




واالبـــــــــــن  اآلب  بســـــــــــــــــم 
اإللـــــــــــــــــه  القــــــــــــــــدس  والــــــــــــروح 

أميـــن. الواحـــد 
تحـــــــــــل علينــــــــــــا رحمتــــــــــه 
ونعمتــــــــــــه، ورحمتــــــــــــــــه تعزينـــا 

. جميًعا
لقـــد كان بالحقيقـــة أســـقًفا 

منيـــًرا ومضيًئـــا لـــكل مـــن حولـــه. رغـــم األلـــم الـــذي 
يعتصرنـــا جميًعـــا، ويعتصرنـــي أنا شـــخصًيا، إاّل أننا 
علـــى رجـــاء القيامـــة نودعـــه، كمـــا تعلمنـــا كنيســـتنا 

األرثوذكســـية عندمـــا نـــودع أحباءنـــا.
إننـــا أمـــام هـــذا المصاب الَجلـــل ال يهتز إيماننا 
بـــاهلل ضابـــط الكل، فـــاهلل يضبط هـــذه الحيـــاة، وليس 
شـــيء بعيـــًدا عـــن هذا، وليس إنســـان بعيًدا عن هذا. 
نؤمـــن أن هللا الـــذي، بـــل نعيش في قمـــة هذا اإليمان 
وفـــي عمقـــه، نؤمن أنه يضبط حياتنا بكل تفاصيلها، 
ويضبـــط ميالدنـــا، ويضبـــط رحيلنـــا أيًضـــا مـــن هـــذه 
الحيـــاة. نؤمـــن أيًضـــا أنه صانع الخيـــرات، فاهلل هو 
الـــذي يصنـــع الخيـــر فـــي كل حين وفـــي كل صباح، 
هـــو الـــذي يصنـــع الخيـــر، ويصنـــع الخيـــر للجميـــع 
لألبرار ولألشـــرار، يظهر شمســـه على األبرار وعلى 
األشـــرار، علـــى الصديقيـــن وعلـــى الخطـــاة. ونؤمـــن 
أيًضـــا أنـــه محـــب للبشـــر، وحتـــى الخطـــاة فينـــا هو 
يحبهـــم، هـــو يحـــب كل إنســـان، وإن كان ال يحـــب 
الخطيـــة ولكنـــه يحـــب اإلنســـان لعلـــه يتـــوب، يحـــب 
اإلنســـان الخاطـــئ لعلـــه يتـــوب ولعلـــه يســـتيقظ قبـــل 

فـــوات األوان.
نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس، أخونـــا الحبيـــب الـــذي 
غادرنـــا بهـــذا الرحيـــل المفاجئ، كّنا نـــرى فيه نموذًجا 
مشـــرًقا. وكمـــا اســـتمعتم فـــي الصلـــوات أنـــه كوكـــب 
مضـــيء اســـتضاءت بـــه المســـكونة. وهـــذه الكلمـــات 
بالحقيقة تنطبق عليه، هو كوكب مضيء بالحقيقة، 
وقـــد اســـتضاءت بـــه المســـكونة أيًضـــا بالحقيقـــة، في 

كل مـــكان وصـــل إليـــه وخـــدم فيه.
في حياة نيافــــــــــــة األنبـــــــــــــا إبيفانيـــــــــــــوس 
نتعلـــــــــم الكثيـــــــــــر والكثيــــــــــر... أود أن أضــــــــــــع 

أمامكـــم ثـــاث صفـــات واضحة:
كان يمتـــاز بوداعة الحكمة وكان يمتاز بغزارة 
المعرفـــة وكان يمتـــاز أيًضـــا ببســـاطة الحيـــاة. فـــي 
الواقـــع وهـــو أول أســـقف ســـمحت العنايـــة اإللهية أن 

يقـــام في زمننـــا هذا.. 
+ وداعة الحكمة:

كان يمتـــاز بوداعـــة الحكمـــة. عندمـــا تـــراه أو 
بهـــذه  تشـــعر  حتـــى صامًتـــا،  تـــراه  أو  معـــه،  تتكلـــم 
تلـــف  الوداعـــة الشـــديدة، والوداعـــة األصيلـــة والتـــي 
ابتســـامته  وفـــي  صمتـــه  فـــي  حتـــى  كلهـــا.  الحيـــاة 
المريحـــة كان وديًعـــا. فـــي آرائـــه كان وديًعـــا، دائًمـــا 
يطلـــب الســـالمة، ودائًمـــا يبحـــث عن ســـالم الكنيســـة 
وســـالم الدير وســـالم الحياة وســـالم كل الموجودين. 
لـــم تكـــن الوداعة مجـــرد صفة، ولكنهـــا كانت ملتحفة 
أيًضـــا بالحكمـــة. كان حكيًمـــا عندما تناقشـــه، فخبرته 
الطويلـــة كانـــت تعطيـــه هـــذه الحكمـــة، فضـــاًل عـــن 
كونهـــا نعمـــة مـــن هللا. كان حكيًما، حتى عندما كنت 
أطلـــب منـــه أن يحضـــر بعـــض اللقـــاءات أو يشـــترك 
فـــي بعـــض اللجـــان، فـــكان حكيًمـــا حتـــى فـــي اختيار 
اللجنـــة، اختيـــار أعضائهـــا، اختيـــار اللي هـــا يتكلموا 
فيهـــا، هـــو هـــا يكـــون موجود أو مش موجـــود... كان 
كنـــت  الحقيقـــة  دائًمـــا صائًبـــا،  رأيـــه  حكيًمـــا، وكان 
أسترشـــد بـــه كثيـــًرا فـــي القـــرارات التـــي كنـــت أتخذها. 
ووداعـــة الحكمـــة يـــا أخوتـــي األحبـــاء صفة نـــادرة في 

هـــذا الزمـــان، قـــد توجـــد الوداعـــة ولكـــن بـــال حكمـــة.
الصفـــة الثانيـــة التـــي كنت أراها فيه باســـتمرار، 
وأنـــا لـــم أكـــن أعرفـــه مـــن قبـــل إال عندما اختـــاره آباء 
هـــذا الديـــر العامـــر: الشـــيوخ والرهبـــان فيـــه، عندمـــا 
اختـــاروه ورشـــحوه لكـــي مـــا يكـــون أســـقًفا، وكان ذلك 
فـــي فبرايـــر 2013. وقـــد حصـــل هـــو وأب راهـــب 
آخـــر علـــى أعلـــى األصـــوات، وكان الديـــر فرًحـــا بـــه 
جـــًدا، وربمـــا تتذكرون معـــي جميًعا واآلباء األســـاقفة 
يتذكـــرون معـــي يـــوم تجليســـه كيـــف كان يـــوم فـــرح.

+ غزير المعرفة:
الصفـــة الثانيـــة فيـــه أنـــه كان غزيـــر المعرفـــة، 
وهـــذه الكلمـــة بالحقيقـــة تنطبق عليه، لـــم تكن معرفته 
ســـطحية، فـــي كل محاضراتـــه وفـــي دراســـاته وفـــي 
أبحاثـــه، وفـــي المخطوطات التي قـــام بتحقيقها، كان 
عميـــق المعرفـــة. وكنـــت أكلفه كثيـــًرا بحضور بعض 
المؤتمرات ويمثل فيه الكنيســـة، وكان كوكًبا مضيًئا. 
عبر هذه الســـنوات الخمس وعدة شـــهور كّلفته بأكثر 
مـــن عشـــرين مؤتمـــًرا يحضرهـــم على مســـتوى العالم، 
وكانت هذه المؤتمرات هي مؤتمرات يمثل فيها وجه 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، وجه كنيســـة مصر، 
وكان وجًهـــا مشـــرًقا، وبالحقيقـــة اســـتضاءت بمعرفته 
المســـكونة، فهـــذا ليس كالًما مجـــرًدا أو مديًحا ولكنه 
واقـــع. كان غزيـــر المعرفـــة، عندمـــا كنا نقيـــم لقاءات 
وحلقـــات دراســـية لآلبـــاء الرهبان واألمهـــات الراهبات 
وكان يشـــترك ويلقـــي محاضرات، وفيهـــا يتعلم اآلباء 
الكثير منه ويســـألونه ويســـاعدهم ويرشدهم ويجاوبهم 
علـــى كل األســـئلة، وجعل المعرفـــة كأنها في متناول 
كل أحـــد. ليســـت األســـقفية يـــا إخوتـــي األحباء مجرد 
اســـم أو لقـــب، وال لبـــس وال منظـــر، األســـقفية قامـــة 
روحيـــة وقامـــة علميـــة وقامـــة دراســـية، وكان أخونـــا 
هـــذه  ويحتـــل  وقامـــة،  نموذًجـــا  بالحقيقـــة  الحبيـــب 
المكانـــة أمـــام كنائـــس العالـــم، وكان يشـــرف الكنيســـة 
القبطيـــة. غـــزارة المعرفـــة أنتج مـــن خاللها عدة كتب 
وقـــام الديـــر بطبعهـــا، كتـــب متنوعـــة إن كانـــت فـــي 
الدراســـات الطقســـية كالقـــداس الكيرلســـي، إن كانـــت 
ال  وأنـــا  التكويـــن،  كســـفر  الكتابيـــة  المجـــاالت  فـــي 
أحصـــر ولكـــن أذكـــر أمثلـــة، وبعـــض المخطوطـــات 

تحقيقهـــا.  فـــي  نجـــح  التـــي 
وعندمـــا زرت هـــذا الدير بعد 
ســـيامته بسنة كاملة يوم 10 
وقضيـــت   ،2014 مـــارس 
يوًمـــا أتذكـــره بـــكل خيـــر فـــي 
رحاب اآلبـــــــــــــاء األحبـــــــــــــاء، 
وصلينـــا مًعـــا وســـبحنا مًعـــا، 
وكان حاضـــًرا معنـــا وقـــدم ســـتة مـــن اآلباء لســـيامتهم 
كهنـــة. وقمـــت مـــع اآلبـــاء بزيـــارة هـــذا الديـــر العامـــر 
المقدســـة  المواضـــع  وكل  المخطوطـــات  ومكتبـــة 
فيـــه، فهـــذا الديـــر نفتخـــر أنـــه أحـــد أديرتنـــا القبطيـــة 
األرثوذكســـية. كان غزيـــر المعرفـــة، وقّلمـــا نجـــد هـــذا 

النـــوع مـــن اآلبـــاء.
+ بساطة الحياة:

األمـــر الثالـــث أنـــه رغـــم وداعـــة الحكمـــة ورغـــم 
غـــزارة المعرفـــة، إال أنه كان يتمتع ببســـاطة الحياة. 
قاليتـــه تشـــهد علـــى ذلـــك، ملبســـه يشـــهد علـــى ذلك، 
طعامـــه يشـــهد علـــى ذلـــك. كان بســـيط الحيـــاة جـــًدا، 
حتـــى فـــي حضـــوره فـــي بعـــض اللقـــاءات ســـواء فـــي 
مصر أو خارج مصر، دائًما يأخذ المتكآت األخيرة. 
كان بســـيًطا فـــي حياتـــه، وحتـــى فـــي تعاليمـــه كان 
بســـيًطا، لـــم يضع األمور الصعبـــة وال المصطلحات 
الصعبـــة وال الكلمـــات التـــي تجعل المســـتمع ال يفهم. 
كان بســـيًطا حتـــى فـــي إجاباتـــه علـــى األســـئلة عندما 
كانت ُتطرح عليه، أســـئلة من الشـــباب أو من اآلباء 
في أي مناســـبة، كان يختار إجابات بســـيطة وسهلة، 
والبســـاطة فـــي اإلجابـــة هـــي عمـــق، ألن الشـــخص 

بيفهـــم وبيعرف وبيشـــبع. 
نيافـــة أنبـــا إبيفانيـــوس خســـرناه بالحقيقـــة، ولكن 
-كمـــا هـــو اســـمه مســـتمد من النـــور- فهـــو بالحقيقة 
المقـــدس، وصورتـــه  فـــي وســـط مجمعنـــا  نـــوًرا  كان 
ومثالـــه واســـمه ســـيظل خالـــًدا، وطوبـــى لهـــذا الديـــر 
الـــذي أنجـــب هـــذه الشـــخصية المباركة، طوبـــى لهذا 
الديـــر الـــذي لـــه تاريخ القرون وعاش فيه القديســـون، 
وعاشـــوا ونهجوا النهج الروحاني ومجدوا هللا بحياتهم 
ولهم ســـير حســـنة عبر التاريخ، نقرأ فيها عبر تاريخ 
القـــرون، فطوبـــى لذلـــك الديـــر الـــذي أنجـــب مثل هذا 
األســـقف الـــذي اســـتضاءت به المســـكونة. أنا أشـــهد 
أمام هللا وأمامكم أن هذا النموذج الرفيع في المعرفة 
وفـــي الحيـــاة الروحية وفـــي القامة الروحية. لقد تخرج 
مـــن كليـــة الطـــب، وكان فـــي عملـــه كطبيـــب وقبلـــه 
كطالـــب إنســـاًنا متميـــًزا، ودائًمـــا هادًئـــا. وفـــي وســـط 
أســـرته المباركـــة جعلتـــه مرتبًطا بالكنيســـة منذ نعومة 
أظافـــره. وعندمـــا جـــاء الوقت وهو فـــي عمر الثالثين 
الشـــيوخ واآلبـــاء،  الديـــر، وتتلمـــذ علـــى  إلـــى  دخـــل 
وصـــار محبوًبـــا ومحًبـــا بينهـــم. وبعـــد مـــا يقـــرب مـــن 
ثالثيـــن ســـنة مـــن وجـــوده في الديـــر اختير لألســـقفية 
برغبـــة اآلبـــاء األحبـــاء هنـــا فـــي هـــذا الديـــر، وصـــار 
أســـقًفا، وصـــار عضًوا فـــي مجمع كنيســـتنا المقدس. 
ورغـــم أن أســـقفيته لـــم تـــدم إال خمســـة ســـنوات وعـــدة 
شـــهور قليلـــة، إاّل أنه قدم لنا رســـالة حيـــة، وبالحقيقة 
ينطبـــق عليـــه: »مـــا هـــي حياتكـــم؟ إنها بخـــار يظهر 

قليـــاًل ثـــم يضمحـــل«... هـــذه هـــي الحياة. 
إن لـــم نتعـــزَّ ونتعلـــم من هذا اإلنســـان المالئكي 
الطابـــع، الـــذي أهدتـــه لنـــا الســـماء وجعلتـــه كالمنـــارة 
منيـــًرا، إن لـــم نتعـــزَّ ونتعلـــم ويكـــون نموذًجـــا أمامنـــا 
فســـوف نخســـر كثيـــًرا. هـــو حضـــر بيننـــا كأســـقف، 
وطبًعـــا كان فـــي الديـــر بنفـــس الصفـــات الجميلة دي، 
ولكـــن عندمـــا  صـــار أســـقًفا صار في الكنيســـة كلها، 
وزار زيـــارات كثيـــرة، وفي كل مكان حّل فيه حّلت فيه 
النعمـــة وحّلـــت فيـــه البركـــة وحّلـــت فيه الفرحـــة وحّلت 
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فيـــه الروحانيـــة والرهبانية الحقيقية. الرهبنـــة يا آبائي األحباء قامة 
روحية ويجب أن تكون، وهذه مســـئوليتنا جميًعا أن تكون الرهبنة 

المعـــة، نمـــوذج المع. 
إن كّنـــا نتعـــّرض لهـــذا المصـــاب الجلـــل اللـــي اهتمـــت بـــه 
كل العالـــم، وعزتنـــا هيئـــات عالميـــة وهيئات دوليـــة كمثل مجلس 
اإلقليميـــة  والمجالـــس  برو-أورينتـــا  وهيئـــة  العالمـــي  الكنائـــس 
المســـيحية، وهنـــا الكنائـــس المصريـــة والهيئـــات والمســـئولين كاًل 
فـــي مســـئوليته، تعزينـــا بحضورهـــم وبكلماتهم؛ ولكـــن رحيله وهذا 
المصـــاب الـــذي أصاب كنيســـتنا وأصاب ديرنا إنما ليس يســـيًرا، 
ولكننـــي كمـــا قلت في بدايـــة كالمي أننا نؤمن باهلل ضابط الكل.

طوبـــاك أيهـــا األســـقف المبـــارك، طوبـــاك، حللـــت بيننـــا 
وقدمـــت لنـــا نموذًجا رفيًعا وحضوًرا بهًيـــا، وتعلمنا منك الكثير 
رغـــم أن حضـــورك كان قصيـــًرا، ولكننـــا تعلمنـــا منـــك الكثيـــر، 

وكنـــت رســـالة واضحة لنـــا جميًعا. 
وتتعلمـــوا  ســـيرته،  مـــن  تتعلمـــوا  أن  إخوتـــي  يـــا  أدعوكـــم 
مـــن كتاباتـــه، وتتعلمـــوا مـــن شـــخصه. لقـــد ُاخُتِطـــف مـــن بيننـــا، 
وصـــار كالزهـــرة النيـــرة التـــي توضـــع فـــي مـــكان متميـــز، فصـــار 
فـــي الســـماء، صـــار فـــي الســـماء حيث معيـــة هللا، وحيث صحبة 
القديســـين واألبـــرار، وحيـــث الفـــرح الســـماوي والســـالم الســـماوي، 
وحيـــث البعـــد عـــن كل همـــوم األرض وكل أتعـــاب األرض وكل 
أطمـــاع األرض. أيهـــا اإلنســـان مـــاذا ســـتجني؟ ســـتجني التراب! 
مهمـــا حصلـــت ومهمـــا تفتق ذهنك عن أفكار وعن شـــهوات ماذا 
ســـتجني؟ لـــن يكـــون في النهاية ســـوى تـــراب األرض، ولذلك هذا 
األســـقف المبـــارك أعطانـــا عظـــة كاملة بحياتـــه، وعلمنا كيف أن 
الحيـــاة فـــي لحظـــة تنتهـــي. فلنتـــب يـــا إخوتـــي، فلنتـــب بالحقيقة، 
ألننـــا عندمـــا نقـــف أمـــام هللا لـــن نجـــد مـــا نقولـــه إال بتوبتنـــا. هذا 
النـــداء يقدمـــه لنا أخونا الحبيب ونحن نودعه. هو مات بالحقيقة 
ولكنـــه عائـــش فـــي قلوبنـــا، فالذين نحبهم ال يموتون بل يعيشـــون 
فـــي قلوبنـــا، ويعيـــش فـــي ذاكرة الكنيســـة، وفي ذاكـــرة الدير، وفي 
ذاكـــرة األحبـــاء الذيـــن تعاملـــوا معه وتعامل مهـــم، يعيش ويصير 
لنـــا شـــفيًعا ومصلًيـــا مـــن أجـــل ضعفنـــا ومن أجل آالمنـــا، يصلي 
مـــن أجلنـــا فـــي الســـماء، ويذكر هـــذا الدير الذي ترّبـــى فيه ونهل 
منه، ويذكر الكنيســـة التي أنجبته، ويذكر أســـرته المباركة الذي 

عـــاش فيها وتعلـــم منها. 
إننا يا أخوتي األحباء رغم مرارة األلم الذي فينا ومشاعرنا 
الداخليـــة، هـــذه المشـــاعر التـــي فـــي داخلنـــا، إاّل أننا نرفـــع قلوبنا 
إلى الســـماء فنرى الســـماء متســـعة، ونرى أن السماء تستطيع أن 

تطّيـــب خاطرنـــا، ونـــرى يد هللا وهي تمتـــد لتعزينا جميًعا.
طوباك أيها األســـقف المبارك، وطوبى لرهبنتك وألســـقفيتك 
وكهنوتـــك وخدمتـــك، وطوبـــى للنمـــوذج الـــذي قدمته. نشـــكر كل 
األحبـــاء الذيـــن عزونـــا وشـــاركونا هـــذا األلم، ونشـــكر آبـــاء الدير 
األحبـــاء الـــذي أرجـــو لهـــم الســـالم الحقيقي في قلوبهـــم، أنتم آباء 
رهبـــان تنتمـــون إلـــى ديـــر القديس العظيـــم مكاريـــوس الكبير، وال 
تنتمـــون إلـــى أي أحـــد آخـــر، أنتـــم أبنـــاء وأحفـــاد هـــذا القديـــس 
العظيـــم، بّريـــة اإلســـقيط إســـقيط مكاريـــوس، ال تنتمـــوا إلـــى أي 
أحـــًدا آخـــر، وعندمـــا دخلتـــم إلـــى الديـــر وصـــار بينكم شـــيوخ لهم 
قامـــات روحيـــة وصـــار توالـــي لألجيـــال، الجميع ينتمـــي إلى أب 
الرهبنـــة الكبيـــر القديـــس مكاريـــوس العظيـــم. ِاحفظـــوا ســـالمكم، 
واحفظـــوا رهبنتكـــم، وأخرجـــوا منكـــم أي انحـــراف بعيـــد عـــن هـــذه 

الرهبنـــة. الرهبنـــة أمانـــة فـــي حيـــاة كل مّنـــا، كل الذين يعيشـــون )فـــي الدير( وكل الذيـــن تخرجوا في 
خدماتهـــم مـــن أديرتهـــم. الرهبنـــة أمانـــة فـــي يـــد كل أحـــد، فلتحفظوا الســـالم والهـــدوء والمحبـــة بينكم، 

ولتطـــردوا كل ضعفاتكـــم.
ونحـــن ننتظـــر نتائـــج التحقيقـــات، ونشـــكر كل القائمين عليها واهتمامهم الشـــديد جًدا، وننتظر 
هـــذه النتائـــج. وكمـــا أشـــار نيافـــة األنبـــا دانيـــال أننـــا لـــم نصـــل إلـــى شـــيء، فلذلـــك ابتعـــدوا عن أي 
شـــائعات ُتقـــال هنـــا أو هنـــاك، وليـــس مـــن حـــق اآلبـــاء الرهبان أبـــًدا الظهور اإلعالمـــي بأي صورة 
مـــن الصـــور، فقـــد انقطعتـــم عـــن العالـــم وصرتـــم فـــي هـــذه البريـــة المقدســـة مـــن أجـــل أبديتكـــم ومن 

أجـــل خالصكم.
ليحفظكم المســـيح، وليحفظنا المســـيح جميًعا في مراحمه، وليذكرنا هذا األســـقف المبارك 
فـــي صلواتـــه وتشـــفعاته أمـــام هللا ليكمـــل أيام غربتنا بســـام. إللهنـــا كل مجد وكرامـــة من اآلن 

وإلـــى األبد آمين.
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تنيـــح فـــي ســـاعة مبكرة من صباح يوم األحـــد 2٩ يوليو 201٨م، 
األب الناســـك والعالـــم الجليـــل نيافة األنبا إبيفانيوس أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس أنبا مقار بوادي النطـــرون داخل ديره. حيـــث ُعِثر عليه 
وســـط بركـــة مـــن الدمـــاء، فـــي الطريـــق بيـــن قاليتـــه والكنيســـة، حيـــث 
كان يســـير للذهـــاب لقـــداس مجمـــع الديـــر. ونظًرا لما أحـــاط بنياحته من 
غمـــوض، فقـــد تـــم إبـــالغ الشـــرطة، وانتقلـــت مختلـــف جهـــات التحقيـــق 
للديـــر، كمـــا تـــم نقـــل جثمـــان نيافتـــه لمستشـــفى دمنهـــور العام الســـتجالء 
ســـبب الوفـــاة. وحتـــى صـــدور هذا العدد مـــن المجلة لم تنتـــِه التحقيقات، 
ض نيافتـــه للضرب بآلة حـــادة على الرأس من  وإن كانـــت قـــد ثبـــت تعـــرُّ

الخلـــف، ممـــا أدى للوفاة.

بيان املقر ابلابوي
تنيـــح فـــي ســـاعة مبكـــرة مـــن صبـــاح اليـــوم اآلب الناســـك والعالـــم 
الجليـــل نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس مقاريوس 

ديـــره.  داخـــل  النطـــرون  بـــوادي 
أحـــاط  غموًضـــا  ألن  ونظـــًرا 
بظـــروف ومالبســـات رحيلـــه، تـــم 
اســـتدعاء الجهـــات الرســـمية وهي 
تجـــري حالًيـــا تحقيقاتهـــا حول هذا 
األمـــر، وننتظـــر مـــا ســـوف تســـفر 

عنـــه نتائـــج هـــذه التحقيقـــات.
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة 
الثانـــي يـــودع علـــى رجـــاء القيامة 
األنبـــا  نيافـــة  الرحماتـــت  مثلـــث 
حياتـــه  اتســـمت  الـــذي  إبيفانيـــوس 
والتجـــرد  والتواضـــع  بالوداعـــة 
والنســـك، مـــع العلـــم الغزيـــر الذي 
أثمـــر تعاليم ودراســـات مميزة في 
فـــروع العلـــوم الكنســـية المختلفـــة، 
وراحـــة  الطاهـــرة  لروحـــه  نياًحـــا 
لمجمـــع  وعـــزاًءا  البـــارة  لنفســـه 

أبنائـــه وأحبائـــه. ولـــكل  ديـــره 
األحـــد 2٩ يوليـــو 201٨م.. 

22 أبيـــب 1734ش.

بيان مديرية أمن ابلحرية 
تلقـــى اللـــواء عـــاء عبـــد الفتـــاح مديـــر أمـــن البحيـــرة، بالًغـــا من 
المســـئولين بديـــر األنبـــا مقـــار بوادي النطـــرون بالعثور علـــى جثة األنبا 
إبيفانيـــوس رئيـــس الديـــر غارًقـــا فـــي ِبركـــة مـــن الدمـــاء أمـــام القاليـــة 

الخاصـــة بـــة داخـــل الديـــر صبـــاح اليـــوم األحـــد.
انتقـــل علـــى الفور ضباط المباحث بمركز شـــرطة وادي النطرون 
وفريق من النيابة العامة برئاســـة المستشـــار محمود شـــتية رئيس نيابة 
ـــم بمؤخرة  وادي النطرون، وتبين من معاينة الجثة وجود إصابة وتهشُّ
التحريـــات  الحـــادث. وكشـــفت  جنائيـــة وراء  شـــبهة  الـــرأس، ووجـــود 
األوليـــة قيـــام اســـتخدام مرتكـــب الجريمـــة ألداة حـــادة لقتـــل المجني عليه 
أثنـــاء خروجـــه مـــن القاليـــة، وتـــم نقـــل الجثـــة مشـــرحة مستشـــفى وادي 
النطـــرون. وكلفـــت النيابـــة المباحـــث بكشـــف غمـــوض الحـــادث وضبـــط 
مرتكبيـــه، وانتـــداب طبيب شـــرعي لتشـــريح الجثـــة وبيان أســـباب الوفاة 

واألداة المســـتخدمة.
ومـــن جانبـــة قـــرر اللـــواء عـــالء الديـــن عبـــد الفتـــاح مديـــر األمـــن 
تشـــكيل فريـــق بحـــث برئاســـة اللواء محمـــد هندي مديـــر المباحث، ضم 
النطـــرون  بالنوباريـــة ومباحـــث وادي  الجنائـــي  البحـــث  فـــرع  ضبـــاط 
باالشـــتراك، وضباط األمن الوطني واألمن العام، لكشـــف لغز الحادث 

وضبـــط مرتكـــب الجريمـــة.

نيافة األنبا إبيفانيوس يف سطور

+ من مواليد 27 يونية 1٩54 في مدينة طنطا.
+ تخرج من كلية الطب.

+ التحـــق بديـــر القديـــس أنبا مقار بوادي النطـــرون في 17 فبراير 
1٩٨4م، وتمـــت ســـيامته راهًبـــا باســـم الراهـــب إبيفانيـــوس المقاري في 

21 أبريـــل 1٩٨4م.
+ ســـيم قًســـا فـــي 17 أكتوبـــر 2002م، بيـــد مثلـــث الرحمـــات نيافـــة 

األنبـــا ميخائيـــل مطـــران أســـيوط، ورئيـــس الديـــر فـــي ذلـــك الوقت.
+ وعقـــب جلـــوس قداســـة البابـــا تواضـــروس، أبـــدى نيافـــة األنبـــا 
ميخائيـــل مطـــران أســـيوط ورئيس 
الديـــر رغبتـــه اإلعفـــاء من رئاســـة 
الديـــر، ورســـامة قداســـة البابا أحد 
وذلـــك  لـــه،  أســـقًفا  الديـــر  رهبـــان 
مـــه فـــي الســـن وبســـبب  نظـــرًا لتقدُّ
تـــم  حينهـــا(.  عامـــًا   ٩3( صحتـــه 
عمـــل اقتـــراع ســـري بيـــن اآلبـــاء 
الرهبـــان، ووقـــع اختيارهـــم علـــى 
الراهـــب القس إبيفانيوس المقاري 
بأغلبيـــة األصـــوات. وقـــد أيَّـــد هذا 
ميخائيـــل  األنبـــا  نيافـــة  االختيـــار 

وذلـــك بتزكيـــة مكتوبـــة.
األولـــى  المقابلـــة  وكانـــت   +
للراهـــب القس إبيفانيـــوس المقاري 
مع قداســـة البابا تواضروس الثاني 
يـــوم الثالثـــاء 26 فبرايـــر 2013 
وصيـــة  قداســـته  أوصـــاه  حيـــث 
محددة: »أن يعيد لدير القديس أنبا 
مقـــار صورتـــه الُمشـــرقة األولـــى، 

ويلـــمَّ شـــمل الديـــر«.
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+ ســـيم أســـقًفا علـــى الديـــر فـــي يـــوم األحـــد 10 مـــارس 2013م، 
وهـــو أول مـــن وضـــع عليـــه قداســـة البابـــا اليـــد الرســـولية عقـــب تنصيب 

قداســـته بطريـــرًكا. 
+ تم االحتفال بتجليسه عشية عيد الصليب يوم 1٨ مارس 2013.

+ كان نيافتـــه يشـــرف علـــى مكتبـــة المخطوطـــات والمراجـــع بـــكل 
اللغـــات فـــي الديـــر، قبـــل ســـيامته أســـقًفا. وهـــو مـــن الباحثيـــن النشـــطين 
بالديـــر. وقـــد نشـــر العديـــد من العديد من الدراســـات والترجمـــات الهامة 
مثـــل: ســـفري التكويـــن والخـــروج عـــن الترجمة الســـبعينية، والقداســـات 
الثالثـــة مترجمـــة عـــن اليونانيـــة، وكتـــاب بســـتان الرهبـــان، وخزالجـــي 
الديـــر األبيـــض، وغيرهـــا. وهـــو مهتـــم بمتابعـــة وحضـــور المنتديـــات 
العلميـــة المتصلـــة بالتـــراث الكنســـي والقبطـــي، كمـــا أنه أحد المشـــتركين 
في تحرير مجلة مرقس الشـــهرية التي يصدرها الدير، وعضو مجلس 

إدارة جمعيـــة اآلثـــار القبطيـــة.
+ رقد في الرب في فجر يوم األحد 2٩ يوليو 201٨م.

جّناز مثلث الرمحات 
األنبا إبيفانيوس

وقـــد عـــاد جثمـــان مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس، لديـــر 
األنبـــا مقـــار العامـــر بـــوادي النطـــرون صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 31 يوليـــو 
201٨م، قادًمـــا مـــن مستشـــفى دمنهـــور العـــام، حيـــث كان فـــي انتظـــار 
الجثمـــان بالديـــر أصحـــاب النيافة: األنبا بطرس األســـقف العـــام، واألنبا 
دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا مقار أســـقف 
مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، ومجمع اآلباء رهبـــان الدير، 

وُوِضـــع الجثمـــان أمـــام هيكل الكنيســـة األثريـــة بالدير.
وبـــدأت علـــى الفـــور صلـــوات القـــداس اإللهـــي، بحضـــور صاحبي 
النياقـــة األنبـــا بطـــرس واألنبا مقار، ومجمع رهبان الدير، وبعض أفراد 

أســـرة مثلـــث الرحمات األنبا إبيفانيوس بالجســـد. 
ثم بدأ توافد اآلباء األساقفة والكهنة الرهبان على الدير لالشتراك 
فـــي صلـــوات الجنـــاز عقـــب القداس اإللهي، وســـط ألحان التســـبحة التي 

صالهـــا اآلباء الرهبان.
وقـــد وصـــل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي للديـــر عند 
مثلـــث  تجنيـــز  الفـــور صلـــوات  علـــى  وبـــدأت  ظهـــًرا،  عشـــرة  الثانيـــة 
الرحمـــات نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس بالكنيســـة األثريـــة بالديـــر، بحضـــور 
قداســـة البابا، وعدد كبير من أحبار الكنيســـة، واآلباء الكهنة والرهبان، 
وأســـرة نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس، كمـــا حضـــر ممثلـــو عدٍد مـــن الطوائف 

المســـيحية والشـــخصيات العامـــة.
نيافـــــــــة  قــــــــــام  وقـــد 
األنبـــا دانيـــــــــــال، أســـقف 
والبساتيــــــــــــــن  المعــــــــــــــادي 
وســـكرتير  الســـالم،  ودار 
بتقديـــم  المقـــدس،  المجمـــع 
الشـــكر لألجهـــزة التنفيذيـــة 
علـــى  األمنيـــة  والجهـــات 
كشــــــــــــف  فـــي  تعاونهــــــــا 
كمـــا  الحـــادث،  غمـــوض 
الحضـــور  نيافتـــــــه  شـــكر 
اتصلـــــــوا  ومـــن  جميًعـــا، 

للتعزيـــة. ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة تعزيـــة امتدح فيهـــا فضائل 
مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا إبيفانيـــوس )تجدهـــا منشـــورة فـــي 

افتتاحيـــة هـــذا العـــدد(.

لكمة نيافة األنبا دانيال 
أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس 

في جناز مثلث الرحمات نيافة األنبا إبيفانيوس
نـــودع اليـــوم أســـقًفا جليـــاًل، نيافة األنبـــا إبيفانيوس، أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس مقاريـــوس ببرية شـــيهيت. كان محبوًبا مـــن جميع أعضاء 
المجمـــع المقـــدس، وكمـــا ذكر أبونـــا المطران الجليـــل األنبا باخوميوس، 

إنـــه كان أكثـــر األســـاقفة نقـــاًء ومحبوًبا للجميع. 
باســـم صاحـــب القداســـة والغبطـــة البابـــا تواضروس الثاني، وباســـم 
أصحاب النيافة أعضاء المجمع المقدس، وباســـم شـــيوخ ورهبان الدير؛ 
نشـــكر محافـــظ البحيـــرة المهندســـة/ ناديـــة عبـــده التـــى اتصلـــت بقداســـة 
البابـــا عـــدة مـــرات للتعزيـــة. نشـــكر أيًضـــا األجهـــزة األمنيـــة والتنفيذيـــة 
والمخابـــرات، واللـــواء جمـــال الرشـــيدي مديـــر أمـــن البحيـــرة، وأجهـــزة 
المباحـــث، واألمـــن الوطني، والطب الشـــرعي، الذيـــن قضوا حتى اآلن 

ثالثـــة أيـــام فـــي الديـــر للتحقيقـــات ولم ينتهـــوا بعد.
وأشـــكر الســـيد اللـــواء عاطـــف يعقـــوب رئيـــس حمايـــة المســـتهلك 
الســـابق، والنائـــب ثـــروت بخيـــت، والدكتـــور عبـــد الحكيم عبـــده مدير 
مستشـــفى دمنهـــور العام، ونائبه األســـتاذ الدكتـــور محمد الديب، وجميع 

العامليـــن بالمستشـــفى.
ومن الطوائف نشكر أبونا كمال لبيب رئيس الرهبان الفرنسيسكان 
بمصـــر، وأبونـــا مياد شـــحاته، وأبونا ميـــاد جوده، وأبونـــا أنطونيو 
ماهـــر، وأبونـــا ميخائيـــل عـــوض، وأبونـــا عيـــد نظمي فيليـــب، وأبونا 
مينـــا حنـــا، الذين شـــاركونا في هـــذه الصالة. كما نشـــكر أيًضـــا الدكتور 

ســـامح موريس رئيس كنيســـة قصـــر الدوبارة للطائفـــة اإلنجيلية.

قداسة ابلابا يشارك 
يف دفن نيافة األنبا إبيفانيوس

وفـــي ختـــام صـــالة الجناز، طاف اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان الهيكل 
تحـــرك  ثـــم  إبيفانيـــوس،  نيافـــة األنبـــا  أبيهـــم  الديـــر، بجثمـــان  وكنيســـة 
الموكـــب، يرافقـــه قداســـة البابـــا والعديـــد مـــن اآلبـــاء األســـافقة، باتجـــاه 
طافـــوس الديـــر، حيـــث تال قداســـته الصـــالة الختامية أمـــام المكان الذي 
ُوِضـــع بـــه الجثمـــان بالطافـــوس، وهـــي عبـــارة عـــن نص كنســـي تحمل 
األب  وصيـــة  كلماتـــه 
المتنيـــح ألبنائـــه الرهبـــان.

الرب يعزي كنيســـته 
وشـــعبه في هذا المصاب 
نفـــس  وينيـــح  الجلـــل، 
الرحمـــات  مثلـــث  أبينـــا 
نيافـــة األنبـــا إبيفانيوس، 
الكنيســـة  ســـام  ويحفـــظ 
بصلـــــــــــوات  المقدســـــــة، 
أبينـــا قداســـة البابـــا األنبا 

الثانـــي. تواضـــروس  مارس 2013
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عقـــدت لجنـــة الرهبنـــة وشـــئون األديـــرة بالمجمـــع المقـــدس، 
برئاســـة قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة 
الحبـــر الجليـــل األنبـــا دانيال الســـكرتير العـــام للمجمـــع المقدس، 
و1٩ مـــن اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة رؤســـاء األديرة وأعضاء 
اللجنـــة، جلســـة خاصـــة لمناقشـــة انضبـــاط الحيـــاة الرهبنيـــة 
والديريـــة فـــي ضـــوء الحـــادث األليم واستشـــهاد نيافـــة الحبر 
الجليـــل األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديس أبو 
مقـــار بـــوادي النطـــرون، وبعد الصاة والمناقشـــات الواســـعة 

تـــم إصـــدار هـــذه القـــرارات األثني عشـــر التالية:
1- وقـــف رهبنـــة أو قبـــول إخـــوة جـــدد فـــي جميـــع األديـــرة 
القبطيـــة األرثوذكســـية داخـــل مصر لمدة عام يبدأ من أغســـطس 

201٨م.
2- األماكـــن التـــي لـــم توافـــق البطريركيـــة علـــى إنشـــائها 
كأديـــرة ســـيتم تجريـــد من قام بهذا العمل مـــن الرهبنة والكهنوت 
واإلعـــالن عـــن ذلـــك، مـــع عـــدم الســـماح بـــأي أديـــرة جديـــدة إاّل 
التـــي تقـــوم علـــى إعـــادة إحياء أديرة قديمة، ويتـــم ذلك من خالل 

رعايـــة ديـــر ُمعتـــَرف بـــه )عامر(.
3- تحديـــد عـــدد الرهبـــان فـــي كل ديـــر بحســـب ظروفـــه 
وإمكانياتـــه وعـــدم تجـــاوز هـــذا العـــدد لضبـــط الحيـــاة الرهبانيـــة 

الرهبانـــي. العمـــل  وتجويـــد 
الكهنوتيـــة  الدرجـــات  فـــي  الرهبـــان  ســـيامة  إيقـــاف   -4

ســـنوات. ثـــالث  لمـــدة  والقمصيـــة(  )القسيســـية 
5- االلتـــزام بعـــدم حضـــور علمانييـــن علـــى اإلطـــالق فـــي 
الرسامات الرهبانية لحفظ الوقار واألصول الرهبانية األصيلة.
6- تســـتقبل األديـــرة الزيـــارات والرحـــالت طـــوال العـــام 
أيـــام  فتكـــون  الكبيـــر  والصـــوم  الميـــالد  صـــوم  فتـــرة  باســـتثناء 
الجمعـــة والســـبت واألحـــد فقـــط مـــن كل أســـبوع، والتحذيـــر مـــن 
زيارة األماكن غير المعترف بها، وهي مســـئولية االيبارشـــيات 

والكنائـــس.
7- االهتمـــام والتدقيـــق بحيـــاة الراهـــب والتزامـــه الرهبانـــي 

داخـــل الديـــر، واهتمامـــه بأبديتـــه التـــي خـــرج مـــن أجلهـــا، ودون 
الحيـــاد عنها.

٨- كل راهب يأتي باألفعال التالية: يعّرض نفسه للمساءلة 
والتجريد من الرهبنة والكهنوت وإعالن ذلك رسمًيا: 

أ - الظهـــور اإلعالمـــي بـــأي صـــورة وألي ســـبب وبـــأي 
وسيلة.

ب - التـــورط فـــي أّيـــة تعامـــالت مالية أو مشـــروعات لم 
يكّلفـــه بها ديره.

والخـــروج  مبـــّرر،  بـــدون  الديـــر  خـــارج  التواجـــد  ج - 
الديـــر. رئيـــس  مـــن  ُمســـَبق  إذن  بـــدون  والزيـــارات 

٩- ال يجـــوز حضـــور األكاليـــل والجنـــازات للرهبـــان إاّل 
بتكليـــف وإذن رئيـــس الديـــر بحـــد أقصـــى راهبيـــن.

10- إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أّية صفحات 
والتخلـــي  االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى  حســـابات  أو 
الطوعي عن هذه الســـلوكيات والتصرفات التي ال تليق بالحياة 

الرهبانيـــة، وقبـــل اتخـــاذ االجراءات الكنســـية معهم.
11- مناشدة جموع األقباط بعدم الدخول في أّية معامالت 
ماديـــة أو مشـــروعات مـــع الرهبـــان أو الراهبـــات، وعـــدم تقديـــم 
عـــات عينيـــة أو ماديـــة إاّل مـــن خالل رئاســـة الدير أو من  أي تبرُّ

عنهم. ينوب 
12- تفعيـــل دليـــل الرهبنـــة وإدارة الحيـــاة الديريـــة الـــذي 
صـــدر مـــن المجمـــع المقـــدس في يونيـــو 2013، وهي مســـئولية 

رئيـــس الديـــر ومســـاعديه.
وقـــد صـــادق قداســـة البابا على هـــذه القـــرارات باعتباره 

الرئيـــس األعلى لألديـــرة القبطية األرثوذكســـية.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

أول أغسطس 201٨م
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الراهب يوحنا املقاري

الحـــزن  ببالـــغ  ننعـــي 
الطاهـــر  أســـقفنا  واألســـى 
بيننـــا  عـــاش  الـــذي  الوديـــع 
د تـــام عن كل  فـــي زهـــد وتجرُّ
ببســـاطة  األســـقفية،  مظاهـــر 
الرهبان، با عمامة وال عصا 

وال صليـــب ذهبـــي، بل ولم يكن يقبـــل إطاًقا تقبيل يده أو 
الســـجود لـــه تكريًمـــا لرتبتـــه الكهنوتيـــة. وال حتى إجراء 
الطقـــوس الخاصـــة باألســـاقفة عند حضوره الكنيســـة من 

والمزاميـــر. والمدايـــح  األلحـــان 
س بأي  عـــاش بيننـــا كواحـــد ِمنَّا، بـــا تعاٍل أو تـــرؤُّ
شـــكل من األشـــكال، وديًعـــا متواضًعا كســـيِّده المســـيح، 
حتـــى أنـــه لـــم يكـــن يســـتنكف أن يكـــون بيننـــا كالـــذي 
يخـــدم حســـب قـــول المســـيح: »أنـــا بينكم كالـــذي يخدم« 

)لـــو22: 27(.
كان منـــذ رهبنتـــه مســـتعًدا دائًمـــا للبـــذل والخدمـــة، 
حتـــى أن أبـــاه الروحـــي المتنيـــح القمص متى المســـكين 
اختـــاره لمرافقتـــه فـــي رحلتـــه العاجيـــة ألمريـــكا عـــام 
1997. وطلـــب منـــه مرافقتـــي فـــي رحلتـــي العاجيـــة 
أللمانيـــا عـــام 2002. وظـــل علـــى عهـــده دائًمـــا فـــي 
مراحـــل  فـــي  الذيـــن  وباألخـــص  بالمرضـــى،  االهتمـــام 
مرضهـــم الخطيـــرة، مثـــل األب باناجيـــاس واألب لوقـــا، 
اللذيـــن خدمهمـــا ورافقهمـــا حتـــى رقادهمـــا األخيـــر، في 

محبـــة وبـــذل وعطـــاء مخلـــص ووداعـــة.
ولـــم يتحـــلَّ فقـــط بعنايتـــه للمرضـــى، بل تميَّـــز أيًضا 
بحبـــه للدراســـة والبحث. فاســـتأمنه الدير علـــى المكتبة 
والمخطوطـــات، فعكـــف علـــى البحـــث والدراســـة، فأتقن 
اللغـــة القبطيـــة واليونانية ودراســـة المخطوطات، وكتب 
المقـــاالت فـــي مجلـــة الكـــرازة وفـــي مجلـــة مرقس وفي 
مجلة مدرســـة اإلســـكندرية الربع ســـنوية. وله مؤلفات 
ة مثل الدراســـة في كتاب بســـتان الرهبان، وترجمة  عـــدَّ

ســـفر التكويـــن إلـــى العربيـــة 
من األصـــل اليوناني للترجمة 
والقـــداس  الســـبعينية، 
والغريغــــــــــوري،  الباسيلـــــــي 
المخطوطـــات. مـــن  وميامـــر 

كمـــا اســـتأمنه الدير على حســـاباته البنكيـــة من حيث 
إيراداتـــه ومصروفاته فأخلص فيهـــا وأجادها.

وحضر قبل رســـامته أســـقًفا أحد المؤتمرات الخاصة 
بالدراســـات القبطية مع نيافـــة األنبا مارتيروس.

وقبـــل أن يتنيح مثلث الرحمات األنبا ميخائيل مطران 
أســـيوط ورئيـــس الديـــر الســـابق، طلـــب من قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي أن يرســـم لديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار 
واحـــًدا مـــن رهبانه الذي يختاره الرهبـــان، ووقع االختيار 

عليه وُرســـم في 10 مـــارس 2013م.
وبعـــد اختياره ظهرت مواهبـــه باألكثر، فحضر الكثير 
ف  مـــن المؤتمـــرات التـــي أوفده إليها قداســـة البابا، فشـــرَّ
الكنيسة ومصر في جميع هذه المحافل والمؤتمرات حيث 
اتســـمت حياتـــه ومحاضراتـــه بالعمق واالســـتنارة والفهم 
والدراســـة المتميـــزة فـــي جميـــع فـــروع العلـــوم الكنســـية 
المتنوعـــة، وكانـــت له إســـهامات كبيـــرة فـــي المؤتمرات 
ف لمصر  التـــي حضرها تســـّببت في صـــدى عالمي مشـــرِّ
وللكنيســـة القبطيـــة فـــي حـــوار الديانـــات ونـــدوات مكتبة 
اإلســـكندرية. عـــاوة علـــى أمانته في رعايـــة الدير وحّث 
الرهبـــان علـــى الســـلوك الرهباني والتوبـــة وتجديد الحياة 

ومحبـــة المســـيح كهدف أساســـي للرهبنة.
نســـأل هللا أن ينيـــح روحـــه الطاهرة 
يعـــزي  وأن  القديســـين،  أحضـــان  فـــي 
قداســـة البابا ومجمع اآلبـــاء المطارنة 
وأوالده  والكهنـــة،  واألســـاقفة، 
رهبـــان الديـــر، ومصـــر كلهـــا فـــي 
هـــذا المصـــاب الفادح، بـــل وكل 
أحبائـــه وعارفـــي فضلـــه فـــي 
كل أنحـــاء العالم، وأن يهبنا 
الســـتكمال  يصلـــح  مـــن 
ويكشـــف  مســـيرته، 
أجـــل  مـــن  الجانـــي 
نفســـه، ونجاته  خـــاص 

الرهيبـــة. هللا  دينونـــة  مـــن 
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ويشارك ىف حفل 
اللكيات العسكرية

وشـــارك قداســـته يـــوم األحـــد 22 يوليـــو 201٨م، فـــي حفل 
تخريج دفعة جديدة من طالب الكليات العســـكرية، والتي شـــهدها 

الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي وكبار رجـــال الدولة.

قداسة ابلابا يستقبل 
رئيس برملان سرييالنكا

اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
كارو  الســـيد  201٨م،  يوليـــو   24 الثالثـــاء  يـــوم  بالعباســـية، 
جياســـوريا رئيس البرلمان الســـيريالنكي. رافق رئيس البرلمان 
البرلمانيـــة  واإلصالحـــات  األراضـــي  وزيـــر  مـــن  تكـــون  وفـــد 
بســـيريالنكا، ووزيـــر الدولـــة للتكامل الوطنـــي والمصالحة، وعدد 
مـــن أعضـــاء البرلمـــان، إلـــى جانـــب نائـــب األميـــن العـــام ومديـــر 
المراســـم بالبرلمان. حضر اللقاء الســـيد راميه يوجاراجان ســـفير 

ســـيريالنكا بالقاهـــرة.

ويستقبل فائزي مسابقة مدارس األحد
وأرسة حترير املجلة

اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية بعـــد ظهـــر يـــوم الثالثـــاء 24 يوليـــو 201٨م، أســـرة 
تحرير مجلة مدارس األحد للنشء، ومعهم الفائزين في المسابقة 
الكبـــرى التـــي تنظمهـــا المجلـــة ســـنوًيا ألبناء الكنيســـة مـــن مختلف 
األعمار الســـنية. حرص قداســـة البابا على اإلجابة على األســـئلة 
التي وجهها الفائزون لقداســـته كما ســـّلمهم شـــهادات التقدير التي 
رصدتهـــا المجلـــة للفائزيـــن فـــي المســـابقة. وهـــذا هو العـــام الثالث 
الـــذي يســـتقبل فيـــه قداســـة البابـــا فائـــزي المســـابقة الكبـــرى لمجلـــة 

مـــدارس األحـــد وتهنئتهم وتســـليمهم شـــهادات التقدير.

يف مؤتمر األرس اجلامعية
شـــارك قداســـة البابا يـــوم الجمعـــة 27 يوليـــو 201٨م، في 
مؤتمـــر األســـر الجامعيـــة، الـــذي نظمتـــه أســـقفية الشـــباب، ببيـــت 
كرمـــة الـــوادي بالطريق الصحراوي، فـــي الفترة من الجمعة 27 

وحتـــى األحـــد 2٩ يوليـــو 201٨م.

قداسة ابلابا يف اإلسكندرية
زار قداســـة البابـــا مدينـــة اإلســـكندرية، يـــوم األربعـــاء 25 
يوليـــو 201٨م، فـــي يـــوم مشـــحون بالفعاليـــات واألنشـــطة، حيـــث 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا 
من دير األنبا أنطونيوس بانلمسا

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني يـــوم األربعـــاء 1٨ 
يوليـــو 201٨م، اجتماعـــه األســـبوعي بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا 
العجائبـــي بديـــر القديس األنبا أنطونيوس النمســـا. وكان موضوع 

العظـــة حـــول »كيـــف نزرع القداســـة فـــي أبنائنا؟«.

قداسة ابلابا يصل 
أرض الوطن 

وقـــد وصـــل قداســـته إلـــى أرض الوطن قادًما مـــن العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا بعـــد انتهـــاء زيارتـــه الرعويـــة إليطاليـــا والنمســـا 
والتـــي اســـتغرقت 15 يوًمـــا. كان فـــي وداع قداســـة البابـــا بمطـــار 
فيينـــا ســـفيرنا بالنمســـا الســـفير عمر عامر يوســـف، ونيافـــة األنبا 

جابرييل أســـقف النمســـا.
ُيذكـــر أن قداســـة البابـــا غـــادر القاهرة يوم الجمعـــة 6 يوليو 
201٨م، متوجًهـــا إلـــى إيطاليـــا حيـــث شـــارك فـــي يـــوم الصـــالة 
ألجل الســـالم في الشـــرق األوســـط، إلى جانب رؤســـاء الكنائس. 
واستقبله الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي. 
كمـــا التقـــى وزيـــر الخارجية اإليطالي إنـــزو موافيرو ميانيزي، 
وعمـــدة مدينـــة رومـــا، وزار ســـفارتينا بروما والفاتيـــكان. وصلى 
قـــداس األحـــد األول مـــن شـــهر أبيـــب مع شـــعب إيبارشـــية تورينو 
ورومـــا ببازيليـــكا ســـان بول، ومنـــح رتبة القمصية لكاهن كنيســـة 

مارمينـــا والبابـــا كيرلس بفلورنســـا القمـــص آنجيلوس جابر.
ثـــم وصـــل قداســـته النمســـا يـــوم االثنيـــن ٩ يوليـــو 201٨م، 
وصلـــى قـــداس عيـــد الرســـل بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 
األنبـــا موســـى األســـود بجراتـــس، والتقى برئيس أســـاقفة الكنيســـة 
الكاثوليكية بالنمســـا الكاردينال كريســـتوف شـــونبورن، وزار مقر 
مركـــز CAICIID العالمـــي للحـــوار بيـــن أتباع األديـــان والثقافات 

وعقـــد اجتمـــاع األربعـــاء ألســـبوعين متتالييـــن هناك.

قداسة ابلابا يشارك يف 
حفل أكاديمية الرشطة

شـــارك قداســـة البابـــا يـــوم الســـبت 21 يوليـــو 201٨م، في 
حفـــل تخريـــج دفعـــة جديـــدة مـــن طـــالب أكاديمية الشـــرطة، والتي 

شـــهدها الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي وكبـــار رجـــال الدولة.

يف حفل مركز القديسة فريينا
كمـــا شـــهد قداســـته حفـــل تخريـــج دفعـــة جديـــدة مـــن مركـــز 
القديســـة فيرينا للتمريض، والذي ُأقيم مســـاء يوم السبت 21 يوليو 
201٨م، بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية.
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األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع غـــرب األســـكندرية، والقس أبرآم 
إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، والقس آنجيلوس إســـحق 

ســـكرتير قداسة البابا. 
بـــدأ االحتفـــال بكلمـــة للدكتـــور مصطفـــى الفقـــي، تحـــدث فيها 
إلـــى أن مكتبـــة  فيهـــا  الكنســـي، أشـــار  التعليـــم  عـــن أهميـــة دور 
اإلســـكندرية حريصـــة علـــى اســـتضافة احتفاليـــة مئويـــة مدرســـة 
األحـــد، مشـــيًرا إلـــى أنهـــا ليس مناســـبة قبطية فقط بل هي مناســـبة 
وطنيـــة. أعقـــب ذلـــك حـــوار مـــع قداســـته حـــول »مـــدارس األحـــد 
همزة الوصل بين األســـرة والمجتمع«. وأّكد قداســـته أن مدارس 
األحـــد تحـــدث توازًنـــا فـــي التنشـــئة بيـــن الكنيســـة والمجتمـــع منـــذ 
الطفولة إلى الشـــباب وهكذا. ثم شـــهد الحضور عرًضا لبانوراما 
محطـــات فـــي مســـيرة مـــدارس األحد. ُعِرضـــت البانورامـــا بتقنية 
الواقـــع االفتراضـــي virtual Reality باعتبارهـــا أحـــدث تقنيـــة 
يمكن اســـتخدامها كوســـيلة تعليمية بمدارس األحد. ثم قدم كورال 
»قلـــب داود« أوبريـــت بعنوان »حلمك علـــّي« ويتناول األوبريت 
مســـيرة مدارس األحد منذ نشـــأتها على يد القديس األرشـــيدياكون 
حبيـــب جرجـــس والتـــي كانـــت تمثل حلًما حلم به وســـعى لتحقيقه، 

والمراحـــل التـــي مـــرت بهـــا مـــدارس األحـــد حتى اآلن. 
وعلى هامش االحتفال أطلق قداســـة البابا تطبيق حمل اســـم 
»أبنـــاء النـــور« اإللكترونـــي، وهـــو مناســـب لـــكل أنـــواع الهواتف 
المحمولـــة، وهدفـــه مســـاعدة الخادم في تحضير الـــدروس التربية 
الكنســـية، وأيًضـــا النوتـــة الروحيـــة للخـــادم. وقـــد أعلنـــت اللجنـــة 
المنظمة الحتفالية مئوية مدارس األحد باإلســـكندرية عن إصدار 
هـــذا التطبيـــق كهديـــة من خدمة مدارس األحد باألســـكندرية لخدام 

مـــدارس األحـــد بكافـــة كنائس الكرازة المرقســـية. 
م قداســـة البابا اســـم المتنيـــح القمص بيشـــوي كامل،  وقـــد كـــرَّ
والـــذي اختارتـــه لجنـــة مئويـــة مـــدارس األحـــد باإلســـكندرية نيابـــة 
عـــن خـــدام مـــدارس األحـــد بالمدينـــة خـــالل مائـــة عـــام، تســـلمت 
الجائزة »تاســـوني أنجيل« زوجة المتنيح القمص بيشـــوي كامل.
بعـــد ذلـــك قـــام الشـــاب الدكتـــور أنيـــس عيســـى بتقديـــم رســـالة 
إلـــى مـــدارس األحـــد، وتكلـــم فيهـــا عـــن معاملـــة األطفـــال كرســـالة 
إلـــى كل خـــدام مـــدارس األحـــد. ثـــم كلمـــة لنيافـــة األنبـــا إيالريـــون 
عّبـــر خاللهـــا عـــن فرحتـــه البالغة بما رأى وشـــاهد، وتخيل فرحة 
بقـــول  نيافتـــه  الســـماء، واستشـــهد  فـــي  القديـــس حبيـــب جرجـــس 
م أساســـي في  الكاتـــب المفكـــر الدكتور طه حســـين: »الكنيســـة ُمقوِّ

الفردي«. الكيـــان 
وفـــي الختام ألقى قداســـة البابا كلمـــة بعنوان: »لماذا مدارس 
األحـــد؟«، تحـــدث فيها عن الجوانب الخمســـة للمحبة في الكنيســـة 
)محبـــة هللا، محبـــة اآلخـــر، محبـــة الحيـــاة، محبـــة الوطـــن، محبـــة 
الســـماء والملكـــوت(، وقـــدم الشـــكر لمنظمـــي االحتفـــال، وللدكتور 

مصطفـــى الفقـــي ومكتبة اإلســـكندرية الســـتضافتهم للحفل.

بـــدأ قداســـته الزيـــارة بافتتاح مبنى الديـــوان البطريركي بعد انتهاء 
أعمـــال التطويـــر والتجديـــد التي تمت به، وقد شـــارك في االفتتاح 
اللواء محمد الشـــريف مدير أمن األســـكندرية، ولفيف من أحبار 

الكنيســـة، واآلباء الكهنة.

افتتاح مبىن 
اللكية اإللكرييكية باإلسكندرية

بعـــد ذلـــك توجـــه قداســـته لمبنـــى الكليـــة اإلكليريكيـــة، حيـــث 
اســـتقبله خـــورس شمامســـة الكليـــة وكنائس اإلســـكندرية باأللحان، 
ثـــم صلـــى قداســـته صـــالة الشـــكر، وأزاح الســـتار عـــن اللوحـــة 
التذكاريـــة التـــي تـــؤّرخ لحـــدث االفتتاح، ثم تال ذلـــك ترتيل بعض 
األلحـــان الكنســـية قدمهـــا خـــورس شمامســـة الكليـــة اإلكليريكيـــة 
وكنائـــس اإلســـكندرية، ثـــم مجموعـــة مـــن الترانيـــم قدمهـــا كـــورال 
»فيـــك الحيـــاة«، كمـــا ُألقيـــت عدد مـــن الكلمات ألقاهـــا: نيافة األنبا 
العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب األســـكندرية،  إياريـــون األســـقف 
والقـــس أبرآم إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، واألســـتاذ 
جوزيـــف نبيل مديـــر الديـــوان البطريركي باإلســـكندرية، والقس 
أبـــرآم بشـــوندي وكيـــل الكلية اإلكليريكيـــة باألســـكندرية،  والذي 
قـــام بإهـــداء قداســـة البابـــا هديـــة تذكاريـــة بمناســـبة االفتتـــاح. وقـــد 
قـــام قجاســـة البابـــا بتكريـــم المهندســـين الذيـــن قامـــوا بالتجديـــدات، 
باإلضافـــة إلـــى أوائـــل دفعـــات الخريجيـــن بالكليـــة، ثـــم ألقـــى كلمة 
مناســـبة، أعرب فيها عن ســـعادته بالتطوير الذي حدث بالمبنى، 
وســـرد جزًءا من تاريخ الكلية، وذكريات قداســـته أثناء الدراســـة 
فيهـــا، وكيـــف أثـــرت الكليـــة اإلكليريكيـــة فـــي شـــخصية قداســـته 

وأضفـــت عليهـــا االتـــزان المطلـــوب.
وتفقد قداســـته بعد ذلك الغرف والقاعات المختلفة، والمكتبة 
الخاصـــة بالكتـــب، ومكتبـــة خاصـــة بالمذكـــرات وكتـــب الدراســـة، 
وأيًضـــا غرفـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس. وقـــد أثنـــى قداســـته علـــى 
العمـــل الرائـــع الـــذي ُيَعـــد قفـــزة حضاريـــة تليق باإلســـكندرية التي 
يجـــب أن تكـــون رائـــدة فـــي كل شـــيء. كمـــا تفقـــد قداســـته قاعـــة 
األرشـــيدياكون حبيب جرجس، وقاعة المتنيح يوســـف منقريوس 

أول وكيـــل للكلية.

احتفايلة مئوية 
مدارس األحد باإلسكندرية

وفـــي المســـاء حضر قداســـته احتفالية مئوية مـــدارس األحد 
والتـــي ُأقيمـــت بقاعـــة المؤتمـــرات الكبـــرى بمكتبـــة اإلســـكندرية، 
بحضـــور الدكتـــور محمد ســـلطان محافظ اإلســـكندرية، والدكتور 
مصطفى الفقي رئيس مجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية، وأصحاب 
النيافة: األنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، واألنبا دانيال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا كيرلـــس آفـــا مينا 
أســـقف ورئيـــس دير الشـــهيد مار مينا بمريـــوط، واألنبا إياريون 
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سيامة مكراسات 
ببيت القديسة دميانة باهلرم

في يوم الجمعة 20 يوليو 201٨م، قام نيافة األنبا ثيئودوسيوس 
أســـقف وســـط الجيـــزة، بتكريـــس مكرســـة باســـم تاســـوني مطرونـــة، 
وقبـــول أربـــع مكرســـات في عهـــد االبتداء. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
ثيئودوســـيوس، والمكرســـات الجدد، ومجمع المكرسات باإليبارشية.

مؤتمرات أسقفية الشباب

والفتيـــان  والشـــباب  للخـــدام  27مؤتمـــًرا  الشـــباب  أســـقفية  تعقـــد 
واألطفـــال، مـــن مختلف أنحـــاء القطر، خالل صيف 201٨م، في بيت 
مـــار مرقـــس بأبـــو تـــالت وبيوت أخـــرى، وقد تم االنتهـــاء من بعضها. 
وموضـــوع الدراســـة هـــذا العـــام حـــول: »َمـــا َتَعلَّْمُتُمـــوُه، َوَتَســـلَّْمُتُموُه، 
ـــاَلِم َيُكـــوُن َمَعُكْم«. ، َفَهـــَذا اْفَعُلـــوا، َوِإَلُه السَّ َوَســـِمْعُتُموُه، َوَرَأْيُتُمـــوُه ِفـــىَّ

مؤتمر أطفال ابتدائي: من 14-17 يونيو 2018م
ُعِقـــد المؤتمـــر األول ألطفـــال ابتدائـــي الحاصليـــن علـــى المراكـــز 
لعامـــي  الكـــرازة المرقســـية  مهرجـــان  مســـابقات  جميـــع  فـــي  األولـــى 
)2017/2016(، بهـــدف: »تأصيـــل الطفـــل كنســـًيا« بعنـــوان »أســـمو 
تيـــرو«. وشـــمل المؤتمـــر العديد من ورش العمل منها ورشـــة األيقونة 
القبطيـــة – ورشـــة الكتـــب الكنســـية – ورشـــة الشـــموع واألنـــوار فـــى 
مـــن  العديـــد  عـــرض  تـــم  وقـــد  الكنيســـة.  أدوات  ورشـــة   – الكنيســـة 
األوبريتـــات المســـرحية، التـــي تعبـــر عـــن عصـــور الكنيســـة المختلفـــة، 
لتبســـيط كل عصـــر مـــن هـــذه العصور أمـــام األطفـــال )أوبريت القديس 
مار مرقس – أوبريت القديس يوحنا المعمدان(، وتم عمل مجموعات 
درس كتاب، هدفها أن يعرف الطفل أن كل ما فيه الكنيسة من طقس 

أو عقيـــدة أو تســـبحة موجـــود داخـــل كتابنـــا المقـــدس.

مؤتمر فتيات إعدادي
عقـــدت أســـقفية الشـــباب مؤتمـــر فتيـــات إعدادىفـــي الفتـــرة من 17 
إلـــى 20 يونيـــو201٨م، وكان تحـــت عنـــوان )ATM(، وكان عـــدد 
الحاضـــرات 400 فتـــاة مـــن القاهـــرة واإلســـكندرية و32 إيبارشـــية، 
وكانت فكرة المؤتمر: داخل كنيســـتنا كنوز نســـتطيع بها الوصول إلى 

سيامة أربعة رهبان جدد بدير األنبا بيشوي

قـــام نيافـــة األنبـــا صرابامون، أســـقف ورئيـــس دير األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، يـــوم األحد 22 يوليـــو 201٨م، بإقامة طقس رهبنة 
أربعـــة مـــن طالبـــي الرهبنـــة بالديـــر، هـــم: )1( الراهـــب تـــداوس األنبا 
بيشـــوي، )2( والراهـــب نوفيـــر األنبا بيشـــوي، )3( والراهب أبوللو 
األنبا بيشـــوي، )4( والراهب أبراهام األنبا بيشـــوي. كما قبل أربعة 
مـــن راغبـــي الترهـــب بالديـــر لدخـــول فتـــرة االختبـــار. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا صرابامـــون، واآلبـــاء الرهبـــان الجدد، ومجمـــع اآلباء 

رهبـــان الدير.

سيامة اكهن جديد بإيبارشية طنطا

فـــي يـــوم األحـــد 22 يوليـــو 201٨م، قـــام نيافـــة األنبا بوال أســـقف 
طنطـــا، بســـيامة الشـــماس ميشـــيل القمـــص صليـــب كبيـــش، كاهًنـــا على 
كنيســـة الشـــهيدين أبـــي ســـيفين واألميـــر تـــادرس بطنطـــا، باســـم القـــس 
مرقوريـــوس. خالص تهانينا لنيافة األنبا بوال، والقس مرقوريوس، 

ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهن جديد بإيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، يـــوم األحـــد 22 
يوليو 201٨م، بكنيســـة الشـــهداء في القطاوي بشـــبرا الخيمة، بســـيامة 
الشماس أيمن بخيت كاهًنا على الكنيسة ذاتها باسم القس كيرياكوس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا مرقـــس، والقس كيرياكـــوس، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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األبديـــة الســـعيدة. باإلضافـــة إلـــى محطـــات للكتـــاب المقدس تـــم تقديمها 
بطـــرق متنوعـــة وهـــي: أســـفار الكتاب بعهديه - فكرة ســـريعة عن كل 
ســـفر - طباعـــة الكتـــاب المقـــدس - مخطوطـــات وادى قمـــران، تقديـــم 
بعـــض األعمـــال الفنيـــة، مع القداســـات والصلوات والتســـبحة  اليومية.

مؤتمر شابات ثانوي
وأيًضـــا عقـــدت مؤتمر شـــابات ثانـــوي من 4-7 يوليـــو 201٨م، 
تحـــت عنـــوان )Made in Church(، شـــارك بالمؤتمـــر 450 مـــن 
شـــابات كنائـــس القاهـــرة والوجـــه البحـــري والصعيـــد، ودار المؤتمـــر 
حـــول فكـــرة التكويـــن الكنســـي للفتاة )كمنتج متميز حاصل على شـــهادة 
الجـــودة الكنســـية(. باإلضافـــة لمجموعـــات درس الكتاب حول الكنيســـة 
بيـــت هللا فـــي ســـفر المزاميـــر، و)حـــز37(، حـــول عمـــل روح هللا فـــي 

إحيـــاء أعضـــاء الكنيســـة، وجـــزء مـــن تاريخ الكنيســـة.

مؤتمران للفنون واإلبداع
ُعِقد أيًضا مؤتمران للفنون واإلبداع من 26-30 يونيو 201٨م، 
ومـــن30 يونيـــو-4 يوليـــو 201٨م، تحـــت شـــعار »الفنـــان األعظـــم«، 
حضرهمـــا 650 مبدًعـــا مـــن 45 إيبارشـــية ومنطقـــة ببيـــت مار مرقس 
بالعجمـــي، فـــي مجـــاالت: المســـرح - الفنـــون التشـــكيلية - االبتكارات 
الهندســـية والعلمية والموســـيقى والكورال - الكمبيوتر، باإلضافة إلى 
الجانـــب العملـــي الفنـــي فـــي جميـــع الـــورش والـــدورات والتـــي قـــام بهـــا 
مدربـــون متخصصـــون كل فـــي مجالـــه، وُاختِتـــم المؤتمرايـــن بمعرض 

لمنتجـــات المشـــاركين بالمؤتمر.

قداس اذلكرى السنوية األوىل 
ملثلث الرمحات نيافة األنبا ساويرس

ُأقيـــم القـــداس اإللهـــي يوم الســـبت 21 يوليو 201٨م، في الذكرى 
الســـنوية األولـــى لنياحـــة مثلـــث الرحمـــات األنبا ســـاويروس األســـقف 
والرئيـــس الســـابق لديـــر الســـيدة العـــذراء المحـــرق فـــي أســـيوط، علـــى 
مذبح الشـــهيد مار جرجس بالدير. بحضور نيافة األنبا بيجول أســـقف 
ورئيـــس الديـــر، وأصحـــاب النيافة: األنبا ويصا مطـــران البلينا، واألنبا 
كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبـــا بيمـــن أســـقف قـــوص ونقـــاده، 
واألنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، واألنبـــا تيموثاوس أســـقف الزقازيق، 
واألنبـــا إســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، واألنبـــا غبريال أســـقف بني 

ســـويف، واألنبـــا كاراس أســـقف المحلة.

كرنفال “Rejoice 3” ألطفال إيبارشية طنطا

نظمـــت إيبارشـــية طنطا يوم الجمعـــة 27 يوليو 201٨م، كرنفال 
“Rejoice 3” ألطفـــال اإليبارشـــية شـــارك فيـــه مـــن يزيـــد عددهم على 
1200 طفـــل وطفلـــة. تضمنـــت فقـــرات اليوم، الذي افتتحـــه نيافة األنبا 
بـــوال أســـقف طنطـــا، عروًضـــا لفرق الكشـــافة والمســـرح باإلضافة إلى 

عدد مـــن األلعاب.

افتتاح مركز ابلابا ديسقورس 
لدلراسات الالهوتية بوسط القاهرة

افتتـــح نيافـــة األنبـــا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة، 
يـــوم األربعـــاء 1٨ يوليـــو 201٨م، مركز البابا ديســـقورس للدراســـات 
الالهوتيـــة بمجمـــع خدمـــات ســـان أرســـاني بشـــارع الصحافـــة. وألقـــى 
نيافتـــه محاضرتيـــن دارتـــا حـــول موضوعـــي: الثالـــوث والخـــالص في 
بيشـــوي حلمـــي محاضـــرة  القـــس  ألقـــى  المفهـــوم األرثوذكســـي. كمـــا 
عـــن التجســـد والفـــداء. ويقـــوم المركـــز الجديـــد بعقـــد دورات متدرجـــة 
فـــي الالهـــوت األرثوذكســـي، ممـــا يتيـــح الفرصـــة للكثيـــر مـــن الشـــباب 
لدراســـة علوم الالهوت والعقيدة كمدخل تمهيدي لمن لديه الرغبة في 
االلتحـــاق بالكليـــات اإلكليريكية ومعهدي الدراســـات القبطية والرعاية.

اكتشاف جسد 
القديس أنبا بستناؤس يف نقاده

اكتشـــف القائمـــون علـــى أعمـــال الترميـــم فـــي ديـــر القديـــس أنبـــا 
بســـتناؤس البـــس الـــروح في برية األســـاس بنقاده، فـــي يوم األربعاء ٨ 
يوليـــو 201٨م، جســـد قديـــس الديـــر أنبا بســـتناؤس في مقبـــرة موجودة 
تحـــت المذابـــح الرئيســـي للديـــر. ُوِجـــد الجســـد علـــى ســـرير حجـــري 
مكتـــوب عليـــه اســـم القديـــس باللغـــة القبطية، فـــي المقبـــرة المدفونة التي 
ُوِضـــع فيهـــا علـــى األرجح عقب نياحته عام 631م. أصدرت مطرانية 
قوص ونقاده، التي يتبعها الدير، بياًنا ذكرت فيه تفاصيل االكتشـــاف، 

هـــذا نصه:
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رسالة دكتوراة يف املوسيىق القبطية

تـــم يـــوم االربعـــاء الموافـــق 201٨/٨/1، منـــح الدارســـة ســـالي 
كمـــال زكريـــا بطرس، درجة دكتـــوراه الفلســـفة في الموســـيقي العربية 
شـــعبة التأليـــف الموســـيقي العربـــي، بمســـرح كليـــة التربيـــة الموســـيقية 
بالزمالـــك - جامعـــة حلـــوان. وموضـــوع الرســـالة: »اســـتنباط بعـــض 
التدريبـــات الصوتيـــة مـــن ألحـــان القـــداس اإللهـــي، لرفـــع مســـتوى أداء 
المرتليـــن المبتدئيـــن«، وكانـــت تحـــت إشـــراف: ا.د أمـــل جمـــال الدين 
محمد عياد، أســـتاذ الموســـيقى العربية بكلية التربية الموســـيقية بجامعة 
حلوان، والمهندس جورج كيرلس األســـتاذ الخبير بالموســـيقى القبطية 
القبطيـــة،  الدراســـات  بمعهـــد  المســـاعد  والمـــدرس  حلـــوان،  بجامعـــة 
ومايســـترو فرقـــة دافيـــد لأللحـــان القبطية. وتكونت لجنة المناقشـــة من: 
ا.د ألفريـــد جميـــل حبيـــب، أســـتاذ الموســـيقى بكليـــة التربيـــة األساســـية 
بدولـــة الكويـــت، ورئيـــس قســـم التأليـــف والنظريـــات بمعهـــد الموســـيقى 
العربيـــة أكاديميـــة الفنـــون ســـابًقا؛ وأ.د ايهـــاب عاطـــف عـــزت عزيز، 
أســـتاذ الموســـيقى ورئيس قسم التربية الموســـيقية بكلية التربية النوعية 

بجامعـــة الزقازيـــق. خالـــص تهانينـــا للدكتورة ســـالي.

القمص تيموثاوس رشموخ 
وكيل مطرانية أبوتيج

رقد في الرب بشيخوخة صالحة مساء يوم الثالثاء 31 يوليو 
201٨م، القمـــص تيموثاوس شـــرموخ، وكيـــل مطرانيـــة أبوتيج، 
وكاهـــن كنيســـة مـــار مرقـــس الرســـول بأبوتيج، عن عمـــر ناهز ٨6 
ســـنة. وقد ُأقيمت صلوات تجنيزه في السادســـة من مســـاء اليوم ذاته 
بكنيســـته. ولـــه ثاثـــة أبناء تكرســـوا لخدمة الكنيســـة، وهم: نيافة 
األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنى، 
والراهـــب القـــس تـــادرس األورشـــليمي، والقس صموئيـــل كاهن 
كنيســـة القديســـة العذراء مريم بأبوتيج. خالص تعازينا لنيافة األنبا 
أنـــدراوس أســـقف أبوتيج، ولنيافـــة األنبا أنطونيـــوس، والراهب 
القـــس تادرس األورشـــليمي، والقـــس صموئيـــل، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص بساده أمني 
بإيبارشية شبين القناطر

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 1٨ يوليـــو 201٨ م القمـــص 
بســـاده أمين، كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبا بيشـــوي 
بالمنية، إيبارشـــية شـــبين القناطر، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ26 
ســـنة. ُوِلـــد فـــي 17 أكتوبـــر 1٩54م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 6 مـــارس 
1٩٩2م، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 1٩٩٩م. وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيزه 
بكنيســـته فـــي عصـــر اليـــوم ذاته بحضـــور نيافة األنبا بطرس أســـقف 
شبين القناطر ومجمع كهنة اإليبارشية. خالص تعازينا لنيافة األنبا 
بطـــرس، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.

بيان صادر من مطرانية نقادة وقوص 
لألقباط األرثوذكس

»عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين« 
)مز126: 3(

أنـــه فـــي يـــوم األحد الموافق ٨ يونيـــو 201٨م - 1 من 
شـــهر إبيـــب لســـنة 1734ش وخـــالل أعمـــال الترميـــم بديـــر 
القديـــس العظيـــم األنبـــا بســـنتاؤس الابـــس الـــروح ببرية 
االســـاس بنقـــادة وأثنـــاء العمـــل بالمذبـــح األوســـط وهـــو مذبح 
باســـم القديـــس تـــم العثـــور علـــى مقبرة في أســـفل المذبح على 
عمـــق 2 متـــر مـــن ســـطح األرض وجـــد بهـــا رفـــات القديـــس 
العظيـــم األنبـــا بســـنتاؤس موضوعـــة بطريقـــة نـــادرة علـــى 
ســـرير مـــن الحجـــر مكتوب عليه باللغة القبطية اســـم القديس 
منـــذ مـــا يقـــرب مـــن 14 قـــرن  مـــن الزمـــان )ولـــد القديـــس 
األنبـــا بســـنتاؤس حوالـــي عـــام 54٨م وتنيـــح عـــام 631م( 
بركـــة عظيمة إليبارشـــيتنا ظهور رفات هـــذا القديس العظيم 
مؤســـس برية االســـاس وخاصة في هذه األيام المباركة التي 
تتمتع فيها الكنيســـة برعاية صاحب الغبطة والقداســـة قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي. الـــرب ينفعنا ببركـــة صلوات هذا 

القديـــس أمين.
أنبا بيمن

أسقف نقادة وقوص
ورئيس دير المالك ميخائيل العامر 

ببرية االساس بنقادة

مؤتمر »اختار حياتك« 
لشباب قطاع غرب اإلسكندرية

بـــدأت يـــوم الخميـــس 26 يوليـــو 201٨م، فعاليـــات مؤتمر شـــباب 
كنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، المقـــام فـــي كنيســـة المـــالك رافائيل 
بالعجمـــي هانوفيـــل، بعنـــوان »اختـــار حياتـــك«. تضمـــن المؤتمـــر فـــي 
الجنـــس«  حـــول  مغلوطـــة  »مفاهيـــم  بعنـــوان  محاضـــرة  األول  يومـــه 
وعـــدًدا مـــن الفقـــرات، بينمـــا تضمن اليـــوم الثاني فقـــرات باإلضافة إلى 
المحاضـــرة الختاميـــة التـــي ألقاهـــا نيافـــة األنبا إياريون األســـقف العام 

لكنائـــس القطـــاع بعنـــوان »المطـــر المبكـــر والمتأخـــر«.
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إن للقديســـة العـــذراء 
فضائــــــــل عديـــــــــدة جــــــــًدا. 
لعـــل فـــي مقدمتها االتضاع، واالحتمـــــــال، والتعب 
ســـواء فـــي خدمـــة اآلخريـــن مثـــل تعبهـــا فـــي رحلة 
لزيـــارة أليصابـــات وخدمتهـــا، مـــع أنهـــا شـــابة فـــي 
حوالي السادســـة عشـــرة من عمرهـــا. وتعبها أيًضا 
فـــي رحلتهـــا إلـــى مصـــر ذهاًبـــا وإياًبـــا، واحتمالهـــا 
مشـــقة الطريـــق. وتعبهـــا داخل مصـــر حينما كانوا 
يطـــردون العائلـــة المقدســـة مـــن بلد إلى بلد بســـبب 
ســـقوط األصنـــام التي يعبدهـــا المصريون وقتذاك. 
إلـــى جـــوار احتمالها التعب النفســـاني حينما كانت 
اليهوديـــة  الدينيـــة  القيـــادات  اضطهـــادات  تـــرى 

البنهـــا، وأيًضـــا احتمالهـــا لصلبه.
ولمـــا كان مـــن أهـــم تكريمنا للســـيدة العذراء، 
أن نقتـــدي بهـــا، فإننـــي أود هنـــا أن أذكـــر كيـــف 
مقـــــــــدار  ومنهـــا  االحتمـــال.  فـــي  بهـــا  نقتـــدي 
االحتمـــال، التعـــب فـــي الخدمـــة. وقـــد شـــرح لنـــا 
القديـــس بولـــس الرســـول كيـــف تعـــب فـــي الخدمـــة 
أكثـــر مـــن جميـــع الرســـل، وقـــال إن كل إنســـان 

ســـيأخذ أجرتـــه بحســـب تعبـــه.
وهنـــا أحـــب أن أنبـــه اآلباء الكهنة إلى أهمية 
التعـــب فـــي افتقـــاد النـــاس وفـــي حـــل مشـــاكلهم. 
وكذلـــك أنبـــه جميـــع الخدام إلـــى االهتمـــام بالتعب 
فـــي الخدمـــة. وأذكر قصة ذلـــك الراهب الذي كان 
يتعـــب فـــي خدمة الشـــيوخ وإحضـــار الماء لهم من 
مـــكان بعيـــد. فلمـــا ثقـــل عليـــه التعـــب رأى وراءه 
مالًكا يكتب شـــيًئا. فقال له المالك: »إنني أكتب 
كل خطـــوة تخطوهـــا فـــي خدمـــة أولئـــك الشـــيوخ، 
لكـــي يمنحـــك هللا أجـــًرا عليها«. حينئـــذ تعّزى ذلك 

الراهـــب وازداد بـــذاًل فـــي تعبه.
ومـــن أنواع االحتمال أيًضا، احتمال الظلم. 
ونذكـــر مثااًل لذلك يوســـف الصديق: الذي احتمل 
الظلـــم مـــن أخوته وقد باعوه عبـــًدا، واحتمل الظلم 
مـــن امـــرأة فوطيفـــار التـــي اشـــتكته واّدعـــت عليـــه 
علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا كانـــت المخطئـــة. واحتمـــل 
الظلـــم مـــن فوطيفـــار أيًضـــا الـــذي أخـــذه وألقاه في 
الســـجن، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه كان مخلًصـــا لـــه 
جـــًدا. وبســـبب احتمال يوســـف الصديـــق كافأه هللا 

كثيـــًرا وجعلـــه الثانـــي في مملكـــة مصر.
وهنـــا أيًضـــا احتمال العـــوز والفقر والجوع. 
لعـــازر  باحتمـــال  لذلـــك  مثـــاًل  نضـــرب  ولعلنـــا 
المســـكين، وفـــي الواقـــع لســـت أجـــد فـــي ســـيرة هذا 
فـــي  يتنعـــم  أن  يســـتحق  جعلـــه  ســـبب  أي  البـــار 
أحضان أبينا إبراهيم ســـوى فضيلة االحتمال هذه، 
الـــذي كان يتعـــذب فيحتمـــل، صـــار يتعـــزى أخيًرا.
احتمـــال  أيًضـــا  االحتمـــال  نواحـــي  ومـــن 
المـــرض. ونذكر مثااًل لذلـــك أيوب الصديق الذي 
احتمـــل مرًضـــا مؤلًمـــا مـــن قمة رأســـه إلى أخمص 
قدميـــه. وقـــال لزوجته »َأاْلَخْيـــَر َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد هللِا، 

ـــرَّ اَل َنْقَبـــُل؟«. َوالشَّ
وفـــي االحتمـــال أيًضـــا نذكـــر احتمال موت 
األحبـــاء وبخاصـــة الذيـــن ماتوا فجأة. وال شـــك أن 
هللا قـــد ســـمح بذلـــك لخيرهـــم. فموتهـــم هكذا أســـهل 
بكثيـــر جـــًدا مـــن المـــوت على فـــراش المرض لمدة 

طويلـــة يتحمـــل فيهـــا المريض عذابات شـــديدة.

ومـــن أســـمى أنـــواع االحتمـــال، احتمـــال 
المجـــد والكرامة. ونذكـــر هنا أن القديســـة العذراء 
قد احتملت مجد التجسد اإللهي في ظهور رئيس 
المالئكة جبرائيل لها وتبشيرها بعمل الروح القدس 
فيهـــا، وبـــأن القدوس المولـــود منها ُيدعى ابن هللا. 
واحتملـــت الظهـــورات المقدســـة، ومجيء المجوس 
إليهـــا، وســـجودهم البنهـــا، وتقديمهـــم الهدايـــا ذهًبا 
ولباًنا ومًرا. واحتملت أمجاًدا كثيرة ُتحيط بابنها.. 
كل ذلـــك دون أن تفتخـــر أو تتعالـــى، بـــل كانـــت 
»تحفـــظ كل هـــذه األمـــور متأملـــة بها فـــي قلبها«. 
حًقـــا كما قـــال القديس أنطونيـــوس الكبير: »هناك 
من يســـتطيعون احتمال اإلســـاءة، وال يســـتطيعون 
احتمـــال الكرامـــة. ألن احتمـــال الكرامـــة أصعـــب 
مـــن احتمـــال اإلهانة«. ذلك ألن شـــخًصا قد ينال 
كرامـــة أو رفعـــة في منصب كبيـــر، أو مال وفير. 
وحينئـــذ يرتفـــع قلبه، ويتعالى على اآلخرين، وتهز 
الكرامـــة روحياتـــه فينتفـــخ ويتعجـــرف! ويتغير قلبه 

وفكـــره. ألنـــه لم يســـتطع أن يحتمـــل الكرامة.
هنـــاك نـــوع آخـــر مـــن االحتمـــال قـــد اختبرته 
القديســـة العـــذراء مريـــم. وهـــو احتمــــــــال تــــــــــرك 
المشـــيئة. فمـــا كانـــت تظـــن يوًمـــا أنهـــا ســـتحبل 
وتلـــد ولكـــن لمـــا أخبرهـــا المالك أن هـــذه إرادة هللا، 
أجابـــت فـــي تـــرك لمشـــيئتها »ِلَيُكـــْن ِلـــي َكَقْوِلَك«.

يذّكرنـــا هـــذا بالراهـــب الـــذي كان يحـــب أن 
يحيـــا حيـــاة الوحـــدة والهـــدوء والســـكون والتأمـــل. 
ولكـــن مشـــيئة هللا دعتـــه إلـــى الخدمـــة. وكان عليه 
أن يتنازل عن مشـــيئته، ويقول هلل لتكن مشـــيئتك.

من أنـــواع االحتمال أيًضـــا احتمال أخطاء 
اآلخريـــن. وفـــي هـــذا مـــا أكثـــر مـــا يعجـــز النـــاس 
عن احتمال اساءات الغير. ويحاولون أن ينتقموا 
لـــون الخـــد اآلخـــر. وأتذكر أنني  ألنفســـهم، وال يحوِّ
قلـــت يوًمـــا فـــي اجتمـــاع لجنة البر: »ليـــس واجبنا 
فقـــط أن نعطـــي النـــاس احتياجاتهـــم، إنمـــا واجبنـــا 
أيًضـــا أن نحتمـــل ضعـــف هـــؤالء فـــي اّدعاءاتهم. 

فالفقـــر هـــو الـــذي ألجأهم إلـــى ذلك«.
انتظـــار  احتمـــال  االحتمـــال:  أنـــواع  مـــن 
الـــرب. فقـــد يصلـــي إنســـان ويطلـــب طلبـــة معينـــة 
وتمـــر فتـــرة طويلـــة وال يشـــعر أنـــه قـــد نـــال مـــراده. 
وربمـــا يتذمـــر على الرب ويعاتبـــه! إن أبانا إبراهيم 
وعده الرب أن يمنحه نساًل، ومرت سنوات طويلة 
جـــًدا ولـــم ينـــل هـــذا النســـل. فلجـــأ إلى الـــزواج من 
هاجر برغبة ونصيحة من زوجته ســـارة. في عدم 
االنتظـــار نقـــرأ فـــي المزمور »َالَّلُهمَّ، ِإَلـــى َتْنِجَيِتي. 
، ِإَلى َمُعوَنِتي َأْســـِرْع«، عبارة »أســـرع« تدل  َيا َربُّ

علـــى أن المصلـــي لـــم يحتمـــل االنتظار.
احتمـــال  أيًضـــا:  االحتمـــال  أنـــواع  ومـــن 
التجـــارب، احتمال التأديب، ألنه »إن تزكى ينال 

الحيـــاة«. إكليـــل 
إن هللا تبـــارك اســـمه يقـــدم لنا أكبـــر مثال 
لاحتمـــال، وهو ذاته احتمل األمم ســـنوات طويلة 
وهـــم يعبـــدون غيـــره مـــن أنـــواع عبـــادات متعـــددة، 
وهكـــذا احتمـــل الوثنيـــة حتـــى عـــادت وآمنـــت بـــه. 
وقـــد احتمـــل الشـــيوعية فـــي روســـيا لمـــدة ســـبعين 
عاًمـــا، وهـــم يشـــيعون أن ال إلـــه! وأيًضـــا احتمـــل 
أوغســـطينوس،  احتمـــل  يتوبـــوا.  حتـــى  الخطـــاة 

وموســـى األســـود، ومريم القبطية. وغيرهم... إلى 
أن تحـــول هـــؤالء إلـــى قديســـين. ولـــم يتوبـــوا فقـــط، 
بـــل نمـــوا فـــي حيـــاة الفضيلـــة إلـــى درجـــات عالية.

واحتمـــل اللص اليميـــن طول حياته، إلى أن 
ذكـــره هـــذا اللص على الصليب.

ونـــرى أمثلـــة أخـــرى لالحتمـــال فـــي موســـى 
النبـــي الـــذي احتمل شـــعًبا متذمًرا لســـنوات عديدة، 
بـــل أنـــه أكثـــر مـــن هـــذا كان يدافع عنهـــم أمام هللا 

ويمنعـــه مـــن إفنائهم.
النبـــي  ونـــرى مثـــاًل آخـــر لالحتمـــال: داود 
والملـــك الـــذي احتمـــل أبشـــالوم ابنـــه الـــذي نافســـه 
فـــي الُملـــك، وأقـــام جيًشـــا يحاربـــه، ودخـــل علـــى 
جواريـــه. ولمـــا ُقِتـــل أبشـــالوم فـــي الحـــرب، بكـــى 
عليـــه داود وقـــال: »َيـــا اْبِنـــي َأْبَشـــاُلوُم! َيـــا َلْيَتِنـــي 

ُمـــتُّ ِعَوًضـــا َعْنـــَك!«.
ومـــن أوضـــح األمثلـــة في االحتمـــال احتمال 
عنـــاده  وفـــي  وبكائـــه  صياحـــه  فـــي  البنهـــا  األم 
وتمســـكه برأيـــه. تحتمله في بطنهـــا، وفي حجرها، 

وفـــي حملهـــا علـــى كتفهـــا، وفـــي تعليمـــه الحيـــاة.
واالحتمــــــــال هو وصيـــــــــة إلهيــــــة. فيقول 
الكتـــاب »ُمْحَتِمِليـــَن َبْعُضُكـــْم َبْعًضـــا« )أف2:4(. 
وأيًضـــا »َفَيِجـــُب َعَلْيَنـــا َنْحـــُن اأَلْقِوَيـــاَء َأْن َنْحَتِمـــَل 

َعَفـــاِء« )رو1:15(. َأْضَعـــاَف الضُّ
وأيًضـــا »المحبـــة تحتمـــل كل شـــيء ألنهـــا 
ال تطلـــب مـــا لنفســـها«، ويقـــول القديـــس بولـــس 
َفَنْحَتِمـــُل«. ُنْضَطَهـــُد  َفُنَبـــاِرُك.  »ُنْشـــَتُم  الرســـول: 

أمـــا لمـــاذا نحتمـــل؟ فإننـــا نحتمـــل أخطـــاء 
اآلخريـــن، كمـــا احتملنـــا هللا أيًضا، وكمـــا يحتملنا. 
واالحتمال يدل على الوداعة، وطول البال، وسعة 
القلـــب. ونحـــن نحتمـــل الغير أيًضا لكي نكســـبهم. 
وكمـــا قـــال القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: »هنـــاك 
طريقـــة تســـتطيع بهـــا أن تقضي على عدوك، وهو 
أن تحـــول العـــدو إلى صديق«. ونحن ال نســـتطيع 
أن نحـــول العـــدو إلى صديـــق إال باحتمالنا له، بل 

وإحســـاننا إليه حســـب وصيـــة الرب.
وأنت إن لم تحتمل فسوف تتعب أعصابك. 
وقـــد ُتصـــاب بمـــرض مـــن ضغـــط الـــدم، والســـكر، 
وأيًضـــا تخســـر النـــاس. وفـــي عـــدم احتمالك تكون 
قـــدوة ســـيئة لغيـــرك. وكمـــا ورد فـــي ســـفر األمثـــال 
»اَل ُتَجـــاِوِب اْلَجاِهـــَل َحَســـَب َحَماَقِتـــِه ِلَئـــالَّ َتْعِدَلـــُه 
الهجـــوم  أســـلوب  فـــي  مثلـــه  تصيـــر  أي  َأْنـــَت«، 

والصيـــاح، فتعثـــر النـــاس الذيـــن يشـــاهدونك.
وفـــي عـــدم االحتمـــال قـــد يلجـــأ النـــاس إلـــى 
طـــرق خاطئـــة، بزعـــم الدفـــاع عـــن حقوقهـــم، أو 

كرامتهـــم. اســـترجاع 
وأهـــم ســـبب لالحتمـــال هو محبـــة المخطئين 
وظروفهـــم.  ضعفهـــم  وتقديـــر  عليهـــم  والعطـــف 
وهكـــذا قيـــل عـــن الـــرب فـــي المزمـــور »َلـــْم َيْصَنْع 
َمَعَنـــا َحَســـَب َخَطاَياَنـــا، َوَلـــْم ُيَجاِزَنا َحَســـَب آثاِمَنا.

أَلنَّـــُه َيْعـــِرُف ِجْبَلَتَنـــا. َيْذُكـــُر َأنََّنـــا تُـــَراٌب َنْحُن«.
والـــرب في احتمالـــه ألخطائنا، أحياًنا يلتمس 
العـــذر لنـــا كمـــا قـــال الـــرب علـــى الصليـــب طالًبـــا 
المغفـــرة لصالبيه »ألَنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن«.

ومما يســـاعد على االحتمال: القلب الواسع، 
وقوة األعصاب.

مجلة الكرازة 20 أغسطس 2010 - العددان 22-21

14



جملة الكرازة - 3 أغسطس 2018

 metropolitanpakhom@yahoo.com

كثيــــــــًرا ما تواجهنـــــا 
أمور محّيرة في الخدمــــة. 
ربما ســـبب الحيـــرة الغيرة 
علـــى خـــــــــــالص أنفــــــــــس 
المخدوميــــــــن. أو يكــــــــــون 
ســـبب الحيـــرة وجـــود صعـــاب أو مخــــــــــاوف أو 
تهديـــدات. أو يكـــون ســـبب الحيـــرة عـــدم وضـــوح 
إرادة الـــرب فـــي بعض الشـــئون أو المشـــاكل. أو 
يكون ســـبب الحيرة تضارب مصالح المخدومين 
أو تضـــارب رؤيتهـــم لما هـــو صالح أو مفيد. أو 
يكـــون ســـبب الحيـــرة هـــو وجود عـــدة مطالب في 
الخدمـــة يتعـــّذر تحقيقهـــا فـــي وقـــت واحـــد، مثـــل 
التعارض بين الســـفر واالعتـــكاف، أو التعارض 
بيـــن كثـــرة األنشـــطة، وبيـــن التركيز فـــي الخدمة 
فـــي أنشـــطة محـــددة. أو يكـــون ســـبب الحيرة في 
خدمـــة األب األســـقف هـــو بيـــن ســـيامة بعـــض 
فـــي رتبـــة القسيســـية أو الشماســـية  األشـــخاص 

الكاملـــة، وبيـــن عدم ســـيامتهم. 
كل هــــــــذه األمــــــــــــور وغيرها من أسبـــــــــــــاب 
الحيـــرة يلـــزم وضعهـــا أمـــام الـــرب فـــي الصلوات 
واالســـتعانة بمشـــورة المختبرين مثل مشورة األب 

أو المرشـــدين الروحيين.

تحدثنـــا فـــي العــــــــــدد 
الماضــــــي عــــــن عالقـــــــــــة 
الرب يســـــــــــــــــوع المسيــــــــح 
كمعلـــم، بأوالده وتالميـــــذه 
وكل من يعلمهم، وحديثنا 
اليـــوم عـــن أمـــر آخر يتعلق بشـــخص الرب يســـوع 

المعلـــم وهو...
ثانًيـــا: مامــــــــــح التعليـــــــــم فـــي حيـــــــــــاة 

المســـيح  الســـيد 
تميز تعليم ربنا يســـوع المســـيح بعدة مالمح 
نحتـــاج أن نتعلـــم منهـــا ونكـــون مثلـــه فيهـــا، وهـــذه 

األمـــور هي:
الـــرب  كان  فقـــد  التعليـــم:  شـــمولية   -1
يســـوع كمعلـــم يعّلـــم في كل شـــيء. يعلم الهوتيات 
فيتحـــدث عـــن عالقتـــه مـــع اآلب والـــروح القـــدس. 
ويعلم ســـلوكيات فيكلم الجموع عن فضائل روحية 
الزمـــة للحيـــاة الجديدة، فيعلمهـــم عن المحبة وعن 
العطـــاء وعن التســـامح وعن محبة الغريب. ويعلم 
فـــي االجتماعيـــات فيعلمهـــم عن عالقتهـــم بالدولة 
والرؤســـاء. ويعلـــم عـــن العالقـــات األســـرية فيتكلـــم 
عـــن عالقـــة الرجـــل بامرأتـــه كجســـد واحـــد. ويتكلم 
النبـــي  كموســـى  أشـــخاص  فيذكـــر  التاريـــخ  عـــن 
ويونـــان النبـــي. ويعلـــم عن النامـــوس فيذكر نبوات 

ـــل فــــــــي اتحــــــــاذ  كذلـــك يلــــــــزم عـــدم التعجُّ
القـــرارات، خاصـــة في األمور الهامـــة، وانتظار 
وضـــوح صـــوت الـــرب فـــي اســـتجابة الصلوات. 
أو مـــن خـــــــــالل مشاركــــــــــة اآلخريـــــــــــن بالـــــــــرأي 
والنصيحـــة. ولكـــن يلـــزم فـــي هـــذه الحيـــرة أن 
يكـــون لدينـــا اإليمـــان أن الـــرب لـــن يتركنـــا 
نتخّبـــط. ال ينبغـــي أن نيأس من مراحم القدير 

فـــي تدبيـــره ألمـــور حياتنا.

يلزمنا وضـــوح الهدف ووضـــوح المبادئ 
وااللتـــزام بتنفيذ الوصيـــة »َفاَل َنْفَشـــْل ِفي َعَمِل 
 » اْلَخْيـــِر أَلنََّنا َســـَنْحُصُد ِفي َوْقِتـــِه ِإْن ُكنَّا اَل َنِكلُّ

)غل6:٩(.

ويلزمنـــــــــــا أيًضا االحتـــــــــــراس ألنه »ُتوَجـــــُد 
َطِريـــٌق َتْظَهُر ِلإِلْنَســـاِن ُمْســـَتِقيَمًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق 
اْلَمـــْوِت« )أم12:14(. والكتـــاب يقـــول أيًضـــا: 
»َمَقاِصـــُد ِبَغْيـــِر َمُشـــوَرٍة َتْبُطـــُل َوِبَكْثَرِة اْلُمِشـــيِريَن 

َتُقـــوُم« )أم22:15(.

يلزمنــــــــــــا فـــي الصـــــــــــالة أن ُنذّكر الـــــــــــــرب 
بمواعيـــده مثـــل قـــول المزمـــور »ُاذكر لعبــــــــــدك 
كامـــك الـــذي جعلتني عليـــه أتكل، هـــذا الذي 

أنبيـــاء العهـــد القديـــم... وهكـــذا كان الـــرب يســـوع 
معلًمـــا ناجًحـــا. لذلـــك فنحن في الكنيســـة ال ينبغي 
أن نقّصر تعليمنا على األمور الروحية والفضائل 
الحياتيـــة فقـــط، بـــل ينبغي ككنيســـة أن نعّلم تعليًما 
شـــاماًل يقـــدم األمـــور العقيديـــة والالهوتيـــة بصورة 
واضحـــة ومبســـطة لـــكل المؤمنين، فنشـــرح العقائد 
وأســـس اإليمـــان، كمـــا نشـــرح الطقـــس، ونحكـــي 
التاريـــخ، ونعلـــم الروحيـــات... الخ مـــن كل نواحي 
الروحـــي  والثمـــر  الالهوتيـــة  فالمعرفـــة  التعليـــم، 

األمـــران الزمـــان لنؤهَّـــل لألبدية.
2- الهـــدف من التعليـــم دائًما هو خاص 
نفس اإلنســـان، فيســـوع كان يعلم لكي يعرفوه هو 
واآلب الســـماوي »ليعرفوك أنت أيها اآلب ويســـوع 
وعندمـــا  )يـــو3:17(،  أرســـلته«  الـــذي  المســـيح 
يعرفـــون المخلـــص يســـتطيعون أن ينالـــوا الملكوت 
الســـماوي، وهكـــذا فـــإن هـــدف التعليم في الكنيســـة 
ليـــس هـــو معلومـــات عقليـــة فقـــط، بـــل ليكـــون كل 
تعليـــم هدفـــه هـــو خـــالص نفـــوس مـــن نقـــدم لهـــم 
التعليـــم، فالتعليـــم ال يجـــب أن يكـــون جاًفـــا، بـــل 
يحمـــل فـــي داخلـــه التطبيقـــات العمليـــة التـــي نحيا 

بهـــا لنعيـــش حيـــاة مســـيحية حقيقية.
3- أمانـــة التعليـــم، فيســـوع كمعلـــم لم يكن 
يجامـــل فـــي الحـــق. يســـوع الـــذي امتـــدح معلمنـــا 
بطـــرس عندمـــا اعتـــرف »انـــت هـــو المســـيح ابـــن 

عزّانـــي فـــي مذلتــــــــــي، ألن قولك أحيانـــــــــي« 
)مـــز11٨:40،4٩(.

كذلـــك قـــول المرنـــم: »تاقـــت نفســـي إلـــى 
خاصـــك، وعلى كامـــك توكلت. كّلـــت عيناي 
مـــن انتظـــار أقوالـــك قائلتين: متـــى تعزيني؟« 

)مـــز٨1:11٨،٨2(.
وأيًضـــا قولـــه: »مصبـــاح لرجلـــّي كامـــك 
ونور لســـبيلي. حلفت فأقمُت على حفظ أحكام 
عدلـــك. تذّللـــت جـــًدا إلـــى الغايـــة. يـــارب أحيني 
كقولـــك. تعهدات فمي باركها يـــارب، وأحكامك 
علمنـــي. نفســـي في يديـــك كل حين، ناموســـك 

لم أنـــَس« )مـــز105:11٨1-10٩(.

وأيًضـــا قولـــــــــه: »علمنــــــــــي أن أصنـــــــــع 
مشـــيئتك، ألنـــك أنت هـــو إلهـــــــــي. روحــــــــك 
القدوس فليهدني إلى االستقامـــــــة. من أجــــــل 

اســـمك يـــارب أحينـــي« )مـــز11،10:142(.
وأيًضـــا قولـــه: »إذ دعــــــــوُت اســـتجبَت لـــي 
يـــا إلـــه بـــّري. فـــي الشـــدة فّرجـــت عنـــي. تـــراءف 
علـــّي يـــا رب واســـمع صالتي.. كثيـــرون يقولون 
مـــن يرينـــا الخيـــرات. قد أضـــاء علينا نور وجهك 
يـــا رب. أعطيـــَت ســـروًرا لقلبـــي أوفـــر مـــن الذين 
كثـــرت حنطتهـــم وخمرهـــم وزيتهـــم. فبالســـامة 
أضطجـــع أيًضـــا وأنام ألنك أنت وحـــدك يا رب 

أســـكنتني على الرجـــاء« )مـــز6،1:4-٨(.

هللا الحـــي« )متـــى16:16(، هـــو ذاته الذي انتهره 
عندمـــا اعتـــرض علـــى فكـــرة صلـــب الـــرب وموتـــه 
وقيامته، فقال له يســـوع: »اذهب يا شـــيطان أنت 
معثـــرة لـــي«، فيســـوع لم يجامل تلميـــذه بطرس من 
أجل محبته له. ونحن أيًضا كخدام في الكنيســـة، 
مهمـــا كانـــت لنا من صالت محبة وصداقات، إاّل 
أنـــه ال ينبغـــي أن نجامـــل اآلخريـــن علـــى حســـاب 
أمانتنـــا فـــي التعليم، فنحن ال نجامل على حســـاب 
الجتماعـــات  نذهـــب  وال  الالهوتيـــة،  الحقائـــق 
كنائـــس أخـــرى بهـــدف المجاملـــة، بـــل لنكـــن أمناء 

فيمـــا اســـتلمنا مـــن تعليم.
بيـــن  يفصـــل  ال  المســـيحي  المعلـــم   -4
الوداعة والشـــجاعة، فيســـوع الذي أحب الوداعة، 
وعّلـــم تالميذه أن يرجعـــوا ويصيروا مثل األطفال، 
لـــم تمنعـــه وداعنـــه من أن يوبخ الكتبة والفريســـيين 
علـــى ريائهـــم، فوداعـــة التعليـــم ال تمنـــع اإلنســـان 
مـــن أن يكـــون شـــجاًعا فـــي الحـــق، فنحـــن نؤمـــن 
بالتســـامح، ولكننا نرفض التسيُّب وإهدار الحقوق، 

وفـــي ذات الوقـــت ال نقبـــل العنـــف.
بالعمـــق  يهتـــم  المســـيحي  المعلـــم   -5
كمعلـــم  فيســـوع  الســـطحية،  يقبـــل  وال  الروحـــي 
قلـــب  عمـــق  مـــن  الداخـــل  مـــن  الخطايـــا  عالـــج 
اإلنســـان، فعّلـــم أاّل يغضـــب اإلنســـان علـــى أخيـــه 
عندمـــا أراد أن يعّلـــم الجمـــوع وصيـــة »ال تقتـــل«، 
وفـــي كل تعاليمـــه أراد أن يعالـــج وجـــع الخطيـــة 
مـــن الداخـــل لكي يتعلم اإلنســـان الســـلوك الروحي 
الحقيقـــي، فالفضائـــل ليســـت ســـلوًكا مظهرًيـــا، بل 

نقـــاوة مـــن الداخـــل.. 

 demiana@demiana.org
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الطاعــــــــــة كفضيلـــة 
كبيـــــــرة وهامة وتـدل على 
الكمال، ولها تأثير رائـــــــع 
على حيــــــــــــــاة اإلنســـــــــــان 
إذ تجعلـــــــه كالمالئكـــــــــــة، 
خاصـــة لـــو اســـتمر فيهـــا، ألن مـــن السهــــــــل أن 
تجـــذب هـــذه الفضيلـــة محبـــي هللا والحيـــاة معـــه. 
لكـــن قـــد يضعـــف اإلنســـان ويتراجـــع عـــن هـــذه 
الحيـــاة الكاملـــة ألنـــه لـــم يســـتطع االســـتمرارية، 
لكـــن هنـــاك َمـــْن يســـتمرون فيها بطريقـــة طبيعية 
وكاملة، مثل المالئكة النورانيين الذين يســـبحون 
هللا دائًمـــا ويوجـــدون فـــي حضرتـــه، ولهم صفات 
كثيـــرة وقويـــة وفيهـــا فضيلـــة الطاعـــة، وقـــد قيـــل 
عنهـــم: »الصانـــع مائكتـــه رياًحـــا وخدامه ناًرا 
تلتهب )أو لهيب نار(«... فالمالئكة مخلوقات 
نارية قوية ونقية تســـكن الســـماء في مجد عظيم 
ألنهـــا تطيـــع هللا »الصانعـــون أمره عند ســـماع 

صوت كامـــه« )مـــز21:20(.
والطاعة أيًضا اتصف بها الســـيد المســـيح 
له المجد إذ أطاع حتى الموت، موت الصليب، 
وقيـــل عنـــه: »مـــع كونـــه ابًنـــا تعلـــم الطاعـــة 
فيمـــا تألـــم به« )عـــب٨:5(، وطاعته اســـتمرت 
بصـــورة دائمـــة رغـــم أنـــه تجســـد وتأنس وشـــابهنا 

فـــي كل شـــيء مـــا خـــال الخطيـــة وحدهـــا. وقـــد 
قيـــل عنـــه أيًضـــا: »وضعته قليًا عن المائكة، 
بمجـــٍد وكرامـــٍة كّللتـــه، وأقمتـــه علـــى أعمـــال 
قدميـــه«  تحـــت  أخضعـــت كل شـــيء  يديـــك، 
)عـــب٨،7:1(، وبذلـــك صار الرب يســـوع رأًســـا 
للبشـــرية الجديدة التي ســـترث ملكوت الســـماوات 
وتبقـــى فـــي مجٍد أبدي كما جـــاء في )عب5:٩( 
ـــل صـــار لجميع الذين يطيعونه ســـبب  »وإذ ُكمِّ
خـــاص أبـــدي«.. هكـــذا يكـــون أوالد هللا فـــي 
طاعـــة كاملـــة لـــه، يقتـــدون بالمالئكـــة، ويتمّثلون 
بالرســـل لطاعتهـــم للســـيد المســـيح الـــذي أخلـــى 
ذاتـــه وتألـــم طاعـــًة لآلب القدوس وقـــال له: »إن 
شـــئَت أن تعبـــر عني هذه الـــكأس، ولكن لتكن 
ال إرادتـــي بل إرادتك« )مـــت3٩:26(. وورد في 
)عـــب7:10( »مكتـــوب عنـــي ألفعل مشـــيئتك 
يا هللا«. إن طاعة االبن لآلب الســـماوي جعلته 
ذبيحـــة كفـــارة لخـــالص البشـــر جميًعـــا، وصـــار 
رأًســـا للبشـــرية الجديدة، لذلك فاستمرارية الطاعة 
الجديـــدة  للبشـــرية  كـــرأس  المســـيح  الســـيد  فـــي 
المطيعـــة. وكذلـــك العـــذراء اســـتمرت في الطاعة 
طيلـــة حياتهـــا أيًضـــا... ومن هنا كانـــت الحكمة 
الســـواح:  بـــوال أول  القديـــس األنبـــا  التـــي قالهـــا 
“َمـــْن يهـــرب مـــن الطاعـــة يهرب مـــن هللا”.. 

ورضـــى  حـــب  ذبيحـــة  الطاعـــة  تكـــون  وهكـــذا 
وســـرور، لذلـــك هي تتناســـب مع حمـــل الصليب 
وكذلـــك  لخالصنـــا.  يســـوع  الـــرب  حملـــه  الـــذي 
العـــذراء قيـــل عنهـــا: »وأنـــِت يجـــوز في نفســـك 
ســـيف« )لـــو35:2(، وهـــذا قيـــل عـــن طاعتهـــا 
فـــي ســـر التجســـد ووقوفهـــا عنـــد الصليـــب وهـــي 

أم المخلـــص.
إن مدرســـة الطاعـــة بحمـــل الصليـــب هـــي 
اختبـــار يومـــي يعيشـــه كل َمـــْن أحـــب الملكـــوت 
فـــي  ليشـــارك  اإلنســـان  حيـــاة  علـــى  اإللهـــي 

األبـــدي. الملكـــوت 
وقـــــــد قــــــــــال اآلبــــــــاء فـــــــــي الرهبنـــــــــــة 

)طالبوا الملكوت( 
1- الطاعة والمسكنة تخضعان الوحوش.

2- وقيـــل أيًضـــا: االســـتمرار فـــي الطاعـــة 
يطـــرد كل مـــا هـــو غريـــب وغيـــر مقـــدس مـــن 
الـــذي  نفـــس صـــورة ذاك  فـــي  فيتجّلـــى  القلـــب، 

أطـــاع حتـــى المـــوت، أي يســـوع.
3- وقيل كذلك: الطاعة هي عمل روحي 

داخلي، وليست مجرد خضوع من الخارج.
4- الطاعـــة العميقـــة فـــي حيـــاة القديســـين 
أحدثـــت معجـــزات مثل الفـــرع الجاف الذي زرعه 
قديـــس فتحول بنموه العجيب إلي شـــجرة الطاعة 

ذات الثمـــرة العجيبة.
5- الطاعـــة هـــي جوهـــرة الراهب والمكرس 

الموروثـــة عن حياة القديســـين.

5- وعـــن ســـر مســـحة المرضـــى: »َأَمِريٌض 
ِ َفُيَصلُّـــوا َعَلْيِه  َأَحـــٌد َبْيَنُكـــْم؟ َفْلَيْدُع ُشـــُيوَخ اْلَكِنيَســـة،
، َوَصاَلُة اإِليَماِن َتْشـــِفي  َوَيْدَهُنوُه ِبَزْيٍت ِباْســـِم الرَّبِّ
اْلَمِريـــَض َوالـــرَّبُّ ُيِقيُمـــُه، َوِإْن َكاَن َقـــْد َفَعـــَل َخِطيَّـــًة 

ُتْغَفـــُر َلْه« )يـــع15-14:5(.
ـــرُّ َعِظيٌم،  6- وعـــن ســـر الـــزواج: »َهَذا السِّ
َوَلِكنَِّنـــي َأَنـــا َأُقـــوُل ِمـــْن َنْحـــِو اْلَمِســـيِح َواْلَكِنيَســـِة« 

)أف32:5(. 
اْلَمْوِهَبـــَة  ُتْهِمـــِل  »اَل  الكهنـــوت:  ســـر   -7
الَِّتـــي ِفيـــَك اْلُمْعَطـــاَة َلـــَك ِبالنُُّبـــوَِّة َمـــَع َوْضـــِع َأْيـــِدي 
ـــَبِب ُأَذكُِّرَك  اْلَمْشـــَيَخِة« )1تـــي14:4(، »َفِلَهـــَذا السَّ
َأْيًضـــا َمْوِهَبـــَة هللِا الَِّتـــي ِفيـــَك ِبَوْضـــِع  َأْن ُتْضـــِرَم 

)2تـــي6:1(.  » َيـــَديَّ
د- لألســـرار مفعـــــــــوالن هامـــــــــان: النعمة 
جميـــع  ويشـــمل  عـــام  األول  المفعـــول  والوســـم. 
وهـــي  منهـــا  بثالثـــة  خـــاص  والثانـــي  األســـرار. 
المعموديـــة والميـــرون والكهنـــوت. ولذلك ُتمَنح هذه 
األســـرار الثالثـــة مـــرة واحـــدة وال تجـــوز إعادتهـــا، 
ألنهـــا تتـــرك وســـًما فـــي النفـــس ال ُيمَحـــى، حيـــث 
كلمـــة »وســـم« تعنـــي ســـمة أو عالمـــة كختم يعني 

الملكيـــة الدائمـــة. 
ه - يشترط لتتميم السر ثاثة شروط وهي:

1- مـــادة مالئمـــة للســـر كالمـــاء للمعمودية، 
والخبـــز والخمر لســـر الشـــكر.

2- كاهن قانوني موضوعة عليه اليد. 
3- استدعـــــــــــاء الــــــــــروح القدس بالعبـــــــــــارات 

المعينـــة لتقديس الســـر.

يتصــــــــــور البعـــــــــض 
القبطيـــــــــــة  الكنيســـــــــــــة  أن 
األرثوذكسية قد استحدثت 
األســــــــــرار السبعــــــــــــة على 
أســـــــاس غيــــــر إنجيلـــــــــــي، 
أن  تبرهـــن  لإلنجيـــل  المتأنيـــة  الدراســـة  ولكـــن 
األســـرار الســـبعة ذات أســـاس إنجيلي راســـخ. وفي 
الموضوعـــات التاليـــة ســـوف نـــدرس هـــذه األســـرار 
المقدســـة مع آيات كثيرة - ِاحفظ منها ما أمكنك، 
فهـــي تؤكـــد لـــك أن عقيدتنـــا مســـتقاة مـــن اإلنجيل، 
وُمدّعمـــة مـــن التقليـــد الرســـولي والمجامع المقدســـة 

وأقـــوال اآلباء.
كلمة عامة عن األسرار:

أ- أســـرار الكنيســـة هـــي أعمـــال مقدســـة 
ومنـــح إلهيـــة، بها ننال نعًما غيـــر منظورة تحت 

مـــادة منظورة. 
ب- أســــــــــرار الكنيســـــــــــة سبعـــــــــة وهي: 
1- ســـر المعموديـــة. 2- ســـر المســـحة المقدســـة 
أو الميـــرون. 3- ســـر القربـــان أو تنـــاول جســـد 
الرب ودمــــــــــــه. 4- سر التوبـــــــــة أو االعتــــــــــــــراف. 
5- ســـر مســـحة المرضـــــــــــى. 6- سر الزيجـــــــــــة. 

7- ســـر الكهنـــوت.
ج- هذه األســـرار مؤسســـة من هللا لتكون 

واســـطة لنيـــل المؤمنيـــن فيـــض النعمـــة، وذلـــك 
واضـــح مـــن الكتـــاب المقـــدس عن كل ســـر من 

فمثًا: األســـرار. 
1- عـــن المعموديـــة : »ٱْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ َأُقـــوُل 
وِح، اَل  َلـــَك: ِإْن َكاَن َأَحـــٌد اَل ُيوَلـــُد ِمـــَن اْلَمـــاِء َوالـــرُّ
َيْقـــِدُر َأْن َيْدُخـــَل َمَلُكـــوَت للاَِّ« )يـــو5:3(، »ِلَكـــي 
ِباْلَكِلَمـــِة«  اْلَمـــاِء  ِبَغْســـِل  ِإيَّاَهـــا  ـــًرا  ُمَطهِّ َســـَها،  ُيَقدِّ
َلِكـــِن  ِمْنُكـــْم.  ُأَنـــاٌس  َكاَن  »َوَهَكـــَذا  )أف26:5(، 
ْرُتْم ِباْسِم الرَّبِّ َيُسوَع  ْســـُتْم، َبْل َتَبرَّ اْغَتَســـْلُتْم، َبْل َتَقدَّ

َوِبـــُروِح ِإَلِهَنـــا« )1كـــو11:6(. 
َأْنتُـــْم  ـــا  »َوَأمَّ الميـــرون:  ســـر  وعـــن   -2
وِس َوَتْعَلُمـــوَن ُكلَّ َشـــيٍء«  َفَلُكـــْم َمْســـَحٌة ِمـــَن اْلُقـــدُّ

)1يـــو20:2(. 
3- وعـــن ســـر التوبة: »َمـــْن َغَفْرتُـــْم َخَطاَياُه 
ُأْمِســـَكْت«  َخَطاَيـــاُه  َأْمَســـْكُتْم  َوَمـــْن  َلـــُه،  ُتْغَفـــُر 

)يـــو23:20(.
4- وعـــن ســـر الشـــكر: »َفَقـــاَل َلُهـــْم َيُســـوُع: 
ٱْلَحـــقَّ اْلَحـــقَّ َأُقـــوُل َلُكـــْم: ِإْن َلـــْم َتْأُكُلـــوا َجَســـَد اْبـــِن 
اإِلْنَســـاِن َوَتْشـــَرُبوا َدَمـــُه َفَلْيـــَس َلُكْم َحَيـــاٌة ِفيُكْم. َمْن 
َيـــْأُكُل َجَســـِدي َوَيْشـــَرُب َدِمـــي، َفَلـــُه َحَياٌة َأَبِديَّـــٌة، َوَأَنا 
ُأِقيُمـــُه ِفـــي اْلَيـــْوِم اأَلِخيـــِر أَلنَّ َجَســـِدي َمـــْأَكٌل َحـــقٌّ 
. َمـــْن َيـــْأُكْل َجَســـِدي َوَيْشـــَرْب  َوَدِمـــي َمْشـــَرٌب َحـــقٌّ

َدِمـــي، َيْثُبـــْت ِفـــّي َوَأَنـــا ِفيـــِه« )يـــو56-53:6(.

mossa@intouch.com
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مدينــــة اعتـــــــــــــــــاد أهلها أن 
لسنة واحدة،  ملًكا  يقيموا عليها 
الكاملة  السلطــــــــــــــــــة  ويعطونــــــــه 
واألموال الوافرة ليفعل ما يشاء، 
وفي نهاية السنة يخلعونـــــه عن 
عرشه ويجردونـــــــــــــــــــــــه من حلته 
جزيرة  إلى  ينفونه  ثم  الملوكية، 
وال  طعاًما  فيها  يجد  ال  بعيدة 
شراًبا وال يستطيع الخروج منها 

حتى يموت.
وفي إحدى السنـــــــــــــــــــــــــوات 
اختاروا ملًكا ذكًيا حكيًما يعرف 
عادتهم أنهم بعد سنـــــــــــة سينفونه 
يغتّر بما  فلم  الجزيرة،  تلك  إلى 
آل إليه من المال والسلطان وأخذ 
يفكر في مستقبله وكيف يتدارك 
الخطر الذي سيلحق به واستمع 
ففتح  الحكمــــــــــــــاء،  مشورة  إلى 
خزائنه وأخذ منهــــــــــا أموااًل كثيرة 
وسلمها إلى عبيد ثقاة وأمرهم أن 

يسبقوه إلى تلك الجزيرة.
ولما انتهت السنــــــــــــــة هاج 
عليه الشعب كعادتهم وخلعوه من 
ملكه وأرسلوه إلى تلك الجزيرة، 
فعاش هناك عيًشا سعيًدا بأمواله 

التي أرسلها قدامه.
التفسير:

+ المدينــــــــــــة هي الدنيـــــــــــا 
الغرورة الزائلة.

+ أهل المدينـــــــــــة األشرار 
يرمزون إلى الشياطيــــــن األردياء 
الذين يخدعـــــــــــون الناس بالمجد 

الباطل والملذات الوقتية.
+ الثورة هي الموت الذي 
يباغت اإلنســـــــــــــــان ويخلعه من 

العالم ويجرده من ملذاته.
+ الملـــــــــــوك الذين خرجوا 
فقراء منبوذين: هم النــــــاس الذين 
المجد  يحبون  الدنيا  في  عاشوا 
بالفانيـــــــــــــــات  ويتلذذون  الباطل 

وينسون الباقيات.
+ المشورة الصالحــــــة هي 
الوصايا اإلنجيليــــــــة التي تقودنا 

للحياة األبدية السعيدة.
+ الملك الحكيم الذي عمل 
بالمشورة هو اإلنسان الذي يدخر 
الصالحة  األعمال  من  لنفسه 
النافعة ما يضمن له  والفضائل 

الحياة األبدية السعيدة.
كما قـــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــــول: 
ــِْم أَساًسا  ِخِريَن أَلْنُفِسهـــــــــــــ »ُمدَّ
ُيْمِسُكوا  ِلَكْي  ِلْلُمْسَتْقبَِِل،  َحَسًنا 
ِباْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة« )1تي6:1٩(.

»ذكر الصديق للبركة« )أم7:10(

الذكرى السنوية الثانية عشرة 
للزوجة الفاضلة
واألم والجدة البارة

ملكة لطيف
زوجة القمص توما عوض 

لنشاركهما الصالة أمام عرش النعمة 
بالقداس اإللهي يوم االثنين 

الموافق 2018/8/22م
بكنيسة القديسة العذراء بالبتانون
اذكري زوجك وأبناءك وأحفادك

نيافة األنبـا مكاريــوس
األسقف العام

والمشرف على مجلة الكرازة
وكل أعضاء أسرة تحرير المجلة

يوّدعون على رجاء القيامة

األم الفاضلة 
والدة كل من:

نوبار وهراتش سيمونيان
أصحاب مطابع النوبار بالعبور
والتي ُتطَبع بها مجلة الكرازة

نياًحا لروحها وعزاًء ألفراد األسرة
بصلوات صاحب الغبطة والقداسة

البابا األنبا توارضوس الثاين

حقًا كنت صاحب قلب نقي،
مصدًرا للسام والمحبة.
فلتشفع لنا فى السماء.

 أبناؤك:
عزة ومجدي وسيلفيا وجوليا بفينيسيا

ْمِس ِفي  »ِحيَنِئٍذ ُيِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ
َمَلُكوِت َأِبيِهْم« )مت43:13(

شكر وذكرى األربعين 
لألب الغالي

برشى فرح توفيق
تقيم األسرة 

ذكرى األربعين لرحيل الحبيب
 في صلوات القداس اإللهي

الذي ُيقام بكنيسة مار جرجس بنقاده
الساعه السادسة صباحًا 

يوم األربعاء الموافق 2018/8/22م
تلغرافيًا: مايكل وأنطون وبوال
وبيمن بشرى فرح - نقاده

»إذ صرَت عزيًزا في عيني مكرًما، 
وأنا قد أحببتك« )إش34: 4(

شكر وذكرى األربعين
لعريس السماء الشماس

الدكتور/ رايم سمري بطرس
رحيلك المفاجيء أدمى قلوبنا من 

صدمة فراقك،
فقد كنت قلًبا ينبض حًبا، ونفًسا رقيقة، 

ووجًها بشوًشا،
وقدمت مثااًل عملًيا في األمانة 

والتواضع والبذل،
وكنت نموذًجا فريًدا في العطاء وعمل 

الخير وحب الناس
لقد تركت جرحًا غائًرا في قلوبنا

لكن عزاؤنا أنك في أحضان القديسيـن
تتقدم األسرة بالشكر 

لكل من تفضل بواجب العزاء
وتخص بالشكر نيافة
األنبــــا تومـــاس
واآلبــــاء األجــــــاء

سُيقام القداس على روحه الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2018/8/10م
بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببلوط
تلغرافيًا: سمير وكرم بطرس والعائلة –

بلوط - القوصية – أسيوط

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

»ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته«
)لو23:1(

مجمع رهبان 
دير القديس العظيم األنبا انطونيوس
العامر بالقدس، ومجمع الراهبات، 

وشعب اإليبارشية باألراضى المقدسة، 
والهيئات اإلدارية والتعليمية

والمدارس، يتقدمون من عمق القلب 
بخالص التعازي

لنيافة الحبر الجليل
األنبـــا أنطونيـــــوس

مطران الكرسي األورشليمي 
والشرق األدنى

لنياحة والد نيافته األب المحبوب

القمص 
تيموثاوس رشموخ خنيلة
وكيل مطرانية أبو تيج وصدفا والغنايم

كما يتقدمون بالعزاء 
للراهب القس تادرس األروشليمي
والقس صموئيل القمص تيموثاوس

وكل أفراد العائلة
طالبين من الرب 

أن ينيح روحه الطاهرة 
في أحضان آبائنا القديسين 

إبراهيم وإسحق ويعقوب
بصلوات صاحب القداسة والغبطة 

البابا المعظم
األنبا توارضوس الثاين
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الماضـــي يشـــبه المـــرآة في الســـيارة، نلتفت 
إليهـــا لحيظـــات قليلـــة لنتجّنـــب الحـــوادث ونأخـــذ 
حذرنـــا مـــن األخطـــار، ثـــم لننطلق لألمـــام ونحن 
طريقنـــا  ينيـــر  الـــذي  الشـــفاف  للزجـــاج  ننظـــر 

لألمـــام، للمســـتقبل.
منـــه  نتعلـــم  وانقضـــى..  الماضـــي مضـــى 
نعم، أّما أن نغرق فيها ونجتّر آالمه ونتكّبل بقيوده فال وال ثم ال وألف ال!!

نحتـــاج كذلـــك أن ننّقـــي الماضي من كل جروحـــه وآثاره التي تربطنا 
بـــه وتجذبنـــا للـــوراء: عالقـــة آثمـــة تحتـــاج إلـــى بتـــر، كراهيـــة باقيـــة تحتـــاج 
إلـــى مصارحـــة ومصالحـــة، مشـــاريع مؤجلـــة أو قرارات معطلـــة تحتاج إلى 
حســـم وخطة وخطوات لتنفيذها.. المهم هو أن نحتفظ بالعقل نقًيا ورشـــيًقا 

لينطلـــق نحـــو النجاح واإلبـــداع واألفراح.
العقـــل ال يســـتطيع أن يفكـــر فـــي أكثـــر من زمان في الوقـــت الواحد، 
فبرنامـــج التفكيـــر مؤســـس علـــى »التحديـــد« و«الوضـــوح« و«النجـــاح«.. 
غيـــر ذلـــك يرتبـــك العقل، ويكتئـــب وينزوي ويتراجع عـــن العمل هكذا خلق 

هللا العقـــل لينجـــح، ولينطلـــق، وغيـــر ذلـــك يتوقف عن العمـــل بكفاءة.
وتذكـــر أن أديســـون نجـــح فـــي اختـــراع المصبـــاح الكهربائـــي الـــذي 
أضـــاء ليـــل العالـــم عـــام 1٨7٩ بعـــد أن أجـــرى أكثـــر مـــن ثالثـــة آالف 
تصميـــم علـــى المصبـــاح، ونجح أخيًرا في تحويل ظـــالم الليل الدامس إلى 
نـــور مضـــاء.. ولـــوال أنـــه انطلـــق يفكـــر لألمـــام وأهمل ما فـــي الماضي من 

فشـــل مـــا صـــار مـــن أشـــهر مخترعـــي العالم.
فكـــــــــــرة: + لـــن أنظر للماضي: »ال تذكـــروا األوليات والقديمات ال 

تتأملوا بها« )إش 1٨:43( ســـأقف بعد كل ســـقطة أو ضعف.
+ لـــن أرضـــى بالهزيمـــة: ســـألتفت قليـــاًل إلـــى الماضـــي التعلـــم منـــه 
الدروس، ثم أنطلق لألمام، ولن أسمح له باقتحام حاضري أو غزو مستقبلي.

f.beniamen@gmail.com

إن كلمـــة إيمـــان في 
 āman العبريـــة  اللغـــة 
تعنـــي »أن يكـــون أميًنا«، 
ســـفر  فـــي  جـــاء  كمـــا 
اإِللـــُه  ُهـــَو هللُا  ِإلَهـــَك  الـــرَّبَّ  التثنيـــة: »َفاْعلـــْم َأنَّ 
اأَلِميـــُن الَحاِفـــُظ الَعْهـــَد َواإِلْحَســـاَن ِللِذيـــَن ُيِحبُّوَنـــُه 
َوَيْحَفُظـــوَن َوَصاَيـــاُه ِإلـــى َألـــِف ِجيـــٍل« )تث7:٩(. 
وكذلـــك: يؤتمـــن علـــى. وُاختُـــصَّ بهـــا هللا الذي هو 

لألمـــن. الحقيقـــّي  والمصـــدر  األســـاس 
وفـــي اللغـــة اليونانّيـــة πίστιϛ تعنـــي الثقـــة 
التي لدى الشـــخص في هللا، أو في آخرين. وكان 
اإليمـــان فـــي العهد الجديد يتضمـــن إدماج اإليمان 
تـــؤدي  التـــي  األعمـــال  عـــن  والتوبـــة  هللا،  بابـــن 
للمـــوت، والمعموديـــة: »ِلَذِلـــَك َوَنْحـــُن َتاِرُكوَن َكاَلَم 
ْم ِإَلى اْلَكَماِل، َغْيـــَر َواِضِعيَن  َبـــَداَءِة اْلَمِســـيِح ِلَنَتَقـــدَّ
َأْيًضا َأَســـاَس التَّْوَبِة ِمَن اأَلْعَماِل اْلَميَِّتِة، َواإِليَماِن 

ِباهلِل« )عـــب1:6(. 
هكـــذا كانـــت العذراء القديســـة مريـــم تحيا حياة 
اإليمـــان، الـــذي ظهـــر جلًيـــا، إذ كانـــت تحيـــا حيـــاة 
التسليم الكامل. لمشيئة هللا، في هدوء، بدون جدال.

الســـيدة العـــذراء آمنت وصدقـــت لكنها كانت 
تســـتوضح: »َكْيـــَف َيُكـــوُن َهـــَذا َوَأَنـــا َلْســـُت أَْعـــِرُف 

َرُجـــاًل؟« )لـــو34:1(، إنها طاعـــة واعية واثقة، في 
كل مـــا احتملتـــه لـــم تتذمر اطالقا. بالرغم من ذلك 
. ِلَيُكـــْن ِلـــي  قالـــت للمـــالك: »ُهـــَوَذا َأَنـــا َأَمـــُة الـــرَّبِّ
َكَقْوِلـــَك« )لـــو3٨:1(. يقول القديس أمبروســـيوس: 
وال  المـــالك،  بـــكالم  اإليمـــان  مريـــم  ترفـــض  ]لـــم 
اعتـــذرت عـــن قبولـــه، بل أبدت اســـتعدادها له، أما 
عبـــارة: »كيـــف يكـــون هـــذا؟ فـــال تنـــم عـــن الشـــك 
فـــي األمـــر قـــط، إنمـــا هو تســـاؤل عن كيفّيـــة إتمام 
األمـــر... إنهـــا تحـــاول أن تجـــد حـــاًل للقضّيـــة... 
فمـــن حقِّهـــا أن تعـــرف كيف تتم الـــوالدة اإلعجازّية 
العـــذراء  أعلنـــت  اإلعـــالن  هـــذا  أمـــام  العجيبـــة[. 
خضوعهـــا بالطاعـــة. إن طاعـــة العـــذراء مريـــم قـــد 
حلـــت محـــل عصيـــان حـــواء أمهـــا. ونالحـــظ أن 
العـــذراء كانـــت إجابتهـــا كلهـــا اتضـــاع، فهـــي قـــد 
علمـــت أن مـــن فـــي بطنهـــا هـــو هللا، لكنهـــا ها هي 
تقـــول هـــوذا أنـــا أمـــة الـــرب. إنـــه في اللحظـــة التي 
قبلـــت فيهـــا العـــذراء كالم المـــالك وقدمـــت الطاعة 
الحريـــة  يقـــدس  فـــاهلل  التجســـد،  ســـّر  قبلـــت  هلل، 
اإلنســـانّية، وكان غيـــر ممكًنـــا أن يتجســـد المســـيح 

منهـــا وهـــي ال تقبـــل هـــذا.
« )أى عبدة  ففـــى قولهـــا »ُهَوَذا َأَنا َأَمـــُة الرَّبِّ
أو جارية(؛ يعنى استســـالم  والتزام تام لمشـــيئة هللا 
وحضـــوره غيـــر المفحـــوص. هـــو في نفـــس الوقت 

تجاوب مع النعمة، واستســـالم لعطية هللا. فهى لم 
تســـَع لفحـــص كالم هللا، ولـــم تضعـــه تحـــت مجهر 
العقـــل، بـــل كان كالمهـــا وتجاوبهـــا إعالن لإليمان 

الكامل.  والتسليم 
فلم تطلب أن ترى دلياًل ماديًّا، بل ولم تســـَع 
لحظـــة بالشـــك، كما فعـــل بعض األنبياء من العهد 
القديـــم، مثـــل موســـى النبـــي، وجدعـــون )قـــض6(، 
وأيًضـــا حزقيـــا الملـــك )2مـــل٩:20(. وكذلـــك هنـــا 
َظهـــر الفـــرق بينهـــا وبيـــن زكريـــا الكاهـــن، العالـــم 
بالشـــريعة، والـــذي مـــن المفتـــرض أن يكـــون علـــى 
نجـــده  ولكـــن  مـــع هللا،  شـــخصية حياتيـــة  عالقـــة 
يضـــع كالم هللا تحـــت المجهـــر العقلـــي، فأجـــاب 
المـــالك: »َكْيـــَف أَْعَلـــُم َهـــَذا أَلنِّي َأَنا َشـــْيٌخ َواْمَرَأِتي 
َمـــٌة ِفـــي َأيَّاِمَهـــا؟«. )لـــو1٨:1(. ألـــم تعرف يا  ُمَتَقدِّ
زكريـــا أنـــه »َغْيُر اْلُمْســـَتَطاِع ِعْنَد النَّاِس ُمْســـَتَطاٌع 
ِعْنـــَد هللِا« )لـــو27:1٨(، ألـــم تقـــرأ يـــا زكريـــا كيـــف 
أعطـــى هللا إبراهيـــم نســـل، وغيـــره ممـــا كتـــب فـــي 

التـــوراة، وأنـــت العالـــم بالنامـــوس واألنبيـــاء؟
عاشـــت العذراء حياة اإليمان والتســـليم، رغم 
رحلـــة الصليـــب التـــي عانتهـــا فـــي األلـــم والمتاعِب 
مـــذود  فـــي  الـــوالدة  يوســـف..  شـــك  المتنوعـــة: 
إلـــى  الهـــروب مـــن وجـــه هيـــرودس  حيوانـــات .. 
أرض مصـــر.. كمـــا احتملـــت أن تـــرى آالم الســـيد 
»ُهـــَوَذا  هـــذا عاشـــت  فـــي كل  المســـيح وصلبـــه. 
«. وبذلـــك اســـتمرت القديســـة مريـــم  َأَنـــا َأَمـــُة الـــرَّبِّ
العـــذراء فـــي كل حيـــن، تعيـــش باإليمـــان والطاعـــة 
والتســـليم المطلـــق، مـــن يوم البشـــارة ليـــوم انتقالها.
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