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Das Wirken der Fürbitten
des koptischen Papstes Kyrillos VI
(1959 – 1971)
Teil 2
von F. und B. I.

Als Mönch, als Papst und auch nach seinem Tod
wirkte der Heilige Kyrillos VI
durch Gottes Kraft zahlreiche Wunder
„Glaube ist: Grundlage dessen, was man erhofft,
ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht.“
Hebr. 11,1.
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Der Glaube der Kopten an die Wunder Gottes bedeutet
keineswegs, dass sie ihren Verstand negieren und keinen
Arzt aufsuchen, wenn sie krank sind. Papst Kyrillos VI war
selbst krank und ließ sich von Ärzten behandeln.
Gleichzeitig wurden viele Kranke durch seine Fürbitten
geheilt. Die Kopten glauben an die Wirksamkeit der
Fürbitten der Heiligen und an das Beten füreinander. „Betet
füreinander, damit ihr geheilt werdet!“ Jak. 5, 16. Aber sie
wissen auch, dass Gott ihre Gebete nicht immer erfüllt, und
dass der Wille Gottes vielmal besser für den Menschen ist,
als der Wille des Menschen selbst: „Die Urteile des HERRN
sind wahrhaftig, gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als
Gold, als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig, als
Honig aus Waben.“
Ps. 19,10-11.
Die folgenden Berichte über Wundertaten des Heiligen
Papstes Kyrillos VI wurden von Gläubigen für andere
gleichgesinnte Gläubige niedergeschrieben. Ihre Intention
war es nicht, Skeptiker zu überzeugen. Diejenigen, die sie
niederschrieben, wollten vielmehr die Taten des Herrn an
ihnen selbst verkünden und Ihm für Seine Güte öffentlich
danken. Wir werden oft vom starken Glauben dieser
Menschen ergriffen und veranlasst, über die Wohltaten
Gottes zu reflektieren, die Er an uns selbst in der
Vergangenheit vollbracht hat.

Lungenkrebs 1)
Frau Georgette Awad, Shubra (Kairo) berichtet:
„Im Mai 2000 stellte ich einen kleinen Knoten in meiner
linken Brust fest. Ich ging zu einem Arzt, der auf
Brusttumore spezialisiert war. Seine Diagnose lautete: ein
Fettbeutel. Er verordnete keine Therapie. Vier Jahre später
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wurde der Knoten größer. Ich suchte die Ärztin Dr. Ibtihag
Shafik auf. Sie schickte mich zu dem Radiologen Prof. Dr.
Adel Nasim Abou Seif. Als meine Ärztin das Ergebnis sah,
riet sie mir, unverzüglich zu einem berühmten Professor der
Chirurgie zu gehen. Er sah die Notwendigkeit, sofort zu
operieren. Nach vier Tagen fand die Operation statt. Die
Brust und einige von dem Krebs befallene Lymphdrüsen
wurden entfernt. Der Professor der Chirurgie ordnete eine
weitere radiologische Untersuchung an.
Der Radiologe machte die Aufnahmen. Dann sagte er
verwundert: „Wie konnte der Chirurg eine solche Operation
machen! Das war alles viel zu spät. Die Lungenflügel sind
bereits vom Krebs befallen!“ Zweifellos war die erste
Diagnose, es sei ein Fettbeutel, völlig falsch gewesen.
Übersetzung
Prof. Dr. Adel Nessim Abu
Seif, 28.6.2000:
Die radiologische Untersuchung… zeigt
Folgendes:
Es gibt mehrere
pulmonale fokale
Läsionen in beiden
Lungenflügeln, die auf
ausgedehnte pulmonale
metastatische
Ablagerungen hinweisen;
die primäre war ein
Karzinom der Brust, das
entfernt wurde…
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Aufgrund dieser schweren Krebserkrankung riet der
behandelnde Professor zu einer Chemotherapie. Ehe ich zur
ersten Sitzung ging, suchte ich einen frommen Priester im
südlichen Kairo auf. Er betete über ein Glas Wasser.
Nachdem ich es getrunken hatte, sagte er zu mir: „Spüren
Sie schon die Wirkung? Sie werden einen Traum haben.
Bitte erzählen Sie mir später Ihren Traum.“
Nach zwei Tagen, sah ich in der Tat Papst Kyrillos in einem
Traum vor mir sitzend mit einem Glas Wasser in der Hand.
Ich kehrte zurück zu dem Priester und erzählte ihm, was ich
in meinem Traum gesehen hatte. Da sagte er zu mir: „Sie
sind geheilt worden.“
Ich ließ abermals eine radiologische Untersuchung meiner
Brust in einem großen Krankenhaus machen. Die
Aufnahmen zeigten, dass die Krankheit noch da war. Aber
tatsächlich fühlte ich ihre Symptome nicht.
Danach hatte ich eine Vision oder einen Traum, als ich
zwischen Wachen und Schlafen war. Eine Person, deren
Gesicht ich nicht sehen konnte, stand vor meinem Bett. Da
fühlte ich, wie etwas aus meiner Brust gezogen wurde bis
zu meinem Fuß. Es verursachte Schmerzen.
Nach einigen Tagen entdeckten meine Kinder Öltropfen an
der Wand neben dem Bild von Papst Kyrillos VI, das über
meinem Bett hing. Mein Sohn nahm einen Tropfen davon
und salbte mich damit. Ich fühlte deutlich, wie das Öl auf
meine Brust floss. Dies geschah am 20.1.2001.
Danach ließen wir neue radiologische Untersuchungen
machen. Sie zeigen keine Krankheitssymptome in der
Lunge mehr.
Ich war völlig geheilt!! Wer kann es glauben!!
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Übersetzung
Prof. Dr. Adel Nessim Abu
Seif, 1.2.2001.
Die radiologische Untersuchung der Brust zeigte
Folgendes: Das Herz und
die Lunge erscheinen
normal. Die bei der
vorangegangenen
Untersuchung vom
28.6.2000 beobachteten
knotigen Trübungen und
metastasierenden
Knötchen sind
verschwunden.

„Ich bin der HERR, dein Arzt“ 2 Mose 15,26 ²)
Diakon Saad H. Rizk aus Australien schreibt:

Eine syrisch-orthodoxe Bekannte hat mir folgende
Geschichte über Ihren 70-jährigen Vater erzählt, der an
hohem Blutdruck und Diabetes litt und mit nur einer
Niere lebte:
1. „Am 20. Oktober 1995 stellte der Arzt Dr. Brook
fest, dass ihr Vater 70%ige Leukämie hatte.
2. 9 Tage danach wurde der Mann mit 40°C Fieber als
Notfall ins Blacktown Krankenhaus zur stationären
Behandlung eingeliefert.
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3. Diakon Rizk besuchte den Patienten und gab ihm
ein Bild des Papstes Kyrillos VI. Man sagte ihm, es
handele sich um einen zeitgenössischen Heiligen.
Sie empfahlen dem Kranken, diesen um seine
Fürbitten anzurufen, was der Kranke auch tat.
4. Am Nachmittag des 7. November 1995 hatte der
Vater der Frau eine Vision: Der Herr Christus
erschien ihm in großartiger Herrlichkeit, umgeben
von Heiligen. Wegen der Schönheit und der
Einzigartigkeit des Anblicks schloss der Kranke
seine Augen mehrmals - aber die Vision blieb
einige zeitlang.
5. Am darauffolgenden Tag besuchte die Frau ihren
Vater. Er sah gesund aus und war fröhlich. Er
erzählte ihnen von seiner Vision. 2 Tage später
konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden.
6. Am 13. November 1995 nahm man 3 Blutproben
von ihm zur Untersuchung. Dr. Brook stellte fest,
dass sie alle negativ waren.
Die Frau berichtete: „Mein Vater ist jetzt, 6 Monate
danach, immer noch bei guter Gesundheit. Er dankt Gott
für die Gnade der Heilung, und erzählt immer wieder,
was Gott durch die Fürbitten des Heiligen Papstes
Kyrillos VI vollbracht hat.“

Leberfibrose ³)
Herr M. F. aus Qolaly, Kairo, schrieb:

9

„Im Dezember 1987 bekam mein dreieinhalbjähriger
Sohn Mina plötzlich starke Bauchschmerzen und weinte
unablässig. Ich brachte ihn zum Kinderarzt Dr. Safwat
Erian. Die Diagnose lautete: Hepatitis C. Ich war
erschrocken und brachte meinen Sohn zu Professor Dr.
Mohamed Issawi, um eine zweite Meinung einzuholen.
Nachdem dieser Mina gründlich untersucht hatte, sagte
er zu mir: „Es wäre nicht so schlimm, wenn Ihr Sohn
lediglich an Hepatitis C erkrankt wäre. Ich befürchte, er
hat Leberfibrose, da seine Leber stark vergrößert ist.“
Ich war sehr erschrocken.
Ich ging zur Apotheke meines Bruders, um die
verordneten Medikamente zu besorgen. Als mein Bruder
von unserem Unglück hörte, lieh er mir einen
großartigen Segen: ein Stück des Schals des Papstes
Kyrillos VI. Ich nahm es, und am Abend legte ich es auf
Minas Bauch. Dabei bat ich meinen Sohn zu sagen:
„Papst Kyrillos, bitte komm und heile mich.“ Es tat es,
und schlief sehr ruhig bis zum nächsten Mittag. Als ich
seine Leber mit meiner Hand abtasten wollte, sagte Mina
zu mir: „Papa, ich bin schon geheilt worden. Papst
Kyrillos kam in der Nacht zu mir und sagte: Steh auf,
Mina. Du bist wieder gesund.“
Ich habe mich riesig gefreut. Ich ging mit meinem Sohn
zu einem Arzt, der bestätigte, dass Mina vollständig
geheilt worden war.
Wir danken dem Herrn Jesus Christus, dass Er Papst
Kyrillos sandte und unseren Sohn heilte, nachdem
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dieser mit seinem reinen Kinderherzen dafür gebetet
hatte.“
„Auch ungewöhnliche Machttaten tat Gott durch die
Hand des Paulus. Sogar seine Schweißbinden und
Tücher, die er auf der Haut getragen hatte, nahm man
weg und legte sie den Kranken auf; da wichen die
Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus.“ Apg 19,
11-12

„Nimm dein Geld zurück!“ 4)
Herr Napoleon Menassa aus El-Sahel, Kairo, berichtet:
„1995 litt ich an einer Leberentzündung. Zur Behandlung
der Erkrankung musste ich für mehrere Tage ins
Krankenhaus. Während dieser Zeit las ich einige Bücher
über die Wundertaten des Papstes Kyrillos VI und des
Märtyrers Mar Minas. Und ich sehnte mich sehr danach,
ihr Kloster in Maryut bei Alexandria zu besuchen.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erfuhr ich,
dass eine bestimmte Kirchengemeinde in Kairo eine
Pilgerfahrt zum Kloster von Mar Minas und Papst
Kyrillos plante. Um mich dafür anzumelden, stieg ich in
einen Stadtbus, um zu dieser Kirche zu fahren. Ich fand
nur einen Stehplatz neben anderen Fahrgästen auf der
Treppe des Buses. Plötzlich fühlte ich eine fremde Hand
in meiner Jackentasche. Dann befahl der Busfahrer alle
Fahrgäste, die auf der Treppe standen, unverzüglich
auszusteigen und auf den nächsten Bus zu warten.
Ich stieg aus und tastete meine Jackentasche ab. Mein
Geld war weg! Ich müsste unverrichteter Dinge wieder
nach Hause zurückkehren, da ich kein Geld für die
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Anmeldung für die Pilgerfahrt mehr hatte. Als ich noch
an der Bushaltstelle stand, machte ich in Gedanken Mar
Mina und Papst Kyrillos Vorwürfe, und dachte bei mir:
„Ich wollte euch besuchen, und man stiehlt mir mein
Geld!“ Plötzlich kam ein Mann zu mir und sagte: „Nimm
dein Geld zurück und gehe in Gottes Namen!“ Ich war
fassungslos, als er mir all mein Geld zurückgab.
Tatsächlich konnte ich an der Pilgerfahrt teilnehmen.
Und dort im Kloster wurde ich von meiner schweren
Leberentzündung geheilt. Ehre sei Gott mit Seinen
Heiligen!“

Hirntumor 4)
Herr Fahmi Yassa Michael, 7 Sharq El Muhafza St.,
Fayum, berichtet Folgendes:
Er wurde wiederholte Male ganz unvermittelt bewusstlos.
Dr. Khairi El Samra, Professor für Neurochirurgie an der
Universität Kairo, untersuchte ihn und führte eine
Computertomografie durch. Er stellte einen Tumor im
Gehirn fest. Es war ein gewaltiger Schock für den
Patienten, dieses zu erfahren. Er ließ sich bei Dr. Nabil
Fawzi und Dr. Sayed El Gindi, zwei bekannten Ärzten im
Krankenhaus in Maadi in Kairo untersuchen. Diese
bestätigten die Diagnose von Dr. Khairi El Samra. Die
Geschwulst musste operativ entfernt werden. Die
Operation wurde für Montag, den 8.4.1985, angesetzt.
Am Sonntag vor der Operation - es war der (koptische)
Palmsonntag - besuchte Herr Fahmi Michael die Kirche
der Reinen Jungfrau Maria von Zaitun.
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Nach der Messe, ehe er die Kirche verließ, erschien ihm
Papst Kyrillos VI und betete für ihn. Herr Fahmi Michael
wunderte sich sehr und wusste nicht, was diese
Erscheinung bedeuten könne, weil Papst Kyrillos nicht
mehr lebte. Doch bald erkannte er, dass er sich
allmählich immer besser fühlte; nach und nach wurde er
von seiner Krankheit geheilt.
Am Sonntag, dem 13.4.1985, begab er sich ins
Krankenhaus; er sah völlig gesund aus.
Der Arzt war überrascht, ihn in einem so guten Zustand
anzutreffen. Er untersuchte ihn und konnte es kaum
glauben, dass sein Patient gesund sein könne. Er fertigte
mit Hilfe eines Kontrastmittels eine Röntgenaufnahme
des Gehirns an, fand jedoch keine Spur des Tumors
mehr. Er wiederholte die Aufnahme und kam zu dem
gleichen Ergebnis. Um sicher zu gehen, ordnete der Arzt
eine nochmalige Computertomografie an. Auch diese
zeigte keine Spur irgendwelcher Tumore. Herr Fahmi
Michael war geheilt worden.
Dieses war durch den Segen der Herrin der Kirche
geschehen, der Jungfrau und Mutter des Lichtes, ... und
durch die Gebete des heiligen Papstes Kyrillos.
Quellen:
Reihe der Wundertaten des Papstes Kyrillos VI, herausgegeben von: Söhne des Papstes Kyrillos VI.
Bücherei Mar Mina, Shubra/Kairo:
1) Teil 27, S. 47-50, 2002.
²) Teil 26, S. 32, 2002.
³) und 4) Teil 25, 2001, ³) S. 11, 4) S. 36.
4) Teil 11, S. 41, 1987.
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Wie sollen wir
beten?
S. E. Bischof Michael

Einer der Jünger
sagte zu dem Herrn
Christus, Ehre sei
Ihm: Lehre uns beten,
Luk 11, 1 - 4. Und
Jesus lehrte seine Jünger das „Vater unser“. Siehe
auch Mt 6, 9 - 13. Wir nennen es „das Gebet des
Herrn“, weil der Herr es selbst seine Jünger und uns
alle lehrte. Wir beten dieses Gebet mehrere Male am
Tag. Der Herr lehrte es seine Jünger als ein Beispiel,
das wir nachahmen sollen.
Das Gebet beginnt mit den Worten: „Vater unser im
Himmel“. Die Menschenrechtler von heute sagen, alle
Menschen sind gleich. Aber schon vor langer Zeit
sagte uns Jesus: „Ihr alle habt einen einzigen Vater.“
Er ist der Vater der Armen ebenso wie der Reichen,
der Kranken ebenso wie der Gesunden, der Kleinen
ebenso wie der Großen, der Schwarzen ebenso wie
der Weißen. Wir alle haben einen Vater. Er liebt alle
Menschen, und sorgt für sie alle. Wir sind alle
Geschwister, seine Töchter und Söhne, die einander
lieben und respektieren.
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Oft sind unsere Gebete voller privater Wünsche. wie z.
B. „Gott behüte uns, Gott gib unseren Kindern
Erfolg…“. Aber der Herr lehrte seine Jünger, immer
mit Gebeten zu beginnen, die Gott betreffen: „Vater,
geheiligt werde Dein Name. / Dein Reich komme. /
Dein Wille geschehe.“ Wir sollen diese Bitten an die
erste Stelle setzen. Danach nennen wir unsere
privaten Bitten: „Gib uns täglich das Brot, das wir
brauchen! Und erlasse uns unsere Sünden; / denn
auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. /
Und führe uns nicht in Versuchung! „
Wenn wir sagen „Dein Reich komme“ wünschen wir
uns die Teilnahme am Reich Gottes. Der Mensch
beschäftigt sich im Leben mit vielen Dingen. Doch das
Wichtigste, das uns beschäftigen soll, ist das Reich
Gottes. Viele Menschen werden am Reich Gottes
Anteil haben. Du musst auch daran Anteil haben.
Wenn alle Menschen in Gottes Reich dürften und Du
nicht, musst Du Dich fragen: „Was nützt es einem
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei
aber sein Leben einbüßt?“ (Mar 8, 36). Du musst Dich
darum bemühen, das Reich Gottes zu verbreiten, und
selbst daran Anteil zu haben.
„Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde“
Das bedeutet, dass wir - wie die Engel im Himmel die
Gebote Gottes erfüllen, auch wir auf der Erde sie
erfüllen sollen. Manchmal aber ist unser Wille nicht im
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Einklang mit dem Willen Gottes. Dann müssen wir
unseren Kurs ändern und den Geboten Gottes folgen.

Der bittende Freund
Quelle: verstehen.de/____impro/1/onewebmedia/gleichnisse/vom-bittenden-freund.jpg?etag=%22c5a358afe1c5%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=600%2B419&extract=45%2B0%2B554%2
B419&quality=85

Im Vater-unser-Gebet nennen wir Bitten für die
Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Wir
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bitten um das tägliche Brot. In einer anderen
Übersetzung bittet man um das Brot von morgen, d. h.
das himmlische und ewige Brot. „Sucht aber zuerst
Sein Reich und Seine Gerechtigkeit; dann wird Euch
alles andere dazugegeben.“ (Mt 6, 33).
Wir bitten Gott auch um die Vergebung unserer Sünden
in der Vergangenheit, und um den Schutz vor
Versuchungen in der Zukunft.
Wir sollen unaufhörlich beten. Christus erzählte uns
das Gleichnis von dem Mann, der nachts schlief. Ein
Freund kam zu ihm in der Mitte der Nacht und bat ihn
um drei Brote für einen Gast, der auf Reisen war und
vielleicht Hunger hatte. Sein Freund aber
entschuldigte sich, weil seine Tür über Nacht
geschlossen war und seine Kinder bei ihm schliefen.
Die Freundschaft und die Liebe der Freunde reichten
nicht aus, um die Brote zu geben. Aber wegen der
Zudringlichkeit stand der Freund auf, um ihm seine
Bedürfnisse zu erfüllen.
Manche Väter erklären dieses Gleichnis, indem sie
sagen, dass der mitternächtliche Gast Christus ist.
Auch wenn wir das Mitternachtsgebet beten, lesen wir
aus dem Matthäus-Evangelium das Gleichnis der zehn
Jungfrauen und lesen, dass Christus, der Bräutigam
in der Mitternacht kam.
Die drei Brote sind der Leib, der Geist und die Seele,
weil wir damit unsere leiblichen, unsere geistlichen
und unsere seelischen Bedürfnisse sättigen.
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Das Gleichnis lehrt uns, wie wichtig das eindringliche
Beten ist. Wir müssen unaufhörlich beten. Die Väter
lehrten uns die sieben Stundengebete. Sogar
zwischen diesen Gebeten zitierten sie die Psalmen
und andere kurze Gebete, während sie Körbe flochten.
Das fortwährende Beten hält uns ständig in
Verbindung mit Gott.
Christus sagt uns: „Wenn nun Ihr, die Ihr böse seid,
Euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist
denen geben, die Ihn bitten“ (Mt 6,13). Er sagte auch:
„Bittet, und es wird Euch gegeben werden; suchet,
und Ihr werdet finden; klopft an, und es wird Euch
geöffnet werden“ (Mt 6, 9).
Es ist sehr schön, dass Gott uns versichert, dass Er
ein gütiger Vater ist, der alle unsere Bedürfnisse
erfüllt, wie wir immer beten und ihn anrufen: „Du
Wohltaten Spendender und Menschenliebender“. Er
gibt uns ohne Zögern.
Lasst uns Ihm sagen: „Unser Herr Jesus Christus, wie
Du die Jünger gelehrt hast, lehre auch uns beten, und
sei mitten unter uns. Lass uns die geistlichen vor die
leiblichen Bedürfnisse stellen.“
Gott, behüte Deine Kinder überall. Ehre sei Gott in
Ewigkeit. Amen.
Quelle (in Arabisch) : 2015 6 14  – االنبا ميشائيل أبانا الذى فى السمواتYouTube
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Was können wir gegen die Internetsucht
unserer Kinder und Jugendlichen tun?
Zugegeben, das Internet bietet Jung und Alt gute
Möglichkeiten, sich zu informieren. Ein Zuviel ist
allerdings hier – wie bei so vielen Dingen vom Übel.
So klagen viele Eltern über die Mediensucht ihrer
Kinder. Ein bloßes Verbot könnte allerdings
kontraproduktiv sein und noch größeren Schaden
anrichten. Damit unsere Kinder sich weniger mit dem
Internet beschäftigen, müssen wir ihnen geeignete
Alternativen anbieten. Die Zeit sollte
sinnvoll genutzt werden, z.B. für gemeinsame Spiele
oder für Gespräche mit beiden Elternteilen über
Themen, die die Kinder gerade bewegen. Die Eltern
müssen bereit sein, dafür viel Zeit und Liebe zu
investieren. Es geht nicht nur darum, Freizeit zu füllen,
sondern auch diverse altersgemäße Interessen zu
fördern, um die mentale Beschäftigung der Kinder zu
diversifizieren, um den Stellenwert des Internets in
ihrem Leben einzuschränken. Ein Kind mit vielseitigen
mentalen, musischen, sozialen und sportlichen
Interessen hat wenig Zeit übrig für das Internet.
Außerdem werden Kinder, die eine besondere
Zuwendung durch ihre Eltern genossen haben, sehr
wahrscheinlich später das Gleiche mit ihren eigenen
Kindern tun. Es lohnt sich also, etwas Zeit in die
eigenen Kinder zu investieren.
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Um den Kindern Alternativen zu bieten, muss man
sich allerdings etwas einfallen lassen. Es reicht nicht
aus, zu sagen: „Ich werde mich bemühen.“
Sporadische Aktivitäten genügen nicht.
Für ein gutes Programm möchten wir folgende
Aktivitäten empfehlen:
1.

Indoor-Aktivitäten

+ Man sollte es zum Ritual werden lassen, schon den
Kleinsten abends vor dem Schlafengehen eine „GuteNacht-Geschichte“ vorzulesen. Das beruhigt sie
ungemein und verhilft ihnen zu einem guten
Einschlafen. Man kann die Kinder zudem ermutigen,
selbst Geschichten zu erfinden. Es gibt auch
geeignete Geschichten in der Bibel, die den Kindern
vorgelesen werden können, oder Gute-NachtLiedchen, die gemeinsam gesungen werden können.
Zu denken ist hier etwa an „Abends wenn ich schlafen
geh, 14 Englein um mich stehn…“, oder das sehr
schöne Abendlied von Matthias Claudius „Der Mond
ist aufgegangen…“.
Abends will ich schlafen geh'n - YouTube
Der Mond ist aufgegangen - Schlaflieder zum Mitsingen | Liederkiste - YouTube

In Deutschland beteten die Kinder früher vor dem
Einschlafen ein „Schutzengelgebet“. So etwas stärkt das so
wichtige Urvertrauen. Größere Kinder können den kleineren
auch vorlesen. Gerade stellte man im Rahmen einer Studie
fest, dass heute Viertklässler kaum noch lesen können.
+ Es gibt auch wunderbare religiöse und sonstige
Kinderbücher. Man muss sie gar nicht immer kaufen – man
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kann sie in Leihbüchereien ausleihen. Jede
Kirchengemeinde sollte eine solche haben.
+Jedes Kind sollte zumindest die wichtigsten der
Grimmschen Märchen wie „Rotkäppchen“ oder „Der Wolf
und die 7 Geißlein“, „Froschkönig“ oder „Dornröschen“
kennen. Zu Letzterem gibt es auch ein bekanntes
Kinderlied, wozu sich die Kinder im Kreis bewegen und die
entsprechenden Bewegungen machen.
(https://www.youtube.com/watch?v=bR7Jfm7tQrU)
Beliebt sind bei den Größeren auch z.B. die Bücher von
Astrid Lindgren, wie etwa „Pippi Langstrumpf“ oder „Michel
aus Lönneberga“.
Für die ganz Kleinen gibt es zu den verschiedensten
Themen Pixie-Bücher, die nicht teuer sind, und die man
gerne weitergeben kann, wenn die eigenen Kinder ihnen
entwachsen sind.
+ Es gibt eine Vielzahl von sehr spannenden Karten- und
Brettspielen, die die Eltern mit Kindern verschiedener
Altersstufen spielen können.
Schon bei den Kleinsten sind Spiele wie „Mensch ärgere
Dich nicht“ beliebt, das im Idealfall mit 4 Personen gespielt
wird. Dann kommt „Halma“ hinzu, das 3 MitspielerInnen
erfordert und etwas schwieriger ist.
Größere Kinder spielen erfahrungsgemäß mit Leidenschaft
Strategiespiele wie „Monopoly“.
Gerne gespielt werden ebenso Quartettspiele.
Auch das UNO-Spiel ist einfach. Ältere Kinder können auch
Rommé spielen.
Beim „Memory-Spiel“ schlagen die Kinder nicht selten die
Erwachsenen – was den Kleinen besonderen Spaß macht.
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Es gibt auch großflächige Puzzle, mit denen sich die ganze
Familie beschäftigen kann.
+ Beliebt bei den Kindern ist ebenfalls das Rätselraten.
Zu denken ist da etwa an „Ich sehe was, was Du nicht
siehst, und das ist …“
+ Ebenfalls ohne viel Aufwand kann man etwa spielen: „Ich
mache eine Reise. In meinen Koffer packe ich …“, wobei
immer die Dinge wiederholt und in der gleichen Reihenfolge
aufgezählt werden müssen, die bislang bereits genannt
wurden. Die Mitspielenden sitzen im Stuhlkreis. Einer
beginnt und nennt eine Sache, die er in den Koffer packt (es
können auch ganz lustige Sachen genannt werden wie:
„das Nachthemd meiner Oma“). Die Person, die links von
derjenigen sitzt, die zuerst gesprochen hat, kommt als
nächste dran und wiederholt, was zuerst gesagt wurde und
fügt dann etwas Neues hinzu. So geht es weiter, immer im
Gegenuhrzeigersinn. Stets muss alles ganz genau und in
der richtigen Reihenfolge gesagt werden, was zuvor gesagt
wurde. Wer einen Fehler macht, scheidet aus.
+ Oder das Bewegungsspiel „Reise nach Jerusalem“, wobei
die Kinder sich im Kreis um eine Reihe von Stühlen
bewegen. Es erklingt eine Melodie. Wenn die stoppt, muss
jedes Kind sich ganz schnell auf einen der Stühle setzen.
Nach jeder Runde wird 1 Stuhl weggenommen. Es siegt das
Kind, das zuletzt noch einen Stuhl erhascht.

+ Oder das „Plumpsack-Spiel“, s.:
Der Plumpsack geht um - Kinderturnlieder zum Mitsingen || Kinderlieder
zum Mitsingen || Kinderlieder - YouTube
Der Fuchs geht um - YouTube
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+ Beliebt ist auch das „Topfschlagen“. Dazu werden 2
Kindern die Augen mit einem Schal oder Tuch
verbunden. Wenn das geschehen ist, wird irgendwo
im Raum ein umgedrehter Kochtopf hingestellt. Jedes
der Kinder erhält einen Löffel und kriecht auf dem
Boden, immer mit dem Löffel auf die Erde schlagend,
bis es schließlich auf den Topf schlägt. Das Kind, das
zuerst auf den Topf schlägt, hat gewonnen.
+ Spielzeugläden halten ein breit gefächertes Angebot
immer neuer Spiele bereit, die das Wissen und die
Intelligenz der Kinder fördern. Man wird hier die Eltern
gerne beraten, was für ihre Kinder geeignet ist. Familien
können solche Spiele untereinander austauschen, um Geld
zu sparen. Sie können auch gelegentlich Kinder
befreundeter Familien zu Spielerunden einladen.
+ Man kann auch gelegentlich mit den Kindern
zusammen kochen. Nudelgerichte oder einen leckeren
Obstsalat werden sie alle mögen.
Zu den Fest- und Geburtstagen kann man mit Kindern
Plätzchen und Kuchen backen, auch Geschenke basteln
oder Puppen nähen.
Dabei ist es wichtig, dass die Eltern auf Perfektion
verzichten und die Bemühungen der Kinder wertschätzen.
+ Die Eltern können etwa zu Weihnachten selbst ein
kleines Krippenspiel schreiben, das die Kinder in der
Vorweihnachtszeit einüben und dann zu Weihnachten
Verwandten und Freunden vorführen.
Natürlich werden die Kinder sich hierzu gerne verkleiden
und passende musikalische Einlagen vorbereiten.
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+ Zu Ostern oder zu Weihnachten bietet es sich an,
gemeinsam mit den Kindern entsprechende Deko zu
basteln, z. B. auch Ostereier zu bemalen. Packungen mit
den wichtigsten Zutaten dazu sind im Handel erhältlich.
Gekochte Ostereier werden am Tag vor Ostern dekoriert,
ausgeblasene Eier werden dekoriert und an kleine Zweige
gehängt, die man auf einem gemeinsamen Spaziergang
einsammelt und in eine Vase stellt wie einen Blumenstrauß.
+ Wichtig ist auch die aktive Beteiligung der Eltern in der
Schule als Elternvertreter und sich bei
Elternversammlungen darüber zu informieren, was die
Lehrer über die Klasse insgesamt oder auch an
Elternsprechtagen über das eigene Kind, seine Leistungen
und sein Verhalten innerhalb der Gemeinschaft zu sagen
haben. An manchen Schulen bieten die Schülerinnen und
Schüler an den Elternsprechtagen Kaffee und von den
Eltern gespendeten Kuchen zum Verkauf an. Der Erlös fließt
in die Klassenkasse, aus der Veranstaltungen der Klasse
mitfinanziert werden. Die Beteiligung der Kinder an solchen
Aktionen fördert ihr soziales Verhalten und ihre Integration
innerhalb der Klassengemeinschaft.
2. Outdoor-Aktivitäten
+ Manche Eltern mit Kindern haben Jahreskarten im Zoo
und gehen mit ihnen regelmäßig hin. Dabei muss man die
Kinder durch illustrierte Kinderbücher vor- und
nachbereiten, um sie für die Tierwelt zu begeistern. Es gibt
dort auch immer wieder spezielle Führungen, bei denen in
kindgerechter Weise Informationen gegeben werden.
Die regionalen Artenschutz-Stationen bieten meist täglich
kostenlose Führungen an, bei denen interessante
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Informationen über die Tiere und ihre spätere Auswilderung
gegeben werden.
+ Wir sollten das Interesse unserer Kinder an Museen
wecken. In allen werden Führungen speziell für junge Leute
angeboten. Dabei werden meist auch kleine schriftliche und
zeichnerische Aufgaben gestellt, um das Gehörte und
Gesehene zu festigen.
+ Kinder sollen regelmäßig schwimmen gehen, im Winter in
Hallenbäder und im Sommer in Freibäder.
+ Eltern sollen auch immer wieder mit ihren Kindern
Ausflüge in die Natur und Wanderungen machen.
+ Eine Schnitzeljagd (Schatzsuche, Rallye) kann mit
Kindergruppen sowohl im Wald, als auch in einer
verkehrsberuhigten Siedlung veranstaltet werden. Die
Kinder gehen zu zweit oder dritt und werden durch vorher
vorbereite Pfeile oder andere Hinweise auf einen Weg an
Stellen geleitet, an denen sie etwas Spezielles tun sollen
oder etwas entdecken und aufschreiben oder dort suchen
und mitbringen sollen.
Die einzelnen Gruppen von 2 – 3 Kindern starten dabei in
Abständen von etwa 15 Minuten und müssen zu einer
bestimmten Zeit wieder zurückgekehrt sein, weil sonst ein
Punktabzug erfolgt.
Hierfür ist es natürlich wichtig, dass in jeder Gruppe eines
der Kinder ein Handy dabeihat – einerseits zur zeitlichen
Orientierung, andererseits auch, um die Nummer eines der
vor Ort anwesenden Personen, die ihnen vorher bekannt
gegeben werden muss, anrufen zu können – sozusagen
eine „Notfallnummer“.
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Schnitzeljagden können auch per Fahrrad durchgeführt
werden, wenn alle Kinder Radfahren können und ein
Fahrrad dabeihaben.
Am Ziel erwartet die Kinder eine Belohnung oder eine
Überraschung. Da die Kinder hungrig sein werden, können
die Eltern sie auch mit einem Grillen erwarten. Dieses darf
erst beginnen, wenn alle Gruppen zurückgekehrt sind.
Natürlich müssen neben Bratwürstchen auch während der
Fastenzeiten und für Vegetarier z. B. gegrillte Maiskolben
bereitgehalten werden.
Eine Schnitzeljagd erfordert seitens der Eltern einige Zeit
der Vorbereitung. Wie eine Schnitzeljagd abläuft, dazu
findet man Hinweise im Internet, wie z. B. unter:
Schnitzeljagd für Kinder ganz entspannt - YouTube
Schnitzeljagd für Kinder draußen 🌳unterwegs🌲 - YouTube
Mit Kindern nach Draußen - ein alter Klassiker - Die Schnitzeljagd - YouTube

+ Es ist allerdings überaus wichtig, dass die Eltern ihre
Aufsichtspflicht ernst nehmen – das gilt übrigens auch für
kommerzielle Veranstaltungen. Die Verantwortung liegt
stets bei den Eltern. So sollten die Kinder ihre Handys bei
sich tragen. Vor dem Start wird ihnen die Telefonnummer
einer bestimmten Person gegeben.
Diese darf natürlich nicht anderweitig telefonieren, solange
die Kinder unterwegs sind.
Ein Team muss sich bereithalten, um gleich zu den Kindern
zu eilen, falls ein Notfall eintritt.
+ Kindergärten veranstalten jährlich Sommerfeste. Es ist
wichtig, dass Eltern ihre Kinder dort nicht einfach
„abladen“, sondern sie die gesamte Zeit über begleiten.
Auch hier müssen die Elternabende dringend von den
Eltern besucht werden. Gibt es Bastelabende für die Eltern
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der Kinder, so sollten sie unbedingt wahrgenommen
werden.
+ Unsere Kinder sind nur kurze Zeit von uns zu betreuen –
danach brauchen sie uns zwar immer noch, aber nicht mehr
auf die gleiche Weise. Eine Großmutter aus unserem
Bekanntenkreis sagte einmal zu ihren Enkelkindern: „Geld
habe ich nicht, das ich Euch schenken könnte, aber ich
habe Zeit – und die schenke ich Euch gerne.“ Dieser Satz
hat uns stark beeindruckt.
+ Jedes Jahr im Sommer werden an den Schulen die
Bundesjugendspiele durchgeführt, meist kurz vor den
Sommerferien. Das ist in vielfacher Hinsicht eine wichtige
Veranstaltung. Wir haben es z.B. erlebt, dass eine
Schülerin, die sitzen geblieben war und das Schuljahr
wiederholen und sogar die Schule verlassen musste, die
Schnellste war im 100-m-Lauf, am weitesten sprang und
ihrer zunächst weit abgeschlagenen Staffelgruppe am Ende
doch noch zum Sieg verhalf. Das Mädchen wurde von allen
bejubelt. Sonst hatte sie in der Schule nur Misserfolge
erlebt.
Bei solchen Wettkämpfen müssen die Eltern dabei sein,
weil sie die Kinder anspornen müssen.
Allerdings sind auch die Lehrkräfte auf ihre Anwesenheit
angewiesen. Was passiert, wenn ein Kind sich verletzt, ihm
z.B. der Fuß umknickt?
Die Lehrkräfte können die anderen Kinder nicht allein auf
dem Sportplatz zurücklassen. Eltern können aber bei
Schmerzen trösten oder sich notfalls sogar kümmern, bis
ein Arzt zur Stelle ist.
+ Läuft alles gut, dann können Eltern auch neben den rein
sportlichen Wettkämpfen andere kleine Wettkämpfe
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durchführen. Es ist ja Sommer, und man kann Kirschen
kaufen oder manche Eltern haben sie im eigenen Garten. Da
lieben die Kinder das als kleiner Wettkampf ausgetragene
„Kirschkern-weit-Spucken“, wobei die Kirschen selbst
natürlich gegessen werden.
+ Sportwettkämpfe zwischen den Kindern/Jugendlichen der
Kirchengemeinden oder der Diözese:
Jede Kirchengemeinde könnte ein Fußballteam oder ein
Volleyballteam aufstellen. Auch Geschicklichkeitsübungen
wie „Sackhüpfen“, „Dosenlauf“, „Eierlauf“ (am besten mit
Tischtennisbällen) „Staffel- oder Hindernislauf“, oder
„Tauziehen“ sind möglich.
Lager 10 - Eierlauf 4 - YouTube

Wenn man keinen geeigneten Platz dafür hat, könnte man
Hilfe bei einem Sportverein suchen. Wettkämpfe zwischen
verschiedenen Kirchengemeinden können auch auf dem
großflächigen Klostergelände stattfinden. Mindestens
Tischtennis und Federball sollten gespielt werden. Die
Kirchengemeinden verfügen oft über einen eigenen Garten,
in dem eine Tischtennisplatte aufgestellt werden kann.
+ Hobbies
Von Klein an sollten Kinder regelmäßig Hobbies nach
eigenem Wunsch ausüben. Eine Förderung durch die Eltern
ist hierfür notwendig. Beliebt sind: Turnen, Schwimmen,
Musik (Musikalische Früherziehung, die durch alle örtlichen
Musikschulen angeboten wird), Singen (im Chor), z.B. in
einem zu gründenden Kinderchor der eigenen
Kirchengemeinde.
+ Bücherlesen
Das Vorlesen von Kinderbüchern führt die Kinder zum
späteren Lesen als Hobby. Ein altersgerechtes Buch (z.B. auch
eine Kinderbibel) sollte das bevorzugte Geschenk für Kinder
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sein. Die Kirchengemeinden sollten über eigene
Leihbüchereien verfügen, in denen die Kinder – aber auch
Erwachsene - nach den Gottesdiensten Bücher ausleihen
können. Dafür muss eine Person beschäftigt werden, die in
jedes Buch eine Karte einlegt, auf der sie dokumentiert, wann
jemand das entsprechende Buch ausgeliehen hat und ob es
zurückgegeben wurde. Notfalls erfolgt eine Mahnung.
Lesewettbewerbe sollten veranstaltet werden, bei denen
Kinder ihre Lieblingsbücher vorstellen und Auszüge daraus
vorlesen. Dabei winken Bücher als Preise. Viele
Buchhandlungen unterstützen solche Aktionen durch
Bücherspenden. Sechstklässlern sind solche Aktivitäten meist
bereits aus der Schule bekannt.
+ Theateraufführungen
Theateraufführungen sind beliebt bei Kindern aller
Altersstufen. Es sollten mehrere Aufführungen im Jahr
stattfinden: etwa zu Weihnachten, zu Ostern, in den
Sommerferien und zu Nairuz. Im Sommer könnte man ein
Treffen veranstalten, bei dem verschiedene Laienspielgruppen
selbst verfasste Stücke, z. B. zu biblischen Themen, aufführen.
Dies sind nur einige Beispiele für Alternativen zum Schutz vor
kindlicher Internetsucht.
+ Die aktive Rolle der Kirche
Das Sonntagsprogramm der Kirchen sollte einen größeren
zeitlichen Raum für junge Leute bieten, als dies bis jetzt der
Fall ist. Zum Beispiel sollte zwischen dem Agape-Mahl und der
Sonntagsschule Zeit und Raum für sie reserviert werden. Dem
Bewegungsdrang der Jugendlichen muss nach der 34stündigen Messe dringend entsprochen werden. Alternativ
können die Jugendlichen z. B. folgende Aktivitäten ausüben:
- Ein Mädchen oder ein Junge könnte ein Referat halten über
ein Thema, das ihnen gefällt. Das Thema braucht nicht
unbedingt im strengen Sinne religiös zu sein (z. B. Armut
in Afrika, Klimawandel, Mobbing in der Schule). An der
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anschließenden Diskussion dürfen Erwachsene nur
begrenzt teilnehmen.
- Junge Leute können sich auch Quiz-Fragen z. B. zu
religiösen Themen ausdenken. Bibelfeste Erwachsene
müssen sich bei der Beantwortung völlig zurückhalten. Die
Fragen dürfen jedoch auch Allgemeinwissen umfassen,
wie z. B. „Wo mündet der Nil?“, „Kennst Du die Namen von
3 Städten in Ägypten?“, „Warum gibt es Ebbe und Flut?“,
Kennst Du 3 Länder, die am Roten Meer liegen?“
Der Chor der jungen Leute kann Kirchenlieder singen, die sie
mit Musikinstrumenten begleiten.
Einige dieser Aktivitäten erfordern intensive Vorbereitungen zu
Hause. Sie erlauben jedoch Mädchen eine gleichberechtigte
Teilhabe, während sie während des Gottesdienstes stark
marginalisiert werden.
+ Im Sommer können im Garten Spiele und Wettkämpfe
verschiedenster Art veranstaltet werden. Manche Gemeinden
verfügen neben dem Kirchenraum über kleine Gärten.
+ Wie man sieht, müssen die Eltern sich Einiges einfallen
lassen.
Wir konnten hier nur einige Vorschläge machen. Aber nur zu
klagen, dass die Kinder den ganzen Tag mit dem Handy
beschäftigt sind, hilft nicht. Und wo die Eltern versagen,
sollten die Diener unserer Kirchen den Eltern mit geeigneten
Maßnahmen zu Hilfe kommen.
+ Ein Wort zum Schluss:
Es ist wichtig, dass bei allen Veranstaltungen der Integration
und der Inklusion Rechnung getragen wird.
Auch sollten die koptisch-ägyptischen Wurzeln der Kinder und
Jugendlichen ebenso wie die Kultur des Gastgeberlandes
Berücksichtigung finden.
F. u. B. I., 28.6.2022
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Gott bleibt in Sankt Elisabeth
Die ehemalige katholische Kirche im Wetzlarer Westend ist
jetzt Heimat der koptisch-orthodoxen Gemeinde und öffnete
erstmals wieder ihre Türen:
Als die schwere metallene Pforte der Sankt Elisabeth-Kirche
am Freitagabend erstmals wieder geöffnet wurde, strömten
fast hundert Besucherinnen und Besucher in den runden
Kirchenbau. Sie liefen mit offenen Augen durch den Raum,
hielten immer wieder inne, erkannten vieles wieder und
staunten über die beeindruckende Ikonenwand, die den
Altarraum der Kirche jetzt umgibt. Denn die ehemals
katholische Kirche, die bereits für den Abriss bestimmt
gewesen war, wird nun zur Heimat der koptisch-orthodoxen
Gemeinde Wetzlar. Noch bevor der letzte Pinselstrich der
Neugestaltung getan war, luden die koptisch-orthodoxen
Christen im Rahmen der Ökumenischen Woche in ihre
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Kirche zu einer ersten öffentlichen Veranstaltung ein. Dabei
bekamen die Gäste eine Führung durch die frisch renovierte
Kirche und Einblicke in die reiche spirituelle und liturgische
Tradition der Kopten.
Die koptische Kirche gilt als eine der ersten urchristlichen
Gemeinschaften. Sie entstand in Ägypten. Dort wurde sie
lange verfolgt und die koptische Sprache verboten. Heute,
so erläuterte der koptische Diakon und Jugendreferent Dr.
Nader Attia, werde diese Sprache aber wieder unterrichtet ...
Er erklärte den Besuchern auch die Bildsprache der
beeindruckenden Ikonostase, die von Mönchen und Nonnen
in koptischen Klöstern in Ägypten nach traditionellen
Vorschriften mit Mustern gemalt, gesegnet und nun hier in
die Wetzlarer Kirche gebracht worden waren. Er
beantwortete auch viele Fragen nach dem Gemeindeleben,
den liturgischen Abläufen, der Ganzkörpertaufe und dem
ausschließlich mit Triangeln und Zimbeln begleiteten
Gesang. Im orthodoxen Gottesdienst gibt es keine Orgel. ...
Zu der neuen koptischen Gemeinde gehörten etwa zwanzig
große Familien aus dem Bereich Gießen/Wetzlar, berichtete
Nader Attia, es sind Christen aus Syrien, Eritrea und
Ägypten. Die Seelsorge in der Gemeinde werde von drei
Mönchen aus dem Antonius-Kloster in WaldsolmsKröffelbach übernommen. Obwohl es ihnen in Deutschland
möglich wäre, ziehen die orthodoxen Kirchen keine
Kirchensteuer ein, sondern finanzieren sich ausschließlich
aus Spenden. Auch die aufwändige Renovierung der
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verlassenen Kirche wurde in Eigenarbeit und mit eigenen
Mitteln vorgenommen.
Der Studienleiter für Interreligiöses beim Bistum Limburg,
Dr. Frank van der Velden, brachte den Gästen dann in
einem Vortrag die tiefen Wurzeln des koptischen
Christentums in Deutschland nahe: „Das Christentum in
Deutschland hat eine koptische DNA“, sagte er. Denn die
römischen Legionen, die hier bis zum Limes kamen und das
Christentum hierherbrachten, hätten vor allem aus
ägyptischen Kopten bestanden. So sei auch der heilige
Mauritius, der hierzulande bis heute verehrt werde, ein
schwarzer Kopte, eine „person of colour“ gewesen. Damit
werde deutlich „wieviel wir außer dem Schlüssel, den wir
Ihnen für diese Kirche übergeben, mit Ihnen teilen“, sagte
er an die Adresse der neuen Besitzer. Auch Diakon Mina
Gatthas von der koptischen Gemeinde in Wiesbaden, der zu
diesem Informationsabend nach Wetzlar gekommen war,
bedankte sich herzlich für den Verkauf der Elisabethkirche
an seine Religionsgemeinschaft, und betonte die
verbindende spirituelle Kraft der Christen, die darin zum
Ausdruck komme.
Für viele katholische Besucher war dies auch ein
bewegendes Wiedersehen mit einer Kirche, in der sie
einmal lebendige Gottesdienste gefeiert, ihre Kinder getauft
und unvergessene Krippenspiele erlebt hatten. „Schau mal,
die Bänke sind stehen geblieben! Und auch der Altar!“ rief
eine Besucherin. Die Freude, dass diese Kirche nach ihrer
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offiziellen Profanisierung dann doch nicht dem Erdboden
gleichgemacht wurde, sondern weiter als Gotteshaus
genutzt wird, war unter allen Anwesenden deutlich spürbar.
Das betonte auch der katholische Bezirksdekan Peter
Hofacker, der die Verhandlungen mit der koptischen
Gemeinde geführt hat: „Wir alle sind froh, dass diese Kirche
einer guten Nutzung zugeführt wurde“.
Zum Abschluss der Begegnungen sangen drei Mönche aus
dem Kloster Kröffelbach einen koptischen Abendsegen,
und die Anwesenden aus drei verschiedenen christlichen
Konfessionen beteten gemeinsam das Vaterunser – auf
koptisch, arabisch und deutsch.

https://evangelisch-an-lahn-und-dill.de/aktuelles/gott-bleibt-in-sankt-elisabeth/
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Ermordung eines koptischen Erzpriesters
auf offener Straße durch einen Islamisten
Am Abend des 7. April 2022
wurde der 56-jährige
koptische Erzpriester
Arsanius Wadid auf offener
Straße in Alexandria
ermordet. Ein bärtiger
Islamist griff ihn von hinten
an und schnitt ihm die
Kehle mit einem großen
Messer durch. Kurz danach
erlag Vater Arsanius im
Krankenhaus seinen
Verletzungen. Der Mörder wurde gefasst. Er gab den Anschlag zu.
Wie bei früheren Morden an Priestern in Ägypten, sprachen die
staatlichen Behörden von der Einzeltat eines psychisch Kranken.
Vater Arsanius ist der vierte Priester, der innerhalb der
vergangenen Jahre durch Islamisten ermordet wurde:
Priester Mena Abboud am 6. Juli 2013;
Priester Raphael Samy am 30. Juli 2016;
Priester Samaan Shehata am 12. Oktober 2017;
Erzpriester Arsanius Wadid am 7. April 2022.
❖Diese Morde an Priestern durch Islamisten geschahen alle nach
der Beendigung der Regierung der Muslimbrüder in Ägypten und
der faktischen Übernahme der Macht im Lande durch
Feldmarschall bzw. Präsident Al-Sissi 2013/2014. Danach fanden
die grausamsten Anschläge gegen Kopten seit Jahrhunderten
statt. Zwischen 2016/2017 wurden insgesamt 112 Kopten durch
islamistische Anschläge gegen Kirchen getötet:
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❖ Am 29. Dezember 2016 verübte ein Attentäter einen
blutigen Anschlag auf eine Kirche, die innerhalb des
Geländes der koptischen Kathedrale in Kairo liegt. Bei
diesem Attentat starben 29 Frauen und Kinder.
❖ Im Februar 2017 wurden im Norden der Sinai-Halbinsel 8
Kopten ermordet. Tausende von Kopten ließen daraufhin ihr
Hab und Gut zurück und flüchteten von der Halbinsel.
❖ Im April 2017 war der sogenannte "Blutige
Palmsonntag": 40 Kopten wurden durch 2 Anschläge
islamistischer Attentäter getötet: Ein Anschlag richtete sich
gegen eine Kirche in Tanta im Nildelta, ein weiterer gegen
die koptische Kathedrale in Alexandria, in der Papst
Tawadros II damals gerade die hl. Messe zelebrierte.
❖ Im Mai 2017 kamen durch einen Anschlag gegen
koptische Pilger, die sich auf dem Weg zum St.-SamuelKloster befanden, 35 Personen ums Leben.
Das Martyrium der Kopten scheint kein Ende zu haben.
Wenn die westlichen Medien heute von der angeblichen
Religionsfreiheit in Ägypten sprechen, müssen sie wissen, dass
zur Religionsfreiheit nicht lediglich leere Worte gehören, sondern
vielmehr der Schutz der religiösen Minderheiten durch das Gesetz
und seine tatsächliche Anwendung durch die Justiz, sowie die
Bestrafung der Attentäter, die Reformierung des fanatischen
Islamismus durch die höchste islamische Instanz von Al-Azhar,
und schließlich die Bereinigung der Landesverfassung von allen
Artikeln, die eine Religionsfreiheit ausschließen. Ohne die
Durchführung solcher Maßnahmen und die Überwachung der
Religionsfreiheit durch den Staat sind alle offiziellen
Ankündigungen nutzlos. Aus Angst vor Repressalien darf sich der
koptische Papst Tawadros II nicht über die fehlende
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Religionsfreiheit und den fehlenden staatlichen Schutz der
Christen beklagen.

Trostworte unserer befreundeten Kirchen:

„Liebe koptische Gemeinde, das ist wieder eine schlimme Nachricht
aus Ägypten, und man fühlt sich so hilflos. Wir wollen in diesen
Tagen im Gebet besonders an die Kopten und alle Christen in
islamischen Ländern denken. Sie scheinen ja in Festzeiten besonders
gefährdet. Der gleichzeitige Ramadan macht die Gefahr vermutlich
eher größer. In geschwisterlicher Verbundenheit Ihr Pfrn. Marlene
Bender und Pfr. Manfred Bender“
„Ich habe diese Schreckensnachricht sofort an unsere Leute im
„Ökumenischen Arbeitskreis Religionsfreiheit“ weitergegeben.
Möge sein Martyrium nicht nur tiefe Trauer unter den koptischen
Christen auslösen, sondern uns zur Treue im Glauben ermutigen.“
Ernst Herbert, Pfr. i.R.
Stacheldrahtkerze – Symbol für weltweit
bedrängte und verfolgte Christen
Pfr. i.R. Ernst Herbert in Neumarkt i.d.OPf.
eg.herbert@t-online.de

1.5.2022

Ägypten – am 7. April wurde der 56-jährige koptischorthodoxe Priester Arsanious Wadid, auf dem Weg zu
seiner Kirche mehrfach in den Hals gestochen. Er starb auf
dem Weg ins Krankenhaus. Jeff King vom ICC sagte: „Viele
Christen seien während des muslimischen Fastenmonats
besonders gefährdet. Leider sei es in Ägypten üblich, dem
Angreifer in solchen Fällen eine Geisteskrankheit zu
diagnostizieren, anstatt sich mit den zugrundeliegenden
extremistischen Be-weggründen zu befassen (Quelle: ICC –
IDEA – AKREF).
Fürbitte: Beten wir für die Christen Ägyptens, dass sie trotz
Diskriminierung und teils auch Verfolgung immer wieder
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neu die Kraft zur Treue im Glauben erhalten. Beten wir um
eine korrekte Strafverfolgung
Ein Christ wurde in der Provinz Matruh in seinem Geschäft
für Agrarmittel von vier Angreifern mit 22 Kopfschüssen
getötet und ein weiterer Mitarbeiter wurde verletzt. Derzeit
laufen die Ermittlungen, ob es zutrifft, dass dieser
Geschäftsmann wegen seines christlichen Glaubens zum
Opfer geworden ist (Quelle: pro-medienmagazin + AKREF).
Fürbitte – beten wir für die Gesundung des Verletzten, um
Aufklärung der Tat und ein gerechtes Urteil für die Täter
sowie um Trost für die Angehörigen.
Die Entführung christlicher Mädchen, deren oft grausame
Behandlung sowie der erzwungene Glaubenswechsel zum
Islam und die ebenfalls erzwungene Verheiratung mit einem
Muslim folgt laut „Coptic Solidarity“ (USA) einer
dschihadistischen Strategie, die zwischen 2010 und 2020
rund 500 solcher Schicksale registriert hat. „Dschihad des
Mut-Tierleids“ die Dokumentation „Coptic Solidarity“. Viele
dieser Mädchen wurden nie wieder mit ihren christlichen
Familien vereint und andere, die befreit werden konnten
oder aus eigener Kraft entkamen, sind für ihr Leben
gezeichnet (Quelle: “Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte“.
Fürbitte: Beten wir für eine frühzeitige Befreiung entführter
Christinnen. Beten wir, dass die staatlichen Behörden alles
tun, diese Verbrechen zu ahnden. Beten wir für die
Mädchen, die die Zwangsehen immer noch ertragen
müssen.
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Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit

Christen wurden durch Gesetze und im täglichen Leben
weiterhin diskriminiert. Ihr Recht auf Religionsausübung
wurde nach wie vor durch ein diskriminierendes Gesetz aus
dem Jahr 2016 eingeschränkt, wonach der Bau und die
Sanierung von Kirchen von den Sicherheitsbehörden und
anderen staatlichen Stellen genehmigt werden müssen, was
mit einem langwierigen, komplizierten und
undurchsichtigen Verfahren verbunden ist. Nach Angaben
der Menschenrechtsorganisation “Ägyptische Initiative für
Persönlichkeitsrechte“ hatten die Behörden seit
Inkrafttreten des Gesetzes weniger als 20 Prozent der
Anträge vollständig genehmigt. Mindestens 25 Kirchen
mussten weiterhin geschlossen bleiben, weil sie keine
Genehmigung hatten oder unter dem behördlichen
Vorwand, religiöse Spannungen vermeiden zu wollen.
Die Christen im Nordsinai wurden von staatlicher Seite
nicht gegen Gewalt durch bewaffnete Gruppen geschützt.
Im April 2021 veröffentlichte Wilayat al Sinai (Provinz
Sinai), die zur bewaffneten Gruppe Islamischer Staat (IS)
gehört, ein Video, das zeigte, wie der Christ Nabil Habashy
erschossen wurde. Die Tat erfolgte offenbar als Vergeltung
dafür, dass er sich an der Gründung einer örtlichen Kirche
beteiligt hatte. Die Behörden unterließen es, die sichere
Rückkehr seiner Familie und Hunderter weiterer Christen zu
gewährleisten, die nach gewaltsamen Angriffen im
Jahr 2017 aus dem Nordsinai vertrieben worden waren, und
boten ihnen keine Entschädigung für den Verlust ihres
Eigentums und ihrer Existenzgrundlagen.
Nach: Ägypten 2021 | Amnesty International Report 2021/2022 | 29.03.2022
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هل جربت
اللجاجة؟
قداسة البابا
تواضروس الثانى
إنجيل الجمعة الرابعة من الصوم المقدس يذكر لنا معجزة شفاء ابنة المرأة الكنعانية
(مت ،)31-21 :15وهي معجزة وحوار أيضًا .كان اليهود يعتبرون أنفسهم هم
الشعب المختار ،وكانوا ينظرون لكل شعوب العالم على أنهم األمم ،ال يتكلمون
لغاتهم ،وال يعيشون عاداتهم ،وكانوا يطلقون عليهم بصوره شعبية تعبير "الكالب"
كنوع من المهانة أو المذلة أو عدم التقدير .كما كان هناك استبعاد للمرأة في العهد
القديم ،فالمرأة لم يكن لها حقوق ،ولم يكن لها كرامة .ويقول لنا في الكتاب المقدس:
صتُهُ لَ ْم تقبَلهُ .وأ ّما ُك ُّل الّ َ
سلطانًا
صتِ ِه (اليهود) جا َء ،وخا َّ
«إلَى خا َّ
ذين قَبِلوهُ فأعطاهُ ْم ُ
ْ
أن يَصيروا أوال َد هللاِ» (يو ،)12 ،11 :1لم يقبله اليهود ،وكانت النتيجه أن المسيح
جاء إلى العالم كله.
معجزة اليوم حدثت في نواحى صور وصيدا ،وهما مدينتان ساحليتان على ساحل
البحر األبيض المتوسط ،يعيش فيهما جنسيات كثيرة وليس اليهود فقط .سمعت
امرأة أمميه كنعانية أن المسيح موجود ،أخذت تفتش عنه وهي بالطبع ليست مؤمنة
وال هي تعرف المسيح ،مجرد سمعت عنه.
لكن سياق القصة والحوار الذي حدث يُظهر أمامنا السؤال الذي تطرحه كلمه هللا
جربت اللجاجة؟ هل كررت المحاولة أم أنك تصلي
علينا :هل قررت المحاولة؟ هل ّ
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مرة ألجل أمر ما وانتهت الحكاية؟ هل جربت قيمه اللجاجة؟ اللجاجة صورة رفيعه
من صور الصالة الحقيقية ،ألنها معجونة باإليمان.
هذه المرأة تعطينا هذا الدرس ،سؤالها كان من قلبها ألن ابنتها كانت مريضة
ومجنونة جدًا ،ولكم أن تتخيلوا مقدار العذاب والمر الذي تعيشه هذه األم وهي ترى
ابنتها والشيطان يسكنها ويفقدها العقل وتصير مجنونة! حوار هذه المرأة مع السيد
المسيح يكشف معدنها ويمكنك أن تقيس نفسك عليها وتكشف معدنك أمام المسيح.
والحقيقة السؤال الذي نجيب عنه اليوم يضع أمامنا أربع محطات رئيسية في حياتنا:

المحطة األولى :البحث عن المسيح
فتشت هذه المرأة عن الرب يسوع ،عن لقاء شخصي بينها وبين المسيح .الناس
عابرا وقت المشاكل فقط ،ونوع آخر يلجأ للمسيح
نوعان :نوع يلجأ للمسيح لجو ًءا
ً
ليله ونهاره ،واعتماده على المسيح في الليل والنهار ،ال يعتمد على إمكانياته بل
أتجاوز وأقول إنه يعتمد على ضعفاته .المرأة الكنعانية كشفت نفسها ولجأت للرب
بصراخ ودموع .في الحقيقة الحياة الجادة مع المسيح هي التي تمسك صيدًا،
والرخاوة ال تمسك صيدًا.

المحطة الثانية :الصراخ بلجاجة

حينما صرخت المرأة للرب لم يجبها بكلمة! أحيا ًنا نصلي وهللا ال يستجيب ،وألننا
نحيا في عصر السرعة حيث كل شيء يتم بضغطات األزرار وأحيانًا يظن اإلنسان
أن الحياه الروحية بهذه الصورة ولكنها ليست بهذه الصورة ابدًا .حين لم يجبها
الرب بكلمة ظهرت فضيلتها أكثر ،ويقول لنا الكتاب المقدس أنه على الرغم من أن
التالميذ طلبوا من السيد المسيح أن يصرفها ،ولكن السيد المسيح لم يلتفت لصراخها.
أحيانًا ال يستجيب هللا والبد أن هناك غرضًا لهذا.
الصفه الثانية لهذه المرأة أنها صرخت وع ّمقت الطلبة ،وهنا تظهر اللجاجة ،كان
س َجدَتْ
من الممكن أن تعاتب الرب ،ولكن هذا لم يخطر ببالها ،يقول الكتاب« :فأتَتْ و َ
كررت طلبتها وغمستها في
لهُ قائلَةً :يا سيِّدُ ،أ ِعنّي!» (مت ،)25 :15وربما ّ
دموعها وسجودها وقلبها المنكسر.
ويكرر المحاولة مرة تلو األخرى ،ويظل يلح
هنا تظهر لجاجة اإلنسان الذي يطلب
ّ
على هللا حتى يستجيب بالصورة التي يجدها مناسبة .وهي هنا تعلمنا الصالة كل
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حين ،وليس مجرد تكرار لكلمات بال معنى ،وليس الوقوف أمام هللا في األزمات فقط،
فالوقوف أمام هللا هو تعبير حب ومن هنا تأتي نعمه هللا كل حين.
كانت هذه المرأة تتكلم بقلبها بمشاعرها وإحساسها ،وأتت وسجدت وقالت له :يا
سنًا ْ
أن يؤ َخذَ ُخب ُز البَ َ
ح
طر َ
سيد أعني ،فأجاب دون أن يلتفت لها وقال« :ليس َح َ
نين ويُ َ
تصوروا مقدار التجربة التي دخلت فيها المرأة في هذا الحوار ،ولكن هللا
ب».
ّ
لل ِكال ِ
قصد بهذا لكي ما يظهر عظمة هذه اإلنسانة.

المحطة الثالثة :اإليمان بشخص المسيح
ظهر هذا اإليمان في إصرارها على الطلبة رغم أنها امرأة والمجتمع اليهودي لم
يقد ر المرأة ،بل أن ابنتها مجنونة وبها شيطان ،كما أنها ال تكف عن الصرخا وال
وكثيرا ما يسمح هللا لنا أن ندخل في هذه
أحد يجاوبها .لقد دخلت في امتحان،
ً
االمتحانات بغرض خيرنا .لقد آمنت بشخص المسيح حتى وإن أهملها .وحينما قال
سنًا ْ
أن يؤ َخذَ ُخب ُز البَ َ
ب» فهي عبارة
طر َ
لها السيد المسيح «ليس َح َ
ح لل ِكال ِ
نين ويُ َ
معروفة في المجتمع اليهودي وتحمل االحتقار لمن هو غير يهودي ،أ ّما هذه المرأة
فنجحت وبامتياز في إظهار هذا اإليمان عندما أجابت الرب وقالت« :نَ َع ْم ،يا س ِّيدُ!
ت الّذي يَسقُ ُ
ط ِم ْن مائ َد ِة أربابِها!» .وأحيانًا أقف أمام
الب أيضًا تأ ُك ُل ِم َن الفُتا ِ
وال ِك ُ
ي أن
هذا الرد وأتعجب! من أين أتت بهذا الكالم؟ من أين أتت بهذه الثقة؟! يُهيَّأ إل ّ
السيد المسيح كان سعيدًا جدًا بهذه اإلجابة التي كشفت لنا وللتالميذ وللمجتمع
اليهودي عظمه هذه المرأة .إن إيمانها العميق ولجوءها لشخص المسيح ليس له
مثيل.
المحطة الرابعة :االتضاع البالغ
وهذا االتضاع هو الذي يحمي مهارات ومواهب اإلنسان .حين قال السيد المسيح لها
سنًا ْ
أن يؤ َخذَ ُخب ُز ال َب َ
ب» كان يقصد الكالب الضالة في
طر َ
«ليس َح َ
ح لل ِكال ِ
نين ويُ َ
ت الّذي يَسقُ ُ
الب أي ً
ط ِم ْن
ضا تأ ُك ُل ِم َن الفُتا ِ
الشارع ،وقد أجابته «نَعَ ْم ،يا سيِّدُ! وال ِك ُ
مائ َد ِة أربا ِبها!» وتقصد الكالب تُربّى في البيوت وكأنها تقول للمسيح إن هناك نوعين
من الكالب .لقد ظهر اتضاعها البالغ في هذه الكلمات القليلة التي تقدم لنا صورة
عظيمة لإلنسان الذي يصلي .جيد أن تصلي بإيمان وثقة ،لكن يجب أن تغلّف ثياب
االتضاع صالتك ،وهذه المرأة نجحت في اتضاعها .ولذلك كل نعمة يعطيها هللا
لإلنسان ال يمكن أن تثمر ّإال باالتضاع .االتضاع هو حارس كل نعمة .اتضاع هذه
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المرأة هو الذي جعل سيرتها تُذكَر في اإلنجيل ،ونع ّيد بها في الجمعة الرابعة من كل
صوم كبير .اتضاع هذه المرأة هو الذي جعلها تستحق مديح المسيح .لقد أجابها
السيد المسيح وأعطاها وسا ًما لم تكن تتوقعه وال التالميذ توقعوه ،قال لها« :يا
امرأةُ ،عظي ٌم إيمانُ ِك!» .لقد نالت مديح المسيح وشفاء ابنتها ،وباألكثر صارت
نموذ ًجا لنا في إيمانها المتضع ،يقول القديس باخوميوس أب الشركه عبارة جميلة:
"اقتن لسانًا متضعًا ،فيكون الكل صديقك".
ِ
خالصه سؤال النهارده أن االتضاع يعطي قوه في اإليمان ،انسحاقك وقلبك المنكسر
ال يرذله هللا .تمسك بصلواتك مهما تأ ّخرت استجابة هللا ،بل كلما تتاخر استجابة هللا
تكون أمامك فرصه لكي ما تقتني فضائل أكثر ،وفي النهاية تنال ما تريده ويعظ ّمك
هللا في ملكوته أمام قبائل كل السمائيين.
تقوي إيماننا،
إن هذه األيام المقدسة
تصوب مسيرتنا الروحية ،والممارسات الروحية ّ
ِّ
والممارسة الطقسية تضبط أداءنا ولكن الطقس البد أن يكون له روح.
صا التي نتبادلها مع
األمر الثاني الذي يقوي إيمانك هو االختبارات الروحية ،خصو ً
اآلخرين ،فحديثنا مع اآلخرين يجب أن يكون حديثًا روح ًيا .وأحيانًا ال تكون الخبرة
الروحية موجودة في الكتب بل محفوظة في القلوب ،فحينما نجلس إلى الشيوخ قد
نسمع كلمة واحدة من الممكن أن تغيّر في حياة اإلنسان.
هذه المرأة األممية تعلمنا قوة اإليمان ،وقوة اتضاع اإلنسان.
)(alkirazamagazine.comمجله الكرازه  - .:هل جربت اللجاجة؟ .:

التبني لآلب
فى العهد
الجديد
عظة
للمتنيح األنبا أثناسيوس
مطران بنى سويف والبهنسا († )2000
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لكي ندخل إلى البنوية فى العهد الجديد نتذكر البنوية فى العهد القديم  .هللا خلق اإلنسان ابنًا

له .ومعلمنا لوقا فى سلسلة األنساب حين وصل إلى آدم يقول ” ابن آدم ابن هللا ”
 ،هللا خلق اإلنسان ابنًا له .

ولما أراد هللا أن يؤسس خ ً
طا يحدده للتربية ولإلعداد للتجسد اعتبر إسرائيل
ابنًا له  ” .إسرائيل ابنى البكر ” .يعنى أنه اليمنع أبدًا أن هناك أبناء آخرون وإنما
اعتبر أن هذا الفرع من البشرية هو الفرع البكر وأن العالقة البنوية األولى انقطعت
بكرا إلى أن تُطعم
وضمرت عروقها فصار الخط الجديد هو اختيار فرع لكى يكون ً
سا لكى يكون
باقى الفروع المقطوعة فى الشجرة األصلية  .إذن اإلنسان مخلوق أسا ً
ابنًا هلل  .واالبن يحمل صفات أبيه وهللا خالق ،أى يُوجد األشياء من العدم .فالبد أن
أمورا ويُوجدها شكالً دون أن تكون
يكون اإلنسان خالقًا أى فى حدوده يتصور
ً
أشكالها موجودة قبل ذلك .
هللا يحوى الكون .واإلنسان يحوى فى داخله وفى تكوينه مكونات الكون،
ألننا نجد أن الكون مكون من أجسام كونية من مواد مرتبة بقوانين وتتعامل أو
تتجاذب مع بعضها طبقًا لقوانين  ،فكل شئ فى هذا الكون يمكن أن ننظر إليه من
جانبين  :جانب التكوين وجانب الفعل أو الدور الذى عليه.
إذا نظرنا إلى هذا المبنى نجد له جانب أساسى وهو التكوين وإذا نظرنا إلى هذه
المنضدة لها جانب تكوينى وإذا نظرنا إلى المجتمع اإلنسانى له جانب تكوينى الـ
 Structureأى التكوين  ،التكوين الخاص بجسمى  ،التكوين الخاص بالكون  ،التكوين
الخاص بالشمس ،التكوين الخاص بالذرة  ،فهناك تكوين .وبعد ذلك هناك  Functionأى
الوظيفة  ،كل شئ فى هذا الكون له تكوين وله عمل أو وظيفة .

وقبل المسيحية لم يكن للناس أن يتكلموا عن التكوين اإللهى .وإن المسيحية قد
أدخلتهم إلى قليل جدًا جدًا من التكوين اإللهى حين أفهمتهم أن هناك آب وابن
وروح قدس  .هذا هو التكوين اإللهى  ،وهذا التكوين لم يكن يشغل الناس فى
العهد القديم .وإنما كانوا يتكلمون عن هللا وماذا يفعل أو ماهو عمله الذى يعمله
مع البشر  Functionوماهى عالقته بنا  .وإذا تكلمنا عن الثالوث القدوس نتكلم
بحرص شديد ،ألنه من يعرف أعماق هللا  .إنما نحن نتكلم عن الكون  .الكون
تكوين ووظائف  .الذرة تكوين ووظائف  .الشجرة تكوين ووظائف  .الكون
تكوينات ووظائف .هللا يحوى كل هذا  .واإلنسان ابن هللا  .إذًا اإلنسان يحوى فى

44

ذاته صورة مصغرة لهذا التكوين ولهذه الوظائف .أعنى يمكننا أن نقول أن
اإلنسان هو كو ٌن ُمصغر .وهذا التعبير قاله معلمنا أوريجينوس إذ قال ” أن

اإلنسان ٌ
كون ُمصغر  .وأنا إن كان أبى يحوى الكون ويصدر عنه الكون فأنا على
شبهه كون ُمصغر وإن كان اليصدر عنى أكوان ” .
هذا الكون أو هذه المكونات بما فيها من المكونات هى مواد وقوانين
وعالقات  .فاإلنسان حوى فى ذاته من هذه المواد وكذلك قد ينظر إنسان أو عالم
إلى اإلنسان من هذه الزاوية أنه مواد تتفاعل وينظر إليها من الناحية الفيزيقية
والكيميائية متجاهالً ما هو غير ذلك .

ولكن فى الكون كائنات أخرى وهى العاقالت أى المالئكة “ الصانع
مالئكته أروا ًحا ”  ” ،ونفخ فيه فصار آدم نفسًا حية “  .إذن هناك الماديات

بتكوينها وقوانينها وهناك الروحيات بتكوينها وقوانينها وإمكانياتها  .وهناك من
ينظر لإلنسان من هذه الزاوية فيتكلم عن النفس والعقل والمشاعر واالحساس
والالشعور والعقل الباطن والسلوك  ،والسلوك الجماعى والقوانين اإلجتماعية
ونظم الحكم وغير ذلك .فهو يتكلم فى اإلنسان وفى المجتمع اإلنسانى من الزوايا
الحيوية أو الحياتية  .ولكن هناك ماهو أعلى من ذلك هناك القوة الروحية القدسية
التى هى فوق الخطأ  .وما الخطأ إال انحراف عن الطريق  ،فليس عند هللا تعالى
انحراف  .وكل المخلوقات ُمعرضة لالنحراف أو الخطأ  .وألنها تتكون من عقول
ومشاعر وأحاسيس .فإن الخطأ يختلط فيصير خطية .وبذلك تصير المخلوقات
خاطئة  .واألصل أن يكون اإلنسان متصل بمصدر الال خطية لكى تسير طبيعته
وعقليته ممزوجة بالفعل الروحى القدسى  .وهذا هو مايمكن أن نتصوره صورة
هللا فى اإلنسان  .خلق اإلنسان على صورته .أعنى أنه أعطاه من صفاته  .لما
أخطأ اإلنسان ضعفت الصلة الروحية وضمرت فبقى اإلنسان عاقالً لكنه غير
مقدس يحوى قوانين عقلية وإمكانات ابتكارية ويمكنه أن يبتكر ويفكر فى الكون
ويسبح فى هذا الكون ويتحكم فى النبات واألرض ولكن كلها تحكمات غير
منضبطة قدسيًا .
لما حدث هذا ورتب هللا أن يعيد هذه العالقة البنوية السليمة بدأ يختار فرعًا معينًا
على أن يكون هذا الفرع ً
وبكرا بين باقى األخوة هذه هى
رمزا للبنوية القادمة
ً
البنوية .
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ولما جاء العهد الجديد أعاد إلينا هذه البنوية وإن لم تكن فى صورة كاملة
ألن البنوية األولى كانت خالية من الخطيئة أما البنوية فى العهد الجديد فهى
إمكانية النصرة على الخطية  ،قوة النصرة على الخطية  .كسر شوكة الخطية ،
إعادة التوصيلة بينى وبين هللا  .لكن لم أعد ُمعق ًما فالخالص اليُعقم وإنما الخالص
يُمكّن  .وأول مانجد فى العهد الجديد كالم واضح صريح عن هذا نجده فى إنجيل
معلمنا يوحنا إذ يقول إنه جاء إلى هذا االبن البكر ” إلى خاصته جاء وخاصته لم
تقبله “ اليقصد أنه وال واحد يهودى قبله لكن يقصد أن االبن البكر لم يقبله وأما
الذين قبلوه من هذا الخاصة أو من غيرها ـ ” فأعطاهم سلطا ًنا أن يصيروا أوالد
هللا ”  .تقدس الكيان ولكنه اليزال فى مرحلة الصراع ” والذى يصبر إلى المنتهى
هذا يخلص “  .نال هذا الكيان السلطان على الخطية ولكن الجسد الزال عائشًا.

“ويحى أنا اإلنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت كلما أريد أن أفعل
الحسنى أجد الشر حاض ًرا عندى “ .الصراع قائم ألن الجسد الزال موجودًا وألن
سلطان الظلمة ،السلطان ال ُمسلط فى هذا الدهر مازال قائ ًما .

فالبنوية فى العهد الجديد هى العودة إلى الصلة باهلل والعودة إلى التيار
اإللهى  .عودة االتصال بالتيار اإللهى  ” .وإن قلنا إننا بال خطية نكذب ” هو
موجود يطهر ” إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا “ ألن
القوة ال ُمطهرة قوة قائمة .
فالبنوية فى العهد الجديد تبدأ هنا فى أن اإلنسان بكيانه الطبيعى أُعيد
اتصاله باهلل على حساب هللا  .وحينئذ صار هذا االتصال مصدر قوة دائمة لنصرة
اإلنسان قوة دائمة  ،لذلك سميت الحياة األبدية  .يبقى اإلنسان وهو على األرض
فيه تيار الحياة األبدية والمقصود بالحياة األبدية حياة الالصراع ،،حياة النصرة
الكاملة ،حياة كمال النصرة .هنا بدأت البنوية وهنا المتعة وهنا النصرة ولكن
الحرب مازالت ُمشتعلة َ .خلُصنا باإليمان  ،خالصنا كمن خرج من الغرق  ،لكن
البنوية الزالت تعنى الصراع وتحوى الصراع  ،والصراع يستمر إلى أن ننتهى من
هذا الجسد  ” ،ألن الخليقة نفسها ( التى تصارع ) ستعتق من عبودية الفساد إلى
حرية مجد أوالد هللا “.
أنتم اعتقتم من سلطانها ولكنكم لم تخلصوا بعد من معاكساتها ( رو. ) 21:8
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بل يقول الرسول ” وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح ”  ،نحن
أنفسنا اللى أخذنا الروح  ،نحن أنفسنا أيضًا .غريبة تأكيدها ألنه يقول ” نحن
الذين لنا باكورة الروح نئن فى أنفسنا “ .ولكنه بين كلمة الذين لنا باكورة الروح
وكلمة نئن يؤكدها ثالث مرات نحن أنفسنا أيضًا نحن أنفسنا وبعدها نحن أيضًا.
التفكروا أنكم أنتم صرتم معقمين وال الكنيسة معقمة وال المجتمع
المسيحى معقم كما يتعقم الجسد أو الحجرة من الميكروب ” نحن الذين لنا باكورة
الروح نئن فى أنفسنا “  .أريد أن أؤكد بين كلمة نحن ونتوقع أريد أن أؤكد نحن
أنفسنا أيضًا نئن فى أنفسنا متوقعين التبني.
قال  ” :الذين قبلوه أعطاهم سلطانًا أن يصيروا أبناء "
نحن أخذنا التبني إال أن الخالص الكامل يتم حين نخلص من هذا الجسد
بتغييره فى النهاية  .التبني هو عملية  .بداية وعملية ،وهناك ختام وكمال ”
متوقعين التبني فداء أجسادنا “  .أخذنا التبني .أعاد اتصالنا به  .ماذا يريد منا ؟
هل علينا أى شئ بعد ذلك ؟
وألجل قراءة الموضوع نأخذ يوحنا ( )1وممكن من رسالة بطرس الثانية
األصحاح األول فيه منهج  ،ماهو هذا المنهج ؟ أنت أخذت كل شئ .يقول  ” :كما
أن قدرته اإللهية قد وهبت لنا كل ماهو للحياة والتقوى بمعرفة الذى دعانا بالمجد
والفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة ” .
هذه هبة ووعد وليس هذا فقط بل ” تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهية” هذه
عطايا هللا : :عطية التبرير  ،عطية إمكانية التقوى  ،عطية المواعيد  ،وعطية
الشركة  .إلى هنا دور هللا  .ودورى أنا ” هاربين من الفساد الذى فى العالم
على أيضًا دور ألن الشهوة
بالشهوة “  .فاهلل أعطى ،هذا هو دور هللا  ،إنما أنا
ّ
موجودة ” هاربين من الفساد الذى فى العالم بالشهوة"
"ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا فى إيمانكم فضيلة وفى
صبرا وفى الصبر تقوى وفى
الفضيلة معرفة وفى المعرفة تعففًا وفى التعفف
ً
التقوى مودة أخوية وفى المودة األخوية محبة ألن هذه إذا كانت فيكم” .هذا هو
البرنامج أو المنهج هو عمل عمالً عظي ًما جدًا ويجب أن اجتهد معه دائ ًما  .إذن
أمامك طريقين كما هو مكتوب ” كلما تجتهد كلما يتسع باب الملكوت قدامك وإنما
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أن تتكاسل فيضيق باب الملكوت أمامك  .اسمع ماذا يقول  ” :ألن هذه إذا كانت
فيكم وكثرت تصيركم المتكاسلين والغير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح “ .
يعنى هو أنا سأعمل أكثر مما عمله هو  ،ألن الذى ليس عنده هذه اليقظة وهذه
التقوى وهذا اإلجتهاد هو أعمى (مش شايف حاجة أبدًا ) أى قصير البصر ” قد
” لذلك باألكثر اجتهدوا أيها اإلخوة أن
نسى تطهير خطاياه السالفة ” ،
تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين ألنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدًا  .ألنه هكذا يُقدم
لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح األبدى"
هذه هى البنوية فى العهد الجديد أنا ابن هللا .ردنى إلى مركزى  ،ابن كنت
تائ ًها فاستردنى من التيه .إال أننى الزلت فى العالم فهو يقودنى ويرشدنى ويساعدنى
 ،والروح القدس معى يبكت على خطيئة وبر ودينونة  .الروح القدس الذى فى
داخلى يبكتنى على الخطيئة وعلى فقدان البر ويلفت نظرى إلى الدينونة  .هذه هى
البنوية فى العهد الجديد .
ها نحن ندرس ونقول لنا شركة مع القديسين وبيننا أشخاص يعملون معجزات .
على كل حال الشركة ندرس من أجلها عبرانين (  ) 12وقد جاء بعد عبرانين (
 ، ) 11وعبرانين (  ) 11عبارة عن فيلم يستعرض رجال اإليمان وأبطال اإليمان
 .عبرانين (  ) 11هو فيلم سريع يستعرض به بعض أبطال اإليمان.
عبرانين (  ) 12إنه شئ جميل جدًا هؤالء جميعًا يتفرجون عليك وأنت
فى ميدان الجهاد  ،والمشاهدون حول حلبة السباق ينقسمون أقسا ًما طبقًا لالعبين
يشجعون ويصفقون .فليس غريب أن ينقسم القديسين ألجلك .هذا يشجعك ويشجع
فالن حسب المحبة القائمة بينه وبينك  ” .لذلك نحن أيضًا إذ لنا سحابة من
الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهوله
ولنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا".
نحاضر بالصبر الذى يجرى فى السباق ينظر إلى الخط النهائى والراية
ال ُمعدة وإكليل المجد ال ُمعد  ” .ناظرين إلى رئيس اإليمان ومكمله يسوع الذى من
أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينًا بالخزى فجلس فى يمين
عرش هللا  .فتفكروا فى الذى احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا
 .وتخوروا فى نفوسكم “  ( .عب ) 12
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كما قلت إن األصحاح كله يتكلم عن الشركة واعتبر أن العقيدة لها ثالثة
أركان أو ثالثة أقسام هى :
القسم األول  :ماعمله الرب من أجلى
القسم الثانى  :ما أعمله من اجل نفسى
القسم الثالث  :ثمار ومقومات هذه الشركة
اإليمان والخالص والفداء والكفارة والتبرير والروح القدس والمجيئ
الثانى والصعود إلى أخره كل هذا هو عمله .أما عملى أنا فهو األصوام والصلوات
والدراسات والتحفظ واإلجتهاد .كل هذا خاص بى انا .لكن لست أنا وهو فقط بل أنا
وهو والعائلة  .عائلة المالئكة والقديسين  .وعقائد الشفاعة  :شفاعة توسلية
وشفاعة كفارية  ،هذا الكالم كله شركة  ،هذا باب الشركة.
آية (  ” : ) 18ألنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى
ضباب وظالم وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزاد
لهم كلمة ألنهم لم يحتملوا ما أمر به وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو تُرمى بسهم
 .وكان المنظر هكذا ُمخيفًا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد"
ذلك كان اإلقتراب من جبل هللا حين نزل عليه هللا ,لم يكن الخالص قد تم.
إنذارا بعدم اإلقتراب  ،تحف ً
ظا بعدم اإلقتراب ،
فذلك لم يكن مجرد إقتراب بل كان
ً
لفت نظر ألن طريق اإلقتراب من هللا لم يكن قد ُمنح بعد  .أما أنتم فى العهد الجديد
أنتم أبناء هللا " .بل قد أتيتم إلى جبل صهيون ”  .آية ( ” )18لم تأتوا “ لكن آية
( ” )22بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة هللا الحي أورشليم السماوية"
هل نحن اآلن فى أورشليم السماوية ؟ ” وإلى ربوات هم محفل مالئكة"

المالك وقف قدي ًما بسيف نار متقلب يمنع اإلقتراب من شجرة الحياة.
وأما اآلن فنحن والمالئكة فى محضر واحد ” وإلى ربوات هم محفل المالئكة “.
وقد يقال” المالئكة واألرواح وصلوا إلى هناك وخالص والتُوجد عالقة بيننا
وبينهم ” ” وإلى كنيسة أبكار مكتوبين فى السموات ”  .هذا ليس كالم نظرى ”
وإلى هللا ديان الجميع وإلى أرواح أبرار ُمكملين ”  .لئال يفتكروا أن كنيسة أبكار
مكتوبين فى السموات هم نحن الموجودون على األرض .ممكن كنيسة أبكار
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مكتوبين .لكن أكدها بقوله ” وإلى أرواح أبرار مكملين  ” ”.وإلى وسيط العهد
الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل ”  .هذه هى الشركة  .البنوية
أيها األحباء عودة إلى المركز.
والبنوية واجب اجتهادى حتى النفقد المركز .
والبنوية متعة بشركتنا مع السماء  .العهد الجديد ملئ بالكالم عن البنوية
وكل هذا لكى يردنا إلى البنوية  .طبعًا الكالم كثير عند اآلباء وتسمعوه من اإلخوة
الذين لهم تخصص لكن هذا كان تقديم كتابى عن الموضوع  ،يقول معلمنا يوحنا
“أيها األبناء نحن اآلن أوالد هللا واليظهر بعد ماذا سنكون ” .أنتم اآلن أوالد هللا.
على عمل أعمله ومستمر فيه  ،وعلينا واجب اجتهادى نستمر فيه ونحن فى شركة
ّ
مباركة .
https://www.difa3iat.com/34649.html/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%8a%d9%84%d9%84%d8%a2%d8%a8-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%81%d8%a9%d8%a7%d9%84/

اجعل من حياتك
رسالة
نيافة األنبا موسى أسقف
الشباب
اجعل من حياتك رسالة)(almasryalyoum.com

ً
أوال :أكتشف موهبتك:

أعطانا الرب (وزنات) أي مواهب عديدة لنتاجر بها وننجح ،ونسعد في الحياة
األرضية ،لحساب النجاح في الوصول للحياة األبدية السعيدة ،والحياة قد تبدأ في
حقيقتها في اللحظة التي يكتشف فيها اإلنسان نفسه ،ويعرف ما هي مواهبه
وقدراته وإمكانياته ..ونذكر من هذه المواهب أو الوزنات:
ونذكر من هذه المواهب أو الوزنات:
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 وزنة الوقت. وزنة نسمة الحياة. وزنة الذكاء. وزنة حب العطاء. وزنة المواهب مثل :القراءة ،التمثيل ،والموسيقى ،والرسم ،والكتابة ،والشعر،والفنون ،واآلداب المتنوعة.
 وزنة خدمة المحتاجين والفقراء ..ذلك ألننا ال يمكن أن نفصل خدمة هللا عنخدمة اإلنسان ،فهما وجهان لعملة واحدة.
ويستطيع الشباب أن يكتشفوا وزناتهم (مواهبهم) المعطاة لهم من هللا من خالل
وسائل كثيرة نذكر منها:
 -1الصالة :حين أطلب من الرب أن يكشف لى ما أعطانى لكى أستثمره بأمانة ،فيرسل لى
اإلجابة إما بفكرة في الذهن ،أو دعوة من المدرس ،أو نجاح مميز يحسه اآلخرون ..إلخ.

 -2اإلرشاد :حين أسأل أبى أو مرشدى أو مدرسى ،فيرشدنى إلى عمل معين أو
خدمة ما أو مشروع مناسب.
 -3الحوار :في مناقشة أي عمل تظهر مواهب ووزنات المتحاورين ،فنكتشف أن
هذا شخص روحانى ،والثانى عقالنى ،والثالث وجدانى ،والرابع حركى ،والخامس
اجتماعى ..ولك ٍل مواهبه ووزناته.
 -4المشاركة :فالعمل الجماعى المشترك هو أفضل مجال تظهر فيه المواهب
والطاقات والوزنات ،حيث يكمل الجميع بعضهم بعضًا ،في مسرحية أو معرض أو
احتفال أو مسابقات أو فرق تسبيح.
 -5التدريب :فهذا ينجح في أعمال الكمبيوتر ،وذاك في اللغات ،والثالث في الموسيقى،
والرابع في القيادة واإلدارة ..فهذه الكورسات التدريبية تظهر مواهب الذين يلتحقون بها.

ثانيًا :اجعل من حياتك رسالة:
هنا تأتى «سينرجية» االجتهاد اإلنسانى وعمل هللا ..وكلمة  Synergyمكونة
من مقطعين ،)Syn = Together( :و(  ،)Erg = workفمعناها إذًا أن
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نعمل م ًعا ( :)working togetherهللا واإلنسان ،نعمة هللا واالجتهاد
اإلنسانى ،نعمل ونتكل على هللا وال نتواكل.
فال نعمة بدون اجتهاد وال اجتهاد بدون نعمة هللا ..أي أن اإلنسان الذي يجتهد في
ضبط نفسه ،وأداء عمله ،وااللتزام بمسؤولياته ،ينال جزاء تعبه ،وينال نعمة من
خالل هللا .وأيضًا اإلنسان الذي يجتهد ،ويجعل من حياته رسالة يستثمر فيها ما
أعطاه الرب له من موهبة ،فينمو ويتقدم ويثمر .لهذا يقول الرسول بولس« :نحن
عامالن مع هللا» (كورنثوس األولى  ..)9:3ويقول سليمان الحكيم في سفر
األمثال« :الفرس مع َّد ليوم الحرب (االجتهاد اإلنسانى) ،أما النصرة فمن عند الرب
(النعمة)» (أمثال .)31:21
وعند «استثمار الوزنات» ..ال بد من مراعاة:
 -1الدافع ..األمانة والمتاجرة فيما أعطانى هللا من مواهب ومزايا ووزنات.
 -2الوسيلة ..أن أعمل بقوة هللا ،الذي بدونه ال أستطيع أن أعمل شيئ ًا ،وبه
أستطيع كل شىء.
 -3الهدف ..أن يتمجد هللا في كل شىء في حياتى.
مع األخذ في االعتبار:
أ -إذا ما نجح اإلنسان في دراسة ما ،فحصل على الدكتوراه ً
مثال ،أو في مشروع
اقتصادى فربح الكثير ،أو في نشاط رياضى فحصل على بطولة ما ،أو في عمل
فأحس به الكل وامتدحوه ،ونال إعجاب الكثيرين ...هذا اإلنسان ربما
اجتماعى
ّ
يشعر بالغرور ،والتميز ،وبأنه أفضل من كثيرين فاشلين أو أقل نجا ًحا .وقد يقارن
شاعرا بتميزه عنهم،
نفسه بمن هم أقل منه نجا ًحا ،فيزدرى بهم ،في أعماقه،
ً
وهذا مرفوض.
ب -وعكس هذا أن يقارن إنسان نفسه بمن هو أكثر نجا ًحا منه فيحسده ويتمنى أن
يتجاوزه ،وهذا أيضًا مرفوض.
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ج -ولكن الوضع الصحيح إذا ما نجح اإلنسان ينسب النجاح هلل -القادر على كل
شىء -ليس فقط أمام الناس ،ولكن في أعماقه ،فلوال هللا الذي أعطاه الوزنة،
وساعده في استثمارها ،لما نجح أو تفوق!!.
د -وإذا ما فشل هذا اإلنسان في عمل ما ،ال يصاب بصغر نفس أو يأس ،بل يقول
في أعماقه :أنا السبب ،ضعفى وكسلى وعدم أمانتى ..سامحنى يا رب وأعنى كى
أكون أمينًا فيما أعطيتنى ،كى أجاهد حسنًا ،واثقًا أن النجاح سيكون منك ،وسوف
أعطى المجد -كل المجد -لك.
هـ فاإلنسان المعتمد على ذاته يكون معرضًا في النجاح لضربة كبرياء ،وفى الفشل
لضربة يأس!!.
و -أما اإلنسان الذي يجتهد في استثمار وزناته ،معتمدًا على هللا ..فإذا ما نجح
يشكر هللا لعمله في الضعف البشرى ،وإذا ما فشل ينسحق أمام هللا ،واثقًا أن هللا
يحول الفشل إلى نجاح ،بنعمته ،لذلك يقول نحميا« :إله السماء يعطينا
قادر أن ّ ِ
النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى».
فليكن دافعنا هو األمانة مع هللا صاحب الوزنة والمواهب ..ووسيلتنا قوة هللا
العاملة في ضعفنا ،وجهادنا المخلص في استثمار الوزنة قدر الطاقة .وهدفنا هو
مجد هللا صاحب كل شىء ..الرب يبارك حياة ووزنات الجميع ،له كل المجد إلى
األبد آمين.

طبيعة ومعنى الوحي
دكتور موريس تاوضروس
†2018

ال يتم الوحي بطريقة آلية كما يزعُم هؤالء الذين يأخذون بما يُعرف بالنظرية اآللية
mechanic theory
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والتي بحسبها ،فإن من يكون واقعا ً تحت تأثير الوحي اإللهي َيت َ َح َّول إلى أداة
سلبية ال فا ِعلية لها ،إلى الدرجة التي نن ُ
ظر فيها إلى ال ُكتَّاب ال ُمقدسين كأن عملهم
جرد التوقيع ،وهم يكتبون ما يُملى عليهم أو يُلقَّن لهم من الروح
ال يتجاوز ُم َّ
القدس ،ويمتد تأثير الروح القدس – حسب هذه النظرية – إلى األسلوب والكلمات،
بل بالنسبة للبعض ،يمتد حتى إلى عالمات الترقيم.
على أن هذه الصورة التي تقدمها هذه النظرية للوحي ،ال تت ِفق مع الصورة
الحقيقية التي كان عليها رجال الوحي عندما كتبوا الكتاب المقدس ،ومهما كان
األمر ،فإنه يستحيل على كا ِتب مهما كان ،أن يكتُب بإمالء الروح القدس رسالة
مثل الرسالة إلى رومية ،أو إنجيالً مثل اإلنجيل للقديس يوحنا ،كما ُكتِب هذان
الكتابان األول بواسطة الرسول بولس ،والثاني بواسطة الرسول يوحنا.
ويتبين لنا من قراءتنا للكتاب المقدس أن الوحي قد ترك للكتبة أن يستعملوا
المعارف والثقافة التي اكتسبوها .ثم إن الوحي ال يعفي الكتبة من بذل ال ُجهد
للتعَ ُّرف على بعض المعلومات والمعارف التي يتضمنها الكتاب المقدس في أجزاء
أخرى منه.
فمثلا في (2مل ،)19 :12أشير إلى مصادر البد أن يكون الكاتِب على معرفة بها
وك
س ْف ِر أ َ ْخبَ ِار األَيَّ ِام ِل ُملُ ِ
وآش َوكُل َما ع َِم َل ،أ َ َما ِه َي َم ْكتُوبَة فِي ِ
َ
ور يُ َ
“وبَ ِقيَّةُ أ ُ ُم ِ
َ .ي ُهوذَا؟”2( .مل)19 :12
وبال شك فقد استعان كل من القديسين متى ولوقا في سلسلتي النسب بجداول
األنساب التي كان يستعملها اليهود في ذلك الوقت .والقديس لوقا في افتتاحية
انجيله ،يُشير إلى الكتابات األخرى التي كان يعرفها ،فيقول
َان َكثِي ُر َ
"إِ ْذ ك َ
سلَّ َم َها إِلَ ْينَا “
يف قِ َّ
ور ا ْل ُمتَيَقَّنَ ِة ِع ْن َدنَاَ ،ك َما َ
ون قَ ْد أ َ َخذُوا ِبتَأ ْ ِل ِ
صة فِي األ ُ ُم ِ
ِين كَانُوا ُم ْنذُ ا ْلبَد ِْء ُمعَا ِينِ َ
الَّذ َ
ين َو ُخدَّا اما ِل ْل َك ِل َم ِةَ ،رأ َ ْيتُ أَنَا أ َ ْيضاا ِإ ْذ قَ ْد تَتَبَّ ْعتُ ُك َّل ش َْيء
ف ِص َّحةَ
ب َ
سِ ،لت َ ْع ِر َ
ِم َن األ َ َّو ِل ِبت َ ْد ِقيق ،أ َ ْن أ َ ْكت ُ َ
علَى الت َّ َوا ِلي ِإلَ ْيكَ أَي َها ا ْل َع ِزي ُز ث َ ُ
يو ِفيلُ ُ
ا ْل َكلَ ِم الَّذِي ع ُِل ْمتَ ِب ِه( ”.لو1 :1ـ )4
وفى بعض األحيان ،يبدو ال ُكتَّاب ،كمن يكتبون من واقِع ِخبراتهم الخاصة ،فالقديس
يوحنا مثالً يقول
سوعََ ،وك َ
َوك َ
َان ذ ِلكَ التِ ْل ِميذُ َم ْع ُروفاا ِع ْن َد
َان ِ
ان يَ ُ
س ْمعَا ُن بُ ْط ُر ُ
س َوالتِ ْل ِميذُ اآل َخ ُر يَتْبَعَ ِ
س فَك َ
َان َواقِفاا ِع ْن َد
سو َ
ع ِإلَى د َِار َرئِ ِ
يس ا ْل َك َهنَ ِة ،فَ َد َخ َل َم َع يَ ُ
َرئِ ِ
يس ا ْل َك َهنَ ِةَ .وأ َ َّما بُ ْط ُر ُ
يس ا ْل َك َهنَ ِةَ ،و َكلَّ َم ا ْل َب َّوا َبةَ
الت ْل ِميذُ اآل َخ ُر الَّذِي ك َ
ب َخ ِار اجا .فَ َخ َر َ
ج ِ
َان َم ْع ُروفاا ِع ْن َد َر ِئ ِ
ا ْل َبا ِ
س( .يو15 :18ـ )16
فَأ َ ْد َخ َل بُ ْط ُر َ
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صتِ ِه( ”.يو :19
سا َ
ع ِة أ َ َخذَ َها التِ ْل ِميذُ إِلَى َخا َّ
ث ُ َّم قَا َل ِللتِ ْل ِميذِ”:هُ َوذَا أُمكَ “َ .و ِم ْن ِت ْلكَ ال َّ
)27
صتِ ِه( ”.يو )27 :19
سا َ
ع ِة أ َ َخذَ َها ال ِت ّ ْل ِميذُ ِإلَى َخا َّ
َو ِم ْن تِ ْلكَ ال َّ
وفي سفر األعمال الذي كتبه القديس لوقا ،يشير إلى أنه كان يص ُحب الرسول في
رحالته ،ويتكلم بضمير ال ُمتكلم الجمع.
هذا باإلضافة إلى اختالف األسلوب واللغة من كتاب آلخر.
وفي القصص الواحدة في اإلنجيل ،لل ُكتَّاب األربعة ،يختلف العرض بين اإلسهاب
المواضع ال ُمقابلة.
واإليجاز واستعمال كلمات خاصة ال ت َ ِرد في
ِ
2ـ وهناك نظرية أخرى تُسمى بالنظرية الطبيعية
natural theory
سل الشخصية مع المسيح،
وبحسب هذه النظرية ،يكفي كعنصر للوحي ،شركة ال ُر ُ
التي َ
ط َب َعت بدرجة حية وعميقة فيهم أثر حياة الرب يسوع ،حتى أنهم استطاعوا أن
ومقاصده أكثر من جميع األشخاص اآلخرين ،ومن هنا فإن
يدركوا شخص المسيح
ِ
العقول األكثر نموا ا بين المسيحيين في تلك األيام ،أخذت كتاباتهم وضعا ا خاصاا،
وهناك أيضا ا آخرون ،عرفوا عملا من أعمال الروح القدس ،وهو ما يُس َّمى بالميلد
الثاني ،وزعموا أن بين هؤالء الذين ُولدوا هذا الميلد الثاني ُو ِج َد البعض الذين
ت َ َميَّزوا بعُمق أكثر من غيرهم بعمل الروح القدس هذا ،مما َمكَّنهم ألن يكونوا أقدر
من غيرهم على كتابة ال ُكتُب المقدسة.
على أن هذه النظرية ،تسلب ُكتَّاب الوحي من عمل الروح القدس الخاص بهم،
الذي يُم ِ ّكنهم من أن يصيروا أصواتا ً للروح القدس يتكلم على لسانهم.
سلطة الكتاب المقدس ال تُست َ َمد
وكذلك فإن هذه النظرية تصل إلى القول بأن ُ
ُمباشرةً من هللا بل من الكنيسة .وكذلك فهي ال تُق ّدِم الكتاب المقدس كقانون إلهي
سام يجب على الكنيسة أن تو ِ ّجه تعاليمها وحياتها في ضوئه ،بل كما لو كان
انعكاسا ً ونتاجا ً لحياة وروح الكنيسة.
وأكثر من ذلك ،فإنها تنتهي إلى وضع ال ُكتُب ال ُمقدسة على مستوى كتابات ال ُكتَّاب
الكنسيين ال تتميز عنها إال بالدرجة فقط .وهذه النظرية تُعارض التأكيد الكنسي
العام الذي بحسبه تكون ال ُكتُب المقدسة قد ُك ِتبت بالروح القُدس الذي تكلَّم على
سل ،وأن هؤالء لم يتكلموا من أنفسهم .أنظر
لسان األنبياء وال ُر ُ
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2 Tim. M. 82, 849.
Justin 1, Apol, 36.
Autol. II 10.
…Clement of Rome, 1 cor ch. 45, 2 – 3
Basil, Psal. 1, 1.
Origen, in Cantic. II
Gregory of Nyssa, anti Eunom. VII.
Chrysost, Psalm 145, 2 + Genes. Hom. 7, 4, M. 6, 386, 1065 + 29, 209 + 13, 121 – 122
+ 45, 741 + 55, 520 + 53, 65.

3ـ وشبيه بهذه النظرية ،النظرية األخلقية
moral theory
ق نمط جديد من الحياة
والتي بحسبها ،فإنه بتجسد الكلمة ،قد ُخ ِل َ
يُشارك فيه جميع المؤمنين ،فتتغ َّير ضما ِئرهم وتستنير وتتقدَّس .وهنا فإن عيونهم
الروحية يحدُث لها جلء بصري حتى أنها ترى من العالم الروحي ما ال تدركه
ُ
حيث
عيون غير المؤمنين .على أن قدرة هذه العيون تختلف بين المؤمنين من
وح َّيات
الر ِ
الدرجة ،فإن الذين يكونون على درجة أعلى من الجلء يُمكنَهم أن يُدركوا َّ
سل ،وحسب هذه النظرية ،فإن الوحي
بصورة أكثر ُوضوحا ا وت َ َميزاا ،وهؤالء هم ال ُر ُ
سم جميع المؤمنين ،وال يختلف المؤمنون عن الكتبة
هو نصيب ُمشترك يُقا ِ
ُ
حيث الدرجة هلل.
القديسين إال من
لكن هذه النظرية تفتقد الضمانات التي تهب هذه ال ُكتُب ال ُمقدسة خصائص ُمعيَّنة
بين ال ُكتُب المسيحية تعطيها أن تكون وحدها هي كلمات وصوت الروح القُدُس.
4ـ أما النظرية الرابعة وهي أرجح النظريات وأص َّحها ،ألنها النظرية الوحيدة التي
تعرض عرضا ً صحيحا ً طبيعة الوحي والتي تُعَ ِبّر عن التعليم األرثوذكسي ،ويأخذ
بها آباء الكنيسة ،فهي التي تُعرف بالنظرية الديناميكية
dynamic theory
وخارق للطبيعة ،من قِبَل الروح
وحسب هذه النظرية ،فإن الوحي هو عمل خاص
ِ
القُدُس ،وبموجبه ترتوي وتمتلئ إرادة الكاتِب وفِكره ،وكل ملكات اإلنسان الباطنة،
ولكن مع ذلك ،فإن الروح القُدُس ال يلغي شخصية الكا ِتب وال يفقدها ُحريتها
وعملها الخاص( .)1وإنما يرفعها ويُن ِهضها ويُش َِكلها لكي تعمل مع الروح القُدُس
هذا العمل اإللهي ال ُمت َمثِل في كتابة هذه ال ُكتُب الموحى بها من هللا.
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إن الوحي ،هو هذا الدخول والتغَلغُل للروح القُدُس في كل الشخصية اإلنسانية
للكاتِب ،وليس في هذا فُقدان لشخصيته أو ضياع لها ،وكذلك ليس فيه أي إقالل أو
صرا ً وفِطنة وحذقاً ،وليجعل
إنقاص لها ،بل يَتَقَدَّم بها ليكسب النفس لتكون أكثر تَبَ ُّ
العقل أكثر إشراقا ً وتأللؤا ً ولمعانا ً ( )2وهنا ،فإن كل كاتِب من هؤالء ال ُكت َّاب يتكلَّم
لُغته الخاصة ويُعبَّر ِوفقا ً لتعبيره وأسلوبه الخاص ،ذلك ألن الروح القُدُس في
َوحْ ِي ِه يستخدِم ال ِكتاب ،ككائنات شا ِعرة عاقِلة وليس كآالت سلبية .على أن ما
يصدُر عنهم ال يكتبونه كأنه من أنفسهم ،ولكن من خالل تَغَلغُل الروح القُدُس فيهم
يكتبون حسبما يُو َّجهون ويُرشَدون ،وكما تكتُب اليد بتوجيه الرأس الذي هو
)(3المسيح.
ومما يدُل على أن الوحي ال يلغي شخصية الكاتِب ،وأن الكاتِب يكتُب ُمتأ ِث ّرا ً بثقافته
ِ
الحظه من اختالف األسلوب بين ُكتُب الكتاب ال ُمقَدَّس ال ُمختلفة،
وبيئته ،هو ما نُ ِ
وكذلك عدم التزام الكاتِب بالحرفية فيما يُكتَب ،ففي قصة ِعماد السيد المسيح لم
يذكُر القديس متى أن صوتا ً من السماء قال حسب رواية القديس لوقا“ :أنت ابني
س ِررت” (لو  .)22 :3كذلك يختلف األمر بين البشائر األربع فيما
الحبيب الذي به ُ
ذكروه عن النص الذي ُكتِب على صليب السيد المسيح .فهو بحسب القديس متى:
“هذا هو يسوع ملك اليهود” (مت  )27 :27وهو بحسب القديس مرقس “ملك
اليهود فقط” (أنظر مر  )26 :15وفي القديس لوقا :هذا هو ملك اليهود (لو:23
 ،)38وأما في بشارة القديس يوحنا فهو :يسوع الناصري ملك اليهود (يو:19
.)19
————————————————————————
Chrysost John hom. 1, 1-2, 1 + 1 Cor. Hom. 29,2 M. 59, 25- 26 + 61, 241.
Origen,
anti Celsus VII 4, M. 11, 1425.
Psal. 142, 2, Agust. De Consensu evangelistraum, 1,35.

المصدر :كتاب علم الالهوت العقيدي لدكتور موريس تاوضروس مراجعة وتقديم نيافة
األنبا موسي ،الجزء األول ص  81وما بعدها
) (difa3iat.comطبيعة ومعنى الوحي – دكتور موريس تاوضروس

7.
8.
9.
10.
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سر مسحة المرضى
والشفاء الجسدي
القس غريغوريوس رشيدي
الكرازة ،أبريل  30 - 2022برمهات  1738ش 08

إن اإلرهاصات األولى لسر مسحة المرضى -شأن كل األسرار -موجودة في العهد الجديد

شاف لكل األمراض ،فهو
نفسه ،فاألناجيل األربعة تقدم لنا السيد المسيح كطبيب
ٍ
مشيرا
نفسه قد قال« :ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى» (لوقا ،)31 :5
ً
بذلك إلى ذاته كطبيب حقيقي للروح والنفس والجسد ،وقد أعطى الرب موهبة
ير َ
ت َم ْر َ
شفَ ْوهُ ْم» (مرقس ،)13 :6
ين فَ َ
«و َد َهنُوا ِب َز ْي ٍ
الشفاء لتالميذه أيضًاَ :
ضى َكثِ ِ
لذا يمكننا النظر إلى سر مسحة المرضى على أنه استمرار لما فعله الرب يسوع
تجاه المرضى أثناء حياته على األرض .األمر المهم أن السيد المسيح كان يشفي
بكلمة وبأمر مباشر منه ويتم الشفاء في الحال ،أما في السر فاألمر مختلف.
يخبرنا يعقوب الرسول في رسالته بشكل واضح عن ممارسة خاصة بشفاء
المريض ً
قائال« :أمريض أحد بينكم؟ فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه
بزيت باسم الرب...،الخ» (يعقوب  .)16-13 :5هنا يبدو واض ًحا أنه ال يتكلم عن
موهبة شفاء األمراض ،وإنما عن طقس خاص يتطلّب إتمامه وجود كهنة
وصلوات ودهن بالزيت باِسم الرب وشفاء للمريض وغفران للخطايا .نحن إذًا أمام
ممارسة كنسية معروفة ،إلنه يكتب لمؤمني عصره عن شيء معروف لديهم؛
ومعروف أن التالميذ فعلوا ما تسلّموه من الرب ،فهم وكالء أسرار هللا ال
سسوها.
مؤ ّ
أ ّما إذا تجولنا في تقليد الكنيسة المبكر ،فبالرغم من أن الكالم عن سر مسحة
المرضى ليس موجودًا بكثرة في كتابات آباء الكنيسة في القرون األولى ،إال أننا
نستطيع أن نقول إن مسح المرضى بالزيت كان معروفًا في الكنيسة األولى في
الشرق والغرب ،وهناك شهادات متنوعة من الوثائق الكنسية القديمة على تقديس
الزيت واستخدامه في الشفاء ،مثلما ورد في التقليد الرسولي ،وفي خوالجي
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سيرابيون الشهير .كذلك قدم بعض آباء الكنيسة شهادات حول تقديس الزيت
واستخدامه في الشفاء ،فعلى سبيل المثال :العالمة أوريجانوس ،القديس كيرلس
األورشليمي ،القديس أغسطينوس ،والقديس يوحنا ذهبي الفم .وبالرغم من أننا ال
نملك شهادات عن البنية الليتورجية لصلوات السر في القرون األولىّ ،إال أنه منذ
زمن بعيد هناك طقس ثابت ومعروف من خالله يُت َ َّمم سر مسحة المرضى (أنا ال
أكتب هنا عن تاريخ السر وترتيبه ،فال المجال وال المقام يتسع لمثل هذا األمر
هنا).
شف
لكن األمر المهم :ما هو دور السر في الشفاء الجسدي؟ وماذا لو لم يُ َ
المريض؟
بادئ ذي بدء ،ال بد أن نقول إن عمل األسرار روحي باألصل ولكنه يؤثر في
سم اإلنسان
الجسد أيضًا لطبيعة العالقة بين الروح والجسد ،إلننا ال نستطيع أن نق ّ
سحرا ،والتفكير في
أو نغفل العالقة الوطيدة بينهما .سر مسحة المرضى ليس
ً
األسرار ال ينبغي أن يكون عقليًا فقط ،فاألسرار ليست رياضيات وليست خاضعة
للعقل ّ
أسرارا ،هي تعمل في الروح والنفس ،إنها تخاطب القلب
واإل لن تكون
ً
ويلزمها اإليمان ً
أوال ثم العقل.
سر مسحة المرضى مرتبط بفكرة الخالص األبدي والروحي كما في باقي
األسرار ،والممارسة هنا ليست عملية آلية تجلب الشفاء ،ولكنها تجعل اإلنسان
يشارك المسيح في اآلمه وقيامته .إن فعالية السر باألساس تركز على خالص
اإلنسان المريض وشفاء النفس ً
أوال ،أما الشفاء الجسدي فيحدث كنتيجة طبيعية
لشفاء النفس عندما يكون المرض نات ًجا عن علّة روحية ونفسية ،لذلك نجد أن
صلوات السر في الطقس القبطي تستخدم تعبيرات تعني باألكثر الشفاء الروحي
ّ
تحث على التوبة وتطلب الصفح عن خطايا
وليس الشفاء الجسدي فقط ،إنها
المريض وقبول مشيئة هللا .واآلية الواردة في (يعقوب « :)15 :5وصالة اإليمان
تخلص المريض والرب يقيمه» ،سواء في النص اليوناني أو القبطي للعهد الجديد
قد استخدمت الفعالن "يخلص ،يقيم" .إن فعل "يخلص" يعني إ ّما شفاء المريض،
إ ّما خالصة األبدي ،أ ّما الشفاء الجسدي فهو الخطوة التالية سواء تمت أم لم تتم،
أ ّما عبارة "الرب يقيمه" ،فهي تأخذنا إلى قيامة المسيح وذلك استعدادًا لقيامة
األموات في اليوم األخير والتي ستكون قيامة وشفاء لكل إنسان.
وبالرغم من أن البعض يرى أن هناك عالقة بين الخطية والمرضّ ،إال أننا ينبغي
أن نؤكد أن ليس كل مريض هو خاطئ أو أن الخطية هي سبب مرضه ،واآلية
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الواردة في رسالة معلمنا يعقوب تقول« :وإن كان قد فعل خطية تُغفر له» (يعقوب
 ،)15 :5هنا اآلية تعني أن الشخص ربما لم يفعل خطية ،لكن إن كان قد فعل
خطية تُغفر له .هناك أمراض عضوية خالصة ليس لها عالقة ال بالخطية وال
بالروح أو النفس وهي تحتاج الطبيب ،وإقامة السر لمثل هذه األمراض ليس ً
بديال
عن الطب ولكنه إلعطاء الشخص الهدوء والسكينة والتسليم لمشيئة هللا الذي
يمنح الشفاء بطرق ووسائل متعددة حسب تدبيره اإللهي.
المالحظة األخيرة أن الكنيسة القبطية تت ّمم سر مسحة المرضى لكل الشعب في
يوم مع ّين من السنة الليتورجية وهو المعروف بجمعة ختام الصوم ،بجانب إقامته
لمن يرغب من المؤمنين في أي وقت من السنة.

صرخت من جوف
الهاوية
والرب يسمع صوتي
الراهب القس
شنودة سانت أنطونيوس
هللا يطلب-:
يطلب هللا من يونان أن يذهب
إلي نينوي المدينة العظيمة

الذي يوجد فيها أكثر من ( )12إثني عشرة ربوة من الناس الذين ال يعرفون
يمينهم من شمالهم ليرجعوا إلي هللا فسمع يونان هذا الكالم من هللا فيهرب ويترك
المدينة للهالك.
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 .1يطلب هللا من السامرية (المرأة الخاطئة) (إذهبي وإدعي زوجك وتعالي إلي
هنا) (يوحنا  .)16:4فتركت المرآة جرتها ومضت إلي المدينة وقالت للناس
هلموا انظروا إنسانا َ قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح فخرجوا من
المدينة وأتوا إليه.
 .2هللا يطلب من نبي مدينة بأكملها (شعب نينوي) فيهرب من أمام هللا وكاد أن
يهلك نفسه أيضاَ.
 .3ويطلب من إمرأة خاطئه (السامرية) إنسان واحد فتذهب وترجع بالمدينه
بأكملها وتخلص نفسها وشعب السامره.
هللا ينادي -:أنا هو الطريق والحق والحياة.
 .1هللا ينادي يونان ويقول له قم إذهب إلي طريق نينوي وتكلم بكلمة الحق مع
شعبها من أجل الحياة األبدية ويهرب يونان من طريق الحياة (هللا) ويهرب إلي
طريق الموت (جوف الحوت).
 .2هللا يقف أمام قبر العازر وينادي (لعازر هلم خارجاَ) (يو  .)43:11فخرج
الميت ويداه ورجاله مربوطات بأقمطة.
 .3الجسد الحي (يونان) يهرب من أمام الحياة (يسوع) إلي الموت (الحوت).
 .4الجسد الميت يذهب من الموت (القبر) إلي الحياة (هللا) الجسد المائت يوضع
والحي يحيا.
هللا يناقش -:يناقش هللا يونان ويخبره عن مدينة نينوي وما حالها ألنه قد صعد
شرهم أمامي.
 .1ويناقش هللا إبراهيم ويخبره عن مدينة سدوم وعمورة وأن خطيتهم قد عظمت
جداَ( .واما ابراهيم فكان لم يزل قائما َ امام الرب (نا  .)22:18فقال ابراهيم
أفتهلك البار مع األثم؟ عسي أن يكون خمسون بارا َ في المدينة ،أفتهلك المكان
وال تصفح من أجل الخميس بارا َ الذين فيه؟ أديان كل األرض ال يصنع عدالَ؟
فقال إن وجدت في سدوم خمسين بارا َ في المدينة فإني أصفح عن المكان كله
من أجلهم فأجاب ابراهيم وقال إني شرعت أكلم المولي وأنا تراب ورماد.
 .2هللا يدخل في المناقشة مع التراب (األنسان) .ياالعظم محبة هللا لألنسان
واتضاعة وجراءة هذا التراب يناقش هللا ولنوع أخذ من التراب يترك هللا
ويهرب.
هللا الحنون -:هللا يهيء ويأمر الطبيعة من أجل يونان الهارب.
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 .1ارسل الرب ريحا َ شديدة إلي البحر فحدث نؤ عظيم في البحر حتي كادت السفينة
تتكسر (يونان )4:1
 .2واما الرب فأعد حوتا َ عظيما َ ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثالثة
أيام وثالثة ليالي.
 .3وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلي البر.
 .4فأعد الرب االله يقطينه فأرتفعت فوق يونان لتكون ظالَ علي رأسة لكي يخلصه
من غمه ،ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا ً عظيماً.
 .5ثم أعد هللا دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست.
يونان ويوحنا المعمدان-:
 .6يونان يسمع من هللا قم إذهب إلي شعب نينوي فيهرب ويوحنا المعمدان وهو
في بطن أمه يأخذ األمر من هللا (فيهيء الرب شعبا َ مستعداَ) (لوقا .)17:1
يونان ونحميا-:
 .7يسمع نحميا عن اورشليم هم في شر عظيم وعار وأسوارها منهدمه فلما سمع نحميا
هذا الكالم يقول جلست وبكت ونحت اياما َ وصمت وصليت أمام إله السماء .يونان
يهرب ويترك شعب المدينة ونحميا يصلي ويصوم ويبكي من أجل اسوار المدينة.
يونان وبطرس الرسول-:
 .8يونان يهرب من وجه الرب ويركب السفينة ويهرب من وجه الناس في السفينة وينزل
جوف السفينة وينام نوما َ ثقيالَ  ،نوم نتيجة الخوف والهروب والرعب.
ونجد بطرس الرسول وهو في السجن مربوطا َ بسلسلتين بين عسكريين ومع كل ذلك
كان نائماَ .نوم بطرس الرسول نوم األطمئنان واالتكال علي هللا نوما َ عميقا َ ال يوقظه
نور المالك في المكان حتي ضرب المالك جنب بطرس وأيقظه.
يونان وأهل نينوي-:
فأبتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادي وقال ((بعد أربعين يوما ً تنقلب
نينوي)) فأمن أهل نينوي باهلل بعد يوم وخمس كلمات من يونان أمن أهل نينوي،
المدينة الذي صعد شرهم أمام الرب .وأيام كثيرة وكالم اكثر من هللا إلي يونان حتي
ذهب إلي نينوي.
صالة يونان وشفقة هللا-:
 .1دعوت من الضيق الرب .والرب يستجب ألني علمت أنك إله رؤوف ورحيم.
 .2صرخت من جوف الهاوية .والرب يسمع صوتي .ألنه بطيء الغضب.
 .3صرخت في العمق و ٌ
طردت من أمام عينيك .لكني أعود أنظر هيكل قدسك ألنك أنت اإلله
الكثير الرحمه.
 .4أنزلتني إلي أسافل الجبال ثم أصعدتني إليك ألنك إله نادم علي الشر.
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رسائل القديس انطونيوس
الثالثة والرابعة والخامسة
د .نصحي عبد الشهيد
تلخيص :الشماس ميشيل بطرس
الرسالة الثالثة
معرفة النفس ومعرفة هللا:
االنسان العاقل الذي اعد نفسه لكي يتحرر (يخلص) بظهور ربنا يسوع يعرف نفسه
في جوهره العقلي ،الن الذي يعرف نفسه يعرف تدابير الخالق وكل ما يعمله وسط
خلئقه.
يا اعزائي المحبوبين في الرب اعضائنا والورثة مع القديسين .لو ان االمر
بخصوص اسمائكم ،ان محبة هللا لكم ليست محبة جسدية ،بل روحية الهية .ألنه لو
ان االمر بخصوص اسمائكم الجسدية لما كانت هناك حاجة الن اكتب اليكم بالمرة
ألنها موقتة .لكن إذا عرف انسان اسمه الحقيقي فسوف يري أيضا اسم الحق.
ولهذا السبب أيضا عندما كان يعقوب يصارع طوال الليل مع الملك كان اليزال
اسمه يعقوب ،لكن عندما أشرق النهار دعي اسمه إسرائيل أي "العقل الذي يري
هللا" (تك .)30-24 :32
افتقاد هللا لخلئقه دائما:
واعتقد أنكم ال تجهلون أن أعداء الفضيلة يتآمرون دائما ضد الحق .لهذا السبب فقد
افتقد هللا خلئقه ليس مرة واحدة فقط ،بل من البدء كان هناك البعض مستعدين ألن
يأتوا الي خالقهم بواسطة ناموس عهده المغروس فيهم ،هذا الناموس الذي علمهم
أن يعبدوا خالقهم باستقامة .ولكن بسبب انتشار الضعف وثقل الجسد واالهتمامات
الشريرة جف وتوقف الناموس المغروس وضعفت حواس النفس ،حتى ان البشر
أصبحوا غير قادرين أن يجدوا أنفسهم علي حقيقتها بحسب خلقهم ،أي كجوهر
عديم الموت ال يتحلل مع الجسد .ولذلك فهذا الجوهر لم يتمكن من التحرر بواسطة
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بره الذاتي .ولهذا السبب سكن هللا معهم حسب صلحه بواسطة الناموس المكتوب،
لكي يعلمهم كيف يعبدون اآلب كما يجب .هللا واحد ،اي انه جوهر واحد عاقل.
مجي المسيح للشفاء والخلص:
وقد راي الخالق أن جرحهم يعظم وانه يحتاج لرعاية طبيب ويسوع نفسه هو
خالقهم وهو نفسه الذي يشفيهم ،ولذلك أرسل امام وجهه السابقين .ونحن ال نخاف
ان نقول ان موسي واضع الناموس هو أحد سابقيه ،وان نفس الروح الذي كان مع
موسي كان يعمل أيضا في جماعة القديسين وانهم جميعا صلوا البن هللا الوحيد.
وإذا كانوا البسين للروح راوا انه وال واحد من الخليقة قادر أن يشفي هذا الجرح
العظيم وانما فقط صلح ونعمة هللا ،أي ابنه الوحيد الذي أرسله ليكون مخلصا
للعالم كله .ألنه هو الطبيب العظيم الذي يستطيع أن يشفي الجرح العظيم .وطلبوا
الي هللا .وهو في صلحه ونعمته ،وهو اب كل الخليقة ،لم يضن بابنه ألجل خلصنا،
بل سلمه ألجلنا جميعا وألجل خطايانا (رو  .)8:32ووضع نفسه وبجلداته شفينا
(راجع فيلبي  – 2:8أشعياء  .)53:5وبقوة كلمته جمعنا من كل الشعوب ومن كل
اقصاء األرض الي اقصائها ورفع قلوبنا بعيدا عن األرض وعلمنا اننا أعضاء
بعضنا البعض.
لنتحرر نحن أيضا بمجيئه:
أتوسل اليكم يا أعزائي المحبوبين في الرب ،افهموا أن هذا الكتاب المقدس هو
وصية هللا .وأنه ألمر عظيم جدا ان نفهم الصورة التي اخذها يسوع ألجلنا ،ألنه
صار في كل شيء مثلنا ماعدا الخطية (عب .)4:15واالن انه من الصواب ان
نتحرر نحن أيضا من كل شيء بواسطة مجيئه ،حتى انه بقبوله الجهل بإرادته
يجعلنا حكماء وبفقره يجعلنا اغنياء ،وبضعفه يقوينا ،ويهب القيامة لنا كلنا .أن
مجيء يسوع يساعدنا على ان نفعل كل صلح ،الي أن نبيد تماما كل رذائلنا .وعند
ذلك يقول يسوع لنا ال أدعوكم بعد عبيد ،بل اخوة (يو .)15:15
الخلص والدينونة بمجيء يسوع:
أما بالنسبة لي انا الفقير ليسوع ،فان الوقت الذي نعيش فيه قد تسبب في فرح
ونوح وبكاء ،الن الكثير من جنسنا(الرهبان) قد لبسوا الثوب الرهباني ،ولكنهم
أنكروا قوته .اما الذين أعدوا أنفسهم للتحرر بمجيء يسوع فهؤالء انا افرح بهم.
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اما الذين يتاجرون باسم يسوع بينما هم يعملون مشيئة قلوبهم واجسادهم ،فهؤالء
انا انوح عليهم .أما الذين نظروا الي طول الوقت وخارت قلوبهم وخلعوا ثوب
الرهبنة وصاروا وحوشا فانا ابكي ألجلهم .لذلك اعلموا أن مجيء يسوع يصير
دينونة عظيمة لمثل هؤالء .وأنتم تعرفون أن من يعرف نفسه يعرف هللا وأن من
يعرف هللا يعرف أيضا تدابيره التي يصنعها من اجل خلئقه.
لكيما يسكب هللا في قلوبكم النار التي جاء يسوع لكي يلقيها على األرض (لو
 ،)12:49أن الشيطان يستمد قوته من األشياء المادية الخاصة بهذا العالم ،ولذلك
دعي تلميذه وقال لهم "ال تكنزوا ألنفسكم كنوزا علي األرض" " وال تهتموا للغد"
(مت .)6:19 ,34
أما عن تفاصيل كلمة الحرية فتوجد أمور كثير أقولها لكم ،لكن أعطوا الفرصة
للحكيم فيكون أكثر حكمة (أم .)9:9
أحييكم من الصغير الي الكبير في الرب ،أمين.
الرسالة الرابعة
البر الذي يقود الي التبني:
أنطونيوس يتمني لكل اخوته األعزاء فرحا في الرب.
يا اعضاء الكنيسة سوف ال أمل من ذكركم ،اريد أن تعرفوا أن المحبة التي بيننا
ليست جسدية ،ولكن روحية الهية .الن الصداقة الجسدية ليس لها صلبة وثبات ،اذ
تحركها رياح غريبة .أن كل من يخاف هللا ويحفظ وصياه .فهو خادم هللا .وهذه
الخدمة ليست هي الكمال ،بل فيها البر الذي يقود الي التبني .ولهذا السبب فان
األنبياء والرسل ،وهم الجماعة المقدسة الذين اختارهم هللا وائتمنهم على الكرازة
الرسولية ،أصبحوا بصلح هللا أسري للمسيح يسوع .لذلك يقول بولس "بولس
أسير يسوع المسيح المدعو رسوال" (أف  ,3:1رو .)1:1في العبودية الصالحة
من خلل هذا المستوي الرسولي  ,يمكن ان نصبح قادرين علي السيادة علي كل
شهوة.
روح التبني:
آلنه أذا اقترب انسان من النعمة فان يسوع سيقول له "سوف ال أدعوكم عبيدا ،بل
أدعوكم أصدقائي واخوتي الن كل األشياء التي سمعتها من أبي أخبرتكم بها" (يو
 )15:15فان كل الذين اقتربوا من النعمة وتعلموا من الروح القدس قد عرفوا
أنفسهم حسب جوهرهم العقلي .وفي معرفتهم ألنفسهم صرخوا قائلين "ألننا لم
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نأخذ روح العبودية للخوف ،ولكن روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب"
(رو )8:15حتى نعرف ماذا اعطانا هللا "إذا كنا أبناء فأننا ورثة أيضا ،ورثة هللا،
ووارثون مع القديسين" (رو .)8:17
الفضائل لكم:
إن كل الفضائل ليست غريبة عنكم ،ولكنها لكم إذا كنتم لستم تحت الخطية (الذنب)
من هذه الحياة اللحمية ،ولكنكم ظاهرون امام هللا .الن الروح ال يسكن في نفس
االنسان المدنس القلب ،وال في الجسد الخاطئ ،ألنه قوي مقدس ومنفصل عن كل
خداع وشر.
اعرفوا أنفسكم:
حقيقة يا احبائي أنى اكتب لكم كما لرجال عقلء عرفوا أنفسهم ،الن من عرف
نفسه عرف هللا ومن عرف هللا يستحق ان يعبده بالحق.
احبائي في الرب اعرفوا أنفسكم الن الذين عرفوا ذواتهم يعرفون زمانهم ،والذين
يعرفون زمانهم ،يستطيعون ان يبقوا ثابتين ،فاذا أخطأ انسان ضد اخر فانهم
يستعطفون هللا من أجله ،ولكن إذا أخطأ انسان ضد هللا فمن الذي يصلي ألجله؟
(انظر1صم  .)2:25لذلك فان لمثل هؤالء مثل (اريوس) الذي اخذ على عاتقه امرا
خطيرا ،وجرحه غير قابل للشفاء .ألنه لو عرف مثل هذا نفسه ،لما تكلم لسانه عما
ال يعرفه .ولكن من الواضح أنه لم يعرف نفسه.
الرسالة الخامسة
معرفة نعمة هللا:
ولهذا السبب ال امل من الصلة الي إلهى ليل ونهارا من اجلكم ،كي تتمكنوا من
معرفة النعمة التي عملها هللا من نحوكم .ألنه ليس في وقت واحد فقط افتقد هللا
خلئقه ،وهو في كل جيل يوقظ كل شخص بواسطة فرص عديدة وبواسطة النعمة.
وإالن يا ابنائي ال تهملوا الصراخ الي هللا ليل ونهارا لتستعطفوا صلح الرب ،وهو
في سخائه ونعمته من السماء معلما اياكم ،لكي تدركوا ما هو صالح لكم.
قدموا أنفسكم ذبيحة هلل في كل قداسة:
حقا يا ابنائي اننا نسكن في موتنا ،ونمكث في منزل اللص ،ونحن مكبلون برباطات
الموت ،فاالن اذا ،ال تعطوا نعاسا لعيونكم وال نوما ألجفانكم (مز  ،)132:4حتي
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تقدموا أنفسكم ذبيحة هلل في كل قداسة لكيما تروه ،ألنه بدون قداسة ال يستطيع أحد
ان يري الرب كما يقول الرسول(عب .)12:14حقيقة يا احبائي في الرب ،لتكن هذه
الكلمة واضحة لكم .وهي ان تفعلوا الصلح وهكذا تنعشون القديسين وتعطون
بهجة للطغمات الملئكية في خدمتهم ،وفرحا لمجي المسيح يسوع.
حقا يا اوالدي ان مرضنا وحالتنا الوضيعة هي سبب حزن لجميع القديسين .وهم
يبكون وينوحون ألجلنا امام خالق الكل ،ولهذا السبب يغضب هللا من اعمالنا
الشريرة بسبب تنهدات القديسين.
محبة هللا لنا:
لذلك عليكم ان تعرفوا ان هللا يحب خلئقه بصورة دائمة ،ألنه خلقهم بجوهر خالد،
وقد راي هللا كيف ان الطبيعة العاقلة قد انحدرت كلية الي الهاوية ،وماتت كلية.
ومن صلحه افتقد البشرية بواسطة موسي .واسس موسي بيت الحق واراد ان
يشفي الجرح العظيم وان يرجعهم الي االتحاد األول ،ولكنه لم يستطع .ثم أيضا
جوقة األنبياء الذين بنوا على أساس موسي ولم يستطيعوا ان يشفوا الجرح العظيم،
ولما رأوا أن قواهم خارت اجتمع أيضا شعوب القديسين بنفس واحدة وقدموا صلة
امام خالقهم قائلين" :البس بلسان في جلعاد؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ داوينا
بابل فلم تشف دعوها ولنذهب كل واحد الي ارضه" (ار 8:12و.)51:9
مجيء المسيح وموته ألجل خلصنا:
وجميع القديسين طلبوا صلح اآلب لكي يرسل ابنه الوحيد ،ألنه ان لم يأتي بنفسه
فان أحدا من كل الخلئق لم يكن يستطيع ان يشفي جرح البشر العظيم .من اجل هذا
تكلم اآلب في صلحه قائل ":وانت يا ابن ادم فهيئ لنفسك آنية أسر واذهب الي
االسر بإرادتك" (حز 12:3وأيضا ار .)46:19ان االب "لم يشفق على ابنه الوحيد،
بل بذله ألجل خلصنا اجمعين"(رو" ،)8:32وهو مسحوق ألجل آثامنا وبجلداته
شفينا"(أش)53:5
كونوا حريصين يا ابنائي لئل تنطبق كلمة بولس بان لنا "صورة التقوى ،ولكننا
ننكر قوتها"(2تي )3:5واآلن ليمزق كل واحد منكم قلبه أمام هللا ويبكي أمامه قائل
"ماذا ارد للب من اجل كل احساناته لي"(مز .)116:12وانني اخشي أيضا يا
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أوالدي لئل تنطبق علينا هذه اآلية "ما الفائدة من دمي إذا نزلت الي
الحفرة"(مز.)30:9
ضرورة بغضة طبيعة العالم والصلة الب الكل:
حقا يا ابنائي انني اتحدث اليكم كما الي حكماء :ان من ال يبغض كل ما يختص
بالمقتنيات األرضية ويزهدها مع كل اعمالها من كل قلبه ويبسط يدي قلبه الي
السماء الي اب الكل فلن يستطيع ان يخلص.
مجيء الروح القدس الينا ليسكن فينا:
اما إذا تمم ما قد قلته فان هللا يتراءف على تعبه ويمنحه ناره غير المرئية التي
ستحرق كل الشوائب منه ،وسوف تتطهر روحنا ،وعندئذ سيسكن فينا الروح
القدس ويمكث يسوع معنا ،وهكذا سنكون قادرين ان نسجد لآلب كما يحق .لكن ان
بقينا متصالحين مع طبائع العالم ،فأننا نكون اعداء هلل ولملئكته وجميع قديسيه.
ال تهملوا خلصكم وتمثلوا بأعمال القديسين:
واالن يا احبائي اتوسل اليكم باسم ربنا يسوع المسيح ،اال تهملوا خلصكم واال
تحرمكم هذه الحياة السريعة الزوال من الحياة األبدية ،وال يحرمكم هذا الجسد
الفاسد من مملكة النور التي ال تحد وال توصف ،وال هذا الكرسي الهالك أن ينزلكم
عن كراسي محفل الملئكة .لذلك افهموا اآلن أنه ،الخليقة في بدء خلقتهم نشأوا من
مصدر واحد كلهم ،وهو الثالوث كلي القداسة اآلب واالبن والروح القدس .وبسبب
سلوك بعضهم الشرير صار من الضروري أن يعطي هللا أسماء لكل نوع منهم طبقا
ألعمالهم .وأولئك الذين تقدموا كثيرا اعطاهم مجدا فائقا.
المرجع :رسائل القديس أنطونيوس .ترجمة د .نصحي عبد الشهيد" .بيت التكريس لخدمة الكرازة"
رقم اإليداع  . 2016 /27933 :الترقيم الدولي978-977-487-041-5 :
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أوجاع اإلقباط
باألسماء :كهنة قدموا حياتهم شهادة للمسيح
والجانى واحد " الفكر المتطرف"
الجمعة  ٨ابريل ٢٠٢٢

نادر شكرى
دفع العديد من رجال الدين المسيحى حياتهم ثمنا لمسيحيتهم وملبسهم الكهنوتية ،
وفى جميع الحاالت الجانى واحد وهو الفكر المتطرف الذى يمثل شبكة تبدأ من
اسس الفكر فى التراث والكثير من الكتب التى تمتلىء بخطاب الكراهية والتحريض
وهناك من يحرض ويغذى هذا الفكر داخل البسطاء وهناك من يمول وهناك من ينفذ
 ،والمنفذ هو اخر هذه الحلقات  ،واذا ما تم محاكمة القاتل دون محاسبة المحرض
والمغذى لهذا الكفر فنحن امام توقعات بتكرار هذه الحوادث ونرصد بعض حاالت
استشهاد الكهنة فى السنوات االخيرة بعد ثورة يناير عام  2011الذين دفعوا
حياتهم ثمنا الختيارهم ارتداء هذه الملبس الكهنوتية .
• القس مينا عبود في يوم السبت الموافق  06يوليو عام  2013بتوقيت الثانية
عشرة ظهرا كانت عناصر من تنظيم بيت المقدس التي تحولت إلى داعش سيناء
الحقا ترصد تحركات األقباط بمدينة العريش لتصفيتها بعد أحداث الثورة واالنفلت
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األمني الذي خيم عدة سنوات على محافظة شمال سيناء ،وكان الهدف هذه المرة
هو القس مينا عبود شاروبيل  39عاما ،راعي كنيسة المساعيد بالعريش ،وكان
القس مينا معتادا على التجول بسيارته الخاصة للحصول على احتياجاته الخاصة
بحي المساعيد .خلل ظهوره مستقل سيارته وهو ال يعلم أنه مرصود باالسم ،هاجمه
مسلحون يستقلون دراجات نارية
حاملين معهم أسلحة آلية ،وأطلقوا النار بكثافة باتجاه القس مينا عبود حتى فارق الحياة،
وسارعوا بإخراج جثمانه وهو غارق في دمائه من السيارة ،واقتادوا السيارة بعيدا عن
مسرح الجريمة لكن السيارة غرست إطاراتها في الرمال فتركوها والذوا بالفرار ،وتم نقل
جثمان الشهيد مينا إلى مستشفى العريش العام وقتها
• القس رافائيل موسى استشهد القس رافائيل كاهن كنيسة ماجرجس بالعريش على يد
تنظيم داعش االرهابى بسيناء فى  30يونيو  ، 2016وهو فى طريقه للمنزل عقب انتهاء
القداس االلهى وأعلن تنظيم بيت المقدس في والية سيناء في بيانه على صفحته الرسمية
بموقع التواصل االجتماعي (فيسبوك) ،استهداف القس بمسدسات  9ملليمترا وسلح آلي،
وتوعد التنظيم اإلرهابي بتنفيذ المزيد من العمليات اإلرهابية في سيناء وخارجها.
• استشهاد القس سمعان شحاتة فى الثاني عشر من أكتوبر لعام  2017م .
فوجئ المصريون بفيديو شديد البشاعة يُ ْظ ِهر القس سمعان شحاتة وهو يجري من أحد
يطارده حتى انهال عليه بالساطور فقتلهُ .ولد القمص سمعان شحاتة ،وكان اسمه العلماني
سيم كاهناا على كنيسة الشهيد يوليوس
"نبيل شحاتة رزق" في  31يناير ُ ،1971
األقفهصي ،بعزبة جرجس باسم "القس سمعان" ،على يد الراحل األنبا أثناسيوس ،مطران
بنى سويف السابق ،فى  28فبراير  ،1998ونال رتبة القمصية فى  23يناير  2016على
يد نيافة األنبا أسطفانوس ،أسقف ببا والفشن .ألقي القبض على أحمد سعيد إبراهيم
السنباطي " 19سنة" ،فني صناعة مقيم بالمرج ،وتم توجيه تهمة القتل سبق اإلصرار
والترصد بمنطقة المرج ،بأن ب َّيت النية وعقد العزم على قتل أ ايا من رجال الدين المسيحى،
وأعد لذلك سلح أبيض سكين وتربص له بمكان أيقن مروره به ،وعندما شاهده باغته بعدة
طعنات وضربات بأنحاء متفرقة من جسده ،فلفظ أنفاسه األخيرة جراء إصاباته وصدر حكم
باعدام القاتل .
• القمص ارسانيوس شحاتة
أستشهد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس – كرموز
باألسكندرية في حادث اجرامى بشع  .وانه حوالي الساعة الثامنة من مساء الخميس قام
مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص ارسانيوس وديد فى الرقبة مما أدى إلى قطع
بالشريان الرئيسى  .وتم القبض على الجانى  ،ونقل القمص ارسانيوس إلى المستشفى
العسكرى بسيدى جابر  ،وتمت عدة محاوالت ألنعاش القلب ولكن لم يستجب .والقمص
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أرسانيوس وديد وهو من مواليد  1966وسيم كاهناا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث
في  16يونيو  1995م.
ليس هؤالء فقط الشهداء ولكن هناك الكثير قبل عام  2011ومنهم القس غبريل عبد
المتجلى فى عام  ، 1991والقس مكسيوس والقس جرجس فى احداث الزاوية الحمراء ،
والقس رويس فاخر فى ابوتيج عام  ، 1988والقس شنودة حنا فى حادث النوبارية عام
 ، 1990والقس مرقس خليل عام  ، 1991واربعة رهبان من دير المحرق عام ، 1994
واالنبا مكارى اسقف سيناء عام 2000.
 (coptsاألقباط متحدون  -باألسماء :كهنة قدموا حياتهم شهادة للمسيح والجانى واحد الفكر المتطرف)united.com

قتل الن االزهر كافأ فؤاد بعد تكفيره لالقباط
وكل من كفر االقباط لم يحاسبوا
نادر شكرى
قالت الكاتبة والمفكرة سحر الجعارة أن القمص ارسانيوس وديد ضحية الفكر
المتطرف واضافت القمص (ارسانيوس وديد ) أستشهد ألننا لم نحاكم "سالم عبد
الجليل" حين كفر األقباط  ..لم نحاكم "عبد هللا رشدي" حين حرض علي هدم
الكنائس واستحلل ارواح وأعراض األقباط ! وتابعت " أستشهد ألن األزهر كافأ
"عبد المنعم فؤاد" وتمت ترقيته بعد تكفيره لألقباط  .أستشهد ألن كل التكفيريين لم
يحاسبوا أو يدانوا واكتفينا بإدانة من أطلق الرصاصة أو طعن بالسكين
!! ووجهت رسالة لسيادة المستشار الجليل " حماده الصاوي" النائب العام ..
والمحتسب عن المجتمع  :دم شهداء الوطن في رقبة هؤالء ..في رقبة الحويني
وبرهامي ويعقوب  ..ونحن ننتظر العدالة الرادعة
 (coptsاألقباط متحدون  -الجعارة :القمص ارسانيوس قتل الننا لم نحاكم سالم عبد الجليل وعبدهللا رشدى)united.com

أنا أرفض التعزية التى قدمها شيخ األزهر فى القس الشهيد ارسانيوس  ،وارفض
ما قاله الشيخ احمد كريمة من اال يتحمل االزهر خطايا السلفيين  ،ألن األزهر
الحالى يعتبر المادة الخام للسلفية ،،،وحسب المادة السابعة من دستور دولتنا
فاالزهر هو المؤسسة (الوحيدة ) المسؤلة عن نشر الدعوة والقيام بكافة ما يتعلق
بأمور الدين اإلسلمى  ،،فان كان االزهر غير قادرا على انهاء الفكر السلفى ،،
فليترك للدولة المساحة الستغلل جامعاتها وقصور ثقافتها واعلمها وسيل
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المفكرين التنويريين للصلح دون مهاجمتها والتأليب عليها بأنها تهاجم الدين
كالعادة .إن أى رجل دين مسيحى كان يخطئ فى التعدى اللفظى على االسلم او
المسلمين فجميعنا نتوجه نحو الكنيسة التى تقوم بشلحه مع بيان اعتذار  ،وهو ما
حدث عدة مرات  ،آخرها بيان الكنيسة بعدم علقتها بزكريا بطرس ،،
ورفض منهجه الفكرى تضامنا مع شركاء وطنهم المسلمين  ،،واآلن فإننى أتقبل
من الشيخ الذى قال أن التراث الفقهى ( كله ) يمثل  4/3الدين  ،،أن يتقدم بإعتذار
ال تعزية  ،،ألن االعتذار يعنى وجود خلل يتطلب معالجته  ،،ومستعد تماما لتحمل
أى قضية إزدراء لشيخ األزهر لو ذلك سيحل مشكلة إزدراء اإلنسان.
) (copts-united.comاألقباط متحدون  -ارفض تعزية شيخ االزهر فى القمص ارسانيوس بقلم أحمد عالم

ال تتركوا من يحرض على القتل ح ًرا
ً
طليقا
قاتل القمص الشهيد أرسانيوس وديد ،كاهن كنيسة السيدة العذراء باإلسكندرية،
ً
مختال عقليًا أو مريضًا نفسيًا ،وإال كان كل الغزاة فى تاريخنا القديم والحديث
ليس
مختلين عقليا ،ويجب محاكمتهم بأثر رجعى ،ويطالبهم والة الدم وورثة المظالم
بالقصاص والدية ،ورد الغنائم واألسالب واألموال وشرف المسبيات والمحظيات
الالئى أجبرن
سحبن كالدواب مكبالت
وأرغمن على مضاجعة األشاوس فى ميادين الجهاد ،و ُ
باألصفاد واألغالل مئات األميال ليلحقن بقصور األمراء والحكام متعة للناظرين.
قاتل الكاهن ليس مختال عقليا ،بل قرأ وسمع وفهم واقتنع وخرج لمهمة قد ساقوه
إليها بأجر ،سوف يسبقه إلى السماء يفرح بهن ويسعد بلقائهن ،وقد باع دنياه
ودنيا غيره بهذا اللقاء المرتقب ..لكنه لم يسأل نفسه سؤاال واحدا :لماذا لم يرسل
هؤالء المشايخ أحد أبنائهم لهذه المهمة العظيمة النبيلة ،ليسعد بالفوز العظيم هذا،
أو ينال هو بنفسه هذا الشرف الكريم؟!.
هذا الخلل العقلى وهذا االضطراب النفسى ،الذى ال أعرف لماذا يصوب هؤالء
المختلون عقل ًيا سهام خللهم لرجال الدين المسيحى والزى المسيحى فقط دون
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غيرهم؟ ..هى لعبة وكذبة يمارسها الهواة فى ساحات المحاكم ،ليخرج المتهم منها
إلى مستشفى األمراض العقلية ،وتتوه القضية سنوات وسنوات حتى يخرج مختل
عقلى جديد وقاتل جديد ينضم إلى صفوف المختلين الذين يصطفون منذ قرون بال
محاكمة أو إصالح أو تهذيب.
المحرضون على القتل هم مشايخ أحرار طلقاء ينامون فى سالم ،وينتقلون بين
ساحات الوغى يدعون المضللين إلى الجهاد ضد الكافرين المشركين ،ويغرفون من
الطعام ما لذّ وطاب على موائد المضيفين ،وسط دعاء األحباء بدوام نعم هللا،
ويعودون فى المساء إلى خدر  ...النساء ،منهن مثنى وثالث ورباع ،ولو كان
األمر بيدهم لزادوهن مئات من ِملك اليمين كما فعل األجداد ،ولو كان األمر بالحق
لكان مصيرهم خلف القضبان مع هؤالء المختلين عقليا ،أو خلف أسوار
مستشفيات األمراض النفسية.
روع وما
ما قتل قاتل مختل بريئا إال بتحريض من هؤالء المشايخ ،وما أساء وما ّ
أفزع هذا المختل الكثير من خلق هللا إال بفتوى منهم ،وما فقد عقله وصوابه
واتزانه وطارد الناس وكفّر عباد هللا إال بما سمعه واستقبله واستقر عليه من كتب
التراث ،وما ساقته قدماه وما سعت يديه لنحر وذبح الكاهن البرىء وغيره إال بما
باركه وأ ّمن عليه هؤالء أيضا ..ولو كان من حظ ونصيب هذا المختل أن يسمع ألم
كلثوم وعبد الوهاب دون هؤالء أللقى عليه السالم والتحية وهو يتجول على
كورنيش اإلسكندرية يتنفس الهواء العليل ...ويهمس بالمحبة للمحبين ،إال أن
القدر قد رماه لقلة عقله فى رحاب هؤالء المشايخ المتطرفين.
المحرضون هم القتلة الحقيقيون والرئيسيون ،وجبت محاكمتهم اليوم
هؤالء
ّ
وليس غدًا ،معروفون باالسم والعنوان ،كتبهم وتسجيالتهم وندواتهم ولقاءاتهم
دليل اتهام دامغ على تحريضهم على التكفير ،وهى أول خطوة من خطوات
التحريض على القتل،
منهم من هو على قيد الحياة يمرح ويلهو بيننا ويجنى الكثير من األموال من هذا
التحريض على السوشيال ميديا ،ومنهم من مات ومازال يبث سمومه وأفكاره
ويجنى أحفاده األموال من حقوقه الفكرية القاتلة.
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كل من أفتى بقتل المرتد محرض على القتل ،كل من أفتى بقتل تارك الصالة محرض على
القتل ،كل من أفتى بعدم قتل المسلم بكافر محرض على القتل ،كل من أفتى بمعاداة غير
المسلم وحذر من مودتهم واتخاذهم أولياء فهو محرض على القتل ،كل من أفتى ِببُغض
وحرم مواالتهم هو محرض على
غير المسلمين ووجوب معاداتهم حتى يؤمنوا باهلل وحده
ّ
القتل ،كل من أفتى بأن غير المسلم عدو هلل هو محرض على القتل...
حرا طليقًا
) (almasryalyoum.comال تتركوا من يحرض على القتل ً

اعترافات قاتل الضبعة
فاجرا ،شخص يُدعى «فيصل عبدالناصر طلبان» ،فى
وصلنى فيديو مزعج ،يحمل اعترافًا
ً
مقطع الفيديو يعلن قتله الشاب المسيحى «رانى رأفت» بمدينة الضبعة بمطروح،
رغم عدم معرفته به ولكن ألنه سمع(!!)
القاتل سمع أن الشاب يستحى بالمسلمات ،وهو مسيحى مشرك باهلل ،وأنه أقدم
على قتله بعد قراءة المصحف ،تحديدًا سورة «البقرة» ،فقلبه المظلم اشتعل
بالنيران ،ويزعم أنها قضية تخص اإلسالم...
صا من الفيديو المنشور على موقع «األقباط متحدون»« :أنا قتلت المسيحى بتاع
ن ًّ
الضبعة ،وهللا وهللا وهللا فرحان إنى قتلته ،وقتلته ألجل أمة محمد»!.
اعترافات قاتل الضبعة )(almasryalyoum.com

رجعـوا "مريم
وهيب" السرتها..
المسيحيين مش
رهائن في بلدهم

كتبت المحامية نجلءعن أزمة اختفاء القبطية مريم وهيب  ،وظهور فيديو السلمتها
" :ازاي يعني نازله تشترى لوازم العيد  ،ومعاها بنتها  ،فجأه كده تختفي  ،وتظهر
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مكتئبه ومقهورة  ،لحقت امتي تروح االزهر  ،وترتدى الحجاب  " ،هو ليه االزهر
معندوش
جلسات استتابه  ،وليه اتعطلت جلسات النصح واالرشاد من الكنيسة  ،ده عنف ضد
المرأه ان تنتزع من حضن ابنائها واسرتها فين قانون لم الشمل  .واضافت  ،رجعوا
مريم وهيب السرتها  ،عيب كده  ..المسيحيين مش رهائن في بلدهم  ،ايه الخسة
والندالة دى !!  ...مريم وهيب ترجع النهارده قبل بكره  ،ويتحاكم كل من زور في
شهادة اشهار اسلمها  ،وتغيير بطاقتها  ،انتفضوا لمدنيه الدولة  ،واحترم الدستور
ونص المادة  ٢٠٠من الدستور  ،مش ممكن نقبل ان االرهابين ينتشروا بهذا
الشكل  ...واال تحولت القضية الي اسلمه باالقهار  ،ودى جريمه دوليه ليه  ..النه
نوع من انواع التغيير العرقي  ،هو ليه كل ما يهيج اوالد االفاعي االرهابيين اللي
يدفع الثمن المسيحيين ده مش عدل .
) (copts-united.comاألقباط متحدون  -نجالء رجعـوا مريم وهيب السرتها ..المسيحيين مش رهائن في بلدهم

بعد عــودة "مريم وهيب "..
حقوقى  :هناك أسئلة كثيرة ..محتاجين اجابة عليها !!
مينا مجدى  ،المحامي والحقوقى-
قال مينا مجدى " :عندي سؤال  ..كمحامي اشتغلت علي خدمة ملف االختطاف
القصري لفتره فعارف  ،ومتأكد أن األمن بيكون عنده كل المعلومات وكل الخطوات
وخط السير " ...السؤال بقي  ..بما أن مريم رجعت بالسلمه  ،فكده بياكد أن هناك
جريمه خطف وتعذيب وترهيب علي ترك الدين  ..مين بقي اللي هيتم اتهامه ؟ طب
جابوها منين ؟ طب مين رتب؟ واكمل  ،طب المحامي اللي نزل الفيديو علي قناته
علي اليوتيوب علقته ايه وهو اول واحد ينشر الفيديو ؟!  ...طب بلش مين
هيحاسب علي نفسيتها بلش  ،مين هيقدر يشيل من ذهن طفلين عاشوا  8أيام
دموع ،وعاشو من غير امهم  8أيام  ،وعارفين أنها مخطوفه وعارفين كل
التفاصيل  ..مين هيرجع نفسيتهم تاني وحبهم للبلد تاني !! ...
موضوع مريم دليل قاطع أن  %80من البنات والسيدات اللي بيطلعلهم فيديوهات
أنه بيكون باإلكراه  ،مش بقول الكل .الن في اللي مشي ألسباب عاطفية  ،رغم أن
ده كمان بيكون مخطط بس ما علينا  ...أنا عارف اني مش هتلقي اجابه ومفيش
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اي تفاصيل هتعلن .ومريم وأسرتها واخدين تعليمات أن مفيش كلمه تطلع  .األهم
حمد هللا على سلمتك يا قويه ومبروك الشجاع زوجك اللي وثق فيكي وحارب
عشانك.
) !! (copts-united.comاألقباط متحدون  -بعد عــودة مريم وهيب  ..حقوقى  :هناك أسئلة كثيرة ..محتاجين اجابة عليها

نادية هنري  :عودة "مريم وهيب "
ال يجب ان تكون كلمة النهاية ..
وغيرمقبول االكتفاء بعودتها الي اسرتها
كتبت ،النائبة السابقة نادية هنري  ،عبر صفحتها الشخصية فيس بوك " :عودة
مريم
وهيب ال يجب ان تكون كلمة النهاية  ،غير مقبول االكتفاء بعودتها الي اسرتها ،
ما حدث ويحدث بين الحين واالخرمن اختفاء او اختطاف او رغبة في تغيير الديانة
البد أن يوضع له سيناريو مختلف " .وأكملت  ،أين عدالة القانون  ،لو فعل كانت
ع ِلي تغيير دينها ،من المسئول عن غيابها  ،من المسئول عن كل ما
مريم مجبرة َ
ع ِلي صفحات التواصل االجتماعي  .وأضافت  ،أين محاكمة الخاطفين !!
حدث َ
 ..ومن هم اصل !!  ..احنا في دولة قانون  ،الشفافية والمساءلة  ،والمحاكمة هم
طريق االمان لعدم تكرارمثل هذه االحداث  .وأكدت  ،انها بتطالب بتطبيق القانون
،وأن المشكلة مشكلة دولة قبل ما تكون مشكلة كنيسة  ،وانها ال تنكر دورالكنيسة
 ،ولكن نحن كلنا نخضع لدولة القانون سواء حاالت اختطاف او اختفاء او خروج
بكامل االرادة"
لماذا ال يعلن عن خاطف مريم وهيب وألي فصيل ينتمي؟
علق المستشار عبده ماهر المحامي بالنقض  ،علي قضية خطف واختفاء
القبطيات ،والتي كان أخرها مريم وهيب من محافظة بني سويف .وقال "ماهر"
عبر حسابه علي موقع التواصل االجتماعي فيسبوك" :خطف أم غواية؟ هل من
خطف السيدة القبطية (مريم وهيب) لمدة ثمانية أيام حتى تم استعادتها بواسطة
الشرطة ..فهل تم شرب الشاي معه بعدها وتم التنبيه عليه أال يخطف انثى مرة
اخرى؟ وتسأل :ألن تتم محاكمته؟ ومن هو تحديدا وألي فصيل ينتمي؟ هل ممنوع
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على المجتمع أن يعرف حقيقة الغواية او الخطف وكيف تمت وما مصير من يغوي
انثى أو يخطفها طواعية او قسرا من اهلها وأوالدها؟ وتابع :الم تتكرر تلك
الجريمة كما تكررت جرائم قتل المسيحيين؟ وما هو موقف العدالة بمثل تلك
االمور؟ أم ان كل الجناة مخاليل وغير مسئولين عن تصرفاتهم! وأختتم :أم ان
بالدنا ال تحاسب إال المفكرين دون السفاحين وال الخاطفين لإلناث وال الغاوين
لهن؟
شاهد الموضوع األصلي من األقباط متحدون
 https://www.copts-united.com/Article.php?I=4792&A=707899في الرابط التالي

الجماعات الدينية تستغل موضو ع االسلمة
ونشرالفيديوهات للتشهير والذالل االقليات
نشر الناشط والكاتب  ،ماهر يوسف  ،منشورعلى صفحته الشخصية قائل " :هناك
لجنة إلشهار اسلم المصريين المسيحيين باالزهر  ، !!..ليس لدينا مشكلة أن
يضمن القانون والدولة سلمة من يقوم بتغيير ديانته بل هو واجب الدولة  ،ولكن
اذا كان هناك دولة قانون  ،فيجب ان يكون الطرف االخر بالمثل أي أن يتم اعتناق
أي مسلم الي ديانة اخرى مسيحية اوبهائية وتتم في العلن  .وتابع  ،ويحمي
القانون والدولة الشخص الذي تحول من االسلم بنفس المعيار ،بل ومن حق
المواطن استخراج اوراق رسمية!!!
غير ذلك سأعتبر وجود لجنة في االزهر كهذه وتتقاضى مرتبات من الدولة  ،فتلك
ما يطلق عليه بلطجة االغلبية بل وقهراالقليات  !!..وأكمل  ،أما أن تتوفرالحريات
للجميع اوال يوجد اصلا  ،وموظفين يقبضوا مرتبات شهرية من الدولة !!  ،اعتقد
ان طريق مصر للمساواة بين المواطنين طويل وصعب!! وأضاف  ،أن
الجماعات الدينية تستغل موضوع االسلمة ونشرالفيديوهات فقط للتشهير بل
واالذالل للقلية !! ،ويجب ان تمنع الدولة تلك االمور !! ولنا في تركيا ومعظم
البلدان نموذج يحتذى!!
 (coptsاألقباط متحدون  -ماهر يوسف  :الجماعات الدينية تستغل موضوع االسلمة ونشرالفيديوهات للتشهير والذالل االقليات)united.com
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جلسات «التهريج» العرفى!
هاني لبيب
خالل األيام القليلة الماضية ،تناولت وسائل التواصل االجتماعى ما تعرضت له
مواطنة مسيحية مصرية من صيدلى بقرية سبك األحد بمركز أشمون بمحافظة
المنوفية بالصفع واإلهانة لعدم ارتدائها الحجاب في شهر رمضان .وتواكب مع
تعرض فرد أمن مكلف بحراسة أحد التجمعات السكنية للضرب والسب
ذلك ّ
وإحداث إصابات به من أحد األشخاص.
ترتب على الواقعة الثانية غضب عارم على الفيسبوك ،ووصل األمر للنائب العام
الذي أمر بالتحقيق فيما حدث وحبس المتهم على ذمة التحقيق .أما الواقعة
األولى ..فقد تم حلها عن طريق جلسات الصلح العرفى ،ولم يتم اتخاذأي إجراءات
قانونية على غرار الواقعة األولى كون المعتدى عليها لم تتقدم ببالغ رسمى.
أكرر هنا تصميمى على وصف جلسات الصلح العرفى الوهمية في األزمات
والتوترات الطائفية باسم «جلسات التهريج العرفى» ....وهو أسلوب قديم وعتيق
في معالجة األزمات والتوترات الطائفية للتعتيم على جرائم إنسانية وعدم حلها
بشكل قانونى حقيقى.
إن دخول رجال الدين بشكل عام في جلسات التهريج العرفى هو نوع من إهدار
المواطنة المصرية ،في مقابل ترسيخ أشكال متباينة للدولة الطائفية الدينية ..وهى
في كل األحوال ستكون ضد فئة أو فئات من أبناء مصر ..ولن تكون الدولة الدينية
هي الحل ..فالحلول القانونيةالحقيقية والقضائية هي أفضل األساليب للتعامل مع
قضايا المجتمع ومشكالته.
القانون( ..بيعلم) األدب ،والقضاء ضمان االلتزام بشيوع مناخ األدب في المعامالت
والتعامالت.
«جلسات التهريج العرفى» تسهم في تفاقم األزمات والمشكالت ،وهى باطلة في
ظل دولة المواطنة والقانون .والمسيحيون في مصر هم مواطنون مصريون ،تحت
سلطة الدولة المصرية ،وليس غيرها من جماعات أو تيارات أو غيرهما ..بعد
الخالص من دولة اإلخوان الفاشية التي ما زلنا نعانى من جراحها.
)! (almasryalyoum.comجلسات «التهريج» العرفى

لماذا التأخير فى بدء بناء سور دير السيدة العذراء بالح ّ
مام
ببنى سويف رغم حصوله على جميع الموافقات
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نادر شكري
الدير حصل على موافقة بناء السور فى  2016ورحلة عناء بين الجهات
الحكومية .الدير ينتظر بناء السور لحمايته من االختراق االمنى وتوفير الحماية.
وتم تسجيل الدير عام 1992م ضمن االثار االسلمية والقبطية واليهودية .
رغم ان الدير من األديرة األثرية القديمة إال انه حتى االن محروم من بناء سور
حوله .شرع دير السيدة العذراء "مريم بالحمام" بعد أحداث يناير وايضا بعد
موافقة وزارة الدفاع فى اقامة سور فى عام 2016م فى الحصول على تراخيص
لبناء سور حوله لتوفير الحماية والخصوصية وحتى االن وهو غير قادر على
البدء فى بناء السور.
 (coptsاألقباط متحدون  -رسالة للمسئولين :لماذا التأخير فى بدء بناء سور دير السيدة العذراء ببنى سويف رغم حصوله على جميع الموافقات)united.com
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الشهور القبطية واألمثال الشعبية
من واقع المزارع المصري الحكيم

ارتبطت الشهور القبطية ارتباط وثيق باألمثال الشعبية الزراعية ،وال يخلو
شهر من شهورها من مثل أو أكثر.
 -1شهر توت يقع في رأس السنة القبطية
أمثلة المزارعين عن شهر توت أ« -في توت أروى وال تفوت» أي الفالح
الذي ال يستطيع أن يروي أرضه في هذا الشهر ال يستفيد من زراعتها .ب-
«توت يقول للحر موت» نسبة إلى انكسار نسبة الحرارة في هذا الشهر.
ج« -توت حاوي توت» أي أن الحاوي يتكلم بالعلم والمعرفة بلسان اإلله
توت .د« -في توت ال تدع الفرصة تفوت»
 -2شهر بابه
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أمثلة المزارعين عن شهر بابه أ« -بابه خش واقفل الدرابة» أي الطاقة
النافذة الضيقة في البيوت الريفية اتقاء للبرد في هذا الشهر .ب« -إن صح
زرع بابه يغلب النهابة ،وإن خاب زرع بابه ما يجيبش وال لبابه» أي أن
كثرة المحصول في بابه مربحة مهما انتهب منها.
 -3شهر هاتور
أمثلة المزارعين عن شهر هاتور أ« -هاتور أبو الدهب منثور» يقصد بالدهب
القمح .ب« -إن فاتك زرع هاتور اصبر لما السنة تدور».
 -4شهر كيهك
أمثلة المزارعين عن شهر كيهك أ « -كيهك صباحك مساك ،تقوم من فطورك
تحضر عشاءك!» .ب« -كياك صباحك مساك ،شيل يدك من غداك ،وحطها
في عشاك» إشارة إلى قصر النهار في هذا الشهر وطول الليل .ج« -البهايم
اللي متشبعش في كيهك ادعي عليها بالهالك»
 -5شهر طوبة
أمثلة المزارعين عن شهر طوبة في شهر طوبة يشتد البرد فيقال :أ« -طوبة
تخلى العجوزة كركوبة ،من كثرة البرد والرطوبة» ب« -طوبه تخلي الصبية
جلدة والعجوزة قردة» ج« -طوبه تزيد الشمس طوبة» د« -الغطاس عيد
القلقاس واللي مايأكلش قلقاس يوم الغطاس يصبح جته من غير راس»
 -6شهر أمشير
أمثلة المزارعين عن شهر أمشير أ« -أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد
العجوزة ويطير» ب« -مشير يقول لبرمهات عشرة منى خد وعشرة منك
هات نطير العجوز بين السفكات».
 -7شهر برمهات
أمثلة المزارعين عن شهر برمهات – «برمهات روح الغيط وهات قمحات
وعدسات وبصالت»
 -8شهر برمودة
أمثلة المزارعين عن شهر برمودة – «برمودة دق العامودة» أي دق
سنابل القمح بعد نضجها.
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 -9شهر بشنس
أمثلة المزارعين عن شهر بشنس أ« -بشنس يكنس الغيط كنس» ب« -فى
بشنس خلى بالك من الشمس»
 -10شهر بؤونه
أمثلة المزارعين عن شهر بؤونه أ« -بؤونه نقل وتخزين المونة» أي المؤنة
لالحتفاظ بها بقية العام ،خشية الفيضان الجارف أو انقطاع الفيض .ب-
«بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة» د« -شهر بؤونة يفلق الحجر»
 -11شهر أبيب
أمثلة المزارعين عن شهر أبيب أ« -أبيب فيه العنب يطيب» ب« -أبيب طباخ
العنب والزبيب» ج« -إن كلت ملوخية في أبيب هات لبطنك طبيب» د« -أبيب
مية النيل فيه تريب» نسبة إلى الفيضان.
 -12شهر مسرى آخر الشهور القبطية
أمثلة المزارعين عن شهر مسرى أ« -عنب مسرى إن فاتك متلقاش وال
كسرة» أي الحث على اإلسراع في زراعة الذرة .ب« -تجرى فيه كل ترعة
عسرة» حيث تزداد مياه الفيضان فتغمر كل مصر.
–

ويقال في األمثال األخرى ،لم نرى في مصر مثل :ماء طوبة ،ولبن أمشير،
وخروب برمهات ،وورد برمودة ،ونبق بشنس ،وتين بؤونة ،وعسل أبيب،
وعنب مسرى ،ورطب توت ،ورمان بابة ،وموز هاتور ،وسمك كيهك.
الشهور القبطية واألمثال الشعبية من واقع المزارع المصري الحكيم-إعداد األب /لوكاس رسمي  -الكنيسة الكاثوليكية
) (catholic-eg.comبمصر
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كيف نتعامل فى المهجر مع أوالدنا
وأحفادنا األكثر إستنارة منا؟
ف .إ.
المصدر :عن (copts-united.com) :األقباط متحدون  -كيف نتعامل فى المهجر مع الجيل الثانى المستنير؟

ى
ى
االوروب ف دير االنبا انطونيوس ف كريفلباخ
القبط
أحد الؤتمرات السنوية للشباب
ى
ي
ى
ى
اليمي االنبا ميشائيل مضيف المؤتمر،ثم االنبا
بالمانيا .ف وسط الشباب يظهر من
موىس اسقف الشباب ،ثم ا النبا انجيلوس اسقف لندن ،ثم المهندس ابراهيم سمك
معضدد المؤتمر.

ينقسم أقباط المهجر األلمانى الى نوعين يختلفين تماما عن بعضهما البعض
من حيث ثقافتهما وإحتياجاتهما الرعوية ،وهما:
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 األجيال التى هاجرت ومازالت تهاجر باستمرار الى المانيا بعد أن تخطىأفرادها سن العشرين .هذه األجيال تتسمم بالثقافة المصرية ،ولديها الحنين الى
الطقوص القبطية واأللحان القبطية والعربية ،ولذا يطلبون من الكنيسة القبطية
ان توفّر لهم نفس التقاليد والجو والرعاية الدينية التى تمتعوا بها ،او كانوا
يحلمون بالتمتع بها فى مصر.
 األجيال التى أتت كأطفال الى المانيا او ُولدت فيها وتشبعت بالثقافة األلمانيةوال تعرف اللغة القبطية وال اللغة العربية الفصحى اللتان هما لغتا الكنيسة
القبطية - .بالطبع توجد إستثناءات ولكنها ال تزيد عن  ،%5ولذا ال يجب
إعتبارها قاعدة - .وينضم الى هذه األجيال زوجاتهم وأزواجهم األلمان،
باإلضافة الى عدد كبير من األلمان ال ُمحبين لكنيستنا.
بينما ننجح الى حد ما فى العمل الرعوى لخدمة النوع األول من أقباط المهجر
فى المانيا ،نجد صعوبات بالغة فى كرازة الجيل الثانى والثالث من أبنائنا
وبناتنا واحفادنا الذين تشبّعوا بالثقافة األلمانية.
يعتقد الكثير من من الكهنة والخدام أن أحسن طريقة للحفاظ بالجيل الجديد فى
حضن الكنيسة هو تحفيظه األلحان القبطية .حقا ،ربما يقبل األطفال هذه الطريقة
لبضعة سنوات ،ولكن بمجرد وصولهم الى مرحلة المراهقة ثم الشباب ،والرغبة
فى التحرر من الكبار ،فإنهم يرفضون الصلة بكلمات ال يفهموها فهما كامل.
ويسألونا ما الفائدة فى ذلك ،ولماذا ال نرتل ونصلى باللغة التى نفهمها حتى
تخرج الكلمات من قلوبنا ،فل نستطيع ان نرد على هذا السؤال بصورة تقنعهم.
فل نستطيع ان نقول لهم ان االلحان القبطية فقط دون غيرها هى ألحان السماء.
وال نستطيع ان نقول لهم ،بعد ان صاروا ذوى ثقافة المانية ،اننا نصلى باللغة
القبطية للحفاظ على التراث والهوية القبطية .فقد يقولون لنا" :واحنا مالنا!"
هذا باإلضافة الى انه من الخطأ أن نضحى بخلص نفوس الشباب من أجل تراث
وهوية ،ربما تكونا داعيا لإلفتخار فى الدنيا ،ولكن ال أهمية لهما فى خلص
نفوسهم وحياتهم األبدية .ناهيك عن األهمية البالغة للغة األلمانية فى الرعاية
الروحية لزوجات وازواج الجيلين الثانى والثالث األلمان.
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هذا باإلضافة إلى أهمية اللغة فى عملنا الكرازى بين الشعب األلمانى الذى يحب
كنيستنا ويتردد عليها .فل شك إن الرهبان االقباط الذين بشروا قديما فى أيرلندا،
وكتيبة القديس موريس التى بشرت فى سويسرا والمانيا ،والقديس أثناسيوس
الرسولى الذى بشر فى المانيا وايطاليا فى القرن الرابع الميلدى ،كل هؤالء لم
يستعملو اللغة القبطية فى التبشير .كل أسلفنا القديسون بشروا االوروبيين
بلغات تلك الشعوب آنذاك وليس باللغة القبطية .وها نحن اآلن فى القرن الواحد
والعشرين ،بكل التكنولوجيا المتاحة لنا ،ال نستطيع ،وال نريد ،ان نتعلم لغة
الذين نبشرهم باسم ربنا يسوع المسيح!! ونصر على تقديم  %90من قداساتنا
للشباب باللغة القبطية والعربية الفصحى!
وباإلضافة الى مشكلة اللغة فإننا فى مصر ال نجيد التعامل مع الجيل الجديد
المستنير الذى وصل الى مرحلة النضوج الفكري ،والذى حرر نفسه من
وصاية الجيل السابق له ،وقرر أن يفكر لنفسه تفكيرا منطقيا مستقالً.
واالستنارة حسب الفيلسوف إيمانويل كانط (" )1784هى خروج اإلنسان من
حالة القصور ،التى هو نفسه مسؤل عنها .واإلنسان القاصر اليملك القدرة
على استخدام عقله دون توجيه من شخص آخر".
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus
seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
bedienen.“ Immanuel Kant, 1784.
فبينما نستطيع مثال أن نقول للجيل االول" :ده تعليم الكنيسة ،وده مخالف
لتعليم الكنيسة" فينصاع لنا طواعية ،ال تصلح هذه الطريقة مع األجيال الثانية
والثالثة من بناتنا وأبنائنا وأحفادنا المولودين فى المهجر والذين تعلّموا فى
مدارس وجامعات تُش ّجع على التفكير الحر ال ُمستقل ،إذ هم محتاجون الى إقناع
بالمنطق ومناقشة كل شئ فى حرية تامة .وإذا منعنا حرية التفكير فى المسائل
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الدينية نكون بذلك مثل السلفيين فى مصر الذين يعتقدون أنهم وحدهم يملكون
التعليم الدينى المسموح به دون غيره.
والدليل على سالمة ،بل ضرورة إعمال العقل فى الدين فإن الكلية االكليريكية
القبطية فى كرفلباخ فى المانيا قد وضعت علم الفلسفة فى منهجها الدراسي،
وكما نعلم فإن الفلسفة علم البرهان العقالني.
قد تبدو هذه المسائل أمامنا عويصة وبال حل .لكن الحل نجده فعالً فى المهجر
عند بعض آبائنا األتقياء .وهو يتمثل فى بضعة ممارسات غير معقّدة:
 - 1الصالة باتضاع وطلب المعونة من هللا لعدم كفائتنا لهذه الكرازة
 - 2اإلشتراك مع الشباب فى ممارسة حياة إجتماعية روحية ،لكى نجعلهم
بانفسهم يذوقوا وينظروا ما أطيب الرب  ،مز  . 8:34فإن خبرة الشاب
الشخصية مع الرب أقوى من أى إقناع جدلي.
والخبرة الشخضية مع الرب تأتى عن طريق تدريبنا على الصلة ،وخاصة
الصلة الشخصية االرتجالية ،وكذلك عن طريق اإلشتراك بطريقة جماعية فى
خدمة اآلخرين فى محبة تامة ،ألن محبة هللا وعبادته تتمثل فى محبة وخدمة
األخرين من بنى البشر دون تمييز" .إذا كنت ال تحب أخاك الذي تراه فكيف
تحب هللا الذي ال تراه؟" 1يو 20 : 4
ويجب اأن نركز مع الشباب على العمل الجماعى المشترك حتى تنمو روح
المحبة وتزدهر .فنحن كمصريين لم نتعود على العمل فى فريق [تيم ورك]
ونفضل العمل الفردى ،ونحب التفوق لنا وألوالدنا كأفراد.
هذا السلوك يؤثر سلبيا على أوالدنا فى المهجر وتجعلهم فى عزلة عن
اآلخرين الذين فى مرحلتهم العمرية ،فيصبحون أنانيون منطوون على أنفسهم.
وال سيما أن عائألت المهجر قليلة األطفال .فينمو الطفل مرتبطا إجتماعيا فقط
بوالديه .هذا النوع من اإلرتباط ال يكفى لتكوين شخصية سوية ،إلن الوالدين
غالبا ما يدللون طفلهم الوحيد،
وهكذا يصبح الطفل إنانيا ،ويتعود على المحبة المنفعية الضارة بشخصيتة.
بعبارة إخرى يجب علينا أن نخلق مجاال اجتماعيا ألوالدنا وبناتنا لكى يتعلموا
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كيف يتفاعلون مع ويحبون االخرين الذين فى فئتهم العمرية كخطوة أولى لمحبة
هللا.
والجميل أن أديرتنا فى ألمانيا تفتح ذراعيها إلستضافة مجموعات كبيرة من
الشباب التى تاتى لتقضى أياما ا سعيدة بها .ويتوفر بها فرص نادرة للشباب
ليمارس بها نشاطات دينية وثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية ممتعة.
وعندما يتعامل شبابنا إجتماعيا مع بعضهم البعض فى محبة ووئام وتحل عليهم
اإل ْخ َوةُ َمعًا ِمثْ ُل
س َن َو َما أَجْ َم َل أ َ ْن يَ ْ
البركة كما يقول الكتاب" :هُ َوذَا َما أَحْ َ
سك َُن ِ
ون ،النَّ ِاز ِل ِإلَى َ
ال ُّد ْه ِن ال َّ
ار َ
ف
الرأْ ِس ،النَّ ِاز ِل َ
ب َ
ط َر ِ
علَى اللِّحْ َي ِة ،لِحْ َي ِة َه ُ
علَى َّ
ط ِّي ِ
ثِيَا ِب ِه ِمثْ ُل نَدَى َح ْر ُم َ
ب ِبا ْلبَ َر َك ِة،
ون النَّ ِاز ِل َ
الر ُّ
علَى َجبَ ِل ِص ْهيَ ْو َن .ألَنَّهُ هُنَاكَ أ َ َم َر َّ
َحيَا ٍة إِلَى األَبَدِ ".مز 133
فى هذه األماكن المقدسة تتعمق خبرتهم بالرب يسوع المسيح ،فيسهل على
اآلباء والخدام تكوين صداقة دائمة معهم والتأثير عليهم تاثيرا إيجابيا،ا يغير
أفكارهم وسلوكهم وكل نواحى حياتهم فى المستقبل .بعبارة أخرى تقوم أديرتنا
بدور كرازى هام للجيال الصاعدة واأللمان دون اللجوء الى الوعظ والتعليم
بالطريقة الكلسيكية ،ولكن بممارسة المسيحية ال ُمعاشة.
 – 3كما يقول الطبيب ان الوقاية أفضل من العلج فيجب على شبابنا أن
يحصن نفسه ضد تيارات اإللحاد والشذوذ الجنسى وادمان اإلنترنت السائدة فى
عالم اليوم .وأفضل وسيلة للتحصين هى تناول "جرعات" مركزة من الغذاء
الروحى من فترة الى فترة .فمثل تتكون كل جرعه من خلوة لمدة اسبوع فى احد
اديرتنا فى المانيا ،ويجب أن تتضمن الخلوة برنامجا روحيا وثقافيا واجتماعيا
ورياضيا شيقا .وينظم خدام كل كنيسة مع نيافة أسقف الدير جدول الخلوة
ويحدد عدد الشابات والشبان المشتركين وتفاصيل إقامتهم ورعايتهم .ويكون
الدف هو أن يتعلم الشباب العشرة مع هللا بطريقة عملية .وإذا حدث وانزلق إلى
طريق العالم يجد طريق العودة الى هللا دون صعوبة.
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 – 4يجب أن ندرب الجيل الثانى والثالث على حياة الصلة والتسبيح باللغة
األلمانية التى يفهموها حتى تخرج الصلة والتسبحة من خلجات قلوبهم
واعماق نفوسهم.
 - 5يجب علينا إحترام طريقة الشباب العقلنية فى التفكير .فالسيد المسيح له
المجد مدح االنسان الذى يفكر جيدا فى التكلفة قبل أن يبدأ فى بناء البيت،
ومدح الملك الحكيم الذى يحسب عدد جنوده وجنود عدوه قبل أن يخرج للقتال
ضده .وكذلك مدح العذارى الحكيمات والم العذارى الغبيات.
وأعظم الرسل فى الوعظ واإلقناع بالفكر والمنطق السليم هو بولس الرسول،
الذى لم يرجع الى أقوال الفريسيين الكبارالذى تعلم تحت ارجلهم ،وال حتى الى
الرسل أنفسهم ،بل أسس علم اللهوت المسيحى بطريقة عقلنية منطقية فريدة،
عن طريق شرحه لخلص وفداء البشرية بواسطة الرب يسوع المسيح.
كذلك كان آباء الكنيسة العظام مثل القديس أثناسيوىس الرسولى والقديس
كيرلس عمود الدين والقديس ديسقورس يُحاجون اآلخرين بالمنطق والعقلنية
التى إشتهرت بها مدرسة االسكندرية اللهوتية المتأثرة بالفلسفة اإلغريقية
العريقة ،ولم يلجأوا الى التقليد والسلف كما يحدث اآلن فى مناقشاتنا المسكونية
 ،الواقفة "محلك سر" منذ نصف قرن!
كل هذه األمثلة تجعلنا ال نخاف إذا إستخدم الجيل المستنير من بناتنا وأوالدنا
عقولهم فى فهم المسائل الدينية .ولكننا كثيرا ما نقول للجيل الصغير أن اإليمان
يكون بالقلب ال بالعقل .فل يفهم الشاب ماذا نقصد بذلك .أضف إلى ذلك أن كثيرا
منا يعتقد أن إعمال العقل فى الدين البد وأن يؤدى إلى اإللحاد .هذا خطأ آخر
ُمشاع .ألنه "إذا سادت الالعقالنية غاب التنوير ،وإذا غاب التنوير
غاب التقدم ،وإذا غاب التقدم ساد التخلف".
) (almasryalyoum.comشباب ..وشباب آخر
فإذا تناقشت مع شاب يشك فى وجود هللا وفى ان الكتاب المقدس هو كلمة هللا،
مثل معظم الشباب فى المانيا اليوم ،ال يمكن أن تقنعة بآيات من الكتاب
المقدس ،الذى ال يؤمن به أساسا .ولذا فانت مضطر الى أن تلجأ الى مرجعية
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إخرى هو مقتنع بها ،وهى العقل والمنطق .وال بأس ان نلجأ الى تاثيرالمحبة
والقدوة الحسنة ،كما فعل البابا كيرلس السادس ،الذى جذب اليه الكثيرين من
أصحاب االديان والطوائف األخرى .ويوجد لذلك أمثلة إخرى فى كنيستنا فى
عصرنا هذا ،آباء قديسون ،ملكوا داخل قلوب شباب المهجر من كل المذاهب.
فاقنعوا الشباب بحالوة وبساطة المسيحية ،وكما قال بولس الرسول :انى اخاف
انه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطة التى فى
المسيح 2كو  .3:11فهؤالء اآلباء ال يُربكون أذهان شباب المهجر بالخلفات
المذهبية المعقدة ،ولكن يعطون كل إهتاماتهم لبشارة الفداء ال ُمفرحة ودعوة
الشباب الى البنوة اإللهية وميراث الملكوت .ووسيلتهم فى االقناع هى فيض
غامر من المحبة ،وبذل كل ما يملكون من وقت وامكانيات خدمية بل حدود ،بكل
تواضع وإنكار الذات .وهؤالء اآلباء يجعلونا واثقون ان الكنيسة "لسه بخير".
ولذا نطلب من الرب إلهنا اال يُطفأ فتيلتها ال ُمدخنة طالما وجد بين شعبه حتى
خمسين لم يحنوا ُركبهم لغيره .ولربنا المجد الدائم اى األبد آمين.

الجميل أن أديرتنا فى ألمانيا تفتح ذراعيها إلستضافة مجموعات كبيرة من
الشباب التى تاتى لتقضى أياما ا سعيدة بها .ويتوفر بها فرص نادرة للشباب
ليمارس بها نشاطات دينية وثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية ممتعة.
وهنك يتعرفون على حلوة المسيحية المعاشة.
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منذ أن قرر مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث إفتتاحها عام  ،2002كفرع
نابض لمدرسة اإلسكندرية الالهوتية فى اوروبا قد بلغ عدد الخريجات
والخريجين من الكلية أكثر من  130منهم حوالى  45خريجة .ومعظم
الخريجين يعملون شمامسة ومدرسات ومدرسين للتربية الكنسية وخداما في
كنائسهم ومدرسين فى الكلية اإلكليريكية .وقد نال العديد منهم سر الكهنوت
وهم يمارسون اآلن خدمة مذابح الرب في المانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا
وفرنسا وانجلترا .وينتظم فى الدراسة اآلن حوالى  25طالبة وطالب يأتون
إليها من كل أنحاء ألمانيا ومن فرنسا وهولندا وانجلترا والنمسا .وهذا النجاح
الباهر هو أكبر دليل على بركة ربنا يسوع المسيح أوال وعلى عمل نيافة األنبا
ميشائيل الدائب ليال ونهارا لتوفير المناخ المناسب لكل من األساتذة والطلبة
علميا وروحيا وجسديا ،وتوفير الكتب الدراسية والمراجع العلمية الالزمة.
وجدير بالذكر أن الدارسين يأتون غالبا الى الكلية بعائالتهم من بلدان ومدن
متفرقة وبعيدة ،فتنظم إدارة الدير لهذه العائالت برنامجا روحيا وثقافيا حتى
يستفيدوا هم األخرون من إقامتهم فى هذا الدير العامر.
وقد تسلم  78من خريجى وخريجات الكلية شهادة البكالريوس االكليريكية من يد
قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسة زيارته الى الدير بكريفلباخ فى ديسمبر
.2013
األهداف الرئيسية للكلية اإلكليريكية
 .1أ ُسست كلية البابا شنودة الثالث الالهوتية بدير األنبا أنطونيوس بألمانيا بهدف
الحفاظ على العقيدة المستقيمة .ومن واجبات الكلية هو أن تحث على إتباع تعاليم
الكتاب المقدس.
 .2أن ترد على الهرطقات واإلنحرافات عن اإليمان المستقيم فى عالمنا الحاضر،
المليئ باإلتجاهات الفكرية غير المسيحية ،الخطرة على الشباب خاصة.
 .3أن تؤهل ُمدرسى التربية الكنسية والشمامسة ،الذين يخرج منهم الكهنة أيضا،
حتى يقوموا بالخدمة السليمة فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،خاصة فى
المهجر.
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 .4إن تأسيس كليات الالهوت فى جميع أنحاء العالم هو إمتداد لرسالة مار مرقس
الرسول ،الذى أسس مدرسة اإلسكندرية الالهوتية ليرد بها على الفالسفة غير
المسيحيين فى عصره.
نظام الدراسة
❖ ينقسم العام الدراسى إلى فصلين:
• فصل الشتاء ،من أكتوبر إلى يناير ( 14اسبوعا)
• فصل الصيف ،من فبراير إلى مايو ( 14اسبوعا)
❖ تتكون الوحده الدراسية من اسبوع ،أى من مساء الجمعة إلى يوم األحد
وتعقد االمتحانات سنويا فى اواخر مايو واوائل يونيو لالستفادة من االجازات
االوربية المرتبطة باالعياد فى هذا الوقت.
وللكلية مبنى كبير خاص بها بالقرب من الدير ،كان أصال مدرسة كرفلباخ
اإلبتدائية ،تم صيانتها وتعديلها .
ومن ركائز الكلية االكليريكية مكتبة الدير التى تأسست عام  ،1980وأصبحت اآلن
مكتبة غنية بها اآلالف من الكتب الدينية والعلمية ومراجع نادرة بلغات مختلفة:
القبطية واأللمانية واإلنجليزية والفرنسية ،باإلضافة إلى اللغة العربية .ويستفيد
من هذه الكتب ليس طلبة الكلية والشعب القبطى فقط ،ولكن أيضا الباحثون من
األلمان الذين يهتمون بالكنيسة القبطية األرثوذكسية.
وتعضد الكلية والمكتبة دار النشر (مسجلة تحت رقم  )3- 927464وقد أنشأت
بهدف نشر الكتب الروحية والطقسية والدينية باللغة األلمانية ،وقد قام بعض
الخدام تحت اشراف نيافة االنبا ميشائيل اسقف الدير وابروشية جنوب المانيا
بترجمة التراث القبطى والليتورجيات الطقسية التى تستخدم االن فى كل الكنائس
فى المانيا والنمسا وسويسرا ،وكذلك مؤلفات قداسة البابا شنودة الثالث .ويصدر
الدير أيضا مجلة "مار مرقس" كل  6شهور .جزء باللغة األلمانية وجزء باللغة
العربية .وهى مسجلة دوليا تحت رقم
3-927464-4-X
لغة التدريس واإلمتحانات فى الكلية هى العربية غالبا ،إذ أن معظم الدارسين
يتقنونها .وقد بدأ بعض األساتذة بترجمة موادهم إلى اللغة األلمانية .ويسمح للطالب
أن يكتب أبحاثه وإمتحاناته باأللمانية أو اإلنجليزية أيضا.
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األســـــــــاتذة ومـــــــــــــواد الدراســـــــــــــة بالكلية الالهوتية
بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بألمانيا
Fach
Zahl
األستاذ Dozent
المادة
der
Studie
njahre
سنوات
الدراسة
الالهوت 1) Theologie
)نيافة االنبا بيشوى (
Dr. Wedad Abbas Tawfik
د .وداد عباس توفيق
Dr. Nader Attia
د .نادر عطية
S.E. Bischof Michael
نيافة األنبا ميشائيل
S.E. Bischof Michael
نيافة األنبا ميشائيل

2
4
4

Systematische
الهوت نظرىTheologie
Dogmatische
الهوت عقيدىTheologie
الهوت طقسى Liturgik

Vergleichende
4
الهوت مقارن Theologie
Vergleichende
2
Religionsstudien
دين مقارن
Ökumenische
2
)نيافة االنبا بيشوى(
المسكونيات Studien
Spirituelle Theologie
4
)قداسة البابا شنودة الثالث (
الهوت روحى
Pastoraltheologie
2
)نيافة االنبا باخوميوس (
الهوت رعوي
الهوت أدبى Ethik
2
2) Heilige Schrift
الكتاب المقدس
Wissenschaft und
2
S.E. Bishop Pola
علم ودين Religion
نيافة األنبا بوال
Neues Testament
4
Abuna Abram Nagib Mina
عهد جديد
أبونا أبرام نجيب مينا
Altes Testament
4
Herr Nagy Wanies
عهد قديم
أ  .ناجى ونيس
2
Prof. Dr. Fouad Ibrahim
Geografie der Bibel
أ.د .فؤاد إبراهيم
جغرافية الكتاب المقدس
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3) Wissenschaft und Kirchenkunst
علم وفن كنسى
Koptische Kunst /
2
Prof. Dr. Ashraf Sadik
Archäologie فن قبطى
 أشرف صادق. د.أ
وآثار
Patrologie آبائيات
4
Dr. Michel Badie Abdelmalik
Ghattas
 مشيل بديع عبد الملك غطاس. د.ا
Kirchengeschichte
4
Dr. Samuel Mouawwad
تاريخ كنيسة
 صموئيل معوض.د
Hymnologie ألحان
4
Herr Mario George
 ماريو جورج.ا
1
S.E. Bischof Pola
Christliches
نيافة األنبا بوال
Familienrecht
أحوال شخصية
Kirchenkanon قوانين
Kanzler Dr. Samir Abdelmalak
كنسية
 سمير عبد المالك.المستشار د
4) Wissenschaft, Philosophie und Erziehung علم وفلسفة وتربية
Pastoraler
2
S.E. Bishop Moussa
Jugenddienst
نيافة األنبا موسى
خدمة الشباب
Christliche Erziehung
2
Erzpriester Boles Shehata
تربية مسيحية
القمص بولس نعيم شحاتة
Soziologie علم اإلجتماع
1
Dr. Zakaria Abdelmasih Sourial
 ذكريا عبد المسيح سواير.د
Psychologie علم النفس
1
Dr. Zakaria Abdelmasih Sourial
 ذكريا عبد المسيح سواير.د
5) Sprachen und Literatur لغات وأدب
Koptisch لغة قبطية
4
Abuna Maurice Bassili
أبونا موريس باسيلى
Griechisch, NT2
Herr Maged El-Jauhary
Sprache
االستاذ ماجد الجوهرى
 لغة العهد، لغة يونانية
الجديد

وقد ساهمت الكلية فى جعل دير األنبا انطونيوس بكريفيلباخ مركز إشعاع قبطى فى
، وقد إستطاع الدير إستضافة وعقد مؤتمرات مسكونية علمية ودينية به،ألمانيا
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وهنا يعقد طلبة الالهوت األلمان مع أساتذتهم سيمنارات لدراسة الطقس القبطى
لعدة أيام ،يواظبون فيها على حضور القداسات والتسابيح ،ال لدراستها فقط بل
للتمتع بروحانيتها أيضا.
ولكى يتضح للقارئ مقدار قوة إشعاع دير األنبا انطونيوس بكريفيلباخ وبالذات
كليته اإلكليريكية ألقباط المهجر األوربي ،نذكر ،على سبيل المثال ،أن أحد أساتذة
الكلية قام بإحصاء عدد المدن التي أتى منها زوار الدير من األقباط فى يومي أحد
متتاليين فى أواسط شهر يونيو  ،2007اثناء إمتحانات الكلية .فكانت النتيجة أنهم
وفدوا من  53مدينة ألمانية و  12مدينة فرنسية و  7مدن هولندية ومدينة
سويدية .هذا باإلضافة إلى المدن التى وفد منها حوالي  40زائرا ألمانيا أتوا في
هذين اليومين.
ان سر هذا اإلنجذاب الذى المثيل له للدير وكليتة الالهوتية يرجع بال شك الى
فيض الحب العظيم الذى يغدقه األنبا ميشائيل على أوالده ،واستجابتهم له بالمثل
بحب غامر ،كما نتبين من كلماتهم المليئة حبا وشكرا بمناسبة العيد العشرين
لتاسيس الكلية الالهوتية .وكثيرا عبّر الخريج انطون شنودة والخرييجة مريم
بخيت عن هذه المشاعر الفياضة المتبادلة بقصائد جميلة.
تقرير :ف .إ.

قصيدة لمريم بخيت
كلية البابا شنودة الالهوتية  .بدير انبا انطونيوس المانيا
منارة لكل شعب اوروبا  ..جمعتنا من كل البالد بالمحبة
قضينا اربعة سنوات  ..محاضرات ومذاكرة وامتحانات
علم نفس وفلسفة وآبائيات  ...الحان ودراسة كتاب والهوتيات
برعاية ابونا ميخائيل .....حبيبنا حامل االنجيل
القمص راهب البرموس .حبيب االنبا انطونيوس خادم الرب إيسوس

كان يهتم بخدمتنا .ويسهر علي راحتنا
ويشجعنا في دراستنا  ...وكل سعادته بفرحتنا
عيشنا معاه سنوات  ...مليانة عجايب وآيات
بتواضع وانكار الذات ..عمل معنا كتير معجزات
الكل صغير وكبير  ...بيحبه ويتمني له الخير
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وكانت فرحة كبيرة وتهليل  ...لما ناداه عمانوئيل
اصبح اسقف جليل  ...بإسم االنبا ميشائيل
احفظ يارب صحته و حياته...بشفاعة العدرا والمالك ميخائيل

كلية البابا شنودة الالهوتية
بدير األنبا أنطونيوس – كريفلباخ ألمانيا
شهادة حق وذكريات

د .وداد عباس توفيق

منارة الروحانية والتعليم الكنسي المستقيمِ .صرح تعليمي عظيم في ظالل القديس
األنبا أنطونيوس ،تأسست منذ عشرين عا ًما بيد أبينا مثلث الرحمات قداسة البابا
صا على تسليم اإليمان ألبناء الكنيسة في أرجاء المسكونة.
شنودة الذي كان حري ً
وأوكل إدارة الكلية لراهب حقيقي يسير على درب آباء الرهبنة األولى ،راهب
ترك العالم ولم يعد إليه طوال مشواره في مسئولية الدير ثم الكلية الالهوتية،
حتى بعد األسقفية .ظل أبانا الطوباوي نيافة الحبر الجليل األنبا ميشائيل الراهب
دائ ًما.
كلية البابا شنودة الالهوتية أول كلية الهوتية في المانيا وفي كل أوروبا .بدأت
كبيرة وتزداد كل يوم شمو ًخا واتساعًا ،ويمتد دورها في نشر اإليمان السليم
مبان أخرى وطاقات أخرى
والروحانية في كل أوروبا .يضم نيافته إليها كل عام
ٍ
فصارت تتسع ألنشطة تعليمية متع ّدِدة والستقبال مجموعات أكبر من محبي الدير
والكلية.
منذ نشأت الكلية وفتحت أبوابها للدارسين أقبل عليها محبو الدراسات الالهوتية
من أنحاء أوروبا كلها وليس فقط من ألمانيا ،فجاء إليها دارسون ودارسات من
خارج ألمانيا أيضًا ،من انجلترا ،والنمسا ،وهولندا وفرنسا وغيرها .وجدوا فيها
الصدر الرحب لقدس أبونا ميخائيل (نيافة األنبا ميشائيل) الذي يحتضن كل من
يأتي إليه بمحبة فياضة وروحانية عجيبة حتى صار مرشدًا لكثيرين يلجأون إليه
في انتظار كلمة منه في شئونهم فتكون بالفعل كلمة سمائية نطق بها الروح على
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فمه المبارك .كما وجدو ا فيها اإليمان السليم والتعليم الالهوتي اآلبائي العميق،
فأقبلوا ينهلون منه قدر إمكانهم ،بل البعض استمر في الدراسة بعد السنوات
المطلوبة للتخرج.
هكذا امتد التأثير الروحي والالهوتي لكل أنحاء أوروبا من خالل من تتلمذوا في
هذا الصرح الشامخ .وارتبطوا روحيًا بالمكان الذي أحبوه ووجدوا فيه غايتهم
من روحانية وعمق وعلم فلم يتوقفوا عن الذهاب إلي الدير وحضور المحاضرات
حتى بعد أن أنهوا دراستهم .يأتون من كل األنحاء لينالوا بركة القديس األنبا
أنطونيوس قديس الدير وبركة أب الدير قدس أبونا ميخائيل الذي يجدون عنده
البركة والمحبة واإلرشاد.
أما عن نظام الدراسة فقد وضع نيافته نظا ًما دقيقًا للدراسة يوازي أعرق
الجامعات في أوروبا في جميع فروع علم الالهوت :الكتاب المقدس العهد الجديد
والعهد القديم ،الالهوت العقيدي ،الالهوت النظري ،الالهوت الطقسي ،الالهوت
المقارن ،الالهوت األدبي ،اآلبائيات ،جغرافية الكتاب المقدس ،تاريخ الكنيسة،
األلحان الكنسية ،اللغة القبطية ،الفن القبطي ،قوانين الكنيسة  ...وغيرها من
فروع الالهوت .وتمتد الدراسة ألربع سنوات لتغطي جميع فروع علم الالهوت،
ولكي يتعمق الدارسون في كافة الموضوعات الالهوتية دون تعجل .كما ضمت
الكلي ة نخبة من اآلباء األساقفة واألساتذة المتخصصين ذوي الخبرة بترشيح أبينا
مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث .ويتابع نيافته الدراسة بكل تدقيق منذ تأسيس
الكلية ويقوم بالتدريس بنفسه فيها ،ولم تشغل األسقفية نيافته عن االهتمام
والمتابعة للدراسة في الكلية ،مما يعطي للكلية عمقًا وثقالً
وانتشارا .ورغم
ً
تأسيس مدارس ومعاهد أخرى في أماكن أخرى من أوروبا إال أن الكثيرين
يفضلون الدراسة في كلية البابا شنودة الالهوتية بدير القديس األنبا أنطونيوس
في ألمانيا تحت إشراف نيافة األنبا ميشائيل.
تخرج عديدون من الكلية ويشهدون بأنهم وجدوا كل تشجيع وعمق في التعليم،
وأنهم استفادوا به في خدمتهم وحياتهم .وتسلَّم عدد من الخريجين شهادات
التخرج بيد قداسة البابا تاوضروس منذ سنوات .واآلن دفعات أخرى تتخرج
بمناسبة العيد العشرين لتأسيس الكلية ،لتحمل الرسالة وتنشرها بدورها.
ذكريات خاصة:
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باركني هللا بنعمة فائقة يوم شرفني أبي الطوباوي مثلث الرحمات قداسة البابا
شنودة الثالث ببركة االنضمام لهيئة التدريس بالكلية في عام  2007بعد سنوات
قليلة من تأسيس الكلية .باركني للتدريس ،بل باألحرى للتلمذة ،على الروحانية
والمحبة والتواضع الذي يتسم به أبينا الطوباوي الذي أسعد بأن أنال بركته كل
مرة أحضر فيها إلى هذا المكان المبارك الذي أحببته.
أول مرة أجيء للدير وجدت الروحانية التي تمأل أرجاء هذا المكان المبارك،
نموذج من رهبنة البرية األولى ،وأب وقور له مهابة في بساطة ومحبة .أزال
عني الرهبة والحرج بترحاب رائع وبساطة تعامل وتشجيع .شعرت من المرة
األولى براحة عميقة وأنني لست غريبة عن المكان .نيافته (قدس أبونا ميخائيل
البراموسى) بهدوءه وحكمته وصلواته التي يستقبلنا ويودعنا بها ،واآلباء
الرهبان في الدير الذين يبدون كل ترحيب بأي زائر ويسألون عنا في كل مناسبة،
واألخوة الذين يبذلو ن كل جهد بمحبة في خدمة الزوار ،جميعهم طغمة مالئكية
على األرض تتلمذوا على يدي راهب من زمن الرهبنة األولى .أما القائمون على
العمل في الكلية فهم مثال للمحبة والروحانية .أشعر مع الجميع أنني أحيا في
السماء وسط مالئكة.
وما أن بدأت المحاضرات أول مرة حتى شعرت بأهمية الرسالة التي يقدمها قدس
أبونا ميخائيل .رأيت شغف الدارسين لالستزادة من المعرفة والمناقشة باهتمام
للتعلم أيت فيهم المحبة التي غرسها نيافته في جميع من يأتي إليه وسعدت
بصداقتهم جميعًا .كل منهم ترك بصمة داخلي .أشتاق كل عام للحضور ألفرح
برؤيتهم والحديث معهم وال زلت أتواصل مع خريجين سابقين حتى اآلن ،بروح
المحبة التي غرسها نيافته فينا جميعًا.
مع المحاضرات والتواجد في هذا المكان المبارك نستمتع أيضًا بالقداسات التي
يقيمها نيافته رجل الصالة يوميًا بالدير ويحرص الجميع على حضورها .ترفعنا
صلوات نيافته العميقة الروحية الصادقة إلى السماء ،ونطلب منه أن يصلي لنا
وألسرنا إذ نشعر باستجابة صلوات نيافته .كل ذلك يربطنا جمي ًعا بهذا المكان
كثيرا وأحببت كل من فيه وكل ما فيه.
الذي أحببته
ً
افتقدت وجودي معهم وبركة أبي الطوباوي منذ انتشار وباء كوڤيد ،ولكن أشكر
هللا أن عادت األمور إلى طبيعتها وعادت الحياة للدير بصلوات نيافته .الرب يديم
سا لخدمات ممتدة
حياة نيافته أبًا
وقورا راهبًا روحانيًا مع ِ ّم ًرا للدير والكلية ومؤس ً
ً
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في كل أرجاء القارة .بركة وصلوات نيافته تشملنا ،ودائ ًما نجتمع جميعًا بمحبته
لننال بركة القديس األنبا أنطونيوس وبركة نيافته وإرشاده.

د .وداد عباس توفيق مع بعض طلبة الكلية
كلية البابا شنودة الثالث االكليريكية بكريفلباخ – ألمانيا
ومجد مدرسة االسكندرية الالهوتية
أ .دكتور ميشيل بديع عبد الملك غطاس
فى يوم االثنين الموافق  30سبتمبر 2002إحتفل معهد الدراسات القبطية بالقاهرة
بالعيد العلمى الثانى بمناسبة سيامة "الراهب القس /أنطونيوس السريانى" البابا
شنودة الثالث فيما بعد ( أسقفا للتعليم الكنسى والكلية االكليريكية والمعاهد الالهوتية
القبطية االرثوذكسية) بيد مثلث الرحمات البابا القديس االنبا كيرلس السادس .وقبل
إنتهاء االحتفالية قرر قداسة البابا شنودة الثالث – الذى كان يترأس االحتفالية –
بإعتماد "كلية البابا شنودة الثالث االكليريكية بكريفلباخ – ألمانيا" لتكون صرحا
للتعليم الالهوتى االرثوذكسى فى أوروبا ولتنضم إلى موكب الكليات االكليريكية
بأنحاء الكرازة المرقسية .وقد أسند قداسة البابا شنودة الثالث مسؤلية إدارة المعهد
للراهب التقى القمص /ميخائيل البراموسى ( نيافة االنبا ميشائل أسقف دير االنبا
أنطونيوس بكريفلباخ ووسط وجنوب ألمانيا) رئيس دير االلنبا أنطونيوس
بكريفلباخ ،كما إعتمد هيئة التدريس بالمعهد  .وقد شرفنى قداسة البابا شنودة الثالث
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منذ تأسيس الكلية بالتدريس "بكلية البابا شنودة الثالث االكليريكية بكريفلباخ –
ألمانيا" القوم بتدريس مادة الباترولوجى .لقد إخترت عنوان المقال" :كلية البابا
شنودة الثالث االكليريكية بكريفلباخ – ألمانيا ،ومجد مدرسة االسكندرية الالهوتي"
 ،النه منذ أن أسس القديس مرقس االنجيلى كاروز الديار المصرية "كلية الالهوت
التعليمية والوعظية" بمدينة االسكندرية فى القرن الميالدى االول  ،أتى إليها من كل
أنحاء المسكونة طالب العلم لينهلوا التعاليم االرثوذكسية من معلمى هذه المدرسة
نظرا لشهرتها فى العالم المسيحى  ،وتخرج منها من صاروا بطاركة ومعلمين فى
الكنيسة الجامعة .كذلك نجد أنه منذ تأسيس "كلية البابا شنودة الثالث االكليريكية
بكريفلباخ – ألمانيا" إستقبلت ليس فقط طالب العلم الالهوتى من أنحاء المقاطعات
االلمانية ،ولكن أتى إليها أيضا طالب العلم الالهوتى من البالد االوروبية :إنجلترا ،
فرنسا  ،النمسا  ،إيطاليا  ....وآخرون ،باالضافة لطالب العلم الالهوتى الذين أتوا
من الكنائس االرثوذكسية الشقيقة :الكنيسة السريانية  ،الكنيسة االثيوبية ،الكنيسة
االريترية ،وذلك نظرا لصيتها القوى بين الكنائس االرثوذكسية فى كل أنحاء أوروبا
من حيث نقاوة التعليم االرثوذكسى  ،المناهج الدراسية لكل فروع العلم الالهوتى،
اال دارة الحازمة للكلية  ،الحياة الروحية التى يعيشها الدارسون فى الكلية من حيث
االهتمام بحضور القداسات االلهية والعشيات أثناء تواجدهم بفترة إقامتهم الكاملة
بالدير فى نهاية كل إسبوع "من الجمعة إلى االحد ".الشىء الرائع فى "كلية البابا
شنودة الثالث االكليريكية بكريفلباخ – ألمانيا" أن الدارسون فى فترات الراحة بين
المحاضرات ،كنت أالحظ غيرتهم القوية على االهتمام بالدراسة وشوقهم للتعليم
الالهوتى ،فكانوا يتبادلون فيما بينهم مناقشات حول الموضوعات التى تقدم لهم،
وكثيرون منهم كانوا يناقشون المحاضر أثناء إلقائه للمحاضرة ،هذا باالضافة أنهم
كاسرة واحدة كانوا يساعدون بعضهم البعض ويسألون عن زمالئهم الذين عاقتهم
أسباب عن الحضور .أما بالنسبة للدارسين بالكلية من أبناء الكنيسة القبطية وولدوا
فى ألمانيا على سبيل المثال ،كان بعض المحاضرين يقدمون لهم المحاضرات
بااللمانية  ،والبعض االخر من الدارسين الذين يتقنون االلمانية كانوا يساعدونهم
فى ترجمة المحاضرات لأللمانية أن "كلية البابا شنودة الثالث االكليريكية بكريفلباخ
– ألمانيا" هى فى الواقع صرح الهوتى أرثوذكسى كبير ومركز إشعاع علمى كنسى
روحى فى كل أنحاء أوروبا ،أعاد إلينا أمجاد كنيسة االسكندرية منذ القرن المسيحى
االول .وأصلى أن يبارك هللا الخدمة التعليمية التى تقدمها الكلية منذ نشأتها ونحن
نحتفل بمرور عشرون سنه على تأسيسها ،وأهديها اللحن الجميل" :أيها الرب إله
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القوات ،إرجع وإطلع وتعهد هذه الكرمة التى غرستها يداك  ".أقدم خالص التهانى
بهذه المناسبة لنيافة الحبر الجليل االنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير االنبا أنطونيوس
بكريفلباخ  ،وأسقف وسط وجنوب ألمانيا ،وأهنى كل أعضاء هيئة التدريس وكل
خريجى الكلية وجميع الدارسين بها والقائمين على إدارة الكلية.
الدكتور زكريا عبد المسيح سواير
استاذ التربية بكلية التربية جامعة دمياط
باسم الثالوث االقدس
تعتبر الكلية اإلكليريكية إحدى المؤسسات التعليمية الهامة التابعة للكنيسة
األرثوذكسية ،وهي كلية الهوتية أرثوذوكسية ،مقرها الكاتدرائية المرقسية
بالعباسية ،و لها العديد من الفروع داخل مصر و خارجها ،تهدف إلى إعداد كوادر
قبطية ،يأخذها البعض كمنارةً وحصنًا للتعليم اآلبائي الروحي المستقيم ،وتأتي رسالة
الكلية اإلكليريكية في إطار إعداد كوادر قبطية أرثوذوكسية من خالل تعاليم الكتاب
المقدس والتقليد الكنسي.
و يرجع الفضل في تأسيسها في ألمانيا إلي نيافة الحبر الجليل األنبا ميشائيل
الذي تحمل الكثير و الكثير من اجل إنشاءها و النهوض بها حيث بدأت داخل مقر
الدير في كرفيلباخ إلي ان استطاع نيافته و بحكمته ان يشتري مدرسة كانت تابعة
للحكومة و اصبحت مقرا يليق بالكلية.
و يعود انضمامي إلي هيئة التدريس بالكلية إلي عام  2006عندما كنت ادرس
للدكتوراة في المانيا حيث تلقيت دعوة كريمة من نيافة األنبا ميشائيل لتدريس مادتي
علم النفس وعلم االجتماع باعتباري استاذا في كلية التربية بمصر .ومنذ ذلك التاريخ
و حتي االن ات شرف بأن اكون ضمن أعضاء هئية التدريس بالكلية حيث اتولي
تدريس المقررين سواء بالحضور او من بعد اثناء ازمة كورونا.
وتهدف الدراسة في الكلية الالهوتية إلي توفير معلومات كافية ومتخصصة
ومفصلة حول الكتاب المقدس ومكانته في الكنيسة ،والعقيدة ،والطقوس الدينية
والالهوتية ،وتاريخ الكنيسة ،واأللحان الكنسية ،والعلوم اإلنسانية ،واللغوية ،إضافة
إلي إنماء مهارات الطالب ،وتوفير سبل البحث المناسبة ،التي تتيح للطالب الحصول
على االستنارة والقدرة العالية على الفهم ليكونوا قادرين على المساهمة في البحث
العلمي.
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و من خالل مقرر علم النفس يكتسب الطالب معلومات عن نظريات التعلم
وكيفية تفسير السلوك اإلنساني والتعامل مع المخدومين بناء علي اسس ونظريات
نفسية وتربوية سليمة .قد كانت المسيحية لها السبق األول فى االهتمام بالنفس
البشرية التى رفعها الكتاب المقدس لمنزله كبيرة حين وصف داود أهمية اإلنسان
عند هللا حين قال "من هو اإلنسان حتى تذكره وابن اإلنسان حتى تفتقده  ،أنقصته
قليالً عن المالئكة  ،بالمجد والكرامة توجته وعلى أعمال يديك أقمته وكل شئ
أخضعت تحت قدميه  ،الغنم والبقر جميعا ً وأيضا ً بهائم الحقل وطيور السماء وأسماك
البحر فى البحار".
أما مقرر علم االجتماع فيهتم بدراسة سلوك الفرد داخل الجماعة ونظريات
تكوين الجماعات االجتماعية واهم المشكالت االسرية مثل التفكك االسري والعنف
االسري وكيفية التغلب عليها بإعتبار األسرة نواة المجتمع .كذلك دراسة الخدمة
وكيف تكون خادما ناجحا حيث تتلخص جوهر الخدمة في المسيحية في اآلية :يا
ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي (متي .)21:28
اتوجه بالشكر والتقدير ألسقفنا المحبوب القديس نيافة الحبر الجليل األنبا
ميشائيل علي دعوة لي سنويا لنول بركة تدريس هذه المقررات ونطلب من الرب ان
يديم ابوته ورعايته لنا سنوات طويلة وازمنه مديده .و نطلب من الرب يسوع المسيح
ان يعطيه الصحة وطولة العمر حتي ننعم برعايته .و نطلب النمو واالزدهار للكلية
في ألمانيا وسائر دول أوروبا.
الراهب القمص شاروبيم الصموئيلي
باسم االب و االبن و الروح القدس الها ً واحد امين
اود هنا ان اسجل مشاعر الشكر و االفتخار
اوال مشاعر الشكر
اوالً كل الشكر هلل الذي رتب ان اكون من الدارسين في اولي دفعات كلية البابا شنودة
الالهوتية بكريلفلباخ بعد ان تم انتدابي من قبل الكنيسة الخدم في دير االنبا انطونيوس
بكريلفباخ و تحت ارشاد نيافة األنبا ميشائيل
و تم افتتاح الكلية في نفس العام فكانت الفرصة العظيمة الكون بين الدارسين في اول
دفعات الكلية ( ٢٠٠٢م ٢٠٠٦ -م )
ثانياً
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اشكر مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث الذي اهتم بانشاء فرع للكلية الالهوتية في
المانيا
و اهتم ان يكون اول المعلمين في اصطاف الكلية و لما ال فهو معلم االجيال .وان كانت
صحة قداسته والمسئولية في ذلك الوقت تمنعه من الحضور شخصيا ً او القاء المحاضرات
مباشرة علي الطلبة لكن كنا نلتقي معه و نتعلم منه عن طريق كتابات قداسته.
و كم كانت فرحتنا و نحن نمسك بورقة االسئلة في امتحانات قداسته و قد وضع إمضائه
المميز عليها و بوضوح كامل.
فنحن الدفعة التي نالت حظا ً وفيرا ً
فقد نالت شرف التعلم علي يد معلم االجيال مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث
و تسلمنا شهادات التخرج من يد قداسة البابا تواضروس الثاني الرب يديم لنا حياته و قد
وضع امضائه عليها .و بهذا نلنا بركة و صلوات اثنان من االباء البطاركة لهم كل الشكر
منا.
ثالثاً
اشكر االستاذة االفاضل الذين لم يبخلوا علينا من وافر علمهم و اطالعهم و كل ما يخص
العلوم الالهوتية .و اذكر علي سبيل المثال ال علي سبيل الحصر و سامحوني اذا نسيت
احدهم:
اسجل هنا شكري لنيافة االنبا ميشائيل
الذي اعطانا الكثير عن مقارنة االديان و بعض من علوم العقيدة االرثوذكسية .و اذا كان
قداسة البابا شنودة الثالث هو مدير لهذه الكلية في ذلك الوقت كان نيافة االنبا ميشائيل هو
وكيالً للكلية و مدير ادارتها الفعلي.
و مثلث الرحمات نيافة االنبا بيشوي
الذي علمنا الكثير عن الالهوتي النظري و عن صفات هللا و الثالوث االقدس.
و اشكر نيافة االنبا بوال الذي اطلعنا علي اخر االبحاث العلمية للرد علي االعتراضات علي
بعض المواضيع العلمية الخاصة بالكتاب المقدس .و اطلعنا ايضا علي قوانين االحوال
الشخصية الخاصة لكنيستنا و المطبقة في المجالس االكليريكية و طرح لنا بطريقته
المتمكنة و المتميزة بعض االمثلة لبعض الحاالت من االحوال الشخصية.
و كما اشكر نيافة االنبا موسي الذي أثرانا بكورس غني جدأ عن خدمة الشباب سواء
الفردية او الجماعية.
و ابونا بيجول باسيلي نيح هللا روحه و الذي شرح لنا باسلوبه المبسط و مع االبتسامة
الدائمة قواعد و اساسيات اللغة القبطية و باالضافة الي بعض النصوص الكاملة من
القداس االلهي.
و ابونا بولس شحاتة الذي اعطانا كورس عن تربية االطفال و طريقة التعامل معهم و كان
ياتينا من مسافات بعيدة بالرغم من مشاغله و مسؤلياته االخري.
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و استاذنا العظيم االستاذ الدكتور موريس تاوضروس نيح هللا روحه الذي اخذنا في رحلة
شيقة جدا في احداث العهد الجديد و بعض المشكالت المثارة و الرد عليها و كان نيح هللا
روحه ياتينا من مصر علي االقل مرتان في السنة رغم كبر سنه و مرضه.
و االستاذ الدكتور سمير فوزي جرجس نيح هللا روحه المملوء فضيلة و علم و هو استاذ
التاريخ في جامعات سويسرا و سرد لنا باسلوبه القصصي عن تاريخ المسيحية في اوروبا
من خالل بعض المواقف المهمة في تاريخ اوروبا.
و استاذنا الفاضل الدكتور رشدي واصف و هو الذي علمنا علوم الالهوت الطقسي و
الحساب االبقطي و باسلوبه الجاد الواضح و الصريح وضح لنا ادق التفاصيل الخاصة بهذا
العلم.
و استاذنا النشيط استاذ الجغرافيا في جامعات المانيا .و قد دخل بنا الي ادق التفاصيل في
جغرافية الكتاب المقدس من تضاريس و مناخ و اصل الشعوب و خصوصا ً في العهد القديم
و ذلك عن طريق االبحاث الذي كان دائما يطلبها منا و تحت ارشاده قمنا بعمل الكثير من
االبحاث في هذا المجال و باالضافة الي هذا العلم كان يتعب كثيرا في بعض االمور االدارية
الخاصة بالكلية.
و استاذنا الغزير في علم االبائيات الدكتور ميشيل غطاس و الذي لخص لنا سير و كتابات
جميع اباء الكنيسة من اول االباء الرسل الي البابا شنودة و ال ننسي امتحاناته الذي تشمل
المنهج كله كنا نكتب في االمتحان كثيرا جدا حتي تكل االيادي الماسكة للقلم.
واستاذنا المتمكن جدا ً االستاذ ناجي ونيس الذي ابحر بنا الي اعماق العهد القديم و اخذ
علي عاتقه شرح العهد القديم اية اية و طبعا ال ننسي ( التكات )المميزة له في االمتحانات
( الال بالحق هي مدينة عاي ام قرية عاي !! )
واالستاذ المبجل االستاذ الدكتور مجدي الرشيدى ،الذى رسم كاهنا فى استراليا باسم القس
اغريغوريوس .و هو استاذنا في االلحان و الفلسفة و المنطق و كنا كثيرا نتوه منه و تعب
معانا كثيرا ليردنا الي الهزات السليمة.
و استاذ ماجد الجوهري الذي شرح لنا اساسيات قواعد اللغة اليونانية القديمة و لغة العهد
الجديد
و استاذ العبري و هو كان غير مصري و لكنه كان يتحدث العربي و العبري بطالقة .و
علمنا قواعد و حروف اللغة العبرية و رتل لنا المزامير بالعبري.
رابعاً
اقدم كل الشكر للطلبة الذي درسنا سويًا لمدة اربع سنوات .هم ايضا كانوا حافزا لنا ان
نواصل الدراسة باشتياق معاهم جنبا الي جنب .اشكر محبتهم و تعاونهم في عمل
الملخصات و تسجيل المحاضرات للغائبين .و اشكرهم علي تعبهم و اهتمامهم بالدراسة بل
و التفوق فيها رغم مشغولياتهم و خصوصا الذين كانوا يحضرون من خارج المانيا او من
مسافات بعيدة.
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و ختاماً
انني اسجل هنا الشعور الثاني و هو الشعور باالفتخار اني كنت من الدارسين في اولي
الدفعات بالكلية
و فخور اني تلقيت العلوم الالهوتية علي ايدي نخبة عظيمة من اباء و استاذة افاضل
راجيا و مصليا الي هللا ان تستمر الكلية منارة للعلوم الالهوتية في اوروبا و العالم
و طالبا من الجميع ان يذكروني في صلواتهم.
سامح وني علي االستطالة حاولت ان اختصر لكن القلم كان يكتب و ال يريد ان يتوقف بل
كان يريد ان يسجل الكثير و الكثير.
ابنكم و اخيكم الراهب القمص شاروبيم الصموئيلي

ابونا كيرلس غبريال
كل احتفال بكلية البابا شنودة في ابروشية جنوب المانيا االنبا ميشائيل والجميع بخير..
كلية اكليريكية فتحت عقولنا الستيعاب دراسات الهوتية وفتحت قلوبنا لتمتلء بمحبة
نور المعرفة
وممن استناروا باشراقة هذه الكلية هنا في أوروبا ....وممن نشعر بامتنان
وشكر لمن جاءوا الينا بالمعرفة ..وفي مقدمتهم نيافة األنبا ميشائيل الذي بجانب انشاءاته
في االبروشية ..أنشأ هذا البناء الروحي ،والمنارة التي استرشد بها األقباط من مختلف
بالد أوروبا ..والشكر هلل ولنيافته وللعاملين معه ..ونصلي لدوام النعمة .امين.

أبونا موريس باسيلي وتاسونى أوليفيا باسيلي

شدُكَ ال َّ
علَ ْيكَ  ".مز "8 :32
ع ْينِي َ
ص ُحكَ َ .
أُ َ
ط ِري َ
سلُ ُك َها .أ َ ْن َ
ق الَّتِي ت َ ْ
ع ِلّ ُمكَ َوأ ُ ْر ِ

نحن نشكر هللا من كل قلوبنا انه اتاح لنا الفرصة للدراسة في كلية البابا شنودة
الثالث الالهوتية في ألمانيا بكروفلباخ .و نبدي كل امتنان للقائمين على هذه
الخدمه و جميع االساتذة و المعلمين الذين بذلوا جهدا كبيرا في اعطائنا مثاال
يحتذى به .فهم يعطون علما ممزوج بالخبرات الروحية و االختبارات العملية .فإن
كلية البابا شنودة غنية جدا بمواد كثيرة ومتنوعة من تاريخ الكنيسة إلى قضايا
معاصرة ..من ابائيات الي الهوت روحي و طقسي وعقائدي ..نتمتع بدراسة
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الكتاب بالعهدين و نعيش روحيات الكنيسه االولي في األلحان واللغة القبطية ..و
أدركنا أنه يوجد رابط واضح يربط بين المواد بعضها ببعض.
ما قدمته الكلية من دراسة ساعدتنا كثيرا على المستوى الشخصي وعلى مستوى
البيت مع أوالدنا الجسدين و على مستوى الخدمة في الكنيسة مع اوالدنا
الروحين ..و أدركنا إننا مازلنا على البر ،فقط أخذنا بعض المفاتيح التي تؤهلنا أن
نتعمق أكثر في معرفة هللا.
نصلي أن يجعل هللا هذه الكلية منارة لكل من الدارسين حتى نسطيع أن نقول مع
سي ُح
بولس الرسول في رسالة إلي أهل أفسس في االصحاح الثالثِ „ :ل َي ِح َّل ا ْل َم ِ
س َ
صلُ َ
ست َ ِطيعُوا أ َ ْن
ان فِي قُلُو ِب ُك ْمَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ُمتَأ َ ِ ّ
ون فِي ا ْل َم َحبَّ ِةَ ،حتَّى ت َ ْ
ون َو ُمتَأ َ ِ ّ
س ُ
ِب ِ
اإلي َم ِ
ق َوا ْلعُ ْل ُوَ ،وت َ ْع ِرفُوا َم َحبَّةَ
ض َوال ُّ
س َ
طو ُل َوا ْلعُ ْم ُ
ينَ ،ما هُ َو ا ْل َع ْر ُ
يع ا ْل ِق ّدِي ِ
تُد ِْركُوا َم َع َج ِم ِ
هللا"
يح ا ْلفَائِقَةَ ا ْل َم ْع ِرفَ ِةِ ،ل َك ْي ت َ ْمت َ ِلئ ُوا إِلَى ُك ِ ّل ِمل ِْء ِ
ا ْل َم ِ
س ِ
المستشار الدكتور سمير عبد المالك منصور
رحلتى مع كليه البابا شنوده الثالث الالهوتيه
اخذت بركه الخدمه فى هذه الكليه منذ حوالى  15عاما بتدريس ماده القوانين الكنسيه
للصفين الثالث والرابع .
والمده التى كنت اقضيها كل عام كانت قصيرة ولكنها من افضل ايام حياتى حيث اشعر
بنهضه روحيه فى تلك االيام ومعونه الهيه ترفع عنى كل متاعبى الجسمانيه فاشعر بقوه
تجعلنى استمر فى الدراسه لمده تتجاوز خمسه ساعات فى اليوم .وهذا بفضل صلوات
سيدنا االنبا ميشا ئيل ورهبان دير االنبا انطونيوس الذى تتبعه هذه الكليه حيث اشعر
بروحانيه هذا المكان والمحصن بتلك الصلوات والقداسات التى تجرى يوميا فىى
كنيسه الدير.
وسيدنا الحبيب االنبا ميشائيل دايما يقابلنا بمحبه وترحاب واتضاع يجعلنى اخجل من
نفسى .وكذا رهبان الدير يتمثلون برئيسهم فى المحبه الباذله والخدمه التى بال حدود .
نصلى ان يحفظ الرب هذا المكان ويبارك العمل الذى تقوم به كليه البابا شنوده الالهوتيه
لكى تكون مناره للمعرفه الالهوتيه فى دول اوروبا وخاصه فى المانيا ببركه صلوات سيدنا
االنبا ميشائيل ورهبان الدير .
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د .صموئيل معوض
مدرس مادة تاريخ الكنيسة بالكلية اإلكليريكية بألمانيا
إذا كان التعليم الديني والالهوتي ضروري ألبناء الكنيسة بشكل عام ،فهو يصبح
أكثر ضرورة وأهمية في بالد المهجر حيث تقل مصادر التعليم الالهوتي ،ويقل
النشاط الكنسي بسبب طبيعة الحياة في المهجر وقلة عدد الكنائس نسب ًّيا وتباعد
أمرا شاقًّا ومكلفًا للكثيرين .ومن هنا
المسافات ،مما يجعل زيارة الكنيسة أحيانًا ً
تزداد أهمية وجود الكلية اإلكليريكية في ألمانيا والتي نحتفل هذا العام بمرور
عقدين على تأسيسها .لقد ساهمت الكلية اإلكليريكية بألمانيا في نشر التعليم
الالهوتي المتزن وإعداد كوادر من الخدام والخادمات ،بل والكهنة والرهبان،
ً
كبيرا من جانب المتعطشين للتعليم الكنسي السليم ،ليس في ألمانيا
إقباال
ووجدت
ً
فقط ،بل وفي العديد من البالد المجاورة خاصة هولندا وفرنسا.
ي بتدريس مادة تاريخ الكنيسة منذ اثنتي عشرة عا ًما خلفًا للمتنيح
ومنذ أن ُ
ع ِهد إل َّ
األستاذ الدكتور سمير فوزي جرجس ،الحظتُ اهتمام الكثيرين من الطالب
بالموضوعات التاريخية بشكل خاص ،واشتياقهم إلى معرفة تاريخ كنيستهم وما
وكثيرا ما
مرت به من أحداث صعبة ،وكيف صمدت لها الكنيسة على مر العصور.
ً
حماس بعض الطالب في االستذكار والمتابعة على الرغم من كثرة
أثار انتباهي
ُ
مشغولياتهم وأعبائهم في حياتهم اليومية ،ومع ذلك كانوا يقتطعون من ساعات
راحتهم في سبيل التحصيل والمعرفة .هم قدوة ومثال للكثيرين ،ودليل على أصالة
الشعب القبطي في ارتباطه بكنيسته حتى لو كلفهم ذلك التضحية بوقتهم ومالهم
وراحتهم.
ال شك أن تأسيس الكلية اإلكليريكية يُعَد عالمة فارقة في تاريخ الكنيسة القبطية
بألمانيا ،وهو مشروع تنويري سيظل الجميع يتذكره ويتذكر معه صاحب النيافة
األنبا ميشائيل صاحب الفضل في أن تخرج هذه الفكرة إلى حيز الوجود وكيف
كثيرا أمام الصعاب التي ترافق كل مشروع جديد إلى أن يثبت البناء ويأتي
صمد
ً
العمل بثماره.
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الكلية االكليريكية بكروفيلباخ :معين ال ينضب
إيبيدياكون أنطون شنوده (هولندا)
طالب في الفترة من 2009-2005
كانت الدراسة باالكليريكية بالنسبة لألقباط المقيمين في أوروبا حلما صعب المنال.
ولكن بمبادرة من نيافة األنبا ميشائيل (أبونا ميخائيل البراموسي آنذاك) اصبح
الحلم حقيقة وتدفق االقباط من دول اوروبية عديدة لإللتحاق بالدراسة لينهلوا من
العلوم الالهوتية التي يقوم على تدريسها كوكبة من األساقفة والكهنة وأساتذة
الجامعات من دول مختلفة .كانت دراسة من نوع خاص حيث ترى أسرا كاملة
تدرس معا أو زوجين أو أخين في مشهد قلما يتكرر .وكان الطالب يتسابقون
بمحبة لمساعدة زمالءهم في الشرح وتصوير الملزمات لهم.
كان الطالب يأتي ليقيم في الكلية فترة االمتحانات التي قد تمتد السابيع وال ينشغل
بأي شيء غير الدراسة ,حتى أطفال الطلبة كانت لهم حديقة العاب بجوار الدير
وعندما يحتاجون لشيء يذهبون بأنفسهم للكانتين أو الميني ماركت للحصول على
ما يريدون.
ما أجمل اإلستيقاظ مبكرا في كروفيلباخ لحضور القداس اإللهي في أحضان التالل
والطبيعة الخالبة فتحصل على وجبة روحية دسمة .وعلى الرغم من أن الصالة
كان يتم تأديتها أحيانا بعدة لغات إال انها كانت تترجم الى لغة واحدة" لغة الروح".
بعد الصالة يشترك الجميع في مائدة اغابي لتناول الطعام الذي يتم اعداده مبكرا
من قبل مجموعة خدام تقوم بتحضيره وتقديمه والتي ما تلبث أن تنتهي من طعام
اإلفطار إال وتبدأ في تجهيز طعام الغذاء وبعدها العشاء.
واألنبا ميشائيل هو نفسه " جامعة في الخدمة" فقد تعلمت أجيال كثيرة منه الكثير
فهو كالنحلة الدؤوب التي تعمل بنشاط من اجل تقديم "شهد الخدمة" لألخرين،
يبحث عن حل لكل مشكلة في هدوء وصمت :فمن توفير سيارات إلحضار الطلبة
من المطار أو محطة القطار الى تحضير أماكن مبيت الى استقبال المدرسين الى
طبع االمتحانات هذا بجانب االعمال اإلعتيادية للدير وما أكثرها من أعمال بناء
وترميم وعالج األباء الضيوف ومتابعتهم ومراعاة شؤون الرهبان وطالبي الرهبنة
والتحضير لمؤتمر الشباب ...إلخ .حتى " قدرة الفول" :كنت اراه يذهب للمطبخ
فجرا لمتابعة نضوج الفول .أعمال تتطلب عدة اشخاص متفرغين كان يقوم بها
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غالبا لوحده وأحيانا بمساعدة بعض الخدام الذين تتلمذوا على يديه وتعلموا الخدمة
الباذلة والتواضع وانكار الذات واإليثار وفن الهروب من مقدمة المشهد .صمته
ابلغ من الكالم ومنهجه اإلهتمام ,فلسفته عطاء بال حدود ونهر بال سدود.
ففي واقع االمر يتعلم الطالب علوم نظرية ومعها ممارسات عملية من االنبا
ميشائيل الذي تعلم بدوره من القديس العظيم أنبا انطونيوس أبو الرهبان ,ذلك
القديس الذي بمجرد تطبيقه آليه واحدة من اإلنجيل " اذهب وبع كل اموالك"....
أسس الرهبنة-الجذور الروحية للكنيسة -في العالم كله ,دون أن يظهر .ترك الغنى
واختار الفقر ,تعلم من الرمال التجرد ومن السكون التوحد ومن النجوم التألق ومن
السماء السعي الى العالء ومن األرض اإلنحالل من جاذبية شهوات العالم وتعلم
االستنارة الفائقة داخل مغارة ضيقة.
لقد كانت الدراسة بكروفيلباخ بمثابة القوة الدافعة للكثير من الطالب فانطلقوا
بعدها يستخدمون الدراسة في الخدمة و في كافة المجاالت الكرازية والتعليمية.
كانت الدراسة نبعا لم ينضب وذخيرة ال تفنى وقبسا لم يخبو .ومازال المرء يجتر
عبق الذكريات الجميلة لتلك الفترة حتى اليوم.
في الذكرى العشرين لتأسيس الكلية االكليريكية بكروفيلباخ ,تحية للمبادرة العظيمة
لسيدنا االنبا ميشائيل وتحية ل " كتيبة الخدام".

افرايم حنا خليل
كان االلتحاق بالكلية اإلكليريكية حلم يراودني منذ الطفولة ،ومع مرور الوقت
أصبح الحلم بعيد المنال ،وتمر السنون ويشاء هللا أن يكون في كنيستنا أب فاضل
ورعُ ،محب للخدمة ولتطويرها ،هو أبونا ميخائيل (األنبا ميشائيل) ،ويتحقق الحلم
على يديه!
سعى أبونا المحبوب بكل نشاط الفتتاح أول كلية إكليريكية في اوروبا ،ولم يألوا
جهدا ً في دعوة أكبر األساتذة المتخصصين في العلوم المختلفة من جامعات اوروبا
ومصر ،باإلضافة لعدد من األساقفة المبجلين ذوي العلم والخبرة في التعليم
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اإلكليريكي .ليكتمل الكادر التدريسي الالزم لتصبح كلية البابا شنوده الثالث
الالهوتية على أعلى مستوى من الجاهزية واالحترافية في التعليم الالهوتي.
خالل دراستنا وبعدها ،تغيرت طريقة قراءتنا للكتاب المقدس وطريقة تفسيرنا
آلياته المقدسة بعهديه القديم والجديد ،وباالعتماد على أقوال االباء ،ومعرفتنا
بجغرافية الكتاب المقدس وتاريخية أحداثه .كما فهمنا الكثير عن العبادة الكنيسة
وطقوسها المقدسة ومعانيها ،وأيقوناتها ،ورموزها ،وأباءها وروحانيتهم
وعلمهم .كذلك بدراستنا للعلوم اإلنسانية ،االجتماعية والفلسفية تغير مفهومنا
لكثير من األمور ،وما كان خفي منها بالنسبة لنا زادته الدراسة المتخصصة
وضوحا ً وازدادت المعرفة وازداد إيماننا ثقه في ما نؤمن ،ألننا صرنا نعرف بماذا
نؤمن ،ووجدنا فيها إجابات لكثير من الشبهات والشكوك التي تحارب اإليمان أو
العقيدة ،وعموما ً فالدراسة اإلكليريكية ،مع السيرة الروحانية ،حصن ألوالدنا
ولألجيال القادمة في المانيا ضد سهام الحداثة السامة التي تنادي باإللحاد ،والال
أدرية ،وتشجع على المثلية ،وغيرها من المفاسد ،وبالطبع فالكنيسة ليست ضد
الحداثة ولكن ضد الخطيئة.
وختاما ً أشكر هللا كثيراً ،الذي أتاح لي فرصة الدراسة بالكلية اإلكليريكية ،وأشكر
ي
نيافة الحبر الجليل األنبا ميشائيل أطال هللا حياته وأعطاه الصحة ،وكل ُمعلم َّ
األساقفة واألساتذة األجالء ،األحياء منهم والمنتقلين ،أنحني أمامهم شُكرا ً
وتبجيالً ،عن كل ما قدموه لنا من علوم وخبرات صالحة لحياتنا الروحية ،وللخدمة
التي نحاول القيام بها ،الرب يعوضهم أجرا ً سماوياً ،وله كل المجد إلى األبد آمـين.
نادية ورومانى وليم
نعمة وبركة هذا الدير العظيم االنبا أنطونيوس بكروفل باخ
عندما نتكلم عن كلية الالهوت للبابا شنودة الثالث بدير القديس العظيم االنبا
أنطونيوس بكروفلباخ
أوال أحب ان نعرف هذا المذود الذي تلقي الكثير من أوالد الكنيسة القبطية وآخرين
من جنسيات وديانات آخري.
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ك ان لنا جميعا نقطة ميالد جديدة لحياة روحية وحياة عملية وحياة آسرية أيضا
ونقطة إنطالق للتعليم الالهوتي.
وكما ورد في سفر هوشع (هو  4:6قد هللك شعبي من عدم المعرفة)....
وبنعمة ربنا يسوع اقام لنا الراعي المتيقظ لرعيته االب المحب نيافة الحبر الجليل
االنبا ميشائيل (أبونا ميخائيل البراموسي -قبل سيامته اسقفا علي جنوب المانيا
والدير ) باالهتمام وإقامة كلية الالهوت للبابا شنودة الثالث وإهتمامة بالتعليم لكيي
نأخذ بركة خدمة رب المجد يسوع بمعرفة ونقاوة القلب والمحبة الحقيقة النابعة
من مصدر الحب االلهي.
وقد تعلمنا الكثير من هذا االب الحنون التواضع والصالة الدائمة وانكار الذات
ومحبة العطاء بسخاء واالهتمام بأشياء كثيرة في الحياة اليومية.
وكما علمتنا الكلية من األساتذة الكبار اللذين كانو ينكرون ذواتهم وبمحبة قوية
وتواضع في قبول اي مناقشات واهتمامهم بالتعليم الصحيح وبالدقة الفائقة
واذكرمنهم االب المتنيح العالمة أبونا القمص بيجول باسيلي للغة القبطية،
واالستاذالمتنيح العالمة د .سمير فوزي جرجس في دراسة تاريخ
الكنيسة .واالستاذ المتنيح موريس تاواضروس الالهوتي في دراسة العهد الجديد.
واالب صاحب القلب الكبير القمص بولس شحاتة للتربية المسيحية ود .أشرف
صادق الفن القبطي.
وكل االساتذة المبجلين الكبار في علم وثقافة الكنيسة القبطية وااللحان.....يعطيهم
الرب الصحة والعافية والعمر الطويل.
حقيقي إنها إستكمال لمدرسة االسكندرية التي أنشأها البابا مار مرقس الرسول
بتعليم السيد المسيح
اريد ان أكتب الكثير والكثير ولكن الأريد ان أطول علي القارئ.
صلوا من آجل الدير والكليه وضعفنا انا وزوجتي وبناتي
مرفت أديب شاكر
نشكر رب المجد الذى أتاح لنا كمصريين أقباط ارثوذوكس يقطنون فى بالد
مختلفة فى اوروبا بوجود كلية اكليريكية فى دير األنبا انطونيوس بكرفاباخ
بألمانيا .ونشكر ربنا بوجود سيدنا نيافة األنبا ميشائيل الذى له الدور األول فى
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تشجيع كل الخريجين على دراسة العلوم الالهوتيه والعقائدية والطقسية وغيرها
الحتوائه ومحبته وتشجيعه وخدمته للجميع مهما تكلمت عن محبة سيدنا ال يكفى
كتابتها.
دراستنا فى الكلية االكليريكية ساعدتنا كثيرا ً فى فهم ما ال يُمكن فهمه بمجرد قراءة
الكُتب  .بل ايضا ً قربتنا و ساعدتنا فى العشرة والتمتع بالرب يسوع المسيح .
وزرعت فينا التمسك بإيماننا وعقيدتنا وكيفية الدفاع عنهما.
ربنا يعطيك الصحة والعافية ويُعطى لقداستكم طولة العمر .ويدوم كهنوتك
وأسقفيتك .شكرا ياسيدنا األنبا ميشائيل.
جوزفين سييل
كلية البابا شنودة بدير األنبا أنطونيوس هي بمثابة مصدر للعلم والمعرفة وشكلت
بالنسبة لي ضرورة ملحة لمعرفة المزيد عن عقيدتي التي كنت ال أعرفها جيدا
نظرا لخروجي من مصر منذ فترة طويلة  .فقد تعلمت بها الكثير مما كنت ال أعلمة
قبل اإللتحاق بها بدأ من جغرافية الكتاب المقدس ،تاريخ الكنيسة القبطية،
اآلبائيات ،حساب األبقطي إلى اللغة اليونانية .وكنت سعيدة الحظ حيث تعلمت
مبادئ اللغة اللقبطية على يد المتنيح أبونا بيجول وعلم الالهوت على يد المتنيح
األنبا بيشوي وكذلك معرفة الكثير عن األحوال الشخصية من نيافة األنبا بوال
وكذلك الدراسة المتعمقة في تفسير الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد بل
وأيضا الالهوت المقارن الذى درسة لنا نيافة األنبا ميشائيل بأسلوبه السلس
البسيط الذي ال يمكن أن أنساه أحتاجه يوميا لإلجابة على أسئلة أوالدي
والمخدومين في مدارس األحد اللذين يسمعون الكثير من المغالطات في المدارس
والمجتمع األلماني .وال أجد كلمات تعبر عن مدي شكري لنيافة األنبا ميشائيل عن
مجهودة الجبار الذي بذله ويبذله من أجل تعليمنا بتأسيس هذه الكلية ودعوة كبار
األساتذة واألساقفة إللقاء المحاضرات وإحضار كافة الكتب الالزمة للدراسة وقيامه
بتنظيم كل شئ على أفضل صورة .نشكرك ربنا ونشكرك يا سيدنا ويديم كهنوتك
ويثبتك على كرسيك سنين عديدة وأزمنه هادئة مديدة وتعلم األجيال التي ولدت
ونشأت في ألمانيا فهم في أمس الحاجة إلى هذه الكلية لمعرفة عقيدتهم معرفة
حقيقية وبنائهم عقائديا وروحيا.
شكرا يا سيدنا.
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ميالد وحنان غبريال ،هولندا
لقد كانت الكلية االكليريكية فى المانيا مركزا للنشاط الروحى والعلمى حيث اخذنا
معلومات وفيرة فى مجاالت متخصصة مختلفة ومقدمة باسلوب واسع وشامل
ومفصل عن الطقوس الالهوتية وما هى عقيدتنا وماهى القيم الروحية واالنسانية
 ،كذلك عرفنا كثيرأ من الكتاب المقدس واهميته فى الكنيسة وعرفنا تاريخ كنيستنا
وااللحان الكنسية وجغرافيا االماكن المقدسة التي كانت موجودة في أيام السيد
المسيح وايضا عرفنا وتعلمنا كثيرا من آبائنا القديسين األولين الذين قدموا لنا
اإليمان االرثوذكسي المستقيم بالتسليم اى بالتقليد لكى نعرف ونفهم وان يكون لنا
االدراك لهذا التقليد.
لقد تقدمنا فى المعرفة وتوفرت لنا جميع الطرق فى المعرفة والبحث لتستنير
عقولنا فى الفهم.
لقد كانت الغربة صعبة لكثير من الناس ألن بيئتهم االصلية تختلف عن المجتمعات
الجديدة التى اتوا اليها.هنا نجد ان الكلية االكليريكية قدمت لنا كثير من المعرفة
والمعلومات الروحية والطقسية والكنسية التى استخدمناها فى تربية اوالدنا فى
جميع االعمار لكى يندمجوا معنا فى حياتنا المسيحية الروحية  ،الن المجال هنا فى
بالد المهجر يختلف تماما عن الحياة الروحية  ،فمن السهل ان ينخرط الشباب فى
مجاالت إلحادية غريبة فى هذه المجتمعات  ،وهنا قدمت واعطت لنا الكلية
االكليريكية فرصة عظيمة لنتفاهم مع الشباب وان نجاوبهم على جميع اسئلتهم
لكى نثبتهم فى االيمان المستقيم وان يكونوا متاسسين فى عقيدتهم السليمة حتى ال
ينحدروا فى مجاالت اخرى منحرفة لكى يعيشوا حياة آمنة مستقيمة حياة المسيح
الصالحة .لكم كل سالم ومحبة
سامي شحاتة قلدس ،دفعة ٢٠١٦
باسم الثالوث االقدس اآلب واالبن والروح القدس اله واحد امين
صاحب النيافةاالنبا ميشائيل
اسقف ورئيس دير االنبا انطونيوس العامر بالمانيا ومدير االكليريكية
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أدامك السيد المسيح لشعبه وكنيسته بصحة وسالم
ابائي الكهنة والرهبان
اساتذتي الموقرين
يا رب الي من نذهب ،كالم الحياة االبدية عندك.
وانتم المعلمين من يدلون علي الطريق
انا من فرنسا منزلي يبعد عن الدير مسافة  ١٤٠٠كيلو متر يعلم هللا  ٧٠٠كيلو
ذهاب كلها فرح واشتياق لمقابلة سيدنا االنبا ميشائيل واتبارك منه ومن ابائي
الرهبان واتناول من االسرار كل يوم واالستفادة من المدرسين االجالء .والعودة
باكون حزين علي فراق الدير.
في اول محاضرة وانا في سنة اولي سمعت هذا التنبيه احزر يا طالب الصف االول
عند وصولك للصف الرابع والتخرج ان تقول اني اكليريكي.
انت اخذت مفاتيح الكتب تعرف ازاي تفتح الكتب  .وده اول درس في التواضع.
تعلمت كيف اكون دقيق في التعبير علي يد االستاذة وداد عباس بنت البابا شنودة
الثالث
الن حرف يغير المعني وترجعلي  ١٤٠٠كيلو تمتحن دور تاني.
وعند زيارتي للقدس تذكرت الدكتورفؤاد ابراهيم وان فلسطين مرتفعات وهضاب
واالتوبيس طالع نادل بينا .واالهم واحنا امام قبر السيد المسيح ( الفارغ)
والجلجثة امام في مكان مرتفع نطلع سلم مرتفع درجة ارتفاعه كبيرة لنصل مكان
الصليب ونشعر كم اتحمل السيد االلم حتي في اختيار مكان مرتفع عن سطح
االرض والضغط علي القلب والدم النازف.
اساتذتي االفاضل :يقول بولس الرسول الي كورنثوس االولي(  )١٥:٣النه وان
كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح ،لكن ليس اباء كثيرون الني انا ولدتكم
في المسيح يسوع باالنجيل.
اشكر ربنا يسوع المسيح الن هللا هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل
المسرة (لو :في ليس اني قد نلت او صرت كامال  ،لكني اسعي لعلي ادرك الذي
الجله ادركني ايضا المسيح يسوع ( بو:في ١٢:٣١٣:١) .
اشكر نيافة االسقف االنبا مبشائيل علي تعبه وجهاده ومصاريف الضيافة للطلبة
والمدرسين من اجل التعليم ( دائما عامر يا سيدنا بحسك) وعبال العيد الذهبي.
صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول ان المسيح يسوع جاء الي العالم ليخلص
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الخطاة الذين اولهم انا
خادمكم .اذكروني في صلواتكم.

دياكون أبانوب (جميل جرجس يوسف) النمسا
بسم األب واألبن والروح القدس
طوبى للذي نسي حديث العالم بحديثة معك ألن منك تكتمل كل احتياجاتة وكلية البابا
شنودة تسد كل حتياجات العقل وهي امتداد في المهجر من الكنيسة االم حتي أل
يكون المغتربين بعيدين عن تعاليم أألرثوذكسية وقديسيها ولهذا تكون الواحده
الوحيده الفريده التي تشبع عقولنا وقلوبنا بطقوسها الخالدة المسلمه من أبائنا
العظام الخالدين في قلب الكنيسة .وذلك لمجد هللا.
وهي ايضا امتدادا لنا من الترتيب األلهي من الكهنوت الهاروني حتي وصل لنا علي
الترتيب األلهي علي طقس ملكي صادق
ومن رئيس كهنتنا األعظم ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح
ونخص هنا دير القديس العظيم األنبا انطونيوس ‘بألمانيا كروفيل باخ تحت رئاسة
االنبا ميشائيل رئيس الدير الذي فتح ابواب الدير للطألب من كل مكان في اوروبا
وايضا االساتذة الموقرين.
وقد شملت محبة االسقف الجليل األنبا مشائيل لكل طالب في الكلية طوال فترة
الدراسة واألمتحانات خاصة وصلواتة.
وعطائة المستمر ومحبتة البازلة وتعلمنا منة التواضع والصلة بجانب العلم
واالستنارة منة والمناهج المختلفة المستقيمة حتي أل ننهل رحيق علما أخر غير
مستقيم من الغربة وبألد المهجر.
وجميع الباحثين والموقرين االساتذة األجألء كأل في مادة نشكر حسن االضافة
وتوفير الراحة والهدؤ والمذكرات والكتب
الكلية كانت بمثابة نسر نرتفع معة في العلم واسرار كنيستنا األم في المهجر
يا قبطية تاريخك نور واباءك سور
حافظين الوصية جبابرة بأس
واليأس خطية علي ابوابك اسود المرقسية
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نيفين وآنى يوسف ،فينّا
شرفنا جدا لوجودنا في هذه الكليه التي يترأسها اإلب الحنون األنبا ميشائيل
نطلب من هللا ان يديم اسقفيته ورعايته لشعبه ويعطيه دوام الصحه والعافيه
وايضا اود ان اشكر جميع اساتذة ودكاترة الكليه واخص بالذكر استاذنا الغالي
استاذ دانيال ربنا يعوض تعب محبتكم جميعا.
كما اشكر رهبان الدير لمنحهم الفرصه لي ولزوجي باإللتحاق بالكليه.
الرب يكون معكم ويحفظم.
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المتنيح األنبا بيشوى مطرن دمياط قام بتدريس الالهوت النظرى في الكلية اإلكليريكية بالدير

المتنيح القمص بيجول باسيلى درس اللغة القبطيىة فى الكلية االكليريكية بالدير من عام
 2002حتى نياحته عام 2020

وقد رحل عنا ايضا االستاذ الدكتور
سمير جرجس [على اليمين]
واالستاذ الدكتور موريس تواضروس
الذان قاما بتدريسنا منذ افتتاخ الكلية
حتى نياحتهما.
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منذ  20عاما يقوم االستاذ الدكتور ميشيل غطاس تدريس علم اآلبائييات فى كلية الدير

نيافة األنبا بوال مطرن الغربية يقوم بتدريس قانون األحوال الشخصية ومادة العلم والدين القبطية في
الكلية اإلكليريكية بالدير منذ تاسيسها عام 200

حفل تسليم شهادة البكالريوس لخريجى الكليية اإلكليريكية بكرفلباخ بيد قداسة البابا األنبا تواضروس
الثانى ومدير الكلية نيافة األنبا ميشائيل عام  2013فى دير األنبا إنطونيوس بكرفلباخ بالمانيا.

