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حيـــــاة الغربــــــة
المـــرء  يعـــرف  أن  هـــي  الحقيقيـــة  الغربـــة   +

. كيـــف يضبـــط لســـانه حيثمـــا حـــلَّ
+ إن مـــن يخطـــئ فـــي حياته عليه أن يفصل 
نفســـه عن الناس، إلى أن تتم مصالحته مع هللا، 
وذلـــك ألن االتصـــال الدائـــم بالناس من شـــأنه أن 

يعرقـــل االتصال باهلل.
+ إن لـــم تـــرّوض نفســـك علـــى الصمت اواًل، 
فحتـــى ولـــو ذهبـــت الـــى آخـــر بقـــــــــــاع األرض ال 

يمكنـــك ان تبلـــغ الغربة.
حيــــاة الطهـــارة

+ اشتكي أحــــــــــــــد اإلخـــــــــــــوة ألبيـــــــــه الروحي: 
أوشكت ان أموت بسبب أفكار الدنـــــس...! فقال 
لـــه الشـــيخ: تعّلـــم مـــن األمهـــات الالتـــي يضعـــن 
الُمـــّر علـــى صدورهـــن عندمـــا يفطمـــن أوالدهـــن 
فيرفـــض الطفـــل الرضاعة، هكـــذا أنت اجعل في 
ذهنـــك ذكـــر الموت والعذاب األبـــدي فتنفطم عن 

األفكار الدنســـة.
+ يســـتحيل أن يصبـــح اإلنســـان عديـــم الهوى 

طلًبـــا للطهـــارة، أاّل إذا ســـكن هللا فـــي داخله.
+ ينبغـــي أن نكبـــح جمـــاح الغضـــب بطـــول 
بالتعـــب  فنجّففهـــا  الجســـد  شـــهوة  أّمـــا  األنـــاة، 

المغبـــوط. وبالصـــوم  الجســـدي 
اليقظـــة والتمييـــز

+ ال تــــــــــدع ضميــــــــــــرك يلومـــــــك ويعاتبك في 
أي شيء.

+ إن كنـــــــــــــــــا ال نــــــــــــــدرس فنحـــــــــــــــن لن نتقدم 
فـــي الفضائل.

هـــل  الروحـــي:  أبـــاه  موســـى  األب  ســـأل   +
يســـتطيع اإلنســـان أن يبدأ كل يوم جديد؟ فأجابه 
الشـــيخ: إن كان هـــذا االنســـان محًبـــا للفضيلـــة، 
ليـــس فقـــط كل يـــوم، بـــل كل لحظـــة أيًضـــا يمكنه 

أن يبـــدأ مـــن جديـــد.
بمناســـبه تـــذكار نياحـــة األنبـــا انطونيوس 
أب جميـــع الرهبـــان )22 طوبـــه-30 ينايـــر(. 
كل ســـنة وأديرتنـــا ورهباننـــا وراهباتنا بخير 

وفرح وســـام.

الرهبنـــة والحيـــاة الديريـــة مدرســـــــــــــــة عظيمـــة 
تكونـــت عبـــر األجيال منـــذ القرون األولى لنشـــأة 

هـــذه الحيـــاة فـــي بـــراري مصر.
ولهـــذه المدرســــــــــة مناهـــج ومعالـــم وأخبــــــــــــــــار 
وقصـــص وِســـَير وحكـــم وأقوال واختبـــارات عميقة 
قدرتهـــا  واكتســـبت  وفعالـــة،  ومتجـــددة  ومذهلـــة 
وفعلهـــا عبـــر الزمـــن، وصـــار لها جـــذور وأصول 
شّكلت في مجملها فلسفة إنسانية راقية وروحانية 

مســـيحية عالية.
والواقــــــــــــع أن البشــــــــــــر ضعفــــــــــــــاء ُمستعَبدون 
لتفاهـــات هـــذا العصـــر الكثيــــــــــرة، فإنســـان اليـــوم 
يقيـــس تقدمـــه بما يملك: بســـيارته، بمنزله، بأثاث 
بيتـــه، بمالبســـه، بمقتنياته، بأمواله وحســـاباته... 
ويـــرى أنـــه قـــد بلغ الكمال لمجـــرد أن عنده أحدث 
كمبيوتـــر وبريـــد إلكترونـــي وصفحـــه علـــى مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي... وغيـــر ذلـــك... وتكـــون 
النتيجـــة لـــكل هـــذا أن يعجـــز عـــن رؤيـــة حقيقيـــه 
وتشـــخيص ضعفاتـــه التـــي تحصـــره فـــي نطـــاق 
الترابيات وتبعده عن الســـمائيات... وكما نصلي 
فـــي األجبيـــة ونقـــول: »إن العمـــر المنقضـــي فـــي 
المالهـــي يســـتوجب الدينونـــة« )صـــاله النـــوم - 

القطعـــة األولى(.
ورغم التقــــــــــــــدم االقتصــــــــــادي واالجتماعـــــــــــي 
والعلمي في مســـيرة البشـــر، إاّل أن الصراعـــــــــــات 
والنزاعـــات والعنـــف والجريمـــة واإلدمـــان والتفـــكك 
مـــا زالـــت قائمـــة وتزداد حدة، وكأن االنســـان يفقد 

صوابـــه رويـــًدا رويًدا.
ولذلـــك صـــارت الرهبنـــة مـــرآة لحقيقـــه الوجود 
اإلنســـاني ألنهـــا باختصـــار هـــي »الحياة بحســـب 
اإلنجيـــل« )فيلبي27:1(، واالنجيل هو: »كلمه 
ســـيف  مـــن كل  والفّعالـــة واألمضـــى  الحّيـــة  هللا 
ذي حديـــن، والخارقـــة إلـــى مفـــرق النفـــس والـــروح 
القلـــب  أفـــكار  ـــزة  والُمميِّ والمخـــاخ،  والمفاصـــل 
ونّياتـــه« )العبرانييـــن 12:4(، ومـــن هنـــا -مـــن 
وعمقهـــا  لمعناهـــا  الرهبنـــة  اكتســـبت  اإلنجيـــل- 
وجاذبيتهـــا حيـــث تكونـــت الجماعـــات الرهبانيـــة 
األولـــى فـــي البـــراري المصريـــة الشـــرقية والغربيـــة 
والجنوبيـــة تحـــت إرشـــاد اآلبـــاء المؤسســـين لهـــذه 
ومكاريـــوس  الكبيـــر  أنطونيـــوس  أمثـــال  الحيـــاة 
الكبيـــر وباخوميـــوس الكبيـــر وغيرهـــم الكثيـــرون، 
ومـــن جيـــــــــــل إلـــى جيـــل، وامتــــــــــدت هـــذه الحيـــاة 
الصادقـــة إنســـانًيا مـــن مصر إلى ربــــــــــــوع العالم، 
ويكاد ال توجد بلد بال دير أو رهبان أو راهبات. 
والعبـــادة  بالصـــالة  الرهبانيـــة  المدرســـة  شـــاعت 
الـــذي  لإلنســـان  رفيًعـــا  نموذًجـــا  تقـــدم  والخدمـــة 
يعطي أشـــواقه وعشـــقه للمسيح يسوع، الذي سبق 

وأعطانـــا هـــذا الحب اإللهي المتدفق على خشـــبة 
الصليـــب نحـــو كل البشـــر قائـــاًل: »تعالـــوا إلّي يا 
جميـــع الُمتَعبيـــن والثقيلـــي األحمـــال وأنـــا أريحكـــم 

فتجـــدوا راحـــة لنفوســـكم« )متـــى 28:11(.
والحيـــاة بحســـب اإلنجيـــل ليســـت قصـــًرا على 
الرهبـــان، وإنمـــا كل مســـيحي مدعـــو أن يعيـــش 
نموذًجـــا  الرهبنـــة  وتصيـــر  اإلنجيـــل،  بمقتضـــى 
ق مســـبق  متقدًمـــا لهـــذه الحيـــاة والتـــي ُتعتبـــر تـــذوُّ
لملكـــوت هللا، بمعنـــى أن الراهـــب الحقيقي يعيش 
األبدية في قلب الزمن، وال يرى أمامه أاّل السماء 
والنصيب الســـماوي، وال ينشغل باألرضيات التي 
يتـــوه فيهـــا ويفقد طريقـــه ومســـيرته ودوره الحقيقي 

الـــذي صـــار مـــن أجلـــه راهًبـــا أو راهبة.
ورغـــم أن هنـــاك -وفـــي كل زمـــان- قّلـــة مـــن 
إاّل أن  الجوهـــر،  بالشـــكل دون  يكتفـــوا  الرهبـــان 
الغالبيـــة يعيشـــون هـــذه الحياة الرهبانيـــة بكل فرح 
ومســـرة، فـــي جهاد روحـــي عميق والتـــزام رهباني 
له  أصيـــل، ناظرين فقط إلـــى رئيس اإليمان وُمكمِّ
ربنـــــــــــــــا يســــــــــــــــوع المسيـــــــــح. وأود في هذه المقال 
أن أذكـــر بعـــض أقـــوال مـــن اختبــــــــــــــارات الحيـــاة 

الرهبانيـــة وجمالها:
مخافــــة هللا

+ الســــــــــراج المضاء يبدد العتمة، أّما مخافة 
هللا فتبــــــــــــدد ظلمـــــــــــة القلــــــــــــــــب البشـــــــــــري وتعلمه 

الوصايـــا اإللهية.
+ ســـأل شـــاب أحـــد الشـــيوخ: كيـــف تســـتطيع 
النفـــس أن تقتنـــي مخافة هللا؟ فأجابه الشـــيخ: َثّمة 
طريقـــان يقـــودان النفس إلـــى مخافة هللا: التواضع 

والـــال قنية.
+ نصـــح شـــيخ تلميـــذه: ال تألـــف نقـــد أخيـــك 
علـــى أعمالـــه، بـــل بـــادر إلى نقد نفســـك... وبهذا 

تولـــد مخافـــة هللا فيك.

مجلة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها

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

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل بخيت

المراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

محرر: 
بيتر صموئيل

الموقع اإللكتروني: 
ديفيد ناشد

تصوير: 
مرقص اسحاق

 :iOS - تطبيق األندرويد
القمص ابراهام عزمي

متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

مدرسة الرهبنة



لة الكرازة - 28 ينا�ي 42022 مج

الكنيسة عيد: ألنها مبهجة كالعيد، وُتقال في القبطية )شاي ai[( أي شرق ونور وعيد، هكذا األنوار والمالبس والتسبيح. 

المرحلة الثانية: مجلة الكنيسة

بـــدأت المرحلـــة الثانيـــة مـــن تاريـــخ المجلة 
http://coptic-treasures.com

عقـــب تنصيـــب البابـــا شـــنوده الثالـــث ليكـــون 
البطريـــرك الــــ١١٧، وعادت المجلـــة للصدور 
المجلـــة  تحولـــت  حيـــث   ،١٩٧٢ عـــام  فـــي 
الكنيســـة  باســـم  الرســـمي  الناطـــق  لتكـــون 
تصـــدر  وأصبحـــت  األرثوذكســـية،  القبطيـــة 
بشـــكل أســـبوعي منـــذ عـــام ١٩٧٥، واحتـــوت 
أغلبهـــم  لكتـــاب  المقـــاالت  مـــن  عـــدد  علـــى 
مـــن األســـاقفة والكهنـــة إلـــى جانـــب عـــدد مـــن 
الباحثيـــن والكتـــاب، كما اهتمت المجلة بنشـــر 
أخبـــار البطريركيـــة واإليبارشـــيات. وانتظمـــت 
فـــي الصـــدور حتـــى أغســـطس ١٩٨١ حيـــث 
توقفـــت علـــى خلفية المشـــاكل التـــي تعرضت 
لهـــا الكنيســـة فـــي ذلـــك العام، ومـــا أعقب ذلك 

مـــن أحـــداث.

المرحلة الثالثة: العودة

بـــدأت المرحلـــة الثالثـــة عقـــب عـــودة البابا 
http://coptic-treasures.com

شـــنوده مـــن التحفـــظ في ينايـــر ١٩٨٥، حيث 
عـــادت المجلـــة للظهـــور فـــي يونيـــو ١٩٨٥. 
وفي يناير ١٩٩٠ تحولت من مجلة أسبوعية 
إلـــى مجلـــة نصف شـــهرية، وانتظمـــت المجلة 
فـــي الظهـــور حتـــى ٢٠١١، حيـــث صدر في 
اعتـــالل  نتيجـــة  فقـــط،  أعـــداد  العـــام ٨  ذلـــك 

صحـــة البابا شـــنوده.

فـــي  المجلـــة  مـــن  عـــدد  أي  يصـــدر  لـــم 
٢٠١٢ حتـــى نياحـــة البابا شـــنوده، وِفي أثناء 
فتـــرة القائمقـــام نيافـــة األنبـــا باخوميوس صدر 

عدد واحد فقط من المجلة.

المرحلة األولى: التأسيس 

تـــم تأســـيس مجلـــة الكـــرازة فـــي ينايـــر عام 
http://coptic-treasures.com

كيرلـــس  البابـــا  القديـــس  حبريـــة  فـــي   ١٩٦٥
البابـــا  الرحمـــات  مثلـــث  يـــد  الســـادس، علـــى 
شنوده الثالث، والذي كان وقتئذ أسقًفا للتعليم 
والمعاهـــد الدينية. وقد صـــدرت المجلة لتكون 
لألقبـــاط  اإلكليريكيـــة  الكليـــة  باســـم  الناطـــق 
األرثوذكـــس. وكانـــت تصـــدر بشـــكل شـــهري 
وكان   .١٩٦٧ أكتوبـــر  فـــي  توقفـــت  حتـــى 
محتـــوى المجلـــة يتمثّـــل فـــي عـــدد ضخـــم مـــن 
المقـــاالت الثريـــة ألســـاتذة وخريجـــي الكليـــة، 
أخبـــار  وبعـــض  الكليـــة  أخبـــار  جانـــب  إلـــى 

الكنيســـة العامـــة.

جملة الكرازة
مخسون اعًما من املتابعة والعطاء واتلنوير )1965-2022م(

مجلـــة الكـــرازة هـــي المجلـــة الرســـمية للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، فهـــي الناطقـــة باســـمها، وُتعد 
الوثيقة التاريخية للكنيســـة عبر عشـــرات الســـنين، ومن عامات أهميتها أن األب البطريرك هو المســـئول 
عنها بشـــكل كبير، فقد بدأها المتنيح البابا شـــنوده الثالث )1971-2012(، ويواصل مســـيرتها قداســـة 

البابـــا تواضـــروس الثاني أطـــال هللا حياته.

المراحل التي مّرت بها المجلة:
مـــّرت المجلـــة بعـــدة مراحـــل وتوقفـــت فترتين عـــن الصدور، وتطورت خـــال هذه المدة لتصبـــح على ما هي عليـــه اآلن، وإن كانت 

هنـــاك طموحات عديدة للنهـــوض أكثر بالمجلة.
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واألصل في الكنيسة هو مجموعة من األعياد نستعد لها باألصوام، وليس مجموعة من األصوام نختتمها باألعياد

عدديـــن، إضافـــة إلـــى التقاريـــر المرســـلة مـــن 
جهـــات متعـــددة.

3- إنشــــــــــــــــــــاء صفحـــــــــــــــة 
للمجلة علــــــــــــــــــى الفيسبـــــــــــــوك 
بدايــــــــــــــــــة من ينايـــــــــــر ٢٠١3، 
حيـــث كان يتـــــــــــــــم نشـــر العدد 
علـــى الفيســـبوك بعـــد صـــدوره 

بأســـبوعين كصور.

4- إنشـــاء موقع إلكتروني 
خـــاص بالمجلـــة فـــي مايــــــــــــــو 
٢٠١3، حيـــث كان يتـــم نشـــر 
العدد بعد صدوره بأســـبوعين.

٥- منــــــــــــــــذ ظهـــــــــــــــور وبأ 
كورونا وانتشـــاره، وّجه قداســـة 
البابا بنشر المجلـــــــــة إلكترونًيا 
في موعدها كل أسبوعين، بل 
أصبحـــت النســـخة اإللكترونية 
متاحـــة قبـــل الورقيـــة بيوميـــن، 
ســــــــــواء علـــى الموقـــع الخاص 
بها وصفحــــــــــــــة الفيسبـــــــــــــوك، 
وتطبيـــق الهواتف الذكية، إلى 
جانـــب صفحـــة المتحـــدث اإلعالمي للكنيســـة 

القبطية األرثوذكســـية.

٦- إعـــادة كتابـــة جميـــع األعـــداد القديمـــة 
مـــن مجلـــة الكرازة، ورفعهـــا على موقع المجلة 
  Searchableلتكون ُمفهَرسة وقابلة للبحث

.

٧- فـــــــــي ٢٠١٥، وبتكليف من قداســـــــــــة 
البابـــا، قـــام القمـــص أبراهـــام عزمـــي، كاهـــن 
الكنيســـة القبطية بالواليات المتحدة والمســـئول 
اإلعالمـــي بالمهجـــر، بعمـــل تطبيـــق للهواتف 
 ،androidو iOS الذكيـــــــــــــــة علـــى نظامــــــــي
ليتمكـــــــــــن أبناء الكنيســــــــــــــة في المهجـــــــــر من 

متابعـــة المجلة.

جديـــر بالذكـــر أن قداســـــــــــــة البابـــا يجتمـــع 
بفريـــق العمـــل فـــي المجلـــة في نهاية كل ســـنة 
وكان  الجديـــدة،  الســـنة  اســـتراتيجية  لوضـــع 
آخـــر اجتماع في ديســـمبر ٢٠٢١ حيث قّرر 
مـــرور  بمناســـبة  بالمجلـــة  االحتفـــال  قداســـته 

خمســـين عاًمـــا على صدورهـــا، فهي وإن كان 
أول عـــدد منهـــا قـــد صـــدر فـــي عـــام ١٩٦٥، 
إال أنهـــا توقفـــت مرتيـــن كمـــا أشـــرنا عاليـــه، 
وكان مجمـــوع ســـنوات توقفهـــا ســـبع ســـنوات 
 ١٩٨١ ومـــن   ،١٩٧٢ حتـــى   ١٩٦٧ )مـــن 
الســـنين  فـــإن عـــدد  حتـــى ١٩٨٥( وبالتالـــي 
التي اســـتمرت فيها مجلة الكرازة في الصدور 

كانـــت خمســـين ســـنة.

احتفالية اليوبيل الذهبي للمجلة:

خـــالل هـــذا العـــام الذي يحتفل فيه قداســـة 
البابـــا بالمجلـــة، قـــّرر قداســـته إقامـــة احتفـــال 
بمســـرح األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، وكذلـــك إقامـــة عـــدة نـــدوات خالل 
وكتـــاب  الكتـــاب  جميـــع  فيـــه  يشـــارك  العـــام 
ومتخصصـــون آخـــرون مـــن اآلبـــاء واإلخـــوة. 
كمـــا ســـيتم نشـــر مختارات من المقـــاالت التي 

ُنِشـــرت قديًمـــا فـــي المجلـــة.

ويحرص قداســــــــــة البابا فــــــــــــــي كل مــــــــــــــرة 
علـــى مراجعـــة المجلـــة قبـــل صدورهـــا، بدقـــة 
شـــديدة، رغـــم ضيـــق الوقـــت وكثـــرة األعبـــاء، 
أن  كمـــا  ويبـــدي مالحظـــات هامـــة وثمينـــة. 
العمـــل مســـاحة كبيـــرة  قداســـته يوّفـــر لفريـــق 

والتطويـــر. لإلبـــداع 

دفتيهــــــــــا:  بيـــــــــــن  المجلـــة  هـــذا وتحـــــــــــوي 
االفتتاحية وفيها رســـالة قداســـة البابا للشـــعب 
القبطـــي، وأخبــــــــــــــار قداســـة البابـــا من لقاءت 
ومقابـــالت واحتفاليـــات وغيرهـــا، كمـــا تحـــوي 
فـــي الداخـــل مقـــاالت عديـــدة لمجموعـــة مـــن 
اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة والكهنـــة وكذلـــك 
الخدام والخادمات، في شـــتى العلوم الكنسية. 
كمـــا تحوي القـــرارات البابوية وأخبار الكنيســـة 
واإليبارشـــيات فـــي مصــــــــــــــــر والخـــارج. كمـــا 
ترصـــد الســـيامات الكهنوتيـــة ونياحات اآلباء، 
وفـــي العام الحال-وبحســـب توجيهات قداســـة 
البابا- فإنه ســـُيضاف عدة أبواب متخصصة 

للمجلـــة مثـــل الشـــباب والطفولـــة وغيرها.

المرحلة الرابعة: التطوير

جلـــوس  فعقـــب  الحاليـــة،  المرحلـــة  وهـــي 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني على كرســـي 
مـــار مرقـــس، أطـــال هللا حياتـــه، كّلـــف نيافـــة 
األنبا مكاريوس أســـقف المنيا باإلشـــراف على 
الكـــرازة  مجلـــة  عـــاودت  َثـــّم  ومـــن  المجلـــة، 
الصـــدور بانتظام منذ ديســـمبر ٢٠١٢ وحتى 
اليــــــــــــوم، بشكــــــــــــل نصـــــــــــــــف شهـــــــــــري أيًضا 

وبنفس القطع.

ومنـــذ ذلـــك الوقـــت وقـــد تـــم تطويـــر العمل 
بالمجلـــة علـــى عـــدة أصعدة:

ورق  علـــى  كاملـــة  المجلـــة  طباعـــة   -١
مصقـــول باأللـــوان full color، وقـــد تـــّم هـــذا 
علـــى مرحلتيـــن: طباعة الغـــالف باأللوان، ثم 
طباعـــــــــــة العـــــــــــــــدد كامـــاًل الحًقـــا، بأحــــــــــدث 

تقنيـــات الطباعـــة.

٢- زيـــادة عـــدد الكتـــاب فـــي المجلـــة مـــن 
ليصـــل عددهـــم  أســـاقفة وكهنـــة وعلمانييـــن، 
إلـــى ســـبعين كاتًبـــا يكتبـــون بالتبـــادل مـــرة كل 

نرجـــو أن تحـــوز المجلـــة القبـــول لـــدى القـــارئ، ونرّحب بأّيـــة اقتراحات للنمـــو بالمجلة وتطويرها. الـــرب يبارك هـــذا العمل بصلوات 
قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي ونعمة الرب تشـــملنا، آمين.
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قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس 
بعيد الرشطة

تهنئ الكنيســـة القبطية المصرية األرثوذكســـية وعلى رأســـها قداســـة البابا تواضروس الثاني، الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي، والســـيد 
وزير الداخلية، ورجـــــــــــال الشرطــــــــة البواســـل، بمناســـبة احتفاالت عيد الشـــرطة السبعين.

إن مـــا قدمـــه رجـــــــــــال الشـــــــــــرطة فـــي مثـــل هـــذا اليـــوم من بطـــوالت، لهو مجرد رمـــز ونموذج على البـــذل والتضحية اللذيـــن يقدمونها دائًما 
فـــداًء للوطن.

ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه، نصلي إلى هللا ليحفظهم، ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها باألمن واالستقرار.
الثالثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢م-١٧ طوبه ١٧3٨ش.

قداسة ابلابا حيتفل بعيد الغطاس املجيد باإلسكندرية
صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم الثالثـــاء ١٨ ينايـــر 
٢٠٢٢م، صلـــوات لقـــان وقـــداس عيـــد الغطـــاس المجيد بالكاتدرائية المرقســـية 
باإلســـكندرية، بمشـــاركة نيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، إلى جانـــب اآلباء 
أســـاقفة العمـــوم المشـــرفين علـــى القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتزه، واألنبـــا إيالريون 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب، واألنبـــا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع شـــرق، والقمـــص أبـــرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، واآلباء 

كهنة الكنيســـة.
وألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس التي قال فيهـــا إننا في هـــذا العيد نتذكر 
معموديتنـــا التـــي هـــي أول ســـر كنســـي ننالـــه ونأخـــذ بـــه الـــوالدة الجديـــدة، ثـــم 
ُنرَشـــم بالميـــرون، وبعـــده نتنـــاول اإلفخارســـتيا لننـــال حيـــاة أبديـــة وتبـــدأ حياتنا 
فـــي الكنيســـة، وأضـــاف قداســـته أننا نتقابل في عيد الغطـــاس مع القديس يوحنا 
المعمـــدان، وتأمـــل فـــي خمســـة ألقـــاب للقديـــس )تجدهـــا منشـــورة في هـــذا العدد 

صــــ١٠، مـــع ترجمـــة إنجليزية صـ١٩(

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

يوم الجمعة 14 يناير 2022م
+ نيافـــة األنبـــا أنــــــــــــــدراوس مطران أبوتيــــــــــــــج 
وصدفـــا والغنايـــم، وقدم نيافته التهنئة لقداســـة البابا 

بمناســـبة عيد الميـــالد المجيد.
+ نيافـــة األنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج والنائب 
التهنئـــة  قـــدم  الـــذي  أســـوان،  إليبارشـــية  البابـــوي 
لقداســـته بعيـــد الميالد المجيـــد، كما قدم تقريًرا عن 

الخدمـــة الرعويـــة في إيبارشـــية أســـوان.
+ نيافـــة األنبـــا تـــكال أســـقف دشـــنا، الـــذي قـــدم 

التهنئـــة لقداســـته بعيـــد الميـــالد المجيـــد.
+ نيافة األنبـــــــــــــــا أرسانيــــــــــــــوس أسقف الوادي 
لقداســـته  التهنئـــة  قـــدم  حيـــث  والواحـــات،  الجديـــد 

بمناســـبة عيـــد الميـــالد المجيـــد.

يوم السبت 15 يناير 2022م
+ نيافة األنبـــــــــــــــــا آنجيلــــــــــوس األسقف العـــــــــــام 

الرعـــوي الذي يشـــرف عليه نيافته.
يوم الثاثاء 25 يناير 2022م

+ نيافـــة األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا صموئيل المعتـــرف بجبل القلمون، 
وبرفقتـــه أحـــد رهبـــان الديـــر، حيث عـــرض نيافته 
علـــى قداســـة البابـــا بعض األمـــور الخاصة بالدير.

+ نيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـيدة العـــذراء بإخميـــم، وبرفقتـــه بعـــض رهبـــان 

أديـــرة الجبـــل الشـــرقي بإخميـــم.
إيبارشـــية  أســـقف  إيالريـــون  األنبـــا  نيافـــة   +
البحر األحمر، الذي قدم التهنئة لقداســـته بمناســـبة 
األعيـــاد وعـــرض لبعـــض الموضوعـــات الخاصة 

بالعمـــل الرعـــوي فـــي اإليبارشـــية.

يوم األربعاء 26 يناير 2022م
+ نيافة األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص.

لقطـــاع كنائـــس شـــبرا الشـــمالية، حيث قـــدم التهنئة 
لقداســـته بعيـــد الميـــالد المجيد، وناقش معه قداســـة 
البابـــا بعـــض األمـــور الرعويـــة الخاصـــة بالقطـــاع 

الرعـــوي الـــذي يشـــرف عليه.

يوم األحد 16 يناير 2022م
+ نيافـــة األنبا أكســـيوس األســـقف العام لقطاع 
كنائـــس عيـــن شـــمس والمطرية وحلميـــة الزيتون، 
حيـــث قـــدم التهنئـــة لقداســـته بعيـــد الميـــالد المجيـــد، 
كمـــــــــ جـــــــرت مناقشة بعض األمــــــــــــور الرعويــــــــــــة 
الخاصـــــــــــة بالقطـــــــــاع الرعـــــــــــوي الذي يشــــــــــــــرف 

عليـــه نيافته.

يوم األحد 23 يناير 2022م
+ نيافة األنبا أكليمندس األسقف العــــام لقطاع 
كنائس ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر، 
حيـــث قـــدم التهنئـــة لقداســـته باألعيـــاد، كمـــا جـــرت 
مناقشة بعض األمور الرعويــــــــة الخاصة بالقطاع 

مستشفى الخطاة: يقول اآلباء إن الكنيسة ليست متحًفا للقديسين بل مستشفى للخطاة، وكل من أراد أن يبرأ من خطيته فإنه يقصد الكنيسة
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قداسة ابلابا يفتتح معرض األيقونات الربونزية بمعهد ادلراسات

افتتـــح قداســـة البابـــا تواضــــــــــــــــــــروس الثانـــي، 
يـــوم الجمعـــــــــــــــة ١4 ينايـــر ٢٠٢٢م، معرًضـــا لفن 
األيقونـــــــــــات البرونزيـــة بمقر معهد الدراســـــــــــــــــات 
القبطية بالتعاون مع ســـفارة جمهورية ليتوانيا في 
القاهـــرة، بحضـــور الســـفير أرتـــوراس جايليوناس 
ســـفير ليتوانيـــا وعـــدد مـــن الدبلوماســـيين، وأحبـــار 

الكنيســـة، وأســـاتذة المعهد.

األيقونات للفنان الليتواني دكتور ألكسنـــــدراس 
ألكسييفــــــــاس، وتشـــمل أيقونــــــــــــــات للســـيد المســـيح 
والسيدة العــــــــــــــــــذراء وقديسين عديديــــــــــــن منهـــــــــــــــم 
مصريين مثــــــــــــــل القديــــــــــــس األنبا أنطونيـــــــــــــــــــــوس 

والقديـــس األنبا مقار.

مـــكاري  واألنبـــا  العـــام،  األســـقف  إرميـــا  واألنبـــا 
الجنوبيـــة،  لكنائـــس قطـــاع شـــبرا  العـــام  األســـقف 
واألنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 

عزبـــة النخـــل.

وقـــد اســـتمرت فعاليـــــــــــــات المعـــــــــــــرض حتـــى 
الخامســـــــــــــة من مســــــــــــــاء يــــــــــــوم االثنين ١٧ يناير 
٢٠٢٢م، لينتقـــل بعدهـــا إلـــى بيـــــــــــت »أنافـــــــــــــورا« 
بطريق القاهرة - اإلســـكندرية الصحراوي. ويعد 
فن األيقونــــــــات البرونزية فنًّا هامًّا لكونه من أقدم 
أشـــكال األيقونـــات المســـتخدمة فـــي مختلف البالد، 
ومنهـــا الكنيســـة المصريـــــة التي ُوِجـــَدت األيقونات 

البرونزيـــة في تراثهـــا وآثارها.

وقـــال قداســـة البابـــا خـــالل كلمتـــه باالفتتـــاح إن 
الفـــن رابـــط هام بين الشـــعوب واألمـــم، وإن مصر 
طـــول  علـــى  بالفـــن  تتميـــزان  القبطيـــة  والكنيســـة 
المعـــرض فرصـــة جيـــدة  التاريـــخ، كمـــا إن هـــذا 
لالطـــالع علـــى نـــوع جديـــد مـــن الفـــن المســـيحي.

تضمــــــــــــــــن االفتتـــــــــــــاح أيًضـــا، كلمـــات للســـفير 
الليتوانـــي والدكتـــور إســـحق عجبـــان عميـــد معهـــد 
الدراســـات القبطيـــة والفنـــان صاحـــب األيقونـــات.

وتفقـــد قداســـة البابـــا والضيـــوف، بعـــد افتتـــاح 
المعـــرض، معـــارض قســـم الفـــن القبطـــي بالمعهد.

حضـــر االفتتـــاح مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، 

قرار بابوي رقم 1 لسنة 2022
خبصوص جملس كنيسة العذراء بديموين أيوا بالواليات املتحدة األمريكية

تم اعتماد تشكيل مجلس كنيسة السيدة العذراء بديموين أيوا من اآلتي أسماؤهم:

١- ماركو حنا.   ٢- نيفين قدوس.   3- منيا صليب.   4- يوسف خليل.   ٥- مارك شحاتة.   ٦- هاني راضي.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،،

الِبيعة: ومن هنا يأتي تعبير بيعة، والذي هو ترجمة للفظة القبطية »بي إي pi`hi« ومعناها »البيت«
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ويستقبل وفًدا من الكنيسة الرسيانية

قداسة ابلابا يلتيق أساتذة ادلراسات القبطية من اجلامعات املرصية

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الســـبت ١٥ ينايـــر 
٢٠٢٢م، عـــدًدا مـــن األســـاتذة المتخصصيـــن فـــي الدراســـات القبطيـــة مـــن 
الجامعـــات المصريـــة، المشـــاركين فـــي اللقـــاء الذي نظمته اليـــوم ذاته جمعية 
اآلثـــار القبطيـــة تحـــت عنـــوان »أطروحـــات مضيئـــة فـــي الدراســـات القبطية 
في الجامعة المصرية«. اســـتمع قداســـته إلى ملخص لـ٢4 رســـالة ماجســـتير 
ودكتـــوراه فـــي كافـــة مجـــاالت الدراســـات القبطيـــة، التـــي ُألقيـــت خـــالل لقـــاء 
اليـــوم، كمـــا قـــام قداســـته بتكريـــم الباحثيـــن والتقاط الصـــور التذكاريـــة معهم. 
يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداســـة البابا بدعم البحث العلمي وال ســـيما 

فـــي مجـــال القبطيـــات باعتبارهـــا جـــزًءا مـــن الدراســـات المصرية.

حضـــر اللقـــاء األســـتاذ الدكتـــور إســـحق عجبـــان عميـــد معهـــد الدراســـات 
القبطيـــة، وعـــدد من اآلبـــاء الكهنة المهتمين بالقبطيات، وأمين جمعية اآلثار 
القبطية األســـتاذ نبيل فاروق، واألســـتاذ الدكتور عزت قادوس أســـتاذ اآلثار 
اليونانية والرومانية بجامعة اإلســـكندرية، واألســـتاذة الدكتورة رشـــا فاروق 
مديـــر معهـــد البحوث والدراســـات القبطية بكلية اآلداب جامعة اإلســـكندرية، 
واألســـتاذة الدكتـــورة ســـماح الصـــاوي وكيـــل كليـــة اآلداب للدراســـات العليـــا 
أكاديميـــة  الدكتـــورة شـــروق عاشـــور وكيـــل  بجامعـــة دمنهـــور، واألســـتاذة 
المستقبل بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من األساتذة والباحثين والدارسين.

استقبـــــــــــــــل قداســــــــــــــــة البابــــــــا 
تواضـــــــــــروس الثانـــي فـــي المقر 
البابـــوي بالقاهــــــــــــرة مســـاء يـــوم 
االثنيـــــــــــن ١٧ ينايـــــــــــــر ٢٠٢٢م، 
األب الربـــــــــــــان فيلبـــس عيســـــــــى 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العــــــــــذراء 
للســـريان األرثوذكـــــــــس بغمـــرة، 
بالقاهـــرة وبرفقتــــــــــــه األب القس 
صليبـــا إردن كاهـــن كنيســـة مار 
دودو فـــي قرية باســـبرين، طور 
عابديــــــــــن، بتركيـــــــــــــا، والشماس 
فـــــــــــــادي كوركيـــــــــــس، والشماس 
يوســـف يعقــــــــــــــوب مـــن الكنيســـة 
الســـريانية األرثوذكسيــــــة، الذين 
كانــوا في زيارة لمصر في ذلك 
الوقـــت، وحرصـــوا علـــى زيارة 

قداســـة البابـــا لنـــوال البركة.

بيت ايل.. بيت هللا: وهو الوصف الذي أطلقه ابونا يعقوب على المكان حيث رأى في الحلم سلًما منصوبة من 
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اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، يوم الثالثاء ٢٥ ينايـــر ٢٠٢٢م، نيافة األنبا اكليمندس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر، وبرفقته كهنة ومجلس كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بألماظة وخدام وخادمات بيت »فكرة« للشـــباب بألماظة. ألقى 
عليهـــم قداســـته كلمـــة روحيـــة عـــن فتـــرة األعيـــاد التـــي احتفلـــت بها الكنيســـة خـــالل هذا الشـــهر، كما أجاب على أســـئلتهم. ومن جانبـــه قدم نيافة األنبـــا أكليمندس 
الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى محبتـــه وأبوتـــه التـــي لمســـها الحاضـــرون خـــالل اللقـــاء، مشـــيًدا بحـــرص قداســـته علـــى متابعـــة الخدمـــة فـــي الكنيســـة وأعمـــال كهنتها 

ومجلســـها وخدامهـــا التـــي تتســـم بالتعـــاون المثمـــر. وفـــي الختـــام وزع عليهم قداســـة البابـــا بعض الهدايا والتقطوا مع قداســـته صـــوًرا تذكارية.

قداسة ابلابا يستقبل نيافة األنبا الكيمندس وخداًما من أملاظة

إيبارشية طهطا وجهينة
قـــام نيافـــة األنبـــا إشـــعياء مطـــران طهطا وجهينة، يوم األحـــد ١٦ يناير 
بســـاحل  المتوحديـــن  القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس  بكاتدرائيـــة  ٢٠٢٢م، 

ـــا باســـم القـــس موســـى. طهطـــا، بســـيامة الشـــماس مينـــا رزق كاهًنـــا عامًّ

كما صلى نيافته القداس اإللهي بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة 
أمه بساحل طهطا، يوم األحد ٢3 يناير ٢٠٢٢م، وقام نيافته خالله بسيامة 
الشـــماس أخنوخ لطيف كاهًنا باســـم القس أرســـانيوس، والشـــماس أمونيوس 

وديع كاهًنا باســـم القس دميان على مذبح الكاتدرائية ذاته .
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء، ولآلبـــاء الكهنة الجـــدد، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية الرشقية والعارش من رمضان
دشـــن نيافـــة األنبا مقار أســـقف الشـــرقية ومدينة العاشـــر مـــن رمضان، 
يـــوم الخميـــس ٢٠ ينايـــر ٢٠٢٢م، كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينـــة 
اإلخيـــوة بمحافظـــة الشـــرقية. وتـــم تدشـــين عشـــرة مذابـــح بالكنيســـة حيـــث 
تضم ثالثة مذابح للكنيســـة الرئيســـية والمذابح الملحقة بها، كما تم تدشـــين 
حضـــن اآلب )البانطوكراتـــور( وأيقونات الكنيســـة وأواني الخدمة. الجدير 
بالذكـــر أن الكنيســـة ُبنيـــت بقـــرار مـــن الملـــك فـــاروق فـــي عـــام ١٩4١م، 
وصـــدر لهـــا قـــرار إحـــالل وتجديـــد فـــي عـــام ٢٠١١م. وزارهـــا المتنيـــح 

القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس فـــي عـــام ١٩٦٠م.

وعقـــب صـــالة الصلـــح رســـم نيافتـــه أربعـــة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية فـــي 
رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )١( القمـــص أبانـــوب ســـيدهم كاهن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء، كفـــر دميـــان. )٢( القمـــص صليـــب كامـــل كاهـــن الشـــهيد مـــار 
جرجـــس، اإلخيـــوة. )3( القمـــص بـــوال ســـعيد كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أبـــي 
ســـيفين، عزبـــة باخـــوم. )4( القمـــص رافائيـــل كامـــل كاهـــن الشـــهيد مـــار 
جرجـــس، اإلخيـــوة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مقار، ولآلبـــاء القمامصة 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

األرض للسماء، ومالئكة صاعدين ونازلين عليه »َما َأْرَهَب هَذا اْلَمَكاَن! َما هَذا ِإالَّ َبْيُت هللِا« )تك ٢٨: ١٧(
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جسد المسيح )عروس المسيح(: هكذا شّبه الرب نفسه بالعريس والكنيسة بالعروس، وُذِكرت 

أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بعيـــد الغطـــاس المجيـــد 
أحـــد األعيـــاد الســـيدية الكبـــرى والـــذي نحتفـــل بـــه 
فـــي هـــذا التاريـــخ الثابـــت فـــي كل عـــام فـــي يـــوم 
١١ طوبـــه الـــذي وافـــق ١٩ ينايـــر مـــن كل عـــام. 
أهنئكـــم جميًعـــا أيها األحباء وأهنئ كل األقباط في 

كنائســـنا فـــي مصـــر وفـــي خـــارج مصـــر.
أهنئكـــم جميًعـــا بهـــذا العيـــد الـــذي نحتفـــل بـــه 
ســـنوًيا ونتذكر فيه معمودياتنا، هذا الســـر الكنسي 
الـــذي يكـــون أول األســـرار، والـــذي ننـــال بـــه نعمة 
الـــوالدة الجديـــدة مـــن الماء والـــروح. وعيد الغطاس 
أو مثلمـــا نســـميه عيـــد العمـــاد أو عيـــد الظهـــور 
اإللهـــي وهـــذه كلهـــا أســـماء جميلـــة، وعندمـــا نقـــف 
أمـــام القديـــس يوحنـــا المعمـــدان هـــو القديـــس الذي 
فـــي  المقـــدس  الكتـــاب  بدايـــات  فـــي  نتقابـــل معـــه 
العهـــد الجديـــد، ويمكـــن أن نعتبـــر كأنـــه يصـــل مـــا 
بيـــن العهـــد القديـــم والعهـــد الجديـــد، والقديس يوحنا 
المعمـــدان لـــه ألقـــاب كثيـــرة، ومـــن هـــذه األلقـــاب 
أود أن أقـــف معكـــم أمـــام خمســـة ألقـــاب يمكـــن أن 
نطلقها ونســـميها للقديس يوحنا المعمدان ونأخذها 

بمثابـــة دروس روحيـــة لنـــا كلهـــا:
)1( ابن اإليمان والصاة: 

أبـــوه زكريـــا الكاهن وأمه أليصابات، أســـره بارة 
مباركـــة، ولكـــن هللا لـــم يشـــأ لهمـــا بنســـل فلـــم يكـــن 
لهمـــا ســـبيل إال الصـــالة بإيمـــان، وإيمانهمـــا حولوه 
والوقـــت  ترتفـــع  الصلـــوات  وظلـــت  صـــالة،  إلـــى 
يمـــّر وليـــس مـــن مجيـــب، وكأن صلواتهمـــا تضيع 
فـــي الهـــواء، وكانـــا يتقدمـــان فـــي أيامهمـــا ويرفعان 
لـــه  ولكـــن هللا  الهيـــكل،  فـــي  ويصليـــان  صلـــوات 
مواقيـــت لـــكل شـــيء تحـــت الســـماء، مـــع اإليمـــان 
مـــع الصلـــوات المرفوعـــة باســـتمرار يســـتجيب هللا 
أمـــام زكريـــا فـــي الهيـــكل، وصـــار ال يتكلـــم ألنـــه 
لـــم يصـــدق بشـــارة المـــالك لـــه وأليصابـــات أيًضا، 
ولكن هللا في الوقت المناســـب أنعم عليهما بيوحنا 
المعمـــدان. أريدكـــم أن تعرفـــوا أن الصـــالة بإيمـــان 
الفعـــل  هـــي  والصـــالة  الجبـــال،  تهـــز  أن  ممكـــن 
الروحـــي الـــذي تســـتطيع أن تفعلـــه فـــي أي وقـــت 
وفـــي أي زمـــان وفـــي أي مـــكان، بـــل أقـــول لـــك 
إنـــك تســـتطيع أن تصلـــي حتى الصـــالة الصامتة، 
صـــالة فـــي قلبـــك حتـــى وســـط النـــاس، لكـــن المهم 
أن الصـــالة ترتكـــز على قاعـــدة إيمان، واحذر من 
فكـــرة أن الصـــالة غيـــر مجديـــة، ألن هللا يســـتمع 
إليـــك علـــى الـــدوام وأذنـــاه هللا مفتوحتان لـــكل أحد، 
فبمجـــرد أن تقـــف لتصلـــي وتعّبـــر عـــن مشـــاعرك 
الوقـــت  فـــي  يســـتجيب هللا  ســـوف  قـــوي،  بإيمـــان 
المناســـب بطريقة مناســـبة، فيجب أن يكون عندنا 

ونعمـــد باســـم اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، فيولـــد 
الطفـــل والدة جديـــدة مـــن المـــاء والروح، ثم نرشـــمه 
الجســـم  مفاصـــل  كل  فـــي  رشـــًما   3٦ بالميـــرون 
القدميـــن، وهكـــذا يصيـــر  الـــرأس حتـــى  مـــن أول 
الطفـــل مولـــوًدا ومصبوًغـــا بالـــروح والمـــاء، وتفتـــح 
لـــه المعموديـــة البـــاب إلـــى الســـماء، فيتنـــاول مـــن 
اإلنســـان  يحافـــظ  أن  يتبقـــى  المقدســـة.  األســـرار 
علـــى الطريـــق لألبديـــة، فـــي البدايـــة تحـــت رعايـــة 
أبويـــه كأشـــابين يســـلمونه اإليمان، وهذه مســـؤولية 
الوالديـــن، فـــال يجـــب تأخيـــر المعموديـــة ألن مـــن 
خاللهـــا ُيزرع اإلنســـان في جســـد المســـيح ويصير 

عضـــًوا يافًعـــا في كنيســـة المســـيح.
)4( الشهيد:

بالشـــهادة،  حياتـــه  انتهـــت  المعمـــدان  يوحنـــا 
بكلمـــة  نطـــق  ألنـــه  ُاسُتشـــهد  المعمـــدان  ويوحنـــا 
الحـــق، وكلكـــم تعرفـــون القصـــة وكيف وّبـــخ الملك 
أن ال يحـــل لـــه أن يأخذ امـــرأة أخيه الحي، فقبض 
عليـــه الملـــك ثـــم قطع رأســـه وظن أن بهذا ُيســـكت 
الصـــوت، ولكـــن هـــذا الصـــوت ظـــل يتـــرّدد فـــي 
األذهـــان »ال يحـــل لـــك«، وصـــارت قصـــه يوحنـــا 
المعمـــدان الشـــهيد أقـــوى مئـــات المـــرات مـــن قصه 
الملـــك الـــذي حكـــم عليه بقطع الـــرأس، وصار هو 
الشـــهيد يشـــفع فينـــا ونضعـــه فـــي الهيتنيـــات فـــي 
البدايـــة بعـــد أمنـــا العـــذراء. يوحنـــا المعمدان شـــهيد 
من أجل الحق، وشـــهادة الحق تعني أن اإلنســـان 
يعيـــش فـــي أمانـــة، وأريج أن أقـــول لكم إن في هذا 
الزمـــان صـــار الحـــق يتـــوارى، وهناك أشـــياء كثيرة 

غيـــر الحق. 
)5( أعظم مواليد النساء: 

وهـــذا يجيب على ســـؤال مهم هـــو: لماذا تأخر 
هللا فـــي االســـتجابة لزكريـــا وأليصابـــات؟ لـــم ينـــل 
أحـــد هـــذا اللقـــب ال مـــن قبل وال من بعـــد، والكتاب 
قـــّرره بفـــم الســـيد المســـيح. صـــار يوحنـــا نجًمـــا في 
الســـماء، شـــخصية قوية، عاش في البرية ناســـًكا، 
وعـــاش في مجتمعـــه ناطًقا بالحق، وعاش نموذًجا 
يعـــرف حـــدود عملـــه بالضبـــط ال يتخطـــاه، وهـــذا 
يـــا إخوتـــي فـــي حـــد ذاتـــه درس مهـــم جـــًد، فطوبى 
لإلنســـان الذي يعرف حدود هو مســـئولياته. أعظم 
مواليـــد النســـاء هو الذي نحتفل بـــه في هذه الليلة. 
هـــذا هـــو عيـــد الغطـــاس الـــذي نفـــرح بـــه فـــي 
وكنيســـتنا  بالدنـــا  أجـــل  مـــن  ونصلـــي  عـــام،  كل 
وكل شـــعب مصـــر الكريـــم، ونصلـــي مـــن أجـــل 
ســـالم العالـــم، ســـالم كل بلـــد، كل صـــراع، فما زال 
الشـــيطان يعمـــل والعالـــم قـــد ُوِضـــع فـــي الشـــرير. 
يعطينـــا المســـيح ســـالًما دائًمـــا فـــي حياتنـــا، ونفرح 

مـــن خـــالل عيـــد الغطـــاس. 
حافـــظ علـــى طريقـــك وتمتـــع بأنـــك ُولـــدت 
مـــن المـــاء والروح، وصرت ابن الســـماء، وإن 
حافظـــت على طريقـــك تصل الســـماء.. انتبه. 

ربنـــا يحفظكـــم دائًمـــا ويبارككم.

عظة قداس عيد الغطاس المجيد من الكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية

ثقـــة وإيمـــان أن هللا يســـتجيب وهللا يعطـــي وهللا مـــا 
زال يصنـــع المعجـــزات، وربما تذكار عيد الغطاس 
وتـــذكار يوحنـــا المعمـــدان فـــي ثانـــي يوم في شـــهر 
تـــوت، هـــو تذكيـــر لـــكل أحـــد منـــا بـــأن صلواتنا ال 
تذهـــب هبـــاء لكنهـــا تجـــد أذن هللا، ولكـــن هللا ألنـــه 
ضابـــط الـــكل فهـــو يســـتجيب بالصورة التـــي يراها.

)2( السابق: 
هـــو الـــذي ســـبق ميـــالد الســـيد المســـيح بســـتة 
أشـــهر، فأحياًنـــا يســـتخدم هللا اإلنســـان لكـــي يعـــد 
الطريـــق آلخـــر، أحياًنـــا اإلنســـان يكـــون لـــه وظيفة 
معينـــة، واإلنســـان الشـــاطر هـــو الـــذي يقبـــل هـــذه 
المعمـــدان  ويوحنـــا  المســـئولية،  وهـــذه  الوظيفـــة 
هـــذا  أن  »ينبغـــي  الخطيـــرة  العبـــارة  هـــذه  يقـــول 
يزيـــد وأنـــا أنقـــص«، فـــكان يعرف دوره ومســـئوليته 
بوضـــوح أنـــه الســـابق. ســـبق الســـيد المســـيح وأعـــد 
نفـــوس  ويحـــرك  يشـــهد  وكان  أمامـــه،  الطريـــق 
النـــاس ويقـــول لهـــم: »توبـــوا ألنـــه قـــد اقتـــرب منكم 
ملكـــوت الســـموات«، اغســـلوا خطاياكـــم فـــي نهـــر 
األردن، وكانـــت الجمـــوع تأتـــي إليـــه. وكانـــت لـــه 
مهابـــة؛ رجـــل يعيـــش في البريـــة، وطعامه غريب، 
ومالبســـه بســـيطة، وكالمـــه وأحاديثـــه قليلـــة جـــًدا، 
لكـــن كان لـــه وظيفـــة محـــددة وقـــد نجـــح فـــي هـــذه 
الوظيفة وتممها. قد تكون أنت ســـابًقا إلنســـان، قد 
تكـــون أنـــت مســـئوليتك فـــي الحيـــاة أن تعـــد آلخر، 
ونحـــن كآبـــاء وأمهـــات أيًضا هذه المســـئولية عندنا 
كثيـــًرا، كل أب وكل أم يهمهمـــا تربيـــة ابنهمـــا أو 
بنتهمـــا وهـــذه وظيفة اآلبـــاء واألمهات وهي وظيفة 
جميلـــة، أنـــك تعـــد ابنـــك، والوظيفـــة تكـــون أجمـــل 

عندمـــا يشـــهد هـــذا االبـــن لـــك يوًمـــا.
)3( الصابغ أو المعمدان:

كان يوحنـــا المعمـــدان هـــو الصابـــغ الن كلمـــة 
صبغـــة،  تعنـــي  اليونانـــي  أصلهـــا  فـــي  معموديـــة 
وصبغـــة الثـــوب ال تكـــون إاّل مـــن خـــالل تغطيـــس 
الثـــوب كلـــه فـــي الصبغة حتـــى آخره، وبهـــذا يأخذ 
اللـــون الـــذي نريده. كان هـــو الصابغ، وعندما أتى 
له المســـيح في وســـط الجموع استعفى بوحنا، فقال 
لـــه المســـيح بـــكل رّقـــة: »اســـمح اآلن، ينبغـــي أن 
نكمـــل كل بـــر«، فلـــم يجادل وال تفلســـف، بل عّمد 
الســـيد المســـيح، وســـمع الحاضرون صوت اآلب: 
»هـــذا هـــو ابنـــي الحبيـــب الذي به ُســـررت«، ورأوا 
الروح القدس نازاًل في شـــكل حمامة. في كنيســـتنا 
وفـــي تقليدنـــا األرثوذكســـي نعّمـــد الطفـــل حتـــى لـــو 
عمـــره يـــوم واحـــد )إذا كان عنـــده ظـــروف صحيـــة 
كمـــا  المـــاء  فـــي  بالتغطيـــس  ونعمـــد  أو خطـــر(، 
يقـــول الكتـــاب: »مدفونيـــن معـــه بالمعموديـــة...«، 
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أول قداس قبطي يف ماالوي

صلـــى القـــس بيشـــوي وصفـــي، يـــوم األحـــد ١٦ ينايـــر ٢٠٢٢م، أول 
قداس في كنيســـة القديس مار مرقس الرســـول في مدينة شـــتيدزي، بدولة 
مـــاالوي، وهـــي أول كنيســـة قبطيـــة هنـــاك. وانتهت أعمال إنشـــاء الكنيســـة 
فـــي العـــام الماضـــي، ومـــن المقـــرر البـــدء قريًبا في إنشـــاء مبنـــى ملحق بها 
لتعليـــم بعـــض الحـــرف، وذلـــك فـــي إطار الـــدور التنمـــوي للكنيســـة القبطية 

في مـــاالوي.

قداس قبطي بأربع لغات
بمشاركة مطران الكنيسة الرسيانية

صلـــى نيافـــة األنبـــا دميان أســـقف شـــمالي ألمانيا صباح يـــوم األحد ١٦ 
يناير ٢٠٢٢م، قداس األحد الثاني من شهر طوبة، بكنيسة السيدة العذراء 
بمدينـــة Wilhelmshaven األلمانيـــة، التابعة لإليبارشـــية، وشـــاركه نيافة 
المطران الدكتور حنا آيدين من الكنيســـة الســـريانية بألمانيا. تمت الصالة 
بأربـــع لغـــات، هـــي األلمانيـــة، والعربية، والســـريانية واآلراميـــة، واألخيرة 

هي اللهجة التي كان يتحدث بها الســـيد المســـيح. 

سفري الفاتياكن يزور دير الشايب

)الشـــايب(  باخوميـــوس  األنبـــا  القديـــس  ديـــر  رهبـــان  مجمـــع  اســـتقبل 
باألقصـــر، يـــوم الســـبت ٢٢ ينايـــر ٢٠٢٢م، نيافـــة المطـــران نيقـــوالوس 
هنـــري ســـفير دولـــة الفاتيكان بمصـــر، ومعه نيافة األنبـــا عمانوئيل مطران 
إيبارشـــية طيبـــة لألقبـــاط الكاثوليـــك، حيـــث زار الضيفـــان الكنيســـة األثرية 
وعـــدة كنائـــس أخـــرى بالديـــر. وجـــاءت الزيـــارة فـــي إطـــار زيـــارة ســـفير 

الفاتيـــكان لمحافظـــة األقصـــر ومعالمهـــا.

تكريم حاصلة ىلع دكتوراه
يف اللغة القبطية بملوي

كـــرم نيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين يوم 
األحـــد ٢3 ينايـــر ٢٠٢٢م، الدكتـــورة مريم ماهر يوســـف ناروز لحصولها 
علـــى الدكتـــوراه بتقديـــر امتيـــاز مـــع »مرتبـــة الشـــرف األولـــى« مـــن كليـــة 
اآلداب، جامعـــة المنيـــا، وذلك خالل االجتماع األســـبوعي لنيافته بالكنيســـة 
المرقســـية بمطرانيـــة ملـــوي. وجـــاءت الرســـالة التـــي ناقشـــتها الباحثـــة يوم 
٢ ينايـــر ٢٠٢٢م، بعنـــوان »تعبيـــرات التواضـــع فـــي النصـــوص األدبيـــة 
للكنيســـة القبطيـــة منـــذ القـــرن الســـادس حتـــى القـــرن الثامـــن الميـــالدي - 

دراســـة لغويـــة« وذلـــك فـــي مجـــال اللغـــة القبطية.

الكنيسة بهذا الوصف كثيًرا وال سيما سفر الرؤيا
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رئيس الوزراء األسرتايل يهنئ ادلكتور دانيال نور 

جبائزة أفضل شاب أسرتايل لعام 2022

قام الســـيد ســـكوت موريســـون رئيس الوزراء 
الموافـــق ٢٥  الثالثـــاء  اليـــوم  مســـاء  األســـترالي، 
ينايـــر، بتكريـــم وتهنئة الطبيب الشـــاب األســـترالي 
دانيـــال نـــور، البالـــغ مـــن العمـــر ٢٦ عاًمـــا، وهـــو 
شـــخصية  بجائـــزة  لفـــوزه  بالمهجـــر،  أبنائنـــا  مـــن 
العـــام للشـــباب بأســـتراليا )أفضـــل شـــاب أســـترالي 

لعـــام ٢٠٢٢(.

وتأتـــي الجائـــزة تقديـــًرا لمـــا قـــام بـــه د. دانيـــال 

وقـــد أرســـل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
تهنئة إلى الشـــاب الفائز بالجائزة عن طريق نيافة 
األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده 
بســـيدني كمـــا هنـــأ صاحبـــا النيافة: األنبـــا أنجيلوس 
أســـقف لنـــدن والنائب البابوي إليبارشـــية ســـيدني، 
واألنبا دانييل أســـقف اإليبارشـــية، الطبيب الشـــاب 
د. نور بمناســـبة حصوله على هذه الجائزة وعلى 

عمله الذي يمّجد هللا. 

ســـايد  »ســـتريت  هيئـــة  قام بتأســـيس  نور حيـــث 
ميديكـــس« الغيـــر قابلـــة للتربـــح في أغســـطس عام 
٢٠٢٠، وانضـــم إليـــه فريق طبي مكون من ١4٥ 
عضـــًوا متطوًعـــا ينتشـــرون فـــي أنحـــاء واليـــة نيو 
ســـاوث ويلـــز، يقدمون المســـاعدة الطبيـــة المجانية 
إلى المئات من المحتاجين والمشـــردين، بواســـطة 
4 ســـيارات ميكروباص صممت كعيادات متنقلة. 
وقـــد قـــام د. دانيـــال نـــور وفريقـــه بعـــالج مـــا يزيـــد 

عـــن 3٠٠ محتـــاج منذ بداية عمـــل الهيئة .

الشاكيناه: وتعني مسكن هللا مع الناس، حيث يجتمع الشعب باهلل هناك، ويسكنون معه )شاكيناه 

بيان من مطرانية األقباط األرثوذكس بالقدس

سالم ونعمة للجميع

نظًرا لكثرة االتصاالت ولتوضيح األمور وإزالة اللغط، أود أن أشرح ما حدث.

فـــي تمـــام الســـاعة ١٢:٢٠ بعـــد منتصـــف الليـــل يـــوم الثالثـــاء 
الماضـــي، حـــدث حريق في كنيســـة األنبا أنطونيوس في بطريركية 
األقبـــاط بالقـــدس، وكان الحريـــق كبيـــًرا، فقـــد أنهـــى علـــى اإلنبـــل 
وبعـــض األيقونـــات والبـــاب وبعـــض التلفيـــات األخرى، وما ســـاعد 
علـــى األمـــر أنـــه حدث فـــي وقت كان فيه كل الرهبـــان في قالليهم، 
وكل خـــدام الديـــر نائمـــون فـــي غرفهـــم، ولكـــن مـــا أن شـــعر به أحد 
الرهبان حتى دق جرس الطوارئ واســـتيقظ الجميع وهبوا إلطفاء 
اســـتطاعوا  اآلبـــاء  لكـــن  والشـــرطة  بالمطافـــئ  واتصلنـــا  الحريـــق 
السيطرة على الحريق قبل قدوم رجال اإلطفاء، وبالتحقيقات التي 
أجراهـــا المتخصصـــون مـــن رجـــال الشـــرطة وبمراجعة تســـجيالت 

كاميـــرات المراقبـــة تبيـــن أن الســـبب 
هـــو نتيجـــة مـــاس كهربائـــي وتضخـــم 
حيـــث أن الكنيســـة كانـــت مغلقـــة وال 
يوجد أحد في فناء الدير، ونشـــكر هلل 

الـــذي ســـمح بهـــذه التجربـــة »َوَنْحـــُن َنْعَلـــُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشـــَياِء َتْعَمُل َمًعا 
ِلْلَخْيـــِر ِللَِّذيـــَن ُيِحبُّـــوَن هللَا.« )رو ٢٨:٨(.

األنبا أنطونيوس
مطران القدس والشرق األدنى

االثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢م-٩ طوبه ١٧3٨ش.
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يت خيمة االجتماع بالشاكيناه ومسكن من مصدر واحد(، وقد ُسمِّ

تحـــت هـــذا العنـــوان نظمـــت جمعيَّة اآلثـــار القبطيَّة يوم الســـبت ١٥ يناير 
٢٠٢٢م، اللقـــاء الثانـــي للحاصليـــن على درجة الماجســـتير أو الدكتوراة حديًثا، 

ويأتـــي هـــذا اللقاء بمباركـــة ورعاية 
الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة 
بـــدأ  العلمـــي.  والبحـــث  للباحثيـــن 
اللقاء في الســـاعة العاشـــرة صباًحا 
برنامـــج  لعـــرض  افتتاحيـــة  بكلمـــة 
اليـــوم لألســـتاذ نبيـــل فـــاروق فايـــز 
مديـــر وأميـــن مكتبـــة الجمعيـــة، ثُـــم 
اليـــوم  فعاليـــات  بـــدأت  ذلـــك  بعـــد 
أبحـــاث  أربعـــة  فيهـــا  م  ُقـــدِّ والتـــي 
للحاصليـــن علـــى درجـــة الدكتـــوراة، 
وثمانيـــة أبحـــاث للحاصليـــن درجـــة 
الماجســـتير، وقـــد شـــارك برســـائل 

الدكتـــوراة كل مـــن )١( د. ســـلفانا چورچ عطاهلل عازر عن موضوع: تصوير 
ذوي اللحـــى فـــي الفـــن القبطـــّي مـــن القـــرن الخامـــس الميـــالدي للقـــرن الثامـــن 
الميـــالدّي )دراســـة أثريـــة مقارنـــة(، )٢( د. ســـارة محمـــد محمود هاشـــم عن: 
يســـين الشـــهداء فـــى الفـــن القبطـــّي خـــالل العصـــر اإلســـالمّي  تصاويـــر القدَّ
)دراســـة فنيـــة مقارنـــة(، )3( د. نـــورا محمـــد حســـين محمـــود عـــن: الخيـــر 
والشـــر مـــن خـــالل المنتجـــات الفنية المســـيحيَّة في مصر من القـــرن الرَّابع إلى 
نهايـــة القـــرن الثالـــث عشـــر الميـــالدّي، )4( د. أحمـــد ســـعيد مـــرزوق غالي: 
الموضوعـــات والزخـــارف المصـــورة على األوســـتراكا القبطية، دراســـة أثرية من 

خـــالل مجموعـــة غيـــر منشـــورة بالمتحـــف القبطـــى.
ورســـائل الماجســـتير شـــارك كل مـــن: )١( أســـماء ســـيد علـــى مرســـي 
الصايـــغ: اإلضافـــات المســـيحية فـــي معابـــد الدولـــة الحديثـــة في النوبة دراســـة 
أثريـــة تاريخيـــة، )٢( إســـراء خليـــل إبراهيـــم: أثـــر العامـــل الديني علـــى عمارة 
الكنائـــس فـــي مصـــر مـــن القرن الرَّابع الميـــالدّي حتى القرن العاشـــر الميالدّي 
)دراســـة أثاريـــة معماريـــة(، )3( عـــادل راشـــد نظير: أجـــزاء المزاميـــر القبطية 
علـــى األوســـتراكا )دراســـة لغويـــة حضاريـــة(، )4( القمـــص يســـطس فانـــوس 
بطرس: أهل الكهف في المصادر القبطيَّة، )٥( هانى ظريف خليل سيدهم: 
دراســـة ونشـــر نمـــاذج فنّيـــة ُمتنّوعـــة مـــن مصـــر الُعليـــا بالمتحـــف القپطـــّي، مـــا 
بيـــن القرنيـــن الّرابـــع والّســـابع الميالدّييـــن، )٦( مـــي محمـــود محـــرم: الظرفان 
القبطيـــان ebol وe\oun  دراســـة لغويـــة، )٧( عمـــرو عبد الباســـط الســـيد 
عبـــد الكريم: الزمن الثاني في اللغة القبطية )األصل، والمعنى، واالســـتخدام: 
دراســـة أجروميـــة(، )٨( القـــس مينا لبيب فانـــوس: رئيس المالئكـــة ميخائيل 

مـــن خـــالل مخطوطـــات الحامولي.
وُاختتـــم اللقـــاء فـــي الســـاعة الخامســـة ببعـــض التنبيهـــات، وعلـــى هامـــش 
اللقـــاء بدعـــوة مـــن أ.د. إســـحاق عجبان عميد معهد الدراســـات القبطية، قام 
الحضـــور بزيـــارة معهـــد الدراســـات القبطيـــة الـــذي يحتضـــن معـــرض أيقونـــات 

برونزيـــة للفنـــان الليتوانـــي الكســـاندراس اليكســـييفاس وزيـــارة قســـم الفـــن.
وفـــي تمـــام الســـاعة السادســـة مـــن مســـاء نفس اليـــوم توجه الســـادة أعضاء 
هيئـــة التدريـــس بالجامعـــات المصريـــة واألســـاتذة المدعويـــن مـــن قبـــل الجمعية 
والباحثـــون الذيـــن قدمـــوا أورقهـــم البحثيـــة، وانضـــم إليهـــم الباحثون المشـــاركون 
فـــي اللقـــاء األول، إلـــى المقـــر البابـــوي للقـــاء قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني.

وقد بدأ اللقاء بكلمة شـــكر من األســـتاذ نبيل فاروق فايز، لقداســـة البابا، 
لدعمه ومســـاندته وتشـــجيعه للباحثين ودعوته الكريمة لهذا اللقاء مع األســـاتذة 
والباحثيـــن، وقـــدم خـــالل كلمتـــه تقريـــًرا مختصـــًرا عـــن عـــدد المشـــاركين فـــي 
اللقائيـــن وتـــم عـــرض لكتاب ملخصات األبحاث ثم قـــراءة كلمة رئيس الجمعية 
المهنـــدس واصـــف بطـــرس غالـــي التـــي أرســـلها خصيًصـــا للقاء، وبعدهـــا تقدم 
األســـتاذ الدكتور إســـحاق عجبان عميد معهد الدراســـات القبطية إللقاء كلمة 
المعهـــد، وكانـــت تتضمـــن إعـــداد بروتكـــول تعاون بيـــن جمعية اآلثـــار القبطية 
ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة، وأن المعهـــد والجمعيـــة يجمعهمـــا تاريـــخ وجغرافية 

مشـــتركة، وأن الجمعيـــة تأسســـت عـــام ١٩34م والمعهـــد عـــام ١٩٥4م، وعـــن 
أوجـــه التعـــاون بيـــن المعهـــد والجامعـــات المصريـــة، ثم قامت الدكتورة ســـلفانا 
جـــورج بالقـــاء كلمـــة مختصـــرة لتقديـــم األســـتاذة الدكتورة رشـــا فـــاروق مدير 
معهـــد البحـــوث والدراســـات القبطيـــة بجامعـــة االســـكندرية قدمـــت مـــن خاللهـــا 
قكـــرة تأســـيس المعهـــد وأهدافـــه، ثـــم تلـــى ذلـــك كلمـــات مختصـــرة مـــن األســـتاذ 
الدكتور عزت قدوس واألســـتاذة الدكتورة ســـماح الصاو واألســـتاذة الدكتورة 

شـــروق عاشور.
ثـــم ألقـــى قداســـة البابا تواضروس الثاني كلمة عـــن مصر، وبعدها قام كل 
باحـــث بتقديـــم نفســـه وإعطـــاء فكـــرة عـــن رســـالته العلمية التـــي اجتـــازه وأهميتها 
وكيفية اختياره لموضوع الرســـالة وأهم النتائجة التي توصل إليها في رســـالته، 
ثـــم قـــام قداســـة البابـــا بتوزيـــع شـــهادات التقديـــر التـــي أعّدتهـــا الجمعية لرؤســـاء 
الجلســـات المشـــاركين وللباحثيـــن والباحثـــات، وتـــم التقـــط الصـــور التذكاريـــة 

لألســـاتذة والباحثين مع قداسة البابا. 
وفـــي نهايـــة اللقـــاء تـــم االتفـــاق على 
أن يكون اللقاء الثالث في اغســـطس 

٢٠٢٢م. 
نيافـــة  اللقـــاء:  فـــي  شـــارك  وقـــد 
العـــام  األســـقف  مارتيـــروس  األنبـــا 
الحديـــد،  الســـكة  شـــرق  لكنائـــــــــــــــــس 
ا.د. أســـحاق عجبـــان عميـــد معهـــد 
عـــادل  ا.د.  القبطيـــة،  الدراســـات 
عـــزت  ا.د.  المعهـــد،  وكيـــل  فخـــري 
لمعهـــد  األســـبق  المديـــر  قـــادوس 
مديـــر  فـــاروق  رشـــا  ا.د.  البحـــوث، 
معهـــد البحـــوث والدراســـات القبطيـــة 
عـــادل  ا.د.  االســـكندرية،  جامعـــة 
المنشـــاوي، ا.د. سامي صبري، ا.د. 
طارق منصور جامعة عين شـــمس، 
ا.د.  يوســـف،  نســـيم  يوحنـــا  ا.د. 
ســـماح الصـــاوي وكيـــل كليـــة اآلداب 
للدراســـات العليـــا بجامعـــة دمنهـــور، 
عيـــن  جامعـــة  أحمـــد  ســـهير  ا.د. 
شـــمس، ا.د. شـــذى جمـــال جامعـــة 
حلـــوان، ا.د. مـــاري مجـــدي جامعـــة 
عاشـــور  شـــروق  ا.د.  اإلســـكندرية، 
وكيـــل أكاديميـــة المســـتقبل بالقاهـــرة، 
ا.د.  عـــوض،  عاطـــف  والمهنـــدس 
اشـــرف ناجـــح وبعض اآلبـــاء الكهنة 

القبطيـــة. بالدراســـات  والمهتميـــن 

أطروحات مضيئة يف الدراسات القبطية يف اجلامعة املصرية )اللقاء الثاني(

 القمص سلوانس ذكري
من إيبارشية وسط الجيزة

بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
ينايـــر   ١3 الخميـــس  يـــوم  صالحـــة 
القمـــص  الفاضـــل  األب  ٢٠٢٢م، 
كنيســـة  كاهـــن  ذكـــري  ســـلوانس 
الســـيدة العـــذراء بالدقـــي، عـــن عمـــر 
قـــارب ٧٦ ســـنة بعـــد أن قضـــى فـــي 
مـــن  يقـــرب  مـــا  الكهنوتيـــة  الخدمـــة 
٢3 ســـنة، حيـــث ُولد يـــوم ١٠ يونيو 
١٩4٦م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم ٢ يونيو 
١٩٩٩م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة عام 
٢٠١٥م. وتميـــزت خدمتـــه بالنشـــاط 
والجديـــة واألمانة.وُأقيمـــت صلـــوات 
والنصـــف  الثالثـــة  الســـاعة  تجنيـــزه 
كنيســـة  فـــي  ذاتـــه  اليـــوم  عصـــر 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بشـــارع مـــراد 
)مقـــر المطرانيـــة(. خالـــص تعازينا 
لنيافـــة األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف 
إيبارشـــية وســـط الجيـــزة، ولمجمع 
اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته 

المباركـــة، وكل محبيـــه.
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هــل المــخ هــو العقــل؟ هــل يوجــد اختــالف بينهمــا؟ وإن 
ُوِجــد فمــا هــو؟ وهــل توجــد عالقــة بيــن المــخ والعقــل؟  وماهــي 
هــذه العالقــــــــــــة؟ وهــل توجــد كائنــات لهــا عقــل ولكــن ليــس 

لهــا مــخ؟
للجهــاز  المركــزي  العضــو  هــو  المــخ  المــخ؟  هــو  مــا 
منــه  ويمتــد  الجمجمــة،  داخــل  ويوجــد  لإلنســان،  العصبــي 
األعصــاب  منــه  وتتفــرع   Spinal Cord الشــوكي  الحبــل 
التــي تغــّذي الجســم. المــخ هــو العضــو الــذي يتحكــم فــي 
أيًضــا  وهــو  بينهــا.  وينســق  عملهــا  ويقــود  الجســم  أجهــزة 
مصــدر الذاكــرة والتفكيــر. المــخ لــه خصائصــه التشــريحية 
ولــه عملــه الفيســيولوجي، كمــا قــد ُيصــاب بأمــراض تعاَلــج 
بالعقاقيــر أو بالتدخــل الجراحــي. والمــخ مثــل باقــي أعضــاء 
الجســم يمــوت بمــوت اإلنســان، بــل أن مــوت المــخ صــار 

دليــل مــوت اإلنســان.
لــه صفــات  ليــس عضــًوا  العاقلــة:  النفــس  أو  العقــل 
طبيعــة  عــن  تختلــف  طبيعــة  مــن  مخلــوق  ألنــه  تشــريحية 
الجســم، وهــو قــدرة اإلنســان علــى التفكيــر والتخيــل واإلبــداع 
واالبتكار واتخاذ القرار والتطلع خارج نطاق األمور المادية 
والجســدية والتطلــع لألبديــة، والنفــس العاقلــة ال تمــوت بمــوت 

اإلنســان بــل هــي نفــس خالــدة.
عاقــة العقــل بالمــخ: العقــل يعمــل مــن خــالل المــخ 
يؤثــر  المــخ  فــي  خلــل  لــذا وجــود  الجســم،  وباقــي أعضــاء 
علــى عقــل اإلنســان، ولكــن عمــل العقــل يمتــد خــارج نطــاق 
عمــل المــخ، فالمــخ وســيلة لعمــل العقــل ولكنــه ال يحــّد عمــل 
العقــل  عمــل  علــى  يؤثــر  تعطُّلــه  أو  المــخ  فمــوت  العقــل، 
ولكنــه ال يوقفــه. تشــبيهه مــع الفــارق لتوضيــح المعنــى هــو 
قيــادة الســيارة مثــاًل، الســيارة لكــي تتحــرك ال بــد أن يكــون بهــا 
محــرك وبطاريــة ووقــود... الــخ، هــذا ال يكفــي لقيادتهــا بــل 
تحتــاج لقائــد يقــود الســيارة. وجــود خلــل فــي الســيارة يعطــل 
القائــد عــن قيادتهــا ولكنــه ال يمنعــه أن يجــد حــالًّ أو وســيلة 
أخــرى، فالســيارة وســيلة ضمــن وســائل أخــرى يتحــرك بهــا 
اإلنســان، كذلــك المــخ وســيلة ضمــن طــرق أخــرى يعمــل بهــا 
العقــل، فالعقــل بعــد الوفــاة ال يــزال يعمــل رغــم مــوت المــخ.

المــخ  عــن  مختلًفــا  العقــل  يعتبــر  ظــل  البشــري  الفكــر 
حتــى القــرن الماضــي عندمــا بــدأ فكــر ينتشــر أنــه ال يوجــد 
شــيء اســمه العقــل قائــم بذاتــه، بــل العقــل هــو نتــاج عمــل 
ال  مــادي  فكــر  أنــه  واضــح  المــخ.  بانتهــاء  وينتهــي  المــخ 
يؤمــن بخلــود النفــس البشــرية، كمــا أنــه فكــر يجعــل المقارنــة 
بيــن اإلنســان وباقــي الحيوانــات مقارنــة فــي حجــم نمــو المــخ 
وتطــوره. فالكائنــات الحيــة األخــرى مثــل األســماك والطيــور 
والحيوانــات لــكل منهــا مــخ ولكــن ليــس لهــا نفــس عاقلــة، لذلــك 
تنتهــي حياتهــا بموتهــا. علــى الجانــب اآلخــر فــإن المالئكــة 
هــي مخلوقــات عاقلــة وهــي أرواح ليــس لهــا أجســاد، يوجــد 

لهــا عقــل ولكــن ال يوجــد لهــا عضــو مــادي مثــل المــخ.
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املخ والعقل

تحــــــــــــــــدث الكتــــــــــــــاب المقــدس فــي 
قائــاًل:  الخاطــئ  عــن  الجامعــة  ســفر 
الجمــع  شــغل  فيعطيــه  الخاطــئ  »أمــا 
أن  والحقيقــة  )جــا٢٦:٢(.  والتكويــم« 
أحــد  هــو  والتكويــم  بالجمــع  االنشــغال 
ســمات البشــر علــى مــر العصــور، فقــد 
للغنــي  الهــم  ســّبب  الــذي  األمــر  كان 
الغبــي هــو التفكيــر بقلــق: »مــاذا أعمــل 
فيــه  أجمــع  موضــع  لــي  ليــس  ألن 
أثمــاري؟«، والحــل الــذي بــدا صحيًحــا 
أهــدم  هــذا:  »أعمــل  كان:  عينيــه  فــي 
مخازنــي وأبنــي أعظــم وأجمــع هنــاك 
جميــع غالتــي وخيراتــي« )لــو١٧:١٢-
١٨(. وقــد أوضــح الســيد المســيح أن 
هــذه اآلفــة لــم تكــن آفــة هــذا الرجــل فقــط 
قائــاًل: »هكــذا الــذي يكنــز )أي يجمــع( 

)لــو٢١:١٢(.  لنفســه« 

إن شــعار اإلنســــــــــــــــــــان المعاصــر 
المضطـــــــــــــرب والفاقــد األمـــــــــــــــــــان هــو: 
»وأجمــع هنــاك لنفســي«!! إنهــا إحــدى 
مناورات العقل الباطن الذي دّب فســاد 
اإلنســان  يخــدع  فهــو  فيــه.  الخطيــة 
مشــيًرا عليــه مشــورة باطلــة أن يتحصــن 
وراء أســوار واهيــة مــن »مخــازن الجمــع 
وصــف  ذلــك  أجــل  مــن  والتكويــم«. 
سليمان الحكيم ذلك بقوله: »هذا أيًضا 

باطــل وقبــض الريــح« )جــا٢٦:٢(.

لكــن مــا هــو يــا تــرى الشــيء الــذي 
يجمعــه اإلنســان البائــس إلــى مخازنــه؟ 
قــد يجمــع اإلنســان أمــوًرا خارجــة عنــه، 
الجمــع  أمثلــة  ومــن  داخلــه.  أمــوًرا  أو 
المــال،  تكويــم  الخارجــي  والتكويــم 
المالبــس،  وتكويــم  الطعــام،  وتكويــم 
وتكويــم المقتنيــات ســواء علــى مســتوى 
الفــرد، أو األســرة، أو الكنيســة؛ ســواء 
عــن طريــق اقتنــاء المزيــد أو التمســك 
بالموجــود دون العطــاء والتوزيــع منــه. 
صناديــق  ذلــك  علــى  شــاهد  وخيــر 
التــي  باألطعمــة  تكتــظ  التــي  القمامــة 
طويــل،  تخزيــن  بعــد  مــن  فســدت 
وخزانــات المالبــس المكتظــة بمالبــس 
أكلهــا العــث، وأرفــف الكتــب المشــحونة 
بكتب لم يمســها أصبع وجميعها شــاهد 
عيــان علــى بــؤس إنســان يحــاول مــداراة 

عريــه بــأوراق مــن تيــن!!

والتكويــــــــــــــم  الجمــــــــــــــــــــع  أمثلــة  أمــا 
فــي  الداخلــي فهــي تكويــم الشحـــــــــــــــوم 
وجمــع  الطعــام،  فــي  باإلفــراط  الجســم 
والشــهادات  األلقــاب  وتكويــــــــــــــــم 
الذاتيــة،  العلميــة والكرامــات واألمجــاد 
وتكديــــــــــــــس العقــل بالفلســفات عديمــــــــة 
وأفكـــــــــــار  الغبيــة  والمباحثـــــــــــات  النفــع 
التعالــي والحماقــات، وتكديــس مخــازن 
القلــب والنفــــــــــــــــــس باألهــواء والشــهوات 

واألحقــاد. والضغائــن 

ولمعرفــة الســيد المســيح باألضــرار 
البدنيــة  وحتــى  بــل  والنفســية  الروحيــة 
لهــذا الهــم الخبيــث لفــت انتباهنــا إلــى 
إلــى  تجمــع  »ال  الســماء:  طيــور  أن 
مخــازن« )مــت٢٦:٦(. وعندمــا عّلمنــا 
نصلــي  أن  علمنــا  الربانيــة  الصــالة 
قائليــن: »خبزنــا كفافنــا أعطنــا اليــوم« 
)مــت١١:٦(. كمــا أنــه عندمــا أرســل 
التالميــذ والرســل أوصاهــم أال ينشــغلوا 
واألحذيــة  والملبــس  المــأكل  بتكويــم 
أو  مناطقهــم  فــي  والفضــة  والذهــب 
أكياســهم )مت٩:١٠-١٠؛ لو١٠:4(.  
أمــا فــي العهــد القديــم فقــد نهــى الــرب 
شــعب بنــي إســرائيل عــن تكويــم المــن 
ويلتقطــون  الشــعب  »فيخــرج  قائــاًل: 
حاجــة اليــوم بيومهــا... كل واحــد علــى 
حســب أكلــه... ال ُيبــِق أحــد منــه إلــى 

)خــر١٦:4،١٨-١٩(.  الصبــاح« 

هــو  والتكويــم  الجمــع  شــغل  إن 
اإليمــان،  ضعــف  ألمــراض  َعــَرض 
واالحتمــاء  النفــس،  علــى  واالتــكال 
بأباطيــل هــذا العالــم وحصونــه الواهيــة. 
ينشــغل  أن  الراهــب  يضــّر  مــا  وأكثــر 
هــو  لــذا  بالجمــع والتكويــم والتكديــس. 
يترك، ويتجرد، وُيخلي أواًل بأول ســواء 
وينطبــق  الداخلــي.  إنســانه  أو  قاليتــه 
ذلــك ليــس علــى الراهــب فقــط بــل علــى 
الديــر، والكنيســة أيًضــا. ففــي ملكــوت 
الســموات ال يوجــد موضــع ال لمخــازن، 
وال ألهــراء، وال لصوامــع بــل هنــاك فقــط 
يســوع المســيح المذخر فيه جميع كنوز 

الحكمــة والعلــم، والشــبع، والحــب!! 

hgby@suscopts.org

شغل اجلمع والتكويم

باب السماء: وهو وصف أطلقه أبونا يعقوب أيًضا على الموضع الذي رأى فيه الرب »َما َأْرَهَب 
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َماِء« )تك ٢٨: ١٧( هَذا اْلَمَكاَن! َما هَذا ِإالَّ َبْيُت هللِا، َوهَذا َباُب السَّ

الكبيـــر  كيرّلـــس  القّديـــس  يقـــّدم 
شـــرًحا مســـتفيًضا على توبيخ الســـّيد 
المســـيح للفّريســـّيين بســـبب رياءهـــم 
واهتمامهـــم بالمظاهـــر، كما جاء في 
فـــي  يســـعدني  )لـــو44-4٢:١١(، 
هـــذا المقـــال أن أقتطـــف لحضراتكـــم 

بعًضـــا مـــن كلماتـــه:
هـــذه  الفّريســـيُّون  اســـتحّق   +
أثبتهـــا  التـــي  الحـــاّدة،  االنتقـــادات 
عليهـــم الـــرّب.. إّنهـــم، بينمـــا َحَذفـــوا 
بنـــوٍع  ينبغـــي  التـــي كان  الواجبـــات 
بـــال  كأّنهـــا  يعملوهـــا،  أن  خـــاّص 
ومحّبـــة هللا،  الحـــّق  مثـــل  أهمّيـــة، 
نجدهـــم يراعون باهتماٍم وبتدقيق، أو 
بالحـــرّي يأمـــرون النـــاس الخاضعين 
لســـلطاتهم، أن يراعـــوا تلـــك الوصايا 
للحصـــول  فقـــط وســـيلة  هـــي  التـــي 
علـــى إيـــراد كبيـــر ألنفســـهم.. كان 
مـــن  أكثـــر  جشـــعين  الفّريســـّيون 
غيرهـــم، وموَلعين بالربـــح القبيح..

مفيـــد  التوبيـــخ  هـــذا  هـــل   +
للفّريســـّيين فقـــط؟ ليـــس هـــو كذلـــك، 
لتشـــملنا  تمتـــّد  إّنمـــا  فائدتـــه  ألّن 
الكامليـــن  إّن  ـــا  حقًّ أيًضـــا..  نحـــن 
فـــي أذهانهـــم، والمحّبين للســـلوك 
توبيـــخ  فـــي  يجـــدون  المســـتقيم، 
هـــم  لســـامهم  اآلَخريـــن، طريقـــًة 
ســـوف  شـــّك  بـــال  ألّنهـــم  أيًضـــا، 

بهـــم. يتشـــّبهوا  أن  يتجّنبـــون 
كانـــوا  )الفّريســـّيين(  إّنهـــم   +
موَلعيـــن بالمديـــح، ويشـــتهون أّن 
فـــارغ،  بتباهـــي  أنفســـهم  ُيَمتِّعـــوا 
وتشـــاُمخ زائف.. مثل هذا الســـلوك 
مكـــروه مـــن أّي إنســـان.. )بعكـــس( 
ســـلوك الذيـــن هـــم مســـاكين بالـــروح، 
ودعـــاء، دمثين، ال يحّبـــون االنتفاخ 
النـــاس  يخدعـــون  ال  لطفـــاء،  بـــل 
بـــل  الزائفـــة،  الخارجّيـــة  بالمظاهـــر 
ُهـــم بالحـــرّي عابـــدون حقيقيُّـــون، 
العقلـــي،  الجمـــال  بذلـــك  ُمزّينـــون 
الـــذي يطبعـــه فينـــا الكلمـــة اإللهي 
بواســـطة كّل فضيلة وقداســـة وبّر.

اآلَخــــــــــــرون  ُيكِرمنـــــــا  أن   +
بالتحّيـــة، وأن نجلـــس فـــي أماكـــن 
أعلـــى مرتبــــــــــــة مـــن أصدقائنـــا، 
هـــذا ال ُيثِبـــت علـــى اإلطـــاق أّننا 
ألّن  بذلـــك.  جديـــرون  أشـــخاص 
هـــذا يمتلكـــه كثيـــرون مـــن الذيـــن هم 
ا عـــن الفضيلـــة. بل هم  بعيـــدون جـــدًّ

لّلـــذات ومحّبـــون للخطّيـــة،  ُمحبُّـــون 
وهـــم يغتصبـــون الكرامـــات مـــن كّل 
إنســـان، إّمـــا بســـبب امتالكهـــم لثروة 

كبيـــرة أو ُســـلطة عالمّيـــة.
+ هـــذا مـــا يوّضحـــه المخّلـــص 
علـــى الَتـــّو بقوله: “ويـــل لكم! ألّنكم 
والذيـــن  المخفّيـــة،  القبـــور  مثـــل 
يمشـــون عليها ال َيعلمـــون”. إّنني 
المثـــل  قـــّوة  تالحظـــوا  أن  أرجوكـــم 
الذيـــن  فأولئـــك  شـــديد،  بوضـــوٍح 
َيعتبرونـــه شـــيًئا عظيًمـــا، وبشـــغف 
أن تكـــون لهـــم المتّـــكآت األولـــى في 
فـــي  يختلفـــون  هـــؤالء ال  المجامـــع، 
شـــيٍء عن القبور المختفية، المزيَّنة 
حســـًنا مـــن الخـــارج، ولكّنهـــا ممتلئـــة 

مـــن كّل نجاســـة.
+ أرجوكـــم أن تالحظـــوا هنـــا أّن 
الريـــاء.. هـــو مرض ممقـــوت أمام 
هللا وأمام النـــاس.. ليس ُممِكًنا أن 
ُتخفـــي ريـــاءك لمـــّدة طويلـــة، ألّنه 
كمـــا أّن األشـــكال التـــي ُترَســـم في 
ـــَور تبهـــت، ألّن الوقت يجفِّف  الصُّ

األلـــوان، هكذا أيًضـــا المراؤون..
+ يجـــب علينـــا إذن أن نكـــون 
كَمـــن  وليـــس  حقيقّييـــن،  عابديـــن 
النـــاس،  يرضـــوا  أن  فـــي  يرغبـــون 
لئـــاّل نخيـــب عـــن أن نكـــون ُخّداًمـــا 
بولـــس  يقـــول  وهكـــذا  للمســـيح، 
المبارك: »أفأســـتعِطف اآلن الناس 
أم هللا؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ 
فلـــو كنـــُت بعـــد أرضي النـــاس، لم 
أُكن عبًدا للمســـيح« )غل١٠:١(.. 
ألّنـــه كمـــا ُيرَفـــض مـــا هـــو مزّيف 
ومغشـــوش في الُعمـــات الذهبّية، 
هكـــذا الُمرائي، ُينَظـــر إليه باحتقاٍر 
مـــن هللا ومن الناس. أّما اإلنســـان 
الصـــادق فُياقـــي إعجاًبـــا.. ولـــه 
تقديـــره أمـــام هللا، وُيحَســـب جديـــًرا 

باألكاليـــل والكرامـــات..
مـــرض  مـــن  إذن  فلَنهـــرب   +
بالحـــرّي  فينـــا  وليســـُكن  الريـــاء، 
ذهـــن نقـــي وغيـــر فاســـد، ومتأّلق 
هـــذا  ألّن  المجيـــدة،  بالفضائـــل 

بالمســـيح.. دنـــا  يوحِّ ســـوف 
]عن تفســـير إنجيـــل لوقا للقّديس 
 )٨4 )عظـــة  الســـكندري  كيرّلـــس 
األرثوذكســـي  المركـــز  إصـــدار   -
للدراســـات اآلبائّية - ترجمة الدكتور 

نصحـــي عبـــد الشـــهيد[

fryohanna@hotmail.com

أهميـــة  عـــن  وتحدثنـــا  ســـبق 
الخدمـــة... فـــي  المحبـــة  ولزوميـــة 

+ كلنـــا نالحـــظ أن أقصـــى جوع 
يواجـــه إنســـان هـــذا العصـــر الســـريع 
إلـــى  الجـــوع  هـــو  المـــادي  المزدحـــم 
الحـــب، وكلمـــا انســـكبت المحبـــة في 
أحشـــاء الخادم صـــار صورة صادقة 

لهـــذا الحب.
إســـحق  مـــار  القديـــس  قـــدم   +
فقـــال:  المحبـــة  عـــن  أمينـــة  صـــورة 
مـــع  احـــزن  المرضـــى،  مـــع  »تألـــم 
الخطـــاة، ابتهـــج مـــع التائبيـــن، كـــن 
حبيًبـــا للـــكل، لكـــن ابـــَق فـــي روحـــك 
متوحـــًدا مع هللا. ابســـط رداءك على 
واســـتر عليـــه  عثـــرة  فـــي  وقـــع  مـــن 
تماًمـــا، وإن كنـــت ال تقـــدر أن تضع 
ذنبـــه علـــى نفســـك وتتقّبـــل العقـــاب 
والعـــار والفضيحـــة بـــداًل منـــه، فـــال 

أقـــّل مـــن أن ال تعّنفـــه«.
بالـــروح  المنســـكبة  المحبـــة   +
بـــال  تجعلهـــا  قلوبنـــا  فـــي  القـــدس 
الضيقـــة  الحـــدود  ل  وتحـــوِّ جـــدران، 
الســـماء..  اتســـاع  لهـــا  قلـــوب  إلـــى 
تجعلهـــا تحتمـــل كل شـــيء تصبـــر 
علـــى كل شـــيء وترجـــو كل شـــيء.

تفـــرح  قـــد  الخـــادم:  عزيـــزي   +
مفيـــدة  أنهـــا  لـــك  وتبـــدو  بمواهبـــك 
وفريـــدة، ولكـــن ال يليـــق بخـــادم أن 
يفتخـــر بما ناله من مواهب ويســـيء 
اســـتخدامها ويحولهـــا إلـــى نـــوع مـــن 
االســـتعراض واالفتخـــار، وإنما يجب 
أن يجعلها لبنيان الكنيســـة وخالص 
تصيـــر  أن  يليـــق  وال  أحـــد،  كل 
المواهـــب ســـبًبا فـــي غيـــرة أو نزاع أو 

تســـفيه لمواهـــب اآلخريـــن.
+ الحـــب ضابـــط كل المواهـــب 
الروحيـــة، ويفـــوق كل العطايـــا التـــي 
ُتحســـب مدهشـــة إذ ال قيمـــة ألعظـــم 
المواهـــب دون المحبـــة، لذلـــك بعـــد 
أن تكلـــم معلمنـــا بولـــس عـــن أنـــواع 
مـــن المواهـــب الروحيـــة الفائقـــة فـــي 
طريًقـــا  »أريكـــم  قـــال:  )١كـــو١٢(، 
)١كـــو١3(  فـــي  وأعلنـــه  أفضـــل«، 

وهـــو المحبـــة.. 
إذ بـــدون محبة نصير ليس فقط 
بـــال نفـــع، بـــل ســـبًبا لإلزعـــاج مثـــل 

نحاًســـا يطـــن أو صنًجـــا يـــرن.
مـــن يهمل الحـــب ويهينه، فمهما 

نـــال مـــن مواهـــــــــــب عظيمـــة يصيـــر 
كال شـــيء..

وصـــل الحـــد عند معلمنـــا بولس 
الرســــــــــــــــــــول إلعـــالء قيمـــة المحبـــة، 
فجعلهـــا أفضـــــــــــــــــل مـــن الجهــــــــــــــــــــاد 
الروحـــــــــــــــي »إن أسلمت جســــــــــــــــدي 

حتـــى يحتـــرق...«.

وجعلهـــا أعلى من أي عطـــــــــــــــاء 
»إن أطعمـــت كل أموالي...«.

وجعلهـــا أعلـــى مـــن أّيـــة معرفـــة، 
بـــل التكلم باأللســـنة والنبـــوات، إذ ما 
المنفعـــة مـــن نبوات بال محبـــة؟! ألم 
نـــَر أن بلعـــام تنبأ وهو لـــم يكن نبًيا؟ 
وتنبـــأ قيافـــا وقـــال: »خيـــر ان يموت 
الشـــعب...«،  عـــن  واحـــد  إنســـان 
حتـــى  تنبـــأ  أيًضـــا  الملـــك  وشـــاول 
»أشـــاول  للعجـــب  مصـــدًرا  صـــار 
بيـــن األنبيـــاء؟!«. رأينا يهـــوذا يرافق 
التالميـــذ وعـــرف األســـرار والتعاليـــم 
وعايـــن المعجـــزات واآليـــات، ولكنـــه 

فـــي النهايـــة بـــاع ســـيده... 

فـــي  ســـتنتهى  الخدمـــة  مواهـــب 
فســـيبقى  الحـــب  أمـــا  الحيـــاة،  هـــذه 
ســـُتبطل  النبـــوات  األبديـــة.  للحيـــاة 
واأللســـنة ســـتنتهي والعلـــم ســـُيبطل، 
أّمـــا المحبـــة فـــال تســـقط أبـــًدا، أي ال 

تتحطـــم. وال  تنتهـــي 

مـــن يحـــب يتمم النامـــوس، ومن 
يتمـــم النامـــوس ُمكـــرَّم جـــًدا ويتقّبـــل 

المواهـــب الروحيـــة بســـخاء الـــروح.

+ عزيـــزي الخـــادم: ليتـــك تقـــف 
نفســـك وتراقبهـــا،  مـــع  هادئـــة  وقفـــة 
وال تنظـــر إلـــى حجـــم الخدمـــة التـــي 
تخدمهـــا، ولكـــن انظـــر إلـــى مقـــدار 
الحـــب الـــذي تقدم بـــه هـــذه الخدمة، 
ومقـــدار الحب الـــذي تقدمة إلخوتك 
هـــل  ســـتعرف  وهنـــا  وللمخدوميـــن، 
أنـــت تخـــدم خدمـــة بحســـب قلـــب هللا 
أم أنـــك تمـــارس نشـــاًطا اجتماعًيا له 

أهـــداف خاصـــة.. وتخـــدم نفســـك.

ليتنـــــــــــــــا نراجع أنفسنا ونعــــــــــــرف 
مـــن أي روح نحـــن قبـــل أن نســـمع 

»ال أعرفكـــم«...

frantoniosge@hotmail.com
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ن، برعاية  جماعة المؤمنين: نقول عن الكنيسة إنها: جماعة المؤمنين، المجتمعة في بيت هللا الُمدشَّ

بهولنــدا  أمســتردام  مدينــة  فــي 
وقــع حــادث تصــادم مــروِّع. وجــاء 
مســرًعا  الجنائــي  البحــث  فريــق 
للتحقيــق،  الحــادث  مــكان  إلــى 
ووجــد هنــاك مراهًقــا صغيــًرا شــاهد 
الحــادث فســألوه عمــا رأى، فجــاءت 
»ألول  قــال:  إذ  صادمــة  إجابتــه 
وهلــة كنــت أعتقــد أن هــذا الحــادث 
هــو لعبــة مــن األلعــاب اإللكترونيــة 
التــي ألعبهــا علــى هاتفــي«. فُذِهــل 
المحّققــون مــن اإلجابــة، وشــّكوا فــي 
ســالمته النفســية، فأرســلوه للفحــص 
الطبــي، وقــال األطبــاء: »إن هــذا 
السوشــيال  علــى  يجلــس  الشــاب 
مــدة  اإللكترونيــة  واأللعــاب  ميديــا 
طويلــة يومًيــا ولذلــك انفصــل عــن 
أن  وتوقعــوا  ثــواٍن«،  لمــدة  الواقــع 
الثوانــي ســتصبح دقائــق ثــم ســاعات 
ثــم ينفصــل عــن الواقــع تماًمــا! هــذا 
عــن  ســينفصل  أيًضــا  أنــه  يعنــي 
أســرته ومجتمعــه وحتــى نفســه بــل 
مــواٍز  فــي عالــم  ليعيــش  وعــن هللا 

بــه. خــاص 
تذكــرت هــذا الحــادث الــذي وقــع 
منــذ عــدة ســنوات حيــن قــرأت إعــالن 
مــارك عــن عالــم الميتافيــرس والــذي 
أطفالنــا  فيــه  يقبــع  أن  لــه  يتوقــع 
إال  منــه  يخرجــوا  ولــن  وشــبابنا 

شــديدة. بصعوبــة 
يمكــن  أنــه  اآلن  واألعجــب 
للمراهــق الــذي يجلــس فــي حجرتــه 
أن يضــع علــى أذنيــه ســماعات ثــم 
يستقبل ذبذبات )تعطيه شعوًرا مثل 
إدمــان الهيرويــن( دون أن يالحظــه 
أحــد، وبالطبــع ذلــك بمقابــل مــادي 

يرســله عبــر كــروت الدفــع.
والغريــب أنــه فــي الوقــت الــذي 
المتقدمــة  المجتمعــات  فيــه  تهــرب 
مــن اســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة 
شــعوب  تغــرق  ميديــا،  والسوشــيال 
الشــرق األوســط فيهــا، ففــي مصــر 
مثــاًل أكثــر مــن ٨٥٪ مــن الشــعب 

علــى السوشــيال ميديــا.
مــدار  علــى  إنــه  ُيقــال  والحــق 
تاريــخ الكنيســة كلــه لــم يواجــه شــعبنا 
القبطــي وخصوًصــا شــبابنا وأطفالنــا 
اآلن.  يواجهــه  مثلمــا  تحديــات 
حــرب  مــن  أصعــب  حــرب  إنهــا 

االستشــهاد وأقــوى مــن حــرب البــدع 
ســلب  حــرب  إنهــا  والهرطقــات، 
وإهــدار  اإلنســانية  ونــزع  العقــول 
فيهــا  يشــعر  اإلبــداع،  وقتــل  القيــم 
قيمــة  وال  هويــة  بــال  أنــه  اإلنســان 
وغالًبــا مــا يدفعــه ذلــك إلــى اإلدمــان 
بكافة أشكاله، أو اإللحاد أو التدين 
الشــكلي أو االنتحار. وإن كان هذا 
هــو الحــال اآلن فمــاذا يكــون بعــد 

ســنوات!!  ١٠
ناقــوس الخطــر يــدق بأصــوات 
عاليــة متســارعة، لننقــذ أوالدنــا مــن 
أنيــاب العالــم المــوازي. ال بــد لــكل 
تســتغل  أن  كنيســة  وكل  إيبارشــية 
اســتغالل،  أفضــل  أدواتهــا  كل 
وتطــور مــن أســاليب خدمتهــا، لئــال 
تعيــش هــي نفســها فــي عالــم مــواٍز 
فجــوة  وتحــدث  شــعبها  عــن  بعيــًدا 
أنهــا  أظــن  الشــعب،  وبيــن  بينهــا 

تبــدو آتيــة فــي األفــق.
ال بــد مــــــــــن وضـــــــــــــــع رؤيـــــــــــــــــة 
جديدة للخدمــــــــــــــــة وتفعيل حقيقــــــــــي 
ومؤثــــــــــــــر للدور الرعـــــــــــــوي )بكـــــــــــــل 
معنـــــــــــــى(  مــن  الكلمــة  تحملــه  مــا 
لــكل أدواتنــا علــى كافــة األصعــدة 
مثــــل: األســـــــــــــرة، والتربية الكنسية، 
ومدرســي الديــن المســيحي، وكافــة 

الخدمــات النوعيــة.
وال بــد مــن إشــباع أبنائنــا مــن 
كنيســتنا  وجمـــــــــــــــــال  وحــالوة  دســم 
ليــس  المجيــد.  وتراثهــا  القبطيــة 
أبناءنــا  نعطــي  أن  المعقــول  مــن 
كل  فيهــا  كنيســتنا  ومائــدة  الفتــات 
مقــدس  كتــاب  مــن  الدســم  هــذا 
مشــروح مــن اآلبــاء عبــر العصــور، 
فــي  ُمــَذاق  القديســين،  فــي  معــاش 
الليتورجيــًة. وعلــى الجانــب اآلخــر 
التربيــة  مــادة  تدريــس  مــن  بــد  ال 
األصعــدة  كافــة  علــى  اإلعالميــة 
وذلــك  الخدمــة  مراحــل  جميــع  فــي 
علــى  ينتصــر  قــوي  وعــي  لبنــاء 
كل هــذه التحديــات حتــى ال نعيــش 
ــم المــوازي بــل نعيــش فــي  فــي العال
عالــم خلقــه هللا لنتمتــع بــه ونــراه فيــه 
متمســكين  فينــا  بحضــوره  ونفــرح 
ــْم ُكلَّ  بوعــده المبــارك »َهــا َأَنــا َمَعُك
ْهــِر. آِميــَن«  اأَليَّــاِم ِإَلــى اْنِقَضــاِء الدَّ

)مــت٢٠:٢٨(.

فـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــام 
١٩٠٩ أصـــــــــــــــــــــدر 
عالــــــــم القبطيــــــــــــــات 
ي  سكتلنـــــــــــــــــــــــد إل ا
 Walter الجنسيــــــــة
 Ewing Crum
عـــــــــــــن  كتالــــــــــــــــــوج   )١٩44-١٨٦٥(
مــن  بلهجتيهــا  القبطيــة  المخطوطــات 
 John Rylands مكتبــة  مجموعــة 
Library والــذي صــدر فــي مانشيســتر 
لنــدن،  جامعــة  مطبعــة  طريــق  عــن 
قــام  حيــث  صفحــة،   ٢٧١ ويحــوي 
قبطــي:  مخطــوط   4٦٧ بنشــر 
 “Catalogue of the Coptic
 Manuscripts in the Collection
 of the John Rylands Library.
 Manchester: The University
 Press, London: Bernard
 .Quartich, Sherett, Hughes”
التــي  المخطوطــات  ونصــوص 
علــى  احتــوت  الكتالــوج  فــي  نشــرها 
نصــوص باللهجــة الصعيديــة والبحيرية، 
ومــزودة بمجموعــة مــن صــور لبعــض 
المخطوطــات القبطيــة والتــي نشــرها فــي 

الكتالــوج.  نهايــة 
باحًثــا   W. E. Crum وُيعتبــر 
القبطــي،  واألدب  القبطيــة  اللغــة  فــي 
 A Coptic أعمالــه  أشــهر  ومــن 
القبطــي«  »القامــوس   Dictionary
والــذي  قبطي–إنجليــزي(  )قامــوس 
عــام  أكســفورد  مطبعــة  عــن  صــدر 
١٩3٩، وأُعيد طبعه عام ١٩٦٢. وقد 
درس علــم المصريــات فــي باريــس تحــت 
 ،Gaston MASPERO إشــراف 
 Adolf وفــي برليــن درس تحــت إشــراف
دراســة  فــي  وتخصــص   ،ERMAN
يتقلــد  لــم  بلهجاتهــا.  القبطيــة  اللغــة 
Crum  أي منصــب، بــل كــّرس حياتــه 
ُانُتخــب  كلهــا للدراســات القبطيــة. وقــد 
عــام  البريطانيــة  لألكاديميــة  زميــاًل 
١٩3١، وحصــل علــى درجــات فخريــة 

وبرليــن.  أكســفورد  جامعــات  مــن 
 Walter Ewing Crum نشــر 
القبطيــة«  المخطوطــات  »كتالــوج  فــي 
ليتورجيــة  أللحــان  نصــوص  أربعــة 
الصعيديــة  المخطوطــات  فــي  ُوجــدت 
وبهــا   ”Sa idic  Manuscripts”
تدوينــات موســيقية عبــارة عــن عالمــات 
المتحركــة  الحــروف  فــوق  توضــع 
للنــص. وقــد افتــرض عالــم المصريــات 
فــي   Hans Hickmann األلمانــي 
عــام  بالفرنســية  نشــره  الــذي  بحثــه 
 “Le Problème de  :١٩٥٥
 la nation musicale dans
”l’Éypte ancienn )مشــكلة التدوين 

وكذلــك  القديمــة(،  بمصــر  الموســيقي 
 Carsten Hoeg المصريــات  عالــم 
نشــره عــام  الــذي  بالفرنســية  فــي بحثــه 
 “La Notation بعنــوان:   ١٩3٥
)التدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   Ekphonétique”
واإلشــارات  العالمــات  أن  اإلكفونــي(، 
التــي ُوجــدت موضوعــة فــوق الحــروف 
األربعــة  األلحــان  لنصــوص  المتحركــة 
عــن  هــي عبــارة   Crum نشــرها  التــي 
ولــم  اإلكفونــي«.  »التدويــن  مــن  نــوع 
المخطوطــات  كتالــوج  فــي  العثــور  يتــم 
القبطيــة علــى أمثلــة أخــرى لنصــوص 
إشــارات  أو  عالمــات  بهــا  ليتورجيــة 

. موســيقية
يتكــون التدويــن Ekphonetic مــن 
مقدســة  نصــوص  إلــى  مضافــة  رمــوز 
الكتابيــة  القــراءات  وخاصــة  معينــة، 
وُتســتخدم  القديــم،  العهــد  لنصــوص 
قراءتهــا.  فــي  للمســاعدة  تذكــرة  كأداة 
وقــد تــم اســتخدام »التدويــن اإلكفونــي« 
والمســيحي،  اليهــودي  التقليــد  فــي 
باأللحــان  ولكنــه يرتبــط بشــكل خــاص 
البيزنطيــة. وقــد ُاســُتخدم هــذا النمــط مــن 
التاســع  القــرن  التدويــن الموســيقي منــذ 
تفســر  نظريــات  توجــد  وال  الميــالدي. 
ومــن  اإلكفونــي«.  »التدويــن  أســلوب 
عنهــا  الوحيــدة  المعلومــات  مصــادر 
 neum ekphonetic هــي قوائــم مــن
اليونانيــة  مــن   »neume« )كلمــة 
القديمــة »بنفمــا« والتــي تعنــي »تنفــس« 
بالموســيقيين(  خاصــة  »عالمــة«  أو 
المخطوطــات  بعــض  فــي  ُوجــدت 
الكتــاب  أســفار  بنصــوص  الخاصــة 
المقــدس ونصــوص األلحــان البيزنطيــة. 
 Sinaiticus المخطوطــة  وُتعتبــر 
قيمــة  ذات   ٢١3 رقــم   Graecus
أن  ونجــد  الصــدد.  هــذا  فــي  خاصــة 
بعــض المرتليــن األقبــاط عندمــا يســلمون 
بعــض  يضعــون  الكنســية  األلحــان 
الحــرف  فــوق  والعالمــات  اإلشــارات 
أداء  لتســهيل  الكلمــة  فــي  المتحــرك 
اللحــن. وهــي طريقــة مأخــوذة أصــاًل مــن 

البيزنطيــة. األلحــان 
نشــرها  التــي  األربعــة  النصــوص 
Crum هــي نصــوص أللحــان بيزنطيــة 
فــي  اليونانيــة  الكنيســة  تســتخدمها 
صلواتهــا الليتورجيــة وهــي كالتالــي: )١( 
لحــن بيزنطــي للعــذراء مريــم يقــال قبــل 
»الذبتيخــا« )أســماء األحيــاء والمنتقليــن 
اإللهــي(،  القــداس  فــي  نذكرهــم  الذيــن 
الســيد  لميــالد  بيزنطــي  لحــن   )٢(
خــاص  بيزنطــي  لحــن   )4( المســيح، 
بالهــروب إلــى أرض مصــر، )4( لحــن 
المســيح  يســوع  الــرب  لنــزول  بيزنطــي 

وعودتــه. مصــر  أرض  إلــى 
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في التعليـــــــــم 
لتــــــــــــربيــــــــــــــــــــــة  با
الكنسيــــــــــــــــــــة، ال 
بد للخـــــــــــــادم أن 
يـــــــدرس صفـــات 
مـــن  ذلـــك  فـــي  لمـــا  مخدوميـــه، 
أهميـــة كبـــري فـــي التيســـير علـــى 
الخـــادم فـــي نجاحـــه لتحقيـــق كل 
والخدميـــة  التدريبيـــة  األهـــداف 
الموضوعـــة، ومســـاعدة المخـــدوم 
للتمتـــع بالتعليـــم. ودراســـة التربـــة 
تقـــوم على ثالثة محاور رئيســـية:

التعلُّـــم  أنمـــاط  دراســـة   –1
مخـــدوم. كل  نمـــط  ومعرفـــة 

2– دراســـة ســـمات المرحلة 
للمخدومين. العمريـــة 

احتياجـــــــات  3– دراســــــــــــة 
المخدوميـــــــــــن وصياغـــــــــة هذا 
االحتياج، لنخرج برؤية ورســـالة 
التدريب واألهداف االســـتراتيجية 

والتنفيذيـــة للتعليـــم المرجو.

1 – دراســـة أنمـــاط التعلُّـــم 
لـــكل مخـــدوم:

يعنـــي معرفـــة  التعلُّـــم  نمـــط 
النمـــط والطريقـــة المناســـبة لكل 
مخـــدوم لتلقـــي التعليـــم.. يوجـــد 
فـــي الواقـــع العديـــد مـــن النظريات 
المختلفـــة التـــي تتنـــاول موضـــوع 
أنمـــاط التعلُّـــم، وفيمـــا يلـــي واحـــد 

أشـــهر هـــذه النظريـــات:
:VARK نموذج

اختصــــــــــــــــار ألنمـــــــــــــاط التعلُّم 
األربعة األساســـية: 

أواًل: النمــــــــــــــط البصـــــــــــري 
:Visual

تقديـــم التعليـــم بشـــكل خرائـــط 
أو مخططات أو رســـوم بيانية أو 
مخططات انســـيابية أومخططات 
ُمســـّماة أو األسهـــــــــــــم الرمزيــــــــــــــــة 
أو الدوائــــــــــــــر أو التسلســـــــــــــــــــالت 
الهرميـــة... وكل الطـــرق األخرى 
التـــي يمكـــن اســـتخدامها لتوضيح 

مـــا يمكـــن تقديمـــه بالكلمـــات؛ أي 
االعتماد علـــى الناحية البصرية 

في تقديـــم التعليم.
ثانًيا: النمــــــــــــط السمعـــــــــي 

:Auditory
هـــو التعليــــــــــــم بطريقــــــــــــة يتـــم 
ســـماعها، أو مـــن خـــالل نطقهـــا، 
مثـــل المحاضـــرات والنقاشـــــــــــــــات 
الجماعيــــــــــة أو الهواتف المحمولة 
أو التحدث الصوتـــــــي عبر شبكة 
اإلنترنـــت... أي االعتمـــاد على 

الســـمع في تقديـــم التعليم. 
ثالًثا: النمــــــــــــط المقـــــــــــروء 
Reading/ والمكتــــــــــــــــــــــــــوب

Writing
عـــرض التعليــــــــــــم على شـــكل 
كلمـــات مكتوبـــة، أو قـــراءة أجـــزاء 
من الكتاب المقدس، وعمل ورش 
تعليميـــة تعتمـــد على استخـــــــــــــــدام 
األقـــــــــــــــــــــالم واألوراق والتعبيـــــــــــــــر 
الكتابـــي، وهـــذا النمـــط لـــه صلـــة 
وثيقـــة بالتعليـــــــــــــــــم البصري.. أي 
االعتمـــاد على القـــراءة والكتابة 

التعليم. تقديـــم  في 
رابًعا: النمــــــــــــط الحركــــــــــي 

Kinesthetic
هـــو التعليم من خالل التجربة 
والممارســـة أو المحـــاكاة، والتعليم 
باأللعـــــــــــــــاب واألنشـــطة الحركيـــة 
أو المسرحيــــــــــــــــة... أي االعتماد 
على الحركـــــــــة والنشــــــــــاط في 

التعليم.  تقديم 
تتواجد األربعة أنماط بنســـب 

متفاوتـــة داخل كل مّنا..
لـــذا: لنقـــدم وجبـــة متكاملـــة 
بـــد  ال  الخدمـــي..  درســـنا  فـــي 
مـــن تقديـــم األنمـــاط األربعة في 
الـــدرس الواحـــد لضمـــان تغطية 
األربعـــة أنمـــاط للتعليم ووصول 
حســـب  مخـــدوم  لـــكل  التعليـــم 

نســـب وجـــود األنمـــاط لديـــه.

مــع بدايــــــــــــة 
كــــــــــل فصـــــــــــــل 
دراســـــــــــي جديــد 
يتعــرض أبناؤنا 
إلــى حالــة مــن الضيــق والتوتــر 
الشــديد، ويصــــــــــــــــل فــي بعــض 

األحيــان إلــى االكتئــاب. 
اليـــــــــــــوم اسمحــــــــــــــوا لــي أن 
أتشــارك مــع حضراتكــم بعــض 
النقــاط التــي مــن شــأنها تغييــر 
هــذا المنــاخ ولــو علــى مراحــل. 
في البدايــــــــــــة يجــــــــــــــــــــــب أن 
نتساءل: ما الذي يجعل الطفل 

يصــل إلــى تلــك المرحلــة؟ 
أواًل هو الخـــــــــــوف من تقييد 
الحريــة فــي الجلـــــــــــوس مــع مــن 
يحبهــم، والذهــاب فــي رحــالت 
بشــكل  أو  قصيــرة،  أو  طويلــة 
عام الخروج بحريــــــــــــــــة. وأيًضا 
الخوف من المســئولية والنتيجة 
الخاصــة باالمتحانــات. وهنــاك 
إليهــا  يلتفــت  ال  نقطــة  أيًضــا 
أغلب اآلباء وهي شعور الطفل 
دائًمــا أنــه يريــد أن يصبــح مثــل 
الكبــار، اعتقــاًدا منــه أنــه حيــن 
يصبــح بــال مدرســــــــــــــــــة يصيــر 

بــال مســئوليات.

وهنا لنا بعض النقــــــــــــــــاط 
والمقترحات:

كأســرة  نتشــارك  أن  يجــب 
يعنــي  وذالــك  المســئوليات، 
أننــا جميًعــا  الطفــل  يشــعر  أن 
المنــزل  تجــاه  واجبــات  علينــا 
وتجــاه بعضنــا البعــض. مثــال: 
فــي  اعالنــات  لوحــة  وضــع 
مــكان محــدد بالمنــزل، وُيكتــب 
خطــة  أســبوعي  بشــكل  عليهــا 
حينهــا  المنــزل،  فــي  فــرد  كل 
ســوف يــرى األبنــاء أن اآلبــاء 
أيًضــا عليهــم مســئوليات وفــي 

نفــس التوقيتــات، بــل توقيتــات 
أكبــر ومســؤليات أكبــر، حينهــا 
أمــر  إدراك  فــي  الطفــل  يبــدأ 
أننــا جميًعــا نتشــارك  هــام هــو 
قــد  فــي خطــة واحــدة، ونكــون 
طّبقنــا قــول الكتــاب »َوَأْنتُــْم َأيَُّهــا 
اآلَبـــــــــــاُء، اَل ُتِغيُظـــــــــوا َأْواَلَدُكْم، 
ــِب الــرَّبِّ  ــْم ِبَتْأِديــــــــــ ــْل َربُّوُهــــــــــــــــ َب
وأّكــد  )أفســس4:٦(،  َوِإْنــَذاِرِه« 
عليهــا أيًضــا معلمنــا بولــس فــي 

كورنثــوس. رســالة 
أمــا النقطـــــــــــــة األخـــــــــــــــــــرى 
وهــي الخــــــــــــــــوف مــن التقييــد أو 
المسئوليـــــــــــــــات، فعلينـــــــــــــا نحــن 
اآلبــاء دور هــام تجــاه اطفالنــا 
حتــى يشــعروا باألمــان. يجــب 
علينــا نحــن اآلبــاء أن نخصص 
ــا وقًتــا خاًصــا وثابًتــا  ألطفالنـــــــــــــ
يومًيــا نتشـــــــــــــــــارك فيــه جميًعــا 
بشــكل  ولــو  اليــوم  أحـــــــــــــــداث 
فيــه  يفّرغــون  األطفــال  ســريع، 
أحــداث اليــوم المدرســــــــــــي ومــا 
وهــذا  أصدقائهــم،  مــع  حــدث 
أمــر جيــد حتــى نتعــرف أكثــر 
بهــم،  المحيــط  المجتمــع  علــى 
واآلبــاء يتحدثــون عــن أعمالهــم، 
ــر  ــل غيــر مباشــــــــــــــ وهــذا بشكــــــــ
ســـــــــــــوف يجعــل طفلــك يشــعر 
بــك وبمــا تقــوم بــه مــن أجلهــم 
ويتحمــل  أتعابــك  فيقــّدر  أكثــر 

بمحبــة.  مســئوليته 
الوقــت اآلخـــــــــــــــر وهــو وقــت 
هـــــــــــــام جــًدا هــو أن نتشـــــــــــــــارك 
جميًعــا فــي عمــل واحــد خــارج 
نطــاق العمــل اليومــي والدراســة. 
أن يكــون لنــا قــداس أسبوعــــــــــــي 
المســيحية  األســرة  غايــة  وهــي 
أن نتشــارك جميًعــا فــي الجســد 
الواحــد، ونتذكــر نحـــــــــــــن اآلبــاء 
أن غايتنـــــــــــــا ليســت فقــط بنــاء 
بــل أن تكــون  منــزل وحوائــط، 
منازلنــا كنيســة صغيــرة جميلــة 

نقدمهــا للمســيح. 

الطفل واملدرسة
Antoniuodanial@gmail.com

المهندس أنطونيو القس دانيال
خادم بلجنة الطفولة أسقفية الشباب

اإلكليروس، حول الجسد والدم، في حضور المالئكة والقديسين
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سفينة النجاة أو فلك نوح: ألنه كما نجا من الهالك كل من احتمى بالسفينة آنذاك، هكذا ال يوجد خالص خارج الكنيسة

الغضـــب  بطـــيء  ورحيـــم  رؤوف  إلـــه 
وكثيـــر الرحمـــة، ونـــادم علـــى الشـــر« 

 .)3( رقـــم  شـــكل  )يـــون4:٢(، 

شكل رقم )3(، مخطوطة »الكتاب المقدس«، المكتبة 
البطريركية القبطية، سنة 1444ش، 1728م، القرن 18م.

فنجـــد الناســـخ القبطـــي يمتلك روح 
اإلفـــراز فـــي اختيـــاره لكلمـــات البســـملة 
التـــي تحـــوي داللـــة تناســـب وتوضـــح 
مضمون الســـفر، وكأنها بمثابة مفتاح 
للنـــص الكتابي. ليس ذلك فحســـب بل 
أبهرتنـــا بعـــض المخطوطـــات بثرائهـــا 
فـــي أســـاليب صياغتهـــا، فنجـــد تنـــوع 
صياغـــة البســـملة داخـــل المخطوطـــة 
الواحدة مع بداية كل ســـفر من أســـفار 
مضمـــون  تخـــدم  المقـــدس  الكتـــاب 
الســـفر كالتالـــي، مخطوطـــة شـــكل رقم 

.)٥، ٦ ،4(
»بسم هللا الحي األزلي« 

فـــي هـــذه  نجـــد »ســـفر الخـــروج« 
»بســـم هللا  ببســـملة  يبـــدأ  المخطوطـــة 
الحـــي األزلـــي«، وهي مطابقـــة لمعنى 
العبـــور،  ســـفر  الســـفر،  ومضمـــون 
عبور بني إســـرائيل مـــن الموت للحياة 
لـــذا بـــدأ الناســـخ ســـفر الخروج بـ»بســـم 

الحـــي«.  هللا 

شكل رقم )4(، مخطوطة » الكتاب المقدس«، مكتبة 
البطريركية، سنة 1234م.

»بسم هللا الواحد رب القوات« 
المخطوطـــة  نفـــس  فـــي  أيًضـــا 
»ســـفر العدد« تبدأ البسملة بـ»بسم هللا 
الواحـــد رب القـــوات«، حيث يبرز هذا 
الســـفر عنايـــة هللا بشـــعبه فـــي البريـــة 
ليـــاًل،  لهـــم  وينيـــر  يظللهـــم كســـحابة، 
ويهتـــم بأكلهـــم وشـــربهم وراحتهـــم؛ فهو 
عـــرض عمـــل هللا وقوتـــه مع اإلنســـان 
كداللة بســـملة بداية الســـفر »بســـم هللا 

الواحـــد رب القـــوات«.
)١( هذا جزء من دراســـة مأخوذة، مع اإلضافة والتطوير عن أطروحتي: إيريني إيليا إســـتفانوس وشـــهرتها إيريني القمص بيشـــوي القمص منســـى: 

»الـــدالالت الرمزيـــة والتعبيريـــة فـــي منمنمـــات المخطوطـــات القبطيـــة مـــن القرن ١3-١٨م كمدخل للتذوق الفني«، رســـالة ماجســـتير، إشـــراف: 
أ.د. حكمـــت محمـــد بـــركات )أســـتاذ ورئيـــس قســـم النقـــد والتـــذوق الفنـــي الســـابق بالكليـــة(، م. د/ هبـــة عبد المحســـن، قســـم النقد والتـــذوق الفني، 

كليـــة التربيـــة الفنية، جامعة حلـــوان، ٢٠١٦م.

شكل رقم)5(، مخطوطة » الكتاب المقدس«، مكتبة 
البطريركية، سنة 1234م.

»بسم هللا الواحد ذي القدرة 
والجبروت« 

كمـــا نالحظ في نفـــس المخطوطة 
ســـفر المثناة أي »التثنية«، وهو ســـفر 
العهـــد والحـــب اإللهـــي، محور الســـفر 
فهـــو  وصيتـــه،  يعطينـــي  خليلـــي  هللا 
ســـفر تذكـــرة دائمـــة لوصايـــا هللا. لذلك 
بـــدأ الناســـخ ســـفر التثنيـــة بـ«بســـم هللا 

الواحـــد ذي القـــدرة والجبـــروت«.

شكل رقم )6(، مخطوطة » الكتاب المقدس«، مكتبة 
البطريركية، سنة 1234م.

يمكـــن أن نســـتنج مـــن خـــالل هـــذا 
البحـــث جــــ١ أن المخطوطـــة القبطيـــة 
يختبـــئ بيـــن طياتهـــا كلمـــات وعبارات 
تحمـــل دالالت عميقـــة فـــي معانيهـــا، 
لنـــا  تظهـــر  بـــل  حجتهـــا؛  فـــي  قويـــة 
العقيـــدة فـــي صورة واضحة، وتكشـــف 
لنـــا االســـتنارة اإليمانيـــة والوعي آلبائنا 
المخطوطـــات  كتبـــوا  الذيـــن  وأجدادنـــا 
القـــدرة  لديهـــم  كان  فقـــد  ونســـخوها، 
علـــى االختيـــار.. كيف ومـــاذا يختار؟ 
وفـــي أي موضـــع يضـــع اختياره إلثراء 
المعنـــى والمحتـــوى بمـــا يتناســـب مـــع 
جوهر إيمانه وعقيدته، وكان من ثمرة 
هـــذا اإليمـــان الواعي البســـملة بتعددها 
وتنوعهـــا لتحمـــل العديـــد مـــن المعانـــي 
واإليمانيـــة  العقائديـــة  والمضاميـــن 
المخطوطـــة،  بمضمـــون  المرتبطـــة 

وكأنهـــا بمثابـــة مفتـــاح لنصوصهـــا.
نهاية يمكن القول إن المخطوطات 
القبطيـــة بحر واســـع غنـــي بالكثير من 
واإليمانيـــة  والعقائديـــة  العلميـــة  القيـــم 
بعـــض  منـــا  فتحتـــاج  واإلبداعيـــة، 
االهتمـــام للكشـــف عنهـــا. فهـــي بمثابة 

تاريـــخ الحضـــارة القبطيـــة.

»بسم هللا الخالق الحي الناطق«
البســـملة  هـــذه  اســـتوقفتني  لقـــد 
لعالقتهـــا وارتباطهـــا الشـــديد بالنـــص، 
نجدهـــا في مخطوطـــة الكتاب المقدس 
مـــع بدايـــة ســـفر التكويـــن األصحـــاح 
األول، نـــرى داللـــة هذه البســـملة تعّبر 
عـــن مضمـــون النـــص الكتابـــي: »فـــي 
واألرض«  الســـماء  هللا  خلـــق  البـــدء 
)تـــك١:١(، الخالـــق هللا اآلب يقابلهـــا 
الخالـــق«.  هللا  »بســـم  البســـملة:  فـــي 
الميـــاه«  علـــى  يهـــب  هللا  »وروح 
)تـــك٢:١( أي الـــروح القـــدس لـــذا قال 
»بســـم هللا الحـــي«، »وقـــال هللا ليكـــن 
نـــور« )تك3:١( وقـــال هللا داللة على 
هللا الكلمـــة يســـوع المســـح النـــور الـــذي 
أشرق في الظلمة، داللتها في البسملة 
»بســـم هللا الناطق«. فعّبر الناسخ عن 
فـــي عبـــارة موجـــزه  القـــدوس  الثالـــوث 
حـــي  بقدرتـــه،  خالـــق  هللا  أن  معّبـــرة 
بروحه، وناطق بكلمته في ابنه يســـوع 

المســـيح، شـــكل رقـــم)٢(.

شكل رقم )2(، مخطوطة » الكتاب المقدس »، المكتبة 
الوطنية بباريس، قسم المخطوطات الشرقية، رقم 12عربي، 

سنة 1069ش، 1353م، القرن 14..

»بسم هللا الرؤوف الرحيم وبه 
نستعين«

بســـملة لبدايـــة ســـفر يونـــان النبي، 
وســـبب  وارتباطهـــا  داللتهـــا  فنجـــد 
اختيارهـــا أن ســـفر يونـــان يتضـــح فيـــه 
الخطـــاة،  علـــى  وإشـــفاقه  هللا،  رأفـــة 
وقـــد  إليـــه،  رجوعهـــم  علـــى  وإصـــراره 
قـــال يونـــان النبي: »ألنـــي علمت أنك 

irini_fr_beshoy@yahoo.com

البسملة وأنواعها ودالالتها 
يف املخطوطات القبطية  )1(

إيريني القمص بيشوي
مدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطية

ُتعتــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
لمخطوطـــــــــــــــــــــــــات  ا
القبطية أهم المفاتيح 
لدراســــــــــــــــة األقبــــــــاط 
وعلم القبطيــــــــــــــــــــات 
مـــن كافـــة الجوانـــب 
دينًيا وتاريخًيـــا واقتصادًيا وثقافًيا وأدبًيا 
وفنًيا... لذا تزخر مخطوطاتنا القبطية 
بكنـــوز شـــتى، فتميـــزت باحتوائها على 
دالالت رمزيـــة وتعبيريـــة، وقيـــم فنيـــة 
وجماليـــة، ونصـــوص ثرية، وصياغات 
لغوية متنوعة كـ»البســـملة«. فالبســـملة 
هـــي مصـــدر »بســـمل«، وهـــي كلمـــة 
مركبـــة منحوتـــة مـــن »باســـم هللا« أي 
والفعـــل،  القـــول  بدايـــة  فـــي  هللا  ذكـــر 
االســـتعانة  لطلـــب  تأتـــي  هنـــا  والبـــاء 
بـــاهلل، والنحـــت في اللغة العربية هو أن 
ُتختصر كلمتان فأكثر في كلمة واحدة 
بقصـــد اإليجـــاز مثل »الســـبحلة« وهي 
كلمـــة  أو  لـ»ســـبحان هللا«،  اختصـــار 
»دعمـــزه« اختـــزال لــــ»أدام هللا عـــزك«.
الكنـــوز  ضمـــن  مـــن  فالبســـملة 
المخطوطـــات  بدايـــات  زينـــت  التـــي 
صياغاتهـــا  تعـــّدد  مـــع  األســـفار  أو 
ودالالتهـــا، فهي ليســـت مجرد عبارات 
افتتاحيـــة مصاغـــة؛ بـــل ُتظهـــر حقائق 
الهوتيـــة جوهرية فـــي اإليمان والعقيدة 
بعًضـــا  بحصـــر  فقمـــت  المســـيحية. 
منهـــا في ضوء أطروحتي للماجســـتير 
فوصـــل تنوعهـــا إلـــى حوالـــي عشـــرين 
بســـملة، وهـــذه بعـــض النمـــاذج منهـــا:
»بسم اآلب واالبن والروح القدس 
اإلله الواحد بالذات المثلث األقانيم 

والصفات له المجد« 
عـــن  منفصـــاًل  الناســـخ  يكـــن  لـــم 
حتـــى  البســـملة  شـــرح  فقـــد  عقيدتـــه، 
أثنـــاء كتابـــة البســـملة نفســـها، كمـــا هو 
واضـــح فـــي نمـــوذج هـــذه المخطوطة، 
األنبيـــاء«،  مـــن  »دروس  مخطوطـــة 

شـــكل رقـــم )١(.
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We celebrate the great feast of Epiphany, one of the major feasts of the 
Lord, in its fixed day; the 11th of Tobi of Coptic calendar that corresponds to 19th 
January annually. It always reminds us of the great sacrament of baptism that 
we all had received. Being the first of all sacraments giving us the grace of the 
new birth out of water and The Spirit. We also call it the feast of immersion “Eid 
Al-Ghetas” denoting the baptism by immersion in water. Additionally, it is called 
the Baptism feast, Theophany and the Feast of Light as the baptized person 
holds enlightened candle and has a procession in the church after the baptism. 

When we have a look at Saint John the Baptist, we meet him in the very 
beginning of the New Testament. He is considered the link between the old 
and the new testaments. He is called by several titles; we would stand to have 
discuss five of them and figure out the probable spiritual lessons of each. 

The first title is “the son of faith and prayer”. He comes from a godly family 
as his father is the priest Zechariah and his mother is Elizabeth as the bible says. 
Their family was a well known religious one, in which the husband and the father 
is an honest priest and his wife is virtuous woman. Nevertheless, God didn’t give 
them offspring. Thus, they had nothing to do but to pray faithfully and to express 
their faith by prayer. They kept so for a long time, both of them growing older, 
praying and praying without any response as if their prayer goes in vain. But 
God has timings and there is a time for every purpose under heaven )1(. On time 
God responded to their prayer through the known story as Zechariah became 
speechless as he didn’t believe in the Angel’s news as well as Elizabeth, giving 
them their son John at the perfect time. 

Therefore, Faithful prayer can move the mountains. Prayer is the spiritual act 
that you can do at any time wherever you are. Moreover, you can be surrounded 
by people and your heart is having silent prayer. However, what matters is to 
have faith as the stable basis for your prayer. Beware of thinking that prayer is 
useless. Be sure that God always hears you and he is all ears hence, your prayer 
surely would have effect soon or later. When you stand up to pray and express 
your feelings faithfully to your Lord, he hears you and would give you the perfect 
reply on the appropriate time. We don’t know when that time would be or even 
how would be the response like, but we believe and trust that he would respond 
and give. As God stills works miracles. Probably, the commemoration of saint 
john the Baptist that we celebrate on the 2nd of Thout at the beginning of the new 
Coptic year, is a reminder for each of us that our prayers don’t go in vain. Your 
prayers have been heard by God. However, we don’t know the appropriate time 
or the way of the response which is determined by our Lord the Pantocrator. 
Therefore, many had said the null response of the prayer is actually a response. 
As sometimes God foresees that what you are asking for is not good for you. 
Therefore, every prayer is heard well by God the Pantocrator, has its place and 
would be replied by God’s means at the perfect timing. 

The next title is “the Forerunner” being born six months before Jesus Christ. 
He preceded Jesus Christ as he had a message and role to do before the 
beginning of Christ’s service. As said about him “He came for a witness, to 
bear witness of the Light, that all through him might believe. He was not that 
Light, but was sent to bear witness of that Light.  That was the true Light which 
gives light to every man coming into the world” )2(. Accordingly, the responsibility 
and job of John was to precede the birth of Jesus Christ by six months. We 
all remember when Saint Mary’s visit to Elizabeth, when John the baby in the 
womb leaped joyfully and his mother was filled with the holy spirit on hearing 
saint Mary’s greeting. Occasionally, God makes your role to prepare the path 
for others. Hence, some would willingly accept this role and lives happily, while 
others don’t obey and keeps complaining of his condition. It is your turn to 
accept your role or not. Therefore, we hear saint John the Baptist saying “He 
must increase, but I must decrease” )3(. John the Baptist knew his message to 
prepare the path for Jesus Christ being a witness for him and preparing the 
people’s souls shouting ”Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” )4(. So, 
we find the multitudes coming towards him to be baptized in the Jordan river. 
He lived in the wilderness, clothed in camel’s hair, with a leather belt around 
his waist; and his food was locusts and wild honey but he had a grand majestic 
appearance. Although he seemed weird to people but he accomplished his duty 
as a forerunner and finished his message successfully. This message is similar 
to the parents one, preparing the life of their children to become better. Someday, 

how happy would the parents feel when they find their sons recognizing and 
admitting their favor.

The third title is “the Baptist, the Baptizer or the immerser”, referring to 
the baptism by immersion. Jesus came to him among the multitudes, where 
John was confused and astonished refusing to give baptism to Jesus Christ. 
Despite John’s perplexity, he obeyed humbly and nicely the words of the Lord 
“Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” Then 
he allowed Him )5(. Because of John’s obedience to Lord’s words immediately 
without discussion, When He had been baptized, Jesus came up immediately 
from the water; and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the 
Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him.  And suddenly a 
voice came from heaven, saying, “This is My beloved Son, in whom I am well 
pleased”. )6( It happens once before the baptism when john saw Jesus coming 
toward him, he witnessed and said, ”Behold! The Lamb of God who takes away 
the sin of the world!” )7(. John had foreseen the cross and the crucified Jesus 
Christ before he met Jesus at the Jordan River. 

Therefore, in our orthodox tradition we give baptism to the newly born starting 
from day one, especially with critical medical issues as the bible says “Buried 
with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the 
working of God” )8(. Thus, having the new birth out of water and the Holy spirit 
then the infant is anointed with the Chrism )Myron, the consecrated oil( though 
thirty-six times at all the joints of the body from head to toes. By then, the 
infant’s baptism has been completed and is now newly born again from water 
and the Spirit, having his path towards Heaven now then open. As if it’s is the 
start point to Heaven and the eternal life. At the same day the baby can join 
in the holy communion and said to him at the end “Given for us for salvation, 
remission of sins, and eternal life to those who partake of Him” )9(. Then the baby 
has received the start of the eternal path and he continues guided by his parents’ 
care as holy guardians teaching and delivering him their faith. Now, he became a 
functioning member of the body of Christ’s church. Lastly, the baptized infant has 
a joyful procession at the end of the mass, as we celebrate a new member being 
cultivated in the body of the church. The fourth title is “the Martyr”, as he ended 
his life through martyrdom since he spoke the word of the truth. He criticized king 
Herod Antipas for marrying his brother’s ex-wife Herodia saying to him “It is not 
lawful for you to have your brother’s wife” )10(. Then he faced a conspiracy on 
the birthday of the king Herod where he commanded to execute him and brought 
his head on a plate. The king thought by then that he could mute his voice but 
contrarily, his voice kept repeated “It is not lawful for you”. Then he became a 
martyr that pray for his intercession. The church honors him putting his name 
among the first ones in the Hymn of intercessions after the Theotokos saint Mary. 
Saint John was a martyr for us and for his testimony to truth. He represents the 
man who has an honest life in every aspect of his life unlike the indecisive ones 
who falter between the opinions. Nowadays, through our life because of the 
globalization and the mass spread of social media, the truth is becoming fade. Be 
careful my beloved to be like saint john the Baptist who became greatly honored 
in our church through sticking to the truth. 

Lastly, the fifth title is “The greatest among those born of women” )11(. This 
title was given to none but saint John the Baptist. Hereafter, we can see the 
reason for God’s delay to respond to the prayer of Zechariah and Elizabeth. 
God delayed his response to give them not only a child but the greatest among 
those born of women. He became famous like a shining star and an idol. He 
lived with a strong personality, living ascetically in the wilderness, speaking the 
truth among his community, well recognizing his own message not exceeding his 
limits and accomplishing it skillfully. He lived with this concept “He must increase, 
but I must decrease” )12(. This is a good lesson for us to respect and know the 
limits and boundaries of everything. Our social relationships require boundaries 
indispensably. Throughout our daily dealings we should well recognize our 
boundaries and the others. Likewise, education at home requires teaching our 
children to respect boundaries. “He must increase, but I must decrease” )13( is a 
very good motto had been put by saint John to live with, that can be the solution 
for many family problems.  We today celebrate Epiphany Day and we took many 
lessons of Saint john the Baptist. We celebrate the commemoration of our new 
birth to be sons of heaven and start our path again towards Heaven. 
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