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 من اقوال قداسة                                                    

 البابا شنودة                                                  

 الثالث                                              

  

 

   -هللا :القديسين عند   

إننا نطلب شفاعة القديسين من أجل الدالة العظيمة   - أ     
خروجهم التي لهم عند هللا. ومن أجل إمكانياتهم الواسعة بعد 

ة. ومن أجل محبة من الجسد, وطاقاتهم الروحية األكثر قدر
                                                               هللا لهم
هذا فإن األباء واأل - ب      ياء كانوا يذكرون الرب ول نب

, حتي يحن قلب  ويشيييفم بمجرد سيييمائ أسيييما هم بقديسيييي 
ر عهوده لهم. وهكذا فإن موسي النبي حينما شفع في ـييوتذك

" أذكر إبراهيم وإسييييحم الشييييعب حتي ييفني , قال الرب 
لهم أكثر  وإسرا يل عبيدك , الذين خلقت لهم بنفسك , وقلت

  ".                       13: 32خر" السماء" كنجوم نسلكم
 

                                       -إعتراضات واإلجابة عليها : 
يقول إننيييا في التشييييييفع بيييالقيييديسييييييين نتوجييي  إليهم  +  

بالصيي.ة.ونحن نقول إننا ي نصييلي للقديسييين, وإنما نطلب 
صيييلواتهم ونطلب معونتهم لنا. حديثنا الي العذراء ليو هو 
صييييييلوات موجه  إليها , إنما هي مخاطبة بنين ألمهم نوئ 

ينا, المناجاة وليو من الصييي.ة راجين منها أن تشيييفع فمن 
 وهيييييي اليييييميييييليييييكييييية اليييييقيييييا يييييمييييية عييييين ييييييمييييييييييين

                                                         .الملك

 

1-  البابا شنودة الثالث 

2- ذهبيات جديدة     

 للبابا تواضروو

4- سيااحة في القداو  

 ايلهي

7-  

 

9-  

ين  ليو شئ غير 

 ممكن لدى هللا

زا ي الشبابعأا  

 

العددقديو  10-  

11-  تــــــعـــــــــازى 

 مع الكتاب المقدو 12-

اييمان بالمسيح  14-

لفادى المخلص ا  

16- نت محبوب عند ا 

      الهك

تاريخ مدارو  17-

يحدا  

تـــــــســـالــى -24  
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                             قدوـتاب المـيمة في الكـار العظـن األسفـير مـزامـسفر الم   +  
                         ي ــا فــمل مـأج ريبا وـلواتنا تقـعظم صـي مـا فـنستخدمه التي

                           انـــــــزمـذا الـان هـت إنسـاني فأنـكيان اإلنسـيعبر عن ال  ـإن 
                           يـي فـــــالنب داود مشاعر ما بنفوتشعر تما ذلك من مـوبالرغ 

                       رــعبــ  يـنـر لكالمزمور الثالث  هو مزمور قصي،العهد القديم 
                        بـوسط الضيم وما يصادف  من متاععن حياة كل إنسان في 

فهو ص.ة ناش ة عن تمرد إبشالوم أو تمرد أي إنسان. لذلك ي نهتز على اإلط.ق  
عصر نحن في   يأي ـدث يحقاً فـحـمما يحدث اليوم مثلما حدث أيام داود وكما سي
وه .. يقف إبشالوم في ـد أبـورة ضـ.. كان إبشالوم يريد أن يصنع بلغتنا اليوم ث

ويهين ويشوه أبوه الملك وضم حول   عدد كبير من الخارج يتجمل ويتعظم ويتكبر 
ة  داود النبي صاحب النية الحسنة ـان الرؤيـد اينسـقـنع ذلك تفـية تصـناو . الخطـال

قال ل  أذهب بس.م وكما تعلمون جميعا أن إبشالوم هذا ظل يقع في الخطأ إلي أن 
لشر يكبر ويكبر لكن كانت نهايت  نهاية شريرة جداً. الرب ليو بنا م أو ساكت . ا

"دعهما ينميان معاً"أريدك أن تعلم أمراً  ( الحنطة والزوان )كما قال المسيح في مثل
هاماً أن عدو الخير ليو أمام  سوي س.حين س.ح اليأو وس.ح التشكيك . يزرئ 

بة ـبداخلك اليأو من ظروفك ومن هم حولك أو يشكك في كل شئ يشكك في مح
م.           وخدمتههم ك.مهم ـملـي عـدراتهم فـي قـك فـولـن حـة مـحبـا في مـربن  

           
أما الجزء الثاني من المزمور يتكلم عن الس.م الذي كان في قلب داود بالرغم  +  

                                         من كثرة المضايقين والذين  يتسببون في حزن  ..

وكإن ربنا ليو ل  سوي داود يستمع لما يقول   " "بصوتي إلي الرب أصرخ فيجيبني

                 ب .ـلـات القـرخـي صـع هللا إلـتمـا إسـلمـات كـيقـتدت الضـكلما إش

                       .اقـمـلبة من األعــالي لكن  الطـوت العـو الصـوالصراخ لي
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.    كــنـي مــتي هـكرامـرد لي كرامتي فـي تترد أعتبار  "نت يارب رافع رأسي ا"  

ً رمزاً للقديسين في " "يجيبني من جبل قدسه ما أجمل هذا التعبير! الجبال دا ما

.العلو والشموخ في القامة الروحية . مجرد أن يصرخ في الضيقة يجاوب  هللا  

بَّ يَْعُضُدنِي "  كيف سيكون لك نوم في " فَأَنا اْضَطَجْعُت َونِْمُت. اْستَْيَقْظُت أَلنَّ الرَّ

ذه هي الثقة ـهذا الوضع المضطرب؟ أنا في يد هللا محفوظ .. في منتهي الراحة . ه

وال ألن  محفوظ في ـفي حماية هللا . هو ينام لي.ً في س.م في أقسي الظروف واألح

ً ترم يد هللا . . القيامةز الي أحداث ـالنوم هنا قمة الثقة في هللا . وهذه اآلية ايضا  

ِيَن َعَليَّ ِمْن َحْوِلي  " ي عشرة ـالربوة ه" اَل َأَخاُف ِمْن ِرْبَواِت الشُّعُوب اْلُمْصَطف 

                                      آيف ويصف أنهم يحاصرون  لكن  واثم فى هللا .

! َخل ِْصنِي يَا إِلِهي! أَلنََّك َضَرْبَت ُكلَّ َأْعَدائِي َعَلى " ُقمْ                        "  الفك يَا َربُّ

ين ـي حاجتـيستخدم ف ( الفك ) هنا تعني أظهر قوتك يارب لآلخرين ..  (مــق )  

اً ـتراو وعندهم ايضـوش و األفـة الوحـطي صفـعام . الفك يعـك.م أو الطـإما ال

ا ـمف كـؤلــل يـكـك.م والـر الـصـي عـصفة الك.م الخاطئ الذي يقال . ونحن ف

     .ديـرـي

       دون أسنان ب. أي قوة فأنت  لك ان تتخيل أسداً … "هشمت أسنان األشرار"

.                                 اإليذاء يا رب جردت العدو من قوت  وقدرت  على   

ِ اْلَخاَلُص َعَلى َشْعبَِك بََرَكتُكَ "  ب  رة ـب النصـاحـو صـو هللا هـ.ص هـالخ "ِللرَّ

لة داود ـشكــول مـوليو هذه فقط لكن  صاحب البركة. في حين أن المزمور يدور ح

س  ـل نفـــمع إبشالوم لكننا نجد داود يصلي من أجل شعب  فهو ي يصلي من أج

ي شعب .فداود ـرى هــ  مس ولية آخـــباً ألن لـي  جانـا يعانـل مـع كـهو يضـط. فـفق

                                                ول.ـسـم يطلب البركات لكل الشعب ألن  شخص
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                            عـشـر  الرابـعـة الـحلـقـة 

                                                               
ةب القس / رافائيل وهباأل    

                م                التــرحـيــــ
       

                               دــجمع وبعــ.ة المــن صــن مــاهـبعد إنتهاء األب الك+   

                              ـةــطاركـيقولوا أسماء أبا نا البـمــرد الشماو:)القار ون فل 

                            دـتذكاراً على روح احيم ـالقديسين ... إلخ(. يتم عمل الترح

   المنـتـقلـين إذ وجد. فيقال الترحيم األتى باللـحـن الحزاينى  

                                 .)بـواسطة األب الكاهن(: ... )أووه ناى نيــم ... إلخ(

 +                     وتفسيرة باللغة العربية هو: "هؤيء وكـــل أحد يارب الذين 

سوا في ـد والذين ليـل واحـكر كـذكرنا أسماءهم والذين لـم نذكرهـــم الذين في ف

اهن يد ـان بالمسيح" .... ثم يضع األب الكـدوا وتنيحوا في اإليمـفكرنا. الذين رق

ك ـ.ن( أو )عبدتـبدك )فـقا .ً )جهراً(: "أذكر يا رب نفو على ـبخور المجمرة ويص

ا ـماو أوشية الراقدين بأكملها: "أطلبوا عن أبا نا وإخوتنـشـول الـقـف.نة(...".ثم ي

حوا في اإليمان بالمسيح ...". ثم يقول الشعب: يارب أرحم ـدواوتنيـالذين رق

جزء األول من ـتلوا الـ.ة، فيثم بعد ذلك يستأنف األب الكاهن الص )كيرياليسون(.

ن ـضـعاً في حـم جميـيح نفوسهـل يارب نـن حزين قا .ً: "تفضـن بلحـية الراقديـأوش

اء ـلى مـرة عـضـع خـوضـم في مـلهـقوب. عـين إبراهيم وإسحم ويعــنا القديسـأبا 

د ـهـنـوالتة ـآبـزن والكــحــ  الـرب منـي فردوو النعيم، الموضع الذى هـة فـالراح

                                                                        ور قديسي ".ـفي ن

                                                                        -ات :مالحظ  

نيسة منشغلة ـون الكــكـد، إذ تـهـو العـميـييقال المجمع أو الترحيم في قداو خ - 1
                                              في التأمل في آيم الرب يسوئ وموت .
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رة ـيدية وفتـاد واألعياد السـام األحـييقال الترحيم باللحن الحزاينى في أي - 2

                                                                  الخماسين المقدسة.
ولوا أسماء ـقـون فليـار ـقـ: )ال ماوـيصلى ترحيماً جهراً، وأثناء قول الش إذا لم - 3

أبا نا البطاركة القديسين ... إلخ(، فهنا يتلو الكاهن ترحيماً سراً، قا .ً: )أذكر يارب 
               مة ـغـل طــي كـن فـذيـوت والـهنـي الكـوا فـحـنيـدوا وتـــكل الذين رق

ً في حضن أبا نا القديسين إبراهيم يوالعلمانين، تفضل يارب نيح نفوسهم جم عا
       ي ـة فــراحـاء الـلى مـرة عـضـع خـوضــي مـم فـهـلـعووب. ـقــم ويعـحـوإس

 

ور ــي نـهد فـتنـة والـالحزن والكآبن  ـرب مـفردوو النعيم، الموضع الذى ه
                                                                                 قديسيك(.

           في أثناء وضع الكاهن البخور في المجمرة يذكر سراً كل من يريد أن - 4
                                                         ذكرهم من المتنيحين بأسماهم.ي  

                                     الترحيم المذكور مأخوذ من قداو القديو كيرلو.- 5

                      بعد الترحيم."بينشتى" فيقول  إذا أراد الشماو أن يقول لحن - 6
قا .ً: "بركتهم المقدسة تكون معنا أمين ... بعد المجمع والترحيم يرد الشعب  +

         نــهم آميـيحـا. يارب نــالمجد لك يارب يارب إرحم. يارب إرحم. يارب باركن
. 

             أما عن طريقة تصريف الشورية بعد الترحيم فهى كاألتى:+ 

بأسما هم )سراً أو جهراً( قدين البخور في المجمرة ترحماً على الرابعد وضع الكاهن 
يأخذ الشماو المجمرة ويعلقها في المكان المخصص لها داخل الهيكل حتى يتصاعد 

ار مراحم هللا على ـطـمـقدو( إلستـالمكل  ـل هيـ  هللا )داخـلبخور أمام وجا امنه
ذا يتصاعد كل دخان ـكـل هـظـياحاً ... وتـة ونـقدين لكى يمنحهم رحماهؤيء الر

ً ... ثالبخور وتتصفى تم م تصريف الشورية ـتـي  ـها ـداو وإنتـد القـعـم بـاما
وتفريغها في المكان المخصص لذلك حتى تكون صا مة لليوم التالى.ألن  ييجوز 

ان البخور متصاعداً ... ـا دخـكل ويزال بهـن الهيـورية مـروج بالشـللشماو الخ
ت التى للقديسين ألن ذلك خطأ، وألن  ليو من أيضاً ييجوز النفخ بها أمام األيقونا

ا يحدث  من تشويش على ـى مـافة إلـحم الشماو أن يبخر بالشورية، باإلض
                                                                 المصليين أثناء القداو.

اوانى المذبح لليوم كما يتم تصويم الشورية ايضا يجب تصويم كل   ملحوظة:   

                                                           التالى بعد غسلها  وتنشيفها جيدا .
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راً ـم ذكـيم السابـبعد ذلك يصلى أبونا الكاهن الترحيم الباسيلى )سواء صلى الترح +

جهراً بلحن الحزين( نيمن بشيوو )أول ك يارب( ونصة كاألتى: "أول ك يارب سراً أو 
إلى األبد في أورشليم ء في فردوو النعيم في كورة األحيا الذين أخدت نفوسهم نيحهم

ي ـا فـظنـفـذا المكان )العالم(، أحـنحن أيضاً الغرباء في هالسما ية في ذلك الموضع و
                                           ام".ـمـتـك إلى الـم.ـسـنا بـم عليـعـك وإنـانـمـإي
ل ـط بــقـهم فـاتـي حيـو فـأويدها ليـها بـسة إهتمامـر الكنيـهـم تظـيـبهذا الترح +   

وبعد إنتقالهم أيضاً. إذ تتشفع من أجلهم لكى ينيح الرب نفوسهم أجمعين في فردوو 
 يـدى فـوت األبـكــلـهم هللا المـبـر يهـيـوم األخـيـفي الم ـم، ثـالنعيم حيث الفرح الدا 

أورشليم السما ية التى هى مسكن هللا مع القديسين إذ يمسح هللا كل دمعة في عيونهم 
(.4،3:21)رؤ  

                                                                                  ملحوظة:
الكنيسة من أجل المنتقلين عقيدة ثابتة بها ... إذ يشهد القديو يوحنا شفاعة  -1 

ذهبى الفم بأن الص.ة على الراقدين هى تسليم رسولى فيقول: "لم يفرض الرسل 
عبثاً إقامة التذكارات للراقدين وقت تتميم األسرار الرهيبة ألنهم يعرفون أن الراقدين 

                                                   ربحاً عظيماً ونفعاً جزي.ً من ذلك".
سى ـوكما تهتم أمنا الكنيسة بأبنا ها الراقدين بطلب النياحة لنفوسهم، فإنها ي تن -2 

ان ـمـهم في اإليـأويدها األحياء بطلبها إلى هللا بأن يكمل جهادهم بس.م وأن يحفظ
ي ـم فـلوبهـظ قـع حفـم السما ى مالمستقيم إلى النفو األخير وأن ينعم عليهم بالس.

ي ــم فـهـد لـعـح المـالـيب الصـ(. حتى يحصلوا على النص7:4المسيح يسوئ" )في
م ــيـترحـذا الــات هـش كلمـيتنا نعيـيا ل ملكوت السموات مع القديسين المنتصرين.

ل ـنا بـنا وأصدقا ـلمن رقدوا من أقربا )عندما يصليها أبونا الكاهن(، طالبين نياحاً 
ي ـنا فـفظم، وأن يحـذا العالـزيء في هـون اءـربـذكرنا بأننا غـفي كل الكنيسة مع ت

عد ـمن هللا أن يعيننا كما أعانهم حتى نلتقى بهم في اليوم الم إيماننا المستقيم طالبين
                                                                                      لذلك.

ل إلى ـيـن جـون مـكـي  ذاـكـان هــما كــن: "كـد ذلك قا ليـشعب بعـرد الـم يـــث + 
ً لشهادة الكاهن بإتضائ ـيـج ل وإلى دهر الدهور آمين(.في هذا الرد يكون تصديقا

واألبدية فهى هلل وحدة   ونزيء في هذا العالم ... ألن األزلية والسرمديةبأننا غرباء 
                                             (.14:4الذى هو أمو واليوم وإلى األبد )يع

 
"يارب الي ملكوتك  هللا مع "إهدناوإلى اللقاء بإذن                   
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ألنه ليس شي غير ممكن                 

                               لدى هللا 
( 37_  1)لوقا                             

 
       

 
+                            " هوذا أليصابات نسيبتك حبلي بابن في شيخوختها  

                                  ـراً ألنـوة عاقـلك المدعـادو لتـر السـالشهو ـوهذا ه   

                                  الم. كةسألت ر يو غير ممكن لدي هللا .. و شئليو   
                           قدووـالن هللا بوويدتها أل  جبرا يل كيف يكون حبلها   
                                 الروح القدو يحل عليك وقوة:فأجاب الم.ك وقال لها   
   ر يو الم. كة ،ول  ـك فلذلك أيضاً القدوو المولود منك يدعي ابن التظلل العلي 

قم, وهذه المشكلة التي ـكلة العـو مشـجبرا يل يشير هنا الي مصاب الناو وه
ها هللا في قصة زكريا رة علي هللا وأن هذه قد حليتؤلم الكثير من الناو ليست عس

                                   انـص.ة واإليمـبال " 62-5: 1لو"وأليصابات 
     باإليمان نالت سارة  بونا إبراهيم وسارة لهذا المصاب ولقد تعرض أ+      

ا ـهـألن ،نــاوزت الســر جـاقـها عـع أنـمل ـبـلي أن تحـدرة عـا القـنفسه
  نس.ً  ،ن, فولدت من رجل واحد قارب الموتـأميهو  د ــبرت أن الذي وعــاعت

     .رـحـبـالئ ـاطــلي شـذي عـال الــرمـ  كالكثيراً مثل نجوم السماء وي حصر ل

                      ما رأتـثلـ" مر ـذا األمـهـل وب ـعقـة يـزوج ت راحيلـقد تعرض ايضا 

             لي بـوب هـقـعـت ليـها وقالـتـراحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من أخ

             ليـال ألعــل وقـيـقوب علي راحــب يعــضـي غـحمــفوت ـأنا أمـن وإال فـنيـب 

                                                .رة البطن.."ـمـنك ثـنع عـذي مـان هللا الـمك

           +         دت أبناً, فقالت قدـت وولـوفتح رحمها فحبل ،اـهـوذكر هللا راحيل وسمع ل 

ً ــرب أبـدني الـلة يريـ ـاق سفـوـي  ـمــت إســاري ودعـل  عـزئ الـن                 رـآخ نا

"  20 – 16: 35تك"نـياميـنـب اـاهـطـوأع "23: 30تك"  
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"20– 1: 1صموئيل 1 "كما تعرضت للعقم أيضاً حن  زوجة ألقانة راجع+      

  .ة شكر للرب ـص   ـلت حنـوصصمو يل النبي  وأعطاها الربثم حبلت 

يرك ـس غـلي ،ألنهل الرب  ـثـدوس مــليس ق   ...  بي بالربـفرح قل وقالت "

حتي  مال ..ـم وبه توزن األعـليـه عـب إلرـا.... ألن الـمثل إلهن س صخرةـولي

                                  "الرب يميت ويحيي ،بنين ذبلتر ولدت سبعة وكثيرة الـاقـعأن ال

                                   "6-1: 2صموئيل 1"

                   هاـبتلـرب طــع الـمـد ســوق يم ـقواـا تعرضت لهذا األمر حنة زوجة يكم +  

             ذراءـعـسة الـويدة القديـرهما بـجاء ر يو الم. كة جبرا يل وبشو

(     بشنس 1سنكسار ) لوبا ـك ةـريم زوجـا مـهـوشقيقت     

  لـرب ألجـق الي الاـحـلي اسـوص " ة ـقـل رفـي ألجـق صلاـحـونا اسـوأب + 

م ـة وازدحـقــرفله الرب   فحبلت  تجاب ـاقراً فاسـألنها كانت ع  رأتهـرفقة إم

  (ياةـالح) انا، اذاـذا فلمـكـر هــان األمـت إن كـقالـا , فـنهـي بطـولدان فـال

     "26- 21: 25 تك"  ."..تانـنك أمــا في بطـهـل لارب فقــال ألـتسلت ـومض

ة ـة يهوديـل عا لـرجاء ك كان العقم مصاباً عظيماً في تلك األيام بناًء علي و+ 

ل ــحــالى ـه ت ـانـات كـبـلـطــوات والـلـصـالا  وـنهـح مـيـــمســد الــولـــان ي  

 ت ـد سمعـال تخف يا زكريا ألن طلبتك ق"ة العقم من بين النساء ــاألمثل إلزال

ومواعيد هللا (52- 11: 1)لونا "ك أليصابات ستلد لك إبناً وتسميه يوحـوإمرأت

 ة  ـسـاكـمعالة ـطـيـروف المحـت الظـا كانـصادقة وامينة ويبد أن تحدث مهم

ساء ـد هللا كل النق وافتقاـيم وإسحـفطلب اإليمان يبد أن يتحقم , طلب إبراه

لقديسة مريم شاهدة علي كنيسة ومعجزات اال وتاريخ  ي طلبن ذلكالعاقرات ال. 

                                                                              .تحقيم ذلك

 

نجيب مقاريوس رمزى أ/                                     
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نود أن نتأمل معاً في آية أعجبتني                   

 

 

ماضي من ـي الـحدة فـم المتـبة األمـت عصـقام +   
 ،تسعي منظمة األمم المتحدة جاهدة ل تنفيذها واآلنـأج

                       وتناشد العالم للوصول اليها .
؟يا تري ما هي هذه اآلية                                 

ورية في العالم ـراطـم إمبـها أعظـتبناها المهاتما غاندي زعيم الهند, وهزم ب  +  
" بريطانيا العظمي " في النصف األول من القرن العشرين , وظل يعمل بها حتي 

م ــها لـات  , ولكنـبحيات أودت ـاصـ  ث.ث رصـم عندما إغتالت1948يناير  30
لم ولالعنف ".ـ" السة: ـتفلح أبداً في القضاء علي دعوت  السامي  

دي البشرية , ـوة لــم قـظـن مبادئ غاندي : إن ال.عنف هو أعـان مـد كـلق + 
ول ـلي ما أقـيل عـلإلنساني. وللتد  أقوي من س.ح دمار إبتكره العقل اـوأن
تفتكروا أن  ك.م نظري....ل .  ة ـصـذه القـأورد هـس  

وبيو النقل ـاب أتـفي أواخر القرن العشرين يعني من عشرين سنة تقريباً ركب ش
واره ـجـب بـركـن يـدم مـالعام وهو راجع من عمل  إلي بيت . وللزحام داو علي ق

الشاب وعند ذ تعدي علي  الراكب وأمطره بوابل من الشتا م واإلهانات ... لم يرد 
و دقا م خ. المقعد ـو خمـد نحـضاه بعـفقد كان دارساً للكتاب المقدو ويسير بمقت

دي ـذي إعتـيل  الـالذي بجوار الشاب ووجد مكان يجلو في  , وعند ذ نظر إلي زم
ف ـت واقـ: هل تسمح أن أحملها عنك فأنفقال ل  علي  الذي يحمل " شيلة كبيرة " 

رهة ـد بـبعود أخرست  المفاجأة .ـقـ.م فـولم يستطع الكومتعب ..... صمت اآلخر 
" ني ـد غلبتـي لقـديقـيا ص  " ال:ـتكلم وق  

أعزا ي الشباب هل عرفتم اآلية التي أود أن تتأمل فيها وتسعي لتطبيقها ؟  +      
 عواـكي تتبــثاالً لـنا مـاركاً لـت ،لناـضاً تألم ألجـمسيح أيــإن الـ" ف هذه هي اآلية :
الذي إذ شتم لم يكن يشتم  ،كر موال وجد في فمه  ،لم يفعل خطية  خطواته. الذي

 ً تنفيذ (.22: 2بط1إذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل". ) ،عوضا
 هذه اآلية محتاج لنعمة وجهاد وإقتنائ بجدوي سياسة السلم وال.عنف.

القادم إن شاء هللا .وإلي اللقاء في العدد                     

م / فوزية يعقوب                                                          
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                                                                                                                                                                                                                     القديس االنبا رويس

                       ىــطـسية يعـبط.ً من أبطال اإليمان في كنيستنا القبطية األرثوذك  +   

                      كـل من يريد أن يعيـش بالتقـوى فـي المـسـيـح يـسوئـدوة لـث.ً وقــم

                        ةــباد صعـطهــرة اضـتـعاش اينبا رويو  في القرن الرابع عشرفي ف

,                                                                                 .نيسةــلى الكـع  

                  رأسـ  كمخـلص   عاش  اينبا رويـو ناسكاً متقشفاً ليو ل  أين يـسند +  

عارى الرأو محتم.ً الـحـر  دهــسـتر جــا يسـاو إي بمـهتم بلبـح ييـيسـوئ المسي 

وتي  ـ  كهنـو أى رتبـا رويـيحمل قديسنا األنب  مـو و لـل والملبـداً في األكـوالبــرد زاه

اش الفضيـلة نـاظراً إلى السـماء زاهـداً في كـل ما على ـية ولكن  عـماسـى الشـوي حت

األرض وبـقدر ما أنكـر ذاتـ  ألجل مسيح  بقدر ما نــال من عـطـايا الــروح القـدو 

رم  هللا بآيات ـفأك ى"ـ" أكرم الذين يكرمونن  كمـا قال الربـريح في قديسـيالذى يست

داء في ـمـرة سـيــدة مريـضـة بـفى   وإنكارة لذات .جـاءت إليـ  ـدر اتضاعـوعجا ب بق

لى ـها وصـراً على األطباء ولـم تشفى فوضع القديو يده على عينــت كثيـنيها وأنفقـعي

وشفـيت لوقتها.واسـتغاثـت  هذه السـيدة مرة أخـرى بأن زوجـهـا ذهب اها ـانفتـحت عينـف

إلى الشـام ولم يـعــد ويتعرف ماذا أصاب  ..... فصـمت القديـو فتـرة وصـلى ثم أنـتب  

اد ــد فـتـرة عــ، وبـعهجــاـوقـال لهـا أن زوجـها كـان في شـدة عـظيـمـة ولكــن الــرب ن

ددوا ـوح ؤهداـي  اعــيـث قبـض علـأن  كان في شـدة عظيمة ح الـزوج  وقـص على زوجت 

ــم وأعـادنـى سالماً ـن يدهـرأو فخلصـنى مــشوف الـكـخ مـهر شيــل  إلى أن ظـومـاً لقتـي

وي أعـلـم من هـو هـذا الشيخ .. فقـالت لـ  زوجتـ  أنــ  القديــو الـبــار رويـو الذى 

بعــد ما لـجأت إلـي  وكــيف أن روحـ  انطلقـت إلى الشـام شـفـى عينيك ثم أنقذك 

يـصلى فمـجـدا هللا الذى   ـاعة واحدة وهـو واقـف في مـكانـوخلـصــت  وعـادت خ.ل س

اهـد يكــرم قديسـي  , وكثـير مـن العجـا ب يـعملـها هللا بشــفاعة هــذا الـقديـو المجـ

بابة وهو تذكـار  21  الكنيسة بتذكار نياحت  في وتعيد ل ،المتـألم مـن أجــل المسيح 

دعيت المنطقة كلها باسم  بعد  و  السيـدة العــذراء أم الـنور التى حـضرت يـوم نيـاحت 

                                   . دير الخندق. بركة صلوات  تكون معناآمينأن كان اسمها 

محاسب/ رأفت نجيب جرجس                                                        
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تــعــزيــــــة                              
 

                  سرة مجلة أغابى بخالص التعزية أ++  تتقدم   

وهبة          فائيل ابونا رأ بينا الحبيبالى  أ                           

م الفاضلة  ماري وهبة إستفانوس وعمة الخادم مينا وهبة   لوفاة األ        

إيرينى وهبة  والخادمة                               

 

   

 

تتقدم أسرة مجلة أغابى بخالص التعزية الي كال من :                 

  .الخادم ممتازمحسن والخادم رويو محسن لوفاة والدهم  +   

الى الخادم مدحت رشدى والخادم ممدوح رشدى والخادمة ميرفت +     

.رشدى لوفاة والدتهم        

نيو بشارة.الى الخادم أشرف أنيو لوفاة والده  األستاذ أ +     

   .الى الخادم شنودة  فيكتور لوفاة والده  وحما الخادمة نرمين جمال +   

.سرة الخادمة رشا جرجو بأسرة الم. كة أ +   

.شرف لوفاة جدهم أيكل وفيلوباتير سعد وماألخدام كيرلو ا +     

الخادم كريم كميل والخادمة كريمان كميل  لوفاة والدتهم وحماة الخادمة  +     

.عايدة غبلاير       

  .الخادمة مارينا وهيب  لوفاة والدها +   

.كمال لوفاة والده  وحما الخادمة  كريستين عزمى  الخادم وليد +     

  .برام للمرضىأنبا بخدمة األ لخادم مجدى  موريو شحاتة الخادمسرة األ +   

  .الخادمة ماريان زكريا  لوفاة والدها  +   

ى فتحى  لوفاة والدتهم  الخادمةجريهام ورشا فتحى  ورا  تانالخادما +     

  .أمال صدقى       
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سـفـر طـوبـياس  

 
 
 

 
 

 

-كاتب السفر : -  

وابن  طوبيا " Tobit" " اغير معروف ولكن يرجح البعض أن  طوبي   +  

Tobiasل خاطبهما قا . ـ.ك روفا يـ( أن الم 20:12اء في )صـا جـل مــ" بدلي

وا بجميع عجا ب (. ـدثـاركوا هللا وحـتم تبـني, وأنــن أرسلـ)قد حان أن أرجع الي م

(.  تابــي كفـما ـكـم لـع ماتميـتبا جـكأعينية )فـرجمة السبـالتسب ـنص بحـذا الـوه

 يد( أو )هللا طيب(.ـاها )جـة معنـلمة عبريـا كـوبيـط

كان طوبيت من سبط نفتالي وعاش في إحدي مدن الجليل ,وكان تقياً حافظاً    + 

ة ـكـملــور علي مــك أشـلـو مـامـر الخـمناصــم شلـوصايا هللا وتعاليم .ولما هج

ان ـور. كـلكة أشـمة ممـوي عاصـوبيت ضمن الذين سبوا إلي نينـإسرا يل كان ط

ور ـك أشــي ملـنـر في عيـرف كبيــال شـ  نـتي أنـي حـبـي السـالرب مع طوبيا ف

ذهب إلي مادي وقام بإفتقاد اخوت  ـملكة. فـقل داخل المـح  حرية التنـرم  ومنـفأك

ن, ـتاجيـاعد المحـسـائ,ويـعم الجيـطـايا هللا, وكان يـذكرهم بوصـذ يـالمسبيين وأخ

ما سمع الملك سنحاريب بأعمال طوبيت ـعب  . ولـن بني شـموتي مـن الـويقوم بدف

ض ـ  بعـنيـع في عيـقـروف أن تـاءت الظــن  ولكن شـقذه مـأراد قتل  ولكن هللا أن

 القاذورات وهو نا م ففقد بصره.

ب ـ  أن يذهـت  وطلب منـطلب طوبيت من ابن  أن ي يتزوج إي من بنات قبيل  + 

ا في ـوبيـابل طـإلي مادي ليسترد مبلغ كان قد أقرض  لشخص يدعي غابيلوو. فق

ق  في رحلت  وهو ييعلم أن  ـذي رافــا يل الـطريم رحلت  إلي مادي م.ك هللا روف

لب ـطـير فــبـوت كـلي  حـــفز عـلة قـهر دجـم.ك هللا . وبينما طوبيا نا م بجوار ن

 ي عليـب إذا ألقـقلـفظ بقلب وكبد ومرارة الحوت وذلك ألن الـن  الم.ك أن يحتـم

رارة ـمـا الـرأة. أمـل أو امـرب إلي رجـود تقتـعـيث يتـالجمر يطرد الشياطين بح

 فتصلح لدهن العيون التي عليها غشاوة فتبرئ.
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ت ــيـوبـم طــن عـيل ابـو ـما حتي وص. الي راعـطوبيا والم.ك رحلتهفاستكم. 

ة ـعـبـت من ســيلة تدعي سارة تتقي هللا. وتزوجـمـنت جـيل بـوالده. وكان لراعو 

ا أن ـيـوبــن طـ.ك مـمـلب الـلهم ليلة الزواج. طـرجال وماتوا ألن شيطاناً كان يقت

يا ــذ طوبـن الزواج ولكن الم.ك طمأن . ونفـطوبيا ماف ـ  فخـيتخذ سارة زوجة ل

وت ــحـب الــلـد وقـة كبـيســرج من كـش الزوجية أخـل عـك.م الم.ك فعندما دخ

ع ـــا مـوبيـم طـفــرب. وأتـحة هـطان الرا ـشم الشيـوطرحهما في النار فلما استن

شف ــدما اكتـوم. وعنـ.ة وصــي صـام فـ.ث أيـدة ثـمـا لـهمــسارة أن يقدما أنفس

اً ـومــشر يــعة عـراعو يل وزوجت  أن طوبيا سليماً فرحا و صنعا لهما عرساً أرب

يا ـذهب إلى أبي , وعاد طوبـك  ليــملـا كان يـف مـوبيا نصــيل طـو أعطى راعو 

ا ـطوبيدم ـ.ك الرب. وتقـما مـهـفقراان يـربة. وكـد غـعـده بـى والـت  إلـع زوجـم

م.ك. و بعد نصف ـم  الـب ما علـسـمكة حــرارة السـده من مـنى والـى عيـلــوط

رهللا ـكـشـره فـصـ  بـاد إليـعــة فـيقــرة رقـشــت قـيـوبـنى طـيــن عـط مـساعة سق

  .ـحـبـوس

لم ينو طوبيت صديم ابن  الذى يزم  فى الطريم. فأراد أن يمنح  هدايا.    +  

عند ذ أخبرهم بأن  روفا يل الم.ك أحد السبعة الوقوف أمام مجد هللا. و طلب و 

 .والصدقة ،والصوم،من طوبيت وعا لت  أن  يكثروا من الص.ة

. 

 زمن ومكان كتابة السفر: 

 

 بي إليـوبيت سـف أن طـمن خ.ل السفر نكتش +  

ي ـناصر  ملك آشور )حوالـهد شلمـي عـنوي فـني 

 ا ـيـوبـخ طـاريـفر تـ. م( ويروي الس ق 722نة ـس

والي ـذي تم حـنوي الـعد خراب نيـذي عاش مابـال

 ي ـتب حوالي فـفر كـق .م . أي أن الس 612نة ـس

بل المي.د وترتيب هذا السفر بعد ـابع قـرن السـالق

 سفر نحميا. 

    مالك محاربدكتور /                                                        



 `  

14 
 

يأغـــــــــابــــــ  2018 

 

 

 
اإليمان بالمسيح الفادي المخلص      

 
 
 

ة ـللوصول لملكوت  السماوات  وجب اإلرتباط التام بكلم   +    

مـيـتحقـص... ولـخلـادي المـح الفـوئ المسيـجسد يسـهللا المت  

الي:ـتـم الـقيـحـلي تـل عـمـعـا نـتنـاط ليـذا اإلرتبـه   

نونــاوي الحـا السمـانـلمشي ة وإرادة أبم أوي : اإلرتباط التا  

يحــع المسـني مـكـوتركيز نظرنا )البصر والبصيرة( والس   

.(137وفعل الخير )مز   

اتكل علي الرب وافعل الخير, اسكن األرض وإرئ األمانة.. -  

تلذذ بالرب فيعطيك سؤال قلبك؛ سلم للرب طريقك واتكل علي  فيتولي أمرك... -  

   علماً بأن ؛       اوال: بركات اإليمان بالمسيح: 

الخادعة   ومباهجم ـيقات العالـي من ضـحـيرفع البصيرة الداخلية للمؤمن المسي +   

                                     .من تصرفات أهل العالم وظلمهم الكاذبة الشريرة

  ـتاــيـي حــ  فـذتـد لـجــذلك يـهللا وبع ــمني ـسكـن بالـؤمـتع المـــتمـك يـذلـوب + 

ن  ويحمي  ـع فعداـ  ويـلـكلــ  ويـولــعـنون يـــاوي الحــمـا السـانـة ألن أبـاشـعـلما

                                                                                    ر.ـمن شرور العالم الشري

م  الدينوية ـع بالعظـسان المتمتـسد اإلنـيليم باإلنسان المؤمن الحقيقي أي يح (  1)

ره قصير مهما كانت ـم تماماً أن اإلنسان عمـالوقتي  من مال وشهرة وجاه.... ألن  يعل

الدنيا أخذاً مع  كل أعمال  عدد سنينها ألن  ميت جسدياً وحينما يرحل تاركاً كل شئ في 

                                                                        لتقديم حساب وكالت .

والندم وحضن هللا ة ـ)التوب يمانا دون إـم في الدنيـحقيقة األشرار قد يبلغون غايته + 

                                    ن األرض.ـالحنون(وهؤيء هللا قد يقطع ذكرهم م

كي يعيش المؤمن المسيحي في هذا العالم الموجود في  ابليو الشرير محتاج (  2)

              ند علي  ويحتمي بنعمةـي يستـنون كـي هللا الحـماد علـتـال واإلعـالي اإلتك
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الت  ـؤثر في حـوربما يب ـن كل جانـط ب  مـالروح القدو ألن الشرير الل يم يحي 

ي :ـؤمن مسيحـالروحية مما يتسبب في زعزة ثقتة بأبوه السماوي لذلك علي كل م  

ل ارتباط  بالربـظـي يـأييهمل الص.ة والتسلح بكلمة هللا )الكتاب المقدو( حت -1  

دا م وي يتزعزئ.   

رارـوباألبر وـنـال ذراء أمــع بالعــفـتشـن والـيـسـع القديـة مـركــل الشـمــاي يه -2  

يسين )األنبا رويو شفيع كنيستنا(.القد  

ية ـعندما يتخطي قلب المؤمن المسيحي العالم المنظور ليري ببصيرت  الداخل(  3)

م ـتحطـكر أبداً في حسد األشرار ويـأمجاد األبدية المعده للمتألمين ظلماً حينما ي يف

.ماً ـهب قلب المؤمن سيبسبب مايواجه  من أيم ومتاعب ألن اإليمان المسيحي 

(11:1)يع  

 ثانياً: الفرح بالرب كي يهب المؤمن سؤال قلبه :  

ور حيات ...والرب ـل أمـاً هلل كـمـسلـرب مـلذذ بالـتـرح ويـفـقي يـن الحقيـؤمـمـال + 

ل مما ـمؤمنين أفضـتني بأويده الـدرة أن يعــة ل  القـناهيـمن محبت  وحنان  الغير مت

يستطيع األنسان ان يعتني بنفس  ودا ما يكون اإلنسان علي استعداد ألن ينتظر ليعمل 

 األفضل ل .

 ثالثاً: المؤمن المسيحي يسلم للرب طريقه:

وحقنا  ليتنا نسلم للرب طريقنا في الحياة ومتكلين علي  كي تظهر براءتنا كالنور +

ويظهر كشمو الظهيرة.يتضح   

ن ـعد أن أمـ  بـدي محبة هللا ال.نها ية لـوليبتهج  األنسان بالرب: ليت  يعرف م +

 وأعتمد)أي التسليم الكامل هلل(.

ليت المؤمن المسيحي أن يتصارح مع هللا األب بكل شئ في حيات  المعاشة حيث: +  

قدرة ـجد والـل المـل  ك هناـيات   , والـع أمور حـ  وجميـمومـيتصارح بمخاوفة وه

(.6:37,8:32)مزأن يجري كل حياة أويده حسب مشورت  الصالحة الحنون    

 علماً بأن   :

ؤ ـجـ : اللـليـ  عـسـة في نفـقـثـدم الـ  وقصورة وعـعندما يحو اإلنسان بضعف +

 للقلب العطوف الحنون هللا .لإلرشاد والعون والنصح والتوجي ...

د. رفعت شنودة                                                                        
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 يعنى إيه كلمة بحبك؟
 

ايه كلمة بحبك؟يعني  تعرف                           
 يعنى حد يخاف عليك يعشقك يضمك لما تحو بخوف ينسيك كل هموم

فى أحلى جن  يحسسك بأمان. الدنيا يعيشك   
 يعنى إي  كلمة بحبك يعنى لهف  و شوق و حنين 
صاحبك لما تحتاج حد يعنى صدر حنين يطبطب عليك يعنى حبيب ي  

ك ـربلـقـاول يـر يحـل خطـو أب يخاف عليك و يحميك من كيسمعك   
-يعنى:  

يخليك تطيرحبيب يكون كل دنيتك ياخذك لبعيد لمكان مفهوش غيرك و   
  .ـيـانـك ثـنـد عــعـبـا يـا لمـدنيـره الـكـاه و تـعـت مـو ان اده ـسعـن الـم 

 يمسح دموعك لما تنزل و يكون بسمتك يعنى كل اللى تحتاج  ت.قي  في .
 يكون أقربلك من نفسك ليك .

إي  كلم  بحبك؟؟ يعنى  تعرف  
.يعنى محب  كبيرة مالي  كل الكون من إل  اسم  هللا محبة   

 
هى دى كلمة بحبك!!!                            

 

موسيشيل حكيم مي                                                
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   تاريخ مدارو ايحد
نبا رويوباإل  

( 1963- 1958)الجزء االول                                

                              

    

طبم على ـذه اآلية تنـه من الجافى خرجت حالوة "."    +  

 م1958ام ـع فى نشأة مدارو التربية الكنسية باألنبا رويو

. ات ـيقـد أو ضـدا ـش هور ـظ  من  فى بعض األحيان نتعجب

شف ـن نكتـكـول ،  اء هللاـسة أو أبنـنيـة أو الكـدمـب الخــتصي

  ـبـشعــلرـيـخــلا لــجك ألــذلت بــحـمــد ســة هللا قـمـكـرة أن حـتـد فـعـب

.ةدــديـــة جـدمــور خــظهــأو ل   

ةـيــتربـالاض ــقــلى أنـو عــبا رويــة األنـقـة الكنسية بمنطـربيـدمة التــشأت خن +  

ة بالكنيسة البطرسية ـسيـنـة الكـيـربـة التـفقد كانت خدم،  البطرسية بالكنيسةالكنسية 

يح ـتها المتنــدمة وأنشطـخ الخـدون تاريبير وقد ـة ولها نشاط كـمن الخدمات الناجح

ام ـى عـى فــابـــة أغـجلــ  مـدرتــاب أصـتـى كـرو فــطـى بـب ذكـيـور نجـتـالدك  

رو ـطـن بـوليـرسـسة الـيـنـيدة فى كــسنة مج   25قصة  نوان   "ـتحت ع 2000

مرت ـتـوإس  1934  امـا عـهـة بـسيـنـة الكـيـربـتـة الـدمــأت خـشـقد نــوبولو". ف

.م  1958  تى عامــح  

ت ـامـتى قـرة الـية الكنسية ولجنة الكنيسة أو األسـربـن خدام التـ.ف بيـدث خـح 

  أو تفاصيل  ـبابـول فى أسـ  دون الدخـيجتـها،  كان نتـة عليـرفـاء الكنيسة والمشـببن

وي شك أن هذا الموقف كان صدمة شديدة  , أن  تم طرد خدام وأبناء التربية الكنسية

ية ـة الكنسـيـربـدام التـع خـرفت , ـــة الكنسية فى ذلك الوقـدام ومس ولى التربيـلخ

                            .لــحـى الـم إلــدهـرشـيـرب لــى الـم إلـهـوبـلـم وقـهــعيون

ذهب بعضهم  إلستشارة أبيهم الروحى "أبونا مينا المتوحد" الذى أصبح البابا  

ا ـقة األنبـنطـخدمة إلى مـال الـكرة إنتقـب بفـكيرلو السادو بعد ذلك الذى رح

                          دء فى الخدمةـبوا فوراً بالبـدام الذين ذهـخـع الـجـرويو وش
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ن الخدام ـى مـظمـالرب ستكون معهم وتساندهم، ولكن الغالبية الع لن لهم أن يدوأع

كنيسة  ةـجنـع  لـلح مـاولوا  الصـلم يكونوا مقتنعين بمنطقة اينبا رويو وح

وام وإستشارة ــلوات وأصـد صـرا بعـاخيو ،البطرسية ولكن كل المحاويت فشلت

و ـبا رويـر األنـجوء إلى ديـدام اللـخـموعة الـأبونا القديو مينا المتوحد قرر مج

نذ أكثر من ربع ـة مـبطرسيـللمحافظة على إستمرار الخدمة التى بدأت بالكنيسة ال

يروى و  ،1958 عام  و ــية باألنبا رويـقرن ويعلنون نشأة مدارو التربية الكنس

المحافظة على الخدمة  ى ــل فـضـم الفـى أن الذين كان لهـح الدكتور نجيب ذكـالمتني

حيى ـور يـوإنتقالها هم الدكتور جرجو عبد المسيح )أمين عام الخدمة(، والدكت

دارو األحد بنين( وايستاذ مفيد مسعد )المشرف على ـرف على مـفوظ )المشـمح

                                             تاذ شوقى مراد .ـوايس مدارو أحد بنات(

لوات ـن بالصــكـات ولـعوبـض الصـة بعـدمـخـن الــن عـوليـمس ـام الـت أمـكان  

.ة للخدام تم إزالتهاـزيمة القويـوالع  

اكن مهجورة ـام وأمـن حطـارة عـعب و فى ذلك الوقتـا رويـر األنبـفقد كان دي +

سة ـوى كنيـة سـقــن بالمنطـكــم يـمر ولـبل األحـمنطقة الجد نقل المقابر إلى ـعـب

ً وبــاليــوجودة حـرية المـو األثــا رويـاألنب ذراء ـعـدة الـيــة السـوارها كنيسـجـا

ً مــالـو ) حـا رويـبـة األنـنيسـق كرــها شـوقعـان مــوك م ــلـا سـهـكانـيا

ة ـطيـات القبـى للدراسـالـد العـهـمعـنى الـيستين كان مبـلف الكنـة( وخـاتدرا يـالك

ن ــارة عـت عبــنطقة كانـى المـاقـة.. أما بـي.ديـم  1953 ام ـاؤه عــم بنــذى تـوال

لها إلى الجبل ـقـى منها ونـوتـالم  اتـع رفـمهدة بعد رفـير مـورة وغــأرض مهج

                                                                                  .رـاألحم

ألبناء وبنات التربيةالكنسية   كافية دم وجود أماكنــانت عــوبات كـفأول هذه الصع

 ةـشطـولألن ةـللخدمن ـاكــد أمــوجـر وي تـيـبـين كـدومــدد المخـاً أن عـوخصوص

ى ــف  ودةــرات الموجـجـحـبال ة ـارنـقـة مـكنسيــة الـيـربـالت دارو ـمـة لـفـتلـخـالم

.التى تعودوا عليها ،ة البطرسيةــالكنيس   

ناء ـتثـهجورة بإسـعة ومـواس  وــبا رويــثانية أن أرض األنـلة الـكـت المشـكانو+

 منطقة الكنيستين والطريم المؤدى لهما.
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د ــعـب  بـراديـروسـفـح ن ـارة عـت عبـكانـنراها اين فاألرض التى  بينما بقية 

اءة. واألن ـوار أو إضـها أى أنـد بـوجـقة ي يـطـوأيضاً المن، موتىـات الـع رفـرف

ورة  أن ـطـاك خــنـغيرة هـال صـفـود أطــد ووجـــدارو األحــل مـبح بعد نقـأص

م ــة لـيـة عالـفـلـالى تك اجـتـحـايرض ييد ــهـفر،وتمـى إحدى الحـدهم  فـع احـقـي

ا ـغ . امـبالـذه المـع هــى دفـلــدرة عـقــة الــدمـخـولى الـ ــدام او مســـخــن الــكـي

وو فى ـلـــالجـم بـيهــن واهالـخدوميـائ المـكن اقنـف يمــهى كيـة فـلة الثالثـالمشك

قارنة ـات موتى بالمـية لرفــظمـا عـبقايود ـن حطام قبور ووجـور بيـجــكان مهــم

ة  ـنيـضارية والمبـة  الحـقـنيى األـانـة والمبـعـرا ـية الـرسـطـة البـجرات الكنيسـبح

واسع بالكنيسة  ى التصميمات فى تلك الفترة ،بايضافة الى وجود فناء ـى  ارقـعل

ايويد كنادى  لهم .  يستخدم    نكا البطرسية   

   يد هللا بدأت تعمل :-

ة ـخدمـن الــوالمس ولين ع تضعف عزيمة الخدام   لمو ليد هللا بدأت تعم   +  

ان ـطــل الشيــي  ـحـاط  ولـدم وايحبــهـل الـلموا لعوامـفى تلك الفترة، لم يستس

خدومين ـالمداد ـحة وأن أعـاف الخدمة وخصوصاً أن الخدمة كانت ناجــقـإلي

خدام ـد الـجـلم ي, و  رة جداً من األويد والبنات والشباب والشاباتـيـثـت كـكان

.ح الص.ة ورفع  القلوب الى هللا ملقين كل همهم علي  . وفع. ــم اي سـمامهأ

هى ـسماح الـو بـدث هـوة وان ماحـد الرب بدأت تعمل بقــان يـخدام بـر الـشع

بداية ــفى ال ،رويو  مدارو التربية الكنسية باينبا وــم هــخـاء صرح ضـنـلب

ا رويو، وكنيسة السيدة العذراء لمدارو األحد، ـة األنبـسـدام كنيـتخدم الخـإس

.داً بالنسبة لعدد المخدومينـكن األماكن ضيقة جـول   

رمسيو  ها من جهة شارئ ـمقبرة واحدة لم يتم هدملكانت هناك إستراحة و  +  

ذه ـت هــكان ،كرهللا"ــة شـتراحــإس يها " ـطلم علـان يـكو   ،  فى مدخل المنطقة 

ى ـــكـا لـيزهــجهـدام بتــخـام الـيرة قـالة صغـجرتين وصـاإلستراحة عبارة عن ح

ة  ـــقويـم الـتهـدة وعزيمــدام الشديـخـبة الـمحـ، بدــمدارو األحـول لـتستخدم كفص

عوا ـــقنــوا أن يـاعــتطــة إسـدمـخـح الـجـارك وينـى يبـكـم الى هللا لـهـرعاتـضـوت

ة ـقارنـــمـيات بالــكانـدود اإلمـحــتواضع  مـان الجديد المـن بقبول المكـخدوميـالم

ون ــتنعـــو يقــبا رويـة باألنـيـسـنـية الكـاء التربـدأ أبنــوب ،يةـرسـطـة البـبالكنيس  
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ة ـيد ايرض الشاسعـهـرورى تمــن الضــان  مــكوون . ــد ويحبـديـجـالبالمكان 

هيد األرض ــدام أن تمـشف الخــفر. أكتــحـو وردم هذه الـبارويـة اينـقــنطـمـب

ا ـرهــتدبي  لـدخـدودة الـمح د ـحاألقدرة مدارو ـو بمـيرة ليـيحتاج إلى مبالغ كب

أويده.رك ــي يت  ن هللاـولك  

ط " ــــور زلـــ" واب  فكان بجوار دير األنبا رويو شخص يمتلك  بلدوزر  +  

دام ـــخـأل الـفس , جراج ل ـوكان يقوم بترك  فى المساء فى أرض األنبا رويو ك

ير ـزء كبـوية جـرجل بتسـهيدها فقام الـذا الشخص أن يقوم بتسوية األرض وتمـه

ار ـغـال الصـفـة لألطـطقة آمنـحت المنـأصب  وبالتالى، ن األرض دون أى مقابلـم

  ةـلـحرية كامـوا ويجروا فيها بـأن يمش

    تــدبــيـر الــهـى:-  

:رة أن ـتــفـك الـلـروا تـاصـن عـدام الذيـخـر الـذكــيو    +        

  دام ـخـالض ــعـهى. فمازال بـير إلـان بتدبـو كـقال التربية الكنسية باألنبا رويـتـنا

ورن ـكان إذا قـواضع المـديد ) أرض األنبا رويو ( لتـالغير مقتنعين بالمكان الج  

عودة ــى الـاويت إلـحـت عدة مـطرسية. لذلك قامـنيسة البـبالحجرات الجميلة بالك  

.ولكن جميع المحاويت فشلت  

ارج ـخـية بالـعلمثة ـان فى بعـفيذكر لنا المتنيح الدكتور / نجيب زكى أن  ك +    

اد ـوعندما ع,طرو غالىـب رةــعندما حدث الخ.ف بين خدام التربية الكنسية وأس

ادىء ـى بـو فـبا رويـة األنـطقـنقال لمــنعوا باينتــتـم يقـن لـضاً ضمن الذيـكان أي

ا ـونـاً ألبـفــ  خلـتـالذى تم سيامجديد ـاألمر، وذهب إلى كاهن الكنيسة البطرسية ال

كن ـنة الكنيسة . ولـع لجـم مـهـط لـح لكى يتوسـيـد تنـان قـذى كـم الـاسح لاير ـبغ

 محاويت الدكتور نجيب فشلت أيضاً . 

    امــى عـتوحد فـاختارت العناية اإللهية أبونا مينا الم +    

رازةــريرك الكـندرية وبطـا اإلسكـلكى يكون باب م 1959  

ن ـيـدام فارحــمجموعة من أبنا   الخإلي   فذهب المرقسية   

رةـــم مـيدهــا أن يعـابـت  البـفــت  بصـــن قداسـبوا مــوطل  

ا ــاببــان رد الـكن كـول،  يةـة البطرسـيسـى الكنـة إلـيـثان   
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ذه ـن هأم ـبرهــأخ وــيروا ـقة األنبـنطـ  يرغب فى بقاؤهم فى مـو أنـرلـكي

م ـدهـووع، رةـيـة كثــشطــوأن اتـدمـا خـقبل بهــالمست ىـون فـكـتـقة سـطـالمن

ت ـقـ.ً تحقـعـ، وفمبهـانـجـوف بــقوـة والـدمـالخ احــجــى نـلـم عـهــاعدتـمسـب

ر اآلن إلى المنطقة ي يتوقع أن  حدث ـادو فالذى ينظـرلو السـالبابا كي اتـكلم

ً ـة حـطقـهذه المنت ـالتقدم فى خ.ل الفترة القصيرة وأصبح بها هذا  اضنة أيضا

.سقفياتللمقر البابوى وعدد كثير من األ  

قل ـدام أن نـكيرلو السادو تأكد كل الخا الباببعد مقابلة مثلث الرحمات  +    

ب ـة أو بسبـض صدفـيو محـهى ولـرار إلــو قـبا رويـة األنـقـالخدمة إلى منط

   دام ــخـادو الـو السـرلـابا كيـالبمات ـرحـث الـلـع مثـجــش ،ةـاديـات عـخ.ف

يرة. ـثـدات كـساعـم مـهـدم لـــوق                  

ا ـبابـ  الـداســير قــكرتـارى ســكـا مـونــام أبــد قــقــف  +        

ةـقداس نـن مذإـدمات ( بـف الخـمو يل أسقـ) المتنيح األنبا ص  

جرات ـلهم عدد كبير من حتح ــالبابا بتقديم تسهي.ت كثيرة. فف  

  ةـيـى التربـطـل وأعـية بـطـى للدراسات القبـمبنى المعهد العال

.لـكامـ) البدروم ( بال   ى ــدور األرضــة الـسيـالكن    

( فلـوئ الطـسـرة يـ)أس  دا ىـتــرة إبـــة وأسـاريـتعـــتبة ايســكـلمات ـكانـف          

درج ــدام مـتخــاسـارى بـكـونا مـاً أبـضـح أيـبدروم. وسمـلفة فى الـبفصولها المخت

ت و اآلن ـؤقـوى  مـر بابـد مقـعـما بـذى أصبح  فيـالمعهد العالى بالدور األول وال

رة ـتــه الفــهـذرين لـاصـدام المعـضاً الخـذكر أيـيو ،مكان  معهد الرعاية والمشورة

ات ـف الخدمــيل أسقــمو ـا صـبـيد األنـهـالشح ـنيـسى للمتـى والر يروـالدور المح

ف ـلـة خـعـواقـفى األرض ال  وـبا رويـادى األنـة نـامـضاً على إقـوالذى ساعد أي

ً ـ  حالـكانـنى مـذى ب  ـطية والـد العالى للدراسات القبـعهـالم ات ـدمـالخ ية ـفـأسق  يا  

ام ـمـتـى ايهـر فــيـبــر كــادى أثـنـذا الـان لهـك كــشو وي ا رويـة األنبـبعـطـوم

 ة ـطـشـبأن  ورويــا ــة باألنبـنسيـالك ية ــاء التربـنـع أبــتـن وتمـيـدومـربالمخــثـأك

ية ـتربــت الـبحـذلك أصــرياضة. وبـمارسة الـع لمــان را ــكـل  ومـيـة جمـيـفـصي

   امـــادى أقـنـاً فى أرض الـضـأية زــيـمتم وــا رويـبـة األنـقــنطـى مــة فـيـنسـالك

ةـســة الكنيـربيـلتـول لـفصـح كـصلـت  ة ـيـبـية حجرات خشـة الكنسـربيـدام التــخ  
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   تىـنادى حـذا الــدمة بهـخـرت الـتمـلفة. إسـتـخدم  لألنشطة المخـتـضا يسـواي 

م .1969 عام   

تنزاف ـرب ايسـادى خ.ل حـنـخدام أرض الـبإست  دولةـال تـقام قدـف   + 

ا ـبابــة الـداســوو قـلـد جــعـبـنادى فـة الــميـن ألهـولك   تخزين معدات حربية ـل

  ةـليـــف الكـلــى أرض خـطــأع ، و م  1971   ام ــث عــالـثــودة الـنــش

األرض ذه ـكانت ه.والكنسية تربية ـلل  ىادــن  ونـتكـدة لـديـة الجـيــكـيريـاإلكل

  ىــســاو أنـمــوم الشــمرحـادة الــم و بقيـسهـفـدام بنـخـذل الـهدة وقد بـمـر مـغي

يد األرض ـهـتم ىد فـهــترة جـك الفـفى تل  ( ةـخدمـن الــأمي)يد ــعـم ســراهيـإب

ار ـتى صــرار حــة وإصـبـهم بمحــنفسأة بـوا األتربـعــؤوو ورفــفــلوا الـمـفح

            .راها اآلنـة التى نـورة المشرفـو بالصــبا رويـاألن ادىـن

ن ــيـدومــخــدد المـــاد عـو إزديـاً هـات أيضـوبـعـمن الصـت من ضـانـك  +     

ى ـير فـبــد كــن واحـو كاهـبا رويـة األنـطقـان فى منـة وكـيجة إلتسائ الخدمـــنت

وأبناء   ابـبـولكن الش ،يطةـية بسـشخصية روحانان ــرج وكـن هو القمص/ فـالس

طيع ــتـف يسـقــثـاب مـــن  شــاهـى كـاج إلــتيــى إحــانوا فــية كـنسـية الكــتربـال

م ــهـراف لـتــب اعأى وــروحــد الــرشـمـون الـكـادهم ويـم وارشـهـدث معــحـالت

ح ـذبـ  على مـيامتــم سـيتـز لـزيـعيم ــا القمص/ إبراهـرب أبونــار الـتـ.ً إخـوفع

شاط ــة من النـلـعـان شـذى كـوال  1962  امـعذراء فى عـيدة الـنيسة السـك

.ةـيسـنـب الكـعـدام وشـخـ  الـرح بـوف . 

د بداية ـعـضاً أى بـأي 1962ام ــى عـفـوتوالت عناية هللا مع أويده ف +    

و ـرلـيـا كـبابـالة ـداسـنوات، قام قـع سـالخدمة بأرب  

ليم ـف للتعـالسادو برسامة األنبا شنودة أسق  

ا ـبـة األنـقـطـتة منــيـارشـبـإي رـقــان مـــوك  

ا ـبــدام األنـــاء وخـنــان ألبـوك ،  وـــروي  

   ـيمـالـع بتعـمتـتـر للــفوظ األــحــو الـروي

مـدهــواجـتـة لـجيــتـده نـــلى يـذه عـلمــتـوال  

. ـرب منـبالق   
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لم ـبالساعات على س رين لتلك الفترة جلوسهمـعاصـي ينسى الخدام والشباب الم +

ودةــنـا شــبـات األنـلمـمائ كـسـة لـكيـريــليـة اإلكـيـلـكـالـات بــدراســـد الــهــعــم  

     ةـيسـنـالكقة ـالـدام دور عمــخـسى الــضاً ي ينــأيو، ةـيث الفردـاألحاديي وـبـالذه 

ية ــلــكـأة الـــنشـة لـجـتيـة نـنسيــة الكـيـربـتـاء الـنـاب وأبـبـم شــهـع بـتـمـذين تــال

 ة( يـف الغربـقـبا يؤانو أســسريانى ) األنـنودة الـا شـونــأب  ال :ـثـة أمـكيـيريـاإلكل

ل  ـمو يــبا صـيح األنـنـمتـال، ى(ـمــالعل ثــف البحـقـ) أس  ووــوريـغـح أغريـتنيـالم

ضاً ــ( وأي اتــدمـف الخـقـأس)  

                         ن قادوا الخدمة فى تلك الفترة:ـن الخدام الذيــمجموعة م+  

ف ـقـى أسـوســا مــبــة األنــافـيـح نـبـذى أصـــز الـزيــل عــيـور/ امـتـدكـال 

ا ـبـة اينـيافـيمين ، ونـة  اينبا بـيافـننيح ـتالميب ـاذ كمال حبـوايست. بابـام الشـع

صبحت  باخميوو القا م مقام ، حكى ان  خدم فترة فى منطقة  اينبا رويو ، وا

هنة  ـكثير من الخدام  الذين اصبحوا  اساقفة  وكل ودمدارو  اينبا رويو أم ول

ة  ـيـربـتـارو الدـن مـمـر ، فـ.د المهجـر وبـصـة فى مـلفـخدموا فى انحاء مخت

افى  ـثقــركز الـمـو الـيـام ور ـف عـا  اسقـالكنسية  انجبت الكنيسة  اينبا أرمي

وا فى ــواينبا دميان  اسقفا فى المنيا ، باألضافة الى اعداد  كبيرة من الكهنة  خدم

ن الخدام  ــيرة مـداد كبـافة  الى اعـر  بايضـجـ.د المهـالكنيسة  وفى مصر وفى ب

عنها م التفصيل  ـتـوف يـيرة  سـو كثـتربية كنسية فى كنا سسوا خدمات ومدارو أ

                                              الجزء الثانى  من تاريخ التربية الكنسية .ب

  1963تى  ـح  1958كل ايمور السابقة تمت فى اقل من خمو سنوات  من عام 

نستكمل مذكرات تاريخ مدارو ايحد فى اعداد مقبلة بإذن هللا ، وترحب وسوف 

                         .ة ـقادمـترات الـالمجلة بإرا كم ومذاكرتكم عن هذه الفترة والف

 

تــهــنـئـة                                                  
غابى بخالص التهن ة الى   أسرة مجلة أ تتقدم                                     

الحبيب والخادم وأمين أسرة األنبا إبرام لنوال  نعمة الكهنوتخ األ      
صدقىبإسم ابونا القو فيلوباتير                 

                      مديدةزمنة سالمة ان يديم لنا كهنوت  سنين عديدة وأوطالبين من هللا              
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من أسماء األنبا رويس باللغة القبطية. -1  

الكتاب المقدس على  لقهوصف أط –بولس الرسول في فيلبى سيدة أمنت على يد  -2

 نوح ولوط )معكوسة(.

الدولة التى حكمت مصر في زمن األنبا رويس.-3  

هدايا من  –بل كان يلبسة يوحنا المعمدان اإل......  –بات القهوة )معكوسة( ن -4

 المجوس )معكوسة(

معلم بالقبطية  –لبسى )معكوسة( م-5

 )معكوسة(

مقر محكمة العدل الدولية.-6  

من رؤساء المالئكة.-7  

من  –من محافظات الوجة القبلى )معكوسة( -8
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 افقى: 
-1 شفيع األشياء المفقودة.  

 –من رسائل بولس الرسول  -2
 من الوالدين.

عاصمة  –أب البشرية  -3 
 النرويج )معكوسة(.

من رسائل بولس الرسول. -4  
حرف انجليزى. –يخاف   5-  

للنداء )معكوسة(. -6   
غير حقيقى. –ينظر -7  
حيوان كان  –عاصمة غانا  -8

مرافق لألنبا رويس      
 )معكوسة(.

بلد هرب إليها  –من الحيوانات  -9
متشابهان. –السيد المسيح   


