




3 جملة الكرازة - 31 يناير  2020

نشكــــــــــر هللا الذي أعطانــــــا الوقـــــــــــت 
والجهـــد لزيـــارة إيبارشـــيات وأديـــرة محافظة 
سوهــــــــاج علـــى ُبعـــد حوالـــــــي خمسمائـــــــــة 
كيلومتـــر جنـــوب القاهــــــــــــرة، وهـــي المـــرة 
المحافظـــة،  هـــذه  فـــي زيـــارة  لنـــا  األولـــى 
والتـــي وجدنـــا فيهـــا ترحيًبا دافًئا من الســـيد 

الوزير المحافظ والســـيد مدير األمن والســـيد مدير األمن 
الوطنـــي، وكافـــة القيـــادات األمنية والعســـكرية والتنفيذية 
والتشـــريعية والدينيـــة؛ مـــع الحفـــاوة التـــي وجدناهـــا نابعة 

مـــن شـــعب ســـوهاج فـــي كل المواضـــع التـــي زرناهـــا.
وأود أن أقـــدم شـــكري وتقديـــري لـــكل المجهـــودات 
التـــي بذلتهـــا قـــوات الشـــرطة والجيـــش فـــي حفـــظ النظام 
وتأميـــن الطـــرق وتســـهيل حركة المرور علـــى مدى أيام 
الســـبت 2020/1/11  صبـــاح  وصولنـــا  منـــذ  الزيـــارة 
بالطائـــرة علـــى مطـــار ســـوهاج الدولي، وحتـــى مغادرتنا 

صبـــاح الخميـــس 2020/1/16 مـــن نفـــس المطـــار.
بنعمـــة المســـيح كانـــت زيـــارة قصيـــرة وفـــي أيـــام 
معـــدودة )أقـــل مـــن أســـبوع(، وفـــي نفـــس الوقـــت شـــملت 

برنامًجـــا مكثًفـــا علـــى النحـــو التالـــي:

أواًل: اإليبارشيـــــات: 
تضـــم ســـوهاج كمحافظـــة ســـتة إيبارشـــيات يقودهـــا 

ثالثـــة مطارنـــة وثالثـــة أســـاقفة علـــى النحـــو التالـــي: 
1- إيبارشـــية سوهــــــــاج وتوابعهــــــــــا: مـــع نيافة 
كنيســــــــــــــة  بتدشيــــــــــن  وقمنـــا  باخــــــــــــــوم،  األنبـــا  األســـقف 
مارجرجـــس بمطرانيـــة ســـوهاج بعـــد اإلصـــالح والتجديـــد 
ممـــا أصابهـــا فـــي هجمـــات أغســـطس 2013، بحضـــور 

مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية. 
2- إيبارشـــية جرجــــــــــــا وتوابعهـــا: مـــع نيافــــــــة 
األنبـــا مرقوريـــــــــوس، وتدشـــين كنيســـة جديـــدة  األســـقف 
جميلـــة علـــى اســـم القديســـة العذراء مريـــم بحضور مجمع 

كهنـــة اإليبارشـــية. 
3- إيبارشـــية طمـــا وتوابعها: مع نيافة األســـقف 
األنبا إســـحق، وتدشـــين كاتدرائية الشـــهيد فام األوســـيمي 

بحضـــور مجمـــع كهنة اإليبارشـــية. 
4- إيبارشـــية طهطا وجهينة: مـــع نيافة المطران 
شـــنوده رئيـــس  األنبـــا  كنيســـة  إشـــعياء، وتدشـــين  األنبـــا 

المتوحديـــن بحضـــور مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية. 
5- إيبارشـــية البلينـــا ودار الســـام: مـــع نيافـــة 
المطـــران األنبـــا ويصا، وصلينا عشـــية واجتماًعا موســـًعا 
ـــد كاتدرائيـــة ضخمـــة تحـــت  مـــع الشـــعب وذلـــك بعـــد تفقُّ
اإلنشـــاء، وبحضـــور مجمـــع كهنة اإليبارشـــية. ولنا رجاء 
أنـــا يكتمـــل تشـــطيب وتجهيـــز الكاتدرائيـــة حتـــى يأتي يوم 

تدشـــينها بنعمة المســـيح. 
6- إيبارشـــية أخميم وساقلته: مع نيافة المطران 
األنبـــا بســـاده، وتقابلنـــا مـــع أعـــداد بـــاآلالف مـــن الشـــعب 
الواســـع  المطرانيـــة  مقـــر  فـــي  وذلـــك  للمســـيح  المحـــب 

بحضـــور مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية. 
وســـواء فـــي القداســـات أو العشـــيات، ألقينـــا عظات 
روحية مناســـبة، وكذلك قمنا في هذه الزيارات بمصافحة 

اآلالف مـــن المؤمنين.

ثانًيا: األديـــــــــرة: 
وقـــد أتاحـــت أيـــام الزيـــارة مقابلـــة مجامـــع األديـــرة 
مـــن الرهبـــان والراهبـــات، حيـــث تقابلنـــا مع ســـبعة مجامع 

رهبانيـــة وزرنـــا ديريـــن: 

واختتمـــت بكلمـــة وطنيـــة مـــن قداســـة البابا 
عـــن الوطـــن والشـــموخ والحياة.

كذلـــك فـــي أخـــــــــر أيـــام الزيـــــــــارة 
األربعــــــــاء 2020/1/15 كانـــت هنـــاك 

ثـــاث فعاليـــات أخـــرى: 

1- لقـــاء مع األطفال في إيبارشـــية طهطا حيث 
قدمنـــا ترنيمـــة وحكاية لألطفـــال عن فرح العطاء. 

2- زيـــارة متحـــف ســـوهاج القومي وهـــو متحف 
أشـــهر  منـــذ  الجمهوريـــة  رئيـــس  الســـيد  افتتحـــه  حديـــث 
قليلـــة، وهـــو مؤســـس جيـــًدا ويقـــدم عرًضـــا متحفًيـــا عـــن 
العصـــور الفرعونية والقبطية واإلســـالمية بطريقة جميلة، 
ـــل مـــن مديـــر المتحـــف، وزرنا  وقـــد اســـتمعنا لشـــرح ُمفصَّ
معظـــم معروضاتـــه الثمينـــة خاصـــة من المنطقـــة األثرية 
)أبيـــدوس(، والتقطنـــا الصـــور التذكاريـــة، ونحـــن ندعـــو 
الجميـــع لزيارتـــه والتمتـــع بـــكل قاعاتـــه المتحفيـــة الراقيـــة. 

3- لقـــاء ختامي مع رجال الشـــرطة الذيـــن قاموا 
بحفـــظ النظـــام خـــالل أيـــام الزيـــارة حيـــث قدمنـــا لهـــم بالغ 
الشـــكر والتقديـــر إذ كانوا الســـبب القوي فـــي نجاح الزيارة 
وبرنامجهـــا المكثـــف، ومـــع كلمـــات الشـــكر قدمنـــا هدايـــا 

لنعبـــر عـــن اعتزازنـــا بمـــا قدموه بـــروح مصريـــة أصيلة.

لقـــد صاحبنـــا فـــي هـــذه الزيـــارة اثنان وعشـــرون من 
اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة وهـــم أصحاب النيافة األحبار 
األجـــالء: )1( األنبـــا ويصـــا مطـــران البلينـــا، )2( األنبـــا 
بســـاده مطـــران أخميـــم، )3( األنبا إشـــعياء مطران طهطا 
وجهينـــة، )4( األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، )5( 
األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج، )6( األنبـــا دانيال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، )7( األنبـــا بيمـــن 
أســـقف نقادة وقوص، )8( األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، 
)9( األنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، )10( األنبـــا 
اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، )11( األنبا مرقوريوس 
أســـقف جرجـــا، )12( األنبـــا أولوجيـــوس رئيس دير األنبا 
أســـقف  يواقيـــم  األنبـــا   )13( الغربـــي،  بالجبـــل  شـــنوده 
أرمنـــت، )14( األنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام والنائـــب 
البابـــوي باألقصـــر، )15( األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا، 
شـــبرا  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  آنجيلـــوس  األنبـــا   )16(
المحـــرق،  الجنوبيـــة، )17( األنبـــا بيجـــول رئيـــس ديـــر 
)18( األنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام والُمشـــرف علـــى 
أديـــرة أنبا موســـى وماربقطـــر واألنبا توماس، )19( األنبا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام للوايلـــي بالقاهـــرة، )20( األنبـــا 
متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء بجبل أخميم، 
األنبـــا  أســـقف منفلـــوط، )22(  ثاؤفيلـــوس  األنبـــا   )21(

إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمر.

لقـــد تعـــب معنـــا أصحـــاب النيافـــة مطارنة وأســـاقفة 
ســـوهاج، وأخـــص بالشـــكر صاحبـــي النيافة األنبـــا باخوم 
واإلعـــداد  بالتنســـيق  قامـــا  واللذيـــن  مرقوريـــوس  واألنبـــا 
والتجهيـــز لهـــذه الزيارة الرعويـــة، مع كافة أبنائنا األحباء، 
والتـــي تمت بنعمة المســـيح وبفضـــل جهودهم ومتابعتهم.

وبنعمـــة المســـيح ألقينا 12 محاضـــرة وصلينا 4 
قداســـات وتدشـــين كنائس وزرنا 6 إيبارشـــيات وديرين 
واجتمعنا مع مجامع ســـبعة أديـــرة، وهكذا كان الحصاد 

وفيـــًرا، والمجـــد لك يا رب.

1- مجمع راهبات دير القديســـة دميانة في بني 
منصـــور بإيبارشـــية البلينـــا: وكان لقـــاًء قصيًرا  شـــملته 

محبـــة األمهـــات الراهبـــات وهداياهم من شـــغل أيديهم. 
2و3و4و5- ديـــر الســـيدة العــــــــذراء بالجبـــــــــل 
الشـــرقي بأخميـــم وقـــد تمـــت فـــي العـــام الماضي ســـيامة 
أســـقف ورئيـــس لـــه هـــو نيافـــة األنبـــا متاؤس، وقـــد اجتمع 
فـــي هـــذا الديـــر مجامـــع رهبانيـــة ألديـــرة الجبـــل الشـــرقي 
بأخميـــم وهـــي أربعـــة: دير الســـيدة العـــذراء، ودير األنبا 
تومـــاس، وديـــر المـــاك، وديـــر الشـــهداء. وهذه هـــــــي 
المـــرة األولـــى لزيـــارة هـــذا الديـــر وهـــو أكبرهـــــــم، وكانـــت 
كلمــــــــــة  ُألقيـــت  الصـــالة  لتفقـــد منشآتــــــــه، وبعـــد  فرصـــة 
رهبانيـــة مناســـبة، كمـــا تناولنـــا طعاًمـــا مًعـــا فـــي جـــو مـــن 

البهجـــة والســـرور. 
6و7- أديـــرة الجبـــل الغربـــي وهـــي ديـــر األنبـــا 
شـــنوده )الديـــر األبيــــــــض( وهـــي المـــرة الثانيـــــــــة لزيـــارة 
الديـــر، وأيًضـــا اجتمعنـــا مـــع رهبـــان الديـــر، ورهبـــان دير 
األنبـــا بيجـــول واألنبا بيشـــاي )الدير األحمـــر( للصالة 
وكلمـــة رهبانية مناســـبة، ثم افتتحنـــا قاعة الطعام الجديدة 

وتناولنـــا طعاًمـــا فـــي جـــو الشـــركة الروحي.

ثالًثا: الفعاليات المصاحبة: 
فـــي أول أيـــام الزيـــارة الســـبت 2020/1/11 كانت 

هنـــاك ثـــالث فاعليات: 
1- زيـــارة مدرســـة عيون مصر – ســـان جورج: 
وهـــي مدرســـة جديـــدة وكبيـــرة ويبنيهـــا نيافـــة األنبـــا باخوم 
أســـقف ســـوهاج على مســـاحة 14 ألف متر مربع، وُتقدم 
تعليًمـــا راقًيـــا لحوالـــي 2800 طالب وطالبة لخدمة جميع 

المصرييـــن هناك. 
2- لقاء كهنة إيبارشـــيات سوهاج: حوالي 520 
كاهًنـــا بحضـــور أســـاقفة اإليبارشـــيات وعـــدد مـــن أســـاقفة 
المصاحـــب  للوفـــد  باإلضافـــة  المجـــاورة،  اإليبارشـــيات 
مناســـبة  روحيـــة  محاضـــرة  ُألقيـــت  وقـــد  البابـــا.  لقداســـة 
لخدمـــة الكهنـــوت، وقدمنـــا هديـــة كتاًبـــا موســـوعًيا جديـــد 
اســـمه »بســـتان الكهنة« في أكثر من 600 صفحة، وقد 
أصدرتـــه كنيســـة مارمرقـــس مصـــر الجديـــدة؛ وهـــو كتاب 
علـــى غـــرار بســـتان الرهبـــان، نافع جـــًدا للفائـــدة الروحية. 
3- مائـــدة عشـــاء تكريًما للقيادات والمســـئولين 
بمحافظة ســـوهاج: حيث ُألقيت كلمات مفعمة بالوطنية 
والمحبـــة والعمل المشـــترك من نيافـــة األنبا باخوم ورئيس 
جامعـــة ســـوهاج والمستشـــار الدينـــي للمحافظـــة ومحافـــظ 
ســـوهاج وقصيـــدة شـــعر مـــن إحـــدى خادمـــات الكنيســـة، 

مجلة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

www.alkirazamagazine.com :المطبعة: مطابع النوبار - العبور  -  موقع مجلة الكرازة www.facebook.com/alkerazamagazine -

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل بخيت

المراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

محرر: 
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني: 
ديفيد ناشد

خطوط: 
مجدي لوندي

تصوير: 
مرقص اسحاق

 :iOS - تطبيق األندرويد
القمص ابراهام عزمي

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية



جملة الكرازة - 31 يناير  42020

وبطريــرك  اإلســكندرية  بابــا  الثانــي،  تواضــروس  البابــا  قداســة  قــام 
الكــرازة المرقســية، بزيــارة رعويــة إليبارشــيات وأديــرة محافظــة ســوهاج، وذلــك 
ينايــر 2020م.  الخميــس 16  وحتــى  ينايــر  الســبت 11  مــن  الفتــرة  فــي 
رافــق قداســته أثنــاء الزيــارة أصحــاب النيافــة: األنبــا دانيــال أســقف المعــادي 
وســكرتير المجمــع المقــدس، األنبــا ســاويرس األســقف العــام والُمشــرف علــى 
أديــرة األنبــا موســى واألنبــا تومــاس ومــار بقطــر، األنبــا ميخائيــل األســقف 
العــام لكنائــس حدائــق القبــة والوايلــي بالقاهــرة، كمــا جــاء الصطحــاب قداســة 
البابــا أصحــاب النيافــة: األنبــا إشــعياء مطــران طهطــا وجهينــة، واألنبــا باخــوم 

أســقف ســوهاج وتوابعهــا، واألنبــا مرقوريــوس أســقف جرجــا وتوابعهــا. 
يوم السبت 2020/1/11:

لــه لصالــة كبــار الــزوار بمطــار  توجــه قداســة البابــا والوفــد المرافــق 
القاهــرة الدولــي، حيــث كان فــي اســتقبالهم المهنــدس مجــدي إســحق عــازر 
رئيــس مجلــس إدارة مطــار القاهــرة، كمــا صحــب قداســته علــى متــن الطائــرة 
المتجهــة إلــى ســوهاج: الســيد الوزيــر اللــواء طــارق الفقــي محافــظ ســوهاج، 

والعميــد مــروان نائــب رئيــس مطــار ســوهاج.

وكان فــي اســتقبال قداســته بمطــار ســوهاج الدولــي أصحــاب النيافــة: 
األنبــا ويصــا مطــران البلينــا، األنبــا بســاده مطــران أخميــم، األنبــا بيمــن أســقف 
نقــادة وقــوص، األنبــا يوأنــس أســقف أســيوط، األنبــا أولوجيــوس أســقف ورئيــس 
ديــر األنبــا شــنوده بالجبــل الغربــي، األنبــا يوســاب األســقف العــام والنائــب 
البابوي باألقصر، األنبا يواقيم األســقف العام ألرمنت، األنبا إســحق أســقف 
طمــا، األنبــا بيجــول أســقف ورئيــس الديــر المحــرق، األنبــا متــاؤس أســقف 
ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء بجبــل أخميــم، األنبــا ثاؤفيلــوس أســقف منفلــوط.
وكذلــك قيــادات محافظــة ســوهاج: الســيد اللــواء طــارق الفقــي محافــظ 
ســوهاج، الســيد اللــواء مجــدي عامــر مســاعد وزيــر الداخليــة لمنطقــة وســط 
الصعيد، السيد اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، السيد اللواء 
أشــرف أبــو المــكارم رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي بســوهاج، الســيد اللــواء عبــد 

الحميــد أبــو موســى مديــر المباحــث الجنائيــة بســوهاج، الســيد اللــواء محمــد 
حامــد مديــر إدارة األمــن العــام، الســيد الدكتــور أحمــد ســامي القاضــي نائــب 
محافــظ ســوهاج، الســيد اللــواء محمــد حامــد مديــر إدارة األمــن العــام، الســيد 
العميــد مصطفــى موســى رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة بســوهاج، الســيد 
العقيــد عمــرو أبــو ســحلي مســاعد مديــر جهــاز األمــن الوطنــي بســوهاج، 

ولفيــف مــن الســادة كبــار المســئولين بالمحافظــة.

اســتهل قداســة البابــا زيارتــه لمحافظــة ســوهاج بافتتــاح المرحلــة األولــى 
لمشــروع مــدارس عيــون مصر-ســان جــورج بســوهاج، كمــا تفقــد األعمــال 
الجاريــة بالمدرســة، حيــث رفــع قداســته الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة للمدرســة 
وقــص الشــريط برفقــة الســيد المحافــظ ونيافــة األنبــا باخــوم ولفيــف مــن الســادة 
كبــار المســئولين بقطــاع التعليــم والقيــادات التنفيذيــة والشــعبية والتشــريعية 
بمحافظــة ســوهاج، وشــارك أيًضــا فــي االفتتــاح اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة 

والكهنــة امرافقيــن لقداســته.
بالترحيــب  ســوهاج  أســقف  باخــوم  األنبــا  نيافــة  قــام  االفتتــاح  وعقــب 
بقداســة البابــا والســيد المحافــظ واآلبــاء وكل الحضــور، ثــم قــام المهنــدس أكــرم 
راضــي المهنــدس التنفيــذي للمشــروع بشــرح تفصيلــي للمدرســة ومحتوياتهــا، 
حيــث أوضــح أن المدرســة تقــع علــى مســاحة 14 ألــف متــر مربــع، وبإجمالــي 
مســاحة 30 ألــف متــر مســطح للمبانــي، وهــي عبــارة عــن 6 مبــان، وتســع 
2800 طالــب وطالبــة بإجمالــي 70 فصــاًل، كمــا يوجــد أيًضــا عــدد 2 حمــام 
ســباحة تحــت اإلنشــاء، وملعــب وقاعتــان للموســيقى، وقاعتــان للتربيــة الفنيــة، 
 )Gym( وجــراج لألتوبيســات داخــل المدرســة، وقاعــة لأللعــاب الرياضيــة
لرفــع مســتوى اللياقــة البدنيــة للطلبــة، هــذا بخــالف المبانــي اإلداريــة. كمــا 
يوجــد بــكل فصــل شاشــاعات تفاعليــة وجهــاز عــرض وخدمــات االنترنــت. 
وبعــد الشــرح قــام قداســة البابــا بمصافحــة الهيئــة الهندســية لتنفيــذ المشــروع، 

وقــام قداســته بجولــة تفقديــة للفصــول الدراســية والمكاتــب اإلداريــة.
ثــم توجــه قداســته والوفــد المرافــق إلــى مقــر مطرانيــة ســوهاج، وكان فــي 
اســتقباله جمــع غفيــر مــن شــعب المطرانيــة المحبيــن الذيــن توافــدوا للترحيــب 
بقداســته. وقــّدم فريــق الكشــافة بالمطرانيــة عرًضــا أمــام قداســة البابــا واآلبــاء 
المطارنــة واألســاقفة والكهنــة، وفــي نهايــة العــرض قــام قداســته بالتقــاط بعــض 
الصــور التذكاريــة مــع اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة وبعــض اآلبــاء الكهنــة، ثــم 

تفقــد كنيســة الشــهيد العظيــم مــار جرجــس بمقــر المطرانيــة.
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وفــي الخامســة مســاًء تقابــل قداســة البابــا مــع حوالــي 2500 فــرد مــن 
شــعب المحافظــة والذيــن توافــدوا لنــوال بركــة قداســته، حيــث هتــف الحضــور 
فــي فنــاء المطرانيــة بعبــارات محبــة وأبــوة لقداســة البابــا، والــذي ألقــى عليهــم 
كلمــة روحيــة عبــر فيهــا عــن ســعادته بتواجــده بســوهاج، وتكلــم عــن بعــض 
ذكرياتــه بتلــك المحافظــة، وألقــى كلمــة روحيــة قصيــرة، وتحــدث عــن زيارتــه 
صبــاح اليــوم لمدرســة عيــون مصــر، وأشــاد قداســته بمجهــودات نيافــة األنبــا 
باخــوم فــي إنشــاء المدرســة. وفــي الختــام صافــح قداســة البابــا كل الحضــور.

وفي السابعة من مساء السبت ابتدأ قداسة البابا في استقبال القيادات 
الرســمية واألمنيــة والشــعبية والتنفيذيــة والدينيــة مــن مختلــف الطوائــف، وكبــار 
المسئولين بالمحافظة، والذي توافدوا على مقر المطرانية للترحيب بقداسته. 
وكان على رأس الحضور: الســيد اللواء طارق الفقي محافظ ســوهاج، الســيد 
اللــواء مجــدي عامــر مســاعد وزيــر الداخليــة لمنطقــة وســط الصعيــد، الســيد 
اللواء الدكتور حســن محمود العمدة مدير أمن ســوهاج، الســيد اللواء أشــرف 
أبــو المــكارم رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي بســوهاج، الســيد الدكتــور أحمــد 
عزيــز رئيــس جامعــة األزهــر، الســيد اللــواء عبــد الحميــد أبــو موســى مديــر 
المباحــث الجنائيــة بســوهاج، الســيد اللــواء محمــد حامــد مديــر إدارة األمــن 
العــام، الســيد الدكتــور أحمــد ســامي القاضــي نائــب محافــظ ســوهاج، الســيد 
اللــواء محمــد حامــد مديــر إدارة األمــن العــام، الســيد العميــد مصطفــى موســى 
رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة بســوهاج، الســيد العقيــد عمــرو أبــو ســحلي 
مســاعد مديــر األمــن الوطنــي بســوهاج، فضيلــة الشــيخ زيــن العابديــن عبــد 
اللطيــف المستشــار الدينــي للمحافظــة، فضيلــة الشــيخ محمــد حســنين عبــد هللا 

مديــر المنطقــة األزهريــة بالمحافظــة.
وبعــد تنــاول وجبــة العشــاء التــي ُأقيمــت تكريًمــا للقيــادات والمســئولين، 
قــام القمــص كيرلــس فهيــم وكيــل مطرانيــة ســوهاج بالترحيــب بقداســة البابــا، 
ثــم ألقــى نيافــة األنبــا باخــوم كلمــة رحــب فيهــا بقداســة البابــا وجميــع المســئولين 
وكل الحضــور، وأشــاد بوطنيــة قداســة البابــا ودوره فــي الحفــاظ علــى وحــدة 
عبــد  العابديــن  زيــن  الشــيخ  فضيلــة  ألقــى  ذلــك  عقــب  واســتقرارها.  بالدنــا 
اللطيــف المستشــار الدينــي للمحافظــة كلمــة رحــب فيهــا بقــدوم قداســة البابــا 
بكلمــات مــن الــود والحــب، ثــم تــاله أيًضــا الســيد الدكتــور أحمــد عزيــز رئيــس 

ثــم اتجــه قداســته إلــى كنيســة القديســة مريــم بالمطرانيــة حيــث التقــى باآلبــاء كهنــة إيبارشــيات محافظــة ســوهاج وعددهــم حوالــي 520 كاهًنــا. بــدأ اللقــاء بصــالة 
الشــكر، ثــم ألقــى نيافــة األنبــا باخــوم كلمــة ترحيــب بقداســة البابــا، وبعدهــا ألقــى قداســة البابــا كلمــة بعنــوان »كــن كاهًنــا ناجًحــا«، تحــدث فيهــا عــن ثــالث عالمــات للكاهــن 
الناجــح هــي: 1- شــاهد صحيــح للمســيح. 2- معلــم قــوي عــن المســيح. 3- محــب عظيــم ألجــل المســيح. وثــالث خبــرات: 1- خبــرة المــكان أي خبــرة االعتــكاف. 
2- خبــرة الزمــان أي اجعــل حياتــك ممزوجــة بــروح الصــالة. 3- خبــرة الكيــان مــن خــالل قراءتــك فــي الكتــاب المقــدس. وثــالث مهــارات: 1- مهــارة تنظيــم الوقــت. 

2- مهــارة التفكيــر المبــدع. 3- مهــارة التواصــل الناجــح.
ثــم ألقــى القــس كيرلــس كاهــن كنيســة مارجرجــس بقريــة العواميــة بإيبارشــية أخميــم، تــاله القــس بولــس جرجــس، أبيــات شــعر ترحيًبــا قداســة بالبابــا. وفــي نهايــة 

اللقــاء التقــط قداســة البابــا الصــور التذكاريــة مــع اآلبــاء، وقــام بتوزيــع هدايــا تذكاريــة لــكل الحضــور.

جامعــة ســوهاج. بعــد ذلــك ألقــت الشــابة فيرونيــا القــس أبانــوب شــعًرا عبــرت 
فيــه عــن المحبــة والفرحــة لهــذه الزيــارة، وأشــادت بــدور قداســة البابــا الرعــوي 
والوطنــي. ثــم ألقــى الســيد المحافــظ كلمــة محبــة ترحيًبــا بقداســة البابــا، وأشــاد 

بفرحــة المحافظــة بهــذه الزيــارة التاريخيــة.
وأخيــًرا ألقــى قداســة البابــا كلمــة أعــرب مــن خاللهــا عــن شــكره لقيــادات 
المحافظــة، حيــث أشــاد بالجهــود المبذولــة فــي هــذه الزيــارة، وأعــرب عــن حبــه 
وســعادته لوجــوده بمحافظــة ســوهاج، وتكلــم أيًضــا عــن بعــض األماكــن التــي 
ارتبطت بها ذكرياته حيث ُيذكر أن قداسته عاش بتلك المحافظة قرابة ثالث 
ســنوات. وأخيــًرا قــام قداســته بتوزيــع الهدايــا التذكاريــة علــى الســادة الحضــور.

يوم األحد 2020/1/12:

تحــرك موكــب قداســة البابــا مــن مقــر إقامتــه فــي مطرانيــة ســوهاج فــي 
ــا إلــى كنيســة القديســة العــذراء مريــم بجرجــا، برفقــة  الصبــاح الباكــر، متوجًه
نيافــة األنبــا مرقوريــوس أســقف جرجــا وتوابعهــا. وفــور وصولــه أزاح قداســة 
البابــا الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة للكنيســة، وُالُتِقطــت الصــور التذكاريــة، ثــم 
صعــد قداســة البابــا واآلبــاء إلــى الكنيســة العلويــة يتقدمهــم خــورس الشمامســة 
الحاضــرون  واألســاقفة  المطارنــة  واآلبــاء  البابــا  قداســة  ودشــن  باأللحــان، 
مذبحهــا علــى اســم القديســة العــذراء مريــم والقديــس يوســف النجــار، كمــا 
قامــوا بتدشــين مذبــح الكنيســة التــي تقــع فــي الــدور األول بــذات المبنــى علــى 
اســم القديســة العــذراء مريــم وشــهداء أطفــال بيــت لحــم، ثــم تدشــين أيقونــات 
الكنيســتين. وأشــاد قداســة البابــا بجمــال الكنيســة، وبمجهــودات نيافــة األنبــا 
اليــوم  إلــى أن هــذا  مرقوريــوس، وهّنــأ الشــعب بكنيســتهم الجميلــة، وأشــار 

ُيعتبــر عيــد ميــالد للكنيســة ُيحتفــل بــه كل عــام.
اآلبــاء  بمشــاركة  اإللهــي  القــداس  فــي صلــوات  البابــا  قداســة  بــدأ  ثــم 
القــداس،  البابــا إلنجيــل  قــراءة قداســة  المطارنــة واألســاقفة والكهنــة. وبعــد 
ألقــى نيافــة األنبــا مرقوريــوس كلمــة َشــكَر فيهــا قداســة البابــا علــى زيارتــه 
لجرجــا وتدشــين الكنيســة، ثــم ألقــى قداســة البابــا عظــة القــداس اإللهــي. وبعــد 
انتهــاء القــداس، قــام قداســته بتوزيــع هديــة تذكاريــة علــى اآلبــاء وكل الشــعب 
الحاضــر )أكثــر مــن 2500 فــرد(. ثــم اصطحــب نيافــة األنبــا مرقوريــوس، 
قداســة البابا واآلباء المطارنة واألســاقفة، الفتتاح المســرح، وُالُتقطت الصور 

التذكاريــة مــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ومجلــس الكنيســة.

ْعَظُم ِمْن يُونَاَن هُهَنا!« )لوقا ١١: ٣٢(
َ
ُهْم تَابُوا بُِمَناَداةِ يُونَاَن، وَُهوَذَا أ نَّ

َ
يِل َويَِديُنونَُه، أل ِ

ْ
يِن َمَع هَذا ال  »رَِجاُل نِيَنوَى َسَيُقوُموَن ِف ادلِّ



جملة الكرازة - 31 يناير  62020

 »يُشري هروب يونان إىل حال اإلنسان فباحتقاره وصايا الرب هرب من وجهه فاشتد به نوء العالم لغرق، عندئذ الزتم باتلأمل ف اهلل والرجوع إىل من هرب منه« ) القديس جريوم(

وفــي الســاعة الرابعــة مســاًء توجــه قداســته إلــى مطرانيــة البلينــا برفقــة 
نيافــة األنبــا ويصــا مطــران اإليبارشــية، حيــث اســتقباته فــرق الكشــافة بعــرض 
لمــدة 15 دقيقــة. ثــم اصطحــب نيافــة األنبــا ويصــا، قداســة البابــا واآلبــاء 
المرافقــون لــه لتفقــد أعمــال مطرانيــة مــار مرقــس الجديــدة )تحــت اإلنشــاء(، 
والتــي تــم بناؤهــا علــى مســاحة 2800 متــر مربــع، وقــام المهنــدس كيرلــس 
كامــل المديــر التنفيــذي للمشــروع بشــرح كافــة األعمــال: المســرح، ثــم كنيســة 

األطفــال، ثــم الكاتدرائيــة الكبيــرة والتــي تســع لـــ1200 فــرد. 
ثــم اصطحــب نيافــة األنبــا ويصــا قداســته إلــى الكنيســة التــي كان يجتمــع 
بهــا الشــعب، حيــث تجمــع حوالــي أربعــة آالف فــرد، ومــن الحضــور أيًضــا 
كانــت راهبــات ديــر الشــهيدة دميانــه ببنــي منصــور. بــدأ قداســة البابــا بصــالة 
العشــية، ثــم قــام الكــورال بتقديــم باقــة مــن الترانيــم المتنوعــة واأللحــان، ثــم 
قــام قداســته بالتقــاط الصــور التذكاريــة مــع فريــق الكــورال ووزع عليهــم هدايــا 
تذكاريــة. بعــد ذلــك ألقــى القمــص إبراهيــم فانــوس المــدرس بالكليــة اإلكليريكيــة 
كلمــة نيابــة عــن األنبــا ويصــا رحــب فيهــا بقداســة البابــا، وألقــى أيًضــا بعًضــا 

مــن أبيــات الشــعر. ثــم ألقــى قداســة البابــا عظتــه عــن »الــرب راعــّي«. 
وبعــد العظــة تقابــل قداســته مــع مجمــع راهبــات ديــر الشــهيدة دميانــه 
ببنــي منصــور، والالئــي قدمــن هدايــا محبــة إلــى قداســته مــن أعمــال أيديهــن، 

وُالُتقطــت الصــور التذكاريــة.
يوم االثنين 2020/1/13:

فــي الصبــاح الباكــر برفقــة األنبــا باخــوم مــن مقــر إقامــة قداســته إلــى 
كنيســة مارجرجــس بالمطرانيــة. فــي البدايــة التقــط الصــور التذكاريــة علــى 
ســلم الكنيســة وســط اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة ومجمــع إيبارشــية ســوهاج، 
ثــم دخــل قداســته إلــى الكنيســة يتقدمــه موكــب مــن اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة 
والكهنــة والشمامســة وهــم يرتلــون األلحــان، وســط فرحــة وهتافــات حــب مــن 

كل الحضــور والــذي بلــغ عددهــم حوالــي ســتة آالف.
ثــم بــدأ قداســته فــي صلــوات التدشــين، أواًل: المذبــح األوســط فــي كنيســة 
مارجرجــس )الكنيســة العلويــة( علــى اســم الشــهيد مارجرجــس، ثــم المذبــح 
البحــري علــى اســم القديســين بطــرس وبولــس، ثــم المذبــح القبلــي علــى اســم 
القديســين األنبــا بــوال واألنبــا أنطونيــوس. ثــم اتجــه قداســة البابــا إلــى كنيســة 
القديســة العذراء مريم ودشــن المذبح األوســط على اســم القديســة العذراء مريم 
والقديــس األنبــا أبــرآم، والمذبــح البحــري علــى اســم الشــهيدة دميانــه، والمذبــح 
القبلــي علــى اســم الشــهيد أبــو ســيفين، وشــارك اآلبــاء المطارنــة واألســاقة 
بتدشــين المذابــح واأليقونــات. وهنــأ قداســة البابــا الشــعب بالكاتدرائيــة، وأشــاد 
بنيافــة األنبــا باخــوم ومجهــوده فــي إعــادة تجديــد هــذه الكاتدرائيــة بعــد حرقهــا 

فــي أغســطس 2013. 
بعــد ذلــك بــدأت صلــوات القــداس اإللهــي، وفــي العظــة ألقــى نيافــة األنبــا 
ــا، ثــم ألقــى قداســته عظــة القــداس  باخــوم كلمــة ُشــكر وترحيــب بقداســة الباب

عــن القديــس يوحنــا الحبيــب.

وفــي الخامســة والنصــف مســاًء اصطحــب نيافــة األنبــا بســاده مطــران 
أخميــم قداســة البابــا مــن مقــر إقامتــه بمطرانيــة ســوهاج متجًهــا إلــى مطرانيــة 
الرســولين بطــرس وبولــس بأخميــم، وكان فــي اســتقباله جمهــور كثيــر مــن 
الشــعب ومجمــع كهنــة اإليبارشــية، وفــي مقدمتهــم اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة. 
اســتهل قداســة البابــا زيارتــه اإليبارشــية بصــالة الشــكر، ثــم ُألقيــت كلمــات 
شــوقي وكيــل  والقمــص مرقــس  بســاده،  األنبــا  نيافــة  مــن  بالمحبــة  مفعمــة 
المطرانيــة، والقمــص تــادرس دانيــال والــذي تحــدث عــن تاريــخ اإليبارشــية، 
والقــس كيرلــس فــاروق والــذي ألقــى أبياًتــا مــن الشــعر، واألســتاذ مجــدي بديــع 

المحامــي. ثــم ألقــى قداســة البابــا عظــة بعنــوان »نعمــة الفــرح«. 
بعــد ذلــك قــّدم نيافــة األنبــا بســاده هديــة تذكاريــة لقداســة البابــا وبعــض 
الهدايا لآلباء األســاقفة. ثم قام قداســة البابا بمصافحة وتوزيع هدايا تذكارية 
لمجمــع الكهنــة وجميــع الشــعب الحاضــر، وكانــوا حوالــي 4500 شــخص، 

كمــا تفقــد قداســته المبنــى المخصــص للدراســات الالهوتيــة.
ثــم توجــه قداســته والوفــد المرافــق برفقــة األنبــا بســاده إلــى مائــدة أغابــي 
حيــث تحــدث الدكتــور كريــم ســليم مديــر مستشــفى ســان بيشــوي بســوهاج، 
وشــرح تجهيــزات المستشــفى وســير العمــل بهــا. وتحــدث أيًضــا المهنــدس أكــرم 

راضــي عــن اإلنشــاءات المعماريــة فــي اإليبارشــية. 
يوم الثاثاء 2020/1/14:

اتجه قداسة البابا في الصباح الباكر إلى كاتدرائية الشهيد العظيم أبو 
فــام الجنــدي األوســيمي بطمــا. وكان فــي اســتقبال قداســته نيافــة األنبــا إســحق 
أســقف طمــا وتوابعهــا، ومجمــع كهنــة اإليبارشــية، وجمــع غفيــر مــن الشــعب. 
وقــد اســتقبل فريــق الكشــافة قداســة البابــا، ثــم قــام قداســته واآلبــاء الحاضــرون 
بتدشــين مذابــح الكنيســة العلويــة )المذبــح األوســط علــى اســم الشــهيد أبــو فــام، 
والمذبــح البحــري علــى اســم األنبــا بيشــوي، والمذبــح القبلــي علــى اســم القديســة 
مريــم العــذراء(، كمــا دشــن مذابــح كنيســة الشــهيدة دميانــة )المذبــح األوســط 
والقبلــي  كيرلــس،  البابــا  اســم  علــى  والبحــري  دميانــة،  الشــهيدة  اســم  علــى 
علــى اســم األنبــا أنطونيــوس واألنبــا بــوال(، وأيقونــات الكنيســتين. كمــا هنــأ 
ــا الشــعب بتدشــين الكاتدرائيــة، وأثنــى علــى تعــب المتنيــح األنبــا  قداســة الباب
فــام أســقف طمــا الســابق فــي بنــاء الكاتدرائيــة، وجهــود نيافــة األنبــا إســحق 
الســتكمال المســيرة. وقبــل عظــة القــداس اإللهــي، قــام نيافــة األنبــا إســحق 
بإلقــاء كلمــة ترحيــب بقداســة البابــا، وقــّدم لقداســته هديــة تذكاريــة، ثــم ألقــى 

قداســة البابــا عظــة عــن »هــوذا حبيبــي الــذي ُســرت بــه نفســي«. 

فــي الرابعــة عصــًرا اتجــه قداســة البابــا مــن كاتدرائيــة الشــهيد أبــو فــام 
الجنــدي بطمــا، بصحبــة نيافــة األنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس ديــر العــذراء 
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 »دعوت من ضييق الرب فاستجابين رصخت من جوف اهلاوية فسمعت صويت« )يونان ٢: ٢(

بأخميــم، إلــى الديــر. وكان فــي اســتقبال قداســته مجامــع رهبــان أديــرة: ديــر 
ــا(، ديــر المــالك  ــا(، ديــر األنبــا تومــاس )16 راهًب العــذراء بأخميــم )57 راهًب
)13 راهًبــا(، ديــر الشــهداء )8 رهبــان(، باإلضافــة إلــى راهبيــن مــن ديــر األنبــا 
موســى بالعلميــن. وقــد اســتقبل اآلبــاء قدايــة البابــا ومرافقــوه بســعف النخيــل 
والــورود فــي أجــواء روحيــة، وُالُتقطــت الصــور التذكاريــة لقداســة البابــا مــع 
مجامــع األديــرة الحضــور، ثــم تفقــد قداســة البابــا أعمــال اإلعمــار فــي الديــر 
)المبنــى الجديــد – العيــادة – كنيســة اآلبــاء الرهبــان – مائــدة اآلبــاء الرهبــان 
– مبنــى الضيافــة الجديــد »تحــت اإلنشــاء« – الديــر األثــري(. ثــم ألقــى قداســة 
البابــا عظــة رهبانيــة مــن الكنيســة األثريــة بعنــوان »صفــات هللا«، ثــم قــام 
قداســته بتوزيــع الهدايــا التذكاريــة علــى اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة والرهبــان.

يوم األربعاء 2020/1/15:

 

توجــه قداســة البابــا بصحبــة نيافــة األنبــا إشــعياء مطــران طهطــا وجهينــة، 
صبــاح األربعــاء، إلــى كنيســة األنبــا شــنوده رئيــس المتوحديــن بطهطــا. وفــور 
وصوله، أزاح قداســة البابا الســتار عن اللوحة التذكارية لكنيســة األنبا شــنوده 
بمشــاركة نيافــة األنبــا إشــعياء، ثــم قــام قداســته واآلبــاء الحاضــرون بتدشــين 
مذابــح الكنيســة الخمســة، واأليقونــات، وهنــأ قداســة البابــا شــعب اإليبارشــية 
بتدشــين الكنيســة، وأشــاد بنيافــة األنبــا إشــعياء. وأثنــاء القــداس اإللهــي ألقــى 
ألقــى قداســة  ثــم  البابــا،  القمــص بيشــوي ديســقورس كلمــة ترحيــب بقداســة 
قداســة  التقــى  القــداس  القــداس عــن »خمــس وصايــا«. وبعــد  البابــا عظــة 
البابــا بأطفــال ابتدائــي الذيــن اســتقبلوا قداســته بالــورود وقدمــوا بعــض الفقــرات 
الصغيــرة، وأخيــًرا قــّدم قداســته ترنيمــة وحكايــة عــن فــرح العطــاء، وبلــغ عــدد 

األطفــال الحاضريــن حوالــي خمســة آالف طفــل. 

ثــم عــاد قداســة البابــا إلــى مقــر 
حيــث  ســوهاج،  بمطرانيــة  اقامتــه 
كان فــي انتظــاره بعــض مــن قيــادات 

المحافظــة األمنيــة، وشــكرهم قداســة البابــا وأثنــى علــى مجهــودات قــوات األمــن فــي تأميــن الزيــارة الرعويــة لــكل إيبارشــيات محافظــة ســوهاج، وقــّدم لهــم بعــض الهدايــا 
قداســته. مــع  التذكاريــة  الصــور  بعــض  بالتقــاط  األمــن  التذكاريــة، وقــام رجــال  الرمزيــة 

يــوم الخميــس 2020/1/16: توجــه قداســة البابــا إلــى مطــار ســوهاج الدولــي، وكان فــي اســتقبال قداســته اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة، وقيــادات محافظــة 
ســوهاج وعلــى رأســهم: الســيد اللــواء مديــر أمــن ســوهاج، الســيد اللــواء مديــر جهــاز األمــن الوطنــي، الســيد العميــد مــروان نائــب رئيــس مطــار ســوهاج. ثــم قدمــوا لقداســة 
البابــا ســجل الزيــارات فكتــب فيــه كلمــة. ثــم اســتقل قداســته الطائــرة عائــًدا إلــى القاهــرة، يرافقــه أصحــاب النيافــة: األنبــا باخــوم، األنبــا دانيــال، األنبــا مرقوريــوس، األنبــا 

ســاويرس، األنبــا ميخائيــل.

بعــد ذلــك تفقــد قداســة البابــا مــع نيافــة األنبــا إشــعياء دار »األم يوليطــا« 
لرعايــة األيتــام، واســتمع إلــى بعــض التراتيــل واأللحــان، وقــام بتوزيــع العيديــة 
لألطفــال والخــدام. ثــم اتجــه إلــى زيــارة بيــت المســنات ثــم كنيســة مارمرقــس 
والتقــى بخدمــة المرضــى وكانــوا حوالــي مائــة وواحــد وخمســين، وبــارك أيًضــا 

العديــد مــن أبنــاء خدمــات اإليبارشــية. 

ثــم غــادر قداســة البابــا إيبارشــية طهطــا متجًهــا إلــى متحــف ســوهاج 
القومــي الــذي كان قــد افتتحــه الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي عــام 
األمــن،  مديــر  العمــدة  اللــواء حســن محمــود  اســتقباله:  فــي  2018 وكان 
اللــواء أشــرف أبــو المــكارم مديــر جهــاز األمــن الوطنــي، اللــواء عبــد الحميــد 
أبــو موســى مديــر إدارة البحــث الجنائــي. واصطحــب األســتاذ علــي صديــق 
داخــل  جولــة  فــي  المرافــق  والوفــد  البابــا  قداســة  المتحــف  مديــر  الهــواري 
المتحــف، ثــم دّون قداســة البابــا كلمــة فــي دفتــر الزيــارات وكان محتواهــا: 
»ســعيد بزيــارة متحــف ســوهاج برفقــة قيــادات محافظــة ســوهاج، والتجــوال 
فــي قاعــات المتحــف المتنوعــة، والعــودة إلــى الجــذور المصريــة الغنيــة مــن 
الوفيــر  بالشــرح  الفرعونيــة والمســيحية واإلســالمية. كمــا تمتعــت  العصــور 
مــن مديــر المتحــف والمســئولين فيــه. غايــة الشــكر والتقديــر. وأدعــو الجميــع 
-مصرييــن وأجانــب- لزيــارة هــذا المتحــف الــذي ُيعتبــر كنــًزا بالحقيقــة لمــن 

يريــد أن يعــرف مصــر العظيمــة«.

وفــي المســاء اتجــه قداســة البابــا بصحبــة نيافــة األنبــا أولوجيــوس إلــى ديــر األنبــا شــنوده )الديــر األبيــض(، وكان فــي اســتقبال قداســته: )1( مجمــع رهبــان ديــر 
األنبــا شــنوده )47 راهًبــا(. 2- مجمــع رهبــان ديــر األنبــا بيجــول واألنبــا بشــاي )20 راهًبــا(. ثــم اتجــه قداســته إلــى كنيســة األنبــا شــنوده بالديــر، وبعــد صــالة الشــكر 
ألقــى نيافــة األنبــا أولوجيــوس كلمــة ترحيــب بقداســة البابــا، ثــم ألقــى قداســة البابــا عظــة رهبانيــة: تأّمــل فــي المزمــور »الــرب نــوري وخالصــي«، ثــم قــام بتوزيــع الهدايــا 

التذكاريــة علــى اآلبــاء المطارنــة واآلبــاء األســاقفة واآلبــاء الرهبــان، وافتتــح قداســته قاعــة الطعــام الجديــدة وتنــاول مــع اآلبــاء أغابــي.
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 »حني اعيت ف نفيس ذكرت الرب فجاءت الك صاليت اىل هيلك قدسك« )يونان ٢: ٧(

بطريرك الروم الاكثولك بسوريا 
يهنئ قداسة ابلابا بالعيد

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، ظهــر يــوم الجمعــة 17 
الــروم  بطريــرك  العبســي  يوســف  البطريــرك  غبطــة  ينايــر 2020م، 
الكاثوليــك الملكييــن بســوريا ولبنــان ومصــر واألراضــي المقدســة، رافقــه 
نيافــة المطــران چــورچ بكــر مطــران الــروم الكاثوليــك الملكييــن بمصــر 
واآلبــاء ســكرتارية غبطــة البطريــرك، الذيــن جــاءوا لتهنئــة قداســته بعيــد 
الميــالد المجيــد، فــي المقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية، 
حيــث عبــر الضيــوف عــن مــدى حبهــم وفخرهــم بقداســة البابــا وبالكنيســة 
القبطيــة األرثوذكســية، ومــن جانبــه رحــب قداســته بالحضــور وشــكرهم 
علــى  التهنئــة التــي تعبــر عــن المحبــة األخويــة بيــن الكنيســتين، فمثــل 
هــذه الزيــارات المفرحــة تزيــد مــن تآلــف القلــوب. كمــا تمنــى لهــم عاًمــا 

جديــًدا مبــارًكا.
حضــر اللقــاء القــس كيرلــس بشــرى ســكرتير قداســة البابــا واألســتاذ 
جرجــس صالــح األميــن العــام الشــرفي لمجلــس كنائــس الشــرق األوســط.

قداسة ابلابا يصيل قداس 
عيد الغطاس املجيد باألسكندرية

بــدأت مســاء يــوم األحــد 19 ينايــر 2020م، صلــوات لقــان عيــد الغطــاس 
البابــا  قداســة  والتــي صالهــا  باإلســكندرية،  المرقســية  بالكاتدرائيــة  المجيــد 

تواضــروس الثانــي، وســط حضــور شــعبي كبيــر.
األنبــا  النيافــة:  أصحــاب  الكنيســة  أحبــار  مــن  الصلــوات  فــي  وشــارك 
الشــباب  قطــاع  ومســئول  المنتــزه  قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف  بافلــي 
باإلســكندرية، واألنبــا هرمينــا األســقف العــام قطــاع شــرق األســكندرية، واألنبــا 
تومــاس  األنبــا  القديــس  أديــرة  علــى  والمشــرف  العــام  األســقف  ســاويروس 
بســوهاج والخطاطبــة والقديــس األنبــا موســى األســود بالعلميــن والقديــس األنبــا 
بقطــر بالخطاطبــة. كمــا شــارك القمــص أبــرآم إميــل وكيــل عــام البطريركيــة 

باألســكندرية وعــدد مــن كهنــة األســكندرية.
وُيصلــى »قــداس اللقــان« ثــالث مــرات خــالل الســنة الليتورجيــة المــرة 
األولــى فــي عيــد الغطــاس )11 طوبــه(، والثانيــة يــوم خميــس العهــد، والثالثــة 
يــوم عيــد الرســل )5 أبيــب(. وتتذكــر الكنيســة فــي صلــوات لقــان الغطــاس 
معموديــة الســيد المســيح فــي نهــر األردن بيــد القديــس يوحنــا قبــل دخولــه فــي 
فتــرة صــوم األربعيــن يــوم وأربعيــن ليلــة، ليبــدأ بعدهــا خدمتــه الكرازيــة، وينتهــي 
طقــس لقــان الغطــاس برشــم جميــع المشــاركين فــي الصلــوات فــي جباههــم. 
وبعــد انتهــاء صلــوات اللقــان، رأس قداســة البابــا صلــوات القــداس اإللهــي، وقــد 
ألقــى عظــة عيــد الغطــاس التــي كانــت عــن شــخصية القديــس يوحنــا المعمدان.

استقباالت قداسة ابلابا للمهنئني 
بعيد الغطاس املجيد

تهنئة وفد القوات ابلحرية باإلسكندرية 
لقداسة ابلابا بالعيد

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم االثنيــن 20 ينايــر 
2020م، بمقــر البطريركيــة باألســكندرية، الفريــق أحمــد خالــد قائــد القــوات 
البحريــة، واللــواء أركان حــرب أشــرف عطــوة رئيــس أركان القــوات البحريــة، 
واللواء بحري وليد شلتوت رئيس شعبة التنظيم واإلدارة، واللواء محمد أحمد 
مســاعد قائــد القــوات البحريــة، واللــواء طــارق عدلــي قائــد قاعــدة اإلســكندرية 
البحريــة، وعــدًدا مــن قيــادات القــوات البحريــة باإلســكندرية، حيــث قــدم الوفــد 

العســكري التهنئــة لقداســته بعيــد الغطــاس المجيــد.
وحضــر اللقــاء أصحــاب النيافــة: األنبــا بافلــي، واألنبــا إيالريــون، واألنبــا 
هرمينــا، واألنبــا ســاويروس، والقمــص أبــرآم إميــل، وعــدد مــن اآلبــاء كهنــة 
األســكندرية. وخــالل اللقــاء قــّدم قداســة البابــا هديــة تذكاريــة للفريــق أحمــد 
خالــد قائــد القــوات البحريــة، ومــن جانبــه قــّدم الفريــق أحمــد خالــد هديــة تذكاريــة 

لقداســة البابــا. 

ويستقبل بطريرك ثيؤدوروس 
للروم األرثوذكس

اليــوم  وأيًضــا اســتقبل قداســته بمقــر البطريركيــة باألســكندرية، صبــاح 
وســائر  األســكندرية  بطريــرك  الثانــي  ثيــؤدوروس  البطريــرك  غبطــة  ذاتــه، 
أفريقيــا للــروم األرثوذكــس والوفــد المرافــق لــه، وتبــادل الطرفــان رســائل التهنئــة 

والهدايــا التذكاريــة بمناســبة عيــد الغطــاس المجيــد.

تهنئة القيادات العسكرية واألمنية واملحلية 
باإلسكندرية لقداسة ابلابا

وأيًضــا اســتقبل قداســة البابــا للتهنئــة بعيــدي الميــالد والغطــاس اللــواء 
محمــد الشــريف محافــظ األســكندرية، واللــواء أركان حــرب خالــد شــوقي قائــد 
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ألىق ابلحارة يونان ف العمق فُحفظت السفينة. نللق حنن أيًضا خطايانا فتبىق مدينتنا ف أمان أكيد« )القديس يوحنا ذهيب الفم(

المنطقــة الشــمالية العســكرية، واللــواء ســامي غنيــم مســاعد وزيــر الداخليــة 
ومديــر األمــن، واللــواء هشــام نصــر مســاعد وزيــر الداخليــة لمنطقــة شــمال 
الدلتــا، واللــواء وائــل البرعــي رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة لقطــاع غــرب 
الدلتــا، والدكتــور عصــام الكــردي رئيــس جامعــة اإلســكندرية، وعــدد كبيــر مــن 
قيــادات األمــن العــام والوطنــي ووزارة األوقــاف وقيــادات األزهــر الشــريف 
وقيــادات المحافظــة التنفيذيــة وعــدد مــن نــواب مجلــس الشــعب والشــخصيات 

العامــة بالمحافظــة.
وأكــد قداســة البابــا خــالل حديثــه مــع ضيوفــه علــى 3 عالمــات للعيــد 

عامــة وهــي المحبــة والفــرح والســالم.

اللجان اتلحضريية للملتقيات تبدأ أعماهلا
الثانــي ومشــاركة عــدد مــن اآلبــاء  البابــا تواضــروس  بحضــور قداســة 
الكهنــة، بــدأت مرحلــة اإلعــداد والتجهيــز لملتقيــات لوجــوس الشــباب القبطــي 

داخــل وخــارج مصــر لهــذا العــام 2020م.
وعقــدت اللجنــة التنظيميــة للملتقــى أولــى جلســاتها يــوم الجمعــة 24 ينايــر 
2020م. جديــر بالذكــر أن اإليبارشــيات بــدأت فــي تقديــم ترشــيحات الشــباب 
لهــذه الملتقيــات، عقــب اإلعــالن عنهــا فــي ســيمنار المجمــع المقــدس فــي 

نوفمبــر الماضــي.

لقاء قداسة ابلابا مع جممع كهنة اإلسكندرية

اســتقبل قداســة البابــا صبــاح يــوم الســبت 25 ينايــر 2020م، مجمــع 
كهنــة األســكندرية بمقــر »مركــز لوجــوس« بديــر القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي 
اللقــاء حيــث شــرح  بـــ »لوجــوس«  النطــرون، واحتضنــت بالقاعــة الرئيســية 
قداســة البابــا فكــرة بنــاء المقــر البابــوي وفكــرة إنشــاء المكتبــة البابويــة المركزيــة، 
ثــم ألقــى قداســته كلمــة روحيــة بعنــوان »الكاهــن واكتشــاف الطاقــات« وبعدهــا 
أجــاب قداســته أســئلة واستفســارات الحضــور، اصطحــب بعدهــا اآلبــاء الكهنــة 
فــي عمــل جولــة شــاملة بالمقــر البابــوي بكامــل أقســامه بمــا فيهــا المكتبــة 
البابويــة المركزيــة، وقــد ألقــى قداســة البابــا كلمــة أثنــاء اللقــاء بعنــوان »الكاهــن 

واكتشــاف الطاقــات«.
اللقــاء مــن أعضــاء المجمــع المقــدس اآلبــاء األســاقفة العمــوم  حضــر 
مســئولو القطاعــات الرعويــة أصحــاب النيافــة: األنبــا بافلــي )قطــاع المنتــزه(، 
واألنبــا ايالريــون )قطــاع غــرب اإلســكندرية(، واألنبــا هرمينــا )قطــاع شــرق 
اإلســكندرية(، إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باألســكندرية.

قداسة ابلابا يستقبل وفد أكاديمية 
القديس أغناطيوس الالهوتية

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بالمقــر البابــوي بالقاهــرة يــوم 
االثنيــن 27 ينايــر 2020م، وفــد مــن أكاديميــة القديــس أغناطيــوس الالهوتيــة 
وكليــة الالهــوت بإســتكهولم. تــم خــالل اللقــاء بحـــث أوجــه التعـــاون مــا بيــن 

األكاديميـــة والكنيســة القبطيــة.

ويستقبل برنامج اإلعالم واتلعاون اإلفرييق
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم الثالثــاء 28 ينايــر 
عــام  أميــن  المغربــي  محمــود  الســفير  بالقاهــرة،  البابــوي  بالمقــر  2020م، 
الوكالــة المصريــة للشــراكة مــن أجــل التنميــة بــوزارة الخارجيــة المصريــة علــى 
رأس وفــد مــن المشــاركين ببرنامــج اإلعــالم والتعــاون اإلفريقــي، والــذي نظمتــه 
دولــة  مــن 23  اإلعالميــة  الرمــوز  أبــرز  مــن  نخبــة  فيــه  وشــارك  الوكالــة 
إفريقيــة. خــالل اللقــاء رحــب قداســة البابــا بالضيــوف وقــدم لهــم نبــذة عــن 
الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية التــي تأسســت علــي يــد القديــس مــار مرقــس 
الرســول فــي القــرن األول الميــالدي، والــذي استشــهد فــي األســكندرية عــام 
68 ميالديــة، والتــي تتميــز بثــالث مالمــح فهــي كنيســة الهوتيــة وأم للشــهداء 
ومؤسســة للرهبنــة، والتــي بــدأت بالقديــس أنطونيــوس الكبيــر، وانتقلــت منهــا 
للمســكونة كلهــا. كمــا تحــدث عــن بلدنــا مصــر ومــدي ارتباطنــا بهــا وبنهــر 
النيــل وأهميتــه لنــا فهــو مصــدر المــاء الــذي هــو الحيــاة ومنــه نســتلهم الهــدوء 
والســكينة. وعبــر قداســته عــن العالقــات الطيبــة التــي تربــط بيــن الكنيســة 
القبطيــة والدولــة المصريــة متمثلــة فــي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي والبرلمــان 
وفضيلــة اإلمــام األكبــر أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر. وخــالل اللقــاء وجــه عــدد 
مــن الحضــور أســئلة لقداســة البابــا والــذي أجــاب علــى جميــع أســئلتهم، وفــي 
نهايــة اللقــاء شــكر قداســته الحضــور وتمنــى لهــم زيــارة ممتعــة ليعــودوا إلــى 
بالدهــم وهــم يحملــون ذكريــات طيبــة مــن بلدنــا الحبيــب. كمــا شــكر الحضــور 
قداســة البابــا علــى اســتقبالهم وســعة صــدره فــي اإلجابــة علــي أســئلتهم وعبــروا 

عــن إعجابهــم الشــديد بشــخصه.

ويستقبل السفري األملاين بمرص
وفــي اليــوم ذاتــه، اســتقبل قداســة البابــا بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، الســفير 
الدكتور ســيريل چان نون ســفير ألمانيا بمصر، وأتت الزيارة بهدف التعارف 
بمناســبة توليــه منصبــه الجديــد، والــذي أعــرب عــن ســعادته بالعمــل بهــا، 
ورحــب قداســة البابــا بالســفير الجديــد وتمنــى لــه كل التوفيــق فــي مهــام عملــه.

ووفد نقابة املهندسيني
وقــد اســتقبل قداســة فــي نفــس اليــوم بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، المهنــدس 
هانــي ضاحــي النقيــب العــام لمهندســي مصــر، واللــواء هشــام أبــو ســنة رئيــس 
هيئــة موانــئ البحــر األحمــر الســابق، ونقيــب المهندســين بالنقابــة الفرعيــة 

بالقاهــرة، وبرفقتــه عــدد مــن أعضــاء مجلــس النقابــة.

ويستقبل رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بالمقــر البابــوي بالقاهــرة اليــوم 
ذاتــه رئيســات أديــرة الراهبــات بالقاهــرة، ومعهــن بعــض مــن راهبــات أديرتهــن، 
حيــث قدمــن لقداســته التهنئــة بمناســبة األعيــاد التــي احتفلــت بهــا الكنيســة 
الفتــرة الماضيــة. تكــون وفــد الراهبــات الرئيســات مــن: تمــاف كيريــة رئيســة 
ديــر الشــهيد أبــي ســيفين بمصــر القديمــة، وتمــاف أدروســيس رئيســة ديــر 
األميــر تــادرس بحــارة الــروم، وتمــاف تــكال رئيــس ديــر الشــهيد مــار جرجــس 
بمصــر القديمــة، وتمــاف أثناســيا رئيســة ديــر الشــهيد مــار جرجــس بحــارة 

زويلــة، وتمــاف باســيليا رئيســة ديــر الســيدة العــذراء بحــارة زويلــة.

قداسة ابلابا يكرم مدريب املرحلة اثلانية 
من برنامج جدد أيامنا كلقديم تلطوير اتلعليم الكنيس

كــّرم قداســة البابــا تواضــروس الثانــي علــى مــدار ثالثــة أيــام الســبت 18 
ينايــر، والثالثــاء 21 ينايــر، والخميــس 23 ينايــر 2020م، مدربــي 1000 
معلــم كنســي فــي المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج جــدد أيامنــا كالقديــم لتطويــر 

التعليــم الكنســي إليبارشــيات: بورســعيد، والبحــر األحمــر، ودشــنا.
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فقد كن يونان ف جوف الوت واستمع الرب لصالته. وأنت أينما وُجدت صِل )القديس يوحنا ذهيب الفم(

أسبوع الصالة من أجل 
الوحدة ف كنائس مرص

انطلقــت، بــدًءا مــن يــوم االثنيــن 27 ينايــر 2020م، فعاليــات أســبوع 
الصــالة ألجــل وحــدة المســيحيين، وتســتمر حتــى الجمعــة 7 فبرايــر 2020م.

تتمثــل فعاليــات األســبوع، الــذي ينظمــه مجلســا كنائــس الشــرق األوســط 
ومصــر، فــي 10 اجتماعــات مجمعــة للصــالة، تحتضــن كالًّ منهــا كنيســة 
مختلفــة، وتحتضــن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية ثالثــة اجتماعــات منهــا، 
الكاثوليــك  األقبــاط  الكنيســة األســقفية اجتماعيــن وكنائــس  بينمــا تحتضــن 

والــروم األرثوذكــس، والــروم الملكييــن واإلنجيلييــن، كلٌّ اجتماًعــا واحــًدا.
وقــد احتضــن اجتمــاع قداســة البابــا تواضــروس الثانــي األســبوعي يــوم 
األربعــاء 29 ينايــر 2020م، أســبوع الصــالة ألجــل الوحــدة، وتتضمنــت 
فقــرات االجتمــاع، الــذي أقيــم فــي الكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية، كلمــات 
لعــدد مــن الشــخصيات إلــى جانــب قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، وألحــان 

لخــورس الكليــة اإلكليريكيــة.

افتتاح لكية الكريس األورشلييم اإللكريكية

فــي يــوم الجمعــة 3 ينايــر 2020م، قــام نيافــة األنبــا أنطونيــوس مطــران 
الكرســي  كليــة  بافتتــاح  األدنــى،  والشــرق  والكويــت  األروشــليمي  الكرســي 
األورشــليمي اإلكليريكية، وذلك بحضور رؤســاء وممثلي الطوائف المســيحية 
المختلفــة بالكويــت، واآلبــاء كهنــة كنيســة مــار مرقــس بالكويــت، وعــدد غفيــر 
مــن الشمامســة والخــدام والخادمــات والشــعب، فــي كنيســة مارمرقــس الكويــت 
فــي احتفــال مفــرح وبهيــج. بــدأ الحفــل بإلقــاء كلمــة عــن افتتــاح كليــة الكرســي 
االورشــليمي اإلكليريكيــة باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والقبطيــة، ثــم تــم تقديــم 
بانورامــا تمثليــة وتاريخيــة وتســجيلية عــن تاريــخ الكليــة اإلكليريكيــة، ثــم تــم 
عــرض شــرح عــن المــواد التــي ُتــدرَّس فــي الكليــة. أعقــب ذلــك عــرض كلمــة 
لت خصيًصــا لحفــل  مســجلة لقداســة البابــا المعظــم تواضــروس الثانــي، ُســجِّ
االفتتــاح، ثــم كلمــات مســجلة لبعــض أحبــار الكنيســة الذيــن قامــوا بالتدريــس 
فــي الكليــة، ثــم بعــد ذلــك ألقــى نيافــة االنبــا أنطونيــوس كلمــة أشــاد فيهــا 
بالتعليــم وبالكليــة ودورهــا فــي تطويــر أداء الخــدام وتثقيفهــم، ووّجــه الشــكر 
لــه تعــب  ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة والقائميــن عليهــا وكل مــن 
محبــة. ثــم قــام نيافتــه بإهــداء رؤســاء وممثلــي الطوائــف المســيحية الحاضريــن 
دورًعــا وهدايــا تذكاريــة خاصــة بالمناســبة، كمــا قــام بتكريــم أعضــاء هيئــة 
التدريــس مــن الحاضريــن. وفــي الختــام قــام نيافتــه بقــص شــريط االفتتــاح 

والتقــاط بعــض الصــور التذكاريــة الخاصــة بالمناســبة.

رسامة قمص ف عيد الغطاس بشربا اخليمة

صلــى نيافــة األنبــا مرقــس مطــران شــبرا الخيمــة قــداس عيــد الغطــاس 
المجيــد يــوم األحــد 19 ينايــر 2020م، فــي كنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
والقديــس األنبــا أبــرآم بميــت نمــا، وخــالل صلــوات القــداس قــام نيافتــه بررســامة 
كاهــن الكنيســة القــس حبيــب جرجــس فــي رتبــة القمصيــة. خالــص تهانينــا 
لنيافــة األنبــا مرقــس، وللقمــص حبيــب، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، 

وســائر أفــراد الشــعب

 ثالثة كهنة جدد بإيبارشية طهطا وجهينة

صلــى نيافــة األنبــا إشــعياء مطــران طهطــا وجهينــة يــوم الجمعــة 17 
ينايــر 2020م، قــداس برمــون عيــد الغطــاس بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
بالجريــدات، وخاللــه ســام نيافتــه الشــماس دميــان كميــل كاهًنــا باســم القــس 
كيرلــس علــى مذبــح الكنيســة ذاتهــا. كمــا منــح الشــماس جــورج فليمــون رتبــة 
إيبدياكــون باســم إبيدياكــون شــنوده. كمــا صلــى أيًضــا نيافتــه قــداس برمــون 
الشــهيد  بكنيســة  2020م،  ينايــر   19 األحــد  يــوم  المجيــد  الغطــاس  عيــد 
مــار جرجــس بقريــة الســوالم وخاللــه ســام نيافتــه الشــماس شــنوده فليمــون 
كاهًنــا علــى الكنيســة ذاتهــا باســم القــس جورجيــوس. كمــا قــام بتدشــين شــرقية 
المذبحيــن البحــري والقبلــي. وأيًضــا صلــى نيافتــه قــداس عيــد الغطــاس المجيــد 
مســاء يــوم األحــد 19 ينايــر 2020م، بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بمدينــة 
جهينــة وعقــب صــالة الصلــح، أتــم طقــس ســيامة الشــماس تواضــروس لملــوم 
كاهًنــا فــي درجــة القسيســية علــى الكنيســة ذاتهــا، باســم القــس تواضــروس. 
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا إشــعياء، ولآلبــاء الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء 

كهنــة اإليبارشــية، وســائر أفــراد شــعب اإليبارشــية.

سيامة دياكونيني إليبارشية بين سويف

قــام نيافــة األنبــا غبريــال أســقف إيبارشــية بنــي ســويف وتوابعهــا، بصــالة 
القــداس اإللهــي صبــاح يــوم الســبت 25 ينايــر 2020م بكاتدرائيــة الشــهيد 
مــار مينــا بمدينــة بنــي ســويف الجديــدة شــرق النيلـــ وشــارك فــي الصــالة عــدد 
كبيــر مــن اآلبــاء الكهنــة باإليبارشــية، وعقــب صــالة الصلــح أتــم طقــس ســيامة 
شمامســين جديديــن فــي درجــة الدياكونيــة للخدمــة باإليبارشــية، وهــم: الشــماس 
صبــري يوســف لكنيســة المــالك ميخائيــل األزهــري، والشــماس تامــر يحــي 
لكاتدرائيــة مــار مينــا بمدينــة بنــي ســويف الجديــدة. خالــص تهانينــا لنيافــة 
األنبــا غبريــال، وللدياكونييــن الجديديــن، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، 

وســائر أفــراد الشــعب.



11 جملة الكرازة - 31 يناير  2020

»يُشري هروب يونان إىل حال اإلنسان بوجه اعم فباحتقاره وصايا الرب هرب من وجهه وسلم نفسه للعالم فاشتد به نوء العالم لغرق« ) القديس جريوم(

وســط حضــور المئــات مــن شــعب الكنائــس. واعتــاد نيافتــه أن ُيصلــي صلــوات 
الغطــاس فــي كنيســتي المدينــة، حيــث ابتــدأ نيافتــه صــالة العشــية وصــالة 
قــداس اللقــان بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس، وانتقــل نيافتــه لكنيســة الســيدة 

العــذراء حيــث تولــى خدمــة قــداس العيــد بالكنيســة.

ويعــد هــذا أول قــداس بعــد تجديدهــا حيــث تــم تدشــين الكنيســة فــي عــام 
1982م بيــد صاحبــي النيافــة مثلــث الرحمــات األنبــا غريغوريــوس ومثلــث 

الرحمــات األنبــا آنجيلــوس أســقف اإليبارشــية الســابق.

وتــم إعــادة تجديــد الكنيســة وتوســعتها وعمــل حامــل أيقونــات ورســومات 
صحــن الكنيســة.

أول قداس ف كنيسة الزنهة ٢ الديدة
صلــى نيافــة األنبــا مكســيموس األســقف العــام والمشــرف علــى كنائــس 
مدينــة الســالم والحرفييــن يــوم األحــد 19 ينايــر 2020م، لقــان وقــداس عيــد 
الغطــاس المجيــد بكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس يوحنــا المعمــدان بمنطقــة 

النزهــة 2 وهــو أول قــداس بهــذه الكنيســة الجديــدة.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وأعداد كبيرة من شعب المنطقة.

ملتىق عليم ف عيد القديس 
توارضوس املرشيق بهونلدا

تواضــروس  األميــر  القديــس  استشــهاد  بعيــد  االحتفــاالت  إطــار  فــي 
المشــرقي، نظــم ديــر الســيدة العــذراء والقديــس تواضــروس المشــرقي بهولنــدا 
مســاء الســبت 18 ينايــر 2020م، محاضــرة حــول نشــأة ومســيرة القديــس 
هــارون مــن جنــوب مصــر فــي القــرن الرابــع، ألقــى المحاضــرة البروفيســور 
الدكتــور Jacques van der Vliet أســتاذ علــم المصريــات والقبطيــات 

بجامعــة Nijmegen بهولنــدا.

حضــر المحاضــرة عــدد كبيــر مــن أصدقــاء الديــر فــي المجتمــع الهولنــدي 
المحيطيــن بالديــر، وفــي الســياق ذاتــه قــام نيافــة األنبــا أرســاني أســقف هولنــدا 
وبعــد  بالديــر،  الموجــودة  القديــس  رفــات  علــى  والحنــوط  األطيــاب  بوضــع 
القــداس قــدم أطفــال مــدارس األحــد عرًضــا فنًيــا مــن الترانيــم وقــدم الشــباب 

كذلــك اســكتش تمثيلــي.

ورشة عمل تلعليم فن األيقونة القبطية 
لشباب جنوب فرنسا

نظمــت خدمــة الشــباب بإيبارشــية جنــوب فرنســا والقطــاع الفرنســي مــن 
سويســرا، يوم الخميس 16 يناير 2020م، ورشــة عمل للتدريب على كيفية 
رســم األيقونــة القبطيــة وذلــك بكنيســة الســيدة العــذراء بجنيــف، قــام بالتدريــب 
خــالل الورشــة الشــماس المهنــدس ســامي خلــة. وتســعى خدمــة الشــباب مــن 
خــالل هــذه الورشــة إلــى ترســيخ الهويــة القبطيــة فــي وجــدان الشــباب القبطــي 

إلــى جانــب تنميــة مهاراتهــم.

افتتاح كنيسة العذراء بالعارش 
ف قداس الغطاس

صلــى نيافــة األنبــا مقــار أســقف الشــرقية ومدينــة العاشــر صلــوات عيــد 
الغطاس المجيد يوم األهد 19 يناير 2020م، بمدينة العاشــر من رمضان 

سكرتري جديد لقداسة ابلابا 
ــا بيشــوي، مديــًرا لمكتــب  يتــم تعييــن األب الراهــب القــس كيرلــس االنب
قداســة البابــا ويكــون مســئواًل عــن التواصــل مــع الجهــات الرســمية بالدولــة، 

كمــا مــع اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة باإليبارشــيات، 
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.  صدر في 2020/2/2م. 

للتواصل: ت: 01270833373
Email: Fr.Kirllos.b@gmail.com

شكر 
نشــكر القــس كيرلــس بشــري أحــد كهنــة كنيســة األنبــا رويــس بالعباســية 
بالقاهــرة، علــى المجهــود الــذي قــام بــه أثنــاء انتدابــه للخدمــة بســكرتارية المقــر 
ينتهــي  فبرايــر 2020 حيــث  إبريــل 2019 –  مــن  الفتــرة  البابــوي خــالل 

انتدابــه ليعــود إلــى الخدمــة بكنيســته.
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 »إنك باسرتخائك ف طرد الفكر اخلاطئ، إنما ختون الرب. وباستبقائك فكرًا ضده، تتخىل عنك انلعمة اليت كنت مصدر قوتك« )ابلابا شنوده اثلالث(

كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني خالل زيارته إليبارشية إخميم، يوم الثالثاء 14 يناير 2020م.

اقرأ معكم المزمور 123
َبْيـــِت  ِإَلـــى  ِلـــي:  ِباْلَقاِئِليـــَن  »َفِرْحـــُت 
بِّ َنْذَهـــُب. َتِقـــُف َأْرُجُلَنـــا ِفـــي َأْبَواِبـــِك  الـــرَّ
َكَمِديَنـــٍة  ـــُة  اْلَمْبِنيَّ ُأوُرَشـــِليُم  ُأوُرَشـــِليُم.  َيـــا 
ُمتَِّصَلـــٍة ُكلَِّهـــا، َحْيـــُث َصِعـــَدِت اأَلْســـَباُط، 
، َشـــَهاَدًة إِلْســـَراِئيَل، ِلَيْحَمُدوا  بِّ َأْســـَباُط الـــرَّ
ـــُه ُهَناَك اْســـَتَوِت اْلَكَراِســـيُّ  . أَلنَّ بِّ اْســـَم الـــرَّ
ِلْلَقَضاِء، َكَراِســـيُّ َبْيِت َداُوَد. اْســـَأُلوا َسَاَمَة 
ُأوُرَشـــِليَم: ِلَيْســـَتِرْح ُمِحبُّـــوِك. ِلَيُكـــْن َســـَاٌم 
ِفـــي َأْبَراِجـــِك، َراَحـــٌة ِفي ُقُصـــوِرِك. ِمْن َأْجِل 
: َســـَاٌم ِبِك. ِمْن  ِإْخَوِتـــي َوَأْصَحاِبـــي أَلُقوَلنَّ
بِّ ِإلِهَنـــا َأْلَتِمُس َلـــِك َخْيًرا«. َأْجـــِل َبْيِت الـــرَّ
نعمـــة الفـــرح فـــي العهـــد الجديـــد 3 معانـــي 
مهمـــة يجـــب أن يكونـــوا كل حيـــن )اشـــكروا.. 
صلـــوا.. افرحـــوا( وصارت هؤالء الثالثة ثالثية 

ببعضها. مرتبطـــة 
أن  المســـيح  يريدنـــا  نعمـــة  الفـــرح  صـــار 
نعيـــش فيهـــا دائًمـــا. وتصيـــر طقـــوس الكنيســـة 
وعبادتنـــا هدفهـــا الرئيســـي أن نكـــون فرحيـــن. 
الفـــرح وصيـــة وهـــو مـــن ثمـــار الـــروح القـــدس 

وهـــو عالمـــة الصحـــة الروحيـــة.
كيف أستطيع أن أقتني الفرح؟

المـــكان األول: إنجيلـــك، البشـــارة المفرحـــة 
العالقـــة المســـتمرة مـــع كتابـــك المقـــدس مهمـــا 

كانـــت مشـــغولية الحيـــاة.
البشـــارة  كانـــت  الميـــالد  عيـــد  فـــي  ونحـــن 
المفرحـــة أن يكـــون فرح عظيم لجميع الشـــعب. 
وفـــي أنشـــودة المالئكـــة دائًمـــا كلمـــة المســـيح 
ســـبب فـــرح وســـعادة. طوبـــاه مـــن يعلـــم أوالده 
آيـــات الكتـــاب المقدس ويحفظهـــا ويعيش بها.

وبالمصادفـــة ونحـــن في ســـنة 2020 وهي 
ســـنة وكتابتهـــا ال تتكـــرر إال بعـــد قـــرون )10 
قـــرون – 3030( وهنـــاك شـــاهد فـــي اإلنجيـــل 
يوحنـــا 20:20 »ففرح التالميذ إذ رأوا الرب«.

ســـفر  المقـــدس  الكتـــاب  فـــي  ســـفر  آخـــر 
الرؤيـــا هنـــاك آيـــه تتكرر كثيـــًرا »من له أذنان 

فليســـمع«. للســـمع 

َهيََّأْت َنْفَسَها« امرأتـــــــــــه أي الكنيسة. وفي هذا 
اإلصحـــــــــــــــاح هــــــــــــــو الوحيد التـــــــي ذكرت فيه 
كلمـــة »هللويـــا« 4 مـــرات فـــي العهـــد الجديد.

حامـــل  لهـــذا  الفـــرح  قمـــة  هـــي  األبديـــة 
تفكـــر  أن  فرحـــك  إلينـــا.  يتطلـــع  األيقونـــات 
باســـتمرار فـــي الســـماء. هناك أفـــراح كثيرة في 
العالـــم كالغنـــي الغبـــي وهيردوس الـــذي ضربه 

الـــدود، كلهـــا أفـــراح باطلـــة.

افـــرح الرب بوجوده في حياتنا.. بالخالص 
كمـــا قالـــت أمنـــا العـــذراء مريم »فلتعظم نفســـي 
الرب وتبتهج روحي باهلل مخلصي« بالتسبيح، 
افـــرح بالعطـــاء إنســـان دائًما تقـــدم روح العطاء 
مغبـــوط هـــو العطـــاء أكثـــر مـــن األخـــذ. افـــرح 
بصداقـــة القديســـين كداود ويوناثـــان. افرح إنك 
تعيش في هذه المعية المقدســـة معية المسيح.

مـــن فضلـــك كـــن ســـبب فرح لمـــن حولك، 
الشـــباب  واألمهـــات  اآلبـــاء  بيوتكـــم،  فرحـــوا 
شجع حتى لو كان هناك ضعف أو تقصير 
أن  الممكـــن  ومـــن  تجـــرح  القاســـية  فالكلمـــة 

تتســـبب فـــي مشـــاكل نفســـية.

كن إنســـاًنا فـــرح في بيتك، في شـــغلك، 
فـــي الطريق، في الدراســـة فـــي الخدمة.

الفـــرح نعمـــة وحيـــاة نمارســـها فـــي كل 
لحظـــة فيـــدوم وتنقلـــه لـــكل أحـــد.

اإلنجيل هو المصدر األول للفرح.
الموضـــع الثانـــي: كنيســـتك.. أنتـــم أحفـــاد 
قديســـين. هللويـــا أي افرحـــوا بـــاهلل نقولهـــا فـــي 
القـــداس واأللحـــان والمـــردات واآلبـــاء يعلمونـــا 
أن اإلنســـان يحضـــر فـــي الكنيســـة لكي يصير 

إنســـان الهللويـــا أي إنســـان الفـــرح.
والكنيســـة ليســـت الطـــوب والزلـــط وليســـت 
مجـــرد الحضـــور الجســـدي فقط. الكنيســـة إنك 
حاضـــر مخصـــوص لمقابلـــة المســـيح ومعيـــة 
القديســـين. بكل االشـــتياق لالنشـــغال بالمســـيح 
الحـــي فقـــط وترتبط بها روحًيـــا. والقديس يوحنا 
ذهبي الفم يشـــبه األب الكاهن وهو يفتح ســـتر 

الهيـــكل كأنـــه يفتح باب الســـماء.
فكنيستي هي بيتي وأمي وفرح حياتي.

التاريخ يحكي إنهم كانوا يصلوا في شـــقوق 
األرض والمغاير، كنيسة بال جدران.

الموضـــع الثالـــث: وطـــن، اســـمه مصـــر. 
ذكـــرت فـــي اإلنجيل 700 مـــرة وتباركت بزيارة 
العائلة المقدســـة فبالدنا وأرضنا صارت أرض 
مقدســـة فمصر هي البلد التي اســـتقبلت الســـيد 
فـــي  نوجـــد  أن  نعمـــة  وهـــي  وحمتـــه  المســـيح 
مصر. استشـــهد في إخميم ســـنة 20 للشـــهداء 

29 كيهك أكثر من 
8140 شـــخص.

مـــــــــــن القـــــــــــــرون 
تعيـــــــــــــــــش  األولـــــــــى 
معنــــــــــــا وبسببهـــــــــــــــم 
عايـــــــش،  اإليمـــــــان 
مصر بها أهلنـــــــــــــــا، 
أديرتنـــــــا، كنائسنــــــا، 
آباؤنـــــــــــــــا شهداؤنـــــــــا 

قديسونـــــــا.
الرابع:  الموضع 
 19 رؤيـــا  األبديـــة، 
َوَنَتَهلَّـــْل  »ِلَنْفــــــــــــــــــَرْح 
اْلَمْجـــــــَد.  َوُنْعِطــــــــــــــِه 
أَلنَّ ُعْرَس اْلَخـُروِف 
َقـــْد َجـــــــــــــاَء، َواْمَرَأُتُه 
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 »تغلب ىلع أفاكر الشهوة قبل أن تتمكن منك، ألنها إن غلبتك ال يمكنك إال أن تقع ف رش اخلطية« )ابلابا كريلس الرابع(

لقاء لنة العالقات بني الكنيستني 
القبطية والروسية بهونلدا

عقــد بديــر القديــس األميــر تواضــروس المشــرقي بإيبارشــية هولنــدا علــى 
مــدار ثالثــة أيــام فعاليــات المشــاورات الالهوتيــة المنبثقــة مــن لجنــة العالقــات 
بيــن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية والكنيســة الروســية األرثوذكســية. تــرأس 
وفــد كنيســتنا نيافــة األنبــا ســيرابيون مطــران لــوس آنجلــوس ورئيــس لجنــة 
العالقــات بيــن الكنيســتين القبطيــة والروســية، بينمــا تكــون الوفــد مــن صاحبــا 
النيافــة: األنبــا أرســاني أســقف هولنــدا )اإليبارشــية المضيفــة(، واألنبــا كيرلــس 
األســقف العــام بلــوس آنجلــوس، والقمــص كيرلــس إبراهيــم بلــوس آنجلــوس، 

والقــس داود األنطونــي كاهــن الكنيســة القبطيــة بموســكو.
 Fr. Srefan Igomenov, Fr. :وتكــون وفــد الكنيســة الروســية مــن

.Pavel Lizegoonov, Fr. Sergey Pantelaev

دير األنبا أنطونيوس حيتفل بتذكر 
نياحة القديس األنبا يوساب األبح

احتفــل ديــر القديــس العظيــم األنبــا أنطونيــوس بالبريــة الشــرقية مســاء 
يــوم الســبت 25 ينايــر 2020م، بعشــية عيــد نياحــة القديــس األنبــا يوســاب 
األبــح أســقف جرجــا وأخميــم وأحــد قديســي الديــر، حيــث طيــب نيافــة األنبــا 
يســطس أســقف ورئيــس الديــر إلــي جانــب نيافــة األنبــا زوســيما أســقف أطفيــح 
وتوابعهــا الجســد الطاهــر، بمشــاركة مجمــع الديــر، وعقــب ذلــك حمــل اآلبــاء 
الرهبــان الجســد بعــد وضعــه فــي صنــدوق زجاجــي وطافــوا بــه فــي كنيســة 
اآلبــاء الرســل والتــي تحــوي مقصورتــه، حيــث قــام نيافــة األنبــا يســطس فــي 
ختام العشــية بوضعه مرة ثانية داخلها وســط حضور كثيف من زوار الدير 

ومحبــي القديــس.
يذكــر أن األنبــا يوســاب قــد عــاش قبــل منتصــف القــرن الثامــن عشــر 
وإلى الربع األول من القرن التاســع عشــر )1735 – 1826م( ، وفي ســن 
الخامســة والعشــرين من عمره ترهبن بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس، 
ولوداعتــه وعلمــه الغزيــر وخاصــة فــي العلــوم الالهوتيــة أقامــه المتنيــح البابــا 
يوأنــس الثامــن عشــر رقــم 107 أســقًفا علــى جرجــا وأخميــم ســنة 1791م، 

فاهتــم بافتقــاد شــعبه وبــث الــروح المســيحية فــي ســلوكهم وعمــل علــى توعيتهــم 
وتعليمهــم اإليمــان األرثوذكســي المســتقيم.

وبعــد حيــاة حافلــة بالخدمــة والرعايــة تنيــح بشــيخوخة صالحــة عــن عمــر 
ناهــز 91 ســنة وذلــك أثنــاء تواجــده بديــره حيــث دفــن فيــه أيًضــا.

وبعــد مــرور حوالــي 122 ســنة علــى نياحتــه تــم اكتشــاف جســدهُ ووجــد 
الجســد الطاهــر كامــاًل كمــا هــو فتــم وضعــه بإكــرام داخــل مقصــورة خاصــة بــه 
داخــل الكنيســة وعمــل أيقونــة لــه مأخــوذة مــن ظهوراتــه المتعــددة مرتدًيــا حلتــه 

الكهنوتيــة وممســًكا بصليبــه.

القمص يوحنا منصور 
وكيل مطرانية الزية

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم األربعــاء 15 ينايــر 2020م، 
األب الفاضل القمص يوحنا منصور كاهن كنيســة الشــهيد مار جرجس 
بشــارع مــراد )مقــر مطرانيــة الجيــزة( ووكيــل مطرانيــة الجيــزة بعــد خدمــة 

كهنوتيــة ورعويــة وإداريــة امتــدت لمــا يقــارب 57 ســنة.
وقــد أقيمــت صلــوات تجنيــزه فــي الواحــدة مــن بعــد ظهــر اليــوم التالــي 

بكنيســته، وســط مشــاركة شــعبية وإكليروســية كبيــرة.
األنبــا  نيافــة  إلــى جانــب  الكنيســة -  أحبــار  مــن  الصلــوات  صلــى 
ثيئودســيوس أســقف وســط الجيــزة - أصحــاب النيافــة: األنبــا متــاؤس 
بــوادي النطــرون، األنبــا موســى أســقف  أســقف ورئيــس ديــر الســريان 
الشــباب، واألنبــا بطــرس األســقف العــام، واألنبــا مارتيــروس األســقف 
العــام لكنائــس قطــاع شــرق الســكة الحديــد، واألنبــا إرميــا األســقف العــام، 
واألنبــا يوحنــا أســقف شــمال الجيــزة، واألنبــا زوســيما أســقف أطفيــح، 
واألنبــا أكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس قطــاع ألماظــة والهجانــة وشــرق 
مدينــة نصــر. كمــا شــارك فــي الصلــوات القمــص ســرجيوس ســرجيوس 
وكيــل البطريركيــة بالقاهــرة ومجمــع كهنــة إيبارشــية وســط الجيــزة وعــدد 

كبيــر مــن اآلبــاء الكهنــة وأعــداد كبيــرة مــن الشــعب القبطــي.
وســيم األب الراحــل بيــد المتنيــح مثلــث الرحمــات األنبــا دوماديــوس 
مطــران الجيــزة الســابق فــي 24 مايــو 1963م. خالــص تعازينــا لنيافــة 
األنبــا ثيئودســيوس، فــي نياحــة القمــص يوحنــا، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة 

اإليبارشــية، ولشــعب إيبارشــية وســط الجيــزة.

القس أثناسيوس فخري
كهن بإيبارشية طما

الفاضــل  ينايــر 2020م، األب  يــوم األربعــاء 15  الــرب  فــي  رقــد 
القــس أثناســيوس فخــري كاهــن كنيســة ديــر القمــص يســى بإيبارشــية 
طمــا، عــن عمــر تجــاوز الـــ 64 ســنة بعــد خدمــة كهنوتيــة قصيــرة، لــم 

تتجــاوز الســنوات األربــع.
فــي  كاهًنــا  وســيم  1954م،  نوفمبــر   23 فــي  الراحــل  األب  ُوِلــَد 
19 مــارس 2016م، بيــد مثلــث الرحمــات المتنيــح األنبــا فــام أســقف 
ــا لنيافــة األنبــا إســحق أســقف إيبارشــية  طمــا الســابق. خالــص تعازين
طمــا فــي نياحــة القــس أثناســيوس، ولمجمــع كهنــة اإليبارشــية، وأســرته 

وكل محبيــه.
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يذكر ســـفر صموئيـــل األول في 
قصـــة  عشـــر  الســـادس  األصحـــاح 
اختيار داود الفتي الصغير ومســـحه 
وقصـــة  الـــرب.  شـــعب  علـــى  ملـــًكا 
اختيـــار داود ليكـــون مســـيًحا للـــرب 
حياتنـــا،  فـــي  هامـــة  معانـــي  تحمـــل 
المرفـــوض  المنســـي  الصبـــي  فهـــذا 
يختـــاره الـــرب مســـيًحا لـــه! وكثيًرا ما 
نستهين بما هو صغير، لكن نحتاج 
الصغـــار،  عـــن:  أنفســـنا  نســـأل  أن 
واألشـــياء  الصغيـــرة،  واألحـــداث 
الصغيـــرة،  واإلمكانيـــات  الصغيـــرة، 
مـــا هـــو موقعهـــا فـــي حياتنـــا؟ فـــإن 
فإنـــه  صغيـــر،  ماهـــو  كل  أهملنـــا 
إن كان للبنيـــان فإننـــا نفقـــد مـــا هـــو 
للبنيـــان، وإن كان أمـــًرا صغيًرا معثًرا 
فإنه قد يهدم ويخّلف خســـائر كثيرة، 
األوالد  »دعـــوا  قـــال  الـــذي  فيســـوع 
يأتـــون إلـــّي« )مـــت19: 14(، هـــو 
الـــذي حـــّذر أن َمـــْن أعثر أحد هؤالء 
الصغـــار، خيـــر لـــه أن ُيرَبـــط عنقـــه 

بحجـــر رحـــي وُيغـــَرق فـــي البحـــر.
والكتـــاب المقدس مليء بأمثلة 

الهتمـــام هللا باألمور الصغيرة:
هللا  اســـتخدم  الصغـــار:   -1
العديـــد مـــن الشـــخصيات الصغيـــرة 
لمجـــد اســـمه.. فاســـتخدم صموئيـــل 
الطفـــل الصغيـــر فـــي الهيـــكل رغـــم 
)1صـــم3(.  كثيريـــن  كهنـــة  وجـــود 
صغيـــر،  ولـــد  وهـــو  إرميـــا  واختـــار 
وقـــال لـــه »ال تقـــل إني ولـــد« )إر1: 
لـــم  مشـــّجعة  بوعـــود  ووعـــده   ،)7
يمنحهـــا آلخـــر غيـــره. وكان يوحنـــا 
الحبيـــب مـــن أصغر التالميـــذ، لكنه 
كان دائًمـــا قريًبـــا مـــن قلبه. كما كان 
مـــار مرقـــس كاروز الديار المصرية 
شـــاًبا صغيـــًرا وقـــت أحداث البســـتان 
الرســـول  بولـــس  ورأى  والصليـــب. 
فـــي تيموثـــاوس الشـــاب خادًمـــا نافًعا 
)أع16(. وقبل الكل، اختار هللا فتاة 
صغيـــرة هـــي أمنـــا العـــذراء، وائتمنها 
على ســـر تجسده وهي ال تزال شابة 
صغيـــرة. كمـــا يحكي تاريخ الكنيســـة 
الصغيـــر  الشـــاب  أثناســـيوس،  عـــن 
فّنـــد بدعـــة آريـــوس وجاههـــد  الـــذي 
مـــن أجـــل اإليمـــان، وصـــار أصغـــر 
بطاركـــة الكرســـي المرقســـي. كذلـــك 
كان األنبـــا شـــنوده، واالنبـــا بيشـــوي 
واألنبـــا  الصالـــح،  مخلصنـــا  حبيـــب 
قديســـي  مـــن  الســـائح،  ميصائيـــل 

الكنيســـة الذيـــن بـــدأوا حيـــاة النســـك 
منـــذ صغرهـــم... ومن هـــذا نتعلم أن 
نهتـــم بالصغار فـــي بيوتنا وخدماتنا.

لـــم  البســـيطة:  األعـــداد   -2
بـــل  فقـــط  الســـن  يهتـــم هللا بصغـــار 
فأمـــر  البســـيطة..  باألرقـــام  أيًضـــا 
الرب جدعـــون أن يطلق الـ32000 
وخلـــص  اختارهـــم،  الذيـــن  رجـــل 
الشـــعب بـ300 رجل فقط )قض7(. 
واســـتخدم خمســـة أرغفـــة وســـمكتين 
ليشـــبع الخمســـة آالف. وتـــرك الـ99 
ضـــال  واحـــد  عـــن  ليبحـــث  خروًفـــا 
)مـــت18: 12(، وعّلـــم أن الســـماء 
أكثـــر  يتـــوب  واحـــد  بخاطـــئ  تفـــرح 
مـــن 99 بـــاًرا )لـــو15: 7(... فـــاهلل 
يرســـل لنا رســـالة أن ال نهتم باألرقام 
أو  البشـــر  أو  المـــال  فـــي  الكبيـــرة 
المؤيديـــن، بـــل فـــي عمـــل نعمته في 

أوالده. حيـــاة 

واإلمكانيـــات  القـــدرات   -3
صفحـــات  طـــول  فعلـــى  الصغيـــرة: 
الكتـــاب المقـــدس اختـــار هللا رجـــااًل 
عملـــه  فـــي  ليســـتخدمهم  بســـطاء 
الـــذي  وخالصـــه.. فاختـــار موســـى 
قـــال: »لســـت أنـــا بصاحـــب كالم« 
)خـــر4: 10(. واختـــار اثنـــي عشـــر 
تلميًذا وســـبعين رســـواًل من البسطاء، 
ليرســـلهم إلـــى كل المســـكونة. وأمـــر 
الخمـــس  مـــن  يجمعـــوا  أن  تالميـــذه 
خبزات والســـمكتين الفتـــات المتبقي، 
)يـــو6:  قفـــة  عشـــرة  اثنتـــي  فـــكان 
13(... وكأنـــه يعلمنـــا أن الخادم ال 
يجـــب أن يقيـــس قدراته بما لديه من 
إمكانيـــات أو شـــعبية، ولكـــن بمقدار 
اتضاعـــه أمام هللا فيســـتخدمه. لذلك 
ســـّر  أن  َتْعَلـــم  أن  الكنيســـة  فعلـــى 
قوتهـــا ليـــس بما لديها مـــن إمكانيات 
ماديـــة وال قـــدرات بشـــرية وال معارف 
قـــوة  ســـر  بـــل  علميـــة،  ودرجـــات 
الكنيســـة فـــي أن تحافـــظ علـــى نقـــاوة 
إيمانهـــا ونقـــاوة مؤمنيهـــا، وبهذا فقط 
يتحقـــق مجـــد الـــرب، فقـــوة الكنيســـة 
ليســـت في أشـــخاص يخدمونها لكن 
باإليمـــان  مرتبطيـــن  أشـــخاص  فـــي 

الصحيـــح فكـــًرا وســـلوًكا.

ماوَاِت« )مىت ٣: ٢( وُت السَّ
ُ
ك

َ
رَتََب َمل

ْ
ِد اق

َ
نَُّه ق

َ
 ».. تُوُبوا، أل

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

فــي صلــوات الســواعي بعــد أن يقــرأ الشــماس اإلنجيــل أمــام بــاب الهيــكل، 
ثــم يســجد أمــام الهيــكل ويقبــل الصليــب ويــد الكاهــن، يقــول الكاهــن المقدمــة 

ــا آميــن. ــا أبدًي اآلتيــة قبــل أن يصلــي القطــع: والمجــد هلل دائًم
Tenouw]t  ̀mmok  ̀w  Pxc?  >  nem   Pekiwt   ̀nagaqoc  >  nem  Pipn?a  
eq?u? > je ak`i #   akcw;  >    ̀mmon  ouw\      nai   nan  .

وترجمتهــا: نســجُد لــك أيهــا المســيح مــع أبيــك الصالــح والــروح القــدس ألنــك 
أتيــَت# وخلصتنــا، ارحمنا.

وكلمــة أتيــت ak`i تتغيــر حســب المواســم الطقســية والخالصيــة المتغيــرة 
كاآلتي: 1 – في األيام السنوية والصيامات تقال أتيَت ak`i. 2 – من برمون 
الميــالد إلــى عيــد الختــان يقــال ُوِلــدَت aumack. 3 – ومــن برمــون الغطــاس 
حتــى 12 طوبــه ثانــي يــوم عيــد الغطــاس يقــال اعتمــدَت aksiwmc. 4 – فــي 
عيــدّي الصليــب 17 تــوت، 10 برمهــات وفــي أســبوع اآلالم والجنــازات فــي 
غيــر الخماســين واألعيــاد الســيدية ُيقــال ُصلبــَت aua]k. 5 - وفــي أيــام 
الخماســين كلهــا مــن ليلــة عيــد القيامــة إلــى آخــر الخماســين وكذلــك فــي أيــام 
اآلحــاد مــن صــوم الرســل إلــى األحــد الرابــع مــن هاتــور وفــي تــذكار أعيــاد 
البشــارة والميالد والقيامة الذي هو التاســع والعشــرون من كل شــهر قبطي ما 
عــدا شــهرّي طوبــه وأمشــير اللذيــن يقعــان قبــل البشــارة ولــم تكــن الســيدة العــذراء 

.Aktwnk حامــاًل فــي الســيد المســيح ُيقــال قمــَت
وبعــد أيــة كلمــة مــن هــذه الكلمــات الخمــس يكمــل الكاهــن قائــاًل: وخلصتنــا 

ارحمنــا. Akcw;   ̀mmon  ouo\   nai   nan  ثــم يصلــي القطــع.
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ْهِل.« )أعمال الرسل ١٧: ٣٠( َ زِْمَنِة الْ
َ
ْن َيُتوُبوا، ُمَتَغاِضًيا َعْن أ

َ
يَع انلَّاِس ِف ُكِّ َماَكٍن أ ُر َجِ ُم

ْ
اهلُل اآلَن يَأ

َ
 » ف

هذه بعض المبادئ األساســـية 
فـــي حيـــاة المكرســـين والتـــي تميز 
حياتهـــم عن حيـــاة األخرين: وهي:

+ مبدأ االتحاد بالمسيح. 
+ مبدأ اإليمان.
+ مبدأ الشركة.

االتحـــــــــــــــاد  مبــــــــــــدأ  أواًل: 
بالمســـيح: الروحـــي 

1- يوجـــد خطـــر كبيـــر علـــى 
لـــم  إن  المكـــرس  اإلنســـان  حيـــاة 
يكـــن المســـيح هو عريس نفســـه، 
فقـــد  الروحيـــة..  حياتـــه  وشـــريك 
يختـــار إنســـان التكريـــس ألنـــه يحب 
الخدمـــة، فتكـــون تعزيتـــه دائًمـــا مـــن 
ويفـــرح  بثمارهـــا،  يفـــرح  الخدمـــة، 
معـــه..  الـــرب  وبعمـــل  بالنفـــوس، 
فتكـــون الخدمـــة هي عزاؤه. أو تكون 
تعزيتـــه مـــن مجموعة المقربين التي 
يحيـــا فـــي وســـطها، وكذلك من األب 
المســـئول عـــن جماعـــة التكريـــس 

التـــي يتبعهـــا المكـــرس.. 
2- ولكن كل هذا ال يكفي، وال 
يصلـــح كمصـــدر للتعزيـــة: ألن كل 
هـــذه األمـــور متغيـــرة، ال تبقـــى على 
تتغيـــر  قـــد  فالخدمـــة  واحـــد..  حـــال 
فيفقـــد المكرس تعزيتـــه  في لحظة.. 
تعـــزي،  ال  وحدهـــا  الخدمـــة  إًذا 
بعـــض  فيهـــا  قـــد يحصـــل  بالعكـــس 
المتاعـــب أو المشـــاكل!. والجماعـــة 
أيًضـــا قـــد ال تعـــزي فـــي لحظـــة ما.. 
فالمحبـــة موجـــودة بين اإلخوة -وهذا 
عـــدو  يتدخـــل  قـــد  لكـــن  صحيـــح- 
الخير فيها، فتحدث مشـــكلة، فتفقدنا 
تعزيـــة الجماعـــة أو الشـــركة، لذلـــك 
فـــإن: تعزية الخدمـــة، وتعزية اإلخوة 
أو تعزيـــة المســـئولين.. كلها تعزيات 

قابلـــة للتغييـــر فـــي أي لحظـــة..
3- وأمـــام هـــذا التغيـــر تبـــرز 
للمســـيح(:  )أنـــا  مبـــدأ  أهميـــة 
النفـــس..  عريـــس  هـــو  فالمســـيح 
ومصـــدر تعزيتـــي.. ال الجماعة، وال 
الخدمة، وال المســـئولين، ولكن الرب 

شـــخصًيا. يســـوع 
يكـــن المســـيح  لـــم  إًذا إن   -4
هـــو الهـــدف.. بـــل هـــو العريـــس، 
والحـــب  االنشـــغال،  وموضـــوع 
األساســـي، ســـتكون النتيجـــة حتًمـــا 
الطريـــق. فـــي  اإلنســـان  يخـــور  أن 

اليـــوم نأخذ نقطة أخرى في هذه 
القائمـــة الخطيرة التي تفقدنا أبديتنا، 

وهذه النقطة هي الشـــتيمة..
أ( السبب:

قـــد يكـــون ســـبب الشـــتيمة هـــو 
أو  حقـــد  يحركـــه  الـــذي  الغضـــب 
حســـد أو بغضـــة أو انحـــراف. وقـــد 
تكـــون نابعـــة مـــن الهـــزل والفكاهـــة. 
أنهـــا ضروريـــة  البعـــض  يـــرى  وقـــد 
للتربيـــة، فيســـتخدمها البعض لتربية 
أو تخويـــف أو تأديـــب مـــن هـــم فـــي 

مســـئوليتهم!
ب( العاج:

1- نضـــع أمامنـــا اآليـــات التـــي 
»ال  الخطيـــة:  هـــذه  مـــن  تحذرنـــا 
ســـارقون وال طماعـــون وال ســـكيرون 
وال شـــتامون وال خاطفـــون يرثـــون 
ملكـــوت هللا« )1كـــو10:6(، »غير 
مجازيـــن عـــن شـــر بشـــر، وال عـــن 
)1بـــط9:3(،  بشـــتيمة...«  شـــتيمة 
»من يحفظ فمه ولســـانه، يحفظ من 
)أم23:21(... نفســـه«  الضيقـــات 

أقـــوال  أمامنـــا  نضـــع   -2
هـــذه  مـــن  تحـــذر  التـــي  القديســـين 
الخطيـــة. قال القديس األنبا موســـى 
األســـود: »كمثـــل بيـــت ال بـــاب لـــه 
وال أقفـــال يدخـــل إليـــه كل مـــن يريد، 
يضبـــط  ال  الـــذي  اإلنســـان  كذلـــك 
لســـانه«، وقـــال أيًضـــا: »مـــن يهتـــم 
بضبـــط لســـانه يـــدل علـــى أنه محب 
للفضيلة، وعد م ضبط اللســـان يدل 
علـــى أن داخـــل صاحبـــه خـــاٍل مـــن 
أي عمـــل صالـــح«. وقـــال القديـــس 
بيمـــن: »من يضبـــط فمه فإن أفكاره 
التـــي  كالجـــّرة  تمـــوت،  الخاطئـــة 
فيهـــا حيـــات وعقـــارب وُســـدَّ  يوجـــد 
فمهـــا فإنهـــا تمـــوت«. قـــال القديـــس 
تكلمـــت  مـــا  »كثيـــًرا  أرســـانيوس: 
فمـــا  الســـكوت  وندمـــت، وأمـــا عـــن 

ندمـــت قـــط«.  
3- التـــدرُّب على عدم االنفعال 
والغضب، فهو الذي قد يكون ســـبًبا 
فـــي هـــذه الخطيـــة، فالنـــار ال ُتطَفـــأ 
بالوقـــود وإنمـــا بالمـــاء، وهكـــذا أيًضا 
والهـــدوء  بالوداعـــة  ُيقاَبـــل  الغضـــب 
»الجـــواب اللّيـــن يصـــرف الغضـــب، 
الســـخط«  يهيـــج  الموجـــع  والـــكالم 
)أم1:15(. وال تعتبـــر عدم مواجهة 

5- هـــذا الـــكام ينطبـــق علـــى 
أيًضـــا:  والمتزوجيـــن  المتبتليـــن، 
هـــو  المســـيح  يكـــون  أن  فينبغـــي 
كانـــت  ســـواء  نفـــس،  كل  عريـــس 
النفـــس مكرســـة بتـــول أو متزوجـــة. 
المســـيحية..  فـــي  مهـــم  مبـــدأ  وهـــذا 
عندمـــا  المســـيح  فالســـيد   -6
تجســـد أراد أن يسكن في اإلنسان: 
فاتخذ لنفســـه جســـًدا.. ومثلما ســـكن 
هـــو  مريـــم،  العـــذراء  أحشـــاء  في 
كل  قلـــب  فـــي  يســـكن  أن  مســـتعد 
مثلمـــا  هدفـــه -  فينـــا.. وكل  واحـــد 
اتحـــد بطبيعتنـــا - أن يعطينا شـــركة 
يكـــون  وحيـــن  اإللهيـــة..  طبيعتـــه 
المســـيح فـــي الداخـــل، يكـــون هنـــاك 
الحـــب  مـــن  وتيـــار  ســـري،  حديـــث 
بيـــن النفـــس والمســـيح، في شـــركة ال 

تنتهـــي وال تنفصـــم أبـــًدا.
7- فاالتحـــاد بـــه.. هـــو جهاد 
القلـــب المكرس.. وجهاد اإلنســـان 
المســـيحي عموًما: ألن كل إنســـان 
القلـــب.  لتكريـــس  مدعـــو  مســـيحي 
لتكريـــس  مدعـــوون  البعـــض  ربمـــا 
الوقـــت والكيـــان مثـــل الكاهـــن، لكـــن 
تكريـــس القلـــب هـــو الحـــب، وبدونـــه 
يكـــون كل تكريـــس بعد ذلك تكريًســـا 
أثـــر  أي  لـــه  وليـــس  فقـــط،  شـــكلًيا 
وال  المكـــرس،  اإلنســـان  حيـــاة  فـــي 
فـــي خدمتـــه، وال حتـــى فـــي شـــركته 
للمســـيح، حتـــى ولـــو كان راهًبـــا فـــي 

المغـــارة!. البريـــة أو 
أمـــان  وال  ضمـــان  لنـــا  ليـــس 
المســـيح.  وفـــي  بالمســـيح  إاّل 
حياتـــي..  عـــن  مســـئول  فالمســـيح 
ورئيـــس الجماعـــة.. وقائد الســـفينة.. 

جميًعـــا. لنـــا  األكيـــد  والضمـــان 
المبدأ الجوهـــري ..أنه بالداخل 
يوجد عرس دائم، للســـيد المســـيح.. 
وجهاد مســـتمر لتكريـــس هذا الحب 
للمســـيح.. لهـــذا قـــال معلمنـــا بولـــس 
َقـــِد  هللِا  َمَحبَّـــَة  »أَلنَّ  الرســـول: 
وِح اْلُقُدِس  اْنَســـَكَبْت ِفي ُقُلوِبَنـــا ِبالرُّ

اْلُمْعَطـــى َلَنـــا« )رو5:5(.
فـــي  المســـيح  أحـــب  أنـــا  إًذا.. 
فـــي  المســـيح  وأحـــب  إخوتـــي.. 
فـــي  المســـيح  وأحـــب  خدمتـــي.. 
فيكـــون  المســـئولين..  شـــخصيات 
الـــكل. فـــي  الـــكل  هـــو:  المســـيح 

الشـــتيمة بشـــتيمة أنـــه ضعـــف؛ بـــل 
هـــو قـــوة ونصرة »البطـــيء الغضب 
خير من الجبار، ومالك روحه خير 

ممـــن يأخـــذ مدينـــة« )أم32:16(.

تقديـــس  علـــى  التـــدرُّب   -4
إلـــى هللا  الصـــالة  بتعليمـــه  اللســـان 
والتســـبيح والترانيـــم والتحدث بما هو 

ومفيـــد.  نافـــع 

كل ذلـــك يجعـــل اإلنســـان ينجـــو 
مـــن الســـقوط في هـــذه الخطية ومن 
تتبـــرر،  »بكالمـــك  ألن  الدينونـــة 
)مـــت37:12(. تُـــدان«  وبكالمـــك 
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النـــور  أّم  يـــا  قطعـــة »نعّظمـــك 
الحقيقـــي« هي صلـــوة قبطّية جميلة 
وفريـــدة.. ليـــس لهـــا مثيـــل فـــي كّل 
كنائـــس العالـــم.. وفيهـــا نكـــّرم والـــدة 
اإللـــه القديســـة مريـــم العـــذراء، ونمّجـــد 
رّبنـــا يســـوع المســـيح الـــذي هـــو رأس 
وينبـــوع  وثباتهـــا،  وفخرهـــا  الكنيســـة 
بدمـــه  فيهـــا،  والغفـــران  التطهيـــر 

مذبحهـــا..! علـــى  المســـفوك 
ونحن نكّرر الصالة بهذه القطعة 
الجميلـــة يوميًّـــا فـــي صلـــوات األجبية، 
وفـــي رفـــع بخور عشـــّية وباكر.. فهي 
تمنحنـــا عـــزاًء وقـــّوًة عنـــد ترديدهـــا من 

قلوبنا..
بنعمـــة  المقـــال،  هـــذا  فـــي  أوّد 
بعـــض  ـــح  أوضِّ أن  المســـيح، 
الصلـــوة  هـــذه  عـــن  المعلومـــات 

: ة لفريـــد ا
أّواًل: هذه قطعة صاة ليتورجّية، 
وليســـت جزًءا من قانـــون اإليمان.. 
فموقعهـــا فقـــط فـــي صلـــوات األجبّيـــة 
ورفـــع البخـــور قبـــل قانـــون اإليمـــان، 
ولكّنهـــا ليســـت إقـــراًرا باإليمـــان مثل 
هـــي صلـــوة  بـــل  اإليمـــان،  قانـــون 
خاّصـــة ُتقـــال قبلـــه، ولذلـــك ُدِعَيـــت 
بمقدمـــة قانون اإليمـــان.. أْي قطعة 
نصليهـــا قبـــل تـــالوة قانـــون اإليمـــان.. 
وإن ُكّنـــا بالطبـــع ككنيســـة ُأرثوذكســـّية 
دائًمـــا نضـــع عقيدتنا داخـــل صلواتنا 
صلـــوات  فـــي  ســـواء  الليتورجّيـــة.. 
القـــّداس أو التســـبحة أو األلحـــان مـــع 
كاّفـــة الصلـــوات الليتورجّيـــة الُمَشـــبَّعة 
بشـــرح حقائق اإليمان.. ولذلك يمكننا 
اعتبـــار كّل صلواتنـــا الليتورجّية بمثابة 

ـــل..! قانـــون إيمـــان كبيـــر وُمَفصَّ
أصُلهـــا  القطعـــة  هـــذه  ثانًيـــا: 
قبطـــي، وليس لهـــا أصـــٌل يوناني.. 
مجمـــع  إنتـــاج  مـــن  ليســـت  وهـــي 
431م،  عـــام  المســـكوني  أفســـس 
كمـــا هو مذكـــور بالخطـــأ في بعض 
أفســـس  مجمـــع  فَمَحاضـــر  الكتـــب.. 
تفاصيلهاباللغـــة  بـــكّل  المحفوظـــة 
اليونانّيـــة، والتي اّطلعـــُت على ترجمة 
لهـــا، تخلـــو منهـــا..  إنجليزّيـــة كاملـــة 
وهـــي أيًضـــا قطعـــة غير موجـــودة في 
العالـــم غيـــر  فـــي  أخـــرى  أّي كنيســـة 
الخطـــأ  ولعـــّل  القبطّيـــة..  الكنيســـة 
جـــاء نتيجـــة التشـــابه بيـــن معانـــي 
هـــذه القطعـــة الليتورجّيـــة الجميلـــة 
وموضوع مجمع أفســـس الرئيســـي، 
الـــذي دار حـــول تأكيـــد لقـــب “والـــدة 

اإللـــه - ثيؤطوكـــوس”، وأّن اتحـــاد 
بناســـوته  الكامـــل  المســـيح  الهـــوت 
الكامـــل تـــّم منـــذ لحظة الحْمـــل األولى 
وأّنهـــا  العـــذراء،  الســـّيدة  بطـــن  فـــي 
ولدت شـــخص المســـيح الواحـــد، اإلله 
ـــد. وبســـبب هـــذا التشـــابه ظـــّن  المتجسِّ
البعـــض بالخطـــأأّن قطعة “نعّظمك يا 
أّم النـــور” تّمت صياغتها في مجمع 

أفســـس.
القطعـــة  هـــذه  واضـــع  ثالًثـــا: 
وإْن  اآلن،  حّتـــى  معـــروف  غيـــر 
ـــرة  متأخِّ ُكِتَبـــت  أّنهـــا  المرّجـــح  كان 
عـــن القـــرن الخامـــس، ألّن أصلهـــا 
جميـــع  بينمـــا  الصعيدّيـــة،  بالقبطّيـــة 
آبائنـــا البطاركـــة األقبـــاط حتّـــى أواخر 
فقـــط  يكتبـــون  الخامـــس كانـــوا  القـــرن 
باليونانّيـــة، بمـــا فيهـــم القديـــس كيرلس 
الكبيـــر، وِعـــّدة بطاركـــة بعـــده.. وبعـــد 
ذلـــك بـــدأت الكتابـــة بالقبطّيـــة تزدهر، 
تدريجيًّـــا..  تقـــّل  باليونانّيـــة  والكتابـــة 
هـــذه  كاتـــب  علـــى  فالتعـــّرف  لذلـــك 
ضمـــن  دخولهـــا  وتاريـــخ  القطعـــة، 
ليتورجّيـــات الكنيســـة، يحتـــاج لبحـــث 

كبيـــر.
العربّيـــة ألول  الترجمـــة  أخيـــًرا: 
كلمـــة فـــي هـــذه القطعـــة »نعّظمك« 
هـــي ترجمـــة غيـــر مطابقـــة تماًمـــا 
لألصل القبطي؛ فكلمة »تين تشيســـي 
إْمُمـــو Tensici ̀mmo” القبطية تعني 
ُمِك”.. كما نقول  “َنرَفُعِك” وليس “نعظِّ
“نرفُعـــِك  الســـبت:  يـــوم  تســـبحة  فـــي 
باســـتحقاق، مع أليصابات نسيبِتِك، 
قائليـــن مباركـــة أنـــِت فـــي النســـاء، 
ومباركـــة هـــي ثمـــرة بطنـــك”.. وإن 
“نرفعـــك ونعّظمـــك”  الكلمتـــان  كانـــت 
متقاربَتْين في المعني، إاّل أّن الترجمة 
األدّق بحســـب األصـــل القبطـــي هـــي 
“نرفُعـــك”.. وإن كنُت شـــخصيًّا، ومن 
منظوٍر رعوّي، ال أرى داعًيا للتغيير، 

بـــل فقـــط أتكّلـــم لتوضيـــح المعنى.
البـــالد  فـــي  أّنـــه  كـــر  بالذِّ جديـــر 
تطبيـــق  وفـــي  باإلنجليزّيـــة،  الناطقـــة 
 Coptic القبطـــي  “القـــارئ 
Reader” نســـتخدم الكلمـــة األدّق، 
 We exalt you“ فنقـــول: 
 We وليـــس  نرفُعـــِك،  تعنـــي  التـــي 
تعنـــي  التـــي   magnify you

. » ُمـــِك نعظِّ
بركـــة شـــفاعة أّم النـــور القديســـة 

مريـــم تكـــون معنـــا جميًعـــا.

fryohanna@hotmail.com

ســـفر  أن  نعتبـــر  أن  يمكـــن 
يونـــان هـــو عبـــارة عـــن حـــوار بيـــن 
محبتـــه  فـــي  هللا  واإلنســـان.  هللا 
واإلنســـان  أناتـــه،  وطـــول  ولطفـــه 
هللا  وفســـاده.  وضعفـــه  عجـــزه  فـــي 
والـــذي  المبـــادرة،  صاحـــب  هـــو 
قـــول  الحوار»صـــار  دائًمـــا  يبـــدأ 
)يـــون1:1(.  ليونـــان...«  الـــرب 
والســـاعي  بالخلـــق،  البـــادئ  فهـــو 
للفـــداء، وهـــو الـــذي أعـــد لنـــا مكاًنـــا 
مـــع  حـــواًرا  يبـــدأ  هللا  األبديـــة.  فـــي 
اإلنســـان حتـــى لـــو لـــم يـــرد اإلنســـان 
-خجـــاًل  ويختبـــئ  ليختفـــي  وذهـــب 
أو جهـــاًل- خلـــف أوراق األشـــجار، 
أو عشـــب البحـــر ولججـــه، أو فـــي 
فشـــر  وأعماقهـــا.  األرض  مغاليـــق 
اإلنســـان ال ُينشـــئ غضـــب هللا، بـــل 
باألحـــرى يســـتنهض رأفتـــه ويســـتدّر 
رحمتـــه. فخطيـــة اإلنســـان تســـتدعي 
قـــد  شـــّرهم  الحـــب»إلن  مـــن  مزيـــًدا 
صعـــد أمامـــي«، فيرســـل هللا يونـــان 
نينـــوى  أهـــل  ويناجـــي  ينـــادي  لكـــي 
بالرجـــوع والتوبـــه والحـــوار مـــع هللا.
اإلنســـان  مـــع  هللا  حديـــث 
ليـــس صراًعـــا، لإلقمـــاع واإلجبار. 
للنصـــح واإلرشـــاد. حـــوار  ولكنـــه 
مـــع  حـــواره  فـــي  ُيظهـــر هللا  أحياًنـــا 
وجبروتـــه،  وســـلطانه  اإلنســـانقوته 
لكـــي يعـــرف اإلنســـان ضعفه ويدرك 
)فـــال  طبيعتـــه  ومحدوديـــة  عجـــزه، 
كاهلل،  اإلنســـان  يكـــون  أن  يمكـــن 
فهـــذه خدعـــة شـــيطانية(، فـــاهلل هـــو 
الخالـــق واإلنســـان مخلـــوق. وأحياًنـــا 
وقدرتـــه  شـــدته  يســـتخدم هللا  أخـــرى 
ـــق  وُيضيِّ اإلنســـان  لكييحاصـــر 
عليـــه، لكـــي يســـمعه، ويعـــود يفتـــح 
لكـــي  حـــواًرا »ُأضّيـــق عليهـــم  معـــه 
ال  فغالًبـــا  )إر10:18(.  يشـــعروا« 
ُيســـمع صـــوت هللا ااّل فـــي لحظـــات 
الفشـــل أو الضعـــف أو العجـــز؛ كما 
عّبـــر أحدهـــم  قائاًل: »يـــا هللا إنيأريد 
تنفعنـــي«.  لـــن  فموســـيقاك  رعـــدك، 
فالضيـــق قد يكـــون بوق هللا، بعد أن 
ال تجـــدي همســـاته. لقـــد أراد يونـــان 
متمنًيـــا  هللا  مـــع  حـــواره  ُينهـــي  أن 
المـــوت فـــي قـــاع البحـــر وظلماتـــه، 
ولكـــن حتـــى فـــي وادي المـــوت لـــن 
فـــي  ِســـرُت  إن  ألنـــه  هللا،  يتـــركك 
معك.فـــي  فأنـــا  المـــوت  ظـــل  وادي 
صـــوت هللا  يصيـــر  المـــوت،  وادي 

هـــو الصـــوت الوحيد، حينمـــا تخُفت 
أنوارهـــا.  وتختفـــي  العالـــم  مباهـــج 

التوبـــة فـــي حقيقتهـــا هـــي حـــوار 
فـــي  يونـــان  فعـــل  هكـــذا  هللا،  مـــع 
جـــوف الحـــوت، ولهـــذا أســـرع أهـــل 
نينـــوى بتوبـــة جماعية قويـــة عميقة، 
وتســـري  الرحمـــة،  قنـــوات  لُتفتـــح 
غضـــب  فيتـــوارى  النعمـــة،  تيـــارات 
علـــى  الســـماء»ندم هللا  وتفـــرح  هللا، 
الشـــر الـــذي تكلم بـــه«. الخطية هي 
فتـــح البـــاب للحـــوار مـــع الشـــيطان، 
وأفـــكاره  وضالالتـــه  ســـمومه  ليبـــث 
لـــم يفـــرح  الهّدامـــة والمدمـــرة. لذلـــك 
يونـــان بنجـــاح خدمتـــه، ويســـلم لمـــن 
يقضـــي بالعدل فـــي أوقاته، بل دخل 
في محاكمة مع هللا، فكيف يتســـاوى 
البـــار مـــع األثيـــم؟ كيـــف يســـمح هللا 
تـــذل  حتـــى  تحيـــا  أن  األمـــة  لهـــذه 
شـــعب هللا وتدمـــره وتســـتبيح عرضـــه 
وأرضـــه؟ هـــذا النبـــي كان يدرك دور 
مملكـــة آشـــور)عاصمتها نينوى( في 
ق.م   722 عـــام  إســـرائيل  تدميـــر 
)2مـــل 15(، ولـــم يـــدرك يونـــان أن 
أمانـــه هللا وصدقـــه ال تحاســـبنا على 
شـــر لـــم نقترفـــه بعـــد. فـــاهلل كمـــا ال 
يذكـــر ماضينـــا إذا تبنـــا عنـــه، هـــو 
أيًضا ال يستحضر مستقبلنا قبل أن 
نفعله، برغم علمه ومعرفته به. فاهلل 
ينظـــر لحاضرنـــا، ويشـــجعنا لتقديس 
يعـــود  فـــال  أّمـــا ماضينـــا  مســـتقبلنا، 
فهيأعلـــى  هللا،  حكمـــة  أّمـــا  يذكـــره. 
مـــن كل مداركنـــا. لقـــد اغتـــاظ يونان 
وأرد أن يغلـــق بـــاب الحـــوار »طلـــب 
المـــوت لنفســـه«. فيعـــود هللا لُيظِهـــر 
مـــن  ويخاطبـــه  وعنايتـــه،  محبتـــه 
خـــالل »وســـيلة إيضـــاح بســـيطة«، 
فيرســـل يقطينـــه لكـــي يســـتظل بهـــا، 
فيفـــرح يونـــان، ثـــم تنتهي بعـــد قليل، 
فتذبـــل معهـــا نفس يونـــان! فاليقطينه 
حـــزن  ثـــم  يونـــان  بهـــا  فـــرح  التـــي 
بكثيـــر  قيمتهـــا  فـــي  أقـــل  لفقدانهـــا، 
مـــن اإلنســـان، خليقـــة هللا. فكيف ال 
يســـعى هللا لخالص أكثـــر من اثنتي 

عشـــرة ربـــوة مـــن النـــاس؟

fribrahemazer2003@gmail.com
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 »اسكب يا رب حمبتك ف قلوب عبيدك فتضطرم فينا نار حبك حىت تلهينا عن أوجاع وآالم هذا الزمان.« )الشيخ الروحاين(

بدايـــة  مـــع  القبطيـــة  اآلثـــار  قســـم  تأســـس 
تأســـيس المعهـــد علـــى يـــد نخبـــة متميـــزة مـــن 
األســـاتذة لعـــل اشـــهرهم فـــي هـــذا المجـــال أ.د. 
ســـامي جبـــره، وقـــد ارتبـــط اســـمه باكتشـــافات 
مصريـــة قديمـــة بمنطقـــة هامـــة فـــي المنيا وهي 
منطقـــة تونـــا الجبـــل، وظّلـــت محـــط اهتمامـــه 

ومحـــل إقامتـــه طـــوال حياتـــه. 

عناصـــر  أحـــد  هـــي  القبطيـــة  واآلثـــار 
الحضـــارة المصريـــة، فهي مرآة الفـــن والعقيدة، 
والشـــاهد الباقـــي لما أحـــرزه المصري من تقدم، 
وانعـــكاس لمـــا يعتقـــده ومـــا يعيشـــه مـــن قيـــم، 
ليـــس هـــذا فحســـب بـــل أن اآلثار أيًضـــا تغّذي 
عمومـــا االقتصـــاد الوطني بمـــا تمثله كرافد من 
روافـــد الســـياحة، وأحـــد الميـــزات النســـبية التـــي 

تتميـــز بهـــا مصـــر عـــن باقـــي دول العالـــم.

مجموعـــة  بالمعهـــد  اآلثـــار  قســـم  ويقـــدم 
مـــن المقـــررات التـــي تســـّد فراًغـــا معرفًيـــا عـــن 
الحضـــارة القبطيـــة، فبجانـــب المناهـــج العامـــة 
األقســـام  جميـــع  مـــن  الطلبـــة  يدرســـها  التـــي 
مثـــل اللغـــة القبطيـــة وغيرهـــا، يتعـــّرف طالـــب 
مـــن  والتمكـــن  البحـــث  كيفيـــة  علـــى  اآلثـــار 
أدواتـــه، والتعامـــل مع اإلصـــدارات الحديثة من 
المطبوعـــات ســـواء مقـــاالت أو كتب أو أعمال 
علـــى  الـــدارس  ويتعـــّرف  وغيرهـــا،  مؤتمـــرات 
أوجـــه الحضـــارة القبطيـــة مـــن خـــالل معرفتـــه 
مـــن  فالمتبقـــي  المندثـــرة،  أو  المتبقيـــة  لآلثـــار 
اآلثـــار يتمثّـــل فـــي الكنائـــس واألديـــرة القديمـــة 
العامـــرة، والمندثـــر منهـــا يتم التعـــرُّف عليه من 
خـــالل المتاحـــف المحليـــة وأشـــهرها المتحـــف 
القبطـــي، وكذلـــك المتاحـــف العالميـــة، وذلـــك 
من خالل أدّلة المتاحف وفهارســـها وما ُينَشـــر 

عـــن هـــذه اآلثـــار عموًمـــا. 

وتتمّثل اآلثار القبطية في كثير من القطع 
الهامـــة مثـــل الجداريات التي تمثل موضوعات 
الكتاب المقدس وأيقونات القديســـين والشهداء، 
وأدوات  المباخـــر  مثـــل  الطقســـية  واألدوات 
إلـــى  تعـــود  وصوانـــي  كاســـات  مـــن  المذبـــح 
القـــرون األولـــى للمســـيحية فـــي مصـــر، هـــذا 
باإلضافة إلى أعمال الخشـــب بزخارفها الغنية 
المتنوعـــة مثـــل أحجبة الكنائـــس وأثاثاها والذي 
يســـتطيع  بحيـــث  متميـــزة،  فنيـــة  قطًعـــا  يمثـــل 
التـــي  الـــدارس معرفـــة موضوعهـــا والخامـــات 

ومـــن المهـــم كذلـــك معرفـــة الخامـــات التـــي 
منهـــا  والتـــي صنـــع  الحضـــارة،  هـــذه  أنشـــأت 
الفنـــان أو الصانـــع الماهـــر هذه القطـــع الفنية، 
وكيـــف طّوعهـــا لفهمـــه لطبيعتهـــا، فقـــد تـــوارث 
عن أســـالفه المصريين القدماء كيفية تحضير 
األلـــوان واألصباغ من األكاســـيد الطبيعية من 
خامـــات الحديـــد بالجبـــال المصريـــة، أو مـــن 
بـــذور النباتـــات المختلفـــة، وتوظيـــف األمـــالح 
مـــع  التعامـــل  وكذلـــك  تثبيتهـــا،  فـــي  والشـــّبة 
حتـــى  وصباغتـــه  ونســـيجه  الكتـــان  خامـــات 
أصبـــح النســـيج القبطـــي مـــن أكثـــر مقتنيـــات 
متاحـــف العالـــم. ليـــس هذا فحســـب، بل عرف 
المصري صناعة الغراء المســـتخرج من البقايا 
المعـــادن  قوالـــب صـــب  الحيونيـــة، وصناعـــة 
المنصهـــرة فـــي قوالـــب مـــن معدن االنســـتاتيت 
أو بـــودرة التلـــك التـــي تتحمـــل الحـــرارة العاليـــة 
ويســـهل تشـــكيلها. وتغطي مناهج قســـم اآلثار 
كذلـــك دراســـة أدوات الحياة اليوميـــة وأنظمتها، 
وأدوات  للمـــرأة،  الدقيقـــة  الزينـــة  ادوات  فمنهـــا 

الـــري والنســـيج وأوعيـــة الفخـــار. 

بعـــض  علـــى  الـــدارس  يتعـــرف  كذلـــك 
الجغرافيـــا القديمـــة لمصـــر ومقاطعاتها وأماكن 
األديـــرة والكنائـــس فـــي تلـــك الفتـــرة، والخرائـــط 
األماكـــن  وأســـماء  الفتـــرة،  تلـــك  تمثـــل  التـــي 
العصـــور،  عبـــر  مســـمياتها  اختلفـــت  التـــي 
وهنـــاك القواميـــس المتخصصـــة في هـــذا النوع 
مـــن الدراســـات، فضـــاًل عـــن دراســـة تفصيليـــة 
بعـــض الشـــيء عـــن المخطوطـــات القبطيـــة، 
فحجـــم اإلنتـــاج األدبي للكنيســـة القبطية ُيعتبر 
هـــو األكبـــر بيـــن مســـيحيي الشـــرق األوســـط، 
وُيعتبـــر المخطـــوط القبطـــي انعكاًســـا مباشـــًرا 
لثقافـــة فترتـــه مـــن جهـــة لغتـــه وطريقـــة تجليـــده 
التـــي تزيـــن صفحاتـــه.  وزخارفـــه والرســـومات 
ومـــن المعـــروف أن صناعـــة التجليـــد القبطـــي 
قـــد انتشـــرت فـــي كل المنطقـــة المجـــاورة وحتى 
الشـــرق القريـــب، كمـــا أن أول تســـجيل للتحول 
من اللفافة إلى الكتاب الحديث بمالزمه كانت 
مـــن مخطوطـــات قبطية تعـــود الى القرن الرابع 
الميـــالدي، فقـــد أهـــدت مصـــر إلـــى اإلنســـانية 
كثيـــًرا مـــن المعرفـــة واالبتـــكار، ومهـــدت إلـــى 
حضـــارة حديثـــة فـــي العالـــم كان ال يمكـــن لهـــا 
أن تنطلـــق ســـوى بمقدمـــة طويلـــة ممـــن أرســـوا 

مبادئهـــا ودعمـــوا أساســـها مـــن مصـــر.

وارتباطهـــا  وتاريـــخ صناعتهـــا  منهـــا  ُصِنعـــت 
بالمـــكان الـــذي ُوِجـــدت فيه. ويقدم قســـم اآلثار 
عـــدة مـــواد للـــدارس تمكنـــه مـــن اإللمـــام الجيـــد 
بعناصـــر الحضـــارة القبطية تتمثل في التعرف 
علـــى عمـــارة مبانـــي الكنائس واألديـــرة، وكذلك 
المعابـــد المصريـــة والبطلميـــة، والعناصر التي 

بقيـــت منها.

يهتـــم القســـم أيًضـــا بتقديـــم منهـــج عـــن آثار 
المرتبطـــة  األحـــداث  وأهـــم  المقـــدس  الكتـــاب 
ببعض اآلثار المصرية القديمة، وكذلك مقرر 
يميـــز  الوســـطى ومـــا  العصـــور  كنائـــس  عـــن 
زخارفهـــا ومبانيهـــا، والتـــي هـــي الجـــزء األكبـــر 
المتبقـــي مـــن كـــم هائـــل اندثـــر معظمـــه، كمـــا 
أنهـــا تمثـــل جزًءا هاًما مـــن المقرات البطريركية 

القديمـــة بمدينـــة القاهـــرة.

ويتعـــرف الـــدارس كذلك علـــى تاريخ النوبة 
وآثارهـــا، وهـــي -مـــع إثيوبيـــا- تمثـــل االمتـــداد 
الطبيعـــي للكنيســـة القبطيـــة. وقـــد ظلـــت النوبة 
وبقايـــا  الوســـطى،  العصـــور  حتـــى  مســـيحية 
كنائســـها وفنهـــا يثري متاحـــف مصر والخارج، 
العلمـــاء  مـــن  كثيـــر  دراســـة  موضـــع  وهـــي 

األجانـــب أيًضـــا. 

ويحتـــاج دارس اآلثـــار إلـــى التعـــرف علـــى 
وأهـــم  المســـيحية  الوســـطى  العصـــور  تـــراث 
كتاباتـــه، خاصـــة التاريخـــي منهـــا مثـــل تاريـــخ 
البطاركـــة المنســـوب لألنبـــا ســـاويرس أســـقف 
لألنبـــا  المنســـوب  أو  وآخريـــن،  االشـــمونين 
يوســـاب أســـقف فـــوه، وغيرهـــم مـــن المؤرخيـــن، 
فالقـــراءة المتأنيـــة للنصـــوص تشـــير إلـــى كثير 
مـــن المعلومـــات الطقســـية والعمـــارة والفنـــون. 
وتلعـــب اللغـــات القديمـــة ومعرفتهـــا دوًرا هاًمـــا 
مـــع دارس القبطيـــات، فـــال بـــد لـــه مـــن اإللمام 
ببعـــض اللغـــات القديمـــة مثـــل اللغـــة المصريـــة 
القبطيـــة  اآلثـــار  فمعظـــم  واليونانيـــة،  القديمـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  اليونانيـــة  بالنصـــوص  غنيـــة 
القبطيـــة، وكثيـــر منهـــا يقع في نطـــاق أو على 

مقربـــة مـــن اآلثـــار المصريـــة القديمـــة. 
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 »أيها البيب مادامت لك فرصة فارجع وتقدم إىل املسيح بتوبة خالصة« )القوي األنبا موىس االسود(

ُيعـــد األنبــــــــــــا إيســـــــــــوذورس مـــن 
المؤلفين المعروفيــــــــن في الكنيســــــــــة 
القبطيـــة فـــي أواخـــر القــــــــرن التاســـع 
عشـــر وبدايـــة القــــــــــرن العشــــــــــــرين. 
كان أول أســـقف علـــى ديـــر الســـيدة 

العـــذراء برمـــوس
وتنيـــح فـــي يـــوم 19 ينايـــر ســـنة 
1942م. وقد ذكرت جريدة الوطنية 
في العدد 801 الصادر بتاريخ 29 
ينايـــر ســـنة 1942م وصًفـــا لتشـــييع 

جنازتـــه جاء فيـــه )نًصا(:
فـــي صبيحـــة اليوم العشـــرين من 
ينايـــر الحالـــي نعـــى النعـــاة َعلًما من 
أعـــالم الكنيســـة القبطيـــة وَحبـــًرا مـــن 
أحبارهـــا هـــو الطيـــب األثـــر الخالـــد 
الذكـــر األنبـــــــــــا إيسيــــــــــــذورس الـــذي 
كنيســـته  عـــن  الدفـــاع  لـــواء  حمـــل 
مـــن  أكثـــر  وعقائدهـــا  وتعاليمهـــا 
المثـــل  فيهـــا  كان  عاًمـــا،  خمســـين 
األكمـــل للراهـــب النزيـــه والعابد الزاهد 
الحـــر  والناقـــد  المنقـــب  والباحـــث 
والناصـــح الكريـــم والمجاهـــد الصبور 
المخلـــص، حتـــى أحبـــه أنصـــاره جـــم 
الحـــب، وأجلَّـــه أعـــداؤه كل اإلجالل، 
فـــكان فـــي كل مراحل حياتـــه الحافلة 
بالجهـــاد المتصل، المرجع الثقة فيما 
لـــه اتصـــال بالمبـــادئ األرثوذكســـية 
القويمـــة، والتاريـــخ الكنســـي. ووضـــع 
طائفة من المؤلفات النفيســـة بعضها 
فـــي صميـــم العقائـــد والتعاليـــم النقية، 
والبعـــض اآلخـــر فـــي الـــردود علـــى 
الخوارج على الكنيسة والكائدين لها. 
فصمت لســـانه وجفاف قلمه وانطفاء 
مصباحـــه، خســـارة للكنيســـة عظمـــى 
بفقـــد أعـــز رجالها عليهـــا وأبرهم بها، 

وأشـــدهم حرًصـــا علـــى مبادئهـــا.
وقد بان التقدير العظيم للخســـارة 
تشـــييع  فـــي  الحافـــل  باالشـــتراك 
جنازتـــه، واألســـف العـــام لفراقـــه. فقد 
حـــزن عليـــه غبطـــة البابـــا البطريرك 
إلـــى  وخـــّف   ،)19 يوأنـــس  )البابـــا 

األنبـــا  النيافـــة  أصحـــاب  داره 
ثاوفيلـــس مطـــران القـــدس والشـــرقية 
والمحافظات، واألنبا إيســـاك مطران 
ثيموثـــاؤس مطـــران  الفيـــوم، واألنبـــا 
أبـــرام  واألنبـــا  والغربيـــة،  الدقهليـــة 
مطـــران الجيـــزة، ولفيـــف مـــن الكهنة 
والشمامســـة، حيـــث قـــرأوا الصلـــوات 
ُحلَّتـــه  وألبســـوه  بتجنيـــزه  الخاصـــة 
الكهنوتيـــة وهـــم يصلـــون حولـــه، ثـــم 
إلـــى  األعنـــاق  علـــى  نعشـــه  حملـــوا 
الكنيسة المرقسية الكبرى )األزبكية( 
مرددين األناشـــيد الكنســـية الشـــجية.
الثالثـــة  الســـاعة  وافـــت  ومـــا 
أضيئـــت  حتـــى  للصـــالة،  المعينـــة 
جميـــع األنـــوار وازدحمـــت الكنيســـة 
بالمشـــيِّعين علـــى اختـــالف طبقاتهـــم 
واألراخنـــة،  األعيـــان  وبينهـــم؛ 
وأعضـــاء المجلـــس المّلـــي، وأعضاء 
الموظفيـــن،  وكبـــار  الجمعيـــات، 
وغيرهـــم. ورأينـــا بينهم جميع أعضاء 
جمعيتـــي أبناء الكنيســـة والدفاع عن 
اللتـــان  الجمعيتـــان  وهمـــا  الكنيســـة، 
بهمـــا  الكريـــم  الراحـــل  كانـــت صلـــة 
جمعيـــة  نشـــرت  وقـــد  جـــًدا.  وثيقـــة 
الدفـــاع نعيـــه فـــي جريدتـــي المقطـــم 
مـــن  إكليـــاًل  ووضعـــت  ومصـــر، 

نعشـــه. علـــى  الزهـــور 
البابـــا  غبطـــة  بالصـــالة  وبـــدأ 
اآلبـــاء  فيهـــا  واشـــترك  البطريـــرك 
المطارنـــة والقمـــص صليب ميخائيل 
وكيـــل البطريركيـــة وكهنـــة الكنيســـة 
الكبـــرى. وفـــي نهايـــة الصـــالة وقـــف 
غبطـــة البابا البطريرك فألقى كلمات 
الترحـــم علـــى فقيد الكنيســـة وعبارات 
التوديـــع المفعم باألســـف العميق. ثم 
وقف نيافة األنبا ثاوفيلس وعالمات 
الحـــزن باديـــة علـــى وجهـــه فقـــال في 

بـــدء رثائه:
بطـــاًل  الكنيســـة  تـــودع  “اليـــوم 
مـــن  جليـــاًل  وعالًمـــا  أبطالهـــا،  مـــن 
مـــن  عظيًمـــا  وأســـقًفا  علمائهـــا، 
الكريـــم وهـــو  الفقيـــد  أســـاقفتها، وأن 
منطـــرح فـــي أحضـــان الكنيســـة بعـــد 
جهاده الطويل الشـــاق، يقول ما قاله 
بولـــس الرســـول: »جاهـــدت الجهـــاد 
وأخيـــًرا  الســـعي،  أكملـــت  الحســـن، 
ُوِضـــع لـــي إكليـــل البر الذي ســـيهبه 
هللا لـــي فـــي ذلك اليوم العظيم«. نعم 
فقـــد أحســـن الجهـــاد وأكمل الســـعي، 
فاســـتحق كل تقدير وإعجاب، واليوم 
تبرهـــن الكنيســـة باجتماعكـــم الحافـــل 
هـــذا على تقديرهـــا ألفاضل الرجال، 
وعلـــى أنهـــا ال تنســـى لعامـــل عمله، 
ولمحســـن فضلـــه، وأنهـــا تكـــرم علـــى 

الـــدوام كل جديـــر بالتكريـــم”.

وقـــال: “لقـــد تعـــب الفقيـــد كثيـــًرا، 
وجاهـــد كثيـــًرا، وصبـــر كثيـــًرا، وإذا 
ظـــن أحـــد أنه مات فإني أقول إنه لم 
يمـــت، بـــل انتقل من عالـــم المتاعب 
القديســـين  زمـــرة  إلـــى  والمشـــقات 
األبـــرار حيـــث ال تعب وال عناء. إنه 
حـــي بأعمالـــه. حـــي بمؤلفاتـــه. حـــي 
بآثـــاره التـــي تركهـــا للكنيســـة شـــاهدة 
بنشـــاطه وإخالصه وصدق إيمانه”. 
وأشـــار نيافتـــه إلـــى مـــا القـــاه الراحل 
الكريـــم مـــن صنـــوف التجـــارب التي 
كان يســـتقبلها بالصبـــر واألنـــاة، ولم 
تثنـــه قـــط عـــن القيـــام بتأدية رســـالته 

علـــى أكمـــل الوجـــوه .
فلمـــا حـــان زمـــان تمتعـــه بثمرات 
الـــذي  المـــرض  داهمـــه  مجهوداتـــه، 
لـــم يحتمـــل وطأتـــه. “وأخيـــًرا ُحرمت 
الكنيســـة مـــن صوتـــه وقلمـــه، لكنهـــا 
فقـــد  كتبـــه.  كنـــوز  مـــن  ُتحـــَرم  لـــم 
تـــرك مؤلفـــات قيمـــة ومكتبـــة عامرة، 
بجانـــب مـــا تـــرك مـــن حســـن الســـيرة 
وطيـــب األعمـــال، فانتقل إلى الحياة 
مطمئًنـــا  الضميـــر  مرتـــاح  األبديـــة 

شـــاعًرا بالغبطـــة والســـرور”.

وأخيـــًرا شـــكر المشـــيعين باســـم 
غبطـــة  عـــن  وبالنيابـــة  الكنيســـة 
البطريـــرك علـــى مـــا أظهـــروه مـــن 
إحساس شـــريف يدل على تقديرهم 
لرجـــال كنيســـتهم. وطلـــب إلـــى هللا 
خير الجزاء لهم، وأن يســـكن الفقيد 
مســـاكن األبـــرار. ولقـــد كان لهـــذه 
الكلمـــة وقعهـــا الجميـــل فـــي نفـــوس 
أســـف  لمســـوا  الذيـــن  الســـامعين، 
وانتظـــم  فقيدهـــا.  علـــى  الكنيســـة 
يتقدمـــه  مهيًبـــا  الجنـــازة  موكـــب 
األحبار والكهنة وشمامســـة جمعية 
أبنـــاء الكنيســـة القبطيـــة، وتلميذات 
المالجئ والمدارس، وحملة بســـاط 
الرحمـــة مـــن كبـــار القـــوم، ثم نعش 
الراحـــل محمـــواًل علـــى عربـــة مـــن 
أكاليـــل  تعلوهـــا  األول،  الطـــراز 
والصناعيـــة.  الطبيعيـــة  الزهـــور 
فاجتـــازوا  المشـــيعين،  فجماهيـــر 
شـــارع الكنيسة المرقسية إلى شارع 
الســـيارات والمركبـــات إلـــى كنيســـة 
أقيمـــت  حيـــث  ســـيفين  أبـــي  ديـــر 
هنـــاك صـــالة أخـــرى حافلـــة، وُدفن 
بمدفـــن اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة 

فـــي أســـفل هيـــكل الكنيســـة.

الحيـــــــــــــاة ليســـــــــــت وســــــــــــــادة 
للجلــــــوس عليهــا، وإنمــا هــي لــون 
مــن التحــــــدي الــذي ينبغـــــي أن 
ُتَعــد لــه العــدة. وُيقــال إن المتحمــس للحيــاة يمتلــك 
أعظــم رصيــد فــي العالــم، وذلــك باإليمــان بمــا يعمــل 
علــى  اســتعصاء  النــاس  فأكثــر  أقــل.  أكثــر وال  ال 
فهــم الحيــاة هــو ذلــك اإلنســان الكثيــر الســأم، الكثيــر 
الشــكوى. ولكــن هنــاك مــن يشــعر بالغبطــة والســعادة 
مــن  إليــه  ُيعَهــد  بمــا  القيــام  بمتعــة  يحــاول  حيــن 
عمــل علــى خيــر وجــه علــى قــدر اســتطاعته، فــإن 
الجهــد المضنــي، واإلحســاس بالمســئولية وتقديرهــا، 
ينطويــان علــى متعــة حقيقيــة، لذلــك فإنــي أعتقــد أن 
الهدف المباشــر للحياة اإلنســانية، هو أن يعمل كل 
فــرد علــى تحقيــق وتنميــة أطــوار حياتــه. وثّمــة عقيــدة 
أجيدهــا  التــي  األعمــال  أن  هــي  تلــك  بهــا،  آمنــُت 
هــي المقيــاس الــذي أقيــس بــه نفســي، فكيــف يطيــب 
ثمًنــا لمجهــود  يكــون  بنجــاح ال  ينعــم  لإلنســان أن 
حقيقــي يســتحق ذلــك؟ ومــرده أواًل وأخيــًرا إلــى أنــه 
توفيــق مــن هللا. لذلــك قــد يعطينــا هللا روح المثابــرة 
وتكليــل أعمالنــا بالنجــاح مــن أجــل رضــاه علينــا، ومــا 
يســبغه مــن نعــم علــى بنــي البشــر »تكفيــك نعمتــي 
ألن قوتــي فــي الضعــف تكمــل«. أضــف إلــى ذلــك 
مــدى قدرتــك علــى محبــة النــاس وكســبهم. اإلنســان 
يمــر خــالل حياتــة مــن خــالل عالقــات ثالث: عاقة 
مــع هللا، وعاقــة مــع نفســه، وعاقــة مــع اآلخرين. 
فالغايــة لــكل إنســان هــي هللا، يعيــش اإلنســان علــى 
جديــًدا  شــيًئا  يــوم  كل  يســتقبل  وهــو  األرض  هــذه 
صنعــه هللا، ونســتمتع بمــا يقدمــه لنــا، فنحــن بنــي 
هــي  الثانيــة  والعالقــة  يــد هللا.  فــي  جميًعــا  البشــر 
العالقــة مــع نفســك، ويتفــق خبــراء العلــوم اإلنســانية 
أن مــن أنجــح برامــج الوقايــة والعــالج مــن األمــراض 
أثبتــت  البــال. ولقــد  النفســية والعصبيــة هــي راحــة 
الدراســات واألبحــاث أن اإلنســان الضاحــك أفضــل 
صحــة وشــباًبا مــن هــذا الــذي يعيــش حياتــه متجهًمــا 
شــفتيه،  إلــى  ســبياًل  االبتســامة  تعــرف  ال  عابًســا، 
االنســان البشــوش المبتســم ال يجعــل للغضــب وحــب 
االنتقــام مكاًنــا فــي حياتــه. ولــو بــدا لنــا أن نقــدر قيمــة 
الفــرح والضحــك والمــرح تقديــًرا صحيًحــا، الســتتبع 
هــذا إيماننــا بالتســامح، وهــو أقــوى مــا أديــن بــه مــن 
معتقــدات فــي آخــر األمــر. إننــي أؤمــن بالتســامح 
العالقــة  جوهــر  وهــو  البشــرية،  األجنــاس  حيــال 
الثالثــة )التعايــش مــع اآلخريــن(، واالهتمامــات معهــم 
مــن خــالل األنشــطة المتنوعــة االجتماعيــة والفنيــة 
والذهنيــة.. كل هــذا يدعــم التســامح، ويثــري الحــوار 
وقضايــا  موضوعــات  مــن  يحلــو  مــا  حــول  الراقــي 
إنســانية. وأعتقــد أننــا متــى بلغنــا هــذه المرحلــة مــن 
فأننــا  إنســانيته،  واحتــرام  اآلخــر  وقبــول  التســامح، 
نحقــق ألنفســنا ولآلخريــن الحيــاة الســعيدة، فالنجــاح 
فــي الحيــاة رهــن إيمانــي بنفســي، وإيمــان النــاس بــي. 
وقــد علمتنــا الحيــاة أن نتعلــم منهــا كل يــوم كل ماهــو 
جديــد، بــل وننشــد مــن جديــد حيــاة ملؤهــا الرجــاء 
واألمــل، وكمــا ينبهنــا داود فــي مزاميــره »هــذا هــو 
فيــه«  ونفــرح  فلنبتهــج  الــرب،  صنعــه  الــذي  اليــوم 
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الثانــي/ ينايــر 2020، وبضيافــة  بيــن 21 و22 كانــون  علــى مــدى يوميــن، 
كريمــة مــن صاحــب الغبطــة خريسوســتوموس الثانــي رئيــس أســاقفة يوســتنيانا وســائر 
قبــرص للكنيســة األرثوذكســّية فــي قبــرص، عقــدت الّلجنــة التنفيذّيــة اجتماعهــا الــّدوري 
فــي الرنــكا – قبــرص، وقــد توافــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن قبــرص، مصــر، ســوريا، 

لبنــان، العــراق، األردن وفلســطين. 

عقــد االجتمــاع برئاســة صاحــب الغبطــة يوحّنــا العاشــر، بطريــرك أنطاكيــة وســائر 
المشــرق للروم األرثوذكس، ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس األرثوذكســية، صاحب 
ــي، بطريــرك أنطاكيــة وســائر المشــرق، والرئيــس  ــرام الثان ــوس أف القداســة مــار إغناطي
األعلــى للكنيســة الســريانية األرثوذكســية فــي العالــم أجمــع، ورئيــس المجلــس عــن عائلــة 
الكنائــس األرثوذكســية الشــرقية، وصاحــب الغبطــة الكاردينــال مــار لويــس روفائيــل 
ســاكو، بطريــرك بابــل علــى الكلــدان، ورئيــس المجلــس عــن عائلــة الكنائــس الكاثوليكيــة، 
وصاحــب الســيادة القــّس الدكتــور حبيــب بــدر، رئيــس االّتحــاد اإلنجيلــي الوطنــي فــي 

لبنــان، ورئيــس المجلــس عــن عائلــة الكنائــس اإلنجيلّيــة. 

ويأتــي هــذا االجتمــاع فــي خّضــم األحــداث الداميــة واألليمــة التــي تعصــف بأوطاننــا 
المشــرقّية، وإّن أعضــاء اللجنــة التنفيذّيــة يدركــون مقــدار المعانــاة واآلالم والتحدّيــات التــي 
تمــّر بهــا شــعوب المنطقــة بمــن فيهــم أبنــاء الكنائــس. وقــد تأّملــوا فــي ســّر المحبــة اإللهّيــة 
وعطف الرّب يســوع المســيح ومحبته للبشــر المنقطعة النظير. وهم يناشــدون المســيحيين 
فــي الشــرق األوســط التمّســك بإيمانهــم والتشــّبث بالرجــاء ألن هللا حاضــر بيننــا ويســاِنُدنا، 
ويشــركنا بحياتــه اإللهيــة. وهــم يدعــون الكنائــس األعضــاء فــي المجلــس الــى تعزيــز 
حضورهــا الــى جانــب كل إنســان متأّلــم مهّجــر، نــازح ومهاجــر، فقــد أحبــاءه أو ممتلكاتــه 

مــن جــراء العنــف والحــروب لكــي تبقــى الكنائــس أيقونــة العطــف اإللهــي والرحابــة.  

علــى محضــر  والموافقــة  األعمــال  جــدول  واســتعراض  االفتتاحّيــة،  الّصــالة  بعــد 
المشــرق  وســائر  أنطاكيــة  بطريركّيــة  مقــّر  فــي  ُعقــد  اّلــذي  التنفيذّيــة  الّلجنــة  اجتمــاع 
للســريان األرثوذكــس )العطشــانة/ بكفيــا - لبنــان/ 22-23 كانــون الثانــي/ ينايــر 
د الّروحــي، والتحّديــات  2019(، انطلقــت النقاشــات فــي اليــوم األول فــي محــاور التجــدُّ
المســكونّية والجيوبوليتيكّيــة وحــوار األديــان، باإلضافــة إلــى آفــاق التطويــر المؤّسســاتي 
للمجلــس وإعــادة تمكينــه بعــد األزمــة التــي مــّر بهــا، بمــا يعــّزز توّجهاتــه االســتراتيجّية 
ــص اليــوم الثانــي لمناقشــة تقريــر األمينــة  إعــداًدا للجمعّيــة العاّمــة الثانيــة عشــرة. وقــد ُخصِّ
العاّمــة د. ثريــا بشــعالني الــذي يتضّمــن اإلنجــازات التــي حققهــا المجلــس عــام 2019 
واآلفــاق المســتقبلية، واســتعراض تقاريــر الدوائــر الســنوّية باالضافــة الــى الّتقريــر المالــي.

وباالســتناد إلــى مــا تــّم تداولــه، وخصوًصــا علــى مســتوى التحّديــات اّلتــي يواجههــا 
المســيحّيون فــي الشــرق األوســط وشــركاؤهم فــي الوطــن، أّكــد المجتمعــون علــى ما يلي:

1- تعزيــز التعــاون المســكونّي فــي مــا بيــن كنائــس الشــرق األوســط فــي المجــاالت 
الالهوتّيــة والخدمــة االجتماعيــة واالعالمّيــة بمــا يثّبــت خيارهــا فــي الوحــدة للشــهادة ليســوع 

المســيح القائــم مــن بيــن األمــوات. 

2- رفــع الصــالة مــن أجــل كشــف مصيــر صاحبــي الســيادة والنيافــة المطرانيــن 
مناشــدين   ،2013 أبريــل  نيســان/  منــذ  المخطوفيــن  ابراهيــم،  ويوحنــا  يازجــي  بولــس 
الضميــر العالمــي العمــل لعودتهمــا ســالمين ليتابعــا رســالتهما مــن أجــل بنــاء الســالم 

االنســان.  وكرامــة 

الّصــالة  يســتدعي  العربــي،  والعالــم  األوســط  الشــرق  فــي  التوتّــرات  تصاعــد   -3
والعمــل مــن أجــل الّســالم وبنــاء مبــادرات تهــدف إلــى مواجهــة موجــات التطــرُّف، بمــا 
يحمــي ســالم المجتمــع وكرامــة اإلنســان، ويؤّمــن مســالك حكيمــة وحوارّيــة لحــّل النزاعــات 

فــي رفــض للعنــف والحــرب.

4- مــا َيشــهُدُه العــراق مــن تحــّرك شــعبّي، يســتدعي المســاهمة الحثيثــة فــي تحقيــق 
العدالة االجتماعية، والنزاهة االقتصادّية، والحوكمة الســليمة والســيادة الوطنّية، وتمتين 

مبــادئ المحاســبة والمســاءلة ومكافحــة الفســاد مــن خــالل قضــاء نزيــه.

5- معاناة الشعب السوري المتفاقمة تستدعي بذل كّل الجهود وفي كل المجاالت، 
لرفــع الحصــار عنــه ودعــم مســار اســتتباب األمــن وبنيــان الســالم، كمــا العمــل الجــاد 

لتوفيــر مقومــات عــودة المهجريــن والالجئيــن الــى أرضهــم. 

بمــا أؤتمنــت عليــه مــن رعايــة  الهاشــمية،  المملكــة األردنيــة  تثميــن  جهــود   -6
علــى المقّدســات المســيحية واإلســالمية فــي القــدس الشــريف، فــي تدعيــم صــون الوجــود 
المســيحي بالتعــاون مــع الكنائــس، كمــا تثميــر الحــوار المســيحي – االســالمي والعيــش 

مًعــا بالمواطنــة.  

7- يواكــب المجتمعــون بالصــالة حــراك الشــعب اللبنانــي الســلمّي المحــّق الســتعادة 
عيشــه الكريــم مــن خــالل محاربــة الفســاد والمطالبــة بــإدارة ســليمة لمقّدراتــه، بمــا يعيــد 
الــى وطــن الرســالة دوره الحضــاري نموذًجــا فــي التالقــي علــى الخيــر العــام، ومثــااًل فــي 

الحريــة المســؤولة.

8- دعــم كل الجهــود اآليلــة إلعــادة الوحــدة الــى جزيــرة قبــرص بمــا يّلــم شــمل الشــعب 
القبرصي، ويعّزز السالم اإلقليمي والدوّلي وينهي االحتالل الذي أّدى الى تقسيم الجزيرة.

9- االســتمرار بدعــم الكنائــس فــي فلســطين، وتثميــن صمــود الشــعب علــى الرغــم 
مــن معاناتــه فــي ظــّل االحتــالل وسياســة الفصــل العنصــري واالســتيطان، مــع الدعــوة الــى 
احتــرام حّريــة ممارســة الشــعائر الدينّيــة لجميــع الفلســطينيين مــن مســيحيين ومســلمين، 
واحتــرام الوضــع القانونــي والتاريخــي القائــم )ســتاتيكو( مــن منطلــق أن القــدس الشــرقّية 

هــي عاصمــة الدولــة الفلســطينّية المســتقّلة والقابلــة للحيــاة. 

10- لطالمــا تطّلــع الشــعب المصــري الــى ترســيخ مســار المواطنــة بمنــأى عــن 
التطــّرف واالنعــزال، وهــو يعايــش فــي هــذه المرحلــة تمتيًنــا للعيــش مًعــا بمــا يدفــع باتجــاه 
التأكيــد علــى الوعــي الجماعــي لمــا تختزنــه مصــر مــن ذاكــرة مليئــة بإشــراقات العيــش مًعــا.

11- إّن منــاداة شــعوب المنطقــة بالمواطنــة الكاملــة، المتكافلــة بالحقــوق والواجبــات 
والحاضنــة للتنــّوع، يســتدعي إعــادة النظــر بالنُظــم والقوانيــن، وهــذا ُيثِبــت أّن الحاجــة 
ملّحــة لصــوغ مســار ُيشــّدد علــى فهــم الوحــدة فــي التنــّوع، باعتبــار التنــّوع غنــى، بعيــًدا 

مــن االســتنفارات الطائفّيــة والفئوّيــة وأنــواع العصبّيــات كافــة.

12- إّن معاينــة حــال الفقــر والتهميــش اّلــذي تعيشــه بعــض شــرائح شــعوب المنطقــة، 
يستدعي انكباب مؤّسسات الّدولة وهيئات الكنيسة، على بلورة سياسات تنموّية تحفظ للفرد 

حياًة الئقة وُتســانده في المســاهمة في بناء العدالة االجتماعّية واالزدهار االقتصادي.

13- يدعــو المجلــس المســيحيين فــي هــذا المشــرق المبــارك الــى التشــّبث بأرضهــم 
وتراثهــم وهويتهــم بإيمــان ورجــاء، وتعزيــز دورهــم فــي ترســيخ العيــش المشــترك واالحتــرام 

المتبــادل والتكافــل االجتماعــي.  

14- إّن اســتمرار حــاالت الّلجــوء والنــزوح يتطّلــب تضافــًرا للجهــود مــع المجتمــع 
الدولــّي وعلــى رأســها األمــم المّتحــدة كمــا الهيئــات الدينّيــة للعمــل الجــاد لعــودة الاّلجئيــن 
والنازحيــن إلــى أرضهــم ومســاعدتهم فــي بلدانهــم ليتأّمــن لهــم العيــش الكريمبمــا يحمــي 
هوّيتهــم وحضارتهــم. كمــا يتطّلــب اســتمرار دعــم المجتمعــات المضيفــة، وتوفيــر مقّومــات 

الّصمــود والحمايــة لاّلجئيــن والنازحيــن حّتــى عودتهــم.
15- تفعيل التنســيق والتواصل تحضيًرا للجمعّية العامة لمجلس كنائس الشــرق 
ــان، تحــت  األوســط المقــّرر انعقادهــا بيــن 16 و19 أيلول/ســبتمبر 2020 فــي لبن
عنــوان »أنــا هــو، ال تخافــوا« )متــى 14: 27( ، بضيافــة كريمــة مــن غبطــة بطريــرك 

الكنيســة المارونيــة الكاردينــال مــار بشــارة بطــرس الراعــي فــي بكركــي.   
فــي الختــام شــكر المجتمعــون صاحــب الغبطــة خريسوســتوموس الثانــي والكنيســة 
األرثوذكســّية فــي قبــرص علــى االســتضافة الكريمــة، شــاكرين إلــى الــرب يســوع، الــذي 
يجمــع كنيســته بالوحــدة فــي المحّبــة، واثقيــن أن كنائــس الشــرق لــم ولــن تكــون وحيــدة فــي 
شــهادتها مجّدديــن إيمانهــم بوعــد الــرب »هــا أنــا معكــم كّل األيــام الــى إنقضــاء الدهــر« 
)متــى 28: 20(، وأن المســار نحــو الجمعّيــة العامــة الثانيــة عشــرة سيجّســد شــهادة 
الكنائــس المشــتركة ويســعى لالضــاءة الواقعّيــة والنبوّيــة علــى دور المســيحيين فــي هــذا 
ــا  الشــرق الجريــح ال ســيما فــي النضــال مــن أجــل كرامــة اإلنســان، وهــذا يقتضــي تعاوًن
بيــن المســؤولين لتأميــن مســتقبل يليــق بحضــارة هــذا الشــرق وقَيمــه، حيــث يشــّكل التنــّوع 

نموذًجــا فــي العيــش مًعــا. 

اللجنة التنفيذّية لمجلس كنائس الشرق األوسط 
قبرص، في 2020/1/22

»أخجل عندما ختطئ وال ختجل عندما تتوب فاخلطية يه الرح واتلوبة يه العالج اخلطية يتبعها اخلجل واتلوبة يتبعها الرأة« القديس يوحنا ذهيب الفم 
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باللغة  نادرة وفريدة  ُتوَجد سيرة 
العربية، لهذا القديس »الشهيد يوحنا 
منسوبة  غير  وهي  الُنمُرسي«، 
المخطوط  في  وذلك  ُمَعيَّن،  لكاتب 
رقم 153 عربي، بالمكتبة الوطنية 
 445 الورقة  )من  بباريس  لفرنسا 
وجه(،   452 الورقة  وحتى  ظهر، 
نساخته  تاريخ  يعود  مخطوط  وهو 
الميالدي،  السابع عشر  القرن  إلى 
وجه،   92 رقم  بالورقة  جاء  إذ 
من  السابقة  األوراق  بأن  ُيفيد  ما 
المخطوط قد تمت نساختها في يوم 
والعشرين  السابع  الُمبارك  الجمعة 
السنة  )وتاريخ  كيهك  شهر  من 
باهتة،  بحروٍف  باألُبقطي،  ُكِتَب 
األطهار  للشهداء   )1372 هكذا: 
)=1656م(، ومعنى هذا أن ِنساخة 
ذلك  بعد  تمت  قد  المخطوط  باقي 
الثاني  النصف  )في غضون  بقليل 
من القرن السابع عشر الميالدي(، 
واحدة  كله  المخطوط  وخطوط 
بأن  ح  ُنَرجِّ يجعلنا  مما  وُمتشابهة، 
ولكن  واحد،  شخٍص  هو  ناسخه 
المذكور  المخطوط  ناسخ  أن  يبدو 
األحبار  من  نوًعا  استخدم  قد 
يظهر  كما  الثابتة،  الضعيفة وغير 
قد  بأنه  المخطوط،  فحص  من  لنا 
عالية  رطوبة  درجة  إلى  َتَعرََّض 
مياه  من  لكمية  َتَعرََّض  أو  جًدا، 
جعل  مما  المجاري،  أو  األمطار 
األحبار والكتابات َتبَهت وُتمحى في 
الكثير من ورقات وسطور وكلمات 
ُنعاني  جعلنا  مما  وهذا  المخطوط، 
هذا  عن  السيرة  قراءة  أثناء  كثيًرا 
الُنسخة  في  )وخصوًصا  المخطوط 

الميكروفيلمية غير الُمَلَونة(.
يوحنا  القديس  ُاسُتشهد  وقد 
الُنمُرسي، في يوم األحد 28 أمشير 
من  وهو  )=1562م(؛  1278ش 
استشهدوا  الذين  الُجُدد  الشهداء 
لمصر؛  العربي  الُحكم  ِظل  تحت 
من  الُنمُرس  أبو  بلدة  في  ُوِلَد  وقد 
المحروسة؛  بمصر  الجيزة  أعمال 
أمه  واسم  »يوسف«،  أبيه  واسم 
وكان  أمه،  تنيََّحت  ولما  »سيدة«، 
سنوات،   6 الوقت  ذلك  في  ُعمره 
األعراب  من  الِرعاُع  بعض  احتال 
القديس،  وخطفوا  البدو(،  )أو 
وذهبوا بِه إلى مدينة المحلة الُكبَرى 
بالغربية، وأخذه إلى بيته أحد ُكبراء 
أنه خرج  َكِذًبا  عنُه  وأشاَع  العرب، 
عن إيمانه المسيحي، ولكن لما َسمَع 

والدُه بذلك، ذهب ُمسِرًعا إلى مدينة 
المحلة، وهداه الرب إلى مكان ابنه، 
فاحتال حتى أخذه معه، وهرب به 
السواح  أول  بوال  األنبا  دير  إلى 
وفيما  ترّهبا؛  وهناك  القلزم،  بجبل 
للدير  ورئيًسا  قًسا  أبوه  صار  بعد 
المذكور؛ وأّما القديس فكان ُمداوًما 
على جهاد الرهبنة في الدير، حتى 
وعندها  سنة؛   21 الُعمر  من  بلَغ 
إكليل  ينال  أن  القديس  اشتهى 
القديسة  من  يطلب  وكان  الشهادة، 
العظيم  والشهيد  مريم  العذراء 
ذلك،  على  ليساِعداه  مارجرجس 
فظهر له الشهيد مارجرجس بكنيسته 

بمصر  التقا  بدرب  التي 
المحروسة، وقواه وشّجعه 
على االستشهاد؛ ثم ذهب 
القديس إلى كنيسة الشهيد 
العظيم مارمينا ِبُفم الخليج 
حضر  وهناك  بمصر، 
وتناول  اإللهي،  اس  الُقدَّ
الُمَقدَّسة،  األسرار  من 
مارِبهنام  كنيسة  في 
ذلك  وكان  سارة،  وأخته 
األحد  يوم  صباح  في 
وظهرت  أمشير،   28
مريم  العذراء  القديسة  لُه 
وَبّشراه  مارمينا،  والشهيد 
وبعد  باالستشهاد؛ 
الُقضاة  إلى  ذهب  ذلك 
بالصالحية  األربعة 
وجادلهم  القاهرة،  خارج 
ُمجادلًة عظيمة، واعترف 
المسيحي  بإيمانه  امهم  ُقدَّ
الِرعاُع  فضربه  عالنيًة؛ 
وعذبوُه  وَسّبوُه  ولطموُه 
أفتى  ثم  شديًدا؛  عذاًبا 
بَسفِك  األربعة  الُقضاُة 
َدمُه، وأرسلوا إلى الوالي، 
القديس،  قضية  وكتبوا 
به  وصعد  الوالي،  فأخذُه 
أمام  وأوقفه  القلعة،  إلى 
العثماني  مصر  حاكم 
باشا  شاهين  )مصطفى 
الذي  1560-1563م(، 
ُيغريُه باألموال  حاول أن 
والهدايا، ولكنه رفض كل 
شيء من أجل محبته في 
الملك المسيح، مما جعل 
سفك  على  يوافق  الحاكم 
إلى  الوالي  فأخذه  دمه، 
ُقِطَعت  حيث  الصالحية، 

الغروب،  وقت  في  الُمَقدَّسة  رأسه 
يوم األحد 28 أمشير؛ وباَت الجسد 
صباح  إلى  الصالحية  في  الطاهر 
شواهد  منه  وظهرت  التالي،  اليوم 
وظواهر روحية كثيرة؛ فأمر الُقضاُة 
المدينة،  ظاهر  إلى  الجسد  ِبَسحل 
كوٍم  فوق  الحراسة،  تحت  ووضعه 
عاٍل بجوار قنطرة الحاجب )بالُقرب 
من باب الشعرية(، لتأكله الكالب، 
مطروًحا،  أيام  ثالثة  الجسد  وظل 
ولم  حيوان،  أي  منه  َيقتِرب  ولم 
بعض  فأخذه  رائحته؛  َتَتَغيَّر 
المؤمنين ِخفَيًة، وذهبوا بِه إلى أحد 
منه  وظهرت  هناك،  وَدَفنوه  األديرة 
آيات وعجائب كثيرة. بركة صلواته 

الُمَقدَّسة تكون معنا. آمين.  
المخطوط رقم  السيرة:  مصدر 
الوطنية  بالمكتبة  عربي،   153
الورقة  من  بباريس،  لفرنسا 

445ظ-452ج.

بداية سيرة الشهيد يوحنا الُنمُرسي، كما وردت في 
الورقة رقم 445 ظهر، من المخطوط.

نهاية سيرة الشهيد يوحنا الُنمُرسي، كما وردت في 
الورقة رقم 452 وجه، من المخطوط.

لـــكل مـــن آباء الرهبنة صفة تميزه، ومع 
أنهـــم جميًعـــا قد تجّملوا بفضائـــل عديدة، إاّل 
فـــي واحـــدة بعينهـــا..  تفـــوق  أن كالًّ منهـــم 
باالتـــزان  اتصـــف  أنطونيـــوس  فالقديـــس 
مكاريـــوس  والقديـــس  األخـــالق،  ورصانـــة 
بطيبـــة القلـــب واألبـــوة، والقديـــس باخوميوس 
شـــنوده  والقديـــس  والحميميـــة،  بالشـــركة 
بالقيـــادة والجديـــة، والقديـــس موســـى بالحنـــو 
بطـــول  إيســـيذوروس  والقديـــس  والضيافـــة، 
العجـــوز  المحـــارب  بـــوال  والقديـــس  األنـــاة، 
الســـواح  أول  بـــوال  والقديـــس  بالبســـاطة، 
بالتجـــرد،  بيصاريـــون  والقديـــس  باالنفـــراد، 
القديـــس مكاريـــوس الســـكندري الســـاخر مـــن 
المتوحـــد  أرســـانيوس  واألنبـــا  الشـــياطين، 
الصـــارم، وأنبـــا أبوللو الذي اجتذب الكثيرين 
ببشاشـــته، وأنبـــا بيمـــن ممقـــت اإلدانـــة، وأنبا 
بيشـــوي الوديـــع، ويوحنـــا القصيـــر المطيـــع 
مهـــذب  اإلســـقيطي  وإشـــعياء  بطفولـــة، 
جـــاذب  قاريـــون  بـــن  وزكريـــا  المبتدئيـــن، 
الشيوخ، والقديســـان مكسيموس ودوماديوس 
الجـــدد حـــول مائـــدة أنطونيـــوس  بالغـــروس 

 »اذكر عظم خطايا القدماء اذلين سقطوا ثم تابوا ومقدار الرشف والكرامة اذلين نالوهما بعد ذلك لكيما تتعزى ف توبتك« )القديس مار اسحق الرسياين(
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مبارك االيت باسم الرب - سوهاج تفرح 
دكتور سامي فتحي سوس - حماسب جمدي فتحي سوس  -  حماسب أيمن فتحي سوس

يتقدمون بخالص الشكر لقداسة البابا المعظم 

البابــا تواضـــــروس الثانـــــي 
على زيارته التاريخية إليبارشيات وأديرة محافظة سوهاج وتشريفه للمحافظة ومدنها

وكذلك أصحاب النيافة 
األنبا دانيال - أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس

األنبا ساويرس -  األسقف العام والُمشرف على أديرة األنبا موسى واألنبا توماس ومار بقطر
األنبا ميخائيل  - األسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي بالقاهرة

والذين رافقوا قداسته في زيارته الرعوية
ويتقدمون بخالص الشكر إلى كل القيادات بمحافظة سوهاج 

ويخصون بالشكر السيد اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج
والسيد اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج

والسيد اللواء أشرف أبو المكارم - مفتش األمن الوطني
والسيد اللواء عبد الحميد أبو موسي - مدير المباحث الجنائية

والعميد محمد حامد  - مفتش األمن العام بسوهاج
و اللواء عصام حسين  - مساعد مدير أمن سوهاج
والعقيد عمرو أبو سحلي  - من األمن الوطني

وجميع رجال الوحدات المحلية بسوهاج وجميع رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج 
وأقسام الشرطة بمراكز المحافظةعلى مجهوداتهم العظيمة في ظهور المحافظة وأمنها في أبهى 

الصور التي نالت إشادة الجميع

.« )٢يت ٢: ٢٢( ٍب نَيِقٍّ
ْ
ل
َ
ِيَن يَْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن ق

َّ
الََم َمَع اذل َة وَالسَّ َمَحبَّ

ْ
رِبَّ وَاإِليَماَن وَال

ْ
َبِع ال اْهرُْب ِمْنَها، وَاْت

َ
ُة ف َبابِيَّ َهوَاُت الشَّ ا الشَّ مَّ

َ
 »أ



جملة الكرازة - 31 يناير  222020

1. ُمقّدمة
فـــي هـــذه األيـــام مـــا أحوجنا إلـــى األدب القبطي وما كان عليـــه آباؤنا األقباط 
من احترام الجالس على كرســـي مار مرقس أو الجالس على كرســـي األســـقفية، 
ولذلـــك اختـــار األقبـــاط مـــن األلقـــاب والنعوت والكنايـــات والصفات التـــي خلعوها 
علـــى آبائهـــم، واإلطـــراد فـــي إكرامهـــم ألنهـــم بالحقيقـــة آبـــاء، ألن الكرامـــة لمن له 
الكرامـــة والمهابـــة لمـــن لـــه المهابـــة. ويجـــب أن نأخـــذ فـــي االعتبـــار ســـياق ذلـــك 
العصـــر، وطبيعـــة األلقـــاب المســـتحدمة وقتهـــا، أو مقدمات الرســـائل وديباجة أّية 
مخاطبة لألب البطريرك أو األســـقف، وبســـبب التدني في التعامل مع الرؤســـاء. 
مـــا أحوجنـــا لمعرفـــة مثل هذه النصـــوص، وهذه األلقاب ترد فـــي تقليد البطريرك، 
واألســـقف، والمـــردات الخاصـــة بهمـــا، وكذلـــك يـــرد بعضها فـــي الطلبـــات، وكثيًرا 
مـــا يكـــون الموضـــوع وارد إشـــارة مســـبقة لـــه فـــي الديباجـــة، مثـــال ترفـــع األرملـــة 
دعواهـــا وتطلـــب الحكـــم فيهـــا وتكـــون قـــد ســـبقت وذكـــرت للبطريـــرك أاّل ينســـاها 
أيًضـــا وهـــو »رجـــاء األرامـــل المنقطعيـــن«، »أبـــو األيتام وقاضـــي األرامل« أو 
الـــذي يقضـــي لألرامـــل العاجزيـــن واأليتـــام المنقطعيـــن... وأيًضا طلـــب رده على 
البـــدع والهرطقـــات فـــي حالة ما يكون المســـألة الُمرســـل ألجلهـــا الخطاب الهوتية 
أو عقائديـــة بقولـــه: »... راعًيـــا للشـــعب المســـيحي مـــن الضالـــة إلـــى معرفة 
الحـــق...«، »... وســـيف هللا القاطـــع، التاجـــر الرابـــح، الزناد القـــادح، البس 

كلمـــة الاهـــوت، مفتـــاح كنوز الملكـــوت، العالم الفاضـــل المعلم...«
ولـــم يكـــن فـــي األيـــام والعصـــور التـــي ُيطَلق عليهـــا جوًرا »المظلمـــة« أيٌّ من 
األقبـــاط يخاطـــب البطريـــرك أو األســـقف إاّل بمـــا لـــه مـــن ألقـــاب وصفـــات هـــي 
بالفعـــل مـــن عملـــه، ولـــه كانـــت وتكـــون، فمـــا أحوجنـــا أن ُنخـــرج هذا العتـــق الذي 
يجعـــل أمـــام أعيننـــا مـــا لـــألب البطريـــرك مـــن كرامـــة خاصـــة بالكرســـي الجالـــس 
عليـــه، وخاصـــة بالســـيد المســـيح نفســـه صاحـــب هـــذا الكهنـــوت، كقـــول معلمنـــا 

بطـــرس »راعـــي نفوســـكم وأســـقفها«.
تقبيلة  « : ــصُّ لنَــّ ا
تقال لـــألب البطريرك«

]ديباجـــــــة عــــــــــن 
الراسل[ الشخص 

يقبـــــــــل  العبـــــــــد   .1
األرض ويجثـــو بهامتـــه 
الدنســــــــــــــــة  الخاطئــــــــــــــة 
العاريـــــــة مـــــــن الفضيلة 
المكتسية بكـــــــل رذيلـــة، 
عتبـــة  قـــــــــدام  خاضًعـــا 
القاليـــة المعمورة بقدس 

أبينـــا مالكهـــا.
األب  ]ألقـــــــــــــــــاب 

البطريـــرك[ 
2. خليفــــــــة السيــــــــد 
المسيــــــــح، أب اآلبـــــاء، 
الرؤســـــــــــــــاء،  ورئيــــــــــس 
الفاضـــــــــل، القديــــــــــــس، 
الطاهــــــــــــــــر، والفــــــــــــــــرع 

الزاهـــر، والغصـــن المثمـــر بالثمرة المقدســـة، من األصل الطاهـــر، العالم، المعّلم، 
العامـــل بالوصايـــا اإلنجيليـــة، والقوانيـــن الرســـولية، البانـــي أساســـه علـــى الصخرة 

المســـيحية، الثابـــت علـــى األمانـــة األرثوذكســـية اليعقوبيـــة. 
الراعـــي  الديـــن.  وعمـــود  الحـــق،  قاعـــدة  المنقطعيـــن.  األرامـــل  رجـــاء   .3
الصالـــح والتاجـــر الرابـــح الـــذي انتخبـــه الـــرب ليكـــون راعًيـــا للشـــعب المســـيحي 
مـــن الضاللـــة إلـــى معرفـــة الحـــق، العابـــد الزاهـــد الناســـك، الـــذي بـــاع كل ما له 

واشـــترى الجوهـــرة الكريمـــة.

الالبـــس ثـــوب يوحنـــا المعمدانـــي، الذي اقتنـــى من العلوم الطيبـــات المجاني، 
وأخـــذ الحـــل والربـــط مـــن الســـيد المســـيح آدم الثانـــي، أبينـــا الســـيد األب البطريرك 

أنبـــا )فالن(.
]دعاء وطلبة[

1. الرب اإلله يثبته على كرســـيه ســـنين عديدة ســـالمة من األكدار، وُيخضع 
لـــه أعـــداءه تحـــت موطـــئ قدميه، ويرحم كافة شـــعبه بمســـتجاب صلواته، ومقبول 

طلباتـــه، وال يجلـــب الـــرب ال عليه وال عليهـــم وال تجربة طول أيام حياته.

2. بشفاعة الست السيدة العذراء والرسل والشهداء والقديسين آمين.
]مقدمة الموضوع[

لنـــا، وأننـــا  3. إن ســـألتم عنـــا فأننـــا طيبيـــن بمقبـــول صلواتكـــم ورعايتكـــم 
مشـــتاقين إلـــى أيقونتكـــم المقدســـة، وكل عـــام وأنتم طيبين، ومـــن يلوذ بكم، وإلى 

ذلـــك.... غير 

»رسالة ثانية«
]ألقاب األب البطريرك[ 

1. أب اآلبـــاء ورئيـــس الرؤســـاء صاحـــب الحلة المالئكيـــة واللحية الهارونية. 
المؤتمـــن علـــى األســـرار اإللهيـــة، والنفـــوس الناطقـــة الروحانيـــة والنفســـانية، النور 
الســـاطع والضيـــاء الالمـــع وســـيف هللا القاطـــع، التاجـــر الرابـــح، الزنـــاد القـــادح، 
البـــس كلمـــة الالهـــوت، مفتـــاح كنـــوز الملكـــوت، العالـــم الفاضـــل، المعلـــم الحبـــر 
الكامـــل، الخائـــف من هللا تعالى، العامـــل بوصاياه، الصانع مرضاته، أبو األيتام 

وقاضـــي األرامل. 
2. أمين هللا على شـــعبه، ثالث عشـــر الحواريين األبرار، خامس اإلنجيليين 
األطهـــار، خليفـــة مرقـــس الرســـول، عمود البيعة ومســـلك الشـــريعة، األب الطاهر 
البـــار، واإلنـــاء المكـــرم المختار، صاحـــب الحكمة والمعرفة واالستبشـــار، الناطق 

واألسرار. بالغوامض 
3. األب الروحانـــي والمـــالك الجســـداني واإلنســـان النورانـــي، رئيس الكهنوت 
كملشـــيصادق وهـــارون وإبراهيـــم وزكريـــا وســـمعان، أبينا ورئيســـنا ورأســـنا الســـاهر 

عـــن خـــالص نفوســـنا األب البطريرك األنبـــا )فالن( 
4. بطريرك المدينة العظمى اإلســـكندرية والحبشـــة والنوبة وأفريقية والخمس 

مـــدن الغربية ومحروســـتي مصر المحمية. 
5. أدام هللا تعالـــى بقـــاءه، وأدام علينـــا رئاســـته ســـنين عديـــدة، وأزمنـــة ســـالمة 
هادئـــة مديـــدة، ويحفـــظ لنـــا حياتـــه زماًنـــا طويـــاًل وعمـــًرا جزيـــاًل، وُيخضـــع أعداءه 
والطمانينـــة  والســـالمة  بالهـــدوء  رئاســـته  أيـــام  ويشـــتمل  قدميـــه،  تحـــت  ســـريًعا 

واالســـتقامة أميـــن.

»رسالة ثالثة«
1. التلميـــذ ُيقبـــل األرض ثـــم يجثو بهامته الخاطئة المملوءة دنس تحت أقدام 
أبينـــا المعلـــم العالـــم العامـــل بالوصايـــا اإلنجيليـــة، والقوانين الرســـولية، العالي في 

الدرجـــة الكهنوتيـــة، الـــذي أبطل من شـــعبه الكبرياء والمنافقة.
2. وعّمـــر البيـــع بالكهنـــة والشمامســـة، الكامـــل فـــي أوقاتـــه، الصـــادق فـــي 
أقوالـــه، المالك الجســـداني واإلنســـان النورانـــي، واألب الروحاني الصالح الحقاني

3. أب اآلباء ورئيس الرؤساء، أبينا أنبا )فالن( الضابط الكرسي المرقصي، 
آدام هللا تعالى تعميره ويحفظنا بمستجاب طلباته ودعواته وصلواته أمين.

4. ممـــا يعـــرض علـــى ُقدســـكم الطاهـــر أننـــا مشـــتاقين إليكـــم الشـــوق الزائـــد 
لرؤياكـــم كشـــوق يوســـف ألبيـــه يعقـــوب.

5. هو أن ....
»رسالة إلى األسقف«

1. التلميـــذ ُيقبـــل األرض ثـــم يجثـــو بهامتـــه الخاطئـــة تحـــت األقـــدام الســـيدية 
األبويـــة، أبينـــا ورئيســـنا وراعينـــا وراعـــي نفوســـنا، صاحـــب حكمـــة ســـليمان، ذو 
الصـــوت الحلـــو الـــذي لفيليمـــون، صاحـــب الحلـــة الروحانية واألســـكيم المالئكي، 
صاحـــب كهنـــوت ملشـــيصادق وهـــارون، إرميـــا فـــي صورتـــه الراعـــي الحقيقـــي، 

خامـــس األنجيلييـــن ثالـــث عشـــر الحواريـــون. الهـــادي إلـــى اإليمـــان.
2. نبـــدر جوهـــر كالمـــه الفصيح ولســـانه العطر الفايق المختار كاروز الحق 
المنيـــر باألنـــوار مصبـــاح بيعـــة هللا األميـــن المستشـــار، أبينـــا األب األبـــوي، أبينا 

األســـقف المكـــرم أنبـــا )فـــالن( بمدينة )فالنة( ]المحبة للمســـيح[ 
3. آدام هللا تعالى علينا رئاسته سنين عديدة آمين.

 »نينوى مدينة عظيمة هلل.. ف توبتها املقبولة.. ف ادلرس اذلى أعطته للعالم لكه.. ف صومها.. ف صالتها.. ف إيمانها« )أبونا بيشوي كمل(






