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لصاحب الغبطة والقداسة

 البابا األنب�ا تواضروس الثاني
 بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

األرسة واحتواء املواقف الصعبة.

كما نستعرض  صور االحتواء من خالل الشخصيات 
التالية: 

١- ألقانة وحنة أم صموئيل، احتواء الزوج لزوجته يف وقت 
ِة بَِننَي؟« )١صم ١: ٨(،  األمل النفيس، »أََما أَنَا َخْيٌ لَِك ِمْن َعَشَ

فبعبارة واحدة تستطيع أن تحتوي ضعف اآلخر. 

٢- إبراهيم ولوط، واحتواء أبو اآلباء البن أخيه، »»الَ تَُكْن 
أََخَواِن.  نَْحُن  ألَنََّنا  َوُرَعاتَِك،  ُرَعاِت  َوبنَْيَ  َوبَيَْنَك،  بَيِْني  ُمَخاَصَمٌة 
فَأَنَا  ِشَمالاً  َذَهبَْت  َعنِّي. إِْن  اْعتَِزْل  أََماَمَك؟  األَْرِض  كُلُّ  أَلَيَْسْت 
الكبي  احتواء  فَأَنَا ِشَمال«« )تك ١٣: ٨ ، ٩(،  َيِيناًا  َوإِْن  َيِيناًا، 

للصغي. 

هِذِه  لَُهْم  تُِقْم  الَ   ، َربُّ »يَا  والراجمني،  استفانوس   -٣
 :٨ )أع  ِبَقتْلِِه«  َراِضياًا  َشاُوُل  »َوكَاَن   ،)٦٠  :٧ )أع  الَْخِطيََّة« 
١(، وباحتواء استفانوس ملوقف الرجم واستشهاده جذب شاول 

الذي صار أعظم كارز يف تاريخ املسيحية، بولس الرسول. 

٤- أبيجايل ونابال، »ُمبَاَرٌك َعْقلُِك، َوُمبَاَركٌَة أَنِْت« )١صم 
الُْموجُع  َوالَْكالَُم  الَْغَضَب،  ُف  يَْصِ  ُ اللَّنيِّ »اَلَْجَواُب   ،)٣٣  :٢٥
زوجها  لحمقة  أبيجايل  احتواء   ،)١  :١٥ )أم  َخَط«  السَّ يَُهيُِّج 

وغضب داود النبي كان له تأثي يف تهدئة املوقف. 

٥- بولس الطرسويس وبرنابا، احتواء برنابا الختالف الرأي 
مع بولس الرسول، وخرجت رحلتني تبشييتني بدالاً من واحدة. 

٦- االبن الضال وأبوه، احتواء األب البنه بكل عيوبه، مثل 
ا َرآُه أَبُوُه، فَتََحنََّن  احتواء الله للخطاة، »َوإِْذ كَاَن لَْم يََزْل بَِعيداً
َوَركََض َوَوقََع َعَل ُعُنِقِه َوقَبَّلَُه« )لو ١٥: ٢٠(، وكذلك احتواء 
، ألَنَّ أََخاَك  األب لالبن األكرب »َولِكْن كَاَن يَْنبَِغي أَْن نَْفَرَح َونَُسَّ
هَذا كَاَن َميِّتاًا فََعاَش، َوكَاَن َضااُل فَُوِجَد« )لو ١٥: ٣٢(.. ومثال 
التي  بدموعها  أغسطينوس،  القديس  أم  مونيكا  القديسة  آخر، 

خالل  من  الزيجي،  النجاح  كلمت  كأحد  االحتواء  أ– 
املزمور ٩١، وهنا نشي ايل االحتواء من خالل ثالث صور:

– السيد املسيح عل الصليب يحتوي املسكونة كلها.
– آدم كان يحتوي حواء كأحد ضلوعه.

– حواء تحتوي كل إنسان يولد.
ونشي إىل صور »االحتواء« يف األرسة من خالل:

١- الستر: 
يف التعامل مع اآلخر حتى وإن كان به ضعفات أو عدم قبول 
لشخصك، كم فعل السيد املسيح مع املرأة السامرية، »َحَسناًا 
الرقة  وبهذه   ،)١٨  ،١٧  :٤ )يو  ْدِق«  ِبالصِّ قُلِْت  هَذا  قُلِْت... 
له  الله  بسرت  اإلنسان  فإذا شعر  بلدها،  كارزة يف  معها صارت 

ستتدفق الرحمة من القلب. 

٢- االحتمال: 
يف احتمل اآلخر واحتمل األبناء يف مختلف مراحل عمرهم، 
كم فعل السيد املسيح مع بطرس الرسول، »فََخَرَج بُطُْرُس إىَِل 
، أَنَْت تَْعلَُم كُلَّ  ا« )لو ٢٢: ٦٢(، »يَا َربُّ َخاِرٍج َوبََك بَُكاءاً ُمرًّ
ٍء. أَنَْت تَْعِرُف أَنِّ أُِحبَُّك«. قَاَل لَُه يَُسوُع: اْرَع َغَنِمي« )يو  َشْ

٢١: ١٧(، والتغايض عن الهفوات. 

٣- طول األناة: 
ُجُل أَبَاُه  يف النضوج وتحمل املسؤولية، »ِمْن أَْجِل هَذا يرَْتُُك الرَّ
ُه َويَلْتَِصُق ِباْمَرأَتِِه« )مت ١٩: ٥(، كم فعل السيد املسيح  َوأُمَّ
للسيد  ا  تلميذاً الرسول  بولس  الذي صار  الطرسويس  شاول  مع 
، َماَذا تُِريُد أَْن أَفَْعَل؟«« )أع ٩: ٦(، طول األناة  املسيح، »يَا َربُّ

عل األبناء باملمرسة والحياة. 

٤- الرحمة:
الرحمة يف وقت األزمة، »»َمْن كَاَن ِمْنُكْم ِبالَ َخِطيٍَّة فَلَْيِْمَها 
الاً ِبَحَجٍر!« ... أََما َدانَِك أََحٌد؟ ... »َوالَ أَنَا أَِديُنِك. اْذَهِبي َوالَ  أَوَّ
بدأت هذه  باإلنسانية    ،)٧، ١٠، ١١ ا«« )يو ٨:  أَيْضاً تُْخِطِئي 
املرأة حياة جديدة، التعامل مع األزمة بحكمة ورحمة تستطيع 

كسب الكل. 

٥- الطمأنين�ة :
عدم جرح اآلخر وبث روح الطأمنينة يف املحيطني، والتغايض 
َوَركََض  فَتََحنََّن  أَبُوُه،  َرآُه  ا  بَِعيداً يََزْل  لَْم  كَاَن  »َوإِْذ  عن املايض، 
َوَوقََع َعَل ُعُنِقِه َوقَبَّلَُه« )لو ١٥: ٢٠(، هذه الصورة يحتاجها 
الجميع، بكلمة حلوة أو ابتسامة، أو باقرتاح لحل مشكلة معينة، 

ا. بالصالة معاً
حروف  خالل  من  »االحتواء«  لكلمة  تعريف  إىل  نشي    –

الكلمة والتي تتكون من: 
– اإلحساس باآلخر، أن يكون اإلنسان لديه حساسية لآلخر، 
مبا  تشعر  الزوجة  وكذلك  زوجته  مبشاعر  الزوج  يشعر  وأن 

ا احرتام شعور اآلخر.  يواجهه زوجها، وأيضاً
بني  سواء  معه،  والحوار  اآلخر  حب  والحوار،  الحب   –
الزوجني أو بينهم وبني أوالدهم، وإظهار الحب وإعمل الحوار 

يف الكالم. 
– التالقي والتواجد والتواصل يف حالة األزمة، »فََمْن يَْعِرُف 

أَْن يَْعَمَل َحَسناًا َوالَ يَْعَمُل، فَذلَِك َخِطيٌَّة لَُه« )يع ٤: ١٧(. 
اإلنسان،  يغضب  ال  املشاكل  حالة  يف  واالتضاع،  الوداعة   –
ا ويف حالة اتضاع، »»َمْن كَاَن ِمْنُكْم ِبالَ  بل يكون هادئاًا ووديعاً

الاً ِبَحَجٍر!«« )يو ٨: ٧(.  َخِطيٍَّة فَلَْيِْمَها أَوَّ
يف  األمان  ببث  االحتواء،  حالة  استمرار  وأمان،  استمرار   –

ظلت أكرث من ١٨ سنة جذبت ابنها، وتاب وعاش حياة نسكية، 
ا ربحت زوجها. وأيضاً

–  نتناول جزءاًا من سفر األمثال األصحاح السادس واألعداد 
من ٢٠ حتى ٣١، ونشي إىل أهمية دور األب يف األرسة املسيحية، 
ِبالَْمِسيِح«  ا  أَيْضاً أَنَا  كََم  ِب  ُمتََمثِّلِنَي  »كُونُوا  اآلية  من  ا  متّخذاً
ا لألب املثايل، وبدأ بتعريف لكلمة »أب«  )١كو ١١: ١( شعاراً

كرمز هام يف حياة األرسة من خالل: 

– هو البداية، ألنه صاحب الخطوة األوىل يف تكوين األرسة، 
وهي خطوة هامة ولها تأثيها عل مدار الحياة. 

سالمتها  عن  واملسؤول  األرسة  كاهن  فهو  الرعاية،  هو   –
يحتوي  بأن  الزيجة  رس  صلوات  يف  تنبهه  والكنيسة  الروحية، 
ا  أَيْضاً أَنَا  كََم  ِب  ُمتََمثِّلِنَي  »كُونُوا  األرسة،  رأس  ألنه  أرسته، 

ِبالَْمِسيِح«. 

عن  لألبناء  األول  والنموذج  القدوة  وهو  الحمية،  هو   –
الحياة،  يفهمون  خالله  ومن  لهم  األول  واالعتبار  الله،  صورة 

َك«« )أف ٦: ٢( »»أَكِْرْم أَبَاَك َوأُمَّ
ونشير إلى صفات األب المثالي في األسرة:
١- صورة االتضاع واالحتمل، فباتضاعه واحتمله يُقدم مثاالاً 
ا لألبناء، كم غسل السيد املسيح أقدام التالميذ »»يَا َسيُِّد،  جيداً
ا يََديَّ َوَرأيْس«« )يو ١٣: ٩(، وإذا مل  لَيَْس ِرْجَلَّ فََقْط بَْل أَيْضاً
ِة  يُرزق أطفاالاً تكون لديه روح األبوة، »أََما أَنَا َخْيٌ لَِك ِمْن َعَشَ
بَِننَي؟« )١صم ١: ٨(، يسند النفس املكسورة باملشاعر القوية. 

٢-  صورة الحب والتقدير، لديه القلب الذي يشعر ويصفح 
َوَركََض  فَتََحنََّن  أَبُوُه،  َرآُه  ا  بَِعيداً يََزْل  لَْم  كَاَن  »َوإِْذ  ويسامح، 
باألفعال،  الحب  ألن   ،)٢٠  :١٥ َوقَبَّلَُه« )لو  ُعُنِقِه  َعَل  َوَوقََع 

وليس بالعنف. 

٣-  صورة املُعلم واملؤدِّب، يُعلم ويرشد األبناء باستمرار 
أثناء منوهم، ويضع لهم مبادئ الحياة. 

ا يف بيتي؟« وهنا نطرح تساؤال: »كيف أكون أباًا جيداً

املقدسة  بالكلمة  ألرستك،  بصفاته  العظيم  الله  م  قدِّ  –
قَلِْبَك  َعَل  اُْربُطَْها  أَِبيَك...  َوَصايَا  اْحَفْظ  ابِْني،  »يَا  وبالتعليم، 
َداِئاًا. قَلِّْد ِبَها ُعُنَقَك« )أم ٦: ٢٠، ٢١(، وارشح الكلمة املقدسة 
سواء بالصورة أو بالكتب امللونة أو بأفالم الكارتون السليمة، 
وقدم صورة الله الحارس وسامع الصالة ومصدر قوتنا، »َوَها أَنَا 

ْهِر« )مت ٢٨: ٢٠(.  َمَعُكْم كُلَّ األَيَّاِم إىَِل انِْقَضاِء الدَّ

ا، واذكر  م أرستك لربنا، قدمهم بالصالة عند الصالة معاً –  قدِّ
اسم زوجتك وأسمء أبنائك يف الصالة، وقدمهم لربنا بصلوات 
اإليان يف وقت األزمات، واربطهم بكنيستنا وباألرسار املقدسة 
م لهم صورة األب واألم الخدام  ووسائط النعمة باستمرار، وقدِّ

املهتمني بالكنيسة. 

عطية  أمثن  الوقت  ألن  الوقت،  وهي  عطية  أغل  م  قدِّ  –
وتشاركهم،  معهم،  تتواجد  وأن  وأرستك،  ألوالدك  تقدمها 
َوكَأٍَب  يَُؤدِّبُُه،  الرَّبُّ  يُِحبُُّه  الَِّذي  »ألَنَّ  وانتبه  معهم،  وتتعاون 
يَْنطَِفُئ  ُه  أُمَّ أَْو  أَبَاُه  َسبَّ  »َمْن   ،)١٢  :٣ )أم  ِبِه«  يَُسُّ  ِبابٍْن 
الُْمْستَْهِزئَُة  »اَلَْعنْيُ   ،)٢٠  :٢٠ )أم  الظَّالَِم«  َحَدقَِة  يِف  اُجُه  رِسَ
َوتَأْكُلَُها  الَْواِدي،  ُغْربَاُن  ُرَها  تَُقوِّ َها،  أُمِّ إِطَاَعَة  َوالُْمْحتَِقَرُة  ِبأَِبيَها، 

« )أم ٣٠: ١٧(. ِفَراُخ النَّْسِ
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نبوءة قط مبشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون 

مسوقني من الروح القدس« )2بط1: 21(.

ومادام الوحي من الروح القدس، إذن هو من الله، ألنه 

»كل  الرسول  بولس  القديس  قال  لذلك  الله.  روح  من 

الكتاب موحي به من الله، ونافع للتعليم« )2ىت3: 16(.

آباءنا  القدس  الروح  كلم  »حسًنا  أيًضا  الرسول  يقول 

بأشعياء النبي قائل..« )أع28: 25–27(. وكمثال لهذا 

الرب  روح  عىل  وحل   ...« النبي  حزقيال  قال  الوحي 

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

أنا  »أما  النبي  إشعياء  سفر  يف  اإللهي  الوحي  ويقول 

فعهدي معهم –قال الرب– روحي الذي عليك وكلمي 

فم  من  وال  فمك،  من  يزول  ال  فمك  يف  وضعته  الذي 

نسلك... من اآلن وإىل األبد« )اش59: 21(.

الروح القدس الالهوتي�ة:- ٢-صفات 
نضيف إىل كل هذا، أن الروح القدس اشرتك مع اآلب 

واالبن يف عملية الخلق.

فكام قيل عن اآلب إنه باالبن قد عمل العاملني )عب1: 

عىل  وما  السموات  يف  ما  الكل  خلق  فيه  »فإنه   )2

األرض... الكل به وله قد خلق« )كو1: 16(. »كل يشء 

به كان وبغريه مل يكن يشء مام كان« )يو1: 3(... هكذا 

يقول الكتاب عن الروح القدس: »ترسل روحك فتخلق 

وتجدد وجه األرض« )مز104: 30(.

 ١-الهوت الروح القدس :-
القدس  الروح  عىل  الكذب  »إن  بطرس  القديس  قال 

معناه الكذب عىل الله« )أع5: 23(. ومادام هو روح 

الله، )أي 33: 3( )2كو3: 3(، وهو روح السيد الرب 

)اش61: 1(، إذن هو الله.

يوم  يف  التلميذ  عىل  حل  الله،  روح  املعزي،  هذا 

يف  الله  به  وعد  الذي  وهو   .)4–1 )أع2:  الخمسني 

أسكب  أىن  ذلك  بعد  »ويكون  قائًل  النبي  يوئيل  سفر 

ويحلهم  وبناتكم،  بنوكم  فيتنبأ  برش،  كل  عىل  روحي 

شيوخكم أحلًما، ويري شبابكم رؤى« )يؤ2: 28(. وقد 

يوم  يف  تحققت  النبوءة  هذه  أن  بطرس  القديس  ذكر 

الخمسني )أع2 : 16، 17(.

»روح   )6 )غل4:  ابنه«  »روح  وهو  الله،  روح  هو 

املسيح« )1بط1: 11(.  هو »روح الرب« )اش11: 2( 

»روح السيد الرب« )اش61: 1(.

صنعني«  الرب  »روح  الصديق  أيوب  سفر  يف  قيل 

)أي33: 4(. وقال حزقيال النبي »وحل عىل روح الرب 

وقال يل...« )خر11: 5(. وقال القديس بطرس يف توبيخ 

ما فعله حنانيا وسفريا »ما بالكام قد اتفقتام عىل تجربة 

روح الرب« )أع5: 9(.

وهو »روح الحق« )يو14: 17(. هل وقال عنه السيد 

املسيح »روح الحق الذي من عند اآلب ينبثق« )يو15: 

فهو  الحق،  روح  ذاك،  جاء  متى   « أيًضا  وقال   .)26

يرشدكم إىل جميع الحق« )يو16: 13(. ويثبت الهوت 

الروح القدس أنه يف الثالوث القدوس.

السيد  يقول  ذلك  ويف  واالبن.  اآلب  مع  واحد  إنه 

األمم،  جميع  »تلمذوا  القديسني  أرسله  الرب  املسيح 

وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس« )أع28: 

19( والحظوا هنا أنه يقول »باسم« وليس »بأسامء«... 

وهذا يوافقه أيًضا ما ورد يف رسالة القديس يوحنا األويل، 

ثلثة:  هم  السامء  يف  يشهدون  الذين  فإن   « يقول  إذ 

وهؤالء  القدس.  والروح  )اللوجوس(  والكلمة  اآلب 

الثلثة هم واحد« )1يو5: 7 (. ويثبت الهوت الروح 

القدس، أنه مصدر الوحي.

يف  »الناطق  بأنه  القدس  لروح  يصف  اإلميان  وقانون 

األنبياء«.

للقديس  الثانية  الرسالة  يف  ورد  ما  يوافق  هذا  ولعل 

بطرس الرسول عن الوحي اإللهي إذ قال »ألنه مل تأت 

صنعني«  الرب  »روح  الصديق  أيوب  سفر  يف  وقيل 

)أي 33: 4(.

وهذا يدل عىل الهوت الروح القدس، ألن القدرة عىل 

الخلق خاصة بالله وحده.

له،  إلهية  صفات  الكتاب  ذكر  وقد 
منها األزلية:

كام قيل عن السيد املسيح »فكم بالحري دم املسيح، 

الذي بروح أزيل قدم نفسه لله بل عيب« )عب9: 14(.

كل  يف  وجوده  القدس،  للروح  اإللهية  الصفات  ومن 

مكان.

أذهب  »أين  اإلله  للسيد  النبي  داود  قال  ذلك  ويف 

من روحك؟! ومن وجهك أين أهرب ؟! إن صعدت إىل 

السموات فأنت هناك وإن فرشت يف الهاوية فها أنت« 

)مز139: 7( . وطبًعا الواحد املوجود يف مكان هو الله.

يقول  فينا.  عمله  مكان،  الداللة عىل وجوده يف  ومن 

بولس الرسول »أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله 

يسكن فيكم« )1كو3: 16( وأيًضا »أم لستم تعلمون أن 

جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم« )1كو6: 

.)19

األرض،  أقطار  كل  يف  املؤمنني،  كل  يف  الروح  وسكنى 

يدل عىل وجوده يف مكان، وبالتايل عىل الهوته.

ويحل  املؤمنني  يعمل يف  مكان،  الله يف كل  روح  إذن 

فيهم. ومام يثبت الهوته أيًضا، أنه عامل بكل يشء.

الروح  ألن   ...« الرسول  بولس  القديس  يقول  كام 

يفحص كل يشء حتى أعامق الله« ) 1كو2: 10(.وهكذا 

الله » )1كو2:  الله، ال يعرفها أحد إال روح  أيًضا أمور 

.)11

ويقول لنا الرب عن الروح القدس »يرشدكم إىل جميع 

الحق« ) يو16: 13( »يعلمكم كل يشء، ويذكركم بكل 

قادر عىل  القدس  الروح    .)26 لكم« )يو14:  قلته  ما 

كل يشء:

ومن صفات الروح يف نبوءة إشعياء إنه »روح القوة« 

)اش11: 2(.

وهكذا يتحدث القديس بولس الرسول عن كرازته إنها 

الله« ) رو15:  بقوة روح  آيات وعجائب،  بقوة  كانت 

19(. ويقول أيًضا »برهان الروح والقوة... بقوة الله« 

)1كو2: 4(. والسيد الرب يقول هذا، كام ورد يف سفر 

الـــــــروح الــقـــدس

لطيب الِذكر مثلث الرحمات المتنيح 

قداسة البابا 
األنبا شنودة الثالث
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زكريا النبي »ال بالقدرة وال بالقوة، بل بروحي قال رب 

الجنود« )زك4: 6(. ومام يثبت الهوته أيًضا، أنه مانح 

املواهب الفائقة.

يقول الكتاب »كل عطية صالحة، وكل موهبة تامة، هي 

فوق، نازلة من عند أيب األنوار« )يع1: 17(. ومع ذلك 

القدس كام  الروح  الكتاب إىل  فإن كل املواهب ينسبها 

الرسول:  يقول  إذ  )1كو12(،  املواهب  إصحاح  ورد يف 

واحد«..  الروح  ولكن  موجودة،  مواهب  »فأنواع 

ومنها  املواهب  أنواع  ذكر  أن  وبعد   .)4 )1كو12: 

القوات،  وعمل  الشفاء،  ومواهب  واإلميان،  الحكمة، 

والنبوة ومتيز األرواح، واأللسنة وترجمتها، وقال »ولكن 

واحد  لكل  ٌاساًم  بعينه،  الواحد  الروح  يعمل  كلها  هذه 

مبفرده كام يشاء« )1كو12: 11(. وطبيعي ال ميكن أنت 

مينح كل هذه املواهب، إال الله. والسيد املسيح وصف 

الروح القدس لتالميذه بأنه »املعزى البارقليط« )يو16: 

7 (. ووصف هذا املعزى بصفات إلهية، فقال:

أ- إنه »ميكث معكم إىل األبد« )يو 14: 16(. إذن 
فهو ليس إنسانًا ميكث معهم فرتة وميوت، إمنا هو روح 

أكرث من  عنه  قال  بل  األبد،  إىل  الذي ميكث معهم  الله 

ذلك إنه:

 .)17 )يو14:  فيكم«  ويكون  معكم  »ماكث  ب- 
وعبارة »يكون فيكم« ال ينطبق عىل إنسان. 

وال  يراه  ال  ألنه  يقبله  أن  العامل  يستطيع  »ال  جـ- 
يعرفه« )يو14: 17(. وهذه العبارة أيًضا ال تنطبق عىل 

العربانيني  إىل  رسالة  ويف  ويعرفونه.  الناس  يراه  إنسان 

يصفه الرسول بأنه »روح النعمة« )عب10: 29(. ويف 

نبوة زكريا يقول الوحي اإللهي »وأفيض عىل بني داود 

وعىل سكان أورشليم روح النعمة والترضعات، فينظرون 

إىل الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح عىل وحيد له يف 

مرارة...« )زك12: 10(. والكتاب يسمى الروح القدس 

أيًضا »روح القداسة« )رو1: 4(. ويقول عنه املرتل يف 

املزمور »وبروح رئايس أعضدين« ) مز50(. ونقول عنه 

يف صلوات األجبية »روًحا مستقياًم ومحييًا، روح النبوة 

والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة«. ونقول عنه 

أيًضا »امللك املعزى، الحارض يف كل مكان واملالئ الكل، 

قائلني  إليه  الحياة...«، ونطلب  الصالحات ومعطى  كنز 

أيها  دنس  كل  من  وطهرنا  فينا،  وحل  تفضل  »هلم 

الصالح، وخلص نفوسنا«.

٣- اقنوم الروح القدس :-
أقنوم  القدس  الروح  أن  يعتقدون  ال  يهوة  شهود 

)شخص Hypostasis(، بل يرونه مجرد قوة!!

وللرد عىل ذلك نقول إن ما ورد عن الروح القدس يف 

الكتاب املقدس، يدل أنه شخص ...

القديسني  لتالميذه  ذلك  يف  الرب  ويقول  يتكلم:  فهو 

الذي يتكلم  أبيكم  املتكلمني، بل روح  أنتم  »ألن لستم 

»إن  عنه  أيًضا  الرسول  ويقول   .)20 فيكم« )مت10: 

سمعتم صوته ، فال تقسوا قلوبكم« )عب3: 9-7(.

وهو الذي قال »افرزوا يل برنابا وشاول، للعمل الذي 

وأيًضا  يتكلم،  هنا  فهو   .)3 )أع13:  إليه«  دعوتهام 

يدعو...  وهو يعلم، ويذكر، ويرشد، ويخرب، ويبكت.

القدس  الروح  عن  لتالميذه  الرب  يقول  ذلك  ويف 

»يعلمكم كل يشء، يذكركم بكل ما قلته لكم« )يو14: 

26(. وأيًضا »متى جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إىل 

جميع الحق... ويخربكم بأمور آتية« )يو16: 12، 13(. 

وهو أيًضا الذي يبكت عىل خطية )يو16: 8(.

وهو يقود املؤمنني جامعات وأفراًدا.

يقول الرسول »ألن الذين ينقادون بروح الله، فأولئك 

هم أبناء الله« )رو8: 14(.

بولس  القديس  قال  ذلك  وعن  الرعاة:  يقيم  وهو 

ألساقفة أفسس »احرتزوا إذن ألنفسكم ولجميع الرعية 

التي أقامكم الروح القدس عليها أساقفة« )أع20: 28(. 

لوقا  القديس  فيقول  الخدام.  تحركات  يحدد  الذي  وهو 

اإلنجييل عن القديس بولس الرسول وأصحابه » وبعد ما 

اجتازوا يف فريجية وكورة غالطية، منعهم الروح القدس 

أن يتكلمون بالكلمة يف آسيا. فلام أتوا إىل ميسيا، حاولوا 

أن يذهبوا إىل بيثينية، فلم يدعهم الروح« )أع16: 6، 7(.

والروح القدس يعزى املؤمنني ويشفع فيهم.

»وأنا أطلب من اآلب فيعطيكم  املسيح  السيد  يقول 

معزيًا آخر ليمكث معكم إىل األبد« )يو15: 26(. إذن 

هذا الذي يتكلم ويعلم ويذكر، ويرشد ويخرب، ويبكت، 

ويقود املؤمنني ويقيم الرعاة، ويحدد تحركاتهم، ويعزى 

ويشفع... أليس هو شخًصا؟!

أما القوة فهي إحدى نتائج حلوله عىل املؤمنني )أع1: 

8(. كام نقول أيًضا إن حلوله مينح غريه وحرارة، ومينح 

حكمة ومعرفة...

٤- انبث�اق الروح القدس:-
نحن نؤمن بأن الروح القدس ينبثق من اآلب. وهذا 

واضح من تعليم السيد املسيح نفسه يف اإلنجيل املقدس، 

إذ قال لتالميذه القديسني عن الروح القدس »روح الحق 

الذي من عند اآلب ينبثق...« )يو15: 26( . وهذا هو 

نؤمن  »نعم  املسيحي  اإلميان  قانون  يقوله  ما  نفس 

بالروح القدس، بالرب املحيي املنبثق من اآلب«. وهذا 

ما قرره مجمع القسطنطينية املسكوين املقدس املنعقد 

سنة 381 م.

»املنبثق من اآلب واالبن«.   الكاثوليك يقولون  ولكن 

إضافة  وهي   Filioque »واالبن«  عبارة  فيضيفون 

مل تكن موجودة إطالقًا يف أصل قانون اإلميان. ومل تكن 

ظهورها  ومبدأ  للمسيحية.  األوىل  القرون  يف  معروفة 

-كام يقولون- كان يف أسبانيا يف القرن السادس، وانتقل 

منها إىل رومة:

يف  الكاثوليك  من  معارضة  اإلضافة  هذه  القت  وقد 

القرون األوىل.

ويقال أن البابا ليو الثالث يف أوائل القرن التاسع، علق 

لقانون  باليونانية،  واألخرى  بالالتينية  إحداهام  لوحتني 

إميان  أغري  أن  أريد  »ال  اإلميان بغري هذه اإلضافة وقال 

آبايئ«.

والكاثوليك الذين يستخدمون اليونانية ال يقبلون هذه 

اإلضافة.

ومل تستقر إضافة »واالبن« عند الكاثوليك الالتني إال يف 

القرن الحادي عرش.

وقد َسبَّبَت انقسامات كثرية بال داع...

وهي أيًضا ضد للثالوث القدوس. وكام قال البعض إنها 

القدس  الروح  كان  إن  وأبوين،  ابنني  الثالوث  يف  تجعل 

يعترب ابًنا لالبن، إن كان منبثًقا منه ويكون االبن أبًا له 

أيًضا...!!

عندهم  العقيدة  هذه  يثبتوا  أن  الكاثوليك  ويحاول 

ببعض آيات تدور حول إرسال االبن للروح القدس كام 

يف )يو15: 26( التي هي رصيحة يف انبثاق الروح القدس 

من اآلب عىل الرغم من إرسال االبن له.

وهناك فرق كبري بني اإلرسال واالنبثاق.

االنبثاق أزيل، واإلرسال يف حدود الزمان.

الروح القدس منبثق من اآلب منذ األزل، بحكم فهمنا 

للثالوث.

٥- خمسة رموز للروح القدس:-
نذكر خمسة رموز إىل الروح القدس وهي:

1– الحاممة،

2– املاء،

3– النار،

4– الزيت،

5– الريح العاصف.
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الحديث عن  وبعد  يهوذا  الحديث عن خيانة  بعد  أقيم  قد 

يهوذا نفسه. وأن السيد املسيح مل يتكلم شيئاً عن هذا األمر 

مبارشة  سبحوا  بل  للتالميذ،  ودمه  جسده  أعطى  أن  بعد 

وخرجوا إىل جبل الزيتون. 

مبارشة  جاء  وقد  العبادة،  من  جزءاً  كان  التسبيح  هذا 

تالميذه  مع  املسيح  السيد  قضاها  التى  املقدسة  الفرتة  بعد 

حول مائدة العشاء الرباىن ودار فيها الحديث عن املحبة بني 

التالميذ وعن الروح القدس )أنظر يو14–16(. 

عن  املسيح  السيد  تحدث  الزيتون  جبل  إىل  الطريق  وىف 

إىل جثسيامىن  بطرس حتى وصلوا  إنكار  التالميذ وعن  شك 

)مت26: 31–36(.
 : إنجيل القديس مرقس 

ً
ثاني�ا

السيد  لتسليم  يهوذا  سعى  اإلنجيىل  مرقس  معلمنا  رسد 

»ثم أن يهوذا اإلسخريوطى واحداً من اإلثنى  املسيح فقال 

عرش مىض إىل رؤساء الكهنة ليسلّمه إليهم وملا سمعوا فرحوا 

ووعدوه أن يعطوه فضة وكان يطلب كيف يسلّمه ىف فرصة 

واجب  عن  السابق  المقال  فى  تكلمنا 
فى   

ً
حريصا يكون  أن  فى  الكاهن  األب 

إلى  وأشرنا  المقدس.  القربان  مناولة 
خرج  أنه  وكيف  اإلسخريوطى  يهوذا 
العهد  بفصح  اإلحتفال  بعد  العلية  من 
القديم وقبل أن يقيم السيد المسيح سر 
 
ً
مرارا ده 

ّ
أك الذى  األمر  الربانى.  العشاء 

الثالث. أطال الرب  البابا شنودة  قداسة 
حياته.

األناجيل  فى  ورد  ما  بالشرح  ونتناول 
الهام  الموضوع  هذا  حول  المقدسة 
يسمح  لم  المسيح  السيد  أن  لتأكيد 
من  يتناول  أن  الخائن  التلميذ  ليهوذا 
جسده ودمه األقدسين، ألن السيد المسيح 
قلبه  فى  أضمر  وما  بخيانته،  يعلم  كان 

بكل تصميم أن يفعله.

 : إنجيل القديس مىت 
ً
أوال

أمرهم  كام  التالميذ  اإلنجيىل: »ففعل  متى  معلمنا  يقول 

يسوع وأعدوا الفصح. وملا كان املساء إتكأ مع اإلثنى عرش. 

منكم  واحداً  أن  لكم  أقول  الحق  قال  يأكلون  هم  وفيام 

يسلّمنى. فحزنوا جداً وإبتدأ كل واحد منهم يقول له هل أنا 

هو يارب؟ فأجاب وقال الذى يغمس يده معى ىف الصحفة 

عنه.  مكتوب  هو  كام  ماٍض  اإلنسان  إبن  إن  يسلمنى.  هو 

ولكن ويل لذلك الرجل الذى به يسلّم إبن اإلنسان. كان خرياً 

لذلك الرجل لو مل يولد. فأجاب يهوذا مسلّمه وقال هل أنا 

هو يا سيدى؟ قال له أنت قلت« )مت26: 19–25(. 

قد  املسيح  السيد  أن  اإلنجيل  من  الفصل  هذا  من  يتضح 

أكل  أثناء  يهوذا(  هو  )الذى  له  التالميذ  أحد  خيانة  أعلن 

»الذى  السيد  قول  بدليل  القديم  بالعهد  الخاص  الفصح 

هم  »وفيام  اإلنجيل  وقول  الصحفة«  ىف  معى  يده  يغمس 

يأكلون« ويقصد بذلك الفصح الذى أعدوه. 

ومل يشأ السيد املسيح أن يفضح يهوذا عالنية أمام زمالؤه 

أنه  الذى يسلمه، كام  أنه هو  ليهوذا  الرسل ولكنه قال  من 

أنبأ يوحنا وبطرس الرسولني بطريقة خفية عندما سأله يوحنا 

عند  بعد  فيام  سنوضحه  ما  )وهذا  األمر  هذا  عن  الرسول 

حديثنا عن إنجيل يوحنا(. 

ويستطرد القديس متى بعد الفقرة السابقة ويقول ىف رسد 

الخبز وبارك وكرس  يأكلون، أخذ يسوع  »وفيام هم  إنجيله 

وأخذ  جسدى.  هو  هذا  كلوا  خذوا  وقال  التالميذ  وأعطى 

الكأس وشكر وأعطاهم قائالً إرشبوا منها كلكم. ألن هذا هو 

دمى الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثريين ملغفرة 

الخطايا. وأقول لكم إىن من اآلن ال أرشب من نتاج الكرمة 

هذا إىل ذلك اليوم حينام أرشبه معكم جديداً ىف ملكوت أىب. 

ثم سبحوا وخرجوا إىل جبل الزيتون« )مت26: 26–30(.

يتضح أيضاً من هذه الفقرة من اإلنجيل أن العشاء الرباىن 

موافقة« )مر14: 10–11(. وهذا تقريباً هو نفس ما ذكره 

القديس متى اإلنجيىل عن هذا األمر. 

ملا  الفصح مطابقاً  القديس مرقس ألحداث  وقد جاء رسد 

من  إبتداءاً  التفاصيل  كل  ىف  إنجيله  ىف  متى  القديس  رسده 

القديم  العهد  فصح  أكل  أثناء  التالميذ  أحد  خيانة  إعالن 

الزيتون  جبل  إىل  وخروجهم  الرباىن  العشاء  تأسيس رس  إىل 

والحديث عن شك التالميذ وإنكار بطرس. 

وبهذا تتأكد نفس الحقائق التى رشحناها ىف الحديث عن 

إنجيل متى.

 : إنجيل القديس يوحنا 
ً
ثالثا

قبل  يوحنا  القديس  إنجيل  عن  الحديث  هنا  أوردنا  وقد 

الحديث عن إنجيل القديس لوقا وذلك ألن ما ورد ىف إنحيل 

القديس لوقا له مبحث خاص. 

باقى  عن  متأخر  وقت  ىف  إنجيله  يوحنا  القديس  كتب 

بحواىل ثالثني عاماً.  الثالثة. أى بعد كتابتها جميعاً  األناجيل 

بني  إنترش  قد  اإللهى  القداس  وطقس  الرباىن  العشاء  وكان 

عىل  آالمه  ليلة  ىف  املسيح  السيد  قاله  ما  متضمناً  الكنائس 

مائدة العشاء الرباىن. 

عن  املسيح  السيد  كالم  يوحنا  القديس  أورد  فقد  ولهذا 

التناول من جسده ودمه ىف اإلصحاح السادس أى ىف بداية 

إنجيله أثناء حوار السيد املسيح مع اليهود بعد معجزة إشباع 

الجموع من الخبز والسمك. 

وقتها قال السيد املسيح لليهود. »أنا هو الخبز الحى الذى 

نزل من السامء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إىل األبد. 

والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة 

العامل« )يو6: 51(. 

وهنا ربط السيد املسيح بني جسده املبذول عىل الصليب 

وبني جسده املمنوح ىف رس القربان املقدس، أنه نفس الجسد. 

وحينام تعجب اليهود من هذا الكالم قال لهم السيد »من 

ىف  أقيمه  وأنا  أبدية  حياة  فله  دمى  ويرشب  جسدى  يأكل 

حق.  مرشب  ودمى  حق  مأكل  جسدى  ألن  األخري.  اليوم 

» )يو6:  من يأكل جسدى ويرشب دمى يثبت ىّف وأنا فيه 

 .)56–54

فإن  متى،  القديس  إنحيل  ىف  ورد  فيام  سابقاً  رأينا  وكام 

السيد املسيح قد أكد لتالميذه ىف العشاء األخري ما سبق أن 

املسفوك.  ودمه  املكسور  لجسده  إعطائه  عن  لليهود  قاله 

كلكم  منها  إرشبوا  هو جسدى...  هذا  كلوا  »خذوا  قال  إذ 

من  يسفك  الذى  الجديد  للعهد  الذى  دمى  هو  هذا  ألن 

رس  بني  اإلرتباط  هو  وهذا  الخطايا«  ملغفرة  كثريين  أجل 

العشاء الرباىن وبني عملية الفداء عىل الصليب نفس الجسد 

حق  ومرشب  حق  مأكل  املسفوك…  الدم  ونفس  املبذول، 

لغفران الخطايا، وللثبات ىف املسيح، وللحياة األبدية }يعطى 

يتناول منه{  أبدية ملن  للخطايا، وحياة  عنا خالصاً، وغفراناً 

)القداس اإللهى( 
وقد أورد القديس يوحنا ىف إنجيله فقط ما مل تورده باقى 

هل تناول يهوذا؟

بقلم مثلث الطوبى والرحمات المتنيح:
 نيافة الحبر الجليل

 األنبا بيشوى
مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير 
بلقاس ببرارى  دميانة  العفيفة  القديسة 
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األناجيل عن جسد الرب ودمه وعن العشاء األخري من خدمة 

الرب مع يهوذا  غسل األرجل إىل بعض فقرات من حديث 

اإلسخريوطى ومل يورد ما يقال ىف صالة القداس اإللهى من 

خذوا  قوله  مثل  األناجيل  باقى  ىف  املذكورة  السيد  كلامت 

كلوا... خذوا إرشبوا منها كلكم... ألخ. 

وقد أوضح القديس يوحنا ىف إنجيله بصورة ال تدع مجاالً 

للشك أن يهوذا اإلسخريوطى قد خرج من العلية أثناء الفصح 

عند  حارضاً  كان  ولكن  الرباىن.  العشاء  إقامة  قبل  اليهودى 

غسل السيد املسيح ألرجل تالميذه. 

لهذا قال السيد املسيح لبطرس وللتالميذ »الذى قد إغتسل 

ليس له حاجة إالّ إىل غسل رجليه بل هو طاهر كله. وأنتم 

قال  لذلك  مسلّمه  عرف  ألنه  كلكم.  ليس  ولكن  طاهرون 

لستم كلكم طاهرين« )يو13: 10–11(.

أثناء  األرجل  غسل  قصة  يوحنا  القديس  رسد  أن  وبعد 

هذا  يسوع  قال  »وملا  يقول  إستطرد  اليهودى،  الفصح 

أن  لكم  أقول  الحق  الحق  وقال  وشهد  بالروح  إضطرب 

التالميذ ينظرون بعضهم إىل  منكم سيسلمنى. فكان  واحداً 

بعض وهم محتارون فيمن قال عنه. وكان متكئاً ىف حضن 

يسوع واحد من تالميذه كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان 

بطرس أن يسأل من عىس أن يكون الذى قال عنه فإتكأ ذاك 

عىل صدر يسوع وقال له يا سيد من هو. أجاب يسوع هو 

ذاك الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه فغمس اللقمة وأعطاها 

الشيطان.  اللقمة دخله  اإلسخريوطى. فبعد  ليهوذا سمعان 

فقال له يسوع ما أنت تعمله فأعمله بأكرث رسعة. وأما هذا 

إذ كان  فلم يفهم أحد من املتكئني ملاذا كلّمه به. ألن قوماً 

نحتاج  ما  إشرت  له  قال  يسوع  أن  ظنوا  يهوذا  مع  الصندوق 

إليه للعيد. أو أن يعطى شئ للفقراء. فذاك ملا أخذ اللقمه 

خرج للوقت وكان ليالً. فلام خرج قال يسوع اآلن متجد إبن 

اإلنسان ومتّجد الله فيه. إن كان الله قد متّجد فيه؛ فإن الله 

سيمّجده ىف ذاته وميجده رسيعاً« )يو13: 21–32(.

الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه 
مع  يتفق متاماً  – وهو ما  القديس يوحنا  يتضح من رسد 

رسد إنجيل متى وإنجيل مرقس– إن السيد املسيح قد تكلّم 

عن خيانة يهوذا أثناء أكل الفصح اليهودى، بدليل أنه غمس 

الجسد  تناول  عن  يختلف  ما  وهو  ليهوذا  وأعطاها  اللقمة 

والدم الذى أعطاه لهم كٍل عىل حده. ومل يغمس الجسد ىف 

الدم بل قال »خذوا كلوا هذا هو جسدى، خذوا إرشبوا هذا 

هو دمى... وقد أعطاهم الدم ىف الكأس قائالً »إرشبوا منها 

كلكم« )مت26: 27(. ومل يغمس الجسد ىف الدم إطالقاً... 

وأوضح القديس يوحنا أن يهوذا مبجرد أن أخذ لقمة الفصح 

اليهودى املغموسة ىف املرق »خرج للوقت« أى أنه مل يبق 

إىل إقامة العشاء الرباىن. بل ملا خرج قال يسوع »اآلن متّجد 

إبن اإلنسان« أى أن السيد املسيح ىف تلك اللحظة قد دخل ىف 

دائرة املوت بإرادته حينام قَِبل أن يذهب يهوذا إىل املتآمرين 

عىل تسليمه.

ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة 
كان السيد يحاول أن يثنى يهوذا عن الخيانة إشفاقاً عليه، 

ولكنه ىف نفس الوقت كان ينتظر توبته وعدوله، وقام مراراً 

بتحذيره حتى أنه أظهر له معرفته بأنه هو الذى سيسلّمه. 

ولكن يهوذا حينام أخذ اللقمة ومل يرجع عن قصده الرشير 

السيد وتحذيره وبعدها  نصيحة  الشيطان ألنه رفض  دخله 

قال له السيد املسيح »ما أنت تعمله فإعمله بأكرث رسعة« 

)يو13: 27(. أى إن كنت مصمامً عىل الخيانة فال تبق هنا 
عىل املائدة التى لن يتناول منها إال الطاهرون الذين إغتسلوا 

بالتوبة. 

إقامة  قبل  ذلك برسعة  فليكن  تتوب  أن  تنوى  كنت  وإن 

وبالفعل  لبدايته.  حان  قد  الوقت  كان  الذى  الرباىن  العشاء 

عىل  ملك  الذى  الشيطان  بفعل  منقاداً  مرسعاً  يهوذا  خرج 

قلبه.

عالقة يهوذا بالشيطان 
ومل تكن هذه هى املرة األوىل التى عمل الشيطان ىف قلب 

يهوذا، بل يقول القديس يوحنا اإلنجيىل ىف بداية حديثه عن 

»وأما يسوع قبل  التالميذ  العشاء األخري، وعن غسل أرجل 

لينتقل من هذا  الفصح وهو عامل أن ساعته قد جاءت  عيد 

العامل إىل اآلب إذ كان قد أحب خاصته الذين ىف العامل أحبهم 

قلب  الشيطان ىف  ألقى  وقد  العشاء  كان  فحني  املنتهى.  إىل 

يهوذا سمعان اإلسخريوطى أن يسلّمه. يسوع وهو عامل أن 

اآلب قد دفع كل شئ إىل يديه وأنه من عند الله خرج وإىل 

الله ميىض. قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة وإتزر 

بها...« )يو13: 1–4(. 

فمن الواضح هنا أن الشيطان كان يعمل بسلطان عجيب 

ىف قلب يهوذا، حتى أنه مل يتأثر بغسل السيد املسيح لرجليه 

بإتضاع ال يوصف. 

كذلك أورد القديس لوقا ىف إنجيله أن الشيطان قد دخل 

ىف يهوذا اإلسخريوطى قبل ذلك إذ قال »فدخل الشيطان ىف 

يهوذا الذى يدعى اإلسخريوطى وهو من جملة اإلثنى عرش. 

يسلمه  كيف  الجند  وقواد  الكهنة  رؤساء  مع  وتكلم  فمىض 

يعطوه فضة. فواعدهم وكان  أن  ففرحوا وعاهدوه  إليهم. 

يطلب فرصة ليسلّمه إليهم خلواً من جمع« )لو22: 3–6(. 

إذن تدرج الشيطان ىف عمله ىف قلب يهوذا. ألقى ىف قلبه 

أن يسلمه..، دخل الشيطان ىف يهوذا فمىض وتكلّم مع رؤساء 

الكهنة..، فبعد اللقمة دخله الشيطان... 

أقوى  يهوذا  عىل  الشيطان  تأثري  درجة  كانت  مرة  كل  ىف 

من سابقتها فمن درجة التفكري، إىل درجة التآمر، إىل درجة 

الخروج للتنفيذ، إىل درجة التنفيذ والخيانة الفعلية... وهكذا 

حتى وصل به إىل درجة اليأس من مراحم الرب فقتل نفسه 

وهلك هالكاً أبدياً ال أمل بعده ىف الخالص عىل اإلطالق وكان 

خرياً لذلك الرجل لو مل يولد.

 : إنجيل القديس لوقا 
ً
رابعا

األحداث  لرسد  ترتيبه  ىف  اإلنجيىل  لوقا  القديس  طريقة 

تلتزم باملوضوع أكرث مام تلتزم بالرتتيب الزمنى لألحداث. 

من  املسيح  السيد  عامد  لواقعة  رسده  من  واضح  وهذا 

يوحنا املعمدان. 

وكرازته  ووعظه  املعمدان  يوحنا  قصة  أورد  أن  فبعد 

مبعمودية التوبة، وتعميده للجموع ىف نهر األردن. أورد أيضاً 

ما حدث من هريودس امللك حينام قبض عىل يوحنا وألقاه 

ىف السجن لسبب توبيخه له عىل زواجه من هريوديا إمرأة 

أخيه فيلبس. 

الربع فإذ توبّخ منه لسبب هريوديا  »أما هريودس رئيس 
إمراة فيلبس أخيه ولسبب جميع الرشور التى كان هريودس 

ىف  يوحنا  حبس  أنه  الجميع  عىل  أيضاً  هذا  زاد  يفعلها. 

السجن« )لو3: 19،20(. ومن املعلوم طبعاً حسبام ورد ىف 

األناجيل- أن السيد املسيح قد إعتمد من يوحنا ىف نهر األردن 

قبل إلقاء يوحنا ىف السجن وإستشهاده وهو ىف السجن. 

ولكن القديس لوقا، بعد أن ذكر إلقاء يوحنا املعمدان ىف 

إعتمد  الشعب  جميع  إعتمد  »وملا  يقول  إستطرد  السجن 

عليه  ونزل  السامء  إنفتحت  يصىل  كان  وإذا  أيضاً.  يسوع 

الروح القدس بهيئة جسمية مثل حاممة... )لو3: 21،22(. 

ومن الواضح أن القديس لوقا قصد بهذا أن يسوع قد إعتمد 

ضمن جموع الشعب الذين إعتمدوا من يوحنا قبل إلقائه ىف 

عن  الحديث  بدأ  حينام  الواقعة  هذه  أورد  ولكن  السجن، 

خدمة السيد املسيح بعامده وخروجه إىل الربية ليجّرب من 

متضمنة  املعمدان  يوحنا  قصة  قد حىك  قبلها  وكان  إبليس. 

إلتزم باملوضوع أكرث  ما فعله به امللك هريودس. وهو بهذا 

مام بالرتتيب الزمنى لألحداث. أى أنه يرسد املوضوع بكامله 

ىف  األحداث  تتشابك  آخر.  موضوع  إىل رسد  ينتقل  أن  قبل 

املوضوعني من جهة الرتتيب الزمنى. وهذا شئ طبيعى وال 

اإلنجيليني ىف رسد حوادث  باقى  مع طريقة  إطالقاً  يتناقض 

اإلنجيل.

العشاء الربانى 
نفس األمر تكرر عند رسد القديس لوقا للعشاء األخري فإنه 

إستبقى الحديث عن خيانة يهوذا إىل ما بعد رسده لجميع 

البعض من  فإستنتج  الرباىن.  والعشاء  اليهودى  الفصح  أمور 

الرباىن،  العشاء  تأسيس  وقت  ىف  كان حارضاً  يهوذا  أن  هذا 

العشاء  ىف  إشرتك  قد  يهوذا  أن  لوقا  إنجيل  يقل  مل  ولكن 

الرباىن، وال أنه كان حارضاً فيه. 

كل ما ىف األمر أن القديس لوقا قد بدأ حديثه عن العشاء 

والفصح مبا قاله السيد املسيح حينام إتكأ واإلثنى عرش رسوالً 

أن  قبل  معكم  الفصح  هذا  آكل  أن  إشتهيت  معه. »شهوة 

الخاص  الفصح  عشاء  تناول  ىف  وبدأ   .)15 )لو22:  أتأمل« 

بالعهد القديم فلم يكن من املناسب أن يخرج القديس لوقا 

اإلثنى  أحد  إىل رسد مسألة خيانة  الفصح  الحديث عن  من 

عرش ثم يعود إىل الحديث عن فصح العهد الجديد، لئال يظن 

القديم  العهد  فصح  بكالمه  قصد  املسيح  السيد  أن  القارئ 

الرباىن  العشاء  بإقامة  يختص  ما  أيضاً  رسد  أن  وبعد  فقط. 

تطرق إىل الحديث عن خيانة يهوذا اإلسخريوطى أحد اإلثنى 

عرش. 

فكام قلنا أن القديس لوقا ىف مرات عديدة ىف إنجيله، يرتب 

زمنياً. فإذا درسنا الرتتيب  األقوال ترتيباً موضوعياً ال ترتيباً 

الزمنى ملسأله خروج يهوذا من علية عشاء الفصح عن طريق 

باقى اإلناجيل الثالثة. 

يتضح لنا أن الكتاب املقدس ينفى عن يهوذا اإلسخريوطى 

أن يكون قد نال من األقداس اإللهية ىف رشكة اإلفخارستيا، 

أى ىف القربان املقدس، ألنه مل يكن مستحقاً لهذا األمر عىل 

مل  ولكنه  التوبة،  إىل  يقتاده  أن  السيد  حاول  وقد  اإلطالق. 

يقبل. لهذا قطعه السيد املسيح من رشكة األرسار املقدسة. 

حكمة عجيبة ليتنا نتعلم منها
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جهنم  يف  طرحهم  الظالم  سالسل  يف  بل  اخطاوا  قد  مالئكة 

وسلمهم محروسني للقضاء«  )بطرس الثانية2 : 4(

التقليد في العهد الجديد
مل يذكر الكتاب املقدس كل األحداث او حتى تفاصيل الحدث 

ومل تركز األناجيل االربعه كل تعاليم الرب يسوع او كل معجزاته 

وهناك العديد من االدله عيل ذلك )يو21: 25( »واشياء اخر 

ان  اظن  فلست  واحدة  واحدة  كتبت  ان  يسوع  صنعها  كثرية 

كثرية  اخر  »وايات  وايضا  املكتوبة«  الكتب  يسع  نفسه  العامل 

صنع يسوع قدام تالميذه مل تكتب يف هذا الكتاب و اما هذه 

الله وليك تكون  ابن  لتؤمنوا ان يسوع هو املسيح  فقد كتبت 

من  الكثري  وهناك   )30: )يو20  باسمه«  حياة  امنتم  اذا  لكم 

الشمس  )لو4: 40( »و عند غروب  تكتب  التي مل  املعجزات 

جميع الذين كان عندهم سقامء بامراض مختلفة قدموهم اليه 

فوضع يديه عىل كل واحد منهم و شفاهم«

مل تزكر االناجيل كل تعاليم الرب بدليل انه كان يكرز ويطوف 

املدن ويعلم يف مجامعهم ومل يذكر كل التعاليم التي علم بها 

عمواس  تلميذي  مع  مقابلته  وايضا  الجبل  عيل  العظه  وحتي 

القلوب يف االميان بجميع ما  الغبيان والبطيئا  ايها  »فقال لهام 
تكلم به االنبياء اما كان ينبغي ان املسيح يتامل بهذا ويدخل اىل 

مجده ثم ابتدا من موىس ومن جميع االنبياء يفرس لهام االمور 

املختصة به يف جميع الكتب« )لو 24: 27( ومكث الرب بعد 

قامته اربعني يوما ومل يذكر الكتاب املقدس كل االمور املختصه 

مبلكوت الله »الذين اراهم ايضا نفسه حيا برباهني كثرية بعدما 

تامل و هو يظهر لهم اربعني يوما و يتكلم عن االمور املختصة 

مبلكوت الله«

هناك  يكن  مل  انه  مع  باالنجيل  بالبرشه  يسوع  الرب  اويص 

التقليد هو كل تعليم وصل الينا عن طريق 
التسليم الرسولي واالبائي أي انه التعليم 
المقدس  الكتاب  في  المكتوب  غير  الشفهي 
. لذا فان التاريخ الرسولي هام ولوال تسليم 
األباء الرسل لما وصل إلينا المبادئ العامة 
)الشركة  القداس  لطقوس الصالة وطقوس 
يوم  في  الصالة  او طقوس   ) الرب  في جسد 
األحد او التقليد في سيامه القسوس وطقوس 

الترانيم او صالة المزامير والعظات

التقليد في العهد القديم
هناك إثباتات كثرية عيل تسلم التقليدالشفهي من االنبياء يف 

العهد القديم

مل تكن هناك رشيعة منذ أدم حتى عرص مويس النبي ولكنهم 

وامثال ذلك  الصواب  الخطا وما هو  ما هو  الرب  تسلموا من 

كثريه فكيف عرف ابراهيم فكره بناء املذبح )تك8: 20( و)تك 

12: 7( »وظهر الرب البرام وقال لنسلك اعطي هذه االرض 

فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له«

وغري  الطاهره  الذبائح  تقديم  فكرة  نوح  عرف  وكيف 

الطاهرة) تك 8: 20( »و بنى نوح مذبحا للرب و اخذ من كل 

البهائم الطاهرة و من كل الطيور الطاهرة و اصعد محرقات 

عىل املذبحفتنسم الرب رائحة الرضا«

كيف عرف ابراهيم مليك صادق كاهن الله العيل )تك14 : 

اخرج خبزا وخمرا وكان  »ومليك صادق ملك شاليم  18 ( و 

الله العيل مالك  كاهنا لله العليو باركه وقال مبارك ابرام من 

يف  اعداءك  اسلم  الذي  العيل  الله  ومبارك  واالرض  الساموات 

يدك فاعطاه عرشا من كل يشء« و)عب7: 6(

وكيف عرف ابينا يعقوب فكرة تقديس االماكن املقدسه التي 

للرب ودهنها بالزيت )تك 28: 18( »وبكر يعقوب يف الصباح 

واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقامه عمودا وصب زيتا 

عىل راسه ودعا اسم ذلك املكان بيت ايل« 

لله  وقوله  العشور  تقديم  فكره  يعقوب  ابينا  عرف  وكيف 

كل ما اعطيتني فهو لك )تك8: 22( »ونذر يعقوب نذرا قائال 

ان كان الله معي وحفظني يف هذا الطريق الذي انا سائر فيه 

ايب  بيت  اىل  بسالم  وثيابا اللبس ورجعت  واعطاين خبزا الكل 

يكون الرب يل اله او هذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت 

الله وكل ما تعطيني فاين اعرشه لك«

وكيف عرف يوسف بان الزنا هو رش امام الرب حتي ولو عيل 

حساب سجنه بسبب بتوليته)تك 39 : 9( »فكيف اصنع هذا 

الرش العظيم و اخطئ اىل الله« 

مل يذكر العهد القديم الحرب التي دارت بني ميخائيل رئيس 

املالئكه وبني ابليس ولكنها ظلت باالف السنني تسلم لالجيال 

رئيس  ميخائيل  »واما  الرسول  يهوذا  القديس  زكرها  حتي 

يجرس  مل  موىس  جسد  عن  محاجا  ابليس  خاصم  فلام  املالئكة 

ان يورد حكم افرتاء بل قال لينتهرك الرب« )يهوذا 1( وحتي 

قصه سقوط الشيطان »واملالئكة الذين مل يحفظوا رياستهم بل 

ابدية  العظيم بقيود  اليوم  تركوا مسكنهم حفظهم اىل دينونة 

تحت الظالم« وبطرس يقول »النه ان كان الله مل يشفق عىل 

اناجيل يف ذلك الوقت. واملقصود طبعا هو البرشة مبا قد تسلمة 

االباء من الرب شفهيا وقال لهم »جاء يسوع اىل الجليل يكرز 

ملكوت  واقرتب  الزمان  كمل  قد  ويقول  الله  ملكوت  ببشارة 

الله فتوبوا و امنوا باالنجيل« )يو1: 15(وقال لهم »فاذهبوا 

والروح  واالبن  االب  باسم  وعمدوهم  االمم  جميع  وتلمذوا 

القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به« )مت28: 

)19

»ان  ادله كثريه  له  الرسل  االباء  الشفهي املسلم من  التعليم 

كان احد يجوع فلياكل يف البيت يك ال تجتمعوا للدينونة واما 

االمور الباقية فعندما اجيء ارتبها« )1كو11: 34( ويف رسالته 

كثريين  بشهود  مني  سمعته  »وما  قال  تيموثاوس  تلميذة  ايل 

ايضا«  اخرين  يعلموا  ان  اكفاء  يكونون  أمناء  اناسا  اودعه 

يف  تركتك  هذا  اجل  »من  تيطس  للقديس  وقال  )2يت2:2( 
مدينة  كل  وتقيم يف  الناقصة  االمور  ترتيب  تكمل  ليك  كريت 

شيوخا كام اوصيتك« )تيطس 1( ويف رسالته ايل اهل كورنثوس 

االويل )11:23( »النني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان 

اخذ خبزاو شكر فكرس  فيها  اسلم  التي  الليلة  الرب يسوع يف 

وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي املكسور الجلكم اصنعوا هذا 

لذكري«

ويوحنا االنجييل ايضا يف رساالته قال »اذ كان يل كثري الكتب 

إليكم مل ارد ان يكون بورق وحرب الين ارجو ان ايت اليكم واتكلم 

فام لفم ليك يكون فرحنا كامال«)يوحنا الثانية1 : 12( »وكان 

وقلم«  بحرب  اليك  اكتب  ان  اريد  لست  لكنني  الكتبه  كثري  يل 

)يوحنا الثالثة1 : 13( وايضا »الذي كان من البدء الذي سمعناه 
الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه وملسته ايدينا من جهة كلمة 

بالحياة  راينا ونشهد ونخربكم  الحياة اظهرت وقد  فان  الحياة 

االبدية التي كانت عند االب واظهرت لنا الذي رايناه وسمعناه 

نحن  واما رشكتنا  معنا  ايضا رشكة  لكم  يكون  به ليك  نخربكم 

فهي مع االب ومع ابنه يسوع املسيح« )1يو 1: 1(

من  عمده  الذي  ومن  رسوال  سيامته  الجديد  العهد  يذكر  مل 

الذي  ) غال 2 :9( ومن  الرشكة  اعطاه هو وبرنابا ميني  الذي 

أعطاه سلطان الحل والربط يك ان يربط ويحل خاطي كورنثوس 

)2كو2:6(
التقليد الباطل الذي مل يستلمه الرسلمن الرب  رفض الرسل 

باطل  وبغرور  بالفلسفة  يسبيكم  احد  يكون  ال  ان  »انظروا 
حسب تقليد الناس حسب اركان العامل وليس حسب املسيح« 

)كولويس2 : 8( سأل الفرسيني الرب يسوع قائال »ملاذا يتعدى 
تالميذك تقليد الشيوخ فانهم ال يغسلون ايديهم حينام ياكلون 

الله  وصية  تتعدون  ملاذا  ايضا  وانتم  لهم  قال  و  فاجاب  خبزا 

تقليدكم  الله بسبب  ابطلتم وصية  . . . فقد  تقليدكم  بسبب 

يغسلوا  مل  ان  اليهود  وكل  الفريسيني  الن   )6–3  : )متى15 
)مرقس7  الشيوخ  بتقليد  متمسكني  ياكلون  ال  باعتناء  ايديهم 

: 3( ويقول الرسول بولس عن نفسه قائال »وكنت اتقدم يف 
الديانة اليهودية عىل كثريين من اترايب يف جنيس اذ كنت اوفر 

ايها  نوصيكم  14( »ثم   : ابايئ« )غالطية1  تقليدات  يف  غرية 

بال  يسلك  اخ  كل  تتجنبوا  ان  املسيح  يسوع  ربنا  باسم  االخوة 

)تسالونييك  منا«  اخذه  الذي  التعليم  حسب  وليس  ترتيب 

الثانية3 : 6(

التقليد والتسليم الرسولى

بقلم رئيس التحرير الراهب القس 

غبريال األورشليمى
األراضى المقدسة
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ليجرد املؤمنني من أسلحتهم يف حربهم املقدسة، وقد أمر 

موىس قدمياً أن ينادي:« من هو الرجل الخائف والضعيف 

القلب. ليذهب ويرجع إىل بيته لئال تذوب قلوب إخوته 

رجال جدعون  اصطف  وعندما   .)8 )تث 20:  قلبه  مثل 

ملحاربة املديانيني، نادى فيهم :« من كان خائفاً ومرتعداً 

فلريجع وينرصف من جبل جلعاد« )قض 7: 3(. 

مبرض  كام  والهلع  بالخوف  املؤمن  اإلنسان  يصاب  وقد 

خبيث، فقد قال أيوب:« ألين ارتعاباً ارتعبت فأتاين، والذي 

فزعت منه جاء عل« )أيوب 3: 25( لذلك نرى مؤمنني 

مع األسف متسلط عليهم روح الخوف

عن  الجديد  العهد  في  اخري  وامثلة 
الخوف

خوف،  إىل  اإلميان  ل  تحوَّ عندما  التالميد  مع  حصل  كام 

فعندما جاء يسوع إىل تالميذه ليالً ماشياً فوق البحر الهائج 

خياالً«  ظنوه  ألنهم  رصخوا  الخوف  ومن   ... »اضطربوا 
)مت 14: 26(.

الخوف يهدد الحرية املسيحية يهدد حرية املؤمن فيصبح 

الخوف،  اي  الفشل  روح  يعطنا  مل  فالله  مأسور  او  مكبل 

الخوف  »لسبب  مختفياً  تلميذاً  الرامي  يوسف  ظل  فقد 

من اليهود« )يو19: 38(، كام رفض والدا الرجل املولود 

اليهود«  من  الخوف  »بسبب  بشهادتهام  اإلدالء  أعمى، 

)يو9: 22(. 
وقد اختبأ التالميذ خلف األبواب املغلقة »بسبب الخوف 

من اليهود« )يو20: 19(.

ولعالج مشاكل الخوف البد التسليح 
بسالح

التسليم  بنا وحياة  االميان بعمل ربنا  فينا وعنايتة   -١
لربنا 

٢- الرجاء يف يف الرب يسوع
٣- الصالة الدامئة مامرسة رس التوبة واالعرتاف ورس 

التناول ليك نثبت يف الرب يسوع

٤- قراءة الكتاب املقدس  واالستفادة من قصص ابطال 
االميان يف الكتاب املقدس.

تسندنا  والقديسني  واملالئكة  العدرة  شفاعة   -٥
وتعطينا قوة

٦- هناك عالج طبي ونفيس  اذا احتاج االمر.            
٧- هناك تداريب روحية وذهنية ونفسية و جسدية 

تساعد عل التغلب عل الخوف

تََخْف  »الَ  امامنا  املشجعة  االية  داميا نضع  ٨- وعلينا 
َوأََعْنتَُك  أَيَّْدتَُك  قَْد  إِلُهَك.  أليَنيِّ  ْت  تَتَلَفَّ الَ  َمَعَك.  أليَنيِّ 

َوَعَضْدتَُك ِبيَِمنِي ِبريِّي.« )إش 41: 10(.

ال تخف النى معك

الرياء  يف  فيلقيه  الخوف،  هذا  الشيطان  يستغل  وقد 

والنفاق والتملق يكسب محبة هؤالء، أو مينع أذيتهم عنه، 

وشعاره املثل القائل: »أرضهم مادمت يف أرضهم، وحيّهم 

مادمت يف حيهم«.

٣- الخوف من الشيطان، ومن التجارب:
ال تخف من الشيطان، إذ ال قوة له عىل اإلنسان املؤمن... 

ذلك أن نعمة الله التي تسندك، هي أقوى من الشيطان إن 

أراد أن يحاربك... إذن ال تعِط للشيطان قدًرا فوق قدره، 

وال تخف منه فوق ما ينبغي... وكل ما يلزمك يف محاربات 

الشياطني، هو الحرص منهم وليس الخوف

أما عن التجارب، فاعلم أن الله ال يسمح بأن تّجّرب فوق 

ما تطيق...

٤-  نوع آخر للخوف، هو الخوف بال 
سبب!!

انه خوف طفويل، وقد يكون لونًا من الخوف املرىض

أو عفاريت،  البيت  الذي يخاف من لصوص يف  كالطفل 

حيث ال وجود للصوص أو عفاريت!

أما الخوف املرىض، فمثل الشخص الذي يتصور أن هناك 

من يعملون عىل إيذائه، بينام ال يؤذيه إال مرضه النفيس!

عن  المقدس  الكتاب  في  امثلة 
الخوف

١- العهد القديم
»مهام كان األمر فإن خشية اإلنسان تصنع رشكا« )أم 
29: 25(، فالخوف يحاول ابليس ان يضعه يف قلب املؤمن 
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آية تشجيع للمسبيني ولشعب الله يف كل مكان، فالله قوة 

للضعيف، وهو يروى النفس العطشانة دامئا. والحظ تكرار 

والخوف  الداخل،  سالمنا  يفقدنا  فالخوف  تخف  ال  قوله 

عموًما سببه الشعور بالوحدة أما نحن فاملسيح املخلص أىت 

ليسكن داخلنا وال يرتكنا يف احتياج. الخوف يفقدنا االميان 

وخوف  قلق  يف  ونعيش  الفرح  ويفقدنا  فينا  اللة  بعمل 

ويفقدنا حياة التسليم واالتكال عل ربنا والخوف يفقدنا 

الرجاء يف اللة. يوجد أيضا هذا اليشء املسمى الخوف غري 

الصحي. الكلمة اليونانية املستخدمة عادة يف العهد الجديد 

 ،phobia« والتي منها أخذنا كلمة –phobos هي

فوبيا«. هذا هو الخوف غري الصحي. فهو ال يتناسب مع 

الخطر الذي نواجهه. إنه »حقيقة ظاهرة تقدم دليال مزيفا 

False Evidence Appearing Real«. وهو 
يحدث عندما أجعل من يشء ما كارثة – أبالغ يف تقدير 

وأتغلب  أواجهه  أن  عىل  قدريت  تقدير  من  وأقلل  الخطر 

عليه.

بالصحة،  تتعلق  مخاوف  الشائعة  الفوبيا  أنواع  تضم 

الخطأ  الرفض،  الوحدة،  املوت،  الشيخوخة،  الفشل،  املال، 

العالية،  األماكن  الطريان،  املأل،  عىل  التحدث  والفوىض، 

الثعابني، والعناكب. وهي تضم أيضا أمورا مثل، ما يسمى 

اآلن، فوموFOMO أو الخوف من الشطب، الخوف من 

أال أصبح شخصا مهام.

وهناك بعض االمثلة ميكن رسدها

١-الخوف من الموت:
غالبية الناس يخافون خوفًا طبيعيًا من األذى، ومن املوت 

ومسبباته:

املجهول  من  الخوف  من  نوع  هو  املوت  من  والخوف 

اإلنسان،  يجربه  ومل  املجهول،  فاملوت هو يشء من  أيًضا. 

وال يعرف طبيعته وكنهه. فهو يجهل كيف ميوت؟ وكيف 

تخرج روحه من جسده؟ كام أن ما وراء املوت هو يشء 

الكثريين...أما  تخيف  األسباب  هذه  وكل  أيًضا!!  مجهول 

الذي يضمن – باإلميان مصريه بعد املوت، فإنه ال يخافه 

النعيم  مطلًقا بل يشتهيه، شاعًرا أنه باملوت سيذهب إىل 

األبدي...

٢- الخوف من الناس وأذّيتهم:
فيتخيل أن يف الناس قوة ميكن أن تبطن به أو تتعبه أو 

تضيّع مستقبله، أو تشّوه سمعته فيعمل لهم ألف حساب!

القس كيرلس شلبى
كنيسة السيدة العذراء مريم
والبابا كيرلس بمدينة السالم
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  of nations, with perplexity; the

sea and the waves roaring

ُعُه 
ِّ
َرف

ُ
يِه. أ جِّ

َ
ن

ُ
 ِبي أ

َ
ق

َّ
َعل

َ
ُه ت

َّ
ن
َ
٢٧-     »أل

ُه َعَرَف اْسِمي«. مز 14:91
َّ
ن
َ
أل

هنا سيكون الحديث حول كلمة )أرفعه( 

   البعض يقرأها خطأ  بتسكني الراء  ووضع فتحة 

عىل الفاء ، فيكون النطق )أْرَفعه( 

وهنا سيكون املعنى: يحرك اليشء إىل أعىل  

أى   appeal  )١٩  :٢٨ )أع  باالية  جاء  كام  أو 

استأنف  »َولِكْن لاَماَّ قَاَوَم الْيَُهوُد، اْضطُِرْرُت أَْن أَْرَفَع 

َعىَل  ِبِه  ألَْشتَِكَ  َشيْئًا  ِل  كَأَناَّ  لَيَْس   ، قَيَْصَ إىَِل  َدْعَواَي 

ِتي«  أُماَّ

    لكن النطق الصحيح هو بفتح الراء وتشديد الفاء  

)أَُرفُِّعُه(

أى أضعه ىف مكان ُمميز و عظيم .

     والنص االنجليزى يوضح ذلك
 Because he hath set his love

 upon me, therefore will I deliver

 him: I will set him on high,

because he hath known my name

نقرأ  أن  الشائعة  االخطاء  من   -٢٨
القسمة  في  خطأ  كلمة  تشكيل 

غيرها  وفي  السنوية 
يااهلل  صالحك  ُيرضي  ال  فكر  »وكل 

)فلُيبِعد(  او )فلَيبُعد( عنا« 
   من الخطأ أن نقرأها بفتح الياء  وكرس العني او 

بضمها فكالهام خطأ

    ولكن الصواب )فلُيبَعد( بضم الياء  وفتح العني، 

ألنها مبني للمجهول )بضم االول وفتح ما قبل االخر(  

     واملقصود الله هو الذي يبعد الفكر عنا ،أما الفكر 

فلن يبتعد من ذاته، بل يلزمه قوة خارجية تبعده 

عنا

٢9-     لعل من االخطاء الشائعة: 
أن نصىل ىف القداس اإللهي الباسييل ونقول   »الساكن 

يف االعال، و الناظر اىل )املتواضعني(«

     والصواب هي الناظر إىل )املتواضعات(

       ألن املقصود هو ان الله الساكن يف أعيل األعال، 

من األخطاء الشائعة )4(

    والمعىن المقصود لآلية
أن بنات آوي التي ال يتوقع أحد أن تحمل أي نوع 

من الرعاية لصغارها، إذ تتمتع باألمومة خالل الغريزة 

الطبيعية كغريها من الحيوانات، تهتم بإرضاع صغارها 

فتخرج لهم أطباءها أي ثدييها، غري أن ابنة صهيون مل 

التي  تفعل هذا بالعقل البرشي، إمنا صارت كالنعامة 

تتجاهل صغارها

فصارت األمهات كالنعام الذى يرتك بيضه بال رعاية 

يف الصحراء

    مالحظة: كلمة أَْجَراَءَها = أطفالها

ْمِس 
َّ

الش ِفي   
ٌ

َعاَلَمات وُن 
ُ
ك

َ
»َوت     -٢٦

َمٍم 
ُ
أ ْرُب 

َ
ك ْرِض 

َ
األ ى 

َ
َوَعل ُجوِم، 

ُّ
َوالن َمِر 

َ
َواْلق

« لوقا ٢1: ٢٥ ِضجُّ
َ
ْمَواُج ت

َ
ْلَبْحُر َواأل

َ
بَحْيَرٍة. ا

     هنا نحب أن  ننوه بخصوص كلمة )بحرية( 

      فالبعض منا يقرأها )بَُحرية( ظانا منه أنها تعنى 

 Lake ذلك املجرى املاىئ

      أما النطق الصحيح هو )بَحرْيٍَة( فالباء حرف 

perplexity جر تسبق كلمة )حرية( أى قلق

     والنص االنجليزى يوضح ذلك 
 And there shall be signs in the

 sun, and in the moon, and in the

 stars; and upon the earth distress

ٌم 
َ
ُمْعل ْحَمُر. 

َ
َوأ  

ُ
ْبَيض

َ
أ »َحِبيِبي     - ٢4

َبْيَن َرْبَوٍة.« )نش ٥: 10(.
    يقرأها البعض خطأ من الوهلة األوىل ويُظن انها 

أن  اى  الالم  كرس  و  العني  وفتح  امليم  بضم  )ُمَعلِم( 

الحبيب )معلم( له صفة التعليم هنا

للكلمة  الصحيح  النطق  ال  ننتبه  أن  أرجو  امنا     

فتكون هكذا )ُمْعلٌَم( أى مميز 

     والنص االنجليزى يوضح ذلك 
 My beloved is white and ruddy,

chief among ten thousand

 chief = foremost  فكلمة   

ىِل أو الرئيىس أو املميز. اى الشخص األوُّ

      والمعىن المقصود
العروس التي كانت يف فتور وكسل نامئة يف )ع٢(، 

اآلن انتبهت، وقامت، وبحثت عن حبيبها، بل صارت 

ُمَمِيزة له بني عرشة آالف، أي صار واضًحا أمامها؛ حتى 

لو كان وسط جموع كثرية؛ ألن حبه يفوق العقل.

ْطَباَءَها، 
َ
َرَجْت أ

ْ
خ

َ
ا أ

ً
ْيض

َ
 آَوى أ

ُ
ات

َ
٢٥-   »َبن

 
ٌ
َجاِفَية

َ
ْعِبي ف

َ
 ش

ُ
ا ِبْنت مَّ

َ
ْجَراَءَها. أ

َ
َعْت أ

َ
ْرض

َ
أ

ِة« مرا 4: ٣   يَّ َعاِم ِفي اْلَبرِّ
َّ
الن

َ
ك

    هنا كلمة )اطباءها( يقرأها البعض خطأ ظانني 

هذا  عن  متاما  بعيدة  وهى  طبيب  كلمة  جمع  انها 

املعنى الخاطىء  فكلمة طبيب جمعها أطباء أو أِطبّة

    إمنا الكلمة هنا )أَطَْباَءَها(

فهى بتسكني الطاء وفتح الباء 

تعنى ثدييها 

فالكلمة تعنى الثُدى وهي جمع ثدي

     والنص االنجليزى 
 Even the sea monsters draw out

 the breast, they give suckto their

 young ones: the daughter of my

 people is become cruel, like the

ostriches in the wilderness

+ breast  كلمة +
هنا تعنى الثدى 

ومن هنا يتضح النطق الصحيح للكلمة

بقلم رئيس التحرير الراهب القس 

غبريال األورشليمى
األراضى المقدسة
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    والصواب هو )بالَجهد(،  بفتح الجيم

     ألن هناك فرق كبري بني الكلمتني 

 – الفيزياء  الجيم بحسب علم  – بضم      فالُجهد 

القطب  من  لأللكرتونات  الدافعة  الطاقة  كمية  »هو 

السالب ايل القطب املوجب، وينتج عن هذه الحركة 

أنواع  من  أخرى  أنواع  اىل  الكهربية،  الطاقة  تحويل 

الطاقة«

من  الناتجة  الطاقة  هو  الجيم،  بفتح  الَجهد  اما      

عنها  وتوجد  الجهاد  كلمة  من  وهي  االنسان  طاقة 

بعض اآليات

     اما الكلمة االخرى )بالُجهد( فال توجد لها اية 

واحدة يف الكتاب املقدس

ِبالَْجْهِد  الْبَارُّ  كَاَن  »َوإِْن  االيات:  بعض  واليك      

يَْخلُُص، فَالَْفاِجُر َوالَْخاِطُئ أَيَْن يَظَْهَراِن؟ )1بط 4 :18(

     ِحيَنَم تَْذَهُب َمَع َخْصِمَك إىَِل الَْحاكِِم ابُْذِل الَْجْهَد 

الَْقاِض  إىَِل  َك  يَُجرَّ لِئاَلَّ  ِمْنُه  لِتَتََخلََّص  الطَِّريِق  َوأَنَْت يِف 

ْجِن  َويَُسلَِّمَك الَْقاِض إىَِل الَْحاكِِم فَيُلِْقيََك الَْحاكُِم يِف السِّ

)لو 12 :58(

    فََجَريَْنا تَْحَت َجِزيَرٍة يَُقاُل لََها »كَلَْوِدي« َوِبالَْجْهِد 

قَِدْرنَا أَْن َنْلَِك الَْقاِرَب )اع  27 :  16(

ألَْجِل  َا  ُربَّ  . بَارٍّ ألَْجِل  أََحٌد  َيُوُت  ِبالَْجْهِد  فَِإنَُّه      

الِِح يَْجُسُ أََحٌد أَيْضاًأَْن َيُوَت )رو  5 :  7( الصَّ

َواِحَدٍة  ٍس 
ْ
ف

َ
ِبن ا 

َ
ِصْرن ْد 

َ
َوق ا 

َ
ْين

َ
»َرأ      -٣٥

َمَع  ْم 
ُ
ْيك

َ
ِإل ُهَما 

َ
ْرِسل

ُ
َون ْيِن 

َ
َرُجل اَر 

َ
ت

ْ
خ

َ
ن ْن 

َ
أ

َس،«  )أع 1٥: 2٥(.
ُ
اَبا َوُبول

َ
ا َبْرن

َ
َحِبيَبْين

   البعض يخطىء ىف تشكيل كلمة )حبيبينا( ويقول 

)حبيُبنا( 
أن  إذ   ، اآلية  مع  تستقيم  ال  مفرد  كلمة  وهنا هى 

بعدها اسمني من الرسل 

   ولكن الصواب  أن نقول)َحِبيَبْيَنا(

ألنها مثنى 

فتكون َحِبيبَيَْنا برنابا و بولس

٣٦- من األخطاء الشائعة أن نقول
   لتكن عيناك مفتوحتان وأذناك مصغيتان     

   والصواب أن نقول 

، َوأُُذنَاَك ُمْصِغيَتنَْيِ  اآلَن يَا إِلِهي لِتَُكْن َعيَْناَك َمْفتُوَحتنَْيِ

لَِصالَِة هَذا الَْمَكاِن. )2أي 6:4٠(

     الن عيناك اسم كان مرفوع باأللف النه مثنى 

ومفتوحتني خرب كان منصوب بالياء النه مثنى والجملة 

الثانية معطوفة عىل االوىل.

وهنا وضع نفسه كشمس ]خادم[

      فى كتابات القديس ذهبى الفم 

خالل  زناره  يرتدي  حينم  املالك  مثل  الشمس   +
الخدمة الكنسية 

     فالزنار اشارة إىل أجنحة املالئكة

٣1- فى صلوات التسبحة

       ىف ختام الثيؤطوكيات االدام 

لحن نيك ناى اوبانوىت / مراحمك يا إلهى

   اعتاد البعض عن طريق الخطأ أن يقول )الخطايا 

التى صنعَتها( بوضع فتحه عيل التاء

    ولكن الصواب أن نقول )صنعُتها(

بوضع ضمة عيل حرف التاء 

أنا.  اصنعها  التى  الخطايا  املقصود  هنا  الن        

فبوضع الضمه هنا يكون الفعل واقع عىلَّ أنا كُمصىل  

وُمَسِبُح  يلتمس املغفرة.

ِجُدوا. 
َ
ُبوا ت

ُ
ْطل

ُ
ْعَطْوا. ا

ُ
وا ت

ُ
ل
َ
٣2-       »ِاْسأ

ْم.« )مت 7: 7(.
ُ
ك

َ
ْح ل

َ
ت

ْ
ِاْقَرُعوا ُيف

كلمة  وتحديدا  اآلية  هذه  قراءة  البعض  اعتاد 

)تعطوا( بطريقة خاطئة 

   فمن الخطأ أن نقول )تعطُوا( بضم الطاء

   ولكن الصواب أن نقول تُعطَوا بفتح الطاء.

٣٣-        تكوين ٥٠ : 2٠ 

كثريا منا يقرأ تلك اآلية حسبم سمعها بالخطأ 

    أنتم أردتم ىب رشا....... 

والخطأ هنا ىف كلمة )ىب( 

    والصواب هو )ىل( وليس )ىب( 

فتكون اآلية  كالتايل 

َصَد ِبِه 
َ
ق

َ
ا اهلُل ف مَّ

َ
ا، أ رًّ

َ
ْم ِلي ش

ُ
َصْدت

َ
ْم ق

ُ
ْنت

َ
»أ

ْعًبا 
َ

َما اْلَيْوَم، ِلُيْحِيَي ش
َ
َعَل ك

ْ
ْي َيف

َ
ْيًرا، ِلك

َ
خ

ِثيًرا.« )تك ٥٠: 2٠(.
َ
ك

 you meant

 evil against me; but God meant 

 it for good, in order to bring it

 about as it is this day, to save

.many people alive

٣٤-      من االخطاء الشائعة أن نقول 
»اذا كان الصديق )بالُجهد( ، يخلص فأين 

اظهر انا الخاطي«.. 

   والخطأ هنا أن نضع ضمة عىل حرف الجيم

لكنه ينظر اىل االمور الدقيقة والصغرية

      وكلمة املتواضعات هي اشمل كثريا، ألنها تشمل 

الناس  فيهم  با  يشء  كل  يف  وصغري  دقيق  ماهو  كل 

يرون  الذين  ومؤنث  مذكر  واملتواضعات،  املتواضعني 

انهم صغار،امام الله والناس

بعض  لكن  الخوالجي،  يف  مكتوبة  هي  وهكذا      

هي  والحقيقة  خطأ،  انها  منهم  ظنا  يغريونها  االباء 

الصواب، وان كان بعض النسخ يف الخوالجي قد غريتها 

النص االصيل هي  بأن  الخطأ، علم  متشيا مع املفهوم 

هكذا، املتواضعات، وهي الصواب واألصل.

وهى صلوة مأخوذة من مزمور 11٣: 6

) الناظر اىل األسافل ىف السموات وىف األرض(

 Who humbleth himself to behold

 the things that are in heaven, and

in the earth! ) psalm 113 :6(         

٣٠-       أعتاد البعض خًطأ أن يقول رتبة 
)الشموسية(

و الشموسية ال متت بصلة إىل كلمة  شمس 

     فالشموسية تعنى الجموح أو صعب الطباع 

    بينم من الصواب أن نقول درجة )الشامسية( 

ألنها هى الكلمة الصحيحة املرتبطة بكلمة شمس   

س فالن أى         ومن هنا نستطيع أن  نقول: تشمَّ

أصبح فالنا شمًسا 

     وكلمة شمس يف القبطية )ريف شميش(

      واول مرة نقرأ عن رتبة الشمسية كان ىف أع 6 

      ويف رتبة الشممسة خمس درجات وهي كم 

ييل بالرتتيب التصاعدي:

 – أغنسطس   – إبصالتيس   – )قرابني(  قيم 

إيبوذياكون – ذياكون – أرشيذياكون

     ويوجد أيًضا رتبة شمسة )يت دياكون(..  وهي 

ولكنها  كهنوتية،  غري  رتبة  والشمسة  للفتيات..  

خدمية..  كم هو الحال يف معمودية النساء الكبريات 

وغري ذلك

تب اآلباء 
ُ

     رتب�ة الشماسية فى ك
      فى رسائل القديس اغناطيوس االنطاكى

+ الشمس يتّمم إرادة األسقف كم متّم يسوع إرادة 
أبيه

أغناطيوس  القديس  نصوص  بعض  يف  يوجد   +
إشارات إىل أن الشمس هو صورة للمسيح نفسه

)ابن اإلنسان مل يأت ليُخَدم بل ليَخِدم(
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كريس مدينة أخميم من أقدم الكرايس األسقفية يف مرص، بل أقدم 

أحد ثالث كرايس أسقفية يف صعيد مرص ال تزال سلسلة أساقفته 

قامئة إىل اليوم وهم:

+ األنبا إرانوس أسقف أخميم )النصف األول من القرن ٣م(.
أواخر  )يف نحو  تامستكال أسقف أخميم  أو  تامسطكال  األنبا   +

القرن ٣م(.

+ األنبا أوضاكيوس أسقف أخميم )يف نحو أوائل القرن ٤م(.

+ األنبا ديوجانس أسقف أخميم )كرز أسقفاً يف نحو ٣١٢م(.
+ إبرسطاطوس أسقف أخميم )يف نحو الربع األول من القرن 

٤م(.

+ األنبا أرتيميدور أسقف بانوبوليس )يف عام ٣٤٧م(.
+ األنبا أريوس أسقف بانوبوليس )يف عام ٣٤٧م(.

+ األنبا أوظايك أسقف أخميم )يف نحو النصف الثاين من القرن 
٤م(.

+ األنبا رصابامون أسقف أخميم )نحو النصف الثاين من القرن 
٤م(.

+ األنبا رسابيون أسقف بانوس )بني عامي٤0٢ – ٤١٢م(.

+ األنبا سابينوس أسقف بانوس »شمني« )يف عام ٤٣١م(.
+ القديس األنبا بيفامون أسقف مدينة أخميم )يف عام ٥٣٩م(.

+ األنبا بولة أسقف أخميم )بني عامي ٧٤٣ – ٧6٧م(.
+ األنبا يؤانس أسقف مدينة شمني »أخميم« )يف عام ٩6٣م(.

+ األنبا كليدس أسقف أخميم )يف عام ١0٨6م(.
+ األنبا يوحنا أسقف أخميم )يف عام ١١١٢م(.
+ األنبا تاونا أسقف أخميم )يف عام ١١٤٥م(.

+ األنبا يوساب أسقف أخميم )بني عامي ١٢٥٧ – ١٣00م(.
+ األنبا بطرس أسقف أخميم )بني عامي ١٣0٥ – ١٣٢0م(.

+ األنبا استافانس أسقف أخميم )يف عام ١٣٣0م(.
+ األنبا فيلوثاؤس أسقف أخميم )يف ١٣6٣م(.

 –  ١٥0٨ عامي  )يف  وأبصاي  أخميم  أسقف  كريلس  األنبا   +
١٥0٩م(.

+ األنبا يؤانس أسقف أخميم )بني عامي ١٥6٥ – ١٥66م(.
+ األنبا مرقس أسقف جرجا )مارس ١6٨١م وتنيح قبيل ديسمرب 

١6٨6م(.

+ األنبا كريلس أسقف جرجا وأخميم )كرز يف ١6٨6 وتنيح بعد 
عام ١٧0٣م(.

+ األنبا كريلس أسقف جرجا )يف ديسمرب ١٧٢٧م(.
 –  ١٧٥٨ )بني  األعىل  والصعيد  جرجا  مطران  بطرس  األنبا   +

١٧٨٢م(.

+ األنبا اخرستوضولو أسقف جرجا )بني عامي١٧6٤ – ١٧٨6م(.
 –  ١٧٩١ )كُرز  وأخميم  جرجا  كريس  أسقف  يوساب  األنبا   +

وتنيح ١٨٢6م(.

+ األنبا يؤانس أسقف جرجا )١٨٢6 – ١٨٣6م(.
+ األنبا يوساب أسقف جرجا وأخميم )١٨٣6 – ١٨٩١م(.
+ األنبا متاؤس مطران جرجا وأخميم )١٨٩٢ – ١٩٢0م(.

+ األنبا بطرس مطران أخميم وسوهاج )١٩٢0 – ١٩٥١م(.
+ األنبا بطرس مطران أخميم وساقلته )١٩٥٢ – ١٩٧٨م(.

+ األنبا بسادة مطراناً أخميم )١٩٨0م – حالياً(.
األنبا ديسقورس  الجليل  الحرب  العالمة  تأليف  تاريخ املسيحية،   ١– موجز 
أستاذ التاريخ باإلكلرييكية وأسقف املنوفية الراحل، إعداد ومراجعة دياكون 

د. ميخائيل مكيس إسكندر، ٢00٣م، ص ١60.
  ٢– موجز تاريخ املسيحية، تأليف العالمة الحرب الجليل األنبا ديسقورس 
أستاذ التاريخ باإلكلرييكية وأسقف املنوفية الراحل، إعداد ومراجعة دياكون 

د. ميخائيل مكيس إسكندر، ٢00٣م، ص ١٥6، ١٥٧.

دير الشهداء بأخميم

للراهب القس:
ثاؤفيلس الشنودى

ولكن مل يستطع بلوغ قصده، بل أراح الشهداء من متاعب الحياة 

باد دقلديانوس وُملكه  السامء. وها قد  املجد يف  أكاليل  ولبسوا 

معه، واملسيحية قامئة إىل األبد، وهو درس لكل قايس. 

بل  غريها،  حظ  من  بأقل  االضطهاد  من  مرص  حظ  يكن  مل 

أكرث، وقد أوضح أوسابيوس املؤرخ هذا بقوله: }أنه يتعذر عىل 

صعيد  يف  الشهداء  تجرعه  ما  مقدار  يصف  أن  املاهر  الكاتب 

مرص من عذابات قاسية. فقد كانوا يأتون ويخدشون أجسامهم 

وكثريون  فيموتوا.  اللحم  ينكشف  أن  إىل  الجلد  عنهم  وينزعون 

ماتوا بواسطة األشجار، فكانوا يُقربون غصنني قويني من شجرتني 

)أو نخلتني( متقاربتني بآلة خاصة، ثم يأتون بالشهيد ويربطونه 
األول  وضعهام  إىل  ليعودا  يرتكونهام  ثم  ومن  الغصنني.  بهذين 

فتتمزق أضالعه ويتطاير جسمه يف الفضاء{.

)أوسابيوس( أيضاً: }قد شاهدت بعيني أن بعضهم  وقد قال 

أن  حتى  النار،  أتون  يف  يُحرقون  وبعضهم  رؤوسهم،  تُجز  كانت 

تلم وقل حدته لكرثة ما  الرؤوس  به  تُقطع  الذي كانت  السيف 

من  قواهم  وخارت  تعبوا  السيافون  وكذلك  الرقاب.  من  سحق 

ذبح اآلدميني، فكانوا يسرتيحون هنيهة ريثام يتنفسون الصعداء، 

يُصدر  كان  عندما  أنه  الغريب  ومن  الرقاب.  قطع  يواصلون  ثم 

كانوا  أنهم  حتى  وتهليل،  بفرح  يقابلونه  كانوا  النهايئ،  الحكم 

من  ميوتوا  أن  أهلهم  الذي  لله  والحمد  الشكر  ترانيم  يرتلون 

أجسادهم.  أرواحهم  تفارق  حتى  فرحني  يظلون  وكانوا  أجله. 

وثرواتهم  بغناهم  اشتهروا  الذين  األفراد  أن  واألعجب من هذا 

فكانوا  والعلم،  الفلسفة  يف  برعوا  ألنهم  صيتهم  ذاع  والذين 

بأهمية  قيست  إذا  بها  ويزدرون  تافهة  أنها  هذه  كل  يحسبون 

الدين الحقيقي واإلميان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع املسيح{. 

كانت أخميم عاصمة لكورة حمل اسمها، ومقراً لحاكم، وكرسياً 

املدين،  اإلداري  للوضع  الكنيس  للنظام  بالتبعية  يرعاها  ألسقف 

إداري  مركز  )مبثابة  كورة  كانت  أنها  عىل  ذكرها  من  وأقدم 

حالياً( هو اليعقويب )الذي تويف يف سنة ٢٨٤ هـ /٨٩٧ م( كتابة 

»البلدان«. وأما عن نشأة الكريس األسقفي ملدينة أخميم، فرتوي 
عىل  أسقف  أول  هو  »إرانوس«  أن  عىل  بالعربية  امليامر  أقدم 

عليها  أسقفاً  كرز  أنه  بها،  املسيح  بالسيد  آمن  وأول من  املدينة 

بيد »األنبا إنيانوس ثاين بطاركة من بطاركة اإلسكندرية« أي يف 

القرن األول امليالدي إال إنه تاريخياً هذا مل يحدث إال يف النصف 

األول من القرن الثالث امليالدي بإقامة األساقفة عىل مدن مرص 

يف عهدي »البابا دميرتيوس األول الـ ١٢ )١٨٨ – ٢٣0م( والبابا 

يارا كالس البطريرك الـ ١٣ )٢٣0 – ٢٤6م(«. وعىل هذا يعترب 

بسم اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمين
افتدنا  الجميع  خلق  الذي  والله  مثلنا،  برش  هم  الشهداء  أن 

كل  عىل  وجب  ولذلك  الشهداء.  جميع  به  اقتدى  الذي  بالثمن 

مسيحي يقتفي أثر الشهداء ليتمثل بإميانهم، ومثلام قال )القديس 

أوغسطينوس(: }لذلك وجب عىل أي مسيحي أال يقول، ملاذا عيل 

اتباع هذا املثال )الشهداء(؟ وبالطبع ال يجب عىل املسيحي أن 

يقول، أنا لن أقتفي أثر قدوتهم. يف الحقيقة إن الله قد أراد من 

اإلكليل  نالوا  السن  يف  الطاعنون  بالشهداء.  يتمثلوا  أن  الجميع 

أو  الرجال  من  سواء  أيضاً  نالوا  واألطفال  واملراهقون  والشباب 

النساء{.

يف  فنقولها  اإلميان  لقانون  مقدمة  وضعت  القبطية  فالكنيسة 

الحقيقي،  النور  أم  يا  »نعظمك  واألجبية:  الليتورجيا  الصلوات 

ومنجدك أيتها العذراء القديسة والدة اإلله، ألنك ولدت لنا مخلص 

العامل، أىت وخلص نفوسنا، املجد لك يا سيدنا وملكنا املسيح، فخر 

الرسل، أكليل الشهداء، تهليل الصديقني ... إلخ«. فنجد من خالل 

املقدمة إعطاء املجد للسيد املسيح من خالل أكليل الشهداء الذي 

عمل فيهم ومن خالل معجزاتهم وثباتهم وصربهم عىل اآلالم. 

فاعطوا مثاالً حياً لقوة إميانهم بالعمل والفعل. فياال العجب متى 

وفضيلة  العفة  ظهرت  متى  هكذا؟  المعة  الله  معرفة  أصبحت 

اىل  املوت  اُحتُِقَر  النحو؟ ومتى  النفس عىل هذا  البتولية وضبط 

أحد  يقدر  ال  الصليب؟  املسيح  السيد  ُرفع  عندما  إال  الحد  هذا 

أن يشك يف هذا ألنه يرى بعينيه الشهداء وهم يحتقرون املوت 

من أجل السيد املسيح، والعذارى وهن يحفظن أجسادهن بعفة 

وطهارة بال دنس من اجل املسيح.

دامئاً  كانوا  الحكام  أمام  للمثول  يستدعون  الشهداء  كان  حني 

نفسه  املسيح  فالسيد  ميوتون.  أجله  من  الذي  السبب  يظهرون 

السنهدريم،  أمام مجمع  بيالطس، واسطفانوس  أمام  فعل هكذا 

املُرعب.  أريانوس  أمام  أخميم  وشهداء  فستوس،  أمام  وبولس 

يخترص  الحاكم  كان  فقد  األمثلة.  هذه  يتبعون  كانوا  فالشهداء 

كلامت الشهداء ومل تكن الظروف تسمح بأحاديث طويلة. لقد 

كانت هذه فرص مهمة للشهداء ليقولوا شيئاً عن التعاليم والحياة 

املسيحية. ومتثل هذه الرشوحات أهمية كبرية بالنسبة للمؤرخني 

سواء يف النطاق الكنيس أو خارجه، فيكتبون األحداث وقصصهم 

لتكون محفوظة عرب األزمنة لرتوي ظأم األجيال القادمة ملعرفة 

حياتهم وقوة إميانهم. فالنفس البرشية قادرة عىل تحتمل أعظم 

الشدائد حتى يف مواجهة أمل املوت، ولكن برشط أن تكون محبتها 

املقدس:  الكتاب  قال  القلب. كام  املسيح صادقة من كل  للسيد 

)فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل فكرك. هذه هي الوصية األوىل والعظمى( )مت ٢٢: 

.)٣٧ – ٣٨

وتتميز أخميم بوجود عدة أديرة وهي: }دير السيدة العذراء 

بالحواويش، ودير الشهداء رشق أخميم، ودير املالك بالسالموين، 

ودير األنبا توماس السائح، ودير األنبا بسادة رشق املنشأة، ودير 

مار جرجس الحديدي بالعيساوية، ودير األنبا باخوم وضالوشام 

أخته بالصوامعة، ودير السبعة جبال{. وتشهد هذه األديرة عىل 

التي تعترب من أغنى  انتشار املسيحية والرهبنة يف أخميم  مدى 

من  استشهد  من  عدد  بلغ  وقد  القبطي.  برتاثها  مرص  مناطق 

املسيحيني يف مرص يف عهد دقلديانوس، كام قال البعض ٨٤0 ألف، 

عدا ٧00 ألف هلكوا بالحبس والنفي، ونظراً لتفنن هذا اإلمرباطور 

يف وسائل التعذيب اعترب األقباط أول عرصه بدءاً لتاريخ الشهداء. 

وكان ذلك يف يوم ٢٩ أغسطس سنة ٢٨٤م، وانتهى هذا العرص 

الشهداء. وإن كان دقلديانوس قد  البابا بطرس خاتم  باستشهاد 

األرض،  عىل  أتباعها  من  كثريين  فأهلك  املسيحية،  إبادة  قصد 

١

٢
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اإلكلرييكية،  بالكلية  الكنيسة  لتاريخ  أستاذاً  عمل   +
الفرنسية،  )اإلنجليزية  لغات  أربع  يجيد  كان  أنه  عن  فضالً 

اليونانية، القبطية(.

الدكتور/ عزيز سوريال عطية،  األستاذ  املتنيح  + إختاره 
ليكون محرراً لقسم الالهوت ىف دائرة املعارف القبطية التى 

أصدرها عىل إعتبار أنه رجل علم يُوثق مبعرفته وكُتب إسمه 

ىف دائرة املعارف.

:
ً
مطـرانا رسـامتـه   -3

+ بعد إرتقاء املتنيح قداسة البابا كريلس السادس كريس 
أُوىل  من  كان   )1959/5/10 )األحد  املرقسية  الكرازة 

الذى ظل  القدس  إيبارشية  لكريس  مطراناً  تعيني  إهتامماته 

خالياً لعدة سنوات نظراً ألهميته ومكانته الدولية والطقسية 

لألب  التايل  هو  القدس  مطران  يعترب  الكنيسة  طقس  )الن 

كريلس  البابا  قداسة  إختار  الطقس(،  حيث  من  البطريرك 

فيام  باسيليوس  )األنبا  األنطوين  كريلس  القمص  السادس 

بعد( ليكون مطراناً عىل القدس والرشق األدىن وقد أيد هذا 

اإلختيار جميع أصحاب النيافة أحبار الكنيسة حينئذ.

لكرامة  أهالً  ليس  أنه  األنطوين  كريلس  القمص  رأى   +
كان  بينام  مختفياً  مدة  وظل  واختفى  فهرب  األسقفية، 

فقرات  باإللحاح، وفيام ييل بعض  يطلبونه  املسؤولني  اآلباء 

رحل نيافته عن عاملنا يف يوم األحد املوافق 1991/10/13 

عن عمر يناهز 68 عاماً عىل أثر جلطة ىف املخ ليسرتيح من 

أتعابه وآالمه عىل األرض ويسكن فردوس النعيم. رحل وهو 

يردد مع بولس الرسول »جاهدت الجهاد الحسن وأكملت 

السعي، حفظت االميان وأخرياً ُوضع يل إكليل الرب« وإستحق 

العبد  أيها  لك  »نعامً  له  يقول  فرحاً  اململؤ  الصوت  سامع 

إىل  أدخل  الكثري  عىل  فأقيمك  القليل  ىف  أميناً  كنت  الصالح 

فرح سيدك«.

صيل عنا وأذكرنا ىف صالتك يا أبانا القديس األنبا باسيليوس 

أمام عرش النعمة.

نـشـأتـه:  -1
بصعيد  أسيوط  مدينة  تاورضوس ىف  بإسم سامي  ُولد   +

مرص ىف يوم 1923/11/1 وكان الخامس بني إخوته الست.

بالكلية  الثانوية  بعد  فالتحق  الروحية  الحياة  أحب   +
األرشيدياكون  موافقة  بعد   1940 سنة  بالقاهرة  اإلكلريكية 

حبيب جرجس ، وحصل عىل دبلوم الالهوت سنة 1943.

الكلية  من  تخرجه  بعد  املسيحي  للدين  مدرساً  عمل 

اإلكلريكية ىف مدرسة رزق الله مرشقي الثانوية بجرجا وملدة 

اإلبتدائية  الله مرشقي  رزق  أنشأ خاللها مدرسة  سنوات   3

وصار ناظراً لها .

رهبـنـتـه:  -2
إىل  الروحي  واإلمتالء  الزهد  حياة  إىل  ميله  دفعه   +
األنبا  القديس  بدير   1943 عام  الرهبنة  سلك  ىف  اإلنخراط 

باسم/  األحمر  بالبحر  الرشقية  بالربية  الكبري  أنطونيوس 

الراهب كريلس األنطوين.

)مقر  الدير  عزبة  ىف  فخدم  الكهنوتية  للخدمة  أُختري   +
السيدة  ىف كنيسة  أيضاً  ببوش– بني سويف(، وخدم  الدير 

بالقاهرة من سنة 1954 –  القبة  بحدائق  باملليحة  العذراء 

.1956

املعهد  فدخل  الالهوتية  دراساته  إستكامل  إىل  طلع   +
العايل للدراسات القبطية وحصل عىل املاجستري سنة 1956.

االهوتية  الكلية  إىل  اإلكلريكية  الكلية  ِقبل  من  أُوفد   +
عليها  وحصل  الدكتوراه  لنيل  باليونان  تسالونييك  بجامعة 

)القبط  الرسالة  بتقدير إمتياز ىف 1956/2/6 وكان موضوع 

ومرشوع هرقل إمرباطور القسطنطينية(.

طيب  املتنيح  من  موجهة  رسالة  خالل  من  ذلك  عىل  تدل 

الذكر األنبا إغريغوريوس أسقف الدراسات العليا الالهوتية 

لعالقة  نظراً  األنطوين  كريلس  القمص  إىل  العلمي  والبحث 

املحبة التى كانت تربطهام:

)ولعل قبولكم ملنصب مطران للقدس كسب للكنيسة من 

حيث أن الكنيسة اليوم ترجو أن اليحتل مثل هذه املناصب 

ىف  صادقة  رغبة  ولهم  الخدمة  معنى  رون  يُقدَّ أشخاص  إال 

العمل املُثمر.

عىل كل حال املرجو من قدسكم أن تعودوا إىل الظهور من 

الفرتة صليتم إىل  أيضاً، ولعلكم ىف كل هذه  للتفاهم  جديد 

الله وطلبتم اإلرشاد(.

كريلس  البابا  ورسمه  األنطوين  كريلس  القمص  ظهر  ثم 

األورشليمي  الكريس  عىل  مطراناً  املطارنة  واآلباء  السادس 

يوم األحد 1959/6/7 بالكاتدرائية املرقسية باألزبكية بإسم 

والرشق  األورشليمي  الكريس  مطران  باسيليوس  )األنبا 

األدىن( ليكون باكورة سيامات قداسة البابا كريلس السادس .

4- إيب�ارشية الكريس األورشلييم 
والشرق األدنى: 

+ عندما تسلم نيافته إيبارشية القدس وجدها ىف حاجة 
تشمل  فهى  اإليبارشية  حجم  لكرب  وذلك  مضنية  جهود  إىل 

أســــد أورشـــلــيـــم

بقلم رئيس التحرير الراهب القس 

غبريال األورشليمى
األراضى المقدسة

العاّلمة  والرحمات  الطوبي  لنياحة مثلث  والثالثين  الحادية  الذكري 
نيافة الحبر الجليل األنبا باسيليوس الرابع مطران الكرسي األورشليمـي 

والخليج العربي والشرق األدني
) ١٣ أكتوبر ١٩٩١ م - ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ م (
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الكويت،  العراق،  األردن،  )فلسطني،  من  كالً 

البحرين، قطر، ُعامن،  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

نيافته  قال  وقد  رشق(  القنطرة  لبنان،  سوريا، 

إرادة  شاءت  )ومنذ  اإليبارشية  تسلم  عندما 

الكريس  إيبارشية  لخدمة  ضعفى  تختار  أن  الله 

نبذل  أن  علينا  كان  األدىن  والرشق  األورشليمي 

كل جهد ممكن ىف سبيل نجاح الخدمة وتقدمها. 

املدينة املقدسة فقط ولكن ىف سائر أقطار  ال ىف 

أيضاً.  لإليبارشية  التابعة  األدىن  الرشق  وبلدان 

تكاد  فيها  املنترشة  القبطية  الجالية  كانت  والتى 

أن تكون محرومة من أى خدمة روحية أو عملية 

أو إجتامعية. األمر الذى كان يهدد كنيستنا ىف أعز 

من لها وهم أبناؤها(.

الكنائس  وترميم  الديون  بتسديد  قام   +
)الكنيسة  أنطونيوس  األنبا  كنيسة  وباألخص 

ىف  وكان  بالقدس(  االقباط  دير  ىف  الرئيسية 

مقدمة املساهمني ىف حركة اإلعامر حكومة مرص 

مببلغ  النارص  عبد  الراحل جامل  الرئيس  عهد  ىف 

5000 ج.م.

+ أنشأ نيافته دير السيدة العذراء ببيت لحم 
املهد  كنيسة  داخل  الصالة  من  األقباط  ليتمكن  القدس   –

)التى يوجد بها املذود الذى ُولد فيه مخلصنا الصالح( طوال 

العام .

للبنني،  القبطية  األنطونية  الكلية  نشاط  بتجديد  قام   +
إدارتهام  بنفسه  وبارش  بالقدس  دميانة  الشهيدة  وكلية 

مدرسني  ترسل  التى  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون 

مرصيني للعمل بهاتني الكليتني كمنتدبني.

+ قام بإنشاء الكثري من الكنائس ىف إيبارشيته. وكان لكل 
كنيسة قصة ىف إنشائها وورائها جهود أخذت الكثري من وقت 

وجهد نيافته بدًء من رشاء األرض وإصدار التصاريح وإنتهاًء 

الكنائس  هذه  زيارة  إىل  باإلضافة  الصالة،  وإقامة  بالتدشني 

الرحالت شاقة ومؤملة  أن هذه  رغم  األقل سنوياً  مرة عىل 

ىف  غرضوفية  بزوائد  أيامه  أواخر  ىف  أُصيب  قد  أنه  حيث 

منطقة الظهر مام سبب له آالماً كثرية ىف ساقه اليمنى.

5- دير السلطان: 
+ كانت من أكرب املشاكل التى إعرتضت نيافته وقد بدأت 
سنة 1970 وطيلة 21 عاماً مل يهدأ نيافته ساعة واحدة عن 

العمل لحلها ويعرف املقربون من نيافته بأن الجهة املعتدية 

مل  أبداً  ولكنه  الدير  ألخذ  مساومته  قبل  من  حاولت  قد 

يتنازل عن حق الكنيسة.

القضائية والتى كانت دامئاً  + بعد سلسلة من الجلسات 
يكون الحكم فيها لصالح الكنيسة القبطية وحقها ىف إسرتداد 

دير السلطان إال أنه مل يُتخذ أى إجراء فعيل أو تنفيذي بحجة 

أن القضية تحتاج إىل وقت ألن لها أبعاداً سياسية .

كان  بل  القضية  عن  نيافته  يتكاسل  مل  عاماً  طوال 21   +
الخارجية  ليقابل املسؤلني ىف  يسافرإىل مرص 3 مرات سنوياً 

بالدرجِة  مرصيًة  أرضاً  السلطان  دير  إعتربت  والتى  املرصية 

االوىل.

نيــاحـتــه:  -6
ن – األردن يوم  + وصل نيافته إىل كاتدرائية العذراء بعاماَ
قابل  قصرية،  راحة  فرتة  وبعد   1991/9/24 املوافق  الثالثاء 

عدداً من أبناء الكنيسة واستمر ذلك حتى منتصف الليل ثم 

إستأذنهم ليسرتيح ىف غرفته.

+ وىف اليوم التاىل تأخر الوقت ومل يخرج نيافته من غرفته 
عىل غري عادته مام أقلق اآلباء الكهنة بالكنيسة، فقاموا بفتح 

إىل  أثرها  عىل  ُنقل  غيبوبة  حالة  ىف  نيافته  ليجدوا  الغرفة 

مستشفى لوزملة بعامن – األردن.

+ بعد إجراء الفحوصات عليه تأكد األطباء أن نيافته قد 
أُصيب بجلطة ىف املخ 

ونـُقل نيافته بعد ذلك بأمر من جاللة امللك حسني الراحل 

إىل مدينة الحسني الطبية وهى مخصصة لألرسة املالكة وكبار 

رجال الدولة.

فكان  أيام  لعدة  مستقرة  غري  نيافته  حالة  إستمرت   +
قدمه  أو  ذراعه  تحريك  أو  الكالم  يستطيع  ال  يفيق  عندما 

اليمنى، فكان ميسك الصليب بيرساه ويرشم بها يده اليمنى 

وأيضاً يبارك بها. 

+ ىف فجر يوم األحد املوافق 1991/10/13 إتصلت إدارة 
املستشفى بجناب القمص أنطونيوس صبحي راعي الكنيسة 

ىف عـاَامن – األردن والذى كان مالزماً له طوال 

فرتة مرضه لتخربه بنياحة نيافته.

+ وصل إىل القاهرة ىف 1991/10/14 ونـُقل 
وباكر  أحبائه  جميع  ليودعه  القدس  رابطة  إىل 

بكاتدرائية  عليه  صلوا   1991/10/15 الثالثاء 

العذراء بالزيتون الساعة 3 ظهراً برئاسة قداسة 

البابا شنوده الثالث صالة الجناز ومنها نـُقل إىل 

بالبحر   – انطونيوس  األنبا  القديس  )دير  ديره 

االحمر( ىف مقربة أُعدت خصيصاً له.

مـؤلـفــاتـه:  -7
كتبه   – زكريا  سفر  ىف  تحليلية  دراسات   +
وهو ىف سن العرشين ُونرش ىف مجلة اليقظة عام 

.1945 – 1943

األضاليل  دحض  ىف  القوية  الرباهني   +
الربوتستانتية.

وهو  الكتب  أهم  من  وهو  املجامع  عرص   +
يتكون من خمسة أقسام ىف 220 صفحة.

كريلس  القديس  منها  عديدة  أخرى  كتب   +
عمود اإلميان، عمود الدين صخرة اإلميان، القبط 

الكنيسة  أرثوذكسية  اإلسالمي،  الفتح  وقت 

القبطية )وهو باللغة اليونانية(.

لألقباط  السلطان  دير  ملكية  كتاب  أصدر   1961 سنة   +
ال  التى  واملستندات  الرباهني  من  الكثري  يحوي  األرثوذكس 

تقبل الشك ىف أحقية الدير لألقباط عىل مر العصور.

عـنـه: ما قـيــل   -8
قداسة البابا شنوده الثالث :

+ إننا مل نستطع أن نحقق رغبته ىف أن يُدفن ىف مدافن 
القدس ىف يافا وإضطررنا إىل مجيئه إىل مرص. لكنه سيكون 

بركة لنا ىف دير القديس األنبا أنطونيوس الذى نشأ فيه.

نياحة  بعد  املقدس  املجمع  حارضاً  كنت  أننى  أتذكر   +
أحد  يكون  أن  عليه  وعرضوا  السادس  كريلس  البابا  قداسة 

ىف  القدس  أترك  أن  أستطيع  ال  فقال  للبطريركية  املرشحني 

هذه األيام الصعبة.

)مطران  فيلبـس  األنب�ا  ني�افة 
مارجرجس  ودير  الدقهلية  كريس 

الشرقية(: وبالد 
+ كان يتحىل بفضائل عديدة منها فضيلة التواضع، فضيلة 
والتضحية  البذل  فضيلة  واإلحتامل  الصرب  فضيلة  العطاء، 

وإحتامل املشقات.

+ كان رجل صالة، يصيل بحرارة وبال ملل من أجل نفسه 
ومن أجل رعيته صباحاً ومساًء.

بيشوى: األنب�ا  ميساك  القمص 
+ كان يقف ثالث ساعات كاملة يناول الشعب لدرجة أن 

يده كانت تهتز من شدة اإلرهاق.



13

2022 عدد نوفمبر 
Articles

االهتامم  ذات  القضايا  من  عدد  مناقشة  اللقاء  خالل  تم 
املشرتك، جاء يف مقدمتها موضوع الوجود املسيحي يف الرشق 
األوسط والحوارات الالهوتية التي أجرتها العائلة األرثوذكسية 
الرشقية مع العائالت الكنسية األخرى، والجهود التي قامت بها 

العائلة يف املجالس املسكونية.
حرص  أبرز  الذي  الختامي  البيان  اللقاء  نهاية  يف  وصدر 
رؤساء الكنائس عىل أهمية الوجود املسيحي يف منطقة الرشق 
الحوارات  البيان موضوع  تناول  األوسط ورضورة تقويته، كام 
الالهوتية مع العائالت الكنسية األخرى، حيث تم تقديم تقارير 
الكنيسة  البيزنطية،  األرثوذكسية  العائلة  مع  الحوارات  عن 

الكاثوليكية، الكنيسة اإلنجليكانية.
أنشطة  موضوعات  مناقشة  كذلك  متت  أنه  البيان  وذكر 
العائلة األرثوذكسية يف مجلس كنائس الرشق األوسط ومجلس 
وعودة  الهند،  يف  الرسيانية  الكنيسة  ووضع  العاملي،  الكنائس 
عهدها،  سابق  إىل  واألريرتية  القبطية  الكنيستني  بني  العالقات 
بالقدس،  السلطان  دير  قضية  مستجدات  آخر  البيان  وتناول 
حيث أعرب املجتمعون عن كامل مساندتهم للكنيسة القبطية 

األرثوذكسية ولحقها التاريخي يف ملكية هذا الدير.
وأشاد البيان باستضافة مرص ملؤمتر املناخ COP 27 الذي 

سينعقد يف شهر نوفمرب يف مدينة رشم الشيخ
ودراسه عمل اجتامع كبري يضم العائلة األرثوذكسية الرشقيه 

بكل رؤسائها 
البيان  عيل  والقداسة  الغبطة  اصحاب  وقع  اللقاء  ختام  وىف 

الختامى لهذا اللقاء .

وجاء نص البي�ان :-
الرشقية  األرثوذكسية  الكنائس  لرؤساء  عرش  الثالث  اللقاء 
بالرشق األوسط مبركز لوجوس للمؤمترات باملقر البابوي بدير 
القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون– مرص ١٨ – ٢٠ أكتوبر 
/ ترشين االول ۲۰۲۲م بيان مشرتك باسم اآلب واالبن والروح 

القدس، اإلله الواحد، آمني
كل  وإله  الرأفة  أبو  املسيح،  يسوع  ربنا  أبو  الله  »مبارك 
نعزي  أن  تستطيع  حتى  ضيقتنا،  كل  يف  يعزينا  الذي  تعزية، 

الذين هم يف كل ضيقة بالتعزية التي تتعرى نحن بها من الله.« 
)٢کو ١: ٣، ٤(

نحن البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
بطريرك  الثاين  أفرام  إغناطيوس  مار  والبطريرك  املرقسية، 
والكاثوليكوس  األرثوذكس،  للرسيان  املرشق  وسائر  أنطاكيا 
آرام األول كاثوليكوس األرمن األرثوذكس لبيت كيليكيا الكبري، 
الرسمي  االجتامع  يف  معاً  نجتمع  أن  منحنا  ألنه  الله  نشكر 
الثالث عرش لرؤساء كنائسنا منذ عام ١٩٩٨م، ويف إطار رشكة 

اإلميان القامئة منذ القرون األوىل للمسيحية.
إن كنائسنا الثالث منذ فجر املسيحية يجمعها الرتاث الرسويل 
املشرتك واإلميان الواحد متمسكة متسًكا راسًخا برتاثنا الروحي 
عنه يف  واملعرب  املقدس،  الكتاب  النابع من  اإلميان  ووحدتنا يف 
املجامع املسكونية الثالثة األوىل: مجمع نيقية )٣٢٥م(، مجمع 
القسطنطينية )٣٨١م(، مجمع أفسس )٤٣١م(، وتعاليم آبائنا

مدى  عىل  هرطقات  من  كنائسنا  رفضته  وما  القديسني 
تاريخها. إننا ندعم مسرية كنائسنا بالقرارات والتوجهات التي 
تصدرها يف سياق خدمتنا املشرتكة لكنائسنا يف العامل وبخاصة 

بطاركة الكنائس األرثوذكسية الشرقية
بالشرق األوسط يلتقون فى وادي النطرون

واألربعاء  الثالثاء  يومي  مدار  على  أقيم 
عشر  الثالث  اللقاء   ٢٠٢٢ اكتوبر  و١٩   ١٨
الشرقية  األرثوذكسية  الكنائس  لرؤساء 
أصحاب  وهم  األوسط،  الشرق  بمنطقة 
بابا  الثاني  تواضروس  البابا  القداسة 
المرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
الثاني  أفرام  إغناطيوس  مار  والبطريرك 
بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان 
األول  آرام  والكاثوليكوس  األرثوذكس، 
لبيت  األرثوذكس  األرمن  كاثوليكوس 
وذلك  بلبنان،  بأنطلياس  الكبير،  كيليكيا 
في ضيافة الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
القديس  بدير  البابوي  لوجوس  مركز  في 

األنبا بيشوي بوادي النطرون.
تقرير:  مينا ناجى 
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يف منطقة الرشق األوسط حيث الشهادة املسيحية منذ العرص 
ونحافظ  وشهدائنا  وقديسينا  آبائنا  من  تسلمناه  وما  الرسويل، 
عليه بكل حرص كوديعة مقدسة لجميع األجيال. ولقد تناولنا 
واستمعنا  املشرتك  االهتامم  ذات  املواضيع  والدراسة  بالبحث 
إىل تقرير اللجنة الدامئة: إن الوجود املسيحي كان وسيبقى من 
أكرث همومنا ومشاغلنا. فقد تدارسنا بعمق أهمية هذا الوجود 
يف  أبنائنا  لتثبيت  املمكنة  اآلليات  وبحث  تقويته،  ورضورة 
بالدهم، وتعهدهم بالرعاية التي تساهم يف تثبيتهم يف أوطانهم، 
الرصاعات  بسبب  االنتشار  دول  إىل  الهجرة  نزيف  من  والحد 
القامئة والظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها العامل وبخاصة 
يف رشقنا األوسط. نصيل من أجل أبناء أوطاننا املتأملني بسبب 
هذه األزمات التي تطال املعيشة اليومية لجميع مواطني بالدنا 
الشهادة  تقديم  إىل  كنائسنا  تسعى  فيام  األوسط،  الرشق  يف 

املسيحية عرب توفري الخدمات االجتامعية

: الوجود المسيحي في الشرق األوسط:
اً

أول
إن الوجود املسيحي كان وسيبقى من أكرث همومنا ومشاغلنا. 
فقد تدارسنا بعمق أهمية هذا الوجود ورضورة تقويته، وبحث 
بالرعاية  وتعهدهم  بالدهم،  أبنائنا يف  لتثبيت  املمكنة  اآلليات 
التي تساهم يف تثبيتهم يف أوطانهم، والحد من نزيف الهجرة 
إىل دول االنتشار بسبب الرصاعات القامئة والظروف االقتصادية 
نصيل  األوسط.  رشقنا  يف  وبخاصة  العامل  بها  مير  التي  الصعبة 
من أجل أبناء أوطاننا املتأملني بسبب هذه األزمات التي تطال 
املعيشة اليومية لجميع مواطني بالدنا يف الرشق األوسط، فيام 
تسعى كنائسنا إىل تقديم الشهادة املسيحية عرب توفري الخدمات 
بالد  يف  أبنائنا  بدور  منوهني  املحتاجني.  لجميع  االجتامعية 
املجاالت  يف  الرعايئ  بواجبها  لتقوم  كنائسنا  متكني  يف  االنتشار 
يف  نستمر  ألبنائنا.  خدمة  واالجتامعية  والتعليمية  الصحية 
الصالة إىل الله من أجل كشف مصري املطرائني املخطوفني مار 
غريغوريوس يوحنا إبراهيم، وبولس يازجي مناشدين أصحاب 

النوايا الحسنة واملجتمع الدويل لبذل الجهود يف هذا املجال.

العائالت  مع  والعالقات  الحوارات  �ا:  ثانياً
الكنسية األخرى:

أ- الحوار مع العائلة األرثوذكسية البيزنطية:
۱– توقف الحوار منذ نوفمرب/ ترشين الثاين ١٩٩٣م، ثم تم 
لقاء مجموعة عمل من ممثلني رسميني للكنائس من العائلتني 
وضعوا  الذي  ٢٠١٤م،  نوفمرب   ٢٥  -  ٢٤ اليونان   – أثينا  يف 
املشرتك  الحوار  للجنة  املستقبيل  للعمل  طريق  خارطة  فيه 
الالهويت الرسمي بني العائلتني. إضافة إىل االجتامع الذي عقد 
األنبا  املطران عامنوئيل واملتنيح  نيافة  املشاركني  الرئيسني  بني 
قداسة  وحضور  بضيافة  ۲۰۱۸م  أبريل  نیسان   ١٢ يف  بيشوي 
فيه  تم  حيث  لبنان،   – أنطلياس  يف  األول  آرام  الكاثوليكوس 
واإلعداد  الثنايئ  الالهويت  بالحوار  الخاصة  التطورات  مناقشة 
الحوار.  لتنشيط  وذلك  املشرتكة  اللجنة  أعضاء  لكامل  للقاء 
وعليه نويص مبتابعة هذه الجهود ونكلف نيافة األنبا توماس، 
عامنوئيل  املطران  نيافة  مع  بالتواصل  ومري  القوصية  أسقف 

الرئيس املشارك للحوار ملتابعة هذا األمر.
بني  التعاون  لجنة  يف  متت  التي  باللقاءات  علاماً  أخذنا   –٢
الكنيسة الروسية األرثوذكسية والكنيسة القبطية األرثوذكسية 
وذلك يف مجال الخدمة االجتامعية وخدمة الدياكونية وتبادل 

ا: أخبار كنائسنا: رابعاً
والسيامات  كنائسنا  يف  متت  التي  األنشطة  ألهم  عرضنا 
الرشق  بالد  يف  الكنائس  وتدشني  املريون  وتقديس  األسقفية 
)القنوات  الكنسية  املسيحية  بامليديا  واالهتامم  واملهجر، 
والعاملية،  املحلية  الشبيبة  ولقاءات  املسيحية(  الفضائية 
الرتبية  الثقافية ومراكز  الالهوتية واملراكز  باملعاهد  واالهتامم 
الدينية ومدارس األحد، والزيارات الرعوية والزيارات الرسمية 
للمسؤولني، وناقشنا شؤون أبنائنا يف الرشق األوسط وما يعانون 
منه ويكابدونه من ضغوطات وصعوبات الحياة عىل األصعدة 
الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية باالحتفال مبرور  كافة. ونهنئ 
ألف وخمسامئة عام عىل نياحة القديس مـار يعقوب الرسوجي 

ملفان )معلم( الكنيسة.

ا: الكنيسة السرياني�ة األرثوذكسية بالهند: خامساً
الهند  يف  الرسيانية  الكنيسة  وضع  حول  تقرير  إىل  استمعنا 
من  األرثوذكسية  الرسيانية  البطريركية  جهود  عىل  واطلعنا 
املشكلة. ونصيل من  لهذه  الوفاق والتقارب وإيجاد حل  أجل 
املؤمنني يف مامرسة  املصالحة وضامن حرية  أجل نجاح جهود 

عبادتهم يف كنائسهم.

ا؛ الكنيسة اإلريترية األرثوذكسية: سادساً
نشكر الله عىل اللقاء التاريخي الذي تم يوم السبت املوافق 
٩يوليه / متوز ۲۰۲۲م، حيث التقى قداسة البابا توارضوس الثاين 
وذلك  اإلريرتية  الكنيسة  بطريرك  األول  كريلس  أبونا  بقداسة 
بني  العالقة  وبدأت صفحة جديدة يف  بالقاهرة  البابوي  باملقر 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية والكنيسة اإلريرتية األرثوذكسية.

سابُعا: قضية دير السلطان بالقدس التابع 
للكنيسة القبطية األرثوذكسية:

السلطان  دير  قضية  يف  ا  مؤخراً متت  التي  لألحداث  تأملنا 
رهبان  عليه  استوىل  والذي  القبطية  للكنيسة  التابع  بالقدس 
إثيوبيون ومحاوالت وضع العلم اإلثيويب خالل احتفاالت عيد 
الكنيسة  ونساند  نؤيد  ونحن  ملكيتهم،  إثبات  ملحاولة  القيامة 

القبطية يف أحقيتها مبلكية هذا الدير القبطي التاريخي.

ا: نشكر الرب اإلله لقيادته إيانا يف مناقشاتنا وقراراتنا  ختاماً
كافة، ونسأله أن يفيض فينا دامئاًا قوة وشجاعة وحكمة لنعمل 
من أجل وحدة كنيسته التي اقتناها بدمه الكريم، وأن تحافظ 
عىل قطيع املسيح الذي أؤمتنا عليه، كام نصيل من أجل األمن 
والسالم والعدل واالستقرار يف العامل أجمع، وخاصة يف رشقنا 
األوسط الحبيب مهد املسيحية والذي نحن من جذوره حضارياًا 
ولهذا   ، كافةاً األصعدة  فيه عىل  ا  أساسياًا هاماً ا  دوراً ولنا  وثقافياًا 
ثابتني ومتجذرين كل يف وطنه  يظلوا  أن  ألبنائنا  نكرر دعوتنا 
والتسامح  باملحبة  املسيحي  إمياننا  عن  حية  شهادة  مقدمني 
الوطن.  اإلنسانية ورشكائنا يف  إخوتنا يف  املشرتك مع  والعيش 
هذا  إقامة  تسهيل  يف  معنا  تعاونت  التي  الجهات  كل  نشكر 
األرثوذكسية عىل  القبطية  الكنيسة  ا  أيضاً نشكر  االجتامع، كام 

استضافتها لنا.
المجد للثالوث القدوس اآلب واالبن والروح القدس 

اإلله الواحد، آمين.

واألقباط  مبرص  للروس  الرعوية  والخدمة  الرهبانية  الزيارات 
الرسيانية  الكنيسة  بني  تم  ما  كذلك  روسيا.  يف  األرثوذكس 
لقاءات  من  األرثوذكسية  الروسية  والكنيسة  األرثوذكسية 
الكنيستني،  بني  تشكلت  التي  املشرتك  العمل  لجنة  إطار  يف 
املجال  واإلنسانية،  االجتامعية  الخدمة  مجاالت  يف  تبحث  ليك 
الشبيبة،  خدمة  مجال  والحضاري،  الثقايف  املجال  األكادميي، 

الحياة الرهبانية، واملجال االعالمي.

ب- الحوار مع الكنيسة الكاثوليكية:
الكاثوليكية  الكنيسة  مع  الحوار  واستمرار  تقدم  عىل  نثني 
السبعة  األرسار  تخص  مواضيع  عدة  مناقشة  فيه  تتم  والذي 
والتقليد  املقدس  الكتاب  يف  مريم  العذراء  والسيدة  للكنيسة 
الكنيس )املاريولوجي(، ونصيل من أجل نجاح االجتامع املقبل 
بدير  البابوي  باملقر  للمؤمترات  لوجوس  مبركز  سينعقد  الذي 
األنبا بيشوي بوادي النطرون – مرص، خالل املدة من ٢٩ يناير 

كانون الثاين إىل ٥ فرباير شباط ۲۰۲۳م.

ج– الحوار الالهوتي مع الكنيسة األنجليكاني�ة:
عام  األنجليكانية  الكنيسة  مع  الحوار  استئناف  تم  أن  منذ 
٢٠١٣م، تم التوصل إىل عدة اتفاقيات تدرسها الكنائس، ونويص 

باستمرار هذا الحوار.

: المجالس المسكوني�ة :
اً
ثالثا

أ- مجلس كنائس الشرق األوسط: نشكر الله الذي سمح 
الرشق  كنائس  ملجلس  عرش  الثانية  العامة  الجمعية  تعقد  أن 
 / مايو   ٢٠  –  ١٦ من  املدة  خالل  مرة  ألول  مبرص  األوسط 
أيار ٢٠٢٢م يف مركز لوجوس للمؤمترات الذي هو دليل ساطع 
ويف  والعامل،  األوسط  الرشق  يف  القبطية  الكنيسة  حيوية  عىل 
نفس الوقت فخر للكنيسة القبطية ولكل العائلة األرثوذكسية 
عرش  ستة  الكنائس  رؤساء  من  الجمعية  هذه  حرض  الرشقية. 
السيد  فخامة  مع  لقاء  لهم  كان  وقد  كنيسة  ورئيس  بطريركاًا 
العربية.  مرص  جمهورية  رئيس  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
تم  للمجلس  الداخيل  والنظام  األسايس  القانون  وبحسب 
سيمثل  إذ  التنفيذية،  اللجنة  وأعضاء  املجلس  رؤساء  انتخاب 
عائلتنا يف املجلس وملدة أربع سنوات حتى ٢٠٢٦م: نيافة األنبا 
عن  ا  رئيساً األورشليمي  والكريس  القدس  مطران  أنطونيوس 
باللجنة  أعضاء  خمسة  ومعه  الرشقية،  األرثوذكسية  العائلة 
التنفيذية باإلضافة إىل عضوين رديفني. ونصيل من أجل نجاح 

أعامل املجلس وتوفيقه.
سمح  الذي  الله  نشكر  العالمي:  الكنائس  مجلس  ب- 
بأملانيا  كارلرسوه  مبدينة  عرش  الحادية  العامة  الجمعية  بعقد 
خالل املدة من ٣١ أغسطس/ أب – ٨ سبتمرب /أيلول ٢٠٢٢م، 
هذه  وخالل  حضورها،  لها  كان  وفود  كنائسنا  مثلت  وقد 
األول  آرام  الكاثوليكوس  قداسة  انتخاب  تم  العامة  الجمعية 
كأحد رؤساء مجلس الكنائس العاملي عن العائلة األرثوذكسية 
الرشقية، وتم انتخاب نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومري، 
ا باللجنة التنفيذية، كام تم انتخاب خمسة أعضاء ميثلون  عضواً
ملجلس  كنائسنا  دعم  عىل  ونؤكد  املركزية.  اللجنة  يف  كنائسنا 
الكنائس العاملي يف رسالته املسكونية ودعوته لصنع السالم من 
خالل الحوار والسعي لنقل العامل إىل املصالحة، ونبذ الكراهية 
وقبول اآلخر. كام ندعم اإلجراءات التي تسهم يف الحفاظ عىل 
املناخ والبيئة، ويف هذا السياق تشيد بانعقاد مؤمتر املناخ 27 

COP يف شهر نوفمرب القادم يف مدينة رشم الشيخ- مرص.
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البابا وترتيب البيت من الداخل
لتوليه  االوىل  اللحظه  منذ  قداسته  الكلامت هى شعار  تلك  كانت 

هذة املسؤلية يف تلك الفرتة العصيبة 

انشأ  والعام، حيث  الكنيس  التعليم  يف  االنجازات  من  العديد  نفذ 

العديد من املدارس، فضال عن توسع الكنيسة يف الخارج، واستنكاره 

لجرائم الجامعات املتشددة ووقوفه يف صف جميع املرصيني الرشفاء 

وافرتاءات  أكاذيب  من   قداسته  نفر  و  اإلخوان،  حكم  فرتة  خالل 

التنظيم عىل النظام أمام املجتمع األورويب، ونورد يف السطور التالية 

ابرز انجازات قداسته منذ بات بابا للكنيسة األرثوذكسية.
ولطاملا أوىل قداسته اهتامما كبريا بفصول الرتبية الكنسية، وطالب 
ضمن  من  الخدام  إعداد  فصول  يضعوا  بأن  واألساقفة  الكهنة 
أولوياتهم ، موضحا لهم أن الخدمة هي التي سوف تصنع نهضة 
جديدة داخل الكنائس سواء مبرص أو ببالد املهجر، كذلك 
من خالل إنشاء معهد إلعداد خدام كنائس 
املختلفة  الثقافات  عىل  إلطالعهم  باملهجر 
وكندا،  وأمريكا  األوروبية  الدول  يف 
الشباب،  مع  للحوار  قنوات  وفتح 
يف  االندماج  إىل  املسيحيني  ودعوة 
املجتمع من خالل التعليم ووسائل 

اإلعالم.

اهتم قداسته بالعمل الرعوى والتواصل 
الدائم مع ابن�ائه 

البابا بشبعه يوم االربعاء من  – اجتامع قداسة  العظة االسبوعية 

كل اسبوع مع زيارات متنوعه للكنائس واالديرة دون تثبيت مكان 

واحد 

نرش  مسؤليته  القبطية  للكنيسة  اعالمى  مركز  البابا  قداسة  أقام   
باسم  رسمى  متحدث  عني  كام  االعالم  مع  والتعامل  والفكر  الوعى 

الكنيسة القبطية االرثوذكسية

+ مرشوع تدريب 1000 معلم كنىس وهو مرشوع لتدريب من 
كيفية  عىل  الكنسية  درجاتهم  مبختلف  الكنيسة  ىف  التعليم  يتولون 

تقديم الفكر الكتاىب والكنىس بصورة جذابة ومؤثرة 

+ اقام قداسة البابا صالة اعداد وتقديس زيت املريون املقدس 3 
مرات حتى االن ىف 2014 و2017 و 2021 وبهذا تكون اقيمت 40 

مرة  ىف التاريخ الكنيس 

+ اصدار مع املجمع املقدس مجموعه من اللوائح املنظمة للعمل 
الكنىس 

+ اصدار منهج موحد للرتبية الكنسية من مرحلة الحضانه وحتى 
مرحلة أعداد الخدام 

15

العقد األول على السدة المرقسية 
قداسة البابا تواضروس.. إلى منتهى األعوام

العالم  في  األرثوذكسية  القبطية  كنيستنا  تحتفل 
اجمع بالعيد العاشر لجلوس صاحب القداسه والغبطة 
بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس  البابا 
الكرازة المرقسية الـ  ١١٨ في عداد بطاركة الكنيسة 
الماضيه  االعوام  شهدت  وقد  األرثوذكسية  القبطية 
تقدم  في  كبير  جهد  من  البابا  قداسة  بذله  ما  علي 
المثل  فكان  العالم  امام  القبطية  الكنيسة  وحضارة 
المشرف بستمرار، فكانت له رؤية مستقبلية واضحة 

وصدر متسع في جميع المجاالت ومنها ..
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+ أصدار الئحة العلوم الالهوتية والدراسات القبطية 
أعتمد  املقدس  + ىف 28 فرباير 2016 وبأجامع من املجمع 
عىل  لعرضه  متهيدا  الشخصية  االحوال  قانون  بنود  جميع 

الجهات املختصة للدولة 

+ اقامة دورات قائد ارثوذكىس مؤثر لقيادات الخدمة اباء 
كهنة وامناء واعضاء مجالس

الكرازة  مستوى  عىل  االجتامعية  الرعاية  مرشوع  انشاء   +
املرقسية الخوة الرب

وذوى  والبكم  الصم  بخدمة  البابا  قداسة  اهتامم   +
االحتياجات الخاصة باستقبال مجموعات منهم وافتتاح مراكز 

متتخصصة ىف االيبارشيات املختلفة لهم 

+ أنشاء ستة مجالس اكلرييكية اقليمية بدال من واحد فقط 
ينوب فيها عن قداسة البابا أحد االساقفة أو املطارنة 

الستخراج  معتمدة  مراكز  وتحديد  معتمد  منهج  +وضع 
شهادات الزمة  لالرشاد االرسى واملشورة المتام الزواج .

+ ىف عهده تم اعتبار 18 امشري من كل عام عيدا للشهداء 
االقباط ىف العرص الحديث  

اوالدنا  لخدمة  االيبارشيات  الكثري من  مدارس ىف  افتتاح   +
والوطن مثل مدرسة عيون مرص بكينج مريوط ومدرسة سان 

الكثري ىف  و وغريها  بالبحريه  الكرمه  ومدرسة  بالظاهر  ارساىن 

انحاء مرص 

+ حتى االن سام قداسة البابا 50 اسقفا وحواىل 400 كاهنا 
العديد من  ، رسم  ايبارشياتهم   بتجليس 20 اسقفا عىل  وقام 

الرهبان والراهبات ورقى 15 اىل رتبة املطرانية ورقى العديد 

من االباء اىل رتبة القمصية وعدد من رئيسات األديرة.

عني اول نائب بابوى ىف أوربا نيافة االنبا كريلس مطران   +
ميالنو املتنيح

الجديد  الوادى  وهى  جديدة  ايبارشيات  تأسيس  تم   +
واليونان ونورث وساوث كارولينا بالواليات املتحدة االمريكية 

واطفيح 

+ ىف عرصه صدر قانون بناء الكنائس ىف 2016 
+ أنشأ قناة جديدة لالطفال »كوجى« ىف 25 نوفمرب 2015 
+ تدشني الكاتدرائية املرقسية بالعباسية يف 18 نوفمرب 2018 

مبشاركة اعضاء املجمع املقدس

+ افتتاح كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة االدارية الحديدة 

يوم 6 يناير 2019

+ افتتاح املكتبة البابوية املركزية مبركز لوجوس البابوي يف 
19 نوفمرب 2019 مبشاركة اعضاء املجمع املقدس

الحديدة  االدارية  بالعاصمة  املسيح  ميالد  كاتدرائية  افتتاح 

يوم 6 يناير 2019

+ افتتاح املكتبة البابوية املركزية مبركز لوجوس البابوي يف 
19 نوفمرب 2019 مبشاركة اعضاء املجمع املقدس

+ أنشأ أول قناة رقمية COC ىف 18 نوفمرب 2020 
األرثوذكسية يف  القبطية  للكنيسة  الرسمي  املوقع  + افتتاح 

10 مارس 2021

 البابا والتعليم
التدريبيه  الدورات  الكثري من  فاسس  بالتعليم  قداسته  اهتم 

والكهنة  األساقفة  و  املطارنه  لالباء  التعليمية  والسيمنارات 

والخدام وبارش قداسته العمل عليها بنفسه ومنها ..

سيمينار للمجمع املقدس ىف شهر نوفمرب من كل عام يدرس 

قيادة  »الخدمة  بعنوان   201٣ عام  واولها  الكنيسه  تهم  أمور 

ورعاية« – »نحو مستقبل أفضل« ىف عام 2014 

201٣ »الكنيسة  يونيو  التعليمية  املعاهد  سيمينار  أيضا   +
بني الواقع واملأمول« 

+ افتتاح املؤمتر السادس للقبطيات فرباير 201٣
+ مؤمتر الرهبنه ىف يناير 201٣

+ سيمينار االباء كهنة االسكندرية »كاهنى«  اكتوبر 2014 
ومؤمتر 2015 عن الكاهن السائر ىف مخافة الله ومؤمتر 2016 

عن  »أعط عبدك قلبا حكيام«

+ لقاءات مع مجمع كهنة االسكندرية واالسامعيلية واملحلة 
الكربى واسيوط 

+ مؤمترات بناء الوعى لكل االيبارشيات واقيمت عىل اكرث 
من ٣ مرات خدمت اكرث من 4000 خادم وخادمة 

+ املؤمتر االول الساتذة الكليات االكلرييكية 8 يونيو 2015 
+ سيمينار الرهبنة من 12–14 يناير 2015 ىف مقر اللوجوس 
اديرتنا ىف  بيشوى مبشاركة 120 راهب ميثلون كل  االنبا  بدير 

مرص واملهجر.

+ مؤمتر الدراسات القبطية تطلعات مستقبلية” الذى يقيمه 
املعهد العاىل للدراسات القبطية

+ افتتاح سيمينار مارمرقس كاروز الديار فرباير 2015
+ مؤمتر االحوال الشخصية بدير مارمينا ابيار يونيو 2015

باللغة  الناطقة  املهجر  لكنائس  االول  السمينار  أقام   +
دير  اسرتاحة  ىف   2015 مايو   2٣–20 من  الفرتة  ىف  األنجليزية 

االباء  املؤمتر 20 من  ,اشرتك ىف هذا  االحمر  بالبحر  بوال  االنبا 

األساقفة و65 من الكهنة والخدام والخادمات 

+ مؤمتر كهنة القاهرة واالسكندرية والوجة البحرى وشامل 
للمؤمترات  مارك  سان  بيت  ىف   2016 فرباير   15 ىف  الصعيد 

 450 املؤمتر  حرض   . ومعلم  اب  الكاهن  بعنوان  بالخطاطبة 

كاهنا من ٣6 ايبارشية 

مركز  ىف  اغسطس   2 ىف  وزوجاتهم  الخليج  كهنة  مؤمتر   +
اللوجوس باملقر البابوى بدير االنبا بيشوى 

+ مؤمتر املنسقني االعالميني ىف 16 مايو 2016 بعنوان جدد 
ايامنا كالقديم 

البابا  قداسة  التقى  التعليمية  العملية  تجويد  أجل  من   +
العملية  لتجويد  الكنىس  بالتعليم  باملهتمني  اللوجوس  ىف مركز 

التعليمية الكنسية 

باللوجوس  والراهبات  الرهبان  لالباء  دراسية  حلقات   +
للراهبات  فرباير   7 اىل   1 من  الفرتة  ىف  للرهبان  االوىل  للمرة 

إىل   8 ومن  داخل مرص  أديرة   10 من  راهبة   47 فيها  وحرض 

14 فرباير للرهبان وحرض فيها 50 راهبا ميثلون 25 ديرا وهى 

االديرة املعرتف بها داخل مرص

ديسمرب   17 ىف  االورشليمى  الكريس  لكهنة  االول  املؤمتر   +
 2018
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+ مؤمتر الكهنه الجدد ىف ٤ ابريل عام٢٠١٩
+ كهنه منطقة الخليج سنويا ىف شهر يوليو من كل عام 

+ ممثلو الهيئات الخريية ىف ٦ ديسمرب ٢٠١٨ 
+ االمانه العامة للمستشفيات التابعه لكنائس االسكندرية 

+ خريجى القديسة فريينا للتمريض 
+ لقاء مع مسؤىل االكلرييكيات ىف ٣٠ اكتوبر ٢٠١٨ 

+ املؤمتر العلمى ملدارس االحد من ١٥ اىل ١٧ نوفمرب ٢٠١٨ 
الرتاث  لتوثيق  مارك  التاسع ملؤسسة سان  الدوىل  املؤمتر   +

القبطى

  البابا والرهبن�ة 
بنفسه  وبارش  والديرية  الرهبانية  بالحياة  قداسته  +  اهتم 

النهضة الرهبانية يف الكثري من االديرة القبطية

+  فاعرتف املجمع املقدس بالكثري من االديرة القبطية منذ 
٢٠١٣ حتي اليوم ومنها ..

+  دير االنبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو ٢٠١٣
+ دير االم سارة باملنيا للراهبات – يونيو ٢٠١٣

+ دير األنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمرب ٢٠١٣ 
+ دير البتول للراهبات ملوي – نوفمرب ٢٠١٣

افريقيا  بجنوب  املعرتف  صموئيل  واألنبا  مارمرقس  دير   +
– نوفمرب ٢٠١٣

+ دير االنبا مكاريوس السكندرى – يونيو ٢٠١٤
 + دير العذراء ورئيس املالئكة ميخائيل للراهبات بديروط 

– مايو ٢٠١٥
+ االعرتاف بدير القديسة دميانة واالنبا مويسيس للراهبات 

البلينا – يونيو ٢٠١٦

ىف  دميانة  والشهيدة  العذراء  السيدة  بدير  االعرتاف   +
دواسونفل أتالتنا جورجيا – يونيو ٢٠١٦ 

العلمني  طريق  القوى  موىس  االنبا  العظيم  القديس  دير   +
– يونيو ٢٠١٦

+ دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو ٢٠١٧
+ دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو ٢٠١٨

+ دير القديس هرمينا السائح باسيوط 
+ دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق االسامعيلية 

+ دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالواليات 
املتحدة االمريكية 

عودة الحياة الديرية الديرة:
االنبا بيجول واالنبا بيشاى بسوهاج – نوفمرب ٢٠١٤

دير املالك ميخائيل ىف برية االساس بنقادة – نوفمرب ٢٠١٤

البابا والعمل المسكونى
فيكم  وانا  ىف  األب  أيها  انت  انك  كام  واحدا  الجميع  ليكن 

ليكونوا هم أيضا واحدا فينا 

كان شعار قداسته من اليوم االوله له عيل السدة املرقسيه يف 

العمل املسكوىن فكانت له بصامت واضحه يف هذا العمل الكبري 

منذ اللحظه االوىل له كبابا وبطريرك للكنيسة القبطية 

حرص قداسته عيل امتداد جسور املحبه بني الكنيسة القبطية 

وجميع الكنائس حول العامل واسس لقاءات بينهم منها السنوى 

عن  تنوب  لجان  ويحرضعا  الدورى  ومنها  بنفسه  ويحضؤها 

قداسته ..

وفيام يخص ذلك نحصد العمل املسكوىن منذ عام ٢٠١٣ حتى 

االن ...

+ يستضيف قداسة البابا كل عام أسبوع الصالة العاملي من 
اجل وحدة الكنيسة 

+ مجلس كنائس مرص تم انشاءة فرباير ٢٠١٣ ويضم :
       الكنيسة القبطية االرثوذكسية

       كنيسة الروم األرثوذكس 
       الكنيسة القبطية الكاثوليكية 

       الكنيسة االسقفية مبرص 
       الكنيسة اإلنجيلية 

حرض مراســم تجليس بطريـرك األقباـط الكاثــوليك ىف   +
مـارس ٢٠١٣ 

+ سافر اىل لبنان للمشاركة ىف صالة الجناز ملثلث الرحامت 
قداسة مارأغناطيوس زكا االول بطريرك أنطاكيا وسائر املرشق 

األرمن  كاثوليكوس  االول  أرام  الكاثوليكوس  قداسة  زار   +
االرثوذكس ىف انتلياس بلبنان 

+ زار قداسته الكاردينال ماربشارة الراعى بطريرك املوارنة 
والكاردينال مارنرصالله الصغري 

+ ىف ١ سبتمرب ٢٠١٤ زار قداســته مجلس الكنائس العــاملى 
بجــنيف 

باليوبيل  االحتفال  ىف  البابا  قداسة  شارك  نوفمرب   ٦ ىف   +
تهدف  والتى  النمسا  الربوأورينتا ىف  لتأسيس مؤسسة  الذهبى 

األرثوذكسية  والكنائس  الكاثوليكية  الكنيسة  بني  للتواصل 

القدمية 

والكنيسة  السويدية  الكنيسة  من  وفود  استقبل    +
كنائس  وممثىل  كاتنربى  اساقفة  ورئيس  االملانية  االنجليكانية 

السويد واسقف جوتنربج وممثىل كنائس أمريكا 

+  استقبال أبونا متياس بطريرك إثيوبيا بصحبة وفد كبري من 
االباء االساقفة االثيوبني بأول زيارة لقداستة للكنيسة القبطية 

األرثوذكسية

الكنائس  لرؤساء  عرش  الحادى  اللقاء  ىف  أشرتك    +
 ٢٠١٥ مارس   ١٩ ىف  األوسط  بالرشق  الرشقية  االرثوذكسية 

وذلك ىف أطار العالقة الوثيقة التى تربط بني الكنائس 

+ االحتفال بيوم املحبة االخوية ما بني الكنيسة االرثوذكسية 
والكاثوليكية ىف العارش من مايو ىف كل عام 

حضور اجتامعات مجلس كنائس الرشق االوسط الدورة   +
من   ٢٤ فيها  ويشارك  عامن  االردنية  بالعاصمة  عرش  الحادية 

رؤساء الطوائف املسيحية ىف الرشق االوسط 

+ استقبال نيافة املطران ثيؤدوسيوس عطالله رئيس اساقفة 
سبسطة للروم االرثوذكس بالقدس ىف ديسمرب ٢٠١٥ 

الراعى  ماربشارة  البطريرك  الغبطة  صاحب  +  أستقبال 
بطريرك الكنيسة األنطاكية املارونية ىف ديسمرب ٢٠١٥ 

مرص  ىف  الفاتيكان  سفري  موزارو  برونو  املطران  أستقبل   +
يناير ٢٠١٦ 

نيافة  االرثوذكسية  الهندية  الكنيسة  أسقف  أستقبال   +
الكنيسة  ورئيس  مارس  ىف  ماريوليوس  جيفارغيسا  االسقف 

األنجيلية بأسكتلندا ىف يناير ٢٠١٦ القس أنجوس موريسون 

 ٢١ من  الفرتة  ىف  شونبورن  كريستوف  الكاردينال  زيارة   +
قداسة  من  بدعوة  محبة  زيارة  اسبوعفى  وملدة  أكتوبر ٢٠١٦ 

البابا اىل مرص زار خاللها الكثري من الكنائس واالديرة والشعب 

القبطى كام استقبلة قداسة البابا استقبال حافل 

+ استضاف وفدا من الرهبنه الروسيه ىف نوفمرب ٢٠١٦
+ زيارة قداسة البابا فرنسيس االول بابا روما عىل رأس وفد 
رسمى اىل القاهرة يوم الجمعه والسبت ١٨، ١٩ ابريل ٢٠١٧ 

بالقاهره  العباسية  الكاتدرائية  اىل  وزياره  لقاءا  خالله  وعقد 

واملقر البابوى 

+ استقبال وفود من الكنيسة الكاثوليكية الباكستانيه، رهبان 
تيزية بفرنسا وممثىل الكنائس الرشقية باسرتاليا ونيوزلندا 

+ استقبال وفد من الكنيسة اليونانية ىف ٢٨ نوفمرب ٢٠١٨
ىف  الثاىن  افرام  ماراغناطيوس  البطريرك  قداسة  استقبال   +

٢٨ يناير ٢٠١٩

+ استقبال الوفد املسكوين لكنائس انجلرتا ىف ٢ فرباير ٢٠١٩
املقر  ىف  الروسية  االرثوذكسية  الرهبنه  وفود  استقبال   +

البابوى 

+  استضافة مرص ألول مرة فعاليات إنعقاد مجلس كنائس 
الرشق األوسط عام ٢٠٢٢ يف مركز لوجوس البابوى بدير االنبا 

بيشوي بوادى النطرون .

البابا والدور الوطىن
  لقداسته  دور وطنى متميز وباقواله وترصيحاته حفظ كيان 

الوحدة الوطنية ىف مرص رغم األزمات التى مرت بها 
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مثل ..

+ مشاركة قداستة بفاعلية ىف ثورة 
30 يونيو 2013 وبيان 3 يوليو 2013 

+ استقبل العديد من رؤساء الدول 
عباس  الفلسطينى  الرئيس  منهم 

فؤاد  العراقى  والرئيس  مازن   أبو 

السعودى  عاهل  بزيارة  قام  معصوم 

سلامن بن عبد العزيز  ورئيس توجو 

ورئيس  جناسيناجاىب  فورى  السيد 

البحرين حمد بن  السيد وملك  لبنان 

عيىس أل خليفة واالمني العام لجامعة 

الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط 

االردىن  األمري  امللىك  السمو  وصاحب 

برى  نبيه  والسيد  طالل  بن  الحسن 

رئيس الربملان اللبناىن ورؤساء الوزراء 

ورئيسة  لبنان  وزراء  رئيس  ومنهم 

وزراء املانيا والوزاء والسفراء ووفود 

االمريىك  الكونجرس  كوفود  كثرية 

ورفع اسم مرص ىف كل دولة زارها 

+ يستقبل البابا سفراء مرص الجدد 
من  العامل ضمن سلسلة  دول  كل  اىل 

اللقاءات التى ينظمها معهد الدراسات 

الدبلوماسية بوزارة الخارجية 

االستفتاء  ىف  بصوتة  اشرتك   +
االحتفاالت  ىف  وشارك  الدستور  عىل 

الرئيس  أداء  وشهد  للدولة  الرسمية 

دار  ىف  الدستورية  لليمني  السيىس 

واالحتفال  العليا  الدستورية  املحكمة 

بافتتاح فرع قناة السويس 

بني  تعاون  بروتوكول  توقيع   +
االعىل  واملجلس  الخدمات  أسقفية 

املرشوع  ىف  لالشرتاك  للجامعات 

القومى ملحو االمية 

مع  تعاون   بروتوكول  توقيع   +
وأكادميية  للحضارة  االهرام  مركز 

اطار  ىف  القبطية  االهوتية  العلوم 

االهتامم املشرتك بالحضارة املرصية 

القبطية  الكنيسة  تستقبل   +
بداية  ىف  البابا  قداسة  رئسها  وعىل 

رئيس  امليالد  عيد  ليلة  ومع  عام  كل 

الجمهورية السيد عبد الفتاح السيىس 

يقدم تهنئة كل املرصيني باالعياد 

مرص  مستقبل  بناء  ىف  الشباب  مؤمتر  ىف  قداسته  اشرتك   +
الذى تنظمة وزارة الشباب 2015

السويس  قناة  مرشوع  بزيارة  يونيو   11 ىف  قداسته  قام   +
الجديدة 

قناة  أفتتاح  حفل  ىف  البابا  قداسة  شارك  أغسطس   6 وىف 

السويس الجديدة 

األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  أصدرت  فرباير   16 ىف   +
الذين  والعرشون   االبرارالواحد  شهدائها  فيه  تستودع  بيانا 

استشهدوا ىف ليبيا وتعزى الوطن جميعه فيهم 

+ وقع قداسة البابا بروتوكول تعاون بني الكنيسة القبطية 
ووزارة الرى عىل وثيقة حامية النيل 

كبار  مع  الشعبى ملحافظة مرىس مطروح  املؤمتر  حضور   +
القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ قبائل مطروح عام 

 2015

+ شارك ىف مؤمتر الشباب الوطنى االول برشم الشيخ ابدع 
انطلق ىف أكتوبر 2016 

قادة  ملؤمتر  الختامية  االحتفالية  ىف  البابا  قداسة  شارك   +
املدينة  ىف  فاعلياته  جرت  والذى  »الجامبورى«  الكشافة 

الشبابية بأىب قري االسكندرية تحت شعار بطل أنا .. مرصى أنا 

+ زيارة مستشفى 57357 وذلك ىف 30 يوليو 2017
+ استقبال رئيس سنغافوره الدكتور توىن تان 2017

+ استقبال رئيس لبنان االسبق السيد امني الجميل 2017
+ استقبال الرئيس اللبناىن ميشيل عون 2017

+ استقبال رئيس جمهورية توجو السيد فورى جناسينجبى 
2017

كرستيان  مارك  السيد  بوركينافاسو  رئيس  استقبال   +
كابورى2017

امري  شقيقة  الجابر  االحمد  فريحة  الشيخة  استقبال   +
الكويت 2017

االوروىب  الربملان  وفد  استقبل   +
الفرنيس  الشيوخ  مجلس  من  وموفد 

ووفد  االفارقة  االعالميني  من  ووفد 

الكونجرس  ومن  الكندى  الربمان  من 

ومجلس  االملاىن  والربملان  االمريىك 

االجتامع  وحرض  االيطاىل  الشيوخ 

الشهرى لسفراء دول اسيا 

اليزابيث  امللكة  جاللة  مقابلة   +
اململكة  اىل  الرعوية  الزيارة  اثناء 

املتحده ىف 9 مايو 2017

الفرنيس  الرئيس  استقبال   +
ىف  البابوى  املقر  ىف  ماكرون  اميانويل 

29 يناير 2019

للجامعه  البابا  قداسة  زيارة   +
الربيطانية ىف 16 فرباير 2019

جامعه  ىف  البابا  قداسة  تكريم   +
حلوان ىف 1 اكتوبر 2019

معهد  بني  تعاون  بروتوكول   +
الزقازيق  وجامعه  القبطية  الدراسات 

ىف ٤ مارس 2020

بروتوكول  البابا  قداسة  وقع   +
ووزارة  القبطية  الكنيسة  بني  تعاون 

الهجرة عىل وثيقة توعية الشباب من 

الهجرة الغري رشعية

التسامح  مؤمتر  قداسته  +  حرض 
الدول  جامعه  نظمته  الذى  والسالم 

العربيه يف أكتوبر 2022 

+  حرص قداسته عيل حضور جميع 
واالحتفاالت  الرسمية  املناسبات 

الدولية عيل مدار العام .

البابا والشباب
األول  العاملي  األسبوع  عقد   +
جميع  من  القبطية  الكنيسة  لشباب 

 200 مبشاركة  املهجر  ابيارشيات 

العامل يف مركز  شاب وشابة من حول 

لوجوس البابوي – أغسطس 2018

جديدة  آفاق  بناء  ايل  ادى   مام 
وشعب  كنيسه  املرصية  الدولة  بني 

لفته  ويف  املهجر  يف  القبطى  والشباب 

السيد  فخامة  معهم  تقابل  طيبة 

رئيس  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 

الجمهورية وكانت حلقه نقاشية عظيمه متبادلة 

القبطية  الكنيسة  لشباب  الثاىن  لوجوس  مؤمتر  +  عقد 
األرثوذكسية بجميع إيبارشيات مرص يف عام 2021 

واحبار  والدوليه  السياسية  القيادات  من  الكثري   بحضور 
الكنيسة القبطية 

 +  عقد مؤمتر لوجوس الثالث يف أغسطس 2022 
إيبارشيات  بجميع  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة    لشباب 

الكرازة املرقسية حول العامل 

  وقاموا بزيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوىل 
والعديد من القيادات السياسية والدوليه يف مرص.

 شانى رومبى .. إلى منتهى األعوام
 يا خليفة القديس مار مرقس اإلنجيلى
 قداسة البابا األنب�ا تواضروس الثانى
أكسيوس - أكسيوس - أكسيوس
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2022 عدد نوفمبر 

م الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين«
ّ

» عظ

مؤسسة دار أنطون 
بمصر و أمريكا 

وجريدة دار أنطون القبطية
 القلم النابض للكنيسة القبطية األرثوذكسية

 فى المهجر
رئيس مجلس اإلدارة

ورئيس التحرير وجميع العاملين فيها 
من السادة المحررين والسادة المصورين والسادة الفنيي�ن 

يتقدموا بأجمل التهانى الوردية 
وأرق األمانى القلبي�ة 

لإلبن المبارك
 أنطون وجيه شفيق 

واإلبن�ة المباركة
فيبروني�ا اشرف شفيق 
بمناسبة الخطوبة السعيدة 

رافعين أكف الضراعة لربن�ا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح 
أن يب�ارك فى الكنيسة الصغيرة الىت ستقام فى بيتهما 

 بعنايت�ه اإللهية ويعطيهما العمر 
ً
وأن يظلل عليهما دوما

الطويل والعيش الرغد ويقر أعينهما بالنسل الصالح
بشفاعة والدة اإلله القديسة الطاهرة العذراء مريم

وجميع صفوف المالئكة والرسل والشهداء والقديسين

وبصلوات قداسة البابا المعظم
األنب�ا تواضروس الثانى

وشركائه في الخدمة الرسولية آبائن�ا األحبار األجالء 
المطارنة واألساقفة أعضاء المجمع المقدس 
لكنيستن�ا القبطية األرثوذكسية المقدسة …


