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- اللقاء األول لوسائل اإلعالم القبطية ص٨

- نياحة الراهب القمص أنجيلوس األنطوني
 ص٩

يوقع  األرثوذكسي  القبطي  الثقافي  المركز   -
أوائل  ويكرم  مصر  بنك  مع  تعاون  بروتوكول 
الثانوية العامة في حفل اليوم العالمي للشباب 

والشمول المالي ص١٢
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»  عطية السالم« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

قال السيد املسيح لتالميذه: "سالًَما أَتْرُُك لَُكْم. سالَِمي أُْعِطيُكْم. لَيَْس كََم يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا. الَ تَْضطَرِْب 
قُلُوبُُكْم َوالَ تَرَْهْب." )يو 14: 27(. 

ا َثَُر الرُّوِح فَُهَو: َمَحبٌَّة، فََرٌح، َسالٌَم، طُوُل  والسالم هو أحد ثار الروح القدس كم قال معلمنا "بولُس الرسول": "َوأَمَّ
ٌف." )غل 5: 23-22(.  أَنَاٍة، لُطٌْف، َصالٌَح، إِميَاٌن، َوَداَعٌة، تََعفُّ

ومن املفهوم طبًعا أن ثار الروح القدس هي عطايا إلٰهية فائقة للطبيعة؛ فمثالً ثرة "املحبة" تفوق إمكانات البرش 
الطبيعية؛ لٰذلك قال السيد املسيح: "أَِحبُّوا أَْعَداءَكُْم. بَارِكُوا الَِعِنيُكْم. أَْحِسُنوا إَِل ُمبِْغِضيُكْم ..." )مت5: 44(: فاإلنسان 
الطبيعّي ميارس الحب مع أقربائه ومع أصدقائه ويتبادل الحب هو ومن يحبونه. وهناك أنواع من الحب مثل غريزة 

األمومة يف محبة األم ألبنائها؛ وٰهذه مسألة غريزية ال َعالقة لها بثمر الروح القدس. 

وبنفس املنظور، نقول إن "السالم" كإحدى ثار الروح القدس يفوق كل سالم آخر طبيعّي يحياه الناس أو يسَعون 
لتحقيقه بُجهودهم البرشية؛ "السالم" الذي قال عنه السيد املسيح: "لَيَْس كََم يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا." )يو 14: 
27(؛ ٰهذا "السالم" ميأل حياة اإلنسان يف وسط الضيقات واألحزان ويطرد الخوف والقلق واالضطراب؛ ٰهذا "السالم" 

يرفع اإلنسان فوق مستوى الصعاب والتهديدات حتى أنواع املرض مهم كانت قاسية. 

ربون للحياة األبدية ـ سواء  "السالم" الناشئ عن االمتالء من الروح القدس يف حياة اإلنسان امللتصق باملسيح هو َعُ
لحياة القديسني يف "الفرَدوس" أو لِم بعد قيامة األجساد يف اليوم األخري ـ متهيًدا للدخول إل ملكوت السموات. 
وبالطبع فإن "السالم" يف الَعالقة بالله مالزم: لحياة التوبة واملصالحة، وتنفيِذ وصايا السيد املسيح، والثباِت يف املسيح 

ىف "رس اإلفخارستيا" كم قال هو نفسه: "َمْن يَأْكُْل َجَسِدي َويرَْشَْب َدِمي يَثْبُْت يِفَّ َوأَنَا ِفيِه." )يو6: 56(. 

لٰذلك فصالة القداس اإللٰهّي تتكرر فيها عبارة يقولها األب الكاهن: "السالم لجميعكم."، ويرد الشعب مع الشممسة: 
"ومع روحك أيًضا.". ويف القداس اإللٰهّي ميأل السالم قلوب وعقول جمعة املصلني وينُقلهم إل مشاعر سمئية مملوءة 
الرب."؛  ِعند  الكاهن للشعب: "أين هي قلوبكم؟"، يرد الشعب مع الشممسة قائلني: "هي  بالسالم. فعندما يقول 

فالكنيسة يف أثناء القداس اإللٰهّي ويف حرضة املالئكة تحلِّق روحيًّا يف السمئيات، إل حني رصف مالك الذبيحة. 

يَاَسُة َعَل  وقد ُدِعَي السيد املسيح "رئيس السالم"؛ فقال "إَِشْعياء النبّي: "ألَنَُّه يُولَُد لََنا َولٌَد َونُْعطَى ابًْنا، َوتَُكوُن الرِّ
الَِم الَ نَِهايََة َعَل كُرِْسِّ َداُوَد  الَِم. لُِنُموِّ ِريَاَسِتِه، َولِلسَّ كَِتِفِه، َويُْدَعى اْسُمُه َعِجيبًا، ُمِشريًا، إِلًٰها قَِديرًا، أَبًا أَبَِديًّا، رَئِيَس السَّ

َوَعَل َمْملََكِتِه، لِيُثَبِّتََها َويَْعُضَدَها ِبالَْحقِّ َوالرِْبِّ، ِمَن اآلَن إَِل األَبَِد. َغرْيَُة رَبِّ الُْجُنوِد تَْصَنُع ٰهَذا." )إش9: 7-6(. 

كانت مدينة مملكة "داُود" تُدعى "أورُشليم": أْي "مدينة السالم". وقيل عن السيد املسيح ـ كم ذكرنا ـ إنه رئيس 
الَِم الَ نَِهايََة َعَل كُرِْسِّ َداُوَد َوَعَل َمْملََكِتِه ..." )إش 9: 7(. وقد ملك السيد املسيح عل  السالم: "لُِنُموِّ ِريَاَسِتِه، َولِلسَّ
ل للدخول إل "أورُشليم السمئية" يف الحياة  خشبة "الصليب" وصالحنا مع الله أبيه صانًعا سالًما بدم صليبه ليك نؤهَّ
تََكلََّم َمِعي قَائاِلً: »َهلُمَّ فَأُِريََك  األبدية. وقال معلِّمنا "يوحنا الرسول" يف رؤياه عن واحد من السبعة املالئكة: "... 
َسَة نَازِلًَة ِمَن  الَْعُروَس اْمَرأََة الَْحَمِل«. َوَذَهَب ِب ِبالرُّوِح إَِل َجبٍَل َعِظيٍم َعاٍل، َوأََراِن الَْمِديَنَة الَْعِظيَمَة أُورَُشلِيَم الُْمَقدَّ

َمِء ِمْن ِعْنِد اللِه ..." )رؤ 21: 10-9(.  السَّ
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الحكمة ٣
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

الصالحة وبعض صفاتها: طاهرة، مساملة، مرتفقة، مملوَّة رحمة، مملوَّة  الحكمة  السابقتني عن  املقالتني  تكلمنا يف 

أثاًرا صالحة، عدمية الريب، عدمية الرياء، مذِعنة؛ وعن الحكمة الرشيرة وصفاتها: أرضية، نفسانية؛ ونستكمل اليوم 

الصفة الثالثة وهي: 

٣– شيطانية: باعثها الشيطان؛ يحرِص عليها ويقود فكر من يخطط لها؛ ألن الشيطان يعرِف كيف يُقنع الناس بحيله 

ودهائه ومكره. فمنذ أن ُعرف الشيطان وهو يحاول أن ينافس الخري برشه، ويخطط للناس السري يف طريق الخطية، 

مببادئ قد تُعجب من يُريد طريقه مخدوًعا مبشورته اململوءة رشًّا وخداًعا. والشيطان يستخدم كل يشء إلفساد حياة 

اإلنسان، فقد يستخدم املال، أو العقل، أو جسد اإلنسان وغرائزه، أو الطبيعة، أو مواهب اإلنسان وذكاءه ... إلخ. 

فالشيطان قوة ال يُستهان بها: له خربة كبرية يف إسقاط الناس يف الرش، وربطهم بالعادات الرشيرة حتى درجة اإلدمان 

ليستعبدهم له ويغيِّبهم عن الوعي واإلدراك فينخدعون بأضاليله املتنوعة، وينادون بها مخدوعني منها وخادعني 

غريهم أيًضا بها. إن مثل ٰهذه الحكمة الرشيرة تدمر الطاقات البرشية واإلمكانات اإلنسانية والنيات الحسنة الرُّوحية. 

لٰذلك يجب أن نتنبه لخطورتها ونتخلص من براثنها، وننتبه بكل قوة ملصدر الحكمة التي نقبلها فال نتقبل الحكمة 

اإل من الله فتكون حكمة نازلة من فوق مضيئة طاهرة. وصدقت الحكمة التي تقول يف )جا 9: 17-1٨(: "كلمت 

الحكمء تُسمع يف الُهدوء، أكرث من رصاخ املتسلط بني الُجّهال. الحكمة خري من أدوات الحرب."، وأقوى منها. 

)+( ولكن قد يتساءل اإلنسان: ما هي مالمح الحكمة الشيطانية؟ 

ولإلجابة، ميكن تلخيص ٰهذه الحكمة الشيطانية يف النقاط اآلتية: 

١– حكمة غري كاملة )ناقصة(: مبعنى أن ال تتكامل فيها صفات الحكمة، أْي ال يجتمع فيها الذكاء والَفهم واملعرفة 

والرزانة والتدبري الحَسن وُحسن الترصف ونقاء النيات ... إلخ من صفات الحكمة الحقيقية: فقد يكون فيها ذكاء 

التدبري  عل  تشمل  وقد  لألمور،  الحقيقّي  الَفهم  من  تخلو  ولٰكن  معرفة  فيها  يكون  وقد  النقاء،  من  تخلو  ولٰكن 

والتخطيط ولٰكن يف غري تعقل ودون رزانة، وقد يكون لها منطق ولٰكن به مغالطات كثرية يُريد بها الشيطان أن 

يشوش عل اإلنسان؛ لٰذلك تسمى حكمة الشيطان دهاًء أو مكرًا أو خداًعا، ولٰهذا تجدها حكمة ناقصة غري نافعة. 

٢– ترض صاحبها: فمن يتبنى الحكمة الشيطانية يقدم عقله مستعبًَدا للشيطان؛ فيعبث بأفكاره ويقدم له مشورات 

ضارة به وبَعالقاته باآلخرين وباملجتمع؛ فيسري يف طريق مظلم يؤدي إل نتائج وخيمة: فقد يخطط إنسان ويحبُك 

ِْقة يشء يتمنى  املؤامرات بذكاء شديد ليحُصل عل رَُِشوة من املال، أو لتكوين َعالقة غري رشعية بالجنس اآلخر، أو لَسِ

اقتناءه ومل يَقِدر، أو غري ٰذلك من األخطاء؛ ويساعده الشيطان بحكمته الكبرية وبحيله الكثرية، ولٰكن كعادته دامئًا يف 

ذ مشورته مستخدًما حكمته الشيطانية، فييسء إل سمعته، وقد  مقاصده وأهدافه يرض مبصلحة من سار خلفه ونفَّ

ييسء كٰذلك إل وضعه االجتمعّي وكِيانه األرسّي، ويظل يعمل معه إل أن يخَسِ أحباءه ومن ثَم مجتمعه الصغري، 

جون؛ وبٰهذا يصل إل أسوأ مصري مثل اإلدمان والفشل يف العمل ... إلخ.  وقد يصل األمر إل إلقائه يف السُّ

وليست ٰهذه فقط، بل توجد صفات كثرية نستكملها يف املرات القادمة بإذن الله.
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»السماء الثانية«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

أغسطس«.  من  والعرشين  »الثاىن  املوافق  العذراء«  السيدة  بـ»عيد  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  تحتفل 
بقلوب  والتكريم  واالحرتام  التبجيل  مشاعر  تتدفق  بـ»ِمرص«،  وباألخص  العذراء«،  »السيدة  اسم  يُذكر  وحني 

املرِصيني جميًعا ملحبتهم الغامرة التي يكنونها لها.

وتبدأ قصة »عيد السيدة العذراء« عند اآلباء الرسل تالميذ السيد املسيح، بعد نياحتها »الحادى والعرشين من 
طوبة« )1/30(، إذ مل يُكن »توما الرسول« يومئذ حارًضا بينهم، لٰكنه يف عودته من »الهند« شاهد املالئكة حاملني 
جسد »السيدة العذراء« إل السمء؛ فبعد رجوعه سأل بقية الرسل عنها فأخربوه بنياحتها، فطلب أن يُروه قربها؛ 
فلم ذهبوا مل يجدوا جسدها املبارك! فقص عليهم ما رآه. فم كان من الرسل إال أن قدموا صوًما لله، بدأ »األول 
من مسى« )٨/7(، من أجل أن يسمح لهم برؤية ٰذلك املشهد املهيب ويتباركوا من جسدها، وظلوا صامئني إل 

أن حقق الله رغبتهم »السادس عرَش من مسى« )٨/22(؛ فبات عيًدا »للسيدة العذراء«.

وحياة »السيدة العذراء« مل تُكن سهلة، بل امتألت بصعاب وضيقات: ففى سن الثالثة تركت أرستها لتخدم يف 
الهيكل، وحني أكملت الثانية عرشة تركته لتذهب مع الشيخ الوقور »يوسف النجار« الذي اختارته السمء ليعتنى 
بها، ثم ولدت طفلها يف مذود للبقر! ثم بدأت حرب »هـريوُدس امللك« عل ابنها خوفا عل ملكه؛ فهربت إل 
»ِمرص« يف رحلة شاقة ممتلئة باألخطار واألتعاب. أما أشد الضيقات التي كانت سيًفا يجوز يف أعمقها، فكانت 
رؤيتها ابنهـا الوحيد وهو يتعرض ألشد اإلهانات واآلالمات عل »الصليب« وميوت. بل مل تتوقف قساوة »اليهود« 
التعدى عل نعشها!! فانفصلت ذراعاه عن جسده!!! وبصلوات اآلباء  نياحتها!! فقد حاول أحدهم  حتى بعد 

الرسل عادتا سليمتني بعد أن نِدم الرجل بُدموع.

وىف قراءة أليقونة »السيدة العذراء«: نجد »العذراء« مرسومًة عن ميني الطفل يسوع مثلم ذكر »داوود النبى«: 
»َجلََسِت الَْملَِكُة َعْن مَينِِي الَْملِِك«، وتُرسم هالة نورانية حول رأسها رمزًا إل طهارتها وقداستها، مختلفًة عن هالة 
ابنها التي متتد إل كتفيه، وتُرسم ثالث نَجمت كبرية: واحدة عل رأسها واثنتان عل كتفيها رمزًا إل دوام بتوليتها 
فهى العذارء التي ولدت من دون رجل، والظالّة عذراء بعد والدتها، مبعجزة مل تتكرر قط ولن تحدث أبًدا بالتاريخ 
يُِّد نَْفُسُه آيًَة: َها الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا َوتَْدُعو اْسَمُه  البرشى، والتى تنبأ عنها »إَشَعياء النبى«: »يُْعِطيُكُم السَّ

نُوئِيَل«. ِعمَّ

وباأليقونة، يجب أن يُرسم »الكاروبيم« )مالئكة( حولها ألن قوة الله تظللها فهى من برشها املالك: »الَ تََخاىِف يَا 
َمْريَُم أِلَنَِّك َقْد َوَجْدِت نِْعَمًة ِعْنَد اللِه«، وقيل بـ»القرآن«: ﴿َوإِْذ قَالَِت الَْمالَئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ اللَه اْصطََفاِك َوطَهَّرَِك 
َواْصطََفاِك َعَل نَِساء الَْعالَِمنَي﴾. و»الكاروبيم« باأليقونة يحملون الصليب وأدوات الصلب إشارًة إل أن مجىء 
ٰهذا الطفل إل العامل ألجل الفداء. أّما ثيابها فهى زرقاء وبها نُجوم كثرية إذ ُدعيَت »السمء الثانية«، والنجوم 
الكثرية عل ثيابها تشري أيًضا إل تعدد فضائلها؛ أّما ثوبها األحمر فهو رمز إل األمل الذي عانته، والثوب األبيض 

ا أَنِْت فَُفْقِت َعلَيِْهنَّ َجِميًعا«. لنقائها فهى من قال فيها »سليمن امللك«: »بََناٌت كَِثريَاٌت َعِملَْن فَْضالً، أَمَّ

وباأليقونة: يداها تشريان إل »السيد املسيح« لتوجه أنظار البرش وأفهامهم إل شخصه القدوس، ورأسها مييل 
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بأذنها يف اتضاع شديد إل جانب فم السيد املسيح، وعيناها واسعتان دامئًا إشارًة إل تأملها الدائم يف كالم الله 
ا َمْريَُم فََكانَْت تَْحَفُظ َجِميَع هَذا الَْكالَِم ُمتََفكِّرًَة ِبِه ىِف قَلِْبَها«. وأعمله معها، إذ قيل: »َوأَمَّ

كل عام وجميعكم بخري. ونترضع إل الله أن يرفع عن العامل الوباء، ويحفظ »ِمرص« يف سالم وخري، بشفاعات 
»السيدة العذراء« التي رشفت »ِمرص« وباركتها ووطئت أقدام »العائلة املقدسة« أرضها، وعاشت فيها قرابة ثالث 

سنوات ونصف السنة. 

اتسمت “السيدة العذراء” بالطاعة الكاملة منذ أن كانت طفلة صغرية؛ فقد أطاعت عندما قدمتها أمها، وهي 
يف سن الثالثة، إل الهيكل لتقّض فيه حياتها؛ إذ كانت نذًرا لله: فقد صلّت والدتها “َحنَّة” إل الله مترضعًة أن 
عان ما  يهب لها نسالً، ناذرًة تقديم الطفل إل الهيكل املقدس. وبعد أن صار الهيكل منزالً لتلك الطفلة التي رَسُِ
ُحرمت من والديها، طُلب منها أن ترتكه وهي يف الثانية عرْشة، فاختري لها شيخ تُخطب له لريعاها، وأطاعت مرًة 
ثانية وتركت الهيكل إل منزل “يوسف النجار” ليهتم بُشؤونها. واختيار “يوسف النجار” له قصة: بحث الكهنة 
عن رجل باّر ليُْودعوه “السيدة العذراء”، فوقع االختيار عل اثَني عرَش رجالً من رجال سبط “يهوذا” األتقياء، 
وإذ أراد الكهنة أن يُعلن الله لهم من هو املستحق لرعايتها، أخذوا ِعِصيهم ووضعوها يف الهيكل، فأتت حممة 
فقد  الله،  من  هي  العالمة  تلك  أن  الهيكل  كهنة  فأدرك  النجار”؛  “يوسف  الوقور  الشيخ  عصا  عل  واستقرت 
كان “يوسف النجار” رجالً بارًّا؛ فشِهد له “الكتاب”: “فيوسف رجلها إذ كان بارًّا …”؛ وٰهكذا أطاعت “السيدة 

العذراء” وانتقلت من الهيكل إل بيته، وظلت فيه حتى برشها مالك الرب بوالدة السيد املسيح.

أيًضا أطاعت “السيدة العذراء” عندما جاءها مالك الرب يبرشها بوالدة السيد املسيح قائالً: “مباَركة أنت يف 
النساء … ال تخايف يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلني وتلدين ابًنا وتسمينه يسوع. ٰهذا 
يكون عظيًم وابن الَعِلّ يُدعى …”؛ ويف طاعة وتسليم كاملني أجابته “السيدة العذراء”: “هوذا أنا أَمة الرب. 
ليُكن يل كقولك.”. وٰهكذا باتت “السيدة العذراء” مثاالً لحياة الطاعة إذ وضعت جميع أمور حياتها بني يدي الله 
يف تواضع عجيب؛ فرفعها الله إل مرتبة فائقة مل يَنلها أحد. لٰذلك تحتفل الكنيسة بعدة تَذكارات لها: ميالدها 
)ُغرة بشنس(، دخولها الهيكل )الثالث من كيهك(، نياحتها )الحادي والعرشين من طوبة(، صعود جسدها إل 
السمء )السادس عرَش من مسى(، بناء أول كنيسة عل اسمها )الحادي والعرشين من بؤونة(، تكريس كنيسة 
عل اسمها بـ”دير املُحرَّق” )السادس من هاتور( حيث أقامت هناك ما يزيد عل ستة أشهر ، وأيًضا تَذكار تجليها 

عل قباب كنيستها بـ”الزيتون” )الرابع والعرشين من برمهات( إل أكرث من عامني!

إن الطاعة التي سلكت فيها “السيدة العذراء” ما هي إال نتاج حياة طويلة من االتضاع والتسليم امتدت فيها 
نحو ستني سنة: اثنتَي عرشة سنة بالهيكل، قرابة ثالثني سنة ببيت خطيبها “يوسف البار”، أربع عرْشة سنة مبنزل 
“يوحنا اإلنجيّل” تلميذ السيد املسيح الذي أوصاه وعهد إليه بها حني قال “للسيدة العذراء” وهو عل الصليب: 
“هوذا ابنِك”، ثم قال لـ”يوحنا”: “هوذا أمِك”؛ ومن تلك الساعة رجع بها “يوحنا” إل منزله. إن عبري التواضع 
لتشتمته األجيال طوال األزمان يف حياة “السيدة العذراء” التي امتألت بالنعم، والتي استحقت التطويب كم ورد 
بأنشودتها: “تعظِّم نفيس الرب، وتبتهج روحي بالله مخلِّيص، ألنه نظر إل اتضاع أَمته. فهوذا منذ اآلن جميع 
األجيال تطوبني، ألن القدير صنع ب عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إل جيل األجيال للذين يتقونه. صنع قوة 
بذراعه. شتَّت املستكربين بفكر قلوبهم. أنزل األعزاء عن الكراّس ورفع املتضعني. أشبََع الجياع خريات ورَصَف 

األغنياء فارغني.”.و … ويف “ِمرص الحلوة” الحديث ال ينتهي!
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بابا  الثان،  توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 

صباح  املرقسية،  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية 

عيد  وقداس  لقان  صاليت  يوليو   12 األحد 

استشهاد الرسولني بطرس وبولس )عيد الرسل(، 

يف كنيسة التجل مبركز لوجوس البابوي يف دير 

القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون.

شارك يف الصالة األنبا دانيال أسقف املعادي 

يوليوس  واألنبا  املقدس،  املجمع  وسكرتري 

القدمية  مرص  قطاع  لكنائس  العام  األسقف 

وأسقفية الخدمات، واألنبا أكليمندس األسقف 

ورشق  والهجانة  أملاظة  قطاع  لكنائس  العام 

العام  األسقف  ميخائيل  واألنبا  نرص،  مدينة 

لكنائس قطاع حدائق القبة والوايل والعباسية.

اللقاء األول لوسائل اإلعالم القبطية

قداس عيد الرسل في دير األنبا بيشوي

اختتم قداسة البابا توارضوس الثان يوم الثالثاء 4 أغسطس 2020 "لقاء امليديا األول" مبشاركة ممثل القنوات 

األربعة ) اغاب - س يت يف - مي سات - كوجي ( واملركز اإلعالمي للكنيسة القبطية ومجلة الكرازة املجلة الرسمية 

للكنيسة القبطية ، والذي استمر خالل يومي االثنني والثالثاء ، وهو اللقاء األول من نوعه ملمثل القنوات الفضائية 

القبطية يف مرص .

وأجرت القنوات األربعة واملركز اإلعالمي ومجلة الكرازة حواًرا مفتوًحا مع قداسة البابا.
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األب  يوليو   يوم 14  بشيخوخة صالحة  الرب  رقد يف 

دير  مؤسس  األنطون  أنجيلوس  القمص  الراهب  املبارك 

الشهيد مار بقطر بالخطاطبة واألب الروحي لرهبانه، عن 

عمر تجاوز ٨9 سنة حيث ولد يف 25 يونيو 1931، وبعد 

جهاد عظيم يف الرهبنة.

قىض الراهب الجليل يف حياة الرهبنة ما يزيد عن 66 

سنة حيث ترهب يف 2٨ يونيو 1954. وخدم يف القدس 

ويف قرية صفط الرشقية باملنيا لسنوات عديدة.

مي  وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  يتقدم 

الله  من  طالبني  بالعزاء  وعاملني  ومديرين  رئيَسا  سات 

رهبان  ملجمع  السمء  وتعزيات  الطاهرة  لروحه  نياًحا 

الدير وأوالده الروحيني ومحبيه.

نياحة الراهب القمص روفائيل المحرقي
رحل يوم السبت ٨ أغسطس الراهب القمص روفائيل 

املحرقي، ويبلغ األب املتنيح نحو 65 عاما.

وسيم  م،   19٨9 أغسطس   25 يف  “املحرقي”،  ترهنب 

قسا يف 13 أكتوبر 1997 م، ونال رتبة القمصية يوم 10 

أبريل 2009 م، خدم الدير يف أعمل متعددة كم خدم 

يف الوادي الجديد.

مارجرجس  بكنيسة  اليوم  تجنيزه  صلوات  أقيمت 

بيجول  االنبا  بحضور  املحرق  العذراء  السيدة  بديره 

اسقف ورئيس الدير ومجمع االباء.

وأرسل قداسة البابا توارضوس الثان بابا اإلسكندرية 

وبطريرك الكرازة املرقسية برقية تعزية إل األنبا بيجول 

وملجمع  املحرق  العذراء  السيدة  دير  ورئيس  أسقف 

طالبًا  املحرقي،  روفائيل  القمص  رحيل  يف  الدير،  آباء 

لنفسه البارة النياح والراحة النصيب واملرياث مع جميع 

القديسني.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء طالبني من الله نياًحا 

لروحه الطاهرة وتعزيات السمء ملجمع رهبان الدير وأوالده الروحيني ومحبيه.

نياحة الراهب القمص أنجيلوس األنطوني
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ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، صالة جناز 

الغالية/ مادلني شوقى الضبع، زوجة األرشيدياكون فاروق كريلس بباوي، ووالدة كل من مدام فيفيان زوجة  األم 

املهندس أرشف سليم واألستاذ عمد زوج نرمني ناجي، بكنيسة الشهيدين بطرس وبولس ) البطرسية ( – باألنبا رويس 

بالعباسية، عرص يوم الثالثاء 1٨ أغسطس 2020م. وبحضور ومشاركة اآلباء كهنة الكنيسة.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء طالبني من الله نياًحا 

لروحها الطاهرة وتعزيات السمء ألرستها ومحبيها.

 صالة جناز المقدسة سميرة ذكى عبد اهلل بمطرانية المنصورة
وتوابعها،  املنصورة  أسقف  داوود  األنبا  النيافة  صاحبا  ترأس 

واألنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 

زوجة  الله،  عبد  / سمرية ذىك  املقدسة  األجيال  مربية  صالة جناز 

املرحوم جورج فرج من أعيان املنصورة ودمنهور، ووالدة كل من 

املرحوم فرج واملهندس وليم واملهندسة ماجدة، ووالدة املهندسة 

باألنبا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  باملركز  أتحبني  بخدمة  نيفرت 

ومارمينا  استفانوس  الشهيدين  بكنيسة  وذلك  بالعباسية،  رويس 

مبطرانية املنصورة، ظهر يوم األربعاء 19 أغسطس 2020م.

بيشوي سكرتري  األنبا  بولس  القمص  الراهب  بحضور ومشاركة 

اآلباء  من  ولفيف  الثالث،  شنوده  البابا  قداسة  الرحمت  مثلث 

الرهبان والكهنة، وبحضور كبار أعيان املنصورة ودمنهور.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا 

الطاهرة  لروحها  نياًحا  الله  من  طالبني  بالعزاء  وعاملني  ومديرين 

وتعزيات السمء ألرستها ومحبيها.

صالة جناز األم مادلين شوقى الضبع بالبطرسية
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األسقف  بطرس  األنبا  النيافة  أصحاب  ترأس 

واألنبا  اغاب،  وقناة  بطمس  دير  ورئيس  العام 

كاراس  واألنبا  وتوابعها،  نيويورك  أسقف  ديفيد 

ووست  وديالوير  ومرييالند  بنسلفانيا  أسقف 

فرجينيا بأمريكا، وذلك يوم األثنني 24 أغسطس 

القمص  كريلس  الشمس  جناز  صالة  2020م، 

البابا توارضوس  أنجيلوس إسحق سكرتري قداسة 

الثان السابق، بعد رحلة عالج طويلة مع املرض، 

وذلك بكنيسة القديس مار مرقس – بوسطن – 

من  لفيف  بحضور  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

اآلباء الكهنة.

لألرسة  تعزية  أذيعت  الجناز  صالة  وخالل 

خالل  من  الثان  توارضوس  البابا  قداسة  بصوت 

فيديو مسجل، وأيضا رسالة تعزية من نيافة األنبا 

باخوميوس من خالل فيديو مسجل، وأيضا من نيافة األنبا أشعياء، وعدد من التعزيات، كم ألقى كلمة التعزية 

نيافة األنبا ديفيد.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة مي سات رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء طالبني من الله نياًحا 

لروحه الطاهرة وتعزيات السمء لقدس أبونا أنجيلوس وألرسته وأصدقاءه ومحبيه.

قداس ذكرى األربعين للخادم أسامة العبد
ترأس صباح اليوم الخميس 23 يوليو 2020م، نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف 

القبطي  الثقايف  باملركز  والخادم  العبد  أسامة  للشمس  األربعني  لذكرى  اإللهي  القداس  األرثوذكيس صالة  القبطي 

األرثوذكيس، وذلك بكنيسة القيامة باملركز.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة “مي سات” رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء طالبني من الله نياًحا 

لروحه الطاهرة وتعزيات السمء ألرسته ومحبيه.

قداس الذكرى السنوية الثانية للشماس وديع سمير واألرخن وليم حبيب
الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  يوليو 2020م،  األحد 26  اليوم  ترأس صباح 

القبطي األرثوذكيس صالة القداس اإللهي للذكرى السنوية الثانية للشمس املبارك وديع سمري من سكرتارية نيافة 

األنبا إرميا والخادم باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، والذكرى السنوية الثانية لألرخن وليم حبيب ونيس والد أ. 

شنوده وليم باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، وذلك بكنيسة القيامة باملركز.

يتقدم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس وقناة “مي سات” رئيَسا ومديرين وعاملني بالعزاء طالبني من الله نياًحا 

لروحهم الطاهرة وتعزيات السمء ألرستهم ومحبيهم.

صالة جناز الشماس كيرلس القمص أنجيلوس بأمريكا
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 23 األحد  يوم  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  برئاسة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  نظم 

أغسطس الجاري احتفالية مبناسبة توقيع بروتوكل تعاون مع بنك مرص برئاسة األستاذ محمد األترب رئيس مجلس 

إدارة بنك مرص والتي تأيت بالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي للشباب والشمول املايل وذلك بحضور األستاذ عاكف 

املغرب – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مرص واألستاذ خالد بسيون – مدير عام الشمول املايل بالبنك املركزي املرصي 

والدكتورة / امان عصفور – الرئيسة العاملية لالتحاد الدويل لسيدات االعمل واملهن الحرة والسفرية / مني عمر  – 

عضو املجلس القومي للمراة ورئيس لجنة العالقات الخارجية باملجلس القومي للمراة، واألستاذ الدكتور عبد الوهاب 

عزت رئيس جامعة عني شمس السابق، و الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ولفيف من قيادات 

بنك مرص وعدد من الشخصيات العامة.

بدأت االحتفالية بكلمة لنيافة األنبا إرميا أعرب فيها عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع واحد من أهم 

الكيانات املرصفية يف مرص ويف الرشق األوسط مشيًدا بالنقلة الكبرية التي حدثت يف هذا الرصح العظيم خالل الفرتة 

املاضية.

كانت مهمشة  الشعب املرصي  فئات كثرية من  يعنيه من ضم  املايل وما  الشمول  إل مصطلح  نيافته  وتطرق 

بشكل كبري بالنسبة للقطاع املرصيف ومن بينهم املرأة والشباب وغريهم ممن ال يجد منتجات مالية رسمية تناسب 

المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر ويكرم 
أوائل الثانوية العامة في حفل اليوم العالمي للشباب والشمول المالي



13

احتياجاتھم، مثل الفقراء، ومحدودي الدخل، وخاصة أصحاب املرشوعات الصغرية، واملتوسطة، ومتناھية الصغر، 

واألطفال، وغريھم.

املايل،  االستقرار  تحقيق  ويعمل عل  للدولة،  االقتصادي  للنمو  رئييس  املايل، سبب  الشمول  أن  نيافته  وأضاف 

فالحالة االقتصادية للدولة لن تتحسن، يف ظل وجود عدد كبري من األفراد واملؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع 

املايل الرسمي.

األستاذ  أعرب  جانبه  من 

مجلس  رئيس  األترب  محمد 

سعادته  عن  مرص  بنك  إدارة 

تعاون  بروتوكول  بتوقيع 

القبطي  الثقايف  املركز  مع 

أعجابه  إل  مشريًا  األرثوذكيس، 

من  املركز  يقدمة  مبا  الشديد 

من  كبرية  لفئات  خدمات 

أنشطته  وكذا  املرصي  الشعب 

املختلفة يف كافة النواحي.

نيافة  بكلمة  األترب  وأشاد 
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األنبا إرميا وما تضمنته من رشح وايف ومبسط للشمول املايل والذي يسعى له بنك مرص ضمن أهم أولواياته بناء 

عل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السييس.

وزير  الدكتور أرشف صبحي  نيابة عن  كلمة  الرياضية  للتنمية  الوزير  الدكتور عمرو حداد مساعد  ألقى  فيم 

الشباب والرياضة أكد فيها عل شكر وزارة الشباب والرياضة للمركز الثقايف القبطي األروثوذكيس وبنك مرص عل 

رعاية مبادرة الدراجة الهوائية والتي تراعها وزراة الشباب والرياضة والتي تأيت ألهميتها عل العديد من النواحي 

الصحية والبيئية.

من  كال  قام  االحتفالية  وخالل  هذا 

رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة 

الثقايف القبطي األرثوذكيس واألستاذ  املركز 

محمد األترب رئيس مجلس إدارة بنك مرص 

بتوقيع بروتوكول تعاون بني املركز والبنك.

مرص  بنك  كروت  بتقديم  قاما  كم 

خدمة  مخدومني  لبعض  اإلليكرتونية 

آتحبني التي يراعاها املركز الثقايف القبطي 

األرثوذكيس.
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ويف نهاية االحتفالية تم تكريم أوائل الثانوية العامة وتقديم  لهم دراجات هوائية ضمن مبادرة وزارة الشباب 

لتعميم الفكرة عل مستوى الجمهورية.
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» اآلباء الرسلَ« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

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

بنفسه وقال لهم: "لَيَْس أَنْتُُم اْخرَتمُْتُوِن بَْل أَنَا اْخرَتْتُُكْم" )إنجيل يوحنا 15: 16(.

وهذا يرينا أن الوظيفة الكهنوتية تكون باختيار الرب. "لستم أنتم اخرتمتون بل أنا 

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 عل صدره، واختار بطرس الرسول 

الشديد الذي يتدخل يف كل مناسبة ويتكلم سواء كان كالمه خطأ أم ال.  مثلم حدث عندما قال السيد املسيح للتالميذ: "كلكم 

تنكرونني هذه الليلة" )كُلُُّكْم تَُشكُّوَن ىِفَّ يِف هِذِه اللَّيْلَِة( )إنجيل متى 26: 31؛ إنجيل مرقس 14: 27(، فتدخل بطرس وقال: "أبًدا. 

ولو أدى األمر أن منوت معك". كان بطرس يتكلم  بحمس وكالمه حلو. ومرة أخرى عندما قال السيد املسيح: "من يقول الناس أن 

أنا؟" فرد بطرس قائاًل "أنت املسيح ابن الله الحي" فقال له السيد املسيح: "طوباك يا سمعان". ويف مرات أخرى عندما قال السيد 

املسيح: "سيقِبض عل 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 فيم للناس وليس فيم لله" )اْذَهْب َعنِّي يَاَشيْطَاُن! أَنَْت 

َمْعرَثٌَة يِل، ألَنََّك الَ تَْهتَمُّ مِبَا للِه لِكْن مِبَا لِلنَّاِس( )إنجيل متى 16: 23؛ إنجيل مرقس ٨: 33(.  أي أن السيد املسيح اختار هذا الرجل 

القوي املندفع الذي أحيانًا يكون عل 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 أيًضايهوذا الخائن. واختار 

أيًضا أناس ضعفاء مساكني صيادي سمك. لذلك بولس الرسول قال كلمة عجيبة يف هذا األمر حيث قال: "اْختَاَر اللُه ُجهَّاَل الَْعالَِم 

لِيُْخِزَي الُْحَكَمَء. َواْختَاَر اللُه ُضَعَفاَء الَْعالَِم لِيُْخِزَي األَقِْويَاَء.  َواْختَاَر اللُه أَْدنِيَاَء الَْعالَِم َوالُْمزَْدَرى َوَغرْيَ الَْمْوُجوِد لِيُبِْطَل الَْمْوُجوَد" 

)رسالة بولس الرسول األول إل أهل كورنثوس 1: 27(.. أي الله اختار أناًسا بسطاء.. ويقصد بذلك، أنه إذا كانوا جميًعا حكمء 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:
أواًل: االثنى عرش رسواًل.

ثانيًا: السبعون رسول الذين اختارهم السيد املسيح بعد ذلك. الذين منهم مارمرقس، ومنهم لوقا اإلنجيل، ومنهم برنابا،... إلخ. 

أيًضا يضاف للرسل فيم بعد النوع الثالث.

ثالثًا: شاول الطرسوس الذي كان مضطهًدا للكنيسة وأصبح عمود من أعمدة الكنيسة.

وإل جوار الناس الذين كانوا بسطاء يف تعليمهم مثل مار بطرس ومار يوحنا كان أيًضا من ضمن الرسل من كان لهم ثقافة 
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كبرية. خاصة من الرسل السبعني. فمرقس الرسول يقال عنه أنه كان مثقًفا جًدا وكان إل 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.

الرسل أحبوا السيد املسيح محبة فائقة جًدا:

هؤالء الرسل كانوا يحبون السيد املسيح محبة فائقة جًدا.. وأكرب دليل عل هذه املحبة أن بطرس الرسول قال له: "َها نَْحُن قَْد 

ٍء َوتَِبْعَناَك" )إنجيل متى 19: 27؛إنجيل مرقس 10: 2٨؛ إنجيل لوقا 1٨: 2٨(. فقد رآهم السيد املسيح وهم يصطادون  تَرَكَْنا كُلَّ يَشْ

يف السفينة وقال لهم: "َهلُمَّ َوَراِئ فَأَْجَعلُُكَم َصيَّاَدِي النَّاِس" )إنجيل متى 4: 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 إل الجبل الذي أريك إياه هناك أجعلك شعبًا" )اْذَهْب ِمْن أَرِْضَك َوِمْن َعِشريَتَِك َوِمْن بَيِْت أَِبيَك إَِل األَرِْض الَِّتي أُِريَك. فَأَْجَعلََك 

ًة َعِظيَمًة َوأُبَارِكََك َوأَُعظَِّم اْسَمَك، َوتَُكوَن بَرَكًَة( )سفر التكوين 12: 1(، وفعاًل ترك أهله وترك عشريته وترك بيت أبيه وذهب وراء  أُمَّ

الرب. كانوا يحبون الرب جًدا وتركوا كل يشء من أجله.

هذا يعطينا فكره عم يجب أن يكون عليه الرعاة، فعندما نختار أحدهم للكهنوت ال يجب أن يتكلم فيم يخص السكن والعائلة 

واملاديات وما يكفيه وما ال يكفيه. بل يتمثل بالرسل الذين تركوا كل يشء وتبعوه.

القوانين التي وضعها اآلباء الرسل:
من املؤكد أنكم قرأتم اإلنجيل والرسائل لكن هناك أمر آخر أيًضا هو القوانني التي وضعها اآلباء الرسل.  ومنها الدسقولية 

وهي تقع يف 3٨ باب عن الرعاية من كل جوانبها. وأيًضا قوانني الرسل حيث أصدر الرسل 127 قانون يف كتابني أحدهم به 71 

قانون واآلخر به 56 قانون. هذه القوانني نرشت يف مجموعة باترولوجيا أورينتاليس The Patrologia Orientalis أي "أقوال اآلباء 

الرشقيني". هناك أناس كثريين ممن يتكلمون عن الكنيسة والقوانني مل يقرأوا هذه وال تلك، )وينطبق عليهم املثل القائل: إلّل عل 

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 شيء:
هناك يشء جميل فيمن تبعوا السيد املسيح: أنهم تبعوه وتركوا كل يشء.  كم قيل عن إبراهيم أبو اآلباء أنه سار وراء الرب 

وهو ال يعلم إل أين يذهب. والرسل عندما ساروا وراء السيد املسيح مل يكن له بيت، فقد كان يسري من بلد إل بلد، ومن حقل 

إل حقل، ومن مدينة إل مدينة.. ويقول عنه الكتاب: "مل يكن له أين يسند رأسه" )فَلَيَْس لَُه أَيَْن يُْسِنُد َرأَْسُه( )إنجيل متى ٨: 20؛ 

إنجيل لوقا 9: 5٨(. ومل يسأله الرسل أين سنذهب، فهذا ال يهتمون به، بل املهم أنهم ميشون وراءه.. وكان عندهم اإلميان بأن كل 

يشء سيكون كم ينبغي أن يكون.
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"مكانة الشهداء في الكنيسة"
   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

"وملا فتح الختم الخامس رأيت تحت املذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت 

عندهم.. فأعطوا كل واحد ثيابا بيضاء، وقيل لهم أن يسرتيحوا زمانا يسريا" 

للشهداء مكانة متميزة يف السامء، يف الكنيسة املنترصة.. إذ هم تحت املذبح، وأعطوا ثيابا بيضا. اننا ال نعجب من 

ذلك، فليس أعظم من ان يسفك االنسان دمه الجل من يحبه "ليس حب أ‘ظم من هذا".. أو بحسب تعبري يوحنا يف 

رؤياه "ومل يحبوا حياتهم حتى املوت". ال عجب اذن، ان رأينا الكنيسة املجاهدة تكرمهم، وتضعهم يف منزلة خاصة 

يف صلواتها، وتقدس أرضحتهم، وذخائرهم، وتطلب شفاعتهم..

والكنيسة حينام تفعل ذلك إمنا تفعله احياء لتذكار وفاء هذا الجيش الضخم النبيل من الشهداء، الذين مل يضنوا 

بدمائهم وأرواحهم يف سبيل حفظ االميان الحي، الذي انحدر الينا عامئا عىل بحر من دمائهم وهي تفعل ذلك أيضا 

اعرتافا بالرشكة غري املنفصمة بني الكنيسة املجاهدة واملنترصة وعىل رجاء قيامة االجساد قدمت الكنيسة للشهداء 

ولذخائرهم، احرتاما يستحقونه وهكذا تعرب كنيسة سمرينا )أزمري( عن تقديرها وحبها للشهداء يف خطابها سنة ١55 

الذي تروى فيه اسشتهاد بوليكاربوس أسقفها " ال ميكننا أن نرتك املسيح الذي تأمل عن خالص العامل كله وال نعبد 

غريه. اياه وحده نعبد كابن الله.

اما الشهداء فنحبهم حسبام يستحقون من أجل حبهم الفائق مللكهم وسيدهم كام نود أن نكون رفاقهم".

تضع الكنيسة الشهداء يف مرتبة سابقة لجميع القديسني عىل اختالف رتبهم... هم يتقدمون البطاركة والنساك، وال 

يتقدمهم سوى العذارء الطاهرة والدة االله، والطغامت السامئية، ورؤساء اآلباء، واالنبياء. وتذكر الكنيسة أسامئهم 

يف مواضع عديدة من خدماتها، تطوبهم، وتطلب شفاعتهم وبركتهم.

يف الصلوات والتسابيح:

-تذكرهم الكنيسة يف االبصلمودية )السنوي والكيهيك(، وكذا يف الذكصولوجيات واالبصاليات الخاصة ويف الدفنار.

-يذكرهم اآلباء الكهنة يف تحليل الكهنة عقب صالة نصف الليل "بشفاعة ذات الشفاعات، معدن الطهر  والجود 

والربكات، سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الذكية مارت مريم.. وكافة املالئكة واألنبياء والرسل والشهداء 

والقديسني والسواح والعباد والنساك واملجاهدين..".

-وتذكرهم يف ذكصولوجية باكر عقب صالة مزامري باكر قبل رفع البخور ويف أرباع الناقوس، يف رفع بخور عشية 

وبكر...

-وتذكرهم الكنيسة يف الربكة الختامية لصلوات رفع البخور والقداس االلهي التي مينحها اآلباء الكهنة للشعب.

-وتذكرهم الكنيسة يف القداس االلهي يف بعض االلحان املستدمية )الهيتينات(، وأحيانا يف مرد األبركسيس، ويف 

مجمع اآلباء القديسني، ويف الحان املناسبات.
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-وتقدم الكنيسة سريهم للقدوة والربكة يف السنكسار الذي يتىل عىل املؤمنني يف كل قداس.

ذخائر الشهداء، وارضحتهم، واحياء تذكاراتهم:

يف املفهوم الروحي الكنيس يعترب يوم موت الشهيد هو يوم ميالده الساموي.. وكتعبري عن هذا المفهوم يقول 

القديس اغسطينوس انه اذا كان يوم خروج الطفل من أحشاء أمه املظلمة، يحتفل به كعيد مليالده، فباالوىل يعترب 

عيدا يوم ينحل االنسان من رباطات الجسد املظلمة، وينطلق من هذا العامل إىل املجد االسمى.

وكانت الكنيسة منذ االجيال األأوىل تحتفل بتذكار استشهاد الشهيد سنويا- وكان ذلك يحدث غالبا يف كهف أو 

رسداب – بالصالة، وقراءة سرية جهادهوآالمه وظفره، وتقدم القربني ويحتفل بالعشاء الرسي.

الشهيد رسالة أرسلها إىل  الشهداء. ولكربيانوس أسقف قرطاجنة  الكنيسة عىل جمع وتدوين سري  وقد درجت 

الكهنة والشاممسة، بينام كان مختفيا، يحثهم فيها عىل ذلك. كام حرصت الكنيسة عىل االحتفاظ بأجساد الشهداء أو 

يف القليل بقاياهم. وبعد انتهاء زمان االضطهاد أقيمت أرضحة خاصة دفنت فيها، أو أقيمت كنائس عىل أسامئهم، 

ووضعت هذه األأجساد أو الذخائر )البقايا( تحت املذبح.

ولكن حدث يف بعض االضطهادات، أن املضطهدين – لعلمهم بحرص املسيحيني عىل اقتناء هذه الذخائر واالجساد، 

فضال عن أنها كانت مصدرا لبث روح الشجاعة فيهم- كانوا يلقةنها يف البحار واالنهار، أو يرتكونها يف العراء خارج 

املدن تنهشها الكالب والوحوش الضارية والطيور الجارحة. وقد متيز االضطهاد الكبري االخري )ديوكلتيانوس وأعوانه(، 

مبثل هذه  كان املسيحيون االوائل ينظرون إىل اجساد الشهداء وذخائرهم ككنوز مثينة.. هكذا أكرمت كنيسة انطاكية 

بقايا أغناطيوس أسقفها الشهيد، الذي أحرق يف روما. واعتربت كنيسة سمرينا عظام بوليكاربوس انها أمثن من الذهب 

واملاس. وجمع أبناء كربيانوس أسقف قرطاجنة وأصدقاؤه، دمه يف مناديل وشيدوا هيكال فوق قربه.

ان  الشهداء ميكن  توابيتهم، فتوابيت  الشهداء، ونحتضن  باقيا  أماما  الفم "لنسجد  القديس يوحنا ذهبي  يقول 

تكسب االنسان قوة كبرية(. ويؤكد أن عظام الشهداء تطرد األأمراض وتبعد املوت .. وحيث تدفن عظام الشهداء 

تهرب الشياطني كام من نار وعذاب ال يطاق.

وقد تبارت الكنائس املختلفة واالديرة يف االحتفاظ بأجساد الشهداء وذخائرهم. وكان املسيحيون يسارعون اليها 

طلبا لربكتها، ومعونة أصحابها، حتى أن القديس باسيليوس الكبري يصفهم بأنهم – بعد موتهم- يصبحون صيادين 

للناس، يجذبون زبوات منهم إلة قربورهم.

ومازالت كثري من الكنائس واالديرة القدمية يف العامل- خاصة يف مرص- تحتفظ بالكثري من ذخائر هؤالء الشهداء 

االبرار. وكانت تفعل ذلك لغرضني، أولهام اميانها بينبوع الربكة الكائن فيها وكانت تحدث معجزات كثرية من هذه 

االجساد والذخائر، وثانيهام لتعلن انها عىل اميان هؤالء الشهداء االبطال.

وكمثل نقول ان أجساد االربعني شهيدا التي احرقت بعد استشهادهم يف سبسطية بأرمنيا سنة ٣٢0 عىل عهد 

ليكينيوس، حفظت بكل عناية وحرص ووزعت عىل املدن املختلفة، حيث اقيمت عىل اسمهم كنائس كثرية. وقد 

حصلت أم القديس باسيليوس وأخته ماكرينا، عىل جزء منها وبنيت عىل اسمهم كنيسة يف املكان الذي اتخذاه منسكا 

لهام قرب قرية أنييس ANNESI يف البنطس




