






جملة الكرازة - 6 يوليو 2018

زيـــارة  علـــى  كثيـــًرا  هللا  نشـــكر 
لبنـــان رغـــم أنهـــا كانـــت قصيـــرة مـــن 
مســـاء األربعـــاء 2018/6/20 إلـــى 
إّل   ،2018/6/23 الســـبت  مســـاء 

إنهـــا كانـــت عظيمة البركات، ويمكن أن نســـميها 
أحـــداث  تاريـــخ  فـــي  ل  ُتســـجَّ تاريخيـــة«  »زيـــارة 

الكنيســـة فـــي الشـــرق األوســـط.
كان معنـــا وفـــد كبيـــر، اثنـــان مـــن كلٍّ مـــن 
المطارنـــة واألســـاقفة والكهنـــة والرهبـــان وشـــماس 
وخادمـــة. وبدأنـــا عقـــب وصولنـــا بزيارة الكنيســـنة 
القبطيـــة فـــي لبنـــان وهـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
مريـــم والقديـــس مـــار مرقـــس الرســـول، وبعـــد أن 
ألقـــى نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي 
لعـــدة  واســـتمعنا  ترحيـــب  كلمـــة  األورشـــليمي 
ترانيـــم جميلـــة مـــن كـــورال الكنيســـة، ألقيـــت عظة 
األربعـــاء عـــن »األمانة في حياتنا«، ثم جلســـت 
للســـام علـــى جميـــع الحاضريـــن وتوزيـــع الهدايا، 
وبعدهـــا تناولنـــا العشـــاء في محبـــة وضيافة نيافة 
المطران وكاهن الكنيســـة النشـــيط القمص رويس 
األورشـــليمي وأراخنـــة وشـــعب الكنيســـة المبـــارك.

وقـــرب منتصـــف الليـــل ســـافرنا إلـــى المقـــر 
الجديـــد للكنيســـة الســـريانية في منطقة العطشـــانة 
فـــي جبـــل لبنـــان حيـــث ســـتكون إقامتنـــا خــــــــــــــال 

الزيارة. أيـــام 
كان للزيارة ثالثة أهداف رئيسية هي:

أوًل: حضـــور الجتمـــاع الـــدوري لبطاركـــة 
الكنائس األرثوذكسية الشرقية Oriental بالشرق 
األوســـط، وهـــذه هي الـــدورة الثانية عشـــرة منذ أن 
بـــدأت هـــذه الجتماعات عـــام 1997. وقد بدأت 
 2018/6/21 الخميـــس  صبـــاح  الجتماعـــات 
برئاســـة اآلبـــاء البطاركـــة الثاثـــة مـــع وفـــود كل 
لنـــا  وكان  واألســـاقفة.  المطارنـــة  مـــن  كنيســـة 
جلســـتان ومناقشـــات واســـعة حـــول الموضوعـــات 
الشـــقيقة، خاصـــة موضـــوع  تهـــم كنائســـنا  التـــي 
النشـــقاق الحادث في كنيسة الهند األرثوذكسية. 
وقـــد اتفقنـــا علـــى تشـــكيل لجنـــة رفيعـــة المســـتوى 
لاجتمـــاع فـــي القاهـــرة فـــي ســـبتمبر القـــادم وفـــي 
ضيافـــة الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية لمحاولـــة 
رأب الصـــدع وتوفيـــر أجـــواء المصالحة والســـام 

الحوار. عبـــر 
كمـــا راجعنـــا موقفنا مـــن الحـــوارات الاهوتية 
مع الكنائس األخرى، ورحبنا بفكرة عقد لقاء موسع 
لجميع بطاركة الكنائس األرثوذكسية وللصاة من 
أجـــل الســـام في الشـــرق األوســـط، وتأكيـــد المحبة 

المشـــتركة والعمل الجتماعي بين الكنائس.
القديـــس  رفـــات  مـــن  جـــزء  تســـليم  ثانًيـــا: 
ســـاويروس األنطاكـــي وهـــو القديـــس الـــذي عاش 
79 ســـنة منها العشـــرين ســـنة األخيرة في مصر 
حيث تنيح عام 538م. وقد نشرنا سيرته في عدد 
المجلـــة الماضـــي. وقمنـــا – البطاركـــة واألســـاقفة 
– بتدشـــين كنيســـة جديـــدة علـــى اســـم القديس في 
عصـــر يـــوم الخميـــس 2018/6/21، حيـــث تـــم 
تدشـــين المذبـــح والشـــرقية واأليقونـــات الحائطيـــة 

الســـريانية  وباللغـــات  والميـــرون،  بالصلـــوات 
والقبطيـــة واألرمنيـــة واإلنجليزيـــة والعربيـــة. وقـــد 
ُبِنيـــت الكنيســـة بطـــراز معمـــاري جميـــل، وحضر 
كثيـــر مـــن الرهبـــان والكهنـــة والراهبـــات واألراخنـــة 
مـــار  البطريـــرك  قداســـة  ألقـــى  وقـــد  والشـــعب. 
إغناطيـــوس أفـــرام الثاني كلمة شـــكر فيها حضور 
الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة التـــي قدمـــت جـــزًءا 
الرفـــات فـــي محبـــة وأخوة وتواصل عبـــر القرون. 
بالرفـــات  المرفقـــة  الوثيقـــة  بقـــراءة  قمـــُت  كمـــا 
والصـــادرة عـــن ديـــر الشـــهيد العظيـــم مـــار مينـــا 
والُموقَّعـــة مّنـــا ومـــن أســـقف ورئيـــس الديـــر نيافـــة 
األنبـــا كيرلـــس آفـــا مينـــا والراهب القمـــص رافائيل 
آفـــا مينـــا تلميـــذ البابـــا كيرلـــس الســـادس والراهـــب 
القمـــص ســـاويروس آفـــا مينـــا المعتنـــي بالرفـــات 
فـــي الديـــر العامر. وكان يوًمـــا مفرًحا وُمعبًِّرا عن 
المحبـــة العميقة التي تربط كنائســـنا األرثوذكســـية 
الشقيقـــــــــــة والواحـــــــــــــــدة في اإليمــــــــــــــان والعقيــــــــــدة 

عبـــر األجيـــال.
ثالًثـــا: اشتركنـــــــــــــا نحـــن البطاركــــــــــة الثاثة 
فـــي قـــداس إلهـــي واحـــد )قـــداس مـــار يعقـــوب( 
وذلـــك للمـــرة األولـــى مًعـــا، وقـــد كانـــت الصلـــوات 
واإلنجليزيـــة.  واليونانيـــة  والعربيـــة  بالســـريانية 
اللبنانيـــة  الجمهوريـــة  رئيـــس  القـــداس  وحضـــر 
ميشـــيل عـــون، وخمســـة بطاركـــة مـــن الكنائـــس 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  مـــع  لبنـــان،  فـــي  المســـيحية 
المطارنـــة واألســـاقفة والكهنـــة والرهبـــان والراهبات 
والســـفير  اللبنانييـــن،  والمســـئولين  والـــوزراء 
المصـــري فـــي لبنـــان نزيـــه البخـــاري، مـــع جمـــع 
كبيـــر مـــن الشـــعب. وتمـــت الصلوات في كنيســـة 
العـــذراء مريـــم بالعطشـــانة، وهـــي كنيســـة كبيـــرة 
وتقـــع فـــي نطاق المقر البطريركـــي. وبعد القداس 
افتتـــح رئيـــس الجمهوريـــة واآلبـــاء البطاركة المقر 
البطريركـــي الجديـــد بالعطشـــانة فـــي جبـــل لبنان، 
وتـــم تســـجيل هـــذا الحـــدث علـــى لوحـــة رخاميـــة 
تذكاريـــة باللغات الســـريانية والعربية واإلنجليزية. 
وُأذيـــع حفـــل الفتتـــاح علـــى القنـــوات اللبنانيـــة.

ونشـــكر هللا الـــذي أتـــم لنـــا هـــذه األهـــداف 
وإحســـاناته  ِنَعمـــه  جزيـــل  مـــن  ولكـــن  الثاثـــة، 
هامـــة.  مقابـــات وزيـــارات  عـــدة  أيًضـــا  أعطانـــا 
كان علـــى رأســـها زيـــارة الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة 
بعبـــدا،  فـــي  قصـــره  فـــي  عـــون  ميشـــيل  العمـــاد 
وكانـــت لنـــا جلســـة طيبـــة فـــي حضرته. كمـــا زرنا 

الســـيد ســـعد الحريـــري رئيس الـــوزراء 
اللبنانيـــة  الـــوزارة  بتشـــكيل  الُمكلَّـــف 
منزلـــه  فـــي  اســـتقبلنا  وقـــد  الجديـــدة، 
مـــن  عـــدد  وحضـــور  حفـــاوة  وســـط 
الـــوزراء والمســـئولين، وقـــد أهدانـــا مجلـــًدت كبيـــًرا 
عـــن المواقع الســـياحية واألثريـــة الدينية في لبنان، 
والتـــي تربـــو علـــى خمســـمائة موقـــع. أيًضـــا زرنـــا 
الســـيد نبيـــه بـــّري رئيس مجلـــس النـــواب اللبناني، 
وكانـــت الجلســـة معـــه ثريـــة بالحـــوار والقصـــص 
والمناقشـــات حول قضية فلســـطين واهتمام مصر 
بهـــا، وعن مشـــاهد مـــن التاريخ، وكيف أن الســـيد 
المســـيح صنع إحدى معجزاته على أرض لبنانية 
)وهي معجزة شـــفاء ابنة المرأة الكنعانية(، وأهدانا 

بحًثـــا دارســـًيا كبيـــًرا عـــن هـــذا الموضـــوع.
لقـــد كانـــت هـــذه الزيـــارات الثـــاث رًدا على 
محبتهـــم وزيارتهم لنا في الكنيســـة القبطية والمقر 

البابـــوي في أوقات ســـابقة.
مقـــر  بزيـــارة  علينـــا  بركاتـــه  هللا  أزاد  وقـــد 
األرمنيـــة،  للكنيســـة  األول  آرام  الكاثوليكـــوس 
ومقابلـــة اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان، زيـــارة النصـــب 
التـــذكاري لشـــهداء اإلبـــادة األرمنيـــة علـــى أيـــدي 
أتـــراك الدولـــة العثمانيـــة منـــذ حوالـــي مائـــة عـــام، 

وتـــم تبـــادل الهدايـــا والصـــور.
بصحبـــة  إليـــاس  مـــار  ديـــر  زرنـــا  كذلـــك 
غبطـــة البطريـــرك يوحنـــا العاشـــر بطريـــرك الروم 
األرثوذكـــس، وكان لنـــا وقفة صاة وزيارة كنائس 
الديـــر، وتنـــاول العشـــاء مًعـــا جميًعـــا فـــي ابتهـــاج 

وبســـاطة قلـــب.
كمـــا زرنـــا غبطة البطريرك الماروني بشـــارة 
الراعـــي وكانـــت هناك فرصة للقاء منفرد مًعا بعد 
لقـــاء الوفديـــن الماروني والقبطي بحضور األمين 
العـــام الجديـــد لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط 

الدكتورة ثريا شـــعاني.
كذلـــك زرنا دير مار يعقوب للراهبات حيث 
بدأنـــا بصلـــوات مشـــتركة مـــن الكنيســـة الســـريانية 
والكنيســـة القبطيـــة، ثـــم تناولنـــا إفطارنـــا مًعـــا قبـــل 
أن نســـلم علـــى األمهـــات الراهبـــات ونـــوزع الهدايا 

ونلتقـــط الصـــور التذكارية.
وكان ختـــام زيارتنـــا إلـــى لبنـــان تلبيـــة دعـــوة 
ســـفيرنا النشـــيط فـــي لبنـــان الســـيد نزيـــه النجـــاري 
والســـيدة الفاضلـــة حرمه مع دعـــوة عدد كبير من 
المســـئولين اللبنانييـــن والضيـــوف األعـــزاء، وعلى 
مائـــدة الغـــذاء تبادلنـــا الكلمات الطيبة مـــع الهدايا 
والصـــور التذكاريـــة مع أعضاء الســـفارة المصرية 
وكل الحاضريـــن، ثـــم توجهنـــا إلـــى مطـــار رفيـــق 

الحريـــري فـــي بيروت.
الحبيبـــة  بادنـــا  إلـــى  هللا  بســـامة  وعدنـــا 
مصر في مســـاء الســـبت 2018/6/23، ونشكر 

هللا علـــى النعـــم الجزيلـــة.
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إفُتت���ح اللقاء بالصالة، تلتها كلمٌة ترحيبيٌة من قداس���ة البطريرك 
م���ار إغناطيوس أفرام الثاني، ثّم كلمة قداس���ة الباب���ا تواضروس الثاني، 

فكلمة قداس���ة الكاثوليكوس آرام األّول.

وخالل اللقاء، تباحث أصحاب القداس���ة بعدد من املواضيع املش���ركة 
اهلاّمة اليت مشلت الوجود املس���يحي يف الش���رق األوس���ط، ووضع الكنيس���ة 
السريانية األرثوذكسية يف اهلند، واحلوارات الالهوتّية الرمسّية مع الكنائس، 
باإلضافة إىل س���ر عمل اللجان الفرعية، ويف خت���ام االجتماع، وّقع أصحاب 
القداس���ة على بياٍن رمسيٍّ مشرك يش���مل النقاط املدروسة، كما هي العادة 
املّتبعة، كما تبادل اآلباء البطاركة الثالثة اهلدايا تعبًرا عن احملبة املتبادلة.

ابليان مشرتك لرؤساء الكنائس األرثوذكسية الرشقية
باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلهل الواحد آمني

حنن: الباب���ا تواضروس الثاني بابا اإلس���كندرية وبطريرك الكرازة 
املرقس���ية، والبطريرك مار إغناطيوس أفرام الثان���ي بطريرك أنطاكية 
وسائر املشرق، والكاثوليكوس أرام األول كاثوليكوس األرمن لبيت كيليكيا 
الكبر، نقول: »مبارك اهلل أبو ربنا يسوع املسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، 
الذي يعّزينا يف كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن نعّزي الذين هم يف كل ضيقة 
بالتعزية اليت نتعزى حنن بها من اهلل« )2كور1: 3-4(، ونشكره تعاىل ألنه 
منحن���ا أن نصل���ي مًعا، ونت���دارس املوضوعات والتحدي���ات ذات االهتمام 
املش���رك، وذلك يف املقر البطريركي للس���ريان األرثوذكس بالعطش���انة، 
لبنان. هذا هو االجتماع الرمسي الثاني عش���ر لرؤس���اء كنائسنا منذ عام 
1997م يف إطار ش���ركتنا اإلميانية القائمة منذ القرون األوىل للمسيحية.

قدمت التهنئة لصاحب القداس���ة مار إغناطيوس أفرام الثاني على 
افتتاح املق���ر البطريركي اجلديد لبطريركية أنطاكية وس���ائر املش���رق 
للس���ريان األرثوذكس يف العطش���انة - لبنان، وتكريس كنيسة املقر باسم 

القديس مار س���ويريوس الكبر.

1- الوجود املسيحي يف الشرق األوسط 
إن موضوع الوجود املس���يحي يف الش���رق األوس���ط يظل هّمنا األكرب 
وشاغلنا األول. تدارسنا سبل تقوية الوجود املسيحي يف املنطقة اليت انبثقت 
منها املس���يحية وذلك خدمة ألبناء مشرقنا من مسلمني ومسيحيني، إذ أن 
الوجود املسيحي هو ضرورة حتمية لتعزيز روح االنفتاح والعيش املشرك 
بسالم بني مجيع مكونات هذا املشرق العزيز، كما أن هذا الوجود املسيحي 

الفعال ميثل سنًدا قوًيا للكنيسة يف بالد االنتشار.

بس���ب التطورات األخرة األليمة يف املنطقة، واليت نش���أ عنها تشريد 
واقت���الع مئات آالف املس���يحيني من أوطانه���م خاصة يف العراق وس���وريا، 
واس���تهداف الكنائس وأماكن العبادة كاليت مت تفجره���ا يف مصر )القاهرة، 
اإلس���كندرية، طنطا(، ارتقى عدد كبر من شهداء اإلميان احلقيقي باملسيح 
الذين هم شهداء للكنيسة اجلامعة، نطلب من اهلل القدير ليقوي إميان شعبنا، 
مقدمني التعازي ألسر الش���هداء والدعاء من أجل شفاء اجلرحى واملصابني.

إننا نصلي بشكل خاص من أجل لبنان احلبيب الذي طاملا جسد فكرة 
العيش املش���رك بني خمتلف مكوناته، وهو الي���وم يرزح حتت ثقل مئات 
اآلالف من النازحني بس���بب األوضاع اليت مّرت بها منطقتنا، وحنن نناشد 

اجله���ات املعنية بالعمل على إعادة هؤالء النازحني بكرامة إىل أوطانهم.

كما نصلي م���ن أجل أبناء أوطاننا املتأملني بس���ب األزمات واحلروب، 
وخاصة يف مصر وسوريا والعراق واألراضي املقدسة، سائلني اهلل أن يعيد إىل 

ربوع بالدنا األمن والس���الم، وإىل قلب املؤمنني والفرح والرجاء.

تظ���ل قضية مطراني حل���ب املخطوفني م���ار غريغوريوس يوحنا 

زار قداس���ة البابا أنبا تواضروس الثان���ي، لبنان يف زيارة قصرة من 
األربعاء ٢٠ وحتى الس���بت 23 يونيو ٢٠١٨م، وكانت الزيارة بهدف: حضور 
االجتماع الدوري لبطاركة الكنائس األرثوذكس���ية الش���رقية، واالشراك 
يف تدش���ني املقر البطريركي اجلديد للس���ريان األرثوذكس حيث أهداهم 
قداسته جزًءا من رفات القديس ساويرس األنطاكي بهذه املناسبة، وصالة 
القداس اإلهلي مع اآلباء بطاركة الكنائس األرثوذكس���ية الشرقية. كما زار 
قداسته كنيستنا يف لبنان والتقى العديد من املسئولني اللبنانيني ورؤساء 
الطوتئف املسيحية هناك. وعلى الرغم من قصر مدة الزيارة ولكنها كانت 
زي���ارة عميقة األثر، تارخيي���ة من حيث مضمونه���ا، مزدمحة من حيث 

وأنشطتها. فعالياتها 

السفر إىل بلنان
غادر قداسة البابا، مطار القاهرة الدولي، مساء يوم األربعاء ٢٠ يونيو 
٢٠١٨م، متوجًه���ا إىل العاصمة اللبنانية بروت. وقد رافق قداس���ته خالل 
الزيارة وفد تكون من أصحاب النيافة: األنبا بيشوي مطران دمياط وكفر 
الشيخ، واألنبا كرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير مار مينا مبريوط، واألنبا 
مارتروس األس���قف العام لكنائس شرق السكة احلديد بالقاهرة، والراهب 
القمص س���اويرس آفا مينا، والراهب القمص سرابيون السرياني، والقس 
آجنيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتري قداسة البابا، واألستاذ 
جرجس صاحل األمني العام الفخري جمللس كنائس الش���رق األوس���ط. وقد 
كان يف اس���تقباهلم لدى وصوهلم نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرس���ي 
األورش���ليمي والشرق األدنى، والقمص رويس األورشليمي كاهننا يف لبنان.

اجتماع األربعاء األسبويع من كنيسة 
السيدة العذراء والقديس مار مرقس بلبنان

وفور وصوهلم، توجه قداس���ة الباب���ا والوفد املرافق له إىل كنيس���ة 
الس���يدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسن الفيل ببروت، حيث 
التقى بأبنائه األقباط املقيمني بلبنان، وعقد اجتماع األربعاء األس���بوعي 
هن���اك. ويف بداية االجتم���اع ألقى نيافة األنب���ا أنطونيوس كلمة ترحيب 
بزيارة قداس���ة البابا، ثم قدم كورال الكنيسة جمموعة من الرانيم، وألقى 

قداس���ته العظة األسبوعية عن »مقاييس األمانة«.

اجتمااعت ادلورة اثلانية عرشة 
بلطاركة الكنائس األرثوذكسية الرشقية

ويف صب���اح يوم اخلمي���س ٢١ يونيو ٢٠١٨م، بدأت اجتماعات رؤس���اء 
الكنائس األرثوذكسية الشرقية، يف املقّر البطريركي للسريان األرثوذكس يف 
العطشانة، بكفيا - لبنان، حبضور: قداسة البابا أنبا تواضروس الثاني، بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقس���ية، وقداسة مار إغناطيوس أفرام 
الثاني بطريرك أنطاكية وسائر املشرق، الرئيس األعلى للكنيسة السريانية 
األرثوذكس���ية يف العامل، والكاثوليكوس آرام األول كشيش���يان كاثوليكوس 
بيت كيليكي���ا الكبر لألرمن األرثوذكس. حض���ر االجتماع أعضاء اللجنة 
الدائمة، أصح���اب النيافة األحبار األجالء: األنبا بيش���وي، مطران دمياط 
وكفر الش���يخ ورئيس دير القديس���ة دميانة، واألنبا مارتروس، األسقف 
العام لكنائس شرق السكة احلديد، عن الكنيسة القبطية، ومار ثاوفيلوس 
جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار إقليميس دنيال كورية، 
ميربوليت بروت، عن السريان األرثوذكس، وسيبوه سركيسيان، مطران 
طهران ومشال إي���ران، وناري���ك أليمازيان، مدير العالقات املس���كونية يف 

كاثوليكوس���ية األرمن األرثوذكس، عن الكنيسة األرمنية.
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إبراهي���م وبولس يازجي ُغّصة يف قلوبنا. هذه القضية اليت ال ختص فقط 
املطرانني اجلليلني وكنيستيهما بل هي قضية املسيحية املشرقية عموًما. 
وهنا نطلب من أبنائنا الروحيني يف كل مكان، وإخوتنا املسيحيني من كل 
الكنائس، مواصلة الصالة من أجل عودتهما س���املني مع س���ائر املخطوفني 
من كهنة وعلمانيني. كما نناش���د اجملتمع الدولي من حكومات ومنظمات 
ومنه���ا منظمة األمم املتحدة، ومن أف���راد أصحاب قرار أن يبذلوا كل ما يف 

استطاعتهم من أجل هذا املوضوع.

إننا نثّم���ن زيارة صاح���ي القداس���ة البابا فرنس���يس والبطريرك 
املس���كوني برثلم���اوس ي���وم 28 نيس���ان/أبريل 2017م إىل الكاتدرائية 
املرقس���ية بالقاهرة، والصالة املسكونية من أجل الشهداء املصريني اجلدد يف 
كنيسة القديسني بطرس وبولس )جبوار املقر البابوي يف العباسية بالقاهرة(، 
وال���يت كان قد مت تفجرها، وذلك حبضور رؤس���اء مجيع الكنائس يف مصر.

كم���ا نرح���ب بدعوة قداس���ة الباب���ا فرنس���يس، رئيس الكنيس���ة 
الكاثوليكية، أصحاب القداس���ة والغبطة رؤساء الكنائس يف الشرق األوسط 
إىل ي���وم صالة وتأمل يف مدينة باري يف إيطاليا يف اليوم الس���ابع من ش���هر 

القادم. متوز/يوليو 

2- الكنيسة السريانية األرثوذكسية يف اهلند 
استمعنا إىل تقرير حول وضع الكنيسة السريانية يف اهلند مقدم من 
نيافة املطران مار غريغوريوس جوزف، مطران كوش���ني وسكرتر اجملمع 
األس���قفي احمللي، واّطلعنا على اجلهود اليت قام بها قداس���ة البطريرك مار 
إغناطيوس أفرام الثاني وخاصة الزيارة األخرة اليت قام بها قداسته يف شهر 
أيار/مايو املاضي إىل اهلند، واليت س���بقتها دعوة صرحية مكتوبة وموجهة 
إىل الكاثوليكوس مار باس���يليوس بولس الثاني يف كوتايم لالجتماع وبدء 

حوار من أجل املصاحلة بروح مسيحية.

ولكن مل تلَق دعوات قداسته املتكررة إىل احلوار أي جتاوب من اجلانب 
اآلخر. وبناء على اقراح من قداسة الكاثوليكوس آرام األول، قررنا توجيه 
رسالة موقعة من صاحي القداسة البابا تواضروس الثاني والكاثوليكوس 
آرام األول ندعو فيها طريف الكنيس���ة الس���ريانية األرثوذكسية يف اهلند إىل 
إرس���ال ثالث���ة ممثلني ع���ن كل منهما إىل اجتماع تس���تضيفه الكنيس���ة 
القبطية األرثوذكس���ية يف القاهرة، حبضور ممثلني من كنائس���نا الثالث، 
وذل���ك بهدف بدء حوار جدي ي���ؤدي إىل املصاحلة وختّطي اخلالفات حتى 

يعود السالم إىل الكنيسة يف اهلند.

3- اجتماع رؤساء كل الكنائس األرثوذكسية 
رّحبنا باقراح صاحب القداس���ة البابا تواض���روس الثاني بالدعوة 
الجتماع يضم رؤساء الكنائس األرثوذكسية من العائلتني يف املركز البابوي 
»لوجوس« بدير األنبا بيشوي يف مصر يوم 19 أيار/ مايو 2019م، ملناقشة 
التحديات االجتماعية واألخالقية اليت تواجهه كنائسنا، بعيًدا عن األمور 

السياسية والعقائدية.

4- احلوارات الالهوتية الرمسية 
يف سعينا حنو وحدة الكنيسة، إننا نشجع اشراك عائلتنا يف لقاءات مع 
الكنائس األخرى، يف عدد من احلوارات الثنائية الدولية الالهوتية الرمسية:

أ - احلوار مع الكنيس���ة األرثوذكسية: درسنا تقريًرا حول سر احلوار 
مع الكنيسة األرثوذكسية، ورّحبنا بنتائح لقاء جمموعة عمل من ممثلني 
رمسيني للكنائس من العائلتني األرثوذكس���ية واألرثوذكس���ية الشرقية يف 
أثينا/اليونان 24-25 تش���رين الثاني/نوفم���رب 2014م، حيث وضعوا 
خارطة طريق للعمل املس���تقبلي للجنة احلوار املشرك الالهوتي الرمسي 

العائلتني.  بني 

كما مّثّنا جهود جمموعة العمل اليت اجتمعت بدعوة من الرئيس���ني 
املش���اركني نيافة املطران عمانوئيل مطران فرنسا، ونيافة املطران األنبا 
بيشوي مطران دمياط، وحبضور ومباركة صاحب القداسة الكاثوليكوس 

آرام األول وضيافته الكرمية، يف أنطلياس مس���اء يوم اخلميس 12 نيسان/
أبريل 2018م، ملناقش���ة التطورات اخلاصة باحل���وار الالهوتي الثنائي، 
واإلع���داد للقاء قادم لكامل اللجنة املش���ركة. جمموع���ة العمل هذه كانت 
مكونة من أس���اقفة من العائلتني، وَهَدَف ه���ذا االجتماع إىل إمكانية إعادة 
تنش���يط هذه العملية اهلامة يف حياة العائلتني. وسوف ُيعَقد اللقاء القادم 
للجنة بكامل هيئتها من 30 تشرين األول/أكتوبر حتى 2 تشرين الثاني/

2018م. نوفمرب 

ب - احلوار م���ع الكنيس���ة الكاثوليكي���ة: أطلعنا علي تقري���ر اللقاء 
السنوي للجنة الدولية للحوار العقائدي املشرك بني الكنيسة الكاثوليكية 
والكنائ���س األرثوذكس���ية الش���رقية، اليت عق���دت اجتماع���ات يف: مصر 
2016م، روما 2017م، إتشميادزين بأرمينيا 2018م، وكان االجتماع 
األخر بضيافة الكنيس���ة األرمنية بإتش���ميادزين، وقد اس���تقبل قداسة 

الكاثوليك���وس كاراكني الثاني األعضاء يف مق���ره البطريركي.

انته���ت اللجنة اجملتمعة يف روما 2017م م���ن إعداد ورقتها بعنوان 
»ممارسة الشركة يف احلياة الكنس���ية يف القرون األوىل وتأثرها على سعينا 
حنو الش���ركة اليوم«، ومت رفعها إىل الس���لطات الكنس���ية للدراس���ة واختاذ 
مت أوراق من  الالزم. ثم تبّنت اللجنة موضوع »األسرار الكنسية« حيث ُقدِّ
اجلانبني يف هذا املوضوع، ويف اجتماع س���نة 2018م، اس���تكمل األعضاء 
مت أوراق عن س���ر التوبة واالعراف وسر  البحث يف موضوع األس���رار وُقدِّ

الكهنوت. وسر  املرضي  مسحة 

ج- احل���وار مع الكنيس���ة األجنليكاني���ة: حقق حوارنا مع الكنيس���ة 
األجنليكاني���ة نتائج جيدة خبصوص طبيعة الس���يد املس���يح وخبصوص 
انبثاق وعمل الروح القدس وحنن نتنظر موافقة اجملامع املقدسة لكنائسنا 

االتفاقيتني. على 

بع���د انقطاع دام حوالي العش���ر س���نوات بس���بب موقف كنائس���نا 
األرثوذكسية الشرقية من بعض املستجدات يف بعض الكنائس األجنليكانية، 
مت اس���تئناف احلوار الالهوتي الدول���ي، فُعقد االجتم���اع الثاني يف إجنلرا 
2013م، والثالث يف القاهرة 2014م )مت توقيع االتفاقية الكريستولوجية 
من قبل الرئيس���ني املش���اركني(، والرابع يف ويلز 2015م )أكملت اللجنة 
عملها يف موضوع انبثاق الروح القدس، وهو اجلزء )أ( من العمل على الفهم 
الالهوتي للروح القدس حيث متت املوافقة على حذف عبارة »واالبن« اليت 
ُأضيفت لقانون اإلميان النيقاوي القسطنطيين يف التقليد الالتيين الغربي(، 
واخلامس يف أن أنطلياس 2016م )وّقع الرئيس���ان املش���اركان على اجلزء 
)ب( من االتفاقية حول عمل الروح القدس ومت إرس���اهلا للكنائس للدراسة 
وإبداء الرأي(، والسادس يف دبلن Dublin بإيرلندا 2017م، ) اجلزء )أ( 
عن انبثاق ال���روح القدس واجلزء )ب( عن عمل الروح القدس مت وضعهما 
مًعا والتوقيع عليهما. وبدأت اللجنة عملها على موضوع السلطة يف الكنيسة 
بدراسة األحباث امُلعدة من األعضاء من اجلانبني األجنليكاني واألرثوذكسي 
الشرقي حول بعض املسائل، ومن ضمنها: عدد اجملامع املسكونية، وتفسر 
جممع خلقيدونية، ومعنى حروم اجملامع املس���كونية، وس���لطة األس���فار 
املقدس���ة والتقليد. علًما أن االجتماع القادم س���ُيعقد باستضافة الكنيسة 
الس���ريانية األرثوذكس���ية يف املقر البطريركي يف العطش���انة بتاريخ 22 

2018م. األول/أكتوبر  27 تشرين  ولغاية 

5- جملس كنائس الشرق األوسط 
تلقينا بس���رور نبأ انتخ���اب الدكتورة ثريا بش���عالني قائمة بأعمال 
األمني العام جمللس كنائس الش���رق األوس���ط، وذلك خ���الل انعقاد اجتماع 
اللجنة التنفيذية للمجلس يف اجلامعة األنطونية يف بعبدا بلبنات 26-25 
كانون الثاني/يناير 2018م. ويأتي انتخاب الدكتورة بشعالني عن العائلة 
الكاثوليكية إلمتام مدة األمني العام الس���ابق األب ميشال جلخ الذي ُاضطر 
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الصل���وات إىل اهلل ليبارك هذا البيت اجلديد ال���ذي خُيّصص لعبادته، قاموا 
مبسح جوانب املذبح ونواحي الكنيس���ة باملرون املقّدس حبسب األنطاكي 
السرياني املقّدس، ثّم قاموا بتقديس املذبح وأوانيه. بعدها ُأقيمت خدمة 
القّديس���ني طلًبا لشفاعة القّديس س���اويرس، قبل أن ُتسَتوَدع الذخائر يف 
املكان املخّصص هلا داخل الكنيس���ة، وبعدها، ُأقيم طقس تكريس أيقونيَت 
مار أفرام السرياني ومار ساويرس األنطاكي املوجودَتني يف فناء الكنيسة.

وقد أعرب قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني عن شكره 
لقداس���ة البابا تواضروس الثان���ي على هذه اللفتة الكرمي���ة اليت أظهرها 
بإهدائه رفات القديس ساويرس األنطاكي للكنيسة السريانية، ومن جانبه 
ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة خالل طقس تدشني الكنيسة مؤكًدا على 
تارخيية احلدث، كما قدم قداس���ته الوثائق اخلاصة بتسليم رفات القديس 

للكنيس���ة السريانية، وقد تال قداسته نص الصفحة األوىل من الوثيقة.

االفتتاح الرسيم للمقّر ابلطريريك اجلديد 
للرسيان األرثوذكس يف العطشانة بلبنان

حبضور فخام���ة رئيس اجلمهوري���ة اللبنانية العماد ميش���ال عون، 
ومبناس���بة افتت���اح املق���ّر البطريركي اجلدي���د للس���ريان األرثوذكس يف 
العطشانة بلبنان، احتفل أصحاب القداسة بطاركة الكنائس األرثوذكسية 
الشرقية بالشرق األوسط: مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية 
وسائر املشرق، البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقس���ية، والكاثوليكوس آرام األول لبيت كيليكيا الكبر، بالقّداس اإلهلي 
االحتفالي يف كنيسة السيدة العذراء، ومت ذلك بتاريخ 22 يونيو 2018م.

وكان فخامة الرئيس قد وصل إىل العطشانة الساعة العاشرة صباًحا، 
حيث أّديت له املراسم وعزفت موسيقى اجليش النشيد الوطين.

كما حضر القداس أيًضا أصحاب الغبطة البطاركة: نيافة الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للموارنة، مار 
إغناطيوس يوس���ف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي، 
يوحنا العاش���ر، بطريرك أنطاكية وس���ائر املش���رق لل���روم األرثوذكس، 
كريكور بدروس العش���رين، كاثوليك���وس بطريرك األرم���ن الكاثوليك، 
يوس���ف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر املشرق واإلسكندرية وأورشليم 

الكاثوليك. امللكيني  للروم 
وحضر رئيس اجملمع اإلجنيلي القس سليم صهيون، ورؤساء كنائس 
الكلدان واآلشوريني والالتني، والقائم بأعمال السفارة البابوية املونسنيور 

ايفان سانتوس.
كذل���ك حضر الق���داس ع���دد كب���ر م���ن املس���ئولني والرمسيني 

والش���خصيات العام���ة بلبن���ان.
ويف عظته أثناء القداس وّجه قداس���ة البطري���رك مار إغناطيوس 
أفرام الثاني الشكر للرئيس اللبناني ولآلباء البطاركة احلاضرين على هذه 

الكرمية. اللفتة 
وبعد القّداس اإلهلي، انتقل الرئيس عون والبطاركة وسائر احلضور 
إىل املبن���ى اجلديد للبطريركية، حي���ث أزاح فخامته وأصحاب القداس���ة 
بطاركة الكنائس األرثوذكسية الشرقية الستار عن لوحة االفتتاح، وكذلك 
عن النصب التذكاري جملازر اإلبادة السريانية »سيفو«، ثّم قطعوا الشريط 

وس���ط تصفيق احلضور، ودّونوا يف السجل الذهي كلمًة للمناسبة.
ث���ّم دخل اجلميع إىل صالون املقّر اجلديد حيث ألقى فخامة الرئيس 
كلمًة أبدى فيها سروره بأن يكون »حاضًرا افتتاح مقّر جديد لبطريركية 
أنطاكية وسائر املش���رق للكنيسة السريانية األرثوذكس���ية، ملا حيمل هذا 
احلدث من تش���ّبث باألرض واجلذور، وتثبيت للوجود واهلوية، ومن حيث 

هو رّد على كّل حماوالت تفريغ املش���رق من بعض مكوناته«.
بع���د ذل���ك، وّدع الرئيس عون أصح���اب القداس���ة والغبطة، وغادر 

ًعا مبثل ما ُاس���ُتقبل به من حف���اوة وتكريم. مودَّ

إىل تقديم استقالة بسبب تعيينه رئيًسا للجامعة األنطونية مما مينعه من 
إمتام خدمت���ه كأمني عام، وهذه املدة تنتهي يف أيلول/س���بتمرب 2020م. 
وبهذه املناس���بة، نصلي من أجل جناح الدكتورة بش���عالني، كما نؤكد على 
استعدادنا الكامل لتقديم كل من مساعدة ممكنة إلجناح مهمتها يف اجمللس. 

6- جملس الكنائس العاملي 
وصلن���ا خطاب م���ن األمني العام جملل���س الكنائس العامل���ي يعلن فيه 
االحتفال بالذكرى الس���بعني لتأس���يس اجمللس. وعقدت اللجنة التنفيذية 
واللجنة املركزية اجتماعاتهما يف جنيف 12-21 حزيران/يونيو 2018م.

ننتهزها فرصة لنهنئ أنفس���نا ومجيع الكنائس أعضاء اجمللس بهذه 
املناسبة، آملني أن يعترب اجمللس حقيقة عن مواقف الكنائس األعضاء، وأن 

يبقى مدافًعا عن قضايا السلم العاملي وحقوق اإلنسان.

 United Bible 7- االحت���اد العاملي جلمعي���ات الكتاب املق���دس
 Societies

ُأعِلمن���ا باالجتماع القادم ل���كل الكنائس األعض���اء يف جلنة التعاون 
بني الكنائس األرثوذكس���ية الشرقية والكنيس���ة األرثوذكسية من جانب، 
واالحتاد العاملي جلمعيات الكتاب املقدس من اجلانب اآلخر. وقد متت دعوة 
رؤساء الكنيسة األرثوذكس���ية والكنائس الشرقية لتعيني مندوب عن كل 
كنيسة. وس���وف ُيعَقد االجتماع يف إتشميادزين بأرمينيا يف أيلول/سبتمرب 
2018م حول »الوحي يف الكتاب املقدس«، علًما أن االجتماع الس���ابق ُعقد 
يف يرابرا جبزيرة كريت يف أيلول/س���بتمرب 2017م. كما ُأعِلمنا باملوافقة 
النهائية على نص »مذكرة التفاهم والتعاون بني الكنيس���ة األرثوذكس���ية 
والكنائس األرثوذكسية الشرقية من جانب، وبني االحتاد العاملي جلمعيات 
الكتاب املقدس من اجلانب األخر«. وبدورنا، نرى أهمية كبرة يف اس���تمرار 

وتعزيز هذا التعاون يف منطقتنا.

يف خت���ام اجتماعن���ا الثان���ي عش���ر أننا نش���جع اللج���ان الفرعية 
الجتماعنا )جلنة اإلكلركية والعلوم الالهوتية، وجلنة الطباعة والنش���ر، 
وجلنة الشباب(، أن جتّدد نشاطها، وذلك من أجل تعزيز العمل املشرك بني 
كنائسنا الشقيقة والذي نأمل أن ينعكس بإجيابية على حياة وشهادة أبناء 
الكنيس���ة. كما نود أن نعرب عن ش���كرنا احلاّر لصاحب القداسة البطريرك 

مار إغناطيوس أف���رام الثاني على كرم الضيافة.

ونهدي بركاتنا الرس���ولية ألبناء كنائسنا، ونصلي من أجل السالم يف 
الشرق األوسط وكل العامل.

»ونعمة ربنا يس���وع املس���يح، وحمبة اهلل، وش���ركة الروح القدس مع 
مجيعكم« )2ك���و13: 14(.

قداسة ابلابا يشارك يف تدشني كنيسة 
مار ساويرس باملقر ابلطريريك للكنيسة الرسيانية

ويف مس���اء يوم اخلميس ٢١ يوني���و ٢٠١٨م، باملقر البطريركي اجلديد 
للكنيس���ة الس���ريانية بالعطش���انة بلبنان، ُاقيمت صلوات تدشني كنيسة 
مار ساويرس مبشاركة رؤس���اء الكنائس األرثوذكس���ية الشرقية الثالثة، 
أصحاب القداس���ة: البابا تواضروس الثاني، ومار إغناطيوس أفرام الثاني، 
والكاثوليكوس آرام األول؛ كما شارك يف صلوات التدشني مطارنة وأساقفة 
من الكنائس الثالثة. وقد قدم قداسة البابا تواضروس الثاني هدية مثينة 
للكنيس���ة الس���ريانية الش���قيقة عبارة عن جزء رفات القديس ساويرس 

السريان«.  ب�«تاج  امللقب  األنطاكي 
وق���د دخل أصحاب القداس���ة يف موك���ٍب حربيٍّ مهيٍب إىل الكنيس���ة، 
يتقّدمهم أصحاب النيافة املطارنة والكهنة والرهبان والشمامس���ة، ومعهم 
ذخائر القّديس ساويرس اليت أحضرها قداسة البابا تواضروس من مصر 
خّصيًصا الستيداعها يف الكنيسة اجلديدة. وبعد رفع أصحاب القداسة سوّيًة 
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رؤساء الكنائس األرثوذكسية الرشقية 
يف زيارة إىل رئيس اجلمهورية اللبنانية 

يف مساء يوم اجلمعة 22 يونيو 2018م، زار أصحاب القداسة رؤساء 
الكنائس األرثوذكسية الشرقية بالشرق، رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد 
ميش���ال عون يف قصر بعبدا. ويف مستهل اللقاء، ش���كر قداسة البطريرك 
م���ار إغناطيوس أفرام الثان���ي فخامة الرئيس عون على االس���تقبال، ثم 
حتّدث قداسة البابا تواضروس الثاني، فأّكد على التقدير الذي يكّنه أبناء 
الطائفة القبطية للرئيس عون، مكّرًرا الشكر حلضور الرئيس عون افتتاح 
املقر البطريركي قبل الظهر، واس���تقباله الوفد بعده. وأعرب قداسته عن 
سعادة املسيحيني املشرقيني للرعاية اليت يقدمها الرئيس عون هلم، داعًيا 

الرب أن ميّده بالعافية والقّوة.

ا بالوفد، ومعرًبا عن س���عادته  م���ن جهته، رّد الرئيس ع���ون مرحبًّ
باملش���اركة يف احتفال افتت���اح املق���ّر البطريركي، متمّنًي���ا أن يكون هذا 

االفتت���اح مبثابة نقلة نوعي���ة وانطالقة روحية وإنس���انية متجددة.

قداسة ابلابا يف زيارة 
الاكثويلكوس آرام األول

بعد ذل���ك زار قداس���ة الباب���ا تواض���روس ومعه البطري���رك مار 
إغناطيوس أفرام الثاني، قداس���ة الكاثوليك���وس آرام األول لبيت كيليكيا 
الكبر، يف دير الس���يدة العذراء يف بكفيا. رفع أصحاب القداسة الصالة أمام 
أيقونة الس���يدة العذراء عند مدخل الدير، ثّم وضعوا الزهور عند النصب 
التذكاري لش���هداء اإلب���ادة األرمنية، قبل أن يدخلوا الدي���ر حيث تبادلوا 
. ويف نهاية اللقاء، تبادل أصحاب القداسة  أطراف احلديث يف لقاٍء أخويٍّ وّديٍّ
اهلدايا التذكارية تعبًرا عن حمّبتهم واحرامهم املتبادل لبعضهم البعض.

وغبطة ابلطريرك يوحنا العارش
وأيًض���ا زار قداس���ة البابا يف الي���وم ذاته، غبط���ة البطريرك يوحنا 
العاشر بطريرك أنطاكية للروم األرثوذكس مبقر البطريرك، بدير إلياس 
ش���ويا، بلبنان. ش���ارك يف الزيارة صاحبا القداس���ة مار إغناطيوس أفرام 
الثاني بطريرك أنطاكية والكاثوليكوس آرام األول بطريرك األرمن لبيت 
كيليكي���ا الكبر بلبنان، إىل جانب بعض من أعضاء الوفد املرافق لقداس���ة 

باملودة. لقاًء مملوًءا  وكان  البابا. 

ويزرو غبطة الاكردينال 
مار بشارة الرايع 

ثم توجه قداس���ته ومرافقوه، لزيارة غبطة البطريرك مار بش���ارة 
الراع���ي، بطريرك املوارن���ة بلبنان، مبق���ره بكركي، وقد تب���ادال اهلدايا 

التذكاري���ة والتقاط الصور.

ويزور دير مار يعقوب الرباديع
ويف صباح اليوم التالي الس���بت 23 يونيو 2018م، زار قداسة البابا 
تواضروس الثاني يف رفقة قداس���ة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك 
أنطاكية، دير مار يعقوب الربادعي للراهبات، بالعطشانة، حيث كان جممع 
راهبات الدير يف اس���تقبال قداسة البابا ومضيفه على باب الدير. وبعد أن 
صلى قداس���ة البابا صالة قصرة بالكنيس���ة تفقد الدير واستمع إىل شرح 

ملعامله وحمتوياته.

والسيد نبيه بّري رئيس جملس انلواب اللبناين
وقد استقبل رئيس جملس النواب اللبناني السيد نبيه بري، قداسة 
الباب���ا األنبا تواضروس الثاني والوفد املرافق له بعد ظهر يوم الس���بت ٢٣ 
يونيو ٢٠١٨م، يف عني التينة. وأشاد رئيس الربملان خالل اللقاء بدور كل من 
الدولة املصرية والكنيس���ة القبطية وبيت العائلة املصرية يف حفظ األمن 
واالستقرار. وشكر قداسة البابا الرئيس بري على حسن االستقبال، وقال 
إن لبنان بلد عزيز على مصر، وإن أمن لبنان من أمن مصر، وإن التعددية 
املوج���ودة يف لبن���ان هي مصدر غنى ل���ه، كما قال إن لبن���ان يذخر بالفن 
اجلميل. ويف نهاية اللقاء تبادل قداس���ة البابا مع الس���يد نبيه بري اهلدايا 
حيث قدم قداس���ته كتاب اليوبيل الذهي لتجلي السيدة العذراء بالزيتون 

هدية للسيد نبيه بري.

ف السيد سعد احلريري 
َّ
ورئيس الوزراء الُملك

ثم زار قداس���ته والوف���د املرافق له، رئيس ال���وزراء اللبناني املكلف 
س���عد احلريري ظهر اليوم ذاته، ببيت الوس���ط، وقد حضر املقابلة سفر 
مصر بلبن���ان نزيه النجاري. وقد دار احلوار بني قداس���ة البابا والس���يد 
سعد احلريري عن حماربة اإلرهاب يف مصر واإلصالح االقتصادي، كما دعا 
قداسته للحريري بالتوفيق يف تشكيل الوزارة اجلديدة. بينما أعرب السيد 
سعد احلريري عن سعادته بزيارة قداسة البابا حيث قال: »إنه لشرف كبر 
للبنان وجود قداس���تكم، والتنوع الذي أشدت قداستكم به هو فعاًل تنوع 

للبنيان«. ويف نهاية اللق���اء تبادل كليهما اهلدايا التذكارية.

قداسة ابلابا يزور السفري املرصي بلبنان
وقد اس���تقبل سفر مصر بلبنان، السيد نزيه النجاري، مبقر إقامته 
ببروت اليوم ذاته، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد املرافق له. وقد 
أعرب الس���فر عن سعادته الش���ديدة بهذه الزيارة، وأكد أن »أهمية الزيارة 
م���ن أهمية الضيف، وأيًضا من أهمية العالقة ب���ني البلدين، لبناء ضرورة 
التعايش والس���الم والتس���امح. وقداس���ة البابا من تبّنى ه���ذا الفكر، فكر 
التس���امح والس���الم«، وأضاف أن املواطنة هي الذي يدعم حقوق املواطن يف 
االستقرار. ومن جانبه أعرب قداسة البابا عن سعادته بهذه الزيارة، وشكر 
السيد السفر على كرم ضيافته. ثم قدم قداسته يقدم هديتني تذكاريتني 
للس���فر املصري ببروت نزيه النجاري وحرمه، وأيًضا قدم قداسته هدايا 

تذكارية لطاقم السفارة املصرية بلبنان.

قداسة ابلابا يعود ألرض الوطن
ويف مساء يوم السبت 23 يونيو 2018م، غادر قداسة البابا والوفد 
املرافق له لبنان، عائدين إىل أرض الوطن بعد زيارة استغرقت ٤ أيام. وكان 
يف وداع قداسة البابا باملطار سفرنا ببروت نزيه النجاري، وطاقم السفارة، 
ومن الكنيسة الس���ريانية صاحبا النيافة املطران جان قواق مطران شرق 
أمريكا، واملطران متى اخلوري النائب البطريركي بدمش���ق، ونيافة األنبا 
أنطونيوس مطران الكرسي األورش���ليمي والشرق األدنى، وكاهننا بلبنان 

الراهب القمص رويس األورشليمي.

ش���كر خاص للربان جوزيف بالي، سكرتر قداس���ة البطريرك مار 
إغناطيوس أفرام الثاني، وملوقع بطريركية السريان األرثوذكس، ولألستاذ 
جرجس صاحل األمني العام الفخري جمللس كنائس الش���رق األوس���ط؛ على 

إمدادنا بالصور واألخبار الالزمة الس���تكمال هذا التقرير.
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جملة الكرازة - 6 يوليو 2018

بـــال شـــك هـــذا اليـــوم، يـــوم عظيـــــــم فـــي التاريـــــــخ 
المســـيحي الذى يربط بين كنائســـنا، وبين المحبة الممتدة 

والمتواصلـــة بيـــن كنائســـنا المســـيحية فـــي هـــذا الشـــرق.
ل بأحرف من نور في تاريخ كنائسنا  هذا اليوم ُيسجَّ
الثـــاث. أنهـــا المـــرة األولـــى التـــي نمتلـــئ فرًحـــا بحضـــور 
هـــذا القديـــس الـــذى ربط بين مصر وبين أنطاكية، وأيًضا 
بيـــن اإلســـكندرية وبيـــن أنطاكية. نحن نذكـــر في صلواتنا 
في الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية القديس مار ســـاويرس 
األنطاكـــي، ونطلـــب منـــه الحـــل فـــي كل قداس. كمـــا أننا 
نصلـــى أيًضـــا ونطلـــب شـــفاعة القديـــس غريغوريـــوس األرمنـــي فـــي 
صلواتنـــا. هـــذا الربـــاط وهـــذه العاقـــة القويـــة التـــي تربطنـــا جميًعـــا في 

كنائسنا. كل 
فلنفـــرح يـــا إخوتـــي، وليفـــرح أصحاب القداســـة وأصحـــاب النيافة 
والســـيادة وكل الحضـــور الكريـــم بهـــذا اليوم المشـــهود. إنـــه يوم عظيم 
أن نأتـــي إلـــى هـــذه البـــاد المقدســـة وهـــذه الكنيســـة المقدســـة، وننقـــل 
جـــزًءا مـــن رفـــات هـــذا القديـــس العظيـــم، صاحـــب الجهـــاد وصاحـــب 

العطرة. الســـيرة 
ل فـــي كتابنـــا الكنســـي  بالحقيقـــة هـــذا يـــوم فـــرح  يجـــب أن ُيســـجَّ
)السنكســـار(، حيـــث أن نقـــل هـــذه الرفـــات من مصر إلـــى هنا بعد أن 
بقـــي فـــي مصر منذ حوالي ســـتة عشـــر قرًنا من الزمـــان، ثم يأتي هنا 
فـــي هـــذا اليـــوم المفـــرح. هـــو يصلـــي عّنا ويرفـــع الصاة ويتشـــفع من 

أجلنـــا جميًعـــا في مشـــرقنا العربي.
هذه الرفات كانت موجوده في المناطق األثرية في دير القديس 
مـــا رمينـــا العجائبـــي في صحراء مريوط غرب اإلســـكندرية، واهتم بها 
الديـــر وحفظهـــا برئاســـة رئيس الدير األنبـــا كيرلس آفا مينا وهو معنا، 
وهـــو أسقــــــــف ورئيــــــــس هـــذا 
الدير، وهو الديـــــــر الذي ُدِفن 
فيـــه البابـــا كيرلـــس الســـادس. 
وأيًضـــا بعنايــــــة أحد رهبـــــــــان 
هـــذا الديـــــــــر المبـــــــــارك أبونــــا 
القمـــص ســـاويرس آفـــا مينا.

وقـــد قدمنــــــــا مع هذه 
الرفــــــــات بعض الوثائــــــــــق 
لتكــــــــــون هــــــــذه العمليـــــــة 
قانونيــــــــــة، ويسرنـــــــــــي أن 
أقـــرأ الصفحـــة األولـــى مـــن 
الوثائـــق التـــي ُوقِّعـــت مّنا، 
ومـــن رئيـــس الديـــر، ومـــن 
تلميـــذ البابـــا كيرلس الراهب 
القمـــص رافائيـــــــل آفا مينا، 
وأيًضا من الراهــــــب القمص 
ســـاويرس آفـــا مينـــا وكيـــل 
الدير والمســـئول عن جســـد 
القديـــس فـــي ديـــر مارمينا.

فـــي كل مـــرة نتقابـــل فيهـــا، يأتـــي إلى ذهنـــي أهمية 
فـــي  األرثوذكســـي  الصـــوت  وأهميـــة  المســـيحي،  الكيـــان 

الوجـــود المســـيحي.
الصـــورة  يمثـــل  العالـــم  فـــي  األرثوذكســـي  الصـــوت 
القوية في الحفاظ على المبادئ اإلنجيلية، وعلى الســـام 
المســـيح.  لســـم  العاملـــة  الشـــهادة  وعلـــى  الجتماعـــي، 
صحيـــح أن كنائســـنا فـــي مناطق الشـــرق األوســـط نشـــأت 
وبدأت مع المســـيحية، ولها التاريخ القديم والعتيق، ولكن 

ننتشـــر أيًضـــا فـــي العالـــم، ونواجـــه تحديـــات كثيـــرة جًدا.
ونحـــن أوًل نشـــكر هللا أن األحـــوال المســـيحية بصفه 

عامـــة فـــي مناطـــق الشـــرق األوســـط نجدهـــا تميل إلـــى الهـــدوء وتميل 
إلـــى الســـام، وهـــذه نعمـــة مـــن عنـــد هللا. ونشـــكر هللا على مـــا يتم في 
ســـوريا، وعلـــى الهـــدوء الذى بـــدأ، وأيًضا في العـــراق وفي مصر وفي 
لبنـــان. ونشـــعر أن لنـــا دوًرا كبيـــًرا جـــًدا مـــن خـــال هـــذه اللقـــاءات. 

ونرجـــو أن تســـتمر وترتفـــع أكثـــر وأكثر.
الصوت األرثوذكسي في العالم يجب أن يكون واضًحا، ويجب 
أن يكـــون مســـموًعا، ويجـــب أن يصـــل إلى كل المناطق األرثوذكســـية 

العالم. في 
ونواجـــه تحديـــات كثيـــرة جـــًدا، ول أقصـــد التحديـــات فقـــط علـــى 
األرض، وهـــو اإلرهـــاب الـــذي يضـــرب في بعض األماكـــن في العالم 
والصراعـــات الموجـــودة، ولكنـــي أشـــعر أن األرثوذكســـية هـــي ضميـــر 
المســـيحية في العالم، وهذا الضمير يجب أن يكون مســـموًعا وواصًا 

لـــكل أحد.
اجتماعنا هذا هو الثاني عشر لرؤساء الكنائـــــــس الشرقية، وهو 
خطوة من خطوات الوصول المســـيحي لكل العالم، ونرجو أن نســـعى 

جميًعا لحل كل مشـــكاتنا بروح المحبة األخوية.
أيهـــا اآلبـــاء األحبـــــــاء جميًعـــا، نحـــن نجتمـــــــــع 
وتظّللنـــا المحبة األخوية العميقة التي تمّثل كنائســـنا 

المشـــتركة فـــي هـــذا التـــراث اإليمانـــي العظيم. 
ونرجـــو أن يكــــــون مـــا نتكلـــم فيـــه وما نتناقـــــــش 
فيـــه يأخـــذ الصورة العمليـــة، فا يكون مجرد اجتماع 
نتناقـــش فيـــه أمامنـــا، ولكـــن يجـــب أن نبـــذل أقصـــى 
مـــا يمكـــن مـــن جهـــد فـــي أن تكـــون كنائســـنا شـــاهدة 

بالحقيقة باســـم المســـيح.
أنـــا سعيـــــــد جـــًدا إن أكــــــون موجـــــــوًدا فـــي هـــذا 
المـــكان الجديـــد، ونهّنـــئ صاحب القداســـة على هذا 
المـــكان الرائـــع والجميـــل فـــي التصميـــم، ونفـــرح أن 
نشـــترك مـــع قداســـته فـــي هـــذا المبنى المقـــر الجديد، 
ونشـــعر أن هذه البداية القوية تفرحنا جميًعا، وتفرح 

كنائســـنا وتفـــرح قلوبنا.
نرحـــب بكـــم جميًعـــا، ونشـــكركم على حســـن 
الضيافـــة وعلـــى هذا المـــكان الرائع. ليبـــارك الرب 
عملنـــا ومناقشـــاتنا مـــن أجل مجد اســـمه القدوس 
فـــي كنيســـته المقدســـة. إللهنـــا كل مجـــد وكرامة 

مـــن اآلن وإلـــى األبـــد أمين.
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رحـــل عـــن عالمنـــا الفانـــي اللـــواء 
باقي زكي يوســـف )23 يوليو 1931-

فكـــرة  صاحـــب   ،)2018 يونيـــو   23
اســـتخدام ضغـــط الميـــاه إلحـــداث ثغـــرات 
بخـــط  المعـــروف  الترابـــي  الســـاتر  فـــي 
 ،1969 عـــام  ســـبتمبر  فـــي  بارليـــف 
والتـــي تـــم تنفيذها في حـــرب أكتوبر عام 
1973، وهـــي الفكـــرة التـــي تـــم تســـجيلها 

باســـمه لحفـــظ حقوقـــه. 
تخـــرج مـــن كليـــة الهندســـة - قســـم 
شـــمس،  عيـــن  جامعـــة  مـــن  ميكانيـــكا 
بالقـــوات  مهنـــدس  كضابـــط  والتحـــق 
المســـلحة فـــي ديســـمبر 1954، وقد ُعيِّن 
رئيًســـا لفـــرع المركبـــات برتبـــة مقـــدم في 
بالجيـــش  الميكانيكيـــة  مشـــاة  الفرقـــة 19 
الثالـــث الميدانـــي غـــرب القنـــاة فـــي مايـــو 
1969، وحتـــى حـــرب أكتوبـــر. ُانتُـــِدب 
فـــي مشـــروع  الفتـــرة للعمـــل  أثنـــاء هـــذه 
الســـد العالي في شـــهر مايو عام 1964، 
وفـــي فتـــرة عمله شـــاهد عن قـــرب عملية 
تجريـــف عدة جبال مـــن األتربة والرمال 

فـــي داخـــل المشـــروع بمحافظة أســـوان، وكان ذلك هو بـــذرة فكرة إحداث ثغرات 
فـــي الســـاتر الترابـــي المواجـــه لخـــط برليف، واســـتمر عملـــه في القوات المســـلحة 

حتـــى 1 يوليـــو 1984، حيـــث تـــدّرج حتـــى رتبـــة لـــواء.
ورغم صغر سنه حينها وحضوره وسط قادة كبار، فإنه أطلق الفكرة التي 
ســـاهمت فـــي رّد أرضنـــا وكرامتنـــا، وكانـــت عبقريـــة الفكـــرة تكمن في بســـاطتها، 
س في الكليات والمعاهد العســـكرية  لت كبراءة اختـــراع، وأصبحت ُتدرَّ بـــل وُســـجِّ
علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــي فكرة اســـتخدام مضخات المياه لفتـــح ثغرات في خط 
بارليـــف. وكان إحـــدى المعضـــات الكبـــرى فـــي عملية اقتحام خـــط بارليف كيفية 
فتـــح ثغـــرات فـــي الرمـــال واألتربـــة التـــي ل تؤثر فيهـــا الصواريخ لعبـــور ناقات 

الجنـــود والمدرعات والدبابات إلى ســـيناء.

خط باريلف

بعـــد حـــرب 1967 قـــام اإلســـرائيليون ببنـــاء خـــط دفـــاع مكـــّون مـــن مخابئ 
خرســـانية ســـميكة، بهـــدف تحصيـــن نقـــاط العبـــور المحتملـــة علـــى طـــول الجانـــب 
الشـــرقّي لقنـــاة الســـويس، بحيـــث يكون قادًرا على تحّمل إطـــاق النار الكثيف من 
الجانب المصرّي، وقد تمت إقامته خال حرب الستنزاف من 1970-1967. 
تميـــز خـــط بارليـــف بســـاتر ترابـــي ذي ارتفـــاع كبيـــر - مـــن 20 إلـــى 22 متًرا - 
وانحـــدار بزاويـــة 45 درجـــة علـــى الجانـــب المواجه للقناة، وقـــد ضم خط بارليف 
22 موقًعـــا دفاعًيـــا، و26 نقطـــة حصينة، وتم تحصين مبانيها باألســـمنت المســـلح 
والكتـــل الخرســـانية وقضبـــان الســـكك الحديديـــة للوقايـــة ضد كل أعمـــال القصف، 
كمـــا كانـــت كل نقطـــة تضم 26 دشـــمة للرشاشـــات، و24 ملجأ لألفـــراد باإلضافة 
إلى مجموعة من الدشـــم الخاصة باألســـلحة المضادة للدبابات ومرابض للدبابات 
والهاونـــات، و15 نطاًقـــا مـــن األســـاك الشـــائكة ومناطـــق األلغـــام، وكل نقطـــة 
حصينـــة عبـــارة عن منشـــأة هندســـية معقـــدة تتكون من عدة طوابـــق، وتغوص في 

باطـــن األرض، ومســـاحتها تبلـــغ 4000 
دت كل نقطة بعدد من  متـــًرا مربًعا. وُزوِّ
الماجـــئ والدشـــم التـــي تتحمـــل القصـــف 
الجـــوي وضـــرب المدفعيـــة الثقيلـــة، وكل 
دشـــمة لها عـــدة فتحات ألســـلحة المدفعية 
ببعضهـــا  الدشـــم  وتتصـــل  والدبابـــات. 
البعـــض عن طريق خنـــادق عميقة. وكل 
نقطـــة مجهـــزة بمـــا يمكنهـــا مـــن تحقيـــق 
الدفاع الدائري إذا ما ســـقط أي جزء من 
األجـــزاء المجـــاورة. ويتصـــل كل موقـــع 
بالمواقـــع األخـــرى ســـلكًيا ولســـلكًيا. كما 
كان فـــي قاعدتـــه أنابيـــب تصـــب فـــي قناة 
الســـويس إلشـــعال ســـطح القنـــاة بالنابالـــم 
المصريـــة  القـــوات  محاولـــة  حالـــة  فـــي 
العبـــور، والتـــي قامـــت القـــوات المصرية 
الخاصة بســـدها تمهيًدا للعبور في واحدة 

مـــن أعظـــم العمليات. 
حاييـــم  اســـم  علـــى  الخـــط  وُســـّمي 
بارليـــف، رئيـــس أركان جيـــش الحتـــال 
اإلســـرائيلي فـــي ذلـــك الوقـــت، والذي قاد 
اإلســـرائيليين اثناء حرب الســـتنزاف في 
الفتـــرة مـــن 1968 إلـــى 1970. وكان هدفـــه مـــن هـــذا الخـــط فصـــل ســـيناء عـــن 

مصـــر بشـــكل نهائي.
رّوجت إســـرائيل طويًا لهذا الخط على أنه مســـتحيل العبور وأنه يســـتطيع 
إبـــادة الجيـــش المصـــري إذا مـــا حـــاول عبور قناة الســـويس، كما اّدعـــت أنه أقوى 
مـــن خـــط ماجينـــو الـــذي بناه الفرنســـيون بعد الحـــرب العالمية األولـــى. كما درس 
خبراء العســـكرية الســـوفيتية خط بارليف بشـــكل دقيق، وأكدوا أن الســـاتر الترابي 

ل يمكـــن تحطيمـــه إل بقنبلة نووية!

الفكرة العبقرية

وكان أحـــد المعضـــات الكبـــرى فـــي عمليـــة اقتحـــام خط بارليـــف كيفية فتح 
ثغـــرات فـــي الرمـــال واألتربـــة التـــي ل تؤثـــر فيهـــا الصواريـــخ، لعبـــور ناقـــات 

الجنـــود والمدرعـــات والدبابـــات إلـــى ســـيناء. 
طـــرح الضابـــط باقـــي زكي فكرته على قائد الفرقة اللواء ســـعد زغلول عبد 
الكريـــم، والـــذي تحـــدث مـــع نائـــب رئيـــس العمليـــات اللـــواء أركان حـــرب محمود 
جـــاد التهامـــي، وأخبـــره أن ضابـــط برتبة مقدم في فرقتـــه لديه فكرة يريد عرضها 
عليـــه، فســـأله عـــن اســـمه ولمـــا علـــم طلـــب اســـتدعاءه علـــى الفـــور قائـــًا: أعرفـــه 

جيـــًدا، إنه شـــخص ل يعـــرف المزاح.
وتـــم فتـــح بـــاب النقـــاش بيـــن قادة كل األســـلحة، كل في تخصصـــه، ولم يكن 
هنـــاك مشـــكلة مبدئيـــة بالنســـبة للفكـــرة، ولكن كان األهم أن تكـــون مضخات المياه 
صغيـــرة، يمكـــن تركيبهـــا علـــى القـــوارب المطاطية، ويمكـــن المناورة بهـــا لتأمين 
ســـامتها وســـامة الجنـــود المســـئولين عـــن تشـــغيلها. وخـــال 12 ســـاعة، ما بين 
منتصـــف الليـــل وحتـــى الســـاعة 12 ظهر اليـــوم التالي، وصلت الفكـــرة إلى أعلى 
مســـتوى فـــي القـــوات المســـلحة، وخـــال أقـــل مـــن أســـبوع وصلت للرئيـــس جمال 
عبدالناصـــر، القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة. وبـــذل ســـاح المهندســـين مجهوًدا 

كبيـــًرا لتحســـين الفكـــرة في ســـرية تامة.



ومـــع بدايـــة الحـــرب تمكـــن الجيـــش المصـــري مـــن عبـــور قنـــاة الســـويس 
واجتيـــاح خـــط بارليـــف، وأفقـــد العـــدو توازنـــه فـــي أقل من ســـت ســـاعات، وتمكن 
من اختراق الســـاتر الترابي في 81 موقًعا مختلًفا، وإزالة 3 مايين متر مكعب 
من التراب عن طريق اســـتخدام مضخات المياه. لقد نجحت قواتنا المســـلحة في 
عبـــور القنـــاة خـــال 4 ســـاعات بـــدًل مـــن 12 ســـاعة، وكانـــت قواتنـــا تتدفـــق على 
الضفـــة الغربيـــة، وفـــي الســـاعة 10 مســـاء كان هنـــاك 80 ألـــف جنـــدي مصـــري 

علـــى الجانـــب اآلخر مـــن الضفة. 
هـــذه الفكـــرة )إزالـــة الســـاتر الترابي( رغم بســـاطتها، أنقذت 20 ألف جندي 
مصـــري علـــى األقـــل مـــن المـــوت المحقـــق، وفقـــد العـــدو توازنه بفضـــل وعبقرية 
وإخـــاص قواتنـــا المســـلحة، لدرجـــة أن القـــادة اإلســـرائيليين عندمـــا بلغهـــم خبـــر 
بدايـــة عمليـــة العبـــور وحـــدوث الثغـــرات ســـألوا: كيـــف ينجح المصريـــون في فتح 

هـــذه الثغرات؟
حصـــل علـــى نـــوط الجمهوريـــة العســـكري مـــن الدرجة األولى مـــن الرئيس 
الراحـــل محمـــد أنـــور الســـادات في فبرايـــر عام 1974 عن أعمال قتال اســـتثنائية 
تـــدل علـــى التضحيـــة والشـــجاعة الفائقـــة، فـــي مواجهـــة العـــدو بميـــدان القتـــال فـــي 
حـــرب أكتوبـــر 1973، كما حصل على وســـام الجمهوريـــة من الطبقة الثانية من 
الرئيـــس األســـبق محمـــد حســـني مبـــارك عـــام 1984 بمناســـبة إحالته إلـــى التقاعد 

من القوات المســـلحة.

انتقاهل من هذا العالم

تنيـــح اللـــواء باقـــي زكي يوســـف فـــي 23 يونيـــو 2018، عن عمـــر يناهز 
ـــد أصـــدر المقـــر البابـــوي بياًنـــا ينعـــي في الفقيد هـــذا نّصه:  87 عاًمـــا. وق

الكنيسة القبطية تنعي اللواء المهندس باقي زكي
تنعـــي الكنيســـة القبطيـــة المصريـــة األرثوذكســـية، وعلـــى رأســـها قداســـة 
البابـــا أنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بطـــًا مـــن أبطال مصـــر الشـــجعان، هـــو اللواء 
مهنـــدس باقـــي زكي يوســـف، صاحب فكرة اســـتخدام قوة دفـــع المياه في حرب 6 
أكتوبـــر 1973م، لهـــدم الســـاتر الترابـــي لـ»خـــط بارليـــف«، الـــذي كان – وقتها - 
رمـــًزا لتفـــوق العـــدو وســـيطرته التامة على الضفة الشـــرقية لقناة الســـويس، ليفتح 

الطريـــق أمـــام قـــوات مصر الباســـلة للعبور.
وسيذكر التاريخ والوطن حفيد مهندسي مصر العظام بناة األهرام وصانعي 
الحضـــارة واإلرث اإلبداعـــي الكبيـــر، عالميـــن وواثقيـــن أن ألمانـــة اللـــواء مهنـــدس 

باقـــي زكـــي يوســـف فـــي عمله مكافأة ومجـــازاة لدى هللا في ملكوت الســـماوات.
يـــوم األربعـــاء 27  فـــي اجتماعـــه األســـبوعي  البابـــا  نعـــاه قداســـة  وقـــد 
يونيـــو 2018م، بكنيســـة التجلـــي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي، وقـــال قداســـته: 
»أود أن أذكـــر بالخيـــر ونتعـــزى فـــي رحيـــل اللـــواء باقـــى زكـــي يوســـف، البطل 
الذكـــي المبـــدع فـــي حـــرب أكتوبـــر عام 1973م، وكيف أنه ســـاهم فـــي منظومة 
النتصـــار، وهـــذا البطـــل المبـــدع الـــذي أوجـــد فكـــرة بســـيطة للغايـــة لهـــدم خـــط 
بارليـــف، والفكـــرة التـــي لـــم تخطـــر على بال أحد، وحتـــى أن الفكرة من غرابتها 
ـــذ وُتســـتخَدم فـــي الحـــرب، وتكـــون هـــي  جرّبوهـــا حوالـــي 300 مـــرة قبـــل مـــا ُتنفَّ
مفتـــاح النتصـــار. نعـــّزي أســـرته، ونعـــزي القـــوات المســـلحة التي ينتمـــي إليها، 
ونعـــزي مصـــر كلهـــا فـــي رحيـــل بطـــل من أبطالهـــا، عنـــوان للفكر المبـــدع الذى 

يمكـــن أن يســـاهم فـــي تقـــدم بلدنـــا«.
وقـــد ُأقيمـــت الصـــاة علـــى روحـــه الطاهرة ظهـــر األحـــد 24 يونيو 2018 
بكنيســـة الشـــهيد مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبا 
موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، األنبـــا إرميا األســـقف العام مندوًبا عن قداســـة 

البابـــا )والـــذي كان فـــي ذلـــك الوقـــت في لبنـــان(، واألنبـــا مينا أســـقف ورئيس 
ديـــر مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، األنبـــا اكليمنضس األســـقف العـــام لكنائس عزبة 
الهجانـــة وزهـــراء مدينـــة نصـــر، إلـــى جانـــب عـــدد من اآلبـــاء الكهنـــة. كما حضر 
مندوبيـــن عـــن الســـيد الرئيـــس والقـــوات المســـلحة، وعدد مـــن المســـئولين الحاليين 

والســـابقين، وجمـــع كبيـــر من الشـــعب.
ونعـــى مجلـــس النـــواب برئاســـة الدكتـــور علي عبـــد العال، اللـــواء مهندس 
باقـــي زكـــي يوســـف، أحـــد أبطـــال حـــرب أكتوبـــر المجيـــدة، وأحـــد رجـــال قواتنـــا 
المســـلحة الباســـلة، وصاحـــب فكـــرة تدميـــر خـــط بارليـــف الحصين لعبـــور القوات 
فـــي حـــرب أكتوبـــر المجيـــدة. ووقـــف مجلـــس النواب، خال جلســـته العامـــة اليوم 
األحـــد، دقيقـــة حـــداًدا علـــى روح اللـــواء باقي زكي يوســـف، وأخـــرى على أرواح 
كل شـــهداء الجيـــش والشـــرطة، وقـــال الدكتـــور علـــي عبـــد العـــال، رئيـــس مجلـــس 
النـــواب: »لعـــل الجميـــع يتذكـــر نصـــر أكتوبـــر العظيـــم، حيـــث عبـــرت القـــوات 
المســـلحة المصريـــة خـــط بارليـــف الحصيـــن، وتدميـــر هـــذا الخـــط أصبـــح أحـــد 
س فـــي كل  الـــدروس المســـتفادة مـــن حـــرب 1973، وأصبـــح اســـتراتيجية تُـــدرَّ
الكليات العســـكرية.. تحية للواء أركان حرب باقي زكي يوســـف قائد تدمير خط 
بارليـــف فـــي حـــرب 1973، وأدعوكم جميًعـــا للوقوف دقيقة حداًدا على روحه«.

وقـــّدم نيافـــة األنبـــا إرميـــا التعزيـــة باســـم قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس 
الثانـــي، وقـــال نيافتـــه: »نـــودع اليـــوم رجـــًا مـــن رجالت مصـــر األوفيـــاء، الذين 
أحبوهـــا وبذلـــوا مـــن أجلهـــا كل حياتهـــم... لقد ابتكر اللـــواء الراحل فكرة هدم خط 
بارليف المنيع، حيث اســـتطاع بحنكته وبقوة ماحظته أن يهدم تلك األســـطورة، 
اســـتطاع أن يطبـــق مـــا تعلمـــه فـــي هندســـة الســـد العالـــي لهدم هـــذا الخـــط المنيع«، 
مضيًفـــا: »باســـم البابـــا تواضـــروس الثاني نقدم التعازي لمصـــر في هذا الرجل«.
وقـــال األنبـــا موســـى في كلمتـــه أثناء الجنـــازة: »إنه اللواء القائد العســـكري 
العاِلـــم، والمفكـــر الـــذي أســـهم بعمله وذكائه في بناء الســـد العالي، وخّطط لتحطيم 
خـــط برليـــف. اســـتطاع جيشـــنا الباســـل بفكـــر باقـــي أن يدمر خط إســـرائيل المنيع. 
ومـــع ذلـــك كان متواضًعا وبســـيًطا، وكان ينســـب اإلنجاز لـــكل الجيش المصري، 

ولـــم يفتخر بإنجازه الشـــخصي.
ورثـــى اللـــواء ســـمير فرج، مديـــر إدارة الشـــئون المعنوية األســـبق، المتنيح 
قائـــًا: »قـــام بتصميـــم مدفـــع مائـــي فائـــق القـــوة لقذف الميـــاه، في إمكانـــه أن يحطم 
ويزيـــل أي عائـــق أمامـــه أو أي ســـاتر رملـــي أو ترابـــي فـــي زمـــن قياســـي قصيـــر 
وبأقـــل تكلفـــة ممكنـــة، مـــع ندرة الخســـائر البشـــرية«. وكشـــف اللواء ســـمير فرج، 
أن هـــذه المدافـــع المائيـــة ُصِنعـــت لمصر بواســـطة شـــركة ألمانية بعـــد إقناعها بأن 
ًحـــا أن إدارة  هـــذه المنتجـــات ســـوف ُتســـتخَدم فـــي مجـــال إطفـــاء الحرائـــق، موضِّ
المهندســـين قامـــت بالعديـــد مـــن التجـــارب العمليـــة والميدانيـــة للفكـــرة زادت علـــى 
300 تجربـــة اعتبـــاًرا مـــن ســـبتمبر عام 1969 حتى عـــام 1972 بجزيرة الباح 
باإلســـماعيلية، حيـــث تـــم فتـــح ثغـــرة فـــي ســـاتر ترابـــي ُأقيـــم ليماثل الموجـــود على 
الضفـــة الشـــرقية للقنـــاة. وأوضـــح أنـــه تـــم علـــى ضـــوء النتائـــج المرصـــودة إقـــرار 
اســـتخدام فكرة تجريف الرمال بالمياه المضغوطة كأســـلوب عملي لفتح الثغرات 
فـــي الســـاتر الترابـــي شـــرقي القناة فـــي عمليات العبور المنتظـــرة، وتم نجاح فكرة 
اللـــواء الراحـــل، وعبـــر المصريـــون للضفـــة األخـــرى. »ولـــول جهـــد وفكـــر هـــذا 

البطـــل العظيـــم لمـــا قامـــت حـــرب أكتوبر 73«.
وقـــال الفريـــق ضاحـــي خلفان: »لو لـــم يجعـــل المصريون في ســـتة أكتوبر 
خط بارليف في خبر كان، لما انســـحبت إســـرائيل كراهية من ســـيناء«. وأضاف: 
»رحـــل باألمـــس اللـــواء باقـــي، ليظـــل باقًيـــا فـــي ســـجل التاريـــخ العســـكري كأحـــد 

أبطـــال مصر«.
وقـــال الفنـــان نبيـــل الحلفاوي إن اللواء باقـــي رمز إلنجاز العبـــور العظيم، 
وأضاف: »كان الســـاتر الترابي يشـــكل أحد عوائق خط بارليف لســـتحالة تســـلق 
الجنـــود لـــه بمعداتهـــم.. ومـــن خـــال فكـــرة بســـيطة عبقريـــة تمـــت معالجتـــه وذلـــك 
بإغراقـــه بمدافـــع الميـــاه فتـــم ضغـــط ارتفاعـــه وتماســـك قوامـــه )ســـبق اســـتخدامها 
أثنـــاء بنـــاء الســـد العالـــي(«. وتابـــع الحلفـــاوي: »ثـــار جـــدل فيمـــا بعـــد عـــن حقيقـــة 
أصحـــاب الفكـــرة، لكـــن ظـــل اللـــواء باقي زكي هـــو رمز هذا اإلنجاز الذي ســـاهم 
فـــي العبـــور العظيـــم.. رحمه هللا وخالص عزائنا ألســـرته وأحبائه، وأثرى مصر 

دومـــا بأبنائهـــا المخلصين«.

نياًحا لروحــــــــه الطاهـــــــــرة في فـــــــردوس النعيــــــــم، وعـــــزاًء 
أسرته ومحبيه... لكـــــــل 
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مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر 
البابــــــــــوي بالكاتدرائيــــــــــــة المرقسيــــــــــــة بالعباسيـــــــــــة، عــــــــــدًدا مـــن 

وكاآلتـــي: المســـئولين، 
+ يـــوم الثنيـــن 25 يونيـــو 2018م، الدكتـــورة هالـــة زايـــد 
وزيـــرة الصحـــة الجديـــدة، حيث هنأها قداســـته بالمنصـــب الجديد.
+ يـــوم الثاثـــاء 26 يونيـــو 2018م، وفًدا من دولة المجر، 

كان ذلـــك الوفـــد في زيـــارة لمصر في ذلك الوقت.
+ يـــوم الثنيـــن 2 يوليـــو 2018م، المستشـــار أحمـــد عبـــد 
العزيـــز أبـــو العزم رئيس مجلـــس الدولة، يرافقه المستشـــار فؤاد 
عبـــد الفتـــاح نائـــب رئيـــس المجلـــس واألمين العـــام، والمستشـــار 
عمـــرو فـــوزى عضـــو المكتـــب الفنـــي لرئيـــس المجلـــس. حضـــر 

اللقـــاء المستشـــار منصـــف ســـليمان والمستشـــار كمال شـــوقي.
+ يوم الثاثاء 3 يوليو 2018م، الســـيد أســـامة نقلي، سفير 

المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

عظة األربعاء بدير األنبا بيشوي 
بوادي انلطرون

عقـــد قداســـة البابـــا تواضروس الثاني مســـاء يـــوم األربعاء 
لوجـــوس  بمركـــز  األســـبوعي  الجتمـــاع  2018م،  يونيـــو   27
البابـــوي بـــوادي النطـــرون. حملـــت العظـــة عنـــوان »الصالة قوة 
الكنيســـة«. وفـــي مســـتهل العظة ذكر قداســـته وفـــاة اللواء البطل 
باقـــي زكي يوســـف صاحـــب فكرة تدمير خـــط بارليف في حرب 
أكتوبـــر 1973م، وأيًضـــا تكلـــم عـــن الذكرى الخامســـة لثورة 30 
يونيـــو المجيـــدة، وعيـــد القديـــس األنبـــا موســـى األســـود الموافـــق 

األول مـــن يوليـــو، ثـــم تكلـــم عـــن زيارتـــه األخيـــر للبنان.

قداسة ابلابا يعزي شيخ األزهر
أجرى قداســـة البابا تواضروس الثاني، اتصاًل هاتفًيا يوم 
األربعـــاء 27 يونيـــو 2018م، بفضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور 
أحمـــد الطيب شـــيخ األزهر، قدم خالـــه التعزية لفضيلته في وفاة 

شـــقيقته التـــي رحلت عـــن عالمنا في ذلـــك اليوم.

سيامة 17 اكهًنا جديًدا للقاهرة واملهجر
قـــام قداســـة البابـــا يـــوم الخميـــس 28 يونيـــو 2018م، بدير 
القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، بســـيامة 17 كاهًنا جديًدا 
للخدمـــة بكنائـــس القاهـــرة وإحـــدى كنائســـنا بأمريـــكا. شـــارك فـــي 
القـــداس لفيـــف مـــن اآلبـــاء األســـاقفة والكهنة وســـط حضور كثيف 
مـــن الشـــعب. واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد هم: )1( القـــس أنطونيوس 
بطرس و)2( القس شـــنوده ذكي كاهنين لكنيســـة السيدة العذراء 
بالزيتـــون، )3( القـــس أثناســـيوس عوض كاهًنا لكنيســـة الســـيدة 
العذراء والماك ميخائيل بالمليحة، )4( القس مويســـيس أيوب 
و)5( القس كيرلس ســـامي كاهنين لكنيســـة الشـــهيد مار جرجس 
بحمامـــات القبـــة، )6( القـــس إرميـــا ســـعيد، و)7( القـــس يوحنا 

القمص رويس مرقس
اســـتقبل قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، مساء األحد 
2018/6/30، القمـــص رويـــس مرقس وكيل عـــام البطريركية 
باإلســـكندرية، حيث طلب إعفاءه بعد تســـع ســـنوات قضاها بأمانة 
فـــي عملـــه كوكيل باإلســـكندرية. وقد قبل قداســـته الطلب وشـــكره 
علـــى تعبـــه ومجهـــوده راجًيـــا لـــه كل التوفيـــق فـــي خدمة الكنيســـة 

التـــي يخدم بها في اإلســـكندرية.

قرار بابوي رقم 16 لسنة 2018
خبصوص تعيني الوكيل العام اجلديد 

باملقر ابلابوي باإلسكندرية
بالكنيســـة المرقســـية  الكاهـــن  ابـــرآم أميـــل،  تعييـــن القـــس 
البابـــوي  بالمقـــر  عّنـــا  عاًمـــا  وكيـــًا  ليكـــون  باإلســـكندرية، 
باإلســـكندرية، ويكـــون لـــه اإلشـــراف الروحـــي واإلداري والمالي 
علـــى الكنائـــس غيـــر الخاضعـــة للرعايـــة الروحية مـــن قبل اآلباء 

باإلســـكندرية. العمـــوم  األســـاقفة 

وعلى ابن الطاعة تحل البركة

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

جاء بالعددين 41، 42 يف 2016/10/28 من جملة الكرازة
القرار ابلابوي رقم 15 لسنة 2016

خبصوص دير القديس األنبا متاؤس الفاخوري بإسنا
يتـــم تعييـــن نيافـــة األنبـــا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العذراء مريم واألنبا يحنس كاما )الســـريان( ليكون مشـــرًفا على 

ديـــر القديـــس األنبا متاؤس الفاخوري بإســـنا.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة
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فرج، و)8( القس يوســـف بشـــرى كهنة لكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديس األنبا بيشـــوي بالتجمع الخامس، )9( القس يوحنا ولي 
حنيـــن كاهًنا لكنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا تـــكا بالعبور، )10( 
القـــس أنطونيـــوس القس مينا نمـــر كاهًنا لكنيســـة الســـيدة مريم 
العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجس بالشـــروق، )11( القس يوســـف 
مجـــدي  كاهًنا لكنيســـة الســـيدة العذراء واألنبـــا أنطونيوس بمدينة 
بدر، )12( القس يوســـف شـــكري، و)13( القس توماس ناجي 
كاهنيـــن لكنيســـة مـــار جرجـــس بالزاويـــة الحمـــراء، )14( القـــس 
يوســـف نجيـــب كاهًنا لكنيســـة الشـــهيدة بربـــارة بالشـــرابية، )15( 
القـــس أبـــرآم ســـمير كاهًنـــا لكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والمـــاك 
رافائيـــل باأللـــف مســـكن بعيـــن شـــمس، )16( القـــس جورجيوس 
بطـــرس لكنيســـة المـــاك ميخائيـــل واألنبـــا موســـى األســـود بعزبة 
الهجانة، )17(  القس اســـطفانوس أنســـي كاهًنا لكنيسة العذراء 

الملكـــة واألميـــر تادرس بنيوجرســـي أمريكا.
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس بعنـــوان »المبـــادئ 
الخمســـة للكاهن الجديد«. وشـــارك في الصاة أصحـــاب النيافة 
األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، واألنبـــا 
متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان، واألنبـــا مارتيـــروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبـــا اســـحق 
األســـقف العـــام بالفيـــوم، واألنبا ماركوس األســـقف العـــام لكنائس 
حدائـــق القبـــة، واألنبا كليمنضدس األســـقف العـــام لكنائس ألماظة 
وعزبمـــة الهجانـــة، واألنبـــا هيرمينا األســـقف العـــام لكنائس عين 
وكيـــل  ســـرجيوس  ســـرجيوس  والقمـــص  والمطريـــة،  شـــمس 
عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة والقـــس أنجيلـــوس اســـحق والقـــس 
أمونيوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا، خالص تهانينا لقداسته، 

ولآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمع كهنـــة القاهرة.

تطييب جسد األنبا موىس األسود 
واألنبا إيسيذوروس بدير الربموس

فـــي مســـاء يـــوم الخميـــس 28 يونيـــو 2018م، جـــاء إلى دير 
البرمـــوس العامـــر قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي في 
الســـاعة الثالثـــة ظهـــًرا، وكان فـــي انتظـــار قداســـته نيافـــة األنبـــا 
إيســـوذورس أســـقف ورئيـــس الديـــر، ومعـــه األحبـــار األجـــاء: 
األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، األنبـــا 
متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان، األنبا رافائيل األســـقف 
العام لكنائس وســـط القاهرة، األنبا ســـارافيم أســـقف اإلسماعيلية، 
األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، األنبـــا 
آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشمالية، األنبا ماركوس 
األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبة والوايلـــي، األنبا اكليمنضس 
األســـقف العـــام لكنائـــس منطقـــة الهجانـــة وألماظـــة وشـــرق مدينـــة 
نصـــر وتوابعهـــا، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن 
شـــمس والمطرية وعزبة النخل. وقد قام قداســـته بإعداد الحنوط 
الخـــاص بالقديســـين األنبـــا موســـى األســـود واألنبـــا إيســـيذورس 
القـــس، ثـــم قـــام بتطييـــب رفاتهمـــا بمشـــاركة اآلباء األســـاقفة وآباء 
الدير وســـط ألحان وتمجيد للقديســـين، تذكاًرا لعيد القديس القوي 
األنبـــا موســـى األســـود والـــذي يحتفـــل به الدير كل عـــام في األول 
مـــن يوليـــو. وبعدهـــا ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة قصيـــرة فـــي هـــذه 
المناســـبة مهنًئـــا مجمـــع دير البرموس بعيد القديس األنبا موســـى.

قداسة ابلابا يشارك يف احتفايلة 
مرص السالم 

بكنيسة السيدة العذراء باملعادي
شـــارك قداســـة البابـــا فـــي احتفاليـــة مصر الســـالم )مبارك 
شـــعبي مصر( بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمعـــادي، التـــي تنظمها 
جمعيـــة محبـــي مصـــر الســـالم برئاســـة األســـتاذ هانـــي عزيـــز. 
الدكتـــور  بالمعـــادي برعايـــة  العـــذراء  كنيســـة  مـــع  بالشـــتراك 
مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فـــي إطـــار إحيـــاء 
مســـار العائلـــة المقدســـة. وقـــد كان فـــي اســـتقبال قداســـته الفـــرق 
الكشـــفية التـــي تقدمـــت موكـــب قداســـته وهـــي تعـــزف الموســـيقى. 
حضـــر الحتفاليـــة أيًضـــا وكيـــل مجلـــس النواب األســـتاذ ســـليمان 
وهـــدان وبعـــض مـــن نـــواب المجلـــس، ومـــن الـــوزراء حضر كل 
مـــن الدكتـــورة رانيـــا المشـــاط وزيـــر الســـياحة، والدكتـــور خالـــد 
العنانـــي وزيـــر اآلثـــار، والدكتـــورة إينـــاس عبـــد الدايـــم وزيـــر 
الثقافـــة، والدكتـــور أشـــرف صبحـــي وزيـــر الشـــباب والرياضـــة. 
ومـــن المحافظيـــن المهنـــدس شـــريف حبيب محافظ بني ســـويف، 
واللواء ياســـين طه محافظ اإلســـماعلية. ومن الوزراء الســـابقين 
الدكتـــور أحمـــد زكي بـــدر، والدكتـــورة ليلى إســـكندر، واألســـتاذ 
هانـــي  والدكتـــور  القاضـــي،  ياســـر  والدكتـــور  هيـــكل،  أســـامة 
محمـــود، والدكتـــور عـــالء فهمـــي. كمـــا حضـــر أيًضـــا الدكتورة 
مايـــا مرســـي رئيـــس المجلـــس القومـــي للمـــرأة، والدكتـــورة نوال 
الدجـــوي، والدكتـــورة ليلـــى تـــكال، والدكتـــورة نيفيـــن جامـــع. 

وكذلـــك ســـفراء دول األرجنتيـــن وســـنغافورة وبنجاديـــش.

ومـــن اآلبـــاء األســـاقفة حضـــر الحتفاليـــة أصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا بيســـنتي أســـقف 
المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  واألنبـــا  حلـــوان، 
المقدس، واألنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة 
الحديد، واألنبا إرميا األســـقف العام، واألنبا يوحنا أســـقف شـــمال 
الجيـــزة، واألنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصـــر القديمة 

وأســـقفية الخدمـــات.

بدأ الحتفال بالســـام الوطني، تاه كلمة نيافة األنبا دانيال، 
ثـــم عـــرض فيلم وثائقي يشـــرح خط ســـير العائلة المقدســـة بمصر 
واألماكـــن المقدســـة التـــى تباركـــت بهـــذه الزيـــارة، وكـــذا األماكـــن 
الســـياحية التـــي يمكـــن للزائـــر لمصـــر أن يســـتمتع بهـــا كاألهـــرام 
ومصـــر القديمـــة واألقصـــر وأهـــم المعالـــم الســـياحية بمصـــر. كما 
رتـــل كورال كنيســـة الســـيدة العذراء بالمعادي عـــدًدا من الترانيم.

ثـــم جـــاءت بعـــد ذلـــك كلمـــة قداســـة البابا عـــن رحلـــة العائلة 
المقدســـة بمصـــر، وإحيـــاء مســـار الرحلـــة. ومن ثم كلمـــة الدكتور 
مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء التـــي ألقتهـــا عنـــه 
الدكتورة رانيا المشـــاط، وزيرة الســـياحة. ثم كلمة األســـتاذ هاني 

عزيـــز رئيـــس جمعيـــة محبي مصر الســـام.

وعلـــى هامـــش الحتفالية تم إطالق تطبيق خاص بمســـار 
العائلـــة المقـــدس يمّكن راغبي زيارة المســـار من التعرف على 
 The كافـــة التفاصيـــل الخاصة به، يحمل التطبيق الجديد اســـم

.Holy Family Egypt
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منصـــور بالبحيـــرة، صبـــاح يوم األحد األول مـــن يوليو 2018م، 
الموافـــق لتـــذكار استشـــهاد القديـــس القوي األنبا موســـى. كما تفقد 

صاحبـــا النيافـــة مبنـــى الخدمـــات التابـــع للكنيســـة ذاتها. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميوس، واآلبـــاء كهنة 

الكنيســـة وشعبها.

نيافة األنبا بيشوي يف االحتفال 
بعيد استشهاد القديس مار جرجس مزاحم

قـــام نيافـــة األنبا بيشـــوي مطـــران دمياط والبـــراري ورئيس 
يـــوم  القـــداس اإللهـــي  بالبـــراري، بصـــاة  القديســـة دميانـــة  ديـــر 
األربعـــاء 27 يونيـــو 2018م، بكنيســـة مـــار جرجـــس المزاحـــم 
ببســـاط النصـــارى، احتفاًل بعيد استشـــهاد القديـــس، وقد قام نيافته 
بعمـــل حنـــوط وتطييـــب جســـد القديـــس احتفـــاًل بعيـــده، كمـــا قـــام 

برســـامة عـــدد مـــن أبنـــاء الكنيســـة شمامســـة.

سيامة دياكون جديد 
بكنيسة املالك بأسوان

فـــي  يـــوم الثاثـــاء 19 يونيو 2018م، قـــام نيافة األنبا هدرا 
مطران أســـوان، في عيد الماك ميخائيل، بســـيامة دياكون جديد 
للخدمـــة بكاتدرائيـــة المـــاك بمدينة أســـوان. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا هـــدرا، والدياكـــون الجديـــد، ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب.

االحتفال السنوي للخدام خرييج 
معهد حكمة السنني

شـــهد نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطروح 
2018م،  يونيـــو   30 الســـبت  يـــوم  الغربيـــة،  مـــدن  والخمـــس 
الحتفـــال الســـنوي للخـــدام خريجـــى معهـــد حكمـــة الســـنين التابـــع 
للجنـــة الرعايـــة والخدمـــة بالمجمـــع المقـــدس. وقـــد اســـتقبل نيافتـــه 
خريجـــي الدفعـــات السادســـة مـــن كنائـــس حدائـــق القبـــة بإشـــراف 
نيافـــة األنبـــا ماركوس األســـقف العـــام لمنائس المنطقة، والســـابعة 
بإشـــراف نيافـــة األنبـــا هرمينـــا األســـقف العام لكنائس عين شـــمس 
والمطريـــة وعزبـــة النخـــل، بحضـــور نيافـــة األنبـــا مكســـيموس 
أســـقف بنهـــا والمشـــرف العـــام علـــى معهد حكمـــة الســـنين، ونيافة 
األنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقـــدس، وأ.د/ 
رســـمي عبـــد الملك رســـتم عميد المعهـــد، أ/ فاديـــة قديس مدير 
المعهـــد. بـــدأ الحفـــل بالقداس اإللهـــي، وكلمات افتتاحيـــة متنوعة، 
وعقب ذلك تًم توزيع شـــهادات التخرج. والجدير بالذكر أن هذا 
المعهـــد ثمـــرة جديـــدة من ثمرات لجنة الرعايـــة والخدمة بالمجمع 
المقـــدس لكنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية والـــذي بدأ نشـــاطه نيافة 
األنبـــا دانيـــال عـــام 2010م، بهـــدف رعايـــة جميـــع أبنـــاء الكنيســـة 

فـــي مرحلـــة العمـــر الذهبي.

تدشني كنيسة العذراء واألنبا موىس 
بقرية عبد املالك بإيبارشية ابلحرية

دشـــن صاحبـــا النيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة 
ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع غرب اإلســـكندرية، كنيســـة القديســـة العذراء 
مريـــم والقديـــس األنبـــا موســـى األســـود فـــي قريـــة عبـــد المـــاك 
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احتفال بـ410 من خرييج 
أكاديمية املوهوبني باملنيا

أقامـــت إيبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص يـــوم األحـــد األول 
مـــن يوليـــو 2018م، احتفـــاًل لتكريـــم 410 مـــن أبنـــاء الكنيســـة 
حضـــر  باإليبارشـــية.  الموهوبيـــن  أكاديميـــة  مـــن  المتخرجيـــن 
الحتفـــال، الـــذي أقيـــم في مناســـبة مرور 5 ســـنوات على تأســـيس 
األكاديميـــة، نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العام لإليبارشـــية، 
الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة  الفنانيـــن،  مـــن  وعـــدد 

األوســـط. الصعيـــد  بإيبارشـــيات 

Norco سيامة اكهن جديد لكنيستنا بـ
بإيبارشية لوس آجنلوس

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  يونيـــو   24 األحـــد  يـــوم  فـــي 
داڤيـــد  الدياكـــون  بســـيامة  آنچلـــوس،  لـــوس  ســـيرابيون مطـــران 
عـــوض كاهًنـــا باســـم القـــس داڤيد للخدمة بكنيســـة الشـــهيد أبانوب 
والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس  بــــNorco. شـــارك فـــي الصلـــوات 
صاحبا النيافة: األنبا أبراهام األســـقف العام باإليبارشـــية، واألنبا 
ســـارافيم أســـقف أوهايو وميتشـــجان. خالص تهانينا لنيافة األنبا 
ســـيرابيون، والقـــس داڤيد، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

األرسات اجلامعية.. تفتتح 

مهرجان الفرح 2018

الجامعيـــة  األســـرات  لمهرجـــان  المنظمـــة  اللجنـــة  نظمـــت 
بأســـقفية الشـــباب، مســـاء الجمعة 22 يونيو 2018م، حفل افتتاح 
مهرجـــان الفـــرح 2018 »ل تكـــون ِإل فرًحـــا« )تثنيـــة 15:16( 
وذلـــك بقاعـــة البابـــا أثناســـيوس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية. 
تضمـــن الحفـــل فقـــرات متنوعـــة منهـــا الكورال المجمع لألســـرات 
الجامعية، عرض مسرح بانتومايم ألسرة األنبا برسوم العريان، 
وعـــزف فـــردي مـــن شـــباب األســـر الجامعيـــة، فيما قـــدم المهندس 
»تونـــي قـــدري« أميـــن عـــام المهرجـــان عرًضـــا عـــن الجديـــد هـــذا 
العـــام واألنشـــطة الجديـــدة المضافـــة للمهرجـــان. وخـــال فقـــرات 
الحفل قام نيافة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب بإلقاء كلمته 
عـــن الفـــرح، وقـــد أشـــار إلـــى أن »األســـرات الجامعيـــة« كانـــت 
فكـــرة بـــدأت فـــي العـــام 1963م. وأيًضا ألقـــى القس رفعت فتحي 
األمين العام لســـنودس النيل اإلنجيلي، والمخرج ســـمير ســـيف، 
والنائب جون طلعت كل منهم كلمة للشـــباب بمناســـبة الحتفالية.

وبعـــد انتهـــاء الحفـــل وقبـــل مغادرته القاعة، قدم ســـيدنا األنبا 
موســـى الشـــكر إلـــى كافـــة الضيـــوف المشـــاركين بالحفـــل. وعّبـــر 
عـــن ســـعادته بالحفـــل المتميـــز وبفقراتـــه المتنوعـــة وأثنـــى علـــى 

مواهـــب الشـــباب المشـــاركين بالحفـــل.

شـــارك فـــى الحفـــل كلٌّ من القس رفعـــت فتحي األمين العام 
لســـنودس النيـــل اإلنجيلـــي، القمـــص مرقص البرموســـي، القس 
أنطونيـــوس رشـــدي، القس متى بديع الكاهن بأســـقفية الشـــباب، 
القـــس برثلمـــاوس محروس، القـــس فيلوباتير فـــاروق، النائب 
جـــون طلعـــت، النائب إيهاب الطماوي، المخرج ســـمير ســـيف، 
الشـــاعر والقاص دكتور أســـامة لويس، األســـتاذ كرم جاب هللا، 

وممثليـــن عـــن األمانة العام بأســـقفية الشـــباب.
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نيافة األنبا برنابا يشارك يف افتتاح
معرض لأليقونات القبطية بإيطايلا

شـــارك نيافـــة األنبا برنابا أســـقف تورينو ورومـــا يوم األحد 
القبطيـــة  األيقونـــات  معـــرض  افتتـــاح  فـــي  يونيـــو 2018م،   24
بصالـــة البابـــاوات بمقـــر إيبارشـــية فيتربـــو للكنيســـة الكاثوليكيـــة، 
والـــذي تنظمـــه اإليبارشـــية ذاتهـــا. شـــارك في الفتتـــاح إلى جانب 
أســـقف اإليبارشـــية المنظمة المونســـنيور فوما جاللي، والدكتورة 
إينـــاس عبـــد الدايم وزيـــرة الثقافـــة المصريـــة، وســـفيرنا بإيطاليا 

الســـيد هشـــام بدر، وممثـــل لـــوزارة الثقافـــة اإليطالية.

مؤتمر عن جمميع القسطنطينية 
وأفسس املسكونيني

قـــام مركـــز البابـــا شـــنوده للتاريـــخ الكنســـي بكنائـــس وســـط 
والمركـــز  القبطيـــة،  الدراســـات  معهـــد  مـــع  بالشـــراكة  القاهـــرة، 
الثقافـــي القبطـــي األرثوذكســـي؛ بعقد المؤتمر الســـنوي الثالث من 
28 إلى 30 يونيو 2018م حول مجمعي القسطنطينية وأفسس. 
ُافتتـــح المؤتمـــر بمحاضـــرة عـــن الصراعات اآلريوســـية وأســـباب 
انعقـــاد مجمـــع القســـطنطينية لألســـتاذ ذكريـــا عبـــد الســـيد. تاهـــا 
محاضـــرة عـــن قوانيـــن المجمعيـــن لنيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف 
العـــام. ثـــم محاضـــرة عـــن ســـمات الكنيســـة وقـــت المجمـــع لنيافـــة 
األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب. وأخرى عن أسباب انعقاد 
مجمع أفســـس للقمص مرقس البرموســـي. ثم النشـــأة المجتمعية 
القوصيـــة  أســـقف  تومـــاس  األنبـــا  لنيافـــة  المســـكونية  للمجامـــع 
وميـــر. ولهـــوت الـــروح القـــدس لنيافـــة األنبـــا هرمينـــا األســـقف 

االحتفال بعيد القديس األنبا موىس 
يف دير الربموس

بدأ دير الســـيدة العذراء برموس بوادي النطرون مســـاء يوم 
الســـبت 30 يونيـــو 2018م، الحتفـــال الكنســـي بتـــذكار استشـــهاد 
القـــوي القديـــس األنبـــا موســـى، أحـــد أبـــرز قديســـي الديـــر، بصاة 
العشـــية، بحضور نيافة األنبا إيســـوذورس أسقف ورئيس الدير، 
وشـــاركه أصحاب النيافة: األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب، 
واألنبا تكال أســـقف دشـــنا، واألنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس 
وســـط القاهـــرة، واألنبـــا أبوللـــو أســـقف ســـيناء الجنوبيـــة، واألنبا 
داود أســـقف المنصـــورة، واألنبـــا مكاري األســـقف العـــام لكنائس 
شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الشـــمالية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس 

والمطريـــة، باإلضافـــة إلـــى مجمع رهبـــان الدير.

نيافة األنبا أبرآم يشارك يف مناقشة 
رسالة  ماجستري عن الرتبية الكنسية 

بكلية الرتبية بالفيوم

بكليـــة  يونيـــو 2018م،  الســـبت 23  يـــوم  نوقشـــت صبـــاح 
التربيـــة جامعـــة الفيـــوم رســـالة الماجســـتير المقدمـــة مـــن الباحثـــة 
مادونـــا عمـــاد ناشـــد، والتـــي حملـــت عنـــوان »التربيـــة الكنســـية 
ودورها في دعم القيم اإلجتماعية«. شـــارك في مناقشـــة الرســـالة 
نيافـــة األنبـــا أبرآم أســـقف الفيـــوم كعضو في لجنة المناقشـــة. وقد 
تـــم منـــح الباحثـــة درجـــة الماجســـتير بتقديـــر امتيـــاز. كمـــا أهـــدت 
عميـــدة الكليـــة درع الكليـــة لنيافـــة األنبـــا أبـــرآم، فيما أهـــدى نيافته 
موســـوعة الفيـــوم بيـــن الماضـــي والحاضـــر التـــي أصدرهـــا نيافته 
لعميـــدة الكليـــة. خالص تهانينا للباحثة مادونا عماد ناشـــد لنوال 

الماجســـتير. درجة 
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العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة. وُاختتـــم بمحاضـــرة عـــن 
الثيؤطوكـــوس لنيافـــة األنبـــا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط 
القاهرة. وِفي العودة حضروا عشـــية عيد استشـــهاد األنبا موســـى 
األســـود بديـــره بالعلميـــن بحضـــور نيافة األنبا ماركوس األســـقف 

العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي والمشـــرف علـــى الدير.

سيامة دياكون جديد بتورنتو

قام نيافة األنبا مقار أســـقف كراطز الشـــرقية ومدينة العاشر 
مـــن رمضـــان، يـــوم الســـبت 23 يونيـــو 2018م، بكنيســـة الســـيدة 
العذراء مريم والقديس األنبا صموئيل بتورنتو، بســـيامة دياكون 
جديـــد باســـم الدياكـــون صموئيل، وذلك على هامـــش زيارة نيافته 
لوســـط كنـــدا فـــي إطـــار متابعـــة العمـــل الرعـــوي بهـــا بنـــاء علـــى 
تكليف قداســـة البابا لنيافته باإلشـــراف الروحي واإلداري عليها. 
خالـــص تهانينا لنيافة األنبا مقـــار، والدياكون صموئيل، وكهنة 

منطقة وســـط كندا، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة دياكون جديد 
بإيبارشية شمال فرنسا

باريـــس وشـــمال فرنســـا،  أســـقف  مـــارك  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
بكاتدرائيـــة العـــذراء والمـــاك رافائيـــل بدرافـــي، يـــوم األحـــد 24 
يونيو 2018م، بسيامة الدكتور سمير إسكندر في درجة دياكون 
باســـم دياكون ويصا. شـــارك في الصلوات وطقس الســـيامة نيافة 
األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا الـــذي كان يـــزور فرنســـا فـــي ذلـــك 
الوقـــت. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا مـــارك، والدياكون ويصا، 

ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

»أما الشيوخ المدبِّرون حسًنا فلُيحَسبوا أهاًل لكرامة مضاعفه، ول سيما 
الذين يتعبون في الكلمه والتعليم« )1تي17:5(
تتقدم كنيسه رئيس المالئكة ميخائيل بطنطا

شعًبا وكهنة وخداًما وشمامسة، بأرق التهاني

لقداسة أبينا المحبوب 

القمص صليب توفيق كبيش
راعي الكنيسة 

باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاًما لسيامته
)2018/٧/18- 1968/٧/18(

راجين له موفور الصحة، وخدمة مثمرة لمجد اسم هللا القدوس
وتقيم احتفالية بهذه المناسبة في عشية يوم السبت الموافق2018/7/21

بكاتدرائية مارجرجس والشهداء األبرار بطنطا
ببركة وصلوات قداسة البابا المعظم

األنبا تاورضوس الثاين
وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل

األنبا بــــوال 
أسقف طنطا وتوابعها

+  +  +
اِم اْلَمِسيِح َوُوَكَاِء َسَراِئِر هللِا« )1كو1:4( »َهَكَذا َفْلَيْحِسْبَنا اإِلْنَساُن َكُخدَّ

تهنئة من أعماق قلوبنا ألبينا الحبيب المحب المحبوب

القمص صليب كبيش
باليوبيل الذهبي لقداسته

فإلى منتهى األعوام يا لسان العطر، يا صاحب القلب األبيض، السند 
الكبير. الرب يعطيكم قلب داود وحكمة سليمان،  ورعاية موسى

  ويفرحكم بثمار خدمتكم
أولدك وأحفادك: القس شنوده فتح هللا واألسرة

أكرم عوض كبيش واألسرة - ميشيل القمص صليب كبيش واألسرة
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أن  نحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج 
نسمع صــــــــــوت الـــــــــــرب 
فـــي داخلنـــــــــــا. نحتــــــــــــاج 
أن نعــــــــرف مشيئتــــــــــه.. 
نحتاج أن نســـلك حســـب 
إرشـــاده.. نحتـــاج أن نصنـــع إرادتـــه.. نحتـــاج 
قيـــادة الـــروح القـــدس فـــي حياتنـــا.. نحتـــاج أن 
نمّيـــز بيـــن صوتـــه وصـــوت الغريـــب، صانعين 
نرفـــض  وأن  النـــاس.  إرادة  وليـــس  هللا  إرادة 

مشـــورة إبليـــس.
ـــي  لذلـــك يقـــول المرنـــم فـــي المزمـــور: »ِإنِّ
بُّ اإللـــه. أَلنَّـــُه َيَتَكلَُّم  َأْســـَمُع َمـــا َيَتَكلَّـــُم ِبـــِه الرَّ
ـــَاِم ِلَشـــْعِبِه َولقديســـيِه، وللذيـــن رجعـــوا إليه  ِبالسَّ

بـــكل قلوبهـــم« )مـــز8:84(.
والســـيد المسيح نفسه قال: »ِخَراِفي َتْسَمُع 
َصْوِتـــي َوَأَنا أَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِنـــي. َوَأَنا أُْعِطيَها َحَياًة 
َأَبِديَّـــًة َوَلـــْن َتْهِلـــَك ِإَلى اأَلَبِد َوَل َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمْن 
ـــا اْلَغِريُب فـــَا َتْتَبُعُه  َيـــِدي« )يـــو27:10(، »َوَأمَّ
َبـــْل َتْهُرُب ِمْنـــُه أَلنََّها َل َتْعِرُف َصْوَت اْلُغَرَباِء« 

)يو5:10(.
يســـمعنا  أن  بإلحـــاح  نطلـــب  أن  نحتـــاج 

تحدثنا في األســـابيع 
الماضيـــة عن دروس عدة 
نتعلمهـــا مـــن حيـــاة آبائنـــا 
هـــذا  نســـتكملها  الرســـل. 
الـــدروس  ببعـــض  العـــدد 
بعيـــد اآلبـــاء  الكنيســـة  الجديـــدة بمناســـبة احتفـــال 

األطهـــار... الرســـل 
8- تميـــز آباؤنـــا الرســـل بجديـــة الحيـــاة 
مـــع المســـيح واللتـــزام، بالـــدروس التـــي علمها 
لهـــم... فعندمـــا اختـــار الـــرب الثني عشـــر تلميًذا 
فـــي رحـــات خدمـــة  والســـبعين رســـوًل، وأرســـلهم 
لتدريبهم على الخدمة، وأعطاهم ســـلطاًنا ليصنعوا 
األشـــفية واآليـــات والعجائـــب ويخرجوا الشـــياطين، 
يقـــول الكتـــاب: »رجـــع التاميـــذ فرحيـــن قائلين له: 
حتى الشـــياطين تخضع لنا باســـمك«، فتكلم يسوع 
الشـــياطين  أن  بهـــذا  تفرحـــوا  ًهـــا: »ل  ُموجِّ معهـــم 
تخضـــع لكـــم، بـــل بالحـــري افرحوا أن أســـماءكم قد 
ُكِتبـــت في ملكوت الســـموات« )لو20-17:10(، 
ومـــن ذلـــك اليوم لم نســـمع قـــط أن التاميـــذ اهتموا 
أو فرحـــوا بالســـلطان الرســـولي.. بـــل بالحـــري كان 
كل اهتمامهـــم ان ينشـــروا رســـالة الخـــاص لـــكل 
العالـــم. كان آباؤنـــا الرســـل جادين فـــي حياتهم مع 
المســـيح، وكانـــوا يقتبلـــون الـــدورس مـــن فـــم الرب، 
الموقـــف  وبنفـــس  الحيـــاة..  مـــدى  بهـــا  ويلتزمـــون 

أيًضـــا مـــن  الـــرب صوتـــه فـــي قلوبنـــا وربمـــا 
آذاننـــا. فـــي  الوعـــظ  كلمـــات 

لذلـــك يقـــول المرنـــم: »فألســـمع بالغدوات 
فنـــي يـــا رب  رحمتـــك، فإنـــي عليـــك توكلـــُت. عرِّ
الطريـــق التـــي أســـلك فيهـــا، ألنـــي إليـــك رفعـــت 
نفســـي... علمنـــي أن أصنـــع مشـــيئتك، ألنـــك 
أنـــت هـــو إلهـــي. روحـــك القـــدوس فليهدني إلى 

)مـــز10-8:142(. الســـتقامة« 
ويقـــول أيًضـــا: »أظهـــر لـــي يـــارب طرقك 
وعلِّمنـــي ســـبلك، ِاهدنـــي إلى عدلـــك وعلمني.. 
مـــن هـــو اإلنســـان الخائـــف الـــرب؟ يرشـــده في 
الطريـــق التـــي ارتضاهـــا. نفســـه فـــي الخيـــرات 
تثبت ونســـله يـــرث األرض. الرب ِعزٌّ لخائفيه، 
واســـم الـــرب ألتقيائه، ولهـــم يعلن عهده. عيناي 
تنظـــران إلـــى الـــرب كل حين، ألنـــه يجتذب من 

الفخ رجلـــي« )مـــز15-12،5،4:24(.
القديـــم  فـــي  يعاتـــب شـــعبه  نفســـه  والـــرب 
ويقـــول: »َلْيَتـــَك َأْصَغْيَت ِلَوَصاَياَي َفـــَكاَن َكَنْهٍر 
ِ )إش18:48(.  َك َكُلَجـــِج اْلَبْحـــر« َســـَاُمَك َوِبـــرُّ
أّمـــا إشـــعياء النبـــي فعندمـــا رأى الســـيد المســـيح 
فـــي رؤيـــا فـــي الهيكل ُمحاًطا بتســـابيح المائكة 

عـــاش كل قديســـي الكنيســـة، وهـــا هـــو أحـــد اآلباء 
أن  يســـتطيعوا  لـــم  الشـــياطين  أن  يذكـــر  النســـاك 
يســـقطوه في خطية واحدة أكثر من مرة... وبنفس 
الفكـــرة علينـــا كخـــدام وأبناء لكنيســـتنا الرســـولية أن 
نأخـــذ حياتنـــا الروحيـــة بنفس الجديـــة، ونلتزم بكافة 
فـــي  التـــي نتعلمهـــا، ول نهمـــل جهادنـــا  الـــدروس 

وصايـــا الكتـــاب كل يـــوم.
9- آباؤنـــا الرســـل جميعهـــم اشـــتركوا في 
فكـــرة قبولهـــم لأللـــم، والتزامهم بحياة الشـــهادة: 
فجميـــع اآلبـــاء الرســـل كانـــت رســـالتهم أن يشـــهدوا 
عـــن حيـــاة وخـــاص الـــرب يســـوع والفـــداء الـــذي 
صنعـــه ألجـــل البشـــرية كلهـــا، فكـــرزوا بكلمة الرب 
فـــي كل العالـــم، كما قبل جميعهم آلم الستشـــهاد 
فـــي ســـبيل شـــهادتهم بالكلمـــة، حتـــى أن كل اآلباء 
الرســـل قـــد أنهـــوا حياتهـــم بالستشـــهاد بصـــورة أو 
بأخـــرى فيمـــا عـــدا معلمنـــا يوحنا الحبيـــب... لذلك 
عندمـــا نتعـــرض لـــآلم علينـــا أّل نحـــزن ألن هـــذه 
هـــي طبيعـــة الحيـــاة المســـيحية.. فاأللـــم كان دائًما 
مازًمـــا للمســـيحية، إّل أننـــا رغـــم كل اآللم نعرف 
أننـــا ل نؤمـــن بإيـــذاء اآلخـــر مهمـــا كانـــت قســـوته 
وشراســـته، فنحـــن ل نؤمـــن بالعنـــف أبـــًدا في حين 
أن آخريـــن يعتبـــرون العنـــف جـــزًءا ل يتجـــّزا مـــن 

الجهاد!! قضيـــة 

وســـمعه يســـأل فأجاب بكل خضوع وفرح فكتب 
ـــيِِّد: َمـــْن ُأْرِســـُل َوَمـــْن  »ثُـــمَّ َســـِمْعُت َصـــْوَت السَّ
َيْذَهـــُب ِمـــْن َأْجِلَنـــا؟ َفَأَجْبـــُت: َهَئَنـــَذا َأْرِســـْلِني« 

)إش8:6(.
للَِّذيـــَن  »ُطوَبـــى  المســـيح  الســـيد  وقـــال 
َيْســـَمُعوَن َكَاَم هللِا َوَيْحَفُظوَنـــُه« )لو28:11(. 
وفـــي مثـــل الـــزارع قال »َوَهؤَُلِء ُهـــُم الَِّذيَن ُزِرُعوا 
ـــَدِة: الَِّذيـــَن َيْســـَمُعوَن اْلَكِلَمـــَة  َعَلـــى اأَلْرِض اْلَجيِّ
َوَيْقَبُلوَنَهـــا َوُيْثِمـــُروَن َواِحـــٌد َثَاِثيـــَن َوآَخُر ِســـتِّيَن 

َوآَخـــُر ِمَئـــًة« )مـــر20:4(.
إننـــا نحتـــاج أن نحـــرص علـــى الســـتماع 
فـــي  إلـــى كام الســـيد المســـيح كمـــا هـــو وارد 
األناجيـــل، وكمـــا ينطـــق بـــه الـــروح القـــدس فـــي 

داخلنـــا وبذلـــك نثمـــر ثمـــاًرا روحيـــة.
بلجاجـــة أن يرشـــدنا  ونحتـــاج أن نطلـــب 
الـــرب إلـــى مقاصـــده فـــي األمـــور المتخالفـــة 
بـــروح الحكمـــة واإلفـــراز وهـــذا مـــا كان يصلي 
للمخدوميـــن  هللا  يمنحـــه  أن  الرســـول  بولـــس 
الذيـــن تعـــب في تبشـــيرهم وخدمتهـــم وكتب ذلك 
ألهـــل فيلبـــي: »َوَهَذا ُأَصلِّيِه: َأْن َتـــْزَداَد َمَحبَُّتُكْم 
َأْيًضـــا َأْكَثـــَر َفَأْكَثـــَر ِفـــي اْلَمْعِرَفِة َوِفـــي ُكلِّ َفْهٍم، 
ـــُزوا اأْلُُمـــوَر اْلُمَتَخاِلَفَة، ِلَكـــْي َتُكوُنوا  َحتَّـــى ُتَميِّ
ُمْخِلِصيَن َوِبَا َعْثَرٍة ِإَلى َيْوِم اْلَمِســـيِح، َمْمُلوِئيَن 
ِمـــْن َثَمـــِر اْلِبـــرِّ الَّـــِذي ِبَيُســـوَع اْلَمِســـيِح ِلَمْجِد هللِا 

َوَحْمـــِدِه« )فـــي1: 11-9(.

بأهميـــة  آمنـــوا  الرســـل  آبائنـــا  كل   -10
خدمـــة الكلمـــة: فجميعهم خدموا فـــي العالم خدمة 
للجميـــع،  بالخـــاص  ونـــادوا  المســـموعة،  الكلمـــة 
البشـــائر  اإللهـــي  بالوحـــي  كتـــب  منهـــم  والبعـــض 
الجديـــد.  العهـــد  كتـــاب  التـــي تضمنهـــا  والرســـائل 
لهـــذا فعلينـــا كأبنـــاء لهـــؤلء اآلباء العظـــام أن نلتزم 
فـــي كل أحاديثنـــا ومعاماتنـــا اليوميـــة فـــي حياتنـــا 
وســـلوكياتنا وكتاباتنـــا علـــى السوشـــيال ميديـــا، أن 
يكـــون اهتمامنـــا األول هـــو الحديـــث عـــن هللا وعن 
المســـيح  يســـوع  فعلـــه مخلصنـــا  الـــذي  الخـــاص 

الـــرب مـــن أجـــل العالـــم.
11- جميعهـــم اســـتحقوا المجـــد والكرامـــة 
رغـــم انهم لـــم يطلبوها... فكلنـــا -كخـــدام- علينا 
أن نجتهـــد فـــي خدمتنا ونكون أمنـــاء فيها، وعندها 
أيضـــا سنســـتحق الكرامـــة التـــي وعـــد بهـــا الـــرب 
تاميذه، وهو أن يكونوا معه كل حين في األمجاد 
الســـماوية.. فهـــؤلء اآلباء الذيـــن تعبوا، نحن اليوم 
نكّرم أجســـادهم، ونقتدي بســـيرتهم العطرة، ونسمي 
كنائســـنا وأولدنا بأســـمائهم، ونصـــوم صوًما تذكاًرا 
لجهادهـــم وصومهم، ونعّيد بذكرى استشـــهادهم... 
هـــذا إلـــى جـــوار المجد الســـماوي الذي ســـنراهم فيه 
فـــي الســـماء... فـــإن كنـــا نشـــتهي أن نكـــون مـــع 
الرب، علينا أن نكون أمناء في خدمتنا، فنســـتحق 
نحـــن أيًضـــا كرامـــة الوجود في معية الرب يســـوع.

بركة صلـــــــــوات وطلبـــات آبائنا الرســـــــــــل 
األطهــــــــار تشـــمل كنيســـتنا وآبائهــــــــــا وخدامها 
ورعيتهـــا، ولنحفـــظ جميًعـــا صورة لحيـــاة وجهاد 

هـــؤلء اآلبـــاء العظـــام أعمدة الكنيســـة...
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طاعـــة  رأينـــا  لقـــد 
وقيمتهـــا  الرســـل  اآلبـــاء 
الروحية في نشـــر الكرازة 
كيـــف  ولكـــن  باإلنجيـــل، 
نطيـــع هللا؟ وبأّية ضوابط 
تجعـــل الطاعـــة تعبيـــًرا عـــن حريـــة حقيقيـــة مـــن 
الخطيـــة؟ ولنبـــدأ بقـــول القديـــس إيرينـــاؤس تعليًقا 
ـــروا الحرية  علـــى قـــول القديس بولـــس: »َل ُتصيِّ
فرصـــة للجســـد، بـــل بالمحبـــة اخدمـــوا بعضكـــم 
إثـــم  آلت  أعضاءكـــم  تقدمـــوا  فـــا  بعًضـــا... 
للخطيـــة« )رو13:6(: “فاألعضـــاء عينها التي 
اعتدنـــا أن يخـــدم بهـــا اإلنســـان الخطيـــة ويجلـــب 
بهـــا ثمـــرة المـــوت، ُيرينـــا هللا كيـــف نســـتخدمها 
للطاعـــة للبـــر فتثمر حياة أبدية لـــكل نفس” »إًذا 
ل تملكـــّن الخطيـــة فـــي جســـدكم المائـــت لكـــي 
فليســـت  )رو12:6(،  شـــهواته«  فـــي  تطيعوهـــا 
الحريـــة هـــي أن يعمـــل اإلنســـان مـــا يريـــده مـــن 
الخطيـــة، بـــل أن يمنـــع نفســـه عـــن فعلهـــا فينـــال 
الحريـــة الداخليـــة، يرفـــض الخطيـــة ويحيـــا فـــي 

طاعـــة البـــر والقداســـة ووصيـــة هللا.
وهنا يقول القديس أغســـطينوس: “ما ُدمَت 
تحمـــل جســـًدا قابـــًا للمـــوت تحاربـــك الخطيـــة، 
لكـــن ليتـــك ل تجعلهـــا تملـــك، بمعنـــي أن تقطـــع 

رغباتهـــا حتـــى ل تملـــك عليـــك. إذ ل يكـــون لهـــا 
ســـلطان عليـــك بطردها وعدم طاعـــة متطلباتها، 
فـــا يكـــون لهـــا أســـلحة لمحاربتـــك ول تثـــور فيك 

ألنهـــا با أســـلحة”.
إًذا فالطاعـــة الحقيقيـــة هـــي التـــي تعكـــس 
حريـــة النفـــس من كل قيد، وبذلـــك تكون الطاعة 
تكـــون  بحيـــث  اآلخـــر،  علـــى  بالحـــب  انفتاًحـــا 
إرادة المســـيح هـــي التـــي تحـــرك اإلنســـان وليـــس 
المنطـــق البشـــري كما حـــدث مع يونان النبي، إذ 
كان منطقـــة اإلنســـاني هـــو كيف تخلـــص نينوى 
األمميـــة، ألن اعتقـــاده كيهـــودي أن ل خـــاص 

لألمـــم غيـــر اليهود.
لذلـــك يقـــول القديس جيروم “إن يونان بدًل 
من أن ُيطيع هللا، استحســـن جمال فكره البشـــري 
وحكمتـــه اإلنســـانية، ليلقـــي بنفســـه فـــي بحر من 
نتيجـــة معصيتـــه  بـــه  أحاطـــت  التـــي  المتاعـــب 
وعصيانـــه ألمـــر هللا ورغبتـــه فـــي إرســـاله لمدينة 
نينـــوى. إنـــه منطق اإلنســـان الُمتصرِّف بحســـب 
هواه الشـــخصي ل بحســـب فكر هللا ووصيته له، 
وكانـــت النتيجـــة أنـــه َحَكـــم علـــى نفســـه باإللقـــاء 
من الســـفينة ليموت غرًقا لول مراحم هللا، إذ أعد 

لـــه حوًتـــا ليبتلعـــه وينّجيه مـــن الموت”.
وهنـــا يقـــول ذهبـــي الفـــم: “فـــي إلقـــاء يونان 

فـــي البحـــر إشـــارة إلـــى طـــرد الخطية من ســـفينة 
حياتـــه ليعـــود إليـــه ســـامه الحقيقي الـــذي نزعته 
بســـبب  اضطربـــت  فنينـــوى  المعصيـــة...  عنـــه 
الســـفينة  واضطربـــت  الوثنيـــة(،  خطاياها)فـــي 
بســـبب معصيـــة يونـــان، وبإنهـــاء المعصيـــة عاد 
الســـام لكليهمـــا: »فقلـــُت قـــد ُطـــِردت مـــن أمـــام 
قدســـك«  هيـــكل  أنظـــر  أعـــود  ولكنـــي  عينيـــك، 

)يـــون4:2(”.
ويعلـــق القديـــس جيـــروم فيقـــول: “حيـــن بدأ 
يونـــان مســـيرته إلـــي نينـــوى بـــدأ وهو فـــي أعماق 
البحـــر يـــري الهيـــكل”... والقديـــس أغســـطينوس 
يتأمل فيقول في المشـــهد: “إن كان البحر أطاع 
هللا والريـــاح أيًضـــا، أفـــا تنصـــت يـــا يونـــان ول 
تـــدع األمـــواج تســـيطر علـــى قلبـــك فيضطـــرب؟ 
إذ حيـــن يســـتيقظ  إنســـان،  يـــا  تيـــأس  ولكـــن ل 
المســـيح فيـــك، فيســـكت البحـــر والريـــاح أيًضـــا 
تقـــف »فأمـــر الـــرب الحـــوت فقـــذف يونـــان إلـــى 

البـــر« )يـــون10:2(.
الحـــوت  أن  الفـــم  ذهبـــي  القديـــس  ويـــرى 
مترفِّـــق بيونـــان أكثـــر مـــن ترفُّـــق يونـــان بنفســـه، 
فقذفـــه إلـــى البـــر بأمـــر مـــن هللا دون أن يؤذيـــه. 
أفـــا يليـــق بيونـــان أن يترّفـــق بإخوتـــه أهل نينوى 
ليخلصهـــم حتـــى لـــو كانوا أُممييـــن؟ ألن رغم أن 
الريـــاح واألمـــواج اســـتقبلته ولـــم تـــؤذه، والحـــوت 
تلّقفـــه ولم يهلكـــه، وكذلك أفا يليق بيونان كنبي 
أن يترّفـــق بأهـــل نينـــوي ويرحمهـــم بمناداتـــه لهـــم 

بالتوبـــة كما حـــدث؟”.

غيـــر ســـوية.. فهـــو يـــرى الخافـــات حولـــه فـــي 
كل يـــوم، فيكـــره الحيـــاة األســـرية، وأحياًنـــا يكـــره 

الـــزواج، وتصيـــر شـــخصيته غير ســـليمة.
من هنا يجـــــــــب أن يلتــــــــــــزم الوالــــــــدان 

بمـــا يلي:
1- الترابـــط العائلـــي: وســـيادة روح المحبة 

المســـيحية في األسرة. 
2- التربية المتوازنة لألولد: فا قســـوة ول 
تدليـــل، ول تناقضـــات وانقســـامات وخافات، ول 

قســـوة أب وتدليل أم.. وهكذا.
3- الفهـــم الســـليم لمراحـــل األولد: فطفـــل 
البتدائـــي يحتـــاج إلـــى الحب، وفتـــى اإلعدادي 
يحتـــاج إلـــى اإليمـــان، وشـــاب الثانـــوي يحتـــاج 
إلـــى التوبـــة والعشـــرة مـــع هللا، وفـــي الجامعـــة 
ينبغـــي أن يكـــون قـــد صـــار خادًمـــا ناضًجـــا.. 
وحينمـــا يختار شـــريكة حياتـــه أو يتخذ قرارات 

المســـتقبل يحتـــاج إلـــى الحـــوار والتفاهم. 
4- القـــدوة الشـــخصية: إذ يســـتحيل على 
األب المدخـــن أن يقنـــع ابنـــه بعـــدم التدخيـــن. 
إليهـــا  تهـــوي  وكيـــف  اإلدمـــان  مشـــكلة  وأمامنـــا 

والمضطربـــة. المتوتـــرة  الشـــخصيات 
ليـــــــــــت كل أســـرة تقتنـــع بضـــرورة سيـــــــــــادة 
الـــرب علـــى حياتهـــا، وفكر هللا علـــى تصرفاتها، 
والنتماء الكنســـــــــي على سلوكياتهــــــــــــا، ولربنـــــــــا 

كل المجـــد..

1- يتصور بعض 
اآلبــــــــــــاء واألمهـــــــــــات أن 
المشـــاكل التـــي تحـــــــــــدث 
بينهم في المنزل، ليســـت 
لهـــا أّيـــة آثــــــــــار في حياة 

وشـــخصيات أولدهم. 
ول أنســـى يوًمـــا كنـــت أحـــاول فيـــه إقنـــاع 
زوجـــة بالصلـــح مـــع زوجهـــا، وكان معهـــا بعض 
أقاربهـــا، وكان طفلهـــا يجـــيء كل بضـــع دقائـــق 
لكـــي يســـتريح في حضنهـــا، ولكنها كانت منفعلة 
جـــًدا، فكانـــت - هـــي وأقاربهـــا - يحاولون إبعاد 
حجـــرة  إلـــى  ليدخـــل  كثيـــرة،  بأســـاليب  الطفـــل 
أخـــرى، ولكـــن دون جـــدوى، فقد أصر الطفل أن 

يرتمـــي فـــي حضـــن أمه!
ـــر علـــى  إن هـــذه األمـــور يســـتحيل أن تعبِّ
الطفـــل ببســـاطة، تلـــك النفســـية الشـــّفافة البريئة، 
فلقـــد أخـــذ الطفـــل يصـــرخ دون توقُّـــف، متضايًقا 

مـــن هـــذا التجاهـــل وهـــذه النفعـــالت الحـــادة.
2- ول أنســـــــى أســــــــــــرة ذهبـــــــــُت لزيارتهـــا، 
وكانـــت أســـرة مســـيحية مـــن الطـــراز األول، نشـــأ 
األولد فيها في سام وقداسة ومحبة، وُمشبَّعين 
بروح الصاة وشـــركة األســـرار المقدسة. جاءت 

قريبـــة لهـــم تشـــكو زوجهـــا بانفعـــال شـــديد. فـــإذا 
بالطفلـــة الصغيـــرة فـــي األســـرة تختبـــئ في حجر 
أمهـــا وتقـــول لهـــا: “ماما.. اجعلي هذه الســـيدة 
تمشـــي من هنـــا”.. نعم.. فهـــي لم تتعـــود على 

هـــذا الصيـــاح والهيـــاج والعنف. 
3- أمـــا عـــن “مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة” 
ومـــا تتســـم بـــه مـــن حـــب لتقليـــد الوالديـــن، فهـــي 
مرحلـــة خطيـــرة جـــًدا إذ تكمـــن فـــي هـــذا الطفـــل 
)مـــن 3-5 ســـنوات( بـــذور شـــخصيته كرجل أو 
امـــرأة.. فـــإذا مـــا نشـــأ الطفـــل فـــي جـــو كنســـي، 
صـــار ابًنـــا للـــرب وللكنيســـة.. أّمـــا إذا نشـــأ فـــي 
جوٍّ يســـوده التدليل والعاطفة الشـــديدة، نشأ تابًعا 
ألبيه أو أمه، دون اســـتقالل لشـــخصيته، فتراه 
- وهـــو رجـــل كبيـــر فيما بعد - مرتبًطا بأســـرته 
أو بأمـــه بصـــورة مريضـــة.. أو تراها عروًســـا 
مرتبطـــة بأمهـــا، وأمهـــا مرتبطـــة بهـــا بصورة 

تدمـــر حياتهـــا، وبيتهـــا الجديد. 
4- أّمـــا إذا نشـــأ الطفـــل في جو تســـوده 
القســـوة، فسوف ينشأ عدوانًيا، يكــــــــــره كــــــــــل 

مـــن حوله.. 
5- وإذا نشـــأ في جو يســـوده النقســـام 
والتناقض، نجد أنه يقتني شـــخصية مضطربة 

mossa@intouch.com
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الرســــــــول هــو الــــــذي 
ُيرَســـل لهــــــــــــدف معيـــــــــــن، 
وُيمَنح سلطة كاملة، وهـــــذا 
مـــا فعلـــه الســـيد المسيـــــــــح 
مـــع اآلبـــاء الرســـل؛ حينما قـــال لهم: »ُدِفـــَع ِإَليَّ ُكلُّ 
ـــَماِء َوَعَلى اأَلْرِض. َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا  ُســـْلَطاٍن ِفي السَّ
وِح  ُدوُهـــْم ِباْســـِم اآلِب َواِلْبـــِن َوالـــرُّ َجِميـــَع اأُلَمـــِم َوَعمِّ
اْلُقـــُدِس. َوَعلُِّموُهـــْم َأْن َيْحَفُظـــوا َجِميـــَع َمـــا َأْوَصْيُتُكـــْم 
ْهِر«  ِبـــِه. َوَهـــا َأَنـــا َمَعُكـــْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضـــاِء الدَّ
)مــــــــت18:28-20(. وُيعتبـــــــــــــــــر الرســـــــــــــول ممّثل 
شـــخصّي لُمرِســـله، هكذا كان اآلباء الرســـل، ويؤكد 
ذلـــك قول الســـيد المســـيح لهـــم: »َمـــْن َيْقَبُلُكـــْم َيْقَبُلِني 
َوَمـــْن َيْقَبُلِنـــي َيْقَبـــُل الَّـــِذي َأْرَســـَلِني« )مت40:10(.

لقـــد آمـــن التاميــــــــــــذ بالســـيد المســـيح، اإللـــه 
المتجســـد. وأحبـــوه بـــكل قلوبهــــــــــــم إلـــى درجـــة إنهـــم 
»َلـــْم ُيِحبُّـــوا َحَياَتُهـــْم َحتَّـــى اْلَمـــْوِت« )رؤ11:12(، 
فأماتـــوا ذواتهـــم وعـــاش المســـيح فـــي حياتهـــم، لذلـــك 
حملـــوا نيـــر الكـــرازة، واحتملـــوا أتعابهـــا بفـــرح، وأتّموا 
إرســـاليتهم بإمانـــة، وحفظـــوا الوديعـــة )1تـــي20:6( 

لذلـــك اســـتحقوا إكليـــل الرســـولية.

وفـــي ســـبيل الحفــــــــــاظ على الرســـالة التي 
حملوهـــا، أحتملـــوا أتعاًبـــا كثيـــرة، منها:

1– اضطهـــــــــــــادات: يقـــول القديـــس العظيـــم 

األنبـــا بـــول أول الســـواح: ]مـــن يهـــرب مـــن الضيقـــة 
يهـــرب مـــن هللا[. فنحـــن عـــن طريق األلـــم والصليب 
نشـــترك مع المســـيح في صليبه وبالتالي في مجده: 
َمَعـــُه«  َأْيًضـــا  ـــَد  َنَتَمجَّ ِلَكـــْي  َمَعـــُه  َنَتَألَّـــُم  ُكنَّـــا  »ِإْن 
)رو17:8(. فقـــد تعـــرض معلمنـــا القديـــس بولـــس 
الرســـول لضربـــات الوثنيين الذيـــن ل يحكمهم قانون 
معيـــن فـــي وضـــع العقوبـــات، فضربـــوه بـــا رحمـــة 
بجلـــدات كثيـــرة، وكذلك من اليهـــود )2كو23:11-
25(. تاريـــخ الرســـول بولـــس كلـــه ملـــيء بالســـجون 
)أع11:21(. كان يترقـــب المـــوت كل يـــوم بســـبب 
كثـــرة مـــا تعرض له من اضطهـــادات. كذلك احتمل 
القديـــس يوحنـــا الحبيـــب النفـــي فـــي جزيـــرة بطمـــس، 
القديـــس  كـــرز  كمـــا  دومتيانـــوس.  إضطهـــاد  مـــن 
البشـــر،  لحـــوم  آكلـــي  بـــاد  فـــي  الرســـول  متيـــاس 

فقبضـــوا عليـــه وقلعـــوا عينيـــه وأودعـــوه الســـجن. 

2– احتمـــال اإلهانـــات: ول ســـيما مـــن الذين 
ُضربـــوا بالكبريـــاء وحب الكرامة، وهذا يجعل الخادم 
ينحرف عن خدمته، ويحدث إنشـــقاق في الكنيســـة. 
الكنيســـة،  فـــي  ســـلطان  لهـــم  يكـــون  أن  ويطلبـــون 
ولتحقيـــق ذاتـــه وكبريائـــه ُيكثـــر من اإلفتـــراء والتهكم 
علـــى الخـــدام )1كـــو13:4(. فيقول معلمنـــا القديس 
ـــا َنْحـــُن َفِبـــَا  ُمـــوَن َوَأمَّ بولـــس الرســـول: »َأْنتُـــْم ُمَكرَّ

َكَراَمـــٍة« )1كـــو10:4(.

3– متاعــــــــب السفر: كان القديس بولــــــــــــــس 
الرســـول كثير الترحـــــــــــــال، فيذكـــــــــــر: ِ»َأْســـَفاٍر ِمَراًرا 
َكِثيَرًة« )2كو26:11(. فغيرته على الكرازة جعلتــــــه 
يســـلك رحاتـــه التبشـــيرية. وكثيـــًرا مـــا كان يضطـــر 
إلـــى النطـــاق للكـــرازة في بـــاد أخرى تحت ضغط 
اليهـــود والمقاوميـــن له والمصمميـــن على قتله. متى 
اإلنجيلـــّي بّشـــر فـــي فلســـطين - صـــور - صيـــدا- 
الحبشـــة - أورشليــــــــــم – الهنــــــــــد - فارس - ســـوريا 
- مقدونيـــة – بارثيانـــس. ســـمعان القانـــوّي، جـــال 
مبشـــًرا فـــي أســـفار عديدة شـــمال أفريقيـــا )قرطاجنة( 
- أســـبانيا - جـــزر بريطانيـــا - ســـوريا- فلســـطين 
- بـــاد مـــا بيـــن النهريـــن )العـــراق( - بـــاد فارس.

4 - إكليل الشـــهادة: ارتبط إكليل الرســـولية 
بإكليـــل الشـــهادة، فمعظـــم اآلباء الرســـل نالـــوا أيًضا 
إكليـــل الشـــهادة: يعقـــوب بـــن زبدي الكبيـــر أول من 
ُاستشـــهد مـــن اآلبـــاء الرســـل، بالســـيف، نحـــو عـــام 
44م بأمـــر مـــن الملـــك هيـــرودس حفيـــد هيـــرودس 
الكبيـــر. بطـــرس الرســـول استشـــهد على يـــد نيرون، 
أيًضـــا  الرســـول  أنـــدراوس  الـــرأس.  منكـــس  صلًبـــا 
اليونـــان،  فـــي  باتـــراي  فـــي مدينـــة  استشـــهد صلبـــا 
وكان صليبـــه علـــى شـــكل حرف x. بولس الرســـول 
استشهد بقطع رأسه على يد نيرون على أثر حريق 
رومـــا العظيـــم، الذي اتهم المســـيحيون بإشـــعاله عام 
64م. توما الرســـول أودعوه الســـجن، وهناك وجدوه 
ُيعِلـــم المســـجونين طريق هللا، فعذبـــوه بمختلف أنواع 

العـــذاب ثـــم قطعوا رأســـه فنــــــــــــــال إكليل الشـــهادة.

ولكن إن فهم الموضوع فهًما جيًدا ســـتتغير نظرته 
لهـــذا الموضـــوع. قد تكون هنـــاك أكاذيب وأضاليل 
عـــن أمـــور فـــي الحيـــاة أو عـــن الحيـــاة نفســـها أو 
عـــن بعض التفســـيرات فـــي الدين، تجعـــل له نظرة 
معينـــة لهـــذه األمور تختلف تماًما إذا نظر لألمور 

دون هذه القشـــور.
+ القيـــادة: هنـــاك مـــن يقـــود والقشـــور على 
عينيه فا يرى ســـوى مصلحته الشـــخصية ول يرى 
مصالـــح النـــاس. يضع خطًطا ضيقـــة قصيرة ألنه 
ل يـــرى ســـوى تحـــت قدميـــه، فا يضـــع تكامًا في 
الخطـــط ول يفكـــر كيـــف يعـــد ويجهـــز للمســـتقبل.. 
قـــد يقـــف ســـاكًنا دون تجهيـــز أو إعـــداد لســـتقبال 
المخاطـــر المنتشـــرة بعيًدا عنـــه، وهو يظن أنها لن 
تســـتطيع أن تصـــل إليـــه. فعندمـــا تصـــل إليه تدمر 
كل مافعله.. إن القيادة السليمة هي الرؤية الثاقبة 
لألمور، ورؤية ما وراء األحداث، ومحاولة تجنُّب 
ما ســـيحدث. إنها اإلشـــباع والرتواء والرعاية، كما 
قـــال عنهـــا الكتـــاب المقـــدس: »الـــرب يرعانـــي فا 
يعوزنـــي شـــيء، فـــي مـــراٍع ُخضر يربضنـــي، وإلى 
ميـــاه الراحـــة يوردنـــي. يـــرد نفســـي، يهدينـــي إلـــى 
ســـبل البـــر، مـــن أجـــل اســـمه، أيضا إذا ســـرت في 
وادي ظـــل المـــوت ل أخاف شـــًرا ألنك أنت معي، 
عصـــاك وعكازك هما يعزيانني« )مز4-1:23(. 
ليتنـــا نطلـــب مـــن الرب أن يرســـل لنـــا حنانيا 
القديس ليســـاعدنا في نزول القشـــور من عيوننا...

حينمـــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــب 
القديـــس حنانيا إلى شـــاول 
الطرسوســــــــــي وعّمـــــــــــــــــده، 
نزلـــت مـــن عينيـــه قشـــور 
)أع1:9-22(، ولعل هذه 
القشـــور كانـــت هـــي الحائـــل أو العائق أمام شـــاول 
ليتحـــول إلـــى بولـــس العظيـــم.. ولعلهـــا أيضـــا أمام 

مّنا..  البعـــض 
+ العمـــق: إن الفـــارق بين اإلنســـان المتدين 
الســـطحي والعميـــق هـــي تلـــك القشـــور.. فمـــا أكثر 
قيـــن.. إن الكثيـــر مـــن  المتدينيـــن، ومـــا أقـــل المتعمِّ
الناس يأخذون حرف الدين ل عمق الدين، شـــكله 
ل جوهـــره.. والســـبب فـــي ذلـــك أن هنـــاك قشـــوًرا 
تحجـــب الرؤيـــة عنهم.. إنها قشـــور المادة والعالم. 
وهـــذا مـــا نراه اليوم، بعـــدت الناس عن عمق الدين 
بشـــكل  واهتمـــوا  وأخاقياتـــه،  وتعاليمـــه  بمبادئـــه 
الديـــن. كمـــن يهتـــم بالوقوف في الصـــاة، ول يهتم 
بالمشـــاعر والتركيـــز فـــي الصـــاة. أو مـــن يهتـــم 
بـــأن يصـــوم مـــن بدايـــة الصـــوم، وقـــد يقضـــي فترة 
انقطـــاع، ولكنـــه ل يتغيـــر بســـبب الصـــوم ول يقدم 
توبـــة ول يحيـــا تداريـــب تغّيـــر مـــن حياتـــه. أو مـــن 
يهتـــم بـــأن يعطـــي، ولكـــن مثـــل الكتبـــة والفريســـيين 
يعطـــي بـــا خفـــاء وبـــا ســـخاء وبـــا ســـرور. أو 

مثـــل مـــن يهتـــم باألنشـــطة الكنســـية دون الهتمـــام 
بالهـــدف منهـــا، وأنهـــا تربـــط المخدوميـــن بالكنيســـة 
وبالعتـــراف والتنـــاول. أو مثـــل مـــا يهتـــم بحضور 
الكنيسة ولكنه ل يتأثر بتعاليمها ول يتغير سلوكه 

ليناســـب صـــورة أولد هللا.
+ الفكـــر: هنـــاك أيًضـــا مـــن ل يســـتطيع أن 
يفهـــم الفكـــر الصحيـــح أو ل يريد أن يفهم، بســـبب 
وجـــود قشـــور علـــى عقلـــه تجعلـــه يســـير فـــي اتجاه 
خاطـــئ. وقـــد تكـــون هـــذه القشـــور هـــي أصحـــاب 
الســـوء الذيـــن ُيدِخلـــون فـــي الذهـــن أفـــكاًرا خاطئـــة 
يصدقها اإلنســـان وتكون هي الســـبب في ضياعه. 
وقـــد تكـــون القشـــور هي قـــراءات شـــريرة ُتدخل إلى 
فكـــره مبـــادئ وأخاقيـــات متدنية هّدامـــة تقوده إلى 
ســـلوك معين خاطئ. إنها قشـــور تقف حائًا أمام 
الفكـــر الصحيـــح. قـــد تكـــون أيًضـــا تـــرك اإلنســـان 
ألذنيـــه لكيمـــا يضـــع فيهمـــا الناس ما يريـــدون. وقد 
تكـــون تـــرك اإلنســـان لعينيه لتشـــتهي مـــا تريد دون 
أن يتحكـــم فيهـــا.. كل هـــذا يقود إلـــى فكر خاطئ.
+ البصيـــرة: القديـــس بولـــس قبـــل التحـــول 
كان مبصـــًرا ولكنـــه لـــم يكـــن بصيـــًرا. كانـــت علـــى 
عينيـــه غشـــاوة، وحينمـــا اعتمد ســـقطت مـــن عينيه 
تلـــك القشـــور.. قـــد تكون تلك القشـــور فهًما ناقًصا 
لألمـــور تقـــوده إلى نظر الموضـــوع بطريقة معينة، 
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»َمْن َيْغِلُب َفَسُأْعِطيِه َأْن َيْجِلَس َمِعي ِفي 
َعْرِشي« )رؤيا 21:3(

ذكرى الميالد السمائي الثاني
لابنه الحبيبة عروس السماء

ماريان خليل اغيل
تقيم األسرة القداس اإللهي 

على روحها الطاهرة 
يوم األحد الموافق 2018/7/8م

بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس 
بسيدي سالم.

حبيبتي احتملِت صليب المرض واأللم
في صمت مثل مخلصك يسوع المسيح

ربنا وأصبحِت ماًكا وذهبِت إلى
بيت النعمة كما قلِت يا ماريان.
القلم عاجز عن كتابة ما بداخلي،

صوتك وشكلك وحركاتك أمام عيني
وفي قلبي الحزين. وحشتينا جًدا
يا ماريان، صّلي من أجلنا لكي
يفتقدنا الرب يسوع سريًعا ونلقاِك
والدك خليل، والدتك هويده، 

واألهل واألقارب

»طوبى لمن اخترته وقبلته إليك
ليسكن في ديارك إلى األبد«

أسرة المرحوم األستاذ فؤاد حنا
تزّف إلى السماء – األخت الغالية

األستاذة لواحظ رمزي حنا
إخوتك وأخواتك – أولد عمك
الذين ترّبوا معك ولمسوا وفاء

وإخاص محبتك – يلتمسون من
الرب يسوع نياًحا لروحك الطاهرة

في فردوس النعيم

»ُطوَبى ِللَِّذي َتْخَتاُرُه َوُتَقرُِّبُه ِلَيْسُكَن ِفي 
ِدَياِرَك. َلَنْشَبَعنَّ ِمْن َخْيِر َبْيِتَك، ُقْدِس 

َهْيَكِلَك« )مزمور4:65(
شكر وذكرى األربعين

لألم الغايلة/ سمرية كمال 
ماما الغالية لقد افتقدناِك جًدا، ولكن الذي
يعزينا أنك في معية الرب يسوع المسيح

والمائكة والقديسين 
تتنعمين في فردوس النعيم

زوجك بطرس
وأبناؤك: مارينا-مونيكا - بول 

هذا وسُيقام القداس اإللهي 
لروحها الطاهرة في

ذكرى األربعين لنياحتها يوم األحد 
الموافق 2018/7/15

في تمام الساعة 8.30 صباًحا، 
القداس الثاني

وذلك بكنيسة الرسولين بطرس وبولس 
)البطرسية( بالعباسية 

»أَلنَُّه َكَما َتْكُثُر آَلُم اْلَمِسيِح ِفيَنا، 
َكذِلَك ِباْلَمِسيِح َتْكُثُر َتْعِزَيُتَنا َأْيًضا«

)2كو5:1(

تتقدم أسرة المرحوم/  
صموئيل يوسف عبد املالك

عم الراهب القس
فليمون آفا مينا

بخالص الشكر والمتنان
لحضرة صاحب الغبطة والقداسة 

البابا المعظم
األنبا تواضروس الثاني
وصاحب النيافة الحبر الجليل 

جزيل الحترام
األنبا كيرلس آفا مينا
أسقف ورئيس دير مار مينا 

العامر – مريوط

ومجمع رهبان الدير
وصاحب النيافة الحبر الجليل 

جزيل الحترام
األنبا إيالريون

أسقف عام قطاع غرب اإلسكندرية
الذي حضر خصيًصا صاة الجناز

واألحبار األجالء أصحاب النيافة
األنبا ديمتريوس

أسقف ملوي وأنصا واألشمونين

األنبا قزمان
أسقف شمال سيناء

األنبا إرميا
األسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي

األنبا ثيئودوسيوس
أسقف وسط الجيزة

األنبا بطرس
أسقف شبين القناطر

األنبا مينا
أسقف كندا

األنبا يوليوس
أسقف عام كنائس مصر القديمة

األنبا ماركوس
أسقف عام كنائس حدائق القبة

األنبا اكليمندس
أسقف عام عزبة الهجانة

وجناب األب الورع الموقر
أبونا القمص/ رويس مرقص

ومجمع كهنة اإلسكندرية والبحيرة
لتقديهم العزاء في الراحل الغالي

وكل من وافانا بالتعزية سواء بالحضور
أو التصال أو البرق
لهم مّنا خالص الشكر

األســــــــرة

األنبا تادرس
مطران بورسعيد

مدير الكلية اإلكليريكية
ووكيل الكلية واآلباء الكهنة 
األساتذة أعضاء هيئة التدريس
والسكرتارية والطلبة والعاملون

يودعون على رجاء القيامة
األم الفاضلة

جورجيت رياض
والدة األخت المكرسة 
تاسوني/ إيريني عزت

نياحًا لروحها الطاهرة وعزاًء لألسرة 
وكل عارفيها ومحبيها

األنبا تادرس
مطران بورسعيد

اآلباء الكهنه والشمامسة 
والخدام والخادمات والمكرسات

ولجان الكنائس 
وجميع أفراد الشعب ببورسعيد
يودعون على رجاء القيامة

الشماس/ سمري شاكر شنوده

شقيق القس تيموثاوس شاكر
والمكرسة تاسوني فيبي شاكر

ونسيب القس آنجيلوس جرجس
راجًيا له نياًحا وراحة في أحضان القديسين

ولألسرة خالص العزاء

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد
الذكرى السنوية السابعة لألب الغالي

صربي فؤاد كريلس
وُأقيم القداس اإللهي يوم 2018/7/5م

بكنيسة القديس العظيم 
مار جرجس بسوهاج

زوجتك وأولدك وأحفادك 

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  320٧ 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الكنيسـة  العبادة في 
ــــــــل  تشكِّ اأُلرثوذكسيـــــــــــة 
جـــــزًءا أساسًيا ل ينفصــل 
عـــــــن العقيــــــــدة، بـــل إّن 
العبـــادة هـــي قلب العقيـــدة اأُلرثوذكســـية؛ فالعقيدة 
اأُلرثوذكســـية ُتفَهـــم مـــن خـــالل العبـــادة؛ بمعنـــى 
أن الالهـــوت األرثوذكســـي مكّثـــف فـــي الصلـــوات 
الُقـــداس  فـــي  وباألخـــّص  الطقســـية  الليتورجيـــة 
والتســـبحة.. لذلـــك فـــإّن َمـــن يعيـــش بعمـــق فـــي 
صلـــوات الكنيســـة يفهـــم عقيدتـــه ويختبـــر تأثيرها 

الرائـــع فـــي كيانه.
ومـــن الطقـــــــــوس الجميلـــة في الصلـــــــــوات 
الليتورجّيـــة أّننـــا نســـتعمل األنـــــــــوار والشمــــــــوع 
والقناديـــل أثنـــاء الصــــــــالة.. فما معنـــى هذا؟ وهل 

مـــن ضـــرورة لذلك؟!
أّوًل: تضـــيء الكنيســـة قنديـــاًل أمـــام أيقونـــة 
ـــد لنـــا أّنه نـــور العالم، وهو  الســـّيد المســـيح، لتؤكِّ
النـــور الحقيقـــي الذي يضيء لكّل إنســـاٍن آٍت إلى 
العالـــم )يـــو9:1(.. وأيًضـــا تضـــيء قنديـــاًل دائًما 
فـــي شـــرقّية الهيـــكل أمـــام حضـــن اآلب، مثل نجم 
الَمشـــِرق الـــذي أرشـــد المجـــوس لبيـــت لحم حيث 
الطفـــل يســـوع.. كمـــا َتســـتخدم الكنيســـة الشـــموع 
فـــي اإلضاءة أمام القديســـين، إشـــارة ألنهـــم كانوا 
نـــوًرا للعالم مثل ســـيدهم، وحياتهم ذابت كالشـــمعة 

التـــي تضـــيء لآلخريـــن، فصـــاروا أنـــواًرا لنـــا فـــي 
طريـــق الخـــالص.. كمـــا أّن حياتهم كانـــت مملوءة 
بالحـــرارة الروحّية، حـــرارة ُحّبهم للمســـيح وغيرتهم 

فـــي الشـــهادة له.
ثانًيا: ُتَضاء الكنيســــــــة باستمـــــــرار أثنــــــــاء 
الصــــــــــــــالة، عــــــــــن طريــــــــــــق الشمــــــــــوع وغيرهـــــــــــــا، 

لألســـباب اآلتية:
1- الكنيسة ُلقِّبت بالمنارة:

فقـــد رأينـــا فـــي ِســـفر الرؤيـــا أّن المنايـــر الســـبع 
هـــي الســـبع الكنائـــس )رؤ20:1(. والكنيســـة أيًضا 
هـــي الســـماء المنيـــرة الكائنـــة علـــى األرض، وبها 
المالئكـــة المنيرون والقديســـون، ويســـكن فيها هللا 

النـــور الحقيقي.
2- اإلضاءة أمٌر إلهي:

هللا قـــد أَمـــَر أن ُتَضـــاء المنـــارة الذهبّيـــة ذات 
ـــعات فـــي خيمة اإلجتمـــاع، بجوار مذبح  الســـبع الشُّ
البخـــور ومائـــدة خبـــز الوجـــوه طـــوال الليـــل والنهـــار 

)خـــر29، خـــر3٧:25، خـــر20:2٧(.
3- اإلضاءة تسليم رسولي:

َيذُكر ِســـفر األعمال أّن الرُسل كانوا مجتمعين 
فـــي أّول األســـبوع ليكســـروا خبـــًزا، أي لُيقيموا القّداس 
اإللهـــي ويتناولـــوا مـــن جســـد الـــرّب ودمـــه، »وكانـــت 
مصابيـــح كثيـــرة فـــي الُعلِّيَّـــة التي كانـــوا مجتمعين 

فيهـــا« )أع8:20(. وجاء ذلك أيًضا في الدســـقولية 
التـــي هي تعاليم الرســـل.

4- اإلضاءة ُتناِسب كالم هللا:
كالمـــك  لرجلـــّي  »مصبـــاح  المزمـــور:  يقـــول 
ونـــور لطريقـــي« )مـــز105:119(. ولذلـــك فـــإّن 
قـــراءة  الشـــموع وقـــت  الكنيســـة تضـــيء األنـــوار أو 
اإلنجيـــل إظهاًرا لفرحها بالبشـــارة المنيـــرة لكّل العالم، 
فالكلمـــة اإللهّيـــة هـــي التي تضيء الطريق للســـائرين 
فـــي طريـــق الملكـــوت، كمـــا أّنهـــا تنيـــر عينـــّي القلـــب 

فيفهـــم إرادة هللا ويعايـــن مجـــده. 
5- اإلضاءة تناسب خدمة العهد الجديد:

إن كانـــت خدمـــة العهـــد القديـــم قـــد اســـَتعَمَلْت 
اإلضـــاءة، فكـــم باألوَلـــى تكـــون خدمـــة العهـــد الجديد 
عهـــد النـــور، عندمـــا أشـــرق الســـّيد المســـيح للبشـــرية 
بتجّســـده؟! فنحـــن قـــد ُدعينـــا أبنـــاء النـــور.. جميعنـــا 
»َأْبَناُء ُنوٍر َوَأْبَناُء َنَهاٍر. َلْســـَنا ِمْن َلْيل َوَل ُظْلَمٍة« 
)1تـــس5:5(.. فـــإّن »هللَا الَّـــِذي َقاَل:»َأْن ُيْشـــِرَق 
ُنـــوٌر ِمـــْن ُظْلَمـــٍة«، ُهـــَو الَِّذي َأْشـــَرَق ِفـــي ُقُلوِبَنا، 
َنـــاَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد هللِا ِفي َوْجِه َيُســـوَع اْلَمِســـيِح.«  إِل
)2كـــو6:4(.  لذلـــك فـــإّن حضـــور المســـيح وســـط 
شـــعبه فـــي القـــداس اإللهـــي يليق به إضـــاءة األنوار.
6- إضـــاءة القناديـــل بالزيـــت لهـــا معانـــي 

روحيـــة عميقـــة:
ـــَهر،  والسَّ الدائـــم  لاســـتعداد  ترمـــز  فهـــي 
ِمثـــل  القلـــب،  فـــي  القـــدس  الـــروح  والهتمـــام بعمـــل 
مصابيحـــّن  امتـــألت  اللواتـــي  الحكيمـــات  العـــذارى 
الســـماوي..  للعريـــس  الزفـــاف  فاســـتحَققن  بالزيـــت، 
أحقاؤكـــم  »لتُكـــن  يســـوع  الـــرّب  يوصينـــا  وهكـــذا 
ُمَمنَطقـــة، ومصابيحكـــم ُموَقَدة..« )لـــو35:12(.

fryohanna@hotmail.com

نهجــــــــــــت كنيستنــــــــا 
علــــــــــــى  األرثوذكسيــــــــــــــة، 
الحتفــــــــــال بعيــــــــــد الرســل 
فـــي موعــــــــــــــد ثابــــــــــــــت ل 
يتغيـــــــــر في كـــــــــــل عــــــــــام 
)5 أبيب، الموافق 12 يوليو(، وهو عيد استشهاد 
القديســـين بطـــرس وبولـــس. وتذكرهـــم الكنيســـة في 
القســـمة الخاصة بصوم الرســـل. وفي رؤية تأملية 
تحليليـــة لهذيـــن القديســـين، ناحـــظ أنهمـــا يمثـــان 
نوعيـــن ممتازيـــن، ولـــكل منهما طابع خاص »ألنه 
ل يعمل أحد شـــيًئا من ذاته، بل كل شـــيء حســـب 

أمـــر الرب« )خـــر43:39(.
أوًل: تنوع يميز كل منهما عن اآلخر:

نجـــد بطـــرس الرســـول رجـــًا بســـيًطا صيـــاد 
ســـمك، كان جاهـــًا لـــم يتلـــقَّ شـــيًئا مـــن الثقافـــة 
أخـــزى  الـــذي  العالـــم  ُجّهـــال  أحـــد  إنـــه  والعلـــم، 
عنـــه  وقيـــل  الحكماء)1كـــو27:1(،  بهـــم  الـــرب 
هـــو والقديـــس يوحنـــا إنهما »إنســـانان عديمـــا الفهم 

)أع22:3(. وعاميـــان« 
بطـــرس  القديســـين  مـــن  كل  إرســـالية  وفـــي 
وبولـــس كان هنـــاك تمايـــز أيًضـــا، فقد بـــدأ بطرس 
الرســـول خدمتـــه وهـــو كبيـــر الســـن ربمـــا كان أكبر 
ســـًنا من جميع الرســـل، لذلك كانوا يوّقرون ســـنه. 
التبشـــيرية  رحاتـــه  فـــي  ويجـــول  متزوًجـــا  وكان 

مصطحًبـــا معـــه زوجتـــه )1كـــو5:9(. كمـــا كان 
القديـــس بطـــرس بســـيًطا فـــي كتاباتـــه، فقـــد كتـــب 
رســـالتين، بأســـلوب رجـــل متشـــبع بـــروح الكتـــاب، 

وبصحـــة تفســـير الكلمـــة.
أّما بولس الرســـول فقد أكمل تعليمه الديني، 
وتعلـــم النامـــوس على يدي أســـاتذة كبار بأورشـــليم 
)أع30:22(، وقد بدأ خدمته في ســـن أصغر من 
القديـــس بطـــرس، وكان بتـــوًل )1كـــو7:7(، وكان 
يدعـــو إلـــى أفضليـــة البتوليـــة. كمـــا كان القديـــس 
بولس الرســـول غزيًرا في كتاباته أكثر من القديس 
بطـــرس، فقـــد كتـــب 14 رســـالة تنـــاول فيهـــا العديد 

مـــن المســـائل الاهوتية.
كمـــا يتضـــح أن بطـــرس كان فـــي مقدمة من 
اختارهـــم الـــرب للعمـــل معه )مـــت10(، وبولس لم 
يكـــن مـــن الثنـــي عشـــر، ول حتـــى مـــن الســـبعين 
رســـوًل، بـــل اختـــاره الرب أخيـــًرا بعـــد القيامة، وبعد 
اختيـــار متيـــاس بســـنوات، ولم يتبع الســـيد المســـيح 
فـــي فتـــرة كرازتـــه علـــى األرض... وهـــذا -عزيـــزي 
إنمـــا  ليـــس باألســـبقية،  أنـــه  لنـــا  القـــارئ- يظهـــر 
بمقـــدار التعـــب مـــن أجـــل هللا، كمـــا يـــدّل علـــى أن 
الـــرب يدعـــو الجميـــع إلـــى خدمته، ويســـتخدم الكل 
فـــي ملكوتـــه، البســـطاء والعلمـــاء علـــى حد ســـواء، 
المهـــم أن يكونـــوا أوانـــي لديها الســـتعداد أن تكون 

أوانـــي صالحـــة لعمـــل نعمته.

الســـمات  تحويـــل  علـــى  قـــدرة هللا  ثانًيـــا: 
الشـــخصية غيـــر المرغوبة إلى ســـمات إيجابية:

اتســـم بطـــرس بالندفـــاع، وكثيـــًرا مـــا وبخـــه 
الـــرب علـــى اندفاعـــه: عندمـــا تحـــدث الـــرب عـــن 
آلمه المقبلة )مت16(، كذلك عند غســـل األرجل 
)يو13(، وعند القبض على الســـيد المســـيح وقطع 
أذن عبـــد رئيـــس الكهنـــة )يـــو 18(... وهكـــذا نرى 
أن الـــرب اختـــاره على الرغم من اندفاعه، ثم حّول 
هـــذا الندفـــاع إلـــى الخير منذ يوم الخمســـين، فنراه 
أول مـــن بـــدأ بالـــكام في ذلـــك اليوم، وهو أول من 
بـــدأ الـــكام يـــوم شـــفاء األعـــرج )أع3(، وهـــو الذي 
كان يتقـــدم فـــي مناســـبات كثيـــرة. وهكـــذا اســـتخدم 

الـــرب اندفاع بطـــرس للخير.
أّمـــا القديـــس بولـــس فـــكان يتســـم بالحمـــاس 
وســـرعة اإلنجـــاز، واإلخـــاص فـــي أداء المهـــام، 
وعـــاش رحلـــة تبشـــيرية عجيبـــة، ثـــم استشـــهد وهـــو 
فـــي نحـــو الســـتين أو الســـبعين مـــن عمـــره حيـــث 
ُقطعـــت رأســـه بالســـيف، ولكـــن حياته كانـــت حافلة 
بجهـــاد عظيـــم وكأنـــه عـــاش عمـــر متوشـــالح أكبر 

معّمـــر فـــي األرض!
وهكـــذا أنهـــى كل منهمـــا حياتـــه شـــهيًدا ســـنة 
67م علــــــــى يـــــــــــــــــــــد نيــــــــــــــــــرون قيصــــــــــــر، ونـــــــال 

الشـــهادة...  إكليل 
فلنتشبــــــــــــه بهمـــا بـــأن يصبــــــــــح هللا لنـــــــــــا هو 
الحصـــن المنيـــع الـــذي نركـــض إليـــه ونحتمـــي فيه 
ليقـــود ســـفينة حياتنـــا علـــى األرض، وفـــي بحـــر 
هـــذا العالـــم المضطـــرب، حتـــى نصل إلى شـــاطئ 

األبديـــة بســـام...
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