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الالهوتيـــة التـــي قـــد تســـتغرق أعواًمـــا وأجيـــاًل دون 
فائـــدة ُتذكـــر. وهـــذا هـــو الســـبب الذي جعـــل القديس 
بطـــرس الرســـول يبـــدأ كالمـــه بعبارة: »وأنتـــم باذلون 
كل اجتهـــاد قدمـــوا في إيمانكـــم فضيلة...« )بطرس 
1:5(، بمعنـــى أن األمـــر ليـــس ســـهاًل ألنـــه يحتـــاج 
إلـــى اجتهـــاد وجهـــاد روحي شـــخصي ليكون انســـان 

هللا كامـــاًل بـــال عيـــب )فيلبـــى 2:15(.

والخالصـــة أن كلمـــة هللا تضعنـــا فـــي مواجهـــة 
ضروريـــة إذ يجـــب ان يتحـــول اإليمـــان فينـــا إلـــى 
المحبـــة الحقيقيـــة. بصـــورة أخـــرى يجـــب أن تضـــع 
المحبـــة«  »أصحـــاح  مقابـــل  اإليمـــان«  »قانـــون 
)1كـــو13(. والمدهش أنه فـــي بداية هذا األصحاح 
يقـــول: »... إن كان لـــي كل اإليمـــان حتـــى أنقـــل 
الجبال ولكن ليس لي محبة فلســـت شـــيًئا« )ع2(.. 
وفـــى النهايـــة يختـــم بقولـــه »أّمـــا اآلن فيثبت اإليمان 
أعظمهـــن  لكـــن  الثالثـــة  هـــذه  والمحبـــة،  والرجـــاء 

المحبـــة« )ع 13(.

أدعـــوك عزيـــزي القـــارئ أن تقـــرأ قانـــون اإليمان 
وأصحـــاح المحبـــة، وتعيد وضع حياتك بين اإليمان 
والمحبـــة وتقيـــس نفســـك أين أنت؟ ألنـــه هكذا تكون 

المســـيحية الحقيقية.

يعلمنا القديس بولـــــــــــس الرســـــــــــول أن اإليمـــــــــان 
هو »الثقة بما ُيرجى واليقان بأمـــــــــــــور ل تُـــــــــــرى« 
)عبرانيين11:1(، وصارت العقيــــــــــدة اإليمانية هي 
الموصوفـــة فـــي قانـــون اإليمان الـــذي وضعه اآلباء 
في مجمع نيقيه المســـكوني )األول(، واســـتكملوه في 
مجمع القسطنطينية المسكوني )الثاني(، ثم وضعوا 
لـــه مقدمـــة فـــي مجمع أفســـس المســـكوني )الثالث(. 
وصـــار اإليمان المســـيحي مشـــروًحا بعبـــارات دقيقة 
وتعبيـــرات قانونيـــة ل لبـــس فيهـــا ول غمـــوض. ولـــذا 
ونحـــن  فـــي صلواتنـــا  اإليمـــان  قانـــون  نـــرّدد  نحـــن 
وقـــوف تعبيـــًرا عّمـــا نؤمـــن بـــه ونعيشـــه ونشـــعر به، 
وصـــار »قانـــون اإليمـــان« هـــو العالمـــة التـــي تـــدل 
على أن هذه الطائفة أو هذه الكنيســـة »مســـيحية«، 
ألن هنـــاك طوائـــف تّدعـــي المســـيحية وهـــي ليســـت 
بمســـيحية مثـــل شـــهود يهـــوه أو األدفنتســـت حيث ل 

يتلـــون ول يصلـــون بهـــذا القانون.
وصـــارت الغلبـــة التـــي تغلـــب العالم هـــي إيماننا 
األقدس ألنه ُيعطينا الثقة بما ُيرجى واإليقان بأمور 
ل تُـــرى. ونحـــن نحفـــظ وديعة اإليمان المســـتقيم من 

جيـــل إلـــى جيل بكل نقـــاوة وإخالص.
وإيماننـــا ل نقدمه بالشـــرح ول بالـــكالم فقط وانما 
بالحيـــاة والعمـــل. قد تكـــون دروس اإليمـــان والعقيدة 
علـــى مســـتوى العقـــل والمناقشـــة نقدمهـــا علـــى مائدة 
الحـــوار والجـــدال واإلثباتـــات والبراهيـــن، وقـــد نصـــل 
إلـــى نتيجـــة أو ل نصـــل، وقـــد يتـــوه الجميـــع فـــي 
دهاليـــز اللغـــة والشـــروحات عالميـــن أن النصـــوص 
اإللهيـــة )فـــي أســـفار الكتـــاب المقدس( إنما يفّســـرها 
بشـــر غيـــر معصوميـــن مـــن الخطـــأ، فالعصمة فقط 

هـــي في األســـفار المقدســـة.
ولن اإليمـــان بهـــذه الكيفية، في العقول والقلوب 
محفوظ، ويسلمه كل أب وكل أم إلى أبنائهما، وعبر 
األجيـــال فإنـــه يحتـــاج إلـــى مـــا يظهـــره ويبينـــه أمـــام 
اآلخـــر.. وهـــذا يشـــرحه القديـــس يعقوب في رســـالته 
حيـــث يقـــول: »اإليمان.. إن لم يكن له أعمال ميت 
فـــي ذاتـــه... أرنـــى إيمانك بدون أعمالـــك، وأنا أريك 

بأعمالي إيمانـــي...« )يعقوب18-2:17(.
ويشـــرح القديـــس بولـــس باختصار هـــذه المعادلة 
بقولـــه »اإليمـــان العامـــل بالمحبـــة« )غالطية5:6(، 
المحبـــة،  بأعمـــال  يظهـــر  الـــذي  اإليمـــان  أي 
والمقصود هنا ليس المحبة الجتماعية أو الشـــكلية 
أو الظاهريـــة، بـــل المحبـــة الفعلية علـــى غرار محبة 
المســـيح التـــي أظهرهـــا نحونـــا نحـــن البشـــر: »هكذا 
لكـــي  الوحيـــد،  ابنـــه  بـــذل  حتـــى  العالـــم  أحـــب هللا 
ل يهلـــك كل مـــن يؤمـــن بـــه بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة 
األبديـــة« )يوحنـــا 3:16(، أي محبـــة األغابـــى، أي 

المحبـــة التـــي ل تنتظـــر مقابـــاًل بأّيـــة صـــورة. 
وقـــد قـــام القديـــس بطـــرس الرســـول بمزيـــد مـــن 
إذ  والمحبـــة  اإليمـــان  بيـــن  العالقـــة  لهـــذه  الشـــرح 
قـــال: »قدمـــوا فـــي إيمانكـــم فضيلـــة، وفـــي الفضيلـــة 
معرفـــة، وفـــي المعرفـــة تعفًفـــا، وفـــي التعفـــف صبًرا، 
وفـــي الصبـــر تقـــوى، وفـــي التقـــوى مـــودة أخويـــة، 
وفـــي المـــودة األخويـــة محبـــة، ألن الـــذي ليس عنده 
هـــذه هـــو أعمـــى قصيـــر البصـــر، قـــد نســـي تطهيـــر 

بالحقيقة نؤمن بإله واحد،
الســـماء  خالـــق  الـــكل،  ضابـــط  اآلب،  هللا 

ُيـــرى. ل  ومـــا  ُيـــرى  مـــا  واألرض، 
نؤمـــن بـــرب واحـــد، يســـوع المســـيح، ابن هللا 
الوحيـــد، المولـــود مـــن اآلب قبـــل كل الدهـــور، 
نـــور مـــن نـــور، إلـــه حـــق مـــن إلـــه حـــق، مولـــود 
غيـــر مخلـــوق، مســـاٍو لآلب في الجوهـــر، الذي 

بـــه كان كل شـــيء.
هـــذا الـــذي مـــن أجلنـــا نحـــن البشـــر، ومـــن 
أجـــل خالصنـــا، نـــزل مـــن الســـماء، وتجســـد من 

الـــروح القـــدس ومـــن مريـــم العـــذراء.
تأنـــس وُصلـــب عّنـــا علـــى عهـــد بيالطـــس 
البنطـــي. تألـــم وقبـــر وقـــام مـــن بيـــن األمـــوات 
فـــي اليـــوم الثالـــث كمـــا فـــي الكتـــب، وصعد إلى 
الســـموات، وجلـــس عن يمين أبيـــه، وأيًضا يأتي 
فـــي مجـــده ليدين األحياء واألمـــوات، الذي ليس 

انقضاء. لملكـــه 
نعـــم نؤمـــن بالـــروح القـــدس، الـــرب المحيي، 
المنبثـــق من اآلب. نســـجد لـــه ونمجده مع اآلب 

والبـــن، الناطق فـــي األنبياء.
وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.
وننتظــــــــــــر قيامـــــــــــــة األمـــــــــوات وحياة الدهر 

اآلتـــي. آمين.

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس
الفصل/ األصحاح الثالث عشر

الّنـــاِس والَمالئَكـــِة  بألِســـَنِة  أَتكلَّـــُم  ُكنـــُت  إْن 
ولكـــن ليـــس لي َمَحبَّـــٌة، فقد ِصرُت ُنحاًســـا َيِطنُّ 
. وإْن كانـــْت لـــي ُنبـــوٌَّة، وأعَلـــُم  أو َصنًجـــا َيـــِرنُّ
لـــي ُكلُّ  ِعلـــٍم، وإْن كاَن  جميـــَع األســـراِر وُكلَّ 
اإليمـــاِن حتَّـــى أنُقـــَل الِجبـــاَل، ولكـــن ليـــس لـــي 
َمَحبَّـــٌة، فَلســـُت َشـــيًئا. وإْن أطَعمـــُت ُكلَّ أموالي، 
وإْن ســـلَّمُت َجَســـدي حتَّـــى أحَتـــِرَق، ولكـــن ليـــس 
تتأنَّـــى  الَمَحبَّـــُة  َشـــيًئا.  أنَتِفـــُع  فـــال  َمَحبَّـــٌة،  لـــي 
وَترُفـــُق. الَمَحبَّـــُة ل تحِســـُد. الَمَحبَّـــُة ل تَتفاَخـــُر، 
ول تنَتِفـــُخ، ول ُتَقبِّـــُح، ول تطُلـــُب ما لَنفِســـها، ول 
، ول تُظـــنُّ الّســـَؤ، ول تفـــَرُح باإلثِم بل تفَرُح  تحَتـــدُّ
ُق ُكلَّ َشيٍء،  ، وَتحَتِمُل ُكلَّ َشيٍء، وُتَصدِّ بالَحقِّ
وَترجـــو ُكلَّ َشـــيٍء، وَتصِبـــُر عَلـــى ُكلِّ َشـــيٍء. 
الَمَحبَّـــُة ل تســـُقُط أبـــًدا. وأّمـــا النُّبّواُت فســـُتبَطُل، 
واأللِســـَنُة فســـَتنَتهي، والِعلُم فســـُيبَطُل. ألنَّنا َنعَلُم 
َبعـــَض الِعلـــِم وَنَتَنّبـــُأ َبعـــَض التََّنّبـــِؤ. ولكـــن َمَتـــى 
جـــاَء الكاِمـــُل فحيَنئـــٍذ ُيبَطـــُل مـــا هو َبعـــٌض. َلّما 
ُكنـــُت ِطفـــاًل كِطفـــٍل ُكنـــُت أَتكلَّـــُم، وكِطفـــٍل ُكنُت 
أفَطـــُن، وكِطفـــٍل ُكنـــُت أفَتِكُر. ولكـــن َلّما ِصرُت 
فـــِل. فإنَّنا َننُظـــُر اآلَن في  َرُجـــاًل أبَطلـــُت مـــا للطِّ
ِمـــرآٍة، فـــي ُلغـــٍز، لكـــن حيَنئـــٍذ وجًها لَوجـــٍه. اآلَن 
أعـــِرُف َبعـــَض الَمعِرَفـــِة، لكـــن حيَنئـــٍذ ســـأعِرُف 
كمـــا ُعِرفـــُت. أّمـــا اآلَن فَيثُبُت: اإليمـــاُن والرَّجاُء 
والَمَحبَّـــُة، هـــِذِه الثَّالَثـــُة ولكن أعَظَمُهـــنَّ الَمَحبَُّة.

وعبـــارة   .)9-1:5 )2بطـــرس  الســـالفة«  خطايـــاه 
»نســـي تطهير خطاياه الســـالفة« تعني أنه نســـي ما 
فعلـــه الســـيد المســـيح علـــى الصليـــب، ونســـي الفداء 
الثميـــن، وضـــاع إيمانـــه -الـــذي يقـــول بـــه– ولم يعد 
موجـــوًدا إذ لـــم يصـــر عنـــده هـــذه الســـبعة )الفضيلـــة 
والمـــودة  والتقـــوى  والصبـــر  والتعفـــف  والمعرفـــة 
األخويـــة والمحبـــة(!.. هذه الســـبعة التي تشـــكل قوام 
الحيـــاة اإليمانية الحقيقيـــة، وليس مجرد المجادلت 

أصحاح املحبة



شارك في الصالة 47 من اآلباء المطارنة واألساقفة 
البطريركيـــة  وكيلـــي  ومعهـــم  المقـــدس  المجمـــع  أعضـــاء 
بالقاهرة واإلســـكندرية، والمشـــاركون هـــم أصحاب النيافة: 
البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس  باخوميـــوس مطـــران  األنبـــا 
مـــدن الغربيـــة، األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد، األنبـــا 
مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، األنبـــا ســـيرابيون مطـــران 
لـــوس آنجلـــوس، األنبا أبرآم مطران الفيـــوم، األنبا متاؤس 
أســـقف ورئيس دير الســـريان، األنبا باخوم أســـقف سوهاج 
والمنشـــاة والمراغـــة، األنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح 
وأســـيوط الجديـــدة، األنبـــا توماس أســـقف القوصية ومير، 
األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
األنبـــا بيمـــن أســـقف نقادة وقوص، األنبا يســـطس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيوس بالبحـــر األحمر، 
األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا وقويســـنا، األنبـــا يوأنـــس 
أســـقف أســـيوط، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع وســـط القاهـــرة، األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق 
ومنيا القمح، األنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، األنبا 
أغاثون أســـقف مغاغة والعدوة، األنبا مارتيروس األســـقف 

العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، األنبا داود أســـقف المنصورة، 
األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، األنبـــا إرميا األســـقف العـــام، األنبا مينا أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مارجرجـــس بالخطاطبـــة، األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا بـــول بالبحـــر األحمر، األنبا صليب أســـقف ميـــت غمر ودقادوس 
وبـــالد الشـــرقية، األنبـــا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة، األنبـــا دوماديـــوس 
أســـقف 6 أكتوبـــر وأوســـيم، األنبـــا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان، 
األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، 
األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين 
بســـوهاج، األنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام لألقصـــر، األنبا مكاري األســـقف العام 
لقطـــاع كنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع 
شـــبرا الشـــمالية، األنبـــا بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطاع المنتـــزه، األنبا يواقيم 
األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنـــت، األنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــرق اإلســـكندرية، األنبـــا بيتر أســـقف نورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكي، األنبا 
ســـاويرس أســـقف ديري القديس األنبا توماس بالخطاطبة وســـوهاج والشـــهيد مار 
بقطـــر بالخطاطبـــة، األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع حدائق القبة 
والوايلـــي والعباســـية، األنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد والواحـــات، األنبا 
متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء بجبل إخميم، األنبا أغابيوس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، األنبا فيلوباتير أســـقف أبو 
قرقـــاص، األنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخـــل، األنبا 
أكســـيوس األســـقف العام لكنائس قطاع عين شـــمس والمطرية وحلمية الزيتون، 
ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركية بالقاهـــرة، القمص أبرآم 

إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية.

كما شارك في الجنازة اآلباء مجمع كهنة اليبارشية، 
وكذلـــك البـــاء الرهبـــان مجمـــع ديـــر النبـــا باخوميـــوس 
بادفـــو، وعـــدد كبيـــر من الباء الكهنة مـــن اماكن متفرقة.

البابـــا  لقداســـة  الشـــكر  دانيـــال  النبـــا  نيافـــة  وقـــدم 
أســـوان،  محافـــظ  وللســـيد  المقـــدس،  المجمـــع  وأعضـــاء 
الوطنـــي،  األمـــن  قطـــاع  ومديـــر  أســـوان،  أمـــن  ومديـــر 
ومديـــري رؤســـاء القطاعـــات األمنية بمديرية أمن أســـوان، 
ومديـــر المخابـــرات العامـــة، ومديـــر المخابـــرات الحربيـــة، 
وقيـــادة المنطقـــة العســـكرية الجنوبيـــة، وأعضـــاء مجلـــس 
الهيئـــات  الحالييـــن والســـابقين، والســـادة رؤســـاء  النـــواب 
القضائيـــة والمحاكـــم، وأعضاء مجلســـي الشـــيوخ ورؤســـاء 
أســـوان  جامعـــة  ورئيـــس  اإلداريـــة،  والرقابـــة  األحـــزاب، 
األزهـــر  شـــيوخ  الفضيلـــة  وأصحـــاب  الكليـــات،  وعمـــداء 
الشـــريف ووزارة األوقـــاف، ورؤســـاء الطوائـــف والكنائـــس 
المســـيحية، والعمد والمشـــايخ في المراكز والقرى والنجوع 

وشـــيوخ القبائـــل.

لكمة قداسة ابلابا يف جناز
مثلث الرمحات األنبا هدرا

وقد ألقى قداسة البابا كلمة جاء فيها:
يعـــز علينـــا أيهـــا األحبـــاء أن نـــودع على رجـــاء القيامة وفي أيـــام الفرح التي 
تحياهـــا الكنيســـة فـــي عيـــد الصليـــب المجيـــد، نـــودع أحـــد أعمـــدة الكنيســـة فـــي 
تاريخهـــا المعاصـــر، مثلـــث الرحمـــات نيافة األنبـــا هدرا مطران أســـوان وتوابعها، 

ورئيـــس ديـــر األنبـــا باخوميـــوس بحاجـــر إدفو.
نودعـــه علـــى رجـــاء القيامـــة، ونســـتمع إلـــى قـــول الكتـــاب المقـــدس »ُطوَبـــى 
ِلأَلْمـــَواِت الَِّذيـــَن َيُموتُـــوَن ِفـــي الـــرَّبِّ ُمْنـــُذ اآلَن ِلَكـــْي َيْســـَتِريُحوا ِمـــْن َأْتَعاِبِهـــْم« 
)رؤ14: 13(. نودعـــه ونحـــن فـــي مـــلء الرجـــاء، أنـــه عـــاش بيننـــا وخـــدم وقـــدم 
لنـــا نموذًجـــا طيًبـــا للخـــادم الحقيقي. إننـــي أراه يقول مع بولس الرســـول »أَلنَّ ِلَي 
اْلَحَيـــاَة ِهـــَي اْلَمِســـيُح َواْلَمـــْوُت ُهَو ِرْبٌح« )فـــي1: 21(. لقد كانت حياته كلها من 
أجـــل المســـيح منـــذ أن ُوِلـــد في أســـرته المباركـــة الخادمة بالكنيســـة، ومنذ نعومة 
أظافـــره وصـــار مخدوًمـــا فخادًمـــا وشماًســـا ثـــم راهًبـــا وكاهًنـــا ثـــم أســـقًفا ومطراًنا، 
فصـــارت كل حياتـــه هـــي كمـــا يقـــول بولس الرســـول »ِلـــَي اْلَحَياَة ِهَي اْلَمِســـيُح«، 
وكمـــا يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفم: »إن كان الشـــهيد يموت مـــرة واحدة من 
أجل ســـيده، فالراعي يموت كل يوم من أجل قطيع ســـيده«. نيافة أنبا هدرا كان 
راعًيـــا بدرجـــة عاليـــة، وخـــدم فـــي إيبارشـــية أســـوان المباركـــة زمًنا طويـــاًل بكل ما 
فيهـــا مـــن آلم وأفـــراح، وقـــدم لنـــا مثـــاًل جيـــًدا وطيًبا عن هذه الخدمـــة. منذ بداية 
حياتـــه كان راهًبـــا وقـــوًرا فـــي دير الســـريان العامر، والتحق بهـــذا الدير مبكًرا من 

مطران أسوان وكوم امبو وإدفو
ورئيس دير االنبا باخوميوس حباجر ادفو

يرقد يف الرب
فـــارق عالمنـــا الفانـــي مثلـــث الرحمـــات األنبا هدرا مطران أســـوان وتوابعها، ورئيس دير األنبـــا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد فترة من المرض احتمله بشـــكر، 
عـــن عمـــر 81 ســـنة، قضـــى منهـــا في الرهبنة نصـــف قرن. كان النتقاله أثر كبير على نفوس األقباط بشـــكل عام، وعلى شـــعب إيبارشـــيته بشـــكل خاص، ِلَما 
تحّلـــى بـــه مـــن فضائـــل، وبســـبب أمانتـــه خـــال المدة التي خدم فيها شـــعبه والتي وصلت إلى ســـت وأربعين ســـنة، حيث تمت ســـيامته كما ســـيجيء في ســـنة 
1975م بيـــد المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، مـــع كل مـــن المتنيـــح األنبا بيمن أســـقف ملوي الســـابق، ونيافة األنبا ويصا مطـــران البلينا أطـــال هللا حياته. كان 
المـــرض قـــد اشـــتد علـــى نيافته في األشـــهر األخيرة، ودخل المستشـــفى حيث تطـــورت حالته لينتقل من هـــذا العالم في يوم االثنين 27 ســـبتمبر 2021، وتمت 
الصـــاة علـــى جثمانـــه الطاهر ظهر الثاثاء 28 ســـبتمبر برئاســـة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني في الكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا رويـــس بالقاهرة، في 

حضـــور حشـــد كبير من محبـــي المتنيح من القاهرة وأســـوان.



5٠ عاًمـــا تقريًبـــا ســـنة 1971م، وقـــد احتفلنـــا منذ شـــهور قليلـــة باليوبيل الذهبي 
لنيافتـــه فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة، وقيـــل فـــي الحتفـــال كلمـــات طيبة، وكانـــت كلمة 

المتنيـــح نيافـــة األنبـــا هـــدرا كلمـــة معبرة عـــن قيمة الحيـــاة الرهبانية.

عـــاش فـــي ذلـــك الديـــر ونهـــل مـــن كل آبائـــه، ومـــن رئيـــس الديـــر المتنيـــح 
األنبـــا ثاؤفيلـــوس، وزامـــل آبـــاء أحباء عاشـــوا الرهبنـــة في عمقها وفي النســـكيات 
وبالحقيقـــة كانـــوا يقولـــون »ِلـــَي اْلَحَياَة ِهَي اْلَمِســـيُح«، ثم اختارتـــه النعمة اإللهية 
ليكـــون أســـقًفا لمحافظـــة أســـوان وهـــي محافظـــة الجنـــوب، وصـــار بهـــذه الصورة 
حارًســـا لجنـــوب مصـــر، وبـــدأ فيهـــا عمـــاًل كبيـــًرا وواجـــه بعـــض المتاعـــب ولكـــن 

خدمتـــه أثمـــرت ثمـــاًرا كثيـــرة نفـــرح بهـــا في الكنيســـة.

وكان المتنيح البابا شنوده يفرح بها كثيًرا، وزار هذه البالد وافتتح الكاتدرائية 
الكبرى فيها على اســـم المالك ميخائيل، وكانت ومازالت إيبارشـــية أســـوان تمثل 
صـــورة هادئـــة للرعايـــة بـــكل آبائهـــا وخدامهـــا وخادماتهـــا. وقـــدم مثلـــث الرحمات 
األنبـــا هـــدرا الرعايـــة فـــي أصولها، لقد كان راعًيا ســـاهًرا ومهتًما بإيبارشـــيته وكل 
مـــن فيهـــا، وأقـــام عالقـــات طيبـــة للغايـــة مـــع كل المســـئولين فـــي المحافظـــة فـــي 
المســـئوليات المدنيـــة وغيـــر المدنيـــة والشـــعبية، وكان صـــورة حلـــوة للخـــادم الذي 
يقدم الكنيســـة للمجتمع. »ِلَي اْلَحَياَة ِهَي اْلَمِســـيُح«، عاش بهذه الصورة ونجح، 
ولذلـــك نحـــن نحبـــه كثيـــًرا ونحبـــه كأحد آبـــاء المجمع المقدس أيًضـــا في حضوره 
الهـــادئ الرزيـــن والمتعّقـــل، في كلماته التي بحســـاب، في حضـــوره وحكمته. إنه 

نمـــوذج طيب افتقدنـــاه كثيًرا. 

»ِلـــَي اْلَحَيـــاَة ِهـــَي اْلَمِســـيُح«، واآلن نســـمعه يقـــول »َواْلَمـــْوُت ُهـــَو ِرْبٌح«، في 
المـــوت تنتهـــي كل األوجـــاع، أوجـــاع األلـــم والهمـــوم والمستشـــفيات والمـــرض، 
»اْرِجِعـــي َيـــا َنْفِســـي ِإَلـــى َراَحِتـــِك« )مـــز116: 7(. فـــي المـــوت هنـــاك اللقـــاء 
بالحضـــرة اإللهيـــة: »طوبـــى لمـــن اخترتـــه يـــا رب ليســـكن فـــي ديـــارك«، لقـــاء 
الحضرة اإللهية حيث الســـماء واألبرار والصديقون، والذين عاشـــوا في القداســـة 
والبـــر والتقـــوى، والذيـــن مجـــدوا بحياتهـــم علـــى األرض إلـــه الســـماء. المـــوت هو 
ربـــح ألنـــه انتهـــاء لـــكل ألم، وألنه لقاء بالســـماء. وأيًضا ألن اإلنســـان يحيا هناك 
فـــي ســـعادة، كمـــا فـــي ســـفر يشـــوع بـــن ســـيراخ »ل تحســـب أحـــًدا ســـعيًدا قبـــل 
موتـــه«. ل توجـــد ســـعادة حقيقيـــة على األرض، الســـعادة الحقيقية في الســـماء، 
ولذلـــك نحـــن نقـــول عـــن المـــوت إنـــه ليـــس موًتـــا رغم أنه يحمـــل غموًضا شـــديًدا 
وُيعتبـــر أحـــد أســـرار الحيـــاة البشـــرية إّل أنـــه انتقـــال »ليس مـــوت لعبيدك بل هو 
انتقـــال«، ويحيـــا هنـــاك حيـــث وصف القديس بولس الرســـول » »َما َلْم َتَر َعْيٌن، 
ُه هللُا ِللَِّذيـــَن ُيِحبُّوَنـــُه«  َوَلـــْم َتْســـَمْع ُأُذٌن، َوَلـــْم َيْخُطـــْر َعَلـــى َبـــاِل ِإْنَســـاٍن: َمـــا أََعـــدَّ

)1كـــو2: 9(.

مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبا هـــدرا الذي نحبه كثيًرا، ونحـــب فضائله وحياته 

وحضـــوره، ونحـــب النمـــوذج الطيـــب الـــذي قدمـــه لنـــا جميًعـــا، كان يخـــدم فـــي 
إيبارشـــية أســـوان ولكنه كان ُيكلَّف ببعض المســـئوليات خارج أســـوان ســـواء في 
بعض اإليبارشيات األخرى أو خارج مصر، وكان يتعامل مع هذه المسئوليات 
بالهدوء الشـــديد وبالحكمة، وهذه الصورة جعلته راعًيا. لقد صار أســـقًفا ألســـوان 
عام 1975م، وقدم في هذه المسئولية 46 سنة يخدمها بكل أمانة راعًيا ساهًرا 
متضًعـــا حكيًمـــا. كل األمـــور يحلهـــا فـــي هـــدوء، ولذلـــك أحبـــه ليـــس فقـــط شـــعبه 
بأســـوان ولكن كل الذين تعاملوا معه ســـواء في مصر أو في خارج مصر. كان 
يـــزور كثيـــر مـــن اإليبارشـــيات، وعالقاتـــه طيبـــة جًدا مـــع جميع اآلبـــاء المطارنة 
واألســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان بديـــر األنبا باخوميوس بحاجـــر إدفو... كل 
هـــذه األمـــور تجعلنـــا نـــراه وهـــو يتركنـــا على األرض ويفرح في الســـماء ويســـتمع 
للصـــوت »ارجعـــي يا نفســـي إلـــى موضع راحتك«، فهو يرجـــع اآلن. داود النبي 
ـــي َوَصاَيـــاَك« )مـــز119: 19(.  عّلمنـــا »َغِريـــٌب َأَنـــا ِفـــي اأَلْرِض. َل ُتْخـــِف َعنِّ
هـــو يرجـــع إلـــى موضـــع راحته ويترك لنا ســـيرة عطـــرة، ويقدم لنـــا نموذًجا يجعلنا 
نشـــكر هللا أنـــه وضـــع خادًمـــا أميًنـــا يخـــدم بهـــذه الصـــورة الجميلـــة التـــي أحببناها 
جميعنـــا، خـــدم حوالـــي 46 ســـنة ولـــه في الرهبنة 5٠ ســـنة وبالحقيقة حياته كلها 

»أَلنَّ ِلـــَي اْلَحَيـــاَة ِهَي اْلَمِســـيُح َواْلَمـــْوُت ُهَو ِرْبٌح«.
باســـم أعضاء المجمع المقدس اآلباء المطارنة واآلباء األســـاقفة نقدم العزاء 
ألســـرته المحبـــة للمســـيح، وإليبارشـــيته المباركـــة، ولـــكل اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام 
والخادمات واألسر، وأيًضا نقدم العزاء إلى مجمع رهبان دير األنبا باخوميوس 
بحاجـــر إدفـــو، ولـــكل الذين أحبوه وتالمســـوا معه وعرفوا قـــدره وفضائله ونموذج 
الحيـــاة الـــذي قدمـــه لنـــا. نصلـــي إلـــى هللا أن يذكرنا أمـــام عرش النعمـــة ويعطينا 
دائًمـــا اســـتعداًدا لهـــذا اليـــوم، وأن يعطينـــا هللا الســـيرة الهادئـــة في حياتنـــا جميًعا، 

وأن نمجـــده فـــي كل عمـــل صالـــح، وأن يكمـــل أيام حياتنا جميًعا بســـالم.
إيبارشـــية أســـوان التي لم يأِت منها أي مشـــكلة، ونشـــكر هللا ســـيكون مشـــرًفا 
عليهـــا نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج وتوابعهـــا وســـوف يكـــون نائًبـــا بابوًيا 
هنـــاك إلـــى أن يدبـــر هللا حالهـــا، نشـــكر هللا ونشـــكركم جميًعـــا إللهنـــا كل مجـــد 

وكرامـــة مـــن األن وإلـــى األبـــد آمين.

وبعـــد انتهـــاء الصـــاة طـــاف اآلبـــاء الرهبـــان بالجســـد حـــول المذبح في 
الهيـــكل بحســـب الطقـــس، ومـــن َثـــّم تم نقلـــه على متـــن طائـــرة، حيث وصل 
فـــي الثامنة من مســـاء يـــوم الثاثاء، إلى مطار أســـوان الدولي، وقد ُســـّجي 
الجســـد بكاتدرائيـــة المـــاك ميخائيـــل، وبعـــد تســـبحة نصـــف الليـــل والقداس 

اإللهـــي حتى التاســـعة صباًحا، بدأت صلـــوات التجنيز.  



الكنيسة تنيع نيافة األنبا هدرا
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي والمجمـــع المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية، يودعـــون علـــى رجـــاء القيامـــة عمـــوًدا مـــن أعمـــدة الكنيســـة 
وعضـــًوا مـــن أعضـــاء المجمـــع البارزيـــن، المطـــران الجليـــل والشـــيخ الوقور 
مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران إيبارشـــية أســـوان ورئيـــس ديـــر 
القديـــس األنبـــا باخوميـــوس العامر بحاجر إدفو، الـــذي رقد في الرب اليوم، 
بعد أن أثرى الكنيســـة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، 

مقدًمـــا أنموذًجـــا حقيقًيـــا ســـواًء فـــي حيـــاة الرهبنـــة أو فـــي خدمتـــه الرعوية.

لقـــد تأصـــل طويـــاًل نيافـــة األنبـــا هـــدرا علـــى مجـــاري مياه النعمـــة داخل 
الكنيســـة فأثمـــر ثمـــًرا متكاثـــًرا ثالثيـــن وســـتين ومئة لحســـاب مجد المســـيح.

وأنـــه سيســـمع  ســـتتبعه،  الصالحـــة  المباركـــة وأعمالـــه  ثمـــاره  أن  نثـــق 
اِلُح اأَلِميـــُن! ُكْنَت َأِميًنا ِفـــي اْلَقِليِل  ـــا َأيَُّهـــا اْلَعْبـــُد الصَّ الصـــوت اإللهـــي »ِنِعمَّ

َفُأِقيُمـــَك َعَلـــى اْلَكِثيـــِر. ُاْدُخـــْل ِإَلـــى َفـــَرِح َســـيِِّدَك.« )مـــت 25: 23(

خالـــص العـــزاء لمجمـــع كهنـــة إيبارشـــيته وشـــعبها ومجمـــع رهبـــان ديـــر 
القديـــس األنبـــا باخوميـــوس بإدفـــو ولـــكل أبنائـــه ومحبيـــه.

الثنين 27 سبتمبر 2٠21م.. 17 توت 1738ش

صلوات اتلجنزي يف أسوان
بعـــد انتهاء القداس اللهـــي بدأت صلوات التجنيز، 
حيث شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، واألنبا ســـيرابيون 
مطـــران لـــوس آنجلـــوس، واألنبـــا بســـاده مطـــران إخميـــم 
وســـاقلته، واألنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والنائب البابوي 
القوصيـــة  أســـقف  تومـــاس  أســـوان، واألنبـــا  إليبارشـــية 
وقـــوص، واألنبـــا  نقـــاده  أســـقف  بيمـــن  وميـــر، واألنبـــا 
أســـيوط،  أســـقف  يوأنـــس  دشـــنا، واألنبـــا  أســـقف  تـــكال 
واألنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام لألقصر، واألنبـــا يواقيم 
مجمـــع  شـــارك  كمـــا  وأرمنـــت،  العـــام إلســـنا  األســـقف 
كهنـــة اإليبارشـــية ومجمـــع رهبـــان ديـــر القديـــس األنبـــا 
باخوميـــوس بحاجـــر إدفـــو، ووفـــود مـــن اآلبـــاء الكهنـــة 
واألراخنـــة مـــن مختلـــف إيبارشـــيات الصعيـــد، وحضـــر 
الجنـــازة اللـــواء أشـــرف عطيـــة محافظ أســـوان والقيادات 
األمنيـــة والتنفيذيـــة وممثلـــو األزهـــر الشـــريف واألوقـــاف 

بأسوان.

وقـــد تـــم دفـــن الجســـد في مـــكان خـــاص كان قد أُعد 
خصيصـــا داخل الكاتدرائية بأســـوان.

قرار بابوي رقم ١5 لسنة ٢٠٢١
خبصوص تكليف األنبا باخوم، أسقف سوهاج 

كنائب بابوي إليبارشية أسوان
يتـــم تكليف نيافـــة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج وتوابعهـــا كنائب 
بابـــوي إليبارشـــية أســـوان ودير األنبـــا باخوميوس بحاجـــر أدفو بعد 

نياحـــة مطرانها مثلـــث الرحمات األنبـــا هدرا.
ويكـــون لنيافة األنبا باخوم اإلشـــراف الروحـــي واإلداري والمادي 

علـــى كل وحدات وكنائـــس المطرانية والدير.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،

نيافة األنبا هدرا يف سطور
+ مـــن مواليـــد طنطـــا يـــوم 13 يوليـــو 194٠م، باســـم: عـــادل 
صـــادق عـــوض هللا. تخـــرج مـــن كليـــة الزراعـــة باإلســـكندرية ســـنة 
1963، وهنـــاك كان يخـــدم فـــي مـــدارس الحد 

فـــي كنيســـة العـــذراء ســـموحة.

+ ترهب بالسريان في 4 أبريل سنة 1971، 
بِاســـم الراهب جورجيوس الســـرياني، وكان أمينا 
للمكتبـــة، وألحقـــه المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث 
قبيل أســـقفيته في الســـكرتارية الخاصة به، وإن 

كان يرغـــب في التوحـــد في الدير.

+ ســـيم أســـقًفا على إيبارشية أسوان في 22 
يونيـــو 1975 بيـــد البابـــا شـــنوده الثالث، وُرِســـم 

مطراًنـــا فـــي 19 مارس ســـنة 2٠٠6.

+ عمـــل فـــي لجان المجمـــع المقدس التالية: 
لجنة اإليمان والتعليم والتشـــريع - لجنة شـــئون 
عضـــو  يشـــغل  كان  نياحتـــه  وحتـــى  األديـــرة، 
ر لجنة  اللجنـــة الدائمـــة بالمجمع المقـــدس، وُمَقرِّ

)المراجعـــة اإليمانيـــة( الفرعية.

+ تنيح يوم الثنين 27 سبتمبر 2٠21.



وداًع جوهرة السماء
نيافة األنبا هدرا

نيافة األنبا موسى
»إْن كاَن أَحـــٌد َيخِدُمنـــي فلَيتَبعنـــي، وَحيـــُث أكـــوُن أنـــا هناَك 

أيًضـــا يكـــوُن خاِدمي« )يـــو12: 26(
نـــودع علـــى رجـــاء القيامة الحبر الجليل والقلـــب النبيل والراعي 
األميـــن، نيافـــة الحبـــر الجليـــل األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان ورئيـــس 
ديـــر األنبـــا باخوميـــوس بحاجـــر إدفو. جمعتنا صداقـــة الكلمة حين 
كان يشـــجعني علـــى الكتابـــة، وحينمـــا علمت أنه فـــي تواضعه كان 
يقـــرأ مقالتـــي المتواضعـــة، ويشـــجع أبنـــاءه علـــى قراءتهـــا ويدّرســـها 

للرهبان.
إن هدايـــا الســـماء لألنبـــا هدرا كثيـــرة، فنيافتـــه كان نموذًجا 

كثيرة: أمـــور  في 
وآبائهـــا  بتاريخهـــا  الكنيســـة  وُحـــب  هللا  كلمـــة  ُحـــب   -1

الخدمـــة.  فـــي  والتفانـــي  وعقيدتهـــا  وطقوســـها 
2- البســـاطة واالتضـــاع الشـــديد أمـــام الـــكل والمحبة الحقيقيـــة ألوالده 

ولكل مـــن تعاملـــوا معه.
3- الرؤية الثاقبة للمستقبل الشخصي والكنسي.

4- القلـــب النقـــي واللســـان العطـــر والبشاشـــة الدائمـــة وقد عـــاش راهًبا 
ناســـًكا كل أيـــام حياته.

ب  والنمـــاذج فـــي كنيســـتنا ل تنتهـــي، بـــل ننظـــر إليهـــا ونتعلـــم منهـــا وُنطـــوِّ
الراحليـــن علـــى وصولهـــم الـــى األخـــدار الســـمائية ومينـــاء الســـالمة. 

لقـــد عـــاش نيافتـــه األبديـــة علـــى األرض ثـــم أخذها معـــه إلى الســـماء. 
مضـــى إلـــى بيتـــه ورحـــل بنفـــس الهـــدوء الـــذي عـــاش بـــه. رحل فـــي هدوء 
المائكـــة إلـــى الفـــردوس الســـعيد مـــع رب المجد والســـيدة العذراء شـــفيعته، 
وصـــار رفيًقا للمائكة وشـــريًكا في محفل القديســـين واألبـــرار الُمكمَّلين. رحل 
إلـــى المـــكان الـــذي هرب منه الحـــزن والكآبة والتنهد في نور قديســـيه. رحل 
وآثـــاره تقطـــر دســـًما. وكأن لســـان حاله يقـــول مـــع داود النبي: »ِلذِلـــَك َفِرَح 

ـــا« )مز16: 9(. َقْلِبـــي َواْبَتَهَجـــْت ُروِحـــي. َجَســـِدي َأْيًضا َيْســـُكُن ُمْطَمِئنًّ
أنبـــا هـــدرا نمـــوذج َيحتـــذي به كل األســـاقفة والكهنة والشمامســـة في كنيســـتنا 
وكنائـــس أخـــرى كثيـــرة. أناشـــده وهو في الفردوس أن يعّزي شـــعبه بالروح القدس 

جميًعا. ويعزينا 
تعازينـــا القلبيـــة لمجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة بإيبارشـــية أســـوان، ومجمـــع اآلبـــاء 
الرهبـــان بديـــر األنبا باخوميوس، واألحباء وكل شـــعب اإليبارشـــية الحبيب الذي 
أكرمـــه طـــوال حياتـــه بالحـــب والمودة والطاعة. نطلب من نيافتـــه أن يذكرنا أمام 

عـــرش النعمـــة.. ولربنـــا كل المجـــد إلى األبـــد آمين.

إىل روح أبينا احلبيب الطوباوي
نيافة األنبا هدرا

مطران أسوان وكوم امبو وادفو ورئيس دير األنبا باخوميوس بجبل ادفو
القمص تادرس يعقوب ملطي
+ انطالقك إلى الفردوس ُيحســـب رصيًدا لحســـاب الكنيســـة، وقلبك المتســـع 
بالحـــب يتســـع لنـــا جميًعـــا، وصلواتك وســـلوكك في الرّب شـــهادة حّيـــة نقتدي بها 

لنحمل أيقونة المســـيح.
+ عاش منذ شـــبابه المبكر عضًوا صامًتا ومقدًســـا في كنيســـة الشـــهيد مار 

باسبورتنج. جرجس 
+ فوجئـــت بـــه فـــي أحـــد األيـــام يقول لي: مشـــتاق أن أنطلق إلـــى الدير، وإذ 

ســـألته عـــن اســـم الديـــر الـــذي يود اللتحـــاق به، قال بهـــدوء وبدون 
تعليـــق: »ديـــر العـــذراء مريم بـــوادي النطرون )دير الســـريان(«. 

+ ســـألني والده »عم صادق« إن كنت أعرف أين ذهب ابنه، 
فأجبتـــه: مـــاذا تتوقـــع؟ قال: إنـــه التحق بدير للرهبنـــة! فأخبرته إذن 

غالًبـــا فـــي دير الســـريان. وفي اليوم التالـــي ذهبنا مًعا.
+ أرســـل نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أحـــد الرهبـــان ليقـــول لعـــادل 
صـــادق: »والـــدك بالديـــر يريـــد أن يقابلـــك يـــا حبيـــب أبيـــك«. عـــاد 
الراهـــب يقـــول لنيافـــة األســـقف ثاؤفيلـــس إنه ل يريـــد مقابلة أحد. لم 
يفقد والده ابتســـامته وعندما عاد إلى اإلســـكندرية أرســـل له رســـالة 
يقـــول لـــه فيهـــا إنه ســـعيد بالتحاقـــه بالدير، ألن ما لم يســـتطع والده 
أن يفعلـــه هـــو فعلـــه. وقـــال لـــه إن طلـــب الـــكل أن ترجـــع حتـــى لـــو 
طلبـــت منـــك ذلـــك فـــال تتـــرك الدير، وإن شـــعرت أن الرهبنة ليســـت 
طريقـــك فـــإن طلـــب الـــكل أن تبقـــى فـــي الديـــر، فـــال تهتز بـــل تأخذ 
قـــرارك بمـــا يرشـــدك بـــه الـــرّب. قـــدم نيافة األنبـــا ثاؤفيلـــس الخطاب 

لعـــادل يقـــرأه، ثـــم أخـــذه منـــه ورده إليه عندما ســـيم أســـقًفا.
+ عـــاش فـــي رهبنتـــه ل ينشـــغل بشـــيء ســـوى التصاقه بالســـيد 
المســـيح. لـــم يكـــن يســـأل أحـــًدا عـــن أخبـــار أســـرته. وكان فـــي البدايـــة يرفـــض 

ســـيامته أســـقًفا وأخيـــًرا قبـــل الســـيامة.
+ عـــاش فـــي إيبارشـــيته كمـــن فـــي وســـط عائلتـــه، لـــم ينتقـــد أي كاهـــن فـــي 
وجود إنســـان، لذلك شـــعر كهنته أنه أبوهم المحب أو أخوهم الكبير. كان محًبا 
للتســـبيح والترنيـــم فـــي روحانيـــة وهـــدوء جميـــل. عـــاش فـــي حياتـــه كلها لم يشـــتِه 

شـــيًئا، بـــل كاهـــن زاهًدا في كل شـــيء.
+ حدثـــت مشـــكلة فـــي إحـــدى الكنائـــس التابعة له، وبســـببها حدثـــت مظاهرة 
فـــي القاهـــرة، أمـــا هـــو فأغلـــق على نفســـه أســـبوًعا ليصلـــي، وإذ بالمحافـــظ يزوره 
ويشـــكره ألنـــه رفـــض اللقـــاء مـــع أي قنـــاة إخباريـــة تريـــد الحـــوار معـــه. قـــال لـــه 
المحافـــظ: لـــن أنســـى تصرفـــك الحكيـــم والمملـــوء حًبـــا، ومـــا تطلبه فـــي أي وقت 

ســـوف اســـتجيب لطلبك.
+ إنـــه رجـــل ســـالم يبـــث الســـالم بيـــن األســـاقفة. ويعالـــج األمور فـــي هدوٍء، 

ولـــن يقبـــل أن ينطـــق بكلمـــة حتـــى ل يســـيء إلـــى أي طرٍف.
+ إنه رجل إيمان، محب لكلمة هللا، بسيط للغاية في حواراته الجميلة.

+ مـــا أختـــم بـــه حديثـــي أنـــه صـــورة رائعـــة لوالـــده الـــذي كان موضـــع تقديـــر 
واعتـــزاز قداســـة البابـــا كيرلـــس الســـادس.

+ هـــذا ولـــن أنســـى أن نيافـــة أنبـــا هـــدرا نـــادًرا ما كان يســـافر إلـــى كاليفورنيا 
وعالقتـــه رائعـــة بنيافـــة األنبا ســـيرابيون بلـــوس أنجيلـــوس وتوابعها.
بركة صلوات كل أحبائنا الذي في الفردوس تسندنا جميًعا.

ابنك القمص تادرس يعقوب ملطي
عيد الصليب المجيد 2٠21-9-27

)الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم، الخادم بالكنيسة المعلقة(
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+ عجيب ان اهلل يريدنا وحنن ال نريده. عجيب أن ننشغل عن أخلص حبيب يكلمنا وال جنيب، وحينما يدعونا فال نستجيب. )ابلابا شنوده اثلالث(

تدشني اكتدرائية مار جرجس بديره يف اخلطاطبة

قداسة ابلابا يشارك يف اذلكرى ٤٨ نلرص أكتوبر
الفتــــــــــــاح  عبـــــــــــــد  الرئيـــس  وضـــع 
السيســـي يـــوم الثالثـــــــــــــــــاء 5 أكتوبـــر 
2٠21م، أكاليـــل الزهـــــــــور علـــى قبـــر 
الجندي المجهــــول، وقبر الرئيس أنور 
الســـادات وقبـــر الرئيـــس جمـــال عبـــد 
الناصـــر فـــي إطـــار احتفـــالت مصـــر 
بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر. وشارك 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
هـــذه المناســـبة التـــي حضرهـــا أيًضـــا 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزيـــر الدفاع 
واإلنتـــاج الحربـــي وعـــدد مـــن الـــوزراء 

وكبـــار رجـــال الدولـــة.

وقد أرسل قداسته برقية تهنئة للرئيس السيسي جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

يطيـــب لنـــا أن نهنـــئ ســـيادتكم بالذكـــرى الثامنـــة واألربعيـــن لنتصـــارات 
أكتوبر المجيدة التي ســـطرتها ســـواعد المصريين من خالل القوات المســـلحة 
الباســـلة ودمـــاء أبنائهـــا األبـــرار، إذ صنعـــوا ملحمـــة وطنيـــة شـــهد لهـــا العالـــم، 
ومـــازال يشـــهد مجهـــودات ســـيادتكم وأجهـــزة الدولـــة المصريـــة للحفـــاظ علـــى 

الرفعـــة المصريـــة فـــي كافـــة المجالت.

نرجو لكم ولجيشـــنا العظيم مزيًدا من التقدم واألعمال المجيدة في ســـبيل 
تنميـــة وطننا الغالي مصر.

كما أرسل قداسته برقية أخرى لمعالي وزير الدفاع، هذا نّصها:

الســـيد الفريـــق أول محمـــد زكـــي وزير الدفاع واإلنتـــاج الحربي القائد العام 
المسلحة. للقوات 

بذكـــرى  البواســـل  المســـلحة  القـــوات  أبنـــاء  مـــع كل  نهنئكـــم  أن  يســـعدنا 
انتصارات أكتوبر المجيدة التي ســـتظل خالدة في الذاكرة المصرية مســـطورة 
بحـــروف مـــن نـــور وبدمـــاء األبطـــال األبـــرار مـــن الضبـــاط وضبـــاط الصـــف 
والجنـــود مـــن كل أطيـــاف الشـــعب بفضـــل عقيـــدة القـــوات المســـلحة الراســـخة 
التـــي حمـــت الوطـــن مـــن األخطـــار الخارجيـــة وحفظـــت اســـتقراره فـــي أدق 

اللحظـــات التاريخيـــة.

نرجـــو لقواتنـــا المســـلحة تحـــت قيادتكـــم مزيـــًدا من النتصـــارات في حربها 
علـــى اإلرهـــاب، ومعركتهـــا مـــن أجل تنميـــة بالدنـــا العزيزة مصر.

يـــوم  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  دشـــن 
الســـبت 25 ســـبتمبر 2٠21م، الكاتدرائيـــة الجديـــدة 
التـــي تـــم بناؤهـــا فـــي ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس 
بالخطاطبـــة، بمشـــاركة 17 مـــن أحبـــار الكنيســـة. 
وتـــم تدشـــين ثالثـــة مذابـــح علـــى أســـماء عـــدد مـــن 
القديســـين، وأيقونـــة حضـــن اآلب )البانطوكراتـــور( 
وكذلـــك  )األيكونوســـتاس(  األيقونـــات  وحامـــل 

الكاتدرائيـــة. معموديـــة 

أزاح قداســـة البابا، لدى وصوله الدير، الســـتار 
عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشـــين الكاتدرائية 
والمكتوبـــة باللغتيـــن العربيـــة والقبطيـــة. وشـــارك في 
صلـــوات التدشـــين مـــن أحبـــار الكنيســـة، إلى جانب 
نيافـــة األنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس الديـــر، أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا أبـــرآم مطران الفيـــوم ورئيس أديرتها، 
واألنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح ورئيـــس دير 
الشـــهيد مـــار مينـــا بالجبـــل المعلـــق بأبنـــوب، واألنبا 

األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، واألنبا ســـيداروس 
األســـقف العـــام لكنائس قطاع عزبـــة النخل، واألنبا 
عيـــن  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  أكســـيوس 
شـــارك  كمـــا  الزيتـــون.  وحلميـــة  والمطريـــة  شـــمس 
فـــي الصلـــوات القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل 
البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقمـــص أبـــرام إميـــل وكيـــل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، ومجمـــع رهبـــان الديـــر، 

وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبان.

حملت المذابح الثالث التي تم تدشـــينها أســـماء 
أربعة من الشهداء وأب بطريرك، على هذا النحو: 
المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم الشـــهيد مـــار جرجـــس، 
والمذبح البحري على اسم الشهيدين األمير تادرس 
الشـــطبي واألمير تادرس المشـــرقي، والمذبح القبلي 
علـــى اســـم الشـــهيد مـــار مينـــا العجائبـــي والقديـــس 
البابـــا  قداســـة  وصلـــى  الســـادس.  كيرلـــس  البابـــا 

القـــداس اإللهـــي عقـــب صلوات التدشـــين.

دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، واألنبا قزمان أســـقف 
ســـيناء الشـــمالية، واألنبـــا دانيـــال األنبـــا بول أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــول بالبحـــر األحمـــر، 
واألنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمر ودقـــادوس وبالد 
الشـــرقية، واألنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشر من 
رمضـــان، واألنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين بســـوهاج، 
واألنبـــا أنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــبرا الشـــمالية، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس الدير 
المحـــرق بأســـيوط، واألنبا ســـاويرس أســـقف ورئيس 
ديـــري القديـــس األنبا تومـــاس بالخطاطبة وســـوهاج 
والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبـــة، واألنبـــا متـــاؤس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميم، 
القديـــس  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  أغابيـــوس  واألنبـــا 
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+ واظبوا ىلع الصالة، جتنبوا الغرور والعجرفة، رتلوا املزامري عند االستيقاظ، احفظوا ىف قلوبكم وصايا الكتاب املقدس. )األنبا أنطونيوس(

حفل جوائز املسابقة اثلقافية ابلحثية ملادة الرتبية ادلينية املسيحية

أقيـــم يـــوم األحـــد 26 ســـبتمبر 2٠21م، فـــي مســـرح األنبـــا رويـــس فـــي 
الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، حفل توزيع جوائز المســـابقة الثقافية البحثية 
لمـــادة التربيـــة الدينية المســـيحية، التي تنظمها الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
بالتعـــاون مـــع وزارة التربية والتعليم، بحضور قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
والدكتـــور رضـــا حجـــازي نائـــب وزيـــر التربيـــة والتعليم لشـــئون المعلميـــن نائًبا 
عـــن الدكتـــور طـــارق شـــوقي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم والتعليم الفنـــي، والدكتورة 

رانـــدا شـــاهين رئيـــس قطـــاع التعليم العـــام بالوزارة.

تضمـــن الحفـــل كلمـــات للدكتـــور عبـــد هللا حنـــا المشـــرف علـــى المســـابقة 
ورئيـــس لجنـــة التحكيـــم، والدكتـــور رضـــا حجـــازي، والدكتـــورة رانـــدا شـــاهين، 
واختتمـــت الكلمـــات بكلمـــة لقداســـة البابا أشـــاد خاللها بفكرة المســـابقة، مقدًما 
الشـــكر لوزارة التربية والتعليم وفريق إدارة المســـابقة والمشـــاركين فيها، وتناول 
قداســـته ثالثـــة معـــاٍن تقدمهـــا المســـابقة وتســـاهم فـــي بنـــاء المجتمـــع، وهـــي 

التعـــاون والتنافـــس والمثال.

كمـــا شـــمل الحفـــل لقـــاًء أجرتـــه مقدمـــة الحفـــل اإلعالميـــة نانســـي مجـــدي 

مـــع ثالثـــة مـــن الطلبـــة الذين شـــاركوا في المســـابقة مـــن المرحلتيـــن اإلعدادية 
والثانويـــة، وعرًضـــا قدمـــه أربعة من الذين حازوا المراكز األولى في المســـابقة 
ألجـــزاء ممـــا حفظـــوه فيهـــا من الكتاب المقدس، إلى جانب عرض ثالثة أفالم 
أحدهـــم عـــن الكنيســـة والتعليـــم، والثنيـــن اآلخريـــن عـــن فكـــرة مشـــروع تدريب 
ألـــف معلـــم تربيـــة دينيـــة مســـيحية الـــذي يقـــام بالتعاون بيـــن الكنيســـة والوزارة، 

ومـــا حققه.

واخُتِتـــم الحفـــل بتكريـــم الدكتـــور رضـــا حجـــازي، والدكتـــورة راندا شـــاهين، 
وعـــدد مـــن القيـــادات بالـــوزارة وموجهـــي التربيـــة الدينيـــة المســـيحية، ثـــم توزيع 

الجوائـــز علـــى الفائزيـــن مـــن مختلـــف المراحل.

حضـــر الحفـــل نيافـــة األنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرق 
اإلســـكندرية ومقرر لجنة التربية الدينية المســـيحية بالمجمع المقدس، والراهب 
القـــس كيرلـــس األنبا بيشـــوي ســـكرتير قداســـة البابا، والقس بولـــس حليم مدير 

قطـــاع التدريـــب بالمركز اإلعالمي للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية.

خبصوص تكليف األنبا اكراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا بمتابعة خدمة الكنيسة يف جزر الاكرييب
يتـــم تكليـــف نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف إيبارشـــية بنســـلفانيا وتوابعهـــا بالوليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بمتابعـــة خدمـــة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في جزر 

الكاريبـــي وجزيـــرة برمـــودا روحًيا وإدارًيـــا ومالًيا.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،
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+ - حتتضن العنايه اإلهليه لك شئ حىت أن شعور رؤوسنا حمصاة دلى اهلل. )العالمة أورجيانوس(

حفل تأبني ادلكتور فوزي إسطفانوس بمرسح األنبا رويس

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم األحد 26 ســـبتمبر 2٠21م، حفل التأبين الذي أقامته مؤسســـة ســـان مارك لتوثيق التراث القبطي، لمؤسســـها 
الدكتور فوزي إســـطفانوس، في مســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية في العباســـية.

تضمـــن برنامـــج الحتفـــال عـــدة كلمـــات حيـــة ومســـجلة مـــن أشـــخاص تالمســـوا مـــع الدكتور »إســـطفانوس« خـــالل مراحـــل مختلفة من حياتـــه، اخُتِتَمـــت بكلمة 
لقداســـة البابا.

حضـــر الحتفـــال مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، واألنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة 
الحديـــد، واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطـــاع حدائق القبة 
والوايلـــي، باإلضافـــة إلـــى الدكتـــور حاتـــم الجبلي والدكتور عادل العدوي وزيري الصحة األســـبقين، وعدد الشـــخصيات العامة ومحبي التراث القبطي وأســـرة األرخن 

المتنيح. الفاضل 

توقيع بروتوكول تعاون بني الكنيسة القبطية ومرص للطريان

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، يوم األربعاء 29 ســـبتمبر 
2٠21م، كابتـــن طيـــار عمـــرو نبيـــل رئيس مجلس 
الجويـــة  للخطـــوط  للطيـــران  مصـــر  شـــركة  إدارة 
ووائـــل الدمـــرداش رئيس القطاع التجاري بالشـــركة، 
اللقـــاء  وعـــدًدا مـــن قياداتهـــا، حيـــث جـــرى خـــالل 
القبطيـــة  الكنيســـة  بيـــن  تعـــاون  بروتوكـــول  توقيـــع 
األرثوذكســـية ومصـــر للطيـــران فـــي عـــدة مجالت. 

بروتوكـــول التعـــاون. ومـــن جهتـــه أعـــرب الطيـــار 
عمـــرو نبيـــل عـــن ســـعادته بالتعـــاون مـــع الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية وبـــأن تقـــدم الشـــركة خدماتها 

للكنيســـة. المختلفـــة 

حضـــر توقيـــع البروتوكول من أحبار الكنيســـة، 
إلـــى جانـــب نيافة األنبا دانيال، نيافة األنبا يوليوس 
القديمـــة  مصـــر  كنائـــس  لقطـــاع  العـــام  األســـقف 

وأســـقفية الخدمـــات العامـــة والجتماعيـــة.

وقـــع البروتوكـــول عـــن الكنيســـة نيافـــة األنبـــا دانيال 
المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف 
نبيـــل رئيـــس مجلـــس إدارة  وكابتـــن طيـــار عمـــرو 

مصـــر للطيـــران.

أعـــرب قداســـة البابـــا عـــن تقديـــره لشـــركة مصر 
إلـــى  مشـــيًرا  الوطنيـــة  الشـــركة  بصفتهـــا  للطيـــران 
خبراتـــه اإليجابيـــة مـــع الشـــركة مـــن خـــالل رحالتـــه 
العديـــدة علـــى متـــن طائراتهـــا، كمـــا رحـــب بتوقيـــع 
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+ ذاك يعرف نفسه حق املعرفه: من اعترب نفسه ال شئ. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

قداسة ابلابا يلتيق خدام »قدرات النشء« و»بناء السالم« بأسقفية اخلدمات

مطران الكنيسة املارونية وممثالن عن »اكريتاس بلنان« 
يشكرون قداسة ابلابا ىلع اتلعاون بـ»مبادرة حمبة«

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم 
األربعـــاء 22 ســـبتمبر 2٠21م، فـــي المقر البابوي 
بالقاهـــرة، المطـــران چـــورچ شـــيحان مطران الكنيســـة 
المارونيـــة في مصـــر، والدكتور نقول الحجار نائب 
رئيـــس كاريتـــاس لبنـــان، واألب زياد الحـــداد الرئيس 
اإلقليمـــي لآلبـــاء اللعازرييـــن فـــي الشـــرق وعضـــو 
مجلـــس إدارة كاريتـــاس لبنـــان، حيـــث قدموا الشـــكر 

بأمـــراض  المتخصصيـــن  المصرييـــن  األطبـــاء 
العيـــون، بمســـاعدات طبيـــة مجانيـــة إلـــى أكبر عدد 
مـــن المرضـــى اللبنانيين غير الميســـورين، تضمنت 
مجانيـــة  جراحيـــة  عمليـــات  إجـــراء  المســـاعدات 
لحـــالت الميـــاه الزرقاء والبيضاء، وتصحيح النظر 
والفحوصـــات العامـــة للعيـــون، وذلـــك فـــي الفترة من 

9 حتـــى 11 مـــن ســـبتمبر الســـابق.

الكنيســـة  قدمتهـــا  التـــي  الخدمـــات  علـــى  لقداســـته 
القبطيـــة األرثوذكســـية مـــن خـــالل مؤسســـة يوســـف 
الســـيدة  لكنيســـة  التابعـــة  الشـــاملة  للتنميـــة  النجـــار 

العـــذراء بـــأرض الجولـــف.

كانـــت المؤسســـة بالتعـــاون مع رابطـــة كاريتاس 
لبنـــان قـــد قدمـــت »مبـــادرة محبـــة« عبـــر وفـــد مـــن 

كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا فـــي المقر البابـــوي بالقاهرة، يـــوم األربعاء 22 
ســـبتمبر 2٠21م، نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع مصر 
القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة والجتماعيـــة والمســـكونية، وبرفقتـــه عـــدد 
مـــن قيـــادات أســـقفية الخدمـــات وخـــدام وخادمـــات برنامجي »قـــدرات النشء« 
و«بنـــاء الســـالم«، إلـــى جانـــب مجموعـــة مـــن اآلبـــاء كهنـــة الكنائـــس التـــي 
قامـــت بتنفيـــذ برنامـــج المدرســـة الصيفيـــة في إطـــار برنامج »قـــدرات النشء« 

بالتنســـيق مـــع أســـقفية الخدمات.

قـــدم اآلبـــاء الكهنـــة عرًضـــا ألنشـــطة األطفـــال المشـــاركين فـــي أنشـــطة 
المدرســـة الصيفيـــة التـــي تنوعـــت مـــا بيـــن أنشـــطة كنســـية وثقافيـــة وإلكترونية 

م  ووطنيـــة وغيرهـــا مـــن األنشـــطة. وأعـــرب قداســـة البابـــا عـــن ســـعادته بمـــا ُقدِّ
مـــن مواهـــب مـــن قبـــل األطفـــال المشـــاركين داعًيـــا إلـــى ضـــرورة انتشـــار فكرة 

»المدرســـة الصيفيـــة« فـــي كافـــة الكنائـــس.

كمـــا قـــدم فريـــق برنامـــج »بناء الســـالم« نســـختين إحداهما باللغـــة العربية 
واألخـــرى باإلنجليزيـــة للوثائـــق التي وقعها قداســـة البابا مؤخًرا والخاصة بدعم 
قضايـــا تنظيـــم األســـرة ومكافحـــة ختان اإلنـــاث ومناهضة العنف ضـــد المرأة، 
وتـــم التفـــاق علـــى إيـــداع هـــذه النســـخ في المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة وكذلك في 

المكتبـــة البابويـــة بمركز لوجوس، بـــوادي النطرون.
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 حبالوتك. )الشيخ الروحاىن(
ً
+ طوىب للحامل ىف قلبه ذكرك ىف لك وقت ألن نفسه تسكر دائما

»اْسُكِن اأَلْرَض َواْرَع اأَلَماَنَة« )مز3:37(
موضوعنـــا اليـــوم عن ارَع األمانـــة، فرعاية األمانة 
مـــن الكلمـــات الجميلـــة والتـــي لهـــا أبعـــاد كثيـــرة، ففـــي 
العهـــد القديـــم نجـــد راعـــوث ِالتصقـــت بحماتهـــا ُنعمـــي 
وعاشـــت معهـــا، وعملت في حقل بوعـــز، وفي النهاية 

راعـــوث وُنعمـــي راعتـــا األمانـــة فـــي حياتهما...
كيف تظهر أمانة هللا أمامنا كبشر؟

دائًمـــا نصـــف هللا أنـــه أميـــن وقـــدوس، فـــي ســـفر 
اأَلِميـــُن  ـــاِهُد  »الشَّ إنـــه  نفســـه  عـــن  يقـــول هللا  الرؤيـــا 
اإلنســـان  وعـــد  لّمـــا  وهللا  )رؤ14:3(،  ـــاِدُق«  الصَّ
بالخـــالص بعـــد ســـقوط آدم تّمـــم الخـــالص، فأمانة هللا 
نـــوع مـــن الرجـــاء والثقـــة الداخليـــة بـــأن هللا يعمـــل فينا، 
أيًضـــا بولـــس الرســـول عنـــد ذهابه للمحاكمـــة في روما 
الســـفينة ُكســـرت، فوقف بولس يصلي »أَلنَُّه َل َتُكوُن 
ـــِفيَنَة... أَلنِّي ُأوِمُن  َخَســـاَرُة َنْفـــٍس َواِحـــَدٍة ِمْنُكْم، ِإلَّ السَّ
ِبـــاهلِل َأنَّـــُه َيُكـــوُن هَكـــَذا َكَمـــا ِقيـــَل ِلـــي« )أع22:27(.

»ِإِن  للتائبيـــن  فـــي غفرانـــه  تظهـــر  أمانـــة هللا 
اْعَتَرْفَنـــا ِبَخَطاَياَنـــا َفُهـــَو َأِميـــٌن َوَعـــاِدٌل، َحتَّـــى َيْغِفـــَر َلَنا 
َرَنـــا ِمـــْن ُكلِّ ِإْثـــٍم« )1يـــو9:1(، كذلـــك  َخَطاَياَنـــا َوُيَطهِّ
عندمـــا أتـــوا بالمـــرأة الخاطئـــة لرجمهـــا، وتغافلـــوا عـــن 
خطاياهم، كان هللا في منتهى األمانة والهدوء وســـجل 
بعـــض خطاياهـــم علـــى األرض، وبعد ذلـــك ذهبوا ولم 
يتبـــقَّ إل المـــرأة الخاطئـــة واقفـــة فـــي عارهـــا، فتحنـــن 
عليهـــا هللا »َأَمـــا َداَنـــِك َأَحـــٌد؟«، َفَقاَلـــْت: »َل َأَحـــَد، َيـــا 
َســـيُِّد!«. َفَقـــاَل َلَهـــا َيُســـوُع: »َوَل َأَنـــا َأِديُنـــِك. اْذَهِبي َوَل 

ُتْخِطِئـــي َأْيًضـــا« )يـــو11-1٠1:8(. 
أمانـــة هللا تظهـــر فـــي التجـــارب، ألنـــه ل يتركنـــا 
بمفردنـــا فيهـــا، وهو بأمانته يعبـــر بنا األوقات الصعبة 
بســـالم، يقـــول الكتـــاب »َلْم ُتِصْبُكـــْم َتْجِرَبٌة ِإلَّ َبَشـــِريٌَّة. 
ُبـــوَن َفـــْوَق َمـــا  َولِكـــنَّ هللَا َأِميـــٌن، الَّـــِذي َل َيَدُعُكـــْم ُتَجرَّ
َتْســـَتِطيُعوَن، َبـــْل َســـَيْجَعُل َمـــَع التَّْجِرَبـــِة َأْيًضـــا اْلَمْنَفَذ، 

ِلَتْســـَتِطيُعوا َأْن َتْحَتِمُلـــوا« )1كـــو13:1٠(. 
فـــي العهـــد الجديـــد في َمَثـــل الوزنات »ُكْنـــَت َأِميًنا 
ِفـــي اْلَقِليـــِل َفُأِقيُمـــَك َعَلـــى اْلَكِثيـــِر. ُاْدُخـــْل ِإَلـــى َفـــَرِح 
َســـيِِّدَك« )مـــت23:25(، فاألمانـــة ل تتجّزأ. عليك أن 
ترعـــى فضيلـــة األمانة في حياتـــك، إن كان في العمل 
أو تربيـــة األبنـــاء، »ُكـــْن َأِميًنا ِإَلـــى اْلَمْوِت َفَســـُأْعِطيَك 
ِإْكِليـــَل اْلَحَيـــاِة« )رؤ1٠:2(، »ُكـــْن« موّجهـــة للـــكل، 
الســـتمرار والخصوصيـــة واإللـــزام،  مـــن  نـــوع  وفيهـــا 
و«ُكْن َأِميًنا ِإَلى اْلَمْوِت« فهذا الجزء يخص األرض، 
وأمـــا الجـــزء الثانـــي فهـــو يخـــص الســـماء »َفَســـُأْعِطيَك 

اْلَحَياِة«... ِإْكِليـــَل 
مجاالت األمانة التي يجب مراعاتها هي:

َواْعُبـــُدوُه  الـــرَّبَّ  »اْخَشـــْوا  نحـــو هللا  أمانتـــك   –1
ِبَكَمـــال َوَأَماَنـــٍة« )يـــش 14:24(، فاإليمـــان المســـتقيم 
جـــاء مـــن كلمـــة األمانـــة، وعاشـــت بـــه كنيســـتنا علـــى 
مـــر األجيـــال، ودانيـــال النبي كان أميًنـــا ولم يوجد فيه 

فاألمانـــة  ُيْقَطُعـــوَن«،  َســـِريًعا  اْلَحِشـــيِش  ِمْثـــَل  َفِإنَُّهـــْم 
الشـــر والعـــدوان والمجـــالت  مـــن مجـــالت  تحفظـــك 

المتعبـــة فـــي المجـــالت اإلنســـانية..
يعقـــوب أبـــو اآلبـــاء ظـــل أميًنـــا في خدمتـــه وعمله 
لخالـــه لبـــان، رغم أن خاله اســـتغّله فـــي خدمته وغّير 
أجرتـــه عـــدة مـــرات، وكان يعقـــوب يعـــّوض خالـــه عن 
أّيـــة شـــاة يفترســـها أحـــد الحيوانات البريـــة، مع أنه كان 
مـــن المفـــروض أن يتحّمـــل صاحـــب الغنـــم مـــا يتـــم 

افتراسه..
5– األمانـــة فـــي الخدمـــة، وتتضـــح األمانـــة في 
إنجيـــل معلمنـــا يوحنـــا فـــي األصحـــاح 1٠ ويوضح لنا 
الفـــرق بيـــن الراعـــي واألجيـــر، وبين الذئـــب الذي يأتي 
ويفتـــرس وُيهلـــك، ويقـــول إن الراعي األمين هو الراعي 
الصالـــح ويعـــرف خاصته وخاصتـــه تعرفه، وهو أيًضا 
»ِخَراِفـــي َتْســـَمُع َصْوِتي، َوَأَنـــا أَْعِرُفَها«، وأيًضا الراعي 

األميـــن ينتبـــه للرعيـــة والمكان الـــذي تتغذى فيه..
أمانتـــك فـــي خدمتـــك ككاهـــن فـــي رعاية الشـــعب، 
فعندمـــا أهمـــل عالـــي الكاهـــن فـــي تربيـــة أولده، جـــاءه 
صوت من هللا »َوُأِقيُم ِلَنْفِسي َكاِهًنا َأِميًنا َيْعَمُل َحَسَب 
َمـــا ِبَقْلِبـــي َوَنْفِســـي، َوَأْبِنـــي َلـــُه َبْيًتـــا َأِميًنـــا َفَيِســـيُر َأَمـــاَم 
َمِســـيِحي ُكلَّ اأَليَّـــاِم« )1صـــم35:2(، فأنـــت مســـؤول 
عـــن تربيـــة ورعاية بيتـــك أيًضا، »َمْن َيْضُعـــُف َوَأَنا َل 
َأْضُعـــُف؟ َمـــْن َيْعُثُر َوَأَنـــا َل َأْلَتِهُب؟« )2كو29:11(، 
ثالث ســـنوات كان يتكلم ويصلي بالدموع. األمين في 
الخدمـــة أميـــن فـــي تعليمـــه، القديس أثناســـيوس عندما 
كان يشـــرح إيمانـــه فـــي الالهـــوت كان يشـــرحه عـــن 
طريـــق الفلســـفة ألنهـــا كانت الســـائدة في ذلـــك الوقت، 

وكذلـــك أيًضـــا بولس الرســـول.
6– األمانـــة فـــي المـــال، فالمـــال نعمـــة مـــن هللا 
لتيســـير الحيـــاة، وتســـتطيع بـــه أن تخـــدم كل أحد، »َل 
َتْكِنـــُزوا َلُكـــْم ُكُنـــوًزا َعَلـــى اأَلْرِض... َبـــِل اْكِنـــُزوا َلُكـــْم 
َأَرْدَت  ـــَماِء« )مـــت19:6–33(، »ِإْن  ِفـــي السَّ ُكُنـــوًزا 
َأْن َتُكـــوَن َكاِمـــاًل َفاْذَهـــْب َوبـــْع َأْمـــاَلَكَك َوأَْعـــِط اْلُفَقَراَء، 
ـــَماِء« )مـــت21:19(، فـــال  َفَيُكـــوَن َلـــَك َكْنـــٌز ِفـــي السَّ
تجعـــل المـــال هـــو الذي يتحكم فيـــك، ول تجعل محبته 
مصيـــدة لـــك توقعـــك، »أَلنَّ َمَحبَّـــَة اْلَمـــاِل َأْصـــٌل ِلـــُكلِّ 
ـــُروِر« )1تـــي1٠:6(، فـــاهلل يعطـــي البعض الكثير  الشُّ
مـــن المـــال ويعطـــي البعـــض اآلخـــر القليل مـــن المال 
حتـــى ُيحـــّرك الرحمـــة والشـــكر فـــي قلـــوب كل منهـــم..

7– األمانـــة فـــي الوقـــت، فالوقـــت هـــو العطيـــة 
الوحيـــدة التـــي يعطيهـــا هللا بالتســـاوي للجميـــع، لذلـــك 
ل بـــد مـــن اســـتخدام الوقـــت بطريقـــة حســـنة، فاألميـــن 
فـــي وقتـــه يكـــون إنســـاًنا ناجًحـــا، فال تـــدع الحرية التي 

يعطيهـــا لنـــا هللا تضيـــع بـــال قيمـــة ومعنـــى وثمـــر..
الخاصـــة، لكـــي ترعـــى األمانـــة اهتـــم بمخافة هللا 
فـــي حياتـــك، واهتـــم بمحبتـــك التـــي تقدمهـــا لـــكل َمـــْن 
حولـــك، وُكـــن إنســـاًنا ملتزًمـــا ودقيًقـــا، يقـــول الكتـــاب 
»َفاْنُظـــُروا َكْيـــَف َتْســـُلُكوَن ِبالتَّْدِقيـــِق، َل َكُجَهـــاَلَء َبـــْل 
يَرٌة« )أف5:  َكُحَكَمـــاَء، ُمْفَتِديـــَن اْلَوْقـــَت أَلنَّ اأَليَّاَم ِشـــرِّ
15–16(، وهنـــا الجهـــل والحكمة مرتبطان باســـتخدام 
الوقـــت، فأنـــت تملـــك اليوم وغـــًدا عند هللا، »ُكـــْن َأِميًنا 
ِإَلـــى اْلَمـــْوِت َفَســـُأْعِطيَك ِإْكِليـــَل اْلَحَيـــاِة« )رؤ2: 1٠(، 
لُيعطنـــا هللا أن نرعـــى األمانـــة فـــي حياتنا في كل يوم.

إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد. 
آميـــن.
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خطـــأ أو ذنـــب، وجاهـــر بإعالنـــه باإليمـــان، ورفـــض 
عبـــادة األوثـــان، وعندمـــا ألقـــوه فـــي ُجـــب األســـود قال 
»ِإلِهي َأْرَســـَل َماَلَكُه َوَســـدَّ َأْفَواَه اأُلُســـوِد َفَلْم َتُضرَِّني« 

)دا22:6(، فـــكان دانيـــال إنســـاًنا أميًنـــا تجـــاه هللا...
كذلك شـــهداء ليبيا بالرغم من اختالف جنســـياتهم 
إل أنهـــم كانـــوا أمنـــاء علـــى إيمانهم فـــي أرض غريبة، 
لذلك جعل هللا صورة استشـــهادهم كرازة لســـم المســـيح 
والكنيســـة القبطية على مســـتوى العالم بدون اســـتثناء، 

وهـــذه الثمار الكثيـــرة نتيجة أمانتهم...
القديـــس بوليكاربوس أســـقف أزميـــر في تركيا كان 
عمره 86 عام عندما طلبوا منه يســـجد لألوثان، فقال 
»لقـــد خدمـــت المســـيح 86 عاًمـــا ولـــم يصنـــع بي شـــرًّا 
فكيـــف أجـــدف علـــى ملكي وإلهي الـــذي خلصني!؟«، 
وأطلقـــوا عليـــه الوحـــوش لدرجـــة أخـــدت النـــاس بعـــض 
البقايـــا التـــي تبقـــت منـــه واعتبرتها ذخائـــر وكنوز وبنوا 
عليهـــا كنائـــس، ومعنـــى »بوليكاربـــوس« عديد الثمار، 
فاإلنســـان األميـــن أمام هللا ل يتســـاهل مـــع الخطية أيًّا 
كان شـــكلها أو نوعهـــا، مثـــل يوســـف الصديـــق عندمـــا 
ـــرَّ اْلَعِظيـــَم َوُأْخِطُئ ِإَلى  قـــال: »َفَكْيـــَف َأْصَنـــُع هَذا الشَّ

هللِا؟«..
تجـــاه  أمانتـــك  ارَع  النفـــس،  مـــع  األمانـــة   –2
وأذنـــك، ومشـــاعرك،  ويـــدك، وعينيـــك،  ونفســـك،  هللا 
وصحتـــك، كل ذلـــك ل بـــد أن يكـــون فيـــه األمانـــة، 
فـــال بـــد أن تضبـــط حواســـك، مثل العيـــن: تتعفف عن 
النجاســـة وتحتـــرم خصوصيـــة اآلخـــر، واألذن: يجـــب 
أن ترفـــض أي كالم فيـــه قباحـــة أو نشـــر إلشـــاعة، 
ولســـانك: يجب أن يكون نقيًّا يســـّبح ويصلي ويشـــكر 
ُيْفِســـُد  َأَحـــٌد  َكاَن  »ِإْن  والكـــذب،  الحلفـــان  ويرفـــض 
ٌس الَّـــِذي  َهْيـــَكَل هللِا َفَسُيْفِســـُدُه هللُا، أَلنَّ َهْيـــَكَل هللِا ُمَقـــدَّ
َأْنتُـــْم ُهـــَو« )1كـــو17:3( ويقصـــد هنـــا هيكل جســـدك 

ونفســـك، ارَع األمانـــة تجـــاه نفســـك...
3– ارَع األمانـــة فـــي األســـرة، ارَع األمانـــة فـــي 
زوجتـــك، ارَع األمانـــة فـــي زوجـــك، كل واحـــد فيكـــم 
مســـؤول عـــن الطـــرف اآلخـــر، واألمانـــة تجـــاه أبنائك، 
حتـــى فـــي أموالـــك ومواهبك ل بـــد أن تكون أميًنا ألنها 
ـــا َأَنـــا َوَبْيِتـــي َفَنْعُبـــُد  كلهـــا ِنعـــم وعطايـــا مـــن هللا، »َوَأمَّ
« )يـــش15:24(، أنـــا وأهـــل بيتي لنـــا عالقة مع  الـــرَّبَّ
هللا نرعاهـــا فـــي أمانـــة، فتكويـــن أســـرة بمفاهيـــم ســـليمة 

ذلـــك يجعـــل البركـــة فـــي البيت..
والعمـــل،  الدراســـة  مجـــال  فـــي  األمانـــة   –4
فالطالـــب األمين في دراســـته والـــذي يرفض أّية صورة 
مـــن صـــور عـــدم األمانـــة، فأمانته هي التـــي تصل به 

إلـــى تخرجـــه..
أمـــا األمانـــة فـــي العمـــل، مثـــل يوســـف، ونحميـــا، 
ووشـــتي الملكـــة، وراعـــوث، كلهـــم أمنـــاء فـــي عملهـــم، 
والجديـــة  بالمواعيـــد،  باللتـــزام  العمـــل  أمانـــة  وتبـــدأ 
واإلتقـــان وحفـــظ خصوصية العمل، فأمانة األعمال ل 
تنتهي، »َل َتَغْر ِمَن اأَلْشـــَراِر، َوَل َتْحِســـْد ُعمَّاَل اإِلْثِم، 
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+ ال تتحدث فقط بشغف عن أفعال األباء القديسني، إنما اغصب نفسك ىلع القيام بها وسط أتعاب كثرية. )مارأوغريس(

وفد روماين يقدم كتابني قبطيني مرتمجني لقداسة ابلابا

قداسة ابلابا يستقبل متفوقني ومعلمني من »املجتمع اإلفرييق«

استقبل قداسة البابا، صباح يوم الخميس 23 سبتمبر 2٠21م، في المقر البابوي بالقاهرة، وفًدا من دولة رومانيا برئاسة السيد IONEL ARSENE محافظ 
Neamt country. قدم الوفد لقداسته كتابين قبطيين تمت ترجمتهما إلى اللغة الرومانية، كما دعا قداسة البابا لزيارة رومانيا واألديرة والكنائس الرومانية.

اســـتقبل قداســـة البابـــا ظهـــر يـــوم الخميـــس 23 
بالقاهـــرة،  البابـــوي  المقـــر  فـــي  ســـبتمبر 2٠21م، 
عـــدًدا مـــن الطلبـــة المتفوقين والمعلمين من مدرســـة 
والثانـــوي  البتدائـــي  للتعليـــم  اإلفريقـــي  المجتمـــع 
لالجئيـــن الســـودانيين بالقاهـــرة، حيـــث اهتم قداســـته 
علـــى  وتشـــجيعهم  أحوالهـــم  علـــى  بالطمئنـــان 
لهـــم  قـــدم  اللقـــاء  ختـــام  وفـــي  تعليمهـــم.  اســـتكمال 
قداســـة البابـــا بعـــض الهدايـــا والتقطـــوا مـــع قداســـته 

التذكاريـــة. الصـــور 

جـــاء هـــذا الســـتقبال فـــي إطار حرص قداســـته 
علـــى دعـــم التعليـــم فـــي مصـــر، من خـــالل المكتب 

واألطفـــال نحـــو مســـتقبل مشـــرق، وإعدادهـــم لحيـــاة 
أفضـــل، ولهـــا عـــدد مـــن األهداف منهـــا تدريس كل 
المـــواد المقـــررة حســـب المنهـــج التعليمي الســـوداني 
وتخفيـــف العـــبء عـــن أوليـــاء األمـــور لكـــي يتمكن 
األســـاس  شـــهادة  امتحانـــات  دخـــول  مـــن  الطلبـــة 
والشـــهادة الثانويـــة الســـودانية لاللتحـــاق بالجامعات 
والمعاهـــد العليـــا، وتهدف أيًضا إليجاد فرص عمل 
للشـــباب والكبـــار حيـــث توفر المدرســـة فرص عمل 
لــــ18 معلًمـــا و3 عمـــال. وتخـــرج في المدرســـة منذ 
حالًيـــا 36٠  بهـــا  ويـــدرس  طالًبـــا  تأسيســـها 24٠ 

آخريـــن فـــي المراحـــل التعليميـــة المختلفـــة.

البابـــوي للمشـــروعات الـــذي ســـاهم حتـــى اآلن فـــي 
ومدرســـة  مصـــر  بمحافظـــات  مـــدارس   8 إنشـــاء 

لألطفـــال الالجئيـــن فـــي القاهـــرة.

جديـــر بالذكـــر أن مدرســـة المجتمـــع اإلفريقـــي 
قداســـة  أنشـــأها  التـــي  والثانـــوي  البتدائـــي  للتعليـــم 
البابـــا تواضـــروس الثاني عام 2٠14م هي مدرســـة 
لالجئين الســـودانيين بالقاهرة، ومنذ إنشـــائها تستمر 
المدرســـة فـــي الحصـــول علـــى دعـــم مـــن المكتـــب 
نســـبة  رفـــع  علـــى  وتعمـــل  للمشـــروعات،  البابـــوي 
المتعلميـــن فـــي المجتمع اإلفريقـــي الالجئ بالقاهرة، 
الشـــباب  وقيـــادة  الســـوداني،  المجتمـــع  وبخاصـــة 
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مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

قداسة ابلابا يلتيق كهنة كنائس تورنتو بكندا
التقى قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الخميس 23 ســـبتمبر 2٠21م، من المقر البابوي بالقاهرة، بكهنة كنائســـنا في تورنتو بكندا، وذلك من خالل 
تطبيـــق zoom عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت، حيـــث تحـــدث معهـــم فـــي موضـــوع بعنوان »ســـنة الـــرب المقبولة«. دار عقـــب الكلمة حوار بين قداســـة البابـــا واآلباء الكهنة 
حول بعض األمور الرعوية الخاصة بتلك المنطقة، وأجاب قداســـته على أســـئلتهم باهتمام وبروح أبوية. حضر اللقاء نيافة األنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر.

قداسة ابلابا يستقبل »كشافة الفنار« وعدًدا من خدام ملتىق لوجوس

يوم األربعاء 22 سبتمبر 2021م

+ نيافـــة األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع وســـط القاهـــرة، عـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة 
البابـــا بعـــض األمـــور الخاصـــة بالخدمـــة فـــي قطاع 

القاهرة. وســـط 

+ الراهـــب القـــس كاراس ســـانت أنتونـــي كاهـــن 
ســـان  مونتيـــري،  مرقـــس،  مـــار  القديـــس  كنيســـة 
فرانسيســـكو، الـــذي قـــدم تقريـــًرا لقداســـة البابـــا عـــن 

هنـــاك. بالكنيســـة  خدمتـــه 

يوم االثنين 27 سبتمبر 2021م

+ الســـفيرة منـــال عبـــد الدايم القنصـــل المصري 
العـــام فـــي ميالنـــو، والســـفير كريـــم شـــريف الســـفير 
قريًبـــا  يغـــادران  اللَذيـــن  الدنمـــارك  فـــي  المصـــري 
لســـتالم مهامهمـــا، وتحـــاور كل منهما مع قداســـته 
المهجـــر،  فـــي  القبطيـــة  الكنائـــس  عمـــل  حـــول 
وتمنـــى قداســـة البابـــا لـــكل منهمـــا التوفيـــق فـــي هذه 

الجديـــدة. المســـئوليات 

+ ســـفير جمهورية بوروندي في القاهرة الســـفير 
شـــيخ رشـــيد، وعبر الســـفير البوروندي خالل اللقاء 
عـــن تقديـــر الحكومـــة البورونديـــة للخدمـــات التـــي 
تقدمها الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية باســـم مصر 
لخدمـــة الشـــعب البورونـــدي مـــن الناحيتين الصحية 
والتعليميـــة. مشـــيًرا إلـــى نجـــاح المدرســـة الفنية التي 
أنشـــأتها الكنيســـة القبطيـــة هنـــاك، معرًبـــا عـــن أمله 
المـــدارس وإنشـــاء مستشـــفى  مـــن  بنـــاء مزيـــد  فـــي 
أيًضـــا، ومـــن جهتـــه أكد قداســـة البابا عن اســـتمرار 
والصحـــي  التعليمـــي  الدعـــم  تقديـــم  فـــي  الكنيســـة 
للشـــعب البوروندي وآماًل في أن تظل المشـــروعات 

كاهـــن  البرموســـي  زكريـــا  القمـــص  الراهـــب   +
الكنيســـة القبطيـــة بالمكســـيك، حيـــث اطمئـــن منـــه 
عـــن خدمـــة المصرييـــن هنـــاك، وقـــدم تقريـــًرا عـــن 
خدمتـــه أورد فيـــه أنـــه قـــام ببنـــاء كنيســـة جديـــدة في 
األصلييـــن  الســـكان  مـــن  ســـكانها  غالبيـــة  منطقـــة 
)الهنـــود الحمـــر(، تمهيـــًدا لســـيامة كاهـــن يخدم هذه 
المنطقـــة التـــي تعتبر بعيدة عن العاصمة مكســـيكو 

ســـيتي، التـــي يخـــدم بهـــا القمـــص زكريـــا.

يـــوم الجمعة 1 أكتوبـــر 2021م )بدير األنبا 
بيشوي(

+ نيافة األنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، 
الذي يزور الكنيسة األم حالًيا.

يوم االثنين 4 أكتوبر 2021م )بالقاهرة(

+ نيافة األنبا جيوفاني أســـقف إيبارشـــية وســـط 
أوروبـــا، الـــذي عـــرض علـــى قداســـة البابـــا تقريـــًرا 
عـــن خدمتـــه الرعويـــة باإليبارشـــية التي تشـــمل دول 

المجـــر ورومانيـــا والتشـــيك وســـلوفانيا وبولنـــدا.

+ نيافـــة األنبـــا ديفيد أســـقف إيبارشـــية نيويورك 
ونيوإنجالنـــد. تنـــاول اللقـــاء مناقشـــة بعـــض األمـــور 

الرعويـــة الخاصة باإليبارشـــية.

يوم الثاثاء 5 أكتوبر 2021م )بالقاهرة(

+ نيافة األنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائس 
الزيتـــون،  قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة 
الرعويـــة  األمـــور  بعـــض  مناقشـــة  اللقـــاء  وتنـــاول 

بالقطـــاع. الخاصـــة 

التي تقوم بها الكنيســـة هناك فعالة ونافعة للشـــعب 
البورونـــدي. وفـــي ختام الزيارة قدم الســـفير الضيف 

دعـــوة لقداســـة البابـــا لزيـــارة بوروندي.

+ الســـفير لطفـــي رؤوف الســـفير اإلندونيســـي 
الجديد في مصر على رأس وفد دبلوماســـي، حيث 
حـــرص علـــى التعـــرف علـــى قداســـة البابـــا، وتقديـــم 
نبـــذه عـــن بـــالده والتعـــرف علـــى الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية، وأشار السفير إلى الحتفال المرتقب 
بمـــرور 75 عاًمـــا علـــى العالقات الدبلوماســـية بين 

مصر وإندونيســـيا.

يوم األربعاء 29 سبتمبر 2021م

+ نيافـــة األنبـــا بيتـــر أســـقف إيبارشـــية نـــورث 
المتحـــدة  بالوليـــات  وكنتاكـــي،  كارولينـــا  وســـاوث 
األمريكيـــة، تـــم خـــالل اللقـــاء مناقشـــة موضوعـــات 

باإليبارشـــية. الرعـــوي  بالعمـــل  خاصـــة 

إيبارشـــية  أســـقف  أرســـانيوس  األنبـــا  نيافـــة   +
الوادي الجديد والواحات، حيث عرض على قداســـة 
البابـــا عـــدًدا من أمور الخدمة الرعوية باإليبارشـــية.

كاهـــن  مينـــا األورشـــليمي  القمـــص  الراهـــب   +
كنيســـتنا فـــي العـــراق، الـــذي يتبـــع إيبارشـــية القـــدس 
وهـــو يشـــرف حالًيـــا علـــى بنـــاء الكنيســـة القبطيـــة 
فـــي بغـــداد إلـــى جانـــب خدمتـــه لألســـر القبطية في 

العـــراق وكردســـتان.

يـــوم الخميـــس 30 ســـبتمبر 2021م )بديـــر 
بيشـــوي( األنبا 

+ نيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
النطـــرون. بـــوادي  الســـريان 

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، يوم الجمعة 24 سبتمبر 2٠21م، 
فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة فريق كشـــافة 
المالئكـــة  رئيـــس  بكنيســـة  »الفنـــار« 
شـــبرا  فـــي  بـــك  عيـــاد  بشـــارع  ميخائيـــل 
ومجموعـــة المصممين والموســـيقيين الذين 
شـــاركوا فـــي خدمـــة ملتقى لوجـــوس األول 
األرثوذكســـية،  القبطيـــة  الكنيســـة  لشـــباب 
حيـــث قـــدم قائـــد الفريـــق الكشـــفي ملخًصـــا 

عـــن تاريـــخ الكشـــافة وخدمتهـــا في الكنيســـة، ثم ألقى قداســـة البابـــا كلمة حول 
الجـــذور المصرية القبطيـــة، وكيف يرتبط 
الشـــباب بجذوره ويســـتمتع بها. كما أجاب 
قداســـته عـــدًدا مـــن األســـئلة واســـتمع إلـــى 
رؤيتهـــم المســـتقبلية لمثـــل هـــذه الملتقيـــات 
وكيفيـــة تطويرهـــا، ثم أهداهـــم درع الملتقى 
تكريًمـــا لمجهوداتهم، واختتم اللقاء بالتقاط 

الصـــور التذكاريـــة مع قداســـة البابا.
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تكريم الطفل »كيفني« 
بطل إفريقيا للشباب يف الشطرنج

لقاء حتضريي
لإلعداد الحتفاالت مرور 

ألَف سنة ىلع القيامة
العالمـــي  لالحتفـــال  اإلعـــداد  إطـــار  فـــي 
الســـيد  قيامـــة  علـــى  ســـنة   2٠٠٠ بمـــرور 
مـــن  عـــدد  شـــارك  2٠33م،  عـــام  المســـيح 
مصـــر  فـــي  المســـيحية  الكنائـــس  ممثلـــي 
ومـــن خارجهـــا فـــي التحضيـــر لهـــذا المناســـبة 
التاريخيـــة، وذلـــك خـــالل اللقاء الجـــاري حالًيا 
فـــي بيـــت »أنافـــورا« التابـــع للكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية، حيـــث ســـتقام هـــذه الحتفـــالت 
فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول، من بينهـــا مصر 
لنفرادهـــا التاريخـــي بمســـار العائلة المقدســـة.

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظتـــه األســـبوعية فـــي الجتمـــاع 
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 22 ســـبتمبر 2٠21م، مـــن المقـــر البابـــوي 
بالقاهـــرة، وُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة 
 C.O.Cالتابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون 
حضـــور شـــعبي. واســـتكمل قداســـته تأمالتـــه فـــي مزمـــور 37 التـــي بدأها منذ 
أســـبوعين حيـــث تنـــاول وصيـــة »اْرَع اأَلَماَنـــَة« الواردة بالعـــدد 3 من المزمور 
وأعطـــى مـــن خاللها درًســـا عـــن مفهوم األمانة ونماذجها فـــي الكتاب المقدس 

)تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العدد صــــ 12(.

كما ألقى قداســـة البابا تواضروس الثاني عظته في الجتماع األســـبوعي 

مســـاء يـــوم األربعـــاء 29 ســـبتمبر 2٠21م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، 
  C.O.Cوُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة
التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور 
شـــعبي. واســـتكمل قداســـته تأمالته في مزمور 37 حيث تناول وصية »َتَلذَّْذ 
« الواردة بالعدد 4 من المزمور، وفي بداية العظة نعى قداســـته مثلث  ِبالرَّبِّ
الرحمـــات األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، الذي خـــدم خدمة مشـــهودة طوال 46 
ســـنة فـــي إيبارشـــيته وفـــي ديـــر األنبـــا باخوميـــوس، وكانت له خدمـــات أخرى 
عديـــدة ومســـئوليات كثيـــرة أدارهـــا بحكمـــة وهـــدوء، مشـــيًرا إلـــى أن وداعـــه في 

القاهـــرة وفـــي أســـوان كان مهيًبا.

الطفـــل  البابـــا  قداســـة  كـــرم  العظـــة،  عقـــب 
كيفيـــن جورج )11 ســـنة( الفائـــز ببطولة إفريقيا 
المفتوحـــة للشـــباب تحـــت ســـن 16 ســـنة. وأدار 
قداســـته حـــواًرا مـــع البطـــل المصـــري الصغيـــر 
بلعبـــة  شـــغفه  ســـبب  علـــى  خاللـــه  تعـــرف 
الشـــطرنج واألشـــخاص الذين ســـاندوه وســـاعدوه 
ليتفـــوق فيهـــا، حيث أشـــاد »كيفين« بدور والديه 
ومدربيـــه الذيـــن تـــدرب علـــى أيديهـــم فـــي إحدى 
األكاديميـــات الخاصـــة التـــي التحق بها، مشـــيًرا 
إلـــى أنـــه جـــرب ممارســـة بعـــض اللعبـــات ولكنه 

أحـــب »الشـــطرنج« بشـــكل خـــاص.

كنيســـة  ابـــن  كيفيـــن،  البابـــا  قداســـة  وهنـــأ 
فـــي  العـــذراء، بشـــارع أحمـــد عصمـــت  الســـيدة 
عين شـــمس، بكلمات مشـــجعة، مشـــيًدا بالنجاح 

الالفـــت الـــذي حققـــه، موجًهـــا التحيـــة ألســـرته 
ولمدربيـــه. وقـــدم قداســـته للبطـــل هديـــة خاصـــة 
بهـــذه المناســـبة. كمـــا قدم التحية لوزير الشـــباب 
علـــى  وتشـــجيعهم  للشـــباب  مســـاندته  علـــى 
المشـــاركة فـــي البطـــولت الرياضيـــة المختلفـــة، 
لرفـــع اســـم مصـــر عالًيا، داعًيا األســـر لتشـــجيع 

أبنائهـــم علـــى ممارســـة الرياضـــة.

الشـــباب  مـــن  ونافـــس »كيفيـــن« مجموعـــة 
األفارقـــة الذيـــن يكبرونـــه ببضع أعوام واســـتطاع 
بطـــل  علـــى  النهائيـــة  المبـــاراة  فـــي  يتغلـــب  أن 
تونـــس ليحصـــل لمصـــر علـــى كأس البطولـــة. 
وســـبق لكيفيـــن الفـــوز بالبطولة ذاتها تحت ســـن 

1٠ ســـنين عـــام 2٠19م.
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أواًل: مجــــــــــــــــــــال 
ــة الخدمــة الروحيـــ

أ - خدمة الدياكونية الريفية: وتقديم الخدمات الروحية للمناطق الريفية والقرى المحرومة.
ب- الخدمــة الصيفيـــــة: تدعيًمــا للدياكونيــة الريفيــة، كانــت أســقفية الخدمــات تقــوم بإيفــاد عــدد كبيــر مــن طلبــة الســنوات النهائيــة 
بالكليــة الكليريكيــة وبعــض خــدام مــدارس األحــد خــالل العطلــة الصيفيــة للمناطــق النائيــة والمحرومــة مــن الخدمــات الكنســية.. 

حيــث يقيــم الخــدام إقامــة كاملــة مــن أســبوعين إلــى ثــالث أســابيع لخدمــة المنطقــة والقــرى المحيطــة بهــا.
ج- خدمــة المناطــق الشــعبية: خدمــة المناطــق الشــعبية والعشــوائية المحرومــة مــن الخدمــة )فــي دائــرة القاهــرة الكبــرى(.. 

وتشــمل هــذه الخدمــة محــو األميــة ونــدوات صحيــة باإلضافــة إلــى الخدمــة الروحيــة.

أسقفية اخلدمات العامة حتتفل بذكرى تأسيسها
واذلكرى األربعني الستشهاد نيافة األنبا صموئيل

أسقفية اخلدمات يف عهد املتنيح األنبا صموئيل
قــاد نيافتــه مــع فريــق مــن الخــدام والمتطوعيــن عمــاًل متكامــاًل متناغًمــا فــي خدمــة الكنيســة ومصــر، وعلــى مــدى 19 عاًمــا قضاهــا 
نيافتــه فــي رعايـــة األســقفية وخدمتهــا )9 فــي حبريــة قداســة البابــا كيرلــس، و1٠ فــي حبريــة قداســة البابــا شــنوده(، نلخــص مجــالت الخدمــة 

باألســقفية فــي اآلتــي:

تأسيســـها  بعيـــد  الخدمـــات  أســـقفية  احتفلـــت 
الــــ4٠،  صموئيـــل  األنبـــا  نياحـــة  وتـــذكار  الــــ59، 
يـــوم األربعـــاء 6 أكتوبـــر 2٠21م. تـــرأس صـــالة 
القـــداس اإللهـــي نيافة األنبا يوليوس األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات 
العامـــة والجتماعية والمســـكونية، وشـــاركه الصالة 
القمـــص رافائيـــل ثـــروت وحضـــرت أســـرة المتنيـــح 
فـــي  وذلـــك  األســـقفية،  وخـــدام  صموئيـــل،  األنبـــا 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمبنـــى اســـقفية الخدمـــات 

بالكاتدرائيـــة.

وقـــد وّجـــه نيافـــة األنبـــا يوليـــوس التهنئـــة لخـــدام 
األســـقفية بهـــذه المناســـبة، جـــاء فيهـــا:

»األحباء خدام األســـقفية.. خالص تهنئتي لكم 

الخدمـــات  اســـقفية  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
تأسســـت بيـــد القديـــس البابا كيرلس الســـادس، الذي 
ســـام أول أســـقف لهـــا وهـــو المتنيـــح نيافـــة األنبـــا 
صموئيـــل فـــي 3٠ ســـبتمبر 1962، والـــذي تنيـــح 

فـــي 6 أكتوبـــر 1981

سيامة األنبا صموئيل بيد البابا كيرلس السادس

بعيـــد ميـــالد األســـقفية التاســـع والخمســـين، ذاكريـــن 
تعبـــوا  الذيـــن  آبائنـــا وخدامنـــا  اليـــوم كل  هـــذا  فـــي 
وخدمـــوا بقلوبهـــم. أخـــّص بالذكـــر مثلـــث الطوبـــى 
أســـقف  أول  صموئيـــل  النبـــا  نيافـــة  والرحمـــات 
للخدمـــات، والمتنيـــح األنبـــا أثناســـيوس مطـــران بنى 
ســـويف، والمتنيـــح األنبـــا رويـــس، وأبونـــا صليـــب 
ســـوريال؛ هـــم تعبوا ونحـــن دخلنا على تعبهم. أرجو 

لكـــم ســـنة جديـــدة كلهـــا حـــب وعطـــاء«.

خـــالل صلـــوات القداس اإللهي قام نيافته بعمل 
زفـــة وصلـــوات تمجيـــد للشـــهيد موريس قائـــد الكتيبة 
الطيبيـــة، واألنبـــا صموئيـــل أول أســـقف للخدمـــات 
العامـــة. وبعـــد صـــالة القـــداس اإللهـــي توجـــه نيافته 
والحضـــور إلـــى مزار المتنيـــح األنبا صموئيل لعمل 

التطييـــب والتمجيد.
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ــال  ــا: مجــــــــــــــ ثانًي
االجتماعيــة: التنميــة 

وذلك من خالل:
أ- مراكــز تنميــة الفتــاة: قامـــت األسقفيـــة بإنشــاء هــذه المراكــز فــى المناطــــق الشــعبية والقــرى المحرومــة.. وقــد وصــل عــدد هــذه 

المراكــز إلــى 11٠ مركــًزا عــام 1981.
وأنشطــــة المركز كانــــت: فصول محو أمية، فصول توعية صحية وأســرية، فصول في التدبير المنزلي، إكســاب مهارات مثل 

الخياطــة، وانتــاج بعــض المنتجــات الســياحية ذات الطابــع القبطــي أو الفرعونــي.
وكانـــت مراكــز التنميــة عبــارة عــن حجــرة أو أكثــر ملحقـــة بإحــدى الكنائــس أو الجمعيــات، وفــى نهايــة فتــرة التدريــــب، يتــم إهــداء 

ماكينــة خياطــة لكـــل مــن خريجــات المركــز لتكــون مصــدًرا لدخــل يســاعدها وأســرتها.
ب- مراكــز خدمــة الطفولــة )الحضانــات(: وتهـــدف إلــى تنميــة قــدرات األطفــال ورعايتهـــم نفســًيا وروحًيــا وجســمًيا واجتماعًيــا.. 

كذلــك عقــد اجتماعــات دوريــة ألوليــاء أمــور األطفــال لطالعهــم علــى أســاليب التربيــة الســليمة، وكيفيــة معاملــة األطفــال.
ج - معاهـــــد التدريــب: معهــد تدريــب خادمــات مراكــز تنميــة الفتــاة الــذي أنِشــئ عــام 1976 بمقــر األســقفية.. كمــا ُأقيــم فــرع 

للمعهــد بمدينــة بنــي ســويف، ومــدة الدراســة بالمعهــد 6 أشــهر.
معهد تدريب مشرفات الحضانة، ومدة الدراسة بـه أيًضا 6 أشهر..

ثالًثــا: مجـــــــــــــــــال 
التنميــة االقتصاديــة:

أ- مراكــز التدريــب المهنــي: تهــدف مراكــز التدريــب المهنــي إلــى تدريـــب أبنــاء الطبقــات الكادحــة ممــن فاتهــم فــرص التعليــم 
علــى بعــض الحــرف والمهــارات الفنيــة التــي يفتقــر لهــا ســوق العمالــة. كذلــك تســاعد بعــض الذيــن يرغبــون فــي تعلــم حرفــة أو هوايــة 

مــن الشــباب فــي مراحــل التعليــم الثانــوي والجامعــي خــالل اإلجــازة الصيفيــة.
ب- تشــغيل طالبــي الوظائــف: مــن خــالل التصــال برجــال األعمــال، وبعــض المســئولين فــي الشــركات والمصانــع، وتعريفهــم 

بأنشــطة مراكــز األســقفية للتدريــب المهنــي.

رابًعا: في مجــــــــال 
الخدمــات التعليمية:

أ- معهــــــد تدريس اللغات األجنبيـة، بفرعيه فى منطقة األنبا رويس، ومدينة نصر.
ب- كليــة مارمرقــص بمدينــة نصــر: قــام المتنيــح األنبــا صموئيــل بشــراء أرض واســعة بمدينــة نصــر إلنشــاء صــرح تعليمــي 
شــامل، إّل أن نصــف األرض ُبِنيــت عليهــا كنيســة الســيدة العــذراء والقديــس أثناســيوس بمدينــة نصــر.. والنصــف الثانــى ُبِنــي عليــه 

مركــز مارمرقــص التابــع ألســقفية الخدمــات.
ج - البعثات الخارجيــــــة: ســاعد المتنيح األنبا صموئيل في توفير منح جامعية للدراســات العليا لكثير من الشــباب المتميزين 

وأوائــل الخريجين.
د- رعاية طلبة الجامعة فى مصر: ومساندتهم مالًيا حتى يستكملوا دراستهم.

هـــ- مشــروع مكافحــة األميــة: بتأســيس فصــول محــو األميــة فــي كثيــر مــن بــالد مصــر، وكذلــك تدريــب الكــوادر التــي تقــوم 
بهــذه الخدمــة الهامــة.

خامـســًـــــا: فـــــــــــي 
ــال خدمــة األســرة: مجـــ

أ- برنامــج التربيــة األســرية: قامــت األســقفية بإعــداد منهــج متكامــل للتربيــة األســرية للشــباب والمخطوبيــن، وحديثــي الــزواج، 
والعائــالت فــي المرحلــة المتوســطة مــن العمــر.

ب- برنامــج الرعايــة الصحيــة: قامــت األســقفية بتصميــم برامــج للرعايــة الصحيــة واإلرشــاد، وكذلــك إنشــاء عيــادات للرعايــة 
الصحيــة العامــة وتنظيــم األســرة.

ــي  ــا: فــــــــ سادســـًـــ
ــي  ــال جامعــــــــــ مجــــــــــ

القمامــة:

احتلـــت هذه الخدمة مركزا متميًزا بين أنشــطة األســقفية بهدف تطوير حياة هذه الفئة من المجتمع المتركزة في خمس مناطق 
بالقاهــرة الكبــرى، هــي: المقطــــم، وطــرة، وعزبـــة النخـــل، والمعتمديـــة، والبراجيــل. وقــد قدمــت األســقفية خدمــات روحيــة واجتماعيــة 

وصحيــة. كذلــك قامــت بإنشــاء جمعيــة تعاونيــة صناعيــة لتشــغيل ماكينــات ورق الكرافــت مــن المخلفــات الورقيــة.

ســابًعا: فــي مجــال 
خدمـــــــــة المجتمــــــــــع 

والدولة:

ــد المتنيــــح األنبــا صموئيــل بعــد نكســة يونيــو 1967، حيــث قــام نيافتــه بزيــارة  نذكــر أن قداســة البابــا كيرلــس الســادس قــد أوفــ
هيئــة الصليــب األحمــر الدوليــة فــي جينيــف، وكذلــك مجلــس الكنائــس العالمــي، وقــد ســاهم المجلــس فــي الفتــرة مــن يونيــو 1967 
حتــى مــارس 1969 بحوالــي نصــف مليــون دولر لشــراء أدويــة ومســتلزمات طبيــة، كمــا تــم توفيــر آلف المخيمــات والبطاطيــن 

والمالبــس واألغذيــة لتوزيعهــا علــى الُمهّجريــن مــن مــدن القنــاة.

)الصور إهداء من األستاذ نشأت نسيم، الخادم بالكنيسة المعلقة(
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إيبارشية ميت غمر ودقادوس
وبالد الرشقية

قـــام نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبالد الشـــرقية، 
صبـــاح يـــوم الثالثـــاء 5 أكتوبر 2٠21م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار رجس بميت 
غمـــر، برســـامة ثالثـــة من كهنة اإليبارشـــية قمامصة، هـــم: )1( القس يوحنا 
عطـــا قمًصـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بصهرجـــت الكبـــرى. )2(  
القـــس بيشـــوي كامـــل قمًصـــا على كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بميت غمر. 
)3( القـــس كيرلـــس وديـــع قمًصـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر داود. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا صليـــب، وللقمامصـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية طموه

قام نيافة األنبا صموئيل أســـقف طموه صباح يوم الخميس 23 ســـبتمبر 
2٠21م، فـــي ديـــر الشـــهيد أبـــي ســـيفين بطمـــوه )مقـــر المطرانيـــة(، بســـيامة 
4 مـــن الشمامســـة كهنـــة للخدمـــة بكنائـــس اإليبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس 
صفـــوت نعيـــم باســـم القـــس متـــى لخدمـــة كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي 
المتانيـــا بالعيـــاط. )2( الشـــماس عمـــاد نـــاروز باســـم القـــس ميخائيـــل لخدمة 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي أم خنـــان بالحوامدية. )3( الشـــماس جون 
ســـمير باســـم القـــس باخوميـــوس لخدمـــة كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين في بني 
يوســـف بالهـــرم. )4( الشـــماس مينـــا ســـوريال باســـم القـــس أثناســـيوس لخدمة 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس فـــي أم خنان بالحوامدية. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا صموئيـــل، ولآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري

قـــام نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفر الشـــيخ والبـــراري ورئيس 
ديـــر الشـــهيدة دميانـــه بالبـــراري، يوم الســـبت 2 أكتوبر 2٠21م، في كنيســـة 
الديـــر، بســـيامة الشـــماس أنطـــون إميـــل كاهًنـــا باســـم القـــس دميـــان لخدمـــة 
كنيســـة الشـــهيدة دميانـــه فـــي كفـــر الشـــيخ. شـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا بـــول مطـــران طنطـــا، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـيدة العذراء الســـريان بوادي النطرون، واألنبا صليب أســـقف ميت غمر 

ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية. 

خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ماركـــوس، وللقـــس دميان، ولمجمـــع اآلباء 
كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية اإلسماعيلية

فـــي يـــوم الســـبت 2 أكتوبـــر 2٠21م، قـــام نيافـــة األنبـــا ســـارافيم أســـقف 
اإلســـماعيلية، بكنيســـة األنبـــا بـــول باإلســـماعيلية، برســـامة الدياكـــون أنـــور 
غبريـــال فـــي درجـــة أرشـــي دياكـــون، وترقيـــة 4 شمامســـة إلـــى درجـــة دياكون 
للمســـاعدة فـــي الخدمـــة مـــع آبـــاء الكنيســـة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
ســـارافيم، وللشمامســـة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة، وكل أفـــراد الشـــعب.

دير الشهيدة دميانه يف الرباري

شـــهد ديـــر الشـــهيدة دميانـــه فـــي براري بلقـــاس، يوم الجمعة 24 ســـبتمبر 
2٠21م، رهبنـــة 3 مـــن طالبـــات الرهبنـــة بـــه بعـــد اجتيازهـــن فتـــرة الختبـــار 
المقـــررة، حيـــث صلـــى طقـــس الرهبنـــة نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط 
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وكفـــر الشـــيخ ورئيـــس الديـــر، وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة: األنبا دانيال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا بول بالبحر األحمر، واألنبا صليب أســـقف ميت 
غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية، كما حضرت الصلوات تماف أثناســـيا رئيسة 
ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس بحارة زويلة، وتماف باســـيليا رئيســـة دير الســـيدة 
العـــذراء بحـــارة زويلـــة، واألم ثيؤغنســـطا من دير الخمس عـــذارى. والراهبات 
الجديـــدات هـــن: )!( الراهبـــة مرقـــورة القديســـة دميانه، )2( والراهبة ســـيفريانا 
القديســـة دميانه، )3( والراهبة بيفنوتيا القديســـة دميانه. خالص تهانينا لنيافة 

األنبـــا ماركـــوس، وللراهبـــات الجديدات، ولمجمـــع راهبات الدير.

حول احلالة الصحية نليافة األنبا باخوميوس 
أصـــدرت ايبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة بياًنـــا 
طمأنـــت خاللـــه أبنـــاء اليبارشـــية ومحبـــي نيافة األنبا باخوميـــوس مطران 
اإليبارشـــية، علـــى الحالـــة الصحيـــة لنيافتـــه، وأنـــه بخيـــر ويمـــارس عملـــه 
الرعوي بشكل طبيعي، مشيرًة إلى أنه صلى صلوات العشية يوم الثنين 

4 أكتوبـــر 2٠21م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بدمنهـــور.
وقالت المطرانية في بيانها:

تطمئـــن إيبارشـــية البحيـــرة وتوابعهـــا كل األحبـــاء فـــي كل مـــكان أن 
صاحـــب النيافـــة األنبـــا باخوميوس مطـــران البحيرة وتوابعهـــا ورئيس دير 
القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي بالبحيـــرة، بصحـــة جيـــدة 

ويمـــارس خدمتـــه بشـــكل يومـــي مـــن مقـــر المطرانيـــة بدمنهور.
وقد قام نيافته بصالة عشـــية وتطيب رفات القديس موريس بكنيســـة 
مـــار مرقـــس بكرمـــة دمنهور والتي أحضرها نيافته من كنيســـته بسويســـرا 
فـــي 5 أكتوبـــر 2٠13، وأودعهـــا بجـــوار رفـــات القديـــس ســـمعان الخراز 
والقديســـة فيرينا بالكنيســـة ذاتها. ول صحة لما يتم تداوله على صفحات 

مواقـــع التواصل الجتماعي.
وبصفـــة عامـــة تهيـــب بـــكل مـــن ينشـــر أو ينقـــل األخبـــار أن يدقـــق 

ويتحقـــق قبـــل أن يصـــدق لكـــي نتقـــي مًعـــا شـــر الشـــائعات.
مـــع خالـــص محبتنـــا وشـــكرنا وتقديرنـــا لـــكل مـــن تواصـــل لالطمئنان 

علـــى صحـــة نيافته.

فعايلات سيمينار »ما بعد جممع أفسس املسكوين«
إعداد القس أثناسيوس عوض

أقـــام مركـــز البابا شـــنوده للتاريخ الكنســـّي بكنائس وســـط القاهرة المؤتمر 
الســـابع بعنـــوان »أحـــداث مـــا بعد مجمع أفســـس المســـكونّي« بالشـــتراك مع 
معهـــد الدراســـات القبطيـــة والمركـــز الثقافـــي القبطـــّي األرثوذكســـّي. وذلـــك 
يومـــي 1، 2 أكتوبـــر 2٠21م. تحـــت رعاية قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
وبحضـــور نيافـــة األنبـــا رافائيل األســـقف العـــاّم لكنائس وســـط القاهرة ورئيس 
مركـــز البابـــا شـــنوده للتاريـــخ الكنســـّى، ونيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــاّم. 

تضمـــن المؤتمـــر )15( محاضـــرة كالتالي: 
)1( »أحداث أدت إلى مجمع خليقدونية«، 
لنيافة األنبا رافائيل. )2( »مجمع خليقدونية 
جلســـاته وقراراتـــه« لنيافة األنبـــا إرميا. )3( 
»البابـــا ديســـقوروس مـــن خـــالل المصـــادر 
التاريخية للكنيســـة الســـريانية« ألقاها الربان 
الســـريانية  الكنيســـة  مـــن  عيســـى  فيلبـــس 
أوطاخـــى  »شـــخصية   )4( األرثوذكســـية. 
وبدعتـــه« ألقاهـــا القمص بنيامين المحرقي. 
منتصـــف  فـــي  السياســـية  »الحالـــة   )5(
مجمـــع  علـــى  وتأثيراتهـــا  الخامـــس  القـــرن 
الســـيد.  عبـــد  زكريـــا  لألســـتاذ  خليقدونيـــة« 
)6( »تصويـــر البابـــا ديســـقوروس فـــي الفن 
القبطـــي« ألقاهـــا الدكتـــور نـــادر ألفي. )7( 
»مظاهر الفن القبطي بعد مجمع أفســـس« 
ألقاهـــا الدكتور عادل فخـــري. )8( »مجمع 
خليقدونيـــة مـــن منظور إيماني ومســـكوني« 
إبراهيـــم  إســـحاق  الدكتـــور  األســـتاذ  ألقاهـــا 
عجبـــان، عـــن بحـــث مشـــترك مـــع دياكـــون 
أنطونيـــوس وصفـــي. )9( »المصطلحـــات 
الالهوتية الُمســـتخدمة فـــى المجامع« لنيافة 
األنبـــا رافائيـــل. )1٠( »قـــراءة تحليلـــة فـــي 
 Zoom طومس لون« ألقاها َعبر برنامج

نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا وتوابعهـــا. )11( »مجمـــع خليقدونيـــة 
مـــن خـــالل المصـــادر التاريخيـــة للكنيســـة األرمنيـــة« ألقاهـــا المطـــران أشـــود 
مـــن الكنيســـة األرمنيـــة األرثوذكســـية. )12( »عائلتـــا الكنائـــس الخليقدونيـــة 
والالخليقدونيـــة« ألقاهـــا األســـتاذ جرجـــس صالـــح. )13( »ردود األفعـــال في 
الشـــرق تجـــاه مجمـــع خليقدونيـــة« ألقاهـــا القـــس إســـطفانوس مرقـــس. )14( 
»األنبـــا مقـــار أســـقف أدكو« ألقاها القس تكال نجيـــب. )15( »كتابات البابا 
ديســـقوروس« ألقاهـــا األســـتاذ مينـــا ســـليمان. وكان عـــدد الحضـــور أكثر من 

25٠ شـــخًصا.

املؤتمر اخلامس للجنة املقبلني ىلع الزواج 
يف »أرض الفرح«

أقامـــت لجنـــة المقبليـــن علـــى الـــزواج المتفرعة من لجنة األســـرة بالمجمع 
المقـــدس، علـــى مـــدار يوَمـــي 21 و22 ســـبتمبر 2٠21م، مؤتمرها الخامس 
إليبارشيات الوجه البحري، بعنوان »شريك الحياة« في بيت »أرض الفرح« 
التابع إليبارشـــية الزقازيق ومنيا القمح. حضر المؤتمر من أحبار الكنيســـة، 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح مضيف 
المؤتمر، واألنبا صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية ومقرر 
لجنـــة المقبليـــن علـــى الزواج، نيافة األنبا باڤلي األســـقف العام لكنائس قطاع 

باإلسكندرية. المنتزه 

ذكرى األربعين لعروس المسيح 

اآلنسة رجاء عزيز عبده

أختنا الحبيبة، مهما تمضي األيام 
لن تمحو صورتك وحياتك الجميلة 

من قلوبنا.
صّلي من أجلنا ليعطينا الرب
غربة طاهرة كما عشِت أنِت

في براءة األطفال
إخوتك وأخواتك: أسرة المرحوم 

األستاذ عزت عزيز بدبي.
دكتورعوني عزيز واألسرة بأمريكا.

أسرة المتنيح 
القمص يوسف عزيز بأمريكا.

حرم المرحوم المقدم موسى بطرس 
واألسرة.

أسرة المتنيح 
القمص مكسيموس عزيز بالمنيا.

القمص صموئيل عزيز 
واألسرة بالمنيا.

حرم المرحوم مهندس عاطف شوقي 
واألسرة.

القمص ميخائيل عزيز 
واألسرة بأمريكا.

حرم القمص بيشوى عبد المالك 
واألسرة.

حرم األستاذ سرور ذكي واألسرة. 
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اتللفزيون الفرنيس يسجل حلقة عن
أحلان الكنائس الرشقية بـ»يوم الرب«

اســـتضافت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي ليـــون بجنوبـــي فرنســـا، 
  “Le Jour القناة الثانية من التلفزيون الفرنســـي لتســـجيل حلقة من برنامج
 ”Du Seigneur، )يـــوم الـــرب( عـــن »وجـــه المســـيح« مـــن خـــالل ألحـــان 
الكنائـــس الشـــرقية، قدمتهـــا كـــورالت مـــن ســـبع كنائـــس شـــرقية بمدينـــة ليون 
وهـــي الكنائـــس القبطية واإلثيوبية والروســـية واألوكرانية والمارونية والكلدانية 
واليونانيـــة الكاثوليكيـــة. وقـــدم كـــورال الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية لحـــن 
»مراحمـــك يـــا إلهـــي« باللحـــن الكيهكي للتعبير عن »وجه المســـيح الرحيم«، 
وقـــدم نيافـــة األنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا وجنيـــف بسويســـرا تعقيًبا على 

كلمـــات ومعانـــي األلحـــان المقدمة.

الكنيسة القبطية تتسلم ملكية
كنيسة جديدة يف بلجياك

شـــهدت كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس يوحنا اإلنجيلي بمدينة أنتويرب 
في بلجيكا، يوم األحد 3 أكتوبر 2٠21م، احتفالية بمناســـبة تســـلم الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة،  الكنيســـة  مـــن  الكنيســـة  مبنـــى  لملكيـــة  األرثوذكســـية  القبطيـــة 
القطـــاع  علـــى  والمشـــرف  هولنـــدا  أســـقف  أرســـاني  األنبـــا  نيافـــة  بحضـــور 
الهولنـــدي فـــي بلجيـــكا، ومونســـنيور جـــون بوني أســـقف الكنيســـة الكاثوليكية 

إليبارشـــية أنتويـــرب.

تضمـــن الحتفـــال كلمـــة لألســـقف الكاثوليكـــي هنـــأ فيهـــا األقبـــاط فـــي 
أنتويـــرب بملكيـــة مبنـــى الكنيســـة وعبـــر عـــن ســـعادته بـــأن المبنـــى ســـيظل 
يســـتخدم للعبـــادة وتمنـــى للكنيســـة مزيـــًدا مـــن النمـــو والزدهـــار، كمـــا ألقـــى 
نيافة األنبا أرســـاني كلمة رحب فيها بالحاضرين وشـــكر مجهودات الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة ومجلـــس مدينـــة أنتويـــرب، وشـــمل الحتفـــال أيًضا فقـــرات ترانيم 

قدمتهـــا فـــرق الكـــورال بالكنيســـة.

جديـــر بالذكـــر أن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي زار ودشـــن كنيســـة 
2٠19م،  أكتوبـــر   17 فـــي  اإلنجيلـــي  يوحنـــا  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 
وتســـتخدمه الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية هـــذا المبنـــى منذ أبريـــل 2٠17م 
على ســـبيل اإليجار، وشـــهد منذ وقتها أعمال تجديد وترميم وتوســـعات، وتم 

تركيـــب حامـــل األيقونـــات ورســـمها ورســـم شـــرقية الهيـــكل.

القمص شنوده موىس
من قطاع كنائس عزبة النخل بالقاهرة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يوم الثالثاء 5 أكتوبـــر 2٠21م، القمص 
شـــنوده موسى، كاهن كنيســـة السيدة العذراء والقديســـين البابا أثناسيوس واألنبا 
بـــول بعزبـــة النخـــل، عـــن عمـــر قـــارب 67 ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي الخدمـــة 
الكهنوتيـــة أكثـــر مـــن 38 ســـنة. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
ســـيداروس األســـقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، في الخامســـة من مســـاء 
اليـــوم ذاتـــه بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم والقديس يوســـف النجـــار بعزبة النخل. 
ُوِلـــد األب الُمتنيـــح يـــوم 4 يناير 1955م، وســـيم كاهًنا فـــي 24 يونيو 1983م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة عـــام 1989م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا ســـيداروس 
األســـقف العـــام لكنائس قطاع عزبة النخل، ولمجمـــع اآلباء كهنة القطاع في 
نياحة األب المبارك القمص شـــنوده موســـى، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القمص ميخائيل شنوده
من رزقة الدير المحرق

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم الثنين 4 أكتوبر 2٠21م، القمص 
ميخائيـــل شـــنوده، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل فـــي رزقـــة الديـــر 
المحـــرق التابعـــة إليبارشـــية الديـــر المحـــرق، عـــن عمر تجاوز 65 ســـنة بعد أن 
قضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتية أكثر من 29 ســـنة. وصلـــى صاحبا النيافة األنبا 
بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق واإليبارشـــية، واألنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف 
منفلـــوط، صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم التالي. ُوِلد األب الُمتنيح يوم 6 مايو 1956م، 
وســـيم كاهًنـــا فـــي 3٠ أغســـطس 1992م، ونـــال رتبـــة القمصية عـــام 2٠٠7م. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بيجول أســـقف ورئيس ديـــر الســـيدة العذراء 
المحـــرق، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القس أبوللو عبده 
من إيبارشية شبرا الخيمة

رقـــد فـــي الـــرب األربعاء 22 ســـبتمبر 2٠21م، القـــس أبوللو عبده، كاهن 
كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل باألندلـــس في عزبـــة النخل التابعة إليبارشـــية 
شـــبرا الخيمـــة، عـــن عمـــر قارب 47 ســـنة، بعد أن قضى فـــي الخدمة الكهنوتية 
أكثـــر مـــن 3 ســـنوات. ُوِلـــد الب المتنيـــح يـــوم 1 ديســـمبر 1974م، وســـيم 
كاهًنـــا يـــوم 16 فبرايـــر 2٠18م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبـــا مرقس مطران 
إيبارشـــية شـــبرا الخيمة، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألسرته المباركة 

محبيه. وكل 

تاسوين جمديلة 
المكرسة بإيبارشية بنها وقويسنا

رقـــدت فـــي الـــرب يـــوم الخميـــس 23 ســـبتمبر 2٠21م، تاســـوني مجدليـــة 
الخادمـــة المكرســـة فـــي إيبارشـــية بنهـــا وقويســـنا عـــن عمر تجاوز 55 ســـنة بعد 
أن قضـــت فـــي خدمـــة التكريـــس مـــا يقـــرب من 16 ســـنة. ُوِلدت يـــوم 15 أبريل 
1966م، وتـــم تكريســـها يـــوم 29 نوفمبـــر 2٠٠5م. خدمـــت في كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بقريـــة كفـــر عبـــده، مركـــز قويســـنا وتولـــت اإلشـــراف علـــى »الحضانة« 
وخدمـــة الفتيـــات واجتمـــاع الســـيدات. خالص تعازينا لنيافة األنبا مكســـيموس 
أســـقف إيبارشـــية بنها وقويســـنا، ولمجمع مكرســـات اإليبارشـــية، وألســـرتها 

المباركـــة وكل محبيها.
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األنبا مينا
أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار جرجس بالخطاطبة

ومجمع رهبان ديرنا العامر
يتقدمون بخالص الشكر إلى أبيهم وراعيهم

قداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

والرئيس األعلى للرهبنة القبطية
على تفضله بوضع يده الرسولية وتدشين 

كاتدرائية دير الشهيد العظيم مار جرجس بالخطاطبة 
ومباركة ديرنا العامر بهذه الزيارة التاريخية.

كما يشكرون اآلباء األحبار األجاء المطارنة واألساقفة أعضاء المجمع المقدس 
على حضورهم المبارك:

1- األنبا أبرآم مطران الفيوم وتوابعها ورئيس دير المالك غبريال بجبل النقلون.
2- األنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بأبنوب.

3- األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.
4- األنبا مارتيروس األسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة.

5- األنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية.
6- األنبا دانيال أسقف ورئيس دير األنبا بول بالبحر األحمر.

7- األنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس.
8- األنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

9- األنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير األنبا شنوده بسوهاج.
1٠- األنبا آنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

11- األنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط.
12- األنبــا ســاويرس أســقف ورئيــس ديــرى األنبــا تومــاس بالخطاطبــة وســوهاج والشــهيد مــار 

بقطــر بالخطاطبــة.
13- األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

14- األنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس األنبا بيشوى بوادى النطرون.
15- األنبا سيداروس األسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

16- األنبا أكسيوس األسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.
كما نشكر الراهب القمص كيرلس األنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا 

والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة 
والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلسكندرية.
كما نشكر كل من شارك وتعب ألجل هذا اليوم.

إكراًما دلوره املجتميع واتلنموي: 

حديقة كندية ىلع اسم اكهن قبطي

القمص آجنيلوس سعد
بنجـــاح  الذيـــن عملـــوا  األوائـــل  ومـــن  األحبـــاء،  اآلبـــاء  أحـــد 
علـــى تأســـيس الكنيســـة فـــي كنـــدا. هو خـــادم أمين ومخلـــص، بدأ 
مبكـــًرا فـــي مصـــر باإلســـكندرية، ومـــا زلنـــا نتذكـــر عملـــه وخدمتـــه 
وتعبـــه هنـــا. وعندمـــا ســـافر إلـــى كندا بدأ نشـــاًطا ملحوًظـــا ومؤثًرا 
فـــي خدمـــة األقبـــاط المصرييـــن، ومحاولـــة دمجهـــم فـــي المجتمـــع 
الكنـــدي، وذلـــك من خالل النشـــاط الجتماعي القوي، حيث أنشـــأ 
مـــدارس إنجليـــزي وفرنســـي، وحضانات لألطفـــال، ومراكز تدريب 
إلـــى كنـــدا. وخـــالل  للحـــرف اليدويـــة، وخدمـــة القادميـــن الجـــدد 
زيارتـــي إلـــى كنـــدا عـــام 2٠14، كـــم كانـــت ســـعادتي عندما زرت 
إحـــدى هـــذه المدارس، ورأيت المجهـــود المبذول فيها مع الصغار 

والشـــباب. والفتيان 

وتكريـــم اليوم هو تكريــــــــم 
مستحــــــــــــــق ألحــــــــــد النمـــــــــاذج 
الناجحــــــــــــة كنســـًيا ومجتمعًيـــا 

بهـــذه الخدمة الشـــاملة.

أشكـــر كـل المسئولين في 
مسيسوجـــــا علــــى هذا التقدير 
ألحـــد كهنـــة الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية فـــي كنـــــدا، كما 
أهنـــئ هـــذا الكاهــــــــــن المبارك 
راجًيـــا لـــه الصحـــة والســـالمة 

والعمـــر الطويل.

مع خالص تحياتي ومحبتي لكم جميًعا.. وشكًرا لكم.

البابا تواضروس الثاني
القاهرة - مصر 24-9-2٠21 م

المستشار شحاته هرمينا
رئيس محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية

يتقدم بخالص التهنئة القلبية

للراهب إيالريون آفا مينا
لحصوله على درجة الماجستير في القانون

متمنًيا لقدسه دوام التوفيق والتفوق
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جامعة هويل صوفيا القبطية األرثوذكسية
مـــع وجـــود النهضـــة التعليميـــة العظيمـــة التـــي يقودهـــا صاحـــب القداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، تـــم تأســـيس جامعة هولـــي صوفيا القبطية 
األرثوذكســـية بحســـب نظام الجامعات األمريكية التي تقدم دراســـتها أونالين 
بإيبارشـــية نيويـــورك ونيوانجالنـــد القبطيـــة األرثوذكســـية بالوليـــات المتحـــدة 
اإليبارشـــية. وشـــعار  أســـقف  دافيـــد  األنبـــا  نيافـــة  تحـــت رعايـــة  المريكيـــة، 
الجامعـــة هـــو »حيـــث حكمة الكنيســـة األولـــى تضيء الحيـــاة الحديثة«، ألنها 
تهتـــم بنشـــر تعاليـــم الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية حســـب مـــا تســـلمناه مـــن 
آبـــاء الكنيســـة األولـــى. والجامعـــة تســـير حســـب خطـــى وإرشـــاد قداســـة البابـــا 

تواضـــروس الثانـــي فـــي تطويـــر التعليـــم الكنســـي.
وقـــد اســـتغرق تأسيســـها عـــدة ســـنوات، وتم افتتاحها فـــي 1 يوليه 2٠19، 
وبـــدأت الدراســـة بهـــا مـــع موديول الخريـــف الذي بدأ في 2 ســـبتمبر 2٠19.

وهـــو  األول  النظـــام  األمريكيـــة.  بالجامعـــات  للدراســـة  نظامـــان  ويوجـــد 
م فـــي صـــرح مبانـــي الحـــرم الجامعـــي، ويســـتلزم الوجـــود الفعلـــي  المعتـــاد، ُيقـــدَّ
م فيه الدراســـة بنظام التيرمـــات. والتيرم عبارة  للـــدارس بالحـــرم الجامعـــي، وُتقدَّ
عـــن 15 أســـبوًعا. والســـنة بهـــا 2 تيـــرم أساســـي وهما الخريـــف والربيع، وتيرم 
احتياطـــي وهـــو الصيـــف. وأي كـــورس يســـاوي 3 ســـاعات كريدت فـــي التيرم 
وهـــذا معنـــاه دراســـة 3 ســـاعات فـــي المـــادة بـــكل أســـبوع علـــى مـــدى الــــ15 

للتيرم. أســـبوًعا 
أّمـــا نظام الدراســـة أونالين األمريكية الـــذي اتخذته جامعة هولي صوفيا، 
فهـــو عبـــارة عـــن إعطـــاء الكـــورس علـــى مـــدى 8 أســـابيع فقـــط، وهـــذه ُتســـمى 
موديـــول وليـــس تيـــرم. ويوجد إجمالي 9 موديول في الســـنة، وهم: خريف 1، 
2، 3، وربيع 1، 2، 3، وصيف 1، 2، 3. وكل أسبوع يبدأ من يوم الثنين 
إلـــى يـــوم األحـــد. ويتـــم التفاعل أونالين بيـــن الدارس واألســـتاذ والواجبات في 
أّيـــة ســـاعة مـــن اليـــوم، وفي أي يوم من األســـبوع المحدد، ول يســـتلزم الوجود 
الفعلـــي للـــدارس في أّية ســـاعة محددة فـــي اليوم أو في الحرم الجامعي. وهذا 
أيًضـــا يســـاوي عـــدد 3 ســـاعات كريـــدت ألي كورس. وكل أســـبوع لـــه قراءاته 
الخاصـــة وواجباتـــه الخاصـــة التـــي هـــي عبارة عن كتابـــة أكاديمية باســـتخدام 
طريقـــة شـــيكاغو األكاديميـــة، وكتابـــة جورنـــال و3 مداخالت في كل مناقشـــة 
أســـبوعية اوناليـــن. وهـــذا معنـــاه أن الدراســـة بهولـــي صوفيـــا مفتوحـــة طـــوال 
الســـنة لمـــن هـــم بعيديـــن جغرافًيـــا عـــن الجامعـــات وأشـــغال حياتهـــم ل توافـــق 

تواجدهـــم فـــي مدرجات الحـــرم الجامعي.
وطريقـــة التعامـــل وتقديـــم الواجبـــات وكل التخاطبـــات والمراســـالت تتـــم 
فـــي الجامعـــة علـــى المنصـــة اللكترونيـــة للجامعـــة أو مـــا ُيســـمى بـ«الســـبورة 
اللكترونيـــة«، وهـــي بهـــا كل األدوات لقراءة المـــواد والمراجع وتقديم األبحاث 
الطالـــب  قبـــول  وفـــور  األســـتاذ.  مـــن  التقديـــر  المناقشـــات ووضـــع  ووضـــع 
بالجامعة، ُيرَســـل له اســـمه المســـتخدم للدخول عليها مع إنشـــاء كلمة الســـر، 
وذلـــك يتيـــح لـــه اســـتخدامها فـــي أي وقـــت يشـــاء، وهـــي تحفـــظ ســـرية الدارس 
واألســـتاذ ايًضا. ويتم تشـــفيرها عدة مرات في الثانية الواحدة، وتشـــرف عليها 
إحـــدى الشـــركات األمريكيـــة المتخصصـــة في هـــذا المجـــال األكاديمي. وهذه 

الســـبورة اللكترونيـــة ُتعتبـــر العقـــل العامـــل باســـتمرار فـــي الجامعة.
وجامعـــة هولـــي صوفيـــا تجمـــع عـــدة كليـــات فـــي تخصصـــات مختلفـــة 
وباللغتيـــن اإلنجليزيـــة والعربيـــة، وتقـــدم إجمالـــي عـــدد 147 كورًســـا بـــكل 
كلياتها، وبها عدد إجمالي 69 أســـتاذ بروفيســـور ومدرســـين مســـاعدين في 
كل كلياتهـــا. وتمنـــح إجمالـــي 11 شـــهادة ماجســـتير فـــي كل تخصصاتهـــا 

بـــكل كلياتهـــا.
إجمالـــي عـــدد تســـجيل الدارســـين فـــي كل الكورســـات التـــي ُقدمـــت منـــذ 
افتتـــاح الجامعـــة فـــي ســـبتمبر 2٠19 إلـــى ســـبتمبر 2٠21، هـــو 2181، 
وتشـــمل التســـجيل ألخذ كورس واحد إلى التســـجيل في كورســـات لســـتكمال 
شـــهادات الماجســـتير. وعـــدد الدارســـين فـــي أول موديـــول لفتتـــاح الجامعـــة 
كان 34 دارًســـا. ويتراوح التســـجيل في كل موديول ما بين 15٠ إلى 25٠ 

دارًســـا، وفـــي هـــذا التيـــرم الحالـــي خريـــف 1 هـــو 198 دارًســـا.

الجنسيات المختلفة التي تدرس بالجامعة:
يـــدرس بالجامعـــة فـــي فرعيها اإلنجليزي والعربي عدد كبير من الدارســـين 
مـــن أقطـــار كثيـــرة فـــي العالـــم. أكثرهـــم مـــن الوليـــات المتحدة ومصـــر وكندا. 
ويوجد دارســـون من إنجلترا وأيرلندا وألمانيا وإســـبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا 
وسويســـرا وروســـيا وأســـتراليا وفيجـــي، ومـــن كينيـــا وإثيوبيـــا وإريتريـــا واإلمارات 
والكويـــت والســـعودية والخليـــج والعراق ولبنان وســـوريا، وخدامنـــا المقيمين في 
الصيـــن وســـري لنـــكا والفلبيـــن وهونـــج كونـــك وإندونيســـيا. ويـــدرس معنـــا في 

الفـــرع اإلنجليـــزي كهنة كاثوليك وبروتســـتانت.
كليات جامعة هولي صوفيا حسب ترتيب افتتاحها:

– كليـــة الاهـــوت القبطيـــة األرثوذكســـية باللغة االنجليزيـــة: وعميدها 
هـــو أ.د. ســـتيفين معـــوض. وهـــي أولى الكليـــــــــــات بالجامعـــــــــــة. وهــــــــــــي تقدم 
باللغـــة النجليزيـــة كورســـات: لهوتيـــات – كتــــــــــــــــــاب مقـــدس – آبائيــــــــــــــات، 
الـــخ. والكليـــة تمنـــح درجة الماجســـتير في 6 مجالت وهـــم الالهوت الدفاعي 
– تاريـــخ الكنيســـة – الدراســـات القبطيـــة – الالهـــوت – الكتـــاب المقـــدس – 

العمـــل الكرازي. 
– كليـــة التعليـــم المســـيحي باإلنجليزيـــة: وعميدهـــا القمـــص أبراهـــام 
عزمـــي، وهـــي متخصصـــة للنهـــوض بالتعليـــم فـــي مـــدارس األحـــد والكنيســـة 
لـــكل األعمـــار بدراســـة أحـــدث الطـــرق التعليميـــة الحديثة واألبحـــاث في تعليم 

األطفـــال والشـــباب، وهـــي تمنـــح ماجســـتير فـــي التعليـــم المســـيحي.
– كلية المشـــورة المســـيحية باللغة العربية: وعميدها أ.د. عادل حليم، 
وتمنح درجة الماجســـتير في علوم المشـــورة بعد اجتياز فترة التدريب العملي 

لكل دارس أنهى الكورســـات الدراسية.
– كليـــة الاهـــوت القبطية األرثوذكســـية باللغة العربيـــة: وعميدها أ.د. 
عدلي أنيس، وتمنح درجة الماجســـتير في الالهوت بعد النتهاء من رســـالة 
الماجســـتير فـــي أّي مـــن التخصصـــات التـــي تقدمهـــا الكليـــة مثـــل الالهـــوت، 

تاريـــخ الكنيســـة، آبائيات، ليتورجيـــات... الخ.
كلية الدراســـات الكتابية األرثوذكسية باللغة العربية: وعميدها أ.د. فايز 
ســـدراك، وهـــي تمنـــح الماجســـتير فـــي تخصـــص الكتـــاب المقـــدس وتخصص 

الالهوت الدفاعي بعد النتهاء من رســـالة الماجســـتير.
خدمات أكاديمية إضافية:

يوجـــد 3 خدمـــات أكاديميـــة إضافيـــة تقدمهـــا 3 أقســـام بالجامعـــة، وهـــي 
هامة جدا في المجال الجامعي األكاديمي. القســـم األول هو مركز األبحاث 
الســـتبيانية، وفيـــه تقـــوم الجامعـــة بعمل اســـتبيانات بحثية مختلفة باســـتمرار. 
ويمكـــن الســـتعانة بنتائـــج الســـتبيانات الدوريـــة علمًيـــا ألي باحـــث أكاديمي. 
والقســـم الثانـــي هـــو هولـــي صوفيـــا بريـــس، وهـــو خـــاص بطبـــع كل األبحـــاث 
العلميـــة التـــي قدمهـــا الدارســـون للحصـــول علـــى درجتهـــم العلميـــة بالجامعـــة. 
والقســـم الثالـــث هـــو خدمـــة كوبتـــي بـــوك للكتـــب القبطيـــة األرثوذكســـية، وهـــو 
خـــاص بنشـــر وتـــداول الكتـــب بطريقـــة ديجيتال، وهـــو مماثل لخدمـــة أمازون 
كنـــدل المريكيـــة لنشـــر وتـــداول الكتـــب. وتـــم النتهاء منه وســـيتم عرضه في 

القريـــب العاجل.
اعتمــــــاد الجامعـــــــــــة دولًيا واالعتـــــــــــــراف بهــــا كجامعـــــــة أمريكيــــــــــة 

بالواليات المتحدة.
لقـــد بـــدأت الجامعـــة فـــي هذا المشـــوار وهو ســـيأخذ بعـــض الوقت ألنه ل 
بـــد مـــن تخـــرُّج عـــدة دفعـــات أوًل إلمكانية تقييـــم الجامعة عن طريـــق الهيئات 

المختصـــة بالوليـــات المتحدة.

نصلـــي ان تكـــون ســـبب بركـــة للكثيريـــن ممن يشـــتاقون للمعرفـــة اآلبائية، 
ببركـــة صاحـــب القداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثاني، وشـــريكه في الخدمة 

الرســـولية نيافـــة األنبـــا دافيـــد. وإللهنـــا المجد الدائم إلـــى األبد، آمين.






