نحت ــاج إل ــى جرع ــات م ــن نفس ــية
الشهـ ـ ـ ـ ــداء حاملي الف ـ ـ ـ ــرح واألمل
والرج ــاء وه ــم يواجه ــون الم ــوت،
ألنهم عرفوا أنه بالنس ــبة لإلنسان
المس ــيحي لي ــس المـ ـ ـ ـ ـ ــوت ه ــو نقط ــة النهاية
وال ه ــو عالم ــة اس ــتفهام ،ب ــل كم ــا نق ــول في
أوش ــية (ص ــاة) الراقدي ــن« :ألن ــه ليس موت
لعبي ــدك ب ــل ه ــو انتق ــال»...؛ ل ــذا فرؤيتن ــا
للحي ــاة الكامل ــة تأت ــي ف ــي إط ــار ُّ
التطل ــع إلى
األم ــام ولي ــس إلى ال ــوراء ،و ُّ
التطلع الى أعلى
ولي ــس النظر إلى أس ــفل .هو مس ــيحنا يعمل
م ــع ماضينا بالغفران والمحبة ،وفي حاضرنا
روح ــه الق ــدوس يتج ـ ّـدد في أحش ــائنا ويش ـ ّـكلنا
ف ــي النهاي ــة لرج ــاء مس ــتقبلي ،حي ــث ننتظ ــر
قيام ــة األمـ ـوات وحي ــاة الده ــر اآلتي.

نحتفل خالل ش ــهر سبتمب ـ ـ ـ ـ ــر
م ــن كل ع ـ ـ ـ ــام ببدايـ ـ ـ ـ ـ ــة السنـ ـ ـ ـ ــة
القبطي ــة الجديدة 1737ش ،وهو
تقوي ــم الشه ـ ــداء الذي تس ــير عليه
كل طق ــوس وقـ ـراءات الس ــنة الكنس ــية ،وه ــو
ف ــي األص ــل امتداد الس ــنة المصري ــة القديمة
أي الس ــنة الزراعي ــة بش ــهورها االثن ــي عش ــر
متس ــاوية األيام ،إذ أن كل ش ــهر يتكون من
ويضاف لها
يوم ــا ب ــا زيادة أو نقصانُ ،
ً 30
الش ــهر الثال ــث عش ــر وه ــو الش ــهر الصغي ــر
أو أي ــام النس ــي الت ــي ه ــي خمس ــة أو س ــتة
أي ــام .وق ــد بدأ ه ــذا التقويم ف ــي العام 284م،
وه ــي الس ــنة الت ــي اعتل ــى فيه ــا اإلمب ارط ــور
دقلديان ــوس ع ــرش اإلمبراطوري ــة الروماني ــة،
وص ــار زمن ــه أش ــد عص ــور االضطه ــاد
للمس ــيحية والمس ــيحيين ف ــي كل ب ــاد
اإلمبراطوري ــة وإن كان ــت مصر لها النصيب
األكب ــر ف ــي ع ــدد الش ــهداء ،ول ــذا ُس ـ ِّـميت
كنيس ــتها «أم الش ــهداء».
إن الحي ــاة عطية ثمينة من هللا لإلنس ــان،
واالعت ــداء عل ــى ه ــذه العطي ــة ه ــو خطي ــة
وجريم ــة وإث ــم .لق ــد صن ــع هللا م ــن دم واح ــد
كل أم ــة م ــن الن ــاس يس ــكنون عل ــى كل وجه
األرض ..لك ــي يطلبـ ـوا هللا لعله ــم يلتمس ــونه
من ــا لي ــس
فيج ــدوه ،م ــع أن ــه ع ــن كل واح ــد ّ
بعي ـ ًـدا «ألنن ــا ب ــه نحي ــا ونتح ــرك ونوج ــد»...
(أعم ــال الرس ــل .)28–26:17

وق ــد وض ــع هللا الحياة في إط ــار الوصايا
العش ــر ف ــي العه ــد القدي ــم ،ولكن ــه اختصره ــا
ف ــي صيغ ــة «اثني ــن ف ــي واح ــد» أي صيغ ــة
س ــهلة القـ ـراءة والحف ــظ والتطبي ــق ف ــي العه ــد
ِ
ـك ِم ْن
الجدي ــد حي ــن ق ــال« :تُ ِح ـ ُّ
له ـ َ
ـب ال ـ َّـر َّب إ َ
ُك ِّل َقْلِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل َنْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِّل ُق ْد َرِت َك،
ِ
و ِم ــن ُك ِل ِف ْك ـ ِـرك ،وَق ِريب ـ ِ
ـك»
ـك م ْث ـ َـل َنْفس ـ َ
َ َ َ َ
َ ْ ّ
(لوق ــا ،)27:10وح ـ َّـول بول ــس الرس ــول ه ــذا
المفه ــوم إل ــى ص ــاة حي ــن ق ــال« :أل َّ
َن ِل ــي
َ
ِ
ـح...
ـاة ِه ـ
اْل َحَي ـ َ
ـيح َواْل َم ـ ْـو ُت ُه ـ َـو ِرْب ـ ٌ
ـي اْل َمس ـ ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اء
ـور م ـ ْـن اال ْثَن ْي ـ ِـن :ل ـ
ـي ْ
صـ ٌ
اش ــت َه ٌ
َفإّن ــي َم ْح ُ
َ
أَن أ َْن َ ِ
ض ُل
َك ــو َن َم ـ َـع اْل َم ِس ـ ِ
ـق َوأ ُ
ْ
اك أَ ْف َ
ـيحَ ،ذ َ
طل ـ َ
ِج ـ ًّـدا» (فيلب ــي .)23-21:1
وق ــد التق ــط آباؤن ــا الش ــهداء ه ــذا المفه ــوم
الحيات ــي ،وتقدمـ ـوا نح ــو مضطهديه ــم وه ــم
يغن ــون وينش ــدون ه ــذه الكلم ــات ف ــي قلوبهم.
ّ
وم ــن المده ــش أن االماك ــن الت ــي وضعـ ـوا
فيه ــا الش ــهداء كالس ــجون والمغاي ــر وغيره ــا،
ص ــارت أماك ــن تس ــبيح وصلـ ـوات مرفوع ــة

رغ ــم قس ــوة اآلالم ،كم ــا نقـ ـ أر ف ــي قص ــص
العشـ ـرات والمئ ــات م ــن الش ــهداء شـ ـرًقا
وغرًب ــا .وم ــن الكلم ــات القليل ــة التي س ــجلوها
بدمائه ــم على جدران الس ــجون عبارة «األحد
ق ــادم» ،والمقص ــود باألح ــد أي ي ــوم ال ــرب
(رؤي ــا ،)10:1أي الحي ــاة الس ــماوية ،وكأن
الم ــوت ه ــو رب ــح للحي ــاة الدائم ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــع
المس ــيح ف ــي أح ــد مس ــتمر أي فرح مس ــتمر.
يوض ــح كي ــف عاشـ ـوا برج ــاء مس ــيحي
وه ــذا ّ
منقط ــع النظي ــر.

فالرج ــاء المس ــيحي لي ــس مج ــرد التمنيات
بأي ــة ص ــورة ،ب ــل ه ــو اليقي ــن الكامل
الطيب ــة ّ
عل ــى وج ــود اإلرادة اإللهي ــة ف ــي حياتن ــا .إن
الرج ـ ِ
ِ
«لُنم ِس ـ َ ِ
ـاء
ـك ب َّ َ
هللا ه ــو رجاؤن ــا األب ــدي ْ
اْلموض ــوِع أَمامن ــاَّ ،ال ـ ِـذي ه ــو َلن ــا َك ِمرس ـ ٍ
ـاة
َُ َ
َ ََ
َْ ُ
َْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِل َّلنْف ــس ُم ْؤتَ َمَن ــة َوثَابتَ ــة» (عبرانيي ــن .)19:6
وعندم ــا نق ــارن حياتن ــا الي ــوم وبحي ــاة آبائن ــا
الش ــهداء ف ــي الق ــرون األول ــى ،ومق ــدار
التغيـ ـرات الت ــي حدثت في حياة الناس وس ــط
ُّ
التق ـ ُّـدم والتكنولوجي ــا والحي ــاة المعاصـ ـرة ب ــكل
تفاصيله ــا ،نجد أن هناك فوارق كثيرة ،ولكن
أهمه ــا أن الكثي ــر م ــن الن ــاس الي ــوم يعي ــش
«حي ــاة ي ــأس ه ــادئ» ،م ــع فق ــدان الرج ــاء
واألم ــل ف ــي كثي ــر م ــن المواق ــف .وربم ــا
انتش ــار وباء الكورون ــا عبر العالم كله خالل
ه ــذا الع ــام أص ــاب الن ــاس بالهل ــع والقل ــق
والخ ــوف م ــع فق ــدان األم ــل .لذل ــك نح ــن

إيماننـ ـ ـ ـ ـ ــا هو الذي غلـ ـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ــه الشهداء
ه ــذا العال ــم ب ــكل م ــا في ــه ،وإيماننا ه ــو الذي
نس ــتطيع أن نغلب به (1يوحنا  ،)5:5وإلهنا
ه ــو الثاب ــت الوحي ــد ف ــي عال ــم ال تنته ــي فيه
ُّ
التغيرات.
التقلب ــات و ُّ
«األحد ق ـ ـ ـ ـ ــادم» ..صرخـ ـ ـ ـ ـ ــة رج ـ ــاء حي
ّ
ال ــذي ه ــو المسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح فيك ـ ـ ـ ــم رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجد
(كولوس ــي )27:1كم ــا يقول بولس الرس ــول.
بع ــد القيام ــة تقاب ــل المس ــيح م ــع تلمي ــذي
عبـ ـ ار عن
عمـ ـواس ول ــم يعرف ــاه ،حت ــى أنهم ــا ّ
«وَن ْح ـ ُـن ُكَّنا َن ْر ُجو أََّن ُه ُه َو
رجائهم ــا الضائعَ :
ِ ِ ِ
يل» (لوقا -13:24
اْل ُم ْزِم ـ ُـع أ ْ
َن َيْف ــد َي إ ْس ـ َـرائ َ
 ،)35ولك ــن المس ــيح أع ــاد تش ــكيل فهمهم ــا،
فأعادهم ــا إلى الكتـ ـ ـ ــب المقدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ويرَف ــض
قال ــت ع ــن المس ــيح ال ــذي يتأل ــم ُ
ويم ــوت ويق ــوم ثاني ــة ،وف ــي نهاي ــة الرحل ــة
وعندم ــا كس ــر الخب ــز لي ــأكل معهم ــا ،تفتّحت
أعينهم ــا وعرف ــاه.
كذل ــك نح ــن عندم ــا نرج ــع إل ــى كلم ــة هللا
المكتوب ــة ونفهمه ــا ،يعي ــد هللا تش ــكيل رجائن ــا
وكأنن ــا نتعل ــم م ــن جدي ــد ،وعندم ــا ن ــأكل
األسـ ـرار المقدس ــة ِم ـ َـن القائ ــل «أن ــا خب ــز
الحي ــاة» ،نع ــرف طريقن ــا ويتج ـ ّـدد رجاؤن ــا
ونص ــرخ بابته ــاج« :األح ــد ق ــادم».
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خبصوص تشكيل مكتب فين
لقداسة ابلابا
يتم تشكيل المجلس الفني كاآلتي:
 -1د /كمال جاد شـــاروبيم ســـعد ،أس ــتاذ بكلية الهندسة
ومحافظ سابق
 -2م /شـــريف عدلـــي كيرلـــس ،رج ــل أعم ــال ورئي ــس
مجل ــس إدارة ش ــركة بت ــر ه ــوم
 -3د /إيهـــاب فلتـــاؤوس تواضـــروس ،رج ــل أعم ــال
ورئي ــس ش ــركة فيلوباتي ــر
 -4م /نعيم كامل إبراهيم ،رجل أعمال
 -5اللواء د /أميـــــــــن فــــــــؤاد رومانــــي ،مدير مستشفى
القل ــب بالمجم ــع الطب ــي بكوبري القبة
 -6م /سميــــــر نجيــــــب قزمــــــــــان ،رئيس مجلس إدارة
شركة قزمان
 -7المستشـ ـ ـ ـ ــار /وديـــــــــع حنــــــــــا ناشـــــــــــــد ،رئي ـ ـ ـ ـ ــس
محكمة االستئناف
 -8المستشار الدكتور /هانــــــــــي ميــــــــــــاد مسعـــــــــــد،
رئي ــس محكم ــة اس ــتئناف القاهـ ـرة
 -9د /جميل بشرى حنا ،استشاري طب األسنان
 -10د /هاني كميل معوض ،مدير الديوان البطريركي
 -11أ /بــــربــــــــــارة سليمــــــــــــان ،مدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
البابـ ـ ـ ـ ـ ــوي للمشروعات
 -12م /وجيــــــــــــــــه صبحـــــــــي جــــــــاد هللا ،مهن ـ ـ ـ ـ ـ ــدس
استش ــاري بالبطريركية
وفيما يلــــــــي بيــــــــــــان باختصاصـــــــات المكتــــب الفني
موضحـــة كاآلتي:
 اص ــدار تراخي ــص الكنائ ــس والمستش ــفيات والم ــدارسو ّأي ــة مب ـ ٍ
ـان أخ ــرى تابع ــة لقداس ــة البابا.
 التقديـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ــى تخصي ـ ـ ــص األ ارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الجديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدةلهذه المشروعات.
 توفيق أوضاع المباني القديمة التي بدون تراخيص. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبًقا لالحتياجات.احتياجا (الكنائس
 عمل د ارس ــات ألكث ـ ـ ـ ــر األماك ـ ـ ـ ـ ـ ــنً
والمدارس والمستش ــفيات).
 توظيف كوادر إلدارة التراخيص. توظيف كوادر إلدارة العقود وتسجيل األراضي. توظيف كوادر إلدارة المدارس والمباني التعليمية. عمل قوائم بالمهندس ــين المعتمدين (معماري – مدني– إليكتروميكانيكال – مرور).
 وض ــع ج ـ ـ ـ ـ ــدول بأتعـ ـ ـ ـ ـ ــاب استرشاديـ ـ ـ ـ ــة وزم ــن تس ــليمرس ــومات لالستش ــاريين.
 وض ــع قوائ ــم م ــن المقاولي ــن المعتمدي ــن (حف ــر –خرس ــانة – ط ــوب).
 وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.وعلى ابن الطاعة تحل البركة
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قداسة ابلابا يوقع عقد كنيسة ومركز جديدين
ألسقفية شباب أمريكا وكندا
اس ــتقبل قداس ــة البابا تواضروس الثاني،
الق ــس لوق ــا باس ــيليوس ،المش ــرف عل ــى
أس ــقفية ش ــباب أمري ــكا وكن ــدا (،)ACYB
ي ــوم االثني ــن  17أغس ــطس ٢٠٢٠م ،بالمقر
الباب ــوي بالكاتدرائية المرقس ــية الكبرى باألنبا
رويس بالقاهرة .واعتمد قداس ــته خالل اللقاء
عق ــد شـ ـراء كاتدرائي ــة العذراء الملك ــة ومركز
األمي ــر ت ــادرس للمؤتمـ ـرات ،بني ــو جيرس ــي،
بع ــد عم ــل  closingواس ــتالم الكنس ــية
والمرك ــز التاب ــع له ــا لتصب ــح كنيس ــة ومرك ــز
ألس ــقفية ش ــباب أمري ــكا وكن ــدا .A.C.Y.B
والكنيس ــة الجدي ــدة مكون ــة م ــن طابقي ــن
ـردا ،وبه ــا مس ــرح
وتس ــع ألكث ــر م ــن  ٩٥٠ف ـ ً
وقاع ــة طع ــام .بينم ــا يتس ــع المرك ــز إلقام ــة

ـردا.
ومعيش ــة نح ــو  ٤٠ف ـ ً

وق ــدم األب المش ــرف عل ــى A.C.Y.B
تقديمي ــا لم ــا ت ــم ف ــي
عرض ــا
أثن ــاء اللق ــاء
ًّ
ً
خدم ــة الش ــباب بأمري ــكا ،فيم ــا يتعل ــق بكاف ــة
قطاع ــات الش ــباب هناك ،بمراحل ــه ونوعياته
المختلفة سـ ـواء الش ــباب المهاجر أو المولود
ف ــي المهج ــر ،م ــع توضي ــح واق ــع الش ــباب
والتحدي ــات المعاصـ ـرة المختلف ــة وط ــرق
ووس ــائل خدمته ــم.
كم ــا ب ــارك توقي ــع قداس ــة الباب ــا ب ــدء
خدم ــة )1( :مرك ــز تدري ــب خ ــدام الش ــباب،
( )2مرك ــز مكافح ــة اإلدم ــان )3( ،مرك ــز
لتحفي ــظ األلح ــان والتس ــبحة )٤( ،المهرجان
األول «.»Youth 4 Jesus

الكنيسة القبطية ترسل شحنة مساعدات
للشعب اللبناين عرب جملس كنائس الرشق األوسط

أه ــدى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي م ــن خ ــال أسـ ـرة أبن ــاء م ــار مرقس ،ش ــحنة إغاثة
للش ــعب اللبنان ــي ،مس ــاهم ًة م ــن الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية ف ــي معالج ــة اآلث ــار الس ــلبية
واألضـ ـرار الت ــي خّلفه ــا االنفج ــار ال ــذي وق ــع بمرف ــأ بي ــروت ف ــي ال ارب ــع م ــن الش ــهر الج ــاري.
وأرس ــلت الكنيس ــة ش ــحنة اإلغاثة عبر مجلس كنائس الش ــرق األوسط بلبنان .وحملت طائرات
عس ــكرية مصري ــة الش ــحنة إل ــى مط ــار بيروت .وتضمنت الش ــحنة حوالي ًّ ١٢
طن ــا من المواد
الغذائي ــة والمس ــتلزمات الطبية.

قداسة ابلابا يستقبل صاحيب انليافة
األنبا دانيال واألنبا يويلوس

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا صب ــاح يوم االثنين  ٢٤أغس ــطس ٢٠٢٠م ،صاحب ــي النيافة :األنبا
داني ــال أس ــقف المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع المق ــدس ،واألنب ــا يولي ــوس األس ــقف الع ــام لقط ــاع
كنائ ــس مص ــر القديم ــة والمش ــرف على أس ــقفية الخدمات .تمت خالل االجتماع مناقش ــة عدة
موضوع ــات م ــن بينه ــا :االقت ارح ــات المقدم ــة م ــن بع ــض أحب ــار الكنيس ــة بخص ــوص موع ــد
االنعق ــاد المقب ــل للمجمع المقدس ،واإلعداد للس ــيامات األس ــقفية ،إل ــى جانب عدة موضوعات
أخ ــرى تخ ــص ترتيب ــات الخدم ــة في الفتـ ـرة المقبلة.

ويستقبل نيافة األنبا أنطونيوس واكهننا اجلديد بلبنان

كم ــا اس ــتقبل قداس ــته صب ــاح ي ــوم األربع ــاء  ٢٦أغس ــطس ٢٠٢٠م ،بكرم ــة كن ــج مريوط،
نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرس ــي األورش ــليمي والش ــرق األدنى ،وبصحبته الراهب القس
تيم ــون السـ ـرياني ،المنت ــدب للخدم ــة ف ــي كنيس ــتنا القبطي ــة ف ــي بي ــروت بلبن ــان .حض ــر اللقاء
الق ــس فيلوباتي ــر نص ــر كاه ــن رابط ــة الق ــدس بالقاهرة ،وزوجته الس ــيدة نيلل ــي توفيق.

ويبحث تأسيس جملس أو هيئة لإلعالم الكنيس

اجتماعا يوم االثنين  ٣١أغسطس ٢٠٢٠م ،لمناقشة
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني
ً
بع ــض األف ــكار المطروح ــة بخص ــوص وس ــائل اإلع ــام القبطي ــة وكي ــف يمكن التنس ــيق بينها
معا بتنس ــيق وتع ــاون .حضر االجتماع أصح ــاب النيافة:
ف ــي ص ــورة مجل ــس أو هيئ ــة لتعم ــل ً
األنب ــا بـ ـوال مطـ ـران طنط ــا ،واألنب ــا دانيال أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجمع المق ــدس ،واألنبا
يولي ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع مصر القديمة وأس ــقفية الخدمات ،والق ــس بولس حليم
المتحدث الرس ــمي باس ــم الكنيسة.

ىف أى ماكن ُوجدت فيه ،كن خديم إخوتك وأصغرهم( .القديس يوحنا سابا)

قداسة ابلابا يلتيق جمموعة شبابية من املهجر
ـاء عب ــر الفيدي ــو كونفرانس ،م ــع مجموعة من الش ــباب القبطي ممن ش ــاركوا في
عق ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم الس ــبت  ٢٩أغس ــطس ٢٠٢٠م ،لق ـ ً
اللق ــاء األول لش ــباب الكنيس ــة القبطي ــة عب ــر ق ــارات العال ــم ال ــذي عق ــد ف ــي صي ــف ٢٠١٨م ،وحدثه ــم ع ــن «روح الق ــوة والمحب ــة والنص ــح» ف ــي حياته ــم ود ارس ــتهم
وأعماله ــم ،كم ــا اطم ــأن قداس ــته عل ــى خدماته ــم الت ــي يقوم ــون به ــا ف ــي ع ــدة مج ــاالت .ش ــارك في اللقاء ع ــدد من اآلب ــاء الكهنة من مص ــر وأمريكا وأس ــتراليا ،وقد
ـارات الثالث.
كان اللق ــاء ف ــي الثالث ــة عص ـ ًا
ـر ليناس ــب الحض ــور من الق ـ ّ

ويلتيق جمموعة من اآلباء األساقفة
عددا من اآلباء األساقفة بكرمة كنج مريوط ،لبحث شئون الخدمة كالتالي:
استقبل قداسة البابا على مدار األيام الماضية ً

يوم الجمعة  ٢٨أغسطس ٢٠٢٠م:

 +نيافة األنبا أرس ــاني أس ــقف إيبارش ــية هولندا ،حيث عرض نيافته خالل
ـر ح ــول الخدم ــة في اإليبارش ــية والمش ــروعات الكنس ــية الجديدة في
اللق ــاء تقري ـ ًا
أمس ــتردام واله ــاي ،واالحتي ــاج إل ــى آب ــاء كهن ــة لتغطي ــة احتي ــاج الخدم ــة بي ــن
كنائ ــس اإليبارش ــية ،وم ــن جهت ــه اطمأن قداس ــة البابا على س ــامة الخدمة في
ـددا عل ــى أهمي ــة اس ــتمرار متابعة
ظ ــل انتش ــار في ــروس كورون ــا المس ــتجد ،مش ـ ً
كاف ــة اإلجـ ـراءات الصحي ــة الواجب ــة لمواجهة ه ــذه الجائحة.
يوم السبت  ٢٩أغسطس ٢٠٢٠م
 +نياف ــة األنب ــا داني ــال أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا بـ ـوال بالبح ــر

الكنيسة تنيع شهداء
القوات املسلحة

تنعــــــــــي الكنيســـــــة القبطيــــــــــة المصريـــــة
األرثوذكسيــــــــة ،وعلـــى رأســـها قداســــــــة البابـــا
تواضـــروس الثانـــي ،شـــهداء القوات المســـلحة
البواســـل الذيـــن استشـــهدوا نتيجة لألعمــــــــــال
القتاليـــة الباســـلة لقواتنا المســـلحة فـــي حربها
ضـــد اإلرهاب.

وســـاما ألهالي
اء
نصلـــي أن يمنـــح هللا عـــز ً
ً
يمـــن بالشـــفاء العاجـــل
الشـــهداء األبريـــاء وأن َّ
علـــى المصابين.

دوما ثابت ًة علـــى موقفها
وســـتظل الكنيســـة ً
الداعم للقوات المســـلحة في حربها مع االٍرهاب
األســـود إلـــى أن تســـتطيع اقتـــاع جـــذوره مـــن
أرض مصـــر وتحقيـــق كامـــل األمـــن والطمأنينة
لشـــعبنا المبـــارك ،وليحفـــظ الرب القديـــر وطننا
مـــن كل شـــر ،وينعـــــــــــم عليـــــــــــــه وعلـــى أهله
بالســـام واالستقرار.
البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الك ارزة المرقسية
األحد  30أغسطس 2020م
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األحم ــر ،والمس ــئول ع ــن الش ــئون الرهباني ــة ،ودار الحدي ــث خ ــال اللقاء حول
بع ــض األم ــور الت ــي تخ ــص بع ــض األديـ ـرة ف ــي مص ــر.
يوم األحد  ٣٠أغسطس ٢٠٢٠م
 +نياف ــة األنب ــا س ــاويرس األس ــقف الع ــام ،المش ــرف عل ــى أديـ ـرة القديس ــين
األنب ــا توم ــاس الس ــائح بالخطاطب ــة وس ــوهاج واألنب ــا موس ــى الق ــوي بطري ــق
العلمي ــن وم ــار بقط ــر بالخطاطب ــة.
يوم االثنين  ٣١أغسطس ٢٠٢٠م
 +نيافة األنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها.

قداسة ابلابا يعزي يف نياحة
جنل القمص آجنيلوس إسحق سكرتريه الشخيص
ق ــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي التعزي ــة للقمـــص آنجيلـــوس إس ــحق س ــكرتير
قداس ــته ،ف ــي نياح ــة نجل ــه الشـــماس كيرلـــس ،ال ــذي رق ــد في ال ــرب ف ــي الوالي ــات المتحدة
األمريكي ــة ي ــوم األربع ــاء  ١٩اغس ــطس 2020م ،وال ــذي واف ــق عي ــد التجل ــي ،بع ــد صـ ـر ٍاع
طوي ــل م ــع الم ــرض .وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه بكنيس ــة القدي ــس م ــار مرق ــس ،ببوس ــطن.
صل ــى صلـ ـوات التجني ــز أصح ــاب النياف ــة :األنبا بطرس األس ــقف الع ــام ،واألنبا دافيد
أس ــقف نيويورك ونيو إنجالند ،واألنبا كاراس أس ــقف بنس ــلفانيا وميريالند وديالوير ووس ــت
ـث مقط ــع فيدي ــو مس ــجل ع ـ َّـزى
فرجيني ــا ،وع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة .وت ــم خ ــال الص ــاة ب ـ ّ
خالل ــه قداس ــة الباب ــا األسـ ـرة ،كم ــا ت ــم ب ــث كلمتي تعزي ــة مماثلتي ــن لصاحبي النياف ــة :األنبا
باخوميـــوس مطـ ـران البحيـ ـرة ومط ــروح والخم ــس م ــدن الغربي ــة ،واألنبـــا إشـــعياء مطـ ـران
طهط ــا وجهين ــة .خالـــص تعازينـــا للقمص آنجيلـــوس وكل أفراد األســـرة المباركة.

تنويه

«م ــا أحل ــى مس ــاكنك ي ــا رب الجن ــود.
تش ــتاق ب ــل تت ــوق نفس ــي إلى دي ــار الرب»
(م ــز)2-1 :84
إلحا ًقـــا لما صدر من بيانات ســـابقة،
بخصـــوص الفتـــح التدريجـــي للكنائـــس
تقـــرر مـــا يلي:
 +الع ــودة إل ــى إقام ــة القداس ــات ي ــوم
الجمع ــة م ــن كل أس ــبوع بنف ــس النظ ــام
حالي ــا بالكنائ ــس م ــن حي ــث العدد
الم َّ
طب ــق ً
ُ
ـداء
المس ــموح ل ــه بالمش ــاركة ،وذل ــك ابت ـ ً
م ــن الجمع ــة أول ت ــوت  1737للش ــهداء،
الموافق  11سبتمبر 2020م ،مع ضرورة

االس ــتمرار ف ــي تطبي ــق كاف ــة اإلجـ ـراءات
االحت ارزي ــة المنص ــوص عليها في البيانات
آنف ــا.
المش ــار إليه ــا ً
ُ
ُ +يس ـ َـمح بفت ــح دور الحضان ــة التابع ــة
للكنائ ــس بنس ــبة  ،%50م ــع تطبي ــق كاف ــة
التعليم ــات واإلجـ ـراءات الوقائي ــة.
 +اس ــتمرار تعلي ــق كاف ــة األنش ــطة
الكنس ــية والخدمي ــة.
مصّلي ــن أن يبق ــي هللا أبـ ـواب الكنائ ــس
مفتوح ــة على ال ــدوام.
األحد  23أغسطس 2020م
 17مسرى 1736ش
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إذا أكمل اإلنسان مجيع احلسنات وىف قلبه حقد ىلع أخيه فهو غريب عن اهلل( .األنبا باخوميوس أب الرشكة)
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ُ -9ي َم ِّك ــن القام ــوس المس ــتخدم من عمل مش ــاركة ( )shareألى كلمة
موج ــودة ب ــه ،أو نس ــخها ،أو عك ــس ترجمتها بين اللغتي ــن القبطية والعربية.

تنويه من املجلس اإللكرييكي اإلقلييم
ادلائرة اثلانية اإلسكندرية وحبري

يعل ــن المجل ــس ع ــن ع ــودة العم ــل ب ــه بكاف ــة االش ــتراطات االحت ارزي ــة
الكامل ــة .ويت ــم التواص ــل م ــع المجل ــس بموع ــد مس ــبق لد ارس ــة الحال ــة ع ــن
كري ــق س ــكرتارية المجل ــس عل ــى رق ــم  ،01000026314وينعق ــد المجل ــس
ي ــوم االثني ــن م ــن كل أس ــبوع.
األنبا مرقس
مطران شب ار الخيمة وتوابعها
رئيس المجلس اإلكليريكي اإلقليمي الدائرة الثانية
اإلسكندرية وبحري
السبت  22أغسطس 2020م
 16مسرى 1736ش

دير رئيس املالئكة غربيال جببل انلقلون بالفيوم
ً
ً
يصدر تطبيقا إلكرتونيا لقاموس اللغة القبطية

 -10يحتوي على قائمة بالمراجع المستخدمة.
 بالنس ــبة ألجهـ ـزة  iOSف ــإن القام ــوس م ــزود بلوح ــة مفاتي ــح قبطي ــةعموم ــا ب ــأي برنام ــج آخ ــر).
أيض ــا للكتاب ــة
(يمك ــن للمس ــتخدم اس ــتخدامها ً
ً
وبالنس ــبة ألجهـ ـزة  Androidف ــإن القاموس يس ــتخدم لوح ــة المفاتيح القبطية
الت ــي أطلقته ــا ش ــركة  Googleم ــن خ ــال تطبي ــق  .Gboardويوج ــد ب ــه
أيض ــا فيدي ــو توضيح ــي لكيفي ــة تش ــغيلها عل ــى الهات ــف الس ــتخدامها ف ــي
ً
البح ــث ع ــن الكلم ــات.
حاليـــا تحديثـــــــــــــات وإضافــــــــــــــات إللحاقهـــا بالتطبيـــق
وتجــــــــــــرى ً
إلضافـــة ميـــزات جديـــدة:
 -١إضافة نطق الكلمات.
 -٢إضافة مفردات اللغة القبطية باللهجتين الصعيدية واألخميمية.
 -٣إضافة اللغة االنجليزية.
 -٤إضافة عبارة على كل معنى لكل كلمة.
 -٥إضافة إمكانية ترجمة الجمل.
 -٦ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط البحـ ـ ـ ـ ـ ــث عن الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بنصوص الكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس
والنص ــوص الليتورجية.
 -٧تحديد موقع كل كلمة وردت بالقاموس في كل مرجع تم استخدامه
برقم الصفحة والعمود ليس ــهل للمس ــتخدم الوصول لمصدر كل كلمة.
 -٨إضافة ملخص لقواعد اللغة القبطية.
روابط تحميل التطبيق:
 .١ألجهزة :Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naqlun.coptdict

أص ــدر دي ــر رئي ــس المالئك ــة غبري ــال بجب ــل النقل ــون بالفي ــوم ،تح ــت
إلكتروني ــا
إشـ ـراف نياف ــة األنب ــا أبـ ـرآم مطـ ـران الفي ــوم ورئي ــس الدي ــر ،تطبيًق ــا
ً
لقام ــوس اللغ ــة القبطي ــة ،إع ــداد وتجمي ــع األب ال اره ــب أرس ــاني النقلون ــي،
حم ــل اس ــم ⲛⲱⲗⲉⲕⲁⲚ ⲉⲧⲛ⳿ ⲥⲃⲏ- Pi’hbc `nte Nakelwn - Ⲡⲓϧ
مصب ــاح النقل ــون .كان ق ــد تم إطالق اإلصدار التجريبي األول في  ٦فبراير
الماض ــي ألجهـ ـزة  Androidوف ــي  ٣٠يوليو ألجهزة  .iOSويتميز التطبيق
الجدي ــد بع ــدة مميـ ـزات منها:
 -١أن ــه يعم ــل  onlineعل ــى أجهزة المحمول والـ Tabletوالـ iPadإلى
جان ــب أجهـ ـزة الكمبيوت ــر التي تعمل بأنظمة .iOS - Android
 -٢يح ــوي مف ــردات اللغ ــة القبطي ــة باللهجتي ــن البحيري ــة والفيومي ــة
والكلم ــات اليوناني ــة المس ــتخدمة ف ــي هاتي ــن اللهجتي ــن.

 .٢ألجهزة :IOS
https://apps.apple.com/ae/app/naqlun-coptic-dictionary/
id1525120781

 .٣صفحة تعريفية عن البرنامج على :Facebook
https://m.facebook.com/NaqlunCopticDictionary

نيافة األنبا بيمن يفتتح ثالثة أديرة
بربية األساس بنقادة بعد إاعدة ترميمها

 -٣يحوي أكثر من ( ٥٠٠٠٠خمسين ألف) معنى ومصطلح قبطي.
 -٤ب ــه خاصي ــة الترجم ــة م ــن اللغة القبطية إلى اللغ ــة العربية والعكس.
م ــع توضيح ن ــوع الكلمة وأصلها.
 -٥ب ــه خاصي ــة إظه ــار الكلمات يونانية األص ــل مكتوبة بحروف اللغة
القبطية واليونانية.
 -٦واجه ـ ـ ـ ـ ــة القام ـ ـ ـ ـ ـ ــوس متاح ـ ـ ـ ـ ــة للمستخ ـ ـ ـ ـ ــدم بثالثة لغات (القبطية،
اإلنجليزي ــة ،العربية).
ُ -٧يعد أول تطبيق إلكتروني توجد به واجهة باللغة القبطية.
ُّ -٨
تعدد طرق البحث عن الكلمة.
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افتت ــح نياف ــة األنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــاده وق ــوص ورئي ــس دي ــر رئي ــس
المالئك ــة ميخائي ــل ببري ــة األس ــاس بنق ــاده ،ثالث ــة أديرة ببرية األس ــاس وذلك
بع ــد االنته ــاء م ــن أعم ــال الترميم بها والتي اس ــتغرقت ثالث س ــنوات ،وهي:
( )1دي ــر رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل العامر )2( ،دير األنبا بس ــنتاؤس)3( ،
دي ــر الش ــهيد م ــار جرج ــس المجمع.

َ َ َّ َ َ ْ
َ
َ ً َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ
ان( ».غالطية )١٠ :٦
«فإِذا حسبما لا فرصة فلنعم ِل الي ل ِلج ِم ِ
اإليم ِ
يع ،وال ِسيما أله ِل ِ

ش ــارك ف ــي افتت ــاح األديـ ـرة الثالث ــة الدكت ــور أس ــامة طلعت رئي ــس قطاع
اآلث ــار اإلس ــامية والقبطي ــة واليهودي ــة بالمجل ــس األعل ــى لآلث ــار ممث ـ ًـا
ل ــو ازرة الس ــياحة واآلث ــار ،ورافق ــه وفد م ــن ممثلي قطاع ــات إدارة و ازرة اآلثار
بالمنطق ــة ،والمهندس ــة فاطم ــة رئي ــس الوح ــدة المحلي ــة لمدين ــة نق ــادة ،واللواء
أحم ــد نص ــر مس ــاعد مدي ــر أم ــن قن ــا وع ــدد م ــن القي ــادات األمنية.

الجامع ــي بالمني ــا الجديدة ،المستش ــفى الجامعي بالمنيـ ـ ـ ـ ــا ،مستش ــفى التأمين
الصح ـ ــي بالمني ـ ـ ـ ــا ،مستشفى الحميـ ـ ـ ـ ــات بالمنيـ ـ ـ ـ ــا ،مرف ـ ـ ـ ـ ــق هيئـ ــة اإلسعاف
والطـ ـوارئ بالمنيا.

راهبتان جديدتان

دلير الراهبات بأوهايو

افتتاح بيت «يت أورو» للمؤتمرات باخلطاطبة

افتتح نيافة األنبا مارتيروس األس ــقف العام لكنائس قطاع كنائس ش ــرق
الس ــكة الحدي ــد بالقاهـ ـرة ،ي ــوم االثني ــن  ٢٤أغس ــطس ٢٠٢٠م ،بي ــت «ت ــي
أورو» (الملك ــة) بالخطاطب ــة ،التاب ــع لكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمنطقة أرض
ـردا .وت ــم تجهي ــز «ت ــي أورو» ليحتض ــن األنش ــطة
الش ــركة ،بس ــعة  ٤٥٠ف ـ ً
حالي ــا الس ــتضافة
ـد
ـ
ع
م
ـو
ـ
ه
و
ـنية،
ـ
س
ال
ـتوياتها
ـ
س
وم
الخدمي ــة بكاف ــة نوعياته ــا
ً
مؤتمـ ـرات الي ــوم الواح ــد .ويتوف ــر ب ــه إل ــى جان ــب القاع ــات مناط ــق خضـ ـراء
مفتوح ــة ومالع ــب لممارس ــة الرياض ــة ،وصال ــة ألعاب.

دروع تقديرية للجيش األبيض
من مطرانية املنيا وأبو قرقاص

دروع ــا تذكاري ــة ألعض ــاء الف ــرق
قدم ــت مطراني ــة المني ــا وأب ــو قرق ــاص
ً
ِ
ـر ع ــن الش ــكر
ـجعة ،تعبي ـ ًا
الطبي ــة بمحافظ ــة المني ــا ،ف ــي لفت ــة إيجابي ــة مش ـ ّ
والتقدي ــر لم ــا بذل ــه القط ــاع الطب ــي بالمني ــا م ــن أطب ــاء وتمري ــض ومعاوني ــن
وإداريي ــن ،م ــن جه ـ ٍ
ـود لمواجه ــة في ــروس كورون ــا المس ــتجد.
وش ــكل نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس األس ــقف الع ــام إليبارش ــية المني ــا وأب ــو
ـددا م ــن
قرق ــاص ،وف ـ ًـدا كنس ـ ًـيا للقي ــام به ــذه المهم ــة ،حي ــث زار الوف ــد ع ـ ً
المستش ــفيات ،وه ــي :مستش ــفى الص ــدر بالمني ــا ،مستش ــفى القل ــب والص ــدر

ق ــام نياف ــة األنب ــا كاراس أس ــقف بنس ــلفانيا وتوابعه ــا ،ي ــوم األربع ــاء ١٩
نائب ــا ع ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،بصلـ ـوات
أغس ــطس ٢٠٢٠مً ،
رهبن ــة ،راهبتي ــن جديدتي ــن ف ــي دي ــر القديس يوحن ــا الحبيب بأوهاي ــو بأمريكا،
كم ــا ق ــام بتغيي ــر الش ــكل لبقي ــة الراهبات الموج ــودات بالدي ــر لتلقبن جميعهن
باس ــم الدير.
ذك ــر أن دي ــر القدي ــس يوحن ــا الحبي ــب بأوهايو قد تم االعتراف الكنس ــي
ُي َ
ب ــه ف ــي آخ ــر جلس ــات المجم ــع المقدس ف ــي يونيو ٢٠١٩م .خال ــص تهانينا
لنياف ــة األنب ــا كاراس ،وللراهبتي ــن الجديدتين ،ولمجم ــع راهبات الدير.

فتاة قوص ونقادة حتصد املركز األول
يف مسابقات ايلوم القبطي العاليم

حصل ــت يـ ـوال يوحن ــا روفي ــر ،ابن ــة كنيس ــة أول الش ــهداء اس ــطفانوس
بق ــوص (إيبارش ــية ق ــوص ونق ــاده) ،على المرك ــز األول في مس ــابقة «بطلي
القبط ــي» الت ــي نظمته ــا إيبارش ــية جنوب ــي الوالي ــات المتح ــدة بمناس ــبة الي ــوم
القبط ــي العالم ــي  .Global Coptic Dayوقدم ــت «يـ ـوال» الت ــي تبل ــغ من
موضوع ــا ع ــن حي ــاة القديس ــة فيرينا التي تنتم ــي إلى قرية
العم ــر  ١٦س ــنة،
ً
ج ارج ــوس ،مرك ــز قوص.
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ً
تلحزن عندما ختطئ ،ليس خوفا من العقاب ،بل ألنك عصيت سيدك ،السيد اذلى حيبك ويطلب خالصك .القديس يوحنا ذهيب الفم)
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القمص لوقا سيداروس
رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ي ــوم األربعاء  ٢٦أغس ــطس

٢٠٢٠م ،القمص لوقا ســـيداروس ،كاهن كنيســـة الشـــهيد مار
(ســـابقا) ،وكاهن كنيسة الشهيد
جرجس باســـبورتنج اإلسكندرية
ً
أبـــي ســـيفين والقديس األنبا أبرآم ،تورانـــس ،كاليفورنيا بالواليات
حاليا ،عن عمر تجاوز  ٨٠س ــنة ،قضى منها
المتحـــدة األمريكيـــة ً
أكث ــر م ــن  ٥٣س ــنة ف ــي خدم ــة المذب ــح المق ــدس بكل تقوى .اس ــمه
ووِل ــد ف ــي  ٣ماي ــو ١٩٤٠م،
بالمي ــاد :كم ــال خل ــف س ــيداروسُ ،
كاهن ــا
حص ــل عل ــى بكالوري ــوس العل ــوم ف ــي ع ــام  .١٩٦٤س ــيم ً
ي ــوم الجمع ــة  ١٧م ــارس  ١٩٦٧عل ــى كنيس ــة الش ــهيد مارجرج ــس
بس ــبورتنج ،وذل ــك ف ــي دي ــر الش ــهيد مارمين ــا العجايبي بمري ــوط ،بيد
المتني ــح القدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس .ونال درج ــة القمصية بيد
المتني ــح قداس ــة الباب ــا ش ــنوده الثال ــث في  ٢٩أكتوب ــر ١٩٨٩م .وقد
ش ــملته قـ ـ اررات ُّ
التحف ــظ الص ــادرة من الرئيس الس ــادات في س ــبتمبر
١٩٨١م ،وكان ضم ــن المجموع ــة الت ــي ت ــم اعتقالها بس ــجن المرج.
خ ــدم بعده ــا ف ــي كنيس ــة أب ــي س ــيفين واألنب ــا أبـ ـرآم بتو ارن ــس
بالوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،وعان ــى ف ــي الش ــهور األخيـ ـرة م ــن
ـتمر حت ــى آخ ــر نف ــس ف ــي الوعظ
م ــرض الس ــرطان ولكن ــه كان مس ـ ًا
والتعلي ــم والرعاي ــة.
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس
أيضـــا لمجمـــع كهنـــة
آنجلـــوس ،ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية ،و ً
اإلســـكندرية ولشـــعبها.

القمص رويس حليم
من إيبارشية بين سويف
رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم االثني ــن  ٣١أغس ــطس ٢٠٢٠م ،القمـــص
رويـــس حليـــم ،كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ببنـــي ســـويف،

والكاهـــن المســـئول عـــن خدمة الشـــباب باإليبارشـــية ،ع ــن عمر
ناه ــز  ٧٢س ــنة ،بع ــد خدم ــة كهنوتي ــة دام ــت أكث ــر م ــن  ٣٠س ــنة.
وأُقيمت صلوات تجنيزه في الس ــابعة من مس ــاء اليوم ذاته بحضور
نياف ــة األنبـــا غبريال أس ــقف اإليبارش ــية.
ُوِل ــد األب المتني ــح ي ــوم عي ــد البش ــارة  ٧أبري ــل  ،١٩٤٨وس ــيم
كاهنا يوم  ١٦فبراير  ،١٩٩٠ونال القمصية في  ٥يونيو .١٩٩٨
ً

خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا غبريـــال ولمجمـــع كهنـــة
اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.
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ِ
ير
َن َلَنـــا َض ِم ًا
ـــق أ َّ
«أََّنَنـــا َنث ُ
ِ
ِ
ف
َن َن َت َص َّ
يـــن أ ْ
ـــر َ
َصال ًحـــاَ ،راغ ِب َ
َح َســـًنا ِفـــي ُك ِّل َشـــي ٍء»
ْ
(عـــب )18 :13
إنه شعار جميل ورائع الذي
وضع ــه معلمن ــا العظي ــم لس ــان
العط ــر بولس الرس ــول ،وضعه
جميع ــا .م ــا
لنفس ــه وللمؤمني ــن
ً
أحس ــن وم ــا أجم ــل أن يقتن ــي
نقي ــا
ـر
اإلنس ــان ضمي ـ ًا
صالح ــا ً
ً
ـدل غي ــر منح ــرف ،وم ــا
معت ـ ً
أحس ــن وم ــا أجم ــل أن تك ــون
عن ــد كل واح ــد رغب ــة قوي ــة
روحانية أن يتصرف حس ـ ًـنا في
كل ش ــيء ،ف ــي معامالت ــه ،ف ــي
عالقات ــه ،ف ــي عمله ،ف ــي بيته.
صاح ــب الضمي ــر الصال ــح
النق ــي يس ــلك بأمان ــة وإخ ــاص
ف ــي كل ش ــيء ،يحت ــرم وصاي ــا
هللا ويقدس ــها يعم ــل به ــا .يظهر
الضمي ــر الصال ــح عن ــد معلمن ــا
بول ــس ف ــي أمانت ــه والت ازم ــه
ِ ِ
ـت هللِ ِب ـ ُـك ِّل
فيق ــولِ« :إّن ــي ع ْش ـ ُ
ِ
ص ِال ـ ٍـح» (أع،)1:23
َ
ضمي ـ ٍـر َ
كما يقول« :أ َُد ِّر ُب َنْف ِسي ِلَي ُكو َن
ِ
ِ
ض ِم ٌير ِبـ ـاَ َع ْث َرٍة ِم ْن
ل ــي َدائ ًم ــا َ
الن ِ
َن ْح ِو هللاِ َو َّ
اس» (أع.)16:24
اإلنس ــان األمي ــن صاح ــب
الضمي ــر الصال ــح والس ــالك
باس ــتقامة ين ــال ب ــركات كثيـ ـرة
م ــن هللا كم ــا يق ــول الحكي ــم:
«اَ َّلرج ــل األ َِمين َكِثير اْلبرَك ِ
ات»
ُ ُ ََ
ُ ُ
(أم ،)20:28ومنه ــا النج ــاح
والنم ــو والتق ــدم .الضمي ــر
الصال ــح يك ــون كالميـ ـزان
الحس ــاس (ميـ ـزان الذه ــب)
القباني (ميزان
ولي ــس كالميـ ـزان ّ
الخش ــب) .لذل ــك ينصحن ــا
معلمن ــا بطرس الرس ــول ويقول:
«وَل ُك ــم ِ
ِ
ـحِ ،ل َك ــي
َ ْ َ
صال ـ ٌ
ضمي ـ ٌـر َ
ْ
ي ُك ــون َّال ِذي ــن ي ْش ـ ِـتمون ِ
ـيرتَ ُك ُم
ـ
س
َ َ ُ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـيح (يهزأون
الصال َحـ ـ َة ف ــي اْل َمس ـ ِ
َّ
بك ــم)ُ ،ي ْخ ـ َـزْو َن ِف ــي َم ــا َيْفتَ ـ ُـرو َن
َعَل ْي ُك ـ ْـم» (1ب ــط.)16:3

المؤم ـ ـ ـ ـ ــن التقي صاح ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الضمي ــر النق ــي يرغ ــب ف ــي أن
حسنا في عالقت ـ ـ ــه مع
يتصرف ً
هللا وف ــي عالقت ـ ـ ـ ـ ــه م ــع الناس:
ف ــي عالقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ــع هللا يك ــون
أمين ــا ف ــي عبادت ــه ،صوم ـ ـ ـ ـ ــه،
ً
صلوات ــه ،اعترافاتـ ـ ـ ــه ،وخدمت ــه،
واحتمال ــه .يق ــول معلمن ــا بول ــس
َش ـ ُـك ُر هللاَ َّال ـ ِـذي
الرسـ ـ ـ ـ ـ ــول« :أ ْ
ِ
ِ
ِ
ضمي ـ ٍـر
َج ـ َـدادي ِب َ
أْ
َعُب ـ ُـدهُ م ـ ْـن أ ْ
طِ
اه ـ ٍـر» (2ت ــي .)3:1ويق ــول
َ
ض ـ ٌـل،
معلمن ــا بط ــرس« :هـ ـ َذا َف ْ
ِإن َكان أ ِ
ض ِمي ـ ٍـر
َج ـ ِـل َ
َح ـ ٌـد م ـ ْـن أ ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
َح َزًان ــا ُمتَأَّل ًما
َن ْح ـ َـو هللاَ ،ي ْحتَم ـ ُـل أ ْ
ِب ُّ
الظْلـ ـمِ» (1ب ــط .)19:2معلمنا
بول ــس يطل ــب من أج ــل تطهير
ـيح،
«د ُم اْل َم ِس ـ ِ
ضمائرنا ويقولَ :
َّال ـ ِـذي ِب ــرو ٍح أَزِل ـ ٍـي َق َّدم نْفس ــه هللِ
ُ َ ّ ََ َ ُ
ِبـ ـاَ َع ْي ـ ٍ
ض َم ِائ َرُك ـ ْـم
ـبُ ،ي َ
ط ِّه ـ ُـر َ
ِ
َع َم ــال َمِّيتَ ـ ٍـة (من األعمال
م ـ ْـن أ ْ
الت ــي تؤدي إل ــى الموت األبدي
أي الهالك) ِلتَ ْخ ِد ُموا هللاَ اْل َح َّي»
(عب.)14:9
صاح ــب الضمي ــر الصال ــح
الصاح ــي يم ــارس كل وس ــائط
النعم ــة بأمانة من أجل خالص
نفس ــه وحيات ــه األبدية .اإلنس ــان
صاح ــب الضمي ــر الصال ــح
ال ــذي يرغ ــب أن يتص ــرف
حس ـ ًـنا ف ــي عالقت ــه م ــع الن ــاس
علي ــه أن يح ــب ال ــكل ويصن ــع
الخي ــر م ــع الجمي ــع عل ــى ق ــدر
طاقت ــه ،والوح ــي اإلله ــي يقول:
َن َي ْع َم ـ َـل َح َس ـ ًـنا
ف أْ
«َف َم ـ ْـن َي ْع ـ ِـر ُ
ِ
ِ
ـك َخطَّيـ ـ ٌة َل ـ ُـه»
َوالَ َي ْع َم ـ ُـلَ ،فذل ـ َ
(ي ــع.)17:4
هللا يعطينا الضمير الصالح
والرغب ــة القوي ــة أن نتص ــرف
حس ـ ًـنا ف ــي كل ش ــيء وف ــي كل
حرص ــا عل ــى أبديتن ــا
مج ــال
ً
وخ ــاص نفوس ــنا .آمي ــن.
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أربعة حتفظ انلفس ،الرمحة جلميع انلاس ،ترك الغضب ،االحتمال ،إخراج اذلنب من القلب بالتسبيح( .القوى األنبا موىس األسود)

ِ

وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع القديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مار يعقـ ـ ـ ـ ــوب
الس ــروجي ميمري ــن ع ــن رحيل كاه ـ ـ ـ ـ ـ ٍـن
تقي ،بأس ــلوبه الروحي الرائع ،ويظـ ـ ـ ـ ـ ــن
ٍ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـع
البعض أن أحدهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــن َو ْ
ُم َعِّلم ــه وأبي ــه الروح ـ ـ ـ ـ ـ ــي القدي ــس م ــار
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرآم السـ ـرياني .وق ــد ج ــاءت أغل ــب
كتاباتهم ــا تحم ــل ذات الفك ــر وال ــروح.
يكش ــف الميم ـ ـ ـ ـ ـ ـران عن منهـ ـ ـ ـ ــج هذين
القديس ــين ف ــي رحي ــل األتقياء من رجال
هذين الميمرْين
الح ــظ في ْ
الكهن ــوتُ .
وي َ
الس ــمات التالية:
 .1ال يه ــدف الكاتـ ـ ـ ـ ــب إل ــى س ــرد
أح ــداث أو تاري ـ ٍـخ للكاه ــن الم ِ
نتق ــل م ــن
ُ
العال ــم ،ب ــل وال يذكـــر اســـم الكاهـــن،
وال يفصـ ـ ـ ـ ــح عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه إن كان صاح ــب
قسيس ــية أو أس ــقفية .إنما يكش ــف
رتب ــة ّ
عن دور الكاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن (أو أي عضو في
الكنيس ــة) ف ــي حي ــاة الكنيس ــة الم ِ
جاه ــدة
ُ
وه ــي في طري ــق عبورها إلى الفردوس،
لتلتق ــي م ــع عريس ــها وجه ــا ٍ
لوجه.
ً
 .2م ــع م ــا يتمتَّ ــع ب ــه الكاه ــن م ــن
وزن ــات ومواه ــب وإمكاني ــات للعم ــل
لحس ــاب ملكوت هللا ،يليق به أن يضع
ق ــدام عيني ــه إنه تأتي لحظة فيها تنطلق
نفس ــه م ــن الجس ــد ،ويقط ــن الجس ــد في
القب ــر بي ــن األموات إلى حي ـ ٍـن .إن كان
الس ــيد المس ــيح رب المج ــد ،الق ــدوس،
ـاد قد ش ــاركنا
الذي لم يصب جس ــده فس ـ ٌ
ود ِف ـ َـن ف ــي القب ــر لك ــي يرق ــد
الم ــوتُ ،
بي ــن األمـ ـوات ،فينع ــم عليه ــم بش ــركة
قيامت ــه ومجده ــا وقوته ــا ،فيليق بنا أال
نضطـــرب لمـــوت الكاهـــن ودفنه.
طـــم ُحَّبـــه
 .3م ــوت الكاه ــن ال ُي َح ِّ
لشـــعبه قطي ــع المس ــيح ،فه ــو ال يك ــف
ع ــن الص ــاة والطلب ــة م ــن أجله ــم ب ــل
وم ــن أج ــل البشـ ـرية ،وه ــو ف ــي حضـ ـرة
ال ــرب نفس ــه.
 .4م ــوت الكاه ــن التق ــي ُيضيـــف
رصيـــدا للكنيســـة ،إذ يصي ــر له ــا غنى
ً
لدى الفردوس ،يسحب قلوب المجاهدين
كم ْس ـ َـك ٍن أب ـ ٍ
ـدي لهم.
إل ــى الس ــماء َ
 .5ف ــي تقدي ــم أكثر مـــن حوار بين
أيضا
الكاه ــن ال ارح ــل وإخوته الكهن ــة ،و ً
م ــع ش ــعبه الحبي ــب لدي ــه ،يكش ــف عن
ش ــعور عمي ــق نح ــو الوحـــدة األصيلـــة
بيـــن المجاهديـــن والراقديـــن فـــي
المســـيح يسوع.
 .6الميمـ ـران يحثانن ــا عل ــى إدراك
نســـيتنا الســـماوية فـــي
حقيقـــة ِج ّ
المســـيح الســـماوي ،ف ــا نضط ــرب
إن تجاهلن ــا العال ــم أو أخ ــذ من ــا موق ــف
الع ــداوة ،فإنن ــا غرب ــاء ونزالء نس ــلك في
رحل ــة ُم ْمِتعة ولذيذة وس ــط الضيق .إننا
نعب ــر إل ــى المين ــاء الس ــماوي المجي ــد.
()1

 .7إن كان الكاتـ ـ ــب
يحثنا على اإليمــــــــــــــــان
الحـــي ،فإن ــه يهتم بإبراز
ّ
الســـلوك الروحي الالئق
بأبن ــاء هللا ،كأعض ــاء في
جس ــد المس ــيح ،فال يكفوا
عن الجه ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،مستندين
عل ــى نعم ــة هللا الفائقة.
َّ .8
يتطلع القديـ ـ ـ ـ ــس
إلى الكاهن وقد م ـ ـ ـ ــات!
ِ
متعجًبا! الـ ـ ــذي
فيق ـ ـ ـ ـ ــف
ّ
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ــن هللا الرتب ــة
الكهنوتية ،الت ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــي
أعظ ــم م ــن أن يتأهلهـ ـ ـ ــا
أي إنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـان ،مهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
كان ــت قامت ـ ـ ـ ـ ـ ــه الروحي ــة
ٍ
بمالك
أو ص ـ ـ ـ ـ ــار أش ــبه
م ــن الس ــماء ،وق ــد انفصلت نفس ــه من جس ــده،
فن ــزل جس ــده إل ــى القب ــر ليفس ــد ويصي ــر ترًابا.
يق ــول القدي ــس م ــار يعق ــوب الس ــروجي[ :ه ــذا
(الكهن ــوت) أعظم من األرضيين والس ــماويين،
وأنق ــى وأطه ــر وأمج ــد وأبه ــى م ــن الخالئ ــق.
ه ــذا م ــا ت ــاق المس ــتيقظون (الس ــماويون) أن
يتطلعـ ـوا إلي ــه ،ص ــار الم ــوت ع ــدوه وفضح ــه
وألق ــاه (ف ــي التـ ـراب) .ه ــذا ه ــو االس ــمى م ــن
ـماويين ،أس ــقطه الم ــوت ف ــي فتح ــة
أعال ــي الس ـ ّ
()1
ِ
ـب وف ــي القب ــر البغي ــض ].
الج ـ ّ
كاهن ــا يحم ــل رائح ــة الس ــيد
 .9إذ ن ــرى ً
المس ــيح ف ــي حيات ــه وف ــي خدمت ــه ،نش ــتم في ــه
رائح ــة رئي ــس الكهن ــة الس ــماوي ونمج ــد عم ــل
روح ــه الق ــدوس .به ــذا نش ــارك القدي ــس م ــار
مج ــد هللا
يعق ــوب الس ــروجي مش ــاعره ،فق ــد َّ
ف ــي م ــوت ه ــذا الكاه ــن ال ــذي َّ
نظ ــم عن ــه ه ــذا
الميم ــرَّ .
أك ــد القدي ــس اآلت ــي:
* ه ــذا ال ــذي تنيح اخت ــاره الرب بالروح من
بط ــن أم ــه * .خض ــع جس ــم الكاه ــن للم ــوت،
غي ــر أن روح هللا الق ــدوس يهبه أن َّ
يتوش ــح بقوة
ٍ
صمت رقد على سـ ـرير
الروح والقداس ــة * .في
الم ــوت ،ه ــذا الذي كان يس ــتدعي الروح القدس
ِ
حم ــل جثمان ــه
ُليق ـ ّـدس القرابي ــن * .ه ــذا ال ــذي ُي َ
إل ــى القب ــر ،كان يدع ــو ال ــروح القدس فيس ــمعه
طرح جثمانه
م ــن ق ــدس األقداس * .هذا الذي ُي َ
كان يطل ــب للتائبي ــن م ــن ال ــروح الق ــدس غفران
خطاياه ــم * .ه ــذا الذي تس ــلل الموت إليه كان
يحم ــل مفاتي ــح أبواب الس ــماء المفتوحة * .هذا
الذي يس ــتضيفه األموات في القب ــور ،كان ُيَق ِّدم
حكم ــة هللا واه ــب الحي ــاة للبش ــر * .ه ــذا ال ــذي
ـكنا ُم َّ
قد ًس ــا
ُيلَق ــى ف ــي ج ــوف األرض ،كان مس ـ ً
ل ــروح هللا الق ــدوس * .ه ــذا ال ــذي ص ــار رفيًق ــا
للراقدي ــن ،كان ف ــي صحب ــة هللا ف ــي أي ــام غربته
عل ــى األرض * .ه ــذا العاج ــز ع ــن ال ــكالم،
كان ــت تس ــابيح قلب ــه تم ــأ كنيس ــة المس ــيح* .
ه ــذا ال ــذي يبكون ــه وينوح ــون علي ــه ،كان يدعو
المؤمني ــن لف ــرح ال ــروح والتهليل.
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 +عندمــــــــا تنكســـر
فإن
قـــارورة ال ّ
طيــــــــــبّ ،
رائحتهـــــــا تفــــــــــــوح في
كـــــل األرجــــاء ،هكــــــــــذا
ّ
عندمـــا فاضـــــــــــــت روح
أبينـــا الحبيـــب القمـــص
فـــإن
لوقـــا ســـيداروسّ ،
رائحة ســـيرته ِ
العطرة قد
كل المســـكونة!..
مألت ّ
أميـــــــن هـــو هللا
+
ٌ
دائما فـــــــــــي إعـــــــــداده
ً
لإلنســـان ،لكـــي يتم ّتـــع
بميـــــــراث الملكـــــــــوت..
فه ــو يق ــود خطو ِات ــه ف ــي
كل م ارح ـ ـ ـ ـ ـ ــل عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره..
ّ
يعِّ
ل
وي َج ِّمل ــه
ـه
ـ
ي
ق
وين
ـه
ـ
م
ّ
ُ
َُ
مقدس ــة،
بالفضائل ،ويزّينه كعروس ّ
للع ــرس الس ــماوي..
تك ــون مس ــتحّقة ُ
دائما في حي ــاة األبرار
ه ــذا م ــا نـ ـراه ً
يتميـــزون بأّنهم
و ّ
القديس ــين ،الذي ــن ّ
ن
الوصية
لطاعـــة
حياتهم
مو
ل
يســـ
ّ
ّ
اإللهيـــة بإخالص ..وه ــو ما حدث
ّ
القم ــص لوق ــا ال ــذي قادته
ـا
ـ
ن
أبي
م ــع
ّ
اإللهي ــة طـ ـوال حيات ــه ،وفي
النعم ــة
ّ
الخت ــام زّين ــه ال ــروح بإكالي ــل اآلالم
واالحتم ــال وصلي ــب الم ــرض..
نقيـــة ،طالعة من
فص ــار
ٍ
كعـــروس ّ
البرّيـــة ،مســـتندة علـــى حبيبهـــا،
ّ
َّ
وكل ِأذَّرة
اللبـــان
و
ـــر
بالم
ة
ـــر
معط
ُّ
ّ
التاجـــر( ..ن ــش.)6:3،5:8
 +أبونـــا لوقـــا هـــو ثمـــرة لذيذة
القمـــص
مـــن ثمـــار خدمـــة أبينـــا ّ
محبة
تـــذوق ّ
بيشـــوي كامـــل ..فقد ّ
المســـيح علـــى يديـــه ،عندم ــا
حض ــر لإلس ــكندرّية ف ــي صي ــف
1964م ،وق ــت تعيين ــه معي ـ ًـدا ف ــي
كلي ــة الهندس ــة ..بدأ وعيه الروحي
ّ
أحـــب الصـــاة
و
هللا،
علـــى
ينفتـــح
ّ
ومـــد
بعمـــق ،وكان يـــذوب فيهـــاّ ..
جـــذور عميقة فـــي اإلنجيـــل ،يق أر
ًا
لســـاعات طويلـــة ويشـــبع
يوميـــا
ٍ
ًّ
ويتأمـــل ويحفظ ..حتّ ــى ّأنه في أقل
ّ
الش ــاب
م ــن ثالث س ــنوات كان هذا ّ
كاهن ــا ثالثًا في
المغت ــرب ق ــد ص ــار ً
كنيس ــة مارجرج ــس س ــبورتنج ،وه ــو
ل ــم يتجاوز السابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والعشري ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م ــن عمـ ـره!..
اســـتمرت تلمذتـــه لقـــدس
+
ّ
ي
أبينـــا بيشـــو طـــول العمـــر ،مـــع
أيضـــا للعديـــد من
تأ ّثـــره وتلمذتـــه ً
وجهـــه
اآلبـــاء العمالقـــة ،الذيـــن ّ

إليهـــم أبونـــا بيشـــوي ،مثـــل البابـــا
القمص ميخائيل
كيرلس الســـادس ،و ّ
القمص م ّتى المســـكين..
إبراهيـــم ،و ّ
ليتورجيات الكنيســـة
كما تتلمذ على
ّ
كنســـيا بامتياز..
فصـــار كاهًنـــا
ًّ
 +ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان أبون ـ ـ ـ ـ ــا لوق ـ ـ ـ ـ ــا يتم ّتـــع
قوية ًّ
مميزة بالثبات
جداَّ ،
بشـــخصية ّ
ّ
واالستقامة ،والشجاعة في الشهادة
للحـــق وفـــي مواجهـــة المصاعـــب..
ّ
جبـــارة مســـتنيرة بنـــور
ـــة
ذهني
ّ
مـــع ّ
قويـــة ًّ
جـــدا ..كمـــا
ة
وذاكـــر
الكلمـــة،
ّ
المَرح،
كان
ً
موهوبـــا بـــروح الدُعابة و َ
ب ــا َه ـ ْـزل ،فكان ــت هذه وس ــيلة لتنمية
المحب ــة ف ــي من ــاخ الكنيس ــة.
ّ
ربنــــــــــا يســــــوع
ـــة
محب
ـت
ـ
ن
كا
+
ّ ّ
ومحبـــة التـــراث الكنســـي تملك على
ّ
كيانـــه ،فـــكان شـــديد التركيـــز علـــى
أن
شـــخص المســـيح ،ولس ــان حال ــه ّ
“الحاجـــة إلى واحد” ..بينم ــا ينزعج
أي
من كثرة األنش ــطة والتش ــتيت ،أو ّ
تغيي ــر يـ ـراه حادثً ــا ف ــي الكنيس ــة!..
أيضـــا باإليمان العميق،
تميز ً
ّ +
كل أعماله؛
واالتك ـ ـ ــال على هللا فـ ـ ـ ـ ــي ّ
ِ
ِ
ويشـ ـبع
فه ــو ال ــذي َيرَع ــى ويحم ــي ُ
كل األم ــور ..لذل ــك
ويس ــندُ ،
وي َدِّب ــر ّ
رجـــل صـــا ٍة مـــن الطراز
كان أبونـــا
َ
وين ـ ـ ـ ـ ُـدر أن يخلـ ـ ـ ـ ــو حديثه من
األولَ ،
إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بسيطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لمخ ـ ـ ـ ـ ــدع
أهمّيت ــه..
الص ــاة و ّ
أي مناس ــبة،
 +كان ــت كلماته في ّ
دائم ــا مرّكزة ،وفـــي صميم الموضوع
ً
 ..to the pointوفي عظاته يبني
عل ــى م ــا ه ــو موجود عند الس ــامعين،
وينطل ــق م ــن الواق ــع ،إل ــى م ــا يلي ــق
اهتـــم بالكتابـــة؛
ب ــأوالد هللا ..كم ــا
ّ
اإلنجيلي ــة ،أو كتاب ــة
سـ ـواء التأم ــات
ّ
عوي ــة بمنظ ــور روح ــي،
ّ
المذكـ ـرات الر ّ
وبأس ــلوب لغ ــوي بديع..
قديـــرا ،ولــــــــه
ظـــا
 +كـــــــــان واع ً
ً
أســـلوب فريـــد فـــي الوعـــظ ،فهـــو ال
ِ
أي كلمة
يجلـــس ُم ْطَلًقـــا ،وال ُي َح ّضر ّ
مكتوبة فـــي ورق ،بل يختزن الفكرة
أو األفـــكار التـــي ســـيتكّلم عنهـــا،
ثـــم يعطـــي الفرصـــة للـــروح القدس
ّ
أن يقـــود لســـانه وألفاظـــه ..وكانـــت
ـــبعة باآليـــات ،التي كان
عظاتـــه ُم َش َّ
القـــوة..
ويكررهـــا بمنتهـــى
ينطقهـــا ّ
ّ
وفي كثير مـــن األحيان ُينهي العظة
بآيـــة
تظـــل تر ّن فـــي أذن الســـامع،
ّ
ربما لســـنوات!..
ّ
ن
جميعا.
معنا
تكو
صالته
بركة
ً
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ومثال ُيحتذى به،
ونموذجا
بتوجيهات من قداســة البابا ،نقدم في كل مرة أحد النماذج الناجحة المشـّـرفة التي تمجد هللا وتخدم المجتمع،
ً
ً
كل في مجاله ،ولنؤكد أن مصر ّولدة وأن الكنيسة غنية بالكثير من الموهوبين والعمالقة.
وذلك لتشجيع اآلخرين على الطموح والنجاح والتميزٌّ ،
وقد كان ألسرة التحرير هذا اللقاء الثري مع السيدة الفاضلة محافظ دمياط :الدكتورة منال عوض.
السيدة الفاضلة دكتورة منال عوض ،محافظ دمياط:
بدايــة نشــكرك الســتجابتك لدعــوة أسـرة تحريــر المجلــة للحديــث عــن تجربتكــم،
أيضــا
قبطيــا
ناجحــا ،نحــاور ً
كنمــوذج ناجــح نقدمــه للقـ ّـراء ،فنحــن بينمــا نقــدم مســئوًل ً
ً
وطنيــا ،نقدمــه بفخــر للمجتمــع كلــه.
ظــا مصرًيــا
محاف ً
ً
 -1بدايــة نحــب أن يتعــرف عليكــم الق ـراء مــن خــال مــا يمكــن أن نسـ ّـميه
البطاقــة الشــخصية.
ِ
أنــا منــال عــوض ،مواطنــة مصريــة ُمحبــة لبلــدي وأهلــي .ترّبيــت فــي طنطــا،
قيمــا جميلــة .كنــت مهتمــة بــأن أتعلــم وأنجــح ،وكان
وتعلمــت مــن والــدي ووالدتــي ً
عنــدي ثقــه بــاهلل وبنفســي ،وطمــوح أن أكــون ناجحــة.
تعلمــت فــي طفولتــي حتــي الثانويــة العامــة فــي طنطــا ،ودخلــت الجامعــة
وحصلــت علــى الماجســتير والدكتــوراه فــي العلــوم البيطريــة مــن جامعــة اإلســكندرية.
ِ -2بم ِ
كنت تحلمين وأنت في طور النشأة؟
َ
كنــت أتمنــى أن أكــون عالمــة متميـزة فــي عملــي وتخصصــي ،وصلــت لمنصــب
وكيــل معهــد بحــوث األمصــال واللقاحــات البيطريــة ،وهــو معهــد علمــي تخصصــي،
وتــم اختيــاري لمنصــب نائــب محافــظ الجيـزة عــام .٢٠١٥
 -3كيف جاء اختياركم لهذه الوظيفة الهامة؟
جــاء اختيــاري خــال لقــاء جمعنــي بأحــد المســئولين مصادفــة ،حيــث تكلمنــا
عــن عملــي وحصولــي علــى جائ ـزة الدولــة التشــجيعية والتــي حصلــت عليهــا عــام
.٢٠٠٨
جيــدا طبيعــة هــذه المحافظــة ،هــل يمكننــا
 -4مــن المؤكــد أنكــم درســتم ً
التعــرف عليهــا مــن خاللكــم؟
دميــاط مدينــه ذات طبيعــة خاصــة جـ ًـدا ،فهــي محافظــة ســاحلية تطـ ّـل علــى نهــر
ـال ألنشــطة اقتصاديــة متنوعــة
النيــل والبحــر األبيــض المتوســط ،وهــذا يخلــق مجـ ً
مثــل :ضناعــة األثــاث ،الصيــد ،تصنيــع منتجــات األلبــان ،وصناعــة الحلــوى ،هــذا
بخــاف الز ارعــة وأنشــطة أخــرى كثيـرة؛ وأهــل دميــاط يهتمــون بالعمــل جـ ًـدا.
 -5كان لنجاحكــم كنائــب للمحافــظ فــي محافظــة الجيــزة ،الــدور الكبيــر فــي
اختياركــم كمحافــظ لدميــاط .مــاذا كانــت
طبيعــة عملكــم هنــاك؟ ومــا هــو الفــرق
بيــن المحافظتيــن؟
بالفعــل تجربــة نائــب محافــظ الجي ـزه
أفادتنــي جـ ًـدا ،فقــد احتكيــت بالنــاس فــي
الشــارع ،وتعاملــت مــع ملفــات وقضايــا
مهمــة ،وتعلمــت مــن زمالئــي فــي
المحافظــة ،واكتســبت خب ـرات متنوعــة.
وكنــت مهتمــة بالبيئــة ،وبذلــت جهـ ًـدا
ـر فــي الجي ـزة فــي ملــف العش ـوائيات
كبيـ ًا
ومحو األمية ،وحضرت مؤتمرات كثيرة
فــي الخــارج ،وتعاونــت مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي ،وحصلــت للمحافظــة
علــى منــح كبي ـرة ســاهمت فــي تطويــر
مجــاالت كثي ـرة فيهــا.
 -6مــن المؤكــد أن أهــم أهدافكــم
كان الرقــي بمحافظــة دميــاط لتتخــذ
مكانتهــا الالئقــة بيــن بقية المحافظات،
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وهــذا يحتــاج إلــى رؤيــة وإلــى آليــة،
فكيــف تديــرون العمــل فــي هــذه
المحافظــة الهامــة؟
أعتم ـ ـ ـ ــد فــي عملــي علــى النــزول
للشــارع ومواجهــة المشكـ ـ ـ ــات علــى
الطبيعة ،وال أفضل العمل المكتبـ ـ ــي،
وأعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي إدارة العمـ ـ ـ ـ ـ ــل علــى
العالقــات الجي ـ ـ ـ ـ ــدة والمنضبطــة مــع
المرؤوســين والزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والمواطنين.
أفضــل أن أعــرف التفصيــات
كمــا ّ
الدقيقــة لــكل موضــوع ،وأتــرك المجــال
المقصريــن
ـبة
ـ
س
محا
ـى
ـ
ل
ع
ـه
ـ
ت
ذا
ـت
ـ
ق
الو
ـي
ـ
ف
للعامليــن للتفاعــل والعمــل .وأحــرص
ّ
المجـ ّـد فــي عملــه؛ كمــا أنــي أعتقــد أن المتابعــة
بــكل شــفافية ،وتوجيــه الشــكر وتكريــم ُ
المســتمرة هــي ســر نجــاح أي عمــل.
 -7ما هي أهم التحديات التي واجهتكم خالل عملكم في المحافظة؟
 -8كان لخلفيتكــم العلميــة ودراســاتكم فــي مجــال األمصــال واللقاحــات،
الــدور الكبيــر فــي التعامــل بنجــاح مشــهود لــه مــع جائحــة فيــروس كوفيــد،19-
تحديثنــا عــن المنهــج الــذي ِ
اتبعتــه لمواجهتــه؟
هــل لـ ِـك أن ّ
التحديــات كثيـرة جـ ًـدا وال مجــال لحصرهــا ،منهــا ماهــو مرتبــط بــاألداء لبعــض
العامليــن ،والميزانيــة ،والمشــكالت الطارئــة ،والمشــكالت المتراكمــة ،هــذا بالطبــع
ـتجدات كفيــروس كورونــا وتأثي ارتــه ،وهــو تحـ ٍـد كبيــر للدولــة المصريــة،
بخــاف المسـ ّ
ونحمــد هللا أن نجحنــا فــي تغييــر الواقــع فــي محافظــة دميــاط ،مــن محافظــة بهــا
نســبة إصابــة مرتفعــة إلــى «زيــرو كورونــا» فــي فتـرة وجيـزة .ومــا زلنــا نعمــل للحفــاظ
علــى نجاحنــا بالتعــاون مــع كافــة المســئولين فــي المحافظــة ،ونجاحنــا ارجــع إلــى
االعتمــاد علــى المنهــج العلمــي ،وحصــار المــرض ،واتخــاذ اإلج ـراءات وتطبيقهــا
بــكل حــزم.
ِ
 -9أنــت مصريــة وأنــت قبطيــة ،وال
شــك أنـ ِـك تبذليــن جهـ ًـدا أكبــر لتؤكــدي
وطنيــة األقبــاط .كيــف تفعليــن ذلــك؟
أنــا ال أبــذل الجهــد لتأكيــد وطنيــة
األقبــاط ألنهــا أمــر مؤكــد ،والمواطنــة
عنــدي هــي األســاس دون تمييــز ،فأنــا
أبــذل الجهــد ألجــل البلــد كلــه ،وعامــل
الكفــاءة هــو الفيصــل فــي عملــي ،وطـوال
ســني عملــي الطويلــة فــي الدولــة ،لــم
أكــن أتعامــل مــن منظــور دينــي بــل مــن
منظــور وطنــي.
 -10هــذا يقودنــا إلــى سـؤال آخــر:
يعزف بعض األقباط عن اعتراك الحياة
يتــردد فــي اإلقــدام
السياســية ،مثلمــا
ّ
علــى الدخــول فــي مجــاالت معينــة،
قبطيــا،
ســيرَفض لكونــه
ً
بحجــة أنــه ُ
ولكــن تجربتــك تؤكــد ثقــة الحكومــة فــي
القيــادات القبطيــة مــن جهــة ،وثبــوت

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ُ ُ َّ
َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ
َّ َ
َ
اس ،ل ْ
فلي ِضئ ن
ات (مت )16 :5
وركم هكذا قدام انلَّ ِ
ِك يروا أعمالكم السنة ،ويمجدوا أباكم الِي ِف السماو ِ

نجـــــــــــاح األقبـــــــــــــاط
من جهـــــــــــة أخـــــرى.
هــل يمكـــن توجيـــــــــــه
للمتردديـــــــن،
رســالة
ّ
المشـ ّككين فــي ذلــك؟
و ُ
رسالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
المتردديـ ـ ــن :نعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش
حاليا فترة
في مص ـ ـ ـ ــر ً
من أزه ـ ـ ــى العصـ ـ ـ ــور
فيمــا يتعلــق بالمواطنــة
وعــدم التمييــز ،والرئيــس السيســي يتخــذ قـ اررات تاريخيــة لــم يســبقه أحــد فــي مصــر
فــي هــذا المجــال ،وهــو مقتنــع بفكـرة الحقــوق والمواطنــة وعــدم التمييــز ،ويســتهدف
ـردد ،وأن ننتهــز هــذه الفرصــة
فــي النهايــة صالــح الوطــن .علينــا
جميعــا ّأل نتـ ّ
ً
المتحضــر واإلنســاني لســيادته ،وأن نتفاعــل مــع
التاريخيــة ونتفاعــل مــع هــذا الفكــر
ّ
قضايــا الوطــن بمســئولية ،ونتأكــد أن المواطنــة والكفــاءة همــا العامــان الرئيســيان
فــي اختيــار القيــادات.
 -11ما هي النصيحة التي تقدمونها لكل مسئولًّ ،أيا كان موقعه؟
حاليــا أن الوظائــف الو ازريــة والقياديــة لــم تعــد
نصيحتــي لــكل مســئول فــي مصــر ً
تكليفــا ،وكل المســئولين مدركــون لهــذه الحقيقــة .وأقــول لــكل مســئول:
تش ـر ًيفا بــل ً
ومتابعــا،
حازمــا
ابــذل الجهــد ،وفكــر ،وادرس ،وخطــط ،واستشــر أهــل الخبـرة ،وكــن
ً
ً
وفــي النهايــة ســتُ َّ
وفق.
توديــن توجيههــا لــكل مــن :ســيادة الرئيــس عبــد الفتــاح
 -21رســائل قصيــرة ّ
ِ
ِ
ِ
معــك الذيــن
أحبــوك ،وللعامليــن
أحببتهــم و
السيســي ،وألهالــي دميــاط الذيــن
يشــهدون بأنـ ِـك نمــوذج نــادر فــي القيــادة ،وألســرتك التــي كان لهــا دور كبيــر
فيمــا أصبحـ ِـت عليــه ،ومــاذا تقوليــن لألقبــاط بشــكل عــام..
 +للرئيــس السيســي :كل الشــكر واالمتنــان علــى ق ار ارتــك الوطنيــة المخلصــة،
ونحــن وراءك لنعبــر بالبلــد لبـ ّـر األمــان والرخــاء.
 +لشــعب دميــاط :همومكــم ومطالبكــم أولويــة ،وأنــا معكــم يـ ًـدا بيــد لحّلهــا ،ولــم
دائمــا فــي وســطكم بالشــارع،
ولــن ّأدخــر جهـ ًـدا لتحقيــق مطالبكــم ،وســتجدونني ً
ونحــن بحاجــة لجهدكــم معنــا.
جدا.
أقدر جهدكم ،و ّ
 +للعاملين معي :أنتم خير داعم لي ،و ّ
أعتز بكم ً
 +ألســرتي :كنتــم داعميــن لــي للنجــاح ،وأقـ ّـدر تضحياتكــم مــن أجلــي ..أنــا
فخــورة بكــم.
 +لألقبــاط :أنتــم مــن نســيج الوطــن ،وأرى أنــه ال تمييــز ،ورســالتي لكــم هــي
نفــس رســالتي ألشــقائنا فــي الوطــن مــن المســلمين :لكــم حقــوق وعليكــم واجبــات
جميعــا.
ـرددوا فــي المشــاركة فــي قضايــا الوطــن فهــو بحاجــة لنــا
تجــاه مصــر ،ال تتـ ّ
ً
 -31ما هي طموحاتكم في الفترة القادمة؟
 +حققــت الكثيــر مــن النجــاح فــي حياتــي األسـرية والوظيفيــة ،وأتمنــى أن أظــل
علــى هــذا النجــاح.
 +علــى مســتوى الوطــن :أطمــح أن أشــارك بجهــدي مــع اآلخريــن فــي أن نــرى
مصــر فــي مصــاف الــدول الكبــرى ،نحــن نســتحق ذلــك لــو أخلصنــا وبذلنــا الجهــد
خلــف قيادتنــا السياســية

فــي النهايــة نرجــو لكــم مــن هللا كل التوفيــق ،وأن يتمجــد هللا مــن
خاللكــم ،فهــو القائــل بفمــه الطاهــر« :ليــرى النــاس أعمالكــم الحســنة،
فيمجــدوا أباكــم الــذي فــي الســموات» ،بصلـوات صاحب الغبطة والقداســة
البابــا تواضــروس الثانــي.

anbaraphael@copticholysynod.org

أول :انتشـــار اإلنجيـــل فـــي كل
ً
العالـــم «وي ْك ــرز ِبِب َش ــارِة ٱْلمَل ُك ـ ِ
ـوت
َُ َُ
َ
َ
ِِ ِ
ون ِة َش ـ َـه َاد ًة
َه ــذه ف ــي ُك ِّل ٱْل َم ْس ـ ُـك َ
ِل َج ِمي ـ ِـع ْٱل َُمـ ـمِ .ثُ ـ َّـم َيأِْت ــي ٱْل ُم ْنتَ َه ــى»
طبعا نس ــتطيع بتأكيد
(م ــتً .)١٤:٢٤
أن نقول :أن بش ــارة االنجيل ،وصلت
حالي ــا للعال ــم كل ــه ،بجمي ــع اللغ ــات
ً
واللهج ــات ،وبترجم ــات متع ــددة.
ثانيـــا :ايمـــان اليهـــود بالســـيد
ً
المســـيح ِ +
ِ ِ
«ل َّ ِ
يل
َن َبن ــي إ ْس ـ َـرائ َ
ِل
َّام ــا َكِثي ـ َـرًة ِب َل َمِل ـ ٍـكَ ،وب َ
َس ـ َـيْق ُع ُدو َن أَي ً
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َرِئي ـ ٍ
يح ــةَ ،وِب ـ َـا ت ْمثَ ــال،
ـسَ ،وِب ـ َـا َذب َ
ٍ ِ
ِ
ود َبُنو
يمَ .ب ْع ـ َـد َذِل َك َي ُع ُ
َوب ـ َـاِ أَُف ــود َوتََراف َ
ِ
ِ
ن
طُلُب ــو َ ٱل ـ َّـر َّب إَل َه ُه ـ ْـم َوَد ُاوَد
يل َوَي ْ
إ ْس ـ َـرائ َ
ِ
َمل َك ُه ـ ْـمَ ،وَيْف َزُع ــو َن ِإَل ــى ٱل ـ َّـر ِّب َوِإَل ــى
ـودِه ِفي ِ
جـ ِ
آخ ِر ْٱلَيَّامِ» (هو.)٥-٤:٣
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّه ــا ْٱل ْخ َوُة
َي
أ
ـد
ـ
ي
ُر
أ
ـت
ـ
س
ل
ـي
ـ
ن
إ
ف
«
+
َ
َ
ّ
ْ ُ
ُ َ
ِ
ونـ ـوا
ٱلس ـ َّـرِ ،لَئ ـ َّـا تَ ُك ُ
أْ
َن تَ ْج َهُلـ ـوا َهـ ـ َذا ّ
ِ
ِ
َّ
ـاوةَ َق ـ ْـد
ـاء :أَن ٱْلَق َس ـ َ
ع ْن ـ َـد أ َْنُفس ـ ُـك ْم ُح َك َم ـ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َن َي ْد ُخ َل
يل ِإَلى أ ْ
صَل ْت ُج ْزئيًّا ل ْس َرائ َ
َح َ
ِ
ص َج ِمي ـ ُـع
ل
خ
ـي
ـ
س
ا
ذ
ـ
ـ
ك
ه
و
ِ،
م
ـ
ـ
ُم
ٱل
ء
ـل
مـ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ِ
ِ
ـوبَ :س ـ َـي ْخ ُرُج
يلَ .ك َم ــا ُه ـ َـو َم ْكتُ ـ ٌ
إ ْس ـ َـرائ َ
ِ
ِ
ِ
ور َع ْن
م ـ ْـن ص ْهَي ْو َن ٱْل ُم ْنق ُذ َوَي ـ ُـرُّد ٱْلُف ُج َ
ـوب» (رو.)٢٦-٢٥:١١
َي ْعُق ـ َ
ِ
َّ
ِ
َ« +فِإ ْن َك َان ْت َزلتُ ُه ْم غًنى لْل َعاَلمِ،
ِ ِ
ِي
ُمـ ـمَِ ،ف َك ـ ْـم ِبٱْل َحرِّ
ص ُان ُه ـ ْـم غًن ــى ل ْل َ
َوُنْق َ
ِمْل ُؤ ُه ْم؟» (رو.)١٢:١١
ِ
ض ُه ـ ْـم ُه ـ َـو
ان َرْف ُ
« +لََّن ـ ُـه ِإ ْن َك َ
صاَل َحـ ـ َة ٱْل َعاَلمَِ ،ف َما َذا َي ُك ــو ُن ٱ ْقِتَباُل ُه ْم
ُم َ
ِ
ِ
اة م َن ْٱل َْم َوات؟» (رو.)١٥:١١
ِإ َّل َحَي ً
ع ــودة اليه ــود لي ــس معناه ــا أن يكونوا
ش ــعب هللا المخت ــار مـ ـرة أخرى ،بل أن
يؤمنوا بالس ــيد المس ــيح.
ثال ًثـــا :ظهور الوحـــش وفك قيود
الشـــيطان حس ــب تدبي ــر األزمن ــة،
س ــيتم ف ــك الش ــيطان م ــن قي ــوده قب ــل
المج ــيء الثان ــي« :ثُ ـ َّـم متَ ــى تَ َّم ـ ِ
ـت
َ
ٱلس ـ َـن ِة ُيح ـ ُّـل َّ
ان ِم ـ ْـن
ـف َّ
ٱلش ـ ْـي َ
طُ
ْٱلَْل ـ ُ
َ
ِس ــجِن ِه ،وي ْخ ــرج ِلي ِ
ض ـ َّـل ْٱل َُم ـ َـم َّٱل ِذي ـ َـن
ْ ََ ُ ُ ُ
ِف ــي أ َْرَب ِع َزو َايا ْٱل َْر ِ
ض» (رؤ.)٨:٢٠
َ
وس ــتكون الضالل ــة األخيـ ـرة عظيم ــة
ج ـ ًـدا ،بالمقارن ــة بجمي ــع الض ــاالت
والش ــرور الت ــي حدثت بط ــول التاريخ،
بمق ــدار تصورن ــا أن جمي ــع الش ــرور،
والخطاي ــا ،واالنح ارف ــات اإليماني ــة،
ف ــي كل العال ــم ،الت ــي حدث ــت ف ــي كل
العص ــور ،بإيح ــاء وعم ــل الش ــيطان
وه ــو مقي ــد ،فك ــم يك ــون الوض ــع عن ــد
ف ــك قي ــوده؟
ط ِريَقةٍ
َحٌد َعَلى َ
َ +
«ل َي ْخ َد َعَّن ُك ـ ْـم أ َ
ْت ِ
م ــاِ ،لََّن ــه َل يأِْتي ِإن َل ــم يأ ِ
ٱل ْرِت َد ُاد
ْ َْ
ُ َ
َ
ـان ٱْل َخ ِطَّي ـ ِـةْ ،ٱب ـ ُـن
أََّوًلَ ،وُي ْس ــتَ ْعَل ْن ِإ ْن َس ـ ُ
ٱْل َه ـ َـا ِك ،ٱْلمَق ـ ِ
ـاوُم َوٱْل ُم ْرتَِف ـ ُـع َعَل ــى ُك ِّل
ُ
ـوداَ ،حتَّـ ـ ــى
َما ُي ْد َع ـ ــى ِإَلهـًـ ـ ـ ــا أ َْو َم ْعُب ـ ـ ـ ـ ً

ِ
ِ
ـس ِف ــي َه ْي َك ـ ـ ـ ِـل ٱهللِ َكِإلــَـ ٍـه،
إَّن ـ ُـه َي ْجل ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
َما تَ ْذ ُك ُرو َن
ظ ِه ـ ـ ـ ـ ـ ًا
ُم ْ
ـر َنْف َس ـ ـ ـ ـ ُـه أََّن ُه إَل ٌه .أ َ
ِ
ِ
َ
ول َل ُك ْم
ق
أ
ـت
ـ
ن
ك
،
م
ك
د
ن
ع
ـد
ـ
ع
ب
ـا
ـ
َن
أ
و
ـي
أَّن ـ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ
ِ
َّ
ن
َهـ ـ َذا؟ َو ْٱل َن تَ ْعَل ُم ــو َ َم ــا َي ْحج ـ ُـز َحتى
َن ِس ـ َّـر ِْ
ُي ْس ــتَ ْعَل َن ِف ــي َوْقِت ـ ِـهِ .ل َّ
ٱل ْثـ ـ ِم
َن ُي ْرَف ـ َـع ِم ـ َـن
ْٱل َن َي ْعم ـ ُـل َفَقـ ـ ْ
طِ ،إَل ــى أ ْ
ٱْلوس ـ ِـط َ َّٱل ـ ِـذي يح ِج ــز ْٱلن ،و ِحينِئ ــذٍ
َْ ُ
َ َ َ
ََ
َّ ِ
ِ
ِ
َسُي ْس ــتَ ْعَل ُن ْٱلَثي ـ ُـم ،ٱل ــذي ٱل ـ َّـر ُّب ُيبي ـ ُـدهُ
ظ ُه ـ ِ
ـور َم ِج ِيئ ِه.
ِبَنْف َخ ـ ِـة َف ِم ـ ِـهَ ،وُي ْب ِطُل ـ ُـه ِب ُ
َّٱل ـ ِـذي م ِج ُيئ ـ ُـه ِبعم ـ ِـل َّ
طِ
انِ ،ب ـ ُـك ِّل
ٱلش ـ ْـي َ
ََ
َ
ٍ
ِ
ُق ـ َّـوٍة ،وب ٍ
ِك ِّل
ـب َك ِاذَب ــةَ ،وب ُ
َ َ
ِآي ــات َو َع َجائ ـ َ
َخ ِديع ـ ِـة ِْ
ٱل ْثـ ـمِِ ،ف ــي ٱْل َه ِال ِكي ـ َـنِ ،لََّن ُه ـ ْـم
َ
َّ
صوا.
َل ـ ْـم َيْقَبُلـ ـوا َم َحَّب َة ٱْل َح ِّق َحت ــى َي ْخُل ُ
َج ـ ِـل َهـ ـ َذا َسُي ْرِس ـ ُـل ِإَل ْي ِه ـ ُـم ٱهللُ َع َم ـ َـل
َوِل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ص ّدُقوا ٱْل َكذ َب ،ل َكي
ٱلض ـ َـالَ ،حت ـ ِـى ُي َ
ْ
ِ
َّ
ص ِّدُقوا ٱْل َح َّق،
ي
ـم
ـ
ل
ين
ذ
ٱل
ـع
ـ
ي
م
ج
ان
ُي ـ َـد َ َ ُ
َ َْ َُ
ِ
َب ـ ْـل ُس ـ ُّـروا ِب ْٱل ْثمِ» (٢ت ــس.)١٢-٣:٢
« +وي ــل ِلس ـ ِ
ـاكِني ْٱل َْر ِ
ض
َْ ٌ َ
ـس ن ــزل ِإَليك ــم وِب ــهِ
وٱْلبح ـ ِـرِ ،ل َّ ِ ِ
ُ
َ
َ
َ َْ
َن إْبلي ـ َ
َ ْ ْ َ
ِ
ـب َع ِظي ـ ٌـم! َعال ًم ــا أ َّ
َن َل ـ ُـه َزَم ًان ــا
َغ َ
ضـ ٌ
يل»( .رؤ .)١٢:١٢وس ــيكون عمل
َقِل ً
الش ــيطان خ ــال ش ــخص إنس ــان،
يعم ــل لحس ــاب الش ــيطان ،ويك ــون
ه ــو «ض ــد المس ــيح» ال ــذي تكل ــم عنه
«هَنا ٱْل ِح ْك َمـ ـ ُة! َم ْن
الكت ــاب المق ــدسُ :
َل ـ ُـه َف ْه ــم َفْلَي ْحس ـ ْـب َع ـ َـد َد ٱْلو ْح ـ ِ
ـشَ ،فِإَّن ُه
ٌ
َ
ُ
َع ـ َـد ُد ِإ ْن َس ـ ٍ
ـانَ ،و َع ـ َـد ُدهُِ :سـ ـتُّ ِمَئ ٍة َوِسـ ـتَّ ٌة
(رؤ.)١٨:١٣وأض ــداد
َوِسـ ـتُّو َن»
المس ــيح ،ه ــم كثي ــرون ظه ــروا خ ــال
التاري ــخ المق ــدس.
ِ
ِ
ع
ـو
ـ
س
ي
ب
ف
ـر
ـ
ت
ع
ي
ل
«وُك ُّل ُرو ٍح َ َ ْ َ ُ َ ُ َ
َ +
ِ
ِ
َّ
ـاء ف ــي ٱْل َج َس ــد،
ـيح أَن ـ ُـه َق ـ ْـد َج ـ
ٱْل َم ِس ـ ِ
ض ــدِ
َفَلي ــس ِم ــن ٱهللِ .وهـ ـ َذا َ ه ــو روح ِ
ّ
ْ َ َ
ََ َُ ُ ُ
ـيح َّٱل ِذي َس ِم ْعتُ ْم أََّن ُه َيأِْتيَ ،و ْٱل َن
ٱْل َم ِس ـ ِ
ُه ـ َـو ِف ــي ٱْل َعاَلـ ـمِ» (١ي ــو.)٣:٤
ـاع ُة
ُّه ــا ْٱل َْوَل ُدِ ،ه ـ
ـي َّ
ٱلس ـ َ
« +أَي َ
َِ
ِ
ِ
ْٱل ِ
َّ
َخ َيرةَُ .وَك َما َسم ْعتُ ْم أ َّ
يح
َن ضد ٱْل َمس ِ
ِ
ِ
ِ
ـيح
َض َد ٌاد لْل َمس ـ ِ
ص َار ْٱل َن أ ْ
َيأْت ــيَ ،ق ـ ْـد َ
ـاع ُة
َكِثي ـ ُـرو َنِ .م ـ ْـن ُهَن ــا َن ْعَل ـ ُـم أََّن َها َّ
ٱلس ـ َ
ْٱل ِ
َخي ـ َـرةُ» (١ي ــو .)١٨:٢فواض ــح أن
ض ــد المس ــيح ( ،)Antichristال ــذي
ـيتجمع
س ــيجيء ف ــي األيام األخيرة ،س ـ ّ
فيه ،كل الهرطقات والمعاكس ــات التي
كان ــت ض ــد المس ــيح والكنيس ــة من ــذ
البداي ــة .ولك ــن الس ــيد س ــيبيده بنفخ ــة
فم ــه ،عن ــد ظه ــوره المجيد.
« +ب ــل يْق ِ
ض ــي ِبٱْلع ـ ْـدلِ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِلْلمس ـ ِ
ِ
ِ ِ
ـاك ِ
صاف لَبائسي
ينَ ،وَي ْح ُك ُم ب ْٱل ْن َ
ََ
ض ،ويض ـ ِـرب ْٱلَرض ِبَق ِ
ضي ـ ِ
ـب
ْ َ
ْٱل َْر ِ َ َ ْ ُ
ِِ ِ
ِ
ـق ِبَنْف َخ ِة َش ـ َـفتَْي ِه»
َفم ــهَ ،وُيمي ـ ُ
ـت ٱْل ُمَناف ـ َ
(إش .)٤ :١١
ِ
ِ
ِ
َّ +
ِ
ِ
ٱلر ُّب ُيب ُيدهُ بَنْف َخة َفمه،
«ٱل ـ ِـذي َّ
ِ
ِ
ظ ُه ِ
ور َم ِجيئه» (٢تس.)٨:٢
َوُي ْب ِطُل ُه ِب ُ
(يتبـــــــع)
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َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َْ
َ
يح يسوع ألعمال ص ِ
ال ٍة ،قد سبق اهلل فأعدها ل ِك نسلك فِيها( ».أفسس )١٠ :٢
«ألننا نن عمله ،ملوقِني ِف الم ِس ِ
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يس ــرنا أن ننش ــر ص ــور وبيان ــات أوائ ــل الثانوي ــة العام ــة ،حس ــبما وصلن ــا م ــن المنس ــقين اإلعالميي ــن .نهنئك ــم م ــن كل قلوبن ــا ،ونرج ــو لكم دوام
التف ــوق لمج ــد هللا وخدم ــة المجتم ــع ،بصلـــوات صاحـــب القداســـة البابا تواضـــروس الثاني.
جورج يسري شحاتة سوريال

إيبارشية ديروط
المجموع الكلي)%100( 410 :
الشعبة :علمي علوم
الترتيب :األول مكرر على الجمهورية

يسى سري اسطفانوس جرجس
ّ

ماثيو هاني بسطاوي بولس

ماري عيسى أنور عطية

ماريز مجدي وديع عزيز

إيبارشية طما

إيبارشية طما

إيبارشية اإلسماعيلية

إيبارشية طما
المجموع الكلي )%99,51( 408 :المجموع الكلي)%99,51( 408 :
الشعبة :علمي علوم
الشعبة :علمي رياضة

المجموع الكلي)%97,9( 401,5:

المجموع الكلي402,5 :

الشعبة  :أدبي

()%98,17

أمل كرم إسحق جاد الرب

أرساني أيمن ذكري إبراهيم

دميانة عاطف إبراهيم معوض

فيلوباتير نشأت أديب سعيد

مريم فيليب فاروق حليم

إيبارشية القاهرة
المجموع)%99,39( 407,5 :
الشعبة :علمي علوم

إيبارشية بنها وقويسنا
المجموع)%98,78( 405 :
الشعبة :علمي رياضة

كنيسة البطل الروماني والسامرية
المجموع الكلي)%٩٩,٥( ٤٠٨ :
الشعبة :علمي علوم

كنيسة القديس يوحنا السنهوتي
المجموع الكلي)%٩٨,٦( ٤٠٤,٥:
الشعبة :علمي رياضة

كنيسة مارمينا وأبي سفين منطي
المجموع الكلي)%٩٧,٩( ٤٠١,٥:
الشعبة :أدبي

أنطوني القمص متى زكريا عزيز

كيرلس نبيل تاوضروس بدروس

فبرونيا عاطف رشدي ابراهيم

فادي إميل فايز عزيز

ماريو ايليا شوقي حكيم

إيبارشية البحيرة ومطروح
والخمس مدن الغربية
المجموع الكلي)%99,51( 408 :
الشعبة :علمي علوم

إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما
المجموع الكلي)%97,32( 399 :
الشعبة :علمي رياضة

إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما
المجموع الكلي)%99,63(408,5 :
الشعبة :علمي علوم

إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما
المجموع الكلي)%96,34( 395 :
الشعبة :أدبي-كلية سياسة واقتصاد

إيبارشية إسنا وأرمنت
المجموع الكلي)%٩٩,٦٣(٤٠٨,٥:
الشعبة :علمي علوم

نانسي مقبل ميالد فيلبس

كارين عماد ابراهيم سعد

ماركو جرجس نجيب حبيب

إيريني لوقا دقدق لوقا

كرستين جرجس سعد حنا

إيبارشية إسنا وأرمنت
المجموع الكلي)%٩٢,٢٠( ٣٧٨ :
الشعبة :أدبي

إيبارشية شبرا الخيمة
المجموع الكلي)%99,51( 408 :
الشعبة :علمي علوم

مايكل بقطر عبد هللا يوسف

جورج عماد يوحنا فؤاد

إيبارشية المعادي ودار السالم
المجموع الكلي)%99,02( 406 :
الشعبة :علمي رياضة

إيبارشية نقادة وقوص
المجموع الكلي)%98,66(404,5:
الشعبة :علمي علوم
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إيبارشية المعادي ودار السالم
إيبارشية القاهرة
المجموع الكلي )%98,66(404,5:المجموع الكلي)%99,39(407,5:
الشعبة :علمي علوم
الشعبة :علمي علوم

فيرينا رأفت ميالد بولس

ريتا عماد موسى فرح

إيبارشية نقادة وقوص
إيبارشية نقادة وقوص
المجموع الكلي )%94.14( 386 :المجموع الكلي)%93,89( 385 :
الشعبة :علمي رياضة
الشعبة :أدبي

سوف يستكمل نشر أسماء باقي المتفوقين بالعدد القادم

إيبارشية المعادي ودار السالم
المجموع الكلي)٪٩٧,٧( ٤٠٠,٥:
الشعبة :أدبي

صموئيل عطا يونان يوسف

إيبارشية مطاي
المجموع الكلي)%٩٨,٧٨( 405 :
الشعبة :علمي رياضة

anbamartyros3@yahoo.com

لقــد حــرص الفنــان المســيحي
عنــد رســم أيقونــة الســيدة العــذراء
مريــم ،أن يؤكــد عقيــدة دوام
بتوليتهــا ،بحســب مــا ورد فــي نبــوة
إشــعياء النبي منذ عام  732ق.م
«ولكــن يعطيكــم الســيد نفســه آيــة:
ابنــا وتدعــو
هــا العــذراء تحبــل وتلــد ً
اســمه عمانوئيــل» (إش،)14:7
إنهــا آيــة بالفعــل أي معج ـزة
ســمائية ،لــذا نحــن نطلــق علــى
ميــاد المســيح منهــا أنــه «ميــاد
معجــزي»! األمــر الــذي أراد مــن
أجله سمعان الشيخ بحسب التقليد
يغيــر كلمــة العــذراء،
المتواتــر ،أن ّ
إلــى كلمــة الســيدة أو األم ،ألن
األمــر جـ ّـد مثيــر ،ولكــن «أُوحــي
إليــه مــن الــروح القــدس أنــه لــن يرى
المــوت قبــل أن يعايــن المســيح
الــرب» (لــو ،)26:2وبالفعــل قــد
كان ،ويأتــي مــلء الزمــان ،ويولــد
المســيح مــن عــذراء بحســب مــا
أخبــر المــاك غبريــال فــي البشــارة
بعــد أن ســألته« :كيــف يكــون لــي
هــذا وأنــا لســت أعــرف رجـ ًـا؟»،
فقــال لهــا« :الــروح القــدس يحــل
عليـ ِـك ،وقــوة العلــي تظّللـ ِـك ،لذلــك
ّ
القــدوس المولــود منـ ِـك ُيدعــى
ابــن هللا» (لــو ..)36-34:1لــذا
حــرص الفنــان المســيحي أن يرســم
الــروح القــدس فــي شــكل حمامــة
أعلــى األيقونــة ،وحزمــة نــور كثيفــة
ـب عليهــا مباشـرة،
تنبثــق منــه ليصـ ّ
واأليقونــة هنــا تريــد أن تقــول أن
حبلهــا هــو بالــروح القــدس وليــس
بــزرع بشــر.
عبر الفن ـ ـ ـ ـ ــان
ولك ـ ـ ـ ــن كي ـ ـ ـ ـ ــف ّ

القبطـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــن أنه ـ ـ ـ ـ ـ ــا الع ـ ـ ـ ـ ــذراء
معا؟
واألم ً

إنــه رســمها بوجــه فتــاة صغيـرة،
طــى بطرحــة ،ألنهــا
وشــعرها ُمغ ّ
عــذراء غيــر متزوجــة ،بحســب
العــادة فــي المجتمــع اليهــودي
يعبــر الفنــان عــن
وقتهــا .و ً
أيضــا ّ
دوام بتوليتهــا ،قبــل وأثنــاء وبعــد
الميــاد ،فرس ـ ــم ثــاث نجــوم:
واحــدة علــى ال ـرأس ،واألخريــان
علــى الكتفيــن .وعندمــا ق ـ أر الفنــان
فــي ثيؤطوكيــة العــذراء« :أنـ ِ
ـت
الني ـرة ،الغيــر متغي ـرة،
هــي الزه ـرة ّ
األم الباقيــة عــذراء ،ألن اآلب
اختـ ِ
ـارك ،والــروح القــدس ظّللـ ِـك،
واالبــن تنــازل وتجســد منـ ِـك»،
لــذا جعــل العــذراء تمســك بزه ـرة
رائعــة فــي يدهــا اليمنــى فهــي زهـرة
البخــور ،حيــث أنهــا ظّلــت بتــوًل
ولــم تتــزوج أبـ ًـدا ،وحيــث هــي عصــا
هــرون التــي أفرخــت وأخرجــت
ـر وأنضجــت
فروخــا وأزهــرت زهـ ًا
ً
ـوز (عــد .)8:17لقــد تشــبع
لـ ًا
أيضــا بأق ـوال اآلبــاء الذيــن
الفنــان ً
ـر بــدوام بتوليــة الســيدة
تغن ـوا كثيـ ًا
ّ
تغنــى
ـا
ـ
م
ـل
ـ
ث
بم
ـم،
ـ
ي
ر
م
اء
ر
ـذ
ـ
الع
ّ
القديــس غريغوريــوس الثيؤلوغــوس
«وِلــد الــرب مــن عــذراء،
بقولــهُ :
أيضــا وعذراويتهــا
وحفــظ بتوليتهــا ً
بــا تفســير» .ومــا أجمــل مــا قالــه
العلمــة بولــس البوشــي« :أنـ ِ
ـت
ّ
فخــر جنســنا ،بــل تفتخــر البتوليــة،
وبـ ِـك تُكـ َـرم الطهــارة والعّفــة».

f.beniamen@gmail.com

هامــان
اح َتـ ِـرْز َو ْ
ْ
اهـ َـد ْأ جناحــان ّ
يتضمنــان
ـة،
ـ
ق
الح
ـيحية
ـ
س
الم
ـاة
للحيـ
ّ
العامــل اإلنســاني المتجــاوب
مــع النعمــة اإللهيــة ،فمــن أق ـوال
القديــس األنبــا ابـرآم أســقف الفيــوم:
[نهتـ ّـم بــا هـ ّـم].

أول :احتــرزφυλάσσω
ً
 :فعــل يعنــي دوام المراقبــة
 Take careوالح ارســة واليقظــة
الدائمــة .إشــارة إلــى وجــود خطــر،
س ـواء مــن جهــة المضــل« :أل َّ
َن
ِِ
َسـ ٍـد َزِائـ ٍـر،
إْبليـ َ
ـس َخ ْ
ص َم ُكـ ْـم َكأ َ
ـول ُمْلتَ ِم ًســا َمـ ْـن َي ْبَتِل ُعـ ُـه ُهـ َـو»
َي ُجـ ُ
(1بــط .)8:5أو مــن جهــة
التعاليــم الخاطئــة كتعاليــم الكتبــة
والفريســيين ،وتجنــب األرديــاء:
ِ
ض ـاَ ِل
َن تَْنَقـ ُ
«احتَ ِرُس ـوا مـ ْـن أ ْ
ـادوا ِب َ
ْ
ِ
ِ
األَرِديـ ِ
طوا مـ ْـن ثََبات ُكـ ْـم»
ـاء َفتَ ْس ـُق ُ
ْ َ
(2بــط ،)17:3أو الذيــن يســلكون
بعــدم تدقيــق (2تــس ،)6:3أو مــن
شــهوات وغ ارئــز الجســد ،ومحبــة
ظ ـوا ِمـ َـن
العالــم والطمــع «تَ َحَّف ُ
َّ
الط َمـ ِـع» (لــو.)15:12
احتــرز وصيــة تتضمــن اليقظة
الروحية والسهر الروحي :يتطلب
ّ
العمــل االحت ـرازي حيــاة الســهر،
فقــد أُطلقــت نفــس الكلمــة علــى
الرعــاة الذيــن «يحرســون ِحراسـ ِ
ـات
َ ُْ ُ َ َ َ
َّ
الل ْيـ ِـل َعَلــى َرِعيَِّت ِهـ ْـم» (لــو،)28:2
ـر مــا أوصانــا المســيح الهنــا
وكثيـ ًا
ُّ
صل ـوا ألََّن ُكـ ْـم
بالســهرْ :
«اسـ َـه ُروا َو َ
ن
ـت»
ـ
ق
و
ل
ا
ـو
ـ
ك
ي
ـى
ـ
ت
م
الَ تَ ْعَل ُمــو َن َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
(مــر ،)33:13وهــذا هــو عمــل كل
إنســان يســير فــي طريــق الملكــوت:
«عَلــى أَســو ِار ِك يــا أ ِ
ـت
يم أََق ْمـ ُ
َ
َ ُ
َْ
ُورَشــل ُ
الن َهـ ِ
اســا الَ َي ْسـ ُـكتُو َن ُك َّل َّ
ـار
ر
ُح َّ ً
وُك َّل َّ
الليـ ِـل عَلــى الـ َّـدوامِ .يــا َذ ِ
اكــرِي
ْ َ
َ َ
َ
الـ َّـر ِّب الَ تَ ْسـ ُـكتُوا» (إش.)6:62
فــكل نفــس نالــت ســر المعموديــة
وتقدســت بدهــن المســحة صــارت
ـكل للــرب ،هــي أورشــليم ،والبــد
هيـ ً
أن تكــون حواســها فــي حالــة يقظــة
ـف تَ ْسـ َـم ُعو َن»
دائمــةَ« ،ف ْان ُ
ظـ ُـروا َك ْيـ َ
(لــو ،)18:8وكيــف تتكلمــون؟
«ك َّل َكِلمـ ٍـة ب َّ
طاَلـ ٍـة َيتَ َكَّلـ ُـم ِب َهــا
ألنُ :
َ َ
طــو َن ع ْنهــا ِ
َّ
ـابا
ـ
س
ح
ع
ي
ف
ـو
ـ
س
ـاس َ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ َ ً
النـ ُ
ِ
الديـ ِـن» (مت ،)36:12وكيف
َيـ ْـوَم ّ
تفكرون؟ فال تفكر كالشـرير :الذي

«يتََف َّكــر ِب ِ
ض َج ِعـ ِـه.
اإل ْث ـ ِم َعَلــى َم ْ
َ ُ
ي ِقــف ِ
ِ
ِ
ٍ
ـر
ـ
ي
غ
ـق
ـ
ي
ر
ط
ـي
ـ
ف
ص ِالـ ٍـح .الَ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ـض َّ
الشـ َّـر» (مــز ،)4:36بــل
َي ْرُفـ ُ
يكون تفكيرك كالقديسين ،كالعذراء
ظ
«ك َانـ ْـت تَ ْحَف ـ ُ
القديســة مريــم التــي َ
َج ِميـ َـع َه ـ َذا اْلـ َـكالَ ِم ُمتََف ِّكـ َـرًة ِبـ ِـه ِفــي
َقْلِب َهــا» (لــو.)19:2
احتــرزوا حمايــة ألنفســكم:
غايــة الوصيــة هــي حمايــة اإلنســان
ونفــع اإلنســان ،يقــول القديــس
كيرلــس اإلســكندرّي[ :يليــق لهــذا
اإلنســان َّ
المتـ َّـوج بالخيـرات
المزيــن و ُ
ُ
خدع
ك
تر
ي
ال
أن
ة
ر
الوفي
السمائية
في َ
َُ ُ
بســهولة ويســقط فــي الكبريــاء،
متجاهـ ًـا أُســلوب الخضــوع
لألوامــر ،وأنــه يوجــد ضابــط للعبيــد
(ألن الســهولة الكبي ـرة فــي اقتنــاء
المجــد أو الحريــة بــا ضابــط تقــود
نحــو شــهوة الكبريــاء الملعونــة)،
لذلــك أ ِ
ُعطــي (لإلنســان) قانــون
َ
ضبــط النفــس (اإلمســاك) كوســيلة
أمــان] (الســجود والعبــادة بالــروح
والحــق).
«مـ ْـن
يقــول المســيح الهنــاَ :
ِ
ِ
ـض
ُي ِحـ ُّ
ـب َنْف َسـ ُـه ُي ْهل ُك َهــا َو َمـ ْـن ُي ْبغـ ُ
ظ َهــا ِإَلــى
َنْف َسـ ُـه ِفــي َهـ َذا اْل َعاَلـ ِم َي ْحَف ُ
حيـ ٍ
ـاة أََب ِدَّيـ ٍـة» (يــو ،)25:12كلمــة
ََ
يحفظها (سيحفظها(φυλάξει .
 αὐτήνتعنــي يحتــرز لحمايتهــا
لحيــاة أبديــة .مــن يبغــض نفســه
فــي هــذا العالــم ،بالمثــل عندمــا
تحــرم طفلــك مــن شــيء يض ـره؛
قــد يتخيــل لــه إنــك تبغضــه ،لكــن
فــي الحقيقــة تحفظــه وتحميــه،
هكــذا عندمــا يمنعــك الطبيــب عــن
بعــض الماك ـوالت؛ بالتاكيــد حمايــة
للصحــة الجســدية .هكــذا بــذل
الــذات واخضاعهــا لمطالــب الحيــاة
الروحيــة ،لكــي نربــح المســيح،
ادي
نحتــرز ونقبــل المــوت اإلر ّ
عــن كل مــا هــو فانــي ،لكــي نربــح
الباقيــاب ،ونعــوض عــن الزميــات
باألبد يــات.
مــا أحوجنــا؛ وســط صخــب
وضجيــج وكث ـرة أكاذيــب هــذا
اح َت ِــرْز.
العالــم ،إلــى الوصيــةْ :
(يتبــــع)
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َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َ َ َْ َ ْ
ْ ُ َّ َ َ ُّ
كل( ».غالطية )٩ :٦
ي ألننا سنحصد ِف وقتِ ِه إِن كنا ال ن ِ
«فال نفشل ِف عم ِل ال ِ
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ـــت أمنـــا حـــواء مـــن
َع َت ْق َ
«أ ْ
طلقـــات المـــوت»

(قس ــمة الله ــم وال ــد الن ــور-
الخوالج ــي المق ــدس).

َع َت ْق َت
والصحيـــح القـــول« :أ ْ
ـق» فعل
أمن ــا حو
َ
اء،»...ألن»عتَ ـ َ
ثالث ــي الزم ،ومعن ــى «الزم» أن ــه
يرف ــع فاع ـ ًـا ،وال يتع ــدى لينصب
مفع ــوًل ب ــه ،وم ــن أمثل ــة الفع ــل
الالزم:

َعتَ ْق» ومصدره:
وأما الفعل «أ ْ
ِإ ْعتَ ــاق ،فه ــو فع ــل ثالث ــي مزي ــد
بالهمـ ـزة ،وتُس ـ ّـمى ه ــذه الهمـ ـزة
بهمـ ـزة التعدي ــة ،ألن به ــا يتع ــدى
الفع ــل إل ــى المفع ــول ب ــه .نق ــول:
ـيد عب ـ َـده ،أي ح ــرره
أعت ــق الس ـ ُ
ِق
وأخرج ــه م ــن ال ـ ّـر والعبودي ــة،
وق ــد ج ــاءت به ــذا المعن ــى،
ولك ــن بصيغ ــة األم ــر ،ف ــي س ــفر
اج َمـ ـ ْـع
المكابيي ــن الثان ــي:
«و ْ
َ
ِ
ِ
َعِت ـ ِ
ين ع ْن َد
ـق اْل ُم ْس ــتَ ْعَبد َ
َش ــتاتََناَ ،وأ ْ
ِ
ِ
الم ْمتَ َهني ـ َـن
األ َُمـ ـمَِ ،و ْان ُ
ظ ـ ْـر إَل ــى ُ
ـك
َواْل َم ْمُقوِتي ـ َـنَ ،وْلتَ ْعَلـ ـ ِم األ َُم ـ ُـم أََّن ـ َ
أ َْن ـ َ ِ
لهَن ــا» (٢م ــك.)٢٧:١
ـت إ ُ
وكذل ــك ج ــاءت ف ــى أوش ــية
المرض ــى« :والمعذبي ــن م ــن
جميع ــا
َعِتْق ُه ـ ُـم
األرواح النجس ــه أ ْ
ً
وارحمه ــم» (الخوالجي المقدس).

ـــت أمنـــا
«ع َت ْق َ
وردت عب ــارةَ :
حـــواء مـــن طلقـــات المـــوت»
ف ــي ص ــاة القطع ــة األول ــى م ــن
صالة باكر (صلوات السـ ـواعي-
األجبية) وفي ذكصولوجية آدام-
باك ــر (األبصلمودي ــة الس ــنوية).

ـاء
 +ق ــام ،مث ــلَ « :فَق َ
ـــام َو َج ـ َ
ِإَل ــى أَِبي ـ ِـه» (ل ــو.)٢٠:١٥
 +ارتع ــد ،مث ــلَ« :ف ِم ـ ْـن َخ ْوِف ِه
ارتَع ــد اْلح َّراس وصاروا َكأَمو ٍ
ات»
ْ ََ ُ ُ َ َ ُ
َْ
(مت.)٤:٢٨
 +اس ــتيقظ ،مث ــلَ« :فَل َّم ــا
ـف ِم ـ َـن َّ
الن ـ ْـو ِم َف َع ـ َـل
اس ــتَْيَق َ
وس ـ ُ
ْ
ظ ُي ُ
ك ال ـ َّـر ِّب»...
أ
ـا
ـ
م
َم ـ َـرهُ َمـ ـاَ ُ
َ
َك َ
( م ــت )٢٤ :١
فه ــذه األفع ــال ترف ــع فاع ـ ًـا
وال تنص ــب مفع ــوًل ب ــه .والفع ــل
ـق» فعل الزم ،ومن معانيه:
َ
«عتَ ـ َ

ـق :بفت ــح العي ــن والت ــاء
َ +عتَ ـ َ
والق ــاف وتعن ــيَ :ق ـ ُـد َم بفت ــح وضم
قدم
ـيءُ :
وفت ــح ،نق ــولَ :عتَ َق الش ـ ُ
فه ــو عات ــق ،وعتي ــق ،والمص ــدر
ِ
ـق ،بكس ــر وس ــكون ،وقد جاء
ع ْت ـ ُ
به ــذا المعن ــى ف ــي الرس ــالة إل ــى
ـاخ
«وأ َّ
َم ــا َما َعتَ َق َو َش ـ َ
العبرانيي ــن َ
االض ِم ْحـ ـاَ ِل»
ـب ِم ـ ْـن
ْ
َف ُه ـ َـو َق ِري ـ ٌ
(ع ــب.)١٣:٨
ِ
ـق بكس ــر
ـق َ -ي ْعت ـ ُ
َ )+عتَ ـ َ
الت ــاء ،والمص ــدرِ :ع ْت ــق بكس ــر
العي ــن وفتحه ــا ،وعتَاًق ــا ،وعتَاَق ــة
بمعن ــى خ ــرج م ــن ال ـ ّـرِق،
ـق العب ـ ُـد ،فه ــو عات ــق،
َ
كقولنا:عتَ ـ َ
وعتيق ،والجم ــعُ :عتَقاء (المعجم
الوس ــيط) ،وف ــي صيغ ــة المصدر
نقـ ـ أر ف ــي ص ــاة القس ــمة« :ال ــذى
أنع ــم علينا ِ
بالع ْت ـ ِ
ـق من العبودية»
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وهذا هـــو المعنـــى المقصود
ـت أمنا حواء
َعتَْق ـ َ
في العبـــارة« :أ ْ
م ــن طلق ــات الم ــوت» حي ــث
المعن ــى المـ ـراد صياغت ــه :أطلقت
 ح ــررت أمنا حـ ـواء من طلقاتالموت.
ولذل ــك ينبغ ــي تصحي ــح
ـــت «،
َع َت ْق َ
«ع َت ْق َ
ـــت» إل ــى» أ ْ
َ
ويك ــون إعرابه ــا هك ــذا:
ـــت ،أعتـــق :فعل ماض
َع َت ْق َ
أْ
مبن ــي عل ــى الس ــكون التصال ــه
بت ــاء الفاعل ،والتاء ضمير مبني
عل ــى الفتح في مح ــل رفع فاعل.
أمنـــا :أم مفع ــول به منصوب
بالفتح ــة الظاهـ ـرة ،و ن ــا ضمي ــر
مبن ــي عل ــى الس ــكون ف ــي مح ــل
ج ــر مض ــاف إلي ــه.
حـــواء :ب ــدل ،أو عطف بيان
منص ــوب بالفتح ــة الظاهرة.
والخالصـــة أن التعبيـــر:
صحيحا،
َعتَْق َت أمنا حواء ،ليس
ً
ـت
َعتَْق ـ َ
والتعبي ــر الصحي ــح ه ــو :أ ْ
أمن ــا حـ ـواء م ــن طلق ــات الم ــوت.

العال ــم الروح ــي ه ــو ج ــزء م ــن
الخليق ــة الت ــي أبدعه ــا هللا وأوجده ــا،
ق ــد ال نع ــرف الكثي ــر عن ــه إذ حجب
عن ــا الكثي ــر ع ــن ه ــذا العال ــم
هللا ّ
الروح ــي ،لك ــي م ــا ال ننش ــغل ع ــن
حياتن ــا وعالمن ــا وواقعنا الذي نعيش
في ــه .فالعال ــم الروح ــي حقيقة وليس
اع ــا ،وعدم
خي ـ ً
ـال ،واق ــع ولي ــس اختر ً
إدراك العل ــم له ــذا العال ــم ليس معناه
عدم وجوده ،فليس كل ما ال نراه أو
وخيال،
وهم ــا
ً
نلمس ــه يمك ــن اعتباره ً
فالعل ــم ل ــه أدوات ــه والت ــي ال تتناس ــب
إطالًق ــا م ــع عال ــم ال ــروح وكائنات ــه،
فالعال ــم الروح ــي موج ــود وحقيق ــة،
ط ــى التفكي ــر اإلنس ــاني
ولكنه ــا تتخ ّ
اس ــه
المح ــدود بكثاف ــة الجس ــد وحو ّ
القاصـ ـرة الضعيف ــة ،والضع ــف هن ــا
عيبا ،فلقد خلق هللا كل ش ــيء
ليس ً
حسن
حس ـ ًـنا ،وعن اإلنسان قيل إنه ٌ
ج ـ ًـدا .ولك ــن ه ــذا م ــا يناس ــب حياتنا
الزمني ــة واألرضي ــة الت ــي نعي ــش
فيه ــا ،وله ــذا فف ــي األبدي ــة س ــوف
نخل ــع ه ــذا الجس ــد الت ارب ــي ونلب ــس
ـادا
ـادا نوراني ــة مجي ــدة ،أجس ـ ً
أجس ـ ً
تناس ــب حياتن ــا الدائم ــة إل ــى األب ــد.
العال ــم الروحي ل ــه بداية ،أوجده
هللا ف ــي زم ــن ال نعرف ــه ،فف ــي الب ــدء
خل ــق هللا الس ــموات واألرض ،وق ــد
اعتب ــر كثي ــر من اآلباء اإلش ــارة إلى
الس ــموات هن ــا باعتباره ــا كناي ــة عن
ذل ــك العال ــم الروح ــي ب ــكل كائنات ــه
ومكوناته.
العال ــم الروح ــي ه ــو عال ــم ل ــه
نظام ــه وترتيب ــه ومكونات ــه وقوانينه،
ولكن ــه عالم يتس ــم بالجم ــال الباهر،
والتناس ــق والروع ــة الفائق ــة .ف ــإذا
كان عالمن ــا األرض ــي ال ــذي أوج ــده
هللا لن ــا ،ودعان ــا ان نس ــكن فيه لفترة
م ــن الوقت ،يتمتع بتناس ــق مدهش،
وجم ــال عجي ــب ،فك ــم وك ــم س ــيكون
جم ــال وكم ــال ذل ــك العال ــم الروحي
بكائناته الروحية الجميلة والمقدس ــة!
أكث ــر م ــا نعرفه عن ذلك العالم،
أن ــه يمتل ــئ بكائن ــات روحي ــة ،وأكثر
م ــا نعرف ــه م ــن ه ــذه الكائن ــات ،م ــا
يدعوه ــا الكت ــاب بالمالئك ــة بأنواعها
ورتبه ــا المختلف ــة ،هم أكثر من تكلم
عنه ــم الكتاب المق ــدس ،وكانت لهم
أعم ــال وأدوار متع ـ ّـددة ف ــي تاري ــخ
عالق ــة هللا باإلنس ــان ،كش ــفها لن ــا

الكت ــاب المق ــدس ،بداي ــة م ــن ذل ــك
الم ــاك ال ــذي وق ــف ليحرس ش ــجرة
الحي ــاة لئ ــا ي ــأكل منه ــا اإلنس ــان،
فيحي ــا ف ــي فس ــاده لألب ــد .وتع ــددت
وتك ــررت أدوار كثيـ ـرة للمالئك ــة ف ــي
تاري ــخ ش ــعب هللا ف ــي العه ــد القديم،
مالئك ــة قام ــت بالحماي ــة والح ارس ــة
والدف ــاع ع ــن ش ــعب هللا ض ــد
األع ــداء.
أم ــا ف ــي حي ــاة ال ــرب يس ــوع،
ّ
فانفتح ــت الس ــموات عل ــى األرض،
وظه ــر كثير م ــن جمه ــور المالئكة
لتس ــبح وتمجد اإلله الكلمة المتجسد
ف ــي مي ــاده م ــن مري ــم الع ــذراء ،ث ــم
أيض ــا تكش ــف
تعل ــن ع ــن قيامت ــه ،و ً
ع ــن مجيئ ــه ف ــي نهاي ــة األي ــام .ث ــم
يأتي س ــفر الرؤيا ليكش ــف لنا القليل
ع ــن هذا العال ــم الروح ــي ،مكنوناته
وكائنات ــه ،كاألربعة الحيونات الغير
المتجس ــدين ،الش ــاروبيم والسارافيم،
ـيخا ،وع ــن
األربع ــة وعشـ ـرين ش ـ ً
المالئك ــة ورؤس ــاء المالئك ــة...
ولك ــن يع ــود كات ــب س ــفر الرؤيا
ليذكرن ــا وينبهنا لذل ــك الصراع القديم
ّ
والحدي ــث القائ ــم بي ــن الش ــيطان
والكنيس ــة .فج ــزء م ــن ه ــذا العال ــم
الروح ــي ،يوج ــد كائ ــن ُيدع ــى
«الش ــيطان» ،ال ــذي يمث ــل الش ــر
مقاب ــل الخي ــر ،واإلث ــم مقاب ــل الب ــر.
لق ــد كان واح ــد م ــن تل ــك الكائن ــات
الروحي ــة ،تحدي ـ ًـدا أح ــد الرت ــب
المالئكي ــة ،ولكن ــه س ــقط م ــع كثي ــر
م ــن المالئك ــة ،ليس ــقط م ــن مكانته،
ولكن ــه يحتف ــظ ببع ــض إمكانيات ــه
«بس ــماح م ــن هللا» .فس ــقوط
الش ــيطان كان بداي ــة لتش ــكيل
ولتكوي ــن جبه ــة مض ــادة ومملك ــة
معادية ضد هللا ،وبالتحديد اإلنس ــان
ال ــذي ه ــو عل ــى ص ــورة هللا ومثاله.
لق ــد أراد الش ــيطان أن يرف ــع كرس ــيه
فوق كرس ــي هللا ،أراد أن يكون مثل
العل ــي ،لق ــد اراد أن يك ــون ذا مل ــك
ّ
ونف ــوذ؛ فس ــقط ليصي ــر ذا س ــلطان
وس ــيادة ،ل ــه جن ــود وأس ــلحة ،لكن ــه
للش ــر ..فمملكت ــه ه ــي مملكة اإلثم،
وجن ــوده ه ــم جن ــود للش ــر والفس ــادن
وهن ــاك صـ ـراع وح ــرب ال ته ــدأ ضد
الكنيس ــة واوالد هللا ،فمصارعتن ــا
ليس ــت م ــع لح ــم ودم ،بل م ــع أجناد
الش ــر الروحي ــة ف ــي الس ــماويات.
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وافــق يــوم األثنيــن  31أغســطس،
ذكــرى مــرور  75ســنة علــى انتقــال
البابــا مكاريــوس الثالــث الــ 114للخــدور
الســماوية ،حيــث رقــد فــي الــرب بشــيبة
صالحــة صبــاح يــوم الجمعــة 31
أغســطس  .1945وبهــذه المناســبة
أســطر هــذه الكلمــات محــاوًل تســليط
الضــوء علــى بعــض أعمالــه اإلصالحيــة
فــي فت ـرة خدمتــه القصي ـرة بالبطريركيــة.
فعلــى الرغــم مــن أن قداســته رحــل عــن
عالمنــا الفانــي بعمــر تجــاوز الثالثــة
والســبعينّ ،إل أنــه ُيعــد أقــل اآلبــاء
جلوســا علــى الكرســي المرقســي
البطاركــة
ً
فــي القــرن العش ـرين ،إذ لــم تتجــاوز مــدة
رئاســته الســنة والســتة أشــهر وبضعــة
أيــام .ومــع ذلــك كانــت فتـرة مليئة بالنشــاط
والخدمــة ،وإن كان لــم يرســم خاللهــا أحـ ًـدا
مــن أحبــار الكنيســة.
وحيــث أنــه عــادة مــا يتنــاول البعــض
ســيرة قداســته بالتركيز على ذكر صدامه
مــع المجلــس المّلــي بســبب إدارة األوقــاف
وغيرهــا مــن المشــاكل اإلداريــة ،وال
يســلطون الضــوء علــى إنجا ازتــه سـواء فــي
الجانــب اإلداري أو الرعــوي أو الطقســي
أو التعليمــي ...إلــخ ،لذلــك فضلــت أن
أســطر هــذه الكلمــات محــاوًل معالجــة تلــك
النقــاط فــي األســطر القليلــة التاليــة.
فمن حيث الجانب اإلداري ،فقد َعّين
أربعــة أشــخاص فــي ســكرتارية قداســته،
اثنــان مــن اآلبــاء الكهنــة واثنــان مــن
العلمانيــن ،هــم :القمــص غبريــال إســحق
كاهــن الكنيســة البطرســية بالعباســية
(1954+م) ،والقمــص جرجــس بطــرس
كاهن كنيســة مار مرقس بمصر الجديدة
(1952+م) وذلــك لإلش ـراف علــى
مكتــب عقــود الــزواج (بعــد تخلــي المجلــس
الملــي عــن هــذا المكتــب) .وعزمــي نـ ّـوار
ـدرس بكليــة
مديــر المــدارس القبطيــة (المـ ّ
فيكتوريــا باإلســكندرية وخريــج جامعــة
أكســفورد) ،ومتــرى خريســتو أرمانيــوس
ناظــر وقــف كنيســة الســيدة العــذراء بحــارة
زويلــة.
ومــن الجانــب الرعــوي ،فبعــد
نياحــة القمــص صليــب ميخائيــل وكيــل
البطريركيــة بالقاه ـرة فــي  24ديســمبر
عين القمص مرقس سرجيوس
1944مّ ،
خلفــا لــه فــي اليــوم التالــي ،فعقــد وكيــل
ً
اجتماعا لكهنة القاهرة
الجديد
يركية
ر
البط
ً
بحضــور قداســة البابــا يــوم  10مــارس
 ،1945حيــث اتخــذ الحضــور مجموعــة
ق ـ اررات رعويــة مفيــدة ،أهمهــا -1 :أن
تكــون لــكل كنيســة حــدود جغرافيــة مثــل
حــدود اإليبارشــيات ،لتحديــد مســئولية كل
ر ٍاع -2 .أن يكــون لــكل كنيســة مجلــس

برئاسة كبير كهنتها ويضم باقي قسوسها
وبضعة أفراد من الشــعب -3 .أن يكون
لــكل كنيســة ســجالت لتدويــن حــال كل
عائلــة مــن شــعبها ،أي مــا يعــرف باســم
ســجالت عضويــة كنســية-4 .أن تُعمــل
اشــتراكات ماليــة للشــعب للصــرف علــى
شــئون الكنيســة ،بعــد أن كان ينفــق علــى
الكنائــس الجمعيــات التــى بنتهــا.
وفــي الجانــب الطقســي ،بــدأ قداســته
عهــده فــي البطريركيــة باصــادر منشــور
رعــوي رقــم ( )1بتاريــخ  28فب اريــر
موج ًهــا لآلبــاء المطارنــة
1944م،
َّ
واألســاقفة  ،أي بعــد أســبوعين فقــط مــن
تنصيبــه .جــاء هــذا المنشــور فــي 15
بنــد ،حــاول أن ُيلخــص مــن خاللهــا فكـره
اإلصالحــي والنهضــوي فــي اإلصالحــات
الطقســية والليتورجيــة .فبــدأ المنشــور
بالتعجــب مــن الكهنــة الذيــن أكمل ـوا
عشـرين ســنة أو أكثــر فــي خدمتهــم ومــع
ذلــك ال يحفظــون مزاميــر الس ـواعي عــن
ظهــر قلــب ،وطالــب اآلبــاء المطارنــة
واألســاقفة أن يمهلـوا الكهنــة مــدة الصــوم
الكبيــر لحفظهــا ،ومــن يتهــاون فــي ذلــك
يقــع تحــت العقوبــة .وكذلــك حفــظ الكهنــة
لصلـوات القــداس عــن ظهــر قلــب ،وحفــظ
غيابيــا.
الشــماس لإلبروســات (المـرادات)
ً
كمــا لفــت نظــر الكهنــة لضــرورة
إتمــام دورات البخــور فــي الكنيســة وقــت
القداســات ،وحضورهــم مزاميــر نصــف
الليــل وتســبحتها متقدميــن الشــعب فــي
ذلــك ،وال ُيتـ َـرك هــذا األمــر للعرفــان
فقــط .ثــم وجــه تحذيـره لهــم (أي للعرفــان)
بوقفهــم عــن الصــاة إذا مــا أضاف ـوا
بعــض الكلمــات علــى المــردات ولــم
يلتزمـوا بنصــوص الصلـوات المدونــة فــي
الخوالجــي .وأكــد علــى أن يكــون تــاوة
قانــون اإليمــان والصــاة الربانيــة بهــدوء
وتمهــل لكــي يتأمــل الشــعب فــي معانيهــا.
كذلــك نـ ّـوه لضــرورة إنهــاء قداســات
الصــوم الكبيــر فــي الســاعة الثالثــة ظهـ ًـرا،
كعــادة األدي ـرة .كمــا حـ َّـرم علــى الرهبــان
التجــول للصــاة فــي كنائــس القــرى
والمــدن ،بــدون ترخيــص رســمي مــن
رئيــس دي ـره ومط ـران اإليبارشــية.
كمــا لفــت نظــر الكهنــة لعــدم ج ـواز
تــرك الذبيحــة اإللهيــة لكــي يقبــل اعت ارفــات
الشــعب بــل ُيستحســن تخصيــص يــوم
آخــر لتقبــل االعت ارفــات ،ويــا حبــذا
لــو كان ذلــك مســاء يــوم الســبت أثنــاء
انشــغال العريــف بصــاة التســبحة ،وأن
ُيعَلــن ذلــك بوضــوح علــى كل الشــعب.
وفي مجال التعليم الروحي للشــعب،
شــجع علــى عقــد اجتماعــات مســائية فــي
أيــام الصــوم الكبيــر وســائر األص ـوام

لشــرح عقائــد الكنيســة وطقوســهاُ ،مشـ ِّـد ًدا
علــى ضــرورة التأكــد مــن ســامة عقيــدة
الواعــظ ،و ّأل يعتلــى المنبــر ّإل بمالبــس
الشماســة أثنــاء خدمــة القــداس .وأن
كل مــن الكاهــن والواعــظ بتشــجيع
يقــوم ّ
الشــعب علــى ممارســة ســري االعت ـراف
والتنــاول ،وأكــد علــى ضــرورة االهتمــام
بالمرضــي وتزويــد المحتضريــن منهــم
باألس ـرار المقدســة.
كذلــك منــع دخــول الهيــكل لغيــر
ـث الشــعب أن يظهــروا كل
الكهنــة ،وحـ ّ
رهبــة وخشــوع وقــت توزيــع األس ـرار
المقدســة عليهــم ،تلــك المشــاعر التــى
تليــق بقدســية األس ـرار .كمــا شــجب
عــادة جلــوس الشــعب فــي القــداس بعــد
الرشــومات وحثّهــم علــى إبطــال هــذه
ـر شــدد علــى عــدم
العــادة الخاطئــة .وأخيـ ًا
وضــع تماثيــل للقديســين فــي الكنيســة،
واالكتفــاء بالصــور (األيقونــات).
ثــم أصــدر المنشــور الرعــوي الثانــي،
بتاريــخ  29مــارس  ،1944يتكــون
مــن خمــس بنــود وذلــك لتنظيــم خدمــات
أســبوع البصخــة .جــاء فيــه :أن تختتــم
فــي الصبــاح الباكــر خدمــة صــاة نصــف
الليــل والتســبحة ورفــع بخــور باكــر يــوم
جمعــة ختــام الصــوم ،ثــم تتوقــف الخدمــة
لل ارحــة وعنــد الســاعة العاش ـرة والنصــف
تبــدأ صــاة القنديــل (مســحة المرضــى)،
بينمــا القــداس يكــون مــن الواحــدة حتــى
الرابعــة ظهـ ًـرا.
ـر بالقاعــدة التــى تنــص علــى
ُمذكـ ًا
أن إذا وقــع عيــد البشــارة فــي المــدة مــن
جمعــة ختــام الصــوم إلــى يــوم اثنيــن شــم
حتفــل بــه (حيــث وقــع عيــد
النســيم فــا ُي َ
البشــارة فــي تلــك الســنة يــوم جمعــة ختــام
الصــوم) .كمــا استحســن أال ينشــغل
الشــعب بســعف النخيــل بعــد دورتــه التــى
تكــون فــي باكــر يــوم أحــد الشــعانين ،وأن
جانبــا أثنــاء صل ـوات قــداس ذلــك
يتــرك ً
اليــوم العظيــم.
وقــال يحســن أن تبــدأ صلـوات أســبوع
البصخــة مــن الســاعة الخامســة مســاء
مــن يــوم أحــد الشــعانين ،وهكــذا الحــال
فــي باقــي أيــام هــذا األســبوع الكبيــر وذلــك
لتــاوة الس ـواعي الخمــس الليليــة .بينمــا
الســاعات النهاريــة الخمــس تكــون مــن
الســاعة العاش ـرة والنصــف إلــى الســاعة
الثانيــة ظهـ ًـرا .علــى أن تنتهــى صل ـوات
يــوم الجمعــة العظيمــة عنــد الغــروب
تمامــا ،إذ يوافــق هــذا ســاعة دفــن
ً
المخلــص.
ولفــت النظــر إلــى ضــرورة إتمــام
طقــس قديــم كان يقــام فــي الكنائــس
وأ ِ
ُهمــل اســتخدامه ،وهــو تــاوة ســفر
المزاميــر كامـ ًـا واألربعــة بشــائر علــى
قليــل مــن زيــت الزيتــون النقــي ،وذلــك بعــد
اســتراحة مــن صلـوات جمعــة الصلبــوت،
ثــم تُتلــى عليــه تســبحة ســبت النــور
بتمامهــا ثــم ُيتلــى عليــه ســفر الرؤيــا،

رشــم بــه كل الموجوديــن بالكنيســة.
وي َ
ُ
ويحضــر قــداس ســبت الفــرح ،ثــم يحفــظ
بالكنيســة طــول الســنة لالنتفــاع بــه إذ
تكــون فيــه قــوة هللا لموهبــة الشــفاء.
ثــم أصــدر المنشــور الرعــوي الثالــث
بمناسبة عيد القيامة المجيد الموافق 16
أبريــل 1944م ،لتهنئــة الشــعب بالعيــد
ـجعا إياهــم علــى التكاتــف إلصــاح
ومشـ ً
ُ
حــال األدي ـرة وتثقيــف الرهبــان لتزدهــر
األدي ـرة وتعــود لســابق مجدهــا ولتخــرج
لنــا رعــاة متحليــن بالفضائــل المســيحية
وصالحيــن لقيــادة الكنيســة.
ومــن ناحيــة أخــرى أقــام البابــا
مكاريــوس عــادة جميلــة فــي الســنة
التاليــة ،حيــث قضــى الصــوم المقــدس
ســنة  1945فــي المــرور علــى كنائــس
القاه ـرة ،وقــد حفــظ أرشــيف الكنيســة
المعلقــة بمصــر القديمــة بمجموعــة كبي ـرة
مــن صــور زيــارة قداســته لهــا فــي تلــك
المنا ســبة.
وهكــذا قضــى البابــا مكاريــوس الثالــث
أيــام رئاســته فــي أعمــال إصالحيــة إداريــة
ورعويــة وليتورجيــة وتعليميــة ،نيــح هللا
نفســه ونفعنــا بصلواتــه.
سبتم� 2020
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«أنت ــم أناس هللا ،هابط ـ ـ ـ ـ ـ ــون
م ــن الس ــماء عينه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،عِّلم ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
الذي ــن ف ــي الخ ــارج أنك ــم ُكنتُ ــم
م ــع صف ــوف الس ــمائيين» ..إن ــه
ص ــوت القدي ــس يوحنا ذهبي الفم
ـدوي ف ــي جنب ــات الكاتدرائي ــة
يـ ّ
الكب ــرى وه ــو يع ــظ ش ــعبه ف ــي
مضيف ــا« :إن
ليتورجي ــا الق ــداس،
ً
الكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أعل ـ ـ ـ ـ ــى من الس ــماء،
ـاعا من المسكونة!!..
وأكثر اتس ـ ً
تُ ــرى ي ــا أحبائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ــو دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
غري ــب الكنيس ــة ونح ــن نصل ــي
الليتورجي ــا ،ه ــل سيش ــعر بجمال
ومهاب ــة األبدي ــة ،وأن المس ــيح
ل ــه المج ــد حاض ــر بنفس ــه عل ــى
المذب ــح؟!» .نحت ــاج أن نتوق ــف
ـر عند ه ــذه المعاني ،ونقيس
كثي ـ ًا
عليه ــا مفاهيمن ــا ومش ــاعرنا.
لقد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت الكنيس ــة القبطية
عبر ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرون طويل ـ ـ ــة بفتـ ـ ـ ـ ـ ـرات
صعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ ،مِنع ـ ـ ـ ـ ـ ــت فيه ـ ـ ـ ـ ــا من
التعلي ــم ،ورغ ــم ذل ــك ظلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
قوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومؤثـ ـرة تعل ــن حض ــور
المس ــيح فيه ــا ،والس ــر يكم ــن في
الليتورجي ــا؛ كي ــف..؟!
لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حّل ـ ـ ـ ـ ـ ــت الليتورجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مح ــل المعّلمي ــن!!

وعبر عـ ـ ـ ـ ـ ــن ذلك القديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
ّ
أغسطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس (الفيلسوف الذي
الته ــم الكثي ــر من كتب الفلس ــفة)
حي ــن ق ــال« :تعلمت م ــن المذبح
م ــا ل ــم تعلم ــه ل ــي كتب كثيـ ـرة»،
فقام ــت الليتورجي ــا بالتعليم سـ ـواء
الالهوتي أو الكنسي أو الروحي،
وذل ــك م ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال محت ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
نص ــوص الصلـ ـوات والممارس ــة
الطقس ــية ب ــكل م ــا تحمل ــه م ــن
عم ــق روحي والهوتي وإنس ــاني.
أحبائ ــي إن ح ــرص أعض ــاء
الكنيس ــة عل ــى أن يحيـ ـوا ف ــي
عم ــق الليتورجي ــا ُي َع ــد ضمان ــة
هامة الس ــتمرار حيوية الكنيس ــة،
ب ــل وبقائه ــا إل ــى مج ــيء ربن ــا
يس ــوع المس ــيح .وف ــي ه ــذا يق ــول
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ذهب ــي الف ـ ــم« :إن الكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ــة لن
تشيخ ،إنمـ ـ ـ ـ ـ ــا تبق ـ ـ ـ ـ ـ ــى في كمال
حيويته ــا بغي ــر توق ــف».
لم يكن شهداؤن ـ ـ ـ ـ ــا األقبـ ـ ـ ـ ـ ــاط
ف ــي ليبي ــا م ــن المتخصصين في
علوم الالهوت ،ولكنهم رضعـ ـ ـ ـوا
اإليم ــان والحيـ ـ ـ ـ ـ ــاة الكنس ــية م ــن
الليتورجي ــا ،وحينم ــا و ِ
ضعـ ـوا ف ــي
ُ
مواجه ــة التجرب ــة ،أظهروا بطولة
ل ــم نكـ ـ ـ ـ ــن نسم ـ ـ ـ ــع عنه ــا ّإل ف ــي
كت ــب التاريخ.

وحينم ـ ـ ـ ـ ــا ُسِئل ـ ـ ـ ـ ـ ــت إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
أمه ـ ـ ـ ـ ــات هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤالء الشه ـ ـ ـ ــداء،
عن سر ثقتها ف ـ ـ ـ ـ ــي أن ابنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال يمك ــن أن ينك ـ ـ ـ ـ ـ ــر إيمان ــه رغم
الضغ ــوط الت ــي مورس ــت علي ــه،
أجابـ ـ ـ ـ ـ ــت بثق ـ ـ ـ ـ ــة :ألني أرضعته
اإليم ــان م ــع لبني!!
لذل ــك ال نتعج ــب حينم ــا نجد
ان الباب ــا كيرل ــس الس ــادس أع ــاد
للكنيس ــة بهاءه ــا ومجده ــا ،ألن ــه
أع ــاد للمذب ــح قوت ــه وبهاءه.

المحيــر :لمــاذا تكــون الحــرب الكبــرى والشرســة والدائمــة والمتنوعــة
 +الســؤال
ِّ
علــى المســيحية ،هــي الحــرب ضــد الكتــاب المقــدس؟
 +اإلجابة بديهية -1 :ألنه مرجع ومرجعية التعليم ،ومصدر العبادة.
 -2ألنه روح وحياة (يو )63 :6المسيحية والمسيحيين.
 +مقدمة عامة عن الكتاب المقدس وجاذبيته:
ـر فــي المســكونة أجمــع،
ـر كبيـ ًا
 +ممــا الجــدال فيــه أن مســيحيتنا قــد أحدثــت تغييـ ًا
عظيمــا فــي البش ـرية + .الكتــاب المقــدس ليــس
ـر
وأن كتابنــا المقــدس قــد أثّــر تأثيـ ًا
ً
أدبيــا ،لكنــه كتــاب يســجل قصــة خالصنــا وفدائنــا بواســطة
علميــا وال ً
يخيــا وال ً
كتابــا تار ً
ً
التجســد وصــاح ومحبــة هللا ،ومــع ذلــك فهــو ال يتعــارض مــع التاريــخ والعلــوم واألدب
واإلنســانياتَ + .كتَب أســفار الكتاب المقدس :كتاب مختلفين ،ألشــخاص مختلفين،
مــن أماكــن مختلفــة ،وفــي أزمنــة مختلفــة ،وفــي مواقــف مختلفــة ،وألســباب مختلفــة،
وبلغــات مختلفــة ...وجــاءت جميــع النصــوص متجانســة جـ ًـدا ،ألن كاتبهــا واحــد وهــو
ـفر فــي العهــد القديــم،
ـفرا 46 :سـ ًا
الــروح القــدس + .يتكــون الكتــاب المقــدس مــن  73سـ ً
ـفر مــن العهــد القديــم بمعرفــة عــز ار
ـفر فــي العهــد الجديــد + .تــم تجميــع  39سـ ًا
و 27سـ ًا
الكاهــن ،بعــد العــودة مــن الســبي + .تــم تجميــع باقــي أســفار العهــد القديــم والتتمــات
بواســطة يهــوذا المكابــي ،فــي فتـرة مــا بيــن العهديــن + .تــم تجميــع العهــد الجديــد فــي
نهايــة القــرن األول بواســطة القديــس يوحنــا الحبيــب + .لــم يحــدد الكتــاب المقــدس
ـخصا فقــط ،بينمــا قــام بالترجمــة الســبعينية
كل كاتبيــه ،إنمــا ذكــر منهــم حوالــي  40شـ ً
ـيخا مــن علمــاء اليهــود عــام 285ق.م..
عالمــا شـ ً
للعهــد القديــم إلــى اللغــة اليونانيــة ً 72
 +بعــد الترجمــة الســبعينية انتشــر العهــد القديــم فــي العالــم كلــه ،وفــي نهايــة القــرن
األول انتشــر الكتــاب المقــدس بعهديــة.
 +الكتــاب المقــدس كتــاب متفـ ّـرد -1 :فــي ترابطــه -2 .فــي بقائــه -3 .فــي
تعاليمــه -4 .فــي نبواتــه :لهــا  3أبعــاد (زمنيــة ،مســيانية ،أبديــة) - 5 .كتــب لنــا
ـور لــم ترهــا عيــن.
ـور ت ارهــا العيــن ،وأمـ ًا
الكتــاب المقــدس أمـ ًا

إ ًذا يا أحبائي..

 إن أردنا أن تكون كنيس ــتناقوي ــة تثب ــت أم ــام التحدي ــات
اإليماني ــة..
 إن أردنا أن نواجه ضغوطالعالم وهمومه وأتعابه الكثيرة..
 إن أردن ــا أن نت ــوب ونتغيروننمو ون ــذوق طعم األبدية..
فلنحي ــا الليتورجيا كما رس ــمها
لن ــا المس ــيح له المجد.
إنها بالحـ ـ ـ ـ ـ ــق ساعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلن
لنس ــتيقظ ونحي ــا عم ــق الليتورجيا
حت ــى تك ــون األبدي ــة حاضرة في
حياتن ــا اليومي ــة وننقله ــا إل ــى كل
ش ــخص ف ــي كل م ــكان ،فم ــا
أحوجن ــا إل ــى أن نعي ــش األبدي ــة
وم ــا أح ــوج العال ــم أن ي اره ــا فينا.
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كان ــت آخ ــر وصي ــة س ــجلها الكتاب
المق ــدس للس ــيد المس ــيح قب ــل صع ــوده
ـهودا»
إل ــى الس ــماء «تكون ــون ل ــي ش ـ ً
(أع ،)٨:١بمعن ــى ش ــهود للحي ــاة
الجدي ــدة الت ــي تعايش ــوها م ــع الس ــيد
المس ــيح «ال ــذي س ــمعناه ،ال ــذي رأين ــاه
بعيونن ــا ،ال ــذي ش ــاهدناه ولمس ــته أيدينا،
م ــن جه ــة كلم ــة الحي ــاة ،ف ــإن الحي ــاة
أ ِ
ُظه ــرت ،وق ــد رأين ــا ونش ــهد ونخبرك ــم،
بالحي ــاة األبدي ــة الت ــي كان ــت عن ــد اآلب
وأ ِ
ُظه ــرت لنا» (١يو ،)١:١لذلك نس ــعى
«كس ــفراء ع ــن المس ــيح ،كأن هللا يع ــظ
بن ــا» (٢ك ــو .)٢٠:٥وتاري ــخ كنيس ــتنا
المصرية نفس ــه يش ــهد أنه كلما اش ــتدت
التحدي ــات الت ــي تواجهها الكنيس ــة ،كلما
زاد االحتياج إلى ش ــهادة مس ــيحية قوية،
ولع ــل ه ــذا هو س ــر بقائها عب ــر الزمان.
والتس ــاؤل ال ــذي يطرح نفس ــه :كيف
نرب ــي أبناءن ــا ليش ــهدوا للمس ــيح م ــع كل
م ــن يتعامل ــون معهم في مشـ ـوار حياتهم
عل ــى األرض تنفيـ ـ ًذا لوصي ــة الس ــيد
المس ــيح؟ كيف نعلن عن ش ــخص السيد
المس ــيح لآلخري ــن؟
مفهوم الشهادة المسيحية:
الش ــهادة المس ــيحية هي ثمرة الحياة
الجدي ــدة ف ــي المس ــيح «م ــع المس ــيح
صِلب ــت ،فأحي ــا ال أنا ،بل المس ــيح يحيا
ُ
في» (غل ،)٢٠:٢فالش ــهادة المس ــيحية
ّ
ـر للنعم ــة الت ــي ملك ــت
القوي ــة كان ــت ثم ـ ًا
الرس ــل «وبق ــوة عظيم ــة كان الرس ــل
ـؤدون الش ــهاده بقيام ــة ال ــرب يس ــوع.
يـ ّ
ونعم ــة عظيم ــة كان ــت عل ــى جميعه ــم»
(أع ،)٣١:٤لذل ــك فه ــذه الش ــهادة ه ــي
ـادل بي ــن اإلنس ــان
ومتب ـ َ
عه ــد متج ـ ّـدد ُ
وهللا ع ــن طري ــق العب ــادة ،والتعلي ــم،
واإلفخارس ــتيا ،والش ــركة ،والخدم ــة
النامي ــة ،والغيـ ـرة المقدس ــة.
من هو اإلنســـان القادر أن يشـــهد
شهادة مسيحية؟
ه ــو صاح ــب الذهن المس ــتنير ،من
يمتل ــك ق ــدرة الوع ــي الداخل ــي والعي ــن
الداخلي ــة عل ــى النظ ــر إلى األم ــور التي
يس ــتعلنها ال ــروح ،والقادرة على اس ــتقبال
حقائ ــق هللا الت ــي يكش ــفها ال ــروح الق ــدس
لإلنس ــان ،فيفرزه ــا ويكش ــف مق ــدار
الحكم ــة فيه ــا ،ويس ــتوعبها ويفهمه ــا
«مس ــتنيرة عيون أذهانك ــم ،لتعلموا ماهو
رج ــاء دعوت ــه» (أف ،)١٨:١لذل ــك
فاإلنسان المستنير يتمتع برؤية واضحة
لحيات ــه وخدمت ــه ،وه ــو الق ــادر أن يؤث ــر
ف ــي اآلخري ــن لحس ــاب المس ــيح ،م ــادام
اضح ــا ف ــي حياتن ــا كمس ــيحيين،
ذل ــك و ً
وما دام ينعكس على س ــلوكياتنا ،بحيث
محصور داخل أسـ ـوار
ًا
التدي ــن
ال يك ــون ُّ
الكنائ ــس ،ب ــل ه ــذا الس ــلوك المس ــيحي
يش ــهد بص ــدق «العقي ــدة» ،وعم ــق
«العب ــادة» ،بوع ــي ونض ــج وإيجابي ــة،
وامت ــاك نفس ــية الش ــهيد ،وكم ــا يق ــول

القديس أغس ــطينوس إن االستش ــهاد هو
اس ــتعداد في القلب ،قبل مالقاة الموت،
حت ــى ل ــو ل ــم ُيس ـ َـفك دمك ..هك ــذا عاش
آباؤن ــا الش ــهداء ف ــي حال ــة إيم ــان نق ــي
وقوي يصل إلى درجة الش ــهادة ،عاشـ ـوا
ضطه ــد فيب ــاركُ ،يش ــتَم
به ــذا الفك ــرُ :ي
َ
فيصل ــي ،يقاب ــل الكراهية بالحب ،ويقابل
اإلس ــاءة بالص ــاة.
دور الكنيســـة فـــي اإلعـــداد
لال ستشـــها د
عاش ــت الكنيس ــة تح ــت الحرم ــان
واالضطه ــاد والمط ــاردة ابت ــداء م ــن
عص ــر ني ــرون س ــنة ٦٤م إل ــى س ــنة
٣١٣م ،حت ــى مرس ــوم مي ــان الس ــامي
الذي أصدره قس ــطنطين الكبير ،وكانت
تمام ــا أنه ــا
األجي ــال المتالحق ــة ت ــدرك ً
تعي ــش تح ــت خط ــر االستش ــهاد ،لذل ــك
ينبغي االس ــتعداد له ،فحرصت على أن
تلّق ــن أوالده ــا أنه ــم مجاه ــدون ،وعليه ــم
حم ــل س ــاح هللا ،الكت ــاب المق ــدس،
لي ــس فق ــط يحفظونه ،بل تغ ّذي الكنيس ــة
ليشبوا
أوالدها بكلمة الحياة منذ حداثتهم ّ
بقل ــوب مس ــتنيرة ،يش ــهدون للمس ــيح؛
وإبـ ـراز ش ــخصيات الكت ــاب المق ــدس في
أزمن ــة االضطه ــاد (الفتي ــة ف ــي آت ــون
الن ــار ،داني ــال النب ــي ف ــي جب األس ــود،
القديس ــة دميانة ،القديسة رفقة ،والقديسة
دوالج ــي ،وغيره ــم) ،تل ــك المش ــاهد التي
تله ــم الثق ــة بالمعون ــة اإللهي ــة ،وتوح ــي
بنج ــاح إعجاب ــي واقتناع بخ ــاص الرب
ال ــذي يصنع ــه في حين ــه ،باإلضافة إلى
د ارس ــة الحقائ ــق الالهوتي ــة ،والتاري ــخ
الكنس ــي ،والثقاف ــة الروحي ــة ،والتعلي ــم
الكنس ــي ،والجه ــاد والص ــوم...
وللش ــهادة مجاالت كثيرة ،فالقداس ــة
حس ــب مس ــاوية لالستش ــهاد،
يمك ــن أن تُ َ
كذل ــك المحب ــة الكامل ــة ،وإن ــكار ال ــذات،
والب ــذل ،والتكري ــس ،والعف ــاف ،والتلمذة،
والنس ــك ...كبرهان على استعداد النفس
لالستش ــهاد ،وه ــي بمثاب ــة استش ــهاد
يوم ــي ب ــاإلرادة .لذل ــك كل مس ــيحي إنما
هو ش ــاهد وش ــهيد ،ولنا في ذلك القديس
العظي ــم األنب ــا انطوني ــوس ه ــو أول م ــن
ع ــاش االستش ــهاد ب ــدون س ــفك دم.
لذل ــك حرص ــت كنيس ــتنا القبطي ــة
األرثوذكس ــية على تربي ــة وتأهيل وإعداد
أبنائه ــا باإليم ــان الثاب ــت ،والدف ــاع ع ــن
أعدته ــم بالزهد
اإليم ــان المس ــيحي ،كم ــا ّ
ف ــي العال ــم «ال تحبوا العالم وال األش ــياء
الت ــي ف ــي العال ــم» (١ي ــو ،)١٥:٢لذل ــك
أصبح االستش ــهاد ش ــهوة للمؤمنين «لي
اش ــتهاء أن أنطل ــق وأك ــون مع المس ــيح،
ذاك أفض ــل ج ـ ًـدا» (فيلب ــي.)٢٣:١
واليوم ما أحوجنا ان نعيش الشهادة
الحي ــة لنصي ــر ش ــهداء أم ــام ضمائرن ــا،
م ــا أحوجن ــا للقل ــب الواحد والفك ــر الواحد
وال ــروح الواح ــد ..ه ــذه ه ــي الش ــهادة
بعينه ــا «فالمحب ــه ال تس ــقط أب ـ ًـدا».

«كانـــت األمـــور تســـير بأفضل
صـــورة قبـــل أن»...
هك ــذا ب ــدأ الكثي ــرون حديثه ــم في
فغير
محاولة لكش ــف ما ال ــذي حدث ّ
س ــير األم ــور ...يتوقف ــون قلي ـ ًـا قب ــل
كل منه ــم ف ــي ه ــدوء
أن يس ــتطرد ٌّ
ـترجعا م ــا كان م ــن أح ــداث ،وما
مس ـ ً
كان ف ــي قلب ــه من مش ــاعر أثناءها..
قال موســـى النبي« :إن األمور
كان ــت تس ــير بصعوب ــة ،لكنها تس ــير
عل ــى ّأي ــة ح ــال م ــع ش ــعب كثي ــر
التذم ــر والش ــكوى ،قب ــل أن ..أفق ــد
حلم ــي بس ــبب مخاصمته ــم فأض ــرب
ـدل من أن آمرها
بالصخـ ـرة مرتي ــن ،ب ـ ّ
كم ــا ق ــال الرب ،غير متأك ــد إن كان
هللا س ـ ُـيخرج بالفع ــل م ــاء م ــن صخرة
صم ــاء بمج ــرد كلم ــة!»
ّ
وقـــال شـــاول« :كن ــت أظ ــن أن
ائع ــا مع ــي ،أن ــا
كل ش ــيء يس ــير ر ً
المخت ــار م ــن هللا كأول مل ــك عل ــى
ش ــعب بن ــي إسـ ـرائيل ،إل ــى أن..
أري ــت داود! وس ــمعت هت ــاف الن ــاس
ل ــه كبط ــل ،وم ــن يومه ــا لم أع ــد أرى
ِ
وم َّ
فض ـ ًـا عن ــي م ــن هللا
غيـ ـره ،ن ـ ًّـدا ُ
والن ــاس ،فانه ــار كل ش ــيء»..
وقال ســـليمان الحكيم« :إن كل
ش ــيء كان يس ــير بأفض ــل م ــا يك ــون
عل ــى اإلط ــاق ،قب ــل أن ..يمي ــل
قلب ــي إل ــى نس ــاء غريب ــات ،فأدخله ــن
إل ــى قص ــري ،وأض ــم آلهته ــن إل ــى
ام ــا لهن! فأس ــقط وأُغضب
إله ــي ،إكر ً
إله ــي».
وقـــال داود« :كان كل ش ــيء
يس ــير حس ـ ًـنا إلى أن ..دفعني بعض
الفـ ـراغ والمل ــل للصعود إلى الس ــطح،
ف أري ــت امـ ـرأة أوري ــا الحث ــي م ــن بعيد،
اش ــتهيها ،ول ــم تع ــد أمام ــي س ــوى
فد ِفع ــت إل ــى ارتكاب أمور
صورته ــاُ ،
يوم ــا!
ل ــم أص ـ ِـدق أنن ــي ق ــد أرتكبه ــا ً
أعدت إلى
ول ــم ينت ــه األم ــر ّإل بعدما ُ
ذهن ــي وقلب ــي ص ــورة هللا أمامي ،كل
حين».
وقـــال غـــام إليشـــع« :كن ــت
مطمئن ــا ف ــي معي ــة س ــيدي ،حت ــى
ً
رفع ــت نظري و أري ــت جيش األعداء،
خائفا! ..ولم تهدأ نفسي ّإل
فارتعدت ً
حينم ــا أش ــار ل ــي إليش ــع نح ــو الجهة
خيل
ـوءا ً
المقابل ــة ،ف ــكان الجب ــل ممل ـ ً
ومركب ــات ن ــار حول إليش ــع ،وصوته
مطمئن ــا :ال تخف ،إن الذين
ينس ــاب
ً

معن ــا أكث ــر م ــن الذي ــن علينا»
وقال بطرس« :كنت أس ــير على
أقترب من يس ــوع ماش ـ ًـيا
الم ــاء! نعم!
ُ
عل ــى الم ــاء ضد كل قوانين الطبيعة،
مثبتً ــا وجهي نح ــوه ،إلى أن ..نظرت
ِّ
حول ــي ،ف ــإذا الظ ــام دام ــس ،والم ــاء
يتح ــرك ف ــي أمـ ـواج مس ــتمرة ..خف ــت
غي ــر مصدق أنن ــي على صفحة تلك
البحيـ ـرة أمش ــي ..فوجدتن ــي أس ــقط،
مد يس ــوع ي ــده معاتبا:
وأغ ــرق ،حت ــى ّ
لماذا ش ــككت؟!».
وبينم ــا البع ــض هزته ــم الظروف
لم ــا أمعنوا النظ ــر إليها،
م ــن حوله ــم ّ
أو المقارن ــات بغيره ــم التي أس ــقطتهم
ف ــي صغ ــر النف ــس أو الي ــأس ،او
بأي ــة ص ــورة ،فش ـ ُّـكوا
ضغ ــوط الن ــاس ّ
وس ــقطوا ..ف ــإن هن ــاك م ــن ظلـ ـوا
مثبتي ــن وجوهه ــم نحوه ،غي ــر عابئين
ِّ
بتهكم ــات أو تش ــكيكات َمن حولهم..
فالتالمي ــذ ف ــي ك ارزته ــم ل ــم يلتفتوا إلى
كل االتهام ــات الت ــي ُو ِّجه ــت إليه ــم
وإل ــى المس ــيح نفس ــه ،فت ــارة ُيتَ َهمـ ـوا
بالجن ــون أو بالثم ــل ،وت ــارة بمقاوم ــة
النظ ــام ،وت ــارة باتب ــاع مهرط ــق جعل
ـاويا هلل! ..وف ــي كل ذل ــك
نفس ــه مس ـ َ
لم يش ـ ّـكوا ،ولم تتش ــتّت أذهانهم ،إنما
ظلـ ـوا يش ــهدون بمن ش ــاهدوه وعاينوه
ولمس ــته أيديه ــم.
ولم ــا الم الجم ــع عل ــى المـ ـرأة
ّ
س ــاكبة الطي ــب على قدمي المس ــيح،
ل ــم تنب ــس ش ــفتاها بكلم ــة ،ب ــل المعلم
وبخهم« :لماذا تتعبون
نفس ــه هو من ّ
عمل حس ـ ًـنا!»
بي
عملت
المـ ـرأة ،ق ــد
ً
ومري ــم أخ ــت مرث ــا ولع ــازر ،لم ــا
ّأنبته ــا أخته ــا مش ــتكية أنه ــا تتركه ــا
لتجل ــس تح ــت قدم ــي المس ــيح
فحس ــب ،داف ــع عنه ــا بنفس ــه قائ ـ ًـا:
«إنه ــا اخت ــارت النصي ــب الصال ــح».
وداود النب ــي لم ــا اس ــتهزأت ب ــه
مي ــكال بس ــبب رقص ــه أم ــام تاب ــوت
العه ــد وه ــو المل ــك الوق ــور ،عاقبه ــا
هللا عل ــى س ــخريتها منه ،م ــن عفويته
وفرح ــه ب ــاهلل ال ــذي كان م ــن القل ــب.
أولئ ــك ل ــم تثره ــم أو تش ــتّتهم
األح ــداث ،ول ــم تش ـ ّـككهم األحادي ــث
أو االتهام ــات له ــم ،فل ــم يبادروا حتى
بالدف ــاع ع ــن أنفس ــهم أو تصرفاته ــم
أو قناعاته ــم ،وف ــي صمته ــم وثباتهم،
وخصما
محاميا عنهم،
كان هللا نفسه
ً
ً
لمخاصميه ــم.
سبتم� 2020
مج ةل الكرازة 4 -
ب

أجر اثلبات يف احلروب (اتلجارب) أعظم من أجر األعمال الفاضلة اليت تكمل بالراحة (القديس يوحنا سابا)

17

ال َل ُه َسِّي ُد ُهِ :ن ِع َّما أَُّي َها اْل َعْب ُد
« َق َ
الص ِالح األ ِ
ين!
َم
ُ
َّ ُ
يل َفأ ِ
ُكْن َت أ ِ
َميًنا ِفي اْلَقِل ِ
يم َك َعَلى
ُق
ُ
ِ
اْل َكث ِ
ير.
اُْد ُخ ْل ِإَلى َفَر ِح َسِّي ِد َك( ».مت)25:23

«ذ ْكرى ِ ِ
ِ
وم ِإَلى األََب ِد»
الصّد ُ
َ
ّ
يق َت ُد ُ

ِ
دعى
وعَّل َم ،فهذا ُي َ
أما َم ْن َعم َل َ
«و ّ
ِ
ِ
السماوات»
عظيما في ملكوت َّ
ً
(مت)5:19

اه ْد ُت اْل ِج َه َاد اْل َح َس َن ،أَ ْك َمْل ُت
« َق ْد َج َ
ِ
ِ
ان» (2تي)4:7
َّ
يم َ
الس ْع َيَ ،حف ْظ ُت اإل َ

للمتنيح الخادم الشماس

حفيد المتنيح القمص متى باسيلي
وزوج ابنة المتنيح

القمص تواضروس جويد

دير األمير تواضروس
المحارب
المشرقي ُ

المتنيح الشماس

مجيل جرجس سعيد

تاريخ الميالد1972/1/1 :م
تاريخ النياحة2020/7/22 :م
المتنيح الشماس:

مكرم جرجس داود

تاريخ الميالد1961/2/26 :م
تاريخ النياحة٢٠٢٠/8/15:م
اذكرانا أمام العرش اإللهي
اآلباء الكهنة:

القس متياس القس بساده،
والقس فلتاؤس أديب،
ومجمع الراهبات ،وشمامسة
وشعب دير األمير
تواضروس المشرقي المحارب
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الذكرى السنوية الخامسة
لعريس السماء واالبن الغالي

شكر وذكرى األربعين

المرتل /مكرم جرجس داود

بغرب األقصر
َي ِزف! إلى السماء اثنين من
الشمامسة األتقياء،
ِ
أنقياء القلب ،لهما سيرة عطرة،
مشهود لهما من الجميع بالمحبة
والتقوى ،عاشا حياتهما في خدمه هللا
ِ
لكل منهما فضائله
ومذبحهٍّ ،
التي لمسناها ورأيناها بأعيننا،
نودعهما على رجاء القيامة
نياحا لنفسيهما
ونطلب من هللا ً
في أحضان األبرار والقديسين

جدا»
«مع المسيح ذاك أفضل ً
(في)1:23

خبر انتقالك عن عالمنا الفاني كان
بمثابة وجع قلب للصغير قبل الكبير،
الجميع يحبونك من كل قلوبهم،
عشت بيننا في هدوء ،ورحلت عّنا
في هدوء ،كنت األخ والصديق واألب
لكثير مّنا ،تعددت صفاتك من طيبة
قلبك ،وهدوئك ،وحنو مشاعرك،
ومواظبتك على الصالة،
وحرصك على التعليم السليم،
وتسليمك لأللحان .خدمت الجميع
بمحبة وأمانة حتى النفس األخير.
تعاليمك للكثيرين ستظل راسخة
في قلوبنا وأذهاننا إلى أن نلقاك.
أبدا تعبك من أجل الخدمة.
لن ننسى ً
دموعنا عليك بحرقة من أجل الفراق
ولكننا نثق في مواعيد هللا بأنك
تتنعم مع القديسين واألبرار في
اآلن ّ
ملكوته.
هنيئا لك السماء ،واطلب من الرب
ً
عّنا لكي ُيعيننا كما أعانك ،ونقضي
أيام غربتنا بسالم.
الشكر لكل من قدم العزاء ،ونخص
بالشكر نيافة الحبر الجليل

األنبا يوساب

أسقف عام األقصر
واآلباء الكهنة ومجمع راهبات
وشمامسة
دير األمير تواضروس المشرقي
المحارب بغرب األقصر
افيا :أسرتك -إخوتك وزوجتك
تلغر ً
وأوالدك – عزبة باسيلي –
غرب األقصر

المهندس /بيرت سمري فكري
قسطندي
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم الثالثاء 2020/9/8م
بكنيسة األنبا أنطونيوس أكتوبر
والدتك ُمّرة النفس /فيفيان حنا
والدك /سمير فكري قسطندي
«أجسامهم ُتد َفن بسالم ،لكن
أسماءهم تحيا مدى األجيال»
(سيراخ)44:14

شكر وذكرى األربعين لألم الغالية

جوزيفني نسيم عطية
ِ
حملت صليب المرض بشكر،
ِ
هنيئا لك بالفردوس
ً
األسرة تشكر تعب محبتكم
وسيقام القداس اإللهي الخميس
ُ
2020/9/17
كنيسة اآلباء الرسل بأشروبه
والشهيد يوحنا الجندي األشروبي
اآلباء الكهنة والشمامسة والخدام
والشعب وجميع قطاعات الخدمة
وإخوه الرب والمعلم إبراهيم عياد
يزّفون إلى السماء الخادم والشماس

عياد عبد املالك
أمين خدمة القديس بولس البسيط
والقديس األنبا موسى األسود
لنا العزاء وله السماء

إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الظالم يسبق انلور ،هكذا ينبيغ أن نصرب ىلع اتلجارب حىت ترشق يف نفوسنا معرفة احلق (القديس يوحنا سابا)

Medhathelmy1964@gmail.com

هــو أشــهر أســاقفة كرســي قــاو
علــى اإلطــاق ،وأول خبــر ُيقابلنــا
عنــه أنــه كان ِ
ـقفا
ضمــن أربعيــن أسـ ً
مــن مصــر ،حضــروا مــع الپاپــا
كيرُّلس عمود الدين (444–412م)
مجمــع أفســس المســكوني الثالــث
الم َرَّجــح أن
فــي عــام 431م (ومــن ُ
الپاپــا كيرُّلــس الكبيــر هــو الــذي قــام
ـقفا) .ومــن المعــروف
بســيامته أسـ ً
أنــه كانــت لألنبــا مقاريــوس ُمداخلــة
قصي ـرة أثنــاء إحــدى جلســات هــذا
المجمــعُ ،و ِجـ َـدت فــي النــص القپطــي
ّ
ألعمــال المجمــع .وفــى أريــى
الشــخصي فــإن األنبــا مقــار قــد ُسـ ِّـيم
ـقفا قبــل ســنة431م بقليــل ،علــى
أسـ ً
منطقــة قــاو التــي كانــت تقــع ش ـرقي
لمســاعدة األنبــا بابيســكوس
النيــلُ ،
أســقف إســفحت قهقــوة التــي تقــع
غربــي النيــل (والتــي كانــت قــاو
تابعــة لهــا فــي ذلــك الوقــت) ،وذلــك
ربمــا ِ
لكَبــر ســن األنبــا بابيسك ـ ـ ـ ــوس
أو لمرضــه.
أمــا ثانــي خب ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن األنبــا
مقاريــوس أســقف قــاو ،فيأتينــا فــي
بكتب
صورة سيرة ُمختصرة موجودة ُ
ومخطوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السنكســار (وتتفــق
معهــا فــي الكثيــر مــن التفاصيــل،
ُكتــب ومخطوطــات ِ
الدفنــار) ،وذلــك
تحــت ِتــذكار يــوم  27بابــه ،والــذي
حاليــا  6نوفمبــر.
يوافــق ً

وبعــد ذلــك نق ـ أر فــي المخطــوط
رقــم ِ 18سـ َـير آبــاء (بمكتبــة ديــر
األنبــا مقــار ب ـوادي النطــرون)،
أنــه بعــد ِنيَّاحــة القديــس (فــى
عــام 451م) ووضــع جســده فــي
كنيســة باإلســكندرية ،مــع جســدي
يوحنــا المعمــدان وإليشــع النبــي،
أن جســد األنبــا مقــار أســقف قــاو،
قــد تــم نقلــه إلــى ديــر األنبــا مقــار،
فــي حبريــة الپاپــا خائيــل الثالــث
(907–880م) ،وتحديـ ًـدا بعــد عــام
609ش893/م (العــام الــذي تــم فيــه
ِكتابــة مخطــوط الدفنــار الصعيــدي،
المكتَشــف فــي ديــر الحامولــي
ُ
بالفيــوم ،حيــث لــم َي ُكــن الجســد قــد
نقــل بعــد)؛ وقــد و ِ
ضـ َـع جســده مــع
ُ
ُ
جســدي األنبــا مقــار الكبيــر واألنبــا
ويخِبرنــا تاريــخ
مقــار اإلســكندر ّيُ .
اآلبــاء الپطاركــة المنســوب إلــى
األنبــا يوســاب أســقف فــوة ،أنــه

لمحاولــة س ـرقته فــي آواخــر
تعــرض ُ
عهــد الپاپــا خريســتوذلوس (-1046
1077م) ،بعــد خـراب األديـرة الــذي
كان فــي نحــو عــام 1069م (وهــو
مــا ســوف نذك ـره فــي مقــال آخــر).
للقديــس مقاريــوس
نســب
ّ
ُ
وي َ
أســقف قــاو ،وضــع مديــح باللهجــة
الصعيديــة ،عــن رئيــس
القپطيــة
ّ
ّ
المالئكــة ميخائيــل ،وهــو محفــوظ
ِ
ضمــن مخطــوط مــن مجموعــة مكتبة
بيربونــت مورجــان بالواليــات المتحــدة
األمريكيــةِ ،
ضمــن مخطوطــات ديــر
الحامولــي بالفيــوم ،تحــت رقــم117
(( )MICH. AVورقمــه فــي
الفهــرس هــو .)M592
طَّولــة عــن
ولدينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سي ـ ـ ـ ـرة ُم َ
األنبــا مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أســقف قــاو ،فــي
صيغــة مديــح منســوب إلــى الپاپــا
ديســقورس (454-444م) ،وهــذه
الســيرة تَُرِّكــز علــى قصــة ذهــاب
بصحبــة الپطريــرك
األنبــا مقــار ُ
اإلســكندر ّي المذكــور إلــى مجمــع
خلقيدونيــة ســنة451مُ ،ليدافــع
عــن اإليمــان األرثوذكســي ،وتَ ْذ ُكــر
ّ
المعجـزات التــي صنعهــا هللا بواســطة
ُ
األنبــا مقــار ،والتــي شــاهدها الپاپــا
ديســقورس بنفســه أثنــاء هــذه الرحلــة
إلى المجمع .كما أنها تَحكي بعض
المعج ـزات التــي حدثــت
قصــص ُ
القديــس أثنــاء تواجــده فــي
بواســطة ّ
مقــر كرســيه بمدينــة قــاوَ ،قبــل ســفره
إلــى خلقيدونيــة ،وهــذه القصــص
األخي ـرة نقلهــا الپطريــرك عــن فــم
األنبــا بينوتيــون تلميــذ األنبــا مقــار
لم َعِل َمـ ُـه فــي
(والــذي كان ُم
ً
صاحبــا ُ
الســفر إلــى خلقيدونيــة) .وقــد أمــر
البابــا ديســقورس تلميذيــه وكاتبيــه
الشماســين بطــرس وثيؤبســتوس
بتدوينهــا ،حينمــا كان الپاپــا
قصهــا علــى جمـ ٍـع مــن
ديســقورس َي ّ
الكهنــة والرهبــان الذيــن أت ـوا لزيارتــه
فــي منفــاه بجزي ـرة غاغ ـرا ،وعلــى
أرســهم األنبــا ببنــودة (المعــروف
العلمــاء
ببفنوتــي الباخومــي) .ويؤكــد ُ
علــى أصالــة المديــح القپطــي لألنبــا
ّ
مقــار ،وأنــه يعــود إلــى ماقبــل عــام
475م (فــي صورتــه األوليــة)؛ وقــد
تــم تســجيل هــذا المديــح عــن ِعــدة
الصعيديــة ،وعــن
بالقپطيــة
ُنسـ ٍـخ
ّ
ّ
نســخة وحيــدة بالقبطيــة البحيريــة،

وهــي فــي األصــل ،مــن مخطوطــات
ديــر األنبــا مقــار بـوادي النطرون وتعود
إلــى ســنة 957م (وهــي غيــر كاملــة)،
حاليــا بالمكتبــة الرســولية
ومحفوظــة
ً
بالفاتيكان تحت رقم 68قپطي ،ورمزها
ّ
()MACA. DS؛ والنــص الصعيــدى
األقــدم والــذي ربمــا يعــود إلــى أوائــل
الســادس
القــرن الســابع أو أواخــر القــرن ّ
الميالدييــن ،محفــوظ اآلن فــي شــذرات
ّ
لمخطوطــات مكتوبــة علــى البــردي
مــن منطقــة طيبــة باألقصــر ،بالمكتبــة
البريطانيــة بلنــدن ،تحــت رقــم 7561
ش ـرقي؛ كمــا يوجــد النــص الصعيــدى
كامـ ًـا فــي مخطوطيــن آخريــن وارديــن
مــن ديــر الحامولــى بالفيــوم ،أحدهمــا
بمجموعــة مكتبــة بيربونــت مورجــان
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،تحــت
رقــم  ،M.609ورم ـزه (MICH.
 ،)ARويعــود إلــى نهايــة القــرن التاســع
ـادي ،وثانيهمــا بالمتحــف القپطــي
الميـ ّ
ّ
بالقاه ـرة ،ويحمــل رقــم ،3811ورم ـزه
) ،(MICH. ASويعود تاريخ نساخته
إلــى 904 /903م .كمــا ُوجــد هــذا
المديــح فــي ترجمــة عربيــة قديمــة فــي
عــدة مخطوطــات ُمنتش ـ ـ ـ ـ ـ ـرة فــي أكثــر
مــن جهــة.
أمــا ســيرة حيــاة الپاپــا ديســقورس
ّ
المنســوبة إلــى تلميــذه الشــماس
ثيؤبســتوس ،فيوجــد بهــا كثيــر مــن
الفق ـرات عــن األنبــا مقــار أســقف قــاو،
العلمــاء إلــى أن مصــادر
وقــد أشــار ُ
ســيرة األنبــا مقــار أســقف قــاو موجــودة
اء فــي ســيرة الپاپــا ديســقورس ،أو
س ـو ً
فــى نــص المديــح المنســوب للپاپــا
ديســقورس عــن األنبــا مقــار أســقف
قــاو ،وتُوجــد عالقــة كبي ـرة بيــن النذيــن
وتتابــع
مــن حيــث المضمــون،
ُ
األحــداث ،ويبــدو أن النصيــن
أخــذا مــن مصــدر واحــد ،وفيمــا
بعــد تفرعــت القصــة الواحــدة
إلــى النصيــن المذكوريــن.
ومــن األشــياء الهامــة أن
اء
جميــع نصــوص المديــح س ـو ً
بالصعيديــة ،أو بالبحيريــة،
ّ
أو بالعر ّبيــة ،تــكاد تتفــق كلهــا
فــي ســرد األحــداث ،وال تــكاد
توجــد إضافــات ُمتأخ ـرة علــى
هــذه الســيرة ،ممــا يــدل علــى
ـت فــي عصــر
أن النــص قــد ثَُبـ َ
ُمَب ِكــر جـ ًـدا ،ولــم َيحـ ُـدث عليــه
أي إضافــات.

كان قــد ألقاهــا األنبــا مقــار ،فــي عيــد
رئيــس المالئكــة ميخائيــل ،فــي الكنيســة
المســماة علــى اســمه بمدينــة قــاو.
ُ

وهنــاك رســم تخطيطــى قديــم جـ ًـدا
(بدائــي الشــكل) ،يظهــر فيــه األنبــا
مقار أســقف قاو بلحية بيضاء ُم َه َّذبة،
وهــو واقــف وم ِ
مســك بعصــا الرعايــة
ُ
التــي يعلوهــا صليــب ،ويلبــس مالبــس
رهبانيــة ُمتواضعــة للغايــة ،وحــول
ِ
المَقـ َّـدس،
جســده اإلســكيم الجلــدي ُ
ويحيــط ب أرسـ ُـه
وعلــى أرســه قلنســوةُ ،
مكتوبــا فــي داخلهــا
هالــة القداســة،
ً
بحـ ٍ
ـروف قبطيــة مــا ترجمتــه «األنبــا
مقــاري األســقف» ،وهــذا الرســم موجــود
علــى أحــد هوامــش مخطــوط ِســفر
الخــروج ،المكتــوب بالقبطيــة باللهجــة
البحيريــة ،بالمتحــف القبطــي بالقاه ـرة
ِ
العالــم أوتــو مينــاردوس).
(ذك ـره
المراجــع :مدحــت حلمــى تــادرس،
مقــال «مــن تاريــخ الك ارســى األســقفية
بمحافظــة أســيوط (مــن الجنــوب إلــى
ُ
الشــمال) ،جُ .2كرســى مدينــة قــاو
[قائمــة ب ـ  20أســاقفة]» ،منشــور فــى
«دوريــة التُ ـراث العربــى المســيحى»،
العــدد الخامــس ،الصــادر فــى يوليــو
2019م (مــن ص ،)274 -221
ص .252 -237
أوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مين ـ ـ ـ ـ ـ ــاردوس ،المسيحيـ ـ ـ ـ ــة
القبطيــة فــى ألفــى عــام ،ترجمــة مجــدى
جرجــس (الدكتــور) ،إصــدار المرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
القومى للترجمة ،و ازرة الثقافة ،القاهرة،
2019م ،ص ( 355صــورة القديــس
عــن مخطـ ـ ـ ـ ـ ــوط المتحـ ـ ـ ـ ــف القبطــى
بالقاه ـرة).

أمــا عــن المديــح القپطــي
ّ
الــذي وضعــه األنبــا مقار أســقف
إتقــاو عــن رئيــس المالئكــة
ميخائيــل ،فهــو عبــارة عــن عظــة
سبتم� 2020
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