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املا�صية  القليلة  الأيام  الثاين يف  الأنبا توا�رشو�س  البابا  قدا�صة  ا�صتقبل 
الآباء  من  بالعديد  النطرون،  بوادي  بي�صوي  الأنبا  القدي�س  بدير  مبقره 

الأ�صاقفة والكهنة والرهبان وال�صفراء وال�صخ�صيات العامة.
اخلمي�س 2013/7/18م.

+ جريارد ا�صتيج�س �صفري هولندا.
+ اجلمعة 2013/7/19م.

+ نيافة الأنبا اأندراو�س اأ�صقف اأبوتيج و�صدفا والغنامي.
+ القم�س بول ال�رشيانى كاهننا يف مالطا.

الثالثاء 2013/7/23م.
اأ�صقف  الأنبا غربيال  نيافة  العام ومعه  الأ�صقف  يوؤان�س  الأنبا  نيافة   +

بني �صويف.
+ الدكتور جمدي يعقوب طبيب القلب العاملي.

الأربعاء 7،2013/24م.
+ نيافة الأنبا بول.

+ نيافة الأنبا �رشابامون اأ�صقف عطربة واأم درمان.
بالبحر  اأنطونيو�س  الأنبا  دير  ورئي�س  اأ�صقف  ي�صط�س  الأنبا  نيافة   +

الأحمر.
+ نيافة الأنبا دوماديو�س ا�صقف اأو�صيم وال�صاد�س من اكتوبر.

+ الآباء الكهنة اأع�صاء جمل�س كنائ�س الإ�صكندرية.
اخلمي�س 2013/7/25م.

+ اللجنة الفنية املعاونة ل�صكرتارية املجمع املقد�س.
+ اأ�رشة دار الكتاب املقد�س.

+ الق�س بي�صنتي، كاهننا يف قطر.
الأربعاء 2013/7/31م.

ومعه  ملكونيان،  اأرمن  د.  وال�صودان  م�رش  يف  اأرمينيا  �صفري   +
نيافة الأ�صقف كريكور اأوغ�صطينو�س كو�صا، اأ�صقف الإ�صكندرية للأرمن 

الكاثوليك. 

اإلى كل من  الثاين برقية عزاء  الأنبا توا�رشو�س  البابا  اأر�صل قدا�صة 
هذا  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  اأول  والفريق  من�صور  عديل  الرئي�س  �صيادة 

ها: ن�صّ
»خال�س م�صاعرنا القلبية يف م�صاب الوطن الفادح، يف �صحايا حادث 
الأتوبي�س من �صباط وجنود قواتنا امل�صلحة، وبا�صم الكني�صة القبطية وكل 
هيئاتها، نتقدم بخال�س التعازي القلبية ل�صيادتكم ولكل اأ�رش ال�صحايا، مع 
متنياتنا بال�صفاء العاجل ل�صائر امل�صابني، وليحفظ الله م�رشنا وقواتنا من 

كل �رش ومكروه«.
البابا توا�رضو�س الثاين

بابوية  قرارات  عدة  الثاين  توا�رشو�س  الأنبا  البابا  قدا�صة  اأ�صدر 
واخلارج،  مب�رش  الكني�صة  يف  اخلدمة  تنظيم  موا�صلة  اإطار  يف  جديدة، 

وهي كالآتي:

كل  من  اجلديدة  دورته  فى  بالأ�صكندرية  الكهنة  الأباء  جما�س  ي�صكل 
من الأباء :

قطاع املنتزه:
1- القم�س مقار فوزي ع�صو منتخب.

2- الق�س بطر�س يو�صف ع�صو منتخب. 
3- القم�س يو�صف زكى ع�صو معني من قبل قدا�صة البابا.

قطاع �رشق:
4- القم�س اإيليا القم�س برثلماو�س ع�صو منتخب.

5- القم�س بول مكرم ع�صو منتخب.
6- القم�س روي�س مرق�س ع�صو معني من قبل قدا�صة البابا.

قطاع و�صط:
7- القم�س كريل�س قلتة ع�صو منتخب.

8- الق�س اأنطونيو�س فهمى ع�صو منتخب. 
9  الق�س اأبرَام اإميل ع�صو معني من قبل قدا�صة البابا. 

قطاع غرب:
10- القم�س وي�صا القم�س جرج�س ع�صو منتخب.

11- الق�س اأبرَام �صوقى ع�صو منتخب. 
12- الق�س بول حليم ع�صو معني من قبل قدا�صة البابا.

ب�صفته  املجل�س،  لهذا  مقرًرا  مرق�س  روي�س  القم�س  ويكون   -13
وكيل البطريركية بالأ�صكندرية. 

اأ�صقف هولندا، بالأ�رشاف على اخلدمة فى  نيافة الأنبا ار�صانى  يقوم 
بلجيكا، روحيًا واداريًا وماليًا. 

- فى �صبيل تعمري الأديرة القدمية، وبعد اأن وردت الينا عدة �صكاوى 
ببنوده  القم�س  الراهب  ُيعفى  باأخميم،  ال�صهداء  دير  تخ�س  وملحظات 

املحرقى من اأمانة الدير، ويرجع الى ديره )دير املحرق( باأ�صيوط.
دير  على  م�رشفًا  و�صاقلته،  اخميم  اأ�صقفا  ب�صادة  الأنبا  نيافة  تعيني   -
ال�صهداء باأخميم، وي�صلح م�صئوًل مل�صئولية كاملة، روحيًا واداريًا وماليًا، 
عن  �صنويًا  تقريرًا  لنا  ويقدم  ومعماريًا،  رهبانيًا  الدير  تعمري  �صبيل  فى 

الدير.
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مدينة  عن  بابويًا  نائبًا  العام،  ال�صقف  يو�صاب  النبا  نياقة  يعني   -
الق�رش وتوابعها، ويكون له حق ال�رشاف الروحى واملالى والدارى 

على كنائ�س اليبار�صية وموؤ�ص�صاتها.
- يعني الراهب القم�س باخوم الباخومى، نائبًا بابويًا على مركزى 
واملالى  الروحى  ال�رشاف  حق  له  ويكون  وتوابعها،  وارمنت  ا�صنا 

والدارى على كنائ�صهما وموؤ�ص�صاتهما.
القدي�س  لدير  اأمينًا  الباخومى  �رشابامون  القم�س  الراهب  يعيني   -
متهيدًا  ومعماريًا،  رهبانيًا  تعمريه  الفاخورى،ل�صتكمال  متاوؤو�س 

للعرتاف به �صمن اأديرتنا املقد�صة.
- ي�صكل نيافة النبا هدرا مطران اأ�صوان، جلنة لبحث و�صعية اديرة 
الرهبان والراهبات املوجودة فى نطاق الق�رش وا�صنا وارمنت، وتقدمي 
تقارير وافية عن كل منها، متهيدًا لتنظيم م�صئوليتها وادارتها وتعمريها 

الرهبانى، وذلك فى خلل �صهر من تاريخه.

يف يوم ال�صبت 13 يوليو 2013م، يف حفل روحي متوا�صع وبهيج 
مت جتلي�س الأنبا اأثنا�صيو�س اأ�صقف اإيبار�صية الكني�صة القبطية الأرثوذك�صية 
للأقباط الفرن�صيني يف كل ربوع فرن�صا، وذلك مبقر املطرانية مبدينة 
الأجلء:  الأحبار  النيافة  اأ�صحاب  بح�صور  فرن�صا،  بجنوب  طولون 
الأنبا  دير  اأ�صقف  مي�صائيل  والأنبا  ال�صويد،  اأ�صقف  اأباكري  الأنبا 
الكهنة  الآباء  ح�صور  ويف  باأملانيا،  كنائ�س  من  حوله  وما  اأنطونيو�س 
اإغناطيو�س  القم�س  الكهنة امل�رشيني  الآباء  الفرن�صيني، ومن  الأقباط 
اآفا مينا من ليون، والق�س  اآفا مينا من مار�صيليا، والقم�س اكليمند�س 
وجلميع  اأثنا�صيو�س  الأنبا  لنيافة  تهانينا  خال�س  باري�س.  من  يو�صف 

اأفراد �صعب الأيبار�صية.

الأنبا  نيافة  قام  2013م  يوليه   21 املوافق  امُلباَرك  الأحد  يوم  يف 
الرهبان  ب�صيامة خم�صة من  مينا  ال�صهيد مار  دير  اأ�صقف ورئي�س  كريل�س 
ثيوؤفان،  الراهب  اأمونيو�س،  الراهب  باخوميو�س،  الراهب  هم:  اجلدد 
�صلوات  يف  نيافته  مع  .ا�صرتك  اأيوب  والراهب  مي�صائيل،  الراهب 
�صيناء  اأ�صقف  قزمان  الأنبا  الأجلء:  الأحبار  النيافة  اأ�صحاب  ال�صيامة 
و�صط  ا�صقف  ثيئود�صيو�س  الأنبا  العام،  الأ�صقف  اإرميا  الأنبا  ال�صمالية، 
الأ�صقف  يوليو�س  والأنبا  القناطر،  �صبني  اأ�صقف  بطر�س  الأنبا  اجليزة، 
الأنبا كريل�س والآباء  لنيافة  تهانينا  القدمية. خال�س  لكنائ�س م�رش  العام 

اجلدد وجممع رهبان الدير.

املجمع املقد�س لكني�صتنا القبطية هو ال�صلطة الكهنوتية العليا يف الكني�صة وت�صمل 
�صلطته الإكلريو�س وكل ال�صعب وله ال�صلطة العليا يف الت�رشيع و�صّن القوانني 
تنّظم  لوائح  ي�صدر  واأن  للكني�صة،  اجلديدة  الحتياجات  مع  يتفق  مبا  الكن�صية 

اأعمال وخدمات الكني�صة حينما تقت�صي ال�رشورة.
واملجمع املقد�س هو ال�صلطة الق�صائية العليا يف الكني�صة وله اأن يحكم يف امل�صائل 
التي تخ�س الإكلريو�س وال�صعب من جهة الأمور التي تخ�س الكني�صة والإميان 

والتعليم الكن�صي، كما اأنه ميثل جهة ال�صتئناف يف جميع الأحكام الكن�صية.
والطق�س  والعقيدة  الإميان  عن  الأعلى  امل�صئول  هو  ا  اأي�صً املقد�س  واملجمع 
الكن�صي، وتف�صري قواعد الإميان مبا ل يتعار�س مع الت�صليم الكن�صي الثابت، وله 

بذلك اأن يراجع الكتب التي ت�صدر بخ�صو�س التعليم الكن�صي.
�صوء  يف  الأخرى  الكنائ�س  مع  العلقات  بتقنني  املقد�س  املجمع  ويخت�س 

اإميان الكني�صة وتعليم اآبائها والتقليد الكن�صي الثابت.
ويتكون املجمع املقد�س من البابا البطريرك رئي�ًصا، ومن كل اأ�صحاب درجة 
الأ�صقفية، ومن روؤ�صاء الأديرة، واخلوري اإبي�صكوبو�س، ووكلء البطريركية 

اأع�صاء.
وع�صوية املجمع املقد�س هي ع�صوية مدى احلياة جلميع اأ�صحاب الدرجة 

الأ�صقفية، ولباقي اأع�صاء املجمع ب�صفتهم.
ول ت�صقط الع�صوية عن اأحد الأع�صاء اإل بحكم من املجمع املقد�س يف محاكمة 

ر�صمية.
ويجتمع املجمع املقد�س برئا�صة البابا البطريرك، ول يجوز اأن يجتمع بغري 

رئا�صته يف حياته اإّل يف حالت خا�صة حتددها لئحة املجمع املقد�س.
ويراأ�س  يح�رش  اأن  ويجوز  العامة،  جل�صاته  يدير  املقد�س  املجمع  ورئي�س 

انعقاد اأّية جلنة من جلانه.
)يف املقال القادم نتكّلم عن �صكرتارية املجمع وجلانه(.

ي�رش اأ�رشة جملة الكرازة، تلقي اأخبار املتفوقني يف ال�صهادات 
ت�صجيعا  لن�رشها  وذلك  والثانوية(  والإعدادية  )البتدائية  الثلثة 

للمتفوقني.
وا�صم  �صخ�صية  �صورة  مع  بالكامل،  ال�صم  ار�صال  يراعي   
مع  املجموع،  وقيمة  والعنوان  العرتاف،  اأب  وا�صم  الكني�صة 
تر�صل  اأمكن.  اإن  املدر�صة  من  الر�صمي  امل�صتند  �صورة  اإر�صال 

البيانات على الربيد الإلكرتوين للمجلة:
Kiraza.mailreaders@gmail.com
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الإميان  عن  املدافع  احل�صن  هي  تزال  وما  الإ�صكندرية  كني�صة  كانت 
اخلم�س  القرون  يف  جًدا  دورها  برز  وقد  امل�صتقيم.  الر�صويل  امل�صيحي 
امل�صيحية الأولى قبل الن�صقاق الذي حدث يف جممع خلقيدونية. لدرجة اأن 
البابا كلي�صتني بابا روما اأر�صل اإلى »القدي�س كريل�س« الإ�صكندري امللقب 
بعامود الدين ر�صالة ميدح فيها تعاليمه التي دح�صت تعاليم ن�صطوريو�س 

الهرطوقية الذي كان بطريرًكا للق�صطنطينية وجاء يف ر�صالته:
لنا علج  ففي احلال ظهر  اأُخّوتكم  اإلى كتابات  انتباهنا  »حينما حّولنا 
بعلج �صحّي.  متاًما  املهلك  املر�س  يطرد  اأن  بوا�صطته ميكن  متاًما  ُمَعد 
بها  التي  محبتكم  اأقوال  من  يفي�س  الذي  النقي  الينبوع  في�س  اأعني  واأنا 
للفهم  للكل  طريًقا  ويفتح  رديًئا،  يجري  الذي  الينبوع  قذارة  كل  تتنّقي 
اإذ نرى اأن مثل هذه اليقظة توجد يف  ال�صحيح لإمياننا... ونحن نفرح 
اأنف�صهم  دائًما  كانوا  الذين  �صابقيكم،  اأمثلة  على  قتم  تفوَّ اأنكم  حتي  تقواكم 

مدافعني عن التعليم امل�صتقيم.«
ذلك؛  قبل  الأريو�صية  البدعة  قاوم  الذي  اأثنا�صيو�س«  »القدي�س  اأما 

فيقول عنه »القدي�س با�صيليو�س« الكبري:
»من هو الذي له قدرة اأكرث منك يف ذكائك وفطنتك؟ من اأحكم منك 
يف روؤية الأمور التي حتتاج معاجلة؟ من له خربة عملية يف عمل �صيا�صة 
الغرب  كل  يف  من  الأخوة؟  با�صطرابات  منك  اأعمق  ي�صعر  من  نافعة؟ 
اأمرا�س  زادت  كلما  املبجل؟...  الرمادي  �صعرك  من  اأكرث  مكّرم 
القيادة  هي  قيادتك  باأن  اإميان  يف  لفخامتك،  كلنا  نلجاأ  كلما  منًوا  الكنائ�س 
املعزية الباقية لنا يف ا�صطراباتنا... اأي ل يبداأون بداية اأكرث تنا�صًبا اإل 

بال�صتعانة بفخامتك، كما بالراأ�س ورئي�س الكل.«
وبالرغم من اأن باباوات الإ�صكندرية مل يطلب اأي منهم لنف�صه رئا�صة 
اإدارية على باقي كنائ�س العامل امل�صيحى؛ اإل اأن كرامتهم يف قيادة الدفاع 
عن الإميان جعلت كبار قيادات الكنائ�س الأخرى يعرتفون لهم بنوع اآخر 

من الرئا�صة؛ وهي اخلا�صة بعلمهم اللهوتي.
هكذا قادت كني�صة الإ�صكندرية العامل امل�صيحي يف الدفاع �صد الهرطقات 
والأبولينارية،  وال�صابيلية،  والأوريجانية،  والأريو�صية،  الغنو�صية، 
الأنطاكي،  ولوكيان  ال�صامو�صاطي،  بول�س  وهرطقة  واملقدونية، 

والهرطقة الن�صطورية.

فلي�س غريًبا �أن نقر�أ يف �سفر �إ�سعياء �لنبي قول �لرب 
ُ« )�إ�سعياء 19: 25(. ولذلك فاإن  ِبي ِم�صرْ »ُمَباَرٌك �َسعرْ
كني�ستنا الز�لت ت�سري على درب �آبائها �لقدي�سني، حافظة 
)يهوذ�1:  ي�ِسنَي«  ِللرِْقدِّ َمرًَّة  �َسلَِّم  ُ »�لرْ �لر�سويل  �الإميان 
3( يف و�سط كنائ�س �لعامل مع �سقيقتها كني�سة �أنطاكيا 
يف  جو�رها  �إيل  ذكرها  ورد  �لتي  �ل�صقية  �الأرثوذك�سية 

نف�س �لعبارة �لنبوية يف �سفر �إ�سعياء.

باملهجر،  املولود  اجلديد  اجليل  باأبنائنا من  الهتمام  ترتّكز يف  التي  الحتياجات  اإزاء 
والعائلت املتعددة اجلن�صيات )ب�صبب الزواج( واأو�صاع اخلارج، واحلفاظ على الإميان 
ًبا لتحّول الكثريين عن الإميان، و�رشورة تعريف غري  امل�صيحي بهذه املجتمعات، وجتنُّ
املوؤمنني بالإميان امل�صيحي، هذا مع مراعاة الهتمام باللغة التي يجيدونها اأو ل يقدرون على 

اأن ي�صتعملوا بديًل عنها، وكذلك الثقافات املختلفة وغريهما من الإعتبارات.
ووفاء  الله،  اأمام  بامل�صئولية   – وخدام  وكهنة  اأ�صاقفة   – الكني�صة  اأبناء  اإح�صا�س  واإزاء 
ا من اأجل اأمانتنا نحو تاريخ الكني�صة املعا�رشة ب�رشورة  للكني�صة الأم يف ر�صالتها، واأي�صً
اأنها  اأن�صطة كرازية كثرية ول �صك  التفكـري فـي و�صـائل متعـددة للكرازة، لذلك ظهرت 

ك باملنهج الأرثوذك�صي.  هادفة اإيل خل�س النفو�س والتم�صُّ
اهتم البع�س بالنبذات التي تعّرف عن الإميان امل�صيحي الأرثوذك�صي. وراأي البع�س 
اأماكن متعددة   اإلى  اإن�صاء مراكز ثقافية روحية، واآخرون عملوا رحلت تب�صريية  اأهمية 
الهتمام  القبطية.وكذلك  الكرازية  احلقول  اأو  مختلفة  جن�صيات  من  الكني�صة  لأبناء  �صواء 
بالذين لي�س لديهم ماأوى، وان�صم اإليهم كثري من القبائل وال�صعوب املختلفة، كذلك طرقوا 

اأبواب غري املوؤمنني لفتقادهم وتعريفهم بر�صالة الإجنيل املفرحة. 
�صت اأوقات  واهتم البع�س اأن ُتقام خدمات داخل الكني�صة باللغات املختلفة يف قدا�صتها وعظاتها، وُخ�صِّ

ا ظهرت فكرة الكنائ�س التب�صريية.  معينة للخدمة باللغة املحلية، وكذلك مراعاة للثقافات املتعددة. واأي�صً
والثقافات  املحلية  باللغات  الهتمام  ب�رشورة  للإح�صا�س  الأن�صطة  هذه  تتطّرق  ورمبا 
املتعددة وتب�صيط الإميان وطرق الرتنيم، وكيفية التعامل مع الطق�س القبطي ليتلءم مع هذه 
ال�صعوب والأجنا�س، وهنا نريد اأن نوؤّكد �رشورة الدرا�صة الأمينة احلكيمة التي نحن ندرك 

مت�صك كل فئات اخلدام بها، ولكن لأن هذه اخلدمات جديدة على الكني�صة يف �صكلها. 
فيجب اأن نهتم بعدة اأمور: 

�رشورة و�صوح الهدف العام لكل اخلدام وهو خل�س النفو�س والإميان بال�صيد امل�صيح اإلًها 
ا »نائلني غاية اإميانكم خل�س النفو�س« )بطر�س الأولى 1: 9(. وفادًيا ومخّل�صً

اأن تو�صع خطة لهذه اخلدمة حا�رًشا وم�صتقبًل م�صتفيدين بخربات الذين �صبقونا حتى ل نقع 
يف اأخطاء ال�صابقني.»و ليكن كل �صيء بلياقة وبح�صب ترتيب« )كورنثو�س الأولى 14: 4(.

اأن نهتم باأن نقدم عمًل متكامًل يف خدمة الكني�صة يويف احتياجات كل هذه الفئات التي 
ذكرناها »كونوا كاملني« )كورنثو�س الأولى 1: 1(، وكذلك اأبناء الكني�صة الذين ترّبوا فيها، 
واإدراكهم  ن�صاأتهم  واأرثوذك�صية  الروحية  روؤيتهم  حيث  من  كامًل  اعتماًدا  الكني�صة  وتعتمد 

ومت�صكهم ب�رشورة احلفاظ على تراثنا )وهذه �رشورية جًدا(. 
�رشورة الهتمام بالثقافات املحلية لكل قطاع �صواء يف اللغة اأو العادات، وقدرتهم على ا�صـتيعاب 
منهـج اخلـدمة الكن�صـية وطـرقها )مثل القدا�س واللغة القبطية واملمار�صات الروحية والن�صكية التي تت�صم 

بها كني�صتنا(، »�رشت للكل كل �صيء لأخّل�س على كل حال قوًما« )كورنثو�س الأولى 9: 22(.
واأمام هذا التعّدد يف الحتياجات والثقافات واملناهج وال�رشورات �صوف يوجد مناخ 
من التداخل الذي يجب علي الكني�صة اأن تعاجله بحكمة، ورمبا تتعّقد الأمور لو مل ُتعاَلج 
بحكمة، ومن هنا ن�صاأت فكرة ما ُي�صّمى بالكنائ�س التب�صريية التي من خللها يري البع�س من 

اأبناء الكني�صة اأنها حتّقق الهدف الذي ن�صتاق اليه.
ونحن نوؤكد اأمانة اأبناء الكني�صة نحو الهدف الذي ميّجد الله، ولكن نريد اأن ن�صع يف 

العتبار اأ�صياء هامة :
وحد�نية �لقلب و�لفكر و�لنهج �لتي للمحبة، وهي طلبة نطلبها 
د�ئًما يف كل قد��س. و�الهتمام باأالّ يكون هناك تق�سيم �لوؤمنني 
و�لخدومني )وما ميكن �أن ن�سميهم �لوعوظني( �إيل ِفَرق �أو مد�ر�س 

متعددة، ولعل ذلك تاأكيد لنهج �لكني�سة يوم �خلم�سني. 
جماعة  مهاجمة  اأو  اآخر،  على  فكر  تغّلب  عدم  و�صمان  الكني�صة،  ب�صلم  الهتمام 

لأخرى، لأن ثمر الرّب ل ُيزرع اإل يف �صلم. 
الأن�صطة  هذه  ُت�صّيع  ل  لكي  عقيدة وطق�ًصا  الأرثوذك�صي  املنهج  التاأكيد على �رشورة 
هويتنا الأرثوذك�صية، ون�صل اإيل ما و�صلت اإليه بع�س الكنائ�س الأخرى، اإلى ما ي�صمي 

 . Independent churches الكنائ�س امل�صتقلة
ميكن اأن تتنّوع الأن�صطة واملوؤ�ص�صات واخلدمات، ولكن نحر�س األ ُنعرثرِ اأحًدا. فنحن 
يف الكني�صة خدام ومخدومون ندرك �رشورة عدم العرثة »لذلك اإن كان طعام يعرث اأخي 
اإدراكنا  اأخي« )كورنثو�س الأولى 8: 13(، لذلك مع  اأعرث  اإلى الأبد لئل  اآكل حلًما  فلن 
ب�رشورة الدور الكرازي للكني�صة الذي يظهر يف تعليمها وليتورجياتها ومنهجها وتاريخها 

و�صري اأبائها ندرك �رشورة تاأكيد هذا الدور الكرازي. 
ويجب اأن ندر�س الو�صائل املختلفة مالها وما عليها، وكيف نحافظ على 

املبادئ ال�صابقة يف ظل كني�صة واحدة مقد�صة جامعة ر�صولية.
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كما اإنه يف الطب اجل�صدي يوجد ثلثة اأنواع من الأدوية:
و�صلل  اجلدري  �صد  للأطفال  ُتعَطى  التي  الأم�صال  مثل  للوقاية:  1-اأدويه 
مناعة  اجل�صد  تعطي  ولكي  ال�صعبة،  الأمرا�س  �صد  للوقاية  وغريها  الطفال 

وح�صانة �صد اأمرا�س معينة.
2- اأدوية للعلج: اإذا وقع الن�صان فري�صه للمر�س رغم ما ياأخذه من اأدوية 
املخت�س،  الطبيب  على  نف�صه  ويعر�س  امل�صت�صفى  اإلى  بالذهاب  ي�رشع  الوقاية، 
لل�صفاء من هذا  املنا�صب  الدواء  له  الذي يك�صف عليه وي�صّخ�س املر�س، وي�صف 

املر�س.
لكي  الطبيب  ي�صفها  التي  وغريها  املتنوعه  الفيتامينات  وهي  مقويات:   -3
تقوي ج�صد الإن�صان ومتنحه قوه وحيوية وحتفظه من الوقوع يف براثن املر�س.

اأنها معّر�صة  ن�صتطيع اأن نطبق هذا الكلم على الروح التي ت�صبه اجل�صد يف 
للأمرا�س الروحيه كاخلطية وحروب اجل�صد والعامل وال�صيطان وغريها.
جعل لنا طبيبنا �الأعظم �لرب ي�سوع �ل�سيح �لكني�سة كم�ست�سفى 
�لقدي�س  يقول  ذلك  ويف  روحاين،  كطبيب  �لكاهن  و�الأب  روحي، 
فهي  �لكني�سة  �إلى  �ذهب  خاطئ؟  �أنت  »هل  �لفم:  ذهبي  يوحنا 
�لذي  �لروحاين  �لطبيب  جتد  وهناك  حمكمة«،  ولي�ست  م�ست�سفى 
هو �لكاهن، تعر�س نف�سك عليه وتك�سف له خطاياك فيفح�س هو كل 

�سيء بدقة، وي�سف �لدو�ء �لنا�سب للعالج.
اأّما الأدويه الروحيه فهي الأ�رشار الكن�صية ال�صبعة، وهي تقوم بهذه العلجات 

الثلثة: الوقاية والعلج واملقويات.
1-الوقاية:

اخلطايا  �صد  الإن�صان  ن  يح�صّ الذي  القد�س  الروح  يحل  به  املريون:  �رش   +
وال�رشور عموًما، وي�صاعده على الن�رشة يف جهاده الروحي للتغلُّب على اخلطية.

+�رش الزواج: للوقاية من ال�صقوط يف خطايا الزنا والنجا�صة.
2- العالج:

اإلى  للأطفال  بالن�صبة  الأ�صلية  اجلدية  اخلطية  من  للعلج  املعمودية:  �رش   +
جانب اخلطايا الفعلية بالن�صبة للكبار.

+ �رش التوبة والعرتاف: للعلج من اخلطايا والأخطاء التي ي�صنعها الإن�صان 
ثم يعرتف بها ويتوب عنها فينال الغفران وال�صفاء منها ومن عواقبها الوخيمة.

ت�صببها  التي  + �رش م�صحة املر�صى: للعلج من الأمرا�س اجل�صدية والنف�صية 
اخلطية.

3- املقويات:
+ �رش التناول: فالتناول من ج�صد امل�صيح ودمه الأقد�صني ُيعطى الن�صان قوة 

بها يغلب وينت�رش.
اأن  يجتهد  فالكاهن  جهاده،  يف  وقوة  نعمة  �صاحبه  يعطي  الكهنوت:  �رش   +
اأحًدا، فيحفظ نف�صه طاهًرا من كل  اأّل يعرث  يكون قدوة يف �صلوكه، كذلك يجتهد 
ًرا قول معلمنا بول�س  ًرا رتبة الكهنوت اجلليلة التي ح�صل عليها، متذكِّ خطية، موقِّ

الر�صول »�رشنا منظًرا للملئكة والنا�س« )كورنثو�س الأولى 4: 9 (.
�صمة ل مُتحى

من الأ�رشار الكن�صية ما ير�صم على قابليه �صمة روحية ل مُتحى، لذلك ل ُتعاد 
هذه الأ�رشار باأية حال من الأحوال:

فباملعمودية نو�صم كاأبناء لله اأبينا وهي �صمة ل مُتحى.
وباملريون نو�صم كجنود مللكنا الأعظم وهي �صمة ل مُتحى.

وبالكهنوت نو�صم كخدام وكهنة لرئي�س الكهنة الأعظم وهي �صمة ل مُتحى.
اأما بقية الأ�رشار فتعاد وتتكّرر كثرًيا كلما دعت احلاجة اإليها.

فيها  �لتي  �ل�سباب  فرتة  ال�سيما يف  لالإن�سان،  �أ�سا�سي  �حتياج  �النتماء 
ولكن  �ل�ستقبلية.  �ل�سباب  توجهات  وتتحدد  �ل�سخ�سية،  مالمح  تتكّون 
�أن �لبع�س يت�سور �النتماء نوًعا من »�ل�سفقات« �لتي فيها يتغلّب  �لوؤ�سف 
�الأخذ على �لعطاء... في�سري �النتماء �إ�سافة �إلى �لذ�ت، وقيمة �أنانية فردية �أو 
طائفية �أو حتى جماعية، لهذ� يقول بع�س �ل�سباب: كيف �أنتمى �إلى م�ص، و�أنا 
ال �أنال كل حقوقي، ال �أجد فر�سة عمل جيدة، وال فر�سة �سكن، وال فر�سة زو�ج؟! 

احلقيقة اأن هذا التفكري غري �صليم، فالنتماء اأ�صا�ًصا احتياج اإن�صاين، متعّدد الزوايا، وهو مك�صب بحد 
ذاته.. كيف؟ فعًل، فهو جزء اأ�صا�صي من الطبيعة الإن�صانية، وهو احتياج متعّدد الزوايا لأنه: 

1- احتياج نف�سي:
وعادات  عواطف  مع  موروثة،  نف�صية  واحتياجات  غرائز  للإن�صان  النف�صي  اجلهاز  كان  فاإن 
النف�س،  ت�صتقيم  بدونها ل  التي  الأ�صا�صية،  النف�صية  احلاجات  اأحد  النتماء  يكون  مكت�صبة،  واجتاهات 
ول ي�صعد الإن�صان. وكما يحتاج الإن�صان نف�صًيا اإلى الأمن، واحلب، والتقدير، والنجاح، والتفّرد، 
واملرجعية، يحتاج اإلى النتماء. ي�صتحيل اأن ي�صعد الإن�صان يف و�صع »اللمنتمى«، اإذ يح�س اأنه يف 
حالة فراغ ووح�صة وعزلة رهيبة، وكاأنه معزول يف جزيرة موح�صة، وكل ما حوله ظلم ورعب 
ووحو�س! وهو بذلك يقرتب من اإح�صا�س بع�س الوجوديني امللحدين الذين كانوا يقولون: »اجلحيم هو 
الآخر«، فهم يعي�صون وح�صة الذات وعزلة الأنا ورف�س الآخر!! ويت�صورون اأن الآخرين يعّطلون 
تقدمهم، ويعرقلون جناحهم، واإمكانية حتقيق ذواتهم.. مع اأن احلقيقة اأننى ل اأكتمل اإل بالآخر، فهو 
عون و�صند، وفيه يتحقق احلب والتعلم والقتداء، ومن خلله تتكون الأ�رشة، واجلماعة، واملجتمع. 
اإن فكر امل�صيح له املجد يدعونا اإلى العطاء، موؤكًدا اأنه »مغبوط هو العطاء اأكرث من الأخذ« )اأعمال 
هو  احلقيقى  فاجلحيم  دينية.  و�صية  جمرد  ولي�صت  وعلمية،  عملية  اختباريه،  حقيقة  وهذه   .)35:20
»النح�صار يف الذات«، وقدمًيا قال الآباء: »اإن امل�صيئة الذاتية هي اجلحيم«، فالإن�صان الأناين دائًما كاره 

ومكروه، اأّما الإن�صان املعطاء فهو دائًما محب ومحبوب.. ومن هنا تبداأ ال�صعادة، وال�صلم النف�صي. 
2- احتياج اجتماعي:

ا، واأق�صد احلاجة اإلى الآخر، واإلى الحتكاك والتفاعل، والتعاون  فالنتماء ي�صبع هذه احلاجة اأي�صً
والتنا�صق، والحتاد وال�رشكة. فالإن�صان اأ�صًل »مخلوق اإجتماعي«، وهو يحيا ال�صعادة من خلل 
انتمائه للجماعة، اأخًذا وعطاًء، وبخا�صة كلما زاد عطاوؤه عن اأخذه. الإن�صان املنح�رش يف ذاته يحيا 
جحيم الرغبات اجلامحة، والطموحات املحققة وغري املحققة، والعداء مع كل من حوله، وكل من 
يقف يف طريق اأنانيته. اأما الإن�صان املحب للآخرين، والذي ان�صكبت يف قلبه محبة الله بالروح القد�س 
)رومية 5:5(، فهو دائم الفرح وال�صلم، دائم العطاء والتفاعل، يحب اجلميع، ويحبه اجلميع، ي�صعد 
الآخرين بحبه، وي�صعد هو بحب الآخرين، و�صعاره املف�صل يف احلياة هو: »كن معطاء تعي�س �صعيًدا«. 
الإن�صان مخلوق اإجتماعي، فمن الزواج، اإلى الأ�رشة، اإلى الكني�صة، اإلى الوطن، اإلى 
الب�رشية... يحّقق انتماءه يف دوائر متتالية، تت�صع �صيًئا ف�صيًئا، قدر ما ات�صعت جدران قلبه، 

ب�صبب �صكيب احلب الإلهي يف داخله!
ولعل لنا يف الأنبا بول - اأول ال�صواح - اأمنوذًجا رائًعا يف النتماء، وهو الراهب املتوحد لع�رشات 
ال�صنني، ل يرى اإن�صاًنا، ول يراه اإن�صان، فحينما التقى به القدي�س الأنبا اأنطونيو�س وجدناه ي�صاأله عن 
اأمرين: كفاح القدي�س اأثنا�صيو�س �صد الآريو�صية، وذلك نتيجة انتمائه للكني�صة املقد�صة، ومدى انتظام 
بالله، ومن خلل هذا الحتاد  فاملتوحد احتد  اأّما وجدانًيا  الأم.  للوطن  انتمائه  نتيجة  النيل،  في�صان 
اأخوته  بل حتى  الوطن  الكني�صة، وبقية مواطنيه يف  اأي  املقد�س،  اجل�صد  اأع�صاء  ببقية  يتحد  املقد�س، 
يف اجلن�س الب�رشى عموًما. كم باحلري اإًذا ينبغي اأن يكون اخلادم واملواطن العادي، يف �رشورة 

الرتباط باإخوته، والنمو يف امل�صاركة والتفاعل؟
3- احتياج روحي:

الروحية بدون »الآخر«؟  اأمار�س حياتي  اأن  اأ�صتطيع  اإذ كيف  ا احتياج روحي،  اأي�صً والنتماء 
ومنو  ف�صائل،  واكت�صاب  وتلمذة،  واحتكاك،  وقدوة،  وتعلم،  وتعاون،  حب،  فر�صة  الآخر 
روحي... فحتى لو �صايقني الآخر، فهنـا اأتعّلم احلب!! فاحلب الب�رشي هو احلب »ب�صبب«، اأما احلب 
الإلهي فهو احلب »بالرغم من«، حتى الأعداء يعّلموننى ال�صفح واحلب، حينما اآخذ يف اأح�صائي نوعية 

احلب الإلهي القادر على ال�صفح والعطاء. 
اإلى »الآخر«، من خلل مرور احليوانات  اآدم باحلاجة  اأ�صعر  اأن يخلق حواء،  اإن الرب قبل 
والطيور اأمامه، اإذ وجد كل نوع منها ذكًرا واأنثى، »واأما لنف�صه مل يجد معيًنا نظريه« )تكوين 20:2(، 
اإذ �صعر اآدم باحتياجه هذا، خلق الرب حواء من اإحدى �صلوعه، من منطقة الو�صط، حتى ل تت�صّيد عليه 
اأو ُت�صَتعَبد له، بل تكون »نظرًيا« م�صاوًيا، قريًبا من القلب ومحبوًبا. ومن خلل هذا الحتاد الزيجي 
للجن�س  امتداًدا  وللكني�صة..  واملجتمع،  للأولد،  الزوجني  وعطاء  للآخر،  العطاء  يكون  املقد�س، 

الب�رشي، واإ�صافة اإلى عدد القدي�صني يف امللكوت. 
ل�صك اأن الحتكاك بالآخر هو طريق النمو الروحي، واكت�صاب الف�صائل، 

واحتاد احلب، وفر�صة اخلدمة.

mossa@intouch.com
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ذكرنا يف املقال ال�صابق اأنه مع بداية قراءة الإجنيل يف الكني�صة، ويف 
ح�صور رئي�س الكهنة، ينادي ال�صما�س قائًل: »فلريفعوه يف كني�صة �صعبه 
وهي  اخلراف«.  مثل  ًة  اأبوَّ جعل  لأنه  ال�صيوخ،  منابر  على  وليباركوه 
كلمات م�صتقة من �صفر املزامري، مزمور 106 ح�صب الرتجمة القبطية، 
َك  بُّ َوَلْن َيْنَدَم: اأنَّ )107 عربي(. ثم يكمل القارئ اللحن قائًل: »اأَْق�َصَم الرَّ
ينرَِك«. وهذه  بُّ َعْن مَيرِ ادَق. الرَّ ي�صَ ُن اإرَِلى الأََبدرِ َعَلى َطْق�سرِ َمْلكرِ اأَْنَت الَكاهرِ
القبطية، )110 عربي(  الرتجمة  املزمور 109 ح�صب  الآية مقتب�صة من 
وهو املزمور امل�صياين ال�صهري، الذي اقتب�س منه الرب ي�صوع يف حواره 
ي اْجلرِ�ْس َعْن  َربِّ بُّ لرِ مع الفري�صيني، م�صت�صهدًا بافتتاحية املزمور: »َقاَل الرَّ

َقَدَمْيَك« )متى 22: 46-41(. ئًا لرِ َع اأَْعَداَءَك َمْوطرِ ينرِي َحتَّى اأَ�صَ مَيرِ
ونلحظ يف اللحن القبطي، اأن القارئ ي�صيف بعد عبارة »الرب عن 
البابا  القدي�س  اأبانا  يا  قائًل:  الكهنة،  رئي�س  بها  يخاطب  كلمات  ميينك«، 
فهي  ميينك«  عن  »الرب  عبارة  اأما  حياتك.  يحفظ  الربُّ  البطريرك، 

تخ�ّس الرب ي�صوع نف�صه ح�صب ن�س املزمور.

»قال  �لنبي:  د�ود  ل�سان  على  هكذ�  يبد�أ  فالزمور 
�لربُّ لربي: �جل�س عن مييني حتى �أ�سع �أعد�ءك موطئاً 
جت�سده،  حال  يف  ي�سوع  �لربِّ  �إلى  �إ�سارة  لقدميك«؛ 
ر�أي  فبح�سب  �أعد�وؤه،  �أّما  �الأمو�ت.  بني  من  وقيامته 
هذ�  على  تعليقه  يف  �لر�سويل  �أثنا�سيو�س  �لقدي�س 
 .)29  :15 �الأولى  )كورنثو�س  �لوت  فاأهّمهم  �لزمور: 
ثم يعود �لزمور ويخاطبه بعبارة: »�لرب عن ميينك«، 
دليل على �لالزمة و�لعية: »َو�ٱلَِّذي �أَررْ�َسَلِني ُهَو َمِعي، 
َما  َعُل  �أَفرْ ِحنٍي  ُكلِّ  يِف  الأيَنِّ  ِدي  َوحرْ �الآُب  ِني  كرْ ُ َيرترْ َومَلرْ 

ُيررْ�ِسيِه« )يوحنا 8: 29(.
وهناك معنى اآخر لكون الله الآب عن ميني البن، والبن عن ميني 
الآب. فاليمني يرمز للقوة والرفعة، والله روح، ولي�س للروح ميني اأو 
ي�صار، ولكنها تعبريات توؤكد على الت�صاوي املطلق والوحدانية يف اجلوهر 
اأثنا�صيو�س  القدي�س  يقول  وكما  الأقد�س.  الثالوث  يف  والبن  الآب  بني 
]حينما يجل�س البن  الأريو�صيني )61(:  الأولى �صد  الر�صويل يف مقالته 
اأن  املعنى  ولكن  الي�صار!  عن  الآب  بذلك  يجعل  ل  فهو  الآب  ميني  عن 
البن،  ا يف  اأي�صً تكون  الآب  التي يف  اليمينية والكرمية جًدا  الأمور  كل 
فالبن حينما  )يوحنا16: 15(. ولذلك  يقول: »كل ما للآب هو يل«  اإذ 
ا عن اليمني، اإذ يقول بعد اأن  يجل�س عن اليمني فهو يرى الآب نف�صه اأي�صً
�صار اإن�صاًنا: »�صبقُت فراأيُت الرب اأمامي يف كل حني، اإنه عن مييني لكي 
ل اأتزعزع« )مزمور16: 8 بح�صب ال�صبعينية(. ويت�صح من ذلك اأنه كما 
الآب  يكون  لأنه حينما  البن،  ا يف  اأي�صً الآب  الآب كذلك  البن يف  اأن 
ا عن اليمني، وحينما يجل�س البن عن اليمني  عن اليمني يكون البن اأي�صً

يكون الآب يف البن![

epiphaniusmacar@hotmail.com

هاجروا  الذين  الأرثوذك�صية  القبطية  الكني�صة  اأبناء  خدمة  املهجر  بخدمة  نق�صد 
طويلة  �صنوات  لهم  منهم  كثريون  م�رش.  خارج  حالًيا  ويعي�صون  متعّددة  لأ�صباب 
ا اأجيال يف اخلارج وترّبت  وجتّن�صوا بجن�صية البلد الذين يعي�صون فيها. بل ن�صاأت اأي�صً
اأبناء  اإليها.  اأو بنات البلد التي هاجروا  اأبناء  يف بلد املهجر. والبع�س تزوج من 
الكني�صة القبطية الأرثوذك�صية يف بلد املهجر هم خليط متنوع جًدا لي�س فقط من جهة 
النت�صار اجلغرايف حيث يوجد اأبناء الكني�صة يف قارات العامل، و�صار نادًرا اأن نذهب 
اإلى تنوع يف اللغات والثقافات  اإلى دولة ول جند فيها عائلت قبطية. واأّدى ذلك 
تاريخ  ح�صب  ا  واأي�صً الكني�صة  اأبناء  بها  يوجد  التي  البلد  ح�صب  والتقاليد  والعادات 
ح�صور الأقباط اإليها وتاأ�صي�س الكنائ�س فيها. ويوجد تنوع اآخر يف داخل البلد الواحد 
بل املدينة الواحدة اأو حتى الكني�صة الواحدة يف املهجر ح�صب تاريخ ح�صور كل عائلة 
اأبناء وبنات  ن�صاأ يف املهجر، ووجود زيجات من  ثاٍن  البلدة ووجود جيل  اإلى هذه 
البلد. اإن اإدراكنا لهذا التنوع اجلغرايف والثقايف واللغوي والأجتماعي والقت�صادي 
لأبناء الكني�صة يف املهجر ي�صاعدنا على تنظيم خدمة املهجر لتكون خدمة فعالة مثمرة 

حتقق هدفها وهو »ُنح�رشرِ كل ان�صان كامًل يف امل�صيح ي�صوع« )كولو�صي1: 28(.
ُكّنا عندما نريد تو�صيح انت�صار الكني�صة جغرافيا نذكر عدد الكنائ�س يف بلد العامل، 
اأّما الآن ومع النت�صار الكبري للكني�صة فاإننا نتحدث عن عدد الإيبار�صيات يف قارات 
تاأ�صي�س الإيبار�صيات.  اإلى  الكنائ�س  تاأ�صي�س  العامل. فالكني�صة الآن تنتقل من مرحلة 
فقدا�صة البابا تاو�رشو�س الثاين -اأطال الله حياته – يكمل م�صرية قدا�صة البابا �صنوده 
الثالث - نّيح الله نف�صه الطاهرة - بالنتقال بخدمة املهجر اإلى مرحلة تالية وهي مرحلة 
الرتكيز على تاأ�صي�س الإيبار�صيات و�صيامة اآباء اأ�صاقفة يرعون هذه الإيبار�صيات لي�س 
ال�صبت  ال�صعب يف بلد املهجر. ولعل �صيامات يومي  بالزيارات بل بالإقامة و�صط 
والأحد 15و16 يونيه تعطي ر�صالة وا�صحة لهذا الجتاه. ففي م�صاء ال�صبت 15يونيه 
القبطية  الكني�صة  لإيبار�صية  اأ�صقًفا  اأثنا�صيو�س  الأنبا  نيافة  من  كل  جتلي�س  اإعلن  مت 
واأبو�صيفني  العذراء  لدير  اأ�صقًفا  دميان  الأنبا  ونيافة  بفرن�صا،  الفرن�صية  الأرثوذك�صية 
�صيامة  متت  يونيو   16 الأحد  �صباح  ويف  حوله.  التي  والكنائ�س  باأملانيا  بهوك�صرت 
االقم�س ميخائيل �صانت اأنتوين اأ�صقًفا ورئي�ًصا لدير الأنبا اأنطونيو�س يف كريفلباخ باأملانيا 
والكنائ�س التي حوله با�صم الأنبا مي�صائيل، والقم�س اأر�صانيو�س اأ�صقًفا لهولندا با�صم 
ا با�صم الأنبا لوقا للإ�رشاف على  الأنبا اأر�صاين، والقم�س لوقا الربامو�صي اأ�صقًفا عامًّ
اإيبار�صية جنوب فرن�صا والقطاع الفرن�صي ب�صوي�رشا، والقم�س بول الأنبا بي�صوي اأ�صقًفا 
ا با�صم الأنبا بافلو�س للإ�رشاف على اإيبار�صية اليونان. كما �صدر القرار البابوي  عامًّ
رقم 2013/18 ب�صاأن تنظيم اخلدمة يف �صوي�رشا وي�صمل �صم القطاع الأملاين لإيبار�صية 
النم�صا، والقطاع الفرن�صي يكون �صمن اإيبار�صية جنوب فرن�صا، اأما القطاع الإيطايل 

فهو جزء من اإيبار�صية ميلنو.
اإن تاأ�صي�س اإيبار�صيات جديدة يف املهجر اأمر هام ل�صتقرار اخلدمة يف هذه البلد. 
وقد تاأ�ّص�صت العديد من الإيبار�صيات يف املهجر بع�صها تاأ�ص�س منذ ع�رشات ال�صنني. 
الذي  الأور�صليمي  الكر�صي  هو  ال�صنني  مئات  اإلى  تعود  التي  الإيبار�صيات  فاأقدم 
والأردن  والعراق  العربي  اخلليج  كنائ�صنا يف  اأبراهام و�صارت  الأنبا  نيافة  يرعاه 
و�صوريا ولبنان حتت رعاية الكر�صي الأور�صليمي. كما تاأ�ص�صت منذ اأكرث من مائة 
البابا  قدا�صة  املتنيح  عهد  يف  ال�صودان.  يف  درمان  واأم  اخلرطوم  اإيبار�صيتي  عام 
اأفريقيا  �صمال  كنائ�س  اأفريقيا  املهجر. يف  اإيبار�صيات يف  تاأ�ص�صت عدة  الثالث  �صنوده 
ت اإلى اإيبار�صية البحرية ومطروح واخلم�س املدن الغربية. كما توجد يف كينيا  مَّ �صُ
وجنوب اأفريقيا اأ�صقفيات عامة كل منهما ت�رشف على جمموعة من الدول الأفريقية، 
اإيبا�صية  اأ�صقفيات عامة، ويف كندا توجد  اإيبار�صيات وثلث  اأوروبا توجد ت�صع  ويف 
واحدة، ويف اأمريكا اإيبار�صيتان بالإ�صافة اإلى ثلثة من الآباء الأ�صاقفة العموميني، 
ويف اأ�صرتاليا اإيبار�صيتان واأ�صقف لدير. ومن هذا ال�رشد ال�رشيع يت�صح لنا الت�صاع 
املقيمني  املطارنة والأ�صاقفة  الآباء  التي يرعاها ثلثون من  املهجر  اجلغرايف خلدمة 
خارج م�رش، بالإ�صافة للكنائ�س التي حتت الرعاية املبا�رشة لقدا�صة البابا. لذلك قّرر 
املجمع املقد�س يف جل�صة يوم اخلمي�س 20 يونيه ت�صكيل »جلنة اإيبار�صيات املهجر« التي 
عن  حديثنا  نوا�صل  و�صوف  اللجنة.  لهذه  ًرا  مقرِّ باختياري  اأت�رّشف 

خدمة املهجر يف الأعداد القادمة.

اأ�صقف لو�س اأجنلو�س
نيافة الأنبا �رضابيون
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ب نف�صك؟!«  »ل تكن باًرا كثرًيا، ول تكن حكيًما بزيادة، ملاذا ُتخرِّ
)جامعة 7: 16(. 

يلتزم �لوؤمن �أالّ ُيباِلغ مييًنا �أو ي�ساًر�، بل ي�سلك يف 
�لطريق �ُلعتِدل �للوكي يف كل جو�نب حياته )تثنية 
يقول  كمثاٍل  �حلب.  يف  حتى   )14  :28 11؛   :17
 Love»لقدي�س �أغ�سطينو�س: »للُحبِّ تدبريه �أو نظامه�
has its order . فُحّب �ل�ساب الأبيه له حدوده �لتي 
ه الأمه �أو الأخته �أو الأخيه �أو لقريبه �أو جاره  تختلف عن ُحبِّ
�لتي ال  منهم حدوده  و�حد  ولكل  ه،  �أو عدوِّ �سديقه  �أو 
�ها. حتى �حلديث مع �أب �العرت�ف �إن حتوَّل �إلى  يتعدَّ
ق�س�س، يليق باأب �العرت�ف بُحٍب وبدون جرح للم�ساعر 

�أن ُيوِقف �حلديث.
احُلّب بزيادة ي�رش الطرفني

باأ�صدقاء  والت�صاقه  الدرا�صة،  يف  ل�صتهتاره  ابنهما  والدان  ا�صتكى 
د نف�صاين روحي. اأجاب: لي�س لدى ابنكما  ال�صوء، وطلبا علًجا من ُمر�صرِ
يكما حدود احلب، فقد ابنكما  م�صكلة، اأنتما محتاجان اإلى علج. ففي تعدِّ
اأنكما م�صئولن عن كل �صغريٍة وكبريٍة يف  ال�صعور بامل�صئولية، وح�صب 

حياته. 
ى اأخَرَج ديناَرينرِ واأعطاُهما  يف مثل ال�صامري ال�صالح قيل: »مَلّا َم�صَ
نَد ُرجوعي  فعرِ اأكرَثَ  اأنَفقَت  وَمهما   ، بهرِ اعَترِ  لُه:  وقاَل   ، الُفنُدقرِ برِ  ل�صاحرِ
 ، اأوفيَك« )لوقا 10: 34-35(. �َصلَّمه للفندق ومل يتخلَّ عن التزامه باحلبِّ
قائًل: »عند رجوعي اأوفيك«، مبعنى اأنه تركه اإلى حني. فُحبُّه لقريبه مل 
ينفرِ عنه التزامه مب�صئولياته من نحو نف�صه ورمبا عائلته وغريهم. ترك 
م التزاماته ويرجع! فاحُلبُّ ل يعني  اجلريح يف رعاية �صاحب الفندق لُيَتمِّ

ي احلدود اللئقة!  تعدِّ
الكتاب  الكثري من  يقراأ  اأن  جاءين �صاب يف فرتة المتحانات م�صتاق 
ليلة  يف  حتى  املواد  مراجعة  من  هروًبا  يخفي  ال�صتياق  هذا  املقد�س. 

المتحان!
كفة  يف  اجل�صمية  وقوتنا  كفة،  يف  نفو�صنا  نقاوة  ن�صع  اأن  علينا  يجب 
اأخرى، ونزنهما بُحكم �صمرينا العادل، حتى ل منيل منحرفني اإلى كفة 

ط. على ح�صاب الأخرى، اأي اإلى حزم غري لئق اأو ا�صرتخاء ُمفررِ
)23:5 Conference( الأب ثيونا�س 

يليق بالب�رش اأن يحفظوا الطريق بعناية اأثناء �صريهم بني النار واملاء، 
ول  مييًنا  تنحرف  »ل  مكتوب:  هو  كما  يغرقوا.  ول  يحرتقوا  ل  حتى 

ي�صاًرا«.
)48:2 St. Augustine: Letter( ي�س اأغ�صطينو�س القدِّ

اختار  اإن  )متى 10: 16(  ب�صاطة احلمامة  احلية ول  مُتَدح حكمة  ل 
اد هاتني الثنتني مًعا  ال�صخ�س اإحداهما وحدها. بالأحرى الف�صيلة هي احتِّ
ة يف الطريق. الإن�صان الذي ينق�صه العتدال مت�صيِّب، والذي ي�صري  بقوَّ

ًبا )تيموثاو�س الأولى 4: 2(. اإلى ما وراء العتدال ي�صري �صمريه معذَّ
)290-287 Life of Moses( ي�س غريغوريو�س الني�صي القدِّ

ياأتيني من وقت لآَخر اأ�صئلة من بع�س النا�س حول كيفّية توجيه الع�صور.. 
وهل ي�صّح اأن نعطي الع�صور لأقربائنا املحتاجني؟ اأم نر�صلها للفقراء يف م�رش؟ 
وهل من املمكن اأن ن�صاهم بها يف خدمة مدار�س الأحد اأو املطبوعات اأو املباين؟ 
وهل من ال�رشوري اأن نقّدم عطاًء يف كّل مّرة ندُخل فيها الكني�صة عمًل بقول 

الكتاب اأن ل نظهر اأمام الله فارغني )خروج23: 15؛ 34: 20(..؟!
اأحاول يف هذا املقال مناق�صة بع�س الأفكار حول هذا املو�صوع..

+ يف البداية يلزمنا اأن نوؤمن متاًما اأن الع�صور لي�صت ملًكا لنا، بل هي تخ�ّس 
لأنف�صنا  اأخذناها  واإذا  حّقه،  الع�صور هي  ب�صخاء..  �صيء  كّل  يعطينا  الذي  الله 

نكون قد �صلبناه حّقه )ملخي3: 9-8(..
اأّن نوؤّكد اأن الله �صادق واأمني يف وعوده، واأّنه �صيفتح  ا  اأي�صً + من املهّم 
له  الع�صور  بتقدمي  للملتزمني  والربكات  باخلري  ويفي�س  ال�صموات  كوى 

)ملخي3: 10(.
+ اإذا كان تقدمي الع�صور لله هو م�صتوى العطاء يف العهد القدمي، ففي العهد 
اجلديد يلزمنا اأن نرتقي يف العطاء ولو قليًل عن هذا امل�صتوى، وا�صعني اأمام 
يِّنَي َلْن َتْدُخُلوا  ي�صرِ ُكْم َعَلى اْلَكَتَبةرِ َواْلَفرِّ رُّ ْد برِ اأعيننا كلم ال�صيد امل�صيح: »اإْن مَلْ َيزرِ

« )متى5: 20(. مَواترِ َمَلُكوَت ال�صَّ
+ الله يف محبته يرتك لنا توجيه الع�صور يف الجتاه الذي يرتاح له �صمرينا.. 
م للهيكل، لكي تفي  ف�صحيح اأّن الو�صّية كانت من القدمي تتعّلق بالعطايا التي ُتقدَّ
املتفّرغني  واللويني  الكهنة  من  الهيكل  وخّدام  الهيكل  يف  العبادة  باحتياجات 
يتبعه  كان  امل�صيح  ال�صّيد  اأّن  اجلديد  العهد  يف  نقراأ  ولكّننا  والت�صبيح..  للعبادة 
 ،)3 )لوقا8:  اخلدمة  لحتياجات  ب�صخاء  يقّدمون  كانوا  الذين  الأثرياء  بع�س 
وكان هناك �صندوق له م�صئول، وكان ُي�رَشف من هذا ال�صندوق لحتياجات 
ع لنا الدائرة التي نقّدم فيها الع�صور، لت�صمل كل  الفقراء يف الأعياد.. وهذا يو�صِّ

الأعمال اخلريّية اأو امل�صاعدات املتنّوعة للجميع من اأجل امل�صيح..
ب�صكل  ع�صورنا  لتوجيه  ًنا  َمررِ نظاًما  الب�صيطة،  روؤيتي  بح�صب  اقرتح   +

منتظم، ي�صمل ثلثة محاور:
يخدمنا،  الذي  املكان  هو  فهذا  بها..  ن�صّلي  التي  الكني�صة  الأول:  املحور 
مهما  دة،  املتعدِّ احتياجاتها  لها  كني�صة  كل  احتياجاته..  يف  ن�صاهم  اأن  ويلزمنا 
فهذا  ع�صورنا  من  الحتياجات  هذه  �صّد  يف  ن�صاهم  وعندما  غنّية..  تبدو  كانت 
ع فيه ثلث ع�صورنا  يجلب الربكة لبيوتنا واأولدنا.. هذا الجّتاه ينبغي اأن نودرِ

على الأقل..
وهذا  مكان..  اأي  يف  اأو  م�رش  يف  عام،  بوجه  الفقراء  الثاين:  املحور 
ا  اأي�صً اأّن لهم احتياجات معّينة، وي�صمل  اأقاربنا املحتاجني اأو َمن نعرف  ي�صمل 
اجلمعّيات اخلريّية اأو املوؤ�ّص�صات التي ترعي الأيتام والأرامل اأو تهتّم بالفقراء 

امُلعَدمني..
املحور الثالث: وي�صمل احلالت الطارئة التي تواجهنا يف حياتنا اليومّية.. 
مثل �صخ�س اأو اأ�رشة محتاجة ي�صعهم الله يف طريقنا.. اأو امل�صاهمة يف بناء اأو 
�رشاء كني�صة جديدة اأو دير جديد.. اأو تع�صيد خدمة روحّية اأو عمل كرازي.. 
اأو ال�صرتاك يف بع�س احتياجات مدار�س الأحد، اأو ن�رش مطبوعات روحّية 
تخدم الكرازة بالإجنيل...اإلخ. اأّما اإذا مل يوَجد اأمامنا حالت من هذا النوع 

فيتّم توزيع باقي الع�صور يف الجتاهني الأول والثاين.
نكون  اأن  الأف�صل  فمن  الع�صور..  تقدمي  يف  النتظام  بخ�صو�س  واأخرًيا 
كّل  مثل  اآَخر،  نظام  اأي  هناك  يكون  اأن  مانع  ل  ولكن  ا،  �صهريًّ منتظمني 
اأّن اللتزام بتقدمي  د الدخل املايل لكّل �صخ�س.. كما  اأو ح�صب موعرِ اأ�صبوعني 
يف  الله  اأمام  فيها  نرتاءى  مّرة  كّل  يف  العطاء  �صندوق  يف  الع�صور  من  جزء 
الكني�صة هو عادة جميلة ومباركة، ولكن الأهّم منها اأّل نظهر اأمام الله فارغني 

من روح التوبة واخل�صوع واملحّبة..!

aboonatadros@gmail.comfryohanna@hotmail.com
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يكفي قولها الذي �صجله الإجنيل )هوذا منذ الآن جميع الأجيال 
تطويب  اأن  تعني  الأجيال(  )جميع  وعبارة  )لو48:1(.  تطوبني( 
اآخر  اإيل  و�صتبقي  امليلد  من  ا�صتمرت  هامة  عقيدة  هو  العذراء 

الزمان. 
ا قول  ولعل من عبارات اإكرام العذراء التي  �صجلها الكتاب اأي�صً
اأين  اأمها تقريًبا(: )من  الي�صابات لها )وهي �صيخة يف عمر  القدي�صة 
اأذين،  يف  �صلمك  �صار  حني  هوذا  اإيل.  ربي  اأم  تاأتي  اأن  هذا  يل 
عظمة  يف  هنا  والعجيب  )لو44:1(.  بطني(  يف  اجلنني  اأرتك�س 
العذراء، اأنه ملا �صمعت الي�صابات �صلم مرمي اأمتلأت الي�صابات من 
الروح القد�س )لو41:1(. جمرد �صماعها �صوت القدي�صة العذراء، 

جعلها متتلئ من الروح القد�س.
�أي�ًسا  �لب�ص، و�إمنا  �لكر�مة فقط من  و�لعذر�ء مل تنل 
جرب�ئيل  �لالك  حتية  يف  و��سح  وهذ�  �لالئكة.  من 
لها بقوله )�ل�سالم لك �أيتها �لمتلئة نعمة. �لرب معك. 
مباركة �أنت يف �لن�ساء( )لو28:1(. وعبارة)مباركة �أنت 
يف �لن�ساء( تكررت �أي�ًسا يف حتية �لقدي�سة �لي�سابات لها 

)لو43:1(.
ونلحظ اأن اأ�صلوب مخاطبة امللك للعذراء فيه تبجيل اأكرث من 

اأ�صلوبه يف مخاطبة زكريا الكاهن )لو13:1(. 
العذراء،  ال�صيدة  علي  تنطبق  الكتاب  يف  كثرية  نبوءات  وهنا 
نف�س  ويف  )مز9:45(.  امللك(  اأيها  ميينك  عن  امللكة  )قامت  ومنها 
داخل(  امللك من  ابنة  )كل جمد  الإلهي  الوحي  يقول عنها  املزمور 
الكني�صة  فاإن  ولذلك  امللك..  وابنة  ملكة  اإذن  فهي  )مز13:45(. 
متوجة،  كملكة  ت�صورها  بالعذراء،  اخلا�صة  اأيقوناتها  يف  القبطية 

وجتعل مكانها با�صتمرار عن ميني ال�صيد امل�صيح له املجد.
نلن  كثريات  )ن�صاء  قائلة  اأحلانها  يف  العذراء  متدح  والكني�صة 
كرامات. ومل تنل مثلك واحدة منهن(. وهذه العبارة ماأخوذة من 

الكتاب )اأم29:31(.
ا�صتطاع  التي  فهي  كلها،  الأجيال  �صهوة  هي  العذراء  وال�صيدة 
باخلل�س  لله  وعد  اأول  محقًقا  احلية(  راأ�س  ي�صحق  اأن  ن�صلها 

)تك15:3(.
والعذراء من حيث هي اأم امل�صيح، ميكن اأن اأمومتها تنطبق علي 

كل األقاب ال�صيد امل�صيح.
فامل�صيح هو النور احلقيقي )يو9:1(. وهو الذي قال عن نف�صه )اأنا 
هو نور العامل( )يو12:8(. اإذن تكون اأمه العذراء هي اأم النور. 

اأو هي اأم النور احلقيقي.

وما دام امل�صيح قدو�ًصا )لو53:1( تكون هي القدو�س  وما دام هو 
املخل�س، ح�صبما قيل للرعاة )ولد لكم اليوم يف مدينة داود مخل�س 
هو امل�صيح الرب( )لو11:2(. وح�صب اأ�صمه )ي�صوع( اأي مخل�س، 
العذراء  تكون  اإذن  )مت21:1(.  خطاياهم  من  �صعبه  يخل�س  لأنه 

هي اأم املخل�س.

اإذن  )يو28:20(.  )رو5:9(  )يو1:1(  الله  هو  امل�صيح  ومادام 
تكون العذراء هي والدة الإله.

ومادام هو الرب، ح�صب قول الي�صابات عن العذراء )اأم ربي( 
)لو43:1(. اإذن تكون العذراء هي اأم الرب. وبنف�س القيا�س هي اأم 

عمانوئيل )مت23:1( وهي اأم الكلمة املتج�صد )يو14:1(. 

تكون  اأولى  باب  فمن  امل�صيح،  اأم  هي  العذراء  كانت  واإن 
علي  وهو  امل�صيح  ال�صيد  اأن  ويكفي  امل�صيحيني.  جلميع  روحية   اأًما 
)هذه  احلبيب  الر�صول  يوحنا  للقدي�س  العذراء  عن  قال  ال�صليب، 
اأمك( )يو27:19(. فاإن كانت اأًما لهذا الر�صول الذي يخاطبنا بقوله 
جميًعا.  لنا  اأم  هي  العذراء  تكون  فبالتايل  )1يو1:2(.  اأولدي  يا 
وتكون عبارة )اأختنا( ل ت�صتحق الرد. فمن غري املعقول ول املقبول 

اأن تكون اأًما للم�صيح واأخًتا لأحد اأبنائه املوؤمنني با�صمه..! 
�إن من يكرم �أم �ل�سيح، �إمنا يكرم �ل�سيح نف�سه. 
بوعد)�أف2:6(  و�سية  �أول  هو  �الأم  �إكر�م  كان  و�إن 
)خر12:20( )تث16:5(. �أفال نكرم �لعذر�ء �أمنا و�أم 
�لالك  لها  قال  �لتي   هذه  �لر�سل؟!  �أبائنا  و�أم  �ل�سيح 
)�لروح �لقد�س يحل عليك، وقوة �لعلي تظللك. لذلك 
�أي�ًسا �لقدو�س �لولود منك يدعي �بن �هلل( )لو35:1(. 
هذه �لتي طوبتها �لقدي�سة �لي�سابات بقولها )طوبى للتي 
)لو45:1(.  �لرب(  قبل  من  لها  قيل  ما  يتم  �أن  �آمنت 

و�لتي جميع �الأجيال تطوبها.. 
امللك  من  لها  قيلت  التي  الن�صاء(  يف  اأنت  )مباركة  وعبارة 
ن�صاء  اإذا قورنت بكل  اأنها  الي�صابات، تعني  القدي�صة  جربائيل ومن 
العامل، تكون هي املباركة فيهم، لأنه مل تنل واحدة منهن جمًدا نالته 
العذراء يف التج�صد الإلهي.  ول �صك اأن الله قد اختارها من بني كل 

ن�صاء العامل، ل�صفات فيها مل تكن تتوافر يف واحد منهن.

ومن هنا يظهر علو مكانتها واإرتفاعها. لذلك لقبها ا�صعياء النبي 
بلقب )�صحابة( اأثناء جميئها اإيل م�رش )اأ�س1:19(.

من كتاب ال�صيدة العذراء
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كتاب  فكرة  الأذهان  اإلى  تتبادر  اإجنيل  كلمة  ن�صتعمل  عندما 
اأثناء  الكني�صة  يف  الإجنيل  وقراءة  الإجنيليني،  اأحد  اإلى  من�صوب 
املدعوة  الأربعة  الكتب  اأحد  يف  قراءة  تعني  املتنوعة  اخلدمات 
ُيتلى  الذى  الف�صل  اأن  اآخر، وهو  اأن هناك معنى  يبدو  بالأناجيل، 
يحمل الإجنيل اأي الب�صارة اأو ر�صالة اخلل�س للذين ي�صغون اإليها، 
ن واملكتوب + ب�صارة  اإًذا كلمة اإجنيل تدل على معنيني: »الن�س املدوَّ

اخلل�س للعامل كله«.
الب�صارة لغوًيا تقابل: 

»ب�رشت« يف الأ�صورية.
»ب�رشت« يف الأوجريتية.

»ب�رشة، ب�صورة« يف العربية.
»�صربتا« يف ال�رشيانية.

»اأوجنليون« يف اليونانية.

»النباأ الطيب« يف العربية.
وقد اأخذتها احلب�صية القدمية عن اليونانية اأو ال�رشيانية مع حتريف 
ب�صيط، فالإجنيل عندهم هو »وجنيل« وعنهم اأخذ العرب، وقد جاء 
يف القراآن يف �صورة اآل عمران: »واأنزل التوراة والإجنيل من قبل 
هدًى للنا�س«، فجعل التوراة مرادًفا للعهد القدمي والإجنيل مرادًفا 
للعهد اجلديد على �صبيل اإطلق اجلزء على الكل، ولندري اإذا كان 
 – اأخذوها  اأو  مبا�رشة  احلب�صية  من  الإجنيل  لفظة  اأخذوا  قد  العرب 
لغة م�صيحيي  ّية حيث كانت  ْمرَيرِ احلرِ اللغة  – من  الأرجح  وهذا على 

العرب جنوبي اجلزيرة العربية.
والكلمة »اإجنيل« اليونانية تتكون من مقطعني: 

ا اأو مفرًحا. الأول: EV يعني �صارًّ
الثاين: angelion وتعني خرًبا اأو ر�صالة اأو ب�صارة.

�أو  علمي  �أو  �أدبي  موؤلَّف  اليعني  فاالإجنيل  ولذ� 
تاريخي، بل هو �أواًل ر�سالة خال�س مبهجة قدمها �ل�سيح 
)�إ�سعياء 52: 7( »ما  �لنبوة  و�أعلنت  �سبق  للعامل كما 
 ِ ِ، �ُلخرِبِ بال�ّسالِم، �ُلَب�صِّ �أجَمَل عَلى �جِلباِل َقَدَمِي �ُلَب�صِّ
َملَك  »قد  ل�ِسهيوَن:  �لقائِل  باخلال�ِس،  �ُلخرِبِ  باخَلرِي، 

�إلُهِك!««.
يف العهد القدمي: 

كلمة »اإجنيل« تعني اإعلن الأخبار ال�صارة يف احلياة اخلا�صة اأو 
احلياة الوطنية فمثًل: 

اأُطلرِق على الب�رشى مبوت عدو )ملوك الثاين 18: 19–20، 
.)26

وعلى الن�رش يف احلرب )مزمور 68: 11(.
وعلى خل�س يهوذا )ناحوم 2: 1(.

ر  ل�صا ا خلرب  با ملب�رشِّ  ا  : بحـت معنـى  لكلمة  ا تتخـذ  قـد  و
. )7  :5 2 ء  �صعيا اإ (
ويف العهد اجلديد: 

�لرومانى  �لعامل  يف  �لكلمة  هذه  ترتدد  كانت 
حيث  �جلديد  �لعهد  بخالف  و�جلمع  �لفرد  ب�سيغتي 
مل ترد ب�سيغة �جلمع، وقد �أخذ ُكّتاب �لعهد �جلديد 
ي�سوع  ربنا  �سار  �إذ�  جديد  �سياق  وو�سعوها يف  �لكلمة 
�ُلعلِن  فقط  يكن  ومل  وم�سمونها  حمتو�ها  هو  نف�سه 
�ل�سار  �خلرب  �ساحب  هو  ي�سوع  فربنا  �خلال�س،  لب�سارة 
 :4 لوقا  4،5؛   :11 )متى  �ل�ساكني  يب�ّص  �أتى  وقد 
16،21؛ �إ�سعياء 61: 1،2؛ �أعمال 10: 38؛  متى 

.)17 ،16 :3
الله«  ملكوت  واقرتب  الوقت  »حان  فهو:  ال�صار  اخلرب  اأما 

)مرق�س 1: 15( 
وهذا هو جوهر الر�صالة، ولكن هذه املرة ت�صبح �صخ�صية الرب 
ي�صوع ذاتها هي مركز اخلرب ال�صار، اأو على الأ�صح فاخلرب ال�صار 
تب�رشِّ  امللئكة  نرى  نحن  وها   .)1  :1 )مرق�س  نف�صه  ي�صوع  هو 
 :12 )متى  الله  ُملك  يحّل  ومبجيئه   ،)10،11  :2 )لوقا  مبيلده 
 ،)30  :10 )مرق�س  اأجله  من  �صيء  كل  يرتك  ملن  وامل�رشة   ،)28
وهو يقوم بب�صارة كل اأحد )لوقا 4: 43(، وب�صفة عامة حتتل قيامة 

امل�صيح مركز الإجنيل)كورنثو�س الأولى 15: 1–5(. 
وقد تكّررت كلمة »اإجنيل« 72 مرة يف العهد اجلديد، منها 54 
مرة يف ر�صائل بول�س الر�صول. وي�صّدد بول�س الر�صول على توا�صل 
مدى  مكتوًما  ظّل  الذي  ال�رش  اإعلن  فهي  القدمي،  بالعهد  الب�صارة 
لإبراهيم  الله  فوعد  )رومية 16: 26-25(،  الآن  ف  وُك�صرِ الأزل 
الوثنيني  اليوم يف اهتداء  ُم�صبًقا )تكوين 12: 3( يتحّقق  اإجنيًل  كان 

)غلطية 3: 8؛ اأف�ص�س 3: 6(.
ب�صفة عامة لحتقِّق ب�صارة الإجنيل قوتها ما مل ي�صتجب الإن�صان 

اإليها بالإميان )رومية 1: 16،17؛ كورنثو�س الأولى 18، 21(
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عند  الأ�سود  الراأ�س  غطاء  ق�سة  ال�سابق  العدد  يف  عرفنا  �سوؤال: 
وقت  يف  لهم  بالن�سبة  الراأ�س  غطاء  هو  فما  الأقباط،  الدين  رجال 

�سلواتهم الطق�سية؟
الرد: غطاء الراأ�س بالن�صبة لرجال الدين الأقباط يف وقت ال�صلوات 
الليتورجية اأو الطق�صية يتنوع بح�صب رتبتهم. فهو اإّما الق�صلة اأو التاج اأو 
ال�صملة البي�صاء فوق العمامة ال�صوداء، واأخرًيا العمامة البي�صاء فقط، اإذا 
كانوا من روؤ�صاء الكهنة )بطريرك – مطران - اأ�صقف(. اإما الطيل�صانة اإذا 
كانوا من الكهنة �صواء قمام�صة اأو ق�صو�س، واأخرًيا ال�صملة هي غطاء راأ�س 

الرهبان اإذا تقّبلوا �رش الكهنوت.

راأ�س  هى  ال�صاد�س(  كريل�س  البابا  القدي�س  �صورة  يف  )كما  والق�صلة 
برن�س روؤ�صاء الكهنة عند الأقباط، ي�صدلونها فوق عمائمهم ال�صوداء وقت 
التقارب يف كثري من  ال�رشيان بحكم  اأخذها عنهم  الليتورجية،  اخلدمات 

الأمور العقائدية والطق�صية.
اأول من عّمم ا�صتخدامها كان البابا كريل�س الأول عمود الدين الـ24 
ي�صى  )راجع:  اأف�ص�س،  جممع  تراأّ�س  عندما  431م  �صنة  )412-444م( 
عبد امل�صيح، »الليتورجيات ال�رشقية )2( زّي اإكلريو�س ال�رشق، امللب�س 
 1–1647 �صنة  برمهات   23 الرابع  اجلزء  الكرمة،  جملة  الكهنوتية«، 

اأبريل �صنة 1931، ال�صنة ال�صابعة ع�رش، �س 209-208(.
 

لنا عادة روؤ�صاء  الكهنة  الباقية للآن والتي حفظت  اأقدم الآثار  ومن 
الدولة  عهد  من  خزيف  طبق  على  َر�صٌم  الق�صلة،  ا�صتخدام  يف  الأقباط 
الفاطمية )1050-1100م(، محفوظ مبتحف فيكتوريا واألربت بلندن، 

حتت رقم C.49-1952      )لحظ ال�صورة(.

يحمل  �لخدومني،  �أمام  �ل�سيح  ميّثل  �خلادم 
هكذ�  وتعاليمه.  ر�سالته  وين�ص  بكالمه،  يتكلم  فكره، 
يرى �لخدومون �خلادم �أنه يف درجه من �لكمال، وقد 
ما  وكثرًي�  مثلهم.  �الآالم  �أنه �سخ�س حتت  ي�ستوعبون  ال 
جند �خلادم قد ُي�َصّ بهذه �ل�سورة وير�ّسخها يف �أذهان 
�لخدومني، بينما �حلقيقة خمتلفه متاًما! فتجد �خلارج 
غري �لد�خل، و�لكالم غري �الأفعال، و�لظهر غري �جلوهر، 
عن  غريًبا  �زدو�جية جتعله  يحيا يف  �خلادم  جعل  مّما 
نف�سه. و�أخطر ما يف �الأمر هو تباُعد �ل�سافة بني ما يقول 

وما يفعل �إلى �أن ي�سل �إلى درجة �الزدو�جية �لري�سة.
الإن�صان  يحيا  كيف  لنا  ح  يو�صّ املقد�س  الكتاب  يف  موقف  وهناك 
عو�س  الربكة  لنوال  اإ�صحق  اأبيه  اإلى  يعقوب  اأبونا  تقّدم  حني  مزدوًجا؛ 

عي�صو البكر:
�صوُت  ْوُت  »ال�صَّ وقاَل:  ُه  فَج�صَّ  ، اأبيهرِ اإ�صحاَق  اإَلى  يعقوُب  َم  »فتَقدَّ
َرَتنيرِ  ُم�صعرِ كانتا  َيَديهرِ  فُه لأنَّ  َيعررِ ومَلْ  َيدا عي�صو«.  الَيَدينرِ  يعقوَب، ولكن 
فقاَل:  ابني عي�صو؟«.  اأنَت هو  فباَرَكُه. وقاَل: »هل   ، اأخيهرِ كَيَدْي عي�صو 

»اأنا هو«.« )تكوين 27: 24-21(.
كثرًيا ما يوجد داخلنا هذا التناق�س: ال�صوت �صوت يعقوب، واليدان 
تزييف  يف  النف�س  وجتتهد  عي�صو!  يدا  الأعمال(  اإلى  ت�صريان  )اللتان 
حقيقتها لتاأخذ ما لي�س لها، وتدّقق وجتتهد لتلب�س الثياب وتاأخذ ال�صكل بل 
والرائحة، ومتتد اإلى ما اأهو اأكرث واأعقد من ذلك وهو تغطية اجللد حتى 
يح�صل على �صمان اقتناء ال�صخ�صية املرغوبة، ويتحّمل املخاطر وي�صتمّر 

يف اخلداع حتى واإن ظهر ال�صك يف اأمره، ولكنه يوؤكد: »اأنا هو«!
ما اأخطر خداع النف�س وما اأ�صواأ النتائج حني يتوّقع املخدوم من اخلادم 
كمالت ل يجدها، بل والأكرث حني تظهر اأمور عك�س ما يظهر اأو يعلم.

ملكوت  يف  عظيًما  ُيدَعى  اأنه  وَعلَّم  ل  َعمرِ من  امل�صيح  ال�صيد  مدح  لقد 
حتقيًقا  القدو�س  �صخ�صه  يف  وجدنا  وقد  بل   ،)19:5 )متى  ال�صماوات 
يتناف�س  بينما  املّتكاأ الأخري  َعلَّم به، فلم يتكلم عن  وتطبيًقا وا�صًحا لكل ما 
على املتكاآت الأولى، ومل يحّدثنا اأن »بيعوا اأمتعتكم واأعطوا �صدقة« بينما 
ي�صكن هو يف الق�صور، ومل يتكلم عن �رشورة حمل ال�صليب بينما يهرب 
اأكرث مما تكّلم به لدرجة عجز  هو من حمله، بل على العك�س جنده فعل 

الكلمات عن التعبري.
اأعظم عمل للخادم هو التاأثري، والعني اأكرث تفاعًل من الأذن، فنحن 
ل نحتاج اإلى كلمات بقدر ما نحتاج اإلى اأفعال، ول نحتاج اإلى خدام بل 
فالذي  قائله،  من  قوته  ي�صتمّد  تعليم  اأي  اأن  املعروف  ومن  مناذج،  اإلى 
جعل القدي�س تيموثاوؤ�س يتبع بول�س الر�صول لي�س فقط تعليمه بل �صريته 
التي   )10:3 الثانية  )تيموثاو�س  و�صربه  ومحبته  واأناته  واإميانه  وق�صده 

راآها وتلم�س معها ب�صكل عملي.
ليت نفو�صنا تتوّحد يف خوف الله، ونقدم �صورة للم�صيح الذي يحيا يف 
داخلنا، ول ننجذب لغريه ول نتبع غريه، فنقدم �صورته 

وكلمه وحياته لأولده فيجذبهم فيجروا وراءه.

hamaged@yahoo.com  fatherantoniosfahmy@gmail.com
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1- وعد ولي�س ا�ستحقاق:
اخلل�س  وعد  الله  اأعطاه  املوت  حكم  �صدور  وقبل  اآدم  اأخطاأ  اأن  بعد 
قبل  اأعطاه  كما  )تكوين 3: 15(،  احلية  ي�صحق راأ�س  امل�صيح(  )اأي  ن�صله  اأن 
اخلروج من اجلنة عربون وعلمة هذا اخلل�س اإذ األب�صه هو وحواء اأقم�صة 

من جلد )اأي هناك ذبيحة( من �صنع الله نف�صه )تكوين3: 21(.
2- هبة جمانية بال مقابل:

• يف فلك نوح والذي ميثل اخلل�س من الغ�صب الإلهي، مل يكن الأمر 
ي�صتلزم �صوى دخول الفلك ملن يريد اخلل�س.

ال�صماء  ينزل من  كان  امل�صيح،  ال�صيد  اإلى  ي�صري  والذي  ال�صماوي  • املّن 
بكفاية ول يحتاج اإل من يجمعه وي�صبع منه.

• عمود النور وال�صحاب والذي ميثل ح�صور الله و�صط �صعبه، كل ما 
هو مطلوب هو ال�صري يف ظّله.

)جمرد  اإليها  نظر  من  كل  ال�صليب،  اإلى  ت�صري  والتي  النحا�صية  احلية   •
النظر( كان ُي�صفى.

3- امل�سيح هو الطريق الوحيد للخال�س:
َلينا« )اأيوب  َيَدُه عَلى كرِ ُع  ٌح َي�صَ َبيَننا ُم�صالرِ اأيوب »لي�س  مكتوب يف �صفر 
م«، وهو  9: 33(، والكلمة »م�صالح« يف اللغة الأ�صلية للكتاب تعني »ُمرتجرِ
الذي يتو�ّصط بني اثنني ل ميكنهما التفاهم ويجمع بني لغتيهما. والرب ي�صوع 
جمع بني النا�صوت الكامل واللهوت الكامل، فهو وحده الذي ي�صتطيع اأن 

ي�صالح الآب والب�رشية كلها.
4- ال�سليب هو املحور: 

 27( اللويني  �صفر  هو  الأو�صط  ال�صفر  اخلم�صة،  مو�صي  اأ�صفار  يف 
كذبيحة  ع�صفورين  فيه  نرى   )14( هو  فيه  الأو�صط  الأ�صحاح  اأ�صحاًحا(، 
للأبر�س الذي قد �ُصفرِي، الأول ُيذَبح والثاين ُيغَم�س يف دمه ثم ُيطَلق حيًّا. 
فيه  يحمل  الذي  القيامة  وج�صد  والقيامة  لل�صلب  وا�صح  رمز  هذا  يف  األي�س 
اأ�صفار  ال�صليب والقيامة هما قلب  اإن  اإًذا  القول  ال�صليب؟ فيمكننا  اآثار  الرب 

التوراة. 
يف �صفر املزامري، مزمور 22 ميّثل ال�صليب فبدايته: »اإلهي، اإلهي، ملاذا 
تَركَتني؟« الكلمة االرابعة من الكلمات ال�صبع لل�صيد امل�صيح على ال�صليب )متى 
ُت يف  �رشرِ اإذا  ا  »اأي�صً القرب  مرق�س 15: 34(. مزمور 23 ميّثل  27: 46؛ 
ُتها  ...« )اأية 4(. مزمور 24 ميّثل القيامة ففيه »ارِرَفعَن اأيَّ لِّ املوترِ وادي ظرِ
 » هرّياُت، فَيدُخَل َملرُِك املَجدرِ ُتها الأبواُب الدَّ عَن اأيَّ ، وارَتفرِ الأرتاُج روؤو�صُكنَّ

)ع 7–10(. ترتيب رائع لأحداث ال�صلب والقيامة.
ُت�صاُق  »ك�صاٍة  ال�صلب  عن  بو�صوح  يتكلم   53 اأ�صحاح  ا�صعياء  �صفر  يف 
اأ�صحاح 54 يتكلم عن  اأماَم جاّزيها« )اأية 7(.  َتٍة  ، وكَنعَجٍة �صامرِ بحرِ اإَلى الذَّ
كرِ  لأنَّ  ... َخيَمترِكرِ َمكاَن  عي  اأو�صرِ  « ال�صليب  عار  زوال  بعد  الكني�صة  انت�صار 
كرِ ل تخَزيَن، ول تخَجلي  ... ل تخايف لأنَّ اإَلى الَيمنيرِ واإَلى الَي�صاررِ متَتّديَن 
عطية  ان�صكاب  طريق  عن  المتداد  وهذا   ،)4-2  :54( ت�صَتحنَي«  ل  كرِ  لأنَّ
 ،»... طا�ُس جميًعا َهُلّموا اإَلى املياهرِ ها العرِ الروح القد�س املجانية )55: 1( »اأيُّ
ثم يتكلم بعد ذلك عن دخول الأمم الغريبة وانت�صار الكرازة يف كل ال�صعوب 
بِّ  بالرَّ نوَن  َيقرَترِ اّلذيَن  الَغريبرِ  بعد ذلك بو�صوح يف )56: 6، 7( »واأبناُء 

.» عوبرِ لةرِ ُيدَعى لُكلِّ ال�صُّ موُه... لأنَّ َبيتي َبيَت ال�صّ لَيخدرِ
كلها خطوات الفداء على الرتتيب ب�صكل مبا�رش كما نراها يف العهد اجلديد 
اإن�صاٍن، بل  ٌة َقطُّ مَب�صيَئةرِ  ُه مَلْ تاأترِ ُنبوَّ لأن الكاتب هو نف�صه يف العهدين »لأنَّ
 :1 الثانية  )بطر�س   » الُقُد�سرِ الّروحرِ  َن  مرِ َم�صوقنَي  ّدي�صوَن  القرِ اللهرِ  اأُنا�ُس  تكلََّم 

.)21

fayezsedrak@yahoo.com

الت�صابيح  من  جمموعة  للم�صيحية  الأولى  القرون  منذ  الكني�صة  اآباء  نظم 
والأنا�صيد الروحية للعذراء مرمي اأمثال القدي�س ماراأفراآم ال�رشياين والقدي�س 
الثالث  امل�صكوين  املجمع  انعقاد  وبعد  واآخرين.  ميلنو  اأ�صف  اأمربو�صيو�س 
الليتورجية جمموعة  الكني�صة يف �صلواتها  اأدخلت  اأف�ص�س عام 431م  مبدينة 
كن�صية  ن�صو�س  �صورة  يف  العذراء  مرمي  القدي�صة  عن  الآبائية  التعاليم  من 
الإله«  »والدة  باأنها  العذراء  مرمي  عن  الكني�صة  تعاليم  حول  املوؤمنني  لتثبت 
مو�صيقاها  يف  وعميقة  تعليمية  الليتورجية  اأحلاننا  فكل  البتولية«.  و»دائمة 
وتبّث  الروحية،  بالتعزية  اللهوتية، ومتّدنا  تعاليمنا  داخلها جممل  وتكتنز 
يف نفو�صنا رهبة يوم الدينونة، وكل من َتَفاَعل مع مو�صيقاها وكلماتها تطّلع 
لل�صوق اإلى ال�صمائيات. ومو�صيقى اأحلاننا الكن�صية لي�صت جمرد فنٍّ يف كيفية 
اآداء اللحن الكن�صى، ولكنها ترتبط جذرًيا بالن�س الذي تعرّب عنه، وتعطيه 

حلَنا مو�صيقًيا م�صفية عليه جماًل روحًيا.
بالن�صبة لكلمات حلن »ال�صلم ملرمي امللكة...« فهي ماأخوذة من »ميمر« 
البو�صي  بول�س  للقدي�س  عنه(  اأقوال  اأو  القدي�س  �صرية  تعني  �رشيانية  )كلمة 
اأ�صقف م�رش من اأباء القرن الثالث ع�رش امليلدي عن مرمي العذراء. وعلى 
ما ُيعَتَقد اأن هذا اللحن دخل يف �صميم ال�صلوات الليتورجية القبطية بعد القرن 

الثالث ع�رش امليلدي. 

�للكة  �لعذر�ء  مرمي  عن  تتكلم  �للحن  وكلمات 
�أكرث من  كر�مة  ونالت  �ل�سمائيني  �أكرث من  �رتفعت  �لتي 
رّتبت  وقد  منها.  �الأزيل جت�سد  �هلل  كلمة  الأن  �الأر�سيني 
�لقد��س  �سلو�ت  بدء  يف  �للحن  هذ�  ُيقال  �أن  �لكني�سة 
حلن  )�أي  �الأقد�س  �لثالوث  متجيد  حلن  بعد  �الإلهي 
�لتمجيد  �سلو�ت  يف  ُيقال  �أنه  كما  مبا�صة.  �لربكة( 
�لطق�سية الأعياد �لقدي�سة مرمي �لعذر�ء، ويقال �أي�ًسا يف 
دخول »�لعرو�س« عند بدء �ل�سلو�ت �لليتورجية لطق�س 

�ص �لزيجة �لقد�س.
بني  )اأنديفونات(  املرابعات  بطريقة  ُتقال  قطع  ع�رش  من  ن  مكوَّ اللحن 
مق�ّصمة  اللحن  َن�ّس  يف  الفردية  القطع  بالتبادل(.  )ربعني  املرتلني  خوار�س 
اإلى ثلث �صتيخونات )كلمة يونانية تعني �صطًرا من الربع القبطي للن�س(، 
جند  ولذلك  �صتيخونات.  اأربعة  من  فتتكّون  الن�س  يف  الزوجية  القطع  اأما 
خور�س  يتبادلها  �صتيخونان  �صبعة  من  تتكّونان  الن�س  من  قطعتني  كل  اأن 
املرتلني. ال�صّلم املو�صيقي للحن هو �صلم »�صول ال�صغري الطبيعي« ولذلك يبداأ 
اللحن من نغمة »�صول«. والزمن املو�صيقي للحن هو زمن الـ«نوار« اأي اأنه 
متو�صط ال�رشعة. ويبداأ اللحن يف ال�صتيخون الأول للقطعة الآولى من اللحن 
بجملة مو�صيقية ذات اإيقاع هادئ بطيء كمقدمة للحن ثم يبداأ اللحن يف تغيري 
الإيقاع املو�صيقي لياأخذ يف الت�صاعد التدريجي ثم ياأخذ يف الهبوط التدريجي 
يف ال�صطر الأخري من الربع الثانى، وهذا يتكّرر يف الأرباع التالية للحن. 
والإيقاع الهادئ الذي يتمّيز به اللحن يتفق مع حياة العذراء مرمي احلمامة 
احل�صنة التي عرّب الكتاب املقد�س عن حياتها الداخلية »واأّما مرمي فكانت حتفظ 

جميع هذا الكلم متفّكرة به يف قلبها« )لوقا 19:2(.

ghattmich@hotmail.com
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د. وداد عبا�س وال�رضة مب�رض
يهنئون نيافة احلرب اجلليل

االنبا مي�شائيل
ل�سيامتة ا�سقفا لدير النبا انطونيو�س وما حولة بجنوب املانيا

الرب يدمي حربيتة �سنني عديدة وازمنة �سالمية مديدة 
ب�سلوات �ساحب القدا�سة 

البابا توا�شرو�س الثانى 

ْع اأمَلَكَك واأعطرِ الفقراَء  »اإْن اأردَت اأْن تكوَن كامًل فاذهْب وبرِ
ماء وتعاَل اتبعنرِي« )متى 19: 21( فيكوَن لَك كنٌز يف ال�صَّ

دير ال�سهيد العظيم مارمينا العجائبي مبريوط
االأنبـا كريلـ�س اآڤـا مينــا

اأ�صقف ورئي�س الدير 
وجممع رهبـــان الديــــر

ي�سكرون قدا�سة البابا الأنبـــا توا�رضو�س الثانـي
ملباركتــه باملوافقــة على �صيامة اآبــاء رهبان ُجُدد بالدير، وهم: 
الراهب باخوميو�س اآڤـا مينا، الراهب اأمونيو�س اآڤـا مينا، 

الراهب ثيوؤفان اآڤـا مينا، الراهب مي�سائيل اآڤـا مينا، والراهب اأيوب اآڤـا مينا.
كما ي�صكرون الآباء الأ�صاقفة الذين ا�صرتكوا يف �صلوات ال�صيامة: 

الأنبا قزمان، الأنبا اإرميا، الأنبا ثيئود�سيو�س، 
الأنبا بطر�س )�سبني القناطر(، والأنبا يوليو�س. 

ويهنئون الآباء الرهبان اجُلُدد راجني لهم حياة رهبانية ُمثمرة، 

ب�سلوات ح�رضة �ساحب القدا�سة
البابا املعظم االأنبا توا�شرو�س الثاين

حفظه الرب للكني�سة.

دياكون �سمري زاخر
�صكرتري جمل�س كني�صتى ال�صهيدين الأمري تادر�س واأباكري ويوحنا

والأ�ستاذ عماد عمو�س املحامى
ع�صو املجل�س يهنئان

الق�س مينا �شمري
لنواله نعمة الكهنوت ويتقدمان بخال�س ال�صكر ل�صاحب الغبطة والقدا�صة

البابا توا�شرو�س الثانى
ونيافة احلرب اجلليل الأ�صقف املحبوب

االأنبا يوليو�س

امُلهند�س الإ�ست�سارى الفون�س حنا
رئي�س جمل�س كني�صتى القدي�صني الأمري تادر�س واأباكري ويوحنا مب�رش القدمية 

يهنئ من العماق
الق�س مينا �شمري

لنواله نعمة الكهنوت ويتقدم بال�صكر حل�رشة �صاحب الغبطة والقدا�صة
البابا توا�شرو�س الثاين

بابا ال�صكندريه وبطريرك الكرازة امُلرق�صية
ونيافة احلرب اجلليل الأ�صقف املحبوب

االأنبا يوليو�س
اأ�صقف عام م�رش القدمية وتوابعها

االأ�شتاذ اأجمد فليب وڤيوال ڤيكتور
تهانينا القلبية لكما بالزفاف امُلبارك

ب�رضى فرح واأ�رضته - بنقاده

راأفت �سفيق والعائلة يهنئون
القم�س اأجنيلو�س ر�شدى

كاهن كني�سة العذراء – باأر�س اجلولف
لنوال نعمة القُم�سية

�س1 : هل يلب�س ال�سما�س مالب�س اخلدمة ) التونية ( اأثناء �سالة الع�سية؟
ج1: نعم يجب اأن يلب�س ال�صما�س التونية اأثناء �صلة ع�صية ، توقريًا للخدمة كما يلب�س 
الكاهن ال�صدرة اأثناء �صلة الع�صية ، ال�صما�س يلب�س التونية لأنه يدخل الهيكل لي�صرتك مع 
الكاهن فى دورة البخور حول املذبح ولأنه يقرا الإجنيل ويحمل الأيقونة اأثناء الدورة فى 
اأعياد القدي�صني ، فل يليق اأن يعمل كل هذا مبلب�صه العادية مثل بنطلون وقمي�س وخلفه .

�س2 : هل ي�سح اإ�ستخدام ك�سافات بطارية بدًل من اإ�ستخدام ال�سموع .؟
ج2: مهم جدًا اإ�صتخدام ال�صموع اأثناء ال�صلوات الطق�صية حتى فى وجود الكهرباء لأنها 
طق�صية اأكرث ، فهى قدمية الإ�صتعمال اإلى جانب املعانى الروحى التى فيها ، فهى تذوب 
وتن�صهر لت�صىء للآخرين هكذا يجب اأن يكون املوؤمن ، تنزل منها نقاط كاإنها دموع 

تذكرنا بدموع التوبة التى يجب اأن نذرفها على خطايانا.
ال�صموع نورها هادىء وخافت ي�صاعد على الرتكيز فى ال�صلة ، كذلك ميكن اإ�صاءتها 
فى الوقت املنا�صب فمثًل عند قراءة الإجنيل ح�صب قول املرمن » �رشاج لرجلى كلمك 

ونور ل�صبلى » كذلك عند حلظات تقدي�س الأ�رشار لأهمية هذه اللحظات.
�س3: هل يجوز تناول ال�سما�س من اجل�سد بعد تناوله من الدم ؟

ال�رش  امل�صيح �صاحب  ال�صيد  نتبع خطوات  اأن  لي�س �صحيحًا ، علينا  اأن هذا  اأعتقد  ج2: 
وموؤ�ص�صه الذى اأخذ خبزًا وبارك وك�رش واأعطى التلميذ وقال خذوا كلوا هذا هو ج�صدى. 
واأخذ الكاأ�س و�صكر واعطاهم قائًل ا�رشبوا منها كلكم لأن هذا هو دمى الذى للعهد 
اجلديد الذى ي�صفك من اأجل كثريين ملغفرة اخلطايا )مت 26 : 26، 27(. 

ومل يرد فى الإجنيل اإنه اأعطاهم من اجل�صد مرة اأخرى بعد تناولهم الدم.

�س4: ما هى القراءات التى تقراأ يوم 29 من ال�سهر القبطى . لأن كل تقومي له 
روؤية مختلفة ؟

ج4: حتتفل الكني�صة يوم 29 من كل �صهر قبطى بثلثة اأعياد �صيدية كربى هى الب�صارة وامليلد 
والقيامة ، لأن عيد الب�صارة ياأتى دائمًا يوم 29 برمهات وعيد امليلد فى 29 كيهك اأما عيد القيامة 
فقد حدث فعًل فى �صنة �صلب ال�صيد امل�صيح وقيامته فى 29 برمهات كما هو مو�صح من ال�صنك�صار، 

وحتى الآن ياأتى فى بع�س ال�صنني فى 29 برمهات ، كما حدث فى �صنة 1991م.
لذلك جعلت الكني�صة يوم 29 من كل �صهر قبطى عيدًا للتذكار ال�صهرى لهذه الأعياد 
الثلثة ، ما عدا �صهرى طوبة واأم�صري لأنهما يقعان خارج املدة من الي�صارة اإلى امليلد ) 
برمهات – كيهك ( ومل تكن فيهما العذراء مرمي حامًل بال�صيد امل�صيح ويقول راأى اآخر اإنهما 

يرمزان بالنامو�س والأنبياء .
طق�س ال�صلوات فى هذا اليوم فرايحى وت�صلى املزامري فى بداية القدا�س حتى ال�صاعة 

ال�صاد�صة فقط ، ولي�س فيه �صوم اإنقطاعى اأو ميطانيات.
اأما قراءات هذا اليوم فتظل كما هى مدونة بالقطمار�س وكما رتبها الآباء منذ القدمي 
وبدون تغيري ول تقراأ قراءات 29 برمهات فلو كان ال�صحيح هو قراءات 29  برمهات 
فلماذ مل ي�صجل الآباء هذا الطق�س فى القطمار�س ويكتبوا حتت يوم 29 من كل �صهر تقراأ 
ف�صول 29 برمهات وهكذا مل نقراأ ل فى القطمار�س املخطوط اأو املطبوع ول فى اأى 
كتاي طق�صى اآخر اأن فى كل يوم 29 من ال�صهر القبطى تقراأ قراءات 29 برمهات بل 
الأ�صح اأن تظل القراءات كما هى لأنها مرتبة على �صنك�صار اليوم ويكتفى فى الإحتفال 

بذكرى الأعياد الثلثة بالطق�س الفرايحى فقط دون تغيري القراءات .
اأحد لأنه  اإذا جاء يوم 29 يوم  واحلالة الوحيدة التى ميكن فيها تغيري القراءات هى 
يكون الأحد اخلام�س من ال�صهر وقراءاته تتكرر كثريًا وفى هذه احلالة فقط تقراأقراءات 

29 برمهات ) اأنظر كتاب منارة الأقدا�س ج4 �س 10(
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»ذكر ال�سديق للربكة« )اأم 7:10(
�سكر وذكرى الأربعني

يتقدم �ساحب النيافة احلرب اجلليل
االأنبا �شرابامون

اأ�صقف ورئي�س دير الأنبا بي�صوى العامر
وجممع الأباء رهبان الدير ، بجزيل 

ال�صكرللأحباء الذين غمرونا مب�صاعرهم لدى 
رحيل اأبينا املحبوب

القم�س مو�شى االأنبا بي�شوى
ويدعوهم حل�صور ُقدا�س الأربعني على روحه 

الطاهره التا�صعة �صباح الثلثاء 6 اأُغ�صط�س 
بالدير ، والتا�صعة �صباح الأربعاء 7 اأُغ�صط�س 

مبقرالدير بالقاهرة.
الرب يعزى نفو�صنا ب�صريته ال�صاحلة ، 
ب�صلوات اأبينا �صاحب القدا�صة والغبطة

البــابــا امُلــعظم
االأنبا توا�شرو�س الثانى

ذكرى ال�سديق تدوم للربكة
الذكرى ال�صنوية ال�صابعة للزوجة الفا�صلة والأم البارة

َملكة لطفى
زوجة القم�س توما عو�س بالبتانون

لت�صاركها ال�صلة اأمام عر�س النعمة باإقامة 
القدا�س الإلهى اجلمعة 2013/08/23 م 

بكني�صة القدي�صة العذراء بالبتانون
اأذكرى زوجك واأبناءك واأحفادك

مع امل�صيح ذاك اأف�صل جدًا
ذكرى امليالد ال�سمائى الأول

للأب الغالى الأ�صتاذ
ال�شحات جرج�س مينا

مرت �صنه على فراقك يااأغلى واأحن اأب ، 
ولكنك دائمًا فى قلوبنا وعقولنا

تركت اأر�س ال�صقاء وربحت ال�صما ، فهنيئًا لك 
بالفردو�س حيث تقابلت مع زوجتك الغالية 

املرحومه / فايزه فريد
�صلوا من اأجلنا

ويقام القدا�س الإلهى على روحه الطاهره 
بكني�صة ال�صهيد اأبى �صيفني – بزفتى

يوم الأحد 2013/08/11 م
اأولدك واأحفادك

»حينئذ ي�سئ الأبرار كال�سم�س فى ملكوت 
ابيهم« )متى 43:13(

�سكر وذكرى الأربعني لالأم الغالية 

جماالت اإ�شرائيل عو�س
ت�صكر الأ�رشة الأهل والأ�صدقاء على موا�صاتهم 
باحل�صور ، ويقام القدا�س الإلهى على روحها 
الطاهره يوم الأحد املوافق 2013/08/18 م 
ال�صاعة ال�صابعة �صباحًا بكني�صة ال�صهيد العظيم 

مارجرج�س – ببلوط
مهما طالت الأيام ومرت الأزمان لن نن�صاكى 
يا اأغلى حبيبه ، لكن عزائنا انك مع امل�صيح . 

اأذكرينا اأمام عر�س النعمة
زوجك �صنوده حنا واولدك

تلغرافيًا �صنوده حنا – بلوط
بلوط – القو�صيه - ا�صيوط

»بناتنا كاأعمدة الزوايا منحوتات ح�سب بناء هيكل«

لي�صت  جًدا،  �صخ�صية  لرحلة  اليوم  اأدعوك 
هي رحلة اإلى القمر ول اإلى اأي مكان على وجه 
وفكرك  قلبك  لأعماق  رحلة  ولكنها  الأر�س، 

ونف�صك، اأغلى واأجمل ما متلك...
متلك  ما  واأغلى  قلبك،  فيك  ما  فاأجمل  نعم! 
الهروب من هذه  هو عقلك ونف�صك، ل حتاول 
الرحلة، فلي�س �صواك ميكنه اأن يذهب اإلى هناك 

ليك�صف لك اأعماقك.

�آن  وقد  معنى  حلياتك  �إن 
و�أن  �لعنى،  لتجد هذ�  �الأو�ن 
تتّمم ما الأجله �أتيت �إلى �لعامل، 
هي  بل  لهًو�  �حلياة  فلي�ست 
تدرك  �أن  وعليك  غالية  قيمة 
خلو�س  نف�سك  وتعد  قيمتها، 
عنك  �أحد  ينوب  لن  حياتك، 
يف مهمتك، وبدونك لن ُيعمل 

�سيء فيك. 
معنى،  بل  حركة  هي  هدف  بل  احلياة 
ون�صاط بل هدف، واأحداث بل غاية، حياة بل 

مغزى...
معرفة الهدف تعطي حلياتك معنى، وتب�ّصط 
وحتّفز  تركيًزا،  اأكرث  حياتك  وجتعل  حياتك، 

حياتك، واأخرًيا... توؤهلك للأبدية.
اأر�صي  مرياث  حتقيق  اأجل  من  احلياة  اإن 
مرياث  بناء  هو  الأهم  اإمنا  املدى،  ق�صري  هدف 

اأبدي.
الله �صوف يطرح علينا �صوؤالني يف غاية  اإن 

الأهمية:
اأنت  يعرفوك  اأن  الأبدية  احلياة  هي  هذه   •
الإله احلقيقي، وهذه املعرفة تبداأ من الآن، هل 
امل�صيح  ي�صوع  �صخ�صية مع ربنا  بداأت يف علقة 

ت�صمن بها الأبدية؟
مواهب  من  اأعطيُتك  مبا  �صنعت  ماذا   •
قمت  هل  وعلقات...  وطاقات  ووزنات 
اأجل  من  ا�صتخدمتها  اأنك  اأم  نف�صك  على  باإنفاقها 

ملكوت الله وبناء الآخر؟
مع  علقتك  اإن  اأذنك...  يف  كلمة  اأخرًيا 
معه يف  �صوف حتّدد علقتك  الأر�س  الله على 

الأبدية... 
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جي�ًصا  اآرام  ملك  اأر�صل  النبي  الي�صع  اأيام  يف 
هناَك  اإَلى  »فاأر�َصَل  ا�رشائيل،  بنى  ليحارب  �صخًما 
ليًل واأحاطوا  َثقيًل، وجاءوا  َخيًل وَمرَكباٍت وَجي�ًصا 
الروؤية  اختلفت  هنا   ،)14 :6 الثاين  )ملوك   » باملدينةرِ
فكان  قوًيا  اإمياًنا  الذى كان ميتلك  النبي  الي�صع  ما بني 
مطمئًنا، وبني تلميذه جيحزي الذى مل يكن على نف�س 
راأى  بالإميان  �صديد.  خوف  فتمّلكه  معلمه،  اإميان 
اإلي�صع النبي خل�س الرب ون�رشته، ومل يَر �صخامة 
اإميانه راأى  فلقّلة  اأّما جيحزي  العدو واأ�صلحته،  جي�س 
جي�س العدو و�صخامته ومل يَر خل�س الرب وقوته، 
وهنا طماأنه النبي قائًل: »»ل تَخْف، لأنَّ اّلذيَن معنا 
 ، لَّى األي�َصُع وقاَل: »ياَربُّ َن اّلذيَن معُهْم«. و�صَ اأكرَثُ مرِ
 ، بُّ َعيَنيرِ الُغلمرِ فاأب�رَشَ «. فَفَتَح الرَّ َ افتْح َعيَنيهرِ فُيب�رشرِ
األي�َصَع«  َحْوَل  ناٍر  وَمرَكباترِ  َخيًل  مَملوٌء  اجَلَبُل  واإذا 

)ملوك الثاين 6: 16،17(
مركزة  التلميذ  روؤية  كانت  اجلديد  العهد  وفى 
»واإذا  الهائجة  والأمواج  العظيم  ال�صطراب  على 
ترِ  َغطَّ حتَّى  البحررِ  يف  َحَدَث  قد  عظيٌم  راٌب  ا�صطرِ
بهم  ا�صتبّد  لذا  نائًما«،  هو  وكاَن  فيَنَة،  ال�صَّ الأمواُج 
اخلوف و�صعروا بالهلك.. تنا�صوا اأن الرب موجود 
معهم يف ال�صفينة، وكان يجب اأن ميلأهم هذا بال�صلم 
اأحاطت بهم الأمواج، لذا كان قول الرب  حتى ولو 
 :8 )متى  ؟«  الإميانرِ َقليلي  يا  خائفنَي  باُلُكْم  »ما  لهم: 

.)26-23
ونرى مرثا اأخت لعازر التي مل تكن متتلك اإمياًنا 
يعطيها روؤية وا�صحة عن قدرة الرب ي�صوع فى اإقامة 
»يا  قائلة:  الإله  الرب  خاطبت  لذا  املوت؛  من  اأخيها 
ُد، قد اأنَتَ لأنَّ لُه اأرَبَعَة اأّياٍم«، هنا قال لها الرب  �صيِّ
؟« )يوحنا  : اإْن اآَمنترِ تَريَن جَمَد اللهرِ ي�صوع: »اأمَلْ اأُقْل لكرِ

.)40 ،39 :11
والقلق  بال�صطراب  تت�صم  اأياًما  نعي�س  نحن 
جمد  يرينا  اإمياًنا  منتلك  ليتنا  ال�صاخنة،  والأحداث 
الله، ليتنا نرى الرب الإله يف حياتنا اأكرث من روؤيتنا 
للأمواج الهائجة والرياح العا�صفة، ليت الرب يفتح 
ون�صت�صعر  قوته،  وندرك  ملئكته،  فرنى  عيوننا 
واإ�صكات  الأحداث  انتهار  على  القادر  فهو  حمايته، 

الزوابع، لي�صري لنا ومل�رشنا هدوء عظيم.

بقلم: بياتري�س زكريا
لي�س هناك َثّمة خطاأ يف كتابة العنوان، فما قراأَته 
كان �صحيًحا: »فاقد ال�صيء بامل�صيح يعطيه«. لعل هذه 
هي القاعدة الذهبية يف خدمة الآباء الر�صل. اإذا تاأملنا 
للم�صيحيني  د  امل�صطهرِ الطر�صو�صي  �صاول  جند  حياتهم 
يكتب  الذى  امل�صيحية  فيل�صوف  الر�صول  بول�س  ي�صبح 
ر�صالة تن�صح بنغمة الفرح اإلى اأهل فيلبي وهو داخل 
الذى  الب�صيط  ال�صياد  ال�صجن!.. جند �صمعان بطر�س 
الكل وتبع الرب )متى19: 27( ينطق بكلمات  ترك 

املتفوقون من اأبناء الكرازة

كريل�س �سامى عطية عبده
كني�صة ال�صيدة العذراء بالفجالة

املجموع : ٪100.7

مارينا بهاء
كني�صة العذراء مرمي بطهطا

املجموع:405 بدون م�صتوى رفيع و409 
بامل�صتوى بن�صبة99.8

اأر�سانى مو�سى فتحى رزق
اإيبار�صية البحرية

املجموع : 300/299

نن�رض هنا مختارات من كتابات القراء 
ت�سجيعًا للمواهب

بقلم الإكلرييكى ال�سايب تكال
اأرمنت احليط-الأق�رش

ما نعي�صه الآن من اأحداث يدفعنا لت�صاوؤل جوهرى: 
كيف نرى الأحداث؟ باأّي عني، ومن اأّية زاوية روؤية؟ 
وما علقة الروؤية مبا نعي�صه من قلق اأو �صلم، خوف 

اأو اطمئنان، قرار �صائب، اأو قرار خاطئ متهور.. 
منلكه  ما  بقدر  والأحداث  للأمور  روؤيتنا  ترتبط 

من اإميان:

نوؤكد على اننا ا�صبحنا ن�صتقبل امل�صاركات فى بريد القراء على المييل التالى:
kiraza.mailreaders@gmail.com

ول تن�صوا التوا�صل معنا على �صفحة املجلة على الفي�س بوك التالية :
https://www.facebook.com/alkerazamagazine

ممتلئة بالنعمة فيجذب للم�صيح ثلثة اآلف نف�س )اأعمال 
الهادئ،  الوديع  الله  بروح  امتلأوا  لقد   .)41  :2
كارزة  اأن�صودة  حياتهم  فغدت  امل�صيح  مبحبة  وا  اأُ�رشرِ
بال�صبع احلقيقي الذي للماء احلي. هذه كانت خدمتهم: 
ى عليهم  ُي�صَطَهدون فيحتملوا، ُيهانون فيباركوا، ُيفرَتَ

فيعظوا )كورنثو�س الأولى1: 12(.
فماذا  الرب  دعينا خداًما يف كرم  اليوم  وهانحن 
اأننح�رش فى �صعفاتنا ونتعلل بعجزنا؟!  نحن فاعلون؟ 
ُي�صبرِع  الذى  احلي  برجائنا  ومن�صك  بالروح  منتلئ  اأم 
احتياجاتنا وفيه كفايتنا حتى نعد للملكوت اأنا�ًصا جدًدا؟! 
ليتنا ندرك مدى امل�صئولية امللقاة على كاهلنا ل�صتكمال 
اآبائنا، ليتنا جنتهد اأن جنعل دعوتنا واختيارنا  م�صرية 

ثابتنْي اإلى الأبد )بطر�س الثانية1: 10(.

بقلم رامز �سمري
املحبة  عناوين  ظاهرها  يف  ب�صيقة:  العامل  مير 
بع�س  فيتحّلى  واآلم،  وجع  داخلها  وفى  وال�صلم، 
الب�رش باأل�صنة املحبة والطماأنينة وتنت�رش كلماتهم املعّزية 
على اأعتاب حياتهم، وبالدخل نقف باملر�صاد مرتب�صني 
فر�صة لعدو اخلري للدخول يف اأعماقنا بالرتحاب لينت�رش 
يف ربوع احلياة ويغيم على نور ال�صلم ويق�صي على 
املحبة ويقتل الطماأنينة... فيا ليت داخلنا يتجّمل ويبقى 
ل اخلارج لأن من  اخلارج كما هو، ليت الداخل ُيَجمِّ

ف�صلة القلب يتكلم الل�صان.

البن املبارك ماجد ميخائيل:
ميكنك التوا�صل معنا من خلل العنوان الربيدي ملجلة 

Kiraza.input@gmail.com :الكرازة
البن املبارك اأمين �سنوده:

يف  الفرن�صية  باللغة  مقال  وجــود  يف  رغبتك  اأبلغت 
لنيافة  اأخرى(  بلغات  ُتن�رَش  التي  املقالت  )مثل  املجلة 
ال�صفحة  وامل�صئول عن  العام  الأ�صقف  اأجنيلو�س  الأنبا 

الإجنليزية يف املجلة.
:Jakop klmnop البن املبارك

نتفق معك يف اأن �صورة املجمع املقد�س مل تكن تقنًيا يف 
امل�صتوى املطلوب و�صرُياعى ذلك م�صتقبًل.

وبخ�سو�س طلباتكم بو�سع املجلة pdf على املوقع:
�صيتم ذلك بنعمة امل�صيح ب�صكل دوري عقب �صدورها 

مطبوعة باأ�صبوع واحد.
وبخ�سو�س اأبنائنا املتفوقني:

ي�رشنا تلقي اأخبار املتفوقني من اأبناء الكرازة، يف ال�صهادات 
واملجموع  والكني�صة  ال�صم  اإر�صال  ُيرجى  املختلفة. 
واملدر�صة و�صورة �صهادة النجاح، وذلك احتفاًل منا بكم، 

وحتفيًزا للآخرين ليجتهدوا متفوقني.
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