




جملة الكرازة - 9 نوفمرب  2018

يعـــّز علينـــا انتقـــال أحبائنـــا الشـــهداء 
القديـــس  ديـــر  فـــي  المصابيـــن  وإصابـــة 
الماضـــي  الجمعـــة  يـــوم  األنبـــا صموئيـــل، 
٢ نوفمبـــر. وكما نســـمي كنيســـتنا »كنيســـة 
وهـــذا  جميلـــة«،  الشـــهداء  أم  الشـــهداء، 
التعبير تعيشـــه الكنيســـة ليس اليوم فقط وال 
الســـنين القليلة الماضية، لكن نعيشـــه عبر 
ألفـــي ســـنة منـــذ أن بـــدأت الكنيســـة القبطية 
وتأسســـت علـــى أرض مصـــر في منتصف 
القرن األول الميالدي. ونؤمن أن كنيســـتنا 
كل  فـــي  معـــروف  وهـــذا  شـــهداء  كنيســـة 
القبطيـــة  الكنيســـة  أن  معـــروف  العالـــم، 
المصرية هي كنيســـة شـــهداء، ولهذا عندما 
نـــودع أحبـــاء لنا إلى الســـماء نودعهم على 

رجـــاء القيامـــة. 

بـــال شـــك األلـــم يعتصرنـــا وألـــم الفـــراق 
شـــديد ومرير، ونفوســـنا جريحة، ونكون في 
حالـــة مـــن االضطراب والحـــزن في قلوبنان 
ولكـــن عندمـــا نرفع أعيننا نحو الســـماء نجد 

التعزية الســـماوية. 

أحــــــــــــب أن أعــــــــــّزي كل أبنائنا وأسرهم 
اللي صاروا شهـــــــــــــداء نتيجة عمل خسيس 

وليس فيه أي نوع من اإلنســـانية، وال يأتي 
بـــأي ثمـــر، وال يحقـــق أي هـــدف. مصرنـــا 
التـــي بنعيـــش فيها كلنا كمصريين، حـــــــــول 
نهـــر النيل الذي يجـــــــري مـــن جنوب البالد 
إلـــى شـــمالها منـــذ أيـــام الفراعنـــة، يمثـــل لنـــا 
نوًعـــا مـــن الوحـــــــــدة، وهذه الوحـــدة ال توجد 
فـــي أي بلـــد آخـــر. وباعتبارنـــا أبنـــاء النيـــل 
ونـــأكل مـــن خير األرض التي على ضفتيه 
عندمـــا  نرتـــاح  أننـــا  حتـــى  منـــه،  ونشـــرب 
متماســـكة  بالدنـــا  ولهـــذا  بجـــواره.  نتمشـــى 
طبيعـــة  لكـــن  أحـــد،  ليســـت صنـــع  قويـــة، 
مـــن يـــد هللا التـــي جعلتنـــا نعيش فـــي أرض 
الميـــالد  الفراعنـــة وقبـــل  أيـــام  منـــذ  مصـــر 
بقرون كثيرة امتداًدا لميالد الســـيد المســـيح. 
ثـــم  المقدســـة،  بالعائلـــة  تباركـــت  وأرضنـــا 
امتـــدت فيهـــا المســـيحية عبـــر التاريخ حتى 
دخـــول العرب مصر، فامتزجـــت الفرعونية 
بالمســـيحية باإلســـالمية، وصـــار اإلنســـان 
المصري إنســـاًنا متميـــًزا وغنًيا بالحضارات 
فـــإن األصـــوات  لهـــذا  فيهـــا.  عـــاش  التـــي 
التـــي تتكلـــم كثيـــًرا عن عدم فهـــم، يجب أن 
تعلـــم أن أثمـــن مـــا نملكـــه كمصرييـــن كلنا، 

مســـيحين ومســـلمين، هـــو وحدتنـــا الوطنيـــة 
علـــى أرض الوطـــن. وهي وحـــدة لم ُتصَنع 
باتفاق على ورق أو شـــخص صنعها عبر 
التاريـــخ.. لكـــن هـــذه وحـــدة مـــن يـــد الخالق 
الـــذي أوجد النيل، فنقول مصر هبة النيل. 

نعـــزي أســـر أبنائنا الشـــهداء، ونصلي 
مـــن أجـــل المصابيـــن، ونصلـــي مـــن أجـــل 
أن يجّنـــب الـــرب بالدنـــا كل هذه الشـــرور، 
ويعطـــي  أهلهـــا،  ويحفـــظ  البـــالد،  ويحفـــظ 
الســـالم دائًما.و نصلي كذلك من أجل كل 
مســـئول فـــي كل مـــكان حســـب مســـئوليته، 
ونتطلـــع دائًمـــا أن يكـــون مجتمعنـــا مجتمًعا 
مملـــوًءا بالســـالم والحب والراحة والســـكينة. 
ربنـــا يعـــزي الجميـــع ويعـــزي الكنيســـة. وثـــد 
شـــاركنا الكثيـــرون التعزية، ســـواء داخل أو 
خـــارج مصـــر. نطلب صلـــوات الجميع من 

أجـــل بالدنـــا الحبيبة.
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قدمـــت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية كوكبـــة 
جديـــدة مـــن الشـــهداء، وذلك يوم الجمعـــة ٢ نوفمبر 

٢018م، علـــى الطريـــق المـــؤدي لديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف 
بالمنيـــا؛ ففـــي حوالـــي الســـاعة الواحـــدة مـــن ظهـــر ذلـــك اليـــوم وبينمـــا 
مـــن األفـــراد  تقـــل مجموعـــة مجموعـــة  مينـــي بـــاص  كانـــت ســـيارة 
تابعيـــن لقريـــة »الكوامـــل بحـــري« بمحافظـــة ســـوهاج، بعـــد أن قامـــوا 
بزيـــارة الديـــر وتعميـــد أحـــد أطفـــال العائلـــة هنـــاك، فوجئـــوا بأربعـــة 
مـــن اإلرهابييـــن يخرجـــون عليهـــم مـــن الجبـــل بســـيارة دفـــع رباعـــي، 
ويطلقـــون عليهـــم النـــار، مما أّدى إلصابة خمســـة أفـــراد منهم. وعلى 
أثـــر ذلـــك أســـرع الســـائق منطلًقـــا بالســـيارة ليخـــرج بهـــا مـــن الطريـــق 
الفرعـــي إلـــى الطريـــق الصحـــراوي الغربـــي، متجًهـــا نحو المستشـــفى 
بناحيـــة الشـــيخ فضـــل بالمنيـــا، بينمـــا تحـــول اإلرهابيـــون إلى الســـيارة 
التي كانت تســـير خلفها وتقل عشـــرين فرًدا من مدينة المنيا، تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن الثامنـــة والخامســـة والخمســـين، فقتلوا الســـائق أواًل، ثم 
أطلقـــوا النـــار علـــى اإلطـــارات، ومن َثّم بدأوا في إطـــالق النار بكثافة 
علـــى الـــركاب فُاسُتشـــِهد علـــى الفـــور ســـبعة منهـــم بينمـــا ُأصيـــب أحـــد 
عشـــر آخريـــن.. ثـــم انطلـــق اإلرهابيـــون بســـيارتهم عائديـــن إلى حيث 

جـــاءوا مـــن الصحراء.
وجـــاءت الشـــرطة ثـــم ســـيارات اإلســـعاف بعد ذلك حيـــث تم نقل 
المصابين إلى مستشـــفى العدوة وبني مزار أواًل، ومنها - بالتنســـيق 
مـــع وزارة الصحـــة - إلـــى مستشـــفى الشـــيخ زايـــد بالقاهـــرة. وكان 
الســـيد وزيـــر الدفـــاع قـــد أصـــدر تعليماتـــه بوضـــع جميع المستشـــفيات 
العســـكرية جاهـــزة الســـتقبال المصابيـــن، بينمـــا بقيـــت الجثاميـــن فـــي 
موقـــع الحـــادث حتـــى تمـــت معاينتها، وبعد ذلك تم نقلها إلى مستشـــفى 

المنيـــا العـــام حيـــث وصلت الســـابعة مســـاء اليـــوم ذاته.

تعليق قداسة البابا عىل احلادث
وقـــد قـــام قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بالتعليـــق علـــى 
الحـــادث، مـــن خـــالل كلمة مصـــورة تم بثها في الفضائيات المســـيحية 

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي، حيث قال قداســـته:
»تألمنـــا فـــي هـــذا اليوم في هـــذا الحادث الـــذي راح ضحيته عدد 
مـــن أبنائنـــا شـــهداء ومصابيـــن وهـــم فـــي طريقهـــم إلـــى ديـــر القديـــس 
العظيـــم األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف فـــي بريـــة القلمـــون. تألمنـــا كثيـــًرا 

لمثـــل هـــذه الحـــوادث، ولكننـــا علـــى رجـــاء القيامـــة 
كل  يـــرى  الـــكل  ضابـــط  أن هللا  ونعلـــم  نودعهـــم، 
األمـــور ويضبـــط كل األحـــداث فـــي كل حياتنـــا. أرســـل كل تعزياتـــي 
إلى أســـر هؤالء الشـــهداء وأســـر المصابين، وباسم الكنيسة وباسم كل 
هيئاتهـــا نعزيهـــم ونتعـــزى معهم، ونصلي أن يمـــأ هللا قلوبنا بتعزياته 

السماوية. 
نشـــكر أيضـــا الســـيد رئيـــس الجمهموريـــة، الســـيد الرئيـــس عبـــد 
الفتـــاح السيســـي التصالـــه التليفونـــي، وطلـــب منـــا أن ننقـــل تعزياتـــه 
إلـــى أســـر كل هـــؤالء الشـــهداء والمصابيـــن، وأيًضا تحـــدث عن كيف 
ـــكها وبقوتهـــا ســـوف ُتذِهـــب هـــذا اإلرهـــاب، إلننا أهل  أن مصـــر بتمسُّ
خير ونســـعى لكل الخير وال نبغي شـــًرا ألحد. وأيًضا نشـــكر الســـادة 
الـــوزراء الذيـــن اهتموا بهذا األمر، الســـيدة الدكتـــورة وزيرة الصحة، 
والدكتـــورة وزيـــرة التضامـــن االجتماعـــي، واهتمامهـــم بتقديم الرعاية 
الصحيـــة والرعايـــة االجتماعيـــة بـــكل متطلباتهـــا.. نشـــكر محبتهـــم. 
ونشـــكر الســـادة األطبـــاء الذيـــن قامـــوا بواجبهم مـــع كل الفريق الطبي 

فـــي أكثـــر من مستشـــفى. 
نحـــن علـــى تواصـــل مســـتمر مـــع اآلبـــاء األســـاقفة األحبـــاء فـــي 
المنطقـــة فـــي المنيـــا وفـــي دير األنبا صموئيل وفي ســـوهاج، نتواصل 
معهـــم ومـــع الخـــدام من أجـــل تقديم كل ما يحتاجه هـــؤالء المصابون، 

وإراحة أســـر الشـــهداء.
نحـــن نعلـــم أن مثـــل هـــذه األحـــداث التـــي تصيبنـــا، ال تصيبنـــا 
كمســـيحين فقـــط، لكنهـــا تصيـــب المجتمـــع المصـــري كلـــه، ونعلـــم أن 
أثمـــن مـــا نملكـــه هـــو وحدتنا وتماســـكنا، ونعلـــم أن مثل هـــذه األحداث 
كما كان في الماضي وكما أنها تزداد في حياتنا صالبة.. نحن نعلم 
أيًضـــا أن هـــذا الحـــادث يزيدنـــا صالبـــة. نحـــن نرفـــع قلوبنـــا بالصالة: 
نصلـــي مـــن أجـــل هؤالء الشـــهداء، ومن أجـــل شـــفاء المصابين، ومن 
أجـــل الذيـــن يهتمـــون بهـــذا الحـــادث، ونصلـــي مـــن أجل ســـالمة بالدنا 
وحفـــظ الســـالم فيهـــا، ونصلـــي أيًضا من أجـــل المعتديـــن الذين اعتدوا 
ألنهـــم فـــي غيبوبـــة، ألن مـــا يســـببونه من حزن ومـــن آالم ومن ضيق 

ونكـــد فـــي مجتمعنـــا المصـــري لـــن يحّقق شـــيًئا علـــى اإلطالق.
نحـــن نثـــق فـــي هللا الذي يرعانا ويرعى بالدنا ويحفظنا دائما في 
اســـمه القدوســـن ونثق في المســـئولين كلٍّ في مســـئوليته، ونشـــكرهم، 
ونصلـــي أن يعوضهـــم هللا بالخيـــر، ونصلـــي مـــن أجـــل أن يســـكب كل 

تعزياته فـــي قلوبنا.«

أسعد فاروق لبيبكمال يوسف شحاتهرضا يوسف شحاتهنادر يوسف شحاتهبوسي ميالد يوسفبيشوي رضا يوسفماريا كمال يوسف



إتصال هاتفي بقداسة البابا 
من اإلمام األكرب 

أجـــرى فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتور أحمد الطيب شـــيخ األزهر، 
اتصااًل هاتفًيا بقداســـة البابا تواضروس الثاني ليعزيه في شـــهداء المنيا 
الجـــدد، وأعـــرب الدكتـــور الطيب عن خالص تعازيه في الشـــهداء متمنًيا 

ســـرعة شفاء المصابين.

ووزيرة التضامن االجتامعي
وأجـــرت كذلـــك الدكتـــورة غـــادة والي وزيرة التضامـــن االجتماعي 
اتصـــااًل مماثـــاًل بقداســـة البابـــا، تابعـــت خاللـــه مع قداســـة البابـــا تداعيات 
العمـــل اإلرهابـــي الـــذي وقـــع بالقـــرب مـــن ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيل 

المعتـــرف بمغاغة.

ووزيرة الصحة
كما اتصلت بقداســـته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك 
ـــم  ـــن ت ـــن والذي ـــي الشـــهداء، وبحـــث أحـــوال المصابي ـــة قداســـته ف لتعزي

نقلهـــم بتوجيهـــات الوزيرة لمستشـــفى الشـــيخ زايد.

بيان من مطرانية املنيا وأبوقرقاص
حول حادث طريق دير األنبا صموئيل 

وقد اصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص بيانا مســـاء يوم الحادث 
هذا نصه:

فـــي تمـــام الســـاعة الواحـــدة ظهر اليوم الجمعـــة ٢ نوفمبر ٢018م، 
وبينما كانت عائلة من مدينة المنيا تستقل سيارة ميكروباص )ن س ج 
46٢1(، عائـــدة فـــي الطريـــق بعـــد زيارتها لدير القديـــس األنبا صموئيل 
المعترف بالمنيا، وإلى االمام منها سيارة ميني باص يستقلها أفراد من 
ســـوهاج، اعترضـــت طريقهم ســـيارة يســـتقلها إرهابيـــون وقاموا بإطالق 
النار على الســـيارة األولى فُأصيب ســـتة أفراد، ولكن الســـيارة أســـرعت 
بالمســـير متجهة إلى المستشـــفى بالمصابين. ثم توجه اإلرهابيون ناحية 
المينـــي بـــاص وأطلقـــوا النار بكثافة على الراكبين، حيث ُاسُتشـــِهد ســـبعة 

منهـــم، بينما ُأصيب عشـــرة أفراد، ثـــم الذ المجرمون بالفرار.
أسماء الشهداء )وجميعهم من المنيا(:

1- نـــادي يوســـف شـــحاتة، 54 ســـنة. ٢- رضـــا يوســـف شـــحاتة، 
51 ســـنة. 3- كمـــال يوســـف شـــحاتة، ٢0 ســـنة. 4- بوســـي ميـــالد 
يوسف، 41 سنة. 5- أسعد فاروق لبيب، 36 سنة. 6- بيشوي رضا 

يوســـف، 15 ســـنة. 7- ماريـــا كمـــال يوســـف، 1٢ ســـنة.
أســـماء المصابيـــن: مـــن المنيـــا: 1- غـــادة شـــحاتة واصـــف 
ســـعد. ٢- عايدة شـــحاتة، 37 ســـنة. 3- نانســـي رزق حنا، 39 ســـنة. 
4- فـــادي باســـم شـــكري يّســـى، 1٢ ســـنة. 5- صفـــاء فـــؤاد غالي قليني 
نـــادي  يوســـتينا  ســـنوات. 7-  شـــكري، 8  باســـم  مينـــا  ســـنة. 6-   55
يوســـف، 18 ســـنة. 8- دميانـــة كمـــال يوســـف، ٢0 ســـنة. 9- يوســـف 
رضـــا يوســـف، 10 ســـنوات. 10- يوســـف نـــادي يوســـف، ٢4 ســـنة. 

11-مجهـــول االســـم والعنـــوان.

ومن ســـوهاج: 1٢- أحالم حليم فهمي، 18 ســـنة. 13- مارينا 
ســـالمة جيـــد، 48 ســـنة. 14- مريـــم رزق نســـيم جـــاد هللا، 17 ســـنة. 
15- إبراهيـــم فـــرج نســـيم جـــاد هللا، ٢7 ســـنة. 16- إبراهيـــم يوســـف.

وقـــد تـــم نقـــل المصابيـــن إلـــى مستشـــفيات: الشـــيخ فضـــل بالمنيـــا 
والعـــدوة بالمنيـــا، وبنـــي مـــزار بالمنيـــا، ومنها إلى مستشـــفى الشـــيخ زايد 

بالقاهـــرة الكبـــرى، ويجـــري عمـــل الترتيبـــات للجنـــازة.
تمنياتنـــا بالشـــفاء العاجـــل للمصابيـــن، والعـــزاء للكنيســـة ولجميـــع 
أفـــراد أســـر الشـــهداء مـــن فـــم قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي.

بيان من مطرانية سوهاج واملنشاة واملراغة
تعـــرض أتوبيـــس تابـــع إلحـــدى شـــركات نقـــل الـــركاب الخاصـــة 
يســـتقله أفـــراد عائلـــة تنتمـــي لقريـــة الكوامـــل بحـــري التابعة لإليبارشـــية، 
العتـــداء إرهابـــي بإطـــالق النار بالقرب من ديـــر القديس األنبا صموئيل 
المعتـــرف بجبـــل القلمـــون بمغاغـــة، وذلـــك بعـــد مغادرتهـــم الديـــر عقـــب 

إتمـــام طقـــس المعموديـــة ألحـــد أطفـــال العائلـــة.
ركاب  مـــن  مجموعـــة  إصابـــة  عـــن  المؤســـف  الحـــادث  وأســـفر 
األتوبيـــس بإصابـــاٍت مختلفـــة ُنِقلـــوا علـــى إثرهـــا إلـــى مستشـــفى مغاغـــة 
ومستشـــفى الشـــيخ فضل، ثم تم نقلهم إلى مستشـــفى الشيخ زايد بأكتوبر.

أبنـــاء  مـــن  مجموعـــة  يســـتقلها  أخـــرى  ســـيارة  تعرضـــت  كمـــا 
إيبارشـــية المنيا العتداء مماثل أســـفر عن ســـقوط ســـبعة شـــهداء وعدد 

آخـــر مـــن المصابيـــن.
هـــذا ويتابـــع نيافة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة 
حالـــة المصابيـــن أواًل بـــأول، وقـــد كلـــف مجموعـــة مـــن أبناء اإليبارشـــية 

بمتابعتهـــم بمستشـــفى الشـــيخ زايد.
ويتواصـــل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مع نيافـــة األنبا باخوم 

منـــذ علمـــه بالخبـــر المؤلم لالطمئنـــان على حالـــة المصابين.
والمصابـــون مـــن أبنـــاء اإليبارشـــية هـــم: )1( أحالم حليـــم مهني 
)19 ســـنة(. )٢( مريم رزق نســـيم )18 ســـنة(. )3( مارينا ســـالمة جيد 

)38 ســـنة(.  )4( إبراهيـــم فـــرح نســـيم. )5( إبراهيم يوســـف.
نطلـــب مـــن الـــرب يقبل إليـــه النفوس الطاهرة التـــي فاضت روحها 
مـــن جـــّراء هـــذا الحـــادث الغـــادر، وأن ينعـــم علـــى المصابيـــن بالشـــفاء 
ســـوء،  مـــن كل  الغالـــي  والوطـــن  المقدســـة  الكنيســـة  العاجـــل، ويحفـــظ 
بصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا األنبا تواضروس الثاني.



صـــــالة اجلنــــازة
وتقرر في مســـاء اليوم ذاته نقل أجســـاد الشـــهداء إلى كنيسة األمير 
تـــادرس الشـــطبي بمدينـــة المنيـــا، حيث دخلت إلى الكنيســـة وســـط موكب 
مهيـــب قـــرب فجـــر الســـبت 3 نوفمبـــر، بحضـــور نيافـــة األنبـــا مكاريوس 
األســـقف العـــام والنائـــب البابـــوي لإليبارشـــية، وجمـــوع غفيـــرة من كهنة 
وشـــعب اإليبارشـــية. وبـــدأت علـــى الفور صلوات تســـبحة نصـــف الليل، 
أعقبهـــا القـــداس اإللهـــي فـــي الســـاعة الثامنـــة صباًحـــا، وبـــدأت صلـــوات 
الجنازة في تمام الســـاعة العاشـــرة صباًحا، بحضور الســـيد محافظ المنيا 
وبرفقتـــه وفـــد مـــن قيادات المحافظة، ومن آباء المجمع المقدس أصحاب 
النيافة: األنبا بيمن أســـقف نقادة وقوص، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، 
واألنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، إلـــى جانـــب القمـــص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة؛ مندوبين عن قداســـة البابا. 
كما اشـــترك في الصالة: أصحاب النيافة: األنبا بطرس األســـقف العام، 
واألنبـــا أغابيـــوس أســـقف ديـــر مـــواس ودلجا، واألنبا باســـيليوس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيل المعتـــرف بجبل القلمـــون، واألنبا 
أغاثـــون أســـقف مغاغـــة والعـــدوة، واالنبا مكاريوس األســـقف العام للمنيا 
وابوقرقـــاص، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، واألنبـــا كاراس األســـقف 
العـــام للمحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحرق، 
ومـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة نيافـــة األنبـــا بطـــرس مطـــران المنيـــا لأقبـــاط 
الكاثوليـــك، وعـــن الكنيســـة اإلنجيليـــة القـــس كمـــال رشـــدي. كمـــا أرســـل 
كل مـــن أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا 
أنطونيـــوس، ونيافة األنبا أثناســـيوس أســـقف بني مـــزار، مندوبين عنهم. 
كمـــا شـــارك فـــي الجنـــازة لفيف من اآلبـــاء الكهنة والرهبان والمكرســـين 
والمكرســـات، وحضـــر داخـــل الكنيســـة ثالثـــة آالف مـــن الشـــعب، بينمـــا 
شـــارك حوالـــي ســـتة آالف مـــن الشـــعب وقوًفـــا فـــي الميـــدان. وقـــد  ألقـــى 

نيافـــة األنبـــا مكاريوس كلمـــة التعزية

دفن الشهداء والعزاء
وعقـــب صـــالة الجنـــازة، تحرك موكب مهيب مـــن مدينة المنيا إلى 
مدينة المنيا الجديدة )شـــرقي النيل(، حيث تم دفن الشـــهداء في المدافن 
التابعـــة ألســـرهم، وذلـــك حتـــى يتم تجهيـــز »مزار« الئق بهـــم في مدينة 
المنيـــا. وفـــي المســـاء ُأقيـــم ســـرادق ضخم بمبنـــى مطرانية المنيـــا، تقّبلت 
فيـــه أســـر الشـــهداء العزاء، بحضـــور نيافة األنبا مكاريـــوس. وقد تقاطر 

اآلبـــاء  مـــن  العديـــد  الســـرادق  علـــى 
اإليبارشـــيات،  مختلـــف  مـــن  الكهنـــة 
بالمحافظـــة  المســـئولين  مـــن  والعديـــد 
وآالف عديـــدة مـــن الشـــعب. ثـــم ُأقيـــم 
أخـــرى  منطقـــة  فـــي  عـــزاء  ســـرادق 
فـــي اليوميـــن التالييـــن قـــّدم فيـــه آالف 
آخـــرون العـــزاء للكنيســـة واألســـرة.

كمـــا تقاطـــرت علـــى المطرانيـــة 
للعـــزاء،  التاليـــة  األيـــام  مـــدار  علـــى 
وفـــود الكنائـــس األخـــرى، ووفود من 

مســـئولي الدولـــة، ومـــن األزهـــر الشـــريف ووزارة األوقـــاف، والســـادة 
النـــواب، واللجنـــة الشـــعبية لتنشـــيط الســـياحة، ووفـــد مـــن اآلبـــاء كهنـــة 
اإلســـكندرية برفقـــة القمـــص رويـــس مرقـــس، ومندوبيـــن عـــن الشـــباب.

صــــــالة الثالـــــث
وقـــد ُأقيمـــت صـــالة الثالـــث في الســـاعة العاشـــرة صباح يـــوم األحد 
4 نوفمبـــر، بكنيســـة األميـــر تـــادرس بمدينـــة المنيـــا، بحضـــور أصحـــاب 
النيافة: األنبا بيمن، واألنبا مكاريوس، واألنبا أغاثون، واألنبا كاراس، 
إلـــى جانـــب جمـــوع غفيـــرة مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية واإليبارشـــيات 
المجـــاورة، والمكرســـين والمكرســـات، وكذلـــك الشـــعب. وبعـــد ذلك ألقى 

نيافـــة األنبـــا كاراس كلمـــة تعزيـــة على جمـــوع الحاضرين.

الرئيس السييس ينعي الشهداء
وأثنـــاء تواجـــده بالمؤتمـــر العالمـــي للشـــباب بمدينـــة شـــرم الشـــيخ، 
أعرب الرئيس السيســـي عن ألمه وحزنه بســـب هذا الحادث اإلرهابي، 
كمـــا طالـــب الحضـــور بالوقوف دقيقة حداًدا على أرواح الشـــهداء، وقال 
ســـيادته إن اإلرهـــاب ينتهـــك ويحطـــم اإلنســـانية، وأن مقاومتـــه حـــق، 
والتصـــدي لـــه حـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان، وشـــّدد علـــى ضـــرورة وضـــع 
حـــق مقاومـــة اإلرهـــاب مـــن ضمـــن حقـــوق اإلنســـان المتعـــارف عليهـــا. 
وقـــد صـــّرح ســـيادته: »يعنـــى الحادثـــة اللـــي حصلـــت أول امبـــارح، اللي 
هـــي االعتداء على أشـــقائنا ومواطنينـــا المصريين، وبافضل أقول للناس 
اللـــى موجـــوده هنـــا: احنـــا فـــي مصر مبنقولـــش دلوقتي، ال نميـــز بالدين، 
مبنقولش ده مســـلم وده مســـيحي.. احنا بنقول دلوقتي هو مصري، ولما 
يســـقط المصـــري أًيـــا مـــا كان هـــو ميـــن، يؤلمنـــا ويؤلـــم كل المصرييـــن. 
خّلـــي بالكـــم مـــن النقطه دي: لما يســـقط المصري لحـــادث إرهابي يؤلمنا 
ويؤلـــم كل المصرييـــن. وأنـــا مســـتعد أخليكـــم تتجهـــوا للـــرأي العـــام فـــي 
الشـــارع المصـــري وتســـألوه علـــى رد فعلهـــم علـــى أي واقعـــه تســـتهدف 
أشـــقاءنا ومواطنينا من المســـيحيين، قد إيه يؤلمهم ده زيي بالضبط. لما 
ُيســـتهَدف مســـجد أو كنيســـة، رد الفعـــل والتأثيـــر واحد علـــى االتنين...«

قداسة البابا يستقبل العزاء من املسئولني
وقد اســـتقبل قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي 
الكبـــرى  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
المســـئولين  مـــن  عـــدًدا  بالعباســـية، 
الذيـــن حرصـــوا علـــى تقديـــم العـــزاء 
لقداســـته. فقـــد حضـــر للمقـــر البابـــوي 
الدكتـــور مصطفـــى مدبولـــي، رئيـــس 
علـــي  والدكتـــور  الـــوزراء،  مجلـــس 
عبـــد العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، 
والســـيد اللـــواء محمـــود توفيـــق وزيـــر 
والـــي  غـــادة  والدكنـــورة  الداخليـــة، 

التضامـــن. وزيـــرة 
الصورة األخيرة للشهداء



زيــــارة املصابيــــــن

وقـــد أوفـــد قداســـة البابـــا أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمات، واألنبا دوماديوس أســـقف 6 
زايـــد  الشـــيخ  بمستشـــفى  الحـــادث  مصابـــي  لزيـــارة  وأوســـيم؛  أكتوبـــر 
بأكتوبـــر، وقـــد نقـــل الوفـــد الكنســـي أمنيـــات قداســـة البابـــا لهـــم بالشـــفاء 
العاجـــل. رافقهـــم فـــي الزيـــارة المهنـــدس أشـــرف عجيـــب منســـق مكتـــب 
رعايـــة أســـر الشـــهداء والمصابيـــن بالكاتدرائيـــة. جديـــر بالذكـــر أن نيافة 
األنبـــا دوماديـــوس قـــد تواجـــد بالمستشـــفى ذاتـــه منـــذ تـــم نقـــل المصابيـــن 

مساء يوم الجمعة ٢ نوفمبر، وتابع بنفسه كل ترتيبات عالجهم. 
كمـــا قـــام نيافـــة األنبا مكاريـــوس بزيارة المصابين بالمستشـــفى ذاته 
أكثـــر مـــن مـــرة، واطمـــأن علـــى تماثلهـــم للشـــفاء، كمـــا اســـتمع لروايـــات 

الناجيـــن عـــن الحادث.
التضامـــن،  وزيـــرة  والـــي  غـــادة  الدكتـــورة  بزيارتهـــم  قـــام  كمـــا 
والدكتـــورة هالـــة زايـــد وزيـــرة الصحـــة، وذلـــك فور وصولهم لمستشـــفى 
الشـــيخ زايـــد. كمـــا زارهـــم بعض من نواب الشـــعب األقباط والمســـلمين، 
والعديـــد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة والكهنـــة ووفـــود مـــن كنائـــس وجمعيـــات 

ومؤسســـات عديـــدة.

استقبال الناجني من احلادث يف سوهاج
وفـــي ســـوهاج، توجـــه نيافـــة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة 
والمراغـــة ظهـــر يـــوم الســـبت 3 نوفمبـــر ٢018م، إلـــى قريـــة الكوامـــل 
بحـــري، ليكـــون فـــي اســـتقبال أفـــراد العائلـــة الذيـــن نجـــوا مـــن االعتـــداء 
اإلرهابـــي فـــي اليـــوم الســـابق. وقـــد احتشـــد أهالـــي قرية الكوامـــل بحري 
انتظـــار  فـــي  الكهنـــة  نيافـــة األنبـــا باخـــوم ولفيـــف مـــن اآلبـــاء  يتقدمهـــم 
وصولهـــم، وتـــم اســـتقبالهم بلحن إبـــؤورو، واختلطت الزغاريـــد بالدموع 
فـــي مشـــهد مؤثـــر، لحظـــة وصـــول األتوبيس الـــذي يقلهـــم ونزولهم منه، 

وتلقفتهـــم أيـــادي وأحضـــان ذويهـــم وكاهنـــي القريـــة.

وفـــي كلمـــة قصيـــرة، هنأهـــم نيافـــة األنبـــا باخـــوم علـــى ســـالمتهم، 
ونقـــل لهـــم محبـــة وأمنيـــات قداســـة البابـــا الـــذي كان يتابـــع أحوالهـــم مـــن 
وقـــوع الحـــادث. كمـــا طمأنهـــم نيافتـــه علـــى حالـــة مريـــم وأحـــالم اللتيـــن 
مازالتـــا ترقـــدان بمستشـــفى الشـــيخ زايـــد التخصصـــي بأكتوبـــر إلجـــراء 

عمليـــة جراحيـــة لـــكل منهمـــا.

نيافة األنبا باخوم وحمافظ سوهاج 
يف زيارة الناجني 

وفـــي عصـــر يـــوم الثالثاء 6 نوفمبر، زار نيافـــة األنبا باخوم قرية 
الدكتـــور أحمـــد األنصـــاري  الكوامـــل بحـــري برفقـــة محافـــظ ســـوهاج 
محافـــظ ســـوهاج، وذلـــك للمتابعـــة واالطمئنـــان علـــى الحالـــة المعنويـــة 
للناجيـــن مـــن الحـــادث. وقد حرص نيافـــة األنبا باخوم على لقاء كل فرد 
مـــن الناجيـــن علـــى حـــدة، وطمأنتهـــم بكلمـــات مشـــجعة، وكذلـــك فعـــل 

الدكتور أحمد األنصاري.
نطلـــب من هللا أن ينيح أنفس الشـــهداء فـــي فردوس النعيم، وأن 
ينفعنـــا بصلواتهـــم، وينعم بالشـــفاء علـــى المصابين، ويســـكب العزاء 
فـــي قلـــوب المتألمين، وأن يحفظ كنيســـتنا المقدســـة وبالدنـــا العزيزة 
فـــي أمن وســـالم، بصلـــوات ابينا الطوباوي البابـــا تاوضروس الثاني.
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مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 

بالعباســـية، عـــدًدا مـــن زائريـــه كالتالـــي: 
كيرلـــس  الربـــان  2018م:  أكتوبـــر   2٤ األربعـــاء  يـــوم   +
مســـعودي كاهن الكنيســـة الســـريانية بالقاهرة، وذلك بمناســـبة انتهاء 

فتـــرة خدمتـــه بالقاهـــرة.
+ يـــوم الخميـــس 2٥ أكتوبـــر 2018م: أعضـــاء المجلـــس 

الملـــي العـــام.
+ يـــوم األربعاء ٣1 أكتوبر 2018م: وفد االتحاد األوروبي 
 Delegation for Relations.المشـــرق منطقـــة  عـــن  المســـئول 
 with Mashreq countries of the European Parliament

.headed by MEP Ms Marisa Matias
+ يوم الخميس 1 نوفمبر 2018م: 

- مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، 
ومعهـــم نيافـــة األنبا بوال أســـقف طنطا والنائب البابوى لإليبارشـــية، 

لمناقشـــة األمـــور الرعويـــة باإليبارشـــية.
- السفير خالد عزمي، سفير مصر الجديد بتل أبيب.

المنيـــا  اليباريـــة  البابـــوي  النائـــب  مكاريـــوس  االنبـــا  نيافـــة   +
وابوقرقاص، وقد تناقش قداسته معه في مستقبل االيبارشية الرعوي. 
+ يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018م: أول فوج سياحي فرنسي 

لمسار العائلة المقدسة بمصر.

مؤتمر الكهنة اجلدد
التقـــى قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بمجموعـــة مـــن 
اآلبـــاء الكهنـــة وزوجاتهـــم وأوالدهـــم، وهـــؤالء اآلباء تمت ســـيامتهم 
البابـــا  قداســـة  ألقـــى  وقـــد  القاهـــرة.  بكنائـــس  ٢018م  يونيـــو  فـــي 
المحاضـــرة االفتتاحيـــة عـــن »النعمـــة والبركـــة فـــي حيـــاة األســـرة 

المكرســـة«. المســـيحية 
اســـتمر المؤتمر لمدة ثالث أيام، تلقى فيها اآلباء الكهنة بعض 
المحاضرات التكوينية من متخصصين في مجال التدريب واإلدارة 
والخدمـــة. وعلـــى هامـــش المؤتمر، تخصصت مجموعـــة من الخدام 

لعمـــل ورش عمل لأطفال والشـــباب مـــن أبناء اآلباء الكهنة.

اجتماع األربعاء األسبويع 
عقـــد قداســـة البابا تواضروس الثانـــي يوم األربعاء ٢4 أكتوبر 
٢018م، اجتمـــاع األربعاء األســـبوعي بكنيســـة المـــالك بالصحفيين 
)مقـــر مطرانيـــة شـــمال الجيزة(. وقـــد ألقى نيافة األنبا يوحنا أســـقف 
شـــمال الجيـــزة، كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابـــا عقب وصول قداســـته. 
وقـــد خصـــص قداســـة البابا كلمتـــه في االجتماع للحديـــث عن القدس 
بمناســـبة حـــادث اقتحـــام القـــوات اإلســـرائيلية دير الســـلطان المملوك 

للكنيســـة القبطيـــة واالعتـــداء على رهبانه.

قداسة ابلابا يستقبل 
وفد السفارة الفلسطينية

اســـتقبل قداســـة البابا يوم الخميس ٢5 أكتوبر ٢018م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية وفـــًدا مـــن الدبلوماســـيين 
الفلســـطينيين، علی رأســـهم الســـفير دياب اللوح ســـفير دولة فلسطين 
بالقاهـــرة ومندوبهـــا الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة، والدكتـــور 
نـــداء البرغوثـــي القنصـــل العـــام، والدكتـــور منهـــل شـــعث المستشـــار 
الطبـــي  المستشـــار  طوقـــان  حســـام  والدكتـــور  للســـفارة،  السياســـي 
للســـفارة، والســـيد ناجـــي الناجـــي مديـــر المركز اإلعالمـــي والثقافي، 
والســـيد معيـــن أبوســـيدو مديـــر البروتوكـــول، والســـيد تامـــر عرفـــات 

مديـــر مكتب الســـفير.

قداسة ابلابا يزور دير القديس أنبا مقار
زار قداسة البابا يوم السبت ٢7 أكتوبر ٢018م، دير القديس 
األنبـــا مقـــار ببرية شـــيهيت، حيث عقد لقـــاًء أبويَّا مع رهبانه، وألقى 

عليهـــم خالله كلمة روحية.

وجيتمع مع مسئويل اإللكرييكيات 
باإلسكندرية

فـــي يـــوم الثالثـــاء 30 أكتوبـــر ٢018م، عقـــد قداســـة البابـــا، 
بالكلية اإلكليريكية باإلســـكندرية، اجتماًعا مع كل مســـئولي ووكالء 
الكليات اإلكليريكية على مســـتوى الكرازة، لتفّقد الكلية اإلكليريكية 
باإلســـكندرية فـــي ثوبهـــا الجديـــد. شـــهد اللقاء أصحـــاب النيافة: األنبا 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، 
واألنبا بنيامين مطران المنوفية، واألنبا بوال أســـقف طنطا، واألنبا 
مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، واألنبا مكاريوس األســـقف العام للمنيا 
وأبـــو قرقـــاص، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، 
واألنبـــا بافلـــي األســـقف العام لكنائس المنتزه والمشـــرف على خدمة 
الشـــباب باإلســـكندرية، واألنبا إيالريون األســـقف العام قطاع غرب 
اإلســـكندرية، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر المحـــرق. كمـــا 
حضـــر اللقـــاء القمـــص أبرآم إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، 
والقمـــص إبـــرام بشـــوندي وكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية، 
والقـــس آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابـــا، ولفيف مـــن اآلباء 
كهنـــة اإلســـكندرية وعـــدد مـــن مســـئولي فـــروع الكليـــة االكليريكيـــة 
بااليبارشـــيات )من كل فرع من فروع اإلكليريكية: األب األســـقف 
مســـئول الكليـــة، ووكيـــل الكليـــة، واثنان من هيئة التدريـــس بالكلية(. 
بـــدأ اللقـــاء بجولـــة تفقديـــة بالكليـــة شـــملت قاعـــات المحاضرات 
وحجرة وكيل الكلية ومدرج مار مرقس الذي يســـع أكثر من ٢00 
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طالـــب ومكتبـــة الكتب ومكتبة المحاضـــرات ومعمل الكمبيوتر. وقد 
أبـــدى قداســـة البابـــا واآلبـــاء إعجابهـــم بالتطوير الذي حـــدث في كافة 
مرافـــق الكليـــة، ثـــم ألقـــى قداســـته كلمة على الحضور فـــي اللقاء عن 

»التجديـــد في حياتنا«.

قداسة ابلابا يفتتح 
مستشىف القديسة دميانة باهلرم

افتتـــح قداســـة البابـــا مســـاء يـــوم األربعاء 31 أكتوبـــر ٢018م، 
مستشـــفى القديســـة دميانة بالهرم، التابعة إليبارشـــية وســـط الجيزة، 
حيث أزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية الفتتاح المستشفى، 
ثـــم تفقـــد أقســـام المستشـــفى المختلفـــة، واســـتمع لشـــرح تفصيلـــي لمـــا 

تحويـــه األقســـام من أجهـــزة وإمكانات. 

ويشارك يف احتفايلة إيبارشية 
وسط اجلزية بمئوية مدارس األحد

وقد شـــهد قداســـة البابا مساء اليوم ذاته احتفالية إيبارشية وسط 
الجيـــزة بمئويـــة مـــدارس األحـــد والتـــي ُأقيمت بكنيســـة القديـــس األنبا 
رويس بحدائق األهرام. وقام قداســـته بإزاحة اللوحة التذكارية عن 
مســـرح آڤـــا تيچـــي بكنيســـة القديـــس األنبـــا رويـــس بحدائـــق األهرام. 
تضمنـــت االحتفاليـــة عدة فقرات أعدها خـــدام مدارس األحد بكنائس 
اإليبارشـــية. وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة اجتماع األربعاء األســـبوعي 

في ختـــام االحتفالية.

لقاء ألعضاء جلان الكنائس اجلدد 
بمطرانية املنيا

عقـــد نيافة األنبا مكاريوس األســـقف العـــام للمنيا وأبوقرقاص، 
يـــوم الســـبت ٢7 أكتوبـــر ٢018م، اجتماًعـــا للجان التي تم اختيارها 
مؤخـــًرا إلدارة شـــئون كنائـــس اإليبارشـــية ألربـــع ســـنوات قادمـــة. 
ألقـــى نيافتـــه خـــالل اللقـــاء كلمـــة عـــن التدبيـــر فـــي الكنيســـة، ثـــم تـــم 
بعـــد ذلـــك مناقشـــة بعـــض األمـــور الخاصـــة باختصاصـــات اللجـــان 
داخـــل الكنائـــس. كمـــا أجـــاب نيافتـــه علـــى استفســـاراتهم. شـــارك في 
االجتمـــاع ٢50 مـــن أعضـــاء اللجـــان إلـــى جانـــب أعضـــاء اللجنـــة 
المركزيـــة وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. ُيذَكـــر أنـــه يتـــم تغييـــر أعضاء 
لجـــان الكنائـــس كل أربعـــة ســـنوات )هـــذه هـــي المـــرة الرابعـــة فـــي 

تجديـــد لجـــان الكنائـــس(.

سيامة اكهن جديد بإيبارشية شبني القناطر

فـــي صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 30 أكتوبـــر ٢018م، نيافـــة األنبـــا 
بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر والقلـــج، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والشـــهيد مار مينا والبابا كيرلس الســـادس بالجبل األصفر، بســـيامة 
الشـــماس نعيـــم ســـليمان كاهًنـــا باســـم القس مـــكاري للخدمة بالكنيســـة 
ذاتها. شـــارك في صلوات القداس والســـيامة لفيف من اآلباء الكهنة 
وشـــعب غفير. خالص تهانينا لنيافة األنبا بطرس، وللقس مكاري، 
ومجمع اآلباء كهنة إيبارشـــية شـــبين القناطر، وســـائر أفراد الشعب.

إعــــــــالن
تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابا 

اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية.
تدعـــو ســـكرتارية خدمة الرعايـــة االجتماعية بالمقر 
البابـــوي رجـــال األعمـــال ورؤســـاء وأعضـــاء مجالـــس 
إدارة الجمعيات والمؤسســـات محبي الخير للقاء يشـــرفه 
ويحضره قداســـة البابا تواضروس الثاني لبحث وتنسيق 
منظومـــة خدمـــات التنميـــة والرعايـــة االجتماعيـــة لفئـــات 

محـــدودي الدخل.
وذلـــك يـــوم الخميـــس 6 ديســـمبر  ٢018م بمســـرح 

األنبـــا رويـــس بالكاتدرائية.
االتصـــال  برجـــاء  الدعـــاوي  واســـتالم  للتواصـــل 

01271٥7666٤  -  01200211980
support@cc-snet.net أو ارسال إيميل على
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أشكركـــــــم جميًعا يـــــــــا 
أخوتي وأحبائي. ولست أنا 
اآلن موجوًدا معكم، وإنما أنتم في قلبي باستمرار. 
لقد عشُت زماني كله في قلوبكم، ومازلت أعيش.. 
قلبي  في  جميًعا  أخذتكم  الدير  إلى  ذهبت  وعندما 
أنا  أجلكم  ومن  هنا،  أنا  أجلكم  من  فكري.  وفي 
أذهب إلى هناك.. أخذتكم في قلبي وفي فكري، أنتم 
وأعرضها  هللا،  على  أعرضها  ومشاكلكم،  وآالمكم 
المسئولين.. وأشكر هللا كثيًرا أن بعض هذه  على 
إلى  يحتاج  البعض  ومازال  حلها،  تم  قد  المشاكل 
حل.. والذي ال يحّله الناس، يحّله هللا. ولقد عّودنا 
به،  نثق  ونحن  حين.  كل  في  معنا  يكون  أن  هللا 

ونؤمن بعمله، وننتظر الرب...
أنتم تعلمون أنني في كل ضيقة، أذكر ثالث 
عبارات: ربنا موجود، وكّله للخير، ومصيرها تنتهي.

وأريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن عبارة )ربنا 
جميع  والعقائدية،  الالهوتية  الناحية  من  موجود(. 
المؤمنين في العالم كله يؤمنون بأن هللا في حياتنا، 

ومن جهة شعورنا بوجوده وعمله فينا.
)ربنا موجود( تعني ربنا شايف، ربنا سامع، 
يتصرف  ها  ربنا  بيجرى.  اللي  إيه  عارف  ربنا 

ويعمل، وال يترك األمور هكذا..
ربنا موجود في كل مكان، وموجود مع كل 
أحد، وموجود في كل مناسبة. ونحن تعودنا أن نرى 
يد هللا واضحة تماًما في حياتنا وفي كل ما نصادفه. 
رأينا هللا في كل وقت يتدخل في شئون حياتنا، وهذا 
هو إيماننا. نحن ال نتعامل كثيًرا مع الناس، إنما 

نتعامل كثيًرا مع هللا نفسه.
الصفة  وهذه  للكل.  كضابط  موجود  ربنا 
أن  أي  الكل،  ضابط  صلواتنا.  في  كثيًرا  نذكرها 
الكل تحت يده، الكل في قبضته.. كل الناس في يد 
هللا. صدقوني حتى الشيطان نفسه، وحتى كل قوى 
الشر، الرب يحكمها بذاته، ويضع لها حدوًدا. وإال 
– لو كان القوي يأكل الضعيف – ما عاش الناس 
على األرض أبًدا، لوال أن هللا يتدخل. ويتدخل بقوة. 
لقد خلق هللا الكون، ولم يتركه. إنما هو يدبر أموره 
أنت لست  لكل أحد:  أقول  باستمرار  جميًعا.. وأنا 
وحدك. إنما تعيش في الحياة، وهللا معك. ال يتركك 

لحظة واحدة وال طرفة عين.
لنا جميًعا..  الراعي  باعتباره   )هللا موجود( 
وهكذا يقول المرتل في المزمور »الرب يرعاني فال 
وإلى  يربضني،  خضر  مراٍع  في  شيء.  يعوزني 
سرت  »إن  أيًضا  ويقول  يوردني«.  الراحة  ماء 
أنت  ألنك  شًرا،  أخاف  ال  الموت،  ظل  وادي  في 
حزقيال  سفر  في  الرب  ويقول  )مز٢3(.  معي« 
النبي »أنا أرعى غنمي وأربضها.. وأطلب الضالن 
وأسترد المطرود، وأجبر الكسير، وأعصب الجريح.. 
نثق  ونحن  )حز16،15:34(.  بعدل«  وأرعاها 
برعاية هللا لنا. نثق به في كل شيء. حتى من جهة 
في  نثق  يعزيانني«..  »هما  نقول  وعكازه،  عصاه 
قول السيد المسيح له المجد عن خرافه »ال يخطفها 
يد  من  يخطف  أن  أحد  يقدر  وال  يدي..  من  أحد 

أبي« )يو٢8:10،٢9(.
وحينما نقول )ربنا موجود( نقصد أنه الحافظ 
المزمور »الرب  دائًما عبارة  ونحن نرتل  والمعين. 
يحفظك. الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ 
نفسك. الرب يحفظ دخولك وخروجك« )مز1٢1(. 
إنها عبارة يقولها المالك الحارس لكل إنسان وهو 
يصلي. أو يقولها المصلي لنفسه، لكي يعزي بها 

ذاته ويهّدئها، وُيطمئن نفسه. ألنه هوذا الرب قال 
ألبينا يعقوب »ها أنا معك، وأحفظك حيثما تذهب، 
وأردك إلى هذه األرض« )تك15:٢8(. هو أيًضا 
وحفظ  الحوت،  بطن  في  النبي  يونان  حفظ  الذي 
الثالثة فتية في أتون النار، فما احترقت شعرة واحدة 
من رؤوسهم )دا3(. وحفظ دانيال في جب األسود، 
فصار يغني أنشودته المحبوبة »إلهي أرسل مالكه، 
هللا  أن  نؤمن  إننا  )دا6:٢٢(.  األسود«  أفواه  فسّد 
يحفظنا من الشيطان ومن الخطايا ومن التجارب. 
لقد حفظ القديس أثناسيوس حيثما ألقي إلى النفي 
أربع مرات، وحفظ القديس يوحنا الرسول وهو منفي 
في جزيرة بطمس، وظهر له هناك وأراه رؤي كثيرة. 
حتى األطفال يقول عنهم المزمور »حافظ األطفال 
هو الرب« )مز6:116(. إننا نتعب كثيًرا إن نسينا 

أن هللا موجود وهو الحافظ لنا.
وتاريخ هللا معنا في الحفظ هو تاريخ طويل 
إلى  يجلس  معنا  شخص  كل  ياليت  ننساه.  لن 
نفسه، ويتذكر كم مرة حفظه هللا فيها. ويسبح هللا 
يا نفسي الرب، وكل ما في باطني  قائاًل »باركي 
وال  الرب  نفسي  يا  باركي  القدوس.  اسمه  فليبارك 

تنسي كل حسناته« )مز1:103،٢(.
هللا  أن  نتذكر  موجود(،  )ربنا  عبارة  في 
يا  إلى  »تعالوا  القائل  إنه  بالكل.  المهتم  هو 
أريحكم«  وأنا  األحمال،  والثقيلي  المتعبين  جميع 
)مت٢8:11(. لذلك يقول الكتاب »ألِق على الرب 
لك  »يستجيب  المزمور  ويقول  يعولك«  همك وهو 
هللا  إن  نعم،  )مز٢0:1(.  شدتك«  يوم  في  الرب 
الذي نؤمن به، له صفة جميلة هو )مريح التعابي( 
وانتظر  قلبك  وليتشدد  تقّو  الرب.  »انتظر  لذلك 
إنه  بالكل.  المهتم  إنه هللا  )مز27:1٤(.  الرب« 
التي  بالدودة  حتى  والطير،  بالحيوان  حتى  يهتم 
طعاًما.  للبهائم  المعطي  هو  حجر..  تحت  تسعى 
حتى  )مز9:147(.  تدعوه  التي  الغربان  ولفراخ 
طيور السماء التي ال تزرع وال تحصد، وال تجمع 
إلى مخازن »أبوكم السماوي يقوتها« )مت٢6:6(.. 
إن كان األمر هكذا، فكم باألولي يهتم هللا باإلنسان!

إن هللا يهتم بنا، أكثر مما نهتم نحن بأنفسنا. 
ونحن نحيا بهذا اإليمان. إنه يقول »ال أهملك وال 
أتركك« )يش5:1(. لذلك فنحن نتكل عليه وعلى 
وعده القائل »إن نسيت األم رضيعها ال أنساكم«.

وهو يهتم بنا عن طريق مالئكته وحمايتهم 
بك  ذلك »يوصي مالئكته  المزمور في  يقول  لنا. 
لكي يحفظوك في كل طرقك. وعلى أيديهم يحملونك 
)مز11:91،1٢(.  رجلك«  بحجر  تصطدم  لئال 
في صلواتنا اليومية نقول »أحطنا يارب بمالئكتك 
محفوظين  بمعسكرهم  نكون  لكي  القديسين، 
الذي يحرس  الحارس  بالمالك  وُمرَشدين«. ونؤمن 

كل إنسان. ولنا مع المالئكة عالقة دائمة. 
هللا  حنو  نتذكر  موجود(،  )هللا  قولنا  وفي 
وعطفه. إن كان يحنو على الطيور والحشرات، فكم 
باألولى على اإلنسان. من حنو هللا على اإلنسان 
الضمير  وأعطاه  واإلرادة.  والروح  العقل  منحه  أنه 
األبدية.  بالحياة  ووعده  اإللهي،  بالوحي  وزّوده 
لم  ما  وأعطاه  والحفظ،  والسلطة،  البركة،  أعطاه 
يطلب وفوق ما يطلب. وهو – إن بكى – يمسح هللا 

كل دمعة من عينيه..
يسمح  فلماذا  حنوه،  في  هكذا  كان هللا  إن 
إذن بالتجارب؟ إن يسمح بالتجارب لفائدتها. ويقول 
القديس يعقوب الرسول في ذلك »أحسبوه كل فرح 

متنوعة«  تجارب  في  تقعون  حينما  أخوتي،  يا 
)يع٢:1(. وكل تجربة تمر علينا، البد أن نعرف ما 

هي أسبابها؟ وكيف نعالجها؟
+ ومن فوائد التجارب إنها تجمعنا مًعا بقلب 
واحد، نتعاطف مع بعضنا البعض. وأنا في العشرة 
أيام الماضية في الدير التقيت مع أكثر من 1800 
من اآلباء الكهنة من كافة اإليبارشيات، ومع 63 
الذين اتصلوا  من اآلباء المطارنة واألساقفة، غير 
وبفكر  مًعا.  التجربة  تجمعنا  وهكذا  تليفونًيا.  بي 
حلها  على  ونعمل  مشاكلنا،  هي  ما  ونرى  واحد. 
 45 معنا  حضر  هذا  اجتماعنا  وفي  واحد.  بروح 
واألساقفة، وحوالى ٢40 من  المطارنة  اآلباء  من 

اآلباء الكهنة.
+ ومن ضمن فوائد التجارب، إنه حينما تحل 
بنا تجربة، نحاسب أنفسنا من الداخل، ونصطلح 

مع هللا إن كنا بعيدين عنه.
في  الناس  أن  نرى  التجارب،  في  وهكذا 
من  للتناول  تقدمهم  وفي  وصلواتهم  أصوامهم 
لكي  هللا،  مع  يصطلحون  كانوا  المقدسة،  األسرار 
قول  وذلك حسب  في غير خجل.  يطلبوا من هللا 

الرب: »ارجعوا إلّي فأرجع إليكم« )مال7:3(.
لنا  تكشف  أنها  التجارب،  فوائد  ومن   +
األمور، وتعطينا رؤية أوضح. وكما يقول الشاعر:

جزي هللا الشدائــــد كــــــل خيـــــــــر
عرفت بها عدوي من صديقي
+ ومن فوائد التجارب أيًضا، أننا نرى يد هللا 
وهي تعمل معنا ومع غيرنا. ففي التجارب إذن خبرة 

روحية نرى بها كيف أن هللا موجود.
نحن يا إخوتي نتعرف عملًيا على هللا وعمله، 
ليس فقط من كتب الالهوت أو كتب العقيدة، إنما 
باهلل  فقط  نؤمن  ال  نحن  كلها.  الحياة  مجرى  في 
الذي تتحدث عنه الكتب، إنما نؤمن باألكثر باهلل 
الذي نراه في الحياة، كأنه أمامنا تماًما. ونري كيف 
يعمل؟ ونعجب بقوته وبحكمته. فمبارك هو هللا في 

كل عمله معنا..
+ بالتجارب إذن نكتسب خبرات روحية مع 
هللا واألحداث. إنها مدرسة نسميها مدرسة التجارب، 
التجارب،  في  يمر  شخص  وكل  روحية.  مدرسة 
ويدخل  خبرة.  ويزداد  حكمة،  ويزداد  معرفة  يزداد 
في تدريب: كيف يتصرف مع األمور، ويري كيف 

ُتَحّل أمامه.
+ وفي التجارب نرى اآلية التي تقول »غير 
المستطاع عند الناس، مستطاع عند هللا. ألن كل 

شئ مستطاع عند هللا« )مر٢7:10(.
+ وعندما نتأمل التجارب، نراها كلها للخير. 
كما يقول الكتاب: »كل األشياء تعمل مًعا للخير 

للذين يحبون هللا« )رو28:8(.
+ والتجربة يا إخوتي ليست لوًنا من التخلي 
فمعها المعونة. إن التجربة تكون دائًما في حدود 
الكتاب  يقول  كما  المنفذ،  معها  ويكون  احتمالنا، 
ما  فوق  تجربون  يدعوكم  الذي  أمين،  هللا  »لكن 
المنفذ  أيًضا  التجربة  مع  سيجعل  بل  تستطيعون. 
ونحن  )1كو13:10(.  تحتملوا«  أن  لتستطيعوا 
يحتاج  األمر  قلبي..  بسالم  التجربة  نقابل  دائًما 
طبًعا إلى حكمة في التصرف، مع وجود السالم في 
إلى حَل. وحينما تصعب  الوصول  نحاول  القلب. 
نضع  أو  هللا.  إلى  التجربة  نحيل  أمامنا،  الحلول 
هللا بيننا وبين التجربة، فنرى هللا وال نرى التجربة. 
ونشعر أن هللا موجود معنا. نترك مشاكلنا بين يديه، 

ونؤمن بيده العطوفة المملوءة حًبا.
+ لذلك نحن نطلب من هللا أن يتولى باقي 

األمور. ولنا أمل في حلها..

مجلة الكرازة - الجمعة 31 ديسمبر ٢004 - العددان 41،4٢

10



جملة الكرازة - 9 نوفمرب  2018

عظة قداسة البابا في القداس اإللهي بكنيسة مارمينا بهومديل بنيوجيرسي

الرحلـــة إلـــى المذبـــح، هـــي تلـــك الرحلـــة 
التـــي يقـــوم بهـــا كل شـــخص منـــا حتى يصل 
تمـــر  الرحلـــة  وهـــذه  ليتنـــاول.  المذبـــح  إلـــى 

بثـــالث محطـــات:
+ المحطة األولى: البيت )المخدع(.

+ المحطـــة الثانيـــة: الكنيســـة وبداخلهـــا 
»المنجليـــة« )أي حامـــل اإلنجيـــل(.

+ المحطة الثالثة: المذبح الذي نتناول 
من فوقه من األســـرار المقدسة.

ولنقف عند كل محطة قلياًل..

المحطة األولى: البيت »المخدع«.
فـــي البيت يكـــون المخدع، وهي محطة 
فرديـــة أو عائليـــة. فـــكل فـــرد لـــه حجرتـــه أو 
مخدعه الذي يتالقى فيه مع هللا. ويمكن أن 
نســـمي المخـــدع محطـــة التالقي الشـــخصي 
مـــع هللا، وهـــذه المحطـــة جميلـــة ألن فيهـــا 
حريـــة، فيمكـــن أن ترتـــل، تســـتمع، تســـبح، 

تبكـــي.. أنـــت وهللا فقـــط.
تالقـــي  فيـــه  ألن  جميـــل  والمخـــدع 
شـــخصي، تشكي هلل همومك وأتعابك، تضع 
أمامـــه أحالمـــك وأفـــكارك، وتطـــرح خطايـــاك 
عنـــد قدميـــه، وتشـــكره علـــى النعـــم، وتســـبح 
أمامـــه فرًحـــا. أمامـــه تقـــدم كل مـــا تعملـــه. 
والمخـــدع دائـــم، فيـــه روح الحـــب والصداقـــة 
ليســـت عالقـــة  الشـــخصية. وهـــى  والعالقـــة 
علـــى ســـبيل الواجـــب، بـــل هـــى عالقة حب. 

هكـــذا تكـــون العالقـــة مـــع هللا.
كان  باألديـــرة،  القصـــص  إحـــدى  فـــي 
يوجـــد شـــخص فـــالح من ســـكان القرية اعتاد 
أن يدخـــل الكنيســـة ويمكث بهـــا وقًتا قلياًل ثم 
ينصـــرف، فتعجـــب الرهبان مـــن هذا الراجل، 
وتســـاءلوا فيمـــا بينهم عما يفعلـــه هذا الرجل، 
فراقبـــوه، ولمـــا لـــم يجـــدوه يفعـــل شـــيًئا، ذهبـــوا 
جـــًدا  تعجـــب  الـــذي  الديـــر  رئيـــس  وأخبـــروا 
وراقـــب الرجـــل هـــو أيًضا، فالحـــظ أن أيقونة 
الســـيد المســـيح تبتســـم طوال مدة بقاء الرجل 
عمـــا  الرئيـــس  األب  فســـأله  الكنيســـة!  فـــي 

يفعلـــه، فأجابـــه الرجـــل: »أنا 
أدخل إلى الكنيســـة، وأجلس 
وهـــو  إليـــه  وأتطلـــع  أمامـــه، 
يتطلع إلّي، وكالنا ســـعيدان 
مًعـــا«. وهـــذه هـــى الصـــالة: 
تكـــون فرًحـــا بمســـيحك،  أن 
بـــــــــــــك.  فرًحـــا  ومسيحــــــــــــك 
اإلنســـان،  يشـــّكل  والمخـــدع 
بـــروح  اإلنســــــــــــان  ويشـــعر 
فيـــه.  هللا  يســـكبها  خاصـــة 
بالصـــالة  اليديـــن  فارتفـــاع 
أمـــام هللا ثميـــن جـــًدا عنـــده. 

ِلـــي َعنِّي  يقـــول في ســـفر النشـــيد: »َحوِّ
َعْيَنْيـــِك َفِإنَُّهَمـــا َقـــْد َغَلَبَتاِنـــي« )نـــش5:6(، 
بمعنـــى أن العيـــن الدامعـــة تغلـــب هللا ألنهـــا 
مـــن القلـــب. ولذلك يا إخوتـــي األحباء يجب 
أن نعـــرف كيـــف يكون لنـــا المخدع الخاص 
البيـــت،  فـــي  مـــكان  أي  فـــي  مســـيحنا  مـــع 
غرفـــة خاصـــة أو مـــكان خـــاص تضـــع فيـــه 

إنجيلـــك وأجبيتـــك.

المحطة الثانية: المنجلية »الوصية.
عندمـــا تخـــرج مـــن البيـــت وتأتـــي إلـــى 
وبـــدًءا  القـــداس،  صلـــوات  وتبـــدأ  الكنيســـة 
ليقـــرأ  الشـــماس  يقـــف  العشـــية، عندمـــا  مـــن 
مـــن علـــى المنجليـــة - وهـــى تعنـــي حامـــل 
اإلنجيـــل- نكـــون منتبهيـــن ألننا وقتهـــا نتعلم 
أن الوصية تصلنا باالســـتماع للقراءات التي 
ننصـــت فيها لرســـالة خاصة يرســـلها هللا لنا. 
والقـــراءات ال تكـــّرر بـــدون هـــدف، بل لهدف 
وجـــود رســـالة خاصـــة. فيمكـــن أن يطمئنـــك 
هللا برســـالة، أو ينـــزع منـــك الخـــوف أو القلق 
أو الحيرة.. توجد رســـالة خاصة يرســـلها هللا 
لـــك، مـــن الممكـــن أن تكـــون كلمـــة أو آيـــة.. 
فعندمـــا تأتـــي إلى الكنيســـة، تصلي في قلبك 
طالًبا أن تسمع رسالة هللا لك في هذا اليوم.

ودائًمـــا نتذكر قصـــة األنبا انطونيوس 
ونشـــأة الرهبنة. فهو اســـتمع لهـــذه الكلمات 
التـــي اعتبرهـــا رســـالة شـــخصية لـــه، »ِبـــْع 
َلـــَك  َفَيُكـــوَن  َوَأْعِطاْلُفَقـــَراَء،  َلـــَك  َمـــا  ُكلَّ 
ـــَماِء، َوَتَعـــاَل اْتَبْعِنـــي َحاِمـــاًل  َكْنـــٌز ِفـــي السَّ
إلـــى  أنطلـــق  أنـــه  والنتيجـــة  ِليـــَب«.  الصَّ

الطويـــل. بتاريخـــه  البريـــة 
فـــي قراءات الكنيســـة، نســـتمع إلى جزء 
الرســـائل  ثـــم  الرســـول،  بولـــس  رســـائل  مـــن 

الجامعة التي ُكِتبت لكل المســـكونة، ثم جزء 
مـــن أعمـــال الرســـل، ثـــم السنكســـار )تاريـــخ 
الكنيســـة(، ثـــم المزاميـــر، ثـــم رســـالة اإلنجيل 

التـــي يقدمهـــا هللا لنا.
فمـــا هـــي رســـالته لـــك اليـــوم؟ مـــا هـــي 

لـــك؟  التـــي يريـــد أن يرســـلها  وصيتـــه 
ال تنشـــغل عن رســـالتك أبًدا لئال تفوتك 

رســـالة هللا الخاصة بك.

المحطة الثالثة: محطة المذبح
نمـــارس  التـــى  هـــي  المذبـــح  محطـــة 
ســـر  ثـــم  واالعتـــراف  التوبـــة  ســـر  عندهـــا 
التنـــاول. فعندمـــا تجلـــس مـــع أب اعترافـــك، 
وأخـــذ  لالعتـــراف  ومســـتعدا  توبتـــك  مقدًمـــا 
الحـــل، يضـــع الكاهـــن الصليب على رأســـك 
ويصلـــي لـــك، ودم يســـوع المســـيح يطهرنـــا 
مـــن  لتتنـــاول  تتقـــدم  ثـــم  خطيـــة،  كل  مـــن 

المقدســـة.  األســـرار 
نتنـــاول مـــن األســـرار المقدســـة  وحيـــن 
نأخـــذ المســـيح بداخلنـــا »مـــن يـــأكل جســـدي 
ويشـــرب دمـــي يثبـــت فـــّي وأنـــا فيـــه«. وآخـــر 
جملـــة يقولهـــا الكاهـــن قبل التنـــاول: »ُيعطى 
عنـــا خالًصـــا )من الخطيـــة( وغفراًنا للخطايا 
وحيـــاة أبديـــة لـــكل مـــن يتنـــاول منـــه«. وكل 
عنـــك خالًصـــا  ُيعطـــى  للمذبـــح  تتقـــدم  مـــرة 
وغفرانـــا مـــن الخطية وعربون للحيـــاة األبدية 

الســـماء. فى 

نقطة أخيرة
زيـــت  نســـتخدم  المذبـــح  ندشـــن  حينمـــا 
الميـــرون، والزيـــت فـــى حيـــاة الكنيســـة هـــو 
عالمـــة الرحمـــة، ومعنـــاه أننا 
نتقـــدم للمذبـــح لكـــي مـــا نأخذ 
منـــه غفراًنا لخطايانـــا. أيًضا 
لنصنـــع رحمـــة مـــع اآلخريـــن 

ومـــع كل أحـــد.
تبـــدأ  الرحلــــــــــــــــــــــة  هـــذه 
مـــن المخـــدع فـــى البيـــــــــــت، 
ونصـــل للكنيســـة )المنجلية( 
واإلنجيـــــــــــــــل وهـــو الوصية، 
التوبـــة  المذبــــــــــــح حيـــث  ثـــم 

األســـرار. وتناول 
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نيافة األنبا لوقا يمثل كنيستنا القبطية 
يف املنتدى املسييح للناطقني بالفرنسية

والقطـــاع  فرنســـا  جنـــوب  أســـقف  لوقـــا  األنبـــا  نيافـــة  شـــارك 
الفرنســـي مـــن سويســـرا، فـــي أول منتـــدى مســـيحي للبـــالد الناطقـــة 
بالفرنســـية، والـــذي ُأقيـــم بمركـــز المؤتمـــرات Valpré بمدينـــه ليون 
التابع للكنيســـة الكاثوليكية هناك في الفترة من ٢8 إلى 31 أكتوبر 
الســـابق. شـــارك فـــي المنتـــدى الـــذي أقيـــم بهـــدف التعـــارف، حوالـــي 
٢00 شـــخص يمثلـــون مختلـــف الطوائـــف المســـيحية. مثّـــل الكنيســـة 
القبطيـــة إلـــى جانـــب نيافـــة األنبـــا لوقـــا، القـــس ســـيريل جبـــرة كاهـــن 

كنيســـتنا بليـــون، فرنســـا.

افتتاح كنيسة العذراء باهلجانة

قـــام نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة 
والهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، بصـــالة القداس اإللهـــي صباح يوم 
األحـــد ٢8 أكتوبـــر ٢018م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم بمنطقة 
الهجانـــة، شـــرق مدينـــة نصـــر، إيذاًنا بافتتاح الكنيســـة. وشـــاركه في 
الصلوات صاحبا النيافة: األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وسط الجيزة، 
واألنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، 
ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، وأعداد كبيـــرة من شـــعب المنطقة الذين 

امتـــأت بهـــم جنبات الكنيســـة.

القنصل املرصي اجلديد يزور 
إيبارشية شمال فرنسا

زار القنصـــل المصـــري العـــام، الســـفير شـــريف الديواني، مقر 
إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا، يوم الســـبت ٢7 أكتوبر ٢018م، 
وكان فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف اإليبارشـــية. تأتـــي 
زيـــارة القنصـــل المصـــري لمقـــر اإليبارشـــية القبطيـــة بباريـــس فـــي 
إطـــار التعـــارف عقـــب تســـلم القنصـــل مهـــام منصبه الجديـــد كقنصل 

بباريس. لمصـــر 

استقبال قنصل اعم فرنسا باإلسكندرية

اســـتقبل القمـــص أبـــرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، 
بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  ٢018م،  نوفمبـــر   6 الثالثـــاء  يـــوم 
المرقســـية باإلســـكندرية، الســـيدة چانينا إيريرا القنصل العام لفرنســـا 
باإلســـكندرية، فـــي إطـــار توطيـــد العالقـــات بيـــن الكنيســـة والقنصلية 
في لقاء اتســـم بالمحبة، حيث تم شـــرح نبذة مختصرة عن الكنيســـة 
المرقســـية باإلســـكندرية كأول كنيســـة في إفريقيا والشـــرق األوسطن 
المختلفـــة  القنصليـــات  بكافـــة  باإلســـكندرية  الكنيســـة  عالقـــة  وعـــن 
وباألخـــص الفرنســـية. وبحـــث الطرفان ســـبل التعاون المشـــترك في 
مجـــاالت العلـــم والثقافـــة والبعثـــات الخارجيـــة التعليميـــة، وقدم وكيل 
البطريركيـــة هديـــة تذكاريـــة للقنصـــل. ومـــن جانبهـــا أعربت الســـيدة 
چانينـــا عـــن ســـعادتها البالغـــة لتواجدهـــا فـــي اإلســـكندرية وباألخص 

فـــي جنبـــات أقـــدم كنيســـة قبطية فـــي أفريقيا.
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الكنيسة القبطية تشارك يف افتتاح 
مركز ملك ابلحرين للتسامح واتلعايش بروما

شـــارك الراهـــب القمـــص ثاؤفيلـــس الســـرياني وكيـــل مطرانيـــة 
تورينـــو ورومـــا، والقمـــص أنطونيو چيمي، يـــوم الثالثاء 6 نوفمبر 
٢018م، فـــي مراســـم افتتـــاح مركـــز الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البحريـــن للتســـامح والتعايـــش والحـــوار بيـــن األديـــان، 
والـــذي ُأقيـــم بمقـــر جامعـــة سابينســـا بمدينـــة رومـــا. حضـــر االفتتاح 
الـــذي بـــدأت مراســـمه بالوقـــوف دقيقـــة حـــداد علـــي أرواح شـــهداء 
المنيـــا، الدكتـــور ماجـــد بـــن علـــي النعيمي وزيـــر الثقافـــة البحريني، 
والدكتـــور الشـــيخ خالـــد بن خليفـــة آل خليفة، مديـــر المركز ورئيس 
جامعـــة سابينســـا، ولفيـــف مـــن ممثلـــي الســـفارات ورجـــال الدين من 

مختلـــف األديـــان والطوائـــف.

نياحة القمص توارضوس جويد 
شيخ كهنة إيبارشية األقرص

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم الســـبت ٢7 أكتوبـــر 
تواضـــروس  القمـــص  األقصـــر،  إيبارشـــية  كهنـــة  شـــيخ  ٢018م، 
)المحـــارب(  المشـــرقي  تواضـــروس  األميـــر  ديـــر  كاهـــن  جويـــد، 
غـــرب األقصـــر، عـــن عمر قارب الـ80 ســـنة، وبعـــد خدمة كهنوتية 
تجـــاوزت مدتهـــا الــــ56 ســـنة، وهـــو ينتمـــي لعائلـــة كهنوتيـــة عريقة، 
وهـــي عائلـــة القمـــص متـــى باســـيلي. ُوِلد فـــي 19 نوفمبـــر 1938م، 
وســـيم قًســـا بيد المتنيح األنبا أبرآم مطران األقصر وإســـنا وأســـوان 
في ٢7 ســـبتمبر 196٢م، ونال القمصية في 3 ديســـمبر ٢014م، 

بيـــد نيافـــة األنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام إليبارشـــية األقصـــر.
وُأقيمـــت صلـــوات التجنيز اليوم ذاته بدير المحارب باألقصر، 
بحضـــور نيافـــة األنبا يوســـاب، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وعدد من 
رهبـــان ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس بالرزيقـــات، وُأقيم العـــزاء اليوم 
بنجـــع الكـــوم غـــرب األقصـــر. خالـــص تعازينا لنيافة األنبا يوســـاب، 

ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

نياحة د. يلىل باسييل
وادلة نيافة األنبا أباكري

رجــــــــــــاء  علـــى  رقـــــــــــــدت 
 ٢6 الجمعــــــــــــة  يـــوم  القيامـــة، 
السيــــــــــــــــدة  ٢018م،  أكتوبــــــــر 
الفاضلـــة د. ليلى باســـيلي، والدة 
نيافـــة األنبا أباكير أســـقف الدول 
صـــالة  وُأقيمـــت  اإلســـكندناڤية. 
الجنـــاز فـــي اليوم التالي بكنيســـة 
أبـــرآم  واألنبـــا  جرجـــس  مـــار 
بمصـــر الجديـــدة بحضـــو نيافته، 
النيافـــة:  أصحـــاب  ومشـــاركة 
العـــام  األســـقف  موســـى  األنبـــا 
للشـــباب، األنبـــا بيســـنتي أســـقف 
األنبـــا  والمعصـــرة،  حلـــوان 
تومـــاس أســـقف القوصية ومير، 
المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  األنبـــا 
المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير 
نقـــاده  أســـقف  بيمـــن  األنبـــا 
وقوص، األنبا رافائيل األســـقف 
القاهـــرة،  وســـط  لكنائـــس  العـــام 
األنبا مارتيروس األســـقف العام 
لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، 
العـــام،  األســـقف  إرميـــا  األنبـــا 
العـــام  األســـقف  كاراس  األنبـــا 
بالمحلـــة الكبرى، األنبا يوليوس 
لكنائـــس مصـــر  العـــام  األســـقف 
الخدمـــات،  وأسقفيــــــــــــة  القديمـــة 
األنبـــا باڤلـــوس أســـقف اليونـــان، 
األنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام 
لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلي، 
األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام 
لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة، 
العـــام  األســـقف  هرمينـــا  األنبـــا 
لكنائـــس عين شـــمس والمطرية؛ 
سرجســـيوس  القمـــص  وكذلـــك 
عـــام  وكيـــــــــــــــل  سرجيــــــــــــوس 
ولفيـــف  بالقاهـــرة،  البطريركيـــة 
والشـــعب.  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن 
خالـــص تعازينــــــــــا لنيافـــة األنبـــا 
أباكيـــر، وكل أســــــــــــــرة الراحلـــة 

ومحبيهـــا. الكريمـــة 

كهنة وشمامسة وخدام ومجمع راهبات 
ومكرسات دير الشهيد تواضروس 

المشرقي )المحارب(
يودعون على رجاء القيامة 
أباهم الروحي والخادم األمين

القمص توارضوس جويد فام
طالبين من الرب أن ينيح 

روحه الطاهرة في فردوس النعيم
عنهم: القمص أنطونيوس القمص عازر

القس متياس القس بساده
القس فلتاؤس أديب
تتقدم أسرة المتنيح

القمص تاوضروس جويد فام
عميد عائلة النجاجرة 

وقريب ونسيب عائالت 
القمامصة والبطارسة والمشارقة والغبريين 

والحبيشات والهداديل
بالشكر بكل من واساهم 
في وفاة راحلهم الكريم

وتخص بالشكر نيافة الحبر الجليل 
األنبا يوساب األسقف العام 

والنائب البابوي إليبارشية األقصر 
ومجمع كهنة اإليبارشية

ومجمع رهبان دير مارجرجس
وتتشرف األسرة بدعوتكم 
ألخذ بركة القداس اإللهي 
الذي ُيقام في ذكرى األربعين

وذلك يوم السبت 12 ديسمبر 2018
بدير الشهيد العظيم تواضروس 
المشرقي باألقصر )المحارب(

في السابعة صباًحا
ستمر األيام صعبة وثقيلة بعد رحيلك 
ولكن عزاؤنا أنك في أحضان القديسين

زوجتك: نرجس القمص داود
خسرناك أًبا في الجسد لنربح شفيًعا إلى 

األبد اذكرنا أمام عرش النعمة
رأفت وناهد وكيرلس ومينا وكاراس

تجسدت فيك األبوة بكل معانيها حب وحنان 
وعطاء وصالة. لن ننساك حتى نلقاك

إيمان ومكرم ومارينا ومارتينا ودوماديوس
غادرت مسكنك األرضي بيننا بالجسد
ولن تغادر قلوب أبنائك أبًدا. اذكرنا
منال وذكريا وماري جرجس ومريم

أنت أب ال يمكن أن يتحول إلى ذكرى 
بل ستبقى كلماتك وصلواتك معنا إلى المنتهى

حنان وزوجها ممدوح
كان أملنا كبير في شفائك 

وصار ألمنا كبير لفراقك يا أبانا الحبيب
بناتك أمال وسهير

13
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قداسة البابا تواضروس الثاني هو أيقونة حية 
لأب البطريرك الذي يمتلئ قلبه بمحبة لكل الناس 
وعقائدهم،  وجنسيتهم  طوائفهم  باختالف  والكنائس 

مع تمسكه بجوهر األرثوذكسية كعقيدة وكسيرة.
في كل العالم نري أن قداسة البابا مثال رائع 
للشخصية التي تسعى للوحدة. وهذا واضح جًدا في 
وقادة  رؤساء  مع  البابا  قداسة  ومقابالت  عالقات 
الكنائس،  لهذه  وزياراته  كله،  العالم  في  الكنائس 
جامعة  عظيمة  شخصية  أنه  بقوة  تشهد  وكلها 
Great Unifying Figure، يعمل بإخالص من 

أجل الوحدة المسيحية.
نحو  البابا  قلب  ومسرة  مشيئة  أن  شك  ال 
الوحدة تتفق تماما مع مشيئة ومسرة قلب هللا اآلب 
القديس  الوحدة، على نحو ما كتبه  السماوي نحو 
َفَنا ِبِسرِّ َمِشيَئِتِه،  بولس الرسول: »]هللا اآلب[ ِإْذ َعرَّ
ِلَتْدِبيِر  َنْفِسِه،  ِفي  َقَصَدَها  الَِّتي  ِتِه  َمَسرَّ َحَسَب 
َما  اْلَمِسيِح،  ِفي  َشْيٍء  ُكلَّ  ِلَيْجَمَع  اأَلْزِمَنِة،  ِمْلِء 
َماَواِت َوَما َعَلى اأَلْرِض، ِفي َذاَك ]أي في  ِفي السَّ

المسيح[« )أفسس10-9:1(.
أشعر أن روح هللا القدوس قد مأ قلب قداسة 
المؤمنين.  لوحدة  المسيح  قلب  باشتياقات  البابا 
الثاني  البابا تواضروس  وأستطيع القول إن قداسة 
هلل  صلى  الذي  المسيح  السيد  قلب  مثل  قلب  له 
في  أجلها.  من  ومات  الوحدة،  أجل  من  اآلب 
صالة الرب يسوع هلل اآلب ليلة آالمه وموته على 
وُس اْحَفْظُهْم  الصليب المقدس قال: »َأيَُّها اآلُب اْلُقدُّ
ِفي اْسِمَك. الَِّذيَن أَْعَطْيَتِني ِلَيُكوُنوا َواِحدًا َكَما َنْحُن« 
)يوحنا11:17(، »َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل َهؤاَُلِء َفَقْط 
َبْل َأْيضًا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبكاَلِمِهْم ِلَيُكوَن 
َوَأَنا  ِفيَّ  اآلُب  َأيَُّها  َأْنَت  َأنََّك  َكَما  َواِحدًا  اْلَجِميُع 
ِفيَك ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيضًا َواِحدًا ِفيَنا ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم َأنََّك 
أَْعَطْيَتِني  الَِّذي  اْلَمْجَد  أَْعَطْيُتُهُم  َقْد  َوَأَنا  َأْرَسْلَتِني. 
ِلَيُكوُنوا َواِحدًا َكَما َأنََّنا َنْحُن َواِحٌد. َأَنا ِفيِهْم َوَأْنَت ِفيَّ 
ِليَن ِإَلى َواِحٍد َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني  ِلَيُكوُنوا ُمَكمَّ

َوَأْحَبْبَتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني« )يوحنا٢0:17-٢3(.
اأُلمَِّة  َعِن  »َلْيَس  المسيح  السيد  مات  وقد 
َواِحٍد«  ِإَلى  ِقيَن  اْلُمَتَفرِّ  ِ للاَّ َأْبَناَء  ِلَيْجَمَع  َبْل  َفَقْط 
ُسرَّ  المسيح[  ]في  ِفيِه  »أَلنَُّه  )يوحنا11:5٢(، 
ِبِه  ُيَصاِلَح  َوَأْن  اْلِمْلِء،  ُكلُّ  َيِحلَّ  اْن  اآلب[  ]هللا 
ْلَح ِبَدِم َصِليِبِه، ِبَواِسَطِتِه،  اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َعاِماًل الصُّ
َماَواِت«  السَّ َما ِفي  اْم  َما َعَلى اأَلْرِض  َكاَن  َسَواٌء 

)كولوسي٢0-19:1(.
الجميع يشهدون أن ترتيب رحلة قداسة البابا، 
وما تم أثناء زيارة قداسته كان مثاال رائعا لما يمكن 
عمله عندما نتحد مًعا. لمدة حوالي سنتين تكونت 
الرئاسة  مقر  في  البابا  قداسة  زيارة  لترتيب  لجنة 
بإيبارشية  أخرى  ولجنة  جروف  بسيدر  الكنسية 
من  مكونة  فرعية  ولجان  إنجالند،  ونيو  نيويورك 
كفريق  اللجان  آباء كهنة وعلمانيين، وعملت هذه 
واحد في تناغم برئاسة قداسة البابا، وتحت ارشاد 
دافيد واألنبا كاراس. خالل  األنبا  النيافة  صاحبي 
هذه األسابيع الثالثة الماضية رأينا ثمرة هذا العمل 
الكنائس  من  لكثير  البابا  قداسة  بمباركة  الواحد 

والمواقع، ورأينا كل شيء جميل ومنظم ولرائع.

في  تم  الذي  العام  االجتماع  أيًضا  شاهدنا 
 Rutgers Athletic راتجرز  جامعة  استاد 
Center الذي حضره اآلالف من الشعب القبطي 
وكان  والمسئولين،  الكنائس  القادة  من  والعديد 
االجتماع األول من نوعه في تاريخ الكنيسة القبطية 
بقوة على شخصية  االجتماع شهد  بالمهجر. هذا 
قداسة البابا الجامعة وتضامن الشعب القبطي معه.
وكان لزيارة قداسة البابا تأثير رائع على كل 
جهة  من  التركيز  أردت  فقط  ولكنني  المستويات، 
جميًعا،  علينا  زيارته  أثرت  فقد  الكنائس.  وحدة 
فقد جمع في حضنه  الغامرة.  الواسع وأبوته  بقلبه 
وبابتسامته الرائعة الرسميين ورؤساء وقادة الكنائس 
والقادمين  هنا،  نشأوا  والذين  والعلمانيين  والكهنة 
حديًثا من مصر، والمولودين في الكنيسة القبطية، 
والذين انضموا للكنيسة. هذا التأثير الرائع أعطانا 
فرصة أن نكون متحدين ونمضي قدًما في مسيرة 
أبينا  حول  بعًضا  بعضنا  من  ونقترب  الوحدة، 
الروحي قداسة البابا. وفي كل هذا، كانت شخصية 
قداسة البابا إلهاًما ومثااًل لوحدة الكنيسة التي نحن 

في أشد الحاجة لها.
في السنوات القليلة الماضية، أظهر البعض 
الكنسية  للوحدة  سعيه  في  البابا  لقداسة  معارضة 
األرثوذكسية.  على  غيرة  أنه  يعتقدون  ما  بسبب 
عدم  طياتها  في  تحمل  األمر  حقيقة  في  ولكنها 
الشعور المخلص باشتياقات قلب هللا اآلب والرب 
 - المعارضة  هذه  أن  كما  البابا.  وقداسة  يسوع 
لأسف - تحمل غيرة ولكنها ليست حسب المعرفة، 
كما كتب بولس الرسول عن شعب إسرائيل: »َأيَُّها 
اإِلْخَوُة ِإنَّ َمَسرََّة َقْلِبي َوَطلَبِتي ِإَلى هللِا أَلْجِل ِإْسَراِئيَل 
ِ َوَلِكْن  ِهَي ِلْلَخاَلِص. أَلنِّي َأْشَهُد َلُهْم َأنَّ َلُهْم َغْيَرًة ِلَّ

َلْيَس َحَسَب اْلَمْعِرَفِة« )رومية 1:10-٢(.
هذه المعارضة لمساعي الوحدة المسيحية - 
أو  الكتابية،  النصوص  للبعض  االستناد  بمحاولة 
أقوال بعض اآلباء- تدل على عدم فهم النصوص 
األصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية، وتدل أيًضا 
على استعانتهم فقط ببعض المراجع العربية التي تم 
كتابتها بعد دخول العرب إلى مصر، دون الرجوع 
Early Church Fa- أقوال اآلباء األولين  إلى 
thers واألمثلة في هذا الصدد كثيرة، ولكن الوقت 

ال يسع لذكرها اآلن.
 – المقدس  الكتاب  فكر  في   – األرثوذكسية 
أي  أرثوذكسية  بطريقة  الحق  كلمة  شرح  تتضمن 
»أْجَتِهْد  بولس:  القديس  تعبير  »باستقامة« حسب 
اًل  ِهلِل ُمَزّكًى، َعاِماًل اَل ُيْخَزى، ُمَفصِّ َأْن ُتِقيَم َنْفَسَك 

َكِلَمَة اْلَحقِّ ِبااِلْسِتَقاَمِة« )٢ تيموثاوس ٢:15(.
المفاهيم  في  كثير  خلط  يوجد  لأسف 
السائدة، حتى في ذهن بعض الدارسين في عصرنا 
»حماية  يدعونه  ما  بين  يخلط  البعض  الحاضر. 
عن  )فيلبي17:1(  في  ورد  ما  مع  االيمان« 
للتحزُّب،  النص  ويستخدمون  االنجيل«.  »حماية 
مع أنه مكتوب أصال ضد التحزُّب: »َفَهؤاَُلِء َعْن 
يَن  َظانِّ ِإْخاَلٍص،  َعْن  اَل  ِباْلَمِسيِح  ُيَناُدوَن  َتَحزٍُّب 
َأنَُّهْم ُيِضيُفوَن ِإَلى ُوُثِقي ِضيقًا. َوُأوَلِئَك َعْن َمَحبٍَّة، 
َعاِلِميَن َأنِّي َمْوُضوٌع ِلِحَماَيِة اإِلْنِجيِل ]االنجيل هو 

األخبار السارة أن الرب يسوع جاء في الجسد وتألم 
الموات وجلس عن يمين اآلب[«  ومات وقام من 

)فيلبي17-16:1(.
والعقيدة  اإليمان  بين  البعض  يخلط  كما 
وفي  البشري،  التقليد  مع  المقدس  والتقليد  والتعليم 
وسط هذا الخلط يدافعون على عن التقاليد البشرية 
يبطل  هو  ما  فيقدسون  المقدس،  التقليد  باعتبارها 

وصية هللا، دون أن يدروا.
أرجو من هؤالء أن يراجعوا أنفسهم في ضوء 
يسوع:  الرب  مع  والفريسيين  الكتبة  عن  جاء  ما 
يِسيُّوَن الَِّذيَن ِمْن ُأوُرَشِليَم  »َجاَء ِإَلى َيُسوَع َكَتَبٌة َوَفرِّ
ُيوِخ...  الشُّ َتْقِليَد  َتاَلِميُذَك  َيَتَعدَّى  ِلَماَذا  َقاِئِليَن: 
ِ ِبَسَبِب  ْوَن َوِصيََّة للاَّ َفَأَجاَب: َوَأْنُتْم َأْيضًا ِلَماَذا َتَتَعدَّ
َتْقِليِدُكْم!  ِبَسَبِب   ِ َوِصيََّة للاَّ َأْبَطْلُتْم  َفَقْد  َتْقِليِدُكْم؟... 
َيْقَتِرُب  َقاِئاًل:  ِإَشْعَياُء  َعْنُكْم  َتَنبََّأ  َحَسنًا  ُمَراُؤوَن!  َيا 
َقْلُبُه  َوَأمَّا  ِبَشَفَتْيِه  َوُيْكِرُمِني  ِبَفِمِه  ْعُب  الشَّ َهَذا  ِإَليَّ 
َفُمْبَتِعٌد َعنِّي َبِعيدًا. َوَباِطاًل َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن 
َوَقاَل  اْلَجْمَع  َدَعا  ُثمَّ  النَّاِس«.  َوَصاَيا  ِهَي  َتَعاِليَم 
َواْفَهُموا« )متى 1:15-10(. وبينما  اْسَمُعوا  َلُهُم: 
للقديسين«  المسلم مرة  يتكلمون عن »اإليمان  هم 
»إيمان  هو  اإليمان  هذا  أن  نسوا   ،)3:1 )يهوذا 
بولس  القديس  عنه  كتب  الذي  المسيح«  يسوع 
ِبَأْعَماِل  ُر  َيَتَبرَّ اَل  اإِلْنَساَن  َأنَّ  َنْعَلُم  »ِإْذ  الرسول: 
faith of Je-  النَّاُموِس، َبْل ِبِإيَماِن َيُسوَع اْلَمِسيِح
اْلَمِسيِح  ِبَيُسوَع  َأْيضًا  َنْحُن  آَمنَّا   ،sus Christ
َيُسوع  ِبِإيَماِن  َر  ِلَنَتَبرَّ  ،faith in Jesus Christ
النَّاُموِس.  ِبَأْعَماِل  faith of Jesus Christاَل   َ
ُر َجَسٌد َما« )غالطية  أَلنَُّه ِبَأْعَماِل النَّاُموِس اَل َيَتَبرَّ
ِلِه  َوُمَكمِّ اإِليَماِن  َرِئيِس  ِإَلى  »َناِظِريَن   ،)16:٢
َيُسوَع...« )عبرانيين ٢:1٢(. األرثوذكسية تتطلب 
»السلوك  أي  أرثوذكسية  بطريقة  السلوك  أيضا 
باستقامة« حسب تعبير القديس بولس الرسول في 
ِبِلَياَقٍة  َشْيٍء  »ُكلُّ  يكون  وأن   ،)14:٢ )غالطية 

َوِبَحَسِب َتْرِتيٍب« )1كورنثوس 40:14(.
أو  مباشرة  بصورة   – البابا  قداسة  مهاجمة 
غير مباشرة – بحجة الدفاع عن األرثوذكسية هو 
وقد  مسئول،  غير  وعمل  أرثوذكسي،  غير  سلوك 
سّبب عثرة لكثيرين. وهو يستحق اللوم مثلما فعل 
القديس بولس مع بطرس وبرنابا، وقاومه مواجهة 
وهل  )غالطية٢:14-11(.  ملوًما«  كان  »ألنه 
يتصورون أنفسهم أكثر غيرة على األرثوذكسية من 
البابا  قداسة  يعارضون  الذين  هؤالء  البابا؟  قداسة 
في مسيرته نحو الوحدة المسيحية يجب أن يعلموا 
أن  الرب، وعليهم  أمام  أمام مسئولية خطيرة  أنهم 
َعَليَّ  َفُهَو  َمِعي  َلْيَس  »َمْن  ألن  أنفسهم،  يراجعوا 
30:1٢؛  )متى  ُيَفرُِّق«  َفُهَو  َمِعي  َيْجَمُع  اَل  َوَمْن 

لوقا٢3:11(.
من واجبنا – كشعب مسيحي مخلص لتعاليم 
البابا  ولقداسة  للكنيسة  ومحب  المسيح  في  هللا 
قول  حسب  عنهم،  ونبتعد  لهؤالء،  نسمع  أال   –
القديس بولس الرسول: »َوَأْطُلُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة 
َواْلَعَثَراِت  َقاَقاِت  الشِّ َيْصَنُعوَن  الَِّذيَن  ُتاَلِحُظوا  َأْن 
َعْنُهْم«  َوأَْعِرُضوا  َتَعلَّْمُتُموُه  الَِّذي  ِللتَّْعِليِم  ِخاَلفًا 

)رومية17:16(.
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عـــاش حزقيـــال النبي 
فـــي أرض الســـبي، واختاره 
لشـــعبه  لينـــادي  الـــرب 
بالتوبـــة، وللرعـــاة بالشـــعور 
بالمســـئولية تجـــاه رعيتهـــم، 
ليتحّنـــن الـــرب عليهـــم ويعـــودوا إلـــى مدينة أورشـــليم، 
أصحاحـــات  أعظـــم  ومـــن  غربتهـــم.  أيـــام  وتنتهـــي 
الوحـــي اإللهـــي التـــي ُكِتبـــت للرعـــاة )جزقيـــال 34(، 
وفيـــه يذكـــر حزقيـــال النبـــي بعـــض المبـــادئ الروحية 
التـــي يحتـــاج لها الرعـــاة. وهذه بعض كلمات حزقيال 

ًرا الرعـــاة مـــن بعـــض األخطـــاء... النبـــي محـــذِّ
1. رعايـــة الذات: »ويٌل لُرعاِة إســـرائيَل اّلذيَن 
كانـــوا َيرَعـــْوَن أنُفَســـُهْم. أال َيرَعـــى الرُّعـــاُة الَغَنـــَم؟« 
أصعـــب  مـــن  هـــي  الـــذات  ورعايـــة  )حـــز34:٢(، 
ضربـــات الراعـــي، لذلك على الراعي أن يســـأل نفســـه 
باســـتمرار: مـــا هـــو موقـــع المخدوميـــن فـــي حياتـــي؟ 
فكثيـــرون من الرعاة يـــدورون حول ذواتهم، فيجعلون 
ذواتهـــم مركـــًزا للخدمة. وأكبر مشـــاكل الكنيســـة تنشـــأ 
بســـبب الـــذات العاليـــة، والـــذات قـــد تحـــارب الراعـــي 
كلمـــا زادت مواهبـــه. وصور رعاية الذات كثيرة نذكر 
منها: االهتمام بالكرامة الشـــخصية، وانتظار المديح 
والشـــكر علـــى الخدمـــة، واالهتمـــام بالشـــعبية وســـط 
المخدوميـــن، واالتجـــاه لربـــط المخدوميـــن بشـــخصه، 
والحـــرص علـــى خضـــوع الـــكل لـــه، وأن يكـــون هـــو 
فيهتـــم  الكنيســـة،  فـــي  والســـلطان  الكلمـــة  صاحـــب 
دائمـــا بالنصيـــب األكبـــر، وينســـى أنـــه خـــادم ويظـــن 

تألـــم الجميـــع لتكـــرار 
مصرييـــــــــــــن  قتـــل  حـــادث 
)أقبـــاط( علـــى طريـــق ديـــر 
صموئيـــل  األنبـــا  القديـــس 
يـــوم  ظهـــر  المعتـــرف، 
الجمعـــة ٢018/11/٢م. وال شـــك أن ســـفك الدمـــاء 
لـــه أصـــداء وأجـــواء وأنبـــاء تمأ األعـــالم وتصل إلي 
كل بيـــت داخـــل مصر وخارجها بســـرعة كبيرة، نظًرا 
النتشـــار الميديـــا الحديثـــة والتلفـــاز والنـــت والشـــبكات 
مؤلمـــة  كانـــت  وكـــم  العالـــم.  كل  فـــي  اإلخباريـــة 
وجارحـــة للقلـــوب التـــي تحـــب الســـالم وال تريـــد الـــدم، 
ســـفك  يحبـــون  وال  دموييـــن  ليســـوا  المصرييـــن  ألن 
الدمـــاء. أّمـــا مـــن جهـــة هللا فيكـــره ســـفك الدمـــاء ألنـــه 
ظلـــم لأبريـــاء وهللا عـــادل ال يحـــب الظلـــم، وقـــد قال 
لقاييـــن: »صـــوت دم أخيك صارخ إليَّ من األرض« 
)تـــك10:4(، فرغـــم أن قاييـــن كان قـــد أخفـــى األمـــر 
حتـــى حيـــن ســـأله هللا: »أيـــن هابيـــل أخـــوك؟«، فـــرد 
قاييـــن: »ال أعلم،أحـــارس أنـــا ألخـــي«، فأجابـــه هللا 
»ملعـــون أنـــت مـــن األرض التـــي فتحـــت فاهـــا لتقبل 
دم أخيـــك مـــن يدك« )تك9:4-11(. وهنا نتســـاءل: 
لمـــاذا صـــوت الـــدم قـــوي ويصـــرخ إلـــى هللا؟.. ألن 
ســـفك الدم إنهاء حياة إنســـان، فالدم يعني الحياة، 
وقـــد ورد فـــي )مـــز6:5( أن هللا »يهلـــك المتكلميـــن 
بالكـــذب ويكـــره رجـــل الدمـــاء«، لذلـــك كانـــت الصالة 
فـــي )مـــز٢:59( »نّجنـــي مـــن فاعلـــي اإلثـــم ومـــن 
البـــريء،  الـــدم  خاصـــة  خلصنـــي«  الدمـــاء  رجـــال 
زكًيـــا...  دًمـــا  »أهرقـــوا  )مـــز38:106(  فـــي  لذلـــك 

نفســـه معلًمـــا، وفـــي داخلـــه يحـــب الراحـــة ويتجنـــب 
تعـــب االفتقـــاد وتعـــب التحضيـــر والتجهيـــز للخدمـــة، 
وينتقـــي نوعيـــات معينـــة مـــن الخدمـــات. وألن رعايـــة 
الـــذات هـــي خطيـــة مشـــهورة بين الخـــدام، لذلك كتب 
معلمنـــا بولـــس الرســـول »فإنَّنـــا َلســـنا َنكِرُز بأنُفِســـنا« 
)٢كـــو5:4(، فـــاهلل يطلـــب مـــن اإلنســـان أن يتخّلـــى 
وروح  البـــاذل  الحقيقـــي  الحـــب  ويتعلـــم  ذاتـــه  عـــن 

التكريـــس مـــن أجـــل الرب. 
والحـــب يجعـــل قلـــب الخـــادم أميًنا للـــرب وأميًنا 
فـــي رعايـــة النفـــوس، فيختبـــر قـــول الرســـول: »َمـــْن 
َيضُعـــُف وأنـــا ال أضُعـــُف؟ َمْن َيعُثُر وأنا ال ألَتِهُب؟« 
)٢كـــو٢9:11(. ومـــن مقاييـــس الحب البـــاذل أيًضا 
المتألميـــن  لـــكل  بالحـــب وينفتـــح  القلـــب  يلتهـــب  أن 
فيســـعى  الضالـــة  والخـــراف  والخطـــاة  والمحتاجيـــن 
لتقديـــم المعونـــة لهـــم، كمـــا كان يفعـــل ســـيدنا يســـوع 
المســـيح. وبالفلـــب الُمكـــرَّس والحـــب البـــاذل يخـــرج 

اإلنســـان عـــن ذاتـــه.
2. القســـوة فـــي التعامل مـــع الرعية: فيكتب 
تعِصبـــوُه...  َلـــْم  والَمجـــروُح  ُتَقـــّووُه،  َلـــْم  »الَمريـــُض 
ٍة وبُعنـــٍف تَســـلَّطُتْم عَليِهـــْم« )حـــز4:34(.  بـــل بِشـــدَّ
واإلشـــفاق على الرعية أمر مهم، فالخاطئ والُمتَعب 
يحتـــاج لكلمـــة رقيقـــة تســـنده وتعطيـــه رجـــاء وتجعلـــه 
يســـتقبل محبـــة هللا لـــه، أّمـــا القســـوة والعنـــف قتفقدنـــا 

أبناءنـــا المتعبيـــن.
الحنـــان واللطـــف،  مـــع حرصنـــا علـــى  ولكـــن 
علينـــا ان نراعـــي عـــدة أمـــور: أن تكـــون محبتنا دائًما 

)أم٢9:10(  وفـــي  بالدمـــاء«،  األرض  وتدّنســـت 
»أهـــل الدمـــاء يبغضـــون الكامـــل، أّمـــا المســـتقيمون 
فيســـألون عـــن نفســـه«، والمقصـــود هنا بأهـــل الدماء 
أي ســـافكي دمـــاء األبريـــاء الذيـــن ال ذنـــب لهـــم. وقد 
ورد فـــي )حبقوق1٢:٢( »ويـــل للباني مدينة بالدماء 
ولمؤســـس قريـــة باإلثـــم، أليـــس مـــن قبـــل رب الجنـــود 
أن الشـــعوب يتعبـــون للنـــار واألمـــم يعيـــون؟«. لذلـــك 
فـــاهلل ينتقـــم مـــن ســـافكي الدمـــاء البريئـــة، فيقـــول فـــي 
)رؤ10:6( »وصرخـــوا بصـــوت عظيم قائلين: حتى 
متـــى أيهـــا الســـيد القـــدوس والحـــق ال تقضـــي وتنتقـــم 
لدمائنا من الســـاكنين على األرض«، وقد قال الســـيد 
المســـيح لليهـــود فـــي الويالت »لكي يأتـــي عليكم كل 
دم زكي ُســـِفك على األرض، من دم هابيل الصديق 
إلـــى دم زكريـــا بـــن براخيـــا الـــذي قتلتموه بيـــن الهيكل 
والمذبـــح« )مـــت35:٢3(. ومكـــروه عنـــد الـــرب َمـــْن 
يســـد أذنيـــه عـــن ســـماع الدمـــاء )أي صـــوت الدماء( 

)إش15:33(. 
ويقول القديس أمبروســـيوس: “للدم صوت 
الســـماء”. ومعنـــي  إلـــى  عـــاٍل يصـــل مـــن األرض 
هـــذا أن صـــوت الدمـــاء يخـــرج مـــن األرض ليخترق 
عنـــان الســـماء، وهـــو صـــوت ال يغلبـــه المـــوت وال 

القبر.  يحبســـه 
وســـبب القتـــل فســـاد اإلنســـان الداخلي: أي 
أن حب الظلم والقتل ينبع عن فســـاد القلب الداخلي 
وكراهيـــة اإلنســـان ألخيـــه، ممـــا ُيترَجم إلـــى قتل، ظًنا 
منـــه أنـــه سيســـتريح منه فيحـــدث العكـــس، إذ يطارده 

مدعومـــة بالعمـــل الروحـــي، فـــال نتنـــازل عـــن ثوابتنـــا 
الروحيـــة بداعـــي اللطف والحنان، وال نســـّلم بالخطايا 
وال نقبلهـــا، بـــل بـــروح الوداعـــة نعلـــم ونحنـــو في ذات 
الوقـــت، ونحافـــظ علـــى الحـــق اإلنجيلـــي، فـــال نكـــون 
عنفـــاء، ولكـــن بمحبـــة نعالـــج االنحرافـــات الســـلوكية. 
وال نفـــّرط فـــي حـــق االنجيـــل، فالغـــرب عندمـــا فـــرط 
فـــي المبـــادئ الروحيـــة والكتابيـــة فقـــد كل رعيتـــه ولـــم 

البعيدين. يكســـب 
٣- اعتبـــار الرعية مـــأكاًل: »َغَنمـــي صاَرْت 
)حـــز8:34(.  مـــأكًل«  َغَنمـــي  وصـــاَرْت  َغنيَمـــًة 
أو  للمنفعـــة  مصـــدًرا  الرعيـــة  تصبـــح  فأحياًنـــا 
إلشـــباع االحتياجـــات ربمـــا الماديـــة أو العاطفيـــة أو 
االجتماعيـــة، فنســـعى ألصحـــاب المـــال والســـلطان، 
أو نشـــبع حاجاتنـــا للحـــب باالرتبـــاط العاطفـــي الغيـــر 
وجميعهـــا  والكرامـــة..  المديـــح  بمحبـــة  أو  حكيـــم، 
ضربـــات تدخـــل دون أن نشـــعر بهـــا. لذلـــك لنحرص 
كخـــدام أن نكـــون كاألم التـــي تحب طفلها وتتمنى أن 
تبـــذل ذاتهـــا مـــن أجلـــه، ال ألجـــل منفعـــة، بل بســـبب 
كلمـــات  متذكريـــن  للعطـــاء،  واعتيادهـــا  احتياجهـــا 
معلمنـــا بولـــس »بـــل ُكّنـــا ُمَتَرفِّقيـــَن فـــي وَســـِطُكْم كمـــا 

)1تـــس٢:7(. أوالَدهـــا«  الُمرِضَعـــُة  ُتَرّبـــي 

هـــذا الـــدم بصـــوت ال يســـكت، وهـــذا مـــا حـــدث مـــع 
قاييـــن أول قاتـــل فـــي البشـــر، بعـــد أن قتـــل أخـــاه إذ 
قـــال عـــن نفســـه »ذنبـــي أعظـــم مـــن أن ُيحتمـــل، إنك 
قـــد طردتنـــي اليـــوم عـــن وجـــه األرض ومـــن وجهـــك 
أختفـــي، وأكـــون تائًها وهارًبا في األرض، فيكون كل 
َمـــْن وجدنـــي يقتلنـــي«، وجعل الـــرب لقايين عالمة.. 
لقد ُحِرم قايين من وجه هللا، وهلك كقاتل وسافك دم، 
وعـــاش قلًقـــا مضطرًبـــا ال يجد ســـالًما، ألنه ال ســـالم 
لأشـــرار. لقد اســـتهان بحياة أخيه، فحكم على نفســـه 
بـــاإلزدراء واالختفـــاء والتوهـــان فـــي األرض، كضـــال 
ومطـــرود مـــن وجـــه هللا الذي بعدلـــه ال يقبل ظلًما وال 
قتـــاًل وال ســـفًكا للدمـــاء، ألنها صوتهـــا قوي ال يختفي 
مـــن ُأذن القاتـــل، فيعيـــش ميًتا خائًفا مطروًدا ال يقبله 

أحد وال يســـالمه بشـــر علـــى اإلطالق...

اخلـــــادم املحــــــب

صــــــوت الــــدم

بنعمة ربنا
تم يوم السبت ٢018/11/3صلوات 

تدشين المعمودية الجديدة

بكنيسة السيدة العذراء بالمليحة 

حدائق القبة
واآلباء الكهنة والمجلس والخدام والشمامسة

وكل الشعب يشكرون
أصحاب النيافة األحبار األجالء

نيافة األنبا ماركوس

نيافة األانبا مكارى

نيافة األنبا اكليمندس
لحضورهم وقيامهم بتتميم طقس التدشين

وصلوات القداس اإللهي واالجتماع الشهري
لآلباء كهنة منطقة القبة
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مـــن أكثـــر الطلبـــات 
التـــي نرفعهـــا في الصالة: 
فالرحمـــة  ارحـــم،  رب  يـــا 
التعطـــف  تعنـــي   έλεος
الذي ينشـــأ عندما نرى معاناة شـــخص آَخر. فهي 

هبـــة، عطيـــة، ونعمـــة مجانيـــة. 
العهـــد  فـــي  العبريـــة  الكلمـــة  جـــاءت  وقـــد 
القديـــم تحمـــل معنـــى التـــزام طرفيـــن بعهـــد بينهمـــا، 
فقـــد تعهدنـــا الـــرب برحمته: »َمَحبَّـــًة َأَبِديَّـــًة َأْحَبْبُتِك 
ِمـــْن َأْجـــِل َذِلـــَك َأَدْمـــُت َلـــِك الرَّْحَمـــَة« )إر3:31(، 
قائـــاًل »اْذُكـــْر  النبـــي  لذلـــك يصـــرخ معلمنـــا داود 
َمَراِحَمَك َيا َربُّ َوِإْحَســـاَناِتَك أَلنََّها ُمْنُذ اأَلَزِل ِهَي« 

)مـــز٢5:6(.
فـــي  الرحمـــة  تجلـــت  الجديـــد  العهـــد  وفـــي 
َأُبـــو  هللُا  »ُمَبـــاَرٌك  المخلِّصـــة  الرحمـــة  الصليـــب، 
َربَِّنـــا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَّـــِذي َحَســـَب َرْحَمِتـــِه اْلَكِثيَرِة 
، ِبِقَياَمـــِة َيُســـوَع اْلَمِســـيِح  َوَلَدَنـــا َثاِنَيـــًة ِلَرَجـــاٍء َحـــيٍّ
ِمـــَن اأَلْمـــَواِت« )1بـــط3:1(. فـــآالم المســـيح إلهنـــا 
الخالصّيـــة هـــي عمـــل الرحمـــة بعينـــه، لذلـــك فـــي 
صلـــوات األجبيـــة نصلـــي كيرياليســـون 41 مـــرة، 
تشـــير  أنهـــا  ســـباع«  بـــن  »يوحنـــا  يذكـــر  وكمـــا 
إلـــى الــــ39 جلـــدة التـــي ُجلـــد بهـــا الســـيد المســـيح، 
باإلضافـــة إلـــى إكليـــل الشـــوك، والطَّعـــن بالحربـــة 

فـــي جنبـــه )الجوهـــرة النفيســـة فـــي علوم الكنيســـة(. 
تتجلـــى الرحمـــة اإللهيـــة أيًضـــا فـــي مواهـــب 
الـــروح القـــدس، فالمعموديـــة والميـــالد الثانـــي هـــي 
عمـــل رحمـــة: فيقـــول القديـــس بولس الرســـول: »اَل 
ِبُمْقَتَضـــى  َبـــْل  َنْحـــُن،  ِبـــرٍّ َعِمْلَناَهـــا  ِفـــي  ِبَأْعَمـــاٍل 
َوَتْجِديـــِد  الثَّاِنـــي  اْلِميـــاَلِد  ِبَغْســـِل  َخلََّصَنـــا  َرْحَمِتـــِه 
وِح اْلُقـــُدِس« )تـــي5:3(، كما يعّبـــر عن دعوته  الـــرُّ
عـــن  ال  رحمـــة  عمـــل  بأنهـــا  والكهنـــوت،  للكـــرازة 
اســـتحقاق، فيقـــول: »َكَمـــْن َرِحَمـــُه الـــرَّبُّ َأْن َيُكـــوَن 

)1كـــو٢5:7(. َأِميًنـــا« 
إننـــا عندمـــا نصلـــي قائليـــن يـــا رب ارحم« 

باآلتي: نعتـــرف 
نقـــول  1– ســـيادة هللا وســـلطانه: فعندمـــا 
»يـــا رب« أي »يـــا ســـيد«، فهـــو »َمِلـــُك اْلُمُلـــوِك 
َوَربُّ اأَلْرَبـــاِب« )رؤ16:19(. والســـيد هـــو الغنـــي 
َشـــْيء«  ُكلِّ  َعَلـــى  »اْلَقـــاِدُر  وهـــو  يملـــك،  الـــذي 
ُكلِّ  َوِإَلـــُه  الرَّْأَفـــِة  »َأُبـــو  هـــو  لذلـــك  )تـــك3:48(، 
َتْعِزَيـــٍة« )٢كـــو3:1(، و»َكِثيـــُر الرَّْحَمـــِة َوَرُؤوٌف« 
)يـــع11:5(، والرحمـــة والصـــالح مـــن صفـــات هللا 

األزلّيـــة.
2– نعتـــرف بضعفنـــا وخطيئتنـــا وعجزنـــا: 
مـــا أجمـــل العبـــارات التـــي يصليهـــا الكاهـــن فـــي 
الصلـــوات الســـرية، فيصلـــي فـــي صـــالة الحجـــاب 

قائـــاًل: ]ياســـيدنا ال تردنـــا إلى خلف إذ نضع أيدينا 
علـــى هذه الذبيحـــة المخوفة غير الدموية، ألننا ال 
نتـــكل علـــى برنا، بـــل على رحمتك، هـــذه التي بها 

أحييت جنســـنا[. 
٣– طلـــب الرحمة من هللا، يحّرر اإلنســـان 
مـــن كبريائه، وينقيه من البـــر الذاتي: ألنه ليس 
بمقدرتـــي وال ســـلطاني، بـــل مـــن هللا، لذلـــك نكـــرر 
طـــوال القـــداس »كيرياليصـــون – يـــا رب ارحـــم«. 
فالمســـيح إلهنـــا »اْفَتَداَنـــا ِمـــْن َلْعَنـــِة النَّاُمـــوِس، ِإْذ 
بـــه  لكـــي  )غـــال13:3(،  أَلْجِلَنـــا«  َلْعَنـــًة  َصـــاَر 
»َنِصيـــَر َنْحـــُن ِبـــرَّ هللِا ِفيـــِه« )٢كـــو٢1:5(. فالبر 
والصـــالح النســـبي الـــذي فينـــا هـــو مـــن هللا. لذلـــك 
نصلـــي دائًمـــا ]إجعلنـــا مســـتحقين... نحـــن عبيدك 
الخطـــاة غيـــر المســـتحقين... نحـــن األذالء غيـــر 

المســـتحقين... ضعفـــي أنـــا المســـكين...[. 
٤– كمـــا نطلـــب الرحمـــة مـــن هللا، البـــد 
يعلمنـــا  فكمـــا  بالرحمـــة:  أبنـــاء هللا  يتصـــف  أن 
المســـيح إلهنـــا:َ »ُكوُنوا ُرَحَماَء َكَمـــا َأنَّ َأَباُكْم َأْيًضا 
َرِحيـــٌم« )لـــو36:6(. يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبـــي 
الفـــم: ]ليـــس شـــيء يجعلنا مســـاوين هلل ِســـوى فعل 
الصـــالح )الرحمة([ )تفســـير إنجيل متى 6:35(، 
كمـــا أن الرحمـــة تنجينـــا من الحكـــم، فيقول القديس 
يعقـــوب الرســـول: » أَلنَّ اْلُحْكـــَم ُهَو ِباَل َرْحَمٍة ِلَمْن 
َلـــْم َيْعَمـــْل َرْحَمـــًة، َوالرَّْحَمـــُة َتْفَتِخـــُر َعَلـــى اْلُحْكـــِم« 
)يـــع٢: 31(. ونصلـــي فـــي صـــالة نصـــف الليـــل، 
قطـــع الخدمـــة الثالثـــة: ]ليـــس رحمـــة فـــي الدينونـــة 

لمـــن لـــم يســـتعمل الرحمة[.

بل ويعطيهم غلبة ونصرة »ولكن شـــكًرا هلل الذي 
يقودنـــا فـــي موكـــب نصرته« )٢كـــو14:٢(، فقط 
حيـــن  كل  مســـتعدين  يقظيـــن  نكـــون  أن  علينـــا 
»اصحوا واسهروا ألن إبليس خصمكم كأسد زائر 
يجـــول ملتمًســـا مـــن يبتلعه هو، فقاوموه راســـخين 
فـــي اإليمـــان« )1بـــط9،8:5(، مرتديـــن مالبـــس 
الحـــرب التـــي هـــي: صلـــوات وأصـــوام وقـــراءات 
روحيـــة، ومحاســـبة النفس والتوبـــة، واالنتباه لكي 
ال تســـقط الحـــواس فـــي الخطيـــة »اســـهروا وصلوا 

لئـــال تدخلوا فـــي تجربة« )مـــت٢6:41(. 
٤( مثالهـــا: لعـــل هـــذه األيقونـــة هـــي َمَثـــل 
لـــكل واحـــد أن يكـــون هو نفســـه أيقونة.. وإن كان 
الرســـام يحـــاول إظهـــار أجمـــل مـــا يميـــز القديـــس 
مـــن الفضيلـــة.. فتكـــون اإليقونـــة وســـيلة إيضـــاح 
تلـــك  منهـــا  فيتعلمـــون  النـــاس  يراهـــا  للفضيلـــة، 
الفضيلـــة.. كذلـــك أيًضـــا يجـــب علـــى كلٍّ مّنا أن 
يكـــون كذلـــك أيقونـــة يراهـــا الناس فيتعلمـــون منها 
الفضيلـــة.. يـــرى فيك النـــاس الطهارة أو النقاء أو 
البســـاطة أو المحبة أو البشاشـــة أو االتضاع أو 
الثبـــات علـــى اإليمـــان والمبـــادئ والقيـــم.. أو كل 
ذلـــك.. بيـــدك أن تمجـــد هللا أو أن تجعـــل النـــاس 
يجدفـــون عليه، مثلما قـــال الكتاب المقدس »لكي 
يـــروا ) النـــاس( أعمالكـــم الحســـنة ويمجـــدوا أباكـــم 
الذي في السموات« )مت16:5(، »ألن اسم هللا 
ُيجـــدَّف عليـــه بســـببكم بيـــن األمـــم« )رو٢:٢4(. 
فيـــا تُـــرى، هـــل أنت أيقونـــة جميلة تمجد هللا 

أم ال؟!...

هنـــاك الكثيــــــــــر من 
الكنائـــــــس فـــي هذه األيام 
العظيـــم  بالشـــهيد  تحتفـــل 
مـــار جرجـــــــــس، ولعل ما 
يلفـــت نظرنـــا للتكلـــم عنـــه 
هـــو: أيقونـــة هـــذا القديــــس... ولكـــن مـــا الـــذي 

نجـــده فـــي هـــذه األيقونة؟
1( محتواهـــا: في البدايـــة نحب أن نوضح 
أن كلمـــة أيقونـــة هـــي صـــورة مدشـــنة مدهونـــة 
بزيـــت الميـــرون. والبـــد أن نعـــرف أن احترامنـــا 
لاليقونة إنما هو تكريم لصاحبها ولروح هللا الذي 
عمـــل معـــه، وكذلـــك لحلولـــه على هـــذه األيقونة، 
تماًمـــا مثلمـــا نحتـــرم صـــورة الوالـــد أو الوالـــدة أو 
اإلخـــوة أو األحبـــاء، ليـــس احتراًمـــا ألوراق ملونـــة 
أو مصـــورة وإنمـــا احتراًمـــا ألصحابهـــا؛ وفـــي كل 
هـــذا وفـــاء واجـــب، وكذلـــك حـــب مطلـــوب، ورد 
للجميـــل، و كل هـــذا اليوجـــد فيه خطأ ما.. ولكن 
نرجـــع لأيقونـــة.. ماذا نجـــد بداخلها؟ بداخل هذه 
األيقونـــة نجد الشـــهيد العظيم وهو يرتدي مالبس 
الجنديـــة، راكًبـــا علـــى حصـــان، ويحمـــل فـــي يـــده 
حربـــة يحـــارب بهـــا التنيـــن الـــذي خرج مـــن جحره 
الصطيـــاده، وقـــد انتصـــر عليـــه الشـــهيد. ونـــرى 

فـــي األيقونـــة بحًرا، وبعده تقف فتاة وعلى رأســـها 
إكليـــل، وخلفهـــا قصـــر جميل. 

2( معناهـــا: إنهـــا تعنـــي صـــورة الصـــراع 
الدائـــم بيـــن الخير والشـــر، بين الصعود والهبوط، 
بيـــن النمـــو والســـقوط.. وقـــد تعنـــي أيًضـــا الجهاد 
للوصول إلى الفضيلة واالنتصار على الشـــيطان 
الـــذي يختبـــئ ثـــم يخرج الصطياد فريســـته، ولكن 
نجـــد  األيقونـــة  وفـــي  عليـــه..  انتصـــر  الفـــارس 
أيًضـــا معنـــى أهميـــة االنتصـــار فـــي الجهـــاد ضد 
للوصـــول  العالـــم  هـــذا  بحـــر  الشـــيطان، وعبـــور 
إلـــى النفـــوس المكللـــة علـــى الشـــاطئ اآلخـــر من 
العالـــم وهـــو الســـماء، للســـكن في مســـاكن األبرار 
المكلليـــن إلـــى األبـــد.. إنهـــا تجســـيد لقـــول بولـــس 
الرســـول »قـــد جاهـــدت الجهـــاد الحســـن، أكملـــت 
الســـعي، حفظـــت اإليمـــان. وأخيـــرا قـــد ُوِضـــع لي 
إكليـــل البـــر الـــذي يهبـــه لي فـــي ذلك اليـــوم الرب 
الديـــان العـــادل، وليـــس لي فقط بـــل لجميع الذين 

يحبـــون ظهـــوره أيًضـــا« )٢تـــي8،7:4(. 
٣( تعليمهـــا: إنهـــا تعلمنـــا أن مـــن ينتصـــر 
فـــي النهايـــة هو الخير والبر والقداســـة.. وإن كان 
الشـــيطان يحتمـــي فـــي جحر صلـــب حصين، إاّل 
أن هللا ال يترك محبيه بدون قوة في هذه الحرب، 
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عندمـــا بدأ البابـــــــــا 
كيرلـــــــــس الرابـــع الُملقَّب 
فـــي  اإلصــــــــــــــالح،  بأبـــي 
عـــام  بالكنيســـة  النهـــوض 
أّن  أدرك  1854م، 
التعليـــم مـــن أهـــم متطلبـــات اإلصـــالح، فاهتـــّم 
بإنشـــاء مجموعـــة مـــن المـــدارس للبنيـــن والبنـــات، 
واألســـاقفة  المطارنـــة  مـــن  الكثيـــر  َحـــْذَوه  وحـــذا 
باإليبارشـــيات، حتى أّننا نجد أّن كّل كنيســـة كان 
ُيبنـــى بجانبها مدرســـة قبطيـــة.. وكانت في الكثير 
بالبلـــدة.. الوحيـــدة  المدرســـة  هـــي  مـــن األحيـــان 

حتـــى منتصـــف القرن العشـــرين كان عدد 
المـــدارس القبطيـــة أو المســـيحية عموًما يقترب 
مـــن ٥0% مـــن إجمالـــي عـــدد المـــدارس فـــي 
مصـــر.. وكانـــت بالطبع تضـــّم المســـيحيين وغير 
المســـيحيين، ويشـــهد الجميع كم ترّبوا على المحبة 
والتعاُيـــش الِســـلمي، واحتـــرام اآلخر، وعدم التمييز 
في المعاملة لســـبب الدين.. كما كان التعليم راقًيا 
جًدا يبني الشـــخصية، وُيرّبي على الِقَيم الفاضلة 

والمعلومـــة الدقيقة والمعرفـــة الصادقة..
التأميـــم  وحـــوادث  يوليـــو  ثـــورة  قيـــام  وبعـــد 
هبطـــت معاييـــر الجـــودة فـــي كّل المـــدارس بصفة 
عاّمة، باإلضافة إلى التراُجع التدريجي في نســـبة 
المدارس المســـيحية إلى باقـــي المدارس الحكومية 

الكنيســـــــــة أم تهتـــــــــــم 
بكل أوالدها وتسعى لتلبية 
احتياجاتهـــم، لـــذا فقد اهتم 
قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي بحصر وتحديــــــــــــــد 
عـــدد األســـر المحتاجـــة، وذلـــك مـــن خـــالل قاعـــدة 
بيانـــات عامة على مســـتوى الكـــرازة بمصر، تجمع 
كل أســـر الرعايـــة االجتماعيـــة بســـائر إيبارشـــيات 
الرقـــم  الجمهوريـــة، ويكـــون مفتـــاح اإلدخـــال هـــو 
القومـــي الـــذي يملكـــه كل فـــرد مكتوًبـــا فـــي شـــهادة 
ميـــالده واليشـــاركه فيه أحـــد )أي ال يتكرر آلخر(. 
غالبيـــة  البرنامـــج  هـــذا  فـــي  اشـــتركت  وقـــد 
إيبارشـــيات الكـــرازة فـــي مصـــر، الـــذي أفـــاد أبنـــاء 

فـــي: الكنيســـة 
ألســـر  الحقيقـــي  العـــدد  علـــى  الوقـــوف   .1
تدبيـــر  كيفيـــة  فـــي  للنظـــر  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
احتياجاتهـــم ســـواء الماديـــة أو العينيـــة عـــن طريـــق 
واالهتمـــام  لهـــم  الصغيـــرة  المشـــروعات  عمـــل 
أو  األماكـــن  دراســـة   .2 التنميـــة.  بخدمـــات 
لتلبيـــة  والســـعَي  احتياًجـــا  األكثـــر  اإليبارشـــيات 
احتياجاتهـــا لتحقيـــق المبـــدأ الـــذي وضعـــه معلمنـــا 
بولـــس الرســـول وهـــو فكـــرة الجســـد الواحـــد، وأيًضا 
لتحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة للجميـــع. ٣.تقســـيم 
علـــى  المشـــتركين  لجميـــع  العمريـــة  الفئـــات 
البرنامـــج لبحـــث كيفيـــة خدمتهـــا وتحقيـــق رغباتهـــا 
كل  تناســـب  التـــي  والمشـــاريع  المســـتطاع،  قـــدر 
إحصائيـــات  عمـــل   .٤ إمكانياتهـــا.  بحســـب  فئـــة 

واألزهريـــة والخاّصـــة.. ولـــم يهّتم األقبـــاط بصيانة 
وأهملـــوا  بمســـتواها،  تعليمًيـــا واالرتفـــاع  مدارســـهم 

لأســـف فـــي إضافـــة مـــدارس قبطّيـــة جديـــدة..
فـــي أكتوبـــر ٢005 ُدعيت إللقـــاء محاضرة 
فـــي مؤتمـــر بكينج مريوط لآلباء اليســـوعيين على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط )وُهـــم رهبـــان كاثوليـــك 
مكّرســـون للتعليم(. وبعد المحاضرة دارت مناقشـــة 
كان أحـــد محاورهـــا أّن المـــدارس الكاثوليكيـــة فـــي 
مصـــر تقـــل نســـبتها تدريجًيـــا فـــي مقابـــل ازديـــاد 
أعـــداد المدارس الحكوميـــة واألزهرية، وعلمت من 
األب نادر ميشيل اليسوعي المشرف اإلداري في 
ذلـــك الوقـــت على مـــدارس الجيزويـــت في مصر، 
أّن الطلبـــة الموجوديـــن عندهـــم يشـــّكلون فقـــط 6 
فـــي األلـــف مـــن طلبة مصـــر.. أي أقـــل من %1، 
ا.. واتفقنـــا على أّنه من  ا جدًّ وهـــذا رقـــم ضئيـــل جدًّ
الضـــروري إعـــداد دراســـة عاجلة إلنشـــاء مجموعة 
جديـــدة مـــن المـــدارس المســـيحية، والتـــي أعتبُرهـــا 
بحـــقٍّ صمـــاَم أماٍن لســـالمة وبنيـــان بالدنا الحبيبة 
مصـــر.. إذ يترّبـــى فيهـــا المســـلم والمســـيحي على 
اإلخـــاء والمحّبـــة والتعـــاون وقبول اآلَخـــر، واحترام 
اآلَخـــر  مـــع  الـــوّدي  التعاُيـــش  مـــع  االختالفـــات، 

الدينـــي فـــي حيـــاة مشـــتَركة راقية..
ِقّلـــة  علـــى  الكاثوليـــك،  إخوتنـــا  كان  وإذا 
إيجابـــيٍّ  بـــدوٍر  القيـــام  يحاولـــون  عددهـــم، 

الغـــرض منهـــا ترتيب أولويـــات واحتياجات الخدمة 
)المـــرض وأنواعه، التعليـــم، الزواج وأعباؤه، العمل 
الكامـــل  وااللتحـــام  التواصـــل   .٥ والبطالـــة...(. 
ومحبـــي  والجمعيـــات  والهيئـــات  الكنائـــس  بيـــن 
الخيـــر، لخلـــق منظومة متكاملة فـــي الخدمة لدعم 
االحتياجـــات والوصول لكل محتاج في أي مكان.

وبعـــد العمل والجهد الذي قامت به مجموعة 
مـــن خـــدام ســـكرتارية قداســـة البابـــا لخدمـــة الرعاية 
تـــم  ســـنوات،  لعـــدة  البابـــوي  بالمقـــر  االجتماعيـــة 
تفعيـــل هـــذا البرنامـــج بصـــورة كبيـــرة جـــًدا، وأصبح 
التواصـــل بيـــن الكنائـــس واإليبارشـــيات والهيئـــات 
مـــن خاللـــه، وذلك بفضل تشـــجيع وصلوات اآلباء 
المطارنة واألســـاقفة، وســـعي اآلباء الكهنة والخدام 
المســـئولين عـــن خدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة بـــكل 
كنيســـة بتســـجيل األســـر المحتاجـــة علـــى البرنامج 

لدعـــم االحتياجـــات المختلفـــة لهم.
وقـــد تمـــت والدة برامـــج خدميـــة ورعوية كثيرة 
الغـــرض منهـــا دعـــم الكنيســـة الحتياجـــات أوالدهـــا 
وبناتهـــا باكـــورة هـــذا البرنامـــج: 1. برنامـــج خدمـــة 
عّلـــم ابنـــك. 2. برنامـــج خدمـــة أمـــان. ٣. برنامـــج 
خدمـــــــــــــــــة بنــــــــــت الملك. ٤. برنامــــــــــــــــج خدمـــــــــــــــة 

شـــنطة البركة.
البرامـــج  هـــذه  فكـــرة  ونشـــرح  وسنســـتعرض 
الخدميـــة علـــى عـــدة حلقـــات بدًءا من العـــدد القادم 

إن شـــاء الـــرب وعشـــنا.
أواًل: برنامج خدمة عّلم ابنك

تحـــت شـــعار ومبـــدأ »ال ُيحـــَرم طالـــب مـــن 

مشـــكوٍر في هـــذا المجال، فأين شـــعبنا القبطي 
األرثوذكســـي مـــن هـــذا العمـــل الهـــام..؟! أيـــن 
المجالـــس الِمّلّيـــة وأين الكنائس وأيـــن القيادات 

القبطيـــة..؟!
مـــدارس  ِعـــّدة  إنشـــاء  ســـمعت مؤّخـــًرا عـــن 
وســـمالوط  والفيـــوم  مّلـــوي  مثـــل  إيبارشـــيات  فـــي 
بدايـــة  وبنـــي ســـويف ومغاغـــة والبحيـــرة.. وهـــذه 
طّيبـــة.. ولكنهـــا مجـــّرد بداية نحتاج أن نســـتكملها 
بإنشـــاء مجموعـــة أكبـــر مـــن المدارس فـــي القاهرة 

اإليبارشـــيات.. وكّل  واإلســـكندرّية 
نحـــن فـــي أشـــّد االحتياج إلنشـــاء مدارس 
أبناءنـــا..  لتخـــدم  راقيـــة  بمســـتويات  حديثـــة 
تحتضن المســـيحيِّين والمســـلمين، ليترّبى الجميع 
علـــى مبـــادئ المحبـــة والتعاُيـــش الِســـلمي وقبـــول 
اآلَخـــر.. نريـــد نهضـــة حقيقية في هـــذا المجال 
ال تقـــّل أهمّية عن النهضـــة العمرانية التي تقوم 

بها كنائســـنا فـــي الســـنوات األخيرة.
فّنّيـــة  مـــدارس  إلنشـــاء  أيًضـــا  ونحتـــاج 
صـــة فـــي التمريـــض والتأهيـــل المهنـــي  متخصِّ
بأنواعـــه.. ِمّمـــا يوفِّـــر كفـــاءات طّيبـــة فـــي مجـــال 

بوجـــه عـــام. العمـــل  الصّحـــة وســـوق 
كّلنـــا كشـــعب  نشـــعر  أن  يجـــب  وأخيـــًرا.. 
مســـيحّي في مصر بالمســـئولية عـــن هذا العمل 
عه بكل ما لدينا من إمكانيات فكرّية  الهام، ونشجِّ
ومادّيـــة ومعنوّيـــة.. مـــع الوضـــع فـــي االعتبار أّن 
عه  بنـــاء المـــدارس أمـــٌر تحتاجـــه البالد، وتشـــجِّ
الدولـــة، ويوفِّـــر ُفـــَرص عمل، وال يخســـر ماديًّا، 

ـــق أرباًحا مـــن كّل الوجوه..! بـــل ُيَحقِّ

تعليـــم«، فقـــد حرصـــت الكنيســـة كمؤسســـة بالدولة 
أن تدعـــم تعليـــم أبنائهـــا، وذلـــك بعمـــل مجموعـــات 
تقويـــة بالكنائـــس بصـــورة نظاميـــــــــــــة ومنتظمــــــــــــــة 

ولهـــا شـــروط:
1. أن ال يزيـــد عـــدد التالميـــذ بالمجموعـــة 
اســـتيعاب  مـــن  للتأكـــد  الواحـــدة عـــن 10 تالميـــذ 
المدرســـين  اســـتحضار   .2 الطلبـــة.  وتركيـــز 
والمدرســـات المختصيـــن وبأجـــور مناســـبة لجديـــة 
العمل والخدمة. ٣. وجود مدّبر أو متابع )مفتش( 
ســـواء  والغيـــاب  العمـــل  ســـير  جديـــة  مـــن  للتأكـــد 
للمـــدرس أو الطالـــب. ٤. تدبيـــر كافة االحتياجات 
وتذليـــل كل العقبـــات لتحقيق الهدف. ٥. مشـــاركة 
فـــي  األكبـــر  بالقـــدر  )الكاتدرائيـــة(  األم  الكنيســـة 
تدعيـــم هـــذه المنظومـــة مع الكنيســـة الفرعية وأســـرة 
التلميـــذ، ولـــو بالقـــدر البســـيط لالهتمـــام والجديـــة.

وقـــد تـــم تفعيـــل هـــذا البرنامـــج بنجـــاح فـــي 
ديـــروط،  ملـــوي،  )البحيـــرة،  إيبارشـــيات  خمـــس 
القاهـــرة. بعـــض كنائـــس  طنطـــا، طهطـــا(، وفـــي 

الخدمـــي  البرنامـــج  هـــذا  تدعـــم  والكنيســـة 
وتشـــجعه لخلـــق جيـــل متعلـــم ومثقـــف مـــن أوالدهـــا 
في العائالت البســـيطة. وقد تم فتح حســـاب للتبرع 

BIC لهـــذا البرنامـــج ببنـــك
مصري 100035771853
دوالر 100035771877

fryohanna@hotmail.com

خدمة الرعاية االجتامعية

القمص بيشوي شارل
كاهن كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة
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بمناسبة مئويــــــــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــدارس األحــــــــــــــــد 
نستــعــــــــــــــرض فـــــــــــــــــــــــي 
هــــــــــــذه السلســـلة مـــــــــــن 
المقـــاالت بعـــض الصفحـــات المجهولـــة مـــن 
تاريـــخ مـــدارس األحـــد فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
أو  الزمـــن  التـــي ربمـــا طواهـــا  األرثوذكســـية 
كادت أن تخبـــو مـــن ذاكـــرة التاريـــخ. وليـــس 
هدفنـــا مجرد ســـرد للتاريخ ولكن اســـتخالص 

دروس هامـــة مـــن رحلـــة مـــدارس األحـــد.
)٤( رحلـــــــة المنهـــــــج )٣/٣(

رحلـــة  مـــن  الماضيـــة  الحلقـــة  فـــي 
منهـــج مـــدارس األحـــد فـــي كنيســـتنا القبطيـــة 
األرثوذكســـية، عبـــر مســـيرة تطـــوره وتطويـــره 
فـــي مائـــة عـــام، وقفنا عند عنـــد محطة هامة 
في تاريخ كنيســـتنا وســـط األحداث المتتابعة 
التـــي مـــرت بها في أواخر الســـبعينات وأوائل 
الحلـــم  تأجيـــل  إلـــى  أّدى  ممـــا  الثمانينـــات، 
ـــد مواكـــب لذلك  المنشـــود بوضـــع منهـــج موحَّ
العصـــر. وفـــي هـــذه الفتـــرة حققـــت مـــدارس 
األحـــد أو مـــدارس التربيـــة الكنســـية اســـتقراًرا 
ملحوًظـــا، حيـــث اقتصـــر عمل اللجنـــة العليا 
للتربيـــة الكنســـية علـــى القاهرة واإلســـكندرية، 
وقلـــت اجتماعاتهـــا بدرجـــة كبيـــرة، وتوّقفـــت 
فتـــرة طويلـــة. واختـــارت كل إيبارشـــية وربمـــا 
كل كنيســـة ما يناســـبها من البرامج والمناهج 
المطروحـــة مـــن خـــالل مناهج إيبارشـــية بني 
األنبـــا  ومنهـــج  الشـــباب،  وأســـقفية  ســـويف، 
توّلـــت  المناهـــج. كمـــا  مـــن  بيمـــن، وغيرهـــا 
بعـــض الكنائس واإليبارشـــيات وضع برنامج 
أو منهـــج خـــاص بهـــا، قـــد يكـــون خليًطا من 
هـــذه المناهـــج أو مـــن وضـــع خدامهـــا، ممـــا 
األصلـــي  المنهـــج  فلســـفة  فقـــدان  إلـــى  أدى 
والتناســـق المطلـــوب بيـــن وحداتـــه ودروســـه.

واســـتمر الوضـــع كذلـــك فـــي محـــاوالت 
وضـــع المنهـــج الموحـــد حتـــى جلـــوس البابـــا 
تواضـــروس على كرســـي مارمرقـــس في 18 
نوفمبـــر ٢01٢م، والـــذي أولـــى ملف التعليم 
لتطويـــر  ســـيمينار  فعقـــد  خاًصـــا،  اهتماًمـــا 
التعليـــم الالهوتي فـــي يونيو ٢013م بعنوان 
»معاهدنـــا الالهوتية بيـــن الواقع والمأمول«، 
العليـــا  اللجنـــة  تشـــكيل  إعـــادة  ذلـــك  وأعقـــب 
للتربية الكنســـية )مـــدارس األحد( التي أكدت 
في أول اجتماعاتها يوم ٢8 أكتوبر ٢013م 
علـــى محوريـــن: أولهمـــا االتفـــاق علـــى منهج 
التـــي  المناهـــج  مناقشـــة  خـــالل  مـــن  ـــد  ُموحَّ
صـــدرت عـــن بعـــض اإليبارشـــيات، وكذلـــك 
االهتمام بتدريب الخدام واالرتقاء بمســـتواهم. 
وفـــي يـــوم االثنين 13 ينايـــر ٢014م، رأس 

اجتمـــاع  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة 
اســـتعراض ســـبعة مناهج مقترحـــة للمرحلتين 
االبتدائيـــة واإلعداديـــة وهـــي: مناهج أســـقفية 
الشـــباب، واإلســـكندرية، وطنطا، وبورســـعيد، 
البلـــد.  ووســـط  الخيمـــة،  وشـــبرا  والمعـــادي، 
كمـــا عـــرض نيافى األنبـــا ديمتريـــوس منهًجا 
اللغـــة  ن  بمكـــوِّ المنهـــج  لتدعيـــم  مقترًحـــا 
القبطيـــة. وقـــرر قداســـة البابـــا تشـــكيل ثـــالث 
لجان الســـتخالص مناهـــج حضانة وابتدائي 
وإعـــدادي، لوضـــع مســـودة البرامـــج المختـــارة 

تمهيـــًدا لمناقشـــتها قبـــل إقرارهـــا.
وبالفعـــل استمـــــــــرت اللجنــــــــــة المشـــكلة 
برئاســـة نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي 
في عملها، حتى تم تصميم المنهج الدراسي 
الجديـــد الـــذي ُعـــرف بمنهـــج الكـــرازة، بحيث 
ـــم العـــام إلـــى ســـتة فتـــرات تعليميـــة، كل  ُيقسَّ
فتـــرة عبـــارة عن شـــهرين تحتوي علـــى ثمانية 
الثمانيـــة  مـــن  أســـبوع  كل  وَيبنـــي  أســـابيع، 
المختلفـــة  الجوانـــب  يمـــس  تعليمًيـــا  محـــوًرا 
يـــوم،  رحلـــة   )1( وهـــي:  المخـــدوم  لحيـــاة 
وتمثـــل ســـيرة قديـــس، )٢( وأبديتـــي، وتمثـــل 
خـــط تعليمـــي هـــام يرفـــع أشـــواق المخدوميـــن 
ويمثـــل  وإيمانـــي،   )3( وأمجادهـــا،  للســـماء 
غرًســـا مبكـــًرا للعقائـــد اإليمانيـــة، )4( وأســـرة 
الحيـــاة  ويمثـــل  للحيـــاة،  وفضيلـــة  ومجتمـــع 
كمـــا يحـــق إلنجيـــل المســـيح، )5( وحكايـــة 
ِســـفر عـــن رحلـــة ممتعـــة فـــي أســـفار الكتاب 
المقـــدس، )6( وكنيســـتي الجميلة عن جمال 
عبادتنـــا الكنســـية. كمـــا تمثـــل كل فتـــرة هدًفـــا 
متكامـــاًل ينمـــو مـــن خـــالل المحـــاور الثمانية 
هللا  تقـــدم  األولـــى  فالفتـــرة  الفتـــرة،  ألســـابيع 
يحبنـــي كأب ســـماوي، والفتـــرة الثانيـــة عـــن 
قبـــول الـــذات واإلحســـاس بالتميـــز، تقـــدم هللا 
يحبنـــي فخلقنـــي مميـــًزا، والفتـــرة الثالثـــة التـــي 
هللا  فتقـــدم  الميـــالد  وعيـــد  ـــد  التجسُّ تواكـــب 
يحبنـــي فوهبنـــي جســـدي، وفي الفتـــرة الرابعة 
التـــي تضـــم عيـــد الصليـــب فتقـــدم هللا يحبني 
فوهبنـــي آخـــر يحبني، والفترة الخامســـة التي 
تواكـــب أعيـــاد القيامـــة والصعـــود، وتقـــدم هللا 
يحبني فوهبني ســـماءه، وفي الفترة السادســـة 
واألخيـــرة ويتخللهـــا صومـــي الرســـل والســـيدة 
العذراء وتقّدم، هللا يحبني ويدبر احتياجاتي.
كما تم استحداث كتب للفقرة االفتتاحية 
ويضـــم  للترانيـــم،  منهًجـــا  ســـنة  لـــكل  تضـــم 
الترانيـــم المناســـبة لـــكل مرحلـــة ســـنية، وآخر 
للمحفوظـــات يضم معاني الكلمات الصعبة، 
وثالًثا للســـلوك ترشـــد الخدام إلى ســـبل تغيير 
الســـلوك وإيجاد البدائل للسلوكيات الخاطئة، 
مجتمعيـــة  حياتيـــة  ســـلوكيات  يضـــم  وهـــو 

بجانـــب الســـلوكيات الدينيـــة الكنســـية. كمـــا 
ومنهًجـــا  الكنســـية،  لألحـــان  منهًجـــا  يضـــم 
للطقوس. كما توجد كتب لكل مرحلة خاصة 
باللغـــة القبطيـــة روعـــي فيها البســـاطة وتقديم 
المحتـــوى بطريقـــة شـــيقة ومتدّرجـــة، حيث تم 
تقســـيم المنهج إلى وحدات بحســـب الشـــهور 
القبطيـــة. وتضـــم كل وحـــدة شـــهر قبطي بها 
أربـــع وحـــدات فرعيـــة لأســـابيع، وروعي فيه 
االهتمـــام بالتطبيقات، بحيـــث يتعلم المخدوم 
آيـــة الشـــهر وجـــزء مـــن الصلـــوات كالصـــالة 
الربانيـــة وترنيمة للشـــهر، وتطبيقـــات مختلفة 
كلمـــات  أربـــع  اكتســـاب  التركيـــز علـــى  مـــع 

جديـــدة علـــى األقل.
وعلـــى صعيـــد آخـــر تـــم تصعيـــد مناهج 
خاصـــة للخـــدام وفصول إعـــداد الخدام، وهّي 
عبـــارة عـــن تطويـــر للمنهـــج الـــذي صمَّمـــه 
البابـــا تواضروس الثاني وقت أن كان أســـقًفا 
عاًمـــا بالبحيـــرة. وقد تم اســـتخدامها وتجربتها 
علـــى مـــدى ســـنوات، وهـــو عبارة عـــن 1٢0 
درًسا على مستويين، كل مستوى 60 درًسا، 
المستوى األول مناسب لفصول إعداد الخدام 
يمكـــن تدريســـه علـــى ســـنة واحـــدة أو ســـنتين 
بحســـب ظـــروف كل كنيســـة مـــع مالحظـــة 
أن بعـــض الـــدروس تحتـــاج أكثـــر مـــن مـــرة، 
والمســـتوى الثانـــي وهـــو مناســـب الجتماعات 
الخـــدام، كمـــا يمكن اســـتخدام بعـــض وحداته 
فـــي الدورات التنشـــيطية للخـــدام والخادمات، 
اجتماعـــات  فـــي  اســـتخدامه  أيًضـــا  ويمكـــن 
الشـــباب والخريجيـــن، وهـــو يحتـــوي دراســـات 
فـــي  ومقدمـــة  كتابيـــة،  ودراســـات  روحيـــة، 
العقيدة، ودراســـات طقســـية، وتاريخ الكنيسة، 
ودراســـات تربويـــة مفيـــدة للخدمـــة، ومهـــارات 

معرفـــة وقبـــول النفس.
وفـــي إطـــار التطوير المســـتمر للمناهج 
البابـــا  دعـــا  التحضيريـــة،  الطبعـــات  فـــي 
تواضـــروس الثانـــي أمنـــاء الخدمـــة والخـــدام 
فـــي جميـــع المراحـــل إلى ارســـال مالحظاتهم 
التحضيريـــة  طبعاتهـــا  فـــي  المناهـــج  حـــول 
إلمكانيـــة تالفيها فـــي الطبعات الجديدة، وتم 
تخصيـــص عنـــوان بريـــد إلكترونـــي إلرســـل 
هـــذه المالحظـــات عليهـــا، وتـــم تشـــكيل لجنة 
فنيـــة معاونـــة لتطوير مناهج التربية الكنســـية 
برئاســـة نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي 
ونيافة األنبا ماركوس األســـقف العام لمنطقة 
حدائـــق القبة، ويجرى حالًيـــا طباعة المناهج 
ســـنوات  ويليهـــا  حضانـــة  لمرحلـــة  المطـــورة 

المرحلـــة االبتدائيـــة.
وبهـــذه الحلقـــة ننهـــي رحلتنـــا مـــع منهج 
مـــدارس األحـــد ومســـيرة تطـــوره وتطويـــره في 
مائـــة عـــام هـــي عمـــر مـــدارس األحـــد فـــي 
كنيســـتنا القبطية األرثوذكسية، ونستكمل في 
الحلقـــات القادمـــة رحلتنا مع صفات مجهولة 

مـــن تاريـــخ مـــدارس األحد.
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