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العمل في حياة الراهب )3(مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

انواع العمل:-

يوجد نوعان من العمل يف حياة الراهب:

نوع مقرتن بالصخب والضجيج ونوع آخر مقرتن بالهدوء, النوع األول من املمكن أن يفسد حياة الراهب والثاين من 
املمكن أن يبنى حياته مثلام رشحنا.

النوع املقرتن بالصخب والضجيج هو الذي يكون العمل فيه هدفًا يف حد ذاته, من أجل املجد الباطل أو الكربياء أو 
من أجل الطمع.. مثل َمن يريد أن ينتج إنتاًجا كثريًا حتى يكون غنيًا أو ليك ُيَدح من الناس؛ يف هذه الحالة يسبب سجًسا 
أو قلًقا يف وسط الرهبان عكس ما هو مطلوب أن يعمل الراهب يف هدوء.. يعمل ليك يجد الله, مثلام قال القديس األنبا 
أنطونيوس: ]اشتغل بكل قوتك ليتمجد أبوك الذي يف السموات[ وليس ليك يعطى مجًدا لذاته. الراهب إذا كان يعمل يف 

هدوء فإنه يستفيد روحيًا من العمل.

يقول القديس مار افرآم الرسياين ]فاتحة العجرفة هي عدم مشاركة الراهب اإلخوة يف العمل حسب قدرته, وإذا ما جئنا 
إىل العمل فال نكرث الكالم... بل ليكن اهتاممنا وتفكرينا يف الهدف الذي من أجله خرجنا إىل الرهبنة[ إذن البد أن يكون العمل 
من أجل هدف أسمى ليس هو العمل يف ذاته ولكن من أجل الحياة مع الله. أحيانًا تجد اإلنسان الذي يعمل يغتاظ من 
الذي ال يعمل, مثل هذا يلزمه أن يتعلم من سري اآلباء كيف كانوا يقدمون قدوة يف العمل تدفع اآلخرين ألن يعملوا مثلهم.

سكن شيخ مع إخوة واعتاد أن يقول لهم عن العمل ُدفعًة واحدًة فإذا مل يفعلوه قام هو وعمله بدون غيظ, "بدون 
غيظ" كلمة هامة جًدا, األب أو الشيخ الذي كان يف وسطهم كان يقول لهم اعملوا كذا؛ فإذا مل يعملوه يقوم هو يف وداعة 
ويف هدوء ويعمل هذا العمل؛ فيخجلون عندما يرونه يعمله بنفسه ويرسعون مبشاركته فيه؛ إمنا لو قام بغيظ يعمله فهذا 

ينشئ نوًعا من السجس يف وسطهم ولن يستفيدوا من القدوة التي قام بها.

وُسئل أيًضا أحد اآلباء ]أي يشء يلزم ملن يريد الخالص؟ وإذ كان األب مالزًما للعمل ال يرفع رأسه عنه فأجاب : هذا هو 
ما تراه[ أي اعمل مثلام ترى وهذا سيساعدك عىل خالص نفسك.

سأل أحد الشيوخ األنبا بيمن قائاًل: ماذا أعمل يا أبت مع ابني إسحق الذي يسمع ىل برسور؟.. يقول له لدّى تلميذ اسمه 
إسحق يحب أن يسمع كالمي عندما أكلمه وأعطى له نصائح روحية وتعليامت وإرشادات ويكون سعيًدا جًدا, فقال له أنبا 
بيمن ]إن كنت ترغب أن تكون ذا منفعة له أعِطه مثااًل عن طريق األفعال وليس عن طريق األقوال؛ لئال مبالحظته األقوال 
فقط يكون عديم النفع إما إذا أعطيته مثااًل عن طريق األعامل فستمكث طوياًل معه وسينتفع[ مشكلتنا يف هذا الجيل هي 
كرثة املعرفة وسامع األقوال, بينام آبائنا القديسني كانت أفعالهم أكرث من أقوالهم أو أقوالهم أقل من أفعالهم؛ فكانوا يعلمون 
تالميذهم الفضيلة باملَثَل العميل وكان التلميذ يسكن مع ُمعلمه ويتدرب عىل جميع الفضائل تلقائيًا بدون بذل جهد عقيل 

ليك يعرف كيف يكون إتقان الفضيلة.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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إمكانيــات )3(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

تحدثنا يف مقالني سابقني عن إمكانية العقل وما له من إمكانيات الفكر والفهم التي تعطى اإلنسان إمكانية التواصل مع 
اآلخرين ومع األحداث املحيطة به والسؤال اآلن: ماهي خواص الفهم أو الفكر وكيف يحدث ذلك؟: هناك )3( خواص للعقل 

وطريقة التفكري وإمكانية الفهم وهي:

اخلاصية األولى : التوالد الفكري : واملقصود بالتوالد الفكري أي توالد األفكار من العقل فمن خالل املعطيات تكون 
التي يحتاجها املوقف أو املكان أو اإلنسان يف كل زمان ويتحكم يف ذلك  القرارات  هناك استنتاجات  ومن خاللها تصدر 
التخيالت التي يتخيلها العقل وتكون يف الذاكرة ودامئاً الخيال واسع أكرث من الواقع املريئ لذلك ييل العقل إىل التخيل ألمور 
عديدة لها عالقة باملعطيات التي يجدها كمن مطلوب منه حراسة مكان يدرس املكان ومالبساته فقط لكن طبيعي أن يتخيل 
باتساع كيف ستكون الحراسة ونقاط الضعف يف املكان وإذا حدث هجوم فكيف سيدافع وهكذا تخيالت كثرية.. ونتيجة 
هذه التخيالت ستعطى إياءات أو إيحاءات معينة مطابقة للرغبات التي يريد تحقيقها يف املهمة املوكلة له ووضع طبيعي 
مع هذا التوالد الفكري ستدخل األهواء الشخصية التي عاشها ويريد تحقيقها مثل التميز الشخيص وحب الظهور باملظهر 
الالئق والتمتع بالسمعة الطيبة واملكانة الرفيعة.. كل ذلك يؤثر.. وهنا نرى الحصيلة من التخيالت والناتجة عن املعطيات 
وبالتايل اإلياءات التي تدخل فيها األهواء واألمنيات الشخصية كلها يتحكم فيها الوسط املحيط الذي يضع إطار معني لهذا 
التوالد الفكري وىف النهاية يصل كل هذا إىل قرارات معينة تعرب عن االحتياج الحقيقي للموقف أو املهمة التي سيتوالها أو 

سيقوم بها..

اخلاصية الثانية : اإلشباع الفكري : مبعنى أن التوالد الفكري الذى سيوصل لقرار معني ال يكون هذا القرار صحيحاً إال 
إذا وصل إىل اإلشباع الفكري مبعنى أن يكون الفكر أخذ فرصته يف التفكري حتى يصل إىل مستوى القيادة الفكرية واملقصود 
بها القناعات الفكرية الداخلية التي متثل العقيدة الداخلية التي تَُعربَّ عن القناعات الفكرية التي من الصعب أن تتغري ولكن 
املهم أن تكون قناعات صحيحة كاملة ومبنية عىل معطيات وفروض واقعية ودراسات مستفيضة وتخيالت يف نفس االتجاه 
حتى تكون االستنتاجات كاملة وصحيحة وبالتايل اإلشباع الفكر بالقناعات تكون صحيحة وقوية ومؤثرة ويَُعربَّ عنها بكلامت 
صحيحة وتعبريات سليمة فيُقنُع اآلخرين بهذه االشباعات الفكرية .. فمثالً: شخص قناعاته يسارية فيستبعد الدين متاماً 
من قراراته وقناعاته وخرباته. الخ أو نجد شخصاً يينياً يُْدخل الدين يف كل يشء ويفرض قناعاته الدينية ومفاهيمه الخاصة 
عىل اآلخرين.. وأحياناً يصطدم باليساريني وتدخل املسألة يف رصاعات سياسية واجتامعية وقد تصل إىل رصاعات قبلية أو 

جامعية.. وهكذا نجد التوالد الفكري واإلشباع الفكري يكملهام..

اخلاصية الثالثة وهي: الشجن الفكري: حتى يحشد أكرب عدد ممكن من أتباع قناعاته الفكرية وهذه هي النتيجة 
العملية التي نجدها يف إمكانية العقل تتكاتف هذه الخواص الثالثة ليك تصل باإلنسان إىل وضع متميز يخص شخصه ويكون 
شخصيته التي يتميز بها عن بقية الناس وهكذا نكون قد لخصنا إمكانيات العقل يف التفكري وكيفية الوصول للقرارات وقيادة 

اآلخرين ...

وإىل اللقاء يف مقال قادم بإذن الله
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»العمل معاً« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

م صورة  لرتِسُ املرِصّى  التاريخ  تتالحم عىل صفحة  كلامت  أكتوبر«:  و»انتصارات  و»املرِصيُّون«،  »ِمرص«، 
ألجمل محطات التاريخ وأزهاها وأرشفها، محطات توقف عندها، ليس املرِصيُّون فحْسب، بل العامل بأرسه، 
بعد أن انطلق رجال »ِمرص« البواسل ىف معركة وطن بأرسه، ىف السادس من أكتوبر من عام ١97٣، وبالتدقيق 
ىف الساعة الثانية عرصًا، انطلق أبطال »ِمرص« ىف موعد مع النرص الذى عِملوا عىل تحقيقه سنوات طوال إىل 
أن صار واقًعا ال يتثنى ألحد أن يُنكر عظمته. وىف هذه املناسبة الخالدة، أتذكر كل مواطن من الشعب املرِصّى 
األىّب وأبطاله الجنود الشوامخ الذين مل يستسلموا ليأس أو إحباط بل قرروا املىض قدًما ىف طريق تحرير ما 
ُسلب منا، فعِملوا بكل ما أمكنهم من طاقات وإمكانات ىف محبة وإخالص وأمانة وتعاون من أجل تحقيق 

ذلك النرص، وقد كان.

تقدم لنا صفحات التاريخ التى ُخطت عن حرب أكتوبر دروًسا ُحفرت ىف الفكر والذاكرة اإلنسانية عىل مر 
الزمن. وكام يتعلم اإلنسان من جميع ما ير به من خربات ىف الحياة السعيدة منها واملؤملة، كانت أكتوبر محًكا 
ملا تعلمه املرِصيُّون وما وَعوه من أمل مرير من هزية ُعدوان يونيو 1967، فقد أشارت تلك الهزية إىل وجود 
نقاط ضعف وثغرات تحتاج إىل بناء داخىّل وتغيري. ومع أن تلك الهزية تعرض لها رجال القوات املسلحة عقب 
خوضهم »حرب اليمن« بخْمس سنوات، التى فُقد فيها كثري من الرجال والعتاد، فإنه كان بينهم إيان باحتياج 
إىل كثري من التدرب الالزم لرفع الكفاءة القتالية لُجنودنا، مع إعادة وهيكلة وتنظيم العديد من األمور الفنية 
واإلدارية. فامذا كان يحدث لو مل يُدرك القادة نقاط الضعف تلك؟! وهكذا دامئًا ما تكون الُخطوات األوىل نحو 
طريق النرص بكشف نقاط الضعف بكل رصاحة وأمانة ىك ما يتم عالجها بإيجابية، فليس العيب أن تظهر 
ضعفات، وإمنا كل العيب أن نُغض أبصارنا عنها، محاولني أن نتجنب حديثًا عنها، ومن ثَم ال تنقشع من طريقنا 

وتظل تكبل أعامقنا ونسري ىف دائرة غري منتهية الفشل.

أيًضا ىف أثناء مرحلة البناء تلك، مل يتوقف الُجنود األبطال عن استخدام مهاراتهم وما لديهم من إمكانات ىف 
جعل العدو يكابد َخسارة تلو الَخسارة ىف أثناء »حرب االستنزاف« التى استمرت قُرابة ثالث سنوات ونصف 
السنة، متضمنة ثالث مراحل: الصمود، واملواجهة والدفاع، ثم الردع والحسم. وهكذا كانت القوات املسلحة 
الجوية«، وإعادة  الجوى« و»القوات  »الدفاع  بناء منظومة  استكامل  لها  الداخل، وتحقق  تُبنى من  املرِصية 
الفكرية والتخطيطية  املهارات  الهمم وتُستخدم  الوقت نفسه تُشحذ  القوات، وىف  التنظيم والتدريب ألفراد 
لت العدو خسائر جسيمة، وأعادت الثقة ألبناء ِمرص. وكام تحتاج  والقتالية ىف عمليات عسكرية ناجحة حمَّ
املجتمعات والبرش إىل معالجة ما بها من ضعف، فهى تحتاج إىل استخدام ما بها من مهارات ىك تستعيد ثباتها 

وثقتها.

درس آخر يُخط أحرفه رجال أكتوبر ىف ذاكرة املرِصيِّني، فهم مل يقفوا أمام الهزية موقف األمل واملرارة فقط، 
ومل يُكن النرص لديهم يتجسد ىف أحالم أو أمنيات فحْسب، بل كانوا يُدركون أن طريًقا شاقًّا يجب عليهم أن 
يرتادوه. لقد كان طريق النرص محاطًا بكثري من العمل الشاق املضنى من أجل تلقى التدريب الالزم وبناء 
قواتهم التى هى السبيل الفعىّل لتحقيق االنتصار، لقد أدركوا أن ما نَيل املطالب بالتمنى ولكن ببذل مزيد من 
الُجهد لالرتقاء إىل املستوى املطلوب، لتحقيق نرص بجدارة شِهد لها العامل بأرسه فيام بعد. لذلك علينا، ونحن 
نعيش ذكرى تلك االنتصارات: أن نُدرك أن بناء بالدنا، وتخطيها لجميع ما يحيق بها من عقبات وأخطار، إمنا 
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هو طريق عمل بل كلل، ال لفرد أو مجموعة مبفردها، بل بنا جميًعا أبناء ذلك الوطن الغاىل علينا. مرة ثانية 
أود أن أؤكد أن الوطن يحتاج إلينا جميًعا مًعا، ولذا أتذكر أحد مواقف أكتوبر الطريفة التى قرأتها وترُبز لنا 
أهمية تشاركنا وعملنا مًعا، كان املوقف بني قائد الجيش الثاىن: اللواء »سعد مأمون« وبني قائد »الفرقة 18 
مشاة- ميكانيكا: العميد »فؤاد عزيز غاىل«. فقد قام العميد »فؤاد غاىل« باالتصال بقائد الجيش قرب منتصف 

الليل، فكان هذا الحوار:

ـ اللواء »سعد مأمون«: يا فؤاد، قطًعا كان عندك املوقف عسريًا.

ـ العميد »فؤاد غاىل«: فعالً، يا أفندم، لكننا تغلبنا عليه.

ـ اللواء »سعد مأمون«: ملاذا مل تتصل ىب عىل الفور؟

ـ العميد »فؤاد غاىل«: إن من عادىت عندما أواجه موقًفا مفاجئًا أال أثقل عىل قائدى، لذلك مل أرد، يا أفندم، 
حتى أنتهى من مواجهة املوقف عىل أحسن حال.

ـ اللواء »سعد مأمون«: هذا خطأ!

ـ العميد »فؤاد غاىل«: ولكنى كنت متابًعا لكل اتصاالتك، يا أفندم، وأسمع قراراتك ومشورتك، وكنت أعمل 
بها وبغريها من واقع ما أراه عىل الطبيعة، وكل هدىف أال أزعجك، فأنا أعرف مسؤولياتك مع مواجهة ممتدة 

مائة كيلومرت.

ـ اللواء »سعد مأمون«: أكرر هذا غلط! ألننى عندما ال أسمع صوت قائدى مدة ساعة، فهذا موقف حرج 
يدعو إىل القلق. لو ضاع منك نصف رأس الشاطئ، كنت ال أقلق ألننا نتصدى مًعا ألّى موقف. لكن عدم ردك 

ا، فال تفعل هذا مرة أخرى: هذه آخر مرة. أقلقنى جدًّ

ـ العميد »فؤاد غاىل«: حارض، يا أفندم.

انتهت املكاملة. ثم قام العميد »فؤاد غاىل« باالتصال باللواء »سعد مأمون« ىف العارشة من صباح اليوم التاىل:

ـ العميد »فؤاد غاىل«: إننى ىف مأِزق، لواء مدرع للعُدو ىف طريقه إىل مهاجمتى من الجانب األيرس، أحتاج 
حاميتى بالطريان واملدفعية.

ـ اللواء »سعد مأمون«: سأفرتض أننى مل أسمع! سأقفل الخط وأرد عليك بعد ساعة، كام فعلت معى!!

ـ العميد »فؤاد غاىل« يجيب، وهو يضحك: ال، ىف عرضك!!

ـ اللواء »سعد مأمون«: هل عرَفت اآلن معنى عدم ردك عىّل مدة ساعة؟

ـ العميد »فؤاد غاىل«: عرَفت. لن تحدث مرة أخرى. أرجوك: اُطلب ىل الحامية برسعة!! تُبت!!

ضحك قائد الجيش وقائد الفرقة. واتخذت كل اإلجراءات لوقف تقدم اللواء املدرع اإلرسائيىل.

لقد كانت فكرة اللواء »سعد مأمون« تكمن ىف عبارة مهمة: »لو ضاع منك نصف رأس الشاطئ، كنت ال 
أقلق: ألننا نتصدى مًعا ألى موقف«. نعم، العمل مًعا- كلٌّ ىف موقعه- هو أهم عنارص النجاح والنرص والبناء 
ىف املجتمعات كافة، وبه استطاعت كثري من البالد أن تنمى من ذاتها ومكانتها وشأنها ىف الحياة، لذلك علينا 
أن نعمل من أجل تحقيق مستقبل ميثل امتداًدا لنرص أكتوبر، ودون يأس. وعلينا أن نِثق أنه ميكننا قهر ما 

ميكن أن يعرتضنا من صعاب، بل ما يُعد مستحيالً: عندما نستلهم قوتنا من تاريخ »ِمرص«.
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صلوات جتنيز مثلث الرحمات املتنيح األنبا كاراس    

 ،2021 أكتوبر   15 يوم  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  ترأس 
صلوات تجنيز مثلث الرحامت نيافة األنبا كاراس األسقف العام 
األنبا  النيافة  أصحاب  مبشاركة  وذلك  الكربى،  املحلة  إليبارشية 
بوال مطران طنطا، األنبا مرقس مطران شربا الخيمة، األنبا لوكاس 
أسقف  توماس  األنبا  الجديدة،  وأسيوط  والفتح  أبنوب  أسقف 
املجمع  وسكرتري  املعادي  أسقف  دانيال  األنبا  ومري،  القوصية 
املقدس، األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، األنبا يسطس أسقف 
األنبا  األحمر،  بالبحر  أنطونيوس  األنبا  القديس  دير  ورئيس 
مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، األنبا يوأنس أسقف أسيوط، 
األسقف  رافائيل  األنبا  الجنوبية،  سيناء  أسقف  أبوللو  األنبا 
أسقف  إسطفانوس  األنبا  القاهرة،  وسط  قطاع  لكنائس  العام 
ببا والفشن، األنبا غربيال أسقف بني سويف، األنبا تيموثاوس 
سيناء  أسقف  قزمان  األنبا  القمح،  ومنيا  الزقازيق  أسقف 
رشق  قطاع  لكنائس  العام  األسقف  مارتريوس  األنبا  الشاملية، 
السكة الحديد بالقاهرة، األنبا مكاريوس أسقف املنيا، األنبا إرميا 
األنبا  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 
األنبا  بالخطاطبة،  مارجرجس  الشهيد  دير  ورئيس  أسقف  مينا 
دانيال األنبا بوال أسقف ورئيس دير القديس األنبا بوال بالبحر 
األحمر، األنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبالد الرشقية، 
دوماديوس  األنبا  الجيزة،  وسط  أسقف  ثيؤدوسيوس  األنبا 
الجيزة،  شامل  أسقف  يوحنا  األنبا  وأوسيم،  أكتوبر   6 أسقف 
شنوده  األنبا  القديس  دير  ورئيس  أسقف  أولوجيوس  األنبا 
العام لقطاع  األنبا مكاري األسقف  املتوحدين بسوهاج،  رئيس 
كنائس شربا الجنوبية، األنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ 
شربا  قطاع  لكنائس  العام  األسقف  أنجيلوس  األنبا  والرباري، 
الشاملية، األنبا بافيل األسقف العام لكنائس قطاع املنتزه، األنبا 
مبوا أسقف السويس، األنبا هريمينا األسقف العام لكنائس قطاع 
املحرق  الدير  ورئيس  أسقف  بيجول  األنبا  اإلسكندرية،  رشق 
لكنائس قطاع حدائق  العام  األنبا ميخائيل األسقف   ، بأسيوط 
القبة والواييل والعباسية، األنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد 
العذراء  السيدة  دير  ورئيس  أسقف  متاؤس  األنبا  والواحات، 
بجبل إخميم، األنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس األنبا 
بيشوي بوادي النطرون، األنبا سيداروس األسقف العام لكنائس 
قطاع عزبة النخل، األنبا أكسيوس األسقف العام لكنائس قطاع 

عني شمس واملطرية وحلمية الزيتون. 

1- من مواليد 10 ديسمرب 1958
2- حاصل عىل بكالوريوس العلوم الالهوتية 
وماجستري يف تاريخ الكنسية من معهد الدراسات 

القبطية بالقاهرة.
3- ترهنب أواًل يف دير األنبا صموئيل املعرتف 
بجبل القلمون يف املنيا عام 1982، ثم انتقل إىل 

دير السيدة العذراء )املحرق( بأسيوط.
4- يف سنة 1991 صار وكياًل عاًما إليبارشية 

نقادة وقوص
5- تم رسامتُه أسقًفا عاًما يف 2013 بيد البابا 
توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة 

املرقسية، وتم تجليسه يف إيبارشية املحلة..
)العالقات  لجنة  مقرر  كمساعد  عمل   -6
العامة( الرئيسية، ومقرر لجنة )إدارة األزمات( 

الفرعية باملجمع املقدس.
املجلس  رئاسة   2021 يونيو  يف  توىل   -7
اإلكلريييك اإلقليمي لإلسكندرية والوجه البحري 
تكليف  بناءا عىل  بالكنيسة  الشخصية  لألحوال 

من البابا توارضوس الثاين. 
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قام قداسة البابا توارضوس الثاين، يوم 9 أكتوبر2021 بتدشني كنيسة السيدة العذراء مبدينة العارش من رمضان، 
التابعة إليبارشية الرشقية والعارش، وذلك بعد تجديدها. وتم تدشني مذبحي الكنيسة وحضن اآلب وأيقوناتها، إىل 

جانب مذبح كنيسة القديس يوسف النجار امللحقة بالكنيسة بها. 
شارك يف صلوات التدشني من أحبار الكنيسة، إىل جانب نيافة األنبا مقار أسقف االيبارشية أصحاب النيافة: األنبا 
دانيال أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس، واالٔنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، واألنبا صليب أسقف 
أنجيلوس  واألنبا  الجنوبية،  كنائس شربا  لقطاع  العام  األسقف  مكاري  واألنبا  الرشقية،  وبالد  ودقادوس  ميت غمر 

األسقف العام لكنائس قطاع شربا الشاملية.
ومن الجدير بالذكر ان املتنيح البابا شنوده الثالث قد وضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مبدينة العارش من 
رمضان يوم 31 مايو 1978، وجرت عمليات إنشاءها بعدها، إىل أن تم تدشينها عام 1982 بيد أسقف الرشقية والعارش 
السابق، املتنيح األنبا أنجيلوس ومبشاركة املتنيح األنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا الالهوتية.

تدشني كنيسة العذراء واألنبا أنطونيوس مبدينة بدر بيد قداسة البابا
الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  قام 
كنيسة  بتدشني   2021 أكتوبر   23 يوم 
السيدة العذراء والقديس األنبا أنطونيوس 
كنيسة  مذابح  تدشني  وتم  بدر،  مبدينة 
ومذابح  العلوي  بالطابق  العذراء  السيدة 
بالطابق  أنطونيوس  األنبا  القديس  كنيسة 
وأيقونات  اآلب  حضن  جانب  إىل  األول، 

الكنيستني. 
أحبار  من  التدشني  صلوات  يف  شارك 
دانيال  األنبا  النيافة:  أصحاب  الكنيسة، 
أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس، 

الشاملية، واألنبا  لكنائس قطاع شربا  العام  أنجيلوس األسقف  أكتوبر وأوسيم، واألنبا  واألنبا دوماديوس أسقف 6 
ثاوفيلس أسقف منفلوط، واألنبا سيداروس األسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل. 

كام شارك يف الصلوات القمص رسجيوس رسجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة وكهنة الكنيسة.

بعد جتديدها.. تدشني كنيسة العذراء بالعاشر من رمضان 
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البابوي بالقاهرة، يوم 9 أكتوبر 2021، أعضاء اللجنة اإلقليمية  الثاين، يف املقر  البابا توارضوس  استقبل قداسة 
لالتحاد العاملي املسيحي للطلبة. وذلك عقب انتهاء أعامل املؤمتر الذي نظمه االتحاد تحت عنوان "األزمات والشباب 

بني التأثر والتأثري". 

قداسة البابا يستقبل وفد االحتاد العاملي املسيحي للطلبة

الدمناركي  املمثل  يستقبل  البابا  قداسة 
حلرية األديان

 11 يوم  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
املمثل   Michael Suhr السفري   ،2021 أكتوبر 
الدمناريك مللف حرية األديان ومعه السفري الدمناريك 
يف مرص السيد Svend Olling، حيث تعرف املمثل 
قامت  التي  واإلنجازات  اإلجراءات  عىل  الدمناريك 

وتقوم بها الدولة املرصية فيام يخص هذا امللف. 

ويستقبل رئيس أساقفة كانتربري
 11 يوم  الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
رئيس  ويلبي  جاسنت  األساقفة  2021رئيس  أكتوبر 
األنجليكانية  األسقفية  للكنيسة  كانرتبري  أساقفة 
اإلسكندرية  إقليم  لتدشني  حاليًا  مرص  يزور  الذي 
قيادات  من  وفد  ومعه  لكنيسته،  التابع  الجديد 

الكنيسة األسقفية. 
لندن،  أسقف  أنجيلوس  األنبا  نيافة  اللقاء  حرض 
إقليم  أساقفة  رئيس  شحاتة  سامي  د.  واملطران 
اإلسكندرية للكنيسة األسقفية واملطران د. منري حنا 
قيادات  من  وعدد  لإلقليم،  الرشيف  األساقفة  رئيس 

"األسقفية.
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افتتاح العام الدراسي اجلديد مبعهد الرعاية والتربية

ويستقبل عالم آثار إسباني
البابوي  املقر  يف  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
فيسينتي  اإلسباين  اآلثار  2021عامل  أكتوبر   11 يوم  بالقاهرة 
التاريخ واآلثار  بإعداد كتاب عن  الذي يقوم  باربا كوملينريو 
القبطية. رافق الضيف اإلسباين خالل الزيارة املستشار الثقايف 

للسفارة اإلسبانية.
ويستقبل ثالثة سفراء جدد

البابوي  املقر  يف  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
بالقاهرة يوم 12 أكتوبر 2021 ثالثة من السفراء الجدد الذين 
والفاتيكان  ناميبيا  دول  لتمثيل مرص يف  مؤخرًا  تعيينهم  تم 
ناميبيا،  يف  مرص  سفري  لطفي  وائل  السفري  وهم:  والسويد، 
والسفري  الفاتيكان،  يف  مرص  سفري  طلعت  محمد  والسفري 

أحمد عادل سفري مرص يف السويد. 
ويستقبل السفير األملاني

البابوي  املقر  يف  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
سفري  هارمتان  فرانك  2021السيد  أكتوبر   27 يوم  بالقاهرة 
بدء  عقب  للتعارف  حرض  الذي  مرص،  يف  االتحادية  أملانيا 

عمله سفريًا لبالده يف القاهرة. 
أكد السفري الضيف خالل اللقاء عىل الروابط القوية التي 
تتميز بها العالقات بني مرص وأملانيا، كام أعرب عن اهتامم 

بالده بدعم الدول للنهوض بالتعليم

بالكاتدرائية  والرتبية  الرعاية  معهد  مقر  شهد 
املرقسية يف العباسية، يوم 8 أكتوبر 2021، افتتاح 
بحضور  به،   2022-2021 الجديد  الدرايس  العام 
قطاع  لكنائس  العام  األسقف  رافائيل  األنبا  نيافة 
وسط القاهرة ورئيس قسم الحياة الكنسية باملعهد. 
بدأ حفل افتتاح العام الجديد كلمة تهنئة عرب 
اإلنرتنت لنيافة األنبا موىس أسقف الشباب ووكيل 
تسجييل  فيلم  عرض  ثم  والرتبية،  الرعاية  معهد 
الثاين،  توارضوس  البابا  قداسة  عهد  املعهد يف  عن 
الحفل  باملعهد، واختُِتم  الدراسة  لنظام  تاله عرض 
"أهمية  بعنوان  رافائيل  األنبا  لنيافة  مبحارضة 

التعليم يف حياة الراعي.
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تحت رئاسة نيافة الحرب الجليل األنبا مارتريوس األسقف العام لكنائس رشق السكة الحديد وبحضور ومشاركة 
انعقد يوم 9 اكتوبر 2021  القبطي األرثوذكيس  الثقايف  العام رئيس املركز  نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف 
السيمينار األول للجنة املجمعية للرتاث القبطي ورابطة محبي األيقونة القبطية »ماهية األيقونة القبطية« بكنيسة 
أبو  القديس  كنيسة  القمص صليب جامل كاهن  القدية. وذلك بحضور  األثرية مبرص  العظيم أيب سيفني  الشهيد 
سيفني األثرية مبرص القدية، والدكتور عزت صليب مدير عام الرتميم بقطاع اآلثار املرصية والفنان جورج نعوم رئيس 

رابطة محبي األيقونة القبطية، والعديد من املهتمني بالفن القبطي وفناين األيقونة القبطية.
وقد تم اعتامد عدد من التوصيات الهامة،

- االلتزام التام بسامت وأسلوب الفن القبطي داخل كنائسنا القبطية.
- يجب أال يوضع بالكنيسة صور أو براويز أو أيقونات أو رفات غري أرثوذكسية بالهيكل أوصحن الكنيسة أو صور 

ممثلني باألفالم احرتاًما لطقوس كنيستنا القبطية األرثوذكسية.
- اهتامم الفنان بدراسات الكتاب املقدس والدراسات الالهوتية والعقائدية حتى يضيف عنارص فنية كثرية داخل 

األيقونة ليجعلها غنية باملعرفة ألنها كتاب مفتوح.
- إقامة معارض أليقونات الفن القبطي دون سواه باإليبارشيات وأماكن العرض يف الداخل والخارج

- عمل دورات تدريبية للتمرن عىل سامت أسلوب الفن القبطي.
ويف كلمته أشار نيافة األنبا إرميا بأن الرتاث القبطي ظهر مع دخول املسيحية أرض مرص يف القرن األول امليالدي، 
وكام يذكر التاريخ ان مرص استقبلت املسيحية بقوة كبرية حتى إن كنيسة مرص أصبحت هي منارة العامل املسيحي 

يف العامل وكان لكنيسة اإلسكندرية دور كبري وأهمية خاصة. 
وقد امتزجت الحضارة القبطية بالحضارة املرصية القدية، فقد كان للحقبة القبطية دور مهم للحفاظ عىل ما 
وصلنا من الحضارة املرصية، وأهمها الحفاظ عىل اللغة، فلدينا اللغة الهريوغليفية لغة مسموعة، ومل تصل مكتوبة 
إال من خالل املرحلة القبطية، فالحروف الهريوغليفية بتنوعاتها املختلفة تداخلت مع الحروف اليونانية وقد جاء 
ذلك ىف عرص اإلسكندر األكرب، ثم جاءت اللغة القبطية التي تداخلت مع الحروف اليونانية، لذا فالكنيسة القبطية 
احتفظت باللغة، وكذلك احتفظت باأللحان الفرعونية يف جزء من ألحانها وصلواتها وحتى تلك اللحظة، مثل ألحان 

الجمعة العظيمة التي تقال يف أسبوع اآلالم.
وأضاف نيافته انه بعد دخول العرب مرص امتزجت الحضارة املرصية والشخصية املرصية أيضا بالعنرص اإلسالمي 

فصارت مرص تحمل هوية عميقة ال يكن أبدا أن متحو منها أي فرتة من الفرتات.

السيمينار األول للجنة املجمعية للتراث القبطي ورابطة محبي األيقونة القبطية 
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ما  "أحداث  الكنيس  للتاريخ  السابع  املؤمتر  اقيم 
بعد مجمع أفسس األول" وذلك بالتعاون بني املركز 
الثالث  شنوده  البابا  ومركز  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف 
مدار  عىل  القبطية  الدراسات  ومعهد  الكنيس  للتاريخ 

يومي 1و2 أكتوبر 2021، 
»أسباب  بعنوان  االفتتاحية  املحارضة  القى  وقد 
نيافة األنبا رافائيل األسقف  انعقاد مجمع خلقيدونية« 
العام لكنائس وسط القاهرة، كام القى نيافة األنبا إرميا 
األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 
محارضة بعنوان "جلسات مجمع خلقيدونية وقراراته"، 
عىل  محارضات  والباحثني  األساتذة  من  عد  ألقى  وقد 
مدار يومني ففي اليوم األول القى الربان فيلبس عيىس 
املصادر  خالل  من  ديسقوروس  بعنوان"البابا  محارضة 
بنيامني  القمص  والقى  الرسيانية"،  للكنيسة  التاريخية 
وبدعته"،  أوطاخي  "شخصية  بعنوان  محارضة  املحرقي 
"الحالة  بعنوان  محارضة  السيد  عبد  زكريا  أ/  وألقى 
عىل  وتأثرياتها  الخامس  القرن  منتصف  يف  السياسية 
مجمع خلقدونية"، والقى أ.د. نادر ألفي محارضة بعنوان 
عادل  أ.د.  والقى  الفن"،  يف  ديسقوروس  البابا  "تصوير 
فخري محارضة بعنوان "ملحات عن بعض مظاهر الفن 
بعد مجمع أفسس املسكوين، والقى دياكون أنطونيوس 
بعنوان  محارضة  عجبان  إبراهيم  اسحاق  وأ.د.  وصفي 
"مجمع خلقدونية من منظور إياين ومسكوين، ثم جاءت 
رافائيل  األنبا  نيافة  القى  حيث  الثاين  اليوم  فعاليات 
املستخدمة  الالهوتية  "املصطلحات  بعنوان  محارضة 
محارضة  مكاريوس   األنبا  نيافة  والقى  املجامع"،  يف 
بعنوان "قراءة تحليلية يف طومس الون"، والقى املطران 
خالل  من  خلقدونية  "مجمع  بعنوان  مبحارضة  آشود 
جرجس  أ/  والقى  األرمنية،  للكنيسة  التاريخية  املصادر 
الخلقدونية  الكنائس  "عائلتي  بعنون  محارضة  صالح 
مرقس  أسطفانوس  القس  والقى  والالخلقدونية"، 
مجمع  تجاه  الرشق  يف  األفعال  "ردود  بعنوان  محارضة 
بعنوان  محارضة  نجيب  تكال  القس  والقى  خلقدونية"، 
"األنبا مقار أسقف أدكو" والقى أ/ مينا سليامن محارضة 

بعنوان "كتابات البابا ديسقوروس".

املؤمتر السابع للتاريخ الكنسي "أحداث ما بعد مجمع أفسس األول" باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسيالسيمينار األول للجنة املجمعية للتراث القبطي ورابطة محبي األيقونة القبطية 
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قام نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم 12 أكتوبر 2021م.بزيارة لفضيلة 
فضيلته،  صحة  عىل  لالطمئنان  الخارج  من  عودته  بعد  األزهر،  شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور  األستاذ  األكرب  اإلمام 

ومناقشة بعض األمور والتجهيز ملؤمتر بيت العائلة املرصية واالحتفال مبرور 10 أعوام عىل تأسيسه.
نيافة األنبا إرميا يستقبل د. طارق توفيق نائب وزيرة الصحة

نيافة األنبا إرميا في زيارة لفضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر،

أكتوبر   5 يوم  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  استقبل 
2021م،  األستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وبرفقته الدكتور نارص خالد.



15 زيارة  وفد بيت العائلة املصرية لنيافة األنبا مكاريوس أسقف املنيا

لقاءات حتضيرية ملؤمتر بيت العائلة املصرية

زيارة  وفد بيت العائلة املصرية لنيافة األنبا بنيامني مطران املنوفية 

زيارة  وفد بيت العائلة املصرية لنيافة األنبا لوكاس أسقف أبنوب
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أحدث  بالقاهرة٬  القبطي  الثقايف  املركز  أصدر 
العجائبي  البابا املصيل..  بــ"  إصداراته مجلد بعنوان 
القديس البابا كريلس السادس"٬ بقلم الباحث دكتور 
القمص  الراهب  ومراجعة  إرسائيل"٬  عزت  "ماجد 
البابا  لقداسة  الخاص  الشامس  مينا"٬  أفا  "رافائيل 
األسقف  مارتريوس  األنبا  تقديم  السادس٬  كريلس 
العام لكنائس رشق السكة الحديد٬ إرشاف ومراجعة 

املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي يصدر مجلد شامل عن "القديس البابا كيرلس السادس"

وتقديم األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز 
الثقايف القبطي األرثوذكيس.

ويعد مجلد " القديس البابا كريلس السادس" 
اليوبيل  مبناسبة  تاريخية.  وثائقية  دراسة 
الذهبي عىل نياحته- يف طبعة متميزة وفاخرة 
تذكارية، ويتضمن الكتاب عرشة فصول، ويقع 

يف نحو 500 صفحة من القطع الكبري.
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املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي يصدر مجلد شامل عن "القديس البابا كيرلس السادس"

املرصي  الشعب  طوائف  لكل  املجلد  ويعترب 
الالهوتيني  والباحثني  األعامر  ولكل  والعامل 
والدراسات اآلبائية وأيًضا للباحثني عن أحوال مرص 
أفريقيا  النارص. وكذلك  الزعيم عبد  السياسية فرتة 

كعالقة مرص بإثيوبيا، والكرازة يف شتى املسكونة.
السادس  البابا كريلس  الكتاب:  ومن موضوعات 
والسلطة الحاكمة ــ األقباط والدولة ــ البابا كريلس 

مايو   10( النارص  عبد  جامل  والرئيس  السادس 
املزور  الخطاب  ــ   )1970 سبتمرب   28  -1959
كريلس  والبابا  النارص  عبد  الرئيس  بني  لإليقاع 
أنور  والرئيس  السادس  كريلس  البابا  ــ  السادس 
1971م(  مارس   9  -1970 أكتوبر   12( السادات 
بني  العالقة  ــ  وإثيوبيا  السادس  كريلس  البابا  ــ 

الكنيسة املرصية واإلثيوبية قبل عام 1959م.
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شعب مرص العظيم،

نحتفل اليوم معاً، بالذكرى الثامنة واألربعني لنرص أكتوبر املجيد يوم العزة والكرامة يوم النرص الذى سيظل خالدا 

ىف تاريخ أمتنا ... يوم البطوالت واألمجاد، التى صنعها رجال القوات املسلحة بدمائهم الزكية ىف ملحمة عسكرية 

أبهرت العامل .. ودونت سطورها بأحرف من نور.. امتد شعاعه لإلنسانية جمعاء ليعكس قوة وإرادة املرصيني، ىف 

استعادة حقوقهم ومتسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته. 

وستبقى حرب أكتوبر، نقطة تحول ىف تاريخنا املعارص ورمزا لشموخ مرص وعزتها وصالبتها فتحية تقدير وإعزاز.. 

لكل رجال وقادة ورموز العسكرية املرصية ىف ذكرى النرص.. لشجاعتهم وتضحياتهم وتحية لشهداء أبرار قدموا 

حياتهم فداء للوطن.. وجادوا بأرواحهم تحت رايته. 

كام أوجه التحية للشعب املرصى، الذى كان لصموده ووعيه.. وملساندته لقواته املسلحة 

ىف أصعب وأدق األوقات.. العامل الحاسم الذى صنع هذا النرص املجيد وسيظل هذا التالحم والوعى الشعبى هو 

الحصن الحقيقى الذى ساهم ىف صون الدولة املرصية.. وازدهار حضارتها العريقة منذ فجر التاريخ.

وتحية لبطل الحرب والسالم الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" صاحب قرار العبور، وقائد النرص العظيم. 

اإلخوة واألخوات،

يوما  فلم تسع مرص  السالم  لتحقيق  دامئا  التى تسعى  ذاتها  أرضها.. هى مرص  التى حاربت واسرتدت  إن مرص 

لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطامع غري رشعية أو االستيالء دون وجه حق عىل ممتلكات ومقدرات اآلخرين 

ولكن نسعى دامئا ملد يد التعاون.. كنهج راسخ لتحقيق الخري والبناء والتنمية. 

شعب مرص العظيم،

اعتدنا خوض  التى  التقليدية  فالحروب  الرصاعات  أشكال  وتتغري  األفكار  وتتبدل  السنوات،  وتتعاقب  األيام  متر 

غامرها ىف املاىض.. تحولت اليوم إىل حروب غري منطية تســتهدف تدميــــر األوطـــان مــــن داخـلهـــــا.. وقضية 

مرص األوىل اآلن، هى قضية الوعى الذى أصبح مسئولية مشرتكة.. بني كافة مؤسسات الدولة ومنظامت املجتمع 

املدىن لنحافظ عىل وطننا ومقدرات شعبنا.. باعتباره األمانة التى ارتضينا أن نحملها. 

ولعلنى أستحرض ىف هذه املناسبة الغالية أهمية وقيمة الدروس امللهمة.. التى علمنا إياها نرص أكتوبر الذى مل يكن 

نرصا عسكريا فحسب بل منوذجا فريدا..من التكاتف والوعى الشعبى بـــــــني املصـــــــــريني، بكافــــــــــــة 

لتأخذ  االنتصار  ولتحقيق  مرير  واقع  لتغيري  الشاملة..  قوتها  متكاملة، ألمة حشدت  وملحمة  أطيافهــــــــــــم 

بأسباب النجاح.. من املنهج العلمى ىف اإلعداد والتخطيط ومن دراسة نتائج تجارب املاىض ومن العمل والكفاح، 

ليل نهار، لبلوغ الهدف وتحقيق النرص. 

ودامئا ما ميثل احتفالنا بنرص أكتوبر املجيد مناسبة عزيزة لتشعرنا بالفخر واالعتزاز الوطنى ولنتذكر جميعا، حجم 

الصعاب والتحديات التى استطعنا التغلب عليها لنصل إىل حارضنا الذى تسطر فيه مرص.. قصة نجاح عظيمة 

بدأت منذ سنوات ولتجسد مجددا العزميـــة املصـريــــة التــــى تقهـــــر الصـــعاب .. فها نحن اليوم نرى مرص، 

باألرقام والحقائق، قد وجدت مسارها الصحيح لتمىض بخطى ثابتة ىف طريق التنمية والتقدم ولتغري واقعها، عىل 

كلمـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
مبناسبة الذكرى الـ"48" لنصر حرب أكتوبر املجيدة
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نحو يليق بتاريخها وبحضارتها 

وبعظمة شعبها ولنمىض معا، 

بقوة وعزمية، 

لبناء وتنمية بالدنا بالرغم من 

الداخلية  التحديات  تعاظم 

محيطنا  ىف  خاصة  والخارجية 

واملعقد  املضطرب  اإلقليمى 

غري  العاملية  واألزمات 

تكن مرص  مل  والتى  املسبوقة 

تداعيات  خاصة  عنها  مبنأى 

جائحة "كورونا". 

املرصى  الشعب  أثبت  وقد 

وأن  العميق  وعيه  مجددا 

بال  لوطنه..  وإخالصه  انتامءه 

حدود وأن مرص وطن ينهض 

وأن  أبنائه  وسواعد  بإرادة 

واإلخالص..  واالجتهاد  العمل 

أساسية  وركائز  قيم  هى 

للنجاح.. ىف عبور غامر التحدى.. عىل طريق بناء الدولة الحديثة. 

الجمهورية  إىل  وصوال  الحديثة..  دولتنا  بناء  أجل  من  شاقا..  طريقا  سلكنا  املاضية  السبع  السنوات  مدار  فعىل 

الحالية  ولألجيال  العزيز..  لوطننا  املنشود  املستقبل  لصياغة  وعميقة  شاملة  عملية  تحقيق  ىف  وبدأنا  الجديدة 

واملستقبلية وفق عمل جمعى متكامل ومتناغم.. بني كافة أجهزة الدولة واستنادا إىل رؤية علمية ومستهدفات 

محددة نسعى لتحقيقها خالل العرشية الحالية، وصــوال إىل أهــداف "رؤيــة مصــر ٢٠٣٠" .. فقد طالت جهود 

البناء والتنمية.. جميع مناحى الحياة ىف مرص بال استثناء لتحقيق هدف محدد، هو تعظيم قدرة الدولة ىف كافة 

املجاالت من أجل تغيري الواقع وبناء االنسان سعيا لحارض ومستقبل أفضل ملرص وللمرصيني وأشري هنا إىل املرشوع 

الوطنى غري املسبوق لتنمية الريف املرصى "حياة كرمية" والذى يسعى إىل رفع مستوى املعيشة ألكرث من نصف 

سكان مرص الذين يعيشون ىف أكرث من أربعة آالف قرية بتكلفة مبدئية حواىل "7٠٠" مليار جنيه. 

شعب مرص العظيم،

ستبقى التضحيات والبطوالت التى قدمها جيل أكتوبر العظيم.. خالدة ىف وجداننا وشاهدا عىل صالبة هذه األمة 

ونرباسا ومنوذجا ملهام لنا جميعا 

ىف العمل بجد ودأب.. إلعالء شأن الوطن.. وحفظ ترابه.. وصون كرامته.

كل عام وأنتم بخري.. ومرص األبية ىف رفعة وسالم، وتقدم وازدهار.. 

تحيا مرص.. تحيا مرص.. تحيا مرص.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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»عيد الصليب« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

عيدت كنيستنا منذ أيام قليلة بـ"عيد الصليب" يف السابع عرَش من توت )السابع والعرشين من سبتمرب( يوم ظهوره 
الصليب  امللكة "هيالنة" عىل خشبة  )التاسع عرَش من مارس( يوم عثور  العارش من برمهات  للملك "قُسطنطينب"، ويف 

املقدسة. 
ونحن نريد اليوم أن نتكلم عن الصليب مبعناه الروحّي، وعن أهمية الصليب وبركته يف حياتنا.

الصليب هو كل مشقة نحتملها من أجل محبتنا لله أو محبتنا للناس، ألجل امللكوت عمومـًا.
السيد املسيح والصليب

لقد دعا السيد إىل َحمل الصليب فقال: "»إن أردا أحد أن يأيت ورايئ، فليُنِكر نفسه ويَحِمل صليبه ويتبعني." )مر 
8:34( )مت 16:24(؛ وقال للشاب الغنّي: "»... اذهب ِبع كل ما لك وأعِط الفقراء ... وتعاَل اتبعني حامالً الصليب«." 

)مر 10:21(.
ر أن يكون يل تلميًذا."  وقد جعل َحمل الصليب رشطـًا للتلمذة له فقال: "ومن ال يحِمل صليبه ويأيت ورايئ، فال يقِدُ

)لو 14:27(.
وهو نفسه ـ طوال فرتة تجسده عىل األرض ـ عاش حامالً للصليب؛ فمنذ والدته أراد "هريوُدس" أن يقتُله، فهرَب مع 
أمه إىل "ِمرص". وملا بدأ رسالته، احتمل تعب الخدمة، ومل يُكن له أين يُسِند رأسه )لوقا 9:58(. وعاش حياة أمل، حتى قال 
اليهود؛ ففي إحدى املرات  الُحَزَْن" )إش53:3(. ونال اضطهادات مرة من  النبّي" إنه "رجل أوجاع ومخترِب  عنه "إشعياء 
تناولوا حجارة لريُجموه )يو 10:31(. ويف مرة أخرى، أرادو أن يُلقوه من عىل الجبل )لو 4:29(. أّما شتامئهم واتهاماتهم له، 

ا؛ وكل ٰهذه ُصلبان غري الصليب الذي ُصلب عليه. فهي كثرية جدًّ
الصليب يف حياة القديسني

تالميذ املسيح أيضـًا وضعوا الصليب أمام أعينهم:
كرزوا باستمرار، وقالوا يف ٰذلك: "ولٰكننا نَكِرز باملسيح مصلوبـًا" مع أنه "لليهودعرثة ولليونانيِّني َجهالة!" )اكو 1:23(. 
وقال "بولُس الرسول": "مل أعزِم أن أعرِف شيئـًا بينكم، إال يسوع املسيح وإياه مصلوبـًا." )1كو 2:2(. بل افتخر بالصليب قائالً: 

"وأّما من جهتي، فحاشا يل أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع املسيح، الذي به قد ُصلب العامل يل وأنا للعامل." )غل 6:14(.
حتى املالك الذي برَش بالقيامة، استخدم ٰهذا التعبري: "يسوع املصلوب" )مت 28:5(؛ فقال للمريتني: "إين أعلم أنكام 
تطلبان يسوع املصلوب. ليس هو ٰههنا، لكنه قام كام قال"، وٰهكذا سامه: "يسوع املصلوب"، مع أنه كان قد قام؛ وظل 
ل وركزوا فيه يف كرازتهم كام قال "القديس بطرس" لليهود: "»...  لقب "املصلوب" الصقـًا به؛ وقد استخدمه آباؤنا الرْسُ

يسوع ٰهذا، الذي صلبتموه أنتم ..." )أع 2:36(.
الصليب هو الباب الضيق الذي دعانا الرب إىل الدخول منه )مت 7:13(. 

وقال لنا: " يف العامل سيكون لكم ضيق ..." )يو 16:33(، "وتكونون مبَغضني من الجميع ألجل اسمي" )مت 10:22(، "... 
بل تأيت ساعة يظن فيها كل من يقتُلكم أنه يقدم خدمة لله." )يو 16:2(، "لو كنتم من العامل، لكان العامل يحب خاصته. 
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ولٰكن ألنكم لستم من العامل، بل أنا اخرتتُكم من العامل، لٰذلك يُبغضكم العامل." )يو 15:19(. وٰهكذا كان القديس "بولس 
الرسول" يعلِّم: "... أنه بضيقات كثرية ينبغي أن ندخل ملكوت الله." )أع 14:22(.

وحياة الصليب واضحة يف ِسرَي الشهداء والرعاة والنساك:
يف سبيل اإليان، احتمل الشهداء واملعرتفون عذابات وآالمـًا ال تطاق. وأغلبية الرسل واألساقفة األَُول ساروا يف طريق 
االستشهاد. وملا دعا الرب "شاُول الطرسويّس" ليكون رسوالً لألمم، قال عنه: "... سأُريه كم ينبغي أن يتأمل من أجل اسمي«." 
)أع 9:16(. ومن أمثلة آالم الرعاة والصليب الذي حَملوه، يكن أن نذكر "القديس آثناسيوس الرسويّل" الذي نُفي أربع 

مرات وتعرض التهامات رديئة، و"القديس يوحنا الذهبّي الفم" الذي نُفي أيضـًا، وما تعرض له اآلباء من َسجن وترشيد.
أّما اآلباء الرهبان، فالكنيسة تلقبهم "لُبّاس الصليب"؛ حَملوا صليب الَوحدة والبعد عن كل عزاء برشّي، وحَملوا صليب 
النسك الذي تجردوا فيه من كل رغبة جسدية، وتحملوا آالم الجوع والعطش والربد والحر والفقر والَعَوز، من أجل ِعظم 
محبتهم يف امللك املسيح، كام تحملوا أيضـًا متاعب الشياطني ومحارباتهم بأنواع وطرق شتى، كام يف حياة القديس "أنبا 

أنطونيوس"، وحياة اآلباء السواح. 
الصليب يسبق القيامة

كان السيد املسيح يف صلبه مرتفعـًا عن مستوى األرض. ويف قيامته كان أيضـًا مرتفعـًا فوق مستوى القرب. ويف صعوده 
إىل السامء وجلوسه عن يني اآلب كان مرتفعـًا عن مستوى العامل كله، بل إنه ارتفع فوق مستوى ٰهذه السامء أيضـًا. 
إنها درجات من االرتفاع بدأها كلها بالصليب، بل قبل ٰذلك يف ميالده كان مرتفعـًا فوق مستوى االهتامم بالذات، فأخىل 
ذاته وأخذ شكل العبد )يف 2:7(. صليب السيد سبق قيامته، وإخالؤه سبق مجده. واألمل دامئـًا يسبق األكاليل، وٰهكذا قال 
القديس "بولس الرسول". إن كنا نتأمل معه، فليك نتمجد أيضـًا معه )رو 8:17(. وٰهكذا أرانا قيمة األمل ونتائجه؛ بل إنه 
اعترب األمل هبة من الله لنا يف الحياة، فقال: "ُوهب لكم ألجل املسيح ال أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتأملوا أيضـًا ألجله." )يف 

1:29(؛ واألمل يعترب هبة بسبب أكاليله. 
السيد الرب وضع َحمل الصليب رشطـًا للتلمذه له فقال: "»إن أراد أحد أن يأيت ورايئ، فليُنِكر نفسه ويحِمل صليبه 
ر أن يكون يل تلميًذا." )لو  ويتبعني ..." )مت 16:24(. بل قال أكرث من ٰهذا: "ومن ال يحِمل صليبه ويأيت ورايئ، فال يقِدُ

.)14:27
وكام أن َحمل الصليب هو رشط للحياة مع الله، فإنه أيضـًا اختبار للِجدية والثبات يف طريقه. فالضيقات التي يتعرض 
لها املؤمن يف حياته هي اختبار ملدى ثباته يف اإليان؛ وٰهكذا قال الرب: "يف العامل سيكون لكم ضيق ..." )يو 16:33(، 
له األطهار، وهو يف طريق الصليب، أن يتعرضوا لَحمل الصليب، ويَُظَهر مدى ثباتهم. وقال: "... هَوذا الشيطان  وسمح لرْسُ

قد طلبكم ليك يُغربلكم كالِحنطة!" )لوقا 22:31(.
لٰهذا كله، فإن الكنيسة املقدسة وضعت "الشهداء" يف أعىل مراتب القديسني، ألنهم كانوا أكرث الذين تحملوا الصليب 
ألجل ثباتهم يف اإليان؛ ومعهم أيضـًا تضع "املعرتفني" الذين اعرتفوا باإليان، وقاَسوا عذابات كثرية، وإن كانوا مل ينالوا 

إكليل الشهادة.
فإن حَملَت صليبـًا، اقبل ٰذلك بفرح بسبب ما سوف تناله من أكاليل، إن كنَت ال تشكو وال تشك. قيل يف آالم السيد 
املسيح إنه "من أجل الرسور املوضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينـًا بالخزي، فجلس يف يني عرش الله." )عب 12:2(؛ 

وهنا نرى الصليب ومعه الرسور يف احتامله، واملجد كنتيجة له.
أنواع كثرية من الصلبان سوف تواجهك: منها الجهاد واالحتامل والصرب، ومنها التعب يف الخدمة ويف التوبة، وأيضـًا 
احتامل التأديب من الله ومن اآلباء؛ فال تتذمر كلام حَملَت صليبـًا. وال تظن أن الحياة الروحية ال بد أن تكون سهلة، 
وطريقها مفروش بالُورود، وإال: فعىل أّي يشء سوف تكافأ يف األبدية؟ وأيضـًا: ما معنى كالم الرب عن الباب الضيق )مت 

7:13(؟
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شهداء من أجل العفة

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

ميزت املَسيحيني يف أجيال املَسيحية األوىل ظاهرتان واضحتان كل الوضوح هام: شهوة االستشهاد، ومحبة العفة 
والبتولية. ونحن نرى يف سيطرة هاتني الظاهرتني عىل املؤمنني أمرًا طبيعيًّا يتمىش مع الروحانية العميقة التي عاشوها 
الطهارة، فليس  مو العجيب الذي حققوه باحتقار الجسد وكل ماهو مادّي؛ فحيث االستشهاد ال بد أن توَجد  والسُّ

استشهاد مع االنحالل الروحّي، واالنحطاط الُخلقّي، وسيطرة شهوة الجسد عىل اإلنسان وعبوديته لها. 

املوت أخف من الدنس 
وتاريخ الشهداء حافل بأمثلة رائعة ألبطال الطهارة والعفة الذين فّضلوا أن يقابلوا املوت عىل أن يدنسوا أجسادهم. 
فالوثنيُّون وحكامهم متلكت عليهم شهوة دنسة بصورة مزرية مخجلة، وكانوا يندهشون لطهارة املَسيحيِّني، واملَسيحيّات 
لن كل أنواع  الوثنيِّني بهتك أعراضهن فتحمَّ عىل وجه الخصوص الاليئ مل يستِطعن مجرد اإلصغاء إىل تهديد الحكام 

التعذيب والتنكيل والِقصاص املميت. 

يقول "يوسابيوس" املؤرخ الذي عاش وسط االضطهادات: ]مل تُكن النساء أقل من الرجال بسالًة يف الدفاع عن تعاليم 
الكلمة االلٰهية إذ اشرتكن يف النضال مع الرجال ونِلن معهم نصيبًا متساويًا من األكاليل من أجل الفضيلة؛ وعندما كانوا 

يجرونهن ألغراض دنسة، كُن يُفضلِّن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة.[. 

كان واضًحا إًذا أمام الحكام الوثنيِّني أن الُوقوع يف الدنس رش من املوت بالنسبة إىل املَسيحيِّني؛ من أجل ٰهذا فرضوا 
عقابًا خاصة بالنسبة إىل العذارى والسيدات وبعض الشباب.

شاب عفيف 
يف االضطهاد الذي أثاره اإلمرباطور "ِديسيوس" )249-251م(، إذ فِشل أحد الُوالة الوثنيِّني يف أن يَثني شابًّا قبطيًّا عن 
إيانه، سلَّمه إلحدى الباغيات )الساقطات( لتُسقطه يف الخطية. وإذ مل تجد املرأة وسيلة لتحقيق غرضها، ربطوا الشاب 
ـ جسمه ويديه ورجليه ـ برسير، ثم أخذت املرأة تقوم بوسائلها السمجة إلثارته. وإذ مل يجد الشاب وسيلة للهرب من 
ٰهذا الرش وخاف عىل طهارته من أن تتدنس، قضم عىل لسانه بأسنانه وبصقه ومعه سيل من الدماء يف وجهها!! وإذ 

متلكها الرعب من هول ما حدث هربت؛ أّما هو فحِفظ طهارته. 

"بوتامينا" العذراء العفيفة
العذاب؛ ويقول  أنواع  "بوتامينا" أشد  املرِصية  العذراء  "ِسبِتميوس ساويرُس"، احتملت  أثاره  الذي  ويف االضطهاد 
"يوسابيوس" املؤرخ عنها: ]ال تزال مشهورة بني شعب البالد لسبب اآلالم العديدة التي تحملتْها يف سبيل االحتفاظ 
بعفتها وطهارتها وعذراويتها. ألنها كانت يف َدور النضوج العقيّل والجسمّي. وإذ تحملت كثريًا من أجل اإليان باملسيح، 
وعانت ُصنوفًا مختلفة من التعذيب الذي ال يوصف، أُحرقت بالنار أخريًا مع أمها »مارسيال«.[. ويقال أن الوايل املسمى 
"أكيال" بعد أن عذب كل جسمها تعذيبًا قاسيًا هددها أخريًا بتسليمها إىل املصارعني لإلساءة إىل جسدها. وإذ ُسئلت 
عام استقر عليه رأيها، فكرت قليالً وقدمت إجابة اعترُبت خارجة عن ُحدود اللياقة. وللحال صدر عليها الحكم، وساقها 

إىل املوت "باسيليِدس" أحد ضباط الجيش. وملا حاول الشعب إساءتها وإهانتها بألفاظ بذيئة، أبعد "باسيليِدس" 
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أولٰئك املسيئني وأظهر نحوها كثريًا من الرقة والعطف. كانت الطريقة التي تَقرر إعدامها بها أن يُصب القار املُغىَل 
عىل أعضائها. ولٰكنها صاحت قائلة للوايل: أستحلفك برأس اإلمرباطور الذي تخشاه أال تجعلهم يجردونني من ثيايب، 
بل يَدعوين أنزل إىل القار قليالً قليالً حتى ترى أية قوة احتامل أعطانيها املَسيح الذي لسَت تعرفه! إىل ٰهذه الدرجة 
من التحفظ والحياء ومحبة الطهارة كانت ٰهذه العذراء!! التي أبت أن تُخلَع مالبسها وينكشف جسدها أمام الجندي 
"باسيليِدس" الذي حامى عنها فكانت مكافأته أنها وعدته أنها ستذكُره أمام املَسيح حاملا تصل إليه؛ وقد ظهرت له يف 
رؤيا بعد استشهادها ووقفت بجانبه ليالً ثالثة أيام متوالية، تقلده إكليالً عىل رأسه، وتقول له أنها توسلت إىل الرب 
من أجله وأنه بعد قليل سيلحق بها؛ وٰهذا ما تم بالفعل بعد استشهاد "بوتامينا" إذ اعرتف "باسيليِدس" باملسيح وقُطع 

رأسه بالسيف.

"بربيتوا"

أُلقيت لثور هائج أخذ يرِضبها بقرونه؛ فسقطت  أنها  بـ"قرطاچة"، حدث  القديسة "بربيتوا"  ويف قصة استشهاد 
عىل األرض نصف ميتة! لٰكنها مل تنَس وهي يف ٰهذه الحالة أن تغطي جسدها بردائها الذي متزق. ويورد املؤرخ "شاف 

Schaff" ٰهذه اللمحة يف قصة "بربيتوا" دليالً عىل محبة املَسيحيِّني األوائل للطهارة والعفة وتعلقهم بها.

"ثيؤدورا" العذراء العفيفة
استُشهدت بـ"اإلسكندرية" يف زمان "ديوكلتيانوس" وهي يف سن السابعة عرْشة، ألنها آثرت حياة العفة والتبتل. 
كانت "ثيؤدورا" سليلة أرسة نبيلة وعىل جانب كبري من الجامل الجسدّي. أمر الوايل أن تبخر لألوثان وإال فإن عقوبتها 
عارة؛ ويف متسكها بعفتها، رفضت كالمه وقالت له أنها واثقة أن الرب يسوع سيخلِّصها.  ستكون إيداعها أحد بُيوت الدَِّ
وقد أتاها الخالص من ٰهذه التجِربة عىل يد الشاب املَسيحّي "ِديِديوس" الذي تنكر يف زّي جندّي وكان أول من دخل 
إليها وكانت ال تعرفه. أّما الُخطة، فكانت استبدال مالبسها، وخرجت "ثيؤدورا" متخفيًة يف زّي الجندية دون أن يَفطَن 
إليها أحد، وبِقَي "ديديوس" يف الحجرة، حتى اكتُشف أمره وسيق إىل الوايل وُحكم عليه باملوت للمؤامرة التي ارتكبها؛ 
وحدث وهو يف طريقه إىل مكان اإلعدام أن رأته "ثيؤدورا" وعرَفت قصته، فشقت الجموع وأمسكت به وقالت له: إين 
هادة مًعا. ال أقبل أن تأخذ مكاين يف االستشهاد. لقد وافقُت فقط أن تحفظ عفتي. وُعرف األمر، ونال كالهام إكليل الشَّ

"ڤيرونيا" العذراء الشهيدة
ت "ِمرص" سنة 749م، بسبب ِفرار "مروان بن ُمحمد" آخر خلفاء األَُمويِّني إىل الوجه  ويف أثناء االضطرابات التي عمَّ
القبيّل أمام "أيب العباس"، دخل ُجنود "مروان" ديرًا للعذارى قرب "أخميم"؛ وبعد أن نهبوا أرادوا اغتصاب عذارء صغرية 
تدعة "ڤريونيا" فُتنوا بجاملها. وإذ وجدت "ڤريونيا" نفسها بني يَدي ٰهؤالء الجند، استمهلتهم قليالً ودخلت قاليتها، 
عان ما خرجت إليهم بحيلة: توسلت إليهم أن يرتكوها  وألقت بذاتها بني يَدي الله باكيًة طالبًة الخالص من الدنس؛ ورَسُِ
لعبادتها مقابل جميل تُسديه إليهم تعلمتْه من أسالفها، وكان ٰهذا الجميل زيتًا تقتنيه إذا ُدهن به أّي جزء من الجسم 
يوف! وليك تربهن عىل صدق كالمها دهنت عنقها بالزيت، وطلبت أن يَهِوي أقواهم بسيفه عىل  ال تعمل فيه السُّ
عنقها؛ وما إن فعل ٰذلك حتى انفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها. أّما الجند، فاعرتاهم خوف شديد وأرسعوا 

مبغادرة الدير بعد أن تركوا كل ما كانوا قد نهبوه. 



القديس متى الرسول


