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يحتل الصـــــــوم مكاًنا هاًما 
بين الوسائط الروحيـــــــــة العديدة 
في حياتنا الروحيـــــــة الكنسية، 
ألنه أحد األركــــــــان األساسيــــــة 

التي تعّبر عن تواضــــــــع اإلنســـــــــــان ورجائه 
ومحبتـــــــه أمام هللا. وإذ تمتد أصوامنــــــــــا في 
كنيستنا إلى أكـــــــــثر من نصف العام، حيث 
نصوم في أوقات ُمعينة من السنة جماعًيا، 
وننقطع عن الطعــــــــــام فترة من الزمن مع 
تناول أطعمة غير حيوانيــــــــة المنشأ تمثُّاًل 
بحالة الفردوس التي عاشها آدم وحواء قبـل 

السقوط والمعصية.
وللصوم تاريخ ممتد في أسفار الكتاب 
المقدس، ولعل أشهرها صـوم األربعين يوًما 
التي قضاها موسى النبي )خروج28:34(، 
وإيليـــــــــــــــا النبـــــــــــي )1ملوك 8:19(، والسيد 
المسيح )متى 4، ولوقا4(. ورغم أن الطعام 
هو نعمة وهبة من هللا، إال إن االمتنــــــــــــــــــاع 
يوًما أو أياًما هو شكل من أشكـــــــــال إذالل 
النفس بقصد التوبــــــــة أواًل وأخيًرا. وقد أفرد 
أصحاحــــــــات  أسفاره  بين  المقدس  الكتاب 
أو أجزاء من أصحــــــــــــاح عن الصوم ومآثره 
مثـــــــــــل )إشعياء58؛ يوئيــــــــــــــل12:2-20؛ 

متى18-1:6(.
وتتجلى صفات وممارســــــات الصوم 
الجماعي في سفر يوئيل في سبع خطوات 
للمتنيح  المسيحي  الصوم  كتاب  يذكرها 

القس يوسف أسعد وهي: 
بالبوق في صهيون =  الضرب   -1

حياة التسبيح في الكنيسة.
2- تقديس الصوم = تخصيص هذه 

األيام للرب قبل أي شيء.
3- المنــــــــــــاداة باالعتكــــــــــــــاف = أي 

االنقطاع عن الناس من أجل التوبة.
4- اجمعـــــــــــوا الشعــــــب = بالنهضات 

الروحية والصلوات المنعشة.
5- قدسوا الجماعة = طهروا الشعب 

بتنقية القلب من الخطية.
التعفف عن الشهوة = االمتناع   -6

عن العالقات الزوجية بموافقة.
7- بكـــــــــــــاء الكهنــــــــــــــة = كقــادة وقدوة 

يقدمون صلواتهم بدموعهم.

الذي  المتواضع«  »الصوم  هو  هذا 
بشعور  اإلنسان  فيحيا  للبر  القلب  يفتح 
الندم والنوح على خطاياه ويبتعد عن أّية 

مسّرات يتوه فيها.
هو  المتواضع«  »الصــوم  أن  كما 
وأيًضا  وأفكارنـــــــــــــــا  مشاعرنا  يمّس  الذي 
لكي  فقط،  بطوننــا  وليـــــــــــس  ضمائرنـــــــــــا، 
الخصومــــــات  من  وننقيهــــــــــا  نطهرهــــــــــــــــا 

الشريرة. والخواطر  والنزاعات 
لقد ُوِهب لنا أن نكون في حضــــــــــــرة 
المسيــــــــــح على األرض، أحياًنا منتصرين 
وأحياًنا مصلوبين، ولكن يجب أن نكــــــــــون 
والصوم  منه.  نهرب  وال  مستعدين  دائًما 
المتواضع يساعدنا كثيًرا في هذا المجال أن 
نكون مستعدين لمالقاة هللا )خروج28:34؛ 

دانيال 3:9(.
وأحياًنا تكون ممارسة الصوم عديمة 
بالشكليات  اإلنسان  يتمسك  حيث  الفائدة 
يصوم  أو  فقط،  الطعام  نوعيات  وتغيير 
للناس  ليظهر  أو يصوم  بضجر وضيق، 
خطايا  في  فيقع   )16:6 )متى  صائًما 
دون  بالشكل  واالكتفاء  والتظاهر  الكبرياء 

الجوهر أو العمق.
بحب  مقروًنا  يكوم  الحقيقي  الصوم 

القريـــــــب، وال يمكــــــــــن فصلــــه 
تغّذي  التي  الصالة  أبًدا عن 
الصــــــــــــــــــوم. وفي ذلك يقـــــــــول 
المرتـــــــــــــل داود النبـــــــي: »َلْيَت 
َوَأْسَتِريَح!«  َفَأِطيَر  َكاْلَحَماَمِة،  َجَناًحا  ِلي 
الحقيقية  فالصــــــــــــــــالة  )مزمور 7،6:55( 
والصــوم الحقيقي يجعالن النفـــــــــس تسمـــــــو 
مثل الحمامـــــــــــــة في نقاوتهـــــــــــا وطهارتهــــــــا 
وطيرانها نحو هللا، وبالتالي راحتها وفرحها: 
 = َوَأْسَتِريَح  أصلي   = َوَأْسَتِريَح  )َأِطيَر 

أصوم َوَأْسَتِريَح(.
إنساًنا زار  إن  القصص  تقول إحدى 
كاهًنا وسأله: »أرني هللا«، فأجابه الكاهن: 
كما  هللا،  أريك  أن  أستطيع  ال  »إنني 
أنني مقتنع بأنك في حالة ال تؤّهلك ألن 
اإلجابة  لهذه  اإلنسان  فاندهش  تراه!!«. 
وقال: »كيـــــــــــــف تعـــــــرف ذلك؟!«، فأجابه 
الكاهــــــــــــن: »ســـــــــــــــوف أثبت لك؛ هل هناك 
عليك  خاص  أثر  له  اإلنجيل  في  نّص 
»نعم؛  اإلنسان:  أجاب  قلبك؟!«  فيخترق 
قصة المرأة التي ُأمِسكت في ذات الفعل«. 
فسأله الكاهن: »لماذا؟«، فأجاب اإلنسان 
كنت  ما  الذي  الوحيد  أنا  أنني  أظن   ..«
ألنسحب من غير أن أرميها بحجر!!«.. 
وعلى الفور قاله له الكاهن: »إنك أجبت 
على نفسك بنفسك، فأنت ال تستطيع أن 
ترى هللا ألنه غريب عنك تماًما، أنت لم 

تعرف بعد أن تصوم عن ذاتك«.
لتصلِّ معي أيها القارئ العزيز:

»أشكرك يا رب ألنك أعطيتني نعمة 
الساعة.  هذه  إلى  بي  وأتيت  الصوم، 
ألرى  تساعدني  أن  رب  يا  إليك  أتوسل 
خطاياي وأعرف ضعفاتي وما اختفى في 
أيام  ولتكن  أو شبه شر،  من شر  قلبي 
عمق  إلى  ألدخل  حقيقية  فرصة  الصوم 
الكالم  عن  بابي  وأغلق  ومخدعي  قلبي 
والطعام، وأراك أنت فرحي وقوتي وعوني 
في توبة حقيقية بدموع وندم... وال أكون 

غريًبا عنك. آمين«.
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فـــي يـــوم األربعـــاء 27 فبرايـــر 2019م، توجـــه قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي إلـــى مدينة بورســـعيد، فـــي أول زيارة لقداســـته 
لإليبارشـــية منـــذ جلوســـه عـــام 2012م، وهـــي أيًضـــا أول زيـــارة 
لبطريرك الكنيســـة بعد أن أصبحت إيبارشـــية مســـتقلة بســـيامة نيافة 

األنبـــا تـــادرس أســـقًفا لها عـــام 1976م.

وضع حجر األساس لكنيسة 
القديسني األنبا أنطونيوس واألنبا بوال

وقد كان اســـتقبال قداســـة البابا بالمدينة الرياضية بحي الضواحي 
ببورســـعيد وذلك لوضع حجر أســـاس كنيســـة القديسين األنبا أنطونيوس 
عـــادل  حـــرب  أركان  اللـــواء  بورســـعيد  هنـــاك، محافـــظ  بـــوال  واألنبـــا 
الغضبـــان، ونيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد، وعـــدد مـــن أحبار 

الكنيســـة وقيـــادات المحافظة.
وقـــد صّلـــى قداســـة البابـــا صـــالة الشـــكر أثنـــاء وضـــع حجـــر أســـاس 
كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بـــوال ببورســـعيد، وبعدهـــا قـــام قداســـته 
بشـــرح مختصـــر للحضـــور بمحتويـــات الصنـــدوق الـــذي جـــرى العـــرف 
وضعه في أســـاس مبنى الكنيســـة. وقام قداســـة البابا ونيافة األنبا تادرس 
وأحبـــار الكنيســـة بالتوقيـــع على وثيقة تأســـيس الكنيســـة، التي توضع من 
ضمـــن محتويـــات الصندوق. جدير بالذكـــر أنه قد صدر قرار تخصيص 

هـــذه الكنيســـة، رقـــم 960 لســـنة 2016م علـــى مســـاحة 5 آالف متـــر.
وقـــد قـــام كـــورال مطرانية بورســـعيد بتقديـــم ترانيم بهذه المناســـبة، 
بترنيمـــة »كنيســـتي  التســـبيح  فـــي  بقيـــادة األطفـــال  البابـــا  قداســـة  وقـــام 
كنيســـتي«، كمـــا قـــام قداســـة البابـــا ومحافـــظ بورســـعيد بالتقـــاط صـــورة 
مـــع أطفـــال الكـــورال. وقـــام بتقديم هديـــة تذكارية لّلواء عـــادل الغضبان 
محافـــظ بورســـعيد، ومـــن جانبـــه أهـــدى الســـيد المحافـــظ درع المحافظـــة 

البابا. لقداســـة 

قداسة ابلابا يفتتح 
معرض مقتنيات »ابلابا شنوده« ببورسعيد

بعـــد ذلـــك افتتـــح قداســـة البابـــا معـــرض مقتنيـــات مثلـــث الرحمـــات 
المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث والمقـــام بكنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس 
المالئكـــة ميخائيـــل ببورســـعيد. ويضـــم المعـــرض -الـــذي أهـــداه قداســـة 
البابـــا تواضـــروس لنيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد- تيجـــان 
وعصـــي وصلبـــان وأقـــالم ونمـــاذج تحضيـــر ومالبـــس خدمـــة جميعهـــا 

تخـــص المتنيـــح قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث.

حفل استقبال قداسة ابلابا
بمقر مطرانية بورسعيد

وقد أقامت مطرانية بورسعيد، عصر اليوم ذاته، حفل استقبال 
رســـمي لقداســـة البابـــا، بمقـــر المطرانيـــة، حضـــره الســـيد المحافـــظ، 

ورمـــوز وقيـــادات بورســـعيد، واألزهـــر الشـــريف، واألوقـــاف. وقـــام 
نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد بإلقاء كلمة للترحيب بقداســـة 
البابا، وشـــكره على تلك الزيارة المفرحة لجميع شـــعب اإليبارشـــية. 

وقـــدم أبنـــاء اإليبارشـــية عدًدا مـــن الترانيم.

عظة ابلابا األسبوعية
من كنيسة مارمرقس ببوفؤاد

وبعـــد ذلـــك توجه قداســـة البابـــا بالمعدية إلى بورفـــؤاد حيث عقد 
اجتماع األربعاء األسبوعي بكنيسة مارمرقس الرسول هناك. وقبل 
بـــدء قداســـة البابـــا العظـــة قـــّدم كـــورال األطفـــال ترانيمـــه تـــاله كورال 
الشـــباب، أعقب ذلك عظة قداســـة البابا التي جاءت بعنوان »األمانة 

مقيـــاس الدينونة« )تجدها منشـــورة في هـــذا العدد صـ11(.

تدشني كنيسة أيب سيفني 
والقديسة دميانة

فـــي صبـــاح اليـــوم التالي، الخميـــس 28 فبرايـــر 2019م، توجه 
قداســـة البابا لكنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين والشـــهيدة دميانة ببورســـعيد 
لتدشـــينها. وازدانـــت أبـــواب وطرقـــات الكنيســـة بالزهـــور والالفتات، 
وانتشـــرت فـــرق الكشـــافة بأعالمهـــا خارج الكنيســـة ترحيًبا بقداســـته. 
وشـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تـــادرس مطـــران 
بورســـعيد، واألنبـــا بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلته، واألنبا ســـارافيم 
أســـقف اإلســـماعيلية، واألنبـــا قزمـــان أســـقف شـــمال ســـيناء، واألنبـــا 
صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، واألنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، واألنبـــا 

ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري.
وفـــور وصولـــه الكنيســـة، أزاح قداســـة البابا الســـتار عن اللوحة 
التذكاريـــة التـــي تـــؤرخ لحدث التدشـــين. وتم تدســـين مذابح الكنيســـة: 
المذبـــح الرئيســـي علـــى اســـم الشـــهيد فيلوباتير مرقوريوس والشـــهيدة 
دميانـــة، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم الشـــهيد ابيماخـــوس والقديـــس 
إيســـيذوروس الفرمي، والمذبح القبلي على اســـم الشـــهيدة مارينا. كما 
تـــم تدشـــين كراســـي المذابـــح الثالثـــة، وأيقونات حضـــن اآلب وحامل 
األيقونات وباقي أيقونات الكنيســـة. وألقى قداســـة البابا كلمة للشـــعب 
عن ســـمات الكنيســـة وزيت الميرون المســـتخدم في طقس التدشـــين. 

قداسة ابلابا يلتيق بمجمع كهنة 
إيبارشية بورسعيد وزوجاتهم واملكرسات

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماًعـــا فـــي اليـــوم ذاتـــه 
مـــع مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية بورســـعيد وبرفقتهـــم زوجاتهـــم، كما ضم 
االجتمـــاع أيًضـــا مكرســـات اإليبارشـــية. وألقـــى قداســـة البابـــا خـــالل 
االجتمـــاع محاضـــرة بعنـــوان »ادخـــل مخدعـــك وأغلـــق بابـــك«. وتـــم 
التقـــاط لقطـــة تذكاريـــة لمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية بورســـعيد مـــع قداســـة 

البابـــا عقـــب لقائـــه بهـــم فـــي ختـــام زيارته لإليبارشـــية.
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قداسة ابلابا يف اللقاء 
السنوي السادس للمغرتبني 

بـــدأت يـــوم الخميـــس 21 فبرايـــر 2019م، فعاليـــات اللقـــاء 
تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  مـــع  للمغتربيـــن  الســـادس  الســـنوي 
الثانـــي، والـــذي نظمتـــه خدمة المغتربين بأســـقفية الشـــباب بعنوان 
“U-Turn”، فـــي بيـــت القديس ســـمعان الخراز بوادي النطرون، 
حيـــث قـــام قداســـة البابـــا بافتتـــاح اللقـــاء وألقـــى أولـــى محاضراته. 
الســـبت 23  يـــوم  فعالياتـــه  انتهـــت  الـــذي  اللقـــاء،  فـــي  وحاضـــر 
فبرايـــر 2019م، عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة هم أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف 
األســـقف  مكاريـــوس  واألنبـــا  القاهـــرة،  وســـط  لكنائـــس  العـــام 
العـــام إليبارشـــية المنيـــا وأبـــو قرقـــاص، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف 
العـــام لقطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية. شـــارك فـــي “U-Turn” كذلـــك عـــدد 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والمكرســـين والمكرســـات، وحوالـــي 1100 

وفتاة. شـــاب 

اجتماع األربعاء األسبويع
من دير أيب سيفني للراهبات

أقـــام قداســـة البابـــا اجتماعـــه األســـبوعي يـــوم األربعـــاء 20 
فبراير 2019م، من كنيســـة القديس يوســـف النجار بدير الشـــهيد 
أبـــي ســـيفين للراهبـــات، حيـــث ألقى العظة األســـبوعية التي كانت 

عـــن »صـــالة يونان«.

قداسة ابلابا يزور متحف الطفل
زار قداســـة البابـــا صبـــاح يوم الثالثـــاء 26 فبراير 2019م، 
متحـــف الطفـــل التابـــع لمركز الطفـــل للحضارة واإلبـــداع بجمعية 
مصـــر الجديـــدة. كان فـــي اســـتقبال قداســـة البابـــا الدكتـــور نبيـــل 
حلمـــي ســـكرتير عـــام الجمعية، الذي اصطحب قداســـته في جولة 
بالمتحـــف، ثـــم تفقـــد قداســـة البابـــا معـــرض اللوحـــات الفنيـــة التـــي 
قـــام برســـمها األطفـــال الموهوبـــون مـــن أعضـــاء برنامـــج الرســـم 
بالمتحـــف، وصـــل بعدهـــا قداســـته إلـــى مبنى المســـرح حيـــث ألقى 
ســـكرتير جمعيـــة مصـــر الجديـــدة كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابـــا، 
وُعِرضـــت أنشـــطة المركـــز لألطفـــال الموهوبيـــن، وكذلـــك ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة الذيـــن قدمـــوا عرًضـــا رائًعـــا نـــال إعجـــاب 
الحاضريـــن، وبعدهـــا وّزع قداســـته بعـــض الهدايـــا علـــى األطفـــال 
الحضـــور والتقـــط صـــوًرا تذكاريـــة معهـــم ثـــم ألقـــى عليهـــم كلمـــة 
مناســـبة. واختتـــم الحفـــل بتبـــادل الهدايا بين قداســـة البابا والدكتور 
حلمي. رافق قداســـته في الزيارة صاحبا النيافة: األنبا اكليمندس 
األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة وشـــرق مدينـــة 
نصـــر، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة 
والعباســـية والوايلي. وقد ســـّجل قداســـة البابا كلمة في دفتر كبار 

الـــزوار، قـــال فيها:

»الطفولـــة نصـــف الحاضـــر وكل المســـتقبل. ســـعدت جـــًدا 
بزيـــارة هـــذا المتحـــف بكل ما فيـــه من حضارة وإبـــداع ورحلة 
الزمـــن قديًمـــا وحديًثـــا ومســـتقباًل. ســـعدت بكل االهتمـــام الذي 
رأيتـــه فـــي وجـــوه المســـؤلين وهـــم يســـتقبلون األطفـــال، أمـــل 
مصـــر. تحياتـــي وخالص تقديري ودمتم دائًمـــا في خدمة مصر 

وأطفـــال مصر.«

ويستقبل وفًدا من الرهبان الفرنسيساكن
من القدس

اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم الثالثـــاء 26 فبرايـــر 2019م، وفـــًدا من الرهبان 
الفرنسيســـكان برئاســـة األب فرانشيسكوا باتون حارس األراضي 
المقدســـة، والمجلس االستشـــاري التابع له، واألب دبرومير نائب 
حـــارس األراضـــي المقدســـة، واألب إبراهيم فلتس ممثل الرهبان 
مـــن رهبـــان  وفـــد  ومعهـــم  فلســـطين،  دولـــة  لـــدى  الفرنسيســـكان 
فرنسيســـكان مـــن عشـــرة دول مختلفة. رافق الوفـــد خالل الزيارة 
الدكتـــور رمـــزي خـــوري، رئيـــس اللجنة الرئاســـية العليـــا لمتابعة 
شـــئون الكنائس في فلســـطين وممثل عن الرئيس محمود عباس.

تأتي زيارة الوفد الفرنسيســـكاني لقداســـة البابا - وهو اللقاء 
األول بينهم - بمناســـبة احتفال اآلباء الفرنسيســـكان بمرور 800 
عاًمـــا علـــى اللقـــاء الـــذي جمع األب فرنســـيس األســـيزي مؤســـس 
عـــام  دميـــاط  مدينـــة  فـــي  األيوبـــي  الكامـــل  بالســـلطان  الرهبنـــة، 
1219م، حيث منحه الســـلطان تصريًحا كتابًيا بزيارة األراضي 
المقدســـة )التـــي كانـــت تحـــت ســـلطته( كمـــا ســـمح لـــه بالوعـــظ في 
مصـــر، األمـــر الـــذي بـــدأ معـــه تواجـــد اآلبـــاء الفرنسيســـكان فـــي 

مصـــر ومنطقـــة الشـــرق األوســـط والمنطقـــة العربية.

ويستقبل وفًدا من كهنة
الكنيسة الاكثويلكية بميالنو

استقبل قداسة البابا يوم الجمعة األول من مارس 2019م، 
وفـــد كهنـــة إيبارشـــية ميالنو للكنيســـة الكاثوليكيـــة وعددهم 130 
كاهًنـــا برئاســـة رئيـــس أســـاقفتهم مونـــس ماريـــو دلبينـــي. وقـــام 
الوفـــد فـــي ذلـــك الوقت بـــأول زيارة حج ديني إلى مصر لمســـار 

العائلة المقدســـة.

ورئيس جممع الكنائس الرشقية 
وسفري الفاتياكن

كما استقبل قداسته بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي 
يـــوم الســـبت 2 مـــارس 2019م، غبطـــة الكاردينـــال ليونـــاردو 
ســـاندي رئيس مجمع الكنائس الشـــرقية، ومعه المنســـنيور برونو 
مـــوزارو القاصـــد الرســـولي بمصـــر )ســـفير الفاتيـــكان بمصـــر(. 
وكانـــت فرصـــة للحديـــث الروحي عن كنائســـنا الشـــرقية والحوار 

الالهوتـــي المســـتمر منـــذ أكثر مـــن 17 عاًما.
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قداسة ابلابا يلتيق بمجمع 
كهنة إيبارشية القوصية ومري

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم االثنيـــن 4 مـــارس 
2019م، بنيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة وميـــر، ومجمع كهنة 
اإليبارشـــية، وذلـــك فـــي افتتـــاح مؤتمرهـــم الـــذي أقيـــم ببيـــت »أنافـــورا« 
للخلـــوات والمؤتمـــرات التابـــع لإليبارشـــية. حضر المؤتمـــر نيافة األنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، والقـــس آنجيلوس 
إســـحق، والقس أمونيوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا، و48 من كهنة 
إيبارشـــية القوصيـــة وميـــر البالـــغ عددهـــم 67 كاهًنـــا، كمـــا ضـــم اللقـــاء 
مكرســـات بيـــت »انافـــورا«. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا محاضـــرة بعنوان 
»قاعـــدة الصـــوم مـــن الناحيـــة الروحيـــة، ومقاييـــس لفحـــص الـــذات«، 

وأجـــاب قداســـته عـــن أســـئلة اآلبـــاء الكهنة.

وجيتمع بكهنة كنائس 
مرص اجلديدة وزوجاتهم

اجتمع قداسة البابا يوم الثالثاء 5 مارس 2019م، بكهنة كنائس 
قطـــاع مصـــر الجديـــدة وزوجاتهـــم. ُعِقد اللقاء بكنيســـة رئيـــس المالئكة 
ميخائيل بشـــيراتون، حيث ألقى قداســـته كلمة على اآلباء وأجاب على 
أســـئلتهم. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا أكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائس 

ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة وشـــرق مدينة نصر. باقـــي أخبار البابا

ويستقبل نيافة األنبا بولس وبصحبته 
كبري مستشاري املرشوع األمريكي لعالج مرض اإليدز

البابـــا  قداســـة  اســـتقبل  مـــارس 2019م،   6 األربعـــاء  يـــوم  فـــي 
نيافـــة األنبـــا بولـــس أســـقف عـــام الكـــرازة بإفريقيـــا، وبرفقتـــه الســـيدة 
 Chief Strategy Office for the President ســـاندرا ثيرمـــان
)كبيـــر   Emergency Plan for AIDS Relief PAPAFAR
مستشـــاري مشـــروع الرئيـــس األمريكـــى لتخفيـــف المعانـــاة مـــن مرض 
اإليـــدز(، والدكتـــورة شـــيري نبيـــل مديـــر مركـــز األمـــل لعـــالج مـــرض 
اإليـــدز فـــي نيروبـــي بكينيـــا، حيـــث اســـتعرضوا األنشـــطة الطبيـــة التـــي 
تقوم بها الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية باســـم مصر في وســـط وشـــرق 

وغـــرب أفريقيـــا.

ويستقبل سفري أسرتايلا اجلديد
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالعباســـية يـــوم األربعـــاء 6 مـــارس 2019م، الســـيد جلين مايلز ســـفير 
أســـتراليا الجديـــد بمصـــر. تأتـــي زيـــارة الســـفير األســـترالي للكاتدرائيـــة 

بغيـــة التعـــارف مـــع قداســـة البابـــا بعـــد تعيينـــه ســـفيًرا لبـــالده بمصـــر.

اجتماع األربعاءاألسبويع
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم األربعـــاء 6 
مـــارس 2019م، عظـــة اجتمـــاع األربعـــاء األســـبوعي، الـــذي أقيـــم في 
كنيســـة القديســـة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية. وجـــاء عنـــوان عظة االجتماع »أســـئلة هللا لإلنســـان« كأول 

عظـــات األربعـــاء فـــي فتـــرة الصـــوم األربعينـــي المقدس هـــذا العام.

سيامة 13 اكهًنا 
لكنائس القاهرة واملهجر 

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يـــوم االثنيـــن 4 مارس 
2019م، بســـيامة 13 كاهًنـــا جديـــًدا للخدمـــة بكنائـــس القاهـــرة وبـــالد 
المهجـــر، بالكاتدرائيـــة الكبـــرى بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون. اشـــترك فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبا صرابامون 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس 
وســـط القاهـــرة، األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، األنبا يوليوس األســـقف العام لكنائـــس مصر القديمة 
والمنيـــل وأســـقفية الخدمـــات، األنبـــا باڤلـــوس أســـقف اليونـــان، األنبا 
مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، األنبـــا آنجيلـــوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبا اكليمندس األســـقف 
العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة الهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر. كمـــا 
اشـــترك القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة 
بالقاهـــرة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيـــوس عـــادل 

ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، وعشـــرات مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان.

والكهنـــة الجـــدد هـــم: 1- الشـــماس مينـــا فايـــز فايق باســـم القس 
اســـطفانوس كاهًنا على مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء مريم بالفجالة. 
2- الشماس نشأت شوقي رتيب باسم القس أرساني، 3- والشمس 
عمـــاد نـــادي ســـويحة باســـم القـــس مينـــا، كاهنين علـــى مذبح كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن، مدينـــة 
الســـالم. 4- الشـــماس مـــارك محســـن باســـم القـــس كيرلـــس كاهًنـــا 
على مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مار مينا، بمدينة نصر. 
5- الشـــماس چوزيف كامل توفيق باســـم القس موســـى كاهًنا على 
مذبـــح كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس، بمدينـــة 
بـــدر. 6- الشـــماس هانـــي جرجـــس جندي باســـم القس كيرلس كاهًنا 
علـــى مذبح كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس البابـــا كيرلس، بأغاخان 
بشـــبرا. 7- الشـــماس مينـــا عبيـــد يوســـف باســـم القس موســـى كاهًنا 
علـــى مذبـــح كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبا موســـى األســـود، 
ســـتيال بمصـــر الجديـــدة. ٨- الشـــماس مينـــا كـــرم قلتـــه باســـم القـــس 
شـــنوده كاهًنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة النـــور، 
شـــرق الســـكة الحديد. 9- الشـــماس روماني فؤاد مجلع باســـم القس 
جرجـــس كاهًنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس والشـــهيد 
مـــار مينـــا، أبـــو وافيـــة، أرض الشـــركة بشـــرق الســـكة الحديد. 10- 
الشـــماس منير فريد هندي باســـم القس مينا كاهًنا على مذبح كنيســـة 
الشـــهيد مـــار مينـــا بشـــبرا. 11- الشـــماس إبراهيـــم يوســـف متـــري 
باســـم القـــس مكاريـــوس كاهًنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة القديســـين األنبـــا 
موســـى األســـود واألنبـــا كاراس الســـائح، عزبـــة خيـــر هللا، بمصـــر 
القديمـــة. 12- الشـــماس مينـــا إبراهيـــم عياد باســـم القـــس مينا كاهًنا 
علـــى مذبح كنيســـة الســـيدة العـــذراء بهومديل، نيوچيرســـي، الواليات 
المتحدة األمريكية. 13- الشـــماس أشـــرف برنابا سيفين باسم القس 

يســـطس كاهًنا عاًمـــا بإيبارشـــية اليونان.. 

وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا العظـــة التي دارت عـــن مقومات 
النجـــاح فـــي اختبـــارات اإليمـــان للكهنوت.
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تلمكني ودمج األشخاص ذوي اإلاعقة
Rise Up and Walk Center for Disabled people

احللقة اثلانية )قسم اتلخاطب(
تقـــدم خدمـــات هـــذا القســـم لـــذوي القـــدرات الخاصـــة مـــن األطفـــال 
الذيـــن يعانـــون مـــن مشـــكالت لغويـــة، وضعـــف القـــدرة علـــى التواصل 
اللفظـــي، وهـــذه الظاهـــرة آخـــذة في التزايد نتيجـــة عوامل وراثية وخلل 
في التركيب الجيني )جينات( لدى األب واألم، وتتطلب تكلفة مرتفعة 

إزاء تحســـين مســـتوى األداء اللغـــوي عنـــد األطفال.
التخاطب واضطرابات النطق والكالم:

عندمـــا نســـمع كلمـــة تخاطـــب يتبـــادر إلـــى ذهـــن البعـــض أن هـــذا 
المجـــال قاصـــر فقـــط علـــى األشـــخاص ضعيفـــي وفاقدي الســـمع، ولكن 
فـــي حقيقـــة األمـــر أن علـــم التخاطـــب أشـــمل مـــن ذلـــك ويضـــم جميـــع 
فئـــات األشـــخاص ســـواء مـــن لديهـــم مشـــكلة ســـمعية أو كالميـــة أو مـــن 
»اللدغـــات،  مثـــل  والـــكالم  النطـــق  بعـــض اضطرابـــات  مـــن  يعانـــون 
الحبســـة الكالميـــة، التشـــوية، الحـــذف، االبـــدال، اللجلجـــة، الخنـــف«. 
وعنـــد التطـــرق للحديـــث عـــن هـــذا المجـــال البـــد لنـــا من معرفـــة بعض 

المفاهيـــم األساســـية، والفـــرق بينهـــم، وهـــم:
+ التواصـــل: التواصـــل هـــو تلـــك العمليـــة الغنيـــة الشـــاملة التـــي 
تتضمـــن تبـــادل األفكار، واألراء، والمشـــاعر تســـتخدم حركات اليدين، 
والتعيـــرات االنفعاليـــة، واللغـــة. وهـــو عمليـــة عامـــة ال تقتصـــر علـــى 
اإلنســـان بمفـــرده، دائًمـــا أداء تفاعلـــي بيـــن األشـــخاص واألشـــياء وكل 
عناصـــر الخليقـــة، وهـــي صفـــة إلهية منحهـــا الخالق للكائنـــات جميعها.
+ اللغـــة: اللغـــة عبـــارة عن نظام من الرموز يتفق عليه في ثقافة 
معينـــة، أو بيـــن أفـــراد فئـــة معينـــة، أو جنـــس معين، ويتســـم هـــذا النظام 
بالضبـــط والتنظيـــم طبًقـــا لقواعـــد محـــددة، وبالتالـــي تعـــد اللغـــة إحـــدى 
وســـائل التواصـــل. اللغـــة تقـــد تكـــون مكتوبـــة أو مســـموعة وقـــد تكـــون 
شـــفهية أو تحريريـــة، والشـــفاهية تســـبق التحريريـــة. الـــكالم الشـــفهي 
هـــو نظـــام مـــن الرمـــوز المتعـــارف عليـــه في ثقافـــة معينـــة ولديه رموز 
مســـموعة. تكـــون األصـــوات الخارجيـــة، أمـــا الرمـــوز المرئيـــة هـــي 

أشـــكال لهـــا مـــدوالت رمزيـــة معروفة.
+ الكالم: ُيعد الكالم هو الجانب الشفهي أو المنطوق والمسموع 
مـــن اللغـــة، وهـــو الفعـــل الحركـــي لهـــا والـــكالم عبـــارة عـــن ســـياق مـــن 
الرمـــوز الصوتيـــة يخضـــع لنظـــام معين يتفق عليه فـــي الثقافة الواحدة. 
وهـــو بذلـــك أكثـــر خصوصيـــة مـــن اللغة ألنه أحـــد صورها، فاســـتخدام 

الكلمـــة المســـموعة هي األصل.
+ النطـــق: يشـــير النطـــق إلـــى تلـــك العمليـــة التـــي يتم مـــن خاللها 
تشـــكيل األصـــوات )اللبنـــات األولـــى للـــكالم( الصـــادرة عـــن الجهـــاز 
الصوتـــي كـــي تظهـــر فـــي صـــورة رمـــوز تنتظم بصـــورة معينـــة، وفي 
أشـــكال وأنســـاق خاصة وفًقا لقواعد متفق عليها في الثقافة اليت ينشـــأ 
فيهـــا الفـــرد. األشـــياء الصامتـــة ال تصـــدر أصـــوات إال إذا إحتكـــت أو 
أصدمـــت بشـــئ تؤثـــر علـــى حاســـة الســـمع. الصـــوت مؤثـــر ناتـــج عـــن 

اصطـــدام أو احتـــكاك األشـــياء ببعضهـــا البعـــض.
+ أصـــوات الـــكالم: الصوت هـــو ذلك المؤثر الـــذي يحدث نتيجة 
الهتزاز األجســـام أو األشـــياء مًعا عندما تصطدم أو تحتك ببعضها أو 
بأجزائهـــا؛ بحيـــث يصـــل عـــدد اهتـــزازات الصـــوت في الثانيـــة الواحدة 

مقـــداًرا تســـتطيع األذن األحســـاس بـــه والتي تنحصـــر تردداتها بين 20 
و20000 ذبـــذة فـــي الثانيـــة. الصـــوت لـــه خصائـــص نفســـية وإذ يؤثـــر 
مـــن خـــالل نبرتـــه علـــى األفـــراد ويتغير حســـب الحالة النفســـية لألفراد 

والعضويـــة والفســـيولوجية واالنفعاليـــة والمزاجية.
عملية الكالم »مراحلها وأجهزتها«:

أواًل: مرحلة االستقبال:
ُتعـــد األذن بمثابـــة الجهـــاز األساســـي فـــي هـــذه المرحلـــة، ويتكون 
مـــن ثالثـــة أجـــزاء رئيســـية: 1- األذن الخارجيـــة: وتضـــم الصـــوان 
والقناة الســـمعية. 2- األذن الوســـطى: وتضم ثالث عظيمات صغيرة 

هـــي )المطرقـــة والســـندان والـــركاب(. 3- األذن الداخليـــة.
ثانًيا: مرحلة المعالجة:

وهـــي ترجمـــة مـــا يتـــم اســـتقباله مـــن خـــالل األذن إلـــى المـــخ عـــن 
الجهـــاز   -2 المركـــزي.  العصبـــي  الجهـــاز   -1 جهازيـــن:  طريـــق 

الطرفـــي. العصبـــي 
ثالًثا: مرحلة اإلرسال )ممارسة الكالم(:

وتحتـــاج ممارســـة الـــكالم إلـــى عدد من األجهزة هـــي: 1- الجهاز 
التنفسي. 2- الجهاز الصوتي. 3- جهاز الرنين. 4- أجهزة النطق.

وأي مشـــكلة تحـــدث فـــي مرحلـــة مـــن تلـــك المراحـــل )االســـتقبال، 
المعالجـــة، اإلرســـال( تســـبب ما يعـــرف بإعاقة التخاطـــب والتي تحتاج 
إلـــى تدخـــل عـــالج للتمـــرس والتدريـــب علـــى تجاوزهـــا وهذا مـــا يقدمه 

هـــذا القســـم ومـــا ُيعـــرف بالتدريب علـــى صعوبـــات التخاطب.

اذلكرى السنوية األوىل 
للمتنيح األنبا فام أسقف طما

أقامـــت إيبارشـــية طمـــا وتوابعهـــا قـــداس الذكرى الســـنوية 
األولـــى لنياحـــة مثلث الرحمات األنبا فام أســـقف طما الســـابق، 
بديـــر القمـــص يســـى ميخائيـــل، بطمـــا، بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
إســـحق أســـقف طمـــا وتوابعهـــا، ونيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف 
ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة مـــن 
داخـــل وخـــارج اإليبارشـــية، وأعـــداد غفيـــرة مـــن الشـــعب. وقد 
ُأقيـــم عقـــب القـــداس حفل تأبين لألب األســـقف الجليـــل المتنيح. 
وفي الســـياق ذاته افتتج نيافة األنبا إســـحق مزار المتنيح األنبا 
فـــام بعـــد التجديـــدات حيـــث قـــام نيافتـــه بوضـــع األطيـــاب علـــى 

المقبـــرة التـــي تحـــوي جثمانه.
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إيبارشية دشنا

فـــي يـــوم األحـــد 3 مـــارس 2019م، قـــام نيافـــة األنبا تكال أســـقف 
دشـــنا وتوابعهـــا، بســـيامة ثالثـــة آبـــاء كهنـــة للخدمـــة باإليبارشـــية وهـــم: 
)1( الشـــماس تومـــا بقطـــر باســـم القـــس أباكيـــر، على كاتدرائية الشـــهيد 
العظيـــم مـــار جرجـــس بدشـــنا. )2( الشـــماس بولـــس فـــام باســـم القـــس 
بيجول، كاهًنا عاًما باإليبارشـــية. )3( الشـــماس ألفي نظيم باســـم القس 
رويـــس، كاهًنـــا عاًمـــا فـــي اإليبارشـــية لخدمـــة الصـــم والبكـــم واإلعاقـــة 
وذوي االحتياجـــات الخاصـــة. وقـــد تمـــت الرســـامة بكاتدرائيـــة الشـــهيد 
العظيـــم مـــار جرجـــس بدشـــنا، بحضـــور العديـــد مـــن آبـــاء ديـــر مـــار 
جرجـــس بالرزيقـــات ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا تـــكال، ولآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ومجمع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية سيدين

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعها، فـــي صباح يوم 
الســـبت 23 فبرايـــر 2019م، بســـيامة )1( القـــس تقيمون عبد المســـيح 
كاهًنـــا عاًمـــا للخدمـــة بوالية New South Wales، )2( والقس ديڤيد 
چـــورچ المصـــري، )3( والقس أندرو فرنســـيس كاهنين لكنيســـة اآلباء 
الرســـل والشـــهيد أبانوب بمنطقة Blacktown، بســـيدني. وقد اشـــترك 
مـــع نيافتـــه فـــي الصلـــوات صاحبا النيافة: األنبا اســـطفانوس أســـقف ببا 
والفشـــن، واألنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا شـــنوده بســـيدني، 
والقمـــص تـــادرس ســـمعان وكيـــل إيبارشـــية ســـيدني ولفيـــف مـــن كهنـــة 
وشـــعب اإليبارشـــية. خالص تهانينا لنيافة األنبا دانييل، واآلباء الكهنة 

الجـــدد، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شبني القناطر 

فـــام نيافـــة األنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر وتوابعهـــا، يـــوم 
الثالثـــاء 5 مـــارس 2019م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبـــا موســـى 

بالخصوص، بســـيامة الشـــماس هاني غريب كاهًنا على مذبح الكنيســـة 
ذاتهـــا باســـم القـــس باخـــوم. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا بطرس، والقس 

باخـــوم، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شمال اجلزية

قام نيافة األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيزة، يوم األحد 3 مارس 
2019م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والمـــالك بالـــوراق، بســـياكة: )1( 
الشـــماس هاني هدية كاهًنا باســـم القس أغناطيوس، على كنيســـة السيدة 
العذراء بالوراق، )2( والشـــماس تامر بخيت كاهًنا عاًما باإليبارشـــية 
باســـم القـــس غايـــس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوحنـــا، والكاهنيـــن 

الجديديـــن، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية السويس

فـــي يـــوم األحـــد 3 مـــارس 2019م، قـــام نيافـــة األنبا بموا أســـقف 
الســـويس، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بالصباح، وشـــاركه نيافة األنبا 
أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد، بســـيامة الشـــماس رامي عزت باسم 
الجديـــدة باإليبارشـــية.  العمرانيـــة  بالمناطـــق  القـــس يســـطس، للخدمـــة 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بمـــوا، والقـــس يســـطس، ومجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالور 
ومريالند ووست فرچينيا

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وديالويـــر ومريالنـــد 
ووســـت فرچينيـــا، يـــوم الســـبت 23 فبرايـــر 2019م، بســـيامة الدياكون 
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شـــنوده ميخائيل كاهًنا عاًما باإليبارشـــية باســـم القس آنجيلوس، بكنيسة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس Norristown بنســـلفانيا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا كاراس، والقـــس آنجيلـــوس، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ابلحرية ومطروح 
واخلمس مدن الغربية

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميوس مطران البحيـــرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، يـــوم الســـبت 2 مـــارس 2019م، بســـيامة اثنيـــن مـــن 
بمدينـــة  العـــذراء  الســـيدة  بكنيســـة  للخدمـــة  دياكـــون  برتيـــة  الشمامســـة 
الســـادات التابعـــة لإليبارشـــية، وهمـــا: )1( الشـــماس ســـمير عـــوض هللا 
باســـم دياكـــون كيرلـــس، )2( والشـــماس أميـــر جرجـــس باســـم دياكـــون 
حبيـــب جرجـــس، وذلـــك خـــالل القـــداس اإللهـــي الـــذي أقيـــم بالكنيســـة 
األثريـــة بديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي، وشـــارك 
فـــي الصلـــوات نيافـــة األنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام والمدبـــر الروحـــي 
للديـــر. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا باخوميـــوس، ونيافة األنبا إيســـاك، 

والدياكونييـــن الجـــدد، وكل اإلكليـــروس، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

قام نيافة األنبا بفنوتيوس مطران ســـمالوط، يوم األحد 3 مارس 
2019م، بكنيســـة مخلـــص العالـــم بســـمالوط، بســـيامة خـــالل القداس 3 
مـــن شمامســـة اإليبارشـــية خريجـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة بدرجة شـــماس 
كامـــل )دياكـــون(، وهـــم: )1( الشـــماس ريمـــون شـــارلي يعقـــوب، )2( 
والشـــماس يونـــان منيـــر عيـــاد، )3( والشـــماس أنطونـــي يعقـــوب ثابت. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس، والدياكونيين الجـــدد، ومجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

دورات املقبلني ىلع الزواج 
بمعهد الراعية والرتبية 

اختتـــم معهـــد الرعايـــة والتربيـــة الـــدورة التدريبيـــة الســـابعة عشـــر 
للمقبليـــن علـــى الـــزواج يـــوم األحد 3 مـــارس 2019م، والتي حضرها 
95 من الشـــباب المخطوبين وقد تســـلموا شـــهادات التقدير والهدايا بيد 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بـــوال أســـقف طنطـــا، واألنبـــا موســـى األســـقف 
العـــام للشـــباب ووكيـــل المعهـــد، وســـط جـــو روحي بهيج. ومـــن المقرر 
أن ينظـــم المعهـــد الـــدورة التدريبيـــة الثامنـــة عشـــر فـــي الفتـــرة مـــن 17 
مـــارس حتـــى 14 أبريـــل 2019م. كمـــا يتيح المعهد فرصة لإلشـــتراك 
بالـــدورة التدريبيـــة ألبنـــاء الكنيســـة بالمهجـــر )On-line( من خالل الـ 

Website الخـــاص بالمعهد.

وضع حجر أساس كنيسة املالك بطنطا

قـــام  نيافـــة األنبـــا بـــوال مطران طنطـــا وتوابعها، بمشـــاركة اللواء 
المهندس هشـــام الســـعيد محافظ الغربية، بوضع حجر األســـاس لكنيسة 
رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بشـــارع الحكمة في مدينة طنطـــا، يوم األحد 
3 مـــارس 2019م. حضـــر مراســـم وضـــع حجـــر األســـاس للكنيســـة 
عـــدد مـــن القيـــادات التنفيذيـــة، وأعضـــاء مجلـــس النـــواب، وعـــدد مـــن 
رجـــال الديـــن اإلســـالمي بالمحافظة، ومجمع اآلباء الكهنة اإليبارشـــية. 

خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بوال وشـــعب الكنيســـة الجديدة.

تدشني كنيسة السيدة العذراء بـ »تل براس«
إيبارشية القوصية ومري

قـــام نيافـــة األنبا توماس أســـقف القوصية ومير، يوم الخميس 21 
فبراير 2019م، بتدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء بقرية 
»تـــل بـــراس« التابعـــة لإليبارشـــية بعـــد تجديدها.شـــارك فـــي صلـــوات 
التدشـــين والقداس الذي تالها 25 كاهًنا من كهنة اإليبارشـــية، وأعداد 
كبيـــرة مـــن شـــعب القرية. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا توماس، وشـــعب 

كنيســـة الســـيدة العذراء بتل براس.

افتتاح كنيسة عزبة مرتي 
بإيبارشية بين سويف

افتتـــح نيافـــة األنبـــا غبريـــال أســـقف بنـــي ســـويف، يـــوم الخميـــس 
28 فبراير 2019م، كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس ســـمعان الخراز 
بقريـــة عزبـــة متـــري التابعـــة لإليبارشـــية. جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة 
الرعويـــة التـــي قـــام بهـــا نيافتـــه للقرية والتي تضمنت إلـــى جانب افتتاح 
الكنيســـة، صـــالة القـــداس اإللهـــي والـــذي شـــارك فيـــه عـــدد كبيـــر مـــن 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية. خالـــص تهانينا بنيافته وشـــعب القرية بافتتاح 

الجديدة. الكنيســـة 

9



برمهات   8  - 2012م  سنة  مارس  شهر  من  عرش  السابع  ايلوم  يف 
اثلالث، بعد  ابلابا شنوده  الرمحات  الفاين، مثلث  1728ش، فارق اعملنا 

أن جلس ىلع الكريس قرابة 42 اعًما، حافلة باتلعب واثلمار واآلالم.

ونحـــن علـــى أعتـــاب الذكـــرى الســـابعة النتقـــال طيـــب الذكر قداســـة البابـــا االنبا 
األنبـــا  المعظـــم  البابـــا  والغبطـــة  القداســـة  تكليـــف صاحـــب  أتذكـــر  الثالـــث،  شـــنوده 
تواضـــروس الثانـــي، »لمركـــز معلـــم األجيـــال لحفـــظ ونشـــر تراث قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث«، بتجميـــع عبـــارات تلّخـــص فكـــر قداســـة البابا شـــنوده في بعـــض المواضيع، 
على أن تصدر فيما بعد في قاموس ُمجّمع. وإذ نشـــعر برعاية واهتمام قداســـة البابا 
تواضـــروس بتجميـــع كل تـــراث الكنيســـة واالهتمـــام بالتعليـــم واإلكليريكيات، نســـرد لكم 

بعًضـــا مـــن هـــذه العبـــارات التـــي كلفنـــا بتجميعها.

غريـــب: هـــي وصـــف لحالـــة إنســـان يحيا فـــي تميُّز عـــن اآلخرين فـــي أفكاره 
وأهوائـــه، يحيـــا بقلـــب وادع نائـــي، يتـــرك مفاتـــن الدنيـــا وصخبها، ويبعد عـــن مالهيها 
لكـــي يحيـــا مثـــل آبائـــه، غريـــب عـــن العالـــم ولكـــن ليـــس بغريـــب عـــن هللا وال عـــن 
قديســـيه. والعجيـــب أن هـــذة الحالـــة الفريـــدة المتميـــزة هـــي التي كان يحيا بها الشـــاب 
نظيـــر جيـــد ذو الثالثـــة والعشـــرين عاًمـــا، نشـــرها لنـــا في ِشـــعر له بعنـــوان »غريب«، 
عّبـــر فيـــه عـــن حالـــه وفكـــره فـــي مطلع شـــبابه، فـــي وقـــت ذاب الكثير مـــن أترابه في 
مالهـــي العالـــم. وقـــد ناجـــى نجـــم المذود بفكر مشـــابه في شـــعر آخر مطلعـــه »أنا يا 

نجـــم غريـــب ههنا«.

شـــيطان الرصيد: هو الشـــيطان الـــذي أغـــوى كثيرين مـــن مســـئولي الرعاية 
بالمالجـــئ وقتمـــا كان الشـــاب نظيـــر جيد رئيـــس مجلس إدارة بيت مـــدارس األحد في 
أواخـــر األربعينـــات، وكتـــب فـــي مجلـــة مـــدارس األحـــد ليحـــّذر المســـئولين منـــه، ومن 
الرغبة في اكتناز األموال ورصدها بالبنوك على حســـاب االهتمام باألطفال األيتام. 
ويحكـــي لنـــا فـــي ذكرياتـــه كيـــف طلب من مشـــرفة ملجـــأ مدارس األحد تحت رئاســـته، 
أن تعطـــي آخـــر قطعـــة لحم بالدار ألحد الســـائلين، رغم اعتراضها، ليرســـل هللا بعدها 
ِعجـــاًل كامـــاًل، لكـــي ال يبيـــت األوالد جوعـــى، بعد أن نّجى المســـئولين عنهم من حيل 

شـــيطان الرصيد.

مذاقـــة امللكوت: كانت محور العديد من عظات قداســـة البابا شـــنوده الثالث 
عـــام 1976، تكلـــم عنهـــا فـــي عظـــات: »اللقـــاء مـــع هللا«، »اســـمك دهـــن مهـــراق«، 

»المصالحــــــة مع هللا«، وتفسيـــــــــر الصــــــــــــالة 
الربانيـــة، وغيرها من العظات.

وقـــد علـــم قداســـته من خـــالل اختباراته 
المعاشـــه، أن الطريـــق إلـــى ملكوت الســـموات 
يبـــدأ بتـــذوق حـــالوة هللا أواًل واختبـــار لـــّذة الِعشـــرة 
ق حـــالوة الملكـــوت فـــي هذا  معـــه، وبـــدون تـــذوُّ
يكـــون  أن  الصعـــب  مـــن  ســـيكون  العالـــم، 
لإلنســـان نصيب فيـــه، فمذاقة الملكوت 
هـــي التـــي توّلـــد فـــي النفـــس االشـــتياق 

الدائـــم إلـــى هللا.

حفلـــة التعـــارف: كانـــت موضـــوع إحـــدى عظـــات عيـــد القيامـــة فـــي أواخر 
الثمانينـــات، وتكلـــم عـــن اللحظات األولى في الفردوس للمنتقلين من العالم، ومشـــاعر 
النفـــس البـــارة وهـــي تتعـــرف علـــى كوكبة الســـمائيين ألول مرة، وتســـاءل قداســـتة: هل 
ســـيقوم أحد المالئكة بتعريفنا بالقديســـين، أم ســـيكون للروح حواس غير مادية تتعرف 

بهـــا على الطغمات الســـمائية؟
وحكـــى لنـــا أحـــد األراخنـــة الشـــيوخ فيمـــا بعـــد، أنـــه تخلـــص من مخـــاوف الزمته 
طـــول عمـــره، عّمـــا ســـمعه عن ســـكرات المـــوت، بعد ســـماعه لهذه العظـــة، وظل إلى 

يـــوم انتقالـــه متشـــوًقا لحفلـــة تعارفه مع الســـمائين.

الـــذات: بالرغـــم مـــن أن الكثيريـــن يخشـــون مـــن ذواتهـــم، إاّل أن ذات اإلنســـان 
األميـــن فـــي حياتـــه، تقّربـــه ذاتـــه إلـــى هللا وتعطيـــه اســـتنارة أكثر.

فقـــد كلمنـــا قداســـته فـــي كتاب »انطـــالق الروح« أنه عندما يجلـــس مع ذاته إنما 
يجلـــس مـــع هللا إذ هـــو فـــي داخلـــه، حتى ولو لم يكن يراه، فيشـــعر أن نفســـه أثمن من 
العالـــم كلـــه. فأحـــب الخلـــوة والوحـــدة والســـكون حتى ال ُيحـــَرم من هذه الجلســـات التي 

تجلـــب له االنســـحاق، وااللتصـــاق باهلل باألكثر.

غرية بيتك: عندما أمســـك الســـيد المســـيح ســـوًطا من حبال وطرد الجميع من 
الهيـــكل، تذكـــر تالميـــذه أنه مكتوب: »غيرة بيتك أكلتني« )يو17:2(.

وعندما وقف قداسة البابا شنوده ليتأمل في هذا المشهد، هتف مرنًما:
يا أليف القلب ما أحـالك بل  .:.  أنت عاٍل ُمرَهٌب، ما أروعك!
ــــه، والحبُّ يدمي مدمعـك يا قــوًيا ممسًكا بالســـوط في  .:.  كفِّ

وهكـــذا فتـــح للقلـــب المتأمـــل أن يقتـــرب إلـــى قلب الرب يســـوع الـــذي بكى لعازر 
وأيًضا على أورشـــليم.

اخلـــادم الروحي: كثيًرا مـــا نتكلم عن ســـمات الخـــادم الروحي، وقـــد ال يعلم 
الكثيـــرون أن قداســـته أول مـــن كلـــم جيلنـــا عـــن الخـــادم الروحـــي فقـــال 
عنـــه: »الخـــادم الروحـــي هـــو لحـــن جميـــل في ســـمع الكنيســـة، وأيقونة 
طاهـــرة يتبـــارك بهـــا كل مـــن يراهـــا. هـــو ســـلم يصـــل إلـــى الســـماء 
دائًمـــا، يصعـــد عليـــه تالميـــذه إلـــى فـــوق. هـــو صـــوت هللا إلـــى 
النـــاس وليـــس صوًتـــا بشـــرًيا، بـــل هـــو فـــٌم يتكلـــم منـــه هللا، ينقل 
إلـــى النـــاس كلمـــة هللا. الخـــادم الروحي هو نعمة إلهية ُأرِســـلت 
مـــن الســـماء إلـــى األرض.. هـــو زيارة من زيـــارات النعمة يفتقد 
بهـــا هللا بعًضـــا مـــن شـــعبه، يقـــدم لهـــم مذاقة الملكوت وطعـــم الحياة الحقيقيـــة. الخادم 
الروحي له باســـتمرار شـــعور االنســـحاق وعدم االســـتحقاق. مدرًكا تماًما أن تخليص 

النفـــوس البشـــرية عمـــل هللا«.

نفعنا هللا بصلوات قداســـته، بشـــفاعة أمنا الســـيدة العذراء وصلوات 
صاحـــب القداســـة والغبضة البابا األنبـــا تواضروس الثاني.
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أحـــد األســـئلة التـــي تشـــغل البشـــر فـــي كل 
مـــكان وزمـــان هـــو: حيـــن نقـــف أمـــام هللا الديـــان 

العـــادل، كيـــف ســـيكون مقيـــاس الدينونـــة؟ 
الدينونـــة يتوقـــف علـــى اإلنســـان،  مقيـــاس 
ويمكن أن نختصره في كلمة واحدة هي األمانة.

يقـــول لنـــا هللا: »ُكـــْن أميًنـــا إَلـــى المـــوِت 
فســـُأعطيَك إكليـــَل الحيـــاِة« )رؤ10:2(.. وهذه 
اآليـــة نصفهـــا علـــى األرض ونصفهـــا اآلخـــر في 
الســـماء، وتأخذ قوتها من قائلها، الســـيد المسيح. 
»ُكـــْن أميًنـــا إَلى الموِت«، كن أميًنا على األرض 
مـــن صغـــرك، منـــذ أن وعيـــت ثم نضجـــت وحتى 
نهايـــة العمـــر؛ هذا هو النصـــف األول من اآلية. 
أّما النصف الثاني: »فســـُأعطيَك إكليَل الحياِة«، 
تخيـــل نفســـك واقًفـــا والســـيد المســـيح يعطيـــك بيده 
موّجـــه  أمـــر  هـــو  أميًنـــا«  »ُكـــْن  الحيـــاة.  إكليـــل 
للجميـــع، فيـــه التزام وتوجيه واســـتمرارية قوة قائلها 
إلـــى نهايـــة الزمن. وأريد أن أكلمكم في في ثالث 
دوائـــر مـــن دوائـــر األمانـــة: األمانـــة الشـــخصية، 

األمانـــة األســـرية، األمانـــة المجتمعية.
األمانـــة الشـــخصية: أي مســـئوليتك عـــن 
نفســـك، وســـأقتصر هنـــا علـــى النواحـــي الروحيـــة 

فـــي حيـــاة اإلنســـان. 
هـــي  التوبـــة،  هـــي  الشـــخصية  األمانـــة   +
تنقيـــة قلبـــك... وهـــا نحـــن مقبلـــون علـــى الصـــوم 
أجـــل  مـــن  ونـــداء  توبـــة  فتـــرة  والصـــوم  الكبيـــر، 
التوبـــة. أمانتـــك الشـــخصية تعنـــي أن تملـــك قلًبـــا 
تائًبـــا، كمـــا نصلي في المزمـــور: »قلًبا نقًيا اخلق 
فّي يا هللا، وروًحا مســـتقيًما جّدده في أحشـــائي«، 
وهـــذه العبـــارة نقولهـــا كل يـــوم، وفي اليـــوم الواحد 

أكثـــر مـــن مـــرة، وُتقـــال بضميـــر المفرد.
أيًضـــا  فيهـــا  الشـــخصية  األمانـــة  دائـــرة   +
-بجانـــب التوبـــة- صلواتـــك، وقراءتـــك المســـتمرة 
فـــي اإلنجيـــل، فكلنـــا نعـــرف اآليـــة الجميلة »ليس 
بالُخبِز وحَدُه َيحيا اإلنســـاُن، بل بُكلِّ كِلَمٍة تخُرُج 
ِمـــْن فـــِم هللِا« )مـــت4:4(، فهل أنت أمين في كل 
كلمـــة تخـــرج مـــن فـــم هللا أن أميـــن تســـتودعها في 
قلبـــك؟ أم أن قلبـــك خـــاٍل، أو فيـــه أشـــياء غريبة؟ 
+ أيًضـــا أمانتـــك الشـــخصية فـــي ارتباطـــك 
باألســـرار المقدســـة، هـــل تمـــارس األســـرار بوعي 
أم مجـــرد عـــادة؟ هـــل أنـــت أميـــن فـــي االســـتعداد 
علـــى  الصـــوم  هـــو  هـــا  لـــه؟  والتقـــدم  للتنـــاول 
األبـــواب، وهـــي مناســـبة لتبـــدأ في الســـلوك بأمانة 
فـــي هـــذه كلهـــا. وهنـــاك أمانتـــك الشـــخصية فـــي 
عالقتـــك بالســـماء.. الحـــظ أن المســـيح قـــال لنـــا 
»أنـــا أمضـــي أُلِعـــدَّ لُكـــْم َمكاًنـــا« )يـــو41: 2(، 
وجعـــل لـــكل واحـــد مّنا مكاًنا باســـمه في الســـماء، 
لكـــن المهـــم أم يحافظ اإلنســـان علـــى مكانه هذا. 
+ نـــوع آخـــر مـــن األمانـــة الشـــخصية هـــو 
أمانتـــك فـــي جســـدك، فمن يـــأكل كثيـــًرا ويتعرض 
ألمراض السمنة هو إنسان غير أمين في جسده. 
لقـــد أعطانا هللا الجســـد لكي مـــا نحفظه ال لنتلفه. 
أو هنـــاك مـــن يمـــارس بعـــض العـــادات الشـــريرة، 
وهـــذه عـــدم أمانة نحو الجســـد. وفي هـــذا اإلطار 
همـــاك أمانتـــك نحـــو حواســـك )النظـــر، الســـمع، 
التـــذوق...(، مـــا الـــذي تـــراه عينـــاك؟ مـــا الـــذي 
تســـمعه أذنـــاك؟ ما الـــذي يقوله لســـانك؟ اإلنجيل 

وبكالِمـــَك  ُر  تَتَبـــرَّ بكالِمـــَك  »ألنَّـــَك  لنـــا:  يقـــول 
تُـــداُن« )مـــت37:12(، حتـــى الكلمـــة التي تخرج 
مّنا ُنحاَســـب عنها. ويقول موضع آخر: »ِســـراُج 
الَجَســـِد هـــو الَعيـــُن، فَمَتـــى كانـــْت َعيُنـــَك َبســـيَطًة 
ـــًرا، وَمَتـــى كانـــْت ِشـــّريَرًة  فَجَســـُدَك ُكلُّـــُه يكـــوُن َنيِّ
وفـــي  )لـــو34:11(.  ُمظِلًمـــا«  يكـــوُن  فَجَســـُدَك 
ســـفر الرؤيـــا تتكـــّرر كثيـــًرا عبـــارة: »َمـــْن لـــُه ُأُذٌن 
فلَيســـَمْع«، فهنـــاك مـــن يدخـــل الـــكالم مـــن إحدى 
آذانهـــم ويخـــرج من األخرى، وفي بعض األحيان 

نجـــد مـــن يســـمعون لمـــا يوافـــق هواهـــم فقط.
األمانـــة األســـرية: + كل زوج وكل زوجـــة 
فـــي يـــوم اإلكليـــل، يتســـلم أحدهمـــا اآلخـــر علـــى 
ســـبيل األمانـــة، أي يحتفـــظ أحدهمـــا باآلخـــر وال 
يفقـــده. واألمانـــة تقتضـــي عوامـــل كثيـــرة: كيـــف 
يحافـــظ كل طـــرف علـــى الطـــرف اآلخـــر؟ كيـــف 
بـــدأت  األمانـــة  هـــذه  ألن  ويســـانده؟  يســـاعده 
بموافقـــة الطرفيـــن. ســـر الـــزواج عبارة عـــن ثالثة 
أطـــراف: هـــو وهـــي والمســـيح، ألن »ِاثنـــاِن َخيـــٌر 
ِمـــْن واِحـــٍد... والَخيُط الَمثلوُث ال َينَقِطُع ســـريًعا« 

 .)12،9:4 )الجاِمَعـــِة 
+ وهنـــاك األمانة في تربية األوالد، ونتذكر 
هنـــا القديســـة مونيكا والـــدة القديس أغســـطينوس، 
والتـــي تزوجـــت من وثني، وكان يســـيء معاملتها 
جـــًدا، وظلـــت هـــي تجاهـــد بأمانـــة، وقبـــل موتـــه 
طلـــب أن يكـــون مســـيحًيا، وهكذا نجحـــت. كانت 
أمينـــة علـــى زوجهـــا، وقالـــت: »لقـــد انتهيـــت مـــن 
الجهـــاد األول وبـــدأت الجهاد الثاني«، حيث كان 
لهـــا ولدان، الكبير )أغســـطينوس( درس المحاماة 
وبـــدأ ينحـــرف ويســـقط فـــي خطايـــا كثيـــرة، ولكـــن 
هـــذه األم البـــارة ظلـــت تبكـــي عليـــه أكثر من 18 
ســـنة، حتـــى تـــاب وتّعمـــد وصار القديـــس العظيم 

أغسطينوس. 
أهم شـــيء في هذه األمانة أن يعطي األب 
واألم وقًتـــا ألبنائهمـــا، فأغلـــى مـــا نقدمـــه ألبنائنـــا 
هـــو الوقـــت، ليـــس المـــال أو الهدايا. أغلى شـــيء 
التربيـــة. أبناؤنـــا وبناتنـــا هـــم أمانـــة سيحاســـبنا هللا 
علـــى  ينطبـــق  األمـــر  هـــذا  كان  وإذا  عليهـــم... 
علـــى  باألكثـــر  ينطبـــق  فهـــو  بالجســـد،  أوالدنـــا 

األبنـــاء الروحييـــن. 
أحياًنا تحدث مشـــكالت في حياتنا كأســـرة، 
فـــإذا كانـــت هـــذه األســـرة شـــبعى مـــن الحـــب، كل 
المشكالت سُتَحل. ازرع المحبة في قلب أوالدك. 
أغلى ميراث تقدمه ألوالدك هو أن يكبروا ويحبوا 
بعضهـــم البعـــض، بـــل والمجتمـــع الذي يعيشـــون 
فيـــه. البيت المملـــوء بالحب يصمد أمام التجارب 

واألزمـــات، ويقدم أناًســـا نافعيـــن في المجتمع. 
+ األمانـــة األســـرية أيًضـــا تمتـــد إلـــى أمانة 
التكريس، ســـواء حياة التكريس أو الرهبنة، حيث 
يعيش المكرســـون والرهبان في أســـر روحية، وإذا 
غابـــت األمانـــة ال يكون التكريس مقبواًل أمام هللا. 
األمانـــة المجتمعية:المجتمـــع الـــذي نعيش 
فيـــه ســـواء أكان قرية صغيـــرة، أو مدينة صغيرة، 
يختلـــف  النـــاس  مـــن  عـــدد  بـــه  كبيـــًرا،  بلـــًدا  أو 

بحســـب المكان، واإلنســـان 
فـــي المجتمـــع إّما طالب أو 
عامـــل )أًيا كان نوع العمل 

الـــذي يعملـــه(. والمجتمع يقول عليـــه »مواطن«، 
يحمـــل المواطنـــة ويحمـــل انتماءه لهـــذا المجتمع. 

واألمانـــة المجتمعية متشـــّعبة جًدا.. 
+ هنـــاك األمانـــة الدراســـية بالنســـبة للطلبـــة 
يحتـــاج  التعليـــم،  مراحـــل  مـــن  مرحلـــة  أي  فـــي 
الطالـــب أن يجتهـــد بأمانـــة فـــي أي مجـــل يـــدرس 

فيـــه، وال يعلـــق ضعفاتـــه علـــى الجماعـــة. 
+ وبعـــد التخـــرج هنـــاك األمانة فـــي العمل، 
مهمـــا كان نوعـــه. ال تظـــن أن عملـــك هـــذا ليـــس 
لـــة قيمـــة مهمـــا كان صغيـــًرا، ال تحتقـــر أي عمل 
مهمـــا كان بســـيًطا، والمجتمـــع يحتـــاج لـــكل أنواع 
الوظائـــف، للطبيـــب والمهنـــدس والســـائق والتاجر 
والمـــزارع... واألمانـــة فـــي العمـــل ينـــدرج تحتهـــا 
األمانـــة فـــي الوقـــت، فـــي مســـتلزمات العمل، في 

إجـــادة العمل... 
+ أيًضـــا هنـــاك أمانـــة العالقـــات، العالقات 
بعـــض  فـــي  المجتمـــع.  تربـــط  التـــي  الطيبـــة 
المجتمعـــات هنـــاك فئـــات تتصـــارع مـــع بعضها، 
كيـــف ينمـــو مثل هذا المجتمع؟ وهناك مجتمعات 
تحـــس أن المنتميـــن لهـــا هـــم نســـيج واحـــد رغـــم 
يوجـــد  فـــال  طبيعـــي  شـــيء  وهـــذا  اختالفهـــم، 
فـــي  الحيـــاة..  هـــذه  فـــي  متطابقـــان  شـــخصان 

نكمـــل أحدنـــا اآلخـــر.  الواحـــد  المجتـــع 
+ ويدخـــل في هـــذه األمانة األمانة للوطن، 
الوطن عشـــنا فيه عبر زمن طويل، قروًنا كثيرة، 
فنحـــن المصريين نعيـــش في مصر، والمصريون 
لهـــم ســـمات معينـــة، ولذلـــك عندما يخون إنســـان 

وطنـــه ُيحاَكم بتهمـــة الخيانة العظمى. 
+ توجـــد أيًضـــا أمانـــة الخدمة في الكنيســـة، 
نســـمع فـــي تاريـــخ الكنيســـة عـــن الهراطقـــة مثـــل 
آريـــوس ومقدونيـــوس وأوطاخـــي ونســـطور، الذيم 
لـــم يكونـــوا أمنـــاء لتعليـــم الكنيســـة، وقـــس علـــى 
هـــذا الكثيـــر، فهنـــاك األمانـــة فـــي الخدمـــة، فـــي 

التكريـــس، فـــي التعليـــم... 
هـــذه هـــي الجوانب الثالثـــة لألمانة: األمانة 
الشـــخصية، األمانة األسرية، األمانة المجتمعية. 
اجلـــس بينـــك وبيـــن نفســـك ونحـــن علـــى أبـــواب 
الصـــوم، وقـــارن نفســـك وحـــدك بهـــذه اآليـــة »ُكْن 
أميًنـــا إَلـــى المـــوِت فســـُأعطيَك إكليـــَل الحيـــاِة«. 
اجعـــل هـــذا الصـــوم فتـــرة قويـــة لمراجعـــة مقيـــاس 
األمانـــة فـــي حياتك، األمانة بـــكل جوانبها، واعلم 
أنـــك ذات يـــوم ســـتقف أمام هللا وُتســـأل: »أعطني 
الـــكل  العـــادل  الديـــان  وهللا  وكالتـــك«،  حســـاب 

مكشـــوف أمامـــه. المســـيح يبارككـــم جميًعـــا.

اجتماع األربعاء 27 فبراير 2019م من كنيسة مارمرقس ببور فؤاد - إيبارشية بورسعيد
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نيافة األنبا آجنيلوس يف حمارضة 
عن املوسيىق القبطية بلندن

ألقـــى طبيـــب القلـــب والمرتل بالكنيســـة القبطية بلندن، البروفســـير 
الدكتـــور ميشـــيل حنيـــن، محاضـــرة عـــن الموســـيقى القبطيـــة مـــن النيـــل 
إلـــى التايمـــز، وذلـــك بالمركـــز الثقافـــي المصـــري بلنـــدن، بدعـــوة مـــن 
المستشـــارة الثقافيـــة للســـفارة المصريـــة بلندن. وعـــرض الدكتور حنين 
خـــالل المحاضـــرة الثقافات المختلفـــة التي ُوِجدت في مصر عند دخول 
المســـيحية مصـــر، كمـــا عـــرض سلســـلة مـــن نتائـــج األبحاث فـــي تحليل 
الموســـيقى القبطيـــة للقـــداس الباســـيلى والمقارنـــة بيـــن نغمـــات األلحـــان 
فـــي كل مـــن الكنائـــس القبطيـــة واليونانيـــة. وعقـــب المحاضـــرة ناقـــش 
ثالثة خبراء موســـيقيين من خلفيات مختلفة ســـمات الموســـيقى القبطية. 
شـــهد المحاضـــرة نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس أســـقف لنـــدن، والقنصـــل العام 
بلنـــدن عـــالء الدين يوســـف، والدكتور أحمد المقدم، والعديد من أســـاتذة 
الجامعـــة والموســـيقيين وأعضـــاء الجاليـــة المصريـــة بالمملكـــة المتحدة.

تدشني مذابح كنيسة األنبا بوال واألنبا اكراس 
قرية بهدال – إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

المنيـــا  إليبارشـــية  العـــام  األســـقف  مكاريـــوس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
وأبوقرقاص، يوم الســـبت 23 فبراير 2019م، بتدشـــين مذابح كنيســـة 
القديســـين األنبـــا بـــوال واألنبـــا كاراس بقريـــة بهـــدال، مركـــز المنيـــا. 
وصلـــى نيافتـــه القـــداس اإللهـــي عقـــب انتهـــاء طقـــس التدشـــين، وخالله 
تمـــت رســـامة 28 مـــن أبنـــاء القريـــة شمامســـة، كمـــا قـــام بتعميد خمســـة 
أطفـــال مـــن أبنـــاء القريـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، 
وشـــعب كنيســـة القديســـين األنبـــا بـــوال واألنبـــا كاراس بقريـــة بهـــدال.

أول قداس يف بوروندي

صلـــى القس اســـطفانوس مرقـــس كاهننا بأفريقيـــا، القداس اإللهي 
بكنيســـة القديس مار مرقس والقديس األنبا موســـى، وهي أول كنيســـة 
قبطيـــة أرثوذوكســـية تتـــم إقامتهـــا فـــي بورونـــدي. شـــارك فـــي القـــداس 
الجاليـــة القبطيـــة ببورونـــدي، كمـــا حضـــرت الدكتـــورة عبيـــر بســـيوني 
رضـــوان ســـفيرة مصـــر لـــدى بورونـــدي وأعضـــاء الســـفارة والجاليـــة 
المصريـــة والعربيـــة وعـــدد مـــن الدبلوماســـيين البوروندييـــن. وأقامـــت 
الســـفيرة عبير بســـيوني عقب انتهاء القداس، حفل اســـتقبال في الكنيسة 
ألقـــت خاللـــه كلمـــة أوضحـــت فيهـــا دور مصـــر والكنيســـة المصريـــة، 
التـــي تعـــد األقـــدم في التاريخ في وضع األســـس الكنســـية على مســـتوى 
العالـــم، وفخـــر الشـــعب المصـــري بهـــذا الدور وانعكاســـاته فـــي العمارة 
الكنســـية والفنـــون واآلداب والموســـيقي واأليقونـــات القبطية. وأشـــارت 
الســـفيرة فـــي كلمتهـــا إلـــى أنـــه فـــي األســـبوع األول مـــن رئاســـة مصـــر 
لالتحـــاد األفريقـــي، ُيقـــام أول قـــداس لكنيســـة مصريـــة فـــي بورونـــدي، 
وهـــو مـــا يؤكـــد الحضـــور المصـــري الكبيـــر فـــي أفريقيـــا. فيمـــا أشـــار 
القـــس اســـطفانوس فـــي كلمتـــه إلـــى رحلـــة العائلـــة المقدســـة فـــي مصر، 
موضًحـــا تعاليم الكنيســـة األرثوذكســـية ودور آبائهـــا الوطني في مصر 

عبـــر التاريـــخ. وفـــي ختـــام الحفـــل تم تكريـــم القس اســـطفانوس مرقس، 
والســـيدة شـــيرين ســـليم ممثلـــة جمعيـــة الكنيســـة األرثوذوكســـية القبطية 
فـــي بورونـــدي تقديـــًرا لدورهما في إقامة وتشـــييد هذه الكنيســـة، كما تم 
تكريـــم عـــدد مـــن أعضاء الجاليـــة والبوروندييـــن الحاضرين. ووزعت 
هدايا تذكارية لرحلة العائلة المقدســـة في مصر على جميع الحضور. 
كانـــت كنيســـتنا القبطيـــة قـــد اشـــترت عـــام 2014م األرض التـــي ُبنيـــت 
علـــى جـــزٍء منهـــا الكنيســـة الجديـــدة، إلـــى جانـــب مركـــز طبـــي ومبنـــى 

خدمـــات بـــه ملجأ ودار مســـنين.

»اتلكريس ابلتويل للفتيات« 
يف رسالة ماچستري بمعهد الراعية

تـــم يـــوم الســـبت 2 مـــارس 2019م مناقشـــة رســـالة للحصـــول 
وموضوعهـــا:  هلبيـــس  تاســـوني  للباحثـــة/  الماجســـتير  درجـــة  علـــى 
»واقـــع التكريـــس البتولـــى للفتـــاة فـــي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية«، 
حيـــث تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: نيافـــة األنبا إبـــرآم مطـــران الفيوم، 
مناقًشـــا ورئيًســـا، واألســـتاذ الدكتور/ رســـمي عبداللمك رســـتم، مناقًشا، 
واألســـتاذ الدكتور/ جمال شـــحاته حبيب، مشـــرًفا، وذلك بمدرج السيدة 
العـــذراء مريـــم بمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة. وبعـــد أن تمـــت المداولة بين 
أعضـــاء اللجنـــة أوصـــت اللجنة بمنـــح الباحثة درجة الماجســـتير بتقدير 

»ممتـــاز«. خالـــص تهانينـــا للباحثـــة تاســـوني هلبيس.

نياحة القمص يوحنا نصيف 
كاهن كنيسة المالك ميخائيل والقديس األنبا شنوده 

بعياد بك بشبرا
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 27 فبرايـــر 2019م، القمـــص 
ميخائيـــل  المالئكـــة  رئيـــس  كنيســـة  كاهـــن  فهيـــم،  نصيـــف  يوحنـــا 
والقديـــس األنبـــا شـــنوده بعيـــاد بـــك بشـــبرا، عـــن عمـــر قـــارب الــــ71 
ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت لحوالـــي 29 ســـنة. وقـــد ُأقيمـــت 
صـــالة تجنيـــزه فـــي الثامنـــة مـــن صبـــاح اليـــوم التالـــي، بحضـــور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبا بيســـنتي أســـقف حلوان والمعصـــرة، واألنبا 
مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، واألنبـــا 
إرميـــا األســـقف العـــام، واألنبـــا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبية. وحضر الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين 
والسابقين وممثلو األحزاب وعدد من القيادات التنفيذية. ُوِلَد األب 
الراحل في 17 أغســـطس 1948م، وحصل على ليســـانس اآلداب 
والتربيـــة ودبلومـــة فـــي التربيـــة وعلـــم النفـــس، بينمـــا حصـــل علـــى 
المســـتوى الكنســـي علـــى بكالوريـــوس الكليـــة اإلكليريكيـــة، ودبلومة 
معهـــد الرعايـــة. ســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالث في 3 
يونيـــو 1990م، ونـــال القمصيـــة بيد قداســـة البابا تواضروس الثاني 
فـــي 17 مـــارس 2017م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مـــكاري، 
فـــي نياحـــة األب القمـــص يوحنـــا، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وأســـرته وكل محبيـــه.
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فـــي َمَثـــل الحنطــــــــــــة 
والزوان، يعلن عن وجــــــود 
إبليـــس  أي  ُمقـــاوم  عـــدو 
رئيـــس مملكـــــــــــة الظلمـــــــــــــة 
الذي ال يطيــــــــــــــق مملكـــــــة 
النور.. »يشـــبه ملكوت الســـموات إنســـاًنا زرع زرًعا 
جيـــًدا فـــي حقلـــه، وفيمـــا النـــاس نيـــام جـــاء عـــدوه 
وزرع زواًنـــا فـــي وســـط الحنطـــة ومضـــى، فلما طلع 
النبـــات وصنـــع ثمـــًرا، حينئـــذ ظهـــر الـــزوان أيًضـــا« 

)مـــت26-24:13(.
أواًل: لمـــاذا لـــم يقـــل الســـيد »وفيمـــا الـــزارع نائم 
جـــاء عـــدوه وزرع زواًنـــا« إنمـــا قـــال »فيمـــا النـــاس 
نيـــام«؟.. ذلـــك ألن: هللا يســـهر علـــى كرمـــه ويهتـــم 
بـــه، لكـــن الكراميـــن إذ ينامـــون يتســـلل العـــدو إلـــى 
الكـــرم.. إن هللا يحتـــرم اإلرادة اإلنســـانية ويأتمنهـــا، 
لكن هللا يطلب الســـهر حتى ال يتســـلل العدو لياًل..

ثانًيـــا: لم يقل الســـيد المســـيح »جـــاء عدوهم« 
إنمـــا قال:«جـــاء عـــدوه«؟.. ألن: العـــدو ال يقصـــد 
الكراميـــن بـــل صاحب الكـــرم، فالعامل الحقيقي ضد 
الكـــرم هـــو إبليـــس عـــدو هللا نفســـه.. حًقـــا إنها حرب 

بيـــن هللا وإبليـــس، بيـــن النـــور والظلمة..
مـــا المقصـــود بالنـــوم هنـــا؟ ُيقصـــد بـــه التراخي 
واإلهمال أو نســـيان هللا نفســـه. يقول ق. جيروم »ال 
تســـمح للعـــدو أن يلقـــي زواًنـــا وســـط الحنطـــة بينمـــا 

الـــزارع نائـــم عندمـــا يكـــون الذهن الملتصـــق باهلل في 
غيـــر حراســـة، وإنمـــا ُقـــل مـــع عـــروس النشـــيد: فـــي 
الليـــل علـــى فراشـــي طلبت من تحبه نفســـي. إخبرني 
أيـــن ترعـــى أيـــن تربـــض عنـــد الظهيـــرة )نـــش1:3 

و7:1(«.
ثالًثا: ماهو الزوان؟ إلى أي شيء يشير؟

)1( يشـــير إلـــى الهرطقـــات: التـــي تنتشـــر في 
غفلـــة روحيـــة مـــن الرعـــاة، لذلـــك يقـــول ق. جيـــروم: 
»ليـــت أســـقف الكنيســـة ال ينـــام لئـــال بإهمالـــه يأتـــي 
إنســـان عـــدو ويلقـــي بالـــزوان، أي تعليـــم الهراطقة«.

)2( يشـــير إلى الخطية: الخطية التي تتســـّلل 
إلـــى الفكـــر والقلـــب فـــي غفلـــة روحيـــة مـــن اإلنســـان 
عـــن  إيســـيذورس  األب  يتحـــدث  لذلـــك  الروحـــي، 
األفكار الشـــريرة بقوله: »لماذا تنبع األفكار الشـــريرة 
مـــن القلـــب وتنجس اإلنســـان )مـــت19:15-20(؟! 
بـــال شـــك ألن العامليـــن ينامون مـــع أنه كان يلزم أن 
يكونوا ســـاهرين حتى يحفظـــوا ثمار البذار الصالحة 
لكـــي تنمـــو. فلـــو لـــم نضعـــف أثنـــاء ســـهرنا بســـبب 
النهـــم والتراخـــي وتدنيـــس الصورة اإللهية، أي فســـاد 
البـــذرة الصالحـــة، مـــا كان لبـــاذر الـــزوان أن يجـــد 

وســـيلة للزحـــف وإلقـــاء الـــزوان المســـتحق للنـــار«.
)3( يشير إلى األشرار: الذين يحملون شكلية 

العضوية الكنسية دون روحها وحياتها العميقة.

رابًعـــا: ظهور الزوان وانتظـــار وقت الحصاد، 
لمـــاذا؟ »فلمـــا طلـــع النبـــات وصنـــع ثمـــًرا.. حينئـــذ 
هـــذا..  فعـــل  عـــدو  إنســـان  أيًضـــا..  الـــزوان  ظهـــر 
دعوهمـــا ينميـــان كالهمـــا مًعـــا إلـــى الحصـــاد.. وفي 
وقـــت الحصـــاد أقول للحصادين اجمعـــوا أواًل الزوان 
إلـــى  فاجمعوهـــا  الحنطـــة  وأّمـــا  لُيحـــرق..  واحزمـــوه 
الســـيد  يطلـــب  وهنـــا   ..)30-26:13( مخزنـــي« 

الـــرب يســـوع:
)أ( تأكيـــد االهتمـــام اإليجابي والعمل لحســـاب 

ملكـــوت هللا عوض إدانة األشـــرار.
إقتـــالع  فـــي  اليـــأس والجهـــاد، ال  )ب( عـــدم 
الـــزوان بـــل فـــي العمل وتحويـــل الزوان إلـــى حنطة، 
فـــاهلل لـــم يقطـــع عيســـو الشـــرير حتـــى ال يهلـــك معـــه 
أيـــوب البـــار الـــذي جـــاء مـــن نســـله، ولم يقتـــل الوي 
العشـــار حتـــى ال يفقـــده ككارز باإلنجيـــل، وال انتقـــم 
التوبـــة  قـــدم دمـــوع  الـــذي  إلنـــكار ســـمعان بطـــرس 
بحرقة، وال ضرب شـــاول الطرسوســـي بالموت حتى 
ال نفقـــد بولـــس الرســـول الـــذي كـــرز بالخـــالص فـــي 

األرض. أقاصـــي 
»كثيـــرون  بقولـــه:  أغســـطينوس  ق.  ينصـــح 
بعـــد  لكنهـــم يصيـــرون  البدايـــة زواًنـــا  فـــي  يكونـــون 
ذلـــك حنطـــة، فلنحتملهـــم بالصبر. وإنـــك لتجد القمح 
والـــزوان بيـــن الكراســـي العظيمة كما بيـــن العلمانيين 
وليصلـــح  األشـــرار،  الصالحـــون  فليحتمـــل  أيًضـــا، 

األشـــرار مـــن أمرهـــم مقتديـــن بالصالحيـــن«.
لنحـــذر: فـــي مـــلء اليقظـــة مـــن عـــدو الخيـــر 
الـــذي يلقي الزوان ســـًرا ليملك علـــى القلب الذي أُِعد 
لُســـكنى المســـيا المخلـــص، وال يكـــون هنـــاك مـــكان 

إلبليـــس المفســـد بالصـــوم وحيـــاة الســـهر.

6- إنجيـــل المولـــود أعمى: الـــذي يرمز 
إلـــى والدتنـــا بالخطيئـــة الجديـــة، وحاجتنـــا إلى 
مـــن يقيمنـــا مـــن موت الخطيـــة، ويجـــدد طبيعتنا 
بالمعموديـــة، التـــي فيهـــا نموت ونقـــوم مع الرب، 

فتتجـــدد حياتنـــا بنعمته.
7- إنجيـــل دخـــول أورشـــليم: فمادمنا قد 
قمنـــا مع المســـيح، إًذا... فلندخل إلى أورشـــليم 
)الكنيســـة المقدســـة(، لكي نســـبح ونهتف للرب، 

ونخـــدم اســـمه القدوس.
٨- أناجيـــل أســـبوع اآلالم: حيث نصلب 
أنفســـنا بأعمال اإلماتـــة اليومية: إماتة الذات، 

والعالم: والجسد، 
أ- »َمـــَع اْلَمِســـيِح ُصِلْبـــُت، َفَأْحَيـــا اَل َأَنا 

« )غـــل20:2(. َبـــِل اْلَمِســـيُح َيْحَيـــا ِفيَّ
َنـــا ِمـــْن َأْجِلَك ُنَمـــاُت ُكلَّ النََّهاِر.  ب- »ِإنَّ

ْبـــِح« )رو36:8(. َقْد ُحِســـْبَنا ِمْثـــَل َغَنٍم ِللذَّ
ج- »َحاَشـــا ِلـــي َأْن َأْفَتِخـــَر ِإالَّ ِبَصِليـــِب 
َربَِّنا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَِّذي ِبِه َقْد ُصِلَب اْلَعاَلُم 
ِلـــي َوَأَنـــا ِلْلَعاَلـــم« )غـــل14:6(.. هنـــا يكـــون 
العالم ميًتا بربنا يســـوع المســـيح بالنسبة للمؤمن، 
أي ليـــس فيـــه مـــا يجذبـــه إليـــه، والمؤمـــن ميـــت 
بالنســـبة للعالـــم، أي ال تحركـــه شـــهوات العالـــم.

ثـــم تأتـــي القيامـــة، وبعدها تصعـــد قلوبنا 
مـــع الفـــادي إلـــى فوق، حيـــث المســـيح جالس، 
وننتظـــر مجيئـــة الثانـــي، ليأخذنـــا إليـــه، ونحيا 
معـــه إلـــى األبـــد فـــي أورشـــليم الســـمائية.. لـــه 

كل المجـــد.

الكبيــــــــــر  الصـــــــــــوم 
فرصـــــة توبـــــــــــــة متجددة، 
لذلك تأتـــــــــــــي أناجيــــــــــــــــل 
اآلحـــــــــــــاد لتؤكـــد لنـــا هذا 
المعنى، فبعد أن يختـــــار 
اإلنســـان الحيـــاة للملكـــوت )إنجيـــل الملكـــوت(، 
وااللتصـــاق بالـــرب، يبدأ عدو الخير بأن يحاربه 
بحـــروب متنوعـــة )إنجيـــل جبـــل التجربـــة(، ثـــم 
يدعـــوه هللا للتوبـــة مـــع االبن الضال والســـامرية 
ليقـــوم مـــن شـــلل الخطيـــة كالمفلـــوج، ومن موت 
الخطيـــة )بالمعموديـــة( كالمولود أعمى، ليختبر 
أورشـــليم  إلـــى  االنتصـــاري  الدخـــول  حـــالوة 
)الكنيســـة(، ثـــم المـــوت مـــع المســـيح والقيامة 
بـــــــه، والصعـــود بالقلـــب والفكـــر إلـــى الســـماء، 
ثـــم انتظـــار المجـــئ الثانـــي، مـــع المســـيح القـــادم 

ليأخذنـــا معـــه إلى الســـماء.
ولهـــذا تأتـــي أناجيـــل اآلحاد فـــي الصوم 

الكبيـــر كمـــا يلي:
1- أحـــد الكنـــوز: وفيـــه نتمســـك بالكنـــز 
الســـماوي، »َحْيـــُث اَل ُيْفِســـُد ُســـوٌس َواَل َصـــَدٌأ، 
َيْســـِرُقوَن«  َواَل  َســـاِرُقوَن  َيْنُقـــُب  اَل  َوَحْيـــُث 
)مـــت20:6(، وحيـــن نضـــع كنزنـــا في الســـماء، 

تكـــون قلوبنـــا هنـــاك، عنـــد الـــرب.

2- أحد التجربة: فاإلنســـان بعد أن يتجه 
للـــرب، يتوقـــع حروًبـــا مـــن إبليـــس، ولكـــن الـــرب 
سيســـنده ، ويعطيه أمكانية النصرة على إبليس، 
إلى أن يقول للشـــيطان : »اْذَهْب َيا َشـــْيَطاُن!« 

)مت10:4(.
3- إنجيـــل االبـــن الضـــال: )لـــو 15(... 
لنتعلـــم  التوبـــة مـــن االبن الضـــال الراجـــع إلى 
أبيـــه، ونحـــذر الكبريـــاء الروحيـــة، حيـــن نكـــون 
كاالبـــن األكبـــر، الـــذي ُيحـــّس أنـــه أفضـــل مـــن 

باالمتيـــازات... أخيـــه، ويطالـــب 
4- إنجيـــل الســـامرية: حيـــث يفتـــح لنـــا 
تكــــــــــرار  كان  مهمـــا  التوبــــــــــة،  بـــاب  الـــرب 
الخطيئـــة وارًدا فـــي حياتنـــا، فهذه المـــرأة تزوجت 
كثيـــًرا، ولـــم تشـــعر براحـــة أو بســـعادة، إال حينما 
إلـــى قديســـة  بالـــرب، وتابـــت، فتحولـــت  التقـــت 

ومبشـــرة. كارزة 
5- أحـــد المخّلـــع: وهـــو يشـــرح لنـــا مـــا 
تفعلـــه الخطيئـــة فـــي اإلنســـان، فقـــد كان هـــذا 
 ”GPI“ الطـــب  فـــي  نســـميه  مـــا  يعانـــي  الرجـــل 
أي   General Paresis of the Insane(
فـــي  ونـــراه  فقـــد عقلـــه(  شـــلل رباعـــي إلنســـان 

المتأخـــرة. المراحـــل  فـــي  الزهـــري،  مرضـــى 

mossa@intouch.com
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الصــــــــــــــــوم  مـــن  الثانـــي  فـــي األحــــــــــد 
عـــن  الكنيســـة  تحدثنـــا  التجربـــة-  -أحــــــــــــــد 
كيفيـــــــــــــــة دخــــــــــــول الملكـــــوت مــــن خــــــــــــــــالل 
االنتصار على الشـــيطان فـــي حربه ضدنا، 
والتـــي تبدأ من المعموديـــة وتنتهي بالموت، 
فهـــو يحاربنـــا بـــكل الطـــرق والوســـائل، ولـــه أســـاليبه وطرقـــه، ولكنه 
في النهاية هو مهزوم لنا، فقد هزمه لنا الســـيد المســـيح له المجد. 
نـــود أن نتحـــدث قليـــاًل عـــن تجربـــة الشـــيطان وكيفيـــة االنتصـــار 
عليـــه. إنجيـــل األحـــد الثانـــي هـــو مـــن )مـــت1:4-9( وفيـــه نقول: 
1- إبليـــــــــــس: هـــو عدونـــا الوحيـــد، هـــو الشـــيطان، الحيـــة 
القديمة، بعلزبول، الروح النجس، عدو كل خير، يجتهد إلســـقاطنا 
لكـــي ال يكـــون وحـــده في الجحيـــم. وفي عدائه هلل ال يريد أحًدا معه 
أو يتبعـــه أو يطيعـــه، لذلـــك يحـــاول بكل الطرق إخضـــاع الناس له 

وإبعادهم عـــن هللا ووصاياه.
أ - يســـتغل الفـــرص إلســـقاط النـــاس: ففـــي التجربـــة األولى 
اســـتغل أن الســـيد المســـيح جـــاع أخيـــًرا بعـــد صـــوم أربعيـــن يومـــا، 
ودخـــل إليـــه ليبـــدأ حـــواًرا يقـــوده إلـــى التشـــكيك فـــي حـــب اآلب لـــه. 
مثلمـــا يفعـــل مـــع النـــاس فيســـتغل فقر البعض للتشـــكيك فـــي محبه 
هللا، أو يســـتغل فشـــل أحـــد فـــي إســـقاطه فـــي اليـــأس. إنـــه يســـتغل 

الظـــروف الموجـــوده لدينـــا للدخـــول منهـــا إلســـقاطنا.
ب– يحـــاول أن يظهـــر بصـــورة الناصـــح األميـــن المخلص 
المحـــب للنـــاس والمشـــفق عليهم: كمـــا فعل فـــي التجربـــة الثانية 
التـــي أراد فيهـــا أن يقنـــع الســـيد المســـيح أن يرمـــي نفســـه مـــن فـــوق 
جنـــاح الهيـــكل فتحملـــه المالئكـــة وال يصـــدم بحجـــر رجلـــه، وحيـــن 
يـــراه النـــاس يؤمنـــون بـــه، وال حاجـــة للخدمـــة والتعـــب فيهـــا والوعـــظ 
والتعليـــم واالفتقـــاد... وهكـــذا يفعل مع الكثيريـــن، يحاول أن يدفعهم 

إلـــى االستســـهال، فيحّلـــل لهـــم الســـرقة والغـــش والتحايل. 
ج- يســـعى إلغـــراء النـــاس بالممتلكات لكـــي يخضعوا له: 
كمـــا فعـــل فـــي التجربـــة الثالثـــة التـــي تجـــّرأ فيهـــا وطلـــب من الســـيد 
المســـيح أن يســـجد له وفي المقابل ســـيعطيه جميع ممالك العالم... 
إنـــه نفـــس اإلغـــراء الذي يســـتخدمه مع الناس حتى اليـــوم... إغراء 
المـــال والشـــهوة والممتلـــكات، وفي ســـبيل الحصـــول عليها يتخاصم 
الحقيقـــي  المالـــك  هـــو  ويصيـــر  ويتقاتلـــون،  ويتصارعـــون  النـــاس 

لنفوســـهم الشقية. 
2- االنتصـــــــــار: ولكن كيف انتصر عليه السيد المسيح له 

المجـــد، لكـــي ما نتعلـــم كيف ننتصر نحن أيضا؟
أ - رفـــــــض الحــــــــوار معـــــــه: فالحوار معه أّدى إلى سقوط 
آدم وحـــواء. والحـــل هـــو صـــّد األفـــكار، ورفض األخـــذ والعطاء مع 

األفكار الخاطئة. 
ب - رفــــــــــض الطاعـــــــــة لــــــــــــه: حتى لو كانت أفكــــــــاًرت 

مفيـــــــــــدة، فهـــــــــي فـــي النهايـــــــــة ضـــارة ومضيعـــة.
ت - رفض التراخــــــــي والكســــــل: فالذي تتعب في الحصول 
تعبـــه  حســـب  إنســـان  كل  ســـيعطي  وهللا  بـــه..  تســـتمتع  عليـــه 

)1كـــو8:3(.
ث - رفـــض االنشـــغال بالعالـــم والماديات وإهمـــال األبدية: 

نهتـــم بالعمـــل ولكـــن ال نضحـــي بأبديتنـــا مـــن أجله. 
ج - حفـــظ اآليـــات التـــي تواجه أفـــكاره التـــي يواجهنا بها: 

وترديدهـــا كلمـــا حاربتنـــا األفكار. 
ح - اللجــــــــوء إلــــى هللا بالصــــــالة: فهو الذي وعد »اسألوا 

ُتعَطـــوا، اطلبـــوا تجدوا، اقرعوا ُيفَتح لكم«.

avvatakla@yahoo.com
مطرانية شمال الجيزة

وكيال المطرانية،
وسكرتير مجمع الكهنة

ومجمع آباء كهنة اإليبارشية، 
والمجالس

والمرتلون والشمامسة
والخدام والخادمات

وكل الشعب
يهنئون من أعماق قلوبهم

أباهم الروحي
وأسقفهم المبجل حضرة

صاحب النيافة جزيل االحترام
الحبر الجليل

األنبــا يوحنــــا
بالعيد السادس لسيامته المباركة 
طالبين من هللا أن يمتعه بالصحة 

ويديم رئاسته ويحفظ حياته
ويعطيه زمانًا هادئًا بهيًجا

مديًدا
بصلوات صاحب القداسة والغبطة

البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين

»َوُأْعِطيُكْم ُرَعاًة َحَسَب َقْلِبي، َفَيْرُعوَنُكْم 
ِباْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم« )إرميا 15:3(

كنائس ومذابح إيبارشية أطفيح
القمص/ مرقس إدوارد

وكيل عام المطرانية
ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشية

والمجلس اإلكليريكى العام والكرمة 
وبيت المكرسات والمرتلون 

والشمامسة والخدام والخادمات
وكل عائالت وأفراد الشعب
يهنئون من أعماق قلوبهم 
أباهم صاحب األبوة الحانية،
معلم الالهوت، أسقف الفرح،

ذا االبتسامة المالئكية، 
الراهب الناسك،

حبيب إخوة الرب،
الراعي الباذل،

وأب التراث القبطي األرثوذكسي،
حضرة صاحب النيافة

جزيل االحترام

األنبـــا زوسيمـــا
أسقف أطفيح وكل تخومها
بالعيــــد الســـادس 

لسيامته املباركة
متمنين لنيافته دوام حبريته وأبوته

سنين عديدة وأزمنة هادئة 
سالمية مديدة. 

بصلوات حضرة صاحب القداسة 
والغبطة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية وسائر بالد المهجر

وكل عام ونيافته في كل ملء 
الصحة والعافية وإلى منتهى األعوام

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 012٨
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

14



جملة الكرازة - 8 مارس 2019

تمّيـــزت حيـــاة البابا 
كيرّلـــس الســـادس بالعديد 
مـــن الفضائـــل، كان مـــن 
أبرزهـــا أبّوتـــه الروحيـــة 
َمـــن  كّل  لمســـها  التـــي 
تعامـــل معه.. كان لهـــذه األبـــّوة مالمح جميلة، 

أّنها: منهـــا 
1- أبـــّوة تحتضـــن الجميـــع.. + فـــكان 
يهتـــّم بتوزيـــع األكل والفاكهـــة علـــى كّل العاملين 
فـــي البطريركّية بالتســـاوي، ويأُخذ نصيًبا مثلهم، 

وأحياًنـــا أقـــّل منهم..
+ فـــي مـــّرة أســـاء أحـــد المســـؤولين معاملة 
شـــخص أثناء قّداس العيـــد، فأصّر البابا كيرلس 
يأتـــي  أن  يبكـــي  الشـــخص  هـــذا  وجـــد  عندمـــا 

المســـؤول ويعتـــذر لـــه ويصالحـــه..
2- أبـــّوة تحنـــو على الضعفـــاء.. + في 
إحـــدى المـــّرات غّيـــر موِعد قّداســـه بديـــر مارمينا 
بعـــض  يتمّكـــن  لكـــي  الكبيـــر،  الصـــوم  أثنـــاء 
األطفـــال مـــن الصـــالة معه، ثـــّم يلحقـــوا بالقطار 

للعـــودة فـــي نفـــس اليـــوم..
+ فـــي أحـــد أّيـــام البصخـــة بديـــر مارمينـــا، 
حـــدث بينمـــا كان ذاهًبـــا مـــن قاّليته للكنيســـة في 

وقـــت الســـاعة التاســـعة أّنـــه رأى شـــاًبا جالًســـا 
يـــأُكل، فخجل الشـــاب وتوّقف عـــن األكل ووقف 
ووجهـــه فـــي األرض، فما كان مـــن البابا كيرلس 
إاّل أن قـــال لـــه: أكِمـــل أكلـــك يـــا ابنـــي.. فقـــال 
الشـــاب: حاللني يا ســـّيدنا سأذهب للكنيسة معك 
ثـــم أعـــود لـــألكل، فأصـــّر البابـــا كيرلـــس قائـــاًل: 
للكنيســـة.  تعـــال  ثـــم  أواًل،  طعامـــك  أكِمـــل  ال، 
نحـــن رهبـــان نحتمـــل الصوم، أّما أنـــت فتناول 
طعامـــك ثـــّم تعـــال. وعندهـــا عـــاد البابـــا كيرلس 
إلـــى قاّليتـــه، وأحضـــر برتقالـــة كبيـــرة ووضعهـــا 
أمـــام الشـــاب قائـــاًل: ُخـــذ هـــذه البركـــة، البـــد أن 

تأكلهـــا، ثـــم تعـــاَل إلى الكنيســـة..
+ كانـــت هنـــاك ســـّيدة ُمِســـّنة تأتـــي إليـــه 
أحياًنا لتشـــكو من ظروفها الصعبة، فقد ُأصيب 
زوجهـــا بالشـــلل وهمـــا فـــي ريعـــان شـــبابهما، وقد 
تعبـــت فـــي خدمتـــه لعشـــرات الســـنوات.. فـــكان 
برفـــق،  ويرشـــدها  عليهـــا  يحنـــو  كيرلـــس  البابـــا 
ويشـــجعها علـــى منـــاداة اســـم يســـوع الحلـــو؛ 
الـــذي فيـــه كّل العـــزاء والســـالم والمعونة، فكانت 
تخـــرج مـــن َلُدِنـــِه وهي في ملء العزاء الســـمائي.

3- أبـــّوة تســـامح وتنســـى.. + فـــي مـــّرة 
أثناء صالة باكر يوم الجمعة العظيمة، تطاولت 
عليه إحـــدى البنات، ورفضت الخضوع لتوجيه 

بســـيط أراد به أن ينّظم الجالســـين في الكنيســـة.. 
بعدهـــا ذهـــب للصـــالة في عـــّدة كنائـــس، ثّم عاد 
لنفـــس الكنيســـة فـــي ختـــام اليـــوم؛ وعندهـــا أتـــت 
البنـــت مـــع أّمهـــا لتعتذرا له، ولكّنه كان قد نســـي 
تماًمـــا مـــا حـــدث فـــي الصبـــاح، فصّلـــى للبنـــت 

وقـــّدم لها بعـــض النصائـــح األبوّية..!
4- أبّوة ال تريد أن تخســـر أحًدا.. + في 
تعامله مع أحد الكهنة الذي كان موقوًفا بســـبب 
واحتملـــه  ا  جـــدًّ حنوًنـــا  كان  إيمانّيـــة،  انحرافـــات 
كثيًرا، وكان يســـمح له بأن يحضر القّداس معه 
)بـــدون خدمـــة(، وعندمـــا تقـــّدم الكاهـــن للتنـــاول 
طلـــب منـــه البابـــا أن يأُخـــذ الِحـــّل أّواًل مـــن األب 
األســـقف الـــذي رأس مجلـــس محاكمتـــه، وإذ أخذ 

الِحـــّل وحضـــر ناَوَلـــُه بفرٍح..!
5- أبـــّوة تقبـــل المراجعـــة بـــروح المحّبة 
مـــن  غاضًبـــا  كان  مـــّرٍة  فـــي   + واالتضـــاع.. 
شـــخٍص اســـتغّل احتياج الكنيســـة، واشـــترى منها 
عـــّدة أشـــياء بثمن بخس، فدعـــا هللا لكي ال َيرَبح 
هـــذا الشـــخص، فراَجَعـــُه تلميـــذه، قائـــاًل: ال تُقـــل 
هـــذا مهمـــا حـــدث، بـــل فقـــط َصـــلِّ لكـــي يباركه 
هللا.. فتراجـــع البابـــا كيرلس، وَقِبَل باتضاع كالم 

تلميـــذه، ودعـــا للشـــخص بالبركـــة..!
كيرلـــس  البابـــا  القّديـــس  صـــالة  بركـــة 
بعيـــد  الشـــهر  هـــذا  نعّيـــد  الـــذي  الســـادس، 

آميـــن. معنـــا.  تكـــون  نياحتـــه، 
المرجـــع: أحاديـــث شـــخصّية مـــع قـــدس 

األب المحبـــوب القمـــص رافائيـــل آفـــا مينـــا.

fryohanna@hotmail.com

fribrahemazer@hotmail.com

الظـــالم، فتكـــون الخليقـــة علـــى شـــاكلته »مظلمة« 
ولهـــا أيًضـــا مصيـــره األبـــدي. وكمـــا أن المالئكـــة 
بطبيعتها الخّيرة النيرة تخدم قضية خالصنا وتفرح 
بتوبـــة الخاطـــئ، فالشـــياطين بطبيعتهـــم المظلمـــة 
يســـعون من أجل هالكنا، ويفرحون بســـقوط البار. 
العالـــم هـــو أرض المعركـــة، فهـــو قـــد نّصب نفســـه 
رئيًســـا لهذا العالم وأخذ شـــرعيته بســـقوط اإلنســـان. 
والخليقة هي وســـيلته، حيث تكمن أســـلحته الكثيرة 
اســـتراتيچيته  الشـــيطان  يبنـــي  المتعـــدده.  وحيلـــه 
علـــى الخداع والتشـــكيك، فهو كـــذاب وُمِضل، تارة 
يشـــّوه صـــوره هللا فـــي ذهـــن اإلنســـان، وتـــارة أخرى 
يشـــتكي علينـــا أمـــام هللا )أيـــوب(. هـــو بـــارع فـــي 
الوقيعـــة بيـــن اإلنســـان وإلهه المحب. اســـتطاع أن 
يخـــدع آدم األول بمكـــره، فصـــّدق أكاذبيه، فدخلت 
الخطيـــة وعـــّم الفســـاد وســـاد الظالم. ولكـــن عندما 
جـــاء آدم الثانـــي، وُعلِّـــق علـــى الصليـــب، ســـحقه 
وأســـقط ســـلطانه، وجـــّرده مـــن رئاســـته، معطًيـــا لنا 
قـــوة للنصـــرة والغلبة. وعلى جبـــل -جبل التجربة- 
كشـــف زيفـــه وفضـــح أكاذبيه، وفّنـــد ُحججه. فليس 
حياتـــه،  وتزدهـــر  اإلنســـان  يحيـــا  وحـــده  بالخبـــز 
فالحيـــاة هـــي مـــن هللا وفـــي هللا وحـــده. والعالـــم هـــو 
نســـتثمره وال  نســـتهلكه،  نســـتخدمه وال  خليقـــة هللا 
يســـتخدمنا، ونمجـــد هللا مـــن خاللـــه. أّمـــا هللا فهـــو 
أبونـــا الصالـــح، غيـــر ُمجـــرَّب بالشـــرور، وهـــو ال 
يجّرب أحًدا، لذلك ال نشـــّك أبًدا في محبته، ونثق 

فـــي عنايتـــه. فكلماتـــه صادقـــه ووعـــوده نافذة.

ُتقاس شـــدة الحــــــرب 
وقوتهــــــــــا بطبيعـــــة العــــــدو 
ومـــــــــــدى قوتـــــــــــــه، وأيًضـــا 
خبرتـــه. فإبليس خصمنـــــــا 
لـــه طبيعـــة روحيـــة ولكنها 
ســـاقطة، إذ كان قبـــاًل فـــي إحدى الرتـــب المالئكية 
العاليـــة، ولكنـــه اختـــار العصيـــان والتمـــرد كاتجـــاه 
وحالـــة دائمـــة ومســـتمرة »لذلـــك ال خـــالص لـــه« 
)إش 12:14-15؛ حـــز 11:28-91(. فســـقط 
مـــن جمالـــه وبهـــاءه ولكنـــه ظـــل محتفظـــا بقوتـــه 
ومعه طبيعته. فالمالئكة أرواح والشـــياطين أيًضا. 
وبرغم طبيعته الُمنزَّهه عن ما هو مادي وأرضي، 
ولكـــن إبليـــس لـــه خبـــرة طويلـــة في حروب الجســـد 
وشـــهوات العالـــم، اكتســـبها بحكـــم صراعـــه الطويل 
والمســـتمر مـــع اإلنســـان، فمنـــذ آدم األول وإبليـــس 
وضـــع اإلنســـان كهـــدف وفريســـة، فصـــار إبليـــس 
هـــو خصمنـــا الـــذي يجـــول ملتمًســـا كيـــف يبتلعنـــا 
)1بـــط8:5(. حـــرب إبليـــس هـــي بالحقيقة مع هللا، 
هكـــذا توّهـــم الشـــيطان فـــي كبريائـــه أنـــه يمكـــن أن 
يدخـــل فـــي صـــراع ضـــد هللا. هذا الصـــراع الحقيقي 
فـــي تاريخـــه )هـــو حقيقـــة وليـــس خيـــال(، والوهمي 
في مضمونه )هللا في حالة حب مستمرة ال يضاد 
أحـــًدا(، والغيـــر واقعـــي فـــي معناه )كيـــف للمخلوق 

أن يصـــارع خالقـــه؟!(.. ال نعلـــم عنـــه كثيـــًرا، بأّيـــة 
كيفيـــة نشـــأ؟ وفـــي أي زمـــن بـــدأ؟ وبأّيـــة طريقـــة 
ســـينتهي؟ إذ لـــم يخبرنـــا الكتـــاب كثيـــًرا عـــن مثـــل 
هـــذه األمـــور، وإنمـــا اعطانـــا مجـــرد لمحـــات تؤكـــد 
لنـــا أن الشـــيطان هـــو الـــذي اصطنعـــه وأنشـــأه، ثم 
ذّكاه بكبريائـــة وذاتيتـــه، ومســـتمر بعنـــاده وإصراره، 
وســـينتهي بهالكـــه. فالشـــيطان فـــي حالـــه عصيان 
وســـقوط وتمـــرد مســـتمر ال ينتهـــي، هـــو أراد أن 
يكـــون هكـــذا. فكمـــا أن المالئكـــة أرواح خادمـــة، 
اختار الشـــيطان أن يكون روًحا متمردة. وإن كان 
اســـتمرار الشـــيطان مرهوًنـــا بـــإراده هللا وســـماحه، 
فهـــذا يدخـــل فـــي نطـــاق تدبيـــر األزمنـــة التـــي ال 
يعلمهـــا إال هللا وحـــده. »ســـّر اإلثـــم« )2تس7:2(. 
فهـــو من الســـرائر، وكمـــا يقول الكتـــاب »الُمعَلنات 
لنـــا، والســـرائر هـــي هلل«. اإلنســـان خليقة هللا، مجد 
هللا )كمـــا يقـــول إيرينـــاؤس(. هـــو يحمـــل صوره هللا 
خالقـــه، ومدعـــو ايًضا للشـــركة األبديـــة معه. لذلك 
حرب الشيطان معنا هي جزء من تمرده وعصيانه 
ضـــد هللا، وبالتالـــي ضد خليقتـــه العاقلة الحرة. هو 
يريـــد أن يكـــون إلًها وســـيًدا للعالم واإلنســـان، هكذا 
يـــرى ويعتقـــد الشـــيطان فـــي نفســـه »اعطيـــك كل 
ممالـــك العالـــم إن ســـجدت لـــي« )مـــت7:4(. كمـــا 
أن الشـــيطان فـــي طبيعتـــه المظلمة يريد أن ينشـــر 
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فـــي تناولنـــا لموضوع »الخـــادم وعالقته 
باآلخريـــن« نجـــد أنفســـنا نتحـــرك وفـــق مثلـــث 

ديناميكـــي.. أضالعه هـــي: هللا، اآلخرون، الخادم.  
وبدايـــة نقرر: أ- عالقة الخـــادم باآلخرين ال يجب 

أن تكـــون علـــى حســـاب عالقته باهلل.
ب- عالقــــــة الخـــــــــــــــادم بـــاهلل، البـــد أن تتـــرك 

بصماتهـــا علـــى عالقتـــه باآلخريـــن.
ج- عالقـــة اآلخريـــن بـــاهلل، يجـــب أن يكـــون 
منطلقهـــا فـــي بلوغ الخـــادم مع المخدومين إلى الفرح 

الســـماوي والحفـــاظ علـــى أبديته..
ســـأله  حينمـــا  بـــاهلل..  الخـــادم  أواًل: عالقـــة 
الناموســـي ليجربـــه عـــن أّيـــة وصيـــة هـــي العظمـــى 
فـــي النامـــوس؟. قـــال له الســـيد: »ُتِحبُّ الـــرَّبَّ إلَهَك 
ِمـــْن ُكلِّ َقلِبـــَك، وِمـــْن ُكلِّ َنفِســـَك، وِمـــْن ُكلِّ ِفكـــِرَك. 
والّثانَيـــُة  والُعظَمـــى.  األوَلـــى  الَوصيَّـــُة  هـــي  هـــِذِه 
ِمثُلهـــا: ُتِحـــبُّ قريَبـــَك كَنفِســـَك«)مت39-36:22(. 
فـــوق،  إلـــى  الخـــط الرأســـي الصاعـــد  هنـــا نالحـــظ 
فـــي محبـــة هللا، ثـــم ينحنـــي مـــرة ثانيـــة إلـــى أســـفل 
فـــي محبـــة القريـــب. لنتأمـــل الســـيد وهـــو يقـــول عـــن 
الوصيـــة الثانيـــة إنهـــا مثـــل األولـــى.. فنحـــن نرتفـــع 
إلـــى فـــوق لنصعـــد درجـــات التأمـــل.. ثـــم ال نلبـــث 
القريـــب. محبـــة  فـــي محبـــة  أســـفل  إلـــى  نعـــود  أن 
أواًل..  هللا  محبـــة  مـــن  ُتســـتمد  أن  يجـــب  القريـــب 
محبـــة هللا تعطـــي لمحبـــة القريب فحواهـــا وأهميتها.. 
هكـــذا صنـــع الســـيد المســـيح.. كان يمضـــي الليـــل 
كلـــه فـــي الجبـــال، وينـــزل ليمضـــي النهـــار كلـــه فـــي 
األســـواق.. حاجة الخاد إلـــى الحياتين مًعا.. التأمل 
والعمـــل. فـــي عالقتـــي مـــع هللا، فـــي البعـــد الرأســـي، 

أكتســـب جيـــًدا وأقتنـــي جهـــاًزا لإلرســـال ُممثَّـــاًل فـــي 
الصـــالة إليه، وأســـعى أيًضا ألقتني جهاز اســـتقبال 
حســـاس، مـــن خاللـــه أســـمع صوتـــه، فيدخـــل الـــى 
األماكـــن الخبيئـــة، يقـــدس ويطهـــر ويغـــرس.. تعالوا 
.. تشـــدد وتشـــجع.. وانتظـــر  إلـــى اختبـــار هـــام: تقـــوَّ
الـــرب. وفـــي حياة التأمل، وازاء خبرات أســـمع عنها 
وأختزنهـــا فـــي حياتي.. يكون المطلـــوب هو: هضم 
هـــذه الخبـــرات، وجعلهـــا خبـــرة حياتيـــة على مســـتوى 

الواقـــع الفـــردي، فـــي بســـاطة وفـــرح. 
هللا  يخـــدم  أن  يرضـــى  إنســـاًنا  تجـــد  »أيـــن 
مجاًنـــا؟«، جملـــة يجب أن يقف أمامها الخادم حتى 
يتحـــرر تماًمـــا مـــن كل ذاتيـــة، ويشـــعر أن الخـــادم 
الحقيقـــي هـــو الـــروح القـــدس، وما هـــو إاّل مجرد آلة 

فـــي يد الـــروح.. 
ثانًيـــا: عالقـــة الخـــادم باآلخريـــن.. مـــن هـــم 
اآلخـــرون..؟ أواًل: الذيـــن هم موضوع خدمتنا على 
كافـــة المســـتويات. تقبُّـــل اآلخـــر واالنفتـــاح عليه.. 
موضوع أساســـي في خدمة اآلخرين.. االنفتاح في 
حب، حتى مع الذين ال يشاركونني الرأي، يجردني 
مـــن »األنـــا« ويحولنـــي إلـــى »شـــخص«. االنفتـــاح 

علـــى اآلخريـــن يعنـــي بالضـــرورة العمـــل مـــع 
اآلخريـــن وباآلخريـــن، وهذه ســـمة من ســـمات 
القيادة الناجحة أو اإلدارة الســـليمة.. وســـلطة 
الخـــادم ُتســـتمد مـــن القـــدوة والمحبة.. الســـلطة تعني 
اإلنمـــاء، ولكـــن اليجـــب أن نهمـــل مهـــارات الخـــادم 

وقدراتـــه الشـــخصية مـــن ذكاء ومهارة.
ثانًيا: زمالء الخدمة.. هنا نركز على:

ـــل كل عضو لمســـئوليته  1- التعـــاون.. وتحمُّ
مـــن أجـــل نجاح العمل... هكذا يقول القديس بولس 
نامـــوس  مـــوا  وتمِّ بعـــض  أثقـــال  بعضكـــم  »احملـــوا 
التنافـــس  روح  إذكاء   -2 )غـــل2:6(.  المســـيح« 
بلوًغـــا إلـــى اإلبـــداع في قـــدوة وروح المحبـــة.. وليس 

حســـًدا أو فـــي غـــرور التباهـــي.
ثالًثا: الرؤساء )الكاهن أو األمين(

+ بخصـــوص الكاهـــن.. نظـــرة تقديـــر واحترام 
باعتباره المســـئول األول عن الكنيســـة.. لهذا يجدر 
الرجـــوع إليـــه ووضعه في الصـــورة، ليعرف ما قدمه 
الخـــدام فـــي الخدمـــة. + بخصـــوص األميـــن.. نقدم 
تســـمع  طاعـــة  خضوًعـــا.  وليـــس  مســـتنيرة  طاعـــة 
صـــوت هللا مـــن خاللـــه.. مـــع حـــوار بنـــاء وهـــادف 

بلوًغـــا الـــى الهدف.
مســـئوليات  تنســـيني  أن  اليجـــب  وأخيـــــــــــًرا: 
الخدمـــة ومشـــغولياتها خـــالص نفســـي.. قـــال كاتب 
االقتداء بالمســـيح: »أخشـــى أن يتســـلل هؤالء داخل 
الملكـــوت وأقـــف أنـــا خارًجـــا«. ويقـــول الكتـــاب فـــي 
ســـفر األعمـــال: »وأّمـــا التالميذ فكانـــوا يمتلئون من 

الفـــرح والـــروح القـــدس« )أع52:13(.

محاضـــرة ألقاهـــا المتنيـــح األرشـــيدياكون رمســـيس 
نجيب في مؤتمر القرى – بيت مارمرقس – أبوتالت 
أول يوليـــو 1993م، نقدمهـــا للخـــدام فـــي الذكـــرى 
الخامسة لنياحته حيث تنيح في 2٨ فبراير 2014م.

عزيـــــــــــــزي/ أخـــــــــــــــي 
الكبيـــر، أتمنـــى أن تكـــون 
اآلن بحـــــــــــــال أفضــــــــــــــــل، 
وقــــــد هـــدأت ثورتــــــــك وزال 
غيظــــــك. وربمـــا لـــم تهـــدأ 
بعـــد يـــا أخـــي المحبـــوب، ولهذا االحتمال أرســـل لك 
ـــم هذه  خطابـــي هـــذا ربمـــا يســـاعدك قليـــاًل علـــى تفهُّ
األحاسيس المتضاربة العجيبة التي تجتاز جميعنا، 
بمـــن فيهـــم أبـــي الـــذي ال أســـتحق منـــه أبـــًدا كل هذا 
العطـــف والحـــب واالحتمـــال. نعـــم يـــا أخـــي لـــك كل 
الحـــق، فأنـــا طائـــش العقـــل منـــذ اليـــوم األول، عنيـــد 
متكبـــر، عبـــد لشـــهواتي ورغباتـــي، نعم! عبـــد لها أنا 
حتـــى أعمـــق أعماقي. لم أتحّمل مســـئولية يوًما، ولم 
أقـــف بجديـــة وعزم ألنصر الحـــق والخير، ولم أثبت 
ألبـــي -وال لـــك– أننـــي رجـــل ُيعتَمـــد عليـــه، أو حتى 
يشـــّرف أســـرته بعمـــل صالـــح. وال أخفيـــك ســـًرا يـــا 
حبيبـــي وأخـــي، أننـــي بداخـــل قلبي كنت أحســـدك.. 
دائًمـــا كنـــت أحســـدك، فأنت بالطبيعـــة راجح العقل، 
وال  ومتـــزن.  مســـئول  بطبيعتـــك  للصـــواب،  مّيـــال 
أخفيـــك ســـًرا أنني أعلم علـــم اليقين أن رجاحة عقلك 
وصـــواب أفعالـــك مـــا هـــو إاّل فطـــرة، أو ربمـــا خوف 
وجبـــن، ولكنـــي وبالرغـــم مـــن هـــذا أحســـدك! ولكـــن 
ليـــس لهـــذا أكتـــب، بـــل أكتـــب ألخبرك بحالـــي حين 
فجـــرت بـــكل كبريائـــي وعنـــادي، وطاوعت شـــهواتي 

ورغباتـــي، وأخـــذت مال أبيك ومالك وســـافرت... لم 
يكـــن طويـــاًل حتى غلبني االشـــتياق ولكنني كابرت، 
مـــا أســـهل أن تكابر ومعك المـــال والصحة والنفاق! 
ولكن.. هل كنت تعرف أن االشـــتياق كان يأكلني؟ 
فوجئـــَت؟ هـــل كنـــت أبـــدو لك بال مشـــاعر أو عقل، 
نزًقـــا مســـتهتًرا غيـــر مبـــاٍل؟... بـــل صدقنـــي كنـــت 
أشـــتاق إليـــك وألـــى أبـــي بشـــغف شـــديد، كنـــت أحّن 
إلـــى المحبة األولـــى، المحبة الكاملة التي لها القدرة 
أن تطـــرح كل خـــوف الى خـــارج! وهل كنت تظنني 
ال أخـــاف؟ بـــل لقـــد كنـــت أرتعـــب! أخـــاف أن ينفـــد 
المـــال أو الصحـــة وهـــذا الدنس الذي لّوث جســـدي، 
أخـــاف أن يجازينـــي هللا بالمجـــازاة التـــي أســـتحقها! 
كنـــت أخـــاف حتـــى ترتجـــف عظامـــي! أخـــاف ألن 
الحـــب يـــا أخـــي لـــم يكـــن كامـــاًل! وال أخفيـــك ســـًرا.. 
لقد أصابني كل ما كنت أخشـــاه.. ولم يكن من هللا 
مجـــازاة، وإنمـــا ما زرعته يـــداي جنته يداي... وحين 
أصابنـــي مـــا أصابنـــي فكرت في النهـــوض والعودة، 
أنهـــض؟ نعـــم فقـــد كنـــت ســـاقًطا فـــي قـــاذورات لـــن 
تحتمـــل ســـماعها أبـــًدا، فأذنـــاك شـــريفتان يـــا أخـــي 
الحبيـــب! أتـــدري كـــم مـــرة حاولـــت القيـــام والعـــودة؟  
عشـــرات المـــرات حاولـــت، مـــرة جذبني حبـــي إليكم، 
اشـــتقت لرفعـــة أبـــي ووقاره، اشـــتقت لتلـــك اللحظات 
الحنـــان  بهـــذا  وحـــده  االبـــن  تشـــمل  التـــي  األبويـــة 
األبـــوي الخـــاص، اللحظـــات المرحـــة التـــي تخصنا، 

الكلمات الخاصة التي ال يفهمها ســـوى أفراد االســـرة 
الواحـــدة، اشـــتقت كإنســـان ذاق الحـــب مـــرة، واختبر 
الحيـــاة فـــي عمر جميـــل، ثم رحـــل بإرادته واختطف 
لنفســـه حكـــم المـــوت! اشـــتقت لـــك يـــا أخـــي رغـــم ما 
يحيـــط عالقتنـــا مـــن جمـــود وبـــرود، اشـــتقت إليـــك، 
فهـــي نفـــس الدمـــاء التـــي تســـري فـــي عروقـــك تصل 
يـــا  فـــي حمـــاك  اشـــتقت لوجـــودي  حتـــى عروقـــي، 
أخـــي الكبيـــر. وفـــي كل مرة أفكر في العودة أتشـــمم 
رائحتـــي وأنظـــر لنفســـي، وأخجـــل جـــًدا جـــًدا، فكيف 
أعـــود وبـــأي عيـــن أنظـــر اليـــك يـــا أخي الشـــريف؟! 
ولكنـــي توصلـــت لحـــل عظيـــم! قلـــت أعـــود ال كابـــن 
بـــل كعامـــل أجيـــر عندكـــم، وان كنـــت ال أســـتحق 
شـــرف دمائكـــم فألخدمكـــم مقابـــل بقايـــا كرامة وخبز 
يبقينـــي بهامـــش الحيـــاة! نعـــم يـــا أخـــي تلـــك حالتـــي 
الســـيئة المترديـــة التـــي عدت بها والتقيـــت بها أباك. 
كـــم هـــو كريـــم أبـــوك! كريم القلـــب، كريم المشـــاعر، 
كريـــم الرحمـــة، كريم كما لـــم تَر كرًما من قبل! ليتك 
رأيتـــه يجـــري نحوي، يحتضننـــي، يضمني نحو قلبه 
بـــال تـــردد! ليتـــك كنت هنـــا يا أخي، فلـــم تكن لتقاوم 
الدمـــوع! ولهـــذا الســـبب أكتـــب إليـــك، كـــي ال تغالب 
دموعـــك شـــفقة علـــّي، بـــل لتقبلنـــي.. لتســـمح لكـــرم 
دمائـــك الزكيـــة أن تنتصـــر بالغفـــران. ســـامحني يـــا 
أخـــي فـــال أملك أن أعوضك المـــال الذي بددته، وال 
كرامتـــك التـــي لوثتهـــا. ال أملـــك وعـــًدا واحـــًدا أعـــدك 
بـــه، فقـــد اختبـــرت نفســـي وعرفتهـــا جيـــًدا، ولكـــن... 
ولكـــن ضامنـــي أبـــوك! هـــو يوفي! أخـــي المحبوب، 
ليـــس ألجلـــي أدعـــوك لتســـامحني بـــل ألجـــل أبيك!

أخـــي الحبيب... ســـامحني.. كما ســـامحني 
أبي.. أرجوك!           أخـــــــوك الضــــــــال

marianneed@hotmail.com
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بمناسبـــــــــة مئويــــــــــــــــة 
مــــــــــــــــــــدارس األحــــــــــــــــــــــــــــــــد 
نستعـــــــــــرض فـــــــــــي هــــــــــــذه 
السلسلة مــــــن المقـــــــــــــــاالت 
مدارس  تاريـــــخ  من  المجهولـــة  الصفحـــات  بعض 
األحد في كنيستنا القبطية األرثوذكسية التي ربما 
طواها الزمن أو كادت أن تخبو من ذاكــــرة التاريخ. 
وليس هدفنا مجــــرد سرد للتاريخ ولكن استخالص 

دروس هامة من رحلة مدارس األحد.
٨- رحلــــة مؤتمـــــــــــر )2/2(: في الحلقات 
الماضية من هذه الصفحات استعرضنا رحلة اسم 
ولوائحها  العليا  ولجنتها  ومنهجها  األحد  مدارس 
هذه  وفي  المجيد.  تاريخها  هو  عام  مائة  عبر 
الحلقة نستكمل مًعا رحة مؤتمرات مدارس األحد. 
جديًدا  اتجاًها  األحد  مدارس  مؤتمرات  اتجهت 
فُعقدت مؤتمرات لمناقشة خدمة القرى كان أولها 
 5،4 يومي  في  األقصر  في  ُعقد  الذي  المؤتمر 
الفتقاد  األول  »المؤتمر  باسم  1947م.  مايو 
القرى ومدارس األحد »تحت رئاسة المتنيح األنبا 
باسيليوس مطران األقصر وإسنا وأسوان، وتحت 
إشراف القديس حبيب جرجس، وتم تقسيم أعمال 
المؤتمر إلى المحاضرات العامة التي ألقاها رواد 
خدمة مدارس األحد ليقدموا خبراتهم وبلغت تسع 
محاضرات. والقسم الثاني هو البحوث التي تناقش 
أمناء  قدمها  والتي  األحد  القرية ومدارس  مشاكل 
مشاكل  مناقشة  تمت  حيث  األحد  مدارس  فروع 
البرامج  مثل:  والقرى  المدن  في  األحد  مدارس 
المالي،  والتعاون  واالفتقاد،  فئة،  لكل  المناسبة 
بحوث،  ستة  البحوث  عدد  وبلغ  الخادم،  وتكوين 
وكانت الطريقة التي دارت بها مناقشة كل بحث 
عن طريق مناقشة كل نقطة عقب تالوتها مباشرة 
نقطة  إلى  االنتقال  ثم  بشأنها  توصية  واتخاذ 
بحث  كل  نهاية  في  التوصيات  وتجميع  أخرى، 
كما  األحد.  لمدارس  العامة  اللجنة  إلى  إلرسالها 
1949م.  سنة  آَخر  مؤتمر  اإلسكندرية  في  ُعِقد 
عن  المسيحيين  المدارس  نظار  مسئولية  ناقش 
لخدمة  منهج  وأُِعدَّ  بالقرية،  األحد  مدارس  خدمة 
والجوائز  للصور  باإلضافة  عام 1948م.  القرى 
من  بداية  بالدروس.  المرتبطة  اإليضاح  ووسائل 
منتصف القرن الماضي بدأت المؤتمرات المحلية 
ُعِقد  1950م.  عام  ففي  البالد،  نواحي  في 
مؤتمران أحدهما بقليوب تحدَّث فيه األساتذة نسيم 
مجلي، ووهيب عطاهللا، ويسى حنا، ونظير جيد، 
سويف،  ببني  الثاني  المؤتمر  ُأقيم  حنا.  ونظمي 
ورسالته  وتكريسه  الخادم  حول  موضوعه  وترّكز 
والخدمة بين الشباب وتطبيق عملي عن استخدام 
وسائل اإليضاح، وتحّدث فيه القمص أرسانيوس 
زكي، والقمص بطرس العريان، من بني سويف، 
والقمص جورجيوس رزق هللا من مغاغة، وكل من 
ميشيل خليل، ووهيب عطاهللا، ونظير  األساتذة: 
ووديع  نسيم،  وسليمان  بشاي،  وموريس  جيد، 
حنا. وتوالى عقد هذه المؤتمرات الناجحة والمثمرة 
القناطر  بشبين  أخرى  مؤتمرات  فُعِقدت  للخدمة، 
والمرج وغيط العنب اإلسكندرية ودمنهور والجيزة، 
ونتيجة لذلك تمَّت إقامة المهرجان األول لمدارس 
البرامج  األحد لمنطقة بنها وقويسنا بهدف توحيد 
والتقارب في األنشطة. وفي الئحة التربية الكنسية 

)مدارس األحد( التي تم وضعها عام 1957م. تم 
إفراد مادة خاصة بالمؤتمر العام الذي كان ُيعقد 
سنوًيا غالًبا في اإلسكندرية وإن غاب انتظامه في 
تمر  كانت  التي  للظروف  نظًرا  السنوات  بعض 
بالبالد في ذلك الوقت، وفي السبعينات من القرن 
الكنسية  التربية  أنشطة  أهم  من  كان  الماضي 
)مدارس األحد( هو المؤتمر السنوي العام لخدام 
وخادمات مدارس األحد من جميع أنحاء البالد، 
بكنيسة  الفترة  هذه  في  األول  المؤتمر  ُعِقد  وقد 
 52 من  الفترة  في  باإلسكندرية  بفلمنج  مارمينا 
وحتى 28 أغسطس 1975م. )ومن الطريف أن 
للطلبة  واحًدا  جنيًها  كان  واألكل  اإلقامة  اشتراك 
وجنيًها ونصًفا للموظفين(، وقد قاد المؤتمر نيافة 
مسئواًل  صار  والذي  العام  األسقف  بيمن  األنبا 
عن التربية الكنسية وخدمة الشباب، وقام بأعمال 
السكرتارية القس يوحنا حنين كاهن الكنيسة، وكان 
عنوان المؤتمر »التربية القبطية من منظار حياة 
الشركة الهوتًيا إنجيلًيا، وكنسًيا روحًيا، واجتماعًيا 
الثالث وخمسة  البابا شنوده  وقد حضره  تربوًيا«، 
وأكثر  الكهنة،  من  ولفيف  األساقفة  اآلباء  من 
المحافظات  شتى  من  وخادمة  خادم  من 1700 
على مدار أيام المؤتمر األربعة، والذي كان من 
شنوده  البابا  وصفه  كما  الخدمة  مؤتمرات  أنجح 
الثالث في مجلة الكرازة. وُعِقد المؤتمر العام الثاني 
باإلسكندرية في أغسطس  بفلمنج  بكنيسة مارمينا 
وروحًيا«  عقائدًيا  القدس  »الروح  عن  1976م. 
من  سبعة  بحضور  الثالث  شنوده  البابا  ورأسه 
من  وأكثر  الكهنة،  من  ولفيف  األساقفة،  اآلباء 
بالد  مختلف  من  والخادمات  الخدام  من   2200
بيمن  األنبا  نيافة  عليه  المرقسية، وأشرف  الكرازة 
القس  يعاونه  مّلوي  أسقف  صار  قد  كان  الذي 
األساقفة  اآلباء  من  عدد  به  وتكلَّم  حنين،  يوحنا 
وبعض رواد الخدمة. ومن قرارات المؤتمر مراجعة 
برامج مدارس األحد، وسرعة إصدار برامج لكل 
مراحل التعليم. وُأقيم المؤتمر العام الثالث للتربية 
1977م.  أغسطس   25 وحتى   22 من  الكنسية 
وأهميتها،  الخدمة  بفلمنج عن  مارمينا  كنيسة  في 
برئاسة  الخدمة،  في  وخبرات  الخادم،  وروحانية 
البابا شنوده الثالث وحضور عدد 12 من اآلباء 
األساقفة وعدد كبير من الكهنة وحضور 3135 
من خدام وخادمات مدارس األحد من مختلف بالد 
يعظ  الثالث  شنوده  البابا  وكان  المرقسية،  الكرازة 
بعض  من  كلمات  مع  ومساًء  يومًيا صباًحا  فيه 
ونشرت  الخدام،  وقدامى  والكهنة  األساقفة  اآلباء 
مجلة الكرازة كلمة البابا شنوده الثالث بعنوان هللا 
هو مركز الخدمة، وقد أشرف على المؤتمر للسنة 
الثالثة األنبا بيمن أسقف مّلوي وعاونه القس يوحنا 
النواحي  في  بفلمنج  مارمينا  كنيسة  كاهن  حنين 
ُعِقد  المبيت واإلقامة واألكل. ثم  اإلدارية خاصة 
في  التالي  العام  في  الكنسية  للتربية  عام  مؤتمر 
رويس  األنبا  بدير  الكبرى  المرقسية  الكاتدرائية 
وحتى   17 االثنين  من  الفترة  خالل  بالقاهرة 
األربعاء 19 يوليه 1978م. واقتصر على الفترة 
يوم،  كل  مساًء  الخامسة  في  ليبدأ  فقط  المسائية 
واإلشراف  المؤتمر  قيادة  في  بيمن  األنبا  واستمر 
للمؤتمر  والتنظيمية  اإلدارية  النواحي  على جميع 
الشمامسة والخدام، وكان عنوان  بمساعدة بعض 

البابا  بحضور  النفوس«  وربح  »الخدمة  المؤتمر 
شنوده الثالث الذي ألقى كلمة كل يوم مع كلمات 
أخرى لآلباء األساقفة والكهنة وبعض رواد وقدامى 
الخدام، كما ُعِقدت لجان عمل صباحية في صباح 
يومي االثنين واألربعاء من العاشرة وحتى الثانية 
عشر ظهًرا، وأقيم القداس اإللهـــــــــي صبـــــــاح يوم 
وما  الثمانينـــــــــات  منتصـــــــف  من  وبداية  الثالثاء. 
المؤتمـــــــرات خصوًصا بعد  بعدها ازدهرت خدمة 
المؤتمرات  هذه  وتنوَّعت  الشباب  أسقفية  تأسيس 
وأطفال  والفتيان  والشباب  والخــــــــــــدام  الخدام  لقادة 
أو  الكرازة  مستــــــوى  على  سواء  األحــــد  مدارس 
ذلك  على  وساعد  الكنائس  حتى  أو  اإليبارشيات 
انشأتها  التي  والمؤتمرات  الخلوة  بيوت  انتشار 
الجمعيات  بعض  أو  الكناِئس  أو  اإليبارشيات 
سواء في الساحل الشمالي والعجمي أو المناطق 

المتاخمة للقاهرة وغيرها.

»ُاْذُكُروا ُمْرِشِديُكُم الَِّذيَن َكلَُّموُكْم ِبَكِلَمِة هللِا.
اْنُظُروا ِإَلى ِنَهاَيِة ِسيَرِتِهْم َفَتَمثَُّلوا ِبِإيَماِنِهْم« 

)عب 7:13(
الميالد السمائي األول ألبينا المتنيح 

القمص متياس فريد
كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفجالة

وكنيسة األنبا أنطونيوس بسان فرانسيسكو بأمريكا
وكنائس كندا واستراليا

بعد أن خدم 56 سنة في الكهنوت خدمة 
مباركة أثمرت للكنيسة أجيااًل

من اآلباء الكهنة والرهبان والراهبات
والخدام والخادمات وكان مثااًل ُيحتذى

للراعي النشيط الروحاني والمرشد المدبر الحكيم
والمعلم الالهوتي.

فقد حصل على شهادة الدكتوراه في الالهوت
من جامعة رود أيالند بأمريكا

»ُكلُّ اْلَكاَلِم َيْقُصُر. اَل َيْسَتِطيُع اإِلْنَساُن َأْن 
« )جا 8:1( ُيْخِبَر ِباْلُكلِّ
وسُيقام القداس اإللهي 

بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة
في الساعة الثامنة صباح السبت 23 مارس

برعاية وصلوات 
قداسة البابا تواضروس الثاني

وشريكه في الخدمة الرسولية 
نيافة األنبا رافائيل

األسقف العام لكنائس وسط القاهرة
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ُيعتبر القمُّص عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي محطة هامة 
هذا  في  باحث  لكل  القبطية  والليتورچيَّا  الكنيسة  طقوس  دراسة  في  جًدا 
المجال، وذلك ِلما ُعِرَف عنه بالِجد والبحث والتنقيب في كتب ومخطوطات 
الليتورچيَّا والطقوس الكنسية بوجه خاص، فضاًل عن البحث في كثير من 
المجاالت بوجه عام، كما وأنه ُيعتبر مرجًعا كنسًيا ال غنى عنه في هذا 
المجال، سواء في حياته أو بعد نياحته من خالل التراث الرائع الذي تركه. 
وفي ذكرى نياحته والتي توافق 15 مارس نستعرض الفكرة األولى للخوالجي 

المقدس والذي اهتم بطباعته سنة 1902م.
الفكرة األوليَّة للخوالجي وتطّورها:

وكان  والبحث،  االطالع  كثير  البرموسي  المسيح  عبد  القمُّص  كان 
وقد  يديه،  تحت  التى  المخطوطة  الخوالجيَّات  ُنسخ  على  تعليقات  يضع 
مخطوًطا  يجد  فتارة  يعيبه،  ما  وبه  يميزه  ما  به  مخطوط  كل  أن  وجد 
صحيح األلفاظ ولكنه يفتقر الترتيب، وتارة يجد مخطوًطا آخر به ترتيب 
أخرى  وتارة  القبطي،  أخطاء  من  الكثير  به  لكن  أغلبه،  مطول وصحيح 
يجد مخطوًطا صحيح أغلبه ومستوفي الترتيب، ولكنه يشمل قداًسا واحًدا 
فقط دون االثَنْين اآلخَرْين، ولعله ِاشتاق لوجود نسخة صحيحة تجمع بين 
يتفادى  أن  على  الِقَسم،  وصلوات  البخور  ورفع  قداسات  الثالثة  طياتها 
أخطاء الُنّساخ ويستبعد األلفاظ الضعيفة مستخدًما في ذلك بعض األلفاظ 
التي استحسنها من إحدى المخطوطات والتي توافق المعنى القبطي، ويرتِّب 
طقسه ترتيًبا عن أصول وعن ما ُيصلى فعلًيا في القداس أثناء حياته، ولم 
ن أو ُيذكر في المخطوطات أو المطبوعات. لذا فقد قام بنسخ الثالثة  ُيدوَّ
قداسات ورفع البخور بخطه بمقارنة عدة مخطوطات ونسخة مطبوعة عن 
ًحا جًدا  رومية حتى أصبح هذا الخوالجي )المخطوط( ُيعتمد عليه وُمصحَّ
كقول أبونا عبد المسيح نفسه، وكان هذا على أكثر تقدير سنة 1601ش، 
وربما أقدم من هذا التاريخ، وكان هذا قبل أن يشتري خوالجي طبعة رومية 

المعروف بأكثر من ستة سنوات.
باسيليوس  القديس  قداس  به  خوالجي  صدر  1603ش  سنة   وفي 
الخامس،  كيرلس  البابا  قداسة  بأمر  البخور  ورفع  إغريغوريوس  والقديس 
المرقسية  الكنيسة  كاهن  فيلوثاؤس  القمُّص  العاّلمة  وتصحيح  وبإصالح 
الكنيسة  ترتيب  بحسب  باسيليوس  القديس  قداس  فيه  وُيذكر  البطريركية، 
المرقسية القبطية األرثوذكسية وتمت طباعته بمطبعة الوطن بمصر. وقد 
اقتنى أبونا عبد المسيح البرموسي نسخة منه وقام بدوره بالتصحيح على 
هذه النسخة الخاصة به عن النسخة الخطية المذكورة سابًقا )وهذا هو سبب 

استنتاجنا بوقت نساخة مخطوط الخوالجي سابق الِذكر(.
وفي سنة 1607ش اشترى جناب القمُّص نسخة من خوالجي طبعة 
رومية القبطي العربي، الذي يحوي الثالثة قداسات ورفع بخور وصلوات 

أخرى )طبعة الطوخي 1452ش( واحتفظ به في مكتبته الخاصة.
وفي سنة 1617ش وبالتحديد في شهر أبيب بدأ أبونا عبد المسيح 
بتصحيح خوالجي رومية بمقارنته بعدة مخطوطات وبالخوالجي الخاص به 
)المخطوط( ووضع هذا التصحيح على نسخته الخاصة بهذه الطبعة وقد 

بدأ باآلتي:
الكتابية  بالتحديد من هذه السنة بدأ بجمع الشواهد  أبيب  1. في 4 
لصلوات القداس ووضعها على الخوالجي، وهنا البد لنا باإلشادة بهذا العِالم 
الجليل على التوثيق الكتابي الرائع لصلوات الليتورچيَّا، وهي الخطوة التي 
لم يسبقه فيها أحد فقد أرجعتنا إلى منبع وأصل الصلوات الليتورچيَّا وهو 
الكتاب المقدس. وعن هذه الشواهد قال أبونا عبد المسيح: ”اعلم إننا في 
أكثر الكالم وجدنا أو كنا نجد لو فتشنا شواهد أخرى غير ما أوردناه وهي 
يراجع  من  على  التخفيف  ألجل  ولكننا  قليلة،  وأحياًنا  كثيرة  تكون  أحياًنا 
الشواهد، وعلينا في الكتابة وألجل عدم امتالء هامش كثير من الوجوه جًدا، 
انتخبنا أقوى الشواهد واكتفينا بها، وأحياًنا أيًضا أكثرنا الشواهد غير الذي 
تركناه، إال بعض الكلمات فإننا لم نجد لها شواهد غير ما أوردناه“ وقد أخذ 
في جمعها مدة 30 يوًما متفرقة من شهور هذه السنة. وبالطبع كان ما 
وضعه على خوالجي رومية من شواهد هو ما وضعه نهائًيا في خوالجي 

سنة 16181ش الذي تمَّمه وصحَّحه بنفسه.
2. في نفس هذا الشهر من السنة بدأ في تصحيح نصوص الخوالجي 

على النحو التالي: 

1( النص القبطــــي: كان هو 
مركز التصحيحـــــــات، حيث قـــــــــام 
الصلوات  نصــوص  في  بذلك 
مستعينـــــــًـــــــــا  العناويـــــــــــــن  دون 
بمخطـــــــــوط الخوالجي الخاص 
به وببعـــــــــض المخطوطـــــــــــــات 

األخرى، وكان تصليحه على النص بالقلم األحمر، وفي هذا كان مدقًقا 
في الكلمات الموجودة لتكون كاألصلية أو األكثر استعمااًل. أما العناوين 
القبطي فلم يصلحها لعدم نفعها وقد قال في هذا: ”أما القبطي األحمر الذي 
للعنوانات وكالم الترتيب فمفسود إلى الغاية في تركيبه في كل هذا الكتاب، 
فهو غالًبا ال يصلح لمعاني ولم نصلحه لئال يتشوه الكتاب جًدا أكثر من 
كل األشياء األخرى، مع أن هذا القبطي األحمر ليس بضروري ألن عربيه 

يكفي فلوال عدم لزومه مع تشوه الكتاب لكنا أصلحناه“. 
قام  حيث  القبطي  كالنص  نصيب  له  يكن  فلم  العربي:  النص   )2
وبالتالي  به  الموجودة  األخطاء  كثرة  أولها:  ألسباب،  البسيط  بالتعديل 
ثالًثا: عدم  ثانًيا: لكون العربي أحياًنا ال يوافق القبطي.  سيتشوه الكتاب. 

التفرغ والتعب في ذلك. 
3( الكلمات اليونانية: فلم يوجد بها أخطاء ولربما نادًرا وقد أعجب 
َبْيَد أنَّه عّلق فقط على كتابة أصل بعض الكلمات  بها وبصحة تهجئتها 
التي تسبب لغط في قراءتها كمثالkai  والتي تنطق ke والتى ظل األقباط 

يتداولوا كتابتها على الشكل األخير.
1. تعديل بعض الترتيب الموجود بالخوالجي من المراجع التي بحوزته 

ليطابق بعض الشيء بالترتيب المستخدم أنذاك.
2. إضافة بعض الصلوات المتروكة كإبروسات شماس أو صلوات 

للكاهن، سرّية أو جهرّية، أو مردات للشعب.
نسخ  في  عدمه  أو  وجودها  بكتابة  الصلوات  بعض  توثيق   .3

المخطوطات وكتابة ذلك على الهامش بجانبها.
وإجمااًل فقد أشاد به القمُّص عبد المسيح بأنه من النُّسخ الجيدة ألنه 
ولكنه  تصحيحها،  تستوجب  أخطاء  بوجود  إشارته  بخالف  كثيًرا  صحيح 
حّذر من نقطة هامة هي أن هذا الخوالجي عن المخطوطات القبطيَّة لكن 
مطبوع بمعرفة كاثوليكي )األنبا روفائيل طوخي( الذي ترك عمًدا أسماء 
القديسين المعارضين لمجمع خلقيدونية، ويجب على اآلِخذ به أن ُيالحظ 
ذلك في ِقطع البركات، وتحليل الُخدام والمجمع، وأن يأخذ القارئ أو الناسخ 

هذه القطع من نسخة قبطية أخرى.

مخطوط 342 البطريركية نسخ القمص عبد المسيح البرموسي الذي ُيعتقد 
أن يكون النسخة األصلية التي ُطبع منها الخوالجي سنة 161٨ش

إعداد: رهبان دير الربموس
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