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يسميها هوايــــــــــــــة، وعندما 
يريـــد النمـــر قتلـــه يســـميها 

وحشـــية. )برنـــارد شـــو(

+ أريـــــــــــــــد أن ينسانــــــــــــــــي العالـــــــــــــــــم 
داخــــــــــــــــل مكتبـــــــــــــــة، فصحبة الكتب ال 

الخيبات. تجلـــب 

+ كلمـــات كلها مذكــــــــــــر: الحرف – 
السجـــــــــــن – البرد – الجهل – المرض 
– المـــوت – الفقـــر – الجحيم – الظلم.

وعكسها كله مؤنث: اللغة – الحرية 
 – الصحـــة   – المعرفـــة   – الحـــرارة   –
الحيـــاة – الرفاهيـــة – الجنـــة – العدالة.

+ نحتـــاج جهـــًدا كبيـــًرا لنتحـــرر مـــن 
الذكريـــات التـــي تســـيطر علـــى تفكيرنا.

+ ال تهتــــــــــم فالحشــــــــــــــرات تهاجـــــــــــم 
المضيئة. المصابيح 

د نفســـك على التجاهل، فليس  + عوِّ
كل ما ُيقال يســـتحق الرد.

+ قـــال أســـتاذ في كليـــة الطب: احنا 
محتاجيـــن الطالـــب اللـــي بيفكـــر، مـــش 

اللـــي بيفتكر.

+ الغربـــــــــــــــة ليســــــــــــــــت باالبتعــــــــــــــــاد 
عـــن أحبابـــك، بـــل بعـــدم وجـــود أحبـــاب 

ينتظـــرون عودتـــك.

+ َثّمـــــــــــــــــــة أوجــــــــــــــــاع ال ُتكَتـــــــــــب.. 
ُتكَبـــت فقط.

+ إسعـــــــــــاد اآلخريــــــــــن 
غرس تزرعـــــــــــــه لغيـــــــــــــرك 

فيثمـــر فـــي قلبك.

+ األخطـــاء موجعـــة فـــي لحظتهـــا.. 
ولكنهـــا مـــع تراكم الســـنين تصبح خبرة.

+ لـــم أطمئـــن قـــط إال وأنـــا في حجر 
)سقراط( أمي.. 

+ ال تحــــــــــــزن علـــى طيبتـــك وُحســـن 
ظنـــك باآلخريــــــن، فـــإن لـــم يوجـــد فـــي 
األرض مـــن يقدرهـــا، ففـــي الســـماء من 

يباركهـــا. )نجيـــب محفـــوظ(

+ قليـــل مـــن العلـــم مـــع العمـــــــــل بـــه 
أنفـــع من كثيـــر من العلم مع قّلة العمل 

بـــه. )أفالطون(

+ أنـــا ال يهمنـــــــــــــي كـــم مـــن النـــاس 
أرضيـــت، ولكـــن يهمنــــــــــــي أي نوع من 

النـــاس أقنعـــت. )عبـــاس العقـــاد(

+ من ارتضى لنفســـه أن يكون شـــاة 
أكلته الذئاب. )مثل فرنســـي(

+ طـــول مـــا لقمتـــــــــــك مش جاية من 
فاســــــــــــك، عمـــر قـــرارك مـــا يبقـــى مـــن 

رأســـك. )مثـــل مصـــري(

+ الهـــدوء نعيـــم والصمت حياة، وما 
بيـــن االثنيـــن تفاصيل ال أحد يدركها.

+ َمْن ليـــــــــــــس فــــــــــــي محفظته نقود، 
يجـــب أن يكــــــــــــون فــــــــــي لســـانه حرير. 

)مثـــل ماليزي(

+ الغضب ريح قوية تطفئ مصباح 
العقل. )مثل أمريكي(

تنهـــــــــــــــــــك  الجســــــــــــــــــــــد  ملــــــــــذات   +
اإلنســـان. روح 

+ الحـــــــــب والعطـــــــــــر ال يختبئــــــــــان. 
)مثل صيني(

+ التحديـــات هـــي التي تجعل الحياة 
مثيـــرة، والتغلـــب عليهـــا هـــو مـــا يجعـــل 

الحيـــاة ذات معنـــى. )برتراند راســـل(.

+ يمكـــن لشـــمعة واحـــدة أن تشـــعل 
تنطفـــئ،  أن  بـــــــدون  كثيــــــــــــــرة  شـــموًعا 
ويمكنـــك أن تمنـــح السعـــــــــادة آلخريـــن 

ســـعادتك. تنقـــص  بـــدون 

للشـــاعر  الـــدم  ثقيـــل  رجـــل  قـــال   +
األعمـــى بشـــار بـــن بـــرد: مـــا أعمى هللا 
عّوضـــك  فبمـــاذا  عّوضـــه،  إاّل  رجـــاًل 
أنـــت؟ قـــال له بشـــار: عّوضنـــي بأن ال 

مثلـــك. أرى 

نمـــر  قتـــل  رجـــل  يريـــد  عندمـــا   +



قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، والمجمـــع المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة 
واألســـقف  الجليـــل  الحبـــر  القيامـــة،  رجـــاء  علـــى  يوّدعـــون  األرثوذكســـية، 
المبـــارك، نيافـــة األنبـــا كاراس األســـقف العـــام، الـــذي غـــادر عالمنـــا الفانـــي 
وانطلقـــت روحـــه إلـــى فـــردوس النعيـــم، تـــارًكا وراءه رصيًدا زاخـــًرا من الخدمة 

الباذلـــة، والعمـــل الرعـــوي األميـــن. 

لقـــد تمتـــع نيافتـــه بقلـــب نقـــي وبســـاطة فـــي كافـــة معامالتـــه، فربـــح بهمـــا 
محبـــة الجميـــع، وجذبـــت كلماتـــه قلـــوب أبنائـــه فـــكان لهـــا تأثيـــر واضـــح فـــي 

نفـــوس كثيريـــن. 

نثـــق أن لـــه الطوبـــى مـــن هللا بحســـب الوعـــد اإللهـــي »ُطوَبـــى ِلأَلْمـــَواِت 
وُح: »ِلَكْي َيْســـَتِريُحوا  الَِّذيـــَن َيُموتُـــوَن ِفـــي الـــرَّبِّ ُمْنـــُذ اآلَن«. »َنَعْم« َيُقـــوُل الرُّ

ِمـــْن َأْتَعاِبِهـــْم، َوأَْعَماُلُهـــْم َتْتَبُعُهـــْم«. )رؤ14: 13(. 

خالـــص العـــزاء لمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية المحلـــة الكبرى وشـــعبها وأســـرته 
المباركـــة وكل أبنائـــه ومحبيـــه. 

األربعاء 13 أكتوبر 2021م-3 بابه 1738ش. 

وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزة فـــي الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهر يـــوم الجمعة 1٥ 
أكتوبـــر 2021م، فـــي الكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباســـية، برســـائة قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، وشـــارك فـــي الصـــالة تســـعة وثالثـــون مـــن أعضـــاء 

المجمـــع المقـــدس، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، 
وجمـــوع كبيـــرة مـــن شـــعب اإليبارشـــية ذاتها، إلـــى جانب محبي 

األب األســـقف المنتقـــل، وســـط إجـــراءات احترازيـــة دقيقـــة.  

وُأقيمـــت قبـــل التجنيـــز صلـــوات القـــداس اإللهـــي بحضور 
جثمـــان األســـقف الجليـــل المتنيـــح، حيث تولى خدمـــة القداس 
نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــادة وقـــوص، وشـــاركه أصحـــاب 
المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  األنبـــا  النيافـــة 
المقـــدس، واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، 
واألنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمـــر ودقادوس وبالد الشـــرقية، 
واألنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبراري، واألنبا 
بيجـــول أســـقف ورئيـــــــــــــــس الديــــــــــــــر المحــــــــــــــــــرق، وبعض من 

الكهنة.   اآلبـــاء 

وألقـــى نيافـــة األنبـــا دانيـــال ســـكرتير المجمـــع المقـــدس كلمة 
ضمـــن صلـــوات التجنيـــز، شـــكر فيهـــا كافـــة المشـــاركين فـــي 
الصلـــوات، مقًدمـــا شـــكًرا خاًصـــا لفضيلة اإلمام األكبـــر الدكتور 

األزهـــر  شـــيخ  الطيـــب  أحمـــد 
الشـــريف الـــذي أوفـــد األســـتاذ 
الدكتور محمد األميـــــــــــــر نائب 
األزهــــــــــــر  جامعـــــــــــة  رئيـــس 
لحضــــــــــور الصالة، كما شكر 
نيافتـــه قيادات محافظة الغربية 
علـــى تقديمهـــم واجـــب العـــزاء.  

وقـــد شـــارك فـــي الصـــالة 
مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا بـــوال مطـــــــــــران 
طنطـــا، األنبـــا مرقـــس مطـــران 
شـــبرا الخيمـــة، األنبـــا لـــوكاس 
أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط 
الجديدة، األنبا توماس أســـقف 
القوصيـــة وميـــر، األنبا دانيال 
أســـقف المعــــــــــــــــــادي وسكرتير 
المجمـــــــــــــــع المقــــــــــــــدس، األنبا بيمن أســـقف نقادة وقوص، األنبا يســـطس أسقف 
ورئيس دير القديس األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر، األنبا مكســـيموس أســـقف 
بنها وقويســـنا، األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، األنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، 
األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، األنبا إســـطفانوس 
أســـقف ببا والفشـــن، األنبا غبريال أســـقف بني ســـويف، األنبا تيموثاوس أســـقف 
الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، األنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، األنبـــا مارتيروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، األنبـــا مكاريوس 
أســـقف المنيا، األنبا إرميا األســـقف العام، األنبا مينا أســـقف ورئيس دير الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا بوال 
بالبحـــر األحمـــر، األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبالد الشـــرقية، 
األنبـــا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، األنبـــا دوماديـــوس أســـقف ٦ أكتوبـــر 
وأوســـيم، األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، األنبا أولوجيوس أســـقف ورئيس دير 
القديس األنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، األنبا مكاري 
األســـقف العـــام لقطـــاع كنائس شـــبرا الجنوبية، األنبـــا ماركوس 
أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبراري، األنبا آنجيلوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، األنبـــا بافلـــي األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، األنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، 
األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، 
األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق بأســـيوط، األنبـــا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع حدائق القبـــة والوايلي 
والعباســـية، األنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد والواحات، 
األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء بجبل إخميم، 
األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، األنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع عزبـــة النخـــل، األنبـــا أكســـيوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع عين شـــمس والمطرية وحلميـــة الزيتون، وكذلك القمص 
بالقاهـــرة، والقمـــص  ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة 

أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية.

رحـــل عـــن عالمنـــا الفانـــي، مثلـــث الرحمـــات األنبا كاراس، األســـقف العام إليبارشـــية المحلـــة الكبرى، بعد صـــراع قصير مع المـــرض، عن عمر 
بلـــغ ٦3 ســـنة، وذلـــك يـــوم األربعـــاء ١3 أكتوبـــر ٢٠٢١م، بعـــد أن قضـــى في حياة الرهبنة 3٨ ســـنة منها ثماني ســـنوات أســـقًفا عاًما إليبارشـــية 

المحلـــة الكبـــرى، قّدم فيهـــا خدمة رعويـــة وروحية جليلة.  



علـــى رجـــاء القيامـــة وبقلـــوب وإن امتـــألت باأللـــم وبالحزن وبالدمـــوع، ولكن 
لنـــا رجـــاء وال نحـــزن كالباقيـــن، نـــوّدع مثلـــث الرحمـــات األنبـــا كاراس األســـقف 
العـــام بالمحلـــة الكبـــرى وكل توابعهـــا. نوّدعـــه خادًمـــا أميًنـــا، وراهًبا تقيًّا، وأســـقًفا 
جليـــاًل.. وعندمـــا نقـــف يـــا أخوتـــي األحبـــاء أمام المـــوت، فهو الحقيقـــة الصادقة 
الوحيـــدة فـــي حياتنـــا نحن البشـــر. نعيش علـــى األرض ونمارس حياتنـــا وأعمالنا 
وخدماتنـــا ونمـــارس أعمارنـــا كلهـــا، ولكننا نتقابل مـــع الحقيقة الصادقـــة والوحيدة 
وهـــي حقيقـــة المـــوت، وهو الذي ينقل اإلنســـان إلى الشـــاطئ اآلخـــر من الحياة، 
ونقـــف أمامـــه ألنـــه نهايـــة كل البشـــر، ونـــرى أن هللا يختـــار ويقبـــل إليـــه النفـــوس 
بعـــد أن تكـــون قـــد أكملـــت مشـــوار حياتها على األرض، ونـــرى أن الموت -وهو 
الحقيقـــة التـــي تظهـــر أمامنـــا فـــي كل مـــرة نـــوّدع أحـــد أحبائنـــا- إنمـــا هو رســـالة 
لـــكل مّنـــا لنســـتعد فاليـــوم آٍت، ورغـــم أن مشـــاغل الحيـــاة وهمومهـــا وكل مـــا فيها 
أحياًنـــا يصـــرف اإلنســـان عـــن هـــذه الحقيقـــة، ويتناســـى فـــي دوامـــة الحيـــاة أنـــه 
مدعـــو أن يكـــون فـــي الســـماء، وســـيأتي يـــوم يتـــرك هـــذه األرض وكل مـــا فيهـــا، 
وإذا تذّكـــر اإلنســـان مّنـــا هـــذه الحقيقـــة، فإنه يتنازل عن كل ما يســـّبب ألًما وتعًبا 
وصراًعـــا وحروًبـــا فـــي حياتـــه، ألنـــه يأتي يـــوم يترك فيه كل شـــيء وينطلق، وقد 
أخفـــى هللا عّنـــا نهايـــة كل إنســـان ومتـــى يتـــرك هـــذه الحياة لكي مـــا يعطينا دافًعا 
قويًّـــا لالســـتعداد كل يـــوم، فقـــد تنتهـــي الحيـــاة اليـــوم أو غـــًدا أو بعد غـــد، ويكون 
اإلنســـان دائًمـــا متطلًعـــا إلـــى الســـماء لئـــال تأخذه مباهـــج الحياة، ويكـــون متطلًعا 
للســـماء ألنـــه مـــا المنفعـــة يـــا إخوتـــي إن ربح اإلنســـان العالم كله وخســـر نفســـه؟ 
مـــا المنفعـــة؟ يربـــح العالـــم كله ويخســـر نفســـه في الســـماء، وهـــذه األمور في كل 
مـــرة نـــوّدع حبيًبـــا ِعشـــنا معـــه وعـــاش معنـــا وتالقينا في أمـــور كثيـــرة نوّدعه وها 

هو يســـبقنا على الســـماء.  

نيافـــة األنبـــا كاراس فـــي حياتـــه وخدمته ورهبنته ودوره في الكنيســـة كأســـقف 

عـــام للمحلـــة، الحقيقـــة كان إنســـاًنا نبيـــاًل وخادًمـــا أميًنـــا فـــي خدمتـــه، لقـــد كانت 
خدمتـــه حبًّـــا واتضاًعـــا، أحـــب الجميع ســـواء في المحلة الكبـــرى التي خدمها في 
الســـنوات الثمانيـــة األخيـــرة كأســـقف عـــام، أو فيمـــا قبل عندما خدم في إيبارشـــية 
نقـــاده وقـــوص مـــع نيافة األنبا بيمـــن. كانت خدمته حبًّا، أحب الكبير والصغير، 
وأحب البعيد والقريب، وأحب كل إنســـان. وكان حبه يمتاز بالبســـاطة والوداعة، 
وأيًضـــا خدمتـــه امتـــألت اتضاًعـــا، وهـــذا االتضـــاع هـــو الـــذي نجـــده فـــي القلوب 
التـــي تأثـــرت كثيـــًرا النتقالـــه وبحضوركـــم في هذا اليوم. األنبـــا كاراس في خدمته 
فـــي إيبارشـــية المحلـــة الكبـــرى منـــذ ثمانـــي ســـنوات ومنـــذ أن ُأقيـــم أســـقًفا فـــي 
ا، وخدم كل  نوفمبـــر عـــام 2013م، خـــدم وامتاز أواًل بالرعايـــة، أحب الرعاية جدًّ
االحتياجـــات فـــي قطاعـــات الشـــعب، وتعّلـــم الرعايـــة الكاملـــة عندمـــا كان وكيـــاًل 
لمطرانيـــة وإيبارشـــية نقـــاده وقـــوص مـــع نيافـــة األنبـــا بيمـــن منـــذ أن صـــار األنبا 
بيمـــن نفســـه أســـقًفا لنقـــاده وقـــوص، فـــكان هـــو وكياًل معه لإليبارشـــية منـــذ اليوم 
األول، وخـــالل 22 ســـنة خـــدم معـــه بهـــذه األمانـــة وبهذا الحب وبهـــذا االتضاع 
فـــي الرعايـــة، وتعّلـــم الرعايـــة بصـــورة جيـــدة وطيبـــة أّهلتـــه أن يكـــون راعًيـــا فـــي 
إيبارشـــية المحلـــة، رعايتـــه كانـــت تمتـــاز بالبســـاطة ولكن كان يهتم بكل إنســـان، 
ولكـــن األهـــم مـــن هـــذا وذاك أنـــه كان دائًمـــا صانـــع ســـالم، يصنـــع ســـالًما فـــي 
كل عمـــل واجهتـــه مشـــكالت كثيـــرة وعقبـــات كثيرة وبعض األشـــخاص كانوا من 
الذيـــن ينتقدونـــه، ولكنـــه كان يواجـــه كل هـــذا بحـــب وباتضـــاع وبصنـــع الســـالم. 
رعايتـــه فـــي المحلـــة الكبـــرى خـــالل الثماني ســـنوات كانت رعايـــة مباركة ومثمرة 
وهادئـــة وصانعـــة للســـالم، وهـــذه األمـــور كلهـــا كّنا نلمســـها في كل مـــرة نقابله.  
أيًضـــا األنبـــا كاراس كان يتميـــز كثيـــًرا بمحبتـــه للقـــراءة والدراســـة والتأمـــل 
والوعـــظ، وكان وعظـــُه ذو نكهـــة خاصـــة، كان وعًظـــا بســـيًطا ولكـــن كثيـــًرا مـــا 
تكّلـــم عن الســـماء وعن االســـتعداد للســـماء وعـــن التوبة وعن الحيـــاة النقية وعن 
اإليمان المستقيم وعن خدمة اآلخر، فكان حلو اللسان، وكانت كلماته وعظاته 
وتعاليمـــه تصـــل إلـــى الجميـــع، وكانـــت مؤثـــرة ومعبـــرة، وكانـــت عظـــات يفهمهـــا 
الرجـــل البســـيط ويفهمهـــا اإلنســـان الـــدارس، وكلهـــا تقـــوم علـــى الكتـــاب المقـــدس 
وتعاليم اآلباء المقدســـة، فكان بالحقيقة إنســـاًنا كأنه كنيســـة متحركة فيما يقدمه 



مـــن تعاليـــم وفيمـــا يقدمـــه مـــن رعايـــة، 
ليـــس فقـــط الرعايـــة والتعليـــم، كان فيهـــا 
يقدمهـــا باألســـلوب الهـــادئ، فلـــم نســـمع 
عنـــه أبـــًدا أنـــه صنع مشـــكلة مـــن خالل 
تعاليـــم أو مـــن خـــالل رعاية أبـــًدا، وكان 
الحـــب يبـــدو دائًمـــا واقترابـــه مـــن الذيـــن 
كبـــاًرا  أو  صغـــاًرا  كانـــوا  -إن  ُيعّلمهـــم 
وإن كانـــوا فـــي المحلـــة أو خـــارج المحلة 
فـــي نهضـــات وفـــي عظـــات وافتقـــادات 
يمتــــــــــاز  هـــذه  كل  فـــي  كان  كثيـــرة– 
ا والروح المحبـــــــــــــــــة  بالروح البســـيطة جدًّ
للســـالم، وأنـــا أؤكـــد عليكـــم هـــذه الكلمـــة 
ألنهـــا كانـــت صفـــة وســـمة واضحة فيه: 

محبتـــه لصنـــع الســـالم.  

غيـــر الرعايـــة وغيـــر التعليـــم، ِامتاز 
مـــا  كثيـــًرا  المشـــورة،  يحـــب  أنـــه  أيًضـــا 
المشـــورة  ويطلـــب  ويقابلنـــي  يأتـــي  كان 
أو  الرعويـــة  الموضوعـــات  بعـــض  فـــي 
العالقـــات مـــع اآلخريـــن، والجميـــل أنـــه 
كان يأتـــي ويطلـــب المشـــورة فـــي بعـــض 
المشـــكالت التـــي كانـــت تواجهـــه ولكـــن 
االقتراحـــات  ببعـــض  أيًضـــا  يأتـــي  كان 
فـــي  نتكلـــم  كّنـــا  مـــا  وكثيـــًرا  للحلـــول، 
موضـــوع مـــا مثـــاًل ونذكـــر أحـــد الحلـــول 
ولكـــن هـــذا الحـــل قـــد يتعـــب البعـــض، 
الحـــل اآلن ونؤجلـــه،  فـــال نختـــار هـــذا 
الكنيســـة  ســـالم  الســـالم،  يضـــع  فـــكان 
وســـالم اإليبارشـــية وسالم الرعية وسالم 
المجتمـــع، كرقـــم واحـــد، وهـــذه صفة في 

غايـــة األهميـــة ِلَمـــْن يخـــدم فـــي حقـــل الـــرب.  

كانـــت خدمتـــه أيًضـــا مع نيافـــة األنبا بيمن في إيبارشـــية نقاده وقوص كانت 
خدمـــة ناجحـــة عبـــر الــــ22 ســـنة، وعندمـــا ســـيم أســـقًفا للمحلـــة كان دائـــم التـــردد 
علـــى خدمتـــه الســـابقة، وال يمـــر شـــهر إال ويـــزور اإليبارشـــية ويجد ترحيًبـــا كبيًرا 
مـــن نيافـــة األنبـــا بيمـــن، ويخـــدم ويســـترجع خدمتـــه الســـابقة، فلـــم ينقطـــع خـــالل 
كل هـــذه الســـنوات علـــى خدمتـــه في إيبارشـــية نقـــادة وقوص، بالحقيقـــة افتقدناه، 
وبالحقيقـــة نـــراه أنـــه ُيختطـــف مـــن وســـطنا، ونحن فـــي زمن يا إخوتـــي يختار هللا 
أحبـــاء لـــه، ويختارهـــم دون انتظار، واختيارهم يكون كالخبر المفاجئ لنا جميًعا، 
اِلَحُة َأيَّاٌم َمْعُدوَداٌت«، فخالل أســـقفيته  وكما يقول يشـــوع بن ســـيراخ »اْلَحَياُة الصَّ
التـــي امتـــدت لثمانـــي ســـنوات فقط، كان ناجًحا وكان هادًئا وكان صانًعا ســـالم، 
واحتـــلَّ القلـــوب بحبـــه واتضاعه وبرعايته، ليس فقط في المجتمع الكنســـي ولكن 
ا مع كل المســـئولين ومع إخوتنا  فـــي المجتمـــع العـــام كان لـــه عالقـــات طيبة جـــدًّ
المســـلمين فـــي المجتمـــع المحلـــي ولذلـــك محبوًبـــا، ونقّدر كل الذين شـــاركونا في 

هـــذا اليوم.  

باســـم المجمـــع المقـــدس، باســـم اآلبـــاء المطارنـــة واآلبـــاء األســـاقفة واآلبـــاء 
الحضـــور معنـــا اليـــوم، وباســـم اآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة واألراخنـــة، نقـــدم كل 
التعزيـــات إليبارشـــية المحلـــة ولـــكل مجمع كهنتهـــا وخدامها وخادماتها وشـــعبها، 
ونطلـــب أن ُيصلـــي أيًضـــا نيافـــة األنبا كاراس من أجلنا ويتشـــّفع من أجلنا. نقدم 
العـــزاء لهـــذه اإليبارشـــية المحبـــة للمســـيح، ونقـــدم العـــزاء ألســـرته ولديـــره في دير 
المحـــرق وفـــي ديـــر األنبـــا صموئيـــل، وأيًضـــا لرعيتـــه التـــي خدمها، نقـــدم العزاء 
أيًضـــا لنيافـــة األنبـــا بيمـــن، ونقدم العزاء لنفوســـنا جميًعا، ونرفـــع قلوبنا يا إخوتي 
األحبـــاء نحـــو الســـماء ونصلـــي أن يعطينـــا هللا أن نكّمـــل جميعنـــا أيـــام حياتنـــا 
بســـالم، وأن نخدمـــه أمامـــه الخدمـــة الهادئـــة والخدمـــة التـــي ُتمجـــده فـــي ُعـــاله 
والخدمـــة التـــي تصنـــع ســـالًما، ويعطينـــــــــــــــــا أياًما صالحـــــــــــــــــــة ويتمـــم أيام حياتنا 

كلها بســـالم.  

ليباركنـــا المســـيح بكل بركـــة ويعزينا 
جميًعـــا، ويعطينـــا فـــي حياتنـــا الســـكينة 
والعـــزاء علـــى كل الذيـــن انتقلوا وتركونا، 
ولكننـــا فـــي مـــلء الثقـــة ومـــلء اإليمـــان 
نراهـــم ُيصلـــون من أجلنا ويتشـــفعون من 

أجـــل حياتنا.  
ليبارككـــم المســـيح بـــكل بركة روحية 
وإلـــى  مـــن اآلن  لـــه كل مجـــد وكرامـــة 

األبـــد. آميـــن.  

مثلـــث  نقـــل جثمـــان  تـــم  ذلـــك  بعـــد 
الرحمـــات المتنيـــح األنبا كاراس بالطائرة 
ســـيارة  لتحملـــه  األقصـــر،  مطـــار  إلـــى 
رئيـــس  ديـــر  إلـــى  نقـــاده،  إلـــى  خاصـــة 
المالئكة ميخائيل ببرية األساس بنقادة، 
محافظـــة قنـــا، حيث ُدِفـــن بالمدفن المعد 
لآلبـــاء هنـــاك، بنـــاًء على وصيـــة نيافته 
بـــأن ُيدفـــن فيه. وُأقيمـــت صلوات تجنيز 
أخـــرى لـــه فـــي الديـــر، قبـــل دفنـــه، وفًقـــا 
نقـــادة  الـــذي أصدرتـــه مطرانيـــة  للبيـــان 

وقـــوص بهـــذا الخصـــوص.  

بـــدأت الصلـــوات فـــي الثامنـــة ونصـــف من مســـاء اليـــوم ذاته فـــي دير رئيس 
المالئكـــة ميخائيـــل ببريـــة األســـاس بنقاده، وجرى اســـتقبال الجثمـــان بالدموع من 
ِقَبـــل شـــعب قـــوص ونقاده، واصطف شـــعب قـــوص ونقاده علـــى جانبي الطريق 
المؤدي للدير، وامتألت ســـاحات الدير بهم ليشـــاركوا في وداع األب الذي خدم 

بينهم.   طوياًل 
وألقـــى نيافـــة األنبـــا بيمـــن كلمة شـــكر خاللها قداســـة البابا وأعضـــاء المجمع 
المقـــدس، وكافـــة المشـــاركين فـــي الصـــالة، ومن قدمـــوا واجب العـــزاء. كما ألقى 
نيافـــة األنبـــا يوأنـــس كلمـــة تعزيـــة بعنـــوان »نجًمـــا يفضـــل عن نجم فـــي المجد«. 
شـــارك فـــي صلـــوات التجنيـــز فـــي نقـــاده مـــن أحبـــار الكنيســـة، إلـــى جانـــب نيافة 
األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص ورئيـــس ديـــر رئيـــس المالئكة ميخائيـــل ببرية 
األســـاس، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، األنبـــا بســـاده مطران 
إخميم وســـاقلتة، األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والنائب البابوي إليبارشـــية أسوان، 
األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمح، 
األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، األنبـــا أولوجيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بســـوهاج، األنبـــا 
يوســـاب األســـقف العـــام لألقصـــر، األنبـــا يواقيـــم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت، 

األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الدير المحرق بأســـيوط.  
كمـــا شـــارك فـــي الصلـــوات مجمـــع كهنة إيبارشـــيتي المحلة الكبـــرى، وقوص 
ونقـــاده، ووفـــود مـــن كهنـــة إيبارشـــيات قنـــا، واألقصـــر وإســـنا وأرمنـــت، والبلينـــا، 
ونجـــع  والمنيـــا، ودشـــنا،  والقوصيـــة،  وأســـيوط،  وإخميـــم وســـاقلته، وســـمالوط، 
حمـــادي، ووفـــود رهبانيـــة مـــن أديـــرة المحـــرق، والشـــايب، والشـــهيد مـــار جرجس 
بالرزيقـــات، والقديـــس األنبـــا متاؤس الفاخوري بإســـنا، والقديس األنبا باخوميوس 
بحاجـــر إدفـــو، والقديـــس األنبـــا شـــنوده بســـوهاج. كما حضر الصلـــوات عدد من 

القيـــادات المحليـــة بنقـــاده وقـــوص، وممثـــل عـــن إخوتنـــا الكاثوليـــك بنقاده.  



+ ُوِلد يوم 10 ديسمبر 1٩٥8م، في قرية الجزائر بمركز سمالوط في محافظة المنيا.  
+ دخـــل ديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون عـــام 1٩81م، وترهب فيه باســـم 

الراهـــب متيـــاس الصموئيلي فـــي 1٩83م.  
العـــذراء )المحـــرق( عـــام 1٩8٩م، وهنـــاك أخـــذ اســـم »الراهـــب  إلـــى ديـــر  انتقـــل   +

المحرقـــي«.   ســـارافيم 
+ حصـــل علـــى البكالوريـــوس فـــي العلـــوم الالهوتيـــة والماجســـتير فـــي تاريـــخ الكنيســـة من 

معهـــد الدراســـات القبطية.  
+ صار وكياًل عامًّا إليبارشية نقاده وقوص منذ عام 1٩٩1م حتى عام 2013م.  

+ ســـيم أســـقًفا عامًّا بيد قداســـة البابا تواضروس الثاني في 1٦ نوفمبر 2013م، وتولى 
اإلشـــراف على إيبارشـــية المحلة الكبرى.  

+ تولـــى مســـئولية مقـــرر مســـاعد لجنـــة العالقـــات العامـــة بالمجمـــع المقدس ومقـــرر لجنة 
إدارة األزمـــات المتفرعـــة منها.  

صلـــى نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية والنائب البابوي إليبارشـــية المحلـــة الكبرى، صباح يوم األحـــد 17 أكتوبر 2021م، صلوات 
»الثالث« لمثلث الرحمات األنبا كاراس، وذلك عقب القداس اإللهي في كنيســـة الســـيدة العذراء بالمحلة الكبرى )مقر المطرانية( وشـــاركه اآلباء كهنة الكنيســـة وبعض 

من كهنة اإليبارشـــية. كما أقيمت صالة الثالث كذلك في كافة كنائس اإليبارشـــية، إلتاحة الفرصة لشـــعب اإليبارشـــية للمشـــاركة في الصالة.  
نيح الرب نفسه في فردوس النعيم، وعّوضه عن أتعابه وخدمته. اذكرنا يا أبانا األسقف الُمكرَّم أمام هللا.

قرار بابوي رقم ١7 لسنة ٢٠٢١ 
خبصوص تكليف األنبا صليب، 

أسقف ميت غمر 
كنائب بابوي إليبارشية املحلة

يتم تكليـــف نيافة األنبا صليب أســـقف ميت 
غمر كنائـــب بابوي إليبارشـــية المحلة الكبرى 
وتوابعهـــا بعـــد نياحة مثلـــث الرحمـــات األنبا 
كاراس األســـقف العـــام. ويكون لنيافـــة األنبا 
صليب اإلشـــراف الروحـــي واإلداري والمادي 

علـــى كل وحدات وكنائس اإليبارشـــية.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

)الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم، الخادم بالكنيسة المعلقة(
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عندما يأيت جهاًرا يف جميئه اثلاين ال يصمت، ألنه إن اكن قد اتلحف باالتضاع يف جميئه األول إال أنه يأيت جهاًرا يف قوة. )الشهيد كربيانوس(

افتتاح جتديدات اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس

حفل رسيم عقب تدشني كنيسة العذراء بالعارش
بعد القداس، شـــهد قداســـة البابا الحفل الرســـمي الذي أقامته، إيبارشـــية الشـــرقية والعاشـــر من رمضان بمناســـبة تدشـــين كنيســـة الســـيدة العذراء بالعاشـــر من 
رمضـــان. وُأقيـــم الحفـــل بالكنيســـة، بحضـــور الدكتـــور ممدوح غراب محافظ الشـــرقية، والدكتور عثمان شـــعالن رئيـــس جامعة الزقازيق، وقيـــادات المحافظة، ونيافة 

األنبـــا تيموثاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيا القمح. 
وُألقيـــت كلمـــات مـــن محافـــظ الشـــرقية ورئيـــس جهاز مدينة العاشـــر وصاحبي النيافة األنبـــا تيموثاوس واألنبا مقار، واختتمت الكلمات بكلمة قداســـة البابا. وفي 

ختام الحفل قدم محافظ الشـــرقية درع المحافظة لقداســـة البابا. 

تدشني كنيسة العذراء بمدينة العارش من رمضان

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يوم الســـبت ٩ أكتوبـــر 2021م، 
كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان، التابعة إليبارشية الشرقية 
والعاشـــر، وذلـــك بعـــد تجديدهـــا. وتـــم تدشـــين مذبحـــي الكنيســـة وحضن اآلب 

وأيقوناتهـــا، إلـــى جانـــب مذبح كنيســـة القديس يوســـف النجـــار الملحقة بها. 
كان قداســـة البابـــا قـــد وصـــل إلـــى الكنيســـة في الســـابعة من صبـــاح اليوم 
ذاتـــه، وكان فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف اإليبارشـــية حيـــث أزاح 
قداســـته الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تؤرخ لتدشـــين الكنيســـة، قبل أن 

يبـــدأ صلوات التدشـــين. 
شـــارك في صلوات التدشـــين من أحبار الكنيســـة، إلى جانب نيافة األنبا 
مقـــار أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقـــدس، واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا صليـــب 

الشـــرقية،  أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــالد 
كنائـــس  لقطـــاع  العـــام  األســـقف  مـــكاري  واألنبـــا 
شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العام 

لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية. 
وقـــد وضـــع المتنيح البابا شـــنوده الثالث حجر 
أســـاس كنيســـة الســـيدة العذراء بمدينة العاشـــر من 
رمضـــان يـــوم 31 مايو 1٩78م، وجرت عمليات 
إنشـــاءها بعدها، إلى أن تم تدشـــينها عام 1٩82م 
أســـقف  آنجيلـــوس  األنبـــا  الرحمـــات  مثلـــث  بيـــد 
المتنيـــح  وبمشـــاركة  الســـابق،  والعاشـــر  الشـــرقية 
األنبـــا غريغوريـــوس أســـقف البحـــث العلمي والدراســـات العليـــا الالهوتية، قبل 
أن يتـــم تجديدهـــا مؤخـــًرا وتدشـــين مذابحهـــا وأيقوناتهـــا اليـــوم بيـــد قداســـة البابا 

تواضـــروس الثانـــي وأحبار الكنيســـة. 
وتـــم تدشـــين مذبحيـــن بكنيســـة الســـيدة العـــذراء، المذبح الرئيس على اســـم 
الســـيدة العذراء مريم، والمذبح الجانبي على اســـم القديس األنبا أبرآم أســـقف 
الفيوم والجيزة، إلى جانب مذبح على اســـم القديس يوســـف النجار بالكنيســـة 
التـــي تحمـــل اســـمه والملحقـــة بالكنيســـة الرئيســـية، كمـــا ُدشـــنت أيقونة حضن 

اآلب )البانطوكراتـــور( وحامـــل األيقونات )األيكونوســـتاس(. 
بعد ذلك صلى قداســـة البابا القداس اإللهي في الكنيســـة المدشـــنة، وألقى 

عظـــة القـــداس اإللهي عن عطية الوقت. 

البابـــا  قداســــــــــــــــة  افتتـــــــــــــح 
تواضــــــــــــــــــروس الثانــــــــي، يـــوم 
األحـــــــــد 10 أكتوبر 2021م، 
عـــدًدا من مرفقـــات مقر الكلية 
اإلكليريكيـــة الالهوتية القبطية 
األرثوذكســـية بالقاهـــرة )األنبـــا 
رويـــس(، بمشـــاركة عـــدد مـــن 
أحبـــار الكنيســـة فـــي احتفاليـــة 
نظمتها الكلية بهذه المناســـبة، 
حيـــث افتتـــح قداســـته المكتبـــة 
ومـــدرج  للكليـــة،  اإللكترونيـــة 
البابـــا كيرلـــس الرابع )الشـــهير 

مـــرور  بمناســـبة  تجديـــده  بعـــد  اإلصـــالح(  بأبـــي 
بعـــد  الكليـــة  ومبنـــى  نياحتـــه،  علـــى  عاًمـــا   1٦0
انتهـــاء التجديـــدات، وكذلـــك المبنى الســـكني للطلبة 
الدارســـين بالقســـم الصباحي بعد تجديده، باإلضافة 
إلـــى قاعـــة جديـــدة متعـــددة األغـــراض للمؤتمـــرات 

والنـــدوات وغيرهـــا. 
شـــارك فـــي الحفـــل مـــن أحبـــار الكنيســـة إلـــى 

ورئيـــس الديـــر المحرق بأســـيوط، واألنبا ســـيداروس 
األســـقف العـــام لكنائس قطاع عزبـــة النخل، واألنبا 
أكســـيوس األســـقف العام لكنائس قطاع عين شمس 
الحفـــل  كمـــا حضـــر  الزيتـــون.  والمطريـــة وحلميـــة 
القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية 
وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالكليـــة. وتضمـــن الحفـــل 

كلمـــات لقداســـة البابـــا ونيافـــة األنبـــا ميخائيـــل.

جانـــب نيافـــة األنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس 
والوايلـــي والعباســـية ووكيـــل  القبـــة  قطـــاع حدائـــق 
النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطـــران  الكليـــة، أصحـــاب 
شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم ورئيس 
أديرتهـــا، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا مقـــار أســـقف الشـــرقية 
أســـقف  بيجـــول  واألنبـــا  رمضـــان،  مـــن  والعاشـــر 
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ة؛ أي ال تشّوه سمعة اآلخرين وال تنصت ملن يقذفون الغري. )القديس جريوم(
ّ
احرتزوا من أن يكون لكم لسان أو آذان مستحك

ويلتيق شباب األسبوع العاليم األول

قداسة ابلابا يستقبل وفد االحتاد العاليم املسييح للطلبة

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، في المقـــر البابـــوي بالكاتدرائية 
يـــوم الجمعـــة 8 أكتوبـــر 2021م،  بالقاهـــرة،  بالعباســـية  الكبـــرى  المرقســـية 
أعضـــاء اللجنـــة اإلقليميـــة لالتحـــاد العالمـــي المســـيحي للطلبـــة. وذلـــك عقـــب 
انتهـــاء أعمـــال المؤتمـــر الذي نظمه االتحاد تحت عنوان »األزمات والشـــباب 

بيـــن التأثـــر والتأثيـــر«، ضمـــن برنامـــج »آيانابـــا 3٥«. 
تكـــون وفـــد االتحـــاد مـــن الســـكرتيرة اإلقليميـــة لالتحـــاد ميـــرا نعيمـــة مـــن 
لبنـــان، وچـــورچ منيـــر رئيـــس اللجنـــة اإلقليمـــي من الســـودان، والدكتـــور زاهي 
عـــزار عميـــد المعهـــد المســـكوني للشـــرق األوســـط، وبـــوال رأفـــت رئيـــس اللجنة 
المســـكونية بمصر، وباســـل شـــطورة عضـــو اللجنة التنفيذيـــة لالتحاد. ورئيس 
لجنـــة لبنـــان فيليـــب داغـــر، وفـــادي نصـــر الرئيـــس الســـابق لحركـــة الشـــبية 
األرثوذكســـية بلبنـــان، وكاثريـــن أبـــو عشـــما وياســـمين رشـــماوي عـــن حركـــة 
الشـــباب األرثوذكســـي بفلســـطين، واألب القاضـــي وليـــد الديـــك مرشـــد لجنـــة 
لبنـــان والنائـــب القضائـــي ألبروشـــية صيـــدا للـــروم الملكيـــة الكاثوليـــك، وزيـــد 
حـــداد رئيـــس حركـــة القديـــس جوارجيـــوس التابعـــة لمطرانيـــة الـــروم الملكييـــن 

الكاثوليك باألردن، ورؤســـاء الحركات من مصر: موســـى مهني عن األســـر 
الجامعيـــة بمصـــر، وهانـــي عجايبي عن حركة حق وعدل لألقباط الكاثوليك، 
وســـمير ذكي مقرر لجنة المشـــاركة الوطنية بالكنيســـة القبطية، وأمير إبراهيم 
رئيـــس حركـــة األقبـــاط الكاثوليـــك، ومكســـيموس مجـــدي عـــن لجنـــة جامعـــة 
بمصـــر، وعـــادل مـــالك مســـئول لجنـــة ثانـــوي عـــن اإلنجيليين، وهاني نشـــأت 

مـــن األســـر الجامعيـــة والشـــماس جاريـــن مـــن كنيســـة األرمـــن بلبنان. 
ورحـــب قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه بضيوفـــه، معبًرا عـــن تقديره للـــدور الذي 
يقـــوم بـــه االتحـــاد العالمـــي المســـيحي للطلبـــة، ومســـاهمته فـــي إعـــداد قـــادة 
وكـــوادر مســـكونية مؤثـــرة فـــي المجتمـــع العربـــي والعالمـــي. وتنـــاول قداســـته 
حروف كلمة »مسكوني« حيث قال أن »م« أي محبة، »س« سالم، »ك« 
كل الكـــون، »و« داعـــة، »ن« نقـــاوة، »ي« يقظـــة أي ال للتراخـــي. وأكمـــل: 
»علينـــا دائًمـــا أن نتذكر أن المســـكونية ال يوجـــد بها صراع، والنقاوة هي التي 
تجعلنـــا نـــرى صـــورة الســـيد المســـيح«. ووعد قداســـته بتوزيع شـــهادات التخرج 

مـــن المعهـــد المســـكونى نهاية الشـــهر المقبل. 

 ،Zoom عقـــد قداســـة فـــي الثالثـــة عصـــر يـــوم الســـبت ٩ أكتوبـــر 2021م بتوقيـــت القاهرة، لقاًء من المقـــر البابوي بالقاهرة، على شـــبكة اإلنترنت عبـــر تطبيق
مع مجموعة من الشـــباب القبطي ممن شـــاركوا في األســـبوع العالمي األول لشـــباب الكنيســـة القبطية عبر قارات العالم الذي عقد في أغســـطس 2018م. تناول 
قداســـة البابـــا أثنـــاء اللقـــاء موضـــوع »أهميـــة الوقـــت« من خـــالل مثل العذارى الحكيمات داعًيا إلى التمســـك بخمس جواهر هي: اإليمان، الكتاب المقدس، الكنيســـة 

المقدســـة، نقـــاوة الســـلوك، الحيـــاة األبديـــة. وفـــي الختام اطمأن قداســـته على دراســـتهم وأعمالهـــم وخدماتهم التي يقومون بهـــا في عدة مجاالت.

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

يوم األحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١م
الدنماركـــي  الممثـــل   Michael Suhr الســـفير   +
لملـــف حريـــة األديـــان، ومعـــه الســـفير الدنماركـــي فـــي 
مصـــر الســـيد Svend Olling، حيـــث تعـــرف الممثـــل 
الدنماركـــي علـــى اإلجـــراءات واإلنجـــازات التـــي تقوم بها 
الدولـــة المصريـــة فيما يخص هذا الملف. أشـــار قداســـة 
البابـــا أثنـــاء اللقـــاء إلى أن مصر تعاني اآلن من الزيادة 
الســـكانية التـــي تؤثـــر علـــى كل الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
الدولـــة ورغـــم ذلـــك كانـــت لهـــا إنجـــازات كبيـــرة خـــالل 
الســـنوات الماضيـــة، ودعـــا قداســـته الســـفير إلـــى زيـــارة 
القـــرى المصريـــة للتعـــرف علـــى طبيعـــة المعيشـــة فيهـــا 
والتـــي تتســـم بالســـالم، وكذلـــك آليـــات الدولـــة لمواجهـــة 
الفقـــر فـــي تلـــك القرى، مشـــيًرا إلى مشـــروع حيـــاة كريمة 

لتنميـــة القـــرى المصريـــة األكثـــر فقـــًرا واحتياًجـــا.
+ رئيـــس األســـاقفة جاســـتن ويلبـــي، رئيـــس أســـاقفة 
كانتربري للكنيســـة األســـقفية األنجليكانية، الذي كان في 
زيـــارة لمصـــر فـــي ذلك الوقت لتدشـــين إقليم اإلســـكندرية 
الجديـــد التابـــع لكنيســـته، ومعـــه وفد من قيادات الكنيســـة 
األســـقفية. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس أســـقف 
لنـــدن، والمطـــران د. ســـامي شـــحاته رئيـــس أســـاقفة إقليم 
اإلســـكندرية للكنيســـة األســـقفية، والمطـــران د. منيـــر حنا 
رئيـــس األســـاقفة الشـــرفي لإلقليـــم، وعـــدد مـــن قيـــادات 

والفشـــن  ببـــا  أســـقف  إســـطفانوس  األنبـــا  نيافـــة   +
وتوابعهـــا والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية بنـــي مـــزار، ومعه 
مجمـــع كهنة إيبارشـــية بنـــي مزار وتوابعها وألقى قداســـة 
البابـــا عليهـــم كلمـــة روحيـــة عـــن وحدانيـــة القلـــب، ثـــم 
اســـتمع إلـــى أســـئلتهم واستفســـاراتهم بخصوص مســـتقبل 
اإليبارشـــية بعـــد نياحـــة أســـقفها مثلـــث الرحمـــات األنبـــا 
أثناســـيوس فـــي مارس الماضي، ثم قامـــوا بزيارة المكتبة 
مـــع  بالصـــالة  االجتمـــاع  وانتهـــى  المركزيـــة  البابويـــة 

الصـــور التذكاريـــة والهدايـــا المناســـبة.

+ نيافـــة األنبـــا صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس 
وبـــالد الشـــرقية، حيـــث تناقـــش مـــع قداســـته بخصـــوص 
بعـــض األمـــور الرعويـــة، كمـــا قـــدم نيافتـــه بحًثـــا تاريخيا 
عـــن زيارة العائلة المقدســـة إلـــى منطقة دقادوس كإحدى 
محطات مســـار رحلتها في مصر، حســـبما تؤكد العديد 

مـــن المراجع والوثائـــق القديمة.

+ نيافة األنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر 
وأوســـيم، حيـــث تناقـــش مـــع قداســـته بخصـــوص بعـــض 
األمـــور الرعويـــة الخاصـــة باإليبارشـــية، وكذلك الموقف 
التعميـــري لديـــر القديـــس يحنـــس القصير، الذي يشـــرف 

نيافتـــه عليـــه، من الناحيتيـــن الرهبانيـــة والمعمارية.

الكنيســـة األسقفية.

+ نيافة األنبا آنجيلوس أســـقف لندن، وتناول اللقاء 
بإيبارشـــية  الخاصـــة  الرعويـــة  األمـــور  بعـــض  مناقشـــة 

ســـيدني التـــي يشـــرف عليهـــا نيافتـــه حالًيا.

+ عالم اآلثار اإلســـباني فيســـينتي باربا كولمينيرو، 
والـــذي يقـــوم بإعداد كتاب عن التاريـــخ واآلثار القبطية. 
رافق الضيف اإلســـباني خالل الزيارة المستشـــار الثقافي 

للسفارة اإلسبانية.

يوم االثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١م

+ السفير وائل لطفي سفير مصر في ناميبيا
+ السفير محمد طلعت سفير مصر في الفاتيكان

+ السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد.
+ أعضـــاء مجلـــس كنيســـة الشـــهيدين مـــار جرجس 
أعضـــاء  وقـــّدم  نصـــر،  بمدينـــة  بالواحـــة  ســـيفين  وأبـــي 
المجلـــس تقريـــًرا لقداســـة البابـــا عـــن الخدمة في الكنيســـة 

والرؤيـــة المســـتقبلية لهـــا.
يـــوم الثالثـــاء ١٢ أكتوبـــر ٢٠٢١م )بديـــر األنبا 

بيشـــوي بـــوادي النطرون(
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احرص أن جتعل لك ساعه ختطو بك حنو األبدية.. )ابلابا شنوده اثلالث(

قداسة ابلابا يلتيق جممع كهنة اإلسكندرية

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماًعـــا ظهـــر يـــوم الســـبت 1٦ 
أكتوبـــر 2021م، مـــع مجمـــع اآلبـــاء كهنـــة كنائـــس اإلســـكندرية بقطاعاتهـــا 
للســـمع  أذنـــان  لـــه  »مـــن  عنـــوان:  حملـــت  كلمـــة  قداســـته  وألقـــى  األربعـــة. 
فليســـمع«، ثـــم جـــرت مناقشـــات خاصـــة بعـــدد مـــن األمـــور الرعويـــة، أجـــاب 

خاللهـــا قداســـة البابـــا علـــى استفســـارات اآلبـــاء فـــي هـــذا الســـياق. وفـــي ختام 
اللقـــاء قدم قداســـته بعـــض الهدايا التذكارية لآلبـــاء الكهنة الحاضرين. حضر 
اللقـــاء مـــن أحبـــار الكنيســـة اآلباء أســـاقفة العموم المشـــرفين علـــى القطاعات 

الرعويـــة باإلســـكندرية. 

قداسة ابلابا يف اإلسكندرية
رسامة ١٥ اكهًنا باإلسكندرية قمامصة

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح 
يـــوم الســـبت 1٦ أكتوبـــر 2021م، فـــي الكاتدرائيـــة 
المرقســـية باإلســـكندرية، برســـامة 1٥ مـــن اآلبـــاء 
كهنـــة اإلســـكندرية قمامصـــة، وهـــم: )1( القمـــص 
العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  كاهـــن  يوســـف  ميخائيـــل 
والشـــهيد أبـــي ســـيفين بالزوايـــدة. )2( القمـــص لوقـــا 
شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس المالئكة 
ميخائيـــل بـــأرض فرعـــون. )3( القمص أيوب مكرم 
كاهن كنيســـة الشـــهيد مارمينا بفلمنج. )4( القمص 
مينا يوســـف كاهن كنيســـة الشـــهيد مارمينا بفلمنج. 
)٥( القمـــص صموئيـــل منير كاهن كنيســـة القديس 
األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بعزبـــة دنـــا. )٦( 
القمص يوأنس عزيز كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء 
الديـــن بكليوباتـــرا.  البابـــا كيرلـــس عمـــود  والقديـــس 

القمـــص جوارجيـــوس ماهـــر كاهـــن كنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس أبوقير. 

شـــارك فـــي صلوات القـــداس والرســـامة أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، واألنبـــا بافلـــي 
األسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، واألنبا إيالريون 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع غـــرب، واألنبا هرمينا 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق. كمـــا شـــارك 
فـــي الصلـــوات القمـــص أبرآم إميل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، ومجمع كهنة اإلســـكندرية وبعض من 
الشـــعب وأســـر القمامصة الجدد. وألقى قداســـة البابا 

عظـــة القـــداس اإللهي عـــن االســـتفادة بالوقت. 

)7( القمـــص تـــادرس نيـــروز كاهـــن كنيســـة القديس 
األنبـــا بـــوال بمنطقـــة نـــادي الصيـــد. )8( القمـــص 
يوســـف ثابت كاهن كنيســـة السيدة العذراء والقديس 
يوســـف النجـــار بســـموحة. )٩( القمص أرســـانيوس 
وديـــد كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس بولس 
ميـــالد  مرقـــس  القمـــص   )10( بكرمـــوز.  الرســـول 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمحـــرم بـــك. )11( 
القمـــص تـــكال وليـــم كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا 
تـــكال باإلبراهيميـــة. )12( القمـــص روفائيل شـــنوده 
بالحضـــرة.  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  كاهـــن 
)13( القمـــص تـــادرس عطيـــة هللا كاهـــن كنيســـة 
بمنطقـــة  تـــادرس  واألميـــر  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد 
مطـــار النزهـــة. )14( القمـــص أباكيـــر فكري كاهن 
كنيســـة القديســـين أباكيـــر ويوحنـــا بأبوقيـــر. )1٥( 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظتـــه فـــي االجتمـــاع األســـبوعي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء ٦ أكتوبـــر 2021م، مـــن المقـــر البابوي بالقاهـــرة، وُبثَّت 
العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة 
للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. 

وجـــاءت العظـــة تحـــت عنـــوان »اْنَتِظـــِر الـــرَّبَّ َواْصِبـــْر َلـــُه« فـــي إطـــار 
سلســـلة التأمـــالت التـــي يقدمهـــا قداســـته مـــن خـــالل مزمـــور 37.

البابـــا الشـــعب المصـــري والقـــوات  وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، هّنـــأ قداســـة 
المســـلحة بمناســـبة نصر أكتوبر المجيد، داعًيا الشـــباب وصغار الســـن ممن 
لـــم يعاصـــروا انتصـــار أكتوبـــر 1٩73 إلـــى أن يقـــرأوا عـــن هـــذا اإلنجـــاز وما 

صنعتـــه القـــوات المســـلحة. وقـــال قداســـة البابـــا إن انتصـــارات أكتوبر أعطت 
الفخـــر واالعتـــزاز لمصـــر، وأنها ُتعد صفحـــة مجيدة من تاريخ مصر والقوات 
المســـلحة، بعد ســـنوات من االنكســـار. وأشـــار قداســـته إلى أن حرب أكتوبر 
جـــرت وفـــق خطـــة علمية عســـكرية كانت بداية للحصول علـــى األرض، وأن 

هامـــة مصـــر ارتفعـــت أمـــام كل العالم. 
كمـــا ألقـــى قداســـته العظـــة األســـبوعية مســـاء يـــوم األربعـــاء 13 أكتوبـــر 
2021م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، عـــن طـــري البـــث المباشـــر، دون 
حضـــور شـــعبي. وجـــاءت العظـــة تحـــت عنـــوان »ُكـــفَّ َعـــِن اْلَغَضـــِب« فـــي 
إطـــار سلســـلة التأمـــالت التـــي يقدمها قداســـته من خالل مزمـــور 37 )تجدها 

منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ 12(.
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أنت هو ابلهاء اذلى بك تصري الظلمة نوًرا.. ال ترتكىن قط ئلال يزيد جهيل وتكرث رشوري. )القديس أغسطينوس(

ختريج ادلفعة االوىل من معهد املشورة بقطاع املنزته

قداسة ابلابا يشهد ختام برنامج تدرييب تلنمية 
املهارات الشخصية يف القيادة واإلدارة

الســـبت 1٦  يـــوم  البابـــا عصـــر  قداســـة  شـــهد 
أكتوبـــر 2021م، الجلســـة الختاميـــة لبرنامـــج تنمية 
القيـــادة واإلدارة لآلبـــاء  فـــي  المهـــارات الشـــخصية 
الكهنـــة الجـــدد بكنائـــس قطـــاع وســـط اإلســـكندرية 
الكنســـي  للتدبيـــر  القبطـــي  المعهـــد  قدمـــه  والـــذي 
والتنميـــة )COTICAD(. واســـتمرت الدراســـة لمـــا 
يقـــرب مـــن عـــام كامل بمشـــاركة عشـــرين كاهًنا من 
كهنـــة كنائـــس قطـــاع وســـط اإلســـكندرية. وعـــرض 

األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  باإلســـكندرية،  الرعويـــة 
بافلي األســـقف العام لكنائـــس قطاع المنتزه، واألنبا 
إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب، 
واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق، 
والقمـــص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية 
ومديـــر المعهـــد د. مجـــدي لطيـــف وأعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس بالمعهد. 

اآلبـــاء المتدربـــون فـــي البرنامـــج أربعـــة مشـــروعات 
تخـــرج، تمـــت مناقشـــتها مـــع قداســـة البابـــا. 

وفي الختام منح قداســـة البابا شـــهادات التخرج 
لآلبـــاء المتدربين في البرنامج. 

حضـــر اللقـــاء مـــن أحبـــار الكنيســـة نيافـــة األنبا 
دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
واآلبـــاء أســـاقفة العمـــوم المشـــرفين علـــى القطاعات 

كمـــا شـــهد قداســـه البابـــا مســـاء يوم الســـبت 1٦ أكتوبـــر 2021م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، حفـــل تخريج الدفعـــة األولى من 
معهـــد المشـــورة المســـيحية األرثوذكســـية بقطـــاع المنتـــزه باإلســـكندرية، تحـــت 
إشـــراف معهـــد المشـــورة بالمعـــادي. وبلـــغ عـــدد خريجـــي الدفعـــة األولى 140 
خريًجـــا بينهـــم 14 كاهًنـــا. بـــدأ الحفـــل بكلمـــة ترحيـــب من القس موســـى فايق 
مديـــر المعهـــد موضًحـــا طبيعـــة الخدمة والدراســـة بالمعهد. وألقـــى نيافة األنبا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع المنتزه كلمة رحب خاللها بقداســـة البابا 
والحضـــور ثـــم تحـــدث عـــن أهميـــة علـــم المشـــورة المســـيحية واالحتيـــاج الُملحُّ 
لهـــذه الخدمـــة فـــي قطاع المنتزه. كما ألقى نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، كلمـــة قـــدم الشـــكر والتقديـــر لقداســـة البابـــا على 

دعمه المســـتمر لخدمة المشـــورة. 

بعدهـــا ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة ختاميـــة شـــكر فيهـــا جميـــع الحضـــور، 
القائميـــن على معهد المشـــورة بالمعادي، واألســـاتذة. مهنًئـــا الخريجين، مؤكًدا 
على عظم الدراســـة والتقدم في علم المشـــورة والثقافة المشـــورية. ووزع قداسته 

شـــهادات التخرج علـــى الخريجين. 

حضـــر اللقـــاء مـــن أحبـــار الكنيســـة: نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمع المقدس، واآلباء أســـاقفة العموم المشـــرفين على القطاعات 
الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبا بافلي األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريون األســـقف العام لكنائس قطـــاع غرب، واألنبا 
هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق، والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل 

البطريركيـــة باإلســـكندرية وأعضـــاء هيئة التدريـــس بالمعهد. 
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تمسك بالرمحة واحلق ىلع ادلوام فال يرتاكئك. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

الـــدرس رقم )٧(: »ُكـــفَّ َعِن اْلَغَضـــِب، َواْتُرِك 
ـــرِّ  ، أَلنَّ َعاِمِلي الشَّ ـــرِّ ـــَخَط، َواَل َتَغـــْر ِلِفْعِل الشَّ السَّ

ُيْقَطُعـــوَن« )مز3٧:٨(.
الغضـــب هـــو حالـــة إنســـانية يفقـــد فيها اإلنســـان 
السيطرة على أعصابه وذلك ألن العقل فيه تشويش، 
وتنمـــو لديه مشـــاعر من الحقـــد والكراهية وربما يمتد 
األمـــر إلـــى االعتـــداء، لذلك حالـــة الغضب ال يمجد 
فيهـــا اإلنســـان هللا ألنهـــا ُتخرجـــه مـــن دائـــرة الحكمـــة 
والعقـــل، يقـــول الكتـــاب »أَلنَّ َغَضـــَب اإِلْنَســـاِن اَل 
َيْصَنـــُع ِبـــرَّ هللِا« )يـــع20:1(، الغضـــب يهلـــك حتـــى 
الحكيم، فمهما كان اإلنســـان حكيًما، فبمجرد وقوعه 
فـــي الغضـــب تزول منـــه الحكمة ويهلك، »اَل ُتْســـِرْع 
ِبُروِحـــَك ِإَلـــى اْلَغَضـــِب« )جـــا٩:7(... وأيًضـــا أقوال 
اآلباء كثيرة عن الغضب ألن الغضب حالة متكررة 
القديـــس مـــار إســـحق:  يقـــول  فـــي حيـــاة اإلنســـان، 
»القلـــب الـــذي يعمـــل فيـــه الغضـــب يكـــون خالًيا من 
الفضيلـــة«، فيكـــون خالًيـــا مـــن الفضيلـــة ألنهمـــا ال 
يجتمعـــان مًعـــا، ويقـــول أحد اآلباء »َمـــْن ال يقدر أن 
يضبط لســـانه وقت الغضب َفَلْن يقدر أن يغلب أّية 
خطيـــة صغيـــرة«، وذلك ألن فـــي حالة الغضب يفقد 

اإلنســـان الســـيطرة على أقوالـــه وأفعاله...
وغضـــب  مقبـــول،  غضـــب  نوعـــان:  والغضـــب 
مرفـــوض، ولكـــن الغضـــب بصفـــة عامـــة مرفـــوض، 

فِانزعـــه مـــن داخلـــك وال تجعلـــه أســـلوب حيـــاة.
أسباب غضب اإلنسان:

مثـــل  اإلنســـان  لـــدى  جســـدية  أمـــراض   -١
اضطـــراب بعـــض الغـــدد أو تقـــدم العمـــر، أو زيـــادة 
نسبة بعض الهرمونات في الدم، أو ضيق الشرايين.
٢- الكبريـــاء فـــي اإلنســـان الـــذي يـــرى نفســـه 
أفضـــل مـــن اآلخريـــن، ويطلب الكرامـــة منهم وتكون 
ذاتـــه حاضـــرة، مثـــل الكتبـــة والفريســـيين لـــم يحتملـــوا 

توبيـــخ الســـيد المســـيح لهـــم بســـبب كبريائهـــم. 
كذلـــك »هامـــان« عندمـــا حضـــر وليمـــة الملكـــة 
أســـتير، وشـــعر بذاتـــه وكان غارًقـــا فـــي الكبريـــاء، 
فعندمـــا رآه مردخـــاي حـــارس القصـــر وهـــو خـــارج لم 
يســـجد لـــه، فِاغتـــاظ منـــه هامـــان، وعـــاد إلـــى بيتـــه 
غاضًبـــا ودعـــا أقاربـــه وزوجتـــه ليخبرهـــم بمـــا حـــدث 
فـــي الحفـــل، وقـــال: »َوُكلُّ هـــَذا اَل ُيَســـاِوي ِعْنـــِدي 
َشـــْيًئا ُكلََّمـــا َأَرى ُمْرَدَخـــاَي اْلَيُهـــوِديَّ َجاِلًســـا ِفـــي َباِب 
مـــن  حالـــة  لـــه  ســـّبب  فهـــذا  )أس٥:13(،  اْلَمِلـــِك« 
الغضـــب والحقـــد، فاقترحت عليه زوجته بأن يصلب 
مردخـــاي علـــى خشـــبة، ولكـــن هللا كانـــت إرادتـــه أن 
ُيصلـــب عليها هامان وليـــس مردخاي، وانتهى حقده 

وكبريـــاؤه بهـــذه الصـــورة.
3- قســـاوة القلب، فأحياًنا يكون قلب اإلنســـان 
حجريًّـــا وقاســـًيا، لذلك نصلـــي الصلوات القصيرة »يا 
رب ارحـــم« ونكررهـــا حتـــى نجتهـــد ويمـــأل هللا قلوبنـــا 

هـــو  الشـــائع  الغضـــب  لكـــن  أجـــل هللا،  مـــن  حكيـــم 
غضـــب الخطيـــة، الـــذي ال يمجـــد هللا وال يصنـــع بـــر 

هللا، فُكـــف عـــن الغضـــب ألنـــه عـــادة رديئـــة.
نتائج الغضب:

1- حالة الغضب تنعكس على صحة اإلنســـان 
فـــي العديـــد مـــن األمـــراض ويمكن أن تتـــرك عاهات 

في حياة اإلنســـان.
2- يدخـــل اإلنســـان في دائـــرة كبيرة من الخطايا 
مـــن تجريـــح وإدانـــة وقســـوة وظلـــم وكراهيـــة وقتـــل. 
ممارســـة  أّيـــة  مـــن  يســـتفيد  ال  الغضـــوب  اإلنســـان 
روحيـــة إن كانـــت صـــالة أو صوم )صالة الغضوب 
كبـــذرة علـــى صخـــرة(، يقـــول القديـــس مـــار إســـحق: 
»الذي يصوم عن الغذاء وقلبه ال يصوم عن الشـــر 

ولســـانه ينطـــق باألباطيـــل فصومـــه باطل«.
كيف أعالج الغضب؟

1- نصّلـــي يوميًّـــا »ُمْحَتِمِليـــَن َبْعُضُكـــْم َبْعًضـــا« 
)أفســـس2:4(، ويقول القديس بولس أيًضا: »َفَيِجُب 
َعَفاِء«  َعَلْيَنـــا َنْحـــُن اأَلْقِوَيـــاَء َأْن َنْحَتِمَل َأْضَعاَف الضُّ
)روميـــة1:1٥(، ويقـــول القديـــس األنبـــا أنطونيوس: 
»تشـــّبه بالســـيد المســـيح الذي لّما ُشتم لم َيشتم، وكل 
كلمـــة قاســـية يحتملهـــا اإلنســـان ُتشـــّكل لـــه إكليـــاًل«. 
ويدخـــل أيًضـــا فـــي ذلـــك فضيلـــة التمـــاس الُعـــذر، 
حتى تنصرف روح الغضب من اإلنســـان، فســـليمان 
الحكيـــم هللا أعطـــى لـــه »رحبة قلب« ويقول لنا أيًضا 
القديس بولس الرســـول »ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمتَِّســـِعيَن« 
)2كورنثـــوس13:٦(، فِاجعـــل قلبـــك متســـًعا لألمـــور 
حتـــى يحتويهـــا أيًّـــا كانـــت المتاعـــب، حتـــى تشـــعر 

براحـــة القلب.
2- اتضـــاع اإلنســـان، فاالتضـــاع أرض حاملـــة 
وطريقتـــك  بابتســـامة  ومالمحـــك  الفضائـــل،  لـــكل 
اللطيفـــة تجعلـــك تحـــل أي مشـــكلة بطمأنينـــة وضبط 

لنفس. ا
3- الجـــواب اللّيـــن يفـــرح القلوب، ألن الغضوب 
عـــالج روحـــي، وال  إلـــى  ويحتـــاج  مريـــض  إنســـان 
ـــُن َيْصِرُف  يحتـــاج لعقـــاب أو تجريـــح، »اْلَجـــَواُب اللَّيِّ
اْلَغَضـــَب« )أم1:1٥(، ِاجعلها أمامك في كل وقت، 
حتـــى يكـــون وســـيلة قوية تمارســـها فـــي حياتك، مثل 
أبيجايـــل عندمـــا ِامتصـــت غضـــب داود عندمـــا جاء 
لقتـــل نابـــال زوجهـــا )أمـــرت عبيـــد زوجهـــا بتحضيـــر 
األرغفـــة والخمـــر والخرفـــان والفريـــك والزبيـــب والتين 
المجفـــف وقامـــت بتحميلهـــم علـــى الحميـــر، وذهبـــت 
لمقابلة داود وِالتقته في منتصف الطريق، وســـجدت 
أمامه وكلمته بالكالم اللّين وصرفت غضبه وقّدمت 
هديتها(، الحكمة محتاجة أن يكون اإلنســـان لســـانه 

عذًبـــا ولّيًنـــا ويكون ُمصلًحـــا بملح...
فِابعـــد عـــن كل مـــا ُيثيـــر الغضـــب ســـواًءا عندك 
أو عنـــد اآلخـــر، وِابعد أيًضـــا عن الغيرة ألنها وحش 

يقتل نفســـه بنفسه.
َخـــــــــَط، َواَل  »ُكـــفَّ َعـــــــــــِن اْلَغَضــــــــــِب، َواْتـــُرِك السَّ
ـــرِّ ُيْقَطُعوَن«.  ، أَلنَّ َعاِمِلــــــــي الشَّ ـــــــــــرِّ َتَغـــْر ِلِفْعِل الشَّ

)مزمـــور37(.
إللهنـــــــــــا كــــــــــــل مجـــــــــد وكرامــــــــة مـــــــن اآلن وإلى 

األبـــد. آمين.

عظة األربعاء 13 أكتوبر 2021م من المقر البابوي بالقاهرة

بالرحمـــة )فليـــس رحمـــة فـــي الدينونـــة ِلَمـــْن ال يصنع 
الرحمـــة(، وقســـوة القلـــب تجعـــل اإلنســـان متعّطًشـــا 
دائًما لالنفعال الشـــديد والتوبيخ وهو ال يشـــعر بذلك.

فـــي العهـــد القديـــم، كان نابـــال رجـــل غنيًّـــا جـــًدا، 
ولكـــن قلبـــه كان قاســـيًّا وأحمـــق، وعـــاش مـــع زوجته 
أبيجايـــل، وفـــي ذات الوقـــت داود هـــرب مـــع حوالـــي 
٦00 شـــخص، وكان نابال عنده مناســـبة فكان يجّز 
الصوف ليبيعه ويكســـب بعض المال، فأرســـل داود 
رجالـــه لنابـــال ليعطيهـــم بعـــض الطعـــام والشـــراب، 
فأجـــاب عليهـــم نابال بنِكرة »َمـــْن ُهَو َداُوُد؟ َوَمْن ُهَو 
ـــى؟« إننـــي ال أعرفـــه، »َأآُخـــُذ ُخْبـــِزي َوَماِئي  اْبـــُن َيسَّ
َوَذِبيِحـــَي الَّـــِذي َذَبْحـــُت ِلَجـــازِّيَّ َوأُْعِطيِه ِلَقـــْوٍم اَل أَْعَلُم 
ُهـــْم؟« )1صموئيـــل11،10:2٥(، وهـــذا  َأْيـــَن  ِمـــْن 
التصـــرف األحمـــق أدى إلـــى غضـــب داود، وقـــرر 
أن يقتـــل نابـــال، فظهرت أبيجايـــل وِامتصت غضب 
داود، لذلـــك ينبغـــي التركيز فـــي تربية أبنائنا حتى ال 

يصيـــر الغضـــب نمـــط حيـــاة لديهم.
مـــع  نفســـك  تقـــارن  عندمـــا  الغيـــرة  أيًضـــا   -٤
داود  انتصـــر  عندمـــا  الملـــك  شـــاول  مثـــل  اآلخـــر، 
الصبـــي علـــى جليـــات من خـــالل المقـــالع، وفرحت 
النســـوة بذلـــك حتى ُقلن »َضَرَب َشـــاُوُل ُأُلوَفـــُه َوَداُوُد 
شـــاول  غـــار  وقتهـــا  )1صموئيـــل7:18(،  ِرْبَواِتـــِه« 
الملـــك مـــن داود لدرجـــة حـــاول قتله، تذّكـــر دائًما أن 
هللا ُمحـــب للبشـــر وضابـــط الـــكل، فعلى اإلنســـان أن 

يكـــون مجتهـــًدا ويبتعـــد عـــن عنصـــر الغيـــرة.
ويحذرنـــا داود مـــن الغيـــرة فـــي المزمور )3٧( 

ثـــالث مرات:
أ- »اَل َتَغْر ِمَن اأَلْشَراِر«.

ب- »اَل َتَغْر ِمَن الَِّذي َيْنَجُح ِفي َطِريِقِه«.
.» رِّ ج- »َواَل َتَغْر ِلِفْعِل الشَّ

مثـــل األخ الكبيـــر عندمـــا عـــاد إلـــى البيت ووجد 
احتفـــااًل كبيـــًرا بمجيء أخيه، غار وقتها األخ الكبير 
ولـــم ُيـــِرد أن يدخـــل البيـــت، فانتبـــه لئـــال توقـــع بـــك 

الغيـــرة فـــي فـــخ الغضب الشـــديد.
٥- جهـــل اإلنســـان، »ال ُتْســـِرْع ِبُروِحـــَك ِإَلـــى 
اِل«  اْلَغَضـــِب، أَلنَّ اْلَغَضَب َيْســـَتِقرُّ ِفي ِحْضِن اْلُجهَّ
لذلـــك  وقلبـــه،  ومشـــاعره  فكـــره  َفُيلـــّوث  )جـــا7:٩(، 
عندمـــا يقـــع اإلنســـان فـــي مشـــكلة يجهلهـــا ويغضـــب 

وأحياًنـــا ال يســـتطيع أن يتصـــّرف فيهـــا. 
مـــن  الحكيـــم  الغضـــب  هـــو  المقبـــول  الغضـــب 
أجـــل هللا، مثل موســـى ويشـــوع النبـــي عندما نزال من 
الجبـــل ووجدا الشـــعب صنعوا عجـــاًل ذهبيًّا ويغنون، 
»َفَحِمـــَي َغَضـــُب ُموَســـى، َوَطـــَرَح اللَّْوَحْيِن ِمـــْن َيَدْيِه 
ـــَرُهَما ِفـــي َأْســـَفِل اْلَجَبـــِل، ثـــمَّ َأَخـــَذ اْلِعْجـــَل الَِّذي  َوَكسَّ
َصَنُعـــوا َوَأْحَرَقـــُه ِبالنَّـــاِر، َوَطَحَنُه َحتَّـــى َصاَر َناِعًما، 
َوَذرَّاهُ َعَلـــى َوْجـــِه اْلَمـــاِء« )خـــر32(، فهـــو غضـــب 
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اهلل ال يلزم اذلين ال يريدونه، لكنه جيتذب اذلين يريدونه. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

قداسة ابلابا يفتتح مركز الكرمة للتوجيه الوظييف باإلسكندرية

افتتح قداســـة البابا يوم األحد 17 أكتوبر 2021م، مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي لخدمة المجتمع والشـــباب الســـكندري. ويهدف المركز إلى مســـاعدة الشـــباب 
علـــى إيجـــاد فرصـــة عمـــل مناســـبة، كمـــا يتبنـــى تنميـــة مهـــارات الراغبيـــن فـــي الحصـــول على وظيفـــة، وتأهيلهم من خـــالل منحهم فـــرص للتدريب النظـــري والعملي 

فـــي عـــدة مجـــاالت، وذلـــك في مراكز التدريـــب المتخصصة، وعدد من الشـــركات الكبرى. 
حضـــر اللقـــاء اآلبـــاء أســـاقفة العمـــوم المشـــرفين علـــى القطاعات الرعوية باإلســـكندرية، أصحاب النيافة: األنبا بافلـــي واألنبا إيالريون واألنبـــا هرمينا، والقمص 

أبـــرآم إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية وأعضـــاء هيئة التدريس.

ويشهد حفل تسليم شهادات كورس مركز ابلابا كريلس باإلسكندرية

كمـــا شـــهد قداســـة البابـــا يـــوم األحـــد 17 أكتوبـــر 2021م، بمســـرح المقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، حفـــل تســـليم شـــهادات كـــورس 
»أنـــت نجـــم« والـــذي قدمـــه مركـــز البابـــا كيرلـــس عمـــود الديـــن للدراســـات 
الالهوتيـــة التابـــع ألســـرة خريجـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية، ويخـــدم 
باألخـــص المرحلتيـــن اإلعداديـــة والثانويـــة، والذي قدم فيه قداســـته المحاضرة 
األولـــى بعنـــوان »الكتـــاب صديقي«، وحضره ما يقارب 33 ألف مشـــترك من 

كل أنحـــاء الكـــرازة عبـــر اإلنترنـــت. 
تضمـــن حفـــل التخـــرج عـــدًدا مـــن الكلمـــات التـــي وضحـــت هـــدف خدمـــة 

المركـــز فـــي فتـــرة مـــا قبـــل الكورونـــا وما بعد انتشـــار الجائحة ودوره في نشـــر 
التعليـــم الســـليم، ثـــم ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة روحيـــة وزع بعدهـــا شـــهادات 

اجتيـــاز الكـــورس علـــى الحاضريـــن. 

حضـــر اللقـــاء مـــن أحبـــار الكنيســـة اآلباء أســـاقفة العموم المشـــرفين على 
القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي واألنبـــا 
إيالريون واألنبا هرمينا، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، 

وعـــدد مـــن كهنة اإلســـكندرية. 
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حاذر من اتلهاون عن أمر خالصك، ألنك ال تعرف مىت ينتيه األجل. )أبونا ميخائيل ابلحريى(

ختريج ثالث دفعات من إلكرييكية اإلسكندرية 

كذلك شـــهد قداســـة البابا مســـاء يوم األحد 17 أكتوبر 2021م، بمســـرح 
المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، حفل تخريـــج طلبة الكلية 
اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية، دفعـــات »201٩-2020–2021«. بـــدأ اللقـــاء 
بعـــرض فيلـــم تســـجيلي عـــن الدراســـة بالكليـــة الفتـــرة الســـابقة، وألقـــى القمـــص 
بطـــرس بطـــرس وكيـــل مطرانيـــة كفـــر الشـــيخ وأســـتاذ علـــم الوعـــظ كلمـــة نيابة 
عـــن خريجـــي الكليـــة بصفتـــه أحـــد خريجـــي الكليـــة القدامى، تحـــدث فيها عن 
أهميـــة مداومـــة التعليـــم والمعرفـــة والخدمـــة المســـتمرة والتلمـــذة المتضعة. كما 
عـــرض فيلـــم وثائقـــي عـــن تاريـــخ اإلكليريكيـــة. وألقـــى نيافة األنبـــا بافلي كلمة 
نيابـــة عـــن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أشـــار خاللهـــا إلى أهمية المصالحة 
بين األكاديمية والروحانية، أعقبها كلمة لوكيل الكلية القمص أبرآم بشـــوندي 

هنـــأ فيهـــا الخريجيـــن، ُمَرِحًبا بقداســـة البابا. 

وجـــاءت الكلمـــة الختاميـــة مـــن قداســـة البابـــا أعـــرب فيهـــا عـــن ســـعادته 
بوجـــوده فـــي هـــذا المحفـــل متمنًيـــا دوام النجـــاح والتفـــوق للخريجيـــن فـــي كل 
مجـــاالت الحيـــاة وأوصاهـــم بضـــرورة التمســـك باإليمـــان العامـــل بالمحبـــة، ثم 

وزع شـــهادات التخـــرج، بعـــد أن تـــال الخريجـــون تعهـــد اإلكليريكـــي. 

حضـــر اللقـــاء مـــن أحبـــار الكنيســـة اآلباء أســـاقفة العموم المشـــرفين على 
القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي واألنبـــا 
إيالريـــون واألنبـــا هرمينـــا، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس، واألنبـــا 
متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، والقمـــص أبـــرآم 

إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية. 

قداس ذكرى األربعني للمتنيح 
األنبا بطرس أسقف شبني القناطر

ُأقيـــم صبـــاح يـــوم الخميـــس 7 اكتوبـــر 2021م، فـــي الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، قـــداس ذكـــرى األربعيـــن 
لمثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر وتوابعهـــا. تولـــى خدمـــة القـــداس نيافـــة األنبا مرقس 
مطران شـــبرا الخيمة والنائب البابوي إيبارشـــية شـــبين القناطر، وشـــاركه من أحبار الكنيســـة أصحاب النيافة: األنبا 
مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، واألنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، واألنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، 
واألنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ ورئيـــس دير الشـــهيدة دميانـــة بالبراري، واألنبا جيوفاني أســـقف وســـط 
أوروبا، واألنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائس قطاع عين شـــمس والمطرية وحلمية الزيتون. كما شـــارك في قداس 
األربعين مجمع كهنة اإليبارشـــية وأســـرة األب األســـقف الجليل المتنيح. ورقد نيافة األنبا بطرس في الرب يوم 2٩ 
أغســـطس الســـابق، عـــن عمـــر بلـــغ 74 ســـنة، بعـــد حيـــاة رهبانية امتدت ألكثر من 43 ســـنة منها 12 ســـنة أســـقًفا. 

قداسة ابلابا يستقبل أعضاء هيئة تدريس إلكرييكية اإلسكندرية

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية باإلســـكندرية ظهـــر يـــوم األحد 17 أكتوبـــر 2021م، أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية اإلكليريكية باإلســـكندرية، وذلك بمناســـبة بدء العام الدراســـي 
الجديـــد. بـــدأ اللقـــاء بكلمة للقمص أبرآم بشـــوندي وكيـــل الكلية، أعرب خاللها 
عـــن تقديـــره للفتـــة الطيبـــة التـــي يحـــرص عليهـــا قداســـة البابا بعقد لقاء ســـنوي 

مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وأدار قداســـته حواًرا مع الحضور اســـتمع 
خاللـــه إلـــى مقترحاتهـــم لتطويـــر العمـــل بالكليـــة اإلكليريكيـــة ونظام الدراســـة. 
حضـــر اللقـــاء اآلبـــاء أســـاقفة العمـــوم المشـــرفين علـــى القطاعـــات الرعويـــة 
باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبا بافلي واألنبا إيالريـــون واألنبا هرمينا، 
والقمـــص أبـــرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية وأعضـــاء هيئة التدريس. 
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بينما القديس هو هيلك اهلل، هكذا اخلاطئ يقيم من نفسه قرباً.. )القديس جريوم(

زيارة سفري ابلحر املتوسط 
للبطريركية باإلسكندرية

استقبل القمص أبرَام إميل وكيل البطريركية باإلسكندرية بالمقر البابوي 
باإلسكندرية، يوم الخميس 14 أكتوبر 2021م، السفير كريم أميالل سفير 
البحـــر المتوســـط بـــوزارة أوروبـــا والشـــئون الخارجية الفرنســـية، يرافقه الســـفير 
محمد نهاض قنصل عام فرنســـا باإلســـكندرية، كما زارا الكاتدرائية المرقســـية 
الكبـــرى. أعـــرب وكيـــل البطريركيـــة عـــن ترحيبـــه بضيفـــي الكنيســـة القبطيـــة، 
مقدًما لهما شـــرًحا عن تاريخ الكنيســـة. ومن جهته عبر الســـفير عن ســـعادته 
بهـــذه الزيـــارة التـــي تعـــد الزيـــارة األولـــى لـــه للكنيســـة القبطيـــة. واختتـــم اللقـــاء 

بتقديـــم الهدايـــا تذكارية للضيفين. 

مؤتمرات أسقفية الشباب
مؤتمر »إخثوس« خلدام الطفولة 

عقدت لجنة الطفولة بأســـقفية الشـــباب مؤتمرها الســـنوي لخدام وخادمات 
التابـــع ألســـقفية الشـــباب بالعجمـــي،  المرحلـــة االبتدائيـــة ببيـــت مارمرقـــس 
اإلســـكندرية. حمـــل المؤتمـــر عنـــوان »إخثـــوس« واســـتهدف التعـــرف علـــى 
حقبـــات تاريـــخ الكنيســـة وعصورهـــا والقيـــم التـــي يســـتطيع الخـــادم أن يحياها 
فـــي كل عصـــر إلـــى جانـــب طرق مبتكرة لتبســـيط قصـــص التاريخ لألطفال. 

شـــارك فى المؤتمر خدام من حوالي عشـــرين إيبارشـــية، وذلك بعد تقليل 
عـــدد المشـــاركين للنصـــف مـــع تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة، مـــع اشـــتراط 
الحصـــول علـــى اللقـــاح المضـــاد لفيـــروس كورونـــا المســـتجد. وجـــرى خاللـــه 
دراســـة عصـــور الكنيســـة األولـــى، االستشـــهاد، المجامـــع، الرهبنـــة، العـــرب، 
والعصـــر الحديـــث حتـــى اآلن. وحاضـــر فيـــه صاحبـــا النيافة: األنبا موســـى 
أســـقف الشـــباب واألنبا رافائيل األســـقف العام لقطاع كنائس وســـط القاهرة، 

وعـــدد مـــن الخـــدام المتخصصيـــن في تاريخ الكنيســـة. 

مؤتمر فتيات إعدادي 

عقدت لجنة إعدادي بأســـقفية الشـــباب مؤتمرها الســـنوي لفتيات المرحلة 
اإلعداديـــة، بعنـــوان »ُقْوِمـــْي اْســـَتِنْيٍرْي« في بيت مار مرقس التابع لألســـقفية 
بالعجمـــي فـــي اإلســـكندرية. تنـــاول المؤتمر، الذي حضرتـــه 30٥ من فتيات 
المرحلـــة اإلعداديـــة، عـــدًدا مـــن الموضوعـــات، حاَضـــر فيها صاحبـــا النيافة 
األنبا موســـى أســـقف الشـــباب، واألنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس قطاع 
وســـط القاهـــرة وعدد مـــن المتكلمين، باإلضافة إلى ورش العمل، والقداســـات 

اليوميـــة والفقرات الترفيهية. 

مؤتمر خدام وخادمات ثانوي 

عقـــدت لجنـــة ثانوي بأســـقفية الشـــباب مؤتمرها الســـنوي لخـــدام وخادمات 
مرحلـــة ثانـــوي، بعنـــوان »ِســـْيُرْوا ِفْيـــِه« في بيـــت مار مرقس التابع لألســـقفية 
بالعجمـــي فـــي اإلســـكندرية. تنـــاول المؤتمـــر، الـــذي حضـــره حوالـــي 1٥0 
خادًمـــا وخادمـــة، عـــدًدا مـــن الموضوعات بعناوين منهـــا »تدبير الخالص«، 
و«الليتورجيـــا والحيـــاة«، حاَضـــر فيهـــا عـــدد مـــن المتكلميـــن، باإلضافـــة إلى 
دراســـة في ســـفر يوئيل النبي، وورش عمل، والقداســـات والتســـبحة اليومية. 

وجـــاء هـــدف المؤتمـــر، التعـــرف على حقبـــات تاريخ الكنيســـة وعصورها 
والقيم التي يســـتطيع الطفل أن يحياها في كل عصر، وحاضر فيه صاحبا 
النيافـــة األنبـــا موســـى أســـقف الشـــباب واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لقطاع 
كنائـــس وســـط القاهـــرة، وعـــدد من الخـــدام المتخصصين في تاريخ الكنيســـة. 
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املؤتمر العارش لشباب أمريكا وكندا
بوالية فلوريدا األمريكية

نظمـــت أســـقفية شـــباب أمريـــكا وكنـــدا )ACYB( فـــي الفتـــرة مـــن الثامـــن 
وحتى العاشـــر من أكتوبر الجاري مؤتمرها العاشـــر للشـــباب بمركز القديس 
 Loneliness &Get( إســـتفانوس للمؤتمـــرات بواليـــة فلوريدا، تحت عنـــوان
connected( بمشـــاركة 117 شـــاًبا وفتـــاة مـــن كنائســـنا بكنـــدا و17 واليـــة 
أمريكيـــة، حاضـــر فيـــه عـــدد مـــن اآلباء الكهنـــة واألســـاتذة الجامعيين. ناقش 
المؤتمـــر قضيـــة االغتـــراب في صورهـــا المتعددة: روحًيا، ونفســـًيا، وكنســـًيا، 
ومجتمعًيـــا إلـــى جانـــب أســـاليب التعامـــل مـــع هـــذه الظاهـــرة خصوًصـــا بعـــد 
انتشـــار وســـائل التواصل االجتماعي التي أســـهمت بصورة ســـلبية في اتساع 

وتعميـــق هـــذه الظاهـــرة، وزادها انتشـــاًرا تفشـــي جائحة كورونا المســـتجد. 

زيارة نيافة األنبا باخوم الرعوية 
إليبارشية أسوان

البابـــوي  والنائـــب  وتوابعهـــا،  ســـوهاج  أســـقف  باخـــوم  األنبـــا  نيافـــة  زار 
إليبارشـــية أســـوان، يـــوم االثنيـــن 11 أكتوبـــر 2021م، إيبارشـــية أســـوان، 
لمتابعـــة العمـــل الرعـــوي بهـــا. تضمنـــت الزيـــارة اجتماًعـــا عقـــده صبـــاح يـــوم 
األربعـــاء 13 أكتوبـــر 2021م، مـــع مجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية بمقـــر 
المطرانيـــة وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة عـــن »الرعايـــة مـــن خـــالل شـــخصية 
المتنيـــح األنبـــا هـــدرا«، وتعرف نيافته على أســـلوب الخدمة والمنهج الروحي 
الـــذي تســـير عليـــه اإليبارشـــية، والـــذي وضعـــه مثلـــث الرحمـــات األنبـــا هـــدرا 
طـــوال 4٦ عاًمـــا وطلـــب بـــأن يســـتمر العمـــل بنفـــس األســـلوب، وإتمـــام كل 

عمـــل كان قـــد بـــدأه المطـــران الجليـــل المتنيـــح. 
ومـــن جهتهـــم تحـــدث عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة عـــن أبـــوة المتنيـــح األنبـــا 
هـــدرا وروحانيتـــه وحكمتـــه وعّقـــب نيافـــة األنبـــا باخوم مشـــيًرا إلـــى أن عالقته 
بنيافـــة األنبـــا هـــدرا تمتـــد لســـنوات طويلـــة من قبـــل رهبنته، حيـــث كان يعمل 
في وظيفته الســـابقة في أســـوان، وكوم إمبو، وتعرف وقتها على نيافة األنبا 
هـــدرا وبعـــض مـــن كهنة اإليبارشـــية. وأضاف: »تميز األنبا هدرا بشـــخصية 
فريـــدة إذ كان يملـــك قلًبـــا مملوًءا بالحب واإلحســـاس المرهف تجاه الكل، ولم 
يكـــن يتكلـــم كثيـــًرا بـــل كان يعمـــل فـــي صبـــر وهـــدوء، وتميـــز بمحبتـــه للفقراء 

فـــكان يرســـل لهـــم احتياجاتهم فـــي كل مكان«. 
وألمـــح: »تعلمنـــا مـــن نيافـــة األنبـــا هـــدرا اإليمـــان األرثوذكســـي الصحيح 
وســـالمة التعليـــم وبالحـــق ينطبـــق علـــى نيافتـــه أنـــه كان مفصـــاًل كلمة الحق 
باســـتقامة. واختتـــم: »جميعنـــا تتلمذنـــا علـــى يد األنبا هـــدرا ويجب أن نقدم له 

وعـــًدا بـــأن مـــا تعلمنـــاه منه ســـنعلمه للجميع«. 
وفـــي نهايـــة اللقـــاء وجـــه اآلبـــاء الكهنـــة الشـــكر لنيافـــة األنبـــا باخوم على 
قبولـــه أن أًبـــا وراعًيـــا لهـــم خـــالل هـــذه الفتـــرة االنتقالية، كما طلبـــوا من نيافته 

أن ينـــوب عنهـــم فـــي تقديم خالص الشـــكر والتقدير لقداســـة البابا تواضروس 
الثاني على عظيم رعايته وأبوته التي شملهم بها خالل هذه الفترة الصعبة. 
وفـــي الســـياق الرعـــوي ذاتـــه زار نيافـــة األنبـــا باخوم مســـاء يـــوم األربعاء 
13 أكتوبـــر 2021م، ديـــر القديـــس األنبـــا هدرا الســـائح بغرب أســـوان، ومن 
المقـــرر أن يـــزور نيافتـــه ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميوس العامـــر بجبل إدفو 

فـــي طريـــق عودته إلى ســـوهاج. 

نيافة األنبا رافائيل يفتتح ادلورة 
العارشة ملركز ابلابا ديسقورس بوسط القاهرة

افتتـــح نيافـــة األنبـــا رافائيل، األســـقف العام لقطاع كنائس وســـط القاهرة، 
الـــدورة العاشـــرة لمركـــز البابـــا ديســـقورس للدراســـات الالهوتية بكنائس وســـط 
نيافتـــه  وألقـــى  حديثـــة«.  ومذاهـــب  »بـــدع  عنـــوان  حملـــت  والتـــي  القاهـــرة، 
محاضرتيـــن دارتـــا حـــول موضـــوع »حركة النيو باترســـتيك، تاريخ نشـــأتها - 
أســـماء أعـــالم الحركـــة - الفكـــر والهـــدف منهـــا«. وفـــي ختام اليوم تم تســـليم 
الشـــهادات للناجحيـــن بالـــدورات الســـابقة. هـــذا ويقـــدم مركز البابا ديســـقورس 
للدراســـات الالهوتيـــة دورات دراســـية متدرجـــة فـــي الالهـــوت األرثوذكســـي 
كمدخـــل تمهيـــدي لمـــن لديهـــم الرغبـــة فـــي االلتحـــاق بالكليـــات اإلكليريكيـــة 

ومعهـــدي الدراســـات القبطيـــة والرعايـــة. 

م جزًءا من
ّ
نيافة األنبا لوقا يتسل

رفات القديس موريس

تســـلم نيافـــة األنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن 
القديـــس  رفـــات  مـــن  جـــزًءا  أكتوبـــر 2021م،  الســـبت 1٦  يـــوم  سويســـرا، 
موريس، وذلك من دير القديس موريس بسويســـرا. ســـلم الرفات لنيافة األنبا 
لوقـــا رئيـــس الديـــر مونســـينيور SARCELLA وبحضـــور أميـــن الدير األب 
ROLLAND. كان نيافة األنبا أرســـاني أســـقف هولندا، قد طلب الحصول 
علـــى جـــزء مـــن رفات القديس القبطي موريس قائـــد الكتيبة الطيبية، لوضعه 
بالكنيســـة القبطية بأمســـتردام، حيث تســـلمه نيافة األنبا لوقا، تمهيًدا إلرســـاله 

إلـــى إيبارشـــية هولندا. 
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نيافة األنبا إسحق يدشن 
كنيسة األنبا بوال الطمويه يف طما

دشـــن نيافة األنبا إســـحق أســـقف طما، صباح يوم األربعاء 13 أكتوبر 
التابعـــة  الجبـــاب  بقريـــة  الطموهـــي  بـــوال  األنبـــا  القديـــس  كنيســـة  2021م، 
ـــن المذبح الرئيس على اســـم القديســـين األنبا بيشـــوى واألنبا  لإليبارشـــية. ُدشِّ
بـــوال الطموهـــي، والمذبـــح القبلـــي علـــى اســـم الســـيدة العذراء، شـــمل التدشـــين 

كذلـــك عـــدًدا مـــن أوانـــي الخدمة. 

نيافة األنبا ثاؤفيلس يدشن 
كنيسة العذراء بزنة قرار- إيبارشية منفلوط

دشـــن نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط وتوابعهـــا، يـــوم الســـبت ٩ 
أكتوبر 2021م، كنيســـة الســـيدة العذراء بقرية نزة قرار التابعة لإليبارشـــية، 
وتـــم تدشـــين ثالثـــة مذابـــح بالكنيســـة، هـــي مذبـــح بالطابـــق األول علـــى اســـم 
الســـيدة العـــذراء، مذبـــح بالطابـــق الثانـــي علـــى اســـم الشـــهيد مـــار جرجـــس 
ومذبـــح بالطابـــق الثالـــث علـــى اســـم القديس مار مرقس الرســـول. شـــارك في 
صلـــوات التدشـــين والقـــداس الـــذي تالها، صاحبا النيافة األنبا يوأنس أســـقف 
أســـيوط، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس الدير المحرق، وعدد كبير من اآلباء 

الكهنـــة إلى جانب شمامســـة وشـــعب الكنيســـة. 

نيافة األنبا جوزيف يف زيمبابوي

زار نيافـــة األنبـــا چوزيف األســـقف العام بإفريقيـــا، دولة زيمبابوي، مطلع 
الشـــهر الجـــاري لالطمئنـــان علـــى أبنـــاء الكنيســـة وســـير الخدمـــة هنـــاك. بدأ 

نيافتـــه الزيـــارة بالكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بجرين ديل فـــي هراري، ومن 
بعدهـــا زار ملجـــأ الســـيدة العـــذراء في زانجيزا هناك وكلـــم األطفال الموجودين 
بـــه عـــن محبـــة هللا لهـــم ومـــدى قيمتهـــم فـــي عينـــي الرب، ثـــم في ديمـــا التقى 
نيافتـــه بعـــد القـــداس اإللهـــي بعـــدد مـــن أبنـــاء الكنيســـة والـــزوار المحبيـــن، 
وحدثهـــم عـــن دور وخطة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية فـــي تقديم الخدمات 

الروحيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة والطبية. 
وأعلـــن نيافـــة األنبـــا چوزيف كذلك عن خطة الكنيســـة لحفر بئر ماء عذب 
واستكمال مباني المدرسة القبطية والمشاركة في التنمية المستدامة بزيمبابوي. 
وزار نيافتـــه يـــوم الثالثـــاء ٥ أكتوبـــر 2021م، مقـــر الســـفارة المصريـــة 
فـــي العاصمـــة الزيمباويِّـــة هـــراري، وكان في اســـتقباله الســـفير محمود عامر 
ونائبته الســـيدة نها باشـــا. دار الحوار أثناء اللقاء عن دور الكنيســـة القبطية 
فـــي أفريقيـــا وكيـــف بـــدأت خدمتهـــا فيهـــا ومـــدى انتشـــارها وتنـــوع خدماتهـــا 
التعليميـــة والثقافيـــة والطبيـــة والتنمويـــة، لألشـــقاء األفارقـــة. رافـــق نيافة األنبا 

جوزيـــف خـــالل الزيـــارة القـــس دانيـــال عطـــا هللا كاهننـــا فـــي زيمبابوي. 

الراهب رصابامون السكندري 
بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القاللي

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم األربعـــاء 13 أكتوبـــر 2021م، الراهب صرابامون 
الســـكندري، الراهـــب بديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي في 
البحيـــرة، عـــن عمـــر ناهـــز 32 ســـنة قضـــى منها فـــي الرهبنة ٦ أشـــهر فقط. 
ُولـــد الراهـــب الُمتنيـــح عـــام 1٩8٩م، وترهـــب فـــي 27 مـــارس مـــن العـــام 
الجـــاري، وصلـــى صاحبـــا النيافة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطروح 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة ورئيـــس ديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل 
القاللـــي، واألنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام والمدبـــر الروحـــي للديـــر، صلوات 
تجنيـــزه بالديـــر اليوم التالي لنياحتـــه. خالص تعازينا لصاحبي النيافة: األنبا 
باخوميـــوس واألنبـــا إيســـاك، ولمجمع اآلبـــاء رهبان الديـــر، ولكل محبيه. 

القمص يعقوب حمروس 
من إيبارشية المنوفية

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم الجمعـــة 1٥ أكتوبـــر 2021م، 
القمـــص يعقـــوب محروس، كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالباجور، 
التابعـــة إليبارشـــية المنوفيـــة، عـــن عمر قارب ٦٩ ســـنة بعـــد أن خدم المذبح 
المقـــدس لمـــدة 43 ســـنة. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته. واألب المتنيح 
مواليـــد يـــوم 11 ديســـمبر 1٩٥2م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد نيافـــة األنبـــا بنياميـــن 
مطـــران المنوفيـــة يـــوم 3 أغســـطس 1٩7٩م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 13 
يونيـــو 201٥م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 

القمص يواقيم سايم 
من إيبارشية المنيا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 11 أكتوبـــر 2021م، القمـــص يواقيـــم 
ســـامي، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديســـين يواقيم وحنة فـــي دماريس 
التابعـــة إليبارشـــية المنيـــا، عـــن عمـــر تجـــاوز ٦1 ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي 
الخدمـــة الكهنوتيـــة مـــا يقـــرب من 32 ســـنة. ُولد األب الُمتنيح يـــوم 3 فبراير 
1٩٦0م، وسيم كاهًنا في 2٦ نوفمبر 1٩8٩م، ونال رتبة القمصية يوم 2 
نوفمبـــر 2011م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا مكاريوس أســـقف المنيا، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.



لة الكرازة - 22 أكتو�ب ١٨2021 مب
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ْ
ةِ ال َحٌد يِف ِعرْبَ

َ
 يَْسُقَط أ

َّ
َك الرَّاَحَة، ئِلَال

ْ
ْن نَْدُخَل تِل

َ
َنْجَتِهْد أ
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يمـــّر علينـــا هـــذه األيـــام ذكـــرى مـــرور عشـــرين عاًمـــا على 
نياحـــة الحبـــر الجليـــل نيافـــة األنبـــا غريغـــوروس، ولعـــل أهم ما 
يميـــز نيافتـــه هـــي الموســـوعية الشـــاملة، فلقـــد شـــملت كتاباتـــه 
معظـــم مجـــاالت الحيـــاة تقريًبا، ولعـــل أبلغ تعبير هو ما وصفه 
بـــه قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث –نّيـــح هللا نفســـه فـــي فـــردوس 
النعيـــم- بقولـــه: »حيـــاة أنبا غريغوريـــوس تتلخص في كلمتين: 
التكريـــس والعلـــم... كان أنبـــا غريغـــوروس عالًمـــا، إذا كتـــب 
يســـتفيض فـــي الكتابـــة حتـــى ال تعـــرف كـــم مـــن المعلومـــات 
يقـــول... كان كثيـــر القـــراءة إلـــى حـــد بعيـــد... لـــه معلومـــات 
كثيـــرة وكتـــب كثيـــرة فـــي الوطنية... وعن ســـير القديســـين. هو 
موســـوعة مـــن المعلومـــات، فهـــو مـــن األمثلـــة التـــي ال تتكـــّرر 

كثيـــًرا فـــي العلـــم الكبير«.
ولقـــد كتـــب نيافتـــه فـــي معظـــم مجـــاالت الثقافـــة الكنســـية –بل واإلنســـانية 
أيًضـــا– فلقـــد كتـــب فـــي: الالهـــوت المقـــارن والعقيـــدي والطقســـي واألدبـــي – 
الكتـــاب المقـــدس – ســـير القديســـين – األعيـــاد المســـيحية الكبـــرى والصغرى 
– األصـــوام الكنســـية – األديـــرة والمـــزارات – األحـــداث الوطنيـــة – قضيـــة 
فلســـطين والقدس – الشـــباب واألســـرة والمجتمع – المجامع والقوانين الكنســـية 
– التعليـــم الدينـــي ويشـــمل اإلكليركيـــة ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة ومـــدارس 

التربيـــة الكنســـية – عظـــات اآلحـــاد علـــى الســـنة التوتيـــة... الـــخ.
ولقـــد تميـــز نيافتـــه بالموســـوعية الشـــاملة فـــي قراءاتـــه وكتاباتـــه، وكان 
يســـّجل منـــذ فجـــر شـــبابه مـــا كان يعجبـــه من قـــراءات في نوتة مســـتقلة، ومن 
مذكـــرات الشـــباب التـــي تركها لنـــا من قراءات مرحلة الثالثينـــات، وكان عمره 
وقتهـــا ال يزيـــد عـــن 20 عاًمـــا، نجـــد كتابـــات وأقـــوال مأثورة لكل مـــن القديس 
يوحنـــا الذهبـــي الفـــم والقديـــس كيرلـــس الســـكندري وغيرهم. ولعل مـــن مظاهر 
اتفتـــاح عقـــل نيافتـــه المبكـــر، أنـــه اهتـــم أن يســـجل أقـــوال بعـــض العلماء غير 
األرثوذكـــس أيًضـــا، والتـــي كانـــت كتاباتهـــم تمثل نفًعا عاًمـــا، مثل كتابات كل 
مـــن القـــس هنـــري جب األمريكـــي- المطران اإلنجليـــزي ج. ف. بوبهام بليث 
– المطـــران جراســـيموس مســـرة – الخـــوري يوســـف العلـــم الكاهـــن اللبناني... 
الـــخ. كمـــا اســـتعان فـــي كتاباتـــه بأقـــوال كثير مـــن العلمـــاء والمفكريـــن العظام 
مثل: العالم اإلنجليزي إســـحق نويتن - الشـــاعر اإلنجليزي صموئيل كولدرج 
– الشـــاعر األلمانـــي جوتـــة – الفيلســـوف اإلنجليـــزي فرنســـيس بيكـــون... الخ 
)للمزيـــد مـــن التفصيـــل يمكـــن الرجـــوع إلـــى موســـوعة الكتاب المقـــدس وطرق 

دراســـته، المجلـــد رقـــم 12، الصفحات مـــن 3٦–38(.
بإلقـــاء  فيهـــا  العامـــة واإلنســـانية، وشـــارك  بالقضايـــا  نيافتـــه  اهتـــم  ولقـــد 
محاضـــرات فيهـــا مثـــل قضايـــا الفـــن والديـــن – الســـياحة الدينية فـــي مصر – 
رأي الكنيســـة ودورهـــا فـــي ســـبيل منـــع الحـــرب النووية – ما بيـــن العلم والدين 
- األصالـــة والمعاصـــرة – التطـــرف الدينـــي – نحـــو الخطـــة القومية لمواجهة 

الكـــوارث الطبيعيـــة – الغـــرب مدين للشـــرق بحضارته – وحدة 
فكريـــة تربـــط الشـــرق بالغـــرب – الدين والطب – معنى أســـماء 
الشـــهور القبطيـــة - نصائـــح طبيـــة متعـــددة... الـــخ )لمزيد من 
التفصيـــل يمكنكـــم الرجـــوع إلـــى موســـوعة األنبـــا غريغـــوروس، 

مقـــاالت وموضوعـــات متنوعـــة، المجلـــد رقم 30(.
ومـــن خـــالل دراســـة نيافته للفلســـفة في كليـــة اآلداب خالل 
الفتـــرة مـــن )1٩40-1٩44(، عشـــق نيافتـــه هـــذا النـــوع مـــن 
الدراســـة، فلقد آمن بأهمية دراســـة الفلســـفة لرجل الدين، فاهتم 
نيافتـــه منـــذ فجر شـــبابه بالربـــط بين الفلســـفة والالهوت، فكتب 
العظـــام )العالمـــة  آبـــاء مدرســـة اإلســـكندرية الالهوتيـــة  عـــن 
أثيناغـــوراس – القديـــس كليمنـــدس الســـكندري - القديـــس بنتينـــوس – العالمة 
أوريجانـــوس(، واهتـــم نيافتـــه أن يترجم فقـــرات كاملة من كتاباتهم فترجم كتب: 
الدفـــاع ألثيناغـــوراس – المربـــي والمتفرقـــات لكليمندس الســـكندري – المبادئ 
ألوريجانـــوس. كمـــا اهتـــّم أيًضا بالفالســـفة الغربيين فكتب مذكرة عن الفلســـفة 
الغربيـــة ضّمـــت حيـــاة وكتابـــات كلٍّ مـــن: مارقيانـــوس اريســـتيدس – القديـــس 
يوســـتينوس الشـــهيد – تاتيـــان - إيرينـــاؤس وهيبوليتـــوس – القديـــس إيريناوس 
– ترتليـــان – أرنوبيـــس – الكتانتيـــوس – يوســـيبيوس القيصـــري – القديـــس 
غريغـــوروس النيســـي – القديـــس امبروســـيوس – يوحنـــا الدمشـــقي. كمـــا كتب 
مذكـــرة كاملـــة عـــن القديـــس والفيلســـوف أوغســـطينوس. وكتـــب مذكـــرة عـــن 
الفلســـفة الرواقيـــة – فـــي تاريـــخ الفلســـفة اليهوديـــة – الفلســـفة الوجدودية. ولقد 
ُجِمعت كل هذه الدراســـات القيمة وُنِشـــرت في موســـوعة »الدراسات الفلسفية، 

المجلـــد رقم 4.
ومـــن خـــالل دراســـة نيافتـــه لآلثـــار، حـــرص علـــى الربـــط بيـــن مصـــر 
الفرعونيـــة ومصـــر القبطيـــة، فهـــو صاحب القـــول الماثور »الكنســـية القبطية 
هـــي الوريـــث الشـــرعي للحضـــارة المصريـــة القديمـــة«. ولقـــد كتـــب فـــي ذلـــك 
مقدمـــة كتـــاب »الكنائـــس القبطيـــة القديمـــة فـــي مصـــر« أللفريـــد بتلـــر حيـــث 
قـــال: »إن تـــراث الكنيســـة القبطيـــة هـــو التراث المصري القديـــم باقًيا ومصوًنا 
ومحفوًظـــا، كمـــا أنـــه هـــو االمتـــداد الطبيعـــي الحضـــاري لمصـــر فـــي مســـار 
التاريـــخ واللغـــة واألدب والفـــن والموســـيقى. فاللغـــة القبطيـــة هـــي بعينهـــا اللغة 
المصريـــة القديمـــة كمـــا كان المصريـــون يتكلمونهـــا وينطقونهـــا، هـــذه اللغـــة 
المصريـــة حافظـــت عليهـــا الكنيســـة القبطيـــة فـــي طقـــوس صلواتهـــا وكتبهـــا 
ومخطوطاتهـــا. واألمـــر كذلـــك فـــي الفـــن، فالمعـــروف أن الفـــن القبطـــي آثـــاره 
باقيـــة إلـــى اليـــوم فـــي المتحف القبطي وفـــي الكنائس واألديرة القديمة ويشـــهد 
أنـــه امتـــداد للفـــن المصـــري القديـــم... ويمكـــن أن نقـــول كذلـــك فـــي العمـــارة، 
فالخصائـــص التـــي كانـــت تتميـــز بهـــا العمـــارة الفرعونية في االمعابـــد، احتفظ 
بهـــا األقبـــاط في كنائســـهم القديمة« )راجع النـــص الكامل للمقدمة في الكتاب 

الســـابق ذكـــره، الصفحـــات مـــن 13-10(.
والمعـــروف أن نيافتـــه كان قـــد ُدِعـــي إلـــى إلقـــاء سلســـلة محاضـــرات فـــي 
جامعـــة برليـــن خـــالل عـــام 1٩7٩ حول موضـــوع »التواصـــل الحضاري بين 

مصـــر الفرعونيـــة ومصـــر القبطية«.
لينيح هللا نفسه في فردوس النعيم...

ماجد كامل - باحث في التراث القبطي

األنبا غريغوريوس.. املثقف املوسويع الشامل
بمناسبة مرور ٢٠ اعًما ىلع نياحته )٢٠٠١ - ٢٠٢١م(
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أهمية األمانة: 
المـــال  فـــي  فقـــط  ليســـت  األمانـــة 
واألمــــــــــــــــور الماديـــــــــــة، أي أاّل يكـــون 
اإلنســـان ســـارًقا أو ناهًبـــا لغيـــره، إنمـــا 
هـــي فضيلة عامة فـــي كل التصرفات 
الشـــخصية والحيـــاة الروحيـــة.. أمانـــة 
فـــي عالقـــة اإلنســــــــــــان مـــع هللا، ومـــع 

النـــاس، ومـــع نفســـه..
وقـــد دعانـــا الســـيد المسيــــــــــــــــح لـــه 
المجـــد إلى هذه األمانة.. فتحدث عن 
األمانـــة فـــى الخدمـــة وعـــن »اْلَوِكيـــُل 
اأَلِميُن اْلَحِكيُم الَِّذي ُيِقيُمُه َســـيُِّدُه َعَلى 
َخَدِمـــِه ِلُيْعِطَيُهـــُم اْلُعُلوَفـــَة ِفـــي ِحيِنَهـــا« 
)لـــو42:1٥(، بـــل أكثر مـــن هذا، فقد 
ذكـــر أن األمانة هي مقياس الدينونة، 
إذ أنـــه ســـيقول لمـــن يســـتحق الدخـــول 
اِلُح  ـــا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ إلـــى ملكوته »ِنِعمَّ
اْلَقِليـــِل  ِفـــي  َأِميًنـــا  ُكْنـــَت  َواأَلِميـــُن! 
َفُأِقيُمـــَك َعَلـــى اْلَكِثيِر. ُاْدُخـــْل ِإَلى َفَرِح 

َســـيِِّدَك« )مـــت23-21:2٥( 
ولكن إلى أي حد تكون األمانة؟ 
ِإَلـــى  َأِميًنـــا  »ُكـــْن  الـــرب  يقـــول 
اْلَحَيـــاة«  ِإْكِليـــَل  َفَســـُأْعِطيَك  اْلَمـــْوِت 
)رؤ10:2(، »إلـــى المـــوت«، أي إلى 
الحـــد الـــذى تبـــذل فيه ذاتـــك وتضحى 
بحياتـــك مـــن أجـــل أن تكـــون أميًنـــا. 
لعـــل هـــذا يذكرنا بتوبيخ القديس بولس 
الرســـول للعبرانييـــن على عـــدم أمانتهم 
فـــى مقاومـــة الخطيـــة فيقـــول فـــي ذلك 
ِم ُمَجاِهِديَن  «َلـــْم ُتَقاِوُمـــوا َبْعُد َحتَّى الـــدَّ
ِضـــدَّ اْلَخِطيَّـــِة«، )حتـــى الـــدم( أي لـــو 
أدى األمر ان يكون اإلنســـان مســـتعًدا 
لســـفك دمه وهو يجاهـــد ضد الخطية.

فضيلـــة  قلنـــا-  -كمـــا  واألمانـــة 
الـــروح،  فـــي  الحيـــاة كمـــا  فـــي  عامـــة 
فاألمانـــة فـــي العمـــل، فـــي المذاكـــرة، 
وفـــي  المواعيـــد،  علـــى  الحفـــاظ  وفـــي 
مســـئولية  كل  وفـــي  العمـــل،  إتقـــان 
كان  الـــذي  الصديـــق  يوســـف  )مثـــل 
عملـــه(.  فـــي  وأميًنـــا  روحًيـــا  إنســـاًنا 
األمانـــة فـــي أخـــذ مـــا يســـتحق العامـــل 
فـــي عملـــه... فـــال يزيد فـــي الوقت بال 
داٍع، وال يأخـــذ شـــهادة مرضيـــة وهـــو 
غيـــر مريـــض. كذلـــك من ينقل أســـرار 
النـــاس، ومـــن ينقـــل األخبـــار بطريقـــة 
غيـــر أمينـــة، ومن ال يـــؤدى المطلوب 

باألمانـــة. منـــه 
أمانتك تجاه هللا: 

إذا كان هللا أميًنـــا فـــي عالقتـــه بنا 
التجســـد  إلـــى  التـــي وصلـــت  للدرجـــة 

وصلـــت  الحـــد  هـــذا  وعلـــى  والفـــداء، 
يجـــب  باألولـــى  فكـــم  وبذلـــه،  محبتـــه 

علينـــا ان نكـــون أمنـــاء؟ 
أنـــك ال  تعنـــي  تجـــاه هللا  أمانتـــك 
تخونـــه أبـــًدا، ال تخونه مـــع العالم، وال 
تخونه مع الشـــياطين، وال مع أي فكر 
شـــرير. قلبـــك الـــذى هـــو ملـــك لـــه، ال 

تفتحـــه ألعدائه. 
واإلنســــــــــــان األميــــــــــــــن ال يتساهل 
مـــع أّيـــة خطيـــة، ألنهـــا عـــداوة هلل. ال 
يتراخـــــــــــــى مـــع أي فكـــر خاطـــئ، بـــل 
بـــكل أمانـــه يطـــرده بســـرعة. ال يقبـــل 
أي أمـــر يفصلـــه عـــن هللا.. يعتبـــر أن 
أّيـــة خطيـــة موجهة إلـــى هللا ألنها ضد 
محبتـــه وضـــد وصايـــاه وضـــد الثبـــات 
ـــرَّ اْلَعِظيَم  فيـــه »َكْيـــَف َأْصَنـــُع هَذا الشَّ

َوُأْخِطـــُئ ِإَلـــى هللِا؟« )تـــك3٩:٩(.
لذيـــن عرفـــوا هللا لـــم يتركـــوه مثـــل 
 – األســـود  )موســـى  التوبـــة  قديســـي 
أوغسطينوس – القديسة مريم القبطية 
– بيالجيـــة( هذا من الناحية الســـلبية.
األمانة من الناحية اإليجابية: 

هي ان يكون اإلنســـــــــان أميًنا في 
كل أعمالـــه الروحيــــــــــــــــة: فـــي صلواتـــه 
ألنهـــا حديـــث مـــع هللا، وفـــى قراءاتـــه 
للكتـــاب المقــــــــــدس ألنـــه كلمـــــــــــــــة هللا، 
كذلـــك أميًنا في اعترافاته وأصوامــــــــــــــه 

وتناولـــه وخدمته.
)أ( أمين في التعليم:

َيِليـــُق  ِبَمـــا  َفَتَكلَّــــــــــْم  َأْنـــَت  ـــا  »َوَأمَّ
ِحيــــــــــِح« )تـــي1:2(، وال  ِبالتَّْعِليـــِم الصَّ
يقـــدم أفكاره الخاصـــة كعقيدة، وال يقدم 
تعليًمـــا للنـــاس إاّل مـــا قـــد تســـلمه مـــن 
الكنيســـة عـــن طريـــق قديســـيها »َوَمـــا 
ـــي ِبُشـــُهوٍد َكِثيِريـــَن، َأْوِدْعُه  َســـِمْعَتُه ِمنِّ
ُأَناًســـا ُأَمَناَء، َيُكوُنـــوَن َأْكَفاًء َأْن ُيَعلُِّموا 

آَخِريـــَن َأْيًضـــا« )2تـــي2:2(.
)ب( أميـــن فـــى االفتقـــاد وفـــى 

لـــرد الضـــال: الســـعي 
بحـــث  الـــذي  يســـوع  الـــرب  مثـــل 
عـــن زكا والســـامرية والمـــرأة الخاطئـــة، 
ولنضـــع أمامنـــا قـــول الكتـــاب المقدس 
الـــرَّبِّ  َعَمـــَل  َيْعَمـــُل  َمـــْن  »َمْلُعـــوٌن 

)إر10:48(. ِبِرَخـــاٍء« 
كذلك أمانتك في العشـــور والبكور 
والنذور »أيســـلب اإلنســـان هللا؟! فإنكم 
ســـلبتموني. فقلتـــم: بـــم ســـلبناك؟ فـــي 

العشـــور والتقدمـــة« )مال8:3(.

avvatakla@yahoo.com
ُيوُخ اْلُمَدبُِّروَن َحَسًنا َفْلُيْحَسُبوا »َأمَّا الشُّ

أَْهاًل ِلَكَراَمٍة ُمَضاَعَفٍة، َواَل ِسيََّما

الَِّذيَن َيْتَعُبوَن ِفي اْلَكِلَمِة َوالتَّْعِليِم«

رسالة تيموثاوس األولى )٥:17(

تهنئة من القلب

كنائس اإليبارشية ومجمع اآلباء الكهنة 

ومجالس الكنائس والشمامسة 

والخدام والخادمات وجميع األنشطة 

واإلكليروس وكل الشعب

يهنئون صاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا تكال 
أسقف دشنا وتوابعها 

بعيد تجليس نيافته الثالثين

شاكرين تعب محبته

على األبوة الحانية التي نعيشها،

والحياة الروحية التي نحياها

متمنين لنيافته أزمنة سالمية مديدة 

في ملء الصحة والعافية 

بصلوات صاحب القداسة والغبطة

ابلابا األنبا توارضوس اثلاين
الرب يحفظ لنا حياتكما سنين عديدة

وأزمنة سالمية مديدة 

وإلى منتهى األعوام

+ المسئوليــــــــة بـــــــــدون محبــــــــة 
تجعلك عديم الشـــفقة.

+ العـــــــــــــدل بــــــــــــــــدون محبــــــــــــة 
يجعلك قاســـًيا.

+ الواجــــــــــــب بـــــــــــدون محبـــــــــة 
عنيًفا. يجعلك 

+ الحقيقــــــــــــة بــــــــــــدون محبــــــــة 
يجعلـــك ناقًدا.

+ الذكـــــــــــــاء بــــــــــــدون محبــــــــــــــة 
يجعلك محتااًل.

+ اللطـــــــــــف بــــــــــــــــدون محبــــــــــة 
يجعلك خبيًثا.

+ الكرامــــــــــة بـــــــــــدون محبــــــــــــــة 
يجعلك متكبًرا.

+ التملُّـــك بــــــــــــــدون محبـــــــــــــــــــــة 
بخياًل. يجعلـــك 

+ اإليمـــــــــــان بـــــــــــدون محبــــــــــــة 
ًبا. يجعلك متعصِّ

+ الحيــــــــــــــــاة بـــــــــــدون محبـــــــــــــة 
ال تســـاوي شـــيًئا.

عليــــك إًذا
+ إن تكلمَت تكلم بالمحبة.

+ إن صمتَّ اصمــت بمحبة.
ــــــــــــــح  + إن صّححــــــــــــــَت صحِّ

. بمحبــــــــــة
+ إن نصحــــــــــــــــَت انصـــــــــــــــــــح 

بمحبــــــــة.
+ إن وّجهَت وّجه بمحبة.

+ إن احتملَت احتمل بمحبة.
+ إن غفرَت اغفر بمحبــــــة.

+ إن تصّدقَت تصدق بمحبة.

الخالصــــــــة
+ حــــــــــــّب واصنـــــــــــع ما شـــئت 

)القديـــس أغســـطينوس(
+ اغرس فــــي قلبـــــــــك جــــــــــــذور 

المحبة فيستقيم لك كل شيء.

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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ال تتهاون باخلطية وإن بدت لك صغرية، ألنها ستظهر لك فيما بعد سيدة عديمة اإلنسانية تقودك أمامها كعبد أسري. )مار إفرام الرسياىن(

القسوس
ذكــــــــــــــرت قوانيــــــــــــــن الرســل طقــس 
رســامة القســيس فـــــــــي ثالثـــــــة مواضــع 
أراد  إذا  وقالـــــــــــــــــــوا:   )٥3,23,22:1(
األســقف أن يقيــــــــــــــــــم قسيًســا فيجعـــــــــل 
يـــــــــــــــده علـــــــــــــى رأســــــــــــــــــه. أمــا القســوس 

فيالمســوه فقــط.
وتقــــــــــــر قوانيـــــــــن الرســـــــــــــل علـــــــــــى 
أن المعترفيــن الذيــــــــــن نالــوا تعذيًبــا ال 
توضـــــــع عليهــم اليــد إلقامتهــم فــي رتبــة 
القسيســية أو الشماســية وذلــك ألنــه نــال 
كرامــة القسيســية دون وضــع يــد، إنمــا 
توضــع عليهــم اليــد إذا أقيمــوا فــي رتبــة 
تعذيًبــا  ينــل  لــم  مــن  بينمــا  األســقفية، 
فعلًيــا مــن المعترفيــن وإنمــا أُهيــن فقــط 
أو عوقــــــــــــب عقوبـــــــــــة بالبيت، فتوضع 
عليــــــــــــــــه اليــــــــــــــد إذا أرادوا أن يقيمــــــــــــــوه 
في رتبـــــــــة القسيسية أو الشماسيـــــــــــة إذا 

كان مســتحًقا.
عمله واختصاصه:

تحدد قوانين الرســل عمل القســوس 
واختصاصهــم فــي اآلتي:

يشــتركون مع األســقف في األســرار 
ويعاونونه في كل شــيء.

يجتمعــون كل يــوم مــع الشمامســة 
فــي الموضــع الــذي يحــدده األســقف وال 
الذيــن  فليعلمــوا  اجتمعــوا  وإذا  يتوانــوا، 

فــي الكنائــس.
يضــع يـــــــــــده علــى النــاس )للبركــة( 
دون أن يقســــــــــــــم أو يقطـــــــــــــع وال يخرج 
مــن هــو ناقــص إذا كان أحـــــــــــد يســتحق 

هــذه العقوبــة.
فــــــــــــي الوليمــــــــــــة )األغابــــــــــــــي( إن 
لــم يكــن األســقف حاضــًرا يأخــذ الشــعب 

األولوجيــة مــن يــد القســوس.
قطعــــــه:

إذا ازدرى بأسقفه وصنع له مذبًحا 
وتنــاول خارًجــا فلُيقطــع كمحــب للرئاســة 
هو ومـــــــــــن يتبعـــــــــــه مــــــــــــن اإلكليروس، 
ويخــرج مــن يتبعــــــــــــه مـــــــــــن العلمانييــن، 
دفعــة  األســقف  يدعــوه  أن  بعــد  ولكــن 
ــذه  ــود بهــــــــــــــــ ــا. )المقصــــــــــ واثنتيــن وثالًث
العقوبــة هنــا مــن يخـــــــــــرج عــن الكنيســة 
ليقيــم لنفســه مذبًحــا يصلــي عليــه ويقيــم 
عليـــــــــــه األســــــــــــــرار دون إذن األسقف(، 
وللقســـــــــوس عقوبـــــــــــات أخرى سترد مع 

العقوبــات العامــة لإلكليــروس.

الشمامسة
شروط الشماس

اشترط اآلباء الرســــــــل في قوانينهم 
أن يكــون الشــماس: روؤًفــا وديًعــا غيــر 

متذمــر غيــر ذي لســانين وال غضوًبــا 
ال يأخــذ بوجـــــــه األغنيــــــــــــاء وال يظلــم 
الفقــراء. وواضـــــــــــــح أنهــا شــروط الزمــة 
للخدمــة الُمكلَّــف بهـــــــا الشمامســة أصــاًل 
مــن خدمــة الفقــراء والمرضــــــــى ومعرفــة 
احتياجاتهــم وعرضهــا علـــــــــى األســقف.

تزكية الشمامسة:
تقــر قوانيــن الرســــــل علــى أن تكــون 
تزكية الشــماس بشــاهدين أو ثالثة )أي 
يشــهدوا علــى صالحــه حســب الشــروط 
الســابقة( كمــا يســتلزم كذلــك أن يشــهد 
واحــدة  زوجــة  تــزوج  بأنــه  جماعــة  لــه 

وربــى أوالده بطهــارة.
رسامة الشمامسة:

يــد األســقف كذلــك  تكــون بوضــع 
كمــا فــي القسيســية ولكــن دون مالمســة 
القســوس لهــم كمــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي طقــــــــــــس 
القانــــــــــــــــــون  فيذكــــــــــــــــر  القسيسيــــــــــــــــــة. 
أن القســوس مــع الشمامســـــــــــة اآلخريــن 

يكونــون قياًمــا فقــط.
عمل الشمامسة

ينقســـــــم عمــــــــــــل الشمامســــــة حسب 
اجتماعــي  عمــل  إلــى  الرســل  قوانيــن 

وعمــل كنســي كاآلتــي:
العمــل االجتماعــي: يذكــر القانــون 
)17:1( أن يكــون الشمامســة عّماليــن 
ليعرفــوا  ونهــاًرا،  ليــاًل  حســنة  أعمــااًل 
يفضــل  ممــا  لهــم  ويدفعــون  العاجزيــن 
ويلزمــون مــن لهــم أن يجمعــوا لهــؤالء 
)أي للعاجزين(. وهنا نالحظ أن قوانين 
الرســل كانــت تفــرض علــى الشمامســة 
أن يلزمــوا مــن لهــم أن يعطــوا لمــن ليــس 
لهــم، فهــذا يوضــح اإليمــان والخضــوع 
المؤمنيــن  مــن  األولــى  الكنيســة  فــي 
للكنيســة. ويشــمل عملهــم االجتماعــي 
كذلــك خدمــة المرضــى، وتلزمهــم قوانيــن 
هــو  بمــن  األســقف  يعّرفــوا  أن  الرســل 
مريــض حتــى يفتقــده، ويشــترك معهــم 
فــي هــذا العمــل كذلــك االيبودياكونيــون 

الشمامســة. أي مســاعدو 
ــي: ويــرد ذلــك  ــل الكنســــــــــ العمــــــــ

)71:1( بالقانــون 
منــع ذلــك القانــون علــى الشمامســة 
إعطــاء  أو  القربــان  حمــل  أو  التعميــد 
كمــا  صغيــر،  أو  لكبيــر  األولوجيــة 
نّصــت علــى أنــه ال يبــاِرك علــى أحــد 
القانــون  ذلــك  ذاكــًرا  عليــه  ُيبــاَرك  بــل 
خــادم  بــل  كاهًنــا  ليــس  الشــماس  أن 
للكهنــة )أي فــي خدمــة الكهنــوت ولكنــه 
ذلــك  وأعطــى  الكهنــوت(،  يحمــل  ال 
حمــل  فــي  للشمامســة  الحــق  القانــون 
الــكأس ولكــن إذا حّملــه أيــاه األســقف 

الشــعب. إلــى  فيدفعــه  القســيس  أو 

لمـــا أراد الـــرب أن ينـــذر نبوخـــذ 
نصـــر الملـــك بالتأديـــب المزمـــع أن 
يجلبـــه عليـــه بســـبب كبريـــاء قلبـــه، 
الكبيـــرة  الشجــــــــــرة  حلـــم  لـــه  أرســـل 
القويـــة الجميلـــة كثيــــــــرة الثمـــر التي 
تطعـــم الجميـــع وتمنـــح ظـــاًل لحيوان 
البر ومسكًنا لطيور السمـــــــاء. »وإذا 
بســـاهر وقـــــــدوس نـــزل مـــن الســـماء 
فصــــــــــــــرخ بشدة: اقطعـــــــــوا الشجرة، 
واقضبـــوا أغصانها، وانثروا أوراقها، 
وابـــذروا ثمرهـــا ليهـــرب الحيـــوان من 
تحتهـــا والطيــــــــــــــــور مـــن أغصانهـــا. 
فـــي  ســـاق أصلهـــا  اتركــــــــــوا  ولكـــن 
األرض وبقيـــد مـــن حديـــد ونحـــاس، 
في عشــــــــــب الحقـــــــــــل« )دا14:4-

1٥(. وعندما فّســـر له دانيال النبي 
حلمـــه موّضًحـــا أنـــه هـــو نفســـه تلك 
الشـــجرة قال لـــه: »... وحيث أمروا 
فـــإن  الشـــجرة  أصـــول  ســـاق  بتـــرك 
مملكتـــك تثبـــت لـــك عندمـــا تعلم أن 

الســـماء ســـلطان« )دا4:2٦(. 
أمـــا أيـــوب الصديق فقـــد تحدث 
فـــي ســـفره عـــن أمـــــــــــر شـــبيه فقـــال: 
»ألن للشجـــــــــــرة رجــــــــاء. إن ُقطعت 
ُتخِلـــف أيًضـــا وال تعـــدم خراعيبهـــا. 
ولـــو قدم فـــي األرض أصلها ومات 
التـــراب جذعهـــا. فمـــن رائحـــة  فـــي 
المـــاء تفرخ وتنبت فروًعا كالغرس« 
هـــي  )الخراعيـــب  )أي7:14-٩(. 

الغصـــون الحديثـــة اإلنبـــات(.
هذيـــن  بيـــن  المشـــترك  الشـــيء 
أنهمـــا  هـــو  الكتابييـــن  النصيـــن 
كل  تفقـــد  وارفـــة  شـــجرة  يصفـــان 
فـــوق  لحياتهـــا  الظاهـــرة  العالمـــات 
سطــــــــــــــــــــــــــــح األرض، أي ساقهـــــــــا 
وأغصانهـــا وأوراقهـــا وثمرهـــا، ولكـــن 
يبقى أصلها مخفًيا داخـــــــــل األرض 
إلـــى أن يأتــــــــــــــي زمـــــــــــــــان افتقادهـــا 
برائحة الماء فتفــــــــــــرخ وتنبت فروًعا 

نضـــرة جديـــدة. 
ما أعظم »رجـــــــــــاء الشجــــرة« 
هـــذا الذي يتحدث عنـــه أيوب!! إنه 
رجـــاء الحياة الذي، وإن اختفى عن 
العيـــان كل دليـــل ملموس عليها، ال 
ينغلـــب بـــكل مفاعيـــل المـــوت. ألـــم 
يكـــن إبراهيـــم العقيـــم حامـــاًل رجـــاء 
الشـــجرة فـــي أرض قلبـــه؟ وماذا عن 
أيـــوب الُمبتَلى؟ ويوســـف الســـجين؟ 
وموســـى الهـــارب في البريـــة؟ وداود 

الُمطـــــــــــــاَرد مــــــــــــن شــــــــــاول؟ ويونان 
الباكـــي؟ والثالثـــة  الُمبتَلـــع؟ وإرميـــا 
فتيـــة المطروحيــــــــــــن فـــي األتــــــــــون؟ 
ودانيال المســـبي؟ وسوسنة الُمفترى 
عليهـــا؟ وأليصابـــــــــــــات العاقـــــــــــــــــر؟ 
والمعمــــــــــدان الُملقــــــــــى في الســـجن؟ 
وبولـــس الســـفير فـــي سالســـل؟ لقـــد 
تُـــرك فـــي أرض قلوبهــــــــــــــم جميًعـــا 
رجائهـــــــــــــم،  شجــــــــــــرة  أصـــل  ســـاق 
وإن كان قـــد قـــدم فيهـــا، ومـــات فـــي 

جذعها!! التـــراب 
إن رجاء الشـــجرة هذا هو نفســـه 
التـــي  اليابســـة جـــًدا  رجـــاء العظـــام 
فـــي  عنهـــا  وتحـــدث  حزقيـــال  رآهـــا 
وهـــو  ســـفره.  مـــن   37 اإلصحـــاح 
أيًضـــا ينبـــوع الرجـــاء المتفّجـــر مـــن 
بـــه  نتهلـــل  الـــذي  الصليـــب  خشـــبة 
مرتليـــن: »الصليـــب هـــو رجاؤنـــا«.  
يعانـــي الكثيرون اليوم، في ظل 
عالـــم غلبـــت عليـــه ظلمـــة الخطيـــة 
الحيـــاة  معالـــم  كل  منـــه  واختفـــت 
الحقيقيـــة، من القنـــوط واليأس حتى 
أنهـــم فقـــدوا كل رجـــاء فـــي أنفســـهم، 
وأوالدهـــم،  وزوجاتهـــم،  وأزواجهـــم، 
وكأنهـــم  بـــدوا  الذيـــن  ومخدوميهـــم 
قـــد خضعـــوا لســـاعة األشـــرار وكأن 
ســـلطان الظلمة قد ســـاد عليهم. إال 
أنـــه ينبغـــي علينا جميًعا أن نتمســـك 
برجاء الشـــجرة وكلنا يقين أن ســـاق 
هللا  غرســـها  التـــي  الشـــجرة  أصـــل 
بنفســـه في وســـط الجنة ال يمكن أن 
يمـــوت، وأن بـــذرة الملكـــوت داخـــل 
فـــي  حيـــاة  تحمـــل  الجديـــد  إنســـاننا 
ذاتهـــا، وأن مـــن رائحـــة ميـــاه الـــروح 
القـــدس البـــد وأن تفــــــــــرخ الغـــروس 
الجديــــــــــــدة. ليتنــــــــــا نقتنـــي ألنفســـنا 
إيمـــان الســـيد المسيــــــــــح عينـــه أنـــه 
»ال يقـــدر أحـــد أن يخطـــف مـــن يـــد 
أبـــي« )يـــو20:10(. وعندئـــذ فقـــط 
نســـتطيع أن نتهلـــل مـــع حبقـــــــــــــوق 
النبـــي قائليـــن: »فمـــع أنـــه ال يزهـــر 
التيـــن، وال يكـــون حمـــل في الكروم، 
يكـــذب عمـــل الزيتونـــة، والحقـــول ال 
تصنـــع طعاًمـــا. ينقطـــع الغنـــم مـــن 
الحظيـــرة، وال بقر في المزاود. فإني 
أبتهـــج بالرب وأفـــرح بإله خالصي. 
الـــرب الســـيد قوتـــي، ويجعـــل قدمي 
كاأليائل ويمشـــيني عـــل مرتفعاتي« 

)حـــب17:3-1٩(!! 
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الراهب القمص إبرام األبنوبي
تواضــروس  البابــا  قداســه  قــام 
علــى  بالصــالة  الســنة  هــذه  الثانــي 
الذيــن  األســاقفة  اآلبــاء  مــن  عــدد 
جزيــل،  بإكــرام  الســنة  هــذه  تنيحــوا 
القبطيــة  كنيســتنا  لتعاليــم  طبًقــا 
األرثوذكســية التي اســتمدت تعاليمها 
وطقوســها مــن الــرب نفســه وتعاليــم 
أنهــا  إذ  الكنســي  والتقليــد  الرســل 
كنيســة إنجيليــة رســولية تقليديــة تأمــر 
المنتقليــن  علــى  والترحيــم  بالصــالة 

 . جميًعــا
البطاركــة  تجنيــز  عــن  أّمــا 
القــس  العاّلمــة  فيذكــر  واألســاقفة، 
بــن  البــركات  أبــو  الرياســة  شــمس 
»إذا  عشــر(:  الرابــع  )القــرن  كبــر 
إليــه  يجتمــع  انتقالــه  وقــت  قــرب 
واأليتــام  الشــعب  وجميــع  الكهنــة 
واألرامــل للســالم عليــه واغتنــام بركتــه 
فــإذا تنيــح يتقــدم كبــار  قبــل موتــه، 
كل  مــن  قومــه  بأنفــار  القساوســة 
القريبــه  الكراســي  الكنائــس، وجميــع 
والكهنــة  األســاقفة  ويجتمــع  منــه، 
والعلمانيــون ويصنعــوا عليــه مناحــة 
ــل  ُيغسَّ وال  الليلــة،  تلــك  عظيمــة 
جســده بــل يــداه ورجــاله فقــط، وكذلــك 
إن كان قًســا أو راهًبا، إذ قال ســيدنا 
لــه المجــد لبطــرس »إن الــذي طهــر 
ال يحتــاج إاّل إلــى غســل قدمــه فقــط، 
المتنيــح  وُيلَبــس  نقــي«،  كلــه  ألن 
وقلنســوته  وُبرُنســه  كاملــة  بدلتــه 
رجليــه،  فــي  وجــوارب  وطيلســانته 
وُيَمــد علــى تابــوت مكشــوًفا ووجهــه 
ولحيتــه بــارزة، وُيقــرأ المزاميــر كاملــة 
بالتســابيح ثــم إنجيــل يوحنــا، ويتقــدم 
إســكيمي  راهــب  أو  األســاقفة  كبيــر 
بهــا  ويصّلــب  المتنيــح  يــد  فيمســك 
ويوضــع  وبــه،  منــه  وجهــه  علــى 
عليــه  ويصّلــى  يمينــه  فــي  صليــب 
الصــالة بأكملهــا، وُيســتحب أن ُيقــَرأ 
عليهــم المراثــي الالئقــة بهــم. وليكــن 
بنــي  كحــزن  عليــه  الكنيســة  حــزن 

النبــي«.  موســى  علــى  إســرائيل 
القبطيــة  كنيســتنا  وتصلــي 
الراقديــن  ألجــل  ليتورجياتهــا  فــي 
ســرًّا  بعضهــا  عديــدة،  مواضــع  فــي 

جهــًرا.  واآلخــر 
فــي صــالة الســجدة فــي مســاء 
بالخــورس  يضعــون  العنصــرة  عيــد 
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ويمألونهــا  فخاريــة  أوعيــة  األول 
جمــر نــار، ويضعــون فيهــا البخــور 
علــى أرواح الراقديــن، ويقــول الكاهــن 
ســًرا: »مجــًدا وإكراًمــا، إكراًمــا ومجــًدا 
واالبــن  اآلب  القــدوس  للثالــوث 
وبــرودة  نياًحــا  القــدس،  والــروح 
فــي  رقــدوا  الذيــن  عبيــدك  ألنفــس 
اإليمان األرثوذكســي منذ البدء وإلى 
نّيــح نفوســهم جميًعــا  يــا رب  اآلن، 
فــي حضــن آبائنــا القديســين إبراهيــم 
فــردوس  فــي  ويعقــوب،  وإســحق 
الســمائية،  أورشــليم  فــي  النعيــم، 
فــي  ونصيًبــا  ميراًثــا  معهــم  وأعطنــا 

قديســيك.  نــور 
الباســيلي،  القــداس  فــي  وأّمــا 
يصّلــي الكاهــن ســًرا بعــد المجمــع: 
رقــدوا  الذيــن  كل  رب  يــا  »اذكــر 
وكل  الكهنــوت  فــي  وتنيحــوا 
وفــي  الــخ«،  العلمانييــن..  طغمــه 
»اذكــر  ســًرا:  الغريغــوري  القــداس 
وإخوتنــا  آباءنــا  رب  يــا  أيًضــا 
اإليمــان  فــي  رقادهــم  ســبق  الذيــن 
القــداس  وفــي  األرثوذكســي...«، 
آباءنــا  رب  يــا  »اذكــر  الكيرلســي: 
األســاقفة  رؤســاء  األرثوذكســيين 
الذيــن ســبقوا فرقــدوا... ذاكــًرا أيًضــا 
هــذا  فــي  نذكرهــم  الذيــن  هــؤالء 
اليــوم«. وبعــد المجمــع ُيقــال ســًرا: 
»اذكــر يــا رب آباءنــا وإخوتنــا الذيــن 
رقــدوا مــن شــعبك، وباألكثــر عبــدك 
)...( الــذي قدمنــا لــك هــذه القرابيــن 
مــن أجلــه فــي هــذا اليــوم، فليكــن لــه 
تــذكار صالــح علــى مذبحــك المقــدس 

وزالتــه«.  خطايــاه  لــه  واغفــر 
البخــور  رفــع  فــي  جهــًرا  وأّمــا 
الراقديــن  أوشــية  ُتصلــى  حيــث 
نفوســهم  نّيــح  رب  يــا  »تفضــل 
أوشــية  وفــي  الــخ«،  جميعــا... 
اإلنجيــل: »الذيــن ســبقوا فرقــدوا يــا 
رب نيحهــم«، وفــي أوشــية القرابيــن 
مــت عنهــم...«،  نقــول: »والذيــن ُقدِّ
الغريغــوري  القــداس  أواشــي  وفــي 
نقــول: »وعــن الكائنيــن ههنــا والذيــن 
الباســيلي  القــداس  وفــي  رقــدوا«، 
»أولئــك  الباســيلي:  الترحيــم  ُيقــال 
يــا رب الذيــن أخــذت نفوســهم...«، 
الكيرلســي  المجمــع  مقدمــة  وفــي 
نقــول: »آباؤنــا وإخوتنــا الذيــن رقــدوا 
وفــي  نيحهــم«.  نفوســهم  أخــذت  إذ 

التــذكارات كاألربعيــن والســنة يقتبــس 
والغريغــوري  الباســيلي  القداســان 
الترحيــم  الكيرلســي  القــداس  مــن 
 ouo\ nai المعــروف بلحــن الحــزن
رب  يــا  أحــد  وكل  )وهــوالء   nem 
الذيــن ذكرنــا أســماءهم... الــخ(، ثــم 
»اذكــر  قائــاًل:  المنتقــل  اســم  يذكــر 
يــا رب نفــس عبــدك )...(«، وهنــا 
الترحيــم  أوشــية  مــرد  الشــماس  يــرّد 
ســجلها  كمــا  الحزاينــي  بلحنهــا 
فــي  منصــور  يوســف  الدكتــور 
القــداس التعليمــي الــذي قــام بتســجيله 
هــو والمعلــم فهيــم جرجــس بأمــر مــن 
قداســه البابا كيرلس الســادس ألقباط 
الكاهــن:  ثــم يكمــل األب  المهجــر، 
نفوســهم  نّيــح  رب  يــا  »تفضــل 
يــا  الشــعب  ويــرد  الــخ«،  جميًعــا... 
أو  المعتــادة  الصغيــرة  ارحــم  رب 
الكبيــرة الحزاينــي كمــا ســجلها المعلــم 
)1٩14م-1٩٩8م(  عيــاد  رشــدي 
كبيــر مرتلــي أبنــوب. وهكــذا أيًضــا 
البطريــرك  األب  نياحــة  فــي  ُيقــال 
ــل  ُيفضَّ ولكــن  األســقف،  األب  أو 
 oux `oti أيــوب  لحــن  ُيقــال  أن 
انــون(،  جــي  )اوكوتــي   je anon
واألســاقفة  البطاركــة  ترحيــم  وهــو 
مــن  بــداًل  الكيرلســي  القــداس  مــن 
 ouo\ nai nem المعتــاد، بحســب 
توفيــق  للمعلــم  القديــم  التســليم 
المحرقــي، وهــو مــن ضمــن األلحــان 
وللحقيقــة  الكنيســة،  فــي  العتيقــة 
إن هــذا التســليم يتناســب مــع رتبــة 
إذ  بــكل درجاتهــا  الجليلــة  األســقفية 
يــا  »إننــا  اللحــن:  كلمــات  نتأمــل 
ســيدنا لســنا أهــاًل أن نشــفع فــي 
طوباويــة أولئــك بــل هــم القائمــون 
أمــام منبــر ابنــك الوحيــد يتشــّفعون 
ــًرا  ــا ومســكنتنا. كــن غاف فــي ضعفن
لخطايانــا، تــارًكا آلثامنــا، مــن أجــل 
أجــل  ومــن  المقدســة،  طلباتهــم 
اســمك العظيــم القــدوس الــذي ُدِعــي 
ُيقــال: »اذكــر يــا رب  علينــا«، ثــم 
األســقف  أو  البطريــرك  أبينــا  نفــس 
أنبــا )...(، ثــم مــرد أوشــية الراقديــن، 
ثــم يكمــل الكاهــن: »تفضــل يــا رب 
نيحهــا مــع قديســيك، وأنعــم بــأن تقيــم 
شــعبك  ليرعــى  صالًحــا  راعًيــا  لنــا 
بالطهــارة والعــدل«. وهــذا اللحــن مــن 

الكاهــن.  ألحــان  أروع 
فقــد تســلمه  أّمــا عــن موســيقاه، 
جرجــس  ميخائيــل  المعلــم  وســّجله 
مــن  لبعــض  وســلمه  البتانونــي، 
توفيــق  المعلــم  مثــل  تالميــذه 
أرمانيــوس  فــرج  والمعلــم  المحرقــي، 
األســبق،  الفيــوم  مرتلــي  كبيــر 

األقصــر،  مرتــل  عطيــة  ويصــا  والمعلــم 
نصيــف  المعلــم  وســّجله  اســتلمه  وأيًضــا 
عبــد المســيح مــدرس األلحــان باإلكليريكيــة 
بعــض اإلضافــات  مــع مالحظــة  ســابًقا؛ 
االختالفــات-  -وليســت  واالختصــارات 
بين كل هذه المصادر. ولقد قمنا بتسجيله 
فــي القــداس الكيرلســي الــذي تــم صــدوره 
ســنه 201٦م مــن الديــر الُمعلَّــق، وقمنــا 
بتقســيمه إلــى لحــن كبيــر وصغيــر، مثــل 
لحــن الترحيــم الكبيــر والترحيــم الصغيــر، 
ونتمنــي أن نعــود نســمعه مــره أخــرى فــي 

ترحيــم وتــذكارات اآلبــاء األســاقفة.

»ولما كملت أيام خدمته مضي 
إلى بيته« )لو23:1(

أسرة مكتبة المحبة بشبرا
وأسرة المرحوم

فيكتور يونان نخلة
األستاذة أوديت فيكتور 
والمحاسب برتي فيكتور
والمهندس نزيه فيكتور

يزفون إلى أحضان القديسين

مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل

األنبا كاراس

أسقف عام المحلة الكبرى
طالبين نياًحا لروحه الطاهرة 

في أحضان القديسين
وعزاًء آلبائنا المطارنة واألساقفة 

أعضاء المجمع المقدس
ومجمع كهنة وشعب

إيبارشية المحلة الكبرى
وأسرته المباركة

وكل أبنائه ومحبيه
بصلوات صاحب القداسة والغبطة 

البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
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يًْضا« )كولويس 3: ١3(
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»حُمَْتِملنَِي َبْعُضُكْم َبْعًضا، َوُمَساحِمنَِي َبْعُضُكْم َبْعًضا إِْن اَكَن أل
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ترتبـــط فضيلة المحبة باســـم هللا، 
فـــاهلل محبـــة وهكـــذا مـــن ال يحـــب لـــم 
يعـــرف هللا. المحبـــة ال تحتـــاج إلـــي 
شـــرح بقدر ما تنادي من يبحث عن 

الراحـــة لتطبيقها. 
القديـــم:  العهـــد  فـــي  الوصيـــة 
هللا الكائـــن األزلـــي ال يتغيـــر، وهـــو 
ـــي َأَنـــا الـــرَّبُّ اَل َأَتَغيَّـــُر«  يقـــول »أَلنِّ
)مـــال٦:3(، فعلمنا الســـلوك بالمحبة 
مـــع األعداء: »َفَأِحبُّـــوا اْلَغِريَب أَلنَُّكْم 
ِمْصـــَر«  َأْرِض  ِفـــي  ُغَرَبـــاَء  ُكْنتُـــْم 
)تث1٩:10(، كذلك أوصي بحســـن 
معاملـــة ثـــور العـــدو: »ِإَذا َصاَدْفـــَت 
ُه  َك َأْو ِحَمـــاَرُه َشـــاِرًدا، َتـــُردُّ َثـــْوَر َعـــُدوِّ
ِإَلْيـــِه« )خر4:23(. ويقول في ســـفر 
َك، َواَل  األمثال »اَل َتْفَرْح ِبُسُقوِط َعُدوِّ
َيْبَتِهـــْج َقْلُبَك ِإَذا َعَثَر« )أم17:24(.

فاهلل لم يأمــــــــــــــر قــــــــــــــط ببغضــــــــة 
األعـــــــــــداء، فليــــــــــــــس معنــــــــــــــــى قـــول 
النامـــوس: »تِحـــبُّ َقِريَبـــَك َكَنْفِســـَك« 
)مت3٩:22(، أن تبغض عــــــــــدوك، 
فالنامـــوس لـــم يأمـــر قـــط أن يبغضوا 
أعداءهم، أّما »تبغض عدوك« فهي 
تعليـــم الكتبـــة، إذ أن وصية الناموس 
األولـــى والعظمـــى هـــي المحبـــة. وقد 
بّيـــن الســـيد المســـيح مـــن هـــو قريبـــي 
فـــي مثـــل الســـامري الصالـــح. ُتِحـــبُّ 
َكَنْفِســـَك ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך:  רע  َقِريَبـــَك 
حســـب معجـــم ســـجيف: ]صديـــق أو 
رفيـــق أو زميـــل أو صاحب أو خّل[، 
فالمحبة في هذا الســـياق تعني الوالء 
نحـــو اآلخريـــن وقبلوهـــم كإخوة  فقول 
تبغـــض عـــدوك ينطبـــق عليـــه قـــول 
الســـيد المســـيح »َفَقـــْد َأْبَطْلتُـــْم َوِصيَّـــَة 
َتْقِليِدُكـــْم« )مـــت1٥:٦(،  هللِا ِبَســـَبب 
وقـــد دحضـــه وأعطى وصيـــة »َأِحبُّوا 

أَْعَداَءُكـــْم« )مت٥:44(.
الوصيـــــــــة فــــــي العهد الجديد: 
الشـــريعة المسيحيــــــــــــــة هــــــــــــي شريعة 
الكمــــــــــــال، تحــــــــــــوي تعاليــــــــــــم سامية 
وعميقـــــــــــة ومحّيـــرة للعقل البشــــــــــــــري 
الطبيعي. وتأتي فضيلـــــــــــة المحبـــــــــــة 
ـــا َثَمُر  فـــى مقدمـــة ثمـــار الـــروح »َوَأمَّ
َســـاَلٌم،  َفـــَرٌح،  َمَحبَّـــٌة،  َفُهـــَو:  وِح  الـــرُّ
ُطـــوُل َأَنـــاٍة، ُلْطٌف، َصـــاَلٌح، ِإيَماٌن« 
)غـــال22:٥(. المحبـــة الحقيقية هي 
عطيـــة مـــن الـــروح القـــدس )القديـــس 

.)PG32, 569B ،باســـيليوس
وبالطبـــــــــــــع هللا ال يأمرنا بشــــــيء 
فـــوق مســـتوى قدراتنـــا أو طاقتنـــا، لذا 

لـــم يعطنـــا هـــذه الوصيـــة إالَّ بعـــد أن 
نلنـــا الخليقـــة الجديـــدة، فـــي المســـيح 
يســـــــــــــــــوع، فيقــــــــــــــول معلمنـــا القديس 
َكاَن  ِإْن  »ِإًذا  الرســـــــــــــــــــــــول:  بولـــس 
َأَحـــٌد ِفي اْلَمِســـيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة« 
)2كو17:٥(. فالطبيعـــــــــــــة الجديـــــــدة 
التــــــــــــــــي ننالهــــــــــــــــــا بمعموديـــة تهبنـــا 
نعمة تسمـــــــــــو بنــــــــــــــــا فــــــــــــــــوق حدود 

الطبيعي. اإلنســـان 
المسيـــــــــح هو مثلنا األعلى الذي 
بّيـــن لنـــا محبتـــه مطيًعا حتـــى الموت 
ألجـــل أعدائـــه، إذ »َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة 
)رو٥:8(.  أَلْجِلَنـــا«  اْلَمِســـيُح  َمـــاَت 
عـــاش الســـيد المسيــــــــــح فـــي تجســـده 
ُمجـــرَّب مثلنـــا في كل شـــــــيء ما عدا 
الخطيئــــــــــة. إًذا لقــــــــد سلك المسيـــــــــح 
هذا الدرب من قبلنـــــــــــــا، وقاســـى من 
اضطهــــــــــاد أعدائـــه، هكـــذا يجـــب أن 
الَّـــِذي  وِس  اْلُقـــدُّ »َنِظيـــَر  بـــه  نتمثـــل 
يِســـيَن  َدَعاُكـــْم، ُكوُنـــوا َأْنتُـــْم َأْيًضـــا ِقدِّ

ِفـــي ُكلِّ ِســـيَرٍة« )1بـــط1:1٥(.
من هو العــــــــدو؟ عدونا الوحيد 
هـــو إبليس، ومن يســـّلمون له ذواتهم 
تابعيـــن أفـــكاره، إن أعداءنا هم أولئك 
الذيـــن »يلعوننا«، أعني أولئك الذين 
يريـــدون بنـــا شـــًرا، فهـــؤالء قـــد أمرنـــا 
الـــرب أن نحبهـــم وأن نبّيـــن محبتنـــا 
لهـــم بـــأن نباركهـــم. ويقـــول القديـــس 
باســـيليوس الكبيـــر: ]العـــدو هو الذي 
ُيســـبب ضـــرًرا للغيـــر ويخطـــط بغدر 
الـــذي  وكذلـــك  الشـــر،  يفعـــل  لكـــي 
يرتكـــب الخطايـــا والشـــرور فيصيـــب 
بالضـــرر كل من يتعامل معه بطرق 
متنوعـــة. كيـــف نحبهـــم؟ فاحصيـــن 
إياهـــم وناصحين إياهم بكافة الطرق 
لكـــي نرجعهم ثانية لحيـــاة الفاضيلة، 
هذا من جهة الجســـــــــد. أما من جهة 
الجســـد دعونـــا أيًضـــا ُنحســـن إليهـــم 
عندمـــا يكونـــون فـــي عـــوز واحتيـــاج 

المعيشـــة[. لضرورات 
لقـــد أعطى هللا لإلنســـــــــــــــان طاقة 
حـــب، يخطـــئ عندمــــــــــــا يحّدهـــا فـــي 
صـــورة عاطفـــة بشريـــــــــــــة، فتكـــــــــــــون 
محدودة وناقصة ووقتية وضعيفـــــــــة. 
لكنهـــا إذا توجهـــت فــــــــــــــي مكانهــــــــــــا 
الصحيـــح أي ُتوجـــــــــــــه بكاملهـــا نحـــو 
هلل، تتسع لكل البشــــــــــــر دون تمييز، 
حتـــى لمـــن يناصبونا العـــداء، وتكون 
قويـــة وال تتأثر بمؤثـــرات أو متغيرات 

ماديـــة أو مكانية.

يسعدنـــــــــــــــي أن أشـــــــــــــارك مــــــــــع 
حضراتكـــم فـــي هـــذا المقـــال تعليًقـــا 
غنيًّـــا للقديـــس كيرلـــــــــــس الكبير، 
حـــول هذه العبارة، التـــي قالها الرّب 
يســـوع عـــن القّديس يوحّنـــا المعمدان 
)لـــو٢٨:٧(، بعـــد أن َمَدَحـــُه، وأّكـــد 
أّنـــه ليـــس فـــي مواليـــد النســـاء نبـــيٌّ 

أعظـــم منه!

+ أنتـــم الذيـــــــــن تعطشــــــــــون 
لمعرفـــة التعاليــــــــم اإللهّية، افتحوا 
مـــّرة مخــــــــــازن عقولكم، وأشـــِبعوا 
أنفسكــــم بالكلمات المقّدسة.. ألّن 
النََّهم فـــــــي األمــــــــــور التي تبني، 

هو ِصفـــة جديـــرة باالقتناء..
+ كان هناك البعض يستكبرون 
بســـبب ممارستهـــــــــم لمـــا يطلبـــه 
الناموس، مثل الكتبـــــة والفّريسيِّين.. 
وكانـــوا علـــى هـــذا القيـــاس يطلبـــون 
بالكرامـــات.  رؤوســـهم  ُتَزيَّـــن  أن 
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أّنهـــم لـــم 
َيقبلـــوا اإليمـــان بالمســـيح.. لذلـــك 
فـــكان غرض المســـيح مخّلص الكّل 
أن يبّيـــن لهـــم أّن الكرامـــات الخاّصة 
بالخدمـــة الدينّيـــة واألخالقّية التي 
حســـب النامـــوس، هـــي ذات قيمة 
صغيـــرة، وليســـت جديـــرة بالســـعي 
رّبمـــا  حّتـــى  أو  إليهـــا،  للوصـــول 
هي ال شـــيء بالمـــّرة وغيـــر نافعة 
التـــي  النعمـــة  بينمـــا  للبنيـــان، 
بواســـطة اإليمـــان به هـــي عربون 
باإلعجـــاب،  الجديـــرة  البـــركات 
وهـــي قـــادرة أن تزيِّن أولئـــك الذين 

يملكونهـــا بمجـــد ال ُيقـــاَرن.
+ التبريـــــــــــر بالمسيــــــــــح أي 
باإليمـــان بـــه، يفـــوق أمجـــاد الِبّر 
بالناموس، لهذا السبب فهـــــــو ُيبِرز 
المعمـــدان أمـــام الجميـــع كواحـــد قـــد 
وصـــل إلـــى أعلـــى مكانــــــة فـــي الِبّر 
بالنامـــــــــــــــوس، وهـــو مســـتِحقٌّ لمديح 
ال ُيقـــاَرن. ومـــع ذلـــك فإّنـــه ُيحَســـب 
كأقـــّل مـــن الـــذي هـــو أصغـــر منه.. 
ملكـــوت هللا كمـــا أوضحنـــا يشـــير 
إلـــى النعمـــة التي باإليمـــان، التي 
بواســـطتها ُنحَسب مســـتحقين لكّل 
بركة، وُنحَســـب أهاًل المتــــــــــــــالك 
المواهـــب الغنّية التي تأتـــــــــي من 
رنا  فـــوق من هللا، ألّن النعمـــة ُتحرِّ
مـــن كّل لوم، وتجعلنــــــــــا أن نكون 

أبنـــاء هللا، وشـــركة الـــروح القُدس 
وورثـــة الميراث الســـماوي.

+ يوحّنـــا المبارك هو وكثيرون 
مولـــودون  سبقـــــــــوه  الذيـــن  مـــن 
مـــن النســـاء، ولكـــن الذيـــن نالـــوا 
اإليمان ال يعـــودون ُيدَعون مواليد 
النســـاء، بل كمـــا يقـــول اإلنجيلي 
الحكيـــم: هـــم مولـــودون من هللا.. 
)يـــو12:1-13(. ألّننـــا قـــــــــــــد ُوِلدنا 
ثانيـــًة بالتبّنـــي لنكون بنين »ليــــــــس 
هللا  بكلمـــة  بـــل  يفنـــي  زرع  مـــن 
الحـــّي الباقي إلـــى األبد« كما يقول 
الكتـــــــــــاب )1بط23:1(، فأولئــــــــك 
الذيـــن ليســـوا مـــن زرع يفنـــي، بل 
بالعكـــس قـــد ُوِلـــدوا مـــن هللا، هـــم 
أعظـــم مـــن أّي واحـــد مولـــود مـــن 
امرأة.. هؤالء لهـــم آباء أرضّيون، 
أّمـــا نحن فلنـــا ذاك الذي هو فوق 
فـــي الســـماء. ألّننـــا قـــد نلنـــا هذا 
أيًضا من المســـيح، الـــذي يدعونا 
ـــي البنين، واأُلُخـــوَّة معه.. إلى تبنِّ
+ لذلـــك حّتــــــــــى لـــــــــــــو ُكّنـــا أقـــّل 
مـــن أولئـــك الذيـــن تّممـــوا البـــّر الذي 
بالنامـــوس.. إاّل أّننا نحــــــــــن الذين 
نلنـــا اإليمان بالمســـيح قـــد تزّودنا 
بامتيازات أعظــم، وينبغي أن نضع 
فـــي ذهننـــا أّنـــه رغـــم أّن المعمـــدان 
فـــي  هكـــذا  عظيًمـــا  كان  المبـــارك 
الفضيلـــة، إاّل أّنـــه اعتـــرف بوضـــوح 
أّنـــه محتـــاج للمعمودّيـــة المقّدســـة.. 

)مـــت14:3(.
+ المسيـــــــــح ال يجـــــــاِدل ضّد 
كرامـــات القّديســـين، وليـــس هدفه 
ـــر مـــن قيمة  أن ُيقلِّـــل أو أن ُيَصغِّ
أولئـــك الرجال القّديســـين، الذين قد 
وصلـــوا ســـابًقا إلى الُنصـــرة، بل كما 
قلـــُت إّنـــه بالحرّي ُيبرهـــن أّن طريقة 
الحيـــاة اإلنجيلّيـــة هـــي أعلـــى من 
ُيتـــوِّج  وأن  الناموســـّية،  العبـــادة 
وذلـــك  فائقـــة،  بكرامـــات  اإليمـــان 
لكـــي مـــا نؤمـــن بـــه جميًعـــا. ألّننا 
هكـــذا ندخـــل بواســـطته ومعـــه إلى 

الســـموات. ملكوت 

 ]عن تفسير إنجيل لوقا للقّديس 
كيرّلــــــــــــــس السكنـــــــــــدري )عظة 38( 
- إصــــــــــــدار المركـــــــــز األرثوذكسي 
للدراســـــــــــــات اآلبائّيـــة - ترجمــــــــــــــــــة 
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