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متابعة اخبارية: 
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

+ تعلمنـــا أن الســـنبلة الفارغـــة ترفع 
رأســـها فـــي الحقـــل، والممتلئـــة بالقمـــح 
إال  يتواضـــع  فـــا  رأســـها..  تخفـــض 

يتكبـــر إال حقيـــر. كبيـــر، وال 

+ اإليمـــان يجعلنـــي أرى أن هللا أعظـــم مـــن 
خطيتـــي، وليســـت خطيتـــي أعظـــم مـــن هللا.

+ تحدثـــت كثيـــًرا مـــع البشـــر ولـــم يتغيـــر أي 
شــــــــــــيء، ثــــــــــــم تحدثــــــــــــت مـــع هللا قليـــًا، فتغيـــر 

كل شـــيء.

+ مـــن يكنـــزون كنـــوًزا فـــي الســـماء هم أغنى 
النـــاس على األرض.

+ لـــن يمانعنـــا إبليـــس أن نعترف بالمســـيحية 
طالمـــا أننا ال نمارســـها.

+ قلب القداسة هو قداسة القلب.

+ هذه الحياة ما هي إال طفولة خلودنا.

+ يباركنا هللا حتى نكون بركة لآلخرين.

+ كل شـــيء يتحمـــل فرصـــة ثانيـــة إال الحب 
والصداقـــة والثقـــة، عندمـــا تنهـــار لـــن تعـــود كمـــا 

كانـــت أبًدا.

+ بعـــض الوجـــوه جميلـــة حتـــى فـــي عتابهـــا، 
وبعضهـــا مريبـــة حتى فـــي ابتســـاماتها.

+ يـــا رجـــاء مـــن ليـــس لـــه رجـــاء، معيـــن من 
ليـــس لـــه معيـــن، عـــزاء صغيـــري القلـــوب، ميناء 

الذيـــن فـــي العاصف.

+ أن تحـــب هللا أعظـــم الفضائـــل، وأن تكون 
محبوًبـــا مـــن هللا فهذا أعظـــم البركات.

+ ال تنظـــر للماضـــي إال فـــي حالتيـــن: أخـــذ 
العبـــرة، وكســـب الخبرة.

+ فـــي الشـــدة ُيقـــاس الصبـــر وفـــي النقـــاش 
ُيقـــاس العقـــل، وفـــي المواقـــف ُيقـــاس البشـــر.

+ احــــــــــذر من الكريم إذا أهنتــــــــه، واللئيم إذا 
أكرمتـــــــــه، والعاقـــــــــــــــل إذا أحرجتـــــــــــــــــه، والفاجـــر 

عاشرته. إذا 

+ الرجــــــــــــــــــاء الوحيــــــــــــــــد لســــــــــــــام العالم هو 
رئيس الســـام.

بـــأي شـــخص  نفســـك  تقـــارن  + ال 
فـــي العالـــم، ألنـــك إن فعلـــت ذلك فأنت 

تهيـــن نفســـك.

+ ال أعـــرف قواعـــد النجـــاح، ولكـــن أعـــرف 
قواعـــد الفشـــل: إرضـــاء كل النـــاس.

+ قواعـــد الســـعادة األربـــع: ال تكـــره أحـــًدا.. 
عـــش فـــي بســـاطة.. توقـــع خيـــًرا... أعـــِط كثيًرا.

+ صديقـــك الحقيقـــي هـــو: مـــن يفهمـــك بـــا 
كلمـــات، ويصدقـــك بـــا أدلـــة، وينصحـــك بـــدون 
أسبــــــــــــــــــاب،  بـــــــــدون  ويحبــــــــــــــــــــــــك  أغـــــــــــــــراض، 

ويعرفـــك بـــدون مصالـــح.

+ خطيـــــــــــة األنقيـــــــــــــــــاء هـــــــــــــي ظنهـــم بـــأن 
مثلهـــم. الجميـــع 

قمـــاش،  متـــر  يســـترها  الجســـد  عيـــوب   +
نقـــاش. أول  يكشـــفها  الفكـــر  وعيـــوب 

+ ســـأروي قصة الزمن باختصار: كان ياما 
كان لـــم يعـــد أحد كما كان.

+ الحـــب هـــو جـــواز الســـفر الـــذي يعبـــر بـــه 
اإلنســـان كل أبواب الســـماء دون عائق )القديس 

يوحنـــا ذهبـــي الفم(.

اليـــوم  معونـــة  هـــو  يســـــــــــــــوع  المسيـــــــــــــــح   +
الغـــد. ورجـــاء 

+ ما أجمل أن تعطي وأنت تعلم أن المقابل 
ليس من الناس بل من رب الناس.

+ اإليمـــان هـــو يـــد متســـول ممـــدودة لتقبـــل 
عطايـــا الملـــك.

+ التخصـــص الوحيـــد الـــذي ال ُيـــدرَّس فـــي 
الجامعـــات هو »اإلنســـانية«، فقـــد يحملها عامل 

نظافـــة ويرســـب فيهـــا الطبيب.

+ صمتـــك فـــي وجـــه المســـيء حكمـــة وليس 
يســـتفزك  أن  يريـــد  بعضهـــم  ســـلبية،  أو  ضعًفـــا 

وصمتـــك يقتلهـــم.

+ الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنســـى كل ما 
تعلمته في المدرسة.

+ ســـهل جـــًدا أن تهـــزم إنســـاًنا، لكـــن مـــن 
بإنســـان. تفـــوز  أن  جـــًدا  الصعـــب 

+ إيـــاك أن تعيـــب أحـــًدا مـــن النـــاس لئـــا 
أنطونيـــوس( )األنبـــا  صاتـــك.  هللا  يبغـــض 

+ خطـــوة واحـــدة صغيـــرة مـــن الطاعـــة هـــي 
خطـــوة كبيـــرة للبركـــة.

+ هنـــاك كام ال يقـــول شـــيًئا، وهناك صمت 
يقول كل شـــيء.

+ ال أحــــــــد يســـتطيع أن يأخـــذ منـــك ألمـــك، 
فـــا تســـمح ألحـــد أن يأخـــذ منـــك ســـعادتك.

+ إذا أنجــــــــــــزت حاربــــــــــــــوك، وإذا توقفــــــــــــت 
عاتبـــوك، وإذا فشـــلت عّيـــروك؛ فئـــة مـــن البشـــر 

قمـــة ســـعادتهم فـــي انتقـــاد اآلخريـــن.

+ كلمـــــــــا زادت المحبــــــــــــة هـــــــــــــان التعــــــــب. 
أوغسطينوس( )القديس 

مـــن  يـــرى  الـــذي  الـــرادار  مثـــل  اإليمـــان   +
خـــال الضبـــاب، حقيقـــة األشـــياء عـــن ُبعد التي 

ال يمكـــن للعيـــن البشـــرية أن تراهـــا.

+ هللا متخصــــــــــص فـــــــــــــي تمويــــــــــل األحمال 
إلـــى بركات.

+ الغبـــاء هـــو المرض الوحيد الذي ال يتعب 
المريـــض، بل من حول المريض.

عـــدا  مـــا  شـــيء  كل  تعلُّـــم  تســـتطيع  قـــد   +
اإلحســـــــــــــاس، فهـــو مشـــاعر عميقـــة ال يمتلكهـــا 

القليـــل. إال 

+ الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، 
وعّزة النفس هي أن تأخذ أقل مما تحتاج.

+ ال تقـــل القليـــل بكلمـــات كثيـــرة، بـــل الكثير 
بكلمـــات قليلـــة. )فيثاغورس(

+ الزمـــن ال يغيـــر أحـــد، الزمـــن يكشـــف كل 
ثـــق  بالـــكام،  تثـــق  ال  حقيقتـــه.  علـــى  إنســـان 

فقـــط. باألفعـــال 

+ دع إيمانـــك يهـــزم خوفـــك، وســـوف يحـــول 
هللا قلقـــك إلـــى عبادة.

+ أحياًنا يكون رأس اإلنســـان أولى بالغســـل 
من مابســـه.
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اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، ظهر يوم االثنين 
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  مـــارس ٢٠٢١م،   ٢٩
الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، اللـــواء حســـام خضـــر رئيـــس 
مصلحـــة الخزانـــة العامـــة وســـك العملة، والدكتور شـــريف حازم 
مستشـــار وزيـــر الماليـــة، والوفـــد المرافـــق لهمـــا. تنـــاول اللقـــاء 
إصـــدار المصلحـــة للمســـكوكات التاريخيـــة التـــي تتنـــاول تاريـــخ 
الكنيســـة القبطيـــة وحيـــاة الســـيد المســـيح ومســـار رحلـــة العائلـــة 
المقدســـة واآلبـــاء بطاركـــة العصـــر الحديث، بالتعـــاون مع معهد 

الدراســـات القبطيـــة. 

وقدم الضيفان لقداســـة البابا مجموعة مســـكوكات ولوحات 
تذكاريـــة لبطاركـــة العصـــر الحديـــث وقدم قداســـته هدايـــا تذكارية 
وشـــهادات تقديـــر لهـــم، وشـــهادة تقديـــر خاصـــة للدكتـــور محمـــد 

معيط وزيـــر المالية. 

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوى ســـكرتير 
قداســـة البابـــا، والدكتـــور إســـحق عجبان عميد معهد الدراســـات 
القبطيـــة والدكتـــور عـــادل فخري وكيـــل المعهد، وبعدهـــا توجهوا 

لزيارة معهد الدراســـات وتفقدوا أقســـامه وأنشـــطته.

قداسة ابلابا يستقبل رئيس مصلحة 
»سك العملة« ومستشار وزير املايلة

تدشني مذابح كنيسة الشهيدة فيلومينا يف دير مار بقطر باخلطاطبة

ٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَن يَْوُم َخالٍَص.« )2كو 6: 2(
ْ
َعْنُتَك«. ُهَوَذا اآلَن َوق

َ
ٍت َمْقُبول َسِمْعُتَك، َوِف يَْوِم َخالٍَص أ

ْ
نَُّه َيُقوُل: »يِف َوق

َ
»أل

دشـــن قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، يوم 
الخميـــس ٢٥ مـــارس ٢٠٢١م، ثاثـــة مذابـــح في 
كنيســـة الشـــهيدة فيلومينا، بدير الشهيد مار بقطر 
بالخطاطبـــة، بمشـــاركة عـــدد مـــن أحبار الكنيســـة 
إلى جانب نيافة األنبا ســـاويرس أســـقف ورئيس 
تـــم تدشـــين المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم  الديـــر. 

المذابـــح حيـــث ذكـــر أن هـــذه الكنيســـة هـــي أول 
كنيســـة علـــى اســـم الشـــهيدة فيلومينـــا فـــي الكـــرازة 
المرقســـية، وبعـــد انتهـــاء صلـــوات التدشـــين، رأس 
قداســـة البابـــا صلـــوات القـــداس اإللهـــي بالكنيســـة 
المدشـــنة، وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة القـــداس عـــن 

ثـــاث ســـمات للنفـــس المفرحة هلل.

الشـــهيدة فيلومينـــا، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم 
القديس األنبا بيشـــوي، والقبلي على اســـم القديس 
بتدشـــين  أيًضـــا  قداســـته  وقـــام  النجـــار،  يوســـف 

أيقونـــة حضـــن اآلب. 

وقد ألقى قداســـة البابا كلمة بمناســـبة تدشين 

خبصوص تشكيل جلنة اتلاريخ القبطي
احيــاًءا للجنــة التاريــخ القبطــي التــي انشــئت ســنة 1917م، يتــم إعــادة تشــكيل اللجنــة 

برئاســة قداســة البابــا تواضــروس الثانــي أو مــن يفوضــه، وبعضويــة كًا مــن:
اآلباء المطارنة واألساقفة: ١- الدكتور نيافة األنبا أبرآم  ٢- الدكتور نيافة األنبا مارتيروس 

اآلباء الكهنة: 3- القمص يوسف الحومى 4-الدكتور القس باسيليوس صبحي
جامعات الخارج: ٥- أ.د/ جودت جبرة 6- أ.د/ صموئيل قزمان معوض

8- أ.د/ أشرف اسكندر صادق  7- أ.د/ يوحنا نسيم يوسف 
أساتذة المعاهد التعليمية: ٩- أ.د/ إسحاق إبراهيم عجبان  ١٠- أ.د/ عادل فخري صادق 

١٢- أ.د/ نجاء حمدى ١3- األستاذ/ أمير نصر  ١١- أ.د/ رامي عطا صديق 
ممثلــي الهيئــات والمؤسســات: ١4- أ.د/ أشــرف ناجــح )مؤسســة مــار مرقــس لدراســات 

التاريــخ القبطــي(  ١٥- األســتاذ/ نبيــل فــاروق فايــز )جمعيــة اآلثــار القبطيــة(
١6- دياكــون/ أنطونيــوس وصفــي )مركــز البابــا شــنوده للتاريــخ الكنســي بوســط القاهــرة( 

١7- د./ ســينوت دلــوار شــنوده )مركــز تاريــخ الكنيســة بالمعــادي(
من الباحثين وشباب الباحثين: ١8- األستاذ/ مدحت حلمي تادرس

١٩-األستاذ/ إسحاق أبو اليمين الباجوشي ٢٠- األستاذ/ شريف رمزي يسى
٢١- األستاذ/ ماجد كامل فهمي  

وللجنة أن تستعين بالمتخصصين والباحثين بحسب اإلحتياج.
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قداسة ابلابا يستقبل انلائب ابلطريريك للكنيسة الرسيانية بمرص

وقد نعت الكنيسة القبطية فقيد الوطن، في بيان جاء فيه:

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
صبـــاح يـــوم األحـــد ٢8 مـــارس ٢٠٢١م، بالمقـــر 
باألنبـــا  الكبـــرى  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي 
رويـــس بالقاهـــرة، نيافة المطـــران مار تيموثاوس 
للســـريان  حمـــص  مطـــران  الخـــوري،  متـــى 
األرثوذكس والنائب البطريركي للكنيسة السريانية 
المطـــران،  نيافـــة  ونقـــل  بمصـــر.  األرثوذكســـية 
محبـــة قداســـة البطريـــرك مار إغناطيـــوس أفرام 
الثاني بطريرك الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية 

رافـــق النائـــب البطريركـــي فـــي الزيـــارة، جناب 
الربان فيلبس عيســـى كاهن الكنيســـة الســـريانية 
بمصـــر، والدكتـــور جميل ملوح عضو الكنيســـة، 
الكنيســـة  محامـــي  مـــاك  ســـيفين  واألســـتاذ 
الســـريانية. وحضـــر أيًضـــا الراهب القس كيرلس 
األنبـــا بيشـــوي ســـكرتير قداســـة البابـــا، واألســـتاذ 
جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس 

كنائـــس الشـــرق األوســـط. 

وتحياتـــه لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ودار 
الحـــوار أثنـــاء اللقاء حول موضوع قانون األحوال 
الشـــخصية الموحـــد الـــذي تتـــم مناقشـــته حالًيـــا. 

كمـــا تـــم تحديد موعد للقاء أصحاب القداســـة 
اآلبـــاء البطاركـــة رؤســـاء الكنائـــس األرثوذكســـية 
الشـــرقية بالشـــرق األوســـط. وطلـــب قداســـة البابا 
مـــن نيافـــة المطـــران مـــار تيموثاوس نقـــل محبته 
إغناطيـــوس  مـــار  البطريـــرك  لقداســـة  وتحياتـــه 

الثاني. أفـــرام 

قداسة ابلابا يشارك يف جنازة ادلكتور كمال اجلزنوري

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 3١ مـــارس ٢٠٢١م، فـــي 
تشـــييع جنـــازة األســـتاذ الدكتـــور كمـــال الجنزوري 
الجنـــازة  وتقـــدم  األســـبق،  مصـــر  وزراء  رئيـــس 
الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي، ورئيـــس مجلس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ األزهر 
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب، 
وعـــدد كبيـــر من كبار رجال الدولة والشـــخصيات 
العامـــة. وكان الدكتور كمـــال الجنزوري قد ُتوفي 
صبـــاح اليـــوم ذاتـــه عـــن عمـــر تجـــاوز 88 ســـنة 

بعـــد حيـــاة حافلـــة بالعطـــاء للوطن. 

»تنعـــي الكنيســـة المصريـــة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، فقيـــد الوطن الكبير األســـتاذ الدكتور كمال 
الجنـــزوري، رئيـــس وزراء مصـــر األســـبق، الـــذي وافتـــه المنيـــة اليـــوم بعد حياة حافلـــة بالعطاء للوطـــن الغالي، في عدة مجـــاالت، لم يبخل 
خالهـــا علـــى الوطـــن بـــأي جهـــد، بـــل تحمـــل المســـئولية حيـــن ُوضَعـــت علـــى عاتقـــه فـــي أوقات دقيقـــة من عمر البـــاد وكان علـــى قدرها، 

ثابًتـــا، مخلًصـــا، مثااًل للشـــرف والنزاهـــة وطهارة اليد. 

ونذكر له بكل التقدير عاقته الطيبة مع الكنيسة والتي تجّلت في مواقٍف كثيرٍة، أظهرت معدنه األصيل ومحبته الخالصة. 

رحم هللا القدير الفقيد الغالي، ونصلي أن يمنح أسرته وكل محبيه وعارفي فضله صبًرا وعزاًء.« 

األربعاء 3١ مارس ٢٠٢١م-٢٢ برمهات ١737ش. 

»أتريد أن تصعد صالتك إىل السماء، فامنحها جناحني وهما الصوم والصدقة« )القديس أغسطينوس(
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من شاء أن يتلكم عن حمبة اهلل فهو يربهن ىلع جهله، ألن احلديث عن هذه املحبة اإلهلية غريممكن ابلتة. )الشيخ الروحاين(

قداسة ابلابا يستقبل الوفد الرهباين األوكراين
اســـتقبل قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، 
يـــوم الخميس األول من أبريل ٢٠٢١م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا 
رويـــس بالقاهرة، وفد رؤســـاء األديـــرة األوكرانية 
برئاســـة المطـــران أرســـاني. تأتـــي هـــذه الزيـــارة 
فـــي ختـــام الجولـــة التي قـــام بها الوفـــد الرهباني 
األوكرانـــي بعدد من األماكن الدينية والســـياحية 
المصريـــة. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا دانيـــال 
األنبـــا بـــوال أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
بـــوال بالبحـــر األحمـــر، والراهـــب القس كيرلس 
األنبا بيشـــوي، والراهب القس داود األنطوني 
كاهـــن كنيســـتنا فـــي روســـيا، حيـــث تـــم تبـــادل 
الهدايـــا التذكاريـــة والتقـــاط الصـــور بيـــن قداســـة 
البابـــا تواضـــروس وأعضـــاء الوفـــد األوكراني. 

دراســـتنا لبعضنا البعض والحوار الاهوتي ثم 
الصـــاة مـــن أجل التقـــارب، أن نحقـــق رغبة 

الســـيد المســـيح أن نكـــون واحد«. 

ومن جهته، أعرب المطران أرســـاني رئيس 
الوفـــد عـــن ســـعادتهم بزيـــارة األديـــرة والكنائـــس 
دنـــا  القبطيـــة فـــي مصـــر، وقـــال: »فنحـــن ُتوحِّ
وأضـــاف:  الواحـــد«.  والمســـيح  الرهبنـــة  نفـــس 
»خال زيارتنا شـــعرنا بوجودنا في بيتنا ووســـط 
ميـــاد  كاتدرائيـــة.  بزيـــارة  ســـعدنا  كمـــا  أهلنـــا، 
المســـيح التي ترمـــز للمحبة وبقاء المســـيحية«. 
وأكـــد: »نحـــن نشـــعر بزيارتنـــا لألديـــرة القبطيـــة 
أننـــا قـــد حصلنا على شـــحنة روحيـــة، ونأمل أن 

نســـتضيفكم قريًبـــا فـــي أوكرانيـــا«. 

اللقـــاء  خـــال  البابـــا  قداســـة  أعـــرب  وقـــد 
عـــن ســـعادته بزيـــارة الوفـــد الرهبانـــي األوكرانـــي 
زيارتهـــم  وكذلـــك  القبطيـــة  وكنائســـنا  ألديرتنـــا 
للمناطـــق األثريـــة والســـياحية مثـــل األهرامـــات. 
وقـــدم قداســـته نبـــذة عـــن تاريخ كنيســـتنا القبطية 
العاقـــة  إلـــى  وأشـــار  والرهبنـــة،  األرثوذكســـية 
الطيبة مع الكنيســـة األرثوذكســـية الروسية وعن 
زيـــارة قداســـته إلـــى البطريـــرك كيـــرل مرتيـــن، 
وأكـــد أنـــه يتطلـــع إلـــى زيـــارة قداســـة البطريـــرك 
كيـــرل، وزيـــارة المطـــران نوفري رئيس الكنيســـة 
إلـــى مصـــر. وفيمـــا  األوكرانيـــة األرثوذكســـية، 
يتعلـــق بالعاقـــات مـــع الكنائـــس، قـــال قداســـته: 
»نحـــن نتطلـــع مـــن خـــال عاقـــات المحبـــة 
بين كنائســـنا، مثل هـــذه الزيارات، ومن خال 

اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى 
مـــارس ٢٠٢١م،  االثنيـــن ٢٩  يـــوم  بالقاهـــرة، مســـاء  باألنبـــا رويـــس 
مجموعـــة مـــن رجـــال األعمـــال مـــن أبنـــاء الكنيســـة الذيـــن شـــاركوا فـــي 
الفاعليـــات الكنســـية الكبـــرى التـــي أقيمـــت خال شـــهر مـــارس الجاري، 
بدايـــة مـــن انعقـــاد المجمـــع المقـــدس، وســـيامات اآلبـــاء األســـاقفة الجدد 
بكاتدرائية مياد المســـيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة، والذكرى الســـنوية 

ألقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، محاضرة بعنـــوان الرحمة، 
يوم الجمعة ٢ أبريل ٢٠٢١م، في اللقاء الســـنوي لمشـــرفي ومشـــرفات 
بيوت االغتراب وأمناء خدمة المغتربين والذي نظمته اللجنة المجمعية 
بالمجمـــع  الرعايـــة والخدمـــة  لجنـــة  مـــن  المتفّرعـــة  االغتـــراب،  لبيـــوت 
المقـــدس، فـــي األنافـــورة بطريـــق القاهـــرة - اإلســـكندرية الصحـــراوي، 

يومـــي األول والثانـــي مـــن أبريـــل ٢٠٢١م. 

ويستقبل وكيل وزارة الصحة 
باإلسكندرية

اســـتقبل قداســـة البابـــا ظهر يـــوم األحد 4 أبريـــل ٢٠٢١م، بالمقـــر البابوي 
باإلســـكندرية، الدكتـــور ســـعيد الســـقعان وكيـــل وزارة الصحـــة باإلســـكندرية. 
وتنـــاول اللقـــاء جهـــود وزارة الصحـــة فـــي التطعيـــم باللقـــاح المضـــاد لفيـــروس 
كورونـــا وخطـــة الـــوزارة لتغطيـــة جميع المواطنين خال األشـــهر المقبلة. حضر 
المقابلـــة القمـــص أبـــرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، والقس لوقا عبد 
المســـيح مســـئول األمانـــة العامـــة للمستشـــفيات التابعـــة للكنائس باإلســـكندرية، 

والقـــس بولس عـــوض ســـكرتير البطريركية. 

والرئيس اإلقلييم 
للمدارس الالسايلة

كمـــا اســـتقبل قداســـته اليـــوم ذاته، الســـيد فريـــر فادي 
صفيـــر الرئيـــس اإلقليمـــي للمـــدارس الاســـالية بالشـــرق 
األوســـط، وقد دار الحوار أثناء اللقاء حول رؤية ورســـالة 
المـــدارس الاســـالية ودورهـــا فـــي خدمـــة المجتمع. حضر 
اللقـــاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باألســـكندرية 

والقـــس بولس عـــوض ســـكرتير البطريركية. 

ويستقبل جمموعة من رجال األعمال

ويشارك يف مؤتمر خدمة املغرتبني واملغرتبات

األولـــى لنياحـــة مثلـــث الرحمـــات األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وكذلـــك الذكـــرى الخمســـين 
لنياحـــة القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، ثـــم عمـــل الميـــرون المقـــدس. 
وأعـــرب قداســـة البابـــا خـــال لقائـــه المجموعـــة عـــن تقديـــر الكنيســـة لهم 

للـــدور الـــذي قامـــوا بـــه خـــال تلـــك الفترة. 

حضر المحاضرة أصحاب النيافة: األنبا توماس أســـقف القوصية 
وميـــر، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهرة، 
واألنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، 
وقـــدم كل منهـــم محاضـــرة خـــال يومـــي اللقـــاء، باإلضافـــة إلـــى نيافـــة 
األنبا داود أســـقف المنصورة الذي قدم افتتاحية اللقاء في اليوم األول. 
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أرشق فيهم يا رب نور معرفتك، يلنظر ويعلم أوئلك اذلين هم يف حضنك أنهم مستورون. )الشيخ الروحاين(

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

قداسة ابلابا يلتيق الشباب يف »99 دقيقة«

مع خدمة »CMANA« الطبية بأمريكا

حمارضة قداسة ابلابا لطلبة إلكرييكية الكويت
ألقـــى قداســـة البابـــا مســـاء يـــوم الجمعة ٢6 مارس ٢٠٢١م، محاضـــرة على طلبة الكلية اإلكليريكية بدولة الكويـــت وذلك من خال تطبيق زووم. 
وجاءت محاضرة قداســـة البابا في مادة العهد الجديد التي يتولى قداســـته تدريســـها في اإلكليريكيات والمعاهد العليا الكنســـية. شـــارك في المحاضرة 

عبـــر اإلنترنـــت، أكثـــر من ١4٠ طالًبا من طلبـــة اإلكليريكية هناك.

يوم األربعاء ٢4 مارس ٢٠٢1م

+ الراهـــــــــــب القــــــــــس داود األنطونــــــي كاهــــــــــن الكنيسة القبطية 
في روســـيا. 

يوم الجمعة ٢6 مارس ٢٠٢1م

+ ثالـــث مجموعـــة مـــن أبنائه من عدة إيبارشـــيات ممن قاموا بطلب 
لقاء قداســـته عن طريق الموقع الرســـمي للكنيســـة القبطية األرثوذكسية. 

عقـــد قداســـة البابا مســـاء يـــوم الســـبت ٢7 مـــارس ٢٠٢١م، اللقاء 
الشـــهري للشـــباب الذي يقدمه بالتنســـيق مع خدمة »كنيســـة ف بيتك« 
تحـــت عنـــوان »٩٩ دقيقـــة للشـــباب علـــى السوشـــيال ميديـــا«. والتقـــى 
قداســـته فـــي بـــث مباشـــر )live( عبـــر صفحـــات »كنيســـة ف بيتـــك« 
علـــى منصـــات فيـــس بـــوك وانســـتجرام ويوتيـــوب. وأعلـــن قداســـة البابـــا 
عـــن تلقيـــه الجرعة األولى من لقاح »ســـينوفارم« ضـــد فيروس كورونا، 
حيـــث تلقـــى قداســـته ســـؤااًل مـــن أحـــد الشـــباب عـــن مـــدى صحـــة تلقـــي 
اللقـــاح المضـــاد للفيـــروس، علـــى الرغم مما ينتشـــر عن اآلثـــار الجانبية 

ويلتيق براهبات من القدس عرب »زووم«
التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يوم األحـــد ٢8 مـــارس ٢٠٢١م، براهبات األديـــرة القبطية بالقدس، عبـــر تطبيـــق زووم، بحضور نيافة 

األنبـــا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنى. 

ويلتيق برهبان القدس عرب تطبيق »زووم«
التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح يوم االثنيـــن ٢٩ مـــارس ٢٠٢١م، باآلباء رهبان أديرتنـــا القبطية في القدس عبـــر تطبيق زووم، 

وألقى قداســـته كلمة روحية مناســـبة واســـتمع إلى أســـئلتهم، وحضر اللقاء نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنى. 

ودار بيـــن قداســـة البابـــا وأبنائه، أحاديـــث متنوعة منحهـــم خالها عدة 
توجيهـــات أبويـــة ونصائـــح نافعـــة لحياتهـــم. وتـــم التقـــاط صـــوًرا تذكارية 

لهم مع قداســـته. 

يوم األربعاء 31 مارس ٢٠٢1م 

+ المطـــران منيـــر حنا رئيس الكنيســـة األســـقفية في مصر وســـائر 
أفريقيـــا، ودار الحديـــث حـــول عـــدد من األمور الكنســـية. 

للقاحـــات، وأجـــاب قداســـة البابـــا إن هـــذه اللقاحات تم إنتاجهـــا بعد عدة 
تجـــارب وتـــم التأكـــد مـــن فاعليتهـــا، وأن ما يتردد عن بشـــأنها هو نتيجة 
للمنافســـة التجاريـــة بيـــن الشـــركات المنتجـــة. معلًنـــا عـــن تلقيـــه الجرعـــة 
األولى من اللقاح، وســـيحصل على الجرعة الثانية بعد ثاثة أســـابيع. 
ويلتقـــي قداســـة البابـــا شـــهرًيا مـــع أبنائه من الشـــباب فـــي لقاء مفتوح 
يقـــدم خالـــه موضوًعـــا روحًيـــا ويتفاعـــل مـــع أســـئلتهم، بهـــدف التعـــرف 
عـــن قـــرب علـــى أفكارهـــم واهتماماتهـــم بمـــا يدعـــم التطوير الدائـــم لرؤية 

الكنيســـة فـــي خدمتهم. 

الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
لقـــاًء عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت اســـتغرق ســـاعتين، 
خدمـــة  مـــع  زووم  تطبيـــق  خـــال  مـــن  وذلـــك 
كلمـــه  قداســـته  وألقـــى  الطبيـــة.   »CMANA«
روحيـــة عليهـــم بمناســـبة أيـــام الصـــوم المقـــدس، 

شـــمال  فـــي  المقيميـــن  مـــن  األقبـــاط  األطبـــاء 
أمريـــكا الذيـــن يقومـــون بعمـــل بعثـــات خدميـــة 
والكنيســـة  باســـم مصـــر  منتظـــم  بشـــكل  طبيـــة 
الـــدول األفريقيـــة.  إلـــى عـــدد مـــن  القبطيـــة، 

كمـــا أجـــاب علـــى أســـئلة المشـــاركين فـــي اللقاء 
الذيـــن تنوعـــت استفســـاراتهم مـــا بيـــن األســـئلة 

والكنســـية.  والطبيـــة  والعلميـــة  الروحيـــة 

وتتكـــون »CMANA« مـــن مجموعـــة مـــن 



يل 82021 لة الكرازة - 9 أ�ب مب

 عن سائر أعمالك، فلن ختطئ ابلتة بل يسكن فيك خوف اهلل. )األنبا موىس األسود(
ً
تذكر أنك سوف تعطى اهلل جوابا

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

الكنيسة تنيع ضحايا حادث سوهاج

د الاكتدرائية تيضء باألزرق يف ايلوم العاليم للتوعية باتلوحُّ

الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
يـــوم  مســـاء  األســـبوعي  األربعـــاء  اجتمـــاع 
المقـــر  مـــن  ٢٠٢١م،  مـــارس   ٢4 األربعـــاء 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا 
رويـــس بالقاهـــرة، وُبثَّـــت العظـــة مباشـــرًة عبـــر 
 C.O.C القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة
علـــى  للكنيســـة  اإلعامـــي  للمركـــز  التابعـــة 
شـــبكة اإلنترنـــت. وربط قداســـته فـــي العظة بين 

موضـــوع األســـبوع الرابع من الصـــوم األربعيني 
المقـــدس. 

وشـــّدد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي في 
بدايـــة عظتـــه باجتمـــاع األربعاء، علـــى ضرورة 
االلتـــزام باإلجـــراءات الصحيـــة المتبعة لمواجهة 
انتشـــار عـــدوى فيـــروس كورونـــا المســـتجد، مع 
اقتراب بدء الموجة الثالثة النتشـــاره في مصر. 

محتوى ســـفر زكريا النبـــي وأحداث »مثل االبن 
الضـــال« الـــذي يعـــد موضـــوع األســـبوع الثالـــث 

المقـــدس.  الصـــوم األربعينـــي  مـــن 
األســـبوعي  االجتمـــاع  قداســـته  عقـــد  كمـــا 
٢٠٢١م،  مـــارس   3١ األربعـــاء  يـــوم  مســـاء 
مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، وربط قداســـته في 
العظـــة بيـــن محتوى ســـفر حجي النبـــي ومقابلة 
الســـيد المســـيح مـــع المـــرأة الســـامرية الـــذي يعـــد 

تهنئة الكنيسة القبطية بانتهاء أزمة السفينة اجلاحنة
تتقـــدم الكنيســـة القبطيـــة برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثانـــي، وكل هيئاتها بخالص التقدير واالعتزاز للســـواعد المصريـــة الفتية في 
قنـــاة الســـويس، التـــي أنهـــت أزمـــة الســـفينة الجانحـــة، بمهارة واقتـــدار، في أياٍم معدودٍة، ليعود الشـــريان التجاري األول فـــي العالم ليخدم جميع 

الشـــعوب واألمم في تواصل واســـتمرار. 

نهنئ السيد الرئيس والحكومة المصرية وهيئة قناة السويس وكل العاملين فيها وجميع الشعوب الُمِحبة للسام. 

االثنين ٢٩ مارس ٢٠٢١م-٢٠ برمهات ١737ش

تنعي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية وعلى رأســـها قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي، ببالـــغ الحزن ضحايـــا حادث االصطـــدام الذي 
وقـــع اليـــوم بيـــن قطاريـــن فـــي محافظـــة ســـوهاج، وتصلي لكـــي يمنح 

هللا القديـــر عـــزاًء ألســـر الضحايا وشـــفاًء تاًمـــا للمصابين. 

والكنيســـة إذ تثمـــن جهـــود أجهـــزة الدولـــة المصريـــة فـــي االرتقـــاء 
بكافـــة أدواتهـــا، تثـــق فـــي قـــدرة مصر علـــى الحيلولـــة دون وقوع مثل 

هـــذا الحـــادث والوقـــوف علـــى أســـبابه لمعالجتها. 

وســـنظل نصلي دوًما لكــــــــــي يحفظ هللا مصـــــــــــــر وشـــعبها مــــــــــن 
كل ســـوء. 

الجمعة ٢6 مارس ٢٠٢١م-١7 برمهات ١737ش
هـــذه وقـــد زار وفـــد من اآلباء كهنة إيبارشـــية طهطـــا وجهينة، يوم 
األحـــد ٢8 مـــارس ٢٠٢١م، مصابـــي حـــادث اصطـــدام القطاريـــن، 
الـــذي وقـــع يـــوم الجمعة ٢6 مـــارس ٢٠٢١م، الموجودين بمستشـــفى 
طهطـــا، حيـــث اطمأنـــوا علـــى أحوالهـــم الصحيـــة، ونقلوا لهـــم تمنيات 
ودعوات نيافة األنبا إشـــعياء مطران اإليبارشـــية لهم بالشفاء العاجل.

الكاتدرائيــــــــــة  أضـــــــاءت 
يـــوم  بالعباســـية،  المرقســـية 
الجمعــــــــة ٢ أبريل ٢٠٢١م، 
باللــــــــــــــــون األزرق دعمـــــًـــــــــا 
لليـــوم العالمــــــــي للتوعيــــــــــــة 
ـــد، تضامًنـــا  بمــــــــرض التوحُّ
مـــن الكنيســـــــــــــة القبطيـــــــــــــة 
األرثوذكسيـــــــــة مـــع مرضى 
التوحد ولنشـــر الوعـــــــــي في 
المجتمـــع بطبيعة مرضهم. 

تدريب للكهنة ىلع 
بناء هوية جنسية صحية

أتمـــت اللجنة المجمعية للصحة النفســـية ومكافحة 
اإلدمـــان، يـــوم الثاثاء ٢3 مـــارس ٢٠٢١م، بالتعاون 
مـــع خدمـــة األنبـــا أبـــرآم بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس 
الرســـول فـــي مصـــر الجديـــدة، تدريًبـــا لآلبـــاء الكهنـــة 
حـــول كيفيـــة بنـــاء هويـــة جنســـية صحيـــة لـــدى األبناء 
ميـــن  »أنـــا  بعنـــوان  الجنســـية،  المثليـــة  مـــن  والوقايـــة 
وليـــه؟«. شـــمل التدريـــب، الذي حضـــره 48 كاهًنا من 
إيبارشـــيات مختلفـــة، موضوعـــات مثـــل: تاريـــخ الطب 
النفســـي، واألســـباب المحتملة للميـــول المثلية، وحماية 
األطفـــال مـــن التحـــرش واإلســـاءات. وتكـــون التدريـــب 
مـــن 4 لقـــاءات مكثفـــة عبر اإلنترنت اســـتمر كل منها 

لحوالـــي 8 ســـاعات. 
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؟.. )القديس يوحنا ذهيب الفم( إن الواعَء اذلهيب اليُستعَمل لألشياء ادلنيئة لغلو ثمنه، فكم باألحرى الفمُّ

زيارة وفد رهباين من أديرة أوكرانيا ملرص

بـــدأ يـــوم الخميـــس ٢٥ مـــارس ٢٠٢١م، وفـــد 
التابعـــة  األديـــرة  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  مـــن  مكـــون 
لبطريركيـــة موســـكو، فـــي أوكرانيـــا، زيـــارة لمصـــر، 
حيـــث زار الوفـــد عـــدًدا من األماكن األثريـــة الدينية 
فـــي  الزيـــارة  هـــذه  تأتـــي  المصريـــة.  والســـياحية 
إطـــار التعـــاون المســـتمر بيـــن الكنيســـتين القبطيـــة 
األرثوذكســـية والروسية األرثوذكسية الذي بدأ عقب 
زيـــارة قداســـة البابـــا تواضـــروس، األولـــى للكنيســـة 
الروســـية عـــام ٢٠١4م، والتـــي نتـــج عنهـــا تشـــكيل 
لجنة مشـــتركة من الكنيســـتين لتفعيل العاقات من 
خـــال تبادل الخبـــرات الرعويـــة والرهبانية والبعثات 

الدراســـية. 

دميانـــة  القديســـة  ديـــر  بزيـــارة  الوفـــد  بـــدأ  وقـــد 
بالبـــراري، وكنيســـة الســـيدة العـــذراء األثريـــة بســـخا، 
فـــي محافظـــة كفـــر الشـــيخ، وكان فـــي اســـتقبالهم 
نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفر الشـــيخ 
مـــار مينـــا  الشـــهيد  ديـــر  الوفـــد  ثـــم زار  والبـــراري. 
العجائبـــي بمريـــوط صبـــاح يوم الجمعـــة ٢6 مارس 
٢٠٢١م، وكان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبـــا كيرلس 
أفـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس الديـــر وبعـــٌض مـــن اآلباء 
الرهبـــان. وقـــام الوفـــد بزيـــارة دير القديـــس مقاريوس 

ببريـــة شـــيهيت )أبـــو مقـــار(. 

تـــكا رئيســـة الديـــر وعـــدد مـــن األمهـــات راهبـــات 
تـــادرس  األميـــر  ديـــر  الوفـــد  زار  وأيًضـــا  الديـــر. 
الُشـــطبي للراهبـــات بحـــارة الـــروم، مصـــر القديمـــة، 
حيـــث اســـتقبلتهم تمـــاف أدروســـيس رئيســـة الديـــر 

وعـــدد مـــن األمهـــات راهبـــات الديـــر. 

وفـــي يـــوم الثاثـــاء 3٠ مـــارس ٢٠٢١م، زار 
وفـــد رؤســـاء األديرة، ديـــر القديس األنبا بوال بالبحر 
األحمـــر، حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبـــا 
دانيـــال أســـقف ورئيـــس الديـــر، وفـــي اليـــوم التالـــي 
ديـــر  الوفـــد،  زار  مـــارس ٢٠٢١م،  األربعـــاء 3١ 
القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بالبريـــة الشـــرقية بالبحر 
األحمـــر، حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبـــا 
يســـطس أســـقف ورئيـــس الديـــر وعـــدد مـــن رهبانـــه، 
حيـــث تفقـــدوا معالـــم الديـــر واســـتمعوا لشـــرح عـــن 

تاريخـــه. 

وفـــي يـــوم الخميـــس األول من أبريـــل ٢٠٢١م، 
زار وفـــد رؤســـاء األديـــرة، كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح 
بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، وبعدهـــا توجـــه الوفـــد 
إلـــى ديـــر القديـــس ســـمعان الخـــراز بالمقطـــم، حيث 
كان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبـــا أبانـــوب األســـقف 
العـــام لكنائس قطاع المقطـــم. واختتموا الزيارة بلقاء 

قداســـة البابا,

وفـــي اليـــوم التالي الســـبت ٢7 مـــارس ٢٠٢١م 
برمـــوس  العـــذراء  الســـيدة  ديـــر  بزيـــارة  الوفـــد  قـــام 
بـــوادي النطـــرون، وكان فـــي اســـتقبال الوفـــد لـــدى 
وصولـــه نيافـــة األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع شـــبرا الجنوبيـــة وبعـــٌض من اآلبـــاء الرهبان. 
ثـــم توجـــه الوفـــد بعدهـــا إلـــى ديـــر الســـيدة العـــذراء 
بالســـريان، واســـتقبلهم نيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف 
ورئيـــس الديـــر. بعدهـــا توجه الوفد إلـــى دير القديس 
األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وكان في اســـتقبالهم 

نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس الديـــر.

وفـــي اليـــوم التالـــي األحد ٢8 مـــارس ٢٠٢١م، 
بعدهـــا  ثـــم  الجيـــزة،  أهرامـــات  بزيـــارة  الوفـــد  قـــام 
رويـــس  األنبـــا  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة 
بحدائـــق األهـــرام، وكان فـــي اســـتقبالهم نيافـــة األنبا 
ثيؤدوســـيوس أسقف وســـط الجيزة. وفي مساء اليوم 
ذاتـــه قـــام الوفـــد بزيـــارة ديـــر الشـــهيد أبـــي ســـيفين 
بمصـــر القديمـــة، وكان فـــي اســـتقبالهم عـــدد مـــن 

راهبـــات الديـــر. 

وقـــام الوفـــد يـــوم االثنيـــن ٢٩ مـــارس ٢٠٢١م، 
بزيارة كنيســـة الســـيدة العذراء بالمعادي، ثم الكنائس 
األثريـــة بمصـــر القديمة، ودير الشـــهيد مار جرجس 
للراهبـــات بمصـــر القديمـــة، حيـــث اســـتقبلتهم تماف 
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اسهر ئلال يفاجئك بمجيئه، فيجدك غري مستعد. )القديس أغسطينوس(

جتليس نيافة األنبا فام أسقف رشق املنيا وتوابعها
ُأقيمـــت مســـاء يوم الســـبت ٢7 مـــارس ٢٠٢١م، 
صلـــوات تجليـــس نيافـــة األنبـــا فام، أســـقف إيبارشـــية 
شـــرق المنيا، والذي تمت ســـيامته أســـقًفا في الســـابع 

من شـــهر مارس الســـابق. 
حضـــر التجليـــس الســـيد اللـــواء أوســـامة القاضي 
محافـــظ المنيـــا، ودكتور محمد محمـــود أبو زيد نائب 
المحافـــظ، والعميـــد محمـــد عبد اللطيـــف مدير مكتب 
المخابـــرات الحربيـــة بالمنيا، والعقيد عاء مختار من 
إدارة األمـــن الوطنـــي، والعميـــد محمـــد صـــاح رئيس 
مركـــز ومدينـــة المنيـــا، والمهنـــدس خالـــد عبـــد العزيز 
رئيـــس جهـــاز مدينـــة المنيا الجديـــدة، والمهندس بهاء 
رمســـيس نائـــب رئيـــس جهـــاز مدينـــة المنيـــا الجديدة، 

والمهنـــدس حســـام الديـــن ماهـــر نائـــب رئيس جهـــاز مدينة المنيـــا الجديدة. ومـــن قيادات 
األمـــن: اللـــواء محمـــد ضبـــش نائـــب مديـــر األمـــن بالمنيـــا، والمقـــدم عبـــد القـــادر خليـــل 
مأمـــور قســـم المنيـــا الجديـــدة، واللـــواء أركان حرب أحمد حســـين مدير أمـــن جهاز مدينة 

المنيـــا الجديـــدة، وأيًضـــا حضـــر الدكتـــور محمد النـــادي وكيل وزارة الصحـــة بالمنيا.
ومن نواب مجلســـي الشـــعب والشـــيوخ: الدكتور هاني يوســـف عبد الشـــهيد، واألستاذ 
أشـــرف عشـــيري، واألســـتاذة مريـــم كافـــوري، والدكتـــور زيـــن األطنـــاوي، والســـيد العمـــدة 

عثمـــان المنتصـــر عبـــد الرحمن، واألســـتاذ أشـــرف عبـــد العزيـــز األحمداوي. 
وحضر والدكتور موســـى عبد هللا موســـى إمام مســـجد قمر الدولة، واألنبا باسيليوس 
مطـــران المنيـــا لألقبـــاط الكاثوليـــك، واألنبـــا بطـــرس المطران الشـــرفي لألقبـــاط الكاثوليك 
بالمنيـــا، والقـــس عصـــام عطيـــة رئيس مجمع المنيا اإلنجيلـــي، والقس أمير صادق راعي 
الكنيســـة اإلنجيلية األولى بالمنيا، والقس كمال رشـــدي راعي شـــريك الكنيســـة اإلنجيلية 

بالمنيـــا، والقس جون رشـــدي راعي الكنيســـة اإلنجيليـــة الثانية بالمنيا. 
والمستشـــار جمـــال عبـــد الحكيـــم، والمستشـــار حســـام، والمستشـــار عمـــاد بشـــاي، 
والمستشـــار ميشـــيل زكريـــا، والمستشـــار هانـــي أبو الخير، واألســـتاذ عيـــاد وهبه محامي 
مطرانيـــة شـــرق المنيـــا، واألســـتاذ عماد نبيل محامـــي مطرانية المنيا، واألســـتاذ صموئيل 
أميـــن محامـــي مطرانيـــة المنيـــا، واألســـتاذ مكـــرم دوس مديـــر حســـابات مطرانيـــة المنيا. 
وأيًضـــا األســـتاذ ســـامي نـــادي مدير فـــرع دار الكتاب المقدس بمحافظـــة الفيوم وبني 
ســـويف والمنيـــا والوفـــد المرافـــق لـــه، والدكتـــور صموئيـــل متياس عـــن الكشـــافة المركزية 

بالكاتدرائيـــة الكبـــرى بالقاهرة. 
ومـــن أحبـــار الكنيســـة، أصحـــاب النيافـــة: األنبا مرقـــس مطران شـــبرا الخيمة، ونيافة 
األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء الســـريان، واألنبا ديمتريوس أســـقف 
ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، واألنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا صموئيـــل 
المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، واألنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، واألنبـــا يوأنـــس أســـقف 
أســـيوط والبدراي وســـاحل ســـليم، واألنبا غبريال أســـقف بني ســـويف، واألنبا مارتيروس 
أســـقف عام شـــرق الســـكة الحديد، واألنبا مكاريوس أســـقف المنيا، واألنبا إرميا األســـقف 
العـــام، واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف مدينـــة الســـادس مـــن أكتوبـــر، واألنبـــا يوحنـــا أســـقف 
شـــمال الجيـــزة، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء المحـــرق، واألنبـــا 
متـــاؤس أســـقف وئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بأخميـــم، واألنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلوط، 
واألنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبـــو قرقـــاص، واألنبـــا رويـــس األســـقف العـــام بآســـيا، واألنبـــا 
آكســـيوس األســـقف العام لمنطقة عين شـــمس، وأيًضا وكيل مطرانية ســـمالوط عن األنبا 
بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، ومندوبيـــن عـــن األنبـــا جورجيـــوس أســـقف مطـــاي، ووكيل 
مطرانيـــة بنـــي مـــزار ووفـــد معه، ووكيل ديـــر مار بقطر بالخطاطبة عن األنبا ســـاويرس 
أســـقف ورئيـــس ديـــري األنبـــا تومـــاس الســـائح بالخطاطبة وســـوهاج والشـــهيد مـــار بقطر 

بالخطاطبـــة، واألرشـــيدياكون معلـــم إبراهيـــم عياد. 
وقـــد ألقـــى كلمـــات التهنئة لنيافة األنبا فام: نيافة األنبا مرقس، ونيافة األنبا متاؤس، 
ونيافة األنبا يوأنس، ونيافة األنبا إرميا، ونيافة األنبا مكاريوس، والســـيد محافظ المنيا، 
والقمص اســـطفانوس صالح شـــيخ كهنة اإليبارشـــية، والقس مويســـيس ســـعد عن مجمع 

كهنة اإليبارشـــية، واختتم الحفل بكلمة نيافة األنبا فام شـــكر فيها الحضور. 

كل عـــام تحتفـــل الكنيســـة بـــآالم 
مخلصنا الصالـــــــــــح، ربنـــــــــــــا وإلهنـــــا 
ومخلصنـــا يســـوع المسيـــــــــــــــح، الـــذي 
أحبنـــا وفدانـــا. وبحكمـــة كبيـــرة رّتبت 
الكنيســــــــــــــــة احتفالهــــــــــــــا بـــآالم الرب 
المتجســـــــــــد، وتركـــــــــــز علـــى أحداث 

مهمـــة تخّصنـــا ولهـــا أهميتهـــا:
سكــــــــب الطيــــــــــب: حين دخل 
الـــذي  لعـــازر  بيـــت  المســـيح  الســـيد 
األمـــوات،  بيـــن  مـــن  الـــرب  أقامـــه 
والكنيســـة ركـــزت علـــى هـــذا الحدث 
حيـــن جعلـــت الســـبت التالـــي لجمعة 
ختـــام الصوم وأســـمته ســـبت لعازر، 
وقامـــت مريـــم أخـــت لعـــازر بســـكب 
الطيـــب على جســـد الســـيد المســـيح. 
الطيـــب  بيـــن  قويـــة  عاقـــة  وهنـــا 
واآلالم، إذ تألـــم الـــرب ألجلنـــا ألنـــه 
أحبنـــا، ومريـــم أخـــت لعـــازر مّثلـــت 
البشـــرية في أن تبادل الســـيد المسيح 
حًبـــا بحـــب، لذلك صـــار الطيب هو 
عنـــوان أســـبوع اآلالم ألنـــه يلّخـــص 
الحـــب المتبـــاَدل بيـــن الـــرب المتألـــم 

والبشـــرية المحتاجـــة آلالمـــه..
البيعـــة  معلمـــو  اآلبـــاء  وأجمـــع 
المقدســـة أن ســـكب الطيـــب يشـــير 
محبـــة  فـــي  النفـــس  ســـكب  إلـــى 
المســـيح وعبادتـــه فـــي هذا اإلســـبوع 
الفريـــد فـــي نوعيتـــه ونوعيـــة العبـــادة 
لغـــة  هـــي  اآلالم  إذ صـــارت  فيـــه، 
فـــي  فاحـــت رائحتـــه  الـــذي  الطيـــب 
حـــب  إنتشـــار  دليـــل  كلـــه،  المـــكان 
المســـيح فـــي كل القلـــوب التي تقّدر 

المقدســـة.. آالمـــه 
اآلالم  أســـبوع  يمتلـــئ  لذلـــك 
المتميـــز  الطابـــع  ذات  بالعبـــادة 
الحـــب  ســـكب  عـــن  تعبـــر  بألحـــان 
علـــى جســـد الســـيد المســـيح لـــه كل 
أي  يخـــُل  ولـــم  تألـــم  الـــذي  المجـــد، 
جـــزء فيه وأي عضـــو فيه من األلم، 
فأكليـــل الشـــوك في الـــرأس، والصفع 
بالضـــرب على الخديـــن، لذلك نقول 
فـــي القـــداس اإلغريغـــوري: »خـــداك 
أهملتهمـــا ّللطم ألجلي يا ســـيدي«..

ونحـــن  التعبيـــر  هـــذا  أقـــوى  مـــا 
بـــه، وكأننـــا نســـكب طيـــب  نصلـــي 
الصاة على الســـيد المســـيح لنبادله 
الحـــب.  أنـــواع  أســـمى  مـــن  حًبـــا 
يهـــوذا  يعتـــرض  أن  والعجيـــب 
اإلســـخريوطي علـــى ســـكب الطيـــب 
قائـــًا: »لمـــاذا هـــذا اإلتـــاف؟ كان 

ممكـــن أن ُيبـــاع بثمـــن كثير وُيعطى 
للفقـــراء«. والكتـــاب المقدس لم يغفل 
وصـــف هـــذا الخائـــن إذ قـــال: »َقـــاَل 
هـــَذا َلْيـــَس أَلنَّـــُه َكاَن ُيَباِلـــي ِباْلُفَقَراِء، 
ْنُدوُق  َبْل أَلنَُّه َكاَن َساِرًقا، َوَكاَن الصُّ
ِعْنـــَدُه، َوَكاَن َيْحِمـــُل َمـــا ُيْلَقـــى ِفيـــِه« 
)يـــو6:١٢(. والســـيد المســـيح حســـم 
الموقـــف إذ قـــال: »إنهـــا قـــد حفظتـــه 
لتكفينـــي... َاْلَحـــقَّ َأُقوُل َلُكـــْم: َحْيُثَما 
ُيْكـــَرْز ِبهـــَذا اإِلْنِجيِل ِفـــي ُكلِّ اْلَعاَلِم، 
ُيْخَبـــْر َأْيًضـــا ِبَمـــا َفَعَلْتـــُه هِذِه َتـــْذَكاًرا 

َلَهـــا« )مـــت٢6:١3(.
حًقا إن خدمة الطيب هي أجمل 
عنـــوان لـــكل مـــن قـــّدم حياتـــه ألجـــل 
القديســـة  العـــذراء  مثـــل  المخلـــص، 
مريم، والرســـل القديسين، والشهداء، 
والمعترفيـــن، والقديســـين في الرهبنة، 
والرعـــاة: بطاركـــة وأســـاقفة وكهنـــة، 
والرهبـــان الذيـــن قدمـــوا حياتهـــم هلل، 
بل وكثير من شـــعب الســـيد المســـيح 
الـــذي قـــّدم الغالـــي والنفيـــس حًبا في 
ذاك الذي أحبنا وتجســـد لفدائنا، ولم 

يكـــن له أين يســـند رأســـه..
شـــخصيات  علـــى  وللتركيـــز 
فـــي أســـبوع اآلالم نذكرهـــم، ونتعلـــم 
وتســـابيحهم  القويـــة  مواقفهـــم  مـــن 
الذيـــن  األطفـــال  مثـــل  الســـمائية، 
ســـّبحوا مع الرســـل وقالوا: »هوشـــعنا 
مبـــارك  األعالـــي،  فـــي  أوصنـــا  أو 
اآلتـــي باســـم الـــرب«. ومثـــل بطرس 
ويعقـــوب ويوحنا الذين رافقوا الســـيد 
المســـيح في ليلة آالمه وحتى بستان 
جثســـيماني، ورأوا كيـــف كان الـــرب 
ينســـكب ســـكيًبا أمـــام اآلب، ولكـــن 
ألن  ملكهـــم  الـــذي  الحـــزن  لســـبب 
يســـوع قـــال لهـــم: »إن واحـــًدا منكـــم 
يســـلمني« وهـــو معهـــم فـــي العشـــاء 
مســـاء الخميس الذي نســـميه خميس 
العهـــد. وليـــس هـــذا فقـــط، بـــل نذكر 
بـــكل فخـــر ســـمعان القيرواني الذي 
حمـــل  فـــي  المســـيح  الســـيد  ســـاعد 
الصليـــب، ومريـــم المجدليـــة بطلـــة 
المشـــهد في الصليـــب مع العذراء أم 
المخلـــص وكارزة القيامة، إذ ذهبت 
إلى القبر عّدة مرات متشـــّوقة لرؤية 
ومعهـــا  وقـــام،  ألجلهـــا  مـــات  َمـــْن 
المريمات ُمســـبِّحات للقيامة كشـــهود 
حقيقيين، ثم الرســـل في العلية حين 
ظهـــر الـــرب لهـــم ليشـــهدوا للقيامـــة 

أثـــر اآلالم موجـــودة.. ورأوا 

anbabenyamin@hotmail.com
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عظة األربعاء 8 أبريل ١٢٠٢م، من المقر البابوي بالقاهرة

سفر ناحوم وشفاء املخلع
كمـــا تحدثنـــا فـــي األســـابيع الماضيـــة عـــن 
ســـفر حبقوق وســـفر زكريا وســـفر حجي، اليوم 
ســـوف أقـــوم بالربـــط بيـــن ســـفر ناحـــوم وأحداث 
أحـــد المخلـــع )مريـــض بيـــت حســـدا(.. وحســـدا 

كلمـــة عبرانيـــة معناهـــا موضـــع الرحمـــة.
مقدمة سفر ناحوم:

كلمـــة ناحـــوم تعني نياحة أو راحة، والســـفر 
يتكلـــم عـــن ســـقوط مملكـــة أشـــور التـــي أهلكـــت 
مدن كثيرة، وســـوف يكون ذلك تعزية إلســـرائيل 
التـــي قاســـت آالًمـــا كثيـــرة على يد أشـــور. وهذا 
الســـفر قصيـــر، ثاثـــة أصحاحـــات، ومكتـــوب 
بالشعر، وهو قصائد مرتبة بالحروف األبجدية 
الـــرب  ومنتقـــم.  غيـــور  إلـــه  »الـــرب  العبريـــة: 
منتقـــم وذو ســـخط. الـــرب منتقـــم مـــن مبغضيـــه 
يقـــف  وحافـــظ غضبـــه علـــى أعدائـــه«، »مـــن 
أمـــام ســـخطه؟ ومـــن يقـــوم فـــي حمـــو غضبـــه؟ 
غيظـــه ينســـكب كالنـــــــــــار، والصخــــــــــــــور تنهدم 
منـــه«. ويتكلـــم عـــن ســـقوط مملكـــة أشـــور التي 
عاصمتهـــا نينـــوى، ونينوى هي التي تابت على 
يـــد يونـــان النبـــي، ولكـــن بعـــد أجيال عـــادوا إلى 
الخطيـــة، وســـفر ناحـــوم يســـجل ســـقوط نينوى، 

والســـفر ثاثـــة أصحاحات:
ســـقوط  عـــن  يتحـــدث  األول  األصحـــاح 
المملكـــة ويتكلـــم عـــن تعامـــل هللا مـــع األشـــرار: 
»الـــرب بطـــيء الغضـــب وعظيم القـــدرة، ولكنه 

ال يبـــرئ البتـــة«.
األصحاح الثاني يتحدث عن ســـقوط نينوى 
العظيمـــة، ونذكـــر عندمـــا تحدثنا عن نينوى في 
ســـفر يونـــان أنهـــا كانـــت مدينة عظيمـــة وكانت 

في ثراء شـــديد.
ســـقوط  عـــن  يتحـــدث  الثالـــث  األصحـــاح 
لنـــا فـــي ســـفر ناحـــوم  المملكـــة كلهـــا، ويقـــول 
»صالـــح هـــو الـــرب. حصـــن في يـــوم الضيق، 

المتوكليـــن عليـــه«. يعـــرف  وهـــو 
الربـــط بين ســـفر ناحـــوم وأحـــداث معجزة 

شـــفاء بيت حســـدا:
1- الربـــط فـــي األســـماء: ناحـــوم وبركـــة 
حســـدا، وكانـــت بركـــة حســـدا مثـــل شـــكل كـــف 
اليد، وكانت لها خمســـة أروقة، وينتظر الناس 
المـــاك لينـــزل ويحـــرك المياه. هللا هـــو الرحوم، 
وهـــو الـــذي يعـــّزي ويشـــفي المرضـــى، ويفتقـــد 
اإلنســـان البعيـــد، وهـــو ســـبب التعزيـــة فـــي أّيـــة 

آالم يتعـــرض لهـــا اإلنســـان.
٢- فـــي هـــذا المـــكان نجـــد الكثيـــر مـــن 
المرضـــى: »ِفـــي هـــِذِه َكاَن ُمْضَطِجًعـــا ُجْمُهوٌر 
َوُعْســـٍم،  َوُعـــْرٍج  َوُعْمـــٍي  َمْرَضـــى  ِمـــْن  َكِثيـــٌر 
َيَتَوقَُّعـــوَن َتْحِريـــَك اْلَمـــاِء«، وكان مريـــض بيـــت 
حســـدا ليـــس لـــه أحـــد، فـــي ســـفر ناحـــوم »َفـــَراٌغ 
َوَخـــَاٌء َوَخـــَراٌب، َوَقْلـــٌب َذاِئـــٌب َواْرِتَخـــاُء ُرَكـــٍب 

َأْيًضـــا اْلُمْهِلُك«. عندمـــــــــا 
رأى اليهــــــــــــــــــود المريـــــض 

يتحـــرك وكأن نبـــوءة ناحـــوم تتحقق »ُهَوَذا َعَلى 
ـــَاِم«، وصـــار  ـــٍر ُمَنـــاٍد ِبالسَّ اْلِجَبـــاِل َقَدَمـــا ُمَبشِّ
المريض مبّشـــًرا بهذا الســـام. »َعيِِّدي َيا َيُهوَذا 
أَْعَيـــاَدِك. َأْوِفـــي ُنُذوَرِك، َفِإنَُّه اَل َيُعوُد َيْعُبُر ِفيِك 
َأْيًضـــا اْلُمْهِلـــُك«، فـــي العهـــد القديـــم كان هنـــاك 
ربـــط بيـــن الخطيـــة والمـــرض، واليهـــود تركـــوا 
الشـــفاء وتوقفـــوا عنـــد الســـبت، والســـيد المســـيح 
ســـبت  يـــوم  المعجـــزات  يفعـــل  أن  يتعمـــد  كان 
لعلهـــم يبصـــرون ويفهمـــون، ولكـــن برغـــم مـــن 

ذلـــك ماتـــوا فـــي خطيتهـــم ولـــم يفهموا.
7- المســـيح يقابل المريض بعد شـــفائه: 
وقـــال لـــه: »َهـــا َأْنـــَت َقـــْد َبِرْئـــَت، َفـــَا ُتْخِطـــْئ 
«. في ســـفر ناحوم  َأْيًضـــا، ِلَئـــاَّ َيُكوَن َلَك َأَشـــرُّ
»الـــرَّبُّ َبِطـــيُء اْلَغَضـــِب َوَعِظيُم اْلُقـــْدَرِة، َولِكنَُّه 

اَل ُيَبـــرُِّئ اْلَبتََّة«.
الحــــــــظ أمريـــــن: 

أعمـــى  والمولـــود  والمخلـــع  الســـامرية   )١(
كلهـــا معجـــزات تمـــت بجانب المـــاء، وكان هذا 

إعـــداًدا للموعظيـــن لنـــوال ســـر المعموديـــة.
واحـــدة،  مـــرة  أخطـــأ  ضـــــــــــال  االبـــن   )٢(
ولكـــن  المـــرات،  بعـــض  أخطـــأت  والســـامرية 
المفلـــوج لـــه 38 ســـنة، عمـــر طويـــل، »الـــرَّبُّ 
اَل  َولِكنَّـــُه  اْلُقـــْدَرِة،  َوَعِظيـــُم  اْلَغَضـــِب  َبِطـــيُء 
ُيَبـــرُِّئ اْلَبتَّـــَة«. واالبـــن ضال قـــدم توبة صادقة، 
والســـامرية صـــارت كارزة، واليـــوم مريـــض بيت 
حســـدا يعـــود لصحتـــه، وينّبهـــه الســـيد المســـيح: 
َأْيًضـــا«.  ُتْخِطـــْئ  َفـــَا  َبِرْئـــَت،  َقـــْد  َأْنـــَت  »َهـــا 
شـــخصية  نفســـك محـــل كل  أن تضـــع  يجـــب 
مـــن شـــخصيات آحـــاد الصـــوم الكبير، وتشـــعر 
بالحـــدث، وتطلـــب من هللا التوبة، وتأخذ فرصة 
لبدايـــة جديـــدة. الصوم وظيفتـــه أن نقوم بعملية 
تجديـــد لحياتنـــا الداخليـــة، ويصـــل كل منـــا إلـــى 
هـــذه  ضـــع  جديـــد...  كإنســـان  الصليـــب  يـــوم 

الصـــورة أمامـــك. 
تدريـــب هذا األســـبوع أن تقرأ ســـفر ناحوم، 
وركـــز علـــى وعـــود هللا للمتكليـــن علـــى رحمته، 
وقـــم بحفـــظ بعـــض اآليات القوية التي تتناســـب 
مـــع أحـــداث أحـــد مريض بيت حســـدا. المســـيح 
يباركنـــا كلنـــا ويعطينـــا نعمـــة التوبـــة النقيـــة فـــي 
حياتنـــا. إللهنـــا كل مجـــد وكرامة من اآلن وإلى 

األبـــد. آمين.

َوَوَجـــٌع ِفـــي ُكلِّ َحْقـــٍو. َوَأْوُجـــُه َجِميِعِهـــْم َتْجَمـــُع 
ُحْمـــَرًة«. وهـــذا يحكـــي عـــن الضعـــف الموجـــود 
تنشـــئ  أيًضـــا  الخطيـــة  القديمـــة،  األمـــة  فـــي 
فـــي حيـــاة اإلنســـان الفـــراغ والخـــراب، والمـــرض 
الجســـدي يســـبب قلًبـــا خائًفـــا وارتخـــاًء ووجًعـــا 
كتعبيـــر عـــن الحـــزن واالنكســـار، ويجلس على 
البركـــة عشـــرات مـــن النـــاس ُمعّذبيـــن منـــذ زمن 
–تخيل شـــكل المعاناة– وهـــذا ما تفعله الخطية 

فـــي اإلنســـان.
3- الســـيد المسيح يكشف الفكر: »َوَكاَن 
ُهَناَك ِإْنَساٌن ِبِه َمَرٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثَاِثيَن َسَنًة.

هـــَذا َرآهُ َيُســـوُع ُمْضَطِجًعـــا، َوَعِلـــَم َأنَّ َلـــُه َزَماًنـــا 
َكِثيـــًرا، َفَقـــاَل َلـــُه: َأُتِريـــُد َأْن َتْبـــَرَأ؟«. الحـــظ أن 
الســـيد المســـيح يتحدث معه عن الشـــفاء وليس 
 . المرض، وفي ســـفر ناحـــوم »َصاِلٌح ُهَو الرَّبُّ
ِليَن  يِق، َوُهَو َيْعِرُف اْلُمَتَوكِّ ِحْصـــٌن ِفـــي َيْوِم الضَّ
َعَلْيـــِه«. هللا هـــو الشـــفاء وقـــت المرض، وعاش 

المفلـــوج 38 ســـنة من الضيق.
َأَجاَبـــُه  4- عـــدم اإلحســـاس باآلخريـــن: 
اْلَمِريـــُض: »َيـــا َســـيُِّد، َلْيـــَس ِلـــي ِإْنَســـاٌن«، فـــي 
ســـفر ناحـــوم »ِقُفـــوا، ِقُفـــوا! َواَل ُمْلَتِفـــٌت«. هـــذا 
اإلنســـان صـــار متـــروًكا، وال نقـــدر أن نصـــف 
مـــدى آالم هـــذا اإلنســـان، وهذه الصـــورة ُتظهر 
أن االتـــكال علـــى البشـــر ال ينفع، االتكال على 

هللا فقـــط.
5- تمتـــد يد الشـــفاء وهللا يشـــفي: »َقاَل 
َلُه َيُســـوُع: »ُقِم. اْحِمْل َســـِريَرَك َواْمِش«.،َفَحااًل 
فـــي  َوَمَشـــى«.  َســـِريَرُه  َوَحَمـــَل  اإِلْنَســـاُن  َبـــِرَئ 
ســـفر ناحـــوم »َواآلَن َأْكِســـُر ِنيـــَرُه َعْنـــِك َوَأْقَطـــُع 
ا«.  ـــِن اْلُقـــوََّة ِجـــدًّ ِد اْلَحْقَوْيـــِن. َمكِّ ُرُبَطـــِك... َشـــدِّ
هـــذا اإلنســـان كان مربوًطـــا بالمـــرض وصـــار 
مقعـــًدا، ثـــم يأتي لـــه فعل القيامة )قـــم(، وُتقطع 
خيـــوط مرضـــه بكلمـــة الســـيد المســـيح، ال تترك 
نفســـك للكســـل والمرض، ويقوم ويحمل الســـرير 
ويمشـــي وهـــذا يظهـــر أنـــه عـــادت لـــه الصحـــة 

بالكامل.
6- هللا يجـــول يصنـــع خيـــًرا: »َفَمَضـــى 
اإِلْنَســـاُن َوَأْخَبـــَر اْلَيُهـــوَد َأنَّ َيُســـوَع ُهـــَو الَّـــِذي 
َأْبـــَرأَُه«. والمعجـــزة تمـــت يـــوم ســـبت وكانت هذه 
أن  ينظـــرون  كانـــوا  أنهـــم  الفريســـيين  مشـــكلة 
الســـبت أهـــم مـــن اإلنســـان، وكان قلبهم وذهنهم 
ضيًقـــا. فـــي ســـفر ناحـــوم »ُهـــَوَذا َعَلـــى اْلِجَبـــاِل 
ـــَاِم! َعيِّـــِدي َيـــا َيُهـــوَذا  ـــٍر ُمَنـــاٍد ِبالسَّ َقَدَمـــا ُمَبشِّ
أَْعَيـــاَدِك. َأْوِفـــي ُنُذوَرِك، َفِإنَُّه اَل َيُعوُد َيْعُبُر ِفيِك 
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كما أنه بظهور انلور يتبدد الظالم، كذلك من عبري اتلواضع ختتيف لك مرارة وغضب. )القديس يوحنا ادلريج(

دير السيدة العذراء والشهيد أيب سيفني 
بهوسكرت بأملانيا، والكنائس اليت حوهل

قـــام نيافـــة األنبـــا دميـــان أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء والشـــهيد 
أبـــي ســـيفين بهوســـكتر بألمانيـــا، والكنائـــس التـــي حولـــه، يـــوم األربعـــاء ٢4 
مـــارس ٢٠٢١م، بالديـــر ذاتـــه، وشـــاركه نيافة األنبا أرســـانى أســـقف هولندا، 
بســـيامة الشـــماس الدكتـــور أميـــر ســـليمان كاهًنـــا عاًما باســـم القـــس ماركوس 
وذلـــك لخدمـــة الشـــباب والتربيـــة الكنســـية. حضـــر الصلـــوات نيافـــة ماتيـــاس 

فيلوكســـينوس ناعيـــش مطـــران الســـريان األرثوذكـــس بألمانيـــا. 

يـــوم الســـبت ٢7 مـــارس ٢٠٢١م، بكنيســـة القديـــس  قـــام نيافتـــه  كمـــا 
أثناســـيوس الرســـولي بمدينة هانوڤر بألمانيا، بســـيامة الشـــماس ســـعيد بســـطا 

كاهًنـــا عاًمـــا باســـم القـــس أثناســـيوس للخدمـــة باإليبارشـــية. 

خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دميـــان، والكاهنيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وســـائر أفـــراد الشـــعب. 

إيبارشية ادلول اإلسكندنافية

قام نيافة األنبا أباكير أســـقف الدول اإلســـكندنافية، صباح يوم الخميس 
األول مـــن أبريـــل ٢٠٢١م، برســـامة كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس 
مـــار بولـــس باســـتوكهولم القـــس تـــادرس حبيـــب فـــي رتبـــة القمصيـــة، وذلـــك 
أثنـــاء القـــداس اإللهـــي الذي بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينا بمقـــر مطرانية الدول 
اإلســـكندنافية فـــي منطقـــة ســـودرتاليا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أباكيـــر، 
وللقمـــص تـــادرس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الشـــعب. 

دير القديس ماكريوس السكندري جببل القاليل

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس المدن 
الغربيـــة، ورئيـــس ديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي، يـــوم 
الجمعة ٢6 مارس ٢٠٢١م، برهبنة ثاثة من طالبي الرهبنة الذين اجتازوا 
فتـــرة االختبـــار الرهبانـــي المقـــررة، وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة األنبـــا متـــاؤس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطـــرون، واألنبـــا 
إيســـاك األســـقف العـــام واألب الروحـــي لديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري 
بجبـــل القالـــي. والرهبـــان الجـــدد هـــم: )١( الراهـــب مقـــار الســـكندري، )٢( 
والراهـــب صرابامـــون الســـكندري، )3( والراهـــب ميخائيل الســـكندري. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، ونيافـــة األنبـــا إيســـاك، ولآلبـــاء الرهبـــان 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الدير. 

دير السيدة العذراء )برموس(

فـــي يـــوم الســـبت ٢7 مـــارس ٢٠٢١م، قـــام نيافـــة األنبـــا إيســـوذورس، 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )برمـــوس( بـــوادي النطـــرون، بســـيامة 
ســـتة مـــن اآلبـــاء رهبـــان الديـــر كهنة، ورســـامة ســـتة م اآلباء الرهبـــان الكهنة 
قمامصـــة. والرهبـــان الهمـــة هـــم: )١( الراهـــب القـــس مقـــار البرموســـي، )٢( 
الراهـــب القـــس زوســـيما البرموســـي، )3( الراهـــب القـــس إيليـــا البرموســـي، 
)4( الراهـــب القـــس أرســـانيوس البرموســـي، )٥( الراهـــب القـــس مارتيـــروس 
البرموســـي، )6( الراهـــب القـــس متاؤس البرموســـي. والرهبان القمامصة هم: 
)١( الراهـــب القمـــص أولوجيـــوس البرموســـي، )٢( الراهـــب القمـــص ســـارافيم 
البرموســـي، )3( الراهب القمص يوئيل البرموســـي، )4( الراهب القمص أور 
البرموســـي، )٥( الراهـــب القمـــص تومـــاس البرموســـي، )6( الراهـــب القمص 
فام البرموســـي. اشـــترك في الصلوات أصحاب النيافة: األنبا أبوللو أســـقف 
ســـيناء الجنوبية، واألنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضان، 
واألنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس 
األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبـــا إياريـــون أســـقف البحر األحمـــر. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إيســـوذورس، ولآلبـــاء الرهبـــان القمامصـــة والقســـوس 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الدير. 
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إن احتفظنا بتذكر األخطاء اليت ارتكبها انلاس ضدنا، فإننا حنطم القدرة ىلع تذكر اهلل. )القديس ماكريوس الكبري(

نيافة انبا باخوميوس يدشن كنيسة 
مار جرجس بقرية حارس بابلحرية

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن 
الغربيـــة، صبـــاح يـــوم الســـبت 3 أبريـــل ٢٠٢١م، بتدشـــين مذابـــح كنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة حـــارس - مركـــز أبـــو المطاميـــر، حيـــث دشـــن 
المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجـــس، ومذبـــح 
آخـــر علـــوي علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء، ومذبـــح ثالـــث علـــى اســـم الشـــهيد 
مـــار مينـــا العجائبـــي. وخـــال القـــداس رســـم نيافتـــه ٥٩ مـــن أبنـــاء الكنيســـة 
فـــي رتبـــة إبصالتـــس )مرتـــل(. شـــارك نيافته في صلوات التدشـــين والرســـامة 
أصحـــاب النيافـــة: األنبا إيســـاك األســـقف العام واألب الروحـــي لدير القديس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع المنتـــزه باإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 

شـــرق اإلســـكندرية. 

سيمينار للمشتغلني باتلمريض 
يف شمايل أملانيا

اســـتضافت إيبارشـــية شـــمالي ألمانيا خال الفترة من ٢٩ مارس إلى ٢ 
أبريل ٢٠٢١م، ســـيمينار للممرضات والممرضين األلمان، في دير الســـيدة 
العـــذراء والقديـــس موريـــس فـــي هوكســـتر بواليـــة فســـتفاليا التابع لإليبارشـــية. 
حاضـــرت فـــي المؤتمـــر األســـتاذة منـــى صـــاوي المـــدرس المســـاعد بجامعـــة 
أســـيوط التـــي تـــدرس بجامعة جوتنجن بألمانيا لنيل درجـــة الدكتوراه. وجاءت 
المحاضـــرة بعنـــوان »تفســـير الكتابـــات القبطيـــة مـــن القـــرن الرابـــع الخاصـــة 

بالعاقـــة بين الطـــب والدين«. 

إيبارشية املحلة الكربى

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس، األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، يـــوم الســـبت 
٢7 مـــارس ٢٠٢١م، بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء بالمحلـــة الكبـــرى، برســـامة 
أربعـــة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية قمامصة، هم: )١( القمـــص يوأنس حليم كاهن 
كنيســـة الســـيدة العذراء بالمحلة الكبرى. )٢( القمص أندراوس موريس كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلس الســـادس بالمحلـــة الكبرى. 
)3( القمـــص أنطونيـــوس أليشـــع كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقطور. )4( 
القمـــص بســـنتاؤس بقطـــر كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمحلـــة الكبـــرى. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا كاراس، ولآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ولمجمـــع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية ميالنو

ســـام نيافة األنبا أنطونيو أســـقف إيبارشـــية ميانو، صباح يوم الخميس 
األول مـــن أبريـــل ٢٠٢١م، كاهنيـــن بتولييـــن جديديـــن للخدمـــة باإليبارشـــية، 
همـــا: )١( الشـــماس مينـــا رفعـــت كاهًنـــا باســـم القـــس دانيال، )٢( والشـــماس 
بيتر فايز باسم القس داود. خالص تهانينا لنيافة األنبا أنطونيو، وللكاهنين 

الجديدين، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الشـــعب.
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نيافة األنبا صليب يدشن
كنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر

دشـــن نيافـــة األنبـــا صليب أســـقف ميت غمـــر ودقادوس وباد الشـــرقية، 
يـــوم الســـبت ٢7 مـــارس ٢٠٢١م، كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بميت غمر 
التـــي يوجـــد بهـــا مقـــر مطرانيـــة ميـــت غمـــر وذلـــك بعـــد تجديدها. تم تدشـــين 
المذبـــح الرئيـــس على اســـم الشـــهيد مـــار جرجس، والمذبح البحري على اســـم 
الســـيدة العـــذراء، والمذبـــح القبلي على اســـم رئيس المائكـــة ميخائيل. كما تم 
تدشـــين حضـــن اآلب وحامـــل األيقونـــات وباقي أيقونات الكنيســـة. أقيم عقب 
انتهـــاء التدشـــين القـــداس اإللهـــي وتولى خدمتـــه نيافة األنبا صليب وشـــاركه 

عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة، مع التـــزام الجميع باإلجـــراءات االحترازية. 

صاحبا انليافة األنبا فيلوباتري واألنبا فام
يزوران حمافظ املنيا

زار صاحبـــا النيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبـــو قرقـــاص، واألنبـــا فـــام 
أســـقف شـــرق المنيا، يوم االثنين ٥ أبريل ٢٠٢١م، اللواء أوســـامة القاضي 

محافـــظ المنيـــا، لشـــكره علـــى حضـــور تجليـــس كليهما. 

القمص فليمون القمص 
سمعان

من إيبارشية طهطا وجهينة

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة 
يـــوم الجمعـــة ٢6 مـــارس ٢٠٢١م، 
القمـــص فليمون القمص ســـمعان، 
كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس 
بالســـوالم، التابعـــة إليبارشـــية طهطـــا 
وجهينـــة، عـــن عمـــر بلـــغ 73 ســـنة 
مـــن  ألكثـــر  كهنوتيـــة  خدمـــة  بعـــد 
4٥ ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 
١8 مـــارس ١٩48م، وســـيم كاهًنـــا 
ونـــال  ديســـمبر ١٩7٥م،  يـــوم ١4 
رتبـــة القمصيـــة يـــوم 3٠ اغســـطس 
٢٠١٠م. وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه 
األنبـــا  نيافـــة  بحضـــور  بكنيســـته 
إشـــعياء مطـــران اإليبارشـــية وعـــدد 
مـــن اآلبـــاء الكهنة. خالـــص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء، ولمجمـــع 
اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيـــه. 

القمص كريلس زغلول
من إيبارشية بني سويف

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثاثـــاء 6 
أبريـــل ٢٠٢١م، القمـــص كيرلـــس 
الســـيدة  كنيســـة  كاهـــن  زغلـــول، 
ناصـــر  مركـــز  بأشـــمنت،  العـــذراء 
ســـويف،  ببنـــي  إليبارشـــية  التابعـــة 
عـــن عمـــر بلغ 6٢ ســـنة، بعد خدمة 
كهنوتية دامت ألكثر من 3٥ ســـنة. 
وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاته 
بحضور نيافة األنبا غبريال أســـقف 
اإليبارشـــية، وعدد مـــن اآلباء الكهنة 
يـــوم  المتنيـــح  األب  ُوِلـــد  والرهبـــان. 
كاهًنـــا  وســـيم  أبريـــل ١٩٥٩م،   ٢٥
ونـــال  ١٩8٥م،  نوفمبـــر   ٢٢ يـــوم 
القمصيـــة فـــي ١٩ ينايـــر ١٩٩٥م. 

خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 
كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع  غبريـــال، 
اإليبارشـــية، وألســـرته المباركــــــــــة 

محبيـــه. وكل 

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

انتقلت إلى األمجاد السماوية

األم الغالية والخادمة األمينة
نادية جربة

الخادمة بكنيسة مارمرقس – 
مصر الجديدة

القمص بيشوي شارل
والقمص داود لمعي

وماركو صفوت ولوسي جرجس
وباقي أبنائك وأحبابك.

»أجسامهم ُدِفنت بالسام، 
وأسماؤهم تحيا مدى األجيال«

)سيراخ 44: ١4(

ذكرى األربعين لألم الغالية

كوكب نظري جوريج
تقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحها الطاهرة
يوم الخميس ٢٢/٢٠٢1/4

بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس
بقرية بلوط – القوصية – اسيوط

زوجِك/ سليمان عوض
أخوِك/ جرجس نظير

وأبناؤِك: أيمن – إيهاب
أسامة – هبة - إيريني
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اكتشافات حديثة بدير القديس آفا فيني املتوحد 2020-2021م 
وكذلك اكتشافات البعثة النمساوية 1987-1992م

 هللا الــذي يجــرح ويعصــب بعــد أن ســمح بانهيــار الحائــط الغربــي للكنيســة 
األثريــة فــي ٢٠١٩/١٢/١م ووفــاة ســيدة وطفليــن مــن زوار الديــر، فــكان هــذا ســبًبا 
في الكشــف عن الســور األثري والحصن وكثير من مباني الدير األثري  بإشــراف 

هيئــة اآلثــار المصريــة والمهنــدس االستشــاري أ.د. ســامي صبــري وآخــرون.
+ ظهــرت حوائــط لبعــض غــرف بجانــب الســور البحــري للكنيســة والتــي كانــت 

مغمــورة بالرمــال.
+ العثــور علــى عــدد 37٠ قطعــة عملــة قديمــة فــي 3 أكيــاس قمــاش، وترجــع 
هــذه العمــات  للقــرن الرابــع ومــا بعــده، حيــث يوجــد عــدد مــن العمــات تحتــوي 
علــى صلبــان ، والبعــض يحتــوي علــى كلمــات وعبــارات إســامية وأســماء لبعــض 
الحــكام فــي قــرون متأخــرة، ممــا يثبــت أن الديــر كان عامــًرا حتــى هــذه العصــور.

+ ظهــور عامــات توحــي بإعــادة ترميــم بعــض الشــروخ الكبيــرة بحائــط الســور 
القبلــي قديًمــا.

+ تــم الكشــف عــن حائــط مــن الطــوب اللبــن ارتفاعــه حوالــي 8٠ســم )وجــد 
منهــاًرا فــي اليــوم التالــي(. والعثــور علــى صندوقيــن خشــب أحدهمــا فــي الجهــة 
البحريــة أســفل البــاب القديــم وبــه بقايــا رفــات وعظــام فقــط، والصنــدوق اآلخــر  

بجــوار الحائــط البحــري للكنيســة بــه جســد راهــب متماســك.
+ اكتشــاف بــاب )مدخــل( فــي الجهــة الغربيــة للكنيســة، وتــم اكتشــاف العديــد 

مــن الغــرف واألحجــار واألوانــي الفخاريــة.
+ تــم اكتشــاف الســور األثــري للديــر بارتفــاع نحــو خمســة أمتــار مــن الناحيــة 
القبليــة  الناحيــة  مــن  مــن ٩٠ متــر طولــي حتــى اآلن(، وكذلــك  الغربيــة )أكثــر 

والشــرقية، وقــد ظهــر عــدة قالــي ومبانــي أخــرى كثيــرة.
+ تم الكشف عن الحصن األثري، وحديقة صغيرة بها جذور بعض األشجار.

وبنعمة هللا مازال استكمال العمل بالدير األثري..
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ْيَنا َحْسَبَما اْنَتَظْرنَاَك.« )مزمور 33: 22(
َ
»تِلَُكْن يَا َربُّ رَْحَُتَك َعل

بعدمـــا تـــراءى الـــرب لســـليمان 
بعـــد أن أصعـــد ألـــف محرقـــة على 
مذبـــح النحاس في خيمة االجتماع 
التـــي كان داود أبـــوه قد نصبها في 
المرتفعـــة التـــي فـــي جبعـــون، نـــزل 
يباشـــر  وبـــدأ  هنـــاك  مـــن  ســـليمان 
أمـــور الملـــك. ولقـــد قصـــد الكتـــاب 
كيـــف  لنـــا  يصـــف  أن  المقـــدس 
اعتنـــى  مـــا  أول  ســـليمان  اعتنـــى 
رئيســـية  بصفـــة  جيشـــه  يبنـــي  أن 
»وجمـــع  وفرســـان:  مركبـــات  مـــن 
ســـليمان مركبـــات وفرســـاًنا، فـــكان 
لـــه ألـــف وأربـــع مئـــة مركبـــة، واثنـــا 
عشـــر ألـــف فـــارس، فجعلهـــا فـــي 
مـــدن المركبـــات ومـــع الملـــك فـــي 
أورشـــليم« )٢أخ١4:١(. وأوضـــح 
أن  األصحـــاح  ذات  فـــي  الكتـــاب 
ســـليمان اســـتورد الخيـــل والمركبات 
مـــن مصـــر، وكان ثمـــن المركبـــة 
6٠٠ شـــاقل مـــن الفضـــة، وثمـــن 
الفـــرس ١٥٠. وخّصـــص ســـليمان 
جماعـــة مـــن التجـــار ُدعـــوا تجـــار 
الملـــك كانـــوا يســـتوردون المركبات 
والفرســـان مـــن مصـــر، كمـــا كانـــوا 
أيًضـــا يصّدرونهـــا لملـــوك الحثييـــن 
تجـــار  »وجماعـــة  آرام:  وملـــوك 
بثمـــن«  جليبـــة  أخـــذوا  الملـــك 
)٢أخ١6:١(. ولقد اعتنى ســـليمان 
لمركباتـــه،  مدًنـــا  يبنـــي  أن  أيًضـــا 
وأن يجعـــل فيهـــا أربعة آالف مزود 
أربعـــة  لســـليمان  »وكان  خيـــل: 
آالف مـــزود خيـــل ومركبـــات واثنـــا 
فـــي  فجعلهـــا  فـــرس  ألـــف  عشـــر 
مـــدن المركبـــات ومـــع الملـــك فـــي 

)٢أخ٢٥:٩(. أورشـــليم« 
وأول ذكـــر عـــن المركبـــات في 
الكتـــاب المقـــدس جـــاء فـــي قصـــة 
يوســـف عندمـــا أركبـــه فرعـــون فـــي 
مركبتـــه الثانية ونادوا أمامه اركعوا 
أعطـــى  وعندمـــا  )تـــك43:4١(، 
بحســـب  عجـــات  إخوتـــه  يوســـف 
أمـــر فرعـــون لكـــي يحملـــوا يعقـــوب 
والنســـاء واألوالد إلـــى أرض مصر 
)تـــك١٩:4٥-٢١(. وقـــد قيل عن 
يعقـــوب: »وأبصـــر العجـــات التي 
فعاشـــت  لتحملـــه  يوســـف  أرســـلها 
روح يعقوب أبيهم« )تك٢7:4٥(. 
مـــن  الخـــروج  قصـــة  فـــي  أمـــا 

أرض مصـــرف، حدث أن فرعون: 
معـــه  قومـــه  وأخـــذ  مركبتـــه  »شـــّد 
منتخبـــة  مركبـــة  مئـــة  ســـت  وأخـــذ 
وجنـــوًدا  مصـــر  مركبـــات  وســـائر 
مركبيـــة علـــى جميعهـــا... فســـعى 
وأدركوهـــم.  وراءهـــم  المصريـــون 
فرعـــون  مركبـــات  خيـــل  جميـــع 
)خـــر١4:6- وجيشـــه«  وفرســـانه 

٩(. وفـــي ذلـــك المشـــهد المرعـــب، 
وشـــعبه:  لموســـى  الـــرب  أعلـــن 
جيشـــه  وكل  بفرعـــون  »فأتمجـــد 
فيعـــرف  وفرســـانه  بمركباتـــه 
المصريـــون أنـــي أنـــا الـــرب حيـــن 
أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه« 
وبالفعـــل  )خـــر١4:١7-١8(. 
»خلـــع  بـــأن  عملـــه  الـــرب  ابتـــدأ 
بثقلـــة«  ســـاقوها  حتـــى  مركباتهـــم 
موســـى  أمـــر  ثـــم  )خـــر٢٥:١4(، 
»ُمـــد يدك على البحر ليرجع الماء 
علـــى المصرييـــن علـــى مركباتهـــم 
وفرســـانهم« )خـــر٢6:١4(، ولمـــا 
المـــاء  »رجـــع  ذلـــك  موســـى  فعـــل 
وغّطـــى مركبـــات وفرســـان جميـــع 
جيـــش فرعـــون الـــذي دخـــل وراءهم 
)خـــر١4:٢8(.  البحـــر«  فـــي 
وألن غـــرق مركبـــات فرعـــون كان 
مـــن أعظـــم أعمـــال هللا فـــي قصـــة 
لّمـــا رنـــم  البحـــر األحمـــر،  عبـــور 
تســـبحتهم  إســـرائيل  وبنـــو  موســـى 
فـــي  عبـــارة  أول  كانـــت  الشـــهيرة 
تلـــك التســـبحة: »أرنـــم للـــرب فإنـــه 
قـــد تعظـــم. الفـــرس وراكبه طرحهما 
ثـــم  )خـــر١:١٥(.  البحـــر«  فـــي 
عـــاد أيًضـــا فـــي منتصفهـــا وســـبح 
قائـــًا: »مركبـــات فرعـــون وجيشـــه 
ألقاهمـــا فـــي البحـــر. فغـــرق أفضل 
جنـــوده المركبيـــة في بحر ســـوف« 
)خر4:١٥(، وكذلك ختم تســـبحته 
قائـــًا: »فـــإن خيـــل فرعـــون دخلت 
البحـــر.  إلـــى  وفرســـانه  بمركباتـــه 
البحـــر«  مـــاء  عليهـــم  الـــرب  ورد 
)خـــر١٩:١٥(. وأيًضـــا مـــن عظـــم 
أخـــذت  لمـــا  بالـــذات،  هـــذا األمـــر 
مريـــم الـــدف بيدها وخرجـــت جميع 
ورقـــص  بدفـــوف  وراءهـــا  النســـاء 
»أجابتهـــم مريـــم: رنمـــوا للـــرب فإنه 
قـــد تعظـــم. الفـــرس وراكبه طرحهما 

)خـــر٢١:١٥(. البحـــر«  فـــي 

hgby@suscopts.org

اإلنجـــــــــــاب بركـــــــــــة مـــــــــــن هللا 
لألســـــرة »هوذا البنون ميراث من 
عنـــد الـــرب، ثمـــرة البطـــن أجـــرة« 
)مـــز3:١٢7(. لكـــن تعاني كثير 
من األســــــــــــــر من مشـــكلة عــــــــــدم 
اإلنجـــــــــــاب. التقدم العلمي الطبي 
فـــي مجـــال عـــاج مشـــكلة العقـــم 
فتـــح مجــــــــــــاالت عديـــــــدة لألســـرة 
لإلنجـــــــــاب، ومنهـــا اإلنجـــاب من 
متبــــــــــــــرع. توجـــد فـــي كثيــــــــــر من 
الـــدول بنـــوك للحيوانـــات المنويـــة 
والبويضـــات مـــن متبرعيـــن يمكن 
نقلهـــا للزوجـــة الغيـــر قـــادرة علـــى 
اإلنجاب ســـواء بســـببها أو بسبب 
زوجهـــا. وهنـــا يبـــرز الســـؤال هـــل 
يجـــوز كنســـًيا مثًا لزوجـــة يعاني 
زوجهـــا مـــن العقـــم أن تنجـــب من 
حيوانـــات منويـــة مـــن متبـــرع مـــع 

الزوج؟  موافقـــة 

اإلجابــــــــــــة القاطعــــــــــة هي 
ال يجـــــــــوز، ألن هـــــــذا يعتبـــــر 
زنــــــــــا. فاهلل وضــــــع لإلنســـان أن 
ينجـــــــــب من خــــــــــال سر الزيجة 
فـــي ســـفر  المقدســـــــــــة، كمـــا ورد 
التكويــــــــــن »فخلق هللا اإلنســـــــــــــان 
علـــى صورتـــــه. على صــــــــورة هللا 
وباركهـــم  وأنثـــى،  ذكـــًرا  خلقـــــــــــه، 
هللا وقــــــــــال لهـــم: أثمـــروا وأكثـــروا 
وامــــــــــاوا األرض« )تـــك١:٢7-

٢8(. فـــاهلل خلـــق اإلنســـان ذكـــًرا 
وأنثـــي، وباركهـــم لكـــي يثمروا أي 
بيـــن  يكـــون  فاإلنجـــاب  ينجبـــوا. 
رجـــل وامـــرأة يباركهمـــا هللا، وهـــذا 
أســــــــــــــاس سر الزيجــــــــــة المقدس. 
والســـيد المسيـــــــح عندما ُسِئل عن 
الطــــــــــاق أجاب أواًل بخطــــــــة هللا 
مـــن جهـــة اإلنســـان قائـــًا: »أمـــا 
قرأتـــم أن الـــذي خلـــق مـــن البـــدء 
خلقهمـــا ذكـــًرا وأنثـــى؛ وقـــال: مـــن 
أجـــل هـــذا يتـــرك الرجل أبـــاه وأمه 
ويلتصـــق بامرأتـــه ويكـــون االثنان 
جســـًدا واحًدا. إًذا ليســـا بعد اثنين 
بل جســـد واحـــد. فالذي جمعه هللا 
ال يفرقـــه إنســـان« )مـــت١٩:4-

6(. االلتصـــــــــــاق بين الزوجيــــــــــن 
فـــي العاقـــة الزوجيـــة هـــو طريق 

اإلنجــــــــــــاب، فـــإن دخـــل شـــخص 
ثالـــث غريـــب فـــي هــــــــذه العاقـــة 
فهـــذا ُيعتِبر زًنا، ســـــــواء كان ذلك 
بموافقـــة الزوج أو عـــــــــدم موافقته، 
فالخطيـــة هي تعـــدي على وصية 

هللا وليـــس علـــى وصيـــة الـــزوج.

+ والبعـــض قـــد يقـــول ولكـــن 
الكنيســـــــــــــة توافــــــــــــق علـــى التبـــرع 
باألعضـــاء فلمـــاذا ترفـــض التبرع 
بالحيـــوان المنويـــة أو البويضات؟ 

الســـبب أن هنـــاك فرًقا كبيًرا.. 
فالحيوانـــــــــــــــات المنويـــــــــــــة هدفهـــــا 
اإلنجــــــــاب،  هـــي  ووظيفتهــــــــــا 
وهللا حـــّدد طريقـــة اإلنجـــاب كمـــا 
ذكرنـــا، لكن الكلية مثـــًا وظيفتها 
في تنقيـــــــــــــة الــــــــــــدم لــــــــــــم تحّددها 

وصيـــة إلهيـــة. 

+ كمـــا يعتـــــــــــرض آخـــر قائًا 
بالتبّنـــي،  تسمـــــــح  الكنيســـــــــــة  إن 
والطفل الُمتبّنـــى هو من حيــــــــوان 
منـــوي وبويضـــــــــــة ليســــــــــا مــــــــــــن 
الزوجيـــن، فلمـــاذ ترفض اإلنجاب 

مـــن متبرع؟

التبنـــي هو تربية الطفل وليس 
إنجـــاب الطفـــل، والكتاب المقدس 
يشجــــــــــع على تربيـــــــــــــة األطفــــــــال 
اليتامـــــــــى سواء مــــــن أقاربهــــــم أو 
غيـــر أقاربهـــــــــم، وقـــد يكـــون ذلـــك 
فـــي نطاق أســـرة أو على مســـتوى 
أعم مثل الماجئ. فيمكن ألســـرة 
أن تتبنـــى طفًا ســـواء أكان لديها 

أطفـــال أم ال.

التبرع فضيلة، ولكنه يتحــول 
إلـــى خطيــــــــة إن تعـــارض مـــع 
وصيـــة هللا، فالتبـــرع بالحيوانات 
المنويـــة أو البويضـــات أو قبول 
هـــذا التبـــرع لمعالجـــة العقم أمر 
مخالـــف لوصيـــة هللا الـــذي منذ 
البدء وضـــــــع أن يكون اإلنجاب 
مـــن خــــــــــال أســــــــرة مـــن رجل 
وامــــــــرأة يباركهمـــا هللا في ســـر 

الـــزواج المقدس.

bishopserapion@lacopts.com
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بُّ اإللـــــــــُه  »مبـــــــــــارٌك الـــــــــرَّ
اأَلبد« إلى 

يأتـــــــي هذا التعبيــــــــر في مـــــرد 
الشمـــــــاس: »واحـــــــٌد هـــــــو اآلُب 
القـــــــدوُس« الذي ُيقـــال في تقديم 
الحمـــل، ولكـــن بعـــض الشمامســـة 
يقـــرأ »مبـــارك« مضمومـــة بـــدون 
تنويـــــــــــــــن، وآخــــــــــــــرون يقرأونهــــــــــا 
مضمومـــة ومنونة، فأي القراءتين 
هي الصحيحـــة؟ وهل هنــاك فرق 

فـــي المعنـــى بينهما؟!
فـــي البدايـــة يجـــــــــــب أن نؤكـــد 
علـــى أن اختـــاف القـــراءة يـــؤدي 
إلى اختــاف اإلعراب، واختاف 
اإلعـــــــــــراب يؤدي إلى اختـــــــــــاف 
المعنـــى، ألن اإلعـــراب والمعنـــى 
متازمـــان، فمتـــى قرأنـــا »مبـــارٌك 
« بضـــم الـــكاف وتنوينها،  الــــــــــربُّ
فـــإن معناهـــا يختلـــف عـــن قراءتنا 
لهـــا مضمومـــًة بغير تنويـــن، ذلك 
ألن التنويــــــن يغّير اإلعراب، وإذا 
تغّيـــَر اإلعـــــــــراُب يتغيـــر المعنـــى، 
« بتنوين  فلـــو قلنـــا: »مبارٌك الـــربُّ
الكاف في »مبــــــــــــــــارك« فســـيكون 
إعرابهـــا إّمـــا خبـــًرا مقدًمـــا مرفوًعـــا 
 » بالضمـــــــــــة الظاهـــــــــــــرة، و»الربُّ
ُتعـــرب مبتــــــــــــدأ مؤخـــــــــًرا مرفوًعـــا 
بالضمــــــــــة الظـــــــــاهرة،  بتقديـــــــــــــــر: 

»الـــربُّ اإللُه مبـــارٌك«.
ـــا أن ُتعرب »مبارك« خبًرا  وإمَّ
مرفوًعـــا بالضمـــة لمبتـــدأ محذوٍف 
 » تقديره: هـــــــــــــو، وُتعرب »الـــــــــربُّ
نائَب فاعــــــــــــٍل الســـــــــــم المفعـــــــــول 
»مبـــــــــــــــــارٌك«، وفـــــــــــي الحالتيـــــــــن 
تكون»مبــــــارك« إّمـــا خبـــًرا لمبتـــدأ 
محـــذوٍف تقديره: »هو« وإمَّا خبًرا 

« مبتـــدأ مؤخًرا. مقدًمـــا و»الربُّ
ولكننـــــا لو قرأنـــــــــــا: »مبـارُك 
« بضـــــــــــــم الكـــــــــــــاف في  الــــــــــــــــربِّ
»مبـــارك« بـــدون تنوين، فســـيكون 
إعرابهـــا إما خبـــًرا مرفوًعا بالضمة 
تقديـــره: »هـــو«  لمبتـــدأ محـــذوف 
أو مبتــــــــــــــــــدأ مرفوًعـــا بالضمــــــــــــة، 
وفـــي الحالتين تكون »مبــــــــــــارُك« 
مضاًفـــا، و»الرب« مضاًفا إليـــــــــه 
مجروًرا بالكسرة، وبهذا اإلعــــــراب 

سيتغير المعنى، وسيكـــــــون معنى 
»مبـــارك الـــرب« فـــي هـــذه الحالة 
مبارًكا من الرب، أو المبـــــارك من 
، وهذا  الـــرب، أو َمـــْن باركـــه الربُّ
المعنى نجـــــــده في )تك3١:٢4(، 
حيـــث يخاطـــب الباُن كبيـــَر عبيِد 
إبراهيم بقولـه: »اْدُخــــــــــْل َيا ُمَباَرَك 
، ِلَمـــاَذا َتِقُف َخاِرًجـــا َوَأَنا َقْد  الـــرَّبِّ
َهيَّـــْأُت اْلَبْيـــَت َوَمَكاًنـــا ِلْلِجَمـــاِل؟« 
- فاندايـــك. وجـــاءت في ترجمة 
اليسوعييــــن: »ادخـــــــْل يـــا مبارَك 
الرِب، لمـــــــــــــــاذا تقـــــــــــــف خــــــارًجا، 
فإنـــــــــــــي قــــــــــــــد هيــــــــــــــــــأُت البيـــــــــَت 

وموضًعـــا للجمال«.
وناحـــظ أن كلمـــــة »مبارك« 
في كلتــــــــــــــا الترجمتيـــــــــــن جــــــــاءت 

مضافـــة إلى الرب.
أما في العربيــــــة المشـــتركة، 
فجـــــــــــــاء النــــص: »ادخــــــــْل يا َمْن 

بُّاركـــه الرب...«.
وفي الحيـــــاة، جـــــــاء: »ادخــْل 

أيها المبارُك ِمَن الرِب...«.
وهكـــــــــذا نــــــــرى أن »مبــــــــــــــارك 
الـــــــــــرب« إذا جــــــــــــاءت مضـــــــاًفا، 
ومضاًفـــا إليـــــــــــه، تكـــــــــــون بمعنـــى 
»المبــــــــارك من هللا«، وقد جـاءت 
بهذا المعنــــــى عن أبينا إسحـــــــاق، 
إذ قــــال لــــه أبيمالـــك: »َأْنـــَت اآلَن 

« )تك3١:٢6(. ُمَباَرُك الـــرَّبِّ
وقيــــــــــــل عـــن موســـــــــــى النبي: 
»ُموَســـــــــــــى كــــــــَـــاَن َمْحُبوًبا ِعْنــــــــــَد 
ْكـــــــــــِر«  ُمَبـــــاَرَك الذِّ َوالنَّــــــــاِس،  هللِا 

)سي4٥:١(.
لذلك فإن القـــراءَة الصحيحَة 
ِإليـــه  لمـــرد الشـــماس الُمشــــــــــــار 
يجـــــــــُب أن تكـــوَن بِضـــِم وتنويــــــــِن 
كاِف »مبــارك«، فيقال: »مبـــــارٌك 

بُّ اإللُه إلـــى اأَلبد...« الـــرَّ

1- اليهــــــــود أبريـــــــاء مــــن 
تحريـــف الكتاب المقدس:

+ كـــــــــان باألولـــى أن يحذفـــوا 
تمـــرُّد  داود،  زنـــــــى  نصـــــــــــــــوص 
أجدادهـــــــــــم، أنهـــم قتلـــة األنبيـــاء، 
وياتهم، مؤامراتهم على المسيح، 

صلـــب المســـيح وقيامتـــه.
بيـــن  تـــام  توافـــــــــــــق  هنـــاك   +
العهـــد القديـــم والعهد الجديد، فهل 

أســـتطاعوا تحريـــف العهديـــن؟
بولـــس  القديــــــــــــــس  شـــهادة   +
الرســـول لهـــم أنهم ُاســـُتؤِمنوا على 

)رو3:٢،١(. هللا  أقـــوال 
+ كانـــت هنـــاك قوانين حازمة 

لنســـخ التوراة والوحي.
٢- المسيحيون أبريــاء من 

تحريـــف الكتاب المقدس:
+ مستحيـــــــــل أن يكونــــــــــــوا قد 
حّرفـــوا العهـــد القديم، لوجود نســـخ 

منـــه مـــع اليهود.
+ كـــــــــان باألولى أن يحذفــــــوا 
لطـــم وإهانة وشـــتيمة إلههـــم، وأنه 

بكـــى، جاع...
+ كان باألولـــــــى أن يحذفــــــــــوا 
النصـــوص المقدســـة التى يســـيء 
البعض تفســـيرها )نشيد األناشيد، 

حزقيال...(.
+ هنـــاك توافـــق تـــام مـــا بيـــن 
العهـــد القديـــم )الموجود نســـخ منه 
مـــع اليهود(، والعهـــد الجديد )كما 
هـــو مكتـــوب، بالنبـــي القائل،..(.

+ كتــــــــــــب القـــــــــــراءات 
الكنسية والكتب الطقسيـة، 
وكتابات أقـــــــــــوال اآلبـــــــاء، 
تحتـــــــــــــــوي تقريـبــــــــًـــــــــا على 
جميــــــــــع أسفار الكتـــــــــــــاب 

المقـــدس بعهديه. 
أبرياء  المسلمون   -3
الكتـــاب  تحريــــــف  مـــــن 

المقـــدس:
+ جــاء في مجلد فخر 
 ١33،١3٢ ص  الـــرازي 

“إن تحريـــــــــــــف التـــوراة واإلنجيـــل 
ممتنـــع ألنهمـــا كانـــا كتابيـــن بلغـــا 
من الشـــهرة والتواتـــــــــــــر إلى حيث 

يتعـــّذر ذلـــك فيهما”.

+ مستحيل أن يكــــون الكتاب 
َف قبل اإلســـام،  المقـــدس قـــد ُحرِّ
ألن كتـــب اإلســـام تشـــهد بــــــــــأن 
اإلنجيـــل هـــو كتـــاب هللا، كما ورد 
فـــي كثير من اآليات واألحاديث.

+ مســـتحيل أن يكـــون الكتاب 
المقـــدس قـــد ُحـــرِّف بعـــد اإلســـام 
لـــدى  ُمثَبـــت  ذلـــك  ســـيكون  وإال 
كتـــب  فـــي  المســـلمين،  أحبائنـــا 

لديهـــم. التاريـــخ  وســـجات 
+ مستحيـــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــون 
المســـلمون هـــم الذيـــن قـــد حّرفـــوا 
كان  وإاّل  المقــــــــــــــدس  الكتـــــــــــــــاب 
باألولـــى أن يحذفــــــــــــــــوا صلبـــــــــــــه 
وقيامتـــه وإعانـــات الهوتـــه التـــى 

ال يؤمنـــون بهـــا.
+ إذا كان اليهود والمسيحيون 
والمســـلمون أبريـــــــــــــــاء من تهمــــــــة 
تحريـــف الكتـــاب المقــــــــدس، فمن 
غيرهـــم منتفع من تحريفه، وكيف 
لـــه أن يحّرفـــه وكل مـــن اليهــــــــــود 
والمسيحييـــــــــــن والمسلمين لديهـــــــم 

نســـخ من الكتـــاب المقدس؟
+ إًذا مستحيــــــــــل أن يكــــــــــــون 
الكتـــاب المقـــدس قـــد تـــم تحريـــف 

أّيـــة آيـــة منه.
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جمعيــة  تأسســت  الجمعيــة:  تأســيس 
»جمعيــة  اســم:  تحــت  القبطيــة  اآلثــار 
أصدقــاء الفــن القبطــي« فــي ٢4 ابريــل عــام 
١٩34م، بهّمــة مريــت بــك بطــرس غالــي. 
وقــد أخــذت المؤسســة الجديــدة -منــذ البدايــة- 
األوســاط  فــي  ملحوًظــا  كان  فراًغــا  تســد 
العلمّيــة، أال وهــو افتقارهــا إلــى مركــز للبحــث 
الخاصــة  والدراســات  اآلثــار  فــي  والنشــر 
بالعصــر القبطــي، فأصبحــت جمعّيــة اآلثــار 
القبطّيــة هــي الجمعّيــة العلمّيــة الوحيــدة فــي 

العالــم المتخصصــة فــي هــذه الدراســات،. وكان مجلــس اإلدارة عنــد إنشــاء الجمعيــة 
مكّوًنــا مــن أفــراد ذات أســماء المعــة فــي عالــم اآلثــار والدراســات القبطيــة: مريــت 
باشــا بطــرس غالــي، جورجــي بــك صبحــي، ســامي جبــره، سيزوســتريس ســيداروس 
باشــا، عدلــى أنــدراوس، كامــل عثمــان غالــب، كريــزول، محمــد شــفيق غربــال، ميشــيل 
زغيــب، يوســف مرقــص ســميكة، وغيرهــم مــن الشــخصيات البــارزة. وأخــذت الجمعيــة 
مقــًرا لهــا فــى ١٥ شــارع الوالــدة باشــا بجــاردن ســيتى فــي ثــاث حجــرات بالــدور 

األرضــي بســراي أســرة مريــت غالــي.
بشــتلي  شــارل  اآلثــار  عالــم  تعييــن  وبعــد  عــام ١٩37  وفــي  الجمعيــة:  اســم 
Charles Bachatly ســكرتيًرا عاًمــا للجمعيــة، وتــم تغييــر اســمها إلــى »جمعيــة 
اآلثــار القبطيــة« –وهــو اســمها الحالــي- وذلــك ليناســب هــدف الجمعيــة وهــو نشــر 
العلــوم القبطيــة أي دراســة اآلثــار والفنــون واللغــة واآلداب والمخطوطــات القبطيــة 
والعربيــة. وكان عالــم اآلثــار شــارل بشــتلي مســئوال عــن التغييــر فــي طبيعــة الجمعيــة 

وأغراضهــا، فصــارت مؤسســة علميــة للدراســة والنشــر.
المقــر الحالــي للجمعيـــة: فــي عــام ١٩6٠ قــام المهنــدس واصــف بــك )ميشــيل( 
بطــرس غالــي )رئيــس الجمعيــة الحالــي( بتصميــم امتــداد للكنيســة البطرســية، وفــي 
عــام ١٩63 انتقلــت الجمعيــة إلــى مقرهــا الحالــي، وقــد تــم بناؤهــا ضمــن المبانــي 

الجديــدة الُملحقــة بالكنيســة، خلــف قاعــة الســيدة صفــا التذكاريــة. 
ــة: وضــع شــارل بشــتلي األســس ألهــم مطبوعــات  ــة للجمعي المطبوعــات العلمي

الجمعيــة، وهــي المجلــة أواًل، وينقســم النشــر إلــى خمســة أقســام هــي: 
1( قســم حفائــر الجمعيـّــة وقــد َنَشــر عــن حفائــر الجمعيــة فــي هــذا القســم عالمــة 
البرديــات األمريكيــة ليزلــي ماكــول ثــاث مجلــدات عــن حفائــر الجمعيــة بديــر فيبامــون 

باألقصر.
٢( قسم الفــن واآلثــار وُنِشر في هذا القسم ثاثة كتب.

3( قســم النصـــوص والوثائـــق وهــو أكبــر األقســام، وقــد ُنِشــر فــي هــذا القســم 
لـ«أزولــد برومســتر«،  البطاركــة  ثمانيــة عشــر كتاًبــا أهمهــا: كتــاب طقــس رســامة 
وكتــاب ســير البيعــة المصريــة وهــو تاريــخ بطاركــة الكنيســة المصريــة لـ«ســاويرس بــن 
المقفــع«، وهــو أهــم وأكبــر األعمــال العلميــة التــي قامــت بــه الجمعيــة، وقــد اســتغرق 
هــذا العمــل عــدة ســنوات بــدًءا مــن عــام ١٩43حتــى عــام ١٩74، وهــي الطبعــة 
العلميــة الوحيــدة حتــى اآلن. وآخــر األعمــال فــي هــذا القســم تحقيــق نــص طقــس 
الميرون لألستاذ الدكتور يوحنا نسيم يوسف واألستاذ الدكتور سامح فـــاروق حنيــــن، 

وقــد نشــر فــي ٢٠١7م .
4( قســم فهــارس المخطوطــات وقــد ُطِبــع منهــا حتــى اآلن فهــارس مخطوطــات 
ثــاث كنائــس هــي: كنيســة أبــو ســرجة، وكنيســة القديــس بربــارة، وكنيســة مــار مينــا 

فــم الخليــج. 
5( قســم المتنوعــــات وقــد ُنشــر فــي هــذا القســم أربعــة عشــر كتاًبــا آخرهــا كتــاب 

عظــات األنبــا شــنوده رئيــس المتوحديــن عــام ٢٠١١م.
المجلة العلمية والدولية للجمعيَّــة

وعلــى مــدار الســنوات الثمانيــة والثمانيــن التــي مضــت علــى إنشــائها، ركــزت 
الجمعيــة نشــاطها فــي النشــر وإصــدار مجلتهــا العلمّيــة، فكانــت أّول مجلــة فــي العالــم 
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 “BSAC” مجلــة جمعيــّـة اآلثــار القبطّيـــــة“ وُتعــرف فــي األوســاط العالميــة والدوليــة باســم
وهــي مجلــة دوليــة ســنوية. 

ل مــن وضــع اللبنــة األولــى لتأســيس مكتبــة  ــة: كات بشــتلي هــو أوَّ ــة الجمعي مكتب
الجمعيــة اليــوم. تحتــوي المكتبــة علــى أكثــر مــن ٢٠٠٠٠ الــف كتــاب مــن أنــدر الكتــب 
جمعيــة  فيهــا  تعمــل  التــي  المتخصصــة  المياديــن  فــي  األوربيــة  اللغــات  مــن  أغلبهــا 
اآلثــار، وتحتــوي علــى األقســام التاليــة: قســم الدرســات القبطيــة بمختلــف فروعهــا، قســم 
الدراســات  وقســم  اإلثيوبيــة،  الدراســات  قســم  الســريانية،  الدراســات  قســم  المصريــات، 
األرمنيــة، وقســم الدراســات العربيــة. ويحتــوي الــدور الثانــي بالمكتبــة قســم الدوريــات 

الدوليــة.
أّول معــرض للفــن القبطيــة: فــي ســنة ١٩44م أقــام بشــتلي معرًضــا هاًمــا للفــن 
القبطــي باالشــتراك مــع المتحــف القبطــي ومتحــف الفــن اإلســامي والعديــد مــن أصحــاب 
ل معــرض فــي الفــن القبطــي، وقــد افتتحــه الملــك فـــاروق.  المجموعــات الخاصــة، فــكان أوَّ

وقــد ُطبــع دليــل المعــرض باللغــات العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية.
الحفائــر العلميــة لجمعيــة اآلثــار القبطيــة: أســتمرت حفائــر الجمعيــة مــا بيــن 
١٩3٥-١٩٥٥م، وفــي ســنتي ١٩47 و١٩48 كشــف عالــم اآلثــار بشــتلي عــن ديــر 
القديــس فيبامــون فــي غــرب النيــل جنــوب األقصــر، وقــد أصــدرت الجمعيــة تقاريــر 
هــذه الحفريــات فــي ثــاث مجلــدات، وهنــاك العديــد مــن الحفائــر األخــرى التــي شــاركت 

الجمعيــة فيهــا.
تأســيس الجمعيــة الدوليــة للدراســات القبطيــة: كانــت للجمعيــة الريــادة فــي تأســيس 
 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION الجمعية الدولية للدراسات القبطية
FOR COPTIC STUDIED وذلــك فــي عــام ١٩7٥م، حيــث دعــا الدكتــور جمــال 
مختــار أســاتذة الدراســات القبطيــة والمهتميــن بهــا إلــى المؤتمــر األول للدراســات القبطيــة 
بالقاهــرة، وفيــه تــم االتفــاق علــى إنشــاء الهيئــة الدوليــة للدراســات القبطيــة، وعلــى عقــد 
المؤتمــر كل أربعــة ســنوات، ثــم تــم االتفــاق مــع جمعيــة اآلثــار القبطيــة علــى أن يكــون 
للجمعيــة الدوليــة مقــًرا لهــا داخــل جمعيــة اآلثــار القبطيــة بالقاهــرة. ومــا زال إلــى اآلن 
يحمــل البــاب الخشــبي الخارجــي الافتــة التــي تحمــل اســم الجمعيــة الدوليــة. وكان أول 
مؤتمــر للجمعيــة الدوليــة: فــي قلــب جمعيــة اآلثــار القبطيــة بقاعــة الصفــا فــي عــام 

١٩76م، وفــي هــذا المؤتمــر كان اطــاق كلمــة: COPTOLOGY ألول مــرة. 
أمنــاء مكتبــة جمعيــة اآلثــار القبطيــة عبــر تاريخهــا: وقــد تولــى أمانــة مكتبــة 
جمعيــة اآلثــار علــى مــدار تاريخهــا مجموعــة مــن أفضــل علمــاء القبطيــات: تشــارلز 
أميــن لمكتبــة جمعيــة  ل  بشــاتلي Charles Bachatly )١٩٠٩-١٩٥7(، كتــن أوَّ

اآلثــار القبطيــة مــن إنشــائها حتــى وفاتــه عــام ١٩٥7م ثــم:
وعالمــة   ، للمكتبــة  أميًنــا  برومســتر  أزولــد  الليتورجيــا  وأســتاذ  القبطيــات  عالــم 
البرديــات الشــهيرة لزلــي ماكــول، وأنطــون خاطــر الــذي قــام بتحقيــق النصــوص الكثيــرة، 
واألســتاذ الدكتــور يوحنــا نســيم يوســف، وعالمــة الموســيقى القبطيــة المجريــة مارجيــت 
تــوت، واألب وديــع عــوض الفرنسيســكاني أســتاذ األدب العربــي المســيحي، ونبيــل 

ــا(. ــز )حالًي ــاروق فاي ف
مــن آمــال الجمعيــة فــي الدارســات القبطيــة: اســتكمااًل لدورهــا الــذي بدأتــه فــي 
أربعينيــات القــرن الماضــي فــي فهرســة المخطوطــات القبطيــة والعربيــة داخــل مصــر 
وخارجها ونشــرها، اشــتركت الجمعية في مشــروع كتالوج المخطوطات القبطية بالمكتبة 
الوطنيــة بباريــس، وهــو التعــاون الــذي تــم مؤخــًرا بيــن جمعيــة اآلثــار القبطيــة والمكتبــة 
الوطنيــة بباريــس، وتقــوم الجمعيــة باالتفــاق مــع األب أوجــو زانتــي علــى كتابــة وطبــع 
الكتالــوج الموســع لمخطوطــات ديــر أبــو مقــار بــوادي النطــرون، وغيــره مــن الفهــارس قيــد 
األعــداد. وأيًضــا تحقيــق ودراســة كتــاب: »تاريــخ ســير البيعــة« وهــو تاريــخ البطاركــة 

والــذي قامــت بنشــر الكثيــر مــن أجزائــه ســابًقا.
ختاًمــا: يجــب أن نذكــر أّن الدراســات الخاصــة بالتــراث القبطــي لــم تبــدأ فــي مصــر 
إاّل فــي اوائــل القــرن الماضــي ونمــت بفضــل ومجهــود رواد رجــال ونســاء كان لهــم رؤيــة 
مســتقبلية غيــر عاديــة، فالــكل يعــرف قصــة مرقــس باشــا ســميكة الرجــل الــذي أقنــع البابــا 
كيرلــس الخامــس بصــرورة إنشــاء متحــف لآلثــار والمخطوطــات القبطيــة والعربيــة، فكافــح 
وجمــع تبرعــات حتــى أقــام مبنــي المتحــف القبطــي علــى أرض ملــك البطريركيــة، وافتتــح 

البابــا المتحــف فــي عــام ١٩١٠م. 
في عام ١٩٥4م ُافُتِتح معهد الدراسات القبطية، ولعزيز سوريال عطية وسامي جبرة 

وزكي شــنوده وســامي صبري وغيرهم فضل كبيرة في قيادة المعهد في ســنواته األولى. 
القبطيــة  للكنيســة  الثــاث  المؤسســات  وأعــرق  ألقــدم  األهرامــات  يكتمــل  وبذلــك 
األرثوذكســية فــي الدراســات القبطيــة، لتكــون قبلــة العلمــاء الباحثيــن وواجهــة مشــرقة 

األرثوذكســية. القبطيــة  لكنيســتنا  ومشــرفة 
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