 +إسع ـ ـ ـ ـ ــاد اآلخريـ ـ ـ ـ ــن
غرس تزرع ـ ـ ـ ـ ـ ــه لغي ـ ـ ـ ـ ـ ــرك
فيثم ــر ف ــي قلبك.

يسميها هوايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وعندما
يري ــد النم ــر قتل ــه يس ــميها
وحش ــية( .برن ــارد ش ــو)
 +أري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ينسانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مكتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،فصحبة الكتب ال
تجل ــب الخيبات.

 +األخط ــاء موجع ــة ف ــي لحظته ــا..
ولكنه ــا م ــع تراكم الس ــنين تصبح خبرة.
 +ل ــم أطمئ ــن ق ــط إال وأن ــا في حجر
أمي( ..سقراط)

 +كلم ــات كلها مذكـ ـ ـ ـ ـ ــر :الحرف –
السج ـ ـ ـ ـ ــن – البرد – الجهل – المرض
– الم ــوت – الفق ــر – الجحيم – الظلم.

وحس ــن
 +ال تحـ ـ ـ ـ ـ ــزن عل ــى طيبت ــك ُ
ظن ــك باآلخريـ ـ ــن ،ف ــإن ل ــم يوج ــد ف ــي
األرض م ــن يقدره ــا ،فف ــي الس ــماء من
يباركه ــا( .نجي ــب محف ــوظ)
 +قلي ــل م ــن العل ــم م ــع العم ـ ـ ـ ــل ب ــه
أنف ــع من كثي ــر من العلم مع قّلة العمل
ب ــه( .أفالطون)

وعكسها كله مؤنث :اللغة – الحرية
– الحـ ـ اررة – المعرف ــة – الصح ــة –
الحي ــاة – الرفاهي ــة – الجن ــة – العدالة.
 +ملـ ـ ـ ـ ــذات الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
روح اإلنس ــان.

 +أن ــا ال يهمن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ــم م ــن الن ــاس
أرضي ــت ،ولك ــن يهمنـ ـ ـ ـ ـ ــي أي نوع من
الن ــاس أقنع ــت( .عب ــاس العق ــاد)

 +الح ـ ـ ـ ــب والعط ـ ـ ـ ـ ــر ال يختبئـ ـ ـ ـ ــان.
(مثل صيني)

 +من ارتضى لنفس ــه أن يكون ش ــاة
أكلته الذئاب( .مثل فرنس ــي)

 +التحدي ــات ه ــي التي تجعل الحياة
مثيـ ـرة ،والتغل ــب عليه ــا ه ــو م ــا يجع ــل
الحي ــاة ذات معن ــى( .برتراند ارس ــل).

 +ط ــول م ــا لقمت ـ ـ ـ ـ ــك مش جاية من
فاسـ ـ ـ ـ ـ ــك ،عم ــر قـ ـرارك م ــا يبق ــى م ــن
أرس ــك( .مث ــل مص ــري)
 +اله ــدوء نعي ــم والصمت حياة ،وما
بي ــن االثني ــن تفاصيل ال أحد يدركها.
َ +م ْن لي ـ ـ ـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ـ ـ ــي محفظته نقود،
يج ــب أن يكـ ـ ـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ـ ــي لس ــانه حرير.
(مث ــل ماليزي)
 +الغضب ريح قوية تطفئ مصباح
العقل( .مثل أمريكي)

 +يمك ــن لش ــمعة واح ــدة أن تش ــعل
ـموعا كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ب ـ ـ ــدون أن تنطف ــئ،
شـ ً
ويمكن ــك أن تمن ــح السع ـ ـ ـ ــادة آلخري ــن
ب ــدون تنق ــص س ــعادتك.
 +ق ــال رج ــل ثقي ــل ال ــدم للش ــاعر
األعم ــى بش ــار ب ــن ب ــرد :م ــا أعمى هللا
عوض ــك
عوض ــه ،فبم ــاذا ّ
رجـ ـاً ّإل ّ
عوضن ــي بأن ال
أن ــت؟ ق ــال له بش ــارّ :
أرى مثل ــك.

متابعة اخبارية:
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

 +ال تهتـ ـ ـ ـ ــم فالحش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات تهاج ـ ـ ـ ـ ــم
المصابيح المضيئة.
ِّ +
عود نفس ــك على التجاهل ،فليس
كل ما ُيقال يس ــتحق الرد.
 +ق ــال أس ــتاذ في كلي ــة الطب :احنا
محتاجي ــن الطال ــب الل ــي بيفك ــر ،م ــش
الل ــي بيفتكر.
 +الغرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت باالبتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ع ــن أحباب ــك ،ب ــل بع ــدم وج ــود أحب ــاب
ينتظ ــرون عودت ــك.
 +ثَ ّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال تُكتَ ـ ـ ـ ـ ــب..
كب ــت فقط.
تُ َ

 +عندم ــا يري ــد رج ــل قت ــل نم ــر

مجلة الك ارزة يشرف على إصدارها :نيافة األنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها
جرافيك:
القس بوال وليم

ـر لنتح ــرر م ــن
 +نحت ــاج جه ـ ًـدا كبي ـ ًا
الذكري ــات الت ــي تس ــيطر عل ــى تفكيرنا.
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رحـــل عـــن عالمنـــا الفانـــي ،مثلـــث الرحمـــات األنبا كاراس ،األســـقف العام إليبارشـــية المحلـــة الكبرى ،بعد صـــراع قصير مع المـــرض ،عن عمر

عاما إليبارشـــية
بلـــغ  ٦٣ســـنة ،وذلـــك يـــوم األربعـــاء  ١٣أكتوبـــر ٢٠٢١م ،بعـــد أن قضـــى في حياة الرهبنة  ٣٨ســـنة منها ثماني ســـنوات أســـق ًفا ً

قدم فيهـــا خدمة رعويـــة وروحية جليلة.
المحلـــة الكبـــرىّ ،

قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،والمجم ــع المق ــدس للكنيس ــة القبطي ــة
يودع ــون عل ــى رج ــاء القيام ــة ،الحب ــر الجلي ــل واألس ــقف
األرثوذكس ــيةّ ،
المب ــارك ،نياف ــة األنب ــا كاراس األس ــقف الع ــام ،ال ــذي غ ــادر عالمن ــا الفان ــي
ـر من الخدمة
رصيدا ازخ ـ ًا
ـاركا وراءه
وانطلق ــت روح ــه إل ــى ف ــردوس النعي ــم ،ت ـ ً
ً
الباذل ــة ،والعم ــل الرع ــوي األمي ــن.
لق ــد تمت ــع نيافت ــه بقل ــب نق ــي وبس ــاطة ف ــي كاف ــة معامالت ــه ،فرب ــح بهم ــا
محب ــة الجمي ــع ،وجذب ــت كلمات ــه قل ــوب أبنائ ــه ف ــكان له ــا تأثي ــر واض ــح ف ــي
نف ــوس كثيري ــن.

طوب ــى ِلألَم ــو ِ
ات
نث ــق أن ل ــه الطوب ــى م ــن هللا بحس ــب الوع ــد اإلله ــي « ُ َ
َْ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يحوا
ـول ُّ
اآلن»َ .
الذي ـ َـن َي ُموتُ ــو َن ف ــي ال ـ َّـر ِّب ُم ْنـ ـ ُذ َ
الرو ُح« :ل َك ْي َي ْس ــتَر ُ
«ن َع ْم» َيُق ـ ُ
ِ
َع َماُل ُه ـ ْـم تَ ْتَب ُع ُه ـ ْـم»( .رؤ.)13 :14
م ـ ْـن أ َْت َعاِب ِه ـ ْـمَ ،وأ ْ
خال ــص العـ ـزاء لمجم ــع كهن ــة إيبارش ــية المحل ــة الكبرى وش ــعبها وأسـ ـرته
المبارك ــة وكل أبنائ ــه ومحبي ــه.
األربعاء  13أكتوبر 2021م 3-بابه 1738ش.

وأُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزة ف ــي الس ــاعة الثاني ــة عشـ ـرة ظهر ي ــوم الجمعة ١٥
أكتوب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي الكاتدرائي ــة المرقس ــية الكب ــرى بالعباس ــية ،برس ــائة قداس ــة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،وش ــارك ف ــي الص ــاة تس ــعة وثالث ــون م ــن أعض ــاء
المجم ــع المق ــدس ،ومجم ــع كهن ــة إيبارش ــية المحل ــة الكب ــرى،
وجم ــوع كبيـ ـرة م ــن ش ــعب اإليبارش ــية ذاتها ،إل ــى جانب محبي
األب األس ــقف المنتق ــل ،وس ــط إجـ ـراءات احت ارزي ــة دقيق ــة.
وأُقيم ــت قب ــل التجني ــز صلـ ـوات الق ــداس اإلله ــي بحضور
جثم ــان األس ــقف الجلي ــل المتني ــح ،حيث تولى خدم ــة القداس
نياف ــة األنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــادة وق ــوص ،وش ــاركه أصح ــاب
النياف ــة األنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع
المق ــدس ،واألنب ــا تيموث ــاوس أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا القم ــح،
واألنب ــا صلي ــب أس ــقف ميت غم ــر ودقادوس وبالد الش ــرقية،
واألنبا ماركوس أس ــقف دمياط وكفر الش ــيخ والبراري ،واألنبا
بيج ــول أس ــقف ورئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ،وبعض من
اآلب ــاء الكهنة.
وألق ــى نياف ــة األنب ــا داني ــال س ــكرتير المجم ــع المق ــدس كلمة
ضم ــن صلـ ـوات التجني ــز ،ش ــكر فيه ــا كاف ــة المش ــاركين ف ــي
خاص ــا لفضيلة اإلمام األكب ــر الدكتور
مقدم ــا ش ـ ًا
الصلـ ـواتً ،
ـكر ً

أحم ــد الطي ــب ش ــيخ األزه ــر
الشـ ـريف ال ــذي أوف ــد األس ــتاذ
الدكتور محمد األمي ـ ـ ـ ـ ـ ــر نائب
رئي ــس جامع ـ ـ ـ ـ ــة األزهـ ـ ـ ـ ـ ــر
لحضـ ـ ـ ـ ــور الصالة ،كما شكر
نيافت ــه قيادات محافظة الغربية
عل ــى تقديمه ــم واج ــب العـ ـزاء.
وق ــد ش ــارك ف ــي الص ــاة
م ــن أحب ــار الكنيس ــة أصحاب
النياف ــة :األنب ــا بـ ـوال مطـ ـ ـ ـ ـ ـران
طنط ــا ،األنب ــا مرق ــس مطـ ـران
ش ــب ار الخيم ــة ،األنب ــا ل ــوكاس
أس ــقف أبنوب والفتح وأس ــيوط
الجديدة ،األنبا توماس أس ــقف
القوصي ــة ومي ــر ،األنبا دانيال
أس ــقف المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وسكرتير
المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس ،األنبا بيمن أس ــقف نقادة وقوص ،األنبا يس ــطس أسقف
ورئيس دير القديس األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر ،األنبا مكس ــيموس أس ــقف
بنها وقويس ــنا ،األنبا يوأنس أس ــقف أس ــيوط ،األنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية،
األنب ــا رافائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع وس ــط القاهـ ـرة ،األنبا إس ــطفانوس
أس ــقف ببا والفش ــن ،األنبا غبريال أس ــقف بني س ــويف ،األنبا تيموثاوس أس ــقف
الزقازي ــق ومني ــا القم ــح ،األنبا قزمان أس ــقف س ــيناء الش ــمالية ،األنب ــا مارتيروس
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق الس ــكة الحدي ــد بالقاهـ ـرة ،األنب ــا مكاريوس
أس ــقف المنيا ،األنبا إرميا األس ــقف العام ،األنبا مينا أس ــقف ورئيس دير الش ــهيد
م ــار جرج ــس بالخطاطب ــة ،األنب ــا داني ــال أس ــقف ورئيس دير القدي ــس األنبا بوال
بالبح ــر األحم ــر ،األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وبالد الش ــرقية،
األنب ــا ثيؤدوس ــيوس أس ــقف وس ــط الجيـ ـزة ،األنب ــا دومادي ــوس أس ــقف  ٦أكتوب ــر
وأوس ــيم ،األنبا يوحنا أس ــقف ش ــمال الجيزة ،األنبا أولوجيوس أس ــقف ورئيس دير
القديس األنبا ش ــنوده رئيس المتوحدين بس ــوهاج ،األنبا مكاري
األس ــقف الع ــام لقط ــاع كنائس ش ــب ار الجنوبية ،األنب ــا ماركوس
أس ــقف دمياط وكفر الش ــيخ والبراري ،األنبا آنجيلوس األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــب ار الش ــمالية ،األنب ــا بافل ــي األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،األنب ــا بمـ ـوا أس ــقف الس ــويس،
األنبا هرمينا األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــرق اإلس ــكندرية،
األنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئي ــس الدي ــر المح ــرق بأس ــيوط ،األنب ــا
ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائس قط ــاع حدائق القب ــة والوايلي
والعباس ــية ،األنبا أرس ــانيوس أس ــقف الوادي الجديد والواحات،
األنبا متاؤس أس ــقف ورئيس دير الس ــيدة العذراء بجبل إخميم،
األنب ــا أغابي ــوس أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي
بـ ـوادي النط ــرون ،األنب ــا س ــيداروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع عزب ــة النخ ــل ،األنب ــا أكس ــيوس األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع عين ش ــمس والمطرية وحلمي ــة الزيتون ،وكذلك القمص
س ــرجيوس س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،والقم ــص
أبـ ـرآم إمي ــل وكي ــل البطريركية باإلس ــكندرية.

عل ــى رج ــاء القيام ــة وبقل ــوب وإن امت ــأت باألل ــم وبالحزن وبالدم ــوع ،ولكن
ـودع مثل ــث الرحم ــات األنب ــا كاراس األس ــقف
لن ــا رج ــاء وال نح ــزن كالباقي ــن ،ن ـ ّ
ـقفا
اهبا تقيًّا ،وأس ـ ً
الع ــام بالمحل ــة الكب ــرى وكل توابعه ــاّ .
خادم ــا ً
أمين ــا ،ور ً
نودع ــه ً
جلي ـ ًـا ..وعندم ــا نق ــف ي ــا أخوت ــي األحب ــاء أمام الم ــوت ،فهو الحقيق ــة الصادقة
الوحي ــدة ف ــي حياتن ــا نحن البش ــر .نعيش عل ــى األرض ونمارس حياتن ــا وأعمالنا
وخدماتن ــا ونم ــارس أعمارن ــا كله ــا ،ولكننا نتقابل م ــع الحقيقة الصادق ــة والوحيدة
وه ــي حقيق ــة الم ــوت ،وهو الذي ينقل اإلنس ــان إلى الش ــاطئ اآلخ ــر من الحياة،
ونق ــف أمام ــه ألن ــه نهاي ــة كل البش ــر ،ون ــرى أن هللا يخت ــار ويقب ــل إلي ــه النف ــوس
بع ــد أن تك ــون ق ــد أكمل ــت مشـ ـوار حياتها على األرض ،ون ــرى أن الموت -وهو
ـودع أح ــد أحبائن ــا -إنم ــا هو رس ــالة
الحقيق ــة الت ــي تظه ــر أمامن ــا ف ــي كل مـ ـرة ن ـ ّ
ل ــكل من ــا لنس ــتعد فالي ــوم ٍ
آت ،ورغ ــم أن مش ــاغل الحي ــاة وهمومه ــا وكل م ــا فيها
ّ
أحيان ــا يص ــرف اإلنس ــان ع ــن ه ــذه الحقيق ــة ،ويتناس ــى ف ــي دوام ــة الحي ــاة أن ــه
ً
مدع ــو أن يك ــون ف ــي الس ــماء ،وس ــيأتي ي ــوم يت ــرك ه ــذه األرض وكل م ــا فيه ــا،
وتعبا
وإذا ّ
تذك ــر اإلنس ــان ّ
ألما ً
من ــا ه ــذه الحقيق ــة ،فإنه يتنازل عن كل ما يس ـ ّـبب ً
وحروب ــا ف ــي حيات ــه ،ألن ــه يأتي ي ــوم يترك فيه كل ش ــيء وينطلق ،وقد
اع ــا
وصر ً
ً
دافعا
أخف ــى هللا ّ
عن ــا نهاي ــة كل إنس ــان ومت ــى يت ــرك ه ــذه الحياة لكي م ــا يعطينا ً
قوي ــا لالس ــتعداد كل ي ــوم ،فق ــد تنته ــي الحي ــاة الي ــوم أو غ ـ ًـدا أو بعد غ ــد ،ويكون
ًّ
ن
متطلعا
ـو
ـ
ك
وي
الحياة،
ـج
ـ
ه
مبا
تأخذه
ـا
ـ
ئ
ل
ـماء
ـ
س
ال
ـى
ـ
ل
إ
ـا
ـ
متطلع
ـا
ـ
دائم
ـان
ـ
س
اإلن
ً
ً
ً
للس ــماء ألن ــه م ــا المنفع ــة ي ــا إخوت ــي إن ربح اإلنس ــان العالم كله وخس ــر نفس ــه؟
م ــا المنفع ــة؟ يرب ــح العال ــم كله ويخس ــر نفس ــه في الس ــماء ،وه ــذه األمور في كل
ِ
نودعه وها
حبيب ــا عش ــنا مع ــه وع ــاش معن ــا وتالقينا في أم ــور كثيـ ـرة ّ
مـ ـرة ن ـ ّ
ـودع ً
هو يس ــبقنا على الس ــماء.
نياف ــة األنب ــا كاراس ف ــي حيات ــه وخدمته ورهبنته ودوره في الكنيس ــة كأس ــقف

أمين ــا ف ــي خدمت ــه ،لق ــد كانت
ـانا نبي ـ ًـا
وخادم ــا ً
ع ــام للمحل ــة ،الحقيق ــة كان إنس ـ ً
ً
اتضاع ــا ،أح ــب الجميع سـ ـواء في المحلة الكب ــرى التي خدمها في
حب ــا و
خدمت ــه ًّ
ً
الس ــنوات الثماني ــة األخيـ ـرة كأس ــقف ع ــام ،أو فيم ــا قبل عندما خدم في إيبارش ــية
نق ــاده وق ــوص م ــع نيافة األنبا بيم ــن .كانت خدمته حبًّا ،أحب الكبير والصغير،
وأحب البعيد والقريب ،وأحب كل إنس ــان .وكان حبه يمتاز بالبس ــاطة والوداعة،
اتضاع ــا ،وه ــذا االتض ــاع ه ــو ال ــذي نج ــده ف ــي القلوب
أيض ــا خدمت ــه امت ــأت
و ً
ً
ـر النتقال ــه وبحضورك ــم في هذا اليوم .األنب ــا كاراس في خدمته
الت ــي تأث ــرت كثي ـ ًا
ـقفا ف ــي
ف ــي إيبارش ــية المحل ــة الكب ــرى من ــذ ثمان ــي س ــنوات ومن ــذ أن أُقي ــم أس ـ ً
نوفمب ــر ع ــام ٢٠١٣م ،خ ــدم وامتاز أوًل بالرعاي ــة ،أحب الرعاية ًّ
جدا ،وخدم كل
االحتياج ــات ف ــي قطاع ــات الش ــعب ،وتعّل ــم الرعاي ــة الكامل ــة عندم ــا كان وكي ـ ًـا
لمطراني ــة وإيبارش ــية نق ــاده وق ــوص م ــع نياف ــة األنب ــا بيم ــن من ــذ أن ص ــار األنبا
وكيل معه لإليبارش ــية من ــذ اليوم
ـقفا لنق ــاده وق ــوص ،ف ــكان ه ــو ً
بيم ــن نفس ــه أس ـ ً
األول ،وخ ــال  ٢٢س ــنة خ ــدم مع ــه به ــذه األمان ــة وبهذا الحب وبه ــذا االتضاع
اعي ــا ف ــي
ف ــي الرعاي ــة ،وتعّل ــم الرعاي ــة بص ــورة جي ــدة وطيب ــة ّ
أهلت ــه أن يك ــون ر ً
إيبارش ــية المحل ــة ،رعايت ــه كان ــت تمت ــاز بالبس ــاطة ولكن كان يهتم بكل إنس ــان،
ـاما ف ــي
دائم ــا صان ــع س ــام ،يصن ــع س ـ ً
ولك ــن األه ــم م ــن ه ــذا وذاك أن ــه كان ً
كل عم ــل واجهت ــه مش ــكالت كثيـ ـرة وعقب ــات كثيرة وبعض األش ــخاص كانوا من
الذي ــن ينتقدون ــه ،ولكن ــه كان يواج ــه كل ه ــذا بح ــب وباتض ــاع وبصن ــع الس ــام.
رعايت ــه ف ــي المحل ــة الكب ــرى خ ــال الثماني س ــنوات كانت رعاي ــة مباركة ومثمرة
كنا نلمس ــها في كل مـ ـرة نقابله.
وهادئ ــة وصانع ــة للس ــام ،وه ــذه األم ــور كله ــا ّ
ـر بمحبت ــه للقـ ـراءة والد ارس ــة والتأم ــل
أيض ــا األنب ــا كاراس كان يتمي ــز كثي ـ ًا
ً
ـر م ــا
طا ولك ــن كثي ـ ًا
ـي
ـ
س
ب
ـا
ـ
ظ
وع
كان
والوع ــظ ،وكان وعظ ـ ُـه ذو نكه ــة خاص ــة،
ً
ً
تكّل ــم عن الس ــماء وعن االس ــتعداد للس ــماء وع ــن التوبة وعن الحي ــاة النقية وعن
اإليمان المستقيم وعن خدمة اآلخر ،فكان حلو اللسان ،وكانت كلماته وعظاته
وتعاليم ــه تص ــل إل ــى الجمي ــع ،وكان ــت مؤثـ ـرة ومعبـ ـرة ،وكان ــت عظ ــات يفهمه ــا
الرج ــل البس ــيط ويفهمه ــا اإلنس ــان ال ــدارس ،وكله ــا تق ــوم عل ــى الكت ــاب المق ــدس
ـانا كأنه كنيس ــة متحركة فيما يقدمه
وتعاليم اآلباء المقدس ــة ،فكان بالحقيقة إنس ـ ً

م ــن تعالي ــم وفيم ــا يقدم ــه م ــن رعاي ــة،
لي ــس فق ــط الرعاي ــة والتعلي ــم ،كان فيه ــا
يقدمه ــا باألس ــلوب اله ــادئ ،فل ــم نس ــمع
عن ــه أب ـ ًـدا أن ــه صنع مش ــكلة م ــن خالل
تعالي ــم أو م ــن خ ــال رعاية أب ـ ًـدا ،وكان
دائم ــا واقت ارب ــه م ــن الذي ــن
الح ــب يب ــدو ً
ـار
ـار أو كب ـ ًا
ُيعّلمه ــم -إن كانـ ـوا صغ ـ ًا
وإن كانـ ـوا ف ــي المحل ــة أو خ ــارج المحلة
ف ــي نهض ــات وف ــي عظ ــات وافتق ــادات
كثيـ ـرة– كان ف ــي كل ه ــذه يمتـ ـ ـ ـ ــاز
بالروح البس ــيطة ًّ
جدا والروح المحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للس ــام ،وأن ــا أؤك ــد عليك ــم ه ــذه الكلم ــة
ألنه ــا كان ــت صف ــة وس ــمة واضحة فيه:
محبت ــه لصن ــع الس ــام.
غي ــر الرعاي ــة وغي ــر التعلي ــمِ ،امتاز

ـر م ــا
أيض ــا أن ــه يح ــب المش ــورة ،كثي ـ ًا
ً
كان يأت ــي ويقابلن ــي ويطل ــب المش ــورة
ف ــي بع ــض الموضوع ــات الرعوي ــة أو
العالق ــات م ــع اآلخري ــن ،والجمي ــل أن ــه
كان يأت ــي ويطل ــب المش ــورة ف ــي بع ــض
المش ــكالت الت ــي كان ــت تواجه ــه ولك ــن
أيض ــا ببع ــض االقت ارح ــات
كان يأت ــي ً
كن ــا نتكل ــم ف ــي
للحل ــول ،وكثي ـ ًا
ـر م ــا ّ
موض ــوع م ــا مث ـ ًـا ونذك ــر أح ــد الحل ــول
ولك ــن ه ــذا الح ــل ق ــد يتع ــب البع ــض،
ف ــا نخت ــار ه ــذا الح ــل اآلن ونؤجل ــه،
ف ــكان يض ــع الس ــام ،س ــام الكنيس ــة
وس ــام اإليبارش ــية وسالم الرعية وسالم
المجتم ــع ،كرق ــم واح ــد ،وه ــذه صفة في
غاي ــة األهمي ــة ِل َم ـ ْـن يخ ــدم ف ــي حق ــل ال ــرب.

أيض ــا مع نياف ــة األنبا بيمن في إيبارش ــية نقاده وقوص كانت
كان ــت خدمت ــه ً
ـقفا للمحل ــة كان دائ ــم الت ــردد
خدم ــة ناجح ــة عب ــر الـ ــ ٢٢س ــنة ،وعندم ــا س ــيم أس ـ ً
كبير
ترحيب ــا ًا
عل ــى خدمت ــه الس ــابقة ،وال يم ــر ش ــهر إال وي ــزور اإليبارش ــية ويجد
ً
م ــن نياف ــة األنب ــا بيم ــن ،ويخ ــدم ويس ــترجع خدمت ــه الس ــابقة ،فل ــم ينقط ــع خ ــال
كل ه ــذه الس ــنوات عل ــى خدمت ــه في إيبارش ــية نق ــادة وقوص ،بالحقيق ــة افتقدناه،
وبالحقيق ــة نـ ـراه أن ــه ُيختط ــف م ــن وس ــطنا ،ونحن ف ــي زمن يا إخوت ــي يختار هللا
جميعا،
أحب ــاء ل ــه ،ويختاره ــم دون انتظار ،واختيارهم يكون كالخبر المفاجئ لنا
ً
وكما يقول يش ــوع بن س ــيراخ «اْلحياة َّ ِ
ات» ،فخالل أس ــقفيته
ود ٌ
َّام َم ْع ُد َ
ََ ُ
الصال َح ُة أَي ٌ
صانعا س ــام،
وكان
ا
هادئ
وكان
ا
ناجح
كان
الت ــي امت ــدت لثمان ــي س ــنوات فقط،
ً
ً
ً
واحت ـ َّـل القل ــوب بحب ــه واتضاعه وبرعايته ،ليس فقط في المجتمع الكنس ــي ولكن
ف ــي المجتم ــع الع ــام كان ل ــه عالق ــات طيبة ج ـ ًّـدا مع كل المس ــئولين ومع إخوتنا
ونقدر كل الذين ش ــاركونا في
المس ــلمين ف ــي المجتم ــع المحل ــي ولذل ــك
محبوب ــاّ ،
ً
ه ــذا اليوم.

باس ــم المجم ــع المق ــدس ،باس ــم اآلب ــاء المطارن ــة واآلب ــاء األس ــاقفة واآلب ــاء
الحض ــور معن ــا الي ــوم ،وباس ــم اآلب ــاء الكهن ــة والشمامس ــة واألراخن ــة ،نق ــدم كل
التعزي ــات إليبارش ــية المحل ــة ول ــكل مجمع كهنته ــا وخدامها وخادماتها وش ــعبها،
أيض ــا نياف ــة األنبا كاراس من أجلنا ويتشـ ـّفع من أجلنا .نقدم
ونطل ــب أن ُيصل ــي ً
العـ ـزاء له ــذه اإليبارش ــية المحب ــة للمس ــيح ،ونق ــدم العـ ـزاء ألسـ ـرته ولديـ ـره في دير
أيض ــا لرعيت ــه الت ــي خدمها ،نق ــدم العزاء
المح ــرق وف ــي دي ــر األنب ــا صموئي ــل ،و ً
جميعا ،ونرف ــع قلوبنا يا إخوتي
أيض ــا لنياف ــة األنب ــا بيم ــن ،ونقدم العزاء لنفوس ــنا
ً
ً
نكم ــل جميعن ــا أي ــام حياتن ــا
أن
هللا
ـا
ـ
ن
يعطي
أن
ـي
ـ
ل
ونص
ـماء
ـ
س
ال
ـو
ـ
ح
ن
ـاء
ـ
ب
األح
ّ
بس ــام ،وأن نخدم ــه أمام ــه الخدم ــة الهادئ ــة والخدم ــة الت ــي تُمج ــده ف ــي ُع ــاه
أياما صالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ويتم ــم أيام حياتنا
ـاما ،ويعطين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ً
والخدم ــة الت ــي تصن ــع س ـ ً
كلها بس ــام.

ليباركن ــا المس ــيح بكل برك ــة ويعزينا
جميع ــا ،ويعطين ــا ف ــي حياتن ــا الس ــكينة
ً
والعـ ـزاء عل ــى كل الذي ــن انتقلوا وتركونا،
ولكنن ــا ف ــي م ــلء الثق ــة وم ــلء اإليم ــان
ن اره ــم ُيصل ــون من أجلنا ويتش ــفعون من
أج ــل حياتنا.
ليباركك ــم المس ــيح ب ــكل بركة روحية
ل ــه كل مج ــد وك ارم ــة م ــن اآلن وإل ــى
األب ــد .آمي ــن.

بع ــد ذل ــك ت ــم نق ــل جثم ــان مثل ــث
الرحم ــات المتني ــح األنبا كاراس بالطائرة
إل ــى مط ــار األقص ــر ،لتحمل ــه س ــيارة
خاص ــة إل ــى نق ــاده ،إل ــى دي ــر رئي ــس
المالئكة ميخائيل ببرية األساس بنقادة،
محافظ ــة قن ــا ،حيث ُد ِف ــن بالمدفن المعد
ـاء على وصي ــة نيافته
لآلب ــاء هن ــاك ،بن ـ ً
ب ــأن ُيدف ــن فيه .وأُقيم ــت صلوات تجنيز
أخ ــرى ل ــه ف ــي الدي ــر ،قب ــل دفن ــه ،وفًق ــا
للبي ــان ال ــذي أصدرت ــه مطراني ــة نق ــادة
وق ــوص به ــذا الخص ــوص.

ب ــدأت الصلـ ـوات ف ــي الثامن ــة ونص ــف من مس ــاء الي ــوم ذاته ف ــي دير رئيس
المالئك ــة ميخائي ــل ببري ــة األس ــاس بنقاده ،وجرى اس ــتقبال الجثم ــان بالدموع من
ِقَب ــل ش ــعب ق ــوص ونقاده ،واصطف ش ــعب ق ــوص ونقاده عل ــى جانبي الطريق
المؤدي للدير ،وامتألت س ــاحات الدير بهم ليش ــاركوا في وداع األب الذي خدم
طويل بينهم.
ً
وألق ــى نياف ــة األنب ــا بيم ــن كلمة ش ــكر خاللها قداس ــة البابا وأعض ــاء المجمع
المق ــدس ،وكاف ــة المش ــاركين ف ــي الص ــاة ،ومن قدمـ ـوا واجب العـ ـزاء .كما ألقى
«نجم ــا يفض ــل عن نجم ف ــي المجد».
نياف ــة األنب ــا يوأن ــس كلم ــة تعزي ــة بعنـ ـوان
ً
ش ــارك ف ــي صلـ ـوات التجني ــز ف ــي نق ــاده م ــن أحب ــار الكنيس ــة ،إل ــى جان ــب نيافة
األنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــاده وق ــوص ورئي ــس دي ــر رئي ــس المالئكة ميخائي ــل ببرية
األس ــاس ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا ويص ــا مطـ ـران البلين ــا ،األنب ــا بس ــاده مطران
إخميم وس ــاقلتة ،األنبا باخوم أس ــقف س ــوهاج والنائب البابوي إليبارش ــية أسوان،
األنب ــا يوأن ــس أس ــقف أس ــيوط ،األنب ــا تيموث ــاوس أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا القمح،
األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية ،األنب ــا أولوجيوس
أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا ش ــنوده رئي ــس المتوحدي ــن بس ــوهاج ،األنب ــا
يوس ــاب األس ــقف الع ــام لألقص ــر ،األنب ــا يواقي ــم األس ــقف العام إلس ــنا وأرمنت،
األنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئي ــس الدير المحرق بأس ــيوط.
كم ــا ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات مجم ــع كهنة إيبارش ــيتي المحلة الكب ــرى ،وقوص
ونق ــاده ،ووف ــود م ــن كهن ــة إيبارش ــيات قن ــا ،واألقص ــر وإس ــنا وأرمن ــت ،والبلين ــا،
وإخمي ــم وس ــاقلته ،وس ــمالوط ،وأس ــيوط ،والقوصي ــة ،والمني ــا ،ودش ــنا ،ونج ــع
حم ــادي ،ووف ــود رهباني ــة م ــن أديـ ـرة المح ــرق ،والش ــايب ،والش ــهيد م ــار جرجس
بالرزيق ــات ،والقدي ــس األنب ــا متاؤس الفاخوري بإس ــنا ،والقديس األنبا باخوميوس
بحاج ــر إدف ــو ،والقدي ــس األنب ــا ش ــنوده بس ــوهاج .كما حضر الصلـ ـوات عدد من
القي ــادات المحلي ــة بنق ــاده وق ــوص ،وممث ــل ع ــن إخوتن ــا الكاثولي ــك بنقاده.

ُ +وِلد يوم  ١٠ديسمبر ١٩٥٨م ،في قرية الجزائر بمركز سمالوط في محافظة المنيا.
 +دخ ــل دي ــر األنب ــا صموئي ــل المعت ــرف بجب ــل القلم ــون ع ــام ١٩٨١م ،وترهب فيه باس ــم
ال اره ــب متي ــاس الصموئيلي ف ــي ١٩٨٣م.

 +انتق ــل إل ــى دي ــر الع ــذراء (المح ــرق) ع ــام ١٩٨٩م ،وهن ــاك أخ ــذ اس ــم «ال اره ــب
س ــارافيم المحرق ــي».

 +حص ــل عل ــى البكالوري ــوس ف ــي العل ــوم الالهوتي ــة والماجس ــتير ف ــي تاري ــخ الكنيس ــة من
معه ــد الد ارس ــات القبطية.

عاما إليبارشية نقاده وقوص منذ عام ١٩٩١م حتى عام ٢٠١٣م.
وكيل ًّ
 +صار ً
عاما بيد قداس ــة البابا تواضروس الثاني في  ١٦نوفمبر ٢٠١٣م ،وتولى
ـقفا ًّ
 +س ــيم أس ـ ً
اإلشـ ـراف على إيبارش ــية المحلة الكبرى.

 +تول ــى مس ــئولية مق ــرر مس ــاعد لجن ــة العالق ــات العام ــة بالمجم ــع المقدس ومق ــرر لجنة
إدارة األزم ــات المتفرع ــة منها.
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خبصوص تكليف األنبا صليب،
أسقف ميت غمر

كنائب بابوي إليبارشية املحلة
يتم تكليـــف نيافة األنبا صليب أســـقف ميت
غمر كنائـــب بابوي إليبارشـــية المحلة الكبرى
وتوابعهـــا بعـــد نياحة مثلـــث الرحمـــات األنبا
كاراس األســـقف العـــام .ويكون لنيافـــة األنبا
صليب اإلشـــراف الروحـــي واإلداري والمادي
علـــى كل وحدات وكنائس اإليبارشـــية.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

صل ــى نياف ــة األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غمر ودقادوس وبالد الش ــرقية والنائب البابوي إليبارش ــية المحل ــة الكبرى ،صباح يوم األح ــد  ١٧أكتوبر ٢٠٢١م ،صلوات
«الثالث» لمثلث الرحمات األنبا كاراس ،وذلك عقب القداس اإللهي في كنيس ــة الس ــيدة العذراء بالمحلة الكبرى (مقر المطرانية) وش ــاركه اآلباء كهنة الكنيس ــة وبعض
من كهنة اإليبارش ــية .كما أقيمت صالة الثالث كذلك في كافة كنائس اإليبارش ــية ،إلتاحة الفرصة لش ــعب اإليبارش ــية للمش ــاركة في الصالة.
كرم أمام هللا.
الم َّ
نيح الرب نفسه في فردوس النعيمّ ،
وعوضه عن أتعابه وخدمته .اذكرنا يا أبانا األسقف ُ
(الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم ،الخادم بالكنيسة المعلقة)

تدشني كنيسة العذراء بمدينة العارش من رمضان
أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية،
واألنب ــا م ــكاري األس ــقف الع ــام لقط ــاع كنائ ــس
ش ــب ار الجنوبي ــة ،واألنب ــا آنجيل ــوس األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع ش ــب ار الش ــمالية.

دش ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني ،يوم الس ــبت  ٩أكتوب ــر ٢٠٢١م،
كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان ،التابعة إليبارشية الشرقية
والعاش ــر ،وذل ــك بع ــد تجديده ــا .وت ــم تدش ــين مذبح ــي الكنيس ــة وحضن اآلب
وأيقوناته ــا ،إل ــى جان ــب مذبح كنيس ــة القديس يوس ــف النج ــار الملحقة بها.
كان قداس ــة الباب ــا ق ــد وص ــل إل ــى الكنيس ــة في الس ــابعة من صب ــاح اليوم
ذات ــه ،وكان ف ــي اس ــتقباله نياف ــة األنب ــا مق ــار أس ــقف اإليبارش ــية حي ــث أزاح
قداس ــته الس ــتار ع ــن اللوح ــة التذكاري ــة الت ــي تؤرخ لتدش ــين الكنيس ــة ،قبل أن
يب ــدأ صلوات التدش ــين.
ش ــارك في صلوات التدش ــين من أحبار الكنيس ــة ،إلى جانب نيافة األنبا
مق ــار أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع
المق ــدس ،و ٔ
االنب ــا تيموث ــاوس أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا القم ــح ،واألنب ــا صلي ــب

وق ــد وض ــع المتنيح البابا ش ــنوده الثالث حجر
أس ــاس كنيس ــة الس ــيدة العذراء بمدينة العاش ــر من
رمض ــان ي ــوم  ٣١مايو ١٩٧٨م ،وجرت عمليات
إنش ــاءها بعدها ،إلى أن تم تدش ــينها عام ١٩٨٢م
بي ــد مثل ــث الرحم ــات األنب ــا آنجيل ــوس أس ــقف
الش ــرقية والعاش ــر الس ــابق ،وبمش ــاركة المتني ــح
األنب ــا غريغوري ــوس أس ــقف البح ــث العلمي والد ارس ــات العلي ــا الالهوتية ،قبل
ـر وتدش ــين مذابحه ــا وأيقوناته ــا الي ــوم بي ــد قداس ــة البابا
أن يت ــم تجديده ــا مؤخ ـ ًا
تواض ــروس الثان ــي وأحبار الكنيس ــة.
وت ــم تدش ــين مذبحي ــن بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ،المذبح الرئيس على اس ــم
الس ــيدة العذراء مريم ،والمذبح الجانبي على اس ــم القديس األنبا أبرآم أس ــقف
الفيوم والجيزة ،إلى جانب مذبح على اس ــم القديس يوس ــف النجار بالكنيس ــة
الت ــي تحم ــل اس ــمه والملحق ــة بالكنيس ــة الرئيس ــية ،كم ــا ُدش ــنت أيقونة حضن
اآلب (البانطوك ارت ــور) وحام ــل األيقونات (األيكونوس ــتاس).
بعد ذلك صلى قداس ــة البابا القداس اإللهي في الكنيس ــة المدش ــنة ،وألقى
عظ ــة الق ــداس اإللهي عن عطية الوقت.

حفل رسيم عقب تدشني كنيسة العذراء بالعارش

بعد القداس ،ش ــهد قداس ــة البابا الحفل الرس ــمي الذي أقامته ،إيبارش ــية الش ــرقية والعاش ــر من رمضان بمناس ــبة تدش ــين كنيس ــة الس ــيدة العذراء بالعاش ــر من
رمض ــان .وأُقي ــم الحف ــل بالكنيس ــة ،بحض ــور الدكت ــور ممدوح غراب محافظ الش ــرقية ،والدكتور عثمان ش ــعالن رئي ــس جامعة الزقازيق ،وقي ــادات المحافظة ،ونيافة
األنب ــا تيموثاوس أس ــقف الزقازي ــق ومنيا القمح.
وأُلقي ــت كلم ــات م ــن محاف ــظ الش ــرقية ورئي ــس جهاز مدينة العاش ــر وصاحبي النيافة األنب ــا تيموثاوس واألنبا مقار ،واختتمت الكلمات بكلمة قداس ــة البابا .وفي
ختام الحفل قدم محافظ الش ــرقية درع المحافظة لقداس ــة البابا.

افتتاح جتديدات اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس
افتت ـ ـ ـ ـ ـ ــح قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباب ــا
تواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثانـ ـ ـ ــي ،ي ــوم
األح ـ ـ ـ ــد  ١٠أكتوبر ٢٠٢١م،
ـددا من مرفق ــات مقر الكلية
عـ ً
اإلكليريكي ــة الالهوتية القبطية
األرثوذكس ــية بالقاهـ ـرة (األنب ــا
روي ــس) ،بمش ــاركة ع ــدد م ــن
أحب ــار الكنيس ــة ف ــي احتفالي ــة
نظمتها الكلية بهذه المناس ــبة،
حي ــث افتت ــح قداس ــته المكتب ــة
اإللكتروني ــة للكلي ــة ،وم ــدرج
الباب ــا كيرل ــس الرابع (الش ــهير
بأب ــي اإلص ــاح) بع ــد تجدي ــده بمناس ــبة م ــرور
عام ــا عل ــى نياحت ــه ،ومبن ــى الكلي ــة بع ــد
ً ١٦٠
انته ــاء التجدي ــدات ،وكذل ــك المبنى الس ــكني للطلبة
الدارس ــين بالقس ــم الصباحي بعد تجديده ،باإلضافة
إل ــى قاع ــة جدي ــدة متع ــددة األغـ ـراض للمؤتمـ ـرات
والن ــدوات وغيره ــا.
ش ــارك ف ــي الحف ــل م ــن أحب ــار الكنيس ــة إل ــى
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جان ــب نياف ــة األنبا ميخائيل األس ــقف العام لكنائس
قط ــاع حدائ ــق القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ووكي ــل
الكلي ــة ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا مرق ــس مطـ ـران
ش ــب ار الخيم ــة ،واألنب ــا أبـ ـرآم مطـ ـران الفي ــوم ورئيس
أديرته ــا ،واألنب ــا داني ــال أس ــقف المعادي وس ــكرتير
المجم ــع المق ــدس ،واألنب ــا مق ــار أس ــقف الش ــرقية
والعاش ــر م ــن رمض ــان ،واألنب ــا بيج ــول أس ــقف

ورئي ــس الدي ــر المحرق بأس ــيوط ،واألنبا س ــيداروس
األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع عزب ــة النخل ،واألنبا
أكس ــيوس األس ــقف العام لكنائس قطاع عين شمس
والمطري ــة وحلمي ــة الزيت ــون .كم ــا حض ــر الحف ــل
القم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية
وأعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بالكلي ــة .وتضم ــن الحف ــل
كلم ــات لقداس ــة الباب ــا ونياف ــة األنب ــا ميخائي ــل.

ة
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ً
ً
جهارا يف قوة( .الشهيد كربيانوس)
جهارا يف جميئه اثلاين ال يصمت ،ألنه إن اكن قد اتلحف باالتضاع يف جميئه األول إال أنه يأيت
عندما يأيت

قداسة ابلابا يستقبل وفد االحتاد العاليم املسييح للطلبة

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،في المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائية
المرقس ــية الكب ــرى بالعباس ــية بالقاهـ ـرة ،ي ــوم الجمع ــة  ٨أكتوب ــر ٢٠٢١م،
أعض ــاء اللجن ــة اإلقليمي ــة لالتح ــاد العالم ــي المس ــيحي للطلب ــة .وذل ــك عق ــب
انته ــاء أعم ــال المؤتم ــر الذي نظمه االتحاد تحت عنوان «األزمات والش ــباب
بي ــن التأث ــر والتأثي ــر» ،ضم ــن برنام ــج «آياناب ــا .»35
تك ــون وف ــد االتح ــاد م ــن الس ــكرتيرة اإلقليمي ــة لالتح ــاد ميـ ـ ار نعيم ــة م ــن
لبن ــان ،وچ ــورچ مني ــر رئي ــس اللجن ــة اإلقليم ــي من الس ــودان ،والدكت ــور زاهي
عـ ـزار عمي ــد المعه ــد المس ــكوني للش ــرق األوس ــط ،وبـ ـوال أرف ــت رئي ــس اللجنة
المس ــكونية بمصر ،وباس ــل ش ــطورة عض ــو اللجنة التنفيذي ــة لالتحاد .ورئيس
لجن ــة لبن ــان فيلي ــب داغ ــر ،وف ــادي نص ــر الرئي ــس الس ــابق لحرك ــة الش ــبية
األرثوذكس ــية بلبن ــان ،وكاثري ــن أب ــو عش ــما وياس ــمين رش ــماوي ع ــن حرك ــة
الش ــباب األرثوذكس ــي بفلس ــطين ،واألب القاض ــي ولي ــد الدي ــك مرش ــد لجن ــة
لبن ــان والنائ ــب القضائ ــي ألبروش ــية صي ــدا لل ــروم الملكي ــة الكاثولي ــك ،وزي ــد
ح ــداد رئي ــس حرك ــة القدي ــس جوارجي ــوس التابع ــة لمطراني ــة ال ــروم الملكيي ــن

الكاثوليك باألردن ،ورؤس ــاء الحركات من مصر :موس ــى مهني عن األس ــر
الجامعي ــة بمص ــر ،وهان ــي عجايبي عن حركة حق وعدل لألقباط الكاثوليك،
وس ــمير ذكي مقرر لجنة المش ــاركة الوطنية بالكنيس ــة القبطية ،وأمير إبراهيم
رئي ــس حرك ــة األقب ــاط الكاثولي ــك ،ومكس ــيموس مج ــدي ع ــن لجن ــة جامع ــة
بمص ــر ،وع ــادل م ــاك مس ــئول لجن ــة ثان ــوي ع ــن اإلنجيليين ،وهاني نش ــأت
م ــن األس ــر الجامعي ــة والش ــماس جاري ــن م ــن كنيس ــة األرم ــن بلبنان.
معبر ع ــن تقديره لل ــدور الذي
ورح ــب قداس ــة الباب ــا ف ــي كلمت ــه بضيوف ــهً ،ا
يق ــوم ب ــه االتح ــاد العالم ــي المس ــيحي للطلب ــة ،ومس ــاهمته ف ــي إع ــداد ق ــادة
وكـ ـوادر مس ــكونية مؤثـ ـرة ف ــي المجتم ــع العرب ــي والعالم ــي .وتن ــاول قداس ــته
حروف كلمة «مسكوني» حيث قال أن «م» أي محبة« ،س» سالم« ،ك»
كل الك ــون« ،و» داع ــة« ،ن» نق ــاوة« ،ي» يقظ ــة أي ال للت ارخ ــي .وأكم ــل:
دائم ــا أن نتذكر أن المس ــكونية ال يوج ــد بها صراع ،والنقاوة هي التي
«علين ــا ً
تجعلن ــا ن ــرى ص ــورة الس ــيد المس ــيح» .ووعد قداس ــته بتوزيع ش ــهادات التخرج
م ــن المعه ــد المس ــكونى نهاية الش ــهر المقبل.

ويلتيق شباب األسبوع العاليم األول
لقاء من المق ــر البابوي بالقاهرة ،على ش ــبكة اإلنترنت عب ــر تطبيق ،Zoom
عق ــد قداس ــة ف ــي الثالث ــة عص ــر ي ــوم الس ــبت  ٩أكتوب ــر ٢٠٢١م بتوقي ــت القاهرةً ،
مع مجموعة من الش ــباب القبطي ممن ش ــاركوا في األس ــبوع العالمي األول لش ــباب الكنيس ــة القبطية عبر قارات العالم الذي عقد في أغس ــطس ٢٠١٨م .تناول
داعيا إلى التمس ــك بخمس جواهر هي :اإليمان ،الكتاب المقدس ،الكنيس ــة
قداس ــة الباب ــا أثن ــاء اللق ــاء موض ــوع «أهمي ــة الوق ــت» من خ ــال مثل العذارى الحكيمات ً
المقدس ــة ،نق ــاوة الس ــلوك ،الحي ــاة األبدي ــة .وف ــي الختام اطمأن قداس ــته على د ارس ــتهم وأعماله ــم وخدماتهم التي يقومون به ــا في عدة مجاالت.

مقابالت قداسة ابلابا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
يوم األحد  ١٠أكتوبر ٢٠٢١م
 +الس ــفير  Michael Suhrالممث ــل الدنمارك ــي
لمل ــف حري ــة األدي ــان ،ومع ــه الس ــفير الدنمارك ــي ف ــي
مص ــر الس ــيد  ،Svend Ollingحي ــث تع ــرف الممث ــل
الدنمارك ــي عل ــى اإلجـ ـراءات واإلنج ــازات الت ــي تقوم بها
الدول ــة المصري ــة فيما يخص هذا الملف .أش ــار قداس ــة
الباب ــا أثن ــاء اللق ــاء إلى أن مصر تعاني اآلن من الزيادة
الس ــكانية الت ــي تؤث ــر عل ــى كل الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا
الدول ــة ورغ ــم ذل ــك كان ــت له ــا إنج ــازات كبيـ ـرة خ ــال
الس ــنوات الماضي ــة ،ودع ــا قداس ــته الس ــفير إل ــى زي ــارة
الق ــرى المصري ــة للتع ــرف عل ــى طبيع ــة المعيش ــة فيه ــا
والت ــي تتس ــم بالس ــام ،وكذل ــك آلي ــات الدول ــة لمواجه ــة
ـير إلى مش ــروع حي ــاة كريمة
الفق ــر ف ــي تل ــك القرى ،مش ـ ًا
احتياج ــا.
ـر و
لتنمي ــة الق ــرى المصري ــة األكث ــر فق ـ ًا
ً
 +رئي ــس األس ــاقفة جاس ــتن ويلب ــي ،رئي ــس أس ــاقفة
كانتربري للكنيس ــة األس ــقفية األنجليكانية ،الذي كان في
زي ــارة لمص ــر ف ــي ذلك الوقت لتدش ــين إقليم اإلس ــكندرية
الجدي ــد التاب ــع لكنيس ــته ،ومع ــه وفد من قيادات الكنيس ــة
األس ــقفية .حض ــر اللق ــاء نياف ــة األنب ــا آنجيل ــوس أس ــقف
لن ــدن ،والمطـ ـران د .س ــامي ش ــحاته رئي ــس أس ــاقفة إقليم
اإلس ــكندرية للكنيس ــة األس ــقفية ،والمطـ ـران د .مني ــر حنا
رئي ــس األس ــاقفة الشـ ـرفي لإلقلي ــم ،وع ــدد م ــن قي ــادات

الكنيس ــة األسقفية.
 +نيافة األنبا آنجيلوس أس ــقف لندن ،وتناول اللقاء
مناقش ــة بع ــض األم ــور الرعوي ــة الخاص ــة بإيبارش ــية
حاليا.
س ــيدني الت ــي يش ــرف عليه ــا نيافت ــه ً

 +عالم اآلثار اإلس ــباني فيس ــينتي باربا كولمينيرو،
وال ــذي يق ــوم بإعداد كتاب عن التاري ــخ واآلثار القبطية.
رافق الضيف اإلس ــباني خالل الزيارة المستش ــار الثقافي
للسفارة اإلسبانية.
يوم االثنين  ١١أكتوبر ٢٠٢١م
 +السفير وائل لطفي سفير مصر في ناميبيا

 +السفير محمد طلعت سفير مصر في الفاتيكان

 +السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد.

 +أعض ــاء مجل ــس كنيس ــة الش ــهيدين م ــار جرجس
وأب ــي س ــيفين بالواح ــة بمدين ــة نص ــر ،وق ـ ّـدم أعض ــاء
ـر لقداس ــة الباب ــا ع ــن الخدمة في الكنيس ــة
المجل ــس تقري ـ ًا
والرؤي ــة المس ــتقبلية له ــا.
يـــوم الثالثـــاء  ١٢أكتوبـــر ٢٠٢١م (بديـــر األنبا
بيشـــوي بـــوادي النطرون)

 +نياف ــة األنب ــا إس ــطفانوس أس ــقف بب ــا والفش ــن
وتوابعه ــا والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية بن ــي مـ ـزار ،ومعه
مجم ــع كهنة إيبارش ــية بن ــي مزار وتوابعها وألقى قداس ــة
الباب ــا عليه ــم كلم ــة روحي ــة ع ــن وحداني ــة القل ــب ،ث ــم
اس ــتمع إل ــى أس ــئلتهم واستفس ــاراتهم بخصوص مس ــتقبل
اإليبارش ــية بع ــد نياح ــة أس ــقفها مثل ــث الرحم ــات األنب ــا
أثناس ــيوس ف ــي مارس الماضي ،ثم قامـ ـوا بزيارة المكتبة
البابوي ــة المركزي ــة وانته ــى االجتم ــاع بالص ــاة م ــع
الص ــور التذكاري ــة والهداي ــا المناس ــبة.
 +نياف ــة األنب ــا صليب أس ــقف ميت غمر ودقادوس
وب ــاد الش ــرقية ،حي ــث تناق ــش م ــع قداس ــته بخص ــوص
بع ــض األم ــور الرعوي ــة ،كم ــا ق ــدم نيافت ــه بحثً ــا تاريخيا
ع ــن زيارة العائلة المقدس ــة إل ــى منطقة دقادوس كإحدى
محطات مس ــار رحلتها في مصر ،حس ــبما تؤكد العديد
م ــن المراجع والوثائ ــق القديمة.
 +نيافة األنبا دوماديوس أسقف إيبارشية  ٦أكتوبر
وأوس ــيم ،حي ــث تناق ــش م ــع قداس ــته بخص ــوص بع ــض
األم ــور الرعوي ــة الخاص ــة باإليبارش ــية ،وكذلك الموقف
التعمي ــري لدي ــر القدي ــس يحن ــس القصير ،الذي يش ــرف
نيافت ــه علي ــه ،من الناحيتي ــن الرهباني ــة والمعمارية.
ة
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ّ
مستحكة؛ أي ال ّ
تشوه سمعة اآلخرين وال تنصت ملن يقذفون الغري( .القديس جريوم)
احرتزوا من أن يكون لكم لسان أو آذان
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي عظت ــه ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي
وبثَّت
مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ٦أكتوب ــر ٢٠٢١م ،م ــن المق ــر البابوي بالقاهـ ـرةُ ،
العظ ــة مباشـ ـرًة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة
للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي.

ِ
اصِب ـ ْـر َل ـ ُـه» ف ــي إط ــار
وج ــاءت العظ ــة تح ــت عنـ ـوان ْ
«انتَظ ـ ِـر ال ـ َّـر َّب َو ْ
سلس ــلة التأم ــات الت ــي يقدمه ــا قداس ــته م ــن خ ــال مزم ــور .٣٧

هن ــأ قداس ــة الباب ــا الش ــعب المص ــري والقـ ـوات
وف ــي بداي ــة االجتم ــاعّ ،
داعيا الش ــباب وصغار الس ــن ممن
المس ــلحة بمناس ــبة نصر أكتوبر المجيدً ،
ل ــم يعاص ــروا انتص ــار أكتوب ــر  ١٩٧٣إل ــى أن يقـ ـ أروا ع ــن ه ــذا اإلنج ــاز وما

صنعت ــه القـ ـوات المس ــلحة .وق ــال قداس ــة الباب ــا إن انتص ــارات أكتوبر أعطت
الفخ ــر واالعتـ ـزاز لمص ــر ،وأنها تُعد صفح ــة مجيدة من تاريخ مصر والقوات
المس ــلحة ،بعد س ــنوات من االنكس ــار .وأش ــار قداس ــته إلى أن حرب أكتوبر
ج ــرت وف ــق خط ــة علمية عس ــكرية كانت بداية للحصول عل ــى األرض ،وأن
هام ــة مص ــر ارتفع ــت أم ــام كل العالم.
كم ــا ألق ــى قداس ــته العظ ــة األس ــبوعية مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ١٣أكتوب ــر
٢٠٢١م ،م ــن المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ع ــن ط ــري الب ــث المباش ــر ،دون
ضـ ِ
ـب» ف ــي
«ك ـ َّ
حض ــور ش ــعبي .وج ــاءت العظ ــة تح ــت عنـ ـوان ُ
ـف َع ـ ِـن اْل َغ َ
إط ــار سلس ــلة التأم ــات الت ــي يقدمها قداس ــته من خالل مزم ــور ( ٣٧تجدها
منش ــورة ف ــي ه ــذا الع ــدد ص ـ ـ .)12

قداسة ابلابا يف اإلسكندرية

ً
رسامة  ١٥اكهنا باإلسكندرية قمامصة

ق ــام قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صب ــاح
ي ــوم الس ــبت  ١٦أكتوب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي الكاتدرائي ــة
المرقس ــية باإلس ــكندرية ،برس ــامة  ١٥م ــن اآلب ــاء
كهن ــة اإلس ــكندرية قمامص ــة ،وه ــم )1( :القم ــص
ميخائي ــل يوس ــف كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
والش ــهيد أب ــي س ــيفين بالزواي ــدة )2( .القم ــص لوق ــا
شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس المالئكة
ميخائي ــل ب ــأرض فرع ــون )3( .القمص أيوب مكرم
كاهن كنيس ــة الش ــهيد مارمينا بفلمنج )4( .القمص
مينا يوس ــف كاهن كنيس ــة الش ــهيد مارمينا بفلمنج.
( )5القم ــص صموئي ــل منير كاهن كنيس ــة القديس
األنب ــا ش ــنوده رئي ــس المتوحدي ــن بعزب ــة دن ــا)6( .
القمص يوأنس عزيز كاهن كنيس ــة الس ــيدة العذراء
والقدي ــس الباب ــا كيرل ــس عم ــود الدي ــن بكليوباتـ ـرا.

( )7القم ــص ت ــادرس ني ــروز كاه ــن كنيس ــة القديس
األنب ــا بـ ـوال بمنطق ــة ن ــادي الصي ــد )8( .القم ــص
يوس ــف ثابت كاهن كنيس ــة السيدة العذراء والقديس
يوس ــف النج ــار بس ــموحة )9( .القمص أرس ــانيوس
ودي ــد كاهن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقديس بولس
الرس ــول بكرم ــوز )10( .القم ــص مرق ــس مي ــاد
كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمح ــرم ب ــك)11( .
القم ــص ت ــكال ولي ــم كاه ــن كنيس ــة القدي ــس األنب ــا
ت ــكال باإلبراهيمي ــة )12( .القم ــص روفائيل ش ــنوده
كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بالحضـ ـرة.
( )13القم ــص ت ــادرس عطي ــة هللا كاه ــن كنيس ــة
الش ــهيد م ــار جرج ــس واألمي ــر ت ــادرس بمنطق ــة
مط ــار النزه ــة )14( .القم ــص أباكي ــر فكري كاهن
كنيس ــة القديس ــين أباكي ــر ويوحن ــا بأبوقي ــر)15( .

القم ــص جوارجي ــوس ماه ــر كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد
م ــار جرج ــس أبوقير.
ش ــارك ف ــي صلوات الق ــداس والرس ــامة أصحاب
النياف ــة :األنب ــا مارتي ــروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع ش ــرق الس ــكة الحدي ــد بالقاهـ ـرة ،واألنب ــا بافل ــي
األسقف العام لكنائس قطاع المنتزه ،واألنبا إيالريون
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع غ ــرب ،و ٔ
االنبا هرمينا
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق .كم ــا ش ــارك
ف ــي الصلـ ـوات القم ــص أبرآم إميل وكي ــل البطريركية
باإلس ــكندرية ،ومجمع كهنة اإلس ــكندرية وبعض من
الش ــعب وأس ــر القمامصة الجدد .وألقى قداس ــة البابا
عظ ــة الق ــداس اإللهي ع ــن االس ــتفادة بالوقت.

قداسة ابلابا يلتيق جممع كهنة اإلسكندرية

اجتماع ــا ظه ــر ي ــوم الس ــبت ١٦
عق ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
ً
أكتوب ــر ٢٠٢١م ،م ــع مجم ــع اآلب ــاء كهن ــة كنائ ــس اإلس ــكندرية بقطاعاته ــا
األربع ــة .وألق ــى قداس ــته كلم ــة حمل ــت عنـ ـوان« :م ــن ل ــه أذن ــان للس ــمع
فليس ــمع» ،ث ــم ج ــرت مناقش ــات خاص ــة بع ــدد م ــن األم ــور الرعوي ــة ،أج ــاب
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خالله ــا قداس ــة الباب ــا عل ــى استفس ــارات اآلب ــاء ف ــي ه ــذا الس ــياق .وف ــي ختام
اللق ــاء قدم قداس ــته بع ــض الهدايا التذكارية لآلب ــاء الكهنة الحاضرين .حضر
اللق ــاء م ــن أحب ــار الكنيس ــة اآلباء أس ــاقفة العموم المشـ ـرفين عل ــى القطاعات
الرعوي ــة باإلس ــكندرية.

ة
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احرص أن جتعل لك ساعه ختطو بك حنو األبدية( ..ابلابا شنوده اثلالث)

قداسة ابلابا يشهد ختام برنامج تدرييب تلنمية
املهارات الشخصية يف القيادة واإلدارة

ش ــهد قداس ــة الباب ــا عص ــر ي ــوم الس ــبت ١٦
أكتوب ــر ٢٠٢١م ،الجلس ــة الختامي ــة لبرنام ــج تنمية
المه ــارات الش ــخصية ف ــي القي ــادة واإلدارة لآلب ــاء
الكهن ــة الج ــدد بكنائ ــس قط ــاع وس ــط اإلس ــكندرية
وال ــذي قدم ــه المعه ــد القبط ــي للتدبي ــر الكنس ــي
والتنمي ــة ( .)COTICADواس ــتمرت الد ارس ــة لم ــا
كاهنا من
يق ــرب م ــن ع ــام كامل بمش ــاركة عشـ ـرين ً
كهن ــة كنائ ــس قط ــاع وس ــط اإلس ــكندرية .وع ــرض

اآلب ــاء المتدرب ــون ف ــي البرنام ــج أربع ــة مش ــروعات
تخ ــرج ،تم ــت مناقش ــتها م ــع قداس ــة الباب ــا.
وفي الختام منح قداس ــة البابا ش ــهادات التخرج
لآلب ــاء المتدربين في البرنامج.
حض ــر اللق ــاء م ــن أحب ــار الكنيس ــة نياف ــة األنبا
دانيال أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجمع المقدس،
واآلب ــاء أس ــاقفة العم ــوم المشـ ـرفين عل ــى القطاعات

الرعوي ــة باإلس ــكندرية ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا
بافلي األس ــقف العام لكنائ ــس قطاع المنتزه ،و ٔ
االنبا
إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب،
واألنبا هرمينا األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــرق،
والقم ــص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية
ومدي ــر المعه ــد د .مج ــدي لطي ــف وأعض ــاء هيئ ــة
التدري ــس بالمعهد.

ختريج ادلفعة االوىل من معهد املشورة بقطاع املنزته

كم ــا ش ــهد قداس ــه الباب ــا مس ــاء يوم الس ــبت  ١٦أكتوب ــر ٢٠٢١م ،بالمقر
الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،حف ــل تخريج الدفع ــة األولى من
معه ــد المش ــورة المس ــيحية األرثوذكس ــية بقط ــاع المنتـ ـزه باإلس ــكندرية ،تح ــت
إشـ ـراف معه ــد المش ــورة بالمع ــادي .وبل ــغ ع ــدد خريج ــي الدفع ــة األولى ١٤٠
كاهن ــا .ب ــدأ الحف ــل بكلم ــة ترحي ــب من القس موس ــى فايق
يج ــا بينه ــم ً ١٤
خر ً
موضح ــا طبيع ــة الخدمة والد ارس ــة بالمعهد .وألق ــى نيافة األنبا
مدي ــر المعه ــد
ً
بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع المنتزه كلمة رحب خاللها بقداس ــة البابا
لح
الم ُّ
والحض ــور ث ــم تح ــدث ع ــن أهمي ــة عل ــم المش ــورة المس ــيحية واالحتي ــاج ُ
له ــذه الخدم ــة ف ــي قطاع المنتزه .كما ألقى نيافة األنبا دانيال أس ــقف المعادي
وس ــكرتير المجم ــع المق ــدس ،كلم ــة ق ــدم الش ــكر والتقدي ــر لقداس ــة الباب ــا على
دعمه المس ــتمر لخدمة المش ــورة.

بعده ــا ألق ــى قداس ــة الباب ــا كلم ــة ختامي ــة ش ــكر فيه ــا جمي ــع الحض ــور،
مؤكدا
القائمي ــن على معهد المش ــورة بالمعادي ،واألس ــاتذةً .
مهنئ ــا الخريجينً ،
على عظم الد ارس ــة والتقدم في علم المش ــورة والثقافة المش ــورية .ووزع قداسته
ش ــهادات التخرج عل ــى الخريجين.
حض ــر اللق ــاء م ــن أحب ــار الكنيس ــة :نياف ــة األنب ــا دانيال أس ــقف المعادي
وس ــكرتير المجمع المقدس ،واآلباء أس ــاقفة العموم المشـ ـرفين على القطاعات
الرعوي ــة باإلس ــكندرية ،أصح ــاب النياف ــة :األنبا بافلي األس ــقف العام لكنائس
قط ــاع المنتـ ـزه ،و ٔ
االنب ــا إيالريون األس ــقف العام لكنائس قط ــاع غرب ،واألنبا
هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق ،والقم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكي ــل
البطريركي ــة باإلس ــكندرية وأعض ــاء هيئة التدري ــس بالمعهد.
ة
أكتو� 2021
مج ل الكرازة  22 -ب

أنت هو ابلهاء اذلى بك تصري الظلمة ً
نورا ..ال ترتكىن قط ئلال يزيد جهيل وتكرث رشوري( .القديس أغسطينوس)
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حكي ــم م ــن أج ــل هللا ،لك ــن الغض ــب الش ــائع ه ــو
غض ــب الخطي ــة ،ال ــذي ال يمج ــد هللا وال يصن ــع ب ــر
فك ــف ع ــن الغض ــب ألن ــه ع ــادة رديئ ــة.
هللاُ ،
نتائج الغضب:

عظة األربعاء  ١٣أكتوبر ٢٠٢١م من المقر البابوي بالقاهرة

ـــف َع ِن اْل َغ َض ِ
ـــبَ ،وا ْتُرِك
«ك َّ
الـــدرس رقم (ُ :)٧
ِ
ِ
َن َعاملي َّ
طَ ،والَ َت َغ ْـــر ِل ِف ْع ِل َّ
الش ِّ
الش ِّ
ـــر
ـــر ،أل َّ
ـــخ َ
َّ
الس َ
ط ُعـــو َن» (مز.)8:37
ُي ْق َ
الغض ــب ه ــو حال ــة إنس ــانية يفق ــد فيها اإلنس ــان
السيطرة على أعصابه وذلك ألن العقل فيه تشويش،
وتنم ــو لديه مش ــاعر من الحق ــد والكراهية وربما يمتد
األم ــر إل ــى االعت ــداء ،لذلك حال ــة الغضب ال يمجد
فيه ــا اإلنس ــان هللا ألنه ــا تُخرج ــه م ــن دائـ ـرة الحكم ــة
ض ــب ِ
اإل ْن َس ـ ِ
والعق ــل ،يق ــول الكت ــاب «أل َّ
ـان الَ
َن َغ َ َ
صَن ـ ُـع ِب ـ َّـر هللاِ» (ي ــع ،)٢٠:١الغض ــب يهل ــك حت ــى
َي ْ
حكيما ،فبمجرد وقوعه
ـان
ـ
س
اإلن
كان
فمهما
الحكيم،
ً
ع
ف ــي الغض ــب تزول من ــه الحكمة ويهلك« ،الَ تُ ْس ـ ِـر ْ
ِ
ضـ ِ
أيض ــا أقوال
ـب» (ج ــا ...)٩:٧و ً
ـك ِإَل ــى اْل َغ َ
ِب ُروح ـ َ
اآلباء كثيرة عن الغضب ألن الغضب حالة متكررة
ف ــي حي ــاة اإلنس ــان ،يق ــول القدي ــس م ــار إس ــحق:
خاليا من
«القل ــب ال ــذي يعم ــل في ــه الغض ــب يك ــون ً
خالي ــا م ــن الفضيل ــة ألنهم ــا ال
الفضيل ــة» ،فيك ــون ً
«م ـ ْـن ال يقدر أن
يجتمع ــان ً
مع ــا ،ويق ــول أحد اآلباء َ
يضبط لس ــانه وقت الغضب َفَل ْن يقدر أن يغلب ّأية
خطي ــة صغيـ ـرة» ،وذلك ألن ف ــي حالة الغضب يفقد
اإلنس ــان الس ــيطرة على أقوال ــه وأفعاله...
والغض ــب نوع ــان :غض ــب مقب ــول ،وغض ــب
مرف ــوض ،ولك ــن الغض ــب بصف ــة عام ــة مرف ــوض،
ِفانزع ــه م ــن داخل ــك وال تجعل ــه أس ــلوب حي ــاة.
أسباب غضب اإلنسان:

 -١أمـــراض جســـدية ل ــدى اإلنس ــان مث ــل
اضطـ ـراب بع ــض الغ ــدد أو تق ــدم العم ــر ،أو زي ــادة
نسبة بعض الهرمونات في الدم ،أو ضيق الشرايين.
 -٢الكبريـــاء ف ــي اإلنس ــان ال ــذي ي ــرى نفس ــه
أفض ــل م ــن اآلخري ــن ،ويطلب الك ارم ــة منهم وتكون
ذات ــه حاضـ ـرة ،مث ــل الكتب ــة والفريس ــيين ل ــم يحتملـ ـوا
توبي ــخ الس ــيد المس ــيح له ــم بس ــبب كبريائه ــم.

كذل ــك «هام ــان» عندم ــا حض ــر وليم ــة الملك ــة
أس ــتير ،وش ــعر بذات ــه وكان غارًق ــا ف ــي الكبري ــاء،
فعندم ــا رآه مردخ ــاي ح ــارس القص ــر وه ــو خ ــارج لم
يس ــجد ل ــهِ ،فاغت ــاظ من ــه هام ــان ،وع ــاد إل ــى بيت ــه
غاضب ــا ودع ــا أقارب ــه وزوجت ــه ليخبره ــم بم ــا ح ــدث
ً
ف ــي الحف ــل ،وق ــال« :وُك ُّل هـ ـ َذا الَ ُيس ـ ِ
ـاوي ِع ْن ـ ِـدي
َ
َ
ـود َّي ج ِالس ــا ِف ــي ب ِ
َش ـ ْـيًئا ُكَّلم ــا أَرى م ْرَد َخ ــاي اْلَيه ـ ِ
اب
َ
َ ُ
َ ً
َ َ ُ
اْل َمِل ـ ِـك» (أس ،)١٣:٥فه ــذا س ـ ّـبب ل ــه حال ــة م ــن
الغض ــب والحق ــد ،فاقترحت عليه زوجته بأن يصلب
مردخ ــاي عل ــى خش ــبة ،ولك ــن هللا كان ــت إرادت ــه أن
ُيصل ــب عليها هامان ولي ــس مردخاي ،وانتهى حقده
وكبري ــاؤه به ــذه الص ــورة.
فأحيانا يكون قلب اإلنس ــان
 -٣قســـاوة القلب،
ً
حجرًّي ــا وقاس ـ ًـيا ،لذلك نصل ــي الصلوات القصيرة «يا
رب ارح ــم» ونكرره ــا حت ــى نجته ــد ويم ــأ هللا قلوبن ــا
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بالرحم ــة (فلي ــس رحم ــة ف ــي الدينون ــة ِل َم ـ ْـن ال يصنع
ط ًش ــا
الرحم ــة) ،وقس ــوة القل ــب تجع ــل اإلنس ــان متع ّ
دائما لالنفعال الش ــديد والتوبيخ وهو ال يش ــعر بذلك.
ً

غني ــا ج ـ ًـدا،
ف ــي العه ــد القدي ــم ،كان ناب ــال رج ــل ًّ
ولك ــن قلب ــه كان قاس ــيًّا وأحم ــق ،وع ــاش م ــع زوجته
أبيجاي ــل ،وف ــي ذات الوق ــت داود ه ــرب م ــع حوال ــي
يجز
 ٦٠٠ش ــخص ،وكان نابال عنده مناس ــبة فكان ّ
الصوف ليبيعه ويكس ــب بعض المال ،فأرس ــل داود
رجال ــه لناب ــال ليعطيه ــم بع ــض الطع ــام والشـ ـراب،
ِ
«م ـ ْـن ُه َو َد ُاوُد؟ َو َم ْن ُه َو
فأج ــاب عليه ــم نابال بنكرة َ
َآخـ ـ ُذ ُخ ْب ــزِي َو َم ِائي
ْاب ـ ُـن َي َّس ــى؟» إنن ــي ال أعرف ــه« ،أ ُ
ِ
يح ـ َّ ِ
ِ
ِ
وَذِب ِ
َعَل ُم
أ
ال
م
ـو
ـ
ق
ل
يه
ط
ُع
ٍ
ـاز َّ
ـت ِل َج ـ ّ
ـي ال ــذي َذَب ْح ـ ُ
َْ َ ْ
ِي َوأ ْ
َ
َ
ِم ـ ْـن أ َْي ـ َـن ُه ـ ْـم؟» (1صموئي ــل ،)١١،١٠:٢٥وه ــذا
التص ــرف األحم ــق أدى إل ــى غض ــب داود ،وق ــرر
أن يقت ــل ناب ــال ،فظهرت أبيجاي ــل وِامتصت غضب
داود ،لذل ــك ينبغ ــي التركيز ف ــي تربية أبنائنا حتى ال
يصي ــر الغض ــب نم ــط حي ــاة لديهم.
أيضـــا الغيـــرة عندم ــا تق ــارن نفس ــك م ــع
ً -٤
اآلخ ــر ،مث ــل ش ــاول المل ــك عندم ــا انتص ــر داود
الصب ــي عل ــى جلي ــات من خ ــال المق ــاع ،وفرحت
ـاو ُل أُُلوَف ـ ُـه َوَد ُاوُد
النس ــوة بذل ــك حتى ُقلن َ
«ض َر َب َش ـ ُ
ِرْب َو ِات ـ ِـه» (1صموئي ــل ،)٧:١٨وقته ــا غ ــار ش ــاول
دائما أن
المل ــك م ــن داود لدرج ــة ح ــاول قتلهّ ،
تذك ــر ً
هللا ُمح ــب للبش ــر وضاب ــط ال ــكل ،فعلى اإلنس ــان أن
يك ــون مجته ـ ًـدا ويبتع ــد ع ــن عنص ــر الغيـ ـرة.
ويحذرنـــا داود مـــن الغيـــرة فـــي المزمور ()٣٧
ثـــاث مرات:
َش َرِار».
أ« -الَ تَ َغ ْر ِم َن األ ْ
ط ِر ِيق ِه».
ب« -الَ تَ َغ ْر ِم َن َّال ِذي َي ْن َج ُح ِفي َ
ج« -والَ تَ َغ ْر ِل ِف ْع ِل َّ
الش ِّر».
َ
مث ــل األخ الكبي ــر عندم ــا ع ــاد إل ــى البيت ووجد
ـر بمجيء أخيه ،غار وقتها األخ الكبير
ـال كبي ـ ًا
احتف ـ ً
ول ــم ُي ـ ِـرد أن يدخ ــل البي ــت ،فانتب ــه لئ ــا توق ــع ب ــك
الغيـ ـرة ف ــي ف ــخ الغضب الش ــديد.
ِ
ـك ِإَل ــى
 -٥جهـــل اإلنســـان« ،ال تُ ْس ـ ِـر ْ
ع ِب ُروح ـ َ
ِ ِ ِ
ض ِن اْلج َّه ِ
ضـ ِ
ـب ،أل َّ
ال»
ض َب َي ْس ــتَق ُّر في ح ْ
َن اْل َغ َ
اْل َغ َ
ُ
(ج ــاَ ،)٩:٧فُيل ـ ّـوث فكـ ـره ومش ــاعره وقلب ــه ،لذل ــك
عندم ــا يق ــع اإلنس ــان ف ــي مش ــكلة يجهله ــا ويغض ــب
أحيان ــا ال يس ــتطيع أن يتص ـ ّـرف فيه ــا.
و ً
الغض ــب المقب ــول ه ــو الغض ــب الحكي ــم م ــن
أج ــل هللا ،مثل موس ــى ويش ــوع النب ــي عندما نزال من
الجب ــل ووجدا الش ــعب صنعوا عجـ ـاً ذهبيًّا ويغنون،
ط ــرح َّ
الل ْو َح ْي ِن ِم ـ ْـن َي َد ْي ِه
«َف َح ِم ـ
ـي َغ َ
وس ــىَ ،و َ َ َ
ضـ ُ
ـب ُم َ
َ
ِ
َخـ ـ َذ اْل ِع ْج ـ َـل َّال ِذي
َس ـ َـف ِل اْل َجَب ـ ِـل ،ث ـ َّـم أ َ
َوَك َّس ـ َـرُه َما ف ــي أ ْ
ِ
َّ
الن ـ ِ
َح َرَق ـ ُـه ِب َّ
ص َار َناع ًما،
ـارَ ،و َ
صَن ُعـ ـوا َوأ ْ
ط َحَن ُه َحت ــى َ
َ
ِ
ِ
َوَذ َّراهُ َعَل ــى َو ْج ــه اْل َم ــاء» (خ ــر ،)٣٢فه ــو غض ــب

 -١حالة الغضب تنعكس على صحة اإلنس ــان
ف ــي العدي ــد م ــن األمـ ـراض ويمكن أن تت ــرك عاهات
في حياة اإلنس ــان.
 -٢يدخ ــل اإلنس ــان في دائـ ـرة كبيرة من الخطايا
م ــن تجري ــح وإدان ــة وقس ــوة وظل ــم وكراهي ــة وقت ــل.
اإلنس ــان الغض ــوب ال يس ــتفيد م ــن ّأي ــة ممارس ــة
روحي ــة إن كان ــت ص ــاة أو صوم (صالة الغضوب
كب ــذرة عل ــى صخـ ـرة) ،يق ــول القدي ــس م ــار إس ــحق:
«الذي يصوم عن الغذاء وقلبه ال يصوم عن الش ــر
ولس ــانه ينط ــق باألباطي ــل فصوم ــه باطل».
كيف أعالج الغضب؟

ِِ
ض ــا»
 -١نصّل ــي ًّ
ض ُك ـ ْـم َب ْع ً
«م ْحتَملي ـ َـن َب ْع ُ
يومي ــا ُ
ِ
أيضاَ « :فَيج ُب
(أفس ــس ،)٢:٤ويقول القديس بولس ً
الضعَف ِ
ِ
ِ
ُّ
اء»
اف
َن َن ْحتَم َل أ ْ
ـاء أ ْ
َض َع َ
َ
َعَل ْيَن ــا َن ْح ـ ُـن األَْقوَي ـ َ
(رومي ــة ،)١:١٥ويق ــول القدي ــس األنب ــا أنطونيوس:
لما ُشتم لم َيشتم ،وكل
«تش ـ ّـبه بالس ــيد المس ــيح الذي ّ
كلم ــة قاس ــية يحتمله ــا اإلنس ــان تُش ـ ّـكل ل ــه إكليـ ـاً».
الع ــذر،
ويدخ ــل ً
أيض ــا ف ــي ذل ــك فضيل ــة التم ــاس ُ
حتى تنصرف روح الغضب من اإلنس ــان ،فس ــليمان
أيضا
الحكي ــم هللا أعط ــى ل ــه «رحبة قلب» ويقول لنا ً
ِ ِ
ين»
القديس بولس الرس ــول ُ
«ك ُ
ضا ُمتَّس ــع َ
ونوا أ َْنتُ ْم أ َْي ً
(٢كورنث ــوسِ ،)١٣:٦فاجع ــل قلب ــك متس ـ ًـعا لألم ــور
حت ــى يحتويه ــا ًّأي ــا كان ــت المتاع ــب ،حت ــى تش ــعر
ب ارح ــة القلب.
 -٢اتض ــاع اإلنس ــان ،فاالتض ــاع أرض حامل ــة
ل ــكل الفضائ ــل ،ومالمح ــك بابتس ــامة وطريقت ــك
اللطيف ــة تجعل ــك تح ــل أي مش ــكلة بطمأنين ــة وضبط
النفس.

اللي ــن يف ــرح القلوب ،ألن الغضوب
 -٣الجـ ـواب ّ
إنس ــان مري ــض ويحت ــاج إل ــى ع ــاج روح ــي ،وال
يحت ــاج لعق ــاب أو تجري ــح« ،اْلج ــو َِّ
ف
ص ِر ُ
ََ ُ
اب اللّي ـ ُـن َي ْ
ـب» (أمِ ،)١:١٥اجعلها أمامك في كل وقت،
اْل َغ َ
ضـ َ
حت ــى يك ــون وس ــيلة قوية تمارس ــها ف ــي حياتك ،مثل
أبيجاي ــل عندم ــا ِامتص ــت غض ــب داود عندم ــا جاء
لقت ــل ناب ــال زوجه ــا (أم ــرت عبي ــد زوجه ــا بتحضي ــر
األرغف ــة والخم ــر والخرف ــان والفري ــك والزبي ــب والتين
المجف ــف وقام ــت بتحميله ــم عل ــى الحمي ــر ،وذهب ــت
لمقابلة داود وِالتقته في منتصف الطريق ،وس ــجدت
وقدمت
اللين وصرفت غضبه ّ
أمامه وكلمته بالكالم ّ
هديتها) ،الحكمة محتاجة أن يكون اإلنس ــان لس ــانه
صلح ــا بملح...
عذب ــا ّ
ً
وليًن ــا ويكون ُم ً
ِ
اءا عندك
و
ـ
ـ
س
ـب
ـ
ض
الغ
ـر
ـ
ي
ث
ي
ـا
ـ
م
كل
ـن
ـ
ع
ـد
ـ
ع
ب
فا
ُ
ً
أيض ــا عن الغيرة ألنها وحش
أو عن ــد اآلخ ــر ،وِابعد ً
يقتل نفس ــه بنفسه.
ضـ ـ ـ ـ ـ ِ
«ك ـ َّ
ـبَ ،و ْات ـ ُـر ِك َّ
طَ ،والَ
الس َخـ ـ ـ ـ ـ َ
ُ
ـف َع ـ ـ ـ ـ ـ ِـن اْل َغ َ
ِ
ِ
ِ
َن َعاملـ ـ ـ ــي َّ
تَ َغ ـ ْـر ِل ِف ْعل َّ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر ،أل َّ
ط ُعو َن».
الش ـ ِّـر ُيْق َ
(مزم ــور.)٣٧
إللهن ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــل مج ـ ـ ـ ــد وك ارمـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن اآلن وإلى
األب ــد .آمين.
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تمسك بالرمحة واحلق ىلع ادلوام فال يرتاكئك( .القديس يوحنا ذهىب الفم)

قداسة ابلابا يفتتح مركز الكرمة للتوجيه الوظييف باإلسكندرية

افتتح قداس ــة البابا يوم األحد  ١٧أكتوبر ٢٠٢١م ،مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي لخدمة المجتمع والش ــباب الس ــكندري .ويهدف المركز إلى مس ــاعدة الش ــباب
عل ــى إيج ــاد فرص ــة عم ــل مناس ــبة ،كم ــا يتبن ــى تنمي ــة مه ــارات الراغبي ــن ف ــي الحص ــول على وظيف ــة ،وتأهيلهم من خ ــال منحهم ف ــرص للتدريب النظ ــري والعملي
ف ــي ع ــدة مج ــاالت ،وذل ــك في مراكز التدري ــب المتخصصة ،وعدد من الش ــركات الكبرى.
حض ــر اللق ــاء اآلب ــاء أس ــاقفة العم ــوم المشـ ـرفين عل ــى القطاعات الرعوية باإلس ــكندرية ،أصحاب النيافة :األنبا بافل ــي و ٔ
االنبا إيالريون واألنب ــا هرمينا ،والقمص
أبـ ـرآم إمي ــل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية وأعض ــاء هيئة التدريس.

ويشهد حفل تسليم شهادات كورس مركز ابلابا كريلس باإلسكندرية

كم ــا ش ــهد قداس ــة الباب ــا ي ــوم األح ــد  ١٧أكتوب ــر ٢٠٢١م ،بمس ــرح المقر
الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،حف ــل تس ــليم ش ــهادات ك ــورس
«أن ــت نج ــم» وال ــذي قدم ــه مرك ــز الباب ــا كيرل ــس عم ــود الدي ــن للد ارس ــات
الالهوتي ــة التاب ــع ألسـ ـرة خريج ــي الكلي ــة اإلكليريكي ــة باإلس ــكندرية ،ويخ ــدم
باألخ ــص المرحلتي ــن اإلعدادي ــة والثانوي ــة ،والذي قدم فيه قداس ــته المحاضرة
األول ــى بعنـ ـوان «الكت ــاب صديقي» ،وحضره ما يقارب  ٣٣ألف مش ــترك من
كل أنح ــاء الكـ ـ ارزة عب ــر اإلنترن ــت.
ـددا م ــن الكلم ــات الت ــي وضح ــت ه ــدف خدم ــة
تضم ــن حف ــل التخ ــرج ع ـ ً

المرك ــز ف ــي فتـ ـرة م ــا قب ــل الكورون ــا وما بعد انتش ــار الجائحة ودوره في نش ــر
التعلي ــم الس ــليم ،ث ــم ألق ــى قداس ــة الباب ــا كلم ــة روحي ــة وزع بعده ــا ش ــهادات
اجتي ــاز الك ــورس عل ــى الحاضري ــن.
حض ــر اللق ــاء م ــن أحب ــار الكنيس ــة اآلباء أس ــاقفة العموم المشـ ـرفين على
القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا بافل ــي و ٔ
االنب ــا
إيالريون واألنبا هرمينا ،والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية،
وع ــدد م ــن كهنة اإلس ــكندرية.
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اهلل ال يلزم اذلين ال يريدونه ،لكنه جيتذب اذلين يريدونه( .القديس يوحنا ذهىب الفم)
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قداسة ابلابا يستقبل أعضاء هيئة تدريس إلكرييكية اإلسكندرية

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائية
المرقس ــية باإلس ــكندرية ظه ــر ي ــوم األحد  ١٧أكتوب ــر ٢٠٢١م ،أعضاء هيئة
التدريس بالكلية اإلكليريكية باإلس ــكندرية ،وذلك بمناس ــبة بدء العام الد ارس ــي
الجدي ــد .ب ــدأ اللق ــاء بكلمة للقمص أبرآم بش ــوندي وكي ــل الكلية ،أعرب خاللها
ع ــن تقديـ ـره للفت ــة الطيب ــة الت ــي يح ــرص عليه ــا قداس ــة البابا بعقد لقاء س ــنوي

ار مع الحضور اس ــتمع
مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية .وأدار قداس ــته حو ًا
خالل ــه إل ــى مقترحاته ــم لتطوي ــر العم ــل بالكلي ــة اإلكليريكي ــة ونظام الد ارس ــة.
حض ــر اللق ــاء اآلب ــاء أس ــاقفة العم ــوم المشـ ـرفين عل ــى القطاع ــات الرعوي ــة
باإلس ــكندرية ،أصح ــاب النياف ــة :األنبا بافلي و ٔ
االنبا إيالري ــون واألنبا هرمينا،
والقم ــص أبـ ـرآم إميل وكيل البطريركية باإلس ــكندرية وأعض ــاء هيئة التدريس.

ختريج ثالث دفعات من إلكرييكية اإلسكندرية

كذلك ش ــهد قداس ــة البابا مس ــاء يوم األحد  ١٧أكتوبر ٢٠٢١م ،بمس ــرح
المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،حفل تخري ــج طلبة الكلية
اإلكليريكي ــة باإلس ــكندرية ،دفع ــات « .»٢٠٢١–٢٠٢٠-٢٠١٩ب ــدأ اللق ــاء
بع ــرض فيل ــم تس ــجيلي ع ــن الد ارس ــة بالكلي ــة الفتـ ـرة الس ــابقة ،وألق ــى القم ــص
بط ــرس بط ــرس وكي ــل مطراني ــة كف ــر الش ــيخ وأس ــتاذ عل ــم الوع ــظ كلم ــة نيابة
ع ــن خريج ــي الكلي ــة بصفت ــه أح ــد خريج ــي الكلي ــة القدامى ،تح ــدث فيها عن
أهمي ــة مداوم ــة التعلي ــم والمعرف ــة والخدم ــة المس ــتمرة والتلم ــذة المتضعة .كما
ع ــرض فيل ــم وثائق ــي ع ــن تاري ــخ اإلكليريكي ــة .وألق ــى نيافة األنب ــا بافلي كلمة
نياب ــة ع ــن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أش ــار خالله ــا إلى أهمية المصالحة
بين األكاديمية والروحانية ،أعقبها كلمة لوكيل الكلية القمص أبرآم بش ــوندي
هن ــأ فيه ــا الخريجي ــنُ ،م َر ِحًبا بقداس ــة البابا.

وج ــاءت الكلم ــة الختامي ــة م ــن قداس ــة الباب ــا أع ــرب فيه ــا ع ــن س ــعادته
متمني ــا دوام النج ــاح والتف ــوق للخريجي ــن ف ــي كل
بوج ــوده ف ــي ه ــذا المحف ــل
ً
مج ــاالت الحي ــاة وأوصاه ــم بض ــرورة التمس ــك باإليم ــان العام ــل بالمحب ــة ،ثم
وزع ش ــهادات التخ ــرج ،بع ــد أن ت ــا الخريج ــون تعه ــد اإلكليريك ــي.
حض ــر اللق ــاء م ــن أحب ــار الكنيس ــة اآلباء أس ــاقفة العموم المشـ ـرفين على
القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا بافل ــي و ٔ
االنب ــا
إيالري ــون واألنب ــا هرمين ــا ،واألنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
حدائ ــق القب ــة والوايل ــي ووكي ــل الكلي ــة اإلكليريكي ــة باألنب ــا روي ــس ،واألنب ــا
مت ــاؤس أس ــقف ورئي ــس دي ــر الس ــيدة الع ــذراء بجب ــل إخمي ــم ،والقم ــص أبـ ـرآم
إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية.

قداس ذكرى األربعني للمتنيح
األنبا بطرس أسقف شبني القناطر

أُقي ــم صب ــاح ي ــوم الخمي ــس  ٧اكتوب ــر ٢٠٢١م ،ف ــي الكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية ،ق ــداس ذك ــرى األربعي ــن
لمثل ــث الرحم ــات المتني ــح األنب ــا بط ــرس أس ــقف ش ــبين القناط ــر وتوابعه ــا .تول ــى خدم ــة الق ــداس نياف ــة األنبا مرقس
مطران ش ــب ار الخيمة والنائب البابوي إيبارش ــية ش ــبين القناطر ،وش ــاركه من أحبار الكنيس ــة أصحاب النيافة :األنبا
مكس ــيموس أس ــقف بنها وقويس ــنا ،واألنبا قزمان أس ــقف س ــيناء الش ــمالية ،واألنبا ثيؤدوس ــيوس أس ــقف وس ــط الجيزة،
واألنب ــا مارك ــوس أس ــقف دمي ــاط وكف ــر الش ــيخ ورئي ــس دير الش ــهيدة دميان ــة بالبراري ،واألنبا جيوفاني أس ــقف وس ــط
أوروبا ،واألنبا أكس ــيوس األس ــقف العام لكنائس قطاع عين ش ــمس والمطرية وحلمية الزيتون .كما ش ــارك في قداس
األربعين مجمع كهنة اإليبارش ــية وأسـ ـرة األب األس ــقف الجليل المتنيح .ورقد نيافة األنبا بطرس في الرب يوم ٢٩
ـقفا.
أغس ــطس الس ــابق ،ع ــن عم ــر بل ــغ  ٧٤س ــنة ،بع ــد حي ــاة رهبانية امتدت ألكثر من  ٤٣س ــنة منها  ١٢س ــنة أس ـ ً
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حاذر من اتلهاون عن أمر خالصك ،ألنك ال تعرف مىت ينتيه األجل( .أبونا ميخائيل ابلحريى)

زيارة سفري ابلحر املتوسط
للبطريركية باإلسكندرية

ش ــارك فى المؤتمر خدام من حوالي عشـ ـرين إيبارش ــية ،وذلك بعد تقليل
ع ــدد المش ــاركين للنص ــف م ــع تطبي ــق اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة ،م ــع اش ــتراط
الحص ــول عل ــى اللق ــاح المض ــاد لفي ــروس كورون ــا المس ــتجد .وج ــرى خالل ــه
د ارس ــة عص ــور الكنيس ــة األول ــى ،االستش ــهاد ،المجام ــع ،الرهبن ــة ،الع ــرب،
والعص ــر الحدي ــث حت ــى اآلن .وحاض ــر في ــه صاحب ــا النيافة :األنبا موس ــى
أس ــقف الش ــباب واألنبا رافائيل األس ــقف العام لقطاع كنائس وس ــط القاهرة،
وع ــدد م ــن الخ ــدام المتخصصي ــن في تاريخ الكنيس ــة.

مؤتمر فتيات إعدادي

استقبل القمص أب اَرم إميل وكيل البطريركية باإلسكندرية بالمقر البابوي
باإلسكندرية ،يوم الخميس  14أكتوبر 2021م ،السفير كريم أميالل سفير
البح ــر المتوس ــط ب ــو ازرة أوروب ــا والش ــئون الخارجية الفرنس ــية ،يرافقه الس ــفير
محمد نهاض قنصل عام فرنس ــا باإلس ــكندرية ،كما از ار الكاتدرائية المرقس ــية
الكب ــرى .أع ــرب وكي ــل البطريركي ــة ع ــن ترحيب ــه بضيف ــي الكنيس ــة القبطي ــة،
ـرحا عن تاريخ الكنيس ــة .ومن جهته عبر الس ــفير عن س ــعادته
مقدما لهما ش ـ ً
ً
به ــذه الزي ــارة الت ــي تع ــد الزي ــارة األول ــى ل ــه للكنيس ــة القبطي ــة .واختت ــم اللق ــاء
بتقدي ــم الهداي ــا تذكارية للضيفين.

عقدت لجنة إعدادي بأس ــقفية الش ــباب مؤتمرها الس ــنوي لفتيات المرحلة
اإلعدادي ــة ،بعنـ ـوان «ُقو ِم ــي ِ
ٍي» في بيت مار مرقس التابع لألس ــقفية
اس ــتَن ْير ْ
ْ ْ ْ
بالعجم ــي ف ــي اإلس ــكندرية .تن ــاول المؤتمر ،الذي حضرت ــه  ٣٠٥من فتيات
حاض ــر فيها صاحب ــا النيافة
المرحل ــة اإلعدادي ــة ،ع ـ ً
ـددا م ــن الموضوع ــاتَ ،
األنبا موس ــى أس ــقف الش ــباب ،واألنبا رافائيل األس ــقف العام لكنائس قطاع
وس ــط القاهـ ـرة وعدد م ــن المتكلمين ،باإلضافة إلى ورش العمل ،والقداس ــات
اليومي ــة والفقرات الترفيهية.

مؤتمر خدام وخادمات ثانوي

مؤتمرات أسقفية الشباب

مؤتمر «إخثوس» خلدام الطفولة

عق ــدت لجن ــة ثانوي بأس ــقفية الش ــباب مؤتمرها الس ــنوي لخ ــدام وخادمات
مرحل ــة ثان ــوي ،بعنـ ـوان ِ
«س ـ ْـي ُرْوا ِف ْي ـ ِـه» في بي ــت مار مرقس التابع لألس ــقفية
بالعجم ــي ف ــي اإلس ــكندرية .تن ــاول المؤتم ــر ،ال ــذي حضـ ـره حوال ــي ١٥٠
ـددا م ــن الموضوعات بعناوين منه ــا «تدبير الخالص»،
خادم ــا وخادم ــة ،ع ـ ً
ً
حاض ــر فيه ــا ع ــدد م ــن المتكلمي ــن ،باإلضاف ــة إلى
و»الليتورجي ــا والحي ــاة»َ ،
د ارس ــة في س ــفر يوئيل النبي ،وورش عمل ،والقداس ــات والتس ــبحة اليومية.
عقدت لجنة الطفولة بأس ــقفية الش ــباب مؤتمرها الس ــنوي لخدام وخادمات
المرحل ــة االبتدائي ــة ببي ــت مارمرق ــس التاب ــع ألس ــقفية الش ــباب بالعجم ــي،
اإلس ــكندرية .حم ــل المؤتم ــر عنـ ـوان «إخث ــوس» واس ــتهدف التع ــرف عل ــى
حقب ــات تاري ــخ الكنيس ــة وعصوره ــا والقي ــم الت ــي يس ــتطيع الخ ــادم أن يحياها
ف ــي كل عص ــر إل ــى جان ــب طرق مبتكرة لتبس ــيط قص ــص التاريخ لألطفال.

وج ــاء ه ــدف المؤتم ــر ،التع ــرف على حقب ــات تاريخ الكنيس ــة وعصورها
والقيم التي يس ــتطيع الطفل أن يحياها في كل عصر ،وحاضر فيه صاحبا
النياف ــة األنب ــا موس ــى أس ــقف الش ــباب واألنب ــا رافائيل األس ــقف الع ــام لقطاع
كنائ ــس وس ــط القاهـ ـرة ،وع ــدد من الخ ــدام المتخصصين في تاريخ الكنيس ــة.
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بينما القديس هو هيلك اهلل ،هكذا اخلاطئ يقيم من نفسه قربا( ..القديس جريوم)
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أن ين ــوب عنه ــم ف ــي تقديم خالص الش ــكر والتقدير لقداس ــة البابا تواضروس
الثاني على عظيم رعايته وأبوته التي شملهم بها خالل هذه الفترة الصعبة.

املؤتمر العارش لشباب أمريكا وكندا
بوالية فلوريدا األمريكية

وف ــي الس ــياق الرع ــوي ذات ــه زار نياف ــة األنب ــا باخوم مس ــاء ي ــوم األربعاء
 ١٣أكتوب ــر ٢٠٢١م ،دي ــر القدي ــس األنب ــا هد ار الس ــائح بغرب أسـ ـوان ،ومن
المق ــرر أن ي ــزور نيافت ــه دي ــر القدي ــس األنب ــا باخوميوس العام ــر بجبل إدفو
ف ــي طري ــق عودته إلى س ــوهاج.

نيافة األنبا رافائيل يفتتح ادلورة

العارشة ملركز ابلابا ديسقورس بوسط القاهرة

نظم ــت أس ــقفية ش ــباب أمري ــكا وكن ــدا ( )ACYBف ــي الفتـ ـرة م ــن الثام ــن
وحتى العاش ــر من أكتوبر الجاري مؤتمرها العاش ــر للش ــباب بمركز القديس
إس ــتفانوس للمؤتمـ ـرات بوالي ــة فلوريدا ،تحت عنـ ـوان (Loneliness &Get
ـابا وفت ــاة م ــن كنائس ــنا بكن ــدا و ١٧والي ــة
 )connectedبمش ــاركة  ١١٧ش ـ ً
أمريكي ــة ،حاض ــر في ــه ع ــدد م ــن اآلباء الكهن ــة واألس ــاتذة الجامعيين .ناقش
روحيا ،ونفس ـ ًـيا ،وكنس ـ ًـيا،
المؤتم ــر قضي ــة االغتـ ـراب في صوره ــا المتعددة:
ً
خصوص ــا بع ــد
ة
ر
ـ
ـ
ه
الظا
ـذه
ومجتمعي ــا إل ــى جان ــب أس ــاليب التعام ــل م ــع ه ـ
ً
ً
انتش ــار وس ــائل التواصل االجتماعي التي أس ــهمت بصورة س ــلبية في اتساع
ـار تفش ــي جائحة كورونا المس ــتجد.
وتعمي ــق ه ــذه الظاهـ ـرة ،وزادها انتش ـ ًا

زيارة نيافة األنبا باخوم الرعوية
إليبارشية أسوان

زار نياف ــة األنب ــا باخ ــوم أس ــقف س ــوهاج وتوابعه ــا ،والنائ ــب الباب ــوي
إليبارش ــية أسـ ـوان ،ي ــوم االثني ــن  11أكتوب ــر 2021م ،إيبارش ــية أسـ ـوان،
اجتماع ــا عق ــده صب ــاح ي ــوم
لمتابع ــة العم ــل الرع ــوي به ــا .تضمن ــت الزي ــارة
ً
األربع ــاء  ١٣أكتوب ــر ٢٠٢١م ،م ــع مجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية بمق ــر
المطراني ــة وألق ــى عليه ــم كلم ــة روحي ــة ع ــن «الرعاي ــة م ــن خ ــال ش ــخصية
المتني ــح األنب ــا ه ــدرا» ،وتعرف نيافته على أس ــلوب الخدمة والمنهج الروحي
ال ــذي تس ــير علي ــه اإليبارش ــية ،وال ــذي وضع ــه مثل ــث الرحم ــات األنب ــا ه ــد ار
عام ــا وطل ــب ب ــأن يس ــتمر العم ــل بنف ــس األس ــلوب ،وإتم ــام كل
طـ ـوال ً ٤٦
عم ــل كان ق ــد ب ــدأه المطـ ـران الجلي ــل المتني ــح.
وم ــن جهته ــم تح ــدث ع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة ع ــن أب ــوة المتني ــح األنب ــا
ـير إل ــى أن عالقته
ه ــد ار وروحانيت ــه وحكمت ــه وعّق ــب نياف ــة األنب ــا باخوم مش ـ ًا
بنياف ــة األنب ــا ه ــد ار تمت ــد لس ــنوات طويل ــة من قب ــل رهبنته ،حي ــث كان يعمل
في وظيفته الس ــابقة في أسـ ـوان ،وكوم إمبو ،وتعرف وقتها على نيافة األنبا
ه ــد ار وبع ــض م ــن كهنة اإليبارش ــية .وأضاف« :تميز األنبا هد ار بش ــخصية
مملوءا بالحب واإلحس ــاس المرهف تجاه الكل ،ولم
قلب ــا
فري ــدة إذ كان يمل ــك ً
ً
ـر ب ــل كان يعم ــل ف ــي صب ــر وه ــدوء ،وتمي ــز بمحبت ــه للفقراء
يك ــن يتكل ــم كثي ـ ًا
ف ــكان يرس ــل له ــم احتياجاتهم ف ــي كل مكان».
وألم ــح« :تعلمن ــا م ــن نياف ــة األنب ــا ه ــد ار اإليم ــان األرثوذكس ــي الصحيح
وس ــامة التعلي ــم وبالح ــق ينطب ــق عل ــى نيافت ــه أن ــه كان مفص ـ ًـا كلمة الحق
باس ــتقامة .واختت ــم« :جميعن ــا تتلمذن ــا عل ــى يد األنبا ه ــد ار ويجب أن نقدم له
وع ـ ًـدا ب ــأن م ــا تعلمن ــاه منه س ــنعلمه للجميع».
وف ــي نهاي ــة اللق ــاء وج ــه اآلب ــاء الكهن ــة الش ــكر لنياف ــة األنب ــا باخوم على
اعي ــا له ــم خ ــال ه ــذه الفتـ ـرة االنتقالية ،كما طلبـ ـوا من نيافته
قبول ــه أن ًأب ــا ور ً
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افتت ــح نياف ــة األنب ــا رافائيل ،األس ــقف العام لقطاع كنائس وس ــط القاهرة،
ال ــدورة العاشـ ـرة لمرك ــز الباب ــا ديس ــقورس للد ارس ــات الالهوتية بكنائس وس ــط
القاهـ ـرة ،والت ــي حمل ــت عنـ ـوان «ب ــدع ومذاه ــب حديث ــة» .وألق ــى نيافت ــه
محاضرتي ــن دارت ــا ح ــول موض ــوع «حركة النيو باترس ــتيك ،تاريخ نش ــأتها -
أس ــماء أع ــام الحرك ــة  -الفك ــر واله ــدف منه ــا» .وف ــي ختام اليوم تم تس ــليم
الش ــهادات للناجحي ــن بال ــدورات الس ــابقة .ه ــذا ويق ــدم مركز البابا ديس ــقورس
للد ارس ــات الالهوتي ــة دورات د ارس ــية متدرج ــة ف ــي الاله ــوت األرثوذكس ــي
كمدخ ــل تمهي ــدي لم ــن لديه ــم الرغب ــة ف ــي االلتح ــاق بالكلي ــات اإلكليريكي ــة
ومعه ــدي الد ارس ــات القبطي ــة والرعاي ــة.

ّ

نيافة األنبا لوقا يتسلم ً
جزءا من
رفات القديس موريس

تس ــلم نياف ــة األنب ــا لوق ــا أس ــقف جن ــوب فرنس ــا والقط ــاع الفرنس ــي م ــن
سويسـ ـرا ،ي ــوم الس ــبت  ١٦أكتوب ــر ٢٠٢١م ،ج ــزًءا م ــن رف ــات القدي ــس
موريس ،وذلك من دير القديس موريس بسويسـ ـرا .س ــلم الرفات لنيافة األنبا
لوق ــا رئي ــس الدي ــر مونس ــينيور  SARCELLAوبحض ــور أمي ــن الدير األب
 .ROLLANDكان نيافة األنبا أرس ــاني أس ــقف هولندا ،قد طلب الحصول
عل ــى ج ــزء م ــن رفات القديس القبطي موريس قائ ــد الكتيبة الطيبية ،لوضعه
تمهيدا إلرس ــاله
بالكنيس ــة القبطية بأمس ــتردام ،حيث تس ــلمه نيافة األنبا لوقا،
ً
إل ــى إيبارش ــية هولندا.

َْ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ
ُ ْ َ ً ََْ ُ ْ َ ُ ْ َ ً
«بل من أراد أن يكون فِيكم ع ِظيما فليكن لكم خادِما» (مىت )26 :20

نيافة األنبا إسحق يدشن

كنيسة األنبا بوال الطمويه يف طما

دش ــن نيافة األنبا إس ــحق أس ــقف طما ،صباح يوم األربعاء  ١٣أكتوبر
٢٠٢١م ،كنيس ــة القدي ــس األنب ــا بـ ـوال الطموه ــي بقري ــة الجب ــاب التابع ــة
لإليبارش ــيةُ .د ِّش ــن المذبح الرئيس على اس ــم القديس ــين األنبا بيش ــوى واألنبا
بـ ـوال الطموه ــي ،والمذب ــح القبل ــي عل ــى اس ــم الس ــيدة العذراء ،ش ــمل التدش ــين
ـددا م ــن أوان ــي الخدمة.
كذل ــك ع ـ ً

نيافة األنبا ثاؤفيلس يدشن

كنيسة العذراء بزنة قرار -إيبارشية منفلوط

دش ــن نياف ــة األنب ــا ثاؤفيل ــس أس ــقف منفل ــوط وتوابعه ــا ،ي ــوم الس ــبت ٩
أكتوبر ٢٠٢١م ،كنيس ــة الس ــيدة العذراء بقرية نزة قرار التابعة لإليبارش ــية،
وت ــم تدش ــين ثالث ــة مذاب ــح بالكنيس ــة ،ه ــي مذب ــح بالطاب ــق األول عل ــى اس ــم
الس ــيدة الع ــذراء ،مذب ــح بالطاب ــق الثان ــي عل ــى اس ــم الش ــهيد م ــار جرج ــس
ومذب ــح بالطاب ــق الثال ــث عل ــى اس ــم القديس مار مرقس الرس ــول .ش ــارك في
صلـ ـوات التدش ــين والق ــداس ال ــذي تالها ،صاحبا النيافة األنبا يوأنس أس ــقف
أس ــيوط ،و ٔ
االنبا بيجول أس ــقف ورئيس الدير المحرق ،وعدد كبير من اآلباء
الكهن ــة إلى جانب شمامس ــة وش ــعب الكنيس ــة.

نيافة األنبا جوزيف يف زيمبابوي

نيافت ــه الزي ــارة بالكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية بجرين ديل ف ــي هراري ،ومن
بعده ــا زار ملج ــأ الس ــيدة الع ــذراء في زانجي از هناك وكل ــم األطفال الموجودين
ب ــه ع ــن محب ــة هللا له ــم وم ــدى قيمته ــم ف ــي عين ــي الرب ،ث ــم في ديم ــا التقى
نيافت ــه بع ــد الق ــداس اإلله ــي بع ــدد م ــن أبن ــاء الكنيس ــة وال ــزوار المحبي ــن،
وحدثه ــم ع ــن دور وخطة الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية ف ــي تقديم الخدمات
الروحي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة والطبية.
وأعل ــن نياف ــة األنب ــا چوزيف كذلك عن خطة الكنيس ــة لحفر بئر ماء عذب
واستكمال مباني المدرسة القبطية والمشاركة في التنمية المستدامة بزيمبابوي.
وزار نيافت ــه ي ــوم الثالث ــاء  5أكتوب ــر 2021م ،مق ــر الس ــفارة المصري ــة
يمباوي ــة هـ ـراري ،وكان في اس ــتقباله الس ــفير محمود عامر
ف ــي العاصم ــة الز ِّ
ونائبته الس ــيدة نها باش ــا .دار الحوار أثناء اللقاء عن دور الكنيس ــة القبطية
ف ــي أفريقي ــا وكي ــف ب ــدأت خدمته ــا فيه ــا وم ــدى انتش ــارها وتن ــوع خدماته ــا
التعليمي ــة والثقافي ــة والطبي ــة والتنموي ــة ،لألش ــقاء األفارق ــة .ارف ــق نيافة األنبا
جوزي ــف خ ــال الزي ــارة الق ــس داني ــال عط ــا هللا كاهنن ــا ف ــي زيمبابوي.

الراهب رصابامون السكندري

بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القاللي

رق ــد ف ــي ال ــرب ،ي ــوم األربع ــاء  13أكتوب ــر 2021م ،الراهب صرابامون
الســـكندري ،ال اره ــب بدي ــر القدي ــس مكاري ــوس الس ــكندري بجب ــل القالل ــي في
البحيـ ـرة ،ع ــن عم ــر ناه ــز  ٣٢س ــنة قض ــى منها ف ــي الرهبنة  ٦أش ــهر فقط.
المتني ــح ع ــام ١٩٨٩م ،وتره ــب ف ــي  ٢٧م ــارس م ــن الع ــام
ُول ــد ال اره ــب ُ
الج ــاري ،وصل ــى صاحب ــا النيافة األنبا باخوميوس مطـ ـران البحيرة ومطروح
والخم ــس م ــدن الغربي ــة ورئي ــس دي ــر القدي ــس مكاري ــوس الس ــكندري بجب ــل
القالل ــي ،واألنبـــا إيســـاك األس ــقف الع ــام والمدب ــر الروح ــي للدي ــر ،صلوات
تجنيـ ـزه بالدي ــر اليوم التالي لنياحت ــه .خالص تعازينا لصاحبي النيافة :األنبا
باخوميـــوس واألنبـــا إيســـاك ،ولمجمع اآلبـــاء رهبان الديـــر ،ولكل محبيه.

القمص يعقوب حمروس
من إيبارشية المنوفية

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ي ــوم الجمع ــة  15أكتوب ــر 2021م،
القمـــص يعقـــوب محروس ،كاهن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بالباجور،
التابع ــة إليبارش ــية المنوفي ــة ،ع ــن عمر قارب  ٦٩س ــنة بع ــد أن خدم المذبح
المق ــدس لم ــدة  ٤٣س ــنة .وأُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه بكنيس ــته .واألب المتنيح
كاهن ــا بي ــد نياف ــة األنب ــا بنيامي ــن
موالي ــد ي ــوم  ١١ديس ــمبر ١٩٥٢م ،وس ــيم ً
مطـ ـران المنوفي ــة ي ــوم  ٣أغس ــطس ١٩٧٩م ،ون ــال رتب ــة القمصي ــة ف ــي ١٣
يوني ــو ٢٠١٥م .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن ،ولمجمع اآلباء
كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص يواقيم سايم

زار نياف ــة األنب ــا چوزيف األس ــقف العام بإفريقي ــا ،دولة زيمبابوي ،مطلع
الش ــهر الج ــاري لالطمئن ــان عل ــى أبن ــاء الكنيس ــة وس ــير الخدم ــة هن ــاك .بدأ

من إيبارشية المنيا
رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم االثني ــن  ١١أكتوب ــر ٢٠٢١م ،القمـــص يواقيـــم
ســـامي ،كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقديس ــين يواقيم وحنة ف ــي دماريس
التابع ــة إليبارش ــية المني ــا ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٦١س ــنة بع ــد أن قض ــى ف ــي
المتنيح ي ــوم  ٣فبراير
الخدم ــة الكهنوتي ــة م ــا يق ــرب من  ٣٢س ــنةُ .ولد األب ُ
كاهنا في  ٢٦نوفمبر ١٩٨٩م ،ونال رتبة القمصية يوم ٢
١٩٦٠م ،وسيم ً
نوفمب ــر ٢٠١١م .خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا مكاريوس أســـقف المنيا،
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
ة
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األنبا غريغوريوس ..املثقف املوسويع الشامل
ً
بمناسبة مرور  20اعم ا ىلع نياحته (2021 - 2001م)

ماجد كامل  -باحث في التراث القبطي

عام ــا على
يم ـ ّـر علين ــا ه ــذه األي ــام ذك ــرى م ــرور عشـ ـرين ً
نياح ــة الحب ــر الجلي ــل نياف ــة األنب ــا غريغ ــوروس ،ولع ــل أهم ما
يمي ــز نيافت ــه ه ــي الموس ــوعية الش ــاملة ،فلق ــد ش ــملت كتابات ــه
معظ ــم مج ــاالت الحي ــاة تقر ًيبا ،ولع ــل أبلغ تعبير هو ما وصفه
–ني ــح هللا نفس ــه ف ــي ف ــردوس
ب ــه قداس ــة الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ّ
النعي ــم -بقول ــه« :حي ــاة أنبا غريغوري ــوس تتلخص في كلمتين:
عالم ــا ،إذا كت ــب
التكري ــس والعل ــم ...كان أنب ــا غريغ ــوروس ً
يس ــتفيض ف ــي الكتاب ــة حت ــى ال تع ــرف ك ــم م ــن المعلوم ــات
يق ــول ...كان كثي ــر القـ ـراءة إل ــى ح ــد بعي ــد ...ل ــه معلوم ــات
كثيـ ـرة وكت ــب كثيـ ـرة ف ــي الوطنية ...وعن س ــير القديس ــين .هو
موس ــوعة م ــن المعلوم ــات ،فه ــو م ــن األمثل ــة الت ــي ال تتك ـ ّـرر
ـر ف ــي العل ــم الكبير».
كثي ـ ًا

ولق ــد كت ــب نيافت ــه ف ــي معظ ــم مج ــاالت الثقاف ــة الكنس ــية –بل واإلنس ــانية
أيض ــا– فلق ــد كت ــب ف ــي :الاله ــوت المق ــارن والعقي ــدي والطقس ــي واألدب ــي –
ً
الكت ــاب المق ــدس – س ــير القديس ــين – األعي ــاد المس ــيحية الكب ــرى والصغرى
– األصـ ـوام الكنس ــية – األديـ ـرة والمـ ـ ازرات – األح ــداث الوطني ــة – قضي ــة
فلس ــطين والقدس – الش ــباب واألسـ ـرة والمجتمع – المجامع والقوانين الكنس ــية
– التعلي ــم الدين ــي ويش ــمل اإلكليركي ــة ومعه ــد الد ارس ــات القبطي ــة وم ــدارس
التربي ــة الكنس ــية – عظ ــات اآلح ــاد عل ــى الس ــنة التوتي ــة ...ال ــخ.
ولق ــد تمي ــز نيافت ــه بالموس ــوعية الش ــاملة ف ــي قراءات ــه وكتابات ــه ،وكان
ـجل من ــذ فج ــر ش ــبابه م ــا كان يعجب ــه من قـ ـراءات في نوتة مس ــتقلة ،ومن
يس ـ ّ
مذكـ ـرات الش ــباب الت ــي تركها لن ــا من قراءات مرحلة الثالثين ــات ،وكان عمره
عام ــا ،نج ــد كتاب ــات وأقـ ـوال مأثورة لكل م ــن القديس
وقته ــا ال يزي ــد ع ــن ً 20
يوحن ــا الذهب ــي الف ــم والقدي ــس كيرل ــس الس ــكندري وغيرهم .ولعل م ــن مظاهر
اتفت ــاح عق ــل نيافت ــه المبك ــر ،أن ــه اهت ــم أن يس ــجل أقـ ـوال بع ــض العلماء غير
عام ــا ،مثل كتابات كل
األرثوذك ــس ً
أيض ــا ،والت ــي كان ــت كتاباته ــم تمثل ً
نفعا ً
م ــن الق ــس هن ــري جب األمريك ــي -المطران اإلنجلي ــزي ج .ف .بوبهام بليث
– المطـ ـران ج ارس ــيموس مسـ ـرة – الخ ــوري يوس ــف العل ــم الكاه ــن اللبناني...
ال ــخ .كم ــا اس ــتعان ف ــي كتابات ــه بأقـ ـوال كثير م ــن العلم ــاء والمفكري ــن العظام
مثل :العالم اإلنجليزي إس ــحق نويتن  -الش ــاعر اإلنجليزي صموئيل كولدرج
– الش ــاعر األلمان ــي جوت ــة – الفيلس ــوف اإلنجلي ــزي فرنس ــيس بيك ــون ...الخ
(للمزي ــد م ــن التفصي ــل يمك ــن الرج ــوع إل ــى موس ــوعة الكتاب المق ــدس وطرق
د ارس ــته ،المجل ــد رق ــم  ،12الصفحات م ــن .)38–36
ولق ــد اهت ــم نيافت ــه بالقضاي ــا العام ــة واإلنس ــانية ،وش ــارك فيه ــا بإلق ــاء
محاضـ ـرات فيه ــا مث ــل قضاي ــا الف ــن والدي ــن – الس ــياحة الدينية ف ــي مصر –
رأي الكنيس ــة ودوره ــا ف ــي س ــبيل من ــع الح ــرب النووية – ما بي ــن العلم والدين
 -األصال ــة والمعاصـ ـرة – التط ــرف الدين ــي – نح ــو الخط ــة القومية لمواجهة

الكـ ـوارث الطبيعي ــة – الغ ــرب مدين للش ــرق بحضارته – وحدة
فكري ــة ترب ــط الش ــرق بالغ ــرب – الدين والطب – معنى أس ــماء
الش ــهور القبطي ــة  -نصائ ــح طبي ــة متع ــددة ...ال ــخ (لمزيد من
التفصي ــل يمكنك ــم الرج ــوع إل ــى موس ــوعة األنب ــا غريغ ــوروس،
مق ــاالت وموضوع ــات متنوع ــة ،المجل ــد رقم .)30
وم ــن خ ــال د ارس ــة نيافته للفلس ــفة في كلي ــة اآلداب خالل
الفتـ ـرة م ــن ( ،)1944-1940عش ــق نيافت ــه ه ــذا الن ــوع م ــن
الد ارس ــة ،فلقد آمن بأهمية د ارس ــة الفلس ــفة لرجل الدين ،فاهتم
نيافت ــه من ــذ فجر ش ــبابه بالرب ــط بين الفلس ــفة والالهوت ،فكتب
ع ــن آب ــاء مدرس ــة اإلس ــكندرية الالهوتي ــة العظ ــام (العالم ــة
أثيناغ ــوراس – القدي ــس كليمن ــدس الس ــكندري  -القدي ــس بنتين ــوس – العالمة
أوريجان ــوس) ،واهت ــم نيافت ــه أن يترجم فقـ ـرات كاملة من كتاباتهم فترجم كتب:
الدف ــاع ألثيناغ ــوراس – المرب ــي والمتفرق ــات لكليمندس الس ــكندري – المبادئ
أيضا بالفالس ــفة الغربيين فكتب مذكرة عن الفلس ــفة
ألوريجان ــوس .كم ــا اهت ـ ّـم ً
ٍ
كل م ــن :مارقيان ــوس اريس ــتيدس – القدي ــس
ضم ــت حي ــاة وكتاب ــات ّ
الغربي ــة ّ
يوس ــتينوس الش ــهيد – تاتي ــان  -إيرين ــاؤس وهيبوليت ــوس – القدي ــس إيريناوس
– ترتلي ــان – أرنوبي ــس – الكتانتي ــوس – يوس ــيبيوس القيص ــري – القدي ــس
غريغ ــوروس النيس ــي – القدي ــس امبروس ــيوس – يوحن ــا الدمش ــقي .كم ــا كتب
مذكـ ـرة كامل ــة ع ــن القدي ــس والفيلس ــوف أوغس ــطينوس .وكت ــب مذكـ ـرة ع ــن
الفلس ــفة الرواقي ــة – ف ــي تاري ــخ الفلس ــفة اليهودي ــة – الفلس ــفة الوجدودية .ولقد
ِ
ون ِش ــرت في موس ــوعة «الدراسات الفلسفية،
ُجمعت كل هذه الد ارس ــات القيمة ُ
المجل ــد رقم .4
وم ــن خ ــال د ارس ــة نيافت ــه لآلث ــار ،ح ــرص عل ــى الرب ــط بي ــن مص ــر
الفرعوني ــة ومص ــر القبطي ــة ،فه ــو صاحب الق ــول الماثور «الكنس ــية القبطية
ه ــي الوري ــث الش ــرعي للحض ــارة المصري ــة القديم ــة» .ولق ــد كت ــب ف ــي ذل ــك
مقدم ــة كت ــاب «الكنائ ــس القبطي ــة القديم ــة ف ــي مص ــر» أللفري ــد بتل ــر حي ــث
ومصونا
باقيا
ً
ق ــال« :إن تـ ـراث الكنيس ــة القبطي ــة ه ــو التراث المصري القدي ــم ً
ظ ــا ،كم ــا أن ــه ه ــو االمت ــداد الطبيع ــي الحض ــاري لمص ــر ف ــي مس ــار
ومحفو ً
التاري ــخ واللغ ــة واألدب والف ــن والموس ــيقى .فاللغ ــة القبطي ــة ه ــي بعينه ــا اللغة
المصري ــة القديم ــة كم ــا كان المصري ــون يتكلمونه ــا وينطقونه ــا ،ه ــذه اللغ ــة
المصري ــة حافظ ــت عليه ــا الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي طق ــوس صلواته ــا وكتبه ــا
ومخطوطاته ــا .واألم ــر كذل ــك ف ــي الف ــن ،فالمع ــروف أن الف ــن القبط ــي آث ــاره
باقي ــة إل ــى الي ــوم ف ــي المتحف القبطي وف ــي الكنائس واألديرة القديمة ويش ــهد
أن ــه امت ــداد للف ــن المص ــري القدي ــم ...ويمك ــن أن نق ــول كذل ــك ف ــي العم ــارة،
فالخصائ ــص الت ــي كان ــت تتمي ــز به ــا العم ــارة الفرعونية في االمعاب ــد ،احتفظ
به ــا األقب ــاط في كنائس ــهم القديمة» (راجع الن ــص الكامل للمقدمة في الكتاب
الس ــابق ذكـ ـره ،الصفح ــات م ــن .)13-10
والمع ــروف أن نيافت ــه كان ق ــد ُد ِع ــي إل ــى إلق ــاء سلس ــلة محاضـ ـرات ف ــي
جامع ــة برلي ــن خ ــال ع ــام  1979حول موض ــوع «التواص ــل الحضاري بين
مص ــر الفرعوني ــة ومص ــر القبطية».
لينيح هللا نفسه في فردوس النعيم...
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َْ َ
َْ ْ ْ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ٌ
ان ه ِذه ِ عينِها» (عربانيني )11 :4
«فلنجت ِهد أن ندخل ت ِلك الراحةِ ،لال يسقط أحد ِف عِبة ِ ال ِعصي ِ

َما ُّ
الش ُيو ُخ اْل ُم َدِّب ُرو َن َح َسًنا َفْلُي ْح َسُبوا
«أ َّ
أَهالً ِلكرام ٍة مض ٍ
ِ
َّما
ْ ََ َ ُ َ َ
اعَفةَ ،والَ سي َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين َي ْت َعُبو َن ِفي اْل َكل َمة َوالتَّ ْعليمِ»
الذ َ
رسالة تيموثاوس األولى ()17:5

تهنئة من القلب

avvatakla@yahoo.com

أهمية األمانة:
hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

 +المسئوليـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ــة
تجعلك عديم الش ــفقة.
 +الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ـ ـ ــة
يجعلك قاس ـ ًـيا.

 +الواجـ ـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــدون محب ـ ـ ـ ــة
عنيفا.
يجعلك ً

 +الحقيقـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ــة
ناقدا.
يجعل ــك ً
 +الذك ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
محتال.
يجعلك
ً

 +اللط ـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ـ ــة
يجعلك خبيثًا.
كنائس اإليبارشية ومجمع اآلباء الكهنة
ومجالس الكنائس والشمامسة
والخدام والخادمات وجميع األنشطة
واإلكليروس وكل الشعب
يهنئون صاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا تكال
أسقف دشنا وتوابعها

بعيد تجليس نيافته الثالثين
شاكرين تعب محبته
على األبوة الحانية التي نعيشها،
والحياة الروحية التي نحياها
متمنين لنيافته أزمنة سالمية مديدة
في ملء الصحة والعافية
بصلوات صاحب القداسة والغبطة

ابلابا األنبا توارضوس اثلاين
الرب يحفظ لنا حياتكما سنين عديدة
وأزمنة سالمية مديدة
وإلى منتهى األعوام

إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

 +الك ارمـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
متكبرا.
يجعلك
ً
ُّ +
التمل ــك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون محب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بخيل.
يجعل ــك
ً
 +اإليم ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــدون محبـ ـ ـ ـ ـ ــة
ِ
متعصًبا.
يجعلك
ّ

 +الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـ ـ ـ ــدون محب ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـيئا.
ال تس ــاوي ش ـ ً
عليــــك إ ًذا

تكلمت تكلم بالمحبة.
 +إن
َ
َّ
صمت اصمــت بمحبة.
 +إن
ِ
صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
صححـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـت ّ
 +إن ّ
بمحبـ ـ ـ ـ ــة .

ـت انص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
 +إن نصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
بمحبـ ـ ـ ــة.
وجه بمحبة.
وج َ
هت ّ
 +إن ّ
احتملت احتمل بمحبة.
 +إن
َ

غفرت اغفر بمحبـ ـ ــة.
 +إن
َ
قت تصدق بمحبة.
 +إن ّ
تصد َ
الخالصــــــــة

ـب واصن ـ ـ ـ ـ ــع ما ش ــئت
 +حـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
(القدي ــس أغس ــطينوس)

 +اغرس فـ ــي قلب ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـ ــذور
المحبة فيستقيم لك كل شيء.

األمان ــة ليس ــت فق ــط ف ــي الم ــال
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور المادي ـ ـ ـ ـ ــة ،أي ّأل يك ــون
ناهب ــا لغيـ ـره ،إنم ــا
اإلنس ــان س ــارًقا أو ً
ه ــي فضيلة عامة ف ــي كل التصرفات
الش ــخصية والحي ــاة الروحي ــة ..أمان ــة
ف ــي عالق ــة اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان م ــع هللا ،وم ــع
الن ــاس ،وم ــع نفس ــه..
وق ــد دعان ــا الس ــيد المسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ل ــه
المج ــد إلى هذه األمانة ..فتحدث عن
األمان ــة ف ــى الخدم ــة وع ــن «اْل َو ِكي ـ ُـل
األ َِمين اْلح ِك َّ ِ ِ
يم ُه َس ـ ِّـي ُدهُ َعَلى
يم الذي ُيق ُ
ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َخ َد ِم ـ ِـه ِلُي ْع ِطَي ُه ـ ُـم اْل ُعُلوَفـ ـ َة ف ــي حين َه ــا»
(ل ــو ،)42:15ب ــل أكثر م ــن هذا ،فقد
ذك ــر أن األمانة هي مقياس الدينونة،
إذ أن ــه س ــيقول لم ــن يس ــتحق الدخ ــول
ِِ
الص ِال ُح
ُّها اْل َع ْب ُد َّ
إل ــى ملكوته «نع َّم ــا أَي َ
واأل َِمي ــن! ُك ْن ــت أ ِ
َم ًين ــا ِف ــي اْلَقِلي ـ ِـل
َ
ُ
َ
َفأ ِ
ِ
ـك َعَل ــى اْل َكِث ِ
ير .اُْد ُخ ـ ْـل إَلى َف َرِح
ـ
يم
ُق
ُ َ
َس ـ ِّـي ِد َك» (م ــت)23-21:25
ولكن إلى أي حد تكون األمانة؟

«ك ــن أ ِ
َم ًين ــا ِإَل ــى
يق ــول ال ــرب ُ ْ
اْلم ــو ِت َفسـ ـأ ِ
ِ
يك ِإ ْكلي ـ َـل اْل َحَي ــاة»
َ ْ
ُعط َ
َْ
(رؤ« ،)10:2إل ــى الم ــوت» ،أي إلى
الح ــد ال ــذى تب ــذل فيه ذات ــك وتضحى
أمين ــا.
بحيات ــك م ــن أج ــل أن تك ــون ً
لع ــل ه ــذا يذكرنا بتوبيخ القديس بولس
الرس ــول للعبرانيي ــن على ع ــدم أمانتهم
ف ــى مقاوم ــة الخطي ــة فيق ــول ف ــي ذلك
ِِ
ين
«َل ـ ْـم تَُق ِاو ُمـ ـوا َب ْع ُد َحتَّى ال ـ َّـد ِم ُم َجاهد َ
ِ
ض ـ َّـد اْل َخ ِطَّي ـ ِـة»( ،حت ــى ال ــدم) أي ل ــو
ـتعدا
أدى األمر ان يكون اإلنس ــان مس ـ ً
لس ــفك دمه وهو يجاه ــد ضد الخطية.
واألمان ــة -كم ــا قلن ــا -فضيل ــة
عام ــة ف ــي الحي ــاة كم ــا ف ــي ال ــروح،
فاألمان ــة ف ــي العم ــل ،ف ــي المذاكـ ـرة،
وف ــي الحف ــاظ عل ــى المواعي ــد ،وف ــي
إتق ــان العم ــل ،وف ــي كل مس ــئولية
(مث ــل يوس ــف الصدي ــق ال ــذي كان
أمين ــا ف ــي عمل ــه).
ـانا
روحي ــا و ً
إنس ـ ً
ً
األمان ــة ف ــي أخ ــذ م ــا يس ــتحق العام ــل
ف ــي عمل ــه ...ف ــا يزيد ف ــي الوقت بال
داع ،وال يأخ ــذ ش ــهادة مرضي ــة وه ــو
ٍ
غي ــر مري ــض .كذل ــك من ينقل أسـ ـرار
الن ــاس ،وم ــن ينق ــل األخب ــار بطريق ــة
غي ــر أمين ــة ،ومن ال ي ــؤدى المطلوب
من ــه باألمان ــة.
أمانتك تجاه هللا:
أمين ــا ف ــي عالقت ــه بنا
إذا كان هللا ً
للدرج ــة الت ــي وصل ــت إل ــى التجس ــد

والف ــداء ،وعل ــى ه ــذا الح ــد وصل ــت
محبت ــه وبذل ــه ،فك ــم باألول ــى يج ــب
علين ــا ان نك ــون أمن ــاء؟
أمانت ــك تج ــاه هللا تعن ــي أن ــك ال
تخون ــه أب ـ ًـدا ،ال تخونه م ــع العالم ،وال
تخونه مع الش ــياطين ،وال مع أي فكر
شـ ـرير .قلب ــك ال ــذى ه ــو مل ــك ل ــه ،ال
تفتح ــه ألعدائه.
واإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان األميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال يتساهل
م ــع ّأي ــة خطي ــة ،ألنه ــا ع ــداوة هلل .ال
يت ارخ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــع أي فك ــر خاط ــئ ،ب ــل
ب ــكل أمان ــه يط ــرده بس ــرعة .ال يقب ــل
أي أم ــر يفصل ــه ع ــن هللا ..يعتب ــر أن
ّأي ــة خطي ــة موجهة إل ــى هللا ألنها ضد
محبت ــه وض ــد وصاي ــاه وض ــد الثب ــات
ِ
َّ
يم
في ــه َ
«ك ْي ـ َ
ـف أ ْ
َصَِن ـ ُـع ه َذا الش ـ َّـر اْل َعظ َ
ِ
ُخ ِط ــئُ إَل ــى هللا؟» (ت ــك.)9:39
َوأ ْ
لذي ــن عرفـ ـوا هللا ل ــم يترك ــوه مث ــل
قديس ــي التوب ــة (موس ــى األس ــود –
أوغسطينوس – القديسة مريم القبطية
– بيالجي ــة) هذا من الناحية الس ــلبية.
األمانة من الناحية اإليجابية:
أمينا في
هي ان يكون اإلنس ـ ـ ـ ــان ً
كل أعمال ــه الروحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة :ف ــي صلوات ــه
ألنه ــا حدي ــث م ــع هللا ،وف ــى قراءات ــه
للكت ــاب المقـ ـ ـ ـ ــدس ألن ــه كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هللا،
أمينا في اعترافاته وأصوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
كذل ــك ً
وتناول ــه وخدمته.
(أ) أمين في التعليم:

َّ
ِ
ِ
ـق
«وأ َّ
َم ــا أ َْن ـ َ
ـت َفتَ َكلـ ـ ـ ـ ـ ْـم ب َم ــا َيلي ـ ُ
َ
الص ِحيـ ـ ـ ـ ـ ِـح» (ت ــي ،)1:2وال
ِبالتَّ ْعِليـ ـ ِم َّ
يق ــدم أفكاره الخاص ــة كعقيدة ،وال يقدم
تعليم ــا للن ــاس ّإل م ــا ق ــد تس ــلمه م ــن
ً
«و َم ــا
الكنيس ــة ع ــن طري ــق قديس ــيها َ
س ـ ِـم ْعتَ ُه ِمِّن ــي ِب ُش ــه ٍ
ود َكِث ِ
يري ـ َـن ،أ َْوِد ْع ُه
ُ
َ
ِ
ُمَناءَ ،ي ُك ُ ن
َن ُي َعّل ُموا
اء أ ْ
أَُن ً
ون ــو َ أَ ْكَف ً
اس ــا أ َ َ
ض ــا» (2ت ــي.)2:2
َ
آخ ِري ـ َـن أ َْي ً
(ب) أميـــن فـــى االفتقـــاد وفـــى
الســـعي لـــرد الضـــال:
مث ــل ال ــرب يس ــوع ال ــذي بح ــث
ع ــن زكا والس ــامرية والمـ ـرأة الخاطئ ــة،
ولنض ــع أمامن ــا ق ــول الكت ــاب المقدس
«مْل ُع ــو ٌن َم ـ ْـن َي ْع َم ـ ُـل َع َم ـ َـل ال ـ َّـر ِّب
َ
ِب ِرخ ـ ٍ
ـاء» (إر.)10:48
َ
كذلك أمانتك في العش ــور والبكور
والنذور «أيس ــلب اإلنس ــان هللا؟! فإنكم
س ــلبتموني .فقلت ــم :ب ــم س ــلبناك؟ ف ــي
العش ــور والتقدم ــة» (مال.)8:3
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ُ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ُ
َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ً ْ َ َ َّ ْ َ
ني بِما عِندك ْم ،ألنه قال« :ال أه ِملك َوال أت ُركك» (عربانيني )5 :13
ال .كونوا مكت ِف
م
ِ
«لكن ِسريتكم خ ِالة مِن مب ِة ال ِ
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لم ــا أراد ال ــرب أن ين ــذر نبوخ ــذ
نص ــر المل ــك بالتأدي ــب المزم ــع أن
يجلب ــه علي ــه بس ــبب كبري ــاء قلب ــه،
أرس ــل ل ــه حل ــم الشج ـ ـ ـ ـ ـرة الكبيـ ـرة
القوي ــة الجميل ــة كثي ـ ـ ـ ـرة الثم ــر التي
تطع ــم الجمي ــع وتمن ــح ظ ـ ًـا لحيوان
ومسكنا لطيور السم ـ ـ ــاء« .وإذا
البر
ً
بس ــاهر وق ـ ـ ــدوس ن ــزل م ــن الس ــماء
فصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرخ بشدة :اقطعـ ـ ـ ـ ـوا الشجرة،
واقضبـ ـوا أغصانها ،وانثروا أوراقها،
واب ــذروا ثمره ــا ليه ــرب الحيـ ـوان من
تحته ــا والطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور م ــن أغصانه ــا.
ولك ــن اترك ـ ـ ـ ـ ـوا س ــاق أصله ــا ف ــي
األرض وبقي ــد م ــن حدي ــد ونح ــاس،
في عشـ ـ ـ ـ ــب الحق ـ ـ ـ ـ ــل» (دا-14:4
فس ــر له دانيال النبي
 .)15وعندما ّ
موض ًح ــا أن ــه ه ــو نفس ــه تلك
حلم ــه ّ
الش ــجرة قال ل ــه ...« :وحيث أمروا
بت ــرك س ــاق أص ــول الش ــجرة ف ــإن
مملكت ــك تثب ــت ل ــك عندم ــا تعلم أن
الس ــماء س ــلطان» (دا.)26:4
أم ــا أي ــوب الصديق فق ــد تحدث
ف ــي س ــفره ع ــن أم ـ ـ ـ ـ ــر ش ــبيه فق ــال:
«ألن للشجـ ـ ـ ـ ـ ـرة رجـ ـ ـ ــاء .إن ُقطعت
ِ
أيض ــا وال تع ــدم خراعيبه ــا.
تُخل ــف ً
ول ــو قدم ف ــي األرض أصلها ومات
ف ــي التـ ـراب جذعه ــا .فم ــن رائح ــة
فروعا كالغرس»
الم ــاء تفرخ وتنبت ً
(أي( .)9-7:14الخراعي ــب ه ــي
الغص ــون الحديث ــة اإلنب ــات).
الش ــيء المش ــترك بي ــن هذي ــن
النصي ــن الكتابيي ــن ه ــو أنهم ــا
يصف ــان ش ــجرة وارف ــة تفق ــد كل
العالم ــات الظاهـ ـرة لحياته ــا ف ــوق
سطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح األرض ،أي ساقه ـ ـ ـ ــا
وأغصانه ــا وأوراقه ــا وثمره ــا ،ولك ــن
مخفيا داخ ـ ـ ـ ــل األرض
يبقى أصلها
ً
إل ــى أن يأتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان افتقاده ــا
فروعا
برائحة الماء فتفـ ـ ـ ـ ـ ــرخ وتنبت
ً
نضـ ـرة جدي ــدة.
ما أعظم «رجـــــــــــاء الشجــــرة»
ه ــذا الذي يتحدث عن ــه أيوب!! إنه
رج ــاء الحياة الذي ،وإن اختفى عن
العي ــان كل دلي ــل ملموس عليها ،ال
ينغل ــب ب ــكل مفاعي ــل الم ــوت .أل ــم
يك ــن إبراهي ــم العقي ــم حام ـ ًـا رج ــاء
الش ــجرة ف ــي أرض قلب ــه؟ وماذا عن
المبتَلى؟ ويوس ــف الس ــجين؟
أي ــوب ُ
وموس ــى اله ــارب في البري ــة؟ وداود
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ـارد مـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــاول؟ ويونان
المط ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ُ
المبتَل ــع؟ وإرمي ــا الباك ــي؟ والثالث ــة
ُ
فتي ــة المطروحيـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ــي األتـ ـ ـ ـ ــون؟
المفترى
ودانيال المس ــبي؟ وسوسنة ُ
عليه ــا؟ وأليصاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات العاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر؟
الملقـ ـ ـ ـ ــى في الس ــجن؟
والمعمـ ـ ـ ـ ــدان ُ
وبول ــس الس ــفير ف ــي سالس ــل؟ لق ــد
جميع ــا
تُ ــرك ف ــي أرض قلوبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ً
س ــاق أص ــل شج ـ ـ ـ ـ ـ ـرة رجائه ـ ـ ـ ـ ـ ــم،
وإن كان ق ــد ق ــدم فيه ــا ،وم ــات ف ــي
التـ ـراب جذعها!!
إن رجاء الش ــجرة هذا هو نفس ــه
رج ــاء العظ ــام اليابس ــة ج ـ ًـدا الت ــي
رآه ــا حزقي ــال وتح ــدث عنه ــا ف ــي
اإلصح ــاح  37م ــن س ــفره .وه ــو
المتفج ــر م ــن
أيض ــا ينب ــوع الرج ــاء
ً
ّ
خش ــبة الصلي ــب ال ــذي نتهل ــل ب ــه
مرتلي ــن« :الصلي ــب ه ــو رجاؤن ــا».
يعان ــي الكثيرون اليوم ،في ظل
عال ــم غلب ــت علي ــه ظلم ــة الخطي ــة
واختف ــت من ــه كل معال ــم الحي ــاة
الحقيقي ــة ،من القن ــوط واليأس حتى
أنه ــم فق ــدوا كل رج ــاء ف ــي أنفس ــهم،
وأزواجه ــم ،وزوجاته ــم ،وأوالده ــم،
ومخدوميه ــم الذي ــن ب ــدوا وكأنه ــم
ق ــد خضعـ ـوا لس ــاعة األشـ ـرار وكأن
س ــلطان الظلمة قد س ــاد عليهم .إال
جميعا أن نتمس ــك
أن ــه ينبغ ــي علينا
ً
برجاء الش ــجرة وكلنا يقين أن س ــاق
أص ــل الش ــجرة الت ــي غرس ــها هللا
بنفس ــه في وس ــط الجنة ال يمكن أن
يم ــوت ،وأن ب ــذرة الملك ــوت داخ ــل
إنس ــاننا الجدي ــد تحم ــل حي ــاة ف ــي
ذاته ــا ،وأن م ــن رائح ــة مي ــاه ال ــروح
الق ــدس الب ــد وأن تفـ ـ ـ ـ ــرخ الغ ــروس
الجديـ ـ ـ ـ ـ ــدة .ليتنـ ـ ـ ـ ــا نقتن ــي ألنفس ــنا
إيم ــان الس ــيد المسيـ ـ ـ ـ ــح عين ــه أن ــه
«ال يق ــدر أح ــد أن يخط ــف م ــن ي ــد
أب ــي» (ي ــو .)20:10وعندئ ــذ فق ــط
نس ــتطيع أن نتهل ــل م ــع حبق ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
النب ــي قائلي ــن« :فم ــع أن ــه ال يزه ــر
التي ــن ،وال يك ــون حم ــل في الكروم،
يك ــذب عم ــل الزيتون ــة ،والحق ــول ال
طعام ــا .ينقط ــع الغن ــم م ــن
تصن ــع
ً
الحظيـ ـرة ،وال بقر في المزاود .فإني
أبته ــج بالرب وأف ــرح بإله خالصي.
ال ــرب الس ــيد قوت ــي ،ويجع ــل قدمي
كاأليائل ويمش ــيني ع ــل مرتفعاتي»
(ح ــب!!)19-17:3

القسوس
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت قوانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرســل طقــس
رســامة القســيس ف ـ ـ ـ ــي ثالث ـ ـ ــة مواضــع
( )53,23,22:1وقالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا :إذا أراد
قسيســا فيجع ـ ـ ـ ــل
األســقف أن يقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ً
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه .أمــا القســوس
فيالمســوه فقــط.
وتقـ ـ ـ ـ ـ ــر قواني ـ ـ ـ ــن الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ـ ــى
تعذيبــا ال
أن المعترفيــن الذيـ ـ ـ ـ ــن نال ـوا
ً
توض ـ ـ ــع عليهــم اليــد إلقامتهــم فــي رتبــة
القسيســية أو الشماســية وذلــك ألنــه نــال
ك ارمــة القسيســية دون وضــع يــد ،إنمــا
توضــع عليهــم اليــد إذا أقيمـوا فــي رتبــة
تعذيبــا
األســقفية ،بينمــا مــن لــم ينــل
ً
فعليــا مــن المعترفيــن وإنمــا أُهيــن فقــط
ً
أو عوقـ ـ ـ ـ ـ ــب عقوب ـ ـ ـ ـ ــة بالبيت ،فتوضع
عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إذا أرادوا أن يقيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه
في رتب ـ ـ ـ ــة القسيسية أو الشماسي ـ ـ ـ ـ ــة إذا
كان مســتحًقا.
عمله واختصاصه:
تحدد قوانين الرســل عمل القســوس
واختصاصهــم فــي اآلتي:
يشــتركون مع األســقف في األسـرار
ويعاونونه في كل شــيء.
يجتمعــون كل يــوم مــع الشمامســة
فــي الموضــع الــذي يحــدده األســقف وال
يتوان ـوا ،وإذا اجتمع ـوا فليعلم ـوا الذيــن
فــي الكنائــس.
يضــع ي ـ ـ ـ ـ ــده علــى النــاس (للبركــة)
دون أن يقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أو يقط ـ ـ ـ ـ ـ ــع وال يخرج
مــن هــو ناقــص إذا كان أح ـ ـ ـ ـ ــد يســتحق
هــذه العقوبــة.
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الوليمـ ـ ـ ـ ـ ــة (األغابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي) إن
ـر يأخــذ الشــعب
لــم يكــن األســقف حاضـ ًا
األولوجيــة مــن يــد القســوس.
قطعــــــه:
مذبحا
إذا ازدرى بأسقفه وصنع له
ً
فليقطــع كمحــب للرئاســة
وتنــاول
خارجــا ُ
ً
هو وم ـ ـ ـ ـ ــن يتبع ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلكليروس،
ويخــرج مــن يتبعـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــن العلمانييــن،
ولكــن بعــد أن يدعــوه األســقف دفعــة
واثنتيــن وثالثًــا( .المقصـ ـ ـ ـ ـ ــود بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
العقوبــة هنــا مــن يخ ـ ـ ـ ـ ــرج عــن الكنيســة
مذبحــا يصلــي عليــه ويقيــم
ليقيــم لنفســه
ً
علي ـ ـ ـ ـ ــه األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار دون إذن األسقف)،
وللقس ـ ـ ـ ــوس عقوب ـ ـ ـ ـ ــات أخرى سترد مع
العقوبــات العامــة لإلكليــروس.
الشمامسة
شروط الشماس
اشترط اآلباء الرسـ ـ ـ ــل في قوانينهم
وديعــا غيــر
أن يكــون الشــماس :روؤًفــا ً

غضوبــا
متذمــر غيــر ذي لســانين وال
ً
ال يأخــذ بوج ـ ـ ــه األغنيـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال يظلــم
الفق ـراء .وواض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنهــا شــروط الزمــة
للخدمــة الم َّ
كلــف به ـ ـ ــا الشمامســة أصـ ًـا
ُ
مــن خدمــة الفقـراء والمرضـ ـ ـ ــى ومعرفــة
احتياجاتهــم وعرضهــا عل ـ ـ ـ ــى األســقف.
تزكية الشمامسة:
تقــر قوانيــن الرسـ ـ ــل علــى أن تكــون
تزكية الشــماس بشــاهدين أو ثالثة (أي
يشــهدوا علــى صالحــه حســب الشــروط
الســابقة) كمــا يســتلزم كذلــك أن يشــهد
لــه جماعــة بأنــه تــزوج زوجــة واحــدة
وربــى أوالده بطهــارة.
رسامة الشمامسة:
تكــون بوضــع يــد األســقف كذلــك
كمــا فــي القسيســية ولكــن دون مالمســة
القســوس لهــم كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي طقـ ـ ـ ـ ـ ــس
القسيسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .فيذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
أن القســوس مــع الشمامس ـ ـ ـ ـ ــة اآلخريــن
قيامــا فقــط.
يكونــون ً
عمل الشمامسة
ينقس ـ ـ ــم عمـ ـ ـ ـ ـ ــل الشمامسـ ـ ــة حسب
قوانيــن الرســل إلــى عمــل اجتماعــي
وعمــل كنســي كاآلتــي:
العمــل االجتماعــي :يذكــر القانــون
عماليــن
( )17:1أن يكــون الشمامســة ّ
ـارا ،ليعرف ـوا
أعمـ ً
ـال حســنة ليـ ًـا ونهـ ً
العاجزيــن ويدفعــون لهــم ممــا يفضــل
ويلزمــون مــن لهــم أن يجمع ـوا له ـؤالء
(أي للعاجزين) .وهنا نالحظ أن قوانين
الرســل كانــت تفــرض علــى الشمامســة
أن يلزمـوا مــن لهــم أن يعطـوا لمــن ليــس
لهــم ،فهــذا يوضــح اإليمــان والخضــوع
فــي الكنيســة األولــى مــن المؤمنيــن
للكنيســة .ويشــمل عملهــم االجتماعــي
كذلــك خدمــة المرضــى ،وتلزمهــم قوانيــن
يعرف ـوا األســقف بمــن هــو
الرســل أن ّ
مريــض حتــى يفتقــده ،ويشــترك معهــم
فــي هــذا العمــل كذلــك االيبودياكونيــون
أي مســاعدو الشمامســة.
العمــــــــــل الكنســــــــــــي :ويــرد ذلــك
بالقانــون ()71:1
منــع ذلــك القانــون علــى الشمامســة
التعميــد أو حمــل القربــان أو إعطــاء
األولوجيــة لكبيــر أو صغيــر ،كمــا
نصــت علــى أنــه ال يبـ ِ
ـارك علــى أحــد
ّ
ـر ذلــك القانــون
ـارك عليــه ذاكـ ًا
بــل ُيبـ َ
كاهنــا بــل خــادم
أن الشــماس ليــس
ً
للكهنــة (أي فــي خدمــة الكهنــوت ولكنــه
ال يحمــل الكهنــوت) ،وأعطــى ذلــك
القانــون الحــق للشمامســة فــي حمــل
حملــه أيــاه األســقف
الــكأس ولكــن إذا ّ
أو القســيس فيدفعــه إلــى الشــعب.
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الراهب القمص إبرام األبنوبي
قــام قداســه البابــا تواضــروس
الثانــي هــذه الســنة بالصــاة علــى
عــدد مــن اآلبــاء األســاقفة الذيــن
تنيح ـوا هــذه الســنة بإك ـرام جزيــل،
طبًقــا لتعاليــم كنيســتنا القبطيــة
األرثوذكســية التي اســتمدت تعاليمها
وطقوســها مــن الــرب نفســه وتعاليــم
الرســل والتقليــد الكنســي إذ أنهــا
كنيســة إنجيليــة رســولية تقليديــة تأمــر
بالصــاة والترحيــم علــى المنتقليــن
جميعــا .
ً

أمــا عــن تجنيــز البطاركــة
ّ
العلمــة القــس
واألســاقفة ،فيذكــر ّ
شــمس الرياســة أبــو البــركات بــن
كبــر (القــرن ال اربــع عشــر)« :إذا
قــرب وقــت انتقالــه يجتمــع إليــه
الكهنــة وجميــع الشــعب واأليتــام
واأل ارمــل للســام عليــه واغتنــام بركتــه
قبــل موتــه ،فــإذا تنيــح يتقــدم كبــار
القساوســة بأنفــار قومــه مــن كل
الكنائــس ،وجميــع الك ارســي القريبــه
منــه ،ويجتمــع األســاقفة والكهنــة
والعلمانيــون ويصنع ـوا عليــه مناحــة
غســل
عظيمــة تلــك الليلــة ،وال ُي َّ
جســده بــل يــداه ورجــاه فقــط ،وكذلــك
اهبا ،إذ قال ســيدنا
قســا أو ر ً
إن كان ً
لــه المجــد لبطــرس «إن الــذي طهــر
ال يحتــاج ّإل إلــى غســل قدمــه فقــط،
وي َلبــس المتنيــح
ألن كلــه نقــي»ُ ،
وبرُنســه وقلنســوته
بدلتــه كاملــة ُ
وطيلســانته وج ـوارب فــي رجليــه،
وي َمــد علــى تابــوت مكشــوًفا ووجهــه
ُ
ويقـ أر المزاميــر كاملــة
ة،
ز
ـار
ـ
ب
ـه
ـ
ت
ولحي
ُ
بالتســابيح ثــم إنجيــل يوحنــا ،ويتقــدم
كبيــر األســاقفة أو ارهــب إســكيمي
فيمســك يــد المتنيــح ويصّلــب بهــا
علــى وجهــه منــه وبــه ،ويوضــع
صليــب فــي يمينــه ويصّلــى عليــه
ـر
ويســتحب أن ُيقـ َأ
الصــاة بأكملهــاُ ،
عليهــم الم ارثــي الالئقــة بهــم .وليكــن
حــزن الكنيســة عليــه كحــزن بنــي
إس ـرائيل علــى موســى النبــي».
وتصلــي كنيســتنا القبطيــة
فــي ليتورجياتهــا ألجــل الراقديــن
ـر
فــي مواضــع عديــدة ،بعضهــا سـ ًّا
واآلخــر جهـ ًـرا.
فــي صــاة الســجدة فــي مســاء
عيــد العنصــرة يضعــون بالخــورس

األول أوعيــة فخاريــة ويمألونهــا
جمــر نــار ،ويضعــون فيهــا البخــور
علــى أرواح الراقديــن ،ويقــول الكاهــن
امــا ومجـ ًـدا
امــا ،إكر ً
سـ ًـرا« :مجـ ًـدا وإكر ً
للثالــوث القــدوس اآلب واالبــن
نياحــا وبــرودة
والــروح القــدس،
ً
ألنفــس عبيــدك الذيــن رقــدوا فــي
اإليمان األرثوذكســي منذ البدء وإلى
جميعــا
اآلن ،يــا رب ّنيــح نفوســهم
ً
فــي حضــن آبائنــا القديســين إبراهيــم
وإســحق ويعقــوب ،فــي فــردوس
النعيــم ،فــي أورشــليم الســمائية،
ونصيبــا فــي
وأعطنــا معهــم مي ارثًــا
ً
نــور قديســيك.
أمــا فــي القــداس الباســيلي،
وّ
ـر بعــد المجمــع:
يصّلــي الكاهــن سـ ًا
«اذكــر يــا رب كل الذيــن رقــدوا
وتنيح ـوا فــي الكهنــوت وكل
طغمــه العلمانييــن ..الــخ» ،وفــي
ســرا« :اذكــر
القــداس الغريغــوري ً
أيضــا يــا رب آباءنــا وإخوتنــا
ً
الذيــن ســبق رقادهــم فــي اإليمــان
األرثوذكســي ،»...وفــي القــداس
الكيرلســي« :اذكــر يــا رب آباءنــا
األرثوذكســيين رؤســاء األســاقفة
أيضــا
الذيــن ســبقوا فرقــدوا ...ذاكـ ًا
ـر ً
ه ـؤالء الذيــن نذكرهــم فــي هــذا
اليــوم» .وبعــد المجمــع ُيقــال سـ ًـرا:
«اذكــر يــا رب آباءنــا وإخوتنــا الذيــن
رقــدوا مــن شــعبك ،وباألكثــر عبــدك
( )...الــذي قدمنــا لــك هــذه القرابيــن
مــن أجلــه فــي هــذا اليــوم ،فليكــن لــه
تــذكار صالــح علــى مذبحــك المقــدس
واغفــر لــه خطايــاه وزالتــه».
جهــر فــي رفــع البخــور
ًا
وأمــا
ّ
حيــث تُصلــى أوشــية الراقديــن
«تفضــل يــا رب ّنيــح نفوســهم
جميعــا ...الــخ» ،وفــي أوشــية
اإلنجيــل« :الذيــن ســبقوا فرقــدوا يــا
رب نيحهــم» ،وفــي أوشــية القرابيــن
نقــول« :والذيــن ُق ِّدمــت عنهــم،»...
وفــي أواشــي القــداس الغريغــوري
نقــول« :وعــن الكائنيــن ههنــا والذيــن
رقــدوا» ،وفــي القــداس الباســيلي
ُيقــال الترحيــم الباســيلي« :أولئــك
يــا رب الذيــن أخــذت نفوســهم،»...
وفــي مقدمــة المجمــع الكيرلســي
نقــول« :آباؤنــا وإخوتنــا الذيــن رقــدوا
إذ أخــذت نفوســهم نيحهــم» .وفــي

التــذكارات كاألربعيــن والســنة يقتبــس
القداســان الباســيلي والغريغــوري
مــن القــداس الكيرلســي الترحيــم
المعــروف بلحــن الحــزن ouo\ nai
( nemوه ـوالء وكل أحــد يــا رب
الذيــن ذكرنــا أســماءهم ...الــخ) ،ثــم
يذكــر اســم المنتقــل قائـ ًـا« :اذكــر
يــا رب نفــس عبــدك ( ،»)...وهنــا
ـرد الشــماس مــرد أوشــية الترحيــم
يـ ّ
بلحنهــا الحزاينــي كمــا ســجلها
الدكتــور يوســف منصــور فــي
القــداس التعليمــي الــذي قــام بتســجيله
هــو والمعلــم فهيــم جرجــس بأمــر مــن
قداســه البابا كيرلس الســادس ألقباط
المهجــر ،ثــم يكمــل األب الكاهــن:
«تفضــل يــا رب ّنيــح نفوســهم
جميعــا ...الــخ» ،ويــرد الشــعب يــا
ً
رب ارحــم الصغي ـرة المعتــادة أو
الكبيـرة الحزاينــي كمــا ســجلها المعلــم
رشــدي عيــاد (1914م1998-م)
أيضــا
كبيــر مرتلــي أبنــوب .وهكــذا ً
ُيقــال فــي نياحــة األب البطريــرك
أو األب األســقف ،ولكــن ُي َّ
فضــل
أن ُيقــال لحــن أيــوب oux `oti
( je anonاوكوتــي جــي انــون)،
وهــو ترحيــم البطاركــة واألســاقفة
ـدل مــن
مــن القــداس الكيرلســي بـ ً
 ouo\ nai nemالمعتــاد ،بحســب
التســليم القديــم للمعلــم توفيــق
المحرقــي ،وهــو مــن ضمــن األلحــان
العتيقــة فــي الكنيســة ،وللحقيقــة
إن هــذا التســليم يتناســب مــع رتبــة
األســقفية الجليلــة بــكل درجاتهــا إذ
نتأمــل كلمــات اللحــن« :إننــا يــا
أهــا أن نشــفع فــي
ســيدنا لســنا ً
طوباويــة أولئــك بــل هــم القائمــون
أمــام منبــر ابنــك الوحيــد يتشـ ّفعون
ـر
فــي ضعفنــا ومســكنتنا .كــن غافـ ًا
ـاركا آلثامنــا ،مــن أجــل
لخطايانــا ،تـ ً
طلباتهــم المقدســة ،ومــن أجــل
اســمك العظيــم القــدوس الــذي ُد ِعــي
علينــا» ،ثــم ُيقــال« :اذكــر يــا رب
نفــس أبينــا البطريــرك أو األســقف
أنبــا ( ،)...ثــم مــرد أوشــية الراقديــن،
ثــم يكمــل الكاهــن« :تفضــل يــا رب
نيحهــا مــع قديســيك ،وأنعــم بــأن تقيــم
صالحــا ليرعــى شــعبك
اعيــا
لنــا ر ً
ً
بالطهــارة والعــدل» .وهــذا اللحــن مــن
أروع ألحــان الكاهــن.
أمــا عــن موســيقاه ،فقــد تســلمه
ّ
ـجله المعلــم ميخائيــل جرجــس
وسـ ّ
البتانونــي ،وســلمه لبعــض مــن
تالميــذه مثــل المعلــم توفيــق
المحرقــي ،والمعلــم فــرج أرمانيــوس
كبيــر مرتلــي الفيــوم األســبق،

والمعلــم ويصــا عطيــة مرتــل األقصــر،

ـجله المعلــم نصيــف
و ً
أيضــا اســتلمه وسـ ّ
عبــد المســيح مــدرس األلحــان باإلكليريكيــة
ســابًقا؛ مــع مالحظــة بعــض اإلضافــات

واالختصــارات -وليســت االختالفــات-
بين كل هذه المصادر .ولقد قمنا بتسجيله
فــي القــداس الكيرلســي الــذي تــم صــدوره
ســنه 2016م مــن الديــر الم َّ
علــق ،وقمنــا
ُ
بتقســيمه إلــى لحــن كبيــر وصغيــر ،مثــل

لحــن الترحيــم الكبيــر والترحيــم الصغيــر،

ونتمنــي أن نعــود نســمعه م ـره أخــرى فــي
ترحيــم وتــذكارات اآلبــاء األســاقفة.

«ولما كملت أيام خدمته مضي
إلى بيته» (لو)23:1
أسرة مكتبة المحبة بشب ار
وأسرة المرحوم
فيكتور يونان نخلة
األستاذة أوديت فيكتور
والمحاسب برتي فيكتور
والمهندس نزيه فيكتور
يزفون إلى أحضان القديسين
مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل

األنبا كاراس

أسقف عام المحلة الكبرى
نياحا لروحه الطاهرة
طالبين ً
في أحضان القديسين
اء آلبائنا المطارنة واألساقفة
وعز ً
أعضاء المجمع المقدس
ومجمع كهنة وشعب
إيبارشية المحلة الكبرى
وأسرته المباركة
وكل أبنائه ومحبيه
بصلوات صاحب القداسة والغبطة
البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
ة
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َ َ ُ ِّ ْ َ
َ َّ ْ َ َ
ُ ِّ ْ َ
َ َ َّ َ ْ َ َ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ
َ َ ُ ِّ َ ّ َ
الَ ،وع ك تل علَ ،وع ك َوج ِه األ ْر ِض .تشتتت غن ِم َول ْم يكن من يسأل أ ْو يفتش» (حزقيال )6 :34
الب ِ
«ضلت غن ِم ِف ك ِ
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ترتب ــط فضيلة المحبة باس ــم هللا،
ف ــاهلل محب ــة وهك ــذا م ــن ال يح ــب ل ــم
يع ــرف هللا .المحب ــة ال تحت ــاج إل ــي
ش ــرح بقدر ما تنادي من يبحث عن
ال ارح ــة لتطبيقها.
الوصيـــة فـــي العهـــد القديـــم:
هللا الكائ ــن األزل ــي ال يتغي ــر ،وه ــو
يق ــول «ألَِّن ــي أََن ــا ال ـ َّـر ُّب الَ أَتَ َغَّي ـ ُـر»
(م ــا ،)6:3فعلمنا الس ــلوك بالمحبة
ِ
يب ألََّن ُك ْم
م ــع األعداءَ« :فأَحُّبـ ـوا اْل َغ ِر َ
ُك ْنتُ ــم ُغرب ــاء ِف ــي أَر ِ ِ
ص ـ َـر»
ْ
ض مْ
ْ ََ َ
(تث ،)19:10كذلك أوصي بحس ــن
ِ
ـت
ص َاد ْف ـ َ
معامل ــة ث ــور الع ــدو« :إ َذا َ
ِ
ـارهُ َش ـ ِ
ثَ ـ ْـوَر َع ـ ُـدِّو َك أ َْو ح َم ـ َ
ـارًدا ،تَ ـ ُـرُّدهُ
ِإَل ْي ـ ِـه« (خر .)4:23ويقول في س ــفر
األمثال «الَ تَْفرح ِبسُق ِ
وط َع ُدِّو َكَ ،والَ
َْ ُ
َي ْبتَ ِه ـ ْـج َقْلُب َك ِإ َذا َعثَ َر» (أم.)17:24
فاهلل لم يأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ببغضـ ـ ـ ــة
األع ـ ـ ـ ـ ــداء ،فليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس معنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ق ــول
ِ
النام ــوسِ :
ـك»
«تح ـ ُّ
ـك َكَنْفس ـ َ
ـب َق ِر َيب ـ َ
(مت ،)39:22أن تبغض عـ ـ ـ ـ ــدوك،
فالنام ــوس ل ــم يأم ــر ق ــط أن يبغضوا
أما «تبغض عدوك» فهي
أعداءهمّ ،
تعلي ــم الكتب ــة ،إذ أن وصية الناموس
األول ــى والعظم ــى ه ــي المحب ــة .وقد
ّبي ــن الس ــيد المس ــيح م ــن ه ــو قريب ــي
ـب
ف ــي مث ــل الس ــامري الصال ــح .تُ ِح ـ ُّ
ِ
ـك לְ ֵרעֲָך ּכָמֹוָך :רע
ـك َكَنْفس ـ َ
َق ِر َيب ـ َ
حس ــب معج ــم س ــجيف[ :صدي ــق أو
خل]،
رفي ــق أو زمي ــل أو صاحب أو ّ
فالمحبة في هذا الس ــياق تعني الوالء
نح ــو اآلخري ــن وقبلوه ــم كإخوة فقول
تبغ ــض ع ــدوك ينطب ــق علي ــه ق ــول
طْلتُ ــم و ِ
صَّيـ ـ َة
الس ــيد المس ــيح »َفَق ـ ْـد أ َْب َ ْ َ
هللاِ ِب َس ـ َـبب تَْقِل ِيد ُك ـ ْـم» (م ــت،)6:15
وق ــد دحض ــه وأعطى وصي ــة «أ ِ
َحُّبوا
اء ُك ـ ْـم» (مت.)44:5
أْ
َع َد َ
الوصيـــــــــة فــــــي العهد الجديد:
الشـ ـريعة المسيحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ــي شريعة
الكمـ ـ ـ ـ ـ ــال ،تحـ ـ ـ ـ ـ ــوي تعاليـ ـ ـ ـ ـ ــم سامية
ومحيـ ـرة للعقل البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
وعميق ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
الطبيعي .وتأتي فضيل ـ ـ ـ ـ ــة المحب ـ ـ ـ ـ ــة
َم ــا ثَ َم ُر
«وأ َّ
ف ــى مقدم ــة ثم ــار ال ــروح َ
ال ـ ُّـرو ِح َف ُه ـ َـوَ :م َحَّبـ ـ ٌةَ ،ف ـ َـرٌحَ ،سـ ـاَ ٌم،
ط ــول أَن ـ ٍ
ِ
ان»
ـاةُ ،ل ْ
ُ ُ َ
يم ٌ
طٌ
صـ ـاَ ٌح ،إ َ
فَ ،
(غ ــا .)22:5المحب ــة الحقيقية هي
عطي ــة م ــن ال ــروح الق ــدس (القدي ــس
باس ــيليوس.(PG32, 569B ،
وبالطب ـ ـ ـ ـ ـ ــع هللا ال يأمرنا بشـ ـ ــيء
ف ــوق مس ــتوى قدراتن ــا أو طاقتن ــا ،لذا
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ل ــم يعطن ــا ه ــذه الوصي ــة إالَّ بع ــد أن
نلن ــا الخليق ــة الجدي ــدة ،ف ــي المس ــيح
يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ،فيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول معلمن ــا القديس
ان
بول ــس الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولِ« :إ ًذا ِإ ْن َك َ
ـيح َف ُه َو َخِليَق ٌة َج ِد َيدةٌ»
َح ـ ٌـد ِفي اْل َم ِس ـ ِ
أَ
(2كو .)17:5فالطبيع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجدي ـ ـ ــدة
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ننالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بمعمودي ــة تهبن ــا
نعمة تسم ـ ـ ـ ـ ــو بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق حدود
اإلنس ــان الطبيعي.
المسي ـ ـ ـ ــح هو مثلنا األعلى الذي
مطيعا حت ــى الموت
ّبي ــن لن ــا محبت ــه
ً
اة
ط
خ
د
ع
ب
ن
ح
ن
«و
إذ
ألج ــل أعدائ ــه،
ََ ْ ُ َُْ ُ َ ٌ
ِ
ِ
َجلَن ــا» (رو.)8:5
َم ـ َ
ـيح أل ْ
ـات اْل َمس ـ ُ
ع ــاش الس ــيد المسيـ ـ ـ ـ ــح ف ــي تجس ــده
ُمج ـ َّـرب مثلن ــا في كل ش ـ ـ ــيء ما عدا
الخطيئـ ـ ـ ـ ــة .إ ًذا لقـ ـ ـ ــد سلك المسي ـ ـ ـ ــح
هذا الدرب من قبلن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وقاس ــى من
اضطهـ ـ ـ ـ ــاد أعدائ ــه ،هك ــذا يج ــب أن
«ن ِظي ـ َـر اْلُق ـ ُّـد ِ
وس َّال ـ ِـذي
نتمث ــل ب ــه َ
ِ
ِ
ِ
ـين
َد َع ُ
اك ـ ْـمُ ،ك ُ
ض ــا ق ّديس ـ َ
ونـ ـوا أ َْنتُ ـ ْـم أ َْي ً
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـيرة« (1ب ــط.)15:1
ف ــي ُك ّل س ـ َ
من هو العــــــــدو؟ عدونا الوحيد
ه ــو إبليس ،ومن يسـ ـّلمون له ذواتهم
تابعي ــن أف ــكاره ،إن أعداءنا هم أولئك
الذي ــن «يلعوننا» ،أعني أولئك الذين
يري ــدون بن ــا ش ـ ًـرا ،فهـ ـؤالء ق ــد أمرن ــا
نبي ــن محبتن ــا
ال ــرب أن نحبه ــم وأن ّ
له ــم ب ــأن نباركه ــم .ويق ــول القدي ــس
باس ــيليوس الكبي ــر[ :الع ــدو هو الذي
ـرر للغي ــر ويخط ــط بغدر
ُيس ــبب ض ـ ًا
لك ــي يفع ــل الش ــر ،وكذل ــك ال ــذي
يرتك ــب الخطاي ــا والش ــرور فيصي ــب
بالض ــرر كل من يتعامل معه بطرق
متنوع ــة .كيـــف نحبهـــم؟ فاحصي ــن
إياه ــم وناصحين إياهم بكافة الطرق
لك ــي نرجعهم ثانية لحي ــاة الفاضيلة،
هذا من جهة الجس ـ ـ ـ ــد .أما من جهة
أيض ــا ُنحس ــن إليه ــم
الجس ــد دعون ــا ً
عندم ــا يكون ــون ف ــي ع ــوز واحتي ــاج
لضرورات المعيش ــة].
لق ــد أعطى هللا لإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان طاقة
يحده ــا ف ــي
ح ــب ،يخط ــئ عندمـ ـ ـ ـ ـ ــا ّ
ص ــورة عاطف ــة بشري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،فتك ـ ـ ـ ـ ـ ــون
محدودة وناقصة ووقتية وضعيف ـ ـ ـ ــة.
لكنه ــا إذا توجه ــت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مكانهـ ـ ـ ـ ـ ــا
الصحي ــح أي تُوج ـ ـ ـ ـ ـ ــه بكامله ــا نح ــو
هلل ،تتسع لكل البشـ ـ ـ ـ ـ ــر دون تمييز،
حت ــى لم ــن يناصبونا الع ــداء ،وتكون
قوي ــة وال تتأثر بمؤثـ ـرات أو متغيرات
مادي ــة أو مكانية.

fryohanna@hotmail.com

يسعدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ـ ـ ــع
حضراتك ــم ف ــي ه ــذا المق ــال تعليًق ــا
غني ــا للقديـــس كيرلـــــــــــس الكبير،
ًّ
الرب
ح ــول هذه العبارة ،الت ــي قالها ّ
يوحن ــا المعمدان
القديس ّ
يس ــوع ع ــن ّ
أك ــد
(لـــو ،)28:7بع ــد أن َم َد َح ـ ُـه ،و ّ
ـي
ّأن ــه لي ــس ف ــي موالي ــد النس ــاء نب ـ ٌّ
أعظ ــم منه!
 +أنتـــم الذيـــــــــن تعطشــــــــــون
اإللهية ،افتحوا
لمعرفـــة التعاليــــــــم
ّ
مـــرة مخــــــــــازن عقولكم ،وأشـــ ِبعوا
ّ
ألن
سة..
المقد
بالكلمات
أنفسكــــم
ّ
ّ
َّ
الن َهم فـــــــي األمــــــــــور التي تبني،
ِ
هو صفـــة جديـــرة باالقتناء..

 +كان هناك البعض يستكبرون
بســـبب ممارستهـــــــــم لمـــا يطلبـــه
يسيين..
الفر ِّ
الناموس ،مثل الكتب ـ ــة و ّ
وكانـ ـوا عل ــى ه ــذا القي ــاس يطلبـــون
أن ُت َزَّيـــن رؤوســـهم بالكرامـــات.
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أّنهـــم لـــم
َيقبلـــوا اإليمـــان بالمســـيح ..لذل ــك
الكل
ف ــكان غرض المس ــيح مخّلص ّ
الخاصة
أن الكرامـــات
يبي ــن له ــم ّ
ّ
أن ّ
األخالقية التي
الدينيـــة و
بالخدمـــة
ّ
ّ
حســـب النامـــوس ،هـــي ذات قيمة
صغيـــرة ،وليســـت جديـــرة بالســـعي
للوصـــول إليهـــا ،أو ح ّتـــى ّربمـــا
بالمـــرة وغيـــر نافعة
هي ال شـــيء
ّ
للبنيـــان ،بينمـــا النعمـــة التـــي
بواســـطة اإليمـــان به هـــي عربون
البـــركات الجديـــرة باإلعجـــاب،
تزين أولئـــك الذين
وهـــي قـــادرة أن ِّ
قـــارن.
يملكونهـــا بمجـــد ال ُي َ

 +التبريـــــــــــر بالمسيــــــــــح أي
باإليمـــان بـــه ،يفـــوق أمجـــاد ال ِبّر
بالناموس ،لهذا السبب فه ـ ـ ــو ُي ِ
برز
المعم ــدان أم ــام الجمي ــع كواح ــد ق ــد
وص ــل إل ــى أعل ــى مكانـ ـ ــة ف ــي الِب ّر
بالنام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،وه ــو مس ـ ِ
ـتح ٌّق لمديح
حس ــب
ـارن .وم ــع ذل ــك ّ
ال ُيق ـ َ
فإن ــه ُي َ
كأق ـ ّـل م ــن ال ــذي ه ــو أصغ ــر منه..
ملكـــوت هللا كمـــا أوضحنـــا يشـــير
إلـــى النعمـــة التي باإليمـــان ،التي
لكل
حسب مســـتحقين ّ
بواســـطتها ُن َ
حســـب أهالً المتــــــــــــــاك
بركة ،وُن َ
الغنية التي تأتـــــــــي من
المواهـــب ّ
ألن النعمـــة ُت ِّ
حررنا
فـــوق من هللاّ ،
كل لوم ،وتجعلنــــــــــا أن نكون
مـــن ّ

القدس
أبنـــاء هللا ،وشـــركة الـــروح ُ
وورثـــة الميراث الســـماوي.

 +يوحّنـــا المبارك هو وكثيرون
مـــن الذيـــن سبقـــــــــوه مولـــودون
مـــن النســـاء ،ولكـــن الذيـــن نالـــوا
دعون مواليد
اإليمان ال يعـــودون ُي َ
النســـاء ،بل كمـــا يقـــول اإلنجيلي
الحكيـــم :هـــم مولـــودون من هللا..
ألنن ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُوِلدنا
(ي ــوّ .)13-12:1
بالتبن ــي لنكون بنين «ليــــــــس
ثانيـ ـ ًة ّ
مـــن زرع يفنـــي بـــل بكلمـــة هللا
الحـــي الباقي إلـــى األبد» كما يقول
ّ
الكت ـ ـ ـ ـ ــاب (1بط ،)23:1فأولئــــــــك
الذيـــن ليســـوا مـــن زرع يفنـــي ،بل
بالعكـــس قـــد ُوِلـــدوا مـــن هللا ،هـــم
أي واحـــد مولـــود مـــن
أعظـــم مـــن ّ
أرضيون،
امرأة ..هؤالء لهـــم آباء
ّ
أمـــا نحن فلنـــا ذاك الذي هو فوق
ّ
فـــي الســـماء .أل ّننـــا قـــد نلنـــا هذا
أيضا من المســـيح ،الـــذي يدعونا
ً
ـــوة معه..
إلى تبِّنـــي البنين ،واألُ ُخ َّ

 +لذل ــك حتّـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُكّن ــا أق ـ ّـل
تممـ ـوا الب ـ ّـر الذي
م ــن أولئ ــك الذي ــن ّ
بالنام ــوس ..إالّ ّأننا نحــــــــــن الذين
تزودنا
نلنـــا اإليمان بالمســـيح قـــد ّ
بامتيازات أعظــم ،وينبغي أن نضع
أن المعم ــدان
ف ــي ذهنن ــا ّأن ــه رغ ــم ّ
عظيم ــا هك ــذا ف ــي
المب ــارك كان
ً
الفضيل ــةّ ،إل ّأن ــه اعت ــرف بوض ــوح
المقدس ــة..
ّأن ــه محت ــاج
للمعمودي ــة ّ
ّ
(م ــت.)14:3
ِ
ضد
 +المسيـــــــــح ال
يجـــــــادل ّ
القديســـين ،وليـــس هدفه
كرامـــات ّ
ِ
أن ُيقِّلـــل أو أن ُي َص ّغـــر مـــن قيمة
القديســـين ،الذين قد
أولئـــك الرجال ّ
النصـ ـرة ،بل كما
وصلـ ـوا س ــابًقا إلى ُ
أن طريقة
قل ـ ُ
ـت ّإن ــه بالحر ّي ُيبره ــن ّ
اإلنجيليـــة هـــي أعلـــى من
الحيـــاة
ّ
الناموســـية ،وأن ُي ِّ
تـــوج
العبـــادة
ّ
اإليمـــان بكرامـــات فائقـــة ،وذلـــك
جميعـــا .أل ّننا
لكـــي مـــا نؤمـــن بـــه
ً
هكـــذا ندخـــل بواســـطته ومعـــه إلى
ملكوت الســـموات.
للقديس
[عن تفسير إنجيل لوقا ّ
كيرّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس السكن ـ ـ ـ ـ ــدري (عظة )38
 إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار المرك ـ ـ ـ ــز األرثوذكسياآلبائي ــة  -ترجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ّ
الدكت ــور نصحي عبد الش ــهيد]

َ َْ ُ ُ ْ َْ ً ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ْ
َُْ َ َْ ُ ُ َْ ً
َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ َ َُْ َْ ً
ُ َ
ِني بعضك ْم بعضاَ ،ومس ِ
ام
«مت ِمل
ِني بعضكم بعضا إِن كن ألح ٍد ع أح ٍد شك َوى .كما غف َر لك ُم الم ِسيح هكذا أنت ْم أيضا» (كولويس )13 :3

