أغـــــــــابــــــي

2018

من اقوال قداسة
البابا شنودة
الثالث

-1
-2
-4

القديسين عند هللا -:
أ  -إننا نطلب شفاعة القديسين من أجل الدالة العظيمة
التي لهم عند هللا .ومن أجل إمكانياتهم الواسعة بعد خروجهم
من الجسد ,وطاقاتهم الروحية األكثر قدرة .ومن أجل محبة
هللا لهم
ب  -ولهذا فإن األباء واألنبياء كانوا يذكرون الرب
بقديسيييي  ,حتي يحن قلب ويشيييفم بمجرد سيييمائ أسيييما هم
وتذكـ ير عهوده لهم .وهكذا فإن موسي النبي حينما شفع في
الشييييعب حتي ييفني  ,قال الرب " أذكر إبراهيم وإسييييحم
وإسرا يل عبيدك  ,الذين خلقت لهم بنفسك  ,وقلت لهم أكثر
نسلكم كنجوم السماء" "خر." 13: 32
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
من المناجاة وليو من الصييي.ة راجين منها أن تشيييفع فينا,
وهيييييي اليييييميييييليييييكييييية اليييييقيييييا يييييمييييية عييييين ييييييمييييييييييين
الملك.
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 +سفر المـزامـير مـن األسفـار العظـيمة في الكـتاب المـقدو
التي نستخدمهـا فـي مـعظم صـلواتنا تقـريبا و أجـمل مــا فــي
إنـ يعبر عن الـكيان اإلنسـاني فأنـت إنسـان هـذا الـزمـــــــان
وبالرغـم من ذلك تشعر تماما بنفو مشاعر داود النبـــــي فـي
العهد القديم ،المزمور الثالث هو مزمور قصير لكـنـ يــعبــر
عن حياة كل إنسان في وسط الضيم وما يصادف من متاعـب
فهو ص.ة ناش ة عن تمرد إبشالوم أو تمرد أي إنسان .لذلك ي نهتز على اإلط.ق
مما يحدث اليوم مثلما حدث أيام داود وكما سيـحـدث يحقا ً فـي أي عصر نحن في
 ..كان إبشالوم يريد أن يصنع بلغتنا اليوم ثـورة ضـد أبـوه  ..يقف إبشالوم في
الخارج يتجمل ويتعظم ويتكبر ويهين ويشوه أبوه الملك وضم حول عدد كبير من
الـناو  .الخطـية تصـنع ذلك تفـقـد اينسـان الرؤيـة داود النبي صاحب النية الحسنة
قال ل أذهب بس.م وكما تعلمون جميعا أن إبشالوم هذا ظل يقع في الخطأ إلي أن
كانت نهايت نهاية شريرة جداً .الرب ليو بنا م أو ساكت  .الشر يكبر ويكبر لكن
كما قال المسيح في مثل( الحنطة والزوان ) "دعهما ينميان معاً"أريدك أن تعلم أمرا ً
هاما ً أن عدو الخير ليو أمام سوي س.حين س.ح اليأو وس.ح التشكيك  .يزرئ
بداخلك اليأو من ظروفك ومن هم حولك أو يشكك في كل شئ يشكك في محـبة
ربنـا في مـحبـة مـن حـولـك فـي قـدراتهم فـي عـملـهم ك.مهم وخدمتهم.
 +أما الجزء الثاني من المزمور يتكلم عن الس.م الذي كان في قلب داود بالرغم
من كثرة المضايقين والذين يتسببون في حزن ..
"بصوتي إلي الرب أصرخ فيجيبني "وكإن ربنا ليو ل سوي داود يستمع لما يقول
كلما إشـتدت الضـيقـات كـلمـا إسـتمـع هللا إلـي صـرخـات القـلـب .
والصراخ ليـو الصـوت العـالي لكن الطــلبة من األعـمـاق.
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"انت يارب رافع رأسي " ترد أعتباري تـرد لي كرامتي فـكرامـتي هــي مـنــك.
"يجيبني من جبل قدسه" ما أجمل هذا التعبير! الجبال دا ما ً رمزا ً للقديسين في
العلو والشموخ في القامة الروحية  .مجرد أن يصرخ في الضيقة يجاوب هللا.
" ف َأ َنا ا ْ
ب يَ ْع ُ
ض ُدنِي " كيف سيكون لك نوم في
ض َط َجعْتُ َونِ ْمتُ  .ا ْ
ستَ ْي َق ْظتُ َأل َّن ال َّر َّ
هذا الوضع المضطرب؟ أنا في يد هللا محفوظ  ..في منتهي الراحة  .هـذه هي الثقة
في حماية هللا  .هو ينام لي ً.في س.م في أقسي الظروف واألحـوال ألن محفوظ في
يد هللا  .النوم هنا قمة الثقة في هللا  .وهذه اآلية ايضا ً ترمـز الي أحداث القيامة .
ص َط ِف َ
ع َليَّ ِم ْن َح ْو ِلي " الربوة هـي عشرة
ين َ
ت ال ُّ
شعُوب ا ْل ُم ْ
اف ِم ْن ِرب َْوا ِ
" َال َأ َخ ُ
آيف ويصف أنهم يحاصرون لكن واثم فى هللا .

لهي! َأل َّنكَ َ
ع َلى الفك "
ض َربْتَ ُك َّل َأ ْعدَائِي َ
ب! َخ ِل ْ
" ُق ْم يَا َر ُّ
صنِي يَا إ ِ ِ

( قــم) هنا تعني أظهر قوتك يارب لآلخرين  ( ..الفك ) يستخدم فـي حاجتـين
إما الـك.م أو الطـعام  .الفك يعـطي صفـة الوحـوش و األفـتراو وعندهم ايضـا ً
صفة الك.م الخاطئ الذي يقال  .ونحن فـي عـصـر الـك.م والـكـل يــؤلـف كمـا
يـريـد.
"هشمت أسنان األشرار"… لك ان تتخيل أسدا ً دون أسنان ب .أي قوة فأنت
يا رب جردت العدو من قوت وقدرت على اإليذاء.
ش ْعبِكَ بَ َر َكت ُكَ " الخـ.ص هـو هللا هـو صـاحـب النصـرة
ص َع َلى َ
" ِلل َّربِ ا ْل َخ َال ُ
وليو هذه فقط لكن صاحب البركة .في حين أن المزمور يدور حـول مــشكـلة داود
مع إبشالوم لكننا نجد داود يصلي من أجل شعب فهو ي يصلي من أجـــل نفـس
فقـط .فـهو يضـع كـل مـا يعانـي جانـبا ً ألن لـــ مس ولية آخــرى هـي شعب .فداود
يطلب البركات لكل الشعب ألن شخص مـسـ ول.
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الـحلـقـة الرابـعـة عـشـر
األب القس  /رافائيل وهبة

التــرحـيــــم

 +بعد إنتهاء األب الكـاهــن مــن صــ.ة المــجمع وبعــد
مــرد الشماو(:القار ون فلـيقولوا أسماء أبا نا البـطاركـــة
القديسين  ...إلخ) .يتم عمل الترحـيم تذكارا ً على روح احـد
المنـتـقلـين إذ وجد .فيقال الترحيم األتى باللـحـن الحزاينى
(بـواسطة األب الكاهن)( ... :أووه ناى نيــم  ...إلخ).
 +وتفسيرة باللغة العربية هو" :هؤيء وكـــل أحد يارب الذين
ذكرنا أسماءهم والذين لـم نذكرهـــم الذين في فـكر كـل واحـد والذين ليـسوا في
فكرنا .الذين رقـدوا وتنيحوا في اإليمـان بالمسيح"  ....ثم يضع األب الكـاهن يد
بخور المجمرة ويصـلى قا ( ً.جهراً)" :أذكر يا رب نفو عـبدك (فـ.ن) أو (عبدتـك
ف.نة)."...ثم يـقـول الـشـماو أوشية الراقدين بأكملها" :أطلبوا عن أبا نا وإخوتنـا
الذين رقـدواوتنيـحوا في اإليمان بالمسيح  ."...ثم يقول الشعب :يارب أرحم
(كيرياليسون) .ثم بعد ذلك يستأنف األب الكاهن الص.ة ،فيـتلوا الـجزء األول من
أوشـية الراقديـن بلحـن حزين قا " :ً.تفضـل يارب نـيح نفوسهـم جميـعا ً في حـضـن
أبا ـنا القديســين إبراهيم وإسحم ويعـقوب .عـلهـم في مـوضـع خـضـرة عـلى مـاء
الراحـة فـي فردوو النعيم ،الموضع الذى هـرب منـ الــحــزن والكـآبـة والتـنـهـد
في نـور قديسي ".

مالحظات -:
 - 1ييقال المجمع أو الترحيم في قداو خـميـو العـهـد ،إذ تـكــون الكـنيسة منشغلة
في التأمل في آيم الرب يسوئ وموت .
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 - 2ييقال الترحيم باللحن الحزاينى في أيـام األحـاد واألعياد السـيدية وفتـرة
الخماسين المقدسة.
 - 3إذا لم يصلى ترحيما ً جهراً ،وأثناء قول الشـماو ( :الـقـار ـون فليـقـولوا أسماء
أبا نا البطاركة القديسين  ...إلخ) ،فهنا يتلو الكاهن ترحيما ً سراً ،قا ( :ً.أذكر يارب
كل الذين رقـــدوا وتـنيـحـوا فـي الكـهنـوت والـذيـن فـي كــل طـغـمة
والعلمانين ،تفضل يارب نيح نفوسهم جميعا ً في حضن أبا نا القديسين إبراهيم
وإسـحـم ويعــقـوب .وعـلـهـم فـي مــوضـع خـضـرة عـلى مـاء الـراحــة فـي
فردوو النعيم ،الموضع الذى هـرب مـن الحزن والكآبـة والـتنـهد فـي نــور
قديسيك).
 - 4في أثناء وضع الكاهن البخور في المجمرة يذكر سرا ً كل من يريد أن
يذكرهم من المتنيحين بأسماهم.
- 5الترحيم المذكور مأخوذ من قداو القديو كيرلو.
- 6إذا أراد الشماو أن يقول لحن "بينشتى" فيقول بعد الترحيم.
 +بعد المجمع والترحيم يرد الشعب قا " :ً.بركتهم المقدسة تكون معنا أمين ...
المجد لك يارب يارب إرحم .يارب إرحم .يارب باركنــا .يارب نـيحـهم آميــن
.

 +أما عن طريقة تصريف الشورية بعد الترحيم فهى كاألتى:

بعد وضع الكاهن البخور في المجمرة ترحما ً على الراقدين بأسما هم (سرا ً أو جهراً)
يأخذ الشماو المجمرة ويعلقها في المكان المخصص لها داخل الهيكل حتى يتصاعد
منها البخور أمام وجـ هللا (داخـل هيـكل المـقدو) إلستـمـطـار مراحم هللا على
هؤيء الراقدين لكى يمنحهم رحمـة ونـياحا ً  ...وتـظـل هـكـذا يتصاعد كل دخان
البخور وتتصفى تماما ً  ...ثـم بـعـد القـداو وإنتـها ـ يـتـم تصريف الشورية
وتفريغها في المكان المخصص لذلك حتى تكون صا مة لليوم التالى.ألن ييجوز
للشماو الخـروج بالشـورية مـن الهيـكل ويزال بهـا دخـان البخور متصاعدا ً ...
أيضا ً ييجوز النفخ بها أمام األيقونات التى للقديسين ألن ذلك خطأ ،وألن ليو من
حم الشماو أن يبخر بالشورية ،باإلضـافة إلـى مـا يحدث من تشويش على
المصليين أثناء القداو.
ملحوظة :كما يتم تصويم الشورية ايضا يجب تصويم كل اوانى المذبح لليوم
التالى بعد غسلها وتنشيفها جيدا .
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 +بعد ذلك يصلى أبونا الكاهن الترحيم الباسيلى (سواء صلى الترحـيم السابـم ذكـرا ً
سرا ً أو جهرا ً بلحن الحزين) نيمن بشيوو (أول ك يارب) ونصة كاألتى" :أول ك يارب
الذين أخدت نفوسهم نيحهم في فردوو النعيم في كورة األحياء إلى األبد في أورشليم
السما ية في ذلك الموضع ونحن أيضا ً الغرباء في هـذا المكان (العالم) ،أحـفـظنـا فـي
إيـمـانـك وإنـعـم عليـنا بـسـ.مـك إلى الـتـمـام".
 +بهذا الترحـيـم تظـهـر الكنيـسة إهتمامـها بـأويدها ليـو فـي حيـاتـهم فـقــط بـل
وبعد إنتقالهم أيضاً .إذ تتشفع من أجلهم لكى ينيح الرب نفوسهم أجمعين في فردوو
النعيم حيث الفرح الدا ـم ،ثـم في الـيـوم األخـيـر يهـبـهم هللا المـلــكـوت األبـدى فـي
أورشليم السما ية التى هى مسكن هللا مع القديسين إذ يمسح هللا كل دمعة في عيونهم
(رؤ.)4،3:21

ملحوظة:
 -1شفاعة الكنيسة من أجل المنتقلين عقيدة ثابتة بها  ...إذ يشهد القديو يوحنا
ذهبى الفم بأن الص.ة على الراقدين هى تسليم رسولى فيقول" :لم يفرض الرسل
عبثا ً إقامة التذكارات للراقدين وقت تتميم األسرار الرهيبة ألنهم يعرفون أن الراقدين
ربحا ً عظيما ً ونفعا ً جزي ً.من ذلك".
 -2وكما تهتم أمنا الكنيسة بأبنا ها الراقدين بطلب النياحة لنفوسهم ،فإنها ي تنـسى
أويدها األحياء بطلبها إلى هللا بأن يكمل جهادهم بس.م وأن يحفظـهم في اإليـمـان
المستقيم إلى النفو األخير وأن ينعم عليهم بالس.م السما ى مـع حفـظ قـلوبهـم فـي
المسيح يسوئ" (في .)7:4حتى يحصلوا على النصـيب الصـالـح المـعـد لـهـم فــي
ملكوت السموات مع القديسين المنتصرين .يا لـيتنا نعيـش كلمـات هــذا الـترحـيــم
(عندما يصليها أبونا الكاهن) ،طالبين نياحا ً لمن رقدوا من أقربا ـنا وأصدقا ـنا بـل
في كل الكنيسة مع تـذكرنا بأننا غـربـاء ونـزيء في هـذا العالـم ،وأن يحفظـنا فـي
إيماننا المستقيم طالبين من هللا أن يعيننا كما أعانهم حتى نلتقى بهم في اليوم المـعد
لذلك.
 +ثـــم يـرد الـشعب بعـد ذلك قا ليـن" :كــما كــان هـكـذا يـكـون مـن جـيـل إلى
جـيـل وإلى دهر الدهور آمين).في هذا الرد يكون تصديقا ً لشهادة الكاهن بإتضائ
بأننا غرباء ونزيء في هذا العالم  ...ألن األزلية والسرمدية واألبدية فهى هلل وحدة
الذى هو أمو واليوم وإلى األبد (يع.)14:4
وإلى اللقاء بإذن هللا مع "إهدنا يارب الي ملكوتك "
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ألنه ليس شي غير ممكن
لدى هللا
(لوقا ) 37 _ 1

 " +هوذا أليصابات نسيبتك حبلي بابن في شيخوختها
وهذا هـو الشهـر السـادو لتـلك المدعـوة عاقـرا ً ألنـ
ليو شئ غير ممكن لدي هللا  ..وسألت ر يو الم .كة
جبرا يل كيف يكون حبلها وويدتها ألبن هللا الـقدوو
فأجاب الم.ك وقال لها :الروح القدو يحل عليك وقوة
العلي تظللك فلذلك أيضا ً القدوو المولود منك يدعي ابن الـل ،ور يو الم .كة
جبرا يل يشير هنا الي مصاب الناو وهـو مشـكلة العـقم ,وهذه المشكلة التي
تؤلم الكثير من الناو ليست عسيرة علي هللا وأن هذه قد حلها هللا في قصة زكريا
وأليصابات "لو " 26-5 :1بالـص.ة واإليمـان
 +لقد تعرض أبونا إبراهيم وسارة لهذا المصاب و باإليمان نالت سارة
نفسهـا القـدرة عـلي أن تحـبـل مـع أنـها عـاقـر جــاوزت الســن ،ألنـهـا
اعتــبرت أن الذي وعــد هو أميـن ,فولدت من رجل واحد قارب الموت ،نسً.
كثيرا ً مثل نجوم السماء وي حصر ل كالـرمــال الـذي عـلي شــاطـئ الـبـحـر.
ايضا قد تعرضـت راحيل زوجـة يـعقـوب لـهـذا األمـر " مـثلـما رأت
راحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من أخـتـها وقالـت ليـعـقـوب هـب لي
بـنيـن وإال فـأنا أمـوت فــحمـي غـضــب يعــقوب علي راحـيـل وقــال ألعـلي
مكـان هللا الـذي مـنع عـنك ثـمـرة البطن."..
 +وذكر هللا راحيل وسمع لـهـا ،وفتح رحمها فحبلـت وولـدت أبناً ,فقالت قد
نـزئ الـل عـاري ودعــت إســمـ يـوـسف قـا ـلة يريـدني الـرب أبــنا ً آخـر
"تك "23 :30وأعـطـاهـا بـنـياميـن"تك" 20 – 16 :35
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 +كما تعرضت للعقم أيضا ً حن زوجة ألقانة راجع" 1صموئيل "20– 1 :1
ثم حبلت وأعطاها الرب صمو يل النبي وصـلت حنـ صـ.ة شكر للرب
"وقالت فرح قلـبي بالرب  ...ليس قــدوس مـثـل الرب ،ألنه ليـس غـيرك
وليـس صخرة مثل إلهنـا ....ألن الـرب إلـه عـليـم وبه توزن األعـمال  ..حتي
أن العـاقـر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت ،الرب يميت ويحيي"
"1صموئيل "6-1 :2
 +كما تعرضت لهذا األمر حنة زوجة يـواقـيم وقــد سـمـع الــرب طـلبتـها
وجاء ر يو الم .كة جبرا يل وبشـرهما بـويدة القديـسة الـعـذراء
وشقيقتـهـا مـريم زوجـة كـلوبا (سنكسار  1بشنس )
 +وأبـونا اسـحـاق صلـي ألجـل رفـقـة " وصـلي اسـحـاق الي الـرب ألجـل
رفقة إمـرأته ألنها كانت عـاقرا ً فاسـتجاب له الرب فحبلت رفــقـة وازدحـم
الـولدان فـي بطـنهـا  ,فـقالـت إن كـان األمــر هـكـذا فلمـاذا انا( ،الحـياة)
ومضـت لتسـأل الــرب فقال لـهـا في بطــنك أمـتان" "...تك "26- 21 :25
 +وكان العقم مصابا ً عظيما ً في تلك األيام بنا ًء علي رجاء كـل عا لـة يهوديـة
ان يـــولــد الــمســـيـح مـنهـا والـصـلـوات والــطـلـبـات كـانـت هـى الــحــل
األمثل إلزالــة العقم من بين النساء "ال تخف يا زكريا ألن طلبتك قـد سمعـت
وإمرأتـك أليصابات ستلد لك إبنا ً وتسميه يوحنا "(لو)25- 11 :1ومواعيد هللا
صادقة وامينة ويبد أن تحدث مهمـا كانـت الظـروف المحـيـطـة المعـاكـسـة
فطلب اإليمان يبد أن يتحقم  ,طلب إبراهـيم وإسحـاق وافتقد هللا كل النـساء
العاقرات ال .ي طلبن ذلك وتاريخ الكنيسة ومعجزات القديسة مريم شاهدة علي
تحقيم ذلك.

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

 +قامـت عصـبة األمـم المتـحدة فـي الـماضي من
أجـل تنفيذها واآلن تسعي منظمة األمم المتحدة جاهدة،
وتناشد العالم للوصول اليها .

يا تري ما هي هذه اآلية ؟

 +تبناها المهاتما غاندي زعيم الهند ,وهزم بـها أعظـم إمبـراطـورية في العالم
" بريطانيا العظمي " في النصف األول من القرن العشرين  ,وظل يعمل بها حتي
 30يناير 1948م عندما إغتالتـ ث.ث رصـاصـات أودت بحيـات  ,ولكنـها لــم
تفلح أبدا ً في القضاء علي دعوت الساميـة " :السـلم ولالعنف ".
 +لقـد كـان مـن مبادئ غاندي  :إن ال.عنف هو أعـظـم قــوة لـدي البشرية ,
وأنـ أقوي من س.ح دمار إبتكره العقل اإلنساني .وللتدلـيل عـلي ما أقـول
سـأورد هـذه القـصـة ل  .تفتكروا أن ك.م نظري....
في أواخر القرن العشرين يعني من عشرين سنة تقريبا ً ركب شـاب أتـوبيو النقل
العام وهو راجع من عمل إلي بيت  .وللزحام داو علي قـدم مـن يـركـب بـجـواره
وعند ذ تعدي علي الراكب وأمطره بوابل من الشتا م واإلهانات  ...لم يرد الشاب
فقد كان دارسا ً للكتاب المقدو ويسير بمقتـضاه بعـد نحـو خمـو دقا م خ .المقعد
الذي بجوار الشاب ووجد مكان يجلو في  ,وعند ذ نظر إلي زمـيل الـذي إعتـدي
علي الذي يحمل " شيلة كبيرة " فقال ل  :هل تسمح أن أحملها عنك فأنـت واقـف
ومتعب  .....صمت اآلخر ولم يستطع الكـ.م فـقـد أخرست المفاجأة .وبعـد بـرهة
تكلم وقـال " :يا صـديقـي لقـد غلبتـني "
 +أعزا ي الشباب هل عرفتم اآلية التي أود أن تتأمل فيها وتسعي لتطبيقها ؟
هذه هي اآلية  " :فـإن الــمسيح أيـضا ً تألم ألجـلنا ،تـاركا ً لـنا مـثاال ً لــكي تتبـعوا
خطواته .الذي لم يفعل خطية  ،وال وجد في فمه مكر  ،الذي إذ شتم لم يكن يشتم
عوضا ً ،إذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل"1( .بط.)22 :2تنفيذ
هذه اآلية محتاج لنعمة وجهاد وإقتنائ بجدوي سياسة السلم وال.عنف.
وإلي اللقاء في العدد القادم إن شاء هللا .

م  /فوزية يعقوب
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القديس االنبا رويس

 +بط ً.من أبطال اإليمان في كنيستنا القبطية األرثوذكـسية يعـطــى
مـث ً.وقــدوة لـكـل من يريد أن يعيـش بالتقـوى فـي المـسـيـح يـسوئ
عاش اينبا رويو في القرن الرابع عشرفي فـتــرة اضـطهـاد صعبــة
,
عـلى الكــنيسة.
 +عاش اينبا رويـو ناسكا ً متقشفا ً ليو ل أين يـسند رأسـ كمخـلص
يسـوئ المسيـح ييـهتم بلبـاو إي بمـا يســتر جـســده عارى الرأو محتم ً.الـحـر
والبــرد زاهـدا ً في األكـل والملبـو و لـم يحمل قديسنا األنبـا رويـو أى رتبـ كهنـوتي
وي حتـى الشـماسـية ولكن عـاش الفضيـلة نـاظرا ً إلى السـماء زاهـدا ً في كـل ما على
األرض وبـقدر ما أنكـر ذاتـ ألجل مسيح بقدر ما نــال من عـطـايا الــروح القـدو
الذى يستريح في قديسـيـ كمـا قال الرب" أكرم الذين يكرموننـى" فأكـرم هللا بآيات
وعجا ب بقـدر اتضاعـ وإنكارة لذات .جـاءت إليـ فى مـرة سـيــدة مريـضـة بــداء في
عيـنيها وأنفقــت كثيـرا ً على األطباء ولـم تشفى فوضع القديو يده على عينـها وصـلى
فـانفتـحت عينـاها وشفـيت لوقتها.واسـتغاثـت هذه السـيدة مرة أخـرى بأن زوجـهـا ذهب
إلى الشـام ولم يـعــد ويتعرف ماذا أصاب  .....فصـمت القديـو فتـرة وصـلى ثم أنـتب
وقـال لهـا أن زوجـها كـان في شـدة عـظيـمـة ولكــن الــرب نـجــاه ،وبـعــد فـتـرة عــاد
الـزوج وقـص على زوجت أن كان في شـدة عظيمة حـيـث قبـض علـي اعــداؤه وحـددوا
يـومـا ً لقتــل إلى أن ظـهر شيـخ مـكـشوف الــرأو فخلصـنى مـن يدهـــم وأعـادنـى سالما ً
وي أعـلـم من هـو هـذا الشيخ  ..فقـالت لـ زوجتـ أنــ القديــو الـبــار رويـو الذى
شـفـى عينيك ثم أنقذك بعــد ما لـجأت إلـي وكــيف أن روحـ انطلقـت إلى الشـام
وخلـصــت وعـادت خ.ل سـاعة واحدة وهـو واقـف في مـكانـ يـصلى فمـجـدا هللا الذى
يكــرم قديسـي  ,وكثـير مـن العجـا ب يـعملـها هللا بشــفاعة هــذا الـقديـو المجـاهـد
المتـألم مـن أجــل المسيح  ،وتعيد ل الكنيسة بتذكار نياحت في  21بابة وهو تذكـار
السيـدة العــذراء أم الـنور التى حـضرت يـوم نيـاحت و دعيت المنطقة كلها باسم بعد
أن كان اسمها دير الخندق .بركة صلوات تكون معناآمين .

محاسب /رأفت نجيب جرجس
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تــعــزيــــــة

 ++تتقدم أسرة مجلة أغابى بخالص التعزية
الى أبينا الحبيب أبونا رافائيل وهبة
لوفاة األم الفاضلة ماري وهبة إستفانوس وعمة الخادم مينا وهبة
والخادمة إيرينى وهبة

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 .
 +الى الخادم أشرف أنيو لوفاة والده األستاذ أنيو بشارة.
 +الى الخادم شنودة فيكتور لوفاة والده وحما الخادمة نرمين جمال.
 +أسرة الخادمة رشا جرجو بأسرة الم .كة .
 +الخدام كيرلو أسعد ومايكل وفيلوباتير أشرف لوفاة جدهم .
 +الخادم كريم كميل والخادمة كريمان كميل لوفاة والدتهم وحماة الخادمة
عايدة غبلاير .
 +الخادمة مارينا وهيب لوفاة والدها.
 +الخادم وليد كمال لوفاة والده وحما الخادمة كريستين عزمى .
 +ألسرة الخادم مجدى موريو شحاتة الخادم بخدمة األنبا أبرام للمرضى.
 +الخادمة ماريان زكريا لوفاة والدها.
 +الخادماتان ريهام ورشا فتحى وراجى فتحى لوفاة والدتهم الخادمة
أمال صدقى.
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سسـفـر طـوبـيا
 -كاتب السفر -:

 +غير معروف ولكن يرجح البعض أن طوبيا " "Tobitوابن طوبيا "
 "Tobiasبدليــل مـا جـاء في (ص ) 20:12أن المـ.ك روفا يـل خاطبهما قا .
(قد حان أن أرجع الي مـن أرسلــني ,وأنـتم تبـاركوا هللا وحـدثـوا بجميع عجا ب ).
وهـذا الـنص بحـسب التـرجمة السبـعينية (فأكـتبا جميـع ماتـم لـكـما فـي كــتاب ).
طـوبيـا كـلمة عبريـة معنـاها (جـيد) أو (هللا طيب).
 +كان طوبيت من سبط نفتالي وعاش في إحدي مدن الجليل ,وكان تقيا ً حافظا ً
وصايا هللا وتعاليم .ولما هجـم شلــمناصـر الخـامـو مـلـك أشــور علي مــملـكـة
إسرا يل كان طـوبيت ضمن الذين سبوا إلي نينـوي عاصـمة ممـلكة أشـور .كـان
الرب مع طوبيا فـي السـبـي حـتي أنـ نـال شــرف كبيـر في عيـنـي ملــك أشـور
فأكـرم ومنـح حرية التنـقل داخل المـملكة .فـذهب إلي مادي وقام بإفتقاد اخوت
المسبيين وأخـذ يـذكرهم بوصـايا هللا ,وكان يـطـعم الجيـائ,ويـسـاعد المحـتاجيـن,
ويقوم بدفـن الـموتي مـن بني شـعب  .ولـما سمع الملك سنحاريب بأعمال طوبيت
أراد قتل ولكن هللا أنـقذه مـن ولكن شــاءت الظـروف أن تـقـع في عيـنيـ بعـض
القاذورات وهو نا م ففقد بصره.
 +طلب طوبيت من ابن أن ي يتزوج إي من بنات قبيلـت وطلب منـ أن يذهـب
إلي مادي ليسترد مبلغ كان قد أقرض لشخص يدعي غابيلوو .فقـابل طـوبيـا في
طريم رحلت إلي مادي م.ك هللا روفـا يل الــذي رافـق في رحلت وهو ييعلم أن
م.ك هللا  .وبينما طوبيا نا م بجوار نـهر دجـلة قـفز عـــلي حـوت كـبــير فـطـلب
مـن الم.ك أن يحتـفظ بقلب وكبد ومرارة الحوت وذلك ألن الـقلـب إذا ألقـي علي
الجمر يطرد الشياطين بحـيث يتـعـود تقتـرب إلي رجـل أو امـرأة .أمـا الـمـرارة
فتصلح لدهن العيون التي عليها غشاوة فتبرئ.
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فاستكم .طوبيا والم.ك رحلتهـما حتي وص .الي راعـو ـيل ابـن عــم طـوبـيــت
والده .وكان لراعو ـيل بـنت جـمـيلة تدعي سارة تتقي هللا .وتزوجــت من سـبـعـة
رجال وماتوا ألن شيطانا ً كان يقتـلهم ليلة الزواج .طـلب الـمـ.ك مـن طــوبـيـا أن
يتخذ سارة زوجة لـ فخـاف طوبيا مـن الزواج ولكن الم.ك طمأن  .ونفـذ طوبــيا
ك.م الم.ك فعندما دخـل عـش الزوجية أخـرج من كــيسـة كبـد وقـلــب الـحــوت
وطرحهما في النار فلما استنـشم الشيـطان الرا ـحة هـرب .وأتــفـم طـوبيـا مـــع
سارة أن يقدما أنفســهمـا لـمـدة ثـ.ث أيـام فـي صــ.ة وصـوم .وعنـدما اكتــشف
راعو يل وزوجت أن طوبيا سليما ً فرحا و صنعا لهما عرسا ً أربـعة عــشر يــومـا ً
و أعطى راعو ـيل طــوبيا نصـف مـا كان يـملــك ليـذهب إلى أبي  ,وعاد طوبـيا
مـع زوجـت إلـى والـده بـعـد غـربة .وكـان يرافقـهـما مـ.ك الرب .وتقـدم طوبيـا
وطــلـى عيـنى والـده من مـرارة الســمكة حـسـب ما علـم الـم.ك .و بعد نصف
ساعة سقـط مـن عــيـنى طـوبـيـت قــشـرة رقــيقـة فــعـاد إليـ بـصـره فـشـكـرهللا
وسـبـحـ .
 +لم ينو طوبيت صديم ابن الذى يزم فى الطريم .فأراد أن يمنح هدايا.
و عند ذ أخبرهم بأن روفا يل الم.ك أحد السبعة الوقوف أمام مجد هللا .و طلب
من طوبيت وعا لت أن يكثروا من الص.ة،والصوم ،والصدقة.
.

زمن ومكان كتابة السفر:
 +من خ.ل السفر نكتشـف أن طـوبيت سـبي إلي
نيـنوي فـي عـهد شلمـناصر ملك آشور (حوالـي
سـنة  722ق  .م) ويروي السـفر تـاريـخ طـوبـيـا
الـذي عاش مابـعد خراب نيـنوي الـذي تم حـوالي
سـنة  612ق .م  .أي أن السـفر كـتب حوالي فـي
القـرن السـابع قـبل المي.د وترتيب هذا السفر بعد
سفر نحميا.
دكتور  /مالك محارب
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اإليمان بالمسيح الفادي المخلص

 +للوصول لملكوت السماوات وجب اإلرتباط التام بكلمـة
هللا المتـجسد يسـوئ المسيـح الفـادي المـخلـص ...ولـتحقـيـم
هـذا اإلرتبـاط ليـتنـا نـعـمـل عـلي تـحـقيـم الـتـالي:
أوي  :اإلرتباط التام لمشي ة وإرادة أبـانـا السمـاوي الحــنون
وتركيز نظرنا (البصر والبصيرة) والسـكـني مـع المســيح
وفعل الخير (مز.)137
 اتكل علي الرب وافعل الخير ,اسكن األرض وإرئ األمانة.. تلذذ بالرب فيعطيك سؤال قلبك؛ سلم للرب طريقك واتكل علي فيتولي أمرك...اوال :بركات اإليمان بالمسيح:
علما ً بأن ؛
 +يرفع البصيرة الداخلية للمؤمن المسيـحـي من ضـيقات العالـم ومباهج الخادعة
الكاذبة الشريرة من تصرفات أهل العالم وظلمهم.
 +وبـذلـك يـتمـــتع المـؤمـن بالـسكـني مــع هللا وبـذلك يــجـد لـذتـ فــي حـيــاتـ
المـعـاشـة ألن أبـانـا السـمــاوي الحـــنون يـعــولـ ويــكلـلـ ويـدافع عـن ويحمي
من شرور العالم الشريـر.
( ) 1يليم باإلنسان المؤمن الحقيقي أي يحـسد اإلنـسان المتمتـع بالعظـم الدينوية
الوقتي من مال وشهرة وجاه ....ألن يعلـم تماما ً أن اإلنسان عمـره قصير مهما كانت
عدد سنينها ألن ميت جسديا ً وحينما يرحل تاركا ً كل شئ في الدنيا أخذا ً مع كل أعمال
لتقديم حساب وكالت .
 +حقيقة األشرار قد يبلغون غايتهـم في الدنيـا دون إيمان (التوبـة والندم وحضن هللا
الحنون)وهؤيء هللا قد يقطع ذكرهم مـن األرض.
( ) 2كي يعيش المؤمن المسيحي في هذا العالم الموجود في ابليو الشرير محتاج
الي اإلتكـال واإلعـتـماد علـي هللا الحـنون كـي يستـند علي ويحتمي بنعمة
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الروح القدو ألن الشرير الل يم يحيـط ب مـن كل جانـب وربما يـؤثر في حـالت
الروحية مما يتسبب في زعزة ثقتة بأبوه السماوي لذلك علي كل مـؤمن مسيحـي :
 -1أييهمل الص.ة والتسلح بكلمة هللا (الكتاب المقدو) حتـي يـظـل ارتباط بالرب
دا م وي يتزعزئ.
 -2اي يهــمـل الشــركـة مـع القديـسـيـن والـتشـفــع بالعــذراء أم الـنـور وباألبـرار
القديسين (األنبا رويو شفيع كنيستنا).
( ) 3عندما يتخطي قلب المؤمن المسيحي العالم المنظور ليري ببصيرت الداخلـية
أمجاد األبدية المعده للمتألمين ظلما ً حينما ي يفـكر أبدا ً في حسد األشرار ويـتحطـم
بسبب مايواجه من أيم ومتاعب ألن اإليمان المسيحي يهب قلب المؤمن سـ.ما ً
(يع)11:1
ثانياً :الفرح بالرب كي يهب المؤمن سؤال قلبه :
 +الـمـؤمـن الحقيـقي يـفـرح ويـتـلذذ بالـرب مـسلـمـا ً هلل كـل أمـور حيات ...والرب
من محبت وحنان الغير متـناهيـة ل القــدرة أن يعـتني بأويده الـمؤمنين أفضـل مما
يستطيع األنسان ان يعتني بنفس ودا ما يكون اإلنسان علي استعداد ألن ينتظر ليعمل
األفضل ل .
ثالثاً :المؤمن المسيحي يسلم للرب طريقه:
 +ليتنا نسلم للرب طريقنا في الحياة ومتكلين علي كي تظهر براءتنا كالنور وحقنا
يتضح ويظهر كشمو الظهيرة.
 +وليبتهج األنسان بالرب :ليت يعرف مـدي محبة هللا ال.نها ية لـ بـعد أن أمـن
وأعتمد(أي التسليم الكامل هلل).
 +ليت المؤمن المسيحي أن يتصارح مع هللا األب بكل شئ في حيات المعاشة حيث:
يتصارح بمخاوفة وهـمومـ وجميـع أمور حـيات  ,والـهنا ل كـل المـجد والـقدرة
أن يجري كل حياة أويده حسب مشورت الصالحة الحنون (مز.)6:37,8:32
علما ً بأن :
 +عندما يحو اإلنسان بضعفـ وقصورة وعـدم الـثـقـة في نفـسـ عـليـ  :اللـجـؤ
للقلب العطوف الحنون هللا .لإلرشاد والعون والنصح والتوجي ...

د .رفعت شنودة
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يعنى إيه كلمة بحبك؟
تعرف يعني ايه كلمة بحبك؟
يعنى حد يخاف عليك يعشقك يضمك لما تحو بخوف ينسيك كل هموم
الدنيا يعيشك فى أحلى جن يحسسك بأمان.
يعنى إي كلمة بحبك يعنى لهف و شوق و حنين
يعنى صدر حنين يطبطب عليك يعنى حبيب يصاحبك لما تحتاج حد
يسمعك و أب يخاف عليك و يحميك من كـل خطـر يحـاول يـقـربلـك
يعنى-:
حبيب يكون كل دنيتك ياخذك لبعيد لمكان مفهوش غيرك و يخليك تطير
مـن الـسعـاده و انـت مـعـاه و تـكـره الـدنيـا لمـا يـبـعــد عـنـك ثـانـيـ .
يمسح دموعك لما تنزل و يكون بسمتك يعنى كل اللى تحتاج ت.قي في .
يكون أقربلك من نفسك ليك .
تعرف يعنى إي كلم بحبك؟؟
يعنى محب كبيرة مالي كل الكون من إل اسم هللا محبة .
هى دى كلمة بحبك!!!

ميشيل حكيم موسي
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تاريخ مدارو ايحد
باإلنبا رويو
الجزء االول () 1963- 1958

 " +من الجافى خرجت حالوة " .هـذه اآلية تنـطبم على
نشأة مدارو التربية الكنسية باألنبا رويو فى عـام 1958م
فى بعض األحيان نتعجب من ظـهور شـدا ـد أو ضـيقـات .
تصيــب الخـدمـة أو الكـنيـسة أو أبنـاء هللا  ،ولـكـن نكتـشف
بـعـد فـتـرة أن حـكـمـة هللا قــد ســمـحــت بذلــك ألجــل الــخـيـرلــشعـبـ
أو لــظهــور خــدمـة جـــديــدة.
 +نشأت خــدمة التـربيـة الكنسية بمنطـقـة األنــبا رويــو عـلى أنــقــاض الـتربــيـة
الكنسية بالكنيسة البطرسية  ،فقد كانت خدمـة التـربـيـة الكـنـسيـة بالكنيسة البطرسية
من الخدمات الناجحـة ولها نشاط كـبير وقد دون تاريـخ الخـدمة وأنشطــتها المتنـيح
الدكـتـور نجـيـب ذكـى بـطــرو فـى كـتـاب أصــدرتـ مــجلـة أغـــابــى فـى عـام
 2000تحت عـنوان " قصة  25سنة مجــيدة فى كـنـيـسة الـرسـوليـن بـطـرو
وبولو" .فــقد نـشـأت خــدمـة الـتـربـيـة الكـنـسيـة بـهـا عـام  1934وإسـتـمرت
حــتى عام  1958م.
حـدث خـ.ف بيـن خدام التـربـية الكنسية ولجنة الكنيسة أو األسـرة الـتى قـامـت
ببنـاء الكنيسة والمشـرفـة عليـها ،كان نتـيجتـ دون الدخـول فى أسـبابـ أو تفاصيل
أن تم طرد خدام وأبناء التربية الكنسية  ,وي شك أن هذا الموقف كان صدمة شديدة
لخـدام ومس ولى التربيـة الكنسية فى ذلك الوقـــت  ,رفـع خـدام التـربـيـة الكنسـية
عيونــهـم وقـلـوبـهـم إلـى الــرب لـيـرشـدهــم إلـى الـحــل.
ذهب بعضهم إلستشارة أبيهم الروحى "أبونا مينا المتوحد" الذى أصبح البابا
كيرلو السادو بعد ذلك الذى رحـب بفـكرة إنتقـال الـخدمة إلى مـنطـقة األنبـا
رويو وشـجـع الـخـدام الذين ذهـبوا فورا ً بالبـدء فى الخدمة
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وأعلن لهم أن يد الرب ستكون معهم وتساندهم ،ولكن الغالبية العـظمـى مـن الخدام
لم يكونوا مقتنعين بمنطقة اينبا رويو وحـاولوا الصـلح مـع لـجنـة كنيسة
البطرسية ولكن كل المحاويت فشلت ،واخيـرا بعـد صـلوات وأصــوام وإستشارة
أبونا القديو مينا المتوحد قرر مجـموعة الـخـدام اللـجوء إلى ديـر األنـبا رويـو
للمحافظة على إستمرار الخدمة التى بدأت بالكنيسة الـبطرسيـة مـنذ أكثر من ربع
قرن ويعلنون نشأة مدارو التربية الكنسـية باألنبا رويــو عام  ،1958ويروى
المتنيـح الدكتور نجيب ذكـى أن الذين كان لهـم الفـضـل فــى المحافظة على الخدمة
وإنتقالها هم الدكتور جرجو عبد المسيح (أمين عام الخدمة) ،والدكتـور يـحيى
محـفوظ (المشـرف على مـدارو األحد بنين) وايستاذ مفيد مسعد (المشرف على
مدارو أحد بنات) وايسـتاذ شوقى مراد .
كانـت أمـام الـمس ـوليـن عــن الـخـدمـة بعـض الصـعوبـات ولـكــن بالصـلوات
والعـزيمة القويـة للخدام تم إزالتها.
 +فقد كان ديـر األنبـا رويـو فى ذلك الوقت عبـارة عـن حطـام وأمـاكن مهجورة
بـعـد نقل المقابر إلى منطقة الجـبل األحـمر ولـم يــكـن بالمنطــقـة سـوى كنيـسة
األنبـا رويــو األثـرية المـوجودة حــاليــا ً وبـجـوارها كنيسـة الســيـدة الـعـذراء
وكــان مـوقعـها شــرق كـنيسـة األنـبـا رويـو ( حـالــيا ً مـكانـهـا سـلــم
الكـاتدرا يـة) وخـلف الكنـيستين كان مبـنى الـمعـهـد العـالـى للدراسـات القبـطيـة
والـذى تــم بنــاؤه عـام  1953مـي.ديـة ..أما بـاقـى المـنطقة كانــت عبـارة عــن
أرض مهجــورة وغـير مـمهدة بعد رفـع رفـات المـوتـى منها ونـقـلها إلى الجبل
األحمـر.
فأول هذه الصعـوبات كــانت عــدم وجود أماكن كافية ألبناء وبنات التربيةالكنسية
وخصوصـا ً أن عـدد المخــدومـين كـبـيـر وي تـوجــد أمــاكـن للخدمـة ولألنـشطـة
المـخـتلـفـة لـمـدارو التـربـيـة الــكنسيـة مـقـارنـة بالـحـجـرات الموجــودة فــى
الكنيســة البطرسية،التى تعودوا عليها .
+وكانـت المشـكـلة الـثانية أن أرض األنــبا رويــو واسـعة ومـهجورة بإسـتثـناء
منطقة الكنيستين والطريم المؤدى لهما.
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بينما بقية األرض التى نراها اين فـكانـت عبـارة عـن حـفـروسـراديـب بـعــد
رفـع رفـات الـموتى ،وأيضا ً المنـطـقة ي يـوجـد بـها أى أنـوار أو إضـاءة .واألن
أصـبح بعد نقـل مــدارو األحـــد ووجــود أطـفـال صـغيرة هـنــاك خـطـورة أن
يـقـع احـدهم فـى إحدى الحـفر،وتمـهــيد ايرض يـحـتـاج الى تكـلـفـة عالـيـة لــم
يـكــن الــخـــدام او مســ ـولى الـخـدمــة الــقـدرة عــلـى دفــع هـذه المـبالـغ  .امـا
المشكـلة الثالثـة فـهى كيــف يمـكن اقنـائ المـخدوميـن واهالــيهـم بـالجـــلـوو فى
مــكان مهــجـور بيـن حطام قبور ووجـود بقايـا عـظمــية لرفـات موتى بالمـقارنة
بحـجرات الكنيسـة البـطـرسـية الـرا ـعـة والمبـانـى األنيـقـة الحـضارية والمبـنيـة
علـى ارقـى التصميمات فى تلك الفترة ،بايضافة الى وجود فناء واسع بالكنيسة
البطرسية كان يستخدم ايويد كنادى لهم .
يد هللا بدأت تعمل -:
 +يد هللا بدأت تعمل ولم تضعف عزيمة الخدام والمس ولين عــن الـخدمـة
فى تلك الفترة ،لم يستسـلموا لعوامـل الـهــدم وايحبـاط ولـحـيــل الشيــطـان
إليـقــاف الخدمة وخصوصا ً أن الخدمة كانت ناجـحة وأن أعـداد المـخدومين
كانـت كـثـيـرة جدا ً من األويد والبنات والشباب والشابات  ,و لم يـجـد الـخدام
أمامهـم اي ســ.ح الص.ة ورفع القلوب الى هللا ملقين كل همهم علي  .وفع.
شعـر الـخدام بـان يــد الرب بدأت تعمل بقـوة وان ماحـدث هـو بـسماح الـهى
لبـنـاء صرح ضـخــم هــو مدارو التربية الكنسية باينبا رويو  ،فى الــبداية
إسـتخدم الخـدام كنيـسـة األنبـا رويو ،وكنيسة السيدة العذراء لمدارو األحد،
ولـكن األماكن ضيقة جـدا ً بالنسبة لعدد المخدومين.
 +وكانت هناك إستراحة لمقبرة واحدة لم يتم هدمـها من جهة شارئ رمسيو
فى مدخل المنطقة  ،و كـان يـطلم علـيها " إســتراحـة شــكرهللا" ،كانــت هـذه
اإلستراحة عبارة عن حـجرتين وصـالة صغـيرة قـام الـخــدام بتـجهــيزهـا لـكـــى
تستخدم كفصـول لـمدارو األحــد ،بـمحـبة الـخـدام الشديــدة وعزيمـتهـم الـقويـــة
وتـضـرعاتـهـم الى هللا لـكـى يبـارك وينـجـح الـخـدمـة إســتطــاعـوا أن يــقنـــعوا
المـخدوميـن بقبول المكـان الجديد المـتواضع مــحـدود اإلمـكانــيات بالـمـــقارنـة
بالكنيسـة البـطـرسـية ،وبــدأ أبنـاء التربـية الكـنـسـيـة باألنـبا رويــو يقـــتنعــون
19

أغـــــــــابــــــي

2018

`

بالمكان الـجـديـد ويحبــون  .وكــان مــن الضــرورى تمـهـيد ايرض الشاسعـة
بـمـنطــقـة اينـبارويـو وردم هذه الـحــفر .أكتــشف الخـدام أن تمــهيد األرض
يحتاج إلى مبالغ كبـيرة ليـو بمـقدرة مدارو األحـد محـدودة الـدخـل تدبيــرهـا
ولكـن هللا ي يتــرك أويده.
 +فكان بجوار دير األنبا رويو شخص يمتلك بلدوزر " وابـــور زلــــط "
وكان يقوم بترك فى المساء فى أرض األنبا رويو كـجراج ل  ,فسـأل الـخـــدام
هـذا الشخص أن يقوم بتسوية األرض وتمـهيدها فقام الـرجل بتسـوية جـزء كبـير
مـن األرض دون أى مقابل ،وبالتالى أصبـحت المنـطقة آمنـة لألطـفـال الصـغـار
أن يمشـوا ويجروا فيها بـحرية كامـلـة
تــدبــيـر الــهـى-:
 +ويــذكـر الـخـدام الذيـن عـاصـروا تـلـك الـفــتـرة أن :
انـتـقال التربية الكنسية باألنبا رويـو كـان بتدبـير إلـهى .فمازال بـعــض الـخـدام
الغير مقتنعين بالمكان الجـديد ( أرض األنبا رويو ) لتـواضع المـكان إذا قـورن
بالحجرات الجميلة بالكـنيسة البـطرسية .لذلك قامـت عدة مـحـاويت إلـى الــعودة
ولكن جميع المحاويت فشلت.
 +فيذكر لنا المتنيح الدكتور  /نجيب زكى أن كـان فى بعـثة علمـية بالـخـارج
عندما حدث الخ.ف بين خدام التربية الكنسية وأســرة بـطرو غالى,وعندما عـاد
كان أيـضا ً ضمن الذيـن لـم يقـتــنعوا باينتــقال لمنـطقـة األنـبا رويـو فـى بـادىء
األمر ،وذهب إلى كاهن الكنيسة البطرسية الـجديد الذى تم سيامـتـ خلــفـا ً ألبـونـا
غبـلاير اسحـم الـذى كـان قـد تنـيـح لكى يتوسـط لـهـم مـع لجـنة الكنيسة  .ولـكن
محاويت الدكتور نجيب فشلت أيضا ً .
 +اختارت العناية اإللهية أبونا مينا المـتوحد فـى عــام
1959م لكى يكون بابـا اإلسكـندرية وبطـريرك الكــرازة
المرقسية فذهب إلي مجموعة من أبنا الخــدام فارحـيـن
وطلــبوا مـن قداســـت بصــفـت البـابـا أن يعــيدهـم مـــرة
ثانـيـة إلـى الكنـيسـة البطرسـية  ،ولـكن كـان رد الـبـابــا
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كيـرلـو أنـ يرغب فى بقاؤهم فى مـنطـقة األنبـا رويــو أخــبرهـم أن هـذه
المنـطـقة سـتـكـون فـى المستــقبل بهـا خـدمـات وأنــشطــة كثـيـرة ،ووعـدهـم
بـمسـاعدتــهـم عـلـى نــجــاح الخـدمـة والـوقــوف بـجـانـبهم ،وفـعـ ً.تحقـقـت
كلمـات البابا كيـرلو السـادو فالذى ينظـر اآلن إلى المنطقة ي يتوقع أن حدث
بها هذا التقدم فى خ.ل الفترة القصيرة وأصبحـت هذه المنـطقـة حـاضنة أيضا ً
للمقر البابوى وعدد كثير من األسقفيات.
 +بعد مقابلة مثلث الرحمات البابا كيرلو السادو تأكد كل الخـدام أن نـقل
الخدمة إلى منطـقـة األنـبا رويـو قــرار إلـهى ولـيو محـض صدفـة أو بسبـب
خ.فـات عـاديـة ،شــجـع مثـلـث الـرحـمات البـابا كيـرلـو السـادو الـخــدام
وقـــدم لـهـم مـساعـدات كـثـيرة.
 +فــقــد قــام أبــونـا مـكــارى سـكرتــير قــداسـ الـبابـا
( المتنيح األنبا صـمو يل أسقـف الخـدمات ) بـإذن مـن قداسـة
البابا بتقديم تسهي.ت كثيرة .ففــتح لهم عدد كبير من حـجرات
مبنى المعهد العالـى للدراسات القبـطـية بـل وأعـطـى التربـيـة
الكنـسيـة الــدور األرضــى ( البدروم ) بالـكامـل.
فـكانـت المـكــتبة ايســـتعـاريـة وأســـرة إبــتـدا ى (أسـرة يـسـوئ الطـفل )
بفصولها المختـلفة فى الـبدروم .وسمـح أيـضـا ً أبـونا مـكـارى بـاســتخـدام مــدرج
المعهد العالى بالدور األول والـذى أصبح فيـما بـعـد مقـر بابـوى مـؤقـت و اآلن
مكان معهد الرعاية والمشورة،و يـذكر أيـضا ً الخـدام المعـاصـرين لــهـذه الفــتـرة
الدور المحـورى والر يـسى للمتـنيـح الشـهـيد األنـبـا صـمو ــيل أسقــف الخدمـات
والذى ساعد أيـضا ً على إقـامـة نـادى األنـبا رويـو فى األرض الـواقـعـة خـلـف
المـعهـد العالى للدراسات القبـطية والـذى بـنى مـكانـ حالـيا ً أسقـفـية الخـدمـات
ومـطـبعـة األنبـا رويو وي شــك كـان لهـذا الـنـادى أثــر كــبـيــر فـى ايهـتـمـام
أكـثــربالمخـدومـيـن وتمـتــع أبـنـاء التربــية الكـنسيـة باألنبــا رويــو بأنـشـطـة
صيـفـيـة جمـيـل ومـكــان را ــع لمـمارسة الـرياضة .وبــذلك أصـبحـت الــتربـية
الكـنسـيـة فــى مـنطــقـة األنـبـا رويــو متمـيــزة أيـضـا ً فى أرض الـنـادى أقـــام
خــدام التـربيـة الكنسـية حجرات خشـبـيـة تـصلـح كـفصـول لـلتـربيـة الكنيـــسة
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وايـضا يسـتـخدم لألنشطة المخـتـلفة .إسـتمـرت الـخـدمة بهــذا الـنادى حـتى
عام 1969م .
 +فـقد قامـت الـدولة بإستـخدام أرض الـنـادى خ.ل حـرب ايسـتنزاف
لـتخزين معدات حربية ولكـن ألهـميــة الـنادى فـبـعــد جـلـوو قــداسـة الــبابـا
شــنـودة الــثـالــث عــام 1971م  ،و أعــطـى أرض خــلـف الكـــليـة
اإلكلـيريـكــيـة الجـديـدة لـتكـون نــادى للـتربية الكنسية.وكانت هـذه األرض
غيـر مـمـهدة وقد بـذل الـخـدام بنـفـسهـم و بقيــادة الـمرحــوم الشــمـاو أنــســى
إبـراهيــم سـعــيد (أميــن الـخدمـة ) فى تلـك الفـترة جــهـد فى تمـهـيد األرض
فحـمـلوا الــفــؤوو ورفــعـوا األتربـة بأنفســهم بمحـبـة وإصــرار حــتى صـار
نـادى األنـبا رويــو بالصـورة المشرفـة التى نـراها اآلن.
 +كـانـت من ضـمن الصـعـوبـات أيضـا ً هـو إزديـاد عـــدد المــخــدومـيــن
نتـــيجة إلتسائ الخدمـة وكـان فى منـطقـة األنـبا رويـو كاهـن واحــد كــبـير فـى
السـن هو القمص /فـرج وكــان شخصية روحانـية بسـيطة ،ولكن الشـبـاب وأبناء
الـتربــية الكـنسـية كــانوا فــى إحــتيــاج إلـى كـاهــن شـــاب مـثــقـف يسـتــطيع
التـحــدث معـهـم وارشـادهم ويـكـون الـمـرشــد الــروحــى وأب اعــتـراف لـهــم
وفعـ ً.إخـتـار الــرب أبونـا القمص /إبراهــيم عـزيـز لـيتـم ســيامتـ على مـذبـح
كـنيسة السـيدة الـعذراء فى عـام  1962والـذى كـان شـعـلـة من النــشاط
.وفـرح بـ الـخـدام وشـعـب الكـنـيسـة.
 +وتوالت عناية هللا مع أويده فـفـى عــام  1962أيـضا ً أى بـعـد بداية
الخدمة بأربـع سـنوات ،قام قـداسـة الـبابـا كـيـرلـو
السادو برسامة األنبا شنودة أسقـف للتعـليم
وكـــان مــقـر إيـبـارشـيــتة منـطـقـة األنـبـا
رويـــو  ،وكـان ألبــنـاء وخـــدام األنــبـا
رويـو الــحــظ األوفــر للـتـمتـع بتعـالـيمـ
والـتــلمـذه عـلى يـــده نـتــيجـة لـتـواجــدهـم
بالقـرب منـ .
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 +ي ينسى الخدام والشباب المـعاصـرين لتلك الفترة جلوسهم بالساعات على سـلم
مــعــهــد الـــدراســات بـالـكـلـيـة اإلكـليــريـكيـة لـسـمائ كـلمـات األنـبــا شـنــودة
الذهـبـي واألحاديـث الفرديـة ،وأيــضا ً ي ينــسى الـخــدام دور عمـالـقة الكـنـيسـة
الــذين تـمـتـع بـهــم شـبـاب وأبـنـاء الـتـربـيـة الكــنسيـة نـتيـجـة لـنشـــأة الـكــلــية
اإلكلـيريـكيـة أمـثـال  :أبــونـا شـنودة الـسريانى ( األنــبا يؤانو أسـقـف الغربـية)
المـتنيـح أغريـغـوريــوو ( أسـقـف البحــث العلــمـى) ،الـمتـنـيح األنـبا صــمو يـل
(أسـقـف الخـدمــات ) وأيــضا ً
 +مجموعة مــن الخدام الذيـن قادوا الخدمة فى تلك الفترة:
الـدكـتـور /امـيــل عــزيـز الـــذى أصـبـح نـيـافــة األنــبــا مــوسـى أسـقـف
عـام الشـباب .وايستـاذ كمال حبـيب المتـنيح نـيافـة اينبا بـيمين  ،ونـيافـة اينـبـا
باخميوو القا م مقام  ،حكى ان خدم فترة فى منطقة اينبا رويو  ،واصبحت
مدارو اينبا رويو أم ولود لكثير من الخدام الذين اصبحوا اساقفة وكـهنة
خدموا فى انحاء مختـلفـة فى مـصـر وبـ.د المهجـر  ،فـمـن مـدارو الـتـربـيـة
الكنسية انجبت الكنيسة اينبا أرميـا اسقـف عـام ور ـيـو الـمـركز الــثقـافى
واينبا دميان اسقفا فى المنيا  ،باألضافة الى اعداد كبيرة من الكهنة خدمــوا فى
الكنيسة وفى مصر وفى بـ.د المهـجـر بايضـافة الى اعـداد كبـيرة مــن الخدام
أسسوا خدمات ومدارو تربية كنسية فى كنا ـو كثـيرة سـوف يـتـم التفصيل عنها
بالجزء الثانى من تاريخ التربية الكنسية .
كل ايمور السابقة تمت فى اقل من خمو سنوات من عام  1958حـتى 1963
وسوف نستكمل مذكرات تاريخ مدارو ايحد فى اعداد مقبلة بإذن هللا  ،وترحب
المجلة بإرا كم ومذاكرتكم عن هذه الفترة والفـترات الـقادمـة .

تــهــنـئـة
تتقدم أسرة مجلة أغابى بخالص التهن ة الى
األخ الحبيب والخادم وأمين أسرة األنبا إبرام لنوال نعمة الكهنوت
بإسم ابونا القو فيلوباتير صدقى
وطالبين من هللا ان يديم لنا كهنوت سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة
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افقى:
 -1شفيع األشياء المفقودة.
 -2من رسائل بولس الرسول –
من الوالدين.
 -3أب البشرية – عاصمة
النرويج (معكوسة).
 -4من رسائل بولس الرسول.
 -5يخاف – حرف انجليزى.
 -6للنداء (معكوسة).
-7ينظر – غير حقيقى.
 -8عاصمة غانا – حيوان كان
مرافق لألنبا رويس
(معكوسة).
 -9من الحيوانات – بلد هرب إليها
السيد المسيح – متشابهان.
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رأسي:

 -1من أسماء األنبا رويس باللغة القبطية.
 -2سيدة أمنت على يد بولس الرسول في فيلبى – وصف أطلقه الكتاب المقدس على
نوح ولوط (معكوسة).
-3الدولة التى حكمت مصر في زمن األنبا رويس.
 -4نبات القهوة (معكوسة) –  ......اإلبل كان يلبسة يوحنا المعمدان – من هدايا
المجوس (معكوسة)
-5ملبسى (معكوسة) – معلم بالقبطية
(معكوسة)
-6مقر محكمة العدل الدولية.
-7من رؤساء المالئكة.
-8من محافظات الوجة القبلى (معكوسة) – من
الحشرات (معكوسة)
-9من الممالك التى ذكرت في الكتاب المقدس –
حرف قبطى  -شيطان
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