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: أعتقد أن األفضل  العمر ؟!! قلت  أيام  بنا  : كم تطول  قال 
هى  الكلامت  تلك  كانت  العمر؟!«؛  أيام  نحيا  كيف   : نفكر  أن 
التى بدأت بها مقالتى السابقة، ومل أكُن أدرى لحظة كتابتها أننى 
سأعيد كتابتها ىف الوقت الذى أتحدث عن ابن بار من أبناىئ رحل 
قبل أيام قليلة! عاش ىف ُهدوء، وعِمل ىف هدوء، ثم رحل عنا أيًضا 
ىف هدوء؛ غادر إىل تلك الحياة املمتدة بال نهاية إىل األبد حيث 
ثالثة أيًضا ال تنتهي: السالم، والهدوء، والفرح. إنه االبن الخادم 
البار »وديع سمري« : هو اسم مل يعرِفه العامل لٰكنه غاٍل وعزيز؛ 
ترك آثاًرا ال تستطيع األيام أن متحوها من ذاكرة من عرَفه وقلب 
لنا  تقدم  التى  الحياة  مناذج  أحد  إنه  والتقاه؛  معه  تعامل  من 
الذين يعيشون حياة عظيمة ىف بساطتها ، لتصبح رحالت حياتهم 
أشعة ييضء كل منها للسائر ىف غربة ٰهذا العامل . إن العظمة ىف 
ـ هى  عنه  أتحدث  ما  كثريًا  والذى  ـ  نرتاده  الذى  الحياة  طريق 
أسلوب حياة يعيشه اإلنسان، وهو حامل عىل عاتقه رسالة ودوًرا 
كبريًا  دور  ال  الحقيقة،  وىف  وجه.  أفضل  عىل  يتممهام  أن  بد  ال 
أعظم  ىف  اإلنسانية  لتقدم  تتكامل  هى  بل  الحياة،  ىف  أو صغريًا 
مشاهدها وأعمق معانيها؛ وعىل سبيل املثال، لقد عرَفت البرشية 
األقالم،  عنه  وكتبت  إديسون«،  »توماس  العظام  مخرتعيها  أحد 
ولٰكن إنجازاته إمنا ُحملت عىل عاتق والدته العظيمة التى جعلت 
من ابنها منوذًجا للنجاح الباهر بعد أن كان ىف نظر معلميه مثاالً 
للغباء والفشل!! أيًضا كثريًا ما تحدثنا عن املعجزة »هيلني كيلر«، 
وقليالً ما ذكرنا معلمتها البارعة »آن سوليڤان«. وٰهكذا ىف طريق 
الحياة نوعان من العظامء : ٰهؤالء الذين عرَفهم العامل وخلدهم 
التاريخ، وأولٰئك الذين صنعوا منهم عظامء ولكن مل يدرك العامل 
عظمة قدراتهم. تعجز كلامىت عن وصف ابنى »وديع« الذى سار 
ىف طريق الحياة بوداعة كبرية فرِبح قلوب من عاملهم وعاملوه 
؛ وعىل الرغم من هدوئه، فإنك ىف صمته ميكنك أن تسمع دويًّا 
يعّب عن محبته البالغة للجميع ! أّما ىف عمله وخدمته معنا، فقد 
كان أميًنا مخلًصا متفانًيا ىف كل ما يقدمه، قويًّا ىف أوقات الشدة، 
أيًضا   . فائق  والتزام  عظيم  صب  ىف  املسؤولية  تحمل  عىل  قادًرا 
فعىل   ، معامالته  جميع  ىف  الشديد  بالتواضع  اتسمت شخصيته 
ومل  صمت  ىف  عمل  لكنه  املواهب  من  كثري  امتالكه  من  الرغم 
يحاول يوًما أن يفتخر مبا يقوم به أو ينجزه عىل مدى َعقدين من 
الزمان وحتى يوم رحيله. إنه إحدى تلك الشخصيات التى يندر 
ومعنى  األبدية،  رحلة صوب  الحياة  إن  الزمان.  مبثلها  يجود  أن 
وأمانة،  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  رسالتك  تؤدى  أن  فيها  النجاح 
مستخدًما تلك املواهب التى وضعها الله ىف شخصك؛ فتؤثر ىف كل 
من ىف تلتقيه تأثريًا إيجابيًّا؛ وٰهكذا كانت حياتك، يا ابنى »وديع«: 
وعِملت  عظياًم،  دوًرا  أديَت  »لقد  ٰهذه:  كلامىت  أكُتب  فإليك 
ولٰكننا  العامل؛  ٰهذا  ىف  هنا  كثريًا  نفتقدك  نعم،  ومحبة.  بإخالص 
وإننا لسوف  الحقة،  الحياة  بداية  بل  النهاية،  ليست  أنها  نؤمن 

نلتقى جميًعا يوًما ما.« .

 األنبـــــــــــا إرميــــــــــــا

 األُسقف العام رئيس املركز الثقاىف القبطى األرثوذكيس
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- احتفالية »ِمصر السالم.. مبارٌك شعبي ِمصر«  ص١٠

- نياحة »أنبا إبيفانوس« رئيس دير أبو مقار ص١٢

- صالة جناز الخادم األمين أ. »وديع سمير«  ص١٦

- نيافة »أنبا إرميا« يستقبل مدير »المركز الثقافّي اإليطالّي 
بالقاهرة« والوفد المرافق ص ١٨

- مؤتمر »مًعا من أجل ِمصر« ص٢٢

أجل  من  »مًعا  مؤتمر  في  إرميا«  »أنبا  نيافة  تكريم   -
ِمصر« وتسلمه درع المؤتمر ص٢٦
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َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمْخَتِبُر اْلُحْزِن 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي

تشري هذه العبارة إىل أن السيد املسيح قد اتخذ ناسوتًا حقيقًيا قابالً لألمل والحزن واملوت.

وإىل جوار ذلك فإنها ترد عىل ادعاءات اليهود ضد ذبيحة الصليب أن الله ال يقبل ذبيحة برشية.

فعالً الله ال يقبل كل ذبيحة برشية بدليل أنه قد افتدى إسحق بخروف عىل جبل املريّا. ولكن ذبيحة الصليب كانت لها 
قيمة خاصة ىف نظر اآلب الساموى ألنها ذبيحة الفداء. وألن املسيح سوف يقهر املوت ويدوس املوت باملوت ويقوم منترًصا 

من األموات.

كام أن ذبيحة الصليب تتميز بأن السيد املسيح كان هو الكاهن والذبيحة ىف آٍن واحد. أى أنه هو الذى قّدم نفسه: مثلام 
َم نَْفَسُه للِه ِبالَ َعيٍْب« )عب9: 14(. ذكر معلمنا بولس الرسول: »الَْمِسيِح، الَِّذي ِبُروٍح أََزِلٍّ قَدَّ

فالذبيحة البرشية الوحيدة التى قبلها اآلب الساموى هى ذبيحة ابنه الوحيد الجنس الذى أكمل الفداء بذبيحة نفسه. 
ا الرَّبُّ فَُسَّ ِبأَْن يَْسَحَقُه ِبالُْحزِْن. إِْن َجَعَل نَْفَسُه َذِبيَحَة إِثٍْم« )إش53: 10(.  ولذلك قال إشعياء النبى عن املسيح املصلوب: »أَمَّ

من  خروف  ذبيحة  هى  الذبيحة  أن  تعنى  وال  التشبيه،  سبيل  عىل  هى   )7 )إش53:  بِْح«  الذَّ إَِل  تَُساُق  »كََشاٍة  فعبارة 
الحيوانات، بل ذبيحة االبن املتجسد الذى صار إنسانًا )أى رجالً( من أجل خالصنا. لذلك قال: »رَُجُل أَْوَجاٍع«.

الَْمْوِت« )مت26: 38(،  ِجًدا َحتَّى  َحِزيَنٌة  الُْحزِْن« فإن السيد املسيح ىف ليلة صلبه قال لتالميذه: »نَْفيِس  »َُمْخترَِبُ  أما عبارة 
)مر14: 34(. 

فاملسيح مل يتأمل فقط ليوىف دين خطايانا، بل حزن أيًضا عىل هذه الخطايا. ألن املفروض أن نحزن نحن عىل خطايانا إل 
األبد. وهذا يعنى أن نذهب إل الهالك األبدى. ولكن أحزان السيد املسيح تقوم ىف مقام حمل أحزان كل البرش عىل جميع 

الخطايا ىف جميع األجيال.

 وقد أكد إشعياء النبى ذلك أيًضا بقوله: »لَِكنَّ أَْحزَانََنا َحَملََها« )إش53: 4(. إذن فأوجاع السيد املسيح مل تكن جسدية فقط، 
بل شاركت نفسه ىف هذه األوجاع باألحزان الساحقة التى حملها. وقد ُس الرب بأن يسحقه بالحزن.

ٍ َعْنُه ُوُجوُهَنا، ُمْحتََقٌر فَلَْم نَْعتَدَّ ِبِه وَكَُمَستَّ

 حينام يرى اإلنسان منظرًا مؤملًا بشًعا مثل من دهسه التام أو األوتوبيس، فإنه يست وجهه بيديه لىك ال يُبرص هذا املنظر 
املريع.

هكذا كل من ينظر إل السيد املسيح ُمعلًقا عىل الصليب، وجسده مملوًءا بالجراحات، ورأسه مكلالً باألشواك، والدماء 
تغطى وجهه، واملسامري ىف يديه ورجليه بجراحات غائرة، فإنه يست وجهه عنه ألنه ال يحتمل النظر إليه.

وما أجمل كلامت مثلث الرحامت البابا شنوده الثالث  عن مشهد الصليب ىف تقدير آالم املخلص وجراحاته:

       كلاّم طافت بك العني انزوت         نفىس الخجىل يغطيها بكاها

وأنـا الخاطئ ُحـٌر أتباهى        فلامذا أنت مصلوب هنــا        

أما عن موقف اليهود فقد تكلم إشعياء النبى بلسانهم قائالً: »ُمْحتََقٌر فَلَْم نَْعتَدَّ ِبِه« )إش53: 3( أى أن البرش غري املؤمنني 
ىف وقت الصلب مل يدركوا عظمة املصلوب وال بهاء مجده.

لََها. َونَْحُن َحِسبَْناُه ُمَصابًا  وأكمل القديس إشعياء النبى نبواته عن آالم املسيح فقال: »لَِكنَّ أَْحزَانََنا َحَملََها َوأَْوَجاَعَنا تََحمَّ
وبًا ِمَن اللَِّه َوَمْذلُوالً« )إش53: 4(. َمْضُ
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»إمكــانات« )١٠(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

 تحدثنا عن إمكانيات عديدة عيل مدي شهور كثرية منها العقل واملعلومة واملحبة والصوم 
 : الله  : وهو تاج خليقة  املقال نتحدث عن إمكانية جديدة هي: اإلنسان  كإمكانيات ويف هذا 
ألنه مخلوق عاقل حر فريد له عقل مدبر و نفس حية وروح هي نسمة من فم الله ولذلك يعترب 
اإلنسان اسمي املخلوقات وأقوى الخالئق قاطبة فان كان الله قد خلق مخلوقات عديدة مثل الحيوانات والطيور والنباتات 
أو قرص ولكن  املحتوم مهام طال وجودها  دائم فاملوت مصريها  لها وجود  تفني مبوتها وليس  ولكنها مخلوقات غري عاقلة 
اإلنسان كمخلوق عاقل له روح ال متوت وعقل يتحكم يف كل الخالئق لذلك سخر الله كل املخلوقات لفائدة اإلنسان ولخدمته 
ليك يتغذي عليها ويتحكم يف كل شئ يخصها وله سلطان ليك يتخلص من املؤذي منها لصحته أو ميثل خطورة عليه ... وله الحق 

أن يطوع ما شاء منها له وكلها يف دائرة سلطانه .. 

( واالستفادة من  السمكية  املزارع   ( مثل  املخلوقات  لالستفادة من كل  التدابري  بها عمل كل  واملقصود  التدبري:  سلطان 
األسامك بكل أنواعها يف الغذاء ويف الزينة ويف غري ذلك مثل الحوت الذي سخره الله لنقل يونان النبي إل مدينة نينوى ) وهو 
يونس النبي ( ويدخل يف تدبري اإلنسان  بسلطان من الله ... كذلك تهجني أنواع من الحيوانات لتكوين سالالت أفضل وهكذا 
الطيور أيضا ولإلنسان بحسب ما أعطاه الله من سلطان إن ينتج ما يريده من نوعيات طيور وحيوانات ونباتات لخري البرشية 

يف كل مكان فخاصية التكاثر وموهبة التدبري والسلطان اإللهي املمنوح للبرشية يجعل كل ذلك ممكنا للخري . 

متييز اإلنسان عن كل الخالئق: ليس فقط يف الروح والعقل اللذان يتميز بهام اإلنسان عن باقية املخلوقات ولكن يف األمور التالية :  

1.الحياة بعد الموت : ألن الروح ال متوت كام هو معروف ولذلك البد من وجود قيامة للجسد مرة أخرى يف يوم 
القيامة العامة إذ تتحد الروح مرة أخرى بالجسد فيقوم اإلنسان بصورة أفضل وبنوعية من الجسد الذي ال ميوت إذ يشابه 
اإلنسان املالئكة يف طبيعتهم املمجدة النورانية كطبيعة ساموية وليس أرضية إذ تتغري هذه الطبيعة اللحمية الدموية القابلة 
للموت وللفساد بطبيعة أخرى ال تفسد وال تفنى إما األرشار وامللحدين وغري املؤمنني فيشابهون الشيطان يف طبيعتهم املظلمة 
املنفصلة عن الحياة مع الله ويكون لهم نفس املصري املخيف من النار األبدية التي تعذب األرشار الذين ساروا مبشورة الشيطان 
2.المعرفة : يتميز اإلنسان بوجود إمكانية املعرفة و البحث عن املعلومة بطرق كثرية ألن له عقل يحوي إمكانيات حفظ 
املعلومة و اإلستنتاج و إتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب وتدبري األمور بحكمة ولكن هل املخلوقات األخرى ال تعرف؟! .

بال شك الحيوانات والطيور لها خاليا املخ التي تخزن املعلومات ولكن ليس لها عقل يفكر ويستنتج ويقرر فمعلومات 
املخلوقات غري العاقلة هي غريزية فقط جسدية أرضية محدودة ولكن اإلنسان له قدرات غري عادية فله قدرة توالد األفكار 
والوصول إلستنتاجات وتحقيق أهداف عديدة يحرص عليها اإلنسان يف إطار التدبري املمنوح لإلنسان بقوة إلهية تختلف عن 

حدود بقية املخلوقات .

3.اإليمان : واملقصود به الثقة يف أمور روحية ال ترى بالعني مثل وجود الله واملالئكة والساموات وما بها من أمور غري 
مرئية وكذلك حروب الشيطان وهي غري مرئية أيضا و هكذا توجد حقائق كثرية ال ندركها بالحواس و ال بالعقل ولكن نؤمن 
بوجودها فدائرة األميان أكرب كثريا من دائرة العقل ألن األميان يحكم يف كل األمور حتى التي ال ندركها ولكن العقل يحكم يف 

األمور املرئية واملسموعة واملحسوسة فقط ...

4.التخاطب واللغة : فكل املخلوقات لها صوت ولكن ليس لها لغة اإل اإلنسان فقط ألن اللغة مرتبطة بالعقل 
والتفكري ولكن لبقية املخلوقات يوجد صوت يعرب عن الغريزة حني يجوع أو يخاف أو يعطش أو يغضب ولكن ال يتكلم لغة 
لها حروف ومكونات وقواعد ... و هكذا يتميز اإلنسان بأمور كثرية عن باقية املخلوقات ولكن البعض يعترب أن البرش عبء 

كبري عىل املسئولني عنه ولكن كيف يكون اإلنسان إمكانية ) هذا هو مقالنا املقبل (... 
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»األسطورة«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

لٰكننى أود أن أطلق  ألقاب حاولت وصفه؛  القلوب”، “بروفيسور”، “ِسري”:  العاملّى”، “ملك  الطب  “أسطورة 

ألقاب ليس هو  عليه: “اإلنسان”؛ وٰهذا هو الس الحقيقى لعظمة بروفيسور د. “مجدى يعقوب”. إن تحقيق 

اإلنجاز الذى يسعى له اإلنسان ىف رحلة حياته، ولٰكن أن يعرِف معنى الحياة ويقدر قيمة وجوده ودوره ورسالته 

فيها، ويسعى نحو تحقيقها بكل ما أوىت من مواهب وإميان وإنسانية وجهد ال يلني ُهو هدف الرحلة، ومن دون 

شك نجاحه متى أنتج ألقابًا فإنها تستمّد عظمتها وحقيقتها من شخصه.

وتشاركهم  اآلخرين  آالم  مع  تتأمل  رائعة  فياضة  مشاعر  يَنِبض  عظياًم  قلبًا  صغره  منذ  القلوب”  “ملك  ميلِك 

سعادتهم، فال عجب أنه اختار لنفسه “طريق األمل الشاّق” الذى ىف الوقت نفسه “طريق األمل والسعادة”.

ا،  وىف حديث له إل ِمحطة “BBC” ذكر أن رغبته ألن يصبح جراح قلب تعود إل والده الذى كان جراًحا عامًّ

ثم أضاف أن مثة سببًا آخر، وهو موت عمته وكانت ال تزال ىف أوائل العرشينيات وقت أن كانت تضع مولودها 

ا، والذى جعله يردد ىف نفسه أنه يريد أن يصبح جراح  بسبب ضيق ىف صامم القلب، األمر الذى أحزن والده جدًّ

قلب وهو مل يُكن قد تعدى الرابعة أو الخامسة!!

وهكذا بدأت إنسانيته العميقة تتكون وتبحث عن ذلك الطريق الذى سيخفف من آالم البرش ىف أى مكان، لىك 

يْوصل إليهم األمل والسعادة، لقد اختار أن يكون إنسانًا، وىف رحلته لتحقيق ذلك صار عظياًم!!

وصار له اسم ليس ىف ذاكرة التاريخ أو ىف “موسوعة چينيس” لألرقام القياسية، إذ أجريت عىل يديه مئة عملية 

قلب ىف عام واحد!! فحسب بل ىف جميع تلك القلوب ـ التى مّن الله بالشفاء عليها ـ وىف قلوب أسها وأحبائها.

وىف رحلة إنسانيته، تفاىن ىف عمله ودراساته وأبحاثه، ال من أجل تحقيق الرثاء أو مزيد من األوسمة، بل من أجل 

اإلنسان؛ لقد حصل عىل كثري من األوسمة التى أظن أنه ال ميكن حرصها، لٰكنه كثريًا ما يردد أن الوسام املحبب إل 

نفسه هو ما يراه من تحسن ىف صحة مرضاه : “… الذى مينحنى السعادة الداخلية هو الوصول الكتشاف جديد 

يؤثر ىف آالف من الناس، ويطبَّق عىل ماليني منهم، وميكِّن من رؤية طفل وقد متكن من الحياة بصحة.”. لٰذلك سّخر 

جميع مواهبه وطاقاته ووقته من أجل خدمة مرضاه حتى أصبحت ساعات نومه اليومية أربع فقط !!

ٰهكذا أصبحت حياته سلسلة متواصلة من العطاء غري املتوقف، وبخاصة إزاء من هم ىف أشد االحتياج إليه؛ 

فانطلق إل املناطق الفقرية ىف جميع أنحاء العامل ليحقق األمل، ىف رحالت طبية ألجل إجراء جراحات قلب مجانية 

وتدريب طاقات طبية جديدة مثل: “إثيوبيا”، و”موزمبيق”، واملناطق الفقرية ىف “آسيا” و”أمريكا الالتينية” 

إن الحديث عن ِسري د. “مجدى يعقوب”: “األسطورة” التى تعيش بيننا، ومتلِك من اإلنسانية أعظم سامتها 

أظافره وسار عىل دربه حتى  نعومة  إذ كان صاحب رسالة وطريق رسمه منذ  وأرق مشاعرها وأقوى مبادئها، 

ا لتخفيف آالم البرشية ونزع األحزان عنها، وإن كان الثمن راحته! ودامئًا ما أتذكر  اليوم، ىف محاولة ناجحة جدًّ

كلامت املتنيح “البابا شنودة الثالث”: “أمامنا طريقان: إما أن نتعب ويستيح الناس، وإما أن نستيح نحن ويتعب 

الناس.”؛ والعظامء دامئًا يختارون إراحة البرش.
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الطب  بكلية  االلتحاق  من  الحقيقى  دافعه  كان  لقد 

ما  فكثريًا  املرىض؛  من  املتأملني  يخُدم  أن  بحتًا  إنسانيًّا 

دائم  وكان  باإلنسانية”،  مؤمن  “أنا  لقاءاته:  يردد ىف  كان 

ىف  منلِكه  ما  أهم  تظل  التى  اإلنسانية  بخدمة  االنشغال 

كل زمان. وٰهكذا صارت حياة بروفيسور ِسري د. “مجدى 

ليس  ملن  خاصة  العطاء،  معنى  إال  تعرِف  مل   : يعقوب” 

وإمكاناته  ووقته  وُجهده  حياته  يقدم  أن  فاختار  لديهم، 

لتُسعد  تشتعل  شمعة  كأنه  مقابالً،  منتظٍر  غري  للفقراء، 

مالمح  مضفيًة  حولها  من  حياة  نورها  وهج  بانتشار 

السعادة عىل حياتهم.

تصدى  املحتق،  الباذل  العطاء  ٰهذا  منطلق  ومن 

وقرأت  حياته.  رحلة  ىف  والتحديات  العقبات  من  لكثري 

ابنته  عن  مرة  ذات  العاملى  مرص  طبيب  سدها  قصة 

حني قررت أن تلتحق بكلية الطب: فبعد أحد اللقاءات، 

لها،  حدث  ما  والدها  عىل  لتقص  باكيًة  مضطربًة  عادت 

فإذا به يقول لها: “إذا كنت تضطربني وتبكني ىف أول تحدٍّ 

فٰهذه  لك!  ليست  الطب  مهنة  أن  يعنى  فٰهذا  تواجهينه، 

املهنة هى أكرث املهن املليئة بالتحديات”.

وىف إنسانية ِسري د. “مجدى يعقوب” العظيمة قدم ما ميلِك من علم ألطباء كثريين من أنحاء العامل تدربوا عىل 

يديه، من منطلق أن األولوية هى إلنقاذ حياة إنسان التى ال تحتمل انتظاًرا حتى يُجرى هو بنفسه الجراحة الالزمة له.

وحني تتحدث إل ِسري د. “مجدى يعقوب”، تجد نفسك أمام شخصية عميقة نقشت ثقافتها الواسعة مالمحها عىل 

كلامتها؛ يتحدث إليك مبعرفة تعرّب عن اطالعه الواسع عىل أنواع العلوم واآلداب والفلسفات؛ فهو كام يقول دامئًا : 

“أستيقظ ىف الثالثة صباًحا ألقرأ أحدث مقاالت »Nature«”؛ كل ٰذلك ىف إطار شخصية رقيقة بسيطة اتخذت مالمحها 

الربيئة من آالف من األطفال أجرى لهم جراحات ىف القلب حتى إنه ميلِك قلبًا متسامًحا مع الجميع.

وعىل الرغم من أن ِسري د. “مجدى يعقوب” نال كثريًا من التكرميات العاملية، فإن تكريم “جامعة بريوت” له 

تقديرًا إلسهاماته العلمية واإلنسانية الكبرية ىف مجال الطب يُعد أحدثها. إال أن املحبة العميقة التى امتألت بها قلوب 

البسطاء وعرّبوا عنها بكلامت بسيطة هى اعتاف شعبى وتتويج له ملًكا عىل القلوب؛ ومن ٰهذه الكلامت : “د. 

»مجدى يعقوب« مش مجرد جراح قلب معجزة، وال حتى عامل ىف الطب، د. »مجدى يعقوب« منظومة نجاح كاملة 

ىف كل حاجة”، “داميًا بأحس بشعور عظيم ملا بأشوف د. »مجدى يعقوب« أو أى يشء يخصه”، “أرسل الله إلينا د. 

»مجدى يعقوب« ليعطينا أمالً ىف اإلنسانية واستمراريتها”. إنه “ملك القلوب”.
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 قداسة البابا تواضروس الثاني في »باري« بين بطاركة ومطارنة الشرق

يف السبت 7/7، زار قداسة »البابا توارضوس الثاين« مدينة »باري« اإليطالية؛ للمشاركة يف يوم مخصص للصالة من أجل 

الڤاتيكان »فرانسيس األول«.  بابا  للبطاركة واملطارنة بالرشق بدعوة من غبطة  السالم بدول »الرشق األوسط«، منعقد 

ويتوجه قداسته إلى »النمسا« 
توارضوس  »البابا  قداسة  قام 

من  قادًما   7/9 االثنني  الثاين« 

إىل  رعوية  زيارة  يف  »إيطاليا«، 

دشن  ثم  النمسا«،  »إيبارشية 

القديسة  »كنيسة   7/11 الخميس 

العذراء مريم والقديس القوّي أنبا 

حيث  بالنمسا«،  بجراتس  موىس 

من  التدشني  صلوات  يف  شارك 

جابرييّل«  »أنبا  النيافة:  أصحاب 

مارك«  و»أنبا  النمسا،  أُسقف 

أُسقف باريس وَشامل فرنسا، وأنبا 

»أنطونيو« أُسقف ميالنو. 
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شِهد قداسة »البابا توارضوس 

بـ»دير  أقيم  الذي  الحفل  الثاين« 

بڤيينا«  أنطونيوس  أنبا  القديس 

لتقديم كتاب »قرص األمري يوچني  

Palais Prinz EugEnبڤيينا« 

سنوات  خمس  استغرق  الذي 

باحث  إعداد  من  وكتابًة،  بحثًا 

األورويّب  التاريخ  يف  منساوّي 

 ،”Dr. ”aDolf BayEr  واملرِصّي

الذي أعد كتابًا من قبل عن »قرص 

الذي   ”oBErsiEBinBrunn“

اشرتاه األقباط يف نوڤمرب من عام 

2001م ونجحوا يف ترميمه. 

شِهد الحفل أصحاب النيافة »أنبا جابرييّل« أُسقف النمسا و»أنبا مارك« أُسقف باريس وَشامل فرنسا و»أنبا چيوڤاين« 

أُسقف وسط أوروبا، وسعادة »عمر عامر« سفري ِمرص بالنمسا، وسعادة »ُمحمد فرج« قنصل ِمرص بالنمسا ، وسعادة نائب 

السفري املرصّي بالنمسا »هالة يوسف«، ولفيف من املسؤولني النمساويِّني، وعدد من األقباط والنمساويِّني. 

ويحضر حفاًل بقصر ُسمو »األمير أويجين« بـ«ڤيينا« 
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نوان  يف مساء األحد 7/1، نظمت »جمعية محبي ِمرص السالم« يف »كنيسة السيدة العذراء مريم باملعادي« احتفالية بُعِ

»ِمرص السالم .. مبارك شعبي ِمرص«، يف إطار إحياء »مسار العائلة املقدسة« حيث تضمنت االحتفالية عرض فيلم وثائقّي 

يرشح املسار املقدس وأماكنه التي تباركت بقدوم أو مكوث العائلة املقدسة بها، وكذا أهم األماكن السياحية التي ميكن 

زائر »ِمرص« أن يستمتع بها، كـ»األهرام« و»ِمرص القدمية« و»األَقرص« واملعامل السياحية املرِصية األخرى، ثم رتل كورال 

الكنيسة عدًدا من الرتانيم. 

شارك يف االحتفالية التي أقيمت برعاية د. »مصطفى مدبويل« رئيس مجلس الوزراء، قداسة »البابا توارضوس الثاين« بابا 

اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية، ومن أحبار الكنيسة أصحاب النيافة: »أنبا دانيال« أُسقف املعادي والبساتني ودار السالم 

األُسقف  إرميا«  و»أنبا  املقدس،  املجمع  سْكرِتري 

األُرثوذكيّس،  القبطّي  الثقايّف  املركز  العاّم ورئيس 

و»أنبا  واملعرصة،  ُحلوان  أُسقف  بسنتي«  و»أنبا 

مقار،  أنبا  دير  رئيس  األُسقف  إبيفانيوس« 

السكة  رشق  كنائس  أُسقف  مارتريوس«  و»أنبا 

»خالد  د.  اآلثار  الوزراء:  السادة  ومن  الحديد؛ 

والثقافة  املشاط«،  »رانيا  د.  والسياحة  العناين«، 

د. »إيناس عبد الدائم«؛ ومن السادة املحافظني 

اللواء »ياسني طاهر« محافظ اإلسامعيلية، و د. 

»رشيف حبيب« محافظ بني سويف.

احتفالية »ِمصر السالم.. مبارٌك شعبي ِمصر« 
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استقبل قداسة »البابا توارضوس الثاين« باملقر البابوّي باألنبا رويس بالعباسية، اإلثنني 7/2، املستشار »أحمد عبد العزيز 

أبو العزم« رئيس مجلس الدولة يرافقه املستشاران »فؤاد عبد الفتاح« نائب رئيس مجلس الدولة األمني العاّم و»عمرو 

فوزي« ُعضو املكتب الفنّي لرئيس مجلس الدولة؛ حرض اللقاء املستشاران »منصف سليامن« و»كامل شوقي«. 

ُمقتنيات »مزار شهداء ليبيا« 
وٰذلك  ليبيا«؛  »شهداء  ملتعلقات  مخصص  مزار  بافتتاح  األعمدة  وطحا  ساملوط  ِمطران  بفنوتيوس«  »أنبا  نيافة  قام 

املزار عىل كل  رُفاتهم، حيث يشتمل  بها  العور« إىل جوار املقصورة املوضوع  بـ»كاتدرائية شهداء اإلميان والوطن بقرية 

متعلقات الشهداء التي أتت مع رُفاتهم مايو املايض، وتتضمن: 

من  مصفح  ندوق  َصُ به  الخشبّي:  ندوق  الَصُ  +

الداخل فيه رُفات كل شهيد. 

+ البدلة الربتقالية التي كان يرتديها كل شهيد يف أثناء استشهاده. 

+ األربطة التي كانت يف يد كل شهيد يف أثناء استشهاده. 

خلف  ارتداها  التي  الشخصية  الشهيد  مالبس   +

بدلته الربتقالية وقت استشهاده. 

+ متعلقات شخصية كنقود ليبية وبطاقات إثبات 

الشخصية لبعض الشهداء. 

قداسة »البابا تواضروس الثاني« يستقبل رئيس مجلس الدولة 
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»أنبا  نيافة   7/29 األحد  فجر  تنيح 

القديس  إبيفانوس« األُسقف رئيس دير 

أربعة  عن  النطرون  بوادي  مقار  أنبا 

وستني عاًما. 

متى  »القمص  تالميذ  أحد  نيافته  يُعد 

املسكني«. وكُلف برئاسة الدير عام 2013م

لقداسة  وعزاًء  الطاهرة  لروحه  نياًحا 

وألساقفة  الثاين  توارضوس  األنبا  البابا 

املجمع املقدس ولرهبان دير القديس »أنبا 

مقار« وملحبي نيافته0

نياحة »أنبا إبيفانوس« رئيس دير أبو مقار 
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»البابا  قداسة  ترأس 

بابا  الثاين«  توارضوس 

بطريرك  اإلسكندرية 

ظهر  املَرقسية،  الكرازة 

صالة   ،7/31 الثالثاء 

مثلث  جثامن  عىل  الجناز 

الرحامت »أنبا إبيفانيوس« 

أبو  دير  رئيس  األُسقف 

النطرون،  بوادي  مقار 

لفيف عريض من  مبشاركة 

واألساقفة  املطارنة  اآلباء 

املقدس،  املجمع  أعضاء 

رهبان  اآلباء  مجمع  ومن 

األديرة  رهبان  ومن  الدير، 

وحضور  الكهنة،  واآلباء 

غامر من ُوفود عن الكنائس 

والطوائف املرِصية، وكٰذلك 

أرسة املتنيح.

صالة جناز مثلث الرحمات »أنبا إبيفانيوس« 
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إرميا«  »أنبا  النيافة  صاحبا  ترأس   

األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي 

األُسقف  مكاري«  و»أنبا  األُرثوذكيّس، 

 ،7/8 األحد  ظهر  الجنوبية،  لشربا  العاّم 

قزمان«  »فتحي  ح.  أ.  اللواء  جناز  صالة 

الهندسية للقوات املسلحه  الهيئة  رئيس 

التعمري  لرشكة  املنتدب  الُعضو  سابًقا 

واإلسكان للمرافق ُعضو مجلس الشعب 

رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي سابًقا 

األسبق،  للتعمري  املركزّي  الجهاز  رئيس 

بكليوباترا  َمرقس  مار  بـ»كنيسة  وٰذلك 

مبرص الجديدة«. 

اآلباء  من  لفيف  الصالة  يف  شارك 

كبري  عدد  وحرضها  والرهبان،  الكهنة 

والسياسية  العسكرية  القيادات  من 

والتنفيذية. 

جناز اللواء أ. ح. »فتحي قزمان« رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابًقا
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»أنبا  نيافة  قدم  أبوية،  محبة  يف 

املركز  رئيس  العاّم  األُسقف  إرميا« 

يف  العزاء  األُرثوذكيّس  القبطّي  الثقايّف 

انتقال األرخن الفاضل أ. »وليم حبيب 

ونيس« والد أ. »شنوده وليم« باملركز، 

بـ«كنيسة  امللحقة  بالقاعة  وٰذلك 

حيث  بسوهاج«،  بالكشح  الشهداء 

املستوى  رفيع  نيافته وفد  برفقة  جاء 

من مديري املركز 

ًما  مقدِّ رقيقة،  عزاء  كلمة  ويف 

ِمطران  ويصا«  »أنبا  نيافة  باسم  العزاء 

نياًحا  إرميا«  »أنبا  نيافة  طلب  البلينا، 

لروح املنتقل، وتعزيات سامئية لزوجته 

وأوالده ومحبيه. 

رفع  للقاهرة،  نيافته  عودة  وقبيل 

»أنبا إرميا« صالة الشكر مبنزل املنتقل، 

املنتقل  لزوجة  العزاء  واجب  وقدم 

وأبنائه. 

نيافة »أنبا إرميا« يقدم العزاء في نياحة األرخن »وليم حبيب« بالكشح 
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ترأس ظهر الثالثاء 7/2٤ نيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس صالة جناز الخادم 

األمني أ. »وديع سمري« من سْكرِتارية نيافته، وٰذلك بـ»كنيسة السيدة العذراء وأيب السيفني بالحفري بالخصوص باملرج«. 

وخالل الصالة، أعرب نيافة »أنبا إرميا« عن حزنه العميق لفراق ٰهذا الشاّب األمني الذي خدم مع نيافته َعقدين، متفانيًا 

بصمت يف كل ما يؤديه من عمل وخدمة. 

نياًحا لروحه الطاهرة وعزاًء لزوجته وأوالده وأرسته وزمالئه ومحبيه. 

صالة جناز الخادم األمين أ. »وديع سمير«  
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ثم قدم نيافته العزاء 
قدم نيافة »أنبا إرميا« العزاء يف نياحة الخادم األمني أ. »وديع سمري« بالقاعة امللحقة بـ»كنيسة الشهيد مار جرجس 

والبابا ديسقورس بالخصوص«. 



أخبار المركز
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نيافة »أنبا إرميا« يستقبل مدير »المركز الثقافّي اإليطالّي بالقاهرة« والوفد المرافق 

الثقايّف  املركز  مدير   ،7/1 األحد  األُرثوذكيّس،  القبطّي  الثقايّف  املركز  رئيس  العاّم  األُسقف  إرميا«  »أنبا  نيافة  استقبل 

اإليطايّل بالقاهرة Prof. Dr. ”Paolo saBBatini”، عىل رأس وفد يضم منتجني ومخرجني من »إيطاليا«، يف زيارة تهُدف 

إىل مناقشة »رحلة العائلة املقدسة مبرِص«.
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رائدات »كشافة أبي السيفين«بمزار الشهداء« 

مار جرجس مبنشية  الشهيد  »كنيسة  السيفني« من  أيب  القديس  »فريق كشافة  رائدات  قامت   ،7/15 األحد  يوم  يف 

التحرير« بزيارة إىل »مزار الشهداء باملركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس«.

لجنة التعليم التابعة لـ »بيت العائلة الِمصرية« تجتمع بمقرري لجان التعليم في المحافظات 

يف صباح السبت 7/7، اجتمعت لجنة التعليم لبيت العائلة املرِصية مبقرري لجان التعليم يف محافظات الجمهورية، 

بـ«املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس«؛ وٰذلك ملناقشة نشاط التعليم الحايّل يف »ِمرص« ووضع ُخطة اسرتاتيچية له. 
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املَرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين«  توارضوس  »البابا  والقداسة  الغبطة  من صاحب  ورعايٍة  بصلواٍت 

وإرشاف صاحبي نيافة »أنبا موىس« األُسقف العاّم للشباب ونيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي 

األُرثوذكيّس، أقام »املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس« بالتعاون مع مركز تدريب الخدام لـ»أُسقفية الشباب«، مساء اإلثنني 

7/9، اللقاء األول من »دورة فلسفة األلحان« )7/9-8/6( مع م. »چورچ كريلس« وم. »مكسيموس مجدي«، عن »فائدة 

 .»acPazEcyE التسبيح باأللحان القبطية«، و»الرتتيل بَفهم«، ورشح لحن »قبِّلوا بعضكم بعًضا

الدورة 5 أسابيع، يف اإلثنني من كل أسبوع 6-8:30م، بـ»قاعة املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس«. 

اللقاء األول من »دورة فلسفة األلحان« 

شباب من محافظة القاهرة في زيارة للمركز 

بالتعاون مع »جامعة عني شمس«،  القاهرة«  الذي تنظمه »محافظة  يف إطار فّعاليات مؤمتر »مًعا من أجل ِمرص« 

قام شباب من املحافظة بزيارة إىل »املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس باألنبا رويس بالعباسية«، حيث تعرّفوا أقسامه وما 

يقدمه من ِخدمات ودْورات. 
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بإرشاف نيافة »أنبا إرميا« 

املركز  رئيس  العاّم  األُسقف 

األُرثوذكيّس،  القبطّي  الثقايّف 

 7/2 اإلثنني  مساء  ُعقد 

القبطّي  الثقايّف  بـ»املركز 

لطلبة  اجتامع  األُرثوذكيّس« 

السمع  وضعاف  الصّم 

بالجامعات املرِصية؛ ملناقشة 

لعمل  والسعي  مشكالتهم 

ولتشجيعهم  تضمهم  رابطة 

والكتابة  القراءة  تعلم  عىل 

حيث  الصيف،  فصل  يف 

أولياء  كان االجتامع بحضور 

أمور الطلبة ومجموعة كبرية 

اإلشارة  لغة  مرتجمي  من 

املرِصية. 

رسم  رقيق  تعبري  ويف 

وشكر  حب  لوحة  الطالب 

إرميا« ملسنادته  »أنبا  لنيافة 

مراحل  يف  إياهم  وتعضديه 

التعليم املتنوعة. 

ْمع وأسرهم بـ«المركز الثقافّي القبطّي اأُلرثوذكسّي«  طلبة الصّم وضعاف السَّ
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مؤتمر »مًعا من أجل ِمصر« 
رئيس  مدبويل«  »مصطفي  م.  برعاية 

مجلس الوزراء الذي أناب عنه يف الحضور أ. 

العايل،  التعليم  وزير  الغفار«  عبد  »خالد  د. 

الذي  ِمرص«  أجل  من  »مًعا  مؤمتر  انطلق 

تنظمه محافظة القاهرة بتعاون من »جامعة 

عني شمس«، حيث حرض د. »أرشف صبحي« 

»محمود  واللواء  والرياضة،  الشباب  وزير 

شعراوي« وزير التنمية املحلية، وم. »عاطف 

»عبد  د.  وأ.  القاهرة،  محافظ  الحميد«  عبد 

الوهاب عزت« رئيس جامعة عني شمس، وأ. 

د. »ماجد نجم« رئيس جامعة ُحلوان، وأ. د. 

»ُمحمد املحرصاوي« رئيس جامعة األزهر، وأ. 

د. »طارق منصور« وكيل كلية اآلداب بجامعة 

املرِصية  العائلة  بيت  منسق  شمس  عني 

إرميا«  »أنبا  ونيافة  املؤمتر،  مقرر  بالجامعة 

القبطّي  الثقايّف  املركز  رئيس  العاّم  األُسقف 

األُرثوذكيّس، ولفيف من كبار رجال الدولة. 

الحميد«  عبد  »عاطف  م.  املؤمتر  رأس 

محافظ القاهرة وأ. د. »عبد الوهاب عزت« 

إطار  يف  وٰذلك  شمس،  عني  جامعة  رئيس 

القومّي  والعيد  يونيو«   30 »ثورة  احتفاالت 

ملحافظة القاهرة صباح األحد 7/8، بـ»قاعة 

املؤمترات الكربى لجامعة عني شمس«. 

ويف كلمته االفتتاحية شدد د. »خالد عبد الغفار« عىل رضورة الوعي مبتطلبات التنمية املستدامة وبأهمية ما تقوم 

به الدولة من حزمة إصالحات اقتصادية لبناء مستقبل مرشق لشباب ِمرص يف املقام األول، ناقالً إىل الحضور متنيات دولة 

رئيس مجلس الوزراء بنجاح ٰهذا املؤمتر الذي يزامن االحتفال بـ«ثورة 30 يونيو« املجيدة واحتفال »محافظة القاهرة« 

بعيدها القومّي. 

زارة الشباب والرياضة، خاصة يف ظل تغري الشباب  ومن جانبه عرّب د. »أرشف صبحي« عن فخره بتوليه مسؤولية َوِ

إيجابيًّا مبشاركته الفعالة يف مناحي الحياة كافة، متحدثًا عن أهمية التخطيط للمستقبل لعبور التحديات الراهنة، ومؤكًدا 

زارة القائم عىل التخطيط البعيد املدى.  نهج الَوِ

ومن جانبه شدد اللواء »محمود شعراوي« عىل رضورة أن تستكمل كل قيادة ما بدأته القيادة السابقة عليها ليستمر 
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مؤتمر »مًعا من أجل ِمصر« 
الالحقون يف البناء من حيث انتهى السابقون. 

ومن جانبه أعلن اللواء »شعرواي« أن حل 

مشكلة تفاقم الُقاممة يأيت عىل رأس أولوياته 

ثالثة  غضون  يف  عليها  بالقضاء  معاليه  ووعد 

أشهر، داعيًا الشباب إىل املشاركة يف ٰهذا العمل 

ستُطلقها  التي  املسابقة  مع  والتفاعل  الكبري 

زارة التنمية املحلية بني شباب املحافظات.  َوِ

ومن جانبه أشاد م. »عاطف عبد الحميد« 

بجهود مؤسسات الدولة وبالتعاون املثمر معها 

مبرور  احتفاالً  يأيت  الذي  املؤمتر  ٰهذا  إلنجاح 

10٤9 عاًما عىل إنشاء »محافظة القاهرة«. 

ومن جانبه أشار أ. د. »عبد الوهاب عزت« 

إىل رضورة التعاون الجاّد الذي يُعيل من قيمة 

مجموع  من  أكرب  الكل  أن  خاصة  عمل،  أّي 

األجزاء وقيمة العمل تزداد بالتعاون واملشاركة. 

منصور«  »طارق  د.  دعا  جانبه  ومن 

الدولة  ُخطة  عىل  االطالع  إىل  الشباب 

فيها من  ما  ليقفوا عىل  االسرتاتيچية 2030م 

استعرض  ثم  وأهداف ملستقبل مرشق؛  رؤى 

مدار  عىل  املستمرة  وجلساته  املؤمتر  بَرناَمج 

خمسة أيام وما يتضمنه من ندوات مبختلف 

مراكز الشباب، وزيارات إىل عدد من األماكن 

األثرية والثقافية داخل القاهرة. 

ويف كلمته وّجه نيافة »أنبا إرميا« عدًدا من النصائح املستقاة من التاريخ إىل الشباب، مركِّزًا يف نجاح تجِربة تكاتف 

املرِصيِّني عىل تدشني »قناة السويس الجديدة«، الفتًا إىل أن ٰهذا املؤمتر يضع نُصب األعني أهم سبل تحقيق النجاح لرفعة 

شأن الوطن، قائال إن الشباب رس النجاح يف أّي دولة. 

وأضاف نيافته أن االنقسام يسبب خسائر أو هزائم ألّي مجتمع كهزمية جيش »عرايب« يف »معركة التل الكبري« التي 

كانت يف 30 دقيقة فقط بسبب االنقسام والوشاية، وعىل النقيض كان نجاح »ثورة 1919م« من منطلق مشاركة املجتمع 

بطوائفه كافة، وكٰذلك كان تكاتف شعب »ِمرص« والسلطة باعثا وحافزًا إىل الوصول النتصار الجيش املرِصّي يف »حرب 

أكتوبر 1973م«. 
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املرِصّي  الشعب  َوحدة  إن  نيافته:  واستطرد 

تجلت يف »ثورة 30 يونيو« املجيدة، وأيًضا يف حفر 

»قناة السويس الجديدة« بدعم جميع املرِصيِّني 

ومبشاركة 17 رشكة استطاعت أن تقوم مبُهامتها 

يف  تكون  ال  فالقوة  فقط،  واحد  عام  غضون  يف 

يف  ولنا  مًعا،  املواطنني  بتالحم  بل  فقط  السلطة 

تخرج  أن  استطاعت  التي  »الهند«  مثل  ُدول 

اللتني  و»اليابان«  و»أملانيا«  أرضها،  من  املحتل 

بفضل  وتقدمتا  املريرة  الحرب  آثار  من  نهضتا 

التعاون والعمل الدؤوب، أمثلة وقُدوة حسنة. 

القبطّي  الثقايّف  املركز  رئيس  وأشار 

األُرثوذكيّس إىل أن أبواب النجاح مفتوحة دامئًا 

أن  يستلزم  االوطان  وبناء  املجتمع،  اتحاد  أمام 

أجل  من  الوقت  وطوال  بِجدية  ونعمل  نزرع 

تحقيق النجاح، داعيًا نيافته جميع الشباب إىل 

العمل املستمر يف مختلف املجاالت. 
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أقيم املؤمتر 8-7/12، متحدثًا فيه قرابة الخمسني من قادة الفكر والرأي والثقافة والفن، تلبيًة لدعوة من فخامة الرئيس 

»عبد الفتاح السييس« إىل بناء اإلنسان املرِصّي مبا يؤمن انطالق »ِمرص« نحو األمام عىل طريق التطور والتقدم والعمل 

بتمكني الشباب، مع الرشح والتوضيح لكثري من القضايا لشبابنا واالستامع إليهم واإلجابة عىل أسئلتهم كافة بعقد عدد من 

الجلسات والندوات مبراكز الشباب بالقاهرة. 

ٰهذا وَوفًقا لتوجيهات م. »عاطف عبد الحميد« محافظ القاهرة، نُظم برنامج ثقايّف للشباب املشارك يف فّعاليات ٰهذا 

املؤمتر: بزيارة املتاحف، واملناطق األثرية، ومجّمع األديان. كٰذلك تشارك »فرقة سالم« لدكتور »انتصار عبد الفتاح« ضمن 

فّعاليات املؤمتر أيًضا. 
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تكريم نيافة »أنبا إرميا« في مؤتمر »مًعا من أجل ِمصر« 

كرم د. »خالد عبد الغفار« وزير التعليم العايل والبحث العلمّي نيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايفّ 

القبطّي األُرثوذكيّس األمني العام املساعد لبيت العائلة املرِصية ملجهوداته القّيمة يف خدمة البالد. 
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املرِصية«،  العائلة  »بيت  من  وفد  زار 

العاّم  األُسقف  إرميا«  »أنبا  نيافة  برئاسة 

األُرثوذكيّس  القبطّي  الثقايّف  املركز  رئيس 

األمني العاّم املساعد لبيت العائلة املرِصية، 

الثالثاء 7/3، مشيخة األزهر؛ لتعزية فضيلة 

شيخ  الطيب«  »أحمد  د.  األكرب  اإلمام 

األزهر الرشيف يف وفاة شقيقته. 

تعزية  تم  قد  بالذكرإنه  الجدير  من 

فضيلته بالقرية باألقرص

وفد من »بيت العائلة الِمصرية« يعزي فضيلة اإلمام األكبر في وفاة شقيقته



ت
ملفا

28

»اآلباء الرسل« )١(
   ملثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث 

السيد المسيح هو الذي اختار اآلباء الرسل:
اختارهم  الذي  املسيح هو  السيد  أن  الرسل  اآلباء  تعرفوه عن  أن  أول يشء يجب 

بنفسه وقال لهم: »لَيَْس أَنْتُُم اْخرَتمُْتُويِن بَْل أَنَا اْخرَتْتُُكْم« )إنجيل يوحنا 15: 16(.

أنا  بل  اخرتمتوين  أنتم  »لستم  الرب.  باختيار  تكون  الكهنوتية  الوظيفة  أن  يرينا  وهذا 
اخرتتكم« »وأرسلتكم لتصنعوا ثرًا ويدوم ثركم« )َوأَقَْمتُُكْم لِتَْذَهبُوا َوتَأْتُوا ِبثََمٍر، َويَُدوَم َثَرُكُْم( فجميعهم كانوا مختارين من الرب.

تباين الصفات الشخصية للرسل:
وقد اختارهم الله من نوعيات مختلفة ومتعددة، اختار يوحنا الحبيب الرقيق الذي يتكئ عىل صدره، واختار بطرس 
الرسول الشديد الذي يتدخل يف كل مناسبة ويتكلم سواء كان كالمه خطأ أم ال.  مثلام حدث عندما قال السيد املسيح 
للتالميذ: »كلكم تنكرونني هذه الليلة« )كُلُُّكْم تَُشكُّوَن ِفَّ يِف هِذِه اللَّيْلَِة( )إنجيل متى 26: 31؛ إنجيل مرقس 1٤: 27(، 
فتدخل بطرس وقال: »أبًدا. ولو أدى األمر أن منوت معك«. كان بطرس يتكلم  بحامس وكالمه حلو. ومرة أخرى عندما قال 
السيد املسيح: »من يقول الناس أين أنا؟« فرد بطرس قائاًل »أنت املسيح ابن الله الحي« فقال له السيد املسيح: »طوباك 
يا سمعان«. ويف مرات أخرى عندما قال السيد املسيح: »سيقِبض عيل رؤساء الكهنة.... وغريهم، ويقتلونني ويف اليوم 
الثالث أقوم« فرد بطرس رسيًعا: »حاشاك يا رب« »لن يحدث هذا أبًدا«. فرد عليه السيد املسيح: »اذهب عني يا شيطان 
أنت تفكر فيام للناس وليس فيام لله« )اْذَهْب َعنِّي يَاَشيْطَاُن! أَنَْت َمْعَثٌَة يِل، ألَنََّك الَ تَْهتَمُّ مِبَا للِه لِكْن مِبَا لِلنَّاِس( )إنجيل 
متى 16: 23؛ إنجيل مرقس 8: 33(.  أي أن السيد املسيح اختار هذا الرجل القوي املندفع الذي أحيانًا يكون عىل حق 
يف كالمه وأحيانًا يخطئ واختار يوحنا الهادئ الناعم. واختار توما الشكاك الذي قال: »ال ميكن أن أصدق إال عندما أضع 
إصبعي مكان املسامري«.  أي اختار أنواع مختلفة من الناس. منهم أيًضا يهوذا الخائن. واختار أيًضا أناس ضعفاء مساكني 
صيادي سمك. لذلك بولس الرسول قال كلمة عجيبة يف هذا األمر حيث قال: »اْختَاَر اللُه ُجهَّاَل الَْعالَِم لِيُْخِزَي الُْحَكاَمَء. 
َواْختَاَر اللُه ُضَعَفاَء الَْعالَِم لِيُْخِزَي األَقِْويَاَء.  َواْختَاَر اللُه أَْدنِيَاَء الَْعالَِم َوالُْمزَْدَرى َوَغرْيَ الَْمْوُجوِد لِيُبِْطَل الَْمْوُجوَد« )رسالة 
بولس الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس 1: 27(.. أي الله اختار أناًسا بسطاء.. ويقصد بذلك، أنه إذا كانوا جميًعا حكامء 
رمبا إذا تكلموا كالم حكمة َسيَُقال أن هذا الكالم منهم؛ لكن إذا كانوا بسطاء وتكلَّموا هذا الكالم العميق، سيَْعلَم الناس 

أن هذا الكالم من الله وليس منهم.

الرسل يمكن تقسيمهم لثالثة فرق:
أوًل: االثنى عرش رسواًل.

ثانًيا: السبعون رسول الذين اختارهم السيد املسيح بعد ذلك. الذين منهم مارمرقس، ومنهم لوقا اإلنجييل، ومنهم 
برنابا،... إلخ. أيًضا يضاف للرسل فيام بعد النوع الثالث.

ثالًثا: شاول الطرسويس الذي كان مضطهًدا للكنيسة وأصبح عمود من أعمدة الكنيسة.

وإىل جوار الناس الذين كانوا بسطاء يف تعليمهم مثل مار بطرس ومار يوحنا كان أيًضا من ضمن الرسل من كان لهم 
ثقافة كبرية. خاصة من الرسل السبعني. فمرقس الرسول يقال عنه أنه كان مثقًفا جًدا وكان إىل جوار اللغة العربانية التي 
يتقنها يعرف أيًضا اللغة اليونانية ويعرف أيًضا اللغة الالتينية لغة الرومان. ولذلك يف بعض كتب الكاثوليك يقولون أن 
مرقس كان يرتجم لبطرس ألن معرفته كبرية باللغة. ولوقا كان طبيبًا وكان رساًما أي له يف الناحية الفنية وله يف الناحية 

العلمية.
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الرسل أحبوا السيد المسيح محبة فائقة جًدا:
هؤالء الرسل كانوا يحبون السيد املسيح محبة فائقة جًدا.. وأكرب دليل عىل هذه املحبة أن بطرس الرسول قال له: 
ٍء َوتَِبْعَناَك« )إنجيل متى 19: 27؛إنجيل مرقس 10: 28؛ إنجيل لوقا 18: 28(. فقد رآهم السيد  »َها نَْحُن قَْد تَرَكَْنا كُلَّ يَشْ
املسيح وهم يصطادون يف السفينة وقال لهم: »َهلُمَّ َوَراِئ فَأَْجَعلُُكاَم َصيَّاَدِي النَّاِس« )إنجيل متى ٤: 19؛ إنجيل مرقس 1: 
17( فرتكوا السفينة وتركوا الشباك وتركوا الدنيا كلها وساروا ورائه. أيًضا هذا يذكرنا بإبراهيم أب اآلباء عندما قال له الله 
»أترك أهلك وعشريتك وبيت أبيك وتعال معي إىل الجبل الذي أريك إياه هناك أجعلك شعبًا« )اْذَهْب ِمْن أَرِْضَك َوِمْن 
ًة َعِظيَمًة َوأُبَارِكََك َوأَُعظَِّم اْسَمَك، َوتَُكوَن بَرَكًَة( )سفر التكوين  َعِشريَتَِك َوِمْن بَيِْت أَِبيَك إِىَل األَرِْض الَِّتي أُِريَك. فَأَْجَعلََك أُمَّ
12: 1(، وفعاًل ترك أهله وترك عشريته وترك بيت أبيه وذهب وراء الرب. كانوا يحبون الرب جًدا وتركوا كل يشء من أجله.

هذا يعطينا فكره عام يجب أن يكون عليه الرعاة، فعندما نختار أحدهم للكهنوت ال يجب أن يتكلم فيام يخص السكن 
والعائلة واملاديات وما يكفيه وما ال يكفيه. بل يتمثل بالرسل الذين تركوا كل يشء وتبعوه.

الرسل تسلموا العقائد والالهوتيات والطقوس من الرب يسوع :
وهؤالء الرسل الذين تبعوا السيد املسيح أمضوا فرتة إعداد خدام أكث من ثالثة سنوات.  ففرتة خدمة السيد املسيح 
عىل األرض كانت أكث من ثالثة سنني. وقد ساروا وراءه يف الثالثة سنوات، يسمعون عظاته ويروا معجزاته ويروا مواقفه مع 
األعداء واملؤيدين يالحظوا كل يشء. فكانت فرتة تدريب قوية جًدا مع املسيح، ومع ذلك املسيح مل يكتفي بها. فبعد القيامة 
مكث معهم أيًضا أربعني يوًما يحدثهم عن األمور املختصة مبلكوت الله. أي كل ما لدينا من عقائد والهوتيات وطقوس 
تعلمها التالميذ يف فرتة األربعني يوم ونقلوها إلينا. نقلوها إلينا بأن السيد املسيح قال لهم إكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها 

وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. لذلك الرسل فيام كتبوا لنا كانوا يعلموننا ما قاله السيد املسيح لهم.

القوانين التي وضعها اآلباء الرسل:
ومنها  الرسل.   اآلباء  وضعها  التي  القوانني  هو  أيًضا  آخر  أمر  هناك  لكن  والرسائل  اإلنجيل  قرأتم  أنكم  املؤكد  من 
الدسقولية وهي تقع يف 38 باب عن الرعاية من كل جوانبها. وأيًضا قوانني الرسل حيث أصدر الرسل 127 قانون يف كتابني 
 thE Patrologia أحدهام به 71 قانون واآلخر به 56 قانون. هذه القوانني نرشت يف مجموعة باترولوجيا أورينتاليس
oriEntalis أي »أقوال اآلباء الرشقيني«. هناك أناس كثريين ممن يتكلمون عن الكنيسة والقوانني مل يقرأوا هذه وال تلك، 

)وينطبق عليهم املثل القائل: إليّل عىل الرَبّ عوَّام(!

كانت قلوبهم متفتحة وعقولهم متفتحة وكلها ُمرَكَّزَة يف الرَب ويف وصاياه. وأيًضا طوال مدة إعدادهم كانوا متفرغني 
تفرغ كامل للسري وراء الرب.

تبعوه وتركوا كل يشء:

هناك يشء جميل فيمن تبعوا السيد املسيح: أنهم تبعوه وتركوا كل يشء.  كام قيل عن إبراهيم أبو اآلباء أنه سار وراء 
الرب وهو ال يعلم إىل أين يذهب. والرسل عندما ساروا وراء السيد املسيح مل يكن له بيت، فقد كان يسري من بلد إىل بلد، 
ومن حقل إىل حقل، ومن مدينة إىل مدينة.. ويقول عنه الكتاب: »مل يكن له أين يسند رأسه« )فَلَيَْس لَُه أَيَْن يُْسِنُد َرأَْسُه( 
)إنجيل متى 8: 20؛ إنجيل لوقا 9: 58(. ومل يسأله الرسل أين سنذهب، فهذا ال يهتمون به، بل املهم أنهم ميشون وراءه.. 

وكان عندهم اإلميان بأن كل يشء سيكون كام ينبغي أن يكون.
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»الرسل اإلثنى عشر« 
من كتاب »الكنيسة المسيحية في عصر الرسل(«

   ملثلث الرحامت »أنبا يوأنس«
 أسقف الغربية

أكرث  الغموض... وما  أمر يكتنفه كثري من  الرسل وكرازتهم وأعاملهم،  موضوع حياة 
الكرازية وأعاملهم املعجزية... يف بعض هذه  التي كتب عنهم وعن جهودهم  القصص 
القصص نلمس بوضوح شطحات بعض الكتاب والنساخ يف الخيال، األمر الذي يصطدم 
بالحقيقة والواقع... ومن هنا كانت مهمة امل{رخ شاقة إذ عليه أن يستخلص الحقائق 

خاصة بعد تنقيتها مام علق بها من الشوائب الدخيلة التي إستحدثتها يد الزمان وبعض املعجبني برواد املسيحية األوائل.

وفيام نعرض له االَن، نقدم يف إيجاز ودقة ما نطمنئ إل صحته وأصالته بعد الدراسات املقارنة. ولكن إن وجدت املادة يف 
النهاية ضئيلة، فمرجع ذلك إل ندرة املصادر األمينة التي نطمنئ إليها، التي حفظت لنا تراجم رسل املسيح.

القديس بطرس: هو سمعان بن يونا، ولد يف قرية بيت صيدا الواقعة عىل بحر طربية، وكان يشتغل بصيد السمك.. 
يحتمل أنه كان مع أخيه إندراوس- تلميذ يوحنا املعمدان.. كان لقاؤه األول بالرب يسوع ، بعد أن أخربه إندرواس أخوه- بناء 
عىل توجيه يوحنا- » قد وجدنا املسيا«.. ويف ذلك اللقاء قال له الرب »أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا«)يوحنا 1 : 35-

42(... أما دعوته للتلمذه فكانت عقب معجزة صيد السمك.

كان بطرس أحد التلميذين اللذين ذهبا ليعدا الفصح األخري وأحد الثالثة الذين عاينوا إقامة ابنه يايروس بعد موتها وتجيل 
السيد املسيح عىل جبل طابور، وصالته يف جثامين، وأحد األربعة الذين سمعوا نبوته عن خراب أورشليم والهيكل.

كان بطرس هو األول الذي أعتف بالهوت املسيح، واألول الذي برش باملسيح يف اليوم الخمسني.

وهو الذي أنكر السيد املسيح ثالث مرات، األمر الذي جعله يندم ندما شديدا وبىك بكاءاً مراً، وقصد قرب معلمه باكراً فجر 
يوم قيامته... وقد قبل الرب توبته، وأظهر له ذاته عىل بحر طربية بعد قيامته وعاتبه يف رفق مخاطباً إياه باسمه القديم قائالً 
له )ياسمعان بن يونا أتحبني(... وقد وجه إليه هذه الكلامت مقابل إنكاره املثلث، ورده إل رتبته ثانية بقوله » أرع غنمي«.

جال بطرس كارزا يف جهات متفرقة من العامل القديم.. كرز يف أنطاكية وطاف يف بالد بنطس وغالطية وكبادوكية وبيثينيية، 
وبعض مقاطعات اَسيا الصغرى، وهي األقاليم التي وجه إليها رسالته األول.. أما الرويات التي تنسب لبطرس الكرازة يف بالد 

اليونان ومرص وروما وكل جزء يف العامل.

يكاد يكون ثابتاً أن القديس بطرس ختم حياته يف روما، حني حكم عليه باملوت صلباً يف عهد نريون الطاغية.

ليوحنا املعمدان. ومنه سمع عن الرب  القديس اندرواس: هو شقيق بطرس الرسول وكان يف بادئ أمره تلميذاً 
يسوع وبعد معجزة صيد السمك دعاه الرب مع أخيه بطرس ليكون صياداً للناس.

يذكره اإلنجيل يف ثالثة مواضع: يف معجزة إشباع االَالف من خمس خربات )يوحنا 6 : 8، 9(، وعند مجئ اليونانني الذين أتوا 
ليك يروا يسوع، تقدم إليه وسأله يف ذلك )يوحنا 12 :22(... وعندما تقدم ليسأل الرب مع ثالثة من التالميذ عن خراب أورشليم 

ودمار الهيكل وانقضاء الدهر )مرقص 13: 3(.

بدأ عمله الكرازي بعد يوم الخمسني ويذكر أنه ركز نشاطه التبشريي يف مناطق شبه جزيرة البلقان، وبعض مقاطعات اَسيا 
الصغرى.. وبناء عىل رواية أوريجينوس التي سجلها يوسابيوس فإنه برش يف سكيثيا وهي املناطق الواقعة يف شامل بحر قزوين 

والبحر األسود ... أنتهى به املطاف يف مقاطعة أخائية يف بالد اليونان ونال أكليل الشهادة مصلوبا يف مدينة بتاس.



ت
ملفا

31

القديس يعقوب الكبير: هو يعقوب بن ربدي وشقيق يوحنا الحبيب. ويدعى أيضا يعقوب 
الكبري متييزا عن يعقوب الصغري )بن حلفى(، كان من بيت صيدا. دعاه السيد املسيح للتلمذه مع أخيه يوحنا 
يف نفس املرة التي دعا فيها بطرس وأندرواس.. يبدوا أن يعقوب كان حارضاً معجزة الرب يسوع األول يف قانا 

الجليل حيث حول املاء خمراً.

إختاره الرب يسوع مع بطرس ويوحنا ليكونا شاهداً لبعض األحداث فكان معه حينام أقام ابنه يايروس من املوت، ويف 
حادث التجيل ويف بستان جثسيامين ليلة االَمه... وقد أحبه املخلص مع أخيه يوحنا محبة خاصة حيث دعاهام »بوانرجس« أي 

إبني الرعد )مر 3: 17(. تعبرياً عن حامستهام وغريتهام.

يذكر أن جهوده الكرازية كان اليهودية والسامرة، أما القول بأنه كرز باإلنجيل يف أسبانيا فقول ليس له أسانيد تاريخية... 

الرومان عليه  الجند  ، فثاروا ضده، وأحدثوا شغباً يف أورشليم، فقبض  اليهود  إثارة عداوة  الرسولية سبباً يف  كانت غريته 
وأحضوه أمام امللك هريودس أغريباس ، فأمر بقطع رأسه بحد السيف )أع 12: 1(.

القديس يوحنا الحبيب:هو يوحنا بن زبدي )امللقب بالحبيب( وشقيق الرسول يعقوب الكبري .. هو التلميذ 
الذي كان يسوع يحبه ) يوحنا 19: 16( وهو الذي أتكأ عىل صدره يف العشاء األخري. هو الرسول الوحيد الذي رافق الرب إل 

الصليب فسلمه أمه العذراء مريم. ومن تلك الساعة عاشت معه )يوحنا 19 : 25(.

يبدو أنه تتلمذ بعض الوقت ليوحنا املعمدان وكان يتدد عليه )يوحنا1: 35- 42(... دعاه السيد املسيح للتلمذه مع أخيه 
يعقوب:هو الذي سجل لنا خطاب الرب يسوع عن اإلفخارستيا )يوحنا 6(. وهو الذي إنفرد بني اإلنجليني بذكر لقاء الرب 
مع السامرية )يوحنا 4( وموقفه مع املرأة الزانية التي أمسكت يف ذات الفعل )يوحنا 8(، وشفاء املولود أعمى )يوحنا 9( 
وإقامة لعازر من املوت، ويف حادث التجيل ويف جثسامين ليلة االَمه. وبكر مع بطرس وذهب إل قرب املخلص فجر أحد القيامة 
وهو الوحيد الذي إستطاع أن يتعرف عىل الرب يسوع حينام أظهر ذاته عىل بحر طربية عقب قيامته وقال لبطرس »هو الرب« 

)يوحنا 21 :7(.

يبدو أن كرازته يف الفتة األول يف أورشليم واملناطق القريبة منها حتى نياحة العذراء مريم ثم أنطلق إل اَسيا الصغرى 
ومدنها أمثال ساردس وفيالدلفيا والالذقية وأزمري وبرغامس وثياتريا وغريها.

قبض عليه يف حكم األمرباطور دومتيان وأرسل مقيدا إل روما وهناك ألقى يف خلقني )مرجل( زيت مغيل فلم يؤثر عليه 
بل خرج منه أكرث نضة مام أثار ثارة األمرباطور فأمر ينفيه إل جزيرة بطمس ثم أفرج عنه بعد موت األمرباطور وعاد إل 

أفسس ليبارش خدمته.

خلف لنا القديس إنجيالً ورؤيا وثالث رسائل تحمل اسمه. رقد يف الرب يف شيخوخة وقورة حوال سنة 100م.

القديس يعقوب البار: هو يعقوب »بن حلفى« وهو أحد األعمدة الثالثة لكنيسة الختان... عرف باسم يعقوب 
»أخي الرب« ألنه ابن خالته بالجسد من مريم زوجة كلوبا. وعرف باسم يعقوب الصغري )مرقص 15: 40(. ويعقوب »البار« 

نظراً لقداسة سريته وشدة نسكه. كام عرف باسم يعقوب »أسقف أورشليم« ألنه أول أسقف لها.

أثري جدل حول شخصيته يف عدة أمور ومنها اللقب الذي ٌعرف به »أخ الرب« وكذلك هل كان رسوالً من األثنى عرش أم ال 
وهناك أراء مختلفة حول هذا األمر )الكنيسة املسيحية يف عهد الرسل ص 422: 426(.

ذكر هيجيسبوس_ وأيده يف ذلك إكليمنضس االسكندري- أن اليهود أوقفوه فوق جناح الهيكل ليشهد أمام الشعب ضد 
املسيح... فلام خيب ظنهم وشهد عن يسوع أنه املسيا وهتف الشعب أوصنا البن دواد. صعدوا وطرحوه إل أسفل، أما هو 
فجثا عىل ركبتيه يصيل عنهم، بينام أخذوا يرجمونه، وكان يطلب لهم املغفرة. وفيام يصيل تقدم قصار مالبس ورضبه بعصا 

عىل رأسه فأجهز عليه ومات لوقته. خلف لنا القديس يعقوب الرسالة الجامعة التي تحمل أسمه.



القديس األنبا موسى األسود


