
المرقســـية  الكاتدرائيـــة  إنشـــاء  تـــم 
الكبـــرى فـــي أرض ديـــر األنبـــا رويس 
بالعباســـية، فـــي حبريـــة القديـــس البابـــا 
كانـــت  )الــــ116(.  الســـادس  كيرلـــس 
مدافـــن،  منطقـــة  ســـبق  فيمـــا  المنطقـــة 
وقـــد كان المتنيـــح البابـــا يوســـاب ثانـــي 
)الــــ115( قـــد بـــدأ في تعميرها وُأنِشـــئ 
فيهـــا المعهد العالي للدراســـات القبطية 
يحــــــــــــــــوي  والــــــــــذي   ،1954 فــــــــــــــي 
األنبـــا  )مســـرح  اليوسابيــــــــــــة  القاعـــــــــــة 

رويـــس حالًيـــا(.

وفـــي 24 يوليـــو 1965، تـــم وضـــع حجـــر األســـاس للكاتدرائيـــة 
بيـــد القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، بحضـــور الرئيـــس جمـــال عبـــد 
الناصـــر.. وكانـــت هـــذه المـــرة األولـــى التـــي تشـــارك فيهـــا الحكومـــة 

المصريـــة فـــي تكاليـــف إنشـــاء كاتدرائيـــة لألقبـــاط األرثوذكـــس. 

وفـــي 1968، وبمناســـبة عـــودة رفـــات القديـــس مـــار مرقـــس للديار 
المصريـــة بعـــد 1900 عـــام من استشـــهاده، تم افتتـــاح الكاتدرائية في 
حفـــل عالمـــي حضـــره الرئيـــس جمـــال عبـــد الناصـــر واإلمبراطـــور 
هيالسالســـي إمبراطـــور إثيوبيـــا، وبطاركة بعض الكنائس المســـيحية 
فـــي الشـــرق، ومندوبـــون مـــن كافـــة الطوائـــف المســـيحية فـــي العالـــم. 
قـــداس حبـــري مســـكوني  ُأقيـــم أول  يـــوم 25 يونيـــو 1968،  وفـــي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الجديدة )وقتها(، رأســـه القديـــس البابا كيرلس 
الســـادس، وشـــاركه الصـــالة بطاركـــة ومندوبـــو الكنائـــس الســـريانية 
واألرمنيـــة واإلثيوبيـــة الشـــقيقة. وفـــي نهايـــة القـــداس ُوِضعـــت رفـــات 
القديـــس مـــار مرقـــس فـــي المــــــــــــزار الـــذي ُأعــــــــــــد خصيًصـــا أسفــــــــــــل 

مذبح الكاتدرائية.

وبعـــد نياحـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، تـــم جلـــوس المتنيـــح 
البابا شـــنوده الثالث بطريرًكا بها في 14 نوڤمبر 1971، ومنذ ذلك 
الحيـــن أصبحـــت الكاتدرائيـــة المرقســـية الكبرى بالعباســـية، هي المقر 
البابوي الســـادس في تاريخ بطاركة الكرازة المرقســـية )اإلسكندرية، 
كنيســـة العذراء المعلقة، كنيســـة الســـيدة العذراء بحارة زويلة، كنيســـة 
العذراء المغيثة بحارة الروم، الكنيســـة المرقســـية الكبرى باألزبكية، 

الكاتدرائية الحالية بالعباســـية(.

جتديد وتدشني 
الاكتدرائية

أعلـــن  2015م،  فبرايـــر   13 وفـــي 
قداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثاني، 
عبـــر صفحـــات مجلـــة الكـــرازة )الســـنة 

45، العـــددان 7، 8(، عـــن تأســـيس عـــدد مـــن اللجـــان لإلعـــداد لالحتفـــال 
باليوبيـــل الذهبـــي الفتتـــاح الكاتدرائيـــة )مـــع بقيـــة احتفـــاالت عـــام 2018(. 
وبـــدأ منـــذ وقتهـــا مشـــروع ضخم لتجديـــد الكاتدرائية ورســـم أيقونات لها... 
وقد اســـتغرق العمل ثالث ســـنوات، ليتمم افتتاح الكاتدرائية وتدشـــينها في 
العيـــد الســـادس لجلـــوس قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثانـــي، يوم األحد 

9 هاتـــور 1735ش الموافـــق 18 نوفمبـــر 2018م.
بدأت صباح يوم األحد 18 نوفمبر 2018م، صلوات تدشين الكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، حيـــث أزاح قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
خ للتدشـــين، ثـــم ُأِخـــذت صـــورة  الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تـــؤرِّ
تذكارية لقداســـة البابا وأعضاء المجمع المقدس المشـــاركين في التدشـــين. 
وقـــد شـــارك فـــي التدشـــين أربعـــة وتســـعون من اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة 
أعضـــاء المجمـــع المقـــدس، ووكيـــال البطريركيـــة بالقاهـــرة واإلســـكندرية، 
وهـــم: )1( األنبـــا باخوميـــوس، مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مدن 
الغربية، )2( األنبا أنطونيوس، مطران الكرســـي األورشـــليمي، )3( األنبا 
ويصـــا، مطـــران البلينـــا، )4( األنبـــا تادرس، مطران بورســـعيد، )5( األنبا 
أثناســـيوس، مطـــران فرنســـا، )6( األنبـــا صرابامـــون، أســـقف ورئيـــس دير 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، )7( األنبا كيرلس، أســـقف نجع حمادي، 
)8( األنبـــا بـــوال، أســـقف طنطـــا، )9( األنبـــا متـــاؤس، أســـقف ورئيـــس دير 
العـــذراء )الســـريان(، )10( األنبـــا موســـي، أســـقف عـــام الشـــباب، )11( 
األنبا بســـاده، أســـقف أخميم وســـاقلته، )12( األنبا أندراوس، أسقف أبوتيج 
وصدفا، )13( األنبا إشـــعياء، أســـقف طهطا وجهينة، )14( األنبا مرقس، 
أســـقف شـــبرا الخيمـــة، )15( األنبـــا بطـــرس، األســـقف العـــام، )16( األنبـــا 
أبـــرآم، أســـقف الفيـــوم، )17( األنبـــا بيســـنتي، أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، 
)18( األنبـــا باخـــوم، أســـقف ســـوهاج، )19( األنبـــا لوكاس، أســـقف أبنوب 
والفتـــح، )20( األنبـــا ديمتريـــوس، أســـقف ملـــوي، )21( األنبـــا أغابيـــوس، 
أســـقف دلجـــا وديـــر مـــواس، )22( األنبـــا توماس، أســـقف القوصيـــة ومير، 
)23( األنبـــا باســـيليوس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف، 
)24( األنبـــا دانيـــال، أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، )25( 
األنبا بيمن، أســـقف قوص ونقادة، )26( األنبا تكال، أســـقف دشـــنا، )27( 
األنبـــا يســـطس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس بالبحـــر األحمـــر، 
)البرمـــوس(،  العـــذراء  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  إيســـوذورس،  األنبـــا   )28(
األنبـــا يوســـف،  بنهـــا وقويســـنا، )30(  أســـقف  األنبـــا مكســـيموس،   )29(
 )32( أســـيوط،  أســـقف  يوأنـــس،  األنبـــا   )31( أمريـــكا،  جنوبـــي  أســـقف 
برنابـــا،  األنبـــا   )33( وعطبـــرة،  درمـــان  أم  أســـقف  األنبـــا صرابامـــون، 
أســـقف تورينـــو ورومـــا، )34( األنبـــا دميـــان، أســـقف ألمانيـــا، )35( األنبـــا 
بولـــس، أســـقف عـــام الكـــرازة، )36( األنبا رافائيل، األســـقف العام لكنائس 
وســـط القاهـــرة، )37( األنبـــا غبريـــال، أســـقف بنـــي ســـويف، )38( األنبـــا 
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مكسيموس،األســـقف العـــام لكنائـــس مدينة الســـالم والحرفييـــن، )39( األنبا 
ســـلوانس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، 
)40( األنبـــا جورجيوس،أســـقف مطـــاي، )41( األنبـــا اسطفانوس،أســـقف 
ببـــا والفشـــن، )42( األنبـــا تيموثاوس،أســـقف الزقازيـــق، )43( األنبا داڤيد، 
أســـقف نيويـــورك ونيـــو إنجالنـــد بأمريـــكا، )44( األنبـــا جبرييـــل، أســـقف 
النمســـا، )45( األنبـــا ســـارافيم، أســـقف اإلســـماعيلية، )46( األنبـــا أبوللـــو، 
أســـقف ســـيناء الجنوبيـــة، )47( األنبـــا مارتيـــروس، األســـقف العـــام لكنائس 
شـــرق الســـكة الحديد، )48( األنبا قزمان، أســـقف ســـيناء الشـــمالية، )49( 
األنبا دانييل، أســـقف ســـيدني، )50( األنبا داود، أســـقف المنصورة، )51( 
األنبـــا كيرلـــس، أســـقف ورئيـــس ديـــر مارمينـــا بكنـــج مريـــوط، )52( األنبـــا 
مكاريـــوس، األســـقف العـــام بالمنيـــا وأبـــو قرقـــاص، )53( األنبـــا إرميـــا، 
األســـقف العـــام، )54( األنبـــا أباكيـــر، أســـقف الـــدول اإلســـكندناڤية، )55( 
األنبـــا مينـــا، أســـقف ورئيـــس ديـــر مارجرجـــس بالخطاطبـــة، )56( األنبـــا 
أغاثـــون، أســـقف البرازيـــل، )57( األنبـــا يوســـف، أســـقف بوليفيـــا، )58( 
األنبـــا دانيـــال، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، )59( 
األنبـــا دانيـــال، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده بســـيدني - أســـتراليا، 
)60( األنبـــا ثيئودســـيوس، أســـقف وســـط الجيـــزة، )61( األنبـــا صليـــب، 
أســـقف ميـــت غمـــر، )62( األنبـــا مرقوريوس، أســـقف جرجـــا، )63( األنبا 
بطرس، أســـقف شـــبين القناطر، )64( األنبا مينا، أســـقف مسيســـاجا بكندا، 
)65( األنبـــا مقـــار، أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان، )66( 
األنبا صموئيل، أســـقف طموه، )67( األنبا دوماديوس، أســـقف 6 أكتوبر 
وأوســـيم، )68( األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، )69( األنبا زوســـيما، 
أســـقف أطفيـــح والصـــف، )70( األنبا ميشـــائيل، أســـقف ورئيـــس دير األنبا 
أنطونيـــوس بألمانيـــا، )71( األنبـــا أولوجيـــوس، أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبا 
شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، )72( األنبا أرســـاني، أســـقف هولندا، 
)73( األنبـــا باڤلـــوس، أســـقف اليونـــان وقبـــرص، )74( األنبا لوقا، أســـقف 
جنوب فرنســـا وجنيف، )75( األنبا مكاري، األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبيـــة، )76( األنبـــا يوســـاب، األســـقف العـــام باألقصـــر، )77( األنبـــا 
كاراس، األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبـــرى، )78( األنبـــا إيســـاك، األســـقف 
عـــام والمدبـــر الروحـــي لديـــر القديس مكاريوس الســـكندري بجبـــل القاللي، 
)79( األنبا بموا، أســـقف الســـويس، )80( األنبا إســـحاق، األســـقف العام، 
)81( األنبا كاراس، أســـقف بنســـلفانيا وديالوير وميرالند ووست فيرجينيا 
بأمريـــكا، )82( األنبـــا آنجيلـــوس، األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، 
)83( األنبـــا ماركـــوس، األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، 
)84( األنبـــا باڤلـــي، األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه باإلســـكندرية، 
)85( األنبا يواقيم، األســـقف العام بإســـنا وأرمنت، )86( األنبا إيالريون، 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع غـــرب اإلســـكندرية، )87( األنبـــا كليمندس، 
األســـقف العـــام لعزبـــة الهجانـــة وألماظة وزهراء مدينـــة نصر، )88( األنبا 
مارك، أســـقف شـــمال فرنســـا، )89( األنبا هرمينا، األســـقف العام لكنائس 
عيـــن شـــمس والمطريـــة وعزبـــة النخـــل، )90( األنبـــا پيتـــر، أســـقف نورث 
وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، )91( األنبـــا أبراهـــام، األســـقف العـــام بلـــوس 
آنچلوس، )92( األنبا كيرلس، األسقف العام بلوس آنچلوس، )93( األنبا 
ســـارافيم، أســـقف أهايـــو ومتشـــيجان وإنديانا بأمريـــكا، )94( األنبا بيجول، 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بالمحـــرق ورزقة الديـــر وعزبة توما 
بأســـيوط، )95( القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة 

أبـــرآم إميـــل  القمـــص  بالقاهـــرة، )96( 
باإلســـكندرية...  البطريركيـــة  وكيـــل 
إلـــى جانـــب العديـــد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، 

غفيـــر. شـــعبي  وحضـــور 

صلوات اتلدشني
الكاتدرائيـــة  تدشـــين  صلـــوات  بـــدأت 

المرقســـية بالعباســـية بصالة الشـــكر، ثم األواشـــي الســـبع الكبار، وبعد ذلك 
بدأ قداسة البابا صالة »الطلبات«. وقال قداسته في كلمة قصيرة إن اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة سيشـــاركون فـــي عمليـــة تدشـــين المذابـــح واأليقونات، 
حيث ســـيقوم 12 من اآلباء المطارنة واألســـاقفة بتدشـــين المذبح الرئيســـي، 
الجانبييـــن، وأضـــاف  المذبحيـــن  ـــنون  مـــن اآلبـــاء األســـاقفة سيدشِّ وتســـعة 
قداســـته إن باقي اآلباء األســـاقفة ســـيتوجهون إلى األيقونات الموجودة على 
جانبـــي الكاتدرائيـــة لتدشـــينها. وبعدهـــا بـــدأ طقـــس تدشـــين مذابـــح وأيقونات 
الكاتدرائيـــة فـــي مشـــهد بديـــع، حيـــث التـــف أحبـــار الكنيســـة حـــول المذابـــح 
وأمـــام األيقونـــات الموجـــودة بكافـــة أرجـــاء الكاتدرائيـــة. وتم تدشـــين المذبح 
الرئيســـي علـــى اســـم القديـــس مار مرقس الرســـول كاروز الديـــار المصرية 
ومؤســـس الكنيســـة القبطية. بينما حمل المذبح البحري اســـم السيدة العذراء 
مريـــم والـــدة اإللـــه، والمذبح القبلي اســـم القديس البابا أثناســـيوس الرســـولي 
البطريـــرك القبطـــي الــــ20 حامي اإليمان المســـيحي، والقديس البابا كيرلس 

الســـادس البطريـــرك الــــ116 الذي بنـــى الكاتدرائية.
وقـــد تـــم تدشـــين جميـــع أيقونـــات الكاتدرائيـــة فـــي كل جوانبهـــا، وأيًضـــا 
تـــم تدشـــين أيقونـــة حضـــن اآلب »الپانضوكراطـــور« فـــي شـــرقية الهيـــكل 
األوســـط للكنيســـة الكبـــرى بالكاتدرائية المرقســـية، وهي أضخـــم أيقونة من 

هـــذا النـــوع حيـــث تقـــدر مســـاحتها بــــ600 متـــر مربع.
وقد شـــهدت عملية تدشـــين أيقونات الكاتدرائية المرقســـية باألنبا رويس، 
اســـتخدام الســـلم الميكانيكـــي فـــي عمليـــة التدشـــين، حيـــث اعتاله نيافـــة األنبا 
ديفيـــد أســـقف نيويـــورك، وتـــاله نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي 
األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، وصعـــد بـــكل منهمـــا الســـلم ليتمكنـــا مـــن 

الوصـــول إلـــى األيقونـــات المثبتـــة أعلـــى حوائـــط الكاتدرائيـــة لتدشـــينها.
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التدشـــين  صلـــوات  وعقـــب 
بدأت صلـــوات القداس اإللهي، 
برئاســـة قداســـة البابا ومشاركة 
المجمـــع  األجـــالء.  األحبـــار 
المطارنـــة  اآلبـــاء  المقـــدس 
قداســـة  ألقـــى  وقـــد  واألســـاقفة، 
اإللهـــي  القـــداس  عظـــة  البابـــا 
ـــًرا عـــن فرحتـــه بهـــذا اليوم  معبِّ

نصهـــا: وهـــذا  التاريخـــي، 
بســـم اآلب واالبـــن والـــروح 
آميـــن.  الواحـــد  اإللـــه  القـــدس 

آميـــن. األبـــد  وإلـــى  اآلن  مـــن  نعمتـــه وبركتـــه  علينـــا  تحـــل 
القبطيـــة  كنيســـتنا  تاريـــخ  فـــي  وفريـــد  مشـــهود  يـــوم  اليـــوم  هـــذا 
األرثوذكســـية، فمنـــذ خمســـين عاًمـــا احتفلـــت مصر بحضور رئيســـها 
البابـــا كيرلـــس  فـــي حبريـــة المتنيـــح  وقتـــذاك جمـــال عبـــد الناصـــر، 
بافتتـــاح  إثيوبيـــا؛  إمبراطـــور  الســـادس، واإلمبراطـــور هيالسالســـي 
الكاتدرائيـــة بعـــد أن ُوِضع حجر األســـاس لها عـــام 1965، وُافُتِتحت 
عام 1968، وكانت أكبر كاتدرائية في الشـــرق األوســـط، وكان من 
النعمـــة الكبيـــرة فـــي مصـــر أن لهـــا نصيًبا أن العائلة المقدســـة عاشـــت 
في مصر أكثر من ثالث ســـنوات.. ودائًما مصر حارســـة لكل القيم 
والمعانـــي النبيلـــة. وهـــا كنيســـة مصـــر بتاريخهـــا العظيـــم شـــاهد علـــى 
عظمـــة هـــذه الكنيســـة وعظمـــة األرض التـــي عليها الكنيســـة. فكنيســـة 

مصـــر تاريـــخ وفخر.
ونحـــن فـــي هـــذا اليـــوم نشـــترك مـــع األســـاقفة والكهنـــة والشمامســـة 
والســـيدات وأطفـــال مـــدارس األحـــد والخدام والفتيان.. يشـــاركون في 
ل في السنكســـار وُيقَرأ  يوم نادر الحدوث. وهذا اليوم يجب أن ُيســـجَّ

مـــن عـــام لعـــام، ونقـــف فيـــه أمام هللا، نشـــكر ونفـــرح ونتعهد. 
في هذا اليوم تم تدشـــين مذابح الكاتدرائية باألنبا رويس، ونشـــترك 

جميًعـــا في هذا اليوم الجميل.
أوًل يوم التدشـــين: هو يوم جميل، ويوم شـــكر أمام هللا.. نشـــكره 
علـــى نعمـــه وعطايـــاه في كل صباح، النعم التـــي يغدقها علينا جميًعا. 
هـــذا اليـــوم يـــوم فـــرح وابتهـــاج، وجـــزء كبيـــر مـــن صلـــوات التدشـــين 
مأخـــوذ مـــن صلـــوات تدشـــين هيـــكل ســـليمان. وهـــو يـــوم فـــرح لمـــا 
يعطيـــه هللا مـــن هـــذه النعـــم والبهجـــة الروحية التي تســـري فـــي دمائنا 
جميًعـــا، فنحـــن وإن كنـــا نوجـــد فـــي هـــذا الزمـــان، فإننـــا نحمـــل وراء 
ظهورنـــا تاريًخـــا مجيـــًدا وآبـــاء عظـــام عبـــر كل األجيـــال والقـــرون، 

ونحـــن ُنعتبـــر أبنـــاء أبناؤهم.
كذلـــك أيًضـــا يـــوم عهـــد.. فـــاهلل الذي أعطانـــا كل هذه النعـــم يجب أن 
نقف أمامه ونتعهد أمامه بحياة نقية، وأن تكون حياتنا مكرسة هلل كما 

عشـــنا في هذا التكريس والتدشـــين. 

منـــذ أربـــع ســـنوات بدأنـــا التطوير 
المعمـــاري، واإلضافـــات  والتجديـــد 
المـــكان  هـــذا  تجعـــل  التـــي  الجديـــدة 
وكننيســـتنا  حياتنـــا  عـــن  ـــًرا  معبِّ
مـــن  مئـــات  واشـــترك  وتاريخهـــا. 
والمختصيـــن  والفنييـــن  المهندســـين 
والعمال وعدد كبير من الشـــركات، 
وعملـــوا عمـــاًل كبيًرا فـــي كل كبيرة 

وصغيـــرة فـــي الكاتدرائية، بدًءا من أعمال الخشـــب والرخام والحديد 
واأليقونـــات والموزايـــك والزجاج المعشـــق. وكان مـــن الُمرتَّب إقامة 
احتفـــال لتكريمهـــم، ولكـــن لـــوال الظـــروف الحاضـــرة فقـــد تـــم تأجيلـــه 
لوقـــت آخـــر. ولكننـــي أنتهـــز هـــذه الفرصـــة لكـــي مـــا أقدم لهم -باســـم 
كل آبـــاء المجمـــع وباســـم الكنيســـة كلهـــا- الشـــكر. وأعمـــال في داخل 
الكاتدرائيـــة وفـــي خارجهـــا، وامتـــدت حتى إلى المنـــارة، ومن الناحية 
الهندســـية ليســـت هـــي أعمال ســـهلة، يكفـــي أن تعلمـــوا أن المنارة ُأقيم 
لهـــا ســـّقاالت حديـــد بـــوزن 160 طًنـــا لكـــي تصـــل لنهايتهـــا، ولكـــن 
أبناءنـــا قامـــوا بـــكل هـــذه األعمال بمحبة كبيرة. في الكنيســـة ما يقرب 
مـــن 200 أيقونـــة، والكنيســـة تمـــت بهـــذه الصـــورة الجميلـــة، وظهـــر 

ارتفاعهـــا وجمالهـــا.
أريد أن أحدثكم عن ثالثة أمور يمكن أن نتعلمها في يوم التدشين: 
1- صـــار فـــي الكنيســـة مســـحة جمـــال: والجمـــال يعنـــي حضور 
هللا.. والجمـــال ليـــس فـــي عنصـــر واحـــد بل فـــي كل العناصر.. وكما 
نصلـــي ونقـــول: »كما في الســـماء، كذلك علـــى األرض«.. فيجب أن 
تكـــون الكنيســـة بديعـــة الجمال مثل الســـماء، ومهمـــا صنعنا من جمال 
فلـــن يضاهـــي جمـــال الســـماء، ولكننـــا نحـــاول أن نقترب إلى الســـماء، 
وأن يكـــون شـــكل الكنيســـة وكل مـــا فيهـــا يرفـــع نفوســـنا لكيمـــا تصيـــر 
جميلـــة.. النفـــس الجميلـــة هي النفس التائبة التي يراها هللا ويعشـــقها.. 
وعلى الصليب قال الســـيد المســـيح »قد ُأكِمل«، أي أن كل شـــيء قد 
تـــم فـــي نهايتـــه الجميلة، ال يوجد نقـــص.. نحن ال نقصد الفن فقط في 
الكنيســـة، لكـــن نقصـــد مـــا وراءه وهـــو الجمال.. فدائًما اســـأل نفســـك: 
هـــل نفســـك جميلـــة؟ هـــل عندمـــا ينظر هللا إليهـــا يجدها جميلـــة، وقلبك 

جمياًل وفكـــرك جمياًل؟
2- الكنيســـة صـــارت غنيـــة باأليقونـــات: واأليقونـــات بالمعنـــى 
الروحي هي نوافذ على الســـماء. كل أيقونة تمثل نافذة على الســـماء 
وتدعونـــا إلـــى الســـماء. وتعمدنا فـــي أيقونات هـــذه الكاتدائية أن يكون 
هناك تســـجيل لبعض األحداث التي مّرت خالل هذه الخمســـين ســـنة، 
مثاًل أيقونة لشـــهداء ليبيا، وكتبنا أســـماء مناطق أخرى قدمت شـــهداء 
مثـــل اإلســـكندرية وطنطـــا والمنيـــا ودبـــر األنبـــا صموئيـــل.. وأيقونـــة 
العتراف المجمع المقدس في 2013 بقداســـة البابا كيرلس الســـادس 
واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس.. أيقونـــة تمثـــل خدمـــة المكرســـات 
وهـــي خدمـــة جديـــدة فـــي هـــذه الفتـــرة فـــي الكنيســـة.. وســـوف نصـــدر 
بمشـــيئة هللا كتاًبـــا تفصيلًيـــا عـــن كل األيقونـــات.. فـــي غـــرب الكنيســـة 
وضعنـــا ســـبع أيقونـــات تحكي أســـبوع اآلالم.. وهكذا فهـــذه األيقونات 

تســـاعد حياتنـــا الروحية، ونشـــتاق باألكثر )للســـماء(...
٣- الكنيســـة بهذا العلو: القبة العليا اســـتغرق رســـمها سته أشهر، 
وبعـــد االنتهـــاء مـــن رســـمها كّلفنا أحد اآلباء الكهنـــة أن يصلي القداس 
األلهـــي فـــي القبـــة كذبيحة شـــكر.. وهذا االرتفاع يعلمنـــا عندما ندخل 

7



الكنيســـة أن تكـــون نفســـك ســـامية عاليـــة.. وال يرفـــع نفوســـنا للســـماء 
إال الصـــالة، عندمـــا تصلـــي وترفـــع يديـــك وقلبك هلل »ليكـــن رفع يديَّ 
كذبيحـــة مســـائية«.. فترفـــع الصلـــوات والتســـابيح ولتماجيـــد واأللحان 
تشـــعر  العلـــو،  بهـــذا  وتجدهـــا  الكنيســـة  تدخـــل  عندمـــا  والترانيـــم.. 
باالشـــتياق للســـماء، فنحن وإن كنا نعيش على األرض إال أن نفوســـنا 
ســـماوية. إننـــا فـــي هـــذا الصبـــاح نذكـــر الذيـــن اشـــتركوا في بنـــاء هذه 
الكاتدرائية، ومن دواعي ســـرورنا أن معنا أرشـــيدياكون فؤاد شـــفيق 
مـــن الكنيســـة المرقســـية باألزبكيـــة، يخـــدم مـــع نيافـــة األنبـــا رافائيـــل، 
وحضـــر وضـــع حجـــر األســـاس واالفتتـــاح... إننـــا أمام النعـــم الكثيرة 
التـــي يعطيهـــا هللا لنـــا.. ويعلمنـــا أن الكنيســـة يعمـــل فيهـــا روح هللا.. 
أشـــكر كل اآلبـــاء األحبـــاء المشـــاركين فـــي هـــذا التطويـــر المعماري. 
وأشـــكر كل المهندســـين والمختصيـــن... وأجمـــل شـــيء أنهـــم كانـــوا 
يعملـــون مـــن بـــالد كثيـــرة فـــي مصـــر. أقـــدم لهـــم شـــكًرا علـــى محبتهم 
وتعبهـــم، وأيًضـــا للشـــركات وربمـــا يتبقـــى بعـــض التشـــطيبات لكـــن 
األعمـــال األساســـية قـــد انتهـــت. نصلي أن يبارك المســـيح عمله، وأن 
نبـــارك ونمجـــد اســـمه القـــدوس، وتكـــون أعيننـــا على الســـماء.. ونعلم 
أن هللا يملـــك الكنيســـة ويعمـــل فيهـــا، وإن كّنـــا مـــن زمـــن إلـــى زمـــن 
نتعّرض لحروب، أبواب الجحيم، لكنها ثابتة وراســـخة. ليباركنا هللا 
جميًعـــا.  أشـــكر كل الحضـــور، والبـــد أن تخبروا الجميـــع بهذا اليوم، 
وأن تشـــاركوهم بهـــذه الفرحـــة.  ربنا يكون معكم ويبارك في حياتكم 
وفـــي وطننـــا.. إللهنا كل مجـــد وكرامة من األن وإلـــى األبد آمين. 

ثم قّدم قداســـة البابا، األرشـــيدياكون فؤاد شفيق الذي يخدم بالكنيسة 
المرقســـية باألزبكيـــة، والـــذي عاصر كل األحـــداث الهامة التي مرت 
بهـــا الكاتدرائيـــة، منـــذ وضـــع حجر أساســـها عـــام 1965م، وافتتاحها 
عـــام 1968م، وأول قـــداس بهـــا، وتنصيـــب مثلـــث الرحمـــات البابـــا 
شـــنوده الثالـــث وصـــالة تجنيـــزه، وكذلـــك أيًضـــا تنصيـــب قداســـة البابا 
تواضروس الثاني، ثم أخيًرا تدشـــينها: »إن اإلنســـان يســـمع التاريخ، 
التاريـــخ  يقـــرأ  فـــي مســـامعه، )فهـــو( شـــيء عظيـــم. والـــذي  ويلقـــى 
ويســـتوعبه شـــيء عظيـــم جـــًدا، واألعظم من هـــذا وذاك أن يعطيه هللا 
أن يعيـــش أحـــداث هـــذا التاريخ. أنا أشـــكر ربنا أن أعطاني أن أعيش 
هـــذا اليـــوم العظيـــم، يـــوم تدشـــين مذابـــح وأيقونـــات هـــذه الكاتدرائيـــة 
العظيمـــة، فقـــد حضـــرت حفـــل وضع حجر األســـاس لهـــذه الكاتدرائية 
ســـنة 1965م، وكنت أحد المشـــاركين في إعداد هذا الحفل. وبعدها 
حضـــرت حفـــل االفتتـــاح ســـنة 1968م، وبعدهـــا إقامـــة أول قـــداس، 
مـــع  القـــداس  هـــذا  الـــذي صلـــى  الشمامســـة  وكنـــت ضمـــن خـــورس 
مثلـــث الرحمـــات القديـــس البابـــا كيرلس الســـادس، وفي نهايـــة القداس 
ُوِضـــع رفـــات مـــار مرقـــس في مزاره أســـفل هياكل هـــذه الكاتدرائية. 
وفـــي مـــارس 1971م اشـــتركت مـــع الشمامســـة فـــي صلـــوات تجنيـــز 
القديـــس مثلـــث الرحمات القديس البابا كيرلس الســـادس. وفي نوفمبر 
1971م اشـــتركت أيًضـــا مـــع خـــورس شمامســـة الكنيســـة المرقســـية 
باألزبكيـــة وخـــورس اإلكليريكيـــة فـــي ســـيامة وتنصيـــب قداســـة البابـــا 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا شـــنوده الثالـــث... وحضـــرت بعـــد ذلك - من 
ســـت ســـنوات - قـــداس تنصيـــب أبونـــا البابـــا األنبا تواضـــروس، لكن 
كنـــت جالًســـا مثـــل حضراتكـــم )أي مع الشـــعب(.. واليـــوم أعطاني هللا 
نعمـــة حضـــور تدشـــين هـــذا الصـــرح العظيم. أشـــكر هللا الـــذي له المجد 

الدائـــم إلـــى األبد آمين.

1- مـــرت خمســـون عاًمـــا علــــــــــــى افتتـــــــــــــــاح الكاتدرائيــــــــة المرقسيــــــــــة 
الكبــــــــــــرى، وهــــــــا هــــــــــي تتزين بحّلة بهية من األيقونات والتجديد الشامل، 
الثانـــي  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  القداســـة  صاحـــب  برعايـــة  والتدشـــين، 

)البطريـــرك الــــ118( وأحبـــار الكنيســـة األجـــالء.
2- وقـــد تابعـــُت هـــذا الحـــدث فـــي شـــبابي المبكـــر، حيـــن قـــام: قداســـة 
البابـــا كيرلـــس الســـادس )البطريـــرك الــــ116(، واإلمبراطـــور هيليسالســـي 
)إثيوبيـــا(، والرئيـــس جمـــال عبـــد الناصـــر، بافتتـــاح الكاتدرائيـــة فـــي موكب 
مهيـــب، ومعهـــم كوكبـــة ضخمـــة مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة واآلبـــاء 
ثـــالث  بعـــد  يونيـــو 1968  يـــوم 25  األقبـــاط، وذلـــك  الكهنـــة واألراخنـــة 

ســـنوات، اســـتغرقها البنـــاء.
3- كان العالـــم كلـــه يتابـــع الحـــدث، حيـــث شـــارك فيه الكثير من رؤســـاء 
الكنائـــس، قادميـــن مـــن أنحاء العالـــم... الرئيس جمال عبد الناصر يشـــارك 
فـــي وضـــع حجر أســـاس الكاتدرائية: روى الكاتـــب الصحفي الكبير “محمد 
حســـنين هيكل” كيف طلب قداســـة البابا كيرلس الســـادس من الرئيس جمال 
عبـــد الناصـــر الموافقـــة علـــى بنـــاء الكاتدرائية فـــي مكانها الحالـــي.. وتبرع 
الرئيـــس عبـــد الناصـــر بـــاآلالف للبنـــاء.. وقد صمـــم الكاتدرائية المهندســـان 
الكبيـــران: “عونـــي كامـــل، وســـليم كامل فهمي” بمشـــاركة المهندس ميشـــيل 
باخـــوم )أشـــهر مهنـــدس إنشـــاءات فـــي مصر(، ونفذت شـــركة النيـــل العامة  

أعمال الخرســـانة )سبيكو(...
4- االســـتمرار فـــي بنـــاء الكاتدرائيـــة: - حيـــث اســـتغرق 3 ســـنوات من 
1965-1968. - كانـــت هنـــاك مشـــكالت مـــع الدولة حـــول األرض التي 
ســـتقام عليهـــا الكاتدرائيـــة، وقـــد دافـــع القانوني الكبير حبيب باشـــا المصري 

عـــن حـــق الكنيســـة فـــي األرض )3 مذكرات(.
5- البابـــا كيرلـــس الســـادس: الـــذي جـــاء مـــن طاحونـــة بمصـــر القديمـــة، 
مـــن  ويبـــارك  هللا  ويســـبح  يصلـــي  متوحـــًدا  لســـنوات  فيهـــا  عـــاش  حيـــث 
يزورونـــه، ويصلـــي مـــن أجلهـــم ومن أجل طلباتهم، فاســـتخدمه الرب بركة 
لمصـــر ولـــكل العالـــم.. حيـــث كانت مصر تبدأ مرحلة جديدة، بمشـــروعات 
شـــملت طـــول البـــالد وعرضهـــا، وبخاصـــة “الســـد العالـــي”، وقصة ســـحب 
التمويـــل، والعـــدوان الثالثـــي. - اعتلـــى كرســـي البابويـــة ســـنة 1959م، 
وقـــاد الكنيســـة فـــي مرحلـــة الســـتينات بـــكل تحدياتهـــا. - مرت أزمـــة تمويل 
الســـد العالـــي بســـالم علـــى مصـــر. - بـــدأ يجـــري المعجـــزات الكثيـــرة لـــكل 
مـــن يكـــون فـــي حاجـــة إلـــى تدخل إلهـــي خاص. - منـــع األقباط مـــن زيارة 
القـــدس، وهـــي تحـــت اإلحتالل اإلســـرائيلي، وإلـــى أن تتحرر. - ظهورات 
عـــذراء الزيتـــون فـــي 2 إبريـــل 1968. - تـــرأس قداس اإلحتفال بتأســـيس 
الكاتدرائيـــة، وإزاحـــة الســـتار عـــن لوحـــة رخاميـــة، ُكتـــب عليها: “باســـم هللا 
القـــوي فـــي يوم الثالثـــاء 25 يونيو 1968، الموافق 18 بؤونة 1684ش. 
ذكـــرى العيـــد المئـــوي التاســـع عشـــر الستشـــهاد مارمرقـــس اإلنجيلي” وفي 
صبـــاح اليـــوم التالـــي: )األربعـــاء 26 يونيـــو 1968( تـــم إقامـــة اول صـــالة 
قـــداس علـــى مذبـــح الكاتدرائيـــة الجديـــدة، بمشـــاركة الكنائـــس األرثوذكســـية 

الشـــرقية، ووفـــود الكنائـــس مـــن أنحـــاء العالم.
6- أحـــداث مجيـــدة: شـــهدت الكاتدرائيـــة تتويـــج كل من: - قداســـة 
البابا شنوده الثالث. والذي شهدت له الكاتدرائية آالف المحاضرات 
والمناســـبات واالحتفـــاالت خـــالل مايقـــرب مـــن 50 عاًمـــا. - قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، والذي قام بالتجديد وتدشـــين األيقونات... 
ويلقي محاضرات إســـبوعية فيها؟ أحداث مجيدة وســـعيدة، وكل عام 

وأنتـــم بخير،،،
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