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عنوان المقال »زمـــــــن الرحيــــل« يكون 
دافًعا لصحـــــــــــــــوة ويقظــــــــــــــــــــة وتوبـــــــــــــــة 
ورجوع واستعداد من أجــــــــــــل األبديـــــــــــة 

الصالح. والنصيب 
إننـــا علـــى الرجـــاء نعيـــش، فالمســـيح الذي 
أتـــى بيـــن البشـــر جاء ليشـــفيهم مـــن أمراضهم 
الـــذي  وهـــو  الجســـدية،  وأســـقامهم  الروحيـــة 
قـــال »ال يحتـــاج األصحـــاء إلـــى طبيـــب بـــل 
أخـــذ  الـــذي  وهـــو  )مـــت12:9(،  المرضـــى« 
نبـــوة  تقـــول  كمـــا  أمراضنـــا  وحمـــل  أســـقامنا 
إشعياء النبي )إش5:53(. وباسم المسيح تتم 
معجزات الشفاء على أيدي الرسل والقديسين، 
ونعلـــم أن الوســـائط الروحية كالصـــاة بإيمان 
)يعقـــوب 13:5(، والمســـح بالزيـــت فـــي ســـر 
المـــاء  اســـتخدام  وأيًضـــا  المرضـــى،  مســـحة 
المقـــدس في صلوات اللقان وخال القداســـات 
ألنـــه مصـــدر لطـــرد األمـــراض. وأيًضـــا رشـــم 
إشـــارة الصليـــب فيـــه قـــوة شـــفاء، كمـــا كانـــت 
الحيـــة النحاســـية المعلقـــة علـــى عصا موســـى 

بمثابـــة دواء )ســـفر العـــدد9-6:21(.
هنـــاك  الروحيـــة،  العاجـــات  هـــذه  ومـــع 
فعاليتهـــا  أثبتـــت  والتـــي  الوقائيـــة  العاجـــات 
مثـــل:  الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  الحـــد  فـــي 
لبـــس الكمامـــة، واالبتعـــاد الجســـدي، وغســـل 
األيدي واألســـطح باســـتمرار بالماء والصابون 
والمطهـــرات، وتجنـــب الزحام والغـــرف المغلقة 
قليلـــة التهويـــة، وتنـــاول الطعـــام الطـــازج مـــن 
الخضـــروات والفاكهـــة لرفـــع مناعـــة الجســـم، 
وأخـــذ نصيـــب كاف مـــن الشـــمس كل يـــوم...

وهـــذه هـــي نصيحـــة بولس الرســـول لنا في 
رســـالته الثانية إلى أهل مدينة كورنثوس »... 
إن كان إنســـاننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد 
يوًمـــا فيوًمـــا. ألن خفـــة ضيقتنا الوقتية تنشـــئ 
لنـــا أكثـــر فأكثـــر ثقل مجـــد أبدًيـــا. ونحن غير 
ناظرين إلى األشـــياء التي ُترى، بل إلى التي 
ال تُـــرى. ألن التـــي تُـــرى وقتيـــة وأمـــا التـــي ال 

تُـــرى فأبديـــة« )2كورنثوس 18-16:4(.
أدام هللا عليكـــــــــــــم الصحــــــــــــة والعافية 

والســــــــــــــالم...

بعد أيام يرحل هذا العـــــــام 2020، 
وقـــــــــــــد عانـــــــــــــت فيـــــــــــه البشـــرية معاناة 
شـــديدة بســـبب انتشـــار فيـــروس كورونا 
المســـتجد، والـــذي راح ضحيتـــه أكثـــر 

مـــن مليـــون ونصـــف مـــن البشـــر حتـــى اآلن، 
فضـــًا عـــن اإلصابات وقد تعـــّدت 66 مليون 
مصـــاب فـــي العالـــم.. وفي بادنـــا مصر كان 
لطـــف هللا بنـــا كبيـــًرا حيـــث قام كل المســـئولين 
بـــكل  األزمـــة  وأداروا  ومســـئولياتهم،  بدورهـــم 
اقتـــدار، وحســـب اإلمكانيـــات الصحيـــة وغيـــر 
الصحيـــة المتوفرة واجهوا الجائحة، وبالمقارنة 
ُتعتبـــر  والشـــعوب،  الـــدول  مـــن  العديـــد  مـــع 
مصـــر مـــن الـــدول المنخفضـــة أو المتوســـطة 

فـــي أعـــداد المصابيـــن والمتوفيـــن.
وفـــي كنيســـتنا القبطيـــة رحـــل عـــن عالمنـــا 
اثنـــان مـــن اآلبـــاء األســـاقفة األجـــاء –وبغير 
إصابـــة مـــن الفيـــروس– وهمـــا: المتنيـــح األنبا 
صرابامـــون أســـقف ورئيـــس دير األنبا بيشـــوي 
رويـــس  األنبـــا  والمتنيـــح  النطـــرون،  بـــوادي 
األســـقف العـــام والـــذي كان مهتًمـــا بالخدمـــة 
فـــي كنـــدا وفي كنيســـة العذراء مريـــم المعروفة 
باســـم قصريـــة الريحـــان فـــي مصـــر القديمـــة. 
كمـــا رحـــل عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة الموقرين 
حوالـــي عشـــرين كاهًنـــا مـــن جـــراء اإلصابـــة 
الشمامســـة  مـــن  أعـــداد  وكذلـــك  بالفيـــروس، 
واألراخنـــة واألطبـــاء وأطقم التمريض وغيرهم.

أنـــه  العـــام  بدايـــة  فـــي  نتصـــور  كنـــا  لقـــد 
يحملـــه  الـــذي  الرقـــم  بســـبب  متميـــًزا  ســـيكون 
2020، ولكـــن مـــا أن بـــدأت األشـــهر األولـــى 
حتـــى جـــاءت األخبـــار بمـــا ال نشـــتهيه.. وبدأ 
وقـــف  فـــي  تســـبب  الـــذي  الواســـع  االنتشـــار 
عجلـــة الحيـــاة بصورة غير مســـبوقة في تاريخ 

اإلنســـان وعلـــى مســـتوى العالـــم...
يرحـــل هـــذا العـــام وقـــد تـــرك لنـــا ذكريـــات 
أليمـــة فـــي تاريـــخ حياتنـــا، وإن كان ينتهي وقد 
بـــدأت أخبـــار إنتـــاج لقاحـــات ضـــد الفيـــروس 
علميـــة  أبحـــاث  بعـــد  دول  عـــدة  فـــي  تظهـــر 
هـــذه  تشـــتري  كثيـــرة  دول  وبـــدأت  مضنيـــة، 
اللقاحـــات لتحصيـــن شـــعوبها، خاصة الصف 
األول الـــذي يواجه الفيروس في المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحيـــة من األطقم الطبية والفنية.

وخـــال انتشـــار الفيـــروس كوبـــاء وجائحـــة 
عالميـــة ُأثيـــرت أســـئلة كثيـــرة: لمـــاذا؟ وبســـبب 

من؟ وكيف؟... الخ. وال يملك أحد اإلجابات 
الشـــافية علـــى هـــذه األســـئلة، ولكننـــا نـــرى أنه 
جـــرس انـــذار لإلنســـان الخاطـــئ.. لقد جنحت 
البشـــرية فـــي عاقاتهـــا مـــع هللا الخالـــق والذي 
أوجـــد الخليقـــة واإلنســـان مـــن عـــدم.. وتحـــول 
اإلنســـان عـــن خالقـــه، تـــارة يعبـــد العلـــم، وتارة 
يعبـــد التكنولوجيـــا، وتارة يعبـــد عقلة ومزاجه.. 
خلقتـــه،  فـــي  القصـــد  عـــن  اإلنســـان  وابتعـــد 
واســـتغل حريتـــه فـــي خطايـــا كثيـــرة كاإللحـــاد 
والشـــذوذ واالنحراف والحياة الترابية والجســـدية 
عبـــادة  فـــي  وســـقط  والشـــهوات،  المتـــع  بـــكل 
المـــال، وبـــداًل مـــن أن يكـــون وســـيلة حيـــاة، 
صـــار المـــال ســـبًبا فـــي الصراعـــات والحروب 

والنزاعـــات التـــي تشـــهدها بـــاد كثيـــرة.
إيقـــاظ  فـــــــــــي رحمتـــــــــــــه ومحبتــــه  أراد  هللا 
اإلنســـان، أراد أن يرجع من غفوته وســـقطاته، 
وأن يعـــرف للتوبـــة طريًقـــا.. ألن هذا هو نداء 
المسيـــــــــــــــح منـــــــــــــــــذ بدايـــة خدمتــــــــــــه الجهارية 

علـــى األرض:
».. قـــــــد كمــــل الزمان
  واقتـــــرب ملكوت هللا

  فتوبـــــــــوا
  وآمـنــــــــوا باإلنجيــــــل« )مرقس 15:1(

ولكـــن لألســـقف كثيـــرون لم يســـتجيبوا لهذا 
النـــداء رغـــم قســـوة الوســـيلة، وأعنـــي انتشـــار 
الماييـــن. وربمـــا  الجائحـــة ورحيـــل وإصابـــة 
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تُُكْم« )حنميا ٨: ١٠( َوّ
ُ
َرَح الَرِّبّ ُهَو ق

َ
َنّ ف

َ
َْزنُوا أل »َوالَ تَ

قداسة ابلابا يرسم ٤٤ قمًصا من كهنة القاهرة

منـــح قداســـة البابا تواضـــروس الثاني رتبة القمصيـــة ألربعة وأربعين 
كاهًنـــا مـــن اآلبـــاء كهنـــة كنائـــس القاهـــرة، وذلـــك يـــوم األربعـــاء 25 نوفمبر 
2020م، بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وشـــاركه فيه أصحاب النيافة: 
القاهـــرة، واألنبـــا  كنائـــس وســـط  لقطـــاع  العـــام  األســـقف  األنبـــا رافائيـــل 
مكســـيموس األســـقف العـــام لمدينة الســـام والحرفييـــن، واألنبا مارتيروس 
األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبـــا يوليـــوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، واألنبـــا 
مـــكاري األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس شـــبرا الجنوبية، واألنبـــا آنجيلوس 
األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبا اكليمندس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع ألماظة والهجانة وشـــرق مدينة نصـــر، واألنبا هرمينا 
األســـقف العـــام لقطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبـــا ميخائيل األســـقف العام 
لقطـــاع كنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية، واألنبـــا متاؤس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس 

ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة. والقمامصـــة الجـــدد هم: 
1( القمـــص ميخائيـــل ميخائيـــل كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بدريـــاس 

عين شـــمس. 
2( القمـــص بيشــــــــــــــوي كامـــل كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بدريـــاس 

عيـــن شـــمس. 
3( القمص زكريا ســـعيد كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس في أرض 

الجنينـــة بالزاوية الحمراء. 
4( القمص أبرآم ناشد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمهمشة. 

5( القمص بيشوي صدقي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا. 
6( القمص إسطفانوس فايق كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا. 

7( القمص يوحنا عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بشبرا. 
8( القمص بوال جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه. 

9( القمص أرساني ميشيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالوجوه. 
10( القمـــص مويسيــــــــس كامــــــــــــل كاهـــــــن كنيســــــــــــة رئيـــــــــــس المائكـــة 

ميخائيـــل بطوســـون. 
11( القمـــص مكسيمـــــــــــــــوس جبـــرة كاهــــــــــــن كنيســـــــــــــة رئيـــس المائكـــة 

ميخائيـــل بطوســـون. 
12( القمص إبراهيم إبراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء بعياد بك. 

13( القمـــص أبـــرآم عبـــد السيـــــــــــد كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
الفرج.  بأبـــو 

14( القمص جرجس ناثان كاهن كنيسة السيدة العذراء باألميرية. 
15( القمـــص حنانيــــــــــا صبحـــي كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجــــــــــس 

بمنشـــية التحريـــر. 
16( القمـــص ميـــرون إبراهيـــم كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 

التحريـــر.  بمنشـــية 
17( القمص عبد المســـيح مرقس كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس 

المائكة ميخائيل باألباصيري بعين شـــمس. 
18( القمـــص مرقــــــــــــس وهبـــــــــــــــــة كاهـــن كنيســـة القديـــــــــــــــس مـــار يوحنا 

الزيتون.  حلميـــة 
19( القمص باخوميـــــــــــوس حكيــــــــــــم كاهــــــــــــــن كنيســـــــــــة السيدة العذراء 

بأرض الشـــركة. 

20( القمـــص أنطونيـــوس منيـــر كاهـــن كنيســـة رئيس المائكـــة ميخائيل 
فـــي ديـــر الماك بحدائـــق القبة. 

21( القمـــص متاؤس ســـيف كاهن كنيســـة رئيـــس المائكة ميخائيل في 
دير المـــاك بحدائق القبة. 

22( القمـــص كاراس شـــفيق كاهن كنيســـة رئيـــس المائكة ميخائيل في 
ديـــر المـــاك بحدائق القبة. 

23( القمص تادرس نجيب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس 
األنبا صرابامون بعزبة الورد. 

24( القمـــص إبراهيـــم توفيــــــــــــق كاهـــــــــــــن كنيســـــــــــة القديـــس األنبـــا بـــوال 
بـــأرض الجولـــف. 

25( القمص رويس نصر كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين. 
26( القمص بيشوي توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين. 

27( القمـــص آنجيلـــوس ببـــــــــاوي كاهــــــــــــــن كنيســــــــــــة الشـــهيدة دميانـــة 
بـــوالق.  بعدويـــة 

28( القمص يونان عبده كاهن كنيسة الشهيدة بربارة بالشرابية. 
29( القمـــص أبـــرآم بشـــرى كاهن كنيســـة القديس مار مرقس الرســـول 

بمصـــر الجديدة. 
30( القمـــص جرجـــس صبحـــي كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس 

الجديـــدة.  بمصـــر  الرســـول 
31( القمص ميخائيل إبراهيم كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف. 
32( القمـــص موســـى ناصـــح كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيدين 

مـــار جرجـــس وأبي ســـيفين بعزبـــة الهجانة. 
33( القمـــص دانيـــــــــــــــال صليـــب كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 

الحرفييـــن.  بمدينـــة 
34( القمص شنوده بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والماك 

جمعية الشـــهيدة دميانة بابا دبلو بالقاهرة. 
35( القمص يوسف حماية كاهن كنيسة السيدة العذراء بالحافظية. 

36( القمـــص ســـوريال آدم كاهـــن كنيســـة الشهيـــــــــــــد مـــار جرجــــــــــــــــس 
بمنشـــية التحريـــر. 

37( القمـــص صليـــب صليـــب كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــــــــــــس 
بمنشـــية التحريـــر. 

38( القمـــص موســـى موســـى كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي 
أرض الجنينـــة بالزاويـــة الحمـــراء. 

39( القمـــص أنطونيـــــــــــوس منيـــــــــر كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا بـــوال 
بـــأرض الجولـــف. 

40( القمص بيجــــــول مسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. 
41( القمص يوحنا يسى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. 

القمـــص يوســـــــــــــف ســـمير كاهــــــــــن كنيســـــــــــــــــــة رئيـــس المائكـــة   )42
بالظاهـــر.  ميخائيـــل 

43( القمـــص رافائيــــــــــــــل رافائيـــــــــــــل كاهـــــــــــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة 
بالظاهـــر.  ميخائيـــل 

44( القمـــص موســـى فكـــري كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس 
األنبـــا بيشـــوي بشـــارع الجيـــش فـــي العتبـــة. 

خالص تهانينا لآلباء القمامصة الجدد. 
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شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني، مســـاء 
العـــرض  2020م،  نوفمبـــر   26 الخميـــس  يـــوم 
البابويـــة  »المكتبـــة  التســـجيلي  للفيلـــم  الخـــاص 
والـــذي   MESat قنـــاة  أنتجتـــه  الـــذي  المركزيـــة«، 
يوثـــق للمكتبـــة البابويـــة المقامـــة في مركـــز لوجوس 
بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. 

القبطـــي  الثقافـــي  بالمركـــز  الحفـــل  ُأقيـــم 
بالعباســـية،  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  األرثوذكســـي 
وأعضـــاء  والســـفراء  الـــوزراء  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
البرلمـــان ومجلـــس الشـــيوخ، ورؤســـاء الجامعـــات، 
والشـــخصيات العامة ونخبة من األدباء والمفكرين. 
وأنـــاب الدكتـــور مصطفـــى مدبولي رئيـــس الوزراء، 
الدكتـــورة إينـــاس عبد الدايم وزيـــر الثقافة لحضور 

القديمـــة والجديدة التي قدمها بعض أبناء الكنيســـة، 
كمـــا أهـــدى عـــدد مـــن الشـــباب القبطـــي مـــن خـــارج 
مصـــر المكتبة بكتب وموســـوعات بلغـــات متنوعة، 
وكذلـــك فعـــل بعـــض األحبـــار األجـــاء إذ قدمـــوا 
 Smart أجهـــزة تســـاعد فـــي أعمـــال المكتبـــة مثـــل
 .Video Projectors, Laptops, Scanners
وتـــم االســـتعانة بخبـــرات األديرة فـــي إدارة المكتبات 
مثـــل أديـــرة: البرمـــوس، واألنبـــا مقـــار، ومـــار مينـــا 
بمريـــوط. وأكـــد قداســـة البابـــا علـــى أن دور المكتبة 
في خدمة األنشـــطة المعرفية واألكاديمية والدراســـية 
خاصـــة الحقبـــة القبطيـــة كونهـــا جـــزًءا أصيـــًا مـــن 

مكونـــات وطننـــا الحبيـــب مصر.

الحفـــل، كمـــا حضـــر أيًضـــا مـــن الـــوزراء: الدكتـــور 
خالـــد العنانـــي وزير اآلثار، والســـيد أســـامة هيكل 

وزيـــر الدولـــة لإلعـــام. 
تضمن الحفل إلى جانب الفيلم، عرًضا بمناسبة 
العيـــد الثامـــن لجلوس قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، وكلمـــة لنيافـــة األنبا إرميا األســـقف العام، 
وُاختتم بكلمة قداســـة البابا. وقد أشـــاد قداســـة البابا 
فـــي كلمتـــه بمـــا تضمنـــه الفيلم مـــن معلومـــات قيمة 
والتقنيـــات التـــي تم تنفيذه بها، وشـــكر قداســـته نيافة 
األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام ومدير المركـــز الثقافي 
وقنـــاة MESat. وقـــال قداســـة البابـــا إن المكتبة قد 
تم تأسيســـها بدعم من إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية 
إلـــى جانـــب مكتبـــات الكتـــب  والكنائـــس واألديـــرة، 

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقر البابـــوي بالقاهرة يوم األحـــد 29 نوفمبـــر 2020م، نيافة األنبا ميخائيل األســـقف العام لقطـــاع كنائس حدائق 
القبـــة والوايلـــي، ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة الاهوتيـــة باألنبـــا رويـــس، وبرفقتـــه أعضاء هيئـــة التدريس بالكلية. يأتي هذا اللقاء بمناســـبة الذكرى الســـابعة والعشـــرين 
بعـــد المائـــة لتأســـيس الكليـــة، والتـــي ُافتتحـــت علـــى يـــد مثلـــث الرحمات البابا كيرلس الخامس عام 1893م. ســـاد اللقـــاء روح طيبة، وأعرب الحاضـــرون عن العديد 

مـــن األفـــكار واألمنيـــات التـــي تمثـــل آمالهـــم وطموحاتهـــم للكلية إلحـــداث مزيد من التطويـــر للكلية على كافـــة األصعدة لدعم الخدمة بالكنيســـة. 

تأمالت جديدة لقداسة ابلابا خالل صوم امليالد
ُيَبـــث طـــوال فتـــرة صـــوم الميـــاد حلقـــات يوميـــة جديـــدة لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني، بعنوان »فـــرح عظيم«، وذلك علـــى الصفحة الرســـمية للمركز 
اإلعامـــي للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية والقنـــوات القبطيـــة، ويتأمـــل قداســـة البابـــا مـــن خـــال »فـــرح عظيـــم« فـــي إنجيلي متـــى ومرقس، حيث يقدم قداســـته 

دراســـة روحيـــة مبســـطة فـــي إنجيلـــي متـــى ومرقـــس لتكـــون فرصة للوصـــول للفرح الحقيقي بمياد الســـيد المســـيح. 

قداسة ابلابا حيرض حفل العرض اخلاص لفيلم املكتبة ابلابوية باملركز اثلقايف

ويلتيق أعضاء هيئة تدريس اللكية اإللكرييكية
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقى قداســـة البابا، مســـاء يوم األربعاء 25 نوفمبر 2020م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، عظة اجتماع 

األربعـــاء األســـبوعي، ودار موضـــوع العظة حول »ال تكن قاســـًيا«. 
كمـــا عقـــد قداســـته االجتمـــاع مســـاء يـــوم األربعـــاء 2 ديســـمبر 2020م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبـــا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، حيث 

ألقـــى عظـــة حـــول تأمـــات في ســـفر يشـــوع بن ســـيراخ »ال تكـــن ثرثاًرا«. 

قداسة ابلابا يلتيق أساقفة وكهنة وخدام إيبارشية 
جنويب الواليات املتحدة ىلع زووم

يف حوار مع اإلعاليم محدي رزق

عقـــد قداســـة البابـــا خـــال الفتـــرة مـــن 27 إلـــى 29 نوفمبـــر 2020م، 
مؤتمـــًرا عـــن الخدمـــة عبـــر تطبيـــق زووم، التقـــى فيـــه بحوالـــي 500 مـــن كهنـــة 
وخـــدام وخادمـــات إيبارشـــية جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، بحضـــور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا يوســـف أســـقف اإليبارشـــية، واألنبا باســـيل، واألنبا 
جريجوري األســـقفين العامين باإليبارشـــية. وألقى قداســـته خال المؤتمر ثاث 
محاضـــرات، أولهـــا محاضـــرة بعنـــوان »عمـــل النعمة في الخدمـــة« من خال 
األصحـــاح الرابـــع مـــن رســـالة كورنثـــوس الثانيـــة، وجـــاءت المحاضـــرة الثانيـــة 
بعنوان »الخادم« من خال رســـالة تيموثاوس الثانية )4: 1-5(، والمحاضرة 

الثالثـــة عـــن »المخـــدوم« مـــن خـــال رســـالة فيلبـــي )2: 5-1(. 
واســـتغرق كل لقاء أكثر من ثاث ســـاعات، حيث أجاب قداســـته بعد كل 
محاضرة على كل أســـئلة واستفســـارات اآلباء الكهنة والخدام والخادمات الذين 
تفاعلـــوا بفـــرح وامتنـــان شـــديدين مـــع قداســـته الـــذي أظهـــر مـــن خـــال المؤتمر 
رعايـــة ومحبـــة فياضـــة ألبنائـــه مـــن الكهنـــة والخـــدام والخادمـــات فـــي المهجـــر، 
واهتماًمـــا قوًيـــا بالتواصـــل معهم وإرشـــادهم فيما يخص العقبات والمشـــاكل التي 

تواجههـــم فـــي الخدمة هناك. 

أجرى اإلعامي حمدي رزق حواًرا مع قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
حيث وّجه لقداســـته العديد من األســـئلة في مجاالت مختلفة، وقد تمت إذاعته 

ببرنامـــج »نظـــرة«، على قناة »صدى البلد«.

مقابلة قداسة ابلابا مع قناة »أاغيب«
أجـــرت قنـــاة أغابـــي القبطيـــة مقابلـــة مـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني بمناســـبة العيد 
الثامـــن لجلـــوس قداســـته علـــى كرســـي مـــار مرقـــس. وتناولـــت المقابلـــة التي أجرتهـــا اإلعامية 
عايـــدة يوســـف، عـــدًدا مـــن الموضوعـــات والقضايـــا الهامـــة؛ وتضمنـــت إجابـــات قداســـة البابا 
رًدا علـــى بعـــض الشـــائعات والمعلومـــات الخاطئـــة والمضللـــة التـــي يتـــم تداولهـــا علـــى وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي. وقامـــت قنـــاة أغابي بعرض المقابلة في العاشـــرة من مســـاء يوم االثنين 

7 ديســـمبر 2020م. 

اســـتقبل قداســـة البابا على مدار األسبوعين الماضيين، عدًدا من الزائرين 
بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة كالتالي:

يوم الخميس ٢6 نوفمبر ٢٠٢٠م:

+ السفير حاتم تاج الدين سفير مصر في بولندا. 
يـــوم الجمعـــة ٢٧ نوفمبـــر ٢٠٢٠م: + المهنـــدس ماجد منير، واألســـتاذ 
شـــريف وهبه، واألســـتاذ أمجد سمير، واألســـتاذة ماري جوزيف، مسئولي قناة 

مقابالت قداسة ابلابا
ســـات 7، ويأتـــي هـــذا اللقـــاء للتعـــارف ولبحـــث إمكانيـــة التعـــاون بيـــن الكنيســـة 

القبطيـــة والقناة. 
الثالثـــاء ١ ديســـمبر ٢٠٢٠م: + الراهـــب القمص أنطونيـــوس آفا مينا 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس والقديـــس األنبـــا أنطونيوس بإمـــارة الفجيرة 

بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة. 
+ الدكتـــور محمـــود صقـــر رئيـــس أكاديميـــة البحـــث العلمـــي والتكنولوجيا، 
ودارت المناقشـــة خال اللقاء حول تشـــجيع الباحثين والمخترعين من الشـــباب 
مـــع رجـــال  التليفزيونيـــة  كالمســـابقات والمقابـــات  بوســـائل عديـــدة  المصـــري 
األعمـــال والتـــي تســـاهم فـــي دفـــع العمـــل البحثي وتقديـــم االختراعـــات التي تفيد 

الحياة اإلنســـانية. 
يـــوم االثنيـــن ٧ ديســـمبر ٢٠٢٠م: + األســـتاذة ميـــرا نعيمـــة الســـكرتير 
اإلقليمـــي لاتحـــاد المســـيحي العالمـــي للطلبـــة إلقليم الشـــرق األوســـط، ودكتور 
بـــوال رأفـــت رئيـــس اللجنـــة المســـكونية بمصـــر، واألســـتاذ موســـى مهنى رئيس 
اللجنة اإلقليمية األســـبق إلقليم الشـــرق األوســـط، بحضور نيافة األنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس مصـــر القديمة وأســـقفية الخدمـــات. وقد تدارس 

قداســـة البابـــا مـــع ضيوفه أنشـــطة خدمتهم بمنطقة الشـــرق األوســـط. 
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إطـــار االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة واالســـتراتيجية 
الوطنيـــة لتمكيـــن المـــرأة المصريـــة 2030م. + ورش عمل ولقـــاءات تدريبية 
للقيـــادات الدينيـــة )قساوســـة وخدام( بهدف بناء قدراتهـــم وتزويدهم بالمعارف 
والمهـــارات للتعامـــل مـــع قضايـــا العنف ضد المـــرأة في مجتمعاتهـــم والعوامل 
االجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي تؤدي إلى العنف القائم علـــى النوع االجتماعي. 
+ األنشـــطة التوعويـــة وذلـــك عبر اللقاءات المباشـــرة لرفـــع الوعي للمواطنين 
بشـــكل عـــام وذوي اإلعاقـــة بشـــكل خـــاص بالمجتمعات المحليـــة )مع مراعاة 
التدابيـــر االحترازيـــة الازمـــة لتجنـــب اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا المســـتجد 
»كوفيـــد«19(، أو عـــن طريـــق اإلنترنـــت بعـــدد 10 محافظـــات بجمهوريـــة 
مصر العربية بعقد حمات توعوية تحت شـــعار )اتركني كما خلقني هللا - 
أنا إنســـانة وليا كيان مســـتحيل أقبل الختان( وجاء هذا الشـــعار لإلشـــارة إلى 
ترك الفتاة بدون تشـــويه ســـواًء تشـــويه جســـدي أو نفسي أو بأي من األشكال 
المرتبطـــة بالعنـــف. + ورش أعمـــال فنيـــة بقيـــادة الفتيـــات أنفســـهن وتصميـــم 
مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنيـــة الهادفـــة لمناهضـــة العنف ضد المـــرأة خاصة 
الموروثـــات واألمثـــال الشـــعبية التـــي تتضمـــن كلمـــات تحـــث علـــى العنـــف 
ضـــد المـــرأة وغيرهـــا. تضمنـــت الرســـائل: »مًعا.. من أجل مجتمـــع خاٍل من 
العنـــف«، »يـــا جايبـــة البنـــات يـــا فرحانة للممـــات«... إلخ + تنظيم جلســـات 
دعـــم نفســـي للفتيـــات والســـيدات الاتـــي تعانيـــن مـــن العنـــف بهـــدف تقديـــم 
الدعم واإلرشـــاد لتجاوز األضرار النفســـية واالجتماعية كنتيجة للعنف الذي 
يتعرضـــن لـــه. + توزيـــع الرســـائل والمطبوعـــات التـــي تحـــض علـــى المقاومة 
والصمـــود فـــي وجـــه العنـــف، وتعبـــر عـــن رؤيـــة لعالم خـــاٍل مـــن الخوف من 
التحـــرش الجنســـي والعنـــف القائـــم علـــى النـــوع االجتماعـــي وســـوء المعاملة. 
+ حمـــات توعيـــة للشـــباب والذكـــور بهـــدف تشـــجيعهم وتمكينهـــم من تحمل 
مســـئولياتهم فـــي مكافحـــة الممارســـات الضـــارة والعنـــف القائـــم علـــى النـــوع 
االجتماعـــي خاصـــة التحـــرش والـــزواج المبكـــر، تســـتخدم الحمـــات بعـــض 
الشـــعارات مثل: أنت لســـت وحدك، المرأة أمانة ولم تخلق لإلهانة، الرجولة 

الحقيقيـــة أن تحميها. 

بيــــان
بتكليـــف صـــادر مـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم األربعاء 
25 نوفمبر 2020م، عقد أعضاء سكرتارية المجمع المقدس، أصحاب 
النيافة: األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا 
غبريال أسقف بني سويف، واألنبا يوليوس األسقف العام لقطاع كنائس 
مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، اجتماًعا، مســـاء الســـبت 28 نوفمبر، 
مـــع القـــس كيرلـــس فتحـــي أحـــد كهنـــة الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية. 
وتمـــت مواجهتـــه بمـــا ورد بمقطـــع صوتـــي ُنشـــر علـــى مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي فـــي األيـــام األخيـــرة، والـــذي يتحدث فيه عـــن عصمة الكتاب 
المقـــدس فـــي شـــهر يونيـــو الماضي، وبعد ســـماع المحاضـــرة كاملًة تمت 
مناقشـــته فيمـــا قالـــه، تبيـــن لنـــا أن مـــا ُنشـــر عبـــارة عـــن جـــزء مقتطـــع من 

محاضـــرة كاملة. 
ومـــن جهتـــه، أكـــد القـــس كيرلس، أنـــه يؤمن بأن الكتـــاب المقدس كله 
هـــو موحـــى بـــه من الروح القدس، مشـــيًرا لآلية الكتابيـــة »ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو 
ُموًحـــى ِبـــِه ِمـــَن هللِا، َوَناِفـــٌع ِللتَّْعِليـــِم َوالتَّْوِبيـــِخ، ِللتَّْقِويـــِم َوالتَّْأِديـــِب الَِّذي ِفي 
« )2تـــي3: 16(، وبـــأن الكتـــاب المقـــدس ال توجد بـــه أّية أخطاء.  اْلِبـــرِّ

وقـــد أقـــر، بأنـــه قـــد خانـــه التعبير فيمـــا ورد على لســـانه وأنه لم يقصد 
المعنـــى الـــذي جـــاء فـــي كامه في الجزء الذي نشـــر علـــى اإلنترنت. 

وقـــدم اعتـــذاًرا عـــن هـــذا الـــكام جملـــًة وتفصيـــًا وتعهد بمراعـــاة الدقة 
مســـتقبًا فـــي أي كام أو تعليـــم يقدمـــه، التزاًمـــا بإيمـــان الكنيســـة المســـتقيم. 
وتشكر اللجنة قداسة البابا على اهتمامه بالتحقيق في هذا الموضوع 

وحرص قداسته من واقع مسئوليته على سامة اإليمان األرثوذكسي. 
الجامعـــة  المقدســـة  الوحيـــدة  الواحـــدة  هللا  لكنيســـة  وبنياًنـــا  »ســـاًما 

آميـــن«.    الرســـولية. 
األحد 29 نوفمبر 2020م-20 هاتور 1737ش 

.« أفسس ٥: ١٩( رَِّبّ وبُِكْم لِل
ُ
ل
ُ
ِّلِنَي يِف ق رَت ِمنَي وَُم ِّ ٍة، ُمَتَن اَغِنَّ ُروِحَيّ

َ
 بَِمزَاِمرَي َوتََسابِيَح وَأ

ً
ِمنَي َبْعُضُكْم َبْعضا

ّ
»ُملَكِ

جاللة ملك األردن يمنح القمص 
أنطونيوس صبيح اجلنسية األردنية

الملك  أصـــدر جاللـــــــــة 
عبــــــــــد هللا الثانــــــــــي بــــــن 
الحسيـــــــــن، ملك المملكـــــــــــة 
األردنيـــة الهاشميـــــــــة، قـــــــــــراًرا 
ملكًيـــا بمنــــــــــــــــــح القمــــــــــص 
أنطونيـــوس صبحـــي حنـــا، 
الجنسية األردنيـــــــــة. هذا وقد 
كان جالتــــــــه قـــد أصـــدر لـــه 
أيًضـــا قـــراًرا ملكًيـــا قبـــل عـــدة 
ســـنوات بتعيينه قاضًيا ونائًبا 
لرئيـــس المحكمـــة الكنائســـية. 

وافـــر الشـــكر لجالـــة الملـــك عبـــد هللا الثانـــي بـــن الحســـين على كل 
اهتمامـــات جالتـــه بالكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بـــاألردن. وجديـــر 
بالذكـــر أن القمـــص أنطونيـــوس صبحـــي لـــه أربعـــون عاًما فـــي األردن، 
خدم فيها عشـــر ســـنوات كمدرس، وثاثين عاًما كاهًنا للكنيســـة القبطية 

األرثوذكســـية فـــي عّمـــان باألردن.

الكنيسة القبطية تشارك يف محلة 
»١6 يوًما للقضاء ىلع العنف ضد املرأة«

أضاءت الكاتدرائية المرقســـية باألنبا رويس أنوارها باللون البرتقالي يوم 
األربعـــاء 2 ديســـمبر 2020م، تضامًنـــا مـــن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
مـــع المجلـــس القومـــي للمرأة والمجتمع الدولي في إطـــاق حملة »الـ16 يوًما 
من النشـــاط للقضاء على العنف ضد المرأة«. وتنطلق الحملة في الخامس 
والعشـــرين من نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على 
العنف ضد المرأة، وتســـتمر حتى اليوم الدولي لحقوق اإلنســـان الموافق 10 
ديســـمبر. ويرمز اللون البرتقالي إلى مســـتقبٍل خاٍل من جميع أشـــكال العنف 
ضـــد المـــرأة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، وخال الــــ16 يوًما من النشـــاط ُتضاء 
المبانـــي والمعالـــم األثريـــة الشـــهيرة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم باللـــون البرتقالي 
كدعـــوة لزيـــادة الوعـــي وحشـــد الجهـــود مـــع إرســـال رســـالة إلـــى العالـــم بأســـره 

مفادهـــا أن العنـــف ضد النســـاء والفتيات أمـــر غير مقبول. 
وقد أطلقت أســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمســـكونية، األنشطة 
والفاعليـــات اآلتيـــة اشـــترًكا فـــي الحملـــة: + إطاق الكنيســـة القبطيـــة برعاية 
قداســـة البابـــا المعظـــم األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك 
الكـــرازة المرقســـية وثيقـــة توضـــح موقـــف الكنيســـة المناهـــض لختـــان اإلنـــاث 
باعتبـــاره شـــكًا مـــن أشـــكال العنـــف الموجـــه ضـــد المـــرأة والفتـــاة، وذلـــك فـــي 
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بَِك وىلََعَ َفْهِمَك الَ َتْعَتِمْد.« )أمثال ٣: ٥(
ْ
ل
َ
رَِّبّ بُِكِلّ ق  ىلَعَ ال

ْ »تَوََكّ

دير القديس األنبا أنطونيوس بأورشليم

قام نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي وســـائر الشـــرق 
األدنـــي ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بأورشـــليم )مقـــر بطريركيـــة 
نوفمبـــر   27 الجمعـــة  يـــوم  المقدســـة(،  باألراضـــي  األرثوذكـــس  األقبـــاط 
2020م، بســـيامة أربعة من رهبانه في درجة القسيســـية، وهم: )1( الراهب 
القـــس غبريـــال األورشـــليمي،  والراهـــب  ســـوريال األورشـــليمي، )2(  القـــس 
)3( والراهـــب القـــس مكاريـــوس األورشـــليمي، )4( والراهـــب القـــس رافائيـــل 
األورشـــليمي. حضر الصلوات وفود الطوائف المختلفة باألراضي المقدســـة، 
ســـيادة المطـــران ثيؤدوســـيوس )عطـــاهلل حنـــا( رئيـــس أســـاقفة سبســـطية للروم 
األرثوذكـــس بالقـــدس، واآلبـــاء رهبـــان ديـــر الســـريان األرثوذكـــس، واآلبـــاء 
رهبـــان ديـــر األرمـــن األرثوذكس، وبعض اآلباء الرهبـــان من طائفة الاتين. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا أنطونيـــوس، ولآلباء الرهبان القساوســـة الجدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر وكهنـــة المطرانية.
 

دير القديس العظيم األنبا أنطونيوس

بالربية الرشقية بابلحر األمحر

في يوم الخميس 3 ديســـمبر 2020م، قام نيافة األنبا يســـطس، أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس العظيم األنبا أنطونيوس بالبرية الشـــرقية، بإقامة أربعة 
رهبـــان ُجـــدد لمجمـــع رهبـــان الديـــر، وكذلك ســـيامة أربعة من اآلبـــاء الرهبان 
كهنة في درجة القسيســـية، وثاثة من الرهبان القســـوس في رتبة القمصية. 
اشـــترك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال أســـقف زرئيـــس دير 
األنبا بوال، واألنبا زوســـيما أســـقف الصف وأطفيح، واألنبا أبانوب األســـقف 
العـــام بكنائـــس المقطـــم، ومجمـــع رهبـــان الديـــر، وبعـــض من اآلبـــاء الرهبان 
بديـــر األنبـــا بـــوال. والرهبـــان الُجـــدد هـــم: )1( الراهـــب أوغريـــس األنطونـــي، 
أفـــرام األنطونـــي، )4(  الراهـــب  اســـتافروس األنطونـــي، )3(  الراهـــب   )2(
الراهـــب إياريـــون األنطونـــي. والكهنة الُجدد وهـــم: )1( الراهب القس بطرس 
األنطونـــي، )2( الراهـــب القـــس عمانوئيـــل األنطونـــي، )3( الراهـــب القـــس 
عمانوئيـــل األنطونـــي، )4( الراهـــب القـــس ماركـــوس األنطونـــي المحرقـــي. 

تنويه خبصوص اخلدمات الكنسية 
خالل الفتة املقبلة

وتطـــورات  الصحـــي،  الوضـــع  تطـــورات  متابعـــة  إطـــار  فـــي 
للتجمعـــات، حمايـــًة  وتجنًبـــا  المســـتجد،  فيـــروس كورونـــا  انتشـــار 
ألبنائنـــا وللمجتمـــع، وبعـــد تزايـــد أعـــداد اإلصابـــات والمنتقليـــن مـــن 
األحبـــاء اآلبـــاء الكهنـــة والشـــعب، تقـــرر العمـــل بمـــا يلـــي بكنائـــس 

واإلســـكندرية.   القاهـــرة 

اعتبارا من االثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠م، ولمدة شهر: 

+ تعليق خدمــــــــة مــــــــــــــدارس األحـــــــــــــد واالجتماعــــــــــــات وكافـــــــــــة 
الخدمية.  األنشـــطة 

+ تعليـــق خدمـــة القداســـات تماًمـــا ويمكـــن لكهنـــة كل كنيســـة 
إقامة قداس واحـــــــــــــد فقـــــــط أسبوعًيا بمشاركــــــة مــــا ال يزيــــــــد عـــــــــن 

شمامسة.  خمســـة 

+ تعليق سهـــــــــــرات شهــــــــــــر كيهـــــــــــك تماًما، واالكتفاء بمتابعة، 
تسجيـــــــــــــات للسهــــــــــــرات المسجلــــــة التـــــــــــــــي ســـتذاع علـــى القنـــوات 

الفضائيـــة المســـيحية. 

+ إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشـــماس واحد فقط إلى 
جانب أســـرة المنتقل، ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن. 

+ إيقـــاف صلـــوات الثالـــث وقاعات العزاء وصـــاة الحميم حتى 
األوضاع.  تتحسن 

+ يقتصر االفتقاد على االتصـــــال التليفوني. 

+ ُيســـمح بإتمـــام ســـري المعموديـــة والميـــرون بحضـــور أســـرة 
المعمـــد فقـــط )4 أفـــراد(. 

+ تستمر الدراسة في اإلكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية 
بنسبة حضور %25. 

أفـــرد  والشمامســـة وجميـــع  الموقـــرون  الكهنـــة  اآلبـــاء  يلتـــزم   +
دقـــة.  بـــكل  االحترازيـــة  التعليمـــات  وتطبيـــق  باتبـــاع  الشـــعب 

أّمـــا بالنســـبة إليبارشـــيات الكرازة المرقســـية يقـــرر األب المطران 
أو األســـقف كٍل فـــي إيبارشـــيته باالشـــتراك مـــع مجمـــع الكهنـــة مـــا 

يناســـب الوضـــع الصحـــي باإليبارشـــية. 

نصلـــي ألجـــل أن يحفـــظ هللا مصر وبالد العالـــم أجمع من كل 
ســـوء وأن ينجـــي البشـــرية مـــن خطر األمـــراض واألوبئـــة واثقين 
فـــي وعـــده األمين: »هـــا أنا معكم كل األيام إلـــى انقضاء الدهر« 

)مت٢٠:٢8(. 

السبت 5 ديسمبر 2020م-26 هاتور 1737ش 
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ْد َصاَر َجِديداً.« )كورنثوس اثلانية ٥: ١٧(
َ
 ق

ُكُّ
ْ
ْد َمَضْت. ُهوَذَا ال

َ
َعتِيَقُة ق

ْ
ْشَياُء ال

َ
يَقٌة َجِديَدٌة. األ َمِسيِح َفُهَو َخلِ

ْ
َحٌد يِف ال

َ
»إِذاً إِْن َكَن أ

وســـاقلته، واألنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، واألنبـــا يوأنـــس 
أســـقف أســـيوط، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس الدير المحرق، واألنبا متاؤس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف 
منفلـــوط. والرهبـــان الجـــدد هـــم: )1( الراهـــب داود الشـــنودي، )2( والراهـــب 
شـــاروبيم الشـــنودي، )3( والراهـــب فلتـــاؤس الشـــنودي. والقســـوس الجدد هم: 
)1( الراهـــب القـــس ثاؤفيلـــس الشـــنودي، )2( والراهـــب القس إيليا الشـــنودي، 
)3( والراهـــب القـــس غبريـــال الشـــنودي. أّمـــا القمصان الجديـــدان، هما: )1( 
الراهـــب القمـــص يســـطس الشـــنودي، )2( والراهب القمص يوحنا الشـــنودي. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس، ولآلبـــاء القمامصـــة والقساوســـة 

والرهبـــان الجـــدد، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الدير.

دير األمري تادرس الشطيب يف منفلوط

قـــام نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف إيبارشـــية منفلـــوط، يـــوم الســـبت 28 
نوفمبر 2020م، بتدشـــين مذابح كنيســـة الســـيدة العذراء بدير األمير تادرس 
الشـــطبي بالجبـــل الشـــرقي، وشـــاركه أصحـــاب النيافـــة: األنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبـــا 
أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل 
الغربي بســـوهاج، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء المحرق 
بأســـيوط، واألنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد والواحات، واألنبا متاؤس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم بســـوهاج، باإلضافة إلى 
عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان. كمـــا قام نيافته بســـيامة اثنيـــن من رهبان 
الديـــر كهنـــة وهمـــا )1( الراهب القس باخوميـــوس، )2( والراهب القس مقار. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا ثاؤفيلـــس، وللراهب القس باخوميـــوس، والراهب 

القـــس مقـــار، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الدير.

إيبارشية ميت غمر ودقادوس

قـــام نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف إيبارشـــية ميـــت غمـــر ودقـــادوس وباد 
الشـــرقية، صباح يوم الثاثاء 8 ديســـمبر 2020م، برســـامة أربعة من كهنة 
اإليبارشـــية فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( القمـــص إســـحق إبراهيـــم كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر عطـــاهلل. )2( القمـــص ســـوريال لبيـــب كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر داود مطـــر. )3( القمص تومـــاس كمال الدين 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر ميـــت يعيـــش. )4( القمـــص غبريـــال 
ظريـــف كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بديـــرب نجـــم. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا صليـــب، ولآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

والقمامصـــة الثاثـــة هـــم: )1( الراهـــب القمـــص مارتيـــروس األنطونـــي، )2( 
الراهـــب القمـــص يواقيـــم األنطونـــي، )3( الراهـــب القمص هرمينـــا األنطوني. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا يســـطس، وللقمامصة والقســـوس والرهبان 

الُجـــدد، ولمجمـــع اآلباء رهبـــان الدير.

دير القديسني األنبا بيجول واألنبا بيشاي 
)ادلير األمحر( باجلبل الغريب بسوهاج

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، والمشـــرف على دير القديســـين 
األنبـــا بيجـــول واألنبـــا بيشـــاي )الدير األحمـــر( بالجبل الغربي بســـوهاج، يوم 
الخميس 3 ديسمبر 2020م، برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير وكذلك 
ســـيامة ثاثـــة مـــن رهبـــان الديـــر فـــي درجة القسيســـية. شـــارك فـــي الصلوات 
أصحاب النيافة: األنبا بســـاده مطران أخميم وســـاقلته، واألنبا باخوم أســـقف 
ســـوهاج والمنشـــا والمراغـــة، واألنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديس 
األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربـــي بســـوهاج، واألنبـــا بيجـــول 
أســـقف ورئيـــس ديـــر المحـــرق، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة 
العـــذراء بجبـــل أخميـــم، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط. والراهبـــان الجديدان 
البيجولـــي.  بيشـــوي  والراهـــب  البيجولـــي، )2(  الراهـــب رافائيـــل  همـــا: )1( 
والقساوســـة هـــم: )1( الراهـــب القـــس ميخائيل البيجولـــي، )2( والراهب القس 
أرســـانيوس البيجولـــي، )3( والراهـــب القـــس أبســـخيرون البيجولـــي. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوأنـــس، ولآلبـــاء القساوســـة والرهبـــان الجـــدد، ولمجمـــع 

اآلبـــاء رهبـــان الدير.
 

دير القديس األنبا شنوده رئيس املتوحدين 
بسوهاج )ادلير األبيض(

قـــام نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديس األنبا شـــنوده 
رئيس المتوحدين بالجبل الغربي )الدير األبيض( بســـوهاج، يوم األربعاء 2 
ديســـمبر 2020م، برســـامة اثنيـــن مـــن رهبانه الكهنة في رتبـــة القمصية إلى 
جانـــب ســـيامة ثاثـــة مـــن الرهبـــان في درجة القسيســـية، ســـبق ذلـــك صلوات 
رهبنـــة ثاثـــة مـــن طالبي الرهبنة بالدير بعـــد اجتيازهم فترة االختبار الرهباني 
المقـــررة. شـــارك فـــي الصلوات أصحـــاب النيافة: األنبا بســـاده مطران إخميم 
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وأســـقفية الخدمـــات، بســـيامة الشـــماس شـــنوده عـــوض كاهًنـــا علـــى كنيســـة 
الشـــهداء أباهـــور وبيســـوري وأمبيـــرة أمهـــم بقريـــة شـــباس الشـــهداء، مركـــز 
دســـوق، كفر الشـــيخ باســـم القس رافائيل. تاها رســـامة أربعة قمامصة وهم: 
)1( القمص موســـى كمال كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس ببلطيم. )2( 
القمـــص بولـــس مجـــدي كاهـــن كنيســـة األنبـــا بيشـــوي بقريـــة منشـــأة عبـــاس. 
)3( القمص شـــنوده جورج كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بدمياط. )4( 
القمـــص جورجيـــوس القمـــص يونان كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بكفر 
الخيـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ماركـــوس، ولآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد 

والقـــس رافائيـــل، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

ستة دياكونيني جدد بإيبارشية سمالوط

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، يـــوم األحـــد 6 ديســـمبر 
2020م، بكاتدرائيـــة مخلـــص العالـــم بالمطرانيـــة، بســـيامة ســـتة شمامســـة 
فـــي درجـــة »دياكـــون« أي شـــماس كامـــل للخدمـــة بكنائس اإليبارشـــية، وهم: 
)1( دياكـــون بيشـــوي وجيـــه للخدمـــة بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بدفـــش، 
)2( ودياكـــون رامـــز زكريـــا للخدمـــة بكنيســـة القديـــس موريس والـــكارزة ڤيرينا 
بســـمالوط، )3( ودياكون بيشـــوي جميل للخدمة بكنيســـة الشهيد مار جرجس 
بســـمالوط البلد، )4( ودياكون ذكي عياد للخدمة كنيســـة الشـــهيد أبســـخيرون 
القلينـــي بالبيهـــو، )5( ودياكـــون مايـــكل بشـــرى للخدمـــة كنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجـــس بالعزيـــب، )6( ودياكـــون يوســـف لويـــز للخدمة كنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بدفـــش. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا بفنوتيوس، وللشمامســـة الجدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة وخدام اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

 نيافة األنبا أبانوب يفتتح 

كنيسة جديدة بـمنطقة األسمرات باملقطم

افتتـــح نيافـــة األنبـــا أبانـــوب األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس المقطـــم، يوم 
االثنيـــن 30 نوفمبـــر 2020م، كنيســـة األميريـــن تـــادرس الُشـــطبي وتـــادرس 

إيبارشية شمال اجلزية

صلـــى نيافـــة األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، يـــوم االثنين 23 نوفمبر 
2020م، القـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بإمبابة، وســـام 
نيافتـــه خالــــــــــــه، الشـــماس جــــــــــــــــورج بشـــــــــــــــــرى كاهًنـــا للكنيســـة ذاتهـــا باســـم 

القس أنـــدراوس. 

كمـــا قـــام نيافـــة األنبـــا يوحنـــا، يوم الثاثـــاء األول من ديســـمبر 2020م، 
بكنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بالمهندســـين، برســـامة أربعـــة مـــن كهنـــة 
اإليبارشـــية فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( القمـــص يســـطس كامـــل كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بالـــوراق. )2( القمـــص 
لـــوكاس عبـــد المـــاك كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار مينا بالـــوراق. )3( القمص 
تيموثـــاوس عزيـــز كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبانـــوب بإمبابـــة. 
)4( القمـــص مكاريـــوس عدلـــي كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بالوراق. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوحنـــا، ولآلبـــاء القمامصـــة والكاهـــن الجـــدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري

فـــي يـــوم الخميـــس 26 نوفمبـــر 2020م، بكنيســـة ديـــر الشـــهيدة دميانـــة 
بالبـــراري، قـــام نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دمبـــاط وكفـــر الشـــيخ والبراري، 
وشـــاركه نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العام لقطـــاع كنائس مصـــر القديمة 
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 القمص أنطونيوس جورج 
شيخ كهنة إيبارشية صنبو وديروط

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم الســـبت 28 نوفمبر 2020م، 
القمص أنطونيوس جورج، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بديروط وشـــيخ 
كهنـــة إيبارشـــية صنبـــو وديروط، إثـــر إصابته بفيروس كورونا المســـتجد، 
عـــن عمـــر بلـــغ 83 ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة طويلـــة امتدت لمـــا يقارب 
59 ســـنة، تلمـــذ خالهـــا أجيـــال متتاليـــة مـــن أبنـــاء ديروط، حيـــث تميزت 
خدمتـــه بـــروح األبـــوة والمحبـــة والتعليـــم والتقـــوى. ُوِلـــد القمـــص أنطونيوس 
فـــي 5 نوفمبـــر عـــام 1937م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا 
أغابيـــوس األول مطـــران صنبـــو وديـــروط وديرمواس وقســـقام األســـبق يوم 
27 ديسمبر عام 1961م، ونال رتبة القمصية في مارس عام 1964م. 
وأقيمـــت صـــاة تجنيـــزه فـــي الرابعـــة من مســـاء اليوم ذاته بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بديـــروط. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا برســـوم أســـقف صنبو 

وديـــروط، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.

القمص صليب كبيش 
بإيبارشية طنطا

رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الثاثـــاء 24 نوفمبر 2020م، 
القمـــص صليـــب توفيق كبيـــش، كاهن كنيســـة رئيس المائكـــة ميخائيل 
بطنطـــا، وأســـتاذ الاهـــوت الرعـــوي بالكليـــة اإلكليريكية، عـــن عمر قارب 
الــــ83 ســـنة قضـــى منهـــا أكثر من 52 ســـنة فـــي خدمة المذبـــح المقدس. 
ُوِلـــد فـــي 14 فبرايـــر 1939م، وســـيم كاهًنـــا يوم 18 يوليـــو 1968م، بيد 
المتنيـــح األنبا ديســـقوروس أســـقف المنوفية الســـابق، ونـــال رتبة القمصية 
يوم 15 مايو 1975م، بيد المتنيح األنبا يوأنس أسقف الغربية. وُأقيمت 
صلـــوات تجنيـــزه فـــي الخامســـة من مســـاء اليوم التالـــي بكاتدرائية الشـــهيد 
مـــار جرجـــس وشـــهداء طنطا األبـــرار، واقتصر حضور صلـــوات التجنيز 
علـــى أســـرة األب المتنيـــح واآلبـــاء الكهنـــة فقـــط، لتجنب التجمعـــات وقاية 
مـــن انتقـــال العـــدوى بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، التزاًمـــا بقرارات الكنيســـة 
فـــي هـــذا الشـــأن. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا بـــوال مطـــران طنطـــا، 

ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته وكل محبيه.

القمص أنطونيوس فاكيوس 
شيخ كهنة إيبارشية عطبرة وأمدرمان

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 6 ديســـمبر 2020م، بشـــيخوخة صالحـــة 
بعـــد صـــراع مـــع المـــرض، القمـــص أنطونيـــوس فاكيـــوس، شـــيخ كهنـــة 
إيبارشـــية عطبرة وأمدرمان وشـــمال الســـودان، ووكيل المطرانية، وشـــقيق 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا إســـطفانوس مطـــران عطبـــرة وأمدرمـــان الســـابق. 
كان األب المتنيـــح قـــد خضـــع للعـــاج بإحدى مستشـــفيات القاهرة مؤخًرا، 
وحتـــى يـــوم نياحتـــه، وقـــد ُنِقـــل جثمانـــه الطاهـــر إلـــى الســـودان فـــي اليـــوم 
التالـــي لنياحتـــه، حيـــث أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه هنـــاك. خالـــص تعازينـــا 
لنيافـــة األنبـــا صرابامون أســـقف عطبرة وأمدرمان وشـــمال الســـودان، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه.

المشـــرقي بمنطقة األســـمرات بالمقطم، وذلك في تذكار تدشـــين أول كنيســـة 
علـــى اســـميهما. شـــارك فـــي االفتتـــاح قيـــادات محافظـــة القاهـــرة والقيـــادات 
المحليـــة لحـــي المقطـــم ومنطقـــة األســـمرات، إلى جانب مجمـــع كهنة المقطم 
وأراخنتهـــا. والكنيســـة ُأنِشـــئت في إطار حرص الدولـــة توفير كافة احتياجات 
ســـكان حـــي األســـمرات، حيـــث قامـــت محافظـــة القاهـــرة بأعمال البنـــاء بينما 
تتابـــع الكنيســـة أعمـــال التشـــطيبات. تقـــع الكنيســـة الجديـــدة علـــى مســـاحة 
3500 متـــر مربـــع بينمـــا تشـــغل المبانـــي 1850 متـــًرا مربًعـــا، وتتكـــون مـــن 
طابقيـــن، الطابـــق األول بـــه كنيســـة صغيرة نســـبًيا، ومكاتـــب إدارية وحضانة 
ومركـــز كومبيوتـــر. أمـــا الطابـــق الثاني فبه الكنيســـة الرئيســـية وهي مصممة 

لتكـــون علـــى ميزانيـــن وهـــي تســـع ألكثـــر 860 مصلًيا. 

نيافة األنبا إسحق يدشن كنيستني 

بإيبارشية طما 

دشـــن نيافة األنبا إســـحق أســـقف طما، كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة 
الصبـــاغ التابعـــة إليبارشـــية طمـــا، صباح يوم الســـبت 5 ديســـمبر 2020م. 
وقـــد تـــم تدشـــين مذبحيـــن بالكنيســـة، المذبـــح الرئيـــس على اســـم الشـــهيد مار 
جرجس الروماني، ومذبح آخر على اســـم الســـيدة العذراء، وحامل األيقونات 
وأيقونـــات الكنيســـة، إلـــى جانـــب عدد من أواني الخدمة، وقام نيافته برســـامة 
35 شماًســـا مـــن أبنـــاء الكنيســـة فـــي رتبـــة إبصالتـــس )المرتـــل(. يذكـــر أن 
الكنيســـة تأسســـت عـــام 1905م، فـــي عهـــد مثلـــث الرحمـــات المتنيح قداســـة 
البابـــا كيرلـــس الخامـــس، وتـــم تجديدهـــا مرتيـــن: األولـــي عـــام 1977م، فـــي 
حبريـــة المتنيـــح نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران أبوتيج وطمـــا وطهطـــا، والثانية 

عـــام 2011م، فـــي حبريـــة المتنيـــح نيافـــة األنبا فام أســـقف طما الســـابق.
كمـــا قـــام نيافتـــه بتدشـــين المذبـــح البحـــري والمعمودية بكنيســـة القديســـين 
بقريـــة كـــوم غريـــب التابعـــة إليبارشـــية طما، صبـــاح يوم الثاثاء 8 ديســـمبر 

2020م، ورســـم 180 مـــن أبنـــاء الكنيســـة فـــي رتبـــة إبصالتـــس )مرتل(.
 

نيافة األنبا لوقا يستقبل 
السفري عالء يوسف

لوقـــا  األنبـــا  نيافـــة  اســـتقبل 
أســـقف إيبارشـــية جنـــوب فرنســـا 
والقطـــاع الفرنســـي من سويســـرا، 
بجنيـــف،  اإليبارشـــية  بمقـــر 
رئيـــس  يوســـف  عـــاء  الســـفير 
وفـــد مصـــر الدائـــم لـــدى األمـــم 
الدوليـــة  والمنظمـــات  المتحـــدة 
بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة عملـــه في 

جنيـــف. 
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القمص سيداروس عبد املسيح 
كاهن كنيسة العذراء ويوسف النجار بكولومبوس أوهايو

رقد في الرب، يوم االثنين 7 ديســـمبر 2020م، القمص ســـيداروس 
عبـــد المســـيح، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوســـف النجـــار 
بكولومبـــوس أوهايـــو فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. وهو ســـليل عائلة 
كهنوتية عريقة في إيبارشـــية ملوي، جده هو المتنيح القمص ســـيدواروس 
أخنـــوخ )الملقـــب بســـيداروس الكبيـــر( كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس 
بالبياضيـــة، ووالـــده هـــو المتنيـــح القمـــص عبـــد المســـيح ســـيداروس كاهن 
الكنيســـة ذاتهـــا، وكذلـــك شـــقيقه األصغـــر القمـــص ســـيداروس ســـيداروس 
عبد المســـيح. وقد شـــغل مســـئولية وكيل مطرانية المنوفية، ووكيل الكلية 
اإلكليريكية بها قبل ســـفره للخدمة بأمريكا، وله العديد من المؤلفات، كما 
تلمـــذ الكثيريـــن بمصـــر والخـــارج. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا ســـارافيم 
أســـقف إيبارشـــية أوهايـــو وميتشـــجن وإنديانـــا، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القمص باسيليوس برسوم 
من إيبارشية دشنا

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األحـــد 6 ديســـمبر 2020م، 
القمـــص باســـيليوس برســـوم، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل 
بالرحمانيـــة قبلـــي التابعـــة إليبارشـــية دشـــنا، عـــن عمـــر قـــارب الـ81 ســـنة 
بعـــد أن أمضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتيـــة حوالـــي 38 ســـنة. ُوِلـــد يـــوم 21 
أبريـــل 1940م، وحصـــل علـــى ليســـانس الحقـــوق مـــن جامعـــة القاهـــرة، 
وعمـــل بالشـــئون الدوليـــة بشـــركة مصـــر للطيـــران. ســـيم كاهًنـــا بيـــد مثلث 
الرحمـــات األنبـــا مكاريـــوس أســـقف قنا الســـابق يوم 20 مـــارس 1983م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 8 مـــارس 1992م بيد نيافة األنبا تكا أســـقف 
دشـــنا. وُأقيمت صلوات تجنيزه بكنيســـته بحضور نيافة األنبا تكال، وعدد 
مـــن كهنـــة دشـــنا وشـــعب الرحمانيـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا تكال 
أســـقف دشـــنا، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية وألســـرته وكل محبيه.

 

القمص مرقس كمال
كاهن كنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يوم الســـبت 5 ديســـمبر 2020م، 
األب الفاضـــل القمـــص مرقـــس كمال كاهن كنيســـة القديس مـــار مرقس 
بمصـــر الجديـــدة، عـــن عمر قارب الـ70 ســـنة بعد خدمـــة كهنوتية امتدت 
لحوالـــي 34 ســـنة، متأثـــًرا بإصابتـــه بفيـــروس كورونـــا المســـتجد. ُوِلـــد في 
17 أبريـــل 1951م، ســـيم كاهًنـــا فـــي 6 فبرايـــر 1987م، ونـــال رتبـــة 

القمصيـــة يـــوم 17 أغســـطس 2012م. 

خالـــص تعازينـــا لآلبـــاء كهنة كنيســـة القديس مـــار مرقس بمصر 
الجديدة، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص ميخائيل عطية
بإيبارشية اإلسماعيلية ووالد نيافة األنبا دانيال األنبا بوال

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعاء 9 ديســـمبر 2020م، عن عمر بلغ 89 
ســـنة، القمـــص ميخائيـــل عطية، كاهن كنيســـة رئيس المائكـــة ميخائيل 
باإلســـماعيلية، ووالـــد نيافـــة األنبا دانيال أســـقف ورئيـــس دير القديس 
األنبا بوال بالبحر األحمر. وُأقيمت صلوات تجنيزه بكنيســـته مســـاء اليوم 
ذاتـــه بحضـــور صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية، 
واألنبـــا دانيـــال األنبـــا بـــوال، وعـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإلســـماعيلية. ُوِلـــد 
القمـــص ميخائيـــل فـــي 25 ديســـمبر 1931م، وســـيم كاهًنا في 13 يونيو 
1980م بيد مثلث الرحمات األنبا أغاثون أســـقف اإلســـماعيلية الســـابق، 
وُرِســـم قمًصـــا عـــام 1985م. خالـــص تعازينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبا 
ســـارافيم واألنبا دانيال، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وأفراد األســـرة 

ولكل محبيـــه وأبنائه.

القمص أاغثون القمص بسطوروس 
من إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعة 4 ديســـمبر 2020م، بشـــيخوخة صالحة 
القمص أغاثون القمص بســـطوروس، كاهن كنيســـة الشـــهيد مار بقطر 
بـــن رومانـــوس بقرية دير الجبراوي، التابعة إليبارشـــية أبنوب والفتح، عن 
عمـــر تجـــاوز الــــ72 ســـنة بعـــد خدمة كهنوتيـــة دامت لـ44 ســـنة. ُوِلد يوم 
27 أغســـطس 1948م، ســـيم كاهًنـــا فـــي 15 ديســـمبر 1976م، ونـــال 
رتبـــة القمصيـــة فـــي 8 نوفمبـــر 1997م. صّلى صـــاة تجنيزه نيافة األنبا 
لـــوكاس أســـقف اإليبارشـــية، وشـــاركه عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وبعـــٌض 
مـــن شـــعب بلدتـــه. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا لوكاس أســـقف أبنوب 
والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته 

محبيه. وكل 

القمص سلوانس القمص يوحنا 
بدير بطمس

رقـــد فـــي الرب مســـاء يوم األحد 29 نوفمبـــر 2020م، األب الفاضل 
القمـــص ســـلوانس القمـــص يوحنـــا، الكاهـــن بديـــر بطمـــس، عـــن عمر 
قـــارب الــــ68 ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتدت لمـــا يقارب 42 ســـنة. ُوِلد 
فـــي األول مـــن ينايـــر 1953م، وســـيم كاهًنـــا على كنيســـة األمير تادرس 
ببنـــي شـــقير بمنفلـــوط فـــي األول مـــن أبريـــل 1979م بيد مثلـــث الرحمات 
األنبا لوكاس الثاني أســـقف منفلوط وأبنوب الســـابق، ونال رتبة القمصية 
يـــوم 15 مـــارس 1997م بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا أنطونيـــوس أســـقف 
منفلـــوط الســـابق. وقـــد ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي اليـــوم التالي بكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء بالزيتـــون. خالص تعازينا لنيافة األنبا بطرس األســـقف 
العـــام، ولآلبـــاء كهنة واألمهات راهبات الديـــر، في نياحة األب المبارك 

القمـــص ســـلوانس القمص يوحنا، وألســـرته وكل محبيه.
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القمص سمعان الشحات
بايبارشية الزقازيق ومنيا القمح

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يـــوم الثاثاء 8 ديســـمبر 2020م، 
القمص ســـمعان الشـــحات، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا 
رويـــس بكفـــر فـــرج منيـــا القمـــح التابعـــة إليبارشـــية الزقازيق ومنيـــا القمح، 
عن عمر قارب الـ71 ســـنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 24 ســـنة، 
إثـــر اصابتـــه بعـــدوى فيـــروس كورونا المســـتجد. ُوِلـــد األب المتنيح في 7 
فبرايـــر 1950م، وســـيم كاهًنـــا في 7 مـــارس 1997م بيد مثلث الرحمات 
األنبـــا ياكوبـــوس أســـقف اإليبارشـــية المتنيـــح. ونـــال القمصيـــة بيد أســـقف 
اإليبارشـــية الحالـــي نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس يـــوم 12 أغســـطس 2014م. 
تلمـــذ وخـــدم الكثيرين بـــروح الحب والبذل، وُعرف بالتقـــوى وتلمذ الكثيرين 
لت كنيســـته مـــن مضيفة  فـــي حـــب ووداعـــة، وكان رجـــل تعميـــر فقـــد تحوَّ
صغيـــرة إلـــى كنيســـة كبيـــرة ومبنـــي خدمـــات. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه 
بكنيســـته بحضور نيافة األنبا تيموثاوس وعدد محدود من اآلباء الكهنة 
وأفراد األســـرة فقط بســـبب الظروف الحالية. خالص تعازينا لنيافة األنبا 
تيموثـــاوس أســـقف إيبارشـــية الزقازيـــق ومنيا القمـــح، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه.

 القس رصابامون عزيز 
من إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

رقـــد فـــي الـــرب ظهر يـــوم الجمعة 4 نوفمبـــر 2020م، األب الفاضل 
أنطونيـــوس  األنبـــا  القديـــس  كنيســـة  كاهـــن  عزيـــز  القـــس صرابامـــون 
بالزقازيـــق، متأثـــًرا بعـــدوى فيـــروس كورونـــا المســـتجد. ُوِلـــد األب المتنيـــح 
يـــوم 10 أغســـطس 1973م، ســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح األنبـــا ياكوبـــوس 
أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح الســـابق فـــي 7 مـــارس 2008م. وصلـــى 
صلوات تجنيزه في التاســـعة من مســـاء اليوم ذاته نيافة األنبا تيموثاؤس 
أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، ونيافـــة األنبـــا دانيـــال األنبـــا بوال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، وأســـرة األب المتنيح، 
وكهنـــة كنيســـته، نظـــًرا للظـــروف الحاليـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا 
تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

األم الفاضلة/ سيسيل سليمان روفائيل 

والدة نيافة األنبا إيالريون أسقف البحر األحمر

رقـــدت علـــى رجـــاء القيامـــة، يـــوم الســـبت 5 ديســـمبر 2020م، األم 
الفاضلة سيســـيل ســـليمان روفائيل، والدة نيافة األنبا إيالريون أسقف 

البحـــر األحمر، وُأقيمت صلـــوات الجنازة باإلســـكندرية. 

خالص تعازينا لنيافته ولكل أفراد األسرة.

القمص أرسانيوس لطيف 
من إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

رقد في الرب يوم الخميس 3 ديســـمبر 2020م، القمص أرســـانيوس 
لطفـــي، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة إصابتـــه بعـــدوى فيـــروس كورونا 
المســـتجد. ُولـــد يـــوم 6 يوليـــو 1957م، وخـــدم -قبـــل ســـيامته كاهًنـــا- 
أميًنـــا لخدمـــة الشـــباب بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بإمبابـــة، وســـامه 
المتنيـــح األنبـــا ياكوبـــوس أســـقف الزقازيـــق ومنيا القمح الســـابق كاهًنا في 
22 نوفمبـــر مـــن عـــام 1987م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 28 نوفمبـــر 
2011م. كان نشـــيًطا ومحبوًبـــا مـــن الجميع، وقـــّدم خدمات جليلة وتتلمذ 
علـــى يديـــه كثيـــرون، وألّمـــت بـــه فـــي الســـنوات األخيرة بعـــض األمراض. 
صلـــى نيافـــة األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيا القمح صاة تجنيزه 
اليـــوم ذاتـــه بمشـــاركة أســـرته فقـــط، نظًرا لظروف انتشـــار فيـــروس كورونا 
المســـتجد. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا تيموثاوس أســـقف الزقازيق 
ومنيـــا القمـــح، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه.

القمص صموئيل يوسف 
بإيبارشية بورسعيد

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 30 نوفمبـــر 2020م، القمص صموئيل 
يوســـف، ســـكرتير نيافة األنبا تادرس مطران بورســـعيد، عن عمر قارب 
الــــ68 ســـنة وبعـــد خدمـــة كهنوتية امتـــدت لحوالي 31 ســـنة، خدم خالها 
فـــي ســـكرتارية مطرانيـــة بورســـعيد حيـــث ســـاهم في تأسيســـها، كما شـــارك 
فـــي وضـــع مناهـــج التربيـــة الكنســـية وإعـــداد الخـــدام والتدريـــب، كمـــا كان 
لـــه دور كبيـــر فـــي تأســـيس مراكـــز تعليـــم اللغـــات والكمبيوتـــر بالمطرانية. 
ُوِلـــد فـــي 12 أبريـــل عام 1953م، وســـيم كاهًنا فـــي 23 فبراير 1990م، 
بيـــد نيافـــة األنبـــا تـــادرس، ونـــال رتبة القمصية في 8 أغســـطس 2009م. 
وُأقيمـــت صلـــوات تجنيزه فـــي الثالثة عصر اليوم التالي لنياحته بكاتدرائية 
الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المائكة ميخائيل )الكاتدرال( ببورســـعيد. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا تادرس مطران بورســـعيد، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشية، وألســـرته وكل محبيه.

القمص ميخائيل بليب
من إيبارشية المعادي وتوابعها

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الخميـــس 3 ديســـمبر 2020م، القمص ميخائيل 
لبيب، كاهن كنيســـة القديس بولس الرســـول بالبســـاتين، التابعة إليبارشـــية 
المعـــادي، عـــن عمـــر تجاوز الـ68 ســـنة بعـــد خدمة كهنوتيـــة دامت لـ27 
ســـنة. ُوِلـــد فـــي 9 يونيـــو 1952م، وســـيم كاهًنـــا فـــي مـــارس 1994م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة في 18 ســـبتمبر 2016م. وُأقيمت صلوات تجنيزه، 
بحضـــور نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف اإليبارشـــية. خالـــص تعازينا لنيافة 
األنبـــا دانيال أســـقف المعادي، وســـكرتير المجمع المقـــدس، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه.
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كمثل بيت ال باب هل اإلنسان اذلي ال حيفظ لسانه. )األنبا موىس األسود(

 metropolitanpakhom@yahoo.com

ــة  ــة الكتابي ــزام بالوصي االلت
الصحيــح:  التعليــم  وكلمــات 
فــي القصــة كان علــى الكهنــة 
أن يضربــوا باألبــواق، والكهنــه 
أي  الشــريعة  إلــى  ترمــز 
ترمــز  واألبــواق  هللا(،  )كلمــة 
وهــي  بالوصيــة،  المنــاداة  إلــى 
نحتــاج  فــي حياتنــا  أننــا  ترمــز 
الداعيــة  التعليــم  كلمــات  إلــى 
اإلنســان  يتــرك  ألن  بحــزم 
خطايــا العالــم، ألننــا قــد نحتــاج 
ونجــد  شــديد،  لتوبيــخ  مــّرات 
يقــول  الرســول  بولــس  معلمنــا 
فــي  انتهــر، عــظ  لنــا: »وّبــخ، 
وقــت مناســب وغيــر مناســب« 
)2تــي4: 2(. كثيــًرا مــا يكــون 
لإلنســان طلــب مخالــف للكتــاب 
فــي  الرغبــة  مثــل  المقــدس 
واضحــة  فالوصيــه  الطــاق، 
جــًدا “ال طــاق إاّل لعّلــة الزنــا”، 
فكيــف تطلــب مــن الكنيســة أن 
يجــب  بــل  الوصيــة؟!  تكســر 
أن نــدرك أن كلمــة هللا فــي فــم 
الكاهــن المعّلــم ينبغــي أن تكــون 
قويــة ومســموعة، وأن كل أنــواع 
التعليــم لفائدتنــا، فعلــى الكنيســه 
فــي تعاليمهــا أن تكـــــــــــون أمينــة 
فـــــــــــــــــــي أن تقـــــــــــــــدم تعاليــــــــــــــــــــــم 

ســليمة. إنجيليــة 
وحدة الجماعــــــــــة وااللتزام 
الجماعـــــــي: كان على الشعب 
أن يهتــف عنــد ســماع صــوت 
المدينــة  ســور  فيســقط  البــوق 
مــن مكانــه، و”الهتــاف” يرمــز 
الجماعــة  ووحــدة  قــوة  إلــى 
واإليمــان  الجماعــي،  وااللتــزام 
فــي  ويســمع  يتدّخــل  هللا  أن 
وكلمــات  المناســب.  الوقــت 
تمجيــد  كلمــات  هــي  الهتــاف 
الــرب، وهــي تشــير إلــى كمــال 
اإليمــان، وإلــى الفــرح بالنصــرة. 
وفــي الكنيســة يجــب أن يكــون 
لنــا هــذا اإليمــان أنــه عندمــا نقــع 

بصــوت  نصــرخ  مشــكلة  فــي 
أن  جميًعــا  ونؤمــن  الهتــاف، 
المشــاكل.  يحــّل  ســوف  هللا 
ومــن األمــور التــي نحتــاج إليهــا 
بيــن  االلتــزام  األيــام  هــذه  فــي 
جماعــه المؤمنيــن بــروح واحــدة 
فــي مشــاكلنا وقضايانــا، وهــذا 
نحــرص  أن  يجــب  مهــم  أمــر 
كل  بــه  تلتــزم  وأن  عليــه، 
الجماعــة الكنســية، فالــذي فــي 
األســرة يلتــزم بهــا، والــذي فــي 
الكنيســه يلتــزم بهــا، والــذي فــي 
والــذي  بهــا،  يلتــزم  اإليبارشــية 
العامــة  الكنيســة  محيــط  فــي 

بهــا. يلتــزم 
والوفــاء  بالوعــود  االلتــزام 
دخــول  فبمجــرد  بالوعــد: 
بحفــظ  يشــوع  أمــر  الشــعب 
الوعــد الــذي قّدمــه الجاسوســان 
لراحــاب الزانيــة، وكانــت راحــاب 
هــي وأهــل بيتهــا مجتمعيــن فــي 
البيــت، وقــد عّلقــت مــن كّوتهــا 
رمــز  هــو  الــذي  قرمزًيــا  حبــًا 
الكنيســة المجتمعــة والصليــب، 
فأمــر يشــوع بنجاتهــا مــع أهــل 
الوعــود  فــي  واألمانــة  بيتهــا. 
أميــن  فــاهلل  هللا،  مــن  نتعلمهــا 
وليســت  معنــا،  مواعيــده  فــي 
مــن أمانــة الســلوك أن اإلنســان 
يعــد وال يفــي بوعــده، فاألمانــة 
مســيحي،  ســلوك  الوعــود  فــي 
فعندمــا تعــد بشــيء ال تعــد إن 
فــي  حتــى  عملــه،  تســتطع  لــم 
عندمــا  إاّل  تنــذر  ال  النــذور 
تكــون قــادًرا علــى الوفــاء بالنــذر 
»أاّل تنــذر، خيــٌر مــن أن تنــذر 

)جــا5:5(.  تفــي«  وال 
هــــــــــــذه بعـــــــــــــــض المعانـــــــــــي 
الروحيــــــــــــــــة التــــــــــــي يمكــن أن 
ــن قصــة ســقوط  ــا مــــــــــــ نتعّلمهــــــــ

أســوار أريحــا..

المثليــة الجنســية أمــر يخالــف 
تدبير هللا من جهة البشرية. كما 
يظهــر فــي كيفيــة خلــق االنســان 
علــى  االنســان  هللا  »فخلــق 
صورتــه، علــى صــورة هللا خلقــه. 
وباركهــم  خلقهــم،  وأنثــي  ذكــًرا 
وأكثــروا  اثمــروا  لهــم:  وقــال  هللا 
)تــك27:1- األرض«  وامــألوا 

عندمــا  المســيح  والســيد   .)28
أواًل  أجــاب  الطــاق  عــن  ُســِئل 
الــزواج  جهــة  مــن  هللا  بخطــة 
الــذي  أن  قرأتــم  »أمــا  فقــال 
ذكــًرا  خلقهمــا  البــدء  مــن  خلــق 
وأنثــي« )مــت4:19(. والقديــس 
المثليــة  اعتبــر  الرســول  بولــس 
الجنســية خروًجــا علــى الطبيعــة 
»ألن إناثهــم اســتبدلن اســتعمال 
علــى  بالــذي  الطبيعــي  األنثــى 
خــاف الطبيعــة، وكذلــك الذكــور 
أيًضــا تاركيــن اســتعمال األنثــى 
بشــهوتهم  اشــتعلوا  الطبيعــي 
فاعليــن  لبعــض  بعضهــم 
الفحشــاء ذكــوًرا بذكــور ونائليــن 
ضالهــم  جــزاء  أنفســهم  فــي 

)رو27-26:1(. المحــق« 
المثليــة الجنســية هــي تعــدٍّ 
علــى النامــوس اإللهي، وخروج 
الطبيعــي،  النامــوس  علــى 
وتضــع الذيــن يمارســونه تحــت 
حــدث  كمــا  اإللهــي  الغضــب 

)تــك١9(. وعمــورة  لســدوم 
المثليــة  ترفــض  الكنيســة 
تتخلــي  ال  ولكنهــا  الجنســية، 
رعايــة  فــي  دورهــا  عــن 
المثلييــن، متمثلــة بقــول الســيد 
المســيح »ألن ابــن االنســان قــد 
ــا  ــب ويخلــص م جــاء لكــي يطل

)لــو١٠:١9(. هلــك«  قــد 
رعايــة الكنيســة للمثلييــن تقــوم 

علــى المبــادئ اآلتيــة: 
الواضــح  الموقــف   -1
مــع  الجنســية،  للمثليــة  الرافــض 
المثلييــن  قبــول مســئولية رعايــة 

وعـــــــــــدم رفضهـــــــــــــــم أو إنكــــــــــار 
ضمــن  وضعهــم  أو  وجودهــم 
غيــر المســتحقين لرحمــة هللا أو 
اليــأس مــن عاجهــم ورعايتهــم.

2- الكنيســة تســاعد المثليين 
الذيــــــــــــن يعانـــــــــــون مــن الميـــــــــــــل 
نحــــــــــــو نفــــــس الجنـــــــــــــس ولكنهــم 
يرفضــون ذلــك ويعتبرونــه خطــأ، 
ويجاهــــــــــدون للتغلـــــــــــــــــب عليــه، 
ــاة حســب وصايــا هللا فــي  والحيـــــ
الطهــارة والقداســة. لــذا الدراســة 
المتعّمقـــــــــة لمشكلـــــــة المثليـــــــــــــــة 
ــا تساعـــــــــــــــد  الجنسيـــــــة وأسبابهـــــــــ
الكنيســة فــي وضــع برامــج فّعالــه 
لمساعـــــــــدة هــــــــــــؤالء. فــي نفــس 
الوقــت تدعـــــــــــو المثلييــــــــــن الذيــن 
يمارســون المثليــة الجنســية إلــي 

حيــاة التوبــة.
3- التصــّدي بقــوة لألفــكار 
لقبــول  المجتمــع  فــي  المنتشــرة 
آخــر  كنــوع  الجنســية  المثليــة 
للممارســة الجنســية ورفــض أّيــة 
والضغــط  لعاجهــا،  محاولــة 
الجنســية  المثليــة  قبــول  ألجــل 
بقوانيــن تســمح بــزواج المثلييــن.

ــة المثلييــن تكــون مــن  رعاي
خــالل رعايــة كنســية متخّصصة 
ُمذعنــة  غيــر  مثابــرة  حانيــة 
صخــب  عــن  بعيــدة  هادئــة، 
اإلعــالم، تهــب رجــاًء للمثلييــن 
الخطــأ  هــذا  ضــد  المجاهديــن 
والســاقطين فــي هــذة الخطيــة. 
أحضانهــا  تفتــح  الكنيســة  إن 
عنــد  بمعاناتهــم  ليلقــوا  لهــم 
الطبيــب  الكنيســة،  رب  قدمــي 
الحقيقــي وحامــل خطيــة العالــم 
ســلطان  مــن  حّررنــا  الــذي 
ــرة  ُمذكِّ والمــوت،  الخطيــة 
الغيــر  أن  ومثليــة  مثلــي  كل 
مســتطاع عنــد النــاس مســتطاع 

هللا. عنــد 

bishopserapion@lacopts.com
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صادق إنسانًا خياف اهلل؛ يلعلمك خمافة اهلل. وال تصاحب املتهاونني. ويلكن الرب أمامك ك حني، ألنه ينىج املتولكني عليه . )مار إفرآم الرسياىن(

قدمــي  أحــد  فــي  المفكــوك  الصنــدل  شــكل  أثــار 
السيد المسيح نظر المتأملين في األيقونة، وقد ظهر 
فــي األيقونــات القبطيــة مؤخــًرا، فــكان مــن األهميــة 
شــرح مــا يقصــده الفنــان مــن ذلــك.. واألمــر هنــا يشــير 
إلــى الســيد المســيح الــذي يخبرنــا أنــه فككنــا مــن عــادة 
مخلــوع النعــل فــي العهــد القديــم، حيــث أنــه عندمــا 
م أخــوه ليتــزوج أرملــة أخيــه، ليقيــم  يمــوت الــزوج ُيقــدَّ
منهــا نســًا، وُينَســب ألخيــه، لعــل المخّلــص يأتــي مــن 
نســل األخ الميــت، فــا ُيحــَرم مــن شــرف وبركــة أن 
يأتــي المخّلــص مــن نســله، وإذا لــم يتزوجهــا فُيطَلــق 
عليــه مخلــوع النعــل، ويكــون فــي موقــف صعــب ومؤلــم 
جــًدا أمــام الجماعــة )تــث9:25(. ولكــن المخلــص قــد 
وصــل بالفعــل، مولــوًدا مــن عــذراء، وهــو أمــام أعيننــا. 
ومنظــر الصنــدل المفكــوك هنــا، وكأنــه يقــول لنــا: قــد 

فككتكــم مــن هــذه العــادة. 

وقــد يذهــب األمــر أنــه لعــل الفنــان يريــد أن نخلــع 
الُمــدَرك،  غيــر  العجيــب  تجســده  ســر  أمــام  عقلنــا 
ويذّكرنا بقول الرب لموســى »اخلع نعليك من رجليك 
ألن الموضــع الــذي أنــت واقــف عليــه أرض مقدســة« 
)خــر5:3(. والمنظــر عجيــب، والعليقــة المشــتعلة هنــا 
رمــز لتجســد هللا الكلمــة مــن العــذراء مريــم بســرٍّ ال 
ُينَطــق بــه، لــذا يجــب أن يتفــوق اإليمــان علــى العقــل. 

وإذا اعتبرنــا أن أمــر الــرب آلدم أن يذهــب إلــى 
األرض حيث »شوكا وحسكا تنبت لك« )تك18:3(، 
فإنــه بمجــيء المخلــص، وتمــام نصرتــه بالقيامــة، فإنــه 
ال شــوك وال حســك فــي األرض بعــد اآلن!! فاخلــع 
نعليــك وال تخــف، ألن األرض تطّهــرت مــن الشــوك 
والحســك، الخطيــة والفســاد، وهــو الوحيــد القــادر علــى 
حــل ســيور الحــذاء وليــس آخــر كمــا جــاء فــي قــول 
يوحنــا المعمــدان »لســُت أهــًا أن أنحنــي وأحــّل ســيور 
مــن  دائًمــا  ُتصَنــع  النعــال  إن  )مــر7:1(.  حذائــه« 
الذبائــح الحيوانيــة، وذبيحــة المســيح علــى الصليــب 
أعطتنــا الوقايــة والحمايــة مــن الشــوك والحســك، اللذيــن 
يمثــان الضيقــات واآلالم والتجــارب، فــي العالــم الــذي 
ُوِضــع فــي الشــرير، وكمــا تقــول النبــوة »ِعوًضــا عــن 
يطلــع  القريــص  ينبــت ســرو، وعوًضــا عــن  الشــوك 
آس، ويكــون للــرب اســًما عامــة أبديــة ال تنقطــع« 
)إش13:55(، وتناولنــا مــن هــذه ذبيحــة اإلفخارســتبا، 
هــو بمثابــة الحمايــة مــن شــوك وحســك هــذا العالــم، لــذا 
نجد أن صندل أو نعل القدم األخرى للســيد المســيح، 
اإلفخارســتيا  خــال  مــن  ونحــن  بإحــكام،  مربوًطــا 
محفوظيــن، فالســيد المســيح كأب قــال لعبيــده: لجعلــوا 

»حــذاء فــي رجليــه« )لــو22:15(.

)قصة قصيرة(
كان اليــوم عمــًا شــاًقا ومقابــات هامــة لبعــض 
أوالدي الروحييــن، وكان علــّي فــي آخــر المطــاف أن 
أقابــل امــرأة شــابة فــي العشــرينات مــن عمرهــا ترّملــت 
األمــر  عليهــا  ن  أهــوِّ أن  حاولــت  وقــد  يوميــن،  منــذ 
معهــا  كامــي  وأثنــاء  ســيرعاها.  أن هللا  لهــا  مؤكــًدا 
فاجأتنــي بقولهــا ملتاعــة: »تعــرف أن أســوأ مــا صنــع 
هللا هــو المــوت«، فابتســمت لهــا بحنــان أبــوي، وفهمــت 
مــن وجههــا أن الرســالة وصلــت ومــا كنــت أريــد أن 
أقولــه ألنهــا وضعــت وجههــا فــي األرض خجــًا، علــى 

كل األحــوال انتهــت المقابلــة بــكل وّد.
وصعــدُت لمســكني، وليــس فــي رأســي ســوى رنيــن 
كلماتها »إن أســوأ ما صنع هللا هو الموت.. إن أســوأ 
مــا صنــع هللا هــو المــوت«. حاولــُت أن أهــرب مــن 
هــذا الفكــر، وفــي حجرتــي جلســت علــى أحــد الكراســي 
أســند رأســي قليــًا لعلــي أســتطيع أن أنــزع هــذا الفكــر 
عنــي، ولكنــي وجــدت ســحابة تظلــل فكــري وكأنــي قــد 
دخلــت فــي غيمــة، وكأنــي لســت أعلــم أفــي الجســد أنــا 
أم خــارج الجســد. وجــدت تغييــًرا كمــا يغّيــرون المناظــر 
فــي أّيــة مســرحية، وكأنــي فــي عالــم آخــر ونــوع مــن 
البشــر آخــر أيًضــا، ووجــدت بجانبــي شــيًخا وقــوًرا ذا 
لحيــة بيضــاء طويلــة، وعرفــت أن هــذا هــو المرشــد 

الــذي ســيكون معــي فيمــا أنــا فيــه.
وعلــى الفــور ســمعت منــه قــواًل: »ســترى مــا يكــون 
لــو كان...«. وعرفــت أننــي فــي زيــارة ألســرة مــن أهــل 
هــذا الزمــان، وأن األســرة التــي أزورهــا فــي بيــت ليــس 
بالكبيــر، ويعيــش فــي هــذه األســرة مــا بيــن 800 إلــى 

1000 شــخص.
والجــدات  الجــدود  أن  أيًضــا  المرشــد  وعّرفنــي 
مــن أجــل كثرتهــم فهــم يعرفونهــم باألرقــام، وعّرفنــي 
المرشد بالسيدة مديرة البيت وكان معها الجد رقم 3. 
ودخلــت فجــأة الــى المــكان امــرأة أو فتــاة، وعاتبهــا الجــد 
علــى ِقَصــر »جيبتهــا« فقالــت لــه الفتــاة بــدالل: »أريــد 
ان أتــزوج يــا جــدو«. فــرد الجــد: »اآلن أنــت ســنك 
قــراًرا  مؤخــًرا  الحكومــة  أصــدرت  وقــد  ســنة،   1500
يرفــع ســن الــزواج الــى 2000 ســنة«. فنظــرت الفتــاة 
إلــى الجــد قائلــة: »وهــل ســأنتظر 500 ســنة أخــرى يــا 
جــدو؟«، واســتأذن الجــد فــي االنصــراف واصطحــب 

معــه الفتــاة.
ثــم تكلمــت الســيدة مديــرة المــكان، وعرفــت المــرأة 
أننــي زائــر لهــم، ويبــدو أن المــرأة ظنــت أننــي أحــد 
أن  بالشــكوى، وحكــت أن عليهــا  فبــدأت  المســئولين 
تذهــب الــى ســوق المدينــة فــي حوالــي الســاعة الثالثــة 
صباًحــا لكيمــا تلحــق كميــة بســيطة مــن الخضــروات، 
نســتطيع  لمــا  بالنســبة  الوضــع  ونفــس  وقالــت: 
التكفــي  الكميــه  وأن  اللبــن،  مــن  عليــه  الحصــول 
حتــى لألطفــال. وســاقني هــذا أن أســأل الســيدة عــن 
كيفيــة تحضيــر الطعــام، فقالــت إننــا فــي هــذه األيــام 
نطبــخ علــى )كانــون( بحــرق قطــع الخشــب وبعــض 
مــن  بقــدر  أيًضــا  عليهــا  نحصــل  والتــي  األغصــان 
يقتنــون  األغنيــاء  »إن  المــرأة  وأضافــت  الصعوبــة. 
مفاعــًا ذرًيــا صغيــًرا يكفــي الحتياجــات المنــزل ولكنــه 
غالــي األســعار وفــوق طاقتنــا«، ســألت: »ومــاذا عــن 
البتــرول؟«، وهنــا أجــاب المرشــد: »لقــد نفــذ يــا ســيدي 
البتــرول مــن العالــم، لقــد حاربــوا بــه، وباألكثــر حاربــوا 

مــن أجلــه«. 

وأخذنــي الشــوق أن أســأل: »ومــاذا عــن 
الميــاه؟«، فقالــت الســيدة: »إن هــذا عــذاب 
آخــر! فالحكومــة ال تســتطيع أن تفتــح لنــا 
الميــاه كل أيــام األســبوع، يوميــن أو ثاثــة 
فــي األســبوع لنأخــد مــا ال يكفينــا مــن الميــاه، 

وباقــي األيــام تفتــح ألحيــاء أخــرى«.
وســألت مــن جديــد: »ومــاذا عــن التدبيــر المالــي 
لألســرة؟«، فتنهــدت الســيدة قائلــة: »إن دخــل األســرة 
مــن مرتبــات العامليــن ومعاشــات الجــدود فــي األســرة، 
ومــا نعلمــه أن الحكومــة مازالــت تدفــع معاشــات ألســر 
العمــال الذيــن بنــوا األهرامــات«، وأردفــت: »إننــا كثيــًرا 
إن  لنــا  وُيقــال  األمــوال  علــى  للحصــول  نذهــب  مــا 
الخزينــة فارغــة وعلينــا االنتظــار، وأحياًنــا مــا يطــول 
هــذا االنتظــار للحصــول علــى مــا يلزمنــا مــن المــال«.

هنــا وترامــى إلــى ســمعي أصــوات صــراخ خافــت، 
وبــدأت أشــتم بعــض رائحــة غيــر حســنة، وقبــل أن 
أســأل وجــدت طفــًا صغيــًرا يأتــي وعالقــة بــه الرائحــة، 
وكان يبكــي بمــرارة ويعاتــب أمــه وهــي مديــرة األســرة 
التــي تتكلــم معــي، وكان يعاتبهــا أنهــا وضعتــه مــع 
عابــد  »يــا  وقالــت:  االم  ارتبكــت  لكــن  المتهالكيــن، 
-وهــذا اســمه- إن جدتــك 3 وكانــت طبيبــة قالــت إن 
عنــدك فيــروس كوفيــد 230، وأنــه العــاج لــه حتــى 
اآلن«. فقاطعــت األم ألســأل مــاذا يعنــي المتهالكيــن؟ 
تريــد  شــيًئا  هنــاك  وكأن  للمرشــد  األم  نظــرت  لكــن 
إخفــاءه عنــي. ولمــا كانــت مامحــي تشــير أنــي أريــد 
أن أعــرف، قالــت بخجــل إن الجــدود والجــدات األرقــام 
الكبيــرة والذيــن ضعفــت صحتهــم كثيــًرا، ليــس عندنــا 
فنضعهــم علــى  يشــفيهم،  يكفيهــم وال دواء  ال طعــام 
بعضهــم البعــض فــي بعــض الحجــرات وهــم يقضــون 
فــي  الوضــع  بهــذا  طويلــة  ســنوات  ولهــم  أيامهــم، 

المتهالكيــن. حجــرات 
قلــت مرتعــًدا: »أمــا مــن نهايــة لهــذا العــذاب؟«، 
المــرأة: »إنــه  قــال المرشــد: »لألســف ال!«. وقالــت 
عــذاب لهــم ولنــا أيًضــا، إنــه عــذاب بــا نهايــة. واألكثر 
مــن هــذا يــا ســيدي أن اإلنســان عندنــا عندمــا يصــل 
لســن كبيــرة ويفكــر فــي مصيــره األخيــر أنــه حجــرات 
المتهالكيــن، فُيصــاب الكثيــرون باالكتئــاب بســبب هــذا 

المصيــر«.
العالــم  تعــداد  »كــم  المرشــد:  ســألت  ولكنــي 
اآلن؟«، قــال: »نحــو 3 تريليــون شــخص«. وعندمــا 
إندهشــت قــال لــي المرشــد: »يــا ســيدي نحــن نحصــي 
مــن أيــام آدم إلــى اليــوم«. ويبــدو أن الســيدة أرادت أن 
المتهالكيــن فســألت  تشــغلني عــن موضــوع حجــرات 
عابــد: »كيــف ُشــفيت؟«، فقــال لهــا: »قــد شــفاني هللا 

يــا أمــي«.
األذكيــاء،  األطفــال  مــن  »عابــد  المرشــد:  قــال 
أطفــال هــذا الجيــل الذيــن ُوِلــدوا وفــي أيديهــم الموبايــل، 

وفــي يدهــم األخــرى التابليــت«.
مــن  يكــن  أمــه: »ألــم  مــع  للحديــث  وعــاد عابــد 
طريــق آخــر غيــر أن تضعينــي مــع المتهالكيــن؟«، 
الــذي  الدجــاج  مثــل  تذبيحنــي  لــم  »لمــاذا  وأردف: 

وتريحينــي؟« تذبحينــي  لــم  لمــاذا  نأكلــه؟ 
قالــت األم: »يــا عابــد البشــر يعانــون وال يموتــون، 

البشــر ال يعرفــون المــوت يــا عابــد«.
الــذي  كل  بعــد  »أمــي  قائــًا:  الطفــل  تهّلــل 
أراه، وبعــد األيــام الُمــرة التــي قضيتهــا فــي حجــرات 
يحيــا  قلبــي:  بــكل  أهتــف  أن  أســتطيع  المتهالكيــن، 

المــوت«.  يحيــا  المــوت.. 
ووجــدت  فيــه،  كنــت  ممــا  فأفقــت  شــيء  هّزنــي 
الــذي  العظيــم  إللهنــا  شــكًرا  لــألرض  أســجد  نفســي 
العظيــم. الجــال  هــذا  بــكل  المــوت  هــذا  لنــا  وضــع 

anbamartyros3@yahoo.com
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 دلينا بالقراءة، ويُدرك بعمل الوصايا، ويكمل بنعمة املسيح. )القديس مرقس انلاسك(
ً
ناموس احلرية يصبح معروفا

مدخـــل إلـــى القانـــون انتهينـــا فـــي 
المقال السابق إلى عرض القوانين التي 
تعتـــرف كنيســـتنا بشـــرعيتها، وصيغـــت 
هـــذه التعاليـــم والقوانيـــن فـــي تشـــريعات 
تتكـــون مـــن قواعـــد قانونيـــة، فالتشـــريع 
يتكـــون فـــي مجملـــه مـــن مجموعـــة مـــن 
تعريـــف  ونســـتطيع  القانونيـــة،  القواعـــد 
قاعـــدة القانـــون الكنســـي، والتـــي تتكون 
منهـــا القوانيـــن الكنســـية بأنهـــا: »قاعدة 
كنســـية  ســـلطة  عـــن  تصـــدر  شـــرعية 
ُمعتـــرف بهـــا لتقريـــر أمـــر مـــن األمور، 
أو لتنظيـــم حيـــاة األفـــراد أو الجماعـــات 

أو الكنيســـة عامـــة«.
فالقاعـــدة  التعريـــف،  هـــذا  ولشـــرح 
التـــي  القانونيـــة  القاعـــدة  أي  الشـــرعية 
التـــي  القوانيـــن  إحـــدى  فـــي  صـــدرت 
تعتـــرف بهـــا كنيســـتنا، والتـــي عرضنـــا 
لها، وعن تعبير ســـلطة كنســـية، فيجب 
أن نقـــف عليـــه بعـــض الشـــيء، لكونـــه 
عند البعض تعبيًرا شـــائًكا غير مفهوم.

الكنســـي:  الســـلطان  مفهـــوم 
الكنيســـة ليســـت مؤسســـة زمنية سياسية 
تســـعى لتحقيق أهداف أرضية. بل هي 
جســـد المســـيح، ُســـرَّ أن يتخذها لنفســـه 
شـــعًبا خاًصـــا، ويكـــون هـــو نفســـه أًبـــا 
لهـــا وإلًهـــا، فالســـلطان الكنســـي روحـــي 
أواًل، ال يحاكي ســـلطان ملوك ورؤســـاء 
العالم، فهو ُمســـمتد من الســـيد المســـيح 
الذي قال عن مملكته »مملكتي ليســـت 
مـــن هـــذا العالـــم« )يـــو18: 36(. وقـــد 
اختار الســـيد المســـيح رسله وخلفاءئهم، 
وســـلم لهـــم هـــذا الســـلطان لتدبيـــر أمور 
الكنيســـة. وتأتينا اإلشـــارات الليتورجية، 
التـــي تشـــرح لنـــا ذلـــك، فنقرأ فـــي صاة 
الســـيد  »أيهـــا  والـــكأس  الخبـــز  تقدمـــة 
الـــرب يســـوع المســـيح... أظهـــر وجهك 
علـــى هذا الخبز، وعلى هذه الكأس... 
باركهمـــا، قدســـهما، طهرهمـــا..«، ونقرأ 
فـــي الخوالجي المقدس أنه عندما يقول 
األب األســـقف أو الكاهـــن باركهمـــا... 
أنـــه يرشـــم بيـــده، كمـــا نقـــرأ فـــي صـــاة 
اإلكليـــل المقـــدس أن األب األســـقف أو 
الكاهـــن حين يضـــع األكاليل بيده على 
رأس العروســـين يصلـــي »ضـــع يـــا رب 
علـــى عبديـــك أكاليل النعمـــة ..آمين«، 
فبينما يرشـــم األب األســـقف أو الكاهن 
بيده يقـــول: »باركهما..«، وحين يضع 
األكاليـــل يقـــول »ضـــع يـــا رب..«. من 
هـــذه اإلشـــارات  يتضـــح لنـــا مفهـــوم مـــا 
نؤمـــن به في كنيســـتنا، وهـــو وجود اليد 
غيـــر المنظـــورة وهي يد الســـيد المســـيح 
التـــي تعمـــل مـــن خـــال اليـــد المنظـــورة 
أي مـــن يقيمـــون األســـرار. كمـــا نؤمـــن 
غيـــر  الكنيســـة  رأس  بمفهـــوم  كذلـــك 

المنظـــور أي الســـيد المســـيح، والـــرأس 
المنظـــور أي األب البطريـــرك، ولكـــي 
نـــدرك تماًمـــا مفهـــوم الســـلطان الكنســـي 

يجـــب أن نضـــع أمـــام أعيننـــا أمرين:
مـــن  ُتســـمتد  الكنســـية  الرئاســـة 
رئاســـة المســـيح نفســـه، وقـــد قيـــل عـــن 
رئاســـته »ألنـــه يولـــد لنـــا ولـــد وُنعطـــى 
كتفـــه..«  علـــى  الرياســـة  وتكـــون  ابًنـــا 
)إش9: 6(، أي رئاســـة حمل مســـؤولية 
رعيتـــه وخاصهم. والســـيادة كذلك هي 
المســـيح  ســـيادة  مـــن  ُمســـتمدة  ســـيادة 
نفســـه، وحينمـــا تكلـــم عـــن كونـــه ســـيًدا 
قـــال: »فـــان كنـــت وأنـــا الســـيد والمعلـــم 
قـــد غســـلت أرجلكم، فأنتـــم يجب عليكم 
أن يغســـل بعضكم أرجـــل بعض. ألني 
 ،14 )يـــو13:  مثـــااًل..«  أعطيتكـــم 
تكلـــم  التـــي  الســـيادة  هـــي  تلـــك   .)15
ســـيادة  فهـــي  المســـيح،  الســـيد  عنهـــا 
محبة وبذل، وهذا هو مفهوم الســـلطان 

الكنســـي.

ْعَي، َحِفْظُت  »َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّ
 » اإِليَماَن، َوَأِخيًرا َقْد ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل اْلِبرِّ

)٢تيمو٧:4(

ميشيل لويس والعائلة
يودعون إلى السماء 

مع األربعة والعشرين قسيًسا 
بأحضان القديسين

أباهم الحبيب الغالي

القمص/ ميخائيل عطية
كاهن كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل باإلسماعيلية

ويتقدمون بخالص تعازيهم القلبية
لنيافة الحبر الجليل

األنبا دانيال
أسقف ورئيس دير األنبا بوال بالبحر األحمر

لنياحة والده

اذكرنا أمام عرش النعمة

»لنمدح الرجال النجباء آباءنا الذين 
ُوِلدنا منهم« )سي44: 1(

الذكرى السنوية الخامسة بسوهاج

للشماس واألب والجد المحبوب
فاروق درياس اقالديوس

كنت لنا سنًدا وماًذا، 
وقد ُدست بعّز على كل ماذ 

وقدمت واحتملت الكثير
ونحن أمام كل ذلك صغار 

فما نستطيع أن نرّد
فتقدماتك ال تساويها عملة أرضية 

فانعم بتعويض الرب لك 
في المظال األبدية

تقيم األسرة القداس اإللهي 
لروحه الطاهرة

صباح الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١8
بدير مارجرجس الحديدي

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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إن تركت مقتنياتك من أجله تقتنيه يف نفسك إىل األبد. )الشيخ الروحان(

منـــذ بـــدء الحديـــث عـــن مصـــل 
وبـــدأت  كورنـــا،  لفيـــروس  مضـــاد 
تتـــرّدد أخبـــار وأحاديـــث فـــي وســـائل 
اإلعـــام عـــن وجود شـــريحة في هذا 
المصـــل، لدرجـــة أن البعـــض أعلنـــوا 
عـــن رفضهـــم التطعيـــم باللقـــاح حال 
ظهـــوره! وقبلهـــا تواتـــرت أخبـــار عـــن 
شـــريحة يتم زرعها فـــي اليد للعاملين 
فـــي الشـــركات. وهـــذا أعـــاد الحديـــث 
الوحـــش«  »ســـمة  ُيســـمى  مـــا  عـــن 
)رؤ13(. والتـــي يصفهـــا بأنها ســـمة 
تابعيـــه.  تمّيـــز  ســـوف  عامـــة  أو 
هـــل  الوحـــش؟  ســـمة  حقيقـــة  فمـــا 
هـــي عامـــة ماديـــة ظاهـــرة؟ وشـــم، 
أو شـــريحة معدنيـــة تُـــزَرع فـــي جســـم 
اإلنســـان؟ أم مجـــرد عامـــة رمزيـــة؟

مـــن   13 األصحـــاح   يتحـــدث 
ســـفر الرؤيـــا، عـــن أدوات الشـــيطان 
لمحاربـــة الكنيســـة، ويذكـــر الوحـــش 
إنســـان  هـــو  األرض،  مـــن  الخـــارج 
ولكنـــه يحمـــل ســـمة الوحـــش كســـيده 
مســـنوًدا  ســـيأتي  فهـــو  الشـــيطان، 
بالقوة الشـــيطانية، فـــي أقوى وأقصى 
صورهـــا. الشـــيطان الـــذي كان قتّـــااًل 
عجـــب  فـــا  البـــدء،  منـــذ  للنـــاس 
طباعـــه  تحمـــل  أدواتـــه  تأتـــي  أن 
الوحشـــية. يطلـــق ســـفر الرؤيـــا علـــى 
الكـــذاب،  النبـــي  الشـــخص:  هـــذا 
المســـيح.  لضـــد  هنـــا  يشـــير  وهـــو 
هـــو إنســـان عـــادي، ســـيأتي بمســـحة 
الشـــيطانية،  بالقـــوة  مســـنوًدا  دينيـــة، 
خـــال  مـــن  التضليـــل،  هـــو  هدفـــه 
اآليـــات.  وصنـــع  المعجـــزات  عمـــل 
وهـــذا يتناغـــم تماًما مـــع كام معلمنا 
عـــن  )2تـــس10:3(،  فـــي  بولـــس 
إنســـان الخطيـــة، ابن الهـــاك، الذي 
ســـيّدعي األلوهيـــة، فـــي هيـــكل هللا. 
ثـــم يتحـــدث الكتـــاب عـــن ســـمة، أو 

تابعيـــة. تمّيـــز  عامـــة 
طبيعـــة  عـــن  الســـؤال  وقبـــل 
عـــن  نتســـاءل  أن  بـــد  ال  الســـمة، 
الطريقـــة؟  لهـــذه  اللجـــوء  أســـباب 
يبـــدو أن فكـــر النبـــي الكـــذاب، هـــو 
الســـيد  تقليـــد  والمحـــاكاة..  التقليـــد 
المســـيح لكـــي يخـــدع الجميـــع، لذلك 
يقـــول عنـــه ســـفر الرؤيـــا إنـــه ســـيأتي 
خارجـــي  )شـــكل  َحَمـــل  شـــكل  فـــي 
فقـــط(، ويتخـــذ اســـم المســـيح »ضـــد 
المســـيح«، وســـيصنع معجزات )كما 
فعـــل المســـيح(، وســـيكون لـــه تاميذ 

وأتبـــاع مـــن كل أّمـــة وقبيلة ولســـان. 
وســـتكون إحـــدى أســـاليبه هـــي فكـــرة 
الســـمة أو الختم. فهذه الفكرة ليســـت 
بعيـــدة عـــن الكتـــاب المقـــدس وتاريخ 
هللا مع شـــعبه. فعبر التاريخ مّيز هللا 
شـــعبه وخاصته في القديم، ثم أوالده 
اختـــاف  )مـــع  الجديـــد  العهـــد  فـــي 
فـــي  وســـمات.  بعامـــات  الطريقـــة( 
العامـــة  عـــن  نقـــرأ  القديـــم  العهـــد 
ال  لكـــي  لقاييـــن  هللا  أعطاهـــا  التـــي 
يقتلـــه أحـــد. ونقـــرأ عن عامـــة العهد 
بيـــن هللا وشـــعبة )عامـــة الختـــان(. 
ورئيـــس الكهنة فـــي العهد القديم كان 
يضـــع شـــريحة معدنيـــة علـــى جبهته 
أي  للـــرب«  »قـــدس  عليهـــا  مكتوًبـــا 

ملـــك للـــرب.
الســـمة أو الختـــم بصفـــة عامـــة، 
تحمل معنى الوالء والطاعة الكاملة، 
وأيًضـــا تشـــير للملكيـــة، فهـــوالء ملـــك 
لمـــن يحملون ســـمته، كما تشـــير إلى 
أن هوالء األشـــخاص موضع الرعاية 
واالهتمـــام والعنايـــة. ولكـــن األهم في 
الســـمة، والتـــي تؤكد الـــوالء التام، هو 
أن يحمـــل التابعيـــن صفـــات وأخاق 
وســـمات مـــن يتبعونـــه. ولذلـــك فـــي 
الختـــم  عـــن  نســـمع  الجديـــد،  العهـــد 
القـــدس(.  )الـــروح  بـــه  ُخِتمنـــا  الـــذي 
فنحـــن مختومـــون، ولنـــا ســـمه تمّيزنـــا 
قلبيـــة،  ســـمة  ولكنهـــا  هللا،  كأوالد 
داخليـــة )وليســـت عامـــة خارجيـــة(، 
ولكنهـــا تظهـــر مـــن خـــال صفـــات 
خارجيـــة )ثمـــار الـــروح( تعلـــن والءنا 

لـــروح هللا، وملكيـــة هللا التامـــة لنـــا.
بنفس الطريقة، في نهاية األيام، 
ســـتكون  ألتباعـــه  الشـــيطان  ســـمة 
منهـــا  أكثـــر  قلبيـــة،  داخليـــة،  ســـمة 
ماديـــة ظاهرة. أّما قوله إنها ســـتكون 
الفكـــر  إلـــى  فإشـــارة  الجبهـــة،  علـــى 
الـــذي يقـــود اإلنســـان ويحركـــه. واليد 
اليمنـــي تشـــير إلـــى الفعـــل والعمـــل. 
فالســـمة التـــي تميـــز تابعـــي الكذاب، 
فـــي  ظاهـــرة  قلبيـــة،  داخليـــة،  ســـمة 
فكرهم المنحرف، وأعمالهم الشـــريرة، 
وصفاتهـــم البغيضـــة. )2تـــي3(. أّما 
عـــدم القـــدرة على البيع والشـــراء لمن 
ال يحمـــل هـــذه الســـمة، فهـــي إشـــارة 
إلى رعاية الشـــيطان ألتباعه وتأمين 
احتياجاتهـــم، كمـــا أنها إشـــارة للتحيُّز 
والتحزُّب الذي ســـيكون ضد اإليمان 

والمؤمنين. بـــاهلل 

fr.paulawilliam@gmail.com f.beniamen@gmail.com
فــي  الدراســيِّ  العــام  بــدء  بمناســبة 
والمعاهــد  بفروعهــا  اإلكليريكيــة  الكليــة 
أهميــة  عــن  نتحــدث  دعونــا  العلميــة، 
الدراســة والبحــث فــي العلــوم الاهوتيــة..

١– الســيد المســيج يحــّث علــى 
البحــث والتفكيــر فــي العلــوم الالهوتية:

† ســأل الســيد المســيح الفريســيين: 
»َمــاَذا َتُظنُّــوَن ِفــي اْلَمِســيِح؟ اْبــُن َمــْن 
َلُهــْم:  َقــاَل  َداُوَد،  اْبــُن  َلــُه:  َقاُلــوا  ُهــَو؟ 
وِح َربًّــا َقاِئــًا:  َفَكْيــَف َيْدُعــوُه َداُوُد ِبالــرُّ
َيِميِنــي  َعــْن  اْجِلــْس  ِلَربِّــي  الــرَّبُّ  َقــاَل 
ِلَقَدَمْيــَك؟  َمْوِطًئــا  أَْعــَداَءَك  َأَضــَع  َحتَّــى 
ــا َفَكْيــَف َيُكــوُن  ــِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعــوُه َربًّ َف
وكأن  )مــت46-42:22(.  اْبَنــُه؟« 
المســيح الهنــا بســؤاله هــذا، ينبــه أذهــان 
الفريســيين أنهــم لــم يدركــوا بعــد حقائــق 
الاهــوت.. وكذلــك ينبــه أذهاننــا أنــه 
إن  الهوتــه.  أســرار  نفهــم  أن  يجــب 
ســؤال الســيد المســيح »كيــف يدعــوه 
داود بالــروح ربًّــا؟« يشــير إلــى أن الرب 
يســوع يريدنــا أن نســأل فــي الالهــوت، 
فــي  العقيــدة ونتعمــق  فــي  ونبحــث 

المعرفــة.

المســيح  الســيد  ســأل  كذلــك    †
ِإنِّــي  اْلُجُمــوُع  َتُقــوُل  »َمــْن  تاميــذه: 
َأَنــا؟  ــي  ِإنِّ َتُقوُلــوَن  َمــْن  َوَأْنتُــْم  َأَنــا؟... 
َفَأَجاَب ُبْطُرُس: َمِسيُح هللِا« )لو18:9-

تاميــذه  يدعــو  المســيح  الســيد   .)20
طبيعتــه،  فــي  والبحــث،  التفكيــر  إلــى 
ــي َأَنــا؟«، مــاذا  »َمــْن َتُقــوُل اْلُجُمــوُع ِإنِّ
كثيــًرا،  ســمعوا  بالطبــع  عنــي،  ســمعتم 
ــَذا اَل  ســمعوا الفريســيين يقولــون أنــه »َه
َرِئيــِس  ِبَبْعَلَزُبــوَل  ِإالَّ  ــَياِطيَن  الشَّ ُيْخــِرُج 
ــَياِطيِن« )مــت24:12(، وقالــوا إن  الشَّ
)يــو24:9(.  َخاِطــٌئ«  اإِلْنَســاَن  »َهــَذا 
اليهــود: »ِبــِه  َكِثيــُروَن مــن  وقــال عنــه 
)يــو20:10(،  َيْهــِذي«  َوُهــَو  َشــْيَطاٌن 
ومن الناحية األخرى سمعوا نيقوديموس 
يقــول لــه: »َيــا ُمَعلِّــُم َنْعَلــُم َأنَّــَك َقــْد َأَتْيــَت 
وســمعوا  )يــو2:3(،  ُمَعلًِّمــا«   ِ للاَّ ِمــَن 
اْلُمَعلِّــُم  »َأيَُّهــا  يقــول  الغنــي  الشــاب 
ســمعوا  أو  )مــت16:19(.  اِلــُح«  الصَّ
»ُيوَحنَّــا  أجابــوا:  كمــا  أخــرى  أقــوال 
َوآَخــُروَن  ِإيِليَّــا.  َوآَخــُروَن  اْلَمْعَمــَداُن. 
ِإنَّ َنِبيًّــا ِمــَن اْلُقَدَمــاِء َقــاَم« )لــو19:9(. 
فهنــا الســيد المســيح يدعوهــم للتفكيــر 
ــا ســمعوه،  ــن م ــة بي والبحــث، والمقارن
فــي  إليــه،  يتوصلــوان  بمــا  ويقــروا 
الســؤال الثانــي: »َوَأْنُتــْم َمــْن َتُقوُلــوَن 

ِإنِّــي َأَنــا؟«.

َتُظنُّــوَن  أَلنَُّكــْم  اْلُكتُــَب  »َفتُِّشــوا   †
َأَبِديَّــًة. َوِهــَي الَِّتــي  ِفيَهــا َحَيــاًة  َلُكــْم  َأنَّ 
ــي« )يــو39:5(، يــرى العالَّمــة  َتْشــَهُد ِل

أوريجانــوس أن المقصــود بقــول الســيد 
المســيح »فتشــوا الكتــب«، البحــث فــي 
والوصــول  األســفار  كلمــات  معانــي 
الــذي  العميــق،  الروحــّي  المعنــى  إلــى 
وراء  عمــا  شــاق  بحــث  إلــى  يحتــاج 
النــص مــن حقائــق، هــذه المعرفــة التــي 
هــي الاهــوت الحقيقــّي ألنهــا تتضمــن 
مــا يخــص  البحــث عــن هللا وعــن كل 

.)In Iev. XIII: 3( الثالــوث« 
† يشيد القديس باسيليوس الكبير 
ويمتــدح  العمــل،  وحــب  العلــم  بحــب 
ال  الــذي  ودقتــه  لفطنتــه  إمفيلوخيــوس 
يــدع أي مصطلــح Expression يمــر 
ســيما  وال  فيــه،  يســأل  أن  دون  عليــه 
الحديــث  فــي  الكلمــة  ُتســتعمل  عندمــا 
ِإَذا  »اأَلْحَمــُق  كان  فــإذا  هللا.  عــن 
َســَكَت ُيْحَســُب َحِكيًمــا َوَمــْن َضــمَّ َشــَفَتْيِه 
التلميــذ  فــأن  )أم28:17(،  َفِهيًمــا!« 
األمــام  إلــى  ندفعــه  الُمِجــد،  العاقــل 

االرب. لبلــوغ  معــه  متكاتفيــن 
باســيليوس  القديــس  ويؤكــد 
علــى ضــرورة الدقــة والتمحيــص فــي 

الالهوتيــة: التعبيــرات 
عندمــا نجــد بيــن الطــاب قلــة يقابــل 
ثرثــرة  إياهــا  معتبــًرا  بتهكــم،  دروســه 
مــن  يجنــى  هــذا  مثــل  الفائــدة؛  عديمــة 
ضحكــه ثمــًرا عديــم الفائــدة، علينــا أن 
ال نستســلم تجــاه اســتهزاء أمثــال هــؤالء، 
نتابــع  بــل  احتقارهــم،  تجــاه  وال نخجــل 
البحث. يجب أال نخجل من المعلومات 
لصغرهــا. فالتدقيــق فــي كل كلمــة وفــي 
كل حــرف الســتقصاء المعنــى الخفــي 
ليــس مــن شــأن المتكاســلين فــي التقــوى، 
العارفيــن غايــة دعوتهــم. فدعوتنــا  بــل 
مقــدور  علــى  )مــت48:5(،  للكمــال 
طبيعــة اإلنســان ال يكــون بــدون معرفــة، 
والكلمــة  تدريــس.  بــدون  المعرفــة  وال 
األلفــاظ  الكلمــة  وأقســام  المعرفــة،  بــدء 
الحــرف  فــي  التدقيــق  إًذا  والحــروف، 

ليــس خــارج عــن الغايــة.
فوائــد  باســيليوس  القديــس  ويقــدم 
عديــدة عندمــا نعطــي فرصــة مــن وقــت 
تســاؤالت  علــى  لإلجابــة  المحاضــرة 
وتنهــض  تنشــط  منهــا:  الطــاب، 
للعطــاء.  النهــوض  إلــى  النــاس  أكســل 
فــي حيــن أنــه يســتنكر التســاؤالت التــي 
وليــس  فــخ،  بمثابــة  البعــض  يقدمهــا 
بهــدف معرفــة الحقيقــة ذاتهــا، فالمعرفــة 
الحقيقية بمثابة دواء للشفاء من الجهل 
الهــاك،  إلــى  بصاحبــه  يــؤدي  الــذي 
كضــرورة  الســليمة ضروريــة  فالمعرفــة 
للمحاربيــن  والفــخ  للصياديــن،  الشــبكة 

.)1 القــدس:  الــروح  عــن  )مقــال 
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عندما ال نثق فيه، عندما نتجاهله أو ننساه، فإننا نكون لسنا معه. هذا يسبب رضًرا نلفوسنا ىلع ادلوام. )القديس أغسطينوس(

تابعــــــــــت الكثيـــــــــــر مــــــــن الخـــــــدام 
والخادمـــــــــــات علــى مواقــــــــع التواصــل 
االجتماعــــــــــــــــــــي وفــــــــــي اللقــــــــــــــــاءات 
والمؤتمــرات، ووجــدت تكــرار تســاؤل 
بشــكل مســتمر، فالقادة منهم يشــتكون 
مــن تقصيـــــــر وتهــاون بعــض الخــدام، 
وســؤالهم: مــــــاذا نفعــــــــــل معهـــــــــم؟ أّما 
الخــدام فكثيــًرا مــا يشــتكون مــن تعامــل 
أمنــاء خدماتهـــــــم معهــم، وعــدم تقديــر 
ظروفهــــم الحياتيــــــــــة واالجتماعيــــــــة.. 
ومع رصــــــد هــــذه اإلشكاليـــــة دعونــــــــا 
هنــا نعــرض هــذا األمــر فــي ايجــاز. 

إذا قّصر أحد الخدام: 
١- وكنت من القـادة: أواًل وقبل 
كل شيء، ال بـد من اإلدراك الكامــــل 
أن الخدمـــــــة فـــــي عمقهــا موضوعـــــــة 
ألجل اإلنســـــــــان وليــــــــــــس العكـــــــــس، 
وهــي عمــل هللا، لــذا ضــــع أمامــك أن 
الخــادم أيًضــا إنســان يحتــاج للخدمة.

وألن كل شــيء يجــب أن يكــــــون 
ــوازن بيــن  ــي تــــــ بلياقــة وترتيــب، ولكـــــ
النظـــــام والقانون والنواحي اإلنسانية، 

اســمح لــي أخــي القائــد:
أواًل: ال ترّكــــز على التقصير، بل 
اهتــم باالطمئنــان عليــه، كــن مســتمًعا 
جيــًدا، افهــم عــذره مــن موقعــه، اســتر 
علــى تقصيــره أمــام الجميــع.. شــجعه 
كثيًرا.. أطـــــــــل أناتـــــك عليـــــــــه، أشعره 
بقيمتــه وأنــه مهــم وأساســي للخدمــة، 
تذكــر أبانــا برنابــا الرســول الــذي أخــذ 
معــه مارمرقــس الرســول بعــد رفــض 
لــه، وأخــرج  الرســول مرافقتــه  بولــس 
بولــس  أن  حتــى  كبيــًرا  كاروًزا  لنــا 
الرســول طلبــه كنافــع لــه فــي الخدمــة 
العقوبــات  لفــرض  داٍع  ال  )أع15(. 
وتنفيــذ القــرارت والحرمــان من الخدمة 
النظــام،  تنفيــذ  بنــد  تحــت  وخافــه 
فالقانــون هــام ولكــن لــه روح وفــن فــي 
وقــت وطريقــة تطبيقــه. وحينمــا يكــون 
بينــك  الســائد  هــو  والحــب  االحتــواء 
يكبــر  وعندمــا  تقودهــم،  مــن  وبيــن 
رصيــد الحــب المتــزن الروحــي معهــم، 
حينهــا فقــط ســتجد االســتجابة لهــذه 
القــرارات والقوانيــن هــي الغالبــة بحــب 
تدريــب  أهميــة  ننســى  وخضــوع. وال 
التفــاوض  فنــون  علــى  أيًضــا  القــادة 
واإلدارة الحكيمــة والتحفيــز ومهــارات 

فريــق العمــل.
٢- وكنــت خادًمــا زميــاًل لــه: ال 
تِدنه.. ال تقل فـــي ذهنــــــك: »أشكرك 

يــا رب أنــي لســـــــــت مثــــــــل زميلـــــــــــي 
ــز فقــــــط  هــذا...« )لــو11:18(. رّكـــــ
في خدمتك ومهامك، ال تنظر إلــــــــى 
تقصيــره وتميُّــزك، بــل ضــع تقصيــرك 
انت -ســــــواًء الروحـــــــي أو الخدمـــــي- 
أمــام عينيــك، وانظــر وابحـــــث فــي كل 
أخ لــك فــي الخدمــة عــن نقــاط تميــزه، 
اذكــر كل إخوتــك فــي الخدمــة وســط 
صاتــك، ضــع بقلبــك أن أخــــــي فــي 
الخدمــة هــو جــزء هـــــــــام فـــــــــي جســد 
الخدمـــــــة، وبـــــــداًل مــــــــن تزكيـــــة ذاتك 
وإدانتـــــــــــــــه، اطلـــــــــــب دائًما سنـــــــًدا لـــــه 

مــن الســماء. 
3- أّمــا إذا كنــت أنــت الخــادم 
صاحــب التقصيــر فــي رأي القائــد:  
تذكر أخــــي اآلية في يشوع بن سيراخ 
»يــا بنــــــــــي إن أقبلــت لخدمـــــــــة الــرب 
اإللــه، فاثبــــــــت علــى البـــــــــّر والتقــوى، 
وأعــدد نفســك للتجربــة« )ســي1:2(. 
سيحاربــــــــــــك عـــــــــــــــدو الخيـــــــــر حتًمــا 
ــاب تــارة،  بالمشــغولية تــارة، وباإلكتئـــــ
وبفقــــــــــد الشــغف كثيـــــــــًرا، وباالنشــغال 
ــى  ــراض علــــــــــ ــا، باالعتـــــــــ ــا وقلبًي فكرًي
المســئولين والنظــام... وينّمــي ســخًطا 
وتعًبــا داخلــك، فتجـــــــــد نفســــــــك تتجــه 
ناحيــة الكلمــة التــي يـــــــــوّد عــدو الخيــر 
ســماعها: »ســــــــــوف أتــرك خدمتــي«! 
ذلــك، صــلِّ  وافهـــــــــم  يقًظــا  كــن  لــذا 
ليعطيـــــــك الـــــــرب تواضًعا وخضوًعا. 
ركز فــــــــي عمــــــــــل الخدمـــــــــة والنفوس 
ومهامــك المطلوبــة منــــــك فقــط، ضــع 
ــا يــا  ــك دائًمــا »أنــــ فــي قلبــك وصاتـــــ
رب غير مســتحق من األســــــــــاس أن 
أعمــل فــي كرمـــــــــك، ذّكرنــــــي بشــغفي 
ــــــــــر نفســـــــك  وخضوعـــــي األول«.. ذكِّ
بأوائــل خدمتــك وفــي فصــل اإلعداد.. 
درب نفســك علــى الخضــوع، وهــو ال 
غيــــــر  العميــــــــــــاء  الطاعـــــــــة  يعنــي 
المتزنة، فذاك خنـــــــوع غير مقبـــــــول، 
إنمــا الخضــوع الروحــي هــو »كســر 
بتفكُّــر  والطاعــة  الداخلــي  الكبريــاء 
دون اإلدانــة«. واذا وجــدت قلبــك أو 
فكرك يجّرك تجاه اإلدانة أو الكســـــل 
أو المشغوليــــــــة، قــف ناصًبــا نفســـــك 
للصـــــــاة وقـــــــــــل لنفســــــك: »هاصلــي 
هاصلــي.. مهمــا حصــل لــي. هاخــدم 

هاخــدم.. تلميــذ باتعلــم«.
ليعطنــــــــا الــــــــرب هــــــدوًءا وساًما 
فــي خدماتنـــــــا، وجســًدا واحــــــــًدا وفكــًرا 
واحــًدا، فســـــــــــــــام الخدمــــــــــــــة أهــم مــن 

نجاحهــا الشــكلي.

ظهـــــــــرت أول محاولــــــــــة جـــــــــــادة 
لتدويـــن األلحــــــــــان القبطيـــة بالتدويـــن 
الغربـــي عندمـــا قـــام األب اليســـوعي 
بـــإ  )1891-1853( Jules Blin

 Chants« صـــــــــــــــــــــــــــــــدار كتابــــــــــــــــــــه
 »Liturgiques des Coptes
)األلحـــان الليتورجيـــة لألقباط( والذي 
صـــدر عـــام 1888، وتمـــت طباعته 
بالقاهـــرة.  الوطنيـــة  المطبعـــة  فـــي 
ُوِلـــد Jules Blin عـــام 1853 فـــي 
مقاطعــــــــــــة Marigé-Laillé التابعة 
لمحافظـــــــــــــة Le Mans بالشمـــــــــــــال 
الشـــرقي لفرنســـا. وقد درس العلـــــــــــــوم 
الاهوتيـــة لمــــــــــدة عاميـــــــــــــن بإحـــدى 
الجامعـــات الكاثوليكيـــة فـــي مقاطعـــة 
Marigé-Laillé، ثـــم ذهـــــــــــب إلـــى 
الجزائر للعمــــــــــــل التبشيـــــــــــــري بيــــــــــن 
العـــرب. انضــــــــم إلـــى جماعـــة األباء 
 Society of Jesus“« اليسوعييـــــن

عـــام 1877.   ))Jesuits
جـــاء إلـــى مصـــــــــــر ودرس اللغـــة 
العربيـــة حيـــث كتـــب كتاًبا فـــي قواعد 
اللغـــة العربيـــة، وقـــام بتدريســـها بكلية 
أثنـــاء  بالقاهـــــــــرة.  المقدســـــــــة  العائلـــة 
وجـــوده بمصـــر أتقـــن اللغـــة القبطية، 
وقـــام بتدريســـها للدارسيــــــــــن بكليـــــــــــة 
العائلـــة المقدســــــــــــة، وقــــــــــــام بترجمـــة 
الكتـــب الليتورجيـــة من اللغـــة القبطية 
إلى العربية. كان قد سبــــــق له دراسة 
الموســـيقى وإتقانهـــا وهـــذا أّهلـــه للقيام 
بتدوين موســـيقى الصلـــوات واأللحان 
القبطيـــة. وفي عام 1878 أرســـل له 
القاصد الرســـولي بالقاهـــرة الكاردينال 
خطابـــا   Giovanni Simeoni
ألحـــان  بجمـــع  باهتمامـــه  فيـــه  يشـــيد 
الكنيســـة القبطيـــة وتدوينهـــا، ويأمـــل 
هـــذا  القبطيـــة  الكنيســـة  تواصـــل  أن 
 Jules Blin العمـــل الـــذي قـــام بـــه
للحفـــاظ علـــى ألحانهـــا مـــن الضياع. 
وقـــد كتـــب Jules Blin قـــي مقدمـــة 
الكتـــاب الـــذي يقـــع فـــي حوالي 110 
صفحة: »العمل الذي نقدمه للشـــعب 
)القبطـــي( ذو أهميـــة لألمـــة القبطية، 
ألن تدوين موســـيقى ألحانهم القبطية 
هـــو عمل غيـــر معـــروف لديهم حتى 
اآلن، ألنهـــم لـــم يســـبق لهـــم أن قاموا 
التقليـــد  ولكـــن  موســـيقاهم،  بتدويـــن 
المتبـــع حافـــظ علـــى موســـيقى ألحـــان 
منـــذ  فاألطفـــال  القبطيـــة.  الكنيســـة 
نعومـــة أظفارهـــم المبكـــرة ســـمعوا هذه 
وقامـــوا  آبائهـــم،  أفـــواه  مـــن  األلحـــان 
بدورهـــم ليعّلموهـــا ألوالدهـــم فيمـــا بعد 

)يقصـــــد هنـــا التقليـــد الشـــفهي لتســـليم 
األلحـــان القبطيـــة(«. 

لقـــــــــــــــد حــــــــــــــاول آخـــــــــــــــر أســـقف 
 Monsignor الكاثوليـــك  لألقبـــاط 
يقـــوم  أن   Aghabios Beschai
بتدويـــن األلحـــان القبطيـــــــــــــة، ولكنـــه 
توفـــي قبــــــــــــل أن ينجـــــــــــــز مهمتــــــــــــه. 
وعندمــــــــــــا زار القاصــــــــــد الرسولــــــــــي 
القاهـــرة،   Monsignor Marcos
قام بإســـناد مهمة القيام بالعمل الذي 
 Monsignor Aghabios بـــــــــــــــدأه 
Beschai ليقـــوم به األب اليســـوعي 
بتجميـــع  قــــــــام  الـــذي   ،Jules Blin
األلحـــان الكنســـية مـــن مصـــادر غير 
معروفـــة وتدويـــن بعـــض منهـــا مثـــل: 
بعـــض مـــن صلـــوات أنافـــورا القديـــس 
الباسيلــــــــــــي(،  )القـــــــــداس  باســـيليوس 
وبعـــض ألحـــان ُتقـــال أثنــــــــــاء التناول 
والمعموديـــة المقدســـة وســـر الزيجــــــــــة 
المقـــــــــدس، وكذلـــك مـــا ُيقــــــــــــال أثنـــاء 
ـــا  صلـــوات التجنيـــــــــــز. وأضـــاف نصًّ
أمـــام  ُتقـــال  لترتيلـــة  العربيـــة  باللغـــة 
الصلبـــوت. وقـــد نفـــى نفًيـــا قاطًعا أن 
تكـــون للموســـيقى القبطيـــة أّية عاقة 
بالموسيقى العربيـــــة حيث ذكر قائا: 
»إن )موسيقى األلحـــــــــان القبطيــــــــــة( 
ليس لها أّي طابع يرتبط بالموســـيقى 
العربيـــة، ســـواء مـــن ناحيــــــــة اإليقـــاع 
الموســـيقي وكذلك السلم الموسيقي«. 
وكانـــت لـــه ثـــاث ماحظـــات علـــى 
القبطيـــة:  الكنيســـة  ألحـــان  موســـيقى 
)1( التكرار الموسيقي على الحروف 
إطالـــة  ويســـّبب  القبطيـــة  المتحركـــة 
الصلـــوات، )2( عندمـــا يلتقـــي اثنـــان 
مـــن الحروف الســـاكنة القبطية فيقوم 
المتحـــرك  الحـــرف  بوضـــع  المرتـــل 
األول،  الســـاكن  الحـــرف  بعـــد   »e«
يقومـــون  األطفـــال  أن  الحـــظ   )3(
بخدمـــة وظيفة »الشـــماس الدياكون« 

داخـــل الهيـــكل. 
ولكـــن هـــذا العمـــل فـــي الواقـــع لم 
يكـــن ذا قيمـــة نظـــًرا لتدوينـــه األلحـــان 
طريقـــة  مـــع  يتفـــق  ال  مصـــدر  مـــن 
التســـبيح داخـــل الليتورجيـــة القبطيـــة. 
ويذكـــر توفيـــق حبيب فـــي محاضرته 
بكليـــة البنـــات القبطيـــة عـــام 1917 
بعنـــوان »ألحـــان الكنيســـة القبطيـــة« 
عـــن   Jules Blin معلومـــات  أن 
األلحـــان القبطيـــة لـــم تكـــن صحيحـــة 
انتقاًمـــا منـــه لعدم دفـــع مقابل خدماته 

)يتبـــع( للكنيســـة«. 
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أجمدك يا إلىه ألنك ترسين وتنجيين. فماذا أقدم لك ألجل ما صنعته يل من إحسانات، لن أتوقف عن تمجيدك ك أيام حيايت. )القديس باسيليوس الكبري(

ـــائع أنَّ األنبـــا ســـاويُرس بـــن  علـــى مـــدى ُقـــروٍن خَلـــت كان االعتقـــاد الشَّ
ـــع ُأســـُقف األشـــموَنين، الَّـــذي ذاع صيتـــه فـــي القرِن العاشـــر بفضِل علمِه  الُمَقفَّ
ل مـــن تصـــدَّى لجمـــِع ِســـَير اآلبـــاء  ونبوغـــِه وكثـــرة مؤلَّفاتـــه الاَّهوتيَّـــة، هـــو أوَّ
البطاركـــة الَّتـــي كانـــت ُمتناِثـــرة علـــى أيامـــِه فـــي عـــدٍد مـــن األديـــرِة القديمـــة، 
وترجمتهـــا مـــن اللُّغـــِة القبطيَّـــة إلـــى اللُّغـــِة العربيَّـــة، ومـــن َثـــمَّ إعـــادة صياغتهـــا 
َســـة«. لكن  علـــى النَّحـــِو الَّـــذي وَصَلنـــا من خاِل مخطوط »ِســـَير الِبْيَعة الُمَقدَّ
راســـات الحديثـــة الَّتـــي ُأجرَيـــت في هذا المضمار تنفـــي عن ابِن الُمَقفَّع ذلك  الدِّ
ـــمَّاِس اإلســـكندرانّي »موهوب  ور، وَتنســـب العمـــل بصورتِه الحالية إلى الشَّ الـــدَّ

بـــن منصـــور بـــن ُمَفـــرِّج«، وُمؤلِّفيـــن آخريـــن في أزمنـــٍة تالية.
قة في »ِســـَير الِبْيَعة« َتكِشـــف بجاٍء عن مؤلِّفيِه الحقيقيِّين  إنَّ قراءة ُمتعمِّ
يـــن- الَّذيـــن َنديـــن لُهـــم بالفضـــِل كون  ـــاخ والُمهَتمِّ واة والنُّسَّ -وحتَّـــى بعـــض الـــرُّ
إســـهامهم كان هـــو العامـــل األبـــَرز فـــي تخليـــِد ِســـَير بطاركـــة كنيســـتنا -مـــع 

ياِع. صفحـــاٍت مـــن تاريـــِخ مصـــر- وِحفظها مـــن الضَّ
اه كّل  ور الَّـــذي أدَّ ـــطوِر التَّاليـــة ُنحـــاول -باختصاٍر- اســـتدعاء الدَّ فـــي السُّ

وء..)1( واحـــد مـــن هـــؤالِء إلى دائـــرِة الضَّ
يس  ارسين إلى االعتقاِد بأنَّه كان راهًبا بَديِر القدِّ ١( مينا: يميل بعض الدَّ
يـــر األبيض(، فـــي فترٍة ما بيـــن القرَنين الخامس  األنبـــا شـــنوده )المعـــروف بالدَّ
ور الَّذي أســـَهم  والثَّامـــن الميـــادّي. وال نعـــرف الكثيـــر عنـــه أو عـــن طبيعِة الدَّ
ســـة، لكن اســـمه يِرد في ســـياٍق ُيعطي االنطباع بأنَّه  به في ِســـَيِر الِبْيعة الُمقدَّ
ل مـــؤرِّخ قبطـــّي يهَتـــّم بتدويِن ِســـَير اآلباء البطاركة، ُمســـتفيًدا من المصادِر  أوَّ
التَّاريخيَّة األقَدم، وبوجٍه خاّص تاريخ الكنيســـة ليوســـابيوس القيصرّي، فضًا 
عـــن ِســـَيٍر ومداِئـــح وميامـــر -باليونانيَّـــِة والقبطيَّـــة- تـــؤرِّخ للبطاركـــِة األوائـــل 
ل/25 )444 - 458م(:  مـــن مـــار مرقس الرَّســـول إلـــى البابا ديســـقوُرس األوَّ
]وَبعـــد ذلـــك َكَتب أفريقينوس وأوســـابيوس ومينا،  ُكّل التَّجـــاِرب والِجهادات 
ـــعب إلى أنبا كيرلُّـــس الَبطرَيرك الَحكيـــم، وما َجرى  الَِّتـــي ناَلـــت الرُّعـــاة والشَّ
َبينهم وَبين نســـطور، وما َلِقَيه األّب ديســـقوُرس الَبطرَيرك َبعده في َمجَمِع 
َخلِقدونَية. ُثمَّ افتَرَقت األمانة األرُثذكســـيَّة والكراســـّي، َحتَّى أنَّه لم َيبق َمن 

ّب داِئـــم إلى األَبِد[. َيكُتب ســـيرة، وانَقَطـــع ذلك. والرَّ
يـــس اســـمه  نكســـاري القبطـــّي فـــي يـــوم 17 أمشـــير الستشـــهاد قدِّ ـــد السِّ ُيعيِّ
مينا، كان راهًبا بأحِد أديرة أخميم واستشـــهد بالُقرِب من األشـــمونين في بدايِة 
ـــيِِّد المســـيح  ـــابع(، العترافِه بالسَّ الُحكم اإلســـامّي )حوالي منتصف القرن السَّ

وبأنَّـــه هللا الظَّاهـــر فـــي الجســـِد. فهـــل يكون هو نفســـه مينـــا الكاتب؟
يَّـــة شـــيهيت، ]َرُجـــل  يـــس أنبـــا مقـــار ببرِّ ٢( جرجـــة: كان راهًبـــا بديـــِر القدِّ
ـــاس، عـــاِرف بالُكُتب اإللهيَّـــة، فاِضل[. وقد شـــغل وظيفة  َحكيـــم، ُمحـــّب للنَّ
كاتـــب القاَّيـــة البطريركيَّة فـــي عهد البابا يوحنَّا الثَّالـــث/40 )677–686م(، 
ل/42 )689–701م(، وهو -على األرَجِح-  ثُـــمَّ فـــي عهـــِد البابا ســـيمون األوَّ
ل ثُـــمَّ جـــَرت ترقيتـــه إلـــى ُرتبـــِة أرشـــيدياكون )رئيـــس  قـــد ســـيِّم شمَّاًســـا بَيـــِد األوَّ
ـــدائِد الَّتي نالها البابـــا يوحنَّا الثَّالث  شمامســـة( فـــي عهـــِد األخيـــر. وفي كلِّ الشَّ

ـــيرة َمَعـــه ألنَّه ولده[. )أبـــوه الرُّحـــّي( ]كان كاتـــب هذه السِّ
ـــل في الُجـــزِء المنســـوب إلى مينا  والظَّاهـــر لنـــا أنَّ الرَّاهـــب جرجـــة قـــد تدخَّ
ل/24، وســـيرة البابـــا ديســـقوُرس  الكاتـــب )ال ســـيِّما ســـيرة البابـــا كيرلُّـــس األوَّ
ن بأيدي ســـابقيه، ُمضيًفا  ل/25( -وكانت العادة أن ينَســـخ الكاتب ما ُدوِّ األوَّ
ـــر له من تواريـــِخ البطاركة وأخبارهم، ُثمَّ أكَمـــل -باللُّغِة القبطيَّة-  إليـــه مـــا َتيسَّ

تدويـــن ِســـَير البطاركـــة إلـــى البابـــا ألكســـندروس الثَّانـــي/43 )705–730م(: 
]وُكّل مـــا َجـــرى ُكِتـــب بـــه إلينـــا  إلـــى هـــا ُهنـــا فـــى ثاني َعشـــر ِســـيَرة ِمن 
ِســـَيِر الِبْيَعـــة. وَبـــدأ بَكْتـــِب ما بعـــد ذلك -ِمـــن األبِّ كيرلُّس، وهـــو في َديِر 
أبـــالح  َيســـأل عنها، إلى األبِّ الُمعَتِرف ألكســـندُرس- الُمَعلِّـــم والكاِتب في 
ـــمَّاس األرشـــيدياُقن صاِحـــب األّب الَبطرَيرك أنبا ســـيمون  َزماِنـــه، هـــو الشَّ
َبطرَيـــرك اإلســـكندريَّة وكاتبـــه، الرَّاِهـــب أنبا مركة )ِجرَجـــة( . وَكَتب ذلك في 
يـــس أبـــو َمقار بوادي هبيـــب، وأعَلَمنا ما َجرى فـــي َزمان َمرقيان  َجَبـــِل الِقدِّ

الكاِفـــر وما َلِحـــق آباِئنا ِمـــن التَّعِب[.

ويتوقَّـــف الُجـــزء الَّـــذي أرَّخ لـــه الرَّاهـــب جرجة عند خافة ُســـليمان بن عبد 
يـــس أبو َمقـــار بوادي  الَمِلـــك )715-717م(: ]وَكَتـــب ذلـــك فـــي َجَبـــِل الِقدِّ
هبيـــب، وأعَلَمنـــا مـــا َجـــرى في َزمـــاِن َمرقيان الكاِفـــر وما َلِحـــق آباَءنا ِمن 
التَّعـــِب، ومـــا جـــاء َبعَدُهم إلـــى َزماِن ُســـَليٰمن َمِلك الُمســـِلمين[. وقبـــل وفاة 
اإلمبراطـــور البيزنطـــّي أنسطاســـيوس الثَّانـــي )713–715م(: ]وبعد ســـنَتين 
ـــيَرة[. وهي إشـــارة  َمَلـــك نسطاســـيوس إلـــى اآلن، وهـــو زمان َوضع هذه السِّ

إلـــى َتدويـــِن ذلـــك الُجزء فـــي ُغضوِن عـــام 715م.

يتبــــــــــع..

ي ُيَعّد كتابه »تاريـــخ وجداول بطاركة اإلســـكندريَّة القبط« 
َّ

اس القبطـــّي اكمل صالح خنلـــة، ال ـــمَّ  إىل الشَّ
ً

ل ـــبق فيها أوَّ راســـة تُعّد حلقة ضمن سلســـلة يعود فضل السَّ )1( هذه ادلِّ
ي صدرت هل يف 

َّ
ائد يف هذا املجـــال، وال ريه، يليه الُمســـترشق اهلونلـــدّي »Johannes den Heijer« الرَّ ل الُمحاولت دلراســـة »ِســـَر ابِليْعة« وحتديـــد األدوار الُمختلفة لُمحرِّ )1943م(، أوَّ

كتور صموئيـــل قزمان. وللكٍّ من هؤلء األســـاتذة األفاضل  العام 1989م دراســـة علميَّة ُمســـتفيضة حول »ِســـَر ابِليْعة« ومؤلِّفيـــه. ُثمَّ أخًرا وليس آِخـــًرا األخ وديع الفرنسيســـايّن وادلُّ
ي ســـاعد يف فَضِّ الشـــتباك واتلَّداُخل بني تلـــك األدوار بعضها ابلعض.

َّ
إســـهامه الُمميَّ ال

دير بنات مريم بعزبة انلخل
الخميس 2020/11/26م

نشكر بكل الحب والتقدير أبانا المحبوب إلى قلوبنا
قداسه البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلان
لمباركة قداسته سيامة األخوات بالدير 

بيد أبينا الروحي ومرشدنا المحبوب نيافه الحبر الجليل 
األنبا بطرس أسقف شبين القناطر

حيث تمت سيامة االخوات وهم تاسوني 
)إيرينى، مارتيريا، يوستينا، يوأنا، برباره(

دير بنات مريم




