MECC
بعدمــا توقفــت آلــة الحــرب العالميــة الثانيــة عــام
1945م ،والتــي راح ضحيتهــا مــا بيــن  50و 70مليــون
مــن البشــر ،بــدأ العالــم يفكــر فــي التعــاون واالتحــاد
ـادا علــى مبــدأ الحـوار والمشــاركة بديـ ًـا عــن الشــجار
اعتمـ ً
والص ـراع ،ولــذا بــدأت شــعوب وحكومــات وهيئــات فــي
تكويــن منظمــات دوليــة وإقليميــة علــى كافــة المســتويات
مثــل :هيئــة األمــم المتحــدة بكافــة مجالســها ومنظماتهــا
العاملــة علــى مســتوى العالــم وفــي مجــاالت شــتى مثــل:
الصحــة والز ارعــة والثقافــة والتعليــم والهج ـرة والتجــارة
وغيرهــا .وكذلــك كان تأســيس الجامعــة العربيــة ،ومنظمــة
الــدول اإلســامية ،وغيرهــا ...وعلــى المســتوى المســيحي
كان إنشــاء عــدة هيئــات دوليــة مثــل مجلــس الكنائــس
العالمــي  WCCوالــذي تأســس عــام 1948م ويضــم
معظــم الكنائــس البروتســتانتية واألرثوذكســية الشــرقية ،وال
يتضمــن الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة وهــي موجــودة فيــه
بصفــة م ارقــب .وهــو مجلــس علمــي قائــم علــى الح ـوار
والتعــاون والدعــوة إلــى الوحــدة والتــي ُسـ ِّـميت ب ـ «الحركــة
المســكونية» .وقــد تأســس فــي أمســتردام (هولنــدا) ولكــن
المقــر الرئيســي فــي جنيــف بسويس ـرا.
يضــم المجلــس حوالــي أربعمئ ـ ــة كنيســة (طائفـ ـ ـ ـ ـ ــة)،
وكنيســتنا عضــو فيــه منــذ البداي ـ ـ ـ ــات ،ولنــا تمثيــل رســمي
فيــه ،وتُعقــد الجمعي ـ ـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ــل ســبع ســنوات فــي
إحــدى القــارات.
وتُعَقــد هـ ـ ـ ـ ــذا الع ـ ـ ـ ــام (2022م) الجمعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العامــة
الحاديــة عش ـرة فــي أوروبــا (ألمانيــا) فــي شــهر أغســطس
القــادم تحــت شــعار «محبــة المســيح تدفــع العالــم إلــى
المصالحــة والوحــدة».
وجميــع الكنائــس الموجــودة فيــه تؤمــن أن يســوع
المســيح هــو المخلــص ،وتؤمــن بالثالــوث القــدوس
طبقــا لنصــوص اإلنجيــل.
ً

وعلــى المســتوى اإلقليمــي كان تأســيس مجلــس
كنائــس الشــرق األوســط  MECCعــام 1974م ،بعــد
مــا تحــول مجمــع كنائــس الشــرق األدنــى إلــى مجلــس يضم
ثــاث عائــات كنســية كبــرى فــي الشــرق وهــي:

عائلة الكنائس الكاثوليكية:
 +الكنيســـــــــة األنطاكيــة الســريانية المارونيــة+ .
كنيســــــــــة الروم الملكيين الكاثوليـــــــــك + .كنيســة بابل
للكلــدان + .كنيســة الســريان الكاثوليــــــــــك + .كنيســة
األقبــاط الكاثوليــك + .كنيســــــــة األرمــن الكاثوليــك+ .
كنيســة الالتيــن فــي القــدس.
وهكــذا صــار المجلــس يضــم األغلبيــة الســاحقة مــن
مســيحيي الشــرق ،فــي أربــع عائــات كنســية كبــرى.

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

عائلة الكنائس االرثوذكسية البيزنطية
 +كنيســة اإلســكندرية وســائر أفريقيــا للــروم
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
الكنائــس اإلنجيليــة األرمينيــة فــي الشــرق األدنــى+ .
الســينودس اإلنجيلــي الوطنــي فــي ســوريا ولبنــان+ .
االتحــاد اإلنجيلــي الوطنــي فــي لبنــان + .الكنيســة
األســقفية فــي القــدس والشــرق األوســط + .الكنيســة
اإلنجيليــة اللوثريــة فــي األردن واألراضــي المقدســة+ .
الكنيســة اإلنجيليــة الوطنيــة فــي الكويــت + .الكنيســة
اإلنجيليــة فــي الســودان + .الكنيســة البروتســتانتية فــي
الجزائــر + .الكنيســة الميثوديــة فــي تونــس.
وفــي عــام 1990م انضمــت إلــى المجلــس الكنائس
الكاثوليكية الشــرقية الســبع وهي:

وغاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المجل ـ ـ ـ ـ ـ ــس ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العمــل علــى تعزيــز
روح الوحــدة المســيحية ،مــن خــال توفيــر ســبل الح ـوار
وإقامــة الد ارســات واألبحــاث المشــتركة التــي تشــرح تقاليــد
الكنائــس األعضــاء ،وإقامــه الصلـوات المشــتركة مــن أجــل
التعــاون والتفاهــم المشــترك.
كمــا تُعتبــر المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان والدعــوة
إلــى العدالــة والمســاواة فــي المواطنــة مــن أولويــات عمــل
أيضــا بالمشــاركة والتعــاون فــي
المجلـ ــس ،والــذي يقــوم ً
الموضوعــات االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة التــي تســهم فــي تحقي ـ ـ ـ ـ ــق
التعايــش المشــترك فــي منطقــه الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوســط ذات
التاريخ والتراث اإلنساني الشامل ومهد األديـ ــان اليهودية
والمســيحية واإلســام.
وبذلــك ُيعتبــر مجلــس كنائــس الشــرق األوســط رابطــة
بيــن الكنائــس فــي خدمتهــا وشــهادتها للســيد المســيح،
ويســتمد صالحيتــه وشــرعيته مــن الكنائــس المسيحي ـ ـ ـ ـ ــة
األعض ـ ـ ـ ــاء مجتمعــة ،مــع األخ ـ ـ ـ ــذ فــي االعتبـ ـ ـ ـ ـ ــار البنيــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة للمجلــس والت ـ ـ ـ ـ ـ ــي تقــوم علــى أســاس العائلــة
والتــي تنطــوي تحــت إطارهــا الكنائــس المجتمعــة ذات
الشــركة الكاملــة ،مثــل العائلــة األرثوذكســية الشــرقية وهــي
) (Orientalوالتــي تضــم األقبــاط والس ـريان واألرمــن
أصحــاب اإليمــان الواحــد والمشــترك .ولــذا ال يوجــد رئيــس
واحــد للمجلــس بــل أربعــة رؤســاء ،أي رئيــس مــن كل
عائلــة وبالتبــادل الــدوري.
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وفــي فب اريــر 2013م تــم تأســيس مجلــس كنائــس
مصــر  ECCوهــو 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
والحـوار والعمــل االجتماعــي وخدمــة المجتمــع المصــري.
وفــي هــذا العــام (2022م) ،وللم ـرة األولــى،
تســتضيف الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية أعمــال مؤتمــر
الجمعيــة العامــة لمجلــس كنائــس الشــرق األوســط وفــي
الــدورة الثانيــة عش ـرة تحــت شــعار:

( )4اعئالت ( )24كنيسة
«تشجعــــــوا ،أنــــــــــا هـــــــــــو ،ال تخافـــــــوا» (إنجيــــــل
متــى البشــير .)27:14
عامــا،
ورغــم أن هــذا المجلـ ـ ـ ـ ــس قــد تأســس منــذ ً 48
إال أنهــا الم ـرة 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.

إن انعقــاد جلســات الجمعيــة العامــة وحضــور قــادة
وأعضــاء مــن جميــع كنائــس الشــرق األوســط هــو فرصــة
لالطــاع علــى نهضــة الجمهوريــة الجديــدة علــى أرض
مصــر ،مــن خــال اســتعراض المشــروعات واإلنجــازات
الكبي ـرة فــي كافــة المجــاالت ،بقيــادة فخامــة الرئيــس عبــد
الفتــاح السيســي والحكومــة المصريــة والق ـوات المســلحة
والشــرطة الوطنيــة وكافــة مؤسســات الدولــة.
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قداس الذكرى العاشرة للمتنيح البابا شنوده ورسامة  ٢٩قمصا جديدا

صل ــى قداس ــة الباب ــا تواضروس الثاني يوم الخمي ــس  ١٧مارس ٢٠٢٢م،
الق ــداس اإلله ــي ،بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باألنب ــا روي ــس ،ف ــي مناس ــبة الذك ــرى
العاشـ ـرة لنياح ــة مثل ــث الرحم ــات معل ــم األجي ــال قداس ــة الباب ــا ش ــنوده الثال ــث
البطري ــرك الـ ــ ١١٧ف ــي ع ــداد بطارك ــة كنيس ــتنا القبطية األرثوذكس ــية .ش ــارك
ف ــي صلـ ـوات الق ــداس عش ــرون من أحبار الكنيس ــة ،والعديد م ــن اآلباء الكهنة
كاهن ــا من
والرهب ــان وأع ــداد كبيـ ـرة م ــن الش ــعب .تضم ــن الق ــداس رس ــامة ً ٢٩
كهن ــة كنائ ــس القاهـ ـرة قمامص ــة ،بي ــد قداس ــة الباب ــا ،والقمامص ــة الجدد هم:
( )1القم ــص يوحن ــا ودي ــع كاه ــن كنيس ــة القديس ــة الع ــذراء مري ــم ب ــروض
الفرج )2( .القمص هد ار كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والمالك ميخائيل
بمؤسس ــة ال ــزكاة )3( .القم ــص مكاري ــوس كاهن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرجس
زرايب عزبة النخل )4( .القمص مرقس محب كاهن كنيس ــة القديس ــة العذراء
مريم بجاردن س ــيتى )5( .القمص أنطونيوس فؤاد كاهن كنيس ــة مار جرجس
بالزاوي ــة الحمـ ـراء )6( .القم ــص يوس ــف نظير كاهن كنيس ــة األنب ــا أنطونيوس
بش ــبرا )7( .القم ــص روي ــس بدي ــع كاه ــن كنيس ــة الع ــذراء والم ــاك ميخائي ــل
بالخلفاوى بش ــبرا )8( .القمص أبانوب رزق هللا كاهن كنيس ــة القديس ــة العذراء
مريم بروض الفرج بش ــبرا )9( .القمص تادرس عجيب كاهن كنيس ــة القديس ــة
العذراء مريم بروض الفرج بش ــبرا )10( .القمص يوحنا ميش ــيل كاهن كنيس ــة
القديس ــة الع ــذراء مري ــم بمسـ ـرة بش ــبرا )11( .القم ــص فيلوباتي ــر دوس كاه ــن
كنيس ــة القديس ــة العذراء مريم والش ــهيد مار جرجس بأرض أيوب بشبرا)12( .
القم ــص بـ ـوال مرق ــس كاه ــن كنيس ــة القديس ــة الع ــذراء مري ــم بالزمال ــك)13( .
القم ــص رافائي ــل لطف ــي كاهن كنيس ــة القديس ــة الع ــذراء مري ــم بالزمالك)14( .
القم ــص تيموث ــاوس ثاؤفيلس كاهن كنيس ــة القديس تيموثاوس الرس ــول بحلمية
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الزيت ــون )15( .القم ــص ت ــادرس نجيب كاهن كنيس ــة األمير تادرس الش ــطبى
بالزيت ــون )16( .القم ــص بيش ــوي فهم ــي كاه ــن كنيس ــة القديس ــة الع ــذراء مريم
بمسـ ـرة بش ــبرا )17( .القمص يعقوب رمس ــيس كاهن كنيس ــة القديس ــة العذراء
مري ــم بالزمال ــك )18( .القم ــص أثناس ــيوس ع ــوض هللا كاهن كنيس ــة القديس ــة
الع ــذراء مري ــم والباب ــا كيرلس عمود الدين بز اري ــب عزبة النخل )19( .القمص
إرمي ــا أمي ــن كاهن كنيس ــة القديس ــة الس ــيدة الع ــذراء والبابا كيرل ــس عمود الدين
بز اري ــب عزب ــة النخ ــل )20( .القم ــص فيلوباتي ــر عزمي كاهن كنيس ــة الش ــهيد
أبي سيفين بحدائق القبة )21( .القمص يوسف يوسف كاهن كنيسة القديس
م ــار مرق ــس الرس ــول بش ــبرا )22( .القم ــص أثناس ــيوس زك ــي كاه ــن كنيس ــة
القديس ــة دميانة ببوالق )23( .القمص برس ــوم كاهن كنيس ــة القديس ــة العذراء
مري ــم والش ــهيد أب ــي س ــيفين بمدين ــة األم ــل )24( .القم ــص بـ ـوال فهم ــي كاه ــن
كنيس ــة القديس ــة برب ــارة بالشـ ـرابية )25( .القم ــص أثناس ــيوس يوس ــف كاه ــن
كنيس ــة القديس ــة الس ــيدة العذراء ويوحنا المعمدان وبولس الرسول بعين شمس.
( )26القم ــص بـ ـوال زك ــي كاه ــن كنيس ــة القديس ــة الع ــذراء مري ــم والش ــهيد أب ــي
س ــيفين بعزب ــة النخ ــل الغربي ــة )27( .القمص أرس ــانيوس فتحي كاهن كنيس ــة
القديس ــة الع ــذراء مري ــم بالزيت ــون )28( .القم ــص بيش ــوي جورج كاهن كنيس ــة
القديس ــة العذراء مريم والقديس أثناس ــيوس بمدينة نصر )29( .القمص يواقيم
يواقي ــم كاهن كنيس ــة القديس ــة الع ــذراء مريم والقديس أثناس ــيوس بمدينة نصر.
وتناول قداســــــــــة البابــــــــا فــــــي عظـــــــــة القداس ثـــــــالث عالمات تميز
بها المتنيح البابا شنوده الثالث ،وهــــــــــــي :التعليـــــــــم ،التعميـــــــر الرهباني،
والعالقات المسكونية
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الصليب في اللغة اليونانية ⲥⲟⲣⲩⲁⲧⲥ ومنها االسم بسطوروس واستاورو

قداسة ابلابا يستقبل
غبطة ابلطريرك
مار بشارة الرايع

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواضروس الثان ــي بالمقر البابوي
بالقاهرة يوم الس ــبت  ١٩مارس ٢٠٢٢م ،غبطة الكاردينال
م ــار بش ــارة بطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس ال ارع ــي بطري ــرك أنطاكي ــة وس ــائر
المش ــرق للموارن ــة الكاثولي ــك بلبنان ،وبرفقت ــه نيافة المطران
ج ــورج ش ــيحان مطران الموارنة بمص ــر ،والوفد المرافق من
الكنيس ــة المارونية.
رح ــب قداس ــة الباب ــا ف ــي كلمته بزي ــارة غبط ــة البطريرك
والوف ــد الم ارف ــق ،لمص ــر وللكنيس ــة القبطية.
ش ــارك ف ــي اس ــتقبال الكاردينـ ـ ـ ـ ـ ــال م ــار بش ــارة ال ارع ــي،
م ــن أحب ــار الكنيس ــة أصح ــاب النياف ــة :األنبا دانيال أس ــقف
المع ــادي وس ــكرتير المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المق ــدس ،واألنب ــا يولي ــوس
األس ــقف الع ــام لمص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات العام ــة
واالجتماعي ــة ،واألنب ــا آنجيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع ش ــب ار الش ــمالية ،واألنب ــا اكليمن ــدس األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع ألماظ ــة ومدين ــة األمل وش ــرق مدينة نصر،
واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح منس ــق العالق ــات ع ــن الكنيس ــة
القبطي ــة بمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط ،وع ــدد من اآلباء
الكهن ــة ،وأعض ــاء س ــكرتارية قداس ــة الباب ــا ،وبع ــض م ــن
شمامس ــة الكلي ــة اإلكليريكي ــة.

ويمنح جائزة «ابلابا شنوده اثلالث للحكمة واتلعاطف» لدلكتور رشاد برسوم
كم ــا ش ــهد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
مس ــاء الخمي ــس  ١٧م ــارس ٢٠٢٢م ،احتفالي ــة
المرك ــز الثقاف ــي القبط ــي األرثوذكس ــي الس ــنوية
لمن ــح جائـ ـزة «الباب ــا ش ــنوده الثال ــث للحكم ــة
والتعاط ــف» لع ــام ٢٠٢٢م .ون ــال الجائـ ـزة ه ــذا
الع ــام األس ــتاذ الدكت ــور رش ــاد برس ــوم رئي ــس
مرك ــز القاهـ ـرة ألمراض الكلى واألس ــتاذ المتفرغ
والرئي ــس األس ــبق ألقس ــام األمـ ـراض الباطن ــة
ومؤس ــس مرك ــز القصر العين ــي ألمراض الكلى
والديلـ ـزة ) (Dialysisبجامع ــة القاهـ ـرة.
ألق ــى قداس ــة الباب ــا كلم ــة مناس ــبة هن ــأ
خالله ــا الدكت ــور رش ــاد برس ــوم بف ــوزه بالجائـ ـزة،
كم ــا أُلقي ــت ع ــدة كلم ــات م ــن نيافة األنب ــا إرميا
األس ــقف الع ــام ورئي ــس المرك ــز الثقافي القبطي
األرثوذكس ــي ،والدكت ــور رش ــاد برس ــوم وبع ــض
م ــن المش ــاركين ف ــي االحتفالي ــة .وس ــلم قداس ــة
الباب ــا د .برس ــوم الجائـ ـزة ف ــي نهاي ــة االحتفالي ــة
وت ــم التق ــاط الص ــور التذكاري ــة.
سنويا بالتزامن
حضر االحتفالية ،التي تقام ً
م ــع ذك ــرى نياح ــة مثل ــث الرحمات البابا ش ــنوده
الثال ــث ،ع ــدد م ــن ال ــوزراء الحاليي ــن والس ــابقين
وأعض ــاء مجل ــس النـ ـواب والش ــيوخ ،وس ــفراء
بعض الدول ،وعدد من أحبار الكنيس ــة واآلباء
الكهن ــة والش ــخصيات العامة.
مج ةل الكرازة  25 -مارس 2022

أما في القبطية ُيطلق على الصليب ⲃⲁⲩⲟⲑⲉ ⲉ ⲡⲓϣأي الخشبة المقدسة
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قداسة ابلابا يشارك يف احتفايلة املدرسة املارونية

ث ــم زار قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي مس ــاء ي ــوم الس ــبت  ١٩م ــارس
٢٠٢٢م ،كاتدرائي ــة القدي ــس يوس ــف التابع ــة للكنيس ــة الماروني ــة ،وكان ف ــي
اس ــتقبال قداس ــته غبط ــة الكاردين ــال م ــار بش ــارة بط ــرس ال ارع ــي بطري ــرك
أنطاكية وس ــائر المش ــرق للموارنة الكاثوليك بلبنان ،وغبطة البطريرك إبراهيم
إس ــحق بطري ــرك األقب ــاط الكاثولي ــك ،ونياف ــة المطـ ـران ج ــورج ش ــيحان مطران
الموارن ــة بمصر.
شهد قداسة البابا االحتفالية التي أُقيمت بمدرسة القديس يوسف المارونية،
حي ــث ت ــم خاللها افتت ــاح قاعتي« :البطري ــرك الحويك» ،و»المنس ــينيور يوحنا
طعم ــة» .وأُلقي ــت ع ــدة كلم ــات من قداس ــة الباب ــا وغبطة الكاردين ــال وعدد من
الحض ــور ،وقدم ــت إدارة م ــدارس القديس يوس ــف ،هدية تذكارية لقداس ــة البابا

تواض ــروس وغبط ــة الكاردين ــال م ــار بش ــارة ال ارع ــي وغبطة البطري ــرك إبراهيم
إس ــحق ونياف ــة المطـ ـران ج ــورج ش ــيحان .كم ــا ت ــم تكري ــم ع ــدد م ــن خريج ــي
المدرس ــة المارونية.
حض ــر الحف ــل الس ــفير عل ــي الحلب ــي س ــفير لبن ــان ف ــي القاهـ ـرة ،ونياف ــة
المطـ ـران نيكـ ـوالس هن ــري س ــفير الفاتي ــكان بالقاهـ ـرة.
ارف ــق قداس ــة الباب ــا خ ــال الزي ــارة صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا مرق ــس مطران
ش ــب ار الخيم ــة ،واألنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع المق ــدس،
وال اره ــب الق ــس كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي مدي ــر مكت ــب قداس ــة الباب ــا ،واألس ــتاذ
جرج ــس صال ــح منس ــق العالق ــات ع ــن الكنيس ــة القبطي ــة بمجل ــس كنائ ــس
الش ــرق األوسط.

فعايلات أسبوع الصالة يف االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي عظت ــه
ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربع ــاء
 ٩م ــارس ٢٠٢٢م ،م ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
والقدي ــس األنب ــا بيش ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية
بالعباس ــية ،بحض ــور ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة،
وممثل ــي الكنائ ــس المس ــيحية األعض ــاء في مجلس
كنائ ــس الش ــرق األوس ــط ،الذين حض ــروا االجتماع
ف ــي إطار «أس ــبوع الصالة ألج ــل الوحدة» ،ضمن
أنش ــطة مجلس كنائس الش ــرق األوس ــط باالش ــتراك
م ــع مجل ــس كنائ ــس مص ــر.

كم ــا ُبثَّ ــت العظ ــة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة
المسيحية وقناة  C.O.Cالتابعة للمركز اإلعالمي
للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت.
كل كلم ــة مناس ــبة ف ــي
وألق ــى ممثل ــو الكنائ ــس ٌ
إط ــار ش ــعار «أس ــبوع الص ــاة» له ــذا الع ــام وه ــو
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ود مِل ُك اْلَيه ِ
ود؟ َفِإَّنَنا َأرَْيَنا َن ْج َم ُه ِفي
ُ
«أ َْي ـ َـن ُه ـ َـو اْل َم ْوُل ُ َ
ِ
ِ
ـج َد َل ـ ُـه» من منطل ــق أن ظهور
اْل َم ْش ــرِق َوأَتَْيَن ــا لَن ْس ـ ُ
النج ــم ف ــي س ــماء اليهودي ــة عالم ــة رج ــاء لحضور
ـانية ،وفًقا لم ــا أوردته النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
المح ــب لإلنس ـ ّ
هللا ّ
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن اللجنة المنظمة ألس ــبوع الصالة.
وم ــن جهت ــه أش ــار قداس ــة البابا ف ــي كلمته إلى
أن فكـ ـرة أس ــبوع الص ــاة بدأت منذ س ــنوات ،رعاها
الباب ــا ش ــنوده الثال ــث وقبل ــه البابا كيرلس الس ــادس،
وه ــي تنب ــع من الرجاء المش ــترك في وح ــدة اإليمان
الكاملة للمس ــيحيين.
وأضاف قداس ــته« :نحتفل اليوم بتذكار قداس ــة
الباب ــا كيرل ــس الس ــادس وه ــو ي ــوم عزي ــز عندن ــا،
وكذل ــك الوط ــن يحتف ــل بي ــوم الش ــهيد وه ــو ت ــذكار
استش ــهاد الفري ــق أول عب ــد المنع ــم ري ــاض ،ال ــذي
استش ــهد وه ــو يق ــود الجي ــش ،لذلك اخت ــارت مصر

أن يك ــون ه ــذا الي ــوم ي ــوم الش ــهيد ،نتذك ــر في ــه كل
ش ــهدائنا األبط ــال الذي ــن حافظـ ـوا عل ــى مصر عبر
األجي ــال ،وحموا هذا التراب المقدس ،تراب مصر،
وش ــاءت األق ــدار أن يك ــون ه ــذا الي ــوم ،ي ــوم نياح ــة
جميعا».
الباب ــا كيرل ــس ليصي ــر اليوم ي ــوم عيد لن ــا
ً

وألق ــى قداس ــة الباب ــا العظ ــة حي ــث اس ــتكمل
تأمالت ــه ف ــي آح ــاد الص ــوم الكبي ــر والت ــي خص ــص
له ــا سلس ــلة بعنـ ـوان «أ َْي َن أ َْن َت؟» ،وأش ــار إلى جزء
م ــن إنجي ــل مت ــى «أَي ــن ه ــو اْلموُل ـ ُ ِ
ـك اْلَيه ِ
ود؟
ـود َمل ـ ُ ُ
ْ َ ُ َ َْ
ِ
ِق وأَتَيَن ــا َِ
ِ
ـج َد َل ُه»،
ـ
س
ن
ل
َفِإَّنَن ــا َأرَْيَن ــا َن ْج َم ـ ُـه ف ــي اْل َم ْش ــر َ ْ
ْ ُ
أيض ــا ش ــعار «أس ــبوع الص ــاة» له ــذا الع ــام.
وه ــو ً
وتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث قداستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن احتياجن ــا للس ــجود
بال ــروح الح ــق.
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أيضا كلمة  ⲡⲓϣⲉ ⲛ̀ⲱⲛϧأي خشبة الحياة
ويطلق على الصليب في اللغة القبطية ً
ُ

احتفايلة املركز اثلقايف القبطي بعيد األم

ش ــهد قداس ــة الباب ــا احتفالي ــة المرك ــز الثقاف ــي القبط ــي األرثوذكس ــي بمناس ــبة عي ــد األم ،وال ــذي أُقي ــم مس ــاء ي ــوم االثنين  ٢١م ــارس ٢٠٢٢م
بالمرك ــز .وألق ــى نياف ــة األنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام ورئي ــس المركز الثقاف ــي القبطي األرثوذكس ــي ،والدكتورة مايا مرس ــي رئي ــس المجلس القومي
ـير إلى أن كلمة «أم» تتكون م ــن حرفي (أ) و(م)
كل كلم ــة .وف ــي كلمت ــه هن ــأ قداس ــة الباب ــا هن ــأ جميع األمه ــات المصريات بعيدهم ،مش ـ ًا
للمـ ـرأةٌ ،
وهم ــا أول حرفي ــن ف ــي كلمت ــي «هللا محب ــة» وه ــذا حقيق ــي ،فمحب ــة هللا تنس ــكب ف ــي قل ــب اإلنس ــان من خالل محب ــة األم .وأكد قداس ــته أن كل أم
ه ــي رس ــالة م ــن هللا لإلنس ــان .وف ــي خت ــام الحف ــل ت ــم تكريم عدد من األمهات المثالي ــات ،ممن لهم قصص كفاح قادن خاللها أس ــرهن في طريق
النج ــاح والتمي ــز ،أو مم ــن قدم ــن خدم ــات كنس ــية واجتماعي ــة متميـ ـزة ،وكذل ــك س ــيدات نجح ــن وتمي ــزن ف ــي مجاالت ع ــدة ،من بينه ــن ،الدكتورة
ياس ــمين فـ ـؤاد وزيـ ـرة البيئ ــة ،والدكت ــورة ماي ــا مرس ــي ،والدكتورة هال ــة صالح الدين عمي ــد كلية الطب بالقص ــر العيني.

ختريج دفعة جديدة من مماريس اتلنمية بأسقفية اخلدمات

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ي ــوم الخمي ــس ١٧
م ــارس ٢٠٢٢م ،نياف ــة األنب ــا يولي ــوس األس ــقف
الع ــام لمص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات العام ــة
واالجتماعي ــة ،وبرفقت ــه القم ــص رافائي ــل ث ــروت،
والدكت ــور هان ــي ري ــاض المدي ــر التنفيذي لألس ــقفية
والمنس ــقين الميدانيي ــن وفري ــق برنام ــج التدري ــب

باألس ــقفية ومعه ــم  ٣٠م ــن الخ ــدام والخادمات من
ممارس ــي التنمي ــة الج ــدد ،يمثلـ ـوا  ١٠ق ــرى جدي ــدة
س ــيتم ضمه ــم لخدم ــة األس ــقفية ه ــذا الع ــام ،والذين
اجت ــازوا التدري ــب التنم ــوي األساس ــي لم ــدة ش ــهر.

ح ــث قداس ــته الخ ــدام والخادم ــات ،ف ــي كلمت ــه،
عل ــى ض ــرورة االهتم ــام بحياته ــم الروحي ــة لتقدي ــم

ق ــدوة إيجابي ــة في خدمتهم وش ــدد على أهمية حس ــن
ار معهم وش ــجعهم
معامل ــة المخدومي ــن ،ثم أدار حو ًا
ف ــي بداي ــة خدمته ــم الجدي ــدة ،وأُعج ــب قداس ــته
ـيدا
بمس ــتوى الخدام والخادمات وفكرهم التنموي مش ـ ً
بتأثي ــر فتـ ـرة التدري ــب عليه ــم .وفي نهاي ــة اللقاء قدم
قداس ــته هداي ــا لجمي ــع الحاضرين.

اجتماع األربعاء األسبويع

ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي عظت ــه ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ١٦م ــارس ٢٠٢٢م ،من كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقدي ــس األنبا
بيش ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية ،بحض ــور ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة ،كم ــا ُبثَّت العظ ــة عبر القنـ ـوات الفضائية المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابعة للمركز
ـت؟» ،وتن ــاول آيات
اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت .واس ــتكمل قداس ــته تأمالت ــه ف ــي آح ــاد الص ــوم الكبي ــر والت ــي خص ــص لها سلس ــلة بعنـ ـوان «أ َْي َن أ َْن ـ َ
إنجي ــل ق ــداس األح ــد الثال ــث م ــن الص ــوم الكبي ــر لمعلمن ــا لوقا البش ــير (األصحاح  ،)٣٢–١١:١٥وأش ــار إلى مقابلة المس ــيح في البيت( .تجدها منشـــورة في هذا
العـــدد صـ 13مع ترجمـــة إنجليزية صـ.)23
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يقولون «امسك الخشبة» والمقصود بها خشبة الصليب
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قداسة ابلابا يستقبل طلبة خمرتعني من «مدرسة الفرير»

ـددا م ــن الطلب ــة المتميزي ــن م ــن المرحلتي ــن
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ظه ــر ي ــوم الثالث ــاء  ٢٢م ــارس ٢٠٢٢م ،ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ع ـ ً
االبتدائي ــة واإلعدادي ــة م ــن مدرس ــة القدي ــس بول ــس (الفري ــر) بش ــبرا .ع ــرض الطلبة أمام قداس ــة البابا المش ــروعات التي قامـ ـوا بتنفيذها ،من ضمنه ــا جهاز نبضات
قل ــب ،وس ــيارة تعم ــل بالتحك ــم ع ــن بع ــد م ــع إدم ــاج نظ ــام استش ــعار للدخ ــان ،ونم ــوذج أول ــي لدائـ ـرة أعم ــدة اإلن ــارة ،وحـ ـزام األم ــان م ــن كورون ــا .وج ــاري تطوي ــر
المش ــروعات المذك ــورة لتتح ــول ال ــي أجهـ ـزة ذكي ــة  Smart devicesتمهي ـ ًـدا لمش ــاركتهم ف ــي المع ــرض العلم ــي لجامع ــة عي ــن ش ــمس.
مقدما الشكر للمدرسين وأولياء أمور الطلبة.
وحرص قداسته على تشجيع الطلبة ونصحهم باالستمرار والقراءة ًا
كثير في كافة المجاالتً ،

مقابالت قداسة ابلابا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر

يوم األربعاء  ٩مارس ٢٠٢٢م

 +الس ــفير جوزي ــف م ــوم مج ــاك س ــفير دول ــة
جنوب الس ــودان في مصر ،والذي حضر للتعارف
على قداس ــة البابا وتقديم الش ــكر على المش ــروعات
التنموية التي تقدمها الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
ف ــي جن ــوب الس ــودان ،وق ــدم الدع ــوة لقداس ــته لزيارة
جنوب الس ــودان وافتقاد ش ــعبها والصالة من أجله.
يوم الجمعة  ١١مارس ٢٠٢٢م
(بالمقـــر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي
بوادي النطرون)

 +نياف ــة األنب ــا م ــارك أس ــقف إيبارش ــية باري ــس
عددا
وش ــمالي فرنس ــا ،ال ــذي ع ــرض عل ــى قداس ــته ً
م ــن الموضوع ــات الرعوي ــة الخاص ــة باإليبارش ــية.

عددا من الزائرين ،كالتالي:
البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
يوم االثنين  ٢١مارس ٢٠٢٢م
يوم األحد  ٢٠مارس ٢٠٢٢م
 +األس ــتاذ الدكت ــور عب ــاس زواش مدي ــر
 +نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف إيبارش ــية
الد ارس ــات بالمعه ــد العلم ــي الفرنس ــي لآلث ــار المني ــا ،ومجم ــع كهن ــة اإليبارش ــية .وش ــكر نياف ــة
الش ــرقية .تأت ــي ه ــذه الزي ــارة بغي ــة التع ــارف عق ــب األنب ــا مكاري ــوس قداس ــة البابا عل ــى رعايته وعنايته
تول ــي د .زواش منصب ــه مدي ـ ًا
ـر للد ارس ــات بالمعه ــد بمجم ــع اآلب ــاء الكهن ــة ،وألق ــى قداس ــته عليهم كلمة
ا
عرض
اللقاء
خالل
مؤخرا .وقدم الضيف
الفرنس ــي
ً
ً
روحي ــة عن الكهنوت وأخ ــرى عن الصوم المقدس،
لترتيب ــات احتفالي ــة المعهد بذكرى م ــرور مئتي عام
ث ــم أج ــاب قداس ــته أس ــئلة اآلب ــاء الحاضري ــن.
على اكتش ــاف حجر رش ــيد بواس ــطة العالم الفرنسي
وف ــي خت ــام اللق ــاء وزع عليه ــم بع ــض الهداي ــا
ش ــامبيليون ،والمق ــرر إقامت ــه نهاي ــة الع ــام الجاري.
ـور تذكاري ــة م ــع قداس ــته.
حض ــر اللق ــاء الدكت ــورة نج ــاء حم ــدي بط ــرس التذكاري ــة والتقطـ ـوا ص ـ ًا
الباح ــث بالمعه ــد.
يوم الثالثاء  ٢٢مارس ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنبا أنطوني أس ــقف إيبارش ــية أيرلندا
 +كهن ــة كنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل
واس ــكتلندا وش ــمال ش ــرق إنجلتـ ـرا ،حي ــث ع ــرض
ن
ى
نيافت ــه عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــض األم ــور الخاصة بش ــيراتو  ،القاهـ ـرة ،وج ــر أثن ــاء اللق ــاء مناقش ــة
موضوع التجديد النصفي لمجلس أراخنة الكنيس ــة.
بالخدم ــة الرعوي ــة ف ــي إيبارش ــيته.

افتتاح مبىن القاليل اجلديد بدير األنبا بيشوي

ف ــي ي ــوم الس ــبت  12م ــارس 2022م ،افتت ــح قداس ــة الباب ــا مبن ــى القالل ــي الجديد بدي ــر القديس األنبا
بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،بحض ــور صاحب ــي النيافة :األنبا أغابيوس أس ــقف ورئيس الدي ــر ،واألنبا مارك
أس ــقف باري ــس وش ــمال فرنس ــا ،ومجمع اآلباء رهب ــان الدير.
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دير مارجرجس باخلطاطبة

ق ــام نياف ــة األنب ــا مين ــا أس ــقف ورئي ــس دي ــر الش ــهيد م ــار جرج ــس
بالخطاطب ــة ،ي ــوم الثالث ــاء  ١٥م ــارس ٢٠٢٢م ،برس ــامة راهبي ــن جديدي ــن،
هم ــا )1( :ال اره ــب عب ــد المس ــيح الجورج ــي )2( .ال اره ــب ويص ــا الجورجي.
كم ــا ق ــام بس ــيامة أربع ــة م ــن رهب ــان الدي ــر ف ــي درج ــة القسيس ــية وه ــم)1( :
ال اره ــب الق ــس يس ــطس الجورج ــي )2( .ال اره ــب الق ــس بمـ ـوا الجورجي)3( .
ال اره ــب الق ــس بيم ــن الجورجي )4( .ال اره ــب القس صموئيل الجورجي .وقام
أيض ــا برس ــامة خمس ــة م ــن كهنة الدي ــر قمامصة وه ــم )1( :الراهب القمص
ً
إس ــطفانوس الجورج ــي )2( .ال اره ــب القم ــص برنابا الجورج ــي )3( .الراهب
القم ــص ميخائي ــل الجورج ــي )4( .ال اره ــب القم ــص بط ــرس الجورجي)5( .
أيض ــا تم قبول ش ــخص جدي ــد من راغبي
ال اره ــب القم ــص مت ــى الجورج ــي .و ً
الحي ــاة الرهباني ــة لب ــدء فتـ ـرة االختب ــار الرهبان ــي .خالص تهانين ــا لنيافة األنبا
مين ــا ،ولآلب ــاء القمامص ــة والقس ــوس والرهب ــان الجدد ،ولمجم ــع اآلباء رهبان
دي ــر الش ــهيد م ــار جرج ــس بالخطاطبة.

كم ــا ق ــام نيافت ــه يوم الس ــبت  19م ــارس ٢٠٢٢م ،بتتميم صلوات إقامة
خمس ــة رهب ــان ج ــدد م ــن طالب ــي الرهبن ــة بالدي ــر ،ه ــم )1( :ال اره ــب مرق ــس
األنبا بيش ــوي )2( .الراهب موس ــى األنبا بيش ــوي )3( .الراهب أخنوخ األنبا
بيش ــوي )4( .الراهب إيس ــاك األنبا بيش ــوي )5( .الراهب بيتر األنبا بيش ــوي.
وش ــاركه ف ــي الصلـ ـوات صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا م ــارك أس ــقف باري ــس
وش ــمالي فرنس ــا ،واألنب ــا جوزي ــف األس ــقف الع ــام بأفريقي ــا ومجم ــع اآلب ــاء
الرهب ــان .خال ــص تهانينا لنيافة األنب ــا أغابيوس ،ولآلباء القمامصة والرهبان
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء رهب ــان دير القديس األنبا بيش ــوي بـ ـوادي النطرون.

إيبارشية املنوفية

دير القديس األنبا بيشوي بوادي انلطرون

ق ــام نياف ــة األنب ــا أغابي ــوس أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي
بوادي النطرون ،صباح األحد  13مارس  ،2022برس ــامة  11من كهنة
الدي ــر قمامص ــة وه ــم )1( :القم ــص جرج ــس األنب ــا بيش ــوي )2( .ال اره ــب
القم ــص زخاري ــاس األنب ــا بيش ــوي )3( .ال اره ــب القم ــص شيش ــوي األنب ــا
بيش ــوي )4( .ال اره ــب القم ــص بط ــرس األنب ــا بيش ــوي )5( .ال اره ــب القمص
برناب ــا األنب ــا بيش ــوي )6( .ال اره ــب القم ــص يولي ــوس األنب ــا بيش ــوي)7( .
ال اره ــب القم ــص مت ــاؤس الجورج ــي )8( .ال اره ــب القمص يوس ــف المقاري.
( )9ال اره ــب القم ــص بس ــادة المق ــاري )10( .ال اره ــب القم ــص عبد المس ــيح
المق ــاري )11( .ال اره ــب القم ــص ديس ــقورس المق ــاري.

ف ــي ي ــوم الس ــبت  ١٢م ــارس ٢٠٢٢م ،ق ــام نياف ــة األنبا بنيامي ــن مطران
المنوفية ،بكنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بالمنوفية (مقر المطرانية) ،بس ــيامة
خمس ــة من الشمامس ــة في رتبة القسيس ــية الكاملة وهم )1( :الش ــماس ناجح
صب ــري باس ــم الق ــس ياكوب ــوس للخدم ــة بكنيس ــة القديس ــين بول ــس وبط ــرس
بش ــبين الك ــوم )2( .الش ــماس أمج ــد جوزي ــف باس ــم القس ميصائي ــل للخدمة
بكنيس ــة القديس األنبا بيش ــوي بطمالي )3( .الش ــماس باس ــم صبحي باس ــم
الق ــس س ــلوانس لخدم ــة كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بكفر طنبدي )4( .الش ــماس
س ــمير صاب ــر باس ــم الق ــس مكاري ــوس لخدم ــة كنيس ــة القدي ــس أثناس ــيوس
بالبطح ــة )5( .الش ــماس نجي ــب ع ــوض باس ــم الق ــس باخ ــوم لخدم ــة كنيس ــة
الس ــيدة الع ــذراء والم ــاك رافائي ــل بميجريا وكفر عطا .خال ــص تهانينا لنيافة
األنب ــا بنيامي ــن ،ولآلب ــاء الكهن ــة الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفراد الش ــعب.
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إيبارشية الفيوم

إيبارشية بورسعيد

ف ــي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الثالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ١٥م ــارس
٢٠٢٢م ،ق ــام نياف ــة األنب ــا أبـ ـرآم مطران
ورئيس أديرة الفي ـ ــوم ،بدير القديس األنبا
أبرآم بالعزب ،برس ــامة القس أرس ــانيوس
لمع ــي كاه ــن كنيس ــة األنب ــا أنطونيـ ـ ــوس
واألنب ــا بوال ف ــي رتب ــة القمصية .خالص
تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا أبـ ـرآم ،وللقم ــص
أرساني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ،ولمجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اآلب ــاء كهنة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية شمايل أملانيا

ق ــام نياف ــة األنب ــا ت ــادرس مطـ ـران بورس ــعيد ،صب ــاح ي ــوم الجمع ــة ١١
مارس ٢٠٢٢م ،في كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس ببورفؤاد ،بس ــيامة الشماس
كاهن ــا عل ــى الكنيس ــة ذاته ــا باس ــم الق ــس ميخائي ــل ،كم ــا من ــح
مين ــا س ــميرً ،
نيافت ــه رتب ــة القمصي ــة لكاه ــن الكنيس ــة الق ــس رافائي ــل لوي ــس ،واثني ــن م ــن
الدياكونيي ــن ،رتب ــة أرش ــيدياكون ،هم ــا دياك ــون يوس ــف ودياك ــون صموئي ــل.
ـددا م ــن اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية وش ــعب الكنيس ــة.
ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات ع ـ ً
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا ت ــادرس ،وللقم ــص رافائي ــل والق ــس ميخائي ــل
واألرش ــيدياكون يوس ــف واألرش ــيدياكون صموئي ــل ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

إيبارشية شربا اخليمة

ق ــام نياف ــة األنب ــا مرق ــس مطـ ـران ش ــب ار الخيم ــة ،ي ــوم الس ــبت  ١٩مارس
٢٠٢٢م ،ف ــي كنيس ــة القدي ــس مار مرقس بالمنش ــية الجديدة ،برس ــامة القس
منس ــي عزي ــز والق ــس إنيان ــوس صلي ــب م ــن كهن ــة الكنيس ــة ذاته ــا ف ــي رتب ــة
القمصي ــة .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مرق ــس ،وللقمصي ــن الجديدي ــن،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
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ق ــام نياف ــة األنب ــا دمي ــان أس ــقف إيبارش ــية ش ــمالي ألماني ــا ورئي ــس دي ــر
الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس موري ــس بهوكس ــتر ،صب ــاح يوم األح ــد  ٢٠مارس
٢٠٢٢م ،بكنيسة القديسين األنبا أنطونيوس واألنبا شنوده رئيس المتوحدين
ف ــي برلين ،بس ــيامة الش ــماس مرقس جرج ــس الدياكون المكرس باإليبارش ــية
كاهنا على الكنيس ــة ذاتها ،باس ــم القس ش ــنوده .ش ــارك في صلوات القداس
ً
والس ــيامة ال اره ــب القم ــص جرج ــس المحرق ــي ،وال اره ــب القم ــص منقري ــوس
المحرق ــي ،الل ــذان يخدم ــان باإليبارش ــية .خالص تهانينا لنياف ــة األنبا دميان،
وللق ــس ش ــنوده ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية املنيا

ق ــام نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف المنيا ،صباح ي ــوم األحد  ٢٠مارس
٢٠٢٢م ،بكنيس ــة القدي ــس م ــار مرقس الرس ــول (المطرانية) ،برس ــامة القس
ميس ــاك إسـ ـرائيل في رتبة القمصية ،وكذلك س ــيامة اثنين من الشمامسة ،في
درج ــة دياك ــون ،هم ــا :دياكون بيش ــوي ودياكون يس ــطس ،لينضم ــا بذلك إلى
مجم ــع التكري ــس البتول ــي باإليبارش ــية .ش ــارك في الصلوات ع ــدد من اآلباء
كهنة اإليبارش ــية وبعض اآلباء من إيبارش ــيات أخرى .خالص تهانينا لنيافة
األنب ــا مكاريوس ،وللقمص ميس ــاك ،والدياكونيي ــن الجديدين ،ولمجمع اآلباء
كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الشعب.

2022
مج مج ةل ةلالكرازة
مارس2022
ينا�
الكرازة 1425- -ي

يقولون «خيبة بالويبة» ⲉⲡⲓⲱ والويبة مكيال للحبوب يساوي كيلتان ،أي أن الخيبة مضاعفة

إيبارشية مراكز الرشقية والعارش من رمضان

كم ــا ق ــام نيافت ــه ،ي ــوم الس ــبت  ١٢م ــارس ٢٠٢٢م ،بس ــيامة الق ــس
موس ــى توفي ــق لخدم ــة كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والبابا كيرلس الس ــادس بوالية
ميتش ــيجان .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا س ــارافيم ،وللكاهني ــن الجديدي ــن،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

ق ــام نياف ــة األنب ــا مق ــار أس ــقف إيبارش ــية الش ــرقية ومدين ــة العاش ــر م ــن
رمض ــان ،ي ــوم الثالث ــاء  ١٥مارس ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الس ــيدة العذراء بمدينة
العاش ــر م ــن رمض ــان ،وش ــاركه مجم ــع كهن ــة اإليبارش ــية ،برس ــامة الق ــس
قمص ــا .كم ــا س ــام دياكونيي ــن (ش ــماس
ش ــنوده نجي ــب كاه ــن الكنيس ــة ذاته ــا ً
ن
كام ــل) باس ــم دياك ــون بس ــتاڤروس ،ودياك ــو ثيؤف ــان عل ــى نف ــس الكنيس ــة،
إل ــى جان ــب دياك ــون ثالث باس ــم دياكون توماس على كنيس ــة الس ــيدة العذراء
مري ــم بقري ــة ناش ــد ،التابع ــة لإليبارش ــية .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنب ــا مقار،
وللقم ــص ش ــنوده والدياكونيي ــن الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية ابلحر األمحر

إيبارشية أوهايو وميتشيجان
وإنديانا بأمريكا

ق ــام نياف ــة األنب ــا س ــارافيم أس ــقف إيبارش ــية أوهاي ــو وميتش ــيجان وإنديان ــا
بالواليات المتحدة األمريكية ،يوم الس ــبت  ٥مارس ٢٠٢٢م ،بس ــيامة القس
زوس ــيما س ــوريال لخدمة كنيسة الس ــيدة العذراء والقديس مار مرقس بإنديانا.

ف ــي ي ــوم الس ــبت  ١٢م ــارس ٢٠٢٢م ،ق ــام نيافة األنبا إيالريون أس ــقف
البح ــر األحم ــر ،بس ــيامة س ــبعة آب ــاء كهن ــة ج ــدد للخدم ــة بكنائ ــس مدينت ــي
الغردقة ومرس ــى علم ،وذلك بكنيس ــة القديس األنبا ش ــنوده (مقر المطرانية)
كاهن ــا
بالغردق ــة .واآلب ــاء الكهن ــة الج ــدد ه ــم )1( :الش ــماس عم ــاد برس ــوم ً
باس ــم الق ــس إيس ــيذورس للخدم ــة في منطق ــة الكوثر بالغردقة )2( .الش ــماس
كاهن ــا باس ــم الق ــس أغابي ــوس للخدم ــة ف ــي كنيس ــة القدي ــس مار
ناج ــح زك ــي ً
كاهن ــا
ـي
ـ
ن
عو
ـاب
ـ
ه
إي
ـماس
ـ
ش
ال
()3
ـة.
ـ
ق
بالغرد
ـاء
ـ
ي
األح
ـة
ـ
ق
مرق ــس ف ــي منط
ً
باس ــم الق ــس ويص ــا للخدم ــة ف ــي كنيس ــة القدي ــس األنب ــا ش ــنوده بالغردق ــة.
كاهن ــا باس ــم الق ــس مويس ــيس للخدم ــة ف ــي
( )4الش ــماس ن ــادر صموئي ــل ً
كاهن ــا باس ــم الق ــس
ـادل
ـ
ع
ـكل
ـ
ي
ما
ـماس
منطق ــة الكوث ــر بالغردق ــة )5( .الش ـ
ً
ش ــاروبيم للخدم ــة ف ــي كنيس ــة القديس ــة رفق ــة بالغردق ــة )6( .الش ــماس عادل
كاهن ــا باس ــم الق ــس غبري ــال للخدمة في منطق ــة الن ــور بالغردقة)7( .
بش ــاي ً
ي
كاهن ــا باس ــم الق ــس بيج ــول في كنيس ــة القدي ــس األنبا
ـع
ـ
ي
بد
ـر
ـ
ي
الش ــماس خ
ً
كاراس الس ــائح بمرس ــى علم .ش ــارك في صلوات القداس والس ــيامة أصحاب
النياف ــة :األنب ــا ت ــكال أس ــقف دش ــنا ،واألنب ــا رافائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع وس ــط القاهـ ـرة ،واألنب ــا بموا أس ــقف الس ــويس ،واألنبا ثاؤفيلس أس ــقف
منفلوط ،واألنبا جوزيف األس ــقف العام بأفريقيا .خالص تهانينا لنيافة األنبا
إيالري ــون ،ولآلب ــاء الكهن ــة الجدد ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر
أفراد الش ــعب.
2022
مارس2022
ينا�
مج مج ةل ةلالكرازة
الكرازة 1425- -ي

لتكوين اسم المكان نستخدم ̀ⲛⲁⲙ أي مكان ،مثل ⲓⲡⲱ ⲙⲁⲛ̀ϣمنشوبية ⲙⲁⲛ̀ϣⲁⲓ ،مشرق ⲙⲁⲛ̀ⲥ̀ϧⲁⲓ ،منسخ ،أي مكان نساخة الكتب

11

أسبوع الصالة من أجل الوحدة
يف ضيافة الكنيسة القبطية األرثوذكسية

باخومي ــوس مطـ ـران اإليبارش ــية ،واألنبا هرمينا األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
شـ ـرقي اإلس ــكندرية ومق ــرر اللجن ــة بالمجمع المقدس .تضم ــن المؤتمر ،الذي
وموجهي مادة التربية الدينية المس ــيحية
ش ــارك في فعالياته  ٣٥٠من معلمي
ّ
بمحافظ ــات :اإلس ــكندرية  -البحيـ ـرة– الغربي ــة – الدقهلي ــة – كف ــر الش ــيخ –
الش ــرقية ،محاضـ ـرات لنياف ــة األنب ــا هرمين ــا ،والق ــس بولس حلي ــم رئيس قطاع
التعلي ــم والتدري ــب بالكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية ،والدكت ــور محم ــود فـ ـؤاد
مستش ــار ومدي ــر ع ــام م ــادة التربي ــة الديني ــة ب ــو ازرة التربية والتعلي ــم ،وعدد من
المتخصصين .في نهاية المؤتمر تم تكريم الموجهين الذين بلغوا سن التقاعد
خ ــال الع ــام الد ارس ــي الحال ــي واثني ــن م ــن خبـ ـراء التربية الدينية المس ــيحية.

مؤتمر جلنة خدمة املرأة باملجمع املقدس

اس ــتضافت كنيس ــة القديس مارمرقس بالمعادي يوم الخميس  ١٠مارس
٢٠٢٢م ،الي ــوم الس ــادس م ــن فعالي ــات أس ــبوع الص ــاة م ــن أج ــل الوح ــدة
والذي ينظمه مجلس كنائس الش ــرق األوس ــط باالش ــتراك مع مجلس كنائس
مص ــر ،تح ــت ش ــعار «أن ــا ه ــو ن ــور العال ــم» .وال ــذي يش ــارك في ــه ممثل ــون
ع ــن الطوائ ــف الخم ــس أعض ــاء مجل ــس كنائس مصر ،وش ــارك ف ــي اللقاء:
القم ــص بيش ــوي رس ــمي م ــن الكنيس ــة الكاثوليكي ــة وبرفقته وفد من كنيس ــته.
األرش ــمندريت دمس ــكينوس عن كنيس ــة الروم األرثوذكس والوفد المرافق له.
المطران س ــامي ش ــحاتة رئيس الكنيس ــة األسقفية على رأس وفد من كنيسته.
الق ــس نس ــيم فض ــل ع ــن الكنيس ــة اإلنجيلي ــة ومع ــه وف ــد م ــن كنيس ــته .وكان
ف ــي اس ــتقبال ممثل ــي الكنائ ــس نيافة األنبا دانيال أس ــقف المعادي وس ــكرتير
المجم ــع المق ــدس ،بحض ــور نياف ــة األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع حدائ ــق القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ،واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح عض ــو
اللجن ــة التنفيذي ــة بمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط واألمي ــن الع ــام الفخ ــري
لمجل ــس كنائ ــس مصر.

مؤتمر جلنة الرتبية ادلينية باملجمع للوجه ابلحري

أقام ــت لجن ــة خدم ــة المـ ـرأة بالمجم ــع المق ــدس ،ي ــوم الجمع ــة  11مارس
2022م ،المؤتم ــر الثان ــي لع ــام  ٢٠٢٢لقط ــاع ش ــمال الصعي ــد بعنـ ـوان
ـت ِم ـ ْـن َب ْيِن ِه ــم َر ُج ـ ًـا» (ح ــز ،)٣٠ :٢٢في بيت مار مين ــا للمؤتمرات
«و َ
طَل ْب ـ ُ
َ
بمنه ــري .تضم ــن المؤتم ــر محاضـ ـرة لنياف ــة األنب ــا فيلوباتي ــر أس ــقف أب ــو
قرق ــاص بعنوان «أس ــباب تش ــوه مفه ــوم الرجولة» ،كما حض ــر القمص أبرآم
إمي ــل مق ــرر لجن ــة المـ ـرأة ومجموع ــة م ــن كهن ــة إيبارش ــية أب ــو قرقاص.

مكتبة اإلسكندرية تنظم ايلوم السنوي السابع
للرتاث القبطي

يف دمنهور

أقام ــت لجن ــة التربي ــة الديني ــة بالم ــدارس بالمجم ــع المق ــدس ،بالتعاون مع
إيبارش ــية البحيـ ـرة ومط ــروح والخم ــس م ــدن الغربي ــة ،ي ــوم الجمع ــة  11مارس
َم ــا َم ـ ْـن َع ِم ـ َـل
«وأ َّ
2022م ،مؤتمره ــا الس ــنوي لقط ــاع الوج ــه البح ــري بعنـ ـوان َ
الس ــماو ِ
ِ
وعَّل ــمَ ،فهـ ـ َذا ي ْدع ــى ع ِظ ِ
ات» (م ــت ،)١٩ :٥وذل ــك
يم ــا ف ــي َمَل ُك ــوت َّ َ َ
ُ َ َ ً
ََ َ
ف ــي مزرع ــة كرم ــة م ــار مرق ــس بدمنه ــور ،بحض ــور صاحب ــي النياف ــة األنب ــا
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نظم ــت مكتب ــة اإلس ــكندرية م ــن خ ــال مركز الد ارس ــات القبطي ــة بقطاع
البح ــث األكاديم ــي التاب ــع له ــا ،ي ــوم الجمع ــة  ١١م ــارس ٢٠٢٢م ،فعاليات
اليوم السنوي السابع للتراث القبطي تحت شعار «احتفالية الفنون القبطية»،
بحضور نيافة األنبا مقار أس ــقف الش ــرقية والعاش ــر من رمضان .تضمنت
الفعالي ــات كلم ــات للدكت ــور مصطف ــي الفق ــي مدي ــر المكتب ــة ،ونياف ــة األنب ــا
مق ــار ،وع ــدد م ــن الش ــخصيات المهتم ــة بالف ــن القبط ــي ،ث ــم افتُِت ــح معرض
فنانا وفنانة بأكثر
فني لأليقونات القبطية والبيزنطية ش ــارك فيه حوالي ً ١٥
عمل تمث ــل مختلف الفن ــون القبطية.
م ــن ثالثي ــن ً

مج ةل الكرازة  25 -مارس 2022

ومنها اسم قرية منتوت ⲧⲩⲟⲱⲑ̀ⲛⲁⲙ بأبو قرقاص أي مكان اإلله تحوت ،إله العلم عند قدماء المصريين

أين أنت؟
مقابلة اهلل يف ابليت واألرسة
عظة األربعاء  16مارس 2022م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية

االبــن الضــال يمثــل الشــخص الغيــر ارضــي
ـانا
بمعيشــته .كان بيتــه
ً
هادئــا ،ولكنــه كان إنسـ ً
يدمــر اإلنســان .ونالحــظ أن أول
متذمـ ًـرا؛ وهــذا مــا ّ
معج ـزة صنعهــا الســيد المســيح كانــت تأســيس بيــت،
والمســيح هــو الــذي يؤســس كل بيــت مــن خــال ســر
الزيجــة ،ونالحــظ 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:

ـر فيــه هــو
البيــت الــذي يكــون المســيح حاضـ ًا
البيــت الــذي نــرى فيــه كل هــذا ،والبيــت الــذي يعلــم
أوالده الخدمــة وتقديــم العشــور والخدمــة مــن أجــل فــرح
االنســان ،والبيــت الــذي يـ ّـورث األبنــاء المحبــة وليــس
المــال ،وهنــاك قصــص كثي ـرة فــي ذلــك.
االبــن الضـ ـ ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـ ـ ـ ــدم لنــا صــورة مشـ ّـوهة ،ألن
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):

 -١بنــاه هللا بيــده وحاضــر فيــه بالصلــوات:
ـر فيــه مــن
هللا هــو الــذي يؤســس البيــت ويكــون حاضـ ًا
خــال الصلـوات الجماعيــة والفرديــة ،وبعــد ذلــك مــن
خــال األطفــال ،وتُقـ َّـدم ذبائــح البــر فــي ذلــك البيــت،
ويكــون البيــت فيــه مــكان للصــاة وأيقونــات للقديســين
مثــل أيــام جائحــة كورونــا حيــن جهــزت كل البيــوت
أماكــن مخصوصــة للصــاة.

 -١بــارد ببــرودة الســجن ،وهــو الــذي وقــع
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
«م ْن
وخارجه حرية .أبشــالوم في العهد القديم يقولَ :
يجعُلِنــي َق ِ
اضًيــا ِفــي األ َْر ِ
ـي ُك ُّل ِإ ْنسـ ٍ
ـان َلـ ُـه
ض فيأِْتـ
ـي ِإَلـ َّ
ََْ
َ
ََ َ
ِ
ص
وم ـ ٌة َوَد ْعـ َـوى َفأ ُْنصَفـ ُـه؟» (2صــم ،)4 :15كان
ُخ ُ َ
انقالبــا علــى أبيــه
يريــد أن يأخــذ مــكان أبيــه ،وعمــل
ً
وكانــت النهايــة مفزعــة .اإلنســان الــذي يقــول «أنــا
الكبيــر فــي البيــت وكلمتــي هــي التــي تُنفــذ» ،والبيــت
الــذي فيــه ف ـراغ وبــروده مثــل االبــن الضــال الــذي
أحــب المــال ،والــذي يحــب المــال يحــب الشــرور ألن
«محبــة المــال أصــل كل الشــرور» ،ويمكــن أن نضــع
أي شــيء مــكان المــال وتكــون لنــا مقيــاس.

 -٣الرضــا والشــبع باألوقــات المقدســة :نالحــظ
ذلــك فــي قصــة موســى وكيــف كان هللا يعتنــي بــه،
وكيــف تعلــم مــن آداب المصرييــن ،واهتمــت بــه ابنــه
وتوضــح لمــا هــذة القصــة أن هللا الحاضــر
فرعــون،
ّ
ي ارعــي اإلنســان فــي ضيقاتــه .العالــم اليــوم يحــاول
أن يقّلــل فــي األذهــان قــوة وقــدرة الصــاة ،مــن خــال
الحــروب واألخبــار المزعجــة ،ولكــن نتذكــر دانيــال
وهــو فــي الســبي ورفضــه االمتنــاع عــن الصــاة
ويقــول «َفَل َّمــا عِلــم د ِانيــآل ِبِإم ِ ِ ِ
ـب ِإَلــى
َ ََ ُ ْ َ
ضــاء اْلكتَ َابــة َذ َهـ َ
بيِتـ ِـه ،وُك ـواه مْفتُوح ـ ٌة ِفــي عِّليَِّتـ ِـه َنحــو أُورَشـ ِ
يمَ ،ف َجثَــا
ـل
ُ
ْ
َْ َ ُ َ َ
َ ُ َ
عَلــى رْكبتَيـ ِـه ثَ ـاَ َث مـ َّـر ٍ
ات ِ
صَّلــى َو َح َمـ َـد
و
ِ،
م
ـو
ـ
ي
ل
ا
ـي
ـ
ف
ْ
َ ُ َْ
َْ َ َ
َ
ُقـ َّـدام ِإ ِلهـ ِـه َكمــا َكان يْفعــل َقبــل ِ
ـك» (دا.)10 :6
ـ
ذل
َ ََ ُ َْ َ
َ
َ
كمــا كان يصلــي فــي بــاده كان يصلــي فــي الســبي،
وعندنــا قصــة نقــل الجبــال المقطــم وذلــك بالصــاة.

خــال مــن الحــب واهتمامــه بالخــارج أكثــر
ٍ -٢
مــن الداخــل.

 -٢يرعــــــــــاه هللا :ألن هللا هــو ضابـ ـ ـ ــط الــكل
وضابــط هــذة األسـرة الصغيـرة ،وذلــك مــن خــال كل
مــا يحــدث ،طالمــا هــذه األسـرة تعيــش فــي مخافــة هللا
يكــون كل مــا يحــدث هــو ترتيــب مــن هللا ،وهللا قــد
يرســل لــك رســالة مــن خــال طفــل فــي مــدارس األحــد
أو ابنــك أو ابنتــك وقــد يكــون مــن خــال الكتــاب
المقــدس ...وهللا يرســل لنــا الرســائل ألجــل البيــت.

 -٤هللا يطرح فيـــــــــــه البركــــــــة :لو كان االبن
الضــال رأى مقــدار الشــبع الــذي كان يعيــش فيــه امــا
تــرك بيــت أبيــه ،لكــن كانــت نظرتــه نظ ـرة ماديــة.
ونجــد صــوت هللا حاضــر فــي ذلــك البيــت وفيــه حيــاة
التلمــذة الحقيقــة بينهــم ،البيــت الــذي يكــون فيــه صوت
اللحــن الجميــل وصــوت التســبحة ،ونجــد بيوتًــا فيــه
مناقشــات فــي آيــات مــن الكتــاب المقــدس ..كل هــذا
يحــول البيــوت إلــى ســماء.

 -٣الشــكوى مــن عــدم الشــبع ،م ـرة يشــتكي
أوالده ومرة امرأته ...الخ .كلنا نعرف عالي الكاهن،
أيضــا نابــال األحمــق
وأن أوالده انحرف ـوا .نتذكــر ً
وام أرتــه ابيجايــل ،حيــن رفــض نابــال أن يعطــي داود
مــن الخيــر الــذي عنــده ،بيــت ال يعــرف الشــبع .كلنــا
نحــب اآليــة التــي تقــول «النفــس الشــبعانة تــدوس
العســل .»...ونحــن بــدون هللا ال نشــعر بالشــبع وال
الحــب ويكــون البيــت جاًفــا.

 -٤العالقــات داخــل البيــت جافــة تخلــو مــن
الــود مثــل يوســف وإخوتــه الذيــن باع ـوا أخاهــم.
االبــن الضــال ســقط فــي الفــخ ،وذهــب للحريــة بســبب
األصدقــاء وتمســك بأخــذ المي ـراث ،وبــدأ أصدقــاؤه
يشـ ّـوهون صــورة أبيــه فــي ذهنــه ،وظــن أنــه ســيملك
الحيــاة خــارج المنــزل ،هــذا حــال الخطايــا :تلمــع
فــي البدايــة وبعــد ذلــك تظهــر حقيقتهــا .بعــد ذلــك
يقــول الكتــاب عنــه أنــه جــاع وبــدأ يــأكل مــن طعــام
يعا واكتشــف
الخنازيــر ،ولكــن نشــكر هللا أنــه عــاد سـر ً
المعادلــة الخطــأ واكتشــف أن البيــت حريــة وخارجــه
طيبــا
ســجن وليــس العكــس ،ورجــع وقــدم
نموذجــا ً
ً
للتوبــة ،لذلــك ألجــل توبــة االبــن الضــال نحــن نذكـره.

والخالصــة :أحــب أن أقــول لكــم« :كيــف نتقابــل
مــع ربنــا داخــل البيــت؟» مــن خــال:
 -١الفــرد الضعيــف فــي األســرة :قــد تكــون
مكونــة مــن خمســة أفـراد ،وفــي أحدهــم ضعــف
األسـرة ّ
جســدي أو مــن ذوي الهمــم أو مري ـ ـ ـ ـ ـ ــض ...ممكــن
أن تقابــل هللا داخــل البيــت مــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال هــذا الفــرد
الضعيــف واهتمامــك بــه ،وهللا يرســل لــك رســائل،
مثــل ابــن يوناثــان الــذي كان معاًقــا.
 -٢نفــس َك َسـَـرها الزمــن :مــن الممكــن أن تقابــل
ربنــا مــن البيــت حيــن يكــون فيــه نفــس أو شــخص
أحيانــا ينكســر إنســان بســبب تغي ـرات
كس ـره الزمــن.
ً
الزمــن مثــل نعمــي حمــاة ارعــوث التــي فقــدت زوجهــا
وابنيهــا ،تخيل ـوا خطــورة األمــر ،لكــن هللا أرســل لهــا
ارعــوث التــي ارتبطــت بهــا وقــررت أن تحيــا معهــا
حتــى موتهــا ،وقدمــت صــورة جميلــة .الوقــوف بجانــب
حاليــا
النفــس المكســورة التــي ال يشــعر بهــا العالــمً .
يــا إخوتــي مــن شــدة زحــام الحيــاة ال نحــس به ـؤالء
الضعفــاء ،ومثــل ه ـؤالء مــن عنــده حساســية ازئــدة
وخجــل ،ومــن هــو صعــب الطبــاع مثــل البخيــل .كيف
تقــدر أن تتعامــل وتتفاهــم مــع الشــخص الــذي أمامــك
ِ
صل من أجل
ألن من خالله يرســل لك هللا رســائلّ .
هــذا الشــخص باســتمرار ،واختبــر قــوة الصــاة فيــه
بحيــث يتغيــر الطبــع ويجبــر هللا الكســر هللا.
 -٣تطبيــق الوصيــة «اَْل َجــواب َّ
ف
ــن َي ْص ِــر ُ
اللِّي ُ
َ ُ
غضوبــا
ـب» :قــد يكــون الطــرف الــذي أمامــك
اْل َغ َضـ َ
ً
أيضــا يكــون فــي
ألي ســبب ،وإذا غضبــت أنــت ً
البيــت نــار ..هنــاك عبــارة لطيفــه قالهــا أحــد األدبــاء:
«علمتنــي أمــي أن الطبــاخ الماهــر هــو الــذي يعــرف
تمامــا متــى يطفــئ النــار» .هنــاك مــن يكــون فــي بيتــه
ً
مثــل حمامــة ســام ،يعــرف أن يطفــئ النــار بكلمــة
بأيــة طريقــة .مــن خــال
جميلــة أو عبــارة لطيفــة أو ّ
هــذا اإلنســان يتكلــم هللا ونتقابــل معــه.
 -٤العيــن الحانيــــــــة التــــــــي ترحــم :مهــم أن
اإلنســان يكــون عنــده العيــن الحانيــة ،ألن القســاوة
أصبحــت فــي العيــون والقلــوب ..قســاوة غربيــة وبــكل
شــكل ،مثــل االبــن األكبــر فــي مثــل االبــن الضــال،
لــم يفــرح لعــودة أخيــه بــل بالعكــس .أيهــا الحبيــب ،إذا
ابنــا أو ابنــة :هــل عنــدك
زوجــا أو زوجــة أو ً
كنــت ً
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 البيـ ـ ـ ـ ــت ،يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون البيــت
جميـ ًـا ،ويكــون بيتــك بــكل اعضائــه أحســن بيــت فــي
الدنيــا .البيــت الجميلــة ليســت بمــا فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــن أثــاث
وخالفــه ،بــل بمــا فيهــا مــن محبــة ،وحضــور المســيح
فيهــا .لتكــن حياتنــا وبيوتنــا مكرســة هلل ،تنقابــل فيهــا
مــع هللا كمــا نتقابــل معــه فــي المخــدع وفــي البريــة.
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ندوة لقوات ادلفاع الشعيب والعسكري
باملركز اثلقايف القبطي

استضاف المركز الثقافي القبطي
األرثوذكس ــي في الكاتدرائية المرقس ــية
بالعباس ــية ،الن ــدوة التثقيفي ــة الت ــي
نظمته ــا قي ــادة قـ ـوات الدف ــاع الش ــعبي
والعس ــكري بالقـ ـوات المس ــلحة بعنـ ـوان
«بن ــاء وط ــن» ،بحض ــور صاحب ــي
النياف ــة األنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام،
واألنب ــا اكليمن ــدس األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع ألماظ ــة ومدينة األمل
وش ــرق مدين ــة نص ــر ،وقائ ــد قـ ـوات
الدف ــاع الش ــعبي والعس ــكري ،وع ــدد
م ــن اآلب ــاء الكهن ــة وأبن ــاء الكنيس ــة
والش ــخصيات العام ــة.
ألق ــى صاحب ــا النياف ــة خ ــال الن ــدوة كلم ــات عبـ ـ ار خالله ــا ع ــن التقدي ــر
لل ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه القـ ـوات المس ــلحة ف ــى حماي ــة الوط ــن ،كم ــا تم عرض
فيل ــم وثائق ــي عن الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية ،كذلك ت ــم إلقاء محاضرات
ع ــن دور الق ــوى الذكي ــة ف ــي تحقيق األمن القومي المص ــري ومحاربة إرهاب
الفك ــر والتط ــرف بواس ــطة نخبة من المحاضرين بأكاديمية ناصر العس ــكرية
العلي ــا ،وتخل ــل الن ــدوة مجموع ــة م ــن األعم ــال الفني ــة الوطني ــة .وألق ــى قائ ــد
قـ ـوات الدف ــاع الش ــعبي والعس ــكري خ ــال الن ــدوة كلم ــة نق ــل خالله ــا تحي ــات
القائ ــد الع ــام للقـ ـوات المس ــلحة وزي ــر الدف ــاع واإلنت ــاج الحرب ــي ورئيس أركان
ح ــرب القـ ـوات المس ــلحة للكنيس ــة مؤك ـ ًـدا عل ــى أهمي ــة تالح ــم كاف ــة أطي ــاف
الش ــعب المص ــري العظي ــم الس ــتمرار دف ــع عجلة التنمية الت ــي أضحت تؤتي
ثماره ــا بمختل ــف رب ــوع الوط ــن بفض ــل أبنائ ــه المخلصي ــن .واختتم ــت الن ــدوة
بتكريم عدد من أس ــر الش ــهداء وذوي الهمم ،وتبادل الدروع ،وعزف الس ــام
الوطن ــي لجمهوري ــة مص ــر العربية.

حماكمات السيد املسيح يف

رسالة ماجستري بإلكرييكية األنبا رويس

نوقش ــت بالكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة باألنب ــا روي ــس ي ــوم األح ــد ١٣
المقدمة من القمص يوحنا فايز زخاري
مارس
٢٠٢٢مِ ،رس ــالة الماجس ــتير ُ
ِ
ِ
الس ِّ
ـــي ِد
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ــــاك
ح
”م
ان:
و
ـ
ـ
ن
ع
ـت
ـ
ل
حم
ـي
ـ
ت
ال
و
ـة،
ـ
ي
بالكل
ـد
ـ
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ـ
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ا
ـدرس
مـ
َّ
َْْ ْ َ
ِ ِ ِ ُ َِ َ َ
ِ
ِ
ِ
اســـ ٌة َت ِاريخَّيـــ ٌة
اْل َمس ِ
ـــيح َو َصْلبـــه َح ْس َ
ـــاء ْت فـــي اْل َع ْهـــد اْل َجديـــد ،دَر َ
ـــب َما َج َ
َوَت ْحِل ِيلَّيـــةٌ“ .تكون ــت لجن ــة المناقش ــة م ــن أ .د .القس بيش ــوي حلم ــي إبراهيم
ئيس ــا،
أس ــتاذ الاله ــوت العقي ــدي والحـ ـوارات المس ــكونية بالكلي ــة مشـ ـرًفا ور ً
وأ.د.عدل ــي أني ــس أس ــتاذ جغرافي ــا اْل َع ْه ـ ِـد اْل َج ِدي ــد بالكلي ــة ،عض ـ ًـوا ،والدكتور
القم ــص بنيامي ــن المحرق ــي ،عض ـ ًـوا .وعق ــب المناقش ــة ق ــررت اللجن ــة من ــح
المقدس بتقدي ــر ممتاز .حضر
الباح ــث درج ــة الماجس ــتير من قس ــم الكت ــاب ُ
مناقش ــة الرس ــالة صاحب ــا النياف ــة :األنبا إبرآم مطران الفي ــوم ،واألنبا ميخائيل
األس ــقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباس ــية ووكيل الكلية،
واألس ــتاذ الدكتور س ــعيد حكيم يعقوب ،وكيل الكلية لش ــئون الدراسات العليا.
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الص ــوم جوه ــر العالق ــة م ــع
هللا لتحقي ــق أه ــداف روحي ــة تش ــمل
كل نواح ــي الحي ــاة الروحي ــة مع هللا
بص ــورة ش ــاملة مث ــل:
 -1الصـــوم وســـيلة لنـــوال
الحكمـــة :فداني ــال والثالث ــة فتي ــة
نالـ ـوا الحكم ــة حي ــن صامـ ـوا إذ
رفضـ ـوا األكل م ــن أطاي ــب المل ــك
والش ــرب م ــن خم ــر مش ــروبه ،لذلك
كانـ ـوا أكثر اس ــتنارة وقوة تفكير عن
بقي ــة الفتي ــة الذين كانـ ـوا معهم ،مما
رف ــع داني ــال والثالثة فتية القديس ــين
(ش ــدرخ وميش ــخ وعبدناغ ــو) (دا)3
ف ــي الك ارم ــة والمنزل ــة عن ــد المل ــك
ومس ــاعديه م ــن كب ــار المملك ــة.
طا
أيضا نش ــا ً
وق ــد أعطته ــم الحكمة ً
قوي ــا ف ــي الحي ــاة الروحي ــة ،ألن
ً
العق ــل الحكي ــم ينتص ــر بالص ــوم
عل ــى الجس ــد وش ــهواته الت ــي تصل
باإلنس ــان إل ــى التدن ــي تح ــت ثق ــل
الخطيئ ــة ،لذل ــك فالص ــوم يرتف ــع
بالفك ــر والحـ ـواس إل ــى المعرف ــة
الحكيم ــة والنقي ــة.
 -2الصـــوم وســـيلة للنصـــرة
علـــى الشـــيطان والتجـــارب :ألن
تجرب ــة آدم األول كان ــت األكل م ــن
الثمـ ـرة الممنوع ــة فأكل وس ــقط ،لكن
حي ــن ج ـ ّـرب الش ــيطان آدم الثان ــي
(الس ــيد المس ــيح) ب ــاألكل بتحوي ــل
الحج ــارة إل ــى خب ــز ،انتص ــر ول ــم
يفع ــل م ــا طلب ــه الش ــيطان ب ــل ق ــال
ل ــه« :لي ــس بالخب ــز وح ــده يحي ــا
اإلنس ــان ب ــل ب ــكل كلم ــة تخ ــرج من
أيضا
ف ــم هللا» (ل ــو ،)4:4وإنتص ــر ً
عل ــى التجرب ــة الثاني ــة إذ رف ــض
ممال ــك العال ــم والس ــجود للش ــيطان
قائ ـ ًـا« :مكت ــوب للرب إلهك تجس ــد
وإياه وح ــده تعبد» (لو ،)8:4وهكذا
توال ــت االنتص ــارات على الش ــيطان
حت ــى كملت برف ــض كل اإلغراءات
والغواي ــة الش ــيطانية ب ــكل أبعادها..
أيضا
وبانتص ــاره على تجربة األكل ً
رف ــض أن يلق ــي بنفس ــه م ــن عل ــى
افض ــا أن يج ـ ِّـرب
جن ــاح الهي ــكل ر ً
ال ــرب اإلل ــه (ل ــو.)9:4
 -3الصـــوم وســـيلة ومصـــدر
للقـــوة الروحيـــة :الصائ ــم ش ــبعان
ـيئا آخ ــر
بمحب ــة هللا ،ف ــا يري ــد ش ـ ً
مهم ــا كان ،ألن هللا يه ــب للصائ ــم

نعم ــة تمن ــع عن ــه ّأية ميول شـ ـريرة،
ألنه ُمحاط بقوة إرادة تس ــاعده على
النج ــاح الروح ــي ،ألن الصوم يهب
ـلطانا على الحواس
للعقل والروح س ـ ً
والجس ــد فيمتلك قدرة على الس ــيطرة
وضب ــط النفس ،مم ــا يجعل الصائم
ـادر عل ــى غل ــق كل المداخل أمام
ق ـ ًا
الش ــيطان ،مم ــا يجع ــل اإلنس ــان
ـادر على اس ــتعادة كرامته الروحية
ق ـ ًا
الح ـ َّـرة
ـة
ـ
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ـه
ـ
ت
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ر
إ
ـاك
بامت ـ
ُ
موجه ــة هلل ب ــكل طاقاته ــا ،وه ــذا
ّ
توص ــل
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ـ
ت
ال
ـة
ـ
ل
الفاض
ـاة
ـ
ي
الح
ـر
سـ
ّ
للقداس ــة ،ويمت ــد فع ــل التقديس لكل
إمكاني ــة إنس ــانية ف ــي ال ــكالم وف ــي
التص ــرف وف ــي اآلراء وف ــي كل
خط ــوة يس ــير فيها ،كم ــا نصلي في
الق ــداس اإلله ــي اإلغريغوري“ :أقدم
ل ــك ي ــا س ــيدي مش ــورات حريت ــي
تبع ــا ألقوال ــك”.
وأكت ــب أعمال ــي ً

 -4الصـــوم مرتبـــط بالحيـــاة
الفردوســـية :إذ كان آدم وحـ ـواء
صائمين وحين كسـ ـ ار
ف ــي الفردوس
ْ
طردا من الفردوس،
وصي ــة الص ــوم ُ
وف ــي آدم أخط ــأ الجمي ــع كم ــا يق ــول
الكت ــاب« :بإنس ــان واح ــد دخل ــت
الخطي ــة إل ــى العال ــم وبالخطي ــة
الم ــوت» (رو)12:5

إ ًذا فالصـــوم يحفـــظ اإلنســـان
مـــن الخطيئـــة والمعصيـــة ،ويظـــل
مطيعـــا هلل عـــن
اإلنســـان الصائـــم
ً
ـــرة ،ألنه
ح
ادة
ر
بـــإ
قناعـــة ورضـــى
ُ َّ
مبتعـــد عن تيار اإلثـــم الذي يعمل
فـــي أبنـــاء المعصيـــة كلهم.
لذل ــك هن ــاك ف ــرق بي ــن المن ــع
واالمتن ــاع ،ويحق ــق الصائ ــم تل ــك
المعادل ــة الروحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ــي تق ـ ّـوي
اإلنس ــان وه ــي :امتن ــاع  +اقتن ــاع
= ت ــؤدي إل ــى اقت ــاع الخطي ــة م ــن
جذوره ــا م ــن القل ــب ،وإق ــاع م ــن
أوس ــاط الخطي ــة كله ــا ،مم ــا ي ــؤدي
إل ــى اتس ــاع القل ــب لمحب ــة الجمي ــع
ب ــا ش ــروط وال اس ــتثناءات ،وه ــذا
يوص ــل إل ــى االرتف ــاع الروح ــي
ّ
ف ــي كل األم ــور ،إذ يرتف ــع القل ــب
إل ــى الس ــماء والمش ــاعر إل ــى الحب
النق ــي الطاه ــر في المس ــيح يس ــوع،
مما يجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
س ــوية ونقي ــة وممل ــوءة روحانيـ ـ ـ ـ ـ ــة
وقداس ــة ش ــخصية.
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سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني خلدمة الرعاية االجتماعية

الكنيس ــة أم تهتم بكل أوالدها وتس ــعى لتلبية احتياجاتهم ،لذا فقد اهتم قداس ــة البابا
تواض ــروس الثان ــي بحص ــر ع ــدد األس ــر المحتاج ــة وذل ــك م ــن خ ــال قاع ــدة بيانات
عام ــة عل ــى مس ــتوى الكـ ـ ارزة بمص ــر ،تجم ــع كل أس ــر الرعاي ــة االجتماعي ــة بس ــائر
إيبارش ــيات الجمهوري ــة ،ويك ــون مفت ــاح اإلدخ ــال ه ــو الرق ــم القوم ــي ال ــذي يملك ــه كل
مكتوب ــا ف ــي ش ــهادة مي ــاده .وق ــد كّلف قداس ــة الباب ــا تواضروس الثان ــي ،القمص
ف ــرد
ً
بيش ــوي ش ــارل ومكتب س ــكرتارية قداس ــته للرعاية االجتماعية ،عام 2013م ،بوضع
ـجل به ــا التفاصي ــل ،لتس ــاعد
ومس ـ ّ
قاع ــدة بيان ــات تض ــم األس ــر الت ــي لديه ــا احتي ــاجُ ،
عل ــى نم ــو الخدم ــة ف ــي هذا المجال ،والتخطيط بش ــكل أفضل لتلبي ــة رغباتهم وتحقيق
احتياجاته ــم .يتمت ــع ه ــذا البرنام ــج بأحدث تقنية لحفظ السـ ـرية الكامل ــة للبيانات ،ويتم
العم ــل ب ــه مث ــل ب ارم ــج البن ــوك .ت ــم تفعي ــل ه ــذا البرنام ــج بص ــورة كبيرة ج ـ ًـدا ،وأصبح
التواص ــل بي ــن الكنائ ــس واإليبارش ــيات والهيئ ــات م ــن خالل ــه ،وذل ــك بفض ــل تش ــجيع
وصلـ ـوات اآلب ــاء المطارن ــة واألس ــاقفة ،وس ــعي اآلب ــاء الكهنة والخدام المس ــئولين عن
خدمة الرعاية االجتماعية بكل كنيس ــة بتس ــجيل األس ــر المحتاجة على البرنامج لدعم
االحتياج ــات المختلف ــة لهم.
وق ــد تم ــت والدة ب ارم ــج خدمي ــة ورعوي ــة كثيـ ـرة الغ ــرض منه ــا دع ــم الكنيس ــة
الحتياج ــات أوالده ــا وبناته ــا.
ـب من تعليم»،
ً
حرم طال ـ ٌ
أول :برنامـــج خدمـــة عّلـــم ابنك تحت ش ــعار ومبدأ «ال ُي َ
فقد حرصت الكنيس ــة كمؤسس ــة بالدولة أن تدعم تعليم أبنائها وذلك بعمل مجموعات
تقوي ــة بالكنائ ــس بص ــورة نظامي ــة ومنتظم ــة ولها ش ــروط .وقد تم تفعيل ه ــذا البرنامج
بنج ــاح ف ــي  9إيبارش ــيات (البحيـ ـرة ،بورس ــعيد ،ملوي ،ديروط ،طنطا ،طهطا ،ش ــبين
القناطر،الش ــرقية والعاش ــر ،أكتوب ــر وأوس ــيم ،وش ــب ار الخيمة) ،وكنائ ــس مدينة األمل،
وكنائ ــس عزب ــة النخ ــل ،وف ــي بع ــض كنائ ــس القاهـ ـرة؛ والت ــي خدم ــت  2803تلمي ــذ
ف ــي الفص ــل الد ارس ــي األول لع ــام 2022-2021م .والكنيس ــة تدع ــم ه ــذا البرنام ــج
الخدم ــي وتش ــجعه لخل ــق جيل متعل ــم ومثقف من أوالدها في العائالت البس ــيطة .وتم
تكري ــم التالمي ــذ المتفوقي ــن ف ــي الش ــهادة اإلعدادية الملتحقين ببرنام ــج علم ابنك وهيئة
التدري ــس م ــن إيبارش ــيات ملوي وبورس ــعيد والبحيرة وش ــب ار الخيم ــة و 6أكتوبر
حرم
ً
ثانيـــا :برنامـــج بنـــت الملـــك ال ــذي يهدف إل ــى تحقيق المب ــدأ الكنس ــي «ال تُ َ
فتاه م ــن زواج».
الهدف من هذا البرنامج :مش ــاركة الكنيس ــة ومحبي الخير في مس ــاعدة ّأية فتاة
في نفقات الزواج بإصدار دفاتر توفير للبنات للمس ــاعدة في مصروفات الزواج.
كنا نقوم بفت ــح دفاتر لكل البن ــات بداية من
كيفيـــة تطبيـــق البرنامـــج + :بع ــد أن ّ
نتدرج بالس ــنين العمرية
عم ــر  10س ــنوات بمبال ــغ بس ــيطة ،رأين ــا أنه م ــن األفضل أن ّ
بداي ــة م ــن مواليد  2003فصاع ـ ًـدا (.)2006 ،2005 ،2004
وق ــد ت ــم تدش ــين بروتوك ــول تع ــاون بي ــن الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية (أس ــقفية
الخدم ــات) ،وو ازرة التضام ــن االجتماع ــي (بن ــك ناص ــر االجتماع ــي) ،تح ــت رعاي ــة
وحض ــور قداس ــة الباب ــا تواضروس الثاني ومعالي الوزيـ ـرة نيفين القباج ،في  10مايو
2020م .وقام ــت س ــكرتارية الرعاي ــة االجتماعي ــة بتغطي ــة  %22م ــن البن ــات موالي ــد
 2003و %32م ــن البن ــات موالي ــد  2004المس ــجالت عل ــى قاع ــدة البيان ــات بمبل ــغ

 4000جني ــه مص ــري ل ــكل بن ــت بدفت ــر التوفي ــر الخ ــاص بها.
وتق ــوم لجن ــة الب ــر بمس ــاعدة الفتي ــات الالت ــي ل ــم يتم فت ــح دفاتر له ــن ،والالتي في
ألي ــة مس ــاعدة إضافي ــة .وخ ــال ه ــذا العام من بي ــن الخطابات الت ــي ُق ِّدمت
الحتي ــاج ّ
للجن ــة الب ــر ُو ِج ــد  85فت ــاة لهن دفاتر بن ــت الملك.
 +بداي ــة م ــن  2022/1/1يت ــم فت ــح دفات ــر لموالي ــد  2005وعدده ــم 4189
مس ــجالت عل ــى قاع ــدة البيان ــات.

ثال ًثـــا :شـــنطة البركة هي ش ــنطة مـ ـواد تموينية تُ َّ
وزع ش ــهرًيا في الق ــرى والمناطق
خطاب ــا
الصحراوي ــة .ترس ــل الكنيس ــة الت ــي ترغ ــب ف ــي االس ــتفادة م ــن ه ــذه الخدم ــة،
ً
ـميا ،ويتم تحديد عدد ش ــنط التوزيع طبًقا لعدد أس ــر الرعاية االجتماعية المس ــجلة
رس ـ ً
م ــن ه ــذه الكنيس ــة عل ــى برنام ــج قاعدة البيانات ،وبحس ــب مق ــدار التبرع ــات والعطايا
المتاح ــةُ .يص ـ َـرف المبل ــغ النق ــدي للكنيس ــة للش ــهر التال ــي بع ــد اس ــتالم ه ــذا الكش ــف
بالبيانات المطلوبة أعاله ،مع إضافة عدد أس ــر بنس ــبة  %20تقوم الكنيس ــة المستفيدة
بتقديمه ــا .فت ــح ب ــاب رزق ألصح ــاب مح ــات العالف ــة والبقالي ــن وأصح ــاب مح ــات
الدج ــاج واللح ــوم ف ــي الق ــرى بشـ ـراء احتياج ــات الش ــنطة منه ــم .وزاد ع ــدد الش ــنط إلى
 12736ش ــنطة ش ــهرًيا لجمي ــع إيبارش ــيات الكـ ـ ارزة المرقس ــية في مصر.

ابعـــا :الرعايـــة االجتماعيـــة (إغاثـــة والكوارث  -كورونـــا )...قامت س ــكرتارية
رً
الرعاي ــة االجتماعي ــة خ ــال ع ــام  /2020بتقدي ــم الدع ــم لإليبارش ــيات خ ــال فتـ ـرة
ـر عل ــى دخول أبنائن ــا في أنح ــاء الجمهورية،
ـر مباش ـ ًا
جائح ــة كورون ــا الت ــي أث ــرت تأثي ـ ًا
دعم ــا ف ــي مج ــال ع ــاج
وعل ــي صعي ــد آخ ــر قدم ــت س ــكرتارية الرعاي ــة االجتماعي ــة ً
أبنائن ــا المصابي ــن بفي ــروس كورون ــا عل ــى مس ــتوى  49إيبارش ــية.
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
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القســم الثانــي :عقوبــات خاصــة
بعــدم العنايــة بالشــعب أو اإلكليــروس
فيمــا بينهــم.
نجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العقوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تأتــي
بخصــوص الرعايــة بالشــعب فــي ثالثــة
أســباب :التوانــي عــن الرعايــة ،والتوانــي
عــن التعليــم والوعــظ ،وكذلــك عــدم قبــول
الخاطــئ التائــب ،وذلــك كمــا يتضــح مــن
النصــوص اآلتيــة )1 :أي أســقف أو
قســيس مت ـو ٍ
ان عــن خدمــة الشــعب وال
ق
فليفـ َـر  ،وإن دام فــي
يعلمهــم خدمــة هللا ُ
طــع )2 .أي أســقف يقســم
فليق َ
توانيــه ُ
فليفــرق إلــى
ـه
ـ
ب
ـم
ـ
ت
ويه
ـعب
ـ
ش
ال
ولــم يعــظ
ُ
أن يعــظ ،وهكــذا القســيس والشــماس.
 )3إذا لــم يشـ ِ
ـته األســقف أو القســيس
أو الشــماس أن يقبــل الــذي رجــع عــن
فليقطــع ،ألنــه آلــم قلــب الــرب
خطيئتــه ُ
ن
الــذي قــال إنــه ســيكو فــرح فــي الســماء
بخاطــئ واحــد يتــوب .ونالحــظ هنــا أن
العقوبــة المباش ـرة هــي القطــع وليــس
التفريــق أوًل .وبخصــوص العنايــة فيمــا
بيــن اإلكليــروس فنجــد النــص اآلتــي:
أيمــا أســقف أو قســيس إذا تغافــل عــن
واحــد معــوز مــن اإلكليــروس ،ولــم يواســه
فليفــرق ،وإذا دام
بمــا يدفعــه لــه لحاجتــه ُ
فليقطــع كقاتــل.
متغافـ ًـا ُ
القســـــم الثالث عقوبــــات خاصـــــــة
بأخطــاء خاصــة أو تجــاه اآلخرين.
أخطاء تجاه اآلخريـــــن :أي أســقف
أو قس أو شماس ضرب غير مؤمن أو
فليقطــع
ً
مؤمنــا بهــدف أن يخافــه النــاس ُ
ألن الــرب لــم يعلمن ـ ـ ـ ـ ـ ــا هكــذا ،بــل قيــل
ويلعــن
عنــه إنــه ُيضــرب وهــو صابــر ُ
عيــر
وال َيلعــن ،ويتألــم وال يغضــب .إذا ّ
فليقطــع
واحــد مــن اإلكليــروس األســقف ُ
ألنــه قــال :رئيــس شــعبك ال تقــل فيــه
عيــر واحــد مــن اإلكليــروس
ـوءا ،وإذا ّ
سـ ً
ق
فليفــر  .إذا اســته أز
قسيســا أو
شماســا ُ
ً
ً
واحــد مــن اإلكليــروس بأعــرج أو أصــم
فليفــرق ،وهكــذا ُيفعــل بالعلمانــي
أو مقعــد ُ
إذا فع ـ ـ ــل ذلــك .وهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك نــص آخــر
يخــص عالقــة اإلكليــروس بزوجاته ـ ــم
وهــو« :ال ُيخـ ِـرج أســقف أو قــس أو
شــماس زوجتــه ألجــل حجــة خدمــة هللا.
فليفـ ـ ـ ـ ـ ــرق .وإذا لم يرد أن
فإذا أخرجه ـ ـ ــا ُ
فليقطــع».
يدخ ـ ـ ـ ــل بهــا ُ
أخطـــــــاء خاصـــــــة :فيما يخص ال
أخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
النصــوص اآلتيــة:
إذا لــم يتن ـ ــاول أســقف أو قســيس
أو أحــد مــن اإلكليـ ـ ــروس مــن القرابيــن
وقــت القــداس ّإل أن يقــول الســبب فــي
ذلــك ،فــإن كان يجــب أن ُيغفــر لــه،
فليفــرق وذلــك ألنــه
وإذا لــم يقــل الســبب ُ
صــار بســببه خطيئــة فــي الشــعب أن
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يشـ ّـكون فــي الــذي يحمــل القرابيــن أنــه لــم
يحملهــا بطهــارة .أي أســقف أو قســيس
إمــا
أو شــماس طلــب ربــا ممــن يقرضــهّ ،
فيقطــع .أي
أن يكــف عــن ذلــك وإال ُ
أســقف أو قــس أو شــماس ُوجــد فــي زنــا
فليقطــع.
أو سـرقة أو يحلــف ً
كاذبــا ُ
يمينــا ً
واحــد مــن اإلكليــروس إذا أخصــى
فليقطــع ألنــه قاتــل لنفســه وحــده،
ذاتــه ُ
ق
فليفــر ثالثــة
والعلمانــي الــذي يفعــل هــذا ُ
ســنوات .أي أســقف أو قــس أو شــماس
تخّلــى عــن الزيجــة أو عــن أكل اللحــم
وشــرب الخمــر ليــس ألجــل النســك وإنمــا
فإمــا أن
ألجــل أنهــا نجســة فهــو يجــدفّ ،
فليقطــع ويخــرج
ينتهــي عــن ذلــك وإال ُ
(يعتبــر هنــا هــذا الفعــل هــو
مــن الكنيســة ُ
هرطقــة ولذلــك ُيطبــق عليــه عقوبتــان
فــي وقــت واحــد وهمــا القطــع واإلخ ـراج
مــن الكنيســة) .إذا لــم يــأكل أســقف
ـير مــن اللحــم
أو قــس أو شــماس يسـ ًا
ـير مــن الخمــر فــي أيــام
ويشــرب يسـ ًا
ـببا
ـ
س
ـار
ـ
ص
و
ـا
ـ
ه
م
تحر
ته
ر
األعيــاد وس ـري
ّ
ً
فليقطــع .إذا لــم يصــم
لشــك الجماعــة ُ
أحــد مــن اإلكليــروس األربعيــن المقدســة
فليقطــع
وكذلــك يومــي األربعــاء والجمعــة ُ
ّإل إذا كان بســبب مــرض .إذا جحــد
أحــد مــن اإلكليــروس بســبب خــوف مــن
أحــد يهــودي أو هيراطيقــي اســم المســيح
تمامــا)،
ُ
فليخــرج (أي ُيخــرج مــن الكنيســة ً
فليقطــع،
وإن كان قــد جحــد الكهنــوت ُ
ويدخــل كعلمانــي.
فليقبــل ُ
وإن تــاب ُ
القســـــــم الرابــــــــــــــــــع عقوبــــــــــــــات
خاصــة بالرســامات:
نصيــن متعلقيــن بالرســامة
ونجــد هنــا ّ
وهمــا :إذا قبــل أحــد الدرجــة برشــوة ُيقطــع
ومــن أقامــه ،وال يشــارك جملــة كمــا ُف ِعـ َـل
بســيمون مــن جهتــي أنــا بطــرس (يتضــح
مــن النــص الظاهــر أن هــذا القانــون
موضــوع بواســطة بطــرس الرســول) .إذا
نــال أحــد قســمتين فــي درجــة واحــدة (أي
فليقطــع والــذي أقســمه
قســا مرتيــن) ُ
رســم ً
ّإل إذا كان قــد قبلهــا مــن هيراطيقــي،
ألن مــن يعمــدون أو يقســمون هكــذا ال
ُيحســبوا كمؤمنيــن أو مــن اإلكليــروس.
ويظهــر مــن النصيــن الســابقين أن
العقوبــات المتعلقــة بالرســامات هــي
عقوبتــا الســيمونية وإعــادة الشــرطونية،
وكمــا هــو معلــوم أنــه هنــاك ثالثــة أسـرار
ال تُعــاد طالمــا تمــت بواســطة شــرعية
وهــي :المعموديــة والميــرون والكهنــوت.
نصــا
ويضــع اآلبــاء الرســل فــي قوانينهــم ً
يؤكــد علــى منــع الشــركة مــع المقطوعيــن
مقطوعــا معهــم
وإال يصيــر مــن يشــاركهم
ً
حيــث يــرد النــص« :إذا صلــى أحــد مــن
اإلكليــروس مــع واحــد مــن اإلكليــروس
ِ
أيضــا».
فليقطــع هــو ً
قــد ُقطـ َـعُ .

fatherebraamelabnoby@gmail com
عطيــة األقصــري (1918م1975-م)
مرتلــو الزينيــــــــــــة فـــــــــــــي العصــر
والمعلم توماس عجايبي األقصري
الحديــث:
وغيرهــم،
(1913م2004-م)
نســتكمل حديثنــا عــن األلحــان
الذيــن تســلموا األلحــان مــن المعلــم
المحليــة بقريــه الزينيــة بحــري-
ميخائيــل البتانونــي وســلموها فــي
األقصــر ،فأقــرب المرتليــن فــي
األقصــر ،وبذلــك بــدأ تـراث الزينيــة
القــرن العشـرين هــم المعلــم غبريــال
الكبيــر ،والمعلــم نظيــر غطــاس ،المعلم وليم استيفانوس ينحصــر داخلهــا حيــث أن خــورس
شمامســتها لــم يتســلم األلحــان إال
والمعلــم مهنــي إقالديــوس،
مــن المرتليــن الذيــن تســلموا
الذيــن تســلم منهــم ِ
آخــر
الأللحــان مــن أســافهم
معلــم للقريــة وهــو المعلــم
فــي الزينيــة كمــا أش ـرنا فــي
وليــم اســتيفانوس وهــو
المقــال الســابق.
مواليــد 1938/10/13م
2020/2/26م.
وتنيــح فــي
قصــــــــــــة تسجيــــــــــــل
ـن
ـ
س
ـد
ـ
ن
ع
ـاب
ـ
ت
بالك
التحــق ُ
األلحــان بالزينية:
 7ســنوات وتعلــم فيــه كل
ظلــت الزينيــة محتفظــة
القمص دانيال وابنه القس إيليا
األلحــان وحفــظ كل المزاميــر
بتراثهــا الصوتــي واللفظــي
ـورا) عــن ظهــر
( 151مزمـ ً
مخطوط أبصلمودية دير األنبا بسنتاوس بجبل األساس والموســيقي كمــا هــو ،ولــم
قلــب ،ولبراعتــه وإتقانــه
يكــن هنــاك تســجيالت
لألحــان فــي كل جيلــه كّلفــه
صوتيــة إال القليــل منهــا.
المتنيــح القمــص أرمانيــوس
عندمــا تواصلــت مــع المتنيــح
صالــح صليــب (تنيــح فــي
القمــص دانيــال كاهــن
1959م) كاهــن الكنيســة
الكنيســة وعرضــت عليــه
بقيــادة وتســليم التســبحة
تســجيل هــذا التـراث لنحافــظ
واأللحــان والمزاميــر واللغــه
عليــه للتاريــخ ،فاســتجاب وابتــدأ بعمــل
القبطيــة والطقــس فــي الكنيســة ،ممــا جعــل
مراجعــات للخــورس وتســجيل األلحــان
كثيريــن مــن المرتليــن والشمامســة الكبــار
خاصــه مــا هــوم ندثــر وليــس لــه مقابــل فــي
يتذمــرون بســبب صغــر ســنه ،ولكــن
ّ
موســيقاه فــي كل كنائــس الكـ ارزة المرقســية
القمــص أرمانيــوس كان يســانده ويشــجعه
مثــل لحــن  ou`\qoختــام الهــوس األول
ظــا وصوتًــا ،وقــام
لعلمــه أنــه موهــوب حف ً
أيضــا
(وقــد نش ـرنا مقـ ً
ـال ســابًقا عنــه) و ً
بهــذه الخدمــه خيــر قيــام.
لحــن  ]omtللثالثــة فتيــة القديســين،
وهــو لحــن قبطــي ُيقــال فــي تســبحة نصــف
قريه الزينية وخورس الشمامسة:
الليــل قبــل اللحــن اليونانــي تينيــن ،وكذلــك
تتميز الزينية بأن ألحانها تُرَّتل بشكل
تمامــا فــي موســيقاها مثــل
جماعــي ،وخــورس المرتليــن الشمامســة
ألحــان مختلفــة ً
لحــن cotqic amhnو` vnau mpi
كثيــر منهــم كبيــر الســن (فــوق  50ســنة)،
 `cmouوهــو لحــن ُيقــال كمقدمــة لإلنجيــل،
وال يوجــد مرابعــة فرديــة ،فيصعــب عليهــم
ولحــن  eulogimenocولحــن loipon
أن يخطئ ـوا فــي ألحانهــم رغــم صعوبتهــا
والشــيرات الشــعانيني ولحــن التســبحة
بالنســبة لنــا ،وذلــك منــذ نشــأة الكنيســة،
 xere ne mari`aو; cemuoولحــن
وقبلهــا كان شــعب الزينيــة يصلــون كل
 `cmou p/o/cواأللبــاش الواطــس واآلدام
صلواتهــم الليتورجيــة فــي ديــر األنبــا
الفرايحــي والكيهكــي ،ولحــن  alالعصــر،
باخوميــوس (الشــايب) بســبب قربهــم منــه
وطريقــة الذكصولوجيــات ومقدماتهــا،
افيــا (كمــا ذكرنــا قبـ ًـا) .ولقــد تواصلــت
جغر ً
ومزمــور توزيــع صــوم الرســل وacwmen
مــع المتنيــح القمــص دانيــال القمــص
ولحــن  ke `upertouولحــن `atai
إبراهيــم أرمانيــوس ( 6فب اريــر 1957م-
 parqenocولحــن ألــي  alتوزيــع الصــوم
 3يونيــه 2019م) كاهــن الكنيســة،
الكبيــر لأليــام واآلحــاد ،ولحــن ;]ouni
أيضــا المتنيــح المعلــم وليــم اســتيفانوس
و ً
 `mmucthrionولحــن ،pimairwmi
أيضــا
و
2008م،
ـنه
ـ
س
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ين
ز
ال
ـل
مرتـ
ً
وأربــاع الناقــوس الفرايحــي ،ولحــن الســبع
تواصلــت مــع بعــض المرتليــن هنــاك مثــل
ط اريــق ،وغيرهــم ...بقيــادة المعلــم وليــم.
األســتاذ ميخائيــل اســتيفانوس ،واألســتاذ
ـر مــن تلــك األلحــان
ويالحــظ أن كثيـ ًا
ُ
نبيــل ســاروفيم ،والذيــن أفادونــا أن هــذا
المختلفــة فــي موســيقاها متطابقــة فــي نفــس
أيضــا باللفــظ
الت ـراث الموســيقي مرتبــط ً
التقســيمات الموســيقية والحــروف التــي يتــم
القديــم ،وتــم اســتالمه جيـ ًـا بعــد جيــل،
التطويــل فيهــا مــع األلحــان التــي تقابلهــا
ولــم يكــن فــي الزينيــة فقــط بــل كان فــي
المســتقرة اآلن فــي كنائســنا ،لذلــك أقــدم
ديــر الشــايب وبعــض قــرى األقصــر ونجــع
الشــكر لــكل مــن ســاعدنا فــي حفــظ ذلــك
حمــادي وقنــا ،ولكــن بعــد تغييــر اللفــظ
التـراث الثميــن ،وال يفوتنــي أن أشــكر تعــب
الحديــث اندثــرت موســيقى هــذه األلحــان
الباحــث الدكتــور مينــا صفــوت الــذي تابــع
فــي هــذه البــاد ،خاصــة بعــد انتشــار
ار لمحبتــه
ار وتك ـرًا
معــي وذهــب هنــاك م ـرًا
كثيــر مــن المعلميــن الذيــن تخرج ـوا مــن
للت ـراث الكنســي.
اإلكليريكيــه بمهمشــة مثــل المعلــم ويصــا
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كثيرا ما نسمع عبارة ‘‘يا ابن االيه’’ وااليه كلمة قبطية ⲉ ⲉϩتعني بقرة
ً

فرنسيس ميخائيل مينا
دياكون أنطونيوس وصيف

عضو جلنة اتلاريخ القبطي

م ــن أراخن ــة األقب ــاط الذي ــن كان له ــم
دور فع ــال ف ــي خدم ــة الوط ــن والمجتم ــع
والكنيس ــة ،فه ــو مؤس ــس مش ــروع م ــدارس
أيض ــا
التدبي ــر المنزل ــي بمص ــر ،وكان ً
ئيس ــا
عض ـ ًـوا بجمعي ــة التوفي ــق القبطية ،ور ً
ـر لمطبعته ــا،
لتحري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مجلته ــا ،ومدي ـ ًا
وعض ـ ًـوا بمجلس كنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رئيس المالئكة
غبري ــال – بح ــارة السقايي ـ ـ ـ ـ ــن ،وبجمعيـ ـ ـ ـ ـ ــة
النش ــأة القبطية األرثوذكس ــية بعابدين .كان
ضليع ــا ف ــي اللغ ــات العربي ــة ،والقبطي ــة،
ً
واإلنجليزي ــة ،ول ــه م ــن المؤلف ــات م ــا يزي ــد
كتاب ــا.
ع ــن األربعي ــن ً

ُوِل ــد الطف ــل فرنس ــيس بمرك ــز أبن ــوب
الحم ــام بمديري ــة أس ــيوط ،ف ــي ي ــوم عي ــد
الصلي ــب المجي ــد ع ــام 1868م ،من أسـ ـرة
كهنوتي ــة ،فوال ــده القم ــص ميخائي ــل مين ــا
ق
قمص ــا لكنيس ــة القديس ــة
رز ال ــذي كان ً
العذراء مريم الش ــهيرة بالدمش ــيرية ،بمنطقة
ـهور بحفاظ ــه عل ــى طق ــوس
مص ــر القديم ــة ،وكان ه ــذا األب مش ـ ًا
وعقي ــدة كنيس ــتنا ،وكان أب اعتـ ـراف لقداس ــة الباب ــا المتني ــح األنب ــا
كاهنا
كيرل ــس الخام ــس الـ ــ ،112وكان ج ــده ه ــو القم ــص مين ــا رزق ً
بأبن ــوب الحم ــام.
ل ــم يع ــش فيه ــا كثي ـ ًـرا ،حي ــث ت ــرك وال ــداه ه ــذا المرك ــز ،وأتي ــا إلى
القاهـ ـرة وه ــو طف ــل صغي ــر ،فالتح ــق م ــع إخوت ــه بمدرس ــة األقب ــاط
الكب ــرى الملحق ــة بالكنيس ــة المرقس ــية الكب ــرى األزبكي ــة ،ون ــال فيه ــا
الش ــهادة االبتدائي ــة ،وذه ــب بع ــد ذل ــك لمدرس ــة األقب ــاط الصغ ــرى
الملحق ــة بكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة غبري ــال بح ــارة الس ــقايين ليكم ــل
د ارس ــته ،فحص ــل عل ــى إتم ــام الش ــهادة التجهيزية ،ثم التحق بمدرس ــة
األمري ــكان بمص ــر حي ــث أنه ــى تعليم ــه.
بع ــد التخ ــرج طلبت ــه إحدى الجرائد المس ــماة «النور التوفيقي» وقد
كان يعم ــل فيه ــا كمح ــرر لم ــدة ع ــام تقر ًيب ــا ،ثم اعتنى بجم ــع وترتيب
وفس ــر م ــا أودع فيه ــا من األلف ــاظ اللغوية الصعبة،
ديـ ـوان الخنس ــاءّ ،
وق ــام بطباعته ف ــي عام 1888م.
مدرس ــا للترجم ــة والنح ــو ،بمدارس الفرير بمصر ،ثم س ــافر
عم ــل ً
مدرس ــا للغ ــات العربية ،والقبطي ــة ،واإلنجليزية ،ثم
إل ــى فرنس ــا ليعمل ً
ناظر بمدرس ــة
ع ــاد حي ــث والتح ــق بجمعي ــة التوفي ــق القبطي ــة وصار ًا
مدير
األقب ــاط بالفي ــوم ،حت ــى ص ــار رئيس تحري ــر مجلة التوفي ــق ،ثم ًا
لمطبعته ــا بمصر.
ت ــزوج وأنج ــب أح ــد عش ــر من األبن ــاء والبن ــات ،منهم منيـ ـرة التي
كتابا في أصول
تعين ــت مدرس ــة بمدرس ــة التدبي ــر المنزلي ،فوضع ــت ً
الطب ــخ المنزل ــي ،ومنصور الذي كتب ونش ــر بع ــض الكتب الروحية.
ف ــي ع ــام 1895م ،ق ــام فرنس ــيس ميخائيل بوضع كتاب «الس ــهم

المكي ــن ف ــي ال ــرد عل ــى تع ـ ّـدد الزوج ــات عن ــد المس ــيحيين» ،كم ــا قام
بطب ــع كت ــاب «ش ــرح الرؤي ــا» البن كات ــب قيصر الش ــهير ،على نفقة
الجمعي ــة ،وق ــد ُعن ــي بتفس ــير ألفاظ ــه المعجم ــة ،وكان ذل ــك ف ــي عام
ـر لمطبعته ــا،
1898م .ث ــم التح ــق بمطبع ــة التم ــدن ،وص ــار مدي ـ ًا
والمس ــبك الخ ــاص بها.
ق ــام بترجم ــة ع ــدة رواي ــات ،وع ــن
طريق ابراهيم رمزي تعرف على المفكر
والفليسوف أحمد لطفي السيد الذي كان
ارئ ـ ًـدا م ــن رواد حرك ــة النهض ــة والتنوير
مع ــا بإص ــدار
ف ــي ذل ــك الوق ــت ،وقام ــا ً
«المجل ــة المطبعي ــة» وه ــي مجلة أدبية،
صناعي ــة ،انتقادي ــة ،وص ــدر المجل ــد
األول للس ــنة األول ــى في ع ــام 1909م.
من ــذ أواخر عام 1909م بدأ يؤس ــس
حيوي ــا ،وه ــو م ــدارس التدبي ــر
مش ـ ً
ـروعا ً
المنزل ــي للبن ــات ،ليضم ــن لألم ــة حي ــاة
جدي ــدة ،وس ــعادة عائلي ــة ،فق ــام بوض ــع
بع ــض المؤلف ــات الخاص ــة بالم ــدارس،
وعم ــل عل ــى إبـ ـراز ه ــذا المش ــروع ف ــي
صفح ــات الج ارئ ــد الش ــهيرة ،فوج ــد
عام ــا ل ــدى الش ــعب.
استحس ـ ً
ـانا ً

أخ ــذت و ازرة المع ــارف (و ازرة التربية
حاليا) مش ــروعه ،وأنش ــأت مدرس ــة بسراي القبة لتصبح أولى
والتعليم ً
مدرس ــا للتدبي ــر
ـر ُعِّي ــن
م ــدارس التدبي ــر المنزل ــي ف ــي مص ــر ،وأخي ـ ًا
ً
المنزل ــي بم ــدارس األقباط الكب ــرى للبنين والبنات ،التابعة للبطركخانة
مدير على مدارس
حاليا) ثم ًا
القبطي ــة (بطريركي ــة األقباط األرثوذكس ً
التدبي ــر المنزل ــي ببـ ـوالق ،وكان مؤلفات ــه تفوق األربعين.
ق ــد أش ــاد كل م ــن أحم ــد رضـ ـوان س ــامة ،وعامر س ــليمان ،وهما
من علماء األزهر الشـ ـريف بأن« :فرنس ــيس قد فس ــر المفرادات التي
تخف ــي عل ــى الطال ــب بمعانيه ــا اللغوي ــة الصحيحة ،وبه ــذا يكون أدى
خدم ــة عظيمة للغ ــة العربية».
كم ــا تصفح ــت ه ــدى ش ــعراوي كتاب ــه «طري ــق الس ــعادة الزوجية»
وعلق ــت قائل ــة« :وجدت ــه خليًق ــا بعنوان ــه لم ــا حـ ـواه م ــن نصائ ــح قيمة،
وإرش ــادات بليغ ــة ،ال ش ــك أنه ــا عظيم ــة الفائ ــدة للفت ــاه المصرية».
م ــن الجدي ــر بالذك ــر أن ــه كان عض ـ ًـوا ف ــي كل من مجلس كنيس ــة
رئي ــس المالئك ــة الجلي ــل غبري ــال  -بح ــارة الس ــقايين  -بعابدي ــن،
وجمعي ــة النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة القبطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األرثوذكس ــية م ــن ع ــام  1927إل ــى
ع ــام 1933م.
وتني ــح ف ــي صب ــاح األح ــد  29أغس ــطس 1948م ،ع ــن عم ــر
عام ــا.
يناه ــز ثماني ــن ً
أسانيد المقال:

الس ــيرة الذاتي ــة لفرنس ــيس بخ ــط ي ــده ،والش ــكر ألحف ــاد صاح ــب
الس ــيرة م ــدام ماج ــدة ،وم ــدام م ــاري اللت ــان أمدتاني بمذكـ ـرات والدهما
منص ــور ،كم ــا أش ــكر األستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ وجيـ ـ ـ ـ ـ ــه جورج الذي أرس ــل بعض
معلوم ــات ع ــن حياته.
مج ةل الكرازة  25 -مارس 2022
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«عهد ְב ִרית»
القس بولس رمزي
كان ــت لفظ ــة «عه ــد בְ ִרית»
تُس ــتخدم للتعبير عن أي عهد بين
هللا واإلنس ــان ،أو بي ــن اإلنس ــان
واإلنس ــان ،كم ــا تُس ــتعمل م ــع أي
وعد أو اتفاق ُمثبت (إر،)20:33
أو مب ــدأ يج ــب مراعات ــه وحفظ ــه
ويش ـ ّـدد العهد القديم
(إرُ .)15:34
عل ــى ض ــرورة التزام طرف ــي العهد،
وتأت ــي الكلم ــة ف ــي ع ــدة مع ـ ٍ
ـان:
«أقس ــم؛ آكل؛ أنت ــدب؛ أنتخ ــب؛
ّ
المفس ــرون على
ـق
ـ
ف
يت
ال
و
د»،
أح ـ ّـد
ّ
تحدي ــد المعن ــى ،وتق ــوم الد ارس ــة
الس ــليمة لمعن ــى العه ــد ع ــن طريق
تحدي ــد المعن ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
الن ــص الكتاب ــي.
ّ
فم ــن حي ــث المعن ــى العب ــري
«أقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم «أو «أشطر»؛ وج ـ ـ ـ ـ ــد
ّ
الشـ ـ ـ ـ ـراح أن كلم ــة “عه ــد» تعن ــي
ف ــي ه ــذه الحال ــة :التـ ـزام ،منطلقين
من ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الش ــعوب الش ــرقية،
ومنه ــا ش ــعب إسـ ـرائيل ،كم ــا ف ــي
(ت ــك ،)9:15فعندم ــا تقيم ش ــعوب
ه ــذه المنطق ــة عه ـ ًـدا ،وكان ــت
تك ــرس ه ــذا العه ــد وااللتـ ـزام بش ــق
حيـ ـوان من الوس ــط لتأكي ــد التزامها
باالتف ــاق والعه ــد.
كم ــا ت ــرى مجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أخ ــرى
م ــن المفسـ ـرين ف ــي الكلم ــة العبرية
معن ــى« :األكل» ،وترب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط كلمة
«عه ــد» بمفه ــوم العش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وه ــي
ع ــادة ت ارف ــق توقيع اتفاقية أو إقامة
عه ــد ،أو عش ــاء يش ــارك فيه طرفا
االتفاقي ــة ،كما في (ت ــك.)54:31
أم ــا المجموع ــة الثالث ــة الت ــي ترب ــط
الكلم ــة العبري ــة بالفع ــل «ينتخ ــب،
ينت ــدب ،يح ــدد”؛ ويصب ــح معن ــى
كلم ــة “عهد» هو انتخاب ش ــخص
ليتم ــم مهم ــة معينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو تحدي ــد
ش ــخص للقي ــام بعم ــل م ــا ،كم ــا
ف ــي (1ص ــم ،)8:16وف ــي اللغ ــة
اليوناني ــة تُترج ــم كلم ــة العه ــد إل ــى
«ذياثيك ــي  »Διαθήκηوه ــو
مصطل ــح قانون ــي فيم ــا يخ ــص
المواثي ــق والوصاي ــا ،ويعن ــي:
وصية ،أي
اتفاقية شراكة أو تعني
ّ
ـخصا عه ــد بثروت ــه ألوالده.
أن ش ـ ً
ويأت ــي مفه ــوم العهد القديم عن
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«لغ ــة العه ــد» عل ــى أس ــاس أنه ــا
«لغ ــة ديني ــة» ،وقد فهمه ــا األنبياء
واس ــتخدمها كتب ــة الوح ــي اإلله ــي
ّ
لتوض ــح لن ــا أمانت ــه ف ــي الرس ــالة
ولدع ــوة طرف ــي العه ــد إل ــى االلتزام
ب ــه ،وقد كان اإلنســـان هو مجال
العهد الذي دعـــــــــــــاه هللا إلــــــــــى
النعم ــة الناموس ــية.
إن قراءتن ــا لتاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ العه ــد
ومكون ــات النام ــوس يق ــف أمامن ــا
فيه ــا دور النعم ــة كأس ــاس يس ــبق
متطلب ــات الجه ــاد الروحيُّ ،
فتدخل
الفع ــال بافتقاده لش ــعبه وعنايته
هللا ّ
جعلت النعمة كخبرة حياتية عاشها
اآلب ــاء وأدركها الش ــعب في البرية،
تل ــك النعمة هي الوس ــيلة الحاضنة
الت ــي منه ــا خرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الوصاي ــا
الحاكم ــة لس ــلوك الش ــعب اليوم ــي
ف ــي النام ــوس ،وتمثّ ــل العه ــود
ف ــي العه ــد القدي ــم المحط ــات الت ــي
يتالم ــس فيها اإلنس ــان م ــع النعمة
الناموس ــية ،وترب ــط ه ــذه النعم ــة
مع ــا ،لتك ــون المحور
بي ــن العه ــود ً
الرئيس ــي والمفتاح في فهم الكنيسة
األول ــى للعهد الجدي ــد .ومن جانب
آخ ــر ف ــإن النعم ــة تس ــبق الجه ــاد،
والعه ــد يس ــبق العب ــادة ،وإذ نك ــث
بن ــو إسـ ـرائيل العه ــد ف ــي الت ــوراة،
ف ــإن الخيم ــة (المس ــكن) أصبح ــت
ب ــا قيم ــة؛ وتحت ــاج لتأكي ــد العه ــد
وتجدي ــده مـ ـرة أُخرى ،فب ــدون العهد
ال يوج ــد مس ــكن؛ وتلك الرس ــالة لم
يفهمه ــا بن ــو إسـ ـرائيل ف ــي تاريخهم
بالعه ــد القديم.
إن فش ــل بن ــي ٍإسـ ـرائيل ف ــي
إدراك النعم ــة والحي ــاة به ــا جع ــل
الوصاي ــا ثقيل ــة كأحم ــال تخ ــدم
الم ــوت ال الحي ــاة ،ولك ــن النعم ــة
ه ــي أس ــاس الخ ــاص ف ــي العه ــد
القديم ،وإدراك النعمة الناموسية ال
نفهم ــه ِإ ّل ف ــي إط ــار العهود ،وهذا
اإلدراك يجع ــل الجه ــاد الروح ــي
قص ــة ح ــب وعش ــق إله ــي.
ّ

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 1913نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
عالم ــة المصري ــات
األمريكية السي ـ ـ ـ ــدة
Caroline
L o u i s e
-1872( Ransom Williams
 )1952ف ــي «مجل ــة متح ــف
المتروبوليت ــان للفن ــون» والت ــي
تص ــدر بالوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة
Bulletin of the Metropolitan
بحثيا
ً ))8 ,Museum of Art
مقال ً
بعنـ ـوان« :أثاث منزلي مصري وآآلت
موس ــيقية» (Egyptian Furniture
،)and Musical Instruments
(صفح ــات  .)92-72وكان ــت ق ــد
رافق ــت عمتها في جولة أوروبية كبرى
ع ــام  1896امت ــدت لزي ــارة مص ــر
حي ــث وقع ــت تح ــت س ــحر العص ــور
القديم ــة وب ــدأت تفك ــر في د ارس ــة علم
المصريات .درس ــت كارولين في كلية
إي ــري ( )Erie Collegeلم ــدة ع ــام،
ث ــم ب ــدأت الد ارس ــات العليا ف ــي جامعة
ش ــيكاغو  ،1900-1898وحصل ــت
على درجة الماجس ــتير في علم اآلثار
وعل ــم المصري ــات .وكطالب ــة درس ــت
كارولي ــن عل ــم المصري ــات ف ــي برلي ــن
م ــن ع ــام  1900إلى  1903على يد
البروفيس ــور أدول ــف إيرم ــان ،فكان ــت
أول طالب ــة ف ــي عال ــم المصري ــات
عل ــى اإلط ــاق ،كم ــا كان ــت واح ــدة
م ــن أوائ ــل النس ــاء ف ــي ق ــارة أوروب ــا
الت ــي ت ــدرس عل ــم المصري ــات ف ــي
إح ــدى الجامع ــات .وفي عام ،1903
عمل ــت كارولي ــن في وظيفة «مس ــاعد
ف ــي القس ــم المص ــري» بمتحف برلين،
ـر لقدراته ــا ،ث ــم ع ــادت بع ــد
وذل ــك نظ ـ ًا
ذل ــك إل ــى ش ــيكاغو لكتاب ــة بح ــث
الدكت ــوراه الخاص ــة به ــا تحت إشـ ـراف
عال ــم المصري ــات James Henry
 Breastedوحصل ــت عل ــى درج ــة
الدكت ــوراه .وف ــي ع ــام  ،1905كان ــت
أول أمريكي ــة تحص ــل عل ــى درج ــة
علمي ــة متقدم ــة ف ــي عل ــم المصريات،
وكان موض ــوع الدكت ــوراة« :د ارس ــات
ف ــي األث ــاث القدي ــم» .كم ــا عمل ــت
Caroline Louise Ransom
كرس ــامة ف ــي مص ــر للمعه ــد الشـ ـرقي
ف ــي المعب ــد الجنائزي الكبير لرمس ــيس
الثال ــث ف ــي  ،1927-1926وعملت
مـ ـرة أخ ــرى ف ــي مص ــر ف ــي -1935
 ،1936حي ــث س ــاعدت ف ــي مش ــروع
تس ــجيل نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص التوابي ــت ف ــي
المتح ــف المص ــري بالقاهـ ـرة.

تضم ــن المقال ال ــذي كتبته عالمة
المصري ــات كارولي ــن ح ــول اآلآلت
ـز
وصف ــا موج ـ ًا
الموس ــيقية المصري ــة
ً
وص ــورة فوتوغرافي ــة لع ــود «»Lute
يرج ــع إل ــى الق ــرن ال ارب ــع إل ــى الثام ــن
ويعتق ــد أن ــه ع ــود قبط ــي.
المي ــاديُ ،
كم ــا ذك ــرت أن ــه يمك ــن تغيي ــر نغماته
بالضغ ــط عل ــى األوتار أثن ــاء العزف،
وأن صن ــدوق الص ــوت مغط ــى بل ــوح
رفي ــع مثقوب بمجموعات من الثقوب،
وم ــن المحتم ــل أن األوت ــار األربعة قد
ت ــم تثبيته ــا ف ــي الط ــرف الس ــفلي م ــن
صندوق الص ــوت .ونظ ار الهتماماتها
باآلآلت المومس ــيقة المصرية القديمة،
إال أنه ــا ل ــم تذك ــر ش ــيء ع ــن اللح ــن
والتدوي ــن الموس ــيقي.
أم ــا الباح ــث اإلنجلي ــزي James
 Mearnsالذي اهتم بد ارس ــة وتجميع
األناش ــيد والتس ــابيح الكنس ــية ،فق ــد
كتابا يتضمن
أص ــدر في عام ً 1914
مجموع ــة م ــن التس ــابيح واأللح ــان
الليتورجية للكنائس المس ــيحية الشرقية
والغربي ــة ،وال ــذي ص ــدر ع ــن مطبع ــة
جامع ــة كمبري ــدج بعنـ ـوان« :تراتي ــل
الكنيس ــة المس ــيحية الش ــرقية والغربي ــة
ف ــي العص ــور المبكـ ـرة والوس ــيطة»
“The Canticles of the
Christian Church Eastern
and Western in Early and
” .Medieval Timesوق ــد ذك ــر
ف ــي مقدم ــة الكت ــاب أن تراني ــم الكتاب
المق ــدس الت ــي تم اختيارها لالس ــتخدام
الليتورج ــي ت ــم دمجه ــا م ــع المزامي ــر.
وق ــد تضم ــن قائم ــة بمخطوط ــات
األناش ــيد في المكتب ــات األوروبية ،كم
تضم ــن قس ـ ًـما ع ــن التس ــابيح القبطي ــة
كتابي ــا عب ــارة
بل ــغ عدده ــا ًّ 18
نص ــا ً
ع ــن صلـ ـوات وتس ــابيح ألنبي ــاء العهد
القدي ــم م ــن العه ــد القدي ــم ،وتس ــبحة
الع ــذراء مري ــم .كم ــا أض ــاف لقائم ــة
التس ــابيح ًّ
كل م ــن الص ــاة الرباني ــة
ون ــص قانوت ــن اإليم ــان ،وجمي ــع
النص ــوص مدون ــة باللغ ــة القبطي ــة
وباللهج ــة البحي ــري .وق ــد أش ــاد ف ــي
مس ــتهل حديثه عن الكنيس ــة القبطية،
بثب ــات األقب ــاط ودفاعهم ع ــن اإليمان
األرثوذكس ــي رافضي ــن قـ ـ اررات مجم ــع
خلقيدوني ــة  451حي ــث يق ــول إنه ــم
«ش ــكلوا ف ــي مص ــر جس ـ ًـدا واح ـ ًـدا،
رافضي ــن قـ ـ اررات خلقيدوني ــة ،وظلـ ـوا
كنيس ــة قومي ــة ف ــي مص ــر».
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ـيحيين»
دع ـ
ـي التَّالمي ــذ «مس ـ ِّ
ُ َ
أنطاكي ــة َّأوالً (أع.)26:11
ف ــي
َ
الس ـ ِّـيد
فكان انتس ــاب المؤمنين إلى َّ
المس ــيح يعك ــس حقيق ــة إيمانه ــم،
وف ــي الوقت نفس ــه يعك ــس وحدتهم
وك ّل التَّس ــميات
ف ــي المس ــيحُ .
واالنتم ــاءات َّالت ــي ظه ــرت بع ــد
ذل ــك كان ــت نتيج ــة لخصوم ـ ٍ
ـات
ُ
نتَ ــج عنه ــا التَّح ـ ُّـزب واالنقس ــام
(1ك ــو.)12،11:1

ف ــي اإلس ــكندريَّةَّ ،أدى انش ــقاق
غاين ــاس « »Gainasالبطري ــرك
غي ــر َّ
الش ــرعي (537-536م)،
ّ
ـاد ف ــي صف ــوف
إل ــى انقس ــا ٍم ح ـ ّ
المؤمني ــن ،وانح ــاز البع ــض إلي ــه
وإل ــى هرطق ــة يولي ــان الخيال ــي
ّ
«�Julian of Halicarnas
 ،»susهـ ـؤالء ُدعـ ـوا بالغايانيي ــن،
أم ــا األكثرَّي ــة َّالذي ــن انح ــازوا
َّ
األول،
إل ــى الباب ــا ثيؤدوس ــيوس َّ
َّ
الش ــرعي (-536
البطري ــرك
ّ
559م) ،وإل ــى اإليم ـ ِ
ـان الَقوي ــم،
عرف ــون بالِثّيؤدوس ـ ِّـيين
فق ــد باتـ ـوا ُي َ
َّ
الم َّ
قدس ــة :التاري ــخ
(س ــير ْ
البيع ــة ُ
الرس ــمي للكنيسـ ـ ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريَّة،
َّ
ّ
د ارس ــة وتحقي ــق /شـ ـريف رم ــزي،
قي ــد َّ
النش ــر).
أنطاكي ــة حي ــث ُدع ــي
أم ــا ف ــي
َّ
َ
َ
التَّالمي ــذ مس ـ ِّ
ـيحيين َّأوالً ،فق ــد َّأدى
ـاد بي ــن البطري ــرك
الخ ــاف الح ـ ّ
بول ــس الثَّان ــي «األس ـ َـود» (-550
575م) ،واألس ــقف يعق ــوب
(578-543م)،
«البرادع ــي»
ّ
ِ
َّ
ِ
ُّ
الش ــقاق والتح ــزب
إل ــى حال ـ ٍـة م ــن ّ
ف ــي الكنيس ــة ،بي ــن فري ــق ي ِ
ناص ــر
ُ
ه ــذا وآخ ــر ي ِ
ناص ــر ذاك (عل ــى
ُ
الرغـ ـ ِم م ــن ِاتّح ـ ِ
ـاد كال الفريقين في
َّ
َّ
اإليم ــان)! والذي ــن انح ــازوا إل ــى
وتمسكوا به دعوا «ي ِ
عاقَبة»
يعقوب َّ
ُ
َ
(تاري ــخ ميخائي ــل الكبي ــر،1996 ،
تعري ــب /م ــار غريغوري ــوس صليبا
ش ــمعون ،جـ ــ ،2دار ماردي ــن،
حل ــب .صـ ــ.)212
وه ــذه التَّس ــمية (ي ِ
عاقَب ــة) ،ومع
َ َ
ِّ
ِ
بمسيحيي
األساس
تختص في
َّأنها
ّ
(السـ ـريان األرثوذك ــس)،
أنطاكي ــة ُّ
َ
ٍ
وق ــد أ ِ
ُطلَق ــت عل ــى ش ــيعة منه ــم

ف ــي ظ ـ ٍ
عي ــن ،إالَّ َّ
أن
ـرف تاريخ ــي ُم َّ
ّ
المص ــادر العر َّبي ــة -عل ــى س ـ ِ
ـبيل
َ
ـتخدمت
َ
الخل ــط والتَّعمي ــم -ق ــد اس ـ َ
التَّعبي ــر نفس ــه -ف ــي مرحل ـ ٍـة م ــا-
ِ
السر ِ
معا
لإلش ــارِة إلى ُّ
يان واألقباط ً
ب ــا تفري ـ ٍ
ـق ،عل ــى اعتب ــار َّ
أن كلت ــا
القبطي ــة)
(السـ ـريانيَّة و َّ
الكنيس ــتَين ُّ
تش ــتركان ف ــي االعتق ــاد بطبيع ــةٍ
واح ــدة متَّ ِح ــدة (إلهيَّة-إنس ــانيَّة) هللِ
ُ
الكلم ــة .كم ــا َّ
الكتَّ ــاب
أن بع ــض ُ
ف ــي الغ ـ ِ
ـرب ق ــد َع َم ــدوا إلى إس ــاءة
ِ
ط م ــن
للحـ ـ ّ
اس ــتخدام ه ــذه التَّس ـ َ
ـمية َ
ـأن أصح ــاب مذه ــب َّ
شـ ِ
الطبيع ــة
َ
خلقيدونيي ــن) ،ف ــي
الواح ــدة (ال ــا
ِّ
ُمحاول ـ ٍـة يائس ــة -عل ــى م ــا يب ــدو-
ٍ
نش ـ َّـقة!
لتصويره ــم كجماع ــة ُم َ

َّ
أي
إن االنتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ّ
ـخص بخ ـ ِ
شـ ٍ
الس ـ ِّـيد المس ــيح
ـاف َّ
ل ــه المج ــد ،ه ــو خ ــروج ع ــن مب ــدأ
الفرقة
كتاب ـ
ـي أصي ــل ،ونزوع نح ــو ُ
ّ
والتَّ َح ـ ُّـزب ،وتزكي ــة ل ــروح االنقس ــام
َّ
دائم ــا
ال ــذي يس ــعي عـ ـ ـ ـ ــدو الخي ــر ً
لبِثّه وتنبذه الكنيس ــة (1كو.)13:1

ألي
أم ــا رف ــض اآلب ــاء المبدئ ـ
َّ
ـي ِّ
ّ
ٍ
انتم ــاء أو تبعية -بخالف االنتماء
للس ـ ِّـيد المسي ـ ـ ـ ــح وح ــده-
والتَّبعي ــة َّ
ِ
َّ
القديس
فيتجل ــى بوض ــو ٍح في ق ــول ّ
أي
يحدث ق ّ
أثناس ــيوس“ :لم ُ
ط في ِّ
أن َّاتخذ َّ
الشـــعب المســـيحي
ٍ
وقت ْ
ّ
أســـماء أســـاقفتهم ليكونوا تابعين
الر ّب وحده
لهـــم ،بل َّاتخذوا اســـم َّ
َّالـــذي بـــه نؤمـــن ..لذلـــك فنحـــن
مســـيحيون وهـــذا هـــو لقبنـــا،
ُّ
أمـــا ِ
أولئـــك َّالذيـــن ينتمـــون إلـــى
َّ
ن
منهـــم العقيدة
آخريـــن ويأخـــذو
ُ
َّالتـــي يعترفـــون بهـــاَّ ،
فإنـــه مـــن
ِ ِ
َّ
أن يحملوا
الط
بيعي بالّنســـبة لهم ْ
ّ
أيضـــاَّ ،
ألنهــــــــــــم قـــد
أســـماءهم ً
المعِّلمين”.
صـــاروا ِم ً
لكا لهـــؤالء ُ
ِ
(القدي ــس)،2015 ،
(أثناس ــيوس
ّ
ِ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األريوس ـ ِّـيين ،المرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
األرثوذكس ـ ِ
اآلبائية،
للد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـي ّ
ّ
ّ
القاهـ ـرة ،صـ ــ.)39

ـر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
كثي ـ ـ ـ ًا
نسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع كلمـ ـ ـ ـ ـ ــة
إشبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وال
المهندس أنطونيو القس دانيال نعـ ـ ـ ـ ــرف معناها،
خادم بلجنة الطفولة أسقفية الشباب
وال المسؤلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الملق ــاة عل ــى ه ــذا اإلش ــبين .يق ــف
األب واألم ي ــوم عم ــاد الطفل ،ويتلو
ويكرره
األب الكاهن جحد الش ــيطان ّ
األب واألم ،وبع ــد االنتهاء يوصيهم
أنهم ــا م ــن الي ــوم هم ــا اإلش ــبين لهذا
الطف ــل ،وتنته ــي م ارس ــم العم ــاد وال
يعل ــم األب واألم أنهم ــا من ــذ تل ــك
اللحظ ــة عليهم ــا أدوار أكب ــر بكثي ــر
م ــن توفي ــر احتياج ــات الطف ــل م ــن
ملب ــس وم ــأكل وتعلي ــم وخالف ــه م ــن
أم ــور الحياة ..ولهذا س ــوف نتحدث
ف ــي ه ــذا المق ــال ع ــن اإلش ــبين
ومس ــئولياته ف ــي حي ــاة أطفالن ــا.
أوًل :م ــاذا تعن ــي كلم ــة إش ــبين؟
هي كلمة سـ ـريانية تعني الوصي أو
الح ــارس ،وف ــي تلك الكلم ــات ٍ
معان
ش ــديدة الخط ــورة واألهمي ــة ،فنح ــن
اآلب ــاء -من ــذ يوم العم ــاد وعند جحد
اسا
الش ــيطان -نكون قد أصبحنا حر ً
له ــذا الطف ــل م ــن الش ــيطان .كم هي
كبيـ ـرة تل ــك المس ــئولية ،وك ــم ه ــي
ك ارم ــة عظيم ــة يعطين ــا إياه ــا رب
المج ــد .المس ــئولية كبيـ ـرة أنن ــا من ــذ
تل ــك اللحظ ــة وج ــب علين ــا ،وأصبح
عه ـ ًـدا بينن ــا نح ــن اآلب ــاء وهللا أم ــام
الكنيس ــة واألب الكاه ــن ،أن نحم ــي
ه ــذا الطف ــل م ــن الش ــيطان ،ونربي ــه
ف ــي طرق الصالح والمحبة ،ونعلمه
التعاليم المس ــيحية النقية ،ونكون له
أما صالحين ،فكيف لطفل يرى
ًأبا و ً
أب ــاه وأم ــه ف ــي ص ــورة غير س ــليمة،
أن يقتن ــع بال ــكالم الذي يقوله له أبوه
وأم ــه؟ وق ــد ذك ــر لن ــا القدي ــس بولس
ف ــي رس ــالته الثانب ــة إل ــى القدي ــس
تيموث ــاوس آية عظيم ــة تعلمنا كيف
أن اإلش ــبين الصال ــح يرّب ــي أبن ــاء
قديس ــين ،حينم ــا قال ل ــهِ« :إ ْذ أَتَ َذ َّك ُر
اإليم ــان اْلع ِدي ــم ِ ِ َّ ِ ِ
ـك،
الرَي ــاء ال ــذي في ـ َ
ِ َ َ َ َ ّ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ـس
ال ــذي َس ـ َـك َن أََّوًل ف ــي َج َّدت ـ َ
ـك َل ْوئي ـ َ
ِِ
ِ
وأ ِ ِ ِ
يك
ُم َك أَ ْفنيكيَ ،ولكّني ُموِق ٌن أََّن ُه ف َ
َّ
ض ــا» (2ت ــي  .)1:5هن ــا القدي ــس
أ َْي ً
بول ــس يم ــدح أوًل إيم ــان الجدة واألم
واللت ــان بدورهم ــا أش ــبعا ب ــه االب ــن،
عظيم ــا .ويحدثن ــا
قديس ــا
فأصب ــح
ً
ً
القدي ــس بول ــس ف ــي رس ــالة أفس ــس

ف ــي األصح ــاح الس ــادس ع ــن تربية
األبن ــاء ف ــي معرف ــة المس ــيح بنق ــاء،
نعرفه ــم بالمس ــيح وال
فكي ــف لن ــا أن ّ
نعّلمه ــم الكت ــاب المق ــدس ،وكم ــا
ق ــال القدي ــس جي ــروم« :إن جهلن ــا
بالكت ــاب ه ــو جهلن ــا بالمس ــيح»،
ولذال ــك ف ــأول خطواتن ــا ف ــي تربي ــة
أبنائن ــا ه ــي الكت ــاب المق ــدس،
ورب ــط األبن ــاء باألسـ ـرار المقدس ــة
لالتح ــاد بالمس ــيح ،ورب ــط األبن ــاء
ـدادا لعالق ــة
يج ــب أن يك ــون امت ـ ً
اآلب ــاء باألسـ ـرار ،ف ــاألب واألم هم ــا
الج ــذع الخ ــارج من الش ــجرة الكبيرة،
ِ
الموص ــل للثمـ ـرة الجدي ــدة .فكونـ ـوا
ّ
وفروع ــا قوي ــة إلنت ــاج ثم ــار
جذوع ــا
ً
ً
ناضج ــة س ــليمة ترض ــي عي ــن هللا،
وتك ــون لكم فرحة عظيمة ،ويكونون
قديس ــين ف ــي موك ــب المسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح،
مث ــل أبان ــوب وكرياك ــوس وغيرهم ــا
م ــن القديس ــين.

نيافة الحبر الجليل

األنبا مارتيروس

األسقف العام
لكنائس شرق السكة الحديد
واآلباء الكهنة ومجلس الكنيسة
والشمامسة والخدام وكافة األنشطة
وكل الشعب
بكنيسة القديسة بربارة بالشرابية
يهنئون األب المحبوب

أبونا بوال فهيم
لنوال نعمة القمصية
بيد البابا المعظم
األنبا تواضروس الثاني
أدام هللا حياته
الرب يمتعه بالصحة
ويباركنا بصلواته ورعايته

مج ةل الكرازة  25 -مارس 2022

كلمة ⲧⲃⲱⲥ القبطية معناها حصن ،ومنها كل القرى التي بتدأ بـ»صفط»
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لغة البسملة وأنواعها ودالالتها
وتنوع خطوطها

(ج)2

irini_fr_beshoy@yahoo.com

لغويــا هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
ً
اخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
لفظي «مخطـ ـ ـ ــوط»
إيريني القمص بيشوي و«مخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة».
«المخطـــــــوط» اســم
المفعــول مــن خــط ،وهــو نــص مكتــوب
طبــع بعــد ،أي النــص نفســه
باليــد لــم ُي َ
أمــا «المخطوطة»
داخــل المخطوطــةّ ،
ِ
أي وثيقــه أو كتــاب ُكتــب بخــط اليــد،
سـواء كانــت النســخة األصليــة بخــط يــد
المؤلــف ،أو منقولــة بخــط اليــد عــن ّأيــة
مخطوطــة ســابقة .ومخطوطــة جــاءت
طر»
مــن الفعــل «خ ـ ّ
«س ـ َ
ط» بمعنــى َ
أو «كتــب بالقلــم أو باليــد» .وهــي
فــي الالتينيــة )،(manuscriptus
أي مكتــوب ) ،(scriptusباليــد
) .(manuومنهــا الكلمــة اإلنجليزيــة
).(manuscript
مدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطية

أن ـواع الخطــوط العربيــة التــي
ُكِتبــت بهــا المخطوطــات القبطيــة هــي:
الكوفــي بأنواعــه المــورق والمزهــر،
وأيضــا النســخ والرقعــة وقــد شــاعا فــي
القــرن الثانــي عشــر عنــد توقــف الكتابــة
بالخــط الكوفــي فــي القــرن الحــادي
تنوعــا فــي الخطــوط
عشــر ،لذلــك نجــد ً
التــي ُكِتبــت بهــا البســملة .فالبســملة
كانــت فــي األغلــب تُكتــب باللغتيــن
القبطيــة والعربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وفــي بعــض
األحيــان كان ُيكتــب اختصارهــا باللغــة
القبطية أي الحروف األولى للبســملة.
واســتكماال لموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع البســملة
وتنوعهــا داخــل المخطوطــات القبطيــة،
فقــد نجــد الكثيــر مــن المخطوطــات قــد
بدأت بـ«بســم هللا» كما في مخطوطة
البصخــة المقدســة ،اعت ارفــا بالهــوت
الســيد المســيح حتــى وهــو فــي قمــة
الضعــف البشــري (شــكل رقــم .)1

فــي أكثــر مــن مخطوطـ ـ ـ ـ ــة إلنجيــل
مارمرقـ ـ ـ ــس ،حيــث مــن المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
وجــه إنجيلــه
أن معلمنــا مارمرقــس ّ
للرومــان ،والرومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تســتهويهم
القــوة والعظمــة والتفخيــم والتضخيــم
والتبجيــل ،فاألحــداث مــن خــال إنجيل
مارمرقــس تتميــز بالســرعة والحيويــة
وســرد كثيــر مــن المعج ـزات القويــة
ليثبــت أن المســيح هــو األســد الخــارج
مــن ســبط يهــوذا ،ولــذا ُرمــز للســفر
باألســد .فتنــاول الناســخ هنــا البســملة
كداللــة توضيحيــة لمحتــوى اإلنجيــل
(شــكل رقــم.)2

شكـ ـ ـ ـ ـ ــل رقـ ـ ـ ـ ـ ــم ( ،)2مخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
«مقدس ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،المكتبـ ـ ـ ـ ـ ــة البطريركيــة،
1511ش.
«بســــــــــم اآلب واالبــــــــــن والــروح
القــدس اإللــه الواحــد»
نجــد الكثيــر مــن المخطوطــات تبــدأ
بهــذه البســملة ،وهــي صميــم جوهــر
العقيــدة المســيحية (هللا واحــد مثلــث
األقانيــم) .وألهميتهــا نجدهــا مكتوبــة
ذهبــة داخــل
فــي صفحــة كاملــة ُم ّ
تشــكيل هندســي (شــكل رقــم .)3

شكـ ـ ـ ــل رقـ ـ ـ ـ ــم ( ،)1مخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
«البصخــة المقدسـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،ديــر العــذراء
بيــاض بنــي ســويف ،رقــم  29طقــس.
«بسم هللا القوي العظيم»
المالحــظ تك ـرار نفــس البســملة
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شك ـ ـ ـ ـ ــل رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( ،)3مخطوط ـ ـ ـ ـ ــة
«مقدســة» ،المكتبــة البطريركيــة.

«بســم هللا األبــدي الدايــم الباقــي
دائمــا»
الســرمدي لــه المجــد ً

شــرح لصفــات هللا الدائــم الباقــي
الــذي ال بدايــة أيــام لــه وال نهايــة ،فهــو
األبــدي الســرمدي (شــكل رقــم .)5

شــكل رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( ،)6مخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
«مقدســة» ،المتحــف القبطـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ســنة
1613م.

شــكل رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ( ،)5مخطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
«مقدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،المكتبة البطريركي ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
1689م ،ق.17
لــم يكتـ ِ
ـف الفنــان القبطــي بتنــوع
وتعــدد صياغــة البســملة التــي تحمــل
معـ ٍ
ـان ودالالت إيمانيــة ،بــل أبــدع
أيضــا فــي مــكان كتابتهــا ،غيــر ملتــزم
ً
بمكانهــا التقليــدي فــي أعلــى الصفحــة
غيــر ونـ ّـوع
أو فــي المنتصــف ،ولكنــه ّ
فــي مكانهــا.
فقــد نجــد فــي بعــض المخطوطــات
يتــرك لهــا صفحــات كاملــة داخــل
المخطوطــة مثــل «بســم هللا الواحــد
بالــذات ،المثلــث بالصفــات ،تقدســت
أســماءه ،ونمــت نعمــاءه»
فهــي تعــد مــن أجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وأقــوى
المعانــي للبســملة ف ـ ـ ـ ـ ــي المخطوطــات
القبطيــة ،تــرك الناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ للبســملة
صفحتيــن متقابلتيــن ،وهــذه داللــة علــى
مــدى أهميــة البســملة ،ومــن المؤكــد
فــي هــذه المخطوطــة أن الناســخ هــو
الفنــان الــذي زخرفهــا ،وهــذا واضــح
فــي العالقــة بيــن البســملة والزخــارف
التــي تحيطهــا مــن انسجـ ـ ـ ـ ــام وتوافــق
فــي األل ـوان.
فنجــد فــن الكتاب ـ ـ ـ ــة ينمــو إلــى
الجوانــب الفينــة والشــكلية أكثــر مــن
كونــه كتاب ـ ـ ـ ـ ـ ــة نــص فقــط مزخــرف
بزخــارف وتوريقــات نباتيــة ،فيشــكل
نوعــا
إيقاعيــا
نس ـًقا
ولونيــا يخلــق ً
ً
ً
مــن وحــدة الشــكل .كمــا نجــد ارتبــاط
األشــكال واألرضيــات مــع الكتابــة
أحدثــت هارمونيــة رائعــة ،فاســتخدام
الفنــان لهــذه القيــم تجعــل هنــاك وحــدة
فــي التكويــن (شــكل رقــم .)6

هنــاك الكثيــر لــم ُيذكــر بعــد مــن
البســملة ،ولكــن مــن خــال هــذا المقــال
والمقــال الســابق توصلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إلــى أهــم
ســمات وخصائــص البســملة ،فوجدنــا
تنــوع أماكنهــا ،وتعــدد صياغاتهــا مــن
مخطوطــة ألخــرى وداخــل المخطوطــة
الواحــدة ،مــع عمــق دالالتهــا ومعانيهــا
اإليمانيــة ،ففــي بعــض األحيــان
يشــكل لنــا البســملة بكلمــات محوريــة
مــن النــص أو رمــوز مفتاحيــة للســفر
بإرشــاد الروح القدس بداخله ،فتوصلنا
مــن خــال المقاليــن إلــى هــذه النمــاذج.
«بســم اآلب واألبــن والــروح
القــدس اإللــه الواحــد بالــذات ،المثلــث
األقانيــم والصفــات ،لــه المجــد»
«بسم هللا الخالق الحي الناطق»
«بســم هللا الــرؤوف الرحيــم وبــه
نســتعين»
«بسم هللا الحي األ زلي»
«بسم هللا الواحد رب القوات»
«بســم هللا الواحـــــــــد ذي القــدرة
والجبــروت»
«بسم هللا»

«بسم هللا القوي العظيم»

«بســـــــــــــــم اآلب واالبــن والــروح
القــدس اإللــه الواحــد»
«بســم هللا األبــدي الدايــم الباقــي
دائمــا»
الســرمدي لــه المجــد ً

«بســم هللا الواحــد بالـــــــــذات،
المثلــث بالصفــات ،تقدســت أســماءه،
ونمــت نعمــاءه»
ومن المؤكد أن هناك يوجد الكثير
بيــن طيـ ـ ـ ـ ـ ــأت مخطوطاتنــا القبطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يحتــاج باحثيــن مولعيــن مهتميــن بكنوز
آبائهــم إلخ ـراج الجواهــر منهــا ،لتكــون
لنــا كالنبـراس فــي حياتنــا ألن حاضرنــا
مرتبــط بماضينــا.
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بعـــــــــــــــــد أن
عرضنـــــــا بالمقــال
السابـــــــــق دراســة
أنمــاط التعلــــــــــــم،
نأتــي للنقطــــــــــــــة
الثانيـــــــة وهــــــــي:
«دراســة سمــــــــــــات المرحلــة العمريــة
للمخدوميـــــــــــــن» ،وهــي مــن أهـــــــــــم
أن ـواع المعرفــة التــي تســاعد الخــادم
فــي فهــم ســمات مــــــــــــــن يعلمهــم،
أيضــا للوالديـــــــــــــن لفهــم طبيعـــــــــــــة
و ً
وســمات أبنائهمــا.
وســوف نبــــــــــــدأ بالتركيــز علــى
بعــض مــن أهــــــــم سمــــــــــــات مرحلــة
الطفولــة المبكــرة:
تمتـ ُّـد منــذ نهاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العــام الثانــي
مــن عمــر الطفــل ،وحتــى بدايــة العــام
عتبــر
الســادس مــن ُعم ـ ـ ـ ـ ـ ـره ،وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي تُ َ
يعا:
مهمــة تشــهد ُنمـ ًّـوا س ـر ً
مرحلــة ّ
النمو الجسمي والحركي:
+
ّ
ّ
ّ
* يــزداد الــوزن لــدى الذكــور أكثــر
مــن اإلنــاث.

* تب ـ ـ ـ ــدأ األسنان َّ
المؤقتة بالسقوط
مــع نهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هــذه المرحلـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وتبــدأ
األســنان الدائمــة بالحلــول محّلهــا.

* يمكــن فــي سـ ّـن الخامســة أن
يســيطر بشــكل مــا (ليــس كامـ ًـا) علــى
فيتمكــن مثـ ًـا مــن
العضــات الدقيقــة،
ّ
اإلمســاك بالقلــم ،ولكــن دون ضغــط
عليــه أو لوقــت طويــل.
النمو النفسي:
+
ّ
ّ
تطـ ُّـور الشــعور لديــه بالمبــادرة،
االجتماعية
ويعتمد ذلك على التنشــئة
ّ
؛ فــإذا أ ِ
الحريــة فــي استكشــافه
ُعطـ
ـي ّ
َ
أمــا إذا لــم
لمــا حولــه ،ينمــو سـ ً
ـوياّ ،
يتمك ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذلك ،فيتولد عن ـ ـ ـ ــده
ّ
الشــعور بالذنــب.
النمو العقلي:
+
ّ
ّ
* تتكـ ّـون بعــض المفاهيــم التــي
حســية ،مثــل :العــدد،
تكــون فــي أغلبهــا ّ
أمــا مــا هــو ُمجـ َّـرد
والزمــان ،والمــكانّ ،
منهــا فــا يتعّلمــه ّإل فــي وقــت الحــق.
يتمكــن مــن ُّ
التعلــم عــن طريــق
* ّ
المحاولــة ،والخطــأ ،والخب ـرة.

* تــزداد قـّـوة الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مــن الحقيقــة.
يتمكن من ُّ
تذكر الجمل السهلة
* ّ

أكثــر مــن الغامضــةُّ ،
وتذكــر أســماء
األماكــن ،واألشــخاص ،واألشــياء.
* يتكـّـون لديــه طــور التفكيــر :أي
ال يمكنــه أن يســتعين بوجهــة نظــر
(تمركــز
اآلخريــن فــي إد اركــه لألشــياء
ُ
حــول الــذات) ،ومــع نهايــة المرحلــة
يعتمــد الطفــل علــى حدســه العــام غيــر
اســه.
الواضــح مــع خيالــه وحو ّ

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

شكر وذكرى األربعين

زهرة شباب بلوط

االنفعالية:
 +الخصائص
ّ

* كث ـرة االنفعــاالت وســرعتها،
وعــدم اســتمرارها لفتـرة طويلــة؛ لســرعة
خارجيــة،
داخليــا ،أو لعوامــل
تأث ـره
ّ
ً
تعامــل الوالديــن معــه.
كأســلوب ُ

* مشــاعر الخــوف التــي قــد تعيــق
اعتمــاد الطفــل علــى نفســه إذا كانــت
طبيعيــة،
أمــا إن كانــت
غيــر
ّ
ّ
طبيعيــةّ ،
كالخــوف مــن الحيوانــات ،فهــو أمــر
صحــي.
* ظهــور مشــاعر الغي ـرة :مثـ ًـا
عنــد قــدوم مولــود جديــد ،وتظهــر فــي
الغضــب اللفظــي أو العدوانــي ،ويكــون
نومــه غيــر مسـ ٍّ
ـتقر فــي هــذه المرحلــة.

الشماس مينا اعطف جابر

النمو االجتماعي:
+
ّ
ّ
توسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع عالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الطفــل
* ُّ
االجتماعيــة مـ ـ ـ ـ ــع أس ـرته ورفاقــه.
ّ

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
هاتفيا أو عبر
لمن وافانا بالتعزية حضورًيا أو
ً
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
صباحا
وذلك في تمام الساعة السابعة
ً

بأمــه بشــكل
* يظهــر ارتباطــه ّ
وثيــق؛ حيــث تشـ ِّـكل مصــدر إشــباع
أن اعتمــاده عليهــا يقـ ّـل
حاجاتــهّ ،إل ّ
يجيــا مــع ُّ
تقدمــه فــي العمــر.
تدر ًّ

وكنيسة مارمرقس بالكويت يوم 2022/4/8
صباحا
في تمام الساعة السابعة
ً
لنا الرجاء ولكم العزاء

خاصية التنافس.
تتكون لديه
ّ
* ّ
ِ
ـتقاللية فــي بعــض
* ّ
يفضــل االسـ ّ
الجوانــب ،كتنــاول الطعــام ،وارتــداء
المالبــسّ ،إل ّأنــه يظـ ّـل ُمعتمـ ًـدا علــى
اآلخريــن بشـ ٍ
ـكل كبيــر.

افيا
تلغر ً
الوالد عاطف جابر  -الخال فايز يعقوب  -الخال مايز يعقوب
إخواتك هاني عاطف ورأفت عاطف
مرفت عاطف وزوجها هاني عريان
وزوجته وبناته

* ُّ
تعلــم العديــد مــن المفاهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم،
واندماجــه فــي العديــد مــن األنشــطة،
والخب ـرات التــي تســاعده لكــي يتحـ َّـول
إلــى كائــن اجتماعــي.
ّ
* يكتســب الســلوكيات ،و ِ
القَيــم،
ّ
واالتّجا هــات.
* ظهور صفة التعاون.
* يتّصــف البعــض بالقيــادة ،بينمــا
يحــب البعــض اآلخــر االنعـزال؛ وذلــك
ـخصيته تتكــون معالمهــا عنــد
ّ
ألن شـ ّ
اقتـراب موعــد دخولــه إلــى المدرســة.

* تظهر لديه صفة العناد.

وكنيسة مارمرقس بنيوجرسي بأمريكا يوم 2022/4/8
مساءا
في تمام الساعة الرابعة
ً
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«لنمــــــــدح الرجــــــال النجبـــــــاء آباءنــــــــا
الذين ُولدنا منهم»
(يشوع بن سيراخ )10:44

شكر وذكرى األربعين
لألب والجد الغالي

ميخائيل مكني حنا

لقد كانت لمساتك الحنونة تظلل علينا
كغيم الندى في الظهيرة
تالحظ وتحرس كل الليالي
طا
أعطيت وأمتد عطاؤك فصرت مغبو ً
فكيف نوفيك ألننا ال نملك
سوى تلك الكلمات القالئل
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم السبت الموافق 2022/4/2
صباحا
في تمام الساعة السابعة
ً
بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل
دير المالك البحري – حدائق القبة
زوجتك وإخوتك وأوالدك.

+ + +

إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الراهب القمص ماكريوس
الصموئييل

القمص كريلس عزيز

القمص جرجس فريد

من إيبارشية ميالنو بإيطاليا

من إيبارشية وسط الجيزة

رح ــل ع ــن عالمن ــا الفان ــي فج ــر
ي ــوم الخمي ــس  ١٧م ــارس ٢٠٢٢م،
الراهـــــــــــــب القمص مكاريـــــــــــــــوس
الصموئيلـــي ،أمي ــن دي ــر القديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
األنب ــا صموئي ــل المعت ــرف بجب ــل
القلمون ،بمغاغة ،وأحد ش ــيوخ رهبان
الدي ــر ،بع ــد حي ــاة رهباني ــة مبارك ــة
امت ــدت ألكث ــر م ــن  ٤٦س ــنةُ .وِل ــد
ال اره ــب المتنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ــي  ٣أغس ــطس
١٩٤٧م ،وتره ــب بديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر القدي ــس
األنب ــا صموئیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ــوم  ۳۱أكتوب ــر
۱۹۷٥م ،ون ــال درج ــة القسيسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ورس ــم
ف ــي  ۱۷ديس ــمبر ۱۹۷۸مُ ،
قمص ــا ي ــوم  ۱۸ديس ــمبر ۱۹۸۳م،
ً
أمين ــا للدي ــر ،وظ ــل في خدمته
وعِّي ـ َـن ً
ُ
حت ــى مرض ــه األخير قب ــل أن تفيض
روح ــه الطاهـ ـرة .وقد أُقيم ــت صلوات
تجنيـ ـزه ف ــي الرابع ــة م ــن مس ــاء الي ــوم
ذات ــه .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا
باســـيليوس ،ولمجمع اآلبـــاء رهبان
الديـــر ،وكل ومحبيـــه.

رق ــد ف ــي الرب بش ــيخوخة صالحة
ي ــوم الثالث ــاء  ٢٢م ــارس ٢٠٢٢م،
القمـــص كيرلـــس عزيـــز ،الكاه ــن
بإيبارش ــية ميالنو بإيطاليا ،عن عمر
تج ــاوز  ٧٧س ــنة بع ــد خدم ــة كهنوتية
بلغ ــت  ٤٤س ــنةُ .ول ــد ِباس ــم محس ــن
عزي ــز ف ــي  ٢٩أكتوب ــر ١٩٤٤م،
كاهن ــا عل ــى كنيس ــة األنب ــا
وس ــيم
ً
أنطوني ــوس بالمني ــا ي ــوم  ١٧م ــارس
١٩٧٨م بي ــد مثل ــث الرحم ــات األنب ــا
أرس ــانيوس مطران المني ــا أبوقرقاص،
ن ــال بعده ــا رتب ــة القمصي ــة ،ث ــم دعاه
مثل ــث الرحم ــات نياف ــة األنب ــا كيرل ــس
مطـ ـران ميالنو الس ــابق عام ١٩٩٦م
للخدم ــة ف ــي إيبارش ــية ميالن ــو ،وظل
يخ ــدم به ــا حت ــى نياحت ــه .خالـــص
تعازينا لنيافة األنبا أنطونيو أســـقف
ميالنـــو ورئيس ديـــر القديس األنبا
شـــنوده ،ولمجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة
ومجمـــع اآلبـــاء الرهبـــان ،وألســـرته
المباركـــة ،وكل ومحبيـــه.

القمص تيموثاوس توفيق

+ + +

+ + +

وكيل مطرانية ميت غمر

رقد في الرب بش ــيخوخة صالحة،
ي ــوم االثني ــن  ٢١م ــارس ٢٠٢٢م،
القمـــص تيموثـــاوس توفيـــق ،كاهن
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بمي ــت
غم ــر ،ووكي ــل مطراني ــة مي ــت غم ــر
ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية وش ــيخ
كهنته ــا ،ع ــن عم ــر يناه ــز  ٩٦س ــنة
وبع ــد خدم ــة كهنوتية اس ــتمرت ألكثر
عام ــاُ .وِلد األب المتنيح في
م ــن ً ٤٤
كاهنا
ـيم
ـ
س
و
١٩٢٦م،
ـطس
 ٣١أغس ـ
ً
ف ــي  ٣م ــارس ١٩٧٨م ،ون ــال رتب ــة
القمصي ــة بي ــد المتني ــح األنب ــا فيلب ــس
مطـ ـران الدقهلي ــة ف ــي  ٢٠فب اري ــر
١٩٨٧م .وق ــد أُقيم ــت صلوات تجنيز
ف ــي الثاني ــة م ــن بع ــد ظه ــر الي ــوم
ذات ــه ،بحض ــور نياف ــة األنب ــا صلي ــب
أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد
الش ــرقية ،ومجم ــع كهن ــة مي ــت غم ــر
إل ــى جان ــب بع ــض اآلب ــاء الكهنة من
ع ــدد م ــن اإليبارشيـ ـ ـ ـ ـ ــات المج ــاور،
وش ــعب اإليبارش ــية .خالـــص تعازينا
لنيافـــة األنبا صليـــب ،ولمجمــــــــــــع
اآلباء كهنة اإليبارشيــــــــــة ،وألسرته
المباركـــة ،وكل ومحبيـــه.

القمص برسوم زاخر

من قطاع شرق السكة الحديد
رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم الجمع ــة ١٨
م ــارس ٢٠٢٢م ،القمـــص برســـوم
زاخـــر ،كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة العذراء
بالقصيري ــن التابع ــة لقط ــاع كنائ ــس
ش ــرق الس ــكة الحدي ــد بالقاهـ ـرة ،ع ــن
عم ــر بل ــغ أكث ــر م ــن  ٦٥س ــنة وبع ــد
خدم ــة كهنوتي ــة تج ــاوزت  ٣٧س ــنة.
ُوِل ــد األب المتني ــح ف ــي  ١٨ديس ــمبر
كاهن ــا ف ــي  ٧أكتوبر
١٩٥٦م ،وس ــيم ً
١٩٨٤م بي ــد المتني ــح الباب ــا ش ــنوده
الثال ــث ،بينم ــا رس ــمه قداس ــة الباب ــا
قمص ــا في  ٣من
تواض ــروس الثان ــي ً
م ــارس ٢٠١٣م .وقد أُقيمت صلوات
تجنيـ ـزه ف ــي كنيس ــته ف ــي الواح ــدة من
بع ــد ظه ــر اليوم ذات ــه ،بحضور نيافة
األنب ــا مارتي ــروس األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق الس ــكة الحديد.
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا
مارتيروس ،ولمجمـــــــــع اآلبـــــــــــــــاء
كهنـــة القطـــاع ،وألســـرته المباركة،
وكل ومحبيـــه.

رق ــد ف ــي الرب بش ــيخوخة صالحة
ي ــوم األربع ــاء  ١٦م ــارس ٢٠٢٢م،
القمـــص جرجس فريد ،كاهن كنيس ــة
الس ــيدة الع ــذراء بالعمراني ــة ،التابع ــة
إليبارش ــية وس ــط الجيـ ـزة ،ع ــن عم ــر
تج ــاوز  ٧٣س ــنة ،بعد خدمة كهنوتية
بلغ ــت  ٣٣س ــنةُ .ول ــد األب المتني ــح
ي ــوم  ٢٢ديس ــمبر ١٩٤٨م ،وس ــيم
كاهن ــا ف ــي  ١٩مارس ١٩٨٩م ،ونال
ً
رتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القمصي ـ ـ ـ ـ ـ ــة عام ٢٠٠٥م.
وأُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه في الس ــاعة
الثاني ــة ونص ــف م ــن بعد ظه ــر اليوم
التال ــي لنياحت ـ ـ ـ ـ ــه ف ــي كنيس ــة الش ــهيد
م ــار جرج ــس بش ــارع مـ ـراد (مق ــر
مطراني ــة الجيـ ـزة).
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا
ثيؤدوســـيوس أسقف وســـط الجيزة،
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية،
وألســـرته المباركـــة ،وكل محبيـــه.

+ + +

القس يوسف طلعت
من إيبارشية الوادي الجديد
والواحات
انتق ــل م ــن عالمن ــا الفان ــي ي ــوم
الس ــبت  ١٩م ــارس ٢٠٢٢م ،إث ــر
أزم ــة قلبي ــة مفاجئ ــة ،القـــس يوســـف
طلعت ،كاهن كنيس ــة الس ــيدة العذراء
بالخارج ــة ،إيبارش ــية الـ ـوادي الجدي ــد
والواحات ،عن عمر ناهز  ٤٦س ــنة،
بع ــد خدم ــة كهنوتي ــة اس ــتمرت لم ــدة
س ــنة واح ــدة وثالثة أش ــهر فقط .س ــيم
كاهن ــا بي ــد نياف ــة األنبا
األب المتني ــح ً
أرس ــانيوس أس ــقف الوادي الجديد يوم
 ٧ديس ــمبر ٢٠٢٠م .وق ــد أقمي ــت
صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي كنيس ــته ظه ــر
الي ــوم التال ــي.
خالـــص تعازينـــا لنيافــــــــــة األنبا
أرسانيوس ،ولمجمـــــــــــع اآلبــــــــــــــاء
كهنة اإليبارشيــــــــــــــة ،وألسرتـــــــــــــــه
المباركـــة ،وكل ومحبيـــه.
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معناها شيخ أو رجل عجوز ،وهي المقصودة في ما يردده األطفال «حاللو يا حاللو»

pig food, but he returned quickly
The prodigal son represents the
His holiness Pope Tawadros II’s
person who is not satisfied with
discovering that the home is the
his life. His house was quiet, but
Wednesday meeting sermon
freedom and outside it a prison and
he was a grumbling man; This is
not the other way around, coming
what destroys man. We note that
16-3-2022
back presenting a good model for
the first miracle performed by the
repentance.
Titled “Where are you?”
Lord Christ was the establishment
of a house, and Christ is the only
one who establishes every house Meeting God at home and with family
In conclusion, I would like to tell
through the sacrament of marriage, in
you:
“How
do we meet with our Lord
and discussions in verses from the Bible.
which comes the newlyweds at the end
inside home?” Via:
All of these makes home like heaven, and
and kneel in front of the temple. Let’s make
they teach their children to do so.
a comparison between the characteristics
5- The weakest individual in the
of the home in which God dwells and the
family: the family may consist of five
The prodigal son presented a distortother in which God does not exist:
ed picture because the person who is not
members, in which one may have physical
satisfied with his home, he looks for sati+ Features of the home in which
or mental weakness. It is possible to meet
ety outside, even for food!
God dwells:
through this weak person. God may send
you messages through him, like the son
Features of the home in which God
1- - Built by God himself and dwells
of Jonathan who was disabled.
doesn’t exist (The reverse image):
in it through prayers: God is the one who
establishes the house and is present in it
6- A soul broken by time: It is possible
1- Cold as prison: this what the
through liturgical and individual prayers,
prodigal son felt about his home.
to meet our Lord from home when there
and then through the children, and
Therefore, he asked for his inheritance
is a soul, or a person broken by time.
sacrifices of righteousness are offered in
share to enjoy it with his friends in an
Sometimes a person is broken because
it. This house has a place for prayer and
atmosphere of freedom. This is the fight
of the changes of time, like Naomi, the
icons of the saints like the days of the
that any man could face in which his home
mother-in-law of Ruth, who lost her
Corona pandemic when all the houses
turns into a prison and looks for outside
husband and two sons. Imagine how hard
prepared dedicated places for prayer.
freedom. Absalom in the Old Testament
it could be. So, God sent her, Ruth, who
2- God takes care of it: Because God
says: “If only I were appointed judge
was associated with her and decided to
is the Pantokrator and the leader of this
in the land! Then everyone who has a
live with her until her death. Nowadays,
small family, as long as this family lives
complaint or case could come to me and I
my brothers, because of the noisy life,
in his fear. Therefore, everything happens
would see that they receive justice”.(2) He
we do not feel these weak people, and
is through God’s arrangement, and God
wanted to take the position of his father,
such people are hypersensitive and shy.
may send you a message through a child
and he made a revolution against him,
in Sunday schools or through your son or
Through these people, God sends you
and the end was terrifying. The person
daughter and may be through Bible.
messages. Pray for him constantly and
who says, “I am the eldest in the house
and my word is the one that is executed”
experience the power of prayer in him
3- Satisfaction and satiety in the
and
the
house
in
which
there
is
emptiness
so that he changes, and God forces his
holy times: this is well noticed in the
and
coldness
is
like
the
prodigal
son
who
breaks.
story of Moses and how God took care of
loves money. As the one who loves money
him. How he learned from the etiquette
7Implementation
of
the
loves evil because “For the love of money
of the Egyptians and was raised by the
(3)
commandment:
“A
gentle
answer
turns
is a root of all kinds of evil” .
Pharaoh’s daughter. His life indeed
away wrath”(5). The house could have
displays the God’s presence in man’s life
2- Devoid of Love and looks for the
angry people that set the house on fire.
taking care of him in among his distresses.
appearance instead of the core inside.
There is a nice phrase that one of the
Today, the world is trying to distract the
3Complaining
about
writers said: “My mother taught me that a
minds from the power and the capability
dissatisfaction: complaining sometimes
skilled cook is the one who knows exactly
of prayer, through wars and annoying
from
the
children
or
form
the
wife.
We
all
news, but remember Daniel and he is in
when to put out fire.” Some people are
know Eli the priest, and how his children
the captivity, he prayed and gave thanks
like doves of peace,, through whom God
have perverted. We also remember the
to his God “Now when Daniel learned
speaks in the house. They know how to
foolish Nabal and his wife Abigail, when
that the decree had been published, he
put out a fire with beautiful words.
Nabal refused to give David some of the
went home to his upstairs room where
good that he has, a house that does not
8- The caring merciful eye: It is
the windows opened toward Jerusalem.
know
fullness.
We
all
love
the
verse
that
important
for a person to have a caring
Three times a day he got down on his
says,
“
One
who
is
full
loathes
honey
from
knees and prayed, giving thanks to
eye because all eyes and hearts became
the comb”(4). Without God, we do not feel
his God, just as he had done before”(1).
cruel. Western cruelty and in every way,
full or loved, and the house is always arid.
We have also the story of moving the
like the eldest son who did not rejoice at
Mokattam mountains through prayer.
the return of his prodigal brother. A caring
4- Home Relationships are dry and
devoid of cordiality: like Joseph and
or gentle eye knows how to extinguish the
4- God showers his bless on it: If the
his brothers who sold him. The prodigal
prodigal son saw the amount of satisfaction
fire of anger.
son fell into the trap and his friends began
and fulfillment in which he was living, he
When God is dwells in home, it would
to distort the image of his father in his
would not have left his father’s house.
shine
with beauty, not with its furniture
mind, making him think that he would
But his view was a materialistic one. In
and so on, but with what it contains of
have life outside. Likely, the state of sin,
the home in which God is present, we
love, and with the presence of Christ. Let
which shines at first and then its reality
find God’s voice, a real life of discipleship
our lives and homes be dedicated to God
appears. After that, bible says about him
among its members, the sound of the
to meet there.
that he was hungry and began to eat
beautiful melody and the sound of praise,
(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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