نشكر هللا الذي أفرح قلوبنا بإعادة الفتح
التدريج ــي لكل كنائس ــنا وأديرتنا بعد اغالقها
ألكثر من أربعة ش ــهور بس ــبب انتشار وباء
كورون ــا (كوفي ــد ،)19-والذي داهم المجتمع
الدول ــي فج ــأة منذ أوائل م ــارس الماضي في
س ــابقة جديدة على الدول والحكومات والش ــعوب،
وبص ــورة واس ــعة ّأدت إل ــى ُّ
توق ــف األعم ــال
والم ــدارس والجامع ــات والمط ــارات ودور العبادة،
وص ــارت اإلجراءات الصحي ــة الفردية والجماعية
ه ــي الحاكم ــة طـ ـوال الفتـ ـرة الماضي ــة ،خاص ــة
وق ــد تع ـ ّـدت االصاب ــات على مس ــتوى العالم أكثر
م ــن  18ملي ــون ش ــخص م ــع وفي ــات قاربت على
ـوي ف ــي األبح ــاث
الملي ــون وف ــاة ،م ــع س ــعي ق ـ ّ
العلمي ــة الكتش ــاف دواء أو أدوي ــة ،أو إيجاد لقاح
يكب ــح جم ــاح ه ــذه الجائح ــة القاتل ــة .وكان م ــن
ِ
ـق
بي ــن اإلرش ــادات األكث ــر انتش ــار وتحذي ـ ًـرا« :اب ـ َ
ف ــي البي ــت» أو ” ،“Stay at homeوتص ـ ّـدرت
ه ــذه العب ــارة شاش ــات التليفزي ــون وشاش ــات
أيض ــا نشـ ـرات األخب ــار العربي ــة
الموباي ــل ،ب ــل و ً
والمحلي ــة والعالمي ــة ..وص ــار البق ــاء ف ــي البي ــت
أحد أهم الوس ــائل إليقاف انتش ــار الوباء ،وكأن ـ ـ ـ ــه
حج ـ ـ ـ ـ ــز أو ع ــزل منزل ــي في ــه التباع ــد البدن ــي أو
االجتماع ــي إل ازم ــي وإجباري وعلى غي ــر المعتاد
لمعظ ــم الناس.
وبس ــبب ذلك تغيرت طبيعة الخدمة الكنس ــية،
وصار االعتماد األساسي على الخدمات الرقمية
 On-lineم ــن خ ــال ب ارم ــج عدي ــدة ،وص ــارت
معا ولوقت
األسـ ـرة الواح ــدة بكل أفرادها متواج ــدة ً
طويل ،وأليام وأس ــابيع ممتدة .وتنافس ــت الكنائس
ف ــي تقدي ــم خدم ــات تعليمي ــة وتربوي ــة واجتماعي ــة
متنوع ــة ،سـ ـواء للكب ــار أو الصغ ــار الذي ــن ُح ِرموا
م ــن متع ــة الخ ــروج والفس ــحة والتن ـ ّـزة والزي ــارات،
وحتى المشي العادي الستنشاق الهواء والرياضة
والصداق ــة والصحبة...
ص ــار الجمي ــع ف ـ ـ ـ ــي «خل ـ ـ ـ ـ ـ ــوة» إجباري ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ولوق ــت غيـ ـ ـ ـ ــر معلـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ــداه ...ولك ــن نش ــكر
هللا عل ــى االنفـ ـراج التدريج ــي والخ ــروج م ــن ه ــذه
األزم ــة الكبيـ ـرة..
وأري ــد أن أتح ــدث ع ــن قض ــاء الوق ــت الممتع
م ــع هللا ،وه ــو م ــا نس ــميه بـ»الخل ــوة» ،ألن حياتنا
ف ــي ه ــذا العال ــم أصبح ــت معق ــدة ومزدحم ــة،
الملح ــة ف ــي عصرن ــا تس ــرق من ــا
والمتطلب ــات ُ
الزم ــن ،أو بص ــورة أخ ــرى :إن حياتنا تنس ــاب من
بي ــن أيدين ــا وال نس ــتمتع إال بالقلي ــل م ــن الس ــام
والفرح والهدوء وس ــط صخ ــب الحياة وضجيجها،
وربم ــا أراد هللا وس ــمح بانتش ــار الوب ــاء حت ــى
نأخ ــذ فرص ــة اللتق ــاط األنف ــاس وااللتف ــات لحياتنا
ـدل م ــن الس ــاقية الت ــي ندور فيه ــا ليالً
ووجودن ــا ب ـ ً
ـار ب ــا توق ــف.
نه ـ ًا
إن قض ــاء وق ــت ممت ــع م ــع هللا والتفكي ــر ف ــي
منا بانتظام،
دائما نعمة يحتاجه ــا ٌّ
كل ّ
كلمت ــه ه ــو ً

كلم ــة هللا يكتش ــف اإلنس ــان نفس ــه كم ــا ف ــي
مرآة .خاصة وقت الخلوة الهادئ والنق ـ ـ ـ ـ ــي،
وكأنه ـ ــا فتـ ـ ـ ـ ـ ـرة تقييم لنفس اإلنسان الخاطئ
أم ــام إله النعمة والرحم ــة والمغفرة.
والخلوة سواء كانت قصيرة ،أي كل يوم بضع
دقائ ــق ،أو طويل ــة كل فتـ ـرة لع ــدة أي ــام ،ص ــارت
الزم ــة ج ـ ًـدا حي ــث نحقق عدة فوائ ــد لحياتنا:
أوالً :الخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة تفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أذهانن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وحياتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لالحتي ــاج هلل.
ثانيـــا :الخل ــوة تفت ــح قلوبن ــا لنعم ــة هللا ،ألن
ً
حال ــة الس ــكون المق ــدس تجع ــل قلوبن ــا مس ــتعدة
الس ــتقبال نعم ــة هللا الت ــي تس ــاعدنا ف ــي معرف ــة
أخطائنا وس ــهواتنا وس ــقطاتنا ،وتدفعن ــا لالعتراف
والتوب ــة وطل ــب المغفـ ـرة والتخّل ــي عما س ــبق لبدء
حي ــاة جدي ــدة برؤي ــة جدي ــدة.

وه ــذه جوهـ ـرة ال تُ َّ
قدر بثمن ،والكثير يرغبها ولكن
القلي ــل يمتلكها.

والخلوة الروحية الضرورية ليست:
 -1مجرد مكان مادي محبب إلينا.
 -2مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد محطـ ـ ـ ـ ـ ــة إلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الشحـ ـ ـ ـ ــن
الروح ــي لحياتن ــا.
 -3مج ـ ـ ـ ـ ـ ــرد عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة عالجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ــداوي
جـ ـراح األيام.
 -4مجرد االنفراد وعدم التحدث مع أحد.
 -5مجرد تفريغ العقل من الهموم واألعباء.
 -6مجرد حراسة أوقاتنا من الدخالء.
 -7مج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد عزلـ ـ ـ ـ ـ ــة أو وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن
األصـ ـوات الخارجي ــة.
الخل ــوة ه ــي وق ــت التواص ــل مع هللا .المس ــيح
ذاهبا إلى م ــكان للخلوة
نفس ــه كان كثي ـ ًا
ـر م ــا ُي ــرى ً
ِ
ِ
ـر ج ًّدا
الص ْب ـ ِـح َباك ـ ًا
«وِف ــي ُّ
وس ــط خض ـ ّـم الخدم ــةَ :
ٍ
ِ
ان
ض ــى ِإَل ــى َم ْوض ـ ٍـع َخـ ـاَءَ ،وَك َ
ـام َو َخ ـ َـرَج َو َم َ
َق ـ َ
ِ
اك» (م ــر.)35:1
صّل ــي ُهَن َ
ُي َ
والخل ــوة ه ــي حال ــة الحض ــور ف ــي محب ــة هللا
والش ــعور العمي ــق بذل ــك ،حي ــث تتج ـ ّـدد الحي ــاة،
ويفح ــص اإلنس ــان وج ــوده الداخل ــي وكيان ــه
الحقيق ــي ،وم ــا أصابه من ج ـ ّـراء متطلبات الحياة
األرضي ــة وأبع ــده ع ــن الحي ــاة الس ــماوية .وف ــي
حض ــور هللا هن ــاك معي ــة مطلقة وانس ــجام وحرية
الدخ ــول إل ــى حض ــن هللا المتس ــع.

ثال ًثـــا :الخلوة تجعلنا قادرين على رؤية معنى
الحي ــاة وأحداثه ــا والقصد ورائها ..وهذا الفهم يزيد
سعادتنا ورضانا.
ابعـــا :الخل ــوة تس ــاعدنا على توضي ــح أفكارنا
رً
ومش ــاعرنا لنعي ــش حياتن ــا بص ــورة مس ــتقرة فيه ــا
إجاب ــة ألس ــئلة كثيـ ـرة ت ــدور في رؤوس ــنا.
خامســـا :الخلوة إذ تقودنا إلى فحص النفس،
ً
فإنه ــا تس ــاعدنا عل ــى تقيي ــم أفعالن ــا عل ــى مواق ــف
حياتن ــا ،خاص ــة أن اإلنس ــان الحدي ــث يعي ــش
م ــرض «االنش ــغال المزم ــن».
والخالصـــة أن الخل ــوة ه ــي حرك ــة تجدي ــد
داخل ــي وصـ ـوالً إلى االنضب ــاط الروحي ،وااللتزام
بالفضيل ــة ف ــي الس ــلوك ،وتأكي ــد الح ــب والنم ــو
في ــه ،وذل ــك م ــن خ ــال نظام روحي فيه المش ــورة
الروحي ــة م ــن أب االعتـ ـراف ،والتدري ــب الروح ــي
باس ــتخدام الوس ــائط الروحي ــة وعل ــى قمته ــا س ــر
التوب ــة واالعتـ ـراف وس ــر التن ــاول المق ــدس.
ِ
زمان ــا
م ــن فضل ــك اهت ــم بذل ــك جي ـ ًـدا ،فح ـ ّـدد ً
ومكان ــا لخلوت ــك كل فتـ ـرة مناس ــبة ،واهت ــم بالهدوء
ً
طش إلى
ف ــي أماك ــن الطبيعة الجميلة ،ألن ــك متع ّ
هللا ،وتري ــد أن تجم ــع ش ــتات عقل ــك لتضعها أمام
قل ــب هللا ف ــي ص ارح ــة ورج ــاء ف ــي وع ــود هللا لك.
ح ــاول أن تكت ــب مش ــاعرك وتأمالت ــك دون أدن ــى
تذوق
انشغال باألجهزة الحديثة خاصة الموبايلّ .
تتحجج
حض ــور هللا وزي ــارة النعم ــة في قلب ــك ،وال
ّ
بع ــدم توف ــر الوق ــت ل ــن هذه ضربة ش ــيطانية.
ِ
«تَل َّ
ـــك
ـــذ ْذ ِب َّ
اســـمع الوصيـــةَ :
الـــر ِّب َفُي ْعطَي َ
ـــكل عَليهِ
ط ِر َيقـــك و َّات ِ
ِ
ـــكَ .ســـِّل ْم ِل َّ
لـــر ّب َ
ُس ْ
ـــؤ َل َقْل ِب َ
َ َ ْ َْ
ـــو ُي ْجـــرِي» (مزم ــور  4:37و.)5
َو ُه َ

وق ــال أحده ــم ذات مـ ـرة« :إنن ــي بع ــد فتـ ـرة
ـدت منزلي مكس ــور الخاط ــر ألنني رأيت
خل ــوة ُع ـ ُ
الف ــرق بي ــن أف ــكاري وأف ــكار هللا» .وف ــي مواجه ــة
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ً
قداسة ابلابا يتصل هاتفيا بغبطة ابلطريرك مار بشارة الرايع
تليفونيــا بغبطــة البطريــرك مــار بشــارة الراعــي ،بطريــرك
ـال
ًّ
أجــرى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،يــوم الخميــس  ٦أغســطس ٢٠٢٠م ،اتصـ ً
الكنيســة المارونيــة فــي لبنــان ،اطمــأن خاللــه علــى الوضــع فــي لبنــان عقــب حــادث االنفجــار الــذي وقــع بمينــاء بيــروت يــوم الثالثــاء  4أغســطس
2020م ،والــذي خّلــف عشـرات القتلــى ومئــات المصابيــن ،إلــى جانــب تدميــر العديــد مــن المنشــآت والممتلــكات .وأعــرب قداســة البابــا خــال االتصــال
عــن تأث ـره الشــديد بهــذا الحــادث المؤســف ،مؤكـ ًـدا علــى مســاندته للشــعب اللبنانــي فــي هــذه المحنــة المؤلمــة ،وأنــه يصلــي ألجــل جميــع المتضرريــن
والمتألميــن فــي لبنــان.

وجيتمع بمجلس

ويديل بصوته يف انتخابات جملس الشيوخ

إدارة قطاع املقطم

أدلــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،صبــاح يــوم الثالثــاء  ١١أغســطس ٢٠٢٠م،
بصوتــه فــي انتخابــات مجلــس الشــيوخ والتــي انطلقــت فعالياتهــا لمــدة يوميــن ،وذلــك بمقــر
لجنتــه االنتخابيــة بمدرســة القبــة الفداويــة االبتدائيــة بالوايلــي.

اجتماعــا بالمقــر البابــوي بالقاهـرة،
عقــد قداســة البابــا
ً
يــوم الجمعــة  ٧أغســطس ٢٠٢٠م ،فــي إطــار تدبيــر
خدمــة منطقــة المقطــم .يأتــي هــذا االجتمــاع بعــد تأســيس
مجلــس إدارة لكافــة األنشــطة الخدميــة بالمنطقــة برئاســة
قداســة البابــا .حضــر االجتمــاع أصحــاب النيافــة :األنبــا
دانيــال أســقف المع ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وســكرتير المجمــع المقــدس،
واألنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر
القديمــة وأســقفية الخدمــات ،واألنبــا أبانــوب األســقف
العــام لكنائــس قطــاع المقطــم ،مــع مجموعــة مــن اآلبــاء
كهنــة المقطــم واألراخنــة ،تــم خـ ـ ـ ـ ــال االجتمــاع االتفــاق
علــى بدايــة جديــدة للخدمــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
اإلدارة الجديــد.

ويتفقد مركز اتلخاطب وتنمية املهارات بأسقفية اخلدمات

زار قداســة البابــا تواضــروس الثانــي يــوم الثالثــاء  ١١أغســطس ٢٠٢٠م ،مركــز
التخاطب وتنمية المهارات بأسقفية الخدمات العامة واالجتماعية ،بالكاتدرائية المرقسية
بالعباســية ،حيــث اســتقبله نيافــة األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع مصــر
القديمــة والمشــرف علــى األســقفية ذاتهــا ،والتقــى قداســته بمجموعــة مــن األطفــال الذيــن
ِ
ودي.
يتلقــون جلســات تخاطــب وتنميــة مهــارات ،ودار بينــه وبينهــم حديــث ّ

ويستقبل وفد من مركز معلومات
جملس الوزراء

كمــا اســتقبل قداستــــــــــه بالمقــر البابــوي بالقاهـ ـ ـرة،
يــوم الثالثــاء  ١١أغســطس ٢٠٢٠م ،وفـ ًـدا مــن مركــز
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القـرار التابــع لمجلــس الــوزراء،
تكــون الوفــد مــن المهنــدس ســامح ســليم رئيــس قطــاع
م ـوارد البيانــات بالمركـ ـ ـ ـ ــز ،والمهنــدس فايــز رزق هللا
مســئول إقليمــي شــمال ووســط الصعيــد ،وتــم خ ـ ـ ـ ـ ــال
اللقــاء بحــث ســبل التع ـ ـ ـ ـ ـ ــاون بيــن الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القبطيــة
األرثوذكســية والمركــز.

ويليق عظة األحد ىلع القنوات الفضائية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني ،عظة يوم ٔ
االحد الموافق  ١٦أغسطس٢٠٢٠م،
الفضاييــات المصريــة ،وقــد تحــدث قداســته خــال العظــة عــن الســنة القبطيــة .وهــي
عبــر
ٔ
العظة الثالثة لقداســته على القنوات الفضائية المصرية منذ شــهر مارس.

مقابالت قداسة ابلابا
اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،علــى مــدار األســبوعين
الماضييــن ،بالمقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية الكبــرى باألنبــا
ـددا مــن الزائريــن كالتالــي:
رويــس ،وبكرمــة كنــج مريــوط ،عـ ً
يوم الخميس  ٦أغسطس ٢٠٢٠م
 +رجــل األعمــال منصــور عامــر ،فــي المقــر البابــوي بالقاهــرة.
كتابــا مــن تأمالتــه بعنـ ـ ـ ـ ــوان «هكـ ـ ـ ـ ـ ــذا
وقــد أهــدى الضيــف قداســة البابــا ً
توافقــت أخالقنــا».
يوم السبت  ٨اغسطس ٢٠٢٠م
 +نيافة األنبا يوساب األسقف العام إليبارشية األقصر.
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 +نيافة األنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.
يوم االثنين  ١٠اغسطس ٢٠٢٠م

 +نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد.
 +اللجنـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراء بــأرض
الجولــف بالقاهــرة.
يوم األحد  ١٦أغسطس ٢٠٢٠م

 +تمــــــــــــاف باسيليـــــــــــا ،رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــة دي ـ ـ ـ ـ ــر الســيدة العــذراء مريــم
بحـ ـ ــارة زويلــة والنوباريــة.
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بروتوكول تعاون بني
احتاد املالحة الرياضية والكنيسة
إلحياء املسار املاليح لرحلة العائلة املقدسة

فــي يــوم األحــد  ٩أغســطس ٢٠٢٠م ،بالمقــر البابــوي بالقاهـرة ،تــم توقيــع
بروتوكــول تعــاون بيــن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية واالتحــاد المصــري
ـص البروتوكــول علــى
للمالحــة الرياضيــة التابــع لــو ازرة الشــباب والرياضــة .نـ ّ
عــدد مــن البنــود ،أبرزهــا إدراج المالحــة الرياضيــة ضمــن مســابقات مهرجــان
الك ـ ارزة المرقســية ،والمهرجانــات الكنســية التــي تتوافــق طبيعتهــا مــع هــذه
أيضــا هــدف إحيــاء المســار المالحــي لرحلــة
الرياضــة ،كمــا جــاء فــي بنــوده ً
العائلــة المقدســة إلــى مصــر .وّقــع علــى البروتوكــول عــن الكنيســة نيافــة األنبــا
دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس ،وعــن اتحــاد المالحــة
الرياضيــة اللـواء الدكتــور مؤنــس أبــو عــوف رئيــس االتحــاد .وقــال نيافتــه فــي
كلمتــه باالجتمــاع ،بعــد أن رحــب بالضيــوف ،أن الكتــاب المقــدس يشــجع
علــى ممارســة الرياضــة ،فالقديــس بولــس الرســول يؤكــد علــى أهميتهــا ونفعهــا،
كما نجد اآلباء في األدب الرهباني يتحدثون عن أهميتها الجسدية والذهنية
والروحيــة ،كمــا أكــد نيافتــه علــى مباركــة وتشــجيع قداســة البابــا تواضــروس
الثانــي للتعــاون الــذي ينــص عليــه البروتوكــول.

املؤتمرات الصيفية ألسقفية الشباب Online

نظمــت أســقفية الشــباب مؤتمراتهــا الســنوية لفت ـرة الصيــف مــن خــال
تطبيــق زوم علــى شــبكة اإلنترنــت ،وعلــى صفحــة أســقفية الشــباب علــى
ـر لظــروف منــع التجمعــات بســبب فيــروس كورونــا
 ،Facebookنظـ ًا
المســتجد ،وشــارك فــي المؤتم ـرات صاحبــا النيافــة األنبــا موســى األســقف
العــام للشــباب ،واألنبــا رافائيــل األســقف العــام لكنائــس قطــاع وســط القاه ـرة
وعــدد مــن اآلبــاء الكهنــة والخــدام .وأقامــت األســقفية فــي الفتـرة مــن  ٢٣يوليــو
وحتــى  ٧أغســطس ثالثــة مؤتم ـرات ،كان أولهــا مؤتمــر خــدام وخادمــات
المرحلــة االبتدائيــة والــذي جــاء بعن ـوان «انهض ـوا األبطــال» وحض ـره مــا
يقارب  ٢٠ألف شــخص ،يمثلون  ٦٥إيبارشــية داخل مصر و ٩إيبارشــيات
مــن إيبارشــيات المهجــر .واســتهدف المؤتمــر الثانــي شــبان وشــابات المرحلــة
الثانويــة وحمــل عنـوان «١٠ت كورونــا» وشــارك فيــه مــن أبنــاء المرحلــة ذاتهــا
أكثــر مــن  ٢٣ألــف شــخص ،مــن  ٤٧إيبارشــية بداخــل مصــر وخارجهــا.
وجــاء المؤتمــر الثالــث تحــت عن ـوان «اعــرف نفســك  -إلهــك  -زمانــك»
واســتهدف خــدام وخادمــات مرحلــة ثانــوي ،وحض ـره مــا يزيــد عــن  ١٣ألــف
شــخص .وتنــوي أســقفية الشــباب تكـرار هــذه المؤتمـرات خــال الفتـرة المقبلــة،
تلبيـ ًة للطلــب المتكــرر مــن الشــباب والخــدام فــي االســتفادة مــن الموضوعــات
وورش العمــل المقدمــة فيهــا.

اجتماع جملس

اللكية اإللكرييكية الالهوتية بالقاهرة

تــم انعقــاد اجتمــاع مجلــس الكليــة اإلكليريكيــة الالهوتيــة باألنبــا رويــس
بالقاه ـرة فــي دورتــه األولــى لعــام ٢٠٢١-٢٠٢٠م ،بحضــور نيافــة األنبــا

ميخائيــل األســقف العــام لقطــاع كنائــس حدائــق القبــة والوايلــي ووكيــل الكليــة،
ورؤســاء األقســام ووكيــل الكليــة للدرســات العليــا .وناقــش المجلــس فــي أولــى
جلســاته ،الرؤيــة واألهــداف ،ووضــع اللوائــح المنظمــة للعمــل بالكليــة ،كمــا
وضــع ميثــاق تعــاون ملــزم لألســاتذة ،وتــم التأكيــد علــى ضــرورة إعــداد كـوادر
قبطية أرثوذكسية قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة األبدية من خالل
تعاليــم الكتــاب المقــدس والتقليــد .كمــا تمــت مناقشــة العديــد مــن اآلليــات التــي
تتناســب مــع متطلبــات العصــر وكيفيــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعليــم
عــن بعــد مــع الحفــاظ علــى التعليــم المباشــر لضمــان التواصــل واســتم اررية
التلمــذة .كمــا أكــد مجلــس الكليــة اإلكليريكيــة الالهوتيــة خضوعــه لرئاســة
الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية ممثلــة فــي قداســة البابــا البطريــرك والمجمــع
المقــدس .وســار االجتمــاع بــروح الوحــدة والمحبــة والتفاعــل المثمــر البنــاء.

سيامة ثالثة دياكونيني بسمالوط

فــي يــوم األحــد  ١٦أغســطس ٢٠٢٠م ،قــام نيافــة األنبــا بفنوتيــوس
مطـران ســمالوط ،بكاتدرائيــة مخلــص العالــم بمقــر مطرانيــة ســمالوط ،بســيامة
ثالثــة مــن الخــدام فــي درجــة «دياكــون» ،وهــم )1( :دياكــون ميــاد رزق هللا،
( )2دياكون حنا منير )3( ،دياكون صموئيل ســمير .خالص تهانينا لنيافة
األنبــا بفنوتيــوس ،وللدياكونييــن الجــدد ،ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية،
وكل الخــدام وأف ـراد الشــعب.

أربع مكرسات جديدات يف إيبارشية ابلحرية

في يوم االثنين  17أغسطس ٢٠٢٠م ،قام نيافة األنبا باخوميوس
مط ـران البحي ـرة ومطــروح والخمــس مــدن الغربيــة ،بكنيســة الســيدة
العــذراء مريــم بكرمــة مارمرقــس بدمنهــور ،بإتمــام صل ـوات التكريــس
ألربـ ٍـع فتيــات مــن طالبــات التكريــس ممــن اجتــزن فت ـرة االختبــار
المقــررة ،وذلــك للخدمــة فــى اإليبارشــية .والمكرســات الجديــدات هــن:
( )1تاســوني هلبيــس )2( ،تاســوني فبرونيــا )3( ،تاســوني ســيرافيما،
( )4تاســوني بســتيس .وفــي الســياق ذاتــه منــح نيافتــه خمــس مكرســات
رتبــة مســاعد شماســة ،وهــن )1( :تاســوني بربــارة )2( ،تاســوني
بارثينيا )3( ،تاسوني بترا )4( ،تاسوني كاترين )5( ،تاسوني أكسيا.
كمــا تــم قبــول خمــس فتيــات جديــدات مــن الراغبــات فــي الخضــوع
لفتـرة االختبــار لحيــاة التكريــس .شــارك فــي صلـوات التكريــس والقــداس
صاحبــا النيافــة األنبــا إيســاك األســقف العــام والمدبــر الروحــي لديــر
القديــس مكاريــوس الســكندري بجبــل القاللــي ،واالنبــا بافلــي االســقف
العــام لكنائــس قطــاع المنتـزة باالســكندرية .خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا
باخوميــوس ،والمكرســات الجديــدات ،ومجمــع المكرســات باإليبارشــية.
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إقامة مكرسة يف إيبارشية
ملوي وأنصنا واألشمونني

فــي مــارس ٢٠١٦م علــى شــهادة األيــزو ()ISO 9001: 2008
والخاصــة برضــا العمــاء ،كأول مؤسســة مســيحية فــي مصــر تحصــل
علــى هــذه الشــهادة الدوليــة الهامــة ،فيمــا حصــل المركــز أيضــا علــى
شــهادة األيــزو الخاصــة بــإدارة األزمــات ( )ISO 9001: 2015فــي
ينايــر ٢٠١٩م.

الراهب متياس الربمويس
قــام نيافــة األنبــا ديمتريــوس أســقف ملــوي وأنصنــا واألشــمونين ،يــوم
السبت  15أغسطس 2020م ،في دير البتول بملوي ،بإتمام صلوات
تكريــس إلحــدى طالبــات التكريــس التــي أنهــت فت ـرة االختبــار بنجــاح،
وتســمت المكرســة الجديــدة باســم تاســوني بربــارة .كمــا تــم قبــول فتــاة
أخــرى للخضــوع لفتـرة االختبــار فــي بيــت المكرســات التابــع إليبارشــية
ملــوي ،كمــا تــم قبــول فتــاة جديــدة للخضــوع لفت ـرة االختبــار الرهبانــي
بديــر البتــول للراهبــات بقريــة ديــر أبــو حنــس ،التابــع لإليبارشــية.
خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا ديمتريــوس ،والمكرســات الجديــدات،
ومجمــع المكرســات باإليبارشــية.

جتديد منح املركز اإلعاليم
للكنيسة شهادة األيزو
اجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز المركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
اإلعالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القبطيـ ـ ـ ـ ــة األرثوذكسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المراجعـ ـ ــة الدوريــة األولــى
لتجديــد المواصفــة القياســية
العالميـ ـ ـ ــة (ISO 9001:
 )2015والخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بالجــودة .ويقضــي نظـ ـ ـ ـ ـ ــام
منح شهادة األيزو بإع ـ ــادة
تقييــم المؤسس ـ ـ ـ ـ ــات التــي
تحصـ ـ ــل علـ ـ ـ ـ ـ ــى الشه ــادة
بشـ ٍ
ـكل سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،للتأكـ ــد
م ـ ـ ـ ـ ــن التزامهـ ـ ـ ـ ـ ــا بتطبيـ ـ ــق
سياسـ ـ ـ ـ ـ ــة الجـ ــودة ،وفًقــا
للمعاييــر المق ـ ـ ــررة مــن قبــل
الهيئــة المانحــة.
وتمــت أعمــال المراجعــة مــن قبــل الدكتــور عصمــت دوس المســؤول
اإلقليمــي للهيئــة المانحــة لشــهادة االعتمــاد والج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة Centirior
بالشــرق األوســط.
كان المركــز االعالمــي للكنيســة القبطيــة األرثوذكســية ،حصــل
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رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم الســبت  8أغســطس
2020م ،الراهــب متيــاس البرموســي ،عــن عمــر ناهــز  76ســنة،
حيــث ُوِلــد فــي  16ديســمبر 1943م بطنطــاِ ،باســم فهمــي شــوقي
مدرســا ،كان تلميـ ًذا للقديــس
فــرج إبراهيــم ،وكان يعمــل قبــل الرهبنــة ً
البابــا كيرلــس الســادس (شماســه الخــاص) قبــل الرهبنــة مباش ـرة،
وترّهــب عقــب نياحــة قداســته بديــر الســيدة العــذراء برمــوس حيــث
دخــل الديــر فــي  24مــارس  ،1971وترّهــب فــي  27أبريــل
متوحدا في مغارة منذ  6يوليو  .1976سافر إلى
 ،1971وكان
ً
أمريكا للعالج من آالم الرقبة والظهر من  20مايو  1992حتى
 8أكتوبــر  ،1996وعمــل  6عمليــات بالرقبــة والظهــر .وعقــب
عودتــه ذهــب لديــر مارمينــا بمريــوط فــي  7أغســطس ،2001
وبقــي فيــه حتــى نياحتــه .خالــص تعازينــا لصاحبــي النيافــة األنبــا
إيســوذورس أســقف ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء برمــوس،
واألنبــا كيرلــس أســقف ورئيــس ديــر الشــهيد مارمينــا بمريــوط،
ولمجمــع اآلبــاء رهبــان الديريــن ،ولــكل محبيــه.

الراهب القمص رافائيل املحريق
رقــد فــي الــرب يــوم الســبت  ٨اغســطس ٢٠٢٠م ،الراهــب
عامــا ،وقــد
القمــص رافائيــل المحرقــي ،عــن عمــر حوالــي ً ٦٥
قســا فــي  ١٣أكتوبــر
ترّهــب فــي  ٢٥أغســطس ١٩٨٩م ،وســيم ً
١٩٩٧م ،ونــال رتبــة القمصيــة يــوم  ١٠أبريــل ٢٠٠٩م .خــدم
الديــر فــي أعمــال متعــددة كمــا خــدم فــي ال ـوادي الجديــد .أُقيمــت
صل ـوات تجني ـزه اليــوم ذاتــه بكنيســة مــار جرجــس بديــر الســيدة
العــذراء المحــرق بحضــور نيافــة األنبــا بيجــول أســقف ورئيــس
الديــر ومجمــع اآلبــاء الرهبــان .خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا
بيجــول ،ولمجمــع اآلبــاء رهبــان الديــر ،ولــكل محبيــه.
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عــن األســقفية :تأسســت أســقفية
الخدمــات العامــة واالجتماعيــة
والمســكونية فــي عــام  1962لتكــون
بمثابــة الــذراع التنمــوي للكنيســة
دور ارئـ ًـدا فــي الخدمــات الدياكونيــا للفق ـراء
القبطيــة األرثوذكســية ،وتلعــب األســقفية ًا
والمجتمعــات المحرومــة والمهمشــة فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة.
رؤيــة األســقفية :مجتمــع قــادر علــى اســتثمار إمكاناتــه ،يقبــل التنــوع ويحتــرم
متمتعــا بالك ارمــة اإلنســانية.
االختــاف،
ً
رســالة األســقفية :إيقــاظ الوعــي االجتماعــي لــدى األفـراد لتحريــر المجتمــع مــن
عبوديــة الفقــر والجهــل والمــرض .والتأكيــد علــى القيــم اإلنســانية ،وتعزيــز الهويــة
المصريــة ،وقيــادة التغييــر مــن خــال مشــاركة جماعيــة .ســيقود برنامــج األســقفية
التغييــر مــن خــال التدخــات الميدانيــة ،ودعــم تشــكيل الكيانــات المحليــة.
القيم الدافعة + :حبنا هلل يلهمنا أن نحب جميع البشر ونحترم كرامتهم.
 +الشفافية والمساءلة + .تشجيع ودعم روح اإلبداع والعمل التطوعي والعطاء.
 +احترام البشر بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العمر أو العرق.
 +إعادة التأكيد على روح المسؤولية وااللتزام.
 +جــودة واســتدامة الخدمــات المقدمــة .مــع التركيــز علــى حشــد واســتخدام المـوارد
المحليــة المتاحــة.
خلفيــة تاريخيــة + :تأسســت األســقفية فــي  30ســبتمبر  1962لتكــون الــذراع
االجتماعــي والتنمــوي للكنيســة القبطيــة االرثوذكســية.
 +تــم رســامة االنبــا صموئيــل كأول أســقف ألســقفية الخدمــات ،ولألســف تــم
اغتياله في احداث المنصة ،وخالل تلك الفترة مرت البالد بفترة من عدم االستقرار.
 +تم تكليف نيافة االنبا أثناسيوس بقيادة األسقفية خالل تلك الفترة.
 +في الثاني من يونيو  1985تم تكليف نيافة األنبا سيرابيون بقيادة األسقفية.
قــام نيافتــه بوضــع الكثيــر مــن األنظمــة ،وتعييــن خــدام مــن ذوي المهــارات ،وقــام
بالخدمــة علــى قــدم المســاواة فــي كافــة المجــاالت المســكونية واالجتماعيــة وخدمــات
تنميــة المجتمــع.
 +فــي أوائــل عــام  ،1996تولــى نيافــة األنبــا يؤانــس زمــام األمــور وشــدد علــى
أهميــة العمــل الخيــري .وبالتالــي ،ابتكــر نهج ـاً جديــداً للتنميــة المجتمعيــة المتكاملــة
(.)CID
 +فــي يوليــو  2015تــم تكليــف نيافــة األنبــا يوليــوس بقيــادة األســقفية .وأعطــى
نيافتــه اهتمام ـاً خاص ـاً لتطويــر وتنميــة المجتمعــات .بــدأ تحديــث اللوائــح الداخليــة
وإج ـراءات التشــغيل القياســية (.)SOPs
 +قــام بتأســيس مجلــس استشــاري لألســقفية وبــدأ مرحلــة جديــدة نحــو إعــادة هيكلــة
األســقفية كمنظمــة ذات طابــع دينــي تخــدم المجتمعــات المصريــة األكثــر احتياجـاً.
فــي محاولــة لتعزيــز الكفــاءات ،قامــت األســقفية باالســتعانة بفريــق مــن المهنييــن
المحترفيــن (لجنــة استشــارية) لتقديــم الدعــم واإلرشــاد اإلداري والبرامجــي .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تــم تعييــن مديــر تنفيــذي مــن ذوي الخبـرة لقيــادة فريــق العمــل والتعــاون مــع
نيافــة األنبــا يوليــوس ،فــي إدارة شــئون األســقفية .اللجنــة مفوضــة لتقديــم المشــورة لقــادة
األســقفية بشــأن المســائل البرامجيــة أو اإلداريــة .تضــم اللجنــة التطوعيــة مــن الدرجــة
األولــى خب ـراء مصرييــن فــي مجــاالت تطويــر الب ارمــج والتخطيــط والتنفيــذ والتقييــم
والمتابعــة والمـوارد البشـرية واإلدارة الماليــة.
القطاعات الرئيسية ألسقفية:
 )1البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع ()ICDP
 )2الرعاية االجتماعية (برنامج أغابي)
أوالً :البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع (:)ICDP
المكونات الفنية /البرامجية:
 -1برنامــج الرعايــة الصحيــة األوليــة :مســاعدة المجتمعــات المســتهدفة علــى أن
تصبــح أكثــر صحــة وإنتاجيــة.
ن
 -2ب ارمــج التعليــم :ويتكــو مــن برنامجيــن فرعييــن ،تعليــم الكبــار ويهــدف إلــى
تمكيــن األمييــن مــن تحقيــق المســتوى التعليمــي والثقافــي المناســب للقيــام بــدور فعــال
فــي مجتمعاتهــم .وبرنامــج تحســين جــودة التعليــم لطلبــة مرحلــة التعليــم األساســي.
 -3برنامــج التنميــة االقتصاديــة :ويهــدف إلــى تحســين مســتوى معيشــة األســر
الفقي ـرة ومســاعدة الشــباب للحصــول علــى وظائــف مناســبة.
 -4برنامــج التنميــة الريفيــة :ويعمــل علــي تحســين اإلنتــاج الز ارعــي والحيوانــي
لرفــع مســتوى معيشــة المزارعيــن.

 -5برنامــج البيئيــة :ويهــدف إلــى
نشــر الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى
البيئــة والتدابيــر المناســبة مــن أجــل
الحفــاظ علــى البيئــة بمــا فــي ذلــك

االســتخدام األمثــل للم ـوارد الطبيعيــة.
 -6برنامج إطالق قدرات النشء .ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:
أ .برنامــج تنميــة الطفولــة المبكـرة :ويعمــل علــى توفيــر فــرص التعلــم لألطفــال فــي
مرحلــة الطفولــة المبكـرة مــن خــال تقديــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة االجتماعيــة
والترفيهيــة لألطفــال والتــي تقــود الــي تنميــة روح االبــداع وغــرس قيــم التســامح والتنــوع.
ب .برنامــج الشــباب :ويهــدف إلــى تمكيــن الشــباب القبطــي مــن العمــل بشــكل
فعــال فــي كنيســتهم ومجتمعهــم.
 -7برنامــج تمكيــن المجتمــع واالســتدامة :ويســعي هــذا البرنامــج إلــى بنــاء قــدرات
المجتمعــات المســتهدفة وتمكينهــا لتصبــح قــادرة علــي نحمــل أعبــاء تنميــة نفســها بمــا
يعــزز اســتدامه التنميــة بالمجتمعــات.
 -8برامج بناء السالم المجتمعي :يتكون هذا البرنامج من وحدتين:
أ .مناهضــة العنــف ضــد الطفولــة :ويســعي إلــى حمايــة الطفــل مــن العنــف
واالســتغالل واإليــذاء وتحقيــق المصلحــة الفضلــي للطفــل وتمكيــن األطفــال مــن النمــو
في مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم واالستمتاع بطفولتهم.
ب .مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة :ويهــدف إلــى النهــوض بالظــروف الصحيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة للنســاء والفتيــات المصريــات ودعــم تمتعهــن بحقوقهــن
ومناهضــة أي تمييــز قائــم علــى النــوع االجتماعــي
 -9برنامج رعاية الفئات المستضعفة :ويشمل برنامجين أساسيين:
أ .برنامــج الحيــاة األفضــل :توفيــر الوقايــة مــن تعاطــي المخــدرات ،والعــاج،
وإعادة التأهيل ،والمتابعة مع تعافي المدمنين للمساعدة في الشفاء ومنع االنتكاس.
ب .برنامــج خدمــة ذوي االعاقــة :رعايــة وإعــداد المعاقيــن لالندمــاج فــي المجتمــع
والحصــول علــى مســتوى معيشــة أفضــل.
 -10برنامــج اإلغاثــة :ويعمــل علــى توفيــر تدخــل س ـريع لمســاعدة ضحايــا
الك ـوارث الطبيعيــة واإلرهــاب.
 -11برنامــج تحســين المســكن :مســاعدة أســر المجتمــع فــي الحصــول علــى
منــزل صحــي يؤمــن االحتياجــات األساســية للعائلــة.
 -12برنامــج تنميــة المـوارد البشـرية :ويعمــل البرنامــج علــى دعــم وتطويــر أداء
وقــدرات العامليــن باألســقفية والمجتمعــات.
 -13برنامــج الد ارســات والبحــوث االجتماعيــة :د ارســة وتقييــم المشــكالت
المجتمعيــة ورفــع الوعــي بخصــوص جوانــب مختلفــة مــن المواطنــة والدولــة المدنيــة.
تزويــد فريــق العمــل باألســقفية بأحــدث األبحــاث والد ارســات المتعلقــة بتنميــة المجتمــع
والبحــث االجتماعــي.
 -14برنامــج التخطيــط والمتابعــة :يدعــم البرنامــج تطويــر خطــط العمــل والب ارمــج
الرئيســية والنتائــج المتوقعــة ،ووضــع مؤش ـرات تقــدم العمــل بب ارمــج االســقفية ،وجمــع
بيانــات التنفيــذ ،وتقييــم األداء وضمــان انســيابية خطــط المرحلــة التاليــة.
ثانياً :الرعاية االجتماعية (برنامج اغابي):
تقديــم الدعــم لألفـراد المحتاجيــن الذيــن ليــس لديهــم مـوارد .يركــز البرنامــج بشــكل
خــاص علــى + :مســاعدة األســر ذات العائــل الوحيــد التــي ال تســتطيع الوصــول إلــى
الحــد األدنــى مــن الدخــل + .األ ارمــل + .المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمـراض مزمنــة
خاصــة اللذيــن ليــس لديهــم تغطيــة تأميــن صحــي + .الســجناء وعائالتهــم + .األيتــام.
+األفراد العاجزون من كبار الســن الذين ال يســتطيعون العمل + .ضحايا الكوارث.
المســتفيدون :تصــل خدمــات األســقفية إلــى أربعــة مالييــن مصــري مــن بيــن
احتياجا .ويتم التركيز بصفة خاصة على النســاء والشــباب واألطفال.
األفراد األكثر
ً
الحوكمــة :لــدي األســقفية مجلــس استشــاري مكــون مــن ســبعة أعضــاء يقــدم
المشــورة لألســقف والمديــر التنفيــذي فــي المواضيــع المختلفــة.
موظفا باإلضافة إلى  1200متطوع.
فريق العمل والمتطوعون415 :
ً
الميزانيــة الســنوية :نتوقــع أن تتجــاوز تكلفــة البرنامــج خــال عــام  2020مبلــغ
 105مليــون جنيــه مصــري.
للتواصل :العنوان 222 :شارع رمسيس ،العباسية ،القاهرة ،مصر.
البريد االلكترونيBishopric_bless@yahoo.com :

bless@blessegypt.org / info@blessegypt.org
الموقع االلكترونيwww.blessegypt.org :

التليفون+20226822215 / +20226822299 :
مج ةل الكرازة  7 -أغسطس 2020
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نحتف ــل ف ــي ه ــذه األي ــام بعيد الس ــيدة
الع ــذراء ،وال ــذي نحتف ــل في ــه بـ«إظه ــار
إصع ــاد جس ــد الس ــيدة الع ــذراء إل ــى
الس ــماء» .ونح ــن جميعن ــا نعت ـ ّـز بأمن ــا
الع ــذراء الت ــي م ــن أج ــل نقاوته ــا اختارها
ال ــرب يس ــوع لك ــي م ــا يتجس ــد م ــن
أحش ــائها النقي ــة ،ونف ــرح ببنوتن ــا له ــا،
ونتأل ــم عندم ــا ينك ــر علين ــا البع ــض ه ــذا
الف ــرح ،وينك ــرون علين ــا التش ـ ُّـفع بالع ــذراء
والقديس ــين! ويتعجب ــون م ــن بن ــاء كنائس
عل ــى اس ــمها ،وم ــن إطالق اس ــمها على
وتبركن ــا بصوره ــا ف ــي بيوتن ــا...
بناتن ــاُّ ،
كرم ــة ج ـ ًـدا م ــن ربنا يس ــوع،
م
بينم ــا ه ــي ُ َّ
فه ــو ق ــد عّل ــم أن من يكرم خدام ــه ُيكرمه
«م ــن يكرمك ــم يكرمن ــي ،وم ــن يكرمن ــي
يك ــرم ال ــذي أرس ــلني»؛ فك ــم بالح ــري من
ُيك ــرم الس ــيدة الع ــذراء مري ــم أم ــه! كم ــا
نطق ــت أمن ــا الع ــذراء بكلم ــات الوح ــي
اإلله ــي «ه ــوذا من ــذ اآلن جمي ــع األجيال
تطوبن ــي» (ل ــو)48:1؛ ف ــإن كان ال ــرب
ّ
يس ــوع يوص ــي أن نك ــرم خدام ــه ،ويهت ــم
به ــا بنفس ــه وس ــط آالم ــه عل ــى الصلي ــب
فيوص ــي تلمي ــذه يوحن ــا أن يعتن ــي به ــا،
كم ــا يعلمن ــا الكت ــاب المق ــدس أن نط ـ ّـوب
الس ــيدة العذراء مريم ..فنحن نتألم عندما
ن ــرى م ــن ينك ــر علين ــا محبتن ــا واعت اززن ــا
وتكريمن ــا له ــا .والكت ــاب المق ــدس يعّل ــم
إن م ــن يأت ــي إليك ــم بغي ــر ه ــذا ال ــكالم
ال تسـ ـّلموا علي ــه ،وال تقبل ــوه ف ــي بيوتك ــم،
وال تقولـ ـوا ل ــه س ــام (2ي ــو.)10:1
نؤم ــن أن القديس ــين ف ــي كنيس ــتنا أحياء،
ألن إلهن ــا إل ــه أحي ــاء ولي ــس إل ــه أمـ ـوات
(م ــر ،)27:12ونصل ــي ف ــي الق ــداس
اإلله ــي« :أولئ ــك ي ــا رب الذي ــن أخ ــذت
نفوس ــهم نيحه ــم ف ــي ف ــردوس النعي ــم ،في
ك ــورة األحي ــاء إل ــى األب ــد» .كم ــا نؤم ــن
أن أحباءن ــا الذي ــن يرحل ــون ه ــم أحي ــاء،
وأن له ــم عم ـ ًـا ،بحس ــب م ــا تح ــدث هللا
ف ــي العه ــد القدي ــم ع ــن اآلب ــاء الكب ــار
إبراهيم وإس ــحق ويعق ــوب ،وذكر مراحمه
ـر بأن
م ــع ش ــعبه م ــن أجله ــم ،أليس جدي ـ ًا
يمنحن ــا مراحم ــه م ــن أجل قديس ــي العهد
الجدي ــد وعلى أرس ــهم العذراء مريم؟! فإن
كن ــا نؤم ــن أن َم ــن س ــبقونا م ــن المنتقلين
ّ
أحي ــاء ،فإنن ــا ال ش ــك نس ــتطيع ان نطلب
كن ــا نؤم ــن
صالته ــم م ــن أجلن ــا ،وإن ّ
حي ــة ف ــي الملك ــوت
ان أمن ــا وال ــدة اإلل ــه ّ
ي
الس ــماوي ،فك ــم بالح ــر نطل ــب صلواتها
كن ــا ف ــي الكنيس ــة نطلب
م ــن أجلن ــا .وإن ّ
صلـ ـوات بعضن ــا ألج ــل بع ــض ،فك ــم
باألفض ــل يمكنن ــا أن نطلب صلوات أمنا
العذراء في الس ــماء ألجلنا؟! في كنيس ــتنا
أيض ــا أن قديس ــينا األحي ــاء ف ــي
نؤم ــن ً
المج ــد .له ــم عم ــل :التس ــبيح والص ــاة،
وخدم ــة المؤمني ــن ،وقد تكلم الرب يس ــوع
ف ــي الكت ــاب المق ــدس ف ــي َمثَ ــل الغن ــي
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ولعازر كيف يمكن أن يرس ــل هللا خدامه
وقديس ــيه وش ــهداءه ومالئكت ــه لتخدمن ــا.
أيض ــا أن القديس ــين يعمل ــون م ــن
نؤم ــن ً
أج ــل المؤمين ،هك ــذا جاءت أمنا العذراء
مري ــم ف ــي ظهوره ــا ف ــي كنيس ــة الزيت ــون
ع ــام 1968م عل ــى مـ ـرأى م ــن آالف
الن ــاس ،راكع ــة تصلي ،وذل ــك دليل على
أن الس ــمائيين له ــم عم ــل التس ــبيح .وف ــي
س ــفر الرؤيا يتحدث عن الذين يس ــجدون
ويقف ــون ح ــول الع ــرش اإلله ــي ويمجدون
عمل،
الرب (رؤ ،)11كما أن للسمائيين ً
فق ــد كانت أمنا الع ــذراء تصنع المعجزات
عل ــى مـ ـرأى ومس ــمع من الجمي ــع .نؤمن
أيض ــا في كنيس ــتنا القبطية األرثوذكس ــية
ً
ان ألكنيس ــة المجاه ــدة ال تنفص ــل ع ــن
الكنيس ــة المنتصـ ـرة ،وال ع ــن األجي ــال
القادم ــة .ونؤم ــن أن قديس ــينا وش ــهداءنا
ف ــي ش ــركة معن ــا ،ونح ــن نعي ــش بتراثه ــم
وجهاده ــم وبرك ــة صلواته ــم وتعليمه ــم.
نعت ــز به ــذا التـ ـراث وبه ــذا اإليم ــان
المس ــيحي ،وال نق ــدر أن ننك ــر إيم ــان
الكنيس ــة المقدسة ،فكنيس ــتنا في ماضيها
وحاضره ــا ومس ــتقبلها ه ــي كنيس ــة
واح ــدة ثابت ــة ف ــي اإليم ــان ،كذل ــك نح ــن
ثابت ــون فيم ــا سـ ـّلمه لن ــا آباؤن ــا وأجدادن ــا
الذي ــن رق ــدوا عل ــى االيمان بالمس ــيح منذ
الب ــدء ،ونعي ــش ف ــي ه ــذا االيم ــان ال ــذي
تسـ ـّلمناه منه ــم ،ونحاف ــظ علي ــه لك ــي
نس ــلمه لألجي ــال القادم ــة .نح ــن نط ـ ِّـوب
الس ــيدة الع ــذراء ألنها خدم ــت الخالص،
ونكرمه ــا م ــن أجل خدمتها للرب يس ــوع،
ونرفعه ــا م ــن أج ــل فضائله ــا .فالس ــيدة
الع ــذراء ق ــد عاش ــت ف ــي النق ــاوة ،فنطلب
منه ــا أن تس ــاعنا ك ــي نعي ــش ف ــي حي ــاة
النق ــاوة ،وبصلواته ــا نس ــأل أن يعطين ــا
ال ــرب أن نعي ــش ف ــي حي ــاة النق ــاوة وحياة
التوب ــة .لذل ــك نك ــرم الس ــيدة الع ــذراء
م ــن خ ــال اقتنائن ــا لفضائله ــا واالقت ــداء
بس ــيرتها ،فال ــذي يك ــرم الس ــيدة الع ــذراء
بأي ــة خطي ــة ،ذل ــك ه ــو
ال ُيح ــزن قلبه ــا ّ
التكري ــم الحقيق ــي لها ،ويقت ــدي بطهارتها
ونقاوته ــا ،ويجاه ــد ك ــي ال ُيح ــزن فل ــب
هللا ،ويتش ـ ّـبه بأمن ــا الع ــذراء.
أخيرا ..نحن كنيس ــة تؤمن بما سّلمه
ً
أصيل بما
وتعتز اعتـ ـزًا
اآلب ــاء،
از عميًقا و ً
ّ
بذل ــوه لك ــي يسـ ـّلمونا اإليم ــان المس ــتقيم،
ولذل ــك س ــتبقي كنيس ــتنا تك ــرم الس ــيدة
دائما من اجل
الع ــذراء مري ــم التي تتش ــفع ً
توبتن ــا وإعدادن ــا للملك ــوت الس ــماوي...
وبرك ــة الع ــذراء مري ــم تك ــون معكم.

anbabenyamin@hotmail.com

تمي ــزت الع ــذراء مري ــم ضم ــن
صفاته ــا الرائع ــة بالحدي ــث الروح ــي
م ــع الم ــاك ال ــذي بش ــرها إذ قال ــت:
«ه ــوذا أن ــا أم ــة ال ــرب ليك ــن ل ــي
كقول ــك» (ل ــو ،)38:1وك ــذا ف ــي
حديثه ــا م ــع أليصاب ــات حي ــن ازرتها،
وقولها في التس ــبحة الجميلة« :تعظم
نفس ــي ال ــرب ،وتبته ــج روح ــي ب ــاهلل
مخلص ــي ،ألن ــه نظ ــر إل ــى أتض ــاع
أمت ــه( »...ل ــو.)56-46:1
ون ــود ونح ــن ف ــي ص ــوم الع ــذراء
ال ــذي صام ــه التالمي ــذ االثنا عش ــرلكي يروا صعود جسدها إلى السماء
بع ــد نياحته ــا -أن نتعل ــم م ــن العذراء
كي ــف نتكل ــم مع هللا والناس ،وال ش ــك
أن المص ــدر ه ــو ال ــروح القدس الذي
روحيا الئًقا
كالم ــا
ً
يقودن ــا حين نتكلم ً
بالس ــيرة الروحي ــة ،وأم ــا س ــمات ه ــذا
الحدي ــث الروحي:
 -1الـــكالم اإليجابي :بمعنى أن
يك ــون ُمْف َع ًم ــا بالفضيل ــة ،مثل المحبة
وط ــول األن ــاة والرحم ــة والرغب ــة ف ــي
االحتـ ـواء والتهدئ ــة وامتص ــاص
متاع ــب اآلخري ــن وح ــل مش ــاكلهم،
وروح المغفـ ـرة لإلس ــاءات م ــن
اآلخري ــن ،وكذلك اللطف مع الوداعة
خالي ــا
هادئ ــا
تق ــدم حديثً ــا ً
موضوعي ــا ً
ً
م ــن الغض ــب واالنفع ــال الس ــلبي.
ُّ -2
التعلم من القدوة الصالحة:
فالس ــيد المس ــيح هو المثل األعلى لنا
ف ــي أحاديث ــه وكلمات ــه الرائع ــة ج ـ ًـدا،
فف ــي حديث ــة ع ــن التطوبي ــات وتركيزه
عل ــى فضائ ــل هام ــة مث ــل المس ــكنة
بال ــروح (االتضاع) والرحمة والوداعة
وصن ــع الس ــام واحتم ــال اإلس ــاءات
زور
كالط ــرد والتعيي ــر واالتهام ــات ًا
والف ــرح باإلهان ــات ألن األج ــر
عظي ــم ف ــي ملك ــوت الس ــماوات،
وتقدي ــم األنبي ــاء كأمثل ــة ف ــي كل هذه
الفضائ ــل ،دلي ــل أنه ــا عملي ــة ويمكن
تنفيذه ــا ف ــي الحي ــاة.
 -3المواقــــــــــف العمليـــة :حين
أتـ ـوا إل ــى المس ــيح بالخاطئ ــة الت ــي
أ ِ
ُمس ــكت ف ــي ذات الفع ــل ق ــال له ــم:
«م ـ ْـن منك ــم ب ــا خطي ــة فليرمها بأول
َ
حجر» ،وجلس يكتب خطية كل َم ْن
يتق ــدم بحجر ليرجمه ــا حتى انصرف
الجمي ــع وألقـ ـوا بالحج ــارة بعي ـ ًـدا ،ول ــم
يبق س ــوى المرأة في خجل ش ــديد من
َ
الموق ــف ،ولك ــن ال ــرب ق ــال له ــا ف ــي
رفق وحن ــو «اذهبي وال تخطئي،”...

بع ــد أن ق ــال له ــا« :وال أن ــا أدين ــك»،
وهن ــا األمثول ــة الرائع ــة .وف ــي موق ــف
آخ ــر حي ــن تقدم ــت ل ــه أم غريب ــة
الجن ــس تطل ــب ش ــفاء ابنته ــا بإيمان،
ق ــال له ــا« :ليك ــن ل ــك م ــا تريدي ــن»،
فش ـ ِـفيت أبنته ــا في تل ــك اللحظة ..ما
ُ
أروع ه ــذه المواق ــف الممل ــوءة محب ــة
قوي ــة علوية.
 -4روح الخدمـــة التلقائيـــة:
ف ــكل محت ــاج ذه ــب للس ــيد المس ــيح
ق ــدم ل ــه احتياج ــه ،سـ ـواء ف ــرد أو
مجم ــوع .فحي ــن تقاب ــل م ــع الجم ــوع:
قبله ــم وتكل ــم معه ــم ب ــكالم الحي ــاة
األبدي ــة س ــاعات طويل ــة ،ث ــم قدم لهم
طعام ــا بالبرك ــة ف ــي خم ــس خبـ ـزات
ً
وس ــمكتين حتى ش ــبع الجميع وفضل
عنه ــم اثنتا عشـ ـرة قفة مملوءة .وحين
ذهب ــت إليه مرثا ث ــم مريم أختا لعازر
حي ــن م ــرض ومات ،أت ــى وأقامه بعد
أن أنت ــن ف ــي القب ــر .وفي لق ــاء المرأة
الخاطئ ــة ف ــي المدين ــة أت ــت إلي ــه من
و ارئ ــه وأمس ــكت برجلي ــه (مش ــطي
القدم) وغسلتهما بدموعها ومسحتهما
بش ــعر أرس ــها ،فمدحها السيد المسيح
ووص ــف محبته ــا الفائق ــة أنه ــا رغب ــة
ف ــي التوب ــة والمغفـ ـرة وق ــال عنه ــا
«ه ــذه أحب ــت كثي ـ ًـرا» لذل ــك ُغ ِف ــر لها
كثي ــر ،وحي ــن أدانه ــا الفريس ــي ،ب ــل
أدان الس ــيد المس ــيح ألن ــه س ــمح له ــا
أن تلمس ــه ،يق ــول لوق ــا البش ــير «َفَل َّما
أرَى اْلَف ِر ِ
ـي َّال ـ ِـذي َدع ــاه ِ
ذل َك ،تَ َكَّل َم
يس ـ ُّ
ّ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان هـ ـ َذا َنِبًّي ــا،
ف ــي َنْفس ــه قائ ـ ًـاَ :ل ـ ْـو َك َ
ِِ
ِ
االم ْأرَةُ َّالِتي َتْل ِم ُس ـ ُـه َو َما
َل َعل َم َم ْن هذه َ
ِه ــي! ِإَّنه ــا خ ِ
اطَئـ ـ ٌة» (ل ــو.)39:7
َ َ َ
ـال
حًق ــا كان ال ــرب المتجس ــد مث ـ ً
ف ــي الخدم ــة ،مق ـ ِّـد ًار النف ــس البشـ ـرية
الت ــي اعتبره ــا الهدف من كل ما فعله
هللا م ــن إعط ــاء للوصي ــة أو الف ــداء
عل ــى الصلي ــب بع ــد التجس ــد ،وه ــذا
يكش ــف ع ــن كرامة اإلنس ــان عند هللا
ألن ــه مخل ــوق عل ــى صورت ــه ومثال ــه
دائم ــا .ي ــا ليتن ــا
وموض ــوع اهتمام ــه ً
نتعل ــم م ــن مخلصن ــا الصال ــح روح
الخدم ــة بالحدي ــث الروح ــي والمواقف
العملي ــة وروح الخدم ــة التلقائي ــة،
ووض ــع كل اإلمكاني ــات لخدم ــة
كل نف ــس سـ ـواء الم ــال كوس ــيلة أو
مبان ــي الخدم ــة التي تقيمه ــا الكنائس
كمجمع ــات الخدم ــة وم ارف ــق كثيـ ـرة
للحضان ـ ـ ـ ـ ــات والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الريفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وباق ــي الخدم ــات.
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يلتنا نظهر مهابة عندما نقف حنن اخلطاة يف حرضة هذا العظيم ونتحدث معه( .األب مرتريوس الرسياين)

mossa@intouch.com

ـدركا لمــا
يــكاد يكــون معلمنــا بولــس الرســول مـ ً
ـه ِفــي األََّيــا ِم األ ِ
َخيـَـرِة
«اعَلـ ْـم َهـ َذا َّانـ ُ
يحــدث اآلنْ :
َن َّ
ين
َس َتأ ِْتي ْأزِمَن ٌة َص ْعَبةٌ ،أل َّ
اس َي ُكوُنو َن ُم ِحِّب َ
الن َ
يــن ِلْلم ِ
ِِ
ِ ِ
ــال (عبــادة
ألَ ْن ُفســه ْم (عبــادة األنــا)ُ ،محّب َ َ
المــادة) ،م َتع ِّ ِ
ينُ ،م َجِّد ِفيـ َـنَ ،غْيـ َـر
ظميـ َـنُ ،م ْسـ َـت ْك ِب ِر َ
ُ َ
ط ِائ ِعيـ َـن ِل َو ِال ِد ِ
يهـ ْـم (التربيــة الحديثــة وباألخــص فــي
َ
الخــارج ،الطفــل مــن ســن  6ســنوات يعلمــوه ان
ِ
ين،
ال يكــون لوالديــه ســلطان عليــه)َ ،غْي َــر َشــاك ِر َ
ِ
ـين (عبــادة الجســد)ِ ،بـاَ ُحُنـ ٍّـو (حــروب وعنف
َدن ِسـ َ
فــي كل مــكان)ِ ،بــاَ ِرضــىَ ،ث ِال ِبيــن ،ع ِد ِ
يمــي
َ َ
ً
النز ِ
لصالَ ِح (القداســة
ين ِل َّ
َّ َ َ
ـينَ ،غْيَر ُم ِحِّب َ
اهةَ ،ش ِرِسـ َ
شــيء ال يهمهــم ،لكــن المهــم العــدل لذلــك يعطــون
ِِ
يــن (نســمع كثيــر عــن الخيانــة)،
الفق ـراء)َ ،خائن َ
مْق َت ِح ِميــن ،م َتصِّل ِفيــن ،م ِح ِبيــن ِلَّلـ َّـذ ِ
ات ُدو َن َم َحَّبـ ٍة
َ ُ َ َ ُ ّ َ
ُ
َِّ ِ
ل (وهــذه هــي الخالصــة عصــر محبــة اللــذات)،
الت ْق َــوىَ ،وَل ِكَّن ُه ْــم ُمْن ِك ُــرو َن ُق َّوَت َهــا.
ــورُة َّ
ص َ
َل ُه ْــم ُ
ِ
ض َعـ ْـن َهـ ُـؤالَء» (2تــي.)5-1:3
َعـ ِـر ْ
َفأ ْ
فمــن ســمات هــذا العصــر باإلضافــة إلــى أنــه
عصــر :العلــم والمعلومــات والعولمــة واالســتهالك..
أيضــا عصــر الحريــة :وهــي ملمــح مــن مالمــح
إنــه ً
العصــر ،ريــاح الحريــة ،وأصبــح اآلن يوجــد حريــة
سياســية ،حريــة اقتصاديــة (اشــتراكية) ،وبعــض
الحريــة االجتماعيــة (عمــل المـرأة) .لكــن هنــا أيــن
الحــدود مــا بيــن الحريــة واالنفــات؟ ..تحولــت
الحريــة فــي الخــارج إلــى انفــات ،وهــذا االنفــات
يــؤدي إلــى عبوديــة الخطيــة .نحــن نقــول“ :ال ..ال
تجعل ـوا الحريــة فرصــة للجســد” ..نحــن مدعويــن
االبــن َف ِباْلح ِق َيق ِ
ِ
ــة
للحريــة ،نعــم « َفــِإ ْن َحَّرَرُك ْــم ْ ُ
َ
َح َــرًارا» (يــو ،)36:8والحريــة الحقيقيــة
َت ُكوُنــو َن أ ْ
هــي القــدرة علــى أن أقــول“ :ال” وأنّفذهــا .الحريــة
هــي أنــي أســتطيع أن أختــار ،وأنفــذ مــا اخترتــه..
ـر عــن الحريــة ،لذلــك
فنحــن فــي عصــر يتكلــم كثيـ ًا
دائمــا أن نعبــر عــن مــا نســميه “الحريــة
نحتــاج ً
الملتزمــة” ..نعــم يوجــد حريــة ،ولكــن معهــا
الت ازمــات..
ســمى بالكــود
فهنــاك خطــورة فــي مــا ُي ّ
األخالقــي :هــو ديــن جديــد :وهــو توليفــة مــن
(المســيحية  -اليهوديــة – اإلســام)( ،البوذيــة
 الكنفوشــية  -الهندوســية)( ،ميثــاق األمــمالمتحــدة) خليــط مــن األديــان المختلفــة .والخطــورة
علــى تــرك األطفــال بحريتهــم ،بــا ضابــط ألن
عندهــم خضــوع خطيــر لتأثيــر الكمبيوتــر وال ـ،Net
ووســائل التواصــل االجتماعــي .لذلــك نريــد أن
نربــي أوالدنــا علــى االنتمــاء للمســيحية األرثوذكســية
المصريــة ،تأكيـ ًـدا علــى( :أنــا مســيحي ،أنــا قبطي،
أنــا أرثوذكســي ،أنــا ،)..أي نرســخ قيمــة االنتمــاء.

hgby@suscopts.org

يصف لنا القديس مرقس الرسول بدقة أحد األحداث
المهمــة فــي حيــاة الســيد المســيح والســيدة العــذراء فــي
األصحــاح الســادس مــن إنجيلــه .فهــوذا الســيد المســيح قــد
جــاء مــن كفرناحــوم بعدمــا كان قــد أقــام ابنــة يايــرس وأتــى
إلــى وطنــه أي إلــى الناصـرة .لقــد جــاء إلــى مدينتــه كواحــد
متبوعــا بتالميــذه ،وابتــدأ يعلــم فــي
مــن معلمــي النامــوس
ً
المجمــع فــي يــوم الســبت .عندئــذ ُب ِهــت الســامعون مــن
تعليمــه وحكمتــه وتســاءلوا« :أليــس هــذا هــو النجــار ابــن
مريــم؟» (مــر .)3:6ومــن المعــروف بيــن اليهــود أن االبــن
(واالبنــة) ُينســب ألبيــه وليــس ألمــه حتــى ولــو كان أبــوه
ميتًــا .فنــرى مثـ ًـا :يوحنــا ويعقــوب ابنــي زبــدي ،وســمعان
أمــا أن ُينســب االبــن
بــن يونــا ،وحنــة بنــت فنوئيــل ...إلــخّ .
ابنــا غيــر شــرعي ال
ألمــه فــكان ذلــك يحمــل إشــارة لكونــه ً
ُيعــرف اســم أبيــه! بالتالــي ،يكــون هــذا اللقــب «النجــار ابــن
مريــم» الــذي ُسـ ِّـمي بــه يســوع مــن ِقَبــل أهــل بلدتــه حامـ ًـا
إســاءة خفيــة للســيد المســيح وأمــه .و ّأيــة إســاءة أعظــم
وأمـ ّـر مــن أن تــرى األم القديســة ابنهــا ُيهــان ،وأن يــرى
االبــن أمــه كليــة الطهــر تُطعــن فــي بتوليتهــا وطهارتهــا؟!
لكــن علــى النقيــض توجــد حالــة أخــرى وحيــدة ُينســب
فيهــا االبــن إلــى أمــه وهــو أن يكــون واحـ ًـدا مــن ملــوك
يهــوذا .فقــد الحــظ دارســو الكتــاب المقــدس أنــه فــي ســفري
الملــوك األول والثانــي ،بينمــا كان يوثّــق كاتبهمــا ســيرة
وتتابــع كل مــن ملــوك يهــوذا وملــوك إسـرائيل بعــد انقســام
تعمد الكاتب أن يذكر أسماء أمهات ملوك
مملكة داودّ ،
يهــوذا وأن ُيغفــل ذكــر أســماء أمهــات ملــوك إس ـرائيل.
واالســتثناء الوحيــد فــي ذلــك هــو يهــورام وآحــاز ملــكا يهــوذا
اللــذان و ِ
صفــا بأنهمــا ســلكا فــي طريــق ملــوك إس ـرائيل
ُ
الشـ ّـراح أن
وبالتالــي لــم ُيذكــر اســم أم كليهمــا .واســتنتج ُ
الســبب فــي ذلــك هــو أن أم الملــك ،وليســت زوجتــه،
كانــت تحصــل علــى لقــب الملكــة ،وكانــت تُســمى «الملكــة
األم» ،وكان لهــا الكلمــة العليــا فــي القصــر بعــد ابنهــا
الملــك ،كمــا كانــت تجلــس فــي مجلــس القضــاء معــه عــن
يمينــه .أمــا كــون ملــوك يهــوذا فقــط هــم الذيــن ُحفظــت
أســماء أمهاتهــم فــي ســفر الملــوك ألن ذلــك لــه تفســير
مســياني .فقــد كان مــن المنتظــر أن يجــيء المســيا مــن
ســبط يهــوذا .وبالتالــي ،كان مــن المتوقــع أن تكــون إحــدى
أمهــات ملــوك يهــوذا تلــك هــي المـرأة التــي يســحق نســلها
رأس الحيــة بحســب الوعــد اإللهــي لح ـواء.
مــن هنــا نــرى كل العجــب فــي كالم مــار مرقــس
المـ ـُـلهم بالــروح القــدس .فهــو اإلنجيلــي الوحيــد مــن بيــن
اإلنجيلييــن الثالثــة الذيــن وصفـوا تلــك الحادثــة الــذي ذكــر
أن أهــل الناصـرة لّقبــوه «بالنجــار ابــن مريــم» .ففــي إنجيــل
لوقــا قال ـوا« :أليــس هــذا ابــن يوســف؟» (لــو،)22:4
بينمــا نجدهــم فــي إنجيــل متــى يقولــون« :أليــس هــذا ابــن
النجــار؟ أليســت أنــه تُدعــى مريــم» (مــت.)55:13
مــا أحلــى عمــل هللا العجيــب الــذي جعــل أهــل الناصـرة
يشــهدون دون أن يــدروا للملــك المســيا النجــار الــذي ملــك
علــى خشــبة ،وألمــه الملكــة .فبينمــا أرادوا اإلســاءة لهــا
كرموهــا ك ارمــة الملكــة أم
والتشــهير بســيرتها الطاه ـرةّ ،
ملــك الملــوك ورب األربــاب.

«اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة
هللا ،انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا
بإيمانهم» (عب)٧:١٣
عرفاًنا بالجميل
وتحت رعاية أسقفنا الطوباوي حضرة
صاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا ماكريوس

األسقف العام بالمنيا وإبوقرقاص
أقامت اإليبارشية تذكار األربعين
النتقال طيب الذكر األب الراهب القمص

آجنيلوس األنطوىن

في كنيسة الشهيد مارجرجس
بصفط الشرقية يوم الخميس
الموافق  ٢٠أغسطس ٢٠٢٠م
ذاكرين خدمته وتعبه
في خدمة الكنيسة طوال  ٣٧سنة
طالبين أن ينيح الرب نفسة الطاهرة في
فردوس النعيم
بصلوات صاحب الغبطة والقداسة

األنبا توارضوس اثلاين
ذكرى
الصديق تدوم إلى األبد
ّ

شكر وذكرى األربعين للمرحومة

قمر حبيب مرقص

تشكر األسرة األهل واألصدقاء
وكل من قاموا بمواساتهم
سواء بالحضور أو االتصال
أو وسائل التواصل االجتماعي
وسوف تقوم األسرة بهذه المناسبة
بإقامة القداس اإللهي
على روحها الطاهرة يوم األحد الموافق
٢٠٢٠/٨/٣٠
بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل بالظاهر

صباحا
الساعة التاسعة
ً

إلرسال مراسالت االجتامعيات

Tel.: 0128 953 3207
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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اطلب خمافة اهلل بكل طاقتك ،فيه تهلك مجيع اخلطايا( .األنبا موىس األسود)
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avvatakla@yahoo.com

من فضائل أمنا الطاهرة القديسة
مري ــم :الخدمـــة .والخدم ــة ظه ــرت
كفضيل ــة في حياته ــا منذ الصغر ،إذ
م ــن صغرها كان ــت تخدم الرب وبيته
حتى وصل س ــنها  12س ــنة فخرجت
م ــن الهي ــكل تخ ــدم يوس ــف النج ــار
(الرج ــل الكه ــل ،وخدمت إليصابات،
ث ــم خدم ــت يوس ــف النج ــار والطف ــل
تمام ــا
يس ــوع (ال ــذي ع ــاش كطف ــل ً
مث ــل باقي األطف ــال) ،وكذلك خدمت
ال ــرب يس ــوع ،وبع ــد صع ــوده خدمت
يوحن ــا الحبيب ،وخدمت التس ــبيح مع
العذاري.
أول :خدمـــة الهيـــكل كان ــت
ً
تخ ــدم ف ــي الهي ــكل ،تغس ــل المالب ــس
الخاص ــة بالالويي ــن والكهن ــة ،وتخدم
جميع ــا أن
الفقـ ـراء .وه ــو درس لن ــا
ً
نرب ــط أوالدنا بالكنيس ــة م ــن صغرهم،
وال نعطله ــم ع ــن خدم ــة ربن ــا (سـ ـواء
الشماس ــية أو م ــدارس األح ــد).
ثانيـــا :خدمـــة يوســـف كان ــت
ً
أمين ــة ف ــي بيت ــه تخدم ــه باخ ــاص،
وق ــد ظه ــر له ــا الم ــاك جبرائي ــل
وبش ــرها بمي ــاد الس ــيد المس ــيح،
وال ــذي احتمل ــت م ــن أجل ــه نظـ ـرات
يوس ــف الصعب ــة ،وترك ــت ال ــرب
أيضا
يداف ــع عنه ــا ..وق ــد كان .وه ــو ً
درس ف ــي االحتم ــال والتس ــليم.
ثال ًثـــا :خدمـــة أليصابـــات حي ــن
بشرها المالك جبرائيل بأنها ستصير
أما هلل ،ذكر لها أن أليصابات حبلى
ً
بابن في ش ــيخوختها ،وفور انصراف
الم ــاك م ــن عندها قام ــت في الحال
وذهب ــت بس ــرعة إل ــى الجب ــال إل ــى
مدين ــة يه ــوذا ،ودخل ــت بي ــت زكري ــا
الكاه ــن ،ومكث ــت في ــه حوال ــي ثالث ــة
أش ــهر ،ث ــم ع ــادت إل ــي بيته ــا .وم ــن
هن ــا نتعلم:
 )1إن الخدمـــة هـــي االتضـــاع
واالنســـحاق :فعلى الرغم من معرفة
ُما هلل،
أمن ــا الع ــذراء بأنه ــا س ــتصير أ ًّ
ّإل أنه ــا ذهب ــت لتخ ــدم أم العبد ثالثة
أش ــهر كاملة.
 )2المحبـــة :فم ــن دع ــا أمن ــا
الع ــذراء للذه ــاب :ه ــل الم ــاك أم
زكري ــا أم أليصاب ــات؟ إنه ــا المحب ــة
الت ــي دفعتها للخدمة دون أن يدعوها
ـح عليه ــا أح ــد.
أو يل ـ ّ
ن
 )3دو مقابـــل :وم ــاذا أخ ــذت
أمن ــا العذراء من أليصابات؟ لم تأخذ
س ــوى التع ــب والمش ــقة ،تعب الس ــفر
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أيض ــا
وتع ــب الخدم ــة وكان ــت ه ــي ً
الخدام
حبلى (ملحوظة :قد ال يسعى ُ
لرب ــح م ــادي ،ولك ــن يس ــعون لرب ــح
معن ــوي كالمدي ــح ،والمركز المرموق،
وإرض ــاء الكبري ــاء ،والش ــهرة ...وق ــد
يتركون الخدمة بس ــبب عدم وجوده).
 )4مصحوبـــة بالصـــاة :كان ــت
خدم ــة مبارك ــة ،ب ــدأت بالص ــاة
والتس ــبيح ،وه ــذا يجع ــل الخدمة قوية
عمل بشـ ـرًيا
ومثمرة ،فالخدمة ليس ــت ً
إلهي ــا بسـ ـواعد بشـ ـرية.
ب ــل عم ـ ًـا ً
 )5حديـــث الكتـــاب المقـــدس:
ف ــكان الحـ ـوار بينهم ــا والحديث يدور
م ــن الكت ــاب المقدس ،وه ــو درس لنا
ف ــي االفتق ــاد أن نتكل ــم م ــن الكت ــاب
المق ــدس ،وكذل ــك عظاتن ــا ،وحت ــى
ـدل
لقائن ــا م ــع الن ــاس (كان الحـ ـوار ي ـ ّ
عل ــى م ــدى اس ــتيعاب أمن ــا الع ــذراء
للكت ــاب المق ــدس وفه ــم آيات ــه ،وه ــذا
درس آخ ــر في ح ــب الكتاب المقدس
ود ارس ــته بفه ــم).
 )6مؤيـــدة بالـــروح القدس :في
طاع ــة هللا وكتاب ــه المق ــدس والحي ــاة
الروحي ــة الممتلئ ــة ،لذل ــك حينم ــا
سـ ـّلمت فقط عل ــى أليصابات امتألت
أليصاب ــات بال ــروح الق ــدس.
ابعـــا :خدمـــة أهـــل العـــرس:
رً
كان ــت ق ــد ُدعي ــت م ــع ال ــرب يس ــوع
وبع ــض تالمي ــذه لحض ــور حف ــل
ُع ــرس في قان ــا الجليل ،وأثناء الحفل
الحظ ــت أن الخم ــر ف ــرغ ،ودون أن
يطل ــب منه ــا أح ــد ذهب ــت إل ــى ال ــرب
يس ــوع وقال ــت ل ــه :لي ــس له ــم خم ــر،
وذهب ــت ف ــي الح ــال للخ ــدام وقال ــت
له ــم :كل ما قال ــه لكم فافعلوه ..وهذه
أيض ــا دروس ف ــي الخدم ــة:
ً

 )1يج ــب ان نالحظ المخدومين
وم ــدى احتياجاته ــم ،وال ننتظ ــر حتى
يطلبـ ـوا )2 .يج ــب أن نلج ــأ أوًل إل ــى
هللا ،فهو الذي يس ـ ّـدد كل احتياجاتنا.
 )3يج ــب أن نث ــق في صالتنا ألجل
المخدومي ــن ،وأن ال ــرب يس ــتجيبها،
كم ــا ق ــال يعق ــوب الرس ــول «و ِ
لك ـ ْـن
َ
ـان َغ ْي ــر م ْرتَ ـ ٍ
ِِ
يم ـ ٍ
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َ ُ
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أل َّ
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َن اْل ُم ْرتَ ـ َ
ِ
ط ـ ُـه ِّ
ظ ـ َّـن
ـح َوتَ ْدَف ُع ـ ُـهَ .فـ ـاَ َي ُ
تَ ْخب ُ
الري ـ ُ
ِ
ِ
َّ
ـال َش ـ ْـيًئا ِم ـ ْـن
ـ
ن
ي
ـه
ـ
َن
أ
ـان
ـ
س
ن
اإل
ذل ـ َ
ـك ْ َ ُ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
الر ّب» (يع )4 .)7-6:1يجب
ِع ْن ــد َّ
دائما
أن نوج ــه نظـ ـ ـ ـ ـ ــالر المخدومي ــن ً
ال َل ُك ْم
«م ْه َما َق َ
لطاعة كالم المس ــيح َ
َفا ْف َعُل ــوهُ» (يو.)5:2

ريموندا أيمن عبده عوض هللا

چورچ الهامي ولسن سالمه بشاي

ت الميالد٢٠٠١/6/٢٨ :
إيبارشية حلوان والمعصرة  -كنيسة
مارمرقس واألنبا شنوده  ١٥مايو
مدرسة سانت ماري للغات بحلوان
المجموع الكلي ٤٠٨ :من 410
النسبة المئوية- %995.51 :
الشعبة :أدبي  -الترتيب :الثاني مكرر
علي الجمهورية  -الكلية التي تنوي
االلتحاق بها :الجامعة األلمانية GUC
)(General Management

ت الميالد2002/1/31 :
إيبارشية القاهرة  -كنيسة مارجرجس
واألنبا أبرآم بمصر الجديدة
المدرسة البطريركية بمصر الجديدة
(الفرير سابًقا)
المجموع الكلي 409.5 :من 410
النسبة المئوية %99.87 :
الشعبة :علمي رياضة  -الترتيب:
الثالث مكرر على الجمهورية  -الكلية
التي ينوى االلتحاق بها :كلية الهندسة

بيشوي عماد مليك عزيز

مريم وجيه رزق هللا عزمي

ت الميالد2002/6/29 :
إيبارشية السويس  -كنيسة السيدة
العذراء مريم باألربعين
مدرسة هيئة قناة السويس المشتركة
المجموع الكلي 409.5:من 410
النسبة المئوية99.88 :
الشعبة :العلمية علوم
الترتيب :األول على محافظة السويس
ورقم  14على الجمهورية  -الكلية التي
ينوى االلتحاق بها :طب القصر العيني

ت الميالد2001/11/10 :
إيبارشية القاهرة
كنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود
الدين  -عزبة النخل  -مدرسة المطرية
الثانوية بنات  -المجموع الكلي403 :
من  - 410النسبة المئوية%98.29 :
الشعبة :أدبي  -الترتيب :األولى على
المدرسة والرابعة على اإلدارة  -الكلية
التي تنوي االلتحاق بها :كلية األلسن

يوسف أيمن سعيد حنين

أندروا حشمت عزيز لمعي

ت الميالد2002/9/2 :
إيبارشية حلوان والمعصرة
كنيسة العذراء والبابا اثناسيوس
مدرسة عثمان بن عفان 15مايو
 15مايو  -الشعبة :علمي علوم
المجموع الكلي 407.5:من 410
النسبة المئوية%99,39 :
الشعبة :علمي علوم  -الكلية التي
ينوي االلتحاق بها :طب القصر العيني

ت الميالد2001/7/12 :
إيبارشية حلوان والمعصرة
كنيسة مارجرجس حدائق حلوان
مدرسة سعد زغلول المتكاملة للغات
بالمعصرة  -المجموع الكلي403 :
من  - 410النسبة المئوية%98,29 :
الشعبة :علمي رياضة
الكلية التي ينوي االلتحاق بها :كلية
هندسة جامعة القاهرة

أنطون راضي نصحي ويصا

تاريخ الميالد - 2002/11/21 :إيبارشية القاهرة  -كنيسة السيدة
العذراء مريم بمدينة النور  -مدرسة ناصر الثانوية العسكرية
بنين بشبرا  -المجموع الكلي 408 :من  - 410النسبة المئوية:
 %٩٩.٥١الشعبة :علمي علوم  -الترتيب :األول الكلية التي ينوي
االلتحاق بها :طب القصر العيني (جامعة القاهرة)

ْ َْ َ َ َ ََْ َ ُ َ ْ
َّ َّ َّ َ َّ َ
« ..إِن الرب أس س ِص ه ي ون ،وب ِه ا ي ت ِم ب ائ ِس و ش ع بِ ِه( ».إشعياء )٣٢ :١٤

frantoniosge@hotmail.com

قيــل عــن المتنيــح القمــص بيشــوي
ـردد اآليــة
دائمــا يـ ّ
كامــل إنــه كان ً
«خدامــه لهيــب نــار» ..وبذلــك
دائمــا علــى ضــرورة
ينــادي
ً
حمــاس الخــادم المتقــد تجــاه
خــاص النفــوس وجذبهــا ،إذ ُي َعـ ّـد
أمينــا عــن صــدق
الحمــاس تعبيـ ًا
ـر ً
فيردد:
الحــب للمخلــص والفــاديّ ،
خالصــا
«كيــف أنجــو إن أهملــت
ً
هــذا مقــداره» ..ويصــل بــه إلــى
درجــة الشــغف للخدمــة فــي وقــت
مناســب ووقــت غيــر مناســب.
رأينــا معلمنــا بولــس يعــظ فــي
البيــوت ،والمجامــع اليهوديــة،
وفــي الطرقــات ،والســياجات،
بــل وفــي األس ـواق ،والســجن...
ولــم تمنعــه الضيقــات والمكائــد
واألخطــار عــن اســتكمال مســيرة
الخدمــة حتــى وصــل إلــى رومــا
متغِّلًبــا علــى كل العوائــق ،ولــم
نجــده يفقــد حماســه حتــى النهايــة،
ولم يقع في الكسل واليأس ورثاء
الــذات .وكان هــذا منهــج التالميــذ
فــي الك ـ ارزة بعمــل المخلــص،
إذ أخــذوا علــى أنفســهم ضــرورة
امتــداد الك ـ ارزة بمــا أروا وســمعوا
رغــم كل تهديــد ووعيــد.
ُ +ي َعــد الحمــاس للخدمــة هــو
دافعها القوي واألمين والمســتمر،
فهــو الــذي يمنــح القــوة والتأثيــر
فــي المخدوميــن ،ولذلــك نجــد فــي
ك ـ ارزة القديــس يوحنــا المعمــدان
ائعــا لحماســة الخدمــة
نموذجــا ر ً
ً
التــي ينبغــي أن نتعلمهــا وتتدفــق
إلينــا ،وننــادي «هــوذا حمــل هللا
الــذي يرفــع خطيــة العالــم».
 +كيــف ننــادي بالمخافــة والتوبــة
والخــاص مــن الهــاك األبــدي،
نفوســا مــن النــار ومــن
ونختطــف ً
قبضـ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ــدو ،برخــاوة وبــدون
حمـ ـ ـ ــاس؟ وكيـ ـ ـ ـ ــف ندعــو لبنــاء
األسـ ـ ـ ـ ـ ـوار المنهدمــة ،وال نلهــب
القلـ ـ ـ ـ ــوب بالحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس بــأن نقــوم
ـارا؟
ونبنــي وال نكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون بعــد عـ ً
وكيــف نوقــظ المتهــاون بــروح
التهــاون؟!..

فــا يصــح مجــرد النصــح لمــن
يغــرق ،وال مجــرد التوجيــه لمــن
تمكــن الم ـ ـ ـ ـ ـ ــرض منــه .ومــع
ّ
اإليمــان بجســامة المســؤلية يتوّلــد
ـردد« :مــن
الحمــاس والغي ـرة ،فنـ ّ
يضعــف وأنــا ال أضعــف؟ مــن
يعثــر وأنــا ال ألتهــب؟»
ونتعجــب حيــن يحـ ّذر إرميــا النبــي
«ملعــون مــن يعمــل عمــل الــرب
برخــاوة» (إر ،)10:48ووصــل
بــه األمــر أن نــادى« :أحشــائي،
قلبــي
جــدران
أحشــائي!
توجعنــي ،ال أســتطيع الســكوت»
(إر .)19:4ورأينــا إشــعياء النبــي
يصــرخ« :نـ ِ
ـاد بصــوت عـ ٍ
ـال ،ال
تمســك ،ارفــع صوتــك كبــوق،
وأخبــر شــعبي» (إش.)1:58
 +الحمــاس يظهــر فــي اإلعــداد
الجيــد ،والحضــور المبكــر،
وحســن االســتقبال ،وغي ـرة
ُ
األداء ،ونب ـرة الصــوت ،ونشــاط
التأهــب للمســاعدة..
الحركــة ،و ُّ
أمــا الخمــول والتباطــؤ والتثاقــل
ّ
فــي األداء وبــطء اإليقــاع وإهمــال
فيحــدث
اإلعــداد وعــدم التفاعــلُ ،
لونــا مــن ألـوان الخمــول والت ارخــي
ً
وعــدم المصداقيــة ،وبالتالــي عــدم
فعــل...
االســتجابة لمــا ُيقــال أو ُي َ
ويعبــر عــن خــادم فقــد رجــاء
ّ
دعوتــه!
مــا أجمــل أن نســتودع مواهبنــا
وقدراتنــا فــي يــد القديــر ،فيطلقهــا
كســهام بيــد جبــار ،تعمــل بقــوة
تفــوق قدراتنــا الضيقــة المحــدودة.
أشــير عليــك أن تأخــذ نصيبــك
مــن ذلــك الــروح النــاري الــذي
يمنحــك القــوة والغي ـرة ،فتتكلــم
طــى قد ارتــك ،فتخبــر
بمــا يتخ ّ
بعظائــم فوقــك ،ويتمجــد هللا حيــن
يــرى غيرتــك وحماســك وتعبــك،
فكيــف ال يحصــد بابتهــاج مــن
زرع بدمــوع ...ليــت اســمه يكــون
ـور فــي قلوبنــا وعظامنــا،
محصـ ًا
فال ندعه يســكت وال نســتطيع أن
نســكت عــن المنــاداة بــه ولــه...

حفــظ لنــا العلمــاء والمؤرخــون
األقبــاط فــي القرنيــن الثالــث عشــر
والرابع عشر الميالديين عدة أسماء
لكل ما ُيقال من ألحان كنسية على
مــدار الســنة القبطيــة ،وذلــك عــن
ـدلل كنســي»
طريــق تصنيفهــا «كـ ّ
للمناســبات التــي تُقــال فيهــا األلحــان
الكنســية .كمــا قــام القــس المؤتمــن
شــمس الرئاســة أبــو البــركات الملقــب
«ابــن كبــر» فــي القــرن الثالــث عشــر
بمحاولــة اكتشــاف الســلم الموســيقي
للحــن القبطــي علــى غ ـرار الســلم
الموســيقي لــكل مــن اللحــن السـرياني
واللحــن البيزنطــي والــذي ُيطلــق
عليــه «الثمانيــة أص ـوات» (أوكتــو
إيخــوس) ،وفــي الواقــع فــإن هــذه
النظريــة التــي افترضهــا ال تناســب
اللحــن القبطــي .ولــم نجــد فــي ذلــك
الوقــت محــاوالت لتدويــن اللحــن
القبطــي علــى النوتــة الموســيقة.
وفــي مســتهل القــرن الســابع عشــر
الميــادي بــدأ الرحالــة والباحثــون فــي
رســلون
الم َ
علــم المصريــات ،وكذلــك ُ
المبشـ ـ ـ ــرون البروتســتانت االلتفــات
و ّ
إلــى أهميــة تدويــن موســيقى األلحــان
القبطيـ ـ ـ ـ ــة علــى النوتــة الموســيقية
الغربيـ ـ ـ ـ ــة ،وذلــك أثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء زياراتهــم
المتعــددة إلــى مص ـ ـ ـ ـ ــر .وفيمــا يلــي
نســتعرض الجهــود التــي تمــت فــي
هــذا المجــال:
أوال :منــذ القــرن الســابع عشــر
وحتــى التاســع عشــر الميالدييــن:

 +كان أول مــن بــدأ محاولــة
تدوين اللحن القبطي بالنوتة الغربية
هــو األب اليســوعي Athanasius
(،)1680-1602
Kircher
األلمانــي الجنســية ،وكان عالمــا
فــي مجــال المصريــات والنظريــات
الموســيقية والجيولوجيــا والطــب
والرياضيــات ،والــذي قضــى معظــم
ـر الهتمامــه
حياتــه فــي رومــا .ونظـ ًا
بالنصــوص القبطيــة أصــدر فــي
كتابــا باللغــة الالتينيــة
عــام ً 1643
بعن ـوان «Lingua Aegyptiaca
( »restitutaأي :اللغــة المصريــة
المســتعادة) وفيــه حــاول أن يقــدم
للعلمــاء األوروبييــن ألول م ـرة
قواعــد النحــو والمعجــم القبطــي
ـتندا فــي ذلــك
علــى حــد س ـواء ،مسـ ً

ْ ُ ِّ
َ ٌّ ُ َ َّ ُّ َّ َ َ َ ْ
َ
« ..ح ه و الرب الِي ف دى ن ف ِس مِن ك ِض يق ٍة ١( ».ملوك )٢٩ :١

إلــى مخطوطــات «Pietro Della
Valle’s Coptic Christian
 »manuscriptsف ـ ـ ـ ـ ـ ــي القرني ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الثالــث عشــر وال اربــع عشــر .كمـ ـ ـ ـ ـ ــا
أضــاف فــي هــذا الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب جـ ـ ــزًءا
مــن تدويــن لبعــض م ـ ـ ـ ـ ــن موسيق ـ ـ ـ ــى
الصل ـوات الليتورجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الكنسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القبطيــة –علــى مــا ُيعتقــد– وذلــك
نقـ ًـا عــن شــماس قبطــي (كمــا ذكــر
ذلــك فــي مقدمــة التدويــن) ،وذلــك
باســتخدام تدوين موســيقي مبكر في
عص ـره .وهــذه المحاولــة مــن جانــب
 Kircherفــي القــرن الســابع عشــر
تُعتبــر أقــدم تدويــن موســيقي غربــي
للموســيقى القبطيــة ،علــى الرغــم مــن
أنــه تنقصــه الدقــة فــي تدويــن القوالب
الموســيقية والحليــات الموســيقية.
 +خــال القرنيــن الســابع عشــر
تردد على مصر عدد
والثامن عشر ّ
رســلين البروتســتانت،
الم َ
قليــل مــن ُ
رســل
ففــي عــام 1633م جــاء أول ُم َ
لوثــري «بيتــر هيلنــج» وظـ ّـل بمصــر
حتــى أكتوبــر ســنة 1634م .وبعــد
مــرور أكثــر مــن مائــة عـ ـ ـ ـ ـ ــام وفــي
عــام  1752قــام القــس «المو ارفــي»
الدكتـ ـ ـ ـ ــور ( Hookerالــذي يتبــع
«الطائف ـ ـ ـ ـ ـ ــة المورافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» والتــي
اســتلهمت تعاليمهــا مــن المصلــح
الدينــي البوهيمــي John Hess
عــام  ،)1415بزيــارة مصــر بغــرض
التبشــير الدينــي ،وتقابــل مــع األب
البطريــرك فــي ذلــك الوقــت ،حيــث
كتــب وصفــا للصل ـوات داخــل
وممــا
الكنائــس القبطيــة التــي زارهــاّ ،
ف
لفــت انتباهــه هــو إســتخدام الـ ُـد ّ
وآالت إيقاعيــة أخــرى مصريــة
قديمــة مثــل «السيســترون» التــي
تصاحــب األلحــان الكنســية .وكان
هــذا البحــث بمثابــة أســاس بنــى
عليــه  Richard Daltonعــام
 1749أبحاثــه الموســيقية الكنســية
عندمــا زار مصــر فــي تلــك الســنة،
كتابــا عــام  1790بعن ـوان
وكتــب ً
«أبحــاث مختص ـرة حــول اآلالت
الموســيقية القديمــة المســتخدمة فــي
وصفــا
مصــر» ،حيــث ســجل فيــه
ً
تجـ ًـا للفــن واآلالت الموســيقية
ُمر َ
فــي مصــر.
(يتبــــع)
مج ةل الكرازة  21 -أغسطس 2020
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دكتوراه في اللغات اليونانية والسريانية والقبطية-قسم
الدراسات اليونانية والالتينية ،كلية االٓداب ،جامعة القاهرة

girgis.boshra@ainshams.edu.eg

كثيـــر
ًا
«هيرينـــي أو إيرينـــي» و«شـــيري» كلمتـــان تتـــرددان
وغالبـــا ُتترجمـــان إلى اللغـــة العربية
فـــي نصـــوص الليتورجيـــة،
ً
«ســـام» فمـــا الفـــرق بينهما؟
 -1أصل الكلمتين يوناني وليس قبطي.

« -2هيرين ــي أو إيرين ــي» م ــن االس ــم اليونان ــي «»εἰρήνη
وينط ــق ف ــي اليوناني ــة «إيرين ــي» ولي ــس «هيرين ــي» وس ــبب وج ــود
ُ
أحيان ــا كان يح ــدث تداخ ــل ف ــي بعض الكلم ــات القبطية
ـه
ـ
ن
أ
ـاء
ـ
ه
ال
ً
ذات األص ــل اليونان ــي الت ــي تب ــدأ بح ــرف متح ــرك يحم ــل تنف ــس
خفي ــف ال ينط ــق ( )εἰف ــي أصله ــا اليونان ــي ،وبي ــن الكلم ــات التي
وينط ــق ه ــاء ( ،)εἱكما
تب ــدأ بح ــرف متح ــرك يحم ــل تنف ــس هائ ــي ُ
ف ــي الكلم ــة اليوناني ــة ( )ἵναالتي تُنطق ف ــي القبطية مثل اليونانية
(هين ــا – ⲁⲛⲓ ،)ϩولك ــن ه ــذا ال يعن ــي إن نط ــق «هيرين ــي» خطأ.

 -3االس ــم (هيريني  /إيريني  )εἰρήνη / ϩⲓⲣⲏⲛⲏ /يعني:
«الس ــام الداخل ــي ،اله ــدوء ،األم ــان ،الطمأنيني ــة ،التوافق ،الصلح
م ــع اآلخري ــن ،ع ــدم وج ــود الح ــروب والخصوم ــات والص ارع ــات»،
وه ــذا م ــا نطل ــب أن نأخ ــذه م ــن هللا عندم ــا نق ــول« :يا ملك الس ــام
أعطنا س ــامك»...
 -4تع ــادل كلم ــة (هيرين ــي  /إيرين ــي) في اللغ ــة َّ
اللتينة ،pax
المضاف إليه  ،pacisومنها اشتقت الكلمة اإلنجليزية (،)peace
أما كلمة «س ــام» العربية ،فهي من األصل الس ــامي« :س ل م»
َّ
ܳ
ܳ
ׁשָ לֹום  ،وفي السـ ـريانية (ܫܠܡܐ).

 -5كلم ــة (ش ــيري) تختل ــف ع ــن (إيرين ــي) ،إنه ــا فع ــل وليس ــت
اسم.

 -6كلم ــة (ش ــيري) م ــن الفع ــل اليونان ــي (ُ )χαίρωينط ــق
ـعيدا ،أكون ــا
«خاي ــرو» أو «ش ــيرو» معن ــاه «أف ــرح أن ــا ،أك ــون س ـ ً
ـرورا ،أبته ــج» ،والتصري ــف ال ــذي ج ــاءت فيه كلمة (ش ــيري أو
مس ـ ً
خاي ــرى  ،)χαῖρεه ــو« :أم ــر ،مخاط ــب ،مف ــرد» وبذل ــك يك ــون
ـعيدا،
فرحا ،كن س ـ ً
معن ــى كلم ــة «ش ــيري» ه ــو« :اف ــرح أن ــت ،ك ــن ً
أيضا في التحيات والس ــامات ،كما ُيقال
كن
ويس ــتخدم ً
مبتهجا»ُ .
ً
كتحي ــة ف ــي صعي ــد مص ــر «س ــعيدا» كتحي ــة مثله ــا مث ــل «صب ــاح
الخير»
 -7ت ــم اس ــتخدام فع ــل (ش ــيري) ف ــي الليتورجية كتحي ــة ،فعندما
نق ــول ف ــي نص ــوص الليتورجي ــا (ش ــيري ن ــى ماري ــا ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ -
حرفي ــا «افرح ــي ي ــا مري ــم ،كون ــي
ⲁⲓⲣⲁⲘ) فه ــذه العب ــارة تعن ــي
ً
ُحيي ـ ِـك ي ــا مري ــم ،أسـ ـِّلم علي ــكِ
س ــعيدة ي ــا مري ــم» وكتحي ــة تعن ــي« :أ ِّ
ي ــا مري ــم ،الس ــام ل ـ ِـك ي ــا مري ــم» ...وم ــن هن ــا ج ــاء التداخ ــل بي ــن
«هيرين ــي – إيرين ــي» م ــن جه ــة ،وبين «ش ــيري» م ــن جهة أخرى،
بمعنى «س ــام».

 -8الـ ـرأي الش ــائع أن الف ــرق بي ــن الكلمتي ــن ه ــو إن واح ــدة تُقدم
م ــن الكبي ــر إل ــى الصغير ،واألخرى تُ َّ
قدم م ــن الصغير إلى الكبير،
ه ــذا رأي ال صح ــة له.

چاك عبده نصيف

باحث ماجستير في الالهوت
اآلبائي بالكلية اإلكليريكية.
تاريخ الميالد1991/6/10 :م
المؤهل :بكالوريوس التجارة
جامعة عين شمس (2012م)،
وبكالوريوس الكلية اإلكليريكية
القسم النهاري – دير األنبا رويس
(2018م).

عندم ــا قرأت ُكتيب (ص ـ ـ ــاة
يس ــوع) لنياف ــة األنب ــا سارافي ـ ـ ـ ــم
أسقف اإلسماعيليـ ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ــذي
تعرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت علـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه
فيـ ـ ـ ـ ــه َّ
الص ـ ـ ـ ـ ــاة ،ازداد اشتياقـ ــي
لمعرف ــة المزي ــد عم ــا يخصه ــا.
ـت أنه ــا
وبالبح ــث أكث ــر علم ـ ُ
متأصل ــة ف ــي الحي ــاة الرهباني ــة
خصوص ــا مع األعمال اليدوية
ً
الت ــي يق ــوم به ــا ال اره ــب ،وم ــن
أه ــم أعم ــال الرهب ــان ه ــي
عرف بفن اليوطا
الزخرف ــة بما ٌي َ
– وه ــو أول ح ــرف م ــن أس ــم
يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع  – Ἰησουالت ــي
كان الرهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون بها
المخطوط ــات.
ونتيج ــة معرفت ــي ببرنام ــج
Adobe
Illustrator
ـر ف ــي محاول ــة
س ــاعدني كثي ـ ًا
رس ــم صليب اليوط ــا ديچيتال،
وه ــو يس ــتغرف وق ــت أق ــل م ــن
الرس ــم الي ــدوي ويمك ــن م ــع
التم ــرس الرس ــم بأكث ــر دق ــة.
والتح ــول للتكنولوچي ــا ف ــي
رأيي أمـ ــر مهــم فالشب ــاب اآلن
يستخدمـ ــون أجهزة الكمبي ــوتـ ــر
والموبايـ ـ ــل أكث ــر م ـ ــن الورق ــة
والقل ـ ـ ــم ،ويجـ ــب أال أنس ـ ــى أن
أول م ــن س ــاعدني ه ــو أس ــتاذ
جرج ــس إبراهي ــم معي ــد اللغ ــة
القبطي ــة بالكلي ــة اإلكليريكي ــة.
مج ةل الكرازة  21 -أغسطس 2020

ّ
من سك ن غيظه أبطل حقده ،ومن اقتىن املحبة فقد أقىص احلقد( .القديس يوحنا ادلريج)
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تأييد إيبارشية دير املالك الريرمون وتوابعها
(التابعة لكريس املنيا واألشمونني)
للبابا كريلس اخلامس
البطريرك 1927-1874( 112م)
لقــد طّلــت علينــا مجموعــة مــن الوثائــق الخاصــة بالتأييــد القبطـ ِـي للبابــا كيرلــس
ّ
الخامــس (خطابــات التأييــد الخاصــة بــه وكذلــك المحاضــر التــي ُحــررت لرجوعــه
والتهانــي الشــعبية والكنســية بذلــك) ،مــن نافــذة ذلــك الزمــان لنتعــرف علــى ذلــك الماضــي
وتلــك الملحمــة الشــعبية العارمــة والتــي خدثــت فــي غضــون شــهر أبيــب ســنة 1608ش
حص َلنــا عليهــا مــن األســتاذ
(يوليــو 1892م) .وتحمــل الوثيقــة رقــم ( )B417والتــي ُ
وائــل عاطــف كامــل مــن أبنــاء إيبارشــية منفلــوط ،وهــي مــن أرشــيف العائلــة البطرسـ ِّـية
الملحــق بجمعيــة اآلثــار القبطيــة ،وقــد ســبق
بالمتحــف الخــاص بهــم ُ
الكريمــة المحفــوظ ُ
وتنــاول الباحــث عدنــان عبــد الهــادي ذلــك األمــر فــي بحثــه «الص ـراع القبطي–القبطــي
أيضــا باحــث
وتأثيــر التدخــل األجنبــي فيــه 1893–1874م» ،وتنــاول هــذا األمــر ً
آخــر ،ولكــن كليهمــا لــم يتطرقــا إلــى الوثائــق ولــم ُيقدمــا الصــورة اإليجابيــة لإلكليــروس
والشــعب القبطــي ،بــل قدم ـوا وجهــة الص ـراع فقــط .وتكمــن أهميــة هــذه الوثيقــة وغيرهــا
مــن الوثائــق فــي التعبيــر عــن مــدى طاعــة أبنــاء القبــط للقــادة الروحييــن مجتمعيــن غيــر
أيضــا بطاعتــه والخضــوع ألوام ـره
وتعهدهــم ً
منفرديــن ،وتقديرهــم الخــاص لبطريركهــمّ ،
وأوامــر اآلبــاء البطاركــة الذيــن يجلســون علــى كرســي مــار مرقــس مــن بعــده .وليــس
ذلــك فقــط ،بــل واآلبــاء المطارنــة واألســاقفة واآلبــاء الروحييــن ،حســب أوامــر ش ـريعتنا
المســيحية .ووجدنــا أهميــة خاصــة لتلــك الوثائــق فــي تأييــد البابــا وخلفائــه ،وكذلــك تُعتبــر
وم َّ
قدمــي الشــعب القبطــي مــن أراخنــة وأعيــان البــاد
ثبتًــا باآلبــاء األســاقفة والكهنــة ُ
والمــدن والقــرى واإليبارشــيات.
أيضــا فإنهــا تشــرح وضــع ديــر المــاك بالريرمــون
أمــا عــن خصوصيــة هــذه الوثيقــة ً
وآبائهــا فــي خدمــة إيبارشــية ديــر المــاك (لمــا لهــا مــن بــاد كثي ـرة تقــع فــي دائ ـرة
أيضــا ،والتــي تُعتبــر ُمكملــة لهــذه
خدمتهــا) ،وهــي واردة بالوثيقــة ،وتلغ ارفــات التهنئــة ً
وعمدهــا ،وشــيوخها
ـاد
ـ
ب
ال
ـان
ـ
ي
الوثيقــة .أمــا عــن الموِّقعيــن علــى هــذه الوثائــق هــم أع
ُ
األقبــاط وأراخنــة الشــعب وروؤس العائــات القبطيــة حينــذاك .وفــي محاولــة لتوثيــق
الماضــي واجت ـ ارره وتهذيــب الحاضــر والمحافظــة علــى اســتق ارره ،فقــد شــرعنا فــي نشــر
أيضــا تاريــخ بعــض اآلبــاء الكهنــة وخدمتهــم
علميــا ،إذ تعطــي لنــا ً
تلــك الوثائــق وتحقيقهــا ً
فــي تلــك البــاد ،ولقــد اســتطاع القمــص مقــار القمــص غبريــال ( ارجــع :الكـ ارزة عــدد -23
 24مــن الســنة  )48أن يقــود حملــة التوقيعــات فــي نطــاق ملــوي وق ارهــا ونجوعهــا لتأييــد
األب البطريــرك واإلقـرار بأبــوة «كل بطريــرك يتوّلــى كرســي البطريركيــة» ،وكذلــك أبــوة
األنبــا ياكوبــوس أســقف المنيــا واألشــمونين ،وخضــوع البــاد ألوامــر اآلبــاء الروحانييــن
بحســب قواعــد الديــن.
نــص الوثيقــة )1( :عــن مــا يجــب اعراضــه علــى مســامع غبطــت [صحتهــا :غبطــة]
أبينــا البطريــرك المعظــم أنبــا كيرلــس بطريــرك األقبــاط ( )2حيــث علمنــا أن بعــض مــن
أبنــاء الطائفــة القبطيــة مطالبيــن إعــادة تشــكيل مجلــس للملــة تحــت غايــات شــخصية
وبمــا أنــه ســبق تشــكيل المجلــس ( )3دفعتيــن ولــم يحصــل منــه فائــدة وال صالــح لعمــوم
المحررة للمجلس
الطائفة وال ســعدة في مشــروعاتها الخيرية [وال] ســيما أن الالئحة ُ
ظهــر ( )4فــي أحــكام بنودهــا مــا أوجــب إلــى وجــود الصعوبــات ومخالــف لألمــور الدينيــة
والقوانيــن الكنائســية .وحيــث أننــا شــعب ( )5إبروشــية ديــر المــاك التابــع ناحيــة
الريرمــون لمديريــة أســيوط وكرســي المنيــا تحــت رئاســة كل بطريــرك يتولــى كرســي
البطريركيــة ( )6وحضـرات المطارنــة واألســاقفة وباقــي اإلكليــروس خاضعيــن ألوامرهــم
وأحكامهــم الدينيــة بحســب النصــوص الروحيــة المقدســة ( )7فلهــذا نمضــي عريضــة
بذلــك ونحــن رافضيــن كل الرفــض لــكل مــا يضــاد ديانتنــا والذيــن يقــرون عليــه حضـرات
اآلبــاء الروحانييــن نحــن ( )8خاضعيــن لــه بحســب قواعــد ديانتنــا.

[ -3مــن ديــر المــاك] )15( :مســعود صليــب مــن ديــر المــاك  -وختمــه.
( )16يوســف صليــب مــن ديــر المــاك  -وختمــه )17( .ســليمان يوســف مــن ديــر
المــاك  -وختمــه.
ثــم خطابــات التهنئــة برجــوع البطريــرك حيــث أُرســل تلغ ـراف التهنئــة مــن بوســتة
الروضــة نيابــة عــن األنبــا ياكوبــوس والمحفــوظ بالوثيقــة رقــم ( :)B1312جــاء نصــه
اآلتي« :من الروضة إلى اإلسكندرية تلغراف نمرة 56 :بتاريخ  26أغسطس 1892م
«ســيادة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية إنــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن
كهنــة وشــعب كرســي المنيــا نقــدم رســوم التهانــي بالســرور الــذي حصــل لنفــوذ كلمتكــم
أيضــا الوثيقــة رقــم ( )B1440والتــي جــاء
وألجــل راحــة الكنيســة -أســقف المنيــا» .و ً
فيهــا اآلتــي« :مــن الروضــة إلــى اإلســكندرية تلغ ـراف نم ـرة 68 :بتاريــخ  26أغســطس
1892م« :ســيادة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية بالنيابــة عــن شــعب ديــر أبــو حنــس
بكرســي المنيــا وباألصالــة عــن نفســنا نقــدم التهنئــة لقدســكم بالســرور لنفــاذ كلمتكــم
وراحــة الكنيســة -القمــص غبريــال بالروضــة ،والقــس متــى [ديــر أبــو حنــس]» ،والتــي
فيهــا ُيرســل القمــص غبريــال القمــص ميخائيــل والــد القمــص مقــار بديــر المــاك ،والقــس
متــى القمــص جرجــس والــد القمــص ميخائيــل ببرقيتهمــا مــن بريــد الروضــة.
أمــا الوثيقــة رقــم (« )B1314مــن الروضــة إلــى اإلســكندرية تلغ ـراف نم ـرة57 :
بتاريــخ  26أغســطس 1892م «غبطــة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية بالنيابــة عــن
شــعب إبروشــية ديــر المــاك بكرســي المنيــا وباألصالــة عــن نفســنا نقــدم لقدســكم
التهنئــة بالســرور الــذي حصــل لنفــوذ كلمتكــم وراحــة الكنيســة -القمــص مقــار
أيضــا ُيرســل القمــص مقــار القمــص
بالروضــة ،والقمــص تاوضــوروس» ،والتــي فيهــا ً
غبريــال والقمــص تاوضــروس القمــص رافائيــل والــد القمــص زكريــا بديــر المالك ببرقيتهما
مــن بريــد الروضــة.
أمــا الوثيقــة رقــم (« )B1264مــن ملــوي إلــى اإلســكندرية – تلغ ـراف نم ـرة179 :
بتاريــخ  28أغســطس 1892م «لقداســة بطريــرك األقبــاط باإلســكندرية وبالنيابــة عــن
شــعب إبروشــية ديــر أنبــا بشــوي والبياضيــة وباألصالــة عــن نفســنا نقــدم لقدســكم
التهنئــة بحلــول الوفــاق والســرور الــذي شــمل الكنيســة -القمــص بشــاي بملــوي،
أيضــا القمــص بيشــاي القمــص أرســانيوس والــد
القمــص حنــا بملــوي» ،والتــي ُيرســل فيهــا ً
القمــص فلتــاؤس -ديــر البرشــا (اإلكليريكــي شــخلول) ،وجــد كال مــن القمــص ســمعان
– ديــر البرشــا (اإلكليريكــي شــاكر) ،القمــص زخــاري -هــور (اإلكليريكــي ذكــي) ،أمــا
القمــص حنــا لــم نقــف بعــد علــى تاريخــه.
http://modernegypt.bibalex.org/Collections/Documents/
DocumentsLucene.aspx

الوثيقة رقم ( )B417من أرشيف العائلة البطرسية

[التوقيعــات] [ -1مــن المحــرص] )1( :تاوضــوروس إبراهيــم مــن المحــرص-
وختمــه ( )2حنيــن شــريته مــن المحــرص -وختمــه )3( .تاوضــوروس ميخائيــل مــن
المحــرص -وختمــه )4( .حنــا عــوض مــن المحــرص -وختمــه)5( .حنــا صالــح مــن
المحــرص -وختمــه.
[ -2مــن قلنــدول] )6( :جرجــس عبيــد مــن قلنــدول -وختمــه )7( .عبــد المــاك
برســوم مــن قلنــدول -وختمــه )8( .بولــس ميخائيــل مــن قلنــدول -وختمــه )9( .خليــل
إســطفانوس مــن قلنــدول -وختمــه )10( .حنيــن فانــا [هــارون] مــن قلندول -وختمه.
[جــد اآلبــاء أريانــوس ،وأمونيــوس بملــوي ،ومتيــاس ببنــي ســويف] ( )11فانــا ســعد
مــن قلنــدول -وختمــه )12( .عبــد المــاك خليــل الجمــل مــن قلنــدول -وختمــه)13( .
جرجــس ملطــي مــن قلنــدول -وختمــه )14( .فــارس ســعد مــن قلنــدول -وختمــه.
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«ألن أن ا الرب إِله ك ال م م ِس ك ب ِي ِم ي نِك ،ال ق ائ ِل ل ك :ال ت ف .أن ا أعِين ك( ».إشعياء )١٣ :٤١

