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فـــي نهايتهـــا ألســـفل الكنيســـة الثانيـــة وهي 
كنيســـه المـــاك ميخائيل.

ميخائيـــل،  المـــاك  كنيســـة  الثانيـــة: 
وهـــي تقـــع فـــي الطابـــق األرضي مـــن دير 
الســـلطان، ومســـاحتها 35م2، وباب الكنيســـة يفتح 
مـــن الجهـــة الغربيـــة علـــى ســـاحة كنيســـة القيامـــة، 
بالعـــاج  واحـــد وحجـــاب مطعـــم  مذبـــح  وبالكنيســـة 

حســـب الفـــن القبطـــي القديـــم.
وترجـــع أهميـــة هـــذا الديـــر عنـــد األقبـــاط ألنـــه 
طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس 
حيـــث البطريركيـــة المصريـــة، إلـــى كنيســـة القيامة. 
ال  أماكهـــم  جميـــع  تصبـــح  أن  فقدانـــه  ومعنـــى 
تســـاوي شـــيًئا، وُيضطـــر الـــزوار إلـــى المـــرور فـــي 
طـــرق عموميـــه شـــاقة ليصلـــوا إلى كنيســـه القيامة. 
ألن  واألثريـــة،  التاريخيـــة  قيمتـــه  إلـــى  باإلضافـــة 
ايقوناتـــه وهياكلـــه وصلبانـــه وقناديلـــه النـــادرة تشـــهد 

وتـــكاد تنطـــق بـــان أصحابـــه هـــم األقبـــاط.
لقـــد ظـــّل الديـــر فـــي حـــوزة األقبـــاط، يملكونـــه 
يعتنـــون بـــه حتـــى القـــرن الســـابع عشـــر الميـــادي، 
)وكانـــت  اإلثيوبييـــن  الرهبـــان  اســـتضافوا  عندمـــا 
الرعايـــة  إيبارشـــيات  مـــن  واحـــدة  وقتهـــا  إثيوبيـــا 
للكنيســـة القبطيـــة المصريـــة، وترســـل لهـــم مطراًنـــا 
كنيســـة  أن  ومعـــروف  الكنســـية.  للرعايـــة  قبطًيـــا 
إثيوبيا اســـتقلت عن كنيســـة مصر عام 1959م(، 
اذ حـــدث أن طائفـــة األحبـــاش تخّلـــوا عـــن أماكهم 
فـــي القدس بســـبب عجزهـــم عن دفع الضرائب التي 
تفرضهـــا ســـلطات االحتال العثمانـــي مثل ضريبه 
الجزيـــة وضريبـــة الغفـــر على الطوائف المســـيحية، 
ممـــا أّدى إلـــى فقرهـــم بعـــد تنازلهـــم عـــن أماكهـــم 

لصالـــح طائفتـــي األرمـــن والـــروم.
وظـــل اإلثيوبييـــن يقطنـــون ديـــر الســـلطان فـــي 
ضيافـــة األقبـــاط حتـــى عـــام 1820م، ومنـــذ ذلـــك 
بمتغيـــرات  تمـــّر  والمشـــكلة  اآلن  وحتـــى  التاريـــخ 
األفـــق  فـــي  تظهـــر  تجعلهـــا  ودوليـــة  سياســـية 
مـــن  ينتظـــر  خمـــود  بمرحلـــه  تمـــّر  أو  السياســـي، 
يثيرهـــا مـــرة أخـــرى. والمعـــروف أن إثيوبيا منذ ذلك 
التاريـــخ )1820م( تمـــّر بسلســـلة من االضطرابات 
السياســـية والدينيـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة، وآخرها 
الصـــراع العرقـــي واإلبـــادة التـــي تجـــري فـــي إقليـــم 
تيجـــراي معقـــل األرثوذكســـية فـــي إثيوبيـــا، والـــذي 
راح ضحيتـــه مئـــات وآالف مـــا بيـــن قتيل ومصاب 

ونـــازح والجـــئ فـــي الـــدول المجـــاورة.
إننـــا نؤمـــن أنه بالصاة والحـــوار وإعمال العقل 
والحكمـــة مـــع طـــول البال فـــي الجهود الدبلوماســـية 
المســـتمرة، ســـوف يتـــم حـــل المشـــكلة ويرجـــع الحق 
إلـــى أصحابـــة »ألن غيـــر المســـتطاع عنـــد النـــاس 

مســـتطاع عند هللا« )لـــو27:18(.

المصرييـــن  بيـــن األقبـــاط  العاقـــة  تمتـــد 
والقـــدس إلـــى القـــرن الرابـــع الميـــادي، عنـــد 
حضورهـــم تدشـــين كنيســـة القيامـــة علـــى يـــد 
الملكـــة هيانـــة، وعـــاش االقبـــاط فـــي حـــارة 

كنيســـة  فـــي  مكاًنـــا  يمتلكـــون  بالقـــدس،  النصـــاري 
القيامـــة كغيرهـــم مـــن الطوائـــف المســـيحية القديمـــة 
الموجـــودة فـــي مدينـــة القدس )عن موســـوعة القدس 

الثالـــث / ص239(. / الجـــزء 
ومدينـــة القـــدس لهـــا مكانـــة دينيـــة كبيـــرة فـــي 
قلـــب كل مســـيحي.. فهـــي المدينـــة المقدســـة التـــي 
عاش فيها الســـيد المســـيح، وشـــهدت أهم األحداث 
فـــي حياتـــه.. وبهـــا أماكـــن دينيـــة مقدســـة تشـــمل 
المســـيح  الســـيد  بخدمـــة  ارتبطـــت  التـــي  األماكـــن 
ومعجزاتـــه وآالمـــه وقيامتـــه وصعـــوده، وكل شـــبر 
مـــن أرضهـــا وطئتـــه قدمـــا الســـيد المســـيح صـــارت 

لـــه قدســـية خاصـــة.. 
وبعد خراب أورشـــليم ســـنة ۷۰م بدأ المسيحيون 
يعّمـــرون هـــذه المدينـــة مـــن جديد، وُبنيـــت الكنائس 
فيهـــا، وصـــارت لها ذكريات مقدســـة فـــي قلوب كل 
لـــكل كنائـــس العالـــم تقريًبـــا  المســـيحيين، وأصبـــح 

أماكـــن مقدســـة فيها..
والمســـلمون أيًضا منذ بداية التاريخ اإلســـامي 
توجـــد  ففيهـــا  خاصـــة،  بقدســـية  القـــدس  يخّصـــون 
قبـــة الصخـــرة، والمســـجد األقصـــى، وغيرهمـــا مـــن 

اإلســـامية.. المقدســـات 
المدينـــة  تكـــون هـــذه  ومـــن المؤســـف حًقـــا أن 
المقدســـة -التي تحمل اســـم مدينة السام- مسرًحا 
لصراعـــات داميـــة عبـــر األزمنـــة، وبحســـب بعـــض 
نحـــو  للحصـــار  تعّرضـــت  فإنهـــا  اإلحصـــاءات 
ـــرت تدميًرا شـــامًا مرتين، وأُعيد  عشـــرين مـــرة، وُدمِّ
تشـــييدها نحـــو ثمانـــي عشـــرة مـــرة، كمـــا انتقلت من 

وضـــع إلـــى وضـــع عـــدة مـــرات عبـــر التاريـــخ...
إن تحقيق الســـام -لمدينة الســـام- اختيار ال 
بديل عنه.. والســـام ال يتحقق إال باحترام الحقوق 
شـــعوب  وكل  الفلســـطيني  للشـــعب  المشـــروعة 
المنطقـــة، والســـام الحقيقـــي لـــن يصبـــح واقًعـــا مـــا 
لـــم يتوقـــف العـــداء واالعتـــداء، وأن يتوقـــف العنـــف 

والصـــراع والتهديـــد بـــكل صـــوره وأشـــكاله.
وعلى مســـتوى الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، 
فـــإن قضيـــة القـــدس وقضيـــة فلســـطين كانتـــا -وما 
البدايـــة،  فـــي ضميرهـــا منـــذ  تـــزاالن- حاضرتيـــن 
ومنهـــا الجهـــود التـــي بذلهـــا ويبذهـــا اآلبـــاء بطاركة 
ومطارنتهـــا  األرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة 
وأســـاقفتها، وكذلـــك أقبـــاط مصـــر وأقبـــاط القـــدس، 
فـــي المحافـــل الدوليـــة، ومـــع  فـــي تخصصـــه  كلٌّ 

العالميـــة والمعنيـــة باألمـــر. الهيئـــات 
وموقـــف الكنيســـة القبطيـــة الثابـــت والراســـخ في 
هـــذه القضيـــة هـــو الدعـــوة إلرســـاء ســـام شـــامل 
المشـــروعة  الحقـــوق  بمـــا يضمـــن  وعـــادل ودائـــم، 
للشـــعب الفلســـطيني، ولـــكل شـــعوب المنطقـــة، بمـــا 

يحقـــق التعايـــش الســـلمي المشـــترك. 

وعـــن تاريـــخ الوجـــود القبطـــي بالقـــدس، فهنـــاك 
دراســـات تبّيـــن أن األقباط كانـــوا منذ القرنين الثالث 
والرابـــع يقومـــون بزيـــارة األماكـــن المقدســـة بالقـــدس 
أفـــراًدا وجماعـــات، واســـتمر ترددهـــم عليهـــا خـــال 
بعضهـــم  أقـــام  وقـــد  والســـادس،  الخامـــس  القرنيـــن 

هنـــاك منـــذ هـــذه القـــرون المبكـــرة.
لألقبـــاط  أصبـــح  عشـــر  الثالـــث  القـــرن  وفـــي 
مطران قبطي للكرســـي األورشـــليمي منذ عهد البابا 
كيرلـــس الثالـــث الــــ 75 )1243–1235م(، وقـــد 
صدرت دراســـات ســـابقة متعددة عن تاريخ األقباط 
بمدينة القدس، وعن دير الســـلطان، ومن أهمها ما 
أصدرتـــه بطريركيـــة األقبـــاط األرثوذكـــس بالقـــدس، 

ورابطـــة القـــدس لألقبـــاط األرثوذكـــس بالقاهرة.
وديـــر الســـلطان ُيعتبـــر أرًضـــا مصريـــة داخـــل 
مدينـــة القـــدس، وللدولـــة المصريـــة جهـــود كبيرة في 
هـــذا الملـــف.. وتاريـــخ هـــذا الديـــر يوّضـــح وطنيـــة 
األقبـــاط ضـــد االحتـــال بأنواعـــه كافـــة علـــى مـــّر 
حقيقـــة  هـــي  لألقبـــاط  الديـــر  وملكيـــة  العصـــور، 
تؤكدهـــا الوثائـــق والمســـتندات والمصـــادر التاريخية 
والشـــواهد األثريـــة، ولقـــد حكـــم القضـــاء المختـــص 

بأحقيـــة األقبـــاط فـــي ملكيـــة هـــذا الديـــر.
اســـتراتيجي  موقـــع  فـــي  الســـلطان  ديـــر  يقـــع 
كنيســـه  ســـطح  علـــى  وبالتحديـــد  القـــدس  بمدينـــه 
القديســـة هيانـــة )مغارة الصليب( وكنيســـة الماك 
والممـــر الموصـــل مـــن كنيســـة القديســـة هيانة إلى 
ســـور كنيســـة القيامـــة، وبالتالـــي الديـــر يقـــّرب مـــا 
بيـــن البطريركيـــة القبطية األرثوذكســـية إلى كنيســـة 
القيامـــة. وتبلـــغ مســـاحة الدير حوالـــي 1800 متر 
مربـــع، وتقـــع فـــي الزاويـــة الغربيـــة منـــه كنيســـتان:

األولـــى: كنيســـه األربعـــة حيوانـــات )كائنـــات( 
مربًعـــا،  متـــر   42 ومســـاحتها  المتجســـدة،  غيـــر 
وبابهـــا يفتـــح علـــى ســـاحة الدير، وفيهـــا مذبح واحد 
وحجـــاب مطعـــم بالعاج على شـــكل صلبان حســـب 
الفـــن القبطـــي القديم، ويحيط بالكنيســـة من ناحيتها 
عـــن  يفصلهـــا  حديـــدي  ســـياج  والغربيـــة  الشـــمالية 
الممـــر الـــذي يســـير محاذيـــا لها إلى الســـلم المؤدي 
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قداسة ابلابا يصيل قداس عيد دخول املسيح 
أرض مرص بكنيسة أيب رسجة بمرص القديمة

احتفايلة معهد ادلراسات القبطية وجامعة الزقازيق 

وتحتفل الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في األول من يونيو الموافق 
24 بشـــنس من كل عام، بعيد دخول الســـيد المســـيح والعائلة المقدســـة 
أرض مصـــر. وقـــد جـــرت عـــدة احتفاليـــات بهـــذه المناســـبة الكنســـية 

وفـــي صبـــاح يوم الثاثاء األول من يونيو 
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  صلـــى  2021م، 
المســـيح أرض  دخـــول  عيـــد  قـــداس  الثانـــي، 
مصـــر بكنيســـة أبـــي ســـرجة بمصـــر القديمـــة، 
التـــي ُتعـــد إحـــدى محطـــات العائلـــة المقدســـة 
حيـــث أقامـــت بهـــا لفتـــرة أثنـــاء تواجدهـــا فـــي 
أصحـــاب  الصلـــوات  فـــي  شـــارك  مصـــر. 
النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، 
وأنصنـــا  ملـــوي  أســـقف  ديمتريـــوس  األنبـــا 
واألشـــمونين، األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي 
المجمـــع  وســـكرتير  الســـام  ودار  والبســـاتين 
ســـيناء  أســـقف  قزمـــان  األنبـــا  المقـــدس، 
الشـــمالية، األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر 
األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، األنبـــا يوليـــوس 
القديمـــة  مصـــر  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 

وأســـقفية الخدمـــات، األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، 
األنبـــا آنجليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، األنبـــا اكليمنضس 
األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة وزهـــراء مدينة نصـــر، األنبا 
فيلوباتيـــر أســـقف أبوقرقـــاص، األنبا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائس عزبة 
النخـــل، األنبـــا رويـــس األســـقف العـــام بجنـــوب شـــرق آســـيا، األنبـــا أكســـيوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة، ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، القمـــص أبـــرآم اميـــل وكيـــل عام 

الهامـــة، وجديـــر بالذكـــر أن الدولـــة المصرية تولي اهتماًمـــا خاًصا بهذا 
العيـــد، وبإحيـــاء مســـار العائلـــة المقدســـة أثنـــاء تواجدهـــا بـــأرض مصر 

ومباركتهـــا لبادنا.

البطريركيـــة باإلســـكندرية، واآلبـــاء كهنـــة كنائـــس مصـــر القديمـــة، ورئيســـات 
أديـــرة الراهبـــات، وســـط تطبيـــق لإلجـــراءات االحترازيـــة. 

وعقـــب القـــداس اإللهـــي توجـــه قداســـة البابـــا واآلبـــاء الحضور إلـــى مدفن 
المعلـــم إبراهيـــم الجوهـــري، الملحـــق بكنيســـة مـــار جرجـــس بمصـــر القديمـــة، 
والـــذي يوافـــق تـــذكار نياحته اليـــوم التالي )األربعاء 2 يونيو – 25 بشـــنس(، 
حيـــث صلـــى قداســـته وُالُتِقطـــت بعـــض الصـــور التذكاريـــة، وتـــم توزيـــع هديـــة 

تذكاريـــة علـــى الحضور.

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني مساء يوم 
االثنيـــن 31 مايـــو 2021م، االحتفالية التي نظمها 
معهـــد الدراســـات القبطيـــة باالشـــتراك مـــع جامعـــة 
والعائلـــة  المســـيح  الســـيد  دخـــول  بعيـــد  الزقازيـــق، 
المقدســـة أرض مصـــر، والتـــي ُأقيمـــت فـــي مســـرح 
بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  رويـــس  األنبـــا 
وذلـــك فـــي إطـــار فعاليـــات إحيـــاء مســـار العائلـــة 
المقدســـة الـــذي اعتمدتـــه الدولـــة المصريـــة مســـاًرا 

ســـياحيًّا عالميًّـــا. 
شـــهد االحتفاليـــة مـــن الســـادة الـــوزراء: الدكتور 
خالـــد العنانـــي وزيـــر الســـياحة واآلثـــار، والدكتـــور 
علـــي مصيلحـــي وزيـــر التمويـــن والتجـــارة الداخلية، 
والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين 
بالخـــارج، والدكتـــور أشـــرف صبحـــي وزير الشـــباب 
والرياضـــة، واللـــواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 
والدكتـــور كمـــال شـــاروبيم األميـــن العـــام للمجالـــس 
المتخصصـــة برئاســـة الجمهوريـــة، واألســـتاذة غـــادة 
شلبي نائب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة، 

هـــذه االحتفاليـــة كل عـــام كعادتـــه لاحتفـــال بهـــذه 
الذكـــرى العزيـــزة علـــى قلوبنـــا جميًعـــا، وفـــي نهايـــة 
كلمته، تقدم الدكتور خالد العناني بالشـــكر لقداســـة 
البابـــا تواضـــروس بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقســـية ولقيـــادات الكنيســـة المصريـــة ولجامعـــة 

الزقازيـــق علـــى تنظيـــم هـــذه االحتفالية.
وألقـــى قداســـة البابـــا كلمة في ختـــام االحتفالية، 
أشـــار خالها إلى أن حدث مجيء العائلة المقدســـة 
إلـــى مصر ُيعد صفحـــة مضيئة في تاريخنا، مقدًما 
الشـــكر الدولـــة المصريـــة وعلى رأســـها الرئيس عبد 
الفتـــاح السيســـي والـــوزارات واألجهـــزة المعنيـــة على 

جهودهم في إحياء مســـار العائلة المقدســـة. 
وفي ختام الحفل قدم الدكتور إســـحق عجبان 
والدكتـــور  القبطيـــة،  الدراســـات  معهـــد  عميـــد 
درع  الزقازيـــق،  جامعـــة  رئيـــس  شـــعان  عثمـــان 
قداســـته  كـــرم  كمـــا  البابـــا،  لقداســـة  االحتفاليـــة 

الضيـــوف.  مـــن  العديـــد 

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  غنيـــم  أحمـــد  والدكتـــور 
المصريـــة، والدكتـــور  للحضـــارة  القومـــي  المتحـــف 
اإلســـامية  اآلثـــار  قطـــاع  رئيـــس  طلعـــت  أســـامة 
واآلثـــار،  الســـياحة  بـــوزارة  واليهوديـــة  والقبطيـــة 
والمهنـــدس عـــادل الجندي مدير عـــام اإلدارة العامة 
الوطنـــي  والمنســـق  بالـــوزارة  االســـتراتيجية  لـــإلدارة 
لمســـار العائلة المقدســـة في مصر، والدكتورة فيبي 
فـــوزي وكيـــل مجلـــس الشـــيوخ، باإلضافـــة إلـــى عدد 
مـــن أعضـــاء مجلســـي النواب والشـــيوخ. كما حضر 
الدكتـــور عثمـــان شـــعان رئيـــس جامعـــة الزقازيـــق، 
حلـــوان،  جامعـــة  رئيـــس  نجـــم  ماجـــد  والدكتـــور 
وعـــدد  المصريـــة،  الجامعـــات  مـــن  عـــدد  وممثلـــو 
مـــن الشـــخصيات العامـــة، وأحبار الكنيســـة، وكهنة 

جميـــع المناطـــق التـــي يشـــملها المســـار.
وبـــدأت االحتفاليـــة بعـــرض فيلـــم وثائقـــي عـــن 
معهـــد الدراســـات القبطية وأنشـــطة جامعـــة الزقازيق 
وبئـــر تل بســـطا. وألقى الدكتـــور خالد العناني كلمة 
اســـتهلها بالتعبيـــر عن حرصه البالـــغ على حضور 

هناك أمور يف حكمة اهلل، علينا أن نقبلها، وإن كنا ال نعرفها.. )ابلابا شنوده اثلالث(
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زيارة نواب برملانيني لقداسة ابلابا يف املقر ابلابوي ادليري

احتفال دير الرسيان بايلوبيل اذلهيب لرهبنة نيافة األنبا هدرا واثنني من الرهبان

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، يوم األربعاء 19 مايو 2021م، عدًدا من نواب البرلمان 
األقبـــاط. كان النـــواب البرلمانيـــون قـــد أعربـــوا عـــن رغبتهـــم فـــي زيـــارة قداســـة البابـــا للتعـــارف وتقديم التهنئـــة باألعياد، واســـتجاب قداســـته لرغبتهم واســـتقبلهم، وأدار 

قداســـته معهـــم حـــواًرا أبويًّا وأجاب على أســـئلتهم. 

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء 
احتفـــال  فـــي  2021م،  مايـــو   20 الخميـــس  يـــوم 
ديـــر الســـيدة العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطـــرون، 
باليوبيـــل الذهبـــي لرهبنـــة نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطران 
الســـرياني،  باســـيليوس  القمـــص  والراهـــب  أســـوان، 

والراهـــب القمـــص أرشـــليدس الســـرياني. 

كان قداســـة البابـــا قـــد وصـــل مســـاء اليـــوم ذاته 

باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، واألنبـــا 
دانيـــال  واألنبـــا  وميـــر،  القوصيـــة  أســـقف  تومـــاس 
أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا 
إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء 
أكتوبـــر   ٦ أســـقف  دوماديـــوس  واألنبـــا  برمـــوس، 
وأوســـيم، واألنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، واألنبا 
أغابيوس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا بيشـــوي 

بـــوادي النطـــرون. 

إلـــى ديـــر الســـريان وكان فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبا 
متاؤس أســـقف ورئيس الدير واألنبا هدرا. وتضّمن 
الحفـــل الـــذي ُأقيـــم بكاتدرائيـــة الديـــر، عـــدة كلمـــات 

وُاخُتتـــم بكلمـــة لقداســـة البابا. 

أحبـــار  مـــن  محـــدود  عـــدد  االحتفاليـــة  شـــهد 
الكنيســـة واآلبـــاء الرهبـــان نظـــًرا لظـــروف فيـــروس 
األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  شـــارك  حيـــث  كورونـــا، 

الرب ال يلومك إن أخطأت، ألنه ممتلئ رمحة، يلومك إذا لم تتب. )القديس يعقوب الرسويج(

احتفايلة »اخلطوات املقدسة« 
بكنيسة العذراء باملعادي

وفـــي مســـاء اليـــوم ذاتـــه، ُأقيمـــت فعاليـــات احتفاليـــة »الخطـــوات المقدســـة« بمناســـبة عيـــد دخـــول 
المســـيح أرض مصـــر، والتـــي تنظمهـــا مؤسســـة مارتيريـــا للتنميـــة والثقافة في كنيســـة الســـيدة العذراء في 
المعـــادي، بحضـــور قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي وعـــدد مـــن الـــوزراء وأحبـــار الكنيســـة والمســـئولين 

العامة.  والشـــخصيات 
تكونـــت االحتفاليـــة مـــن عـــدة فقـــرات ضمنها كلمات لقداســـة البابا، والســـفيرة نبيلة مكـــرم وزيرة الهجرة 
وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، ونيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، والدكتورة 
غادة شـــلبي نائب وزير الســـياحة واآلثار، والدكتورة شـــيرين ســـيف رئيس مجلس أمناء مؤسســـة مارتيريا، 

وفيلـــم وثائقـــي عـــن رحلـــة العائلة المقدســـة في مصر، باإلضافة إلى فقرة موســـيقية. 

برنامج »اتلاسعة«
جيري حواًرا مع قداسة ابلابا

وعلى هامش احتفالية »الخطوات المقدســـة«، 
أقامـــت اإلعاميـــة دينـــا عبـــد الكريـــم حـــواًرا مـــع 
قداســـة البابا لبرنامج »التاســـعة« على قناة مصر 
المصـــري(.  بالتليفزيـــون  األولـــى  )القنـــاة  األولـــى 
وصّرح قداســـته بأن زيارة العائلة المقدســـة لمصر 
بركـــة لبادنـــا، وطالـــب وزارة التربيـــة والتعليـــم أن 
تضـــم مســـار العائلة المقدســـة إلـــى مناهجها، كما 

طالـــب بـــأن يكـــون هذا العيـــد، عيـــًدا قومًيا. 
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أنه فوق لك يشء يعرف طبيعة األشياء: يعرف أن الرشاسة ال تُطفأ بالرشاسة وإنما باللطف )القديس يوحنا ذهيب الفم(

تدشني مذابح وأيقونات كنيسة مارمرقس باملعادي يف ايلوبيل اذلهيب إلنشائها

رسامة ثالثة من كهنة املعادي قمامصة بيد قداسة ابلابا

قداسة ابلابا يزور دير القديس أنبا مقار

قداسة ابلابا يلتيق جممع كهنة إيبارشية أوهايو - أمريكا
فـــي يـــوم الثاثـــاء 25 مايـــو 2021م، عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماًعـــا مـــع مجمع كهنة إيبارشـــية أوهايـــو وميتشـــجن وإنديانا بالواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة، بحضـــور نيافـــة األنبـــا ســـارافيم أســـقف اإليبارشـــية، وذلـــك من خال تطبيق zoom عبر شـــبكة اإلنترنـــت. وقد ألقى عليهم قداســـته كلمة روحية وأجاب 

علـــى أســـئلتهم واستفســـاراتهم فـــي بعض األمور الروحيـــة والرعوية. 

زار قداســـة البابـــا يـــوم الســـبت 22 مايـــو 2021م، 
ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار بـــوادي النطـــرون، حيـــث كان 
فـــي اســـتقباله مجمع اآلبـــاء رهبان الدير. بـــدأت الزيارة 
بصـــاة الشـــكر ثـــم لحن القيامة مع صـــورة تذكارية مع 
مجمـــع رهبـــان الديـــر، ثـــم عقـــد قداســـته جلســـة روحيـــة 
عـــن القيامـــة والحيـــاة الســـماوية، وأعقبتهـــا فترة لألســـئلة 
والمناقشـــة حـــول األمـــور التـــي تهـــّم الدير وحيـــاة اآلباء 
الرهبان، وأهمية االجتماع األســـبوعي للدراســـة الروحية 
والكنســـية والرهبانية، وانتهى االجتماع بالصاة وتوزيع 
بعـــض هدايـــا عيـــد القيامة على جميـــع الحضور، وبعد 
ذلـــك التقـــى قداســـته مـــع اآلباء المســـئولين عـــن التدبير 

اإلداري للديـــر لبحـــث بعـــض األمـــور الرهبانية. 

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم األحـــد 23 مايـــو 2021م، 
مذبحيـــن وأيقونـــات كنيســـة بالقديـــس مار مرقس الرســـول بالمعادي، بمناســـبة 
االحتفال بمرور خمســـين ســـنة على إنشـــائها. ودشـــن قداسته المذبح الرئيسي 
لكنيســـة الدور األرضي باســـم الســـيدة العذراء، والمذبح الجانبي لكنيسة الدور 
األول باســـم الشـــهيد مار مينا العجائبي، كما دشـــن قداســـته حامل األيقونات 

الهيكل.  وشرقية 
ُيذكـــر أن القديـــس البابا كيرلس الســـادس كان قـــد منح طرس البركة لبناء 
هـــذه الكنيســـة واعتمـــد تشـــكيل لجنـــة البناء فـــي 28 ينايـــر 19٦9م، وهو من 
أســـماها باســـم القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول. صـــدر بعدهـــا قـــرار مـــن رئيس 
الجمهوريـــة رقـــم 1105 لســـنة 1973م، بالترخيـــص إلنشـــاء هـــذه الكنيســـة 
وذلـــك بتاريـــخ 17 يوليـــو 1973م. ودّشـــن مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده 
الثالـــث، المذبـــح الرئيســـي للكنيســـة باســـم القديـــس مـــار مرقس يـــوم 11 يناير 
1981م. وزارهـــا قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم األربعـــاء 9 ســـبتمبر 
عام 2015م إللقاء عظة اجتماع األربعاء األســـبوعي لقداســـته، وكانت هذه 

وأثنــــــــــاء القــــــــــــداس اإللهي، 
البابـــا ثاثـــة مـــن  رســـم قداســـة 
اآلبـــاء كهنـــة إيبارشـــية المعادي 
واآلبـــاء  القمصيـــة،  رتبـــة  فـــي 
القمامصــــــــــــــة الُجــــــــــــدد، هـــــــــــــم: 
)1( القمـــص إرميــــــــــــــا عبـــــــــــــــده 
كاهن كنيسة الشهيد مار مينــــــــا 
والقديــــــــــس أغسطينــــــــــــوس، دار 
الســـــــــــام. )2( القمص إشعياء 
لمعي كاهن كنيســـة الشهيد مار 
مينا والقديس أغســـطينوس، دار 
الســام. )3( القمص أبرآم عبد 
هللا كاهـــن كنيســـة القديس األنبا 

بكوتسيكا.  أرســـانيوس 

زيارتـــه الثانية للكنيســـة.
وصل قداســـة البابا إلى الكنيســـة في الســـابعة من صباح اليوم ذاته برفقة 
نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، وشـــارك في 
صلوات التدشـــين أصحاب النيافة: األنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، واألنبا 
بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلته )وقد خدم بهذه الكنيســـة قبل رهبنتـــه(، واألنبا 
مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، 
واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف ٦ اكتوبـــر وأوســـيم، واألنبا يوليوس األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمة وأســـقفية الخدمات، واألنبا آنجيلوس األســـقف 
العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا اكليمندس األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمل وشـــرق مدينـــة نصر، واألنبا ميخائيل األســـقف 
العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلي والعباســـية، واألنبا ســـيداروس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخل، واألنبا أكســـيوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون. كمـــا حضـــر عـــدد قليـــل من 

اآلبـــاء الكهنـــة وأفراد الشـــعب التزاًما باإلجـــراءات االحترازية.
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ال تقل إين أتممت الوصايا ولم أجد الرب؛ ألن من يبحث عنه حبق جيد سالًما. )القديس مرقس انلاسك(

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون يوم الجمعـــة ٢١ مايو ٢٠٢١م، عدًدا من 

كالتالي:  الزائرين، 

وقد استقبل قداسته أيًضا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية عدًدا من الزائرين كالتالي:

ونيافة األنبا تكال وجممع كهنة دشنا
كما اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة يومي الخميس 27 والجمعة 28 مايو 2021م، نيافة األنبا تكا أســـقف إيبارشـــية دشـــنا، 
بمحافظـــة قنـــا، وبرفقتـــه مجموعـــة مـــن اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية على دفعتين وجـــرى الترتيب لعقد هذا اللقاء الرعوي لكهنة اإليبارشـــية على دفعتين، كإجراء احترازي 
لتقليـــل العـــدد بســـبب ظـــروف فيـــروس كورونـــا المســـتجد. ألقـــى قداســـة البابـــا عليهم كلمة روحية مناســـبة، ثم اســـتمع ألســـئلتهم وأجـــاب عليها، وفي ختـــام اللقاء قدم 

لهـــم بعـــض الهدايا وتم التقـــاط صور تذكارية. 

+ نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة 
الحديـــد بالقاهـــرة، حيث عرض على قداســـته بعـــض األمور الخاصة بالخدمة 

في قطاع شـــرق الســـكة. 
+ الراهـــب القمـــص بســـنتي األنبـــا بيشـــوي أحـــد كهنـــة كنيســـة الرســـولين 
بطـــرس وبولـــس بالعاصمـــة القطريـــة الدوحة. وناقش قداســـة البابا معه خال 
اللقـــاء بعـــض األمور الرعوية الخاصة بخدمة أبناء الكنيســـة المقيمين هناك. 

يوم األربعاء ٢6 مايو ٢٠٢١م 

+ القمـــص بـــوال عطيـــة كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار مينا بالفيـــوم والمدرس 
بالكليـــات اإلكليريكيـــة، الـــذي عـــرض علـــى قداســـته بعـــض اإلصـــدارات التي 
ســـبق أن أصدرها كثمرة لرســـالتي الماجســـتير والدكتوراه اللتين حصل عليهما 

الفتـــرة الماضية. 

يوم الجمعة ٢٨ مايو ٢٠٢١م 

+ كهنة ومجلس كنيسة السيدة العذراء والقديس األنبا رويس بالكاتدرائية 
المرقسية، حيث قدموا التهنئة لقداسته بعيد القيامة المجيد. 

+ الراهـــب القمـــص تناغـــو األنبـــا بيشـــوي كاهـــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة 
ميخائيـــل بمدينـــة صالـــة فـــي ســـلطنة عمـــان، حيـــث عـــرض علـــى قداســـته 

بعـــض أمـــور الخدمـــة الرعويـــة الخاصـــة بالكنيســـة فـــي ســـلطنة عمـــان. 

+ الراهـــب القـــس إقاديـــوس المقـــاري أحـــد كهنتنـــا فـــي مدينـــة هامبـــورج 
بألمانيـــا. واســـتعرض قداســـة البابـــا معـــه خـــال اللقاء ظـــروف الخدمة هناك. 

يوم السبت ٢٩ مايو ٢٠٢١م 
+ نيافة األنبا إســـطفانوس، أســـقف ببا والفشـــن والنائب البابوي إليبارشـــية 
بنـــي مـــزار وتوابعهـــا، حيث عرض على قداســـته تقريًرا مفصًا عن إيبارشـــية 
بنـــي مـــزار وناقشـــه قداســـة البابـــا فـــي بعـــض النقاط الـــواردة بالتقريـــر، وطلب 
مـــن نيافتـــه االســـتمرار فـــي متابعـــة العمل الرعـــوي )الروحـــي واإلداري( بكافة 

قطاعات اإليبارشـــية. 
يوم األحد 3٠ مايو ٢٠٢١م 

+ نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف إيبارشـــية الزقازيـــق ومنيـــا القمح، حيث 
عـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا أثنـــاء اللقـــاء، بعـــض األمـــور الخاصـــة 

بالخدمـــة الرعويـــة باإليبارشـــية. 

ويلتيق طلبة بكالوريوس اإللكرييكية باألنبا رويس - القاهرة

التقـــى قداســـة البابـــا، يـــوم األربعـــاء 2٦ مايـــو 
اإلكليريكيـــة  الكليـــة  بكالوريـــوس  بطلبـــة  2021م، 
القســـم النهـــاري، حيـــث ألقـــى قداســـته عليهـــم كلمـــة 
بعنـــوان »ُكـــْن َأِميًنـــا ِإَلـــى اْلَمـــْوِت َفَســـُأْعِطيَك ِإْكِليَل 
اْلَحَيـــاِة«، أشـــار فيهـــا إلـــى أهمية األمانـــة في حياة 

القلـــب وأهميـــة الســـلوك الخارجي كقـــدوة للمؤمنين. 
حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبا ميخائيل األســـقف العام 
ووكيـــل  والوايلـــي  القبـــة  حدائـــق  قطـــاع  لكنائـــس 
المشـــرف  المحرقـــي  بنياميـــن  والقمـــص  الكليـــة، 

عليها.  الروحـــي 

اإلكليريكي. واســـتمع قداســـته إلـــى كلمات الطاب 
التـــي عبـــروا فيهـــا عـــن امتنانهم وشـــكرهم لما قدمه 
أثنـــاء  فائقـــة  وأبـــوة  ورعايـــة  اهتمـــام  مـــن  قداســـته 
ســـنوات تواجدهم بالكلية، كما أجاب قداســـته على 
أســـئلتهم. وفي نهاية اللقاء أكد قداســـته على نقاوة 

ON قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع قناة
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم األحـــد 30 مايـــو 
2021م، كلمـــة عبـــر قنـــاة ON إحـــدى قنـــوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات 
اإلعاميـــة المالكـــة لقنـــوات )ONTV – CBC – الحيـــاة – DMC(، وذلـــك 
فـــي إطـــار برنامـــج »عظـــة األحـــد«. وقـــدم قداســـته التهنئـــة في بدايـــة العظة، 
بمناســـبة عيـــد القيامـــة المجيـــد، مشـــيًرا إلى أن هـــذا العيد يمتد لخمســـين يوًما 

تعـــد فتـــرة كنســـية مميزة ألنها تبدأ بعبد القيامـــة وتختتم بعيد العنصرة، وتناول 
قداســـة البابـــا فـــي بدايـــة عظتـــه مـــا أطلـــق عليـــه »رحلة الخمســـين المقدســـة« 
وهـــي محطـــات تعليميـــة نعيشـــها في الكنيســـة من خـــال آحاد الخمســـين، ثم 
تحـــدث قداســـته عـــن أحـــد النـــور الـــذي يوافق االحتفـــال به اليـــوم، وأهمية نور 

المســـيح الـــذي يهـــزم الظلمـــة في حياة اإلنســـان. 



لة الكرازة - 4 يونيو ٨2021 مج

Zoom اللجنة ادلائمة الجتماح بطاركة الكنائس األرثوذكسية الرشقية تلتيق عرب

بيان خبصوص أحداث منطقة وادي الريان

عقـــدت اللجنـــة الدائمـــة الجتمـــاع اآلبـــاء البطاركـــة األرثوذكس الشـــرقيين 
بالشـــرق األوســـط، اجتماًعا يوم االثنين 17 مايو 2021م، وذلك من خال 
برنامـــج zoom عبـــر شـــبكة اإلنترنت. شـــارك في االجتمـــاع صاحبا النيافة: 
األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام 
لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألســـتاذ جرجس صالح ســـكرتير اللجنة عن 
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. وعن الكنيســـة الســـريانية األرثوذكسية، شارك 
صاحبـــا النيافـــة: مـــار ثاؤفيلـــس جـــورج صليبا مطـــران جبل لبنـــان، والمطران 
مـــار أقليمـــس دانيـــال كوريـــه مطـــران بيـــروت. بينما مثـــل الكنيســـة األرمينية، 

بناًءا على توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني يتم تشكيل لجنة من األسماء التالية:
2- نيافة األنبا دانيال أسقف ورئيس دير األنبا بوال بالبحر األحمر.     1- نيافة األنبا أبرآم مطران الفيوم وتوابعها.   

4- المهندس أيوب عدلي أيوب.      3- المهندس كامل ميشيل.     
وذلك لمتابعة تداعيات موضوع وادي الريان القانونية، واإلجراءات الازمة لحفظ سام الجميع. على أن تتم موافاتنا بالنتائج تباًعا.

األربعاء 2 يونيو 2021م - 25 بشنس 1737ش

قامـــت قـــوات الشـــرطة اليـــوم األحـــد 30 مايـــو 2021م، بالتوجـــه إلـــى 
منطقـــة القديـــس مكاريـــوس الســـكندري فـــي وادي الريـــان، لتنفيذ قـــرار هيئة 
المحميـــات الطبيعيـــة، باســـتعادة جـــزء مـــن األرض التـــي يســـتغلها ســـاكنو 
المنطقـــة ومســـاحته 1000 فـــدان، وهـــو الجـــزء المبـــرم بشـــأنه عقـــد »حـــق 
انتفـــاع« مـــع وزارة البيئـــة، وذلك نتيجة عدم تســـديد المقابـــل المالي المتفق 
عليـــه منـــذ عـــام 2017م وحتى اآلن، مع إزالة التعديات اإلنشـــائية الواقعة 

علـــى األرض. 
ونود توضيح النقاط التالية:

+ ُعِقـــد اتفـــاق رســـمي بيـــن الكنيســـة ووزارة البيئـــة في شـــهر أغســـطس 
2017، منـــح هـــذا االتفـــاق ســـاكني المنطقـــة حـــق اســـتغال األرض التي 
يســـكنون فيهـــا كالتالـــي: منطقة لممارســـة النشـــاط الديني واإلعاشـــة، وهذه 
المنطقـــة لـــم تدخـــل في أحداث اليوم، ومنطقة أخرى )1000 فدان( بنظام 
حـــق االنتفـــاع )حيـــث ال يمكـــن تملك هذه األرض لكونهـــا محمية طبيعية( 

وذلك لممارســـة نشـــاط زراعـــي اقتصادي. 
األربـــع  الســـنوات  خـــال  مخاطبـــات  عـــدة  البيئـــة  وزارة  أرســـلت   +
الماضيـــة، تطالـــب فيهـــا بضـــرورة دفـــع المســـتحقات المتأخـــرة، كان آخـــر 

بـــدون جـــدوى.  يـــوم 9 أبريـــل 2020م، ولكـــن  هـــذه المخاطبـــات 
+ قامـــت د. إينـــاس أبـــو طالـــب الرئيـــس التنفيـــذي لجهاز شـــئون البيئة 
بزيـــارة األرض موضـــوع المشـــكلة يـــوم 17 أغســـطس 2020م بنـــاًء علـــى 

صاحبـــا النيافـــة: المطـــران ســـيبوه سركســـيان مطـــران طهران، والمطـــران مقار 
أشـــكوريان بكاثوليكوســـية األرمـــن األرثوذكس. 

تضمـــن جـــدول أعمـــال االجتماع مناقشـــة مـــا تم في الحوارات المســـكونية 
والكنيســـة  الكاثوليكيـــة،  والكنيســـة  البيزنطيـــة،  األرثوذكســـية  العائلـــة  مـــع 
اإلنجليكانيـــة. كمـــا نوقشـــت العاقـــات مـــع المجالـــس المســـكونية، مجلـــس 
الكنائـــس العالمـــي ومجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط. وفي ختـــام االجتماع تم 
االتفـــاق علـــى موعـــد االجتمـــاع المقبل لآلبـــاء بطاركة الكنائس األرثوذكســـية 

الشـــرقية الثـــاث.

طلـــب نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم والمشـــرف الحالي علـــى المنطقة، 
لمعاينـــة األوضـــاع علـــى الطبيعة. 

+ آخـــر مخاطبـــة مـــن وزارة البيئـــة جـــاءت يوم 21 مـــارس الماضي، 
تشـــير إلـــى ضـــرورة ســـداد قيمـــة المبالـــغ المســـتحقة مـــع اعتبـــار العقـــد 
كأن لـــم يكـــن وأنـــه ســـيتم اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات القانونيـــة وتحصيـــل 
قيمـــة المبالـــغ المســـتحقة عـــن اســـتغال األرض وفوائدهـــا حتـــى تاريـــخ 

اســـترجاعها بشـــكل رســـمي. 
+ حـــدث اليـــوم عنـــد مجـــيء األجهـــزة المعنيـــة بتنفيـــذ قـــرار اســـترداد 
األرض أن خـــرج إليهـــم بعـــض مـــن ســـاكني المنطقـــة الســـتطاع الوضع، 
وحدثـــت بعـــض المناوشـــات واالحتـــكاكات وتمكنـــت األجهـــزة مـــن تنفيـــذ 

القـــرار وإزالـــة كافـــة التعديـــات والمخالفـــات. 
+ لـــم نكـــن نتمنـــى أن تصـــل األمـــور إلـــى أحـــداث اليـــوم، ولكن كان 
تنفيـــذ القانـــون بعـــد اإلنـــذارات المتتاليـــة واجًبـــا، راجيـــن أن يســـود الهـــدوء 

المنطقة.  هـــذه 
مقرر اللجنة المجمعية لألديرة والرهبنة 

األنبا دانيال 
أسقف ورئيس دير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر 

األحد 30 مايو 2021م-22 بشنس 1737ش 

اسكب يا رب حمبتك يف قلوب عبيدك، فتضطرم فينا نار حبك حىت تلهينا عن أوجاع وآالم هذا الزمان. )الشيخ الروحاين(

إطالق النسخة اإلجنلزيية 
من موقع الكنيسة

أتيحـــت للمســـتخدمين، ابتـــداًء من يـــوم الثاثاء األول 
الموقـــع  مـــن  اإلنجليزيـــة  النســـخة  يونيـــو 2021م،  مـــن 
الرســـمي للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية علـــى اإلنترنت، 
وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض 
مصر. وأعلن قداســـة البابا تواضروس الثاني، في رســـالة 
مصـــورة باللغـــة اإلنجليزية، أن نســـخة الموقـــع المترجمة، 
التـــي ُأطِلقـــت، موّجهـــة لألجيـــال الجديدة وشـــباب األقباط 

فـــي البـــاد الناطقة باللغـــة اإلنجليزية. 

قداسة ابلابا ينيع بطريرك بيت كيليكيا 
لألرمن الاكثويلك

ننعـــي ببالـــغ الحـــزن أخانـــا غبطة البطريرك كريكور بدروس العشـــرين، بطريرك بيت 
كيليكيا لألرمن الكاثوليك. نعزي مجمع ســـينودس الكنيســـة األرمينية الكاثوليكية وشـــعبها 

فـــي كل مـــكان. ونصلـــي أن يمنـــح الـــرب نياًحا لروحه وعزاًء لكل شـــعبه وأحبائه. 
البابا تواضروس الثاني 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
الثاثاء 25 مايو 2021م-17 بشنس 1737ش 



رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم 
الثاثـــاء 25 مايـــو 2021م، نيافـــة األنبـــا 
ســـلوانس، أســـقف ورئيس دير القديس األنبا 
باخوميوس )الشـــايب( باألقصر، إثر إصابته 

بعـــدوى فيـــروس كورونا المســـتجد. 

مثلث الرمحات األنبا سلوانس يف سطور
ُوِلـــد بمحافظـــة قنـــا فـــي 1٦ فبرايـــر 194٦م، 
وتخـــرَّج فـــي كليـــة الصيدلـــة بجامعة أســـيوط عام 
1971م. ترّهـــب بديـــر القديس األنبا بيشـــوي في 
وادي النطـــرون يـــوم 22 مـــارس 1978م باســـم 
الراهـــب رويس األنبا بيشـــوي، ولمـــّدة طويلة كان 
مســـئواًل عـــن تســـليم القـــداس والطقـــوس الكنســـية 
لآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، حيـــث اســـتلم منـــه مئـــات 
اآلبـــاء الكهنـــة فـــي القاهـــرة واإلســـكندرية وعـــدد 
مـــن اإليبارشـــيات، وُعـــِرف عنـــه االلتـــزام الشـــديد 

الكنســـي.  بالطقس 
ـــا بيـــد مثلـــــــــــــث الرحمـــات  سيــــــــــم أســـقًفا عامًّ
البابـــا شـــنوده الثالـــث في 30 مايـــــــــــو 1999م، 
وُأســـِندت إليـــه مســـئولية كنائـــس قطـــاع مصـــر 
القديمـــة حيـــث خدم هنـــاك 11 عاًما، وبعد ذلك 
صـــار مســـئواًل عـــن كنائـــس قطـــاع عين شـــمس 

والمطريـــة لفتـــرة قصيرة.
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  جلــــــــــــــوس  وبعـــد 
الثانـــي، كّلفه باإلشـــراف على ديـــر القديس األنبا 
باخوميوس )الشـــايب( باألقصر، ثم قام بتجليسه 
نوفمبـــر   1٦ فـــي  الديـــر  علـــى  ورئيًســـا  أســـقًفا 
2013م، ليكـــون بهـــذا أول أســـقف ورئيس للدير 
فـــي العصـــر الحديـــث بعـــد إعـــادة إحيـــاء الحيـــاة 

الرهبانيـــة فيـــه.
وفـــي فتـــرة حبريته، قام نيافته بترميم الكنيســـة 
األثريـــة بالديـــر وأضـــاف مســـاحة لهـــا على نفس 

أّســـس عـــدة  الكنيســـــــــة، كمـــا  طـــراز 
كنائـــــــــس بالديــــــــــــر، ومجّمًعـــا الورش 
بعـــد  الديـــر  والحـــرف خـــارج منطقـــة 
أن كانـــت داخلـــه، ومبنـــى للقالـــي، 
وبيًتـــا للخلـــوة. كمـــا قـــام برســـامة 1٦ 

أًبـــا راهًبـــا.
وبهـــذا يكـــون قـــد رقـــد فـــي الـــرب 
عـــن عمـــر تجاوز 75 ســـنة، بعد أن 
قضـــى فـــي الرهبنـــة 43 ســـنة منهـــا 

22 ســـنة أســـقًفا.

نياحته
وفـــي أوائـــل شـــهر أبريـــل 2021 
ُأصيب نيافتـــــــــــــه بفيــــــــــروس كورونــــــا 
المستجـــــــــد، وتدهـــــــــــــــورت حالتـــــــــــــــــه 
الصحية، فتم نقله لمستشـــفى الراعي 
الصالـــح بســـمالوط يـــوم 15 أبريـــل، 
أن  إاّل  العـــاج،  تحـــت  ظـــل  حيـــث 
صحتـــه أخـــذت فـــي التدهـــور، حتـــى 
فاضـــت روحـــه الطاهرة يـــوم الثاثاء 

25 مايـــو 2021م.
وقبـــل نقـــل جثمانـــه لديـــره، صلـــى 
عليـــه نيافـــة األنبـــا بقنوتيـــوس مطران 
ســـمالوط، ثـــم تـــم نقل الجثمـــان للدير 
حيـــث تمـــت الصـــاة عليه في مســـاء 

اليـــوم ذاته. 
شـــارك فـــي الصلـــوات مـــن أحبار 

النيافـــة: األنبـــا يوســــــــاب  الكنيســـة، أصحــــــــــــاب 
األســـقف العام إليبارشية األقصر، واألنبا بيجول 
أســـقف ورئيـــس الديـــر المحرق، واألنبـــا إياريون 
أســـقف البحـــر األحمـــر، واألنبا فيلوباتير أســـقف 
العـــام  األســـقف  رويـــس  واألنبـــا  قرقـــاص،  أبـــو 

بآسيا. كمــــــــــــا شـــــــــــارك 
التجنيـــز  فـــي صلـــوات 
وفـــود رهبانية من أديرة 
والسريـــــــــان  المحــــــــــــرق 
والقديـــــــــــــــــــــس األنبــــــــــــــــا 
باخوميــــــــــــــوس بحاجـــر 
إدفــــــــــــــــــو والشـــهيد مار 
جرجـــــــــــــس بالرزيقـــــــات 

والقديـــس األنبـــا متـــاؤس الفاخـــوري بإســـنا، إلـــى 
إســـنا  األقصـــر،  إيبارشـــيات  مـــن  كهنـــة  جانـــب 
وأرمنت، قنا، دشـــنا، نجع حمادي، أبو قرقاص. 
وحضـــر الصـــاة نيافـــة األنبـــا عمانوئيـــل مطران 

األقبـــاط الكاثوليـــك باألقصـــر وطيبـــة. 

ونىع قداسة ابلابا األب األسقف اجلليل املتنيح، وجاء يف نيع قداسته:
قداســـة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية يودعون إلى 
الســـماء مثلث الرحمات األب المبارك والحبر الجليل األنبا ســـلوانس، أســـقف ورئيس دير القديس 
األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، ذاكرين لـــه خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأســـقف عام 
ثـــم رئاســـته لديـــر الشـــايب، والتـــي جاهـــد خالهـــا الجهـــاد الحســـن، حتى أكمل ســـعيه بـــكل إخاص 
وأمانـــة، عالميـــن وواثقيـــن أن سيســـمع الصـــوت اإللهي القائـــل: »ُكْنَت َأِميًنا ِفي اْلَقِليـــِل َفُأِقيُمَك َعَلى 

اْلَكِثيـــِر. ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َســـيِِّدَك« )مت21:25(. 
خالص العزاء لمجمع رهبان الدير العامر ولكل أبنائه ومحبيه. 
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ليس بقليل أن نوم الرايع يفرح اذلئاب. )مار إفرام الرسياين(

نحتفـــل أيهـــا األحبـــاء فـــي هـــذا الصبـــاح المبـــارك 
بأحـــد األعيـــاد الســـيدية الثابتـــة التاريـــخ )24 بشـــنس 
الموافق 1 يونيو(، تذكار دخول الســـيد المســـيح أرض 
مصـــر. وهـــذا االحتفـــال قديـــم فـــي الزمن بقدم الكنيســـة 
القبطيـــة، ونحتفـــل بـــه ألنـــه علـــى هـــذه األرض ُوِلـــدت 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية وهـــي واحـــدة مـــن أقـــدم 
كنائـــس العالم، فكرســـي اإلســـكندرية هو أحد الكراســـي 
الرســـولية األولـــى فـــي تأســـيس المســـيحية عبـــر العالـــم 
كله، فبعد أورشـــليم جاءت اإلسكندرية وأنطاكية وروما 
ثـــم القســـطنطينية، وفـــي التاريـــخ المصـــري المســـيحي 
نحتفـــل بهـــذا العيـــد ولـــه جوانـــب كثيـــرة ونتحـــدث عـــن 

ثاثـــة جوانب.  
١- الجانـــب التاريخـــي: هـــذا الحـــدث التاريخـــي 
وقـــع بيـــن نقطتين هامتيـــن في التاريـــخ، النقطة األولى 
كانت قبل الحدث بحوالي 700 عام وهي نبوة إشعياء 
النبـــي فـــي أصحـــاح 19 حيـــن قـــال: »ُمَبـــاَرٌك َشـــْعِبي 
ِمْصـــُر« )إش19: 25(، ولكنـــه قـــال فـــي تلـــك النبـــوة 
»ِفـــي ذِلـــَك اْلَيـــْوِم َيُكـــوُن َمْذَبـــٌح ِللـــرَّبِّ ِفـــي َوَســـِط َأْرِض 
ِمْصـــَر، َوَعُمـــوٌد ِللـــرَّبِّ ِعْنـــَد ُتْخِمَهـــا« )إش19:19(. 
فهـــذا المذبـــح الـــذي تأســـس فـــي وســـط أرض مصـــر 
وصـــار ديـــر الســـيدة العـــذراء الشـــهير بـ«المحرق« في 
أســـيوط، وعمـــود عند تخومهـــا وهو القديس مار مرقس 
الرســـول ألننـــا نقـــول عـــن اآلبـــاء الرســـل أنهـــم أعمـــدة 
الكنيســـة، وهـــذا العمـــود الـــذي أتى من الحـــدود الغربية 
لمصـــر حيـــث مســـقط رأســـه فـــي ليبيا، أتـــى إلى مصر 
وبشـــرها باإليمـــان المســـيحي.. فهـــذا الحـــدث )دخـــول 
نقطتيـــن،  بيـــن  التاريـــخ  فـــي  يقـــع  المقدســـة(  العائلـــة 
نقطـــة ســـابقة بــــ700 عـــام وهـــي نبـــوة إشـــعياء النبـــي، 
المقدســـة بحوالـــي  العائلـــة  بعـــد زيـــارة  ونقطـــة الحقـــة 
50 ســـنة وهـــي كـــرازة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول، 
تأسســـت  والكـــرازة(  والزيـــارة  )النبـــوة  الثـــاث  وبهـــذه 
كنيســـتنا القبطيـــة، وهـــذا امتيـــاز تنفـــرد به الكنيســـة في 
كل تاريـــخ الكنائـــس المســـيحية علـــى مســـتوى العالـــم، 
فـــا توجـــد كنيســـة تأسســـت بهـــذه الثـــاث: النبـــوة فـــي 
العهـــد القديـــم، وزيـــارة العائلة المقدســـة فـــي بداية العهد 
الجديـــد، ثـــم كـــرازة القديـــس مـــار مرقـــس فـــي منتصـــف 
وهـــذا  عـــام ٦8م.  واستشـــهد  الميـــادي  األول  القـــرن 
هـــو الجانـــب التاريخـــي، وهـــذا فخـــر وامتيـــاز لكنيســـتنا 
وأرضنـــا وتاريخنـــا، ونحـــن نعيـــش فـــي تاريـــخ الكنيســـة 
مـــن خـــال السنكســـار ونقرأ الحـــدث الثابت في التاريخ 

24 بشـــنس.  
تكـــن  لـــم  الرحلـــة  الجغرافـــي: هـــذه  الجانـــب   -٢
فـــي مـــكان واحـــد، فعندمـــا دخلـــت العائلة المقدســـة من 
الحـــدود الشـــرقية ناحيـــة الفرما، ثم الدخـــول إلى منطقة 
الدلتـــا بجـــوار فـــرع دميـــاط، ثـــم فـــرع رشـــيد فـــي وســـط 
الدلتـــا، إلـــى منطقة وادي النطرون، إلى منطقة القاهرة 
القديمـــة، وامتـــداًدا مـــن المعادي إلـــى الصعيد في باد 
كثيـــرة مـــن خـــال الطريق البحري أو البري، واســـتقرت 
فـــي ديـــر المحـــرق فـــي جبـــل قســـقام حوالـــي ٦ أشـــهر. 
هـــذا هـــو الجانب الجغرافي، وكأن الســـيد المســـيح كان 

٢- اهـــرب مـــن الخطية: بكل أشـــكالها.. الخطية 
تتســـّلل إلـــى اإلنســـان دون أن يـــدري، يمكـــن أن يكـــون 
اإلنســـان ســـائًرا فـــي مخافـــة هللا والخطيـــة تتســـلل إليـــه، 
أخطـــر خطيـــة تصيب اإلنســـان الســـائر فـــي طريق هللا 
هـــي خطيـــة الذات التي ُتشـــِعر اإلنســـان أنـــه األفضل، 
وهـــذه هـــي الخطيـــة التـــي أوقعت هيـــرودس حيث كان 
يظـــن أنـــه لن يموت. اهرب أيهـــا الحبيب من الخطية، 
مـــن  لذلـــك  الخطايـــا،  أنـــواع  أخطـــر  الذاتيـــة  الخطايـــا 
ترتيبـــات الكنيســـة أنهـــا جعلـــت ســـر التوبـــة واالعتراف 
ليضبـــط البوصلـــة الروحيـــة لإلنســـان. الخطيـــة تجعـــل 
اإلنســـان يبعـــد عن مســـاره الروحي ثم تطرحـــه خارًجا، 
والخطيـــة كل قتاهـــا أقويـــاء. دائًمـــا تشـــغلنا الخطايـــا 
الكبيـــرة، لكـــن األصعـــب هـــي الخطايـــا الصغيـــرة، ألن 
الخطايـــا الصغيـــرة تربـــط اإلنســـان بخطايـــا أكبـــر »َلُهْم 
َتَها« )2تي3: 5(.  ُصـــوَرُة التَّْقـــَوى، َولِكنَُّهْم ُمْنِكـــُروَن ُقوَّ
لذلك اهرب من الشـــر كما فعل الســـيد المسيح، واهرب 
مـــن الخطيـــة بكل صورها. ومن التعاليم الديرية »ليس 
أفضـــل باإلنســـان مـــن أن يرجـــع بالمامـــة علـــى نفســـه 
فـــي كل شـــيء«، بدايـــة التوبـــة أن يلوم اإلنســـان نفســـه 
ويعيـــش حيـــاة جديـــدة ألن التوبـــة هـــي تغيير المســـار. 

اهـــرب مـــن الشـــر والخطية.  
3- اهـــرب مـــن الغضـــب: »لـــو أقـــام الغضـــوب 
غضـــب  هللا«..  أمـــام  مقبـــواًل  فليـــس  ميًتـــا  إنســـاًنا 
هيـــرودس جعلـــه يقتـــل كل األطفـــال، الغضـــب أعمـــاه 
عـــن نتائـــج هـــذا الشـــر. اهـــرب من الغضـــب. الغضب 
فعـــل إنســـاني يمكـــن أن يوقـــع باإلنســـان فـــي أشـــياء ال 
يمكـــن إصاحهـــا. اقنـــع نفســـك أن الغضـــب ال يصنـــع 
حـــًا وال يقـــدم إجابـــة. وعندما تكلم الســـيد المســـيح كنز 
ـــي َوِديـــٌع َوُمَتَواِضُع  ـــي، أَلنِّ الفضائـــل قـــال: »َتَعلَُّمـــوا ِمنِّ
اْلَقْلـــِب« )مـــت11: 29(. ليكـــن اإلنســـان بطيًئـــا فـــي 
الغضـــب... انتبـــه لحياتـــك، علِّـــم نفســـك أن تخـــرج من 

الغضـــب واالنفعـــال. 
الخاصـــة يـــا إخوتي ونحـــن نحتفل بفرح هذا العيد 
ونحـــن فـــي أيـــام الخمســـين المقدســـة، نذكـــره تاريخيًّـــا 
ونشـــكر هللا علـــى هـــذه النعمـــة الكبيـــرة. نذكـــره جغرافيًّا 
ونشـــكر هللا أننـــا فـــي بادنـــا وأننـــا فـــي أرض مصـــر. 

نذكـــره روحيًّـــا فـــي حياتنـــا اليومية.  
يتـــم هـــذا  هللا اختصنـــا وأعطانـــا هـــذه النعمـــة أن 
الحـــدث علـــى أرض بادنـــا، ونعيشـــه ونفرح به، ونحن 
اليـــوم موجـــودون فـــي محطة من محطاتـــه الهامة، هذا 
يجعـــل اإلنســـان يفكـــر فـــي مقـــدار النعمة الكبيـــرة التي 
يعطيهـــا هللا لنـــا. نحـــن اليـــوم فرحيـــن في هذه الكنيســـة 
المقدســـة وهـــذه المنطقـــة بـــكل أديرتها المقدســـة واآلباء 
األســـاقفة واآلبـــاء المطارنـــة واآلبـــاء الكهنـــة واألمهـــات 
الراهبـــات ووجودنـــا فـــي هـــذا المـــكان وفـــي هـــذا العيـــد 
مـــع نيافـــة األنبـــا يوليـــوس كلنـــا نفرح، وهـــذا العيد ثابت 
ويكـــون فـــي وســـط الســـنة ويكـــون ســـبب فـــرح ونعمـــة 
وبركـــة لنـــا كلنـــا، ويجـــب أن نذكـــره من ســـنة إلى ســـنة 
وأن بادنـــا تشـــرفت بهـــذه النعـــم العظيم وبوجود الســـيد 
المســـيح وأمـــه والقديـــس يوســـف النجـــار علـــى أرضها، 
ومـــن هـــذا الحـــدث الجميل حياتنـــا تتهلل وتفـــرح بادنا 
وأرضنـــا بوجـــود المســـيح فـــي بادنـــا، بـــا شـــك هـــي 
بـــركات متفاضلـــة فـــي حياتنـــا كلنـــا، يباركنـــا مســـيحنا 

بـــكل بركـــة روحيـــة ويعطينـــا أن نفـــرح علـــى الـــدوام.  
إللهنـــــــــــا كـــــــــــل مجـــــــــــد وكرامـــــــــــــة مـــن اآلن وإلـــى 

األبـــد. آمين. 

يقصـــده. ونمـــا الســـيد المســـيح حوالـــي ثـــاث ســـنوات 
علـــى أرض مصـــر، وطاف في بادها من ســـيناء إلى 
الوجـــه البحـــري إلى القاهرة ثم إلى الصعيد، وكأنه أراد 
أن يبـــارك هذه البـــاد والطرقات والتراب والنهر والزرع 
والهـــواء، وكأنـــه أراد أن يشـــمل مصـــر ببركـــة خاصـــة، 
وهذه البركة من خال مســـار العائلة المقدســـة. ونحن 
نحتفـــل بهـــذا العيـــد منـــذ القـــرن األول الميـــادي، ورّتبه 

اآلبـــاء من القـــرون األولى. 
وفـــي الزمـــن األخيـــر بـــدأت مصـــر بـــكل أجهزتهـــا 
تهتـــم بالمســـار وتنتبـــه إلـــى أهميتـــه، وأن هـــذا المســـار 
يمّيـــز مصـــر كبـــاد ووطـــن وحضـــارة، والتاريـــخ بـــكل 
هـــذه المواضـــع األثريـــة. وعندما زارت القديســـة هيانة 
هـــذه المناطـــق وبنـــت كنائـــس ومواضـــع مقدســـة فـــي 
محطـــات الرحلـــة، ونحـــن اليـــوم فـــي القـــرن الــــ21 نقدم 
هـــذا المســـار، والدولـــة بـــكل أجهزتهـــا وبقيـــادة الســـيد 
الرئيـــس وكل الســـادة الـــوزراء تقوم بإظهـــار هذا العمل 
وهـــذا التاريـــخ لـــكل العالـــم لكـــي مـــا يأتـــي ويتبـــارك به، 
وتقـــدم مصـــر نفســـها للعالـــم مـــن خـــال هـــذا المســـار 

المقـــدس، وهـــذا هـــو الجانـــب الجغرافـــي.  
3- الجانـــب الروحـــي: والجانـــب الروحـــي يهمنـــا 
التاريخـــي والجغرافـــي  بصـــورة خاصـــة، ألن الجانـــب 
أمـــور عامـــة حدثـــت فـــي التاريـــخ، ونحـــن نعلـــم أن هللا 
ســـيد وضابـــط التاريـــخ، فـــكل األمـــور تتـــم مـــن خـــال 
ترتيـــب هللا وهـــو ضابـــط الـــكل. الجانـــب الروحي الذي 
يجب أن نســـتفيد به ألنفســـنا، هذا الحدث هو الهروب 
مـــن وجـــه الشـــر، هـــروب من هيـــرودس العنيـــف الذي 
قـــّرر فـــي غضـــب أن يقتـــل كل األطفـــال مـــن عمـــر 
ســـنتين إلـــى مـــا دون، ليموت وســـطهم الملـــك الُمنتَظر 
ملـــك إســـرائيل الـــذي هـــو ربنـــا يســـوع المســـيح، وكان 
الســـيد المســـيح يســـتطيع أن يواجـــه هـــذا الشـــر، ولكـــن 
الكتاب المقدس قدم لنا هذا الحدث وســـجله واحتفظت 
بـــه الكنيســـة لتعّلـــم اإلنســـان مبدًأ من المبـــادئ الروحية 
وهـــو الهروب »اْهُرْب ِلَحَياِتَك«، وهذه إحدى الوصايا.

ِممَّ نهرب؟
هنـــاك  الشـــر:  وأهـــل  الشـــر  مـــن  اهـــرب   -١
أشـــخاص ســـمحوا ألنفســـهم أن يكونوا أشـــراًرا وعاشـــوا 
فـــي الشـــر، ونصلـــي فـــي صاة الشـــكر:« كل حســـد، 
وكل تجربـــة، وكل فعـــل الشـــيطان، ومؤامـــرات النـــاس 
األشـــرار، وقيـــام األعـــداء الخفييـــن والظاهريـــن انزعها 
عنـــا«. الشـــر موجـــود فـــي العالـــم، اهـــرب مـــن الشـــر، 
والهـــروب هنـــا قـــوة وحكمـــة واختيـــار هـــام لإلنســـان. 
اهـــرب مـــن الشـــر بكل صوره الظاهـــرة وغير الظاهرة، 
الشـــرور.  إلـــى  يميلـــون  الذيـــن  النـــاس  مـــن  واهـــرب 
ال تقـــف أمـــام الشـــر، اهـــرب، وهـــذا مـــا فعلـــه الســـيد 
نســـميه  الـــذي  النجـــار،  يوســـف  والقديـــس  المســـيح 
»حارس ســـر التجســـد«، أخذ العائلة المقدســـة حســـب 
ـــُه َواْهـــُرْب ِإَلى  ِبـــيَّ َوُأمَّ وصيـــة المـــاك »ُقـــْم َوُخـــِذ الصَّ
ِمْصـــَر« )مـــت2: 13(، لتصيـــر مصـــر رمـــًزا لألمان 

والســـام واالحتضـــان.  
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لكما اقرتبنا من نهاية األيام، تكرث العقالنية واملادية وتقل الروحانية. )القديس األنبا أنطونيوس(

رسامة قمامصة بدير األنبا أنطونيوس بالقدس

نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، مطـــران الكرســـي األورشـــليمى والشـــرق  قـــام 
األدنـــى، يـــوم الســـبت 8 مايـــو 2021م، بديـــر األنبـــا أنطونيـــوس العامـــر 
الديـــر، وأحـــد كهنـــة  بالقـــدس، برســـامة أربعـــة مـــن اآلبـــاء الرهبـــان كهنـــة 
األورشـــليمي،  حنانيـــا  القمـــص  الراهـــب   )1( وهـــم:  قمامصـــة،  اإليبارشـــية 
)2( الراهـــب القمـــص عزاريـــا األورشـــليمي، )3( الراهـــب القمـــص ميصائيـــل 
األورشـــليمي، )4( الراهب القمص باخوم األورشـــليمي، )5( القمص بيشـــوي 
ذكـــي. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنطونيوس، واآلبـــاء القمامصـــة الجدد، 

ومجمـــع رهبـــان وكهنـــة إيبارشـــية الكرســـي األورشـــليمي.

سيامة اكهن جديد 
وتدشني كنائس بإيبارشية جنوب أفريقيا

قـــام نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس مطـــران جنـــوب أفريقيـــا، يـــوم 1٦ 
مايـــو  2021م، بزيـــارة لمنطقـــة زولـــو النـــد بطائرة داخلية، حيـــث قام نيافته 
بســـيامة كاهـــن جديـــد باســـم القـــس رافائيل امباتـــا لخدمة منطقة ماشـــاباتيني، 
ليصبح ســـادس كاهن لنا في هذه المنطقة. ورســـم نيافته أيًضا 14 شماًســـا 
لخدمـــة الكنيســـة. كمـــا قام نيافته بتدشـــين مذبح كنيســـتنا الجديـــدة هناك على 
اســـم القديـــس العظيـــم األنبـــا أنطونيـــوس. ثم انتقـــل نيافته لبلـــدة نكواني حيث 
دشـــن مذبح الكنيســـة على اســـم األنبا موسى القوي والقديسة مريم المصرية، 
وأخيـــًرا قـــام نيافته بوضع حجر األســـاس لكنيســـة جديدة فـــي بلدة بيجوم تيتو 
علـــى اســـم الشـــهيد العظيـــم مار جرجـــس لتصبح بذلك خامس كنيســـة قبطية 

فـــي هـــذه المحافظة فقط .
وهنـــاك خطـــة مســـتقبلية بنعمـــة هللا  لتدريـــب خـــدام جـــدد فـــي ديـــر مـــار 
مرقـــس واألنبـــا صموئيـــل لخدمـــة المنطقـــة حيـــث من المتوقع انتشـــار أوســـع 
للخدمـــة وبنـــاء كنائـــس أكثـــر، وجـــاري إرســـال أحد اآلبـــاء الرهبان لإلشـــراف 

علـــى الخدمـــة هناك. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا أنطونيوس مرقـــس، والقس رافائيل، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية وشعبها

سفري االحتاد األورويب يزور ادلير األبيض

اســـتقبل نيافة األنبا أولوجيوس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا شـــنوده 
بالجبل الغربي في ســـوهاج )الدير األبيض(، الســـيد كريســـتيان برجر ســـفير 
االتحـــاد األوروبـــي في مصر وحرمه الســـيدة ماريلينـــا برجر، حيث صحبهما 

نيافتـــه فـــي جولة بآثار الدير وإنشـــاءاته الحديثة. 

 حمافظ اإلسماعيلية يزور دير العذراء 
ومار يوحنا بالفرما

اســـتقبل ديـــر الســـيدة العـــذراء والقديـــس مار يوحنـــا الحبيب ببريـــة الفرما، 
يـــوم الســـبت 22 مايـــو 2021م، اللـــواء شـــريف فهمي محافظ اإلســـماعيلية، 
وبرفقتـــه المهنـــدس مدحـــت عباس رئيـــس مجلس مدينة القصاصين، والســـيد 
محمـــد عبـــد المنعـــم نائـــب رئيـــس مجلـــس المدينـــة. اســـتقبل الوفـــد الراهـــب 
القمـــص أبوللـــو األنطونـــي وكيل الدير، بالنيابة عن نيافة األنبا مقار أســـقف 
الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان والمشـــرف علـــى الديـــر، حيـــث صحبهم في 

جولـــة لمعالـــم الدير. 

مؤتمر لشباب األقباط يف أملانيا

يـــوم الجمعـــة 21 مايـــو 2021م،  ألمانيـــا،  إيبارشـــية شـــمالي  أطلقـــت 
مؤتمًرا للشـــباب القبطي في برلين بدير الســـيدة العذراء والقديس موريس في 
هوكســـتر، بحضـــور نيافـــة األنبا دميان أســـقف ورئيس الديـــر والكنائس التي 
حولـــه. وقـــد حاضـــر في المؤتمر، الذي اســـتمرت فعالياته حتـــى يوم االثنين 
24 مايـــو 2021م، صاحبـــا النيافـــة األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع وســـط القاهـــرة، واألنبـــا أباكير أســـقف الدول اإلســـكندنافية، عبر تقنية 

الفيديـــو كونفرانس. 
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نيافة األنبا مقار يدشن كنيسة 
املالك واألنبا أبرآم بقرية روزة يف الرشقية

دشـــن نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية ومدينـــة العاشـــر مـــن 
رمضـــان، مذابـــح وحامل أيقونات وأيقونات كنيســـة رئيـــس المائكة ميخائيل 
والقديـــس األنبـــا أبـــرآم بقريـــة روزة بمدينـــة أوالد صقـــر بمحافظـــة الشـــرقية، 
وبعدهـــا صلـــى نيافتـــه القـــداس اإللهـــي وألقـــى عظـــة بعنـــوان »كلنـــا صرنـــا 

أصدقـــاء العريـــس« وهنـــأ شـــعب الكنيســـة بالتدشـــين. 

رشاء كنيسة خلدمة اجلايلة القبطية يف رانس

وقـــع نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمالي فرنســـا، عقـــًدا ابتدائيًّـــا 
لشـــراء كنيســـة جديـــدة باســـم القديســـين بطـــرس وبولـــس فـــي مدينـــة رانـــس 
بشـــمالي فرنســـا، مـــع رئيـــس أســـاقفة الكنيســـة الكاثوليكيـــة في رانـــس، لخدمة 
الجاليـــة القبطيـــة هنـــاك. جـــاء ذلـــك بعد أن صلـــى نيافة األنبا مـــارك القداس 

اإللهـــي بالكنيســـة الجديـــدة. 

 نيافة األنبا فيلوباتري يلتيق مع خدام 
املوهوبني وخدام ذوي القدرات اخلاصة بأيب قرقاص

التقـــى نيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبوقرقاص مســـاء يـــوم الثاثاء 18 
مايـــو 2021م، بخـــدام وخادمـــات خدمـــة الموهوبيـــن باإليبارشـــية، وذلـــك في 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالفكريـــة، حضـــر اللقـــاء القـــس أبـــرآم نجيب مســـئول 
الخدمـــة إلـــى جانـــب فريـــق الخدمـــة المكـــون مـــن 25 خادًمـــا وخادمـــة. كان 
نيافتـــه قـــد عقـــد اجتماًعـــا فـــي وقـــٍت ســـابٍق مـــن شـــهر مايـــو مـــع مجموعـــة 
مـــن خـــدام ومخدومـــي ضعـــاف الســـمع. بحضـــور مســـئول الخدمـــة القـــس 
أنطونيـــوس يوســـف، حيـــث تـــم االتفـــاق علـــى أن تمتـــد هـــذه الخدمـــة لتشـــمل 

جميـــع أبنـــاء اإليبارشـــية. 

ندوة للتوعية بأخطار كورونا 
وأهمية تليق اللقاح باملقر ابلابوي

نظـــم المكتـــب البابوي للمشـــروعات بالتعاون مـــع المجلس القومي للمرأة، 
فـــرع القاهـــرة، يـــوم الثاثاء األول مـــن يونيو 2021م، ندوة توعوية في المقر 
البابـــوي بالقاهـــرة، للســـيدات في ســـبل الوقايـــة من فيروس كورونا المســـتجد. 
وكيفيـــة حمايـــة أنفســـهن مـــن انتقال العـــدوى لهن وألســـرهن. وتضمنت الندوة 
التي شاركت فيها 45 سيدة، التوعية بأهمية تلقي اللقاح، وطريقة التسجيل 
اإللكترونـــي علـــى موقـــع وزارة الصحـــة بهـــذا الخصـــوص. وفي نهايـــة الندوة 
تمت اإلجابة على أســـئلة واستفســـارات المشـــاركات، الاتي أبدين رغبة في 
التســـجيل لتلقـــي اللقـــاح وجرت إنجاز عملية تســـجيلهن. تأتـــي هذه الندوة في 
إطـــار حـــرص الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية علـــى دعـــم جهـــود الدولـــة في 

مواجهـــة جائحة كورونا. 

الراهب القمص مرقس األنبا بيشوي
رقـــد فـــي الـــرب ظهـــر يـــوم الجمعـــة 28 مايـــو 2021م، الراهب القمص 
مرقـــس األنبـــا بيشـــوي، بعد صـــراع قصير مع المـــرض، عن عمـــر تجاوز 
73 ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة قرابـــة 45 ســـنة. ُولد يوم 28 
مـــارس 1948م، وحصـــل علـــى بكالوريـــوس الفنـــون الجميلـــة قســـم العمـــارة 
فـــي بدايـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي. ترّهـــب فـــي دير القديـــس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون يـــوم ٦ أكتوبـــر 197٦م، وترّهـــب معـــه نيافة األنبا 
مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة. ســـيم قًســـا يـــوم ٦ ينايـــر عـــام 1978م، ونال 
رتبـــة القمصيـــة يـــوم 30 ينايـــر مـــن عـــام 1984م. اتســـمت حياتـــه الرهبانية 
بالمحبـــة والتقـــوى والروحانيـــة، وتتلمـــذ على يديـــه العديد من اآلبـــاء الرهبان. 
كانـــت تربطـــه بقداســـة البابـــا تواضروس عاقة محبة كبيرة، وحرص قداســـته 
علـــى متابعـــة حالتـــه الصحية أثناء فترة مرضـــه األخيرة. وقد أقيمت صلوات 
تجنيـــزه فـــي الســـابعة مـــن مســـاء اليـــوم ذاتـــه بالديـــر. خالص تعازينـــا لنيافة 
األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 

النطـــرون، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبان الدير ولـــكل أحبائه. 

الراهب القس فيلوباتري الشايب
رقـــد فـــي الـــرب، يوم الثاثاء 25 مايو 2021م، الراهب القس فيلوباتير 
الشـــايب، الراهـــب بديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس الشـــايب باألقصـــر. ُولد 
فـــي 20 فبرايـــر 1971م بمركـــز إخميم في محافظة ســـوهاج، وترهب في 1 
فبرايـــر 2000م، ونـــال درجـــة القسيســـية يـــوم 28 نوفمبـــر 2015م. خالص 
تعازينـــا لمجمـــع رهبان ديـــر القديس األنبا باخوميوس الشـــايب باألقصر، 

محبيه.  ولكل 

القمص صليب نرص العبد 
من إيبارشية سوهاج

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الســـبت 29 مايـــو 2021م، 
القمـــص صليـــب نصر العبد، كاهن كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيل بقرية 
الـــزوك الشـــرقية، التابعـــة إليبارشـــية ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، عـــن عمـــر 
تجـــاوز 80 ســـنة قضـــى منهـــا مـــا يزيـــد على 49 ســـنة في خدمـــة الكهنوت. 
ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم 1 ينايـــر 1949م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 19 مـــارس 
1972م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 18 فبرايـــر 1990م. وُأقيمـــت صلـــوات 
تجنيـــزه يـــوم نياحتـــه بحضـــور نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف اإليبارشـــية، فـــي 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمقـــر المطرانيـــة بســـوهاج. خالـــص تعازينـــا 
لنيافة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، ولمجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 
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القمص زكريا سمري 
من إيبارشية شبرا الخيمة

رقـــد فـــي الـــرب، يوم االثنين 24 مايو 2021م، القمص زكريا ســـمري، 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء األثريـــة بكـــوم إشـــفين فـــي قليـــوب، التابعـــة 
إليبارشـــية شـــبرا الخيمة، عن عمر تجاوز ٦7 ســـنة قضى منها حوالي 22 
ســـنة في خدمة الكهنوت. ُولد األب المتنيح يوم 1 أكتوبر 1953م، وســـيم 
كاهًنا في 2 يوليو 1999م، ونال رتبة القمصية في 19 سبتمبر 2014م. 
وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه الســـاعة 12 منتصف ظهر اليوم ذاته في كنيســـته 
بكـــوم إشـــفين. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 

القس بساده غطاس 
من إيبارشية المنوفية

رقـــد فـــي الـــرب يوم األربعاء 19 مايو 2021م، القس بســـاده غطاس، 
كاهن كنيســـة الشـــهيد مار مينا بقرية بير شـــمس التابعة إليبارشـــية المنوفية، 
عـــن عمـــر بلـــغ 54 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت 14 ســـنة. ُولد األب 
المتنيـــح يـــوم 9 مايـــو 19٦7م، وســـيم كاهًنا يوم 25 مايو 2007م. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه. 

األستاذ/ أمري نرص 
األستاذ باإلكليريكية وعضو لجنة التاريخ القبطي

مـــن  فـــي ســـاعة متأخـــرة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 2٦ مايـــو 2021م، إثـــر 
أزمـــة قلبيـــة مفاجئـــة، األســـتاذ أميـــر نصـــر، 
عضـــو لجنـــة التاريخ القبطي للكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية وأســـتاذ التاريخ الكنســـي بعدد من 
الكليـــات اإلكليريكيـــة، عـــن عمـــر ناهـــز 72 
ســـنة. وهـــو حاصـــل علـــى بكالوريـــوس الكليـــة 
اإلكليريكيـــة باألنبا رويس، القســـم النهاري عام 
1972م، وليســـانس التاريـــخ مـــن كليـــة اآلداب 

جامعـــة عيـــن شـــمس عـــام 1977م. 
ُولـــد فـــي حـــي الظاهـــر بالقاهـــرة فـــي فبرايـــر 1949م، وتربـــى فـــي 
فصـــول مـــدارس األحـــد بالظاهـــر والفجالـــة. خـــدم منـــذ شـــبابه المبكر في 
أســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة كمـــا خـــدم فـــي مجموعـــة الحيـــاة 

الكنســـية بأســـقفية الشـــباب. 
كلفـــه المتنيح البابا شـــنوده الثالث عـــام 1995م بتدريس مادة التاريخ 
بإكليريكيـــة األنبـــا رويـــس كمـــا قـــام بالتدريـــس فـــي إكليريكيـــات المنوفيـــة 

واألقصـــر والفيوم والنمســـا. 
عينـــه قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني في أبريـــل الماضي عضًوا في 

لجنـــة التاريخ القبطي. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع حدائق القبـــة والوايلي ووكيل الكلية، وألعضـــاء هيئة التدريس 

والطلبـــة بالكليـــة اإلكليريكيـــة، وألســـرته المباركـــة، وكل محبيه.

+ تعريف: الجلد بالعبرية = رفيع، 
وهـــو شـــيء ممتد مطـــروق. عبـــاره عن 
خيمـــة منتشـــرة فوق االرض: »الباســـط 
عالليـــه  ُكشقة.الُمســـّقف  الســـموات 
بالميـــاه، الجاعـــل الســـحاب مركبـــُه« 

)مـــز3-2:104(. 
»الـــذي ينشـــــــــــــــر السمـــــــــــــــوات 
كســـــــــرادق، ويبسطهـــــــــا كخيمـــــــــــــــة 
وللجلـــــــــد  )إش22:40(.  للسكــــــــــــن« 
طاقـــات: »انفتحـــت طاقـــات الســـماء« 
»هـــوذا  كـــوى:  وللجلـــد  )تـــك11:7(، 
الســـماء«  مـــن  كـــوى  يصنـــع  الـــرب 
)2مـــل2:7(، وللجلـــد مصاريع: »فأمر 
الســـحاب مـــن فـــوق، وفتـــح مصاريع 

)مـــز23:78(. الســـموات« 
المحيـــط  الفضـــاء  هـــو  فالجلـــد 
بـــاألرض، الـــذى يشـــتمل علـــى الهـــواء، 
لخليقـــة  تمهيـــًدا  هوائيـــة  منطقـــة  وهـــو 
لتنظيـــم  الحيـــة. والجلـــد الزم  الكائنـــات 
ســـير الرياح والتيـــارات البحرية والطقس 
العليـــا  الطبقـــات  والمطـــر.  والضغـــط 
مـــن الجلـــد هـــي الســـماء الزرقـــاء، وهي 

األفـــق. فـــي  مـــع األرض  تتاقـــى 
ميـــاه  بيـــن  فاصـــاًل  »وليكـــن   +
وميـــاه« )تـــك٦:1(: فاصـــل بيـــن ميـــاه 
الميـــاه  وقـــّدم  الســـحب.  وميـــاه  البحـــار 
التـــي تحـــت الجلـــد ألنهـــا هـــي األصـــل، 
والقديســـان  لألولـــى.  بخـــار  والثانيـــة 
باســـيليوس وأغسطينوس يقوالن: إن كل 
مـــا كان كثيًفـــا شـــديًدا ُيســـمى جلًدا، ألن 
الهـــواء لـــه صابـــة أو كثافة يحمل فوقه 
الســـحاب. وكلمـــة جلـــد تعنـــي دعامة أو 
أســـاس ثابـــت: »ليجعـــل للريـــح وزًنـــا« 

)أي25:28(.
اليـــوم الثالـــث : ظهـــور اليابســـة 

األرض إلنبـــات 
فانكمـــش  تبـــرد،  األرض  بـــدأت 
حجمهـــا، وتكّســـرت قشـــرتها، تعرضـــت 
لذلـــك  والبـــرودة،  والـــزالزل  للبراكيـــن 
فتكونـــت  االرضيـــة،  القشـــرة  تقّلصـــت 
الوديـــان والســـهول والجبـــال والتـــال. ثم 
انحســـرت الميـــاه مكونـــة اليابســـة. وفـــي 
خريطـــة العالـــم نجـــد أن قـــارات العالـــم 
»جمـــع  الســـبع  بالمحيطـــات  ُمحاطـــة 
)ع9(،  واحـــد«  مـــكان  إلـــى  الميـــاه 
واحـــد: »مجتمـــع  قـــاع  فـــي  ومشـــتركة 
الميـــاه دعاه بحـــاًرا« ) بصيغة الجمع( 

)ع10(.
مـــن نظـــر إلى عمـــق البحـــار وعلو 
الجبـــال يعـــرف مقدار القـــوة الهائلة التي 
غيرت ســـطح األرض في اليوم الثالث، 
لـــوال هـــذه القـــوة، لمـــا أمكـــن أن تنحســـر 
الميـــاه. لـــم يذكـــر النبـــي المعـــادن، مـــع 
اليابســـة  دعـــا  طبيعًيـــا..  تكونـــت  أنهـــا 

أرًضـــا، ومجتمـــع الميـــاه بحـــاًرا. العلـــم 
هـــذه  فـــي  الجلـــد  ظهـــور  علـــى  يوافـــق 
صفـــا  الفضـــاء  أن  فيقـــرر:  الحقبـــة، 

وانجلـــى بعـــد انقشـــاع األبخـــرة.
هللا  هيـــأ  االرض:  إنبـــات   ++
الميـــاه  وتوفـــرت  لإلنبـــات،  اليابســـة 

والهـــواء. والضـــوء 
وكان ســـطح األرض فـــي البدايه ال 
يتـــاءم مـــع نمـــو جميـــع النباتـــات، ألن 

القشـــره األرضيـــة كانـــت رقيقة.
++ ترتيـــب النباتات: أواًل العشـــب 
)حشائش(، والبقل، واألشجار »المنبت 

عشـــًبا للبهائم« )مز14:104(.
هللا  خلـــق   -1 مالحظـــات:   ++
النبـــات قبـــل الشـــمس، فهـــي اســـتمدت 
الحـــرارة مـــن حرارتهـــا الذاتيـــه لـــألرض، 

الفضـــاء. ومـــن 
الحيـــوان،  قبـــل  النبـــات  خلـــق   -2
لكـــي ُينّقـــي الهواء من الغـــازات الضارة، 
للحيـــوان  غـــذاًء   النبـــات  يكـــون  لكـــي 

واإلنســـان.
الـــذي  ++ تأمـــالت: 1- المؤمـــن 
ُيخفـــي مواهبـــه، يشـــبه األرض المغمورة 
يســـتمع لصـــوت هللا،  بالمـــاء، وعندمـــا 

تظهـــر مواهبـــُه وتثمـــر.
النـــدى،  هـــو  المســـيح  الســـيد   -2
والتاميـــذ هـــم ينابيع الخاص، والبشـــر 
المحتاجيـــن  العطشـــى  األرض  هـــم 

الـــرب. لرحمـــة 
3- اآلبـــاء الرســـل أمطـــروا العلـــوم 
الاهوتيـــة علـــى األرض، وســـقوا العالـــم 
كلمـــة هللا.  األبديـــة  الحيـــاة  ينبـــوع  مـــن 
أشهروا راية اإليمان، فصاروا كالمطر: 
»فـــإن كان أحد في المســـيح يســـوع فهو 
قـــد  العتيقـــة  األشـــياء  جديـــدة.  خليقـــة 

)2كـــو17:5(. مضـــت« 
4- توجـــد أشـــجار لهـــا ورق، بـــا 
ثمـــر، ترمـــز لمـــن قلبـــه متعظـــم وحاســـد 
»طوبـــى ألنقيـــاء القلـــب ألنهـــم يعاينون 

)مـــت8:5(. هللا« 
)نقـــاوه  الثمـــر  أجـــل  مـــن  هللا   -5
القلـــب(، خلـــق الورق )الصوم، الســـهر، 
الخدمـــة(، لكـــي يســـتتر الثمـــر مـــن حر 

الشـــمس.
صبـــاح  وكان  مســـاء  »كان   ++

يوًمـــا ثالًثـــا«
1- المســـاء هـــو العتـــب والســـهر، 
المســـاء  القلـــب.  نقـــاوه  هـــو  والصبـــاح 

والصبـــاح مًعـــا يـــوم واحـــد.
2- الذيـــن يجاهـــدون ليصلوا لنقاوه 
يصيـــروا  والســـهر،  بالتعـــب  القلـــب، 

كامليـــن.

اليوم الثاين: للخليقة - خلق اجللد )تك1: 13-9(
دراسة يف سفر التكوين

 مطران أمخيم وساقلته
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َساِن..« )يوحنا ٦: ٢٧(
ْ
ِي ُيْعِطيُكُم اْبُن اإِلن

َّ
بَِديَِّة اذل

َ
َحَياةِ األ

ْ
َاِق لِل

ْ
َعاِم ابل َائِِد، بَْل لِلطَّ

ْ
َعاِم ابل وا الَ لِلطَّ

ُ
» اِْعَمل

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

التينيـــة  كلمـــة  إغناطيـــوس: 
معناهـــا الـــوارث، هـــو مـــن اآلبـــاء 
وتاميـــذ  أبنـــاء  أي  الرســـولين 

الرســـل.
إنـــه  يقـــول بعـــض المؤرخيـــن 
الـــرب  حملـــه  الـــذي  الطفـــل  هـــو 
يســـوع وأقامه وســـط تاميذه وقال 
لهـــم: »ِإْن َلـــْم َتْرِجُعـــوا َوَتِصيـــُروا 
ِمْثـــَل اأَلْواَلِد َفَلـــْن َتْدُخُلـــوا َمَلُكـــوَت 
َنْفَســـُه  َوَضـــَع  َفَمـــْن  ـــَماَواِت.   السَّ
ِمْثـــَل هـــَذا اْلَوَلـــِد َفُهـــَو اأَلْعَظُم ِفي 
َماَواِت« )مت2:18-  َمَلُكوِت السَّ
إغناطيـــوس  ُســـمِّي  لذلـــك   .)4
الثيؤفورس أي المحمول باهلل ألن 
المســـيح حملـــه، أو حامـــل اإللـــه 
ألنـــه كان يحمـــل الســـيد المســـيح 
فـــي قلبـــه وفـــي عقلـــه ويحبـــه حًبا 

. ا شديًد
المبكـــر  شـــبابه  منـــذ  تتلمـــذ 
وبّشـــر  الرســـول،  يوحنـــا  للقديـــس 
الصغـــرى  آســـيا  بـــاد  فـــي  معـــه 
كان  المســـيح.  يســـوع  بإنجيـــل 
شـــخصية  صاحـــب  متضًعـــا 
اإليمـــان. فـــي  شـــجاًعا  روحانيـــة 

أقامـــه القديـــس يوحنا الرســـول 
وكانـــت  أنطاكيـــة  علـــى  أســـقًفا 
مدينـــة عظيمـــة خـــدم فيهـــا برنابـــا 
وبولـــس خدمـــة مثمـــرة فكثـــر فيهـــا 

المؤمنيـــن. عـــدد 
كنيســـة  إغناطيـــوس  دّبـــر 
وجـــذب  حســـًنا،  تدبيـــًرا  أنطاكيـــة 
كثيريـــن مـــن الوثنين إلـــى اإليمان 
جاهـــد  كمـــا  وعّمدهـــم،  بالمســـيح 
الهراطقـــة  ضـــد  حســـًنا  جهـــاًدا 
المبتدعيـــن وحفـــظ اإليمـــان نقًيـــا 

. فًيـــا صا
إغناطيـــوس  القديـــس  وضـــع 
فـــي  التســـبيح  عـــادة  أســـاس 
ســـقراط  المـــؤرخ  يقـــول  الكنيســـة. 
رؤيـــا  فـــي  رأى  إغناطيـــوس  إن 
يســـبحون  الســـماء  فـــي  المائكـــة 
إلـــى  رآه  الـــذي  فنقـــل  هللا،  أمـــام 
منهـــا  وانتشـــر  أنطاكيـــة،  كنيســـة 
الكنائـــس. بقيـــة  إلـــى  ذلـــك  بعـــد 

اإلمبراطـــور  عليـــه  قبـــض 
بعبـــادة  وأمـــره  الوثنـــي  تراجـــان 
األوثـــان فرفـــض، فأمـــر بإرســـاله 
إلى روما ليلقوه فريســـة للوحوش.

ركـــب الســـفينة تحـــت حراســـة 
شـــديدة، وفـــي طريقـــه إلـــى رومـــا 
)إزميـــر(  ســـميرنا  علـــى  مـــر 
صديقـــه  عنـــد  قليـــًا  ليســـتريح 
بوليكاربـــوس أســـقف إزميـــر، وفي 
هـــذه الفرصـــة كتـــب ســـبع رســـائل 
ذات معـــاٍن روحانيـــة عميقـــة إلـــى 
أفســـس ومغنســـيا وتراليان ورومية 
واألخيـــرة  وإزميـــر،  وفيادلفيـــا 
يعّلمهـــم  بوليكاربـــوس،  لصديقـــه 
فـــي  الطويلـــة  خبرتـــه  مـــن  فيهـــا 
الخدمة والرعاية، ويشـــجعهم على 
اإليمـــان. فـــي  والثبـــات  التمســـك 

روميـــة،  إلـــى  وصـــل  ولّمـــا 
وأمـــام  الكبيـــر  الملعـــب  وفـــي 
جماهيـــر شـــعب رومـــا المتعّطش 
للدمـــاء، ألقوا القديـــس إغناطيوس 
إلـــى الوحـــوش الجائعـــة، فمزقتـــه 
وأكلت جســـده النحيـــل فنال إكليل 

االستشـــهاد.
فيليمـــون  شماســـاه  جمـــع 
مـــن عظامـــه  بقـــي  مـــا  وأغاثـــون 
وأتيـــا بها إلـــى أنطاكية ووضعاها 
فـــي قبر، حتـــى جـــاء اإلمبراطور 
التقي ثيؤدوسيوس الصغير وبنى 
كنيســـة باسمه في أنطاكية، ونقل 

إليهـــا عظامـــه بإكـــرام جزيـــل.

أنطاكيـــة  كنيســـة  تعتـــز 
الشـــقيقة  األرثوذكســـية  الســـريانية 
إغناطيـــوس،  القديـــس  باســـم 
أســـماء  مقدمـــة  فـــي  وتضعـــه 

اآلن. حتـــى  بطاركتهـــا 

تعّيـــد لـــه كنيســـتنا القبطية في 
24 كيهـــك مـــن كل عام.

بركـــة صلـــوات هـــذا األســـقف 
القديـــس الشـــهيد النورانـــي فلتكـــن 

معنـــا. آميـــن.

تدخــــــــــــــــل كنيســــــــــــــــــــة  عندمـــا 
بديـــر  الكبـــرى  العـــذراء  الســـيدة 
الســـيدة العـــذراء الســـريان بـــوادي 
النطـــرون، تلحظ رســـًما من القرن 
الســـابع تقريًبا، على العمود يمين 
ُرِســـمت  للهيـــكل، حيـــث  الداخـــل 
جالســـة  مريـــم  العـــذراء  الســـيدة 
علـــى كرســـيها، وتحتضـــن ابنهـــا، 
وترضعـــه من ثديهـــا األيمن الذي 
والعجيـــب  رمـــزي.  بشـــكل  ظهـــر 
فـــي األمـــر أننـــا نجد هـــذا المنظر 
بديـــر األنبـــا أنطونيـــوس، وأيضـــا 
بديـــر األنبـــا أبوّلـــو المندثـــر فـــي 
باويـــط بمحافظـــة المنيـــا، وأيًضـــا 
مـــن  قبطيـــة  مخطوطـــات  فـــي 
ســـنة 892م،  إلـــى  ترجـــع  الـــرّق 
وســـنة 897م وســـنة 990م. إًذا 
فـــي  منتشـــًرا  كان  المنظـــر  هـــذا 
الفكـــر اإليمانـــي القبطـــي بكنيســـة 
اإلســـكندرية، حتى القرن العاشر، 
أن  المختصـــون  يعتقـــد  ولذلـــك 
أيقونات العذراء المرضعة نشـــأت 
فـــي فـــي مصـــر أواًل. ولكـــن مـــاذا 

يعنـــي هـــذا المنظـــر؟
الســـر فـــي ذلـــك أن الكنيســـة 
أن  تثبـــت  أن  أرادت  القبطيـــة 
جســـد  لـــه  كان  المســـيح  الســـيد 
حيـــث  خيالًيـــا،  وليـــس  حقيقـــي، 
عزمـــت الكنيســـة مبكـــًرا أن تقـــاوم 
الفكـــر الغنوســـي الـــذي نشـــأ فـــي 
مســـتهل القـــرن األول الميـــادي، 
الدوســـتيين  علـــى األخـــص فكـــر 
Docetism أو الخياليين، الذين 
لـــم  المســـيح  الســـيد  أن  يؤمنـــون 
يكن له جســـد حقيقي!! بل جســـد 
ويرفضـــون  أثيـــري!!  أو  خيالـــي 
ســـر التجســـد اإللهـــي. وقـــد قـــاوم 
فـــي  الرســـل  آباؤنـــا  الفكـــر  هـــذا 
القديـــس  منهـــم  رســـائلهم، وحـــّذر 
ســـنة  اإلنطاكـــي  إغناطيـــوس 
35م–107م، وقاومها ســـيرابيون 
190-203م،  إنطاكيـــة  أســـقف 
والقديـــس إكليمندس اإلســـكندري. 
أثناســـيوس  البابـــا  أن  وُيذَكـــر 
الرســـولي أمر األقباط بعدم قراءة 
واســـتبعادها  الغنوســـية،  الكتـــب 

مـــن  أمـــام األعيـــن، وكثيـــر  مـــن 
آبـــاء الكنيســـة مثلـــه. وعلـــى مثال 
ذلـــك ما تضمنته بدعة أوطاخي، 
مـــن أن جســـد المســـيح ذاب فـــي 
الاهـــوت وتاشـــى، كمـــا تـــذوب 
قطـــرة الخـــّل أو العســـل فـــي ميـــاه 
البحـــر وتتاشـــى فيـــه، فقـــام البابا 
فكـــر  عـــن  ودافـــع  ديســـقوروس 
عقيـــدة الطبيعـــة الواحدة للمســـيح، 
مـــن بعـــد االتحـــاد مـــن الطبيعتين 
وبحســـب  والناســـوتية،  الاهوتيـــة 
ســـنة  نيقيـــة  مجمـــع  مقـــررات 
325م بغيـــر افتـــراق وال امتـــزاج 
وال تغييـــر لحظـــة واحدة وال طرفة 
عيـــن )للطبيعتيـــن(، ومن هنا أكد 
الفنـــان القبطي ناســـوت المســـيح، 
وتجسد هللا الكلمة، بإظهار السيد 
المســـيح كطفـــل يرضـــع مـــن ثدي 
أمـــه، ونجـــده ال ينظـــر إلـــى ثـــدي 
أمـــه، بل إلـــى األمام وكأّنه يقول: 
»طعامـــي أن أعمـــل مشـــيئة الذي 
أرسلني وأتمم عمله« )يو34:4(، 
لمـــا  إشـــارة  تملـــؤه،  الحركـــة  وأن 
ســـيطرأ علـــى حـــال البشـــرية مـــن 
تغيـــر حيـــث جـــاء بإشـــعياء النبي 
»ألنـــه هكـــذا قـــال الـــرب، هأنـــذا 
أديـــر عليهـــا ســـاًما كنهر، ومجد 
األمم كســـيل جارف، فترضعون، 
وعلـــى األيـــدي ُتحَملـــون، وعلـــى 
الركبتين ُتدلَّلون« )إش٦٦:12(، 
ولـــم يغفـــل الفنـــان ذلـــك التطويـــب 
المهيـــب، الـــذي جـــاء فـــي إنجيـــل 
معلمنـــا لوقـــا »وفيمـــا هـــو يتكلـــم 
امـــراة صوتهـــا مـــن  بهـــذا رفعـــت 
الجمـــع وقالـــت له: طوبـــى للبطن 
اللذيـــن  والثدييـــن  حملـــك  الـــذي 

)لـــو27:11(. رضعتهمـــا« 

anbamartyros3@yahoo.com
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يِق.« )مزمور ٩: ٩( ْزِمَنِة الضِّ
َ
 يِف أ
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ونقــاط  تشابــــــــه  نقــاط  هنــاك 
المعمــدان  بيــن يوحنــــــــــا  اختــاف 
وجماعــة قمــران، هنـــــــــاك احتمــال 
عضــًوا  مــا  لفتــرة  كان  يوحنــا  أن 
فــي هــذه الجماعــة، فمثــًا كل مــن 
يتحــدث  قمــران  وجماعــة  يوحنــا 
صــارخ  كصـــــوت  خدمتــه  عــن 
الــرب  طريــق  أعــدوا  البريــة  فــي 
مخطوطــات  ففــي  )إش3:40(. 
عــن  ســينفصلون  إنهــم  قمــران: 
البريــة  إلــى  ويخرجــون  األشــرار 
ليعــدوا طريقــه، كمــا هــو مكتــوب 
فــي البريــة أعــدوا طريــق الــرب... 
فــي  مســتقيمة  ســبيًا  اصنعــوا 
هــو  هــذا  للــرب.  طريًقــا  البريــة 
بــه  أمــر  الــذي  النامــوس  طريــق 
الــرب علــى يــد موســى... وهكــذا 
القــدس  بالــروح  األنبيــاء  أعلــن 
 )1QS 8: 12b-16a; Cf.

  1QS 9-20(
جماعــة  أن  يوّضــح  هــذا 
إتماًمــا  نفســها  فــي  تــري  قمــران 
يوحنــا  مثــل  تماًمــا  إشــعياء  لنبــوة 
نفســه  عــن  قــال  الــذي  المعمــدان 
إنــه الصــوت الصــارخ فــي البريــة 

.)2-1 )مــر1:
تعتبــر  كانــت  قمــران  جماعــة 
أو  هللا  لنــور  ممثليــن  أعضاءهــا 
حســب تعبيرهــم أوالد النــور، وهــذا 
الهجــوم  مخطوطاتهــم:  فــي  جــاء 
ســيكون  النــور  ألبنــاء  األول 
ضــد قــوات أبنــاء الظلمــة، جيــش 
بليعــال... لــن يبقــى ألبنــاء الظلمــة 
المحــدد  الوقــت  وفــي  أحيــاء... 
العظيــم  مــن هللا، سيشــرق مجــده 
إلــى األبــد للســام والبركــة، للمجــد 

والفــرح، وللحيــاة األبديــة لــكل أبنــاء 
.)1QM( النــور 

أمــا إنجيــل يوحنــا فذكــر عــن 
يوحنــا المعمــدان أنــه جــاء ليشــهد 
هللا،  ابــن  يســوع  الحقيقــي  للنــور 
واضحــة  هنــا  هلل  البنــوة  ومفهــوم 
مخطوطــات  حســب  لليهــود 
قمــران: ســُيدعى عظيًمــا... اســمه 
ابــن  أيضــا  وُيدعــى  هللا،  ابــن 
العلــي... ملكوتــه أبــدي... ســيدين 
األرض بالحــق وســيصنع ســاًما 

.)4Q246(
الكبيــر  كيرلــس  والقديــس 
يوحنــا  بيــن  الفــارق  يشــرح 
المعمــدان والســيد المســيح قائــًا: 
»فّضــل المعمــدان أن يعيــش فــي 
المــدن،  تــرف  عــن  بعيــًدا  البريــة 
فــي  ثابــٍت  عــزٍم  عــن  وأعلــن 
إلــى  وارتقــى  الفضيلــة،  ممارســة 
قمــة البــّر الــذي يمكــن أن يصــل 
إليــه إنســان، ممــا جعــل البعــض 
حياتــه،  أســلوب  مــن  يندهــش 
هــو  أنــه  تخّيلــوا  البعــض  أن  بــل 
أنــه  البعــض  تخّيــل  المســيح... 
هــو النــور نفســه. ولكــن قيــل عــن 
يوحنــا المعمــدان: »أقمتــه ســراًجا 
أنــه  مــع   .)35:5( لمســيحي« 
ُيقــال عــن القديســين إنهــم نــور... 
لكننــا ال نجهــل النعمــة التــي نالوهــا 
فــي  النــور  ألن  »النــور«.  مــن 
الســراج، وليــس مــن الســراج، وال 
نــور القديســين هــو مــن القديســين، 
بــل باســتنارة الحــق صــاروا »نــوًرا 
بكلمــة  متمســكين  العالــم،  فــي 

)فــي15:2-1٦(«. الحيــاة« 

baramosym@gmail.com

»خالًصا مقدًسا«
تــرد عبــارة: »قوتــي وتســبحتي 
خاًصــا  لــي  وصــار  الــرب  هــو 
مقدًســا« فــي التســبحة التــي تســبح 
بهــا الكنيســة رب المجــد فــي أســبوع 
البصخــة المقدســة، وهــي التســبحة 
والمجــد  القــوة  »لــك  المعروفــة: 
األبــد...«  إلــى  والعــزة  والبركــة 
الســاعة  فــي  عليهــا  ُيــزاد  والتــي 
الثاثــاء  يــوم  مــن  عشــرة  الحاديــة 
عبــارة »مخلصــي الصالــح«، ومــن 
يــوم  مــن  عشــرة  الحاديــة  الســاعة 
الخميــس الكبيــر تــزاد عبــارة »قوتــي 
وتســبحتي هــو الــرب وقــد صــار 
لــي خالًصــا مقدًســا«. وبخصــوص 

إلــى:  نشــير  هذه.العبــارة 
لهــا  العبــارة  هــذه  إن   -1
»ُهــَوَذا  )إش2:12(  فــي  أصــل 
هللُا َخَاِصــي َفَأْطَمِئــنُّ َواَل َأْرَتِعــُب، 
َوَتْرِنيَمِتــي  ِتــي  ُقوَّ َيْهــَوَه  َيــاَه  أَلنَّ 
وفــي  َخَاًصــا«،  ِلــي  َصــاَر  َوَقــْد 
َوَتَرنُِّمــي  ِتــي  »ُقوَّ )مــز14:117( 
ِلــي َخَاًصــا«،  َوَقــْد َصــاَر   ، الــرَّبُّ
المأخــوذة  القبطيــة  الترجمــة  وفــي 
النــص هكــذا:  عــن الســبعينية ورد 
»قوتــي وتســبحتي هــو الــرب وصــار 
)مــز13:117(. خاًصــا«  لــي 

2- لــم تــرد الصفــة »مقدًســا« 
فــي  وال  العبــري،  النــص  فــي  ال 
الســبعيني، وال فــي النــص القبطــي.
»مقدًســا«  الصفــة  إن   -3
جــاءت فــي تســبحة البصخــة: )ثــوك 
تــى تيجــوم...( ولكنهــا وردت صفــة 
للمؤنث)افــؤواب(،  وليــس  للمذكــر 

وليس)إســؤواب(.
4- حسب النص القبطي تعود 
الصفــة »مقدًســا« علــى الــرب وليــس 
علــى الخــاص، ولكــن المشــكلة فــي 
الصياغــة العربيــة حيــث »مقدًســا« 
)صفــة(  نعًتــا  تكــون  أن  يمكــن  ال 
والمنعــوت  نكــرة  ألنهــا  للــرب، 
قواعــد  وحســب  معرفــة،  )الــرب( 
العربية، النعت والمنعوت يتطابقان 
فــي التعريــف والتنكيــر، لذلــك فــإن 
تجعل«مقدًســا«  العربيــة  الصياغــة 
نعًتــا لـ«خاًصــا«، ولكــن فــي النــص 
القبطــي نجــد أن »خاًصــا« تأتــي 

مؤنثــة )ســوتيريا( فيمــا تــرد )مقدًســا( 
مذكــرة، ومــن َثــّم ال يمكــن أن تكــون 
نعتا لـ»خاًصا« بســبب أّن األخيرة 
مذكــرة واألولــى مؤنثــة )ســوتيريا(، 
ألن النعــت والمنعــوت يتطابقــان فــي 
التذكيــر والتأنيــث، ومــع ذلــك فــإن 
إعــراب العبــارة: »قوتــي وتســبحتي 
خاًصــا  لــي  وصــار  الــرب  هــو 
مقدًســا« قــد يســاعدنا فــي الوصــول 
إلــى المعنــى المقصــود، وهــذا هــو 

اإلعــراب:
بضمــة  مرفــوع  مبتــدأ  قــوة 
مقــدرة علــى مــا قبــل يــاء المتكلــم، 
واليــاء ضميــر مبنــي علــى الســكون 
إليــه،  مضــاف  جــر  محــل  فــي 
قوتــي  علــى  معطــوف  وتســبحتي 
هــو:  اإلعرابــي،  حكمــه  ويأخــذ 
الفتــح  علــى  مبنــي  فصــل  ضميــر 
ال محــل لــه مــن اإلعــراب، الــرب 
بالضمــة  مرفــوع  )قوتــي(  خبــر 
الظاهــرة. ويمكــن إعــراب هــو مبتــدأ 
ثانًيــا، والــرب خبــر للمبتــدأ الثانــي، 
وجملــة »هــو الــرب« فــي محــل رفــع 
خبــر المبتــدأ األول، وصــار الــواو 
الفتــح  علــى  مبنــي  عطــف  حــرف 
ال محــل لــه مــن اإلعــراب، صــار، 
فعــل مــاٍض ناســخ مــن أخــوات كان 
يدخــل علــى المبتــدأ والخبــر فيرفــع 
األول وينصــب الثانــي، واســم صــار 
ضميــر مســتتر تقديــره هــو )الــرب(. 
واليــاء  جــر،  حــرف  الــام  لــي، 
فــي  الســكون  علــى  مبنــي  ضميــر 
محــل جــر، وخالًصــا خبــر صــار 
منصــوب بالفتحــة الظاهــرة، مقدًســا 
الظاهــرة  بالفتحــة  منصــوب  نعــت 
للمنعــوت )خاًصــا( ومــن اإلعــراب 
صــار  خبــر  أن  نفهــم  الســابق 
)خاًصــا( هــو نفــس المبتدأ، بمعنى 
أّن الــرب هــو خــاص مقــدس، فهنــا 
مقــدس نعــت للخبر)خاًصــا( وبمــا 
أن الخبــر هــو نفــس المبتــدأ، فتكــون 
وهــذا  لـ)خاًصــا(  نعًتــا  )مقدًســا( 
الخــالص هــو الــرب، فالــرب هــو 
الخــالص، والخــالص هــو الــرب.

يجــب  فإنــه  ذلــك  علــى  وبنــاء 
اإلبقــاء علــى النــص كمــا هــو فــي 
ألن  والعربيــة،  القبطيــة  صيغتيــه 
والخــاص  الخــاص،  هــو  الــرب 

الــرب. هــو 
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نســتكمل حديثنــا عــن المــدارس 
لقــد  القبطيــة،  لأللحــان  المحليــة 
االلحــان  مــن  كثيــر  ارتبطــت 
بالمناطــق التــي نشــأت فيهــا كاللحــن 
و  وغيرهــم،  واإلدريبــي  الســنجاري 
قنــا أيًضــا لهــا تــراث فريــد فــي كثيــر 
مــن األلحــان التــي تتميــز بهــا كجــزء 
انتشــار  قبــل  خاصــه  تراثهــا،  مــن 
واســتقرار األلحــان المعروفــة حالًيــا، 
لديــر األنبــا بامــون بقصــر  فــكان 
والصيــاد بقنــا مدرســة لأللحــان تخــدم 
حولــه  التــي  المناطــق  مــن  كثيــًرا 
والرحمانيــة  وودشــنا  بهجــوره  مثــل 
والطوابيــة قبلــي قنــا ونجــع حمــادي 
وفــاو قبلــي والعــزب المصــري بدشــنا 
وغيرهــم... كشــعله منيــره فــي تــراث 
لتلــك  العريقــه  القبطيــة  األلحــان 
األعلــى  الصعيــد  فــي  المناطــق 
والتــي يمتــد جذورهــا لمئــات الســنين. 
االلحــان  هــذه  عــن  البحــث  وبعــد 
المندثــره وتاريخهــا وحافظيهــا، أبعــد 
مــا وصلنــا مــن معلومــات هــو اثنيــن 

وهمــا:  المعلميــن  مــن 
ســرجيوس  متــى  المعلــم   )١(
الذي تنيح في منتصف الثاثينيات 
مــن القــرن العشــرين، عامــة عصــره 
والــذي عمــل مرتــل الديــر وباشــكاتب 
مصلحــة يوســف باشــا كمــال التــرك، 
ولعلمــه الوافــر ســامه األنبــا لــوكاس 
-1903( وقــوص  قنــا  مطــران 

1930م( قًســا علــى كنيســه المــاك 
وتنيــح   1924 ســنه  بالرحمانيــه 
القــرن  مـــــــــــــــن  الخمسينيـــــــــات  أول 

تقريًبــا.  العشــرين 
)٢( المعلــم إبراهيــم عجايبــي 
1895م  ُوِلــد  الــذي  هللا  عشــم 
وتنيــح فــي أواخــر أربعينيــات القــرن 
تاميــذه  بيــن  ومــن  العشــرين، 
المتنيــح األنبــا مينــا مطــران جرجــا 
مطــران  ميخائيــل  واألنبــا  الســابق، 
يجمــع  وكان  الســابق.  أســيوط 
والكتابــة  القــراءة  ويعلمهــم  تاميــذه 
واللغــة القبطيــة واأللحــان الكنســية، 
وكانــوا مجموعــة كبيــرة مــن المرتليــن 
مثــل المعلــم يعقــوب بولــس عجائبــي 
)تنيــح 1989م(، والمعلــم فضــل هللا 
بهنــام )تنيــح فــي 1983م(، والمعلــم 
صهيــون فخــوري، والمعلــم يعقــوب 
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إســحق، والمرتــل تناغــو خلبــوص، 
تواضــروس  داوس  والمرتــل 
الجامولي، والمرتل عباس بامون، 

بقطــر.  بســخيرون  والمرتــل 
المعلــم  تاميــذ  كبــار  ومــن 
إبراهيــم هــو المعلــم دانيــال بهنــام، 
ُوِلــد فــي ســنه 1915م وتنيــح فــي 
مــن  األلحــان  تســّلم  وقــد  2003م، 
وكان  تقريًبــا،  ســنوات   10 ســن 
يحفــظ لحــن “اوســيو أفشــاي” الكبيــر 
لعيــد الميــاد، وخــدم أواًل فــي ديــر 
والصيــاد،  بالقصــر  بامــون  األنبــا 
ثــم خــدم فــي بهجــورة، وســلم المعلــم 
مــن  لكثيــر  األلحــان  تلــك  دانيــال 
لمعــي  المرتــل  مثــل:  المرتليــن 
مغــرس اســكاروس، والمعلــم فتحــي 
اآلرشــي  بالجســد:  كامــل، وألبنائــه 
1943م،  )ُوِلــد  غبريــال  دياكــون 
بنجــع  مارمرقــص  كنيســه  مرتــل 
دانيــال  العبــد  والمعلــم  حمــادي(، 
)ُوِلــد فــي 1947م، تنيــح 2017م( 
وهــو الــذي ســلم الكثيــر مــن األلحــان 
ــا نيافــة  لألســتاذ حلمــي عزيــز )حالًي
ورئيــس  أســقف  متــــــــــــــــــاؤس  األنبــا 

الســريان(.  ديــر 
وعندمــا أردت أن أقــوم بتســجيل 
مــن  عليهــا  حفاًظــا  األلحــان  هــذه 
لمعــي  المعلــم  لــي  قــال  االندثــار، 
يعــودا  لــم  إنهمــا  غبريــال  والمعلــم 
لــم  حيــث  األلحــان  هــذه  يتذكــرام 
أجــد  ولــم  ســنة.   30 منــذ  يرّدداهــا 
مــن  المقــال-  هــذا  كتابــه  -حتــى 
عبــادي  المرتــل  مثــل  يجيدهــا 
)ُوِلــد  بالرحمانيــة  عبــادي  عبيــد 
فــي1954م( فأقــدم لــه جزيــل شــكري 
بعــض  بتســجيل  معــي  تعبــه  علــى 
األلحــان التــي يحفظهــا عــن ظهــر 
قلــب، والتــي يرّددهــا إلــى اآلن فــي 
التــي  والميامــر  الكيهكيــة،  الليالــي 
المعلــم  بالجســد  عمــه  مــن  تســلمها 
المعلــم  ومــن  فخــوري  صهيــون 
رخيــم  بصــوت  ويتميــز  دانيــال، 
األداء  فــي  ثابتــة  وألحانــه  عــذب، 
الفنــي، ويتجّلــي ذلــك فــي األلحــان 
التــي لهــا ربعــان متطابقــان تطابًقــا 
كامــًا، ممــا دّل علــى حفظــه وعــدم 
اجتهــاده الشــخصي. وبعــد تســجيلها 
أن  غبريــال  المعلــم  مــن  طلبــت 
هــي  هــي  أنهــا  لــي  فأّكــد  َيســمعها 

مــن  تســلمها  التــي  األلحــان  نفــس 
والــده، وبــدأ يراجعهــا ويعيــد تســجيلها 

أخــرى.  مــره 
وليــس  المثــال  ســبيل  وعلــى 
 Anok pe لحــن  الحصــر: 
لنفــس  مطابــق  وهــو   pikouji
ولحنــا  اإلســكندرية.  مدرســة  تســليم 
 Pixrictocو ;`ctolh اإلكليــل
 xere وألحان التسبحة ،Pilogoc
ne Maria، و;cemou، واأللباش 
والشــيرات الكيهكــي باللحــن الكبيــر، 
ولحــن _cmou~P` وبعــض المدائــح 
الهــوس  ولبــش  المندثــرة،  القديمــه 

 tenoue\و الفرايحــي،  والثانــي  األول 
لــي  وأفصــح  وغيرهــا.  الكيهكــي   `ncwk
ان هنــاك كثيــًرا مــن االلحــان قــد ُفقــدت 
بســبب عــدم ترتيلهــا. وأقــدم شــكري للمعلــم 
إســناوي وهيــب )ُولــد فــي 1944م، بنجــع 
لــي  ســجل  والــذي  بدشــنا(  النصــاري 
خصيًصــا ســبعة شــرائط كاســت منــذ تســع 
ســنوات وبعــض المدائــح والطــرق التراثيــة 
مــن  صغــره  فــي  تســلمها  التــي  القديمــة 
ذكــره.  الســابق  بهنــام  فضــل هللا  المعلــم 
وحتــى اآلن جــاري العمــل حتــى نحافــظ 
علــى هــذا التــراث مــن الضيــاع قبــل فــوات 
األوان، وكفــــــــــــــى مــا ضـــــــــــاع مــن تراثنــا 

االهتمــام. لعــدم 
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+ شـــهادة التاريـــخ واآلثـــار 
تثبت اســـتحالة تحريـــف الكتاب 

لمقدس: ا
صحائـــف  ُاكُتِشـــفت   -1
وكتابـــات أشـــورية وبابلية، تحكي 
قصـــة خلق اإلنســـان وطـــرده من 
الجنـــة طبًقـــا لما ورد في )تك2(.

2- يوجـــد اليـــوم علـــى األقـــل 
عديـــدة  أماكـــن  فـــي  وثيقـــة   33
)تـــك7(،  الطوفـــان  عـــن  تحكـــي 
كمـــا ُعِثـــَر على ســـفينة نوح على 
أرمينيـــا،  فـــي  أراراط  جبـــل  قمـــة 
ونشـــرت جريدة أخبـــار اليوم ذلك 
يونيـــه 194٦م،   9 فـــي  الخبـــر 
وجـــاء  وأبعـــاده  الفلـــك  ووصفـــوا 
مطابقـــا لمـــا جـــاء فـــي )تـــك٦(.

3- اكتشـــف األثريـــون مدينة 
فيثوم التي بناها رمسيس الثاني، 
المســـخوطة  بتـــل  اآلن  وتعـــرف 
اإلســـماعيلية  مـــن  بالقـــرب 

)خـــر5:1(.
صخـــرة  اكتشـــاف   -4
كردســـتان مكتـــوب عليهـــا كتابـــة 
)دا  لدانيـــال  الملـــك  داريـــوس 

. )11 ،9 ،٦ ،5
5- اكتشـــف األثريـــون لوحـــة 
إسرائيل الموجودة اآلن بالمتحف 
المصـــري بالقاهـــرة، وهـــي تحكي 
قصة خروج شـــعب بني إســـرائيل 
وعبوره البحر األحمر )خر14(.
يوتـــا  العالـــم  اكتشـــف   -٦
صفائـــح  وبهـــا  نينـــوى،  مدينـــة  
قصـــة  عليهـــا:  مكتـــوب  أشـــورية 

بابـــل... الطوفـــان،  آدم، 
7- اكتشـــف األثريـــون مدينة 
أريحـــا القديمـــة، وحفريـــات مدينة 
صـــور والســـامرة، وغيرهـــا، وكلها 
تحكـــي قصًصا مطابقـــة لما جاء 

فـــي الكتـــاب المقدس.
8- اكتشـــاف القديسة هيانة 
-والدة الملك قســـطنطين- خشبة 

الصليب.

المســـامير  اكتشـــاف   -9
التـــي ُســـمِّر بهـــا المســـيح )توجـــد 
اآلن بكنيســـة الصليـــب المقـــدس 

برومـــا(.
10- اكتشـــاف إكليل الشوك 
)يوجـــد اآلن بكاتدرائيـــة نوتـــردام 

دى بـــاري بفرنســـا(.
عنـــوان  اكتشـــاف   -11

. لصليـــب ا
الكفـــن  اكتشـــاف   -12
المقـــدس )يوجـــد اآلن بكاتدرائيـــة 

توريـــن(.
13- اكتشـــاف اللـــوح الـــذي 
الحكـــم  بياطـــس  عليـــه  كتـــب 
على الرب يســـوع المســـيح )ســـنة 

.)1280
يســـوع  الـــرب  مابـــس   -14

الحـــراس. أخذهـــا  التـــي 
15- القصبـــة التـــي أُعِطيـــت 

له. 
1٦- القبر المقدس.

الوثائـــق  شـــهادة   -17
جـــاء  مـــا  لصحـــة  التاريخيـــة 
المســـيح:  الســـيد  عـــن  باإلنجيـــل 
شهادة يوسيفوس المؤرخ اليهودي 
الميـــادي  األول  القـــرن  فـــي 
واآلثـــار،  العاديـــات  كتابـــه  فـــي 
ناســـيتوس  كرنيليـــوس  وشـــهادة 
القـــرن  فـــي  الرومانـــي  المـــؤرخ 
األول الميـــادي فـــي كتابـــه عـــن 
تاريـــخ اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة، 
وشـــهادة ثالوس المؤرخ الســـامري 
الميـــادي،  األول  القـــرن  فـــي 
اليهـــودي  التلمـــود  وشـــهادة 
المســـيح،  الســـيد  شـــخصية  عـــن 
إلـــى  البنطـــي  بياطـــس  وتقريـــر 
قيصـــر  اإلمبراطـــور طيباريـــوس 
بشـــأن المســـيح وهو محفوظ اآلن 
بمكتبـــة الفاتيـــكان بروما، وصورة 
الحكـــم الـــذي نطـــق بـــه بياطس 
البنطـــي على يســـوع وهو موجود 
اآلن بديـــر الكارثوزيـــان بالقـــرب 

نابولـــي. مـــن 

الكلمـــة  ضـــرورة  عـــن  تحدثنـــا 
وتأثيرهـــا فـــي الخدمـــة، فهـــي القـــوة 
الدافعـــة للخدمـــة، وضمـــان التوبـــة 
تفعـــل  فهـــي  المخدوميـــن،  وتغييـــر 
مـــا يعجـــز الخـــادم عن فعلـــه، وهي 
اســـتمرار عمـــل هللا فـــي القلـــوب في 
غيـــاب الخـــادم كمـــا طلـــب معلمنـــا 
كنيســـة  لقســـوس  الرســـول  بولـــس 
يـــا  أســـتودعكم  »واآلن  أفســـس 
القـــادرة  إخوتـــي هلل ولكلمـــة نعمتـــه 
مـــع  ميراًثـــا  وتعطيكـــم  تبنيكـــم  أن 
جميـــع المقدســـين« )أع20: 32(. 
فهـــذا أفضـــل ميـــراث يتركـــه الخـــادم 
لكلمـــة  يســـتودعهم  أن  لمخدوميـــه، 
هللا.. فلنثـــق أن قـــوة اآليـــة أفضـــل 
مـــن العظـــات والتعاليم، فهي تحمل 
حيـــاة وضماًنـــا فـــي داخلهـــا، وهـــي 
حيـــة وفّعالـــة وأمضـــى مـــن ســـيف 
مفاصـــل  وتختـــرق  حديـــن،  ذي 

والـــروح... النفـــس 

ينصحنـــا  الخـــادم،  عزيـــزي 
اآلبـــاء أن يكـــون الكتـــاب المقـــدس 
هـــو أول وأهـــم مصـــدر للتعليـــم فـــي 
الكنيســـة، وتتلمـــذت الكنيســـة علـــى 
الكتـــاب المقـــدس، واســـتخدمته فـــي 
عبادتهـــا وليتورجياتهـــا، ولـــم تخـــُل 
صاة أو تســـبحة من تســـابيحها إاّل 
ويكـــون مصدرهـــا الكتـــاب المقدس، 
ونـــري تأثيرهـــا فـــي قداســـة أوالدهـــا 
عبـــر العصـــور ودفعهم لاستشـــهاد 
والرهبنـــة وتكريـــس الحياة، كما رأينا 
مـــا حدث مع الشـــاب أنطونيوس إذ 
وقـــع تحـــت تأثيـــر ســـلطان الكلمـــة، 
فمـــا كان منـــه إاّل أنـــه أطـــاع أمرهـــا 

وتـــرك كل شـــيء وتبعـــه... 

مصـــدر  يكـــون  أن  تســـمح  ال 
تعاليمـــك هـــو عقلـــك وأفـــكارك، وال 
تعتمـــد علـــى كثـــرة المعرفـــة، فكمـــا 
اســـتخدام  مـــن  أقـــوى  ليـــس  أنـــه 
نصـــوص القانـــون للدفاع عن متهم 
أمام المحكمة، هكذا أفضل وســـيلة 
بكلمـــة  التعلـــق  هـــو  الحيـــاة  لنـــوال 

الحيـــاة.

خاصنـــا  رئيـــس  أن  ولنتذكـــر 
حيـــن دخـــل فـــي مواجهة مـــع العدو 
فمـــا  وخداعـــه،  غوايتـــه  أراد  الـــذي 
كانـــت وســـيلة مقاومتـــه وغلبتـــه إاّل 

المكتـــوب فـــي كلمة هللا.. فهي ســـر 
الـــذي  ومغبـــوط  والغلبـــة،  النصـــرة 

يمـــأل جعبتـــه منهـــا... 

فيمكـــن أن يكـــون هناك لقاءات 
فـــي الخدمـــة ليـــس لهـــا هـــدف أكثر 
الكتـــاب  فـــي  القـــراءة  مجـــرد  مـــن 
المقـــدس.. وأنصحـــك أن تدخل في 
هـــذه التجربـــة المفرحة التي تتعّجب 
لتأثيرها رغم ســـهولتها وبساطتها... 
طـــرق  أجمـــل  أن  اآلبـــاء  ويعلمنـــا 
شـــرح الكتـــاب المقـــدس هـــو الكتاب 

المقـــدس نفســـه..

وال تبـــدأ فـــي الحديـــث فـــي أي 
موضـــوع إاّل ويكـــون بدايتـــه فصـــل 
الكتـــاب  فصـــول  مـــن  مناســـب 
وبـــطء  بفهـــم  ولُيقـــَرأ  المقـــدس، 
ـــل أن يكـــون مـــن  وعنايـــة... وُيفضَّ
كتـــاب مقـــدس ورقـــي.. ولنثـــق أن 
أهـــم  هـــو  المقـــدس  الكتـــاب  جـــزء 
وأجمـــل مـــا فـــي الموضـــوع كلـــه... 
وتأكـــد أن المخـــدوم قـــد حفظ شـــاهد 
الفصـــل واســـتوعبه، ويمكـــن ترديده 
عـــدة مـــرات أثنـــاء الموضـــوع، وفي 
الفصـــل  نفـــس  نقـــرأ  نعـــود  ختامـــه 
لنضمـــن  الحديـــث،  بـــه  لنختـــم 
قلـــب  فـــي  اســـتقر  قـــد  الفصـــل  أن 

وعقلـــه. المخـــدوم 
أحبائـــي.. إن أردنـــا تقدًما ونمًوا 
وتغييًرا حقيقًيا ألنفســـنا ولمخدومينا 
صادقـــة  فهـــي  هللا،  كلمـــة  فلنقـــدم 
وقـــادرة وفاعلـــة ومحييـــة، ولنجعلهـــا 
محـــور كرازتنـــا وتعاليمنـــا، فا نقف 
أمام المخدومين إاّل وكتابنا المقدس 
مفتوًحـــا، وَمـــن يتكلـــم فكأقـــوال هللا، 
ولنكثـــر مـــن تأييـــد التعاليـــم باآليات 
ولنســـتودع  الكتابيـــة،  واألحـــداث 
مخدومينـــا لكلمـــة هللا الغنيـــة القادرة 
موبِّـــخ  خيـــر  فهـــي  تبنيهـــم،  أن 
أن  نعتبـــر  وال  ب.  ومـــؤدِّ ع  ومشـــجِّ
المقـــدس  الكتـــاب  وتعاليـــم  أحـــداث 
كانـــت تناســـب أشـــخاًصا أو أجيااًل 
لـــكل  هللا  كلمـــة  ألنهـــا  ســـابقة.. 
إنســـان فـــي كل العصور، وال نهمل 
أو نقّصـــر فـــي تقديمهـــا لئا نســـمع 
أنك »قـــد أبغضت التأديب، وألقيت 

كامـــي خلفـــك« )مـــز18:50(.
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ِك الرَّمْحََة« )إرميا ٣١: ٣(
َ
َدْمُت ل

َ
ْجِل ذلَِك أ

َ
ْحَببُْتِك، ِمْن أ

َ
بَِديًَّة أ

َ
».. َوحَمَبًَّة أ

مع انتشـــار فيـــروس كورونا 
لتقليـــل  الكنيســـة  واضطـــــــــــــــرار 
التجمعـــــــــــات واالجتماعـــــــــــــات، 
التربيــــــــــــــــــــة  خدمـــات  وبالتالـــي 
الكنســـية ومــــــــــــدارس األحــــــــــــــــد 
اجتماعـــات  إلـــى  وتحويلهــــــــــــــا 
حضـــور  واقتصـــر   ،online
الكنيســـة فـــي الفتـــرات األخيـــرة 
القداســـات  صلــــــــــــــــوات  علـــى 
ولمســـنا  المسبــــــــــق،  وبالحجـــز 
جميًعـــا كـــّم الجهـــد المبذول من 
لمحاولـــة  والخادمـــات  الخـــدام 
تقديـــم أفضـــل مـــا لديهـــم لبنـــاء 

الرعيـــة.  وخدمـــة 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك ظهـــرت 
حالـــة تنـــذر بخطـــر قـــادم مـــع 
طـــول فتـــرة التوقـــف للحضـــور 
الفعلــــــــــــــي وهـــــــــــي »االنفصـــال 
المخـــدوم  بيـــــــــــــــن  الوجدانـــــــــــــي 
يحيـــا  فكيـــف  والكنيســـة«، 
المخـــدوم حيـــاة التلمـــذة الفعالـــة 
داخـــل  الفعلـــي  التواجـــد  دون 

لكنيســـة؟ ا
حـــان  أنـــه  األمـــر  وحقيقـــة 
الوقـــت لكـــي يرجع دور األســـرة 
إلـــى مكانتـــه في التلمـــذة والبناء 
لألبنـــاء..  والتربـــوي  الروحـــي 
لـــذا البـــد لنـــا كخـــدام وخادمات 
وبكل وسائل التواصل مساعدة 
األب واألم فـــي تفعيـــل دورهـــم 
وتأهيلهـــم وذلـــك علـــى محورين 

مين: ها
١-البناء الروحي:

ارشـــاد األب واألم وتعريفهم 
أهميـــة دورهـــم في بناء أنفســـهم 
وأبنائهـــم معا وذلك عن طريق:

• األســـري 	 المذبـــح 
اليومـــي لقراءة جزء من الكتاب 
المقـــدس ومحاولـــة التأمـــل فيه.

• يومًيـــا 	 الصـــاة 
األبنـــاء،  مـــع  ســـوًيا  باألجبيـــة 
والصـــاة التأمليـــة االرتجاليـــة.

• القـــدوة 	 توضيـــح قيمـــة 
ألبنائهـــم. منهـــم 

• القــــــــــــــداس 	 صـــــــــــــــــاة 
مًعـــا. والتنـــاول 

• أجـــزاء 	 محاولـــة حفـــظ 
مـــن المزاميـــر واأللحـــان مًعـــا. 

• وااللتـــزام 	 التشجيــــــــــــــــع 
بأيـــام الصـــوم.

• األوالد 	 تشجيــــــــــــــــــــع 
مـــدارس  لحضـــــــــــــــور  والبنـــات 

بعدهـــا. ومتابعتهـــم  األحـــد 

٢- أســـــــــــــــس التربيــــــــة 
: لسليمة ا

• تعريــــــــــــــف األب واألم 	
عمريـــة  مرحلـــة  كل  بســـمات 

وخصائصهـــا. ألبنائهـــم 
• وتدريبهـــم 	 تعريفهـــــــــــــم 

علـــى أســـس التربيـــة اإليجابيـــة 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع أبنائهـــم.

• تقديـــم مشـــورة جماعية 	
متخصصيـــن  مـــن  فرديـــة  أو 
ألي مشـــاكل ســـلوكية تقابلهـــم.

• تدريبهـــم علـــى الحـــوار 	
وطـــرق التواصـــل مـــع أبنائهـــم 

حســـب المرحلـــة العمريـــة.

فـــي  الكنيســـة  إن  أحبائـــي 
الطفـــل  تســـلم  المعموديـــة 
أي  )األشـــابين(،  والديـــه  إلـــى 
فـــي  تربيتـــه  عـــن  المســـؤولين 
ولذلـــك  المســـيحي،  اإليمـــان 
أغســـطينوس:  القديـــس  يقـــول 
»إننـــا نؤمـــن ونصدق بتقوى أن 
إيمـــان الوالدين واألشـــابين يفيد 

األطفـــال«. 

دور  أهميـــة  نـــدرك  ليتنـــا 
التربيـــة  فـــي  وفاعليتـــه  األســـرة 
بيـــت  كل  ليصيـــر  الكنســـية.. 

بحـــق.  صغيـــرة  كنيســـة 

الكنيســة جميلــة فــي كل وقــت، 
-فــي  األولــى  للكنيســة  ولكــن 
العصــور األولــى للمســيحية- جمــال 

البدايــات!
فــي هــذه الكنيســة األولــى، كان 
إلــى  اآلخريــن  يشــبهون  المؤمنــون 
حــد كبيــر، يعيشــون أينمــا ســمحت 
الظــروف، فلــم يكــن لهــم مــدن دون 
مــا  كل  تشــبه  بيــوت  بــل  أخــرى، 
إطاًقــا  يختلــف  حولهــا، وطعــام ال 
عن طعام اآلخرين. نفس المابس، 
نفــس التقاليــد.. كل كنيســة بحســب 
موقعهــا والبلــد التــي ُأنِشــئت فيهــا. 
»َوَكاَن َيُهــوٌد ِرَجــاٌل َأْتِقَيــاُء ِمــْن 
ــَماِء َســاِكِنيَن ِفــي  ــٍة َتْحــَت ٱلسَّ ُكلِّ ُأمَّ
ــْوُت،  ــا َصــاَر َهــَذا ٱلصَّ ُأوُرَشــِليَم. َفَلمَّ
أِلَنَّ  َوَتَحيَّــُروا،  ٱْلُجْمُهــوُر  ٱْجَتَمــَع 
َيَتَكلَُّمــوَن  َيْســَمُعُهْم  َكاَن  َواِحــٍد  ُكلَّ 
ِبُلَغِتــِه«، ولهــم توجــه بطــرس الرســول 
بــأول عظــة، لهــؤالء الذيــن مــن كل 
أمــة تحــت الســماء.. »َفَقِبُلــوا َكَاَمــُه 
َذِلــَك  ِفــي  ِبَفــَرٍح، َوٱْعَتَمــُدوا، َوٱْنَضــمَّ 
َنْفــٍس«  آاَلِف  َثَاَثــِة  َنْحــُو  ٱْلَيــْوِم 
آمنــوا  وإذ  )أع5:2-٦،41،37(. 
بمــا  بــاده  إلــى  كلٌّ  عــاد  واعتمــدوا 
يحملــه مــن إيمــان هــو بــذرة كنيســة 

وليــدة!
المســيحيون  يتقوقــع  لــم  ال.. 
داخــل فقاعــة مغلقــة عليهــم، تفصلهــم 
كانــت  الخارجــي«،  »العالــم  عــن 
الكنيســة األولــى تولــد فــي كل مــكان، 
بأنــاس ينضّمــون إليهــا باإليمــان كل 

يــوم.
إنهــم  هنــا..  والجمــال  ولكــن.. 
مــع  االندمــاج  مــن  الرغــم  علــى 
جلًيــا  التميُّــز  كان  المجتمعــات، 
واضًحــا. أو كيفمــا يــذوب الملــح فــي 
الطعــام فــا يتغيــر رغــم ذوبانــه ولكنــه 

حولــه. فيمــن  ُيغّيــر 
العنــوان  هــو  »التميُّــز«  كان 
الجماعــات. أبــواب  علــى  الُمعلَّــق 

وأخاقــي  ســلوكي  اختــاف 
ــْعِب.  »َوَلُهــْم ِنْعَمــٌة َلــَدى َجِميــِع ٱلشَّ
ِإَلــى  َيُضــمُّ  َيــْوٍم  ُكلَّ  ٱلــرَّبُّ  َوَكاَن 
َيْخُلُصــوَن«  ٱلَِّذيــَن  ٱْلَكِنيَســِة 

.)47 :2 )أع
األخاقــي  الحــّس  كان  بالطبــع 
وقابــًا  موجــوًدا  الحســن  والســلوك 

للتنفيذ في كل الشعوب والحضارات 
حكــًرا  ليســت  فاألخــاق  المحيطــة، 
ولكــن  المؤمنيــن،  علــى  حصرًيــا 
التميُّــز بيــن كنيســتنا األولــى الجميلــة 
المحيطــة  المجتمعــات  باقــي  وبيــن 
»الســبب«  فــي  بوضــوح  يظهــر 
أولئــك  يدفــع  الــذي  و«المرجــع« 
المؤمنيــن لكــي يســلكوا بمحبــة ورفــق.

إنــه »عمــل الــروح القــدس« وهنــا 
القــدس  فالــروح  الفــرق،  كل  يكمــن 
الضامــن  هــو  المؤمنيــن  مــأل  الــذي 
علــى اســتمرارية هــذه المحبــة وهــذا 
مــن  ورائــع  حــي  ثمــر  وكل  الرفــق 

الــروح.  ثمــار 

استمراريتها وصدقها!

األول  المؤمنيــن  اختــاف 
يتميــز  كان  الراقيــة  ســماتهم  فــي 
باســتمرارية وعمــق، ولــم يكــن يتوقــف 
علــى الظــروف، فهــم ُيظِهــرون حًبــا 
وعطــاًء  الظــروف،  كانــت  مهمــا 

عوزهــم. كان  مهمــا 

ثقافاتهــم  بمختلــف  النــاس  كل 
أخاقــي..  بشــكل  الســلوك  يمكنهــم 
يمكنهــم  كمــا  الوقــت«،  »لبعــض 
الســلوك باســتمرار ولكن »في بعض 

األخــاق«. مــن  بســيط 

واألصــل  والعمــق  الثبــات  أّمــا 
األصيــل لســلوك قويــم ليــس مــن قــدرة 
قّدمــه  إلهــي  ثمــر  مــن  بــل  البشــر، 
الــروح القــدس بســخاء علــى الكنيســة 

الجميلــة.

االنضمــام  أصبــح  أن  والنتيجــة 
هــو  المريــح  الرائــع  الكيــان  لهــذا 
يقتــرب  مــن  لــكل  وهــدف  غــرض 

التميُّــز. هــذا  وياحــظ 

كان -ومــا يــزال- واجــب ولــزام 
)األولــى  الجميلــة  الكنيســة  علــى 
وإلــى نهايــة األيــام( أن ُتظِهــر وتشــّع 
هــذا التميُّــز، أن تحافــظ علــى ثباتــه 
وواضــح،  حصــري  بشــكل  وعمقــه 
ــا ال مجــرد محــاوالت  كونــه ثمــًرا إلهًي

بشــرية.

الــرب  كنيســة  ســمة  التميُّــز.. 
الجميلــة. المســيح  يســوع 

marianneed@hotmail.com






