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أعضـــاء هـــذه الكنيســـة التـــي تدور 
فـــي عناصـــر ثالثة: 

تربـــط  التـــي  المعموديـــة:  أ( 
المؤمنيـــن  توّحـــد  ثـــم  يســـوع،  بالـــرب  المؤمـــن 
الُمعمَّدين بعضهم ببعض. ونحن كثيًرا ما نقول: 
أبنـــاء معموديـــة واحـــدة )1كـــو13:12(. نحـــن 

ب( التنـــاول: يثّبت المؤمن في المســـيح، ثم 
يتحد كل المشـــاركين في وحدة بعضهم ببعض.

ج( المواهــــــــــب: حيـــث يعطـــي هللا مواهبـــه 
كعطيـــة مجانيـــة للمؤمـــن الـــذي ُوِلـــد وتثّبـــت فـــي 
جسد المسيح، وصـــــــــار عضــــــــــــــًوا حًيا. وفــــــــــــي 
نفـــس الوقـــت هـــذه المواهـــب لخدمـــة اآلخريــــــــــــــن 

لذاته. وليســـت 

والمعنى الثاني الكنيسة الجامعة:

المســـيح الواحـــد جاء وأحب وخّلص كنيســـته 
الواحـــدة، ويشـــرح بولـــس الرســـول عالقـــة الحـــب 
والخضـــوع بيـــن الرجـــل والمـــرأة، ويطّبقهـــا علـــى 
شـــديد  تناغـــم  فـــي  والكنيســـة  المســـيح  عالقـــة 
رأس  المســـيح  أن  علـــى  ويؤكـــد  الخصوصيـــة، 
جســـد  والكنيســـة  كولوســـي(،  )رســـالة  الكنيســـة 
المســـيح )رســـالة أفســـس(. كمـــا اســـتخدم مفهـــوم 
الرأس والجسد تعبيًرا عن هذا االرتباط الحياتي، 
فإنـــه يســـتخدم ايًضـــا مفهـــوم العريـــس والعروس، 
ويزّينهـــا  )كنيســـته(  عروســـه  ُيطّهـــر  والمســـيح 
بالمعموديـــة، ويغّذيهـــا بالتنـــاول من جســـده ودمه 
األقدســـين، فتصير ُأمًّا خصبة )أفسس 21:5(، 

خاضعـــه خضـــوع الحـــب.

أمومـــة  أن  نقـــول  أن  نســـتطيع  وبالتالـــي 
الكنيســـة  آبـــاء  خدمـــة  مجمـــوع  هـــي  الكنيســـة 
وُح اْلُقُدُس ِفيَها َأَســـاِقَفًة، ِلَتْرَعْوا  »الَِّتـــي َأَقاَمُكُم الرُّ
َكِنيَســـَة هللِا الَِّتـــي اْقَتَناَهـــا ِبَدِمـــِه« )أع28:20(، 
وأيًضـــا  ومتوازيـــة،  قويـــة  واحـــدة  منظومـــة  فـــي 
متناســـقة، مـــن أجـــل رعايـــة كل أبنائهـــا رعايـــة 
التربيـــة  التدبيـــر -  مســـئوليات:  تشـــمل  شـــاملة 
– التغذيـــة – الحمايـــة – والتـــي تقدمهـــا بالحـــب 

واألمـــان. والحنـــان 

المشـــهورة  الترانيـــم  أحـــد  فـــي 
عيـــد  مناســـبات  فـــي  ُتقـــال  والتـــي 

فيهـــا:  القـــرار  يقـــول  األم، 

أمـــي  أم...  ثالثـــة  لـــّي  »أنـــا 
العـــــــــــذرا... أمــــــــــــي الكنيســـة... ومامـــا صاحبـــة 

األم«. عيـــد 

وبالطبـــع القديســـة مريـــم العذراء فخر جنســـنا 
هـــي بمثابـــة األم الحنـــون لجنس البشـــر. وكذلك 
األم الجســـدية التي تلد اإلنســـان لها مكانة ُأولى 
فـــي قلـــب أبنائها، بل يقولون إن اإلنســـان عندما 
يفكـــر فـــي الـــزواج يبحـــث عـــن فتـــاة فيهـــا الكثير 
من أمه، وتظل صورة األم سبب راحة وسعادة، 

وهـــي التـــي قالوا عنها: »ســـت الحبايب«.

أّما أمي الكنيســـة –األم الروحية لنا جميًعا- 
فلهـــا مكانـــة ومهابـــة وكرامـــة، وتاريـــخ طويـــل، 
وحيـــاة حافلة باألمجـــاد واآلالمات، وفيها تجتمع 
كل المعانـــي الســـامية، من شكلهـــــــــا الخارجــــــــــي 
المذبـــــــــــح  الـــى  وصـــواًل  الداخلـــي  عمقهـــا  إلـــى 

المقـــدس لألســـرار.

القبطـــي  اإلنســـان  عنـــد  الكنســـي  واالنتمـــاء 
شـــديد للغايـــة، فـــإن ذهـــب للعمل أو للدراســـة في 
مدينـــة جديـــدة، يبحـــث أواًل عـــن موقـــع الكنيســـة. 
وإن أراد أن يســـكن، يبحث عن ســـكن قريب من 
كنيســـة. وإن أراد ان ينجـــح فـــي دراســـاته، يذهب 
إلـــى الكنيســـة قبـــل االمتحانـــات. وإذا بحـــث عن 
شـــريكة الحيـــاة، يتمّنـــى أن يأخذهـــا مـــن أيـــدي 
الكنيســـة. وإن شـــعر يوًمـــا بتعـــب أو ضيـــق أو 
هـــّم، يذهـــب إلـــى الكنيســـة لينـــال هدوًءا وســـالًما 
فـــي قلبـــه. وإن أراد أن يبـــدأ عمـــاًل أو مشـــروًعا، 
أو أن يرفع صالة إلنســـان أمام هللا، فإنه يذهب 
إلـــى الكنيســـة لينير شـــمعة ويضعها أمـــام أيقونة 
أحـــد القديســـين طالًبـــا شـــفاعته وصلواتـــه. وإن 
يحضـــر  األحبـــاء،  فـــراق  عنـــد  يتعـــّزى  أن  أراد 
فـــي  وهـــو  المنتقـــل  الحبيـــب  ويـــودع  الصلـــوات 
الكنيســـة، وكأنـــه يســـتودع هـــذا الراحـــل فـــي يدي 
هللا من خالل الكنيســـة... الخالصة أن الكنيســـة 
فهـــي  الواعـــي،  اإلنســـان  حيـــاة  محـــور  تشـــّكل 
ليســـت مجرد مؤسســـة أرضية بل هي قطعة من 
الســـماء، والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول: »إنك 
عندمـــا تـــرى الكاهن يدخل الكنيســـة ويفتح ســـتر 
الهيـــكل، إنـــه يفتـــح بـــاب الســـماء«. وعلـــى ذلـــك 
فالكنيســـة قطعـــة من الســـماء، وأحياًنـــا نقول إنها 
ســـفارة الســـماء علـــى األرض، وبالتالـــي أمومتها 
ســـماوية، ونحـــن بالحقيقـــة ُنولـــد من فـــوق، وكما 

قـــال الســـيد المســـيح لليهود:

»َأْنُتْم ِمْن َأْسَفُل، 

َأمَّا َأَنا َفِمْن َفْوُق.

َأْنُتْم ِمْن هَذا اْلَعاَلِم، 

َأمَّا َأَنـــــــــــا َفَلْســــــــــُت ِمـــــــــــْن هــــــَذا اْلَعاَلِم« 
)يوحنـــا23:8(.

وألن المســـيح مـــن فـــوق، فـــإن كنيســـته أيًضا 
مـــن فـــوق، وأعضائهـــا ُوِلـــدوا من فـــوق، وبالتالي 
فالكنيســـة ســـماوية الطابع، حتي وإن ُكّنا نعيش 
بأقدامنـــا علـــى األرض، ولكـــن عقولنـــا وأفكارنـــا 
فـــي الســـماء، وهـــذا الســـبب الـــذي يجعلنـــا نفتخر 
بأمنا الســـماوية التي تحتضننا على األرض في 

مســـيرة حياتنـــا وأعمارنا.

وفـــي رســـائل القديـــس بولـــس الرســـول األربع 
منهـــا  رســـائل  ثمانـــي  يخّصـــص  نـــراه  عشـــرة، 
للحديـــث عـــن الكنيســـة وأمومتهـــا لنا في رســـائل 
مـــا قبـــل الســـجن، وهي أربعـــة: كورنثوس األولى 
رســـائل  فـــي  ثـــم  وروميـــة،  وغالطيـــة  والثانيـــة 
الســـجن وهـــي أربعـــة أيًضـــا: فيلمـــون وكولوســـي 

وأفســـس وفيلبـــي.

وهـــذه الرســـائل الثماني تشـــمل 66 أصحاًحا 
)رســـائل بولـــس الرســـول مائـــة اصحـــاح في 14 
حيـــث  كتبـــه،  ممـــا   %66 بواقـــع  أي  رســـالة(، 
تحـــّدث بإســـهاب عـــن الكنيســـة جســـد المســـيح، 

ونـــراه يشـــرح معنيْيـــن فـــي هـــذا اإلطـــار: 

المعنى االول الكنيسة المحلية:

أي التـــي تنتمـــي إلـــى بلـــد أو مدينـــة معينـــة، 
مثلمـــا نقول كنيســـة كورنثوس أو كنيســـة أفســـس 
أو كنيســـة مصر.. الخ. وهذا يرمي إلى العالقة 
بيـــن أعضـــاء الجســـد الواحـــد، أي العالقـــه بيـــن 
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قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس باذلكرى اثلامنة والستني ثلورة يويلو

مصـــر واحـــة للحريـــة والســـالم ورمـــًزا للتقـــدم والتنويـــر في العالـــم أجمع.
دمتـــم فـــي ســـالٍم ودامـــت بالدنـــا فـــي وحـــدة ونمـــاء وبركـــة، بفضـــل 

جهـــود أبنائهـــا المخلصيـــن.
البابا تواضروس الثاني

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
الثالثاء 21 يوليو 2020م.. 14 أبيب 1736ش

المصريـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  وباســـم  نفســـي،  عـــن  باإلصالـــة 
األرثوذكســـية، أتقدم لســـيادتكم وللشـــعب المصري العظيم، ولكافة القوى 

الوطنيـــة بخالـــص التهنئـــة فـــي ذكـــرى ثـــورة يوليـــو المجيـــدة.

تلـــك الثـــورة التـــي جّســـدت تطلعـــات الشـــعب المصـــري نحـــو الحريـــة 
والكرامـــة واالســـتقالل، والتـــي ال نـــزال نســـتكملها حتـــى اآلن، رغـــم كل 
التحديـــات الداخليـــة والخارجيـــة التي يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح 

بيان املجلس املّل العام 
وهيئة األوقاف القبطية

وهيئــة  العــام  المّلــي  المجلــس  ونــواب  أعضــاء 
األوقــاف القبطيــة، يؤيــدون الموقــف  الشــجاع الــذي 
الشــعب  لمســاندة  السيســى  الرئيــس  الســيد  اتخــذه 
الليبــي الشــقيق فــي كفاحــه ضــد  المســتعمر التركــي 
ــت  وحمايــة حــدود مصــر الغربيــة، وفــي ذات الوقـــــــ
يبتهلــون مــن أجــل ســالمة كل  جنــــــــدي مــن جنــود 
جيــش مصــر الباســل، وال ينســـــــون أبــًدا كيــف أخــذ 
الذيــن  ثــأر شهــــــــداء األقبــــــــــاط  المصرييــن  جيشــنا 
استشــهدوا علــى يــــــــد الجماعــات اإلرهابيــة بليبيــا. 
حفظ هللا الوطــــــــــن والسيـــــــــــــد الرئيـــــــــــــــس  السيســــــــــــــي 

وتحيــا مصــر.
المجلس المّلي العام

وهيئة األوقاف القبطية
االثنين 20 يوليو 2020م.. 13 أبيب 1736ش

اخلدمة يف كنيسة العذراء مريم 
الشهرية بقرصية الرحيان )مرص القديمة(

+ منــذ ٔاكثــر مــن خمســين عاًمــا قــام مثلــث الرحنــات نيافــة األنبــا رويــس بالخدمــة فــي هــذه الكنيســة بتكليــف مــن قداســة 
البابــا كيرلــس الســادس، وقــد تفانــي فــي خدمتهــا بــكل حــب وٕاخــالص.

+ وفــي ينايــر 201٩م شــكل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي لجنــة لتســيير األعمــال اإلداريــة والماليــة ممثلــة فــي )1( 
المهنــدس/ رفيــق الطوخــي، )2( األســتاذ/ رشــدي شــنوده، )3( المهنــدس/ رٔووف لبيــب. وبعــد نياحــة مثلــث الرحمــات نيافــة 
األنبا رويس يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020م، ٔاصبحت الكنيســة من ضمن رعوية  كنائس منطقة مصر القديمة.

+ وقد تشّكل مجلس جديد للكنيسة من كلٍّ من:  1- األستاذ/ أيمن كرم )رئيًسا للمجلس(
3- المهندس/ رٔووف لبيب )للشئون الهندسية( 2- األستاذ/ سامر ٔامين ) ٔميًنا للصندوق(  

5- األستاذة / ميرفت حليم )للرعاية االجتماعية( 4- االستاذ/ هشام عبده )للشئون اإلدارية(  
ــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة، وخدمــة  خالــص التمنيــات للمجلــس الجديــد تحــت رعايــة نيافــة األنب

مباركــة آلبــاء الكنيســة: القمــص/ ميخائيــل القمــص صليــب، والقمــص/ ٔارســانيوس األنبــا بيشــوي.

وجيري حواًرا مع 
برنامج »لقاء خاص«

ــم  ــي إبراهيــــــــــ أجـــــــرى اإلعالمـــــــــ
عــزت حـــــــــواًرا، مــع قداســـــــة البابــا، 
يوم الثالثــــاء 21 يوليــــــــــو 2020م، 
بالكاتدرائيــة  البابــوي  المقــر  فــي 
رويــس  باألنبــا  الكبــرى  المرقســية 
بالقاهــرة، لبرنامــج »لقــاء خــاص«، 
والُمــذاع علــى قنــاة »إكســترا نيــوز« 
قنــوات  لشــبكة  التابعــة  الفضائيــة 

»ســي بــي ســي«.

قداسة ابلابا جيتمع بلجنة تدبري خدمة املقطم
لة  عقــد قداســة البابــا اجتماًعــا صبــاح يــوم الثالثــاء 14 يوليــو 2020م، بالمقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية الكبــرى باألنبــا رويــس بالقاهــرة، مــع اللجنــة الُمشــكَّ
لتدبيــر وتنســيق خدمــة كنائــس قطــاع المقطــم مــع نيافــة األنبــا أبانــوب األســقف العــام للقطــاع واآلبــاء الكهنــة. وتتكــون اللجنــة مــن صاحبــي النيافــة: األنبــا دانيــال أســقف 
المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، واألنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات، والمهنــدس رفيــق الطوخــي، والدكتــور ســعد 

نصــر هللا. تــم خــالل االجتمــاع اســتعراض التقريــر المقــدم مــن اللجنــة تمهيــًدا للخطــوات القادمــة.

تطييب جسد القديس 
األنبا بيشوي

كما قام قداسته مساء اليوم ذاته بتطييب 
بــوادي  بديــره  بيشــوي  األنبــا  القديــس  جســد 
النطــرون، وذلــك بمناســبة عيــده الــذي حــل 
يــوم األربعــاء التالــي )15 يوليــو-8 أبيــب(. 
شــارك فــي التطييــب أصحــاب النيافــة: األنبــا 
متــاؤس أســقف ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء 
أســقف  إيســوذورس  واألنبــا  )الســريان(، 
)برمــوس(،  العــذراء  الســيدة  ديــر  ورئيــس 
وســكرتير  المعــادي  أســقف  دانيــال  واألنبــا 
المجمــع المقــدس، واألنبــا مينــا أســقف ورئيــس 
ديــر الشــهيد مــار جرجــس بالخطاطبــة، واألنبا 
قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف  اكليمنــدس 
ألماظــة والهجانــة وشــرق مدينــة نصــر، واألنبــا 
ميخائيــل األســقف العــام لكنائــس حدائــق القبــة 

والوايلــي والعباســية، وبعــذ رهبــان الديــر.

قداسة ابلابا يصل 
قداس عيد الرسل 

بكنيسة اتلجل بمركز لوجوس ابلابوي

 صلــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم 
األحــد 12 يوليــو 2020م، لقــان وقــداس عيــد استشــهاد 
كنيســة  فــي  الرســل(،  )عيــد  وبولــس  بطــرس  الرســولين 
التجلــي بمركــز لوجــوس البابــوي فــي ديــر القديــس األنبــا 
أصحــاب  الصــالة  فــي  شــارك  النطــرون.  بــوادي  بيشــوي 
النيافــة: األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع 
المقــدس، واألنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع 
اكليمنــدس  واألنبــا  الخدمــات،  وأســقفية  القديمــة  مصــر 
والهجانــة وشــرق  ألماظــة  قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف 
لكنائــس  العــام  األســقف  ميخائيــل  واألنبــا  نصــر،  مدينــة 

والعباســية. والوايلــي  القبــة  حدائــق  قطــاع 
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أية خطايا يمكن للندامة أن تفشل يف غسلها؟ أيّة وصمات راسخة ال يمكن ملثل هذه ادلموع أن تغسلها؟ باعرتاف بطرس اثلاليث مسح إنكاره اثلاليث. )القديس جريوم(

قداسة ابلابا يشارك يف 
مئوية برنامج 

»بيت ىلع الصخر«
أجــرى برنامــج »بيــت علــــــــــــى الصخــــــــر« 
البابـــــــــــــا  بقنــاة CTV، حــواًرا مــع قداســـــــــــــــة 
تواضــروس الثانــي إلذاعتــه فــي الحلقــة رقــم 
)100( من البرنامج. كان قداسته قد استقبل 
أســرة البرنامــج بالمقــر البابــوي بالقاهــرة يــوم 
الخميس 16 يوليو 2020م، حيث أجـــــــــرت 
دار  حــواًرا  مجــدي  نانســي  اإلعالميــة  معــه 
حــول األســرة المســيحية، تنــاول خاللــه قداســة 
البابــا العديــد مــن القضايــا الخاصــة باألســرة 
وكيفيــة بنــاء أســرة مســيحية وبيــت مبنــي علــى 
الصخــر. ومــن المقــرر أن تــذاع الحلقــة يــوم 
الجمعــة 31 يوليــو الجــاري الســاعة التاســعة 

.CTV مســاًء علــى قنــاة

ويتفقد مزار 
القديس مار مرقس 

بالاكتدرائية
يــــــــوم  ظهــر  البابــا  قداســة  تفقــد 
األحــد 1٩ يوليــو 2020م، مـــــــــــزار 
القديس مار مرقـــــــــــــــــس الرســــــــــــــــــــول 
ــة بالعباســية،  بالكاتدرائيــة المرقسيــــــــــ
حيــث تابــع قداســته أعمـــــــــال التجديــد 
الجارية في أيقونات المــــــــــزار، التي 
يقــوم بهــا فريــق عمــل بقيــادة الراهــب 
القمــص مكسيمــــــــــــوس األنطونـــــــــــي، 
إلــى جانــب مجموعـــــــــة مــن الشــباب 
والشــابات المتخصصيــن فــي مجــال 
تجديــــــــــــد األيقونـــــــــــــات والفريســكات. 
ويجـــــــــــــــرى تجديــــــــــد أيقونــات مــزار 
المصريــــــــــــة«  الديــــــــــــــار  »كــــــــــاروز 

ألول مــرة منــذ خمســين عاًمــا.

Papal Decree )6/20)

مقابالت قداسة ابلابا
اســتقبل قداســة البابــا تواضــــــــــــروس 
بالكاتدرائيــــــــــة  البابــوي  بالمقــر  الثانــي، 
المرقسيــــــــــة الكبـــــــــــرى باألنبـــــــــــــــا رويــس 
بالقاهــرة، عــدًدا مــن الزائريــن كالتالــي:

يــــــــوم الخميــــــــــس 16 يوليـــــــــو 
2020م:

+ نيافــة األنبــــــــــــا لوكــــــــــاس أســقف 
أبنوب والفتح وأســيوط الجديدة، ورئيس 

ديــر مــار مينــا المعلــق بجبــل أبنــوب.
+ نيافـــــــــــــة األنبـــــــــــــــــــــا سارافيـــــــــــــــــــــــــم 

أسقـــــــف اإلســماعيلية.
يوم االثنين 20 يوليو 2020م

ــدراوس مطــران  + نيافــة األنبــا أنـــــــــــ
أبوتيــج وصدفــا والغنايــم.

تنويه
يستمــــــــــــــر العمـــــــــــل بمقـــــــــررات 
ــان األخيـــــــــــــــــر  ــات البيـــــــــــــ وتوصيـــــ
الصــــــــــــادر عــــــــــــن اللجنـــــــة الدائمة 
ــدس بتاريـــــــــــخ 27  للمجمــع المقـــــــــــ

يونيــو الماضــي.
وبالنسبــــــــــــة لكنائــــــــــس القاهـــــرة 
واإلســكندرية )إيبارشيـــــــة قداســـــــــــة 
البابــا( يتــم مــد العمــل بقــرار تأجيــل 
عــودة القداســــــــــــات بهــــــا إلــى يــوم 
االثنيــن 3 أغســطس المقبــل، لبــدء 
الفتــح التدريجــي لخدمــة القداســات
سكرتارية المجمع المقدس

االثنين 13 يوليو 2020م..
6 أبيب 1736ش

تنويه وحتذير
تحــذر الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية مــن مجموعــات مجهولــة تتوجــه إلــى 
المســيحيين وتحــاول أن تقــدم لهــم مجاًنــا كتًبــا مــزورًة لإلنجيــل المقــدس وتلــح 

عليهــم لقبولهــم.
وتعلــن الكنيســة رفضهــا التــام لمحتــوى هــذه الكتــب وغيرهــا مــن الكتــب الفاســدة 

التــي تحــاول أن تجــذب القــارئ بإقحــام عبــارة »إنجيــل المســيح« فــي عناوينهــا.
وتشــيد ببيــان دار الكتــاب المقــدس بمصــر حيــث أنهــا الجهــة الوحيــدة التــي 
تتولــى مســئولية طبــع الكتــاب المقــدس وتوزيعــه مــن خــالل الكنائــس إلــى جانــب 

مكتبــات الــدار.
يتنافــى  التــي  الكتــب،  لهــذه  التــام  رفضهــا  علــى  القبطيــة  الكنيســة  وتؤكــد 

المســيحي. اإليمــان  أساســيات  مــع  كامــل  بشــكل  محتواهــا 
وتهيــب الكنيســة بالجهــات المعنيــة الوقــوف بحــزم ضــد مــن يقــف وراء هــذه 
التالعــب  مــن  المجتمعــي  بالســالم  تعبــث  التــي  والكاذبــة  الملفقــة  اإلصــدارات 

بنصــوص الكتــب المقدســة.
الجمعة 10 يوليو 2020م.. 3 أبيب 1736ش

قرار جتريد اكهن
بعد االطالع على الشكاوى الواردة للمطرانية، من بعض أفراد 
مــن شــعب كنيســة مــار جرجــس بالفكريــة – أبــو قرقــاص، وكذلــك 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا، وعلــى المســتندات الموجــودة 
بالملــف، ومــا نشــر مؤخــًرا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وبعــد 
تحقيقــات المجلــس اإلكليريكــي، واالســتماع لكثيــر مــن األطــراف 
عزيــز  رويــس  القمــص  تجريــد  قررنــا:  بالموضــوع  الصلــة  ذات 
خليــل مــن رتبــة الكهنــوت وعودتــه إلــى اســمه العلمانــي: يوســف 
عزيــز خليــل وبذلــك تكــون قــد انقطعــت صلتــه بالكهنــوت والخدمــة 

بالكنيســة. ســالًما وبنياًنــا لكنيســة هللا..،،
المجلس اإلكليريكي الفرعي بالمنيا

عنه وكيل المطرانية
القمص دوماديوس عبد السيد

األنبا مكاريوس 
األسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

 After reviewing the records of the recent investigation related to Reweiss
 Aziz Khalil, a priest of the Diocese of Menia and Abu Qurkas, who presently
 resides outside of Egypt, and after taking into consideration the prior decrees
 defrocking him for his repeated infringements that are unacceptable to the
 Priesthood and its ministry, we have decided, in addition to our previous
 decree dated Feb. 26, 2014 defrocking him from all ministry in the Coptic
 Orthodox Church, effective immediately, he is hereby laicized and must
 return to his former pre-ordination name of Yousef Aziz Khalil He is hereby
 stripped of his priestly rank. By this decree, we notify all the civil authorities
 in Egypt and in the United States of America to revoke any recognition of
Yousef Aziz Khalil as a priest of the Coptic Orthodox Church.
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حيتمل اهلل لك ضعفات البرش، لكنه لن يسمح برتك اإلنسان ادلائم اتلذمر بدون تأديب. )القديس ماراسحق الرسيان(

قداسة ابلابا يستقبل أعضاء هيئة تدريس 
اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس

اســتقبل قداســة البابــا يــوم االثنيــن 20 يوليــو 2020م، فــي المقــر 
البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية الكبــرى بالعباســية، أعضــاء هيئــة التدريــس 
بالكليــة اإلكليريكيــة باألنبــا رويــس بالقاهــرة. وأعــرب قداســته شــكره لنيافــة 
األنبــا مقــار أســقف مراكــز الشــرقية والعاشــر ووكيــل الكليــة عــن فتــرة 
إشــرافه علــى الكليــة خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، كمــا َأســند قداســته 
مســئولية وكالــة الكليــة لنيافــة األنبــا ميخائيــل األســقف العــام والمشــرف 

علــى كنائــس قطــاع حدائــق القبــة.
وناقــش قداســته مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ســبل تطويــر الكليــة 
العمليــة  وترقيــة  المتبعــة  التدريــس  وأســاليب  المســتخدمة  والمناهــج 
ظــروف  مــع  خاصــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  واســتخدامات  التعليميــة 

كورونــا. جائحــة  انتشــار 

أكاديمية »TEACH« تبدأ نشاطها 
 The European Academy بدأت األكاديمية األوروبية للتراث القبطي
تعريفًيا  فيلًما  وأصدرت  نشاطها  لندن  في   for Coptic Heritage
قداسة  برئاسة  أوروبا  في  األساقفة  اآلباء  فيها  يشارك  التي  باألكاديمية 

البابا ويقوم بمسئولية التنسيق البروفيسور ميشيل حنين. 

دورات الفنون واإلبداع املكثفة 
من أسقفية الشباب عرب تطبيق »زووم«

نظمــت مدرســة المبدعيــن بأســقفية الشــباب ومهرجــان الكــرازة المرقســية، 
فــي الفتــرة مــن التاســع والعشــرين مــن يونيــو الماضــي وحتــى الثانــي مــن 
ــاة  يوليــو الجــاري، دورات الفنــون واإلبــداع المكثفــة تحــت شــعار: »روح وحي
مــن خــالل برنامــج zoom، وصفحــة  2«، وذلــك علــى شــبكة اإلنترنــت 
مدرســة المبدعيــن علــى facebook، إلــى جانــب عــدد مــن الصفحــات علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي. شــارك فــي فعاليــات الــدورات بمحاضــرة يوميــة 
نيافــة األنبــا موســى األســقف العــام للشــباب، كمــا حاضــر فيهــا نيافــة األنبــا 
رافائيــل األســقف العــام لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة، وعــدد مــن الخــدام. 
واشــتملت الدورات على ورش تدريبية مكثفة في المجاالت التالية: المســرح، 
والعلميــة،  الهندســية  االبتــكارات  التشــكيلية:،  الفنــون  والكــورال،  الموســيقى 
تخصــص،  كل  فــي  ومناقشــات  عمليــة  نقاًطــا  الــورش  وتضمنــت  األدب. 
أشــرف عليهــا متخصصــون فــي هــذه المجــاالت، كمــا اشــتملت علــى أمســية 

موســيقى وترانيــم أوناليــن.
ومــن المقــرر أن تقــام دورات مماثلــة خــالل الفتــرة المقبلــة، لمنــح الفرصــة 
للراغبيــن مــن أبنــاء الكنيســة فــي االســتفادة مــن المحتــوى المقــدم فــي هــذه 
الــدورات بمختلــف تخصصاتهــا، وذلــك بعــد اإلقبــال الكبيــر الــذي شــهدته 

الــدورات األخيــرة، والتــي شــارك فيهــا مــا يقــرب مــن 1٩000 شــخص.

نيافة األنبا يوسف يبدأ تدريس املشورة 
بكلية القديس الكيمنضس يف إندونيسيا

بــدأ نيافــة األنبــا يوســف أســقف جنوبــي الواليــات المتحــدة، تدريــس مــادة 
 St. Clement( المشــورة المســيحية، لطــالب كليــة القديــس أكليمنضــس
college( القبطيــة الالهوتيــة فــي منطقــة بكاســي بإندونيســيا، عبــر اإلنترنــت 

عــن طريــق تقنيــة الفيديــو كونفرانــس، وتتبــع هــذه الكليــة إيبارشــية ســيدني.

قرار بابوي رقم 2020-7
خبصوص تعيني األنبا ميخائيل األسقف العام 

وكيالً لللكية الالهوتية
ــل األســقف العــام لكنائــس حــي الوايلــي  ــا ميخائي تعييــن نيافــة األنب
بالقاهــرة، وكيــاًل للكليــة الالهوتيــة باألنبــا رويــس بالعباســية اعتبــاًرا مــن 

العــام الدراســي الجديــد 2021/20، 
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

شكر وتقدير
نقــدم خالــص الشــكر لنيافــة األنبــا مقــار أســقف بــالد الشــرقية 
والعاشــر علــى المجهــود الــذي بذلــه فــي إدارة وكالــة الكليــة الالهوتيــة 
باألنبــا رويــس خــالل األعــوام الثالثــة الماضيــة بــكل حــب وإخــالص 
رغــم مشــغولياته الواســعة فــي إدارة إيبارشــيته وأيًضــا اشــرافه علــى 
الخدمــة فــي قطــاع كبيــر مــن كنــدا فضــالً عــن دراســاته التــي يقــوم بهــا.

قرار بابوي رقم 2020-8
خبصوص تشكيل جلنة تلقييم رسائل ادلراسات العليا

يتم تشــكيل لجنة لتقييم رســائل الدراســات العليا المقدمة من خالل 
معاهدنــا الالهوتيــة، وتختــص هــذه اللجنــة بالتنســيق ومنــح »شــهادة 
الصالحيــة« ألي متقــدم برســالة علميــة. ويــرأس هــذه اللجنــة قداســة 

البابــا وعضويــة:
1- األستاذ الدكتور/ رسمي عبد الملك. 

2- األستاذ الدكتور/ سعيد حكيم. 
3- األستاذ الدكتور/ إسحاق عجبان.

الجديــد  الدراســي  العــام  بدايــة  مــن  عملهــا  اللجنــة  هــذه  وتباشــر 
 .2021 /20

وعلى ابن الطاقة تحل البركة.
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يدعو بولس عقوبتنا تأديًبا، ألنها يه حتذير أكث منها إدانة، إنها للشفاء أكث منها لالنتقام، للتصليح أكث منها للعقوبة. )القديس يوحنا ذهيب الفم(

نياحة القمص إشعياء ميخائيل 
كاهن كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل بحي الظاهر

بشــيخوخة صالحــة،  يوليــو 2020م،  األحــد 12  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
القمــص إشــعياء ميخائيــل، كاهــن كنيســة رئيــس المالئكــة ميخائيــل بحــي 
الظاهــر، بالقاهــرة، بعــد خدمــة كهنوتيــة اســتمرت ألكثــر مــن 50 ســنة، إثــر 
إصابتــه بفيــروس كورونــا. ُوِلــد األب المتنيــح يــوم 28 أغســطس 1٩41م، 
وسيم كاهًنا في 10 أبريل 1٩70م، وُرِسم قمًصا في 14 نوفمبر 1٩75م. 
الرعايــة والتربيــة عــن رســالته  الماجســتير مــن معهــد  حصــل علــى درجــة 
بعنــوان »الفكــر الرعــوي لقداســة البابــا شــنوده الثالــث واحتياجــات العصــر«، 
كمــا حصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي الرعايــة األســرية مــن المعهــد ذاتــه، 
ولــه العديــد مــن الكتــب التربويــة والعظــات التعليميــة، حيــث ســاهم مــع جيلــه 
فــي تلمــذة عــدة أجيــال مــن الشــباب والخــدام بالكنيســة القبطيــة. وقــد أقيمــت 
صلــوات تجنيــزه بكنيســته فــي الثالثــة مــن مســاء يــوم نياحتــه. خالــص تعازينــا 
لنيافــة األنبــا رافائيــل األســقف العــام لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة، ولآلبــاء 
كهنــة كنيســة رئيــس المالئكــة ميخائيــل بالظاهــر، وألســرته وكل محبيــه.

نياحة القمص صموئيل أنطون 
من إيبارشية طنطا

رقــد فــي الــرب يــوم الخميــس ٩ يوليــو 2020م، بشــيخوخة صالحــة، 
القمــص صموئيــل أنطــون كاهــن كنيســة القديســة دميانــة واألنبــا بيشــوي 
بمدينــة طنطــا، بعــد أن خــدم المذبــح المقــدس مــا يقــرب مــن أربعيــن ســنة، 
ســبتمبر  مــن  األول  فــي  ُوِلــد  ســنة، حيــث  لحوالــي 74  امتــد  وعــن عمــٍر 
1٩46م، وســيم كاهًنا بيد مثلث الرحمات نيافة األنبا يوأنس أســقف الغربية 
يــوم 14 مايــو  يــوم 1 ســبتمبر 1٩80م، وتمــت رســامته قمًصــا  الســابق 
1٩٩3م بيــد نيافــة األنبــا بــوال مطــران طنطــا الحالــي. وأقيمــت صلــوات تجنيــزه 
ــوال مطــران طنطــا، ولمجمــع  ــة األنبــا ب ــص تعازينــا لنياف يــوم نياحتــه. خال

اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وألســرته وكل محبيــه.

نياحة تاسوين ماريا 
مسئولة بيت التكريس بطنطا

ماريــا  تاســوني  يوليــو 2020م،   13 االثنيــن  يــوم  الــرب  فــي  رقــدت 
عــوض، مســئولة بيــت المكرســات التابــع إليبارشــية طنطــا، عــن عمــر تجــاوز 
78 ســنة. ُوِلــدت فــي األول مــن ينايــر 1٩42م، وقضــت »تاســوني ماريــا« 
فــي خدمــة التكريــس مــا يقــرب مــن 28 عاًمــا حيــث تــم تكريســها فــي 14 
أغســطس 1٩٩2م، وحصلــت علــى درجــة الدياكونــة )الشماســة الكاملــة( يــوم 
14 نوفمبــر 2017م. وأقيمــت صلــوات تجنيزهــا فــي الثانيــة مــن ظهــر يــوم 
نياحتهــا بكنيســة الشــهيد أبــي ســيفين بطنطــا. خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا 
بــوال مطــران طنطــا، ولمجمــع مكرســات اإليبارشــية، وألســرتها وكل محبيهــا.

نياحة الشماس حليم اعزر بباوي 
والد نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة، يــوم الثالثــاء 21 يوليــو 2020م، 
مرقوريــوس  األنبــا  نيافــة  والــد  ببــاوي،  عــازر  حلمــي  الشــماس  األرخــن 
أســقف جرجــا وتوابعهــا. وتمــت الصــالة عليــه فــي اليــوم التالــي بديــر القديــس 
األنبــا شــنوده رئيــس المتوحديــن بســوهاج.  خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا 

مرقوريــوس وكل أفــراد األســرة المباركــة.

سيامة اكهنني جديدين بإيبارشية نلدن

أســقف  آنجيلــوس  نيافــة األنبــا  قــام  يوليــو 2020م،  يــوم األحــد 12  فــي 
لنــدن وتوابعهــا، بســيامة كاهنيــن جديــدن للخدمــة باإليبارشــية وهمــا: )1( القــس 
أنطونــي كاهًنــا علــى كنيســة ســان مــارك، )2( القــس مايــكل كاهًنــا علــى كنيســة 
الســيدة العــذراء والشــهيد مــار جرجــس. وهــذه هــي أول ســيامة كهنوتيــة منــذ 
تأســيس اإليبارشــية فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2017م، وتجليــس نيافــة األنبــا 
والكاهنيــن  آنجيلــوس  األنبــا  لنيافــة  تهانينــا  خالــص  عليهــا.  أســقًفا  آنجيلــوس 

الجديديــن ومجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية وأفــراد الشــعب.

حفل تكريم السفري املرصي بهونلدا 
باملركز اثلقايف القبطي بأمسرتدام

ســفير  الغفــار  عبــد  أمجــد  للســفير  تكريــم  حفــل  هولنــدا  إيبارشــية  أقامــت 
فــي  نهايــة خدمــة ســيادته  العربيــة بهولنــدا، وذلــك بمناســبة  جمهوريــة مصــر 
الســفارة المصريــة فــي الهــاي. كان علــى رأس االحتفــال الــذي أقيــم مســاء يــوم 
الثالثــاء 21 يوليــو 2020م، نيافــة األنبــا أرســاني أســقف اإليبارشــية وعــدد مــن 
اآلباء الكهنة ولفيف من الشــخصيات العامة من المصريين، والوزير المفوض 
إيهــاب ســليمان والقنصــل العــام بالســفارة المستشــار حــازم فــوزي وأعضــاء البعثــة 
الدبلوماســية، ومديــر شــركة مصــر للطيــران ياســر موســى. وقــدم نيافــة األنبــا 
أرســاني فــي كلمتــه الشــكر لســعادة الســفير علــى مــا قدمــه للجاليــة المصريــة فــي 
المملكــة الهولنديــة، مــن خدمــات وتســهيالت خــالل فتــرة رئاســته للبعثــة، واختتــم 

بتقديــم هديــة تذكاريــة للضيــف المحتفــى بــه.

نياحة الراهب القمص آجنيلوس األنطوين
رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة، يــوم الثالثــاء 14 يوليــو 2020م، 
الراهــب القمــص آنجيلــوس األنطونــي، مؤســس ديــر الشــهيد مــار بقطــر 
بالخطاطبــة واألب الروحــي لرهبانــه، عــن عمــر تجــاوز 8٩ ســنة، حيــث ُوِلــد 
فــي 25 يونيــو 1٩31م، وقضــى فــي حيــاة الرهبنــة مــا يزيــد عــن 66 ســنة 
حيــث ترهــب فــي 28 يونيــو 1٩54م بديــر القديــس األنبــا أنطونيــوس بالبريــة 
الشــرقية، وخدم في القدس، وفي قرية صفط الشــرقية بالمنيا لســنوات عديدة.
أقيمت صلوات تجنيزه يوم األربعاء 15 يوليو 2020م، بدير الشهيد مار 
بقطــر بالخطاطبــة، بحضــور أصحــاب النيافــة: األنبــا يســطس أســقف ورئيــس 
ديــر القديــس األنبــا أنطونيــوس بالبحــر األحمــر، واألنبــا مارتيــروس األســقف 
العــام لقطــاع كنائــس شــرق الســكة الحديــد، بالقاهــرة، واألنبــا دانيــال أســقف 
ورئيــس ديــر األنبــا بــوال بالبحــر األحمــر، واألنبــا صليــب أســقف ميــت غمــر، 
واألنبــا ســاويرس األســقف العــام المشــرف علــى أديــرة القديــس األنبــا موســى 
بالعلميــن والشــهيد مــار بقطــر بالخطاطبــة والقديــس األنبــا تومــاس بســوهاج 
والخطاطبــة. خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا يســطس، ونيافــة األنبا ســاويرس، 
ولمجمــع اآلبــاء رهبــان ديــر األنبــا أنطونيــوس بالبحر األحمر، ودير الشــهيد 

مــار بقطــر بالخطاطبــة، فــي نياحــة القمــص آنجيلــوس األنطونــي.
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خيتيف اهلل يف وصاياه، فمن يطلبه جيده فيها. ال تقل إنين أتممت الوصايا ولم أجد الرب، ألن من يبحث عنه حبق جيد سالًما. )القديس مرقس انلاسك(

 metropolitanpakhom@yahoo.com

المزمـــــــــــــــور الثانـــي واألربعـــون 
هـــو أحـــد المزاميـــر المعزيـــة التـــي 
ال نكّررهـــا فـــي صلـــوات األجبيـــة 
تحمـــل  مزمــــــــــــور  لكنـــه  اليوميـــة، 
كلماتـــه لنـــا الكثيـــر مـــن التعزيـــات 
وقـــت الضيـــق واآلالم. ففـــي اآلالم 
هنـــاك مـــن تصغر نفســـه ويكتئب، 
وهناك من تقوده اآلالم إلى شـــوق 

أكثـــر إلـــى هللا!!!
واإليـــل نوع من الغـــزالن تتميز 
بعدوهـــا الســـريع، وبشـــوقها الدائـــم 
وبحثهـــا الناجح عـــن أماكن المياه، 
الدائـــم  نجاحهـــا  يميزهـــا  وأيًضـــا 
والتغلُّـــب  األفاعـــي  مواجهـــة  فـــي 
عليهـــا. فاإليـــل يســـتطيع أن يعـــدو 
بســـرعة ويهاجـــم األفاعـــي ويقتلها، 
وهـــذا يتركـــه فـــي عـــرق وعطـــش، 
فيعـــدو بســـرعة إلـــى أماكـــن الميـــاه 
)والمـــاء فـــي الكتـــاب المقـــدس هـــو 
قـــال  الـــذي  القـــدس  للـــروح  إشـــارة 
عنـــه الـــرب يســـوع: »مـــن آمن بي 
كمـــا قـــال الكتاب تجـــري من بطنه 
أنهـــار مـــاء حـــي« )يـــو7: 38((. 
أخيـــًرا يمّيـــز اإليل أنهـــا تتحرك في 
جماعـــات مســـتندة علـــى بعضهـــا 
البعـــض، كعالمـــة حـــب واحتمـــال 
لألخـــوة، فـــكل فـــرد فـــي الجماعـــة 
يهتـــم بســـالمة إخوته لكيمـــا يعبروا 

الطريـــق معـــا!
والمزمور يمثل شـــوق اإلنســـان 
إلـــى هللا –رغـــم كل اآلالم- بشـــوق 

اإليـــل إلى جـــداول المياه.

ُل إَلى َجداِوِل  كما َيشـــتاُق اإليَّ
المياِه، هكذا تشـــتاُق َنفسي إَليَك 
يا هللُا. َعِطَشـــْت َنفســـي إَلى هللِا، 
: فاإلنســـان يقابل  إَلـــى اإللِه الَحيِّ
فـــي حياتـــه العديـــد مـــن األفاعـــي 
الشـــياطين،  حـــروب  تمثـــل  وهـــي 
وهـــي علـــى أنـــواع شـــتى، بعضهـــا 
شـــر ظاهـــر وبعضهـــا ذات بريـــق 
الروحـــي  اإلنســـان  لكـــن  ملفـــت، 
ملمـــس  بنعومـــة  أبـــًدا  ينخـــدع  ال 
شـــكلها، وال  بجمـــال  األفاعـــي وال 
يخشـــى اآلالم التي تســـّببها له هذه 
الحـــروب، لكنهـــا يواجهها ويهزمها 
جميًعـــا، وال تزيـــده هـــذه الحـــروب 

واآلالم إاّل شـــوًقا إلــــــــــــــى الــــــــــــرب 
به.  وفرًحـــا 

َمَتـــى أجـــيُء وأَتـــراَءى ُقـــّداَم 
اإلنســـان  شـــوق  هـــو  وهـــذا  هللِا؟: 
الروحي، إنه يشـــتاق إلى أّي وقت 
يصلـــي فيه، أو يخدم اآلخرين، أو 
يســـأل عـــن إخوته، فهـــذه كلها هي 
فـــي محضـــر هللا.  للوجـــود  عمـــل 
فـــاآلالم ال تزيـــد المســـيحي ســـوى 
شـــوق إلـــى هللا ومحبـــة إلخوتـــه!!! 
صـــاَرْت لي ُدموعي ُخبًزا نهاًرا 
وليـــاًل: والخبـــز مهمـــا كان يابًســـا 
لصاحبـــه،  شـــبع  موضـــوع  فهـــو 
هللا  بتعزيـــات  المتمتّـــع  فاإلنســـان 
-مهمـــا  النهـــار  ضيقـــات  تتحـــول 
تعزيـــات  موضـــوع  إلـــى  كانـــت- 
ليـــاًل، إذ يضعهـــا بدمـــوع أمـــام هللا 
فـــي الصـــالة، فاإلنســـان الروحـــي 
تتحـــول عالقتـــه بالـــرب إلى عالقة 
يعتبـــر  ال  فهـــو  واختبـــار،  شـــوق 
صلواتـــه واجًبـــا ثقيـــاًل عليـــه، بـــل 
يشـــتاق أن يجلـــس إلـــى هللا وتكون 
ومـــا  للليـــل،  خبـــز  النهـــار  آالم 
يصنعـــه معـــه الـــرب نهـــاًرا يكـــون 

تعزيـــة لـــه ليـــاًل.
إذ قيـــَل لـــي ُكلَّ يـــوٍم: »أيـــن 
فـــي  يحـــدث  مـــا  وهـــذا  إلُهـــَك؟«: 
يعّيرنـــا  إذ  األحيـــان،  مـــن  كثيـــر 
يترككـــم  إلهكـــم  هـــو  هـــذا  البشـــر: 
بـــكالم  يتأثـــر  مـــن  لكـــن  لـــآالم! 
ل آالم  يحـــوِّ أن  يمكنـــه  النـــاس ال 

تعزبـــة. إلـــى  النهـــار 
هـــِذِه أذُكُرها فأســـُكُب َنفســـي 
: هـــذا هـــو رد فعـــل اإلنســـان  عَلـــيَّ
وتعييـــرات  اآلالم  تجـــاه  الروحـــي 
اآلخريـــن. أنـــا أتذكـــر تعييـــر العدو 
لـــي، وال أدع آالمـــي  )الشـــيطان( 
تلهينـــي، وال تجعلنـــي أتذّمـــر علـــى 
ذاتـــي،  عـــن  أتخّلـــى  بـــل  الـــرب، 
وال تصيـــر نفســـي ثمينـــة عنـــدي، 
وال أتـــرك محبتـــي لذاتـــي تجعلنـــي 
أتذكـــر ضعفاتـــي  بـــل  أضطـــرب، 
إننـــي  لنفســـي  وأقـــول  وخطايـــاي، 
مســـتحق لـــآالم، وأقـــدم توبـــة عـــن 
آالمـــي  فتتحـــول  ضعفاتـــي،  كل 
إلـــى ســـبب للقائي مــــــــــع الــــــــــــــــــرب 

والتعزيـــة بـــه.

مـــن هللا ال  تعودنـــا أن نطلـــب 
أن نطلب هللا نفســـه، ولعل الســـبب 
فـــي فهـــم كلمـــة هللا بطريقـــة خاطئـــة 
»ُادُعنـــي فـــي يـــوم الضيـــق، أنقـــذك 
فتمجدنـــي« )مـــز15:50(، وكذلك 
قـــول الـــرب لتالميـــذه: »إلـــى اآلن 
اطلبـــوا  بِاســـمي،  شـــيًئا  تطلبـــوا  لـــم 
كامـــاًل«  فرحكـــم  ليكـــون  فتأخـــذوا 
)يـــو24:16(.. وكأن قصـــد هللا أن 
اإلنســـان  يحتاجهـــا  أشـــياء  يعطـــي 
كالصحـــة والمـــال والنســـل الصالـــح 
والنجـــاح االجتماعـــي وغيـــــــــــر ذلك 
الكثيــــــــــر، ولكـــــــــــــــن عاتــــــــــــب السيد 
تجمعـــوا  حيــــــــــــن  الجمـــوع  المســـيح 
بالخمـــس  أشـــبعهم  أن  بعـــد  حولـــه 
خبـــزات والســـمكتين قائـــاًل: »الحـــق 
الحـــق أقـــول لكـــم: أنتـــم تطلبوننـــي 
بـــل  آيـــات،  رأيتـــم  ألنكـــم  ليـــس 
ألنكـــم أكلتـــم مـــن الخبـــز فشـــبعتم« 
)يـــو26:6(، وكذلـــك قولـــه: »إلـــى 
اآلن لم تطلبوا شيًئا باسمي، اطلبوا 
كامـــاًل«  فرحكـــم  ليكـــون  تأخـــذوا 
القديـــس  ويعلـــق  )يـــو24:16(. 
أغســـطينوس: “يعـــرف الرب يســـوع 
علـــى  ُخِلقـــت  البشـــرية  النفـــس  أن 
إاّل  تشـــبع  أن  تقـــدر  ال  صورتـــه، 
بـــه وحـــده، لذلـــك يقـــول »ليكــــــــــــــون 

كامـــاًل«.” فرحكـــم 
ومدلـــول هذا أن البشـــر كخليقة 
هللا يحتاجونـــه أكثـــر مـــا يحتاجـــون 
منه. صحيح الســـيد يقول: »اســـألوا 
ُتعَطـــوا. اطلبـــوا تجـــدوا. اقرعوا ُيفَتح 
يأخـــذ،  يســـأل  َمـــْن  كل  ألن  لكـــم. 
وَمـــْن يطلـــب يجد، وَمْن يقـــرع ُيفَتح 
القديـــس  لـــه« )مـــت7:7(. ويقـــول 
أغســـطينوس: “لو طلب رجل أعرج 
الشـــخصية  العالقـــة  دون  الشـــفاء 
معه ممكن أن ينتفع بالشـــفاء، لكن 
سيســـتخدم أرجلـــه لطريـــق منحرف، 
لكـــن بمعرفـــة هللا الشـــافي يســـتخدم 
لذلـــك  صالـــح”.  لطريـــق  الشـــفاء 
قـــال الـــرب لتالميـــذه: »اطلبـــوا أواًل 
ملكـــوت هللا وبـــّره، وهـــذه كلهـــا تُـــزاد 
لكـــم... فـــال تهتمـــوا للغـــد ألن الغـــد 
يهتم بما لنفســـه، يكفي اليوم شره«.
هللا  أن  نفهـــم  أن  ينبغـــي  لـــذا 
مهتـــم بنـــا، ويدّبـــر كل احتياجاتنـــا، 
وهـــو ال ينتظـــر مّنـــا أن نطلب لكي 
نطلبـــه  أن  يريـــد  ولكنـــه  يعطـــي، 

هـــو ألن الغـــد فـــي يـــده هـــو. فـــإذا 
ُوِجـــد هللا فـــي حياتـــي، فســـيدّبر كل 
يشـــير  ودائًمـــا  لخيـــري.  األمـــور 
المجهـــول  المســـتقبل  إلـــى  الغـــد 
عنـــد اإلنســـان لكـــن ليـــس عنـــد هللا، 
هللا  بوجـــود  اإلنســـان  تمتـــع  فـــإذا 
فســـيأمن المجهول ويشـــعر باألمان 
أن  والعجيـــب  القلبيـــة.  والطمأنينـــة 
هـــذا األمـــر كان مطلـــب اإلنســـان 
انتظـــرت  »إنمـــا هللا  المزمـــور  فـــي 
نفســـي، مـــن ِقَبلـــه خالصـــي، إنمـــا 
هـــو صخرتـــي وخالصـــي، ملجـــأي 
وهنـــا  )مـــز1:62(.  أتزعـــزع«  فـــال 
تشـــبيه هللا بصخـــرة قويـــة يـــدل على 
لحيـــاة  قـــوي  كأســـاس  ذلـــك  أهميـــة 
اإلنســـان كلهـــا، بـــكل مـــا فيهـــا مـــن 
وعالقـــات  وأعمـــال  احتياجـــات 
اجتماعيـــة وروحيـــة وحتـــى المادية.

فـــي  والثقـــة  اإليمـــان  إنـــه  حًقـــا 
اإلنســـان.  حيـــاة  فـــي  ووجـــوده  هللا 
ولعـــل تالقـــي احتيـــاج اإلنســـان هلل، 
واهتمـــام هللا باإلنســـان، يتحققان في 
ممارســـات روحية هامة مثل السهر 
للصالة ودوام العالقة باهلل »اصحوا 
واســـهروا ألن إبليـــس عدوكـــم يجول 
كأســـٍد زائٍر... فقاوموه راســـخين في 
والقديـــس  )1بـــط8:5(.  اإليمـــان« 
أغســـطينوس يقول: “أهمية أن يلجأ 
لُيلقـــي  بإيمـــان  للصـــالة  اإلنســـان 
مـــن فـــوق قلعـــة الصـــالة كّل شـــر 
ويتقـــدم نحـــو الخيـــر، وفـــي تقدمـــه 
بشـــرائع  يتمســـك  المســـتقبل  نحـــو 
ليضـــيء  ووصايـــاه،  المقدســـة  هللا 
طريقـــه بنـــور كلمـــة هللا، ويقـــول مع 
شـــريعتك  تكـــن  لـــم  »لـــو  المرتـــل: 
تالوتـــي لهلكـــت حينئذ فـــي مذلتي« 
مـــا  القديـــس  ويقـــول  )مـــز11٩(”. 
أفـــرآم الســـرياني: “إن رأيـــت الذيـــن 
يبنـــون البيـــوت ُقـــل فـــي نفســـك: إن 
بيـــوت  إلتمـــام  يحرصـــون  هـــؤالء 
فـــي  أتهـــاون  أنـــا  فلمـــاذا  مؤقتـــة، 
وصايـــا هللا ألربح المســـاكن العلوية 

فـــي األبديـــة الســـعيدة”. 
مـــا أحوجنـــا لنقـــاوة القلـــب لكـــي 
أن  فنســـتحق  هللا  بأمـــور  نتمســـك 
فـــي األبديـــة مســـّبحين كل  نعاينـــه 
ونعمتـــه  هللا  مراحـــم  غنـــى  حيـــن 
الجزيلـــة وإحســـاناته اليومية ومواقفه 

فـــي حياتنـــا اليوميـــة.

anbabenyamin@hotmail.com

تطلبونني فتجدونني
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ُخُذ َمِديَنًة.« )أمثال ١٦: ٣2(

ْ
ْن يَأ ارِ، وََمالُِك ُروِحِه َخرْيٌ ِممَّ بَّ َ َغَضِب َخرْيٌ ِمَن اجلْ

ْ
َِطيُء ال »ابَلْ

مـــن محبـــة هللا لإلنســـان أنـــه 
خلقـــه حـــًرا، فالحرية هـــي جوهر 
الحـــب، ولـــو حبســـنا اإلنســــــــــــان 
فـــي قصـــر ذهبي، فســـوف يتوق 
أساسيـــــــــــة  ألنهـــا  الحريـــة،  إلـــى 
لإلحســـاس بالوجـــود، وبالحيـــاة.

لذلـــك تتنوع إرادة اإلنســـان.. 
فهنـــاك إنســـان إرادتـــه رافضـــة.. 
آخر مراوغة.. آخر ســـاخطة.. 
وآخر مستسلمـــــــــة..  وآلخـــــــــر 
راضيــــــــــــة.. وآخــــــــر متوافقة.. 

وآخـــر مبذولة.
1- إرادة رافضـــة: يصوغها 

الكتـــاب بقوله:
 » + »ِبَمْعِرَفِة ُطُرِقَك اَل ُنَســـرُّ

(أي14:21(.
+ »َفَرَفُضوا َمُشـــوَرَة هللِا ِمْن 

ِجَهِة َأْنُفِسِهْم« (لو30:7(. 
ِتــــــــــــــــِه  َخاصَّ »ِإَلــــــــــــى   +
َتْقَبْلـــُه«  َلـــْم  ُتـــُه  َوَخاصَّ َجـــاَء، 

(يـــو11:1(.  
َأَرْدُت.. َوَلـــْم  + »َكـــْم َمـــرٍَّة 

(مـــت37:23(. ُتِريـــُدوا« 
َيْنُبـــوَع  َأَنـــا  »َتَرُكوِنـــي   +
اْلِمَياِه اْلَحيَِّة، ِلَيْنُقُروا أَلْنُفِســـِهْم 
َقًة اَل َتْضُبُط  َأْبـــآًرا، َأْبـــآًرا ُمَشـــقَّ

(إر13:2(. َمـــاء« 
هـــذه كلهـــا ارادات رافضـــة 

المخلصـــة. هللا  لمشـــورة 
2- إرادة مراوغـــــــــة: مثـــل 
للقديـــس  قـــال  عندمـــا  فيلكـــس 
بولس الرســـول: »اآلَن َفاْذَهْب 
َوْقـــٍت  َعَلـــى  َحَصْلـــُت  َوَمَتـــى 
 ...)24:25 )أع  َأْســـَتْدِعيَك« 
وتوبتـــه!! ايمانـــه  أّجـــل  وهكـــذا 

3- إرادة ســـاخطة: متذمـــرة 
وســـاخطة على مـــا يحـــــــــــدث... 
وال تشـــعر بـــأي رضـــى داخلي!! 
»فتذمـــر الشـــعب على موســـى 
نشـــرب؟«  مـــــــــــاذا  قائليـــــــــــن 

)خـــر24-22:15(.

4- إرادة مستسلمة: إنسان 
يقـــول: هـــذا قضـــاء وقـــدر.. ربنا 
عايـــز كـــده.. فهـــو يقول للشـــيء 
كـــن فيكـــون.. ولكـــن بداخل هذا 
اإلنســـان تذمـــر وســـخط!! مثـــل 
يونـــان »فقـــال لهـــــــــم: خذوني 
واطرحوني في البحــــــــر فيسكن 

البحـــر عنكم« (يـــون12:1(.

5- إرادة راضيـــــــة: إنســـان 
يقـــول ربنـــا بيحبنــــــــي.. والبـــد 
هنـــــــــاك خيـــر فـــي هـــذا، مثـــل 
القديــــــــــس بولــــــــــس الرسول: 
»َسلَّْمَنا، َفِصْرَنـــــــــــا ُنْحَمــــــــُل« 

)أع15:27(.

6- إرادة متوافقـــة: إنســـان 
يشـــعر أن هـــذا األمر للخيـــــــــــر 
فيمـــا بعـــد .. بـــدون غضـــب أو 
ســـخط أو ألـــم .. إنمـــا يقبلــــــــه 
بفـــرح.. مؤمًنـــا بعمـــل هللا، كمـــا 
علمنا قداسة البابا شنوده الثالث 
أن: )كلـــه للخيـــر(، وتظهر في 
قـــول يوســـف إلخوتـــه: »ألنـــه 
هللا  أرســـلني  حيـــاة  الســـتبقاء 

)تـــك5:45(. قدامكم« 

أو  مبذولــــــــــــــة  إرادة   -7
مصلوبة: هنا الفأأأأأرح كامل.. 
يقطـــع  لـــإلرادة  الكامـــل  فالبـــذل 
المشـــيئة الذاتيـــة، التـــي كثيـــًرا ما 
تكـــون ضـــارة! وكمـــا قـــال الســـيد 
المســـيح: »ِلَتُكـــْن اَل ِإَراَدِتـــي َبْل 

ِإَراَدُتـــَك« )لـــو42:22(.

ختاًما: إن تـــــــــــــرك القيـــــــــــادة 
واإلدارة هلل بالكامــــــــــــل، يجعلــــــه 
يتصـــرف هو بمحبة واقتدار!!.. 
وكل هــــــــــــــذا يحتـــــــــــــــــاج إلــــــــــــــــى 

الـــذات..  موت 

نطلـــب مـــن ربنـــا أن يمنحنـــا 
هـــذا النضـــوج...

mossa@intouch.com hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

تنطبـــق هـــذه المقولـــة تماًمـــا 
على اآلباء الرســـل الذين أرضوا 
الصالحـــة،  بأعمالهـــم  الـــرب 
وجالـــوا يكـــرزون بكلمـــة اإلنجيل 
أمـــر  حســـب  العالـــم  كل  فـــي 
اْلَعاَلـــِم  ِإَلـــى  »اْذَهُبـــوا  الـــرب: 
َأْجَمَع َواْكـــِرُزوا ِباإِلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة 
ُكلَِّهـــا« )مـــر15:16(، مضّحين 
المســـيح.  أجـــل  مـــن  بحياتهـــم 
كثيـــرة  الضطهـــادات  تعّرضـــوا 
مـــن اليهـــود ومـــن األمـــم، وكان 
الـــرب يســـندهم وينقذهـــم، ويدّبـــر 
لهـــم َمـــن يدافـــع عنهـــم ويحميهم 
والمخاطـــر،  المؤامـــرات  مـــن 
رغـــم أن هـــؤالء المدافعين ليســـوا 
أصدقـــاء  وليســـوا  مســـيحيين 
يهـــود  بعضهـــم  وإنمـــا  للرســـل، 
أعـــداء  مـــن  وثنييـــن  وبعضهـــم 
المســـيحية، لكـــي تكمـــل عليهـــم 
»ِإَذا  ســـليمان  الحكيـــم  آيـــة 
ِإْنَســـاٍن،  ُطـــُرُق  الـــرَّبَّ  َأْرَضـــِت 
َجَعـــَل أَْعـــَداَءُه َأْيًضا ُيَســـاِلُموَنُه« 

.)7 )أم16:
وإليك بعض األمثلة:

1( لمـــا جـــرت علـــى أيـــدي 
كثيـــرة  وعجائـــب  آيـــات  الرســـل 
فـــي الشـــعب، وكان ينضـــم كل 
يـــوم إلى الكنيســـة جماهير كثيرة 
مـــن رجـــال ونســـاء )أع12:5-

الكهنـــة  رئيـــس  امتـــأل   ،)14
اليهـــودي وحزبه من الصدوقيين 
الرســـل  علـــى  وقبضـــوا  بالغيـــرة 
ولمـــا  الســـجن،  فـــي  وألقوهـــم 
وجعلـــوا  للمحاكمـــة  قدموهـــم 
يتشـــاورون أن يقتلوهـــم ويقضـــوا 
علـــى الكنيســـة فـــي مهدهـــا، قـــام 
-بتدبيـــر إلهـــي- عضـــو كبيـــر 
اســـمه  الســـنهدريم  مجمـــع  فـــي 
الرســـل  عـــن  ودافـــع  غماالئيـــل 
للمجمـــع: »أيهـــا الرجـــال  وقـــال 
اإلســـرائيليون احتـــرزوا ألنفســـكم 
مـــن جهـــة هؤالء الناس فيما أنتم 
مزمعـــون أن تفعلـــوا... فانقـــادوا 
وجلدوهـــم  الرســـل  ودعـــوا  إليـــه 
القتـــل( وأوصوهـــم أن ال  )بـــدل 

يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم« 
نجـــا  وهكـــذا  )أع40-33:5(، 
كلهـــا  الكنيســـة  ومعهـــم  الرســـل 

وانتشـــاًرا. نمـــًوا  وازدادت 
2( ذهـــــــــــــــب بولــــــــــــــــس إلـــى 
ويبشـــر  يخـــدم  كورنثـــوس وكان 
اليهــــــــــــــود واليونانييـــــــــــن ويشـــهد 
مـــن  وكثيــــــــــــــــرون  للمسيـــــــــــــــــــح، 
آمنـــوا  لمـــا سمعــــــــوا  الكورنثييـــن 
فقــــــــــــــام  )أع8:18(،  واعتمـــدوا 
وقبضـــوا  واحـــدة  بنفـــس  اليهـــود 
علـــى بولـــــــــس وأتـــوا بـــه إلـــــــــــــى 
كرســـي الواليــــــــــــــة أمـــام غاليـــون 
ضـــده  وقدمـــوا  العـــادل،  الوالـــي 
كثيـــرة، ولكـــن غاليـــون  شـــكاوى 
الوالـــي الوثنـــي دافـــع عنـــه ضـــد 
الكرســـي  مـــن  اليهـــود وطردهـــم 
)أع16:18(، وهكـــذا نجا بولس 
بفضـــل  اليهـــود  مؤامـــرة  مـــن 
غاليون والـــي كورنثوس الوثني.

3( جـــاء بولس الرســـول إلى 
أورشـــاليم ومعه صدقات كنائس 
األمـــم لفقـــراء أورشـــاليم، ودخـــل 
ويوفـــي  ليصلـــي  الهيـــكل  إلـــى 
فقبـــض  نـــذور،  مـــن  عليـــه  مـــا 
يصرخـــون  وهـــم  اليهـــود  عليـــه 
»يـــا أيهـــا الرجـــال اإلســـرائيليون 
أعينـــوا، هـــذا هـــو الرجـــل الـــذي 
مـــكان  كل  فـــي  الجميـــع  يعّلـــم 
وهـــذا  والنامـــوس  الشـــعب  ضـــد 
فهاجـــوا  )الهيـــكل(«.  الموضـــع 
عليـــه كلهـــم ونزلـــوا عليـــه ضرًبـــا 
طالبيـــن أن يقتلوه، فســـمع الخبر 
كلوديـــوس  الرومانـــي  الضابـــط 
ليســـياس أميـــر الكتيبـــة المكلفـــة 
وأورشـــاليم،  الهيكــــــــــــل  بحراســـة 
فللوقـــت أخــــــــــــذ العســـكر وقـــواد 
فلمـــا  إليهـــم،  وركــــــــــض  مئـــات 
رأوا األميـــر والعســـكر كّفـــوا عـــن 
ضـــرب بولـــس )أع 21(، وهكذا 
خلصـــه مـــن أيديهـــم وأخـــذه معه 
إلـــى المعســـكر لحمايتـــه منهـــم.



11 لة الكرازة - 24 يوليو  2020 11مج
.« )أمثال ١٣: ١٣(

ُ
أ
َ
َة يَُكاف وَِصيَّ

ْ
رُِب َنْفَسُه، وََمْن َخِشَ ال لَكَِمِة خُيْ

ْ
»َمِن ازَْدرَى بِال

 تكلمنـــــــــا فيمـــــــــــا سبـــــــــــق عــن 
»الجمــال الداخلــي« ألمنــا الطاهــرة 
القديســة مريـــــــــــــم العــذراء.. واليــوم 
نــود أن نتكلــــــــــم عــن فضيلــة أخــرى 
وهـــــــــــي  الداخلـــــــــــي..  المجــد  مــن 
الشــبع الداخلي.. وهو على األقل: 
(1( شــبع روحــي: كانــت مــن 
وســط  الهيــكل  فــي  تحيــا  صغرهــا 
والقــراءات  والتســابيح  الصلــوات 
كانــت  لذلــك  والعظــات،  الروحيــة 
يســتطع  لــم  روحًيــا،  شــبعانة  حقــا 
العالــم أن يغريهــا أو يشــدها إليــه.. 
أخطــاءه  يعّلــق  لمــن  نقــول  وهنــا 
علــى الظــروف الخارجيــة: لــو كنــت 
شــبعاًنا مــن الداخــل لــن تثيــرك أو 
فالضغــط  األمــور،  هــذه  تشــدك 
األجــوف  العــود  يحطــم  الخارجــي 
ال العــود المصمــت، والميــاه تغــرق 
الســفينة التــي بهــا عطــب أو ثقــب. 
مــن يوســف الصديــق  نتعلــم  ليتنــا 
ودانيــال والثالثــة فتيــة، بــل مــن نــوح 
البــار الــذي حفــظ نفســه وســــــــــــــــط 
كل العالــم الشريـــــــــــــــــــر. فلنشبــــــــــــــع 
بالصــالة والقـــــــــــــــــــراءة الروحيــــــــــــــــة 

المقدســة. والعظــات 
(2( شبــــــــــع نفـــــــــسي: حقــا 
مــا أصــدق قــول الكتــاب المقــدس 
»النفــس الشــبعانة تــدوس العســل، 
حلـــو«  ُمــّر  كل  الجائعــة  وللنفــس 
)أم27:7(. حًقــا إن كانــت النفــس 
كل  عــن  تترّفــع  فســوف  شــبعانة 
تنظــر  فــال  والنقائــص،  الصغائــر 
وراء  تجــري  وال  التفاهــات  إلــى 
يغنيهــا  الداخلــي  شــبعها  الدنايــا. 
فالمــال  خارجــي..  شــبع  أي  عــن 
تغريهــا  ال  والشــهوات  والمقتنيــات 
بــل تــدوس هــي عليهــا. ولكــن إن 
جاعــت ســتقبل أي شــيء ُيعــَرض 
عليهــا حتــى ولــو كان ُمــرًّا ســتجده 
حلــًوا ألنهــا فارغــة جائعــة.. لتشــبع 
تــدوس  حتــى  بالفضيلــة  نفوســنا 
الخطيئــة التــي قــد تبــدو كالعســل. 
(3( شــبع عاطفي: كانت أمنا 
القديســة فــي حالــة شــبع عاطفــي، 
هللا  نحــو  الحــب  قلبهــا  يمــأل  كان 
والنــاس، حــب الخيــر للغيــر، حــب 
مكرســة  رأيناهــا  لذلــك  الخدمــة.. 

فعلــت  كمــا  النــاس  تحــب  للــرب، 
فــي عــرس قانــا الجليــل، ومــا زالــت 
تفعــل بشــفاعتها عــــــــــن النـــــــــــــــــــاس. 
مــع  فعلــت  مثلمــا  الخدمــة  تحــب 
أليصابــات إذ خدمتهــا ثالثــة أشــهر 
كاملــة.. إن الشــبع العاطفــي يحمــي 
اإلنســـــــــان ويحفظـــــــــــــه مــن الســقوط 
واالنحــراف.. لذلــك فلنحــرص فــي 
بيوتنــا لنوّفــر الحــب والحنــان ليشــبع 
بهمــا أفــراد األســرة وال يبحثــون عنــه 
فــي الخــارج.. فالحــب داخــل األســرة 
ــه فــي الخــارج..  ال يوجــــــــــد مثيــل ل
فهــل يوجـــــــــــد حــب مخلــص أكثــر 
مــن حــــــــــب األب واألم ألبنائهمــا؟ 
وهــل يوجــد حــب أخلــص مــن حــب 
الــزوج لزوجتــه والزوجــة لرجلها؟ إن 
الحــب الخارجــي قــد يكــون حًبــا زائًفا 
يكــون لــه أغــراض ومصالــح، وقــد 

ال يــدوم وال يســتمر.

(4( شــبع فكــري: كانــت أمنــا 
ممتلئــة  فكرًيــا،  شــبعانة  القديســة 
مــن كل فكــر صالــــــــح، وقــد خــرج 
نتــاج معرفتهــــــــــــــــا فـــــــي تسبحتهـــــــــا 
الجميلــة التــي قالتهــا فـــــــــــــــي بيــت 
توّضــح  فهــي  وأليصابــات.  زكريــا 
أســفار  مــن  لكثيــر  مــدى معرفتهــا 
العهــد القديــــــــــــــــم.. لذلــك علينـــــــــــــــا 
أن نتعلــم منهــا كيــف نشــبع فكرًيــا 
فذلــك  والفهــم،  والمعرفــة  بالقــراءة 
يعطــي لإلنســان حكمــة تحفظــه مــن 
الســقوط فــي تيــارات فكريــة خاطئــة، 
فــاهلل قــال قديًمــا »قــد هلــك شــعبي 
)هــو6:4(،  المعرفــة«  عــدم  مــن 
وقــال الكتــاب المقــدس: »الحكمــة 
هــي الــرأس، فاقتــِن الحكمــة، وبــكل 
مقتنــاك اقتــِن الفهـــــــــــــــــــم، ارفعهــــــــــا 
فتعّليــــــــــــك، تمجــــــــــــدك إذا اعتنقتها، 
تــاج  نعمــة،  إكليــل  رأســك  تعطــي 
جمــــــــــــال تمنحـــــــــــك« )أم7:4-٩(، 
»العقــل  القديسيــــــــــــن:  أحــد  وقــال 
الفــارغ معمــل للشــيطان«، لذلــك ال 
تتــرك عقلــك فارًغــا ليضــع الشــيطان 
فيــه مــا يشــاء، بــل امــأل عقلــك بــكل 
مــا هــو نافــع ومفيــد لتشــبع وترتــوي 

وُتشــبع اآلخريــن أيًضــا.

avvatakla@yahoo.com
»ُطوَبى ِلَمْن ِاخَترَتُه وَقِبلَتُه َيا َربُّ ِلَيسُكَن ِفي ِدياِرَك إَلى اأَلَبِد« (مز64:4(

ببالغ الحزن واألسى تتقدم عائلة صاروفيم بقرية مسرع
بأحّر التعازى

لسيدنا نيافة الحبر الجليل األنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط وكل تخومها

في وفاة والده

األستاذ المحامي/ شاكر سلوانس ميخائيل
راجين من الرب أن يرحمه ويعطيه الراحة األبدية في فردوس النعيم

تتقدم أسرة المقدس/ يعقوب عزيز وأوالده بقرية مسرع
بخالص التعازي

لسيدنا نيافة الحبر الجليل األنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط وكل تخومها

في وفاة والده

االستاذ المحامي/ شاكر سلوانس ميخائيل
طالبين من الرب راحة ونياًحا لروحه الطاهرة في أحضان القديسين

بقلوب تملؤها تعزيات الروح القدس مؤمنة بإن مع المسيح ذاك أفضل جًدا

يتقدم المستشار/ حبشي راجي نائب رئيس محكمة النقض

واألستاذ/ مكرم ميخائيل - وعائلة المرحوم/ راجي حبشي

وعائلة المرحوم/ ميخائيل حبشي - وكل عائلة حبشي بمسرع 
بخالص العزاء 

ألبينا األسقف األنبا ثاؤفليس
أسقف منفلوط

لنياحة والده األستاذ

المحامي/ شاكر سلوانس ميخائيل
طالبين نياًحا لنفسه البارة النقية في فرودس النعيم مع جميع القديسين
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مجمع كهنة ورهبان وشمامسة 
ومكرسات وخدام وشعب 

إيبارشية منفلوط
يطلبون التعزية من فم 

نيافة الحبر الجليل

األنبا ثاؤفيلس
أسقف اإليبارشية

في انتقال

األستاذ

شاكر سلوانس ميخائيل 
المحامي

والد نيافته
سائلين الرب أن ينيح نفسه في

فردوس النعيم
كما يتقدم نيافة الحبر الجليل

األنبا ثاؤفيلس
بخالص الشكر لحضرة صاحب 

الغبطة والقداسة

ابلابا توارضوس اثلان
واآلباء المطارنه واآلباء األساقفة

لتقديمهم التعزية لنيافته
وكذلك يشكر مجمع اآلباء 
الرهبان بالدير المحرق 

ومجمع رهبان دير األمير تادرس 
الشطبي بمنفلوط

لمشاركتهم أيًضا بالتعزية لنيافته

المسيح قام.. بالحقيقة قام
ذكرى األربعين

لألب الفاضل المحبوب

أ. صربي عوض غربيال

والد الراهب مكسيموس األنبا بوال
وأ. ريمون صبري عوض

وتتقدم األسرة بوافر الشكر للجميع 
وبخاصة نيافة الحبر الجليل

األنبا دانيال
أسقف ورئيس دير األنبا بوال العامر

ومجمع رهبان الدير
ونيافة الحبر الجليل

األنبا ماركوس
أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري
ومجمع راهبات دير القديسة دميانة

بالبراري، والكهنة والشمامسة والشعب
لمشاركتهم الصالة والعزاء

»جاء العريس والمستعدات دخلن معه 
إلى العرس« (مت25: 10(
صاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا ثاؤفيلس
أسقف منفلوط وتوابعها

مجمع اآلباء الكهنة والشمامسة 
والمكرسات والخدام والخادمات 

وكل شعب اإليبارشية
يتقدمون بخالص العزاء في انتقال

المكرسة المباركة

 تاسوين مونياك
ويلتمسون عزاًء سمائًيا لمجمع 
مكرسات اإليبارشية وألسرتها 

وكل محبيها. وطالبين لنفسها البارة 
النياح والراحة والنصيب السمائي

مع العذراى الحكيمات

كنيسة مارمينا العجائبي بطنطا
الكهنة والذياكون والشمامسة 

يزفون للسماء
روح أبيهم المحبوب

القمص صموئيل أنطون
كاهن كنيسة الشهيدة دميانة 
والقديس األنبا بيشوي بطنطا
ويطلبون له األجر السماوي

ويقدمون العزاء 
لنيافة أبينا المحبوب

األنبا بوال
مطران طنطا

ولألسرة الكريمة خالص العزاء

كهنة وشمامسة وخدام وخادمات
ولجنة الكنيسة وشعب كنيسة
الشهيدين مار يوحنا الهرقلي

وبيفام خاله بأم القصور - منفلوط
يودعون على رجاء القيامة 

الشماس

إبراهيم حبيب حناوي
مرتل الكنيسة وأمين عام الخدمة

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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مـــن  قـــرأت  مـــا  أروع  مـــن 
تفاســـير للقّديـــس كيرلـــس الكبير، 
معجـــزة  علـــى  البديـــع  تعليقـــه 
جـــاءت  كمـــا  األبـــرص،  تطهيـــر 
اقتطـــف  )لـــو16-12:5(..  فـــي 
لحضراتكـــم فـــي هـــذا المقـــال بعـــَض 

كالمـــه: مـــن  فقـــراٍت 
+ إيمـــان الرُجـــل الـــذي اقترب 
مديـــح؛  كّل  يســـتحّق  يســـوع  مـــن 
ألّنه يشـــهد أّن عّمانوئيل يســـتطيع 
بنجـــاح،  األشـــياء  كّل  يتّمـــم  أن 
ويســـعى للحصـــول علـــى الشـــفاء 
بأمـــر إلهـــي منـــه، رغـــم أّنـــه َيعَلـــم 
الشـــفاء؛  عديـــم  كان  مرضـــه  أّن 
أمامـــه  تعجـــز  كانـــت  البـــَرص  ألّن 
مهـــارة األطّبـــاء. ولكّنـــه يقـــول )فـــي 
نفســـه(: إّني أرى الشـــياطين النجسة 
ُتطـــَرد بســـلطان إلهـــّي، وأرى آخرين 
أمراضهـــم،  مـــن  أحـــراًرا  ُيطَلقـــون 
وُأدِرك أّن مثـــل هـــذه األمور تتّم بقّوة 
إلهّيـــة ال ُتقَهـــر، وإّني أرى أيًضا أّنه 
صالٌح، ومســـتعّد تماًمـــا أن يعِطف 
علـــى أولئـــك الذيـــن يأتـــون إليـــه، 
لذلـــك فمـــا الـــذي يمنع أن ُيشـــِفق 

علـــّي أنـــا أيًضا؟
* يقـــول القّديـــس كيرلـــس، في 
تعليقـــه على شريعة تطهير األبرص 
فـــي العهـــد القديـــم )ال7-1:14(، 
عـــن طريق عصفورين، ُيذَبح الواحد 
فـــي إنـــاٍء خزفـــّي.. وُيغَمـــس الثانـــي 
الحـــّي فـــي دم العصفـــور المذبـــوح، 
ـــر مـــن البَرص  وُيـــرَّش علـــى المتطهِّ
ســـبع مـــّرات، ثـــم ُيطَلـــق العصفـــور 

الحـــّي علـــى وجـــه الصحراء:
+ هذا الَمَثال.. ُيمثِّل لنا الســـّر 
م الـــذي لمخّلصنا،  العظيـــم والُمَكـــرَّ
فـــوق،  مـــن  كان  “الكلمـــة”  ألّن 
الســـماء،  مـــن  اآلب،  مـــن  أي 
ا  ولهذا الّســـبب مـــن المناســـب جدًّ
أن ُيقـــاَرن بطائـــر؛ فرغـــم أّنـــه نـــزل 
ألجل تدبير الخالص ليأُخذ شـــكلنا، 
أي يأُخـــذ صـــورة عبـــد، إاّل أّنـــه رغـــم 
ذلـــك كان مـــن فوق.. نرى المســـيح 
الكتـــب،  حســـب  بالجســـد  متأّلًمـــا 
ولكّنـــه يظـــّل متعالًيـــا علـــى اآلالم. 
نـــراه مائًتـــا فـــي طبيعته البشـــرّية، 
ولكّنه حـــّي بطبيعتـــه اإللهّية، ألّن 

الكلمـــة هـــو الحياة.
اعتمـــد  الحـــّي  العصفـــور   +

فـــي دم العصفـــور المّيـــت، وهكـــذا 
اصطبـــغ بالـــدم. وإذ صار مشـــتِرًكا 
فـــي اآلالم، فإّنـــه ُأطِلـــَق ُحـــرًّا إلـــى 
الصحـــراء، وهكـــذا أيًضا رجع كلمة 
هللا الوحيد إلى الســـماء مع الجسد 
الـــذي اّتحد به. وكان منظـــره غريًبا 
ا فـــي الســـماء، وجمـــوع المالئكة  جـــدًّ
األرض  ملـــك  رأت  حينمـــا  ُدِهَشـــت 
ورّب القدرة مثلنا في الّشكل، وقالوا: 
“َمـــن ذا اآلتي مـــن آدوم -ويعنون 
بذلـــك األرض- بثيـــاٍب ُحمـــٍر مـــن 
ُبصرة« )إش1:63(، وتفســـير لفظة 
ُبصرة هو جســـد. ثّم ســـألوه: ما هذه 
الجـــروح فـــي يديـــك؟ فأجـــاب: “هي 
التـــي ُجِرحُت بها في بيت أحّبائي” 
)زك6:13(. فكمـــا أّن عودتـــه إلـــى 
الحيـــاة مـــن المـــوت، حينمـــا كَشـــَف 
بقصـــٍد حكيـــم يديـــه لتومـــا، أمـــره أن 
يلمس آثار المســـامير، والفتحة التي 
فـــي جنبه، هكـــذا أيًضا حينما وصل 
إلـــى الســـماء، أعَطـــى برهاًنـــا كامـــاًل 
أراهـــم  لهـــذا  القّديســـين..  للمالئكـــة 
والجـــروح  بالـــدم،  المصبوغـــة  ثيابـــه 

فـــي يديه..

إليـــه  يشـــير  كان  الـــذي   +
العصفـــوران هـــو )شـــخص( واحـــد 
فقـــط، كمتألِّـــم وكُحـــّر مـــن اآللـــم، 
كمائـــت وَكَمـــن هـــو فـــوق الموت، 
وصاعـــد إلـــى الســـماء كباكـــورة ثانية 
للطبيعـــة البشـــرّية الُمّتحـــدة فـــي عدم 
فســـاد؛ ألّنـــه صنع لنـــا طريًقا جديًدا 
إلـــى ما هـــو فـــوق، ونحن ســـنتبعه 

حينمـــا يحيـــن الوقـــت.

العصفوريـــن،  أحـــِد  َذْبـــُح   +
بينمـــا العصفـــور اآلَخـــر يعتمـــد في 
دم المذبـــوح، ويظـــّل هـــو ُحـــرًّا من 
مـــا  إلـــى  إشـــارة  هـــذا  كان  الذَّبـــح، 
ســـَيحُدث حقيقـــًة، ألّن المسيح مات 
ألجلنـــا، ونحن اللذيـــن اعتمدنا في 

موتـــه، قـــد َخُلصنـــا بدِم نفِســـِه.

للقّديـــس  لوقـــا  إنجيـــل  تفســـير  ]عـــن 
المركـــز  إصـــدار   - الســـكندري  كيرّلـــس 
األرثوذكســـي للدراســـات اآلبائّيـــة - ترجمـــة 

الشـــهيد[ عبـــد  نصحـــي  الدكتـــور 

fryohanna@hotmail.com

+ يؤمـــن بعـــض المســـيحيين، أن 
الســـيد المسيح سيجيء على األرض، 
ويملـــك ملـــًكا زمانًيـــا، لمدة ألف ســـنة! 
ويفّســـرون أحـــداث المجــــــــــــــيء الثاني 
بطريقـــة معقـــدة جًدا، يمكـــن تلخيصها 

-بحســـب رأيهـــم- في:
1- يأتـــــــــــــي المسيـــــــــــــــــح ســـــــــــــــــًرا 

المؤمنيـــن.  ليخطـــف 
2- يأتـــي ضـــد المســـيح، تحـــدث 

الضيقـــة العظيمـــة.
3- يؤمـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض اليهـــود 
العظيمـــة. الضيقـــة  أثنـــاء  بالمســـيح، 

4- يجتمـــع األشـــرار لعمل حرب 
ضـــد اليهود الذيـــن آمنوا.

5- يأتـــي الـــرب يســــــــــــوع ليدمـــر 
األشـــرار، وينقـــذ اليهـــود، ويملـــك على 

األرض لمـــدة ألـــف ســـنة. 
6- حـــّل الشـــيطان مـــن قيــــــــــوده، 
واالرتـــداد العظيـــم، ويصنــــــــــــــع األمـــم 
حرًبـــا مـــع المســـيح؛ فيغلـــب المســـيح 
الشـــيطان ويطرحه في البحيرة المتقدة 

بالنـــار والكبريـــت.
7- المجيء األخير للدينونة.

الكنيســـــــــــــــــــــــــة   - ونحـــــــــــــــــــــــــن   +
هـــذا  بـــكل  نؤمـــن  ال  األرثوذكســـية- 
التعقيـــدات، فأحداث مجيء المســـيح، 
واالختطـــاف، والدينونـــة العامـــة، كلها 
ســـتحدث فـــي لحظـــة واحـــدة، يســـبقها 
كل أحـــداث ماقبـــل المجـــيء الثانـــي، 
كمـــا ســـيتبين في هذا البحـــث. ونؤمن 
أن ُملك الســـيد المســـيح )األلفي( على 
البشـــر بـــدأ مـــن يـــوم الصليـــب. ولكي 
نـــدرك هـــذه الحقيقـــة اإليمانيـــة، علينـــا 
أن نتتبـــع القصـــة مـــن األول بتدقيـــق.

1- بســـبب خطيـــة آدم، ســـقط 
االنســـان تحـــت ســـلطان الشـــيطان، 
والمـــوت، والفســـاد. »ِمـــْن َأْجـــِل َذِلَك 
َكَأنََّمـــا ِبِإْنَســـاٍن َواِحـــٍد َدَخَلـــِت ٱْلَخِطيَّـــُة 
 ، ٱْلَمـــْوُت  َوِبٱْلَخِطيَّـــِة   ، ٱْلَعاَلـــِم  ِإَلـــى 
َجِميـــِع  ِإَلـــى  ٱْلَمـــْوُت  ٱْجَتـــاَز  َوَهَكـــَذا 
ٱلنَّـــاِس، ِإْذ َأْخَطـــَأ ٱْلَجِميـــُع... أِلَنَُّه ِإْن 
َكاَن ِبَخِطيَّـــِة ٱْلَواِحـــِد َقـــْد َمَلـــَك ٱْلَمـــْوُت 
ِبٱْلَواِحـــِد، َفِبٱأْلَْوَلى َكِثيـــًرا ٱلَِّذيَن َيَناُلوَن 
، َســـَيْمِلُكوَن  َفْيَض ٱلنِّْعَمِة َوَعِطيََّة ٱْلِبرِّ
ِفـــي ٱْلَحَيـــاِة ِبٱْلَواِحِد َيُســـوَع ٱْلَمِســـيِح!« 

و17(. )رو12:5 
اإلنســـان  خضـــوع  بســـبب   -2
لـــه، صـــار الشـــيطان رئيًســـا لهـــذا 
ليـــس  الدهـــر،  لهـــذا  وإلًهـــا  العالـــم 
عن اســـتحقاق، لكن عـــن اغتصاب 
لحـــق ليـــس مـــن حقوقـــه. »ٱلَِّذيـــَن 

ْهِر َقـــْد أَْعَمى َأْذَهاَن  ِفيِهـــْم ِإَلـــُه َهَذا ٱلدَّ
َغْيـــِر ٱْلُمْؤِمِنيـــَن ، ِلَئـــالَّ ُتِضـــيَء َلُهـــْم 
ِإَنـــاَرُة ِإْنِجيـــِل َمْجـــِد ٱْلَمِســـيِح ، ٱلَّـــِذي 
ُهـــَو ُصـــوَرُة ٱهلِل« )2كـــو4:4(؛ »َاآْلَن 
َدْيُنوَنـــُة َهَذا ٱْلَعاَلـــِم. َاآْلَن ُيْطَرُح َرِئيُس 
)يـــو31:12(؛  َخاِرًجـــا«  ٱْلَعاَلـــِم  َهـــَذا 
أِلَنَّ  َكِثيـــًرا،  َمَعُكـــْم  َأْيًضـــا  َأَتَكلَّـــُم  »اَل 
َرِئيـــَس َهـــَذا ٱْلَعاَلـــِم َيْأِتي َوَلْيـــَس َلُه ِفيَّ 
َعَلـــى  ـــا  »َوَأمَّ )يـــو30:14(؛  َشـــْيٌء« 
َدْيُنوَنـــٍة َفـــأِلَنَّ َرِئيـــَس َهـــَذا ٱْلَعاَلـــِم َقـــْد 
ِديـــَن« )يـــو11:16(. وصار ســـلطان 
الشـــيطان، ليس على البشـــر فقط، بل 
وأيًضـــا علـــى الخليقة كلها. بســـبب أن 
اإلنســـان هـــو ســـيد ورئيـــس خليقـــة هللا 
»ِإْذ ُأْخِضَعـــِت ٱْلَخِليَقـــُة ِلْلُبْطـــِل -َلْيَس 
َطْوًعـــا، َبْل ِمْن َأْجِل ٱلَِّذي َأْخَضَعَها- 

ٱلرََّجـــاِء« )رو20:8(. َعَلـــى 
3- جـــــــــــاء السيد المسيــــــــــح؛ 
ليحررنـــا مـــن ســـلطان الشـــيطان - 
إلـــى  فــــ: »أســـلم ذاتـــه -فـــداًء عنـــا- 
المـــوت الـــذي تمّلـــك علينا، هـــذا الذي 
كنـــا ُممَســـكين بـــه، َمبيعيـــن مـــن قبـــل 
خطايانـــا« )القــــــــــــــــداس الباسيلــــــــــــي(. 
ووســـيلة هـــذا التحريـــر هـــي الصليب، 
مـــن  مملكـــة هللا  ُاســـُتِردت  بـــه  الـــذي 
َتَشـــاَرَك  َقـــْد  »َفـــِإْذ  الظالـــم  الغاصـــب 
ِم ٱْشـــَتَرَك ُهـــَو  ٱأْلَْواَلُد ِفـــي ٱللَّْحـــِم َوٱلـــدَّ
َأْيًضا َكَذِلَك ِفيِهَما ، ِلَكْي ُيِبيَد ِبٱْلَمْوِت 
َلـــُه ُســـْلَطاُن ٱْلَمـــْوِت، َأْي  َذاَك ٱلَّـــِذي 
ِإْبِليـــَس ، َوُيْعِتـــَق ُأوَلِئـــَك ٱلَِّذيـــَن -َخْوًفا 
ِمـــَن ٱْلَمْوِت- َكاُنوا َجِميًعا ُكلَّ َحَياِتِهْم 
َتْحـــَت ٱْلُعُبوِديَِّة« )عـــب15-14:2(.

- ســـقط الشـــيطان، وفقد ســـلطانه 
علـــى البشـــــــــــــــر والخليقـــــــــــــــــــة »َرَأْيـــُت 
ـــْيَطاَن َســـاِقًطا ِمْثـــَل ٱْلَبــــــــــــْرِق ِمـــَن  ٱلشَّ
ـــَماِء« )لو18:10(، وهزم المسيح  ٱلسَّ
الشـــيطان، وأشـــهره جهـــاًرا »َوِإْذ ُكْنتُـــْم 
َأْمَواًتـــا ِفـــي ٱْلَخَطاَيـــا َوَغَلـــِف َجَســـِدُكْم، 
َأْحَياُكـــْم َمَعـــُه، ُمَســـاِمًحا َلُكـــْم ِبَجِميـــِع 
ٱلَّـــِذي  ـــكَّ  ٱلصَّ َمَحـــا  ِإْذ   ، ٱْلَخَطاَيـــا 
ا  َعَلْيَنـــا ِفـــي ٱْلَفَراِئِض، ٱلَّـــِذي َكاَن ِضدًّ
ًرا  َلَنـــا، َوَقـــْد َرَفَعـــُه ِمـــَن ٱْلَوَســـِط ُمَســـمِّ
َياَســـاِت  ٱلرِّ َد  َجـــرَّ ِإْذ  ِليـــِب،  ِبٱلصَّ ِإيَّـــاُه 
َظاِفـــًرا  ِجَهـــاًرا،  َأْشـــَهَرُهْم  ـــاَلِطيَن  َوٱلسَّ

ِبِهـــْم ِفيـــِه« )كـــو15-13:2(.
- وصـــار المســـيح ملـــًكا صالًحا، 
يملـــك علــــــــــى قلـــــــــــــوب مـــن يقبلونــــــــــه 
»ٱلــــــــــــرَّبُّ َقــــــــــــــــْد َمَلـــَك. َأْيًضـــا َتَثبََّتـــِت 
ُعوَب  ٱْلَمْســـُكوَنُة َفاَل َتَتَزْعَزُع. َيِديُن ٱلشُّ
ِبٱِلْسِتَقاَمــــــــــــــِة« )مز10:٩6(؛ »َمَلَك 
الـــربُّ علـــى خشـــبة« )النـــص القبطي 

من الســـبعينية(.

anbaraphael@copticholysynod.org
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يلهبنا اهلل أال يزحف الربود إل قلبنا، فإننا ال نرتكب خطية إال بعد أن تربد املحبة. )القديس جريوم(

hamaged@yahoo.com
بمناســـبة نياحـــة آخـــر راهـــب كان 
باقًيـــا علـــى قيـــد الحيـــاة مـــن الرهبـــان 
الرهبـــان  بمدرســـة  درســـوا  الذيـــن 
الراهـــب  وهـــو  بحلـــوان،  الالهوتيـــة 
الـــذي  األنطونـــي  آنجيلـــوس  القمـــص 
تنيح مساء الثالثاء 14 يوليو الحالي، 
أكتـــب هـــــــــــذه السطـــــــــــــور القليلـــة عـــن 
ملخـــص تاريخ هذه المدرســـة العريقة.

البدايـــــــة:
أسســـها البابا يوأنس التاســـع عشر 
الــــ113 يـــوم االثنيـــن 4 مـــارس ســـنة 
تعليًمـــا  الرهبـــان  لتعليـــم  1٩2٩م، 
ســـُيختار  الذيـــن  الهوتًيـــا، خصوًصـــا 
وكان  لألســـقفية.  يصلـــح  مـــن  منهـــم 
مقرهـــا أحـــد منـــازل الوقـــف المحيطـــة 
بكنيســـة الســـيدة العذراء بحلوان. حيث 
تقـــدم للدراســـة فيهـــا 30 راهًبـــا، ُأختير 
منهـــم اثنـــان وعشـــرون فقـــط لتبـــدأ بهم 

الدراســـة فـــي ســـنتها األولـــى.
اإلشـــراف  يوأنـــس  البابـــا  وأســـند 
ميســـاك  القمـــص  للراهـــب  عليهـــا 
موســـى المنشـــاوي األنبـــا بـــوال، وكيـــل 
بالقاهـــرة  بـــوال  األنبـــا  ديـــر  أوقـــاف 
رئيـــس  الثانـــي  أرســـانيوس  )األنبـــا 
الديـــر الحًقـــا(، والـــذي أدار المدرســـة 
بمهـــارة لمدة ثالث ســـنوات )1٩2٩-

1٩33م(. ثـــم أدارهـــا بعـــده القمـــص 
القمـــص  ثـــم  البرموســـي،  باســـيليوس 
ثـــم  البرموســـي،  األخميمـــي  عـــوض 
القمـــص غبريـــال الشـــنراوي المحرقي.

بينمـــا أســـند قداســـة البابـــا يوأنـــس 
ميخائيـــل  للشـــماس  المدرســـة  نظـــارة 
مينـــا اإلكليريكـــي، الـــذي صـــار فيمـــا 
بعـــد راهًبـــا فـــي ديـــر البرمـــوس بنفـــس 
االســـم. وظـــل فـــي خدمتهـــا حتى تنيح 
وخلفـــه  1٩56م.  أغســـطس   7 فـــي 
فـــي نظارتهـــا المتنيـــح الراهـــب القـــس 
أغابيـــوس البرموســـي ابـــن أخيـــه حتى 
ســـنة 1٩61م، الـــذي كــــــــــان ُيـــــــــدرِّس 
فيهــــــــــــا منــــــــــــــذ ســـنة 1٩46م الفلســـفة 

واللغـــة الفرنســـية.
وكان البابـــا يوأنـــس التاســـع عشـــر 
حريًصـــا أن يـــزور تلـــك المدرســـة بيـــن 
أبنـــاءه  يحـــّث  لكـــي  واآلخـــر،  الحيـــن 
الرهبـــان علـــى تحصيل العلـــم والتفوق 
فيه. غير أن األمور لم َتِسر على ما 
ُيرام. ففي ســـنة 1٩40م اجتمع األنبا 
ثاؤفيلـــس مطـــران القـــدس وناظـــر دير 

األمثـــال فـــي الدقـــة والنظـــام. واألنبـــا 
مرقـــس مطـــران أبـــو تيـــج وكان يديـــر 
مـــدارس ثانويـــة ناجحـــة في إيبارشـــيته 
فضـــاًل علـــى أنـــه مـــن أوائـــل خريجـــي 
هـــذا المدرســـة الذيـــن ُرِســـموا مطارنة. 
الديـــر  أســـقف  باخوميـــــــــــــــوس  واألنبـــا 
المحـــرق ألنـــه أدار مدرســـــــــة الهوتيـــة 
بديـــره قبـــل األســـقفية، كمـــا عرف عنه 
ـــر فـــي علـــم الالهـــوت. وكذلـــك  التبحُّ
ســـميه أســـقف النوبـــة وأم درمـــان الذي 
أدار هـــذه المدرســـة حينمـــا كان طالًبـــا 

بهـــا إدارة صالحـــة.
أمـــا الرهبـــان، فقد أجمـــع المطارنة 
وقتهـــا علـــى ترشـــيح حضـــرات اآلباء: 
القمـــص صموئيـــــــــــــــل تاوضـــــــــــــــــروس 
فرنسيـــــــــــــــس  والقمـــص  السريانــــــــــــــــــــي 
البرموســـي والقمص متياس األنطوني 
ســـكرتير قداســـة البابـــا )األنبـــا يوأنـــس 
ومركـــز  والقليوبيـــة  الجيـــزة  مطـــران 
قويســـنا، الحًقا( والقمـــص أيوب األنبا 
بيشـــوي السكرتيـــــــــــــــــر المساعد )األنبا 
مرقس أســـقف جنوب أفريقيا، الحًقا(. 
والقمـــص متـــى جنــــــــــــدي المحرقــــــــــي 

)األنبا بطـــرس مطران 
أخميـــــــــــــــــم وساقلتـــــــــــه، 
الحًقا(، الـــــــــــذي كــــــان 
طالًبـــا بالســـنة النهائية 

وقتها. بالمدرســـة 
تشكيل لجنة لرفع 

مستوى المدرسة: 
المجمــــــــع  أصـــــدر 
المقــــــــــــــــدس المنعقـــــــــــــد 
برئاســـة البابـــا يوســـاب 
الثانـــي وبحضـــور كل 
المطارنـــــــــــة واألســـاقفة 
بتاريــــــــــــخ أول أكتوبـــر 
1٩52م، قراًرا بتشكيل 
لجنة للعمـــل على رفع 
المدرســــــــــة،  مستــــــــــوى 
اللجنــــــــــــة  وأعضــــــــــــــــاء 
أنبـــا ميخائيـــــــــــــل  هـــم: 
مطـــــران أســـيوط وأنبـــا 
باخوميـــــــــــــوس أســـــقف 
وأنبـــا  المحـــرق  الديـــر 
ديـــر  أســـقف  غبريـــال 
أنبـــا أنطونيـــوس. غير 
المجهـــودات  تلـــك  أن 
لـــم تســـعف المدرســـة، 
فبعد أن استمرت  فـــــي 
وثالثيـــن  نيًفـــا  العمـــل 
ســـنة، تعطلـــت سنــــــــــة 
1٩61م، وُأجِلـــــــــــــــــــــــي 
عنهــــــــــا،  الرهبـــــــــــــــــــــــان 
نـــزاًل  غرفهـــا  وُجِعلـــت 

األنبـــا أنطونيـــوس، والقمـــص فلتـــاؤس 
مرقس الســـرياني رئيس دير الســـريان، 
والقمـــص ميســـاك موســـى األنبـــا بـــوال 
رئيـــس ديـــر األنبـــا بـــــــــــــــــــــــــــوال، وتقدموا 
بشـــكوى للبابـــا يوأنـــس، وعرضوا عليه 
اإلداريـــة وضعـــف  المدرســـة  مشـــاكل 
مســـتوى التعلـــم بهـــا باإلضافـــة لكثـــرة 
القمـــص  ناظرهـــا  فاســـتدعى  نفقاتهـــا. 
وعـــرض  البرموســـي  مينـــا  ميخائيـــل 
عليـــه الشـــكوى، فقـــرر وقتهـــا الناظـــر 
االســـتغناء مـــن عـــدد مـــن المدرســـين 
بابـــن  واالســـتعانة  النفقـــات،  لتوفيـــر 
أخيـــه الســـيد أنطونيـــوس عبد المســـيح 
)القـــس أغابيـــوس البرموســـي، الحًقـــا( 
لتدريـــس أكثـــر مـــن مادة بنفقـــات أقل.

اقتـــــــــــراح رسامــــــــــــــة أسقــــــــف 
للتعليـــم الالهوتـــي:

وتنـــاول المجلـــس مـــن يصلحـــون 
عنهـــا  تخّلـــى  إذا  المدرســـة  إلدارة 
علـــى  كلمتهـــم  فاجتمعـــت  ناظرهـــا... 
أن يكـــون الناظـــر العتيـــد، حبـــًرا برتبة 
األســـقفية، يختـــاره غبطـــة البابـــا مـــن 
بيـــن مطارنـــة اإلبرشـــيات. وإذا تعـــّذر 
األمـــر فـــي ذلـــك، فلُيرَســـم لهـــا أســـقف 
مـــن الرهبـــان يديرهـــا ويديـــر المدرســـة 
اإلكليريكية معها. وهكذا نشأت الفكرة 
األولى لتأســـيس أسقفية عامة للتعليم، 
والتـــي ُنفِّـــذت بالفعل فـــي عهد القديس 
البابـــا كيرلس الســـادس برســـامة مثلث 
الرحمـــات األنبـــا شـــنوده )قداســـة البابا 
شـــنوده الثالث فيما بعد( أســـقًفا للتعليم 

فـــي 30 ســـبتمبر 1٩62م.
تجديـــد الطلـــب فـــي عهـــد البابـــا 

يوســـاب الثانـــي ســـنة 1948:
وفـــي ســـنة 1٩48م تجـــدد الطلب 
مـــرة أخـــرى، فرشـــح بعـــض المطارنة، 
األنبـــا لـــوكاس مطـــران منفلـــوط ألنـــه 
أدار  لإليبارشـــية  خـــالل خدمتـــه  فـــي 
إدارة  لمطرانيتـــه  التابعـــة  المـــدارس 
ناجحـــة. وقـــد أنشـــأ مدرســـة الهوتيـــة 
ميخائيـــل  أنبـــا  يليـــه  إيبارشـــيته.  فـــي 
لـــه  شـــهد  الـــذي  أســـيوط  مطـــران 
قداســـة البابا يوســـاب بالثقافـــة واإلدارة 
الحازمـــة. فاألنبـــا كيرلـــس مطـــران قنـــا 
ألنـــه يدير مـــدارس ثانويـــة ناحجة. ثم 
أنبـــا أرســـانيوس )الثانـــي( أســـقف دير 
بـــوال وقـــد كانـــت إدارتـــه لهـــذه  األنبـــا 
المدرســـة الالهوتيـــة بحلـــوان مضـــرب 

للطلبة المغتربين وبعـــــــض موظفــــــــــــي 
المصانـــع القريبـــة مـــن حلـــوان.

من مشاهير خريجي المدرسة:

تتلمـــذ فـــي هـــذه المدرســـــــــــــة عـــدد 
غير قليل من أحبار الكنيســـــــــة خالل 
القرن العشرين، على رأسهـــــــم القديس 
البابا كيرلس الســـادس الـ116، واألنبا 
مرقـــس مطران أبوتيـــج وطهطا، األنبا 
ميخائيــــــــــــــــــل مطـــران أســـيوط، واألنبـــا 
كيرلـــــــــــــــــس مطــــــــــــران البلينـــا، واألنبـــا 
ثاوفيلـــس رئيـــس دير الســـريان، واألنبا 
أنطونيوس مطران ســـوهاج والمنشـــأة، 
واألنبـــا بطـــــــــــــــــــرس مطــــــــــــــــران أخميـــم 
وســـاقلته، واألنبـــا مينـــا مطـــران جرجا، 
واألنبـــا مكســـيموس مطـــران القليوبيـــة 
ومركـــز قويســـنا، واألنبـــا أســـطفانوس 
واألنبـــا  وعطبـــرة،  أمدرمـــان  مطـــران 
مكاريـــوس أســـقف قنا ونقـــاده وقوص، 
واألنبـــا فيلبـــس مطـــران الدقهليـــة وبالد 

الشـــرقية، وغيرهـــم الكثيرون.
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عجيبة يه أيًضا!! يه لغة املالئكة ويصعب ىلع اللفظ ترمجتها. املحبة اسم اهلل الكريم من يستطيع أن يفحصها أو حيدها؟!! )لشيخ الروحان(

إن أردنـــا أن نعـــرف تاريـــخ األلفـــْي ســـنة 
األخيرتيـــن من تاريـــخ العالم، من القرن الرابع 
إلـــى القـــرن الحادي والعشـــرين، فمـــا علينا إاّل 
أن نقـــرأ األحـــداث التـــي مرت بهـــا »كاتدرائية 
هـــذه  قـــراءة  خـــالل  ومـــن  صوفيـــا«،  آجيـــا 
األحـــداث نـــدرك كثيـــًرا مـــن مراحـــل التاريـــخ؛ 
لقـــد مـــرَّت أحـــداث التاريـــخ مـــن هنـــا، وتـــرك 
كلٌّ منهـــا بصمتـــه علـــى هذه الجـــدران... ولو 
تحدثـــت هـــذه الجدران ســـتحكي لنا الكثير من 

صـــروف الزمـــان وتقلباتـــه.
كاتدرائيـــة آجيـــا صوفيـــا تقع علـــى الضفة 
األوربيـــة مـــن القســـطنطينية )حالًيا اســـطنبول 
لمـــدة  كاتدرائيـــة  وظلـــت  تركيـــا(،  عاصمـــة 
 15 للصـــالة  افتتاحهـــا  منـــذ  ســـنة،   10٩4
فبرايـــر 360م )أي منـــذ 1660 عاًمـــا( إلـــى آخـــر صـــالة مســـيحية فيهـــا يـــوم 
2٩ مايـــو 1453م. ثـــم تحولت إلى مســـجد ســـنة 1453م علـــى يد العثمانيين، 
وظلـــت مســـجًدا لمـــدة 482 ســـنة.. وبعدهـــا تحولـــت إلـــى متحـــف دينـــي ســـنة 
1٩35م علـــى يـــد كمـــال أتاتـــورك مؤســـس تركيـــا الحديثـــة، وظلـــت متحًفـــا لمدة 

85 ســـنة.
االســـم آجيـــا صوفيـــا مـــن اليونانيـــة Ἁγί�α Σοφί�α، وهنـــاك رأي يرجـــع 
بالتســـمية نســـبة لقديســـة مصرية قبطية اســـمها صوفيا، من شـــهيدات المسيحية 
المبكـــرة فـــي مصـــر، وحســـب سنكســـار الكنيســـة القبطيـــة )تحت يـــوم 5 توت(، 
أنهـــا مـــن مدينـــة منـــف واحتملـــت عذابـــات شـــديدة، وُاسُتشـــهدت فـــي مصـــر، 
وكانـــت معجـــزات عظيمـــة تحـــدث من جســـدها، وطلـــب اإلمبرطور قســـطنطين 
ووالدتـــه الملكـــة هيالنـــه أن يحضـــروا جســـدها للقســـطنطينية، وبنـــى لها كنيســـة 
عظيمـــة هنـــاك. واالســـم صوفيـــا معنـــاه الحكمة، وقـــد ُترِجمت آجيـــا صوفيا إلى 
الحكمـــة المقدســـة. ومّمـــا ورد أيًضـــا فـــي بعض المصـــادر أنها إحـــدى الكنائس 
التـــي أنشـــأها قســـطنطين الكبيـــر لكـــي تحمل صفات إلهية ومنهـــا: آجيا صوفيا 
)الحكمـــة المقدســـة(، وآجيـــا ايرينـــي )الســـالم المقـــدس(، وكانتا همـــا الكاتدرائية 
الرئيســـية للعاصمـــة ومقـــر بطريركيـــة القســـطنطينية.. وكانتـــا متقاربتيـــن فـــي 
المـــكان، وفـــي بعـــض الفتـــرات كان عمـــل رجـــال االكليـــروس مشـــترًكا بينهما..

وقد ُعِرفت أول كنيســـة في هذا الموقع باســـم الكنيســـة الكبرى أو العــــظمى 
�Μεγα بســـبب أبعادهـــا األكبـــر مقارنة  λη Ἐκκλησί�α »ميجالـــي اكليســـيا«
بالكنائس المعاصرة في مدينة القســـطنطينية وقتذاك، وقد كتب المؤرخ ســـقراط 
ابـــن  القســـطنطيني )380–43٩م( أنَّ الكنيســـة بناهـــا قســـطنطينوس الثانـــي 
قســـطنطين الكبيـــر، بينمـــا مصـــادر أخـــرى منهـــا: المـــؤرخ البيزنطـــي ثيوفانيـــس 
)ق6( وبطريـــرك القســـطنطينية نيكــــفورس األول )ق٩/8(، وآخـــرون يشـــيرون 
إلـــى بنائهـــا علـــى يـــد قســـطنطين الكبيـــر نفســـه، ومصـــادر أخـــرى توّفـــق بيـــن 

الرأييـــن: بـــأن بناءهـــا األول كان علـــى يـــد قســـطنطين الكبيـــر )306–337م(، 
وأن افتتاحهـــا كان ســـنة 360م بعــــد انتهـــاء بنائهـــا واكتمالهـــا فـــي عهـــد ابنـــه 

قســـطنطيوس الثانـــي )337–361م(.. 
وفـــي ســـنة 381م حـــدث حريـــق بكاتدرائيـــة آجيـــا صوفيا واســـتغرقت أعمال 
الترميـــم ســـنتين، ولذلـــك نقـــل أســـقف القســـطنطينية مقـــره إلـــى كاتدرائيـــة آجيـــا 
ايرينـــي القريبـــة منهـــا، وهنـــاك انعقد مجمع القســـطنطينية المســـكوني في مايو–

يوليـــو ســـنة 381م بحضـــور مائـــة وخمســـين مـــن اآلباء األســـاقفة.
وشـــهدت هـــذه الكاتدرائيـــة الكثيـــر مـــن عظـــات القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم 
بطريـــرك القســـطنطينية )3٩8–407م(.. وفـــي ســـنة 404م حـــدث حريـــق بهـــا 
بعـــد نفـــي القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم، وخـــالل أعمـــال الشـــغب التـــي وقعت في 
القســـطنطينية نتيجة للصراعات السياســـية داخل عائلة اإلمبراطور أركاديوس.. 
بناؤهـــا الثانـــي كان علـــى يـــد اإلمبراطـــور ثيئودوســـيوس الثانـــي )الصغيـــر( 
)408–450م(، وكان افتتاحها الثاني في 10 أكتوبر عام 415م، وفي ســـنة 
532م حـــدث حريـــق بهـــا نتيجة ثورة كبيرة بالقســـطنطينية فـــي عهد اإلمبراطور 
جســـتنيان األول )527-565م(، واحترقـــت خـــالل يومـــي 13و14 ينايـــر مـــن 

سنة 532م.. 
بناؤهـــا الثالـــث كان على يـــد اإلمبراطور جســـتنيان الثاني )527–565م(، 
الميليتـــي  أيزيـــدور  وهـــم  الوقـــت  ذلـــك  فـــي  العصـــر  معماريـــي  أشـــهر  فكّلـــف 
تمثـــل  كبـــرى  كاتدرائيـــة  وفـــي محاولـــة إلنشـــاء  ببنائهـــا،  التراللـــي  وأنتيميـــوس 
اإلمبراطوريـــة البيزنطيـــة، أصـــدر اإلمبراطـــور جســـتنيان مرســـوًما يقضـــي بـــأن 
جميـــع المقاطعـــات الخاضعـــة تحـــت حكمه ترســـل ِقطًعـــا معمارية الســـتخدامها 
فـــي بنائهـــا. وتـــم إنتـــاج الرخـــام المســـتخدم لألرضيـــة والســـقف فـــي األناضـــول 
)شـــرق تركيـــا الحاليـــة( وســـوريا، بينمـــا جـــاء الطـــوب )المســـتخدم فـــي الجـــدران 
وأجـــزاء األرضيـــة( مـــن مناطـــق بعيـــدة مثـــل شـــمال إفريقيـــا، واحضـــروا أعمـــدة 
آجيـــا صوفيـــا وعددها 104 عموًدا من أفســـس، ومن مصر... واســـتمر بناؤها 
الثالث حوالي خمس ســـنوات من 23 ديســـمبر 532م وحتى افتتاحها في 27 
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ديســـمبر 537م.. وفـــي عهـــد جســـتنيان كان يخـــدم بهـــا حوالـــى ألـــف رجل من 
رجـــال االكليـــروس مـــن الكهنـــة والشمامســـة.. 

وبعدها بـ15 ســـنة تقريًبا حدثت هزات أرضية ما بين عامي 553–558م 
وســـقطت أجـــزاء منهـــا وبخاصـــة القبـــة الرئيســـية، وأُعيـــد ترميـــم الكاتدرائية ثانية 

فـــي عهـــد جســـتنيان، وأعيد افتتاحها للصالة في ديســـمبر 562م .. 
لكرســـي  الرئيســـي  المقـــر  هـــي  الســـنين  لمئـــات  الكاتدرائيـــة  هـــذه  ظلـــت 
القســـطنطينية، وهـــي الكاتدرائيـــة الرئيســـية لإلمبراطوريـــة البيزنطيـــة، وكانت تتم 

بهـــا مراســـيم تتويـــج األباطـــرة البيزنطييـــن.. 
كما أنها تمثل أهمية تاريخية للكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية، ومزاًرا دينًيا 
هاًمـــا لشـــعبها، ألنـــه بســـبب هـــذه الكنيســـة تحولـــت كل روســـيا إلـــى المســـيحية 
األرثوذكســـية فـــي القـــرن العاشـــر، عندمـــا أرســـل األميـــر فالديميـــر مبعوثيـــن 
يبحثـــون عـــن أديـــان الشـــعوب ليختـــار لروســـيا ديانـــة منهـــا، ولمـــا دخـــل الوفـــد 
الُمرَســـل منـــه إلـــى كاتدرائيـــة آجيا صوفيا، وتأثروا بجمالها وروعتها وطقوســـها، 
وعـــادوا لألميـــر فالديميـــر وقالـــوا لـــه: »لـــم نكـــن نعلـــم هـــل كنَّـــا فـــي الســـماء أم 
علـــى األرض“. وبعدهـــا تقبـــل القديـــس فالديميـــر المعموديـــة وعمد روســـيا كلها 

ســـنة ٩88م..
وفي القرنين التاســـع والعاشـــر تعرضت الكاتدرائية لعدة كوارث منها زالزل 
وحرائـــق: حريـــق ســـنة 85٩م، وزلـــزال 86٩م، وأُعيـــد بناؤهـــا 87٩م، وحـــدث 
زلـــزال شـــديد ٩8٩م أدى إلـــى ســـقوط القبـــة الرئيســـية وإغالقهـــا حتـــى ٩٩4م 
عندمـــا أعـــاد بناءهـــا اإلمبراطـــور باســـيليوس الثانـــي )٩76–1025م(.. وكان 
للمهنـــدس األرمنـــي تريـــدات دور كبيـــر في إعـــادة بنائها خالل القرن العاشـــر.. 
ومن األحداث التي شهدتها في القرن الحادي عشر، أحداث االنقسام سنة 
1054م بين الشـــرق وتمثله القســـطنطينية )روما الجديدة( والغرب وتمثله روما 
القديمـــة.. وشـــهدت فـــي أوائـــل القرن الثالث عشـــر دخول الفرنجـــة )الصليبيين( 
إلـــى القســـطنطينية ســـنة 1204م، ومـــا ســـاد وقتذاك من أعمال ســـلب ونهب.. 
وظـــل الالتيـــن يحكمـــون القســـطنطينية حتـــى ســـنة 1261م.. وتحولـــت آجيـــا 
صوفيـــا خـــالل تلك الفتـــرة إلى كاتدرائية كاثوليكية تابعة لإلمبراطورية الالتينية، 
قبل أن تعود كاتدرائية أرثوذكســـية مرة أخرى بعد عودة اإلمبراطورية البيزنطية 
حيـــث أعادهـــا اإلمبراطـــور ميخائيـــل الثامـــن باليولوجـــوس )125٩–1282م( 

إلـــى العبادة األرثوذكســـية عام 1261م.. 
وفـــي القـــرن الخامـــس عشـــر، ومـــن أجـــل منـــع دخـــول العثمانييـــن للمدينـــة، 
أقـــدم االمبراطـــور قســـطنطين الحـــادي عشـــر باليولوجـــوس وهـــو آخـــر االباطرة 
البيزنطيين للقســـطنطينية )144٩-1453م( على االســـتنجاد بالغــــرب، ووافق 
علـــى االتحـــاد الكنســـي بيـــن روما والقســـطنطينية الـــذي تمَّ داخل كنيســـة »آجيا 
صوفيـــا«، وُأقيمـــت صـــالة للوحـــدة فـــي يـــوم 13 ديســـمبر1452م، علـــى الرغم 
مـــن اعتـــراض معظـــم ســـكان القســـطنطينية.. ورغـــم ذلك ســـقطت القســـطنطينية 
فـــي يـــد العثمانييـــن يـــوم الثالثـــاء 2٩ مايـــو 1453م، وأمـــر الســـلطان محمـــد 
الثانـــي الفاتـــح )1451–1481م( بتحويـــل آجيـــا صوفيـــا إلـــى مســـجد.. وكتب 
وثيقـــة طويلـــة لتحويـــل الكنيســـة إلـــى مســـجد يبلـــغ طـــول صفحاتهـــا 71 متـــًرا.. 
وبهـــا تفاصيـــل عـــن الكاتدرائية ومرفقاتها وملحقاتها، وقد أضاف للمبنى مئذنة، 
ومـــن بعـــده ُأضيفـــت ثالث مآذن أخرى، وإضافات أخـــرى.. وقد جرت عمليات 
تغطيـــة للنقـــوش المســـيحية والموزاييـــك واأليقونـــات بالجـــص، ورســـم زخـــارف 

هندســـية ونقـــوش فوقهـــا، وفيمـــا بعـــد ســـقطت طبقـــات الجص وعادت المشـــاهد 
المســـيحية للظهـــور ُمجدًدا..

وفـــي اوائـــل القـــرن الســـادس عشـــر، قـــام الســـلطان ســـليم األول العثمانـــي 
)1512–1520م( بغـــزو مصـــر ســـنة 1517م وانتزع منها بقية نســـل الخلفاء 
العباســـيين الذيـــن احتضنتهم دولة المماليـــك، وتذهب بعض الروايات التاريخية 
أن الســـلطان ســـليم أقـــام فـــي عاصمتـــه إســـطنبول حفــــاًل النتقـــال الســـلطة مـــن 
الخليفة العباســـي المتوكل على هللا الثالث إلى الســـلطان العثماني ســـليم األول، 
وأن هـــذه المراســـيم حدثـــت فـــي آجيـــا صوفيا.. ولما جاء الســـلطان مـــراد الثالث 
)1574–15٩5م( أجـــرى ترميمـــات فـــي المبنى، واســـتبدل الصليب الذي كان 
ُيتـــوِّج القبـــة بـــأن وضـــع مكانه هالاًل ذهبيًّا قطره خمســـون ذراًعا.. كما توجد في 

ســـاحتها الخارجيـــة مقابر لخمســـة من الســـالطين العثمانيين. 
وفـــي ســـنة 1٩34م تحـــول المبنـــى إلـــى متحـــف فـــي عهـــد مصطفـــى كمال 
أتاتورك مؤســـس تركيا الحديثة )1٩23–1٩38م(، وذلك بالقرار رقم 158٩م 
الصـــادر مـــن مجلـــس الـــوزراء التركـــي فـــي 24 نوفمبـــر 1٩34م. وفـــي ســـنة 
1٩85م تـــم إدراجهـــا فـــي قائمة التراث العالمي لليونســـكو. وفـــي يوم 10 يوليو 
2020م ألغـــت إحـــدى المحاكـــم التركية وضع آجيا صوفيا كمتحف، وأصدرت 
الرئاســـة التركية مرســـوًما بإعادة تصنيف آجيا صوفيا كمســـجد.. وســـتبقى آجيا 

صوفيـــا شـــاهدة على صـــروف الزمان وتقلُّبـــات التاريخ..
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ُه الَ تَُزوُل. يِهَ َجِديَدٌة يِف لُكِّ َصَباٍح..« )مرايث أرميا ٣: 22و2٣( نَّ َمرَاِحَ
َ
ْم َنْفَن، أل

َ
َنا ل نَّ

َ
»إِنَُّه ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّبِّ أ

إن الــدور التاريخــي للكنيســة القبطيــة تجــاه البــالد اإلثيوبيــة يمتــد منــذ عهــد 
القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين، وحتى قداسة البابا تواضروس 
الثانــي البطريــرك )118(. عبــر تلــك القــرون تعهــدت الكنيســة القبطيــة إثيوبيــا 
بالرعايــة الروحيــة والتعاليــم الرســولية، وإرســال المطــران، وكــذا مســح ملوكهــم 
والمعلميــن  التعليميــة  البعثــات  إرســال  بــل  فحســب،  ذلــك  وليــس  وتنصيبهــم. 
إليهــا، فعلــى الرغــم مــن وعــورة تلــك البــالد ولكــن اســتطاع آباؤنــا رعايتهــا قــدر 
اســتطاعتهم. وفــي عهــود ســابقة تــم كانــت دراســة اللغــة الحبشــية فــي بعــض 
ــا لتدريــب مدرســين ووعــاظ  المــدارس القبطيــة والمدرســة اإلكليريكيــة أمــًرا إلزامًي

مهــرة للخدمــة هنــاك. 
أما عندمـــــــــــــــا احتاجـــــــــــــت 
البــالد الحبشــية لمــد يــد العــون 
وإنقــاذ منكوبيهــا وبــــــــــــدون أن 
تنادي، أســرعت األم لنجـــــــــــدة 
بنيها، أسرعـــــــــــــت الكنيســـــــــــــــــة 
القبطيــــــــــــة لنجــــــــــــــــدة ربيبتهـــــــا 
الكنيســة بــل البــالد األثيوبيــة، 
ليــس  ذلــك  فــي  شــارك  ولقــد 
أقبــاط البــالد فقــط بــل وأيًضــا 
مسلموها، من خــــــــالل وجهاء 
األمــــــــــــــة وكذلــك جمعياتهــــــــــــــا 
الخيريــة، حيــث قامــت جمعيــة 
ثمــرة التوفيــق القبطيــة الخيرية 
بالفجالــة بعمــل ســوٍق خيــرٍي 
التحــاد الجمعيـــــــــــــــات القبطية 
لمســاعدة الحبشــة برعايــة كل 
من األمير عمــــــر طوســـــــــــون 

باشــا والبابــا يؤأنــس التاســع عشــر البطريــرك 113، وذلــك إلســعاف الحبشــة 
ببعثــة طبيــة، وتشــكلت لذلــك لجنــة المســاعدة الطبيــة للحبشــة فــي يومــي الســبت 

واألحــد 28 و2٩ ديســمبر عــام 1٩35م.
ولقد أطلق المجلس الملي »نداء لمواساة جرحى األحباش والبريطانيين« 
ُحِفــَظ تحــت رقــم )B1561( مــن أرشــيف العائلــة البطرســية، وهــو مــا أطلقــه عبــد 
الحليــم إليــاس ُنصيــر )مؤلــف كتــاب أتيوبيــا - فــي شــئون إمبراطوريــة الحبشــة 
االقتصاديــة وعالقتهــا بمصــر( وكان حينــذاك عضــًوا بالمجلــس الملــي وعضــًوا 
بمجلــس حســبي مصــر للطوائــف األرثوذكســية )حينــذاك(، ولقــد جــاء فيــه مــن 

نصــه اآلتــي: 
»شــاءت العنايــة الرحيمــة أن تمــد يــد المعونــة إلــى األمــة الحبشــية الشــقيقة 
الجميــع  ويذكــر  وإســتقاللها...  اتيوبيــا  حريــة  الســترداد  العظيــم  وإمبرطورهــا 
العــدوان اإليطالــي األثيــم علــى مركــز الكنيســة القبطيــة بالحبشــة، وكيــف تجــرأ 
الغــزاة علــى إقصــاء رســول الكنيســة صاحــب المقــام الجليــل المطــران ُمتــوِّج ملــوك 
الحبشــة، ممــا صــدع حقــوق األقبــاط التاريخيــة بالحبشــة، وهــي ألمــع جوهــرة فــي 

تــاج الكنيســة القبطيــة.
ولمــا كانــت األمــة المصريــة جمعــاء جــد حريصــة علــى اســتدامة الروابــط 
عمــر  الجليــل  األميــر  الســمو  وكان صاحــب  واثيوبيــا،  مصــر  بيــن  الخالــدة 
طوســون أســبق عظمــاء المصرييــن فــي تضميــد جــراح األحبــاش، والعطــف 
الجمعيــات اإلســالمّية  تآخــت  الحــرب األخيــرة، وقــد  المنكوبيــن خــالل  علــى 
والجمعيــات القبطّيــة فــي إرســال البعثــات الطبيــة والنجــدة اإلنســانية، وعلــى 

واألطبــاء. والعظمــاء  األمــراء  رأســها 

وهــا قــد الحــت فــي ُأفــق الشــرق فرصــة قــد اليجــود الدهــر بمثلهــا فــي زماننــا 
لكــي يجــدد الشــعب المصــري الكريــم عهــد اإلخــاء إلــى الشــعب األثيوبـــــــــــــــي، 
ويكــون ســخًيا فــي مواســاته وإغاثــة الجرحـــــــــى والمنكوبيــــــــــن مــــــــــــن األثيوبييــن 

والبريطانييــن البواســل.
لهــذا أنــادي الجمعيــات المصريــة وعظمــاء مصــر وذوي المــروءة والمجالــس 
المليــة وأحبــار الكنيســة القبطيــة والضبــاط بالمعــاش واألطبــاء والشــبان المثقفيــن 
لمســاعدة  العاجلــة  العمليــة  الوســائل  تقريــر  دائرتــه علــى  فــي  يعملــوا كل  أن 
الحبشــة وإظهــار أبلــغ عواطــف الشــكر والمجاملــة نحــو األمــة البريطانيــة نصيــرة 

الحريــة وعنــوان المــكارم اإلنســانية. 
وأقتــرح لذلــك فتــح اكتتــاب عــام تحــت رعايــة غبطــة البطريــرك بابــا الكــرازة 
المرقســية المعظــم تتوالهــا الجمعيــات المصرّيــة، والمجالــس الملّيــة... عنواًنــا 
للمشاركة القلبية والفعلية في تخفيف آالم المنكوبين بفضائح الغارات الحربية.

ولقــد جــاء بجريــدة مصــر فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 18 فبرايــر 1٩41: 
ــي الجيــش  ــون يســتعدون للتطــوع ف ــون مصري ــاط احتياطي تحــت عنــوان ضب
الحبشي، حيث أبدى حنا ناروز المحامي وضابط احتياطّي المدفعّية ومحمود 
فــرج المحامــّي وضابــط باحتياطــّي الفرســان وفايــز توفيــق خريــج التجــارة وضابــط 
للســفر  االســتعداد  علــى  أنهــم  وُنشــر  ذلــك  فــي  المدفعّيــة رغبتهــم  باحتياطــّي 

 .)B1884( للحبشــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، وُحِفــَظ ذلــك فــي وثيقــة رقــم
أمــا فــي عــدد 8 أبريــل 1٩41م مــن جريــدة مصــر فقــد ُنشــر تحــت عنــوان 
»اجتمــاع لجنــة المســاعدة الطبيــة للحبشــة – نــداء اللجنــة إلــى الشــعب 
المصــرّي« حيــث جــاء »عقــدت بالــدار البطريركيــة القبطيــة الســاعة الحاديــة 
تحــت رعايــة  المؤلفــة  للحبشــة  الطبيــة  المســاعدة  لجنــة  اليــوم  عشــرة صبــاح 
حضــرة صاحــب الســمو األميــر الجليــل عمــر طوســون وحضــرة صاحــب الغبطــة 
البطريــرك المعظــم األنبــا يوأنــس«، وقــد تــم إذاعــة البيــان وهــو نــداء اللجنــة إلــى 
الشــعب إلعــادة نجــدة منكوبــّي الحــرب فــي الحبشــة عــام 1٩41م، وُحِفــَظ ذلــك 

.)B1869( فــي وثيقــة رقــم
وجــاء فــي جريــدة المقطــم فــي عددهــا الصــادر فــي 10 أبريــل 1٩41م 
تحــت عنــوان »مســاعدة الحبشــة«، وبــذات التاريــخ فــي جريــدة األهــرام تحــت 
عنــوان »لمســاعدة الحبشــة نــداء إلــى الشــعب المصــرّي«، وجــاء فيهــا »وترســل 
التبرعــات باســم جمعيــة »فــؤاد األول للهــالل األحمــر المصــري« علــى أن يذكــر 
المتبرعــون أنهــا مخصصــة لمســاعدة الحبشــة، أو ُتدفــع بمقتضــى إيصــاالت 
جديــدة تحمــل تاريــخ 1٩41م، وتقــوم اللجنــة بتوزيــع تلــك اإليصــاالت لتســلم 
قيمتهــا لجمعيــة الهــالل األحمــر المصــرّي لهــذا الغــرض«. وُحِفــَظ ذلــك فــي 

.)B1872( وثيقــة رقــم
إن هذا العمق فــــــي المحبــــة 
والعالقــة بيــن البلديــن إلــى هــذا 
الحــد ال يمكنــــــه أن ينقلــب إلــى 
كراهية، أو يكــون الــــــرد كراهية، 
فمصــر قــد ضمـــــــــدت جــــــــــــــــراح 
الحبشــة مــرات وقروًنــا، ورعتهــا 
ــة،  ــم والصحــــــــــ بالحــب وبالتعليــــ
وساعدتهـــــــــــــا فــــــــــــــي استقاللهــــــا 
السياســــــــــي، وعندمـــــــــــــــا طلبــت 
اســتقالاًل كنســًيا لـــــــــــم تتأخــــــــــــر 
القبطيــة عــن تلبيــة نــداء ابنتهــا، 
فهــل تتأخــر الحبشـــــــة عــن تلبيــة 
نــداء األم بعــد أن أثبتنـــــــــــا مــن 
خــالل بعــض الوثائــق التاريخيــة 
دور مصـــــــــــر التاريخـــــــــــي فـــــــــي 

تقدمهــا وإغاثتهــا واســتقاللها؟




