




جملة الكرازة - 17 أغسطس 2018

ُتَعـــد الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية واحـــدة مـــن أقـــدم الكنائس 
الرســـولية فـــي العالـــم إذ تمتـــد جذورهـــا فـــي التاريـــخ حيـــث ُذِكـــرت 
فـــي نبـــوات العهد القديم )إشـــعياء١٩(، كمـــا احتضنت مصر العائلة 
المقدســـة عندمـــا هربـــت مـــن هيـــرودس الملـــك )متـــى٢(، ثـــم جـــاء 
القديس مار مرقس الرســـول اإلنجيلي ليؤســـس كرســـي اإلسكندرية 
ويصيـــر أول بطريـــرك لها ويستشـــهد على أرض اإلســـكندرية عام 
٦٨م، ولذلـــك يحمـــل األب البطريـــرك القبطـــي لقـــب بابـــا األقبـــاط 
وبابـــا اإلســـكندرية. وعبـــر القـــرون امتـــدت الكنيســـة القبطيـــة فـــي 
مصـــر وخارجهـــا بالكـــرازة والتعليـــم والرعاية والخدمـــة والتعمير.

اقتصاديـــة  وألســـباب  العشـــرين،  القـــرن  منتصـــف  وبحلـــول 
واجتماعيـــة وشـــخصية، بـــدأت بعـــض األســـر القبطيـــة فـــي الهجـــرة 
إلـــى بـــاد وقـــارات كثيرة، حيث عاش الجيـــل األول منهم وصاروا 
مواطنيـــن صالحيـــن ومؤّثرين في تلـــك الدول، ولكن تبقى جذورهم 

فـــي مصر.

وكانـــت بدايـــات تأســـيس كنائـــس قبطيـــة خارج مصـــر )وبعد 
الســـودان(  وإلـــى  القـــدس  أورشـــليم  إلـــى  الجغرافـــي  امتدادهـــا 
كنـــدا )١٩٦٤(  الكويـــت)١٩٦١( –  التالـــي:  الزمنـــي  بالترتيـــب 
- أمريـــكا)١٩٦٨( - أســـتراليا )١٩٦٩( - إنجلتـــرا )١٩٧١(؛ 
الســـادس  كيرلـــس  البابـــا  القديـــس  حبريـــة  فـــي  كلـــه  ذلـــك  وكان 

.)١٩٥٩-١٩٧١(

ثـــم فـــي حبريـــة البابـــا شـــنوده الثالـــث )١٩٧١-٢٠١٢(، امتـــد 
انتشـــار وتأســـيس الكنائـــس فـــي مناطـــق كثيـــرة فـــي العالـــم شـــرًقا 
وغرًبـــا.. حتـــي صـــار لنـــا حالًيا مئـــات الكنائس واألديـــرة والكليات 
الاهوتيـــة والمـــدارس، واآلالف من األجيـــال المتتالية عبر الزمن.

وبمناســـبة مـــرور نصـــف قـــرن علـــى تواجـــد كنائســـنا القبطيـــة 
فـــي المهجـــر، ومـــع تأســـيس اإليبارشـــيات حتـــى صار لنـــا أكثر من 
ثاثين إيبارشـــية خارج مصر، ومع ســـيامة أول اســـقف قبطي من 
أبنـــاء الجيـــل الثانـــي الذيـــن ُوِلـــدوا علـــى أرض المهجـــر )نيافة األنبا 
كيرلـــس األســـقف العـــام فـــي إيبارشـــية لـــوس آنجلـــوس بأمريـــكا( - 
نشـــأت فكـــرة هـــذا األســـبوع العالمـــي للشـــباب القبطي األرثوذكســـي 

علـــى أرض مصر.

وفـــي شـــهر نوفمبـــر ٢٠١٧ قدمـــت البطريركيـــة مائتـــي دعـــوة 
للشـــباب والشـــابات من كل اإليبارشيات خارج مصر، مع مشاركة 
عـــدد مـــن شـــبابنا فـــي مصـــر، للتمتـــع بمصـــر التاريـــخ والحاضـــر 

والمســـتقبل، وفـــي حضـــن الكنيســـة الوطنيـــة األم.

والشـــعار لهـــذا االســـبوع األول مـــن نوعـــه هـــو »العـــودة إلـــى 
الجـــذور back to roots«، حيـــث ُوِضعـــت ثاثـــة محـــاور لـــكل 

.JOY =فعاليـــات هـــذا األســـبوع تـــدور حـــول كلمـــة فـــرح
أ– حـــرف J= الحــــــــــــرف األول مـــن Jesus )يســـــــــــــوع( أي 

األقدس. إيماننـــا 
ب– حـــرف O= الحـــرف الثانـــي مـــن Coptic )قبطية(، وهو 

يرمـــز إلى كنيســـتنا المقدســـة عبـــر العالم كله.
ج– Y= الحـــرف الثالـــث مـــن Egypt )مصـــر(، ويرمـــز إلـــى 

نهـــر النيل.

 
1- التعـــارف والترابـــط والتواصـــل بيـــن شـــباب قبطـــي مـــن 

القـــارات الخمســـة.
2- تبادل الخبــــــــــرات واالهتمامـــــــــــــات الكنسيــــــــــة والروحيـــــــــة 

شـــرًقا وغرًبا.
3- التعرف بصورة متكاملة على مصر وكنيستها وحاضرها.

4- المشـــاركة فـــي احتفـــاالت الكنيســـة األم بعـــدة مناســـبات 
هامـــة خـــال عـــام ٢٠١٨.

5- مقابلـــة بعـــض الرموز الكنســـية والمصرية، وفي مجاالت 
متعـــددة، والحوار معهم.

وقـــد قامـــت عـــدة شـــركات مصريـــة برعايـــة هـــذا الملتقـــى مـــن 
خـــال التسهيـــــــــــات التـــي قدمتهـــــــــــا وفـــي مقدمتهـــا شـــركة مصــــــــــر 

للطيـــران وغيرهـــا.
وقـــد بـــدأ فريـــق كبيـــر من اآلبـــاء والخـــدام والخادمـــات اإلعداد 
لهـــذا الملتقـــى منذ عدة شـــهور، حيث يســـتضيفهم المقـــر البابوي في 
دير األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، ويقومون بعدة زيارات ثقافية 
وتعليميـــة وســـياحية وأثريـــة. كمـــا كانـــت هنـــاك فرصـــة لوفـــد مـــن 
الشـــباب يمثّـــل القـــارات الخمـــس بمقابلة الســـيد رئيـــس الجمهورية.

ونأمـــل بمشـــيئة هللا أن يتكـــرر هـــذا الملتقـــى كل فتـــرة بهـــدف 
التواصـــل والترابـــط المســـتمر بيـــن كنائســـنا المصريـــة في مشـــارق 
األرض ومغاربهـــا، وبيـــن الكنيســـة األم في مصـــر، مما يدعم حياة 
شـــبابنا بالكنـــوز الروحيـــة المذخـــرة فـــي تاريخنـــا وحاضرنـــا، وفـــي 
نفـــس الوقـــت يقـــدم صـــورة إيجابيـــة عـــن مصـــر ونهضتهـــا الحديثـــة 
وشـــعبها األصيـــل، ويصيـــر هـــؤالء الشـــباب ســـفراء حقيقييـــن عـــن 

عظمـــة مصر وشـــعبها.
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االحتفـــال بمـــرور مائة عام على تأســـيس مدارس األحد، وخمســـين عاًما 
على ظهور العذراء بالزيتون، وخمســـين ســـنة على وضع حجر أســـاس 
الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية بيـــد البابـــا كيرلس الســـادس، إلى جانب 
مناســـبة رابعـــة وهـــي مـــرور خمســـين ســـنة علـــى بدايـــة تأســـيس الكنائس 
خـــارج مصـــر. وأوضـــح أن لدينـــا حالًيـــا حوالي ٣٣ أســـقًفا خارج مصر 

فـــي أكثـــر مـــن ٥٠ دولـــة فـــي كل قـــارات العالم.

وعـــن أهـــداف الملتقى قال القـــس رافائيل إن هنـــاك ثالثة أهداف 
من هـــذا اللقاء:

)1( عودة للجذور بتعميق عالقات الشباب بجذورهم الكنسية.

الكنســـية وجذورنـــا  الفـــرح بجذورنـــا الروحيـــة وجذورنـــا   )2(
والوطنيـــة. المصريـــة 

)3( أن نسمع الشباب ألنهم المستقبل.

بعد ذلك تم عرض كلمة مسجلة لوزيرة الهجرة وشئون المصريين 
بالخارج، د. نبيلة مكرم، وأعربت الوزيرة عن سعادتها بانعقاد الملتقى، 
خاصـــة بعـــد أن أعلـــن القائمـــون علـــى تنظيمـــه بأنـــه مســـتوحى مـــن فكرة 
مؤتمـــر إحيـــاء الجـــذور الـــذي نظمتـــه وزارة الهجـــرة بمدينة اإلســـكندرية 
فـــي أبريـــل الســـابق. كمـــا أوضحـــت أن هـــذا األســـبوع يعـــد خطـــوة هامـــة 
لربط شـــبابنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج بجذورهم في 
وطنهـــم، وذلـــك مـــن خال المحاضرات والنـــدوات والزيارات واللقاءات 
مـــع بعـــض الرمـــوز المصريـــة التي تتضمنهـــا فعاليات األســـبوع العالمي 
األول لشـــباب الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، مؤكـــدة أن أقوى شـــريحة 
لتوصيـــل الرســـالة واألخبـــار بشـــكل صحيح عن مصر هم أبنـــاء الجيلين 
الثانـــي والثالـــث، الذيـــن يعيشـــون فـــي الخـــارج ويتحدثـــون نفـــس اللغـــة 
والثقافـــة. وأكـــدت الوزيـــرة أن هـــذا األســـبوع ســـيكون لـــه أثـــره اإليجابي 
فـــي نفـــوس هـــؤالء الشـــباب وكل مـــن ســـيتابعون هـــذا المؤتمـــر فـــي كافة 

أنحـــاء العالـــم من خال وســـائل اإلعـــام المختلفة.

بمركـــز  ٢٠١٨م،  أغســـطس   ٢٥ الســـبت  يـــوم  مســـاء  بـــدأت 
لوجـــوس البابـــوي بـــوادي النطـــرون، فعاليـــات الملتقـــى العالمي األول 
لشـــباب الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، بحضـــور قداســـة البابا األنبا 
تواضـــروس الثانـــي الفتتـــاح الملتقـــى، والذي مـــن المقرر أن يســـتمر 
حتى الســـبت األول من ســـبتمبر٢٠١٨م. كما شـــارك أيًضا في افتتاح 
الملتقـــى وفـــي فعالياتـــه على مدار األســـبوع، عدد من أحبار الكنيســـة.

ُيَعـــّد الملتقـــى الـــذي يأتـــي بعنـــوان »عـــودة إلـــى الجـــذور«، هـــو 
التجمـــع األول مـــن نوعـــه لشـــباب األقبـــاط مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
ويتضمـــن برنامجـــه - باإلضافـــة إلـــى الجانـــب الروحـــي - جوانـــب 

ثقافيـــة وســـياحية فـــي معالـــم مصـــر المميـــزة.

بعنـــوان  اســـتعراضية شـــبابية  فقـــرة  الملتقـــى  بدايـــة  فـــي  ُعِرضـــت 
»نـــّورت مصـــر«، تضمنت لقاًء مع قداســـة البابا، قال خالـــه إن تاريخ 
مصر يمتد ســـبعة آالف ســـنة، وإن لديها جغرافيا غير متحققة في العالم 
كله، كما اســـتعرض قداســـته تاريخ البذور الخمس إلنشـــاء كنائس قبطية 

خـــارج مصر.

بعـــد ذلـــك تحـــدث القـــس رافائيل ثـــروت، مســـئول اللجنـــة المنظمة 
لملتقـــى الشـــباب العالمـــي، وعرض لبرنامج الملتقـــى وتفاصيل مجرياته، 
وقـــال إن الملتقـــى ُيعتَبـــر حـــدث فريـــد ألنـــه ُيقـــام للمرة األولى فـــي تاريخ 
الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، وأضاف أن هذا الملتقى يجمع ٢٠٠ من 
شـــباب الكنيســـة القبطيـــة مـــن المهاجريـــن في ٣٠ دولة مـــن ٥ من قارات 

العالـــم كلة تحت شـــعار »عـــودة للجذور«.

وعـــن مناســـبة إقامـــة الملتقـــى قـــال القـــس رافائيـــل ثـــروت إن عـــام 
٢٠١٨م، تحتفـــل فيـــه الكنيســـة القبطيـــة بالعديـــد مـــن المناســـبات، منهـــا 
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وهـــدف هـــذا اللقـــاء أيًضـــا 
تواصـــل  هنـــاك  يكـــون  أن 
دائـــم بيـــن شـــبابنا فـــي الجيليـــن 
ويبقـــى  مصـــر،  مـــن  خـــرج  الـــذى  األول  والجيـــل  والثالـــث،  الثانـــي 
دائًمـــا ارتباطهـــم بالكنيســـة األم. والكنيســـة فـــي امتدادهـــا تعمـــل كأنهـــا 
أّم بالحقيقـــة، وهـــذه األم دائًمـــا تبحـــث عـــن أبنائهـــا مثلمـــا رأينـــا فـــي 
مت. مصر هي ســـيدة الحضارة،  جميـــع العـــروض المســـرحية التي ُقدِّ
وهـــى التـــي قدمـــت الحضـــارة للعالـــم كلـــه، ومن هـــذه الحضـــارة كانت 
الحضـــارة المســـيحية ممّثلـــة فـــي الكنيســـة المصريـــة الوطنيـــة، ولذلـــك 
لنـــا افتخـــار كبيـــر جـــًدا - وليـــس في مصـــر فقط، بل فـــي كل العالم - 
بالكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية بتاريخها بإيمانها، بتراثها، 
بقديســـيها، بألحانهـــا، بـــكل مـــا فيهـــا من قامـــات في اإليمـــان والاهوت 
واالستشـــهاد والنســـك والرهبنـــة، وفـــي الرعايـــة والكـــرازة. هـــذه هـــي 

القبطيـــة...  الكنيســـة 

نحـــن عندمـــا نجتمـــع مـــع كل شـــبابنا مـــن مصـــر وخارجهـــا، إنمـــا 
الشـــباب  أنتـــم  وجوهكـــم  نـــرى  وعندمـــا  المســـتقبل.  كل  مـــع  نجتمـــع 
الرائـــع، وتطمئـــن قلوبنـــا دائًمـــا  الكنيســـة  نـــرى مســـتقبل  والشـــابات، 
علـــى أن الكنيســـة كمـــا نتعلـــم فيهـــا مـــن جيـــل إلـــى جيـــل. أنتـــم أيهـــا 
الشـــباب مســـتقبل الكنيســـة وهذا هو الحال، وأنتم ثمرة ألتعاب أســـركم 
وكنائســـكم وكل خدامكـــم الذيـــن تعبـــوا فيكـــم ومعكـــم، وصرتـــم شـــباًبا 
وشـــابات نفتخر بكم في كل مكان تحلون فيه. أشـــكر األباء األســـاقفة 
الذيـــن شـــجعوكم علـــى الحضـــور، واآلبـــاء الكهنـــة، وكل أســـرة أتيتـــم 
منهـــا شـــجعتكم علـــى الحضـــور، وأدعوكـــم أن تشـــاركوا بفاعليـــة فـــي 

اللقاء.  هـــذا 

أرجـــوا أن تتمتعـــوا بهذا اللقـــاء وأن تتمتعوا بكل الفقرات، ودائًما 
تفتخـــرون أن مصـــر تســـتحق هـــذا االفتخـــار، وأنـــا دائًمـــا أقـــول: »كل 
بـــالد العالـــم فـــي يـــد هللا، ولكـــن مصر فـــي قلـــب هللا«، فمصـــر هي 
التـــي احتضنت العائلة المقدســـة، ومصـــر التي تمتعت بالتاريخ الديني 
العظيـــم، ولهـــا هـــذا العمـــق فـــي الزمان وفـــى التاريخ وفـــى الجغرافيا، 
ولهـــا العمـــق فـــي الحضـــارة، ولذلك نحن نفتخر بهـــا كثيًرا. في مصر 
بركة خاصة، نســـميها األراضي المقدســـة كمثل فلســـطين التي ُوِلد بها 
المســـيح. مصـــر التـــي تهتم بالشـــباب، ونـــرى الحكومة هنـــا في مصر 
تهتـــم بالشـــباب كثيـــًرا، وربمـــا يكـــون لقاؤنا وهـــذا الملتقـــى هو صورة 
أيًضـــا مـــن صـــور االهتمـــام بالشـــباب بصفـــة عامـــة. أحييكـــم وأهنئكـــم 
وأفـــرح بكـــم، وأرجـــو أن تعيشـــوا هـــذه األيـــام بـــكل العمـــق، وســـوف 
تجنـــون ثمـــرات كثيـــرة من أصدقاء ومن زيـــارات ومن ذكريات، هذه 

كلهـــا ســـتكون زاًدا لكم في المســـتقبل.

أهـــاًل بكـــم فـــي مصـــر، وفرحـــان بحضوركـــم، ودائًمـــا أراكـــم، 
وأشـــعر اليـــوم بـــأن زاد عـــدد أصدقائـــي بعددكـــم، اليوم هنـــاك أكثر 

مـــن 200 شـــاب وشـــابة صـــاروا أصدقـــاء لي.

وفـــي نهايـــة الحفـــل التقـــط قداســـة البابـــا مجموعـــة مـــن الصـــور 
التذكاريـــة مـــع أعضاء كورال قلـــب داود، وأعضاء فريق جراي تيم 
الذي قدم فقرتي »نورت مصر« و»حكاية كنيســـة«، وأيًضا الشـــباب 

المشـــاركين فـــي الملتقى الشـــباب العالمي. 

البابـــا  ألقـــى قداســـة  الختـــام  وفـــي 
بهـــذا  فرحـــه  عـــن  فيهـــا  عّبـــر  كلمـــة 

قداســـته: وقـــال  الملتقـــى، 

أنا في غاية السعادة، وأرحب 
شـــباب  األحبـــاء  أبنائنـــا  بـــكل 
وشابات من كنائسنا وإيبارشيات 
عبـــر  األرثوذكســـية  الكنيســـة 
العالم، وأرحب بشـــبابنا من أمريكا 
ومـــن أوروبـــا ومـــن منطقـــة الخليـــج 
ومـــن  األورشـــليمى  والكرســـي 

فـــي مصـــر. الشـــباب  كل  وأيًضـــا  والســـودان،  وأفريقيـــا  أســـتراليا 

أحـــد األحـــام التـــي كنـــت أحلـــم بهـــا منـــذ أن وضـــع هللا علينا هذه 
المســـئولية وهـــي »كيـــف نجمـــع شـــبابنا وشـــاباتنا الذيـــن هـــم مســـتقبل 
الكنيســـة فـــي كل مـــكان وليـــس فـــي مصـــر فقط ولكـــن كل العالـــم، فهم 
مســـتقبل الكنيســـة واألوطـــان والـــدول والمجتمعـــات. وكان هـــذا الحلـــم 
يقـــف أمامـــه عقبـــات كثيـــرة، ولكـــن اليـــوم بفضـــل الصلـــوات الكثيـــرة 
ســـمح هللا لهـــذا الحلـــم أن يتحقـــق وأن كان يتحقـــق بصـــورة ُمصّغـــرة.

وكمـــا اســـتمعنا فـــي كلمة أبونا رافائيل المنســـق العـــام لهذا اللقاء، 
إن ســـعة المـــكان محـــدودة، لذلـــك قدمنـــا ٢٠٠ دعـــوة موزعـــة علـــى 
اإليبارشـــيات داخـــل مصـــر وخارجهـــا أيًضـــا، والبدايـــة كانـــت اليـــوم 
وســـبقها شـــهور طويلـــة من اإلعـــداد ومن التعب والمجهـــود الذي بذله 
كل األحبـــاء، ورأيتـــم منـــه ثمـــرة طيبـــة اليـــوم فـــي تقديـــم فقـــرات هـــذه 
االحتفاليـــة، وأيًضـــا فقـــرات الترانيـــم الممتعـــة مـــن فريـــق قلـــب داود، 
والعرض المســـرحي الجميل الذي قدم تاريخ ٢٠٠٠ ســـنة في ظرف 
دقائـــق قليلـــة ولكـــن بصورة عميقـــة ومعبرة، وتعبر عن الشـــعار الذى 

وضعنـــاه »عودة الـــى الجذور«.

انـــا ســـعيد بحضـــور اآلبـــاء األســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة مـــن خـــارج 
مصـــر ومـــن داخلهـــا، وأيًضـــا بحضـــور العديـــد من الســـادة النواب من 
مجلس النواب المصري، وضيوفنا الســـادة األحباء. وأحب أن أشـــكر 
الذين اهتموا كثيًرا سواء هيئات حكومية وأيًضا شركات ومؤسسات 
وأفـــراد، وهـــي بدايـــة رائعـــة... المـــكان تعب فيه كثير من المهندســـين 
والفنييـــن والعمـــال، وعملـــوا كثيـــًرا لخروج هذا المـــكان بهذه الصورة 

الطيبـــة والجميلة.

هـــدف اللقـــاء أن نكـــون فرحيـــن، وهـــدف مســـيحيتنا وهـــدف ربنـــا 
يســـوع المســـيح هو أن نفرح أيًضا، وأن يصير لنا هذا الفرح، وليس 
فرًحـــا مثـــل أفـــراح هـــذا العالـــم، بـــل فـــرح مـــن القلـــب؛ وأن نعيـــش هذا 
الفرح والســـعادة في داخلنا. والفرح يا أبنائي األحباء ليس من العالم، 
الفـــرح ليـــس مـــن األرض، بـــل الفـــرح دائًمـــا يأتـــي مـــن الســـماء ألنـــه 
عطية ونعمة وبركة يعطيها هللا لنا من الســـماء. وهذا الفرح يتســـاوى 
مـــع فـــرح وعطيـــة الســـماء من الشـــكر، إنهـــا عطية الفـــرح أيًضا كقول 

بِّ ُكلَّ ِحيـــٍن، َوَأُقوُل َأْيًضـــا اْفَرُحوا«. الكتـــاب »ِاْفَرُحـــوا ِفـــي الرَّ
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أعضاء الملتقى موضوًعا واحًدا ليشـــارك في مناقشـــته، على أن تســـتمر 
دراســـة كل موضوع على مدار أيام الملتقى، وفي نهايته يرفع الشـــباب 

الرؤيـــة التـــي توصلوا إليها بخصـــوص كل موضوع للجنة المنظمة.

وتضمـــن أيًضـــا ٢٠ ورشـــة عمـــل فنيـــة إبداعيـــة متنوعـــة، نظمتهـــا 
مركـــز الســـفينة لإلبـــداع التابـــع لكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس يوســـف 
للشـــباب الختيـــار  الفرصـــة  باإلســـكندرية، وُأتيحـــت  بســـموحة،  النجـــار 
ورشـــة العمل التي يرغبون في المشـــاركة فيها وفًقا لميولهم ومواهبهم.

 وخـــال أيـــام الملتقى، نظمت اللجنة المســـئولة عـــدًدا من الزيارات 
لبعـــض المعالـــم الدينية واألثرية والســـياحية والثقافيـــة بمصر، حيث زار 
الشـــباب المشـــاركون فـــي الملتقـــى، المنطقـــة األثريـــة بالجيـــزة )األهـــرام 
وأبـــو الهـــول(، وحـــرص الشـــباب على تكوين ألوان علـــم مصر )األحمر 
واألبيـــض واألســـود( أثنـــاء التقـــاط الصـــورة الجماعية لهم أمـــام األهرام، 

وذلـــك باســـتخدام أغطيـــة الرأس الخاصـــة بكل منهم.

حيـــث  بالعباســـية،  المرقســـية  الكاتدرائيـــة  بزيـــارة  أيًضـــا  وقامـــوا 
اســـتقبلهم قداســـة البابـــا قبـــل بـــدء جولتهـــم فـــي الكاتدرائيـــة، وقـــدم لهـــم 
شـــرًحا ســـريًعا لمعالمهـــا، مشـــيًرا إلى أعمـــال التجديد المعمـــاري بالمبنى 
الرئيســـي لها والتي ســـتنتهي قريًبا ليتم افتتاحها في نوفمبر المقبل. وقد 
ُالُتقطـــت ألعضـــاء الملتقـــى صـــورة تذكاريـــة مـــع قداســـة البابا شـــكلوا بها 
لوحـــة فنيـــة بديعـــة، بينما حرص الشـــباب على التقـــاط العديد من الصور 
فـــي مختلـــف األماكـــن التـــي زاورهـــا بالكاتدرائيـــة، وقـــد ُقدَمـــت عروض 
الكشـــافة ترحيًبـــا بشـــباب الملتقـــى العالمـــي لـــدى وصولهـــم للكاتدرائيـــة. 
وقامـــوا أيًضـــا بزيـــارة مـــزاري القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول والقديـــس 
أثناســـيوس الرســـولي وكذلـــك الكنيســـة البطرســـية، قبـــل أن يتوجهـــوا إلى 
المركـــز الثقافـــي القبطـــي حيـــث كان لهم لقاء آخر مع قداســـة البابا وعدد 
مـــن الشـــخصيات منهـــم: وزراء الســـياحة واآلثـــار والشـــباب والرياضـــة 
وعـــدد مـــن الســـفراء ومـــن أعضـــاء البرلمـــان والشـــخصيات العامـــة، كما 
حضـــره عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة. وقـــد أدارت د. رانيا المشـــاط وزير 

الســـياحة حـــواًرا مـــع أعضـــاء الملتقى.

وفي صباح األحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨م، رأس قداسة البابا القداس 
اإللهـــي بكنيســـة التجلـــي بمركز لوجوس البابوي الـــذي يحتضن الملتقى، 
بمشـــاركة العديد من اآلباء األســـاقفة والكهنة، والشـــباب المشـــاركين في 
الملتقـــى، والتقـــط الصـــور التذكارية مع الشـــباب المشـــاركين فـــي الملتقى 

عقب القداس.

وقـــد تضمـــن الملتقـــى العديـــد من الفعاليات، وحاضـــر فيه العديد من 
منهم:  المتكلمين 

+ رجـــل األعمـــال األســـتاذ نجيـــب ســـاويرس والـــذي تحـــدث مـــن 
خال فقرة »شـــخصيات عاشـــت ونجحت في مصر«، وقد قدم قداســـة 

البابـــا لـــه هديـــة تذكاريـــة خـــال اللقاء.

+ القمص بولس جورج.

+ القـــس جوزيـــف، مـــن نيويـــورك، فـــي كلمـــة عـــن الفـــرح مـــن 
فيلبـــي. رســـالة  مـــن  األول  األصحـــاح 

+ القمـــص داود لمعي، عن الكرازة في كنيســـتنا القبطية، ودورها 
في انتشـــار المسيحية في العالم.

+ الراهبـــة تامـــاف أنسطاســـية الحاصلـــة علـــى الدكتـــوراه، وقـــد 
روت تجربتهـــا مـــع الدراســـة األكاديميـــة، وكيـــف أنهـــا أضافـــت لها على 

المســـتوى الشـــخصي والروحـــي.

+ رائدة العمل المجتمعي الدكتورة ماجدة جبران الشـــهيرة بـ»ماما 
ماجـــي«، وقـــد روت تجربتهـــا فـــي خدمة المجتمع، تأسيًســـا على ما فعله 

ودعانا إليه الســـيد المســـيح إذ كان يجول يصنع خيًرا.

كما تضمن الملتقى العديد من المناقشات والمقترحات والتوصيات، 
حيـــث تـــم طـــرح خمســـة موضوعـــات للمناقشـــة، واختـــار كل عضـــو من 
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االجتماعيـــة والتـــي تمثـــل رؤيـــة قداســـة البابـــا بخصـــوص خدمـــة إخـــوة 
الـــرب، والتـــي تتجاوز مجرد تقديم المســـاعدات، حيـــث ُتبني هذه الرؤية 
الصغيـــرة  المشـــروعات  ودعـــم  تشـــــجيع  علـــى 
لمســـاعدة األســـر المحتاجـــة فـــي ســـداد 
القـــس  وأشـــار  الحيـــاة.  تكاليـــف 
الخدمـــة  أن  إلـــى  بيشـــوي 
 ٨٤ إنجـــاز  اســـتطاعت 
خـــال  مشـــروًعا 
ـــوات  ـ سنـ األربـــع 

لماضيـــة. ا

ثــــــــــــــــــــــت  تحد و
األستــــــــاذة بربـــــــــــــارة 
ســـليمان مديـــر المكتـــب 
للمشروعــــــــــات،  البابـــوي 
التـــي  الثاثـــة  المحـــاور  عـــن 
والعمـــل  خدمتهـــا  المكتـــب  يتولـــى 
علـــى تفعيلهـــا، وهـــي تحســـين التعليـــم والصحـــة 
إلـــى جانـــب تنميـــة األجيـــال القادمـــة. وعرضـــت األســـتاذة بربـــارة 
المشـــروعات التـــي تـــم بالفعـــل إنجازهـــا وتلـــك التـــي ال تزال قيـــد التنفيذ.

كمـــا قـــدم القـــس بولـــس حليـــم، المتحـــدث الرســـمي باســـم الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية، عرًضـــا لفكـــرة إنشـــاء المركـــز اإلعامـــي منـــذ 

بدايـــة حبريـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس، كمـــا 
قـــدم المتحدث الرســـمي آليـــات تواصل 

المركـــز مـــع الجهـــات والهيئـــات 
الجهـــات  ســـواء  المعنيـــة، 

الكنائـــس  أو  اإلعاميـــة 
واإليبارشـــيات بمصـــر 
وخارجهـــا، بما يضع 
القبطيـــة  الكنيســـة 
فـــي مكانـــة تليـــق بهـــا 
ككنيســـة عريقـــة. كما 
بولـــس  القـــس  أشـــار 

أنتجـــه  مـــا  إلـــى  حليـــم 
فيلميـــة  مـــواد  مـــن  المركـــز 

بالكنيســـة  والتعليـــم  للتعريـــف 
بهـــا. القائمـــة  الرعويـــة  واألنشـــطة 

خدمـــة  مســـئول  شـــارل  بيشـــوي  القـــس  تحـــدث  ثـــم 
الرعايـــة االجتماعيـــة بالمقـــر البابـــوي، مســـتعرًضا رؤية خدمـــة الرعاية 

بالوفد الشـــبابي وســـعادته بزيارتهم لقناة الســـويس، معتبًرا إياهم ســـفراء 
لمصـــر فـــي الخـــارج. وأكـــد الفريـــق مميـــش علـــى أن الدولـــة المصريـــة 
تمضـــي ُقدًمـــا نحـــو اســـتعادة ريادتهـــا السياســـية واالقتصاديـــة مـــن خـــال 
جهـــود  تضافـــر  معـــه  يتطلـــب  بمـــا  عماقـــة  قوميـــة  مشـــروعات  تبنـــي 
الوطنييـــن الشـــرفاء علـــى قلـــب رجـــل واحـــد لمواجهة التحديـــات المختلفة 

أغســـطس  الثاثـــاء ٢٨  يـــوم  الملتقـــى صبـــاح  أعضـــاء  زار  وقـــد 
٢٠١٨م، قنـــاة الســـويس الجديـــدة، حيـــث اســـتقبلهم الفريـــق ُمهاب مميش 
رئيـــس هيئـــة قنـــاة الســـويس، ورئيـــس الهيئـــة العامـــة االقتصاديـــة لمنطقة 
القنـــاة، وعـــدد مـــن قيـــادات الهيئـــة، بمركـــز المحـــاكاة والتدريـــب البحري 
التابـــع للهيئـــة بمحافظة اإلســـماعيلية. وأعرب رئيـــس الهيئة عن ترحيبه 
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والنجـــاح للقيـــادة السياســـية ورجال مصر المخلصيـــن من أجل رفع راية 
مصـــر عاليـــة خفاقـــة واســـتعادتها لمكانـــه الائـــق بيـــن دول العالم.

خـــال الزيـــارة، قـــدم المهنـــدس تامـــر حمـــاد رئيـــس وحـــدة الدعـــم 
الفنـــي عرًضـــا تقديمًيـــا عـــن مشـــروع قنـــاة الســـويس الجديـــدة ومشـــروع 
التنميـــة بمنطقـــة القنـــاة، موضًحا الخريطة االســـتثمارية بالمشـــروع وأهم 
الصناعـــات والحوافـــز االســـتثمارية المتاحـــة. فـــي نهايـــة الزيـــارة، قـــدم 
الفريـــق ُمهـــاب مميـــش درع قنـــاة الســـويس الجديدة للقـــس رافائيل ثروت 
المنســـق العـــام لملتقى الشـــباب العالمي، فيما أهـــدى القس رافائيل ثروت 
الفريـــق مميـــش درع ملتقـــى الشـــباب العالمي موجًها له الشـــكر على هذه 
الزيـــارة الكريمـــة. عقـــب ذلـــك قـــام الوفد بجولـــة بحرية في قناة الســـويس 

الجديـــدة لمشـــاهدة حجـــم اإلنجـــاز علـــى أرض الواقع.

زار أعضـــاء ملتقـــى الشـــباب العالمـــي يـــوم الثاثـــاء ٢٨ أغســـطس 
٢٠١٨م، مصر القديمة، حيث زاروا كنيسة العذراء المعلقة، واستقبلهم 
آباء الكنيســـة وقدموا لهم شـــرًحا ســـريًعا لمعالمها، ثم زاروا دير الشـــهيد 
أبـــي ســـيفين للراهبـــات وأخذوا بركة الشـــهيد أبي ســـيفين واألم إيريني. 

وتحقيـــق طموحـــات وأحـــام المصرييـــن. وأوضـــح الفريـــق مميـــش أن 
تنفيـــذ قنـــاة الســـويس الجديدة جـــاء كضرورة حتمية للحفـــاظ على صدارة 
القنـــاة عالمًيـــا ورفـــع تصنيفهـــا العالمـــي ومواجهـــة تحديـــات المنافســـة مع 
الطـــرق البديلـــة بزيـــادة الطاقة العددية واالســـتيعابية للقنـــاة، ورفع درجة 
األمـــان الماحـــي، عـــاوة على اختصـــار زمن العبور واالنتظار للســـفن 
العابـــرة بمـــا يحقـــق مصالـــح مشـــغلي الســـفن، ويصـــب فـــي خدمـــة حركة 
التجارة العالمية، لتظل قناة الســـويس القناة األم وشـــريان الخير والنماء 
لمصـــر وللعالـــم أجمـــع. كمـــا تطـــرق الفريـــق مميـــش إلى أهمية مشـــروع 
التنميـــة بمنطقـــة القنـــاة في تعظيم االســـتفادة من الموقـــع الجغرافي الفريد 
وحجـــم البضائـــع الضخـــم الـــذي يصـــل إلـــى مليـــار طـــن ســـنوًيا من خال 
إقامة مركز صناعي ولوجيســـتي عالمي قادر على تغييرمســـتقبل منطقة 
القنـــاة، ووضعهـــا علـــى خريطـــة مصـــاف المناطـــق االقتصاديـــة الكبـــرى 

فـــي العالم.

ومـــن جانبـــه، أشـــاد القـــس رافائيـــل ثـــروت المنســـق العـــام لملتقـــى 
الشـــباب العالمي، بجهود هيئة قناة الســـويس للحفاظ على المكانة الدولية 
الرائـــدة للقنـــاة، وتبنـــي الهيئـــة الســـتراتيجية بّنـــاءة مـــن خـــال رعايتهـــا 
لمشـــروعات اقتصاديـــة واســـتثمارية تدعـــم االقتصـــاد المصـــري. كمـــا 
أعـــرب شـــباب الوفـــد عـــن ســـعادتهم بهذه الزيـــارة التي أكـــدت على قدرة 
اإلنســـان المصـــري علـــى النجـــاح مهمـــا كانـــت الصعاب متمنيـــن التوفيق 
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الرئيس التطورات الجارية في مصر مشـــيًرا إلى أنها تشـــهد حالًيا حالة 
تنمويـــة شـــاملة تهـــدف إلـــى تغييـــر الواقـــع نحو مســـتقبل أفضـــل في جميع 
نواحـــى الحيـــاة، تترســـخ فيه قيـــم ومبادئ التعايش المشـــترك، وبما يؤدي 
إلـــى تغييـــر الصـــورة حـــول مصـــر على الســـاحة الدولية، وشـــدد ســـيادته 
على أن الفترة الحالية تشـــهد إعادة صياغة الشـــخصية المصرية خاصة 

مـــن حيث التعليم والخدمـــات الصحية.

كما أكد الســـيد الرئيس أن الشـــباب يحظون باهتمام خاص من قبل 
الدولـــة، حيـــث تـــم توفيـــر منصـــات للتواصـــل معهـــم ممثلة فـــي مؤتمرات 
الشـــباب ســـواء المحليـــة أو العالميـــة، كمـــا تركـــز جهـــود الحكومـــي علـــى 
توفيـــر المزيـــد مـــن فرص العمـــل لهم من خال العملية التنموية الشـــاملة 
الجـــاري تنفيذهـــا، فضـــًا عـــن توفير ســـكن الئق من خال المشـــروعات 
الســـكنية المختلفـــة فـــي جميـــع المحافظـــات وبشـــكل غيـــر مســـبوق فـــي 
تاريـــخ مصـــر، هـــذا باإلضافة إلى الحـــرص على تطوير التعليم وإنشـــاء 

جامعـــات جديـــدة حكومية وخاصة تســـعى لتوفير أرقى مســـتويات التعليم 
وكذلـــك توفيـــر تأميـــن صحـــي يقـــدم خدمـــات صحية ذات جـــودة متميزة. 

وذكر الســـفير/ بســـام راضى أن الشـــباب المشارك في اللقاء عبروا 
عـــن ســـعادتهم بزيـــارة وطنهم مصر وااللتقاء بالســـيد الرئيس، مشـــيرين 
إلـــى أن الصـــورة التـــي رأوهـــا تختلـــف عمـــا يعكســـه الكثيـــر مـــن وســـائل 
اإلعـــام فـــي الخـــارج، خاصـــة مـــع مـــا لمســـوه مـــن وضـــع أمنـــي مســـتقر 
ومشـــروعات وطنيـــة ذات مـــردود إيجابـــي واضـــح، موجهيـــن فـــي هـــذا 
اإلطـــار التحيـــة والتقديـــر للســـيد الرئيـــس الـــذى تولـــي قيـــادة مصـــر فـــي 
فتـــرة عصيبـــة مـــن تاريخهـــا وأنقذهـــا مـــن اإلرهاب والتطـــرف، وأوضح 
الشـــباب أنهـــم قامـــوا بالعديـــد مـــن الزيـــارات للمشـــروعات القوميـــة التـــي 
قامـــت بهـــا مصـــر خـــال الفتـــرة الســـابقة، خاصـــة محـــور قنـــاة الســـويس 
والمـــدن الجديـــدة، باإلضافـــة إلـــى المناطق الســـياحية التاريخيـــة والدينية، 
وفى هذا الســـياق أكدوا أنهم ســـيكونون ســـفراء لبلدهم مصر في مختلف 

بـــاد العالـــم بمـــا شـــاهدوه مـــن إنجازات.

وسوف نستكمل في العدد القادم باقي فعاليات الملتقى...

وفـــي يـــوم الثاثـــاء ٢٩ أغســـطس ٢٠١٨م، اســـتقبل الســـيد 
مصـــر  جمهوريـــة  رئيـــس  السيســـي،  الفتـــاح  عبـــد  الرئيـــس/ 
العربية، قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، بابا اإلســـكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقســـية، وبصحبته وفد من ملتقي الشـــباب 

العالمـــي األول للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية.

وصـــرح الســـفير/ بســـام راضـــى المتحـــدث الرســـمي باســـم 
رئاســـة الجمهوريـــة أن الســـيد الرئيـــس أعـــرب عـــن ترحيبـــه بلقاء 
الشـــباب المشـــاركين فـــي الملتقـــى العالمـــي األول لشـــباب الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية مـــن مختلـــف قـــارات العالـــم، والـــذي يعـــد 
التجمـــع األول مـــن نوعـــه لشـــباب األقباط من جميـــع أنحاء العالم، 
كمـــا أشـــار ســـيادته إلـــى أهميـــة هـــذا الملتقى الذى يســـعى إلى ربط 
المهاجريـــن المصرييـــن وأبنائهـــم مـــن األجيـــال الجديـــدة بوطنهـــم 
مصـــر، كمـــا أنـــه يســـاعد علـــى فتـــح قنـــوات تواصـــل مباشـــرة مـــع 

الشـــباب المصرييـــن فـــي الخـــارج، ممـــا يتيـــح الفرصـــة لتعريفهـــم 
بتطـــورات األوضـــاع فـــي وطنهـــم، ومـــا يتـــم بذله مـــن جهود على 
مختلـــف األصعـــدة لتحقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية. كما 
أعـــرب الســـيد الرئيـــس عـــن خالـــص تقديـــره واحترامـــه للكنيســـة 
المصرية تحت قيادة قداســـة البابا تواضروس الثاني، كشـــخصية 
وطنيـــة كان لهـــا دور بـــارز خـــال الســـنوات الماضيـــة، مشـــيًرا 
ســـيادته إلـــى اعتـــزاز مصـــر بأبنائها األقباط وفخرهـــا بما يقدمونه 
مـــن إنجـــازات ونجاحـــات فـــي الداخـــل والخارج، وأكـــد أن الوحدة 
الوطنية في مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن أبناء شعب مصر 
بمســـلميه ومســـيحييه تجمعهـــم روابـــط قويـــة من األخـــوة والمحبة. 
وأكـــد الســـيد الرئيـــس كذلـــك أن مصـــر ال تنظر ألبنائهـــا وفقًا ألى 
منظـــور ســـوى المنظـــور الوطنـــي الذي يعلي قيـــم المواطنة وعدم 

التمييـــز والتســـامح والشـــراكة الكاملـــة فـــي الوطن.

أجـــرى  الرئيـــس  الســـيد  ان  الرســـمي،  المتحـــدث  وأوضـــح 
حـــواًرا مفتوًحـــا مـــع الشـــباب المشـــارك فـــي اللقـــاء، اســـتمع خاله 
إلى استفســـاراتهم بشـــأن األوضاع في مصر من مختلف جوانبها 
خاصـــة التنمويـــة واالقتصاديـــة واألمنيـــة، وقـــد اســـتعرض الســـيد 
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كل إنسان منا يجتاز 
من  مجموعة  حياته  في 
االختبارات، يتوقف عليها تقييم شخصيته، وتحديد 

مكانه في األبدية.
ليس المهم في نوع االختبار أو مدته، إنما 
كانت  مثًا،  المعمدان  يوحنا  وداللته.  عمقه  في 
فترة اختباره قصيرة، ربما لم تتعدَّ سنة أو أقل. ولكنه 
عّبر فيها على نجاح هائل في الخدمة، وتواضع 
وإنكار ذات، وشجاعة وجرأة، وثمر وفير. من أجل 
ذلك، اكتفى هللا بتلك الفترة القصيرة من االختبار، 
وشهد له بأنه أعظم من ولدته النساء وأخذه إليه، 

وهو في حوالي الثانية والثاثين من عمره..
كانت  ولكنها  قصيرة.  اختبار  فترة  كانت 
اختبار  فترة  إلي  بالنسبة  الوضع  نفس  كافية.. 
القديسين مكسيموس ودوماديوس، اللذين انتقا إلى 
ميصائيل  القديس  وكذلك  شبابهما.  في  الفردوس 
وهو  السياحة  درجة  إلي  وصل  الذي  السائح 
أيتساءل  عمره.  من  عشرة  الخامسة  حوالي  في 
النفوس  هذه  مثل  تأخذ  يا رب  لماذا  ويقول:  أحد 
الطاهرة، في تلك السنة المبكرة؟! ويكون الجواب: 
لقد نجحوا في اختبارهم، وكان كافًيا عليهم ما بذلوه 
من جهاد.. وبالمثل كان االختبار لبعض الشهداء 
فيه،  وثباتهم  إيمانهم  اختبار  تم  لقد  والمعترفين.. 
واحتمالهم من أجله.. ربما في أيام أو شهور. وكان 

ذلك كافًيا فنالوا إكليل الشهادة.
على أنه بصفة عامة، قد تؤخذ الحياة كلها 
كاختبار. ألن البعض قد تمر عليه فترة ضعف أو 
فتور، ال تدل على طبيعة حياته كلها، وقد تعينه 
اسمه  تبارك  وهللا  مسيرته.  تصحيح  على  النعمة 
– ال يفاجئ الناس بالموت وهم في حالة سقوط، 
بل يعطيهم فرصة للتوبة.. كما حدث مع القديس 
والقديسة  األسود،  موسى  والقديس  أوغسطينوس، 
مريم القبطية، والقديسة بياجية. وهكذا يقول الكتاب 

»اْنُظُروا ِإَلى ِنَهاَيِة ِسيَرِتِهْم..« )عب٧:١٣(.
يكون  قد  اإلنسان  يجتازه  الذي  واالختبار 
عدم  بوصية  ُاخُتِبرا  وحواء  آدم  صعًبا.  أو  سهاًل 
فأخذ  إبراهيم  أبونا  أما  واحدة.  شجرة  من  األكل 
وصية أصعب: أن يخرج من أهله وعشيرته وبيت 
فخرج وهو ال  يدري.  إلى حيث ال  )تك١٢(  أبيه 
يعلم إلى أين يذهب )عب٨:١١(. وهكذا نجح في 
االختبار، وباركه هللا. ثم دخل في اختبار أصعب، 
ُتِحبُُّه،  الَِّذي  َوِحيَدَك،  اْبَنَك  »ُخِذ  الرب  قول  وهو 
ِإْسَحاَق، َواْذَهْب ِإَلى َأْرِض اْلُمِريَّا، َوَأْصِعْدُه ُهَناَك 
ُمْحَرَقًة َعَلى َأَحِد اْلِجَباِل«  )تك٢:٢٢(. ولم يتردد 
أكثر،  بركة  فنال  األمر،  طاعة  في  القديس  هذا 
وأنقذ الرب اسحق. أما أبوانا األوالن، إذ فشا في 
االختبار، ناال عقوبة من هللا، وطردهما من الجنة، 

وُحكم عليهما بالموت، لوال أن ُأنِقذا بالفداء.
إنما  االختبار،  نوع  هو  ليس  إًذا  المهم 
واحًدا  اختباًرا  كان  سواء  منه.  اإلنسان  موقف 
بعداوة  ُاخُتِبر  الصديق  يوسف  اختبارات.  عدة  أو 
)تك٢٨:٣٧(.  لإلسماعيليين  له  وبيعهم  له  إخوته 
إليهم  أحسن  العكس  على  بل  عليهم،  يحقد  فلم 
وقال لهم »َأْنُتْم َقَصْدُتْم ِلي َشرًّا، َأمَّا هللُا َفَقَصَد ِبِه 
في  عبًدا  يكون  بأن  وُجرِّب  )تك٢٠:٥٠(.  َخْيًرا« 
بيت فوطيفار. فلم يتذمر وأخلص كل اإلخاص، 

الثقة حتى صار وكيًا لفوطيفار في  ونجح ونال 
له،  أيًضا بإغراء سيدته  ُاخُتِبر يوسف  بيته..  كل 
أيًضا  وُاخُتِبر  االختبار.  في  ونجح  ذلك  فرفض 
بإلقائه في السجن ظلًما، فلم يحتج. وكانت النتيجة 
أن رئيس السجن ترك كل شيء في يديه. وخرج 
من السجن ليكون الثاني في المملكة، ويكون »َأًبا 
َبْيِتِه َوُمَتَسلًِّطا َعَلى ُكلِّ َأْرِض  ِلِفْرَعْوَن َوَسيًِّدا ِلُكلِّ 

ِمْصَر« )تك٨:٤٥(.
هناك أنواع كثيرة من االختبارات ومصادرها. 
بعضها من حسد الشياطين. مثلما حسد الشيطان 
اْلَمْشِرِق«  َبِني  ُكلِّ  »أَْعَظَم  الذي  الصديق،  أيوب 
كما كان كامًا ومستقيًما. وبسماح من هللا ضربه 
بالتجربة األولى، ففقد كل أبنائه وكل ثروته. ولكنه 
نجح في هذا االختبار وقال »الرَّبُّ أَْعَطى َوالرَّبُّ 
َأَخَذ، َفْلَيُكِن اْسُم الرَّبِّ ُمَباَرًكا« )أي٢١:١(. وكان 
االختبار الثاني أليوب أصعب من األول، فُضِرب 
احترام  حتى  شيء،  كل  أيًضا  وفقد  صحته،  في 
وباركه  أيوب،  واحترام زوجته.. وصبر  أصحابه، 
هللا. وأعاد إلي كل شيء وأكثر، وبارك عمره فمات 
شيًخا وشبعان أياًما )تك١٠:٤٢-١٧(. وقال عنه 
ِبَصْبِر  َسِمْعُتْم  َقْد  »َها..  الرسول  يعقوب  القديس 

« )يع١١:٥(. َأيُّوَب َوَرَأْيُتْم َعاِقَبَة الرَّبِّ
وقد يأتي االختبار من مضايقات الناس، أو 
اضطهاداتهم. مثل عصر االستشهاد الذي ُاخُتِبرت 
وكيف  الرومانية،  الدولة  أيام  في  الكنيسة  به 
صمدت الكنيسة ونجحت في االختبار، فجعلها هللا 
تمتد إلى أقاصي األرض، ومنحها المواهب وصنع 
المعجزات. وجعل هللا ذلك االضطهاد ُيخَتم بمرسوم 
ميان للحرية الدينية الذي أصدره قسطنطين الملك 

سنة ٣١٣م.
أما سوء المعاملة فهو اختبار آخر، قد يحدث 
في محيط العائلة، أو في جو العمل بين الرؤساء 
والمرؤوسين، أو حتى في جو المجتمع عموًما. وُيعَرف 

به معدن اإلنسان، ومدى احتماله أو هياجه...
واالختبار عموًما: إن نجح فيه اإلنسان ينال 
رسائل  في  )رؤ٣،٢(  الرؤيا  سفر  وفي  اإلكليل. 
الرب إلى الكنائس السبع، نرى أمثلة كثيرة من هذه 
اإلكاليل التي أعدها هللا للغالبين. فكل من يغلب، 
أي من ينجح في اختباره، له مكافأت عند هللا في 
أيًضا.  األرضية  الحياة  في  وربما  األبدية،  الحياة 
يقول القديس بولس الرسول »َوَأِخيًرا َقْد ُوِضَع ِلي 
الرَّبُّ  اْلَيْوِم،  ذِلَك  ِفي  ِلي  َيَهُبُه  الَِّذي   ، اْلِبرِّ ِإْكِليُل 
الَِّذيَن  ِلَجِميِع  َبْل  َفَقْط،  ِلي  َوَلْيَس  اْلَعاِدُل،  يَّاُن  الدَّ

ُيِحبُّوَن ُظُهوَرُه َأْيًضا« )٢تي٨:٤(.
االختبار ذكره الرب في مثل البيتين: اللذين 
مبنًيا  واآلخر  الصخر،  على  مبنًيا  أحدهما  كان 
علي الرمل )مت24:7-27(. االختبار جاء إلى 
ذلك  في  قيل  والرديء(.  )الجيد  النوعين  من  كلٍّ 
َوَهبَِّت  اأَلْنَهاُر،  َوَجاَءِت  اْلَمَطُر،  »َفَنَزَل  االختبار 
َياُح، َوَوَقَعْت َعَلى ذِلَك اْلَبْيِت«. فالبيت المبني  الرِّ
الرمل،  علي  المبني  أما  يسقط.  لم  الصخر  علي 
يستعد  أن  إًذا البد  َعِظيًما.  ُسُقوُطُه  َوَكاَن  َفَسَقَط، 
له:  سيتعرض  الذي  االختبار  لماقاة  اإلنسان 
وبشركة  النقي،  وبالقلب  القوي،  باإليمان  يستعد 
الروح القدس... وبهذا ال يتزعزع، بل يظل صامًدا. 

وباألكثر ينمو في النعمة.

له  نافع  أمر  هو  شخص،  كل  اختبار  إن 
إرادته  في  هو  ُيختَبر  كما  االختبار:  ففي  ولغيره. 
ل  وتدخُّ معه،  َيختبر عمل هللا  أيًضا  فهو  وعمله، 
الروحية  بالحياة  خبرة  ويزداد  حياته،  في  النعمة 
وبحروب الشياطين، وبالتجارب واالنتصار عليها. 
إن القديس األنبا أنطونيوس – بوحدته في البرية، 
وبكل ما قد تعرض له من تجارب – نال خبرة وقوة، 
بل نال سلطاًنا على الشياطين. وهكذا بعد أن عاش 
يعيش  بأن  فترة معه، أرشده  البسيط  بولس  تلميذه 
الشياطين... ومن  لكي يختبر حروب  الوحدة  في 
كل هذا، صارت اختبارات اآلباء وخبراتهم، دروًسا 
المعرفة  في  بها  ونتعمق  بها.  استفدنا  جميًعا  لنا 
أيًضا  نستفيد  إننا  بل  القديسين.  سير  قرأنا  كلما 
من قصص سقوط اآلخرين كذلك، لنعرف أسباب 
األسباب  تلك  من  نحترس  لكي  ونتائجه،  الفشل 

ونستعد لمواجهتها.
إن االختبار قد يمس أحياًنا نقطة الضعف 
في اإلنسان. مثال ذلك قصة الشاب الغني، الذي 
كانت  ولكن  حداثته.  منذ  الوصايا  حفظ  قد  كان 
له نقطة ضعف وهي محبته للمال. وهكذا عندما 
َكاِمًا  َتُكوَن  َأْن  َأَرْدَت  »ِإْن  بقوله  الرب  اختبره 
َفاْذَهْب َوبْع َأْمَاَكَك َوأَْعِط اْلُفَقَراَء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز 
قال  )مت٢١:١٩(.  اْتَبْعِني«  َوَتَعاَل  َماِء،  السَّ ِفي 
عنه الكتاب »َمَضى َحِزيًنا«. وفشل في االختبار 
»أَلنَُّه َكاَن َذا َأْمَوال َكِثيَرٍة«. إًذا أبحث عن نقطة 
لئا  عاجها،  علي  وأعمل  فيك،  التي  الضعف 

يأتيك االختبار من هذه النقطة بالذات.
وقد ُيختَبر اإلنسان باألمراض، أو بالضيقات. 
ليظهر من هذا االختبار: هل هو يتذمر، أو يفقد 
إيمانه بمراحم هللا؟ أم هو يقابل ذلك بهدوء وبشاشة 
وصاة؟ أم هو في حالة المرض يستعد ألبديته؟ 
أو هو في حالة الضيقات يقول مع بولس الرسول 
»َكَحَزاَنى  معه  يقول  أو  يَقاِت«  بالضِّ ُأَسرُّ  »ِلذِلَك 

َوَنْحُن َداِئًما َفِرُحوَن« )٢كو١٠:٦(. إنه اختبار.
صالته،  استجابة  بعدم  إنسان  ُيختَبر  وقد 
بعدم  اختبر  الرسول  بولس  استجابتها.  بتأخر  أو 
عنه  ُترفع  أن  طلب  عندما  صاته،  استجابة 
َأْرَتِفَع  »ِلَئاَّ  الجسد  في  أصابته  التي  الضربة 
الضربة،  تلك  هللا  استبقى  بل  اإِلْعَاَناِت«.  ِبَفْرِط 
وقال له »َتْكِفيَك ِنْعَمِتي« )٢كو٩،٨:١٢(. ونجح 
القديس بولس في االختبار، وشكر هللا على نعمته 

)١كو١٠:١٥(.
أما عن تأخر هللا في االستجابة. فمثلما تأخر 
هللا في منح إبراهيم ابًنا. وكانت النتيجة أنه لجأ إلى 

الطرق البشرية، فأخذ هاجر لينجب منها...
المال.  أو  بالسلطة  االختبار  يكون  وقد 
فهناك بعض الناس إن ارتفع قدرهم بسلطة نالوها، 
ترتفع قلوبهم من الداخل، وينظرون إلى غيرهم من 
القديس  قال  ولهذا  لهم!!  معاملتهم  وتتغير  فوق، 
أنطونيوس إن احتمال الكرامة أصعب من احتمال 
االهانة.. والمال أو الغنى مثل الكرامة أيًضا. قال 
الشاعر: لما صديقي صار من أهل الغنى أيقنت 

أني قد فقدت صديقي
بها  يرتفع  هل  آخر:  اختبار  هي  المواهب 
الذين  ذلك  بتواضعه؟ مثال  يحتفظ  أم  القلب 
يفتخرون بموهبة األلسنة )إن كانت حًقا، ويظنوها 
عامة على الملء!!( أو قول الكتاب عن هاجر، 
ِفي  َمْواَلُتَها  َصُغَرْت  َحِبَلْت  َأنََّها  َرَأْت  »َوَلمَّا  إنها 

َعْيَنْيَها« )تك٤:١٦(.

مجلة الكرازة ١٧ مارس ٢٠٠٦ - العددان ٩-١٠

10



جملة الكرازة - 31 أغسطس 2018

عظة األربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨م من كنيسة السيدة العذراء واألنبا بيشوي باألنبا رويس

نأخـد  العـذراء، دعونـا  بعيـد  ونحـن نحتفـل 
صفـة نافعـة لحياتنـا العمليـة وهـي كيـف تسـتخدم 
عينيـك؟ هنـاك مـن لـه نظـرة سـلبية علـى الـدوام، 
وكثيـًرا مـا تكـون نظرتـه سـودوية. وآخـر نظرتـه 
اإليجابـي.  الطابـع  فيهـا  يكـون  شـيء  ألي 
قانـا  عـرس  حضـرت  حيـن  مريـم  العـذراء  أمنـا 
الجليـل )يـو٢(، وكانـت هـذه المناسـبة أحـد أهـم 
اليهـودي  المجتمـع  فـي  المجتمعيـة  المناسـبات 
كامـل،  ألسـبوع  العـرس  يسـتمر  حيـث  قديًمـا، 
وكان المعتـاد أن يقدمـوا مشـروًبا للضيافـة وهـو 
فـرغ،  المشـروب  أن  وحـدث  العنـب.  عصيـر 
فقالـت أمنـا العـذراء بمنتهـى الهـدوء: »ليـس لُهـْم 
خمـٌر«... ثـاث كلمـات بسـيطة، ألنهـا ال تريـد 
بمنتهـى  كانـت  نظرتهـا  الموضـوع.  ُيعـَرف  أن 
البسـاطة، وهكـذا علمتنـا كيـف نعالـج أي موقـف 
بأقل عدد من الكلمات. هناك من يرتبك، وآخر 
ينزعج، وثالث يرمي اللوم على اآلخرين... ورّد 
عليهـا المسـيح: »مـا لـي ولـِك يـا امـرأُة؟ َلـْم تـأِت 
يقصـد  المسـيح  السـيد  وكان  َبعـُد«...  سـاَعتي 
الجميـل،  ردهـا  هـي  وردت  الصليـب،  سـاعة 
لُكـْم  قـاَل  »َمهمـا  أقصـر عظـة:  ُيحَسـب  والـذي 
فافَعلوُه«، وهكذا حّلت الموقف بمنتهى الهدوء.. 
َمَثـل مصـري يقـول: »فـان  فـي المقابـل هنـاك 
يعمـل مـن الحبـة قبـة«، أي أنـه يكّبـر أي شـيء 
مهمـا كان صغيـًرا، يجعـل الحبـة الصغيـرة مثـل 

حبـة األرز تصيـر قبـة كبيـرة.
صورتـه  علـى  اإلنسـان  هللا  خلـق  حيـن 
وحواًسـا  وأذنيـن  عينيـن  لـه  وجعـل  وشـبهه، 
مقدسـة، وكنيسـتنا تعلمنـا أن نقـرأ اإلنجيـل كثيـًرا 
لكي تتقدس أعيننا وتصير طاهرة، وتعلمنا حين 
نصلـي »أبانـا الـذي فـي السـموات...« أن نرفـع 
سـماوية  لكـي تصيـر عيوننـا  فـوق،  إلـى  أعيننـا 
»أيهـا  الشـماس:  يقـول  وحيـن  ترابيـة.  وليسـت 
الجلـوس قفـوا... وإلـى الشـرق انظـروا...« فهـي 
تعلمنـا نفـس الشـيء... كل هـذه األفعـال لكـي مـا 

حواسـك. وجميـع  عينيـك  تقـّدس  تجعلـك 
+ نقرأ أن آدم وحواء قبل الخطية لم يكونا 
خجـا  الخطيـة  وبعـد  عريانـان،  أنهمـا  يعرفـان 
مـن عريهمـا، خـاف آدم واختبـأ مـن هللا، فنـادى 
الـرب اإللـه آدم وقـال لـه: »أيـن أنـت؟«، فقـال: 
ألّنـي  فَخشـيُت،  الَجنَّـِة  فـي  صوَتـَك  »سـِمعُت 

)تـك٣(. فاخَتبـأُت«  ُعريـاٌن 
مـن  فيهـا  بمـا  الجميلـة  الطبيعـة  خلـق هللا 
لكـن  المنظـر،  حسـنة  وثمـار  وحيـوان  أشـجار 
آلدم  ـًا  معطِّ منظـًرا  كان  الجميـل  المنظـر  هـذا 
وحـواء، وبـدأت أعينهمـا تنفتـح »فـرأِت الَمـرأةُ أنَّ 
للُعيـوِن«،  َبِهَجـٌة  وأنَّهـا  لـأكِل،  ـَدٌة  َجيِّ ـَجَرَة  الشَّ
للطعـام،  التـي خلقهـا هللا  الثمـرة  وهكـذا صـارت 
مبعًثـا للخطيـة، وبـدأت سلسـلة كبيـرة مـن خطايـا 
العيـن هـي  آدم وحـواء، وصـارت  اإلنسـان مـن 
المدخـل األول للخطيـة... لذلـك مـن أساسـيات 
الحيـاة الرهبانيـة أنهـا نشـأت فـي الصحـراء ولـم 
تنشـأ فـي الـوادي، وتعلمنـا مـن اآلبـاء أن »النظـر 

النفـس الشـهوات«. القفـر يميـت مـن  فـي 
+ مثـال آخـر لذلـك نـوح وأبنـاؤه، »فأبَصـَر 
أَخَويـِه  وأخَبـَر  أبيـِه،  َعـْوَرَة  كنعـاَن  أبـو  حـاٌم 

خاِرًجـا. فأَخـَذ سـاٌم وياَفـُث الـرِّداَء ووَضعـاُه عَلـى 
أكتاِفِهمـا وَمَشـيا إَلـى الـَوراِء، وَسـَترا َعـْوَرَة أبيِهمـا 
ووجهاُهمـا إَلـى الـَوراِء. فَلـْم ُيبِصـرا َعـْوَرَة أبيِهمـا« 
)تـك٢٢:٩-٢٣(... رأت عينـا حـام مـا لـم يكـن 

يصـّح أن يـراه، وأّمـا أخـواه فضبطـا أعينهمـا.
+ داود النبي كان مستريًحا ومسترخًيا، ثم 
طلـع ليتمّشـى علـى السـطح، ورأى امـرأة أوريـا، 
وكان ما كان من سقوط وقتل. بدأت سلسة من 
الخطايـا بنظـرة عيـن، حينمـا لـم يحفـظ عينيـه بـدأ 
حينمـا  بتوبتـه  نحتفـل  كنـا  وإن  سـقوطه،  طريـق 

قـال: »َخطيَّتـي أمامـي ُكلَّ ِحيـن«.

لذلـك أيهـا األحبـاء، معظـم خطايانـا إن لم 
يكـن كلهـا بـدأت بالعيـن والقليـل باألذن. 

كل  بـدأت  والـذي  آخـر شمشـون  مثـال   +
مشـاكله بالعيـن، رأى امـرأة زانيـة فدخـل إليهـا، ثـم 
أحـب دليلـة وكانـت النهايـة التـي بسـببها ضـاع 

شمشـون وضاعـت قوتـه. 

جفًنـا  العيـن  علـى  هللا  جعـل  لذلـك  ربمـا 
يمكن أن يغطيها لتتحاشـى رؤية شـيء معثر، 
فمـن الممكـن بمنتهـى اإلرادة أن تغلـق عينيـك.
اْشـَتَهْتُه  قـال: »َوَمْهَمـا  الحكيـم  + سـليمان 
وفـي  )جـا١٠:٢(،  َعْنُهَمـا«  ُأْمِسـْكُه  َلـْم  َعْيَنـاَي 
َقـاَل  اأَلَباِطيـِل،  »َباِطـُل  قـال:  السـفر  نفـس 
اْلَجاِمَعـُة: َباِطـُل اأَلَباِطيـِل، اْلـُكلُّ َباِطـٌل«. وقـال 
 ، ـتَُّة ُيبِغُضهـا الـرَّبُّ فـي سـفر األمثـال: »هـِذِه السِّ
ُمَتعالَيـٌة...«  ُعيـوٌن  َنفِسـِه:  َمكَرَهـُة  وَسـبَعٌة هـي 

)أمثـال١٦:٦–١٧(.
هـل نظرتـك إيجابيـة للحيـاة وللزمـن الـذي 
نحـن فيـه؟ للخدمـة؟ للكنيسـة؟ للخـدام كلٍّ واحـد 
نظرتـك  هـل  وأقـول:  وأتجاسـر  موقعـه؟  بحسـب 
لتربيـة أوالدك إيجابيـة؟ فأحياًنـا تجـد األب دائـم 
شـخًصا  االبـن  فينمـو  ابنتـه،  أو  البنـه  العقـاب 
مهـزوًزا فـي حياتـه. بينمـا هنـاك أب ابنـه كبيـر 
فـي عينيـه، ألنـه نظـر إليـه نظـرة إيجابيـة، فيكبـر 
ينتقـد  مـن  وهنـاك  النفـس.  فـي  ثقـة  وعنـده  ابنـه 
هـذه  وكل  الوقـت...  طـوال  ويحبطهـم  أبنـاءه 
التربيـة.  فـي  انعكاسـات  لهـا  السـلبية  النظـرات 

جميلـة  تراهـا  هـل  وردة،  إلـى  تنظـر  حيـن 
رغـم بعـض األشـواك، أم تـرى شـوًكا نبتـت فـي 

وردة؟ وسـطه 
هنـاك مـن يشـعر أن راتبـه ال يكفـي شـيًئا، 
أتذكـر  الـرب.  يقبلـه بشـكر متوقًعـا بركـة  وآخـر 
قصـة فـات عليهـا وقـت طويـل، شـخصان تقدمـا 
لـم  أحدهمـا  المصانـع،  أحـد  فـي  وظيفـة  لشـغل 
يسـتمر فـي العمـل وقـال لـي: سـيعطونني مرتًبـا 
بسـيًطا، ٩٠ جنيًهـا ال تكفـي لشـيء. ولمـا سـألته 
عـن زميلـه اآلخـر قـال لـي إنـه رفـض تـرك العمل 
فـي  الجلـوس  مـن  أفضـل  جنيًهـا  إن ٩٠  قائـًا 
الـذي  طويلـة،  مـدة  وبعـد  عمـل.  بـدون  المنـزل 
فـي  اآلن  هـو  بشـيط  بمرتـب  بالعمـل  ارتضـى 
يتنقـل  مـا زال  بينمـا اآلخـر  مكانـة عاليـة جـًدا، 

مـن وظيفـة ألخـرى دون 
أن يحقـق شـيًئا. 

أحياًنا نسمع أن الدولة تنفذ مشروًعا، فهناك 
من تكون نظرته إيجابية، وآخر ينصت لأكاذيب 

أو اإلشاعات، ويبدأ يشكك في هذا العمل... 

بعض المشاهد اإليجابية للعين
+ داود النبـي يقـول فـي المزمـور: »إليـك 
رفعت عينّي يا ساكن السماء«، عيناه دائًما في 
السـماء، عيـون سـماوية، دائًمـا مرفوعـة تطلـب 

هللا، يعـرف أن يـده قويـة وذراعـه رفيعـة.
جـب  فـي  ُألقـي  حيـن  النبـي  دانيـال   +
األسـود، ونـاداه الملـك، فـرّد »إلهـي أرسـل ماكـه 
المعونـة والحفـظ  لقـد رأى  أفـواه األسـود«،  وسـد 

األسـود. مـن  يرتعـد  ولـم  اإللهـي 
+ بطرس الرسول حين نظر للسيد المسيح 
أستطاع أن يمشي على المياه، ذلك ألن عينيه 
كانت تستمد قوة من شخص المسيح، ولكن حين 
حّول عينيه وابتعدتا عن شخص المسيح سقط. 

+ ولهذا السبب يوجد حامل األيقونات في 
كنائسـنا، وفي وسـطه صليب، والقديسـون حوله، 
لكـي نظـل ننظـر إليهـم ونحـن واقفـون متطلعـون 
جهـة الشـرق، عيوننـا علـى هـؤالء كأنهـم الصـف 

األول في السـماء. 
+ القديـس اسـطفانوس عندمـا كان ُيرَجـم، 
كان يـرى السـماء مفتوحـة وال يـرى النـاس وهـي 
ترجمه، وقال: »يا رب ال تقم لهم هذه الخطية«.

الخالصـــــــــــة:
يقـول لنـا الـرب يسـوع: »ِسـَراُج اْلَجَسـِد ُهـَو 
َبِسـيَطًة َفَجَسـُدَك ُكلُّـُه  َفـِإْن َكاَنـْت َعْيُنـَك  اْلَعْيـُن، 
يَرًة َفَجَسـُدَك ُكلُُّه  َيُكوُن َنيًِّرا، َوِإْن َكاَنْت َعْيُنَك ِشـرِّ
َيُكـوُن ُمْظِلًمـا، َفـِإْن َكاَن النُّـوُر الَّـِذي ِفيـَك َظَاًمـا 

َفالظَّـَاُم َكـْم َيُكـوُن!«.
القبطيـة،  السـنة  لنهايـة  نسـتعد  ونحـن 
هـذه  منهـا  نأخـذ  دعونـا  العـذراء،  بعيـد  ونحتفـل 
عينـاك  هـل  حياتـك،  راجـع  اإليجابيـة.  النظـرة 
فـي  وسـبب  للخطيـة  مدخـل  همـا  هـل  تتعبـك؟ 
ترفـع عينيـك  أن  أمـام هللا  سـقوطك؟ خـذ عهـًدا 
عينـك  تكـون  أن  منـه  اطلـب  السـماء،  ناحيـة 
إيجابيـة، وأن تنظـر للحيـاة - وال أقصـد المجـال 
الكنسي أو الخدمة فقط، بل كل حياتك – نظرة 
متوازنـة.  للنـاس  نظرتـك  تكـون  وأن  إيجابيـة، 

إيجابيـة،  نقيـة  بسـيطة  عينـك  كانـت  إذا 
جسـدك كله يكون نيًرا. وإذا كانت عينك شـريرة، 

يكـون جسـدك كلـه مظلًمـا.
احذر لئال تكون عينك هي مدخل للظالم 
والسلبيـــــات والخطيـــــة والسقطـــات، بل اجعل 
عينك بسيطة ونقية وإيجابيـــة في كل عمـــــل 
صالح، واذكر دائًما اختبار داود »رفعت عينّي 

إلى الجبال من حيث يأتي عوني«.
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نعـــى قداســـة البابـــا مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس 
مطـــران المنيـــا وأبوقـــر قـــاص، والـــذي رقد فـــي الرب يـــوم ١١ 

٢٠١٨م.  أغســـطس 
كمـــا عقـــد قداســـته االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 
٢٢ أغســـطس ٢٠١٨م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا 
بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، وكانـــت عظة قداســـته 
بعنـــوان كيف تســـتخدم عينيك؟ )تجدها منشـــورة فـــي هذا العدد 
صـ11(. وفي مســـتهل عظته، قّدم قداســـته التهنئة ألبنائه األقباط 
بمناســـبة عيـــد الســـيدة العـــذراء الـــذي يقع في نفس اليـــوم، كما قدم 

التهنئـــة إلخوتنـــا المســـلمين بمناســـبة عيد األضحى. 

قداسة ابلابا يستقبل وفًدا
من الكنيسة اللكدانية

اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباسية، يوم الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨م، المطران رمزي 
كرمـــو رئيـــس أســـاقفة طهـــران للكلـــدان، والخـــور أســـقف فيليب 
نجـــم، المدّبـــر البطريركـــي للكلدان في جمهوريـــة مصر العربية، 
واألب هانـــي جرجس راعي كنيســـة الســـيدة العذراء ســـيدة فاتيما 
للكلـــدان فـــي القاهـــرة، وبرفقتهـــم الســـيدة هبـــة ســـعد عزيز عضو 
المجلـــس القومـــي للمـــرأة. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس 
األســـقف العـــام إليبارشـــية المنيا وأبوقرقـــاص، والقس آنجيلوس 

إسحق ســـكرتير قداســـة البابا.

قرار بابوي رقم 2018/12
خبصوص جملس كنيسة القديس

 مارجرجس بشياكغو
تـــم اعتمـــاد تشـــكيل مجلـــس كنيســـة القديـــس مارجرجـــس 
مـــن   Archdiocese of North America بشـــيكاغو 

اآلتـــي أســـماؤهم:
١- القس صموئيــــــل عزمي. 
٢- أ. صفـــــــوت إسكنــــــــدر. 

٣- أ. حنان دوس.
٤- أ. صموئيل أخنوخ. 

٥- أ. عماد إسحاق.
٦- فادي الملح. 

٧- أ. إيهاب جرجس.
٨- أ. كيرلس حنين.
٩- أ. باهر باسيلي.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

قداسة ابلابا يهنئ 
الرئيس عبد الفتاح السييس بعيد األضىح 

أرســـل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا 
اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية، برقية تهنئة للسيد 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، رئيـــس الجمهورية، بناســـبة 

عيـــد األضحـــى المبـــارك، هـــذا نصهـــا:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

رئيس جمهورية مصر العربية
يســـرني باإلصالـــة عـــن نفســـي، وباســـم الكنيســـة القبطيـــة 
إلـــى ســـيادتكم وإلـــى كل  أتقـــدم  المصريـــة األرثوذكســـية، أن 
المصريين، بأطيب التهاني القلبية وصادق الدعوات بمناســـبة 
عيـــد األضحـــى المبـــارك، طالبيـــن مـــن هللا أن يمنحكـــم موفـــور 
الصحـــة ودوام التوفيـــق، وأن يمدكـــم بالعـــون الكامـــل في الذود 
عـــن وطننـــا الغالـــي فـــي مواجهـــة األخطـــار والتحديـــات التـــي 
تحيـــط بـــه، وأيًضـــا بنـــاء مصـــر الحديثة، لتســـتكملوا مســـيرتكم 
الوطنيـــة المخلصـــة بمـــا يحقق طموحات شـــعب مصـــر العظيم 

مـــن أمـــن واســـتقرار وتقـــدم ورخاء.
تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

ويهنئ السيد املهندس مصطىف مدبويل 
رئيس جملس الوزراء 

كمـــا أرســـل قداســـته برقيـــة نهنئـــة للســـيد المهنـــدس مصطفى 
مدبولـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، هـــذا نصها:

السيد المهندس مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

القبطيـــة  الكنيســـة  وباســـم  نفســـي،  عـــن  باإلصالـــة  يســـرني 
إلـــى ســـيادتكم وإلـــى جميـــع  المصريـــة األرثوذكســـية، أن أتقـــدم 
المصرييـــن بأصـــدق التهانـــي بمناســـبة عيـــد األضحـــى المبـــارك، 
داعين هللا أن يمنحكم موفور الصحة، ويوفق جهودكم المخلصة 
فـــي الدفـــع بعجلـــة التنميـــة والنهـــوض بمصرنـــا الغاليـــة، لتحقيـــق 
آمـــال وطموحـــات الشـــعب المصـــري مـــن تقـــدم ورخـــاء، لّلحـــاق 

بركـــب المســـتقبل.
تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا 
عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعه األســـبوعي يـــوم األربعـــاء ١٥ 
أغســـطس ٢٠١٨م، بكنيســـة التجلـــي، بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر 
البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وكانـــت عظـــة 
قداســـته بعنـــوان المســـيح إكليل الشـــهداء. وفـــي بدايـــة االجتماع 
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١- القمص داود لمعي – نائًبا لرئيس المجلس.
٢- المهندس مدحت فاسق سيدهم – عضًوا.

٣- المهندس عادل شوقي سعد – عضًوا.
٤- األستاذ هاني نجيب فوزي تودري – عضًوا.

٥- السيدة منال صفوت مرقص – عضًوا.
األستاذ رامي موريس نبيه – عضًوا.

على أن يكون هذا المجلس لمدة عامين من تاريخه.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الثاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨

بيان من اللجنة املجمعية للرهنبة 
وشئون األديرة القبطية األرثوذكسية

تدعـــو اللجنـــة المجمعية للرهنبة وشـــئون األديـــرة القبطية 
األرثوكســـية، وعلى رأســـها قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
والرئيـــس  المرقســـية،  الكـــرازة  وبطريـــرك  اإلســـكندرية  بابـــا 
األعلـــى للرهنبـــة القبطيـــة، كافـــة األماكـــن غيـــر الُمعتـــَرف بهـــا 
إلشـــراف  بالخضـــوع  وذلـــك  أوضاعهـــا،  بتصحيـــح  كأديـــرة، 
البطريركيـــة عليهـــا روحًيـــا ورهبانًيا وإدارًيـــا ومالًيا في هدوء 
وســـام، بحيث يتم البدء في تعميرها رهبانًيا وروحًيا بطريقة 
صحيحـــة، بحســـب قانـــون الرهبنـــة المعمـــول بـــه فـــي األديـــرة 

العامـــرة، ثـــم بعـــد ذلـــك االعتـــراف بهـــا كأديرة.

وهذه هي الخطوات الازمة لتصحيح األوضاع:

١- تسجيل األرض باسم بطريركية األقباط األرثوذكس.

٢- الخضوع لمن يرسله قداسة البابا لإلشراف الروحي 
والمالي واإلداري، على المكان الغير الُمعتَرف به.

ر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة في تعميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٣- الرجوع إلى شروط الئحة الرهبنـ
دير جديد.

ومـــن ال يقبـــل هـــذه الدعـــوة يعلن العصيان على الكنيســـة، 
وأن لـــه نّيـــة أخـــرى ال عاقـــة لهـــا بالرهبــــنة، بـــل ألغـــراض 
شـــخصية منحرفـــة عـــن الطريـــق الســـليم، وســـيحكم على نفســـه 

بالتجريـــد مـــن الرهبنـــة والكهنوت.

وستكون هناك مهلة شهر من تاريخه.

وابن الطاعة تحل عليه البركة

الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨م 
 ١٠ مسرى ١٧٣٤ش.

قرار بابوي رقم 2018/18
خبصوص إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

يتـــم تكليـــف نيافـــة األنبـــا مكاريوس األســـقف العام، باإلشـــراف 
الكامـــل علـــى إيبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص، لحيـــن تدبيـــر إدارة 
اإليبارشـــية. وســـوف يقوم قداسة البابا بعقد لقاءات نوعية مع جميع 
قطاعـــات الخدمـــة فـــي اإليبارشـــية الســـتطاع الـــرأي حـــول مســـتقبل 
الخدمـــة فيهـــا، وذلـــك خـــال الشـــهور القادمـــة إذا أراد الـــرب وعشـــنا.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

قرار بابوي رقم 2018/19
خبصوص كنيسة األنبا انطونيوس 

بهيوارد بسان فرانسيسكو
ل مجلـــس كنيســـة األنبـــا انطونيـــوس بهيـــوارد بســـان  ُيشـــكَّ

فرانسيســـكو بأمريـــكا لمـــدة عـــام مـــن كلٍّ مـــن: 
١-  القس أثناسيوس فكري - رئيًسا.
٢- الدكتور مجدي جرجس - عضًوا.
٣- الدكتور رأفت زماري - عضًوا.

٤- الدكتور سامي لوقا - عضًوا.
٥- الدكتور كريم سامي - عضًوا.

٦- المهندس سامي بطرس - عضًوا.
٧- المهندسة نيللي ميخائيل - عضًوا.

٨- المهندس روبير ابسخيرون - عضًوا.

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

الجمعة ١٠ أغسطس ٢٠١٨

قرار بابوي رقم 2018/20
خبصوص جملس كنيسة العذراء واألنبا بيشوي 

باتلجمع اخلامس
يتم اعتماد تشـــكيل مجلس كنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا 
األنبـــا  البابـــا  قداســـة  برئاســـة  الخامـــس،  بالتجمـــع  بيشـــوي 

تواضـــروس الثانـــي، وباقـــي األعضـــاء كاآلتـــي:
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سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية ابلحرية

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  ٢٠١٨م،  أغســـطس   ١٧ الجمعـــة  يـــوم  فـــي 
باخوميـــوس، مطـــران إيبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن 
الغربيـــة، بســـيامة الشـــماس مينـــا رســـلي أرنســـت كاهًنـــا علـــى كنيســـة 
والمذابـــح  ببهيـــج  الراهبـــة  مارينـــا  والقديســـة  مريـــم  العـــذراء  الســـيدة 
التابعـــة لهـــا، باســـم القـــس إيـــالري. شـــارك فـــي الصلـــوات القـــداس 
نيافـــة األنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام والمدّبـــر الروحـــي لديـــر القديـــس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا 
باخوميـــوس، والقـــس إيـــالري، ومجمع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية سمالوط

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط وطحـــا األعمـــدة، 
يوم األحد ١٩ أغســـطس ٢٠١٨م، بســـيامة الدياكون اإلكليريكي فادي 
حبيب كاهًنا باســـم القس أبادير للخدمة باإليبارشـــية، وذلك بكاتدرائية 
مخلـــص العالـــم بمقـــر مطرانيـــة ســـمالوط. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
بفنوتيـــوس، والقـــس أباديـــر، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب.

اجتماع اللجنة املجمعية للرهنبة 
وشئون األديرة القبطية األرثوذكسية

فـــي يـــوم الثاثـــاء ٢٨ أغســـطس ٢٠١٨م، اجتمعـــت فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، اللجنـــة المجمعيـــة للرهبنـــة وشـــئون 
األديـــرة برئاســـة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
وبحضـــور ١٧ مطراًنـــا وأســـقًفا مـــن أعضـــاء اللجنـــة، وذلـــك 
لمتابعـــة القـــرارات التنظيميـــة الرهبانيـــة والتـــي صـــدرت منـــذ 
الرهبانيـــة  الحيـــاة  ســـامة  علـــى  واالطمئنـــان  شـــهر،  حوالـــي 
والديريـــة لمعظـــم اآلباء الرهبـــان، والتزامهم وحفظهم للمبادئ 
الرهبانيـــة بـــكل إخـــاص. وبعـــد الصـــاة والمناقشـــة تـــم اتخـــاذ 

القـــرارات التاليـــة:
١- نرفـــض تماًمـــا أّيـــة إســـاءة إلـــى الرموز الكنســـية، كما 
نرفـــض بشـــدة التطـــاول علـــى المتنيـــح قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث الـــذي قـــاد الكنيســـة بطريـــرًكا أكثـــر مـــن أربعين ســـنة، 

ونطلـــب صلواتـــه مـــن أجلنا.
٢- إيقـــاف الراهـــب القس يوئيل المقاري عن ممارســـة 
الخدمـــة الكهنوتيـــة لمـــدة عـــام مـــن تاريخه بســـبب كســـره لقرار 
عـــدم الظهـــور اإلعامـــي بأّيـــة وســـيلة، كمـــا يتـــم التنبيـــه عليـــه 
بعـــدم إصـــدار  أّيـــة مطبوعـــات تحمـــل اســـمه أو حروف اســـمه.

٣- نظـــًرا للتجـــاوزات العديدة التـــي صدرت من الراهب 
القـــس يعقـــوب المقـــاري، والـــذي تـــم إخـــاء طرفـــه مـــن ديـــر 
القديـــس أنبـــا مقار بـــوادي النطرون بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٥ 
حيث قام بإنشـــاء ما ُيســـمى دير األنبا كاراس بوادي النطرون 
دون أي تكليـــف قانونـــي مـــن الكنيســـة، وقـــّدم أوراًقا مزيفة في 
هـــذا الموضـــوع، ورغـــم محـــاوالت النصـــح واإلرشـــاد ليرجـــع 
عـــن أفعالـــه المشـــينة، ورغـــم زيـــارات وجلســـات متعـــددة مـــن 
وشـــئون  الرهبنـــة  لجنـــة  ومـــن  واألســـاقفة،  المطارنـــة  اآلبـــاء 
األديـــرة علـــى مدار أربع ســـنوات، ممثلة فـــي أصحاب النيافة:  
األنبـــا بيشـــوي مطـــران دميـــاط، واألنبـــا صرابامـــون أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، واألنبـــا متاؤس أســـقف ورئيس 
ديـــر  الســـريان، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا 
بـــوال بالبحـــر األحمـــر، واألنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام، 
واألنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، والمتنيح األنبا 
إبيفانيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار، إال أنـــه 
اســـتمر فـــي عنـــاده الشـــديد وتجاوزاتـــه الرهبانيـــة والســـلوكية.

الرهبنـــة  مـــن  المذكـــور  الراهـــب  تجريـــد  قررنـــا  لـــذا 
والكهنوت ورجوعه إلى اســـمه العلماني: شـــنوده وهبه عطا 
هللا جورجيـــوس، وعـــدم االعتـــراف بمـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال. 
كما أن الكنيســـة غير مســـئولة عن أي شـــباب ارتبطوا به طلًبا 
للرهبنـــة، أو أّيـــة تعامـــات ماليـــة قـــام بهـــا. وكذلـــك نحـــذر مـــن 
الزيـــارات والرحـــات أو تقديـــم  أّية مســـاعدات مالية أو عينية 
إذ هـــي غيـــر مقبولـــة أمـــام هللا إذ توضـــع فـــي يـــد محـــروم كنســـًيا. 

وعلى ابن الطاعة تحل البركة.
توقيعات
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 NSW بواليـــة Newcastle مريـــم والشـــهيد مـــار جرجـــس بمنطقـــة
– أســـتراليا، وقـــد اشـــترك معـــه صاحبـــا النيافـــة: األنبا إشـــعياء أســـقف 
طهطـــا وجهينـــة، واألنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده 
بســـيدني، ومعهـــم القمـــص تـــادرس ســـمعان وكيل إيبارشـــية ســـيدني، 
والقـــس جـــون غنـــدور كاهـــن الكنيســـة، والقمـــص صموئيـــل وديـــع، 
وحضـــر االفتتـــاح أعضاء مـــن البرلمان والحكومة األســـترالية، ولفيف 
مـــن شـــعب اإليبارشـــية. خالص تهانينـــا لنيافة األنبـــا دانييل، واآلباء 

كهنة الكنيســـة وشـــعبها.

مناقشة رسالة ماجستري
بمعهد الراعية

تم يوم الســـبت ٢٥ أغســـطس ٢٠١٨م، مناقشـــة رســـالة للحصول 
علـــى درجـــة الماجســـتير للباحثة/ صافينـــاز حبيب يونان وموضوعها: 
»تطـــور التربيـــة الكنســـية والعوامـــل المؤثـــرة فيهـــا«. تكونـــت لجنة 
المناقشـــة مـــن: نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العام لكنائس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، وأ.د. نصيـــف فهمـــى منقريـــوس، وأ.د. طلعت باشـــا 
اســـكاروس، وذلـــك بمـــدرج الســـيدة العـــذراء مريـــم بمعهـــد الرعايـــة 
والتربيـــة. وقـــد حضـــر مناقشـــة الرســـالة أيًضـــا نيافـــة األنبـــا آنجيلوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية. وبعـــد أن تمـــت المداولـــة بيـــن 
أعضـــاء اللجنـــة أوصـــت اللجنة بمنـــح الباحثة درجة الماچســـتير بتقدير 
»ممتـــاز«. مـــع التوصيـــة بالتـــداول مـــع المراكز البحثيـــة المتخصصة. 
خالـــص تهانينـــا للباحثة صافينـــاز، والرب يجعل هـــذا البحث لمنفعة 

الخدمة والكنيســـة.

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية هونلدا

فـــي يـــوم األحـــد ٢٦ أغســـطس ٢٠١٨م، قام نيافة األنبا أرســـاني 
أســـقف هولندا، بكاتدرائية الســـيدة العذراء بأمســـتردام، بسيامة الشماس 
مينـــا حليـــم نصـــر كاهًنـــا باســـم القـــس كيرلس، للخدمة بكنيســـة الســـيدة 
العذراء والبابا كيرلس بمدينة Leidschendam  التابعة لإليبارشية. 
شـــارك في صلوات القداس والســـيامة أصحاب النيافة: األنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا 
أبراهـــام  الجنوبيـــة، واألنبـــا  لكنائـــس شـــبرا  العـــام  مـــكاري األســـقف 
األســـقف العـــام بإيبارشـــية لوس آنجلوس. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا 
أرســـاني، والقس كيرلس، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

افتتاح كنيسة السيدة العذراء مريم 
New Castle والشهيد مار جرجس بـ

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعها في صبـــاح يوم 
الســـبت ٢٥ أغســـطس ٢٠١٨م، بافتتاح كنيســـة السيدة العذراء القديسة 

تنويـــــــه
ســـنوافيكم بتقرير شـــامل عن مؤتمر شـــباب 

أوروبـــا في العـــدد القادم بمشـــيئة الرب.
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القمص يوحنا فؤاد 
شيخ كهنة القاهرة

رقـــد فـــي الـــرب يوم الخميس ٢٣ أغســـطس ٢٠١٨م، القمص 
يوحنـــا فؤاد، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بالمطرية، وشـــيخ كهنة 
القاهـــرة. وُأقيمـــت صـــاة تجنيـــزه فـــي الحاديـــة عشـــرة مـــن صبـــاح 
اليـــوم التالـــي بكنيســـته بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بطـــرس 
األســـقف العام، واألنبا بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصرة، واألنبا 
أغابيوس أســـقف ديـــر مواس، واألنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق 
ومنيـــا القمـــح، إلى جانـــب نيافة األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس 
عيـــن شـــمس والمطريـــة وعزبـــة النخـــل، كما شـــارك فـــي الصلوات 

لفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنة، وأعـــداد كبيرة من الشـــعب. 
بقريـــة  عـــام ١٩٣٤م،  أكتوبـــر   ٦ فـــي  يوحنـــا  القمـــص  ُوِلـــد 
صهرجـــت الصغـــرى مركز أجـــا محافظة الدقهلية، باســـم وليم فؤاد 
يوســـف، وكان والـــده مرتـــًا معروًفـــا تتلمذ على يـــد المعلم ميخائيل 
البتانونـــي. خـــدم بمـــدارس األحـــد بكنيســـة مـــار جرجـــس بالمحلـــة 
الكبـــرى، والتحـــق بالكليـــة اإلكليريكيـــة وتخرج منها عـــام ١٩٥٩م، 

و كان مـــن مؤسســـي خـــورس الكليـــة اإلكليريكيـــة. 
ســـيم كاهًنـــا بيد المتنيـــح األنبا يوأنس مطران كرســـي القليوبية 
والجيـــزة ومركـــز قويســـنا األســـبق فـــي ٩ مـــارس ١٩٦٠م علـــى 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالُملِّيحـــة، حدائـــق القبـــة. وفـــى ســـبتمبر من 
نفـــس العـــام نقلـــه المتنيـــح األنبـــا يوأنـــس إلى كنيســـة الســـيدة العذراء 
بالمطريـــة. وُرِســـم قمًصـــا فـــي ١١ نوفمبـــر عـــام ١٩٩٠م. تتلمـــذ 
علـــى يديـــه كثيـــر مـــن الكهنـــة والخدام، وبعـــد انتقاله للخدمة بكنيســـة 
العـــذراء بالمطرية اســـتكمل بناء الكنيســـة، وتم بنـــاء ملحقات أخرى 
للكنيســـة مـــن مبـــاٍن خدمية ونـــادي خاص بالكنيســـة. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا هرمينـــا، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة المنطقة، وأســـرة 

القمـــص يوحنـــا وكل محبيه.

القمص داود إسحق 
بإيبارشية ديروط وصنبو

رقـــد فـــي الـــرب يوم الخميس ١٦ أغســـطس ٢٠١٨م، القمص 
داود إســـحق، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بصنبو، إيبارشية 
ديـــروط، بعـــد خدمـــة كهنوتية قاربت الـ٤٧ ســـنة. وقـــد أقيمت صاة 
تجنيـــزه فـــي الرابعـــة مـــن عصـــر اليوم ذاته بكنيســـة الســـيدة العذراء 
والمـــاك ميخائيـــل والشـــهيد أبـــي ســـيفين بصنبـــو. كان القمص داود 
قـــد ســـيم كاهًنـــا عـــام ١٩٧١م بيـــد المتنيـــح األنبـــا أغابيـــوس الثانـــي، 
وُرِســـم قمًصا بيد نيافة األنبا برســـوم عام ٢٠٠١م. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبا برســـوم، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرة 

القمـــص داود وكل محبيه.

القس فليمون عبد اهلل 
بإيبارشية أبوتيج وصدفا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد ١٩ أغســـطس ٢٠١٨م، القـــس 
فليمون عبد هللا مشـــرقي، كاهن كنيســـتي الســـيدة العذراء والشـــهيد 
مـــار جرجـــس بقريـــة البربـــا التابعـــة إليبارشـــية أبوتيـــج وصدفـــا. وقد 
أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بحضـــور مجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية 
وشـــعب البربـــا. ُوِلـــد فـــي ٦ مايـــو ١٩٤٩م، وســـيم كاهًنا بيـــد المتنيح 
األنبـــا مرقـــس مطـــران أبوتيـــج وطما وطهطا الســـابق في ٣ ســـبتمبر 
١٩٧١م. خالص تعازينا لنيافة األنبا أندراوس أســـقف اإليبارشية، 

ولمجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة، وأســـرة القس فليمـــون وكل محبيه.

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

)في٢٣:١(

الذكرى السنوية الثالثة
لعريس السماء واالبن الغالي

المهندس

بيرت سمري فكري قسطندي
كم قاٍس أنت أيها الموت لتسرق 

منا أحلى األماني. 
تقيم األسرة

القداس اإللهي لروحه الطاهرة يوم 
السبت ٢٠١٨/٩/٨م  
بكنيسة األنبا أنطونيوس 

6 أكتوبر
الساعة الثامنة صباًحا

والدتك ُمّرة النفس/ فيفيان حنا
والدك/ سمير

مثلث الرحمات 
الحبر الجليل

نيافة األنبا أرسانيوس
كنت كشمعة مضيئة 

تذوب لكي نحيا
وتضيء لنا الطريق 

لنسير فيه

اذكر أوالدك
القس ميساك إسرائيل وإخوته
المهندس سمير لبيب والعائلة

مِس »حيَنئٍذ ُيضيُء األبراُر كالشَّ
في ملكوِت أبيِهْم« )مت43:13(

األسقف العام والنائب البابوي إليبارشية 
المنيا وأبوقرقاص،

ومجمع اآلباء الكهنة
ولجان الكنائس واألراخنة

والمكرسون والمكرسات والشمامسة،
ودير األم سارة للراهبات،

والخدام والخادمات والمرتلون، 
وكافة األنشطة بالكنائس،

وكل شعب إيبارشية المنيا وأبوقرقاص.
يتقدمون بخالص الشكر 

لكل من شاركهم مشاعرهم، 
سواء بالحضور أو النشر أو بالبرق،

في انتقال أبيهم الحبيب وراعيهم األمين 
مثلث الرحمات

والذي خدم شعب المسيح 42 عاًما 
في بذل وتفاٍن وسهر وطهارة قلب

ويخصون بالشكر 
صاحب الغبطة 

لتفضله بالحضور ورئاسة صالة الجناز

وكل أحبار الكنيسة األجالء 
اآلباء المطارنة واألساقفة، 

ومندوبي مجامع أديرة الرهبان والراهبات، 
وقيادات الكنيسة الكاثوليكية 

والكنيسة اإلنجيلية 
وكل من شاركهم مشاعرهم في انتقال 

أبيهم وراعيهم

كما يتقدمون بالشكر للسيد الرئيس

رئيس الجمهورية

والسيد الدكتور رئيس مجلس النواب، 
والسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، 
والوزراء والمحافظين، ويخصون بالشكر 

السيد الوزير اللواء
عصام الدين البديوي

محافظ المنيا
والسيد اللواء مدير األمن،

وكل القيادات التنفيذية واألمنية والشعبية 
ورجال الدين اإلسامي بالمحافظة.
والمطرانية تدعو الجميع لحضور

قداس األربعين
على روحه الطاهرة
وذلك يوم السبت

الموافق 15 سبتمبر 2018
الثامنة صباًحا، بكنيسة الشهيد األمير 

تادرس الشطبي بالمنيا.
نيح هللا نفسه في فردوس النعيم

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

في رســـالته األولى 
قال القديــــــــــس يوحنـــــــــــــــا 
الرســــــول عـــــــــن السيـــــــــــد 
المسيـــــــــــــح: »الَِّذي َكاَن 
ِمَن اْلَبْدِء، الَِّذي َســـِمْعَناُه، الَِّذي َرَأْيَناُه ِبُعُيوِنَنا، 
الَّـــِذي َشـــاَهْدَناُه، َوَلَمَســـْتُه َأْيِديَنـــا، ِمـــْن ِجَهـــِة 
َكِلَمـــِة اْلَحَيـــاِة. َفـــِإنَّ اْلَحَياَة ُأْظِهَرْت، َوَقـــْد َرَأْيَنا 
ـــِة الَِّتي َكاَنْت  َوَنْشـــَهُد َوُنْخِبُرُكـــْم ِباْلَحَيـــاِة اأَلَبِديَّ
ِعْنـــَد اآلِب َوُأْظِهَرْت َلَنا. الَِّذي َرَأْيَناُه َوَســـِمْعَناُه 

ُنْخِبُرُكـــْم ِبـــِه.« )١يو١:١-٣(.
إن الـــكام عـــن الحيـــاة األبدية كثير في 
أســـفار الكتـــاب المقـــدس فـــي العهـــد الجديـــد. 
ولكـــن رأينـــا تناغًمـــا كثيـــًرا بيـــن ما كتبـــه بولس 
الرسول، وما كتبه يوحنا الرسول في رسائلهما، 
خاصـــة مـــا أوردنـــاه أعـــاه في )١يـــو١:١-٣( 
فيقـــول معلمنـــا بولس الرســـول: »الَّـــِذي َخلََّصَنا 
َســـًة، اَل ِبُمْقَتَضـــى أْعَماِلَنـــا،  َوَدَعاَنـــا َدْعـــَوًة ُمَقدَّ
َبـــْل ِبُمْقَتَضـــى اْلَقْصـــِد َوالنِّْعَمـــِة الَِّتـــي أُْعِطَيْت 
َلَنـــا ِفـــي اْلَمِســـيِح َيُســـوَع َقْبَل اأَلْزِمَنـــِة اأَلَزِليَِّة، 
َوِإنََّمـــا ُأْظِهـــَرِت اآلَن ِبُظُهـــوِر ُمَخلِِّصَنـــا َيُســـوَع 

مع نهايــــــــة السنــــــــــــة 
سنــــــــــــة  وبدايـــــــــــة  القبطية 
جديدة، ليس أفضـــــــــل من 
أن نتحــــــدث عن التوبـــــــــــــة 
الحقيقيـــــــــــــــة وعملهــــــــــــا في 
حياتنا. فكثيًرا ما نمارس سر االعتراف كما تعلمنا 
نمارسه  قد  كثيرة  مرات  في  ولكننا  صغرنا،  من 
بدون وعي روحي. واإلنسان الروحي يعرف أهمية 
االعتراف الذي تصاحبه التوبة، ألنه وحده يتسّبب 

في تغيير الحياة.

وفي الكتاب المقدس هناك أمثلة كثيرة ألناس 
قدموا اعتراًفا عن أخطائهم، لكن لم تملك قلوبهم 
مشاعر توبة حقيقية، لذلك لم يغّير هذا االعتراف 
من حياتهم، بل ربما صارت إلى أردأ. فهذا قايين 
أخاه  قتل  عندما  أخطأ  أنه  الرب  أمام  يجاوب 
ويقول: »ذنبي أعظم من أن ُيحتَمل« )تك١٣:٤(. 
بشعبه  نزلت  عندما  مصر  فرعون  فعل  وكذلك 
الضربات، واعترف أمام موسى وهرون »أخطأت 
هذه المرة الرب، هو البار وأنا وشعبي األشرار. 
صلِّيا إلى الرب وكفى« )خر٢٧:٩(. وكذلك تكلم 
أيًضا عخان بن كرمي الذي كان سبًبا في انهزام 
الشعب في مدينة عاي ألنه اشتهى وأخذ الغنائم 
التي حّرمها هللا، وعندما انكشفت خطيته اعترف 
أمام يشوع بن نون وقال: »أخطأت إلى الرب إله 

اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي أْبَطـــَل اْلَمـــْوَت َوَأَنـــاَر اْلَحَيـــاَة 
َواْلُخُلوَد ِبَواِســـَطِة اإِلْنِجيـــِل« )٢تي١٠،٩:١(.

»الَّـــِذي  الرســـول  يوحنـــا  قـــال  وحينمـــا 
َســـِمْعَناُه، الَّـــِذي َرَأْيَناُه ِبُعُيوِنَنا، الَِّذي َشـــاَهْدَناُه، 
عندمـــا  أنهـــم  يقصـــد  فهـــو  َأْيِديَنـــا«،  َوَلَمَســـْتُه 
لمســـوا المســـيح القائـــم مـــن األمـــوات ُيعتَبر 
إنهـــم لمســـوا الحيـــاة األبديـــة، ألنـــه قـــال في 
نفـــس الفقـــرة »اْلَحَيـــاِة اأَلَبِديَِّة الَِّتـــي َكاَنْت ِعْنَد 

َلَنـــا«.  َوُأْظِهـــَرْت  اآلِب 
مـــا الذي يقصده الســـيد المســـيح بقوله 
وقـــول  )يـــو6:14(؟!!  اْلَحَيـــاُة«  ُهـــَو  »َأَنـــا 
ِهـــَي  اْلَحَيـــاَة  الرســـول »ِلـــَي  معلمنـــا بولـــس 
اْلَمِســـيُح« )في21:1(؟!! وقوله »َمَتى ُأْظِهَر 
اْلَمِســـيُح َحَياُتَنا، َفِحيَنِئـــٍذ ُتْظَهـــُروَن أْنُتْم أْيًضا 

َمَعـــُه ِفـــي اْلَمْجـــِد« )كـــو٤:٣(.
اْلَمِســـيُح«  ِهـــَي  اْلَحَيـــاَة  »ِلـــَي  عبـــارة 
التـــي يمنحهـــا  مقصـــود بهـــا الحيـــاة األبديـــة 
الســـيد المســـيح، لذلـــك قـــال الســـيد المســـيح 
»َمـــْن َيْأُكْلِنـــي َفُهـــَو َيْحَيـــا ِبـــي« )يو57:6(. 
ـــَماِء  وقـــال »أَلنَّ ُخْبـــَز للاَِّ ُهَو النَّاِزُل ِمَن السَّ

إسرائيل وصنعت كذا وكذا« )يش٢٠:٧(، ولكن 
ألنه لم يتب صار سبًبا في هزيمة كل الشعب. 
وهكذا أيًضا فعل يهوذا اإلسخريوطي بعدما سّلم 
الرب يسوع، ذهب إلى الهيكل ورّد الفضة واعترف 
»قد سلمت لكم دًما بريًئا«، ولكن ألن اعترافه لم 
تصاحبه توبة حقيقية، بل ندم نفسي ويأس، فقد 
بدون  فاالعتراف  إًذا  أبديته...  وفقد  حياته  أنهى 

توبة ليس هو ما يقصده هللا.

فالرب دائًما ينظر إلى القلب، وينتظر من 
أو  بالفم  اعتراًفا  يقدم  أن  قبل  تائًبا  قلًبا  الخاطئ 
النبي،  داود  اعتراف  الرب  قبل  ولذلك  اللسان، 
وزكا  بدموعها،  قدميه  بّلت  التي  الخاطئة  والمرأة 
آخر  في  حتى  اليمين  واللص  العشارين،  رئيس 
تصاحبها  اعترافات  كانت  ألنها  حياته،  لحظات 

مشاعر توبة حقيقية من القلب.

لذلك إن أردت أن تعيش توبة مقدسة، 
احرص أن تعترف بصورة روحية:

١( اعترف أمام نفسك في مخدعك الخاص 
أمام هللا وخالفت وصاياه. واندم  أنك قد أخطأت 
ندامة حقيقية دون أن تلتمس لنفسك األعذار أو 
تقارن نفسك بمن هم أضعف منك روحًيا، فليس 
أفضل من أن ترجع بالمامة على نفسك في كل 

إًذا  )يـــو33:6(.  ِلْلَعاَلــــــــــِم«  َحَيـــاًة  اْلَواِهـــُب 
المقصـــود بكلمة »الحياة« هنـــا الحياة األبدية. 
وقالهـــا يوحنـــا الرســـول بعبـــارة صريحـــة في 
األصحـــاح األول من رســـالته األولـــى: »َفِإنَّ 
اْلَحَيـــاَة ُأْظِهـــَرْت، َوَقـــْد َرَأْيَنا َوَنْشـــَهُد َوُنْخِبُرُكْم 
ِباْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَد اآلِب َوُأْظِهَرْت 

َلَنـــا« )1يـــو2:1(.
كمـــا قلنـــا فـــإن الســـيد المســـيح عندما 
قـــال »َمْن َيْأُكْلِنـــي َفُهَو َيْحَيا ِبي« )يو٥٧:٦( 
كان يقصـــد الحياة األبدية. وقد بّينها بصورة 
َجَســـِدي  َيـــْأُكُل  »َمـــْن  قـــال  أوضـــح عندمـــا 
َوَيْشـــَرُب َدِمـــي َفَلُه َحَيـــاٌة َأَبِديَّـــٌة َوَأَنـــا ُأِقيُمُه ِفي 
اْلَيـــْوِم اأَلِخيـــِر.... َمْن َيْأُكْل َجَســـِدي َوَيْشـــَرْب 
َدِمـــي َيْثُبـــْت ِفيَّ َوَأَنا ِفيـــِه« )يو56،54:6(.
البشـــرية  ورثـــت  آدم  ســـقط  عندمـــا 
الخطيـــة األصليـــة والمـــوت، وأيًضـــا فقـــدت 
الحيـــاة األبديـــة؛ ألن الهـــالك األبـــدي للروح 
والجســـد دخـــل بالخطيـــة وليس فقـــط الموت 
الجســـدي. لقد فقـــد آدم الحيـــاة األبدية وفقد 
النعمـــة، وُمنـــع مـــن أن يـــأكل مـــن شـــجرة 
الحيـــاة. إذ قال الرب اإلله »ُهَوَذا اإِلْنَســـاُن َقْد 
. َواآلَن  ـــرَّ َصـــاَر َكَواِحـــٍد ِمنَّـــا َعاِرًفـــا اْلَخْيَر َوالشَّ
َلَعلَّـــُه َيُمـــدُّ َيـــَدُه َوَيْأُخُذ ِمْن َشـــَجَرِة اْلَحَياِة َأْيًضا 
َوَيـــْأُكُل َوَيْحَيـــا ِإَلى اأَلَبـــِد« )تك23-22:3(.

شيء كما عّلمنا اآلباء. اجتهد أن تهدأ إلى نفسك 
لتكتشف خطاياك، وإن لم تستطع اصرخ أمام الرب 
ُكلَيَتيَّ  َصفِّ  وامَتِحّني.  َربُّ  يا  »َجرِّبني  مصلًيا 
لنخضع  فرصة  فالصوم  )مز٢:٢٦(،  وَقلبي« 

أنفسنا لنور شمس البر، الرب يسوع وحده.
أمام هللا  انسحق  خطيتك  تدرك  عندما   )٢
النبي،  داود  فعل  كما  الرب  من  غفراًنا  واطلب 
وكما صرخ كل رجال العهد القديم بمشاعر توبة 
حقيقية أمام الرب »قد أخطأنا وأثمنا« )دا٥:٩(، 
وأيًضا كما كان لزاًما على رئيس الكهنة في العهد 
القديم أن يقّر بخطية الشعب كلها أمام الرب في 

يوم الكفارة العظيم.
٣( اهتم أن تذهب للكاهن وتقر بخطيتك أمام 
هللا في مسامعه، ألن هذا يسّبب انسحاق نفسك، 
فالكتاب  تبعاتها،  ومرارة  خطيتك  فتدرك صعوبة 
يقول إن من يكتم خطاياه ال ينجح )أم١٣:٢٨(، 
مقّرين  المعمدان  ليوحنا  الجموع  تقدمت  فهكذا 

ومعترفين بخطاياهم )يو٢(.
٤( أخيًرا اذهب إلى من اخطأت في حقه، 
واعتذر له إن كنت قد اخطأت له ظاهًرا، أّما إن 
دنته  قد  تكون  )كأن  تجاهه  بخطيتك  يعرف  لم 
خفية(، فيكفي أن تعترف أمام هللا واألب الكاهن.

اعلــــــــم أن التوبـــــــة هي جهـــــاد مستمر، 
وليست كلمات تتلوها أمام أب اعترافك وينتهي 
األمر، بل كن أميًنا في جهـــــادك ضد الخطية، 
وُتب توبة حقيقية، وانتظر نعمة الرب التي ال 

تتخّلى عن التائبين الحقيقيين.
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بمناسبة مئويـــــــــــة 
مـــــــــــــــــــدارس األحـــــــــــــــــد 
نستعرض في هـــــــــــــــذه 
السلســـلة من المقاالت 
بعـــض الصفحـــات المجهولـــة مـــن تاريـــخ 
القبطيـــة  كنيســـتنا  فـــي  األحـــد  مـــدارس 
األرثوذكســـية التـــي ربمـــا طواهـــا الزمـــن أو 
كادت أن تخبـــو مـــن ذاكـــرة التاريخ. وليس 
هدفنا مجرد سرد للتاريخ ولكن استخاص 
دروس هامـــة مـــن رحلـــة مـــدارس األحـــد.

1- رحلة االسم:
رحلـــة  األحـــد«  »مـــدارس  اســـم  عبـــر 
طويلـــة عبـــر تاريخهـــا فـــي العصـــر الحديـــث، 
والبدايـــة كانـــت مع مولد القرن العشـــرين، فمع 
بدايـــة التعليـــم النظامي الحديـــث من منتصف 
القـــرن التاســـع عشـــر قـــلَّ االهتمـــام بالمدارس 
األوليـــة التـــي كانـــت تمثلها الكتاتيـــب الملحقة 
بالكنائـــس، وأرســـل الشـــعب القبطـــي أوالدهـــم 
وقـــلَّ  وغيرهـــا.  األميريـــة  بالمـــدارس  للتعليـــم 
تبًعـــا لذلـــك االهتمام بالتعليم الديني الكنســـي، 
وأّدى ذلـــك إلـــى انصـــراف النـــشء والشـــباب 
عـــن الكنائـــس التـــي كان مـــن المألـــوف فـــي 
ذلـــك الوقـــت اقتصـــار روادهـــا علـــى الشـــيوخ 
الشـــباب  دون  الســـن  كبـــار  مـــن  والعجائـــز 
واألطفـــال. ولقـــد راودت ذهـــن بعض المحبين 
للخدمـــة، وخاصـــة الشـــماس حبيـــب جرجـــس، 
فكـــرة تعليـــم وتربيـــة األطفـــال والشـــباب علـــى 
فـــي  وتلمذتهـــم  والروحيـــة  الكنســـية  العلـــوم 
الكنيســـة، ألنـــه رأى أن إصاح الكنيســـة البد 
أن يعتمـــد علـــى التعليـــم، ولـــذا ظهـــرت بعض 
الجهـــود لتعليـــم األطفـــال والفتيـــان فـــي أماكـــن 
مختلفـــة مـــن القطـــر المصـــري، وخاصـــة فـــي 
القاهـــرة، ولكـــن لـــم تكـــن كلهـــا ناجحـــة، وقـــام 
المحبيـــن  بهـــا طـــاب اإلكليريكيـــة، وبعـــض 
للخدمـــة. وعلـــى كل حـــال، رغـــم عـــدم نجـــاح 
هـــذه التجـــارب الروحية التربويـــة، لكنها كانت 
تمهيـــًدا ضرورًيا لظهور مدارس األحد بشـــكل 

محـــدد وقـــوي.

فـــكان أن شـــجع البابـــا كيرلـــس الخامـــس 
خدمـــة تربيـــة وتعليـــم األطفـــال، أوالًدا وبنات، 
واســـتضافهم فـــي الكاتدرائيـــة باإلضافـــة إلـــى 
التـــي  القبطيـــة  المدرســـة  فـــي  اســـتضافتهم 
تقـــع بجـــوار الكنيســـة. وكان لـــه عاقـــة طيبـــة 
بالشـــماس حبيـــب جرجـــس الطالـــب المجتهـــد 
الـــذي كّلفـــه بتدريـــس الديـــن لطلبـــة المدرســـة 
اإلكليريكيـــة وهـــو لـــم يـــزل طالًبـــا بهـــا، وفتـــح 

لـــه المكتبـــة البطريركية التي تحـــوي كنوًزا من 
المخطوطـــات وكتابـــات اآلباء. فبدأ الشـــماس 
حبيـــب جرجـــس يغتـــرف منها وينهـــل من نهر 
المعرفـــة الـــذي وقع تحت يديـــه. وأدرك مقدار 
ضعـــف التعليـــم والحاجة إلـــى منظومة جديدة 
اإليمـــان  مبـــادئ  واألطفـــال  النـــشء  لتعليـــم 
مـــن  تخـــرج  أن  لبـــث  ومـــا  العقيـــدة.  وأســـس 
المدرســـة اإلكليريكيـــة، وحصل علـــى إجازتها 
وتعّيـــن مدرًســـا بها، وبدأ يهتـــم بتعليم األطفال 
فـــي كنيســـة العـــذراء بالفجالـــة عـــام ١٨٩٨م. 
وســـاعده فيهـــا طلبـــة اإلكليريكيـــة وخريجوهـــا، 
أشـــعة محبـــة  الخدمـــة »جامعـــة  هـــذه  ودعـــا 
يســـوع«، وكان هـــذا هـــو االســـم األول. وبعـــد 
ُاُختِصـــر  ١٩٠٥م  عـــام  أي  ســـنوات  ســـبعة 
اســـمها إلـــى »جامعـــة المحبـــة« وتخصيصهـــا 
لتعليـــم وخدمـــة األطفـــال والشـــباب. وزاد عـــدد 
األطفـــال التابعينـــه لهـــا حتى وصل إلى ٥٠٠ 
الشـــماس حبيـــب جرجـــس  افتتـــح  ثـــم  طفـــل. 
اهتـــم  وقـــد  القطـــر.  أنحـــاء  فـــي  لهـــا  فروًعـــا 
الشـــماس حبيـــب جرجـــس بعـــد تخرُّجـــه مـــن 
األطفـــال  لتعليـــم  فـــروع  بإنشـــاء  اإلكليريكيـــة 
مثـــل  الكنائـــس  بعـــض  فـــي  والبنـــات  األوالد 
كنيســـة العـــذراء بالفجالـــة واســـتخدم فيها طلبة 
اإلكليريكيـــة. ولكـــن الفكـــرة لـــم تنجـــح تماًمـــا. 

تســـتمر. ولم 

عندمـــا وصلنـــا إلى عـــام ١٩١٨م كانت 
مشـــاعر األســـتاذ/ حبيـــب جرجـــس قـــد تعلَّقت 
بشـــدة بإنشـــاء مدارس لتعليم األطفال والفتيان 
تعليًما روحًيا في الكنيســـة، وذلك لســـد النقص 
واألميريـــة  األهليـــة  المـــدارس  تركتـــه  الـــذي 
بهمـــا.  المســـيحي  الديـــن  تدريـــس  بإهمالهمـــا 
حضـــور  والشـــبان  األطفـــال  لتعويـــد  وأيًضـــا 
الكنيســـة وتزويدهـــم بعلـــوم الديـــن، علـــى حـــد 
تعبير الشـــماس حبيب جرجس بنفســـه. وكان 
فـــي نفـــس الوقـــت قـــد اتفـــق القمـــص ســـامة 
علـــى  إســـكندر  يوســـف  واألســـتاذ/  منصـــور 
لاهتمـــام  يســـوع«  الطفـــل  »جمعيـــة  إنشـــاء 
بالتعليـــم الروحي للنشء، وطلبا من الشـــماس 
فعـــرض  لهمـــا  االنضمـــام  جرجـــس  حبيـــب 
عليهمـــا مشـــروع »مـــدارس األحـــد« الذي كان 
ه وخطـــط لـــه مـــن قبـــل. فلمـــا اعترضا  قـــد أعـــدَّ
علـــى التســـمية فقـــام بتغييرهـــا باســـم »إنجيـــل 
األحد للمدارس« وكان هذا هو االســـم الثالث 
لهـــا. وبـــدأت نشـــاطها فـــي الكنيســـة المرقســـية 
مـــت تعليًمـــا ألطفال  الكبـــرى بكلـــوت بـــك. فقدَّ
المـــدارس الحكوميـــة يـــوم الجمعـــة والمـــدارس 
الخاصـــة أو األهليـــة يـــوم األحـــد. وتـــم إعـــداد 
منهـــج لهـــذه المـــدارس وكانـــوا يقومـــون بطبـــع 

كل درس علـــى أربـــع صفحـــات لشـــرح إنجيـــل 
التعاليـــم  بعـــض  إليـــه  قـــداس األحـــد مضاًفـــا 

والـــدروس والتأمـــات.

الشـــماس  أعـــاد  العمـــل  نجـــح  ولمـــا 
حبيـــب جرجـــس االســـم األول وهـــو »مـــدارس 
األحـــد« إليهـــا والتـــي ظل هو االســـم األشـــهر 
مســـيرتها.  رحلـــة  طـــوال  عليـــه  والمتعـــارف 
وتكونـــت تبًعـــا لهـــذا اللجنـــة العليـــا لمـــدارس 
األحـــد، وفـــي بدايـــة األربعينـــات مـــن القـــرن 
العشـــرين وعندمـــا بـــدأت تأثير مـــدارس األحد 
يتعـــدَّى األطفـــال إلـــى اآلبـــاء واألمهـــات عـــن 
طريـــق غيـــر مباشـــر عندما لمســـوا قيمتها في 
حيـــاة أوالدهـــم الذيـــن نقلـــوا رســـالة الحيـــاة إلى 
مـــدارس  إلـــى  االطمئنـــان  زاد  ولمـــا  أســـرهم، 
هـــم  خدامهـــا  أي  مدرســـوها  أصبـــح  األحـــد، 
شمامســـة الكنيســـة الذيـــن يقومـــون بالواجـــب 
الرعوي في مســـاعدة اإلكليروس. ومع اتساع 
الخدمة في الكنيســـة ازدادت مســـئولية مدارس 
األحـــد، فتفـــرَّغ بعـــض الخـــدام الفتقـــاد فئـــات 
أخـــرى مـــن الشـــعب بجانـــب األطفـــال، فبدأت 
ثـــم فصـــول  فصـــول العمـــال فـــي االنتشـــار، 
خاصـــة للقروييـــن واألمييـــن، ثـــم نمـــت خدمـــة 
الشـــباب فتـــم تأســـيس قســـم خاص بهـــم ُعرف 
االســـم  وأصبـــح  القبطـــي،  الشـــباب  بجامعـــة 
األحـــد  »مـــدارس  هـــو  العليـــا  للجنـــة  الشـــائع 

القبطـــي«. الشـــباب  وجامعـــة 

الخمســـينات  مـــن  الثانـــي  النصـــف  فـــي 
مـــن القـــرن العشـــرين وبالـــذات فـــي فتـــرة خلـــو 
االنتخابـــات  تركـــت  المرقســـي،  الكرســـي 
مـــن  ظـــااًل  الجديـــدة  والائحـــة  البطريركيـــة 
رواد  بيـــن  النظـــر  وجهـــات  فـــي  اختـــاف 
مـــدارس األحـــد من الجيـــل الثاني، والذي كان 
بعض رموزه مرشـــًحا لانتخابات البابوية قبل 
تعديـــل الائحـــة. وتم االتفاق على شـــرط عدم 
تدخـــل مـــدارس األحد وال أي مـــن فروعها في 
االنتخابـــات البابويـــة بأي صـــورة من الصور. 
كان  الـــذي  عطـــاهللا  وهيـــب  الدكتـــور/  وقـــام 
يشـــغل منصـــب نائـــب غبطـــة الرئيـــس بوضع 
الئحـــة جديـــدة لمـــدارس األحـــد باســـم »الئحـــة 
اللجنة العليا للتربية الكنســـية )مدارس األحد( 
وجامعة الشـــباب القبطي بالكرازة المرقســـية«. 
وبهـــذا تم تغيير اســـم مـــدارس األحد التاريخي 

الُمحبَّـــب إلـــى »مـــدارس التربيـــة الكنســـية«.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الرحلـــة الطويلـــة 
لاســـم ظـــل اســـم »مـــدارس األحـــد« االســـم 
الـــذي اختـــاره القديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب 
جرجـــس هـــو االســـم المحبـــب واألكثـــر شـــهرة 
والمتعـــارف عليـــه مهمـــا اختلـــف اليـــوم اليـــذي 
تنعقـــد فيـــه مـــدارس األحـــد، ســـواء الجمعـــة أو 
الخميـــس أو األحـــد أو أي يـــوم آخـــر، فهـــي 
تظـــل بيـــن الخدام والمخدومين مدارس األحد.
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