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احتفلت الكني�صة يومي ال�صبت والحد املا�صيني، بتجلي�س ثالثة من اأحبار الكني�صة و�صيامة ثمانية اآخرين، فيما ُتَعد ال�صيامات الثانية يف حربية قدا�صة 

البابا الأنبا توا�رشو�س الثاين، خالل ثالثة اأ�صهر فقط. كان قدا�صته قد اأعلن يف مار�س من هذا العام جتلي�س ثالثة من اأحبار الكني�صة هم نيافة الأنبا دانيال 

اأ�صقفًا للمعادي، ونيافة الأنبا ثيوؤدو�صيو�س اأ�صقفًا على و�صط اجليزة، ونيافة الأنبا بطر�س اأ�صقفًا ل�صبني القناطر، ونيافة الأنبا مينا اأ�صقفًا مل�صي�صاجا وفانكوفر 

بكندا، كما قام قدا�صته ب�صيامة �صبعة من الأباء الأ�صاقفة، هم اأ�صحاب النيافة: النبا اأبيفانيو�س اأ�صقفًا ورئي�صًا لدير القدي�س اأنبا مقار، والأنبا مقار اأ�صقفًا على 

مراكز ال�رشقية والعا�رش من رم�صان، والأنبا �صموئيل اأ�صقفًا على طموه وتوابعها، والأنبا يوحنا اأ�صقفًا على �صمال اجليزة ونيافة الأنبا دوماديو�س اأ�صقفًا 

على اأو�صيم واكتوبر ونيافة الأنبا زو�صيما اأ�صقفًا على اأطفيح وتوابعها.

ويف هذا الأ�صبوع قام قدا�صته يف ع�صية الأحد باإعالن جتلي�س كل من: نيافة النبا اأثنا�صيو�س اأ�صقفًا لإيبار�صية الكني�صة القبطية الفرن�صية بفرن�صا، ونيافة 

الأنبا دميان اأ�صقفًا لدير العذراء واأبو�صيفني بهوك�صرت باأملانيا والكنائ�س التي حوله، ونيافة الأنبا �صليب اأ�صقفًا مليت غمر وتوابعها.

وكذلك ر�صامة كل من:

+ القم�س ميخائيل �شانت اأنتونى اأ�شقفاً ورئي�شاً لدير الأنبا اأنطونيو�س باأملانيا والكنائ�س التي حوله با�شم الأنبا مي�شائيل.
+ القم�س اأر�شانيو�س الربامو�شي اأ�شقفاً لهولندا با�شم الأنبا اأر�شاين.

+ القم�س بول الأنبا بي�شوي اأ�شقفاً عاماً با�شم الأنبا بافلو�س.
+ القم�س لوقا الربامو�شي اأ�شقفاً عاماً با�شم الأنبا لوقا.

+ القم�س اأنطونيو�س ال�شايب اأ�شقفاً عاماً با�شم الأنبا يو�شاب.
+ الق�س متاوؤو�س الربامو�شي اأ�شقفاً عاماً با�شم الأنبا مكاري.

+ الق�س اأبانوب الأنطوين اأ�شقفاً عاماً با�شم الأنبا اأبانوب.
+ القم�س اأولوجيو�س الأنبا بي�شوي اأ�شقفاً ورئي�شاً لدير الأنبا �شنودة رئي�س املتوحدين با�شم الأنبا اأولوجيو�س.

وكان قدا�صة البابا قد اأر�صل جلميع اأع�صاء املجمع املقد�س ر�صالة جاء فيها:

  »بعد �صلوات خا�صة وا�صتطالع راأي روؤ�صاء الأديرة واأباء العرتاف وتزكيات من ال�صعب واجلل�صات اخلا�صة، ناأمل بنعمة امل�صيح اأن تتم �صيامة 

خم�صة اأيام لأية مالحظات على ال�صماء املر�صحة. ويف يوم ال�صبت الآتي ا�صماوؤهم يف رتبة الأ�صقفية« وترك قدا�صته الباب مفتوحًا ملدة 

الثالثة،  الأ�صاقفة  الأباء  جتلي�س  باإعالن  قدا�صته  قام  الأحد  واملناداة لأ�صقفية الأباء الثمانية و�صط فرحة كبرية بني اأفراد ال�صعب ع�صية 

الأباء  من  الر�صامات  هذه  يف  ا�صرتك  وقد  واأ�صقفًا. والأكلريو�س،  املقد�س خم�صة و�صبعون مطرانًا  املجمع  اع�صاء  الأحبار 

�صلوات  قدا�صته  اأكمل  يونيو   17 الأحد  �صباح  طق�س ال�صيامة وو�صع اليد والنفخة املقد�صة. هذا وقد قام قدا�صته ويف 

لتجلي�س  املقد�س  املجمع  من  جلان  تباعًا بت�صكيل  و�صنن�رش  واخلارج،  م�رش  يف  اجلدد  الأباء 

هذا  التجلي�س.اأخبار 
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1- نيافة الأنبا مي�شائيل )القم�س ميخائيل �شانت اأنتوين(:
اأن له يف احلياة الرهبانية  ترهب بدير الربمو�س العامر �صنة 1978م. اأي 

خم�صة وثالثني عامًا، وقد خدم باملانيا بعد هذا التاريخ بقليل، وهوحمبوب جدًا 

لنا  اأول دير قبطي  اأنطونيو�س يف كريفلباخ  ال�صعب هناك. ويعّد دير الأنبا  من 

القم�س  فيه  تعب  طوياًل  جهادًا  تاأ�صي�صه  ا�صتلزم  وقد  اوروبا،  ويف  بل  املانيا  يف 

ي�صم  و�صار  وات�صع  �صنودة،  البابا  املتنيح  باهتمام  تاأ�صي�صه  وكان  ميخائيل، 

رهبانًا، واعرتف به املجمع املقد�س للكني�صة القبطية الرثوذك�صية، واأقيمت فيه 

يقدم  لكيما  اأوربا  زرع يف 
ُ
الدير  اإكلرييكية، وفيه عمل كبري، وهذا  كليه  اأي�صا 

اأ�صقفًا  نيافته  �صيم 
ُ
وقد  نحياها.  التي  القبطية  بالتقاليد  الأرثوذك�صية  الن�صكية  احلياة 

ورئي�صًا لهذا الدير، وكذلك الكنائ�س املحيطة به. 

2- نيافة الأنبا اأولوجيو�س )القم�س اأولوجيو�س ال�شنوتي(:
يف  ق�صى  النطرون،  بوادي  بي�صوي  الأنبا  القدي�س  دير  رهبان  اأحد  هو 

بدير  لفرتة  مكث  1987م.  �صنة  ترهّب  اإذ  عامًا،  وع�رشين  �صتة  مدة  الرهبنة 

ثم  �صوهاج،  )الدير البي�س( يف  املتوحدين  �صنودة رئي�س  الأنبا  العظيم  القدي�س 

هذا  يف  الرهبان  الآباء  معظم  بتزكية  ولكن  بديره،  الرهبانية  حياته  ليكمل  عاد 

الدير العامر اأخيرت ليكون اأ�صقفًا للدير.

اأحد  هو  عظيم،  قدي�س  ا�صم  علي  وهو  جدًا  طويل  تاريخ  له   الدير  وهذا 

موؤ�ص�صي احلياة الديرية والرهبانية »القدي�س الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين«. هذا 

الأنبا  نيافة  �صنودة كلف  البابا  املتنيح  قدمية، ولكن  اآثار  اإل جمرد  يكن  الدير مل 

يوؤان�س الأ�صقف العام بالإ�رشاف علي هذا الدير، وظل يعمل مع الآباء الرهبان 

وهذا  راهبًا،  ثالثني  من  اأكرث  فيه  الدير و�صار  وامتد  �صنة،  بعد  �صنة  املباركني 

الدير يخدم وترتبط به كنائ�س كثرية من اإيبار�صيات عديدة، كما اأن له عالمات 

هامة يف م�صيحيتنا ويف تاريخنا.

اأر�شانيو�س  )القم�س  اأر�شاين  الأنبا  نيافة   -3
الربامو�شي(:

وهو طبيب خدم قبل الرهبنة يف كنائ�س �صربا، 

احلياة  يف  ق�صى  اأنه  اأي  1978م.  �صنة  ترهب  ثم 

�صنوات  عدة  خدم  عامًا،  وثالثني  خم�صة  الرهبانية 

املتنيح  مع  القمح  ومنيا  الزقازيق  اإيبار�صية  يف 

الربمو�س  لدير  اأمينًا  خدم  ثم  ياكوبو�س،  الأنبا 

منذ  هولندا  يف  يخدم  وهو  �صنوات،  اأربع  حوايل 

البابا  املتنيح  اأر�صله  اأن  منذ  عاما،  وع�رشين  ثمانية 

�صنودة ليخدم هناك عام 1985م. وهو يجيد اللغة 

الهولندية بجوار الإجنليزية والقبطية، وبحهد كبري 

امتدت اخلدمة وات�صعت، وازدادت الكنائ�س وعدد 

الآباء الكهنة والرهبان هناك، وقد زار البابا �صنودة 

هولندا اأكرث من مرة )رمبا كانت اأخر مرة يف �صنة 

لهولندا  و�صار  هناك  ال�صعب  وبارك  2010م. 

اإيبار�صية م�صتقلة ولها  اأن ت�صبح  هذا الكيان، وبقي 

اأ�صقفها، وهذا العمل الكبري يجب اأن ي�صتكمل وميتد 

التي  والثالثة  الثانية  الأجيال  علي  للحفاظ  وينمو، 

تولد يف بالد الغربة، مع احلفاظ على العالقة القوية 

بالكني�صة الأم يف م�رش.

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

ويف  اليونان  يف  كثريًا  خدم  طبيب  وهو 

م�رش، يجيد اللغة اليونانية وله درا�صات كثرية يف 

اليونانية، ومعروف هناك يف خدمته، ويخدم معه 

يف  كبري  عمل  اأمامهم  اإن  واحلقيقة  مرق�س.  الق�س 

خدمة  اإىل  حتتاج  والتي  الرثوذك�صية،  البالد  هذه 

كبرية، فهناك اأقباط كثريون ومن ثّم �صتحتاج اأي�صًا 

اإىل اآباء كهنة كثريين، ومزيد من الن�صاط واحلفاظ 

علي الإميان القبطي الأرثوذك�صي، ومل ال�صمل يف 

الكني�صة يف اليونان. 

5- نيافة الأنبا لوقا )القم�س لوقا الربامو�شي(:
العذراء  كني�صة  يف  الرهبة  قبل  خدم  طبيب  هو 

له  اأن  اأي  1984م.  عام  ترهب  �صيتي،  بجاردن 

كينيا ويف  عامًا، وخدم يف  ثالثني  الرهبنة حواىل  يف 

اأ�صقفًا  البابا  بلجيكا وفرن�صا وجينيف، وقد �صامه قدا�صة 

كني�صتنا  اإليها  وي�صم  فرن�صا  كنائ�س جنوب  ليخدم  عامًا 

يف جنيف )جدير بالذكر اأن �صوي�رشا توجد فيها ثالث 

اجلزء  وهذا  الإيطالية  لغات،  ثالث  تتكلم  مناطق 

نيافة  برعاية  اإيطاليا  يف  ميالنو  ايبار�صية  اإيل  من�صم 

الأنبا كريل�س اأ�صقف ميالنو، وجزء اأملاين يف زيورخ 

وبع�س البالد وهذا من�صم اإيل اإيبار�صية النم�صا برعاية 

نيافة الأنبا جربييل اأ�صقف النم�صا. اأما اجلزء الفرن�صي 

فيو�صع حتت رعاية الأ�صقف اجلديد نيافة الأنبا لوقا(. 

اإىل  حتتاج  هناك  اخلدمة  اأن  البابا  قدا�صة  و�رشح 

لإن�صاء  متهيد  هو  الآن  يتم  ما  واأن  وتكامل،  تعاون 

الفرن�صية  الإيبار�صية  بجوار  فرن�صا،  يف  اإيبار�صية 

القبطية، التي يخدم فيها نيافة الأنبا اأثنا�صيو�س، بل اإن 

املنطقة �صتحتاج يف وقت لحق اإىل اآباء اأ�صاقفة اآخرين.

اأبانوب  )القم�س  اأبانوب  الأنبا  نيافة   -6
الأنطوين(:

�صنة  اأنطونيو�س  الأنبا  القدي�س  دير  يف  ترهب 

1992م. ومنذ ذلك الوقت وهو يقيم يف مغارة قريبة 

وخدم  الكتب،  من  جمموعات  و�صع  وقد  الدير،  من 

�صيقوم  اأ�صقفًا  وبر�صامته  املقطم  منطقة  يف  رهبنته  قبل 

والآباء  وموؤ�ص�صاتها  بكنائ�صها  املقطم  منطقة  بخدمة 

العمل،  هذا  ينظم  اأن  الأويل  وم�صئوليته  وال�صعب، 

ويخدم ُوي�صبع كل الذين يف هذه املنطقة، والتي حتتاج ايل عمل كبري، و�صي�صهل 

اأن له خربة �صابقة يف تلك املنطقة، حيث كانت تر�صله الكني�صة التي  عليه مهمته 

كان يخدم فيها قبل رهبنته ليخدم هناك. 

الآباء  وعمل  اخلدمة  تنظيم  حيث  من  �صديد،  جهد  ايل  حتتاج  املنطقة  هذه 

ولكن  املنطقة،  اإت�صاع  ب�صبب  اآخرين  اآباء  اىل  يحتاجون  �صوف  والذين  الكهنة، 

اخلدمة  يف  نظام  اإيل  يحتاجون  التزام،  واإيل  نظام  اإيل  يحتاجون  اأنهم  الأهم 

�صواء  املناطق  كل  تخدم  بحيث  اخلدمة،  يف  الأرثوذك�صي  بالطابع  اإلتزام  واإىل 

الع�صوائية منها اأو املنظمة، ُلتخدم بطريقة متجد ا�صم الله، بح�صب الكني�صة القبطية 

الأرثوذك�صية وبح�صب الإميان الأرثوذك�صي. 

7- نيافة الأنبا مكاري )القم�س متاوؤ�س الربمو�شي(:
وهو مهند�س خدم قبل الرهبنة بكني�صة ال�صيدة العذراء مب�رشة ب�صربا، وترهب 

و�صوف  له،  م�صهود  الربامو�س، وهو  العذراء  ال�صيدة  بدير  عام 1996م.  يف 

�صتوزع  التنظيم  باب  ومن  �صربا  وكنائ�س  �صربا،  منطقة  يف  القاهرة  يف  يخدم 

اجلنوبية،  �صربا  كنائ�س  وجمموعة  ال�صمالية،  �صربا  كنائ�س  جمموعة  لتكون: 

تلك  يف  الكهنة  الآباء  ومن  اجلنوبية.  املنطقة  عن  م�صئوًل  نيافته  يكون  و�صوف 

املنطقة من يعرف نيافة الأ�صقف الأنبا مكاري ومن املوؤكد اأنهم �صوف يتعاونون 

اأقوي،  اأي�صًا خدمة منظمة وفيها عمل روحي  معه، و�صوف ت�صهد هذه املنطقة 

متهيدًا لوجود اأب اأ�صقف جديد ليقود العمل يف املنطقة ال�صمالية من �صربا. هذا وقد 

ات�صعت القاهرة  جدًا ويف تخطيط قدا�صة البابا و�صكرتريية املجمع املقد�س ان يكون 

فيها حوايل ع�رشة اآباء اأ�صاقفة للخدمة فيها. 

8- نيافة الأنبا يو�شاب )القم�س اأنطونيو�س ال�شايب(:
هو طبيب من جامعة اأ�صيوط، ترهب عام 1991م. وبقي يف الدير كل هذه 

الفرتة اأكرث من اثنتني وع�رشين �صنة، وم�صهود له من اآباء الدير، و�صوف يخدم 

يف بع�س كنائ�س القاهرة وخدمات اأخرى عامة يف القاهرة، اإىل   

 اأن يدبر له الرب خدمة م�صتمرة يف وقت لحق يف مكان اآخر. 
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�صهدت اليام القليلة املا�صية لقاءات مكثفة لقدا�صة البابا �صملت الكثري 

�صواء  ال�صعب،  واأفراد  وال�صفراء  والرهبان  والكهنة  ال�صاقفة  الباء  من 

باملقر البابوي بالقاهرة، اأو باملقر البابوي بدير القدي�س الأنبا بي�صوي، اأو 

بكرمة كنج مريوط. 

الأثنني 10 يونيو 2013م.

قام قدا�صة البابا بافتتاح بيت كني�صة اأبو�صيفني والقدي�صة دميانة، مبنطقة 

�صيدي كرير- ال�صاحل ال�صمايل.

الثالثاء 11 يونيو 2013م.

+ اجتمع قدا�صته مع اأع�صاء جمل�س كنائ�س م�رش وبع�س الراخنة، 

بدير  البابوي  باملقر  وذلك  وامل�صتقبل،  احلا�رش  حول  حوار  دار  حيث 

القدي�س الأنبا بي�صوي.

+ ويف اليوم ذاته ا�صتقبل  قدا�صته الآباء املر�صحني لالأ�صقفية.

الأربعاء 12 يونيو 2013م.

+ ا�صتقبل قدا�صته ال�صيدة مالني �صريي �صفرية ال�صويد بالقاهرة.

+ وكذلك �صفرية الدمنارك.

+ القم�س يو�صف وهبة �صكرتري قدا�صته لل�صئون املالية.

اخلمي�س 13 يونيو 2013م.

ا�صتقبل قدا�صته ا�رش الآباء الكهنة مبنطقة كنج مريوط، وذلك يف كرمة 

كنج مريوط، حيث القى عليهم حما�رشة روحية، ثم ا�صتمع اإىل طلباتهم 

واقرتاحاتهم واأجاب على اأ�صئلتهم.

اجلمعة 14 يونيو 2013م.

التقى قدا�صة البابا مع الباء الأحبار �صكرتارية املجمع املقد�س، نيافة 

الأنبا رافائيل ال�صكرتري العام، ونيافة الأنبا يو�صف، ونيافة الأنبا توما�س 

ونيافة الأنبا اأبوللو، وذلك بالكرمة بكنج مريوط.

ال�سبت 15 يونيو 2013م.

يف ع�صية ذلك اليوم قام قدا�صته ببدء �صلوات جتلي�س واملناداة بر�صامة 

ال�صاقفة، وخالل اليوم التقى قدا�صته بكل من:

+ نيافة الأنبا اأثنا�صيو�س ا�صقف الكني�صة القبطية يف فرن�صا.

+ اخلدام املر�صحون للكهنوت من اأمريكا وكندا.

وكذلك العديد من ال�صخ�صيات العامة، منها:

+ املهند�س �صامي �صعد

+ مدام نيفني ثروت با�صيلي

+ ال�صتاذ ا�صامة ابراهيم

الأحد 16 يونيو 2013م.

من  ثمانية  ر�صامة  طق�س  با�صتكمال  قدا�صته  قام  اليوم  ذلك  قدا�س  يف 

الآباء ال�صاقفة، خالل احتفالت بهيجة.

+ نيافة الأنبا مرقوريو�س ا�صقف جرجا

+ القم�س داود ملعي كاهن كني�صة ما مرق�س م. اجلديدة  

الأثنني 17 يونيو 2013م.

ا�صتقبل قدا�صة البابا جلنة الرت�صيحات، و�صمت اأ�صحاب: النيافة الأنبا 

والأنبا  با�صرتاليا،  ملبورن  ا�صقف  �صوريال  والأنبا  طنطا،  ا�صقف  بول 

ديفيد الأ�صقف العام باأمريكا.

وكندا  اأمريكا  من  الكهنة،  الآباء  من  �صبعة  ب�صيامة  قدا�صته  قام  كما 

باملقر  اأنطونيو�س  الأنبا  القدي�س  بكني�صة  وذلك  مب�رش،  اجلديد  والوادي 

البابوي.

ويف اليوم ذاته التقى قدا�صته باملر�صحون للكهنوت من القاهرة.

وا�صتقبل �صفرية الوليات املتحدة الأمريكية.

 mbc كما اجرى حوارا مع الإعالمية الكبرية منى ال�صاذيل من قناة

م�رش.

الثالثاء 18 يونيو 2013م.

ا�صتقبل قدا�صته كل من:

+ نيافة الأنبا اأنطونيو�س اأ�صقف منفلوط.

+ نيافة الأنبا غربيال اأ�صقف بني �صويف.

+ وا�صتقبل قدا�صتة ال�صيد ه�صام زعزوع وزير ال�صياحة

+ الآباء كهنة كني�صة ال�صيدة العذراء بحي جناكلي�س –الإ�صكندرية.

+ القم�س فلك�صينو�س الأنبا بي�صوي

+ �صفرية هولندا.

خالل  منا�صبة  من  اأكرث  يف  الثاين  توا�رشو�س  النبا  البابا  قدا�صة  اأكد 

اليام الخرية، على اأن الكني�صة ل ت�صادر على حرية اأولدها �صواء فيما 

ت�صجعهم  الراأي، وامنا  التعبري عن  اأو  املظاهرات  اأو  بالنتخابات  يتعلق 

هموم  هي  القباط  هموم  اأن  قدا�صته  واأكد  ايجابيني،  يكونوا  اأن  على 

م�رشية ولي�صت طائفية، واأن مطالب القباط هي مطالب م�رشية، واأننا 

مع اخوتنا امل�صلمني نتعاون من اأجل م�رش ورخائها واأمنها و�صالمها.

ا�صتقبل رئي�س اجلمهورية الدكتور حممد مر�صي، كل من قدا�صة 

البابا الأنبا توا�رشو�س الثاين بابا الإ�صكندرية وبطريرك الكرازة 

املرق�صية، ومعه ف�صيلة الدكتور اأحمد الطيب �صيخ الأزهر، وذلك 

الو�صع  م�صتجدات  ملناق�صة  2013/6/18م.  املوافق  الثالثاء  يوم 

جمالت  يف  الإجتماعي  ال�صالم  على  احلفاظ  وكيفية  الراهن، 

والإعالم التعليم واخلطاب الديني، وبث ر�صائل ال�صالم والطماأنينة 

جلموع امل�رشيني من اأجل خري م�رش.
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قرار بابوي رقم 2013/15م.
بخ�شو�س جلنة كني�شة

 رئي�شي املالئكة ميخائيل وغربيال/ فرزنو- كاليفورنيا
بالرت�صيح  ال�صعب  من  املختارة  اللجنة  اعتماد  البابا  قدا�صة  قرر 

والت�صويت يومي ال�صبت والحد 1 و2 يونيو 2013م. كالآتي:

1- - الق�س مينا فام كاهن الكني�صة. رئي�صا للجنة

2- د/ نبيل رزق جوزيف اأمينا لل�صندوق

3-  د. ا�صكندر ا�صكندر- ع�صوا

4- د/ فيليب ميخائيل- ع�صوا

5- د. جمدي فام- ع�صوا

6- م/ هانى نا�صد- ع�صوا

7- م. �صفوت ميخائيل- ع�صوا

القاهرة يف 2013/6/8م.

قرار بابوي رقم  16 /2013م.
بخ�شو�س ان�شمام كني�شة رئي�شي املالئكة ميخائيل وغربيال

 مبنطقة فرزنو-كاليفورنيا اإلى اإيبار�شية لو�س اأجنلو�س
الرثوذك�صية  القبطية  غربيال  واملالك  ميخائيل  املالك  كني�صة  ت�صم 

يف فرزنو –كاليفورنيا بالوليات املتحدة المريكية، اىل ايبار�صية لو�س 

اأجنلو�س حتت رعاية نيافة النبا �صريابيون وذلك بناءا على رغبة الب 

الكاهن و�صعب الكني�صة.

القاهرة يف 6،2013/9م.

قرار بابوي رقم 2013/17م.
بخ�شو�س خدمة نيافة الأنبا مكاري الأ�شقف العام

– القاهرة،  �شربا  كنائ�س حي  اجلنوبي من  القطاع  على  نيافته  ي�رشف 
وي�شمل الكنائ�س الآتي اأ�شماوؤها:

1- كني�صة ال�صهيد مار مينا ب�صربا.

2- كني�صة الأنبا اأنطونيو�س ب�صربا.

3- كني�صة ال�صهيد مار جرج�س ب�صارع اجليو�صي.

4- كني�صة ال�صيدة العذراء ب�صارع الوجوه.

5- كني�صة ال�صهيدمار جرج�س بجزيرة بدران

6- كني�صة ال�صيدة العذراء ب�صارع عياد بك.

7- كني�صة املالك والأنبا �صنودة ب�صارع عياد بك.

8- كني�صة الأنبا اأبراآم بجزيرة بدران.

9- مذبح الكفيفات ب�صارع اأجنه هامن.

10- كني�صة ال�صيدة العذراء ب�صارع م�رشة.

11- كني�صة ال�صيدة العذراء برو�س الفرج.

12- كني�صة ال�صهيد مار جرج�س باأبو الفرج.

13- كني�صة املالك ميخائيل ب�صارع طو�صون.

واجتماعات  والإداري،  واملايل  الروحي  الإ�رشاف  نيافته  ويتوىل 

7الآباء الكهنة، لهذه الكنائ�س وموؤ�ص�صاتها.

اأ�صدر قدا�صة البابا خالل الأيام القليلة املا�صية، عدة قرارات بابوية 

يف اإطار تنظيم اخلدمة يف م�رش واملهجر، كالآتي: 

قرار بابوي رقم 12/  2013م.
بخ�شو�س اخت�شا�شات نيافة النبا كريل�س ا�شقف ميالنو 

كنائب بابوي يف اأوروبا
وتوابعها  ميالنو  ا�صقف  كريل�س  النبا  نيافة  اخت�صا�صات  تتحدد 

يف  الرثوذك�صية  القبطية  الكني�صة  خلدمة  خلدمة  بابوي  كنائب  بايطاليا، 

القارة الوروبية على النحو التايل:

اأوًل: فيما يخ�س الكنائ�س القبطية بالدول الوروبية والتي مل توؤ�ص�س 

فيها ايبار�صيات بعد ب�صيامة ا�صاقفة لها.

وتر�صيح  ونقل  انتدابات  من  والرهبان  الكهنة  بالباء  يتعلق  ما   -1

و�صفر..الخ.

2- ما يتعلق بلجان الكنائ�س من حيث الت�صكيل واعادة الت�صكيل وتعيني 

اأع�صاء جدد.

الكنائ�س  وان�صاء  امل�رشوعات  حيث  من  باخلدمة  يتعلق  ما   -3

وموؤ�ص�صات اخلدمة.

بهذه  الداء  وتقارير  والداري  واملايل  الروحي  ال�رشاف   -4

الكنائ�س.

5- التحقيق يف م�صكالت اخلدمة ومتابعة نتائجها بعد الفح�س ال�صامل.

ثانيا: ما يخ�س اليبار�صيات والكنائ�س بالدول الوروبية:

العامة  الأن�صطة  حيث  من  والكنائ�س  اليبار�صيات  بني  التن�صيق   -1

امل�صرتكة.

2- ال�رشاف على ان�صاء نظام امل�صاعدات الجتماعية والتنموية.

3- متثيل الكني�صة القبطية الرثوذك�صية يف املنا�صبات اخلا�صة بتكليف 

قدا�صة البابا.

والراخنة  الباء  من  ومعاونة  دائمة  �صكرتارية  جلنة  ت�صكيل   -4

باأوروبا.

باأوروبابالكني�صة  اخلدمة  لربط  وم�صئوليات  مهام  من  ي�صتجد  ما   -5

الم يف م�رش.

�صدر يف القاهرة يف 2013/6/6م.

قرار بابوي رقم 2013/13م.
بخ�شو�س كنائ�س منطقة م�رش القدمية

اأ�صدر قدا�صة البابا الأنبا توا�رشو�س الثاين قرارا بتفوي�س نيافة النبا 

يوليو�س ال�صقف العام كنائب بابوي لكنائ�س منطقة م�رش القدمية واملنيل 

وفم اخلليج« 

القاهرة يف 2013/6/6م.

قرار بابوي رقم  2013/14م.
بخ�شو�س دير القدي�س النبا انطونيو�س ب�شحراء كاليفورنيا

النبا  القدي�س  دير  �صم  الثاين  توا�رشو�س  الأنبا  البابا  قدا�صة  قرر 

انطونيو�س ب�صحراء كاليفورنيا اىل ايبار�صية لو�س اجنلو�س حتت رعاية 

نيافة النبا �صريابيون، ويتوىل نيافته ال�رشاف املايل والداري التدبري 

الروحي للدير. 
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يف يوم الثنني املوافق 2013/6/17م. قام قدا�صة البابا ب�صيامة �صبعة 

البابوي بالأنبا  اأنطونيو�س باملقر  الكهنة وذلك يف كني�صة الأنبا  من الآباء 

روي�س، هم:

1- الق�س ديفيد وديع �صالمة لكني�صة مار مرق�س رو�ص�صرت- نيويورك.

2- الق�س اأنطونيو�س القم�س لكني�صة مار جرج�س با�صتوريا- نيويورك

3- الق�س فيكتور كمال حليم لكني�صة ما مرق�س مونرتيال كندا

4- الق�س كريل�س وجيه وليم لكني�صة العذراء مونرتيال كندا

5- الق�س توا�رشو�س زغلول لكني�صة العذراء باخلارجة- الوادي اجلديد

6- الق�س برثلماو�س �صامي لكني�صة العذراء باخلارجة- الوادي اجلديد

7- الق�س مرق�س �صفيق اأديب لكني�صة مار جرج�س بالخلة بالوادي اجلديد

ا�صحاب  الأجالء  الأحبار  قدا�صته  مع  ال�صيامة  �صلوات  يف  ا�صرتك 

والأنبا  املقد�س،  املجمع  و�صكرتري  العام  الأ�صقف  رافائيل  الأنبا  النيافة: 

الوادي  على  وامل�رشف  اجلديدة  واأ�صيوط  والفتح  اأبنوب  ا�صقف  لوكا�س 

اجلديد، والأنبا يو�صف اأ�صقف جنوبي الوليات املتحدة الأمريكية، والأنبا 

مك�صيمو�س الأ�صقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بول ا�صقف ورئي�س دير 

�رشجيو�س  القم�س  وكذلك  اإطفيح،  ا�صقف  زو�صيما  والأبا  بول،  الأنبا 

�رشجيو�س وكيل عام البطريركية يف القاهرة، ولفيف من الآباء الكهنة 

من م�رش واملهجر، وكان قدا�صة البابا قد هذا ويق�صي الآباء اجلدد فرتة 

الأربعني يوما يف الدير ليعودوا بعدها اىل خدمتهم اجلديدة.

خال�س تهانينا لالآباء اجلدد، وجميع اأفراد ال�صعب.  

يف عيد ال�صعود، اخلمي�س املوافق 13 يونيو 2013م. قام نيافة احلرب 

اجلليل النبا ار�صانيو�س ب�صيامة خم�صة من الباء الكهنة، هم:

1- الق�س مرق�س خليفة كاهنا على كني�صة ال�صهيد مار مينا بكوم املحر�س

2- الق�س اأبادير �صمري لكني�صة ال�صهيد مارمينا بغرب نزلة عبيد 

3- الق�س افرامي فوزي كاهنا عاما

4- الق�س عبد امل�صيح موري�س كاهنا عاما

5- الق�س ي�صط�س مكرم كاهنا لكني�صة ال�صيدة العذراء واملالك ميخائيل 

بقرية عا�صم.

العام  ال�صقف  مكاريو�س  النبا  نيافة  ال�صيامة  �صلوات  يف  ا�صرتك 

باملنيا، وكان يوما مبهجا للجميع، ويق�صي الباء اجلدد الن فرتة خلوة 

النطرون، خال�س تهانينا  العامر بوادي  الربعني يوما بدير الربمو�س 

لنيافة املطران ونيافة ال�صقف وجممع الباء الكهنة وجميع اأفراد ال�صعب.

تاأتي هذه الر�صامة يف الذكرى ال�صابعة والثالثون ل�صيامة نيافة النبا 

ار�صانيو�س ا�صقفا على املنيا وابوقرقا�س، وي�صل عدد الذين �صامهم  

     نيافته مئة واربعة و�صتون كاهنا.

بخ�صو�س حماية الكاتدرائية املرق�صية ودور العبادة وادانة العنف

اأ�صدر احتاد املحامني العرب عقب اجتماعه يف 2013/4/8م. بيانا 

القدي�س مرق�س اىل م�رش قبل ت�صعة ع�رش قرنا من  اأنه منذ جاء  جاء فيه 

الزمان، والكني�صة القبطية تعد مدافعا قويا عن الميان امل�صيحي، وقد اأكد 

الفتح ال�صالمي مل�رش على يد عمرو بن العا�س حق القباط يف ممار�صة 

�صعائرهم الدينية بحرية وا�صتقالل، وقد ا�صتمرت الكني�صة القبطية منذ البابا 

الول القدي�س مرق�س وحتى البابا توا�رشو�س الثاين الـ 118 اأحد مظاهر 

عليها  تقوم  التي  املوؤ�ص�صات  اأهم  احدى  وكذلك  امل�رشية،  الناعمة  القوة 

احلفاظ  فان  وبالتايل  والعاملي،  العربي  حميطها  يف  امل�رشية  ال�صخ�صية 

عليها وحمايتها تبقى اأبدا ودائما م�صئولية كل امل�رشيني م�صلمني واأقباطا، 

وقبل ذلك م�صئولية الدولة بكل اجهزتها بعد التاكيد على اأن امل�صيحية مع 

ال�صالم قوام القومية امل�رشية العربية.

واأ�صار ال�صتاذ »عمر زين« المني العام لالحتاد يف البيان ذاته، اأن 

المانة العامة لحتاد املحامني العرب تتابع بقلق بالغ املحاولت الغا�صمة 

ل�صعال امل�صاكل بني القباط وامل�صلمني، وتوؤكد الأمانة العامة اأن الروؤية 

تبقى هي  ال�صيا�صية  املعاجلة  امل�صاكل غري كافية وامنا  لهذه  الأمنية وحدها 

الوىل والجدر بال�صافة اىل التعليم والعالم،والذي يجب اأن تو�صع 

له ا�صرتاتيجية بهذا اخل�صو�س. ولعل تتابع الحداث وتكرار العتداءات 

على الكنائ�س وتاأخري التحقيقات اأو اعالن نتائجها يف اطار اعمال قواعد 

وحازما  حا�صما  تطبيقا  القانون  �صيادة  مبداأ   وتطبيق  املن�صفة  العدالة 

اأن  على  بيانها  يف  العامة  المانة  واأكدت  امل�صكالت،  هذه  تفاقم  يزيدمن 

اعمال قواعد املواطنة وتطبيق القانون وحماية حرية العتقاد، واعتبار 

جرمية العتداء على دور العبادة جرمية جناية ل ت�صقط بالتقادم، ونا�صد 

الحتاد جمهورية م�رش العربية اإيالء امل�صاكل املتوارثة التي ت�صاعف من 

الح�صا�س بال�صطهاد والهتمام بو�صع احللول العاجلة  حتى ل تتكرر 

اليام  يف  الكاتدرائية  �صهدته  مما  وغريها  واخل�صو�س  الك�صح  اأحداث 

املا�صية، مما ي�صكل مظاهر العنف املمنهج التي ت�صتهدف م�رش.

الق�س  الراهب  الرب  يف  رقد 

يوم  وذلك   ال�صموئيلي،  �صلوان�س 

احلادي    2013/06/18 الثالثاء 

�س.   1729 بوؤونة  �صهر  من  ع�رش 

وترهب   1963/11/22 يف  ولد 

بدير القدي�س النبا �صموئيل املعرتف 

يف  ق�صا  و�صيم   1987/12/15 يف  

ق�صى  2004/03/22م.   يف  الدير 

عاما،  وع�رشون  �صتة  الرهبنه  يف 

اخلم�صني  يناهز  عمر  عن  وتنيح 

عاما. كان راهبًا عمال جماهدا تعب 

كثريا يف خدمة الدير .

�صلي علي جثمانه الطاهر نيافة النبا با�صيليو�س ا�صقف ورئي�س الدير، 

من  ولفيف  الدير  رهبان  وجممع  طموه،  ا�صقف  �صموئيل  النبا  ونيافة 

الباء الكهنة، ودفن يف طافو�س الدير. نياحا لروحه الطاهرة وخال�س 

تعازينا لنيافة النبا با�صيليو�س وجممع رهبان الدير وكل حمبيه.
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 ،Christology »تعبري »ال�صخ�س« هو التعبري الرابع يف »علم امل�صيح

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

مقالت �صابقة.

و  ،Person فهو  الإجنليزية  باللغة  اأما  العربية.  باللغة  و«�صخ�س« 

Persona باللغة الالتينية، »برو�صوبون« Prosopon باللغة اليونانية. 
 ops »اأي »نحو«، و«اأوب�س pros »وهو مكّون من مقطعني: »برو�س

اأن »ال�صخ�س« هو من يتجه  اأي  اأي »وجه« فيكون معناه »نحو وجه« 

ال�صخ�صية،  عن  يعرّب  وال�صخ�س  نحوه.  ي�صخ�س  اأو  الآخر  وجه  نحو 

وهو ما ميّيز اإن�صانًا عن اآخر. فبالرغم من اأن بطر�س وبول�س لهما نف�س 

الطبيعة الب�رشية، ولكن ما ميّيزهما هو �صخ�س بطر�س و�صخ�س بول�س.

ال�شخ�س هو من يتجه نحو الآخر ويتبادل معه العالقات 
 ، Decisionوالقرار Will واحلب. وهو �شاحب الإرادة
وهو حامل الطبيعة اأو اجلوهر، ويت�رشف مبقت�شى اإمكانيات 
�شخ�س  قدرات تختلف عن  له  املالك  ف�شخ�س  طبيعته. 

الإن�شان.
اأو  م�صخ�صنة«  »الأقنوم« هو »طبيعة  اأن  ال�صابق  املقال  قلنا يف  وكما 

وكينونته  جوهره  يف  منف�صل  الب�رشي  الأقنوم  واأن  م�صخ�صن«  »جوهر 

اأما الأقانيم الإلهية الثالثة فهي غري منف�صلة  اأقنوم ب�رشي اآخر.  عن اأي 

الإلهية  والطبيعة  واحد،  الإلهي  اجلوهر  لأن  الكينونة.  اأو  اجلوهر  يف 

واحدة، ول يوجد يف الوجود كله ثالثة اأقانيم بجوهر واحد اإل يف الثالوث 

القدو�س؛ اأي الآب والبن والروح القد�س.

وتتمايز الأقانيم الإلهية يف ال�صخ�صية فقط. ف�صخ�صية »الأبوة« لالآب 

وحده، و�صخ�صية »البنوة« لالإبن وحده، و�صخ�صية »النبثاق« للروح 

القد�س وحده. ولكن كل اأقنوم متجه كليًا نحو الآخر، ويبادله املحبة منذ 

الأزل لأن »الله حمبة« )يوحنا الأوىل4: 8،16(.

اآٍن  اإلهية يحمل يف  اأقانيم  اأن تعبري ثالثة  اأن نتذّكر با�صتمرار  وينبغى 

واحد معنى الوحدانية يف اجلوهر والطبيعة، والتمايز فقط يف ال�صخ�صية. 

وهذا التمايز ل يتعار�س مع الوحدة. فمثلث الذهب مثاًل له جوهر واحد 

ميالأ املثلَّث ويف نف�س الوقت له ثالث روؤو�س متمايزة.

ا كانوا؛ ل توؤّدى  وينبغى اأن نالحظ اأي�صًا اأن املحبة بني الأ�صخا�س اأيًّ

ج�صًدا  ي�صريان  مثاًل  واملراأة  فالرجل  واحًدا.  ا  �صخ�صً يكونوا  اأن  اإطالقًا 

واحًدا )تكوين 1: 24، متى 19: 25( يف الزواج. ولكنهما ل ي�صريان 

ا واحًدا. واإّل فكيف يتبادلن املحبة، ويتجهان الواحد نحو الآخر؟ �صخ�صً

مب�صيئة الرب �صوف ن�رشح يف املقال القادم الفرق بني الرغبة الطبيعية

.Personal Will والإرادة ال�صخ�صية  Natural Desire

حيث  الكرازة  �صوم  وهو  الر�صل  �صوم  بركة  يف  نعي�س  الآن  نحن 

نتذكر اأعمال الر�صل املجيدة بعد حلول الروح القد�س عليهم. كانت هناك 

لقد عا�صوا  يتخلوا عنها؛  اأن  ببع�س كان ي�صعب  بع�صهم  قوية  ارتباطات 

مًعا مع الرب ي�صوع زماًنا قويت فيه حمبتهم لبع�س، وكان هناك ارتباط 

قوي باأور�صليم وهيكلها والعّلية التي نالوا فيها موعد الآب الروح القد�س. 

كانت هناك �صعوبات عملية تواجههم من حيث قلة الإمكانيات و�صعوبة 

والآلم  الرتباطات  كانت  مهما  �صيء  كل  عن  تخلوا  ولكنهم  احلياة، 

لقد  وو�صيته.  الرب  ر�صالة  يحملون  كارزين  وعا�صوا  وال�صعوبات، 

اأنا  »وها  الأعايل  مـن  قوة  ُيلب�صوا  اأن  قبل  اأور�صليم  يربحوا  األ  اأو�صاهم 

ًة ِمَن  اأُر�ِصُل اإَليُكْم َمْوِعَد اأبي. فاأقيموا يف مدينِة اأوُر�َصليَم اإىَل اأْن ُتلَب�صوا قوَّ

الأعايل«. )لوقا24: 49(، وكذلك يجب اأن يكونوا له �صهوًدا يف اأور�صليم 

واليهودية وال�صامرة وكل الأر�س )اأعمال1: 8(، لذلك عا�صوا يف اأمانة 

كرازتهم واإح�صا�صهم بعمق امل�صئولية. 

»اإْن  ي�شوع  الرب  لهم  علمه  الذي  املبداأ  كان  فقد 
ليَبُه  �شَ وَيحِمْل  َنف�َشُه  فلُينِكْر  ورائي  ياأتَي  اأْن  اأَحٌد  اأراَد 
لل�شـيد  التبعية  كانت   ،)24 )متى16:  ويتَبعني« 
امل�شـيح تبعية اأمينة بكل ما فيها من معنى، فلم يكن 
لهم هدف يف احلياة �شوى اأن يتبعوه وميجدوا ا�شمه يف 
ا كانت الآلم. فكانت اأمانة التبعية  كل مكان وكل زمان اأيًّ
الهدف  هو  فكان  حياتهم  يف  تظهر  التي  هي  للم�شيح 
واحلياة«  واحلق  »الطريق  هو  كان  الو�شيلة،  اأي�ًشا  وهو 

)يوحنا14: 6(. 
كان لهم اأمانة اإنكار الذات، فقد عا�صوا يف ميتوتة كاملة عن الذات لأن 

اأجل هذا ظهرت يف حياتهم وبو�صوح  الرب، من  فقط هو جمد  هدفهم 

اإرادته  عن  اإن�صان  كل  يتخّلى  كيف  اأور�صليم(  جممع  يف  )خا�صة  كبري 

وفكره لكيما يكون للكني�صة الوحدانية احلقيقية. 

لقد كان لهم اأمانة احتمال الآلم، فكلهم احتملوا الآلم بفرح وكتبوا 

اأمانة  اأجل  ا�صت�صهد من  للتبعية، ومعظمهم  عن احتمال الآلم ك�رشورة 

�صاحات  ويف  ال�صجون،  يف  وحتى  اخلدمة،  يف  هذا  وظهر  الر�صالة، 

ال�صهادة، وكانوا يقبلون الآلم بفرح. 

اأمانة ال�صهادة للر�صالة، فكانوا يدركون عظم حمبتهم لل�صيد  كان لهم 

راأوه  يخربوا مبا  اأن  لبد  اأنهم  و  ب�صدق،  يقبلوها  اأن  يجب  التي  امل�صيح 

ومل�صته اأيديهم من جهة كلمة احلياة، ويف كل مكان وزمان ي�صهدون للرب 

ينذروا بدموع كل واحد، وكانوا يدركون  اأن  ي�صوع، ومل يفرتوا عن 

 ،
َّ

عَلي َمْو�صوَعٌة  وَرُة  ال�رشَّ »اإذ  واحد:  بقلب  ويقولون  امل�صئولية  عظم 

« )كورنثو�س الأوىل9: 16(.  ُ فَويٌل يل اإْن ُكنُت ل اأَُب�رشرِّ

للرب  الكرازة  اأمانة  يدركون  خدام  اإيل  نحتاج  نحن  هذا  جيلنا  يف 

ا.  ي�صوع و�صدق ال�صهادة له فادًيا وخمل�صً

للعامل  تعطي  التي  العذبة  الر�صالة  لهذه  الآن  يحتاج  العامل  اأحبائي  يا 

الرب  وليعِط  للنفو�س،  ا  وخمل�صً فادًيا  بقبوله  والفرح  احلقيقي  ال�صالم 

كني�صتنا يف جيلنا هذا والأجيال القادمة خداًما يكون لهم قلوب حِمبة، ولهم 

اأمانة الكرازة و�صدق التكري�س. 
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�صوم الر�صل هو اأحد اأ�صوام الكني�صة ال�صبعة ) �صوم امليالد - �صوم 

يونان - ال�صوم الكبري- اأ�صبوع الآلم - �صوم الر�صل - �صوم العذراء 

- �صوم الأربعاء و اجلمعة( .

اأ�ش�شه الرب ي�شوع حينما �شاأله الفري�شيون ملاذا ي�شوم 
تالميذ  كذلك  و  طلبات  يقدمون  و  كثريًا  يوحنا  تالميذ 
اأما تالميذك فال ي�شومون ؟ فقال لهم :«  و  الفري�شيني 
�شتاأتى اأيام حني يرفع العري�س عنهم فحينئذ ي�شومون 

فى تلك الأيام » )لو5 : 33 – 35 ( .
الر�صل بعد حلول  الآباء  الكني�صة ، فقد �صامه  اأول �صوم �صامته  هو 

الروح القد�س عليهم ا�صتعدادًا للخدمة و تقول بع�س امل�صادراأنهم �صاموه 

اأربعني يومًا على مثال مو�صى النبى قبل اأن ي�صتلم لوحى ال�رشيعه و اإيليا 

العظيم  الله على جبل حوريب و على مثال معلمهم  يكلمه  اأن  قبل  النبى 

ربنا ي�صوع امل�صيح الذى �صام اأربعني يومًا قبل اأن يبداأ فى خدمته . جاء 

فى كتاب م�صباح الظلمه �س73 ) ثم اأن احلواريني ملا امتالأوا من الروح 

القد�س جمدوا الله و�صجدوا و �صاموا اأربعني يومًا. ( 

اأما الآن فاأ�صبحت اأيام �صوم الر�صل غري حمددة بل ترتاوح بني 15 

، 49 يوم تبداأ ثانى يوم حلول الروح القد�س و تنتهى يوم 4 اأبيب اليوم 

ال�صابق لعيد الر�صل 5 اأبيب ، ملا �صامه الر�صل اأ�صموه �صوم العن�رشة ثم 

لالآباء  تكرميًا  325م   �صنة  نيقية  جممع  فى  الر�صل  �صوم  الكني�صه  اأ�صمته 

الر�صل ، اأول من �صام هذا ال�صوم املبارك.

املعانى الروحية ل�صوم الر�صل :-

1-هو �صوم الكرازة و التب�صري :حلول الروح القد�س هو اإ�صارة البدء 

الروح  حلول  من  قوة  »�صتنالون   : لتالميذه  الرب  قال  اخلدمة  حلركة 

القد�س عليكم و تكونون ىل �صهودًا فى اأور�صليم و كل اليهوديه و ال�صامره 

و اإىل اأق�صى الأر�س » )1 ع 1 : 8 (.الروح القد�س ي�صهد للم�صيح » و 

متى جاء املعزى الذى �صاأر�صله اأنا اإليكم من الآب روح احلق الذى من 

ي�صهدون  اأي�صًا  الر�صل  (و   26:  15 )يو  ىل«  ي�صهد  فهو  ينبثق  الآب  عند 

للم�صيح » و ت�صهدون اأنتم اأي�صًا لأنكم معى من البتداء » )يو 15 : 27 (

تقدمي  و  التكري�س  و  للخدمة  الدعوة  مو�صم  هو  للخدام  بالن�صبة   -2

ح�صاب الوكالة لله �صاحب اخلدمة .

الروح  من  لالمتالء  ا�صتعدادا  التوبة  �صوم  هو  لل�صعب  3-بالن�صبة 

القد�س »توبوا و ليعتمدوا كل واحد منكم على ا�صم ي�صوع امل�صيح لغفران 

اخلطايا فتقبلوا عطية الروح القد�س ») 1 ع 2 ( .

لكنه  و  بال�صيامى  الفطارى  الطعام  تغيري  عند  ليتوقف  4-ال�صوم 

و�صيلة لل�صوم الروحى الذى هو المتناع عن اخلطية و التوبة عنها.

           +�صوم ل�صانك عن الإدانة و اأخطاء الل�صان الأخرى .

           +�صوم اأذنك عن �صماع ما ل يجب .

           +�صوم عينيك عن النظرات ال�رشيرة وا�صتهاء ما للغري .

  كما �صام الر�صل بعد حلول الروح القد�س عليهم و قبل بدء خدمتهم 

حتى ي�رشموا موهبة الروح القد�س التى اخذوها و ينالوا قوة للخدمة هكذا 

الأديرة حتى  من  دير  فى  يومًا  اأربعني  كاهن مر�صوم حديثًا  ي�صوم كل 

ي�رشم موهبة الروح القد�س و و�صع اليد التى اأخذها فى الر�صامة و يبداأ 

خدمة قوية مدعمة بالروح القد�س تدوم و ت�صتمر.

بركة �صوم الر�صل الأطهار فلتكن معنا اآمني

اأن الآباء الر�صل عمالقة روحيني، وهم بالفعل كذلك، ولكنهم  رمبا يت�صور ال�صباب 

جمرد ب�رش امتالأوا بالروح القد�س. اإن اأمتالءهم بالروح القد�س، وعمل روح الله فيهم من 

البداية وحتى الأ�صت�صهاد اأو املوت، هو �رش جناحهم الروحي، والكرازي، والتعليمي...

1- النجاج الروحي:

الروح القد�س هو الذى عمل يف قلوب اآبائنا الر�صل الأطهار، فا�صتطاع اأن يغريهم 

للم�صيح  ك�صب  القد�س،  الروح  من  بطر�س  امتالأ  فلما  النخاع...  حتى  جذرية  بطريقة 

3000 نف�س يف عظة واحدة. وملا امتالأوا جميًعا من روح الله، بداأوا يتكلمون باأل�صنة، 

فرتيون-ماديون-عيالميون- اخلم�صني:  يوم  اجتمعت  جن�صية  لـ15  يكرزون  جعلتهم 

�صاكنون ما بني النهرين )اأي عراقيون(-اليهودية-كبدوكية-كريتيون-وعرب... فلما 

واعتمدوا...  والإجنيل،  بامل�صيح  واآمنوا  الب�صارة،  قبلوا  ال�صامعني  اإىل  الر�صالة  و�صلت 

ثالثة اآلف يف يوم واحد.

يف  واحلياة  القدمية،  وال�صلوكيات  املعتقدات  رف�س  معناه  الب�صارة  قبول  اأن  ول�صك 

بداأوا  بامل�صيحية  ولكنهم  لالأ�صنام،  كعبادة  مُتاَر�س  اخلطيئة  كانت  ونقاوة.  بقدا�صة  امل�صيح 

حياة الروح والعفة.

لهذا نحتاج ك�شباب اإلى عمل روح اهلل يف حياتنا، فهو الذي:
- يبكتنا على اخلطية ويحثنا على التوبة.

- ثم يطهرنا من اآثامنا، ويخل�شنا منها.
- وبعدها يقد�شنا.

- ثم ير�شلنا لنكرز با�شمه: بالقدوة، والكلمة، واأعمال املحبة..
2- النجاح الكرازي:

يف  ورافقهم  جديدة،  األ�صنة  واأعطاهم  خدمتهم  مناطق  للر�صل  حّدد  القد�س  الروح 

خدمتهم كما رافق مارمرق�س الذى جاء اإىل الأ�صكندرية وحيًدا ل يعرف اأحًدا، وملا متّزق 

حذاوؤه تعّرف على حنانيا الإ�صكافى، واإذ �صّكه املخراز يف اأ�صبعه �صاح قائاًل: اإّيو ثيوؤ )اأي 

يا لله الواحد(.. ف�صفى له مارمرق�س اأ�صبعه، وبداأ من هذه الكلمة، وب�رشه بامل�صيح، ثم 

اختاره مع اآخرين لن�رش امل�صيحية يف م�رش، وانت�رشت فعاًل بقوة عجيبة، وب�رشعة خارقة، 

دة بعمل الروح وفعل املعجزات. وا�صتطاعت امل�صيحية- الديانة النا�صئة -  لأنها كانت موؤيَّ

اأن تهزم وتلغي عبادة الأ�صنام، التي كانت تر�صخت يف العامل، فى ذلك الزمان.

3- النجاح التعليمي:

انت�رش  وبالفعل  )اأعمال8:1(،  يف...«  �صهوًدا  يل  »تكونون  الرب:  وعدهم  هكذا 

التعليم امل�صيحي، وكتب الآباء الر�صل اأناجيلهم ور�صائلهم و�صفر الروؤيا...

وال�صلوات«  اخلبز  وك�رش  وال�رشكة  الر�صل  تعليم  على  يواظبون  »وكانوا 

)اأعمال42:2(، وهي الركائز الأربعة التي نحياها حالًيا:

كل  يف  والأعمال  والر�صائل  الأناجيل  من  ف�صول  علينا  ُتقَراأ  حيث  الر�صل:  تعليم 

قدا�س، وبرتتيب كن�صي مذهل، ي�رشح لنا – بف�صول خمتارة – مفردات الإميان امل�صيحي 

على مدار ال�صنة الكن�صية.

ال�رشكة: ويق�صد بها »الكينونيا« اأي جل�صات الأغابي بعد الع�صية وبعد القدا�س، وقد 

الأغابي  متحدًثا عن:  الأوىل )30-17:11(،  بالتف�صيل يف كورنثو�س  الر�صول  �رشحها 

والإفخار�صتيا وارتباطهما مًعا.

البيوت  يف  اخلبز  »يك�رشون  الر�صل  كان  اإذ  الإفخار�صتيا،  �رش  اأي  اخلبز:  ك�رش 

)التناول(، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وب�صاطة قلب )الأغابي(« )اأعمال46:2(.. 

م�صبحني الله!

�صلوا  »ملا  مكتوب:  ب�صلواتهم،  ال�صماء  اأعتاب  يهّزون  الر�صل  كان  فقد  ال�صلوات: 

تزعزع املكان« )اأعمال31:4(، »كانوا يواظبون بنف�س واحدة على ال�صالة والطلبة مع 

اآبائنا الر�صل، لنكون  اأم ي�صوع« )اأعمال14:1(. فليعطنا الرب من روح  الن�صاء ومرمي 

تالميذ خمل�صني لل�صيد امل�صيح. 
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* اأنا عاجز ... فكيف اأذهب اإىل اجلليل؟ ... اأنا عاجز ... من الذي يحملني 

اإىل هناك لكي اأرى �صخ�س امل�صيح؟ ...

* اأنا ل اأقدر اأن اأراه و ل اأ�صتحق اأن اأعاينه ... لكنه هو الذي يراين دائما ... 

اأنا حا�رش اأمام عينيه ...

* يف اأعماقي يوجد ما يعوقني عن الذهاب اإىل �صخ�صه احلبيب ... و ما يعوقني 

لي�س له عالج �صواه ...

* عالجي يف �صخ�صه عندما يتحنن هو علّي و يراين ... لأن اجلبال تذوب اأمام 

نور وجهه... اأو عندما يقول كلمته يّف ... لأن كلمته تعطي احلياة ... اأو عندما 

يلم�صني ... لأن كل من يلم�صه ي�صفى ...

اإن  الله ل ميكن  الب�رش م�صتطاع عنده ... و  امل�صتطاع عند  اأن غري  * هو قال 

يطلب من جبلته ما هو غري م�صتطاع ... فكيف يدعوين اأن اأذهب اإىل اجلليل لكي 

اأراه و اأنا عاجز؟! ...

اأت�صاءل اأجابني ... الذي تريد اأن تراه يف اجلليل لي�س هو هناك  * بينما كنت 

فقط بل هو قريب منك ... هو يف كل مكان ... قريب ملن يطلبه ... يقدم فر�س 

متكافئة للجميع لكي يتمتعوا به ... ي�صكن يف و�صط ال�صعوب ب�رشط اأن يبيدوا احلرام 

من بينهم ... و يقول “اأنا ل اأعود اأكون يف و�صطكم اإن مل تبيدوا احلرام من بينكم” 

)ي�س 7: 12( ...

* حقا اإن اجلليل الذي ترى فيه �صخ�س امل�صيح هو الكتاب املقد�س الذي بني يديك 

و اأمام عينيك ... لأن الله ناطق يف النامو�س و ناطق يف الأنبياء و ناطق يف الر�صل 

...

...افتح  اأعماقي  اإىل  ادخل   ... بي  مت�صك  و  مني  اقرتب   ... يقول  هو   *

اأ�صفاري تراين متجليًا فيها ... تعال و اقرتب مني لكي ترى جمدي ... و ترى 

املجد الذي اأعددته لك ...

* يف الكتاب املقد�س ... تراين اأنا الكائن الذي كان و الدائم اإىل الأبد ... خالق 

كل الأ�صياء ... �صانع اخلريات ... املدبر القوي ... احلاكم العادل ... الطبيب 

ال�صايف ... القوي يف احلروب ... خمل�س العامل ...

دائمًا  لأين  فرحني  تراهم  و   ... الأبرار  مع  اأحتدث  اأنا  و  �صوتي  ت�صمع   *

�صائرمعهم و �صاند لهم ... بنور وجهي اأ�صيء لهم و عليهم و اأمامهم ...

* تعال و اعرفني ... اأنا ل اأريد اأن اأحجب وجهي عن بني اآدم ... لأن لذتي 

فيهم ... و لكن ما يحجبه عنهم هو �رش الإن�صان ... و رف�س الو�صية ... و ق�صاوة 

القلب ...

* افتح الكتاب املقد�س لرتى مييني املب�صوطة لك لياًل و نهارًا من اأجل خال�صك 

... لرتى اأح�صاين املفتوحة و هي تنادي و تدعو الذين غلبوا اخلطية لكي يرثوا امللك 

املعد لهم منذ تاأ�صي�س العامل ...

* اأنت ابني و اأنا اأحب اأن اأَعّرفك طريقا اآخر للجليل لكي تراين ... يف اأ�رشار 

للخطايا و ماحيًا  التوبة و العرتاف تراين غافرا  الكني�صة هناك تراين ... يف �رش 

للذنوب ...

* يف �رش الإفخار�صـتيا تراين على الـمذبح الـناطق ال�صماوي ... حا�رشا باآلمي 

املفرحة ... و مبجد ل ينطق به لكي حتيا يف و اأنا اأحيا فيك ... و لكي تختفي اأنت 

يّف و اأظهر اأنا فيك ...

* من على املذبح ... من على الـعر�س الـملتهب ال�صـاروبيمي اأنا اأنادي عليك و 

على اإخوتك و على كل من حولك لكي ياأتوا اإيّل و يرونني ...

* عدت اإىل نف�صي و قلت ... بينما اأنا عاجز و ل اأعرف كيف اأذهب اإىل اجلليل 

عرفني الرب اأين اجلليل لكي ميكنني اأن اأراه ...

* كنت عاجزا عن اأن اأراه ... الآن اأنا عاجز عن ال�صكر لأنه قريب ... و 

اأنا بال عذر ... 

* اأنا عاجز عن ال�صكر ... و اأتو�صل األ يحرم عيني قلبي عن روؤياه.

والن�صجام  التاآلف  يوجد  وحيثما  الوحدة،  روح  هو  القد�س  الروح 

َح�رَشَ  »َومَلَّا  فيهم:  وي�صكن  يحلَّ  اأن  الله  روُح  ارت�صى  املوؤمنني،  بني 

َماِء  ال�صَّ ِمَن  َبْغَتًة  اَر  َو�صَ َواِحَدٍة،  ِبَنْف�ٍس  َمعًا  ِميُع  اجْلَ َكاَن  ْم�ِصنَي  اخْلَ َيْوُم 

َفٍة َوَمالأَ ُكلَّ اْلَبْيِت َحْيُث َكاُنوا َجاِل�ِصنَي،  ْوٌت َكَما ِمْن ُهُبوِب ِريٍح َعا�صِ �صَ

ْت َعَلى ُكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهْم.  َها ِمْن َناٍر َوا�ْصَتَقرَّ َوَظَهَرْت َلُهْم اأَْل�ِصَنٌة ُمْنَق�ِصَمٌة َكاأَنَّ

وِح اْلُقُد�ِس« )اأعمال 2: 4-1(. ِميُع ِمَن الرُّ َواْمَتالأَ اجْلَ

ى بني جماعة املوؤمنني روُح النق�شام  لكن اإن تف�شَّ
ي�شريون  اإذ  اجلماعة،  هذه  عن  اهلل  روُح  غاب  والتحزّب 
ُه اإِْذ ِفيُكْم َح�َشٌد َوِخ�َشاٌم  ج�شديني ولي�شوا روحيني: »َفاإِنَّ
ُه  نَي َوَت�ْشُلُكوَن ِبَح�َشِب اْلَب�رَشِ؟ لأَنَّ َواْن�ِشَقاٌق اأََل�ْشُتْم َج�َشِديِّ
اأََفَل�ْشُتْم  ُبلُّو�َس،  لأَ َنا  اأَ َواآَخُر:  ِلُبوُل�َس،  اأََنا  َواِحٌد:  َقاَل  َمَتى 

َج�َشِديِّنَي؟« )كورنثو�س الأولى 3: 4-3(.
اأي�صًا على  يعمل  فاإنه  املتحدة،  القد�س يف اجلماعة  الروح  وكما يحلُّ 

وحدتنا بع�صنا ببع�س، ويقودنا للحياة الأبدية: ]هذا هو الروح الذي قال 

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

اخلم�صني، وله �صلطان على جميع الأمم لُيدخلهم احلياة ويفتح لهم العهد 

وكان  اللغات،  جميع  يف  بتوافق  الله  ي�صبرِّحون  �صاروا  ولذلك  اجلديد. 

م لالآب باكورة من جميع  الروح يجمع يف الوحدة القبائل املتخالفة، ويقدرِّ

الأمم[ القدي�س اإيرينيئو�س.

دنا  ا يوحرِّ وكما يعمل الروح القد�س على تاآلف املوؤمنني مًعا، فاإنه اأي�صً

واأنا  يفَّ  الآب  اأيها  اأنت  اأنك  كما  لأجلنا:  املخلرِّ�س  يقول  ]حينما  الله:  مع 

فيك، ليكونوا هم اأي�صًا واحدًا فينا )يوحنا 17: 21(، هو ل يق�صد بذلك اأننا 

�صنكون م�صاويني له، ولكنها طلبة مرفوعة اإىل الآب، كما كتب يوحنا، 

ُنعترب  ب�صببه  الذي  الروح  ذلك  للموؤمنني،  بوا�صطته  الروح  ُيعطى  لكي 

كائنني يف الله، بل ومتَّحدين معًا يف الله[ القدي�س اأثنا�صيو�س.

لقد اأراد �صكان الأر�س قدمًيا، عندما طلبوا اأن يبنوا لأنف�صهم ُبرًجا راأ�صه 

دوا على الأر�س، ومل يكن هدفهم الوحدة  لوا مًعا لئال يتبدَّ بال�صماء، اأن يتكتَّ

)تكوين  األ�صنتهم  ق  وفرَّ الله  ف�صتتهم  الله،  عن  مبعزٍل  التَّجمع  بل  الله،  يف 

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

امتالأ اجلميع من الروح القد�س، وبداأوا يتكلمون باأل�صنة اأخرى كما اأعطاهم 

الروح اأن ينطقوا. فبماذا كانوا يتكلمون؟ مبوؤازرة الروح كانوا يتكلمون 

بوا�صطة  امل�صيح  يف  ال�صموات  اإىل  ال�صعود  وعن  فوق،  اإىل  النطالق  عن 

الإميان، وعن اجتماع كل ما يف امل�صكونة من األ�صنة، اأي من �صعوب واأمم، 

د الأل�صنة يف حادثة الربج اآية  اإىل الوحدانية يف الروح... اإذن فقد كان تعدُّ

ق اإىل جميع الأمم، واأما يف امل�صيح فقد �صار اآيًة لالجنماع يف  للت�صتت والتفرُّ

الوحدانية بوا�صطة الروح[ القدي�س كريل�س الكبري.
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قال القدي�س بطر�س »اإن الكذب على الروح القد�س معناه الكذب على الله« 

)اأع5: 23(. ومادام هو روح الله، )اأي 33: 3( )2كو3: 3(، وهو روح ال�صيد 

الرب ) ا�س61: 1(، اإذن هو الله.

هذا املعزي، روح الله، حل على التالميذ يف يوم اخلم�صني )اأع2: 1 4(. 

اأ�صكب  اأنى  ذلك  بعد  قائاًل »ويكون  النبي  يوئيل  �صفر  الله يف  به  الذي وعد  وهو 

اأحالًما، ويري  �صيوخكم  ويحلهم  وبناتكم،  بنوكم  فيتنباأ  ب�رش،  كل  على  روحي 

�صبابكم روؤى« ) يوؤ2: 28(. وقد ذكر القدي�س بطر�س اأن هذه النبوءة حتققت يف 

يوم اخلم�صني )اأع2 : 16، 17(.

هو روح اهلل، وهو »روح ابنه« )غل4: 6( »روح امل�شيح« 
)1بط1: 11(. وهو »روح الرب« )ا�س11: 2( »روح ال�شيد 
الرب« )ا�س61: 1(. قيل يف �شفر اأيوب ال�شديق »روح الرب 
�شنعني« )اأي33: 4(. وقال حزقيال النبي »وحل على روح 
يف  بطر�س  القدي�س  وقال   .)5 )خر11:  يل...«  وقال  الرب 
على  اتفقتما  قد  بالكما  ما   « و�شفريا  حنانيا  فعله  ما  توبيخ 
روح احلق« )يو14:  )اأع5: 9(. وهو »  الرب«  روح  جتربة 
من عند  الذي  احلق  امل�شيح »روح  ال�شيد  عنه  وقال   .)17
ذاك،  جاء  متى   « اأي�ًشا  وقال   .)26 )يو15:  ينبثق«  الآب 

روح احلق، فهو ير�شدكم اإلى جميع احلق« )يو16: 13(.
ويثبت لهوت الروح القد�س اأنه يف الثالوث القدو�س. 

اأر�صله  الرب  امل�صيح  ال�صيد  يقول  ذلك  ويف  والبن.  الآب  مع  واحد  اإنه 

القد�س«  با�صم الآب والبن والروح  القدي�صني »تلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم 

)اأع28: 19( ولحظوا هنا اأنه يقول »با�صم« ولي�س »باأ�صماء«... وهذا يوافقه 

ا ما ورد يف ر�صالة القدي�س يوحنا الأويل، اإذ يقول » فاإن الذين ي�صهدون يف  اأي�صً

ال�صماء هم ثالثة: الآب والكلمة )اللوجو�س( والروح القد�س. وهوؤلء الثالثة هم 

واحد« )1يو5: 7 (.

ا اأنه احلي ومعطي احلياة. ويثبت لهوته اأي�صً

ولذلك ي�صمى »روح احلياة« )رو8: 2(. وقد ورد يف �صفر حزقيال النبي، 

اأنه هو الذي يحيى املوتى )حز37: 9، 10(. ومن الذي ي�صتطيع اأن يحيى املوتى 

يف  احلياة  م�صدر  هو  احلياة.  اأقنوم  هو  القد�س  الروح  وحده.  الله  اإل  ويقيهم، 

العامل كله، �صواء احلياة مبعني الوجود اأو البقاء، اأو احلياة مع الله. وب�صفه قانون 

الإميان باأنه » الرب املحيى«.

ويثبت لهوت الروح القد�س، اأنه م�صدر الوحى.

وقانون الإميان ي�صف لروح القد�س باأنه »الناطق يف الأنبياء«. ولعل هذا 

يوافق ما ورد يف الر�صالة الثانية للقدي�س بطر�س الر�صول عن الوحي الإلهى اإذ 

قال »لأنه مل تاأت نبوءة قط مب�صيئة اإن�صان، بل تكلم اأنا�س الله القدي�صون م�صوقني 

الروح  من  الوحى  ومادام   .)21 )2بط1:  القد�س«  الروح  من 

القد�س، اإذن هو من الله، لأنه من روح الله. لذلك قال القدي�س 

للتعليم« )2تى3: 16(.  الله، ونافع  به من  الكتاب موحي  الر�صول »كل  بول�س 

قائاًل..«  النبى  باأ�صعياء  اآباءنا  القد�س  الروح  كلم  »ح�صًنا  ا  اأي�صً الر�صول  يقول 

على  وحل   ...« النبى  حزقيال  قال  الوحي  لهذا  وكمثال   .)27-25 )اأع28: 

روح الرب وقال يل ك قل هكذا قال الرب...« )حز11: 5(. ويقول الوحي 

الذي  الرب- روحى  اأنا فعهدي معهم -قال  اأما   « النبى  ا�صعياء  �صفر  الإلهى يف 

عليك وكالمى الذي و�صعته يف فمك ل يزول من فمك، ول من فم ن�صلك... من 

الآن واإىل الأبد« )ا�س59: 21(.

 ثانيا: اأقنوم الروح القد�س

 ،)Hypostasis )�صخ�س  اأقنوم  القد�س  الروح  اأن  يعتقدون  يهوه ل  �صهود 

بل يرونه جمرد قوة!!، وللرد على ذلك نقول اإن ما ورد عن الروح القد�س يف 

الكتاب املقد�س، يدل اأنه �صخ�س ... فهو يتكلم: ويقول الرب يف ذلك لتالميذه 

اأبيكم الذي يتكلم فيكم« )مت10:  اأنتم املتكلمني، بل روح  القدي�صني » لأن ل�صتم 

ا عنه » اإن �صمعتم �صوته ، فال تق�صوا قلوبكم« )عب3:  20(. ويقول الر�صول اأي�صً

7-9(. وهو الذي قال » افرزوا يل برنابا و�صاول، للعمل الذي دعوتهما اإليه« 

وير�صد،  ويذكر،  يعلم،  وهو  يدعو...  ا  واأي�صً يتكلم،  هنا  فهو   .)3 )اأع13: 

ويخرب، ويبكت.

ويف ذلك يقول الرب لتالميذه عن الروح القد�س »يعلمكم كل �صيء، يذكركم 

ا »متى جاء ذاك روح احلق، فهو ير�صدكم  بكل ما قلته لكم« )يو14: 26(. واأي�صً

ا الذي  اإىل جميع احلق... ويخربكم باأمور اآتية« )يو16: 12، 13(. وهو اأي�صً

يبكت على خطية )يو16: 8(.

ينقادون  الذين  الر�صول » لأن  املوؤمنني جماعات واأفراًدا. يقول  يقود  وهو 

بروح الله، فاأولئك هم اأبناء الله« )رو8: 14(.

اأف�ص�س » احرتزوا  القدي�س بول�س لأ�صاقفة  قال  الرعاة: وعن ذلك  يقيم  وهو 

)اأع20:  اأ�صاقفة«  القد�س عليها  الروح  اأقامكم  التي  الرعية  اإذن لأنف�صكم وجلميع 

28(. وهو الذي يحدد حتركات اخلدام. فيقول القدي�س لوقا الإجنيلي عن القدي�س 

بول�س الر�صول واأ�صحابه » وبعد ما اجتازوا يف فريجية وكورة غالطية، منعهم 

الروح القد�س اأن يتكلمون بالكلمة يف اآ�صيا. فلما اأتوا اإىل مي�صيا، حاولوا اأن يذهبوا 

اإىل بيثينية، فلم يدعهم الروح » )اأع16: 6، 7(.

والروح القد�س يعزى املوؤمنني وي�صفع فيهم.

اآخر ليمكث معكم  اأطلب من الآب فيعطيكم معزًيا  امل�صيح » واأنا  ال�صيد  يقول 

ينطق  ل  باأنات  فينا  نف�صه  الروح   « الر�صول  ويقول   .)26 )يو15:  الأبد«  اإىل 

بها« ) رو8: 26(. اإذن هذا الذي يتكلم ويعلم ويذكر، وير�صد ويخرب، ويبكت، 

األي�س هو  ويقود املوؤمنني ويقيم الرعاة، ويحدد حتركاتهم، ويعزى وي�صفع... 

)اأع1: 8(. كما نقول  املوؤمنني  نتائج حلوله على  اإحدى  القوة فهي  اأما  ا؟!  �صخ�صً

ا اإن حلوله مينح غريه وحرارة، ومينح حكمة ومعرفة... اإلخ. اأي�صً
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كبري  اىل عدد  الكني�صة  ب�رشح حاجة  الحتفالت  هذه  البابا  قدا�صة  بداأ 

من الأباء الأ�صاقفة لرعاية املناطق التي حتتاج اإىل اإ�رشاف والتى لي�س لها 

اأن ر�صامات الأ�صاقفة تاأتي بعد  اأ�صاقفة يرعونها، واأ�صار قدا�صته اىل  اأباء 

الإبرك�صي�س لأن �صفر الأعمال )ابركي�صي�س( ي�صجل كرازة وجهاد الأباء 

باملالحظة  جدير  هو  ومما  خدمتهم.  اىل  الأباء  ينطلق  ثم  ومن  الر�صل، 

اأن هذا ال�صفر ل ينتهي بكلمة امني اأي اأن العمل الكرازي م�صتمر ما دمنا 

اأحياء.

الأباء  باإقامة  نفرح  الأحباء  اأيها  ال�شباح  هذا  يف 
بالأم�س ويف  الأ�شاقفة  اجلدد  يف م�شئوليات جديدة، 
الع�شية قمنا بتجلي�س ثالثة من الأباء الأ�شاقفة، كل يف 
خدمته، يف فرن�شا )نيافة الأنبا اأثنا�شيو�س( ويف املانيا 
)نيافة الأنبا دميان( ويف م�رش يف ميت غمر )نيافة الأنبا 

�شليب( واليوم ا�شتكملنا �شلوات �شيامة الأباء اجلدد.
 الأ�سقف هو م�سدر فرح:

يقود  فالأ�صقف  للفرح،  اأن يكون م�صدر  ينبغي  الكني�صة  الأ�صقف يف   

ثمرة  هي  احلب  ثمار  من  ثمرة  واأول  احلب،  بدافع  والقطيع  ال�صعب 

�صالم..« والأ�صقف  فهو حمبة فرح  الروح  ثمر  »اأما  نعلم  كما  الفرح، 

يقود كل ال�صعب وكل احد بدافع احلب.

 الأ�سقف يحيا حياة التجرد:

املفهوم  ويف  تخّلي،  والرهبنة  راهب،  هو  كني�صتنا  يف  والأ�صقف 

ول  منا�صب  ايل  ي�صعي  ل  �صيء،  كل  عن  يتخلي  الراهب  اإن  الرهباين 

العامل  العامل وترك  لقد ذهد  العامل،  اأ�صكال جمد  �صكل من  اأي  ي�صعي ايل 

وذهب ايل الدير باإرادته، وهو يرتك كل �صيء، ترك ماله وميوله وكل 

اأغراأ�صه واأهله، و�صار باإرادته اأن يحيا يف حياة رهبانية، ولذلك فالفقر 

الختياري هو اأحد اأ�صا�صيات الرهبنه القبطية، الراهب ل ميلك اأي �صيء، 

وهذه هي الرهبنة اأي التخلي، ولكن الكني�صة تختار من بني اأبناءها لكيما 

كاهنا  وهو  اخلدمة  يف  م�صئوليته  تكون  قد  اخلدمة،  يف  مب�صئولية  تكلفهم 

اأ�صقفا، هذا تكليف من الكني�صة، فعندما نقيم  اأو م�صئوليته يف اخلدمة وهو 

اأ�صقفا اإمنا الكني�صة ممثلة يف جممعها املقد�س تقيم هذا الأ�صقف بنعمة الروح 

وم�صدرا  للحب  م�صدرا  يكون  لكيما  العمل  بهذا  تكلفة  وتكلفه  القد�س، 

للفرح، 

والأ�سقف هو ماي�سرتو:

الكني�صة هو مبثابة »املاي�صرتو« فعندما جند فريقًا مو�صيقيًا  الأ�صقف يف 

وكل  جيدة  مو�صيقية  اآله  معه  واحد  وكل  العازفني،  من  كبري  عدد  فيه 

واحد فيهم يعزف باآلته املو�صيقية مبهارة ولكن عندما جنمعهم ويجل�صون 

اآله  مي�صك  ل  القائد  هذا  ماي�صرتو،  و�صطهم  يف  يكون  اأن  يحتاجون  معًا 

مو�صيقية ولكنه باإ�صارات مفهومة لديهم، يدير عماًل ويدير كل هذه اللآت 

اجلميع  مع  يعمل  الأ�صقف  فالأب  ولذلك  عذبًا.  نغمًا  فيخرج  املو�صيقية، 

وباجلميع، فاجلميع كالأوتار يف النغمة الواحدة، كل له نغمة وله »تون« 

ولكن عندما يجتمع اجلميع يعملون معا، نري ون�صمع احلانا عذبة.

وهو حمب:

اإن�صان  الدافع الوحيد خلدمته هو احلب، يقدم املحبة احلقيقية لكل  اإن 

قد  اإن�صان،  ايل  اإن�صان  من  يختلف  احلب  تقدمي  ولكن  �صيده،  مثال  علي 

يكتفي اإن�صان بكلمة، اأو باإبت�صامه، اأو بفعل، اأو مبجاملة، اأو حتي مبكاملة 

الأ�صقف  الأب  اأن  املهم  مب�صاركة،  اأو  بعمل،  اأو  بر�صالة،  اأو  تليفون، 

يتعلم كل لغات احلب التي ي�صتطيع اأن يك�صب بها �صعبة، ويقدم هذا احلب 

�صعبه،  ليقود  املحبة  وبدافع  باحلب  يعمل  امل�صيح،  ال�صيد  �صخ�س  يف حب 

لذلك فالأب الأ�صقف ل يرتاح يومًا اذا وجد اأن�صانًا يف حالة غ�صب معه، 

ولكن ي�صعي جاهدًا لكيما ي�صم هذا الن�صان الذي غ�صب من �صئ ما لكي 

ي�صلح الأمر، فكل اإن�صان دمه مطلوب منه، ومن هنا تاأتي هذه امل�صئولية 

الكبرية. 

وهو حمتوي وحمتمل:

مهمة  ال�صورة  وهذه  يحتويه  قلبه،  يف  اإن�صان  كل  يحتوي  الأ�صقف 

ال�صعب ولي�س  اأ�صاقفة لرعاية كل  نقام  اإمنا  اأ�صاقفة  نقام  جدًا، لأننا عندما 

جزء منه، كل ال�صعب، هو يحتوي اجلميع، ويحتوي اجلميع بكل �صكل 

ممكن، ولذلك فالأ�صقفية جهاد وكما هو مكتوب يف ر�صالة معلمنا بول�س 

الر�صول »اإن ا�صتهي اأحد الأ�صقفية فقد ا�صتهي عماًل �صاحلًا« وال�صت�صهاد 

اأول من  ال�صطهاد  الأ�صقف وقت  كان  فقد  ال�صالح،  العمل  هذا  هو  هنا 

ينال ال�صت�صهاد،اذا جاء امل�صطهدون ايل بلد او مدينة فكان هو اأول من 

ي�صتهي  فكاأن من  الأ�صقف  الأب  هو  امل�صيح  ال�صيد  ا�صم  ال�صهادة علي  ينال 

الأ�صقفية هو ي�صتهي ال�صت�صهاد، ومن هنا جاءت اخلطورة.. خطورة هذا 

العمل وهذه اخلدمة ولكن لنا ثقة كبرية  يف ان الله �صيعمل كما عمل معنا 

جميعا، اإنه �صيعمل مع هوؤلء الأ�صاقفة الأحباء .

�سوم لأجل الأ�سقف:

ا�صم  يذكر  عندما  فانه  ون�صلي،  قلوبنا  نرفع  اأن  البابا  قدا�صة  وطلب 

يذكر لأنه  امنا  الكن�صية،  الأ�صقف يف �صلواتنا  الأب  او  البطريرك  الأب 

هو الأكرث احتياجا لل�صالة فال نذكره لأنه موجود، واإمنا نذكره لأنه هو 

باحلقيقة ل ي�صتطيع اأن يعمل ال ب�صلوات جميعكم، ل ي�صتطيع اأن يعمل اإل 

بال�صلوات التي ت�صنده، ولذلك ونحن علي م�صارف �صوم الر�صل، هذا 

ال�صوم هو �صوم من اأجل اخلدمة، من اجل جناح اخلدمة يف كني�صتك.. 

يف ف�صلك.. الأب الكاهن.. الأب الأ�صقف.. الأب البطريرك، اخلادم 

اأجل  من  �صوم  هو  ال�صوم  فهذا  اأولدك،  يخدمون  الذين  اخلادمة  اأو 

اخلدمة، ولذلك يا اأحبائي �صلوا دائما من اأجل الأباء من اأجل كل واحد 

املمتده  اخلدمة  هذه  يف  �صعفنا  وي�صند  امل�صيح،  ال�صيد  ي�صنده  اأن  خدمته  يف 

والتي متجد ا�صمه دائما. 

بارك يا رب عملك وكني�شتك
واحفظ كني�شتك حية،
واحفظ كني�شتك قوية،

�شواء يف م�رش اأو يف خارج م�رش. 
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فى �صباح يوم اخلمي�س 2013/3/28 قام قدا�صة البابا توا�رشو�س الثانى 

ال�صحراوى،  ال�صوي�س  القاهرة  بطريق  »بطم�س«  املحبة  جزيرة  بزيارة 

وكان برفقة قدا�صته نيافة الأنبا بطر�س الأ�صقف العام امل�صئول عن الدير، 

و�صكرتارية قدا�صته، وقد زار قدا�صتة ال�صبعة كنائ�س التاليه:

1-كني�صة القدي�س ماريوحنا احلبيب.

2- كني�صة ال�صيدة العذراء والأنبا اأنطونيو�س والأنبا بول مببنى املكر�صات.

3- كني�صة ال�صهيد العظيم ابو �صيفني.

4- كني�صة رئي�س املالئكة ميخائيل.

5- كني�صة ال�صيدة العذراء والأنبا بي�صوى.

6- كني�صة القدي�صة بربارة، مببنى مركزالقلب الفرحان للقا�رشين ذهنيا.

7- كني�صة ال�صيدة العذراء والقدي�صة دميانة مببنى الراهبات.

كما بارك قدا�صته اأر�س كاتدرائية ال�صيدة العذراء وماريوحنا احلبيب 

)حتت الن�صاء( وزار كذلك قرية العهد اجلديد لكبار ال�صن، ومركز القلب 

الفرحان للقا�رشين ذهنيا )ذوى الحتياجات اخلا�صة(. كما زار مدر�صة 

�صان جورج الأمريكية الدولية، ثم بع�س امل�رشوعات املوجودة باملوقع 

ار�س  وم�رشوع  التدريب  ومراكز  اغابى  وا�صتديوهات  املطبعة  )مثل 

معجزات الرب(.

ال�صما�صات واملكر�صات  و  بالراهبات  الزيارة  قدا�صته فى هذة  والتقى 

وبع�س  املكر�صني  بال�صمام�صة  التقى  كما  والتكري�س،  الرهبنة  وطالبات 

اليومية مببانى الراهبات  للت�صبحة  اأربع جمامع  طالبى الرهبنة. كما تفقد 

واملكر�صات وقرية العهد اجلديد واملكر�صني مببنى القلب الفرحان.

وفى نهاية الزيارة قام قدا�صته باإلقاء كلمة روحية ح�رشها حواىل �صبعني 

والتكري�س.  الرهبنة  وطالبات  واملكر�صات  وال�صما�صات  الراهبات  من 

واختتم الزيارة بال�صالة، وكان يوما مفرحًا اأبهج اجلميع.

الدائر الآن  اأن اخلالف  الثاين  الأنبا توا�رشو�س  البابا  �رشح قدا�صة 

للكني�صة  دخل  ول  دولتني،  بني  خالف  هو  اإثيوبيا  يف  النه�صة  �صد  حول 

�صواء يف م�رش اأو اإثيوبيا فيه، كما اأ�صار قدا�صته اإىل اأن الكني�صة منذ ن�صاأتها 

ت�صّمى 
ُ
�صالة  )يف  اليومية  �صلواتها  يف  النيل  مياة  اأجل  من  ت�صلى  وهى 

اأو�صية املياة(.

ورئي�س  اأ�صقف  دانيال  الأنبا  نيافة  قام   ،2013/5/18 ال�صبت  يوم  فى 

دير القدي�س الأنبا �صنودة رئي�س املتوحدين ب�صيدنى -اأ�صرتاليا ب�صيامة الراهب 

اأنتونى النبا �صنودة ق�صا على مذبح الدير، ا�صرتك يف �صلوات ال�صيامة الحبار 

اأثنا�صيو�س  اأ�صقف �صربا اخليمة والأنبا  النيافة الأنبا مرق�س  اأ�صحاب  الجالء 

اأ�صقف بنى مزار. كما ح�رش لفيف من الأباء الكهنة وجمع غفري من املحبني 

للدير. وكان يوما مفرحا للجميع. تهانينا لالأب الكاهن اجلديد 

اأ�سحاب النيافة الأنبا دانيال والأنبا مرق�س والأنبا اأثنا�سيو�س ومعهم الكاهن اجلديدولنيافة الأنبا دانيال وجممع الأباء رهبان الدير. 

ي�رش اأ�رشة جملة الكرازة، تلقي اأخبار املتفوقني يف ال�صهادات 

ت�صجيعا  لن�رشها  وذلك  والثانوية(  والإعدادية  )البتدائية  الثالثة 

للمتفوقني.

وا�صم  �صخ�صية  �صورة  مع  بالكامل،  ال�صم  ار�صال  يراعي   

مع  املجموع،  وقيمة  والعنوان  العرتاف،  اأب  وا�صم  الكني�صة 

تر�صل  اأمكن.  اإن  املدر�صة  من  الر�صمي  امل�صتند  �صورة  اإر�صال 

البيانات على الربيد الإلكرتوين للمجلة:

Kiraza.mailreaders@gmail.com

الأنبا  القدي�س  بدير  2013م.   /  6  /11 الثالثاء  يوم  �صباح  اقيمت 

بي�صوى بوادي النطرون، مائدة حوار جمعت بني بع�س اع�صاء جمل�س 

كنائ�س م�رش وبع�س الرموز الوطنية القبطية ، حيث اأكد امل�صرتكون اأن 

الكني�صة متار�س دورها الروحي دون تدخل يف ال�صيا�صة، ولكن القباط 

مار�صوا دورهم الوطني على مدار التاريخ، فهم جزء اأ�صيل من م�رشنا 

ل  الكني�صة  واأن  واحد،  وطن  يف  امل�صلمني  اخوتهم  مع  يعي�صون  الغالية 

الأزمات، حتى  نتجاوز  معا حتى  لنعمل  بل  الأقباط  ت�صجع على هجرة 

اأغلى  امل�صيحي والذي هو  امياننا  فان  وان كانت هناك خماوف حقيقية، 

ما منلك يهبنا الطماأنينة والثقة يف عناية الله، واأكد امل�صاركون على التاأكيد 

على مبادئ قبول الآخر واملواطنة وكذلك قيم احلق والعدل وامل�صاواة، 

ويف اخلتام اأن الله هو  �صيد التاريخ، ويقود حركة التاريخ  عرب الزمان، 

ومازال يعمل.
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د امل�صيح مع التالميذ وهم جمتمعون يف الُعلرِّّية، ع�صّية اأحد القيامة، َيذُكر لنا القدي�س  يف لقاء ال�صيرِّ

ل يف اإجنيله ما يلي: »َفَقاَل َلُهْم َي�ُصوُع  ا؛ اإذ ُي�َصجرِّ ا ِجدًّ يوحّنا الذي كان حا�رًشا يف تلك الليلة َحَدَثا هامًّ

وَح اْلُقُد�َس.  ا: �َصاَلٌم َلُكْم! َكَما اأَْر�َصَلِني الآُب اأُْر�ِصُلُكْم اأََنا. َومَلَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم:»اْقَبُلوا الرُّ اأَْي�صً

َمْن َغَفْرُتْ َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُه، َوَمْن اأَْم�َصْكُتْم َخَطاَياُه اأُْم�ِصَكْت«« )يو20: 23-21(.. 

يَّزة تختلف عن  هذه النفخة الإلهّية التي حملت اإليهم نعمة الروح القد�س، بالطبع هي نفخة مُمَ

غفران  �صلطان  بها  ينالون  نفخة  اأّنها  الوا�صح  فِمن  اخلم�صني..  يوم  عليهم  القد�س  الروح  حلول 

اخلطايا للنا�س، اأو ربط واإم�صاك هذه اخلطايا.. اأي ي�صريون وكالًء عن الله يف هذا الأمر؛ الذي 

هو اأ�صاًل من اخت�صا�س الله وحده )مر2: 7(..!

اأّن هذه النفخة التي وهبها ال�صيرِّد امل�صيح  د لنا، من خالل تقليدها الأ�صيل،  الكني�صة املقّد�صة توؤكرِّ

م جميع الأ�رشار. ولناأُخذ  لتالميذه هي نف�صها العاملة يف �رِشّ الكهنوت اإىل هذا اليوم.. وهي التي ُتَتمرِّ

بع�س اأمثلة:

قبل  املاء،  لتقدي�س  �صائم  وهو  ة  خا�صّ �صلوات  الكاهن  الأب  ُي�صلرِّي  املعمودّية..  �رِشّ  يف   +

ال�صمام�صة  معه  فيه  وي�صرتك  املعمودّية.  بقّدا�س  ال�صلوات  هذه  وُت�صّمى  اأحد،  اأي  فيه  يعتمد  اأن 

اجلميلة، مع ر�صم  والقراءات  ال�صلوات  الكثري من  القدا�س  هذا  ال�صعب.. ويف  واحلا�رشون من 

املاء بالزيوت املقّد�صة با�صم الثالوث.. ولكن هناك طق�س اأ�صا�صي داخل هذا القّدا�س وهو النفخ يف املاء 

على مثال ال�صليب ثالث مّرات.. كل هذا لكي ياأُخذ املاء قّوة بالروح القد�س، في�صتطيع اأن يهب 

ولدة جديدة ملَن يعتمد فيه..

دك يا )ُفالن( با�صم الآب« ُيخِرج ال�صخ�س  ا عند التعميد، عندما يقول الأب الكاهن: »اأعمرِّ واأي�صً

�صه ثانيًة وهو يقول: »والبن« ويرفعه من املاء وينفخ يف  من املاء جزئيًّا وينفخ يف وجهه. ُثم ُيَغطرِّ

�صه ثالثًة وهو يقول: »والروح القد�س« ويرفعه من املاء وينفخ يف وجهه للمّرة  ا. ثم ُيَغطرِّ وجهه اأي�صً

الثالثة.. وبهذا تكون املعمودّية قد مّتت، ونال ال�صخ�س الولدة الثانية من املاء والروح..!

د بزيت املريون املقّد�س  + يف �رِشّ م�صحة املريون.. بعد اأن ير�صم الأب الكاهن ال�صخ�س امُلَعمَّ

�صّتة وثالثني ر�صًما على الأع�صاء واملفا�صل، وهو ي�صلرِّي ال�صلوات اجلميلة امُل�صاحبة للر�صومات.. 

َيخِتم هذه ال�صلوات باأن يقول: »... يباركك الرب ي�صوع امل�صيح، وبا�صمه ِاقَبل الروح القد�س، 

واإناء  القد�س،  للروح  َم�صكًنا  الإن�صان  في�صري هذا  ينفخ يف وجهه..  اإناًء طاهًرا..« وعندها  وُكن 

خمتاًرا لله.

راأ�س  على  املعروفة  الثالثة  التحاليل  الكاهن  الأب  لي  ي�صرِّ اأن  بعد  العرتاف..  �رِش  يف   +

امُلعرتف، ير�صمه بال�صليب وينفخ فيه وهو يقول: »الله يحاللك« وبهذه النفخة ينال التائب امُلعرتف 

غفران خطاياه.

+ يف �رِش التناول.. اأثناء �صلوات الر�صومات يف القّدا�س ينفخ الأب الكاهن يف اخلبز بعد اأن 

ا ينفخ يف الكاأ�س.. وبعدها ي�صلرِّي �رِشّ ا�صتدعاء الروح القد�س لتحويل اخلبز واخلمر  يق�صمه، واأي�صً

اإىل ج�صد حقيقي ودم حقيقي لربنا ي�صوع امل�صيح.

الزيت على مثال  الكاهن  الأب  ال�صلوات، ير�صم  اإمتام كل  بعد  املر�صى..  �رِش م�صحة  + يف 

ال�صليب ثالث مّرات با�صم الثالوث، وهو ينفخ يف الزيت بعد كّل مّرة.. وبذلك ي�صري لهذا الزيت 

�صلوات  يف  الطريقة  بنف�س  وهكذا  والروح...  والنف�س  اجل�صد  اأمرا�س  من  لل�صفاء  قّوة  بالإميان 

ان ينفخ الكاهن يف املاء لياأُخذ قّوة للتطهري وال�صفاء والربكة.. الَلقَّ

+ يف �رِش الزيجة.. ي�صلرِّي الأب الكاهن التحاليل الثالثة على راأ�س العرو�صني، وهما منحنيان 

براأ�صيهما، ثّم ير�صمهما بال�صليب وينفخ فيهما.. في�صريان كياًنا واحًدا ُمباَرًكا من الله..

با�صم  والر�صم  بال�صم،  والنطق  اليّد،  وَو�صع  ال�صلوات  اإمتام  بعد  الكهنوت..  �رِشّ  يف   +

الثالوث، ينفخ الأب البطريرك اأو الأ�صقف نفخة الروح القد�س يف فم الكاهن اجلديد، ليكون وكياًل 

د امل�صيح مع التالميذ..  ل�رشائر الله )1كو4: 1(، وهو يقول له: »ِاقبل الروح القد�س«، كما فعل ال�صيرِّ

بينما يفتح الكاهن اجلديد فمه وهو يقول: »فتحت فمي واقتبلُت يل روًحا« )مز119: 131(.. وبهذه 

م بها جميع الأ�رشار كما �رشحنا..! النفخة الإلهّية املقد�صة يبداأ خدمته الكهنوتّية، ويتمرِّ

ة َعرب  َتدَّ د امل�صيح لتالميذه ل تزال فّعالة ومُمْ هكذا نرى اأّن نفخة الروح القد�س التي وهبها ال�صيرِّ

الزمن يف العمل الكهنوتي، وهي التي حُتيي الكني�صة حّتى اليوم.. فالروح القد�س من خالل الكهنوت 

ا  ل.. واأي�صً ي، وُينري، وُيكمرِّ ت.. ويعزرِّ د، وُيَعلرِّم، وُيَبكرِّ ر.. وُير�صرِّ �س، ويطهرِّ هو الذي يغفر، ويقدرِّ

م ويدبرِّر.. وميالأ الكني�صة بالربكة وال�صالم والفرح واملحّبة.. باخت�صار، الروح القد�س  يقود وُيَنظرِّ

�رّش  هي  كانت  ِخلقته  عند  اآدم  يف  الله  نفخها  التي  احلياة  َن�ْصَمة  اأّن  وكما  الكني�صة..  مال  راأ�س  هو 

الأطهار،  الر�صل  لآبائنا  امل�صيح  د  ال�صيرِّ اأعطاها  التي  املقّد�صة  الإلهّية  النفخة  هذه  ا  اأي�صً هكذا  حياته.. 

عند ت�صليمهم �رِشّ الكهنوت، هي �رّش حياة الكني�صة حّتى اليوم، و�صتظّل حُتييها اإىل انق�صاء الدهر..!

قال األي�صع النبى للمراأة التى �صكت اإليه من دائنها » بيعى الزيت واأوفى 

دينك وعي�صى اأنت وبنوك مبا بقى » ) 2 مل 4 : 1 ـ 17 ( 

فقد   ، احلديث  البيت  عن  اأحدثكم  اأن  اأريد  ل 
 ، �شعيدًا  بيتاً  لي�س  ولكنه  طراز  اآخر  على  البيت  يكون 
ول عن البيت الذى يتوفر فيه اجلمال فكثريًا ما ي�شحبه 
قلق وعدم ثقة ، بل حتى لو توفر فى البيت املال وكل 
تنعمات الب�رش ومع ذلك قد يكون �شقياً وبائ�شاً ، وفى 
الأعداد التى وردت فى الف�شل الذى ذكرناه ي�شجل لنا 

الوحى �شورة دقيقة للبيت ال�شعيد : 
فيه رجل يخاف الله » واأنت تعلم اأن عبدك زوجى كان يخاف  1ـ  

الرب » ) 2 مل 4 : 1 ( يخاف الرب فى بيته مع زوجته واأولده ) اأ�صلك 

بكمال قلبى فى و�صط بيتى ( يخاف الرب فى قلبه وفى عينيه ول�صانه ويديه 

ورجليه وكل حركاته . 

فيه اأمراأة تاأتى بكل م�صاكلها قدام الرب :ـ ) و�رشخت اإىل األي�صع  2ـ 

ت�صكو  ل  متزنة  امراأة   )  >  1  :  4 مل   2  < الأنبياء  بنى  ن�صاء  من  امراأة 

ظروفها للب�رش بل للي�صع رجل الله الذى ميثل الله ، اإن تدخل اجلريان 

بل حتى الأهل والأقارب كثريًا ما كان �صببًا فى خراب بيوت كثرية . 

) فيه قليل من الزيت » 2 مل 4 : 2 » ( رغم حمبة الله لنا وخريه  3ـ 

اأحد  علمنا   ، قناعة  عندها  ول  ت�صكر  ل  بيوتنا  معظم  اأن  اإل  علينا  ونعمه 

القدي�صني حني قال ) لي�صت عطية بال زيادة اإل التى بال �صكر ( اإن بيوتنا 

فى حاجة اأن نعي�س بالر�صا وال�صكر على كل الأحوال . 

هى  بها  املوثوق  واملراأة  :ـ  زوجها  من  ثقة  مو�صع  زوجة  فيه  4ـ 

ثروة فى ذاتها وثروة لزوجها لأنها الأمينة على عر�صه وعلى ماله ) فال 

يحتاج اإىل غنيمة > اأم 31 : 11 < ( . 

ومو�صع ثقة اجلريان :ـ  »ا�صتعريى اأوعية من جريانك اكرثى  5ـ 

لذا   ، الأوعية  اأعاروها  ما  الطيبة مع جريانها  فلول عالقتها  تقللى«  ول 

يعلمنا الكتاب ) فلي�صئ نوركم هكذا قدام النا�س لكى يروا اأعمالكم احل�صنة 

وميجدوا اأباكم الذى فى ال�صموات > مت 5 : 16 < ( وقال  القدي�س بول�س 

جميع  قدام  ح�صنة  باأمور  معتنني   ، ب�رش  �رش  عن  اأحدًا   جتازوا  ل   (

النا�س ، اإن كان ممكنا فح�صب طاقتكم �صاملوا جميع النا�س ) رو 12 : 17 

ـ 18 ( 

يارب تف�شل حل فى بيوتنا

وا�شكن فيها لكى تكون �شعيدة اآمني 
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عزور النبى الذى من جبعون )اأر 28: 1( الذى واجه اأرميا فى الهيكل 

اأمام الكهنة وكل ال�صعب قائال : »قد ك�رشت نري ملك بابل فى �صنتني من 

الزمان اأرد اإىل هذا املو�صع كل اأنية بيت الرب التى اأخذها نبوخذ نا�رش 

ملك بابل ... واأرد يكنيا بن يهوياقيم وكل �صبى يهوذا ...لنى اأك�رش 

نري ملك بابل« )اأر 28 : 3-2(

رد اأرميا عليه : اآمني! هكذا لي�صع الرب )اأر 28: 6( و كاأنه يقول له 

ياريت ب�س اإزاى كنت اأمتنى هذا... ولكن الواقع كل ماتقوله اأكاذيب. 

غ�صب حننيا ويف تطور درامى لالأحداث قام بك�رش نري اخل�صب الذى 

حول عنق اأرميا )على طريقة عاملى فيها وعظة متحركة ... اأنا كمان 

وعظة متحركة  وحمد�س اأح�صن من حد ( )اأر 28: 11-10(.

الرب  �صيقوله  ما  ينتظر  وكاأنه  �صامتًا  �صبيله  فى  النبى  اأرميا  اإنطلق 

وجاء الرد »ثم �صار كالم الرب اإىل اأرميا النبى بعدما ك�رش حننيا النبى 

النري عن عنق اأرميا النبى قائال : قد ك�رشت اأنيار اخل�صب وعملت عو�صًا 

اأنيارًا من حديد« )اأر 28: 12-14( وكاأنه يقول له )جيت تكحلها  عنها 

عميتها( هذا على امل�صتوى القومى... اأما على امل�صتوى ال�صخ�صى »ا�صمع 

يا حننيا اأن الرب مل ير�صلك واأنت قد جعلت هذا ال�صعب يتكل على الكذب 

... هذه ال�صنة متوت... » )اأر 28: 16-15(.

مل يرتك الرب ال�صعب بال رجاء بل فى الإ�صحاح التاىل 29 اأعطاهم 

هذا  اإىل  بردكم   ... اأتعهدكم  لبابل  �صنة  �صبعني  متام  عند  »انى  الأمل 

اأفكار  اأنا مفتكر بها عنكم يقول الرب  املو�صع لنى عرفت الأفكار التى 

�صالم ل �رش لأعطيكم اأخرة و رجاء )اأر 29 : 11-10(

اأحيانا نرف�س نري اخل�صب - الذى ي�صمح به الرب ب�صبب رغبته فى 

تاأديبنا - فينتهى احلال بنا اإىل نري حديد جنلبه على اأنف�صنا. 

 فى �صفر الأعمال اإ�صحاح 15 فى جممع اأور�صليم الذى حارب بدعة 

جتربون  ملاذا  »فالآن  الر�صل  باقى  خماطبًا  الر�صول  بطر�س  قال  التهود 

الله بو�صع نري على عنق التالميذ )املوؤمنني( مل ي�صتطع اأباوؤنا ول نحن اأن 

نحمله« )اأع 15: 10(

احلرية  فى  اإذًا  »فاإثبتوا  الر�شول  بول�س  يخاطبنا   
تعنى  )الكلمة  ترتكبوا  ول  بها  امل�شيح  حررنا  قد  التى 

تتكعبلوا( اأي�شا بنري املعمودية    )غال 5: 1(
امل�صيح  ال�صيد  عن  يكلمنا  رائعة  نبوة  فى  ذلك  بعد  النبى  حزقيال  جاء 

)بنوه م�صيانية( »فاخل�س غنمى فال تكون بعد غنيمة واأقيم عليهم راعيًا 

واحدًا ... وفتاى داود رئي�صًا ) اأمريًا ( يف و�صطهم )بالطبع داود كان 

قد مات زمن حزقيال فاملق�صود هو ال�صيد امل�صيح( ... ويعلمون اإنى اأنا 

اإ�صتعبدوهم«  الذين  يد  من  انقذتهم  واإذ  نريهم  ربط  تك�صريى  عند  الرب 

)خر 34 : 22- 31(

فان حرركم الإبن فباحلقيقة تكونون اأحرارا )يو 8: 36(

) يو 5 : 39(

النري  1
من  اأما  ي�شنع  الذى  الثقل  اأو  احلمل  هو  النري       
خ�شب اأو من حديد وُيلف حول الرقبة وُيربط باإربطة من 
جلد متني اأو�شال�شل حديد. واجلمع »اأنيار« وي�شتخدم 

ب�شورة رئي�شية فى جمالني :
2- حيوانات احلقل .      1- العبيد  

العبيد:  -1
 فكان يو�صع النري حول روؤو�س العبيد اأثناء ترحيلهم اأو حول الأ�رشى 

بعد احلرب عالمة الذل واملهانة وحتى يتم اإخ�صاعهم بالقوة ول ي�صتطيع 

الأمر  وتطور   )1 ال�صورة  )اأنظر  الرُبط  اإحكام  ويتم  الهروب،  اأحد 

فاأ�صبح للكلمة معنى رمزى جمازى للدللة على من يرزحون حتت اأثقال 

خمتلفة مثل ال�رشائب )1مل 12: 4 ،11 ، 14 ( اأو الإ�صتعباد للغري )تك 

27: 4 ( اأو لأمم اأخرى )ا�س 47: 6، اأرميا 17 : 8( اأو الإ�صتعباد للخطية 

)مراثى 1: 14( والتحرر من مثل هذه القيود كان يعرب عنه »بك�رش النري« 

)اأ�س 9: 4(. 

من اأ�صهر ما كتب فى الكتاب املقد�س عن النري ما ذكر فى �صفر اأرميا 

اإ�صحاح 27 ،28 .. تعالوا نرى ..

طلب الرب من اأرميا لي�س فقط اأن يلقى عظة على م�صامع ال�صعب بل 

اأن يكون نف�صه اأمامهم »عظة فعلية متحركة« فطلب اإليه اأن ي�صع اأربطة 

واأنيارًا من خ�صب وان يلب�س واحدًا منها ول يخلعه بل يتحول به فى كل 

مكان.

اإجتماع هام ملبعوثى املمالك املجاورة مع  فى نف�س الوقت كان هناك 

– �صيدون(  – �صور  – بنى عمون  – مواآب  ادوم   ( يهوذا  ملك  �صدقيا 

فطلب الرب منه اأن يعطى نريًا لكل مبعوث لكى يحمله اإىل ملكه .. وكاأنه 

يقول لهم هذا لي�س وقت التفكري فى خطط ملواجهة احلرب مع بابل، بل 

هو وقت اخل�صوع خلطة الرب للتاديب.

اأبواب   – احلقل   – الهيكل   – )ال�صوق  مكان  اأى  يف  اأرميا  حل  حينما 

املدينة ...الخ( كان الت�صاوؤل من النا�س ملاذا هذا النري حول عنقك؟ فيكون 

جواب اأرميا »ويكون اأن الأمة اأو اململكة التى ل تخدم نبوخذ ن�رش ملك 

الأمة  تلك  اأعاقب  اإنى  بابل،  ملك  نري  حتت  عنقها  جتعل  والتى  بابل، 

ت�صتقر فى  اأجعلها  التى تدخل عنقها  بال�صيف واجلوع والوباء .. والأمة 

اأر�صها« )اأر 27: 11-8(.

حمل اأرميا نف�س الر�صالة اإىل �صدقيا امللك )الذى كان قد مترد �صد بابل 

ورف�س دفع اجلزية( واأكيد اأن امللك حني راأى منظر اأرميا بالنري تعجب 

وكان رد اأرميا عليه »ادخلوا اأعناقكم حتت نري ملك بابل واإخدموه و�صعبه 

واأحيوا« )اأر 27: 12(

حذر اأرميا )الذى مازال يرتدى النري( امللك وال�صعب من اأن ي�صتمعوا 

اإىل الأنبياء الكذبة الذين �صيحاولون خداع الأمة بكالم باطل    ومزور 

ن�صميه »عظة  اأن  ال�صعب والكهنة مبا ميكن  اأرميا اىل  الرب وحتدث  من 

النري« وطالبهم باخل�صوع وال�صالة ) اأر 27: 18( 

ظهر على م�رشح الأحداث نبى كاذب يدعى حننيا بن 
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وما  كان  عما   يتكلم  رمزي  نبوي  �شفر  هو  الروؤيا  �شفر 
ل بد اأن يكون يف 7 روؤى بها اإعالنات عن جمد ال�شيد 
العرو�س  الكني�شة  انتظار  وبه  كني�شته  وجمد  امل�شيح 
ال�شورة  ي�شوع عري�شها حتى تكتمل  للرب  الثاين  للمجئ 
بالعر�س ال�شماوي املرتقب. ويف �شوم اآبائنا الر�شل نتذكر 
فنتاأمل  واكرزوا«،  اأجمع  العامل  اإلى  »اذهبوا  كرازتهم 

بنعمة الرب يف رموز كني�شة اآبائنا الر�شل يف �شفر الروؤيا.
الر�صل  فكني�صة ع�رش  املحبوبة  اأي  )روؤيا2(  اأف�ص�س  كني�صة  1- مالك 

يف  كواكب  بال�صبع  مم�صًكا  الرب  ظهر  حيث  كله  للعامل  الله  حمبة  اأعلنت 

احلمالن  يحمل  الذي  ال�صالح  الراعي  امل�صيح  قدمت  ا  اأي�صً فهي  ميينه، 

وتعبها  و�صربها  اأعمالها  الرب  اأعلن  الكني�صة  هذه  املر�صعات.  ويقود 

كثرية،  مراًرا  »باأ�صفار  بع�صها  بول�س  ويذكرالقدي�س  ا�صمه،  اأجل  من 

يف  باأخطار  املدينة،  يف  باأخطار  ل�صو�س،  باأخطار  �صيول،  باأخطار 

اأ�صهار مراًرا كثرية، يف  ، يف  الرّبية، باأخطار يف البحر، يف تعب وكدٍّ

جوع وعط�س، يف اأ�صوام مراًرا كثرية، يف برد وعري« )كورنثو�س 

الثانية11(، واملكافاأة ملن يغلب اأن ياأكل من �صجرة احلياة التي ُحرم منها 

ج�صد  ياأكل  من  باأن  وعد  لنا  �صار  الر�صل  وبكرازة  عدن،  جنة  يف  اآدم 

الرب وي�رشب دمه فله حياة اأبدية.

2- الفر�س الأبي�س )روؤيا6( اجلال�س عليه خرج غالًبا، فكني�صة الر�صل 

يقودنا يف موكب  الذي  لله  »�صكًرا  الغالب  امل�صيح  ال�صيد  كله  للعامل  قدمت 

وال�صيطان،  الكني�صة  بني  حرب  فهناك  الثانية2(،  )كورنثو�س  ن�رشته« 

اأبي�س  لونه  )الفر�س  الله  كلمة  و�صهام  ال�صليب  قو�س  الغلبة  اأ�صلحة  ومن 

رمز لأننا مترّبرين جماًنا بنعمته(، ومعه اإكليل فهو امللك البار الذي يربر 

ويعطي اأكاليل للذين يغلبون.

3- املراأة املت�رشبلة )روؤيا12( كني�صة الر�صل هي عرو�س امل�صيح التي 

قيل عنها يف �صفر الن�صيد: »جميلة كالقمر« فهي تعك�س نور امل�صيح )�صم�س 

مت�رشبلة  لأنها  كال�صم�س«  و»طاهرة  اخلطية،  ظلمة  يف  لل�صالكني  الرب( 

بامل�صيح �رش جمالها »الب�صوا الرب ي�صوع امل�صيح«. وظهور املراأة يف ال�صماء 

لأن العرو�س �صماوية، اأقامها امل�صيح واأجل�صها معه يف ال�صماويات، وعلى 

راأ�صها 12 كوكًبا اإ�صارة للتالميذ الـ12 فهم يزينون الكني�صة وين�رشون نور 

امل�صيح يف كل العامل بقدا�صتهم وكرازتهم.

4- اأ�صا�صات �صور املدينة العظيمة )روؤيا21( هي 12 حجًرا كرمي ت�صري 

لآبائنا الر�صل، فنحن »مبنيني على اأ�صا�س الر�صل وي�صوع امل�صيح نف�صه حجر 

الزاوية«. وال�صور 144 ذراًعا لأن الكل يهود والأمم اأ�صبحوا حمميني 

الكرمية  الأحجار  هذه  ذكر  وجاء  احلماية(،  رمز  )ال�صور  الرب  بكلمة 

الكهنة يف دخوله لالأقدا�س، وهكذا من خالل خدمة  على �صدرة رئي�س 

اآبائنا الر�صل �صار لنا الدخول للمدينة العظيمة والتمتع باأجماد اخلروف.

يجاوبه  ومل  احلق؟«  »ماهو  ي�شوع:  بيالط�س  َل  �َشاأَ
ي�شوع! ل�شت اأدري حقيقة دوافع بيالط�س التي تقف خلف 
�شاأل  بعدما  خرج  فاإنه   18 يوحنا  بح�شب  ولكن  �شوؤاله، 

ال�شوؤال!!!
وكثريون  احلق.  مل�صطلح  ي�صوع  تعريف  عن  ي�صاأل  كان  اأنه  يل  يبدو 

يبحثون عن تعريف مل�صطلح احلق؛ عن اإجابة ال�صوؤال: »ماهو احلق؟«، نحن 

نبحث عن تعريف امل�صطلح عّلنا نتمكن من حيازته!! فامل�صطلحات �صهل اّدعاء 

متّكننا منها. نبحث عن تعريف امل�صطلح واآليات بلوغه، عّلنا نتمكن من حتقيق 

قدر لباأ�س به منه، فتهداأ �صمائرنا ونرفع روؤو�صنا يف زهٍو متباهني بنجاحنا 

يف حتقيق احلق!

لهيب  يزّكي  فهو  اآدم،  لبني  يروق  مبداأ  التعامل مع احلق كم�صطلح  اإن 

التناف�س الذي يلتّذ به بنو اآدم بعد �صقوطهم يف اأبيهم، ويفتح للواحد منهم جماًل 

يثبت فيه تفّوقه على الآخر. احلق كم�صطلح �صّهل تكوين املدار�س الفل�صفية، 

والنظريات ال�صوف�صطائية و�صنع اأعالًما اأعلنوا اإجنازهم الغري م�صبوق بتعريف 

بون منهم اآلهة م�صتغلني  احلق، وهم بدورهم �صنعوا لهم اأتباًعا يع�صقونهم وين�صّ

اإح�صا�س ابن اآدم بال�صياع والتيه الداخلي ورف�صه لنف�صه، ومن َثّم ف�صعي ابن 

اآدم خلفهم يجعله يقبل نف�صه )قبوًل زائًفا(، فنحن نهداأ على اأنف�صنا عندما تلهث!! 

احلق كم�صطلح �صنع اأن�صار هذا و�صيعة ذاك ومن َثّم ن�صب ال�رشاع بني 

اأن�صار هذا و�صيعة ذاك. احلق كم�صطلح جعلني اأبحث عن فريق اأتبعه اأو لعلي 

كواكبه.  له  جديًدا  جنًما  ب�صفتي  ال�صماء  جنوم  واأقتحم  فريًقا  اأنا  لنف�صي  اأ�صنع 

واأغار من جناح النجوم الأُخرى وكرثة تابعيهم وثراء ملعانهم. فمات احلق 

حتت اأقدام فقهاء م�صطلحه.

احلق كم�صطلح جعلني مدمًنا اكتناز الكتب ظاًنا اأنه بزيادة عددها تزداد 

كم�صطلح  فاحلق  وثرائي!  بفائدتي  اقتنع  مكتبتي  وبازدحام  رفعة،  مكانتي 

هة يف ال�صعي املري�س وراء اأوعية  �صّجعني على التجاوب مع حيل نف�صي امل�صوَّ

�صار  كم�صطلح  احلق  واأختبئ.  واأ�صتدفئ  بالأمان  فاأ�صعر  لأحوزها  املعرفة 

قّفاًزا مّطاطًيا يرتديه كل ذي غر�ٍس دفني لي�صفع �صفعة باطل ا�صتمد �رشعية 

ب الغّل لقلب اأٍب ت�صايق من  زائفة من قفاز احلق الكاذب )م�صهد حقيقي: ت�رشُّ

طفلته ب�صبب ت�رشف خاطئ بدر منها، فاألب�س كلمات غّله قفاز احلق املطاطي 

وهوى بها على م�صامع ابنته، فاأجابته الطفلة: »بابا اأنا حا�ّصة انك عايز توجعني 

م�س تعلمني«(.

ا. فال�صوؤال  ي�صوع مل يجاوب بيالط�س لأن احلق لي�س م�صطلًحا بل �صخ�صً

هو »من هو احلق؟«، اأّما »ماهو احلق؟« فهو جدٌل ل اإجابة �صافية له. فاحلق 

اإل بروح احلق. احلق  العامل احلق  يعرف  احلقاين وحده، ولن  مولود من 

به  ق  ُيلَت�صَ �صخ�س  �صخ�س،  احلق  م�صطلًحا؛  ول  تاأوياًل  ول  نظرية  لي�س 

ع له ولُي�صتحوذ عليه، ي�صود  ولمُيَتَلك، ي�صكن الكيان وليحتويه العقل، ُيخ�صَ

ولُي�صتخَدم. احلق ال�صخ�س يتلّذذ بروؤية العقول �صابحة يف �صمائه بعد اأن قادها 

بروحه لتنفك وُتعَتق من قيود احلرف. فاحلق ُحٌر وكلما �صكن كياًنا باحلقيقة 

يحّرره من ماأ�صاة ال�صيطرة على الأ�صخا�س ونهم متلُّك الأ�صياء وخبث اخلنوع 

الب  من  املولود  البن  فهما  ينف�صالن  ل  والنور  ال�صخ�س  احلق  املري�س. 

احلقاين النوراين؛ في�رشق احلق بنوره يف القلوب وال�صمائر ويقودها بروح 

احلق وال�صتنارة؛ الروح القد�س.

ختاًما، لي�س مرادي هدم امل�صطلح، لكني اأوّد تو�صيح اأنه لي�س امل�صطلح 

اأم�صك بيدي  اإطالًقا. فامل�صطلح حٌق طاملا  للمقارنة  هو احلق ذاته، ول وجه 

وهو  ال�صخ�س،  احلق  اأقدام  حتت  وات�صاع  خ�صوع  يف  وتركني  املرتع�صة 

مًعا يف  فنقف  به؛  ُمكّلاًل  ملًكا  اأمتلكه ويتّوجني  يدعني  باطٌل عندما  )امل�صطلح( 

خندق املوت يعبد كٌل مّنا الآخر.

athanasius.stgeorge@
gmail.com  fr
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�صوؤال: نرى رجال الدين من الكنائ�س املتنوعة ل يغطون روؤو�صهم، 

بهذا  تكون  وملاذا  ؟  بعمائم  روؤو�صهم  الأقباط  الدين  رجال  ُيغطي  فلماذا 

اللون الأ�صود ؟ فهل لهذا اللون مدلول خا�س ؟

احلملة  لعلماء  م�رش  و�صف  كتاب  من  قبطي،  دين  رجل  �صورة 

الفرن�صية

مبخطوط  بحا�صية  املو�صوع  هذا  تخ�س  هامة  معلومة  وردت  الرد: 

اجلدوال التى ُجمعت مبعرفة اأولد الع�صال وابن الراهب وابن كرب، ما 

يلي:

» يف زمنه ]اأي يف زمن البابا الأنبا يواأن�س الرابع ع�رش املنفلوطي الـ 

96 )1573- 1588م([ لب�س الن�صارى الربانيط ال�صود عند دخول ح�صن 

با�صا اىل م�رش يف يوم اجلمعة 25 جمادي الأوىل �صنة 988 هـ - 14 اأبيب 

هكذا  م[  يوليو 1580   8 املوافق  ]كذا و�صحتها 1296 �س،  �س   1297

وجد يف التاريخ القدمي » اأ. هـ.

اخلادم  با�صا  ح�صن  )اأي  الوايل  هذا  عن  ُيذكر  مل  اأنه  العجيب  ومن 

ذكر عنه يف 
ُ
]1580- 1583م[( الكثري يف املراجع التاريخية، وجل ما  

تاريخ ال�صحاقي: » ويف زمنه لب�صت اليهود الطراطري احلمر والن�صارى 

الربانيط ال�صود. وكان قبل ذلك لب�س اليهود العمائم ال�صفر والن�صارى 

العمائم الزرق ». ويكمل ال�صحاقي كالمه عنه: » وملا توجه اىل الأعتاب 

ووىل  الأحوال  به  تنقلت  ذلك  وبعد  واأهوال  م�صاق  له  ح�صل  ال�رشيفة 

الوزارة العظمى ثم عزل وقتل وهو غري حممود ... ».

اخلال�صة: يف البداية مل يكن لون حمدد لزي الأقباط 
ـُر�س  ف ولكن  خا�شة،  ب�شفه  الدين  رجال  ول   عامة  ب�شفه 
�شنة 1321م  الزرق  العمائم  لب�س  ككل  الن�شارى  على 
يف عهد دولة املماليك البحرية كما ُيخربنا بذلك العالمة 
�شنة 1580م يف عهد  املقريزي يف خططه، ثم يف 
الدولة العثمانية تغري لون العمامة الى ال�شود ب�شهادة 
املوؤرخ ال�شحاقي. ومن ثم ا�شتمر احلال عند رجال 

الدين دون �شواهم حتى يومنا هذا.
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»واأعطيكم رعاه ح�سب قلبى فريعونكم باملعرفة والفهم« 

)اأر 3:15(

كهنة وجلنة و�سمام�سة وخدام و�سعب كني�سة العذراء مرمي 

وال�سهيد اأبانوب بجبل املقطم ي�سكرون

قدا�سة البابا املعظم

الأنبا توا�ضرو�س الثانى
على حمبته لنا ب�سيامة

نيافة احلرب اجلليل

الأنبا اأبانوب
اأ�سقفًا عامًا على منطقة املقطم

كما تخ�س بال�سكر اأي�سًا

نيافة احلرب اجلليل

الأنبا ي�ضط�س
اأ�سقف دير الأنبا انطونيو�س العامر

اأدام الله لنا حياتهم �سنني عديدة واأزمنة �ساملة مديدة

كما ت�سكر اي�سًا كهنة ورهبان الدير على تعب حمبتهم
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)عيد  املجيد  العن�رشة  عيد  يوم  اللحن  هذا  يقال 
اخلم�شني( بعد قراءة ف�شل من اأعمال الآباء الر�شل الأطهار 
اأي�شا  اأنه يقال  الثالثة، كما  ال�شاعة  )الإبراك�شي�س( وقطع 
فى ال�شجدة الثالثة م�شاء عيد العن�رشة بعد قراءةالبول�س. 
البطاركة  الآباء  �شيامة  )ترتيب(  طق�س  فى  كذلك  ويقال 
املقد�س  املريون  طق�س  �شلوات  ترتيب  وفى  والأ�شاقفة، 
وتد�شني الكنائ�س واأي�شا فى ترتيب �شلوات �رش الزيجة. 

امليالدى  ع�رش  الرابع  القرن  قبل  ما  اإىل  اللحن  هذا  تاريخ  يرجع 

حيث يذكر الق�س �صم�س الريا�صة اأبو الربكات املعروف باإبن كرب )القرن 

الظلمة  »م�صباح  موؤلفه  من  الثانى  اجلزء  فى  امليالدى(  ع�رش  الرابع 

اأيام  ترتيب  مبو�صوع  اخلا�س  ع�رش  التا�صع  الباب  اخلدمة«  اإي�صاح  فى 

حلول  وفيه  اخلم�صني،  متام  وهو  البندق�صطى،  »عيد  املقد�صة:  اخلم�صني 

اأيام  بع�رشة  ال�صماء  اإىل  �صيدنا  �صعود  بعد  التالميذ  على  القد�س  الروح 

اإبنفما  بى  هو  حلن  واأهم  الإبراك�صي�س  بعد  يقال   ..............

اإمباراكليتون وبرلك�صه«. وعلى ما يعتقد اأنه كان يقال منذ القرن احلادى 

اللغة  حمل  القبطية  اللغة  اإحالل  فى  الأقباط  بداأ  عندما  امليالدى  ع�رش 

باملنا�صبات والأعياد  الليتورجية واأحلانهم اخلا�صة  اليونانية فى �صلواتهم 

ال�صيدية.  

منه  الأول  جزئني،  من  يتكون  اإمباراكليتون«  اإبنفما  »بى  وحلن 

اجلزء  وهذا  بالعيد،  الإحتفال  منا�صبة  يلخ�س  اللحن  مدخل  عن  عبارة 

فقد على  املطول  اللحن  اأ�صل  اأن  اإيقاعى �رشيع حيث  بلحن  يقال لالأ�صف 

الأعياد  منا�صبة  فى  الكني�صة  وكانت  ا�صتخدامه.  ندرة  ب�صبب  ال�صنني  مر 

احلروف  على  مطول  عميق  حلن  مع  ب�صيطة  كلمات  ت�صتخدم  ال�صيدية 

عمق  اإىل  املوؤمنني  تدخل  حتى  اللحن  داخل  القبطية  للكلمات  املتحركة 

كى  الهادىء  املو�صيقى  الإيقاع  الكني�صة  ا�صتخدمت  وقد  بالعيد.  الإحتفال 

تربح املوؤمنني اإىل هدوء الله لأن الهدوء هو الغاية كما يقول القدي�س يوحنا 

الكن�صية  الثانى فهو الذى يطلق عليه بلغة الأحلان  اأما اجلزء  الفم.  ذهبى 

»الربلك�س« وهى كلمة يونانية مبعنى قطع تقال بلحن واحد الواحدة تلو 

املقد�س.  الكتاب  فى  ذكر  كما  العيد  حدث  ي�رشح  والربلك�س  الأخرى. 

اأو  اللحن  ناظمة  اأى  »الوزن«  عليها  يطلق  الربلك�س  من  الأوىل  القطعة 

الوزن والذى على اأ�صا�صه تقال باقى قطع الربلك�س. 

بالن�صبة ملو�صيقى قطع الربلك�س، فنجد اأن كل قطعة تتكون من اأربعة 

�صتيخونات )= �صطر(، ال�صطر الأول والثانى والرابع يقال كل منهم بلحن 

اإ�صارة  ال�صاللت وفيها  ين�صاب من  الذى  املياه  واحد وهادىء مثل هدير 

اأ�س  يفي�س وينزل على كل الأر�س )راجع  القد�س نهر  الروح  اأن  اإىل 

بلحن خمتلف  يقال  لأنه  في�صمى »املحري«،  الثالث  ال�صطر  اأما   ،)12:66

ال�صماء،  اإىل  عقولنا  �صعود  معنى  حتمل  وهى  عالية،  ت�صاعدية  وبطبقة 

ثم العودة باللحن فى ال�صطر الرابع مثل الأول والثانى لأن اللحن يعود 

بنا ثانية اإىل الأر�س مثلما �صعد مو�صى اإىل اجلبل وعاين الأجماد ثم عاد 

ثانية اإىل الأر�س.

يف  وامُلر�َصلني  الإر�صاليات  من  اأنواًعا  ن�صتعر�س  العزيز  القارئ  اأيها  دعنا 

العهد القدمي وظروف اإر�صاليتهم:

• دعوة مبا�رشة وحماولة لالعتذار:

كما حدث مع مو�شي واإرميا، فكالهما اعتذر اأنه غري اأهل لهذه املهمة، 
فقال الأول: »من اأنا حتي اأذهب؟«، وقال الثاين: »اإين ولد« )خروج3: 
11؛ اإرميا1: 6(، ولكن يف النهاية حني ُو�ِشعت عليهم ال�رشورة قام كلٌّ 
منهما بخدمته بكل اأمانة. جميل اأن نحتفظ بات�شاع القلب مع رجاء قوي 

يف خمل�شنا الذي ي�شتطيع اأن يتكّفل بكل تكاليف الرحلة.
دعوة غري مبا�رشة وتلبية �رشيعة:  -2

»من  قائاًل:  ال�صيد  �صوت  و�صمع  الرب  جمد  راأى  حني  اإ�صعياء  يف  نراها 

اأر�صل؟ ومن يذهب من اأجلنا؟« فاأجاب على الفور »هاأنذا اأر�صلني« )اإ�صعياء6: 

امللك(  )من�صى  اآخرهم  ن�رشه  حيث  ملوك  خم�صة  اأيام  يف  خدمته  وامتدت   ،)8

باملن�صار كما يذكر التقليد. 

اإن جي�س الله يحتاج اإىل مثل هذه النوعية التي تتقدم بثبات غري هّيابة ول�صان 

اأحبني  الذي  الله  ابن  اإميان  الإميان،  اأحياه يف  اجل�صد  الآن يف  اأحياه  حالها »ما 

واأ�صلم ذاته من اأجلي«.

3-دعوة داخلية بدافع غرية مقد�صة:

حيث جندها يف نحميا الذي حينما �صمع عن اأحوال اأور�صليم ال�صيئة بكى و�صام 

و�صلى وطلب من امللك اأن يذهب لكي يبني اأ�صوار اأور�صليم ويعيد جمدها القدمي. 

املقد�صة  بالغرية  قلبك  لي�صتعل  اأو ذاك،  باملالمة على هذا  تنهال  اأن  بدًل من 

لبنيان اأ�صوار هذه النف�س ال�صاردة ، اأو هذه الكني�صة التي يحاربها العدو ب�رشا�صة، 

و�صلرِّ ملن ي�صتطيع اأن يجرب الق�صبة املر�صو�صة وينفخ يف الفتيلة املدخنة.

4- دعوة فر�صتها الظروف اخلارجية، ووجدت ا�صتعداًدا داخلًيا:

لقد وجد اأهل ال�صبي اأنف�صهم يف اأر�س غريبة ول�صان حالهم يقول: »اإن ن�صيتك 

يا اأور�صليم ُتن�َس مييني، ليلت�صق ل�صاين بحنكي اإن مل اأذكرك« )مزمور 137: 

:)5،6

ا اأن »اإله  • راأيناها يف دانيال الذي �صهد اأمام ملوك جعلهم ي�صهدون هم اأي�صً
دانيال هو الإله احلي القيوم اإىل الأبد« )دانيال 6: 26(.

اإله  »تبارك  قائاًل:  اإلههم  يبارك  امللك  جعلوا  الذين  الثالثة  الفتية  كذلك   •
اأن ينّجي هكذا« )دانيال  اإله اآخر ي�صتطيع  اإذ لي�س  �صدرخ ومي�صخ وعبدنغو... 

.)28،29 :3

�صعبها  لإنقاذ  وبحياتها  بل  امللكي  مبن�صبها  �صّحت  التي  اأ�صتري  يف  راأيناها   •
)اإ�صتري  فاإذا هلكُت، هلكت«  ال�ُصّنة،  اإىل امللك خالف  اأدخل  قائلة: »... وهكذا 

4: 16(. وكانت النتيجة هي: »كثريون من �صعوب الأر�س تهودوا« )8: 17(. 

فة  هناك اأوقات ل ي�صعفنا فيها �صوى الإميان املرتاكم عرب الزمن واملحبة املكثَّ

يف القلب كي ن�صتطيع اأن نقف ون�صهد اأمام العامل ونقول له: »ل يلزمنا اأن جنيبك 

اأننا ل  معلوًما لك...  فليكن  نعبده...  الذي  اإلهنا  يوجد  هذاالأمر، هوذا  على 

نعبد اآلهتك« )دانيال 3: 17،18(.

5- ُمر�َصلون جمهولون، الله وحده يعرفهم:

اإ�رشائيل  �صبي  ا�صمها، جاءت مع  الكتاب  يذكر  فتاة �صغرية مل  كانت هناك 

اإلي�صع  يد  �صبًبا يف �صفائه على  امُل�صاب بالرب�س، وكانت  اآرام  قائد جي�س  لتخدم 

النبي مما جعله ُيكرم تراب اأر�س اإ�رشائيل على جمد كل الأرا�صي الوثنية يف 

بلده. )ملوك الثاين 5: 17(.
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اأج�سادهم دفنت بال�سالم واأ�سماوؤهم حتيا مدى الأيام

�ضكر وذكرى الربعني
لالأب احلنون الغاىل

اخلواجه / عياد عزيز

ت�صكر الأ�رشة  الأهل والأ�صدقاء على موا�صتهم باحل�صور او الربق اأو 

الهاتف . و�صيقام القدا�س الإلهى على روحه الطاهرة �صباح يوم اجلمعة 

2013/6/28م

بكني�صة مارجرج�س باأرمنت الوابورات �صائلني الرب اأن يعو�س تعب 

حمبتكم اأجرًا �صماويًا

تلغرافيًا جمدى وميالد – اأرمنت الوابورات

�سمام�سة الكني�سة القبطية باأ�سوان

يودعون على رجاء القيامة اإخوتهم ال�صمام�صة

�ضوقى دانيال

وحم�ضن چورچ

نياحًا للمنتقلني والعزاء ال�صماوى للجميع

ىل ا�ستهاء ان انطلق واكون مع امل�سيح ذاك اف�سل جدا 

�ضكر وذكرى الربعني للمرحوم

الراهب م�ضاك بباوى 

متنينا لك ال�سفاء ولكنك ف�سلت نداء ال�سماء 

بقلوب خا�صعة مل�صيئة الرب تتقدم الأ�رشة بخال�س ال�صكر والتقدير لكل 

من تف�صل مبوا�صاتها باحل�صور اأو بالربق

و�صيقام القدا�س الإلهى لروحه الطاهرة يوم اجلمعة 2013/7/5 بكني�صة 

ال�صيدة العذراء مرمي باملري�س – الأق�رش ال�صاعة 7 �صباحا 

تلغرافيا زوجتك واأولدك

زوجى احلبيب باملحبة غمرتنا وفجاأة تركتنا �رشيعا هى حلظة انتقالك 

وقا�صية مرارة فراقك عزائى انك فى اح�صان القدي�صني – اأم جرج�س 

بطيبة القلب واحلب واإنكار الذات ع�صت وبهدوء املالئكة انتقلت فمن 

ال�صعب اأن نقابل مثلك لكن عزائنا اأنك مع القدي�صني 

اأولدك: جرج�س – مينا – بي�صوى – ام مكاريو�س 

وي�ستقبل نيافة الأنبا مرقوريو�س اأ�سقف جرجاقدا�سة البابا ي�ستقبل نيافة الأنبا اأر�سانى وجممع كهنة هولندا

www.facebook.com/alkerazamagazine
Kiraza.input@gmail.com :اأو الربيد الإلكرتونى

www.alkirazamagazine.com

ميكنكم التوا�سل معنا عري �سفحتنا علي الـ
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إلكترونى بريد
kiraza.input@gmail.com

بوك فيس
www.facebook.com/Kiraza4Kids

وفرحنا وشاركنا. .لعبنا ..إتعلمنا
وإتعرفنا ..إتجمعنا

جوه ده الكرازةإحتفاليةكل مهرجان
العاشرة أبالسنة عملتها سـقفيةاللى

ومطرانيةال وأبوقرقاشباب صالمنيا
ب أنطونيوس األنبا .المنيابواحة
حـوالى فيها طفـل٢٠٠٠وحضر

المنيـا٥٠٠و إيبارشـية مـن خادم
يـوم وكـان المجاورة واإليبارشيات

كلنا لنا جدا .مفرح
دى الجميلةوهى طولاللىكنيسة

وتخلينـافيهاإحنادايماما بتفرحنا
ومحبته ربنا معرفة فى أكتر ..ننمو

دىمسابقتنا :مختلفةالمرة
الـصور فى صورته شاف اللى
ومرحلتـه اسمه لنا يبعت قدامنا اللى

كنيسته اليـومواسم فى أستفاده واللى
تعليق أحلى علشان ده هنحطهالجميل
جاية اللى المرة صفحتنا .فى

ذكى حمار فىسكر األصدقاءيعيش أصـدقائ..غابة ليـصبحويـتعلمهيحب
غابته فى ناجحا أل..عضوا تعلـيم وقـت لـيس الوقت وقـتولكن نـه

لدى السنة أوقات أجمل وهذا الصيفية الذكىاألجازة الحمار أحد..سكر وفى
حار الجو كان يستطيع..األيام الذكولم الحمار جيداىسكر ..النوم

وأثناء األشجار بين يتمشى الباكر الصباح فى وجدفخرج سيره
مسرعأرنوباألرنب الشجرةيجرى إلى بيته من التىا تقعالكبيرة
بيته فتعجب..أمام مرة من أكثر العمل نفس الحمارويعاود الذكىسكر

وسأ فذهب األمر هذا الفعلمن هذا سبب عن علىوبأرناألرنبفرد..له يتمرن إنه وقال
لكىالجر عالية فىبسرعة المشاركة الجرىىيستطيع الحمارولكن..مسابقة سكر
هذاالذكى ألن التدريبوقتتعجب وقت وليس أوضحأرنوباألرنبولكن..األجازة

دائما إنه فله األجازة وقت الجرىىيستغل فى مهارته ..تطوير
أنهى الذكوعندما الحمار معهحديثىسكر

حتأرنوب الفأىتحرك بيت إلى بيـده..سفروتروصل خشب قطعة يحمل فوجده
فتعجب بأسنانه حفرها الذكىويحاول الحمار لهـذهسكر حفـره سـبب عن وسأله

له..خشاباأل العملسفروتفقال يستطيع حتى حدة أكثر أسنانه يجعل أن يحاول إنه
بالغابة الخاصة األخشاب ورشة تعجبنولك..فى األجازةه وقت فى هذا يفعل ..ألنه

له أنسفروتفقال يحب مفيدإنه شئ فى األجازة وقت ..يستخدم
تحرك الحديث هذا الذكىوبعد الحمار وصلسكر إلىحتى

النم كل ووجد العمالقة الشجرة أسفل النمل بسرعةبيت يتحرك ل
بعيد من والطين الرمل حبات نشاطفىويعمل..ويحضر

السيدفت وسأل سببنمالوىقدم عن النمل عمال كبير
والراح..عملهم األجازة فترة هى هذه أن يعرف ةوهو

السيد له فقال لكىنمالوىلهم البيت يجددون إنهم
أكب كمية تحمل على وقادر أقوى مـيكون ـنر

الطعام من السنوى فى..مخزونهم هذا يفعلون لاألوإنهم اجازة وقت يستغلوا مفيدألكى شئ فى ..جازة
قرر الذكوحينها الحمار الحكيملىإالذهابىسكر أصـدقاؤهديبو كل يجعل الذى السبب ما يعرف لكى

ونوم راحة وقت سر يعتبره الذى األجازة وقت فى الى..يعملوا ذهب ويقرأديبووفعالً نظارته يلبس فوجده
فتعجب كبير كتاب الذكىفى الحمار فىسكر يقرأ ألنه وعندما..األجازةمنه

له قال مفيـدديبوسأله شئ فى األجازة وقت نستغل أن يجب إننا الحكيم
غير أشياء فى الوقت نضيع ال ألكى النوم مثل فقـطمفيدة اللعـب ..و

نـتعلم أو رياضـة أو جديـدة مهـارة تعلم فى الوقت نستغل أن يجب
موهبته حسب واحد كل مواهبنـا..الموسيقى كل لتنمية فرصة ..األجازة

نملكأل الذى الوقت جيدهن نستغله أن إما الكنز عليهمثل ونحافظ فائدة..ا دون نضيعه أن يومهـا..أو ومن
مفيدسكرتعلم عمل فى خاللها وقته يستغل أن وضرورة األجازة المقـدس..أهمية كتابنـا يعلمنـا : وهكذا

"فْتَِدينقْتَمالْوَألنامةٌاَألييرِشر ".:عادل. أ ناجح:أنطونيوس أنطون
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Twitter @ a glance 

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  

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

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  

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.  

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. 
“Nevertheless I tell you the truth. 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 
will send Him to you.” John 16:7 We 
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 yster y that  we need to 
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 
just a power. He grants us 
guidance, power and wisdom. The 
Holy Scriptures say the following 
about the Spirit, “And when He has 
come, He will convict the world of 
sin, and of righteousness, and of 
judgment:” John 16:8. Of sin that 

was done in the past in order to 
repent, of righteousness that we 
need to live in the present, and of 
judgement that will be in the future. 
Overall, our spiritual life depends 
upon how well we listen to and obey 
the voice of the Holy Spirit in our 
lives.  

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 

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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Salvation The word ‘Salvation’ is used in the Bible in a 
variety of ways. Spiritual salvation is that which was 
fulfilled by redemption on the Cross. It is salvation from 
eternal annihilation, of which the Bible said “For God so 
loved the world that He gave His only begotten Son, 

that whoever believes in Him should not perish but 
have everlasting life.” John 3:16. Salvation is reached 
through faith as our Lord says in Mark 16:16 “He who 
believes and is baptized will be saved; but he who 
does not believe will be condemned”.  


