كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في االحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لسيامة نيافة األنبا باخوميوس ( – 2021/12/12دمنهور)
باســم اإللــه الواحــد الــذي نعبــده ونقـ ّـدم لــه
المجــد واإلك ـرام والعــز والســجود اآلن وكل
جميعــا أيهــا األحبــاء :معالــي
أوان .أرحــب بكــم
ً
المحافــظ الل ـواء هشــام آمنــة ،وكل القيــادات
األمنيـ ـ ـ ـ ـ ــة والعســكرية والتنفيذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتشريعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
والقيــادات الدينيــة ،وكل الحضــور الكريــم.
نحــن فــي هــذا اليــوم فــي احتفاليــة ذات مــذاق
خــاص ،فهــذه االحتفاليــة هــي احتفاليــة شــكر هلل
ّ
الــذي َحَبــا البحي ـرة فــي كل ربوعهــا بهــذا الخــادم
عامــا ،وافتقدهــا بوجــود
األميــن منــذ خمســين ً
ـقفا عليهــا ،ونحــن
نيافــة األنبــا باخوميــوس أسـ ً
نشــكر هللا أنــه أعطانــا أن نأتــي إلــى هــذه الســاعة
المقدســة ،ونشــكر هللا علــى هــذه الكلمــات الطيبــة
ّ
التــي اســتمعنا إليهــا ،وإلــى ترانيــم وأناشــيد الكــورال
أيضــا إلــى العــرض الفيلمــي المختصــر
الجميلــة ،و ً
الــذي قـ ّـدم لنــا لمح ـ ـ ـ ـ ــات مــن تاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ نياف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
األنبــا باخوميــوس.
نحــن نحتفــل فــي هــذا اليــوم هــذه االحتفاليــة
وهــي «احتفاليــة الوفــاء» ،فمــا أحلــى الوفــاء أيهــا
ّ
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جميعــا ،وهــذه نعمــة
أرســله هللا لكــي مــا يخدمنــا
ً
وجـ ْـد فــي زمــن َمـ ْـن يخدمنــا بالــروح
كبي ـرة أن ُن َ
والحــق .عندمــا ننظــر إلــى نيافــة األنبــا باخوميــوس
وأنــا ابــن هــذا المــكان وعشــت فــي هــذه البــادوهــذه المدينــة وهــذه المحافظــة الجميلــة ،عشــت
فيهــا كل الســنوات مــن بدايــة تعليمــي االبتدائــي
إلــى أن س ـّلمنا هللا المســئولية فــي قيــادة الكنيســة-
إننــي أرى نيافــة األنبــا باخوميــوس «قامــة وطنيــة
كنســية حكيمــة».

 -1قامة وطنية:

يحــب الوطــن ،تعّلـ َـم علــى أرض هــذا الوطــن
فــي كل مــدارس البــاد وجامعاتهــا ،وتخـ ّـرج وعمــل
وحـ ْـب الوطــن كان يالزمــه ومــا زال يالزمــه
وخــدمُ ،
فــي كل وقــت .محبتــه للوطــن دائمــة ،وهــذه المحبــة
تجّلــت فــي مواقــف عديــدة جـ ًـدا ،وتتجلــى فــي
العالقــات الطيبــة التــي يقيمهــا مــع كل المســئولين
ـدءا مــن الســادة المحافــظ« ،محافــظ اإلقليــم
بـ ً
البحي ـرة» ومــع كل القيــادات الموجــودة ،عبــر
الخمســين ســنة الماضيــة .هـ ّـو قامــة وطنيــة بحــق،
ظ ســام الوطــن فــي مواقــف كثيـرة جـ ًـدا ،وكان
وح ِفـ َ
َ
دائمــا يميــل إلــى الهــدوء وإلــى العمــل الرزيــن العاقــل
ً
والعمــل الــذي يحفــظ ســام الجميــع.
أيضا:
هو ليس قامة وطنية فقط بل ً
ّ
 -2قامة كنسية:

فالبحي ـرة فــي بدايــة ســيامة نيافــة األنبــا
باخوميــوس ســنة  1971كانــت جــزًءا مضاًفــا
إلــى إيبارشــية الغربيــة ،وكان مطرانهــا الســابق
مقيمــا فــي طنطــا ،وكان يفتقــد البحي ـرة فــي م ـرات
ً
قليلــة جـ ًـدا ،وكانــت البحي ـرة نسـ ًـيا منسـ ًـيا أو كانــت

املطران األنبا باخوميوس

خدمتهــا محــدودة للغايــة جـ ًـدا .منــذ أن وطئــت
قدمــاه أرض البحي ـرة بــدأ عم ـاً حمــل فيــه الخب ـرة
التــي خــدم بهــا ،ولكــن قبــل أن يخــدم فــي البحي ـرة
كانــت لــه خدمــات كثي ـرة ،فكمــا تعلمــون أن أول
كنيســة مصريــة امتــدت خــارج مصــر كانــت فــي
الكويــت عــام  1962خدمهــا الشــماس ســمير
خيــر ســكر «نيافــة األنبــا باخوميــوس» ،هــذه أول
شماســا
ـدم فيهــا
ً
كنيســة خــارج أرض الوطــن ،خـ ّ
مكرســا ،ثــم عندمــا التحــق بالديــر –ونحــن اآلن فــي
ً
بدايــة الســنة الســتين لرهبنتــه وإلــى مــدى األعـوام–
انتدبــه البابــا كيرلــس الســادس لكــي مــا يخــدم فــي
الســودان ،وخــدم خدمــة يتذك ـره بهــا أهــل الســودان
إلــى اآلن بعــد كل هــذه األع ـوام ،يذكــرون خدمتــه
بــكل تفاصيلهــا؛ ولكــن األعجــب واألغــرب والــذي
يبيــن هــذه القامــة الكنســية أنــه يحفــظ أســماء الذيــن
ّ
خدمهــم ،لمــا ييجــي نــاس مــن الســودان يــرزوروه،
الجيــل الثانــي والجيــل الثالــث ،ويقابــل الشــخص
ـت والدتــه فالنــة
ـت ابــن فــان أو أنـ َ
ويقــول لــه :أنـ َ
أو أنـ ِ
ـت والدتــك فالنــة وهكــذا ...فألنــه خــادم أميــن
احتفــظ بالخدمــة وبأســماء َمـ ْـن يخدمهــم فــي الرعايــة
فــي الســودان وهـ ّـو ارهــب ..إلــى أن حبانــا هللا
بهــذه الخــادم فــي إيبارشــية البحي ـرة ،وبــدأ عم ـاً
متسـ ًـعا جـ ًـدا جـ ًـدا ،وفــي هــذا العمــل المتســع ليــس
فــي البحي ـرة وهــي المركــز ،ولكنــه امتــد إلــى ربــوع
ّ
خدمتــه الجغرافيــة المتســعة نصفهــا فــي مصــر
ونصفهــا فــي خــارج مصــر ،وَقـ ْـد احتفــظ بعالقــات
طيبــة مــع كل المســئولين .نيافــة األنبــا باخوميــوس
فــي مســئولياته يتعــاون ويتعامــل مــع أكثــر مــن
أربعــة مــن المحافظيــن فــي المحافظــات المختلفــة،
أيضــا كان يتعامــل مــع رؤســاء الــدول التــي خــدم
و ً
فيهــا مثــل ليبيــا والج ازئــر وتونــس ومالطــة .هــو
ظمــة ،خــدم هــذه الربــوع الواســعة
قامــة كنســية من ّ
رك ـزة وناجحــة ،ونحــن نجنــي
جـ ًـدا ولكــن بخدمــة ُم ّ
ثمارهــا اآلن فــي بــاد كثي ـرة وفــي أماكــن كثي ـرة،
ونفــرح بهــذه العالقــات وهــذه الخدمــة الطيبــة.
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األنبــا باخوميــوس ليــس فقــط قامــة وطنيــة أو
قامــة كنســية بــل باألكثــر هـّـو:

 -3قامة حكيمة:

ومــا أنــدر الحكمــة أيهــا األحبـ ـ ـ ــاء فــي زماننــا،
فالحكمــة كنعمــة وفضيلــة وصفــة فــي حياتنــا قليلون
هــم الذيــن يتمتعــون بهــا ،عــدد قليــل الــذي يتمتــع
ـاما ،والحكمــة
بالحكمــة .الحكمــة التــي تصنــع سـ ً
التــي تتخــذ المواقــف اآلمنــة ،فعندمــا دخلــت
الكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ســنة ُ 1981قبيــل اغتيــال
الرئيــس الســادات ،كانــت األمــور متوت ـرة واُ ِ
ختيـ َـر
نيافــة األنبــا باخوميــوس أن يكــون أحــد أعضــاء
اللجنــة الخماســية التــي كانــت تديــر الكنيســة فــي
عاما ،وكان صوتًا
ذلك الوقت منذ حوالي أربعين ً
للحكمــة فــي العمــل وفــي حفــظ ســام الكنيســة
والوطــن .وعندمــا حدثــت بعــض المشــكالت
الكنســية فــي اســتراليا ســنة  ،1974انتدبــه البابــا
ـابا-
شــنوده لكــي مــا يذهــب -وكان أسـ ً
ـقفا شـ ً
لكــي مــا يحــل مشــكلة عســيرة جـ ًـدا وصعبــة جـ ًـدا،
وبالرويــة وبالحكمــة وبالهــدوء اســتطاع أن يحــل
هــذه المشــكلة التــي كانــت يمكــن أن تؤثــر بشــدة
علــى مســتقبل عمــل الكنيســة فــي بــاد المهجــر.
أيضــا عندمــا اختارتــه العنايــة اإللهيــة أن
ً
يكــون قائمقــام وكانــت فت ـرة حرجــة للغايــة فــي
تاريــخ الوطــن وفــي تاريــخ الكنيســة ،ولكــن بالنعمــة
وبالــروح وبطــول البــال وبنــوع مــن ُّ
التعقــل فــي كل
صنـ ْـع
دائمــا ينــادي أن ُ
قـرار وفــي كل خدمــة ،وألنــه ً
الســام هـّـو أولويــة أولــى فــي حيــاة اإلنســان ،وكمــا
هـّـو مكتــوب «طوبــى لصانعــي الســام ألنهــم أبنــاء
هللا ُيدعـ ْـون».

نحــن يــا إخوتــي األحبــاء ،وأنــا أفــرح أن أشــترك
معكــم وســعيد جـ ًـدا بمشــاركة الســيد المحافــظ
والســيدة نائبــة المحافــظ وكل القيــادات الحاض ـرة
جميعــا فــي تكريــم هــذه القامــة
معنــا ،أن نشــترك
ً
ـر
الوطنيــة الكنســية الحكيمــة ،إننــا نشــكر هللا كثيـ ًا
علــى نعمــه وعطايــاه ،ونشــكر محبــة هللا لنــا هنــا
فــي البحي ـرة علــى وجــود األنبــا باخوميــوس أن هللا
يعطيــه الصحــة والعمــر الطويــل ويعطينــا أن نتمتــع
بشــخصيته وبخبرتــه وبخدمتــه وبحضــوره المبــارك
فــي وســطنا ،أشــكركم كثيـ ًـرا.
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قداسة ابلابا يهنئ بطريرك الاكثويلك
بعيد امليالد حبسب اتلقويم الغريب

ق ــدم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي التهنئ ــة
بعي ــد المي ــاد المجي ــد لغبط ــة األنب ــا إبراهيم إس ــحق
بطري ــرك األقب ــاط الكاثولي ــك بمص ــر وال ــذي تحتفل
ب ــه ع ــدد م ــن الكنائ ــس المس ــيحية ي ــوم الس ــبت ٢٥
ديس ــمبر ٢٠٢١م ،حي ــث زار قداس ــة الباب ــا صب ــاح
الي ــوم ذات ــه مق ــر بطريركي ــة األقب ــاط الكاثولي ــك
بكوب ــري القب ــة ،وبرفقت ــه وف ــد كنس ــي ،واس ــتقبله
غبط ــة البطري ــرك ومطارن ــة الكنيس ــة الكاثوليكي ــة
وبع ــض الكهن ــة.
وأع ــرب غبط ــة البطري ــرك إبراهي ــم إس ــحق ع ــن
ترحيب ــه وس ــعادته بزي ــارة قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
وتهنئت ــه ،وق ــال« :أنه ــا فرح ــة اش ــتقنا إليه ــا حي ــث
غاب ــت لق ــاءات التهنئ ــة الفتـ ـرة الماضي ــة بس ــبب

في ــروس كورون ــا المس ــتجد» وأض ــاف« :جوه ــر
العي ــد ه ــو الف ــرح ،الف ــرح بمخلصن ــا الذي ج ــاء إلينا
وبمجيئ ــه اتح ــدت الس ــماء م ــع األرض ،والفرح ــة
فأهل بك في وس ــطنا».
تزداد بوجود قداس ــة الباباً ،
واختت ــم بتقدي ــم الش ــكر لقداس ــة البابا والوف ــد المرافق
عل ــى الزي ــارة والتهنئ ــة.
وم ــن جهته أكد قداس ــة البابا تواضروس الثاني
ـير إل ــى
ف ــي كلمت ــه عل ــى س ــعادته به ــذا اللق ــاء ،مش ـ ًا
أن مي ــاد الس ــيد المس ــيح يدعون ــا إل ــى االهتم ــام
بالطفول ــة ،ألن األطف ــال ه ــم نص ــف الحاضر وكل
أيض ــا
المس ــتقبل ،كم ــا أش ــار قداس ــته أن المي ــاد ً
يدعون ــا إل ــى االهتم ــام بإضاف ــة الغرب ــاء وعم ــل
الرحم ــة وال س ــيما ف ــي ه ــذا العصر .وألمح قداس ــته

إل ــى أن المي ــاد يش ــجعنا عل ــى حي ــاة التس ــبيح.
تك ــون الوفد المرافق لقداس ــة البابا من أصحاب
النياف ــة :األنب ــا مرقس مطران ش ــب ار الخيم ــة ،واألنبا
دانيال أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجمع المقدس،
واألنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام ،والقم ــص س ــرجيوس
س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،والق ــس
كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي مدي ــر مكت ــب قداس ــة الباب ــا،
والقم ــص موس ــى ابراهي ــم المتح ــدث الرس ــمي باس ــم
الكنيس ــة ،واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح األمي ــن الع ــام
الفخري لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط ،والشماس
جوزي ــف رض ــا م ــن س ــكرتارية قداس ــة البابا.

قداسة ابلابا يعلن عن مبادرة الكنيسة
ملجابهة اتلغريات املناخية
وقد أعلن قداس ــة البابا عن المبادرة التي قدمتها الكنيس ــة القبطية أول ش ــهر ديس ــمبر ،والخاصة بزراعة األش ــجار ،كمس ــاهمة من الكنيس ــة لمجابهة
ـير
التغيرات المناخية ،كما أش ــار قداس ــته إلى المس ــابقة التي س ــتطلقها الكنيس ــة إليبارش ــيات وكنائس الك ارزة المرقس ــية حتى ش ــهر نوفمبر المقبل ،مش ـ ًا
إلى أن تفاصيل المس ــابقة س ــتعلن خالل يومين على صفحة المتحدث الرس ــمي باس ــم الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية.
وألق ــى قداس ــته العظ ــة حي ــث اس ــتكمل قداس ــته سلس ــلة تأمالت ــه ف ــي مزم ــور  ،٣٧وكان ــت عن «إنســـــــــــــــان السالمـــــــــة» (تجدها منش ــورة في هذا
الع ــدد صـ.)15
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جئت ورأيتكم ،أو كنت غئ ِبا أسمع أموركم أنكم تثبت ِ
وح واح ٍِد ،ما ِهدِين معا بِنف ٍس واحِد ٍة ِإليم ِ
يل المسِ يحِ  ،حت إِذا ِ
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ويهنئ بطريرك الروم األرثوذكس

هنأ قداس ــة الباب ــا تواضروس الثاني إخوتنا
كم ــا ّ
ال ــروم األرثوذك ــس بعي ــد المي ــاد المجي ــد ،ال ــذي
يح ــل ي ــوم الس ــبت  ٢٥ديس ــمبر ٢٠٢١م ،بحس ــب
التقوي ــم الغرب ــي ،حي ــث زار قداس ــته مق ــر بطريركية
ال ــروم األرثوذك ــس ،بمنطق ــة الحمـ ـزاوي بالقاهـ ـرة،
بع ــد ظه ــر الي ــوم ذات ــه ،وبرفقت ــه وفد كنس ــي ،وكان
ف ــي اس ــتقباله قداس ــة البطري ــرك ثي ــؤدوروس الثان ــي
بطري ــرك اإلس ــكندرية ،وس ــفيري اليون ــان وقب ــرص
وبع ــض المطارن ــة حي ــث ق ــدم له ــم التهنئة بمناس ــبة

العي ــد .ورح ــب غبط ــة البطري ــرك بقداس ــة الباب ــا
والوف ــد الم ارف ــق ل ــه ،معرًبا عن تقديره لزيارة قداس ــته
وتهنئت ــه .وعبر قداس ــة الباب ــا تواضروس الثاني في
ع ــن س ــعادته بلق ــاء غبط ــة البطري ــرك ،والمطارن ــة
وس ــفيري اليون ــان وقب ــرص ،مؤك ـ ًـدا أن ميالد الس ــيد
المس ــيح يعطين ــا البرك ــة والف ــرح والن ــور.
تك ــون الوفد المرافق لقداس ــة البابا من أصحاب
النياف ــة :األنب ــا مرقس مطران ش ــب ار الخيم ــة ،واألنبا

دانيال أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجمع المقدس،
واألنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام ،والقم ــص س ــرجيوس
س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،والق ــس
كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي مدي ــر مكت ــب قداس ــة الباب ــا،
والقم ــص موس ــى ابراهي ــم المتح ــدث الرس ــمي باس ــم
الكنيس ــة ،واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح األمي ــن الع ــام
الفخري لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط والش ــماس
جوزي ــف رض ــا م ــن س ــكرتارية قداس ــة البابا.

ويوفد ممثلني عنه تلهنئة الطوائف املحتفلة

وفودا ممّثلة للكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية لتهنئة عدد من الطوائف المس ــيحية
كما كّلف قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،يوم الجمعة  ٢٤ديس ــمبر ٢٠٢١مً ،

الت ــي تحتف ــل بعي ــد المي ــاد المجي ــد حس ــب التقوي ــم الغرب ــي .وتوج ــه القمص س ــرجيوس س ــرجيوس وكيل البطريركي ــة بالقاهرة ،ومعه األس ــتاذ جرج ــس صالح األمين
الع ــام الفخ ــري لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط ،إل ــى الكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية للتهنئ ــة ،بينم ــا هن ــأ القس ميخائي ــل أنط ــون ،والدياكون أنطوني ــوس ًّ
كل من
الكنيس ــة الكلدانية ،وكنيس ــة الروم الكاثوليك ،وكنيس ــة السـ ـريان الكاثوليك ،والكنيس ــة المارونية ،وكنيس ــة البازيليك لالتين ،والكنيس ــة األس ــقفية.

قداسة ابلابا يلتيق أرسة «الرايع وأم انلور»
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني ف ــي المقر البابوي بالقاهرة مس ــاء
يوم االثنين  ٢٠ديسمبر ٢٠٢١م ،خدام أسرة الراعي وأم النور ومعهم بعض
خ ــدام أسـ ـرة األنب ــا أبـ ـرام بكن ــدا ،بحض ــور نياف ــة األنب ــا يوليوس األس ــقف العام
لمص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات .ألق ــى قداس ــة الباب ــا عليه ــم كلم ــة روحي ــة
دارت ح ــول عم ــل الرحم ــة وبركات ــه في حياة الخادم ،ثم عرضوا على قداس ــته
ـامل ع ــن خدمته ــم خ ــال الفتـ ـرة الماضي ــة ،وم ــا قدم ــوه م ــن خدمات
تقري ـ ًا
ـر ش ـ ً
ف ــي مواجه ــة جائح ــة في ــروس كورونا المس ــتجد .كما قدمـ ـوا الرؤية المس ــتقبلية

للخدم ــة وكذل ــك التحدي ــات الت ــي تواجهه ــم ،دارت بعده ــا بع ــض المناقش ــات
ح ــول محت ــوى التقرير ،وقدمت بعض المقترح ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وأج ـ ـ ـ ــاب قداس ـ ـ ـ ـ ــة البابا
على أس ــئلتهم.
وك ــرم قداس ــة الباب ــا عل ــى هامش اللق ــاء المهندس منير غبور عضو أسـ ـرة
ال ارع ــي وأم الن ــور ورئي ــس جمعية إحياء التراث الوطن ــي المصري (نهرا) لفوزه
تقدير لدوره
بجائـ ـزة فخ ــر العرب ،التي تقدمه ــا دولة اإلمارات العربية المتحدةً ،ا
في إحي ــاء التراث المصري.
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اللقاء السنوي لقداسة ابلابا مع كهنة الراعية االجتماعية

ب ــآالف األس ــر ،وكذل ــك مش ــروع مصاري ــف التعليم
للم ــدارس خاص ــة أثن ــاء الجائح ــة.

وق ــدم القم ــص بيش ــوي ش ــارل س ــكرتير خدم ــة
عرضا تحدث فيه عن مش ــروع
الرعاية االجتماعية ً
«بن ــت المل ــك» ال ــذي يهت ــم بتغطي ــة احتياج ــات
ـتقبل ،وكذلك مش ــروع «علم
الفتي ــات وزواجه ــن مس ـ ً
ابن ــك» ال ــذي يعتن ــي بمجموع ــات د ارس ــية مصغـ ـرة
للطلب ــة لدع ــم المس ــتوى الد ارس ــي له ــم .وكذل ــك
ـير إل ــى أن ــه يعتن ــي
مش ــروع «ش ــنطة البرك ــة» مش ـ ًا

وع ــن مب ــادرة «ازرع ش ــجرة» الت ــي أطلقته ــا
ـر ق ــال قداس ــة الباب ــا« :أطلقن ــا من ــذ
الكنيس ــة مؤخ ـ ًا
أس ــبوعين مبادرة «ازرع ش ــجرة» ،مصر تس ــتضيف
قم ــة المن ــاخ العالم ــي ف ــي نوفمبر من الع ــام القادم،
جدا
وه ــذا أم ــر غاية في األهمي ــة والدولة مهتمة به ً

ونح ــن ككنيس ــة مصري ــة يج ــب أن يك ــون لن ــا دور
ف ــي المس ــاعدة في ح ــل أزمة المناخ وهذه مس ــئولية
جماعية» .وأضاف« :هناك مس ــابقة على مس ــتوى
الكنائس لزراعة الش ــجر ،وهذه المس ــابقة لها جوائز
قيم ــة ،والفائ ــدة س ــوف تع ــود عل ــى مص ــر وعل ــى
العال ــم كل ــه» .وش ــدد« :أرج ــو االهتمام به ــذا األمر
ونشجع بعض فنحن نصلي كل يوم المزمور األول
ٍ
وس ـ ٍـة ِع ْن َد َم َجارِي اْل ِمَي ِاهَّ ،الِتي
« َفَي ُكو ُن َك َش ـ َـج َرة َم ْغ ُر َ
ِ
ِ
ِ
تُ ْع ِط ــي ثَ َم َرَه ــا ف ــي أ ََوان ــهَ ،وَوَرُق َه ــا الَ َي ْذُب ـ ُـلَ .وُك ُّل
ـح» (م ــز .)٣:١فالش ــجرة وس ــيلة
صَن ُع ـ ُـه َي ْن َج ـ ُ
َم ــا َي ْ
تعليمي ــة .كم ــا ك ــرم قداس ــته الخمس ــة األوائ ــل مم ــن
ش ــاركوا ف ــي مش ــروع «عل ــم ابن ــك» من إيبارش ــيات
ش ــب ار الخيمة ،و ٦أكتوبر والبحيرة ،وكذلك مشـ ـرفي
المش ــروع باإليبارش ــيات ذاتها.

كما عقد قداسة البابا يوم الخميس  ٢٣ديسمبر
٢٠٢١م ،االجتم ــاع الس ــنوي م ــع ارب ــع مجموع ــة
م ــن كهن ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة وه ــم اإليبارش ــيات
والقطاع ــات الرعوي ــة ف ــي محافظ ــات القاهـ ـرة
عوي ــا إل ــى جان ــب إيبارش ــية
بإجمال ــي ١٤
قطاع ــا ر ًّ
ً
عرض ــا ش ــرح
المع ــادي .وق ــدم وف ــد بن ــك SAIB
ً
خالل ــه بع ــض الموضوع ــات المالي ــة مث ــل الش ــمول
المال ــي ومش ــروعات التموي ــل العق ــاري لمح ــدودي
ومتوس ــطي الدخ ــل وغيره ــا م ــن الموضوع ــات،

به ــدف اس ــتفادة خدم ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة م ــن
التس ــهيالت التي تقدمها الخدمات البنكية .وتحدث
نياف ــة األنب ــا يوليوس األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
مصر القديمة وأسقفية الخدمات عن جهود أسقفية
الخدم ــات العام ــة واالجتماعي ــة ف ــي خدم ــة الرعاية
االجتماعية .وقدم القمص بيش ــوي ش ــارل س ــكرتير
عرض ــا تح ــدث في ــه
خدم ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة
ً
ع ــن مش ــروع «بن ــت الملك» ومش ــروع «علم ابنك»
وكذل ــك مش ــروع «ش ــنطة البرك ــة» .ثم ألقى قداس ــة

الباب ــا كلم ــة تن ــاول فيه ــا آيتي ــن وق ــول آبائ ــي ،هي:
«طوبى لمن يتعطف على المسكين» (مز،)١:٤٠
اء َم َع ُك ـ ْـم ِف ــي ُك ِّل ِحي ـ ٍـن» (ي ــو ،)٨:١٢وقول
«اْلُفَق ـ َـر َ
القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم« :الفقـ ـراء ه ــم حـ ـراس
الملك ــوت» .حض ــر اللقاء من أحبار الكنيس ــة نيافة
األنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع
المق ــدس واآلب ــاء أس ــاقفة العم ــوم المشـ ـرفون عل ــى
القطاع ــات الرعوي ــة بالقاهـ ـرة والقم ــص س ــرجيوس
س ــرجيوس وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة.

عق ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ي ــوم
الخميس  ١٦ديس ــمبر ٢٠٢١م ،االجتماع الس ــنوي
م ــع ثال ــث مجموع ــة من كهن ــة الرعاي ــة االجتماعية
م ــن إيبارش ــيات محافظ ــات الفي ــوم وبن ــي س ــويف
والقليوبي ــة والجيـ ـزة إل ــى جان ــب إيبارش ــية حلـ ـوان
بإجمال ــي  ١٢إيبارش ــية.
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وألق ــى قداس ــة الباب ــا كلم ــة تح ــدث خالله ــا ع ــن
كي ــف نق ــدم محب ــة هللا للمحتاجي ــن؟ وأش ــار قداس ــته
إل ــى أن هن ــاك ط ــرق عدي ــدة :مكالم ــة تليفوني ــة،
زي ــارة ،مس ــاعدة...،إلخ ،وأك ــد أن اله ــدف لي ــس
المس ــاعدة فق ــط ولكن تس ــديد االحتياج ــات المختلفة
(روحي ــة  -نفس ــية  -جس ــدية).

َ َْ َ ْ َ َ ٌ ََ َ َ َْ ُ
َ
َّ
ك ْن قُ ْد َوةً ل ِلْ ُم ْؤمن َ
الط َه َ
ص ِف ،ف ال ْ َم َح َّبةِ ،ف ُّ
ني ف الْ َكالَ ِم ،ف اتلَّ َ ُّ
ِ
«ال يست ِهن أحد ِبداثتِك ،بل
ارة ِ» ( 1يت )12 :4
انِ ،ف
يم
اإل
ف
،
وح
الر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ

قداسة ابلابا يستقبل مدير ادليوان ابلابوي ومديري اإلدارات

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي المقــر البابــوي بالقاهـرة صبــاح يــوم الجمعــة  ١٧ديســمبر ٢٠٢١م ،المهنــدس رفيــق الطوخــي مديــر الديـوان البابــوي

ومديــري إدارات الديـوان ،حيــث قدمــت كل إدارة التقريــر الســنوي الخــاص بهــا ،وكذلــك الرؤيــة المســتقبلية للعمــل بــكل إدارة خــال الســنة المقبلــة ٢٠٢٢م.

ويستقبل جملس كنيسة العذراء بالرشوق
استقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قداس ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابا
تواض ــروس الثان ــي ف ــي المقر
البابوي بالقاهرة مس ــاء السبت
 18ديسمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٢٠٢١م،
مجلس كنيس ــة الس ــيدة العذراء
والش ــهيد م ــار جرج ــس بمدينة
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق ،حيث عرض ـ ـ ـ ـوا
على قداستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشروعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الكنيس ــة والمدرس ــة الجديدتين
المزم ــع إنش ــاؤهما ف ــي مدين ــة
الش ــروق ،بارك قداسـ ـ ـ ــة البابا
متمني ــا للمجل ــس
المش ــروعين
ً
وللخدم ــة ف ــي مدين ــة الش ــروق
النم ــو والثبات.

ونيافة األنبا يويلوس وخدام الراعية االجتماعية وجلنة الرب
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي
المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة مس ــاء ي ــوم الخمي ــس ٢٣
ديس ــمبر ٢٠٢١م ،نياف ــة األنب ــا يولي ــوس األس ــقف
الع ــام لمص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات العام ــة
واالجتماعي ــة ،وبرفقت ــه القم ــص بيش ــوي ش ــارل
س ــكرتير خدم ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة ،والقم ــص
رافائيل ثروت ،والدكتور مجدي بسطا مدير مكتب
الخدم ــة االجتماعي ــة بأس ــقفية الخدم ــات ،وع ــدد

م ــن خ ــدام وخادم ــات لجن ــة الب ـ ّـر المركزي ــة ومكتب
الخدم ــة االجتماعي ــة ومكت ــب الرعاي ــة االجتماعية.
ج ــرى خ ــال االجتماع ع ــرض الخدم ــات المختلفة
الت ــي تُق ــدم ف ــي هذا الس ــياق ،ومنه ــا :زواج الفتيات
والعملي ــات الجراحي ــة ومس ــاعدات الع ــاج واألدوية
والمس ــاعدات الش ــهرية إلى جانب مشروعات :بنت
المل ــك ،عل ــم ابن ــك ،وش ــنطة البرك ــة.

وت ــم تقدي ــم بيان ــات تفصيلي ــة له ــذه الخدم ــات
ش ــملت :ع ــدد الح ــاالت ،الكنائ ــس واإليبارش ــيات،
المبال ــغ الت ــي ت ــم صرفه ــا ،الهيئ ــات المش ــاركة ف ــي
الخدم ــة .وأوص ــى قداس ــة الباب ــا بتطوي ــر الخدم ــة
مؤكدا عل ــى ضرورة
وتقديمه ــا ف ــي أفض ــل ص ــورةً ،
تنس ــيق الجه ــود بي ــن كاف ــة المش ــاركين بالخدمة في
ه ــذا المجال.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي العظ ــة ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي
وبثَّت
مس ــاء يوم األربعاء  ١٥ديس ــمبر ٢٠٢١م ،من المقر البابوي بالقاهرةُ ،
العظ ــة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز
اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي .واس ــتكمل
قداس ــته سلس ــلة تأمالت ــه ف ــي مزم ــور  ،٣٧وكان ــت العظ ــة عن «االس ــتقامة».
كم ــا ألق ــى قداس ــة البابا تواضروس الثاني العظة في االجتماع األس ــبوعي
وبثَّت
مس ــاء يوم األربعاء  ٢٢ديس ــمبر ٢٠٢١م ،من المقر البابوي بالقاهرةُ ،
العظ ــة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز
اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترنت ،دون حضور ش ــعبي.

ـتهل العظ ــة ،ح ــذر قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني م ــن التهاون
وف ــي مس ـ ّ
ف ــي االحتـ ـراز م ــن مخاط ــر فيروس كورونا المس ــتجد وال س ــيما ف ــي ظل وجود
المتح ــور الجدي ــد (أوميك ــرون) ،وطال ــب قداس ــة الباب ــا الجمي ــع بض ــرورة اتخاذ
االحتياط ــات االحت ارزية.
وع ــن ق ــداس عي ــد المي ــاد قال قداس ــته« :س ــتكون صالة عي ــد الميالد في
كاتدرائي ــة مي ــاد المس ــيح ف ــي العاصم ــة اإلداري ــة م ــع الح ــذر م ــن االخت ــاط
والت ازح ــم بااللتـ ـزام بكاف ــة اإلجـ ـراءات الصحي ــة الهام ــة» وأض ــاف« :علين ــا في
فتـ ـرة األعي ــاد المقبل ــة وكثـ ـرة الخ ــروج ب ــأن نلت ــزم بكاف ــة اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة
الضروري ــة ،وربن ــا يش ــفي المصابي ــن ويحاف ــظ عل ــى صح ــة الجميع».

ختام دورة اتلدبري الكنيس ألربعة وأربعني من الكهنة اجلدد

اختت ــم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم الخمي ــس  ٣٠ديس ــمبر ٢٠٢١م ،فعالي ــات ال ــدورة التدريبي ــة األساس ــية ف ــي «التدبي ــر الكنس ــي والتنمي ــة» ،والتي تم
يوم ــا بع ــد س ــيامتهم ،وذل ــك ف ــي مرك ــز لوج ــوس بالمق ــر الباب ــوي بدي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بوادي
تقديمه ــا لـ ــ ٤٤م ــن اآلب ــاء الكهن ــة الج ــدد أثن ــاء فتـ ـرة األربعي ــن ً
النط ــرون .ق ــام بتقدي ــم التدري ــب أس ــاتذة المعه ــد القبط ــي للتدبي ــر الكنس ــي والتنمي ــة ،في الفترة من  ٣٠-٢٤ديس ــمبر 2021م .وألقى قداس ــة الباب ــا كلمة روحية عن
س ــبعة مفاتي ــح لنج ــاح األب الكاه ــن (االتض ــاع ،الكت ــاب المق ــدس ،التوب ــة المس ــتمرة ،المحب ــة العملية ،تقدي ــم القدوة ،إنكار ال ــذات ،االهتمام بنهاي ــات األمور) ،كما
ار م ــع اآلب ــاء ع ــن م ــدى اس ــتفادتهم م ــن التدريب ،وع ــن حياته ــم وخدمتهم الكنس ــية الجديدة.
أدار قداس ــته حـ ـو ًا
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قداسة ابلابا يلتيق نيافة األنبا بيجول

طلبة وأعضاء هيئة تدريس اللكية اإللكرييكية باملحرق

التق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ي ــوم
الجمعة  ٢٤ديس ــمبر ٢٠٢١م ،طلبة وأعضاء هيئة تدريس الكلية اإلكليريكية
بالدي ــر المح ــرق بأس ــيوط ،بصحب ــة نياف ــة األنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئي ــس الدير
ومدير اإلكليريكية .وألقى قداس ــة البابا عليهم كلمة روحية واس ــتمع ألس ــئلتهم
عرض ــا ألس ــلوب العم ــل واألنش ــطة
وأج ــاب عليه ــا ،كم ــا قدم ــت هيئ ــة الكلي ــة ً

الخدمي ــة الت ــي تق ــوم به ــا .وفي الختام أهداهم قداس ــته بع ــض الهدايا ،والتقطت
ـور تذكاري ــة .حض ــر اللق ــاء نياف ــة األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائس
ص ـ ًا
قط ــاع حدائ ــق القب ــة ووكيل الكلية اإلكليريكي ــة باألنبا رويس ،والراهب القمص
بنيامين المحرقي المش ــرف الروحي إلكليريكية األنبا رويس ،والراهب القمص
أرس ــاني المحرق ــي المش ــرف الروحي إلكليريكي ــة المحرق.

نيافة األنبا أنطونيوس يهنئ الطوائف املسيحية يف األرايض املقدسة بعيد امليالد حسب اتلقويم الغريب
زار نياف ــة األنب ــا أنطونيوس ،مطران الكرس ــي
األورش ــليمي والش ــرق األدن ـ ـ ـ ــى ،دي ــر المخل ــص
وذلك لتهنئة رئي ـ ـ ـ ــس األخويـ ـ ــة الرهبانية (ح ـ ــارس
األ ارضـ ـ ـ ـ ــى المقدس ـ ـ ـ ـ ــة) األب فرانشيسكو بات ـ ـ ــون
ورهب ــان الفرنسيس ــكان بعي ــد الميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بحس ــب
التقوي ــم الغرب ــي؛ وألق ــى نيافت ــه كلم ــة الكنيس ــة
القبطي ــة ،كم ــا ألق ــى األب ش ــمعون م ــن طائف ــة
السـ ـريان األرثوذكـ ـ ـ ــس كلم ــة تهنئ ـ ـ ـ ـ ــة ،وبعده ـ ـ ـ ــا
ق ــدم ح ــارس األ ارض ــي كلم ــة ش ــكر.

كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زار نيافت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
بطريركي ـ ـ ـ ـ ــة الالتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حي ــث
كان فـ ـ ـ ـ ـ ــى استقباله غبط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البطري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك بييرباتيستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بيتساب ـ ـ ــاال بطريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك القدس
لالتين ،في حض ـ ــور ممثليـ ـ ـ ــن
م ــن كاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الطوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
المسيحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للتهنئـ ـ ـ ـ ـ ــة بعي ــد
المي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد؛ ولقـ ـ ـ ـ ــد تبـ ـ ـ ـ ــادل
جمي ـ ـ ـ ــع رؤساء الطوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
الحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور كلمات التهنئـ ــة.
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مبادرة يف مسابقة

حتت راعية صاحب الغبطة والقداسة ابلابا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية

من حرص الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية الشـــديد بقضية التغيرات المناخية تعلن بطريركية األقباط األرثوذكس عن مبادرة زراعة األشـــجار

بجميع الكنائس واإليبارشيات.
شروط المسابقة:

 -1اختيار األش ــجار المناس ــبة للبيئة الخاصة

الرّمان – التوت).
بالم ــكان ويفض ــل (الزيت ــون – ُ

 -2م ارع ــاة التنس ــيق ف ــي الز ارع ــة والمظه ــر
الجمال ــي وتت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الز ارع ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالكنائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وخارجها
والبيئ ــة المحيط ــة.

الجـــوائـــــــــز:

 -3تصوير المكان قبل وبعد زراعة األش ــجار
وتاريخ الزراعة.
 -4ز ارع ــة م ــا ال يق ــل ع ــن  1000ش ــجرة ف ــي
المطراني ــة الواحدة.
 -5يج ــب أن تحت ــوي التقاري ــر عل ــى توقي ــع
األب األس ــقف وكاه ــن الكنيس ــة.

 -6تُس ـ َّـلم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الخاص ــة بكل كنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

للمطراني ــة التابع ــة لها.

 -7تق ــدم المطراني ــة التقارير بحد أقصى نهاية

أكتوبـ ـ ـ ـ ــر 2022م بالمقـ ـ ـ ــر البابوي – األنبا رويس
– العباسية – القاهرة.

الجائزة  100 :3-1ألف جنيه

			
(ثالث جوائز)

الجائزة  57 :6-4ألف جنيه

(ثالث جوائز)

الجائزة  50 :9-7ألف جنيه

			
(ثالث جوائز)

الجائزة  25 :12-10ألف جنيه

(ثالث جوائز)

ُ +تقدم الجوائز بحسـب أعداد األشجــــار المزروعة والنامية والتنسيق الجمالي لها ،وتعلن النتيجة في منتصف نوفمبر القادم.

شهادة األيزو اليبارشية سوهاج
من مهرجان الكرازة
اللقاء األول للجنة الرتاث القبطي
باملجمع املقدس

نظم ــت لجن ــة التـ ـراث القبطي بالمجم ــع المقدس أول ــى لقاءتها في مركز
«ب ــي لمب ــاس» الملح ــق بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ،مهمش ــة ،التاب ــع لقط ــاع
كنائ ــس ش ــرق الس ــكة الحديد بحض ــور نيافة األنبا مارتيروس األس ــقف العام
للقط ــاع ومق ــرر اللجن ــة .دار موضوع اللقاء عن «العمارة القبطية» وتضمن
محاضرتي ــن ،األول ــى ع ــن «القب ــة القبطية» وألقاها األس ــتاذ الدكتور س ــامي
صب ــري ،والثاني ــة بعنوان «الرموز والدالئل المس ــيحية في الكنائس القبطية»
وألقاه ــا األس ــتاذ الدكت ــور ماه ــر ش ــوقي .ومن المنتظر أن تعق ــد لجنة التراث
القبط ــي سلس ــلة لق ــاءات الفتـ ـرة المقبل ــة ت ــدور ح ــول العم ــارة القبطي ــة ال ــذي
تمي ــزت ب ــه كنيس ــتنا عبر ألفي س ــنة.

من ــح مهرج ــان الكـ ـ ارزة المرقس ــية إيبارش ــية س ــوهاج والمنش ــاة والم ارغ ــة
ش ــهادة األي ــزو لع ــام ٢٠٢٠م .وس ــلم نياف ــة األنب ــا موس ــى أس ــقف الش ــباب
والمق ــرر الع ــام للمهرج ــان ش ــهادة األي ــزو ودرع المهرج ــان للقم ــص يوس ــف
نائب ــا ع ــن نياف ــة األنب ــا باخ ــوم أس ــقف
فرنس ــيس منس ــق إيبارش ــية س ــوهاج ً
اإليبارش ــية .ج ــاء ذل ــك خ ــال حف ــل إع ــان نتيج ــة المهرج ــان لع ــام ٢٠٢١
الذي أقيم بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية األس ــبوع
الماض ــي وال ــذي حضـ ـره ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة ومنس ــقي المهرج ــان من
ع ــدة إيبارش ــيات.
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ُ
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حصاد ٢٠٢١
نيافة األنبا اسطفانوس يف احتفايلة بمناسبة

يف ندوة بمعهد ادلراسات القبطية

ايلوم العاليم ذلوي اهلمم

نظم ــت أسـ ـرة المنتصري ــن ل ــذوي الهم ــم بالفش ــن ،التابع ــة إليبارش ــة بب ــا
والفش ــن ،يوم االثنين  ٢٠ديس ــمبر ٢٠٢١م ،احتفالية بمناس ــبة اليوم العالمي
ل ــذوي الهم ــم ،وذل ــك في مدرس ــة س ــان م ــارك بمدينة الفش ــن .واس ــتقبل نيافة
األنب ــا إس ــطفانوس أس ــقف اإليبارش ــية ،الدكت ــور محم ــد هان ــي غني ــم محافظ
بن ــي س ــويف وع ــدد م ــن قيادات المحافظ ــة وبعض من نـ ـواب البرلمان حيث
افتتح الس ــيد المحافظ ونيافة األنبا إس ــطفانوس ،معرض المش ــغوالت اليدوية
ال ــذي أقامت ــه أسـ ـرة المنتصري ــن بفن ــاء المدرس ــة .تضم ــن الحفل ع ــدة فقرات
قدمه ــا مجموع ــات م ــن ذوي الهم ــم ،وف ــي الخت ــام س ــلم المحاف ــظ ش ــهادات
التقدي ــر لع ــدد م ــن المتدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية للغة اإلش ــارة ،كما
س ــلم أجهـ ـزة تعويضي ــة لعدد م ــن ذوي الهمم.

نظ ــم قس ــم الد ارس ــات اإلعالمي ــة بمعه ــد الد ارس ــات القبطية ،يوم الس ــبت
 ٢٥ديسمبر ٢٠٢١م ،الملتقى الثقافي الدوري ،بمقر المعهد في الكاتدرائية
المرقس ــية بالعباس ــية .وأدار الملتق ــى الدكت ــور ارم ــي عط ــا رئي ــس القس ــم،
وحضره ــا عمي ــد المعه ــد األس ــتاذ الدكت ــور إس ــحق عجب ــان ووكي ــل المعه ــد
األس ــتاذ الدكت ــور ع ــادل فخ ــري ،وعدد من األس ــاتذة والط ــاب ،حيث أُلقيت
محاضـ ـرة بعنـ ـوان «قـ ـراءة ف ــي حص ــاد ع ــام ٢٠٢١م” ألقاه ــا الدكتور س ــامح
ف ــوزي ،كبي ــر الباحثي ــن بمكتبة اإلس ــكندرية.

«أسماء اهلل يف العهد القديم» يف
رسالة دكتوراه بمعهد ادلراسات القبطية

بروتوكول تعاون إيبارشية املنيا
وهيئة تعليم الكبار ملحو األمية

اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف المني ــا بمق ــر مطراني ــة المني ــا،
ي ــوم الثالث ــاء  ٢١ديس ــمبر ٢٠٢١م ،الس ــيد أحم ــد عل ــي مدي ــر ع ــام ف ــرع
الهيئ ــة العام ــة لتعلي ــم الكبار بالمنيا ،وبرفقته الس ــيدة س ــحر س ــليمان مس ــئول
البروتوكـ ـوالت بالف ــرع ،حي ــث ج ــرى توقي ــع بروتوك ــول تعاون بي ــن المطرانية
وف ــرع الهيئ ــة بالمني ــا ف ــي مج ــال مكافح ــة األمي ــة .يه ــدف البروتوك ــول إل ــى
تمكي ــن حوال ــي ثالثمئ ــة ش ــخص من اإللمام بالقـ ـراءة والكتابة ف ــي  ١٥قرية،
حي ــث تجه ــز المطراني ــة  ١٧فص ـ ًـا لتعلي ــم القـ ـراءة والكتاب ــة به ــذه الق ــرى.
وافتتح ــت مطراني ــة المني ــا ع ــام ٢٠١٩م ،بالتع ــاون م ــع الهيئة العام ــة لتعليم
الكب ــار بالمني ــا  ٤٠فص ـ ًـا ف ــي تجرب ــة حقق ــت نتائ ــج واضح ــة وقته ــا.
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نوقش ــت في قس ــم العلوم الالهوتية بمعهد الد ارس ــات القبطية يوم الس ــبت
 11ديس ــمبر 2021م ،رس ــالة الدكت ــوراه المقدم ــة م ــن الباح ــث الق ــس بولس
رفع ــت رم ــزي ،إيبارش ــية بب ــا والفش ــن ،وموضوعه ــا «أس ــماء هللا ف ــي العه ــد
القدي ــم وتطوره ــا التاريخ ــي عبر اإلع ــان الكتابى».
وبع ــد المناقش ــة العلمي ــة من لجنة المناقش ــة والحك ــم حصل الباحث على
درج ــة الدكت ــوراه في العلوم الالهوتي ــة بتقدير ممتاز.
يذكر أنه بمناقش ــة هذه الرس ــالة ،يبلغ عدد الرس ــائل التي نوقش ــت بمعهد
أيضا رس ــالة الدكتوراه العاشـ ـرة
الد ارس ــات من ــذ نش ــأته إل ــى الرق ــم مئ ــة ،وه ــي ً
بقس ــم العلوم الالهوتية.

ُ ْ َ َ َّ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َّ َّ َ ٌ َ ِّ َّ َ ْ َ َّ َ ِّ َّ ِّ َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ 10
ِّ
«اسكت قدام السي ِد الرب ،ألن يوم الرب ق ِريب .ألن الرب قد أعد ذبِيحة .قدس مدعوي ِه» (صف )7 :1

فهرس م َجلة ال ِك َرازة لعام 2021م (1738/37ش)
االفتتاحية لقداسة البابا تواضروس الثاني
عظة قداس عيد الميالد 2021م

3/2 ،1

ف عن الغضب
دروس الحكمة ُك ّ
دروس الحكمة الوداعة

10/44 ،43

أول زواج مسيحي

3/4 ،3

دروس الحكمة الوفاء

11/46 ،45

األسقفية الجليلة
فرحة الميرون

3/6 ،5

دروس الحكمة عش بالتقوى

13/48 ،47

3/8 ،7

دروس الحكمة انتظر الرب

10/50 ،49

سبعة أفراح مجيدة

5/10 ،9

دروس الحكمة إنسان السالمة

15/52 ،51

المرأة والزهرة

3/12 ،11

مختارات حلو الكالم

3/14 ،13

"خادم السبت"

3/16 ،15

الرسالة البابوية لعيد القيامة 2021م

3/18 ،17

مختارات حلو الكالم

3/20 ،19

دير السلطان

3/22 ،21

صحة المواطن وصحة الوطن

3/24 ،23

نحن والميديا

3/26 ،25

كتب مرجعية هامة

3/28 ،27

مختارات حلو الكالم

3/30 ،29

األستاذ الدكتور فوزي اسطفانوس

3/34 ،33

ملتقى الشباب

3/36 ،35

التكريس ضرورة واحتياج

3/38 ،37

اإليمان والمحبة

3/40 ،39

مختارات حلو الكالم

3/42 ،41

أذنان للسمع ج1

3/44 ،43

أذنان للسمع ج2

3/46 ،45

العين عضو النور

3/48 ،47

القلب واإلنسان (ج )4

3/50 ،49

المطران األنبا باخوميوس

3/52 ،51

البابا تواضروس الثانى
كلمةةة قةةداسة ة ة ة ة ة ة ةةة البةةابةةا في ا حتفةةال
العالمي بتذكار شهداء ليبيا

7/8 ،7

سفر ناحوم وشفاء المخلع

11/14 ،13

سفر ميخا والمولود أعمى

12/16 ،15

عظة قداس عيد القيامة 2021م

10/18 ،17

عظ ةةة ق ةةداس عي ةةد دخول المسة ة ة ة ة ة ةةي

أرض مصر بكنيسة أبى سرجة
رسالة فرح

رس ة ة ة ة ة ة ة ةةالة ةةة الفرح مة ةةا معنى خة ةةدمة ةةة

الكنيسة؟

الق اررات البابوية
 1بش ة ةةسن تسس ة ةةيس كنيس ة ةةة مار مينا
والبابا كيرلس

إنسان هللا

12/36 ،35

دروس الحكمة ا تكال على الرب

10/38 ،37

دروس الحكمة رعاية األمانة

12/40 ،39

األس ة ةةقف العام باألقص ة ةةر باإلشة ة ةراف

على دير األنبا باخوميوس (الشايب)

9/48 ،47

البابا شنوده الثالث  -كلمة منفعة

التوبة وكمالها
تدريبات فى الصوم الكبير

2/8 ،7

الصوم الروحى

4/10 ،9

ا عتراف والتوبة

2/12 ،11

الصوم وروحانيته

2/14 ،13

الصليب فى حياتنا

2/16 ،15

روحياتك فى الخامسين

2/18 ،17

 7تشكيل لجنة التاريخ القبطي

4/14 ،13

أبديتك

2/20 ،19

قرار إداري

5/16 ،15

متاعب الذكاء

2/22 ،21

 8تعيين مدير جديد للديوان البابوي

7/20 ،19

المسيحية ديانة قوة

2/24 ،23

العمل الجاد

2/26 ،25

الطريق الروحى

2/28 ،27

متى تتكلم؟

2/30 ،29

التجلى

2/32 ،31

مقاييس خاطئة

2/34 ،33

لماذا أحبوا ا ستشهاد؟

2/36 ،35

 3بشسن اإلشراف على كنيسة األنبا
بو بسرض الجولف

 4تشكيل المركز اإلعالمي القبطي
 5بخص ة ة ة ة ة ةةوب تكليف نا ب بابوي
إليبارشية بني مزار والبهنسا

 6بخصةوب تشةكيل اللجنة البابوية
للعناية بالكنا س القديمة

 9تشةكيل دوا ر األحوال الشةخصةية
اإلقليمية (دورة 2024-2021م)

 10تش ةةكيل اللجنة البابوية المش ةرفة
على دير مار جرجس ميت دمسيس

 11بخصةةوب المجلس اإلكليريكي
الخاب بشئون الكهنة

 12تعديل دس ةةتور الكنيس ةةة القبطية
في سيدني  -استراليا

 13انت ةةداب ني ةةاف ةةة األنب ةةا نجيلوس
أسة ة ة ة ة ة ةةقف لنةةدن ليكون نةةا ب ةا بةةابوي ةا
إليبارشية سيدني و توابعها

 14تعيين نا ب بابوي إليبارشة ة ة ة ة ة ةةية

11/28 ،27

رسالة الفرح ا كتفاء

 20انتةداب نيةافةة األنبةا يوس ة ة ة ة ة ة ةةاب

2/6 ،5

والشهيدة مارينا

أسوان

11/34 ،33

والبابا كيرلس امبان بو ية إيلينوي

الغضب البشرى

10/26 ،25

رسالة الفرح سر الفرح

مجلس ش ة ة ة ةةمامس ة ة ة ةةة كنيس ة ة ة ةةة مارمينا

9/48 ،47

2/4 ،3

 2بش ة ة ةةسن تسس ة ة ةةيس كنيس ة ة ةةة العذراء

 15تكليف األنبةةا بةةاخوم ،أسة ة ة ة ة ة ةةقف

11/32 ،31

 19بخصةةوب تشةةكيل لجنة لخدمة

التلمذة

10/22 ،21

رسالة الفرح ا تضاع

6/6 ،5

حمادي

2/2 ،1

شبين القناطر

9/30 ،29

12/42 ،41

 18بخص ة ة ة ة ة ةةوب إيبارش ة ة ة ة ة ةةية نجع

9/48 ،47

س ة ة ة ة ةةوهاج كنا ب بابوي إليبارش ة ة ة ة ةةية

 16تكليف األنبةا كةاراس ،أسة ة ة ة ة ة ةةقف
بنسة ةةلفانيا بمتابعة خدمة الكنيسة ةةة في

جزر الكاريبي

 17تكليف األنبا ص ة ة ة ةةليب أس ة ة ة ةةقف
ميت غمر كنا ب بابوي إليبارشة ة ة ة ة ةةية

المحلة

Internal

6/6 ،5
6/6 ،5
6/8 ،7
4/12 ،11
4/12 ،11

6/26 ،25
6/26 ،25
5/32 ،31
14/36 ،35

14/36 ،35

5/36 ،35

6/40 ،39

احمل صليبك كن مصلوبا

صالبا

الطريق الروحى

2/40 ،39

فى البرية والهدوء

2/42 ،41

الذى يحب أن ينتفع

2/44 ،43

الحكمة

2/46 ،45

قوة الشخصية

2/48 ،47

محبة هللا لنا (أ)

2/50 ،49

محبة هللا لنا (ب)

2/52 ،51

األنبا باخوميوس مطران البحيرة
الردة الروحية

9/40 ،39

7/42 ،41

2/38 ،37

10/6 ،5

أمثل هذا يكون صوما أختاره؟

20/12 ،11

أسبوع اآل م

13/16 ،15

الروح القدس والتعليم الكنسي

10/24 ،23

اشكروا في كل شيء

12/28 ،27

تسمل في حياة نعمان السرياني

14/32 ،31

دراسة في سفر الخروج ()1

13/38 ،37

الضربات العشر

14/50 ،49

األنبا بنيامين مطران المنوفية
حول البداية الجديدة

12/2 ،1

صوم يونان رؤية أبا ية

13/8 ،7

الكنيسة و م المخلص

10/14 ،13

القيامة المجيدة

13/20 ،19

ديناميكية الحياة الروحية

11/24 ،23

سمات اإليمان المسيحي

13/28 ،27

إنسان هللا

14/34 ،33

ربط المخدومين بالكنيسة

14/38 ،37

مفهوم الصالة

16/48 ،47

البداية الجديدة

16/52 ،51

األنبا سيرابيون مطران لوس آنجلوس

المتحولون جنسيا

12/2 ،1

متى تبدأ حياة اإلنسان؟

13/8 ،7

اإلنجاب من متبرع

16/14 ،13

اإلنجاب بالتسجير

13/20 ،19

اإلنجاب بالتبني

11/24 ،23

إعالن وفاة اإلنسان

14/28 ،27

األبعاد الرعوية لموت المخ

15/32 ،31

الضوابط األخالقية لموت المخ

18/36 ،35

تحديد نوع الجنين

9/44 ،43

تشخيص األمراض الوراثية

16/48 ،47

العقل البشري

16/52 ،51

األنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم
النهاية (قصة قصيرة)

14/20 ،19

األنبا بساده مطران أخميم وساقلتة
مالحظات على األلحان

8/4 ،3

مقدمة عن سفر التكوين ()1

20/12 ،11

اليوم األول إنطالق النور

14/18 ،17

اليوم الثاني للخليقة  -خلق الجلد

13/22 ،21

اليوم الرابع للخليقة

12/26 ،25

اليوم الخامس للخليقه خلقه الزحافات
والتنانين

8/30 ،29

اليوم السادس للخليقة

14/34 ،33

ذكر وأنثى خلقهم
ا
سر الزواج

14/38 ،37

طعام اإلنسان والحيوان وعناية هللا

15/50 ،49

األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان
المسيحي وذكر الموت
بةطةةرس ويةةوحةن ة ة ةةا الةةرس ة ة ة ة ة ة ةةو ن رمةز

للصداقة النقية الصادقة

8/4 ،3
13/16 ،15

القديس إغناطيوس الثيئوفورس

14/22 ،21

صوم الرسل

13/26 ،25

الشهيد بوليكاربوس أسقف سميرنا

10/30 ،29

كلمات عن المحبة

19/40 ،39

األنبا موسى األسقف العام للشباب

المكرس والقانون الروحي ()4

14/4 ،3

تكريس القلب والتوبة

15/8 ،7

تكريس القلب والش ة ةةبع الروحي
ِ
امِتة ة ِهَ ،و َشة ة ة ة ة ة ة ِرَكة ة َة
«أل ْ
َع ِرَفة ةهَُ ،وُقوةَ قَية ة َ
َ ِم ِهُ ،متَ َشِّبها ِب َم ْوِت ِه»
تكريس القلب والخدمة ة ة ةةة

21/12 ،11

17/48 ،47

15/20 ،19

أيقونة البشارة

17/52 ،51

16/16 ،15

18/36 ،35

المسيحي ...وقيصر

9/44 ،43

الكل قد صار جديدا»

12/24 ،23
14/28 ،27
15/32 ،31

15/50 ،49

األنبا تكال أسقف دشنا
المسي هو األول و ِ
15/4 ،3
اآلخر
المسي معطي الحياة

21/12 ،11

كلمة عن كل يوم

16/16 ،15

كيف نقوم معه؟!

15/20 ،19

مبادئ وأسس الخدمة (4ت)

12/24 ،23

أهمية الحكمة

15/28 ،27

العةذراء والتكريةس

16/32 ،31

دروس من ا ستشهاد

19/36 ،35

فضيلة األمانة

19/42 ،41

حياة العمق

19/46 ،45

الهدف الروحي

17/50 ،49

األنبا يوسف أسقف جنوبي الواليات المتحدة
وأوقف العمودين في رواق الهيكل

15/4 ،3

يصنعن مخدات لرأس ()1

14/8 ،7

وجمع سليمان مركبات

16/14 ،13

وجلس عليه

16/18 ،17

ولكن أتركوا ساق أصلها في األرض

20/42 ،41

وأكمل عدد أيام

17/48 ،47

بالحجاب أي جسده

17/52 ،51

األنبا رافائيل األسقف العام لكنائس وسط القاهرة
عالمات قبل المجيء الثاني(5

15/8 ،7

طبيعة جسد القيامة

15/18 ،17

العذراء وذبيحة التطهير

16/32 ،31

األنبا مارتيروس األسقف العام
العذراء في الميالد

13/2 ،1

دخول الطفل يسوع الهيكل

9/6 ،5

أيقونة تجربة المسي على الجبل

22/12 ،11

المعرفة المسيانية

17/16 ،15

العذراء المرضعة

14/22 ،21

الكتاب المقدس في األيقونة

13/26 ،25

أيقونة التجلي

10/30 ،29
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نياحة القديس األرشة ة ة ة ةةيدياكون حبيب

13-12/34

حبيب جرجس
ِس ْم ِس َمة
فكر األيقونة كتابيا

ُّس ُل َحدثوهُ بما َفعلوا
ولما َر َ
ّ
جع الرُ
ِ
َن َ َنتَ َكل َم ِب َم ة ة ةا َأرَْيَن ة ة ةا
َ ُي ْمك ُنَن ة ة ةا أ ْ
َو َس ِم ْعَنا
حاجتنا إلى الخلود واألبدية
ِ
«عيشوا ِبالسالمِ» (2كو)11 13
«األش ة ة ةةياء العتيقة قد مض ة ة ةةت .هوذا

بمناسةبة ا حتفال بسةبعين عاما على

،33

15/38 ،37

األنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر
إنجيل يوحنا إنجيل الملك ()1

13/2 ،1

إنجيل يوحنا إنجيل الملك ()2

11/6 ،5

إنجيةل يوحنةا إنجيةل الملةك ( )3يوحنةا

المعمدان وجماعة قمران

إنجية ة ةةل يوحنة ة ةةا إنجية ة ةةل الملة ة ةةك ()4

15/22 ،21
14/26 ،25

«وحل بيننا» (يو)14 1
ّ
األنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص
مدخل إلى القانون الكنسي4

16/4 ،3

مدخل إلى القانون الكنسي5

17/16 ،15

محتويات قوانين اآلباء الرسل

14/26 ،25

قوانين اآلباء الرسل اإلكليروس

11/30 ،29

قوانين اآلباء الرسة ة ة ةةل ( )4القسة ة ة ةةوس

والشمامسة

تة ةةابع قوانين اآلبة ةةاء الرس ة ة ة ة ة ة ة ةةل رتة ةةب

الخدمة الكنسية األخرى

20/42 ،41
17/50 ،49

الراهب القمص بنيامين المحرقي
«فولدت ابنها البكر» (لو.)7 2
ِل ُيَق ِّد ُموهُ ِللر ِّب (لو)22 2
ِ
«عَب َادتَ ُك ُم اْل َعْقلِي َة» (رو)1 12
ِ
ِ
َجلَِنا
ص َحَنا أ َْيضا اْل َمسي َ َق ْد ُذِب َ أل ْ
فْ
طلُبن اْلحي بين األَمو ِ
ِ
ات؟»
«ل َما َذا تَ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ

القيام ثبتهم
ون لِةْلةيُةوَنة ة ة ةاِنةِّيةي َةن َواْلةَبة َارِبة َرِة
«ِإِّنةي َمة ة ة ة ْديُة ن
لِْلح َكم ِ
اء َواْل ُج َهالَ ِء» (رو)14 1
ُ َ
أمومة العذراء
ِ
ِ
اي أ َْن َت»
«يا أَِبي أَل ُ
َ
يف صَب َ
أحبوا أعداءكم (مت )44 5
ع » (لو)5 8
َ
«خ َرَج الز ِارعُ لَِي ْزَر َ
الكلمة صار جسدا

14/2 ،1
11/6 ،5
22/12 ،11
18/16 ،15
16/20 ،19
13/24 ،23
15/28 ،27
17/32 ،31
19/36 ،35
22/42 ،41
20/46 ،45
18/52 ،51

الراهب القمص أبرآم األبنوبي

األلح ةةان القبط ِّي ةة والم ةةدارس المحلِّي ةة
( )3مدرسة منفلوط

بمناس ةةبة تجليس خمس ةةة باء أس ةةاقفة

الطقس القديم لتجليس األسقف

) (4مدرس ة ة ة ة ةةه قنا دير ا نبا بالمون
بالقصر والصياد

اكتش ة ة ة ة ة ة ةةاف لحن للمالبس الكهنوتيةةة

وإشاراته الطقسية وموسيقاه
مدرسة الفيوم ()5

16/8 ،7
17/12 ،11
16/22 ،21
15/26 ،25
16/34 ،33

مدرسة الفيوم ()6

16/38 ،37

تجنيز وترحيم البطاركة واألساقفة

21/42 ،41

تسبحة نصف الليل والتنوع الموسيقي

لمرتلي البيعة ()1
()2

18/48 ،47
19/52 ،51

القمص سرجيوس سرجيوس
القاهرة في حبرية قداسة البابا

12/44 ،43

القمص تادرس دانيال
مالحظة ة ة ة ةةات لغوي ة ةةة على الق ة ة ة ة ةراءات

الليتةورجيةة()5

14/2 ،1

()6

16/8 ،7

()7

17/14 ،13

()8

16/18 ،17

()9

15/22 ،21
القمص جرجس توفيق

العليقة المشتعلة ()1

19/48 ،47

العليقة المشتعلة ()2

18/50 ،49

العليقة المشتعلة ()3

20/52 ،51

القمص يوسف تادرس الحومي
مرور  94عةةامةةا على نيةةاحةةة البةةابةةا
كيرلس الخامس

الشهيد فهد بن ابراهيم ر يس الدواوين
ومؤسس كنيسة األنبا رويس

القديس سلمون الراهب ملك النوبة

17/28 ،27
18/32 ،31
20/36 ،35

القمص يوحنا نصيف
بمناسة ة ة ة ة ةةبة مرور اثنين وأربعين عاما

القمص بيشوي كامل
على نياحة ّ
ِهبة َحمل الصليب

اسة ة ة ة ة ة ةةتحةةالةةة تحريف الكتةةاب المقةةدس

جة4

الكتاب المقدس ليس كتاب أسة ة ةةاطير

جة 2الخلق

17/22 ،21
16/26 ،25

جة 4السقوط

16/34 ،33

جة 5نوح

21/44 ،43

مالحظ ةةات أولي ةةة (بسة ة ة ة ة ة ةةيط ةةة) حول

جة 6لوط

20/48 ،47

جة 7أيوب

21/52 ،51
القمص رافائيل ثروت

السة ة ة ة ة ةةيمينار الثامن ل باء أعضة ة ة ة ة ةةاء

المجمع المقدس

6/46 ،45

الخادم وروح األبوة ()3
الخادم وكلمة هللا ()1

17/18 ،17
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ونصل ــي باس ــتمرار ف ــي الق ــداس ألج ــل الس ــام
ونق ــول« :الس ــام ال ــذي م ــن الس ــموات أنزل ــه على
جميع ــا ،»...فالس ــام احتي ــاج لكل إنس ــان.
قلوبن ــا
ً

ويتـــردد هنـــا الســـؤال :ما الذي يســـرق من
اإلنســـان سالمه؟
( )1أن يظ ــن اإلنس ــان أن األم ــور ال تس ــير
معيًن ــا ،والدني ــا تس ــير
بحس ــب هـ ـواه ،يتخي ــل ش ـ ً
ـيئا ّ
بش ــكل آخر.

( )2أن تتاب ــع أخط ــاء اآلخري ــن ،ال تنظر إلى
أي ش ــيء صال ــح ف ــي اآلخ ــر ،ب ــل إل ــى أخطائ ــه
فق ــط ،فيصي ــر حض ــور الن ــاس ه ــو حض ــور
ألخطائه ــم.
( )3إحساس الظلم ،وقد يكون هذا االحساس
اقعيا ،وقد ال يكون كذلك!
حقيقيا أو و ً
ً

( )4الحي ــاة ف ــي الخطي ــة الت ــي أه ــم صفاته ــا
أنه ــا تن ــزع الس ــام ،لذل ــك نصل ــي ونق ــول« :ي ــا
مل ــك الس ــام أعطن ــا س ــامك ،ق ـ ّـرر لن ــا س ــامك،
واغف ــر لن ــا خطايان ــا» ،ألن الس ــام مرتبط بغياب
الخطي ــة ،ف ــإن ُو ِج ــدت الخطي ــة غ ــاب الس ــام.

( )5اإلنس ــان الضعي ــف األعص ــاب ،أبس ــط
كلم ــه تغضب ــه.
أحيان ــا يغي ــب الس ــام بس ــبب بع ــض
()6
ً
توتر لإلنسان.
األمراض الجس ــدية التي قد تُس ـ ِّـبب ًا

( )7س ــبب آخر هو المخاوف ..مثل الطالب
المقب ــل عل ــى االمتح ــان تج ــد عن ــده ق ــدر م ــن
حده
الخ ــوف ف ــي ح ــدود س ــليمة ،لكن ل ــو زاد عن ّ
تجعل ــه مضطرًب ــا.

( )8م ــن أكثـ ـ ـ ـ ـ ــر األشيـ ـ ـ ـ ـ ــاء الت ــي تن ــزع ع ــن
اإلنس ــان س ــامه ،األخب ـ ـ ـ ـ ـ ــار .متابع ــه األخب ــار،
وعل ــى األخ ــص المزعج ــة منه ــا ،سـ ـواء تلقيناه ــا
م ــن الميدي ــا أو م ــن بع ــض الم ــاس الذي ــن يه ــوون
تناق ــل األخب ــار!
( )9األف ــكار ،فهن ــاك م ــن يفك ــر أكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من
فدائم ــا حال ــة التفكي ــر عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده متوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
ال ــازمً ،
ألنه ــا مس ــتمرة.
أيض ــا يجع ــل
( )10اس ــتعجال ح ــل المش ــاكل ً
اإلنس ــان يتع ــب ويفق ــد س ــامه ويضط ــرب.
( )11الظ ــروف المحيط ــة ،ربما كالم الناس،
المش ــاهد التي رآها...
وحي ــن يفق ــد اإلنس ــان س ــامه يق ــع ف ــي دائـ ـرة
الغض ــب! يق ــول الفيلس ــوف اليون ــان أرس ــطو:
«أن يغض ــب أي إنس ــان فه ــذا أم ــر س ــهل،
لك ــن أن تغض ــب م ــن الش ــخص المناس ــب ،ف ــي
الوق ــت المناس ــب ،وللهدف المناس ــب ،واألس ــلوب
دائم ــا
المناس ــب؛ فه ــذا األم ــر لي ــس س ـ ً
ـهل» ،ألن ً
ف ــي حال ــه الغض ــب يفق ــد اإلنس ــان الق ــدرة عل ــى
الس ــيطرة عل ــى كالم ــه ونظ ارت ــه وانفعاالته وحركة
يده وحركة جس ــمه بصفة عامة ،لذلك قيل« :ولو
أق ــام الغض ــوب أمواتً ــا فما هو بمقب ــول أمام هللا»!
يحك ــي لن ــا الكت ــاب المق ــدس عن أبين ــا إبراهيم
أب ــي اآلب ــاء ول ــوط اب ــن أخي ــه ،ووكي ــف حصل ــت
منازع ــة بي ــن رع ــاة االثني ــن ،وعل ــى الرغ ــم من أن
ط ــا ه ــو األصغ ــر ،لكن إبراهيم تص ـ ّـرف بحكمة
لو ً
ط ــا أولوي ــه االختي ــار.
ـاما ،وأعط ــى لو ً
وصن ــع س ـ ً
هن ــا حكم ــة التص ـ ّـرف؛ ص ــرف ش ــيطان الغض ــب
وش ــيطان الخ ــاف وش ــيطان النـ ـزاع ،وف ــي نف ــس
الوق ــت تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل عن أحقيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ألنه هو الكبير،
وق ـ ّـدم لآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حق االختي ــار ،واختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لوط
س ــدوم وعمورة.
موق ــف آخ ــر يذكـ ـره لن ــا الكت ــاب ع ــن أبيجايل
وناب ــال زوجه ــا ال ــذي كان أحم ــق بالحقيق ــة ،حين
طالب ــا بع ــض
ط ــرد رج ــال داود لذي ــن أرس ــلهم ل ــه ً
االحتياج ــات ،فق ـ ّـرر داود ان يمي ــت ناب ــال ،وحين
س ــمعت أبيجاي ــل زوج ــة ناب ــال بالقص ــة ،نزع ــت
فتي ــل األزم ــة ،أخ ــذت بع ــض الم ــؤن الموج ــودة
وبع ــض األطعم ــة بوفـ ـرة ،وأس ــرعت لمالق ــاة داود
الق ــادم لك ــي ينتق ــم ،وكلمت ــه ب ــكالم حكم ــة ،فق ــال
له ــا داود النب ــي« :مبارك عقل ــك» ،ويقصد مبارك
ـاما.
حكمت ــك ،وهك ــذا صنع ــت حكمة أبيجايل س ـ ً
ه ــذه القص ــص ه ــي للتطبي ــق ف ــي حياتن ــا ،يمكنك
تطب ــق نف ــس األس ــلوب ف ــي أي أزمة تنش ــأ في
أن ّ

تنس
ـاما .ال َ
حيات ــك ،وتح ــل المش ــكلة وتصنع س ـ ً
الع ِق ــب إلنس ــان الس ــامة»،
ق ــول المزم ــور «ف ــإن َ
أي ان النتيج ــة النهائي ــة هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الذي
ـاما.
يصنع س ـ ً

ف ــي مي ــاد الس ــيد المس ــيح ،س ــبحت المالئكة:
ِ
ـام،
«المج ـ ُـد هللِ ف ــي األعال ــي ،وعَلى
األرض َّ
َ
الس ـ ُ
وبالن ـ ِ
الم َس ـ َّـرةُ» (لوق ــا ،)14:2أي أن ه ــدف
ـاس
َ
أساس ــا أن يصن ــع الس ــام ال ــذي
ـح
ـ
ـ
ـ
ـ
الس ــيد المسي
ً
غ ــاب ع ــن البش ــر ،ويتبق ــى االختي ــار لإلنس ــان:
ه ــل س ــيختار الس ــام أم ال؟ ج ــاء الس ــيد المس ــيح
ودائما نخاطبه «يا ملك الس ــام»،
ليقدم س ــامه،
ً
وكلم ــة مل ــك هن ــا معناه ــا أن ــه مصدر الس ــام ،ال
أح ــد غيـ ـره يق ــدر أن يمنحن ــا الس ــام .ونح ــن نأخذ
الس ــام م ــن المس ــيح ونصنع ــه ونقدم ــه لآلخرين.
حي ــن يغي ــب الس ــام ع ــن اإلنس ــان ،يق ــع ف ــي
خطاي ــا كثيـ ـرة أش ــهرها الغضب ،والحقد ،واللس ــان
المنفل ــت ،ألن ف ــي س ــاعة الغض ــب يغي ــب العقل،
اني ــا ..لذل ــك يج ــب أن تنتب ــه
ويك ــون اإلنس ــان عدو ً
ل ــكل كلم ــة تقوله ــا وتزنه ــا قب ــل أن تخ ــرج م ــن
فم ــك لئ ــا يتع ــب منه ــا أح ــد .معظ ــم المش ــكالت
ف ــي العال ــم كل ــه على مس ــتوى الش ــعوب ومس ــتوى
األمم والمجتمعات واألس ــر واألفراد ،تبدأ بكلمة!!
اح ــرص أن تك ــون الكلم ــة ف ــي محله ــا ،واع ــرف
جدا
أن كلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ممك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن تجرح ً
وتن ــزع س ــام اآلخ ــر ،ف ــي حين أن الكلم ــة الطيبة
ـاما
ممك ــن أن تكس ــب به ــا اآلخ ــر .اصن ــع س ـ ً
بمحبت ــك ولطف ــك ،باإلحس ــان والكلم ــة الطيب ــة،
وكالم التش ــجيع.
يوبخ ــا ابنهم ــا عل ــى
يمك ــن ل ــأب أو األم أن ّ
يعيـ ـراه مقارن ــة باآلخري ــن،
نتيج ــة االمتح ــان أو ّ
وهكذا ينزعان س ــامه مرتين ،مرة بس ــبب النتيجة
بدل من أن
واألخرى بس ــبب الكلمات التي تهدمً ،
ـجعاه لك ــي ما يتحس ــن مس ــتواه ،وهك ــذا يمنحاه
يش ـ ّ
ـاء وف ــي نف ــس الوق ــت يحتفظان به ــدوء البيت.
رج ـ ً
اللين
ـاما« ،الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب ّ
التفاه ــم يصنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ً
يص ــرف الغضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب» ،الكلم ــة الحكيمة تصرف
الغض ــب ،اإلبط ــاء ف ــي ال ــرد يص ــرف الغض ــب.
اختي ــار األس ــلوب المناس ــب والوق ــت المناس ــب
لل ــكالم يمن ــع الغض ــب.
ـاما هو الذي ينجح،
اإلنس ــان الذي يصنع س ـ ً
اإلنس ــان ال ــذي يعي ــش ف ــي الس ــام ه ــو ال ــذي
يس ــتطيع أن ي ــؤدي ال ــدور المن ــوط ب ــه.
لتك ــن طلب ــة كل بي ــت في هذا العام« :الس ــام
جميعا ،بل
ال ــذي م ــن الس ــموات أنزله على قلوبن ــا
ً
إنعام ــا ...يا ملك
وس ــام ه ــذا العم ــر أنعم ب ــه لنا ً
الس ــام أعطن ــا س ــامك ،ق ـ ّـرر لنا س ــامك ،واغفر
لن ــا خطايان ــا»؛ إللهن ــا كل مج ــد وك ارم ــة من اآلن
وإلى األب ــد .آمين.
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ونحــن فــي بدايــة عــام جديــد نــرى
أهميــة فك ـرة البدايــة الجديــدة لحيــاة
ـر مــا ينــدم اإلنســان
اإلنســان ،فكثيـ ًا
علــى موقــف أو تصــرف أو كلمــة أو
إجـراء ،ويتمنــى لــو عــاد الزمــن للــوراء
يصحــح هــذا الخطــأ؛ وال يمكــن
لكــي
ّ
أن تعــود عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب الســاعة للـ ــوراء
م ـرة أخــرى.
يصحــح
لذلــك يحــاول اإلنســان أن
ّ
الماضــي عــن طريــق المســتقبل ،وهــذا
مــا نعنيــه بالبدايــة الجديــدة ،فــكل يــوم
جديــد يمثــل بدايــة جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،كذلــك
كل أســبوع جديــد وكل شــهر جديــد
وكل عــام جديــد ..كل هــذه البدايــات
فــرص يجــب أن يســتفيد منهــا أي فــرد
حكيــم إلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح أخطائــه وتصحيــح
مســيرة حياتــه..
ولكــن السـؤال اآلن :كيــف يمكــن
إجـراء هــذا التصحيــح؟
ولإلجابــة علــى هــذا السـؤال يجــب
معرفــة األمــور اآلتيــة:
 -1مقاييس الخطأ والصواب:
لــكل شــخص وجهــة نظـ ـ ـ ـ ــر فــي
األمــور ومقاييســه الشــخصية لحياتــه
بــكل اتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاع س ـواء معامالت ـ ـ ـ ـ ـ ــه أو
تصرفاتــه أو كلمات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أو اختيا ارتــه
للقواعــد التــي ي ارهــا جدي ـرة بــأن تقــود
كل أمــوره الخاصــة والعامــة ،فهنــاك
مــن يــرى أن العنــف والشــدة وعــدم
احت ـرام مشــاعر النــاس وســيلة تحكــم
كل أمــوره ويعتبرهــا مقيــاس نجاحــه
فــي قيادتــه لآلخريــن أو تعامالتــه
معهــم ،بينمــا البعــض اآلخــر يجــد فــي
المعاملــة الحســنة وكســب ثقــة النــاس
هــي الطريقــة اللطيفــة التــي تجعلــه
ناجحــا فــي قيادتــه لآلخرين ومعامالته
ً
الحكيمــة لمعرفــة متــى يكــون
حازمــا
ً
يعنــف غيـره
ومتــى يكــون ً
لطيفــا ،متــى ّ
ومتــى يالطفــه ...الــخ.
إنهــا خيــارات شــخصية تتناســب
ومالمــح الشــخصية التــي يعيــش بهــا
اإلنســان ،وعليهــا يتوقــف نجاحــه أو
أيضــا
فشــله فــي حياتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وعليهــا ً
يتوقــف مســتقبل عالقاتــه االجتماعيــة
والعملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــل ومستقبله األب ـ ـ ـ ـ ــدي
مــع هللا..
ومصــادر هــذه المقاييــس للخطــأ
والصـواب :هــي متعــددة وكثيـرة:
بعضهــا دينـــــــــــي :مثـ ـ ـ ـ ــل الوحــي
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اإلله ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب المقدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتعاليــم الديــن.
وبعضها إجتماعــــي :من استفادة
اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ـ ــن أسرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أو عمل ـ ـ ـ ــه
أو المجتمــع الــذي عــاش فيــه.
وبعضهــا شخصــــــــي :يخـ ـ ـ ـ ـ ــص
فكــر اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وثقافاتـ ـ ـ ـ ـ ــه ون ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
د ارســته وخب ارتــه.
باإلضاف ـ ـ ـ ـ ــة لضمي ــر اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ِ
وجــه أساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ألي فــرد
الــذي هــو ُم ّ
فــي مجتمعنــا.
فالضميـــــــــــر :هو محكمة تلقائية
ذاتيــة شــخصية مالزمــة لنــا فــي كل
مواقفنــا الحياتيــة والمصيريــة والعمليــة،
بــل يتحكــم فــي ق ارراتهــا كلهــا بــل
ويوحــي للفكــر والمشــاعر بمــا هــو
صحيــح أو خطــأ.
ـليما
ويلــزم للضميــر أن يكــون سـ ً
صحيحــا
قويــا فــي تأثيـره،
فــي تكوينــهً ،
ً
فــي أحكامــه ،وكامـ ًـا فــي احتوائــه
للمواقــف واألحــداث .ومــن المخيــف
حتمــا
أن يكــون الضميــر مر ً
يضــا ألنــه ً
ســيقود لتصرفــات خاطئــة كمثــل مــن
خاطئــا باألخــذ بالثــأر مــن
ار
يأخــذ ق ـرًا
ً
إنســان قاتــل مثـ ًـا ،بينمــا القتــل جريمــة
يعاقــب عليهــا القانــون األرضــي
أيضــا ،وأي ضميــر ســليم
والســماوي ً
ال يمكــن أن يوافــق علــى القتــل أو
اإليــذاء أو خســارة نفــس بشـرية يمكــن
االحتفــاظ بهــا...
العــادات والتقاليــد :التــي يتعــود
عليهــا اإلنســان فــي أس ـرته وعملــه
واألج ـواء التــي يخالطهــا فــي عالقاتــه
المتعــددة بالمجتمــع ،فاألسـرة المتدينــة
يكتســب فيها اإلنســان روح التدين في
كل أفــكاره وتصرفاتــه ،واألس ـرة غيــر
المتدينــة تســود فيهــا قواعــد المجتمــع
غيــر المتديــن المــادي الــذي ال ُيقـ ّـدر
الديــن وال العبــادة وال رجــال الديــن وال
وصايــا هللا ...الــخ.
فحًقــا الديــن المعاملــة ،وأي إيمــان
بــدون أعمــال ميــت أي ليــس لــه تأثيــر
علــى اآلخريــن..
مــن كل مــا ســبق يتضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن
ق ـ اررات اإلنســان تحتــاج إلــى مراجعــة
وتـ ٍ
ـرو وتصحيــح بنــاء علــى قواعــد
ثابتــة ومســتقرة فــي حياتنــا
وكـــــــــل عـــــــــــــــــــام والجميــــــــــــع
بكـــــــــــــل خيــر وســام..

bishopserapion@lacopts.com

عاقل.
كائن ــا ً
هللا خل ــق اإلنس ــان ً
يذك ــر س ــفر التكوي ــن «وجب ــل ال ــرب
اإلله آدم ترًابا من األرض ونفخ في
نفس ــا
أنف ــه نس ــمة حي ــاة فص ــار آدم ً
يتكون
حي ــة» (ت ــك ،)٧:٢فاإلنس ــان ّ
م ــن جس ــد مص ــدره األرض ،ونف ــس
عاقل ــة مصدره ــا هللا ،لذل ــك ه ــي
نف ــس عاقل ــة خال ــدة ال تم ــوت بموت
الجس ــد .العق ــل أو النف ــس العاقل ــة
ط
الت ــي وهبه ــا هللا لإلنس ــان ل ــم تُعـ ـ َ
لباق ــي الكائن ــات الحي ــة الت ــي خلقه ــا
هللا ،لذل ــك أعط ــى هللا لإلنس ــان أن
يتسـ ـّلط «عل ــى س ــمك البح ــر وعل ــى
يدب
طير الس ــماء وعلى كل حيوان ّ
عل ــى األرض» (ت ــك.)٢٨:١

نفس ــا عاقل ــة ،وه ــذه ميـ ـزة ع ــن
ب ــه ً
جني ــن الحيوان ــات .كما أنه إن كانت
النف ــس العاقل ــة تأت ــي عل ــى الجني ــن
بع ــد فتـ ـرة فم ــن أي ــن تأت ــي؟ وم ــاذا
ُيس ـ ّـمى الجني ــن حت ــى تأت ــي علي ــه
النف ــس العاقل ــة؟

اإلنس ــان ذو النف ــس العاقل ــة ل ــه
حري ــة اإلرادة ،ل ــذا أعط ــاه هللا وصية
«أم ــا ش ــجرة معرف ــة الخي ــر والش ــر
ّ
ف ــا ت ــأكل منها ،ألنك ي ــوم أن تأكل
منه ــا موتً ــا تم ــوت» (ت ــك،)١٧:٢
وألن اإلنس ــان ل ــه حري ــة اإلرادة أن
حاس ــب
يفعل الخير أو الش ــر لذلك ُي َ
اإلنس ــان عل ــى أفعال ــه ف ــي ي ــوم
الدينون ــة.

إن حي ــاة اإلنس ــان تب ــدأ م ــن
لحظ ــة اإلخص ــاب ،وتب ــدأ بنف ــس
عاقل ــة تس ــتمر حت ــى موته الجس ــدي
حي ــن تفارق ــه النف ــس العاقل ــة حت ــى
ي ــوم الدينون ــة حينم ــا تع ــود النف ــس
إل ــى الجس ــد ال ــذي خرج ــت من ــه في
القيام ــة .لك ــن م ــا عالق ــة العق ــل أو
النف ــس العاقل ــة بالجس ــم؟ ليك ــن ه ــذا
حديثن ــا الق ــادم.

أسرة مكتبة المحبة بشبرا
وأسرة المرحوم

العق ــل أو النف ــس العاقل ــة ج ــزء
أساس ــي ف ــي الطبيع ــة البشـ ـرية من ــذ
خل ــق آدم .خل ــق هللا حـ ـواء م ــن آدم
أيض ــا ولكن لم
وخلقه ــا ً
كائن ــا عاق ـ ًـا ً
ينفخ في أنفها نسمة حياة ،بل يذكر
س ــفر التكوي ــن «وبن ــى ال ــرب اإلل ــه
الضل ــع الت ــي أخذه ــا م ــن آدم امـ ـرأة
وأحضره ــا إل ــى آدم» (ت ــك،)٢٢:٢
ورتّ ــب هللا أن يخل ــق باق ــي الجن ــس
البش ــري م ــن آدم وحواء ،لذلك يذكر
س ــفر التكوي ــن «وباركهم وق ــال لهم:
أثم ــروا وأكث ــروا وأم ــأوا األرض
وأخضعوه ــا» (ت ــك.)٢٨:١

فيكتور يونان خنلة
األستاذة أوديت فيكتور
المحاسب برتي فيكتور
المهندس نزيه فيكتور
يهنئون
صاحب الغبطة والقداسة
البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين

جميع ــا خليق ــة هللا ،لك ــن
نح ــن
ً
هللا ل ــم يخلقن ــا كما خل ــق آدم وحواء،
ولكن ــه يخلقن ــا م ــن خ ــال التناس ــل
وتكاث ــر الجن ــس البش ــري .النف ــس
العاقل ــة لإلنس ــان تب ــدأ مع ب ــدء حياة
اإلنس ــان ،ف ــا يوجد وق ــت يوجد فيه
جس ــم اإلنس ــان -حتى لو خلية مثل
خصب ــة -ب ــدون النفس
الم َّ
البويض ــة ُ
يتكون في بطن
العاقل ــة ،فالجنين ال ّ
أم ــه ث ــم تأت ــي علي ــه النف ــس العاقلة،
ب ــل تب ــدأ مع ــه م ــع ب ــدء الجني ــن.
جنين ــا بشـ ـرًيا ألن
فالجني ــن ُيس ـ ّـمى ً

بابا اإلسكندرية
وبطريرك الك ارزة المرقسية
وسائر أساقفة الكنيسة القبطية
ومجامع الرهبان والراهبات
وأقباط مصر في الداخل والخارج

بالعام الجديد
وعيد الميالد المجيد

عاما
راجين أن يكون ً
مليئا بالخيرات
ً
سعيدا على الجميع
وعيدا
ً
ً
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ال تملك الشياطني وسيلة تتملك بها ىلع اإلنسان ،أو تستطيع بها أن تقتحم نفسه ،إال إذا جردتة من لك فكر مقدس ،وجعلته فاراغ من أية تأمالت روحيه( .يوحنا اكسيان)

باحلجاب أي جسده
hgby@suscopts.org

«فــإذ لنــا أيهــا اإلخــوة ثقــة بالدخول
إلــى األقــداس بــدم يســوع ،طريًقــا
حيــا ،بالحجــاب،
ّ
كرســه لنــا حديثًــا ً
أي جســده» (عــب .)20:10هكــذا
عبــر بولــس الرســول -ليــس فقــط
ّ
فــي هــذه اآليــة مــن رســالة العبرانييــن
بــل فــي كل الرســالة -عــن مفاعيــل
الخــاص الــذي قدمــه لنــا الــرب يســوع
المســيح مــن خــال تجســده ،وموتــه
فســر
علــى الصليــب ،وقيامتــه .وقــد ّ
لنــا بوضــوح فــي الرســالة كلهــا كيــف
كانــت خيمــة االجتمــاع وذبائــح العهــد
القديــم «شــبه للســماويات وظلهــا»
(عــب)5:8؛ و«أمثلــة األشــياء التــي
فــي الســموات» (عــب)23:9؛ وكيــف
كان النامــوس لــه «ظــل الخي ـرات
العتيــدة ال نفــس صــورة األشــياء»
(عــب.)1:10
وإذ نحتفل في هذه األيام المباركة
بســر التجســد العظيــم ،دعونــا ندخــل
إلــى أعمــاق كلمــات بولــس الرســول
العجيبــة ...« :بالحجــاب أي جســده»
(عــب .)20:10تُــرى مــاذا يقصــد
بولــس الرســول بــأن الحجــاب هــو
جســد الســيد المســيح؟ الحجــاب هــو
فــي الحقيقــة حجــاب خيمــة االجتمــاع
(خــر ،)26وحجــاب هيــكل ســليمان
(1مــل ،)6وكان عبــارة عــن ســتارة
ســميكة بعــرض كــف اليــد فــي الســمك،
مَثلــه َمثَــل باقــيوكان
ً
مصنوعــا َ
قمــاش خيمــة االجتمــاع ومثــل ثيــاب
رئيــس الكهنــة -مــن بــوص مبــروم
(كتــان) ،وأســمانجوني ،وقرمــز،
وأرج ـوان .كانــت تلــك الســتارة تفصــل
بيــن القــدس وقــدس األقــداس حيــث
كان َيستعلن الرب حضوره من خالل
تابــوت العهــد والكاروبيــم .وأوضــح لنــا
بولــس الرســول أن الحجــاب هــو جســد
الســيد المســيح الــذي كـ ّـرس لنــا طريًقــا
حيا إلى األقداس .والحقيقة أن
ً
جديدا ً
صنــع منهــا
التــي
األقمشــة
كل مــن
ُ
الحجــاب ،ووظيفــة الحجــاب كانــت
تشــير بوضــوح إلــى ذلــك .فالبــوص
المبــروم أو الكتــان كان لبــاس رئيــس
الكهنــة (ال ،)16وكان ُيصنــع منــه
صــدرة القضــاء (خــر ،)15:28ومنــه
صنعت ثياب يوسف التي ألبسها إياه
ُ
فرعــون (تــك .)42:41واألســمانجوني
هــو قمــاش أزرق اللــون وهــو لــون
الســماء .أمــا األرج ـوان (البنفســجي)
فــكان لــون قميــص ملــوك اليهــود،
بينمــا كان القرمــز (األحمــر) هــو

لــون رداء ملــوك األمــم .وكال اللونيــن
أيضــا فــي لبــاس رئيــس الكهنــة.
كان ً
والســيد المســيح أثنــاء محاكمتــه أُلبــس
ًّ
كل مــن ثــوب األرج ـوان (يــو،)2:19
ورداء القرمــز (مــت .)28:27مــن
ثَـ ّـم نــدرك بوضــوح لمــاذا اعتبــر
بولــس الرســول الحجــاب جســد الســيد
المســيح .فــكل أل ـوان الحجــاب تشــير
إلــى كــون المســيح رئيــس كهنتنــا
األعظــم ،وقاضينــا وشــارعنا ،وملــك
أيضــا ،كمــا أنــه
اليهــود ،وملــك األمــم ً
اإللــه الــذي نــزل مــن الســماء .وليــس
الحجــاب فقــط الــذي رمــز إلــى جســد
الســيد المســيح ،بــل خيمــة االجتمــاع
بأكملهــا ،وكذلــك الهيــكل (يــو.)21:2
وإن كانــت وظيفــة الحجــاب أن
يحجــب وجــه الــرب وحضــوره فــي
قــدس األقــداس ،فمــاذا كان جســد
أول،
الســيد المســيح يحجــب إ ًذا؟ ً
حجــب جســد المســيح الــذي اتخــذه
مــن العــذراء كل مجــد الهوتــه« :أخلــى
ـر فــي
نفســه آخ ـ ًذا صــورة عبــد صائـ ًا
شــبه النــاس» (فــي.)7:2
ثانيــا ،حجــب هــذا الجســد بــكل
ً
صفاتــه البش ـرية عــن إبليــس وأعوانــه
مــن الملــوك ورؤســاء الكهنــة تدبيــر
الفــداء مــن خــال الصليــب وإال
لكان ـوا امتنع ـوا عــن صلبــه« :الحكمــة
المكتومــة ....التــي لــم يعلمهــا أحد من
عظمــاء هــذا الدهــر ألنهــم لــو عرف ـوا
لمــا صلب ـوا رب المجــد» (1كــو-7:2
 .)8لكــن بمجــرد أن ُســحق هــذا
الجســد علــى الصليــب ومــات انشــق
وعــرف
الحجــاب ،واســتُعلن المكتــومُ ،
الخفــي (مــت.)26:10
ثال ًثــا ،يحتجــب فــي جســد المســيح
الــذي نتناولــه مــع دمــه فــي ســر
اإلفخارســتيا غف ـران الخطايــا والحيــاة
األبديــة .ولعــل هــذا الحجــب هــو مــا
جعل إشــعياء النبي يكتب بروح النبوة
قائـ ًـا« :حًقــا أنــت إلــه محتجــب يــا إلــه
إس ـرائيل المخلــص» (إش.)15:45
المجــد كل المجــد لجســد المســيح
كلــي الطهــر الــذي انشــق علــى
الصليــب ُم ِّ
كرًســا لنــا طريًقــا جديـ ًـدا
حيــا إلــى حضــن اآلب .فلنتهلــل إ ًذا
ً
فــي احتفــاالت التجســد ألننــا وإن ُكّنــا
«ننظــر اآلن فــي مـرآة ،فــي لغــز ،لكــن
وجهــا لوجــه» (1كــو)2:13
حينئــذ
ً
حينمــا ندخــل «إلــى مــا داخــل
الحجــاب» (عــب.)19:6

أيقونة البشارة
anbamartyros3@yahoo.com

نتص ــور قص ــة البش ــارة ،م ــن
خ ــال م ــا حك ــى ب ــه القدي ــس لوق ــا
اإلنجيل ــي ف ــي (ل ــو،)38-26:1
حي ــث أن رئي ــس المالئك ــة غيريال
يق ــف أم ــام الس ــيدة الع ــذراء مري ــم
يبش ــرها بمي ــاد المخل ــص ،وه ــي
جالس ــة على كرس ــيها تستريح على
مخ ــدة حمراء مثل عروش الملوك،
وعل ــى ردائه ــا الث ــاث نج ــوم رم ــز
داوم بتوليته ــا ،و أرس ــها يب ــدو أعلى
قلي ـ ًـا م ــن رأس الم ــاك ،وهذا يدل
عل ــى مكانته ــا التي ه ــي أعلى من
الش ــاروبيم والس ــارافيم.
إن طريق ــة إب ــاغ الم ــاك
ـر للنظ ــر ،فيها
بالبش ــارة ملفت ــة كثي ـ ًا
ق ــوة واس ــتعجال ،حي ــث حركة ثيابه
طائـ ـرة للخل ــف بالتـ ـوازي م ــع حركة
قدمي ــه ،وأجنحت ــه ما ازل ــت مفرودة
قلي ـ ًـا ،ألن ــه عل ــى أهبة االس ــتعداد
دائم ــا لتلبي ــة أوام ــر ال ــرب ،ويبارك
ً
الع ــذراء بي ــده اليمنى بإصبع واحد،
ألنه ــا س ــتحمل ف ــي أحش ــائها ذات
تتقب ــل
الطبيع ــة الواح ـ ـ ــدة ،ون اره ــا ّ
البش ــارة بـ ـرأس خاضع ــة عالم ــة
التواض ــع ،وترف ــع يده ــا اليمن ــى
عالم ــة التسليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،أو تش ــير به ــا
إل ــى فمه ــا حي ــث قالـ ـ ـ ـ ــت «هائن ــذا
أم ــة ال ــرب ،ليك ــن ل ـ ـ ـ ــي كقول ــك»
أم ــا يده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(ل ـ ـ ــوّ ،)38-26:1

اليس ـ ـ ـ ـ ــرى فتمس ـ ـ ـ ـ ــك
بالمغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل ،دالل ـ ــة
على أنه ــا النذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
وخادم ــة الهي ــكل ،أو
أن الس ــيد المسي ـ ـ ـ ـ ــح
سينس ــج جس ـ ـ ــده من
نسي ـ ـ ـ ـ ــج جسدهـ ـ ـ ـ ــا،
وتشرق عليها حزم ــة
النـ ـ ـ ــور من الدائـ ـ ـ ـ ـ ـرة
الكونية األعلى وهي
رم ــز لل ــروح الق ــدس
ال ــذي ح ـ ّـل عليه ــا،
وق ــوة العل ــي الت ــي
ظّللته ــا ،ل ــذا ُدعي ــت
«معم ـ ـ ـ ـ ـ ــل االتح ـ ـ ـ ــاد
للطبيعتين الالهوتية
والناسوتيــة» ،ويظّلل
على السيدة العـ ــذراء
قطع ـ ـ ـ ـ ـ ــة قم ــاش من
ف ــوق ،ترب ــط بي ــن عمودي ــن ،فه ــذا
يرم ــز لخيمة االجتماع أو الهيكل،
ال ــذي يح ــوي تابوت العه ــد ،والمن
المخف ــى في ــه ،ال ــذي يرم ــز إل ــى
ُ
الع ــذراء (خ ــر ،)22:25وقي ــل
إن العمودي ــن هم ــا العه ــد القدي ــم
والعه ــد الجدي ــد ،وأن ه ــذه الس ــتارة
رم ــز للعذراء الت ــي نقلتنا من العهد
أحيان ــا
القدي ــم للعه ــد الجدي ــد .و ً
يلح ــظ الناظ ــر له ــذه األيقون ــة،
ش ــجرة خضـ ـراء خل ــف الس ــيدة
الع ــذراء ،فهي رمز لش ــجرة الحياة،
الت ــي عدن ــا إليه ــا لنأخ ــذ الحي ــاة
«م ــن يغل ــب فس ــأعطيه أن ي ــأكل
م ــن ش ــجرة الحي ــاة الت ــي في وس ــط
ف ــردوس هللا» (رؤ ،)7:2وه ــي
أيض ــا العليق ــة الخضـ ـراء ،رم ــز
ً
للس ــيدة العذراء ،والتي رآها موس ــى
ف ــي البري ــة وه ــو متعج ــب ،الت ــي
تغن ــى به ــا المرنم ،وق ــال «والنيران
ّ
تش ــعل جواها ،ولم تمسس ــها بأذية،
مث ــال أم الن ــور مري ــم طوباه ــا،
حمل ــت جم ــر الالهوتي ــة ،تس ــعة
أش ــهر ف ــي أحش ــاها ،وه ــي ع ــذراء
ببكوري ــة» ..ف ــإن ه ــذه البش ــارة
س ــتحل لغ ــز ه ــذا المش ــهد ،حي ــث
س ــتحمل الع ــذراء جم ــر الاله ــوت،
وه ــي ل ــم تحت ــرق.
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كلِم َُة صَارَ جَسَدًا» (يو)14 :1
«ال ْ َ
f.beniamen@gmail.com

َشـ َـرح القديس يوحنا اإلنجيلي ســر
ّ
التجســد اإللهــي فــي هــذه الكلمــات،
ّ
هكــذا عبــر القديــس أغســطينوس
[مــن يســتطيع أن يشــرح فــي
قائـ ًـاَ :
كلمــات قليلــة متناســقة هــذا التعبيــر
الواحــد« :الكلمــة صــار جسـ ًـدا وحـ َّـل
فينــا» ،لكــي يقودنــا لإليمــان بــأن االبــن
الوحيــد هلل اآلب القديــرُ ،وِلـ َـد مــن
الــروح القــدس ومــن العــذراء مريــم؟].

ِ
ــار َج َس ًــدا :صــار
اْل َكل َمــ ُة َص َ
إنســاًنا كامـ ًـا :الجســد يعنــي الطبيعــة
البش ـرية كاملــة مــن قبيــل إطــاق
الجــزء علــى الــكل (غريغوريــوس
ـر مــا
النزينــزي رســالة  .)101لــذا كثيـ ًا
كرر اآلباء أن [الكلمة اتخذ جسـ ًـدا ذا
نفــس عاقلــة] .يقــول القديــس كيرلــس
الســكندر ّي[ :اعتــاد الكتــاب المقــدس
أن يدعــو فقــط اإلنســان بكلمــة [جســد
 ،]σὰρξفعندمــا يقــول اإلنجيلــي
ّ
ِ
ص َار َج َس ًداΚαὶ ὁ λόγος
«اْل َكل َمة َ
ِ
 ،»σὰρξ ἐγένετοفهــو ال ُيعّلــم
بــأن الكلمــة تغيــر إلــى جســد (ألنــه
غيــر متغيــر مــن آب غيــر متغيــر)،
بــل أخــذ جسـ ًـدا بنفــس عاقلــة ،وجعلــه
خاصــا بــه].
ً
ِ
ن
ــار َج َس ًــدا :دو أن
اْل َكل َمــ ُة َص َ
يتحــول إلــى جســد :كلمــة «صــار»
ّ
تغيــر وتحـ ّـول ،مثــل مــا جــاء
ال تعنــي ّ
عــن ام ـرأة لــوط «ون َ ِ
ام َأرَتُـ ُـه
ََ
ظـ َـرت ْ
ِِ
ِ
ـود ِمْلـ ٍـح!»
ـار ْت َع ُمـ َ
صـ َ
مـ ْـن َوَرائــه َف َ
(تــك ،)26:19أو مــا قيــل عــن
ط َر َح َهــا ِإَلــى
عصــا موســى عندمــا « َ
ِ
ـار ْت َحَّي ـ ًة» (خــر،)3:4
صـ َ
األ َْرض َف َ
فهــذا المعنــى ال ينطبــق علــى كلمــة
ِ
ـار
صـ َ
«صــار» فــي عبــارة «َاْل َكل َم ـ ُة َ
ِ
َج َس ًدا» ،ألن هللا ال يتغير« :ألَّني أََنا
الـ َّـر ُّب الَ أَتَ َغَّيـ ُـر» (مــا.)6:3
كلمــة صــار جــاءت فــي اللغــة
اليونانيــة  ἐγένετοوتعنــي «اتخــذ»
جسـ ًـدا .يقــول القديــس كيرلــس:
[الكلمــة صــار جسـ ًـدا كمــا يقــول
يوحنــا الالهوتــي ،لقــد اتحــدت
المحييــة بالطبيعــة
الطبيعــة اإللهيــة
ّ
ـادا ال ُيفســر
ـ
ح
ات
ـة؛
األرضيـ
البش ـرية
ً
ّ
وال ُيفقــه .ونحــن نفهــم مــن ذلــك أن
عمانوئيــل واحـ ًـدا ظهــر مــن الطبيعتيــن
بــدون أن يخــرج مــن حــدود ألوهيتــه
بســبب الجســد الــذي اتخــذه] (العظــة
الفصحيــة  .)18تجســد بغيــر امت ـزاج
أي شــيء
وال اختــاط وال تغييــر ،أو ّ
آخــر مــن هــذا القبيــل ،وكل مــا حــدث
َخَلــى َنْفســهِ ،
آخـ ًذا
لــه تدبيرًيــاَ« ،ل ِكَّنـ ُـه أ ْ
َ ُ

18

ديسم� 2021
مج ةل الكرازة 31 -
ب

ٍ
النـ ِ
ـر ِفــي ِشـ ْـب ِه َّ
ـاس»
ص ِائـ ًا
صـ َ
ـورَة َع ْبــدَ ،
ُ
(فــي.)7:2

يؤكــد ذلــك القديــس يوحنــا ذهبــي
الفــم ،بقولــه [هكــذا عندمــا تســمع
ِ
ـار َج َسـ ًـدا»
صـ َ
قــول الكتــاب «اْل َكل َم ـ ُة َ
(يــو )14:1ال يضطــرب ذهنــك وال
تشــعر بصغــر النفــس ،ألن الجوهــر
االلهــي ال يتغيــر إلــى جســد ،فمجــرد
التفكيــر فــي هــذا ُيعتبــر كفـ ًـرا ،لكنــه
ظــل كمــا هــو آخــذا شــكل العبــد .لقــد
ـار»
«صـ َ
اســتخدم االنجيلــي الفعــل َ
لكــي يســد أف ـواه الهراطقــة ،ألن هنــاك
مــن يقــول ان كل أحــداث التدبيــر
االلهــي كانــت مجــرد خيــال ،فلكــي
يفنــد مســبًقا تجديفهــم ،اســتخدم الفعــل
ّ
ـار» الــذي ال يعنــي أن جوهــر هللا
ـ
«ص
َ َ
قــد تغيــر ،بــل يعنــي أنــه اتخــذ جسـ ًـدا
حقيقيــا] ( ،)PG 59, 77-86فهــو
ً
ُولــد مثلنــا دون أن يفقــد مــا يخصــه.
ِ
ـار َج َسـ ًـدا :ولــم يتحــد
َواْل َكل َمـ ُة َصـ َ
بإنســان :الكلمــة لــم يتحــد بإنســان،
يحمــل فســاد الطبيعــة والخطيئــة ،لكنــه
خاصــا بغيــر
شــخصن لنفســه جسـ ًـدا ً
فســاد .يقــول القديــس غريغوريــوس
النيســي[ :صــار خطيئــة ولعنــة
ألجلنــا ،ولبــس ضعفنــا (ســمات
وخصائــص طبيعتنــا) .إالَّ أنــه لــم يــدع
الخطيئــة واللعنــة والضعــف المحيطــة
بــه بغيــر شــفاء] .فالطبيعــة الناســوتية
فــي المســيح كانــت تنمــو تحــت تأثيــر
اإللهيــة المتحــدة بهــا (لتكــن
الحكمــة
ّ
ال إرادتــي بــل إرادتــك) .أطــاع حتــى
المــوت مــوت الصليــب .فاالبــن طـ ّـوع
طبيعتنــا البش ـرية لــآب فــي شــخصه
بحريــة كاملــة .يقــول القديــس كيرلــس
إلهــا بينمــا كان مــن
الكبيــر[ :لــم يصــر ً
ـانا ،بــل بينمــا هــو بحســب
قبــل إنسـ ً
ـانا] (ضــد
ـ
س
إن
ـار
ـ
ص
ـه
ـ
ل
طبيعتــه إ
ً
الذيــن يتصــورون أن هلل هيئــة بش ـرية
)،Kata anqrwpomorfitwn
ِ
ــار َج َس ًــدا :جعلــه
َواْل َكل َمــ ُة َص َ
احــدا مــع الهوتــه :يقــول القديــس
و ً
كيرلــس الكبيــر[ :مــع الخــاف القائــم
بيــن الطبيعتيــن المتحدتيــن فــي
وحــدة حقيقيــة ،ال يوجــد إال مســيح
وابــن وحيــد .لــم ُيلـ ِـغ االتحــاد مــا
بيــن الطبيعتيــن مــن اختــاف ،ولكـ ّـن
األلوهــة والبش ـرية همــا فــي ســيدنا
يســوع المســيح الواحــد .بعمــل إلهــي ال
يمكــن التعبيــر عنــه] (الرســالة .)4

القديس يوسف النجار اخلادم العجيب
fryohanna@hotmail.com

ونحن نعيش في أجـ ـ ـواء احتفالنا
بمي ــاد رّبن ــا يس ــوع المسيـ ـ ـ ـ ــح ،هللا
الكلم ــة ال ــذي ص ــار جس ـ ًـدا وس ــكن
فين ــا ،ورأين ــا مج ــده (ي ــو..)14:1
طاف ــت بذهن ــي المالم ــح العجيب ــة
ـخصية القديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
لش ـ ّ
أمن ــا الع ــذراء
ـق
ـ
ف
ر
ا
ـذي
ـ
ل
ا
النج ــار،
ّ
تحركاته ــا ،من ــذ
كل تفاصي ــل ّ
ف ــي ّ
م ــا قب ــل ميالده ــا للس ــيد المس ــيح
وحتّ ــى بداي ــة ش ــبابه ..فه ــو كان
رب األسـ ـرة ال ــذي اهت ـ ّـم بإعالته ــا،
ّ
كل جهة..
من
عايتها
ور
ـا،
ـ
ه
وقيادت
ّ
وق ــد اخت ــاره هللا بعناي ــة للقي ــام بهذه
المهم ــة الصعبـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والت ــي نج ــح
ّ
فيه ــا بامتي ــاز..
لعّلن ــا ن ــرى خمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مالم ــح
ـخصية ه ــذا الرجل
واضح ــة ف ــي ش ـ ّ
الب ــار ،تكش ــف لن ــا لم ــاذا اخت ــاره
كل ش ــعب إسـ ـرائيل
هللا م ــن وس ــط ّ
ليكـ ـ ـ ـ ـ ــون بمثاب ــة وال ــده بالجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
أم ــام الن ــاس؟
ّأوالً :هـــو عـــاش باإليمــــــــــــان
والتســـليم الكامـــل هلل ..فل ــم ِ
يعرف
أب ـ ًـدا خريطـــة كاملـــة لم ــا س ــيحدث
ولكن ــه تعّلـــق بـــاهلل وســـار
مع ــهّ ،
ويوم ــا بيومٍ..
معـــه خطوة بخطوةً ،
كان ينتظ ــر التوجي ــه اإلله ــي قب ــل
كل خط ــوة ،لك ــي يس ــير طبًق ــا له..
ّ
كان ــت اللغ ــة الت ــي يتكّل ــم به ــا هللا
مع ــه ه ــي لغـــة األحـــام ،ف ــكان
ُي ِ
رس ــل ل ــه الرس ــائل م ــع م ــاك ف ــي
حل ــم اللي ــل ،وكان القدي ــس يوس ــف
طيعا تماما وبشـــكل فوري
ب ــدوره ُم ً
ً
لم ــا يقول ــه هللا ،حتّى ل ــو كانت تلك
الطاع ــة ُمكِّلف ــة وبها مشـ ـّقة كبيرة..
ولك ـ ّـن ثقتـــه فـــي رعايـــة هللا كانت
بال حـــدود!..
ثاني ــا :شـــهد له الوحي اإللهي
ً
بـــار (م ــت..)19:1
ًا
أّنـــه كان
يؤتمن
ومه ّذًب ــا ج ـ ًّـدا ..فاس ـ ّ
ـتحق أن َ
التجس ــد اإللهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي..
عل ــى ِس ـ ّـر
ُّ
التص ــق ب ــاهلل وبخدمت ــه ،فصـ ـ ـ ـ ـ ــار
اس ــمه خال ـ ًـدا ..ل ــم ن ـ َـر من ــه انفعاالً
تصرًف ــا خش ـ ًـنا ..ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
متكب ـ ًا
ّ
ـر أو ّ
نس ــمعه يعت ــرض عل ــى ش ــيء ،ب ــل
اإللهية بخضوع
كل التدابي ــر
ّ
ّ
تقب ــل ّ
ووداعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وصبر ،على الرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم

ِم ّم ــا كان فيه ــا م ــن أم ـ ٍ
ـور صعب ــة
وغي ــر معت ــادة!..

تميز بالهـــدوء والحكمة
ثالثً ــاّ :
والبســـاطة ،وعـــدم التد ُخـــل فـــي
خصوصيـــــــــــات الغيــــــــــر ..ف ــكان
ّ
صامتً ــا أكث ــر م ــن الس ـ ّـيدة العذراء،
ول ــم يس ــألها ع ــن أسـ ـرارها م ــع هللا،
معين ــة أو
وال طل ــب منه ــا تأكي ــدات ّ
أن األناجي ــل
ّأي ــة تفاصي ــل ..ب ــل ّ
تذك ــر ل ــه ّأية كلم ــة قالها،
كّله ــا ل ــم ُ
لقد كان ُي ِّ
عبر فقــــــــــط بأعمالــــــــــــه
المملـــوءة ُحًّبا!..
ابع ــا :كان يتم ّتـــع بـــروح
رً
المشـــقات
الجنديـــة فـــي احتمـــال
ّ
ّ
بصب ــر وبدون ش ــكوى ،على الرغم
تقدم ــه ف ــي الس ـ ّـن ..فص ــار
م ــن ّ
صالح ــا ليس ــوع المس ــيح
جندي ــا
ًّ
ً
تك ــن التح ـ ُّـركات
(2ت ــي ..)3:2ل ــم ُ
واألس ــفار س ــهل ًة أب ـ ًـدا ف ــي ذل ــك
ولكن ــه تحّلـــى بالمثابـــرة
الوق ــتّ ،
واحتم ــل المشـ ـّقات العظيم ــة ،لك ــي
يتم ــم الرس ــالة والخدم ــة الت ــي كّلف ــه
ّ
به ــا هللا.
بتحملـــــــــه
تميـــــــــــــــز
ُّ
خامساّ :
ً
للمســـؤوليةُ ،معت ِبًار أّنها بركة من
ّ
هللا لـــه ..قـــد تكـــون
المســـؤولية
ّ
صعبـــة ،ولكّنهـــا ُتفيـــد فـــي نضج
وتؤهلـــه لإلكليل ..وقد
اإلنســـان،
ّ
ال يفهـــم اإلنســـان تدابيـــر هللا في
البدايـــة ،ولكـــن مع مـــرور الوقت
ِ
مقاصـــد هللا .لق ــد ب ــدأ
يكتشـــف
القدي ــس يوس ــف بم ــرور الوق ــت
ّ
أهمية وجوده كزو ٍج
و
ـالته،
ـ
س
ر
ـم
ـ
يفه
ّ
للقديس ــة مري ــم ،الت ــي
ـا)
ـ
ي
ر
(ظاه
ّ
ً
ـرب يس ــوع أن يحف ــظ لها
ـ
ل
ا
ـرص
حـ
ّ
كرامته ــا ف ــي المجتم ــع ،بع ــد والدته
اوي ــة المعجزّي ــة منه ــا ..ف ــكان
العذر ّ
ٍ
ـرب
الب ــد م ــن وج ــود ش ــخص ك ـ ّ
لألسـ ـرة ..وق ــد ق ــام القديس يوس ــف
المهم ــة خي ــر قي ــام!..
به ــذه
ّ

أن القديس يوســــــــف
الحقيق ــة ّ
النجــــــــــــار هو نموذج للخـــــــــــادم
الـــذي يفــــــــرح هللا بالعمـــل معه..
وجديت ـ ـ ـ ـ ــه ..بتواضعه
يفرح بإيمانه ّ
وصبره ..بطاعته واس ــتعداده لحمل
تذمر..
ـؤولية بدون شكوى أو ُّ
المس ـ ّ
ونموذجا عمالًقا
قدوة
ـيظل ً
لذلك س ـ ّ
ً
كل األجيال.
ُ
للخ ـ ّـدام ،عب ــر ّ

ً
اإلدانة يه اغتصاب اإلنسان حقا من حقوق اهلل اليت لم يعطها ألحد من البرش أو املالئكة( ..املتنيح األنبا يوأنس أسقف الغربية)

fatherebraamelabnoby@gmail com

جلي ــا ف ــي
تقر ًيب ــا ،ويتض ــح ذل ــك ً
خت ــام اله ــوس الكيهك ــي إذ يختم
? ،amhn Al ke? k?e keوه ــي
الت ــي تُق ــال اآلن كمقدمه للهوس
األول ال ــذي يلي ــه ،وذل ــك قب ــل
اندث ــار المقدم ــة األساس ــية التي
كان يقوله ــا كبي ــر الكهن ــه وه ــي
 ،elehcon `hmac...وقب ــل
إضافه بع ــض العناصر الحالية
مث ــل مدي ــح  agioc ~o qeocبعد
الهوس الكبير (الكيهكي) ،بينما
تذك ــر ه ــذا المدي ــح أبصلمودي ــة
الدي ــر المح ــرق وأبصلمودي ــة
القم ــص عط ــاهلل المحرق ــي أن ــه
ُيق ــال كمدي ــح عل ــى إبصالي ــة
اله ــوس الثان ــي ،ث ــم إبصالي ــه
عل ــى اله ــوس األول قبط ــي،
ث ــم إبصالي ــه عرب ــي ،ث ــم يليه ــم
اله ــوس األول .فمدي ــح آجي ــوس
ـر قبل
محليا ولم يكن منتش ـ ًا
كان ً
طباع ــة أبصلمودي ــة إقالدي ــوس
لبي ــب ب ــك س ــنه 1910م ،كاتبه
مرت ــل ُيدعى يوحنا من س ــمنود،
ث ــم انتق ــل إل ــى طن ــط الجزيـ ـرة

(القليوبي ــة) ،ورتل ــه ع ــوض أفن ــدي
أيض ــا انتق ــل إل ــى أس ــيوط
س ــرور ،و ً
ورتل ــه المعل ــم عب ــد الس ــيد إقالدي ــوس
طب ــل بأس ــيوط.
أم ــا ع ــن اإلبصالي ــات القبط ــي
ّ
فق ــد ت ــم تأليفه ــا من ــذ الق ــرن الخام ــس
أم ــا ع ــن موس ــيقي
عش ــر تقر ًيب ــاّ .
اإلبصالي ــات والمدائ ــح اآلدام ف ــي
ش ــهر كيه ــك فطريقته ــا معروف ــة
أيض ــا طريق ــة
اآلن ،لك ــن يوج ــد ً
أخ ــرى محلي ــة رائع ــة ف ــي موس ــيقاها
قديما ف ــي قنا ومعهد
وكان ــت منتشـ ـرة ً
األلح ــان بأس ــيوط ال ــذي أسس ــه األنبا
مكاري ــوس (الباب ــا مكاريوس الثالث)،
ودي ــر العذراء بدرنك ــة ،ومدينة أبنوب
الت ــي س ــلمها هناك لتالميذه ــم المعلم
مشـ ـرقي الكبي ــر والمعل ــم عب ــد الن ــور
(تنيح ــا خمس ــينيات الق ــرن العشـ ـرين
ِ
صوتي ــا للمعلم
ـجلت
تقر ًيب ــا) .كم ــا ُس ـ ّ
ً
رش ــدي عي ــاد كبي ــر مرتل ــي أبن ــوب
ِ
ـجلت
(1919م1998-م) ،و ً
أيضا ُس ـ ّ
بص ــوت القم ــص إس ــحق الحدي ــدي
بأبن ــوب (1923م1987-م).

صوره مخطوط الدير المعلق االبصلمودية المقدسة المباركة

أوضحن ــا س ــابًقا أن اله ــوس
الكيهك ــي ف ــي أصل ــه ه ــو هوس
أيضا «الهوس
ويس ـ ّـمى ً
س ــنويُ ،
الروم ــي» ،إذ تنس ــخه بع ــض
المخطوط ــات برب ــع قبط ــي
ورب ــع روم ــي مث ــل مخط ــوط
الدي ــر المعل ــق األبصلموديـــه
المقدســـة المباركـــة (المخطوط
غي ــر ُمرَّق ــم) م ــع مالحظ ــه أن ــه
ل ــم تُس ـ َّـم األبصلمودي ــة بأنه ــا
وس ـ ِّـمي
«أبصلمودي ــه كيهكية»ُ ،
أيض ــا «اله ــوس الكبي ــر» حي ــث
ً
لح ــن الرب ــع األول من ــه باللح ــن
ُي َّ
الكبي ــر ،ث ــم ُيخت ــم الرب ــع األول
بلح ــن  Alاله ــوس ،ث ــم تُق ــال
ويخت ــم
باق ــي أرباع ــه
دمج ــاُ ،
ً
اله ــوس الكبي ــر ف ــي آخ ــر رب ــع
«يق ــال
بلح ــن آخ ــر ُكت ــب عن ــه ُ

ه ــذا الرب ــع بلحن ــه المع ــروف»،
وه ــو لح ــن قد اندث ــر ولكنه ُيقال
دمج ــا.
اآلن ً

أم ــا م ــن جه ــة موس ــيقاه،
ّ
فبعد مقارن ــه المصادر الصوتية
حالي ــاُ ،و ِجد اتفاق كل
الموج ــودة ً
مرّتلي البيعة على أس ــاس عظم
موس ــيقاه ،ولك ــن هن ــاك بع ــض
االختالف ــات البس ــيطة ج ـ ًـدا
لذل ــك يج ــب االلتـ ـزام بم ــا س ــجله
المعل ــم ميخائي ــل البتانوني كبير
قديم ــا وه ــو المص ــدر
المرتلي ــن ً
الرئيس ــي للح ــن.
كان اللحن ُيصّلى في س ــهرة
اآلحاد عامة حيث لم يكن هناك
تس ــبحة خاص ــة بش ــهر كيه ــك
حت ــى الق ــرن الخام ــس عش ــر
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يتأمل وجوه النساء..
 +أخذ موسى ّ
أنه ــا ليس ــت غريب ــة ع ــن وعي ــه ..إن ــه
ي ــدرك بروح ــه أش ــخاص الكثير منهن..
 +فه ــذه ح ـ َّـواء «أم كل ح ــي»..
ِ
وضا ع ــن هابيل،
تحم ــل نس ـ ًـا آخ ــر ع ً
()1
ُيدع ــى ش ــيثًا»..

 +وق ــد التحف ــت بقمي ــص ثلج ــي
الل ــون نق ــي ..وه ــو مخض ــب بقطـ ـرات
م ــن دم مس ــفوك ينض ــح عط ـ ًـرا..

 +استنش ــق موس ــى رائح ــة العط ــر
وتنه ــد ،فأحس بالراحة حتى األعماق..
َّ

 +وه ــذه س ــارة األمي ــر الجميل ــة(،)2
تته ــادى بوق ــار ف ــي أرض الميع ــاد..
ـودا ب ــه(..)3
تحتض ــن
غالم ــا ،موع ـ ً
ً
يحم ــل ف ــوق كتفي ــه أعو ًادا م ــن أحطاب
وردي ــة( ..)4معطـ ـرة بعب ــق بخ ــور َجي َّْد..
َّ
واألحط ــاب ُم َع َّدة الس ــتقبال ذبيحة حب
متف ـ ّـرد..
 +وأولئ ــك ..إحداه ــن رفقة العروس
الس ــعيدة ،تحم ــل َج ـ َّـرة َف ّخ ــار فائض ــة
()5
اح ــا
بالم ــاء الح ــي  ..ت ــروي أرو(ً)6
عطش ــى + ..ث ــم تَتَ َس ـ َّـنم جم ـ ًـا ..
وتطي ــل الرؤي ــة لعري ــس يتأم ــل ف ــي
الحقل عند إقبال المس ــاء( ..)7ثم تحمل
يعقوب ــا ..يصعد فوق الدرجات الروحية
ً
يس ــتلهم رؤي ــا(..)8
 +واألخ ــرى ليئة الزوج ــة الوفيَّة(،)9
س ــوداءَّ ،لوحته ــا الش ــمس ،لكنه ــا
جميل ــة !..ال تمل ــك رؤي ــة العي ــن ،لك ــن
تبص ــر م ــا ل ــم تبصـ ـره العي ــن( ..)10ليئة
صاحب ــة النس ــل الملك ــي ..يه ــوذا(..)11
يش ــفع ف ــي األحي ــاء ،وف ــي األمـ ـوات
بالنس ــل الق ــادم بع ــد ده ــور.)12(!..
أيض ــا ثامار الكنعانية ..ليس ــت
+و ً
م ــن ش ــعب هللا ،لك ــن التصق ــت بحميها
صب ــا( ..)13فج ــاء ف ــارص يعلن
يه ــوذا َغ ً
أن هللا يح ــب اإلنس ــان م ــن أم ــم ويهود،
فيش ــتركون
جميع ــا ف ــي ب ــركات األخبار
ً
السارة..
قدام ــه نس ــاء آخريات
 +ث ــم تـ ـراءت ّ
ل ــم يتع ـ ّـرف موس ــى عليه ــن ..لك ــن قيل
ل ــه إنه ــن س ــيأتين ف ــي زمن ق ــادم..
 +فتأم ــل موس ــى وأط ــال الرؤي ــا
وإذا امـ ـرأة واقف ــة بي ــن ُح ــزم م ــن أعـ ـواد
منض ــدة ف ــوق الس ــطح تخف ــي
الكت ــانّ ،
رج ــال الح ــرب ..وتُ ّثبت في كوة منزلها،
حب ــل القرم ــز ..في ــه خالص للش ــعب..
()1
()2

ث ــم تنج ــب بوع ــز ،فض ــل الق ــوة ،فض ــل
الع ــز ..م ــن س ــلمون ..م ــا أجم ــل أعياد
المي ــاد..

الش ــعوب ..وظهرت ف ــي األفق جوقات
م ــن المالئك ــة يعط ــون المج ــد لمول ــود
العذراء..

 +ث ــم ج ــاءت امـ ـرأة أخ ــرى ،م ــن
ـوءا بالح ــب
م ــوآب ،تحم ــل ً
قلب ــا ممل ـ ً
حزما م ــن أعواد القمح
النو ارن ــي ،تجم ــع ً
فرح ــا ،ف ــي
ّ
الذهبي ــة ،وه ــي ترك ــض ً
ـودا ُيدعى
حقل ــة بوع ــز ..ث ــم تحمل مول ـ ً
عوبي ــد( ..)14يرف ــع صلوات ــه للمعب ــود..
ـجل في سلسلة األنس ــاب الملكية..
ويس ـ َّ
ُ

 +عندئ ــذ ب ــرز م ــن الجم ــع ،فت ــى
جمي ــل الص ــورة ..أش ــقر ،م ــع ح ــاوة
العيني ــن(َّ ..)19
ويعل ــق ف ــوق كتفي ــه ِك ْنف
ال ارع ــي ..ومق ــاع الصي ــاد ..ويحم ــل
ـار ذا أوت ــار عشـ ـرة..
بي ــن ذراعي ــه قيث ـ ًا

 +ظ ــل موس ــى يتطّل ــع في صمت،
دهش ــا لم ــا يتـ ـراءى أمام ــه ..وبع ــد
ً
زم ــان لي ــس بقصي ــر ..أقب ــل ش ــيخ بهي
الطلع ــة ..ارتس ــمت ف ــي صفح ــة وجه ــه
أخب ــار األي ــام ،لكن ــه كان منتص ــب
القام ــة ..عين ــاه ثاقبت ــان تط ــان عل ــى
غي ــر المنظ ــور ..ش ــعره فض ــي الم ــع،
يته ـ ّـدل ف ــوق كتفي ــه ..ولحيت ــه تنس ــاب
عل ــى ص ــدره م ــن غي ــر قي ــود..
كالم ــا،
 +كان الش ــيخ يتنب ــأ ..ق ــال ً
أذهل موس ــى ..قال« :يعطيكم الس ــيد..
نفس ــه آية.)15(»..

 +وعن ــد س ــماع ص ــوت الش ــيخ..
اتجه ــت كل األنظ ــار إلي ــه ..وأعطـ ـوا
آذانا صاغية ..والش ــيخ يكمل،
للمتنبئ ً
م ــا يتنب ــأ ب ــه ..وهو ينظر ف ــي اآلفاق..
لكأنم ــا يق ــف ف ــوق المرص ــد ..يترقب..
ث ــم يق ــول« :ه ــا الع ــذراء تحب ــل ..وتل ــد
ابن ــا .)16(»..فاتس ــعت كل األح ــداق..
ً
عجبا ،واس ــتغرًابا ،وهو يقول:
تحملق..
ً
«وتدع ــو اس ــمه عمانوئي ــل.)17(»..
 +وعن ــد انته ــاء الرائي ..من إعالن
الرؤي ــاَّ ..
تجل ــت ف ــي األف ــق الشـ ـرقي
نورا ..مثل س ــحابة ّنيرة..
ع ــذراء تتأل ــق ً
سـ ـريعة ..يعل ــو أرس ــها ،ت ــاج يتألأل..
َّ +
أطل ــت بوق ــار تعط ــي للجم ــع
صبي ــا..
ـاما ..وه ــي تحتض ــن
ً
سـ ً
يتمنط ــق عن ــد الثديين بمنطق ــة ذهبية..
و أرس ــه وش ــعره أبيض ــان كالص ــوف
األبي ــض ،كالثل ــج ..وعين ــاه تش ــتعالن،
كلهي ــب الن ــار.)18(!..

 +وعندم ــا َّ
أطلت الع ــذراء بطفلها..
س ــجدت كل األم ــم ،وكل القبائ ــل ،وكل

 +أخ ــذ يح ــرك أوت ــار القيث ــار..
فتعال ــت أنغ ــام عذب ــة ..ث ــم راح في حلم
«جعل ــت الملكة ع ــن يمينك..
يتغن ــىُ ..
بذه ــب أوفي ــر .)20( »..وأض ــاف بنف ــس
الحل ــم يغن ــي« ..كله ــا مج ــد ..ابن ــة
المل ــك ف ــي خدره ــا»( ..)21ثم وهو يتهلل
فرح ــا« :ف ــي إثرها ع ــذارى صاحباتها..
ً
ِ
ـات إلي ــك ..يحض ــرن بف ــرح
ُمْقد َم ـ ُ
()22
وابته ــاج . »..قال ه ــذا ،واختفى بين
الجم ــوع..
 +وتبع ــه مل ــك آخ ــر ..به ــي
الطلع ــة ..يلبس ًبزا ..ويعلو أرس ــه ،تاج
ذهب ــي ..ألق ــى عنه الت ــاج ..وتطلع إلى
أعل ــى ،يخاط ــب الع ــذراء ..وه ــو يش ــير
إل ــى النس ــاء الواقف ــات ..يق ــول« :بن ــات
فضل ..أم ــا أنت ِ
ففقت
كثيـ ـرات عمل ــن
ً
()23
جميع ــا» ..
عليه ــن
ً
 +وبع ــده ،ج ــاءت س ــيدة عج ــوز..
متألق ــة العين ــان ..تحم ــل طف ـ ًـا ،يلب ــس
ثوب ــا م ــن وب ــر اإلب ــل ..وعل ــى حقوي ــه
ً
منطق ــة م ــن جل ــد( ..)24وه ــي تهتف من
أعم ــاق القل ــب ..تق ــول« :م ــن أي ــن ل ــي
ه ــذا ..أن تأت ــي أم رب ــي إل ــي؟.)25(»..
ّ
 +وأخي ـ ًـرا ..أقبل قس يركض ،وهو
فرحا ..بهتاف ،ويقول« :ها هي
يتغنى ً
الع ــذراء ..تحم ــل االبن الوحي ــد ..مبدع
الك ــون ..صاحب المجد العتيد.»..
متابع ــا
 +ظ ــل موس ــى يتأم ــل،
ً
م ــا يتـ ـراءى أمام ــه ..وأخي ـ ًـرا ..ن ــاداه
ال ــرب م ــن وس ــط العليق ــة« :موس ــى..
موس ــى» ..فأنتب ــه موس ــى وأج ــاب:
«هاأن ــذا ي ــا رب» ..وأض ــاف ال ــرب:
«ه ــذه الرؤي ــا الت ــي أن ــت ت اره ــا ..ه ــي
لم ــلء الزم ــان»..
ـارحا:
 +ث ــم أض ــاف ال ــرب ش ـ ً

«الع ــذراء الت ــي تحم ــل الصب ــي ه ــي
العليق ــة الحقيقي ــة ..والطف ــل المول ــود
منه ــا ه ــو الكلم ــة األزل ــي ..المتوه ــج
بالن ــار اإللهية المقدس ــة ..التي تضطرم
أما م ــك»..
قائل:
 +وبعد برهة ،أوضح الربً ،
«ال ــذي ه ــو ف ــوق الزم ــان ..س ــيأتي في
الزم ــان ..وغي ــر المتجس ــد ..س ــيأخذ
ـودا
جس ـ ًـدا ..ويظه ــر بي ــن الن ــاس ،مول ـ ً
من ع ــذراء»..
 +وأض ــاف ال ــرب« :إن الوعد آخذ
ف ــي التحق ــق ي ــا رج ــل هللا» ..فتس ــاءل
دهش ــا« :أي وع ــد ي ــا رب؟»..
موس ــى ً
وأج ــاب ال ــرب« :نس ــل المـ ـرأة ..يس ــحق
رأس الحي ــة .)26(»..ث ــم أض ــاف« :أن ــا
ِّ
المتغرب في
نزلت اآلن ..ألنقذ ش ــعبي
مص ــر ..من قبض ــة فرعون ،وفي ملء
الزم ــان ..أج ــيء ..ألخل ــص اإلنس ــان،
كل اإلنس ــان ..م ــن قبض ــة إبلي ــس»..
َ +ه ـ َّـم موس ــى أن يتكل ــم ..لك ــن
«هيا يا
أس ــكتته كلم ــات الرب ،بحس ــمّ :
موس ــى ..أرس ــلك بقـ ـوات م ــن عندي»،
وأض ــاف« :ق ــم ..اعم ــل م ــا أوصيت ــك
به»..
ـيئا ..كان
 +ث ــم ل ــم ي ـ ِـع موس ــى ش ـ ً
مخ ـ َّـدر المش ــاعر ..انط ــرح إلى األرض
بش ــدة ..وأحس ــن أن األرض ت ــدور..
أخير عاد إليه الوعي« ..وكان مساء،
و ًا
()27
يوم ــا واح ـ ًـدا. »..
وكان صب ــاح ً

الني ــر يش ــرق ..يغم ــر
 +الن ــور ّ
كل الك ــون ..أح ــس موس ــى ..أن كل
ش ــيء ق ــد أصبح جدي ـ ًـدا ،وص ــار هدوء
عمي ــق ..ارتفع ــت الن ــار ع ــن العليق ــة..
ع ــادت إل ــى وضعه ــا األول ،والغنيمات
أخ ــذت تم ــرح ..وع ــاد موس ــى يس ــمع
ثغاءه ــا البهي ــج م ــن جديد ..كموس ــيقى
خال ــدة ف ــي أذني ــه..
 +ق ــام ممس ـ ًـكا بعص ــاه ف ــي
ـر إل ــى العليق ــة
ق ــوة ،وه ــو يق ــول ،ناظ ـ ًا
اليانع ــة« :ي ــا ل ـ ِـك م ــن عليق ــة مباركة..
جمع ـ ِ
ـت ف ــي رحاب ــك المقدس ــة األرض
والس ــماء ،»!..ث ــم أخ ــذ يهت ــف م ــن
أعم ــاق القل ــب ..يصل ــي« :أن ــا عرف ــت
الطري ــق إلي ــك ي ــا هللا» ..وراح َي ِه ـ ُّـذ ف ــي
متع ــة قائ ـ ًـا« :العص ــاة المرضوض ــة
ع ــادت صحيح ــة ،والي ــد العليل ــة عادت
مليح ــة» ..وانتهـــت الرؤيـــا..

وعوضا عنه – قاموس الكتاب المقدس – (تك .)25:4
بديل
شيث بمعنى بديل ،وهو ابن آدم وحواء ،وقد ُولد بعد أن ُقتل هابيل ،فكان ً
ً
سارة اسم عبراني معناه (أميرة) – قاموس الكتاب المقدس – (تك  11:12و.)14

()3

(تك .)19:17

()9

كانت ليئة تعلم أن يعقوب يحب راحيل أكثر منها ،ومع ذلك كانت تحبه محبة شديدة – انظر (تك  ،35-16:29تك .)35-1:30

()4

(تك .)6:22

()5

(تك .)15:24

()6

(تك .)61:24

()7

(تك ..)63:24

()8

(تك .)15-12:28

()14
عبدا )15( .أش 16( .)14:7و ( )17أش ( )18( .)14:7رؤ 1()19( .)14:6صم.)12:16
(( )10تك ( )11( .)17:29تك ( )12( .)35:29لو ( )13( .)33:3تك .)38
اسم عبري معناه عابد أو ً
()27
()26
()25
()24
(تك .)5:1
(تك  )15:3بتصرف.
(لو .)43:1
(مر .)6:1
(( )20مز ( )21( .)9:45مز ( )22( .)13:45مز ( )23( .)15:45أم .)29:31
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س ــبق وتحدثنـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ــن أهميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ولزومي ــة المحب ــة ف ــي الخدم ــة...
 +كلن ــا نالح ــظ أن أقص ــى جوع
يواج ــه إنس ــان ه ــذا العص ــر السـ ـريع
المزدح ــم الم ــادي ه ــو الج ــوع إل ــى
الح ــب ،وكلم ــا انس ــكبت المحب ــة في
أحش ــاء الخادم ص ــار صورة صادقة
له ــذا الحب.
 +ق ــدم القدي ــس م ــار إس ــحق
ص ــورة أمين ــة ع ــن المحب ــة فق ــال:
«تأل ــم م ــع المرض ــى ،اح ــزن م ــع
الخط ــاة ،ابته ــج م ــع التائبي ــن ،ك ــن
ـق ف ــي روح ــك
ً
حبيب ــا لل ــكل ،لك ــن اب ـ َ
متوح ـ ًـدا مع هللا .ابس ــط رداءك على
م ــن وق ــع ف ــي عثـ ـرة واس ــتر علي ــه
تمام ــا ،وإن كن ــت ال تق ــدر أن تضع
ً
وتتقب ــل العق ــاب
ذنب ــه عل ــى نفس ــك
ّ
ـدل من ــه ،ف ــا
والع ــار والفضيح ــة ب ـ ً
تعنف ــه».
أق ـ ّـل م ــن أن ال ّ
 +المحب ــة المنس ــكبة بال ــروح
الق ــدس ف ــي قلوبن ــا تجعله ــا ب ــا
ج ــدران ،وتح ـ ِّـول الح ــدود الضيق ــة
إل ــى قل ــوب له ــا اتس ــاع الس ــماء..
تجعله ــا تحتم ــل كل ش ــيء تصب ــر
عل ــى كل ش ــيء وترج ــو كل ش ــيء.
 +عزي ــزي الخ ــادم :ق ــد تف ــرح
بمواهب ــك وتب ــدو ل ــك أنه ــا مفي ــدة
وفري ــدة ،ولك ــن ال يلي ــق بخ ــادم أن
يفتخ ــر بما ناله من مواهب ويس ــيء
اس ــتخدامها ويحوله ــا إل ــى ن ــوع م ــن
االس ــتعراض واالفتخ ــار ،وإنما يجب
أن يجعلها لبنيان الكنيس ــة وخالص
كل أح ــد ،وال يلي ــق أن تصي ــر
ـببا ف ــي غيـ ـرة أو نزاع أو
المواه ــب س ـ ً
تس ــفيه لمواه ــب اآلخري ــن.
 +الح ــب ضاب ــط كل المواه ــب
الروحي ــة ،ويف ــوق كل العطاي ــا الت ــي
تُحس ــب مدهش ــة إذ ال قيم ــة ألعظ ــم
المواه ــب دون المحب ــة ،لذل ــك بع ــد
أن تكل ــم معلمن ــا بول ــس ع ــن أنـ ـواع
م ــن المواه ــب الروحي ــة الفائق ــة ف ــي
(1ك ــو ،)12ق ــال« :أريك ــم طريًق ــا
أفض ــل» ،وأعلن ــه ف ــي (1ك ــو)13
وه ــو المحب ــة..
إذ ب ــدون محبة نصير ليس فقط
ـببا لإلزع ــاج مث ــل
ب ــا نف ــع ،ب ــل س ـ ً
ن
صنج ــا ي ــر .
نحاس ــا يط ــن أو
ً
ً
م ــن يهمل الح ــب ويهينه ،فمهما

ن ــال م ــن مواه ــب عظيم ــة يصي ـ ـ ـ ـ ــر
كال ش ــيء..
وص ــل الح ــد عند معلمن ــا بولس
الرس ــول إلع ــاء قيم ــة المحب ــة،
فجعله ــا أفض ــل م ــن الجه ــاد
الروح ــي «إن أس ــلمت جس ــدي حتى
يحت ــرق .»...
وجعله ــا أعل ــى م ــن أي عط ــاء
«إن أطعم ــت كل أموال ــي.»...
وجعله ــا أعل ــى م ــن ّأي ــة معرف ــة،
ب ــل التكلم باأللس ــنة والنبـ ـوات ،إذ ما
المنفع ــة م ــن نبوات بال محب ــة؟! ألم
نبيا؟
ن ـ َـر أن بلع ــام تنبأ وهو ل ــم يكن ً
وتنب ــأ قياف ــا وق ــال« :خي ــر ان يموت
إنس ــان واح ــد ع ــن الش ــعب،»...
أيض ــا تنب ــأ حت ــى
وش ــاول المل ــك ً
ـدر للعج ــب «أش ــاول
ص ــار مص ـ ًا
بي ــن األنبي ــاء؟!» .رأينا يه ــوذا يرافق
التالمي ــذ وع ــرف األسـ ـرار والتعالي ــم
وعاي ــن المعجـ ـزات واآلي ــات ،ولكن ــه
ف ــي النهاي ــة ب ــاع س ــيده...
مواه ــب الخدم ــة س ــتنتهى ف ــي
ه ــذه الحي ــاة ،أم ــا الح ــب فس ــيبقى
للحي ــاة األبدي ــة .النبـ ـوات س ــتُبطل
واأللس ــنة س ــتنتهي والعل ــم س ـ ُـيبطل،
أم ــا المحب ــة ف ــا تس ــقط أب ـ ًـدا ،أي ال
ّ
تنته ــي وال تتحط ــم.

َ +ي َّد ِعي البعض بأن ش ــخص
وأح ــداث س ــفر أي ــوب ه ــي قص ــة
رمزي ــة أو أس ــطورية.
 +ولل ــرد عل ــى هذا اإلدعـ ـ ـ ـ ــاء
نق ــدم ه ــذه الدالئـ ـ ـ ـ ـ ــل المختصـ ـرة
التي تؤكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حقيقـ ـ ـ ـ ــة شخصيـ ـ ـ ــة
وس ــفر أيوب:
 -1يذكر الس ــفر أن أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
حقيقيا  6مـــــــــــــرات
رجـــــــــا
كان
ً
ً
ف ــي بداي ــة الس ــفر ،يق ــدم ذبائـــح
ومحرقــــــات عن أوالده ،والقديـ ــس
«ها
يعقوب الرســـــــــول ش ــهد ل ــه َ
نح ـ ـ ـ ـ ــن ن َّ
الصاِب ِري ـ َـنَ .ق ـ ْـد
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـو ُب َّ
َْ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ـــــــــــــوب َوَأرَْي ُت ْم
َي
أ
ـر
ـ
ب
ص
ب
ُّ
َســـم ْع ُت ْم َ ْ
َ
َع ِاقَبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َة
الـــــــــــر ِّب» (ي ــع)11:5؛
َّ
ســـمعتم بأي ــوب ،رأيتـــم عاقب ــة
ال ــرب ،بالتأكي ــد ليـــس أســـطورة.

 -2أيوب شخص أممي بين
أبطـــال اإليمـــان ،شـــغلت قصتـــه
ـفر كام ـ ًـا كبي ـ ًـرا ،وال يظه ــر أي
س ـ ًا
مؤش ــر في الس ــفر يش ــير إلى أنها
قص ــة رمزية.

بعض الشـــعوب مثل “الســـبئيين
والكلدانييـــن” (أي.)17،15:1
هـ -ح ـ ـ ـ ـ ــدد الس ــفر أسمــــــــــاء
أصدقاء أيــــــــــــــــوب (أي،)11:2
وه ــي أسم ـ ـ ـ ـ ــاء حقيقي ــة ،وَن َســـب
ك ـ ـ ٍّـل منهـــم معروف.
= بينم ــا ال تهتـــم األســـطورة
بذكـــر هـــذا كله.
 +هـــــــــــــــل سفر أيــــــــــــــــوب
يذكر حيوانــــــــــــــات أسطوريــــــــة
“بهيمـــوث ولوياثان”؟
= واضـــح م ــن كـــــــــــام الرب
َّ
يتحـــدث ع ــن حيوان
أليـــوب أن ــه
حقيقـــي كان أليـــوب معرفـــة به.
= اختــــــــــــــار هللا بهيمـــــــــوث
ولوياثــــــــــــان كإعـــــــــــــان بس ــيط
منظـــور لقوته فيهما دون ســـائر
الحيوانـــات األخ ــرى:

 -3ورد اســــــــم أيــــــــــوب في
أســـفار أخــــــــــــرى م ــع أشـــخاص
حقيقييـــن :م ــع نــــــــــوح ودانيـــال
(حز ،)20،14:14فـ ـ ـ ـ ـ ــي سفـ ـ ـ ــر
طوبيـــا (ط ــو.)15،12:2

 -1بهيمـــوث (أي-15:40
 )24كلم ــة مصرية قديمة معناها
“ثور الماء” أو “فـــــــرس البحـــر”
أو “ســـيد قشـــطه” ،والبعض قال
إنه ــا كلم ــة عبري ــة كجم ــع كلم ــة
“بهيمـــة” ،ويق ــول هللا أليوب عنه
صنعته معك» إش ــارة إلى
«ال ــذي
ُ
أن هللا خلـــق الحيوانــــــــــات ف ــي
الي ــوم الســــــــــــــادس ال ــذي خلـــق
فيه اإلنســـان.

أَّ -
حدد السفر أعــــــــــداد أوالد
أي ــوب ،وبناته ،وغنمه ،وجمالــه،
وبقـــره ،وحميره ،وأتنه.

 -2لوياثــان (أي)34-1:41
أي التمســـاح ،جاء ذكره في سفر
المزامير وإشـــعياء ،وفي حزقيال
رج َم ــة “التمساح الكبير”.
ُمتَ َ

م ــن يح ــب يتمم النام ــوس ،ومن
ويتقب ــل
يتم ــم النام ــوس ُمك ـ َّـرم ج ـ ًـدا
ّ
المواه ــب الروحي ــة بس ــخاء ال ــروح.

 -4س ــفر أيـــــوب هو قصـــــــة
حقيقيـــة تاريخيـــة حدثـــت عل ــى
أرض الواقـــع بدليل:

 +عزي ــزي الخ ــادم :ليت ــك تق ــف
وقف ــة هادئ ــة م ــع نفس ــك وتراقبه ــا،
وال تنظ ــر إل ــى حج ــم الخدم ــة الت ــي
تخدمه ــا ،ولك ــن انظ ــر إل ــى مق ــدار
الح ــب ال ــذي تقدم ب ــه ه ــذه الخدمة،
ومق ــدار الحب ال ــذي تقدمة إلخوتك
وللمخدومي ــن ،وهن ــا س ــتعرف ه ــل
أن ــت تخ ــدم خدم ــة بحس ــب قل ــب هللا
اجتماعيا له
طا
أم أن ــك تم ــارس نش ــا ً
ً
أه ــداف خاص ــة ..وتخ ــدم نفس ــك.

ب -حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدد السفر مكــــــــــــان
سكنـــــــى أي ـ ـ ـ ـ ــوب ،وهـ ـ ــي “أرض
عــــــــوص” (أي ،)1:1وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
موج ــودة في الواق ــع ،وذكرها إرميا
(مـ ـرا ،)21:4كم ــا جاء ذكر اس ــم
“ع ــوص” كشـــخص حقيق ــي ف ــي
س ــفر التكوين (تك.)21،20:22

ليتنا ن ارجـ ـ ـ ـ ـ ــع أنفسن ـ ـ ـ ــا ونعـ ـ ـ ــرف
م ــن أي روح نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أن
نس ــمع «ال أعرفك ــم»...

ء -حـ ـ ـ ـ ـ ــدد الس ــفر أسمـــــــــــاء

جـَّ -
حدد السفر عدد السنيـــن
التي عاشها أيوب.

 +مـــن آبـــاء الكنيســـة الذين
كتبوا عن شـــخص وســـفر أيوب
كشخص وحـــــــــــــدث حقيقــــــــي:
العالمة أوريجينوس ،األب يوحنـ ــا
الدمشقي ،القديس يوحنا الذهب ـ ـ ــي
الفم ،القديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أمبروسيـ ـ ـ ـ ـ ــوس،
القدي ــس غريغوريوس ،القدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
مرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،القدي ــس
كيرل ــس األورشليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،القدي ــس
أغس ــطينوس...
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إن جعلت رسورك ىف بعض األشياء الىت توافق هواك اآلن أو ىف أشياء أخرى زمنيه ،فإنها رسيعة اتلغري .وإن لم تتغري ىه فأنت قابل للتغري ،فما ترس ايلوم يمكن أن تكرهه غدا( ..القديس أغسطينوس)
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ترمجة ورشح لكمات كنائسية

خواطر حول سر التجسد اإلهلي

للقمص عبد املسيح املسعودي
hamaged@yahoo.com

اُش ــتُ ِهر القم ــص عب ــد المس ــيح
صلي ــب المس ــعودي (1934+م) بولعه
الش ــديد ف ــي د ارس ــة الطق ــوس القبطي ــة،
ودقت ــه المتناهي ــة ف ــي طباع ــة ع ــدد من
اضع ــا له ــا قواع ــد
كتبه ــا الليتورجي ــة ،و ً
صارمة عند نش ــرها (س ــوف أش ــير لهذه
القواع ــد ف ــي مق ــال الح ــق) .ولع ــل م ــن
أش ــهر م ــا طب ــع كان كت ــاب الخوالج ــي
المق ــدس س ــنة 1618ش (1902م)،
والذي أعاد دير الس ــيدة العذراء الش ــهير
بالب ارم ــوس طباعت ــه أكث ــر م ــن مـ ـرة.
وكان ق ــد اهت ــم قدس ــه قبل ذل ــك بطباعة
كت ــاب المعمودي ــة س ــنة 1612ش،
وكت ــاب األجبي ــة 1616ش ،وف ــي نفس
الس ــنة نش ــر كت ــاب االبروس ــات (طبعة
ثالث ــة) ،وغيره ــا من الكتب المهمة .هذا
غي ــر كت ــب تعلي ــم اللغة القبطي ــة ،مثل:
عجال ــة الطال ــب ابت ــداء قبط ــي ،وكتاب
تقري ــب األرب ابت ــداء قبط ــي ،وكت ــاب
األس ــاس المتي ــن ف ــي ضب ــط نط ــق لغة
المصريي ــن ،س ــنة 1604ش .وكت ــب
حس ــاب األبقط ــي ،مث ــل :كت ــاب التحفة
البرموس ــية ف ــي ش ــرح وتتم ــة قواع ــد
حس ــاب االبقط ــي س ــنة 1641ش،
وكت ــاب ال ــدرة النفيس ــة ف ــي حس ــابات
الكنيس ــة ،وكت ــاب الكرم ــة أي كت ــاب
الكن ــز الثمي ــن ف ــي كرم ــات المتقدمي ــن
س ــنة 1643ش (1927م) .ناهي ــك
ع ــن عشـ ـرات المق ــاالت ف ــي المج ــات
القبطي ــة مث ــل :مجل ــة «الح ــق»،
لصاحبه ــا يوس ــف ب ــك منقري ــوس ف ــي
مطل ــع الق ــرن العشـ ـرين ،وغيره ــا .ولعل
م ــن أواخ ــر ما نش ــر م ــن كتب طقس ــية
كان «كت ــاب األسـ ـرار المقدس ــة»،
ال ــذي اهت ــم بطباعت ــه س ــنة 1640ش
(1924م) بأم ــر وعل ــى نفق ــة نيافة أنبا
يوأنس مطـ ـران البحيرة والمنوفية ووكيل
الكـ ـ ارزة المرقس ــية (قداس ــة الباب ــا يوأنس
التاس ــع عش ــر فيم ــا بعد) .ج ــاء الكتاب
ف ــي حج ــم صغير ولك ــن في واقع األمر
ه ــو ِس ــفر نفي ــس ،يتضم ــن أكث ــر م ــن
كت ــاب بي ــن ضفتي ــه .الكت ــاب يق ــع ف ــي
 244صفح ــة م ــن القط ــع الصغي ــر،
وعنوان ــه الكام ــل« :كت ــاب األسـ ـرار
المقدس ــة أي األواش ــي الت ــى يتلوه ــا
ـر في رفع البخ ــور والقداس.
الكاه ــن س ـ ًا
متضمن ــا
ـم».
ـ
س
الق
ـض
ـ
ع
ب
ث ــم يتلوه ــا
ً
قام ــوس للمصطلح ــات الكنائس ــية
تح ــت عنـ ـوان« :ترجم ــة وش ــرح كم ــات
كنائس ــية» .ويتك ــون ه ــذا القام ــوس من
أول :أســـماء رتـــب
ع ــدة أقس ــام ه ــيً :
اإلكليـــروس وترجمتهـــا ،وعدده ــا 23
كلم ــة .أوله ــا :أس ــماء رت ــب اإلكليروس
وترجمته ــا ،وه ــي  15كلم ــة أوله ــا
األغنس ــطس وأخره ــا األبصلدي ــس أو
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المرت ــل (ص .)174-163ث ــم كلم ــات
غي ــر الس ــابقة وال تُذك ــر ف ــي الخوالج ــي
ولكنها توجد في كتب القوانين ونحوها،
مث ــل :اإلبروط ــس أو الب ــرودس والقي ــم
واإلبودياقنيات واألغنستسيات (النساء)
(ص .)177-174ويذك ــر القم ــص
عب ــد المس ــيح ع ــن تل ــك الكلم ــات ،أن ــه
ق ــد كتبه ــا س ــنة 1618ش لك ــي تُطب ــع
طبع س ــنتها
ف ــي الخوالجي الكبير الذي ُ
ف ــي مطبع ــة عين ش ــمس بمص ــر .فلما
ختم ــه صاح ــب مجلة عين ش ــمس (أي
إقالدي ــوس بك لبي ــب) على غفلة لطول
الوق ــت  -كم ــا ذك ــر ه ــو ف ــي آخـ ـره-
بقي ــت ه ــذه األس ــماء محفوظ ــة إل ــى أن
اراد هللا وأدرجه ــا القم ــص عب ــد المس ــيح
ثانيـــا :كلمـــات
ف ــي كت ــاب األسـ ـرارً .
كنائســـية أخـــرى يونانيـــة وقبطيـــة،
عدده ــا  41كلم ــة .مقس ــمة عل ــى
قس ــمين ،القس ــم األول م ــن ،29-1
بدأه ــا بالخوالج ــي وختمه ــا بالقنومي ــة
والدقوني ــة (ص ،)189-179وأض ــاف
عليه ــا مالحظ ــات (ص.)236-235
أم ــا القس ــم الثاني م ــن  ،41-30فبدأها
بكلم ــة الس ــينترونس أو الس ــنترانس
وختمه ــا ِ
بالم ــرس (ص.)222-210
ثال ًثـــا :أســـماء هللا تبـــارك اســـمه فـــي
الكتـــاب المقـــدس وكلهـــا عبرانيـــة،
عدده ــا  11اس ـ ًـما ،بدأه ــا باالس ــم يهوه،
وختمه ــا باالس ــم َش ـ ّـداي (ص-189
ابعـــا :كلمـــات عبرانيـــة أخرى
 .)197ر ً
غير أسماء هللا ،عددها عشر كلمات،
بدأها بكلمة أوصنا أو هوشعنا ،وختمها
خامســـا:
بالكروبيم (ص.)202-197
ً
كلمـــات كنائســـية ســـريانية ،عدده ــا
تس ــع كلمات ،بدأه ــا بكلمة ميمر وختما
ِ
بالدنح (ص .)210-202وبذلك يكون
القمص عبد المس ــيح المس ــعودي بعمله
ه ــذا ق ــد س ــبق األب Georg Graf
( )1955-1875ف ــي عمل ــه الش ــهير:
Verzeichnis
Arabischer
 Kirchlicher Terminiأي «دلي ــل
المطلح ــات الكنس ــية العربي ــة» ،باللغ ــة
األلماني ــة ،وال ــذي طبعت ــه الجامع ــة
الكاثوليكي ــة بلوف ــان (بلجي ــكا) طبع ــة
ثاني ــة مزي ــدة ،وذل ــك ف ــي المجل ــد 147
م ــن مجموعة Corpus scriptorum
،Christianorum Orientalium
الكتّ ــاب المس ــيحيين
أي مجموع ــة ُ
الشـ ـرقيين ،س ــنة 1954م .وحي ــث أن
ه ــذا العم ــل يس ــتحق إع ــادة النش ــر،
فلذل ــك بداي ــة م ــن المق ــال التالي س ــوف
أب ــدأ بإع ــادة نش ــر ه ــذه الكلم ــات وتل ــك
المصطلح ــات ،إن أحب الرب وعش ــنا.
يتبع

frgregorios@sac.edu.au

تجســد المســيح لــه المجــد هــو
ُّ
الحــدث األعجــب واألكثــر دهشــة فــي
تاريــخ البش ـرية ،فــاهلل الــذي ال ُيــرى
تواضــع واحتجــب فــي جســد إنســاني،
وظهــر وعــاش بيــن النــاس ،واجتــاز
كل التجــارب اإلنســانية ،وشــاركنا فــي
كل شــيء مــا خــا الخطــأ والخطيئــة.
الموضــوع إ ًذا صعــب جـ ًـدا علــى
العقــل البشــري ،ولصعوبــة األمــر
فالكثيــر مــن النــاس ال يســتطيعون أو
يتقبل ـوا هــذه الحقيقــة.
ال يريــدون أن ّ
ولذلــك يبقــى التجســد اإللهــي هــو
«المفارقــة المطلقــة» ،بحســب تعبيــر
ارئــد الوجوديــة ،الفيلســوف الدانم اركــي
«كيركيجارد/كيركجــور» ،والمفارقــة هنا
تعنــي أنــه ال يمكــن إد اركــه مــن خــال
االســتقراء العقلــي ،أو عبــر األدّلــة
العقليــة والمنطقيــة وحدهــا ،فالعقــل
اإلنســاني مهمــا بلــغ شــأنه ال يســتطيع
أن يحيــط بــاهلل إحاطــة تامــة وكاملــة،
بــل يلزمــه اإليمــان الفــردي والخب ـرة
الشــخصية .وبالرغــم مــن أهميــة أن
يســعى المــرء إلــى فهــم أعمــق إليمانــه،
ومنطقيــا لمــا
عقليــا
وأن يجــد بر ً
ً
هانــا ً
يؤمــن بــه ،يجــب أن نعلــم أن اإليمــان
هــو هبــة مــن هللا ،وأن روحــه هــو
الــذي يمنحنــا القــدرة علــى فهــم الحقيقــة
اإليمانيــة ،ومحدوديــة العقــل هــذه تشــير
وتؤكــد إلــى الحاجــة إلــى وحــي إلهــي،
كنــا نــروم الحصــول علــى معرفــة
إذا ّ
صحيحــة عــن هللا .عنــد بعــض النــاس
تصــور عــن هللا ال يســاعدهم علــى فهــم
وتقبــل التجســد ،فعلــى ســبيل المثــال:
عظمــة هللا تعنــي بالنســبة لهــم التعالــي
والترُّفــع عــن خليقتــه ،وقداســة هللا تعنــي
ـح أن تكــون هنــاك شــركة
أنــه ال يصـ ّ
بيــن هللا ومخلوقاتــه ،وقــدرة هللا وقوتــه
تعنــي لهــم فقــط القــدرة علــى العقــاب
بأيــة حــال مــن األحـوال
والهــدم وال تعنــي ّ
القــدرة علــى المحبــة أو االهتمــام...
ـر غيــر
لــكل ه ـؤالء ُيعتبــر التجســد أمـ ًا
مقبــول وغيــر معقــول وال يليــق بــاهلل
مطلًقــا وضــد قداســته وتعاليــه ،وتثــور
فــي أذهانهــم الكثيــر مــن الشــكوك،
وذلــك بســبب نظرتهــم الخاطئــة هلل
واإلنســان علــى حــد س ـواء.

ـادر علــى كل
إن هللا بصفتــه قـ ًا
شــيء يســتطيع أن يتجســد ولكــن -مــن
وجهــة نظرهــم -هــل يليــق بــه أن يتخــذ
ـانيا بما في ذلك من مظاهر
جسـ ًـدا إنسـ ً
الضعف اإلنســاني واألفعال اإلنســانية؟
لكن دعونا نسأل :لماذا ال يليق باهلل أن
يتجســد؟ إن مشــكلة اللياقــة هــذه تكشــف
عــن ســوء فهــم وتصــور خاطــئ عــن

معــا .النظ ـرة الخاطئــة هلل
هللا واإلنســان ً
تصـ ِّـور أن قداســته ونزاهتــه تحتّــم عليــه
عــدم االتصــال بالمخلوقــات والعالــم،
وهــي النظ ـرة التــي ّأدت بالبعــض إلــى
تصـ ُّـور وجــود إلهيــن ،إلــه للخيــر وإلــه
للشــر ،وهــي التــي قــادت آريــوس إلــى
ِبدعتــه بــأن االبــن مخلــوق مــن اآلب،
قــد خلقــه لكــي يخلــق العالــم بواســطته،
ألن اآلب قداســته وعلـ ّـوه تمنعانــه مــن
خلــق العالــم .األمــر الثانــي هــي النظـرة
الدونيــة للجســد اإلنســاني بأنــه شــر
وغيــر طاهــر ،وهــذا خطــأ شــنيع يوقعنــا
فــي األفــكار المانويــة والغنوســية.
فالجســد اإلنســاني بــكل وظائفــه هــو
طاهــر ومقــدس ،إلنــه مــن هللا الخالــق،
وهللا قدوس ومصدر كل قداسة ،وخلق
كل شــيء طاهـ ًـرا ،وبالتالــي فاحتقــار
الجســد ونســب النجاســة إليــه وإلــى
وظائفــه يســيء إلــى هللا نفســه كخالــق.
والس ـؤال المهــم هنــاَ ،مــن الــذي يحـ ّـدد
لآلخــر مــا يليــق بــه ومــا ال يليــق؟ هــل
األقــوى واألحكــم واألكثــر قداســة هــو
الــذي يحـ ّـدد لألقــل منــه ،أم العكــس؟
هــل هللا هــو الــذي يحـ ّـدد لإلنســان مــا
هــو خيــر ومــا هــو شــر ،مــا يليــق فعلــه
ومــا ال يليــق ،أم اإلنســان الــذي يحـ ّـدد
أمــا األمــر اآلخــر فــي موضــوع
هلل؟! ّ
التجســد ،كيــف يخجــل هللا مــن الجســد
اإلنســاني وهــو الــذي خلقــه؟ هــل يليــق
بــاهلل أن يخجــل مــن عمــل يديــه؟ أال
رديــا وغيــر
يعنــي هــذا أنــه خلــق شـ ً
ـيئا ً
مقــدس ،وإذا كان الجســد شـ ًـرا ،أال
يكــون هللا مصــدر الشــر؟! وهــل هنــاك
أشـ ّـر مــن أن ننســب الشــر هلل!.

أخيـ ًـرا ،إذا كان هللا يســتطيع أن
يتجســد ويريــد أن يتجســد ويليــق بــه
أن يتجســد ،وأن ِفعــل التجســد هــو
لخيــر اإلنســان ولتجديــد خلقتــه ،فيكــون
الس ـؤال المنطقــي هنــا هــو ليــس لمــاذا
يتجســد هللا؟ بــل ،لمــاذا ال يتجســد هللا؟
ودعونــا نختــم هــذا الموضــوع الموجــز
جـ ًـدا بشــهادة قويــة مــن بابانــا العظيــم
معلــم المســكونة القديــس أثناســيوس
الرســولي” :فكلمــا ازداد االســتهزاء مــن
غيــر المؤمنيــن ،بالكلمــة ،يعطــي هــو
شــهادة أعظــم عــن ألوهيتــه .وكل مــا
يظــن البشــر أنــه مســتحيل ،فــإن هللا
يثبــت أنــه ممكــن ،وكل مــا يســخر منــه
البشــر كأمــر غيــر الئــق ،هــذا يجعلــه
بصالحــه الئًقــا .وكل مــا يه ـزأون بــه
وهــم ّيدعــون الحكمــة -علــى أنــهأعمــال بش ـرّية ،فهــذا كلــه ُيظه ـره بقوتــه
أنــه أعمــال إلهيــة“( .تجســد الكلمــة،
فصــل  :1فق ـرة .)2

ً
إن ضعفت يوما فاعرف أنك نسيت قوة اهلل (ابلابا شنوده اثلالث)

الطرح اآلدام لربامون
عيد امليالد
mickelhelmy@yahoo.com

يرد في الدفنار البحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري المستخـ ـ ـ ــدم في َّ
الطقس الحالي،
ُ
ُ
ن
بعــا ،كمــا
ر
23
ـن
ـ
م
ـو
ـ
ك
يت
آدم
ح
ـر
ـ
ط
ـك،
تحــت يــوم  28كيهـ
َّ
ً
أيضــا كطـ ـ ـ ــرح علــى الهــوس الثانــي فــي تسبحـ ـ ــة
تتكــرر بدايتــه ً
نصــف الليــل لعيــد الميــاد المجيـ ـ ـ ــد  29كيهــك ،وذلــك حســبما
جـ ـ ـ ــاء في كت ـ ـ ـ ــاب ”طروحات وإبصاليات برموني عيد المي ـ ـ ـ ــالد
والغطــاس“ .وهــذا َّ
الطــرح -مثــل غيـره -عبــارة عــن ترانيــم مختلفــة
ٍ
معــا فــي نــص واحــد.
ُجمعــت ً

و ِج َدت بدايـ ـ ـ ـ ــة هذا الطـ ـ ـ ــرح التي َّ
تتمثل ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ُ
األوليــن فــي شــكل قطعــة واحــدة باليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــع ترجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلــى
القبطيــة الصعيديــة ،وذلــك فــي شــذرتين ُيحفظــا اليــوم فــي المكتبــة
َّ
الوطنيــة بباريــس تحــت رقــمBnF, copte 129(20), f.148v
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا موطنهمـ ـ ـ ـ ــا األصلـ ـ ـ ـ ـ ــي هــو
وَّ copte129(20),150r
يخهمــا إل ـ ـ ـ ـ ــى القـ ـ ـ ـ ــرن
ر
تا
ـع
ـ
ج
وير
ـاج،
الديـ ـ ـ ــر األبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض بسوه ـ ـ ـ ـ ـ
ُ
التَّاسع/العاش ـ ـ ـ ـ ــر الميـ ـ ـ ـ ــادي .حيـ ــث أن هــذا هــو التاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
التقريبـ ـ ـ ـ ــي لنســاخة أغلــب مخطوطــات مكتبــة هــذا الديــر.

ومــن المهــم أن نعــرف أن الشــذرتين همــا فــي الحقيقــة ورقــة
واحــدة ،ولكــن مشــقوقة بطريقــة أفقيــة ،فأصبــح لـ ٍ
ـكل منهمــا رقـ ٌـم
منفصـ ٌـل فــي هــذه الك ارســة ( 129 )20التــي تحــوي شــذرات وبقايــا
مــن كتــب ليتورجيــة مختلفــة ينتمــي أغلبهــا إلــى مكتبــة الديــر
ِ
النســاخة:
المذكــور ،وســوف أنقــل النــص بعــد تعديــل أخطــاء ّ
Πᾶσα ἡ προφητεία πεπλήρωται, οὐρανὸς καὶ
οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ἀγάλλεται, ὅτι ἐτέχθη [ὑμῖν
σήμερον] ὁ χριστός. δεῦτε προσκυνήσωμεν.
“كل نبــوة قــد كملــت ،الســماء والذيــن علــى األرض يفرحــان،
ألن المســيح ُوِلــد لنــا اليــوم .هلمـوا لنســجد لــه”.

دامغــا علــى ِقـ َـدم طروحــات عيــد
ُيعــد هــذا َ
الك ْشــف الهــام دليـ ًـا ً
ِ
اليونانيــة
ـب فــي األصــل باللغــة
َّ
الميــاد ،وأن الغالبيــة منهــا ُكتـ َ
البحيرَّيــة،
قبــل أن يتــم ترجمتــه إلــى
الص َّ
َّ
القبطيــة سـواء َّ
عيديــة أو ُ
والحقيقــة أن َّ
الزمــن الحقيقــي لتأليــف هــذه القطعــة ال بــد أنــه يعــود
ـر مــن ألحــان َّ
الديــر
إلــى مــا قبــل القــرن التَّاســع ،وذلــك ألن كثيـ ًا
مدوًنــا علــى أوراق البــردي التــي تعــود بدورهــا إلــى
األبيــض ُو ِجـ َـد َّ
فتـرة ِّ
مبكـرة جـ ًـدا.

فــي نفــس الوقــت فــإن بدايــة الطــرح الواطــس (األربعــة أربــاع
األولــى) الــذي ُيَقــال علــى الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس الثالــث ليلــة عيــد الميــاد،
والــذي يبــدأ بعبــارة “يــوم فـــــــــــــــرح لنــا هــو هــذا اليوم”ُ ،...يمكننا
مترجمــا إلــى الصعيديــة فــي قطعــة تحمــل رقــم 149
أن نجــده
ً
مــن م َّ
الصعيــدي  M575بمكتبــة بيربونــت
جلــد األنتيفوناريــون َّ
ُ
مورجــان بنيويــورك ،والــذي يعــود بــدوره إلــى عــام 893م .وكل
هــذه َّ
األلفيــة
الش ـواهد تؤكــد وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود هــذه القطــع قبــل انته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ّ
األولــى للميــاد.

القمص مينا

ذكرى الصديق تدوم

شيخ كهنة إيبارشية أسيوط
رقد في الرب بش ــيخوخة صالحة ،يوم الجمعة  ١٧ديس ــمبر
٢٠٢١م ،القمـــص مينـــا وكيل مطرانية أس ــيوط وش ــيخ كهنتها،
ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٨٧س ــنة وبعد خدم ــة كهنوتية اس ــتمرت لما
عام ــاُ .ولد األب المتنيح في  ١٦يونيو ١٩٣٤م
يق ــرب م ــن ً ٦٥
لعائل ــة كهنوتي ــة ،وتخ ــرج ف ــي الكلي ــة اإلكليريكي ــة بالقاهـ ـرة ع ــام
كاهن ــا ف ــي  ١٧م ــارس ١٩٥٧م ،بي ــد مثل ــث
١٩٥٦م ،وس ــيم ً
الرحم ــات األنب ــا ميخائي ــل مطـ ـران أس ــيوط الس ــابق ،ون ــال رتب ــة
القمصي ــة بي ــد نياف ــة األنب ــا يوأن ــس أس ــقف أس ــيوط ف ــي يوني ــو
٢٠١٦م ،وخ ــدم خالل س ــنوات كهنوته ف ــي قرية العقال البحري
بمرك ــز الب ــداري ،وقري ــة الش ــامية بمرك ــز س ــاحل س ــليم وأس ــس
فيه ــا كنيس ــة كبرى باس ــم الس ــيدة الع ــذراء ودش ــنها المتنيح األنبا
ميخائي ــل ف ــي ١٩٦٦م ،ث ــم انتقل ع ــام ١٩٨٠م إلى الخدمة في
كاتدرائي ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائيل بأس ــيوط (مق ــر المطرانية)،
ود َّرس خ ــال خدمت ــه بع ــدد م ــن المعاه ــد الكنس ــية
كم ــا رأس َ
في اإليبارش ــية ،وتولى مس ــئولية س ــكرتارية المجلس اإلكليريكي
لم ــدة  ٣٠س ــنة .أُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه الي ــوم ذات ــه ف ــي دي ــر
القدي ــس الباب ــا أثناس ــيوس بدي ــر الزاوي ــة ف ــي أس ــيوط بمش ــاركة
نيافة األنبا يوأنس أس ــقف اإليبارش ــية ،وعدد من كهنتها وأسـ ـرة
األب المتني ــح وأبنائ ــه ومحبي ــه .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا
يوأنـــس ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركة
وكل محبيه.

+ + +
القس تيموثاوس موريس

إلى األبد

ذكرى األربعين
ألغلى األحباب
المرحوم

حمسن زيك غربيال زيك
تقيم األسرة
القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم الثالثاء
الموافق 2022/1/4

كاهن كنيسة العذراء ومار مينا بمدينة السالم  -القاهرة

فى تمام الساعة
صباحا
السابعة
ً

رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم األح ــد  ١٩ديس ــمبر ٢٠٢١م ،القـــس
ـهيد
تيموثـــاوس موريـــس ،كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والش ـ
بكنيسة
م ــار مين ــا بمدين ــة الس ــام ،التابع ــة لقطاع كنائس مدينة الس ــام
الشهيد العظيم مارجرجس
والحرفيي ــن ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٦٥س ــنة وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة
بقرية بلوط القوصية
عام ــاُ .ول ــد األب المتني ــح ف ــي ٢١
اس ــتمرت لم ــا يتج ــاوز ً ١٩
أسيوط
كاهن ــا ف ــي  ٣٠يوني ــو ٢٠٠٢م.
أغس ــطس ١٩٥٦م ،وس ــيم
ً
أُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي كنيس ــته عق ــب الق ــداس اإلله ــي
افيا :زكي غبريال –
صباح اليوم التالي بمش ــاركة نيافة األنبا مكســـيموس األس ــقف تلغر ً
كاراس محسن
الع ــام للقط ــاع ،وع ــدد م ــن كهنت ــه وأسـ ـرة األب المتني ــح وأبنائ ــه
ومحبي ــه ،بع ــد أن حض ــر الجثم ــان صلـ ـوات التس ــبحة والقداس.
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام
لكنائـــس قطـــاع مدينـــة الســـام والحرفييـــن ،ولمجمـــع اآلباء إلرسال مراسالت االجتامعيات
كهنـــة القطـــاع ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
ت0122 002 1455 :

+ + +
تاسوين هبة املكرسة

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

بإيبارشية بني سويف

رق ــدت ف ــي ال ــرب ي ــوم الس ــبت  ٢٥ديس ــمبر ٢٠٢١م،
تاســـوني هبة المكرس ــة بدير بنات مريم في بني س ــويف التابع
عاما من الخدم ــة بالتكريس.
إليبارش ــية بن ــي س ــويف ،بع ــد ً ٢٥
صل ــى نياف ــة األنبا غبريال أس ــقف اإليبارش ــية صلـ ـوات تجنيزها
ف ــي دي ــر بن ــات مري ــم الي ــوم ذات ــه .خالص تعازينـــا لنيافة األنبا
غبريال ،ولمكرســـات دير بنات مريم ،وألســـرتها وكل محبيها.
ديسم� 2021
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