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عائلة الكنائس الكاثوليكية:
ــة. +  ــة الســريانية الماروني ــة األنطاكي + الكنيســـــــ
كنيســــــــــة الروم الملكيين الكاثوليـــــــــك. + كنيســة بابل 
ــك. + كنيســة  ــدان. + كنيســة الســريان الكاثوليــــــــ للكل
ــة األرمــن الكاثوليــك. +  ــاط الكاثوليــك. + كنيســــــ األقب

كنيســة الالتيــن فــي القــدس.

وهكــذا صــار المجلــس يضــم األغلبيــة الســاحقة مــن 
مســيحيي الشــرق، فــي أربــع عائــالت كنســية كبــرى.

وغايـــــــــــــــــة المجلـــــــــــــس هـــــــــــــــــي العمــل علــى تعزيــز 
روح الوحــدة المســيحية، مــن خــال توفيــر ســبل الحــوار 
وإقامــة الدراســات واألبحــاث المشــتركة التــي تشــرح تقاليــد 
الكنائــس األعضــاء، وإقامــه الصلــوات المشــتركة مــن أجــل 

التعــاون والتفاهــم المشــترك.

كمــا ُتعتبــر المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان والدعــوة 
إلــى العدالــة والمســاواة فــي المواطنــة مــن أولويــات عمــل 
المجلــــس، والــذي يقــوم أيًضــا بالمشــاركة والتعــاون فــي 
الموضوعــات االجتماعيـــــــــــــة التــي تســهم فــي تحقيـــــــــــق 
التعايــش المشــترك فــي منطقــه الشــــــــــــــرق األوســط ذات 
التاريخ والتراث اإلنساني الشامل ومهد األديــــان اليهودية 

والمســيحية واإلســام.

وبذلــك ُيعتبــر مجلــس كنائــس الشــرق األوســط رابطــة 
المســيح،  للســيد  وشــهادتها  خدمتهــا  فــي  الكنائــس  بيــن 
ويســتمد صاحيتــه وشــرعيته مــن الكنائــس المسيحيـــــــــــة 
األعضـــــــــاء مجتمعــة، مــع األخـــــــــذ فــي االعتبــــــــــــار البنيــة 
اإلداريــــــــــة للمجلــس والتـــــــــــــي تقــوم علــى أســاس العائلــة 
ذات  المجتمعــة  الكنائــس  إطارهــا  تحــت  تنطــوي  والتــي 
الشــركة الكاملــة، مثــل العائلــة األرثوذكســية الشــرقية وهــي 
واألرمــن  والســريان  األقبــاط  تضــم  والتــي   (Oriental)
أصحــاب اإليمــان الواحــد والمشــترك. ولــذا ال يوجــد رئيــس 
بــل أربعــة رؤســاء، أي رئيــس مــن كل  واحــد للمجلــس 

عائلــة وبالتبــادل الــدوري.

إن انعقــاد جلســات الجمعيــة العامــة وحضــور قــادة 
وأعضــاء مــن جميــع كنائــس الشــرق األوســط هــو فرصــة 
لاطــاع علــى نهضــة الجمهوريــة الجديــدة علــى أرض 
مصــر، مــن خــال اســتعراض المشــروعات واإلنجــازات 
الكبيــرة فــي كافــة المجــاالت، بقيــادة فخامــة الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي والحكومــة المصريــة والقــوات المســلحة 

والشــرطة الوطنيــة وكافــة مؤسســات الدولــة.

عــام  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  آلــة  توقفــت  بعدمــا 
1945م، والتــي راح ضحيتهــا مــا بيــن 50 و70 مليــون 
واالتحــاد  التعــاون  فــي  يفكــر  العالــم  بــدأ  البشــر،  مــن 
اعتمــاًدا علــى مبــدأ الحــوار والمشــاركة بديــًا عــن الشــجار 
فــي  بــدأت شــعوب وحكومــات وهيئــات  ولــذا  والصــراع، 
تكويــن منظمــات دوليــة وإقليميــة علــى كافــة المســتويات 
مثــل: هيئــة األمــم المتحــدة بكافــة مجالســها ومنظماتهــا 
العاملــة علــى مســتوى العالــم وفــي مجــاالت شــتى مثــل: 
والتجــارة  والهجــرة  والتعليــم  والثقافــة  والزراعــة  الصحــة 
وغيرهــا. وكذلــك كان تأســيس الجامعــة العربيــة، ومنظمــة 
الــدول اإلســامية، وغيرهــا... وعلــى المســتوى المســيحي 
كان إنشــاء عــدة هيئــات دوليــة مثــل مجلــس الكنائــس 
ويضــم  1948م  عــام  تأســس  والــذي   WCC العالمــي 
معظــم الكنائــس البروتســتانتية واألرثوذكســية الشــرقية، وال 
يتضمــن الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة وهــي موجــودة فيــه 
بصفــة مراقــب. وهــو مجلــس علمــي قائــم علــى الحــوار 
يت بـــ »الحركــة  والتعــاون والدعــوة إلــى الوحــدة والتــي ُســمِّ
المســكونية«. وقــد تأســس فــي أمســتردام )هولنــدا( ولكــن 

المقــر الرئيســي فــي جنيــف بسويســرا.
ــة(،  ــة كنيســة )طائفــــــــــ يضــم المجلــس حوالــي أربعمئـــ
وكنيســتنا عضــو فيــه منــذ البدايـــــــــات، ولنــا تمثيــل رســمي 
فيــه، وُتعقــد الجمعيـــــــــــة العامــــــــــــة كـــــــــــل ســبع ســنوات فــي 

إحــدى القــارات. 
ــذا العـــــــــام )2022م( الجمعيـــــــــــــــــة العامــة  وُتعَقــد هــــــــ
الحاديــة عشــرة فــي أوروبــا )ألمانيــا( فــي شــهر أغســطس 
ــى  ــم إل ــع العال ــة المســيح تدف القــادم تحــت شــعار »محب

المصالحــة والوحــدة«.
يســوع  أن  تؤمــن  فيــه  الموجــودة  الكنائــس  وجميــع 
القــدوس  بالثالــوث  وتؤمــن  المخلــص،  هــو  المســيح 

اإلنجيــل. لنصــوص  طبًقــا 
مجلــس  تأســيس  كان  اإلقليمــي  المســتوى  وعلــى 
كنائــس الشــرق األوســط MECC عــام 1974م، بعــد 
مــا تحــول مجمــع كنائــس الشــرق األدنــى إلــى مجلــس يضم 

ثــاث عائــات كنســية كبــرى فــي الشــرق وهــي:

وفــي فبرايــر 2013م تــم تأســيس مجلــس كنائــس 
مصــر ECC وهــو يضــم خمســة أعضــاء: 

الكنيســة القبطية األرثوذكســية – الكنيســة الكاثوليكية 
– الكنيســة اإلنجيلية – الكنيســة اليونانية األرثوذكســية – 
الكنيســة األســقفية، ولــه نفــس منهــج المجالــس المســيحية 
األخــرى فــي حفــظ التعايــش المشــترك مــن خــال التعــاون 
والحــوار والعمــل االجتماعــي وخدمــة المجتمــع المصــري.

األولــى،  وللمــرة  )2022م(،  العــام  هــذا  وفــي 
تســتضيف الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية أعمــال مؤتمــر 
الجمعيــة العامــة لمجلــس كنائــس الشــرق األوســط وفــي 

شــعار: تحــت  عشــرة  الثانيــة  الــدورة 

عائلة الكنائس األرثوذكسية الشرقية: 
+ كنيســة اإلســكندرية والكــرازة المرقســية لألقبــاط 
المشــرق  وســائر  أنطاكيــة  كنيســة   + األرثوذكــس. 
للســريان األرثوذكــس. + الكنيســة األرمينيــة الرســولية 

– كاثولكوســية األرمــن األرثوذكــس لبيــت كيليكيــا.

عائلة الكنائس االرثوذكسية البيزنطية 
للــروم  أفريقيــا  وســائر  اإلســكندرية  كنيســة   +
األرثوذكــس. + كنيســة أنطاكيــة وســائر المشــرق للــروم 
األرثوذكــس. + كنيســة الــروم األرثوذكــس فــي القــدس. 

+ كنيســة الــروم األرثوذكــس فــي قبــرص.

عائلة الكنائس اإلنجيلية 
+ ســينودس النيــل اإلنجيلــي فــي مصــر. + اتحــاد 
ــى. +  ــي الشــرق األدن ــة ف ــة األرميني الكنائــس اإلنجيلي
ــان. +  ــي ســوريا ولبن ــي ف ــي الوطن الســينودس اإلنجيل
الكنيســة   + لبنــان.  فــي  الوطنــي  اإلنجيلــي  االتحــاد 
األســقفية فــي القــدس والشــرق األوســط. + الكنيســة 
اإلنجيليــة اللوثريــة فــي األردن واألراضــي المقدســة. + 
ــت. + الكنيســة  ــي الكوي ــة ف ــة الوطني الكنيســة اإلنجيلي
اإلنجيليــة فــي الســودان. + الكنيســة البروتســتانتية فــي 

ــة فــي تونــس. ــر. + الكنيســة الميثودي الجزائ

وفــي عــام 1990م انضمــت إلــى المجلــس الكنائس 
الكاثوليكية الشــرقية الســبع وهي:

»تشجعـــــــوا، أنــــــــــا هـــــــــــو، ال تخافــــــــوا« )إنجيــــــل 
متــى البشــير 27:14(.

ورغــم أن هــذا المجلــــــــــس قــد تأســس منــذ 48 عاًمــا، 
إال أنهــا المــرة األولــى التــي تنعقــد فيهــا الجمعيــة العامــة 
فــي مصــر التــي تحتضــن واحــدة مــن أقــدم كنائــس العالــم، 
كمــا أنهــا تنفــرد بمســار العائلــة المقدســة والــذي تهتــم بــه 
الحكومــة المصريــة كمقصــد روحــي ســياحي مفتــوح أمــام 

كل الســياح مــن أي مــكان فــي العالــم.

الكاثوليكيةاإلنجيليةالبيزنطيةالشرقية
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الصليب في اللغة اليونانية ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ومنها االسم بسطوروس واستاورو

ا
ً
ا جديد

ً
قداس الذكرى العاشرة للمتنيح البابا شنوده ورسامة ٢٩ قمص

صلـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني يوم الخميـــس 17 مارس 2022م، 
القـــداس اإللهـــي، بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبـــا رويـــس، فـــي مناســـبة الذكـــرى 
العاشـــرة لنياحـــة مثلـــث الرحمـــات معلـــم األجيـــال قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث 
البطريـــرك الــــ117 فـــي عـــداد بطاركـــة كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية. شـــارك 
فـــي صلـــوات القـــداس عشـــرون من أحبار الكنيســـة، والعديد مـــن اآلباء الكهنة 
والرهبـــان وأعـــداد كبيـــرة مـــن الشـــعب. تضمـــن القـــداس رســـامة 29 كاهًنـــا من 

كهنـــة كنائـــس القاهـــرة قمامصـــة، بيـــد قداســـة البابـــا، والقمامصـــة الجدد هم:
)1( القمـــص يوحنـــا وديـــع كاهـــن كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم بـــروض 
الفرج. )2( القمص هدرا كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والماك ميخائيل 
بمؤسســـة الـــزكاة. )3( القمـــص مكاريـــوس كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس 
زرايب عزبة النخل. )4( القمص مرقس محب كاهن كنيســـة القديســـة العذراء 
مريم بجاردن ســـيتى. )5( القمص أنطونيوس فؤاد كاهن كنيســـة مار جرجس 
بالزاويـــة الحمـــراء. )6( القمـــص يوســـف نظير كاهن كنيســـة األنبـــا أنطونيوس 
بشـــبرا. )7( القمـــص رويـــس بديـــع كاهـــن كنيســـة العـــذراء والمـــاك ميخائيـــل 
بالخلفاوى بشـــبرا. )8( القمص أبانوب رزق هللا كاهن كنيســـة القديســـة العذراء 
مريم بروض الفرج بشـــبرا. )9( القمص تادرس عجيب كاهن كنيســـة القديســـة 
العذراء مريم بروض الفرج بشـــبرا. )10( القمص يوحنا ميشـــيل كاهن كنيســـة 
القديســـة العـــذراء مريـــم بمســـرة بشـــبرا. )11( القمـــص فيلوباتيـــر دوس كاهـــن 
كنيســـة القديســـة العذراء مريم والشـــهيد مار جرجس بأرض أيوب بشبرا. )12) 
القمـــص بـــوال مرقـــس كاهـــن كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم بالزمالـــك. )13) 
القمـــص رافائيـــل لطفـــي كاهن كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم بالزمالك. )14) 
القمـــص تيموثـــاوس ثاؤفيلس كاهن كنيســـة القديس تيموثاوس الرســـول بحلمية 

الزيتـــون. )15( القمـــص تـــادرس نجيب كاهن كنيســـة األمير تادرس الشـــطبى 
بالزيتـــون. )16( القمـــص بيشـــوي فهمـــي كاهـــن كنيســـة القديســـة العـــذراء مريم 
بمســـرة بشـــبرا. )17( القمص يعقوب رمســـيس كاهن كنيســـة القديســـة العذراء 
مريـــم بالزمالـــك. )18( القمـــص أثناســـيوس عـــوض هللا كاهن كنيســـة القديســـة 
العـــذراء مريـــم والبابـــا كيرلس عمود الدين بزرايـــب عزبة النخل. )19( القمص 
إرميـــا أميـــن كاهن كنيســـة القديســـة الســـيدة العـــذراء والبابا كيرلـــس عمود الدين 
بزرايـــب عزبـــة النخـــل. )20( القمـــص فيلوباتيـــر عزمي كاهن كنيســـة الشـــهيد 
أبي سيفين بحدائق القبة. )21( القمص يوسف يوسف كاهن كنيسة القديس 
مـــار مرقـــس الرســـول بشـــبرا. )22( القمـــص أثناســـيوس زكـــي كاهـــن كنيســـة 
القديســـة دميانة ببوالق. )23( القمص برســـوم كاهن كنيســـة القديســـة العذراء 
مريـــم والشـــهيد أبـــي ســـيفين بمدينـــة األمـــل. )24( القمـــص بـــوال فهمـــي كاهـــن 
كنيســـة القديســـة بربـــارة بالشـــرابية. )25( القمـــص أثناســـيوس يوســـف كاهـــن 
كنيســـة القديســـة الســـيدة العذراء ويوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس. 
)26( القمـــص بـــوال زكـــي كاهـــن كنيســـة القديســـة العـــذراء مريـــم والشـــهيد أبـــي 
ســـيفين بعزبـــة النخـــل الغربيـــة. )27( القمص أرســـانيوس فتحي كاهن كنيســـة 
القديســـة العـــذراء مريـــم بالزيتـــون. )28( القمـــص بيشـــوي جورج كاهن كنيســـة 
القديســـة العذراء مريم والقديس أثناســـيوس بمدينة نصر. )29( القمص يواقيم 
يواقيـــم كاهن كنيســـة القديســـة العـــذراء مريم والقديس أثناســـيوس بمدينة نصر.

وتناول قداســــــــــة البابــــــــا فــــــي عظـــــــــة القداس ثـــــــالث عالمات تميز 
بها المتنيح البابا شنوده الثالث، وهــــــــــــي: التعليـــــــــم، التعميـــــــر الرهباني، 

المسكونية والعالقات 
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أما في القبطية ُيطلق على الصليب ⲡⲓϣⲉ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ أي الخشبة المقدسة

قداسة ابلابا يستقبل
غبطة ابلطريرك
مار بشارة الرايع

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي بالمقر البابوي 
بالقاهرة يوم الســـبت 19 مارس 2022م، غبطة الكاردينال 
مـــار بشـــارة بطــــــــــــــــــرس الراعـــي بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر 
المشـــرق للموارنـــة الكاثوليـــك بلبنان، وبرفقتـــه نيافة المطران 
جـــورج شـــيحان مطران الموارنة بمصـــر، والوفد المرافق من 

الكنيســـة المارونية.

رحـــب قداســـة البابـــا فـــي كلمته بزيـــارة غبطـــة البطريرك 
والوفـــد المرافـــق، لمصـــر وللكنيســـة القبطية.

شـــارك فـــي اســـتقبال الكاردينــــــــــــال مـــار بشـــارة الراعـــي، 
مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبا دانيال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمــــــــــــــــع المقـــدس، واألنبـــا يوليـــوس 
األســـقف العـــام لمصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة 
واالجتماعيـــة، واألنبـــا آنجيلــــــــــــــــوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمل وشـــرق مدينة نصر، 
واألســـتاذ جرجـــس صالـــح منســـق العاقـــات عـــن الكنيســـة 
القبطيـــة بمجلس كنائس الشـــرق األوســـط، وعـــدد من اآلباء 
البابـــا، وبعـــض مـــن  الكهنـــة، وأعضـــاء ســـكرتارية قداســـة 

شمامســـة الكليـــة اإلكليريكيـــة.

كمـــا شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
مســـاء الخميـــس 17 مـــارس 2022م، احتفاليـــة 
المركـــز الثقافـــي القبطـــي األرثوذكســـي الســـنوية 
للحكمـــة  الثالـــث  شـــنوده  »البابـــا  جائـــزة  لمنـــح 
والتعاطـــف« لعـــام 2022م. ونـــال الجائـــزة هـــذا 
رئيـــس  برســـوم  رشـــاد  الدكتـــور  األســـتاذ  العـــام 
مركـــز القاهـــرة ألمراض الكلى واألســـتاذ المتفرغ 
الباطنـــة  األمـــراض  ألقســـام  األســـبق  والرئيـــس 
ومؤســـس مركـــز القصر العينـــي ألمراض الكلى 

والديلـــزة )Dialysis( بجامعـــة القاهـــرة.
هنـــأ  مناســـبة  كلمـــة  البابـــا  قداســـة  ألقـــى 
خالهـــا الدكتـــور رشـــاد برســـوم بفـــوزه بالجائـــزة، 
كمـــا ُألقيـــت عـــدة كلمـــات مـــن نيافة األنبـــا إرميا 
األســـقف العـــام ورئيـــس المركـــز الثقافي القبطي 
األرثوذكســـي، والدكتـــور رشـــاد برســـوم وبعـــض 
مـــن المشـــاركين فـــي االحتفاليـــة. وســـلم قداســـة 
البابـــا د. برســـوم الجائـــزة فـــي نهايـــة االحتفاليـــة 

وتـــم التقـــاط الصـــور التذكاريـــة.
حضر االحتفالية، التي تقام سنوًيا بالتزامن 
مـــع ذكـــرى نياحـــة مثلـــث الرحمات البابا شـــنوده 
الثالـــث، عـــدد مـــن الـــوزراء الحالييـــن والســـابقين 
وســـفراء  والشـــيوخ،  النـــواب  مجلـــس  وأعضـــاء 
بعض الدول، وعدد من أحبار الكنيســـة واآلباء 

الكهنـــة والشـــخصيات العامة.

ويمنح جائزة »ابلابا شنوده اثلالث للحكمة واتلعاطف« لدلكتور رشاد برسوم
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وُيطلق على الصليب في اللغة القبطية أيًضا كلمة ⲡⲓϣⲉ ⲛ̀ⲱⲛϧ  أي خشبة الحياة

قداسة ابلابا يشارك يف احتفايلة املدرسة املارونية

ثـــم زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الســـبت 19 مـــارس 
2022م، كاتدرائيـــة القديـــس يوســـف التابعـــة للكنيســـة المارونيـــة، وكان فـــي 
اســـتقبال قداســـته غبطـــة الكاردينـــال مـــار بشـــارة بطـــرس الراعـــي بطريـــرك 
أنطاكية وســـائر المشـــرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وغبطة البطريرك إبراهيم 
إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك، ونيافـــة المطـــران جـــورج شـــيحان مطران 

بمصر.  الموارنـــة 

شهد قداسة البابا االحتفالية التي ُأقيمت بمدرسة القديس يوسف المارونية، 
حيـــث تـــم خالها افتتـــاح قاعتي: »البطريـــرك الحويك«، و«المنســـينيور يوحنا 
طعمـــة«. وُألقيـــت عـــدة كلمـــات من قداســـة البابـــا وغبطة الكاردينـــال وعدد من 
الحضـــور، وقدمـــت إدارة مـــدارس القديس يوســـف، هدية تذكارية لقداســـة البابا 

تواضـــروس وغبطـــة الكاردينـــال مـــار بشـــارة الراعـــي وغبطة البطريـــرك إبراهيم 
إســـحق ونيافـــة المطـــران جـــورج شـــيحان. كمـــا تـــم تكريـــم عـــدد مـــن خريجـــي 

المدرســـة المارونية.
حضـــر الحفـــل الســـفير علـــي الحلبـــي ســـفير لبنـــان فـــي القاهـــرة، ونيافـــة 

المطـــران نيكـــوالس هنـــري ســـفير الفاتيـــكان بالقاهـــرة.
رافـــق قداســـة البابـــا خـــال الزيـــارة صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطران 
شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، 
والراهـــب القـــس كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي مديـــر مكتـــب قداســـة البابـــا، واألســـتاذ 
جرجـــس صالـــح منســـق العاقـــات عـــن الكنيســـة القبطيـــة بمجلـــس كنائـــس 

األوسط. الشـــرق 

فعايلات أسبوع الصالة يف االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظتـــه 
األربعـــاء  يـــوم  مســـاء  األســـبوعي  االجتمـــاع  فـــي 
العـــذراء  الســـيدة  مـــن كنيســـة  مـــارس 2022م،   9
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  بيشـــوي  األنبـــا  والقديـــس 
بالعباســـية، بحضـــور عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة، 
وممثلـــي الكنائـــس المســـيحية األعضـــاء في مجلس 
كنائـــس الشـــرق األوســـط، الذين حضـــروا االجتماع 
فـــي إطار »أســـبوع الصاة ألجـــل الوحدة«، ضمن 
أنشـــطة مجلس كنائس الشـــرق األوســـط باالشـــتراك 

مـــع مجلـــس كنائـــس مصـــر.
الفضائيـــة  القنـــوات  عبـــر  العظـــة  ُبثَّـــت  كمـــا 
المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز اإلعامي 

للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت.
وألقـــى ممثلـــو الكنائـــس كٌل كلمـــة مناســـبة فـــي 
إطـــار شـــعار »أســـبوع الصـــاة« لهـــذا العـــام وهـــو 

أن يكـــون هـــذا اليـــوم يـــوم الشـــهيد، نتذكـــر فيـــه كل 
شـــهدائنا األبطـــال الذيـــن حافظـــوا علـــى مصر عبر 
األجيـــال، وحموا هذا التراب المقدس، تراب مصر، 
وشـــاءت األقـــدار أن يكـــون هـــذا اليـــوم، يـــوم نياحـــة 
البابـــا كيرلـــس ليصيـــر اليوم يـــوم عيد لنـــا جميًعا«.

اســـتكمل  حيـــث  العظـــة  البابـــا  قداســـة  وألقـــى 
تأماتـــه فـــي آحـــاد الصـــوم الكبيـــر والتـــي خصـــص 
لهـــا سلســـلة بعنـــوان »َأْيَن َأْنَت؟«، وأشـــار إلى جزء 
مـــن إنجيـــل متـــى »َأْيـــَن ُهـــَو اْلَمْوُلـــوُد َمِلـــُك اْلَيُهوِد؟ 
َفِإنََّنـــا َرَأْيَنـــا َنْجَمـــُه ِفـــي اْلَمْشـــِرِق َوَأَتْيَنـــا ِلَنْســـُجَد َلُه«، 
وهـــو أيًضـــا شـــعار »أســـبوع الصـــاة« لهـــذا العـــام. 
وتحــــــــــــــــدث قداستــــــــــــــــــه عــــــــــــــن احتياجنـــا للســـجود 

بالـــروح الحـــق.

»َأْيـــَن ُهـــَو اْلَمْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهوِد؟ َفِإنََّنا َرَأْيَنا َنْجَمُه ِفي 
اْلَمْشـــِرِق َوَأَتْيَنـــا ِلَنْســـُجَد َلـــُه« من منطلـــق أن ظهور 
النجـــم فـــي ســـماء اليهوديـــة عامـــة رجـــاء لحضور 
هللا المّحـــب لإلنســـانّية، وفًقا لمـــا أوردته النشــــــــــــــــــــرة 
الصــــــــــــــــــادرة عن اللجنة المنظمة ألســـبوع الصاة.

ومـــن جهتـــه أشـــار قداســـة البابا فـــي كلمته إلى 
أن فكـــرة أســـبوع الصـــاة بدأت منذ ســـنوات، رعاها 
البابـــا شـــنوده الثالـــث وقبلـــه البابا كيرلس الســـادس، 
وهـــي تنبـــع من الرجاء المشـــترك في وحـــدة اإليمان 

الكاملة للمســـيحيين.
وأضاف قداســـته: »نحتفل اليوم بتذكار قداســـة 
البابـــا كيرلـــس الســـادس وهـــو يـــوم عزيـــز عندنـــا، 
وكذلـــك الوطـــن يحتفـــل بيـــوم الشـــهيد وهـــو تـــذكار 
استشـــهاد الفريـــق أول عبـــد المنعـــم ريـــاض، الـــذي 
استشـــهد وهـــو يقـــود الجيـــش، لذلك اختـــارت مصر 
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يقولون »امسك الخشبة« والمقصود بها خشبة الصليب

احتفايلة املركز اثلقايف القبطي بعيد األم

شـــهد قداســـة البابـــا احتفاليـــة المركـــز الثقافـــي القبطـــي األرثوذكســـي بمناســـبة عيـــد األم، والـــذي ُأقيـــم مســـاء يـــوم االثنين 21 مـــارس 2022م 
بالمركـــز. وألقـــى نيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام ورئيـــس المركز الثقافـــي القبطي األرثوذكســـي، والدكتورة مايا مرســـي رئيـــس المجلس القومي 
للمـــرأة، كٌل كلمـــة. وفـــي كلمتـــه هنـــأ قداســـة البابـــا هنـــأ جميع األمهـــات المصريات بعيدهم، مشـــيًرا إلى أن كلمة »أم« تتكون مـــن حرفي )أ( و)م( 
وهمـــا أول حرفيـــن فـــي كلمتـــي »هللا محبـــة« وهـــذا حقيقـــي، فمحبـــة هللا تنســـكب فـــي قلـــب اإلنســـان من خال محبـــة األم. وأكد قداســـته أن كل أم 
هـــي رســـالة مـــن هللا لإلنســـان. وفـــي ختـــام الحفـــل تـــم تكريم عدد من األمهات المثاليـــات، ممن لهم قصص كفاح قادن خالها أســـرهن في طريق 
النجـــاح والتميـــز، أو ممـــن قدمـــن خدمـــات كنســـية واجتماعيـــة متميـــزة، وكذلـــك ســـيدات نجحـــن وتميـــزن فـــي مجاالت عـــدة، من بينهـــن، الدكتورة 

ياســـمين فـــؤاد وزيـــرة البيئـــة، والدكتـــورة مايـــا مرســـي، والدكتورة هالـــة صاح الدين عميـــد كلية الطب بالقصـــر العيني.

ختريج دفعة جديدة من مماريس اتلنمية بأسقفية اخلدمات
الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
الخميـــس 17  يـــوم  بالقاهـــرة،  البابـــوي  المقـــر  فـــي 
األســـقف  يوليـــوس  األنبـــا  نيافـــة  مـــارس 2022م، 
العـــام لمصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة 
ثـــروت،  رافائيـــل  القمـــص  وبرفقتـــه  واالجتماعيـــة، 
والدكتـــور هانـــي ريـــاض المديـــر التنفيذي لألســـقفية 
التدريـــب  برنامـــج  وفريـــق  الميدانييـــن  والمنســـقين 

قـــدوة إيجابيـــة في خدمتهم وشـــدد على أهمية حســـن 
معاملـــة المخدوميـــن، ثم أدار حواًرا معهم وشـــجعهم 
قداســـته  وأُعجـــب  الجديـــدة،  خدمتهـــم  بدايـــة  فـــي 
بمســـتوى الخدام والخادمات وفكرهم التنموي مشـــيًدا 
بتأثيـــر فتـــرة التدريـــب عليهـــم. وفي نهايـــة اللقاء قدم 

قداســـته هدايـــا لجميـــع الحاضرين.

باألســـقفية ومعهـــم 30 مـــن الخـــدام والخادمات من 
ممارســـي التنميـــة الجـــدد، يمثلـــوا 10 قـــرى جديـــدة 
ســـيتم ضمهـــم لخدمـــة األســـقفية هـــذا العـــام، والذين 
اجتـــازوا التدريـــب التنمـــوي األساســـي لمـــدة شـــهر.

حـــث قداســـته الخـــدام والخادمـــات، فـــي كلمتـــه، 
علـــى ضـــرورة االهتمـــام بحياتهـــم الروحيـــة لتقديـــم 

اجتماع األربعاء األسبويع
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظتـــه فـــي االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 16 مـــارس 2022م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديـــس األنبا 
بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بحضـــور عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة، كمـــا ُبثَّت العظـــة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعة للمركز 
اإلعامـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت. واســـتكمل قداســـته تأماتـــه فـــي آحـــاد الصـــوم الكبيـــر والتـــي خصـــص لها سلســـلة بعنـــوان »َأْيَن َأْنـــَت؟«، وتنـــاول آيات 
إنجيـــل قـــداس األحـــد الثالـــث مـــن الصـــوم الكبيـــر لمعلمنـــا لوقا البشـــير )األصحاح 11:15–32(، وأشـــار إلى مقابلة المســـيح في البيت. )تجدها منشـــورة في هذا 

العـــدد صـ13 مع ترجمـــة إنجليزية صـ23(.
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اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ظهـــر يـــوم الثاثـــاء 22 مـــارس 2022م، فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، عـــدًدا مـــن الطلبـــة المتميزيـــن مـــن المرحلتيـــن 
االبتدائيـــة واإلعداديـــة مـــن مدرســـة القديـــس بولـــس )الفريـــر( بشـــبرا. عـــرض الطلبة أمام قداســـة البابا المشـــروعات التي قامـــوا بتنفيذها، من ضمنهـــا جهاز نبضات 
قلـــب، وســـيارة تعمـــل بالتحكـــم عـــن بعـــد مـــع إدمـــاج نظـــام استشـــعار للدخـــان، ونمـــوذج أولـــي لدائـــرة أعمـــدة اإلنـــارة، وحـــزام األمـــان مـــن كورونـــا. وجـــاري تطويـــر 

المشـــروعات المذكـــورة لتتحـــول الـــي أجهـــزة ذكيـــة Smart devices تمهيـــًدا لمشـــاركتهم فـــي المعـــرض العلمـــي لجامعـــة عيـــن شـــمس.
وحرص قداسته على تشجيع الطلبة ونصحهم باالستمرار والقراءة كثيًرا في كافة المجاالت، مقدًما الشكر للمدرسين وأولياء أمور الطلبة.

قداسة ابلابا يستقبل طلبة خمرتعني من »مدرسة الفرير«

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

يوم األربعاء 9 مارس 2022م

+ الســـفير جوزيـــف مـــوم مجـــاك ســـفير دولـــة 
جنوب الســـودان في مصر، والذي حضر للتعارف 
على قداســـة البابا وتقديم الشـــكر على المشـــروعات 
التنموية التي تقدمها الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
فـــي جنـــوب الســـودان، وقـــدم الدعـــوة لقداســـته لزيارة 
جنوب الســـودان وافتقاد شـــعبها والصاة من أجله.

يوم الجمعة 11 مارس 2022م
)بالمقـــر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي 

النطرون( بوادي 
+ نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف إيبارشـــية باريـــس 
وشـــمالي فرنســـا، الـــذي عـــرض علـــى قداســـته عدًدا 
مـــن الموضوعـــات الرعويـــة الخاصـــة باإليبارشـــية.

يوم االثنين 21 مارس 2022م

إيبارشـــية  أســـقف  مكاريـــوس  األنبـــا  نيافـــة   +
نيافـــة  المنيـــا، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية. وشـــكر 
األنبـــا مكاريـــوس قداســـة البابا علـــى رعايته وعنايته 
بمجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة، وألقـــى قداســـته عليهم كلمة 
روحيـــة عن الكهنوت وأخـــرى عن الصوم المقدس، 

ثـــم أجـــاب قداســـته أســـئلة اآلبـــاء الحاضريـــن.

وفـــي ختـــام اللقـــاء وزع عليهـــم بعـــض الهدايـــا 
التذكاريـــة والتقطـــوا صـــوًرا تذكاريـــة مـــع قداســـته.

يوم الثالثاء 22 مارس 2022م

ميخائيـــل  المائكـــة  رئيـــس  كنيســـة  كهنـــة   +
اللقـــاء مناقشـــة  أثنـــاء  القاهـــرة، وجـــرى  بشـــيراتون، 
موضوع التجديد النصفي لمجلس أراخنة الكنيســـة.

يوم األحد 20 مارس 2022م
مديـــر  زواش  عبـــاس  الدكتـــور  األســـتاذ   +
لآلثـــار  الفرنســـي  العلمـــي  بالمعهـــد  الدراســـات 
الشـــرقية. تأتـــي هـــذه الزيـــارة بغيـــة التعـــارف عقـــب 
تولـــي د. زواش منصبـــه مديـــًرا للدراســـات بالمعهـــد 
الفرنســـي مؤخًرا. وقدم الضيف خال اللقاء عرًضا 
لترتيبـــات احتفاليـــة المعهد بذكرى مـــرور مئتي عام 
على اكتشـــاف حجر رشـــيد بواســـطة العالم الفرنسي 
شـــامبيليون، والمقـــرر إقامتـــه نهايـــة العـــام الجاري. 
بطـــرس  حمـــدي  نجـــاء  الدكتـــورة  اللقـــاء  حضـــر 

الباحـــث بالمعهـــد.
+ نيافـــة األنبا أنطوني أســـقف إيبارشـــية أيرلندا 
إنجلتـــرا، حيـــث عـــرض  واســـكتلندا وشـــمال شـــرق 
نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا بعـــض األمـــور الخاصة 

بالخدمـــة الرعويـــة فـــي إيبارشـــيته.

افتتاح مبىن القاليل اجلديد بدير األنبا بيشوي
فـــي يـــوم الســـبت 12 مـــارس 2022م، افتتـــح قداســـة البابـــا مبنـــى القالـــي الجديد بديـــر القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، بحضـــور صاحبـــي النيافة: األنبا أغابيوس أســـقف ورئيس الديـــر، واألنبا مارك 

أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا، ومجمع اآلباء رهبـــان الدير.

ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ صليب اليوتا فن قبطي خالص وهو تشكيل صليب بتكرار حرف اليوتا أو حروف كلمة
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دير مارجرجس باخلطاطبة

جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  مينـــا  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
بالخطاطبـــة، يـــوم الثاثـــاء 15 مـــارس 2022م، برســـامة راهبيـــن جديديـــن، 
همـــا: )1( الراهـــب عبـــد المســـيح الجورجـــي. )2( الراهـــب ويصـــا الجورجي. 
كمـــا قـــام بســـيامة أربعـــة مـــن رهبـــان الديـــر فـــي درجـــة القسيســـية وهـــم: )1) 
الراهـــب القـــس يســـطس الجورجـــي. )2( الراهـــب القـــس بمـــوا الجورجي. )3) 
الراهـــب القـــس بيمـــن الجورجي. )4( الراهـــب القس صموئيل الجورجي. وقام 
أيًضـــا برســـامة خمســـة مـــن كهنة الديـــر قمامصة وهـــم: )1( الراهب القمص 
إســـطفانوس الجورجـــي. )2( الراهـــب القمـــص برنابا الجورجـــي. )3( الراهب 
القمـــص ميخائيـــل الجورجـــي. )4( الراهـــب القمـــص بطـــرس الجورجي. )5) 
الراهـــب القمـــص متـــى الجورجـــي. وأيًضـــا تم قبول شـــخص جديـــد من راغبي 
الحيـــاة الرهبانيـــة لبـــدء فتـــرة االختبـــار الرهبانـــي. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
مينـــا، ولآلبـــاء القمامصـــة والقســـوس والرهبـــان الجدد، ولمجمـــع اآلباء رهبان 

ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس بالخطاطبة.

دير القديس األنبا بيشوي بوادي انلطرون

قـــام نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 
بوادي النطرون،  صباح األحد 13 مارس 2022، برســـامة 11 من كهنة 
الديـــر قمامصـــة وهـــم: )1( القمـــص جرجـــس األنبـــا بيشـــوي. )2( الراهـــب 
القمـــص شيشـــوي األنبـــا  الراهـــب  القمـــص زخاريـــاس األنبـــا بيشـــوي. )3( 
بيشـــوي. )4( الراهـــب القمـــص بطـــرس األنبـــا بيشـــوي. )5( الراهـــب القمص 
برنابـــا األنبـــا بيشـــوي. )6( الراهـــب القمـــص يوليـــوس األنبـــا بيشـــوي. )7) 
الراهـــب القمـــص متـــاؤس الجورجـــي. )8( الراهـــب القمص يوســـف المقاري. 
)9( الراهـــب القمـــص بســـادة المقـــاري. )10( الراهـــب القمـــص عبد المســـيح 

المقـــاري. )11( الراهـــب القمـــص ديســـقورس المقـــاري.

 كمـــا قـــام نيافتـــه يوم الســـبت 19 مـــارس 2022م، بتتميم صلوات إقامة 
خمســـة رهبـــان جـــدد مـــن طالبـــي الرهبنـــة بالديـــر، هـــم: )1( الراهـــب مرقـــس 
األنبا بيشـــوي. )2( الراهب موســـى األنبا بيشـــوي. )3( الراهب أخنوخ األنبا 
بيشـــوي. )4( الراهب إيســـاك األنبا بيشـــوي. )5( الراهب بيتر األنبا بيشـــوي.

وشـــاركه فـــي الصلـــوات صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس 
وشـــمالي فرنســـا، واألنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام بأفريقيـــا ومجمـــع اآلبـــاء 
الرهبـــان. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا أغابيوس، ولآلباء القمامصة والرهبان 
الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان دير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون.

إيبارشية املنوفية

فـــي يـــوم الســـبت 12 مـــارس 2022م، قـــام نيافـــة األنبا بنياميـــن مطران 
المنوفية، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بالمنوفية )مقر المطرانية(، بســـيامة 
خمســـة من الشمامســـة في رتبة القسيســـية الكاملة وهم: )1( الشـــماس ناجح 
صبـــري باســـم القـــس ياكوبـــوس للخدمـــة بكنيســـة القديســـين بولـــس وبطـــرس 
بشـــبين الكـــوم. )2( الشـــماس أمجـــد جوزيـــف باســـم القس ميصائيـــل للخدمة 
بكنيســـة القديس األنبا بيشـــوي بطماي. )3( الشـــماس باســـم صبحي باســـم 
القـــس ســـلوانس لخدمـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفر طنبدي. )4( الشـــماس 
ســـمير صابـــر باســـم القـــس مكاريـــوس لخدمـــة كنيســـة القديـــس أثناســـيوس 
بالبطحـــة. )5( الشـــماس نجيـــب عـــوض باســـم القـــس باخـــوم لخدمـــة كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والمـــاك رافائيـــل بميجريا وكفر عطا. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا بنياميـــن، ولآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

الكلمة القبطية ⲛⲁⲕϩⲓ  تعني طلقات ومنها إذا تألم أحد يقولون »بينقح عليه«
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إيبارشية بورسعيد

قـــام نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد، صبـــاح يـــوم الجمعـــة 11 
مارس 2022م، في كنيســـة الشـــهيد مار جرجس ببورفؤاد، بســـيامة الشماس 
مينـــا ســـمير، كاهًنـــا علـــى الكنيســـة ذاتهـــا باســـم القـــس ميخائيـــل، كمـــا منـــح 
نيافتـــه رتبـــة القمصيـــة لكاهـــن الكنيســـة القـــس رافائيـــل لويـــس، واثنيـــن مـــن 
الدياكونييـــن، رتبـــة أرشـــيدياكون، همـــا دياكـــون يوســـف ودياكـــون صموئيـــل. 
شـــارك فـــي الصلـــوات عـــدًدا مـــن اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وشـــعب الكنيســـة. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا تـــادرس، وللقمـــص رافائيـــل والقـــس ميخائيـــل 
واألرشـــيدياكون يوســـف واألرشـــيدياكون صموئيـــل، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، يـــوم الســـبت 19 مارس 
2022م، فـــي كنيســـة القديـــس مار مرقس بالمنشـــية الجديدة، برســـامة القس 
منســـي عزيـــز والقـــس إنيانـــوس صليـــب مـــن كهنـــة الكنيســـة ذاتهـــا فـــي رتبـــة 
الجديديـــن،  لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، وللقمصيـــن  القمصيـــة. خالـــص تهانينـــا 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية الفيوم
فـــي يــــــــــــــوم الثاثــــــــــــــاء 15 مـــارس 
2022م، قـــام نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطران 
ورئيس أديرة الفيـــــوم، بدير القديس األنبا 
أبرآم بالعزب، برســـامة القس أرســـانيوس 
لمعـــي كاهـــن كنيســـة األنبـــا أنطونيــــــوس 
واألنبـــا بوال فـــي رتبـــة القمصية. خالص 
وللقمـــص  أبـــرآم،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا 
أرسانيـــــــــــــــوس، ولمجمـــــــــــــــع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شمايل أملانيا

قـــام نيافـــة األنبـــا دميـــان أســـقف إيبارشـــية شـــمالي ألمانيـــا ورئيـــس ديـــر 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس موريـــس بهوكســـتر، صبـــاح يوم األحـــد 20 مارس 
2022م، بكنيسة القديسين األنبا أنطونيوس واألنبا شنوده رئيس المتوحدين 
فـــي برلين، بســـيامة الشـــماس مرقس جرجـــس الدياكون المكرس باإليبارشـــية 
كاهًنا على الكنيســـة ذاتها، باســـم القس شـــنوده. شـــارك في صلوات القداس 
والســـيامة الراهـــب القمـــص جرجـــس المحرقـــي، والراهـــب القمـــص منقريـــوس 
المحرقـــي، اللـــذان يخدمـــان باإليبارشـــية. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا دميان، 

وللقـــس شـــنوده، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية املنيا

قـــام نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيا، صباح يـــوم األحد 20 مارس 
2022م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقس الرســـول )المطرانية(، برســـامة القس 
ميســـاك إســـرائيل في رتبة القمصية، وكذلك ســـيامة اثنين من الشمامسة، في 
درجـــة دياكـــون، همـــا: دياكون بيشـــوي ودياكون يســـطس، لينضمـــا بذلك إلى 
مجمـــع التكريـــس البتولـــي باإليبارشـــية. شـــارك في الصلوات عـــدد من اآلباء 
كهنة اإليبارشـــية وبعض اآلباء من إيبارشـــيات أخرى. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا مكاريوس، وللقمص ميســـاك، والدياكونييـــن الجديدين، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

يقولون »خيبة بالويبة« ⲱⲓⲡⲉ والويبة مكيال للحبوب يساوي كيلتان، أي أن الخيبة مضاعفة
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لتكوين اسم المكان نستخدم ⲙⲁⲛ̀ أي مكان، مثل ⲙⲁⲛ̀ϣⲱⲡⲓ منشوبية، ⲙⲁⲛ̀ϣⲁⲓ مشرق، ⲙⲁⲛ̀ⲥ̀ϧⲁⲓ منسخ، أي مكان نساخة الكتب

إيبارشية مراكز الرشقية والعارش من رمضان

قـــام نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف إيبارشـــية الشـــرقية ومدينـــة العاشـــر مـــن 
رمضـــان، يـــوم الثاثـــاء 15 مارس 2022م، بكنيســـة الســـيدة العذراء بمدينة 
العاشـــر مـــن رمضـــان، وشـــاركه مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، برســـامة القـــس 
شـــنوده نجيـــب كاهـــن الكنيســـة ذاتهـــا قمًصـــا. كمـــا ســـام دياكونييـــن )شـــماس 
كامـــل( باســـم دياكـــون بســـتاڤروس، ودياكـــون ثيؤفـــان علـــى نفـــس الكنيســـة، 
إلـــى جانـــب دياكـــون ثالث باســـم دياكون توماس على كنيســـة الســـيدة العذراء 
مريـــم بقريـــة ناشـــد، التابعـــة لإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا مقار، 
وللقمـــص شـــنوده والدياكونييـــن الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية أوهايو وميتشيجان 
وإنديانا بأمريكا

قـــام نيافـــة األنبـــا ســـارافيم أســـقف إيبارشـــية أوهايـــو وميتشـــيجان وإنديانـــا 
بالواليات المتحدة األمريكية، يوم الســـبت 5 مارس 2022م، بســـيامة القس 
زوســـيما ســـوريال لخدمة كنيسة الســـيدة العذراء والقديس مار مرقس بإنديانا.

القـــس  بســـيامة  مـــارس 2022م،  الســـبت 12  يـــوم  نيافتـــه،  قـــام  كمـــا 
موســـى توفيـــق لخدمـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء والبابا كيرلس الســـادس بوالية 
ميتشـــيجان. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ســـارافيم، وللكاهنيـــن الجديديـــن، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية ابلحر األمحر

فـــي يـــوم الســـبت 12 مـــارس 2022م، قـــام نيافة األنبا إياريون أســـقف 
البحـــر األحمـــر، بســـيامة ســـبعة آبـــاء كهنـــة جـــدد للخدمـــة بكنائـــس مدينتـــي 
الغردقة ومرســـى علم، وذلك بكنيســـة القديس األنبا شـــنوده )مقر المطرانية( 
بالغردقـــة. واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد هـــم: )1( الشـــماس عمـــاد برســـوم كاهًنـــا 
باســـم القـــس إيســـيذورس للخدمـــة في منطقـــة الكوثر بالغردقة. )2( الشـــماس 
ناجـــح زكـــي كاهًنـــا باســـم القـــس أغابيـــوس للخدمـــة فـــي كنيســـة القديـــس مار 
مرقـــس فـــي منطقـــة األحيـــاء بالغردقـــة. )3( الشـــماس إيهـــاب عونـــي كاهًنـــا 
باســـم القـــس ويصـــا للخدمـــة فـــي كنيســـة القديـــس األنبـــا شـــنوده بالغردقـــة. 
)4( الشـــماس نـــادر صموئيـــل كاهًنـــا باســـم القـــس مويســـيس للخدمـــة فـــي 
منطقـــة الكوثـــر بالغردقـــة. )5( الشـــماس مايـــكل عـــادل كاهًنـــا باســـم القـــس 
شـــاروبيم للخدمـــة فـــي كنيســـة القديســـة رفقـــة بالغردقـــة. )6( الشـــماس عادل 
بشـــاي كاهًنـــا باســـم القـــس غبريـــال للخدمة في منطقـــة النـــور بالغردقة. )7) 
الشـــماس خيـــري بديـــع كاهًنـــا باســـم القـــس بيجـــول في كنيســـة القديـــس األنبا 
كاراس الســـائح بمرســـى علم. شـــارك في صلوات القداس والســـيامة أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا تـــكا أســـقف دشـــنا، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع وســـط القاهـــرة، واألنبـــا بموا أســـقف الســـويس، واألنبا ثاؤفيلس أســـقف 
منفلوط، واألنبا جوزيف األســـقف العام بأفريقيا. خالص تهانينا لنيافة األنبا 
إياريـــون، ولآلبـــاء الكهنـــة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.
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 ومنها اسم قرية منتوت ⲙⲁⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧ بأبو قرقاص أي مكان اإلله تحوت، إله العلم عند قدماء المصريين

أسبوع الصالة من أجل الوحدة 
يف ضيافة الكنيسة القبطية األرثوذكسية

اســـتضافت كنيســـة القديس مارمرقس بالمعادي يوم الخميس 10 مارس 
2022م، اليـــوم الســـادس مـــن فعاليـــات أســـبوع الصـــاة مـــن أجـــل الوحـــدة 
والذي ينظمه مجلس كنائس الشـــرق األوســـط باالشـــتراك مع مجلس كنائس 
مصـــر، تحـــت شـــعار »أنـــا هـــو نـــور العالـــم«. والـــذي يشـــارك فيـــه ممثلـــون 
عـــن الطوائـــف الخمـــس أعضـــاء مجلـــس كنائس مصر، وشـــارك فـــي اللقاء: 
القمـــص بيشـــوي رســـمي مـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة وبرفقته وفد من كنيســـته. 
األرشـــمندريت دمســـكينوس عن كنيســـة الروم األرثوذكس والوفد المرافق له. 
المطران ســـامي شـــحاتة رئيس الكنيســـة األسقفية على رأس وفد من كنيسته. 
القـــس نســـيم فضـــل عـــن الكنيســـة اإلنجيليـــة ومعـــه وفـــد مـــن كنيســـته. وكان 
فـــي اســـتقبال ممثلـــي الكنائـــس نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير 
المجمـــع المقـــدس، بحضـــور نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع حدائـــق القبـــة والوايلـــي والعباســـية، واألســـتاذ جرجـــس صالـــح عضـــو 
اللجنـــة التنفيذيـــة بمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط واألميـــن العـــام الفخـــري 

لمجلـــس كنائـــس مصر.

مؤتمر جلنة الرتبية ادلينية باملجمع للوجه ابلحري
يف دمنهور

أقامـــت لجنـــة التربيـــة الدينيـــة بالمـــدارس بالمجمـــع المقـــدس، بالتعاون مع 
إيبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، يـــوم الجمعـــة 11 مارس 
ـــا َمـــْن َعِمـــَل  2022م، مؤتمرهـــا الســـنوي لقطـــاع الوجـــه البحـــري بعنـــوان »َوَأمَّ
ـــَماَواِت« )مـــت5: 19(، وذلـــك  َوَعلَّـــَم، َفهـــَذا ُيْدَعـــى َعِظيًمـــا ِفـــي َمَلُكـــوِت السَّ
فـــي مزرعـــة كرمـــة مـــار مرقـــس بدمنهـــور، بحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا 

باخوميـــوس مطـــران اإليبارشـــية، واألنبا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
شـــرقي اإلســـكندرية ومقـــرر اللجنـــة بالمجمع المقدس. تضمـــن المؤتمر، الذي 
شـــارك في فعالياته 350 من معلمي وموّجهي مادة التربية الدينية المســـيحية 
بمحافظـــات: اإلســـكندرية - البحيـــرة– الغربيـــة – الدقهليـــة – كفـــر الشـــيخ – 
الشـــرقية، محاضـــرات لنيافـــة األنبـــا هرمينـــا، والقـــس بولس حليـــم رئيس قطاع 
التعليـــم والتدريـــب بالكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، والدكتـــور محمـــود فـــؤاد 
مستشـــار ومديـــر عـــام مـــادة التربيـــة الدينيـــة بـــوزارة التربية والتعليـــم، وعدد من 
المتخصصين. في نهاية المؤتمر تم تكريم الموجهين الذين بلغوا سن التقاعد 

خـــال العـــام الدراســـي الحالـــي واثنيـــن مـــن خبـــراء التربية الدينية المســـيحية.

مؤتمر جلنة خدمة املرأة باملجمع املقدس

أقامـــت لجنـــة خدمـــة المـــرأة بالمجمـــع المقـــدس، يـــوم الجمعـــة 11 مارس 
بعنـــوان  الصعيـــد  لقطـــاع شـــمال  لعـــام 2022  الثانـــي  المؤتمـــر  2022م، 
»َوَطَلْبـــُت ِمـــْن َبْيِنِهـــم َرُجـــًا« )حـــز22: 30(، في بيت مار مينـــا للمؤتمرات 
بمنهـــري. تضمـــن المؤتمـــر محاضـــرة لنيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبـــو 
قرقـــاص بعنوان »أســـباب تشـــوه مفهـــوم الرجولة«، كما حضـــر القمص أبرآم 

إميـــل مقـــرر لجنـــة المـــرأة ومجموعـــة مـــن كهنـــة إيبارشـــية أبـــو قرقاص.

مكتبة اإلسكندرية تنظم ايلوم السنوي السابع
للرتاث القبطي

نظمـــت مكتبـــة اإلســـكندرية مـــن خـــال مركز الدراســـات القبطيـــة بقطاع 
البحـــث األكاديمـــي التابـــع لهـــا، يـــوم الجمعـــة 11 مـــارس 2022م، فعاليات 
اليوم السنوي السابع للتراث القبطي تحت شعار »احتفالية الفنون القبطية«، 
بحضور نيافة األنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر من رمضان. تضمنت 
الفعاليـــات كلمـــات للدكتـــور مصطفـــي الفقـــي مديـــر المكتبـــة، ونيافـــة األنبـــا 
مقـــار، وعـــدد مـــن الشـــخصيات المهتمـــة بالفـــن القبطـــي، ثـــم افُتِتـــح معرض 
فني لأليقونات القبطية والبيزنطية شـــارك فيه حوالي 15 فناًنا وفنانة بأكثر 

مـــن ثاثيـــن عمًا تمثـــل مختلف الفنـــون القبطية.
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يقال »جاتك شوطة« وهي كلمة قبطية ϣⲱⲧ تعني شوطة أو وباء

راضــي  الغيــر  الشــخص  يمثــل  الضــال  االبــن 
إنســاًنا  كان  ولكنــه  هادًئــا،  بيتــه  كان  بمعيشــته. 
متذمــًرا؛ وهــذا مــا يدّمــر اإلنســان. وناحــظ أن أول 
معجــزة صنعهــا الســيد المســيح كانــت تأســيس بيــت، 
والمســيح هــو الــذي يؤســس كل بيــت مــن خــال ســر 
الزيجــة، وناحــظ ذلــك فــي طقــس هــذا الســر حيــث 
فــي نهايتــه يأتــي العروســان ويركعــان أمــام الهيــكل.. 
وســوف نقــوم اليــوم بعمــل المقارنــة بيــن صفــات البيــت 

الموجــود فيــه هللا والبيــت غيــر الموجــود فيــه هللا: 
 صفات البيت الحاضر فيه هللا: 

1- بنــاه هللا بيــده وحاضــر فيــه بالصلــوات: 
هللا هــو الــذي يؤســس البيــت ويكــون حاضــًرا فيــه مــن 
خــال الصلــوات الجماعيــة والفرديــة، وبعــد ذلــك مــن 
م ذبائــح البــر فــي ذلــك البيــت،  خــال األطفــال، وُتقــدَّ
ويكــون البيــت فيــه مــكان للصــاة وأيقونــات للقديســين 
مثــل أيــام جائحــة كورونــا حيــن جهــزت كل البيــوت 

أماكــن مخصوصــة للصــاة.
2- يرعــــــــــاه هللا: ألن هللا هــو ضابــــــــط الــكل 
وضابــط هــذة األســرة الصغيــرة، وذلــك مــن خــال كل 
مــا يحــدث، طالمــا هــذه األســرة تعيــش فــي مخافــة هللا 
يكــون كل مــا يحــدث هــو ترتيــب مــن هللا، وهللا قــد 
يرســل لــك رســالة مــن خــال طفــل فــي مــدارس األحــد 
الكتــاب  مــن خــال  يكــون  وقــد  ابنتــك  أو  ابنــك  أو 
المقــدس... وهللا يرســل لنــا الرســائل ألجــل البيــت. 
3- الرضــا والشــبع باألوقــات المقدســة: ناحــظ 
ذلــك فــي قصــة موســى وكيــف كان هللا يعتنــي بــه، 
وكيــف تعلــم مــن آداب المصرييــن، واهتمــت بــه ابنــه 
فرعــون، وتوّضــح لمــا هــذة القصــة أن هللا الحاضــر 
يراعــي اإلنســان فــي ضيقاتــه. العالــم اليــوم يحــاول 
أن يقّلــل فــي األذهــان قــوة وقــدرة الصــاة، مــن خــال 
الحــروب واألخبــار المزعجــة، ولكــن نتذكــر دانيــال 
الصــاة  عــن  االمتنــاع  ورفضــه  الســبي  فــي  وهــو 
ــا َعِلــَم َداِنيــآُل ِبِإْمَضــاِء اْلِكَتاَبــِة َذَهــَب ِإَلــى  ويقــول »َفَلمَّ
َبْيِتــِه، َوُكــواهُ َمْفُتوَحــٌة ِفــي ُعلِّيَِّتــِه َنْحــَو ُأوُرَشــِليَم، َفَجَثــا 
ــْوِم، َوَصلَّــى َوَحَمــَد  ــِه َثــَاَث َمــرَّاٍت ِفــي اْلَي َعَلــى ُرْكَبَتْي
اَم ِإلِهــِه َكَمــا َكاَن َيْفَعــُل َقْبــَل ذِلــَك« )دا6: 10).  ُقــدَّ
كمــا كان يصلــي فــي بــاده كان يصلــي فــي الســبي، 
وعندنــا قصــة نقــل الجبــال المقطــم وذلــك بالصــاة. 
4- هللا يطرح فيـــــــــــه البركــــــــة: لو كان االبن 
الضــال رأى مقــدار الشــبع الــذي كان يعيــش فيــه امــا 
لكــن كانــت نظرتــه نظــرة ماديــة.  أبيــه،  بيــت  تــرك 
ونجــد صــوت هللا حاضــر فــي ذلــك البيــت وفيــه حيــاة 
التلمــذة الحقيقــة بينهــم، البيــت الــذي يكــون فيــه صوت 
اللحــن الجميــل وصــوت التســبحة، ونجــد بيوًتــا فيــه 
مناقشــات فــي آيــات مــن الكتــاب المقــدس.. كل هــذا 

يحــول البيــوت إلــى ســماء. 

والخالصــة: أحــب أن أقــول لكــم: »كيــف نتقابــل 
مــع ربنــا داخــل البيــت؟« مــن خــالل:

تكــون  قــد  األســرة:  فــي  الضعيــف  الفــرد   -1
األســرة مكّونــة مــن خمســة أفــراد، وفــي أحدهــم ضعــف 
جســدي أو مــن ذوي الهمــم أو مريـــــــــــــض... ممكــن 
ــال هــذا الفــرد  أن تقابــل هللا داخــل البيــت مــن خــــــــــــــ
لــك رســائل،  بــه، وهللا يرســل  الضعيــف واهتمامــك 

مثــل ابــن يوناثــان الــذي كان معاًقــا.

2- نفــس َكَســَرها الزمــن: مــن الممكــن أن تقابــل 
ربنــا مــن البيــت حيــن يكــون فيــه نفــس أو شــخص 
كســره الزمــن. أحياًنــا ينكســر إنســان بســبب تغيــرات 
الزمــن مثــل نعمــي حمــاة راعــوث التــي فقــدت زوجهــا 
وابنيهــا، تخيلــوا خطــورة األمــر، لكــن هللا أرســل لهــا 
راعــوث التــي ارتبطــت بهــا وقــررت أن تحيــا معهــا 
حتــى موتهــا، وقدمــت صــورة جميلــة. الوقــوف بجانــب 
النفــس المكســورة التــي ال يشــعر بهــا العالــم. حالًيــا 
يــا إخوتــي مــن شــدة زحــام الحيــاة ال نحــس بهــؤالء 
مــن عنــده حساســية زائــدة  الضعفــاء، ومثــل هــؤالء 
وخجــل، ومــن هــو صعــب الطبــاع مثــل البخيــل. كيف 
تقــدر أن تتعامــل وتتفاهــم مــع الشــخص الــذي أمامــك 
ألن من خاله يرســل لك هللا رســائل. صلِّ من أجل 
هــذا الشــخص باســتمرار، واختبــر قــوة الصــاة فيــه 

بحيــث يتغيــر الطبــع ويجبــر هللا الكســر هللا.

ــُن َيْصــِرُف  3- تطبيــق الوصيــة »َاْلَجــَواُب اللَّيِّ
ــا  اْلَغَضــَب«: قــد يكــون الطــرف الــذي أمامــك غضوًب
فــي  يكــون  أيًضــا  أنــت  غضبــت  وإذا  ســبب،  ألي 
البيــت نــار.. هنــاك عبــارة لطيفــه قالهــا أحــد األدبــاء: 
»علمتنــي أمــي أن الطبــاخ الماهــر هــو الــذي يعــرف 
تماًمــا متــى يطفــئ النــار«. هنــاك مــن يكــون فــي بيتــه 
مثــل حمامــة ســام، يعــرف أن يطفــئ النــار بكلمــة 
جميلــة أو عبــارة لطيفــة أو بأّيــة طريقــة. مــن خــال 

هــذا اإلنســان يتكلــم هللا ونتقابــل معــه.

4- العيــن الحانيــــــــة التــــــــي ترحــم: مهــم أن 
القســاوة  الحانيــة، ألن  العيــن  يكــون عنــده  اإلنســان 
أصبحــت فــي العيــون والقلــوب.. قســاوة غربيــة وبــكل 
شــكل، مثــل االبــن األكبــر فــي مثــل االبــن الضــال، 
لــم يفــرح لعــودة أخيــه بــل بالعكــس. أيهــا الحبيــب، إذا 
كنــت زوًجــا أو زوجــة أو ابًنــا أو ابنــة: هــل عنــدك 
العيــن الحانيــة، العيــن التــي ترحــم؟ أم عنــدك العيــن 
القاســية التــي تتعــب اآلخــر؟ العيــن الحانيــة أو الرقيقــة 

تعــرف كيــف تطفــئ نــار الغضــب. 

حيــن يحضــر هللا فــي البيــــــــــت، يكــــــــــــــون البيــت 
جميــًا، ويكــون بيتــك بــكل اعضائــه أحســن بيــت فــي 
الدنيــا. البيــت الجميلــة ليســت بمــا فيهــــــــــــــــا مــن أثــاث 
وخافــه، بــل بمــا فيهــا مــن محبــة، وحضــور المســيح 
فيهــا. لتكــن حياتنــا وبيوتنــا مكرســة هلل، تنقابــل فيهــا 
مــع هللا كمــا نتقابــل معــه فــي المخــدع وفــي البريــة. 

هــو  فيــه  حاضــًرا  المســيح  يكــون  الــذي  البيــت 
البيــت الــذي نــرى فيــه كل هــذا، والبيــت الــذي يعلــم 
أوالده الخدمــة وتقديــم العشــور والخدمــة مــن أجــل فــرح 
االنســان، والبيــت الــذي يــّورث األبنــاء المحبــة وليــس 

المــال، وهنــاك قصــص كثيــرة فــي ذلــك.
ــدم لنــا صــورة مشــّوهة، ألن  ــال قــــــــــ االبــن الضــــــــــ
اإلنســان الــذي ال يشــبع مــن بيتــه يبحــث عــن الشــبع 

خــارج البيــت، وحتــي فــي األكل!
هناك صــــــــــــورة أخـــــــــــرى لصفـــــــات البيت غير 

الحاضــر فيــه هللا )الصــورة العكســية(: 
وقــع  الــذي  وهــو  الســجن،  ببــرودة  بــارد   -1
فيــه االبــن الضــال وتحــول بيتــه إلــى ســجن، وطلــب 
نصيبــه والتمتــع مــع أصحابــه فــي جــو مــن الحريــة، 
وهــذه حــرب ألي إنســان أن يتحــول البيــت إلــى ســجن 
وخارجه حرية. أبشــالوم في العهد القديم يقول: »َمْن 
َيْجَعُلِنــي َقاِضًيــا ِفــي اأَلْرِض َفَيْأِتــَي ِإَلــيَّ ُكلُّ ِإْنَســاٍن َلــُه 
ــُه؟« )2صــم15: 4(، كان  ــٌة َوَدْعــَوى َفُأْنِصَف ُخُصوَم
ــا علــى أبيــه  يريــد أن يأخــذ مــكان أبيــه، وعمــل انقاًب
وكانــت النهايــة مفزعــة. اإلنســان الــذي يقــول »أنــا 
الكبيــر فــي البيــت وكلمتــي هــي التــي ُتنفــذ«، والبيــت 
الــذي  الضــال  االبــن  مثــل  فــراغ وبــروده  فيــه  الــذي 
أحــب المــال، والــذي يحــب المــال يحــب الشــرور ألن 
»محبــة المــال أصــل كل الشــرور«، ويمكــن أن نضــع 

أي شــيء مــكان المــال وتكــون لنــا مقيــاس. 
2- خــاٍل مــن الحــب واهتمامــه بالخــارج أكثــر 

الداخــل.  مــن 
3- الشــكوى مــن عــدم الشــبع، مــرة يشــتكي 
أوالده ومرة امرأته... الخ. كلنا نعرف عالي الكاهن، 
األحمــق  نابــال  أيًضــا  نتذكــر  انحرفــوا.  أوالده  وأن 
وامرأتــه ابيجايــل، حيــن رفــض نابــال أن يعطــي داود 
مــن الخيــر الــذي عنــده، بيــت ال يعــرف الشــبع. كلنــا 
تــدوس  الشــبعانة  »النفــس  تقــول  التــي  اآليــة  نحــب 
العســل...«. ونحــن بــدون هللا ال نشــعر بالشــبع وال 

الحــب ويكــون البيــت جاًفــا. 
4- العالقــات داخــل البيــت جافــة تخلــو مــن 
أخاهــم.  باعــوا  الذيــن  وإخوتــه  يوســف  مثــل  الــود 
االبــن الضــال ســقط فــي الفــخ، وذهــب للحريــة بســبب 
أصدقــاؤه  وبــدأ  الميــراث،  بأخــذ  وتمســك  األصدقــاء 
يشــّوهون صــورة أبيــه فــي ذهنــه، وظــن أنــه ســيملك 
تلمــع  الخطايــا:  حــال  هــذا  المنــزل،  خــارج  الحيــاة 
البدايــة وبعــد ذلــك تظهــر حقيقتهــا. بعــد ذلــك  فــي 
يقــول الكتــاب عنــه أنــه جــاع وبــدأ يــأكل مــن طعــام 
الخنازيــر، ولكــن نشــكر هللا أنــه عــاد ســريًعا واكتشــف 
المعادلــة الخطــأ واكتشــف أن البيــت حريــة وخارجــه 
طيًبــا  نموذًجــا  وقــدم  ورجــع  العكــس،  وليــس  ســجن 
للتوبــة، لذلــك ألجــل توبــة االبــن الضــال نحــن نذكــره.

عظة األربعاء 16 مارس 2022م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية

أين أنت؟ 
مقابلة اهلل يف ابليت واألرسة
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 »غراب البين« كلمة ‘‘بين’’ كلمة قبطية ⲉⲃⲓⲏⲛ من أصل مصري قديم تعني السوء أو الشر

ندوة لقوات ادلفاع الشعيب والعسكري 
باملركز اثلقايف القبطي

استضاف المركز الثقافي القبطي 
األرثوذكســـي في الكاتدرائية المرقســـية 
التـــي  التثقيفيـــة  النـــدوة  بالعباســـية، 
نظمتهـــا قيـــادة قـــوات الدفـــاع الشـــعبي 
والعســـكري بالقـــوات المســـلحة بعنـــوان 
صاحبـــي  بحضـــور  وطـــن«،  »بنـــاء 
النيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، 
العـــام  األســـقف  اكليمنـــدس  واألنبـــا 
لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة ومدينة األمل 
قـــوات  وقائـــد  نصـــر،  مدينـــة  وشـــرق 
وعـــدد  والعســـكري،  الشـــعبي  الدفـــاع 
الكنيســـة  وأبنـــاء  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن 

العامـــة. والشـــخصيات 
ألقـــى صاحبـــا النيافـــة خـــال النـــدوة كلمـــات عبـــرا خالهـــا عـــن التقديـــر 
للـــدور الـــذي تقـــوم بـــه القـــوات المســـلحة فـــى حمايـــة الوطـــن، كمـــا تم عرض 
فيلـــم وثائقـــي عن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، كذلك تـــم إلقاء محاضرات 
عـــن دور القـــوى الذكيـــة فـــي تحقيق األمن القومي المصـــري ومحاربة إرهاب 
الفكـــر والتطـــرف بواســـطة نخبة من المحاضرين بأكاديمية ناصر العســـكرية 
العليـــا، وتخلـــل النـــدوة مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنيـــة الوطنيـــة. وألقـــى قائـــد 
قـــوات الدفـــاع الشـــعبي والعســـكري خـــال النـــدوة كلمـــة نقـــل خالهـــا تحيـــات 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة وزيـــر الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي ورئيس أركان 
حـــرب القـــوات المســـلحة للكنيســـة مؤكـــًدا علـــى أهميـــة تاحـــم كافـــة أطيـــاف 
الشـــعب المصـــري العظيـــم الســـتمرار دفـــع عجلة التنمية التـــي أضحت تؤتي 
ثمارهـــا بمختلـــف ربـــوع الوطـــن بفضـــل أبنائـــه المخلصيـــن. واختتمـــت النـــدوة 
بتكريم عدد من أســـر الشـــهداء وذوي الهمم، وتبادل الدروع، وعزف الســـام 

الوطنـــي لجمهوريـــة مصـــر العربية.

حماكمات السيد املسيح يف
رسالة ماجستري بإلكرييكية األنبا رويس

نوقشـــت بالكليـــة اإلكليريكيـــة الاهوتيـــة باألنبـــا رويـــس يـــوم األحـــد 13 
مارس 2022م، رســـالة الماجســـتير الُمقدمة من القمص يوحنا فايز زخاري 
ِد  ـــيِّ مـــدرس اْلَعْهـــِد اْلَجِديـــد بالكليـــة، والتـــي حملـــت عنـــوان: ”ُمَحــــاَكَماِت السَّ
اْلَمِســـيِح َوَصْلبـــه َحْســـَبَما َجـــاَءْت ِفـــي اْلَعْهـــِد اْلَجِديـــِد، ِدَراَســـٌة َتاِريِخيَّـــٌة 
ـــٌة“. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن أ. د. القس بيشـــوي حلمـــي إبراهيم  َوَتْحِليِليَّ
أســـتاذ الاهـــوت العقيـــدي والحـــوارات المســـكونية بالكليـــة مشـــرًفا ورئيًســـا، 
وأ.د.عدلـــي أنيـــس أســـتاذ جغرافيـــا اْلَعْهـــِد اْلَجِديـــد بالكليـــة، عضـــًوا، والدكتور 
القمـــص بنياميـــن المحرقـــي، عضـــًوا. وعقـــب المناقشـــة قـــررت اللجنـــة منـــح 
الباحـــث درجـــة الماجســـتير من قســـم الكتـــاب الُمقدس بتقديـــر ممتاز. حضر 
مناقشـــة الرســـالة صاحبـــا النيافـــة: األنبا إبرآم مطران الفيـــوم، واألنبا ميخائيل 
األســـقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباســـية ووكيل الكلية، 
واألســـتاذ الدكتور ســـعيد حكيم يعقوب، وكيل الكلية لشـــئون الدراسات العليا.

مـــع  العاقـــة  جوهـــر  الصـــوم 
هللا لتحقيـــق أهـــداف روحيـــة تشـــمل 
كل نواحـــي الحيـــاة الروحيـــة مع هللا 

بصـــورة شـــاملة مثـــل:
لنـــوال  وســـيلة  الصـــوم   -1
فتيـــة  والثاثـــة  فدانيـــال  الحكمـــة: 
إذ  صامـــوا  حيـــن  الحكمـــة  نالـــوا 
رفضـــوا األكل مـــن أطايـــب الملـــك 
والشـــرب مـــن خمـــر مشـــروبه، لذلك 
كانـــوا أكثر اســـتنارة وقوة تفكير عن 
بقيـــة الفتيـــة الذين كانـــوا معهم، مما 
رفـــع دانيـــال والثاثة فتية القديســـين 
)شـــدرخ وميشـــخ وعبدناغـــو( )دا3) 
فـــي الكرامـــة والمنزلـــة عنـــد الملـــك 
المملكـــة.  كبـــار  مـــن  ومســـاعديه 
وقـــد أعطتهـــم الحكمة أيًضا نشـــاًطا 
ألن  الروحيـــة،  الحيـــاة  فـــي  قوًيـــا 
بالصـــوم  ينتصـــر  الحكيـــم  العقـــل 
علـــى الجســـد وشـــهواته التـــي تصل 
باإلنســـان إلـــى التدنـــي تحـــت ثقـــل 
يرتفـــع  فالصـــوم  لذلـــك  الخطيئـــة، 
المعرفـــة  إلـــى  والحـــواس  بالفكـــر 

والنقيـــة. الحكيمـــة 
للنصـــرة  الصـــوم وســـيلة   -2
ألن  والتجـــارب:  الشـــيطان  علـــى 
تجربـــة آدم األول كانـــت األكل مـــن 
الثمـــرة الممنوعـــة فأكل وســـقط، لكن 
حيـــن جـــّرب الشـــيطان آدم الثانـــي 
بتحويـــل  بـــاألكل  المســـيح(  )الســـيد 
ولـــم  انتصـــر  إلـــى خبـــز،  الحجـــارة 
يفعـــل مـــا طلبـــه الشـــيطان بـــل قـــال 
يحيـــا  وحـــده  بالخبـــز  »ليـــس  لـــه: 
اإلنســـان بـــل بـــكل كلمـــة تخـــرج من 
فـــم هللا« )لـــو4:4(، وإنتصـــر أيًضا 
رفـــض  إذ  الثانيـــة  التجربـــة  علـــى 
للشـــيطان  العالـــم والســـجود  ممالـــك 
قائـــًا: »مكتـــوب للرب إلهك تجســـد 
وإياه وحـــده تعبد« )لو8:4(، وهكذا 
توالـــت االنتصـــارات على الشـــيطان 
حتـــى كملت برفـــض كل اإلغراءات 
والغوايـــة الشـــيطانية بـــكل أبعادها.. 
وبانتصـــاره على تجربة األكل أيًضا 
رفـــض أن يلقـــي بنفســـه مـــن علـــى 
يجـــرِّب  أن  رافًضـــا  الهيـــكل  جنـــاح 

الـــرب اإللـــه )لـــو9:4).
3- الصـــوم وســـيلة ومصـــدر 
للقـــوة الروحيـــة: الصائـــم شـــبعان 
فـــا يريـــد شـــيًئا آخـــر  بمحبـــة هللا، 
مهمـــا كان، ألن هللا يهـــب للصائـــم 

نعمـــة تمنـــع عنـــه أّية ميول شـــريرة، 
ألنه ُمحاط بقوة إرادة تســـاعده على 
النجـــاح الروحـــي، ألن الصوم يهب 
للعقل والروح ســـلطاًنا على الحواس 
والجســـد فيمتلك قدرة على الســـيطرة 
وضبـــط النفس، ممـــا يجعل الصائم 
قـــادًرا علـــى غلـــق كل المداخل أمام 
اإلنســـان  يجعـــل  ممـــا  الشـــيطان، 
قـــادًرا على اســـتعادة كرامته الروحية 
الُحـــرَّة  الروحيـــة  إرادتـــه  بامتـــاك 
وهـــذا  طاقاتهـــا،  بـــكل  هلل  موّجهـــة 
ســـر الحيـــاة الفاضلـــة التـــي توّصـــل 
للقداســـة، ويمتـــد فعـــل التقديس لكل 
إمكانيـــة إنســـانية فـــي الـــكام وفـــي 
كل  وفـــي  اآلراء  وفـــي  التصـــرف 
خطـــوة يســـير فيها، كمـــا نصلي في 
القـــداس اإللهـــي اإلغريغوري: “أقدم 
حريتـــي  مشـــورات  ســـيدي  يـــا  لـــك 

وأكتـــب أعمالـــي تبًعـــا ألقوالـــك”.
بالحيـــاة  مرتبـــط  الصـــوم   -4
وحـــواء  آدم  كان  إذ  الفردوســـية: 
فـــي الفردوس صائمْين وحين كســـرا 
وصيـــة الصـــوم ُطردا من الفردوس، 
وفـــي آدم أخطـــأ الجميـــع كمـــا يقـــول 
دخلـــت  واحـــد  »بإنســـان  الكتـــاب: 
وبالخطيـــة  العالـــم  إلـــى  الخطيـــة 

)رو12:5)  المـــوت« 
إًذا فالصـــوم يحفـــظ اإلنســـان 
مـــن الخطيئـــة والمعصيـــة، ويظـــل 
اإلنســـان الصائـــم مطيًعـــا هلل عـــن 
قناعـــة ورضـــى بـــإرادة ُحـــرَّة، ألنه 
مبتعـــد عن تيار اإلثـــم الذي يعمل 

فـــي أبنـــاء المعصيـــة كلهم.
المنـــع  بيـــن  فـــرق  هنـــاك  لذلـــك 
تلـــك  الصائـــم  ويحقـــق  واالمتنـــاع، 
تقـــّوي  التـــي  الروحيـــــــــــــــــة  المعادلـــة 
اإلنســـان وهـــي: امتنـــاع + اقتنـــاع 
= تـــؤدي إلـــى اقتـــاع الخطيـــة مـــن 
القلـــب، وإقـــاع مـــن  جذورهـــا مـــن 
أوســـاط الخطيـــة كلهـــا، ممـــا يـــؤدي 
إلـــى اتســـاع القلـــب لمحبـــة الجميـــع 
بـــا شـــروط وال اســـتثناءات، وهـــذا 
الروحـــي  االرتفـــاع  إلـــى  يوّصـــل 
فـــي كل األمـــور، إذ يرتفـــع القلـــب 
إلـــى الســـماء والمشـــاعر إلـــى الحب 
النقـــي الطاهـــر في المســـيح يســـوع، 
مما يجعـــــــــــــــل كـــــــــــــــــل العاقــــــــــــــــات 
ســـوية ونقيـــة ومملـــوءة روحانيــــــــــــة 

شـــخصية. وقداســـة 

anbabenyamin@hotmail.com



سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني خلدمة الرعاية االجتماعية
هيئات كنسية )٢(

الكنيســـة أم تهتم بكل أوالدها وتســـعى لتلبية احتياجاتهم، لذا فقد اهتم قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي بحصـــر عـــدد األســـر المحتاجـــة وذلـــك مـــن خـــال قاعـــدة بيانات 
عامـــة علـــى مســـتوى الكـــرازة بمصـــر، تجمـــع كل أســـر الرعايـــة االجتماعيـــة بســـائر 
إيبارشـــيات الجمهوريـــة، ويكـــون مفتـــاح اإلدخـــال هـــو الرقـــم القومـــي الـــذي يملكـــه كل 
فـــرد مكتوًبـــا فـــي شـــهادة ميـــاده. وقـــد كّلف قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، القمص 
بيشـــوي شـــارل ومكتب ســـكرتارية قداســـته للرعاية االجتماعية، عام 2013م، بوضع 
قاعـــدة بيانـــات تضـــم األســـر التـــي لديهـــا احتيـــاج، وُمســـّجل بهـــا التفاصيـــل، لتســـاعد 
علـــى نمـــو الخدمـــة فـــي هذا المجال، والتخطيط بشـــكل أفضل لتلبيـــة رغباتهم وتحقيق 
احتياجاتهـــم. يتمتـــع هـــذا البرنامـــج بأحدث تقنية لحفظ الســـرية الكاملـــة للبيانات، ويتم 
العمـــل بـــه مثـــل برامـــج البنـــوك. تـــم تفعيـــل هـــذا البرنامـــج بصـــورة كبيرة جـــًدا، وأصبح 
التواصـــل بيـــن الكنائـــس واإليبارشـــيات والهيئـــات مـــن خالـــه، وذلـــك بفضـــل تشـــجيع 
وصلـــوات اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، وســـعي اآلبـــاء الكهنة والخدام المســـئولين عن 
خدمة الرعاية االجتماعية بكل كنيســـة بتســـجيل األســـر المحتاجة على البرنامج لدعم 

االحتياجـــات المختلفـــة لهم.
الكنيســـة  دعـــم  منهـــا  الغـــرض  كثيـــرة  خدميـــة ورعويـــة  برامـــج  تمـــت والدة  وقـــد 

وبناتهـــا. أوالدهـــا  الحتياجـــات 
أواًل: برنامـــج خدمـــة عّلـــم ابنك تحت شـــعار ومبدأ »ال ُيحَرم طالـــٌب من تعليم«، 
فقد حرصت الكنيســـة كمؤسســـة بالدولة أن تدعم تعليم أبنائها وذلك بعمل مجموعات 
تقويـــة بالكنائـــس بصـــورة نظاميـــة ومنتظمـــة ولها شـــروط. وقد تم تفعيل هـــذا البرنامج 
بنجـــاح فـــي 9 إيبارشـــيات )البحيـــرة، بورســـعيد، ملوي، ديروط، طنطا، طهطا، شـــبين 
القناطر،الشـــرقية والعاشـــر، أكتوبـــر وأوســـيم، وشـــبرا الخيمة(، وكنائـــس مدينة األمل، 
وكنائـــس عزبـــة النخـــل، وفـــي بعـــض كنائـــس القاهـــرة؛ والتـــي خدمـــت 2803 تلميـــذ 
فـــي الفصـــل الدراســـي األول لعـــام 2021-2022م. والكنيســـة تدعـــم هـــذا البرنامـــج 
الخدمـــي وتشـــجعه لخلـــق جيل متعلـــم ومثقف من أوالدها في العائات البســـيطة. وتم 
تكريـــم التاميـــذ المتفوقيـــن فـــي الشـــهادة اإلعدادية الملتحقين ببرنامـــج علم ابنك وهيئة 

التدريـــس مـــن إيبارشـــيات ملوي وبورســـعيد والبحيرة وشـــبرا الخيمـــة و6 أكتوبر 
ثانًيـــا: برنامـــج بنـــت الملـــك  الـــذي يهدف إلـــى تحقيق المبـــدأ الكنســـي »ال ُتحَرم 

فتاه مـــن زواج«.
الهدف من هذا البرنامج: مشـــاركة الكنيســـة ومحبي الخير في مســـاعدة أّية فتاة 

في نفقات الزواج بإصدار دفاتر توفير للبنات للمســـاعدة في مصروفات الزواج.
كيفيـــة تطبيـــق البرنامـــج: + بعـــد أن كّنا نقوم بفتـــح دفاتر لكل البنـــات بداية من 
عمـــر 10 ســـنوات بمبالـــغ بســـيطة، رأينـــا أنه مـــن األفضل أن نتدّرج بالســـنين العمرية 

بدايـــة مـــن مواليد 2003 فصاعـــًدا )2004، 2005، 2006).
وقـــد تـــم تدشـــين بروتوكـــول تعـــاون بيـــن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية )أســـقفية 
الخدمـــات(، ووزارة التضامـــن االجتماعـــي )بنـــك ناصـــر االجتماعـــي(، تحـــت رعايـــة 
وحضـــور قداســـة البابـــا تواضروس الثاني ومعالي الوزيـــرة نيفين القباج، في 10 مايو 
2020م. وقامـــت ســـكرتارية الرعايـــة االجتماعيـــة بتغطيـــة 22% مـــن البنـــات مواليـــد 
2003 و32% مـــن البنـــات مواليـــد 2004 المســـجات علـــى قاعـــدة البيانـــات بمبلـــغ 

4000 جنيـــه مصـــري لـــكل بنـــت بدفتـــر التوفيـــر الخـــاص بها.
وتقـــوم لجنـــة البـــر بمســـاعدة الفتيـــات الاتـــي لـــم يتم فتـــح دفاتر لهـــن، والاتي في 
مت  الحتيـــاج ألّيـــة مســـاعدة إضافيـــة. وخـــال هـــذا العام من بيـــن الخطابات التـــي ُقدِّ

للجنـــة البـــر ُوِجـــد 85 فتـــاة لهن دفاتر بنـــت الملك.
فتـــح دفاتـــر لمواليـــد 2005 وعددهـــم 4189  يتـــم  مـــن 2022/1/1  بدايـــة   +

البيانـــات.  مســـجات علـــى قاعـــدة 
ثالًثـــا: شـــنطة البركة هي شـــنطة مـــواد تموينية ُتوزَّع شـــهرًيا في القـــرى والمناطق 
الصحراويـــة. ترســـل الكنيســـة التـــي ترغـــب فـــي االســـتفادة مـــن هـــذه الخدمـــة، خطاًبـــا 
رســـمًيا، ويتم تحديد عدد شـــنط التوزيع طبًقا لعدد أســـر الرعاية االجتماعية المســـجلة 
مـــن هـــذه الكنيســـة علـــى برنامـــج قاعدة البيانات، وبحســـب مقـــدار التبرعـــات والعطايا 
المتاحـــة. ُيصـــَرف المبلـــغ النقـــدي للكنيســـة للشـــهر التالـــي بعـــد اســـتام هـــذا الكشـــف 
بالبيانات المطلوبة أعاه، مع إضافة عدد أســـر بنســـبة 20% تقوم الكنيســـة المستفيدة 
بتقديمهـــا. فتـــح بـــاب رزق ألصحـــاب محـــات العافـــة والبقاليـــن وأصحـــاب محـــات 
الدجـــاج واللحـــوم فـــي القـــرى بشـــراء احتياجـــات الشـــنطة منهـــم. وزاد عـــدد الشـــنط إلى 

12736 شـــنطة شـــهرًيا لجميـــع إيبارشـــيات الكـــرازة المرقســـية في مصر.
رابًعـــا: الرعايـــة االجتماعيـــة )إغاثـــة والكوارث - كورونـــا...( قامت ســـكرتارية 
الرعايـــة االجتماعيـــة خـــال عـــام 2020/ بتقديـــم الدعـــم لإليبارشـــيات خـــال فتـــرة 
جائحـــة كورونـــا التـــي أثـــرت تأثيـــًرا مباشـــًرا علـــى دخول أبنائنـــا في أنحـــاء الجمهورية، 
وعلـــي صعيـــد آخـــر قدمـــت ســـكرتارية الرعايـــة االجتماعيـــة دعًمـــا فـــي مجـــال عـــاج 

أبنائنـــا المصابيـــن بفيـــروس كورونـــا علـــى مســـتوى 49 إيبارشـــية.

للتبرع لبرامج سكرتارية الرعاية االجتماعية 

بنت الملك

Account Name: H.H. POPE TAWADROS II – BENT ELMALEK
IBAN: EG340010008100000100035771907
IBAN Dollar: EG060010008100000100035771926

علم ابنك

Account Name: H.H. POPE TAWADROS II – ALEM IBNAK
IBAN: EG370010008100000100035771853
IBAN dollar: EG680010008100000100035771877

شنطة البركة

Account Name: St Mark Coptic Orthodox Church
IBAN: EG960057003001013134510020203
IBAN dollar: EG260057003001013134510020104



لة الكرازة - 25 مارس 162022 مج

 كثيًرا ما نسمع عبارة ‘‘يا ابن االيه’’ وااليه كلمة قبطية ⲉϩⲉ  تعني بقرة

خاصــة  الثانــي: عقوبــات  القســم 
ــروس  ــة بالشــعب أو اإلكلي ــدم العناي بع

فيمــا بينهــم.
نجــــــــــــــد العقوبـــــــــــــــات التــــــــــــــي تأتــي 
بخصــوص الرعايــة بالشــعب فــي ثاثــة 
أســباب: التوانــي عــن الرعايــة، والتوانــي 
عــن التعليــم والوعــظ، وكذلــك عــدم قبــول 
الخاطــئ التائــب، وذلــك كمــا يتضــح مــن 
أو  أســقف  أي   )1 اآلتيــة:  النصــوص 
الشــعب وال  متــواٍن عــن خدمــة  قســيس 
يعلمهــم خدمــة هللا فلُيفــَرق، وإن دام فــي 
يقســم  أســقف  أي   )2 فلُيقَطــع.  توانيــه 
ولــم يعــظ الشــعب ويهتــم بــه فلُيفــرق إلــى 
والشــماس.  القســيس  وهكــذا  يعــظ،  أن 
لــم يشــتِه األســقف أو القســيس  3( إذا 
أو الشــماس أن يقبــل الــذي رجــع عــن 
خطيئتــه فلُيقطــع، ألنــه آلــم قلــب الــرب 
الــذي قــال إنــه ســيكون فــرح فــي الســماء 
بخاطــئ واحــد يتــوب. وناحــظ هنــا أن 
وليــس  القطــع  هــي  المباشــرة  العقوبــة 
التفريــق أواًل. وبخصــوص العنايــة فيمــا 
اآلتــي:  النــص  فنجــد  اإلكليــروس  بيــن 
أيمــا أســقف أو قســيس إذا تغافــل عــن 
واحــد معــوز مــن اإلكليــروس، ولــم يواســه 
بمــا يدفعــه لــه لحاجتــه فلُيفــرق، وإذا دام 

متغافــًا فلُيقطــع كقاتــل.
القســـــم الثالث عقوبــــات خاصـــــــة 

بأخطــاء خاصــة أو تجــاه اآلخرين.
أخطاء تجاه اآلخريـــــن: أي أســقف 
أو قس أو شماس ضرب غير مؤمن أو 
مؤمًنــا بهــدف أن يخافــه النــاس فلُيقطــع 
ألن الــرب لــم يعلمنـــــــــــــا هكــذا، بــل قيــل 
وُيلعــن  ُيضــرب وهــو صابــر  إنــه  عنــه 
وال َيلعــن، ويتألــم وال يغضــب. إذا عّيــر 
واحــد مــن اإلكليــروس األســقف فلُيقطــع 
فيــه  تقــل  شــعبك ال  قــال: رئيــس  ألنــه 
ســوًءا، وإذا عّيــر واحــد مــن اإلكليــروس 
اســتهزأ  إذا  فلُيفــرق.  قسيًســا أو شماًســا 
واحــد مــن اإلكليــروس بأعــرج أو أصــم 
أو مقعــد فلُيفــرق، وهكــذا ُيفعــل بالعلمانــي 
إذا فعـــــــل ذلــك. وهنــــــــــــــــــــاك نــص آخــر 
بزوجاتهـــــم  اإلكليــروس  عاقــة  يخــص 
أو  قــس  أو  أســقف  ُيخــِرج  »ال  وهــو: 
شــماس زوجتــه ألجــل حجــة خدمــة هللا. 
فإذا أخرجهـــــــا فلُيفــــــــــــرق. وإذا لم يرد أن 

يدخـــــــــل بهــا فلُيقطــع«.
أخطـــــــاء خاصـــــــة: فيما يخص ال

ــاء الخاصــــــــــــــــــــــة فنجــــــــــــــــــــــــــــد  أخطـــــــــــــــــــــــــ
النصــوص اآلتيــة:

قســيس  أو  أســقف  يتنـــــاول  لــم  إذا 
أو أحــد مــن اإلكليــــــروس مــن القرابيــن 
وقــت القــداس إاّل أن يقــول الســبب فــي 
لــه،  ُيغفــر  أن  يجــب  كان  فــإن  ذلــك، 
وإذا لــم يقــل الســبب فلُيفــرق وذلــك ألنــه 
أن  الشــعب  فــي  خطيئــة  بســببه  صــار 

مرتلــو الزينيــــــــــــة فـــــــــــــي العصــر 
ــث: الحدي

نســتكمل حديثنــا عــن األلحــان 
بحــري- الزينيــة  بقريــه  المحليــة 
فــي  المرتليــن  فأقــرب  األقصــر، 
القــرن العشــرين هــم المعلــم غبريــال 
غطــاس،  نظيــر  والمعلــم  الكبيــر، 

إقاديــوس،  مهنــي  والمعلــم 
آِخــر  منهــم  تســلم  الذيــن 
المعلــم  وهــو  للقريــة  معلــم 
وهــو  اســتيفانوس  وليــم 
1938/10/13م  مواليــد 
وتنيــح فــي 2020/2/26م. 
ســن  عنــد  بالُكتــاب  التحــق 
كل  فيــه  وتعلــم  ســنوات   7
األلحــان وحفــظ كل المزاميــر 
)151 مزمــوًرا( عــن ظهــر 
وإتقانــه  ولبراعتــه  قلــب، 
لألحــان فــي كل جيلــه كّلفــه 
المتنيــح القمــص أرمانيــوس 
فــي  )تنيــح  صليــب  صالــح 
الكنيســة  كاهــن  1959م( 
التســبحة  وتســليم  بقيــادة 
واللغــه  والمزاميــر  واأللحــان 

القبطيــة والطقــس فــي الكنيســة، ممــا جعــل 
كثيريــن مــن المرتليــن والشمامســة الكبــار 
ولكــن  ســنه،  صغــر  بســبب  يتذّمــرون 
القمــص أرمانيــوس كان يســانده ويشــجعه 
لعلمــه أنــه موهــوب حفًظــا وصوًتــا، وقــام 

قيــام. خيــر  الخدمــه  بهــذه 

قريه الزينية وخورس الشمامسة:
تتميز الزينية بأن ألحانها ُترتَّل بشكل 
الشمامســة  المرتليــن  وخــورس  جماعــي، 
كثيــر منهــم كبيــر الســن )فــوق 50 ســنة(، 
وال يوجــد مرابعــة فرديــة، فيصعــب عليهــم 
ألحانهــم رغــم صعوبتهــا  فــي  أن يخطئــوا 
الكنيســة،  نشــأة  منــذ  وذلــك  لنــا،  بالنســبة 
كل  يصلــون  الزينيــة  شــعب  كان  وقبلهــا 
األنبــا  ديــر  فــي  الليتورجيــة  صلواتهــم 
باخوميــوس )الشــايب( بســبب قربهــم منــه 
جغرافًيــا )كمــا ذكرنــا قبــًا(. ولقــد تواصلــت 
القمــص  دانيــال  القمــص  المتنيــح  مــع 
فبرايــر 1957م-  6( أرمانيــوس  إبراهيــم 

الكنيســة،  كاهــن  2019م(  يونيــه   3
اســتيفانوس  وليــم  المعلــم  المتنيــح  وأيًضــا 
مرتــل الزينيــة فــي ســنه 2008م، وأيًضــا 
تواصلــت مــع بعــض المرتليــن هنــاك مثــل 
واألســتاذ  اســتيفانوس،  ميخائيــل  األســتاذ 
هــذا  أن  أفادونــا  والذيــن  ســاروفيم،  نبيــل 
باللفــظ  أيًضــا  مرتبــط  الموســيقي  التــراث 
جيــل،  بعــد  جيــًا  اســتامه  وتــم  القديــم، 
ولــم يكــن فــي الزينيــة فقــط بــل كان فــي 
ديــر الشــايب وبعــض قــرى األقصــر ونجــع 
اللفــظ  تغييــر  بعــد  ولكــن  وقنــا،  حمــادي 
األلحــان  هــذه  اندثــرت موســيقى  الحديــث 
انتشــار  بعــد  خاصــة  البــاد،  هــذه  فــي 
مــن  تخرجــوا  الذيــن  المعلميــن  مــن  كثيــر 
اإلكليريكيــه بمهمشــة مثــل المعلــم ويصــا 

يشــّكون فــي الــذي يحمــل القرابيــن أنــه لــم 
يحملهــا بطهــارة. أي أســقف أو قســيس 
أو شــماس طلــب ربــا ممــن يقرضــه، إّمــا 
أي  فُيقطــع.  وإال  ذلــك  عــن  يكــف  أن 
أســقف أو قــس أو شــماس ُوجــد فــي زنــا 
أو ســرقة أو يحلــف يميًنــا كاذًبــا فلُيقطــع. 
أخصــى  إذا  اإلكليــروس  مــن  واحــد 
ذاتــه فلُيقطــع ألنــه قاتــل لنفســه وحــده، 
والعلمانــي الــذي يفعــل هــذا فلُيفــرق ثاثــة 
ســنوات. أي أســقف أو قــس أو شــماس 
تخّلــى عــن الزيجــة أو عــن أكل اللحــم 
وشــرب الخمــر ليــس ألجــل النســك وإنمــا 
ألجــل أنهــا نجســة فهــو يجــدف، فإّمــا أن 
ويخــرج  فلُيقطــع  وإال  ذلــك  عــن  ينتهــي 
مــن الكنيســة )ُيعتبــر هنــا هــذا الفعــل هــو 
عقوبتــان  عليــه  ُيطبــق  ولذلــك  هرطقــة 
فــي وقــت واحــد وهمــا القطــع واإلخــراج 
أســقف  يــأكل  لــم  إذا  الكنيســة(.  مــن 
اللحــم  مــن  يســيًرا  شــماس  أو  قــس  أو 
أيــام  فــي  الخمــر  مــن  يســيًرا  ويشــرب 
األعيــاد وســريرته تحّرمهــا وصــار ســبًبا 
يصــم  لــم  إذا  فلُيقطــع.  الجماعــة  لشــك 
أحــد مــن اإلكليــروس األربعيــن المقدســة 
وكذلــك يومــي األربعــاء والجمعــة فلُيقطــع 
جحــد  إذا  مــرض.  بســبب  كان  إذا  إاّل 
أحــد مــن اإلكليــروس بســبب خــوف مــن 
أحــد يهــودي أو هيراطيقــي اســم المســيح 
فلُيخــرج )أي ُيخــرج مــن الكنيســة تماًمــا(، 
فلُيقطــع،  الكهنــوت  جحــد  قــد  كان  وإن 

وإن تــاب فلُيقبــل وُيدخــل كعلمانــي.
القســـــــم الرابــــــــــــــــــع عقوبــــــــــــــات 

خاصــة بالرســامات:
ونجــد هنــا نّصيــن متعلقيــن بالرســامة 
وهمــا: إذا قبــل أحــد الدرجــة برشــوة ُيقطــع 
ومــن أقامــه، وال يشــارك جملــة كمــا ُفِعــَل 
بســيمون مــن جهتــي أنــا بطــرس )يتضــح 
القانــون  هــذا  أن  الظاهــر  النــص  مــن 
موضــوع بواســطة بطــرس الرســول(. إذا 
نــال أحــد قســمتين فــي درجــة واحــدة )أي 
رســم قًســا مرتيــن( فلُيقطــع والــذي أقســمه 
مــن هيراطيقــي،  قبلهــا  قــد  كان  إذا  إاّل 
ألن مــن يعمــدون أو يقســمون هكــذا ال 
ُيحســبوا كمؤمنيــن أو مــن اإلكليــروس. 
أن  الســابقين  النصيــن  مــن  ويظهــر 
هــي  بالرســامات  المتعلقــة  العقوبــات 
الشــرطونية،  وإعــادة  الســيمونية  عقوبتــا 
وكمــا هــو معلــوم أنــه هنــاك ثاثــة أســرار 
شــرعية  بواســطة  تمــت  ُتعــاد طالمــا  ال 
وهــي: المعموديــة والميــرون والكهنــوت. 
ويضــع اآلبــاء الرســل فــي قوانينهــم نًصــا 
يؤكــد علــى منــع الشــركة مــع المقطوعيــن 
وإال يصيــر مــن يشــاركهم مقطوًعــا معهــم 
حيــث يــرد النــص: »إذا صلــى أحــد مــن 
اإلكليــروس مــع واحــد مــن اإلكليــروس 

قــد ُقِطــَع. فلُيقطــع هــو أيًضــا«.

)1918م-1975م(  األقصــري  عطيــة 
والمعلم توماس عجايبي األقصري 
وغيرهــم،  )1913م-2004م( 
الذيــن تســلموا األلحــان مــن المعلــم 
فــي  وســلموها  البتانونــي  ميخائيــل 
األقصــر، وبذلــك بــدأ تــراث الزينيــة 
ينحصــر داخلهــا حيــث أن خــورس 
شمامســتها لــم يتســلم األلحــان إال 
مــن المرتليــن الذيــن تســلموا 
أســافهم  مــن  الأللحــان 
فــي الزينيــة كمــا أشــرنا فــي 

الســابق. المقــال 

قصــــــــــــة تسجيــــــــــــل 
األلحــان بالزينية:

ظلــت الزينيــة محتفظــة 
واللفظــي  الصوتــي  بتراثهــا 
ولــم  هــو،  كمــا  والموســيقي 
تســجيات  هنــاك  يكــن 
منهــا.  القليــل  إال  صوتيــة 
عندمــا تواصلــت مــع المتنيــح 
كاهــن  دانيــال  القمــص 
عليــه  وعرضــت  الكنيســة 
تســجيل هــذا التــراث لنحافــظ 
بعمــل  وابتــدأ  فاســتجاب  للتاريــخ،  عليــه 
األلحــان  وتســجيل  للخــورس  مراجعــات 
خاصــه مــا هــوم ندثــر وليــس لــه مقابــل فــي 
موســيقاه فــي كل كنائــس الكــرازة المرقســية 
الهــوس األول  ou`\qo ختــام  لحــن  مثــل 
وأيًضــا  عنــه(  ســابًقا  مقــااًل  نشــرنا  )وقــد 
القديســين،  فتيــة  omt[  للثاثــة  لحــن 
وهــو لحــن قبطــي ُيقــال فــي تســبحة نصــف 
الليــل قبــل اللحــن اليونانــي تينيــن، وكذلــك 
ألحــان مختلفــة تماًمــا فــي موســيقاها مثــل 
 ` vnau mpiو   cotqic amhnلحــن
cmou` وهــو لحــن ُيقــال كمقدمــة لإلنجيــل، 
 loipon ولحــن   eulogimenoc ولحــن 
التســبحة  ولحــن  الشــعانيني  والشــيرات 
ولحــن   cemuo;و  xere ne mari`a
واآلدام  الواطــس  cmou p/o/c`  واأللبــاش 
الفرايحــي والكيهكــي، ولحــن al العصــر، 
ومقدماتهــا،  الذكصولوجيــات  وطريقــة 
 acwmenومزمــور توزيــع صــوم الرســل و
 `atai ولحــن   ke `upertou ولحــن 
parqenoc ولحــن ألــي al توزيــع الصــوم 
 ouni]; الكبيــر لأليــام واآلحــاد، ولحــن
 ،pimairwmi ولحــن   `mmucthrion
وأربــاع الناقــوس الفرايحــي، ولحــن الســبع 
طرايــق، وغيرهــم... بقيــادة المعلــم وليــم. 
األلحــان  تلــك  مــن  كثيــًرا  أن  وُياحــظ 
المختلفــة فــي موســيقاها متطابقــة فــي نفــس 
التقســيمات الموســيقية والحــروف التــي يتــم 
التطويــل فيهــا مــع األلحــان التــي تقابلهــا 
أقــدم  لذلــك  كنائســنا،  فــي  اآلن  المســتقرة 
الشــكر لــكل مــن ســاعدنا فــي حفــظ ذلــك 
التــراث الثميــن، وال يفوتنــي أن أشــكر تعــب 
الباحــث الدكتــور مينــا صفــوت الــذي تابــع 
معــي وذهــب هنــاك مــراًرا وتكــراًرا لمحبتــه 

الكنســي.  للتــراث 

مدرسه الزينية باالقرص )8( 

fatherebraamelabnoby@gmail com

المعلم وليم استيفانوس

القمص دانيال وابنه القس إيليا

مخطوط أبصلمودية دير األنبا بسنتاوس بجبل األساس
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ⲥⲧⲣⲁⲧⲁ كلمة يونانية معناها طريق، ومنها »صراط« بالعربية

لهـــم  الذيـــن كان  مـــن أراخنـــة األقبـــاط 
دور فعـــال فـــي خدمـــة الوطـــن والمجتمـــع 
والكنيســـة، فهـــو مؤســـس مشـــروع مـــدارس 
أيًضـــا  وكان  بمصـــر،  المنزلـــي  التدبيـــر 
عضـــًوا بجمعيـــة التوفيـــق القبطية، ورئيًســـا 
لمطبعتهـــا،  ومديـــًرا  مجلتهـــا،  لتحريـــــــــــــــر 
وعضـــًوا بمجلس كنيســــــــــــــة رئيس المائكة 
غبريـــال – بحـــارة السقاييـــــــــــن، وبجمعيــــــــــــة 
النشـــأة القبطية األرثوذكســـية بعابدين. كان 
والقبطيـــة،  العربيـــة،  اللغـــات  فـــي  ضليًعـــا 
واإلنجليزيـــة، ولـــه مـــن المؤلفـــات مـــا يزيـــد 

عـــن األربعيـــن كتاًبـــا. 
أبنـــوب  بمركـــز  فرنســـيس  الطفـــل  ُوِلـــد 
يـــوم عيـــد  فـــي  أســـيوط،  بمديريـــة  الحمـــام 
الصليـــب المجيـــد عـــام 1868م، من أســـرة 
مينـــا  ميخائيـــل  القمـــص  فوالـــده  كهنوتيـــة، 
الـــذي كان قمًصـــا لكنيســـة القديســـة  رزق 
العذراء مريم الشـــهيرة بالدمشـــيرية، بمنطقة 

مصـــر القديمـــة، وكان هـــذا األب مشـــهوًرا بحفاظـــه علـــى طقـــوس 
وعقيـــدة كنيســـتنا، وكان أب اعتـــراف لقداســـة البابـــا المتنيـــح األنبـــا 
كيرلـــس الخامـــس الــــ112، وكان جـــده هـــو القمـــص مينـــا رزق كاهًنا 

بأبنـــوب الحمـــام.
لـــم يعـــش فيهـــا كثيـــًرا، حيـــث تـــرك والـــداه هـــذا المركـــز، وأتيـــا إلى 
القاهـــرة وهـــو طفـــل صغيـــر، فالتحـــق مـــع إخوتـــه بمدرســـة األقبـــاط 
الكبـــرى الملحقـــة بالكنيســـة المرقســـية الكبـــرى األزبكيـــة، ونـــال فيهـــا 
الشـــهادة االبتدائيـــة، وذهـــب بعـــد ذلـــك لمدرســـة األقبـــاط الصغـــرى 
الملحقـــة بكنيســـة رئيـــس المائكـــة غبريـــال بحـــارة الســـقايين ليكمـــل 
دراســـته، فحصـــل علـــى إتمـــام الشـــهادة التجهيزية، ثم التحق بمدرســـة 

األمريـــكان بمصـــر حيـــث أنهـــى تعليمـــه.
بعـــد التخـــرج طلبتـــه إحدى الجرائد المســـماة »النور التوفيقي« وقد 
كان يعمـــل فيهـــا كمحـــرر لمـــدة عـــام تقريًبـــا، ثم اعتنى بجمـــع وترتيب 
ديـــوان الخنســـاء، وفّســـر مـــا أودع فيهـــا من األلفـــاظ اللغوية الصعبة، 

وقـــام بطباعته فـــي عام 1888م.
عمـــل مدرًســـا للترجمـــة والنحـــو، بمدارس الفرير بمصر، ثم ســـافر 
إلـــى فرنســـا ليعمل مدرًســـا للغـــات العربية، والقبطيـــة، واإلنجليزية، ثم 
عـــاد حيـــث والتحـــق بجمعيـــة التوفيـــق القبطيـــة وصار ناظًرا بمدرســـة 
األقبـــاط بالفيـــوم، حتـــى صـــار رئيس تحريـــر مجلة التوفيـــق، ثم مديًرا 

لمطبعتهـــا بمصر. 
تـــزوج وأنجـــب أحـــد عشـــر من األبنـــاء والبنـــات، منهم منيـــرة التي 
تعينـــت مدرســـة بمدرســـة التدبيـــر المنزلي، فوضعـــت كتاًبا في أصول 
الطبـــخ المنزلـــي، ومنصور الذي كتب ونشـــر بعـــض الكتب الروحية.

فـــي عـــام 1895م، قـــام فرنســـيس ميخائيل بوضع كتاب »الســـهم 

المكيـــن فـــي الـــرد علـــى تعـــّدد الزوجـــات عنـــد المســـيحيين«، كمـــا قام 
بطبـــع كتـــاب »شـــرح الرؤيـــا« البن كاتـــب قيصر الشـــهير، على نفقة 
الجمعيـــة، وقـــد ُعنـــي بتفســـير ألفاظـــه المعجمـــة، وكان ذلـــك فـــي عام 
لمطبعتهـــا،  مديـــًرا  التمـــدن، وصـــار  بمطبعـــة  التحـــق  ثـــم  1898م. 

والمســـبك الخـــاص بها.
وعـــن  روايـــات،  عـــدة  بترجمـــة  قـــام 
طريق ابراهيم رمزي تعرف على المفكر 
والفليسوف أحمد لطفي السيد الذي كان 
رائـــًدا مـــن رواد حركـــة النهضـــة والتنوير 
فـــي ذلـــك الوقـــت، وقامـــا مًعـــا بإصـــدار 
»المجلـــة المطبعيـــة« وهـــي مجلة أدبية، 
المجلـــد  وصـــدر  انتقاديـــة،  صناعيـــة، 
األول للســـنة األولـــى في عـــام 1909م. 
منـــذ أواخر عام 1909م بدأ يؤســـس 
مشـــروًعا حيوًيـــا، وهـــو مـــدارس التدبيـــر 
المنزلـــي للبنـــات، ليضمـــن لألمـــة حيـــاة 
جديـــدة، وســـعادة عائليـــة، فقـــام بوضـــع 
بعـــض المؤلفـــات الخاصـــة بالمـــدارس، 
وعمـــل علـــى إبـــراز هـــذا المشـــروع فـــي 
فوجـــد  الشـــهيرة،  الجرائـــد  صفحـــات 

لـــدى الشـــعب. استحســـاًنا عاًمـــا 
أخـــذت وزارة المعـــارف )وزارة التربية 
والتعليم حالًيا( مشـــروعه، وأنشـــأت مدرســـة بسراي القبة لتصبح أولى 
ـــن مدرًســـا للتدبيـــر  مـــدارس التدبيـــر المنزلـــي فـــي مصـــر، وأخيـــًرا ُعيِّ
المنزلـــي بمـــدارس األقباط الكبـــرى للبنين والبنات، التابعة للبطركخانة 
القبطيـــة )بطريركيـــة األقباط األرثوذكس حالًيا( ثم مديًرا على مدارس 

التدبيـــر المنزلـــي ببـــوالق، وكان مؤلفاتـــه تفوق األربعين.
قـــد أشـــاد كل مـــن أحمـــد رضـــوان ســـامة، وعامر ســـليمان، وهما 
من علماء األزهر الشـــريف بأن: »فرنســـيس قد فســـر المفرادات التي 
تخفـــي علـــى الطالـــب بمعانيهـــا اللغويـــة الصحيحة، وبهـــذا يكون أدى 

خدمـــة عظيمة للغـــة العربية«.
كمـــا تصفحـــت هـــدى شـــعراوي كتابـــه »طريـــق الســـعادة الزوجية« 
وعلقـــت قائلـــة: »وجدتـــه خليًقـــا بعنوانـــه لمـــا حـــواه مـــن نصائـــح قيمة، 

وإرشـــادات بليغـــة، ال شـــك أنهـــا عظيمـــة الفائـــدة للفتـــاه المصرية.«
مـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه كان عضـــًوا فـــي كل من مجلس كنيســـة 
بعابديـــن،  الســـقايين -  الجليـــل غبريـــال - بحـــارة  المائكـــة  رئيـــس 
وجمعيـــة النشـــــــــــــــــأة القبطيـــــــــــــــــة األرثوذكســـية مـــن عـــام 1927 إلـــى 

عـــام 1933م. 
وتنيـــح فـــي صبـــاح األحـــد 29 أغســـطس 1948م، عـــن عمـــر 

يناهـــز ثمانيـــن عاًمـــا.
أسانيد المقال: 

الســـيرة الذاتيـــة لفرنســـيس بخـــط يـــده، والشـــكر ألحفـــاد صاحـــب 
الســـيرة مـــدام ماجـــدة، ومـــدام مـــاري اللتـــان أمدتاني بمذكـــرات والدهما 
منصـــور، كمـــا أشـــكر األستــــــــــــــــــاذ وجيــــــــــــه جورج الذي أرســـل بعض 

معلومـــات عـــن حياته.

عضو جلنة اتلاريخ القبطيدياكون أنطونيوس وصيف

فرنسيس ميخائيل مينا
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كلمة ⲙⲁⲛ̀ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ معناها مكان االتقياء ومنها قرية منسفيس بمحافظة المنيا

ְבִרית«  »عهـــد  لفظـــة  كانـــت 
ُتســـتخدم للتعبير عن أي عهد بين 
اإلنســـان  بيـــن  أو  واإلنســـان،  هللا 
واإلنســـان، كمـــا ُتســـتعمل مـــع أي 
وعد أو اتفاق ُمثبت )إر20:33(، 
وحفظـــه  مراعاتـــه  يجـــب  مبـــدأ  أو 
)إر15:34(. وُيشـــّدد العهد القديم 
علـــى ضـــرورة التزام طرفـــي العهد، 
معـــاٍن:  عـــدة  فـــي  الكلمـــة  وتأتـــي 
أنتـــدب؛ أنتخـــب؛  آكل؛  »أقّســـم؛ 
أحـــّدد«، وال يتفـــق المفّســـرون على 
تحديـــد المعنـــى، وتقـــوم الدراســـة 
الســـليمة لمعنـــى العهـــد عـــن طريق 
سيـــــــــــــــــاق  مـــــــــــــــن  المعنـــى  تحديـــد 

النـــص الكتابـــّي.
فمـــن حيـــث المعنـــى العبـــري 
»أقّســــــــــــــــــم »أو »أشطر«؛ وجـــــــــــد 
الشـــــــــراح أن كلمـــة “عهـــد« تعنـــي 
فـــي هـــذه الحالـــة: التـــزام، منطلقين 
من عـــــــــــــــادات الشـــعوب الشـــرقية، 
ومنهـــا شـــعب إســـرائيل، كمـــا فـــي 
)تـــك9:15(، فعندمـــا تقيم شـــعوب 
هـــذه المنطقـــة عهـــًدا، وكانـــت 
تكـــرس هـــذا العهـــد وااللتـــزام بشـــق 
حيـــوان من الوســـط لتأكيـــد التزامها 

باالتفـــاق والعهـــد.
كمـــا تـــرى مجموعـــــــــــــــة أخـــرى 
مـــن المفســـرين فـــي الكلمـــة العبرية 
معنـــى: »األكل«، وتربـــــــــــــــــط كلمة 
»عهـــد« بمفهـــوم العشـــــــــــــاء، وهـــي 
عـــادة ترافـــق توقيع اتفاقية أو إقامة 
عهـــد، أو عشـــاء يشـــارك فيه طرفا 
االتفاقيـــة، كما في )تـــك54:31). 
أمـــا المجموعـــة الثالثـــة التـــي تربـــط 
الكلمـــة العبريـــة بالفعـــل »ينتخـــب، 
ويصبـــح معنـــى  ينتـــدب، يحـــدد“؛ 
كلمـــة “عهد« هو انتخاب شـــخص 
ليتمـــم مهمـــة معينــــــــــــــــة أو تحديـــد 
شـــخص للقيـــام بعمـــل مـــا، كمـــا 
اللغـــة  وفـــي  )1صـــم8:16(،  فـــي 
اليونانيـــة ُتترجـــم كلمـــة العهـــد إلـــى 
وهـــو   »Διαθήκη »ذياثيكـــي 
يخـــص  فيمـــا  قانونـــي  مصطلـــح 
ويعنـــي:  والوصايـــا،  المواثيـــق 
اتفاقية شراكة أو تعني وصّية، أي 
أن شـــخًصا عهـــد بثروتـــه ألوالده.

ويأتـــي مفهـــوم العهد القديم عن 

»لغـــة العهـــد« علـــى أســـاس أنهـــا 
»لغـــة دينيـــة«، وقد فهمهـــا األنبياء 
واســـتخدمها كتبـــة الوحـــي اإللهـــّي 
الرســـالة  فـــي  أمانتـــه  لنـــا  لتوضـــح 
ولدعـــوة طرفـــي العهـــد إلـــى االلتزام 
بـــه، وقد كان اإلنســـان هو مجال 
العهد الذي دعـــــــــــــاه هللا إلــــــــــى 

النعمـــة الناموســـية.

العهـــد  لتاريــــــــــــــــــــخ  قراءتنـــا  إن 
يقـــف أمامنـــا  النامـــوس  ومكونـــات 
فيهـــا دور النعمـــة كأســـاس يســـبق 
ل  متطلبـــات الجهـــاد الروحي، فتدخُّ
هللا الفّعـــال بافتقاده لشـــعبه وعنايته 
جعلت النعمة كخبرة حياتية عاشها 
اآلبـــاء وأدركها الشـــعب في البرية، 
تلـــك النعمة هي الوســـيلة الحاضنة 
الوصايـــا  منهـــا خرجــــــــــــــــــــت  التـــي 
الحاكمـــة لســـلوك الشـــعب اليومـــي 
العهـــود  وتمثّـــل  النامـــوس،  فـــي 
فـــي العهـــد القديـــم المحطـــات التـــي 
يتامـــس فيها اإلنســـان مـــع النعمة 
النعمـــة  هـــذه  وتربـــط  الناموســـية، 
بيـــن العهـــود مًعـــا، لتكـــون المحور 
الرئيســـي والمفتاح في فهم الكنيسة 
األولـــى للعهد الجديـــد. ومن جانب 
آخـــر فـــإن النعمـــة تســـبق الجهـــاد، 
والعهـــد يســـبق العبـــادة، وإذ نكـــث 
التـــوراة،  فـــي  العهـــد  إســـرائيل  بنـــو 
فـــإن الخيمـــة )المســـكن( أصبحـــت 
بـــا قيمـــة؛ وتحتـــاج لتأكيـــد العهـــد 
وتجديـــده مـــرة ُأخرى، فبـــدون العهد 
ال يوجـــد مســـكن؛ وتلك الرســـالة لم 
يفهمهـــا بنـــو إســـرائيل فـــي تاريخهم 

القديم. بالعهـــد 

فـــي  ٍإســـرائيل  بنـــي  فشـــل  إن 
بهـــا جعـــل  النعمـــة والحيـــاة  إدراك 
تخـــدم  كأحمـــال  ثقيلـــة  الوصايـــا 
النعمـــة  المـــوت ال الحيـــاة، ولكـــن 
هـــي أســـاس الخـــاص فـــي العهـــد 
القديم، وإدراك النعمة الناموسية ال 
نفهمـــه ِإاّل فـــي إطـــار العهود، وهذا 
الروحـــي  الجهـــاد  يجعـــل  اإلدراك 

قصـــة حـــب وعشـــق إلهـــّي.

اكهن كنيسة مارجرجس - بباالقس بولس رمزي

»عهد ְבִרית«

فــــــــــــــــي عـــــــــــــام 
1913 نشـــــــــــــــــــرت 
عالمـــة المصريـــات 
السيـــــــــدة  األمريكية 
 C a r o l i n e
 L o u i s e
-1872(  Ransom Williams

متحـــف  »مجلـــة  فـــي   )1952
والتـــي  للفنـــون«  المتروبوليتـــان 
تصـــدر بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
 Bulletin of the Metropolitan
Museum of Art, 8(( مقااًل بحثًيا 
بعنـــوان: »أثاث منزلي مصري وآآلت 
 Egyptian Furniture( »موســـيقية
 ،)and Musical Instruments
قـــد  وكانـــت   .)92-72 )صفحـــات 
رافقـــت عمتها في جولة أوروبية كبرى 
مصـــر  لزيـــارة  امتـــدت   1896 عـــام 
حيـــث وقعـــت تحـــت ســـحر العصـــور 
القديمـــة وبـــدأت تفكـــر في دراســـة علم 
المصريات. درســـت كارولين في كلية 
إيـــري )Erie College( لمـــدة عـــام، 
ثـــم بـــدأت الدراســـات العليا فـــي جامعة 
شـــيكاغو 1898-1900، وحصلـــت 
على درجة الماجســـتير في علم اآلثار 
وعلـــم المصريـــات. وكطالبـــة درســـت 
كاروليـــن علـــم المصريـــات فـــي برليـــن 
مـــن عـــام 1900 إلى 1903 على يد 
البروفيســـور أدولـــف إيرمـــان، فكانـــت 
المصريـــات  عالـــم  فـــي  طالبـــة  أول 
واحـــدة  كانـــت  كمـــا  اإلطـــاق،  علـــى 
قـــارة أوروبـــا  فـــي  النســـاء  أوائـــل  مـــن 
فـــي  المصريـــات  علـــم  تـــدرس  التـــي 
إحـــدى الجامعـــات. وفي عام 1903، 
عملـــت كاروليـــن في وظيفة »مســـاعد 
فـــي القســـم المصـــري« بمتحف برلين، 
وذلـــك نظـــًرا لقدراتهـــا، ثـــم عـــادت بعـــد 
بحـــث  لكتابـــة  شـــيكاغو  إلـــى  ذلـــك 
الدكتـــوراه الخاصـــة بهـــا تحت إشـــراف 
 James Henry المصريـــات  عالـــم 
درجـــة  علـــى  وحصلـــت   Breasted
الدكتـــوراه. وفـــي عـــام 1905، كانـــت 
درجـــة  علـــى  تحصـــل  أمريكيـــة  أول 
علميـــة متقدمـــة فـــي علـــم المصريات، 
الدكتـــوراة: »دراســـات  وكان موضـــوع 
عملـــت  كمـــا  القديـــم«.  األثـــاث  فـــي 
 Caroline Louise Ransom
كرســـامة فـــي مصـــر للمعهـــد الشـــرقي 
فـــي المعبـــد الجنائزي الكبير لرمســـيس 
الثالـــث فـــي 1926-1927، وعملت 
مـــرة أخـــرى فـــي مصـــر فـــي 1935-

1936، حيـــث ســـاعدت فـــي مشـــروع 
فـــي  التوابيـــت  نصـــــــــــــــــــوص  تســـجيل 

بالقاهـــرة. المصـــري  المتحـــف 

تضمـــن المقال الـــذي كتبته عالمة 
اآلآلت  حـــول  كاروليـــن  المصريـــات 
موجـــًزا  وصًفـــا  المصريـــة  الموســـيقية 
 »Lute« لعـــود  فوتوغرافيـــة  وصـــورة 
يرجـــع إلـــى القـــرن الرابـــع إلـــى الثامـــن 
الميـــادي، وُيعتقـــد أنـــه عـــود قبطـــي. 
كمـــا ذكـــرت أنـــه يمكـــن تغييـــر نغماته 
بالضغـــط علـــى األوتار أثنـــاء العزف، 
وأن صنـــدوق الصـــوت مغطـــى بلـــوح 
رفيـــع مثقوب بمجموعات من الثقوب، 
ومـــن المحتمـــل أن األوتـــار األربعة قد 
تـــم تثبيتهـــا فـــي الطـــرف الســـفلي مـــن 
صندوق الصـــوت. ونظرا الهتماماتها 
باآلآلت المومســـيقة المصرية القديمة، 
إال أنهـــا لـــم تذكـــر شـــيء عـــن اللحـــن 

والتدويـــن الموســـيقي.

 James أمـــا الباحـــث اإلنجليـــزي
Mearns الذي اهتم بدراســـة وتجميع 
فقـــد  الكنســـية،  والتســـابيح  األناشـــيد 
أصـــدر في عام 1914 كتاًبا يتضمن 
واأللحـــان  التســـابيح  مـــن  مجموعـــة 
الليتورجية للكنائس المســـيحية الشرقية 
والغربيـــة، والـــذي صـــدر عـــن مطبعـــة 
»تراتيـــل  بعنـــوان:  كمبريـــدج  جامعـــة 
الكنيســـة المســـيحية الشـــرقية والغربيـــة 
والوســـيطة«  المبكـــرة  العصـــور  فـــي 
 “The Canticles of the
 Christian Church Eastern
 and Western in Early and
ذكـــر  وقـــد   .Medieval Times“
فـــي مقدمـــة الكتـــاب أن ترانيـــم الكتاب 
المقـــدس التـــي تم اختيارها لاســـتخدام 
الليتورجـــي تـــم دمجهـــا مـــع المزاميـــر. 
بمخطوطـــات  قائمـــة  تضمـــن  وقـــد 
األناشـــيد في المكتبـــات األوروبية، كم 
تضمـــن قســـًما عـــن التســـابيح القبطيـــة 
ـــا كتابًيـــا عبـــارة  بلـــغ عددهـــا 18 نصًّ
عـــن صلـــوات وتســـابيح ألنبيـــاء العهد 
وتســـبحة  القديـــم،  العهـــد  مـــن  القديـــم 
لقائمـــة  أضـــاف  كمـــا  مريـــم.  العـــذراء 
الربانيـــة  الصـــاة  مـــن  كاًّ  التســـابيح 
وجميـــع  اإليمـــان،  قانوتـــن  ونـــص 
القبطيـــة  باللغـــة  مدونـــة  النصـــوص 
فـــي  أشـــاد  وقـــد  البحيـــري.  وباللهجـــة 
مســـتهل حديثه عن الكنيســـة القبطية، 
بثبـــات األقبـــاط ودفاعهم عـــن اإليمان 
األرثوذكســـي رافضيـــن قـــرارات مجمـــع 
إنهـــم  يقـــول  حيـــث   451 خلقيدونيـــة 
واحـــًدا،  جســـًدا  مصـــر  فـــي  »شـــكلوا 
وظلـــوا  خلقيدونيـــة،  قـــرارات  رافضيـــن 

كنيســـة قوميـــة فـــي مصـــر«. 



19 لة الكرازة - 25 مارس 2022 مج

»مســـيحيِّين«  التَّاميـــذ  ُدعـــَي 
)أع26:11).  أوَّاًل  أنطاكَيـــة  فـــي 
ـــيِّد  فكان انتســـاب المؤمنين إلى السَّ
إيمانهـــم،  حقيقـــة  يعكـــس  المســـيح 
وفـــي الوقت نفســـه يعكـــس وحدتهم 
التَّســـميات  وُكّل  المســـيح.  فـــي 
بعـــد  ظهـــرت  الَّتـــي  واالنتمـــاءات 
لُخصومـــاٍت  نتيجـــة  كانـــت  ذلـــك 
واالنقســـام  التَّحـــزُّب  عنهـــا  نَتـــج 

)1كـــو12،11:1).
فـــي اإلســـكندريَّة، أدَّى انشـــقاق 
البطريـــرك   »Gainas« غاينـــاس 
)536-537م(،  ـــرعّي  الشَّ غيـــر 
صفـــوف  فـــي  حـــاّد  انقســـاٍم  إلـــى 
إليـــه  البعـــض  وانحـــاز  المؤمنيـــن، 
الخيالـــّي  يوليـــان  هرطقـــة  وإلـــى 
Julian of Halicarnas-«

sus«، هـــؤالء ُدعـــوا بالغايانييـــن، 
انحـــازوا  الَّذيـــن  األكثريَّـــة  ـــا  أمَّ
ل،  األوَّ ثيؤدوســـيوس  البابـــا  إلـــى 
-536( ـــرعّي  الشَّ البطريـــرك 
الَقويـــم،  اإليمـــاِن  وإلـــى  559م(، 
بالثِّيؤدوســـيِّين  ُيعَرفـــون  باتـــوا  فقـــد 
التَّاريـــخ  ســـة:  الُمقدَّ البْيعـــة  )ســـير 
المصـــــــــــــريَّة،  للكنيســــــــــة  الرَّســـمّي 
شـــريف رمـــزي،  دراســـة وتحقيـــق/ 

النَّشـــر(. قيـــد 
ـــا فـــي أنطاكَيـــة حيـــث ُدعـــَي  أمَّ
التَّاميـــذ مســـيحيِّين أوَّاًل، فقـــد أدَّى 
البطريـــرك  بيـــن  الحـــاّد  الخـــاف 
بولـــس الثَّانـــي »األســـَود« )550-
يعقـــوب  واألســـقف  575م(، 
)543-578م(،  »البرادعـــّي« 
ـــقاِق والتَّحـــزُّب  إلـــى حالـــٍة مـــن الشِّ
فـــي الكنيســـة، بيـــن فريـــق ُيناِصـــر 
)علـــى  ذاك  ُيناِصـــر  وآخـــر  هـــذا 
الرَّغـــِم مـــن اتِّحـــاِد كا الفريقين في 
إلـــى  انحـــازوا  والَّذيـــن  اإليمـــان(! 
كوا به ُدعوا »َيعاِقَبة«  يعقوب وتمسَّ
)تاريـــخ ميخائيـــل الكبيـــر، 1996، 
تعريـــب/ مـــار غريغوريـــوس صليبا 
مارديـــن،  دار  جــــ2،  شـــمعون، 

صــــ212). حلـــب. 
وهـــذه التَّســـمَية )َيعاِقَبـــة(، ومع 
أنَّها تختّص في األساِس بمسيحيِّي 
األرثوذكـــس(،  ـــريان  )السُّ أنطاكَيـــة 
منهـــم  شـــيعٍة  علـــى  ُأطِلَقـــت  وقـــد 

فـــي ظـــرٍف تاريخـــّي ُمعيَّـــن، إالَّ أنَّ 
َســـبيِل  العربيَّـــة -علـــى  المصـــادر 
اســـتخَدمت  قـــد  الَخلـــط والتَّعميـــم- 
التَّعبيـــر نفســـه -فـــي مرحلـــٍة مـــا- 
رياِن واألقباِط مًعا  لإلشـــارِة إلى السُّ
بـــا تفريـــٍق، علـــى اعتبـــار أنَّ كلتـــا 
والقبطيَّـــة(  ـــريانيَّة  )السُّ الكنيســـَتين 
بطبيعـــٍة  االعتقـــاد  فـــي  تشـــتركان 
واحـــدة ُمتَِّحـــدة )إلهيَّة-إنســـانيَّة( هلِل 
الُكتَّـــاب  بعـــض  أنَّ  كمـــا  الكلمـــة. 
فـــي الغـــرِب قـــد َعَمـــدوا إلى إســـاءة 
اســـتخدام هـــذه التَّســـمَية للَحـــطِّ مـــن 
الطَّبيعـــة  مذَهـــب  أصحـــاب  شـــأِن 
فـــي  )الـــا خلقيدونيِّيـــن(،  الواحـــدة 
ُمحاولـــٍة يائســـة -علـــى مـــا يبـــدو- 

لتصويرهـــم كجماعـــٍة ُمنَشـــقَّة!

أّي  إلــــــــــــــــــى  االنتســـــــــــــــاب  إنَّ 
المســـيح  ـــيِّد  السَّ بخـــاِف  شـــخٍص 
لـــه المجـــد، هـــو خـــروج عـــن مبـــدأ 
كتابـــّي أصيـــل، ونزوع نحـــو الُفرقة 
والتََّحـــزُّب، وتزكيـــة لـــروح االنقســـام 
الَّـــذي يســـعي عــــــــــدو الخيـــر دائًمـــا 
لبثِّه وتنبذه الكنيســـة )1كو13:1). 
أليِّ  المبدئـــّي  اآلبـــاء  رفـــض  ـــا  أمَّ
انتمـــاٍء أو تبعية -بخاف االنتماء 
ـــيِّد المسيـــــــــح وحـــده-  والتَّبعيـــة للسَّ
يس  فيتجلَّـــى بوضـــوٍح في قـــول القدِّ
أثناســـيوس: “لم يحُدث قّط في أيِّ 
ـــعب المســـيحّي  وقٍت أْن اتَّخذ الشَّ
أســـماء أســـاقفتهم ليكونوا تابعين 
ّب وحده  لهـــم، بل اتَّخذوا اســـم الرَّ
الَّـــذي بـــه نؤمـــن.. لذلـــك فنحـــن 
لقبنـــا،  هـــو  وهـــذا  مســـيحيُّون 
ـــا أولِئـــك الَّذيـــن ينتمـــون إلـــى  أمَّ
آخريـــن ويأخـــذون منُهـــم العقيدة 
ـــه مـــن  الَّتـــي يعترفـــون بهـــا، فإنَّ
الطَّبيعّي بالنِّســـبِة لهم أْن يحملوا 
أســـماءهم أيًضـــا، ألنَّهــــــــــــم قـــد 
صـــاروا ِملًكا لهـــؤالء الُمعلِّمين”. 
 ،2015 يـــس(،  )القدِّ )أثناســـيوس 
ِضـــــــــــــــد األريوســـيِّين، المركـــــــــــــــــــــز 
راســــــــــــات اآلبائّية،  األرثوذكســـّي للدِّ

القاهـــرة، صــــ39).

الً وآِخًرا َمِسيِحيُّون أوَّ
رشيف رمزي

مـــــــــــــــا  كثيـــــــًرا 
نسمـــــــــــــــع كلمــــــــــــة 
وال  إشبيـــــــــــــــــــــــــــــــن 
معناها،  نعــــــــــرف 
وال المسؤليـــــــــــــــات 
الملقـــاة علـــى هـــذا اإلشـــبين. يقـــف 
األب واألم يـــوم عمـــاد الطفل، ويتلو 
األب الكاهن جحد الشـــيطان ويكّرره 
األب واألم، وبعـــد االنتهاء يوصيهم 
أنهمـــا مـــن اليـــوم همـــا اإلشـــبين لهذا 
الطفـــل، وتنتهـــي مراســـم العمـــاد وال 
تلـــك  منـــذ  أنهمـــا  واألم  األب  يعلـــم 
اللحظـــة عليهمـــا أدوار أكبـــر بكثيـــر 
مـــن توفيـــر احتياجـــات الطفـــل مـــن 
ملبـــس ومـــأكل وتعليـــم وخافـــه مـــن 
أمـــور الحياة.. ولهذا ســـوف نتحدث 
اإلشـــبين  عـــن  المقـــال  هـــذا  فـــي 

ومســـئولياته فـــي حيـــاة أطفالنـــا.
أواًل: مـــاذا تعنـــي كلمـــة إشـــبين؟ 
هي كلمة ســـريانية تعني الوصي أو 
الحـــارس، وفـــي تلك الكلمـــات معاٍن 
فنحـــن  الخطـــورة واألهميـــة،  شـــديدة 
اآلبـــاء -منـــذ يوم العمـــاد وعند جحد 
الشـــيطان- نكون قد أصبحنا حراًسا 
لهـــذا الطفـــل مـــن الشـــيطان. كم هي 
هـــي  وكـــم  المســـئولية،  تلـــك  كبيـــرة 
إياهـــا رب  يعطينـــا  كرامـــة عظيمـــة 
المجـــد. المســـئولية كبيـــرة أننـــا منـــذ 
تلـــك اللحظـــة وجـــب علينـــا، وأصبح 
عهـــًدا بيننـــا نحـــن اآلبـــاء وهللا أمـــام 
الكنيســـة واألب الكاهـــن، أن نحمـــي 
هـــذا الطفـــل مـــن الشـــيطان، ونربيـــه 
فـــي طرق الصاح والمحبة، ونعلمه 
التعاليم المســـيحية النقية، ونكون له 
أًبا وأًما صالحين، فكيف لطفل يرى 
أبـــاه وأمـــه فـــي صـــورة غير ســـليمة، 
أن يقتنـــع بالـــكام الذي يقوله له أبوه 
وأمـــه؟ وقـــد ذكـــر لنـــا القديـــس بولس 
القديـــس  إلـــى  الثانبـــة  رســـالته  فـــي 
تيموثـــاوس آية عظيمـــة تعلمنا كيف 
أبنـــاء  يرّبـــي  الصالـــح  اإلشـــبين  أن 
قديســـين، حينمـــا قال لـــه: »ِإْذ َأَتَذكَُّر 
َيـــاِء الَّـــِذي ِفيـــَك،  اإِليَمـــاَن اْلَعِديـــَم الرِّ
ِتـــَك َلْوِئيـــَس  الَّـــِذي َســـَكَن َأوَّاًل ِفـــي َجدَّ
َك َأْفِنيِكي، َولِكنِّي ُموِقٌن َأنَُّه ِفيَك  َوُأمِّ
َأْيًضـــا« )2تـــي 1:5(. هنـــا القديـــس 
بولـــس يمـــدح أواًل إيمـــان الجدة واألم 
واللتـــان بدورهمـــا أشـــبعا بـــه االبـــن، 
ويحدثنـــا  عظيًمـــا.  قديًســـا  فأصبـــح 
القديـــس بولـــس فـــي رســـالة أفســـس 

فـــي األصحـــاح الســـادس عـــن تربية 
األبنـــاء فـــي معرفـــة المســـيح بنقـــاء، 
فكيـــف لنـــا أن نعّرفهـــم بالمســـيح وال 
وكمـــا  المقـــدس،  الكتـــاب  نعّلمهـــم 
»إن جهلنـــا  جيـــروم:  القديـــس  قـــال 
بالمســـيح«،  جهلنـــا  هـــو  بالكتـــاب 
تربيـــة  فـــي  فـــأول خطواتنـــا  ولذالـــك 
المقـــدس،  الكتـــاب  هـــي  أبنائنـــا 
المقدســـة  باألســـرار  األبنـــاء  وربـــط 
األبنـــاء  وربـــط  بالمســـيح،  لاتحـــاد 
لعاقـــة  امتـــداًدا  يكـــون  أن  يجـــب 
اآلبـــاء باألســـرار، فـــاألب واألم همـــا 
الجـــذع الخـــارج من الشـــجرة الكبيرة، 
فكونـــوا  الجديـــدة.  للثمـــرة  ـــل  الموصِّ
جذوًعـــا وفروًعـــا قويـــة إلنتـــاج ثمـــار 
ناضجـــة ســـليمة ترضـــي عيـــن هللا، 
وتكـــون لكم فرحة عظيمة، ويكونون 
المسيـــــــــــــــــــح،  موكـــب  فـــي  قديســـين 
مثـــل أبانـــوب وكرياكـــوس وغيرهمـــا 

مـــن القديســـين.

اإلشبني ومسئويلاته يف حياة 
أطفانلا

Antoniuodanial@gmail.com

المهندس أنطونيو القس دانيال
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الرب يمتعه بالصحة
ويباركنا بصلواته ورعايته

كلمة ⲥⲱⲃⲧ القبطية معناها حصن، ومنها كل القرى التي بتدأ بـ«صفط«
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مدينة دمنهور من القبطية ϯⲙⲓ ⲛ̀ϩⲱⲣ أي قرية حورس، حيث كان اإلله حورس هو معبود المنطقة

ــم الباقــي  ــدي الداي »بســم هللا األب
ــا« ــه المجــد دائًم الســرمدي ل

الباقــي  الدائــم  هللا  لصفــات  شــرح 
الــذي ال بدايــة أيــام لــه وال نهايــة، فهــو 

األبــدي الســرمدي )شــكل رقــم 5).

شــكل رقــــــــــــــــم )5(، مخطوطـــــــــــــــة 
»مقدســــــــــــــــة«، المكتبة البطريركيـــــــــــــة، 

1689م، ق17.

بتنــوع  القبطــي  الفنــان  يكتــِف  لــم 
وتعــدد صياغــة البســملة التــي تحمــل 
أبــدع  بــل  إيمانيــة،  ودالالت  معــاٍن 
أيًضــا فــي مــكان كتابتهــا، غيــر ملتــزم 
بمكانهــا التقليــدي فــي أعلــى الصفحــة 
أو فــي المنتصــف، ولكنــه غّيــر ونــّوع 

فــي مكانهــا.

فقــد نجــد فــي بعــض المخطوطــات 
داخــل  كاملــة  صفحــات  لهــا  يتــرك 
الواحــد  »بســم هللا  مثــل  المخطوطــة 
ــث بالصفــات، تقدســت  ــذات، المثل بال

نعمــاءه« أســماءه، ونمــت 
وأقــوى  أجمـــــــــــــــــل  مــن  تعــد  فهــي 
المعانــي للبســملة فـــــــــــي المخطوطــات 
للبســملة  الناســــــــــــــــخ  تــرك  القبطيــة، 
صفحتيــن متقابلتيــن، وهــذه داللــة علــى 
المؤكــد  ومــن  البســملة،  أهميــة  مــدى 
فــي هــذه المخطوطــة أن الناســخ هــو 
واضــح  وهــذا  زخرفهــا،  الــذي  الفنــان 
فــي العاقــة بيــن البســملة والزخــارف 
التــي تحيطهــا مــن انسجــــــــــام وتوافــق 

األلــوان. فــي 
إلــى  ينمــو  الكتابـــــــــة  فــن  فنجــد 
مــن  أكثــر  والشــكلية  الفينــة  الجوانــب 
مزخــرف  فقــط  نــص  كتابـــــــــــــة  كونــه 
فيشــكل  نباتيــة،  وتوريقــات  بزخــارف 
نوًعــا  يخلــق  ولونًيــا  إيقاعًيــا  نســًقا 
مــن وحــدة الشــكل. كمــا نجــد ارتبــاط 
الكتابــة  مــع  واألرضيــات  األشــكال 
فاســتخدام  رائعــة،  هارمونيــة  أحدثــت 
الفنــان لهــذه القيــم تجعــل هنــاك وحــدة 

.(6 رقــم  )شــكل  التكويــن  فــي 

شــكل رقــــــــــــــــم )6(، مخطوطـــــــــــــــة 
»مقدســة«، المتحــف القبطــــــــــــي، ســنة 

1613م.

لــم ُيذكــر بعــد مــن  هنــاك الكثيــر 
البســملة، ولكــن مــن خــال هــذا المقــال 
والمقــال الســابق توصلنــــــــــــــا إلــى أهــم 
ســمات وخصائــص البســملة، فوجدنــا 
تنــوع أماكنهــا، وتعــدد صياغاتهــا مــن 
مخطوطــة ألخــرى وداخــل المخطوطــة 
الواحــدة، مــع عمــق دالالتهــا ومعانيهــا 
األحيــان  بعــض  ففــي  اإليمانيــة، 
البســملة بكلمــات محوريــة  لنــا  يشــكل 
مــن النــص أو رمــوز مفتاحيــة للســفر 
بإرشــاد الروح القدس بداخله، فتوصلنا 
مــن خــال المقاليــن إلــى هــذه النمــاذج.

والــروح  واألبــن  اآلب  »بســم 
القــدس اإللــه الواحــد بالــذات، المثلــث 

المجــد« لــه  والصفــات،  األقانيــم 
»بسم هللا الخالق الحي الناطق«

»بســم هللا الــرؤوف الرحيــم وبــه 
نســتعين«

»بسم هللا الحي األزلي«
»بسم هللا الواحد رب القوات« 

»بســم هللا الواحـــــــــد ذي القــدرة 
والجبــروت«

»بسم هللا«
»بسم هللا القوي العظيم«

»بســـــــــــــــم اآلب واالبــن والــروح 
القــدس اإللــه الواحــد«

ــي  ــم الباق ــدي الداي »بســم هللا األب
ــا« ــه المجــد دائًم الســرمدي ل

بالـــــــــذات،  الواحــد  هللا  »بســم 
المثلــث بالصفــات، تقدســت أســماءه، 

نعمــاءه« ونمــت 
ومن المؤكد أن هناك يوجد الكثير 
بيــن طيــــــــــــأت مخطوطاتنــا القبطيــــــــــــــة 
يحتــاج باحثيــن مولعيــن مهتميــن بكنوز 
آبائهــم إلخــراج الجواهــر منهــا، لتكــون 
لنــا كالنبــراس فــي حياتنــا ألن حاضرنــا 

مرتبــط بماضينــا. 

إلنجيــل  مخطوطــــــــــة  مــن  أكثــر  فــي 
مارمرقــــــــس، حيــث مــن المعـــــــــــــــــروف 
إنجيلــه  وّجــه  مارمرقــس  معلمنــا  أن 
للرومــان، والرومــــــــــــــــــــــــــــــان تســتهويهم 
والتضخيــم  والتفخيــم  والعظمــة  القــوة 
والتبجيــل، فاألحــداث مــن خــال إنجيل 
والحيويــة  بالســرعة  تتميــز  مارمرقــس 
القويــة  المعجــزات  مــن  كثيــر  وســرد 
ليثبــت أن المســيح هــو األســد الخــارج 
للســفر  ُرمــز  ولــذا  يهــوذا،  ســبط  مــن 
باألســد. فتنــاول الناســخ هنــا البســملة 
اإلنجيــل  لمحتــوى  توضيحيــة  كداللــة 

رقــم2). )شــكل 

شكــــــــــــل رقــــــــــــم )2(، مخطوطـــــــــــــة 
»مقدســـــــــــــة«، المكتبــــــــــــة البطريركيــة، 

1511ش.

»بســــــــــم اآلب واالبــــــــــن والــروح 
القــدس اإللــه الواحــد« 

نجــد الكثيــر مــن المخطوطــات تبــدأ 
جوهــر  صميــم  وهــي  البســملة،  بهــذه 
مثلــث  واحــد  )هللا  المســيحية  العقيــدة 
مكتوبــة  نجدهــا  وألهميتهــا  األقانيــم(. 
داخــل  ُمذّهبــة  كاملــة  صفحــة  فــي 

.(3 رقــم  )شــكل  هندســي  تشــكيل 

شكـــــــــــل رقـــــــــــــم )3(، مخطوطـــــــــــة 
»مقدســة«، المكتبــة البطريركيــة.

irini_fr_beshoy@yahoo.com

لغة البسملة وأنواعها ودالالتها 
وتنوع خطوطها )ج2(

إيريني القمص بيشوي
مدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطية

لغوًيــا هنــــــــــــــــــــاك 
اختـــــــــــــــــاف بيـــــــــــــــن 
لفظي »مخطــــــــوط« 
و»مخطوطـــــــــــــــــــة«. 
»المخطـــــــوط« اســم 
المفعــول مــن خــط، وهــو نــص مكتــوب 
باليــد لــم ُيطَبــع بعــد، أي النــص نفســه 
داخــل المخطوطــة، أّمــا »المخطوطة« 
أي وثيقــه أو كتــاب ُكِتــب بخــط اليــد، 
ســواء كانــت النســخة األصليــة بخــط يــد 
المؤلــف، أو منقولــة بخــط اليــد عــن أّيــة 
مخطوطــة ســابقة. ومخطوطــة جــاءت 
مــن الفعــل »خــّط« بمعنــى »َســَطر« 
وهــي  باليــد«.  أو  بالقلــم  »كتــب  أو 
 ،)manuscriptus( الاتينيــة  فــي 
باليــد   ،)scriptus( مكتــوب  أي 
 )manu(. ومنهــا الكلمــة اإلنجليزيــة 

.)manuscript(
التــي  العربيــة  الخطــوط  أنــواع 
ُكِتبــت بهــا المخطوطــات القبطيــة هــي: 
والمزهــر،  المــورق  بأنواعــه  الكوفــي 
وأيضــا النســخ والرقعــة وقــد شــاعا فــي 
القــرن الثانــي عشــر عنــد توقــف الكتابــة 
الحــادي  القــرن  فــي  الكوفــي  بالخــط 
عشــر، لذلــك نجــد تنوًعــا فــي الخطــوط 
فالبســملة  البســملة.  بهــا  ُكِتبــت  التــي 
باللغتيــن  ُتكتــب  األغلــب  فــي  كانــت 
بعــض  وفــي  والعربيـــــــــــــــــــــة،  القبطيــة 
األحيــان كان ُيكتــب اختصارهــا باللغــة 
القبطية أي الحروف األولى للبســملة.
واســتكماال لموضــــــــــــــــــــــوع البســملة 
وتنوعهــا داخــل المخطوطــات القبطيــة، 
فقــد نجــد الكثيــر مــن المخطوطــات قــد 
بدأت بـ»بســم هللا« كما في مخطوطة 
باهــوت  اعترافــا  المقدســة،  البصخــة 
قمــة  فــي  وهــو  حتــى  المســيح  الســيد 

الضعــف البشــري )شــكل رقــم 1).

شكــــــــل رقــــــــــم )1(، مخطوطـــــــــــــــــــــة 
ــة«، ديــر العــذراء  »البصخــة المقدســــــــــ
بيــاض بنــي ســويف، رقــم 29 طقــس.

»بسم هللا القوي العظيم«
البســملة  نفــس  تكــرار  الماحــظ 
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كلمة ⲣⲏ القبطية معناها شمس وهي من اسم اإلله رع إله الشمس عند قدماء المصريين

»كان محبوًبا عند هللا والناس ُمبارك الذكر فآتاه مجًدا كمجد القديسين«
)يشوع بن سيراخ 45: 2-1)

شكر وذكرى األربعين 
 زهرة شباب بلوط

 الشماس مينا اعطف جابر
بقلوب تملؤها تعزيات الروح القدس وتسليم كامل إلرادة هلل

الذي استرد وديعته الغالية لعرش النعمة، وعلى رجاء القيامة
تتقدم األسرة الكريمة بخالص معاني الشكر والتقدير

لمن وافانا بالتعزية حضورًيا أو هاتفًيا أو عبر
مواقع التواصل االجتماعي المختلفة

تدعوا األسرة الكريمة
األهل واألصدقاء لحضور القداس اإللهي

لذكرى األربعين يوم الجمعة الموافق 2022/4/8
بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية بلوط القوصية

وذلك في تمام الساعة السابعة صباًحا

وكنيسة مارمرقس بنيوجرسي بأمريكا يوم 2022/4/8
في تمام الساعة الرابعة مساًءا

وكنيسة مارمرقس بالكويت يوم 2022/4/8
في تمام الساعة السابعة صباًحا

لنا الرجاء ولكم العزاء

تلغرافًيا
الوالد عاطف جابر - الخال فايز يعقوب - الخال مايز يعقوب

إخواتك هاني عاطف ورأفت عاطف
مرفت عاطف وزوجها هاني عريان

وزوجته وبناته

أن  بعـــــــــــــــــد 
عرضنـــــــا بالمقــال 
ــق دراســة  السابـــــــ
ــم،  أنمــاط التعلــــــــــ
نأتــي للنقطــــــــــــــة 
الثانيـــــــة وهــــــــي: 
»دراســة سمــــــــــــات المرحلــة العمريــة 
للمخدوميـــــــــــــن«، وهــي مــن أهـــــــــــم 
أنــواع المعرفــة التــي تســاعد الخــادم 
فــي فهــم ســمات مــــــــــــــن يعلمهــم، 
وأيًضــا للوالديـــــــــــــن لفهــم طبيعـــــــــــــة 

وســمات أبنائهمــا.
وســوف نبــــــــــــدأ بالتركيــز علــى 
بعــض مــن أهــــــــم سمــــــــــــات مرحلــة 

الطفولــة المبكــرة:
تمتــدُّ منــذ نهايـــــــــــــــة العــام الثانــي 
مــن عمــر الطفــل، وحتــى بدايــة العــام 
الســادس مــن ُعمـــــــــــــره، وهـــــــــــــي ُتعتَبــر 

مرحلــة مهّمــة تشــهد ُنمــوًّا ســريًعا:
+ النمّو الجسمّي والحركّي: 

* يــزداد الــوزن لــدى الذكــور أكثــر 
مــن اإلنــاث.

* تبـــــــــدأ األسنان المؤقَّتة بالسقوط 
مــع نهايــــــــــــــــة هــذه المرحلــــــــــــة، وتبــدأ 

األســنان الدائمــة بالحلــول محّلهــا.
أن  الخامســة  ســّن  فــي  يمكــن   *
يســيطر بشــكل مــا )ليــس كامــًا( علــى 
العضــات الدقيقــة، فيتمّكــن مثــًا مــن 
دون ضغــط  ولكــن  بالقلــم،  اإلمســاك 

عليــه أو لوقــت طويــل.
+ النمّو النفسّي:

بالمبــادرة،  لديــه  الشــعور  ر  تطــوُّ
ويعتمد ذلك على التنشــئة االجتماعّية 
؛ فــإذا أُعِطــَي الحّريــة فــي استكشــافه 
لــم  إذا  أّمــا  ســوًيا،  ينمــو  لمــا حولــه، 
يتمّكـــــــــــن مـــــــــــــــــــــن ذلك، فيتولد عنـــــــــده 

بالذنــب. الشــعور 
+ النمّو العقلّي: 

التــي  المفاهيــم  بعــض  تتكــّون   *
تكــون فــي أغلبهــا حّســية، مثــل: العــدد، 
والزمــان، والمــكان، أّمــا مــا هــو ُمجــرَّد 
منهــا فــا يتعّلمــه إاّل فــي وقــت الحــق.
* يتمّكــن مــن التعلُّــم عــن طريــق 

المحاولــة، والخطــأ، والخبــرة.
* تــزداد قــّوة الخيــــــــــــــــــال أكثــــــــــــــــــر 

مــن الحقيقــة.
ر الجمل السهلة  * يتمّكن من تذكُّ

ــر أســماء  أكثــر مــن الغامضــة، وتذكُّ
األماكــن، واألشــخاص، واألشــياء. 

* يتكــّون لديــه طــور التفكيــر: أي 
نظــر  بوجهــة  يســتعين  أن  يمكنــه  ال 
اآلخريــن فــي إدراكــه لألشــياء )تمرُكــز 
المرحلــة  نهايــة  ومــع  الــذات(،  حــول 
يعتمــد الطفــل علــى حدســه العــام غيــر 

الواضــح مــع خيالــه وحواّســه.
+ الخصائص االنفعالّية: 

وســرعتها،  االنفعــاالت  كثــرة   *
وعــدم اســتمرارها لفتــرة طويلــة؛ لســرعة 
خارجّيــة،  لعوامــل  أو  داخلًيــا،  تأثــره 

معــه.  الوالديــن  تعاُمــل  كأســلوب 
* مشــاعر الخــوف التــي قــد تعيــق 
اعتمــاد الطفــل علــى نفســه إذا كانــت 
غيــر طبيعّيــة، أّمــا إن كانــت طبيعّيــة، 
أمــر  فهــو  الحيوانــات،  مــن  كالخــوف 

صحــي. 
مثــًا  الغيــرة:  مشــاعر  * ظهــور 
عنــد قــدوم مولــود جديــد، وتظهــر فــي 
الغضــب اللفظــي أو العدوانــي، ويكــون 
نومــه غيــر مســتقرٍّ فــي هــذه المرحلــة. 

+ النمّو االجتماعّي: 
ــــــــــــــع عاقـــــــــــــــــــات الطفــل  * توسُّ

مــــــــــع أســرته ورفاقــه. االجتماعّيــة 
* تعلُّــم العديــد مــن المفاهيــــــــــــــــم، 
واندماجــه فــي العديــد مــن األنشــطة، 
ل  والخبــرات التــي تســاعده لكــي يتحــوَّ

إلــى كائــن اجتماعــّي.
والِقَيــم،  الســلوكّيات،  يكتســب   *

واالّتجاهــات.
* ظهور صفة التعاون.

* يّتصــف البعــض بالقيــادة، بينمــا 
يحــب البعــض اآلخــر االنعــزال؛ وذلــك 
تتكــون معالمهــا عنــد  ألّن شــخصّيته 
اقتــراب موعــد دخولــه إلــى المدرســة. 

بشــكل  بأّمــه  ارتباطــه  يظهــر   *
إشــباع  ل مصــدر  تشــكِّ حيــث  وثيــق؛ 
حاجاتــه، إاّل أّن اعتمــاده عليهــا يقــّل 

العمــر. فــي  مــه  تقدُّ مــع  تدريجيًّــا 
* تظهر لديه صفة العناد.

* تتكّون لديه خاصّية التنافس.
ــل االســتقالّية فــي بعــض  * يفضِّ
وارتــداء  الطعــام،  كتنــاول  الجوانــب، 
المابــس، إاّل أّنــه يظــّل ُمعتمــًدا علــى 

اآلخريــن بشــكٍل كبيــر.
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 الراهب القمص ماكريوس
الصموئييل

رحـــل عـــن عالمنـــا الفانـــي فجـــر 
يـــوم الخميـــس 17 مـــارس 2022م، 
الراهـــــــــــــب القمص مكاريـــــــــــــــوس 
الصموئيلـــي، أميـــن ديـــر القديــــــــــــــس 
بجبـــل  المعتـــرف  صموئيـــل  األنبـــا 
القلمون، بمغاغة، وأحد شـــيوخ رهبان 
مباركـــة  رهبانيـــة  حيـــاة  بعـــد  الديـــر، 
ُوِلـــد  ســـنة.  مـــن 46  امتـــدت ألكثـــر 
الراهـــب المتنيــــــــــــــــح فـــي 3 أغســـطس 
القديـــس  بديــــــــــــــــر  وترهـــب  1947م، 
األنبـــا صموئيــــــــــــــــل يـــوم ۳۱ أكتوبـــر 
القسيسيـــــــــــــــة  درجـــة  ونـــال  ۱۹۷5م، 
وُرســـم  ۱۹۷۸م،  ديســـمبر   ۱۷ فـــي 
ديســـمبر ۱۹۸۳م،  يـــوم ۱۸  قمًصـــا 
ـــَن أميًنـــا للديـــر، وظـــل في خدمته  وُعيِّ
حتـــى مرضـــه األخير قبـــل أن تفيض 
روحـــه الطاهـــرة. وقد ُأقيمـــت صلوات 
تجنيـــزه فـــي الرابعـــة مـــن مســـاء اليـــوم 
ذاتـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
باســـيليوس، ولمجمع اآلبـــاء رهبان 

الديـــر، وكل ومحبيـــه.

 القمص تيموثاوس توفيق
وكيل مطرانية ميت غمر

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، 
2022م،  مـــارس   21 االثنيـــن  يـــوم 
القمـــص تيموثـــاوس توفيـــق، كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بميـــت 
غمـــر، ووكيـــل مطرانيـــة ميـــت غمـــر 
وشـــيخ  الشـــرقية  وبـــاد  ودقـــادوس 
كهنتهـــا، عـــن عمـــر يناهـــز 96 ســـنة 
وبعـــد خدمـــة كهنوتية اســـتمرت ألكثر 
مـــن 44 عاًمـــا. ُوِلد األب المتنيح في 
31 أغســـطس 1926م، وســـيم كاهًنا 
فـــي 3 مـــارس 1978م، ونـــال رتبـــة 
القمصيـــة بيـــد المتنيـــح األنبـــا فيلبـــس 
فبرايـــر   20 فـــي  الدقهليـــة  مطـــران 
1987م. وقـــد ُأقيمـــت صلوات تجنيز 
اليـــوم  ظهـــر  بعـــد  مـــن  الثانيـــة  فـــي 
ذاتـــه، بحضـــور نيافـــة األنبـــا صليـــب 
أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــاد 
الشـــرقية، ومجمـــع كهنـــة ميـــت غمـــر 
إلـــى جانـــب بعـــض اآلبـــاء الكهنة من 
المجـــاور،  عـــدد مـــن اإليبارشيــــــــــــات 
وشـــعب اإليبارشـــية. خالـــص تعازينا 
لنيافـــة األنبا صليـــب، ولمجمــــــــــــع 
اآلباء كهنة اإليبارشيــــــــــة، وألسرته 

المباركـــة، وكل ومحبيـــه.

 القمص كريلس عزيز
من إيبارشية ميالنو بإيطاليا

رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة 
مـــارس 2022م،  الثاثـــاء 22  يـــوم 
الكاهـــن  عزيـــز،  كيرلـــس  القمـــص 
بإيبارشـــية ميانو بإيطاليا، عن عمر 
تجـــاوز 77 ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتية 
بلغـــت 44 ســـنة. ُولـــد بِاســـم محســـن 
1944م،  أكتوبـــر   29 فـــي  عزيـــز 
األنبـــا  كنيســـة  علـــى  كاهًنـــا  وســـيم 
يـــوم 17 مـــارس  أنطونيـــوس بالمنيـــا 
1978م بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا 
أرســـانيوس مطران المنيـــا أبوقرقاص، 
نـــال بعدهـــا رتبـــة القمصيـــة، ثـــم دعاه 
مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا كيرلـــس 
مطـــران ميانو الســـابق عام 1996م 
للخدمـــة فـــي إيبارشـــية ميانـــو، وظل 
خالـــص  نياحتـــه.  حتـــى  بهـــا  يخـــدم 
تعازينا لنيافة األنبا أنطونيو أســـقف 
ميالنـــو ورئيس ديـــر القديس األنبا 
الكهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع  شـــنوده، 
ومجمـــع اآلبـــاء الرهبـــان، وألســـرته 

المباركـــة، وكل ومحبيـــه.

القمص برسوم زاخر
من قطاع شرق السكة الحديد

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعـــة 18 
برســـوم  القمـــص  2022م،  مـــارس 
زاخـــر، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء 
كنائـــس  لقطـــاع  التابعـــة  بالقصيريـــن 
شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، عـــن 
عمـــر بلـــغ أكثـــر مـــن 65 ســـنة وبعـــد 
خدمـــة كهنوتيـــة تجـــاوزت 37 ســـنة. 
ُوِلـــد األب المتنيـــح فـــي 18 ديســـمبر 
1956م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 7 أكتوبر 
شـــنوده  البابـــا  المتنيـــح  بيـــد  1984م 
البابـــا  قداســـة  رســـمه  بينمـــا  الثالـــث، 
تواضـــروس الثانـــي قمًصـــا في 3 من 
مـــارس 2013م. وقد ُأقيمت صلوات 
تجنيـــزه فـــي كنيســـته فـــي الواحـــدة من 
بعـــد ظهـــر اليوم ذاتـــه، بحضور نيافة 
العـــام  األســـقف  مارتيـــروس  األنبـــا 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديد.

لنيافـــة األنبـــا  خالـــص تعازينـــا 
مارتيروس، ولمجمـــــــــع اآلبـــــــــــــــاء 
كهنـــة القطـــاع، وألســـرته المباركة، 

ومحبيـــه. وكل 

القمص جرجس فريد
من إيبارشية وسط الجيزة

رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة 
يـــوم األربعـــاء 16 مـــارس 2022م، 
القمـــص جرجس فريد، كاهن كنيســـة 
التابعـــة  بالعمرانيـــة،  العـــذراء  الســـيدة 
إليبارشـــية وســـط الجيـــزة، عـــن عمـــر 
تجـــاوز 73 ســـنة، بعد خدمة كهنوتية 
بلغـــت 33 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح 
وســـيم  1948م،  ديســـمبر   22 يـــوم 
كاهًنـــا فـــي 19 مارس 1989م، ونال 
رتبـــــــــــــــــــــــة القمصيـــــــــــــة عام 2005م. 
وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه في الســـاعة 
الثانيـــة ونصـــف مـــن بعد ظهـــر اليوم 
التالـــي لنياحتـــــــــــه فـــي كنيســـة الشـــهيد 
)مقـــر  مـــراد  بشـــارع  جرجـــس  مـــار 

مطرانيـــة الجيـــزة(. 

لنيافـــة األنبـــا  خالـــص تعازينـــا 
ثيؤدوســـيوس أسقف وســـط الجيزة، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وألســـرته المباركـــة، وكل محبيـــه.

 القس يوسف طلعت
من إيبارشية الوادي الجديد 

والواحات

يـــوم  الفانـــي  عالمنـــا  مـــن  انتقـــل 
إثـــر  2022م،  مـــارس   19 الســـبت 
أزمـــة قلبيـــة مفاجئـــة، القـــس يوســـف 
طلعت، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء 
بالخارجـــة، إيبارشـــية الـــوادي الجديـــد 
والواحات، عن عمر ناهز 46 ســـنة، 
بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة اســـتمرت لمـــدة 
ســـنة واحـــدة وثاثة أشـــهر فقط. ســـيم 
األب المتنيـــح كاهًنـــا بيـــد نيافـــة األنبا 
أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد يوم 
أقميـــت  وقـــد  2020م.  ديســـمبر   7
فـــي كنيســـته ظهـــر  صلـــوات تجنيـــزه 

اليـــوم التالـــي. 

خالـــص تعازينـــا لنيافــــــــــة األنبا 
أرسانيوس، ولمجمـــــــــــع اآلبــــــــــــــاء 
كهنة اإليبارشيــــــــــــــة، وألسرتـــــــــــــــه 

المباركـــة، وكل ومحبيـــه.

»لنمــــــــدح الرجــــــال النجبـــــــاء آباءنــــــــا 
الذين ُولدنا منهم«

)يشوع بن سيراخ 44: 10)

شكر وذكرى األربعين
لألب والجد الغالي

ميخائيل مكني حنا
لقد كانت لمساتك الحنونة تظلل علينا

كغيم الندى في الظهيرة
تاحظ وتحرس كل الليالي

أعطيت وأمتد عطاؤك فصرت مغبوًطا
فكيف نوفيك ألننا ال نملك
سوى تلك الكلمات القائل
تقيم األسرة القداس اإللهي

لروحه الطاهرة
يوم السبت الموافق 2022/4/2
في تمام الساعة السابعة صباًحا
بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل

دير المالك البحري – حدائق القبة
زوجتك وإخوتك وأوالدك.
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كلمة ϧⲉⲗⲗⲟ وبالصعيدية ϩⲉⲗⲗⲟ معناها شيخ أو رجل عجوز، وهي المقصودة في ما يردده األطفال »حاللو يا حاللو«



The prodigal son represents the 
person who is not satisfied with 
his life. His house was quiet, but 
he was a grumbling man; This is 
what destroys man. We note that 
the first miracle performed by the 
Lord Christ was the establishment 
of a house, and Christ is the only 
one who establishes every house 
through the sacrament of marriage, in 
which comes the newlyweds at the end 
and kneel in front of the temple. Let’s make 
a comparison between the characteristics 
of the home in which God dwells and the 
other in which God does not exist:

+ Features of the home in which 
God dwells:

1- - Built by God himself and dwells 
in it through prayers: God is the one who 
establishes the house and is present in it 
through liturgical and individual prayers, 
and then through the children, and 
sacrifices of righteousness are offered in 
it. This house has a place for prayer and 
icons of the saints like the days of the 
Corona pandemic when all the houses 
prepared dedicated places for prayer.

2- God takes care of it: Because God 
is the Pantokrator and the leader of this 
small family, as long as this family lives 
in his fear. Therefore, everything happens 
is through God’s arrangement, and God 
may send you a message through a child 
in Sunday schools or through your son or 
daughter and may be through Bible. 

3- Satisfaction and satiety in the 
holy times: this is well noticed in the 
story of Moses and how God took care of 
him. How he learned from the etiquette 
of the Egyptians and was raised by the 
Pharaoh’s daughter. His life indeed 
displays the God’s presence in man’s life 
taking care of him in among his distresses. 
Today, the world is trying to distract the 
minds from the power and the capability 
of prayer, through wars and annoying 
news, but remember Daniel and he is in 
the captivity, he prayed and gave thanks 
to his God “Now when Daniel learned 
that the decree had been published, he 
went home to his upstairs room where 
the windows opened toward Jerusalem. 
Three times a day he got down on his 
knees and prayed, giving thanks to 
his God, just as he had done before”(1). 
We have also the story of moving the 
Mokattam mountains through prayer.

4- God showers his bless on it: If the 
prodigal son saw the amount of satisfaction 
and fulfillment in which he was living, he 
would not have left his father’s house. 
But his view was a materialistic one. In 
the home in which God is present, we 
find God’s voice, a real life of discipleship 
among its members, the sound of the 
beautiful melody and the sound of praise, 

and discussions in verses from the Bible. 
All of these makes home like heaven, and 
they teach their children to do so. 

The prodigal son presented a distort-
ed picture because the person who is not 
satisfied with his home, he looks for sati-
ety outside, even for food!

Features of the home in which God 
doesn’t exist (The reverse image):

1- Cold as prison: this what the 
prodigal son felt about his home. 
Therefore, he asked for his inheritance 
share to enjoy it with his friends in an 
atmosphere of freedom. This is the fight 
that any man could face in which his home 
turns into a prison and looks for outside 
freedom. Absalom in the Old Testament 
says: “If only I were appointed judge 
in the land! Then everyone who has a 
complaint or case could come to me and I 
would see that they receive justice”.(2) He 
wanted to take the position of his father, 
and he made a revolution against him, 
and the end was terrifying. The person 
who says, “I am the eldest in the house 
and my word is the one that is executed” 
and the house in which there is emptiness 
and coldness is like the prodigal son who 
loves money. As the one who loves money 
loves evil because “For the love of money 
is a root of all kinds of evil”(3).

2- Devoid of Love and looks for the 
appearance instead of the core inside. 

3- Complaining about 
dissatisfaction: complaining sometimes 
from the children or form the wife. We all 
know Eli the priest, and how his children 
have perverted. We also remember the 
foolish Nabal and his wife Abigail, when 
Nabal refused to give David some of the 
good that he has, a house that does not 
know fullness. We all love the verse that 
says, “ One who is full loathes honey from 
the comb”(4). Without God, we do not feel 
full or loved, and the house is always arid.

4- Home Relationships are dry and 
devoid of cordiality: like Joseph and 
his brothers who sold him. The prodigal 
son fell into the trap and his friends began 
to distort the image of his father in his 
mind, making him think that he would 
have life outside. Likely, the state of sin, 
which shines at first and then its reality 
appears. After that, bible says about him 
that he was hungry and began to eat 

pig food, but he returned quickly 
discovering that the home is the 
freedom and outside it a prison and 
not the other way around, coming 
back presenting a good model for 
repentance.

In conclusion, I would like to tell 
you: “How do we meet with our Lord 
inside home?” Via:

5- The weakest individual in the 
family: the family may consist of five 
members, in which one may have physical 
or mental weakness. It is possible to meet 
through this weak person. God may send 
you messages through him, like the son 
of Jonathan who was disabled.

6- A soul broken by time: It is possible 
to meet our Lord from home when there 
is a soul, or a person broken by time. 
Sometimes a person is broken because 
of the changes of time, like Naomi, the 
mother-in-law of Ruth, who lost her 
husband and two sons. Imagine how hard 
it could be. So, God sent her, Ruth, who 
was associated with her and decided to 
live with her until her death. Nowadays, 
my brothers, because of the noisy life, 
we do not feel these weak people, and 
such people are hypersensitive and shy. 
Through these people, God sends you 
messages. Pray for him constantly and 
experience the power of prayer in him 
so that he changes, and God forces his 
breaks.

7- Implementation of the 
commandment: “A gentle answer turns 
away wrath”(5). The house could have 
angry people that set the house on fire. 
There is a nice phrase that one of the 
writers said: “My mother taught me that a 
skilled cook is the one who knows exactly 
when to put out fire.” Some people are 
like doves of peace,, through whom God 
speaks in the house. They know how to 
put out a fire with beautiful words. 

8- The caring merciful eye: It is 
important for a person to have a caring 
eye because all eyes and hearts became 
cruel. Western cruelty and in every way, 
like the eldest son who did not rejoice at 
the return of his prodigal brother. A caring 
or gentle eye knows how to extinguish the 
fire of anger.

When God is dwells in home, it would 
shine with beauty, not with its furniture 
and so on, but with what it contains of 
love, and with the presence of Christ. Let 
our lives and homes be dedicated to God 
to meet there. 

His holiness Pope Tawadros II’s 

Wednesday meeting sermon 

16-3-2022

Titled “Where are you?”

Meeting God at home and with family

)1( Daniel 6:10.    )2( 2 Sameul 15:4.    )3( 1 Timothy 6:10.    )4( Proverbs 27:7.     )5( Proverbs 15:1.
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