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كلمـــة هللا يكتشـــف اإلنســـان نفســـه كمـــا فـــي 
مرآة. خاصة وقت الخلوة الهادئ والنقـــــــــــي، 
وكأنهـــــا فتـــــــــــرة تقييم لنفس اإلنسان الخاطئ 

أمـــام إله النعمة والرحمـــة والمغفرة.
والخلوة سواء كانت قصيرة، أي كل يوم بضع 
دقائـــق، أو طويلـــة كل فتـــرة لعـــدة أيـــام، صـــارت 

الزمـــة جـــًدا حيـــث نحقق عدة فوائـــد لحياتنا:
أواًل: الخلــــــــــــــوة تفتـــــــــــــــح أذهاننـــــــــــــــا وحياتنـــــــــــــا 

لالحتيـــاج هلل.
ثانًيـــا: الخلـــوة تفتـــح قلوبنـــا لنعمـــة هللا، ألن 
المقـــدس تجعـــل قلوبنـــا مســـتعدة  الســـكون  حالـــة 
الســـتقبال نعمـــة هللا التـــي تســـاعدنا فـــي معرفـــة 
أخطائنا وســـهواتنا وســـقطاتنا، وتدفعنـــا لالعتراف 
والتوبـــة وطلـــب المغفـــرة والتخّلـــي عما ســـبق لبدء 

حيـــاة جديـــدة برؤيـــة جديـــدة.
ثالًثـــا: الخلوة تجعلنا قادرين على رؤية معنى 
الحيـــاة وأحداثهـــا والقصد ورائها.. وهذا الفهم يزيد 

سعادتنا ورضانا.
رابًعـــا: الخلـــوة تســـاعدنا على توضيـــح أفكارنا 
ومشـــاعرنا لنعيـــش حياتنـــا بصـــورة مســـتقرة فيهـــا 

إجابـــة ألســـئلة كثيـــرة تـــدور في رؤوســـنا.
خامًســـا: الخلوة إذ تقودنا إلى فحص النفس، 
فإنهـــا تســـاعدنا علـــى تقييـــم أفعالنـــا علـــى مواقـــف 
يعيـــش  الحديـــث  اإلنســـان  أن  خاصـــة  حياتنـــا، 

مـــرض »االنشـــغال المزمـــن«.
تجديـــد  حركـــة  هـــي  الخلـــوة  أن  والخالصـــة 
داخلـــي وصـــواًل إلى االنضبـــاط الروحي، وااللتزام 
والنمـــو  الحـــب  وتأكيـــد  الســـلوك،  فـــي  بالفضيلـــة 
فيـــه، وذلـــك مـــن خـــالل نظام روحي فيه المشـــورة 
الروحيـــة مـــن أب االعتـــراف، والتدريـــب الروحـــي 
باســـتخدام الوســـائط الروحيـــة وعلـــى قمتهـــا ســـر 

التوبـــة واالعتـــراف وســـر التنـــاول المقـــدس.
د زماًنـــا  مـــن فضلـــك اهتـــم بذلـــك جيـــًدا، فحـــدِّ
ومكاًنـــا لخلوتـــك كل فتـــرة مناســـبة، واهتـــم بالهدوء 
فـــي أماكـــن الطبيعة الجميلة، ألنـــك متعّطش إلى 
هللا، وتريـــد أن تجمـــع شـــتات عقلـــك لتضعها أمام 
قلـــب هللا فـــي صراحـــة ورجـــاء فـــي وعـــود هللا لك. 
حـــاول أن تكتـــب مشـــاعرك وتأمالتـــك دون أدنـــى 
انشغال باألجهزة الحديثة خاصة الموبايل. تذّوق 
حضـــور هللا وزيـــارة النعمـــة في قلبـــك، وال تتحّجج 

بعـــدم توفـــر الوقـــت لـــن هذه ضربة شـــيطانية.
َفُيْعِطَيـــَك  بِّ  ِبالـــرَّ »َتَلـــذَّْذ  الوصيـــة:  اســـمع 
بِّ َطِريَقـــَك َواتَّـــِكْل َعَلْيِه  ُســـْؤَل َقْلِبـــَك. َســـلِّْم ِللـــرَّ

و5(.  4:37 )مزمـــور  ُيْجـــِري«  َوُهـــَو 

نشكر هللا الذي أفرح قلوبنا بإعادة الفتح 
التدريجـــي لكل كنائســـنا وأديرتنا بعد اغالقها 
ألكثر من أربعة شـــهور بســـبب انتشار وباء 
كورونـــا )كوفيـــد-19(، والذي داهم المجتمع 
الدولـــي فجـــأة منذ أوائل مـــارس الماضي في 

ســـابقة جديدة على الدول والحكومات والشـــعوب، 
األعمـــال  توقُّـــف  إلـــى  أّدت  واســـعة  وبصـــورة 
والمـــدارس والجامعـــات والمطـــارات ودور العبادة، 
وصـــارت اإلجراءات الصحيـــة الفردية والجماعية 
الماضيـــة، خاصـــة  الفتـــرة  الحاكمـــة طـــوال  هـــي 
وقـــد تعـــّدت االصابـــات على مســـتوى العالم أكثر 
مـــن 18 مليـــون شـــخص مـــع وفيـــات قاربت على 
األبحـــاث  فـــي  قـــوّي  ســـعي  مـــع  وفـــاة،  المليـــون 
العلميـــة الكتشـــاف دواء أو أدويـــة، أو إيجاد لقاح 
يكبـــح جمـــاح هـــذه الجائحـــة القاتلـــة. وكان مـــن 
بيـــن اإلرشـــادات األكثـــر انتشـــار وتحذيـــًرا: »ِابـــَق 
فـــي البيـــت« أو ”Stay at home“، وتصـــّدرت 
وشاشـــات  التليفزيـــون  شاشـــات  العبـــارة  هـــذه 
الموبايـــل، بـــل وأيًضـــا نشـــرات األخبـــار العربيـــة 
والمحليـــة والعالميـــة.. وصـــار البقـــاء فـــي البيـــت 
أحد أهم الوســـائل إليقاف انتشـــار الوباء، وكأنـــــــــه 
حجـــــــــــز أو عـــزل منزلـــي فيـــه التباعـــد البدنـــي أو 
االجتماعـــي إلزامـــي وإجباري وعلى غيـــر المعتاد 

الناس. لمعظـــم 
وبســـبب ذلك تغيرت طبيعة الخدمة الكنســـية، 
وصار االعتماد األساسي على الخدمات الرقمية 
On-line مـــن خـــالل برامـــج عديـــدة، وصـــارت 
األســـرة الواحـــدة بكل أفرادها متواجـــدة مًعا ولوقت 
طويل، وأليام وأســـابيع ممتدة. وتنافســـت الكنائس 
فـــي تقديـــم خدمـــات تعليميـــة وتربويـــة واجتماعيـــة 
متنوعـــة، ســـواء للكبـــار أو الصغـــار الذيـــن ُحِرموا 
مـــن متعـــة الخـــروج والفســـحة والتنـــّزة والزيـــارات، 
وحتى المشي العادي الستنشاق الهواء والرياضة 

والصداقـــة والصحبة...
صـــار الجميـــع فـــــــــي »خلـــــــــــــوة« إجباريـــــــــــــة، 
ولوقـــت غيــــــــــر معلــــــــوم مـــــــداه... ولكـــن نشـــكر 
هللا علـــى االنفـــراج التدريجـــي والخـــروج مـــن هـــذه 

الكبيـــرة.. األزمـــة 
وأريـــد أن أتحـــدث عـــن قضـــاء الوقـــت الممتع 
مـــع هللا، وهـــو مـــا نســـميه بـ«الخلـــوة«، ألن حياتنا 
ومزدحمـــة،  معقـــدة  أصبحـــت  العالـــم  هـــذا  فـــي 
منـــا  تســـرق  عصرنـــا  فـــي  الُملحـــة  والمتطلبـــات 
الزمـــن، أو بصـــورة أخـــرى: إن حياتنا تنســـاب من 
بيـــن أيدينـــا وال نســـتمتع إال بالقليـــل مـــن الســـالم 
والفرح والهدوء وســـط صخـــب الحياة وضجيجها، 
حتـــى  الوبـــاء  بانتشـــار  وســـمح  هللا  أراد  وربمـــا 
نأخـــذ فرصـــة اللتقـــاط األنفـــاس وااللتفـــات لحياتنا 
ووجودنـــا بـــداًل مـــن الســـاقية التـــي ندور فيهـــا لياًل 

نهـــاًرا بـــال توقـــف.
إن قضـــاء وقـــت ممتـــع مـــع هللا والتفكيـــر فـــي 
كلمتـــه هـــو دائًما نعمة يحتاجهـــا كلٌّ مّنا بانتظام، 

ر بثمن، والكثير يرغبها ولكن  وهـــذه جوهـــرة ال ُتقدَّ
القليـــل يمتلكها.

والخلوة الروحية الضرورية ليست:
1- مجرد مكان مادي محبب إلينا.

2- مجــــــــــــــرد محطــــــــــــة إلعــــــــــــــادة الشحــــــــــن 
لحياتنـــا. الروحـــي 

3- مجـــــــــــــرد عيـــــــــــــــادة عالجيــــــــــــــــــــة تـــــــــداوي 
جـــراح األيام.

4- مجرد االنفراد وعدم التحدث مع أحد.
5- مجرد تفريغ العقل من الهموم واألعباء.

6- مجرد حراسة أوقاتنا من الدخالء.
7- مجـــــــــــــــــــــــرد عزلــــــــــــة أو وحـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــن 

الخارجيـــة. األصـــوات 
الخلـــوة هـــي وقـــت التواصـــل مع هللا. المســـيح 
نفســـه كان كثيـــًرا مـــا ُيـــرى ذاهًبا إلى مـــكان للخلوة 
ا  ْبـــِح َباِكـــًرا ِجدًّ وســـط خضـــّم الخدمـــة: »َوِفـــي الصُّ
َقـــاَم َوَخـــَرَج َوَمَضـــى ِإَلـــى َمْوِضـــٍع َخـــاَلٍء، َوَكاَن 

ُيَصلِّـــي ُهَناَك« )مـــر35:1(.
والخلـــوة هـــي حالـــة الحضـــور فـــي محبـــة هللا 
والشـــعور العميـــق بذلـــك، حيـــث تتجـــّدد الحيـــاة، 
وكيانـــه  الداخلـــي  وجـــوده  اإلنســـان  ويفحـــص 
الحقيقـــي، ومـــا أصابه من جـــّراء متطلبات الحياة 
وفـــي  الســـماوية.  الحيـــاة  عـــن  وأبعـــده  األرضيـــة 
حضـــور هللا هنـــاك معيـــة مطلقة وانســـجام وحرية 

الدخـــول إلـــى حضـــن هللا المتســـع.
فتـــرة  بعـــد  »إننـــي  مـــرة:  ذات  أحدهـــم  وقـــال 
خلـــوة ُعـــدُت منزلي مكســـور الخاطـــر ألنني رأيت 
الفـــرق بيـــن أفـــكاري وأفـــكار هللا«. وفـــي مواجهـــة 
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قداسة ابلابا يتصل هاتفًيا بغبطة ابلطريرك مار بشارة الرايع
ــا بغبطــة البطريــرك مــار بشــارة الراعــي، بطريــرك  ــا تواضــروس الثانــي، يــوم الخميــس 6 أغســطس 2٠2٠م، اتصــااًل تليفونيًّ أجــرى قداســة الباب
الكنيســة المارونيــة فــي لبنــان، اطمــأن خاللــه علــى الوضــع فــي لبنــان عقــب حــادث االنفجــار الــذي وقــع بمينــاء بيــروت يــوم الثالثــاء 4 أغســطس 
2٠2٠م، والــذي خّلــف عشــرات القتلــى ومئــات المصابيــن، إلــى جانــب تدميــر العديــد مــن المنشــآت والممتلــكات. وأعــرب قداســة البابــا خــالل االتصــال 
عــن تأثــره الشــديد بهــذا الحــادث المؤســف، مؤكــًدا علــى مســاندته للشــعب اللبنانــي فــي هــذه المحنــة المؤلمــة، وأنــه يصلــي ألجــل جميــع المتضرريــن 

والمتألميــن فــي لبنــان.

ويستقبل وفد من مركز معلومات 
جملس الوزراء

بالقاهـــــرة،  البابــوي  اســتقبل قداستــــــــــه بالمقــر  كمــا 
يــوم الثالثــاء 11 أغســطس 2٠2٠م، وفــًدا مــن مركــز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء، 
تكــون الوفــد مــن المهنــدس ســامح ســليم رئيــس قطــاع 
فايــز رزق هللا  والمهنــدس  بالمركــــــــــز،  البيانــات  مــوارد 
إقليمــي شــمال ووســط الصعيــد، وتــم خـــــــــــالل  مســئول 
اللقــاء بحــث ســبل التعـــــــــــــاون بيــن الكنيســــــــــــــة القبطيــة 

والمركــز.  األرثوذكســية 

وجيتمع بمجلس 
إدارة قطاع املقطم

عقــد قداســة البابــا اجتماًعــا بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، 
تدبيــر  إطــار  فــي  أغســطس 2٠2٠م،   7 الجمعــة  يــوم 
خدمــة منطقــة المقطــم. يأتــي هــذا االجتمــاع بعــد تأســيس 
مجلــس إدارة لكافــة األنشــطة الخدميــة بالمنطقــة برئاســة 
قداســة البابــا. حضــر االجتمــاع أصحــاب النيافــة: األنبــا 
دانيــال أســقف المعـــــــــــــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، 
واألنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر 
األســقف  أبانــوب  واألنبــا  الخدمــات،  وأســقفية  القديمــة 
العــام لكنائــس قطــاع المقطــم، مــع مجموعــة مــن اآلبــاء 
كهنــة المقطــم واألراخنــة، تــم خــــــــــالل االجتمــاع االتفــاق 
علــى بدايــة جديــدة للخدمــة مــــــــــــن خـــــــــــــــالل مجلـــــــــــــــــس 

الجديــد. اإلدارة 

ــا تواضــروس الثانــي، علــى مــدار األســبوعين  اســتقبل قداســة الباب
باألنبــا  الكبــرى  المرقســية  بالكاتدرائيــة  البابــوي  بالمقــر  الماضييــن، 

رويــس، وبكرمــة كنــج مريــوط، عــدًدا مــن الزائريــن كالتالــي:
يوم الخميس ٦ أغسطس ٢٠٢٠م

+ رجــل األعمــال منصــور عامــر، فــي المقــر البابــوي بالقاهــرة. 
وقــد أهــدى الضيــف قداســة البابــا كتاًبــا مــن تأمالتــه بعنــــــــــوان »هكــــــــــــذا 

توافقــت أخالقنــا«.
يوم السبت ٨ اغسطس ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا يوساب األسقف العام إليبارشية األقصر.

+ نيافة األنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.
يوم االثنين ١٠ اغسطس ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد.
+ اللجنــــــــــــة اإلداريـــــــــــــــة لكنيســــــــــــــــــة السيـــــــــــــــدة العــــــــــــــذراء بــأرض 

الجولــف بالقاهــرة.
يوم األحد ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م

+ تمــــــــــــاف باسيليـــــــــــا، رئيســــــــــــة ديـــــــــــر الســيدة العــذراء مريــم 
بحــــــارة زويلــة والنوباريــة.

مقابالت قداسة ابلابا 

ويليق عظة األحد ىلع القنوات الفضائية
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني،  عظة يوم األحد الموافق 16 أغسطس2٠2٠م، 
عبــر الفضأييــات المصريــة، وقــد تحــدث قداســته خــالل العظــة عــن الســنة القبطيــة. وهــي 

العظة الثالثة لقداســته على القنوات الفضائية المصرية منذ شــهر مارس.

ويديل بصوته يف انتخابات جملس الشيوخ
أدلــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم الثالثــاء 11 أغســطس 2٠2٠م، 
بصوتــه فــي انتخابــات مجلــس الشــيوخ والتــي انطلقــت فعالياتهــا لمــدة يوميــن، وذلــك بمقــر 

لجنتــه االنتخابيــة بمدرســة القبــة الفداويــة االبتدائيــة بالوايلــي.

ويتفقد مركز اتلخاطب وتنمية املهارات بأسقفية اخلدمات
زار قداســة البابــا تواضــروس الثانــي يــوم الثالثــاء 11 أغســطس 2٠2٠م، مركــز 
التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات العامة واالجتماعية، بالكاتدرائية المرقسية 
ــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر  بالعباســية، حيــث اســتقبله نيافــة األنب
القديمــة والمشــرف علــى األســقفية ذاتهــا، والتقــى قداســته بمجموعــة مــن األطفــال الذيــن 

ي. يتلقــون جلســات تخاطــب وتنميــة مهــارات، ودار بينــه وبينهــم حديــث ودِّ

َسْ ُكَّ َحَسَناتِِه.« )مزمور ١٠٣: ٢( ، واَلَ تَنْ »بَارِِك يَا َنْفِس الرَّبَّ
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ِت اْسُتْعبِْدَت بَِها.« )إشعياء ١٤: ٣(
َّ
ِة ال َقاِسَي

ْ
ُعُبودِيَِّة ال

ْ
»َويَُكوُن يِف يَوٍْم يُرحِيَُك الرَّبُّ ِمْن َتَعبَِك وَِمِن انْزَِعِجَك، وَِمَن ال

بروتوكول تعاون بني 
احتاد املالحة الرياضية والكنيسة 

إلحياء املسار املاليح لرحلة العائلة املقدسة
فــي يــوم األحــد 9 أغســطس 2٠2٠م، بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، تــم توقيــع 
بيــن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية واالتحــاد المصــري  بروتوكــول تعــاون 
للمالحــة الرياضيــة التابــع لــوزارة الشــباب والرياضــة. نــّص البروتوكــول علــى 
عــدد مــن البنــود، أبرزهــا إدراج المالحــة الرياضيــة ضمــن مســابقات مهرجــان 
مــع هــذه  تتوافــق طبيعتهــا  التــي  الكنســية  المرقســية، والمهرجانــات  الكــرازة 
الرياضــة، كمــا جــاء فــي بنــوده أيًضــا هــدف إحيــاء المســار المالحــي لرحلــة 
العائلــة المقدســة إلــى مصــر. وّقــع علــى البروتوكــول عــن الكنيســة نيافــة األنبــا 
دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، وعــن اتحــاد المالحــة 
الرياضيــة اللــواء الدكتــور مؤنــس أبــو عــوف رئيــس االتحــاد. وقــال نيافتــه فــي 
كلمتــه باالجتمــاع، بعــد أن رحــب بالضيــوف، أن الكتــاب المقــدس يشــجع 
علــى ممارســة الرياضــة، فالقديــس بولــس الرســول يؤكــد علــى أهميتهــا ونفعهــا، 
كما نجد اآلباء في األدب الرهباني يتحدثون عن أهميتها الجسدية والذهنية 
والروحيــة، كمــا أكــد نيافتــه علــى مباركــة وتشــجيع قداســة البابــا تواضــروس 

الثانــي للتعــاون الــذي ينــص عليــه البروتوكــول. 

Online املؤتمرات الصيفية ألسقفية الشباب
نظمــت أســقفية الشــباب مؤتمراتهــا الســنوية لفتــرة الصيــف مــن خــالل 
تطبيــق زوم علــى شــبكة اإلنترنــت، وعلــى صفحــة أســقفية الشــباب علــى 
كورونــا  فيــروس  بســبب  التجمعــات  منــع  لظــروف  نظــًرا   ،Facebook
المســتجد، وشــارك فــي المؤتمــرات صاحبــا النيافــة األنبــا موســى األســقف 
العــام للشــباب، واألنبــا رافائيــل األســقف العــام لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة 
وعــدد مــن اآلبــاء الكهنــة والخــدام. وأقامــت األســقفية فــي الفتــرة مــن 23 يوليــو 
وحتــى 7 أغســطس ثالثــة مؤتمــرات، كان أولهــا مؤتمــر خــدام وخادمــات 
مــا  بعنــوان »انهضــوا األبطــال« وحضــره  االبتدائيــة والــذي جــاء  المرحلــة 
يقارب 2٠ ألف شــخص، يمثلون 65 إيبارشــية داخل مصر و9 إيبارشــيات 
مــن إيبارشــيات المهجــر. واســتهدف المؤتمــر الثانــي شــبان وشــابات المرحلــة 
الثانويــة وحمــل عنــوان »1٠ت كورونــا« وشــارك فيــه مــن أبنــاء المرحلــة ذاتهــا 
أكثــر مــن 23 ألــف شــخص، مــن 47 إيبارشــية بداخــل مصــر وخارجهــا. 
وجــاء المؤتمــر الثالــث تحــت عنــوان »اعــرف نفســك - إلهــك - زمانــك« 
ــة ثانــوي، وحضــره مــا يزيــد عــن 13 ألــف  واســتهدف خــدام وخادمــات مرحل
شــخص. وتنــوي أســقفية الشــباب تكــرار هــذه المؤتمــرات خــالل الفتــرة المقبلــة، 
تلبيــًة للطلــب المتكــرر مــن الشــباب والخــدام فــي االســتفادة مــن الموضوعــات 

وورش العمــل المقدمــة فيهــا.

اجتماع جملس 
اللكية اإللكرييكية الالهوتية بالقاهرة

تــم انعقــاد اجتمــاع مجلــس الكليــة اإلكليريكيــة الالهوتيــة باألنبــا رويــس 
بالقاهــرة فــي دورتــه األولــى لعــام 2٠2٠-2٠21م، بحضــور نيافــة األنبــا 

ميخائيــل األســقف العــام لقطــاع كنائــس حدائــق القبــة والوايلــي ووكيــل الكليــة، 
ورؤســاء األقســام ووكيــل الكليــة للدرســات العليــا. وناقــش المجلــس فــي أولــى 
جلســاته، الرؤيــة واألهــداف، ووضــع اللوائــح المنظمــة للعمــل بالكليــة، كمــا 
وضــع ميثــاق تعــاون ملــزم لألســاتذة، وتــم التأكيــد علــى ضــرورة إعــداد كــوادر 
قبطية أرثوذكسية قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة األبدية من خالل 
تعاليــم الكتــاب المقــدس والتقليــد. كمــا تمــت مناقشــة العديــد مــن اآلليــات التــي 
تتناســب مــع متطلبــات العصــر وكيفيــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعليــم 
عــن بعــد مــع الحفــاظ علــى التعليــم المباشــر لضمــان التواصــل واســتمرارية 
الكليــة اإلكليريكيــة الالهوتيــة خضوعــه لرئاســة  التلمــذة. كمــا أكــد مجلــس 
الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية ممثلــة فــي قداســة البابــا البطريــرك والمجمــع 

المقــدس. وســار االجتمــاع بــروح الوحــدة والمحبــة والتفاعــل المثمــر البنــاء.

سيامة ثالثة دياكونيني بسمالوط

بفنوتيــوس  األنبــا  نيافــة  قــام  أغســطس 2٠2٠م،  األحــد 16  يــوم  فــي 
مطــران ســمالوط، بكاتدرائيــة مخلــص العالــم بمقــر مطرانيــة ســمالوط، بســيامة 
ثالثــة مــن الخــدام فــي درجــة »دياكــون«، وهــم: )1( دياكــون ميــالد رزق هللا، 
)2( دياكون حنا منير، )3( دياكون صموئيل ســمير. خالص تهانينا لنيافة 
األنبــا بفنوتيــوس، وللدياكونييــن الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، 

وكل الخــدام وأفــراد الشــعب.

أربع مكرسات جديدات يف إيبارشية ابلحرية

في يوم االثنين 17 أغسطس 2٠2٠م، قام نيافة األنبا باخوميوس 
الســيدة  بكنيســة  الغربيــة،  مــدن  والخمــس  ومطــروح  البحيــرة  مطــران 
العــذراء مريــم بكرمــة مارمرقــس بدمنهــور، بإتمــام صلــوات التكريــس 
االختبــار  فتــرة  اجتــزن  ممــن  التكريــس  طالبــات  مــن  فتيــات  ألربــٍع 
المقــررة، وذلــك للخدمــة فــى اإليبارشــية. والمكرســات الجديــدات هــن: 
)1( تاســوني هلبيــس، )2( تاســوني فبرونيــا، )3( تاســوني ســيرافيما، 
)4( تاســوني بســتيس. وفــي الســياق ذاتــه منــح نيافتــه خمــس مكرســات 
تاســوني   )2( بربــارة،  تاســوني   )1( وهــن:  شماســة،  مســاعد  رتبــة 
بارثينيا، )3( تاسوني بترا، )4( تاسوني كاترين، )5( تاسوني أكسيا. 
فــي الخضــوع  الراغبــات  مــن  فتيــات جديــدات  قبــول خمــس  تــم  كمــا 
لفتــرة االختبــار لحيــاة التكريــس. شــارك فــي صلــوات التكريــس والقــداس 
صاحبــا النيافــة األنبــا إيســاك األســقف العــام والمدبــر الروحــي لديــر 
القديــس مكاريــوس الســكندري بجبــل القاللــي، واالنبــا بافلــي االســقف 
العــام لكنائــس قطــاع المنتــزة باالســكندرية. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا 
باخوميــوس، والمكرســات الجديــدات، ومجمــع المكرســات باإليبارشــية.
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إقامة مكرسة يف إيبارشية 
ملوي وأنصنا واألشمونني

قــام نيافــة األنبــا ديمتريــوس أســقف ملــوي وأنصنــا واألشــمونين، يــوم 
السبت 15 أغسطس 2٠2٠م، في دير البتول بملوي، بإتمام صلوات 
تكريــس إلحــدى طالبــات التكريــس التــي أنهــت فتــرة االختبــار بنجــاح، 
وتســمت المكرســة الجديــدة باســم تاســوني بربــارة. كمــا تــم قبــول فتــاة 
أخــرى للخضــوع لفتــرة االختبــار فــي بيــت المكرســات التابــع إليبارشــية 
ملــوي، كمــا تــم قبــول فتــاة جديــدة للخضــوع لفتــرة االختبــار الرهبانــي 
لإليبارشــية.  التابــع  حنــس،  أبــو  ديــر  بقريــة  للراهبــات  البتــول  بديــر 
الجديــدات،  والمكرســات  ديمتريــوس،  األنبــا  لنيافــة  تهانينــا  خالــص 

ومجمــع المكرســات باإليبارشــية.

جتديد منح املركز اإلعاليم 
للكنيسة شهادة األيزو

اجتــــــــــــــــــاز المركــــــــــــــــــــــز 
للكنيســـــــــــــــــة  اإلعالمــــــــــــــي 
القبطيــــــــــة األرثوذكسيـــــــــــــــة 
المراجعــــــة الدوريــة األولــى 
لتجديــد المواصفــة القياســية 
 ISO 9001:( العالميــــــــة
والخاصــــــــــــــــــــــــــــــة   )2015
بالجــودة. ويقضــي نظــــــــــــام 
منح شهادة األيزو بإعـــــادة 
التــي  المؤسســـــــــــات  تقييــم 
تحصــــــل علــــــــــــى الشهـــادة 
بشــكٍل سنـــــــــــــــــــوي، للتأكــــد 
ــق  ــا بتطبيــــ ــن التزامهــــــــــ مـــــــــ
وفًقــا  الجــــودة،  سياســــــــــــة 
للمعاييــر المقـــــــررة مــن قبــل 

الهيئــة المانحــة.
وتمــت أعمــال المراجعــة مــن قبــل الدكتــور عصمــت دوس المســؤول 
 Centirior والجـــــــــــــودة  االعتمــاد  لشــهادة  المانحــة  للهيئــة  اإلقليمــي 

بالشــرق األوســط.
األرثوذكســية، حصــل  القبطيــة  للكنيســة  االعالمــي  المركــز  كان 

 )ISO 9001: 2008( األيــزو  مــارس 2٠16م علــى شــهادة  فــي 
والخاصــة برضــا العمــالء، كأول مؤسســة مســيحية فــي مصــر تحصــل 
علــى هــذه الشــهادة الدوليــة الهامــة، فيمــا حصــل المركــز أيضــا علــى 
شــهادة األيــزو الخاصــة بــإدارة األزمــات )ISO 9001: 2015( فــي 

ينايــر 2٠19م.

الراهب متياس الربمويس
رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الســبت 8 أغســطس 
2٠2٠م، الراهــب متيــاس البرموســي، عــن عمــر ناهــز 76 ســنة، 
حيــث ُوِلــد فــي 16 ديســمبر 1943م بطنطــا، بِاســم فهمــي شــوقي 
فــرج إبراهيــم، وكان يعمــل قبــل الرهبنــة مدرًســا، كان تلميــًذا للقديــس 
البابــا كيرلــس الســادس )شماســه الخــاص( قبــل الرهبنــة مباشــرة، 
وترّهــب عقــب نياحــة قداســته بديــر الســيدة العــذراء برمــوس حيــث 
أبريــل   27 فــي  وترّهــب   ،1971 مــارس   24 فــي  الديــر  دخــل 
1971، وكان متوحًدا في مغارة منذ 6 يوليو 1976. سافر إلى 
أمريكا للعالج من آالم الرقبة والظهر من 2٠ مايو 1992 حتى 
8 أكتوبــر 1996، وعمــل 6 عمليــات بالرقبــة والظهــر. وعقــب 
فــي 7 أغســطس 2٠٠1،  لديــر مارمينــا بمريــوط  عودتــه ذهــب 
وبقــي فيــه حتــى نياحتــه. خالــص تعازينــا لصاحبــي النيافــة األنبــا 
برمــوس،  العــذراء  الســيدة  ديــر  أســقف ورئيــس  إيســوذورس 
واألنبــا كيرلــس أســقف ورئيــس ديــر الشــهيد مارمينــا بمريــوط، 

ولمجمــع اآلبــاء رهبــان الديريــن، ولــكل محبيــه.

الراهب القمص رافائيل املحريق
الراهــب  الســبت 8 اغســطس 2٠2٠م،  يــوم  الــرب  فــي  رقــد 
القمــص رافائيــل المحرقــي، عــن عمــر حوالــي 65 عاًمــا، وقــد 
ترّهــب فــي 25 أغســطس 1989م، وســيم قًســا فــي 13 أكتوبــر 
أبريــل 2٠٠9م. خــدم  يــوم 1٠  القمصيــة  1997م، ونــال رتبــة 
الديــر فــي أعمــال متعــددة كمــا خــدم فــي الــوادي الجديــد. ُأقيمــت 
صلــوات تجنيــزه اليــوم ذاتــه بكنيســة مــار جرجــس بديــر الســيدة 
العــذراء المحــرق بحضــور نيافــة األنبــا بيجــول أســقف ورئيــس 
األنبــا  لنيافــة  تعازينــا  خالــص  الرهبــان.  اآلبــاء  الديــر ومجمــع 

بيجــول، ولمجمــع اآلبــاء رهبــان الديــر، ولــكل محبيــه.
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عــن األســقفية: تأسســت أســقفية 
واالجتماعيــة  العامــة  الخدمــات 
والمســكونية فــي عــام 1962 لتكــون 
للكنيســة  التنمــوي  الــذراع  بمثابــة 

القبطيــة األرثوذكســية، وتلعــب األســقفية دوًرا رائــًدا فــي الخدمــات الدياكونيــا للفقــراء 
الجمهوريــة. أنحــاء  جميــع  فــي  والمهمشــة  المحرومــة  والمجتمعــات 

رؤيــة األســقفية: مجتمــع قــادر علــى اســتثمار إمكاناتــه، يقبــل التنــوع ويحتــرم 
االختــالف، متمتًعــا بالكرامــة اإلنســانية.

رســالة األســقفية: إيقــاظ الوعــي االجتماعــي لــدى األفــراد لتحريــر المجتمــع مــن 
عبوديــة الفقــر والجهــل والمــرض. والتأكيــد علــى القيــم اإلنســانية، وتعزيــز الهويــة 
المصريــة، وقيــادة التغييــر مــن خــالل مشــاركة جماعيــة. ســيقود برنامــج األســقفية 

التغييــر مــن خــالل التدخــالت الميدانيــة، ودعــم تشــكيل الكيانــات المحليــة.
القيم الدافعة: + حبنا هلل يلهمنا أن نحب جميع البشر ونحترم كرامتهم.

+ الشفافية والمساءلة. + تشجيع ودعم روح اإلبداع والعمل التطوعي والعطاء.
+ احترام البشر بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العمر أو العرق.

+ إعادة التأكيد على روح المسؤولية وااللتزام.
+ جــودة واســتدامة الخدمــات المقدمــة. مــع التركيــز علــى حشــد واســتخدام المــوارد 

المحليــة المتاحــة.
خلفيــة تاريخيــة: + تأسســت األســقفية فــي 3٠ ســبتمبر 1962 لتكــون الــذراع 

االجتماعــي والتنمــوي للكنيســة القبطيــة االرثوذكســية.
+ تــم رســامة االنبــا صموئيــل كأول أســقف ألســقفية الخدمــات، ولألســف تــم 
اغتياله في احداث المنصة، وخالل تلك الفترة مرت البالد بفترة من عدم االستقرار.

+ تم تكليف نيافة االنبا أثناسيوس بقيادة األسقفية خالل تلك الفترة.
+ في الثاني من يونيو 1985 تم تكليف نيافة األنبا سيرابيون بقيادة األسقفية. 
قــام نيافتــه بوضــع الكثيــر مــن األنظمــة، وتعييــن خــدام مــن ذوي المهــارات، وقــام 
بالخدمــة علــى قــدم المســاواة فــي كافــة المجــاالت المســكونية واالجتماعيــة وخدمــات 

تنميــة المجتمــع.
+ فــي أوائــل عــام 1996، تولــى نيافــة األنبــا يؤانــس زمــام األمــور وشــدد علــى 
أهميــة العمــل الخيــري. وبالتالــي، ابتكــر نهجــًا جديــدًا للتنميــة المجتمعيــة المتكاملــة 

.)CID(
+ فــي يوليــو 2٠15 تــم تكليــف نيافــة األنبــا يوليــوس بقيــادة األســقفية. وأعطــى 
نيافتــه اهتمامــًا خاصــًا لتطويــر وتنميــة المجتمعــات. بــدأ تحديــث اللوائــح الداخليــة 

.)SOPs( وإجــراءات التشــغيل القياســية
+ قــام بتأســيس مجلــس استشــاري لألســقفية وبــدأ مرحلــة جديــدة نحــو إعــادة هيكلــة 

األســقفية كمنظمــة ذات طابــع دينــي تخــدم المجتمعــات المصريــة األكثــر احتياجــًا.
فــي محاولــة لتعزيــز الكفــاءات، قامــت األســقفية باالســتعانة بفريــق مــن المهنييــن 
المحترفيــن )لجنــة استشــارية( لتقديــم الدعــم واإلرشــاد اإلداري والبرامجــي. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تــم تعييــن مديــر تنفيــذي مــن ذوي الخبــرة لقيــادة فريــق العمــل والتعــاون مــع 
نيافــة األنبــا يوليــوس، فــي إدارة شــئون األســقفية. اللجنــة مفوضــة لتقديــم المشــورة لقــادة 
األســقفية بشــأن المســائل البرامجيــة أو اإلداريــة. تضــم اللجنــة التطوعيــة مــن الدرجــة 
األولــى خبــراء مصرييــن فــي مجــاالت تطويــر البرامــج والتخطيــط والتنفيــذ والتقييــم 

والمتابعــة والمــوارد البشــرية واإلدارة الماليــة.
القطاعات الرئيسية ألسقفية:

)ICDP( البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع )١
٢( الرعاية االجتماعية )برنامج أغابي(

:)ICDP( أواًل: البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع
المكونات الفنية/ البرامجية:

1-  برنامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة: مســاعدة المجتمعــات المســتهدفة علــى أن 
تصبــح أكثــر صحــة وإنتاجيــة.

2- برامــج التعليــم: ويتكــون مــن برنامجيــن فرعييــن، تعليــم الكبــار ويهــدف إلــى 
تمكيــن األمييــن مــن تحقيــق المســتوى التعليمــي والثقافــي المناســب للقيــام بــدور فعــال 

فــي مجتمعاتهــم. وبرنامــج تحســين جــودة التعليــم لطلبــة مرحلــة التعليــم األساســي.
3- برنامــج التنميــة االقتصاديــة: ويهــدف إلــى تحســين مســتوى معيشــة األســر 

الفقيــرة ومســاعدة الشــباب للحصــول علــى وظائــف مناســبة.
4- برنامــج التنميــة الريفيــة: ويعمــل علــي تحســين اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي 

لرفــع مســتوى معيشــة المزارعيــن.

5- برنامــج البيئيــة: ويهــدف إلــى 
علــى  الحفــاظ  بأهميــة  الوعــي  نشــر 
البيئــة والتدابيــر المناســبة مــن أجــل 
ذلــك  فــي  بمــا  البيئــة  علــى  الحفــاظ 

الطبيعيــة. للمــوارد  األمثــل  االســتخدام 
6- برنامج إطالق قدرات النشء. ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:

أ. برنامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة: ويعمــل علــى توفيــر فــرص التعلــم لألطفــال فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــالل تقديــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة االجتماعيــة 
والترفيهيــة لألطفــال والتــي تقــود الــي تنميــة روح االبــداع وغــرس قيــم التســامح والتنــوع.
ب. برنامــج الشــباب: ويهــدف إلــى تمكيــن الشــباب القبطــي مــن العمــل بشــكل 

فعــال فــي كنيســتهم ومجتمعهــم.
7- برنامــج تمكيــن المجتمــع واالســتدامة: ويســعي هــذا البرنامــج إلــى بنــاء قــدرات 
المجتمعــات المســتهدفة وتمكينهــا لتصبــح قــادرة علــي نحمــل أعبــاء تنميــة نفســها بمــا 

يعــزز اســتدامه التنميــة بالمجتمعــات.
8- برامج بناء السالم المجتمعي: يتكون هذا البرنامج من وحدتين:

العنــف  مــن  الطفــل  حمايــة  إلــى  ويســعي  الطفولــة:  ضــد  العنــف  مناهضــة  أ. 
واالســتغالل واإليــذاء وتحقيــق المصلحــة الفضلــي للطفــل وتمكيــن األطفــال مــن النمــو 
في مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم واالستمتاع بطفولتهم.
ب. مناهضــة العنــف ضــد المــرأة: ويهــدف إلــى النهــوض بالظــروف الصحيــة 
تمتعهــن بحقوقهــن  المصريــات ودعــم  للنســاء والفتيــات  واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

ومناهضــة أي تمييــز قائــم علــى النــوع االجتماعــي
9- برنامج رعاية الفئات المستضعفة: ويشمل برنامجين أساسيين:

أ. برنامــج الحيــاة األفضــل: توفيــر الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات، والعــالج، 
وإعادة التأهيل، والمتابعة مع تعافي المدمنين للمساعدة في الشفاء ومنع االنتكاس.
ب. برنامــج خدمــة ذوي االعاقــة: رعايــة وإعــداد المعاقيــن لالندمــاج فــي المجتمــع 

والحصــول علــى مســتوى معيشــة أفضــل.
لمســاعدة ضحايــا  ســريع  تدخــل  توفيــر  علــى  ويعمــل  اإلغاثــة:  برنامــج   -1٠

واإلرهــاب. الطبيعيــة  الكــوارث 
11- برنامــج تحســين المســكن: مســاعدة أســر المجتمــع فــي الحصــول علــى 

منــزل صحــي يؤمــن االحتياجــات األساســية للعائلــة.
12- برنامــج تنميــة المــوارد البشــرية: ويعمــل البرنامــج علــى دعــم وتطويــر أداء 

وقــدرات العامليــن باألســقفية والمجتمعــات.
المشــكالت  وتقييــم  دراســة  االجتماعيــة:  والبحــوث  الدراســات  برنامــج   -13
المجتمعيــة ورفــع الوعــي بخصــوص جوانــب مختلفــة مــن المواطنــة والدولــة المدنيــة. 
تزويــد فريــق العمــل باألســقفية بأحــدث األبحــاث والدراســات المتعلقــة بتنميــة المجتمــع 

االجتماعــي. والبحــث 
14- برنامــج التخطيــط والمتابعــة: يدعــم البرنامــج تطويــر خطــط العمــل والبرامــج 
الرئيســية والنتائــج المتوقعــة، ووضــع مؤشــرات تقــدم العمــل ببرامــج االســقفية، وجمــع 

بيانــات التنفيــذ، وتقييــم األداء وضمــان انســيابية خطــط المرحلــة التاليــة.
ثانيًا: الرعاية االجتماعية )برنامج اغابي(:

تقديــم الدعــم لألفــراد المحتاجيــن الذيــن ليــس لديهــم مــوارد. يركــز البرنامــج بشــكل 
خــاص علــى: + مســاعدة األســر ذات العائــل الوحيــد التــي ال تســتطيع الوصــول إلــى 
الحــد األدنــى مــن الدخــل. + األرامــل. + المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة 
خاصــة اللذيــن ليــس لديهــم تغطيــة تأميــن صحــي. + الســجناء وعائالتهــم. + األيتــام. 
+األفراد العاجزون من كبار الســن الذين ال يســتطيعون العمل. + ضحايا الكوارث.

المســتفيدون: تصــل خدمــات األســقفية إلــى أربعــة مالييــن مصــري مــن بيــن 
األفراد األكثر احتياًجا. ويتم التركيز بصفة خاصة على النســاء والشــباب واألطفال.

لــدي األســقفية مجلــس استشــاري مكــون مــن ســبعة أعضــاء يقــدم  الحوكمــة: 
المختلفــة. المواضيــع  فــي  التنفيــذي  والمديــر  لألســقف  المشــورة 

فريق العمل والمتطوعون: 415 موظًفا باإلضافة إلى 12٠٠ متطوع.
الميزانيــة الســنوية: نتوقــع أن تتجــاوز تكلفــة البرنامــج خــالل عــام 2٠2٠ مبلــغ 

1٠5 مليــون جنيــه مصــري.
للتواصل: العنوان: 222 شارع رمسيس، العباسية، القاهرة، مصر.

Bishopric_bless@yahoo.com  :البريد االلكتروني
bless@blessegypt.org  /  info@blessegypt.org

www.blessegypt.org  :الموقع االلكتروني
التليفون: 2٠226822299+ / 2٠226822215+
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يلتنا نظهر مهابة عندما نقف حنن اخلطاة يف حرضة هذا العظيم ونتحدث معه. )األب مرتريوس الرسياين(

 metropolitanpakhom@yahoo.com
نحتفـــل فـــي هـــذه األيـــام بعيد الســـيدة 
العـــذراء، والـــذي نحتفـــل فيـــه بـ»إظهـــار 
إلـــى  العـــذراء  الســـيدة  جســـد  إصعـــاد 
بأمنـــا  نعتـــّز  جميعنـــا  ونحـــن  الســـماء«. 
العـــذراء التـــي مـــن أجـــل نقاوتهـــا اختارها 
مـــن  يتجســـد  مـــا  لكـــي  يســـوع  الـــرب 
لهـــا،  ببنوتنـــا  ونفـــرح  النقيـــة،  أحشـــائها 
ونتألـــم عندمـــا ينكـــر علينـــا البعـــض هـــذا 
الفـــرح، وينكـــرون علينـــا التشـــفُّع بالعـــذراء 
والقديســـين! ويتعجبـــون مـــن بنـــاء كنائس 
علـــى اســـمها، ومـــن إطالق اســـمها على 
كنـــا بصورهـــا فـــي بيوتنـــا...  بناتنـــا، وتبرُّ
مـــة جـــًدا مـــن ربنا يســـوع،  بينمـــا هـــي ُمكرَّ
فهـــو قـــد عّلـــم أن من يكرم خدامـــه ُيكرمه 
»مـــن يكرمكـــم يكرمنـــي، ومـــن يكرمنـــي 
يكـــرم الـــذي أرســـلني«؛ فكـــم بالحـــري من 
أمـــه! كمـــا  العـــذراء مريـــم  الســـيدة  ُيكـــرم 
الوحـــي  بكلمـــات  العـــذراء  أمنـــا  نطقـــت 
اإللهـــي »هـــوذا منـــذ اآلن جميـــع األجيال 
تطّوبنـــي« )لـــو48:1(؛ فـــإن كان الـــرب 
يســـوع يوصـــي أن نكـــرم خدامـــه، ويهتـــم 
بهـــا بنفســـه وســـط آالمـــه علـــى الصليـــب 
فيوصـــي تلميـــذه يوحنـــا أن يعتنـــي بهـــا، 
كمـــا يعلمنـــا الكتـــاب المقـــدس أن نطـــّوب 
الســـيدة العذراء مريم.. فنحن نتألم عندما 
نـــرى مـــن ينكـــر علينـــا محبتنـــا واعتزازنـــا 
يعّلـــم  المقـــدس  والكتـــاب  لهـــا.  وتكريمنـــا 
إن مـــن يأتـــي إليكـــم بغيـــر هـــذا الـــكالم 
ال تســـّلموا عليـــه، وال تقبلـــوه فـــي بيوتكـــم، 
)2يـــو1:1٠(.  ســـالم  لـــه  تقولـــوا  وال 
نؤمـــن أن القديســـين فـــي كنيســـتنا أحياء، 
ألن إلهنـــا إلـــه أحيـــاء وليـــس إلـــه أمـــوات 
القـــداس  فـــي  ونصلـــي  )مـــر27:12(، 
اإللهـــي: »أولئـــك يـــا رب الذيـــن أخـــذت 
نفوســـهم نيحهـــم فـــي فـــردوس النعيـــم، في 
كـــورة األحيـــاء إلـــى األبـــد«. كمـــا نؤمـــن 
أن أحباءنـــا الذيـــن يرحلـــون هـــم أحيـــاء، 
وأن لهـــم عمـــاًل، بحســـب مـــا تحـــدث هللا 
الكبـــار  اآلبـــاء  عـــن  القديـــم  العهـــد  فـــي 
إبراهيم وإســـحق ويعقـــوب، وذكر مراحمه 
مـــع شـــعبه مـــن أجلهـــم، أليس جديـــًرا بأن 
يمنحنـــا مراحمـــه مـــن أجل قديســـي العهد 
الجديـــد وعلى رأســـهم العذراء مريم؟! فإن 
كّنـــا نؤمـــن أن َمـــن ســـبقونا مـــن المنتقلين 
أحيـــاء، فإننـــا ال شـــك نســـتطيع ان نطلب 
نؤمـــن  كّنـــا  وإن  أجلنـــا،  مـــن  صالتهـــم 
ان أمنـــا والـــدة اإللـــه حّيـــة فـــي الملكـــوت 
الســـماوي، فكـــم بالحـــري نطلـــب صلواتها 
مـــن أجلنـــا. وإن كّنـــا فـــي الكنيســـة نطلب 
فكـــم  بعـــض،  ألجـــل  بعضنـــا  صلـــوات 
باألفضـــل يمكننـــا أن نطلب صلوات أمنا 
العذراء في الســـماء ألجلنا؟! في كنيســـتنا 
فـــي  قديســـينا األحيـــاء  أن  أيًضـــا  نؤمـــن 
المجـــد. لهـــم عمـــل: التســـبيح والصـــالة، 
وخدمـــة المؤمنيـــن، وقد تكلم الرب يســـوع 
الغنـــي  َمَثـــل  فـــي  المقـــدس  الكتـــاب  فـــي 

ولعازر كيف يمكن أن يرســـل هللا خدامه 
وقديســـيه وشـــهداءه ومالئكتـــه لتخدمنـــا. 
نؤمـــن أيًضـــا أن القديســـين يعملـــون مـــن 
أجـــل المؤمين، هكـــذا جاءت أمنا العذراء 
مريـــم فـــي ظهورهـــا فـــي كنيســـة الزيتـــون 
آالف  مـــن  مـــرأى  علـــى  1968م  عـــام 
النـــاس، راكعـــة تصلي، وذلـــك دليل على 
أن الســـمائيين لهـــم عمـــل التســـبيح. وفـــي 
ســـفر الرؤيا يتحدث عن الذين يســـجدون 
ويقفـــون حـــول العـــرش اإللهـــي ويمجدون 
الرب )رؤ11(، كما أن للسمائيين عماًل، 
فقـــد كانت أمنا العـــذراء تصنع المعجزات 
علـــى مـــرأى ومســـمع من الجميـــع. نؤمن 
أيًضـــا في كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية 
ان ألكنيســـة المجاهـــدة ال تنفصـــل عـــن 
األجيـــال  عـــن  وال  المنتصـــرة،  الكنيســـة 
القادمـــة. ونؤمـــن أن قديســـينا وشـــهداءنا 
فـــي شـــركة معنـــا، ونحـــن نعيـــش بتراثهـــم 
وتعليمهـــم.  صلواتهـــم  وبركـــة  وجهادهـــم 
اإليمـــان  وبهـــذا  التـــراث  بهـــذا  نعتـــز 
إيمـــان  ننكـــر  أن  نقـــدر  وال  المســـيحي، 
الكنيســـة المقدسة، فكنيســـتنا في ماضيها 
كنيســـة  هـــي  ومســـتقبلها  وحاضرهـــا 
واحـــدة ثابتـــة فـــي اإليمـــان، كذلـــك نحـــن 
ثابتـــون فيمـــا ســـّلمه لنـــا آباؤنـــا وأجدادنـــا 
الذيـــن رقـــدوا علـــى االيمان بالمســـيح منذ 
البـــدء، ونعيـــش فـــي هـــذا االيمـــان الـــذي 
لكـــي  عليـــه  ونحافـــظ  منهـــم،  تســـّلمناه 
ب  نســـلمه لألجيـــال القادمـــة. نحـــن نطـــوِّ
الســـيدة العـــذراء ألنها خدمـــت الخالص، 
ونكرمهـــا مـــن أجل خدمتها للرب يســـوع، 
فالســـيدة  فضائلهـــا.  أجـــل  مـــن  ونرفعهـــا 
العـــذراء قـــد عاشـــت فـــي النقـــاوة، فنطلب 
منهـــا أن تســـاعنا كـــي نعيـــش فـــي حيـــاة 
يعطينـــا  أن  نســـأل  وبصلواتهـــا  النقـــاوة، 
الـــرب أن نعيـــش فـــي حيـــاة النقـــاوة وحياة 
العـــذراء  الســـيدة  نكـــرم  لذلـــك  التوبـــة. 
مـــن خـــالل اقتنائنـــا لفضائلهـــا واالقتـــداء 
العـــذراء  الســـيدة  يكـــرم  فالـــذي  بســـيرتها، 
ال ُيحـــزن قلبهـــا بأّيـــة خطيـــة، ذلـــك هـــو 
التكريـــم الحقيقـــي لها، ويقتـــدي بطهارتها 
ونقاوتهـــا، ويجاهـــد كـــي ال ُيحـــزن فلـــب 

هللا، ويتشـــّبه بأمنـــا العـــذراء.
أخيًرا.. نحن كنيســـة تؤمن بما سّلمه 
اآلبـــاء، وتعتّز اعتـــزاًزا عميًقا وأصياًل بما 
بذلـــوه لكـــي يســـّلمونا اإليمـــان المســـتقيم، 
الســـيدة  تكـــرم  كنيســـتنا  ســـتبقي  ولذلـــك 
العـــذراء مريـــم التي تتشـــفع دائًما من اجل 
الســـماوي...  للملكـــوت  وإعدادنـــا  توبتنـــا 

وبركـــة العـــذراء مريـــم تكـــون معكم.

ضمـــن  مريـــم  العـــذراء  تميـــزت 
الروحـــي  بالحديـــث  الرائعـــة  صفاتهـــا 
مـــع المـــالك الـــذي بشـــرها إذ قالـــت: 
لـــي  ليكـــن  الـــرب  أمـــة  أنـــا  »هـــوذا 
فـــي  وكـــذا  )لـــو38:1(،  كقولـــك« 
حديثهـــا مـــع أليصابـــات حيـــن زارتها، 
وقولها في التســـبحة الجميلة: »تعظم 
نفســـي الـــرب، وتبتهـــج روحـــي بـــاهلل 
مخلصـــي، ألنـــه نظـــر إلـــى أتضـــاع 

)لـــو56-46:1(. أمتـــه...« 
ونـــود ونحـــن فـــي صـــوم العـــذراء 
-الـــذي صامـــه التالميـــذ االثنا عشـــر 
لكي يروا صعود جسدها إلى السماء 
بعـــد نياحتهـــا- أن نتعلـــم مـــن العذراء 
كيـــف نتكلـــم مع هللا والناس، وال شـــك 
أن المصـــدر هـــو الـــروح القدس الذي 
يقودنـــا حين نتكلم كالًمـــا روحًيا الئًقا 
بالســـيرة الروحيـــة، وأمـــا ســـمات هـــذا 

الحديـــث الروحي:
١- الـــكالم اإليجابي: بمعنى أن 
يكـــون ُمْفَعًمـــا بالفضيلـــة، مثل المحبة 
وطـــول األنـــاة والرحمـــة والرغبـــة فـــي 
وامتصـــاص  والتهدئـــة  االحتـــواء 
مشـــاكلهم،  وحـــل  اآلخريـــن  متاعـــب 
مـــن  لإلســـاءات  المغفـــرة  وروح 
اآلخريـــن، وكذلك اللطف مع الوداعة 
تقـــدم حديًثـــا هادًئـــا موضوعًيـــا خالًيـــا 

الســـلبي. الغضـــب واالنفعـــال  مـــن 
٢- التعلُّم من القدوة الصالحة: 
فالســـيد المســـيح هو المثل األعلى لنا 
فـــي أحاديثـــه وكلماتـــه الرائعـــة جـــًدا، 
ففـــي حديثـــة عـــن التطوبيـــات وتركيزه 
علـــى فضائـــل هامـــة مثـــل المســـكنة 
بالـــروح )االتضاع( والرحمة والوداعة 
وصنـــع الســـالم واحتمـــال اإلســـاءات 
زوًرا  واالتهامـــات  والتعييـــر  كالطـــرد 
األجـــر  ألن  باإلهانـــات  والفـــرح 
الســـماوات،  ملكـــوت  فـــي  عظيـــم 
وتقديـــم األنبيـــاء كأمثلـــة فـــي كل هذه 
الفضائـــل، دليـــل أنهـــا عمليـــة ويمكن 

تنفيذهـــا فـــي الحيـــاة.
3- المواقــــــــــف العمليـــة: حين 
التـــي  بالخاطئـــة  المســـيح  إلـــى  أتـــوا 
ُأمِســـكت فـــي ذات الفعـــل قـــال لهـــم: 
»َمـــْن منكـــم بـــال خطيـــة فليرمها بأول 
حجر«، وجلس يكتب خطية كل َمْن 
يتقـــدم بحجر ليرجمهـــا حتى انصرف 
الجميـــع وألقـــوا بالحجـــارة بعيـــًدا، ولـــم 
يبَق ســـوى المرأة في خجل شـــديد من 
الموقـــف، ولكـــن الـــرب قـــال لهـــا فـــي 
رفق وحنـــو »اذهبي وال تخطئي...”، 

بعـــد أن قـــال لهـــا: »وال أنـــا أدينـــك«، 
وهنـــا األمثولـــة الرائعـــة. وفـــي موقـــف 
غريبـــة  أم  لـــه  تقدمـــت  حيـــن  آخـــر 
الجنـــس تطلـــب شـــفاء ابنتهـــا بإيمان، 
قـــال لهـــا: »ليكـــن لـــك مـــا تريديـــن«، 
فُشـــِفيت أبنتهـــا في تلـــك اللحظة.. ما 
أروع هـــذه المواقـــف المملـــوءة محبـــة 

قويـــة علوية.
التلقائيـــة:  الخدمـــة  روح   -4
فـــكل محتـــاج ذهـــب للســـيد المســـيح 
أو  فـــرد  ســـواء  احتياجـــه،  لـــه  قـــدم 
مجمـــوع. فحيـــن تقابـــل مـــع الجمـــوع: 
الحيـــاة  بـــكالم  معهـــم  وتكلـــم  قبلهـــم 
األبديـــة ســـاعات طويلـــة، ثـــم قدم لهم 
طعاًمـــا بالبركـــة فـــي خمـــس خبـــزات 
وســـمكتين حتى شـــبع الجميع وفضل 
عنهـــم اثنتا عشـــرة قفة مملوءة. وحين 
ذهبـــت إليه مرثا ثـــم مريم أختا لعازر 
حيـــن مـــرض ومات، أتـــى وأقامه بعد 
أن أنتـــن فـــي القبـــر. وفي لقـــاء المرأة 
الخاطئـــة فـــي المدينـــة أتـــت إليـــه من 
)مشـــطي  برجليـــه  وأمســـكت  ورائـــه 
القدم( وغسلتهما بدموعها ومسحتهما 
بشـــعر رأســـها، فمدحها السيد المسيح 
ووصـــف محبتهـــا الفائقـــة أنهـــا رغبـــة 
عنهـــا  وقـــال  والمغفـــرة  التوبـــة  فـــي 
»هـــذه أحبـــت كثيـــًرا« لذلـــك ُغِفـــر لها 
كثيـــر، وحيـــن أدانهـــا الفريســـي، بـــل 
أدان الســـيد المســـيح ألنـــه ســـمح لهـــا 
أن تلمســـه، يقـــول لوقـــا البشـــير »َفَلمَّا 
يِســـيُّ الَّـــِذي َدَعـــاُه ذِلَك، َتَكلََّم  َرَأى اْلَفرِّ
ِفـــي َنْفِســـِه ِقاِئـــاًل: َلـــْو َكاَن هـــَذا َنِبيًّـــا، 
َلَعِلَم َمْن هِذِه االَمْرأَةُ الَِّتي َتْلِمُســـُه َوَما 

ِهـــَي! ِإنََّهـــا َخاِطَئـــٌة« )لـــو39:7(.
حًقـــا كان الـــرب المتجســـد مثـــااًل 
ًرا النفـــس البشـــرية  فـــي الخدمـــة، مقـــدِّ
التـــي اعتبرهـــا الهدف من كل ما فعله 
هللا مـــن إعطـــاء للوصيـــة أو الفـــداء 
علـــى الصليـــب بعـــد التجســـد، وهـــذا 
يكشـــف عـــن كرامة اإلنســـان عند هللا 
ألنـــه مخلـــوق علـــى صورتـــه ومثالـــه 
وموضـــوع اهتمامـــه دائًمـــا. يـــا ليتنـــا 
روح  الصالـــح  مخلصنـــا  مـــن  نتعلـــم 
الخدمـــة بالحديـــث الروحـــي والمواقف 
التلقائيـــة،  الخدمـــة  وروح  العمليـــة 
لخدمـــة  اإلمكانيـــات  كل  ووضـــع 
أو  المـــال كوســـيلة  ســـواء  نفـــس  كل 
مبانـــي الخدمـــة التي تقيمهـــا الكنائس 
كثيـــرة  ومرافـــق  الخدمـــة  كمجمعـــات 
للحضانـــــــــــات والخدمــــــــــــــة الريفيـــــــــــــــة 

الخدمـــات. وباقـــي 

anbabenyamin@hotmail.com



9 لة الكرازة - 21 أغسطس  2020 مج

اطلب خمافة اهلل بكل طاقتك، فيه تهلك مجيع اخلطايا. )األنبا موىس األسود(

يــكاد يكــون معلمنــا بولــس الرســول مــدرًكا لمــا 
ــاِم اأَلِخيــَرِة  ــُه ِفــي اأَليَّ يحــدث اآلن: »اْعَلــْم َهــَذا انَّ
َسَتْأِتي أْزِمَنٌة َصْعَبٌة، أَلنَّ النَّاَس َيُكوُنوَن ُمِحبِّيَن 
أَلْنُفِســِهْم )عبــادة األنــا(، ُمِحبِّيــَن ِلْلَمــاِل )عبــادة 
ــَر  ِفيــَن، َغْي ِميــَن، ُمْســَتْكِبِريَن، ُمَجدِّ المــادة(، ُمَتَعظِّ
َطاِئِعيــَن ِلَواِلِديِهــْم )التربيــة الحديثــة وباألخــص فــي 
يعلمــوه ان  مــن ســن 6 ســنوات  الطفــل  الخــارج، 
ال يكــون لوالديــه ســلطان عليــه(، َغْيــَر َشــاِكِريَن، 
َدِنِســيَن )عبــادة الجســد(، ِبــاَل ُحُنــوٍّ )حــروب وعنف 
َعِديِمــي  َثاِلِبيــَن،  ِرضــًى،  ِبــاَل  مــكان(،  كل  فــي 
اَلِح )القداســة  النََّزاَهِة، َشِرِســيَن، َغْيَر ُمِحبِّيَن ِللصَّ
شــيء ال يهمهــم، لكــن المهــم العــدل لذلــك يعطــون 
الخيانــة(،  عــن  كثيــر  )نســمع  َخاِئِنيــَن  الفقــراء(، 
ُمْقَتِحِميــَن، ُمَتَصلِِّفيــَن، ُمِحبِّيــَن ِللَّــذَّاِت ُدوَن َمَحبَّــٍة 
ِ )وهــذه هــي الخالصــة عصــر محبــة اللــذات(،  لَّ
َتَهــا.  َلُهــْم ُصــوَرُة التَّْقــَوى، َوَلِكنَُّهــْم ُمْنِكــُروَن ُقوَّ

ــُؤاَلِء« )2تــي5-1:3(. ــْن َه ــِرْض َع َفَأْع
فمــن ســمات هــذا العصــر باإلضافــة إلــى أنــه 
عصــر: العلــم والمعلومــات والعولمــة واالســتهالك.. 
إنــه أيًضــا عصــر الحريــة: وهــي ملمــح مــن مالمــح 
العصــر، ريــاح الحريــة، وأصبــح اآلن يوجــد حريــة 
سياســية، حريــة اقتصاديــة )اشــتراكية(، وبعــض 
الحريــة االجتماعيــة )عمــل المــرأة(. لكــن هنــا أيــن 
تحولــت  واالنفــالت؟..  الحريــة  بيــن  مــا  الحــدود 
الحريــة فــي الخــارج إلــى انفــالت، وهــذا االنفــالت 
يــؤدي إلــى عبوديــة الخطيــة. نحــن نقــول: “ال.. ال 
ــوا الحريــة فرصــة للجســد”.. نحــن مدعويــن  تجعل
َفِباْلَحِقيَقــِة  ااِلْبــُن  َرُكــْم  َحرَّ »َفــِإْن  نعــم  للحريــة، 
َتُكوُنــوَن َأْحــَراًرا« )يــو36:8(، والحريــة الحقيقيــة 
هــي القــدرة علــى أن أقــول: “ال” وأنّفذهــا. الحريــة 
هــي أنــي أســتطيع أن أختــار، وأنفــذ مــا اخترتــه.. 
فنحــن فــي عصــر يتكلــم كثيــًرا عــن الحريــة، لذلــك 
نحتــاج دائًمــا أن نعبــر عــن مــا نســميه “الحريــة 
معهــا  ولكــن  حريــة،  يوجــد  نعــم  الملتزمــة”.. 

التزامــات..
بالكــود  ُيســّمى  مــا  فــي  خطــورة  فهنــاك 
مــن  توليفــة  وهــو  جديــد:  ديــن  هــو  األخالقــي: 
)المســيحية - اليهوديــة – اإلســالم(، )البوذيــة 
األمــم  )ميثــاق  الهندوســية(،   - الكنفوشــية   -
المتحــدة( خليــط مــن األديــان المختلفــة. والخطــورة 
ألن  ضابــط  بــال  بحريتهــم،  األطفــال  تــرك  علــى 
 ،Net  عندهــم خضــوع خطيــر لتأثيــر الكمبيوتــر والـــ
أن  نريــد  لذلــك  االجتماعــي.  التواصــل  ووســائل 
نربــي أوالدنــا علــى االنتمــاء للمســيحية األرثوذكســية 
المصريــة، تأكيــًدا علــى: )أنــا مســيحي، أنــا قبطي، 
أنــا أرثوذكســي، أنــا..(، أي نرســخ قيمــة االنتمــاء.

يصف لنا القديس مرقس الرسول بدقة أحد األحداث 
فــي  العــذراء  المســيح والســيدة  الســيد  فــي حيــاة  المهمــة 
األصحــاح الســادس مــن إنجيلــه. فهــوذا الســيد المســيح قــد 
جــاء مــن كفرناحــوم بعدمــا كان قــد أقــام ابنــة يايــرس وأتــى 
إلــى وطنــه أي إلــى الناصــرة. لقــد جــاء إلــى مدينتــه كواحــد 
مــن معلمــي النامــوس متبوًعــا بتالميــذه، وابتــدأ يعلــم فــي 
المجمــع فــي يــوم الســبت. عندئــذ ُبِهــت الســامعون مــن 
تعليمــه وحكمتــه وتســاءلوا: »أليــس هــذا هــو النجــار ابــن 
مريــم؟« )مــر3:6(. ومــن المعــروف بيــن اليهــود أن االبــن 
)واالبنــة(  ُينســب ألبيــه وليــس ألمــه حتــى ولــو كان أبــوه 
ميًتــا. فنــرى مثــاًل: يوحنــا ويعقــوب ابنــي زبــدي، وســمعان 
بــن يونــا، وحنــة بنــت فنوئيــل... إلــخ. أّمــا أن ُينســب االبــن 
ألمــه فــكان ذلــك يحمــل إشــارة لكونــه ابًنــا غيــر شــرعي ال 
ُيعــرف اســم أبيــه! بالتالــي، يكــون هــذا اللقــب »النجــار ابــن 
ي بــه يســوع مــن ِقَبــل أهــل بلدتــه حامــاًل  مريــم« الــذي ُســمِّ
إســاءة أعظــم  المســيح وأمــه. وأّيــة  للســيد  إســاءة خفيــة 
وأمــّر مــن أن تــرى األم القديســة ابنهــا ُيهــان، وأن يــرى 
االبــن أمــه كليــة الطهــر ُتطعــن فــي بتوليتهــا وطهارتهــا؟!

لكــن علــى النقيــض توجــد حالــة أخــرى وحيــدة ُينســب 
فيهــا االبــن إلــى أمــه وهــو أن يكــون واحــًدا مــن ملــوك 
يهــوذا. فقــد الحــظ دارســو الكتــاب المقــدس أنــه فــي ســفري 
الملــوك األول والثانــي، بينمــا كان يوثّــق كاتبهمــا ســيرة 
وتتابــع كل مــن ملــوك يهــوذا وملــوك إســرائيل بعــد انقســام 
مملكة داود، تعّمد الكاتب أن يذكر أسماء أمهات ملوك 
يهــوذا وأن ُيغفــل ذكــر أســماء أمهــات ملــوك إســرائيل. 
واالســتثناء الوحيــد فــي ذلــك هــو يهــورام وآحــاز ملــكا يهــوذا 
اللــذان ُوِصفــا بأنهمــا ســلكا فــي طريــق ملــوك إســرائيل 
وبالتالــي لــم ُيذكــر اســم أم كليهمــا. واســتنتج الُشــّراح أن 
وليســت زوجتــه،  الملــك،  أم  أن  هــو  ذلــك  فــي  الســبب 
كانــت تحصــل علــى لقــب الملكــة، وكانــت ُتســمى »الملكــة 
األم«، وكان لهــا الكلمــة العليــا فــي القصــر بعــد ابنهــا 
الملــك، كمــا كانــت تجلــس فــي مجلــس القضــاء معــه عــن 
يمينــه. أمــا كــون ملــوك يهــوذا فقــط هــم الذيــن ُحفظــت 
أســماء أمهاتهــم فــي ســفر الملــوك ألن ذلــك لــه تفســير 
مســياني. فقــد كان مــن المنتظــر أن يجــيء المســيا مــن 
ســبط يهــوذا. وبالتالــي، كان مــن المتوقــع أن تكــون إحــدى 
أمهــات ملــوك يهــوذا تلــك هــي المــرأة التــي يســحق نســلها 

رأس الحيــة بحســب الوعــد اإللهــي لحــواء. 
مرقــس  مــار  فــي كالم  العجــب  كل  نــرى  هنــا  مــن 
المــُــلهم بالــروح القــدس. فهــو اإلنجيلــي الوحيــد مــن بيــن 
اإلنجيلييــن الثالثــة الذيــن وصفــوا تلــك الحادثــة الــذي ذكــر 
أن أهــل الناصــرة لّقبــوه »بالنجــار ابــن مريــم«. ففــي إنجيــل 
)لــو22:4(،  يوســف؟«  ابــن  هــذا  »أليــس  قالــوا:  لوقــا 
بينمــا نجدهــم فــي إنجيــل متــى يقولــون: »أليــس هــذا ابــن 

النجــار؟ أليســت أنــه ُتدعــى مريــم« )مــت55:13(.
مــا أحلــى عمــل هللا العجيــب الــذي جعــل أهــل الناصــرة 
يشــهدون دون أن يــدروا للملــك المســيا النجــار الــذي ملــك 
علــى خشــبة، وألمــه الملكــة. فبينمــا أرادوا اإلســاءة لهــا 
أم  الملكــة  الطاهــرة، كّرموهــا كرامــة  بســيرتها  والتشــهير 

ملــك الملــوك ورب األربــاب.

mossa@intouch.comhgby@suscopts.org

»اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة 
هللا، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا 

بإيمانهم« )عب١3:7(
عرفاًنا بالجميل 

وتحت رعاية أسقفنا الطوباوي حضرة 
صاحب النيافة الحبر الجليل 

األنبا مكريوس
األسقف العام بالمنيا وإبوقرقاص
أقامت اإليبارشية تذكار األربعين 

النتقال طيب الذكر األب الراهب القمص 

آجنيلوس األنطوىن
في كنيسة الشهيد مارجرجس 
بصفط الشرقية يوم الخميس 
الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠م

ذاكرين خدمته وتعبه 
في خدمة الكنيسة طوال 37 سنة

طالبين أن ينيح الرب نفسة الطاهرة في 
فردوس النعيم 

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة 

األنبا توارضوس اثلاين

إلرسال مراسالت االجتامعيات
Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

ذكرى الصّديق تدوم إلى األبد
شكر وذكرى األربعين للمرحومة

قمر حبيب مرقص
تشكر األسرة األهل واألصدقاء 

وكل من قاموا بمواساتهم 
سواء بالحضور أو االتصال 
أو وسائل التواصل االجتماعي

وسوف تقوم األسرة بهذه المناسبة
بإقامة القداس اإللهي 

على روحها الطاهرة يوم األحد الموافق 
٢٠٢٠/٨/3٠

بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل بالظاهر
الساعة التاسعة صباًحا
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َس ِصْهَيْوَن، َوبَِها حَيَْتِم بَائُِسو َشْعبِِه.« )إشعياء ١٤: ٣٢( سَّ

َ
».. إِنَّ الرَّبَّ أ

چورچ الهامي ولسن سالمه بشاي

ت الميالد: 2٠٠2/1/31
إيبارشية القاهرة - كنيسة مارجرجس 

واألنبا أبرآم بمصر الجديدة
المدرسة البطريركية بمصر الجديدة 

)الفرير سابًقا(
المجموع الكلي: 4٠9.5 من 4١٠

النسبة المئوية : ٨7.%99
الشعبة: علمي رياضة - الترتيب: 

الثالث مكرر على الجمهورية - الكلية 
التي ينوى االلتحاق بها: كلية الهندسة

أنطون راضي نصحي ويصا
تاريخ الميالد:  2٠٠2/11/21 - إيبارشية القاهرة  - كنيسة السيدة 

العذراء مريم بمدينة النور - مدرسة  ناصر الثانوية العسكرية 
بنين بشبرا - المجموع الكلي: 4٠٨ من 4١٠  - النسبة المئوية: 
99.51% الشعبة: علمي علوم - الترتيب: األول الكلية التي ينوي 

االلتحاق بها: طب القصر العيني )جامعة القاهرة(

أندروا حشمت عزيز لمعي

ت الميالد: 2٠٠1/7/12
إيبارشية حلوان والمعصرة 

كنيسة مارجرجس حدائق حلوان
مدرسة سعد زغلول المتكاملة للغات 
بالمعصرة - المجموع الكلي: 4٠3 

من 4١٠ - النسبة المئوية: %98,29  
الشعبة: علمي رياضة 

الكلية التي ينوي االلتحاق بها: كلية 
هندسة جامعة القاهرة

ريموندا أيمن عبده عوض هللا

ت الميالد: 2٠٠1/6/28
إيبارشية حلوان والمعصرة - كنيسة 
مارمرقس واألنبا شنوده 15 مايو 
مدرسة سانت ماري للغات بحلوان 
المجموع الكلي: 4٠٨ من 4١٠ 
النسبة المئوية: %995.5١ - 

الشعبة: أدبي - الترتيب: الثاني مكرر 
علي الجمهورية - الكلية التي تنوي 

 GUC االلتحاق بها: الجامعة األلمانية
))General Management

مريم وجيه رزق هللا عزمي

ت الميالد: 2٠٠1/11/1٠ 
إيبارشية القاهرة

كنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود 
الدين - عزبة النخل - مدرسة المطرية 
الثانوية بنات -  المجموع الكلي: 4٠3 
من 4١٠ - النسبة المئوية: %9٨.٢9
الشعبة: أدبي - الترتيب: األولى على 
المدرسة والرابعة على اإلدارة - الكلية 
التي تنوي االلتحاق بها: كلية األلسن

يوسف أيمن سعيد حنين

ت الميالد: 2٠٠2/9/2 
إيبارشية حلوان والمعصرة 

كنيسة العذراء والبابا اثناسيوس
مدرسة عثمان بن عفان 15مايو 
15 مايو - الشعبة: علمي علوم

المجموع الكلي:4٠7.5 من 4١٠
النسبة المئوية: %99,39 

الشعبة: علمي علوم - الكلية التي 
ينوي االلتحاق بها: طب القصر العيني

بيشوي عماد مليك عزيز

ت الميالد: 2٠٠2/6/29
إيبارشية السويس - كنيسة السيدة 

العذراء مريم باألربعين
مدرسة هيئة قناة السويس المشتركة
المجموع الكلي:4٠9.5 من 4١٠

النسبة المئوية: ٨٨.99
الشعبة: العلمية علوم

الترتيب: األول على محافظة السويس
ورقم 14 على الجمهورية - الكلية التي 
ينوى االلتحاق بها: طب القصر العيني

من فضائل أمنا الطاهرة القديسة 
مريـــم:  الخدمـــة. والخدمـــة ظهـــرت 
كفضيلـــة في حياتهـــا منذ الصغر، إذ 
مـــن صغرها كانـــت تخدم الرب وبيته 
حتى وصل ســـنها 12 ســـنة فخرجت 
النجـــار  تخـــدم يوســـف  الهيـــكل  مـــن 
)الرجـــل الكهـــل، وخدمت إليصابات، 
ثـــم خدمـــت يوســـف النجـــار والطفـــل 
تماًمـــا  كطفـــل  عـــاش  )الـــذي  يســـوع 
مثـــل باقي األطفـــال(، وكذلك خدمت 
الـــرب يســـوع، وبعـــد صعـــوده خدمت 
يوحنـــا الحبيب، وخدمت التســـبيح مع 

العذاري.
كانـــت  الهيـــكل  خدمـــة  أواًل: 
تخـــدم فـــي الهيـــكل، تغســـل المالبـــس 
الخاصـــة بالالوييـــن والكهنـــة، وتخدم 
لنـــا جميًعـــا أن  الفقـــراء. وهـــو درس 
نربـــط أوالدنا بالكنيســـة مـــن صغرهم، 
وال نعطلهـــم عـــن خدمـــة ربنـــا )ســـواء 

مـــدارس األحـــد(. أو  الشماســـية 
كانـــت  يوســـف  خدمـــة  ثانًيـــا: 
أمينـــة فـــي بيتـــه تخدمـــه باخـــالص، 
جبرائيـــل  المـــالك  لهـــا  ظهـــر  وقـــد 
المســـيح،  الســـيد  بميـــالد  وبشـــرها 
والـــذي احتملـــت مـــن أجلـــه نظـــرات 
الـــرب  وتركـــت  الصعبـــة،  يوســـف 
يدافـــع عنهـــا.. وقـــد كان. وهـــو أيًضا 

والتســـليم. االحتمـــال  فـــي  درس 
ثالًثـــا: خدمـــة أليصابـــات حيـــن 
بشرها المالك جبرائيل بأنها ستصير 
أًما هلل، ذكر لها أن أليصابات حبلى 
بابن في شـــيخوختها، وفور انصراف 
المـــالك مـــن عندها قامـــت في الحال 
إلـــى  الجبـــال  إلـــى  بســـرعة  وذهبـــت 
مدينـــة يهـــوذا، ودخلـــت بيـــت زكريـــا 
الكاهـــن، ومكثـــت فيـــه حوالـــي ثالثـــة 
أشـــهر، ثـــم عـــادت إلـــي بيتهـــا. ومـــن 

هنـــا نتعلم: 
١( إن الخدمـــة هـــي االتضـــاع 
واالنســـحاق: فعلى الرغم من معرفة 
أمنـــا العـــذراء بأنهـــا ســـتصير ُأمًّا هلل، 
إاّل أنهـــا ذهبـــت لتخـــدم أم العبد ثالثة 

أشـــهر كاملة.
أمنـــا  دعـــا  فمـــن  المحبـــة:   )٢
أم  المـــالك  هـــل  للذهـــاب:  العـــذراء 
المحبـــة  إنهـــا  أليصابـــات؟  أم  زكريـــا 
التـــي دفعتها للخدمة دون أن يدعوها 

أو يلـــّح عليهـــا أحـــد.
3( دون مقابـــل: ومـــاذا أخـــذت 
أمنـــا العذراء من أليصابات؟ لم تأخذ 
ســـوى التعـــب والمشـــقة، تعب الســـفر 

وتعـــب الخدمـــة وكانـــت هـــي أيًضـــا 
حبلى )ملحوظة: قد ال يسعى الخُدام 
لربـــح  يســـعون  ولكـــن  مـــادي،  لربـــح 
معنـــوي كالمديـــح، والمركز المرموق، 
وإرضـــاء الكبريـــاء، والشـــهرة... وقـــد 
يتركون الخدمة بســـبب عدم وجوده(.

4( مصحوبـــة بالصـــالة: كانـــت 
بالصـــالة  بـــدأت  مباركـــة،  خدمـــة 
والتســـبيح، وهـــذا يجعـــل الخدمة قوية 
ومثمرة، فالخدمة ليســـت عماًل بشـــرًيا 

بـــل عمـــاًل إلهًيـــا بســـواعد بشـــرية.
المقـــدس:  الكتـــاب  5( حديـــث 
فـــكان الحـــوار بينهمـــا والحديث يدور 
مـــن الكتـــاب المقدس، وهـــو درس لنا 
فـــي االفتقـــاد أن نتكلـــم مـــن الكتـــاب 
وحتـــى  عظاتنـــا،  وكذلـــك  المقـــدس، 
لقائنـــا مـــع النـــاس )كان الحـــوار يـــدّل 
علـــى مـــدى اســـتيعاب أمنـــا العـــذراء 
للكتـــاب المقـــدس وفهـــم آياتـــه، وهـــذا 
درس آخـــر في حـــب الكتاب المقدس 

ودراســـته بفهـــم(.
٦( مؤيـــدة بالـــروح القدس: في 
طاعـــة هللا وكتابـــه المقـــدس والحيـــاة 
حينمـــا  لذلـــك  الممتلئـــة،  الروحيـــة 
ســـّلمت فقط علـــى أليصابات امتألت 

أليصابـــات بالـــروح القـــدس. 
العـــرس:   أهـــل  خدمـــة  رابًعـــا: 
كانـــت قـــد ُدعيـــت مـــع الـــرب يســـوع 
حفـــل  لحضـــور  تالميـــذه  وبعـــض 
ُعـــرس في قانـــا الجليل، وأثناء الحفل 
الحظـــت أن الخمـــر فـــرغ، ودون أن 
يطلـــب منهـــا أحـــد ذهبـــت إلـــى الـــرب 
يســـوع وقالـــت لـــه: ليـــس لهـــم خمـــر، 
وذهبـــت فـــي الحـــال للخـــدام وقالـــت 
لهـــم: كل ما قالـــه لكم فافعلوه.. وهذه 

أيًضـــا دروس فـــي الخدمـــة:
١( يجـــب ان نالحظ المخدومين 
ومـــدى احتياجاتهـــم، وال ننتظـــر حتى 
يطلبـــوا. ٢( يجـــب أن نلجـــأ أواًل إلـــى 
هللا، فهو الذي يســـّدد كل احتياجاتنا. 
3( يجـــب أن نثـــق في صالتنا ألجل 
يســـتجيبها،  الـــرب  المخدوميـــن، وأن 
»َولِكـــْن  الرســـول  يعقـــوب  قـــال  كمـــا 
ِلَيْطُلـــْب ِبِإيَمـــاٍن َغْيـــَر ُمْرَتـــاٍب اْلَبتَّـــَة، 
أَلنَّ اْلُمْرَتـــاَب ُيْشـــِبُه َمْوًجـــا ِمَن اْلَبْحِر 
َيُظـــنَّ  َفـــاَل  َوَتْدَفُعـــُه.  يـــُح  الرِّ َتْخِبُطـــُه 
َيَنـــاُل َشـــْيًئا ِمـــْن  ذِلـــَك اإِلْنَســـاُن َأنَّـــُه 
« )يع6:1-7(. 4( يجب  ِعْنـــِد الرَّبِّ
أن نوجـــه نظــــــــــــالر المخدوميـــن دائًما 
لطاعة كالم المســـيح »َمْهَما َقاَل َلُكْم 

َفاْفَعُلـــوُه« )يو5:2(.

avvatakla@yahoo.com
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َدى َنْفِس ِمْن ُكِّ ِضيَقٍة.« )١ ملوك ١: ٢٩(

َ
ِي ف

َّ
».. يَحٌّ ُهَو الرَّبُّ ال

قيــل عــن المتنيــح القمــص بيشــوي 
كامــل إنــه كان دائًمــا يــرّدد اآليــة 
وبذلــك  نــار«..  لهيــب  »خدامــه 
ضــرورة  علــى  دائًمــا  ينــادي 
تجــاه  المتقــد  الخــادم  حمــاس 
خــالص النفــوس وجذبهــا، إذ ُيَعــّد 
الحمــاس تعبيــًرا أميًنــا عــن صــدق 
الحــب للمخلــص والفــادي، فيرّدد: 
»كيــف أنجــو إن أهملــت خالًصــا 
هــذا مقــداره«.. ويصــل بــه إلــى 
درجــة الشــغف للخدمــة فــي وقــت 

مناســب ووقــت غيــر مناســب.
فــي  يعــظ  بولــس  معلمنــا  رأينــا 
اليهوديــة،  والمجامــع  البيــوت، 
والســياجات،  الطرقــات،  وفــي 
بــل وفــي األســواق، والســجن... 
والمكائــد  الضيقــات  تمنعــه  ولــم 
واألخطــار عــن اســتكمال مســيرة 
الخدمــة حتــى وصــل إلــى رومــا 
ولــم  العوائــق،  كل  علــى  متغلًِّبــا 
نجــده يفقــد حماســه حتــى النهايــة، 
ولم يقع في الكسل واليأس ورثاء 
الــذات. وكان هــذا منهــج التالميــذ 
المخلــص،  بعمــل  الكــرازة  فــي 
إذ أخــذوا علــى أنفســهم ضــرورة 
الكــرازة بمــا رأوا وســمعوا  امتــداد 

رغــم كل تهديــد ووعيــد.
هــو  للخدمــة  الحمــاس  ُيَعــد   +
دافعها القوي واألمين والمســتمر، 
والتأثيــر  القــوة  يمنــح  الــذي  فهــو 
فــي المخدوميــن، ولذلــك نجــد فــي 
المعمــدان  يوحنــا  القديــس  كــرازة 
الخدمــة  لحماســة  رائًعــا  نموذًجــا 
التــي ينبغــي أن نتعلمهــا وتتدفــق 
إلينــا، وننــادي »هــوذا حمــل هللا 

الــذي يرفــع خطيــة العالــم«.
+ كيــف ننــادي بالمخافــة والتوبــة 
والخــالص مــن الهــالك األبــدي، 
ونختطــف نفوًســا مــن النــار ومــن 
قبضــــــــــة العــــــــدو، برخــاوة وبــدون 
حمــــــــاس؟ وكيــــــــــف ندعــو لبنــاء 
األســـــــــــوار المنهدمــة، وال نلهــب 
ــاس بــأن نقــوم  القلــــــــــوب بالحمــــــــــــ
ونبنــي وال نكــــــــــــــ ون بعــد عــاًرا؟ 
بــروح  المتهــاون  نوقــظ  وكيــف 

التهــاون؟!.. 

لمــن  النصــح  مجــرد  يصــح  فــال 
لمــن  التوجيــه  يغــرق، وال مجــرد 
ومــع  منــه.  المـــــــــــــرض  تمّكــن 
اإليمــان بجســامة المســؤلية يتوّلــد 
»مــن  فنــرّدد:  والغيــرة،  الحمــاس 
مــن  أضعــف؟  ال  وأنــا  يضعــف 

ألتهــب؟« ال  وأنــا  يعثــر 
ونتعجــب حيــن يحــّذر إرميــا النبــي 
»ملعــون مــن يعمــل عمــل الــرب 
ووصــل  )إر48:1٠(،  برخــاوة« 
بــه األمــر أن نــادى: »أحشــائي، 
قلبــي  جــدران  أحشــائي! 
توجعنــي، ال أســتطيع الســكوت« 
)إر19:4(. ورأينــا إشــعياء النبــي 
يصــرخ: »نــاِد بصــوت عــاٍل، ال 
كبــوق،  صوتــك  ارفــع  تمســك، 

)إش1:58(. شــعبي«  وأخبــر 
+ الحمــاس يظهــر فــي اإلعــداد 
المبكــر،  والحضــور  الجيــد، 
وغيــرة  االســتقبال،  وُحســن 
الصــوت، ونشــاط  األداء، ونبــرة 
للمســاعدة..  والتأهُّــب  الحركــة، 
والتثاقــل  والتباطــؤ  الخمــول  أّمــا 
فــي األداء وبــطء اإليقــاع وإهمــال 
اإلعــداد وعــدم التفاعــل، فُيحــدث 
لوًنــا مــن ألــوان الخمــول والتراخــي 
وعــدم المصداقيــة، وبالتالــي عــدم 
االســتجابة لمــا ُيقــال أو ُيفَعــل... 
رجــاء  فقــد  خــادم  عــن  ويعّبــر 

دعوتــه!
مواهبنــا  نســتودع  أن  أجمــل  مــا 
وقدراتنــا فــي يــد القديــر، فيطلقهــا 
بقــوة  تعمــل  جبــار،  بيــد  كســهام 
تفــوق قدراتنــا الضيقــة المحــدودة.
نصيبــك  تأخــذ  أن  عليــك  أشــير 
الــذي  النــاري  الــروح  ذلــك  مــن 
فتتكلــم  والغيــرة،  القــوة  يمنحــك 
فتخبــر  قدراتــك،  يتخّطــى  بمــا 
بعظائــم فوقــك، ويتمجــد هللا حيــن 
يــرى غيرتــك وحماســك وتعبــك، 
مــن  بابتهــاج  يحصــد  ال  فكيــف 
زرع بدمــوع... ليــت اســمه يكــون 
وعظامنــا،  قلوبنــا  فــي  محصــوًرا 
فال ندعه يســكت وال نســتطيع أن 
نســكت عــن المنــاداة بــه ولــه...

frantoniosge@hotmail.com
والمؤرخــون  العلمــاء  لنــا  حفــظ 
األقبــاط فــي القرنيــن الثالــث عشــر 
والرابع عشر الميالديين عدة أسماء 
لكل ما ُيقال من ألحان كنسية على 
عــن  وذلــك  القبطيــة،  الســنة  مــدار 
كنســي«  »كــداّلل  تصنيفهــا  طريــق 
للمناســبات التــي ُتقــال فيهــا األلحــان 
المؤتمــن  القــس  قــام  الكنســية. كمــا 
شــمس الرئاســة أبــو البــركات الملقــب 
»ابــن كبــر« فــي القــرن الثالــث عشــر 
بمحاولــة اكتشــاف الســلم الموســيقي 
الســلم  غــرار  علــى  القبطــي  للحــن 
الموســيقي لــكل مــن اللحــن الســرياني 
ُيطلــق  والــذي  البيزنطــي  واللحــن 
)أوكتــو  أصــوات«  »الثمانيــة  عليــه 
هــذه  فــإن  الواقــع  وفــي  إيخــوس(، 
النظريــة التــي افترضهــا ال تناســب 
اللحــن القبطــي. ولــم نجــد فــي ذلــك 
اللحــن  لتدويــن  محــاوالت  الوقــت 
الموســيقة.  النوتــة  علــى  القبطــي 
الســابع عشــر  القــرن  وفــي مســتهل 
الميــالدي بــدأ الرحالــة والباحثــون فــي 
علــم المصريــات، وكذلــك الُمرَســلون 
والمبّشــــــــرون البروتســتانت االلتفــات 
إلــى أهميــة تدويــن موســيقى األلحــان 
الموســيقية  النوتــة  علــى  القبطيــــــــــة 
الغربيــــــــــة، وذلــك أثنـــــــــــــــاء زياراتهــم 
ــر. وفيمــا يلــي  المتعــددة إلــى مصـــــــــ
نســتعرض الجهــود التــي تمــت فــي 

هــذا المجــال:
أوال: منــذ القــرن الســابع عشــر 

وحتــى التاســع عشــر الميالدييــن:
محاولــة  بــدأ  مــن  أول  كان   +
تدوين اللحن القبطي بالنوتة الغربية 
 Athanasius هــو األب اليســوعي
 ،)168٠-16٠2(  Kircher
عالمــا  وكان  الجنســية،  األلمانــي 
والنظريــات  المصريــات  مجــال  فــي 
والطــب  والجيولوجيــا  الموســيقية 
والرياضيــات، والــذي قضــى معظــم 
حياتــه فــي رومــا. ونظــًرا الهتمامــه 
فــي  أصــدر  القبطيــة  بالنصــوص 
عــام 1643 كتاًبــا باللغــة الالتينيــة 
 Lingua Aegyptiaca« بعنــوان 
restituta« )أي: اللغــة المصريــة 
يقــدم  أن  حــاول  وفيــه  المســتعادة( 
مــرة  ألول  األوروبييــن  للعلمــاء 
القبطــي  والمعجــم  النحــو  قواعــد 
علــى حــد ســواء، مســتنًدا فــي ذلــك 

 Pietro Della« إلــى مخطوطــات
 Valle’s Coptic Christian
manuscripts« فـــــــــــــي القرنيـــــــــــــن 
الثالــث عشــر والرابــع عشــر. كمــــــــــــا 
أضــاف فــي هــذا الكتـــــــــــــــاب جــــــزًءا 
مــن تدويــن لبعــض مـــــــــــن موسيقـــــــــى 
الصلــوات الليتورجيــــــــــــــا الكنسيــــــــــــــة 
وذلــك  ُيعتقــد–  مــا  القبطيــة –علــى 
نقــاًل عــن شــماس قبطــي )كمــا ذكــر 
وذلــك  التدويــن(،  مقدمــة  فــي  ذلــك 
باســتخدام تدوين موســيقي مبكر في 
عصــره. وهــذه المحاولــة مــن جانــب 
Kircher فــي القــرن الســابع عشــر 
ُتعتبــر أقــدم تدويــن موســيقي غربــي 
للموســيقى القبطيــة، علــى الرغــم مــن 
أنــه تنقصــه الدقــة فــي تدويــن القوالب 
الموســيقية.  والحليــات  الموســيقية 

+ خــالل القرنيــن الســابع عشــر 
والثامن عشر ترّدد على مصر عدد 
البروتســتانت،  الُمرَســلين  مــن  قليــل 
ففــي عــام 1633م جــاء أول ُمرَســل 
لوثــري »بيتــر هيلنــج« وظــّل بمصــر 
حتــى أكتوبــر ســنة 1634م. وبعــد 
مــرور أكثــر مــن مائــة عــــــــــــام وفــي 
عــام 1752 قــام القــس »المورافــي« 
يتبــع  )الــذي   Hooker الدكتــــــــــور 
والتــي  المورافيـــــــــــــــــــة«  »الطائفـــــــــــــة 
المصلــح  مــن  تعاليمهــا  اســتلهمت 
 John Hess البوهيمــي  الدينــي 
عــام 1415(، بزيــارة مصــر بغــرض 
التبشــير الدينــي، وتقابــل مــع األب 
البطريــرك فــي ذلــك الوقــت، حيــث 
داخــل  للصلــوات  وصفــا  كتــب 
الكنائــس القبطيــة التــي زارهــا، ومّمــا 
الــُدّف  إســتخدام  هــو  انتباهــه  لفــت 
مصريــة  أخــرى  إيقاعيــة  وآالت 
التــي  »السيســترون«  مثــل  قديمــة 
وكان  الكنســية.  األلحــان  تصاحــب 
بنــى  أســاس  بمثابــة  البحــث  هــذا 
عــام   Richard Dalton عليــه 
1749 أبحاثــه الموســيقية الكنســية 
عندمــا زار مصــر فــي تلــك الســنة، 
بعنــوان   179٠ عــام  كتاًبــا  وكتــب 
اآلالت  حــول  مختصــرة  »أبحــاث 
الموســيقية القديمــة المســتخدمة فــي 
فيــه وصًفــا  مصــر«، حيــث ســجل 
الموســيقية  واآلالت  للفــن  ُمرتَجــاًل 

فــي مصــر.
)يتبــــع(
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 من سّكن غيظه أبطل حقده، ومن اقتىن املحبة فقد أقىص احلقد. )القديس يوحنا ادلريج(

»هيرينـــي أو إيرينـــي«  و»شـــيري« كلمتـــان تتـــرددان كثيـــًرا 
فـــي نصـــوص الليتورجيـــة، وغالًبـــا ُتترجمـــان إلى اللغـــة العربية 

»ســـالم« فمـــا الفـــرق بينهما؟
1- أصل الكلمتين يوناني وليس قبطي.

 »εἰρήνη« 2- »هيرينـــي أو إيرينـــي« مـــن االســـم اليونانـــي
وُينطـــق فـــي اليونانيـــة »إيرينـــي« وليـــس »هيرينـــي« وســـبب وجـــود 
الهـــاء أنـــه أحياًنـــا كان يحـــدث تداخـــل فـــي بعض الكلمـــات القبطية 
ذات األصـــل اليونانـــي التـــي تبـــدأ بحـــرف متحـــرك يحمـــل تنفـــس 
خفيـــف ال ينطـــق )εἰ( فـــي أصلهـــا اليونانـــي، وبيـــن الكلمـــات التي 
تبـــدأ بحـــرف متحـــرك يحمـــل تنفـــس هائـــي وُينطـــق هـــاء )εἱ(، كما 
فـــي الكلمـــة اليونانيـــة )ἵνα( التي ُتنطق فـــي القبطية مثل اليونانية 
)هينـــا – ϩⲓⲛⲁ(، ولكـــن هـــذا ال يعنـــي إن نطـــق »هيرينـــي« خطأ.

3- االســـم )هيريني / إيريني / εἰρήνη / ϩⲓⲣⲏⲛⲏ( يعني: 
»الســـالم الداخلـــي، الهـــدوء، األمـــان، الطمأنينيـــة، التوافق، الصلح 
مـــع اآلخريـــن، عـــدم وجـــود الحـــروب والخصومـــات والصراعـــات«، 
وهـــذا مـــا نطلـــب أن نأخـــذه مـــن هللا عندمـــا نقـــول: »يا ملك الســـالم 

أعطنا ســـالمك...«
 ،pax تينة 4- تعـــادل كلمـــة )هيرينـــي / إيرينـــي( في اللغـــة الالَّ
 ،)peace( ومنها اشتقت الكلمة اإلنجليزية ،pacis المضاف إليه
أمَّا كلمة »ســـالم« العربية، فهي من األصل الســـامي: »س ل م« 

ָׁשלֹום ، وفي الســـريانية )ܫܳܠܳܡܐ(. 
5- كلمـــة )شـــيري( تختلـــف عـــن )إيرينـــي(، إنهـــا فعـــل وليســـت 

اسم.
6- كلمـــة )شـــيري( مـــن الفعـــل اليونانـــي )χαίρω(  ُينطـــق 
»خايـــرو« أو »شـــيرو« معنـــاه »أفـــرح أنـــا، أكـــون ســـعيًدا، أكونـــا 
مســـروًرا، أبتهـــج«، والتصريـــف الـــذي جـــاءت فيه كلمة )شـــيري أو 
خايـــرى χαῖρε(، هـــو: »أمـــر، مخاطـــب، مفـــرد« وبذلـــك يكـــون 
معنـــى كلمـــة »شـــيري« هـــو: »افـــرح أنـــت، كـــن فرًحا، كن ســـعيًدا، 
كن مبتهًجا«. وُيســـتخدم أيًضا في التحيات والســـالمات، كما ُيقال 
كتحيـــة فـــي صعيـــد مصـــر »ســـعيدا« كتحيـــة مثلهـــا مثـــل »صبـــاح 

لخير« ا
7- تـــم اســـتخدام فعـــل )شـــيري( فـــي الليتورجية كتحيـــة، فعندما 
 ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ - نقـــول فـــي نصـــوص الليتورجيـــا )شـــيري نـــى ماريـــا
Ⲙⲁⲣⲓⲁ( فهـــذه العبـــارة تعنـــي حرفًيـــا »افرحـــي يـــا مريـــم، كونـــي 
ســـعيدة يـــا مريـــم« وكتحيـــة تعنـــي: »ُأحيِّيـــِك يـــا مريـــم، أســـلِّم عليـــِك 
يـــا مريـــم، الســـالم لـــِك يـــا مريـــم«... ومـــن هنـــا جـــاء التداخـــل بيـــن 
»هيرينـــي – إيرينـــي« مـــن جهـــة، وبين »شـــيري« مـــن جهة أخرى، 

»ســـالم«. بمعنى 
8- الـــرأي الشـــائع أن الفـــرق بيـــن الكلمتيـــن هـــو إن واحـــدة ُتقدم 
م مـــن الصغير إلى الكبير،  مـــن الكبيـــر إلـــى الصغير، واألخرى ُتقدَّ

هـــذا رأي ال صحـــة له.

girgis.boshra@ainshams.edu.eg

دكتوراه في اللغات اليونانية والسريانية والقبطية-قسم 
چاك عبده نصيفالدراسات اليونانية والالتينية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة

باحث ماجستير في الالهوت 
اآلبائي بالكلية اإلكليريكية.

تاريخ الميالد: 1991/6/1٠م
المؤهل: بكالوريوس التجارة

جامعة عين شمس )2٠12م(، 
وبكالوريوس الكلية اإلكليريكية 

القسم النهاري – دير األنبا رويس 
)2٠18م(.

عندمـــا قرأت ُكتيب )صـــــــاة 
يســـوع( لنيافـــة األنبـــا سارافيـــــــــم 
أسقف اإلسماعيليــــــــــة، والـــــذي 
فــــــــــــــت علــــــــى هـــــــــذه  فيــــــــــه تعرَّ
اشتياقــــي  ازداد  الصـــــــــــالة، 
لمعرفـــة المزيـــد عمـــا يخصهـــا. 
أنهـــا  علمـــُت  أكثـــر  وبالبحـــث 
متأصلـــة فـــي الحيـــاة الرهبانيـــة 
خصوًصـــا مع األعمال اليدوية 
التـــي يقـــوم بهـــا الراهـــب، ومـــن 
هـــي  الرهبـــان  أعمـــال  أهـــم 
الزخرفـــة بما ٌيعَرف بفن اليوطا 
– وهـــو أول حـــرف مـــن أســـم 
يســــــــــــــــــــــوع Ἰησου – التـــي 
كان الرهبــــــــــــــــان يزينـــــــــــــــون بها 

المخطوطـــات.

ببرنامـــج  معرفتـــي  ونتيجـــة 
 Adobe Illustrator
محاولـــة  فـــي  كثيـــًرا  ســـاعدني 
رســـم صليب اليوطـــا ديچيتال، 
وهـــو يســـتغرف وقـــت أقـــل مـــن 
مـــع  ويمكـــن  اليـــدوي  الرســـم 
دقـــة. بأكثـــر  الرســـم  التمـــرس 

فـــي  للتكنولوچيـــا  والتحـــول 
رأيي أمــــر مهــم فالشبـــاب اآلن 
يستخدمــــون أجهزة الكمبيـــوتــــر 
مـــــن الورقـــة  والموبايــــــل أكثـــر 
والقلـــــــم، ويجــــب أال أنســـــى أن 
أول مـــن ســـاعدني هـــو أســـتاذ 
اللغـــة  معيـــد  إبراهيـــم  جرجـــس 
اإلكليريكيـــة. بالكليـــة  القبطيـــة 
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لقــد طّلــت علينــا مجموعــة مــن الوثائــق الخاصــة بالتأييــد القبطــيِّ للبابــا كيرلــس 
لرجوعــه  ُحــررت  التــي  المحاضــر  وكذلــك  بــه  الخاصــة  التأييــد  )خطابــات  الخامــس 
والتهانــي الشــعبية والكنســية بذلــك(، مــن نافــذة ذلــك الزمــان لنتعــرف علــى ذلــك الماضــي 
وتلــك الملحمــة الشــعبية العارمــة والتــي خدثــت فــي غضــون شــهر أبيــب ســنة 16٠8ش 
)يوليــو 1892م(. وتحمــل الوثيقــة رقــم )B417( والتــي حُصلَنــا عليهــا مــن األســتاذ 
وائــل عاطــف كامــل مــن أبنــاء إيبارشــية منفلــوط، وهــي مــن أرشــيف العائلــة البطرســيِّة 
الكريمــة المحفــوظ بالُمتحــف الخــاص بهــم الُملحــق بجمعيــة اآلثــار القبطيــة، وقــد ســبق 
وتنــاول الباحــث عدنــان عبــد الهــادي ذلــك األمــر فــي بحثــه »الصــراع القبطي–القبطــي 
باحــث  أيًضــا  األمــر  هــذا  وتنــاول  فيــه 1874–1893م«،  التدخــل األجنبــي  وتأثيــر 
آخــر، ولكــن كليهمــا لــم يتطرقــا إلــى الوثائــق ولــم ُيقدمــا الصــورة اإليجابيــة لإلكليــروس 
والشــعب القبطــي، بــل قدمــوا وجهــة الصــراع فقــط.  وتكمــن أهميــة هــذه الوثيقــة وغيرهــا 
مــن الوثائــق فــي التعبيــر عــن مــدى طاعــة أبنــاء القبــط للقــادة الروحييــن مجتمعيــن غيــر 
منفرديــن، وتقديرهــم الخــاص لبطريركهــم، وتعّهدهــم أيًضــا بطاعتــه والخضــوع ألوامــره 
وأوامــر اآلبــاء البطاركــة الذيــن يجلســون علــى كرســي مــار مرقــس مــن بعــده. وليــس 
ذلــك فقــط، بــل واآلبــاء المطارنــة واألســاقفة واآلبــاء الروحييــن، حســب أوامــر شــريعتنا 
المســيحية. ووجدنــا أهميــة خاصــة لتلــك الوثائــق فــي تأييــد البابــا وخلفائــه، وكذلــك ُتعتبــر 
البــالد  مــي الشــعب القبطــي مــن أراخنــة وأعيــان  ثبًتــا باآلبــاء األســاقفة والكهنــة وُمقدَّ

والمــدن والقــرى واإليبارشــيات.
أمــا عــن خصوصيــة هــذه الوثيقــة أيًضــا فإنهــا تشــرح وضــع ديــر المــالك بالريرمــون 
دائــرة  فــي  تقــع  بــالد كثيــرة  مــن  لهــا  )لمــا  المــالك  ديــر  إيبارشــية  فــي خدمــة  وآبائهــا 
خدمتهــا(، وهــي واردة بالوثيقــة، وتلغرافــات التهنئــة أيًضــا، والتــي ُتعتبــر ُمكملــة لهــذه 
الوثيقــة. أمــا عــن الموقِّعيــن علــى هــذه الوثائــق هــم أعيــان البــالد وُعمدهــا، وشــيوخها 
األقبــاط وأراخنــة الشــعب وروؤس العائــالت القبطيــة حينــذاك. وفــي محاولــة لتوثيــق 
الماضــي واجتــراره وتهذيــب الحاضــر والمحافظــة علــى اســتقراره، فقــد شــرعنا فــي نشــر 
تلــك الوثائــق وتحقيقهــا علمًيــا، إذ تعطــي لنــا أيًضــا تاريــخ بعــض اآلبــاء الكهنــة وخدمتهــم 
فــي تلــك البــالد، ولقــد اســتطاع القمــص مقــار القمــص غبريــال )راجــع: الكــرازة عــدد 23-

24 مــن الســنة 48( أن يقــود حملــة التوقيعــات فــي نطــاق ملــوي وقراهــا ونجوعهــا لتأييــد 
األب البطريــرك واإلقــرار بأبــوة »كل بطريــرك يتوّلــى كرســي البطريركيــة«، وكذلــك أبــوة 
األنبــا ياكوبــوس أســقف المنيــا واألشــمونين، وخضــوع البــالد ألوامــر اآلبــاء الروحانييــن 

بحســب قواعــد الديــن.
نــص الوثيقــة: )١( عــن مــا يجــب اعراضــه علــى مســامع غبطــت ]صحتهــا: غبطــة[ 
أبينــا البطريــرك المعظــم أنبــا كيرلــس بطريــرك األقبــاط )٢( حيــث علمنــا أن بعــض مــن 
أبنــاء الطائفــة القبطيــة مطالبيــن إعــادة تشــكيل مجلــس للملــة تحــت غايــات شــخصية 
وبمــا أنــه ســبق تشــكيل المجلــس )3( دفعتيــن ولــم يحصــل منــه فائــدة وال صالــح لعمــوم 
الطائفة وال ســعدة في مشــروعاتها الخيرية ]وال[ ســيما أن الالئحة الُمحررة للمجلس 
ظهــر )4( فــي أحــكام بنودهــا مــا أوجــب إلــى وجــود الصعوبــات ومخالــف لألمــور الدينيــة 
والقوانيــن الكنائســية. وحيــث أننــا شــعب )5( إبروشــية ديــر المــالك التابــع ناحيــة 
ــا تحــت رئاســة كل بطريــرك يتولــى كرســي  الريرمــون لمديريــة أســيوط وكرســي المني
البطريركيــة )٦( وحضــرات المطارنــة واألســاقفة وباقــي اإلكليــروس خاضعيــن ألوامرهــم 
وأحكامهــم الدينيــة بحســب النصــوص الروحيــة المقدســة )7( فلهــذا نمضــي عريضــة 
بذلــك ونحــن رافضيــن كل الرفــض لــكل مــا يضــاد ديانتنــا والذيــن يقــرون عليــه حضــرات 

اآلبــاء الروحانييــن نحــن )٨( خاضعيــن لــه بحســب قواعــد ديانتنــا. 
ــم مــن المحــرص-  ]التوقيعــات[ ١- ]مــن المحــرص[: )١( تاوضــوروس إبراهي
وختمــه )٢( حنيــن شــريته مــن المحــرص- وختمــه. )3( تاوضــوروس ميخائيــل مــن 
المحــرص- وختمــه. )4( حنــا عــوض مــن المحــرص- وختمــه. )5(حنــا صالــح مــن 

المحــرص- وختمــه.
٢- ]مــن قلنــدول[: )6( جرجــس عبيــد مــن قلنــدول- وختمــه. )7( عبــد المــالك 
برســوم مــن قلنــدول- وختمــه. )٨( بولــس ميخائيــل مــن قلنــدول- وختمــه. )9( خليــل 
إســطفانوس مــن قلنــدول- وختمــه. )١٠( حنيــن فانــا ]هــارون[ مــن قلندول- وختمه. 
]جــد اآلبــاء أريانــوس، وأمونيــوس بملــوي، ومتيــاس ببنــي ســويف[ )١١( فانــا ســعد 
مــن قلنــدول- وختمــه. )١٢( عبــد المــالك خليــل الجمــل مــن قلنــدول- وختمــه. )١3( 

جرجــس ملطــي مــن قلنــدول- وختمــه. )14( فــارس ســعد مــن قلنــدول- وختمــه.

3- ]مــن ديــر المــالك[: )١5( مســعود صليــب مــن ديــر المــالك - وختمــه. 
)16( يوســف صليــب مــن ديــر المــالك - وختمــه. )17( ســليمان يوســف مــن ديــر 

المــالك - وختمــه.
ثــم خطابــات التهنئــة برجــوع البطريــرك حيــث ُأرســل تلغــراف التهنئــة مــن بوســتة 
الروضــة نيابــة عــن األنبــا ياكوبــوس والمحفــوظ بالوثيقــة رقــم )B1312(: جــاء نصــه 
اآلتي: »من الروضة إلى اإلسكندرية تلغراف نمرة: 56 بتاريخ 26 أغسطس 1892م 
»ســيادة  بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية إنــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن 
كهنــة وشــعب كرســي المنيــا نقــدم رســوم التهانــي بالســرور الــذي حصــل لنفــوذ كلمتكــم 
وألجــل راحــة الكنيســة- أســقف المنيــا«. وأيًضــا الوثيقــة رقــم )B1440( والتــي جــاء 
فيهــا اآلتــي: »مــن الروضــة إلــى اإلســكندرية تلغــراف نمــرة: 68 بتاريــخ 26 أغســطس 
1892م: »ســيادة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية بالنيابــة عــن شــعب ديــر أبــو حنــس 
بكرســي المنيــا وباألصالــة عــن نفســنا نقــدم التهنئــة لقدســكم بالســرور لنفــاذ كلمتكــم 
وراحــة الكنيســة- القمــص غبريــال بالروضــة، والقــس متــى ]ديــر أبــو حنــس[«، والتــي 
فيهــا ُيرســل القمــص غبريــال القمــص ميخائيــل والــد القمــص مقــار بديــر المــالك، والقــس 

متــى القمــص جرجــس  والــد القمــص ميخائيــل ببرقيتهمــا مــن بريــد الروضــة. 
أمــا الوثيقــة رقــم )B1314( »مــن الروضــة إلــى اإلســكندرية تلغــراف نمــرة: 57 
بتاريــخ 26 أغســطس 1892م »غبطــة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية بالنيابــة عــن 
شــعب إبروشــية ديــر المــالك بكرســي المنيــا وباألصالــة عــن نفســنا نقــدم لقدســكم 
القمــص مقــار  الكنيســة-  لنفــوذ كلمتكــم وراحــة  الــذي حصــل  بالســرور  التهنئــة 
بالروضــة، والقمــص تاوضــوروس«، والتــي فيهــا أيًضــا ُيرســل القمــص مقــار القمــص 
غبريــال والقمــص تاوضــروس القمــص رافائيــل والــد القمــص زكريــا بديــر المالك ببرقيتهما 

مــن بريــد الروضــة. 
أمــا الوثيقــة رقــم )B1264( »مــن ملــوي إلــى اإلســكندرية – تلغــراف نمــرة: 179 
بتاريــخ 28 أغســطس 1892م »لقداســة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية وبالنيابــة عــن 
ــدم لقدســكم  ــة عــن نفســنا نق ــة وباألصال ــا بشــوي والبياضي ــر أنب شــعب إبروشــية دي
التهنئــة بحلــول الوفــاق والســرور الــذي شــمل الكنيســة- القمــص بشــاي بملــوي، 
القمــص حنــا بملــوي«، والتــي ُيرســل فيهــا أيًضــا القمــص بيشــاي القمــص أرســانيوس والــد 
القمــص فلتــاؤس- ديــر البرشــا )اإلكليريكــي شــخلول(، وجــد كال مــن القمــص ســمعان 
– ديــر البرشــا )اإلكليريكــي شــاكر(، القمــص زخــاري- هــور )اإلكليريكــي ذكــي(، أمــا 

القمــص حنــا لــم نقــف بعــد علــى تاريخــه. 
http://modernegypt.bibalex.org/Collections/Documents/
DocumentsLucene.aspx

تأييد إيبارشية دير املالك الريرمون وتوابعها 
)التابعة لكريس املنيا واألشمونني(

للبابا كريلس اخلامس 
البطريرك 112 )1874-1927م(

الوثيقة رقم )B417( من أرشيف العائلة البطرسية
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