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نحتـــاج إلـــى جرعـــات مـــن نفســـية 
الشهــــــــــداء حاملي الفـــــــــرح واألمل 
والرجـــاء وهـــم يواجهـــون المـــوت، 
ألنهم عرفوا أنه بالنســـبة لإلنسان 
المســـيحي ليـــس المــــــــــــوت هـــو نقطـــة النهاية 
وال هـــو عالمـــة اســـتفهام، بـــل كمـــا نقـــول في 
أوشـــية )صـــالة( الراقديـــن: »ألنـــه ليس موت 
لـــذا فرؤيتنـــا  انتقـــال...«؛  هـــو  بـــل  لعبيـــدك 
للحيـــاة الكاملـــة تأتـــي فـــي إطـــار التطلُّـــع إلى 
األمـــام وليـــس إلى الـــوراء، والتطلُّع الى أعلى 
وليـــس النظر إلى أســـفل. هو مســـيحنا يعمل 
مـــع ماضينا بالغفران والمحبة، وفي حاضرنا 
روحـــه القـــدوس يتجـــّدد في أحشـــائنا ويشـــّكلنا 
فـــي النهايـــة لرجـــاء مســـتقبلي، حيـــث ننتظـــر 

قيامـــة األمـــوات وحيـــاة الدهـــر اآلتي.
إيماننــــــــــــا هو الذي غلــــــــــــب بـــــــــه الشهداء 
هـــذا العالـــم بـــكل مـــا فيـــه، وإيماننا هـــو الذي 
نســـتطيع أن نغلب به )1يوحنا 5:5(، وإلهنا 
هـــو الثابـــت الوحيـــد فـــي عالـــم ال تنتهـــي فيه 

التقلُّبـــات والتغيُّرات.
»األحد قـــــــــــادم«.. صرخــــــــــــة رجـــــاء حّي 
الـــذي هـــو المسيــــــــــــــح فيكـــــــــم رجــــــــــــــاء المجد 
)كولوســـي27:1( كمـــا يقول بولس الرســـول.
بعـــد القيامـــة تقابـــل المســـيح مـــع تلميـــذي 
عمـــواس ولـــم يعرفـــاه، حتـــى أنهمـــا عّبـــرا عن 
رجائهمـــا الضائع: »َوَنْحـــُن ُكنَّا َنْرُجو َأنَُّه ُهَو 
اْلُمْزِمـــُع َأْن َيْفـــِدَي ِإْســـَراِئيَل« )لوقا 13:24-

35(، ولكـــن المســـيح أعـــاد تشـــكيل فهمهمـــا، 
فأعادهمـــا إلى الكتــــــــب المقدســـــــــــــــــة التــــــــــــــي 
وُيرَفـــض  يتألـــم  الـــذي  المســـيح  عـــن  قالـــت 
الرحلـــة  نهايـــة  ثانيـــة، وفـــي  ويمـــوت ويقـــوم 
وعندمـــا كســـر الخبـــز ليـــأكل معهمـــا، تفّتحت 

أعينهمـــا وعرفـــاه.
كذلـــك نحـــن عندمـــا نرجـــع إلـــى كلمـــة هللا 
المكتوبـــة ونفهمهـــا، يعيـــد هللا تشـــكيل رجائنـــا 
نـــأكل  وعندمـــا  جديـــد،  مـــن  نتعلـــم  وكأننـــا 
خبـــز  »أنـــا  القائـــل  ِمـــَن  المقدســـة  األســـرار 
رجاؤنـــا  ويتجـــّدد  طريقنـــا  نعـــرف  الحيـــاة«، 

قـــادم«. »األحـــد  بابتهـــاج:  ونصـــرخ 

نحتفل خالل شـــهر سبتمبـــــــــــر 
مـــن كل عـــــــــام ببدايــــــــــــة السنــــــــــة 
القبطيـــة الجديدة 1737ش، وهو 
تقويـــم الشهـــــداء الذي تســـير عليه 

كل طقـــوس وقـــراءات الســـنة الكنســـية، وهـــو 
فـــي األصـــل امتداد الســـنة المصريـــة القديمة 
أي الســـنة الزراعيـــة بشـــهورها االثنـــي عشـــر 
متســـاوية األيام، إذ أن كل شـــهر يتكون من 
30 يوًمـــا بـــال زيادة أو نقصان، وُيضاف لها 
الشـــهر الثالـــث عشـــر وهـــو الشـــهر الصغيـــر 
أو أيـــام النســـي التـــي هـــي خمســـة أو ســـتة 
أيـــام. وقـــد بدأ هـــذا التقويم فـــي العام 284م، 
وهـــي الســـنة التـــي اعتلـــى فيهـــا اإلمبراطـــور 
دقلديانـــوس عـــرش اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة، 
االضطهـــاد  عصـــور  أشـــد  زمنـــه  وصـــار 
بـــالد  كل  فـــي  والمســـيحيين  للمســـيحية 
اإلمبراطوريـــة وإن كانـــت مصر لها النصيب 
يت  ُســـمِّ ولـــذا  الشـــهداء،  عـــدد  فـــي  األكبـــر 

كنيســـتها »أم الشـــهداء«.
إن الحيـــاة عطية ثمينة من هللا لإلنســـان، 
هـــو خطيـــة  العطيـــة  هـــذه  علـــى  واالعتـــداء 
وجريمـــة وإثـــم. لقـــد صنـــع هللا مـــن دم واحـــد 
كل أمـــة مـــن النـــاس يســـكنون علـــى كل وجه 
األرض.. لكـــي يطلبـــوا هللا لعلهـــم يلتمســـونه 
فيجـــدوه، مـــع أنـــه عـــن كل واحـــد مّنـــا ليـــس 
بعيـــًدا »ألننـــا بـــه نحيـــا ونتحـــرك ونوجـــد...« 

الرســـل 26:17–28(. )أعمـــال 
وقـــد وضـــع هللا الحياة في إطـــار الوصايا 
العشـــر فـــي العهـــد القديـــم، ولكنـــه اختصرهـــا 
فـــي صيغـــة »اثنيـــن فـــي واحـــد« أي صيغـــة 
ســـهلة القـــراءة والحفـــظ والتطبيـــق فـــي العهـــد 
الجديـــد حيـــن قـــال: »ُتِحـــبُّ الـــرَّبَّ ِإلَهـــَك ِمْن 
ُكلِّ َقْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ ُقْدَرِتَك، 
َنْفِســـَك«  ِمْثـــَل  َوَقِريَبـــَك  ِفْكـــِرَك،  ُكلِّ  َوِمـــْن 
ل بولـــس الرســـول هـــذا  )لوقـــا27:10(، وحـــوَّ
المفهـــوم إلـــى صـــالة حيـــن قـــال: »أَلنَّ ِلـــَي 
اْلَحَيـــاَة ِهـــَي اْلَمِســـيُح َواْلَمـــْوُت ُهـــَو ِرْبـــٌح... 
ـــي َمْحُصـــوٌر ِمـــْن االْثَنْيـــِن: ِلـــَي اْشـــِتَهاٌء  َفِإنِّ
َأْن َأْنَطِلـــَق َوَأُكـــوَن َمـــَع اْلَمِســـيِح، َذاَك َأْفَضُل 

)فيلبـــي 23-21:1(. ا«  ِجـــدًّ
وقـــد التقـــط آباؤنـــا الشـــهداء هـــذا المفهـــوم 
الحياتـــي، وتقدمـــوا نحـــو مضطهديهـــم وهـــم 
يغّنـــون وينشـــدون هـــذه الكلمـــات فـــي قلوبهم. 
التـــي وضعـــوا  المدهـــش أن االماكـــن  ومـــن 
فيهـــا الشـــهداء كالســـجون والمغايـــر وغيرهـــا، 
تســـبيح وصلـــوات مرفوعـــة  أماكـــن  صـــارت 

فـــي قصـــص  نقـــرأ  رغـــم قســـوة اآلالم، كمـــا 
شـــرًقا  الشـــهداء  مـــن  والمئـــات  العشـــرات 
وغرًبـــا. ومـــن الكلمـــات القليلـــة التي ســـجلوها 
بدمائهـــم على جدران الســـجون عبارة »األحد 
الـــرب  يـــوم  أي  باألحـــد  والمقصـــود  قـــادم«، 
)رؤيـــا10:1(، أي الحيـــاة الســـماوية، وكأن 
مـــــــــــع  الدائمـــــــــــــة  للحيـــاة  ربـــح  هـــو  المـــوت 
المســـيح فـــي أحـــد مســـتمر أي فرح مســـتمر. 
وهـــذا يوّضـــح كيـــف عاشـــوا برجـــاء مســـيحي 

النظيـــر. منقطـــع 
فالرجـــاء المســـيحي ليـــس مجـــرد التمنيات 
الطيبـــة بأّيـــة صـــورة، بـــل هـــو اليقيـــن الكامل 
علـــى وجـــود اإلرادة اإللهيـــة فـــي حياتنـــا. إن 
ِبالرََّجـــاِء  هللا هـــو رجاؤنـــا األبـــدي »ِلُنْمِســـَك 
َكِمْرَســـاٍة  َلَنـــا  ُهـــَو  الَّـــِذي  َأَماَمَنـــا،  اْلَمْوُضـــوِع 
ِللنَّْفـــِس ُمْؤَتَمَنـــٍة َوَثاِبَتـــٍة« )عبرانييـــن 19:6(. 
وعندمـــا نقـــارن حياتنـــا اليـــوم وبحيـــاة آبائنـــا 
ومقـــدار  األولـــى،  القـــرون  فـــي  الشـــهداء 
التغيُّـــرات التـــي حدثت في حياة الناس وســـط 
م والتكنولوجيـــا والحيـــاة المعاصـــرة بـــكل  التقـــدُّ
تفاصيلهـــا، نجد أن هناك فوارق كثيرة، ولكن 
أهمهـــا أن الكثيـــر مـــن النـــاس اليـــوم يعيـــش 
الرجـــاء  فقـــدان  مـــع  هـــادئ«،  يـــأس  »حيـــاة 
وربمـــا  المواقـــف.  مـــن  كثيـــر  فـــي  واألمـــل 
انتشـــار وباء الكورونـــا عبر العالم كله خالل 
والقلـــق  بالهلـــع  النـــاس  أصـــاب  العـــام  هـــذا 
نحـــن  لذلـــك  األمـــل.  فقـــدان  مـــع  والخـــوف 
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خبصوص تشكيل مكتب فين 
لقداسة ابلابا
يتم تشكيل المجلس الفني كاآلتي:

1- د/ كمال جاد شـــاروبيم ســـعد، أســـتاذ بكلية الهندسة 
ومحافظ سابق

2- م/ شـــريف عدلـــي كيرلـــس، رجـــل أعمـــال ورئيـــس 
مجلـــس إدارة شـــركة بتـــر هـــوم

3- د/ إيهـــاب فلتـــاؤوس تواضـــروس، رجـــل أعمـــال 
فيلوباتيـــر ورئيـــس شـــركة 

4- م/ نعيم كامل إبراهيم، رجل أعمال
5- اللواء د/ أميـــــــــن فــــــــؤاد رومانــــي، مدير مستشفى 

القلـــب بالمجمـــع الطبـــي بكوبري القبة
6- م/ سميــــــر نجيــــــب قزمــــــــــان، رئيس مجلس إدارة 

شركة قزمان
7- المستشــــــــــار/ وديـــــــــع حنــــــــــا ناشـــــــــــــد، رئيـــــــــــس 

االستئناف  محكمة 
8- المستشار الدكتور/ هانــــــــــي ميــــــــــــاد مسعـــــــــــد، 

رئيـــس محكمـــة اســـتئناف القاهـــرة
9- د/ جميل بشرى حنا، استشاري طب األسنان

10- د/ هاني كميل معوض، مدير الديوان البطريركي
11- أ/ بــــربــــــــــارة سليمــــــــــــان، مديـــــــــــــــــــر المكتـــــــــــــــب 

للمشروعات البابــــــــــــوي 
12- م/ وجيــــــــــــــــه صبحـــــــــي جــــــــاد هللا، مهنـــــــــــــدس 

بالبطريركية استشـــاري 
وفيما يلــــــــي بيــــــــــــان باختصاصـــــــات المكتــــب الفني 

موضحـــة كاآلتي:
- اصـــدار تراخيـــص الكنائـــس والمستشـــفيات والمـــدارس 

وأّيـــة مبـــاٍن أخـــرى تابعـــة لقداســـة البابا.
- التقديــــــــــــم علـــــــى تخصيـــــــص األراضـــــــــــــــي الجديــــــــــــــــدة 

لهذه المشروعات.
- توفيق أوضاع المباني القديمة التي بدون تراخيص.
- تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبًقا لالحتياجات.

- عمل دراســـات ألكثـــــــــر األماكـــــــــــــن احتياًجا )الكنائس 
والمدارس والمستشـــفيات(.

- توظيف كوادر إلدارة التراخيص.
- توظيف كوادر إلدارة العقود وتسجيل األراضي.

- توظيف كوادر إلدارة المدارس والمباني التعليمية.
- عمل قوائم بالمهندســـين المعتمدين )معماري – مدني 

– إليكتروميكانيكال – مرور(.
- وضـــع جـــــــــــدول بأتعــــــــــــاب استرشاديــــــــــة وزمـــن تســـليم 

رســـومات لالستشـــاريين.
 – )حفـــر  المعتمديـــن  المقاوليـــن  مـــن  قوائـــم  وضـــع   -

طـــوب(.  – خرســـانة 
- وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
علـــى  المشـــرف  باســـيليوس،  لوقـــا  القـــس 
 ،)ACYB( وكنـــدا  أمريـــكا  شـــباب  أســـقفية 
يـــوم االثنيـــن 17 أغســـطس 2020م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا 
رويس بالقاهرة. واعتمد قداســـته خالل اللقاء 
عقـــد شـــراء كاتدرائيـــة العذراء الملكـــة ومركز 
األميـــر تـــادرس للمؤتمـــرات، بنيـــو جيرســـي، 
الكنســـية  واســـتالم   closing عمـــل  بعـــد 
والمركـــز التابـــع لهـــا لتصبـــح كنيســـة ومركـــز 
.A.C.Y.B ألســـقفية شـــباب أمريـــكا وكنـــدا

والكنيســـة الجديـــدة مكونـــة مـــن طابقيـــن 
وتســـع ألكثـــر مـــن 950 فـــرًدا، وبهـــا مســـرح 
وقاعـــة طعـــام. بينمـــا يتســـع المركـــز إلقامـــة 

ومعيشـــة نحـــو 40 فـــرًدا.
 A.C.Y.B وقـــدم األب المشـــرف علـــى
فـــي  تـــم  لمـــا  تقديميًّـــا  عرًضـــا  اللقـــاء  أثنـــاء 
خدمـــة الشـــباب بأمريـــكا، فيمـــا يتعلـــق بكافـــة 
قطاعـــات الشـــباب هناك، بمراحلـــه ونوعياته 
المختلفة ســـواء الشـــباب المهاجر أو المولود 
الشـــباب  مـــع توضيـــح واقـــع  المهجـــر،  فـــي 
وطـــرق  المختلفـــة  المعاصـــرة  والتحديـــات 

ووســـائل خدمتهـــم.
بـــدء  البابـــا  قداســـة  توقيـــع  بـــارك  كمـــا 
خدمـــة: )1( مركـــز تدريـــب خـــدام الشـــباب، 
)2( مركـــز مكافحـــة اإلدمـــان، )3( مركـــز 
لتحفيـــظ األلحـــان والتســـبحة، )4( المهرجان 

.»Youth 4 Jesus« األول 

ع عقد كنيسة ومركز جديدين 
ّ
قداسة ابلابا يوق

ألسقفية شباب أمريكا وكندا

الكنيسة القبطية ترسل شحنة مساعدات 
للشعب اللبناين عرب جملس كنائس الرشق األوسط

أهـــدى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مـــن خـــالل أســـرة أبنـــاء مـــار مرقس، شـــحنة إغاثة 
للشـــعب اللبنانـــي، مســـاهمًة مـــن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي معالجـــة اآلثـــار الســـلبية 
واألضـــرار التـــي خّلفهـــا االنفجـــار الـــذي وقـــع بمرفـــأ بيـــروت فـــي الرابـــع مـــن الشـــهر الجـــاري. 
وأرســـلت الكنيســـة شـــحنة اإلغاثة عبر مجلس كنائس الشـــرق األوسط بلبنان. وحملت طائرات 
عســـكرية مصريـــة الشـــحنة إلـــى مطـــار بيروت. وتضمنت الشـــحنة حوالي 12 طنًّـــا من المواد 

الغذائيـــة والمســـتلزمات الطبية.

قداسة ابلابا يستقبل صاحيب انليافة 
األنبا دانيال واألنبا يويلوس

اســـتقبل قداســـة البابـــا صبـــاح يوم االثنين 24 أغســـطس 2020م، صاحبـــي النيافة: األنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لقطـــاع 
كنائـــس مصـــر القديمـــة والمشـــرف على أســـقفية الخدمات. تمت خالل االجتماع مناقشـــة عدة 
موضوعـــات مـــن بينهـــا: االقتراحـــات المقدمـــة مـــن بعـــض أحبـــار الكنيســـة بخصـــوص موعـــد 
االنعقـــاد المقبـــل للمجمع المقدس، واإلعداد للســـيامات األســـقفية، إلـــى جانب عدة موضوعات 

أخـــرى تخـــص ترتيبـــات الخدمـــة في الفتـــرة المقبلة.

ويستقبل نيافة األنبا أنطونيوس واكهننا اجلديد بلبنان
كمـــا اســـتقبل قداســـته صبـــاح يـــوم األربعـــاء 26 أغســـطس 2020م، بكرمـــة كنـــج مريوط، 
نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنى، وبصحبته الراهب القس 
تيمـــون الســـرياني، المنتـــدب للخدمـــة فـــي كنيســـتنا القبطيـــة فـــي بيـــروت بلبنـــان. حضـــر اللقاء 

القـــس فيلوباتيـــر نصـــر كاهـــن رابطـــة القـــدس بالقاهرة، وزوجته الســـيدة نيللـــي توفيق.

ويبحث تأسيس جملس أو هيئة لإلعالم الكنيس
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماًعا يوم االثنين 31 أغسطس 2020م، لمناقشة 
بعـــض األفـــكار المطروحـــة بخصـــوص وســـائل اإلعـــالم القبطيـــة وكيـــف يمكن التنســـيق بينها 
فـــي صـــورة مجلـــس أو هيئـــة لتعمـــل مًعا بتنســـيق وتعـــاون. حضر االجتماع أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا بـــوال مطـــران طنطـــا، واألنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقـــدس، واألنبا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، والقـــس بولس حليم 

المتحدث الرســـمي باســـم الكنيسة.

ىف أى ماكن وُجدت فيه، كن خديم إخوتك وأصغرهم. )القديس يوحنا سابا(
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يوم الجمعة ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م: 
+ نيافة األنبا أرســـاني أســـقف إيبارشـــية هولندا، حيث عرض نيافته خالل 
اللقـــاء تقريـــًرا حـــول الخدمـــة في اإليبارشـــية والمشـــروعات الكنســـية الجديدة في 
أمســـتردام والهـــاي، واالحتيـــاج إلـــى آبـــاء كهنـــة لتغطيـــة احتيـــاج الخدمـــة بيـــن 
كنائـــس اإليبارشـــية، ومـــن جهتـــه اطمأن قداســـة البابا على ســـالمة الخدمة في 
ظـــل انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد، مشـــدًدا علـــى أهميـــة اســـتمرار متابعة 

كافـــة اإلجـــراءات الصحيـــة الواجبـــة لمواجهة هـــذه الجائحة.
يوم السبت ٢٩ أغسطس ٢٠٢٠م

+ نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر 

قداسة ابلابا يلتيق جمموعة شبابية من املهجر
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الســـبت 29 أغســـطس 2020م، لقـــاًء عبـــر الفيديـــو كونفرانس، مـــع مجموعة من الشـــباب القبطي ممن شـــاركوا في 
اللقـــاء األول لشـــباب الكنيســـة القبطيـــة عبـــر قـــارات العالـــم الـــذي عقـــد فـــي صيـــف 2018م، وحدثهـــم عـــن »روح القـــوة والمحبـــة والنصـــح« فـــي حياتهـــم ودراســـتهم 
وأعمالهـــم، كمـــا اطمـــأن قداســـته علـــى خدماتهـــم التـــي يقومـــون بهـــا فـــي عـــدة مجـــاالت. شـــارك في اللقاء عـــدد من اآلبـــاء الكهنة من مصـــر وأمريكا وأســـتراليا، وقد 

كان اللقـــاء فـــي الثالثـــة عصـــًرا ليناســـب الحضـــور من القـــاّرات الثالث.

ويلتيق جمموعة من اآلباء األساقفة
استقبل قداسة البابا على مدار األيام الماضية عدًدا من اآلباء األساقفة بكرمة كنج مريوط، لبحث شئون الخدمة كالتالي:

تنويه

األحمـــر، والمســـئول عـــن الشـــئون الرهبانيـــة، ودار الحديـــث خـــالل اللقاء حول 
بعـــض األمـــور التـــي تخـــص بعـــض األديـــرة فـــي مصـــر.

يوم األحد 3٠ أغسطس ٢٠٢٠م

+ نيافـــة األنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام، المشـــرف علـــى أديـــرة القديســـين 
األنبـــا تومـــاس الســـائح بالخطاطبـــة وســـوهاج واألنبـــا موســـى القـــوي بطريـــق 

العلميـــن ومـــار بقطـــر بالخطاطبـــة.

يوم االثنين 3١ أغسطس ٢٠٢٠م

+ نيافة األنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها.

»مـــا أحلـــى مســـاكنك يـــا رب الجنـــود. 
تشـــتاق بـــل تتـــوق نفســـي إلى ديـــار الرب« 

)2-1 )مـــز84: 
إلحاًقـــا لما صدر من بيانات ســـابقة، 
للكنائـــس  التدريجـــي  الفتـــح  بخصـــوص 

تقـــرر مـــا يلي:
يـــوم  + العـــودة إلـــى إقامـــة القداســـات 
النظـــام  بنفـــس  أســـبوع  كل  مـــن  الجمعـــة 
الُمطبَّـــق حالًيـــا بالكنائـــس مـــن حيـــث العدد 
ابتـــداًء  وذلـــك  بالمشـــاركة،  لـــه  المســـموح 
مـــن الجمعـــة أول تـــوت 1737 للشـــهداء، 
الموافق 11 سبتمبر 2020م، مع ضرورة 

فـــي تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات  االســـتمرار 
االحترازيـــة المنصـــوص عليها في البيانات 

الُمشـــار إليهـــا آنًفـــا.
+ ُيســـَمح بفتـــح دور الحضانـــة التابعـــة 
للكنائـــس بنســـبة 50%، مـــع تطبيـــق كافـــة 

التعليمـــات واإلجـــراءات الوقائيـــة.
األنشـــطة  كافـــة  تعليـــق  اســـتمرار   +

والخدميـــة. الكنســـية 
مصّليـــن أن يبقـــي هللا أبـــواب الكنائـــس 

مفتوحـــة على الـــدوام.
األحد ٢3 أغسطس ٢٠٢٠م

١7 مسرى ١736ش

الكنيسة تنيع شهداء 
القوات املسلحة

تنعــــــــــي الكنيســـــــة القبطيــــــــــة المصريـــــة 
األرثوذكسيــــــــة، وعلـــى رأســـها قداســــــــة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي، شـــهداء القوات المســـلحة 
البواســـل الذيـــن استشـــهدوا نتيجة لألعمــــــــــال 
القتاليـــة الباســـلة لقواتنا المســـلحة فـــي حربها 

اإلرهاب. ضـــد 
نصلـــي أن يمنـــح هللا عـــزاًء وســـاًما ألهالي 
الشـــهداء األبريـــاء وأن يمـــنَّ بالشـــفاء العاجـــل 

المصابين. علـــى 
وســـتظل الكنيســـة دوًما ثابتًة علـــى موقفها 
الداعم للقوات المســـلحة في حربها مع ااٍلرهاب 
األســـود إلـــى أن تســـتطيع اقتـــاع جـــذوره مـــن 
أرض مصـــر وتحقيـــق كامـــل األمـــن والطمأنينة 
لشـــعبنا المبـــارك، وليحفـــظ الرب القديـــر وطننا 
مـــن كل شـــر، وينعـــــــــــم عليـــــــــــــه وعلـــى أهله 

واالستقرار. بالســـام 

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

األحد 3٠ أغسطس ٢٠٢٠م
٢4 مسرى ١736ش

قداسة ابلابا يعزي يف نياحة 
جنل القمص آجنيلوس إسحق سكرتريه الشخيص

قـــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي التعزيـــة للقمـــص آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير 
قداســـته، فـــي نياحـــة نجلـــه الشـــماس كيرلـــس، الـــذي رقـــد في الـــرب فـــي الواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة يـــوم األربعـــاء 19 اغســـطس 2020م، والـــذي وافـــق عيـــد التجلـــي، بعـــد صـــراٍع 

طويـــل مـــع المـــرض. وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس، ببوســـطن.

صلـــى صلـــوات التجنيـــز أصحـــاب النيافـــة: األنبا بطرس األســـقف العـــام، واألنبا دافيد 
أســـقف نيويورك ونيو إنجالند، واألنبا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وميريالند وديالوير ووســـت 
فرجينيـــا، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. وتـــم خـــالل الصـــالة بـــّث مقطـــع فيديـــو مســـجل عـــزَّى 
خاللـــه قداســـة البابـــا األســـرة، كمـــا تـــم بـــث كلمتي تعزيـــة مماثلتيـــن لصاحبي النيافـــة: األنبا 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، واألنبـــا إشـــعياء مطـــران 

طهطـــا وجهينـــة. خالـــص تعازينـــا للقمص آنجيلـــوس وكل أفراد األســـرة المباركة.

إذا أكمل اإلنسان مجيع احلسنات وىف قلبه حقد ىلع أخيه فهو غريب عن اهلل. )األنبا باخوميوس أب الرشكة(
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تنويه من املجلس اإللكرييكي اإلقلييم 
ادلائرة اثلانية اإلسكندرية وحبري

يعلـــن المجلـــس عـــن عـــودة العمـــل بـــه بكافـــة االشـــتراطات االحترازيـــة 
الكاملـــة. ويتـــم التواصـــل مـــع المجلـــس بموعـــد مســـبق لدراســـة الحالـــة عـــن 
كريـــق ســـكرتارية المجلـــس علـــى رقـــم 01000026314، وينعقـــد المجلـــس 

يـــوم االثنيـــن مـــن كل أســـبوع.
األنبا مرقس

مطران شبرا الخيمة وتوابعها
رئيس المجلس اإلكليريكي اإلقليمي الدائرة الثانية

اإلسكندرية وبحري
السبت 22 أغسطس 2020م

16 مسرى 1736ش

دير رئيس املالئكة غربيال جببل انلقلون بالفيوم
يصدر تطبيًقا إلكرتونًيا لقاموس اللغة القبطية

أصـــدر ديـــر رئيـــس المالئكـــة غبريـــال بجبـــل النقلـــون بالفيـــوم، تحـــت 
إشـــراف نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم ورئيـــس الديـــر، تطبيًقـــا إلكترونًيـــا 
لقامـــوس اللغـــة القبطيـــة، إعـــداد وتجميـــع األب الراهـــب أرســـاني النقلونـــي، 
 - Pi’hbc ̀nte Nakelwn - Ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲛⲁⲕⲉⲗⲱⲛ حمـــل اســـم
مصبـــاح النقلـــون. كان قـــد تم إطالق اإلصدار التجريبي األول في 6 فبراير 
الماضـــي ألجهـــزة Android وفـــي 30 يوليو ألجهزة iOS. ويتميز التطبيق 

الجديـــد بعـــدة مميـــزات منها: 
1- أنـــه يعمـــل online علـــى أجهزة المحمول والـTablet والـiPad إلى 

.iOS - Android جانـــب أجهـــزة الكمبيوتـــر التي تعمل بأنظمة
والفيوميـــة  البحيريـــة  باللهجتيـــن  القبطيـــة  اللغـــة  مفـــردات  يحـــوي   -2

اللهجتيـــن. هاتيـــن  فـــي  المســـتخدمة  اليونانيـــة  والكلمـــات 
3- يحوي أكثر من 50000 )خمسين ألف( معنى ومصطلح قبطي.

4- بـــه خاصيـــة الترجمـــة مـــن اللغة القبطية إلى اللغـــة العربية والعكس. 
مـــع توضيح نـــوع الكلمة وأصلها.

5- بـــه خاصيـــة إظهـــار الكلمات يونانية األصـــل مكتوبة بحروف اللغة 
واليونانية. القبطية 

6- واجهـــــــــــة القامـــــــــــــوس متاحـــــــــــة للمستخـــــــــــدم بثالثة لغات )القبطية، 
اإلنجليزيـــة، العربية(.

7- ُيعد أول تطبيق إلكتروني توجد به واجهة باللغة القبطية.
د طرق البحث عن الكلمة. 8- تعدُّ

ـــن القامـــوس المســـتخدم من عمل مشـــاركة )share( ألى كلمة  9- ُيَمكِّ
موجـــودة بـــه، أو نســـخها، أو عكـــس ترجمتها بين اللغتيـــن القبطية والعربية.

10- يحتوي على قائمة بالمراجع المستخدمة.
- بالنســـبة ألجهـــزة iOS فـــإن القامـــوس مـــزود بلوحـــة مفاتيـــح قبطيـــة 
)يمكـــن للمســـتخدم اســـتخدامها أيًضـــا للكتابـــة عموًمـــا بـــأي برنامـــج آخـــر(. 
وبالنســـبة ألجهـــزة Android فـــإن القاموس يســـتخدم لوحـــة المفاتيح القبطية 
التـــي أطلقتهـــا شـــركة Google مـــن خـــالل تطبيـــق Gboard. ويوجـــد بـــه 
أيًضـــا فيديـــو توضيحـــي لكيفيـــة تشـــغيلها علـــى الهاتـــف الســـتخدامها فـــي 

البحـــث عـــن الكلمـــات.
وتجــــــــــــرى حالًيـــا تحديثـــــــــــــات وإضافــــــــــــــات إللحاقهـــا بالتطبيـــق 

إلضافـــة ميـــزات جديـــدة:
1- إضافة نطق الكلمات.

2- إضافة مفردات اللغة القبطية باللهجتين الصعيدية واألخميمية.
3- إضافة اللغة االنجليزية.

4- إضافة عبارة على كل معنى لكل كلمة.
5- إضافة إمكانية ترجمة الجمل.

6- ربــــــــــــــط البحــــــــــــث عن الكلمــــــــــــــات بنصوص الكتــــــــــــــاب المقـــــــــــــــدس 
الليتورجية. والنصـــوص 

7- تحديد موقع كل كلمة وردت بالقاموس في كل مرجع تم استخدامه 
برقم الصفحة والعمود ليســـهل للمســـتخدم الوصول لمصدر كل كلمة.

8- إضافة ملخص لقواعد اللغة القبطية.
روابط تحميل التطبيق:

:Android 1. ألجهزة
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naqlun.coptdict

:IOS 2. ألجهزة
https://apps.apple.com/ae/app/naqlun-coptic-dictionary/
id1525120781

:Facebook 3. صفحة تعريفية عن البرنامج على
https://m.facebook.com/NaqlunCopticDictionary

نيافة األنبا بيمن يفتتح ثالثة أديرة 
بربية األساس بنقادة بعد إاعدة ترميمها

افتتـــح نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص ورئيـــس ديـــر رئيـــس 
المالئكـــة ميخائيـــل ببريـــة األســـاس بنقـــاده، ثالثـــة أديرة ببرية األســـاس وذلك 
بعـــد االنتهـــاء مـــن أعمـــال الترميم بها والتي اســـتغرقت ثالث ســـنوات، وهي: 
)1( ديـــر رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل العامر، )2( دير األنبا بســـنتاؤس، )3( 

ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس المجمع.
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ا من العقاب، بل ألنك عصيت سيدك، السيد اذلى حيبك ويطلب خالصك. القديس يوحنا ذهيب الفم(
ً
تلحزن عندما ختطئ، ليس خوف

شـــارك فـــي افتتـــاح األديـــرة الثالثـــة الدكتـــور أســـامة طلعت رئيـــس قطاع 
لآلثـــار ممثـــاًل  األعلـــى  بالمجلـــس  اإلســـالمية والقبطيـــة واليهوديـــة  اآلثـــار 
لـــوزارة الســـياحة واآلثـــار، ورافقـــه وفد مـــن ممثلي قطاعـــات إدارة وزارة اآلثار 
بالمنطقـــة، والمهندســـة فاطمـــة رئيـــس الوحـــدة المحليـــة لمدينـــة نقـــادة، واللواء 

أحمـــد نصـــر مســـاعد مديـــر أمـــن قنـــا وعـــدد مـــن القيـــادات األمنية.

افتتاح بيت »يت أورو« للمؤتمرات بالطاطبة

افتتح نيافة األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس قطاع كنائس شـــرق 
الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، يـــوم االثنيـــن 24 أغســـطس 2020م، بيـــت »تـــي 
أورو« )الملكـــة( بالخطاطبـــة، التابـــع لكنيســـة الســـيدة العـــذراء بمنطقة أرض 
الشـــركة، بســـعة 450 فـــرًدا. وتـــم تجهيـــز »تـــي أورو« ليحتضـــن األنشـــطة 
الخدميـــة بكافـــة نوعياتهـــا ومســـتوياتها الســـنية، وهـــو معـــد حالًيـــا الســـتضافة 
مؤتمـــرات اليـــوم الواحـــد. ويتوفـــر بـــه إلـــى جانـــب القاعـــات مناطـــق خضـــراء 

مفتوحـــة ومالعـــب لممارســـة الرياضـــة، وصالـــة ألعاب.
 

دروع تقديرية للجيش األبيض 
من مطرانية املنيا وأبو قرقاص

قدمـــت مطرانيـــة المنيـــا وأبـــو قرقـــاص دروًعـــا تذكاريـــة ألعضـــاء الفـــرق 
عة، تعبيـــًرا عـــن الشـــكر  الطبيـــة بمحافظـــة المنيـــا، فـــي لفتـــة إيجابيـــة مشـــجِّ
والتقديـــر لمـــا بذلـــه القطـــاع الطبـــي بالمنيـــا مـــن أطبـــاء وتمريـــض ومعاونيـــن 

وإدارييـــن، مـــن جهـــوٍد لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد.
وشـــكل نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام إليبارشـــية المنيـــا وأبـــو 
قرقـــاص، وفـــًدا كنســـًيا للقيـــام بهـــذه المهمـــة، حيـــث زار الوفـــد عـــدًدا مـــن 
المستشـــفيات، وهـــي: مستشـــفى الصـــدر بالمنيـــا، مستشـــفى القلـــب والصـــدر 

الجامعـــي بالمنيـــا الجديدة، المستشـــفى الجامعي بالمنيــــــــــا، مستشـــفى التأمين 
الصحـــــي بالمنيـــــــــا، مستشفى الحميــــــــــات بالمنيــــــــــا، مرفـــــــــــق هيئــــة اإلسعاف 

بالمنيا. والطـــوارئ 

راهبتان جديدتان 
دلير الراهبات بأوهايو

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وتوابعهـــا، يـــوم األربعـــاء 19 
أغســـطس 2020م، نائًبـــا عـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بصلـــوات 
رهبنـــة، راهبتيـــن جديدتيـــن فـــي ديـــر القديس يوحنـــا الحبيب بأوهايـــو بأمريكا، 
كمـــا قـــام بتغييـــر الشـــكل لبقيـــة الراهبات الموجـــودات بالديـــر لتلقبن جميعهن 

باســـم الدير.
ُيذَكـــر أن ديـــر القديـــس يوحنـــا الحبيـــب بأوهايو قد تم االعتراف الكنســـي 
بـــه فـــي آخـــر جلســـات المجمـــع المقدس فـــي يونيو 2019م. خالـــص تهانينا 

لنيافـــة األنبـــا كاراس، وللراهبتيـــن الجديدتين، ولمجمـــع راهبات الدير.

فتاة قوص ونقادة حتصد املركز األول 
يف مسابقات ايلوم القبطي العاليم

ابنـــة كنيســـة أول الشـــهداء اســـطفانوس  يـــوال يوحنـــا روفيـــر،  حصلـــت 
بقـــوص )إيبارشـــية قـــوص ونقـــاده(، على المركـــز األول في مســـابقة »بطلي 
القبطـــي« التـــي نظمتهـــا إيبارشـــية جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة بمناســـبة اليـــوم 
القبطـــي العالمـــي Global Coptic Day. وقدمـــت »يـــوال« التـــي تبلـــغ من 
العمـــر 16 ســـنة، موضوًعـــا عـــن حيـــاة القديســـة فيرينا التي تنتمـــي إلى قرية 

جراجـــوس، مركـــز قوص.
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أربعة حتفظ انلفس، الرمحة جلميع انلاس ،ترك الغضب، االحتمال، إخراج اذلنب من القلب بالتسبيح. )القوى األنبا موىس األسود(

القمص لوقا سيداروس
رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األربعاء 26 أغســـطس 
2020م، القمص لوقا ســـيداروس، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار 
جرجس باســـبورتنج اإلسكندرية )ســـابًقا(، وكاهن كنيسة الشهيد 
أبـــي ســـيفين والقديس األنبا أبرآم، تورانـــس، كاليفورنيا بالواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة حالًيا، عن عمر تجاوز 80 ســـنة، قضى منها 
أكثـــر مـــن 53 ســـنة فـــي خدمـــة المذبـــح المقـــدس بكل تقوى. اســـمه 
بالميـــالد: كمـــال خلـــف ســـيداروس، وُوِلـــد فـــي 3 مايـــو 1940م، 
حصـــل علـــى بكالوريـــوس العلـــوم فـــي عـــام 1964. ســـيم كاهًنـــا 
يـــوم الجمعـــة 17 مـــارس 1967 علـــى كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس 
بســـبورتنج، وذلـــك فـــي ديـــر الشـــهيد مارمينـــا العجايبي بمريـــوط، بيد 
المتنيـــح القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس. ونال درجـــة القمصية بيد 
المتنيـــح قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث في 29 أكتوبـــر 1989م. وقد 
ـــظ الصـــادرة من الرئيس الســـادات في ســـبتمبر  شـــملته قـــرارات التحفُّ
1981م، وكان ضمـــن المجموعـــة التـــي تـــم اعتقالها بســـجن المرج.

أبـــرآم بتورانـــس  أبـــي ســـيفين واألنبـــا  فـــي كنيســـة  خـــدم بعدهـــا 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وعانـــى فـــي الشـــهور األخيـــرة مـــن 
مـــرض الســـرطان ولكنـــه كان مســـتمًرا حتـــى آخـــر نفـــس فـــي الوعظ 

والتعليـــم والرعايـــة.

لـــوس  مطـــران  ســـيرابيون  األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص 
آنجلـــوس، ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وأيًضـــا لمجمـــع كهنـــة 

ولشـــعبها. اإلســـكندرية 

القمص رويس حليم
من إيبارشية بين سويف

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 31 أغســـطس 2020م، القمـــص 
رويـــس حليـــم، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ببنـــي ســـويف، 
والكاهـــن المســـئول عـــن خدمة الشـــباب باإليبارشـــية، عـــن عمر 
ناهـــز 72 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت أكثـــر مـــن 30 ســـنة. 
وُأقيمت صلوات تجنيزه في الســـابعة من مســـاء اليوم ذاته بحضور 

نيافـــة األنبـــا غبريال أســـقف اإليبارشـــية.

ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم عيـــد البشـــارة 7 أبريـــل 1948، وســـيم 
كاهًنا يوم 16 فبراير 1990، ونال القمصية في 5 يونيو 1998. 

كهنـــة  ولمجمـــع  غبريـــال  األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص 
محبيـــه. وكل  المباركـــة  وألســـرته  اإليبارشـــية، 

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

َنـــا َنِثـــُق َأنَّ َلَنـــا َضِميًرا  »َأنَّ
َف  َصاِلًحـــا، َراِغِبيـــَن َأْن َنَتَصـــرَّ
َشـــْيٍء«  ُكلِّ  ِفـــي  َحَســـًنا 

)١٨ )عـــب١3:
إنه شعار جميل ورائع الذي 
وضعـــه معلمنـــا العظيـــم لســـان 
العطـــر بولس الرســـول، وضعه 
لنفســـه وللمؤمنيـــن جميًعـــا. مـــا 
يقتنـــي  أن  أجمـــل  ومـــا  أحســـن 
اإلنســـان ضميـــًرا صالًحـــا نقًيـــا 
ومـــا  منحـــرف،  غيـــر  معتـــداًل 
تكـــون  أن  أجمـــل  ومـــا  أحســـن 
قويـــة  رغبـــة  واحـــد  كل  عنـــد 
روحانية أن يتصرف حســـًنا في 
كل شـــيء، فـــي معامالتـــه، فـــي 
عالقاتـــه، فـــي عمله، فـــي بيته.
صاحـــب الضميـــر الصالـــح 
النقـــي يســـلك بأمانـــة وإخـــالص 
فـــي كل شـــيء، يحتـــرم وصايـــا 
هللا ويقدســـها يعمـــل بهـــا. يظهر 
الضميـــر الصالـــح عنـــد معلمنـــا 
والتزامـــه  أمانتـــه  فـــي  بولـــس 
ـــي ِعْشـــُت هلِل ِبـــُكلِّ  فيقـــول: »ِإنِّ
)أع1:23(،  َصاِلـــٍح«  َضِميـــٍر 
كما يقول: »ُأَدرُِّب َنْفِسي ِلَيُكوَن 
ِلـــي َداِئًمـــا َضِميٌر ِبـــاَل َعْثَرٍة ِمْن 
َنْحِو هللِا َوالنَّاِس« )أع16:24(.
صاحـــب  األميـــن  اإلنســـان 
والســـالك  الصالـــح  الضميـــر 
كثيـــرة  بـــركات  ينـــال  باســـتقامة 
الحكيـــم:  يقـــول  كمـــا  هللا  مـــن 
»َالرَُّجـــُل اأَلِميُن َكِثيُر اْلَبَرَكاِت« 
النجـــاح  ومنهـــا  )أم20:28(، 
الضميـــر  والتقـــدم.  والنمـــو 
كالميـــزان  يكـــون  الصالـــح 
الذهـــب(  )ميـــزان  الحســـاس 
وليـــس كالميـــزان القّباني )ميزان 
ينصحنـــا  لذلـــك  الخشـــب(. 
معلمنـــا بطرس الرســـول ويقول: 
ِلَكـــْي  َصاِلـــٌح،  َضِميـــٌر  »َوَلُكـــْم 
َيُكـــوَن الَِّذيـــَن َيْشـــِتُموَن ِســـيَرَتُكُم 
اِلَحـــَة ِفـــي اْلَمِســـيِح )يهزأون  الصَّ
بكـــم(، ُيْخـــَزْوَن ِفـــي َمـــا َيْفَتـــُروَن 

)1بـــط16:3(. َعَلْيُكـــْم« 

المؤمـــــــــــن التقي صاحـــــــــــــب 
الضميـــر النقـــي يرغـــب فـــي أن 
يتصرف حسًنا في عالقتـــــــه مع 
هللا وفـــي عالقتـــــــــــه مـــع الناس: 
يكـــون  مـــع هللا  فـــي عالقتــــــــــــــه 
أميًنـــا فـــي عبادتـــه، صومـــــــــــه، 
صلواتـــه، اعترافاتــــــــه، وخدمتـــه، 
واحتمالـــه. يقـــول معلمنـــا بولـــس 
الَّـــِذي  هللَا  »َأْشـــُكُر  الرســــــــــــول: 
ِبَضِميـــٍر  َأْجـــَداِدي  ِمـــْن  أَْعُبـــُدُه 
ويقـــول  )2تـــي3:1(.  َطاِهـــٍر« 
معلمنـــا بطـــرس: »هـــَذا َفْضـــٌل، 
ِإْن َكاَن َأَحـــٌد ِمـــْن َأْجـــِل َضِميـــٍر 
َنْحـــَو هللِا، َيْحَتِمـــُل َأْحَزاًنـــا ُمَتَألًِّما 
ِبالظُّْلـــِم« )1بـــط19:2(. معلمنا 
بولـــس يطلـــب من أجـــل تطهير 
ضمائرنا ويقول: »َدُم اْلَمِســـيِح، 
ِهلِل  َم َنْفَســـُه  الَّـــِذي ِبـــُروٍح َأَزِلـــيٍّ َقدَّ
َضَماِئَرُكـــْم  ـــُر  ُيَطهِّ َعْيـــٍب،  ِبـــاَل 
َتـــٍة )من األعمال  ِمـــْن أَْعَمـــال َميِّ
التـــي تؤدي إلـــى الموت األبدي 
 » أي الهالك( ِلَتْخِدُموا هللَا اْلَحيَّ

)عب14:9(.
صاحـــب الضميـــر الصالـــح 
الصاحـــي يمـــارس كل وســـائط 
النعمـــة بأمانة من أجل خالص 
نفســـه وحياتـــه األبدية. اإلنســـان 
الصالـــح  الضميـــر  صاحـــب 
يتصـــرف  أن  يرغـــب  الـــذي 
حســـًنا فـــي عالقتـــه مـــع النـــاس 
عليـــه أن يحـــب الـــكل ويصنـــع 
الخيـــر مـــع الجميـــع علـــى قـــدر 
طاقتـــه، والوحـــي اإللهـــي يقول: 
»َفَمـــْن َيْعـــِرُف َأْن َيْعَمـــَل َحَســـًنا 
َلـــُه«  َخِطيَّـــٌة  َفذِلـــَك  َيْعَمـــُل،  َواَل 

)يـــع17:4(.
هللا يعطينا الضمير الصالح 
نتصـــرف  أن  القويـــة  والرغبـــة 
حســـًنا فـــي كل شـــيء وفـــي كل 
أبديتنـــا  علـــى  حرًصـــا  مجـــال 

آميـــن. نفوســـنا.  وخـــالص 
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الجتعلوا اللحظات املؤقته ترسق منكم األبدية. )القديس األنبا أنطونيوس(

وضـــــــــــــع القديــــــــــــــس مار يعقــــــــــوب 
الســـروجي ميمريـــن عـــن رحيل كاهـــــــــــٍن 
تقٍي، بأســـلوبه الروحي الرائع، ويظــــــــــــن 
البعض أن أحدهمــــــــــــــا مـــــــــــــن َوْضــــــــــــِع 
ُمَعلِّمـــه وأبيـــه الروحـــــــــــــي القديـــس مـــار 
أفــــــــــــــرآم الســـرياني. وقـــد جـــاءت أغلـــب 
كتاباتهمـــا تحمـــل ذات الفكـــر والـــروح. 
يكشـــف الميمــــــــــــران عن منهــــــــــج هذين 
القديســـين فـــي رحيـــل األتقياء من رجال 
الكهنـــوت. وُيالَحـــظ في هذْين الميمرْين 

التالية: الســـمات 
1. ال يهـــدف الكاتــــــــــب إلـــى ســـرد 
أحـــداث أو تاريـــٍخ للكاهـــن الُمنتِقـــل مـــن 
العالـــم، بـــل وال يذكـــر اســـم الكاهـــن، 
وال يفصــــــــــح عنــــــــــــــه إن كان صاحـــب 
رتبـــة قّسيســـية أو أســـقفية. إنما يكشـــف 
عن دور الكاهــــــــــــــن )أو أي عضو في 
الكنيســـة( فـــي حيـــاة الكنيســـة الُمجاِهـــدة 
وهـــي في طريـــق عبورها إلى الفردوس، 

لتلتقـــي مـــع عريســـها وجًهـــا لوجٍه.
2. مـــع مـــا يتمتَّـــع بـــه الكاهـــن مـــن 
للعمـــل  وإمكانيـــات  ومواهـــب  وزنـــات 
لحســـاب ملكوت هللا، يليق به أن يضع 
قـــدام عينيـــه إنه تأتي لحظة فيها تنطلق 
نفســـه مـــن الجســـد، ويقطـــن الجســـد في 
القبـــر بيـــن األموات إلى حيـــٍن. إن كان 
الســـيد المســـيح رب المجـــد، القـــدوس، 
الذي لم يصب جســـده فســـاٌد قد شـــاركنا 
لكـــي يرقـــد  القبـــر  فـــي  المـــوت، وُدِفـــَن 
بشـــركة  عليهـــم  فينعـــم  األمـــوات،  بيـــن 
قيامتـــه ومجدهـــا وقوتهـــا، فيليق بنا أال 

نضطـــرب لمـــوت الكاهـــن ودفنه.
ـــم ُحبَّـــه  3. مـــوت الكاهـــن ال ُيَحطِّ
لشـــعبه قطيـــع المســـيح، فهـــو ال يكـــف 
عـــن الصـــالة والطلبـــة مـــن أجلهـــم بـــل 
ومـــن أجـــل البشـــرية، وهـــو فـــي حضـــرة 

الـــرب نفســـه.
4. مـــوت الكاهـــن التقـــي ُيضيـــف 
رصيـــًدا للكنيســـة، إذ يصيـــر لهـــا غنى 
لدى الفردوس، يسحب قلوب المجاهدين 

إلـــى الســـماء كَمْســـَكٍن أبـــدٍي لهم.
5. فـــي تقديـــم أكثر مـــن حوار بين 
الكاهـــن الراحـــل وإخوته الكهنـــة، وأيًضا 
مـــع شـــعبه الحبيـــب لديـــه، يكشـــف عن 
شـــعور عميـــق نحـــو الوحـــدة األصيلـــة 
فـــي  والراقديـــن  المجاهديـــن  بيـــن 

يسوع. المســـيح 
6. الميمـــران يحثاننـــا علـــى إدراك 
فـــي  الســـماوية  ِجنســـّيتنا  حقيقـــة 
نضطـــرب  فـــال  الســـماوي،  المســـيح 
إن تجاهلنـــا العالـــم أو أخـــذ منـــا موقـــف 
العـــداوة، فإننـــا غربـــاء ونزالء نســـلك في 
رحلـــة ُمْمِتعة ولذيذة وســـط الضيق. إننا 
نعبـــر إلـــى المينـــاء الســـماوي المجيـــد.

7. إن كان الكاتــــــب 
يحثنا على اإليمــــــــــــــــان 
الحـــّي، فإنـــه يهتم بإبراز 
الســـلوك الروحي الالئق 
بأبنـــاء هللا، كأعضـــاء في 
جســـد المســـيح، فال يكفوا 
عن الجهـــــــــــــاد، مستندين 

علـــى نعمـــة هللا الفائقة.
8. يتطلَّع القديــــــــــس 
إلى الكاهن وقد مـــــــــات! 
ًبا! الــــــذي  فيقـــــــــــف متعجِّ
نــــــــــــــال مـــــــــــــن هللا الرتبـــة 
الكهنوتية، التـــــــــــي هــــــــي 
أعظـــم مـــن أن يتأهلهــــــــا 
مهمــــــــــــــا  إنســـــــــــــــاٍن،  أي 
كانـــت قامتـــــــــــــه الروحيـــة 
أو صـــــــــــار أشـــبه بمالٍك 

مـــن الســـماء، وقـــد انفصلت نفســـه من جســـده، 
فنـــزل جســـده إلـــى القبـــر ليفســـد ويصيـــر تراًبا. 
يقـــول القديـــس مـــار يعقـــوب الســـروجي: ]هـــذا 
)الكهنـــوت( أعظم من األرضيين والســـماويين، 
وأنقـــى وأطهـــر وأمجـــد وأبهـــى مـــن الخالئـــق. 
هـــذا مـــا تـــاق المســـتيقظون )الســـماويون( أن 
يتطلعـــوا إليـــه، صـــار المـــوت عـــدوه وفضحـــه 
وألقـــاه )فـــي التـــراب(. هـــذا هـــو االســـمى مـــن 
أعالـــي الســـماوّيين، أســـقطه المـــوت فـــي فتحـــة 

الجـــبِّ وفـــي القبـــر البغيـــض )1(.[
الســـيد  نـــرى كاهًنـــا يحمـــل رائحـــة  إذ   .9
المســـيح فـــي حياتـــه وفـــي خدمتـــه، نشـــتم فيـــه 
رائحـــة رئيـــس الكهنـــة الســـماوي ونمجـــد عمـــل 
روحـــه القـــدوس. بهـــذا نشـــارك القديـــس مـــار 
هللا  ـــد  مجَّ فقـــد  مشـــاعره،  الســـروجي  يعقـــوب 
ـــم عنـــه هـــذا  فـــي مـــوت هـــذا الكاهـــن الـــذي نظَّ

ـــد القديـــس اآلتـــي: الميمـــر. أكَّ
* هـــذا الـــذي تنيح اختـــاره الرب بالروح من 
بطـــن أمـــه. * خضـــع جســـم الكاهـــن للمـــوت، 
ـــح بقوة  غيـــر أن روح هللا القـــدوس يهبه أن يتوشَّ
الروح والقداســـة. * في صمٍت رقد على ســـرير 
المـــوت، هـــذا الذي كان يســـتدعي الروح القدس 
لُيقـــدِّس القرابيـــن. * هـــذا الـــذي ُيحَمـــل جثمانـــه 
إلـــى القبـــر، كان يدعـــو الـــروح القدس فيســـمعه 
مـــن قـــدس األقداس. * هذا الذي ُيطَرح جثمانه 
كان يطلـــب للتائبيـــن مـــن الـــروح القـــدس غفران 
خطاياهـــم. * هـــذا الذي تســـلل الموت إليه كان 
يحمـــل مفاتيـــح أبواب الســـماء المفتوحة. * هذا 
م  الذي يســـتضيفه األموات في القبـــور، كان ُيَقدِّ
حكمـــة هللا واهـــب الحيـــاة للبشـــر. * هـــذا الـــذي 
ًســـا  ُيلَقـــى فـــي جـــوف األرض، كان مســـكًنا ُمقدَّ
لـــروح هللا القـــدوس. * هـــذا الـــذي صـــار رفيًقـــا 
للراقديـــن، كان فـــي صحبـــة هللا فـــي أيـــام غربته 
علـــى األرض. * هـــذا العاجـــز عـــن الـــكالم، 
كانـــت تســـابيح قلبـــه تمـــأ كنيســـة المســـيح. * 
هـــذا الـــذي يبكونـــه وينوحـــون عليـــه، كان يدعو 

المؤمنيـــن لفـــرح الـــروح والتهليل.

)1( الميمر 70 على تعزية الكهنة )ترجمة الدكتور بهنام سوني(؛ الخوري بولس الفغالي، ص 43.

+ عندمــــــــا تنكســـر 
قـــارورة الّطيــــــــــب، فإّن 
رائحتهـــــــا تفــــــــــــوح في 
كـــــّل األرجــــاء، هكــــــــــذا 
عندمـــا فاضـــــــــــــت روح 
أبينـــا الحبيـــب القمـــص 
لوقـــا ســـيداروس، فـــإّن 
رائحة ســـيرته العِطرة قد 
مألت كّل المســـكونة..!

هـــو هللا  أميـــــــٌن   +
دائًما فـــــــــــي إعـــــــــداده 
لإلنســـان، لكـــي يتمّتـــع 
بميـــــــراث الملكـــــــــوت.. 
فهـــو يقـــود خطواِتـــه فـــي 
كّل مراحـــــــــــــل عمـــــــــــــره.. 
لـــه  وُيَجمِّ وينّقيـــه  ُيَعلِّمـــه 
بالفضائل، ويزّينه كعروس مقّدســـة، 
تكـــون مســـتحّقة للُعـــرس الســـماوي.. 
هـــذا مـــا نـــراه دائًما في حيـــاة األبرار 
والقّديســـين، الذيـــن يتمّيـــزون بأّنهم 
يســـّلمون حياتهم لطاعـــة الوصّية 
اإللهّيـــة بإخاص.. وهـــو ما حدث 
مـــع أبينـــا القّمـــص لوقـــا الـــذي قادته 
النعمـــة اإللهّيـــة طـــوال حياتـــه، وفي 
الختـــام زّينـــه الـــروح بإكاليـــل اآلالم 
المـــرض..  وصليـــب  واالحتمـــال 
فصـــار كعـــروٍس نقّيـــة، طالعة من 
البّرّيـــة، مســـتندة علـــى حبيبهـــا، 
أِذرَّة  وكّل  واللبـــان  بالُمـــّر  معطَّـــرة 

)نـــش6:3،5:8(. التاجـــر.. 
+ أبونـــا لوقـــا هـــو ثمـــرة لذيذة 
مـــن ثمـــار خدمـــة أبينـــا القّمـــص 
بيشـــوي كامـــل.. فقد تـــذّوق محّبة 
عندمـــا  يديـــه،  علـــى  المســـيح 
صيـــف  فـــي  لإلســـكندرّية  حضـــر 
1964م، وقـــت تعيينـــه معيـــًدا فـــي 
كلّيـــة الهندســـة.. بدأ وعيه الروحي 
ينفتـــح علـــى هللا، وأحـــّب الصـــاة 
بعمـــق، وكان يـــذوب فيهـــا.. ومـــّد 
جـــذوًرا عميقة فـــي اإلنجيـــل، يقرأ 
ويشـــبع  طويلـــة  لســـاعاٍت  ـــا  يوميًّ
ويتأّمـــل ويحفظ.. حتّـــى أّنه في أقل 
مـــن ثالث ســـنوات كان هذا الّشـــاب 
المغتـــرب قـــد صـــار كاهًنـــا ثالًثا في 
كنيســـة مارجرجـــس ســـبورتنج، وهـــو 
لـــم يتجاوز السابعــــــــــــــة والعشريـــــــــــــن 

مـــن عمـــره..!
لقـــدس  تلمذتـــه  اســـتمّرت   +
أبينـــا بيشـــوي طـــول العمـــر، مـــع 
تأّثـــره وتلمذتـــه أيًضـــا للعديـــد من 
وّجهـــه  الذيـــن  العمالقـــة،  اآلبـــاء 

إليهـــم أبونـــا بيشـــوي، مثـــل البابـــا 
كيرلس الســـادس، والقّمص ميخائيل 
إبراهيـــم، والقّمص مّتى المســـكين.. 
كما تتلمذ على ليتورجّيات الكنيســـة 

فصـــار كاهًنـــا كنســـيًّا بامتياز..
+ كـــــــــــــان أبونـــــــــــا لوقـــــــــــا يتمّتـــع 
ا، مميَّزة بالثبات  بشـــخصّية قوّية جدًّ
واالستقامة، والشجاعة في الشهادة 
للحـــّق وفـــي مواجهـــة المصاعـــب.. 
مـــع ذهنّيـــة جّبـــارة مســـتنيرة بنـــور 
ا.. كمـــا  الكلمـــة، وذاكـــرة قوّيـــة جـــدًّ
كان موهوًبـــا بـــروح الُدعابة والَمَرح، 
بـــال َهـــْزل، فكانـــت هذه وســـيلة لتنمية 

المحّبـــة فـــي منـــاخ الكنيســـة.
+ كانـــت محّبـــة رّبنــــــــــا يســــــوع 
ومحّبـــة التـــراث الكنســـي تملك على 
كيانـــه، فـــكان شـــديد التركيـــز علـــى 
شـــخص المســـيح، ولســـان حالـــه أّن 
“الحاجـــة إلى واحد”.. بينمـــا ينزعج 
من كثرة األنشـــطة والتشـــتيت، أو أّي 

تغييـــر يـــراه حادًثـــا فـــي الكنيســـة..! 
+ تمّيز أيًضـــا باإليمان العميق، 
واالتكـــــــال على هللا فــــــــــي كّل أعماله؛ 
وُيشـــِبع  ويحِمـــي  َيرَعـــى  الـــذي  فهـــو 
لذلـــك  ـــر كّل األمـــور..  ويســـند، وُيَدبِّ
كان أبونـــا رجـــَل صـــاٍة مـــن الطراز 
األول، وَينـــــــــُدر أن يخلــــــــــو حديثه من 
إشـــــــــــــارة ولــــــــــــــو بسيطــــــــــــــة لمخـــــــــــدع 

الصـــالة وأهّمّيتـــه..
+ كانـــت كلماته في أّي مناســـبة، 
دائًمـــا مرّكزة، وفـــي صميم الموضوع 
to the point.. وفي عظاته يبني 
علـــى مـــا هـــو موجود عند الســـامعين، 
وينطلـــق مـــن الواقـــع، إلـــى مـــا يليـــق 
بالكتابـــة؛  اهتـــّم  كمـــا  هللا..  بـــأوالد 
ســـواء التأمـــالت اإلنجيلّيـــة، أو كتابـــة 
المذّكـــرات الرعوّيـــة بمنظـــور روحـــي، 

وبأســـلوب لغـــوي بديع..
+ كـــــــــان واعًظـــا قديـــًرا، ولــــــــه 
أســـلوب فريـــد فـــي الوعـــظ، فهـــو ال 
ر أّي كلمة  يجلـــس ُمْطَلًقـــا، وال ُيَحضِّ
مكتوبة فـــي ورق، بل يختزن الفكرة 
عنهـــا،  ســـيتكّلم  التـــي  األفـــكار  أو 
ثـــّم يعطـــي الفرصـــة للـــروح القدس 
أن يقـــود لســـانه وألفاظـــه.. وكانـــت 
عظاتـــه ُمَشـــبَّعة باآليـــات، التي كان 
ينطقهـــا ويكّررهـــا بمنتهـــى القـــّوة.. 
وفي كثير مـــن األحيان ُينهي العظة 
بآيـــة تظـــّل ترّن فـــي أذن الســـامع، 

لســـنوات..! رّبما 
بركة صالته تكون معنا جميًعا.

fryohanna@hotmail.com
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السيدة الفاضلة دكتورة منال عوض، محافظ دمياط:
بدايــة نشــكرك الســتجابتك لدعــوة أســرة تحريــر المجلــة للحديــث عــن تجربتكــم، 
كنمــوذج ناجــح نقدمــه للقــّراء، فنحــن بينمــا نقــدم مســئواًل قبطًيــا ناجًحــا، نحــاور أيًضــا 

محافًظــا مصرًيــا وطنًيــا، نقدمــه بفخــر للمجتمــع كلــه.
١- بدايــة نحــب أن يتعــرف عليكــم القــراء مــن خــال مــا يمكــن أن نســّميه 

البطاقــة الشــخصية.
أنــا منــال عــوض، مواطنــة مصريــة ُمِحبــة لبلــدي وأهلــي. ترّبيــت فــي طنطــا، 
وتعلمــت مــن والــدي ووالدتــي قيًمــا جميلــة. كنــت مهتمــة بــأن أتعلــم وأنجــح، وكان 

عنــدي ثقــه بــاهلل وبنفســي، وطمــوح أن أكــون ناجحــة.
الجامعــة  ودخلــت  طنطــا،  فــي  العامــة  الثانويــة  حتــي  طفولتــي  فــي  تعلمــت 
وحصلــت علــى الماجســتير والدكتــوراه فــي العلــوم البيطريــة مــن جامعــة اإلســكندرية.

٢- ِبَم كنِت تحلمين وأنت في طور النشأة؟
كنــت أتمنــى أن أكــون عالمــة متميــزة فــي عملــي وتخصصــي، وصلــت لمنصــب 
وكيــل معهــد بحــوث األمصــال واللقاحــات البيطريــة، وهــو معهــد علمــي تخصصــي، 

وتــم اختيــاري لمنصــب نائــب محافــظ الجيــزة عــام 2015.
3- كيف جاء اختياركم لهذه الوظيفة الهامة؟

جــاء اختيــاري خــالل لقــاء جمعنــي بأحــد المســئولين مصادفــة، حيــث تكلمنــا 
عــن عملــي وحصولــي علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية والتــي حصلــت عليهــا عــام 

.2008
4- مــن المؤكــد أنكــم درســتم جيــًدا طبيعــة هــذه المحافظــة، هــل يمكننــا 

التعــرف عليهــا مــن خالكــم؟
دميــاط مدينــه ذات طبيعــة خاصــة جــًدا، فهــي محافظــة ســاحلية تطــّل علــى نهــر 
النيــل والبحــر األبيــض المتوســط، وهــذا يخلــق مجــااًل ألنشــطة اقتصاديــة متنوعــة 
مثــل: ضناعــة األثــاث، الصيــد، تصنيــع منتجــات األلبــان، وصناعــة الحلــوى، هــذا 

بخــالف الزراعــة وأنشــطة أخــرى كثيــرة؛ وأهــل دميــاط يهتمــون بالعمــل جــًدا.
5- كان لنجاحكــم كنائــب للمحافــظ فــي محافظــة الجيــزة، الــدور الكبيــر فــي 

اختياركــم كمحافــظ لدميــاط. مــاذا كانــت 
طبيعــة عملكــم هنــاك؟ ومــا هــو الفــرق 

بيــن المحافظتيــن؟
بالفعــل تجربــة نائــب محافــظ الجيــزه 
أفادتنــي جــًدا، فقــد احتكيــت بالنــاس فــي 
الشــارع، وتعاملــت مــع ملفــات وقضايــا 
فــي  زمالئــي  مــن  وتعلمــت  مهمــة، 
المحافظــة، واكتســبت خبــرات متنوعــة. 
جهــًدا  وبذلــت  بالبيئــة،  مهتمــة  وكنــت 
كبيــًرا فــي الجيــزة فــي ملــف العشــوائيات 
ومحو األمية، وحضرت مؤتمرات كثيرة 
منظمــات  مــع  وتعاونــت  الخــارج،  فــي 
المجتمــع المدنــي، وحصلــت للمحافظــة 
علــى منــح كبيــرة ســاهمت فــي تطويــر 

مجــاالت كثيــرة فيهــا.
6- مــن المؤكــد أن أهــم أهدافكــم 
لتتخــذ  دميــاط  بمحافظــة  الرقــي  كان 
مكانتهــا الائقــة بيــن بقية المحافظات، 

وهــذا يحتــاج إلــى رؤيــة وإلــى آليــة، 
هــذه  فــي  العمــل  تديــرون  فكيــف 

الهامــة؟ المحافظــة 
ــد فــي عملــي علــى النــزول  أعتمـــــــ
للشــارع ومواجهــة المشكــــــــالت علــى 
الطبيعة، وال أفضل العمل المكتبــــــي، 
وأعتمــــــــــــــد فـــــــــــــي إدارة العمــــــــــــل علــى 
العالقــات الجيـــــــــــدة والمنضبطــة مــع 
المرؤوســين والزمـــــــــــــــــالء والمواطنين. 
التفصيــالت  أعــرف  أن  أفّضــل  كمــا 
الدقيقــة لــكل موضــوع، وأتــرك المجــال 

للعامليــن للتفاعــل والعمــل. وأحــرص فــي الوقــت ذاتــه علــى محاســبة المقّصريــن 
بــكل شــفافية، وتوجيــه الشــكر وتكريــم الُمجــّد فــي عملــه؛ كمــا أنــي أعتقــد أن المتابعــة 

المســتمرة هــي ســر نجــاح أي عمــل.
7- ما هي أهم التحديات التي واجهتكم خال عملكم في المحافظة؟

٨- كان لخلفيتكــم العلميــة ودراســاتكم فــي مجــال األمصــال واللقاحــات، 
الــدور الكبيــر فــي التعامــل بنجــاح مشــهود لــه مــع جائحــة فيــروس كوفيــد-١٩، 

ــه لمواجهتــه؟ ــِك أن تحّديثنــا عــن المنهــج الــذي اتبعِت هــل ل
التحديــات كثيــرة جــًدا وال مجــال لحصرهــا، منهــا ماهــو مرتبــط بــاألداء لبعــض 
العامليــن، والميزانيــة، والمشــكالت الطارئــة، والمشــكالت المتراكمــة، هــذا بالطبــع 
بخــالف المســتجّدات كفيــروس كورونــا وتأثيراتــه، وهــو تحــٍد كبيــر للدولــة المصريــة، 
ونحمــد هللا أن نجحنــا فــي تغييــر الواقــع فــي محافظــة دميــاط، مــن محافظــة بهــا 
نســبة إصابــة مرتفعــة إلــى »زيــرو كورونــا« فــي فتــرة وجيــزة. ومــا زلنــا نعمــل للحفــاظ 
علــى نجاحنــا بالتعــاون مــع كافــة المســئولين فــي المحافظــة، ونجاحنــا راجــع إلــى 
االعتمــاد علــى المنهــج العلمــي، وحصــار المــرض، واتخــاذ اإلجــراءات وتطبيقهــا 

بــكل حــزم.
٩- أنــِت مصريــة وأنــت قبطيــة، وال 
ــر لتؤكــدي  ــن جهــًدا أكب ــِك تبذلي شــك أن

وطنيــة األقبــاط. كيــف تفعليــن ذلــك؟
وطنيــة  لتأكيــد  الجهــد  أبــذل  ال  أنــا 
والمواطنــة  مؤكــد،  أمــر  ألنهــا  األقبــاط 
عنــدي هــي األســاس دون تمييــز، فأنــا 
كلــه، وعامــل  البلــد  الجهــد ألجــل  أبــذل 
الكفــاءة هــو الفيصــل فــي عملــي، وطــوال 
لــم  الدولــة،  فــي  الطويلــة  عملــي  ســني 
أكــن أتعامــل مــن منظــور دينــي بــل مــن 

وطنــي. منظــور 
١٠- هــذا يقودنــا إلــى ســؤال آخــر: 
يعزف بعض األقباط عن اعتراك الحياة 
اإلقــدام  فــي  يتــرّدد  مثلمــا  السياســية، 
معينــة،  مجــاالت  فــي  الدخــول  علــى 
قبطًيــا،  لكونــه  ســُيرَفض  أنــه  بحجــة 
ولكــن تجربتــك تؤكــد ثقــة الحكومــة فــي 
القيــادات القبطيــة مــن جهــة، وثبــوت 

بتوجيهات من قداســة البابا، نقدم في كل مرة أحد النماذج الناجحة المشــّرفة التي تمجد هللا وتخدم المجتمع، ونموذًجا ومثااًل ُيحتذى به، 
 وذلك لتشجيع اآلخرين على الطموح والنجاح والتميز، كلٌّ في مجاله، ولنؤكد أن مصر واّلدة وأن الكنيسة غنية بالكثير من الموهوبين والعمالقة.

وقد كان ألسرة التحرير هذا اللقاء الثري مع السيدة الفاضلة محافظ دمياط: الدكتورة منال عوض.

َماَواِت )مت 5: ١٦( ِي يِف السَّ
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فـــي كل  انتشـــار اإلنجيـــل  أواًل: 
ٱْلَمَلُكـــوِت  ِبِبَشـــاَرِة  »َوُيْكـــَرُز  العالـــم 
َشـــَهاَدًة  ٱْلَمْســـُكوَنِة  ُكلِّ  ِفـــي  َهـــِذِه 
ٱْلُمْنَتَهـــى«  َيْأِتـــي  ثُـــمَّ  ٱأْلَُمـــِم.  ِلَجِميـــِع 
)مـــت14:24(. طبًعا نســـتطيع بتأكيد 
أن نقول: أن بشـــارة االنجيل، وصلت 
اللغـــات  بجميـــع  كلـــه،  للعالـــم  حالًيـــا 

متعـــددة. وبترجمـــات  واللهجـــات، 
بالســـيد  اليهـــود  ايمـــان  ثانًيـــا: 
ِإْســـَراِئيَل  َبِنـــي  »أِلَنَّ   + المســـيح 
َســـَيْقُعُدوَن َأيَّاًمـــا َكِثيـــَرًة ِباَل َمِلـــٍك، َوِباَل 
ِتْمَثـــاٍل،  َوِبـــاَل  َذِبيَحـــٍة،  َوِبـــاَل  َرِئيـــٍس، 
َوِبـــاَل َأُفـــوٍد َوَتَراِفيَم. َبْعـــَد َذِلَك َيُعوُد َبُنو 
ِإْســـَراِئيَل َوَيْطُلُبـــوَن ٱلـــرَّبَّ ِإَلَهُهـــْم َوَداُوَد 
َوِإَلـــى  ٱلـــرَّبِّ  ِإَلـــى  َوَيْفَزُعـــوَن  َمِلَكُهـــْم، 
ُجـــوِدِه ِفي آِخِر ٱأْلَيَّاِم« )هو5-4:3(.
ْخَوُة  ـــي َلْســـُت ُأِريـــُد َأيَُّهـــا ٱإْلِ + »َفِإنِّ
َتُكوُنـــوا  ِلَئـــالَّ   ، ـــرَّ َهـــَذا ٱلسِّ َتْجَهُلـــوا  َأْن 
ِعْنـــَد َأْنُفِســـُكْم ُحَكَمـــاَء: َأنَّ ٱْلَقَســـاَوَة َقـــْد 
ْسَراِئيَل ِإَلى َأْن َيْدُخَل  َحَصَلْت ُجْزِئيًّا إِلِ
ِمـــْلُء ٱأْلَُمـــِم، َوَهَكـــَذا َســـَيْخُلُص َجِميـــُع 
ِإْســـَراِئيَل. َكَمـــا ُهـــَو َمْكتُـــوٌب: َســـَيْخُرُج 
ِمـــْن ِصْهَيْوَن ٱْلُمْنِقُذ َوَيـــُردُّ ٱْلُفُجوَر َعْن 

)رو26-25:11(. َيْعُقـــوَب« 
+ »َفِإْن َكاَنْت َزلَُّتُهْم ِغًنى ِلْلَعاَلِم، 
َوُنْقَصاُنُهـــْم ِغًنـــى ِلْأَُمـــِم، َفَكـــْم ِبٱْلَحِريِّ 

ِمْلُؤُهْم؟« )رو12:11(.
ُهـــَو  َرْفُضُهـــْم  َكاَن  ِإْن  »أِلَنَّـــُه   +
ُمَصاَلَحـــَة ٱْلَعاَلِم، َفَماَذا َيُكـــوُن ٱْقِتَباُلُهْم 
ِإالَّ َحَياًة ِمَن ٱأْلَْمَواِت؟« )رو15:11(. 
عـــودة اليهـــود ليـــس معناهـــا أن يكونوا 
شـــعب هللا المختـــار مـــرة أخرى، بل أن 

يؤمنوا بالســـيد المســـيح.
ثالًثـــا: ظهور الوحـــش وفك قيود 
األزمنـــة،  تدبيـــر  حســـب  الشـــيطان 
ســـيتم فـــك الشـــيطان مـــن قيـــوده قبـــل 
ـــِت  َتمَّ َمَتـــى  »ثُـــمَّ  الثانـــي:  المجـــيء 
ِمـــْن  ـــْيَطاُن  ٱلشَّ ُيَحـــلُّ  ـــَنِة  ٱلسَّ ٱأْلَْلـــُف 
ِســـْجِنِه، َوَيْخـــُرُج ِلُيِضـــلَّ ٱأْلَُمـــَم ٱلَِّذيـــَن 
ِفـــي َأْرَبِع َزَواَيا ٱأْلَْرِض« )رؤ8:20(. 
األخيـــرة عظيمـــة  الضاللـــة  وســـتكون 
الضـــالالت  بجميـــع  بالمقارنـــة  جـــًدا، 
والشـــرور التـــي حدثت بطـــول التاريخ، 
بمقـــدار تصورنـــا أن جميـــع الشـــرور، 
اإليمانيـــة،  واالنحرافـــات  والخطايـــا، 
فـــي كل العالـــم، التـــي حدثـــت فـــي كل 
الشـــيطان  وعمـــل  بإيحـــاء  العصـــور، 
وهـــو مقيـــد، فكـــم يكـــون الوضـــع عنـــد 

فـــك قيـــوده؟
+ »اَل َيْخَدَعنَُّكـــْم َأَحٌد َعَلى َطِريَقٍة 
َمـــا، أِلَنَّـــُه اَل َيْأِتي ِإْن َلـــْم َيْأِت ٱِلْرِتَداُد 
َأوَّاًل، َوُيْســـَتْعَلْن ِإْنَســـاُن ٱْلَخِطيَّـــِة، ٱْبـــُن 
ٱْلَهـــاَلِك، ٱْلُمَقـــاِوُم َوٱْلُمْرَتِفـــُع َعَلـــى ُكلِّ 
َما ُيْدَعـــــى ِإَلهــًــــــــا َأْو َمْعُبـــــــــوًدا، َحتَّــــــى 

ِإنَّـــُه َيْجِلـــــــــُس ِفـــي َهْيَكـــــــِل ٱهلِل َكِإلـــَـــٍه، 
ُمْظِهـــــــــــًرا َنْفَســـــــــُه َأنَُّه ِإَلٌه. َأَما َتْذُكُروَن 
ـــي َوَأَنـــا َبْعـــُد ِعْنَدُكْم، ُكْنـــُت َأُقوُل َلُكْم  َأنِّ
َهـــَذا؟ َوٱآْلَن َتْعَلُمـــوَن َمـــا َيْحِجـــُز َحتَّى 
ْثـــِم  ٱإْلِ ِســـرَّ  أِلَنَّ  َوْقِتـــِه.  ِفـــي  ُيْســـَتْعَلَن 
ٱآْلَن َيْعَمـــُل َفَقـــْط، ِإَلـــى َأْن ُيْرَفـــَع ِمـــَن 
َوِحيَنِئـــٍذ  ٱآْلَن،  َيْحِجـــُز  ٱلَّـــِذي  ٱْلَوَســـِط 
َسُيْســـَتْعَلُن ٱأْلَِثيـــُم، ٱلَّـــِذي ٱلـــرَّبُّ ُيِبيـــُدُه 
ِبَنْفَخـــِة َفِمـــِه، َوُيْبِطُلـــُه ِبُظُهـــوِر َمِجيِئِه. 
ـــْيَطاِن، ِبـــُكلِّ  ٱلَّـــِذي َمِجيُئـــُه ِبَعَمـــِل ٱلشَّ
ُقـــوٍَّة، َوِبآَيـــاٍت َوَعَجاِئـــَب َكاِذَبـــٍة، َوِبُكلِّ 
ْثـــِم، ِفـــي ٱْلَهاِلِكيـــَن، أِلَنَُّهـــْم  َخِديَعـــِة ٱإْلِ
َلـــْم َيْقَبُلـــوا َمَحبََّة ٱْلَحقِّ َحتَّـــى َيْخُلُصوا. 
َوأِلَْجـــِل َهـــَذا َسُيْرِســـُل ِإَلْيِهـــُم ٱهلُل َعَمـــَل 
ُقوا ٱْلَكِذَب، ِلَكْي  ـــاَلِل، َحتَّـــى ُيَصدِّ ٱلضَّ
 ، ُقوا ٱْلَحقَّ ُيـــَداَن َجِميـــُع ٱلَِّذيَن َلـــْم ُيَصدِّ
ْثِم« )2تـــس12-3:2(. وا ِبٱإْلِ َبـــْل ُســـرُّ

ٱأْلَْرِض  ِلَســـاِكِني  »َوْيـــٌل   +
َوٱْلَبْحـــِر، أِلَنَّ ِإْبِليـــَس َنـــَزَل ِإَلْيُكـــْم َوِبـــِه 
َغَضـــٌب َعِظيـــٌم! َعاِلًمـــا َأنَّ َلـــُه َزَماًنـــا 
َقِلياًل«. )رؤ12:12(. وســـيكون عمل 
إنســـان،  شـــخص  خـــالل  الشـــيطان 
ويكـــون  الشـــيطان،  لحســـاب  يعمـــل 
هـــو »ضـــد المســـيح« الـــذي تكلـــم عنه 
الكتـــاب المقـــدس: »ُهَنا ٱْلِحْكَمـــُة! َمْن 
َلـــُه َفْهـــٌم َفْلَيْحُســـْب َعـــَدَد ٱْلَوْحـــِش، َفِإنَُّه 
َعـــَدُد ِإْنَســـاٍن، َوَعـــَدُدُه: ِســـتُِّمَئٍة َوِســـتٌَّة 
)رؤ18:13(.وأضـــداد  َوِســـتُّوَن« 
المســـيح، هـــم كثيـــرون ظهـــروا خـــالل 

المقـــدس. التاريـــخ 
+ »َوُكلُّ ُروٍح اَل َيْعَتـــِرُف ِبَيُســـوَع 
ٱْلَجَســـِد،  ِفـــي  َجـــاَء  َقـــْد  َأنَّـــُه  ٱْلَمِســـيِح 
َفَلْيـــَس ِمـــَن ٱهلِل. َوَهـــَذا ُهـــَو ُروُح ِضـــدِّ 
ٱْلَمِســـيِح ٱلَِّذي َسِمْعُتْم َأنَُّه َيْأِتي، َوٱآْلَن 

ُهـــَو ِفـــي ٱْلَعاَلـــِم« )1يـــو3:4(.
ـــاَعُة  ٱلسَّ ِهـــَي  ٱأْلَْواَلُد،  »َأيَُّهـــا   +
ٱأْلَِخيَرُة. َوَكَما َسِمْعُتْم َأنَّ ِضدَّ ٱْلَمِسيِح 
َيْأِتـــي، َقـــْد َصاَر ٱآْلَن َأْضَداٌد ِلْلَمِســـيِح 
ـــاَعُة  َكِثيـــُروَن. ِمـــْن ُهَنـــا َنْعَلـــُم َأنََّها ٱلسَّ
ٱأْلَِخيـــَرُة« )1يـــو18:2(. فواضـــح أن 
الـــذي   ،)Antichrist( ضـــد المســـيح
ســـيجيء فـــي األيام األخيرة، ســـيتجّمع 
فيه، كل الهرطقات والمعاكســـات التي 
منـــذ  والكنيســـة  المســـيح  ضـــد  كانـــت 
البدايـــة. ولكـــن الســـيد ســـيبيده بنفخـــة 

فمـــه، عنـــد ظهـــوره المجيد.
ِبٱْلَعـــْدِل  َيْقِضـــي  »َبـــْل   +
ْنَصاِف ِلَباِئِسي  ِلْلَمَســـاِكيِن، َوَيْحُكُم ِبٱإْلِ
ِبَقِضيـــِب  ٱأْلَْرَض  َوَيْضـــِرُب  ٱأْلَْرِض، 
َفِمـــِه، َوُيِميـــُت ٱْلُمَناِفـــَق ِبَنْفَخِة َشـــَفَتْيِه« 

.)4 )إش11:
+ »ٱلَّـــِذي ٱلرَّبُّ ُيِبيُدُه ِبَنْفَخِة َفِمِه، 
َوُيْبِطُلُه ِبُظُهوِر َمِجيِئِه« )2تس8:2(.

)يتبـــــــع(

anbaraphael@copticholysynod.org

نجـــــــــــاح األقبـــــــــــــاط 
من جهـــــــــــة أخـــــرى. 
هــل يمكـــن توجيـــــــــــه 
للمترّدديـــــــن،  رســالة 
والُمشــّككين فــي ذلــك؟

رسالتـــــــــــــــي إلــــــــــــــى 
المتردديــــــن: نعيـــــــــــــــش 
في مصـــــــــر حالًيا فترة 
من أزهـــــــى العصــــــــور 
فيمــا يتعلــق بالمواطنــة 
وعــدم التمييــز، والرئيــس السيســي يتخــذ قــرارات تاريخيــة لــم يســبقه أحــد فــي مصــر 
فــي هــذا المجــال، وهــو مقتنــع بفكــرة الحقــوق والمواطنــة وعــدم التمييــز، ويســتهدف 
فــي النهايــة صالــح الوطــن. علينــا جميًعــا أاّل نتــرّدد، وأن ننتهــز هــذه الفرصــة 
التاريخيــة ونتفاعــل مــع هــذا الفكــر المتحّضــر واإلنســاني لســيادته، وأن نتفاعــل مــع 
قضايــا الوطــن بمســئولية، ونتأكــد أن المواطنــة والكفــاءة همــا العامــالن الرئيســيان 

فــي اختيــار القيــادات.
١١- ما هي النصيحة التي تقدمونها لكل مسئول، أيًّا كان موقعه؟

نصيحتــي لــكل مســئول فــي مصــر حالًيــا أن الوظائــف الوزاريــة والقياديــة لــم تعــد 
ــا، وكل المســئولين مدركــون لهــذه الحقيقــة. وأقــول لــكل مســئول:  تشــريًفا بــل تكليًف
ابــذل الجهــد، وفكــر، وادرس، وخطــط، واستشــر أهــل الخبــرة، وكــن حازًمــا ومتابًعــا، 

وفــي النهايــة ســُتوفَّق.
٢١- رســائل قصيــرة توّديــن توجيههــا لــكل مــن: ســيادة الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، وألهالــي دميــاط الذيــن أحببِتهــم وأحبــوِك، وللعامليــن معــِك الذيــن 
ــر  ــادة، وألســرتك التــي كان لهــا دور كبي ــادر فــي القي ــِك نمــوذج ن يشــهدون بأن

فيمــا أصبحــِت عليــه، ومــاذا تقوليــن لألقبــاط بشــكل عــام..
+ للرئيــس السيســي: كل الشــكر واالمتنــان علــى قراراتــك الوطنيــة المخلصــة، 

ونحــن وراءك لنعبــر بالبلــد لبــّر األمــان والرخــاء.
+ لشــعب دميــاط: همومكــم ومطالبكــم أولويــة، وأنــا معكــم يــًدا بيــد لحّلهــا، ولــم 
ولــن أّدخــر جهــًدا لتحقيــق مطالبكــم، وســتجدونني دائًمــا فــي وســطكم بالشــارع، 

ونحــن بحاجــة لجهدكــم معنــا.
+ للعاملين معي: أنتم خير داعم لي، وأقّدر جهدكم، وأعتّز بكم جًدا.

+ ألســرتي: كنتــم داعميــن لــي للنجــاح، وأقــّدر تضحياتكــم مــن أجلــي.. أنــا 
فخــورة بكــم.

ــاط: أنتــم مــن نســيج الوطــن، وأرى أنــه ال تمييــز، ورســالتي لكــم هــي  + لألقب
نفــس رســالتي ألشــقائنا فــي الوطــن مــن المســلمين: لكــم حقــوق وعليكــم واجبــات 
تجــاه مصــر، ال تتــرّددوا فــي المشــاركة فــي قضايــا الوطــن فهــو بحاجــة لنــا جميًعــا.

3١- ما هي طموحاتكم في الفترة القادمة؟
+ حققــت الكثيــر مــن النجــاح فــي حياتــي األســرية والوظيفيــة، وأتمنــى أن أظــل 

علــى هــذا النجــاح.
+ علــى مســتوى الوطــن: أطمــح أن أشــارك بجهــدي مــع اآلخريــن فــي أن نــرى 
مصــر فــي مصــاف الــدول الكبــرى، نحــن نســتحق ذلــك لــو أخلصنــا وبذلنــا الجهــد 

خلــف قيادتنــا السياســية
فــي النهايــة نرجــو لكــم مــن هللا كل التوفيــق، وأن يتمجــد هللا مــن 
خالكــم، فهــو القائــل بفمــه الطاهــر: »ليــرى النــاس أعمالكــم الحســنة، 
فيمجــدوا أباكــم الــذي فــي الســموات«، بصلــوات صاحب الغبطة والقداســة 

البابــا تواضــروس الثانــي.
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يســـرنا أن ننشـــر صـــور وبيانـــات أوائـــل الثانويـــة العامـــة، حســـبما وصلنـــا مـــن المنســـقين اإلعالمييـــن. نهنئكـــم مـــن كل قلوبنـــا، ونرجـــو لكم دوام 
التفـــوق لمجـــد هللا وخدمـــة المجتمـــع، بصلـــوات صاحـــب القداســـة البابا تواضـــروس الثاني.

سوف يستكمل نشر أسماء باقي المتفوقين بالعدد القادم

جورج يسري شحاتة سوريال

إيبارشية ديروط
المجموع الكلي: 410 )%100(

الشعبة: علمي علوم
الترتيب: األول مكرر على الجمهورية 

يّسى سري اسطفانوس جرجس

إيبارشية طما
المجموع الكلي: 408 )%99,51(

الشعبة:  علمي علوم

ماريز مجدي وديع عزيز

إيبارشية  اإلسماعيلية
المجموع الكلي: 402,5 

)%98,17(

مريم فيليب فاروق حليم

كنيسة مارمينا وأبي سفين منطي
المجموع الكلي:401,5 )%97,9(

الشعبة: أدبي

ماري عيسى أنور عطية

إيبارشية طما
المجموع الكلي:401,5 )%97,9(

الشعبة : أدبي

فيلوباتير نشأت أديب سعيد

كنيسة القديس يوحنا السنهوتي
المجموع الكلي:404,5 )%98,6(

الشعبة: علمي رياضة

أرساني أيمن ذكري إبراهيم

إيبارشية بنها وقويسنا 
المجموع: 405 )%98,78(

الشعبة: علمي رياضة

كيرلس نبيل تاوضروس بدروس

إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما
المجموع الكلي: 399 )%97,32(

الشعبة: علمي رياضة

كارين عماد ابراهيم سعد

إيبارشية شبرا الخيمة
المجموع الكلي: 408 )%99,51(

الشعبة: علمي علوم

جورج عماد يوحنا فؤاد

إيبارشية  نقادة وقوص
المجموع الكلي:404,5)%98,66(

الشعبة: علمي علوم

ماثيو هاني بسطاوي بولس

إيبارشية  طما
المجموع الكلي: 408 )%99,51(

الشعبة: علمي رياضة

أمل كرم إسحق جاد الرب

إيبارشية القاهرة
المجموع: 407,5 )%99,39(

الشعبة: علمي علوم

أنطوني القمص متى زكريا عزيز

إيبارشية البحيرة ومطروح 
والخمس مدن الغربية

المجموع الكلي: 408 )%99,51(
الشعبة: علمي علوم

نانسي مقبل مياد فيلبس

إيبارشية إسنا وأرمنت
المجموع الكلي: 378 )%92,20(

الشعبة: أدبي

مايكل بقطر عبد هللا يوسف

إيبارشية المعادي ودار السالم
المجموع الكلي: 406 )%99,02(

الشعبة: علمي رياضة

دميانة عاطف إبراهيم معوض

كنيسة البطل الروماني والسامرية
المجموع الكلي: 408 )%99,5(

الشعبة: علمي علوم

فبرونيا عاطف رشدي ابراهيم

إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما
المجموع الكلي: 408,5)%99,63(

الشعبة: علمي علوم

ماركو جرجس نجيب حبيب

إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي:404,5)%98,66(

الشعبة: علمي علوم 

فيرينا رأفت مياد بولس

إيبارشية  نقادة وقوص
المجموع الكلي: 386 )%94,14(

الشعبة: علمي رياضة

فادي إميل فايز عزيز

إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما
المجموع الكلي: 395 )%96,34(
الشعبة: أدبي-كلية سياسة واقتصاد

إيريني لوقا دقدق لوقا

إيبارشية المعادي ودار السالم
المجموع الكلي:407,5)%99,39(

الشعبة: علمي علوم

ريتا عماد موسى فرح

إيبارشية  نقادة وقوص
المجموع الكلي: 385 )%93,89(

الشعبة: أدبي

ماريو ايليا شوقي حكيم

إيبارشية إسنا وأرمنت
المجموع الكلي:408,5)%99,63(

الشعبة: علمي علوم

كرستين جرجس سعد حنا

إيبارشية المعادي ودار السالم
المجموع الكلي:400,5 )%97,7(

الشعبة: أدبي

صموئيل عطا يونان يوسف

إيبارشية مطاي
المجموع الكلي: 405 )%98,78(

الشعبة: علمي رياضة
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المســيحي  الفنــان  لقــد حــرص 
عنــد رســم أيقونــة الســيدة العــذراء 
دوام  عقيــدة  يؤكــد  أن  مريــم، 
بتوليتهــا، بحســب مــا ورد فــي نبــوة 
إشــعياء النبي منذ عام 732 ق.م 
»ولكــن يعطيكــم الســيد نفســه آيــة: 
هــا العــذراء تحبــل وتلــد ابًنــا وتدعــو 
)إش14:7(،  عمانوئيــل«  اســمه 
معجــزة  أي  بالفعــل  آيــة  إنهــا 
علــى  نطلــق  نحــن  لــذا  ســمائية، 
ميــالد المســيح منهــا أنــه »ميــالد 
معجــزي«! األمــر الــذي أراد مــن 
أجله سمعان الشيخ بحسب التقليد 
المتواتــر، أن يغّيــر كلمــة العــذراء، 
ألن  األم،  أو  الســيدة  كلمــة  إلــى 
األمــر جــّد مثيــر، ولكــن »ُأوحــي 
إليــه مــن الــروح القــدس أنــه لــن يرى 
المســيح  يعايــن  أن  قبــل  المــوت 
قــد  وبالفعــل  )لــو26:2(،  الــرب« 
كان، ويأتــي مــلء الزمــان، ويولــد 
مــا  بحســب  عــذراء  مــن  المســيح 
أخبــر المــالك غبريــال فــي البشــارة 
بعــد أن ســألته: »كيــف يكــون لــي 
هــذا وأنــا لســت أعــرف رجــاًل؟«، 
يحــل  القــدس  »الــروح  لهــا:  فقــال 
عليــِك، وقــوة العلــّي تظّللــِك، لذلــك 
ُيدعــى  منــِك  المولــود  القــدوس 
لــذا  )لــو36-34:1(..  ابــن هللا« 
حــرص الفنــان المســيحي أن يرســم 
شــكل حمامــة  فــي  القــدس  الــروح 
أعلــى األيقونــة، وحزمــة نــور كثيفــة 
تنبثــق منــه ليصــّب عليهــا مباشــرة، 
تقــول أن  واأليقونــة هنــا تريــد أن 
حبلهــا هــو بالــروح القــدس وليــس 

بــزرع بشــر. 
ولكـــــــــن كيـــــــــــف عّبر الفنـــــــــــان 

القبطــــــــــي عــــــــــن أنهـــــــــــــا العـــــــــــذراء 
واألم مًعا؟ 

إنــه رســمها بوجــه فتــاة صغيــرة، 
ألنهــا  بطرحــة،  ُمغّطــى  وشــعرها 
بحســب  متزوجــة،  غيــر  عــذراء 
اليهــودي  المجتمــع  فــي  العــادة 
الفنــان عــن  وقتهــا. وأيًضــا يعّبــر 
وبعــد  وأثنــاء  قبــل  بتوليتهــا،  دوام 
نجــوم:  ثــالث  فرســـــم  الميــالد، 
واألخريــان  الــرأس،  علــى  واحــدة 
علــى الكتفيــن. وعندمــا قــرأ الفنــان 
»أنــِت  العــذراء:  ثيؤطوكيــة  فــي 
هــي الزهــرة النّيــرة، الغيــر متغيــرة، 
اآلب  ألن  عــذراء،  الباقيــة  األم 
ظّللــِك،  القــدس  والــروح  اختــارِك، 
منــِك«،  وتجســد  تنــازل  واالبــن 
بزهــرة  تمســك  العــذراء  جعــل  لــذا 
رائعــة فــي يدهــا اليمنــى فهــي زهــرة 
بتــواًل  ظّلــت  أنهــا  حيــث  البخــور، 
ولــم تتــزوج أبــًدا، وحيــث هــي عصــا 
وأخرجــت  أفرخــت  التــي  هــرون 
وأنضجــت  زهــًرا  وأزهــرت  فروًخــا 
تشــبع  لقــد  )عــد8:17(.  لــوًزا 
الفنــان أيًضــا بأقــوال اآلبــاء الذيــن 
الســيدة  بتوليــة  بــدوام  كثيــًرا  تغّنــوا 
تغّنــى  مــا  بمثــل  مريــم،  العــذراء 
القديــس غريغوريــوس الثيؤلوغــوس 
عــذراء،  مــن  الــرب  »ُوِلــد  بقولــه: 
وحفــظ بتوليتهــا أيًضــا وعذراويتهــا 
بــال تفســير«. ومــا أجمــل مــا قالــه 
»أنــِت  البوشــي:  بولــس  العاّلمــة 
فخــر جنســنا، بــل تفتخــر البتوليــة، 

والعّفــة«. الطهــارة  ُتكــَرم  وبــِك 
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ــَدْأ جناحــان هاّمــان  ــِرْز َواْه اْحَت
للحيــاة المســيحية الحقــة، يتضّمنــان 
المتجــاوب  اإلنســاني  العامــل 
أقــوال  فمــن  اإللهيــة،  النعمــة  مــع 
القديــس األنبــا ابــرآم أســقف الفيــوم: 

]نهتــّم بــال هــّم[.
 φυλάσσωاحتــرز أواًل: 
المراقبــة  دوام  يعنــي  فعــل   :
واليقظــة  Take care والحراســة 
الدائمــة. إشــارة إلــى وجــود خطــر، 
»أَلنَّ  المضــل:  جهــة  مــن  ســواء 
َزاِئــٍر،  َكَأَســٍد  َخْصَمُكــْم  ِإْبِليــَس 
ُهــَو«  َيْبَتِلُعــُه  َمــْن  ُمْلَتِمًســا  َيُجــوُل 
جهــة  مــن  أو  )1بــط8:5(. 
الكتبــة  كتعاليــم  الخاطئــة  التعاليــم 
األرديــاء:  وتجنــب  والفريســيين، 
ــاُدوا ِبَضــاَلِل  »اْحَتِرُســوا ِمــْن َأْن َتْنَق
َثَباِتُكــْم«  ِمــْن  َفَتْســُقُطوا  اأَلْرِدَيــاِء 
)2بــط17:3(، أو الذيــن يســلكون 
بعــدم تدقيــق )2تــس6:3(، أو مــن 
ومحبــة  الجســد،  وغرائــز  شــهوات 
ِمــَن  »َتَحفَُّظــوا  والطمــع  العالــم 

)لــو15:12(. الطََّمــِع« 
احتــرز وصيــة تتضمــن اليقظة 
الروحية والسهر الروحّي: يتطلب 
الســهر،  حيــاة  االحتــرازي  العمــل 
علــى  الكلمــة  نفــس  ُأطلقــت  فقــد 
الرعــاة الذيــن »َيْحُرُســوَن ِحَراَســاِت 
اللَّْيــِل َعَلــى َرِعيَِّتِهــْم« )لــو28:2(، 
الهنــا  المســيح  مــا أوصانــا  وكثيــًرا 
أَلنَُّكــْم  َوَصلُّــوا  »اْســَهُروا  بالســهر: 
اْلَوْقــُت«  َيُكــوُن  َمَتــى  َتْعَلُمــوَن  اَل 
)مــر33:13(، وهــذا هــو عمــل كل 
إنســان يســير فــي طريــق الملكــوت: 
»َعَلــى َأْســَواِرِك َيــا ُأوُرَشــِليُم َأَقْمــُت 
النََّهــاِر  ُكلَّ  َيْســُكُتوَن  اَل  ُحرَّاًســا 
َواِم. َيــا َذاِكــِري  َوُكلَّ اللَّْيــِل َعَلــى الــدَّ
)إش6:62(.  َتْســُكُتوا«  اَل  الــرَّبِّ 
المعموديــة  ســر  نالــت  نفــس  فــكل 
المســحة صــارت  بدهــن  وتقدســت 
هيــكاًل للــرب، هــي أورشــليم، والبــد 
أن تكــون حواســها فــي حالــة يقظــة 
دائمــة، »َفاْنُظــُروا َكْيــَف َتْســَمُعوَن« 
تتكلمــون؟  وكيــف  )لــو18:8(، 
ألن: »ُكلَّ َكِلَمــٍة َبطَّاَلــٍة َيَتَكلَّــُم ِبَهــا 
النَّــاُس َســْوَف ُيْعُطــوَن َعْنَهــا ِحَســاًبا 
يــِن« )مت36:12(، وكيف  َيــْوَم الدِّ
تفكرون؟ فال تفكر كالشــرير: الذي 

َمْضَجِعــِه.  َعَلــى  ِباإِلْثــِم  »َيَتَفكَّــُر 
َيِقــُف ِفــي َطِريــٍق َغْيــِر َصاِلــٍح. اَل 
بــل  )مــز4:36(،   » ــرَّ الشَّ َيْرُفــُض 
يكون تفكيرك كالقديسين، كالعذراء 
القديســة مريــم التــي »َكاَنــْت َتْحَفــُظ 
ــَرًة ِبــِه ِفــي  َجِميــَع َهــَذا اْلــَكاَلِم ُمَتَفكِّ

َقْلِبَهــا« )لــو19:2(. 
ألنفســكم:  حمايــة  احتــرزوا 
غايــة الوصيــة هــي حمايــة اإلنســان 
القديــس  يقــول  اإلنســان،  ونفــع 
لهــذا  ]يليــق  اإلســكندرّي:  كيرلــس 
يــن والُمتــوَّج بالخيــرات  اإلنســان الُمزَّ
السمائية الوفيرة أن ال ُيتَرك فُيخَدع 
الكبريــاء،  فــي  ويســقط  بســهولة 
الخضــوع  ُأســلوب  متجاهــاًل 
لأوامــر، وأنــه يوجــد ضابــط للعبيــد 
اقتنــاء  فــي  الكبيــرة  الســهولة  )ألن 
المجــد أو الحريــة بــال ضابــط تقــود 
الملعونــة(،  الكبريــاء  شــهوة  نحــو 
قانــون  )لإلنســان(  أُعِطــَي  لذلــك 
ضبــط النفــس )اإلمســاك( كوســيلة 
بالــروح  والعبــادة  )الســجود  أمــان[ 

والحــق(. 
»َمــْن  الهنــا:  المســيح  يقــول 
ُيِحــبُّ َنْفَســُه ُيْهِلُكَهــا َوَمــْن ُيْبِغــُض 
َنْفَســُه ِفــي َهــَذا اْلَعاَلــِم َيْحَفُظَهــا ِإَلــى 
َحَيــاٍة َأَبِديَّــٍة« )يــو25:12(، كلمــة 
 )φυλάξει .يحفظها )سيحفظها
αὐτήν تعنــي يحتــرز لحمايتهــا 
نفســه  يبغــض  مــن  أبديــة.  لحيــاة 
عندمــا  بالمثــل  العالــم،  هــذا  فــي 
يضــره؛  شــيء  مــن  طفلــك  تحــرم 
قــد يتخيــل لــه إنــك تبغضــه، لكــن 
وتحميــه،  تحفظــه  الحقيقــة  فــي 
هكــذا عندمــا يمنعــك الطبيــب عــن 
بعــض الماكــوالت؛ بالتاكيــد حمايــة 
بــذل  هكــذا  الجســدية.  للصحــة 
الــذات واخضاعهــا لمطالــب الحيــاة 
المســيح،  نربــح  لكــي  الروحيــة، 
اإلرادّي  المــوت  ونقبــل  نحتــرز 
عــن كل مــا هــو فانــي، لكــي نربــح 
الباقيــاب، ونعــوض عــن الزميــات 

باألبديــات.
صخــب  وســط  أحوجنــا؛  مــا 
هــذا  أكاذيــب  وكثــرة  وضجيــج 
اْحَتــِرْز.  الوصيــة:  إلــى  العالــم، 

)يتبــــع(
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بَِد.« )مزمور 55: ٢٢(
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العالـــم الروحـــي هـــو جـــزء مـــن 
الخليقـــة التـــي أبدعهـــا هللا وأوجدهـــا، 
قـــد ال نعـــرف الكثيـــر عنـــه إذ حجب 
العالـــم  هـــذا  عـــن  الكثيـــر  عّنـــا  هللا 
الروحـــي، لكـــي مـــا ال ننشـــغل عـــن 
حياتنـــا وعالمنـــا وواقعنا الذي نعيش 
فيـــه. فالعالـــم الروحـــي حقيقة وليس 
خيـــااًل، واقـــع وليـــس اختراًعـــا، وعدم 
إدراك العلـــم لهـــذا العالـــم ليس معناه 
عدم وجوده، فليس كل ما ال نراه أو 
نلمســـه يمكـــن اعتباره وهًمـــا وخيااًل، 
فالعلـــم لـــه أدواتـــه والتـــي ال تتناســـب 
إطالًقـــا مـــع عالـــم الـــروح وكائناتـــه، 
وحقيقـــة،  موجـــود  الروحـــي  فالعالـــم 
ولكنهـــا تتخّطـــى التفكيـــر اإلنســـاني 
وحواّســـه  الجســـد  بكثافـــة  المحـــدود 
القاصـــرة الضعيفـــة، والضعـــف هنـــا 
ليس عيًبا، فلقد خلق هللا كل شـــيء 
حســـًنا، وعن اإلنسان قيل إنه حسٌن 
جـــًدا. ولكـــن هـــذا مـــا يناســـب حياتنا 
نعيـــش  التـــي  واألرضيـــة  الزمنيـــة 
ســـوف  األبديـــة  ففـــي  ولهـــذا  فيهـــا، 
نخلـــع هـــذا الجســـد الترابـــي ونلبـــس 
أجســـاًدا  مجيـــدة،  نورانيـــة  أجســـاًدا 
تناســـب حياتنـــا الدائمـــة إلـــى األبـــد. 
العالـــم الروحي لـــه بداية، أوجده 
هللا فـــي زمـــن ال نعرفـــه، ففـــي البـــدء 
خلـــق هللا الســـموات واألرض، وقـــد 
اعتبـــر كثيـــر من اآلباء اإلشـــارة إلى 
الســـموات هنـــا باعتبارهـــا كنايـــة عن 
ذلـــك العالـــم الروحـــي بـــكل كائناتـــه 

ومكوناته. 
لـــه  عالـــم  هـــو  الروحـــي  العالـــم 
نظامـــه وترتيبـــه ومكوناتـــه وقوانينه، 
ولكنـــه عالم يتســـم بالجمـــال الباهر، 
فـــإذا  الفائقـــة.  والروعـــة  والتناســـق 
كان عالمنـــا األرضـــي الـــذي أوجـــده 
هللا لنـــا، ودعانـــا ان نســـكن فيه لفترة 
مـــن الوقت، يتمتع بتناســـق مدهش، 
وجمـــال عجيـــب، فكـــم وكـــم ســـيكون 
جمـــال وكمـــال ذلـــك العالـــم الروحي 
بكائناته الروحية الجميلة والمقدســـة!
أكثـــر مـــا نعرفه عن ذلك العالم، 
أنـــه يمتلـــئ بكائنـــات روحيـــة، وأكثر 
مـــا نعرفـــه مـــن هـــذه الكائنـــات، مـــا 
يدعوهـــا الكتـــاب بالمالئكـــة بأنواعها 
ورتبهـــا المختلفـــة، هم أكثر من تكلم 
عنهـــم الكتاب المقـــدس، وكانت لهم 
تاريـــخ  فـــي  متعـــّددة  وأدوار  أعمـــال 
لنـــا  كشـــفها  باإلنســـان،  هللا  عالقـــة 

الكتـــاب المقـــدس، بدايـــة مـــن ذلـــك 
المـــالك الـــذي وقـــف ليحرس شـــجرة 
الحيـــاة لئـــال يـــأكل منهـــا اإلنســـان، 
فيحيـــا فـــي فســـاده لأبـــد. وتعـــددت 
وتكـــررت أدوار كثيـــرة للمالئكـــة فـــي 
تاريـــخ شـــعب هللا فـــي العهـــد القديم، 
مالئكـــة قامـــت بالحمايـــة والحراســـة 
ضـــد  هللا  شـــعب  عـــن  والدفـــاع 

األعـــداء. 
يســـوع،  الـــرب  حيـــاة  فـــي  أّمـــا 
فانفتحـــت الســـموات علـــى األرض، 
وظهـــر كثير مـــن جمهـــور المالئكة 
لتســـبح وتمجد اإلله الكلمة المتجسد 
فـــي ميـــالده مـــن مريـــم العـــذراء، ثـــم 
تعلـــن عـــن قيامتـــه، وأيًضـــا تكشـــف 
عـــن مجيئـــه فـــي نهايـــة األيـــام. ثـــم 
يأتي ســـفر الرؤيا ليكشـــف لنا القليل 
عـــن هذا العالـــم الروحـــي، مكنوناته 
وكائناتـــه، كاألربعة الحيونات الغير 
المتجســـدين، الشـــاروبيم والسارافيم، 
وعـــن  شـــيًخا،  وعشـــرين  األربعـــة 

المالئكـــة ورؤســـاء المالئكـــة... 
ولكـــن يعـــود كاتـــب ســـفر الرؤيا 
ليذّكرنـــا وينبهنا لذلـــك الصراع القديم 
الشـــيطان  بيـــن  القائـــم  والحديـــث 
العالـــم  هـــذا  مـــن  فجـــزء  والكنيســـة. 
ُيدعـــى  كائـــن  يوجـــد  الروحـــي، 
الشـــر  يمثـــل  الـــذي  »الشـــيطان«، 
مقابـــل الخيـــر، واإلثـــم مقابـــل البـــر. 
لقـــد كان واحـــد مـــن تلـــك الكائنـــات 
الرتـــب  أحـــد  تحديـــًدا  الروحيـــة، 
المالئكيـــة، ولكنـــه ســـقط مـــع كثيـــر 
مـــن المالئكـــة، ليســـقط مـــن مكانته، 
إمكانياتـــه  ببعـــض  يحتفـــظ  ولكنـــه 
فســـقوط  هللا«.  مـــن  »بســـماح 
لتشـــكيل  بدايـــة  كان  الشـــيطان 
ومملكـــة  مضـــادة  جبهـــة  ولتكويـــن 
معادية ضد هللا، وبالتحديد اإلنســـان 
الـــذي هـــو علـــى صـــورة هللا ومثاله. 
لقـــد أراد الشـــيطان أن يرفـــع كرســـيه 
فوق كرســـي هللا، أراد أن يكون مثل 
العلـــّي، لقـــد اراد أن يكـــون ذا ملـــك 
ونفـــوذ؛ فســـقط ليصيـــر ذا ســـلطان 
وســـيادة، لـــه جنـــود وأســـلحة، لكنـــه 
للشـــر.. فمملكتـــه هـــي مملكة اإلثم، 
وجنـــوده هـــم جنـــود للشـــر والفســـادن 
وهنـــاك صـــراع وحـــرب ال تهـــدأ ضد 
فمصارعتنـــا  هللا،  واوالد  الكنيســـة 
ليســـت مـــع لحـــم ودم، بل مـــع أجناد 

الســـماويات. فـــي  الروحيـــة  الشـــر 

fr.paulawilliam@gmail.com

مـــن  حـــواء  أمنـــا  »َأْعَتْقـــَت 
المـــوت« طلقـــات 

وردت عبـــارة: »َعَتْقـــَت أمنـــا 
المـــوت«  طلقـــات  مـــن  حـــواء 
فـــي صـــالة القطعـــة األولـــى مـــن 
صالة باكر )صلوات الســـواعي- 
األجبية( وفي ذكصولوجية آدام- 
باكـــر )األبصلموديـــة الســـنوية(.

والصحيـــح القـــول: »َأْعَتْقَت 
أمنـــا حواء...«،ألن«َعَتـــَق« فعل 
ثالثـــي الزم، ومعنـــى »الزم« أنـــه 
يرفـــع فاعـــاًل، وال يتعـــدى لينصب 
الفعـــل  أمثلـــة  ومـــن  بـــه،  مفعـــواًل 

الالزم:
+ قـــام، مثـــل: »َفَقـــاَم َوَجـــاَء 

)لـــو20:15(. َأِبيـــِه«  ِإَلـــى 
+ ارتعـــد، مثـــل: »َفِمـــْن َخْوِفِه 
اْرَتَعـــَد اْلُحرَّاُس َوَصاُروا َكَأْمَواٍت« 

)مت4:28(.
ـــا  »َفَلمَّ مثـــل:  اســـتيقظ،   +
اْســـَتْيَقَظ ُيوُســـُف ِمـــَن النَّـــْوِم َفَعـــَل 
 »... الـــرَّبِّ َمـــاَلُك  َأَمـــَرُه  َكَمـــا 

)24 :1 )مـــت
فاعـــاًل  ترفـــع  األفعـــال  فهـــذه 
بـــه. والفعـــل  وال تنصـــب مفعـــواًل 
»َعَتـــَق« فعل الزم، ومن معانيه:
+ َعَتـــَق: بفتـــح العيـــن والتـــاء 
والقـــاف وتعنـــي: َقـــُدَم بفتـــح وضم 
وفتـــح، نقـــول: َعَتَق الشـــيُء: قُدم 
فهـــو عاتـــق، وعتيـــق، والمصـــدر 
ِعْتـــُق، بكســـر وســـكون، وقد جاء 
إلـــى  فـــي الرســـالة  بهـــذا المعنـــى 
ـــا َما َعَتَق َوَشـــاَخ  العبرانييـــن »َوَأمَّ
االْضِمْحـــاَلِل«  ِمـــْن  َقِريـــٌب  َفُهـــَو 

)عـــب13:8(.
بكســـر  َيْعِتـــُق   - َعَتـــَق   )+
بكســـر  ِعْتـــق  التـــاء، والمصـــدر: 
العيـــن وفتحهـــا، وعَتاًقـــا، وعَتاَقـــة 
الـــرِّق،  مـــن  خـــرج  بمعنـــى 
كقولنا:َعَتـــَق العبـــُد، فهـــو عاتـــق، 
وعتيق، والجمـــع: ُعتَقاء )المعجم 
الوســـيط(، وفـــي صيغـــة المصدر 
نقـــرأ فـــي صـــالة القســـمة: »الـــذى 
أنعـــم علينا بالِعْتـــِق من العبودية« 

النـــور-  والـــد  اللهـــم  )قســـمة 
المقـــدس(.  الخوالجـــي 

وأما الفعل »أَْعَتْق« ومصدره: 
ِإْعَتـــاق، فهـــو فعـــل ثالثـــي مزيـــد 
الهمـــزة  هـــذه  وُتســـّمى  بالهمـــزة، 
بهمـــزة التعديـــة، ألن بهـــا يتعـــدى 
الفعـــل إلـــى المفعـــول بـــه. نقـــول: 
حـــرره  أي  عبـــَده،  الســـيُد  أعتـــق 
والعبوديـــة،  الـــرِّق  مـــن  وأخرجـــه 
المعنـــى،  بهـــذا  جـــاءت  وقـــد 
ولكـــن بصيغـــة األمـــر، فـــي ســـفر 
»َواْجَمــــْع  الثانـــي:  المكابييـــن 
َشـــتاَتَنا، َوأَْعِتـــِق اْلُمْســـَتْعَبِديَن ِعْنَد 
الُمْمَتَهِنيـــَن  ِإَلـــى  َواْنُظـــْر  اأُلَمـــِم، 
َأنَّـــَك  اأُلَمـــُم  َوْلَتْعَلـــِم  َواْلَمْمُقوِتيـــَن، 
)2مـــك27:1(.  ِإلُهَنـــا«  َأْنـــَت 
أوشـــية  فـــى  جـــاءت  وكذلـــك 
مـــن  »والمعذبيـــن  المرضـــى: 
أَْعِتْقُهـــُم جميًعـــا  األرواح النجســـه 
وارحمهـــم« )الخوالجي المقدس(.

وهذا هـــو المعنـــى المقصود 
في العبـــارة: »أَْعَتْقـــَت أمنا حواء 
حيـــث  المـــوت«  طلقـــات  مـــن 
المعنـــى المـــراد صياغتـــه: أطلقت 
- حـــررت أمنا حـــواء من طلقات 

الموت.
تصحيـــح  ينبغـــي  ولذلـــك 
 ،« َأْعَتْقـــَت  إلـــى«  »َعَتْقـــَت« 

هكـــذا: إعرابهـــا  ويكـــون 
َأْعَتْقـــَت، أعتـــق: فعل ماض 
التصالـــه  الســـكون  علـــى  مبنـــي 
بتـــاء الفاعل، والتاء ضمير مبني 
علـــى الفتح في محـــل رفع فاعل.

أمنـــا: أم مفعـــول به منصوب 
بالفتحـــة الظاهـــرة، و نـــا ضميـــر 
مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل 

جـــر مضـــاف إليـــه. 
حـــواء: بـــدل، أو عطف بيان 

منصـــوب بالفتحـــة الظاهرة.
التعبيـــر:  أن  والخاصـــة 
َعَتْقَت أمنا حواء، ليس صحيًحا، 
والتعبيـــر الصحيـــح هـــو: أَْعَتْقـــَت 
أمنـــا حـــواء مـــن طلقـــات المـــوت.
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أغســطس،   31 األثنيــن  يــوم  وافــق 
انتقــال  علــى  ســنة   75 مــرور  ذكــرى 
البابــا مكاريــوس الثالــث الـــ114 للخــدور 
الســماوية، حيــث رقــد فــي الــرب بشــيبة 
 31 الجمعــة  يــوم  صبــاح  صالحــة 
المناســبة  وبهــذه   .1945 أغســطس 
تســليط  محــاواًل  الكلمــات  هــذه  أســطر 
الضــوء علــى بعــض أعمالــه اإلصالحيــة 
فــي فتــرة خدمتــه القصيــرة بالبطريركيــة. 
فعلــى الرغــم مــن أن قداســته رحــل عــن 
الثالثــة  تجــاوز  بعمــر  الفانــي  عالمنــا 
اآلبــاء  أقــل  ُيعــد  أنــه  إاّل  والســبعين، 
البطاركــة جلوًســا علــى الكرســي المرقســي 
فــي القــرن العشــرين، إذ لــم تتجــاوز مــدة 
وبضعــة  أشــهر  والســتة  الســنة  رئاســته 
أيــام. ومــع ذلــك كانــت فتــرة مليئة بالنشــاط 
والخدمــة، وإن كان لــم يرســم خاللهــا أحــًدا 

الكنيســة. أحبــار  مــن 
وحيــث أنــه عــادة مــا يتنــاول البعــض 
ســيرة قداســته بالتركيز على ذكر صدامه 
مــع المجلــس المّلــي بســبب إدارة األوقــاف 
وال  اإلداريــة،  المشــاكل  مــن  وغيرهــا 
يســلطون الضــوء علــى إنجازاتــه ســواء فــي 
الجانــب اإلداري أو الرعــوي أو الطقســي 
لذلــك فضلــت أن  إلــخ،  التعليمــي...  أو 
أســطر هــذه الكلمــات محــاواًل معالجــة تلــك 

النقــاط فــي األســطر القليلــة التاليــة.
فمن حيث الجانب اإلداري، فقد َعّين 
أربعــة أشــخاص فــي ســكرتارية قداســته، 
مــن  واثنــان  الكهنــة  اآلبــاء  مــن  اثنــان 
العلمانيــن، هــم: القمــص غبريــال إســحق 
بالعباســية  البطرســية  الكنيســة  كاهــن 
)+1954م(، والقمــص جرجــس بطــرس 
كاهن كنيســة مار مرقس بمصر الجديدة 
علــى  لإلشــراف  وذلــك  )+1952م( 
مكتــب عقــود الــزواج )بعــد تخلــي المجلــس 
الملــي عــن هــذا المكتــب(. وعزمــي نــّوار 
مديــر المــدارس القبطيــة )المــدّرس بكليــة 
جامعــة  وخريــج  باإلســكندرية  فيكتوريــا 
أرمانيــوس  خريســتو  ومتــرى  أكســفورد(، 
ناظــر وقــف كنيســة الســيدة العــذراء بحــارة 

زويلــة.
فبعــد  الرعــوي،  الجانــب  ومــن 
القمــص صليــب ميخائيــل وكيــل  نياحــة 
ديســمبر   24 فــي  بالقاهــرة  البطريركيــة 
1944م، عّين القمص مرقس سرجيوس 
خلًفــا لــه فــي اليــوم التالــي، فعقــد وكيــل 
البطريركية الجديد اجتماًعا لكهنة القاهرة 
مــارس  يــوم 10  البابــا  بحضــور قداســة 
1945، حيــث اتخــذ الحضــور مجموعــة 
أن   -1 أهمهــا:  مفيــدة،  رعويــة  قــرارات 
تكــون لــكل كنيســة حــدود جغرافيــة مثــل 
حــدود اإليبارشــيات، لتحديــد مســئولية كل 
راٍع. 2- أن يكــون لــكل كنيســة مجلــس 

ًدا  لشــرح عقائــد الكنيســة وطقوســها، ُمشــدِّ
علــى ضــرورة التأكــد مــن ســالمة عقيــدة 
الواعــظ، وأاّل يعتلــى المنبــر إاّل بمالبــس 
وأن  القــداس.  خدمــة  أثنــاء  الشماســة 
يقــوم كاّل مــن الكاهــن والواعــظ بتشــجيع 
الشــعب علــى ممارســة ســري االعتــراف 
االهتمــام  وأكــد علــى ضــرورة  والتنــاول، 
منهــم  المحتضريــن  وتزويــد  بالمرضــي 

المقدســة. باألســرار 
لغيــر  الهيــكل  دخــول  منــع  كذلــك 
الكهنــة، وحــّث الشــعب أن يظهــروا كل 
األســرار  توزيــع  وقــت  وخشــوع  رهبــة 
التــى  المشــاعر  تلــك  عليهــم،  المقدســة 
شــجب  كمــا  األســرار.  بقدســية  تليــق 
عــادة جلــوس الشــعب فــي القــداس بعــد 
هــذه  إبطــال  علــى  وحّثهــم  الرشــومات 
العــادة الخاطئــة. وأخيــًرا شــدد علــى عــدم 
الكنيســة،  فــي  للقديســين  تماثيــل  وضــع 

)األيقونــات(. بالصــور  واالكتفــاء 
ثــم أصــدر المنشــور الرعــوي الثانــي، 
يتكــون   ،1944 مــارس   29 بتاريــخ 
مــن خمــس بنــود وذلــك لتنظيــم خدمــات 
تختتــم  أن  فيــه:  جــاء  البصخــة.  أســبوع 
فــي الصبــاح الباكــر خدمــة صــالة نصــف 
الليــل والتســبحة ورفــع بخــور باكــر يــوم 
جمعــة ختــام الصــوم، ثــم تتوقــف الخدمــة 
للراحــة وعنــد الســاعة العاشــرة والنصــف 
تبــدأ صــالة القنديــل )مســحة المرضــى(، 
بينمــا القــداس يكــون مــن الواحــدة حتــى 

الرابعــة ظهــًرا.
علــى  تنــص  التــى  بالقاعــدة  ُمذكــًرا 
أن إذا وقــع عيــد البشــارة فــي المــدة مــن 
جمعــة ختــام الصــوم إلــى يــوم اثنيــن شــم 
النســيم فــال ُيحتَفــل بــه )حيــث وقــع عيــد 
البشــارة فــي تلــك الســنة يــوم جمعــة ختــام 
ينشــغل  أال  استحســن  كمــا  الصــوم(. 
الشــعب بســعف النخيــل بعــد دورتــه التــى 
تكــون فــي باكــر يــوم أحــد الشــعانين، وأن 
يتــرك جانًبــا أثنــاء صلــوات قــداس ذلــك 

العظيــم. اليــوم 
وقــال يحســن أن تبــدأ صلــوات أســبوع 
مســاء  الخامســة  الســاعة  مــن  البصخــة 
يــوم أحــد الشــعانين، وهكــذا الحــال  مــن 
فــي باقــي أيــام هــذا األســبوع الكبيــر وذلــك 
بينمــا  الليليــة.  الخمــس  الســواعي  لتــالوة 
مــن  تكــون  الخمــس  النهاريــة  الســاعات 
الســاعة العاشــرة والنصــف إلــى الســاعة 
الثانيــة ظهــًرا. علــى أن تنتهــى صلــوات 
الغــروب  عنــد  العظيمــة  الجمعــة  يــوم 
دفــن  ســاعة  هــذا  يوافــق  إذ  تماًمــا، 

لمخلــص. ا
إتمــام  إلــى ضــرورة  النظــر  ولفــت 
الكنائــس  فــي  يقــام  كان  قديــم  طقــس 
ســفر  تــالوة  وهــو  اســتخدامه،  وُأهِمــل 
علــى  بشــائر  واألربعــة  كامــاًل  المزاميــر 
قليــل مــن زيــت الزيتــون النقــي، وذلــك بعــد 
اســتراحة مــن صلــوات جمعــة الصلبــوت، 
النــور  ســبت  تســبحة  عليــه  ُتتلــى  ثــم 
الرؤيــا،  ســفر  عليــه  ُيتلــى  ثــم  بتمامهــا 

برئاسة كبير كهنتها ويضم باقي قسوسها 
وبضعة أفراد من الشــعب. 3- أن يكون 
لــكل كنيســة ســجالت لتدويــن حــال كل 
عائلــة مــن شــعبها، أي مــا يعــرف باســم 
ســجالت عضويــة كنســية. 4-أن ُتعمــل 
اشــتراكات ماليــة للشــعب للصــرف علــى 
شــئون الكنيســة، بعــد أن كان ينفــق علــى 

الكنائــس الجمعيــات التــى بنتهــا.
وفــي الجانــب الطقســي، بــدأ قداســته 
عهــده فــي البطريركيــة باصــادر منشــور 
فبرايــر   28 بتاريــخ    )1( رقــم  رعــوي 
المطارنــة  لآلبــاء  ًهــا  موجَّ 1944م، 
واألســاقفة ، أي بعــد أســبوعين فقــط مــن 
 15 فــي  المنشــور  هــذا  جــاء  تنصيبــه. 
بنــد، حــاول أن ُيلخــص مــن خاللهــا فكــره 
اإلصالحــي والنهضــوي فــي اإلصالحــات 
المنشــور  فبــدأ  والليتورجيــة.  الطقســية 
أكملــوا  الذيــن  الكهنــة  مــن  بالتعجــب 
عشــرين ســنة أو أكثــر فــي خدمتهــم ومــع 
ذلــك ال يحفظــون مزاميــر الســواعي عــن 
المطارنــة  اآلبــاء  وطالــب  قلــب،  ظهــر 
واألســاقفة أن يمهلــوا الكهنــة مــدة الصــوم 
الكبيــر لحفظهــا، ومــن يتهــاون فــي ذلــك 
يقــع تحــت العقوبــة. وكذلــك حفــظ الكهنــة 
لصلــوات القــداس عــن ظهــر قلــب، وحفــظ 
الشــماس لإلبروســات )المــرادات( غيابًيــا. 
لضــرورة  الكهنــة  نظــر  لفــت  كمــا 
إتمــام دورات البخــور فــي الكنيســة وقــت 
نصــف  مزاميــر  وحضورهــم  القداســات، 
فــي  الشــعب  متقدميــن  وتســبحتها  الليــل 
للعرفــان  األمــر  هــذا  ُيتــَرك  وال  ذلــك، 
فقــط. ثــم وجــه تحذيــره لهــم )أي للعرفــان( 
أضافــوا  مــا  إذا  الصــالة  عــن  بوقفهــم 
ولــم  المــردات  علــى  الكلمــات  بعــض 
يلتزمــوا بنصــوص الصلــوات المدونــة فــي 
تــالوة  الخوالجــي. وأكــد علــى أن يكــون 
قانــون اإليمــان والصــالة الربانيــة بهــدوء 
وتمهــل لكــي يتأمــل الشــعب فــي معانيهــا.
إنهــاء قداســات  نــّوه لضــرورة  كذلــك 
الصــوم الكبيــر فــي الســاعة الثالثــة ظهــًرا، 
كعــادة األديــرة. كمــا حــرَّم علــى الرهبــان 
القــرى  كنائــس  فــي  للصــالة  التجــول 
مــن  رســمي  ترخيــص  بــدون  والمــدن، 

اإليبارشــية. ومطــران  ديــره  رئيــس 
كمــا لفــت نظــر الكهنــة لعــدم جــواز 
تــرك الذبيحــة اإللهيــة لكــي يقبــل اعترافــات 
يــوم  تخصيــص  ُيستحســن  بــل  الشــعب 
حبــذا  ويــا  االعترافــات،  لتقبــل  آخــر 
أثنــاء  الســبت  يــوم  ذلــك مســاء  لــو كان 
انشــغال العريــف بصــالة التســبحة، وأن 
ُيعَلــن ذلــك بوضــوح علــى كل الشــعب.

وفي مجال التعليم الروحي للشــعب، 
شــجع علــى عقــد اجتماعــات مســائية فــي 
األصــوام  وســائر  الكبيــر  الصــوم  أيــام 

بالكنيســة.  الموجوديــن  كل  بــه  وُيرَشــم 
ويحضــر قــداس ســبت الفــرح، ثــم يحفــظ 
إذ  بــه  لالنتفــاع  الســنة  طــول  بالكنيســة 

الشــفاء. لموهبــة  قــوة هللا  فيــه  تكــون 
ثــم أصــدر المنشــور الرعــوي الثالــث 
بمناسبة عيد القيامة المجيد الموافق 16 
بالعيــد  الشــعب  لتهنئــة  1944م،  أبريــل 
وُمشــجًعا إياهــم علــى التكاتــف إلصــالح 
لتزدهــر  الرهبــان  وتثقيــف  األديــرة  حــال 
ولتخــرج  مجدهــا  لســابق  وتعــود  األديــرة 
المســيحية  بالفضائــل  متحليــن  رعــاة  لنــا 

الكنيســة. لقيــادة  وصالحيــن 
البابــا  أقــام  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الســنة  فــي  جميلــة  عــادة  مكاريــوس 
المقــدس  الصــوم  قضــى  حيــث  التاليــة، 
ســنة 1945 فــي المــرور علــى كنائــس 
الكنيســة  أرشــيف  حفــظ  وقــد  القاهــرة، 
المعلقــة بمصــر القديمــة بمجموعــة كبيــرة 
تلــك  فــي  لهــا  مــن صــور زيــارة قداســته 

ســبة. لمنا ا
وهكــذا قضــى البابــا مكاريــوس الثالــث 
أيــام رئاســته فــي أعمــال إصالحيــة إداريــة 
هللا  نيــح  وتعليميــة،  وليتورجيــة  ورعويــة 

نفســه ونفعنــا بصلواتــه.
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هناك طريقة تتخلص بها من عدوك ويه ان حتول العدو إيل صديق  )القديس يوحنا اذلهيب الفم(

ــر: لمــاذا تكــون الحــرب الكبــرى والشرســة والدائمــة والمتنوعــة  + الســؤال المحيِّ
علــى المســيحية، هــي الحــرب ضــد الكتــاب المقــدس؟

+ اإلجابة بديهية: 1- ألنه مرجع ومرجعية التعليم، ومصدر العبادة.
2- ألنه روح وحياة )يو6: 63( المسيحية والمسيحيين.

+ مقدمة عامة عن الكتاب المقدس وجاذبيته: 
+ ممــا الجــدال فيــه أن مســيحيتنا قــد أحدثــت تغييــًرا كبيــًرا فــي المســكونة أجمــع، 
وأن كتابنــا المقــدس قــد أثّــر تأثيــًرا عظيًمــا فــي البشــرية. + الكتــاب المقــدس ليــس 
كتاًبــا تاريخًيــا وال علمًيــا وال أدبًيــا، لكنــه كتــاب يســجل قصــة خالصنــا وفدائنــا بواســطة 
التجســد وصــالح ومحبــة هللا، ومــع ذلــك فهــو ال يتعــارض مــع التاريــخ والعلــوم واألدب 
واإلنســانيات. + َكَتب أســفار الكتاب المقدس: كتاب مختلفين، ألشــخاص مختلفين، 
مــن أماكــن مختلفــة، وفــي أزمنــة مختلفــة، وفــي مواقــف مختلفــة، وألســباب مختلفــة، 
وبلغــات مختلفــة... وجــاءت جميــع النصــوص متجانســة جــًدا، ألن كاتبهــا واحــد وهــو 
الــروح القــدس. + يتكــون الكتــاب المقــدس مــن 73 ســفًرا: 46 ســفًرا فــي العهــد القديــم، 
و27 ســفًرا فــي العهــد الجديــد. + تــم تجميــع 39 ســفًرا مــن العهــد القديــم بمعرفــة عــزرا 
الكاهــن، بعــد العــودة مــن الســبي. + تــم تجميــع باقــي أســفار العهــد القديــم والتتمــات 
بواســطة يهــوذا المكابــي، فــي فتــرة مــا بيــن العهديــن. + تــم تجميــع العهــد الجديــد فــي 
نهايــة القــرن األول بواســطة القديــس يوحنــا الحبيــب. + لــم يحــدد الكتــاب المقــدس 
كل كاتبيــه، إنمــا ذكــر منهــم حوالــي 40 شــخًصا فقــط، بينمــا قــام بالترجمــة الســبعينية 
للعهــد القديــم إلــى اللغــة اليونانيــة 72 عالًمــا شــيًخا مــن علمــاء اليهــود عــام285 ق.م.. 
+ بعــد الترجمــة الســبعينية انتشــر العهــد القديــم فــي العالــم كلــه، وفــي نهايــة القــرن 

األول انتشــر الكتــاب المقــدس بعهديــة.
ــي بقائــه. 3- فــي  ــّرد: ١- فــي ترابطــه. ٢- ف + الكتــاب المقــدس كتــاب متف
تعاليمــه. 4- فــي نبواتــه: لهــا 3 أبعــاد )زمنيــة، مســيانية، أبديــة(. 5 - كتــب لنــا 

الكتــاب المقــدس أمــوًرا تراهــا العيــن، وأمــوًرا لــم ترهــا عيــن.

»أنتـــم أناس هللا، هابطـــــــــــــون 
مـــن الســـماء عينهـــــــــــــا، علِّمــــــــــــوا 
ُكنتُـــم  أنكـــم  الخـــارج  فـــي  الذيـــن 
مـــع صفـــوف الســـمائيين«.. إنـــه 
صـــوت القديـــس يوحنا ذهبي الفم 
الكاتدرائيـــة  جنبـــات  فـــي  يـــدّوي 
فـــي  شـــعبه  يعـــظ  وهـــو  الكبـــرى 
ليتورجيـــا القـــداس، مضيًفـــا: »إن 
الكنيســـــــــــــة أعلـــــــــــى من الســـماء، 
وأكثر اتســـاًعا من المسكونة..!! 
تُـــرى يـــا أحبائــــــــــــــي لـــو دخـــــــــــــل 
الكنيســـة ونحـــن نصلـــي  غريـــب 
الليتورجيـــا، هـــل سيشـــعر بجمال 
المســـيح  وأن  األبديـــة،  ومهابـــة 
لـــه المجـــد حاضـــر بنفســـه علـــى 
المذبـــح؟!«. نحتـــاج أن نتوقـــف 
كثيـــًرا عند هـــذه المعاني، ونقيس 

عليهـــا مفاهيمنـــا ومشـــاعرنا.
لقد مــــــــــــّرت الكنيســـة القبطية 
عبر قـــــــــــــرون طويلـــــــة بفتـــــــــــرات 
صعبــــــــــــــــة، ُمِنعـــــــــــــت فيهـــــــــــا من 
ظلــــــــــــــت  ذلـــك  ورغـــم  التعليـــم، 
حضـــور  تعلـــن  ومؤثـــرة  قويـــــــــــــة 
المســـيح فيهـــا، والســـر يكمـــن في 

كيـــف..؟! الليتورجيـــا؛ 
لقـــــــــــــــد حّلـــــــــــــت الليتورجيـــــــــــــــا 

محـــل المعّلميـــن!!
وعّبر عــــــــــــن ذلك القديــــــــــــــــس 
أغسطينــــــــــــــوس )الفيلسوف الذي 
التهـــم الكثيـــر من كتب الفلســـفة( 
حيـــن قـــال: »تعلمت مـــن المذبح 
مـــا لـــم تعلمـــه لـــي كتب كثيـــرة«، 
فقامـــت الليتورجيـــا بالتعليم ســـواء 
الالهوتي أو الكنسي أو الروحي، 
وذلـــك مـــن خــــــــــــــالل محتـــــــــــــوى 
والممارســـة  الصلـــوات  نصـــوص 
مـــن  تحملـــه  مـــا  بـــكل  الطقســـية 
عمـــق روحي والهوتي وإنســـاني.
أحبائـــي إن حـــرص أعضـــاء 
فـــي  يحيـــوا  أن  علـــى  الكنيســـة 
ضمانـــة  ُيَعـــد  الليتورجيـــا  عمـــق 
هامة الســـتمرار حيوية الكنيســـة، 
ربنـــا  مجـــيء  إلـــى  وبقائهـــا  بـــل 
يســـوع المســـيح. وفـــي هـــذا يقـــول 

ذهبـــي الفـــــم: »إن الكنيســـــــــــــة لن 
تشيخ، إنمــــــــــــا تبقـــــــــــــى في كمال 

حيويتهـــا بغيـــر توقـــف«.

لم يكن شهداؤنـــــــــــا األقبــــــــــــاط 
فـــي ليبيـــا مـــن المتخصصين في 
علوم الالهوت، ولكنهم رضعـــــــوا 
اإليمـــان والحيــــــــــــاة الكنســـية مـــن 
الليتورجيـــا، وحينمـــا ُوِضعـــوا فـــي 
مواجهـــة التجربـــة، أظهروا بطولة 
لـــم نكــــــــــن نسمـــــــــع عنهـــا إاّل فـــي 

كتـــب التاريخ.

وحينمـــــــــــا ُسِئلـــــــــــــت إحــــــــــــــدى 
الشهـــــــــداء،  هـــــــــــــؤالء  أمهـــــــــــات 
عن سر ثقتها فـــــــــــي أن ابنهــــــــــــــا 
ال يمكـــن أن ينكـــــــــــــر إيمانـــه رغم 
الضغـــوط التـــي مورســـت عليـــه، 
أجابــــــــــــت بثقـــــــــــة: ألني أرضعته 

اإليمـــان مـــع لبني!!

لذلـــك ال نتعجـــب حينمـــا نجد 
ان البابـــا كيرلـــس الســـادس أعـــاد 
للكنيســـة بهاءهـــا ومجدهـــا، ألنـــه 

أعـــاد للمذبـــح قوتـــه وبهاءه.

إًذا يا أحبائي..

- إن أردنا أن تكون كنيســـتنا 
التحديـــات  أمـــام  تثبـــت  قويـــة 

اإليمانيـــة..

- إن أردنا أن نواجه ضغوط 
العالم وهمومه وأتعابه الكثيرة..

- إن أردنـــا أن نتـــوب ونتغير 
وننمو ونـــذوق طعم األبدية..

فلنحيـــا الليتورجيا كما رســـمها 
لنـــا المســـيح له المجد.

إنها بالحــــــــــــق ساعــــــــــــــة اآلن 
لنســـتيقظ ونحيـــا عمـــق الليتورجيا 
حتـــى تكـــون األبديـــة حاضرة في 
حياتنـــا اليوميـــة وننقلهـــا إلـــى كل 
فمـــا  مـــكان،  كل  فـــي  شـــخص 
أحوجنـــا إلـــى أن نعيـــش األبديـــة 
ومـــا أحـــوج العالـــم أن يراهـــا فينا.
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أجر اثلبات يف احلروب )اتلجارب( أعظم من أجر األعمال الفاضلة اليت تكمل بالراحة )القديس يوحنا سابا(

»كانـــت األمـــور تســـير بأفضل 
صـــورة قبـــل أن...«

هكـــذا بـــدأ الكثيـــرون حديثهـــم في 
محاولة لكشـــف ما الـــذي حدث فغّير 
ســـير األمـــور... يتوقفـــون قليـــاًل قبـــل 
هـــدوء  فـــي  منهـــم  كلٌّ  يســـتطرد  أن 
مســـترجًعا مـــا كان مـــن أحـــداث، وما 
كان فـــي قلبـــه من مشـــاعر أثناءها..
قال موســـى النبي: »إن األمور 
كانـــت تســـير بصعوبـــة، لكنها تســـير 
كثيـــر  شـــعب  مـــع  حـــال  أّيـــة  علـــى 
أفقـــد  أن..  قبـــل  والشـــكوى،  التذمـــر 
حلمـــي بســـبب مخاصمتهـــم فأضـــرب 
بالصخـــرة مرتيـــن، بـــداّل من أن آمرها 
كمـــا قـــال الرب، غير متأكـــد إن كان 
هللا ســـُيخرج بالفعـــل مـــاء مـــن صخرة 

صّمـــاء بمجـــرد كلمـــة!«
وقـــال شـــاول: »كنـــت أظـــن أن 
أنـــا  معـــي،  رائًعـــا  يســـير  شـــيء  كل 
ملـــك علـــى  مـــن هللا كأول  المختـــار 
أن..  إلـــى  إســـرائيل،  بنـــي  شـــعب 
رأيـــت داود! وســـمعت هتـــاف النـــاس 
لـــه كبطـــل، ومـــن يومهـــا لم أعـــد أرى 
ـــاًل عنـــي مـــن هللا  ا وُمفضَّ ِنـــدًّ غيـــره، 

شـــيء..« كل  فانهـــار  والنـــاس، 
وقال ســـليمان الحكيم: »إن كل 
شـــيء كان يســـير بأفضـــل مـــا يكـــون 
يميـــل  أن..  قبـــل  اإلطـــالق،  علـــى 
قلبـــي إلـــى نســـاء غريبـــات، فأدخلهـــن 
إلـــى  آلهتهـــن  وأضـــم  قصـــري،  إلـــى 
إلهـــي، إكراًمـــا لهن! فأســـقط وأُغضب 

إلهـــي«.
شـــيء  كل  »كان  داود:  وقـــال 
يســـير حســـًنا إلى أن.. دفعني بعض 
الفـــراغ والملـــل للصعود إلى الســـطح، 
فرأيـــت امـــرأة أوريـــا الحثـــي مـــن بعيد، 
ســـوى  أمامـــي  تعـــد  ولـــم  اشـــتهيها، 
صورتهـــا، فُدِفعـــت إلـــى ارتكاب أمور 
لـــم أصـــدق أننـــي قـــد أرتكبهـــا يوًمـــا! 
ولـــم ينتـــِه األمـــر إاّل بعدما أعدُت إلى 
ذهنـــي وقلبـــي صـــورة هللا أمامي، كل 

حين«.
»كنـــت  إليشـــع:  غـــام  وقـــال 
حتـــى  ســـيدي،  معيـــة  فـــي  مطمئًنـــا 
رفعـــت نظري ورأيـــت جيش األعداء، 
فارتعدت خائًفا!.. ولم تهدأ نفسي إاّل 
حينمـــا أشـــار لـــي إليشـــع نحـــو الجهة 
المقابلـــة، فـــكان الجبـــل مملـــوًءا خياًل 
ومركبـــات نـــار حول إليشـــع، وصوته 
ينســـاب مطمئًنـــا: ال تخف، إن الذين 

معنـــا أكثـــر مـــن الذيـــن علينا«
وقال بطرس: »كنت أســـير على 
المـــاء! نعم! أقترُب من يســـوع ماشـــًيا 
علـــى المـــاء ضد كل قوانين الطبيعة، 
ًتـــا وجهي نحـــوه، إلى أن.. نظرت  مثبِّ
حولـــي، فـــإذا الظـــالم دامـــس، والمـــاء 
يتحـــرك فـــي أمـــواج مســـتمرة.. خفـــت 
غيـــر مصدق أننـــي على صفحة تلك 
أســـقط،  فوجدتنـــي  أمشـــي..  البحيـــرة 
وأغـــرق، حتـــى مّد يســـوع يـــده معاتبا: 

لماذا شـــككت؟!«.
وبينمـــا البعـــض هزتهـــم الظروف 
مـــن حولهـــم لّمـــا أمعنوا النظـــر إليها، 
أو المقارنـــات بغيرهـــم التي أســـقطتهم 
او  اليـــأس،  أو  النفـــس  صغـــر  فـــي 
وا  ضغـــوط النـــاس بأّيـــة صـــورة، فشـــكُّ
ظلـــوا  مـــن  هنـــاك  فـــإن  وســـقطوا.. 
مثبِّتيـــن وجوههـــم نحوه، غيـــر عابئين 
بتهكمـــات أو تشـــكيكات َمن حولهم.. 
فالتالميـــذ فـــي كرازتهـــم لـــم يلتفتوا إلى 
إليهـــم  هـــت  التـــي ُوجِّ كل االتهامـــات 
ُيَتَهمـــوا  فتـــارة  نفســـه،  المســـيح  وإلـــى 
بالجنـــون أو بالثمـــل، وتـــارة بمقاومـــة 
النظـــام، وتـــارة باتبـــاع مهرطـــق جعل 
نفســـه مســـاوَيا هلل!.. وفـــي كل ذلـــك 
لم يشـــّكوا، ولم تتشـــّتت أذهانهم، إنما 
ظلـــوا يشـــهدون بمن شـــاهدوه وعاينوه 

ولمســـته أيديهـــم.
المـــرأة  علـــى  الجمـــع  الم  ولّمـــا 
ســـاكبة الطيـــب على قدمي المســـيح، 
لـــم تنبـــس شـــفتاها بكلمـــة، بـــل المعلم 
نفســـه هو من وّبخهم: »لماذا تتعبون 
المـــرأة، قـــد عملت بي عماًل حســـًنا!«

ومريـــم أخـــت مرثـــا ولعـــازر، لمـــا 
أّنبتهـــا أختهـــا مشـــتكية أنهـــا تتركهـــا 
المســـيح  قدمـــي  تحـــت  لتجلـــس 
فحســـب، دافـــع عنهـــا بنفســـه قائـــاًل: 
»إنهـــا اختـــارت النصيـــب الصالـــح«.

بـــه  اســـتهزأت  لمـــا  النبـــي  وداود 
ميـــكال بســـبب رقصـــه أمـــام تابـــوت 
العهـــد وهـــو الملـــك الوقـــور، عاقبهـــا 
هللا علـــى ســـخريتها منه، مـــن عفويته 
وفرحـــه بـــاهلل الـــذي كان مـــن القلـــب.

تشـــّتتهم  أو  تثرهـــم  لـــم  أولئـــك 
األحـــداث، ولـــم تشـــّككهم األحاديـــث 
أو االتهامـــات لهـــم، فلـــم يبادروا حتى 
بالدفـــاع عـــن أنفســـهم أو تصرفاتهـــم 
أو قناعاتهـــم، وفـــي صمتهـــم وثباتهم، 
كان هللا نفسه محامًيا عنهم، وخصًما 
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كانـــت آخـــر وصيـــة ســـجلها الكتاب 
قبـــل صعـــوده  المســـيح  للســـيد  المقـــدس 
شـــهوًدا«  لـــي  »تكونـــون  الســـماء  إلـــى 
للحيـــاة  شـــهود  بمعنـــى  )أع8:1(، 
الســـيد  مـــع  تعايشـــوها  التـــي  الجديـــدة 
المســـيح »الـــذي ســـمعناه، الـــذي رأينـــاه 
بعيوننـــا، الـــذي شـــاهدناه ولمســـته أيدينا، 
الحيـــاة  فـــإن  الحيـــاة،  كلمـــة  جهـــة  مـــن 
ُأظِهـــرت، وقـــد رأينـــا ونشـــهد ونخبركـــم، 
بالحيـــاة األبديـــة التـــي كانـــت عنـــد اآلب 
وُأظِهـــرت لنا« )1يو1:1(، لذلك نســـعى 
»كســـفراء عـــن المســـيح، كأن هللا يعـــظ 
كنيســـتنا  وتاريـــخ  )2كـــو20:5(.  بنـــا« 
المصرية نفســـه يشـــهد أنه كلما اشـــتدت 
التحديـــات التـــي تواجهها الكنيســـة، كلما 
زاد االحتياج إلى شـــهادة مســـيحية قوية، 
ولعـــل هـــذا هو ســـر بقائها عبـــر الزمان.

والتســـاؤل الـــذي يطرح نفســـه: كيف 
نربـــي أبناءنـــا ليشـــهدوا للمســـيح مـــع كل 
مـــن يتعاملـــون معهم في مشـــوار حياتهم 
الســـيد  لوصيـــة  تنفيـــًذا  األرض  علـــى 
المســـيح؟ كيف نعلن عن شـــخص السيد 

المســـيح لآلخريـــن؟ 
مفهوم الشهادة المسيحية:

الشـــهادة المســـيحية هي ثمرة الحياة 
المســـيح  »مـــع  المســـيح  فـــي  الجديـــدة 
ُصِلبـــت، فأحيـــا ال أنا، بل المســـيح يحيا 
فّي« )غل20:2(، فالشـــهادة المســـيحية 
القويـــة كانـــت ثمـــًرا للنعمـــة التـــي ملكـــت 
الرســـل  كان  عظيمـــة  »وبقـــوة  الرســـل 
يســـوع.  الـــرب  بقيامـــة  الشـــهاده  يـــؤّدون 
ونعمـــة عظيمـــة كانـــت علـــى جميعهـــم« 
هـــي  الشـــهادة  فهـــذه  لذلـــك  )أع31:4(، 
اإلنســـان  بيـــن  وُمتبـــاَدل  متجـــّدد  عهـــد 
والتعليـــم،  العبـــادة،  طريـــق  عـــن  وهللا 
والخدمـــة  والشـــركة،  واإلفخارســـتيا، 

المقدســـة. والغيـــرة  الناميـــة، 
من هو اإلنســـان القادر أن يشـــهد 

مسيحية؟ شهادة 
هـــو صاحـــب الذهن المســـتنير، من 
والعيـــن  الداخلـــي  الوعـــي  قـــدرة  يمتلـــك 
الداخليـــة علـــى النظـــر إلى األمـــور التي 
يســـتعلنها الـــروح، والقادرة على اســـتقبال 
حقائـــق هللا التـــي يكشـــفها الـــروح القـــدس 
مقـــدار  ويكشـــف  فيفرزهـــا  لإلنســـان، 
ويفهمهـــا  ويســـتوعبها  فيهـــا،  الحكمـــة 
»مســـتنيرة عيون أذهانكـــم، لتعلموا ماهو 
لذلـــك  )أف18:1(،  دعوتـــه«  رجـــاء 
فاإلنسان المستنير يتمتع برؤية واضحة 
لحياتـــه وخدمتـــه، وهـــو القـــادر أن يؤثـــر 
فـــي اآلخريـــن لحســـاب المســـيح، مـــادام 
ذلـــك واضًحـــا فـــي حياتنـــا كمســـيحيين، 
وما دام ينعكس على ســـلوكياتنا، بحيث 
ال يكـــون التديُّـــن محصوًرا داخل أســـوار 
الكنائـــس، بـــل هـــذا الســـلوك المســـيحي 
وعمـــق  »العقيـــدة«،  بصـــدق  يشـــهد 
وإيجابيـــة،  ونضـــج  بوعـــي  »العبـــادة«، 
يقـــول  وكمـــا  الشـــهيد،  نفســـية  وامتـــالك 

القديس أغســـطينوس إن االستشـــهاد هو 
اســـتعداد في القلب، قبل مالقاة الموت، 
حتـــى لـــو لـــم ُيســـَفك دمك.. هكـــذا عاش 
آباؤنـــا الشـــهداء فـــي حالـــة إيمـــان نقـــي 
وقوي يصل إلى درجة الشـــهادة، عاشـــوا 
ُيشـــَتم  فيبـــارك،  ُيضطَهـــد  الفكـــر:  بهـــذا 
فيصلـــي، يقابـــل الكراهية بالحب، ويقابل 

اإلســـاءة بالصـــالة.
اإلعـــداد  فـــي  الكنيســـة  دور 

د  ستشـــها لا
الحرمـــان  تحـــت  الكنيســـة  عاشـــت 
مـــن  ابتـــداء  والمطـــاردة  واالضطهـــاد 
ســـنة  إلـــى  64م  ســـنة  نيـــرون  عصـــر 
313م، حتـــى مرســـوم ميـــالن الســـالمي 
الذي أصدره قســـطنطين الكبير، وكانت 
تـــدرك تماًمـــا أنهـــا  األجيـــال المتالحقـــة 
تعيـــش تحـــت خطـــر االستشـــهاد، لذلـــك 
ينبغي االســـتعداد له، فحرصت على أن 
تلّقـــن أوالدهـــا أنهـــم مجاهـــدون، وعليهـــم 
المقـــدس،  الكتـــاب  هللا،  ســـالح  حمـــل 
ليـــس فقـــط يحفظونه، بل تغّذي الكنيســـة 
أوالدها بكلمة الحياة منذ حداثتهم ليشّبوا 
للمســـيح؛  يشـــهدون  مســـتنيرة،  بقلـــوب 
وإبـــراز شـــخصيات الكتـــاب المقـــدس في 
آتـــون  فـــي  )الفتيـــة  االضطهـــاد  أزمنـــة 
النـــار، دانيـــال النبـــي فـــي جب األســـود، 
القديســـة دميانة، القديسة رفقة، والقديسة 
دوالجـــي، وغيرهـــم(، تلـــك المشـــاهد التي 
تلهـــم الثقـــة بالمعونـــة اإللهيـــة، وتوحـــي 
بنجـــاح إعجابـــي واقتناع بخـــالص الرب 
الـــذي يصنعـــه في حينـــه، باإلضافة إلى 
والتاريـــخ  الالهوتيـــة،  الحقائـــق  دراســـة 
والتعليـــم  الروحيـــة،  والثقافـــة  الكنســـي، 

الكنســـي، والجهـــاد والصـــوم...
وللشـــهادة مجاالت كثيرة، فالقداســـة 
يمكـــن أن ُتحَســـب مســـاوية لالستشـــهاد، 
كذلـــك المحبـــة الكاملـــة، وإنـــكار الـــذات، 
والبـــذل، والتكريـــس، والعفـــاف، والتلمذة، 
والنســـك... كبرهان على استعداد النفس 
استشـــهاد  بمثابـــة  وهـــي  لالستشـــهاد، 
يومـــي بـــاإلرادة. لذلـــك كل مســـيحي إنما 
هو شـــاهد وشـــهيد، ولنا في ذلك القديس 
العظيـــم األنبـــا انطونيـــوس هـــو أول مـــن 

عـــاش االستشـــهاد بـــدون ســـفك دم.
القبطيـــة  كنيســـتنا  حرصـــت  لذلـــك 
األرثوذكســـية على تربيـــة وتأهيل وإعداد 
أبنائهـــا باإليمـــان الثابـــت، والدفـــاع عـــن 
اإليمـــان المســـيحي، كمـــا أعّدتهـــم بالزهد 
فـــي العالـــم »ال تحبوا العالم وال األشـــياء 
التـــي فـــي العالـــم« )1يـــو15:2(، لذلـــك 
أصبح االستشـــهاد شـــهوة للمؤمنين »لي 
اشـــتهاء أن أنطلـــق وأكـــون مع المســـيح، 

ذاك أفضـــل جـــًدا« )فيلبـــي23:1(.
واليوم ما أحوجنا ان نعيش الشهادة 
الحيـــة لنصيـــر شـــهداء أمـــام ضمائرنـــا، 
مـــا أحوجنـــا للقلـــب الواحد والفكـــر الواحد 
الشـــهادة  هـــي  هـــذه  الواحـــد..  والـــروح 

بعينهـــا »فالمحبـــه ال تســـقط أبـــًدا«.
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الظالم يسبق انلور، هكذا ينبيغ أن نصرب ىلع اتلجارب حىت ترشق يف نفوسنا معرفة احلق )القديس يوحنا سابا(

ُدُه: ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد  »َقاَل َلُه َسيِّ
اِلُح اأَلِميُن! الصَّ

ُكْنَت َأِميًنا ِفي اْلَقِليِل َفُأِقيُمَك َعَلى 
اْلَكِثيِر.

ِدَك.« )مت٢3:٢5( ُاْدُخْل ِإَلى َفَرِح َسيِّ

يُق َتُدوُم ِإَلى اأَلَبِد« دِّ »ِذْكَرى الصِّ

 دير األمير تواضروس 
المشرقي الُمحارب

بغرب األقصر
َيِزف! إلى السماء اثنين من 

الشمامسة األتقياء،
أنقياء القلب، لهما سيرة عِطرة،
مشهود لهما من الجميع بالمحبة

والتقوى، عاشا حياتهما في خدمه هللا
ومذبحِه، لكلٍّ منهما فضائله 

التي لمسناها ورأيناها بأعيننا، 
نودعهما على رجاء القيامة

ونطلب من هللا نياًحا لنفسيهما
في أحضان األبرار والقديسين

 المتنيح الشماس

مجيل جرجس سعيد
 تاريخ المياد: ١٩7٢/١/١م

 تاريخ النياحة: ٢٠٢٠/7/٢٢م 

 المتنيح الشماس:

 مكرم جرجس داود
 تاريخ المياد: ١٩6١/٢/٢6م 
 تاريخ النياحة:٢٠٢٠/٨/١5م

 اذكرانا أمام العرش اإللهي

 اآلباء الكهنة: 
القس متياس القس بساده،
 والقس فلتاؤس أديب، 

ومجمع الراهبات، وشمامسة 
وشعب دير األمير

تواضروس المشرقي المحارب

»مع المسيح ذاك أفضل جًدا« 
)في١:٢3(

الذكرى السنوية الخامسة
لعريس السماء واالبن الغالي

المهندس/ بيرت سمري فكري 

قسطندي
تقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحه الطاهرة
يوم الثاثاء ٢٠٢٠/٩/٨م 

بكنيسة األنبا أنطونيوس أكتوبر 
والدتك ُمّرة النفس/ فيفيان حنا
والدك/ سمير فكري قسطندي

»وأّما َمْن َعِمَل وَعلََّم، فهذا ُيدَعى 
ماواِت«  عظيًما في ملكوِت السَّ

)مت١٩:5(

»َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت
ْعَي، َحِفْظُت اإِليَماَن« )٢تي4:7( السَّ

شكر وذكرى األربعين
للمتنيح الخادم الشماس

المرتل/ مكرم جرجس داود

حفيد المتنيح القمص متى باسيلي

وزوج ابنة المتنيح 
القمص تواضروس جويد

خبر انتقالك عن عالمنا الفاني كان
بمثابة وجع قلب للصغير قبل الكبير،

الجميع يحبونك من كل قلوبهم،
عشت بيننا في هدوء، ورحلت عّنا 

في هدوء، كنت األخ والصديق واألب 
لكثير مّنا، تعددت صفاتك من طيبة 

قلبك، وهدوئك، وحنو مشاعرك،
ومواظبتك على الصاة،

وحرصك على التعليم السليم،
وتسليمك لأللحان. خدمت الجميع
بمحبة وأمانة حتى النفس األخير.
تعاليمك للكثيرين ستظل راسخة
في قلوبنا وأذهاننا إلى أن نلقاك.

لن ننسى أبًدا تعبك من أجل الخدمة.
دموعنا عليك بحرقة من أجل الفراق

ولكننا نثق في مواعيد هللا بأنك
اآلن تتنّعم مع القديسين واألبرار في 

ملكوته.
هنيًئا لك السماء، واطلب من الرب

عّنا لكي ُيعيننا كما أعانك، ونقضي 
أيام غربتنا بسام.

الشكر لكل من قدم العزاء، ونخص 
بالشكر نيافة الحبر الجليل

األنبا يوساب
أسقف عام األقصر 

واآلباء الكهنة ومجمع راهبات 
وشمامسة

دير األمير تواضروس المشرقي 
المحارب بغرب األقصر

تلغرافًيا: أسرتك- إخوتك وزوجتك 
وأوالدك – عزبة باسيلي – 

غرب األقصر

»أجسامهم ُتدَفن بسام، لكن
أسماءهم تحيا مدى األجيال« 

)سيراخ١4:44(
شكر وذكرى األربعين لألم الغالية

جوزيفني نسيم عطية
حملِت صليب المرض بشكر، 

هنيًئا لِك بالفردوس
األسرة تشكر تعب محبتكم

وسُيقام القداس اإللهي الخميس 
٢٠٢٠/٩/١7

كنيسة اآلباء الرسل بأشروبه 

والشهيد يوحنا الجندي األشروبي

اآلباء الكهنة والشمامسة والخدام

والشعب وجميع قطاعات الخدمة 

وإخوه الرب والمعلم إبراهيم عياد

يزّفون إلى السماء الخادم والشماس

عياد عبد املالك
أمين خدمة القديس بولس البسيط 

والقديس األنبا موسى األسود

لنا العزاء وله السماء

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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لك واحد مرياثه فيه، وغذاؤه داخله )الشيخ الروحاين(

قــاو  هــو أشــهر أســاقفة كرســي 
ُيقابلنــا  علــى اإلطــالق، وأول خبــر 
عنــه أنــه كان ِضمــن أربعيــن أســقًفا 
الپاپــا  مــع  حضــروا  مصــر،  مــن 
كيرلُّس عمود الدين )412–444م( 
الثالــث  المســكوني  أفســس  مجمــع 
ــح أن  فــي عــام 431م )ومــن الُمَرجَّ
الپاپــا كيرلُّــس الكبيــر هــو الــذي قــام 
المعــروف  ومــن  أســقًفا(.  بســيامته 
أنــه كانــت لأنبــا مقاريــوس ُمداخلــة 
هــذا  جلســات  إحــدى  أثنــاء  قصيــرة 
المجمــع، ُوِجــَدت فــي النــص القپطــّي 
رأيــى  وفــى  المجمــع.  ألعمــال 
الشــخصي فــإن األنبــا مقــار قــد ُســيِّم 
أســقًفا قبــل ســنة431م بقليــل، علــى 
منطقــة قــاو التــي كانــت تقــع شــرقي 
بابيســكوس  األنبــا  لُمســاعدة  النيــل، 
تقــع  التــي  قهقــوة  إســفحت  أســقف 
قــاو  كانــت  )والتــي  النيــل  غربــي 
تابعــة لهــا فــي ذلــك الوقــت(، وذلــك 
ربمــا لِكَبــر ســن األنبــا بابيسكـــــــــوس 

لمرضــه. أو 
أمــا ثانــي خبـــــــــــــر عـــــــــــــن األنبــا 
فــي  فيأتينــا  قــاو،  أســقف  مقاريــوس 
صورة سيرة ُمختصرة موجودة بُكتب 
ومخطوطــــــــــــــات السنكســار )وتتفــق 
التفاصيــل،  مــن  الكثيــر  فــي  معهــا 
ُكتــب ومخطوطــات الِدفنــار(، وذلــك 
تحــت ِتــذكار يــوم 27 بابــه، والــذي 

يوافــق حالًيــا 6 نوفمبــر.
وبعــد ذلــك نقــرأ فــي المخطــوط 
ديــر  )بمكتبــة  آبــاء  ِســَير   18 رقــم 
النطــرون(،  بــوادي  مقــار  األنبــا 
)فــى  القديــس  ِنيَّاحــة  بعــد  أنــه 
فــي  جســده  ووضــع  451م(  عــام 
جســدي  مــع  باإلســكندرية،  كنيســة 
النبــي،  وإليشــع  المعمــدان  يوحنــا 
أن جســد األنبــا مقــار أســقف قــاو، 
قــد تــم نقلــه إلــى ديــر األنبــا مقــار، 
الثالــث  خائيــل  الپاپــا  حبريــة  فــي 
)880–907م(، وتحديــًدا بعــد عــام 
609ش/893م )العــام الــذي تــم فيــه 
ِكتابــة مخطــوط الدفنــار الصعيــدي، 
الحامولــي  ديــر  فــي  الُمكَتشــف 
َيُكــن الجســد قــد  لــم  بالفيــوم، حيــث 
ُنقــل بعــد(؛ وقــد ُوِضــَع جســده مــع 
جســدي األنبــا مقــار الكبيــر واألنبــا 
تاريــخ  وُيخِبرنــا  اإلســكندرّي.  مقــار 
إلــى  المنســوب  الپطاركــة  اآلبــاء 
أنــه  فــوة،  أســقف  يوســاب  األنبــا 

مخطوطــات  مــن  األصــل،  فــي  وهــي 
ديــر األنبــا مقــار بــوادي النطرون وتعود 
إلــى ســنة 957م )وهــي غيــر كاملــة(، 
الرســولية  بالمكتبــة  حالًيــا  ومحفوظــة 
بالفاتيكان تحت رقم68 قپطّي، ورمزها 
)MACA. DS(؛ والنــص الصعيــدى 
أوائــل  إلــى  يعــود  ربمــا  والــذي  األقــدم 
القــرن الســابع أو أواخــر القــرن الّســادس 
الميالدّييــن، محفــوظ اآلن فــي شــذرات 
البــردي  علــى  مكتوبــة  لمخطوطــات 
مــن منطقــة طيبــة باألقصــر، بالمكتبــة 
بلنــدن، تحــت رقــم 7561  البريطانيــة 
الصعيــدى  النــص  يوجــد  شــرقي؛ كمــا 
كامــاًل فــي مخطوطيــن آخريــن وارديــن 
أحدهمــا  بالفيــوم،  الحامولــى  ديــر  مــن 
مورجــان  بيربونــت  مكتبــة  بمجموعــة 
تحــت  األمريكيــة،  المتحــدة  بالواليــات 
 MICH.( ورمــزه   ،M.609 رقــم 
AR(، ويعــود إلــى نهايــة القــرن التاســع 
الميــالدّي، وثانيهمــا بالمتحــف القپطــّي 
ورمــزه  رقــم3811،  ويحمــل  بالقاهــرة، 
)MICH. AS(، ويعود تاريخ نساخته 
هــذا  ُوجــد  كمــا  904م.   /903 إلــى 
المديــح فــي ترجمــة عربيــة قديمــة فــي 
عــدة مخطوطــات ُمنتشــــــــــــرة فــي أكثــر 

مــن جهــة. 
ديســقورس  الپاپــا  حيــاة  ســيرة  أّمــا 
الشــماس  تلميــذه  إلــى  المنســوبة 
مــن  كثيــر  بهــا  فيوجــد  ثيؤبســتوس، 
الفقــرات عــن األنبــا مقــار أســقف قــاو، 
مصــادر  أن  إلــى  الُعلمــاء  أشــار  وقــد 
ســيرة األنبــا مقــار أســقف قــاو موجــودة 
الپاپــا ديســقورس، أو  ســواًء فــي ســيرة 
للپاپــا  المنســوب  المديــح  نــص  فــى 
أســقف  مقــار  األنبــا  عــن  ديســقورس 
قــاو، وُتوجــد عالقــة كبيــرة بيــن النذيــن 

وتتاُبــع  المضمــون،  حيــث  مــن 
النصيــن  أن  ويبــدو  األحــداث، 
أخــذا مــن مصــدر واحــد، وفيمــا 
الواحــدة  القصــة  تفرعــت  بعــد 
المذكوريــن.  النصيــن  إلــى 
أن  الهامــة  األشــياء  ومــن 
ســواًء  المديــح  جميــع نصــوص 
بالبحيريــة،  أو  بالصعيدّيــة، 
كلهــا  تتفــق  تــكاد  بالعربّيــة،  أو 
تــكاد  وال  األحــداث،  ســرد  فــي 
علــى  ُمتأخــرة  إضافــات  توجــد 
علــى  يــدل  ممــا  الســيرة،  هــذه 
أن النــص قــد َثُبــَت فــي عصــر 
َيحــُدث عليــه  ولــم  ُمَبِكــر جــًدا، 

إضافــات. أي 
القپطــّي  المديــح  عــن  أمــا 
الــذي وضعــه األنبــا مقار أســقف 
المالئكــة  رئيــس  عــن  إتقــاو 
ميخائيــل، فهــو عبــارة عــن عظــة 

كان قــد ألقاهــا األنبــا مقــار، فــي عيــد 
رئيــس المالئكــة ميخائيــل، فــي الكنيســة 

الُمســماة علــى اســمه بمدينــة قــاو.
وهنــاك رســم تخطيطــى قديــم جــًدا 
األنبــا  فيــه  يظهــر  الشــكل(،  )بدائــي 
مقار أســقف قاو بلحية بيضاء ُمَهذَّبة، 
الرعايــة  بعصــا  وُممِســك  واقــف  وهــو 
التــي يعلوهــا صليــب، ويلبــس مالبــس 
وحــول  للغايــة،  ُمتواضعــة  رهبانيــة 
الُمَقــدَّس،  الِجلــدي  اإلســكيم  جســده 
برأســُه  وُيحيــط  قلنســوة،  رأســه  وعلــى 
داخلهــا  فــي  مكتوًبــا  القداســة،  هالــة 
»األنبــا  ترجمتــه  مــا  قبطيــة  بحــروٍف 
مقــاري األســقف«، وهــذا الرســم موجــود 
ِســفر  مخطــوط  هوامــش  أحــد  علــى 
باللهجــة  بالقبطيــة  المكتــوب  الخــروج، 
بالقاهــرة  القبطــي  البحيريــة، بالمتحــف 

مينــاردوس(. أوتــو  العاِلــم  )ذكــره 
المراجــع: مدحــت حلمــى تــادرس، 
مقــال »مــن تاريــخ الكراســى األســقفية 
إلــى  الجنــوب  )مــن  أســيوط  بُمحافظــة 
قــاو  مدينــة  ُكرســى  ج2.  الشــمال(، 
]قائمــة بـــ 20 أســاقفة[«، منشــور فــى 
المســيحى«،  العربــى  التُــراث  »دوريــة 
يوليــو  فــى  الصــادر  الخامــس،  العــدد 
 ،)274  -221 ص  )مــن  2019م 

.252  -237 ص 
أوتــــــــــــــو مينـــــــــــــاردوس، المسيحيــــــــــة 
القبطيــة فــى ألفــى عــام، ترجمــة مجــدى 
جرجــس )الدكتــور(، إصــدار المركـــــــــــــــز 
القومى للترجمة، وزارة الثقافة، القاهرة، 
القديــس  2019م، ص 355 )صــورة 
القبطــى  المتحــــــــــف  مخطــــــــــــوط  عــن 

بالقاهــرة(.

تعــرض لُمحاولــة ســرقته فــي آواخــر 
عهــد الپاپــا خريســتوذلوس )1046-

1077م(، بعــد خــراب األديــرة الــذي 
كان فــي نحــو عــام 1069م )وهــو 
مــا ســوف نذكــره فــي مقــال آخــر(.
مقاريــوس  للقّديــس  وُينَســب 
أســقف قــاو، وضــع مديــح باللهجــة 
رئيــس  عــن  الصعيدّيــة،  القپطّيــة 
محفــوظ  وهــو  ميخائيــل،  المالئكــة 
ِضمــن مخطــوط مــن مجموعــة مكتبة 
بيربونــت مورجــان بالواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، ِضمــن مخطوطــات ديــر 
الحامولــي بالفيــوم، تحــت رقــم117 
فــي  )ورقمــه   )MICH. AV(

.)M592 هــو  الفهــرس 
عــن  لــة  ُمَطوَّ سيــــــــرة  ولدينــــــــــــــــا 
فــي  قــاو،  أســقف  مقــــــــــــــار  األنبــا 
الپاپــا  إلــى  منســوب  مديــح  صيغــة 
وهــذه  )444-454م(،  ديســقورس 
ذهــاب  قصــة  علــى  ــز  ُتَركِّ الســيرة 
الپطريــرك  بُصحبــة  مقــار  األنبــا 
مجمــع  إلــى  المذكــور  اإلســكندرّي 
لُيدافــع  ســنة451م،  خلقيدونيــة 
عــن اإليمــان األرثوذكســّي، وَتْذُكــر 
الُمعجــزات التــي صنعهــا هللا بواســطة 
الپاپــا  األنبــا مقــار، والتــي شــاهدها 
ديســقورس بنفســه أثنــاء هــذه الرحلــة 
إلى المجمع. كما أنها َتحكي بعض 
حدثــت  التــي  الُمعجــزات  قصــص 
بواســطة القّديــس أثنــاء تواجــده فــي 
مقــر كرســيه بمدينــة قــاو، َقبــل ســفره 
القصــص  وهــذه  خلقيدونيــة،  إلــى 
فــم  عــن  الپطريــرك  نقلهــا  األخيــرة 
مقــار  األنبــا  تلميــذ  بينوتيــون  األنبــا 
فــي  لُمَعِلَمــُه  )والــذي كان ُمصاحًبــا 
أمــر  وقــد  خلقيدونيــة(.  إلــى  الســفر 
وكاتبيــه  تلميذيــه  ديســقورس  البابــا 
وثيؤبســتوس  بطــرس  الشماســين 
الپاپــا  كان  حينمــا  بتدوينهــا، 
ديســقورس َيقّصهــا علــى جمــٍع مــن 
الكهنــة والرهبــان الذيــن أتــوا لزيارتــه 
وعلــى  غاغــرا،  بجزيــرة  منفــاه  فــي 
)المعــروف  ببنــودة  األنبــا  رأســهم 
ببفنوتــي الباخومــي(. ويؤكــد الُعلمــاء 
علــى أصالــة المديــح القپطــّي لأنبــا 
مقــار، وأنــه يعــود إلــى ماقبــل عــام 
475م )فــي صورتــه األوليــة(؛ وقــد 
ِعــدة  المديــح عــن  تــم تســجيل هــذا 
وعــن  الصعيدّيــة،  بالقپطّيــة  ُنســٍخ 
البحيريــة،  بالقبطيــة  وحيــدة  نســخة 
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