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فـــي خدمـــة الكاهـــن القبطـــي فقـــي 
توجـــد  المتعـــددة،  الخدمـــة  مجـــاالت 
معّوقـــات ُتعّطـــل عمـــل الكهنـــوت وتحـــّد 
مـــن فاعليتـــه، كمـــا تكـــون غيـــر ُمثمـــرة 

بثمـــار الفضائـــل العديـــدة، وقـــد يصـــل األمـــر 
أن تصبـــح عثـــرات ويضيـــع الكاهـــن ومـــن َثـــّم 

شـــعبه.. مـــن هـــذه المعّوقـــات مـــا يلـــي:
العـــدو  الـــذات: الـــذات هـــي  1- محبـــة 
الُمقيـــم معنـــا، وهـــي التـــي تجعـــل اإلنســـان ال 
يـــرى إاّل ذاتـــه فقـــط، وتظهـــر فـــي صـــور كثيـــرة 
مثـــل: االنقســـام، االحتقـــار لآلخـــر، التحـــزُّب، 
محبـــة الظهـــور، االنشـــقاق، الرئاســـة، الحســـد 
والخصـــام، تبرير النفس، تقديم األعذار، فســـاد 
في حياة اإلنســـان... كل هذه صور تنشـــأ من 
محبـــة الذات، وغيرهـــا. ضعفات مثل هذه ربما 
ُتفِقـــدك الملكـــوت، احتـــرس يـــا أبونـــا مـــن ذلـــك، 

ألن شـــعبنا هـــو أحســـن ترمومتـــر لحياتنـــا.
ُتفِســـد  هـــذه ضربـــة  المـــال:  محبـــة   -2
وُتضّيع حياة اإلنســـان. هللا جعل المال وْضعه 
»ســـيد«  وأســـماه:  ذاتـــه  مـــع هللا  مســـاواة  فـــي 
عندما قال: »اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َســـيَِّدْيِن... 
أو  وجمعـــه،  بالمـــال  االنشـــغال  والمـــال«،  هللا 
عمليـــات البيـــع والشـــراء بصفـــة عامـــة. المـــال 

قـــوة.. ولكنـــه ليـــس قـــوة الخدمة.
ـــروا مارمرقـــس عندمـــا بـــدأ خدمتـــه لـــم  تذكَّ
ـــر بدايتـــك كيـــف كانت،  يكـــن لديـــه شـــيء، تذكَّ
وأنـــت اآلن مـــاذا صـــرت؟ ربمـــا تحصـــل علـــى 
مبلـــغ كبيـــر جـــًدا عبارة عن عشـــور مـــن الناس 
وأنـــت جالـــس فـــي مكتبـــك، مـــا هـــو فضلك في 
هـــذا؟ ال شـــيء بالمـــرة! وعندمـــا يضـــع هللا فـــي 
يـــدك مـــااًل... اعلم أنك قد ُوِضعت في اختبار، 
ألن المـــال الـــذي بيـــن يديـــك هـــو عشـــور، أي 

وصيـــة ويجـــب أن تنّفذهـــا.
ـــر معـــي القديـــس بطـــرس عندما وقف  تذكَّ
أمـــام ُمقّعـــد باب الجميل، وقـــال: ليس لنا ذهب 
وال فضة، ولكن لنا اســـم ربنا يســـوع... اســـمك 

هو الـــذي ُيغنينا كمـــا ُنصلَّي في التســـبحة.
اعلـــم أن كل مـــال ُيوَضـــع فـــي يـــدك هـــو 
لُيْصـــَرف  المحبـــة،  وعمـــل  الرحمـــة،  ألعمـــال 
بحكمـــة، واألمـــوال مكانهـــا عنـــد األقـــدام، كمـــا 

علمنـــا اآلبـــاء الرســـل.
مـــات  الـــذي  الراهـــب  ـــر معـــي قصـــة  تذكَّ
الدفـــن  أوقفـــوا  دينـــاًرا...  قاليتـــه  فـــي  ووجـــدوا 
وَجَرت مناقشـــات ومفاوضـــات ومباحثات وآراء 
وأقـــوال، اتفقـــوا وقالـــوا: لتذهب فضتـــه معه إلى 

الهـــالك... ودفنـــوا معـــه الدينـــار.

أن  هـــــــــي  أبونـــا  يـــا  رســـالتك  تنتهـــي، 
اْقَتـــَرَب  َقـــِد  أَلنَّـــُه  »ُتوُبـــوا،  تنـــــــــــــادي: 
مـــــــــاَواِت..« هـــــــــــــذه هي  َمَلُكــــــــــــــوُت السَّ

الكهنـــوت. كرامـــة 
4- محبـــة العالقـــات االجتماعيـــة أكثر 
العالقـــات  وهـــذه  الروحيـــة..  العالقـــات  مـــن 
المباشـــرة،  غيـــر  أو  المباشـــرة  االجتماعيــــــــة 
غيـــر وســـائل التواصــــــــل المتعـــددة، وقد يســـقط 
الكاهـــن فـــي شـــهوات ومبـــررات تلـــّوث كهنوتـــه 
وتضعفـــه َواْلَخِطيَّـــُة ُكلُّ َقْتاَلَهـــا َأْقِوَيـــاُء.. احذر 
أيها الكاهن وانتبه لنفســـك لكي ال تقع في أحد 

فخـــاخ العـــدو.
اتـــركك مـــع تدريب هام وهو قراءة ودراســـة 
وتأمـــل مزمـــور 139 وليكـــن قانونـــك الروحـــي 

هـــذا المزمور خـــالل الصـــوم المقدس...
َوَعَرْفَتِني. َأْنـــَت  اْخَتَبْرَتِنـــي  َقـــِد   ، َربُّ »َيـــا 
َعَرْفـــَت ُجُلوِســـي َوِقَياِمـــي. َفِهْمـــَت ِفْكـــِري ِمـــْن 
ْيـــَت، َوُكلَّ ُطُرِقـــي  َبِعيـــٍد. َمْســـَلِكي َوَمْرَبِضـــي َذرَّ
َعَرْفـــَت. أَلنَّـــُه َلْيـــَس َكِلَمٌة ِفي ِلَســـاِني، ِإالَّ َوَأْنَت 
اٍم  َيـــا َربُّ َعَرْفَتَهـــا ُكلََّهـــا. ِمـــْن َخْلـــٍف َوِمـــْن ُقـــدَّ
َحاَصْرَتِنـــي، َوَجَعْلـــَت َعَلـــيَّ َيـــَدَك. َعِجيَبـــٌة هِذِه 
اْلَمْعِرَفـــُة، َفْوِقـــي اْرَتَفَعـــْت، اَل َأْســـَتِطيُعَها. َأْيـــَن 
َأْذَهـــُب ِمـــْن ُروِحـــَك؟ َوِمـــْن َوْجِهـــَك َأْيـــَن أَْهُرُب؟ 
ُهَنـــاَك،  َفَأْنـــَت  ـــَماَواِت  السَّ ِإَلـــى  َصِعـــْدُت  ِإْن 
َوِإْن َفَرْشـــُت ِفـــي اْلَهاِوَيـــِة َفَهـــا َأْنـــَت. ِإْن َأَخـــْذُت 
ْبـــِح، َوَســـَكْنُت ِفي َأَقاِصـــي اْلَبْحِر،  َجَناَحـــِي الصُّ
َفُهَنـــاَك َأْيًضـــا َتْهِديِنـــي َيـــُدَك َوُتْمِســـُكِني َيِميُنَك. 
َفُقْلُت: »ِإنََّما الظُّْلَمُة َتْغَشـــاِني«. َفاللَّْيُل ُيِضيُء 
َحْوِلـــي! الظُّْلَمـــُة َأْيًضـــا اَل ُتْظِلـــُم َلَدْيـــَك، َواللَّْيـــُل 
ِمْثـــَل النََّهـــاِر ُيِضـــيُء. َكالظُّْلَمـــِة هَكـــَذا النُّـــوُر. 
. َنَســـْجَتِني ِفي َبْطـــِن ُأمِّي.  َأْنـــَت اْقَتَنْيـــَت ُكْلَيَتـــيَّ
َعَجًبـــا.  اْمَتـــْزُت  َقـــِد  ـــي  َأنِّ َأْجـــِل  ِمـــْن  َأْحَمـــُدَك 
ذِلـــَك  َتْعـــِرُف  َوَنْفِســـي  أَْعَماُلـــَك،  ِهـــَي  َعِجيَبـــٌة 
َيِقيًنـــا. َلـــْم َتْخَتـــِف َعْنَك ِعَظاِمـــي ِحيَنَما ُصِنْعُت 
ِفـــي اْلَخَفـــاِء، َوُرِقْمـــُت ِفي أَْعَمـــاِق اأَلْرِض. َرَأْت 
َعْيَنـــاَك أَْعَضاِئـــي، َوِفي ِســـْفِرَك ُكلَُّهـــا ُكِتَبْت َيْوَم 
َرْت، ِإْذ َلـــْم َيُكـــْن َواِحـــٌد ِمْنَهـــا. َمـــا َأْكـــَرَم  َتَصـــوَّ
َأْفـــَكاَرَك َيـــا َاهلُل ِعْنـــِدي! َمـــا َأْكَثـــَر ُجْمَلَتَهـــا! ِإْن 
ْمِل. اْســـَتْيَقْظُت َوَأَنا  ُأْحِصَهـــا َفِهـــَي َأْكَثـــُر ِمَن الرَّ
َبْعـــُد َمَعـــَك. َلْيَتـــَك َتْقتُـــُل اأَلْشـــَراَر َيـــا َاهلُل. َفَيـــا 
ـــي. الَِّذيـــَن ُيَكلُِّموَنـــَك  َمـــاِء، اْبُعـــُدوا َعنِّ ِرَجـــاَل الدِّ
َأاَل  أَْعـــَداُؤَك.  ُهـــْم  ِباْلَكـــِذِب،  َناِطِقيـــَن  ِباْلَمْكـــِر 
، َوَأْمُقـــُت ُمَقاِوِميـــَك؟  ُأْبِغـــُض ُمْبِغِضيـــَك َيـــا َربُّ
أَْعـــَداًء.  ِلـــي  َصـــاُروا  َأْبَغْضُتُهـــْم.  ـــا  َتامًّ ُبْغًضـــا 
اْخَتِبْرِنـــي َيـــا َاهلُل َواْعِرْف َقْلِبـــي. اْمَتِحنِّي َواْعِرْف 
َأْفـــَكاِري. َواْنُظـــْر ِإْن َكاَن ِفـــيَّ َطِريـــٌق َباِطـــٌل، 

َواْهِدِنـــي َطِريًقـــا َأَبِديًّـــا.

انتبــــــــه... نحـــن متفقـــون أن ميزانيـــة دخل 
الكنيسة – الشهرية أو السنوية – موزعة كالتالي:
إخــــــــــــــــــــوة  لتعضيــــــــــد  األول:  الثلــــــــث   -

.%30 الـــرب 
- الثلث الثاني: للتعليم والخدمة %30.

- الثلـــــــــث الثالــــــــــث: مــــــــــــن أجل التعمير 
والصيانـــة %30.

- والـ10% الباقية للطوارئ.
ونحـــن أصدرنـــا لوائـــح لمجالـــس الكنائـــس 

وبهـــا هـــذا البند.
3- محبة المظهر: المظاهــــــــر الكاذبــــــــــة 

وهـــــــــــي كثيـــرة وبعيـــدة عن الجوهر..
ثقـــوا يـــا أحبائـــي أن عمـــل هللا ينمـــو فـــي 
هـــدوء وبـــال ضوضـــاء. يشـــّبهونه بالَمَثـــْل: في 
الغابـــة يمكـــن أن تســـقط شـــجرة كبيـــرة ُفُتحـــِدث 
دوًيـــا عظيًمـــا هـــذا هـــو الموت، ولكـــن يمكن أن 
تنتقـــل حبـــوب اللقـــاح مـــن شـــجرة لشـــجرة ومـــن 
زهـــرة لزهـــرة وال يســـمع لهـــا أحـــد صوًتـــا. وهـــذه 

الحياة. هـــي 
المجامـــالت التـــي أحياًنـــا تزيد عن اللزوم، 
أّية مظاهر ليس لها معنى في كنيســـتنا. أرجو 
أن تضـــع فـــي ذهنـــك دائًمـــا: إنـــي ســـأقف يوًمـــا 
أمـــام هللا، مـــاذا ســـأقول لـــه عن كل شـــيء؟ في 
المال الذي كان بيدي وفي أي طريق صرفته؟ 
فـــي اجتمـــاع حضرتـــــــــــه وكيـــف خدمتـــه؟ فـــي 
الكنيســـة التي أقامني هللا عليها خادًما مســـئواًل.

محبة المظاهـــــــــــر وهــــــــــي الريــــــــــاء، وكتب 
وأيًضـــا   ،23 أصحـــاح  متـــى  معلمنـــا  عنهـــا 
محبة المظاهــــــــــــر تظهر فــــي تقليـــــــــد بعضنـــــــــا 
البعــــــــــض... أرجـــــــوك، انتبـــــــــــه.. رســـالتنا هي 
توبــــــــة النـــــــــاس، نحـــن كمعشــــــــــر كهنة وظيفتنا 
طــــــــــرد الخطيـــة مـــن حيـــاة النــــــــاس، نحـــن 
فرقـــة مكافحـــة الخطيـــة مـــن قلـــوب النـــــــــــاس، 
إن العالـــــــم محـــاط بـــكل صـــور الشـــر التـــي ال 
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ُوِلــد مثلــث الرحمــات األنبــا صرابامــون فــي 
21 فبراير 193٧م، ِباسم عازر قليد بسطورس 
فــي أرمنــت، ثــم ترّهــب فــي ديــر الســريان العامــر 
بــوادي النطــرون فــي ٨ ديســمبر 19٥9م باســم 
فــي  ــا  قسًّ الســرياني، وســيم  الراهــب صرابامــون 
 2٥ فــي  قمًصــا  وُرِســم  19٦3م،  فبرايــر   2٤

يوليــو19٦٧م. 
رســمه مثلــث الرحمــات قداســة البابــا شــنوده 
يونيــو 19٧3م،  فــي 1٧  عاًمــا  أســقًفا  الثالــث 

ــوم االثنيـــــــــــــــن  وفـــــــي يــــــــــــ
2 ديسمبـــــــــــــــــــــــــــــــــر 2019م، 
احتفــــــــــل مجمـــــــــــــع رهبــــــــــــان 
دير القديس األنبا بيشـــــــــــــوي 
ــرون، بالذكــرى  بــوادي النطـــــــ
األنبــا  نيافــة  لرهبنــة  الســتين 
صرابامون، بحضور قداســـة 
البابا تواضــــــــــــروس الثانــــــي، 
ومشاركــــــــــة عــدد كبيــــــــــر مــن 
أحبـــــــــار الكنيســــــــــة ورهبـــــــــان 

الديــر األديــرة المجــاورة. 

وأســند إليــه مهمــة تعميــر ديــر األنبــا بيشــوي، ثــم 
تــم تجليســه أســقًفا ورئيًســا للديــر فــي 2٨ مايــو 
رهبانًيــا  الديــر  بتعميــر  نيافتــه  واهتــم  19٧٧م. 
ــا، حيــث فــي رئاســته تــم تقنيــن أراضــي  ومعمارًي
الديــر، وعمــل العديــد مــن المشــروعات بــه. وقــد 
الكبيــر  اإلســكيم  شــنوده  البابــا  المتنيــح  ألبســه 
)ومعــه نيافــة األنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس ديــر 
السريان، والمتنيح األنبا مينا أسقف ورئيس دير 
مــار مينــا(، يــوم األربعــاء 31 ينايــر 199٦م. 

رقد يف الرب فجر يوم األحد 8 مارس 2020م، نيافة األنبا رصابامون، أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي العامر بوادي انلطرون، 
بعد حياة رهبانية مباركة، عن عمر ناهز 84 سنة، قىض منها أكرث من 60 سنة يف الرهبنة، وبعد أكرث من 43 سنة أسقًفا ورئيًس 

دلير األنبا بيشوي.



بســـم اآلب واإلبـــن والـــروح القـــدس اإللـــه 
الواحـــد آمين. تحـــل علينا نعمته وبركته من 

اآلن وإلـــى األبـــد آمين.
تقـــول كلمـــات الكتـــاب المقـــدس »ُهـــَوَذا َفَتـــاَي الَّـــِذي اْخَتْرتُـــُه، َحِبيِبي 
 . الَّـــِذي ُســـرَّْت ِبـــِه َنْفِســـي. َأَضـــُع ُروِحـــي َعَلْيـــِه َفُيْخِبـــُر اأُلَمـــَم ِباْلَحـــقِّ
ـــَواِرِع َصْوَتـــُه َقَصَبـــًة  اَل ُيَخاِصـــُم َواَل َيِصيـــُح، َواَل َيْســـَمُع َأَحـــٌد ِفـــي الشَّ
َنـــًة اَل ُيْطِفُئ، َحتَّى ُيْخِرَج اْلَحقَّ ِإَلى  َمْرُضوَضـــًة اَل َيْقِصـــُف، َوَفِتيَلـــًة ُمَدخِّ

النُّْصـــَرِة. َوَعَلـــى اْســـِمِه َيُكـــوُن َرَجـــاُء اأُلَمـــِم« )مـــت12: 21-1٨(.
هـــذه الكلمـــات التـــي فـــي الكتـــاب المقـــدس قيلت عن الســـيد المســـيح 
بـــروح النبـــوة، ونـــرى معانيها تنطبق على نيافة األنبـــا صربامون. ونحن 
نجتمـــع كأبنـــاء لـــه، أســـاقفة ومطارنة وكهنة ورهبان، نجتمـــع ألننا أبناؤه 
وترّبينـــا علـــى يديـــه وتعلمنـــا منه. نعتبـــره زاًدا لنا علـــى األرض في رحلة 

الحيـــاة التـــي عاشـــها وكـــرس نفســـه 
ليعيـــش راهًبا في البرية. كان يمثل 
صـــورة الرهبنـــة األصيلـــة كمـــا نقـــرأ 
عنـــه في كتابات آباء القرن الرابع، 
وكأنـــه أتـــى إلينـــا مـــن هـــذه األزمنة 
البعيـــدة، ونرى مجد الحياة الديرية. 
نـــراه إنســـاًنا معلًمـــا بقدوته وصورته 
وشـــخصه. دخل الديـــر وعمره 22 
ســـنة، فـــي نفس الســـنة التـــي ارتقى 
فيهـــا قداســـة البابا كيرلس الســـادس 
الكرســـي المرقســـي، وعـــاش راهًبـــا 
محبوًبـــا مـــن جميع إخوتـــه، وعاش 
خادًمـــا ومحًبـــا، وتتلمـــــــــــذ خــــــــــــالل 
هـــذه الفتـــرة علـــى يـــد البابـــا شـــنوده 
الثالـــث. وعندمـــا صـــار البطريـــرك 

عـــام 19٧1م، اختـــاره ليديـــر حـــال هـــذا الديـــر »ديـــر األنبـــا بيشـــوي«، 
وكان عـــدد اآلبـــاء معـــدوًدا، وبـــدأ يقـــدم صـــورة روحيـــة للرهبنـــة كمـــا نقرأ 

عنهـــا ونعيشـــها. علـــى يديه تتلمذ العشـــرات 
والمئـــات فـــي مصر وخارجهـــا، وقدم صورة 
هادئـــة بـــكل تفاصيـــل الحيـــاة الرهبانيـــة كما يجـــب أن تكون. عـــاش فقًرا 
اختيارًيـــا وحيـــاة البتوليـــة وحفظ النذور الرهبانية.. بالحقيقة هو مدرســـة. 
فمنـــذ اســـتالمه الديـــر وخدمتـــه فيـــه كـــّون مدرســـة روحيـــة نفتخـــر بهـــا 
ونشـــكر هللا أننـــا تتلمذنـــا علـــى يديه، وكثيـــرون الحتقوا بهـــذا الدير ألنهم 
رأوا األب المحـــب األصيـــل. كانـــت قدوتـــه هـــي التـــي دفعـــت كثيريـــن 

للحيـــاة الرهبانية.
وامتـــاز بنعمـــة خالصـــة، وكان يريـــح النفـــوس. ال يمكـــن أن تقابلـــه 
فـــي أّيـــة مقابلـــة إاّل وتشـــعر بعد هـــذه المقابلة براحة. هللا اســـتخدمه لكي 
يكـــون مينـــاء ســـالم وفـــرح. في جلســـات االعتراف مهما كانـــت الكلمات 
التـــي تحملهـــا، تنســـاب إليـــك الراحـــة الداخلية. كم من مشـــكالت تعّرض 
لهـــا الديـــر، كـــم شـــخصيات تعبـــت 
وكانـــت تجـــد ســـالمها فـــي مقابلتها 
وكان  الصفـــة  بهـــذه  امتـــاز  معـــه، 
دائًمـــا مشـــجًعا ألبنائـــه. وكانـــت له 
كلمـــات يكررهـــا كثيـــًرا وتجـــد فيهـــا 
راحـــة. كان ميناء لتشـــجيع النفوس 
وكـــّرس  يجاهـــد،  الـــذي  والراهـــب 
أجـــل مجـــد  مـــن  ســـني عمـــره  كل 
جـــًدا.  مشـــجًعا  إنســـاًنا  وكان  هللا. 
وكان  والوطـــن،  الكنيســـة  وخـــدم 
يرفـــع الصلـــوات مـــن أجـــل مصـــر 
والكنيســـة، كانـــت صلواته من أجل 
أن يحـــل الســـالم فـــي مصر، وكان 
يقـــول إن مصـــر مـــن أجمـــل بـــالد 
وكان  بهـــا،  يفتخـــر  كان  العالـــم. 
عندمـــا يســـافر للخـــارج ويعـــود يشـــعر بالفخـــر بهـــا. كان يعمـــل من أجل 
ســـالم الكنيســـة، وكان صانـــع ســـالم فـــي كل المشـــكالت التـــي تحـــدث. 

وقـــدم الكثيريـــن مـــن أبنائـــه ليخدمـــوا ويكونـــوا أســـاقفة. 

وقــد تــم نقــل جثمــــــــــــــان نيافتــه لديــر 
ــوي صبــاح يــوم  القديــس األنبـــــــــــــا بيشــــــــــــــ
يـــــــــــوم الثالثــــــــــــاء 10 مــــــارس 2020م، 
نيافتــه  تجنيــز  صلــوات  ُأقيمــت  حيــث 
بيشــوي  األنبــا  القديــس  ديــر  بكاتدرائيــة 
البابــا  قداســة  برئاســة  النطــرون،  بــوادي 
تواضــروس الثانــي، ومشــاركة عــدد كبيــر 
جــًدا مــن اآلبــاء األســاقفة والمطارنــــــــــــة، 
ومجمع رهبان الدير، ورهبان من األديرة 
المجــاورة، وعــدد كبيــر مــن اآلبــاء الكهنــة 
وبعــض أفــراد الشــعب. كمــا حضــر عــدد 
مــن القيــادات األمنيــة والتنفيذيــة والدينيــة 

بمحافظــة البحيــرة، حيــث حضــر اللــواء 
هشــام آمنــة محافــظ البحيــرة، والمهنــدس 
حازم األشــموني ســكرتير عام المحافظة، 
عــن  نائًبــا  العزيــز  عبــد  ماهــر  واللــواء 
الســيد مديــر األمــن، والعقيــد محمــد شــرف 
المستشــار العســكري بالمحافظة، والنائب 
عطيــة مســعود عضــو البرلمــان، والعقيــد 
محمــود الســبع نائــب رئيــس فــرع جهــاز 
باإلضافــة  بالمحافظــة،  الوطنــي  األمــن 
ووزارة  األزهــر  ممثلــي  مــن  عــدد  إلــى 
األوقــاف. وبعــد انتهــاء صلــوات الجنــازة، 
أُعــد  مدفــن  فــي  الطاهــر  جثمانــه  أودع 
خصيًصــا بجــوار جثمــان مثلــث الرحمــات 

البابــا شــنوده الثالــث حســب وصيتــه.

وقــد تعــرض نيافتــه ألزمــة صحيــة مفاجئــة مســاء يــوم األربعــاء ٤ مــارس 2020م، وُنِقــل علــى أثرهــا لمستشــفى الســالم بالمهندســين، وقــد تــم إجــراء 
الفحــوص الطبيــة الكاملــة لنيافتــه، وفاضــت روحــه الطاهــرة فجــر يــوم األحــد ٨ مــارس 2020م.



اِلَحُة َأيَّاٌم َمْعُدوَداٌت، َأمَّا ااِلْســـُم  »اْلَحَياُة الصَّ
اِلُح َفَيُدوُم ِإَلى اأَلَبِد« )ســـيراخ٤1: 1٦( الصَّ

- يعتبر نيافة األنبا صرابامون ســـيرة عطرة 
من آباء الرهبنة في التاريخ المعاصر، وســـيبقى 
نيافتـــه عالمـــة فـــي التاريـــخ الكنســـي المعاصـــر، 
فهـــو واحـــد من أهم األبـــرار المعاصريـــن، وممن 
عـــاش أعمـــاق الرهبنـــة، وقـــدم للرهبنـــة المئـــات، 

وللمجمـــع المقدس العشـــرات.
- أحبـــه قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث، فكان 
االبـــن المخلـــص ألبيـــه وللكنيســـة، فهـــي عشـــرة 
عمـــر علـــى مـــدة عقـــود طويلـــة، وكذلـــك األنبـــا 
ثاؤفيلـــس أســـقف ديـــر الســـريان العامـــر، وجميع 
آبـــاء المجمع المقدس لوقـــاره، ووداعته، وخدمته 

بـــكل محبـــة لآلخريـــن، وســـخائه فـــي العطـــاء.
- إن كل أحبـــار المجمـــع المقـــدس، واآلبـــاء 
الكهنـــة، والرهبـــان، والراهبات، والشـــعب القبطي 
القديـــس  هـــذا  يعرفـــون  والمهجـــر،  مصـــر  فـــي 
المعاصـــر، والكثيـــرون منهم أخـــذوا بركته عندما 

زاروا ديـــر األنبـــا بيشـــوي، ومقـــرات الديـــر.
- اختـــاره اآلبـــاء الرهبـــان كأب اعتـــراف لهم 

قبل أســـقفيته.
- كان نيافتـــه: رجـــل صـــالة - راهب مثالي 
- راٍع صالـــح - مثمـــًرا فـــي التعميـــر لذلـــك قـــام 
قداســـة البابا شـــنوده الثالث بإلباســـه »اإلســـكيم« 
والصمـــت  الوحـــدة  حيـــاة:  يحيـــا  كان  حيـــث 

والنســـك..
األصيلـــة،  للرهبنـــة  أنموذًجـــا  فيـــه  ووجـــدُت 
والراهـــب النقـــي.. وال أجد أفضل من هذه الكلمة: 

»النقي« للتعبير عن أحساسي نحو نيافته..
فقد كان يملك:

األنبـــا  نيافـــة  تمتـــع  إذ  القلـــب:  نقـــاوة   -1
المســـيح،  فيـــه  ســـكن  نقـــي،  بقلـــب  صرابامـــون 
وعاش في عشـــرة مع المالئكة والقديســـين، الليل 

والنهـــار، وطـــول العمـــر. 
كان  العقـــل:  ورجاحـــة  اللســـان  نقـــاوة   -2
كالمـــه قليـــاًل، يتســـم بالقداســـة، ويعمـــل للبنيـــان.
3- نقـــاوة الســـيرة والهـــدوء: لـــم أشـــاهده أبـــًدا 
ووديًعـــا،  هادًئـــا،  باســـتمرار  كان  بـــل  غاضًبـــا، 
ومحًبـــا للجميـــع، ومتضًعـــا حتى النخـــاع، بنعمة 

الـــرب العاملـــة فيـــه. 
٤- نقـــاوة الرهبنـــة وروحانيتـــه العميقـــة: كان 
راهًبـــا مثالًيـــا، عـــاش رهبانيتـــه بعمـــق وإصالـــة، 
وبتلقائيـــة عجيبـــة، تشـــع مـــن عينيـــه الوادعتيـــن، 

المحب.  وقلبـــه 
أعطانـــي الـــرب بركـــة شـــخصية حيـــن زرتـــه 
قبـــل نياحتـــه بيومين، كمـــا أعطاني الرب - بناء 
بركـــة صـــالة  الرهبـــان -  اآلبـــاء  إلحـــاح  علـــى 
التحليـــل حيـــث قلـــت لنيافتـــه: حاللنـــي يا ســـيدنا، 

وصليـــت التحليـــل للجميـــع.
هنيًئـــا لـــك يـــا أبـــي شـــركة الســـيد المســـيح، 
وفرحـــة المالئكـــة والقديســـين بـــك، هنيًئـــا لرهبـــان 
ديـــر األنبـــا بيشـــوي، فبعـــد أن كنـــت لهـــم األب 
الروحـــي، أصبحـــت أيًضـــا شـــفيًعا جديـــًدا لهـــم 
ولنـــا، قديًســـا معاصًرا، جمـــع الجيل كله في قلبه 

الـــوادع، ومحبتـــه المتدفقـــة. 
»أنطونيـــوس  ندعـــوك:  لهـــذا 
الجديـــد« »أب جميـــع أســـاقفة ورهبان 

الجيـــل«. هـــذا 
فـــي  اآلن  نيافتـــه  إن 
يصلـــي  النعيـــم،  فـــردوس 

فينـــا..  ويشـــفع  عنـــا، 
اسمك ســـيخلد إلى األبد 
يا ســـيدنا األنبـــا صرابامون، 
فـــي مصـــاف القديســـين، فقد 

أكرمت الـــرب فأكرمك،
وأحببت الرب فأحبك،

وأخلصت للرب فســـترث 
المجيد. ملكوته 

أمـــام  واذكرنـــا  حاللنـــا 
لـــرب... ا



انتقــل مــن عالمنــا الفانــي نيافــة األنبــا صرابامــون، أســقف ورئيــس ديــر 
القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون. وقــد عرفتــه عــن قــرب، والتقيــت 
بــه كثيــًرا فــي أكثــر مــن مناســبة، وال شــك أن اآلبــاء الذيــن عاشــوا معــه فــي 
الديــر -وال ســيما عشــرات الســنين- أكثــر درايــة بنيافتــه منــي، حيــث قضــوا 
معــه فتــرات طويلــة، عاشــروه وتتلمــذوا عليــه وشــربوا مــن روحــه ومنهجــه، 
المالحظــات  بعــض  هنــا  أســجل  أن  بــه  معرفتــي  بحســب  أود  ولكنــي 

بخصــوص نيافتــه:
1- هــو مــن الرهبــان القالئــل الذيــن عاشــوا فتــرة طويلــة جــًدا فــي الديــر، 
هــي ســنة حياتــه منــذ ترّهــب. ولــم يتــرك الديــر، ولــم يخــدم فــي العالــم. فقــد 
اختمــر فــي البريــة، وأثّــر بــدوره فــي الرهبــان الذيــن تعاملــوا معــه. وعــرك 
حيــاة البريــة بــكل حالوتهــا وحروبهــا وتعزياتهــا، وتــذوق الخبــرة الخاصــة مــع 

هللا الــذي خــرج يطلــب وجهــه.
يناقــش وال يالجــج  الطاعــة لرؤســائه، ال  نيافتــه منهــج  انتهــج   -2
وال يتملمــل، بــل كان يأخــذ األمــر كمــا مــن هللا، لذلــك أحبــه الرؤســاء 
ووثقــوا بــه قــدر ثقتــه فيهــم وخضوعــه لهــم. عــاش الطاعــة مــع رئيــس 
الرحمــات  لمثلــث  الطاعــة  ثــم  ثاؤفيلــس،  األنبــا  المتنيــح  األول  ديــره 

أن  بعــد  ثــم  اعترافــه،  أب  كان  حيــن  شــنوده  البابــا 
الســريان  ديــر  مــن  اســتقدمه  حيــن  بطريــرًكا،  صــار 

ليقــوم بتعميــر ديــر األنبــا بيشــوي، واســتمّر مــن 
يومهــا وحتــى نياحتــه منــذ عــدة أيــام، وقــد 

أطاعــه فــي كل مــا طلبــه منــه.
3- عــاش مســالًما للجميـــــــع: أســاقفة 
فــي  يدخــــــــل  ولــم  وعلمانييــن،  ورهبــان 
كانــت  مهمــــــــــا  أحــــــــد  مــع  خصومـــــــــــة 
االســباب، وكان مســتعًدا لالعتــذار فــي 
أي وقــت عّمــا فعلــه وعّمــا لــم يفعلــه. 

وكان خبيــًرا فــي اإلفــالت مــن خطيــة اإلدانــة 
لآلخريــن، وهــو منهــج مســيحي ورهبانــي، أاّل 

يطلــق لســانه علــى اآلخريــن بــكل جيــد ورديء، 
اإللهــي  القانــون  أمامــه  يضــع  كان  ولعلــه 

الشــهير: »ال تدينــوا فــال ُتدانــوا«.
٤- إليــه لجــأ الكثيــر مــن اآلبــاء االســاقفة 
والكهنــة والرهبــان والعلمانييــن يلتمســون البركــة 
واإلرشــاد، واعتاد هو أن يالقي الكل بالبشاشــة 
ويجيــب بكلمــات قليلــة. إن أكثــر مــن قصــدوه 
مــن أحمالهــم،  يتخّففــوا  فقــط أن  يــوّدون  كانــوا 
يرغبــون فــي مــن يســمعهم فقــط، وكان هــو خبيــًرا 
بهــذا: أن ينصــت جيــًدا. واعتــاد علــى اســتخدام 
عبــارات مــن قبيــل: ربنــا يرحــم.. ربنــا يرشــد.. 

ربنــا يتدخــل...
فضيلــة  األصيلــة  الرهبانيـــــــــة  فضائلــــــــه  ومــــــــن   -٥

الصمــــــــــــــت.. جمعتنـــــــــــــي 
بنيافتـــــــه لقـــــــاءات عديــــــدة 
ســواء بديــــــــــر البرمـــــــــــوس 
أو بديــر األنبــا بيشــــــــــــوي، 
وأتذكر أنه كــــــــان األقـــــــــــل 
كالًمــا بيننــا؛ ومـــــن يحيــــــــــا 
ســنين هــــــــذا عددهــــــــــا فــي 

البريــة، ال بــد وأن يكتشــف أن النــدم علــى الصمــت ســيكون قطًعــا أقــل مــن 
النــدم علــى الــكالم »كثيــًرا مــا تكلمــُت فندمــُت...«

٦- وكان خفيــف الظــل، مــع صمتــه ووقــاره وجديتــه ومــا عاصــر مــن 
متاعب وضيقات، إاّل أنه كان خفيف الظل، ليس مبتســًما فحســب، وإنما 
مــرح. وأتذكــر أن أحــد اإلخــوة طالبــي الرهبنــة ســأله ذات مــرة كلمــة منفعــة، 
الســنوات األولــى  فــي  أتعاًبــا كثيــرة  أنــك ســتالقي  لــه: »أصارحــك  فقــال 
ــه:  مــن رهبنتــك«، حينئــذ نظــر إليــه الشــاب منتظــًرا مــا بعــد ذلــك، فقــال ل
»بعدهــا ســتكون قــد اعتــدَت المتاعــب والضيقــات، وســتتعامل معهــا بشــكل 
أفضــل!!« لقــد ظــّن األخ أنــه ســيقول لــه إنهــا ســتختفي بعــد ذلــك. بــل يشــهد 

الذيــن كانــوا قريبيــن مــن نيافتــه أنــه كان يتمتــع بــروح طفوليــة.
٧- كان هــادئ الطبــاع، لــم ُيــَر محتــًدا إاّل فيمــا نــدر، فقــد اعتــاد علــى 
ــل الصدمــات والتعامــل مــع حــروب البريــة القاســية. كمــا أنــه ســلك  تحمُّ
بكثيــر مــن الحكمــة والنضــج والقــوة، خــالل فتــرات عصيبــة مــّر بهــا ديــر 

القديــس األنبــا بيشــوي، حتــى عبــر بالديــر واآلبــاء إلــى بــّر األمــان.
٨- أحــب أن أشــير أيًضــا إلــى أنــه فتــح بــاب الديــر لــكل قاصــد مــن 
اآلبــاء والعلمانييــن، ســواء للزيــارة أو الخلــوة، حتــى ُعــِرف عــن الديــر أنــه 
الديــر الفاتــح أبوابــه أمــام الــكل، ومــا يتبــع ذلــك بالطبــع مــن كــرم شــديد، 

يشــهد لــه الجميــع.
9- وبدالــة المحبــة، وبمــا كانــت لــه مــن مكانــة عنــد المتنيــح البابــا 
شــنوده، وربمــا كان الوحيــد الــذي كان يجــرؤ علــى ذلــك، فقــد 
طلــب منــه أن يكــون مدفــن البابــا بديــر القديــس األنبــا 
بيشــوي، وأن يكون مدفنه هو في المكان عند موطئ 
قدمــي البابــا.. ورغــم صعوبــة الطلــب وحساســيته، 
إاّل أن المتنيــح البابــا شــنوده أجابــه إلــى 
وقــد  وارتيــاح.  ببســاطة  مًعــا  الطلبيــن 
جــاء ذلــك فــي الوصيــة التــي قرأهــا علينــا 
نيافــة األنبــا باخوميــوس مطــران البحيــرة 
ومطــروح والخمــس مــدن الغربيــة، حيــن 
كان القائمقــام فــي فتــرة خلــو الكرســي، 
إلــى  الجســد  نقــل  ســيتم  لمــاذا  ليشــرح 

الديــر ولــن ُيدَفــن فــي الكاتدرائيــة.
10- أّمــا قداســة البابــا تواضــروس 
الثانــي أطــال هللا حياتــه، فقــد أكــرم نيافــة 
األنبــا صرابامــون كثيــًرا، ســواء أكان ذلــك 
فــي حياتــه أو فــي نياحتــه، وقــد امتدحــه 
كثيًرا وأشــاد بشــخصيته وفضائله وصفاته، 
كمــا هــو وارد فــي الكلمــة التــي ألقاهــا فــي 

وداعــه )منشــورة كاملــة فــي هــذا العــدد(.
النعيـــــــم،  فــردوس  فــي  نفســه  هللا  نيــح 
ويقبــل  ســمائًيا،  أجــًرا  أتعابــه  عــن  وعّوضــه 

بســالم... غربتنــا  أيــام  لنكمــل  عنــا  صالتــه 

الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم - الخادم بالكنيسة المعلقة
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توقيع برتوكول تعاون بني معهد ادلراسات القبطية 
وجامعة الزقازيق

ويستقبل أرسة لوقا الطبيب

بالكاتدرائيـــــــــــة  البابــــــــــوي  المقـــــــــــر  شـــهد 
المرقســـية بالعباســـية، يوم األربعاء ٤ مارس 
2020م، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد 
الدراســـات القبطيـــة بالقاهـــرة وكليـــة التربيـــة 
النوعية بجامعة الزقازيق، حيث وقع قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي والدكتـــور عثمـــان 
اإلطـــار  الزقازيـــق  جامعـــة  رئيـــس  شـــعالن 
العـــام للبروتوكول، كما وقع الدكتور إســـحق 
والدكتـــور  الدراســـات  عجبـــان عميـــد معهـــد 
هانـــي حلمـــي عميـــد كليـــة التربيـــة النوعيـــة 
بنـــود االتفـــاق والتـــي تشـــمل: التعـــاون فـــي 
مجالـــي التربيـــة الفنيـــة والتربيـــة الموســـيقية، 
وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية، 
العلميـــة  الرســـائل  مناقشـــة  فـــي  والمشـــاركة 
المطبوعـــات  وتبـــادل  المشـــتركة،  والبحـــوث 
أهـــدى  وقـــد  وغيرهـــا...  المكتبـــات  وخدمـــة 
رئيـــس الجامعـــة درع الجامعة لقداســـة البابا، 

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء 
بالمقـــر  2020م  مـــارس  مـــن  األول  األحـــد  يـــوم 
البابـــوي بالقاهـــرة، مجموعـــة مـــن أعضـــاء أســـرة لوقا 
الطبيـــب لطلبـــة كليـــة طـــب القصـــر العينـــي وعددهم 
100 طالـــب وطالبـــة. خـــالل اللقـــاء رحـــب قداســـة 
البابـــا بالحضـــور وعبر عن ســـعادته بالوجود معهم، 

وأهميتـــه فـــي بنـــاء الحيـــاة الروحيـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
الصـــوم بـــه فتـــرة انقطاع عن الطعام وهو ما يســـاعد 
علـــى تقويـــة اإلرادة، يتبعهـــا تنـــاول للطعـــام النباتـــي 
وهـــذا ليرجعنـــا لحيـــاة الفـــردوس. وعقـــب الكلمة طرح 

الحضـــور أســـئلًة، أجـــاب عليهـــا قداســـته.

لزيـــارة  قبطيـــة  أيقونـــة  البابـــا  قداســـة  وأهـــداه 
العائلـــة المقدســـة لمصـــر، وشـــهادات تقديـــر 

للوفـــد المرافـــق.

معهـــد  ألقســـام  زيـــارة  التوقيـــع  أعقـــب 
الدراسات القبطية ومعرض المنتجات الفنية 
لقســـم الفـــن القبطي واســـتوديو الصوتيـــــــــــات 
القبطيـــــــــــة،  والموســـيقى  األلحـــان  بقســـم 
بحضـــــــــــور: نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف 
الزقازيـــق ومنيـــا القمح، ونيافـــة األنبا مكاري 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية 
ورئيـــس قســـم األلحـــان والموســـيقى القبطيـــة 
فخــــــــــــري  عـــــــــــــــادل  والدكتـــور  بالمعهـــد، 
عاطـــف  إيهـــاب  والدكتـــور  المعهـــد،  وكيـــل 
رئيس قســــــــــــــم التربيـــــــــــــــة الموسيقية بكليــــــــــــة 
التربيـــــــــــــــة النوعيــــــة، ومجموعة من أعضــاء 

هيئتـــي تدريـــس الجامعـــة والمعهـــد.

وتحـــدث عـــن ضـــرورة اســـتغالل الوقت وأهميـــة بناء 
الشـــخصية فـــي هـــذه المرحلـــة المهمـــة مـــن حياتهـــم 
بالجانـــب  االهتمـــام  فبجانـــب  بالتحديـــات،  المليئـــة 
الجســـدي يجـــب االهتمـــام بالجانـــب الروحـــي لكـــي 
يكونـــوا كياًنـــا روحًيـــا قوًيـــا. كمـــا تحـــدث قداســـته في 
المقـــدس  الصـــوم  عـــن  الروحيـــة  المعانـــي  بعـــض 

اجتماع قداسة ابلابا األسبويع بالاكتدرائية
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتمـــاع األربعـــاء 2٦ فبرايـــر 
2020 م، فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية. وألقى قداســـة البابا العظة التي كانت بعنوان »شـــفتان 
نقيتـــان... المحطـــة الثانيـــة فـــي الصـــوم الكبيـــر« )تجدهـــا منشـــورة فـــي ص 
12(. وأشـــار قداســـته إلـــى منهـــج الصـــوم الكبيـــر الـــذي وضعتـــه الكنيســـة، 
وأن كل أســـبوع لـــه عنـــوان، ووضع قداســـته ٨ محطات تكـــون منهًجا روحًيا 

لنـــا فـــي الصـــوم الكبير.

ورئيس برملان انلمسا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يوم االثنيـــن 2 مارس 
2020م بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، الســـيد فولفجانج ســـوبوتكا رئيس البرلمان 
النمســـاوي والوفـــد المرافـــق لـــه. تأتي زيـــارة فولفجانج للمقـــر البابوي في إطار 

زيارتـــه الحالية لمصر.

قداسة ابلابا يرحب بوفد من 
قيادات الكنائس اإلجنيلية بمرص واخلارج

رحـــب قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، خالل عظته باجتمـــاع األربعاء 
2٦ فبرايـــر 2020 م، بوفـــد مـــن قيـــادات الكنائـــس اإلنجيليـــة فـــي ألمانيـــا 
وسويســـرا، ومعهـــم القس ثروت قادش رئيـــس مجلس إدارة األكاديمية الدولية 
لحـــوار األديـــان والثقافـــات، والقـــس رفعـــت فكـــري األميـــن العـــام المشـــارك 
بمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، كمـــا التقـــط قداســـته مـــع ضيوفـــه صـــورة 

تذكاريـــة عقـــب انتهـــاء العظة.

استمرار إيقاف الاكهن بيشوي ويلم 
)هاين ويلم عبد السيد(

كنيسة املالك ميخائيل والشهيد أبو سيفني
بمنطقة ريد وود سييت / سان فرانسيسكو – أمريكا

لقـــد أصدرنـــا القرار البابـــوي رقم 2018/13، وذلك في شـــهر 
يونيـــو 201٨م، ونؤكـــد عليـــة مـــرة ثانية، بخصوص إيقـــاف الكاهن 
المذكـــور عـــن الخدمة الكهنوتية وممارســـة األســـرار نظـــًرا للعديد من 
المخالفـــات القانونيـــة والماليـــة واإلداريـــة الخاصـــة بوضـــع الكنيســـة. 
ورغـــم المحـــاوالت العديـــدة لتصحيـــح موقفه، إاّل أنه لم يســـتجب بأّية 
صـــورة، وظـــّل فـــي تعنُّتـــه وعنـــاده، وزاد أنه جاء إلى مصر واشـــترك 
)وهـــو الموقـــوف( فـــي صـــالة القداس مـــع أحد اآلباء األســـاقفة، كما 
زار بعـــض األديـــرة، والتقـــط الصـــور ونشـــرها ليوحـــي كذًبـــا أنـــه عـــاد 
إلـــى خدمتـــه. وهـــذه التصرفـــات تعرضـــه للفصـــل مـــن الخدمـــة ما لم 

يرجـــع عن هـــذا العناد.
ونحـــّذر مـــن التعامـــل معه نهائًيا إلى أن ُيقدم توبة صادقة وقبل 
فـــوات األوان... وجديـــر بالذكر أن كنيســـة القديســـة مريـــم المصرية 
والقديـــس البابـــا كيرلس الســـادس قد تم تأسيســـها منـــذ عامين لخدمة 
األســـر القبطية في تلك المنطقة، وهي تحت إشـــراف المقر البابوي 
لشـــمال كاليفورنيـــا وغـــرب أمريكا. وابن الطاعـــة تحل عليه البركة،،
القاهرة في ٤ مارس 2020

ونيافة األنبا تادرس
اســـتقبل قداســـة البابا يوم الجمعة ٦مارس 2020 م، نيافة األنبا تادرس 
مطران بورســـعيد والمشـــرف على إيبارشـــية ســـيدني، في المقر البابوي بدير 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي بوادي النطرون، حيـــث ناقش مع نيافته أمور الخدمة 

في إيبارشـــية ســـيدني، واطلع على تقرير عنها.

ُهْم ُيَعايُِنوَن اهلَل.« )مىت 5: 8( نَّ
َ
ِب، أل

ْ
َقل

ْ
نِْقَياءِ ال

َ
 »ُطوَب لأِل
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 نلُنقِّ قلوبنا باإليمان، ليك نتهيأ ذلاك اذلي ال يُوصف، أي للرؤيا غري املنظورة. )القديس أغسطينوس(

إيبارشية أسوان

فــي يــوم األحــد األول مــن مــارس 2020م، قــام نيافــة األنبــا هــدرا مطــران 
أســوان، بكنيســة الســيدة العــذراء بمدينــة أســوان، وشــاركه نيافــة األنبــا يواقيــم 
األســقف العــام إلســنا وأرمنــت، بســيامة كاهنيــن جديديــن للخدمــة بالكنيســة 
ذاتها، وهما: )1( الشماس فادي صبري باسم القس يسطس. )2( الشماس 
بيشــوي نــادي باســم القــس موســى. شــارك فــي الصلــوات عــدٌد مــن اآلبــاء 

الكهنــة وأعــداد كبيــرة مــن الشــعب. 

بكنيســة  مــارس 2020م،  يــوم األحــد ٨  هــدرا،  األنبــا  نيافــة  قــام  كمــا 
الشــهيد مارجرجــس، المحطــة بكــوم إمبــو، بســيامة كاهنيــن جديديــن وهمــا: 
)1( الشــماس إيهاب مجدي باســم القس أنطونيوس، للخدمة بكنيســة الســيدة 
العــذراء، الحريــة. )2( الشــماس نوئيــل نــاروز باســم القــس شــنوده، للخدمــة 
بكنيســة الشــهيد مارجرجــس، الفابريقــة. شــارك فــي صلــوات القــداس عــدٌد مــن 

اآلبــاء الكهنــة وأعــداد كبيــرة مــن الشــعب.
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا هــدرا، واآلبــاء الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء 

كهنة اإليبارشــية، وكل أفراد الشــعب.

إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

قــام نيافــة األنبــا بفنوتيــوس مطــران ســمالوط، يــوم األحــد األول مــارس 
الشــماس  بســيامة  المطرانيــة،  بمقــر  العالــم  مخلــص  بكاتدرائيــة  2020م، 
جرجــس مــالك كاهًنــا باســم القــس ثيــؤدور، بحضــور لفيــف مــن اآلبــاء كهنــة 
اإليبارشــية وجمع غفير من الشــعب. خالص تهانينا لنيافة األنبا بفنوتيوس، 

والقــس ثيــؤدور، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية إمخيم وساقلته

قــام نيافــة األنبــا بشــاده‘ مطــران إخميــم وســاقلتة، يــوم الســبت 29 فبرايــر 
بإخميــم،  المطرانيــة(  )مقــر  وبولــس  بطــرس  الرســولين  بكنيســة  2020م، 
بســيامة كاهنيــن جديديــن للخدمــة بمذابــح قــرى إخميــم، وهمــا: )1( الشــماس 
جــاد الــرب ثابــت باســم القــس اســتفانوس. )2( الشــماس ديفيــد وليــم باســم 
القــس ديفيــد. شــارك فــي صلــوات القــداس والســيامة عــدد مــن اآلبــاء الكهنــة 
مــن إيبارشــيتي إخميــم وســوهاج وعــدد كبيــر مــن الشــعب. خالــص تهانينــا 
لنيافــة األنبــا بســاده، والكاهنيــن الجديديــن، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، 

وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية جنع محادي

قــام نيافــة األنبــا كيرلــس أســقف نجــع حمــادي، صبــاح يــوم األحــد ٨ 
القديــس مــار يوحنــا الحبيــب بنجــع حمــادي،  مــارس 2020م، بكاتدرائيــة 
بســيامة أربعــة آبــاء كهنــة جــدد للخدمــة بمدينــة نجــع حمــادي، وهــم: )1( 
الشــماس جــورج جرجــس باســم القــس يوئيــل، )2( الشــماس مينــا صموئيــل 
باســم القــس أنسطاســي، )3( الشــماس هــدرا ســامي باســم القــس بيشــوي، 
)٤( الشــماس يوحنــا عــادل باســم القــس حنانيــا. شــارك فــي صلــوات القــداس 
والســيامة عــدد مــن اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية وجمــع كبيــر مــن شــعبها. خالــص 
تهانينــا لنيافــة األنبــا كيرلــس، واآلبــاء الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة 

اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية سوهاج واملنشاة واملراغة

أســقف  باخــوم  نيافــة األنبــا  قــام  مــارس 2020م،  الســبت ٧  يــوم  فــي 
المطرانيــة  مقــر  مارجرجــس،  الشــهيد  بكنيســة  والمراغــة،  والمنشــاة  ســوهاج 
بســوهاج، بســيامة ســتة كهنــة جــدد وهــم: )1( الشــماس مرقــس صبحــي كاهًنــا 
باســم القــس شــنوده، للخدمــة بكنيســة الســيدة العــذراء والشــهيد أبانــوب بقريــة 
الشــهداء. )2( الشــماس جوزيــف شــفيق كاهًنــا باســم القــس يوســاب، للخدمــة 
بكنيســة القديــس األنبــا كاراس بقريــة القراقــرة. )3( الشــماس أمجــد مســعد 
كاهًنــا باســم القــس يوحنــا، للخدمــة بكنيســة القديــس البابــا كيرلــس الســادس 
العــذراء والمــالك رافائيــل بقريــة نجــع  الســيدة  بقريــة أوالد شــلول، وكنيســة 
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ة )القديس أمربوسيوس(  ألن مياه نعمة الروح حّية، تطهر األجزاء ادلاخلية للعقل وتغسل لك خطية للنفس، وتطهر عصيان األخطاء اخلفيَّ

ســفاري. )٤( الشــماس عمــاد ورد كاهًنــا باســم القــس مينــا، لخدمــة القريــة 
القــس مكســيموس،  باســم  كاهًنــا  كميــل  الشــماس وســيم   )٥( باإليبارشــية. 
للخدمــة بكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس البابــا كيرلــس الســادس بنجــع يســى، 
القــس  باســم  كاهًنــا  إبراهيــم  تومــاس  الشــماس   )٦( الغربيــة.  الــزوك  قريــة 
ميخائيــل، للخدمــة بكنيســة الشــهيد مارجرجــس وشــهداء ليبيــا الســبعة بقريــة 
نجــع مخيمــر. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا باخــوم، واآلبــاء الكهنــة الجــدد، 

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية القوصية ومري

قــام نيافــة األنبــا تومــاس أســقف إيبارشــية القوصيــة وميــر، يــوم األحــد 
بقريــة  المشــرقي  تواضــروس  الشــهيد  بكنيســة  مــارس 2020م،  مــن  األول 
التمســاحية التابعة لإليبارشــية، برســامة كاهن الكنيســة ذاتها، القس ميخائيل 
حلمــي، قمًصــا. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا تومــاس، والقمــص ميخائيــل، 

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية بين سويف

قــام نيافــة األنبــا غبريــال أســقف بنــي ســويف وتوابعهــا، يــوم الســبت29 
فبرايــر 2020م، بكنيســة الســيدة العــذراء )مقــر المطرانيــة(، بســيامة كاهــن 
جديــد بِاســم القــس هــدرا القمــص تومــا، كاهًنــا علــى كــوم أبــو راضــي والقــرى 
المحيطــة بهــا. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا غبريــال، والقــس هــدرا، ولمجمــع 

اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية اخلرطوم وجنوب السودان

قــام نيافــة األنبــا إيليــا أســقف الخرطــوم ودولــة جنــوب الســودان، يــوم األحــد 
العــذراء بالخرطــوم، وشــاركه  األول مــن مــارس 2020م، بكنيســة الســيدة 

نيافــة األنبــا صرابامــون أســقف عطبــرة وأمدرمــان وشــمال الســودان، بســيامة 
ثالثــة كهنــة جــدد وهــم: )1( القــس يوحنــا فيلبــس، )2( القــس إبراهيــم رشــدي، 
)3( القــس دانيــال فتحــي، للخدمــة بكنائــس اإليبارشــية. شــارك أيًضــا فــي 
الصــالة لفيــف مــن اآلبــاء كهنــة الســودان وجمــع غفيــر مــن الشــعب. خالــص 
تهانينــا لنيافــة األنبــا إيليــا، والكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، 

وكل أفــراد الشــعب.

إيبارشية وسط اجلزية

فــي يــوم الخميــس ٥ مــارس 2020م، قــام نيافــة األنبــا ثيئودوســيوس 
أســقف وســط الجيــزة، بســيامة أربعــة كهنــة جــدد وهــم: )1( الشــماس ســيمون 
منيــر عزيــز باســم القــس ســاروفيم، كاهًنــا علــى كنيســة الســيدة العــذراء واألنبــا 
موســى – كفر طهرمس- فيصل. )2( الشــماس مينا ظريف رزق هللا باســم 
ــا علــى كنيســة الشــهيده دميانــه بالهــرم. )3( الشــماس  القــس شــاروبيم، كاهًن
نشــأت فتحــي مرجــان باســم القــس بنياميــن، كاهًنــا علــى كنيســة األنبــا شــنوده 
رئيــس المتوحديــن واألنبــا كاراس – العمرانيــة. )٤( الشــماس يعقــوب فايــق 
فهمــي باســم القــس متيــاس، كاهًنــا عاًمــا علــى مذابــح اإليبارشــية. شــارك فــى 
صلــوات القــداس والســيامة نيافــة األنبــا إكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس 
ــا لنيافــة األنبــا  قطــاع ألماظــة والهجانــة وشــرق مدينــة نصــر. خالــص تهانين
ثيئودوســيوس، واآلبــاء الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل 

أفــراد الشــعب.

إيبارشية ميت غمر

فــي يــوم الســبت 29 فبرايــر 2020م، قــام نيافــة األنبــا صليــب أســقف 
ميــت غمــر، بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بميــت غمــر، بســيامة ثالثــة كهنــة 
جــدد وهــم: )1( الشــماس مينــا ســمير، كاهًنــا باســم القــس يوســف، للخدمــة 
بكنيســة الســيدة العــذراء بدقــادوس. )2( الشــماس ميخائيــل ســامي، كاهًنــا 
باســم القــس عبــد المســيح، للخدمــة كنيســة األنبــا أنطونيــوس بكفــر ســليمان 
تــادرس. )3( الشــماس مايــكل رضــا، كاهًنــا باســم القــس فليمــون، للخدمــة 
بكنيســة كنيســة المــالك ميخائيــل عزبــة ســالمة. شــارك فــي صلــوات القــداس 
والســيامة عــدد مــن اآلبــاء الكهنــة وشــعب غفيــر. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا 
صليــب، واآلبــاء الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد 

الشــعب.
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 »فتستقون مياًها بفرٍح من ينابيع اخلالص« )إشعياء 12: 3(

إيبارشية أطفيح

قــام نيافــة األنبــا زوســيما أســقف أطفيــح وتوابعهــا، يــوم األربعــاء 2٦ 
القــس ديســقورس  فبرايــر 2020م، بديــر اآلبــاء الرســل بأطفيــح، برســامة 

صــادق كاهــن الديــر فــي رتبــة القمصيــة. 

الرســل  ديــر  مــارس 2020م، بكرمــة  الســبت ٧  يــوم  نيافتــه  قــام  كمــا 
بأطفيــح، بســيامة ســتة كهنــة جــدد للخدمــة باإليبارشــية، وهــم: )1( دياكــون 
شــحاتة  منصــور  دياكــون   )2( يعقــوب،  القــس  باســم  مســعود  فــرج  ماريــو 
باســم القــس كيرلــس، )3( دياكــون عيــاد رضــا باســم القــس صموئيــل، )٤( 
دياكــون زكريــا رأفــت باســم القــس رويــس، )٥( دياكــون مينــا فــوزي باســم القــس 

إســتفانوس، )٦( دياكــون ياســر ســعيد باســم القــس ميخائيــل. 
واآلبــاء  ديســقورس،  والقمــص  زوســيما،  األنبــا  لنيافــة  تهانينــا  خالــص 

الشــعب. أفــراد  وكل  اإليبارشــية،  كهنــة  اآلبــاء  ولمجمــع  الجــدد،  الكهنــة 

إيبارشية السويس

قــام نيافــة األنبــا بمــوا أســقف الســويس، يــوم الســبت 29 فبرايــر 2020م، 
بكنيســة القديــس األنبــا أنطونيــوس بالســويس، وشــاركه نيافــة األنبــا إيالريــون 
أســقف البحــر األحمــر، بســيامة الشــماس بيتــر القمــص أبراهــام كاهًنــا علــى 
مذبــح الكنيســة ذاتهــا باســم القــس بــوال، بحضــور لفيــف مــن اآلبــاء كهنــة 

اإليبارشــية وجمــع غفيــر مــن الشــعب. 
كمــا قــام نيافتــه يــوم الســبت ٧ مــارس 2020م، بكنيســة الســيدة العــذراء 
بالســويس، بســيامة 3 فــي درجــة دياكــون )شــماس(، وهــم: )1( عــادل فهمــي 
باســم دياكــون أثناســيوس. )2( نصيــف شــكرس باســم دياكــون إغناطيــوس. 

)3( عــادل نجيــب باســم دياكــون يوســف.
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا بمــوا، والقــس بــوال، والدياكونييــن الجــدد، 

أفــراد الشــعب. ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل 

إيبارشية طما

قــام نيافــة األنبــا إســحق أســقف طمــا وتوابعهــا، يــوم الثالثــاء 2٥ فبرايــر 
2020م، بكاتدرائيــة الشــهيد أبــي فــام بطمــا، برســامة كاهــن الكنيســة القــس 
قلتــه ألفــي، قمًصــا. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا إســحق، والقمــص قلتــه، 

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وكل أفــراد الشــعب.

اثلالوث يف املؤتمر الـ32 
لكهنة كنائس وسط القاهرة

اختتــم مجمــع كهنــة كنائــس قطــاع وســط القاهــرة يــوم الســبت ٧ مــارس 
2020م، مؤتمــره الثانــي والثالثيــن، والــذي ُأقيــم علــى مــدار ثالثــة أيــام بديــر 
الشهيد مارمينا بمريوط، بمشاركة نيافة األنبا رافائيل األسقف العام للقطاع. 
القــدوس«، حيــث دارت الموضوعــات  ناقــش المؤتمــر موضــوع »الثالــوث 
حــول »إيماننــا بالثالــوث«، »الثالــوث وتدبيــر الخــالص«، »أفــكار مغلوطــة 
عــن الثالــوث«، »الهــوت االبــن ومســاواته لــآلب فــي الجوهــر«، »الهــوت 

الــروح القــدس«.

لقاء سائيق رشق انليل 
بإيبارشية املنيا وأبو قرقاص

الســبت ٧ مــارس 2020م،  يــوم  المنيــا وأبوقرقــاص  إيبارشــية  نظمــت 
لقــاًء عاًمــا ألســرة بولــس الرســول )أبنــاء اإليبارشــية مــن العامليــن فــي قيــادة 
ســائق   ٥00 يقــارب  مــا  حضــره  النيــل،  شــرق  لقطــاع  وذلــك  الســيارات(، 
وزوجاتهــم. ُأقيــم اللقــاء بكنيســة الشــهيد مارمينــا بنزلــة عبيــد، بحضــور نيافــة 

األنبــا مكاريــوس األســقف العــام لإليبارشــية، وعــدد مــن اآلبــاء الكهنــة.
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عظة األربعاء ٦2 فبراير 0202م من كنيسة العذراء واألنبا رويس بالكاتدرائية

الكنيسة دائًما تضع لنا منهًجا نعيش به.. 
فـــكل أســـبوع فـــي الصـــوم الكبيـــر لـــه عنـــوان، 
وكل أحـــد لـــه شـــاهد مـــن الكتـــاب المقـــدس. 
وفي قســـمة الصـــوم نقول: »الصـــوم والصالة 
ونحـــن  الشـــياطين...  يخرحـــان  اللـــذان  همـــا 
أيًضـــا فلنصـــم عـــن كل شـــر بطهـــارة وبـــر«. 
فـــأّي خطيـــة بـــأي شـــكل ال تخـــرج إال بالصوم 
والصـــالة، وال تعتبـــروا أن هـــذه مجرد كلمات، 

بـــل هـــي خطـــة عمـــل تقيـــس عليها نفســـك.
نصلـــي في قســـمة الصـــوم: »ونحن أيًضا 
فلنصـــم عـــن كل شـــر بطهـــارة وبـــر، ونتقـــدم 
لهذه الذبيحة ونتناول منها بشـــكر، لكي بقلب 
مســـتنيرة،  ونفـــس  نقيتيـــن،  وشـــفتين  طاهـــر، 
ووجـــه غيـــر مخـــزي، وإيمـــان بـــال ريـــاء، ونّية 

نقيـــة، وصبـــر كامـــل، ورجـــاء ثابـــت...«
هـــذه المحطـــــــــــات الثمانيــــــــــــة نحـــاول أن 
نطبقهـــم فـــى الصـــوم المقـــدس، وعظـــة اليـــوم 
هـــي المحطـــة الثانيـــة: الشـــفتان النقيتـــان...

الســـيد المســـيح فـــي تجربتـــه علـــى الجبـــل 
كان يتكلم بشـــفاه مقدســـة، أّما الشـــيطان كان 
يتكلم بشـــفاه مزورة. »أَلنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنُزَك 
)مـــت٦:21(.  َأْيًضـــا«  َقْلُبـــَك  َيُكـــوُن  ُهَنـــاَك 
ونســـتخدم في الكنيســـة الدف، وهو يعّبر عن 
الشـــفتين النقيتيـــن، ألنـــه يخـــرج نغًمـــا حلًوا - 
كـــن أنـــت أيًضـــا علـــى نفـــس المثـــال. وتذكر 
أن »اإلنســـان الصالـــح مـــن كنـــز قلبـــه يخرج 
الصـــالح، واإلنســـان الشـــرير مـــن كنـــز قلبـــه 

الشـــرير يخرج الشـــر« )مـــت12:3٥(.
ما الذي يمنع أن تكون شفتاك نقيتين؟ 
+ اللســـان المتلّون: الذي يبارك ويلعن، 

أو مـــن يتكلـــم في حق الناس...
+ اللســـان المتمّلـــق: الـــذي يكـــذب، أو 

يمـــدح بغـــرض، أو يتكلـــم بالكبريـــاء...
ــــــــــف: الذي تنعـــــــــدم  + اللســـــــــــان المزيَّ

المحبة. فيـــه 
أحياًنـــا الـــكالم يجـــرح أكثر من الســـيوف، 
ويعلمنـــا الـــرب أن كل كلمـــة ســـوف نعطـــى 

ِحيـــٍن  ُكلَّ  َكاَلُمُكـــْم  »ِلَيُكـــْن  األمثـــال.  ســـفر 
ِبِنْعَمـــٍة، ُمْصَلًحـــا ِبِمْلـــٍح، ِلَتْعَلُمـــوا َكْيـــَف َيِجُب 
َأْن ُتَجاِوُبـــوا ُكلَّ َواِحـــٍد« )كـــو٦:٤(. تعلم من 
اإلنجيل ال من كالم أهل العالم، اجعا أذنيك 
حّساســـتين، تلتقطان الكلمة التي تعيش بها. 

4- تتكلم عند االحتياج 
أكثـــر  لتنشـــغل  بالنـــاس،  انشـــغالك  قلِّـــل 
بربنا. منذ مائة عام لم يكن هناك تليفونات، 
واآلن مـــع تطـــور التكنولوجيـــا فالنـــاس تتكلـــم 
طـــوال الوقـــت. يعلمنا اآلباء أنه كلما تســـكت 
لســـانك فـــي الحديـــث مـــع النـــاس، يتكلم قلبك 
مـــع هللا. والحقيقـــة ان أحـــد فوائـــــــــد الصــــــــــــوم 
هـــو أن يغّيـــر حيـــاة اإلنســـان، والعــــــــــــادات 

الغيـــر مفيدة.
٥- شاهد في كالمك بأعمال البر

ـــْرُت  أعمالـــك التـــي فيها رحمة ومحبة »َبشَّ
ِبِبـــّر ِفـــي َجَماَعـــٍة َعِظيَمـــٍة. ُهـــَوَذا َشـــَفَتاَي َلـــْم 
َأْمَنْعُهَمـــا. َأْنـــَت َيا َربُّ َعِلْمَت. َلْم َأْكُتْم َعْدَلَك 
ِفي َوَســـِط َقْلِبي. َتَكلَّْمـــُت ِبَأَماَنِتَك َوَخاَلِصَك. 
اْلَجَماَعـــِة  َعـــِن  ـــَك  َوَحقَّ َرْحَمَتـــَك  ُأْخـــِف  َلـــْم 

اْلَعِظيَمـــِة« )مـــز٤0:10،9(.
باســـمك  »أخبـــر  الكتـــاب  يعلمنـــا  كمـــا 
إخوتـــي« )عـــب2: 12(، ففي حديثنا نتجنب 
ســـيرة اآلخريـــن، حديثنـــا يجـــب أن يكون عن 

مســـيحنا.
٦- شفاه كارزة )صاحب كالم رقيق(

اإلنجيـــل هو البشـــارة المفرحـــة، وصاحب 
الشـــفتين النقيتيـــن ينقـــل األخبـــار الســـارة لكل 
»أنـــا  الجميـــع:  يدعـــو  حالـــه  ولســـان  أحـــد، 
معـــي«.  افرحـــوا  تعالـــوا  باإلنجيـــل،  فرحـــت 
البيـــت الفرحـــان ســـببه كلمـــه هللا، واإلنســـان 
الفرحـــان علـــى الـــدوام هـــو الذي يســـتطيع أن 

ينقـــل البشـــارة.
٧- شفاه تصلي وتسبح 

 . »ُخـــُذوا َمَعُكـــْم َكاَلًمـــا َواْرِجُعوا ِإَلـــى الرَّبِّ
َم  ُقوُلـــوا َلـــُه: اْرَفـــْع ُكلَّ ِإْثـــٍم َواْقَبـــْل َحَســـًنا، َفُنَقدِّ
لحـــن  كل  )هـــو2:1٤(.  ِشـــَفاِهَنا«  ُعُجـــوَل 
تقولـــه بالـــروح والحق، فأنـــت تقدم ذبيحة قدام 

هللا.

شـــفتين  الحبيـــب  أيهـــا  امتلـــك  أخيـــًرا.. 
ُســـْؤَل  َفُيْعِطَيـــَك  ِبالـــرَّبِّ  »َوَتَلـــذَّْذ  نقيتيـــن.. 

)مـــز3٧:٤(. َقْلِبـــَك« 

عنها حســـاًبا ألنك »بكالمك تبّرر، وبكالمك 
ُتدان« )مـــت12:3٧(. 

مليئـــة  طالمـــا  النفـــس  تنعـــش  الكلمـــة 
بالمحبـــة، واإلنســـان كائـــن حـــي، أعطـــاه هللا 

النطـــق. موهبـــة 

كيف تصبح الشفتان نقيتين؟  
1- من قلب صالح طاهر 

المزمـــور  دائًمـــا.  الشـــاكر  القلـــب  وهـــو 
»فـــاض  الملـــك  زواج  يـــوم  ُيقـــال  كان   ٤٥
بإنشـــائي  أنـــا  متكلـــم  صالـــح،  بـــكالم  قلبـــي 
للملـــك، لســـاني قلـــم كاتـــب ماهر، أنـــت أبرع 
جمـــااًل مـــن بنـــي البشـــر«. ولكي نتعلـــم نقاوة 
الشـــفتين، فالكنيســـة علمتنـــا أن نبـــدأ صلواتنا 
كلهـــا بصـــالة الشـــكر.. لتكـــن حياتـــك كلهـــا 

شـــاكرة، شـــكر مـــن القلـــب.
2- إنسان يعيش اإليمان 

داود النبـــي يقـــول فـــي المزمـــور: »آمنـــت 
ليـــس  المســـيحي  وإيماننـــا  تكلمـــت«،  لذلـــك 
مجـــرد مصطلحـــات، بـــل هـــو إيمـــان ُيعاش.

هـــو  بداخلـــك  المســـيح  وحيـــاة  إليمـــان 
الـــذي يدفعـــك لتتكلـــم، فيكون كالمـــك موزوًنا 
َعْيُنـــُه،  اإِليَمـــاِن  ُروُح  َلَنـــا  »َفـــِإْذ  ومؤثـــًرا. 
َحَســـَب اْلَمْكتُـــوب: »آَمْنـــُت ِلذِلـــَك َتَكلَّْمـــُت«، 
َأْيًضـــا«  َنَتَكلَّـــُم  َوِلذِلـــَك  ُنْؤِمـــُن  َأْيًضـــا  َنْحـــُن 

)2كـــو٤:13(.
أنطونيـــوس: »أي  األنبـــا  القديـــس  يقـــول 
شـــاهد  لـــه  يكـــون  أن  يجـــب  تعملـــه،  عمـــل 
فـــي الكتـــاب«. فصاحـــب الشـــفتين النقيتيـــن 
ينطـــق بالحـــق، وكلماته مســـنودة مـــن الكتاب 
َلـــُه  َيْشـــَهُدوَن  اْلَجِميـــُع  »َوَكاَن  المقـــدس 
ُبـــوَن ِمـــْن َكِلَمـــاِت النِّْعَمـــِة اْلَخاِرَجِة ِمْن  َوَيَتَعجَّ

)لوقـــا٤:22(. َفِمـــِه« 
3- لها مذاقة الحكمة 

الكلمـــة الطيبـــة هي الكلمـــة التي لها طعم 
حلـــو، وتتعلمهـــا مـــن األســـفار المقدســـة مثـــل 

 »من يقبل إيل فال جيوع، ومن يؤمن يب فال يعطش أبدا« )يوحنا 6: 35(
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فـــي حياتنـــا علـــى األرض كثيًرا ما 
نقابـــل آالًمـــا فـــي الطريق، ربمـــا تكون 
في مواجهة مشـــكالت الحياة اليومية، 
للنصـــرة  احتياجنـــا  فـــي  تكـــون  وربمـــا 
علينـــا،  المتســـّلطة  الخطايـــا  علـــى 
ربمـــا فـــي مواجهـــة مشـــاعر اليـــأس أو 
الضيـــق، ربمـــا في قلقنا من المســـتقبل 
وهّمنـــا بـــه، ولكننـــا أمـــام هـــذه االشـــياء 
بـــروح  نتمســـك  أن  علينـــا  جميعهـــا 
الرجـــاء، محتفظيـــن بيقيـــن داخلـــي أن 
هللا لـــن يتركنـــا، بـــل البـــد أنـــه يعمـــل. 
فنثـــق دائًمـــا أن المســـتقبل أفضل، وأن 
الـــرب البـــد أن يتدخل ليغّيـــر الحياة.. 
ربمـــا ال يحـــّل مشـــاكلنا بالطريقـــة التي 
نرجوهـــا، لكنـــه البـــد أن يصنـــع الـــكل 

حســـًنا فـــي حينه.
إنســـاني  احتيـــاج  والرجـــاء 
-اإلنســـان  آدم  ســـقوط  فمنـــذ  قديـــم، 
األول- أعطـــى الـــرب اإلنســـان وعـــًدا 
بالخـــالص، وعلـــى هـــذا الرجـــاء عاش 
خـــالص  منتظريـــن  واألنبيـــاء  اآلبـــاء 
تكلـــم  كمـــا  القـــرون.  عبـــر  الـــرب 
معلمنـــا بولـــس الرســـول عـــن الفضائل 
المســـيحية الثـــالث: اإليمـــان والرجـــاء 
أهميـــة  الرجـــاء  وأعطـــى  والمحبـــة، 
كبيـــرة فقـــال: »ألننا بالرجـــاء خلصنا« 
)رو٨: 2٤(. وقـــد اختبـــرت الكنيســـة 
بطـــول تاريخهـــا كيـــف أن الـــرب دائًما 
كان رجاءهـــا فـــي كل شـــّدة، فخرجـــت 
قويـــة عفيـــة مـــن كل الضيقـــات التـــي 

اعترضتهـــا. 
وهذه بعض األمور التي تســـاعدنا 
أن نحتفـــظ برجائنـــا فـــي طريـــق حياتنا 

ورحلتنـــا نحو األبدية:
الـــرب أن  دائًمـــا وعـــد  تذكـــر   )1
»كل األشـــياء تعمل مًعـــا للخير للذين 
يحبـــون الـــرب« )رو٨: 2٨(، فمهمـــا 
كانـــت الظـــروف التـــي تمـــّر بهـــا اعلـــم 
أن الـــرب قـــادر أن يحولهـــا لخيـــرك، 
فقـــد عـــاش يوســـف مظلوًمـــا، لكن هذا 
الظلـــم كان هـــو الطريـــق الـــذي يقـــوده 
ليصيـــر منقـــًذا للشـــعب وقائـــًدا لألمـــة.

هللا  حكمـــة  فـــي  دائًمـــا  ثـــق   )2
ومحبتـــه، فـــاهلل الكلـــي الحكمـــة يعـــرف 
دائًمـــا مـــا يناســـبك، وألنـــه يحبـــك فهـــو 
حكمتـــه  بحســـب  األمـــور  كل  يرتـــب 
ومحبته لتكون ســـبًبا لخالص نفســـك. 

فـــال تفقـــد رجـــاءك رغـــم الضيقـــات.
3( اســـتمع لدعـــوة الـــرب »تعالـــوا 
والثقيلـــي  المتعبيـــن  جميـــع  يـــا  الـــي 
فعندمـــا   ،)2٨ )مـــت11:  األحمـــال« 
تعـــوزك الراحـــة التـــي ال تســـتطيع أن 

تجدهـــا فـــي العالـــم، الجـــأ بنفســـك إلـــى 
هللا، فهـــو الـــذي وعـــد، وهـــو قـــادر أن 
يريحـــك. قـــل لـــه: أنـــت الـــذي دعوتني 

أن آتـــي إليـــك فـــي ضيقـــي.
أمـــر  يهمـــه  هللا  أن  تذكـــر   )٤
خالصـــك، فإن كانت مســـّرته أن تنال 
الملكـــوت »فإن أباكم ُســـرَّ أن يعطيكم 
الملكـــوت« )لـــو12: 32(، فكـــم وكـــم 
يقـــدر وُيَســـر أن يخّفـــف آالم جســـدك 
وضيقات نفســـك. لذلك خاطب نفســـك 
»لمـــاذا أنـــِت حزينة يا نفســـي.. ترّجي 

الـــرب« )مـــز٤2: ٥(.
٥( تذكـــر ان هللا يهتـــم بالصغـــار 
والضعفاء والمنســـيين، وحتى بالخليقة 
بزنابـــق  يعتنـــي  فهـــو  العاقلـــة،  الغيـــر 
الحقل وفراخ الغربان ويحصي شـــعور 
رؤوســـنا... فكـــم بالحـــري يعتنـــي بـــك 

فـــي ضيقـــك وتعبك؟
٦( تذكـــر كلمـــات الـــرب لرجالـــه 
واعتبرهـــا  المقـــدس،  الكتـــاب  بطـــول 
رســـائل خاصة لك، فهو قال إلبراهيم: 
»أنـــا معـــك ألحفظك«، وليشـــوع: »أنا 
أكون معك« )تث31: 23(، وإلرميا: 

»ال تقـــل إنـــي ولـــد« )إر1: ٧(.
شـــعبة  مـــع  عمـــل هللا  تذكـــر   )٧
وكنيســـته عبـــر الدهـــور، وكيـــف نّجى 
هللا الكنيســـة مـــن ضيقـــات شـــديدة فـــي 
عصـــور االضطهـــاد وعصـــور البـــدع 
والهرطقـــات، ولكـــن الكنيســـة خرجـــت 
منهـــا قويـــة، فـــال يضعف الكنيســـة إاّل 

روح االنقســـام الداخلـــي.
٨( ذّكر نفســـك أن حياتك وعملك 
وخدمتـــك هـــي ملـــك للـــرب، وأنت فقط 
عامـــل معـــه، فـــاهلل هـــو الـــذي يعمـــل، 
وهـــو يقـــود ســـفينة حياتـــك.. فال تخف 
وال تيـــأس، كـــن مســـتعًدا دائًمـــا ولكـــن 

اتركـــه يعمل.
9( تذكـــر الذيـــن انتظـــروا خالص 
الـــرب فأدركـــوه.. تذكر كيف فرح داود 
بخالصـــه، وكيـــف نظـــر نحميـــا عودة 
الشـــعب من السبي، وســـمعان الشيخ، 
الـــرب...  بقيامـــة  التالميـــذ  وفرحـــة 
وكيـــف اختبـــروا جميًعـــا عمـــل الـــرب 

المســـتقبل. في 
نفســـك  داخـــل  دائمـــا  د  ردِّ  )10
المســـيح  فـــي  شـــيء  كل  »أســـتطيع 
الـــذي يقّوينـــي« )فـــي٤: 13(، واعلـــم 
أن  تســـتطيع  يســـوع  ربنـــا  بقـــوة  أنـــه 
تجتـــاز األوقـــات الصعبة، بـــل تتعامل 
معهـــا بـــروح الرجـــاء، وال تســـلم نفســـك 

اليـــأس.. لمشـــاعر 

ة  حياة اإلنســـان المؤمن ُمستمدَّ
مصـــدر  هـــو  هللا  ألن  هللا،  مـــن 
الحيـــاة بـــكل أنواعهـــا، ســـواء حياة 
الـــروح اإلنســـانية وكذلـــك الجســـد، 
وبقيـــة الكائنـــات الحّيـــة كلها خلقة 
اإلنســـان  يتميـــز  ولكـــن  يـــد هللا.. 
المؤمن بأن حياته شـــركة مع هللا، 
كمـــا رأينـــا منـــذ خلقـــة آدم وحـــواء 
فـــي الفردوس، وخلـــق لهما كل ما 
يحتاجـــان إليـــه مـــن نبـــات وحيوان 
وأزهـــار..  وورود  ومـــاء  وهـــواء 
كل  حيـــاة  فـــي  هللا  كان  وهكـــذا 

رجالـــه األبـــرار. 
نـــرى ذلـــك بوضـــوح فـــي حيـــاة 
إســـحق  ونســـله  إبراهيـــم  أبينـــا 
ويعقـــوب.. وكان عمـــل هللا عجيًبا 
فـــي حياتهـــم: فكانت والدة إســـحق 
بعـــد ميتوتـــة مســـتودع ســـارة أمـــه، 
ســـنة.   90 عمـــر  فـــي  كانـــت  إذ 
وكذلـــك كان يوحنـــا المعمـــدان من 
أليصابات وعمرها ٨0 سنة. وكان 
مـــع موســـى النبـــي إذ ظهر له في 
العليقـــة، وهـــي ال تحتـــرق بالنـــار 
حتـــى  فيهـــا،  مشـــتعلة  أنهـــا  رغـــم 
قـــال موســـى »أميـــل ألنظـــر هـــذا 
)خـــر3:3(.  العجيـــب«  المنظـــر 
شـــّق  الشـــعب  مـــع  عبـــوره  وفـــي 
البحـــر األحمر بعصاه، إذ قال له 
هللا: ُمـــدَّ عصـــاك، فمدها فخرجت 
ريح شـــّقت البحـــر نصفين ليعبروا 
مـــن وجـــه فرعون الذي أُغِلق عليه 
إلـــى نصفـــه،  البحـــر حيـــن عبـــر 
ومركباتـــه.  وجنـــوده  هـــو  فغـــرق 
حيـــاة  فـــي  جـــًدا  واضًحـــا  وكان 
وجهـــة  جعـــل  إذ  النبـــي  موســـى 
منيـــًرا، ال يقـــدر أحد أن ينظر إليه 
من شّدة اإلضاءة. وكان مع إيليا 
النبـــي وســـمع لصالتـــه حين طلب 
تمطـــر  فلـــم  الســـماء،  ُتمطـــر  أاّل 
ثالث ســـنين وســـتة أشـــهر. وكان 
مـــع أليشـــع تلميذة وعمـــل هللا معه 
بـــرداء معلمـــه إيليـــا النبـــي إذ فتـــح 
المـــرأة  بـــارك  وحيـــن  بـــه،  البحـــر 
أعطاهـــا ابًنـــا وأقامـــه حيـــن مـــات. 
مـــع  كان  بـــل  فقـــط،  هـــذا  وليـــس 
كل َمـــْن اختارهـــم وأقامهـــم ليعّلموا 
النـــاس طريـــق هللا، ونصرهـــم فـــي 

النبـــي  داود  مثـــل  المواقـــف  كل 
علـــى جليـــات الجبـــار، وكان فـــي 
هـــذا الموقـــف رمـــًزا للمســـيح الذي 

انتصـــر علـــى الشـــيطان. 
كان  الجديـــد  العهـــد  وفـــي 
وصنعـــوا  القديســـين  الرســـل  مـــع 
معجـــزات كثيـــرة، ومـــع رجـــال هللا 
مثـــل ســـمعان الخـــراز الـــذي نقـــل 
جبـــل المقطـــم إكراًمـــا لـــه ألنـــه نّفذ 
البابـــا  بركـــة  ومعـــه  هللا،  وصيـــة 
أبـــرآم بن زرعة.. والعجيب أن هللا 
تمجد برســـله مثل بطرس الرســـول 
الـــذي ظّله شـــفى مرضى كثيرين، 
ومـــع بولـــس الرســـول إذ بالخـــرق 
شـــياطين  وأخـــرج  مرضـــى  شـــفى 

كثيـــرة مـــن بشـــر. 
هللا  مـــع  الحيـــاة  شـــركة  ومـــع 
يتـــم تغييـــر كثيريـــن ممـــن يخدمهم 
مثـــل  قديســـين،  ليصيـــروا  هـــؤالء 
ســـحرهم  عـــن  تحّولـــوا  ســـحرة 
فيهـــم  يعمـــل  مؤمنيـــن  وصـــاروا 
الـــروح القـــدس.. وبشـــركة الحيـــاة 
مـــع هللا تمـــت أعمـــال عجيبـــة فـــي 
التـــي  واآليـــات  الروحيـــة  الكلمـــة 
تحـــدث تأكيـــًدا لكلمة هللا والشـــركة 
مـــع فكـــر هللا، وكثيـــرون ُنِخَســـْت 
قلوبهـــم وتابـــوا، وامتـــألت األرض 
تلمـــذة  فـــي  إلهـــي عجيـــب  بعمـــل 
الكـــرازة  شـــعلة  حملـــوا  كثيريـــن 
فـــوردت  مـــكان،  لـــكل  باإليمـــان 
»وأّمـــا  العجيبـــة:  العبـــارة  تلـــك 
اليهوديـــة  جميـــع  فـــي  الكنائـــس 
لهـــا  فـــكان  والســـامرة  والجليـــل 
ســـالم، وكانـــت ُتبنـــى وتســـير فـــي 
خـــوف هللا، وبتعزيـــة الروح القدس 
كانـــت تتكاثـــر« )أع9: 31(. حًقا 
يتمتعـــوا  أن  للجميـــع  دعـــوة  إنهـــا 
بشـــركة الحياة مع هللا في كنيســـته 
المقدســـة، مســـتمتعين بعمل الروح 
المقدســـة،  األســـرار  فـــي  القـــدس 
م لنا  واإلرشـــاد الروحـــي الـــذي ُيقـــدِّ
الطريـــق المســـتقيم للوصـــول إلـــى 
فنعيـــش  القـــدس..  الـــروح  ثمـــر 
مثمـــرة  بحيـــاة  ونتمتـــع  الفضيلـــة 
ثمـــًرا مقدًســـا يفرح به هللا وكنيســـته 

أيًضـــا. والســـماء 

anbabenyamin@hotmail.com



* ُيعتَبر مثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث أحـــد رواد العمـــل المســـكوني علـــى كافـــة 

المستويات المســـكونية واإلقليمية.
الدينيـــة  للمعاهـــد  أســـقًفا  ســـيامته  فمنـــذ   *
والتربية الكنســـية عام 19٦2، وقبل جلوســـه بابا 
لإلسكندرية، لعب دوًرا مسكونًيا فّعااًل سواء حين 
اختارته الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية لتمثيلها، أو بســـعيه للتقارب بين الكنائس.
* ففـــي عـــام 19٦3 مثّـــل الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي حضور العيد 

األلفـــي لتأســـيس أديـــرة جبل آثـــوس باليونان.
* وبتأســـيس رابطـــة المعاهـــد الالهوتيـــة فـــي الشـــرق األدنـــى ATINA عـــام 
19٦٧، كان هـــو أول رئيـــس لهـــا باعتبـــاره أســـقف التعليـــم، وهـــي التـــي صـــارت 
بعـــد ذلـــك رابطـــة المعاهـــد الالهوتيـــة فـــي الشـــرق األوســـط ATIME بدًءا مــــــــــــن 

عـــام 19٨0.
* كمـــا أنـــه مثّـــل الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي ســـبتمبر 19٧1 فـــي 
الحـــوار الالهوتـــي بيـــن الكنائـــس األرثوذكســـية الشـــرقية والكنيســـة الكاثوليكيـــة 
والذي نظمتة مؤسســـة Pro-ORIENTA، وكان لقداســـته فضل وضع صيغة 

اتفـــاق وافـــق عليـــه الجميع:
“نؤمـــن كلنـــا أن ربنـــا وإلهنـــا ومخلصنـــا يســـوع المســـيح الكلمـــة “اللوغـــس” 
المتجســـد هـــو كامـــل فـــي الهوتـــه وكامـــل في ناســـوته. وأنـــه جعل ناســـوته واحًدا 
 ،)Confusion( مـــع الهوتـــه بغيـــر اختـــالط وال امتـــزاج وال تغييـــر وال تشـــويش
وأن الهوتـــه لـــم ينفصـــل عن ناســـوته حتى إلى لحظـــة أو طرفه عين. وفي نفس 

الوقـــت نحـــرم كالًّ مـــن تعاليـــم نســـطور وأوطاخي”.
* قام برحلته المســـكونية األولى عام 19٧2 التي زار فيها رؤســـاء الكنائس 
الذيـــن شـــاركوا فـــي حفـــل تنصيـــب قداســـته، وهـــو أول بابـــا يقوم برحلة مســـكونية 
كهـــذه زار فيهـــا روســـيا ورومانيا وأرمينيا والقســـطنطينية )تركيا( وســـوريا ولبنان، 
والتقـــى فيهـــا بالكثيريـــن مـــن اآلبـــاء البطاركـــة ورؤســـاء الكنائـــس فـــي العالـــم مـــن 

)3–30 أكتوبـــر 19٧2(.
* في عام 19٧3 قام بزيارة الفاتيكان )٤–10 مايو 19٧3(، والتقى بقداسة 
البابـــا بولـــس الســـادس، ووّقعـــا اتفاقيـــة لبـــدء الحـــوار الالهوتـــي بيـــن الكنيســـتين، 
وهـــي أول زيـــارة لبابـــا اإلســـكندرية لرومـــا منذ االنشـــقاق الذي حـــدث عام ٤٥1م 
فـــي مجمـــع خلقيدونيـــة. وقـــد أحضـــر رفـــات القديـــس أثناســـيوس الرســـولي مـــن 

رومـــا، واســـتقبله ممثلـــو الكنائس المســـيحية فـــي احتفال كبيـــر بالكاتدرائية.
* ثـــم قـــام فـــي عـــام 19٧٧ ما بيـــن )٤/1٤–٥/23( برحلته الرعوية األولى 
للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، والتـــي التقـــى فيهـــا بكثير من رؤســـاء الكنائس من 

العائـــالت الكنســـية األربع. وأســـس خاللهـــا الكثير من الكنائـــس بأمريكا وكندا.

* شـــارك فـــي االحتفاليـــة 
بمناسبـــــــــــة  بروســـيا  العالميـــة 
مـــرور ألـــف عـــام علـــى دخول 
عـــام  روســـيا  إلـــى  المســـيحية 

.19٨٨
 19٨9 عـــام  فـــي   *
 )19٨9/12/11–٨/21(
ألمريـــكا  رعويـــة  برحلـــة  قـــام 
أول  وهـــي  وأســـتراليا،  وكنـــدا 
إلـــى  اإلســـكندرية  لبابـــا  زيـــارة 

ليا. أســـترا
 ،1991 عـــام  وفـــي   *
خـــالل أعمـــال الجمعية العامة 
الكنائـــس  لمجلـــس  الســـابعة 
العالمـــي بأســـتراليا، وبحضور 
٨٤2 شـــخصية يمّثلـــون 31٧ 
كنيســـة في شتى أنحاء العالم، 
ُاختيـــر كأحـــد رؤســـاء مجلـــس 

الكنائـــس العالمـــي لمـــدة ســـبع ســـنوات.
بالشـــرق  الكنائـــس  للتقـــارب ووحـــدة  الســـعي  المســـكوني ألهميـــة  * بحّســـه 
األوســـط، تأســـس مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط عـــام 19٧٤، وشـــارك فـــي 
تأسيســـه العائـــالت الثـــالث: األرثوذكســـية الشـــرقية، واألرثوذكســـية، واإلنجيليـــة. 
ثـــم فـــي عـــام 1990 انضمـــت العائلة الكاثوليكية، ليصبح أول مجلس مســـكوني 

يضـــم العائـــالت األربـــع.
* وفي نوفمبر 199٤ بقبرص، ُاختير رئيًسا لمجلس كنائس الشرق األوسط، 
وتكـــّرر انتخابـــه باإلجمـــاع لمرتيـــن فـــي عـــام 1999 بلبنـــان، وفـــي عـــام 2003 
بليماسول-قبرص، واستمر رئيًسا للمجلس حتى عام 200٧م. وُاختير في بافوس 

بقبرص خالل الجمعية العامة التاســـعة )200٧م( رئيًســـا فخرًيا للمجلس.
* فـــي عهـــد قداســـته كان للكنيســـة القبطيـــة دور بـــارز فـــي مجلـــس كنائـــس 
أفريقيا AACC، وصارت عضًوا بمجلس كنائس أمريكا NCCUSA، والكثير 

مـــن المجالـــس المســـكونية اإلقليميـــة والمحلية في شـــتى أنحـــاء العالم.
* ولعالقاتـــه المميـــزة مـــع بطاركة العالم، أمكن تأســـيس كنائس قبطية ســـواء 

فـــي اليونان أو قبرص.
* اُعتُـــِرف بالطائفـــة القبطيـــة كالطائفـــة الثامنـــة عشـــرة بلبنـــان عـــام 199٦، 

لعالقاتـــه المميـــزة مـــع القيـــادات اللبنانية.

بمناسبة اذلكرى السنوية اثلامنة نلياحته

مع الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر

مع مثلث الرحمات مارإغناطيوس زكا األول بطريرك السريان مع البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان األسبق
وقداسة الكاثوليكوس آرام األول لألرمن األرثوذكس



* قـــام بزيـــارة إلثيوبيا فـــي ضيافة اإلمبراطور 
 30–2٥(  19٧3 عـــام  هيالسيالســـي  الراحـــل 
ســـبتمبر 19٧3(، كمـــا قـــام بزيـــارة ثانيـــة إلثيوبيا 
عـــام 200٨م، التقـــى خاللهـــا بقداســـة البطريـــرك 
أبونـــا باولـــس بطريـــرك إثيوبيـــا، وســـائر القيـــادات 
الرســـمية. كمـــا زاره فـــي مصـــر بطريـــرك إثيوبيـــا 

المتنيـــح قداســـة ابونـــا باولـــس عـــدة مرات.
البطاركـــة  اآلبـــاء  معظـــم  زاره  لمكانتـــه   *
البطريـــرك  ســـواء:  بالعالـــم،  األرثوذكـــس 
المســـكوني، بطريـــرك روســـيا، بطريـــرك أنطاكيـــة 
وســـائر المشـــرق، رئيـــس أســـاقفه قبـــرص، رئيـــس 
أســـاقفة اليونـــان، رئيس أســـاقفة ألبانيـــا، وبطريرك 

األرثوذكـــس. للـــروم  اإلســـكندرية 
* قـــام بزيارتـــه البطريـــرك المســـكوني فـــي عـــام 19٨٧، وقـــد زار قداســـته 
قداســـة البطريـــرك برثلمـــاوس األول البطريـــرك المســـكوني فـــي ســـبتمبر2001 

.)2001/9/1٦–13(
* قام بزيارته قداســـة البطريرك الراحل ألكســـي الثاني بطريرك روســـيا، وقام 
بزيارتـــه باإلســـكندرية قداســـة البطريـــرك كيـــرل )كيرلـــس( بطريرك روســـيا الحالي 

فـــي أبريل 2010م.
* كمـــا قـــام بزيارتـــه فـــي عام 2000 قداســـة البابا يوحنا بولـــس الثاني، وهي 
أول زيارة لبابا روما لكنيســـة اإلســـكندرية منذ عام ٤٥1م )تاريخ االنشـــقاق بعد 

مجمع خلقيدونية(.
* كمـــا زاره ســـائر اآلبـــاء البطاركة الكاثوليك بالشـــرق األوســـط ببطريركياتها 
الســـبع: الموارنة، األقباط الكاثوليك، الروم الكاثوليك الملكيين، الالتين بالقدس، 
األرمـــن الكاثوليـــك، كمـــا التقـــى في مجلس كنائس الشـــرق األوســـط مـــع بطريرك 

الكلدان، وبطريرك الســـريان الكاثوليك.
* بتشـــجيع من قداســـته ُعِقد لقاء لرؤســـاء الكنائس بالشـــرق األوسط بقبرص 

– نيقوســـيا عام 199٨.
* لمكانتـــه وعالقاتـــه المميـــزة قـــام بزيـــارة قداســـته ســـائر اآلبـــاء البطاركـــة 
رؤســـاء كنائـــس العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية: قداســـة المتنيـــح البطريـــرك زكا 
األول عيـــواص بطريـــرك الســـريان األرثوذكـــس، وقداســـة الكاثوليكوس آرام االول 
كاثوليكـــوس األرمـــن األرثوذكـــس بأنطليـــاس، وقداســـة المتنيـــح البطريـــرك أبونـــا 
باولـــس بطريـــرك إثيوبيـــا، وقداســـة الكاثوليكـــوس كاراكيـــن الثانـــي كاثوليكـــوس 

األرمـــن األرثوذكـــس بأتشـــميازين.
* قام بســـيامة خمســـة من اآلباء األســـاقفة لتأســـيس مجمع مقدس للكنيســـة 
اإلرتريـــة، ثـــم قـــام بســـيامة أول بطريـــرك إلريتريـــا هو أبونا فيلبـــس األول، ثم بعد 

ذلـــك أبونـــا أنطونيوس األول.
* كخطـــوة نحـــو الســـعي للوحـــدة وّقـــع فـــي أبريـــل 2001 االتفـــاق الرعـــوي 
مـــع كنيســـة الـــروم األرثوذكـــس باإلســـكندرية، ووّقعـــه مع قداســـته غبطـــة المتنيح 

البطريـــرك بتـــروس الســـابع.

* شـــّجع علـــى أن يعـــود الحـــوار مع الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة مـــرة ثانيـــة منـــذ 2003، وهـــو ُيعَقـــد 
حالًيا ســـنوًيا للتشـــاور في بعض األمور الكنســـية 

التـــي تحتـــاج إلـــى حـــوار الهوتي.
* شـــّجع علـــى أن يتـــم حـــوار مـــع الكنيســـة 
األنجليكانيـــة )األســـقفية(، وهـــو حـــوار الكنائـــس 
وقـــد  الكنيســـة،  هـــذه  مـــع  الشـــرقية  األرثوذكســـية 
زاره عـــدة مـــرات غبطـــة رئيـــس أســـاقفة كانتربـــري 

الســـابق.
* فـــي عهـــد قداســـته تـــم الحـــوار مـــع االتحـــاد 
 World )WARC( العالـــم للكنائـــس المصلحـــة

Allience Of Reformed Churches.
البيزنطيـــة  الكنائـــس األرثوذكســـية  مـــع  الحـــوار  تـــم  قداســـته  فـــي عهـــدة   *
)الـــروم األرثوذكـــس(، وُيعتبـــر قداســـته مـــن أكبـــر الداعميـــن لوحـــدة الكنيســـتين 
األرثوذكســـيتين، وقـــد بـــدأ الحـــوار الرســـمي عـــام 19٨٥ برعايـــة المتنيـــح قداســـة 
البطريـــرك المســـكوني ديمتريـــوس، واســـتمر بعـــد تنصيـــب البطريـــرك برثلمـــاوس 
االتفـــاق  فـــي كورنثـــوس وضـــع  تـــم  ســـنة19٨٧  وفـــي  المســـكوني.  البطريـــرك 
الالهوتـــي الرســـمي األول، ثـــم اجتمعـــت اللجنـــة فـــي 19٨9 بديـــر االنبا بيشـــوي 
برعايـــة قداســـته. وأمكـــن بنـــاء علـــى تقريـــر اللجنـــة الفرعيـــة أن ُيصـــاغ اتفـــاق 
الهوتـــي حـــول طبيعـــة الســـيد المســـيح على أســـاس تعليـــم القديـــس كيرلس األول 
بابـــا اإلســـكندرية. وفـــي عـــام 1990 فـــي ضاحية شـــامبيزيه بسويســـرا، تم توقيع 
اتفـــاق ُبِنـــي علـــى اتفـــاق ديـــر األنبا بيشـــوي 19٨9، ُاُتِفق فيه علـــى رفع الحروم 

بيـــن العائلتيـــن األرثوذكســـيين.
* نظـــًرا للعالقـــات الحّبيـــة التـــي تجمـــع قداســـته ورؤســـاء الكنائـــس بالعائلـــة 
األرثوذكســـية الشـــرقية بالشـــرق األوســـط، بـــدًءا مـــن عـــام 199٦ ُاُتِفـــق أن يكون 
هنـــاك لقـــاء ســـنوي يجمـــع رؤســـاء الكنائـــس الثـــالث، وُيعَقـــد كل عـــام فـــي إحدى 
البلـــدان )مصـــر، ســـوريا، لبنـــان(. وقـــد صدر عـــن االجتماع كتـــاب يحوي تاريخ 
الكنائـــس الثـــالث. وتشـــكلت لجنـــة للمعاهـــد الالهوتيـــة تهتـــم بتبـــادل المناهـــج 
واألســـاتذة بين هذه الكنائس، وُاُتِفق على أن يتم تأســـيس قســـم بكل كلية يتم فيه 

تدريـــس لغـــات هـــذه الكنائـــس، وكذلـــك لجنـــة للشـــبيبة ولجنـــة للمطبوعات.
* في اهتمام قداســـته بالعالقات المســـكونية بين ســـائر الكنائس انتهج منهًجا 
هو زيارة رؤســـاء الكنائس من أصحاب القداســـة والغبطة اآلباء البطاركة بمصر 
خـــالل االحتفـــال بعيـــد الميـــالد وفًقا للتقويم الغربي يوم 2٥ ديســـمبر من كل عام.

* كل هـــذه األعمـــال المجيـــدة لمثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا األنبـــا شـــنوده 
الثالـــث، تجعلـــه فـــي مكانـــة بـــارزة كأحـــد رواد العمـــل المســـكوني فـــي عصرنـــا 
الحديـــث، الذيـــن يســـعون للوحـــدة المســـيحية تحقيًقـــا لـــكالم الســـيد المســـيح تبارك 

اســـمه »ليكـــون الجميـــع واحـــًدا« )يـــو1٧: 21(.
ونحن نحتفل بذكرى انتقال قداسته للسماء، 

نتذكر أعماله على المستوى المسكوني
ونسأله أن ُيصلي من أجلنا..

مع البابا بولس السادس، بابا الفاتيكان األسبق

مع مثلث الرحمات أبونا فيلبس بطريرك إريتيامع مثلث الرحمات أبونا باولوص بطريرك إثيوبيا السابق

الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم - الخادم بالكنيسة المعلقة
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 جيد أال ختطئ وإن أخطأت فجيد أال تؤخر اتلوبة وأن تبت فجيد أال تعاود اخلطية. )القديس باسليوس(

القمص أندراوس القمص يوحنا 
شيخ كهنة إيبارشية منفلوط

أنــدراوس  يــوم األربعــاء ٤ مــارس 2020م، القمــص  الــرب  فــي  رقــد 
القمــص يوحنــا، شــيخ كهنــة إيبارشــية منفلــوط، وكاهــن كنيســة الســيدة العــذراء 
بقريــة الحواتكــة، عــن عمــر ناهــز الـــ٨٥ ســنة، بعــد خدمــة كهنوتيــة امتــدت 
ــا يــوم ٧  لمــا يقــارب الـــ٦0 ســنة، حيــث ُوِلــد عــام 193٥، وتمــت ســيامته قسًّ
أغســطس عــام 19٦0 بيــد المتنيــح العاّلمــة األنبــا لــوكاس أســقف منفلــوط 
األســبق، ونــال رتبــة القمصيــة فــي 11 ديســمبر 19٧٨. ُأقيمــت صلــوات 
تجنيــزه بحضــور نيافــة األنبــا ثاؤفيلــس أســقف منفلــوط، وســط حضــور كبيــر 
مــن كهنــة اإليبارشــية وشــعبها. خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا ثاؤفيلــس، 

ــة اإليبارشــية، وألســرته وكل محبيــه. ــاء كهن ولمجمــع اآلب

نياحة القمص يوحنا بديع سليمان 
كاهن كنيسة العذراء بالفيوم - إيبارشية الفيوم

رحــل عــن عالمنــا الفانــي يــوم االثنيــن 2 مــارس 2020م، بعــد خدمــة 
كهنوتيــة اســتمرت 21 عاًمــا، القمــص يوحنــا بديــع ســليمان، كاهــن كنيســة 
الســيدة العــذراء بالفيــوم. وُأقيمــت صلــوات تجنيــزه فــي نفــس اليــوم بحضــور 
صاحبــي النيافــة: األنبــا أبــرآم مطــران الفيــوم، واألنبــا صليــب أســقف ميــت 
غمــر ودقــادوس، ومجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، ووفــود مــن اآلبــاء الرهبــان 
بجبــل  أور  األنبــا  والقديــس  غبريــال  المالئكــة  رئيــس  أديــرة  عــن  ممثليــن 
النقلــون بالفيــوم، والعــذراء مريــم بقريــة الحمــام، وكذلــك عــن منطقــة وادي 
الريــان بالفيــوم، وعــدد مــن اإليبارشــيات المجــاورة. وقــد أجــرى قداســة البابــا 
تواضــروس الثانــي اتصــااًل تليفونًيــا بنيافــة األنبــا أبــرآم قــدم خاللــه التعزيــة فــي 
األب المتنيــح. ُوِلــد األب الراحــل يــوم 20 ديســمبر 19٦٦، وســيم كاهًنــا يــوم 
19 فبرايــر 1999، ونــال القمصيــة 29 ســبتمبر 201٥. خالــص تعازينــا 
لنيافــة األنبــا أبــرآم، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وألســرته وكل محبيــه.

His grace Anba Boulos
Bishop of Eastern Canada Diocese

all the clergy, priests, servants
and congregation of the Diocese
offer their deepest condolences to

His Holiness Pope Tawadros II
and the Holy Synod for the departure of 
His Grace Bishop Sarapamon

to heaven. 
May God repose his saintly soul

in the heavenly Jerusalem.

عَي، َحِفظُت اإليماَن،  »قد جاَهدُت الِجهاَد الَحَسَن، أكَملُت السَّ
« )2تي4:٧-8( وأخيًرا قد ُوِضَع لي إكليُل الِبرِّ

كاتدرائية مارمرقس القبطية األرثوذكسية بدولة الكويت
صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا أنطونيوس
مطران الكرسي األورشليمي والكويت والشرق األدنى

واآلباء الكهنة
القمص بيجول األنبا بيشوي
القمص أبادير األنبا بيشـــوي

وجميع اآلباء الكهنة ومجلس الكاتدرائية 
والشمامسة والخدام والخادمات وكل شعب الكنسية

بإيمان ثابت وقلوب خاضعة إلرادة هللا 
يزفون على رجاء القيامة إلى محفل المالئكة األبرار والقديسين 

روح أبينا صاحب النيافة مثلث الرحمات الحبر الجليل
األنبا رصابامون

أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي العامر
ضارعين إلى إله السماء أن ينيح نفسه الباره الطاهرة في فردوس 

النعيم ويتقدمون بخالص التعازي 
لحضرة صاحب القداسة

ابلابا املعظم األنبا توارضوس اثلاين 
ولجميع أحبار المجمع المقدس األجالء 

واآلباء رهبان دير األنبا بيشوي 
وألسرته وأبنائه الروحيين ومحبيه وعارفي فضله 
سائلين هللا أن يمأل قلوبهم بالسالم وتعزيات السماء
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كانـــت الحــــــــــــــروف القبطية 
اهتمـــام  واليونانيـــــــــة موضـــــــــــــع 
كبيـــــــــر مـــن ِقَبـــل المسيحييـــــــــن 
شـــرًقا وغرًبـــا، حيث اســـتخدموا 
الحـــروف اليونانية فـــي التعبير 
التـــي  المعتقـــدات  أهـــم  عـــن 
إيمانهـــم  فـــي  بهـــا  يعتقـــدون 
ومـــن  القويـــم،  األرثوذكســـي 
الكتـــاب  وفكـــر  آيـــات  خـــالل 
وتفســـيرات  وتعاليـــم  المقـــدس 
اآلبـــاء. فقـــد شـــغلهم مصطلـــح 
المجانيـــة  الموهبـــة  أو  النعمـــة 
مضمـــون  مـــن  ومايحملـــه 
إيمانـــي وهـــو محبـــة هللا غيـــر 
المتناهيـــة لإلنســـان، حيـــث أنه 
بالنعمـــة نال المؤمنـــون مواهب 
»تالنتـــو«  كلمـــة  إن  روحيـــة؛ 
تعنـــي   Ταλέ�ντο اليونانيـــة 
أو  أو عطيـــة مجانيـــة  موهبـــة 
المســـيحيون  يجـــد  ولـــم  نعمـــة، 
أفضـــل مـــن هـــذه الكلمـــة التـــي 
الـــذي  الـ»تـــاف«  بحـــرف  تبـــدأ 
علـــى شـــكل صليـــب، خاصـــًة 
الحقبـــة  أيـــام  الصليـــب  وأن 
الرومانيـــة كان على شـــكل هذا 
أن  البعـــض  ويعتقـــد  الحـــرف، 
صليـــب المســـيح كان هكـــذا.. 
أن  المســـيحيون  أراد  وهنـــا 
يســـتخدموا هـــذا الحرف كشـــكل 
صليـــب ُمعتَمـــد بينهم، وأســـموه 
الموهبـــة  أو  النعمـــة  صليـــب 
نســـبة  المجانيـــة،  العطيـــة  أو 
إلـــى الخـــالص المجاني، إيماًنا 
منهـــم أن نعمـــة الخـــالص قـــد 
ربنـــا  خـــالص  بقبـــول  اقتنوهـــا 
المســـيح علـــى الصليـــب، حيث 
يخبرنـــا الوحـــي اإللهـــي في هذا 
المضمـــون مـــن خـــالل معلمنـــا 
بولـــس الرســـول قائـــاًل: »َوَنْحُن 
َأْحَياَنـــا  ِباْلَخَطاَيـــا  َأْمـــَواٌت 
َأْنتُـــْم  ِبالنِّْعَمـــِة  اْلَمِســـيِح،  َمـــَع 
)أفســـس2:٥(.  ُمَخلَُّصـــوَن« 
المســـيحيين  اســـتخدام  ومـــع 

حـــرف التـــاف كشـــكل مســـتقل 
للصليـــب، لكـــن جمعـــوا أربعـــة 
منـــه ينطلقون مـــن نقطة تماس 
واحـــدة، ليكونـــوا أجنحة صليب 
ليؤكـــدوا  وذلـــك  واحـــد،  مربـــع 
والمضمـــون  االســـم  نفـــس  بـــه 
باإلضافـــة  النعمـــة(،  )صليـــب 
أن المربـــع يشـــير إلـــى خالص 
المســـيح الذي وصل إلى أربعة 
جهـــات األرض. وأحيانـــا كانـــوا 
يســـتخدمون هذا الحرف بشـــكل 
تجميـــع أربعـــة منـــه متنباعديـــن 
عـــن نقطـــة المركـــز وكأننا نري 
دائـــرة، والتـــى ترمـــز إلى هللا أو 

األبديـــة. 
طـــّوره  الـــذي  الشـــكل  أّمـــا 
األقبـــاط ليعملـــوا بحـــرف التاف 
صليـــب  أى  العنـــخ  صليـــب 
الحيـــاة )القبطـــي(، فقد وضعوا 
حـــرف  فـــوق   Oاألو حـــرف 
الصليـــب  ليصبـــح   Tالتـــاف
عنـــخ  الحيـــاة  بصليـــب  شـــبيه 
حققنـــا  لـــو  لكـــن  المصـــري، 
النظـــر نجـــد أن عنـــخ المصري 
عبـــارة عـــن شـــكل لنهـــر النيـــل 
ينتهـــي بالدلتـــا، لذا فـــإن العروة 
التي تعلوه على شكل بيضاوي 
وليســـت دائـــرة كما فـــي صليب 
ويخطـــئ  )القبطـــي(،  الحيـــاة 
مـــن ال يلتـــزم بذلـــك. فصليـــب 
الحيـــاة )القبطـــي( أونـــخ عبـــارة 
يعلـــوه   T التـــاف  حـــرف  عـــن 
كلمـــة  بدايـــة   O األو  حـــرف 
أي  باليونانيـــة   OWV أوون 
الكائـــن، وهو أحد ألقاب الســـيد 
المســـيح كما فى اآلية »أنا هو 
األلف واليـــاء، البداية والنهاية. 
يقـــول الـــرب الكائن والذي كان 
والـــذي يأتـــي، القـــادر على كل 

)رؤ1:٨(. شـــيء« 

ال نقصـــد فـــي هذا الموضوع 
التحـــدث عـــن اإليمـــان كعقيـــدة، 
نـــود  أننـــا  أي  كســـلوك.  وإنمـــا 
أن نتحـــدث فـــي هـــذا الموضـــوع 
عـــن: مـــاذا يفعلـــه اإليمـــان فـــي 
حياتنـــا؟ ومـــا نحصـــل عليـــه من 

فضائـــل نتيجـــة هـــذا اإليمـــان.
أنواع اإليمان:

أو  ســـطحي  إيمـــان   -1
نظري: وهـــذا اإليمان هو إيمان 
عقلـــي، أي أنـــه مجموعـــة مـــن 
أن  دون  العقـــل  تمـــأل  العقائـــد 
ُتترَجم إلى ســـلوكيات أو أعمال، 
وهـــذا قال عنه الكتاب المقدس: 
»مـــا المنفعـــة يا إخوتـــي إن قال 
أحـــد إن لـــه إيماًنا ولكن ليس له 
أعمـــال، هـــل يقـــدر اإليمـــان أن 
يخّلصـــه؟ هكـــذا اإليمـــان أيًضـــا 
ميـــت  أعمـــال  لـــه  يكـــن  لـــم  إن 
أنـــت تؤمـــن أن هللا  فـــي ذاتـــه. 
واحد، حســـًنا تفعل، والشـــياطين 
يؤمنون ويقشـــّعرون... ألنه كما 
ميـــت،  روح  بـــدون  الجســـد  أن 
بـــدون  أيًضـــا  اإليمـــان  هكـــذا 
أعمال ميت« )يع2:1٤-2٦(.
2ـ  إيمـــان عملي حي: وهو 
اإليمـــان الحقيقـــي الـــذي يظهـــر 
واضًحـــا فـــي حياتنا العملية وفي 
بـــاهلل  وفـــي عالقتنـــا  ممارســـاتنا 
والنـــاس »ال الختـــان ينفـــع شـــيًئا 
وال الغرلـــة، بـــل اإليمـــان العامل 
وهـــو  )غـــل٦:٥(.  بالمحبـــة« 

يظهـــر في:

+ عـــدم الخوف: وفيه نقول 
مـــع داود النبي: »إن ســـرت في 
وادي ظل الموت ال أخاف شـــًرا 

ألنـــك أنت معي« )مز23(.

إن  الداخلـــي:  الســـالم   +
اإلنســـان الـــذي يحيـــا فـــي هـــذا 
ال  إنســـان  العملـــي،  اإليمـــان 
حتـــى  الداخلـــي  ســـالمه  يفقـــد 
فـــي وقـــت الضيـــق، فهـــو يثـــق 
الوقـــت  فـــي  هللا  تدخـــل  فـــي 
المناســـب وبالطريقـــة المناســـبة، 
ومثـــال لذلـــك موســـى النبي عند 
عبـــور البحـــر األحمـــر، قال في 
إيمـــان »قفـــوا وانظـــروا خـــالص 
الـــرب، الـــرب يقاتل عنكـــم وأنتم 
)خـــر1٤:1٤(،  تصمتـــون« 
ومثـــل أليشـــع النبـــي قـــال: »ال 
تخـــف ألن الذيـــن معنا أكثر من 

معهـــم«. الذيـــن 

كذلـــك إيمانـــه بـــأن هللا رحيـــم 
يجعلـــه ال يفقـــد ســـالمه ورجـــاءه 
إذا ســـقط في الخطية، فهو يثق 
فـــي أن هللا يقبـــل توبـــة الخاطـــئ 
إذا رجـــع »ومـــن يقبـــل إلـــّي ال 
)يـــو3٧:٦(.  خارًجـــا«  أخرجـــه 
يعـــول  بـــأن هللا  إيمانـــه  وأيًضـــا 
ســـالمه  يفقـــد  ال  يجعلـــه  الـــكل 
إذا فقـــد عائلـــه األرضـــي »أبـــو 
اليتامـــى وقاضـــي األرامـــل، هللا 
في مسكن قدسه« )مز٥:٦٨(.

avvatakla@yahoo.com
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هـــي  الليتورجّيـــة  الحيـــاة   +
حياة العبادة الكنســـّية، وتشـــمل كّل 
الصلـــوات الجماعّيـــة الموجودة في 

اأُلرثوذكســـّية. القبطّيـــة  كنيســـتنا 
َمعَمـــل  هـــي  الليتورجّيـــات   +
لتصنيع القّديســـين، بشـــرط الصالة 
االتضـــاع  وروح  الفهـــم  بـــروح 

والتوبـــة..
كانـــت  الليتورجّيـــة  الحيـــاة   +
هـــي الَســـَند الكبيـــر للقّديـــس البابا 
كيرلـــس الســـادس طـــوال حياتـــه.. 
فمنـــذ طفولتـــه المبّكـــرة وشـــبابه، كان 
القّداســـات  حضـــور  علـــى  مواظًبـــا 
وأعيـــاد القّديســـين فـــي أوقاتهـــا، وبعـــد 
رهبنتـــه عندمـــا ُرِســـم كاهًنـــا فـــي عـــام 
1931م صـــار القـــّداس اإللهـــي هـــو 
ينبـــوع قّوتـــه وعزائـــه وشـــبعه اليومـــّي 

عـــام 19٧1م. نياحتـــه  حتّـــى 
لهـــا  الليتورجّيـــات  كانـــت   +
األولوّية في حياته.. ســـواء التســـبحة 
أو  العشـــّية  أو  القـــّداس  أو  اليومّيـــة 
تسابيح كيهك أو البصخة أو األصوام 
واألعيـــاد.. فلـــم يُكـــن يتكاســـل أبـــًدا، 
بـــل أّنـــه في مرضه األخيـــر بجلطات 
القلـــب َحـــِرَص علـــى تركيب ســـّماعة 
فـــي قاليتـــه، لَتنِقـــل لـــه كّل الصلـــوات 
الموجودة في الكنيســـة.. لقد كان مع 
تشـــجيعه للوعـــظ والتعليـــم، يعطـــي 
األولوّيـــة لخدمـــة المذبح، حتّـــى إّنه 
عنـــد دعوة شـــخٍص لخدمـــة الكهنوت 
كان يقـــول لـــه: “المذبح يدعوك”..!

+ كان فـــي صلواتـــه الليتورجّية 
يهتـــّم بالتركيـــز على شـــخص الرّب 
بعـــدد  يهتـــّم  فـــال  حبيبـــه..  يســـوع 
بشـــكل  وال  ونوعّيتهـــم،  الحاضريـــن 
المـــكان وأناقتـــه، بـــل كثيـــًرا مـــا كان 
يصّلـــي علـــى المذابـــح الجانبّية، وفي 
الكنائس البعيدة البســـيطة.. فقط كان 
يحـــرص على صفـــاء قلبه من جهة 

كّل أحـــد يوميًّـــا قبـــل القـــّداس..
+ كانت الليتورجّيات هي القناة 
التـــي ربطتـــه بالقّديســـين والمالئكة 
فنحـــن  وبصداقتهـــم..  والســـّواح، 
فـــي الليتورجّيـــات نتجـــاوز الزمـــان 
الكنيســـة  ُتســـَتدعى  إذ  والمـــكان.. 
للســـماء، لكي يفـــرح األرضّيون مع 
الســـمائّيين حول العـــرش اإللهي..!

بفاعلّيـــة  ا  جـــدًّ يؤمـــن  كان   +
الليتورجّيـــات، وقدرتهـــا علـــى تقديس 

وكّل  والمـــكان،  والوقـــت،  القلـــب، 
األعمـــال.. وتأثيرهـــا في توبـــة الناس 
وحفظ ســـالم الكنيســـة، ونمـــّو المحّبة 

بيـــن أعضائهـــا.
الليتورجّيـــات  بـــأّن  آَمـــَن   +
فـــي  الشـــعب  تجمـــع  أن  تســـتطيع 
دهم  الكنيســـة حـــول المســـيح، وتوحِّ
فيه بالتناول من األســـرار المقّدسة؛ 
فهـــي أفضـــل وســـيلة للخدمـــة، إذ 
تقـــود الشـــعب للتوبـــة والثبـــات في 
المســـيح.. لذلـــك كانـــت كّل زياراتـــه 
هـــي زيـــارات للصـــالة فـــي الكنائـــس 
كقائـــد  المتعـــّددة..  واإليبارشـــّيات 
يقـــود شـــعبه لاللتصـــاق بـــاهلل والتمّتع 

معـــه.. والشـــركة  بحضـــوره 
+ كان يحتـــرم الطقس كوســـيلة 
للشبع بالمســـيح، وليس كهدٍف في 
حـــّد ذاته، ينبغـــي علينا تتميمـــه بأّيِة 
طريقـــٍة كانـــت.. لذلك لم يُكن ُمســـِرًعا 
فـــي القـــّداس وال ُمبِطًئـــا، وكان يهتـــّم 
بـــروح الصـــالة واتفـــاق األصـــوات في 
التســـبيح، وينصح الشمامســـة بذلك.. 
وكان أحياًنـــا َيحَفـــظ المـــرّدات بأكثـــر 
مـــن طريقـــة، إذا كان هنـــاك اختالف 
فـــي اللحن بيـــن بعض الكنائس، لكي 
يصّلـــي معهـــم جميًعـــا بالـــروح.. كمـــا 
كان لـــه بعـــض الصلـــوات الخاّصـــة 
يوميًّـــا  القـــّداس  فـــي  يكّررهـــا  التـــي 
وبعـــد صـــالة  الَحَمـــل،  تعميـــد  أثنـــاء 
ـــر حياتنـــا يـــارب  القســـمة، مثـــل: دبِّ
بحســـب إرادتـــك الصالحـــة.. ارفـــع 
شـــأن المســـيحّيين بإشـــارة الصليب 
الُمحيـــي.. اجعـــْل الســـالم والهـــدوء 
والطمأنينة في الكنيســـة المقّدسة..

كيرلـــس  البابـــا  تتلَمـــذ  لقـــد   +
الســـادس علـــى الليتورجّيـــات فـــي 
الكنيســـة، وتلَمـــَذ الكثيريـــن أيًضا.. 
الذيـــن  باألطفـــال  يهتـــّم  كان  فقـــد 
يخدمـــون معه كشمامســـة، ويشـــّجعهم 
والمواظبـــة  المـــرّدات،  حفـــظ  علـــى 
علـــى القّداســـات اليومّيـــة والعشـــّيات، 
ويعطيهـــم بعـــض المكافـــآت، ويســـأل 
عـــن الغائبيـــن، ويتابـــع الجميـــع بأبـــّوة 
وُحـــّب وبســـاطة جميلـــة.. لذلـــك نـــرى 
اللذيـــن  مـــن  كثيريـــن  شمامســـة  أّن 
كانـــوا ُيصّلـــون معـــه، قد تّم تكريســـهم 
كرهبـــان وكهنـــة.. ولـــم تمـــّر ســـنوات 
صـــار  حتـــى  نياحتـــه،  بعـــد  قليلـــة 
القـــّداس اليومـــي منهًجـــا فـــي معظـــم 
األديـــرة، وفـــي الكثيـــر مـــن الكنائـــس 

المســـكونة. بـــكّل  القبطّيـــة 

fryohanna@hotmail.com

+ في نهاية القرن العشرين كان 
يوجـــد واعظ شـــهير جًدا في إنجلترا، 
وكانـــت الملكـــة فيكتوريـــا فخـــورة بـــه 
لدرجـــة أنها أســـتدعته يوًمـــا وأخبرته 
بأنهـــا قـــررت أن تجعلـــه ســـفيًرا لهـــا 
أينمـــا ذهـــب وكلمـــا تكلـــم ووعـــظ.. 
وكانـــت المفاجـــأة أن الواعظ رفض، 
والتعليـــل أنهـــا قـــد قّللـــت مـــن مكانته 
ملـــك  لـــدى  يعمـــل  ووظيفتـــه، إلنـــه 
وتريـــده  األربـــاب،  ورب  الملـــوك 
ازدادت  وهنـــا  لديهـــا...  يعمـــل  أن 
الملكـــة إعجاًبا فـــوق إعجاب، وفخًرا 
فـــوق فخـــر.. مـــن هنـــا البـــد لنـــا أن 
أنفســـنا:  ونســـأل  »برهـــة«  نتوقـــف 
بعظـــم  نشـــعر  كخـــدام  نحـــن  هـــل 
وشـــأن هـــذه الخدمـــة المرموقـــة: أن 
نعمـــل لحســـاب ملك الملـــوك ونكون 
ســـفراء لـــه؟ كمـــا قـــال معلمنـــا بولس 
عـــن  كســـفراء  »نســـعى  الرســـول: 

)2كـــو٥:20(. المســـيح« 
+ لـــذا نـــرى أن هـــذه هـــي أعظم 
كل  ألن  األرض،  علـــى  وظيفـــة 
األعمـــال التـــي نعملهـــا هـــي لفنـــاء، 
ستزول مع ذوبان الجسد في التراب 
-وال يعنـــي هـــذا أننا غير طموحين، 
وعلينـــا أن نمكـــث فـــي: الـــال عمـــل 
والـــال اجتهـــاد والـــال نجـــاح لـــكل مـــا 
هـــو أرضـــي- إنمـــا نحـــن نعمل هذه 
وال نتـــرك تلـــك، فقـــط نســـّلط الضـــوء 
علـــى ســـمو العمـــل الروحـــي ومكانة 
الخـــادم فـــي األرض والســـماء. كـــم 
يتمنـــى الكثيـــرون هـــذه الخدمة، وأن 
ل اســـمهم في ســـجالت )خدام  ُيســـجَّ

هللا( أو ســـفراء ملـــك الملـــوك.
+ ولعـــل أكثـــر مـــا يميـــز الخادم 
النـــاري هو االمتالء، لذلك علينا أن 
نســـأل: مـــن هو الخـــادم الناري؟ من 
هـــو نحميـــا العهـــد الجديـــد؟ وكيـــف 
يكـــون؟ ومـــن يكـــون؟ وهـــل اختيارنا 
للخدمـــة هـــو نهاية المطـــاف ونهاية 
التصفيـــق  إنتظـــار  وفـــي  المشـــهد، 
إنهـــا  أم  خادًمـــا؟  باختيـــارك  الحـــاد 
مختـــاًرا  إنـــاًء  أكـــون  لكـــي  البدايـــة 
نقًيـــا تقًيـــا، يـــدرك حجـــم المســـئولية 
وضرورة التبعية وماهية الروحانية؟
+ إن االمتـــالء هـــو مـــا يميزنـــا 
كخـــدام عـــن المخدوميـــن، ألنـــه هـــو 
بـــه  تقتـــات  الـــذي  الرئيســـي  القـــوت 
الخدمـــة، فبدونـــه كيـــف نجـــد نمـــًوا 

والقلـــب  للفكـــر  واســـتقامة  وقامـــة 
والمشـــاعر والعمـــل؟ فـــال بـــد للخادم 
أن يمتلـــئ كي يفيـــض، ويغتني كي 
يوّزع ويشـــبع، كي يؤثر.. إن الخطأ 
عندمـــا نقـــف عند نقطـــة البداية: لقد 
فصـــل،  ولـــدّي  خادًمـــا،  أصبحـــُت 
وعندي مخدومون، واألصابع تشير 
في اتجاهي )أســـتاذ فالن وتاســـوني 
الـــذي  الكشـــكول  وصـــار  فالنـــة(، 
فـــي يـــدي هـــو الَعلـــم الـــذي يميزنـــي 
عـــن اآلخريـــن، لقـــد صـــار لـــي اســـم 
ولقـــب وشـــكل وفصـــل.. ولـــم أســـأل 
نفســـي: مـــاذا أعـــددُت لهـــذه الوظيفة 
العظيمـــة؟ وربمـــا يظـــن البعـــض أنه 
ليـــس فـــي حاجـــة لالمتـــالء، »فأنـــا 
خـــادم ال أحتـــاج أن آخذ إنما أعطي 

قصًصـــا ودرًســـا وفصـــاًل...« 
فـــي  الكتـــاب  أخبرنـــا  لقـــد   +
)لـــو1:٤(: »أّمـــا يســـوع فرجـــع مـــن 
األردن ممتلًئـــا مـــن الـــروح القـــدس، 
البريـــة«،  فـــي  بالـــروح  ُيقتـــاد  وكان 
ولـــم تكـــن هـــذه هـــي المـــرة الوحيـــدة 
التـــي تكلـــم فيها عن امتالء المســـيح 
»كان  أيًضـــا:  قيـــل  بـــل  ناســـوتًيا، 
يقضي الليل كله في الصالة، وكان 
)لـــو21:3٧(.  يعلـــم«  النهـــار  فـــي 
كما قيل عن اســـطفانوس )أع٥:٦(، 
وبرنابا أيًضا)أع11(. كذلك موســـى 
النبي كان له فترات امتالء في برية 
مديـــان عنـــد جبل حوريـــب )خر3(، 
وأيًضـــا إيليـــا عنـــد نهـــر كريـــت فـــي 

الكرمـــل )1مـــل1٨(. رأس 
أن  للخـــادم  البـــد  كلـــه  لهـــذا   +
ووقـــت  امتـــالء،  فتـــرات  لـــه  تكـــون 
يقضيـــه مـــع هللا ومـــع نفســـه ويـــرى 
منحنـــى حياتـــه: هل هو فـــي ارتفاع 
أم إنـــه يهـــوي للهاوية؟ هل هو خادم 
ملتهـــب نـــاري يصيـــب أهدافه عندما 
يتكلـــم وعندما يرشـــد، أم أنه –فقط- 
يحـــدث صوًتا يدوش ويشـــّوش على 
الكنيســـة والمخدوميـــن، صـــوت فقط 

ال يصيـــب؟
نصيـــر  أن  مخيـــف  أمـــر  إنـــه 
تصـــّدع  صوتيـــة«  »ظواهـــر  فقـــط 
رأس المخدوميـــن بـــداًل من أن نكون 
لرؤوســـهم ومشـــاعرهم بلسًما يريحهم 

ويهديهـــم... ويهّدئهـــم 

أسقف نورث وساوث كاروالينا وكنتاكينيافة األنبا بيرت
والنائب البابوي لوالية فيرجينيا
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مواضـــع  مـــن  كثيـــر  فـــي  نقـــرأ 
الكتـــاب المقـــدس عـــن الُســـحب التـــي 
ُذِكـــرت فـــي العهديـــن، ومنهـــا علـــى 
ســـبيل المثـــال: الســـحابة التـــي كانت 
تظّلـــل خيمـــة االجتمـــاع عالمة على 
فـــي مســـكنه، وســـحابة  حضـــور هللا 
التجلـــي التـــي ظهـــرت عندمـــا طلـــب 
وســـحابة  المظـــال،  صنـــع  بطـــرس 
الـــرب  حملـــت  التـــي  الصعـــود 
يســـوع وقـــت صعـــوده، وغيرهـــا مـــن 
الماديـــة  الحيـــاة  وفـــي  الســـحب... 
الســـحب تنقســـم إلى قسمين: السحب 
التـــي  وهـــي  الســـماء،  مـــن  التـــي 
تظهـــر بمنظـــر بديـــع عندمـــا تشـــرق 
الشـــمس مـــن خلفهـــا، وتكـــون ُمحّمله 
وتـــروي  كثيـــره  أحيـــان  فـــي  بالمطـــر 
األرض، وتكـــون ســـبب خيـــر وبركـــة 
ألماكـــن عديـــدة.. وأيـــًضا يوجـــد نوع 
ثانـــي وهـــي الســـحب التي من صنع 
األرض، األبخـــره والدخـــان والعـــوادم 
االتـــي تتجمـــع فوقنـــا، فتشـــّكل ســـحًبا 
داكنـــة مظلمـــة، تكـــون غالًبـــا ضـــارة 
التـــروي وال تظّلـــل، بـــل تخفي قرص 

الشـــمس وتســـّمم األجـــواء حولنـــا.
ومـــن خـــالل التأمـــل فـــي حياتنـــا 
أن  نعـــرف  أن  نســـتطيع  الروحيـــة، 
هـــي  فـــي حياتنـــا  الروحيـــة  الســـحب 
نوعـــان أيًضـــا، ســـحب مـــن الســـماء 

فهنـــاك: األرض  مـــن  وســـحب 
+ ســـحابه الخطية:»َقْد َمَحْوُت 
َكَغْيـــٍم ُذُنوَبـــَك َوَكَســـَحاَبٍة َخَطاَياَك« 
الســـحابه  هـــذه   .)22 )إش44: 
مســـئولون  ونحـــن  صنعنـــا،  مـــن 
كثيفـــة  قاتمـــة  ســـحابة  وهـــي  عنهـــا، 
وبيـــن  بيننـــا  حائـــاًل  تقـــف  وكئيبـــة، 
التمتـــع بشـــمس البـــر )الرب يســـوع(، 
فـــال نتمتـــع بدفئـــه وال نشـــعر بنـــوره، 
فتحجـــب عنـــا رؤيتـــه وتفصلنـــا عـــن 
مصـــدر األمان والراحـــه، فنعيش في 
خـــوف وقلـــق. والحـــل الوحيـــد لهـــذه 
الســـحابه هـــو تكملـــة اآليـــة: »اْرِجـــْع 
ِإَلـــيَّ أَلنِّي َفَدْيُتَك«.. قـــدم توبة واندم 
واعتـــرف بخطايـــاك لتأخـــذ اســـتحقاق 
دم المســـيح الفـــادي الذي يطهرنا من 

خطيـــة. كل 
كانـــت  األرشـــاد:  ســـحابة   +
الســـحابة التي في ســـفر الخروج تمأل 
مســـكن هللا )خيمة االجتماع(، والتي 
كانـــت ترتفـــع لكـــي مـــا يســـير وراءها 
شـــعب هللا فـــي النهـــار، وتتحـــول إلى 
فـــي  ويرشـــدهم  يقودهـــم  نـــار  عمـــود 

الليـــل. ونحـــن نحتـــاج  فـــي  طريقهـــم 
لهـــذه الســـحابة في حياتنـــا ألن الذين 
بال مرشـــد يتســـاقطون، وفي طريق 
تخلُّصنـــا مـــن ســـحابة الخطيـــة البـــد 
أن نســـير وراء ســـحابه اإلرشـــاد التي 
توّفرهـــا لنـــا الكنيســـة مـــن خـــالل أب 
االعتـــراف ومـــن خـــالل ســـر التوبـــة 
المنبـــر  خـــالل  ومـــن  واالعتـــراف، 
فـــي الكنيســـة الـــذي هـــو فـــم المســـيح 
المرشـــد، ومـــن خـــالل الىباء قديســـي 
التـــي  وســـيرتهم  وأقوالهـــم  الكنيســـة 
ســـحابة  تحـــت  ونســـير  بهـــا  نتمثـــل 

إرشـــادها فـــي طريـــق خالصنـــا.
+ سحابه الشركة: وهي السحابة 
التـــي تظلننـــا عندما نســـير في طريق 
الســـحابة  مثـــل  المجـــد،  هللا، طريـــق 
التـــي ظّللت بطـــرس ويعقوب ويوحنا 
ومعهـــم الـــرب يســـوع وموســـى وإيليـــا 
علـــى جبـــل التجلـــي.. وهي ســـحابة 
من صنع الســـماء: »جاءت ســـحابة 
لنعيـــش  الســـماء وظّللتهـــم«،  مـــن 
تحـــت ظـــل الـــرب يســـوع فـــي شـــركه 
المجـــد مـــن خـــالل قداســـتنا، فنحـــن 
ونرتفـــع  األرضيـــات  نتـــرك  عندمـــا 
إلـــى فـــوق معـــه علـــى جبـــل التجلي، 
ســـوف نتمتع بالشـــك بســـحابة المجد 
فـــي  كلـــه  وهـــذا  الشـــركه،  وســـحابة 
طريـــق تخلُّصنـــا من ســـحابة الخطية 
التـــي فـــي حياتنـــا، ونحن نســـير وراء 

ســـحابه اإلرشـــاد. 
وأخيـــًرا النتيجـــه المنطقيـــه لذلـــك 

هـــي أن نتمتـــع بــــ:
+ ســـحابه اللقـــاء: والتـــي تكلـــم 
عنهـــا ســـفر الرؤيا عنـــد وقت مجيء 
الـــرب يســـوع الثانـــي: »ُهـــَوَذا َيْأِتـــي 
ـــَحاِب، َوَســـَتْنُظُرُه ُكلُّ َعْيٍن«  َمَع السَّ
)رؤ1: ٧(، وهي نفس السحابة التي 
حملتـــه يـــوم صعـــوده، وهـــو ســـيأتي 
الثانـــي، حيـــث  المجـــيء  فـــي  هكـــذا 
اللقـــاء الـــذي ننتظـــرة جميًعـــا, والذيـــن 
عاشـــوا في إرشـــاد هللا، وعاشوا تحت 
أوالد  مجـــد  وحريـــة  شـــركة  ســـحابة 
هللا، هـــم فقـــط الذيـــن ســـوف يتمتعون 
بهذه الســـحابة )اللقاء( في الســـماء.. 
ياليتنـــا نســـير فـــي طريـــق تخلُّصنـــا 
ســـريًعا مـــن ســـحابة الخطيـــة، ونرجع 
إلـــى هللا تحـــت إرشـــاد الـــروح القـــدس 
والكنيســـة ورجالهـــا، لنعيـــش هنـــا في 
شـــركة مجـــد أوالد هللا، لنتمتـــع بلقائـــه 
فـــي الســـماء حيـــث يعيـــش أوالد هللا 

منتصريـــن وظافريـــن مـــع المســـيح.

شـــراعي  الـــرب  أرســـى   +
أمـــي.. شـــاطئ  علـــى 

فاحتضنني ذلك الشـــاطئ 
السعيد..

وأســـبغ علّي مـــن الحب.. 
مـــا أدرك، ومـــا ال أدرك..

+ لقـــد كان عالـــم أمي هو 
العالـــم الوحيـــد الـــذي أعشـــقه 
وأحبـــه.. والـــذي أســـكن فيـــه 
مـــلء الهـــدوء والطمأنينـــة..!

علـــى  شـــببت  وعندمـــا   +
الطـــوق..

عّلمتني حب اإلله..
بصـــالة صامتـــة دون أن 
تتكلـــم كلمة واحـــدة.. من لغة 

البشر..
حًقـــا.. لقد تعلمت كلماتها 
قـــال  الـــذي  اإللـــه  ذلـــك  مـــن 

لهـــا: »كونـــي.. أًمـــا«!
+ وعّلمتنـــي حـــب النـــاس 
بطبيعتهـــا الهادئـــة الطيبـــة..

وابتسامتها الدائمة..
تمـــّل  ال  كانـــت  لقـــد 

. . م بتســـا ال ا
مضيًئـــا..  وجههـــا  فـــكان 
كوجه النبي موســـى.. عندما 

نـــزل مـــن كنـــف اإللـــه..
فوق الجبل..!

الوداعـــة  وعلمتنـــي   +
. لهـــدوء. وا

فـــكان يكفي أن أنظر إلى 
وجههـــا نظرة واحدة فحســـب، 

والوداعـــة  الهـــدوء  ليســـتقّر 
وجدانـــي..  داخـــل  والفـــرح.. 

وكيانـــي..
+ علمتنـــي النشـــاط الـــذي 
وال  يهـــدأ..  وال  يـــكّل..  ال 

ينـــام.. وال  يتعـــب.. 
بل..

يسهر..
ويسهر..
ويسهر..

شـــيء  كل  يكـــون  حتـــى 
ورقيًقـــا..! جميـــاًل 

+ لقـــد كانت أمـــي معجزة 
عبقرية..

أبدعها الرب في حياتي..
ذاتـــه..  الحـــب  كانـــت   +

قدميـــن.. علـــى  يمشـــي 
+ حًقـــا إنهـــا صاحبـــة كل 

شـــيء حلـــو فـــي حياتي..
+ وعندمـــا انطلقـــت إلـــى 

الســـماء..
تســـعى  روحـــي  ظّلـــت 

.. ءهـــا ورا
ولن تكّف عن السعي..

حتى تلقى روحي..
روحها..
فيرتاحا..

في الرب..




