيح  الســـّيد  وصفـــه  الـــذي 
كاتـــب متعلِّـــم ُيخـــِرج من كنـــزه ُجُدًدا 

)مـــت52:13(. وُعتقـــاء 
كمـــا أحـــّب أبونـــا لوقـــا كتابـــات 
آبـــاء الكنيســـة األوائـــل، وكان ينهـــل 
منها بقدر الُمســـتطاع.. وقد ســـاهَمت 
ِســـَير وأقوال اآلباء الُنّســـاك في منهج 
الزهـــد والتقوى واالنضباط والخشـــوع 

الـــذي ظهـــر جليًّـــا فـــي حياته.
كانـــت تلمذتـــه لقدس أبينا بيشـــوي 
كامـــل، ملحوظـــة للجميـــع، فقـــد كان 
يـــرى فيه صـــورة المســـيح بوضوح، 
بأســـلوبه  وتأثَّـــر  ا،  جـــدًّ بـــه  فتعّلـــق 
الروحانـــي العملـــي البســـيط.. وعندما 
بينهمـــا،  والصداقـــة  المحّبـــة  نَمـــت 
صـــارت بينهمـــا الكثير مـــن المالمح 
المشـــتَركة، بل صارا يتبادالن التعلُّم 

مـــن بعضهمـــا البعض..!
أيًضـــا عـــن طريـــق أبينـــا بيشـــوي، 
القمـــص  علـــى  لوقـــا  أبونـــا  تعـــّرف 
مّتـــى المســـكين، وأحـــّب التلمـــذة لـــه، 
وإلنتاجـــه الروحـــي والفكـــري الغزيـــر، 
فـــكان يقـــرأ كتاباتـــه بشـــغف، ويذهـــب 
للقائـــه مـــراًرا، جالًســـا معه علـــى مائدة 

طويلـــة.. لســـاعات  اإلنجيـــل 

كّما تتلمذ أبونا لوقا على قداســـة 
البابا كيرّلس الســـادس، الذي رســـمه 
كاهًنا عام 1٩٦٧م.. ومن خالل تلك 
التلمـــذة أحّب الطقـــوس والليتورجّيات، 

ومّد جـــذوًرا عميقة فيها..!
أبونـــا  َتَمّيـــَز  أخـــرى،  ناحيـــٍة  مـــن 
يلتقـــط  فـــكان  المالحظـــة،  بقـــّوة  لوقـــا 
علـــى  النـــاس،  كّل  فـــي  الفضائـــل 
اختـــالف أنواعهـــم وأعمارهـــم.. وأحياًنا 
يســـأل ويتحـــّرى لكـــي يعـــِرف المزيـــد 
مـــن خبـــرات األبـــرار.. فيتعّلـــم منهـــا، 
ســـّجل  وقـــد  عظاتـــه..  فـــي  وينقلهـــا 
الكثيـــر منهـــا في سلســـلة كتـــب جميلة 
بعنـــوان: “رائحة المســـيح فـــي حياة 

معاصريـــن”.. أبـــرار 

تلمـــذة  فـــي  أســـلوبه  عـــن  أّمـــا 
اآلخريـــن، فقد كان فريـــًدا من نوعه.. 
خاّصـــًة أّنـــه لـــم يكـــن يهتـــّم باألعـــداد 
الكبيـــرة وال باألنشـــطة وال بالبرامـــج.. 
لجـــذب  جديـــدة  أســـاليب  بابتـــكار  وال 

للكنيســـة..!  أو  إليـــه  النـــاس 
كان تركيـــزه األّول علـــى حياتـــه 
حقيقّيـــة  عالقـــة  فـــي  الروحّيـــة؛ 
النعمـــة،  مـــن  لالمتـــالء  بالمســـيح، 
كان  ذلـــك  وبعـــد  بالـــروح..  والحيـــاة 
منهجـــه أن ُيَتلِمـــذ بالقدوة، واإلرشـــاد 
الهـــادئ فـــي ِســـّر االعتـــراف، وفـــي 

االفتقـــاد..
ـــز تماًمـــا  كان كَمَثـــِل إنســـاٍن ُيَركِّ
فـــي نبـــش آبـــار الميـــاه الحّيـــة في 
األســـفار المقّدســـة، وفـــي طقـــوس 
الكنيســـة، بروح الصالة الخاِشـــعة.. 
وعندمـــا يـــراه البعـــض منحنًيا ينبش 
وَيرتـــوون  منـــه  يقتربـــون  اآلبـــار، 
مـــن هـــذه الميـــاه العذبـــة.. ثـــّم بعد 
قليل، بعد أن يســـتمتعوا بطعم الحّب 
للصـــالة،  معـــه  ينحنـــون  اإللهـــي، 
ويتعّلمـــون نبـــش اآلبـــار واالمتـــالء 

بالـــروح مثلـــه..!
لذلـــك كان انسكابه في القّداسات 
مـــع  الليتورجّيـــة،  الصلـــوات  وكّل 
قلـــب  مـــن  التـــي  الوعـــظ  كلمـــات 
الرئيســـي  منهجـــه  هـــي  اإلنجيـــل، 
فـــي تلمـــذة الكثيريـــن، الذيـــن التفّوا 
حولـــه، وأحّبـــوا المســـيح من خالله، 
وصـــاروا أغصاًنـــا مثمـــرة في الكنيســـة 

المقّدســـة..
بركة صالته تكون معنا. آمين.

fryohanna@hotmail.com

َمَواِعيَد.« )عب 6: ١٢(
ْ
وَن ال

ُ
نَاةِ يَِرث

َ
ِيَن بِاإِليَماِن َواأل

َّ
»لَِكْ الَ تَُكونُوا ُمَتَباِطئنَِي بَْل ُمَتَمثِّلنَِي بِاذل

علـــى يســـار النازل أســـفل هيكل 
كنيســـة األنبـــا رويســـن، توجـــد مقبـــرة 
القديـــس ســـلمون ملـــك النوبـــة، الذي 
القـــرن الحـــادي عشـــر،  فـــي  عـــاش 
وكان معاصـــًرا للبابـــا كيرلـــس الثاني 
الــــ٦٧ )10٧8–10٩2م(، وعندمـــا 
فـــكان  ظلًمـــا  دًمـــا  يســـفك  لـــم  حكـــم 
عـــاداًل مع رعيتـــه، ولم يغتصب حًقا 
مـــن النـــاس. وبعـــد مـــدة قـــال: »مـــن 
يخلـــص مـــن الملوك مـــع وجوده بين 
النـــاس؟«، فزهـــد فـــي الدنيـــا وتنـــازل 
جرجـــه  أختـــه  البـــن  الُملـــك  عـــن 

)جورجـــي(. 
للنســـك  ســـلمون  الملـــك  وذهـــب 
والعبـــادة، فاختـــار مكاًنا منفـــرًدا بناه 
بنفســـه جنوب أسوان به كنيسة باسم 
جنـــوب  الســـائح  نفـــر  أبـــو  القديـــس 
أســـوان، وترّهب فيـــه. يقع هذا الدير 
نفـــر،  أبـــو  بـــوادي  ُيعـــرف  بـــوادي 
ويقـــع مـــا بيـــن النوبـــة وأســـوان، ذكره 
أبـــو المـــكارم فـــي تاريخـــه فـــي القرن 
الــــ12، أي بعـــد عهد ســـلمون، وقال 
بالقديـــس  ُتعـــرف  الـــوادي  بيعـــة  إن 
أبـــو نفـــر، بينهـــا وبيـــن أطـــراف بالد 
وبينهـــا  أيـــام،  ثالثـــة  مســـيرة  النوبـــة 
أيـــام. ويحـــّدد  أســـوان عشـــرة  وبيـــن 
بالقـــرب  أنهـــا  مكانهـــا  فانتينـــي  ج. 
مـــن مدينـــة فـــرص النوبيـــة، وتاريـــخ 
البطاركـــة يحـــّدد أنـــه خـــرج للعبـــادة 
بطريركيـــة  مـــن  الثانيـــة  الســـنة  فـــي 
كيرلـــس الثانـــي أي ســـنة 10٧٩م. 
ولما علم والي اســـوان وُيدعى ســـعد 

الدولـــة القواســـي، أرســـل أحـــد إخـــوة 
كنـــز الدولـــة مـــع عشـــرين رجـــاًل من 
أتباعـــه، وأحضـــروا الراهـــب ســـلمون 
من ديره الى أسوان، وأرسلوه للقاهرة 
حيـــث الخليفـــة الفاطمي المســـتنصر 
ووزيـــره  )103٦–10٩٤م(،  بـــاهلل 
المعـــروف  الجمالـــي  الديـــن  بـــدر 
األصـــل  األرمنـــي  الجيـــوش  بأميـــر 

)10٧٤–10٩٤م(. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الطريقـــة التي 
أخـــذوه بها مـــن الدير، إاّل أنه عندما 
وصـــل إلـــى مدينـــة القاهـــرة اســـتقبلوه 
واشـــترك  بملـــك،  يليـــق  اســـتقبااًل 
والمقدمـــون،  األمـــراء  اســـتقباله  فـــي 
وأكرمـــه أميـــر الجيـــوش بـــدر الدين، 
فرشـــها  داًرا خاصـــة  لـــه  وخّصـــص 
لـــه. وأقـــام الملـــك ســـلمون بالقاهـــرة 
العبـــادة  فـــي  قضاهـــا  ســـنة،  مـــدة 
الحـــارة والنســـك، وُوِجـــد فـــي مقتنياته 
كتـــاب  كتبـــه،  ضمـــن  نياحتـــه  بعـــد 
بخـــط يـــده باللغـــة النوبيـــة يـــدل على 
علمـــه وتديُّنـــه. وكان في هـــذه الفترة 
الثانـــي  كيرلـــس  البابـــا  علـــى  يتـــردد 
ويأخـــذ بركته، وعلـــى كنائس القاهرة 
للصـــالة والتناول. ثم تنيح وُدِفن في 
ديـــر الخنـــدق )األنبـــا رويـــس( ســـنة 
أنبـــا رويـــس  نياحـــة  قبـــل  1080م، 
بنحو 32٤ ســـنة، ألن األنبا رويس 
1٤0٤م،  اكتوبـــر   18 يـــوم  تنيـــح 
تلميـــذ األنبـــا  ُيطَلـــق عليـــه  لهـــذا ال 
رويس، وال اســـم ســـليمان الشـــحات. 
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يقـــول الجامعـــة: »نهايـــة أمـــر خير 
من بدايته« )جا8:٧(، وينصحنا بولس 
الرســـول: »انظـــروا إلـــى نهاية ســـيرتهم، 
)عـــب13:٧(،  بإيمانهـــم«  فتمثلـــوا 
ويؤكـــد لنـــا يوحنـــا الحبيـــب أن »العالـــم 
يمضي وشـــهوته« )1يو1٧:2(، فيعاود 
ـــًرا: »الشـــهوة تبطـــل ألن  الجامعـــة ُمذكِّ
اإلنســـان ذاهب إلى بيتـــه« )جا5:12(. 
إًذا النـــداء األخيـــر الذي تذيعه الســـماء، 
لمصيرهـــا  مّنـــا  أنفســـنا  تؤخـــذ  ان  قبـــل 
األبـــدي: »لحظـــات قليلـــة وتبـــدأ الرحلـــة 
إلـــى الملكـــوت، نرجـــو ســـرعة التحـــرك 
واالســـتعداد، »اســـتيقظ أيهـــا النائـــم وقم، 
فيضـــيء لـــك المســـيح« )أف5:1٤(«، 
فاإلنســـان الغـــارق فـــي خطايـــاه هـــو في 
حكـــم الميـــت، ويحيـــا فـــي قبر مـــن قبور 
الخطيـــة )قبور الشـــهوة: شـــهوة الجســـد، 
إن  المعيشـــة(،  وتعظـــم  والعيـــون، 
»اهتمام الجســـد هو مـــوت« )رو8:٦(، 
العـــذارى  مثـــل  نتذكـــر  ليتنـــا  ويـــا 
نربـــح  حتـــى  والجاهـــالت،  الحكيمـــات 
حياتنـــا..  لذلـــك قـــم اآلن مهمـــا كانـــت 
للرحيـــل،  واســـتعد  اآلن  قـــم  خطايـــاك، 
حتـــى تتمتـــع بالصوت االلهـــي: »تعالوا 
إلـــّي يـــا مباركـــي أبي، رثوا الملـــك الُمعد 
كـــم  تذكـــر  العالـــم«.  إنشـــاء  منـــذ  لكـــم 
حّدثنا الســـيد المســـيح قائاًل: »ماذا ينتفع 
لـــو ربـــح العالـــم كلـــه وخســـر  اإلنســـان 
نفســـه؟ ومـــاذا يعطي اإلنســـان فداًء عن 
نفســـه؟« )مـــت2٦:1٦(. ما أكثر الذين 
يعيشـــون علـــى هـــذه األرض مـــن أجـــل 
ذاتهـــم فقـــط، حتـــى أنهـــم ال يتذكرون هللا 
الذيـــن يحصـــرون  أكثـــر  خالقهـــم! ومـــا 
اهتمامهـــم فـــي الحيـــاة األرضّيـــة فقـــط، 
حتـــى أنهـــم ال يتذكرون هللا خالقهم! وما 
أكثـــر الذيـــن يحصـــرون اهتمامهـــم فـــي 
الحيـــاة االرضّيـــة فقـــط دون النظـــر إلـــى 
الحيـــاة االبديـــة!! مـــن اليســـير أن نحيـــا 
فـــي هـــذه الدنيا بـــال هـــدف، دون التأمل 
والتفكيـــر فـــي الحيـــاة األبديـــة التـــي البد 
منهـــا شـــئنا أم أبينـــا، ومصيـــر كل واحد 
مّنـــا يتوقـــف علـــى أعمالـــه ســـواء كانـــت 
خيـــرة أو شـــريرة، وســـينال كل واحـــد إمـــا 
الحياة األبدية، او الشـــقاء األبدي، لذلك 
يجـــب أن نعيـــش على هذه االرض دون 
أن ننســـى اآلخـــرة، كمـــا يجـــب علينا أن 
نضـــع هللا خالقنـــا نصـــب أعيننـــا، مهمـــا 
ألننـــا  واهتماماتنـــا،  مشـــغولياتنا  كانـــت 
مسافرون نحو األبدية. إذا طرحنا على 
كل شـــخص هذا الســـؤال: ما أهم شـــيء 
بالنســـبة لـــك فـــي هـــذه الحيـــاة؟ ســـتكون 
مرمـــوق  مركـــز   / النجـــاح  اإلجابـــة: 
فـــي المجتمـــع / زواج ناجـــح / تأميـــن 
المســـتقبل ألســـرتي / الصحة والستر... 
وأشـــياء أخرى. مما ال شـــك فيه أن كل 
هـــذه األمـــور مهمـــة وضروريـــة، ولكـــن 

يجـــب علينـــا أيًضـــا أن نســـتعد للســـاعة 
التـــي ال نعلمهـــا، ألن المـــوت يأِتـــي فـــي 
كل لحظـــة، مـــن مّنـــا يســـتطيع أن يجزم 
بأنـــه يصـــل إلى نهاية النهار الذي بدأه؟ 
مـــن َذا الـــذي يثـــق فـــي أن يســـتيقظ مـــن 
نومـــه؟ ليـــس المقصود مـــن هذه األفكار 
أن تقلقنـــا أو تزعجنـــا، بـــل لنصـــل إلـــى 
هـــذه  نعيـــش علـــى  بهـــا  التـــي  الحكمـــة 
إهمـــال  مشـــغوليتنا، دون  األرض رغـــم 
العنايـــة واالســـتعداد آلخرتنا، وكما يقول 
َداُوَد النبـــي فـــي المزمـــور: »علمنـــا أن 
نحصـــي أيامنـــا، فتبلـــغ الحكمـــة قلوبنا« 

)مـــز٩0:12(.
الكلمـــات:  هـــذه  قـــوة  جيـــًدا  افهـــم 
الـــذي  الدقيقـــة، األبديـــة. +  هللا:  هللا، 
يـــراك، وقّلمـــا تعبـــده. + الدقيقـــة: التـــي 
تهـــرب منـــك، وال تنتفـــع منهـــا إاّل قليـــاًل. 
تنتظـــرك، وبطياشـــة  التـــي  األبديـــة:   +

تخاطـــر بهـــا.
لذلـــك كـــن حكيًما، وفكر جيًدا كيف 
تقضـــي حياتـــك علـــى األرض؟ ألن هللا 
ســـيطلب منـــك حســـاًبا عمـــا فعلتـــه على 
هـــذه األرض، وهـــل حققت الهدف الذي 
صنعـــك هللا لتحقيقـــه؟ وهـــل اســـتثمرت 
الوقـــت الـــذي أعطـــاه لـــك هللا وأنت على 
األرض، فيمـــا أراده هللا لـــك مـــن تقديـــم 
وخدمـــة  هللا،  ومخافـــة  الخيـــر  أعمـــال 
وحـــب النـــاس، وتجنبـــت مـــا يهيـــن هللا، 
االرضّيـــة  للملـــذات  عبـــًدا  تصبـــح  ولـــم 
والوقتيـــة والزائلـــة؟ علينـــا أن نتذكر جيًدا 
أن حياتنـــا علـــى األرض حيـــاة قصيـــرة، 
فالمـــوت يزيـــل هـــذه الحيـــاة وأباطيلهـــا، 
والمـــوت ال بـــد آٍت، فـــألي هدف ُمتنا؟! 
الســـماء هي هدف جميع البشـــر، للتمتع 
بالمجـــد األبـــدي فـــي الســـماء، إن حياتنا 
مرتبطـــة  يائهـــا  إلـــى  َأِلفهـــا  مـــن  كلهـــا 
وإلـــى  اآلن،  بعـــد  ومـــا  اآلن  بالســـماء، 
اآلن  بالســـماء  مرتبطـــة  فهـــي  األبـــد.. 
ونحـــن فـــي الجســـد، ومرتبطـــة بالســـماء 
بعـــد أن نخلـــع الجســـد، فـــي هـــذا العالـــم 
عبـــارات  أجمـــل  ومـــا  األبديـــة...  وفـــي 
صـــالة النـــوم عندمـــا نقـــول: »هـــوذا أنـــا 
العـــادل،  الديـــان  أمـــام  أقـــف  أن  عتيـــد 
مرعوًبـــا ومرتعًبـــا مـــن كثـــرة ذنوبي، لكن 
توبـــي يـــا نفســـي مـــا دمـــِت فـــي األرض 
ســـاكنة، ألن التراب في القبر ال يســـّبح، 
وليـــس فـــي الموتـــى مـــن يذكـــر... بـــل 
انهضـــي مـــن رقـــاد الكســـل، وتضرعـــي 
إلـــى المخلـــص بالتوبة... لو كان العمر 
ثابًتـــا وهـــذا العالـــم مؤبـــًدا، لـــكان لـــِك يـــا 
نفســـي حجـــة واضحـــة... فـــأّي جـــواب 
الخطايـــا  ســـرير  علـــى  وأنـــِت  تجيبيـــن 
الجســـد  إخضـــاع  وفـــي  منطرحـــة، 

متهاونـــة؟!...

Profrasmy_r@yahoo.com

والدراســـة  الشـــباب  فتـــرة  فـــي 
الروحيـــة  الحالـــة  اتســـاع  يكـــون 

أفقًيـــا:
+ في خدمات تعبر فيها عن 

حبك، وأنشطة داخل الخدمة.
+ في حضور اجتماعات.

وتســـبحات  عشـــيات  فـــي   +
وصلـــوات. وتجمعـــات 

وجميعنـــا نبـــدأ خدمتنـــا بحالـــة 
حمـــاس روحـــي ونشـــاطي كبيـــر 

بالخدمـــة. 
مـــع مرور الوقت نجد أنفســـنا 
أحياًنا ننسى العالقة الرأسية حتى 
داخـــل الصلـــوات الليتورجية، أي 
العالقـــة الخاصـــة بينـــي وبين هللا 
فـــي المخدع، صالتـــي الخاصة، 
قراءاتـــي،  المقـــدس،  كتابـــي 
وتأمالتـــي  وترنيمـــي  تســـبيحي 
الخاصـــة، حضور قـــداس بهدف 

وإالفخارســـتيا... الصـــالة 
وبعـــد  الزمـــن  مـــرور  ومـــع 
فـــي  الطبيعـــي  االنشـــغال 
المسئوليات والعمل، واالضطرار 
المجتمعـــي  التواجـــد  تقليـــل  إلـــى 
النشـــاطي بالكنيســـة، هنـــا.. تقـــّل 
االجتماعيـــة  النشـــاطية  الحالـــة 
التجمعيـــة فـــي الخدمـــات، فتجـــد 
الســـتمرار  الرئيســـي  العمـــود 
الرأســـية  العالقـــة  هـــو  روحياتـــك 
مزاميـــرك  صلواتـــك..  بالســـماء: 

بالمخـــدع. وتســـبيحك... 
ووقت الكنيســـة فـــي ليتورحية 
الرئيســـي  الوقـــت  هـــو  القـــداس 
الـــذي تقضيـــه بالكنيســـة... دون 

وجـــود أنشـــطة كثيـــرة.
بعـــد  قابلنـــاه  مـــا  هـــو  وهـــذا 
فـــي  بالكنائـــس  الخدمـــات  غلـــق 
ظـــل كورونـــا.. بالرغـــم من تواجد 
القداســـات والصلـــوات الليتورجية 
التـــي هـــي األســـاس، كثيـــر مّنـــا 
الخدمـــات  عـــودة  يتمنـــى  كان 
الكنســـية، وهو أمـــر كلنا نتمناه.. 
الدافـــع  عـــن  لتبحـــث  ولكـــن 

لرغبـــة العـــودة.. هـــل هـــو عـــودة 
فقـــط؟  النشـــاط 

بنعـــم...  اإلجابـــة  كانـــت  إذا 
إًذا هنـــاك وقفـــة واجبـــة لمراجعـــة 
دوافعي في التواجد داخل أســـوار 

الخدمـــة الكنيســـة.
لنـــا  يكـــون  أن  الجميـــل  مـــن 
أنشـــطة،  فـــي  األفقيـــة  الحالـــة 
ولكـــن لنســـَع فـــي جهـــاد كأطفـــال 
حتـــى  الروحـــي  اللبـــن  نتنـــاول 
ننمـــو مـــع القديســـين فـــي عالقـــة 
رأســـية ســـماوية ال تشـــوبها أمـــور 
تشـــتهي  كعـــروس  خارجيـــة.. 

عريســـها.. مخـــدع 
وكمـــا  النهـــوض،  فـــي  لنبـــدأ 
أيامنـــا  د  »جـــدِّ الكتـــاب:  قـــال 
كالقديـــم« )مـــرا21:5(، ولنســـأل 
عالقـــة  يعطينـــا  أن  دائًمـــا  هللا 
خاصـــة معـــه.. المهـــم أن نســـير 
فـــي طريـــق البدايـــة، وذلـــك بمبدأ 
تبـــدأ بحـــرف )ت(: 3 خطـــوات 
أغصـــب  أي  ـــب:  1-التغصُّ
نفســـي علـــى قانون روحي أســـير 
أب  بإرشـــاد  باســـتمرار  عليـــه 
االعتـــراف وبتدقيـــق فـــي تنفيـــذه.
2- التعـــود: بعدهـــا أجـــد أن 
أصبـــح  الروحـــي  القانـــون  هـــذا 
عـــادة متكـــررة، وهـــو مـــا يســـمي 

اإليجابيـــة. العـــادة  بتكويـــن 
حتى تصل إلى..

أدرِّب  حينهـــا  التمتـــع:   -3
عمـــق  فـــي  بالدخـــول  نفســـي 
واإلحســـاس  والمعانـــي  الكلمـــات 
بحضـــرة هللا في صالتـــي والتمتع 

معـــه. بالتواجـــد 
مـــن  الشـــعار  هـــذا  ولنجعـــل 
صلـــوات الِقَســـم أمـــام أعيننا: »يا 
يســـوع حبيبـــي، إذا رأيتني عضًوا 
نعمتـــك،  بزيـــت  رّطبنـــي  يابًســـا 
أيهـــا  فيـــك غصًنـــا حًيـــا  وثّبتنـــي 

الحقيقيـــة«. الكرمـــة 

نَاٍة َوَتْعلِيٍم« )٢يت ٤: ٢(
َ
ٍت ُمَناِسٍب وََغرْيِ ُمَناِسٍب. َوبِِّخ، اْنَتِهْر، ِعْظ بُِكلِّ أ

ْ
ْف ىلَعَ ذلَِك يِف َوق

ُ
َكَِمِة. اْعك

ْ
ِرْز بِال

ْ
»اك
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مدينـــة أبو تيـــج تقع غرب النيل 
بجنوبـــي أســـيوط، وقد حّلت كنســـًيا 
محـــل ُكرســـي قـــاو الـــذي ُخـــرَِّب في 
نحـــو أواخـــر القـــرن الحـــادي عشـــر 
الُكرســـي  إنشـــاء  وكان  الميـــالدي، 
بدايـــة  نحـــو  مـــن  فيهـــا  األســـقفي 
الميـــالدي.  عشـــر  الثالـــث  القـــرن 
واســـمها ُمشـــتق من االســـم اليوناني 
»المخـــزن؛  ومعنـــاه  »تابوتيكـــي«، 
ُكرســـي  بـــالد  وكانـــت  الشـــونة«. 
مدينـــة قـــاو الواقعة شـــرق النيل، قد 
ظلت تابعة لُكرســـي أبو تيج، حتى 
التاســـع  القـــرن  منتصـــف  بعـــد  مـــا 
ُفصلـــت  حينمـــا  الميـــالدي،  عشـــر 
عنهـــا فـــي بدايـــات القـــرن العشـــرين 
للميـــالد، حيـــث تمـــت إضافـــة بـــالد 
شـــرق النيـــل إلـــى كرســـي أســـيوط، 
وهـــي باقيـــة تابعـــة لـــه حتـــى اآلن. 
وعلـــى ذلـــك فـــإن كرســـي أبـــو تيـــج 
بـــالد  علـــى  فقـــط  يشـــتمل  الحالـــي 
ُكرســـي مدينة إســـفحت قهقوة القديم 
قـــد  كان  والـــذي  النيـــل(،  )بغربـــي 
القـــرن  ُمنتصـــف  نحـــو  فـــي  ُألغـــي 
الغـــزو  بعـــد  الميـــالدي،  الســـابع 

العربـــي لمصـــر ُمباشـــرًة.
إلـــى  تيـــج  أبـــو  ـــت  ُضمَّ وقـــد 
رعاية األنبا يوســـاب أســـقف أخميم 
منـــذ ســـنة 12٦2م، وحتـــى مابعـــد 
1300م بقليـــل، ثـــم عـــادت لُيرســـم 
لهـــا أســـاقفة خاصيـــن، إلـــى أواخـــر 
الميـــالدي،  عشـــر  الرابـــع  القـــرن 
ُكرســـي  إلـــى  ـــت  ُضمَّ ذلـــك  وبعـــد 
والخصـــوص،  ومنفلـــوط  أســـيوط 
الخامـــس  القـــرن  أوائـــل  نحـــو  منـــذ 
بعـــد  مـــا  وحتـــى  الميـــالدي  عشـــر 
1٤81م، وبعـــد ذلـــك انقطـــع ِذكرها 
األســـقفية  الكراســـي  أســـماء  مـــن 
أكثـــر،  أو  ســـنة   1٧5 حوالـــي 
إلـــى نحـــو 1٦٦٤م، ثـــم اســـتمرت 
سلســـلة األســـاقفة قائمـــة بهـــا حتـــى 
اليـــوم، وإن كان قـــد ُأضيـــف إلـــى 
لقـــب أســـقفها بجـــوار أبـــو تيـــج اســـم 
مدينـــة طهطـــا )بمحافظـــة ســـوهاج 
الحاليـــة( منـــذ ســـنة 18٧٧م، وبعد 
ذلـــك ُأضيـــف إلـــى لقبه اســـم مدينة 
الحاليـــة  ســـوهاج  )بمحافظـــة  ِطمـــا 

أخميـــم وأبـــو تيـــج )أســـقًفا ألخميـــم 
مـــن قبـــل 125٧م، وُضمـــت إليـــه 
أبـــو تيـــج فـــي 12٦2م، وَتَنيَّـــَح بعد 

1300م(.
)مرقـــس(  مرقـــص  األنبـــا   -5
أســـقف أبو تيج )من قبل 1305م، 

وحتـــى بعـــد 1320م(.
٦- األنبـــا يعقـــوب )ياكوبـــوس( 
أســـقف أبو تيج )من بعد 1330م، 

وحتـــى بعد 13٤٦م(.
)يؤانـــس(  يونـــس  األنبـــا   -٧
أسقف أبو تيج )في عام 13٧٤م(.

)يؤانـــس(  يونـــس  األنبـــا   -8
أســـقف  )غالًبـــا  الشـــهيد  الدوينـــي 
وشـــرق  تيـــج  وأبـــو  أســـيوط 
الخصـــوص- ُأسُتشـــِهَد فـــي مطلـــع 

الميـــالدي(.  15 القـــرن 
٩- األنبـــا يوأنـــس بـــن شـــنوده 
أســـقف  بالخولـــي،  المعـــروف 
ســـيوط وبـــو تيـــج ومنفلـــوط وشـــرق 
الخصـــوص والقوصيـــة وما ُأضيف 
إليهـــا )مـــن قبـــل 1٤30م، وحتـــى 

1٤٤٤م(. بعـــد 
10- األنبا إخرستوذولوا )غالًبا 
أســـقف أســـيوط وأبـــو تيـــج ومنفلوط 
وتوابعهـــم(  الخصـــوص  وشـــرق 
قبـــل  وحتـــى  1٤٤٤م،  بعـــد  )مـــن 

1٤٦1م(.
11- األنبـــا يوأنـــس بـــن األب 
األســـقف إخرستوذولوا أسقف مدينة 
ســـيوط ومنفلوط وشرق الخصوص 
إليهـــا  ُأضيـــف  ومـــا  تيـــج  وأبـــو 
)المذكـــور باســـم بولـــس فـــي بعـــض 
المخطوطـــات( )مـــن قبل 1٤٦1م، 

وحتـــى بعـــد 1٤81م(.
12- األنبـــا ]....[ أســـقف أبـــو 
تيـــج )من قبل 1٦٦٤م، وحتى بعد 

1٦٧2م(.
أســـقف  غبريـــال  األنبـــا   -13
أبـــو تيج )أســـقًفا مـــن قبل 1٧03م، 

قبـــل 1٧1٤م(. وَتَنيَّـــَح 
إخرســـطوضولوا  األنبـــا   -1٤
أســـقف أبـــو تيـــج )مـــن 11 نوفمبـــر 
ُمنتصـــف  فـــي  وَتَنيَّـــَح  1٧1٤م، 

الميـــالدي(.  18 القـــرن 
15- األنبا إســـكندروس أسقف 
ُمنتصـــف  نحـــو  )مـــن  تيـــج  أبـــو 
القـــرن 18 الميـــالدي، وحتـــى قبـــل 

1٧8٦م(.
أثناســـيوس،  األنبـــا   -1٦
عـــوض  البقـــا]ء[  بأبـــو  المعـــروف 

أيًضـــا( منذ ســـنة 18٩٦م، فأصبح 
أو  »أســـقف،  هـــو  أســـقفها  لقـــب 
مطـــران: أبـــو تيج وطهطـــا وِطما«، 
مدينتـــي  اســـم  وجدنـــا  ذلـــك  وبعـــد 
يوضعـــان  أيًضـــا  والمراغـــة  ِصدفـــا 
إلـــى جـــوار لقـــب أســـقفها، واســـتمر 
الوضـــع علـــى ماهو عليه إلى وقت 
نياحـــة األنبـــا مرقـــس مطرانهـــا فـــي 
ســـنة 1٩٧٧م. حيـــث قـــام قداســـة 
الُمَتَنيِّح البابا شـــنوده الثالث بتقســـيم 
هذه اإليبارشـــية الواســـعة إلى ثالث 
إيبارشـــيات في 25 مايو 1٩80م، 
فقـــام بســـيامة األنبـــا إشـــعياء أســـقًفا 
وجهينـــة  لطهطـــا  مطـــران(  )حالًيـــا 
وتوابعهمـــا، واألنبـــا فـــام )الُمَتَنيِّـــح( 
واألنبـــا  وتوابعهـــا،  لطمـــا  أســـقًفا 
مطـــران(  )حالًيـــا  أســـقًفا  أنـــدراوس 
والغنايـــم  وِصدفـــا  تيـــج  ألبـــو 
وتوابعهـــم، كما ضـــم المراغة وُقراها 
إلـــى األنبـــا باخوم أســـقف إيبارشـــية 

ســـوهاج.
أســـاقفة  بعـــض  ُاشـــُتهر  وقـــد 
التاريـــخ،  عبـــر  تيـــج  أبـــو  ُكرســـي 
وُيعتبـــر األنبا أثناســـيوس المعروف 
بأبو البقا]ء[ عوض هللا أســـقف أبو 
م المخطوطات الشـــهير  تيـــج، وُمَرمِّ
أشـــهر  هـــو  )1٧8٦–181٩م(، 
أســـاقفة أبـــو تيـــج علـــى اإلطـــالق، 
ولـــه أعمـــال مجيـــدة وكثيـــرة )ولـــذا 
ســـيكون لنـــا أكثـــر مـــن مقـــال عـــن 
الحلقـــات  فـــي  األســـاقفة  هـــؤالء 
القادمـــة من هذه السلســـلة، بمشـــيئة 

الـــرب(.
وهـــذه أســـماء مـــن عرفناهـــم 

مـــن أســـاقفة الُكرســـي:
أبـــو  أســـقف   ]....[ األنبـــا   -1
تيـــج )منـــذ آواخر القرن 12، وحتى 

بعـــد 120٩م(.
أبـــو  أســـقف   ]....[ األنبـــا   -2
1235م،  عـــام  بعـــد  )مـــن  تيـــج 

12٤3م(. بعـــد  وحتـــى 
)يؤانـــس(،  يونـــس  األنبـــا   -3
أســـقف  الخـــازن،  بِابـــن  المعـــروف 
أبو تيج )ســـيَم قبل 125٧م، وَتَنيََّح 

12٦1م(. فـــي 
أســـقف  يوســـاب  األنبـــا   -٤

أســـقف  المخطوطـــات(  ـــم  )ُمَرمِّ هللا 
أبـــو تيـــج )٩ أبريـــل 1٧8٦م-1٧ 

181٩م(. أكتوبـــر 
1٧- األنبا أثناســـيوس )الثاني( 
أســـقف أبو تيج )من قبل 18٤٤م، 

وحتى بعد 18٧٤م(.
18- األنبـــا متاؤس أســـقف أبو 
تيـــج وطهطـــا )مـــن 18٧٧م، إلـــى 

نحـــو 1882م(.
ثاؤفيلـــس،  األنبـــا   -1٩
المعـــروف بأبونـــا بصيلـــة، أســـقف 
أبـــو تيـــج وطهطـــا )1885م- أول 

18٩٦م(. نوفمبـــر 
)ثـــم  أســـقف  باســـيليوس   -20
مطـــران( أبـــو تيـــج وِطمـــا وطهطـــا 
)15 نوفمبـــر 18٩٦م، وتـــم عزلـــه 

1٩20م(. أغســـطس   1٦ فـــي 
أســـقف  ميخائيـــل  األنبـــا   -21
وطهطـــا  تيـــج  أبـــو  مطـــران(  )ثـــم 
)15 أبريـــل 1٩25م- 22 فبرايـــر 

1٩3٤م(.
22- األنبـــا مرقـــس أســـقف )ثم 
مطـــران( أبـــو تيـــج وطهطـــا وِطمـــا 
)28 مـــارس 1٩3٤م- 20 يوليـــه 

1٩٧٧م(.
أســـقف  أنـــدراوس  األنبـــا   -23
وِصدفـــا  تيـــج  أبـــو  مطـــران(  )ثـــم 
1٩80م-  مايـــو   25( والغنايـــم 

حياتـــه(. هللا  أطـــال 

المراجع:
تـــادرس،  حلمـــي  مدحـــت   -1
طـــرأت  التـــي  »التطـــورات  مقـــال 
علـــى الكراســـي األســـقفية بأســـيوط، 
ُمنـــذ فجـــر المســـيحية وحتـــى اليـــوم 
الشـــمال(«،  إلـــى  الجنـــوب  )مـــن 
التُـــراث  »دوريـــة  فـــي  منشـــور 
العربي المســـيحى«، العـــدد الثالث، 
الصـــادر فـــى يوليـــو 201٧م )مـــن 
.٤٧٧ ص   ،)٤82  -٤٧5 ص 

2- مدحـــت حلمـــي تارس، لوقا 
الُقمـــص يوســـف  بُمشـــاركة  عبـــده، 
المســـيحية  »تاريـــخ  الحومـــي، 
والرهبنـــة وآثارهمـــا فـــي إيبارشـــيات 
إصـــدار  ط1،  ج1،  أســـيوط«، 
لتوثيـــق  مـــارك  ســـان  مؤسســـة 
ص  2021م،  القاهـــرة،  التُـــراث، 
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َ
»أ



يســـرنا أن ننشـــر صـــور وبيانـــات أوائـــل الثانويـــة العامـــة، حســـبما وصلنـــا مـــن المنســـقين اإلعالمييـــن. نهنئكـــم مـــن كل قلوبنـــا، ونرجـــو لكم دوام 
التفـــوق لمجـــد هللا وخدمـــة المجتمـــع، بصلـــوات صاحـــب القداســـة البابا تواضـــروس الثاني.

ناردين يوسف جرجس عبده

إيبارشية السويس
المجموع الكلي:3٧٤ )٩1,2٪(

الشعبة: أدبي

مهرائيل جاك وليم

إيبارشية البحيرة
)٪٩2,5(

تعليم فني زراعي

روفائيل صموائيل فايز رزق

إيبارشية البحيرة
المجموع الكلي: ٤00 )5٦,٩٧٪(

الشعبة: علمي رياضة

بيجيمي ماهر مسعد

الشرقية ومدينة العاشر من رمضان
)٪٩5(

الشعبة: علمي علوم

جولي رأفت عبد هللا

إيبارشية البحيرة
المجموع الكلي: 3٧٧ )٩1,5٩٪(

الشعبة: أدبي

جورج محب سمير

الشرقية ومدينة العاشر من رمضان
)٪٩5,٧(

الشعبة: علمي رياضة

مريم عاطف فايز

الشرقية ومدينة العاشر من رمضان
)٪8٤,15(
الشعبة: أدبي

أبانوب جورج عجيب

إيبارشية جرجا 
المجموع الكلي: 3٩5 )3٤,٩٦٪(

الشعبة: علمي علوم

كيرلس هاني شنوده

إيبارشية جرجا
المجموع الكلي: 358,5 )٪8٧,٤٤(

الشعبة: علمي رياضة

تريفينا بولس جرجس

إيبارشية جرجا
المجموع الكلي: 3٤٦ )3,٪8٤(

الشعبة: أدبي

بيتر نبيل ذكي جيد

إيبارشية مطاي
المجموع الكلي: 3٩٩ )٩5,12٪(

الشعبة: 

يوأنا شريف شنوده ميخائيل

إيبارشية السويس 
المجموع الكلي: 385 )٩,٩3٪(

الشعبة: علمي رياضة

ريموند رؤوف سعيد حكيم

إيبارشية مطاي
)٪٧8,05(
الشعبة: أدبي

تساليا إيهاب توفيق برسوم

إيبارشية بنها وقويسنا
المجموع الكلي: 3٧5 )٤٦,٩1٪(

الشعبة: علمي علوم

كارول جورج عازر اسحق
إيبارشية بنها وقويسنا

المجموع الكلي:35٧ )0٧,٪8٧(
الشعبة: علمي رياضة

مريم فادي كمال مسيحه
إيبارشية بنها وقويسنا

المجموع الكلي: 3٧5 )٤٦,٩1٪(
الشعبة: علمي علوم

مريم عماد رشدي تادرس

قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة
)٪٩3,2(

الشعبة: علمي رياضة

إيمانويل هاني صبحي نجيب

إيبارشية بنها وقويسنا
المجموع الكلي: 383
الشعبة: علمي علوم

مينا عاطف صبحي

إيبارشية بنها وقويسنا
المجموع الكلي: 3٧0
الشعبة: علمي رياضة 

شاول عيسى بسطا جبرائيل

قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة
)٪٩3,٦5(
الشعبة: أدبي

مريم رؤوف عيسى جيد

قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة
)٪٩0,٧3(

الشعبة: علمي علوم




