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احتفلت الكني�سة يومي ال�سبت واالحد املا�ضيني ،بتجلي�س ثالثة من �أحبار الكني�سة و�سيامة ثمانية �آخرين ،فيما ُت َعد ال�سيامات الثانية يف حربية قدا�سة
البابا الأنبا توا�رضو�س الثاين ،خالل ثالثة �أ�شهر فقط .كان قدا�سته قد �أعلن يف مار�س من هذا العام جتلي�س ثالثة من �أحبار الكني�سة هم نيافة الأنبا دانيال
�أ�سقف ًا للمعادي ،ونيافة الأنبا ثي�ؤدو�سيو�س �أ�سقف ًا على و�سط اجليزة ،ونيافة الأنبا بطر�س �أ�سقف ًا ل�شبني القناطر ،ونيافة الأنبا مينا �أ�سقف ًا مل�سي�ساجا وفانكوفر
بكندا ،كما قام قدا�سته ب�سيامة �سبعة من الأباء الأ�ساقفة ،هم �أ�صحاب النيافة :االنبا �أبيفانيو�س �أ�سقف ًا ورئي�س ًا لدير القدي�س �أنبا مقار ،والأنبا مقار �أ�سقف ًا على
مراكز ال�رشقية والعا�رش من رم�ضان ،والأنبا �صموئيل �أ�سقف ًا على طموه وتوابعها ،والأنبا يوحنا �أ�سقف ًا على �شمال اجليزة ونيافة الأنبا دوماديو�س �أ�سقف ًا
على �أو�سيم واكتوبر ونيافة الأنبا زو�سيما �أ�سقف ًا على �أطفيح وتوابعها.
ويف هذا الأ�سبوع قام قدا�سته يف ع�شية الأحد ب�إعالن جتلي�س كل من :نيافة االنبا �أثنا�سيو�س �أ�سقف ًا لإيبار�شية الكني�سة القبطية الفرن�سية بفرن�سا ،ونيافة
الأنبا دميان �أ�سقف ًا لدير العذراء و�أبو�سيفني بهوك�سرت ب�أملانيا والكنائ�س التي حوله ،ونيافة الأنبا �صليب �أ�سقف ًا مليت غمر وتوابعها.
وكذلك ر�سامة كل من:

 +القم�ص ميخائيل �سانت �أنتونى �أ�سقفاً ورئي�ساً لدير الأنبا �أنطونيو�س ب�أملانيا والكنائ�س التي حوله با�سم الأنبا مي�شائيل.
 +القم�ص �أر�سانيو�س الربامو�سي �أ�سقفاً لهولندا با�سم الأنبا �أر�ساين.
 +القم�ص بوال الأنبا بي�شوي �أ�سقفاً عاماً با�سم الأنبا بافلو�س.
 +القم�ص لوقا الربامو�سي �أ�سقفاً عاماً با�سم الأنبا لوقا.
 +القم�ص �أنطونيو�س ال�شايب �أ�سقفاً عاماً با�سم الأنبا يو�ساب.
 +الق�س متا�ؤو�س الربامو�سي �أ�سقفاً عاماً با�سم الأنبا مكاري.
 +الق�س �أبانوب الأنطوين �أ�سقفاً عاماً با�سم الأنبا �أبانوب.
 +القم�ص �أولوجيو�س الأنبا بي�شوي �أ�سقفاً ورئي�ساً لدير الأنبا �شنودة رئي�س املتوحدين با�سم الأنبا �أولوجيو�س.
وكان قدا�سة البابا قد �أر�سل جلميع �أع�ضاء املجمع املقد�س ر�سالة جاء فيها:
«بعد �صلوات خا�صة وا�ستطالع ر�أي ر�ؤ�ساء الأديرة و�أباء االعرتاف وتزكيات من ال�شعب واجلل�سات اخلا�صة ،ن�أمل بنعمة امل�سيح �أن تتم �سيامة
خم�سة �أيام لأية مالحظات على اال�سماء املر�شحة .ويف يوم ال�سبت
الآتي ا�سما�ؤهم يف رتبة الأ�سقفية» وترك قدا�سته الباب مفتوح ًا ملدة
واملناداة لأ�سقفية الأباء الثمانية و�سط فرحة كبرية بني �أفراد ال�شعب
ع�شية الأحد قام قدا�سته ب�إعالن جتلي�س الأباء الأ�ساقفة الثالثة،
الأحبار اع�ضاء املجمع املقد�س خم�سة و�سبعون مطران ًا و�أ�سقفاً.
والأكلريو�س ،وقد ا�شرتك يف هذه الر�سامات من الأباء
طق�س ال�سيامة وو�ضع اليد والنفخة املقد�سة .هذا وقد قام قدا�سته
ويف �صباح الأحد  17يونيو �أكمل قدا�سته �صلوات
الأباء اجلدد يف م�رص واخلارج ،و�سنن�رش تباع ًا
بت�شكيل جلان من املجمع املقد�س لتجلي�س
التجلي�س.
هذا
�أخبار
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 -1نيافة الأنبا مي�شائيل (القم�ص ميخائيل �سانت �أنتوين):

ترهب بدير الربمو�س العامر �سنة 1978م� .أي �أن له يف احلياة الرهبانية
خم�سة وثالثني عام ًا ،وقد خدم باملانيا بعد هذا التاريخ بقليل ،وهوحمبوب جد ًا
من ال�شعب هناك .ويع ّد دير الأنبا �أنطونيو�س يف كريفلباخ �أول دير قبطي لنا
يف املانيا بل ويف اوروبا ،وقد ا�ستلزم ت�أ�سي�سه جهاد ًا طوي ًال تعب فيه القم�ص
ميخائيل ،وكان ت�أ�سي�سه باهتمام املتنيح البابا �شنودة ،وات�سع و�صار ي�ضم
رهبان ًا ،واعرتف به املجمع املقد�س للكني�سة القبطية االرثوذك�سية ،و�أقيمت فيه
�أي�ضا كليه �إكلرييكية ،وفيه عمل كبري ،وهذا الدير ُ زرع يف �أوربا لكيما يقدم
احلياة الن�سكية الأرثوذك�سية بالتقاليد القبطية التي نحياها .وقد ُ �سيم نيافته �أ�سقف ًا
ورئي�س ًا لهذا الدير ،وكذلك الكنائ�س املحيطة به.

 -2نيافة الأنبا �أولوجيو�س (القم�ص �أولوجيو�س ال�شنوتي):

هو �أحد رهبان دير القدي�س الأنبا بي�شوي بوادي النطرون ،ق�ضى يف
ترهب �سنة 1987م .مكث لفرتة بدير
الرهبنة مدة �ستة وع�رشين عام ًا� ،إذ
ّ
القدي�س العظيم الأنبا �شنودة رئي�س املتوحدين (الدير االبي�ض) يف �سوهاج ،ثم
عاد ليكمل حياته الرهبانية بديره ،ولكن بتزكية معظم الآباء الرهبان يف هذا
الدير العامر �أخيرت ليكون �أ�سقف ًا للدير.

وهذا الدير له تاريخ طويل جد ًا وهو علي ا�سم قدي�س عظيم ،هو �أحد
م�ؤ�س�سي احلياة الديرية والرهبانية «القدي�س الأنبا �شنودة رئي�س املتوحدين» .هذا
الدير مل يكن �إال جمرد �آثار قدمية ،ولكن املتنيح البابا �شنودة كلف نيافة الأنبا
ي�ؤان�س الأ�سقف العام بالإ�رشاف علي هذا الدير ،وظل يعمل مع الآباء الرهبان
املباركني �سنة بعد �سنة ،وامتد الدير و�صار فيه �أكرث من ثالثني راهب ًا ،وهذا
الدير يخدم وترتبط به كنائ�س كثرية من �إيبار�شيات عديدة ،كما �أن له عالمات
هامة يف م�سيحيتنا ويف تاريخنا.

 -3نيافة الأنبا �أر�ساين (القم�ص �أر�سانيو�س
الربامو�سي):

وهو طبيب خدم قبل الرهبنة يف كنائ�س �شربا،
ثم ترهب �سنة 1978م� .أي �أنه ق�ضى يف احلياة
الرهبانية خم�سة وثالثني عام ًا ،خدم عدة �سنوات
يف �إيبار�شية الزقازيق ومنيا القمح مع املتنيح
الأنبا ياكوبو�س ،ثم خدم �أمين ًا لدير الربمو�س
حوايل �أربع �سنوات ،وهو يخدم يف هولندا منذ
ثمانية وع�رشين عاما ،منذ �أن �أر�سله املتنيح البابا
�شنودة ليخدم هناك عام 1985م .وهو يجيد اللغة
الهولندية بجوار الإجنليزية والقبطية ،وبحهد كبري
امتدت اخلدمة وات�سعت ،وازدادت الكنائ�س وعدد
الآباء الكهنة والرهبان هناك ،وقد زار البابا �شنودة
هولندا �أكرث من مرة (رمبا كانت �أخر مرة يف �سنة
2010م .وبارك ال�شعب هناك و�صار لهولندا
هذا الكيان ،وبقي �أن ت�صبح �إيبار�شية م�ستقلة ولها
�أ�سقفها ،وهذا العمل الكبري يجب �أن ي�ستكمل وميتد
وينمو ،للحفاظ علي الأجيال الثانية والثالثة التي
تولد يف بالد الغربة ،مع احلفاظ على العالقة القوية
بالكني�سة الأم يف م�رص.

 -4نيافة الأنبا بافلو�س( :القم�ص بوال الأنبا
بي�شوي):

وهو طبيب خدم كثري ًا يف اليونان ويف
م�رص ،يجيد اللغة اليونانية وله درا�سات كثرية يف
اليونانية ،ومعروف هناك يف خدمته ،ويخدم معه
الق�س مرق�س .واحلقيقة �إن �أمامهم عمل كبري يف
هذه البالد االرثوذك�سية ،والتي حتتاج �إىل خدمة
ثم �ستحتاج �أي�ض ًا
كبرية ،فهناك �أقباط كثريون ومن ّ
�إىل �آباء كهنة كثريين ،ومزيد من الن�شاط واحلفاظ
علي الإميان القبطي الأرثوذك�سي ،ومل ال�شمل يف
الكني�سة يف اليونان.
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 -5نيافة الأنبا لوقا (القم�ص لوقا الربامو�سي):
هو طبيب خدم قبل الرهبة يف كني�سة العذراء
بجاردن �سيتي ،ترهب عام 1984م� .أي �أن له
يف الرهبنة حواىل ثالثني عام ًا ،وخدم يف كينيا ويف
بلجيكا وفرن�سا وجينيف ،وقد �سامه قدا�سة البابا �أ�سقف ًا
عام ًا ليخدم كنائ�س جنوب فرن�سا وي�ضم �إليها كني�ستنا
يف جنيف (جدير بالذكر �أن �سوي�رسا توجد فيها ثالث
مناطق تتكلم ثالث لغات ،الإيطالية وهذا اجلزء
من�ضم �إيل ايبار�شية ميالنو يف �إيطاليا برعاية نيافة
الأنبا كريل�س �أ�سقف ميالنو ،وجزء �أملاين يف زيورخ
وبع�ض البالد وهذا من�ضم �إيل �إيبار�شية النم�سا برعاية
نيافة الأنبا جربييل �أ�سقف النم�سا� .أما اجلزء الفرن�سي
فيو�ضع حتت رعاية الأ�سقف اجلديد نيافة الأنبا لوقا).
و�رصح قدا�سة البابا �أن اخلدمة هناك حتتاج �إىل
تعاون وتكامل ،و�أن ما يتم الآن هو متهيد لإن�شاء
�إيبار�شية يف فرن�سا ،بجوار الإيبار�شية الفرن�سية
القبطية ،التي يخدم فيها نيافة الأنبا �أثنا�سيو�س ،بل �إن
املنطقة �ستحتاج يف وقت الحق �إىل �آباء �أ�ساقفة �آخرين.

 -6نيافة الأنبا �أبانوب (القم�ص �أبانوب
الأنطوين):
ترهب يف دير القدي�س الأنبا �أنطونيو�س �سنة
1992م .ومنذ ذلك الوقت وهو يقيم يف مغارة قريبة
من الدير ،وقد و�ضع جمموعات من الكتب ،وخدم
قبل رهبنته يف منطقة املقطم وبر�سامته �أ�سقف ًا �سيقوم
بخدمة منطقة املقطم بكنائ�سها وم�ؤ�س�ساتها والآباء
وال�شعب ،وم�سئوليته الأويل �أن ينظم هذا العمل،
ويخدم ُوي�شبع كل الذين يف هذه املنطقة ،والتي حتتاج ايل عمل كبري ،و�سي�سهل
عليه مهمته �أن له خربة �سابقة يف تلك املنطقة ،حيث كانت تر�سله الكني�سة التي
كان يخدم فيها قبل رهبنته ليخدم هناك.
هذه املنطقة حتتاج ايل جهد �شديد ،من حيث تنظيم اخلدمة وعمل الآباء
الكهنة ،والذين �سوف يحتاجون اىل �آباء �آخرين ب�سبب �إت�ساع املنطقة ،ولكن
الأهم �أنهم يحتاجون �إيل نظام و�إيل التزام ،يحتاجون �إيل نظام يف اخلدمة
و�إىل �إلتزام بالطابع الأرثوذك�سي يف اخلدمة ،بحيث تخدم كل املناطق �سواء
الع�شوائية منها �أو املنظمةُ ،لتخدم بطريقة متجد ا�سم الله ،بح�سب الكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية وبح�سب الإميان الأرثوذك�سي.

 -7نيافة الأنبا مكاري (القم�ص متا�ؤ�س الربمو�سي):
وهو مهند�س خدم قبل الرهبنة بكني�سة ال�سيدة العذراء مب�رسة ب�شربا ،وترهب
يف عام 1996م .بدير ال�سيدة العذراء الربامو�س ،وهو م�شهود له ،و�سوف
يخدم يف القاهرة يف منطقة �شربا ،وكنائ�س �شربا ومن باب التنظيم �ستوزع
لتكون :جمموعة كنائ�س �شربا ال�شمالية ،وجمموعة كنائ�س �شربا اجلنوبية،
و�سوف يكون نيافته م�سئو ًال عن املنطقة اجلنوبية .ومن الآباء الكهنة يف تلك
املنطقة من يعرف نيافة الأ�سقف الأنبا مكاري ومن امل�ؤكد �أنهم �سوف يتعاونون
معه ،و�سوف ت�شهد هذه املنطقة �أي�ض ًا خدمة منظمة وفيها عمل روحي �أقوي،
متهيد ًا لوجود �أب �أ�سقف جديد ليقود العمل يف املنطقة ال�شمالية من �شربا .هذا وقد
ات�سعت القاهرة جد ًا ويف تخطيط قدا�سة البابا و�سكرتريية املجمع املقد�س ان يكون
فيها حوايل ع�رشة �آباء �أ�ساقفة للخدمة فيها.

 -8نيافة الأنبا يو�ساب (القم�ص �أنطونيو�س ال�شايب):
هو طبيب من جامعة �أ�سيوط ،ترهب عام 1991م .وبقي يف الدير كل هذه
الفرتة �أكرث من اثنتني وع�رشين �سنة ،وم�شهود له من �آباء الدير ،و�سوف يخدم
يف بع�ض كنائ�س القاهرة وخدمات �أخرى عامة يف القاهرة� ،إىل			
�أن يدبر له الرب خدمة م�ستمرة يف وقت الحق يف مكان �آخر.
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�شهدت االيام القليلة املا�ضية لقاءات مكثفة لقدا�سة البابا �شملت الكثري
من االباء اال�ساقفة والكهنة والرهبان وال�سفراء و�أفراد ال�شعب� ،سواء
باملقر البابوي بالقاهرة� ،أو باملقر البابوي بدير القدي�س الأنبا بي�شوي� ،أو
بكرمة كنج مريوط.
الأثنني  10يونيو 2013م.
قام قدا�سة البابا بافتتاح بيت كني�سة �أبو�سيفني والقدي�سة دميانة ،مبنطقة
�سيدي كرير -ال�ساحل ال�شمايل.
الثالثاء  11يونيو 2013م.
 +اجتمع قدا�سته مع �أع�ضاء جمل�س كنائ�س م�رص وبع�ض االراخنة،
حيث دار حوار حول احلا�رض وامل�ستقبل ،وذلك باملقر البابوي بدير
القدي�س الأنبا بي�شوي.
 +ويف اليوم ذاته ا�ستقبل قدا�سته الآباء املر�شحني للأ�سقفية.
الأربعاء  12يونيو 2013م.
 +ا�ستقبل قدا�سته ال�سيدة مالني �شريي �سفرية ال�سويد بالقاهرة.
 +وكذلك �سفرية الدمنارك.
 +القم�ص يو�سف وهبة �سكرتري قدا�سته لل�شئون املالية.
اخلمي�س  13يونيو 2013م.
ا�ستقبل قدا�سته ا�رس الآباء الكهنة مبنطقة كنج مريوط ،وذلك يف كرمة
كنج مريوط ،حيث القى عليهم حما�رضة روحية ،ثم ا�ستمع �إىل طلباتهم
واقرتاحاتهم و�أجاب على �أ�سئلتهم.
اجلمعة  14يونيو 2013م.
التقى قدا�سة البابا مع االباء الأحبار �سكرتارية املجمع املقد�س ،نيافة
الأنبا رافائيل ال�سكرتري العام ،ونيافة الأنبا يو�سف ،ونيافة الأنبا توما�س
ونيافة الأنبا �أبوللو ،وذلك بالكرمة بكنج مريوط.
ال�سبت  15يونيو 2013م.
يف ع�شية ذلك اليوم قام قدا�سته ببدء �صلوات جتلي�س واملناداة بر�سامة
اال�ساقفة ،وخالل اليوم التقى قدا�سته بكل من:
 +نيافة الأنبا �أثنا�سيو�س ا�سقف الكني�سة القبطية يف فرن�سا.
 +اخلدام املر�شحون للكهنوت من �أمريكا وكندا.
وكذلك العديد من ال�شخ�صيات العامة ،منها:

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية الدكتور حممد مر�سي ،كل من قدا�سة
البابا الأنبا توا�رضو�س الثاين بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة
املرق�سية ،ومعه ف�ضيلة الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر ،وذلك
يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18م .ملناق�شة م�ستجدات الو�ضع
الراهن ،وكيفية احلفاظ على ال�سالم الإجتماعي يف جماالت
والإعالم التعليم واخلطاب الديني ،وبث ر�سائل ال�سالم والطم�أنينة
جلموع امل�رصيني من �أجل خري م�رص.
الأثنني  17يونيو 2013م.
ا�ستقبل قدا�سة البابا جلنة الرت�شيحات ،و�ضمت �أ�صحاب :النيافة الأنبا
بوال ا�سقف طنطا ،والأنبا �سوريال ا�سقف ملبورن با�سرتاليا ،والأنبا
ديفيد الأ�سقف العام ب�أمريكا.
كما قام قدا�سته ب�سيامة �سبعة من الآباء الكهنة ،من �أمريكا وكندا
والوادي اجلديد مب�رص ،وذلك بكني�سة القدي�س الأنبا �أنطونيو�س باملقر
البابوي.
ويف اليوم ذاته التقى قدا�سته باملر�شحون للكهنوت من القاهرة.
وا�ستقبل �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية.
كما اجرى حوارا مع الإعالمية الكبرية منى ال�شاذيل من قناة mbc
م�رص.
الثالثاء  18يونيو 2013م.
ا�ستقبل قدا�سته كل من:
 +نيافة الأنبا �أنطونيو�س �أ�سقف منفلوط.
 +نيافة الأنبا غربيال �أ�سقف بني �سويف.
 +وا�ستقبل قدا�ستة ال�سيد ه�شام زعزوع وزير ال�سياحة
 +الآباء كهنة كني�سة ال�سيدة العذراء بحي جناكلي�س –الإ�سكندرية.
 +القم�ص فلك�سينو�س الأنبا بي�شوي
� +سفرية هولندا.

 +املهند�س �سامي �سعد
 +مدام نيفني ثروت با�سيلي
 +اال�ستاذ ا�سامة ابراهيم
الأحد  16يونيو 2013م.
يف قدا�س ذلك اليوم قام قدا�سته با�ستكمال طق�س ر�سامة ثمانية من
الآباء اال�ساقفة ،خالل احتفاالت بهيجة.
 +نيافة الأنبا مرقوريو�س ا�سقف جرجا
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 +القم�ص داود ملعي كاهن كني�سة ما مرق�س م .اجلديدة

�أكد قدا�سة البابا االنبا توا�رضو�س الثاين يف �أكرث من منا�سبة خالل
االيام االخرية ،على �أن الكني�سة ال ت�صادر على حرية �أوالدها �سواء فيما
يتعلق باالنتخابات �أو املظاهرات �أو التعبري عن الر�أي ،وامنا ت�شجعهم
على �أن يكونوا ايجابيني ،و�أكد قدا�سته �أن هموم االقباط هي هموم
م�رصية ولي�ست طائفية ،و�أن مطالب االقباط هي مطالب م�رصية ،و�أننا
مع اخوتنا امل�سلمني نتعاون من �أجل م�رص ورخائها و�أمنها و�سالمها.
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013

�أ�صدر قدا�سة البابا خالل الأيام القليلة املا�ضية ،عدة قرارات بابوية
يف �إطار تنظيم اخلدمة يف م�رص واملهجر ،كالآتي:

قرار بابوي رقم 2013 /12م.
بخ�صو�ص اخت�صا�صات نيافة االنبا كريل�س ا�سقف ميالنو
كنائب بابوي يف �أوروبا

تتحدد اخت�صا�صات نيافة االنبا كريل�س ا�سقف ميالنو وتوابعها
بايطاليا ،كنائب بابوي خلدمة خلدمة الكني�سة القبطية االرثوذك�سية يف
القارة االوروبية على النحو التايل:
�أوالً :فيما يخ�ص الكنائ�س القبطية بالدول االوروبية والتي مل ت�ؤ�س�س
فيها ايبار�شيات بعد ب�سيامة ا�ساقفة لها.
 -1ما يتعلق باالباء الكهنة والرهبان من انتدابات ونقل وتر�شيح
و�سفر..الخ.
 -2ما يتعلق بلجان الكنائ�س من حيث الت�شكيل واعادة الت�شكيل وتعيني
�أع�ضاء جدد.
 -3ما يتعلق باخلدمة من حيث امل�رشوعات وان�شاء الكنائ�س
وم�ؤ�س�سات اخلدمة.
 -4اال�رشاف الروحي واملايل واالداري وتقارير االداء بهذه
الكنائ�س.
 -5التحقيق يف م�شكالت اخلدمة ومتابعة نتائجها بعد الفح�ص ال�شامل.
ثانيا :ما يخ�ص االيبار�شيات والكنائ�س بالدول االوروبية:
 -1التن�سيق بني االيبار�شيات والكنائ�س من حيث الأن�شطة العامة
امل�شرتكة.
 -2اال�رشاف على ان�شاء نظام امل�ساعدات االجتماعية والتنموية.
 -3متثيل الكني�سة القبطية االرثوذك�سية يف املنا�سبات اخلا�صة بتكليف
قدا�سة البابا.
 -4ت�شكيل جلنة �سكرتارية دائمة ومعاونة من االباء واالراخنة
ب�أوروبا.
 -5ما ي�ستجد من مهام وم�سئوليات لربط اخلدمة ب�أوروبابالكني�سة
االم يف م�رص.
�صدر يف القاهرة يف 2013/6/6م.

قرار بابوي رقم 2013/13م.
بخ�صو�ص كنائ�س منطقة م�رص القدمية

�أ�صدر قدا�سة البابا الأنبا توا�رضو�س الثاين قرارا بتفوي�ض نيافة االنبا
يوليو�س اال�سقف العام كنائب بابوي لكنائ�س منطقة م�رص القدمية واملنيل
وفم اخلليج»
القاهرة يف 2013/6/6م.

قرار بابوي رقم 2013/14م.
بخ�صو�ص دير القدي�س االنبا انطونيو�س ب�صحراء كاليفورنيا

قرر قدا�سة البابا الأنبا توا�رضو�س الثاين �ضم دير القدي�س االنبا
انطونيو�س ب�صحراء كاليفورنيا اىل ايبار�شية لو�س اجنلو�س حتت رعاية
نيافة االنبا �سريابيون ،ويتوىل نيافته اال�رشاف املايل واالداري التدبري
الروحي للدير.
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013

قرار بابوي رقم 2013/15م.
بخ�صو�ص جلنة كني�سة
رئي�سي املالئكة ميخائيل وغربيال /فرزنو -كاليفورنيا

قرر قدا�سة البابا اعتماد اللجنة املختارة من ال�شعب بالرت�شيح
والت�صويت يومي ال�سبت واالحد  1و 2يونيو 2013م .كالآتي:
 - -1الق�س مينا فام كاهن الكني�سة .رئي�سا للجنة
 -2د /نبيل رزق جوزيف �أمينا لل�صندوق
 -3د .ا�سكندر ا�سكندر -ع�ضوا
 -4د /فيليب ميخائيل -ع�ضوا
 -5د .جمدي فام -ع�ضوا
 -6م /هانى نا�شد -ع�ضوا
 -7م� .صفوت ميخائيل -ع�ضوا
القاهرة يف 2013/6/8م.

قرار بابوي رقم 2013/ 16م.
بخ�صو�ص ان�ضمام كني�سة رئي�سي املالئكة ميخائيل وغربيال
مبنطقة فرزنو-كاليفورنيا �إلى �إيبار�شية لو�س �أجنلو�س

ت�ضم كني�سة املالك ميخائيل واملالك غربيال القبطية االرثوذك�سية
يف فرزنو –كاليفورنيا بالواليات املتحدة االمريكية ،اىل ايبار�شية لو�س
�أجنلو�س حتت رعاية نيافة االنبا �سريابيون وذلك بناءا على رغبة االب
الكاهن و�شعب الكني�سة.
القاهرة يف 6،2013/9م.

قرار بابوي رقم 2013/17م.
بخ�صو�ص خدمة نيافة الأنبا مكاري الأ�سقف العام
ي�رشف نيافته على القطاع اجلنوبي من كنائ�س حي �شربا – القاهرة،
وي�شمل الكنائ�س الآتي �أ�سما�ؤها:
 -1كني�سة ال�شهيد مار مينا ب�شربا.
 -2كني�سة الأنبا �أنطونيو�س ب�شربا.
 -3كني�سة ال�شهيد مار جرج�س ب�شارع اجليو�شي.
 -4كني�سة ال�سيدة العذراء ب�شارع الوجوه.
 -5كني�سة ال�شهيدمار جرج�س بجزيرة بدران
 -6كني�سة ال�سيدة العذراء ب�شارع عياد بك.
 -7كني�سة املالك والأنبا �شنودة ب�شارع عياد بك.
 -8كني�سة الأنبا �أبر�آم بجزيرة بدران.
 -9مذبح الكفيفات ب�شارع �أجنه هامن.
 -10كني�سة ال�سيدة العذراء ب�شارع م�رسة.
 -11كني�سة ال�سيدة العذراء برو�ض الفرج.
 -12كني�سة ال�شهيد مار جرج�س ب�أبو الفرج.
 -13كني�سة املالك ميخائيل ب�شارع طو�سون.
ويتوىل نيافته الإ�رشاف الروحي واملايل والإداري ،واجتماعات
الآباء الكهنة ،لهذه الكنائ�س وم�ؤ�س�ساتها.
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بخ�صو�ص حماية الكاتدرائية املرق�سية ودور العبادة وادانة العنف
يف يوم االثنني املوافق 2013/6/17م .قام قدا�سة البابا ب�سيامة �سبعة
من الآباء الكهنة وذلك يف كني�سة الأنبا �أنطونيو�س باملقر البابوي بالأنبا
روي�س ،هم:
 -1الق�س ديفيد وديع �سالمة لكني�سة مار مرق�س رو�ش�سرت -نيويورك.
 -2الق�س �أنطونيو�س القم�ص لكني�سة مار جرج�س با�ستوريا -نيويورك
 -3الق�س فيكتور كمال حليم لكني�سة ما مرق�س مونرتيال كندا
 -4الق�س كريل�س وجيه وليم لكني�سة العذراء مونرتيال كندا
 -5الق�س توا�رضو�س زغلول لكني�سة العذراء باخلارجة -الوادي اجلديد
 -6الق�س برثلماو�س �سامي لكني�سة العذراء باخلارجة -الوادي اجلديد
 -7الق�س مرق�س �شفيق �أديب لكني�سة مار جرج�س باالخلة بالوادي اجلديد
ا�شرتك يف �صلوات ال�سيامة مع قدا�سته الأحبار الأجالء ا�صحاب
النيافة :الأنبا رافائيل الأ�سقف العام و�سكرتري املجمع املقد�س ،والأنبا
لوكا�س ا�سقف �أبنوب والفتح و�أ�سيوط اجلديدة وامل�رشف على الوادي
اجلديد ،والأنبا يو�سف �أ�سقف جنوبي الواليات املتحدة الأمريكية ،والأنبا
مك�سيمو�س الأ�سقف العام ،والأنبا دانيال الأنبا بوال ا�سقف ورئي�س دير
الأنبا بوال ،والأبا زو�سيما ا�سقف �إطفيح ،وكذلك القم�ص �رسجيو�س
�رسجيو�س وكيل عام البطريركية يف القاهرة ،ولفيف من الآباء الكهنة
من م�رص واملهجر ،وكان قدا�سة البابا قد هذا ويق�ضي الآباء اجلدد فرتة
الأربعني يوما يف الدير ليعودوا بعدها اىل خدمتهم اجلديدة.
خال�ص تهانينا للآباء اجلدد ،وجميع �أفراد ال�شعب.

�أ�صدر احتاد املحامني العرب عقب اجتماعه يف 2013/4/8م .بيانا
جاء فيه �أنه منذ جاء القدي�س مرق�س اىل م�رص قبل ت�سعة ع�رش قرنا من
الزمان ،والكني�سة القبطية تعد مدافعا قويا عن االميان امل�سيحي ،وقد �أكد
الفتح اال�سالمي مل�رص على يد عمرو بن العا�ص حق االقباط يف ممار�سة
�شعائرهم الدينية بحرية وا�ستقالل ،وقد ا�ستمرت الكني�سة القبطية منذ البابا
االول القدي�س مرق�س وحتى البابا توا�رضو�س الثاين الـ � 118أحد مظاهر
القوة الناعمة امل�رصية ،وكذلك احدى �أهم امل�ؤ�س�سات التي تقوم عليها
ال�شخ�صية امل�رصية يف حميطها العربي والعاملي ،وبالتايل فان احلفاظ
عليها وحمايتها تبقى �أبدا ودائما م�سئولية كل امل�رصيني م�سلمني و�أقباطا،
وقبل ذلك م�سئولية الدولة بكل اجهزتها بعد التاكيد على �أن امل�سيحية مع
اال�سالم قوام القومية امل�رصية العربية.
و�أ�شار اال�ستاذ «عمر زين» االمني العام لالحتاد يف البيان ذاته� ،أن
االمانة العامة الحتاد املحامني العرب تتابع بقلق بالغ املحاوالت الغا�شمة
ال�شعال امل�شاكل بني االقباط وامل�سلمني ،وت�ؤكد الأمانة العامة �أن الر�ؤية
الأمنية وحدها لهذه امل�شاكل غري كافية وامنا املعاجلة ال�سيا�سية تبقى هي
االوىل واالجدر باال�ضافة اىل التعليم واالعالم،والذي يجب �أن تو�ضع
له ا�سرتاتيجية بهذا اخل�صو�ص .ولعل تتابع االحداث وتكرار االعتداءات
على الكنائ�س وت�أخري التحقيقات �أو اعالن نتائجها يف اطار اعمال قواعد
العدالة املن�صفة وتطبيق مبد�أ �سيادة القانون تطبيقا حا�سما وحازما
يزيدمن تفاقم هذه امل�شكالت ،و�أكدت االمانة العامة يف بيانها على �أن
اعمال قواعد املواطنة وتطبيق القانون وحماية حرية االعتقاد ،واعتبار
جرمية االعتداء على دور العبادة جرمية جناية ال ت�سقط بالتقادم ،ونا�شد
االحتاد جمهورية م�رص العربية �إيالء امل�شاكل املتوارثة التي ت�ضاعف من
االح�سا�س باال�ضطهاد واالهتمام بو�ضع احللول العاجلة حتى ال تتكرر
�أحداث الك�شح واخل�صو�ص وغريها مما �شهدته الكاتدرائية يف االيام
املا�ضية ،مما ي�شكل مظاهر العنف املمنهج التي ت�ستهدف م�رص.

يف عيد ال�صعود ،اخلمي�س املوافق  13يونيو 2013م .قام نيافة احلرب
اجلليل االنبا ار�سانيو�س ب�سيامة خم�سة من االباء الكهنة ،هم:
 -1الق�س مرق�س خليفة كاهنا على كني�سة ال�شهيد مار مينا بكوم املحر�س
 -2الق�س �أبادير �سمري لكني�سة ال�شهيد مارمينا بغرب نزلة عبيد
 -3الق�س افرامي فوزي كاهنا عاما
 -4الق�س عبد امل�سيح موري�س كاهنا عاما
 -5الق�س ي�سط�س مكرم كاهنا لكني�سة ال�سيدة العذراء واملالك ميخائيل
بقرية عا�صم.
ا�شرتك يف �صلوات ال�سيامة نيافة االنبا مكاريو�س اال�سقف العام
باملنيا ،وكان يوما مبهجا للجميع ،ويق�ضي االباء اجلدد االن فرتة خلوة
االربعني يوما بدير الربمو�س العامر بوادي النطرون ،خال�ص تهانينا
لنيافة املطران ونيافة اال�سقف وجممع االباء الكهنة وجميع �أفراد ال�شعب.
ت�أتي هذه الر�سامة يف الذكرى ال�سابعة والثالثون ل�سيامة نيافة االنبا
ار�سانيو�س ا�سقفا على املنيا وابوقرقا�ص ،وي�صل عدد الذين �سامهم 		
نيافته مئة واربعة و�ستون كاهنا.
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رقد يف الرب الراهب الق�س
�سلوان�س ال�صموئيلي ،وذلك يوم
الثالثاء  2013/06/18احلادي
ع�رش من �شهر ب�ؤونة � 1729ش.
ولد يف  1963/11/22وترهب
بدير القدي�س االنبا �صموئيل املعرتف
يف  1987/12/15و�سيم ق�سا يف
الدير يف 2004/03/22م .ق�ضى
يف الرهبنه �ستة وع�رشون عاما،
وتنيح عن عمر يناهز اخلم�سني
عاما .كان راهب ًا عماال جماهدا تعب
كثريا يف خدمة الدير .
�صلي علي جثمانه الطاهر نيافة االنبا با�سيليو�س ا�سقف ورئي�س الدير،
ونيافة االنبا �صموئيل ا�سقف طموه ،وجممع رهبان الدير ولفيف من
االباء الكهنة ،ودفن يف طافو�س الدير .نياحا لروحه الطاهرة وخال�ص
تعازينا لنيافة االنبا با�سيليو�س وجممع رهبان الدير وكل حمبيه.
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013
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نحن الآن نعي�ش يف بركة �صوم الر�سل وهو �صوم الكرازة حيث
نتذكر �أعمال الر�سل املجيدة بعد حلول الروح القد�س عليهم .كانت هناك
ارتباطات قوية بع�ضهم ببع�ض كان ي�صعب �أن يتخلوا عنها؛ لقد عا�شوا
معا مع الرب ي�سوع زما ًنا قويت فيه حمبتهم لبع�ض ،وكان هناك ارتباط
ً
قوي ب�أور�شليم وهيكلها والعلّية التي نالوا فيها موعد الآب الروح القد�س.
كانت هناك �صعوبات عملية تواجههم من حيث قلة الإمكانيات و�صعوبة
احلياة ،ولكنهم تخلوا عن كل �شيء مهما كانت االرتباطات والآالم
وال�صعوبات ،وعا�شوا كارزين يحملون ر�سالة الرب وو�صيته .لقد
�أو�صاهم �أال يربحوا �أور�شليم قبل �أن ُيلب�سوا قوة مـن الأعايل «وها �أنا
ِ
�أُ ِ
قو ًة ِم َن
ر�سلُ �إلَيكُ ْم َم ْو ِع َد �أبي .ف�أقيموا يف
مدينة � ُ
ليم �إلىَ � ْأن ُت َلب�سوا َّ
أور َ�ش َ
�شهودا يف �أور�شليم
الأعايل»( .لوقا ،)49 :24وكذلك يجب �أن يكونوا له
ً
واليهودية وال�سامرة وكل الأر�ض (�أعمال ،)8 :1لذلك عا�شوا يف �أمانة
كرازتهم و�إح�سا�سهم بعمق امل�سئولية.

فقد كان املبد�أ الذي علمه لهم الرب ي�سوع «� ْإن
ليب ُه
� َ
ويحمِلْ َ�ص َ
ف�س ُه َ
أتي ورائي ُ
فلينك ِْر َن َ
أراد � َأح ٌد � ْأن ي� َ
ويتبعني» (متى ،)24 :16كانت التبعية لل�سـيد
َ
امل�سـيح تبعية �أمينة بكل ما فيها من معنى ،فلم يكن
لهم هدف يف احلياة �سوى �أن يتبعوه وميجدوا ا�سمه يف
كل مكان وكل زمان � ًّأيا كانت الآالم .فكانت �أمانة التبعية
للم�سيح هي التي تظهر يف حياتهم فكان هو الهدف
أي�ضا الو�سيلة ،كان هو «الطريق واحلق واحلياة»
وهو � ً
(يوحنا.)6 :14
كان لهم �أمانة �إنكار الذات ،فقد عا�شوا يف ميتوتة كاملة عن الذات لأن
هدفهم فقط هو جمد الرب ،من �أجل هذا ظهرت يف حياتهم وبو�ضوح
كبري (خا�صة يف جممع �أور�شليم) كيف يتخلّى كل �إن�سان عن �إرادته
وفكره لكيما يكون للكني�سة الوحدانية احلقيقية.
لقد كان لهم �أمانة احتمال الآالم ،فكلهم احتملوا الآالم بفرح وكتبوا
عن احتمال الآالم ك�رضورة للتبعية ،ومعظمهم ا�ست�شهد من �أجل �أمانة
الر�سالة ،وظهر هذا يف اخلدمة ،وحتى يف ال�سجون ،ويف �ساحات
ال�شهادة ،وكانوا يقبلون الآالم بفرح.
كان لهم �أمانة ال�شهادة للر�سالة ،فكانوا يدركون عظم حمبتهم لل�سيد
امل�سيح التي يجب �أن يقبلوها ب�صدق ،و �أنهم البد �أن يخربوا مبا ر�أوه
ومل�سته �أيديهم من جهة كلمة احلياة ،ويف كل مكان وزمان ي�شهدون للرب
ي�سوع ،ومل يفرتوا عن �أن ينذروا بدموع كل واحد ،وكانوا يدركون
�ضوعةٌ عل ََّي،
ور ُة َم ْو
عظم امل�سئولية ويقولون بقلب واحد�« :إذ ال�ضرَّ
َ
َ
�ش» (كورنثو�س الأوىل.)16 :9
فويلٌ يل � ْإن كُ ُ
نت ال �أُ َب رِّ ُ
َ
يف جيلنا هذا نحن نحتاج �إيل خدام يدركون �أمانة الكرازة للرب
وخمل�صا.
فاديا
ي�سوع و�صدق ال�شهادة له ً
ً

يا �أحبائي العامل يحتاج الآن لهذه الر�سالة العذبة التي تعطي للعامل
ِ
وليعط الرب
وخمل�صا للنفو�س،
فاديا
ال�سالم احلقيقي والفرح بقبوله ً
ً
خداما يكون لهم قلوب ِ
حمبة ،ولهم
كني�ستنا يف جيلنا هذا والأجيال القادمة
ً
�أمانة الكرازة و�صدق التكري�س.
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013

تعبري «ال�شخ�ص» هو التعبري الرابع يف «علم امل�سيح» ،Christology

بعد تعبريات «اجلوهر» ،و»الطبيعة» و»الأقنوم»؛ التي تكلّمنا عنها فى

مقاالت �سابقة.

و»�شخ�ص» باللغة العربية� .أما باللغة الإجنليزية فهو  ،Personو

 Personaباللغة الالتينية« ،برو�سوبون»  Prosoponباللغة اليونانية.

مكون من مقطعني« :برو�س» � prosأي «نحو» ،و»�أوب�س» ops
وهو ّ
�أي «وجه» فيكون معناه «نحو وجه» �أي �أن «ال�شخ�ص» هو من يتجه

نحو وجه الآخر �أو ي�شخ�ص نحوه .وال�شخ�ص يعبرّ عن ال�شخ�صية،
مييز �إن�سان ًا عن �آخر .فبالرغم من �أن بطر�س وبول�س لهما نف�س
وهو ما ّ
مييزهما هو �شخ�ص بطر�س و�شخ�ص بول�س.
الطبيعة الب�رشية ،ولكن ما ّ

ال�شخ�ص هو من يتجه نحو الآخر ويتبادل معه العالقات

واحلب .وهو �صاحب الإرادة  Willوالقرار، Decision

وهو حامل الطبيعة �أو اجلوهر ،ويت�رصف مبقت�ضى �إمكانيات
طبيعته .ف�شخ�ص املالك له قدرات تختلف عن �شخ�ص

الإن�سان.

وكما قلنا يف املقال ال�سابق �أن «الأقنوم» هو «طبيعة م�شخ�صنة» �أو

«جوهر م�شخ�صن» و�أن الأقنوم الب�رشي منف�صل يف جوهره وكينونته

عن �أي �أقنوم ب�رشي �آخر� .أما الأقانيم الإلهية الثالثة فهي غري منف�صلة
يف اجلوهر �أو الكينونة .لأن اجلوهر الإلهي واحد ،والطبيعة الإلهية
واحدة ،وال يوجد يف الوجود كله ثالثة �أقانيم بجوهر واحد �إال يف الثالوث

القدو�س؛ �أي الآب واالبن والروح القد�س.

وتتمايز الأقانيم الإلهية يف ال�شخ�صية فقط .ف�شخ�صية «الأبوة» للآب

وحده ،و�شخ�صية «البنوة» للإبن وحده ،و�شخ�صية «االنبثاق» للروح

القد�س وحده .ولكن كل �أقنوم متجه كلي ًا نحو الآخر ،ويبادله املحبة منذ
الأزل لأن «الله حمبة» (يوحنا الأوىل.)8،16 :4

وينبغى �أن نتذكّ ر با�ستمرار �أن تعبري ثالثة �أقانيم �إلهية يحمل يف � ٍآن

واحد معنى الوحدانية يف اجلوهر والطبيعة ،والتمايز فقط يف ال�شخ�صية.
ال له جوهر واحد
وهذا التمايز ال يتعار�ض مع الوحدة .فمثلث الذهب مث ً

ميلأ املثلَّث ويف نف�س الوقت له ثالث ر�ؤو�س متمايزة.

وينبغى �أن نالحظ �أي�ض ًا �أن املحبة بني الأ�شخا�ص � ًّأيا كانوا؛ ال ت� ّؤدى

ال ي�صريان ج�س ًدا
�إطالق ًا �أن يكونوا
�شخ�صا واح ًدا .فالرجل واملر�أة مث ً
ً
واح ًدا (تكوين  ،24 :1متى  )25 :19يف الزواج .ولكنهما ال ي�صريان

ال فكيف يتبادالن املحبة ،ويتجهان الواحد نحو الآخر؟
�شخ�صا واح ًدا .و�إ ّ
ً
مب�شيئة الرب �سوف ن�رشح يف املقال القادم الفرق بني الرغبة الطبيعية

 Natural Desireوالإرادة ال�شخ�صية .Personal Will
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�صوم الر�سل هو �أحد �أ�صوام الكني�سة ال�سبعة ( �صوم امليالد � -صوم
يونان  -ال�صوم الكبري� -أ�سبوع الآالم � -صوم الر�سل � -صوم العذراء
� -صوم الأربعاء و اجلمعة) .

�أ�س�سه الرب ي�سوع حينما �س�أله الفري�سيون ملاذا ي�صوم
تالميذ يوحنا كثري ًا و يقدمون طلبات و كذلك تالميذ
الفري�سيني و �أما تالميذك فال ي�صومون ؟ فقال لهم »:
�ست�أتى �أيام حني يرفع العري�س عنهم فحينئذ ي�صومون
فى تلك الأيام « (لو. ) 35 – 33 : 5

هو �أول �صوم �صامته الكني�سة  ,فقد �صامه الآباء الر�سل بعد حلول
الروح القد�س عليهم ا�ستعداد ًا للخدمة و تقول بع�ض امل�صادر�أنهم �صاموه
�أربعني يوم ًا على مثال مو�سى النبى قبل �أن ي�ستلم لوحى ال�رشيعه و �إيليا
النبى قبل �أن يكلمه الله على جبل حوريب و على مثال معلمهم العظيم
ربنا ي�سوع امل�سيح الذى �صام �أربعني يوم ًا قبل �أن يبد�أ فى خدمته  .جاء
فى كتاب م�صباح الظلمه �ص ( 73ثم �أن احلواريني ملا امتلأوا من الروح
القد�س جمدوا الله و�سجدوا و �صاموا �أربعني يوماً) .
�أما الآن ف�أ�صبحت �أيام �صوم الر�سل غري حمددة بل ترتاوح بني 15
 49 ,يوم تبد�أ ثانى يوم حلول الروح القد�س و تنتهى يوم � 4أبيب اليوم
ال�سابق لعيد الر�سل � 5أبيب  ,ملا �صامه الر�سل �أ�سموه �صوم العن�رصة ثم
�أ�سمته الكني�سه �صوم الر�سل فى جممع نيقية �سنة 325م تكرمي ًا للآباء
الر�سل � ,أول من �صام هذا ال�صوم املبارك.
املعانى الروحية ل�صوم الر�سل -:
-1هو �صوم الكرازة و التب�شري :حلول الروح القد�س هو �إ�شارة البدء
حلركة اخلدمة قال الرب لتالميذه �« :ستنالون قوة من حلول الروح
القد�س عليكم و تكونون ىل �شهود ًا فى �أور�شليم و كل اليهوديه و ال�سامره
و �إىل �أق�صى الأر�ض « ( 1ع .) 8 : 1الروح القد�س ي�شهد للم�سيح « و
متى جاء املعزى الذى �س�أر�سله �أنا �إليكم من الآب روح احلق الذى من
عند الآب ينبثق فهو ي�شهد ىل» (يو ) 26: 15و الر�سل �أي�ض ًا ي�شهدون
للم�سيح « و ت�شهدون �أنتم �أي�ض ًا لأنكم معى من االبتداء « (يو ) 27 : 15
 -2بالن�سبة للخدام هو مو�سم الدعوة للخدمة و التكري�س و تقدمي
ح�ساب الوكالة لله �صاحب اخلدمة .
-3بالن�سبة لل�شعب هو �صوم التوبة ا�ستعدادا لالمتالء من الروح
القد�س «توبوا و ليعتمدوا كل واحد منكم على ا�سم ي�سوع امل�سيح لغفران
اخلطايا فتقبلوا عطية الروح القد�س «(  1ع . ) 2
-4ال�صوم اليتوقف عند تغيري الطعام الفطارى بال�صيامى و لكنه
و�سيلة لل�صوم الروحى الذى هو االمتناع عن اخلطية و التوبة عنها.
�+صوم ل�سانك عن الإدانة و �أخطاء الل�سان الأخرى .
�+صوم �أذنك عن �سماع ما ال يجب .
�+صوم عينيك عن النظرات ال�رشيرة وا�شتهاء ما للغري .
كما �صام الر�سل بعد حلول الروح القد�س عليهم و قبل بدء خدمتهم
حتى ي�رضموا موهبة الروح القد�س التى اخذوها و ينالوا قوة للخدمة هكذا
ي�صوم كل كاهن مر�سوم حديث ًا �أربعني يوم ًا فى دير من الأديرة حتى
ي�رضم موهبة الروح القد�س و و�ضع اليد التى �أخذها فى الر�سامة و يبد�أ
خدمة قوية مدعمة بالروح القد�س تدوم و ت�ستمر.
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بركة �صوم الر�سل الأطهار فلتكن معنا �آمني

رمبا يت�صور ال�شباب �أن الآباء الر�سل عمالقة روحيني ،وهم بالفعل كذلك ،ولكنهم
جمرد ب�رش امتلأوا بالروح القد�س� .إن �أمتالءهم بالروح القد�س ،وعمل روح الله فيهم من
البداية وحتى الأ�ست�شهاد �أو املوت ،هو �رس جناحهم الروحي ،والكرازي ،والتعليمي...
 -1النجاج الروحي:
الروح القد�س هو الذى عمل يف قلوب �آبائنا الر�سل الأطهار ،فا�ستطاع �أن يغريهم
بطريقة جذرية حتى النخاع ...فلما امتلأ بطر�س من الروح القد�س ،ك�سب للم�سيح
 3000نف�س يف عظة واحدة .وملا امتلأوا جمي ًعا من روح الله ،بد�أوا يتكلمون ب�أل�سنة،
جعلتهم يكرزون لـ 15جن�سية اجتمعت يوم اخلم�سني :فرتيون-ماديون-عيالميون-
�ساكنون ما بني النهرين (�أي عراقيون)-اليهودية-كبدوكية-كريتيون-وعرب ...فلما
و�صلت الر�سالة �إىل ال�سامعني قبلوا الب�شارة ،و�آمنوا بامل�سيح والإجنيل ،واعتمدوا...
ثالثة �آالف يف يوم واحد.
وال�شك �أن قبول الب�شارة معناه رف�ض املعتقدات وال�سلوكيات القدمية ،واحلياة يف
امل�سيح بقدا�سة ونقاوة .كانت اخلطيئة تمُ َار�س كعبادة للأ�صنام ،ولكنهم بامل�سيحية بد�أوا
حياة الروح والعفة.

لهذا نحتاج ك�شباب �إلى عمل روح اهلل يف حياتنا ،فهو الذي:
 يبكتنا على اخلطية ويحثنا على التوبة. ثم يطهرنا من �آثامنا ،ويخل�صنا منها. وبعدها يقد�سنا. ثم ير�سلنا لنكرز با�سمه :بالقدوة ،والكلمة ،و�أعمال املحبة.. -2النجاح الكرازي:

الروح القد�س ح ّدد للر�سل مناطق خدمتهم و�أعطاهم �أل�سنة جديدة ،ورافقهم يف
خدمتهم كما رافق مارمرق�س الذى جاء �إىل الأ�سكندرية وحي ًدا ال يعرف �أح ًدا ،وملا متزّ ق
تعرف على حنانيا الإ�سكافى ،و�إذ �ش ّكه املخراز يف �أ�صبعه �صاح قائ ًال� :إ ّيو ثي�ؤ (�أي
حذا�ؤه ّ
يا لله الواحد) ..ف�شفى له مارمرق�س �أ�صبعه ،وبد�أ من هذه الكلمة ،وب�رشه بامل�سيح ،ثم
اختاره مع �آخرين لن�رش امل�سيحية يف م�رص ،وانت�رشت فع ًال بقوة عجيبة ،وب�رسعة خارقة،
لأنها كانت م�ؤ َّيدة بعمل الروح وفعل املعجزات .وا�ستطاعت امل�سيحية -الديانة النا�شئة -
�أن تهزم وتلغي عبادة الأ�صنام ،التي كانت تر�سخت يف العامل ،فى ذلك الزمان.
 -3النجاح التعليمي:
�شهودا يف�( »...أعمال ،)8:1وبالفعل انت�رش
هكذا وعدهم الرب« :تكونون يل
ً
التعليم امل�سيحي ،وكتب الآباء الر�سل �أناجيلهم ور�سائلهم و�سفر الر�ؤيا...
«وكانوا يواظبون على تعليم الر�سل وال�رشكة وك�رس اخلبز وال�صلوات»
(�أعمال ،)42:2وهي الركائز الأربعة التي نحياها حال ًيا:

ُقر�أ علينا ف�صول من الأناجيل والر�سائل والأعمال يف كل
تعليم الر�سل :حيث ت َ
قدا�س ،وبرتتيب كن�سي مذهل ،ي�رشح لنا – بف�صول خمتارة – مفردات الإميان امل�سيحي
على مدار ال�سنة الكن�سية.
ال�رشكة :ويق�صد بها «الكينونيا» �أي جل�سات الأغابي بعد الع�شية وبعد القدا�س ،وقد
�رشحها الر�سول بالتف�صيل يف كورنثو�س الأوىل ( ،)30-17:11متحد ًثا عن :الأغابي
والإفخار�ستيا وارتباطهما م ًعا.

ك�رس اخلبز� :أي �رس الإفخار�ستيا� ،إذ كان الر�سل «يك�رسون اخلبز يف البيوت
(التناول) ،وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وب�ساطة قلب (الأغابي)» (�أعمال..)46:2
م�سبحني الله!
ال�صلوات :فقد كان الر�سل يهزّ ون �أعتاب ال�سماء ب�صلواتهم ،مكتوب« :ملا �صلوا
تزعزع املكان» (�أعمال« ،)31:4كانوا يواظبون بنف�س واحدة على ال�صالة والطلبة مع
الن�ساء ومرمي �أم ي�سوع» (�أعمال .)14:1فليعطنا الرب من روح �آبائنا الر�سل ،لنكون
تالميذ خمل�صني لل�سيد امل�سيح.
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* �أنا ال �أقدر �أن �أراه و ال �أ�ستحق �أن �أعاينه  ...لكنه هو الذي يراين دائما ...
�أنا حا�رض �أمام عينيه ...
* يف �أعماقي يوجد ما يعوقني عن الذهاب �إىل �شخ�صه احلبيب  ...و ما يعوقني
لي�س له عالج �سواه ...
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* �أنا عاجز  ...فكيف �أذهب �إىل اجلليل؟ � ...أنا عاجز  ...من الذي يحملني
�إىل هناك لكي �أرى �شخ�ص امل�سيح؟ ...

الروح القد�س هو روح الوحدة ،وحيثما يوجد الت�آلف واالن�سجام

بني امل�ؤمنني ،ارت�ضى
«ولمَ َّا َح�ضرَ َ
ُ
روح الله �أن يحلَّ وي�سكن فيهمَ :
�س َو ِ
يع َمع ًا ِب َن ْف ٍ
ال�س َم ِاء
ني كَ َ
َي ْو ُم الخْ َ ْم ِ�س َ
�ص َ
ان الجْ َ ِم ُ
ار َب ْغ َتةً ِم َن َّ
اح َد ٍةَ ،و َ
يح َع ِ
�ص ْو ٌت كَ َما ِم ْن ُه ُب ِ
ني،
وب رِ ٍ
ا�ص َف ٍة َو َم َلأ كُ لَّ ال َْب ْي ِت َح ْي ُث كَ ا ُنوا َجا ِل ِ�س َ
َ
ا�س َت َق َّر ْت َعلَى كُ لِّ َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم.
َو َظ َه َر ْت ل َُه ْم َ�أل ِْ�س َنةٌ ُم ْن َق ِ�س َمةٌ كَ َ�أ َّن َها ِم ْن َنارٍ َو ْ
وح ا ْل ُق ُد ِ
�س» (�أعمال .)4-1 :2
الر ِ
يع ِم َن ُّ
ام َتلأَ الجْ َِم ُ
َو ْ

علي و يراين  ...لأن اجلبال تذوب �أمام
* عالجي يف �شخ�صه عندما يتحنن هو ّ
نور وجهه� ...أو عندما يقول كلمته ّ
يف  ...لأن كلمته تعطي احلياة � ...أو عندما
يلم�سني  ...لأن كل من يلم�سه ي�شفى ...

روح االنق�سام
لكن �إن َّ
تف�شى بني جماعة امل�ؤمنني ُ

* بينما كنت �أت�ساءل �أجابني  ...الذي تريد �أن تراه يف اجلليل لي�س هو هناك
فقط بل هو قريب منك  ...هو يف كل مكان  ...قريب ملن يطلبه  ...يقدم فر�ص
متكافئة للجميع لكي يتمتعوا به  ...ي�سكن يف و�سط ال�شعوب ب�رشط �أن يبيدوا احلرام
من بينهم  ...و يقول “�أنا ال �أعود �أكون يف و�سطكم �إن مل تبيدوا احلرام من بينكم”
(ي�ش ... )١2 :٧

ُّو�س� ،أَ َفل َْ�س ُت ْم
َم َتى قَالَ َواحِ ٌد� :أَ َنا ل ُِبول َُ�سَ ،و� َآخ ُر�َ :أ َنا َلأ ُبل َ
ني؟» (كورنثو�س الأولى .)4-3 :3
َج َ�سدِ ِّي َ

* هو قال �أن غري امل�ستطاع عند الب�رش م�ستطاع عنده  ...و الله ال ميكن �إن
يطلب من جبلته ما هو غري م�ستطاع  ...فكيف يدعوين �أن �أذهب �إىل اجلليل لكي
�أراه و �أنا عاجز؟! ...

* حقا �إن اجلليل الذي ترى فيه �شخ�ص امل�سيح هو الكتاب املقد�س الذي بني يديك
و �أمام عينيك  ...لأن الله ناطق يف النامو�س و ناطق يف الأنبياء و ناطق يف الر�سل
...

* هو يقول  ...اقرتب مني و مت�سك بي  ...ادخل �إىل �أعماقي ...افتح
�أ�سفاري تراين متجلي ًا فيها  ...تعال و اقرتب مني لكي ترى جمدي  ...و ترى
املجد الذي �أعددته لك ...

* يف الكتاب املقد�س  ...تراين �أنا الكائن الذي كان و الدائم �إىل الأبد  ...خالق
كل الأ�شياء � ...صانع اخلريات  ...املدبر القوي  ...احلاكم العادل  ...الطبيب
ال�شايف  ...القوي يف احلروب  ...خمل�ص العامل ...
* ت�سمع �صوتي و �أنا �أحتدث مع الأبرار  ...و تراهم فرحني لأين دائم ًا
�سائرمعهم و �ساند لهم  ...بنور وجهي �أ�ضيء لهم و عليهم و �أمامهم ...
* تعال و اعرفني � ...أنا ال �أريد �أن �أحجب وجهي عن بني �آدم  ...لأن لذتي
فيهم  ...و لكن ما يحجبه عنهم هو �رش الإن�سان  ...و رف�ض الو�صية  ...و ق�ساوة
القلب ...
* افتح الكتاب املقد�س لرتى مييني املب�سوطة لك لي ًال و نهار ًا من �أجل خال�صك
 ...لرتى �أح�ضاين املفتوحة و هي تنادي و تدعو الذين غلبوا اخلطية لكي يرثوا امللك
املعد لهم منذ ت�أ�سي�س العامل ...

* �أنت ابني و �أنا �أحب �أن � َأع ّرفك طريقا �آخر للجليل لكي تراين  ...يف �أ�رسار
الكني�سة هناك تراين  ...يف �رس التوبة و االعرتاف تراين غافرا للخطايا و ماحي ًا
للذنوب ...

* يف �رس الإفخار�سـتيا تراين على الـمذبح الـناطق ال�سماوي  ...حا�رضا ب�آالمي
املفرحة  ...و مبجد ال ينطق به لكي حتيا يف و �أنا �أحيا فيك  ...و لكي تختفي �أنت
ّ
يف و �أظهر �أنا فيك ...

* من على املذبح  ...من على الـعر�ش الـملتهب ال�شـاروبيمي �أنا �أنادي عليك و
على �إخوتك و على كل من حولك لكي ي�أتوا � ّ
إيل و يرونني ...
* عدت �إىل نف�سي و قلت  ...بينما �أنا عاجز و ال �أعرف كيف �أذهب �إىل اجلليل
عرفني الرب �أين اجلليل لكي ميكنني �أن �أراه ...
* كنت عاجزا عن �أن �أراه  ...الآن �أنا عاجز عن ال�شكر لأنه قريب  ...و
�أنا بال عذر ...
* �أنا عاجز عن ال�شكر  ...و �أتو�سل �أال يحرم عيني قلبي عن ر�ؤياه.
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روح اهلل عن هذه اجلماعة� ،إذ ي�صريون
والتحزّب غاب ُ
ج�سديني ولي�سوا روحينيَ « :ف�إِ َّن ُه �إِذْ فِيكُ ْم َح َ�س ٌد َوخِ َ�ص ٌام
ون ب َِح َ�سبِ ال َْب�شرَ ِ؟ لأَ َّن ُه
َوا ْن�شِ ق ٌ
ني َو َت ْ�سلُكُ َ
َاق �أَل َْ�س ُت ْم َج َ�سدِ ِّي َ

وكما يحلُّ الروح القد�س يف اجلماعة املتحدة ،ف�إنه يعمل �أي�ض ًا على

وحدتنا بع�ضنا ببع�ض ،ويقودنا للحياة الأبدية[ :هذا هو الروح الذي قال

(القدي�س) لوقا عنه� :إنه بعد �صعود الرب ،نزل على التالميذ يف يوم

اخلم�سني ،وله �سلطان على جميع الأمم ُليدخلهم احلياة ويفتح لهم العهد
ي�سبحون الله بتوافق يف جميع اللغات ،وكان
اجلديد .ولذلك �صاروا ِّ
الروح يجمع يف الوحدة القبائل املتخالفة ،ويق ِّدم للآب باكورة من جميع

الأمم] القدي�س �إيرينيئو�س.

يوحدنا
معا ،ف�إنه � ً
أي�ضا ِّ
وكما يعمل الروح القد�س على ت�آلف امل�ؤمنني ً

مع الله[ :حينما يقول املخلِّ�ص لأجلنا :كما �أنك �أنت �أيها الآب يفَّ و�أنا
فيك ،ليكونوا هم �أي�ض ًا واحد ًا فينا (يوحنا  ،)21 :17هو ال يق�صد بذلك �أننا
�سنكون م�ساويني له ،ولكنها طلبة مرفوعة �إىل الآب ،كما كتب يوحنا،

لكي ُيعطى الروح بوا�سطته للم�ؤمنني ،ذلك الروح الذي ب�سببه ُنعترب
كائنني يف الله ،بل وم َّتحدين مع ًا يف الله] القدي�س �أثنا�سيو�س.

رجا ر�أ�سه
لقد �أراد �سكان الأر�ض ً
قدميا ،عندما طلبوا �أن يبنوا لأنف�سهم ُب ً

معا لئال يتب َّددوا على الأر�ض ،ومل يكن هدفهم الوحدة
بال�سماء� ،أن يتك َّتلوا ً
ٍ
وفرق �أل�سنتهم (تكوين
يف الله ،بل ال َّتجمع
مبعزل عن الله ،ف�شتتهم الله َّ

[ .)9-1 :11لكن عندما اجتمع التالميذ يف بيت واحد يف يوم اخلم�سني،

امتلأ اجلميع من الروح القد�س ،وبد�أوا يتكلمون ب�أل�سنة �أخرى كما �أعطاهم
الروح �أن ينطقوا .فبماذا كانوا يتكلمون؟ مب�ؤازرة الروح كانوا يتكلمون
عن االنطالق �إىل فوق ،وعن ال�صعود �إىل ال�سموات يف امل�سيح بوا�سطة
الإميان ،وعن اجتماع كل ما يف امل�سكونة من �أل�سنة� ،أي من �شعوب و�أمم،

�إىل الوحدانية يف الروح� ...إذن فقد كان تع ُّدد الأل�سنة يف حادثة الربج �آية
والتفرق �إىل جميع الأمم ،و�أما يف امل�سيح فقد �صار �آيةً لالجنماع يف
للت�شتت
ُّ

الوحدانية بوا�سطة الروح] القدي�س كريل�س الكبري.
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قال القدي�س بطر�س «�إن الكذب على الروح القد�س معناه الكذب على الله»

(�أع .)23 :5ومادام هو روح الله�( ،أي 2( )3 :33كو ،)3 :3وهو روح ال�سيد

الرب ( ا�ش� ،)1 :61إذن هو الله.

هذا املعزي ،روح الله ،حل على التالميذ يف يوم اخلم�سني (�أع.)4 1 :2

وهو الذي وعد به الله يف �سفر يوئيل النبي قائلاً «ويكون بعد ذلك �أنى �أ�سكب
أحالما ،ويري
روحي على كل ب�رش ،فيتنب�أ بنوكم وبناتكم ،ويحلهم �شيوخكم � ً
�شبابكم ر�ؤى» ( ي�ؤ .)28 :2وقد ذكر القدي�س بطر�س �أن هذه النبوءة حتققت يف

يوم اخلم�سني (�أع.)17 ،16 : 2

هو روح اهلل ،وهو «روح ابنه» (غل« )6 :4روح امل�سيح»
(1بط .)11 :1وهو «روح الرب» (ا�ش« )2 :11روح ال�سيد
الرب» (ا�ش .)1 :61قيل يف �سفر �أيوب ال�صديق «روح الرب
�صنعني» (�أي .)4 :33وقال حزقيال النبي «وحل على روح
الرب وقال يل( »...خر .)5 :11وقال القدي�س بطر�س يف
توبيخ ما فعله حنانيا و�سفريا « ما بالكما قد اتفقتما على
جتربة روح الرب» (�أع .)9 :5وهو « روح احلق» (يو:14
 .)17وقال عنه ال�سيد امل�سيح «روح احلق الذي من عند
الآب ينبثق» (يو .)26 :15وقال �أي�ضً ا « متى جاء ذاك،
روح احلق ،فهو ير�شدكم �إلى جميع احلق» (يو.)13 :16
ويثبت الهوت الروح القد�س �أنه يف الثالوث القدو�س.
�إنه واحد مع الآب واالبن .ويف ذلك يقول ال�سيد امل�سيح الرب �أر�سله

القدي�سني «تلمذوا جميع الأمم ،وعمدوهم با�سم الآب واالبن والروح القد�س»

(�أع )19 :28والحظوا هنا �أنه يقول «با�سم» ولي�س «ب�أ�سماء» ...وهذا يوافقه

أي�ضا ما ورد يف ر�سالة القدي�س يوحنا الأويل� ،إذ يقول « ف�إن الذين ي�شهدون يف
� ً

ال�سماء هم ثالثة :الآب والكلمة (اللوجو�س) والروح القد�س .وه�ؤالء الثالثة هم
واحد» (1يو.) 7 :5

أي�ضا �أنه احلي ومعطي احلياة.
ويثبت الهوته � ً
ولذلك ي�سمى «روح احلياة» (رو .)2 :8وقد ورد يف �سفر حزقيال النبي،

�أنه هو الذي يحيى املوتى (حز .)10 ،9 :37ومن الذي ي�ستطيع �أن يحيى املوتى

ويقيهم� ،إال الله وحده .الروح القد�س هو �أقنوم احلياة .هو م�صدر احلياة يف

العامل كله� ،سواء احلياة مبعني الوجود �أو البقاء� ،أو احلياة مع الله .وب�صفه قانون
الإميان ب�أنه « الرب املحيى».

ويثبت الهوت الروح القد�س� ،أنه م�صدر الوحى.
وقانون الإميان ي�صف لروح القد�س ب�أنه «الناطق يف الأنبياء» .ولعل هذا

يوافق ما ورد يف الر�سالة الثانية للقدي�س بطر�س الر�سول عن الوحي الإلهى �إذ

قال «لأنه مل ت�أت نبوءة قط مب�شيئة �إن�سان ،بل تكلم �أنا�س الله القدي�سون م�سوقني

من الروح القد�س» (2بط .)21 :1ومادام الوحى من الروح
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القد�س� ،إذن هو من الله ،لأنه من روح الله .لذلك قال القدي�س

بول�س الر�سول «كل الكتاب موحي به من الله ،ونافع للتعليم» (2تى.)16 :3
أي�ضا «ح�سنًا كلم الروح القد�س �آباءنا ب�أ�شعياء النبى قائلاً »..
يقول الر�سول � ً
(�أع .)27-25 :28وكمثال لهذا الوحي قال حزقيال النبى « ...وحل على

روح الرب وقال يل ك قل هكذا قال الرب( »...حز .)5 :11ويقول الوحي
الإلهى يف �سفر ا�شعياء النبى « �أما �أنا فعهدي معهم -قال الرب -روحى الذي
عليك وكالمى الذي و�ضعته يف فمك ال يزول من فمك ،وال من فم ن�سلك ...من
الآن و�إىل الأبد» (ا�ش.)21 :59
ثانيا� :أقنوم الروح القد�س
�شهود يهوه ال يعتقدون �أن الروح القد�س �أقنوم (�شخ�ص ،)Hypostasis
بل يرونه جمرد قوة!! ،وللرد على ذلك نقول �إن ما ورد عن الروح القد�س يف
الكتاب املقد�س ،يدل �أنه �شخ�ص  ...فهو يتكلم :ويقول الرب يف ذلك لتالميذه
القدي�سني « لأن ل�ستم �أنتم املتكلمني ،بل روح �أبيكم الذي يتكلم فيكم» (مت:10
أي�ضا عنه « �إن �سمعتم �صوته  ،فال تق�سوا قلوبكم» (عب:3
 .)20ويقول الر�سول � ً
 .)9-7وهو الذي قال « افرزوا يل برنابا و�شاول ،للعمل الذي دعوتهما �إليه»

أي�ضا يدعو ...وهو يعلم ،ويذكر ،وير�شد،
(�أع .)3 :13فهو هنا يتكلم ،و� ً

ويخرب ،ويبكت.

ويف ذلك يقول الرب لتالميذه عن الروح القد�س «يعلمكم كل �شيء ،يذكركم
أي�ضا «متى جاء ذاك روح احلق ،فهو ير�شدكم
بكل ما قلته لكم» (يو .)26 :14و� ً

أي�ضا الذي
�إىل جميع احلق ...ويخربكم ب�أمور �آتية» (يو .)13 ،12 :16وهو � ً

يبكت على خطية (يو.)8 :16

أفرادا .يقول الر�سول « لأن الذين ينقادون
وهو يقود امل�ؤمنني جماعات و� ً

بروح الله ،ف�أولئك هم �أبناء الله» (رو.)14 :8

وهو يقيم الرعاة :وعن ذلك قال القدي�س بول�س لأ�ساقفة �أف�س�س « احرتزوا
�إذن لأنف�سكم وجلميع الرعية التي �أقامكم الروح القد�س عليها �أ�ساقفة» (�أع:20
 .)28وهو الذي يحدد حتركات اخلدام .فيقول القدي�س لوقا الإجنيلي عن القدي�س
بول�س الر�سول و�أ�صحابه « وبعد ما اجتازوا يف فريجية وكورة غالطية ،منعهم
الروح القد�س �أن يتكلمون بالكلمة يف �آ�سيا .فلما �أتوا �إىل مي�سيا ،حاولوا �أن يذهبوا
�إىل بيثينية ،فلم يدعهم الروح « (�أع.)7 ،6 :16
والروح القد�س يعزى امل�ؤمنني وي�شفع فيهم.
يقول ال�سيد امل�سيح « و�أنا �أطلب من الآب فيعطيكم معز ًيا �آخر ليمكث معكم

�إىل الأبد» (يو .)26 :15ويقول الر�سول « الروح نف�سه فينا ب�أنات ال ينطق
بها» ( رو� .)26 :8إذن هذا الذي يتكلم ويعلم ويذكر ،وير�شد ويخرب ،ويبكت،
ويقود امل�ؤمنني ويقيم الرعاة ،ويحدد حتركاتهم ،ويعزى وي�شفع� ...ألي�س هو
�شخ�صا؟! �أما القوة فهي �إحدى نتائج حلوله على امل�ؤمنني (�أع .)8 :1كما نقول
ً

أي�ضا �إن حلوله مينح غريه وحرارة ،ومينح حكمة ومعرفة� ...إلخ.
� ً
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بد�أ قدا�سة البابا هذه االحتفاالت ب�رشح حاجة الكني�سة اىل عدد كبري
من الأباء الأ�ساقفة لرعاية املناطق التي حتتاج �إىل �إ�رشاف والتى لي�س لها
�أباء �أ�ساقفة يرعونها ،و�أ�شار قدا�سته اىل �أن ر�سامات الأ�ساقفة ت�أتي بعد
الإبرك�سي�س لأن �سفر الأعمال (ابركي�سي�س) ي�سجل كرازة وجهاد الأباء
الر�سل ،ومن ثم ينطلق الأباء اىل خدمتهم .ومما هو جدير باملالحظة
�أن هذا ال�سفر ال ينتهي بكلمة امني �أي �أن العمل الكرازي م�ستمر ما دمنا
�أحياء.

يف هذا ال�صباح �أيها الأحباء نفرح ب�إقامة الأباء
الأ�ساقفة اجلدد يف م�سئوليات جديدة ،بالأم�س ويف
الع�شية قمنا بتجلي�س ثالثة من الأباء الأ�ساقفة ،كل يف
خدمته ،يف فرن�سا (نيافة الأنبا �أثنا�سيو�س) ويف املانيا
(نيافة الأنبا دميان) ويف م�رص يف ميت غمر (نيافة الأنبا
�صليب) واليوم ا�ستكملنا �صلوات �سيامة الأباء اجلدد.
الأ�سقف هو م�صدر فرح:
الأ�سقف يف الكني�سة ينبغي �أن يكون م�صدر للفرح ،فالأ�سقف يقود
ال�شعب والقطيع بدافع احلب ،و�أول ثمرة من ثمار احلب هي ثمرة
الفرح ،كما نعلم «�أما ثمر الروح فهو حمبة فرح �سالم »..والأ�سقف
يقود كل ال�شعب وكل احد بدافع احلب.
الأ�سقف يحيا حياة التجرد:
والأ�سقف يف كني�ستنا هو راهب ،والرهبنة تخلّي ،ويف املفهوم
الرهباين �إن الراهب يتخلي عن كل �شيء ،ال ي�سعي ايل منا�صب وال
ي�سعي ايل �أي �شكل من �أ�شكال جمد العامل ،لقد ذهد العامل وترك العامل
وذهب ايل الدير ب�إرادته ،وهو يرتك كل �شيء ،ترك ماله وميوله وكل
�أغر�أ�ضه و�أهله ،و�صار ب�إرادته �أن يحيا يف حياة رهبانية ،ولذلك فالفقر
االختياري هو �أحد �أ�سا�سيات الرهبنه القبطية ،الراهب ال ميلك �أي �شيء،
وهذه هي الرهبنة �أي التخلي ،ولكن الكني�سة تختار من بني �أبناءها لكيما
تكلفهم مب�سئولية يف اخلدمة ،قد تكون م�سئوليته يف اخلدمة وهو كاهنا
�أو م�سئوليته يف اخلدمة وهو �أ�سقفا ،هذا تكليف من الكني�سة ،فعندما نقيم
�أ�سقفا �إمنا الكني�سة ممثلة يف جممعها املقد�س تقيم هذا الأ�سقف بنعمة الروح
القد�س ،وتكلفه تكلفة بهذا العمل لكيما يكون م�صدرا للحب وم�صدرا
للفرح،
والأ�سقف هو ماي�سرتو:
الأ�سقف يف الكني�سة هو مبثابة «املاي�سرتو» فعندما جند فريق ًا مو�سيقي ًا
فيه عدد كبري من العازفني ،وكل واحد معه �آله مو�سيقية جيدة وكل
واحد فيهم يعزف ب�آلته املو�سيقية مبهارة ولكن عندما جنمعهم ويجل�سون
مع ًا يحتاجون �أن يكون يف و�سطهم ماي�سرتو ،هذا القائد ال مي�سك �آله
ال ويدير كل هذه االلآت
مو�سيقية ولكنه ب�إ�شارات مفهومة لديهم ،يدير عم ً
املو�سيقية ،فيخرج نغم ًا عذباً .ولذلك فالأب الأ�سقف يعمل مع اجلميع
وباجلميع ،فاجلميع كالأوتار يف النغمة الواحدة ،كل له نغمة وله «تون»
ولكن عندما يجتمع اجلميع يعملون معا ،نري ون�سمع احلانا عذبة.
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وهو حمب:
�إن الدافع الوحيد خلدمته هو احلب ،يقدم املحبة احلقيقية لكل �إن�سان
علي مثال �سيده ،ولكن تقدمي احلب يختلف من �إن�سان ايل �إن�سان ،قد
يكتفي �إن�سان بكلمة� ،أو ب�إبت�سامه� ،أو بفعل� ،أو مبجاملة� ،أو حتي مبكاملة
تليفون� ،أو بر�سالة� ،أو بعمل� ،أو مب�شاركة ،املهم �أن الأب الأ�سقف
يتعلم كل لغات احلب التي ي�ستطيع �أن يك�سب بها �شعبة ،ويقدم هذا احلب
يف حب �شخ�ص ال�سيد امل�سيح ،يعمل باحلب وبدافع املحبة ليقود �شعبه،
لذلك فالأب الأ�سقف ال يرتاح يوم ًا اذا وجد �أن�سان ًا يف حالة غ�ضب معه،
ولكن ي�سعي جاهد ًا لكيما ي�ضم هذا االن�سان الذي غ�ضب من �شئ ما لكي
ي�صلح الأمر ،فكل �إن�سان دمه مطلوب منه ،ومن هنا ت�أتي هذه امل�سئولية
الكبرية.
وهو حمتوي وحمتمل:
الأ�سقف يحتوي كل �إن�سان يف قلبه ،يحتويه وهذه ال�صورة مهمة
جداً ،لأننا عندما نقام �أ�ساقفة �إمنا نقام �أ�ساقفة لرعاية كل ال�شعب ولي�س
جزء منه ،كل ال�شعب ،هو يحتوي اجلميع ،ويحتوي اجلميع بكل �شكل
ممكن ،ولذلك فالأ�سقفية جهاد وكما هو مكتوب يف ر�سالة معلمنا بول�س
ال �صاحلاً» واال�ست�شهاد
الر�سول «�إن ا�شتهي �أحد الأ�سقفية فقد ا�شتهي عم ً
هنا هو هذا العمل ال�صالح ،فقد كان الأ�سقف وقت اال�ضطهاد �أول من
ينال اال�ست�شهاد،اذا جاء امل�ضطهدون ايل بلد او مدينة فكان هو �أول من
ينال ال�شهادة علي ا�سم ال�سيد امل�سيح هو الأب الأ�سقف فك�أن من ي�شتهي
الأ�سقفية هو ي�شتهي اال�ست�شهاد ،ومن هنا جاءت اخلطورة ..خطورة هذا
العمل وهذه اخلدمة ولكن لنا ثقة كبرية يف ان الله �سيعمل كما عمل معنا
جميعا� ،إنه �سيعمل مع ه�ؤالء الأ�ساقفة الأحباء .
�صوم لأجل الأ�سقف:
وطلب قدا�سة البابا �أن نرفع قلوبنا ون�صلي ،فانه عندما يذكر ا�سم
الأب البطريرك او الأب الأ�سقف يف �صلواتنا الكن�سية ،امنا يذكر لأنه
هو الأكرث احتياجا لل�صالة فال نذكره لأنه موجود ،و�إمنا نذكره لأنه هو
باحلقيقة ال ي�ستطيع �أن يعمل اال ب�صلوات جميعكم ،ال ي�ستطيع �أن يعمل �إال
بال�صلوات التي ت�سنده ،ولذلك ونحن علي م�شارف �صوم الر�سل ،هذا
ال�صوم هو �صوم من �أجل اخلدمة ،من اجل جناح اخلدمة يف كني�ستك..
يف ف�صلك ..الأب الكاهن ..الأب الأ�سقف ..الأب البطريرك ،اخلادم
�أو اخلادمة الذين يخدمون �أوالدك ،فهذا ال�صوم هو �صوم من �أجل
اخلدمة ،ولذلك يا �أحبائي �صلوا دائما من �أجل الأباء من �أجل كل واحد
يف خدمته �أن ي�سنده ال�سيد امل�سيح ،وي�سند �ضعفنا يف هذه اخلدمة املمتده
والتي متجد ا�سمه دائما.

بارك يا رب عملك وكني�ستك
واحفظ كني�ستك حية،
واحفظ كني�ستك قوية،
�سواء يف م�رص �أو يف خارج م�رص.
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�رصح قدا�سة البابا الأنبا توا�رضو�س الثاين �أن اخلالف الدائر الآن

حول �سد النه�ضة يف �إثيوبيا هو خالف بني دولتني ،وال دخل للكني�سة

�سواء يف م�رص �أو �إثيوبيا فيه ،كما �أ�شار قدا�سته �إىل �أن الكني�سة منذ ن�ش�أتها
ت�سمى
وهى ت�صلى من �أجل مياة النيل يف �صلواتها اليومية (يف �صالة ُ ّ
�أو�شية املياة).

فى �صباح يوم اخلمي�س  2013/3/28قام قدا�سة البابا توا�رضو�س الثانى
بزيارة جزيرة املحبة «بطم�س» بطريق القاهرة ال�سوي�س ال�صحراوى،
وكان برفقة قدا�سته نيافة الأنبا بطر�س الأ�سقف العام امل�سئول عن الدير،
و�سكرتارية قدا�سته ،وقد زار قدا�ستة ال�سبعة كنائ�س التاليه:
-1كني�سة القدي�س ماريوحنا احلبيب.
 -2كني�سة ال�سيدة العذراء والأنبا �أنطونيو�س والأنبا بوال مببنى املكر�سات.
 -3كني�سة ال�شهيد العظيم ابو �سيفني.
 -4كني�سة رئي�س املالئكة ميخائيل.
 -5كني�سة ال�سيدة العذراء والأنبا بي�شوى.
 -6كني�سة القدي�سة بربارة ،مببنى مركزالقلب الفرحان للقا�رصين ذهنيا.

اقيمت �صباح يوم الثالثاء 2013 / 6 /11م .بدير القدي�س الأنبا
بي�شوى بوادي النطرون ،مائدة حوار جمعت بني بع�ض اع�ضاء جمل�س
كنائ�س م�رص وبع�ض الرموز الوطنية القبطية  ،حيث �أكد امل�شرتكون �أن
الكني�سة متار�س دورها الروحي دون تدخل يف ال�سيا�سة ،ولكن االقباط
مار�سوا دورهم الوطني على مدار التاريخ ،فهم جزء �أ�صيل من م�رصنا
الغالية يعي�شون مع اخوتهم امل�سلمني يف وطن واحد ،و�أن الكني�سة ال
ت�شجع على هجرة الأقباط بل لنعمل معا حتى نتجاوز الأزمات ،حتى
وان كانت هناك خماوف حقيقية ،فان امياننا امل�سيحي والذي هو �أغلى
ما منلك يهبنا الطم�أنينة والثقة يف عناية الله ،و�أكد امل�شاركون على الت�أكيد
على مبادئ قبول الآخر واملواطنة وكذلك قيم احلق والعدل وامل�ساواة،
ويف اخلتام �أن الله هو �سيد التاريخ ،ويقود حركة التاريخ عرب الزمان،
ومازال يعمل.

 -7كني�سة ال�سيدة العذراء والقدي�سة دميانة مببنى الراهبات.
كما بارك قدا�سته �أر�ض كاتدرائية ال�سيدة العذراء وماريوحنا احلبيب
(حتت االن�شاء) وزار كذلك قرية العهد اجلديد لكبار ال�سن ،ومركز القلب
الفرحان للقا�رصين ذهنيا (ذوى االحتياجات اخلا�صة) .كما زار مدر�سة
�سان جورج الأمريكية الدولية ،ثم بع�ض امل�رشوعات املوجودة باملوقع
(مثل املطبعة وا�ستديوهات اغابى ومراكز التدريب وم�رشوع ار�ض
معجزات الرب).
والتقى قدا�سته فى هذة الزيارة بالراهبات و ال�شما�سات واملكر�سات
وطالبات الرهبنة والتكري�س ،كما التقى بال�شمام�سة املكر�سني وبع�ض
طالبى الرهبنة .كما تفقد �أربع جمامع للت�سبحة اليومية مببانى الراهبات
واملكر�سات وقرية العهد اجلديد واملكر�سني مببنى القلب الفرحان.
وفى نهاية الزيارة قام قدا�سته ب�إلقاء كلمة روحية ح�رضها حواىل �سبعني
من الراهبات وال�شما�سات واملكر�سات وطالبات الرهبنة والتكري�س.
واختتم الزيارة بال�صالة ،وكان يوما مفرح ًا �أبهج اجلميع.

فى يوم ال�سبت  ,2013/5/18قام نيافة الأنبا دانيال �أ�سقف ورئي�س
دير القدي�س الأنبا �شنودة رئي�س املتوحدين ب�سيدنى �-أ�سرتاليا ب�سيامة الراهب
�أنتونى االنبا �شنودة ق�سا على مذبح الدير ،ا�شرتك يف �صلوات ال�سيامة االحبار
االجالء �أ�صحاب النيافة الأنبا مرق�س �أ�سقف �شربا اخليمة والأنبا �أثنا�سيو�س
�أ�سقف بنى مزار .كما ح�رض لفيف من الأباء الكهنة وجمع غفري من املحبني
للدير .وكان يوما مفرحا للجميع .تهانينا للأب الكاهن اجلديد
ولنيافة الأنبا دانيال وجممع الأباء رهبان الدير.
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ي�رس �أ�رسة جملة الكرازة ،تلقي �أخبار املتفوقني يف ال�شهادات
الثالثة (االبتدائية والإعدادية والثانوية) وذلك لن�رشها ت�شجيعا
للمتفوقني.
يراعي ار�سال اال�سم بالكامل ،مع �صورة �شخ�صية وا�سم
الكني�سة وا�سم �أب االعرتاف ،والعنوان وقيمة املجموع ،مع
�إر�سال �صورة امل�ستند الر�سمي من املدر�سة �إن �أمكن .تر�سل
البيانات على الربيد الإلكرتوين للمجلة:
Kiraza.mailreaders@gmail.com

�أ�صحاب النيافة الأنبا دانيال والأنبا مرق�س والأنبا �أثنا�سيو�س ومعهم الكاهن اجلديد
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يف لقاء ال�س ِّيد امل�سيح مع التالميذ وهم جمتمعون يف ال ُع ِّل ّية ،ع�ش ّية �أحد القيامةَ ،ي ُ
ذكر لنا القدي�س
َ
َ
وع
هاما جِ دًّا؛ �إذ ُي َ�س ِّجل يف �إجنيله ما يليَ « :ف َقال ل ُه ْم َي ُ�س ُ
يوح ّنا الذي كان حا� ًرضا يف تلك الليلة َح َد َثا ًّ
ُ�س.
�أَ ْي ً�ضا�َ :س َال ٌم َل ُك ْم! َك َما �أَ ْر َ�س َلنِي ال ُآب �أُ ْر�سِ ُل ُك ْم َ�أ َناَ .ولمَ َّا َق َال ه َذا َن َفخَ َو َق َال َل ُه ُم«:ا ْق َب ُلوا ُّ
الر َ
وح ا ْل ُقد َ
َمنْ َغ َف ْر مُ ْت خَ َطا َيا ُه ُت ْغ َف ُر َلهَُ ،و َمنْ �أَ ْم َ�س ْك ُت ْم خَ َطا َيا ُه �أُ ْم�سِ َك ْت»» (يو..)23-21 :20

قال �ألي�شع النبى للمر�أة التى �شكت �إليه من دائنها « بيعى الزيت و�أوفى
دينك وعي�شى �أنت وبنوك مبا بقى « (  2مل  1 : 4ـ ) 17

ال �أريد �أن �أحدثكم عن البيت احلديث  ،فقد

هذه النفخة الإله ّية التي حملت �إليهم نعمة الروح القد�س ،بالطبع هي نفخة ممُ َ َّيزة تختلف عن
حلول الروح القد�س عليهم يوم اخلم�سني ..فمِن الوا�ضح �أ ّنها نفخة ينالون بها �سلطان غفران
وكالء عن الله يف هذا الأمر؛ الذي
اخلطايا للنا�س� ،أو ربط و�إم�ساك هذه اخلطايا� ..أي ي�صريون
ً
هو �أ�ص ًال من اخت�صا�ص الله وحده (مر!..)7 :2

يكون البيت على �آخر طراز ولكنه لي�س بيتاً �سعيد ًا ،

وال عن البيت الذى يتوفر فيه اجلمال فكثري ًا ما ي�صحبه
قلق وعدم ثقة  ،بل حتى لو توفر فى البيت املال وكل

الكني�سة املقدّ�سة ت� ِّؤكد لنا ،من خالل تقليدها الأ�صيل� ،أنّ هذه النفخة التي وهبها ال�س ِّيد امل�سيح
لتالميذه هي نف�سها العاملة يف �سرِ ّ الكهنوت �إىل هذا اليوم ..وهي التي ُت َت ِّمم جميع الأ�رسار .ولن�أخُ ذ
بع�ض �أمثلة:

خا�صة وهو �صائم لتقدي�س املاء ،قبل
 +يف �سرِ ّ املعمود ّيةُ ..ي�ص ِّلي الأب الكاهن �صلوات ّ
�أن يعتمد فيه �أي �أحد ،وتُ�س ّمى هذه ال�صلوات بقدّا�س املعمود ّية .وي�شرتك فيه معه ال�شمام�سة
واحلا�رضون من ال�شعب ..ويف هذا القدا�س الكثري من ال�صلوات والقراءات اجلميلة ،مع ر�شم
املاء بالزيوت املقدّ�سة با�سم الثالوث ..ولكن هناك طق�س �أ�سا�سي داخل هذا القدّا�س وهو النفخ يف املاء
مرات ..كل هذا لكي ي�أخُ ذ املاء ّقوة بالروح القد�س ،في�ستطيع �أن يهب
على مثال ال�صليب ثالث ّ
والدة جديدة ملَن يعتمد فيه..
أي�ضا عند التعميد ،عندما يقول الأب الكاهن�« :أع ِّمدك يا ( ُفالن) با�سم الآب» ُيخرِ ج ال�شخ�ص
و� ً
ِّ
ً
ُ
من املاء جزئ ًّيا وينفخ يف وجهه .ثم ُيغَط�سه ثانية وهو يقول« :واالبن» ويرفعه من املاء وينفخ يف
للمرة
وجهه � ً
أي�ضا .ثم ُيغ َِّط�سه ثالث ًة وهو يقول« :والروح القد�س» ويرفعه من املاء وينفخ يف وجهه ّ
الثالثة ..وبهذا تكون املعمود ّية قد متّت ،ونال ال�شخ�ص الوالدة الثانية من املاء والروح!..

 +يف �سرِ ّ م�سحة املريون ..بعد �أن ير�شم الأب الكاهن ال�شخ�ص ا ُمل َع َّمد بزيت املريون املقدّ�س
�ستّة وثالثني ر�ش ًما على الأع�ضاء واملفا�صل ،وهو ي�ص ِّلي ال�صلوات اجلميلة ا ُمل�صاحبة للر�شومات..
َيختِم هذه ال�صلوات ب�أن يقول ...« :يباركك الرب ي�سوع امل�سيح ،وبا�سمه اِق َبل الروح القد�س،
ُ
طاهرا »..وعندها ينفخ يف وجهه ..في�صري هذا الإن�سان َم�سك ًنا للروح القد�س ،و�إناء
إناء ً
وكن � ً
خمتارا لله.
ً
ي�صلي الأب الكاهن التحاليل الثالثة املعروفة على ر�أ�س
 +يف �سرِ االعرتاف ..بعد �أن ِّ
ا ُملعرتف ،ير�شمه بال�صليب وينفخ فيه وهو يقول« :الله يحاللك» وبهذه النفخة ينال التائب ا ُملعرتف
غفران خطاياه.
 +يف �سرِ التناول� ..أثناء �صلوات الر�شومات يف القدّا�س ينفخ الأب الكاهن يف اخلبز بعد �أن
أي�ضا ينفخ يف الك�أ�س ..وبعدها ي�ص ِّلي �سرِ ّ ا�ستدعاء الروح القد�س لتحويل اخلبز واخلمر
يق�سمه ،و� ً
�إىل ج�سد حقيقي ودم حقيقي لربنا ي�سوع امل�سيح.
 +يف �سرِ م�سحة املر�ضى ..بعد �إمتام كل ال�صلوات ،ير�شم الأب الكاهن الزيت على مثال
مرات با�سم الثالوث ،وهو ينفخ يف الزيت بعد ّ
مرة ..وبذلك ي�صري لهذا الزيت
كل ّ
ال�صليب ثالث ّ
بالإميان ّقوة لل�شفاء من �أمرا�ض اجل�سد والنف�س والروح ...وهكذا بنف�س الطريقة يف �صلوات
ال َل َّقان ينفخ الكاهن يف املاء لي�أخُ ذ ّقوة للتطهري وال�شفاء والربكة..
 +يف �سرِ الزيجة ..ي�ص ِّلي الأب الكاهن التحاليل الثالثة على ر�أ�س العرو�سني ،وهما منحنيان
بار ًكا من الله..
بر�أ�سيهما ،ث ّم ير�شمهما بال�صليب وينفخ فيهما ..في�صريان كيا ًنا واحدًا ُم َ

وو�ضع اليدّ ،والنطق باال�سم ،والر�شم با�سم
 +يف �سرِ ّ الكهنوت ..بعد �إمتام ال�صلوات َ
الثالوث ،ينفخ الأب البطريرك �أو الأ�سقف نفخة الروح القد�س يف فم الكاهن اجلديد ،ليكون وكي ًال
ل�رسائر الله (1كو ،)1 :4وهو يقول له« :اِقبل الروح القد�س» ،كما فعل ال�س ِّيد امل�سيح مع التالميذ..
ُ
روحا» (مز ..)131 :119وبهذه
بينما يفتح الكاهن اجلديد فمه وهو يقول« :فتحت فمي
واقتبلت يل ً
النفخة الإله ّية املقد�سة يبد�أ خدمته الكهنوت ّية ،ويت ِّمم بها جميع الأ�رسار كما �رشحنا!..

هكذا نرى �أنّ نفخة الروح القد�س التي وهبها ال�س ِّيد امل�سيح لتالميذه ال تزال ف ّعالة وممُ ْ َتدَّة َعرب
الزمن يف العمل الكهنوتي ،وهي التي تحُ يي الكني�سة حتّى اليوم ..فالروح القد�س من خالل الكهنوت
هو الذي يغفر ،ويقدِّ�س ،ويط ِّهر ..و ُير�شِّ د ،و ُي َع ِّلم ،و ُي َب ِّكتِّ ..
أي�ضا
ويعزي ،و ُينري ،و ُيك ِّمل ..و� ً
يقود و ُي َن ِّظم ويد ِّبر ..وميلأ الكني�سة بالربكة وال�سالم والفرح واملح ّبة ..باخت�صار ،الروح القد�س
هو ر�أ�س مال الكني�سة ..وكما �أنّ َن ْ�س َمة احلياة التي نفخها الله يف �آدم عند خِ لقته كانت هي � ّرس
أي�ضا هذه النفخة الإله ّية املقدّ�سة التي �أعطاها ال�س ِّيد امل�سيح لآبائنا الر�سل الأطهار،
حياته ..هكذا � ً
ّ
و�ستظل تحُ ييها �إىل انق�ضاء الدهر!..
عند ت�سليمهم �سرِ ّ الكهنوت ،هي � ّرس حياة الكني�سة حتّى اليوم،
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013

تنعمات الب�رش ومع ذلك قد يكون �شقياً وبائ�ساً  ،وفى
الأعداد التى وردت فى الف�صل الذى ذكرناه ي�سجل لنا

الوحى �صورة دقيقة للبيت ال�سعيد :
1ـ

فيه رجل يخاف الله « و�أنت تعلم �أن عبدك زوجى كان يخاف

الرب « (  2مل  ) 1 : 4يخاف الرب فى بيته مع زوجته و�أوالده ( �أ�سلك
بكمال قلبى فى و�سط بيتى ) يخاف الرب فى قلبه وفى عينيه ول�سانه ويديه
ورجليه وكل حركاته .
2ـ

فيه �أمر�أة ت�أتى بكل م�شاكلها قدام الرب :ـ ( و�رصخت �إىل �ألي�شع

امر�أة من ن�ساء بنى الأنبياء <  2مل  ) > 1 : 4امر�أة متزنة ال ت�شكو
ظروفها للب�رش بل اللي�شع رجل الله الذى ميثل الله � ،إن تدخل اجلريان
بل حتى الأهل والأقارب كثري ًا ما كان �سبب ًا فى خراب بيوت كثرية .
3ـ

( فيه قليل من الزيت «  2مل  ) « 2 : 4رغم حمبة الله لنا وخريه

ونعمه علينا �إال �أن معظم بيوتنا ال ت�شكر وال عندها قناعة  ،علمنا �أحد
القدي�سني حني قال ( لي�ست عطية بال زيادة �إال التى بال �شكر ) �إن بيوتنا
فى حاجة �أن نعي�ش بالر�ضا وال�شكر على كل الأحوال .
4ـ

فيه زوجة مو�ضع ثقة من زوجها :ـ واملر�أة املوثوق بها هى

ثروة فى ذاتها وثروة لزوجها لأنها الأمينة على عر�ضه وعلى ماله ( فال
يحتاج �إىل غنيمة < �أم . ) > 11 : 31
5ـ

ومو�ضع ثقة اجلريان :ـ «ا�ستعريى �أوعية من جريانك اكرثى

وال تقللى» فلوال عالقتها الطيبة مع جريانها ما �أعاروها الأوعية  ،لذا
يعلمنا الكتاب ( فلي�ضئ نوركم هكذا قدام النا�س لكى يروا �أعمالكم احل�سنة
وميجدوا �أباكم الذى فى ال�سموات < مت  ) > 16 : 5وقال القدي�س بول�س
( ال جتازوا �أحد ًا عن �رش ب�رش  ،معتنني ب�أمور ح�سنة قدام جميع
النا�س � ،إن كان ممكنا فح�سب طاقتكم �ساملوا جميع النا�س ( رو 17 : 12
ـ ) 18

يارب تف�ضل حل فى بيوتنا
وا�سكن فيها لكى تكون �سعيدة �آمني

15

( يو )39 : 5

النري 1

النري هو احلمل �أو الثقل الذى ي�صنع �أما من
ويربط ب�إربطة من
ويلف حول الرقبة ُ
خ�شب �أو من حديد ُ
جلد متني �أو�سال�سل حديد .واجلمع «�أنيار» وي�ستخدم
ب�صورة رئي�سية فى جمالني :
 -1العبيد

 -2حيوانات احلقل .

 -1العبيد:

عزور النبى الذى من جبعون (�أر  )1 :28الذى واجه �أرميا فى الهيكل
�أمام الكهنة وكل ال�شعب قائال « :قد ك�رست نري ملك بابل فى �سنتني من

الزمان �أرد �إىل هذا املو�ضع كل �أنية بيت الرب التى �أخذها نبوخذ نا�رص
ملك بابل  ...و�أرد يكنيا بن يهوياقيم وكل �سبى يهوذا ...النى �أك�رس
نري ملك بابل» (�أر )3-2 : 28

رد �أرميا عليه � :آمني! هكذا لي�ضع الرب (�أر  )6 :28و ك�أنه يقول له

ياريت ب�س �إزاى كنت �أمتنى هذا ...ولكن الواقع كل ماتقوله �أكاذيب.

غ�ضب حننيا ويف تطور درامى للأحداث قام بك�رس نري اخل�شب الذى

فكان يو�ضع النري حول ر�ؤو�س العبيد �أثناء ترحيلهم �أو حول الأ�رسى
بعد احلرب عالمة الذل واملهانة وحتى يتم �إخ�ضاعهم بالقوة وال ي�ستطيع
الربط (�أنظر ال�صورة  )1وتطور الأمر
�أحد الهروب ،ويتم �إحكام
ُ
ف�أ�صبح للكلمة معنى رمزى جمازى للداللة على من يرزحون حتت �أثقال
خمتلفة مثل ال�رضائب (1مل � ) 14 , 11, 4 :12أو الإ�ستعباد للغري (تك
� ) 4 :27أو لأمم �أخرى (ا�ش � ,6 :47أرميا � )8 : 17أو الإ�ستعباد للخطية
(مراثى  )14 :1والتحرر من مثل هذه القيود كان يعرب عنه «بك�رس النري»
(�أ�ش .)4 :9

عنها �أنيار ًا من حديد» (�أر  )14-12 :28وك�أنه يقول له (جيت تكحلها

من �أ�شهر ما كتب فى الكتاب املقد�س عن النري ما ذكر فى �سفر �أرميا
�إ�صحاح  .. 28, 27تعالوا نرى ..

يا حننيا �أن الرب مل ير�سلك و�أنت قد جعلت هذا ال�شعب يتكل على الكذب

طلب الرب من �أرميا لي�س فقط �أن يلقى عظة على م�سامع ال�شعب بل
�أن يكون نف�سه �أمامهم «عظة فعلية متحركة» فطلب �إليه �أن ي�ضع �أربطة
و�أنيار ًا من خ�شب وان يلب�س واحد ًا منها وال يخلعه بل يتحول به فى كل
مكان.
فى نف�س الوقت كان هناك �إجتماع هام ملبعوثى املمالك املجاورة مع
�صدقيا ملك يهوذا ( ادوم – مو�آب – بنى عمون – �صور – �صيدون)
فطلب الرب منه �أن يعطى نري ًا لكل مبعوث لكى يحمله �إىل ملكه  ..وك�أنه
يقول لهم هذا لي�س وقت التفكري فى خطط ملواجهة احلرب مع بابل ،بل
هو وقت اخل�ضوع خلطة الرب للتاديب.
حينما حل �أرميا يف �أى مكان (ال�سوق – الهيكل – احلقل – �أبواب
املدينة ...الخ) كان الت�سا�ؤل من النا�س ملاذا هذا النري حول عنقك؟ فيكون
جواب �أرميا «ويكون �أن الأمة �أو اململكة التى ال تخدم نبوخذ ن�رص ملك
بابل ،والتى جتعل عنقها حتت نري ملك بابل� ,إنى �أعاقب تلك الأمة
بال�سيف واجلوع والوباء  ..والأمة التى تدخل عنقها �أجعلها ت�ستقر فى
�أر�ضها» (�أر .)11-8 :27
حمل �أرميا نف�س الر�سالة �إىل �صدقيا امللك (الذى كان قد مترد �ضد بابل
ورف�ض دفع اجلزية) و�أكيد �أن امللك حني ر�أى منظر �أرميا بالنري تعجب
وكان رد �أرميا عليه «ادخلوا �أعناقكم حتت نري ملك بابل و�إخدموه و�شعبه
و�أحيوا» (�أر )12 :27
حذر �أرميا (الذى مازال يرتدى النري) امللك وال�شعب من �أن ي�ستمعوا
�إىل الأنبياء الكذبة الذين �سيحاولون خداع الأمة بكالم باطل ومزور
من الرب وحتدث �أرميا اىل ال�شعب والكهنة مبا ميكن �أن ن�سميه «عظة
النري» وطالبهم باخل�ضوع وال�صالة ( �أر )18 :27
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ظهر على م�رسح الأحداث نبى كاذب يدعى حننيا بن

حول عنق �أرميا (على طريقة عاملى فيها وعظة متحركة � ...أنا كمان

وعظة متحركة وحمد�ش �أح�سن من حد ) (�أر .)11-10 :28

�إنطلق �أرميا النبى فى �سبيله �صامت ًا وك�أنه ينتظر ما �سيقوله الرب

وجاء الرد «ثم �صار كالم الرب �إىل �أرميا النبى بعدما ك�رس حننيا النبى

النري عن عنق �أرميا النبى قائال  :قد ك�رست �أنيار اخل�شب وعملت عو�ض ًا

عميتها) هذا على امل�ستوى القومى� ...أما على امل�ستوى ال�شخ�صى «ا�سمع
 ...هذه ال�سنة متوت�( « ...أر .)16-15 :28

مل يرتك الرب ال�شعب بال رجاء بل فى الإ�صحاح التاىل � 29أعطاهم

الأمل «انى عند متام �سبعني �سنة لبابل �أتعهدكم  ...بردكم �إىل هذا

املو�ضع النى عرفت الأفكار التى �أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب �أفكار

�سالم ال �رش لأعطيكم �أخرة و رجاء (�أر )11-10 : 29

�أحيانا نرف�ض نري اخل�شب  -الذى ي�سمح به الرب ب�سبب رغبته فى

ت�أديبنا  -فينتهى احلال بنا �إىل نري حديد جنلبه على �أنف�سنا.

فى �سفر الأعمال �إ�صحاح  15فى جممع �أور�شليم الذى حارب بدعة

التهود قال بطر�س الر�سول خماطب ًا باقى الر�سل «فالآن ملاذا جتربون
الله بو�ضع نري على عنق التالميذ (امل�ؤمنني) مل ي�ستطع �أبا�ؤنا وال نحن �أن

نحمله» (�أع )10 :15

يخاطبنا بول�س الر�سول «ف�إثبتوا �إذ ًا فى احلرية
التى قد حررنا امل�سيح بها وال ترتكبوا (الكلمة تعنى
تتكعبلوا) �أي�ضا بنري املعمودية (غال )1 :5
جاء حزقيال النبى بعد ذلك فى نبوة رائعة يكلمنا عن ال�سيد امل�سيح

(بنوه م�سيانية) «فاخل�ص غنمى فال تكون بعد غنيمة و�أقيم عليهم راعي ًا

واحد ًا  ...وفتاى داود رئي�س ًا ( �أمري ًا ) يف و�سطهم (بالطبع داود كان
قد مات زمن حزقيال فاملق�صود هو ال�سيد امل�سيح)  ...ويعلمون �إنى �أنا

الرب عند تك�سريى ربط نريهم و�إذ انقذتهم من يد الذين �إ�ستعبدوهم»
(خر )31 -22 : 34

فان حرركم الإبن فباحلقيقة تكونون �أحرارا (يو )36 :8
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013

.com

fraba
n

gmail
@rge

@oub

.stgeo

yaho

asius

o.com

athan

�سفر الر�ؤيا هو �سفر نبوي رمزي يتكلم عما كان وما

ال بد �أن يكون يف  7ر�ؤى بها �إعالنات عن جمد ال�سيد
امل�سيح وجمد كني�سته وبه انتظار الكني�سة العرو�س

للمجئ الثاين للرب ي�سوع عري�سها حتى تكتمل ال�صورة
بالعر�س ال�سماوي املرتقب .ويف �صوم �آبائنا الر�سل نتذكر
كرازتهم «اذهبوا �إلى العامل �أجمع واكرزوا» ،فنت�أمل
بنعمة الرب يف رموز كني�سة �آبائنا الر�سل يف �سفر الر�ؤيا.

 -1مالك كني�سة �أف�س�س (ر�ؤيا� )2أي املحبوبة فكني�سة ع�رص الر�سل

�أعلنت حمبة الله للعامل كله حيث ظهر الرب مم�سكً ا بال�سبع كواكب يف

أي�ضا قدمت امل�سيح الراعي ال�صالح الذي يحمل احلمالن
ميينه ،فهي � ً
ويقود املر�ضعات .هذه الكني�سة �أعلن الرب �أعمالها و�صربها وتعبها
مرارا كثرية،
من �أجل ا�سمه ،ويذكرالقدي�س بول�س بع�ضها «ب�أ�سفار
ً
ب�أخطار �سيول ،ب�أخطار ل�صو�ص ،ب�أخطار يف املدينة ،ب�أخطار يف

مرارا كثرية ،يف
الربية ،ب�أخطار يف البحر ،يف تعب وك ٍّد ،يف �أ�سهار
ّ
ً

مرارا كثرية ،يف برد وعري» (كورنثو�س
جوع وعط�ش ،يف �أ�صوام
ً
الثانية ،)11واملكاف�أة ملن يغلب �أن ي�أكل من �شجرة احلياة التي ُحرم منها
�آدم يف جنة عدن ،وبكرازة الر�سل �صار لنا وعد ب�أن من ي�أكل ج�سد

الرب وي�رشب دمه فله حياة �أبدية.

غالبا ،فكني�سة الر�سل
 -2الفر�س الأبي�ض (ر�ؤيا )6اجلال�س عليه خرج ً

«�شكرا لله الذي يقودنا يف موكب
قدمت للعامل كله ال�سيد امل�سيح الغالب
ً
ن�رصته» (كورنثو�س الثانية ،)2فهناك حرب بني الكني�سة وال�شيطان،

ومن �أ�سلحة الغلبة قو�س ال�صليب و�سهام كلمة الله (الفر�س لونه �أبي�ض
متربرين جما ًنا بنعمته) ،ومعه �إكليل فهو امللك البار الذي يربر
رمز لأننا ّ

ويعطي �أكاليل للذين يغلبون.

َ َ�س�أ َل بيالط�س ي�سوع« :ماهو احلق؟» ومل يجاوبه
ي�سوع! ل�ست �أدري حقيقة دوافع بيالط�س التي تقف خلف
�س�ؤاله ،ولكن بح�سب يوحنا  18ف�إنه خرج بعدما �س�أل
ال�س�ؤال!!!

يبدو يل �أنه كان ي�س�أل عن تعريف ي�سوع مل�صطلح احلق .وكثريون
يبحثون عن تعريف مل�صطلح احلق؛ عن �إجابة ال�س�ؤال« :ماهو احلق؟» ،نحن
نبحث عن تعريف امل�صطلح علّنا نتمكن من حيازته!! فامل�صطلحات �سهل ّادعاء
مت ّكننا منها .نبحث عن تعريف امل�صطلح و�آليات بلوغه ،علّنا نتمكن من حتقيق
قدر الب�أ�س به منه ،فتهد�أ �ضمائرنا ونرفع ر�ؤو�سنا يف زهوٍ متباهني بنجاحنا
يف حتقيق احلق!
�إن التعامل مع احلق كم�صطلح مبد�أ يروق لبني �آدم ،فهو يزكّ ي لهيب
التناف�س الذي يلت ّذ به بنو �آدم بعد �سقوطهم يف �أبيهم ،ويفتح للواحد منهم جما ًال
�سهل تكوين املدار�س الفل�سفية،
تفوقه على الآخر .احلق كم�صطلح ّ
يثبت فيه ّ
أعالما �أعلنوا �إجنازهم الغري م�سبوق بتعريف
�
و�صنع
ال�سوف�سطائية
والنظريات
ً
وين�صبون منهم �آلهة م�ستغلني
أتباعا يع�شقونهم
احلق ،وهم بدورهم �صنعوا لهم � ً
ّ
�إح�سا�س ابن �آدم بال�ضياع والتيه الداخلي ورف�ضه لنف�سه ،ومن ث َّم ف�سعي ابن
�آدم خلفهم يجعله يقبل نف�سه (قبو ًال زائفًا) ،فنحن نهد�أ على �أنف�سنا عندما تلهث!!
احلق كم�صطلح �صنع �أن�صار هذا و�شيعة ذاك ومن ث َّم ن�شب ال�رصاع بني
�أن�صار هذا و�شيعة ذاك .احلق كم�صطلح جعلني �أبحث عن فريق �أتبعه �أو لعلي
جنما جدي ًدا له كواكبه.
�أ�صنع لنف�سي �أنا فريقًا و�أقتحم جنوم ال�سماء ب�صفتي ً
و�أغار من جناح النجوم الأُخرى وكرثة تابعيهم وثراء ملعانهم .فمات احلق
حتت �أقدام فقهاء م�صطلحه.
احلق كم�صطلح جعلني مدمنًا اكتناز الكتب ظانًا �أنه بزيادة عددها تزداد
مكانتي رفعة ،وبازدحام مكتبتي اقتنع بفائدتي وثرائي! فاحلق كم�صطلح
امل�شوهة يف ال�سعي املري�ض وراء �أوعية
ّ
�شجعني على التجاوب مع حيل نف�سي َّ
املعرفة لأحوزها ف�أ�شعر بالأمان و�أ�ستدفئ و�أختبئ .احلق كم�صطلح �صار
قفّازً ا ّ
ٍ
غر�ض دفني لي�صفع �صفعة باطل ا�ستمد �رشعية
اطيا يرتديه كل ذي
مط ً
ّ
ت�رسب الغل لقلب � ٍأب ت�ضايق من
زائفة من قفاز احلق الكاذب (م�شهد حقيقيُّ :
طفلته ب�سبب ت�رصف خاطئ بدر منها ،ف�ألب�س كلمات غلّه قفاز احلق املطاطي
حا�سة انك عايز توجعني
وهوى بها على م�سامع ابنته ،ف�أجابته الطفلة« :بابا �أنا ّ
م�ش تعلمني»).

 -3املر�أة املت�رسبلة (ر�ؤيا )12كني�سة الر�سل هي عرو�س امل�سيح التي

�شخ�صا .فال�س�ؤال
م�صطلحا بل
ي�سوع مل يجاوب بيالط�س لأن احلق لي�س
ً
ً
هو «من هو احلق؟»ّ � ،أما «ماهو احلق؟» فهو ٌ
جدل ال �إجابة �شافية له .فاحلق
مولود من احلقاين وحده ،ولن يعرف العامل احلق �إال بروح احلق .احلق
م�صطلحا؛ احلق �شخ�ص� ،شخ�ص ُيل َت َ�صق به
لي�س نظرية وال ت�أوي ًال وال
ً
والي�ستحوذ عليه ،ي�سود
له
ع
خ�ض
ي
العقل،
واليحتويه
واليمُ َتلَك ،ي�سكن الكيان
ُ َ
ُ
والي�ستخ َدم .احلق ال�شخ�ص يتلذّذ بر�ؤية العقول �سابحة يف �سمائه بعد �أن قادها
ُ
بروحه لتنفك و ُتع َتق من قيود احلرف .فاحلق ُح ٌر وكلما �سكن كيانًا باحلقيقة
يحرره من م�أ�ساة ال�سيطرة على الأ�شخا�ص ونهم مت ُّلك الأ�شياء وخبث اخلنوع
ّ
املري�ض .احلق ال�شخ�ص والنور ال ينف�صالن فهما االبن املولود من االب
احلقاين النوراين؛ في�رشق احلق بنوره يف القلوب وال�ضمائر ويقودها بروح
احلق واال�ستنارة؛ الروح القد�س.

ذراعا لأن الكل يهود والأمم �أ�صبحوا حمميني
الزاوية» .وال�سور 144
ً

أود تو�ضيح �أنه لي�س امل�صطلح
ختاما ،لي�س مرادي هدم امل�صطلح ،لكني � ّ
ً
حق طاملا �أم�سك بيدي
هو احلق ذاته ،وال وجه للمقارنة �إطالقًا .فامل�صطلح ٌ
املرتع�شة وتركني يف خ�شوع وات�ضاع حتت �أقدام احلق ال�شخ�ص ،وهو
ٌ
معا يف
(امل�صطلح)
ويتوجني ملكً ا ُمك ّل ًال به؛ فنقف ً
باطل عندما يدعني �أمتلكه ّ
خندق املوت يعبد ٌ
كل منّا الآخر.

قيل عنها يف �سفر الن�شيد« :جميلة كالقمر» فهي تعك�س نور امل�سيح (�شم�س
الرب) لل�سالكني يف ظلمة اخلطية ،و«طاهرة كال�شم�س» لأنها مت�رسبلة
بامل�سيح �رس جمالها «الب�سوا الرب ي�سوع امل�سيح» .وظهور املر�أة يف ال�سماء

لأن العرو�س �سماوية� ،أقامها امل�سيح و�أجل�سها معه يف ال�سماويات ،وعلى

كوكبا �إ�شارة للتالميذ الـ 12فهم يزينون الكني�سة وين�رشون نور
ر�أ�سها 12
ً

امل�سيح يف كل العامل بقدا�ستهم وكرازتهم.

حجرا كرمي ت�شري
� -4أ�سا�سات �سور املدينة العظيمة (ر�ؤيا )21هي 12
ً

لآبائنا الر�سل ،فنحن «مبنيني على �أ�سا�س الر�سل وي�سوع امل�سيح نف�سه حجر
بكلمة الرب (ال�سور رمز احلماية) ،وجاء ذكر هذه الأحجار الكرمية

على �صدرة رئي�س الكهنة يف دخوله للأقدا�س ،وهكذا من خالل خدمة
�آبائنا الر�سل �صار لنا الدخول للمدينة العظيمة والتمتع ب�أجماد اخلروف.
جملة الكرازة  21 -يونيو 2013
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«و�أعطيكم رعاه ح�سب قلبى فريعونكم باملعرفة والفهم»
(�أر )3:15

�س�ؤال :نرى رجال الدين من الكنائ�س املتنوعة ال يغطون ر�ؤو�سهم،
فلماذا ُيغطي رجال الدين الأقباط ر�ؤو�سهم بعمائم ؟ وملاذا تكون بهذا
اللون الأ�سود ؟ فهل لهذا اللون مدلول خا�ص ؟

كهنة وجلنة و�شمام�سة وخدام و�شعب كني�سة العذراء مرمي
وال�شهيد �أبانوب بجبل املقطم ي�شكرون
قدا�سة البابا املعظم

الأنبا توا�ضرو�س الثانى
على حمبته لنا ب�سيامة
نيافة احلرب اجلليل

�صورة رجل دين قبطي ،من كتاب و�صف م�رص لعلماء احلملة
الفرن�سية
الرد :وردت معلومة هامة تخ�ص هذا املو�ضوع بحا�شية مبخطوط
اجلدوال التى ُجمعت مبعرفة �أوالد الع�سال وابن الراهب وابن كرب ،ما
يلي:
« يف زمنه [�أي يف زمن البابا الأنبا يو�أن�س الرابع ع�رش املنفلوطي الـ
1588 -1573( 96م)] لب�س الن�صارى الربانيط ال�سود عند دخول ح�سن
با�شا اىل م�رص يف يوم اجلمعة  25جمادي الأوىل �سنة  988هـ � 14 -أبيب
� 1297ش [كذا و�صحتها � 1296ش ،املوافق  8يوليو  1580م] هكذا
وجد يف التاريخ القدمي « �أ .هـ.

الأنبا �أبانوب

�أ�سقف ًا عام ًا على منطقة املقطم
كما تخ�ص بال�شكر �أي�ض ًا
نيافة احلرب اجلليل

ومن العجيب �أنه مل ُيذكر عن هذا الوايل (�أي ح�سن با�شا اخلادم
[1583 -1580م]) الكثري يف املراجع التاريخية ،وجل ما ذكر عنه يف
ُ
تاريخ اال�سحاقي « :ويف زمنه لب�ست اليهود الطراطري احلمر والن�صارى
الربانيط ال�سود .وكان قبل ذلك لب�س اليهود العمائم ال�صفر والن�صارى
العمائم الزرق « .ويكمل اال�سحاقي كالمه عنه « :وملا توجه اىل الأعتاب
ال�رشيفة ح�صل له م�شاق و�أهوال وبعد ذلك تنقلت به الأحوال ووىل
الوزارة العظمى ثم عزل وقتل وهو غري حممود .« ...

18

اخلال�صة :يف البداية مل يكن لون حمدد لزي الأقباط
ب�صفه عامة وال رجال الدين ب�صفه خا�صة ،ولكن ُفـر�ض
على الن�صارى ككل لب�س العمائم الزرق �سنة 1321م
يف عهد دولة املماليك البحرية كما ُيخربنا بذلك العالمة
املقريزي يف خططه ،ثم يف �سنة 1580م يف عهد
الدولة العثمانية تغري لون العمامة الى اال�سود ب�شهادة
امل�ؤرخ اال�سحاقي .ومن ثم ا�ستمر احلال عند رجال
الدين دون �سواهم حتى يومنا هذا.

الأنبا ي�سط�س

�أ�سقف دير الأنبا انطونيو�س العامر
�أدام الله لنا حياتهم �سنني عديدة و�أزمنة �ساملة مديدة
كما ت�شكر اي�ض ًا كهنة ورهبان الدير على تعب حمبتهم
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يقال هذا اللحن يوم عيد العن�رصة املجيد (عيد

اخلم�سني) بعد قراءة ف�صل من �أعمال الآباء الر�سل الأطهار

(الإبراك�سي�س) وقطع ال�ساعة الثالثة ،كما �أنه يقال �أي�ضا

فى ال�سجدة الثالثة م�ساء عيد العن�رصة بعد قراءةالبول�س.
ويقال كذلك فى طق�س (ترتيب) �سيامة الآباء البطاركة
والأ�ساقفة ،وفى ترتيب �صلوات طق�س املريون املقد�س

وتد�شني الكنائ�س و�أي�ضا فى ترتيب �صلوات �رس الزيجة.

يرجع تاريخ هذا اللحن �إىل ما قبل القرن الرابع ع�رش امليالدى
حيث يذكر الق�س �شم�س الريا�سة �أبو الربكات املعروف ب�إبن كرب (القرن
الرابع ع�رش امليالدى) فى اجلزء الثانى من م�ؤلفه «م�صباح الظلمة
فى �إي�ضاح اخلدمة» الباب التا�سع ع�رش اخلا�ص مبو�ضوع ترتيب �أيام
اخلم�سني املقد�سة« :عيد البندق�سطى ،وهو متام اخلم�سني ،وفيه حلول
الروح القد�س على التالميذ بعد �صعود �سيدنا �إىل ال�سماء بع�رشة �أيام
 ..............يقال بعد الإبراك�سي�س و�أهم حلن هو بى �إبنفما
�إمباراكليتون وبرلك�سه» .وعلى ما يعتقد �أنه كان يقال منذ القرن احلادى
ع�رش امليالدى عندما بد�أ الأقباط فى �إحالل اللغة القبطية حمل اللغة
اليونانية فى �صلواتهم الليتورجية و�أحلانهم اخلا�صة باملنا�سبات والأعياد
ال�سيدية.
وحلن «بى �إبنفما �إمباراكليتون» يتكون من جزئني ،الأول منه
عبارة عن مدخل اللحن يلخ�ص منا�سبة الإحتفال بالعيد ،وهذا اجلزء
يقال للأ�سف بلحن �إيقاعى �رسيع حيث �أن �أ�صل اللحن املطول فقد على
مر ال�سنني ب�سبب ندرة ا�ستخدامه .وكانت الكني�سة فى منا�سبة الأعياد
ال�سيدية ت�ستخدم كلمات ب�سيطة مع حلن عميق مطول على احلروف
املتحركة للكلمات القبطية داخل اللحن حتى تدخل امل�ؤمنني �إىل عمق
الإحتفال بالعيد .وقد ا�ستخدمت الكني�سة الإيقاع املو�سيقى الهادىء كى
تربح امل�ؤمنني �إىل هدوء الله لأن الهدوء هو الغاية كما يقول القدي�س يوحنا
ذهبى الفم� .أما اجلزء الثانى فهو الذى يطلق عليه بلغة الأحلان الكن�سية
«الربلك�س» وهى كلمة يونانية مبعنى قطع تقال بلحن واحد الواحدة تلو
الأخرى .والربلك�س ي�رشح حدث العيد كما ذكر فى الكتاب املقد�س.
القطعة الأوىل من الربلك�س يطلق عليها «الوزن» �أى ناظمة اللحن �أو
الوزن والذى على �أ�سا�سه تقال باقى قطع الربلك�س.
بالن�سبة ملو�سيقى قطع الربلك�س ،فنجد �أن كل قطعة تتكون من �أربعة
�ستيخونات (= �شطر) ،ال�شطر الأول والثانى والرابع يقال كل منهم بلحن
واحد وهادىء مثل هدير املياه الذى ين�ساب من ال�شالالت وفيها �إ�شارة
�إىل �أن الروح القد�س نهر يفي�ض وينزل على كل الأر�ض (راجع �أ�ش
� ،)12:66أما ال�شطر الثالث في�سمى «املحري» ،لأنه يقال بلحن خمتلف
وبطبقة ت�صاعدية عالية ،وهى حتمل معنى �صعود عقولنا �إىل ال�سماء،
ثم العودة باللحن فى ال�شطر الرابع مثل الأول والثانى لأن اللحن يعود
بنا ثانية �إىل الأر�ض مثلما �صعد مو�سى �إىل اجلبل وعاين الأجماد ثم عاد
ثانية �إىل الأر�ض.
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ر�سلني يف
دعنا �أيها القارئ العزيز ن�ستعر�ض � ً
أنواعا من الإر�ساليات وا ُمل َ
العهد القدمي وظروف �إر�ساليتهم:
• دعوة مبا�رشة وحماولة لالعتذار:

كما حدث مع مو�سي و�إرميا ،فكالهما اعتذر �أنه غري �أهل لهذه املهمة،
فقال الأول« :من �أنا حتي �أذهب؟» ،وقال الثاين�« :إين ولد» (خروج:3
11؛ �إرميا ،)6 :1ولكن يف النهاية حني ُو�ضِ عت عليهم ال�رضورة قام كلٌّ
منهما بخدمته بكل �أمانة .جميل �أن نحتفظ بات�ضاع القلب مع رجاء قوي
يف خمل�صنا الذي ي�ستطيع �أن يتكفّل بكل تكاليف الرحلة.
 -2دعوة غري مبا�رشة وتلبية �رسيعة:

نراها يف �إ�شعياء حني ر�أى جمد الرب و�سمع �صوت ال�سيد قائ ًال« :من
�أر�سل؟ ومن يذهب من �أجلنا؟» ف�أجاب على الفور «ه�أنذا �أر�سلني» (�إ�شعياء:6
 ،)8وامتدت خدمته يف �أيام خم�سة ملوك حيث ن�رشه �آخرهم (من�سى امللك)
باملن�شار كما يذكر التقليد.
�إن جي�ش الله يحتاج �إىل مثل هذه النوعية التي تتقدم بثبات غري ه ّيابة ول�سان
حالها «ما �أحياه الآن يف اجل�سد �أحياه يف الإميان� ،إميان ابن الله الذي �أحبني
و�أ�سلم ذاته من �أجلي».
-3دعوة داخلية بدافع غرية مقد�سة:
حيث جندها يف نحميا الذي حينما �سمع عن �أحوال �أور�شليم ال�سيئة بكى و�صام
و�صلى وطلب من امللك �أن يذهب لكي يبني �أ�سوار �أور�شليم ويعيد جمدها القدمي.

بد ًال من �أن تنهال باملالمة على هذا �أو ذاك ،لي�شتعل قلبك بالغرية املقد�سة
لبنيان �أ�سوار هذه النف�س ال�شاردة � ،أو هذه الكني�سة التي يحاربها العدو ب�رشا�سة،
ِّ
و�صل ملن ي�ستطيع �أن يجرب الق�صبة املر�ضو�ضة وينفخ يف الفتيلة املدخنة.
ا�ستعدادا داخل ًيا:
 -4دعوة فر�ضتها الظروف اخلارجية ،ووجدت
ً

لقد وجد �أهل ال�سبي �أنف�سهم يف �أر�ض غريبة ول�سان حالهم يقول�« :إن ن�سيتك
ن�س مييني ،ليلت�صق ل�ساين بحنكي �إن مل �أذكرك» (مزمور :137
يا �أور�شليم ُت َ
:)5،6
أي�ضا �أن «�إله
• ر�أيناها يف دانيال الذي �شهد �أمام ملوك جعلهم ي�شهدون هم � ً
دانيال هو الإله احلي القيوم �إىل الأبد» (دانيال .)26 :6

• كذلك الفتية الثالثة الذين جعلوا امللك يبارك �إلههم قائ ًال« :تبارك �إله
ينجي هكذا» (دانيال
�شدرخ ومي�شخ وعبدنغو� ...إذ لي�س �إله �آخر ي�ستطيع �أن ّ
.)28،29 :3
�ضحت مبن�صبها امللكي بل وبحياتها لإنقاذ �شعبها
• ر�أيناها يف �أ�ستري التي ّ
هلكت ،هلكت» (�إ�ستري
إذا
�
ف
ّة،
ن
ال�س
خالف
امللك
قائلة ...« :وهكذا �أدخل �إىل
ُ
ُ
 .)16 :4وكانت النتيجة هي« :كثريون من �شعوب الأر�ض تهودوا» (.)17 :8

هناك �أوقات ال ي�سعفنا فيها �سوى الإميان املرتاكم عرب الزمن واملحبة املك َّثفة
يف القلب كي ن�ستطيع �أن نقف ون�شهد �أمام العامل ونقول له« :ال يلزمنا �أن جنيبك
معلوما لك� ...أننا ال
على هذاالأمر ،هوذا يوجد �إلهنا الذي نعبده ...فليكن
ً
نعبد �آلهتك» (دانيال .)17،18 :3
ر�سلون جمهولون ،الله وحده يعرفهم:
ُ -5م َ

كانت هناك فتاة �صغرية مل يذكر الكتاب ا�سمها ،جاءت مع �سبي �إ�رسائيل
لتخدم قائد جي�ش �آرام ا ُمل�صاب بالرب�ص ،وكانت �سب ًبا يف �شفائه على يد �إلي�شع
النبي مما جعله ُيكرم تراب �أر�ض �إ�رسائيل على جمد كل الأرا�ضي الوثنية يف
بلده( .ملوك الثاين .)17 :5
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�أج�سادهم دفنت بال�سالم و�أ�سما�ؤهم حتيا مدى الأيام

�شكر وذكرى االربعني
للأب احلنون الغاىل

ىل ا�شتهاء ان انطلق واكون مع امل�سيح ذاك اف�ضل جدا

اخلواجه  /عياد عزيز

�شكر وذكرى االربعني للمرحوم

الراهب م�ساك بباوى

متنينا لك ال�شفاء ولكنك ف�ضلت نداء ال�سماء
بقلوب خا�ضعة مل�شيئة الرب تتقدم الأ�رسة بخال�ص ال�شكر والتقدير لكل
من تف�ضل مبوا�ساتها باحل�ضور �أو بالربق
و�سيقام القدا�س الإلهى لروحه الطاهرة يوم اجلمعة  2013/7/5بكني�سة
ال�سيدة العذراء مرمي باملري�س – الأق�رص ال�ساعة � 7صباحا
تلغرافيا زوجتك و�أوالدك
زوجى احلبيب باملحبة غمرتنا وفج�أة تركتنا �رسيعا هى حلظة انتقالك
وقا�سية مرارة فراقك عزائى انك فى اح�ضان القدي�سني – �أم جرج�س

ت�شكر الأ�رسة الأهل والأ�صدقاء على موا�ستهم باحل�ضور او الربق �أو
الهاتف  .و�سيقام القدا�س الإلهى على روحه الطاهرة �صباح يوم اجلمعة
2013/6/28م
بكني�سة مارجرج�س ب�أرمنت الوابورات �سائلني الرب �أن يعو�ض تعب
حمبتكم �أجر ًا �سماوي ًا

تلغرافي ًا جمدى وميالد – �أرمنت الوابورات
�شمام�سة الكني�سة القبطية ب�أ�سوان
يودعون على رجاء القيامة �إخوتهم ال�شمام�سة

�شوقى دانيال
وحم�سن چورچ

بطيبة القلب واحلب و�إنكار الذات ع�شت وبهدوء املالئكة انتقلت فمن
ال�صعب �أن نقابل مثلك لكن عزائنا �أنك مع القدي�سني
�أوالدك :جرج�س – مينا – بي�شوى – ام مكاريو�س

نياح ًا للمنتقلني والعزاء ال�سماوى للجميع

قدا�سة البابا ي�ستقبل نيافة الأنبا �أر�سانى وجممع كهنة هولندا

وي�ستقبل نيافة الأنبا مرقوريو�س �أ�سقف جرجا

ميكنكم التوا�صل معنا عري �صفحتنا علي الـ
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www.facebook.com/alkerazamagazine
�أو الربيد الإلكرتونىKiraza.input@gmail.com :
www.alkirazamagazine.com
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ﺴﻜﺭ ﺤﻤﺎﺭ ﺫﻜﻰ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﻏﺎﺒﺔ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ..ﻴﺤﺏ ﺃﺼـﺩﻗﺎﺌﻪ ﻭﻴـﺘﻌﻠﻡ ﻟﻴـﺼﺒﺢ

ﻟﻌﺒﻨﺎ ﻭﻓﺭﺤﻨﺎ ..ﺇﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﻭﺸﺎﺭﻜﻨﺎ..

ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺠﻤل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ..ﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ

ﻜل ﺩﻩ ﺠﻭﻩ ﺇﺤﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﺯﺓ

ﻋﻀﻭﺍ ﻨﺎﺠﺤﺎ ﻓﻰ ﻏﺎﺒﺘﻪ ..ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟـﻴﺱ ﻭﻗـﺕ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻷﻨـﻪ ﻭﻗـﺕ
ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺤﺎﺭ ..ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺠﻴﺩﺍ..
ﻓﺨﺭﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻴﺭﻩ ﻭﺠﺩ

ﺍﻷﺭﻨﺏ ﺃﺭﻨﻭﺏ ﻴﺠﺭﻯ ﻤﺴﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ

ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻴﺘﻪ ..ﻭﻴﻌﺎﻭﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﺘﻌﺠﺏ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺫﻫﺏ ﻭﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ..ﻓﺭﺩ ﺍﻷﺭﻨﺏ ﺃﺭﻨﻭﺏ ﻭﻗﺎل ﺇﻨﻪ ﻴﺘﻤﺭﻥ ﻋﻠﻰ

ﺇﺘﺠﻤﻌﻨﺎ ﻭﺇﺘﻌﺭﻓﻨﺎ..

ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻠﻰ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺃﺴـﻘﻔﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻭﺃﺒﻭﻗﺭﻗﺎﺹ
ﺒﻭﺍﺤﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ ﺒﺎﻟﻤﻨﻴﺎ.

ﻭﺤﻀﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤـﻭﺍﻟﻰ  ٢٠٠٠ﻁﻔـل

ﻭ ٥٠٠ﺨﺎﺩﻡ ﻤـﻥ ﺇﻴﺒﺎﺭﺸـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴـﺎ

ﻭﺍﻹﻴﺒﺎﺭﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻜـﺎﻥ ﻴـﻭﻡ

ﺍﻟﺠﺭﻯ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺠﺭﻯ ..ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ

ﻤﻔﺭﺡ ﺠﺩﺍ ﻟﻨﺎ ﻜﻠﻨﺎ.

ﺍﻟﺫﻜﻰ ﺘﻌﺠﺏ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ..ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺭﻨﺏ ﺃﺭﻨﻭﺏ ﺃﻭﻀﺢ

ﻭﻫﻰ ﺩﻯ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻰ ﻁﻭل

ﻟﻪ ﺇﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐل ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻯ..

ﻤﺎ ﺩﺍﻴﻤﺎ ﺇﺤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻔﺭﺤﻨﺎ ﻭﺘﺨﻠﻴﻨـﺎ

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻬﻰ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻤﻊ

ﺃﺭﻨﻭﺏ ﺘﺤﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺴﻔﺭﻭﺕ ..ﻓﻭﺠﺩﻩ ﻴﺤﻤل ﻗﻁﻌﺔ ﺨﺸﺏ ﺒﻴـﺩﻩ
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺤﻔﺭﻫﺎ ﺒﺄﺴﻨﺎﻨﻪ ﻓﺘﻌﺠﺏ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ﻭﺴﺄﻟﻪ ﻋﻥ ﺴـﺒﺏ ﺤﻔـﺭﻩ ﻟﻬـﺫﻩ

ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ..ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺴﻔﺭﻭﺕ ﺇﻨﻪ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺃﺴﻨﺎﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﻰ ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﺒﺔ ..ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﻌﺠﺏ ﻷﻨﻪ ﻴﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ..
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺴﻔﺭﻭﺕ ﺇﻨﻪ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻓﻰ ﺸﺊ ﻤﻔﻴﺩ..

ﻨﻨﻤﻭ ﺃﻜﺘﺭ ﻓﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺒﻨﺎ ﻭﻤﺤﺒﺘﻪ..

ﻤﺴﺎﺒﻘﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺩﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:

ﺍﻟﻠﻰ ﺸﺎﻑ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟـﺼﻭﺭ

ﺍﻟﻠﻰ ﻗﺩﺍﻤﻨﺎ ﻴﺒﻌﺕ ﻟﻨﺎ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﻤﺭﺤﻠﺘـﻪ
ﻭﺍﺴﻡ ﻜﻨﻴﺴﺘﻪ ﻭﺍﻟﻠﻰ ﺃﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻴـﻭﻡ

ﺍﻟﺠﻤﻴل ﺩﻩ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺃﺤﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻫﻨﺤﻁﻪ

ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ

ﻓﻰ ﺼﻔﺤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﺍﻟﻠﻰ ﺠﺎﻴﺔ.

ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻨﻤل ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻭﺠﺩ ﻜل ﺍﻟﻨﻤل ﻴﺘﺤﺭﻙ ﺒﺴﺭﻋﺔ
ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻤل ﻭﺍﻟﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ..ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ
ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺄل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﻤﻼﻭﻯ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻤل ﻋﻥ ﺴﺒﺏ

ﻋﻤﻠﻬﻡ ..ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ

ﻟﻬﻡ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﻤﻼﻭﻯ ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺠﺩﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻜﻰ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ

ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ..ﻭﺇﻨﻬﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻟﻜﻰ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﺍ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻓﻰ ﺸﺊ ﻤﻔﻴﺩ..

ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﻗﺭﺭ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﺒﻭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻟﻜﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﻌل ﻜل ﺃﺼـﺩﻗﺎﺅﻩ

ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺴﺭ ﻭﻗﺕ ﺭﺍﺤﺔ ﻭﻨﻭﻡ ..ﻭﻓﻌﻼﹰ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺩﻴﺒﻭ ﻓﻭﺠﺩﻩ ﻴﻠﺒﺱ ﻨﻅﺎﺭﺘﻪ ﻭﻴﻘﺭﺃ
ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﺘﻌﺠﺏ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻜﻰ ﻤﻨﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺭﺃ ﻓﻰ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ..ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ
ﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺩﻴﺒﻭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺇﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻐل ﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻓﻰ ﺸﺊ ﻤﻔﻴـﺩ
ﻟﻜﻰ ﻻ ﻨﻀﻴﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻌـﺏ ﻓﻘـﻁ..
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻐل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬـﺎﺭﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﻴﺎﻀـﺔ ﺃﻭ ﻨـﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﻫﺒﺘﻪ ..ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜل ﻤﻭﺍﻫﺒﻨـﺎ..
ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﻤﻠﻜﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻨﺯ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻐﻠﻪ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻴﻪ ..ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ..ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻤﻬـﺎ
ﺘﻌﻠﻡ ﺴﻜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﻭﻗﺘﻪ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤل ﻤﻔﻴﺩ ..ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﻠﻤﻨـﺎ ﻜﺘﺎﺒﻨـﺎ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ:
"ﻤﻔﹾﺘﹶﺩِﻴﻥ ﺍﻟﹾﻭﻗﹾﺕﹶ ﻷَﻥ ﺍﻷَﻴﺎﻡ ﺸِﺭﻴﺭﺓﹲ"  : .ﺃ .ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ ﻋﺎﺩل

ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ
kiraza.input@gmail.com
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 :ﺃﻨﻁﻭﻥ ﻨﺎﺠﺢ

ﻓﻴﺱ ﺒﻭﻙ
www.facebook.com/Kiraza4Kids
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The Holy Spirit
His Grace Bishop David

General Bishop and Patriarchal Exarch in Cedar Grove, New Jersey.

We celebrate the descent of the
Holy Spirit of the Disciples as it was
the fulfilment of the promise of our
Lord Jesus Christ to send us the
Helper and Comforter after He
ascended into heaven.
“NeverthelessItellyouthetruth.It
is to your advantage that I go away;
for if I do not go away, the Helper
will not come to you; but if I depart, I
willsendHimtoyou.”John16:7We
may question how it could be to our
advantage for our Lord to go away,
but it is surely to our advantage that
our Lord ascended in order to send
us the Holy Spirit, and that is a
m ys t e r y t h a t w e n e e d t o
understand.

Our spiritual life depends on our
interaction with the Holy Spirit Who
is the Spirit of counsel and might
(Isaiah 11:2). Counsel means
guidance, direction or advice.
Someone who has the Holy Spirit of
counsel may be guided with the
Holy Spirit and will be able to guide
others through the guidance that
they receive through the Spirit. The
Holy Spirit is God, a hypostasis, not was done in the past in order to
just a power. He grants us repent, of righteousness that we
guidance, power and wisdom. The need to live in the present, and of
Holy Scriptures say the following judgement that will be in the future.
abouttheSpirit,“AndwhenHehas Overall, our spiritual life depends
come, He will convict the world of upon how well we listen to and obey
sin, and of righteousness, and of the voice of the Holy Spirit in our
judgment:”John16:8.Ofsinthat lives.

Biblical Terminology
Salvation Theword‘Salvation’isusedintheBibleina
variety of ways. Spiritual salvation is that which was
fulfilled by redemption on the Cross. It is salvation from
eternalannihilation,ofwhichtheBiblesaid“ForGodso
loved the world that He gave His only begotten Son,

that whoever believes in Him should not perish but
haveeverlastinglife.”John3:16.Salvationisreached
throughfaithasourLordsaysinMark16:16“Hewho
believes and is baptized will be saved; but he who
doesnotbelievewillbecondemned”.
From the English El-Keraza Archives

Twitter @ a glance

The Holy Spirit in the Church of the Apostles

Wisdom

Bishop Angaelos @BishopAngaelos
We must forgive others not only because they deserve
#forgiveness, but because WE deserve #peace of mind,
a pure heart and clear thoughts

Interest

Christian Today@ChristianToday
A historic meeting has taken place between Pope
Francis and the head of the Coptic Orthodox Church
Pope Tawadros

Inspiration
SUS Copts@suscopts
'I am the bread of life. He who comes to Me shall never
hunger, & he who believes in Me shall never thirst.'
Jn 6:35

News
Denmark in Egypt @DENMARKINEGYPT
#Church #Egypt The Ambassador of Denmark was
received in audience by TawadrosII, Pope of Alexandria,
Head of the Coptic Church in Egypt.
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The descending of the Holy
Spirit was the beginning of the
work of the Christian Church.
The Lord Jesus Christ started
forming the Church when He
chose the twelve apostles
(Matthew 10:1-16) as well as
seventy others (Luke 10:1-20).
Our Lord, however, did not
permit His disciples to begin
preaching until the descent of
the Holy Spirit.
The Holy Spirit descended
upon the apostles in the shape
of tongues of fire, and they
began to speak different
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languages. After being filled
with the Spirit, St Peter
preached to a large crowd and
three thousand were baptised
after hearing his words (Acts
2:37, 41).
The apostles became stewards
of God who then granted the
Holy Spirit with the laying on of
their hands and their prayers
as in the ordination of bishops,
priests and deacons, or by the
laying on of hands initially and
then by anointing in the case of
granting the Spirit to the
believers in general.
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