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»اْسَتْيِقْظ َأيَُّها النَّاِئُم 
َوُقْم ِمَن اأَلْمَواِت 

َفُيِضيَء َلَك اْلَمِسيُح. 
َفاْنُظُروا َكْيَف َتْسُلُكوَن ِبالتَّْدِقيِق، 

اَل َكُجَهاَلَء َبْل َكُحَكَماَء. 
يَرٌة«.  ُمْفَتِديَن اْلَوْقَت أَلنَّ اأَليَّاَم ِشرِّ

5- الكذب: وهي إحدى الصفات اإلنســـانية 
الرديئـــة فـــي كل مناســـبة، وقد صـــار هناك حالة 
مـــن عالـــم الكذب في كل شـــيء، وامتألت مواقع 
التواصـــل باألخبـــار والشـــائعات والموضوعـــات 
الكاذبـــة التـــي يحددهـــا بعـــض علمـــاء االعـــام 
أنهـــا تصـــل إلـــى 95% ممـــا ُينشـــر أو ُيقـــال يقـــع 

تحـــت طائلـــة الكذب بـــكل صوره.
التشـــكيك  معالـــم  ظهـــرت  الكـــذب  ومـــن 
وتهييـــج  القبيـــح  وتلطيـــف  والتلفيـــق  والتشـــتيت 
المشـــاعر واإليحـــاء الضمنـــي والتمجيـــد المبالـــغ 
بـــل  الجوهـــر  يعتمـــد علـــى  الـــذي ال  والتســـويق 
يكتفـــي بالشـــكل واأللـــوان والدعايـــة فقط ال غير. 
وليكـــن معلوًمـــا أن هنـــاك ثمانيـــة فئـــات ممنوعة 
من دخول الســـماء بحيث نص اإلنجيل المقدس 
في سفر الرؤيا )8:21(: »َوَأمَّا اْلَخاِئُفوَن َوَغْيُر 
ـــَحَرُة  َناُة َوالسَّ اْلُمْؤِمِنيـــَن َوالرَِّجُســـوَن َواْلَقاِتُلـــوَن َوالزُّ

َوَعَبـــَدُة اأَلْوَثـــاِن َوَجِميـــُع اْلَكَذَبـــِة«. 
6- العزلـــة: صـــار االفـــراط فـــي اســـتخدام 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بيـــن النـــاس وفـــي 
محطـــات اإلذاعـــة )FM( والتليفزيـــون، ســـبًبا في 
حـــاالت العزلـــة والوحـــدة واالكتئـــاب. وفي العزلة 
تختلـــط األوراق والـــرؤى، وكأن اإلنســـان ينظـــر 
بعيـــن واحـــدة، وصـــار التذمـــر ســـمة واضحة في 
حياة أي مجتمع على كل المستويات االقتصادية 
والسياســـية والدينية والثقافية واألسرية والشبابية، 
ـــرِّ  وكمـــا يقـــول إشـــعياء النبي: »َوْيٌل ِلْلَقاِئِليَن ِللشَّ
َخْيـــًرا َوِلْلَخْيِر َشـــرًّا، اْلَجاِعِليـــَن الظََّاَم ُنوًرا َوالنُّوَر 
َظَاًمـــا، اْلَجاِعِليـــَن اْلُمرَّ ُحْلـــًوا َواْلُحْلَو ُمرًّا« )إش 
20:5(. لقـــد تضاءلـــت حالـــة الرضـــا، وصـــار 
اإلنســـان جائًعا إلى الا شـــيء، وتاه في دهاليز 
الحيـــاة، وحفـــر لنفســـه أبـــاًرا مشـــققة ال تضبـــط 
مـــاء ليرويـــه ويشـــبعه.. ويظـــل صـــوت اإلنجيـــل 
»ُطوَبـــى ِلْلِجَيـــاِع َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبرِّ )المســـيح(، 
أَلنَُّهـــْم ُيْشـــَبُعوَن« )متـــى 6:5(، ويظـــل الصوت 

لـــكل إنســـان: انتبه!!

نحـــن نعيـــش في عصـــر الميديـــا –اإلعام– 
وصـــارت حياتنـــا فـــي كل نواحيها تتأثـــر بالميديا 
الجمعـــي،  والمســـتوى  الفـــردي  المســـتوى  علـــى 
ويقـــول بعض علمـــاء االجتماع »إنه منذ اختراع 
الموبايـــل )منـــذ حوالـــي ربـــع قـــرن( انتهى عصر 
اإلنســـانية«، وقـــد صـــدرت العديد من الدراســـات 
الخطيـــرة  المتغيـــرات  حـــول  واألبحـــاث  والكتـــب 
التي صنعتها الميديا في البشـــر في كل صغيرة 
وكبيـــرة. وصـــار التطـــور الرهيـــب الـــذي شـــهدته 
هواتفنا الذكية جزًءا من أجســـادنا حتى أن المرء 
يشـــعر أنـــه بـــدون الموبايـــل كأنـــه معـــاق ومقيَّـــد. 
وفـــي نفـــس الوقـــت وجـــد أشـــهر العلمـــاء أن منح 
الطفـــل الصغيـــر »موبايـــل« يضاهـــي إعطـــاءه 

جراًمـــا مـــن الكوكايين!!
وبالطبـــع -كأي اختـــراع أوجدتـــه البشـــرية- 
تتـــراوح  التـــي  والســـلبيات  اإليجابيـــات  هنـــاك 
ومـــن  آلخـــر  شـــخص  مـــن  شـــدتها وخطورتهـــا 

آلخـــر.. مجتمـــع 
نتـــدارس  أن  الروحيـــة  فـــي حياتنـــا  ونحتـــاج 
هـــذه األمـــور بـــكل عمـــق، خاصـــة وأنـــه في ظل 
ظـــروف وبـــاء كورونـــا واالحتيـــاج إلـــى التباعـــد 
االجتماعـــي والبقـــاء في البيت واإلغاق الجزئي 
والترفيـــه  والعبـــادة  العمـــل  لمجـــاالت  الكلـــي  أو 
واإلنتـــاج وغيرهـــا، صـــار االعتماد علـــى الميديا 
بـــكل أشـــكالها ضـــرورة ال غنـــى عنهـــا، ووجـــب 
علـــى كل واحـــد أن يحـــدد لنفســـه وألســـرته كيفية 
التعامـــل مـــع الميديـــا، والمبادئ التـــي تحكم ذلك 
فـــي كل مرحلـــة. وأود أن أضـــع بعـــض النقـــاط 

للتفكيـــر والتأمـــل فيها:
1- هللا: يعلـــن نفســـه لنـــا مـــن خـــال تاريـــخ 
طويـــل مســـجل فـــي الكتـــب المقدســـة التـــي تقـــدم 
لنـــا »إعاًمـــا« بلغـــة العصـــر عـــن قصـــة الخالق 
والخليقـــة. والماحـــظ أن كلمـــة اإلنجيـــل تعنـــي 
الخبـــر الســـار أو مـــا يمكـــن أن نســـميه اإلعـــام 
السار المفرح، بمعنى أن الجانب اإليجابي لهذا 
التواصـــل االجتماعـــي وأدواتـــه يجـــب أن يتبنـــى 
أســـلوًبا مفرًحا لإلنســـان ليمتع بحياته ومســـتقبله.

2- الوقـــت: أعظـــم عطيـــة مـــن هللا لنا وهي 
عطيـــة متســـاوية زمنًيـــا لكل البشـــر، إذ يمنح كل 
إنســـان 24 ســـاعة يومًيـــا دون النظـــر إلـــى عمره 
أو جنســـه أو مســـتواه أو ثقافتـــه أو إمكانياتـــه أو 
قدراتـــه أو دراســـته أو حياتـــه.. الـــخ وفـــي نفـــس 
المجـــال نقـــول إن الوقـــت مـــورد محـــدود يمضـــي 
ســـريًعا )الـــذي هـــو عمـــر اإلنســـان( ولـــذا يجـــب 
وضـــع خطـــوات رئيســـية لفـــن إدارة الوقـــت مـــن 
األولويـــات  وترتيـــب  األهـــداف  تحديـــد  حيـــث 
والجدولة المتزنة ألن الوقت كنز ثمين ال يمكن 

ادخـــاره وبالتالـــي ال يصـــح إهـــداره.

اإلنســـان  تحاصـــر  التـــي  الســـرعة:   -3
وصـــارت  اإلخباريـــة،  المجـــاالت  فـــي  خاصـــة 
كلمـــة »عاجـــل« أحـــد المفـــردات الحديثـــة التـــي 
لـــم تكـــن موجـــودة منـــذ ســـنوات قليلـــة، ومـــن هذه 
كلمـــة:  )مـــن  اآلنيـــة  خاصيـــة  تّولـــدت  الســـرعة 
اآلن( Nowness، وطبًعـــا فـــي تعاليـــم اآلبـــاء 
الروحييـــن يقولـــون »إن الســـرعة ضـــارة فـــي كل 
شيء إال في التوبة«. وأهم مظاهر هذه السرعة 
والمعامـــات  العاقـــات  فـــي  الســـطحية  ظهـــور 
بعـــض  وفـــي  المكالمـــات  وفـــي  الخدمـــة  وفـــي 
مناحـــي الحيـــاة األخـــرى. أيـــن التركيـــز والبحـــث 
ولذة التعب في الدراســـة والســـعي وراء المعرفة؟ 
وكيـــف ســـتؤدي هـــذه الســـرعة إلى نتائـــج كارثية 
فـــي عـــدم االســـتمتاع بالحيـــاة الهادئـــة والمتأملـــة 

والدافئـــة بيـــن البشـــر.
وهـــذا   ego »األنـــا«  تعنـــي  الـــذات:   -4
المكـــون »الـــذات« عليـــه دراســـات وأبحـــاث ال 
ُتحصـــى، ولكـــن مـــن الناحيـــة الروحيـــة ُيســـمى 
»األنا« أو حب اإلنســـان لنفســـه دون النظر إلى 
مصالـــح اآلخريـــن، وصـــارت األنانيـــة أو الذاتية 
المجتمعـــات  فـــي  ســـمة واضحـــة  االنفراديـــة  أو 
اإلنســـانية، وبفضـــل وجـــود التليفـــون الشـــخصي 
وعالـــم  كيـــان  إنســـان  لـــكل  صـــار  )الموبايـــل( 
ومجتمـــع منفصـــل تماًما عـــن اآلخرين، حتى لو 
كانوا أســـرة واحدة من خمســـة أفراد يســـكنون بيًتا 
واحـــًدا، شـــكلًيا هـــم مًعـــا، وحقيقًيا هـــم منفصلون 

عـــن بعضهـــم بنســـب متفاوتـــة.
وال  الشـــعوب  تبنـــي  ال  واألنانيـــة  والـــذات 
أن  كمـــا  وتخربهـــا،  تدمرهـــا  بـــل  المجتمعـــات 
الفضيلـــة  حيـــاة  مـــن  اإلنســـانية  تمنـــع  األنانيـــة 
واألخـــاق والمبـــادئ العامـــة لحيـــاة البشـــر. وفي 
موجهـــة  األولـــى  آيتيـــن:  نجـــد  أفســـس  رســـالة 
بصـــورة فرديـــة مـــن أجـــل التوبـــة ثـــم يعقبهـــا آيـــة 
جماعيـــة مـــن أجـــل الحكمـــة )أف 16-14:5(: 
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تكريم قداسة ابلابا من أعضاء احتاد الصيادلة العرب

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
بالعباســـية  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  المقـــر 
بالقاهـــرة، ظهـــر يـــوم الخميـــس 24 يونيو 2021م، 
أعضـــاء اتحـــاد الصيادلـــة العـــرب، وذلـــك بمناســـبة 
اختيار قداســـته، كـ »شـــخصية هذا العام« من ِقَبل 
االتحـــاد، وهـــو القـــرار الـــذي اتخذه أعضـــاء االتحاد 
فـــي يـــوم الصيدلـــي العربـــي الـــذي ُيحتفل بـــه يوم 2 
أبريـــل مـــن كل عـــام. يأتـــي تكريـــم قداســـة البابا من 
قبـــل اتحـــاد الصيادلـــة العـــرب في الذكرى الخامســـة 
والخمســـين لتأســـيس االتحاد وإنشـــاء مقـــره بالقدس.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء قـــدم الدكتـــور علـــي إبراهيـــم 
األميـــن العـــام التحـــاد الصيادلـــة العـــرب نبـــذة عـــن 
االتحـــاد، أشـــار فيهـــا إلـــى أن االتحـــاد تأســـس عـــام 
1945م فـــي القاهـــرة ثـــم ُاُتخـــذت القدس مقـــًرا دائًما 
لـــه منـــذ عـــام 1966م. وأضـــاف أن إنشـــاء االتحاد 

وهـــم في أشـــد ظـــروف األلم. كما ألمح قداســـته إلى 
أن مـــا التقطـــه أيًضا من دراســـته فـــي كلية الصيدلة 
ثاثـــة أمـــور: )1( الدقـــة: فـــي المواعيـــد واإلجابـــة 
وفـــي أي عمـــل. )2( النظـــام: األدويـــة تؤخذ بنظام 
ومواعيـــد محـــددة وهـــذا النظـــام يعتبـــر نصف شـــكل 
الجمال ومن خال الدراســـة تعلم النظام في العمل 
والخدمـــة. )3( كيـــف يريـــح اإلنســـان، اآلخـــر. كل 
جهـــود شـــركات األدويـــة والصيادلـــة هـــي مـــن أجـــل 
راحـــة اإلنســـان. فالموضـــوع ليـــس في قبـــول اآلخر 

بـــل فـــي االجتهـــاد في راحـــة اآلخر.

وفـــي الختـــام قـــدم قداســـة البابـــا الشـــكر لاتحاد 
علـــى هـــذه اللفتة الطيبة بتكريمه، كما دعاهم لزيارة 
األديـــرة القبطيـــة، وأهـــدى كًا منهـــم، أيقونـــة العائلة 
المقدســـة ونســـخة من كتاب »مشـــاهير األقباط من 

األطبـــاء والصيادلة«.

يهـــدف إلـــى رفـــع مكانـــة مهنـــة الصيدلـــة العربيـــة 
مهنيًّـــا  العربـــي  بالصيدالنـــي  واالهتمـــام  عالمًيـــا، 
وعلميًّـــا واجتماعيًّـــا، والدفـــاع عـــن الوطـــن العربـــي 
األمـــن  صعيـــدي  علـــى  اإلســـتراتيجية  وقضايـــاه 

والمـــرض. التخلـــف  ومحاربـــة  الدوائـــي  القومـــي 

ومنح االتحاد قداسة البابا درع االتحاد وشهادة 
تقديـــر، بصفتـــه أول صيدلـــي عربي يصل إلى هذه 
المكانة الرفيعة، كبابا وبطريرك للكرازة المرقســـية.

ومـــن جهتـــه أشـــار قداســـة البابا فـــي كلمته إلى 
أنـــه تعلـــم مـــن دراســـته فـــي كليـــة الصيدلـــة، ثاثـــة 
أشـــياء: )1( العلـــم: فالعلـــم فـــي كليـــة الصيدلة وفي 
مجـــال الصيدلـــة متقدم جًدا. )2( الفن: كيف يصل 
الـــدواء إلـــى المريض بجودة عالية. )3( اإلنســـانية: 
نتعامـــل مـــع البشـــر والكائنـــات الحيـــة أثنـــاء تعبهـــم 

إن دنا أنفسنا، ال يبىق نلا وقت ندين فيه آخرين. )األنبا بيمن(

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، صباح 
يـــوم الثاثـــاء 22 يونيـــو 2021م، عـــدًدا مـــن أبناء 
الوطـــن المتميزيـــن علميًّـــا وأخاقيًّا مـــن دور األيتام 
واألطفـــال بـــا مـــأوى، دعًما لجهـــود وزارة التضامن 
االجتماعـــي في مبـــادرة التواصل والدمج المجتمعي 
من أجل كســـب الســـلوكيات اإليجابية لجعلهم أفراًدا 

خليقـــة هللا،  هـــو  إنســـان  كل  نوعـــه ألن  كان  أيًّـــا 
وحـــب الطبيعـــة. والتقـــط قداســـته فـــي نهايـــة اللقـــاء 
صـــورة تذكاريـــة مـــع األطفـــال وقـــدم لهـــم هديـــة هي 
أيقونـــة العائلـــة المقدســـة، ثم قاموا بزيـــارة الكاتدرائية 

المرقســـية والكنيســـة البطرســـية الماصقـــة لها.

نافعيـــن ومســـئولين فـــي المجتمع. وأكد قداســـة البابا 
أثنـــاء كلمتـــه فـــي لقائـــه باألطفـــال أن أغلـــى شـــيء 
عندنـــا -نحـــن المصرييـــن- هـــي وحدتنـــا الوطنيـــة، 
وأضـــاف أننـــا لكـــي نصبـــح مواطنيـــن صالحيـــن في 
مجتمعنـــا يجـــب علينـــا أن نحيـــا بحـــب هللا، وحـــب 
الوطـــن، وحـــب الدراســـة والعمـــل، وحب أي إنســـان 

قداسة ابلابا يلتيق أعضاء مبادرة »اتلضامن« لدلمج
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ليست خطية بال مغفرة إال اليت بال توبة. )ماراسحق الرسياىن(

قداسة ابلابا يشارك يف حفل ختريج كوادر معهد »كينونيا« للكتاب املقدس

ُأقيم يوم الجمعة 25 يونيو 2021م، المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية 
بالعباســـية بالقاهـــرة، حفـــل تخريـــج أولـــى دفعـــات معهـــد »كينونيـــا« لدراســـة 
الكتاب المقدس التابع لقطاع كنائس حدائق القبة وتوابعها، بحضور قداســـة 

البابـــا تواضـــروس الثانـــي الذي كـــرم الخريجين فـــي نهاية الحفل.
وقـــدم نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام للقطـــاع الشـــكر قداســـة البابا 
على اهتمامه تشـــجيعه للمعهد، وذلك في كلمته التي ألقاها متحدًثا فيها عن 
أهمية الكتاب المقدس، كما عرض لمســـيرة المعهد الدراســـية منذ افتتاحه في 
نوفمبـــر 2019م وحتـــى اآلن. كمـــا عرض القس موســـى نبيل المشـــرف على 
المعهـــد لفكـــرة تأســـيس المعهـــد ورؤيتـــه ورســـالته. فيمـــا قدم بعـــض الخريجين 
خبراتهم التي اكتســـبوها والفوائد التي طالتهم من دراســـتهم في المعهد، ســـواء 
في حياتهم الشـــخصية أو في خدمتهم. ومن جهتها قدمت إحدى الخريجات 

عرًضـــا لبحـــث أعدتـــه عن خدمة الســـيد المســـيح في الجليل.
وُاختتـــم الحفـــل بكلمـــة لقداســـة البابـــا أعـــرب فيهـــا عـــن ســـعادته بمحتـــوى 

المواد الدراســـية في المعهد ومســـتوى الدارســـين، مشـــيًدا بما قدمه الحاضرون 
مـــن موضوعـــات وأفـــكار، داعًيـــا إلى أن كل إنســـان مســـيحي يجـــب أن يكون 
كتاًبا مقدًســـا مقروًءا من جميع الناس وإنجيًا معاًشـــا، ثم تحدث عن ســـمات 
الخـــادم المتفاعـــل إنجيليًّـــا وهـــي أنـــه: )1( ينطلـــق مـــن اإلنجيـــل. )2( يعيش 

باإلنجيـــل. )3( يعّلـــم باإلنجيل.
2019م،  عـــام  نوفمبـــر   13 يـــوم  للشـــبيبة  »كينونيـــا«  معهـــد  وُافتِتـــح 
وتخصـــص فـــي دراســـات علـــوم الكتـــاب المقـــدس ويـــدرس بـــه أبناء الكنيســـة، 
بـــدًءا مـــن الصـــف األول اإلعـــدادي ولمـــدة خمس ســـنوات. على أن يســـتكمل 
الطالـــب دراســـاته بعدهـــا، فـــي فصـــول إعـــداد الخدام فـــي المرحلـــة الجامعية. 
أّمـــا الدفعـــة التـــي تـــم تخريجهـــا، هـــي كـــوادر الخـــدام الذين ســـيتولون التدريس 

بالمعهـــد خـــال المرحلـــة المقبلـــة. 
وفـــي ختـــام الحفـــل قـــدم نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل درع المعهد لقداســـة البابا، 
بينمـــا منـــح قداســـته شـــهادات التخـــرج للخريجين والتقط معهم صـــوًرا تذكارية.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
األربعـــاء  اجتمـــاع  البابـــا  قداســـة  اســـتأنف 
يونيـــو   23 األربعـــاء  يـــوم  مســـاء  األســـبوعي 
2021م، وذلـــك بعـــد توقـــف االجتمـــاع خـــال 
االجتمـــاع  وُعِقـــد  المقدســـة.  الخمســـين  فتـــرة 
بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، وُبثَّت العظة مباشـــرًة 

وأشـــار قداســـة البابـــا فـــي بدايـــة العظـــة إلى أنه 
ســـيتناول خـــال األســـابيع المقبلـــة، موضوعات 
عـــن الفـــرح أيًضـــا من خـــال باقـــي أصحاحات 
رســـالة فيلبـــي المعروفـــة بأنهـــا »رســـالة الفـــرح« 
)تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العدد صــــ 10(.

وقنـــاة  المســـيحية  الفضائيـــة  القنـــوات  عبـــر 
للكنيســـة  اإلعامـــي  للمركـــز  C.O.Cالتابعـــة 
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. 
وحملـــت العظـــة عنـــوان »رســـالة فـــرح« وذلـــك 
مـــن خـــال األصحاح األول من رســـالة فيلبي. 
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وأسفاه أنه من السهل أن نطلب أشياء من اهلل وال نطلب اهلل نفسه، كأن العطية أفضل من العاىط. )القديس باسليوس(

زار قداســـة البابا صباح يوم الســـبت 26 يونيو 
القـــوات  متحـــف  كنســـي،  وفـــد  وبرفقتـــه  2021م، 
الجوية بمصر الجديدة. وكان في اســـتقبال قداســـته 
والوفـــد المرافـــق، الفريـــق محمـــد عبـــاس حلمـــي قائد 
مديـــر  دويـــدار  مجـــدي  واللـــواء  الجويـــة،  القـــوات 
المتحـــف، وعـــدٌد من القيادات الحاليين والســـابقين، 
وبعٌض من المحاربين القدامى. وتفقد قداســـة البابا 
أقســـام المتحـــف، ومـــن بينها قاعة النشـــأة التاريخية 
الطائـــرات  لممـــر  التـــي تتضمـــن مجســـًما حائطيًّـــا 
وعـــدًدا مـــن الطائرات ذات الُطـــُرز المختلفة وصوًرا 
لقـــادة القـــوات الجويـــة منذ بداية إنشـــائها ومعلومات 
عـــن أدوارهـــم واألوســـمة التـــي حصلـــوا عليهـــا. كما 

بالمتحف، وشـــكر مســـتقبليه على حفاوة االستقبال. 
وتناول ثاثة أبعاد يرى أن المتحف يقدمها لزائريه، 
وهـــي: )1( البعـــد الوطنـــي: إذ يبرز المتحف رجال 
الوطـــن والشـــهداء. )2( البعـــد التربـــوي: حيـــث أن 
زيـــارة المتحـــف تتـــرك أثـــًرا فـــي نفـــوس الزائرين، وال 
ســـيما النـــشء واألطفـــال. مشـــيًرا إلـــى أن المتحـــف 
يعطـــي الطفـــل فرصـــة للتحليق بخيالـــه، كما ينطلق 
العلمـــي: حيـــث أن  البعـــد  الطيـــار بطيارتـــه. )3( 
تجســـيد العلـــم مـــن خـــال المتحـــف شـــيء لـــه قيمة 
هامـــة. واختتـــم بتوجيـــه التحيـــة لـــكل رجـــال القـــوات 
الجويـــة، داعًيـــا األطفـــال والشـــباب لزيـــارة المتحف.

صـــور  مجموعـــة  بهـــا  قاعـــة  المتحـــف،  يتضمـــن 
نـــادرة توثـــق مشـــاركة القـــوات الجويـــة فـــي الحروب 
األولـــى  العالميتيـــن  الحربيـــن  مـــن  بـــدًءا  المختلفـــة 
والثانيـــة، وشـــاهد قداســـته عرًضـــا بانوراميًّـــا لتاريـــخ 
القـــوات الجوية المصريـــة. وألقى اللواء نبيل عزت، 
وهـــو مـــن قدامـــى المحاربيـــن، كلمـــًة شـــكر خالهـــا 
بالـــدور  الزيـــارة، مشـــيًدا  هـــذه  البابـــا علـــى  قداســـة 
العظيـــم الـــذي قدمـــه جميـــع الشـــهداء الذيـــن ضحـــوا 

بأرواحهـــم مـــن أجـــل بقـــاء الوطن.

ومـــن جهتـــه عبـــر قداســـة البابـــا فـــي كلمته عن 
ســـعادته بهـــذه الزيـــارة، مشـــيًدا بمـــا رآه أثنـــاء جولتـــه 

قداسة ابلابا يزور متحف القوات اجلوية

التشكيل اجلديدة اإلقليمية اإللكرييكية لألحوال الشخصية )دورة 2021-2024م(
نشـــكر أعضـــاء المجالـــس اإلقليميـــة اإلكليريكيـــة لألحـــوال الشـــخصية )دورة 2018-2021م( تحت إشـــراف األحبـــار األجالء اللذين قامـــوا بمجهود 
كبيـــر فـــي هـــذه الخدمـــة الجديدة وهم:1 - نيافة األنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ وتوابعها دائـــرة القاهرة. 2- نيافة األنبا مرقس مطران شـــبرا 

الخيمـــة وتوابعهـــا دائـــرة اإلســـكندرية والوجه البحري. 3- نيافة األنبا اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن دائـــرة الوجه القبلي

قرار بابوي رقم 9 لسنة 2021
بخصوص تشكيل دوائر األحوال الشخصية اإلقليمية للكنيسة القبطية األرثوذكسية دورة )2021-2024م( على النحو التالي:

أواًل: دائـــرة األحـــوال الشـــخصية للقاهـــرة والجيـــزة وأفريقيـــا ومقرهـــا مركز مارمرقـــس مدينة نصر بالقاهـــرة: 1- األنبـــا نجيلوس األســـقف العـــام بالقاهرة.  
2- القمـــص أثناســـيوس يوســـف. 3 - القـــس اســـحق يعقـــوب. 4 - القـــس يوســـف اســـحق. 5 - القـــس يوحنـــا جـــون. 6 - القـــس داود إدوارد. 7 - الدكتـــورة 

مارســـيل عبـــد هللا. 8 - األســـتاذ ألبيـــر أنســـي.

ثانًيـــا: دائـــرة األحـــوال الشـــخصية اإلســـكندرية والوجه البحري ومقرها الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية: 1- األنبـــا كاراس أســـقف عام المحلـــة الكبرى. 
2- القمـــص هـــدرا لمعـــي.3 - القـــس كاراس إبراهيـــم.4 - القـــس أنـــدراوس موريـــس.5 - األســـتاذ نصحـــي نظيـــر إبراهيـــم.6 - الدكتـــورة ماجـــدة منيـــر عوض.

ثالًثـــا: دائـــرة األحـــوال الشـــخصية الوجـــه القبلـــي ومقرها ديـــر العذراء – درنكة بأســـيوط: 1- األنبـــا غبريال أســـقف بني ســـويف وتوابعهـــا. 2 - القمص 
اســـحق نجيـــب. 3 - القمـــص إيليـــا يوســـف. 4 - القـــس أثناســـيوس فـــوزي. 5 - القـــس يوأنس مســـيحة. 6 - القـــس أنجيلوس ثروت. 7 - القـــس أبادير فوزي.  

8- األســـتاذ نبيـــل فانـــوس ســـعد. 9 - الدكتـــورة يونا حنا نســـيم.

على أن يتم العمل بهذه الدوائر من أول يوليو 2021 ولمدة ثاث سنوات قادمة )2021-2024م(.    وعلى ابن الطاعة تحل البركة

قرار بابوي رقم 10 لسنة 2021
خبصوص تشكيل اللجنة ابلابوية املرشيف ىلع دير مار جرجس ميت دمسيس

يتـــم تشـــكيل اللجنـــة البابويـــة المشـــرفة علـــى دير مار جرجس ميت دمســـيس كاآلتـــي: 1- نيافـــة األنبا مرقـــس، رئيًســـا. 2 - نيافة األنبـــا داود، عضو.  
3- نيافة األنبا الصليب، عضو. 4 - القمص مكاري حبيب، عضو. 5 - القمص مكاري غبريال، عضو. 6 - القمص هدرا لمعي، عضو. 7 - القمص 

مرقوريـــوس دميـــان، عضـــو. 8 - األســـتاذ رفيـــق الطوخـــي، عضـــو. 9 - األســـتاذ عبـــد المســـيح نبيه، عضو.      وعلـــى ابن الطاعة تحل البركة
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لك فكر حياربك ضع أمامه وصية حينئذ يضعف وتنترص عليا. )القديس مار أوغريس(

يب 1000 معلم كنيس ويلتيق مدرِّ

تطييب جسدي القديسني األنبا موىس واألنبا ايسيذروس بدير الربموس

َطيَّـــب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم االثنيـــن 28 يونيـــو 2021م، 
جســـدي قديســـيِّ دير الســـيدة العذراء )برموس( بوادي النطرون: القديس القوي 
األنبـــا موســـى الـــذي استشـــهد عـــام 407 مياديـــة - 123 للشـــهداء، والقديس 
األنبا ايســـيذروس قس اإلســـقيط المتنيح عام 397 ميادية - 113 للشـــهداء.

كان قداســـة البابـــا وصـــل إلـــى ديـــر البرمـــوس مســـاء اليـــوم ذاتـــه وصلـــى 
صـــاة الشـــكر ثـــم أتـــم طقـــس تطييـــب الجســـدين الطاهريـــن، بمشـــاركة نيافـــة 
األنبـــا ايســـيذروس أســـقف ورئيـــس الديـــر، وشـــارك فـــي التطييـــب أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان بوادي النطـــرون، واألنبا 

رافائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبـــا داود أســـقف 
المنصـــورة، واألنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، واألنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق 
اإلســـكندرية، واألنبـــا ســـاويرس أســـقف ورئيـــس ديـــري القديـــس األنبـــا تومـــاس 
بالخطاطبـــة وســـوهاج والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبـــة، واألنبـــا أغابيـــوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، واألنبا جوزيف 

األســـقف العـــام بأفريقيـــا.

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم 
األحـــد 27 يونيـــو 2021م، بالمجموعة األولى من 
بـــي 1000 معلـــم كنســـي، فـــي الملتقى الخاص  مدرِّ
بهـــم والـــذي انعقد فـــي مركز لوجوس بالمقر البابوي 
فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، 
وألقى قداســـته على المدرِّبين الحاضرين المحاضرة 

الختاميـــة للمؤتمر.
يـــوم الخميـــس 24  وبـــدأت فعاليـــات المؤتمـــر 
ظهـــر  بعـــد  فعالياتـــه  وانتهـــت  2021م،  يونيـــو 

تقســـيم المشـــاركين إلـــى مجموعـــات صغيـــرة )6-5 
أفـــراد( وقامـــوا بإعـــداد مشـــروعات طبقـــوا فيهـــا مـــا 

تدربـــوا عليـــه خـــال ورش الملتقـــى.
وصلى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني القداس 
فـــي  يونيـــو 2021م،  االثنيـــن 28  يـــوم  اإللهـــي، 
كنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس في المقـــر البابوي 
بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي فـــي وادي النطـــرون، 
بـــي 1000 معلـــم  مـــع المجموعـــة األولـــى مـــن مدرِّ

كنســـي، ختاًمـــا لفعاليـــات ملتقاهـــم.

وحضـــره 73  2021م،  يونيـــو   28 االثنيـــن  يـــوم 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام والخادمـــات مـــن 23 
إيبارشـــية، وهـــم الذيـــن تميـــزوا خـــال المســـتويات 
الثاثـــة مـــن مشـــروع قداســـة البابـــا لتطويـــر التعليـــم 
ْد َأيَّاَمَنا َكاْلَقِديِم.. تراث كنيســـتنا روح  الكنســـي »َجدِّ
وحياة« لتدريب 1000 معلم كنســـي. رّكز المؤتمر 
علـــى الجانـــب المعلوماتـــي الـــذي يجـــب أن يتـــزود 
بـــه المـــدرب فـــي خدمتـــه وتعليمه عـــن طريق ورش 
عمـــل فـــي هـــذه المهـــارات، وبعـــد انتهاء الـــورش تم 
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داوم ىلع الصالة لك حني يستنري قلبك بالرب. )األنبا موىس األسود(

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون عدًدا من الزائرين كالتالي:

يوم األربعاء 19 يونيو 2021م:
+ نيافة األنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، حيث عرض على قداسته بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة باإليبارشية.

كما استقبل قداسته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

واستقبل قداسة البابا بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون كاًل من:

يوم الثالثاء 22 يونيو 2021م

+ السيد لوران دي بوك رئيس بعثة األمم المتحدة للهجرة، وعرض 
المســـئول األممـــي علـــى قداســـة البابـــا أثناء اللقاء نشـــاط األمـــم المتحدة 
فـــي مجـــال رعايـــة الاجئيـــن علـــى مســـتوى العالـــم والـــدور المصـــري 
فـــي رعايـــة هـــؤالء المتواجديـــن فـــي مصـــر مـــن مواطنـــي الـــدول العربية 
الشـــقيقة، كمـــا عـــرض لترتيبـــات مؤتمـــر دولـــي عـــن الهجـــرة والديـــن، 
والـــذي مـــن المنتظـــر إقامته في مصر قرب نهايـــة العام المقبل، وبحث 

مـــع قداســـة البابـــا إمكانيـــة مشـــاركة الكنيســـة القبطية فيه.

+ نيافة األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية، 
حيـــث قـــدم لقداســـة البابـــا نســـخة مـــن رســـالة الماجســـتير التـــي حصـــل 
عليهـــا نيافتـــه مـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة الاهوتيـــة باألنبا رويـــس في علم 
تاريخ الليتورجيا، وعنوانها »القراءات الكنســـية الليتورجية خال الصوم 

األربعينـــي المقـــدس ما بيـــن المخطوطات الصعيديـــة والبحيرية«.

+ نيافـــة األنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام إليبارشـــية األقصـــر، حيـــث 
اطمـــأن قداســـة البابـــا علـــى أمـــور الخدمـــة الرعوية بإيبارشـــية األقصر.

يوم االثنين 28 يونيو 2021م 

+ اآلبـــاء كهنـــة كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة، أثنـــاء 
قضائهـــم يوًمـــا روحيًّـــا دراســـيًّا فـــي المكتبـــة البابوية المركزية فـــي دير القديس 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. وألقـــى قداســـته عليهـــم محاضرتيـــن واحـــدة 
صباحيـــة وأخرى مســـائية عن »ســـماوية الحياة الروحيـــة«، وعمل الكاهن في 

الكنســـية. الخدمة 

كما تخّللت اللقاء عدة مناقشات وحوارات حول العمل والخدمة.

يوم الثالثاء 29 يونيو 2021م
+ نيافة األنبا أغابيوس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا بيشـــوي، حيث 

+ نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العام لكنائس قطـــاع حدائق القبة 
وتوابعهـــا ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة الاهوتيـــة باألنبـــا رويـــس، ورافقـــه 
الدكتـــور ســـعيد حكيـــم وكيـــل الكليـــة للدراســـات العليـــا، حيـــث ناقشـــا مع 

قداســـة البابـــا عـــدًدا من الملفـــات الخاصـــة بالكلية.

+ نيافة األنبا رويس األســـقف العام بآســـيا، الذي ناقش مع قداســـة 
البابـــا الترتيبـــات الخاصة بمنطقة خدمته في قارة آســـيا.

يوم األربعاء 23 يونيو 2021م

+ وفـــًدا مـــن دار الكتـــاب المقـــدس برئاســـة المهندس أميـــر إلهامي، 
المديـــر الجديـــد للـــدار، الذي تولى منصبه خلًفا للدكتور رامز عطا هللا، 
الـــذي قـــاد أنشـــطة الـــدار بنجـــاح واقتـــدار لحوالي ثاثين عاًما، واســـتمع 
قداســـته إلـــى شـــرح عـــن اإلصـــدار الجديد للـــدار، وهو الكتـــاب المقدس 
بالخلفيـــات التوضيحيـــة الـــذي اســـتغرق إعـــداده حوالـــي عشـــرين عاًمـــا. 
واســـتعرض عـــدًدا مـــن أنشـــطة الـــدار في مجـــال تقديم الكتـــاب المقدس 

لـــكل األعمـــار وتمنـــى لهـــم النجـــاح والنمو في هـــذه الخدمة.

ناقـــش معه بعـــض األمور الخاصة بالدير.

+ نيافـــة األنبـــا جوزيف األســـقف العـــام بأفريقيا، حيث اطمـــأن من نيافته 
علـــى األوضـــاع في منطقة خدمته الجديـــدة بأفريقيا.

+ القمـــص أنطونيـــوس تكا كاهن كنيســـة الشـــهيد أبانـــوب والقديس األنبا 
أنطونيـــوس، بايـــون - نيوچيرســـي، الـــذي عرض على قداســـته بعض األمور 

الخاصـــة بخدمته هناك.

يوم األربعاء 30 يونيو 2021م

+ نيافة األنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة.

نعـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني رجـــل األعمال المصري 
أنســـي ســـاويرس الـــذي رحـــل عـــن عالمنا يـــوم الثاثـــاء 29 يونيو 
أســـقف  إياريـــون  األنبـــا  نيافـــة  قداســـته،  أنـــاب  كمـــا  2021م، 
البحـــر األحمـــر للمشـــاركة فـــي صلـــوات الجنـــازة وتقديـــم التعزيـــة 
لألســـرة باســـم قداســـته. وقـــال قداســـة البابا فـــي نعيه: »يعـــّز علينا 

رحيـــل رجـــل األعمـــال واألرخـــن الفاضـــل أنســـي ســـاويرس، الـــذي 
تنيـــح اليـــوم عـــن عمـــر يناهـــز 91 عاًمـــا، تـــارًكا وراءه إرًثـــا زاخًرا 
مـــن العمـــل والتعميـــر والتنميـــة واإلســـهامات الكبـــرى مـــع الوطـــن 
والكنيســـة. نطلـــب لنفســـه البـــارة النيـــاح والراحة، وألعضاء األســـرة 

األعـــزاء تعزيـــات الـــروح القدس«.

قداسة ابلابا ينيع رجل األعمال املرصي أنيس ساويرس
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سيامة ثالثة كهنة بإيبارشية دشنا

قـــام نيافـــة األنبـــا تـــكا أســـقف دشـــنا، صبـــاح يـــوم الســـبت 19 يونيـــو 
2021م، بكنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بقريـــة الرحمانية قبلي، بســـيامة 
ثاثـــة آبـــاء كهنـــة جـــدد للخدمة بكنائس القرية ذاتها، وهـــم: )1( القس عازر 
ســـعد لخدمـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء، )2( والقـــس تومـــاس قيصـــر لخدمـــة 
كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل، )3( والقـــس جرجـــس عبد المـــاك لخدمة 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا تـــكا، ولآلبـــاء 

الكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهنني جديدين بإيبارشية اإلسماعيلية

بحضـــور  وتوابعهـــا،  اإلســـماعيلية  أســـقف  ســـارافيم  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
ومشـــاركة نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيس ديـــر األنبا بـــوال العامر بالبحر 
األحمـــر، بســـيامة: )1( القـــس أنـــدراوس ســـليمان، )2( القس حنانيا صاح، 
كاهنيـــن علـــى مذبـــح كنيســـة المـــاك ميخائيـــل باإلســـماعيلية، وذلـــك يـــوم 
الســـبت الموافق 15 مايو 2021م بكنيســـة الماك ميخائيل باإلســـماعيلية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ســـارافيم، والكاهنيـــن الجديديـــن، واآلباء مجمع 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفارد الشـــعب.

اذلى يعتقد ىف نفسه أنه بال عيب فقد حوى ىف ذاته سائر العيوب. )األنبا موىس األسود(

بيان صادر عن بطريكية أنطاكية وسائر املرشق للرسيان األرثوذكس يف 30 حزيران 2021
نطلب من الفاتياكن العمل ىلع رفع العقوبات وختفيف معاناة أبناء املرشق

ظهـــر يـــوم األربعـــاء 30 حزيران 2021، التقى قداســـة ســـيدنا البطريرك 
مـــار إغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي، بطريـــرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للســـريان 
فـــي  فـــي مقـــّره  بابـــا رومـــا، وذلـــك  البابـــا فرنســـيس،  بقداســـة  األرثوذكـــس، 
الفاتيـــكان. وقـــد رافـــق قداســـته صاحبـــا النيافـــة المطرانـــات: ماريوســـتينوس 
بولـــس ســـفر، النائـــب البطريركـــي فـــي زحلـــة والبقـــاع، وماريوســـف بالـــي، 
الســـكرتير البطريركـــي. خـــال اللقـــاء، تحـــدث قداســـة ســـيدنا البطريـــرك عـــن 
وضع المســـيحيين في ســـورية، مشـــيًرا إلى معاناتهم ومعاناة الشـــعب السوري 
بســـبب العقوبات المفروضة على ســـورية. فطلب من قداســـة البابا المساعدة 
فـــي رفـــع العقوبـــات عن ســـورية عبـــر العاقات الدولية للفاتيـــكان. كما طلب 

قداســـة ســـيدنا البطريرك أن يســـتمّر الكرســـي الرســـولي في جهوده ومســـاعيه 
فـــي قضيـــة مطرانـــي حلـــب المخطوفيـــن بولـــس يازجـــي ومـــار غريغوريـــوس 
يوحنا إبراهيم. وفي اإلطار المسكوني، بحث صاحبا القداسة مطّواًل موضوع 
توحيـــد تاريـــخ االحتفـــال بعيد القيامة حيث جّدد قداســـة ســـيدنا البطريرك نداءه 
لتكثيـــف العمـــل الجـــّدي فـــي هـــذا المجـــال، ُمبدًيا اســـتعداد الكنيســـة الســـريانية 
األرثوذكســـية للمضـــي ُقُدًمـــا فـــي هذا الموضـــوع ألهميته في توحيـــد المؤمنين 

مـــن جميـــع الكنائـــس وتعزيز وحدتهم وشـــهادتهم المســـيحية.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، رفـــع صاحبـــا القداســـة الصـــاة مـــن أجـــل تثبيـــت 
المســـيحيين فـــي أوطانهـــم ليكونـــوا شـــهوًدا حقيقييـــن للمســـيح فـــي الشـــرق.

إعالن فائزي مسابقة »الرتبية واتلعليم« ابلحثية
أصـــدر مكتـــب مديـــر عـــام تنميـــة مـــادة التربيـــة الدينيـــة بـــوزارة التربية والتعليم الفنـــي، بياًنا بأســـماء الفائزين في المســـابقة البحثية التي نظمتها الـــوزارة للتربية 
الدينيـــة المســـيحية، الذيـــن بلـــغ عددهـــم 101 فائـــًزا. وبلغ عدد المتســـابقين الذين شـــاركوا في المســـابقة 15200 متســـابق من المـــدارس الحكومية والخاصة ومن 
فئـــات المكفوفيـــن والدمـــج والتربيـــة الفكريـــة وذوي الضعـــف البصـــري والســـمعي، وكذلـــك المعلميـــن والموجهيـــن والمحاليـــن علـــى المعـــاش ومن الكليـــة األنطونية 
بالقـــدس. وُتعـــد هـــذه هـــي الســـنة الثانيـــة التـــي تنظـــم فيهـــا الـــوزارة هـــذه المســـابقة برعايـــة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، وإشـــراف الدكتـــور عبـــد هللا إبراهيم حنا 
المنســـق العـــام لّلجنـــة المجمعيـــة للتربيـــة الدينيـــة، ومديـــر عـــام مكتـــب تنميـــة التربيـــة الدينيـــة الدكتور محمود فـــؤاد، ورئيس قطـــاع التعليم الدكتورة راندة شـــاهين.
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م اذلي يُعِث تالميذه بأعماهل الرديئة يغلق ملكوت السماوات أمامهم. )القديس جريوم(
ّ
ىلع أي األحوال املعل

أريـــد أن أتكلـــم معكـــم عـــن حالـــة الفـــرح مـــن خـــال 
رســـالة فـــرح، ونتأمـــل فـــي بعـــض المبادئ التي تســـاعدنا 
علـــى أن نعيـــش هـــذه الحالة أو هذه الرســـالة لنتمتع بها.

فـــي  القديـــس بولـــس الرســـول  رســـالة فيلبـــي كتبهـــا 
كبيـــرة:  اســـتفهام  عامـــة  أول  تواجهنـــا  وهنـــا  الســـجن، 
شـــخص مســـجون، مـــن الممكـــن أن يتكلـــم عـــن الضيـــق 
واأللـــم أو التعـــب أو العزلـــة... لكـــن أن يتكلـــم عن الفرح 
فهـــذا آخـــر مـــا كّنـــا نتوقـــع! دعونـــا نتأمـــل فـــي بعـــض 
اآليـــات التـــي نقـــدر أن نعيـــش بهـــا فـــي حياتنـــا، ونتمتـــع 
بالفـــرح الـــذي كان موجـــوًدا عنـــد القديس بولس الرســـول. 
وبينمـــا تقـــرأ هـــذه الرســـالة وتدرســـها وتتأمـــل فيهـــا، تذكر 
أنهـــا ُكتبـــت فـــي الســـجن، وهـــذا يوضـــح لنا صـــورة مهمة 
هـــي أن روح الفـــرح هـــي التـــي تمـــأل اإلنســـان، بغـــض 
النظـــر عـــن الوســـط المحيـــط بـــه.. معظمنـــا يحفـــظ اآلية 
بِّ ُكلَّ ِحيـــٍن، َوَأُقوُل َأْيًضـــا: اْفَرُحوا«  »ِاْفَرُحـــوا ِفـــي الـــرَّ

)فيلبـــي4:4(.. 
للفـــــرح  الدعـــــــــــــــوة  أن  الحظــــــــــــــوا  افرحــــــــــــــوا:   +

للجميـــع.  موّجهـــة 
+ كل حيـــن: وهـــي نفـــس الكلمـــة التي قيلـــت: صلوا 
كل حيـــن.. شـــاكرين هللا فـــي كل حيـــن.. فالتـــوازي مـــا 
بيـــن الصـــاة كل حيـــن، والشـــكر كل حيـــن، والفـــرح كل 
حيـــن، هـــو مثـــل الخيـــط المثلـــوث، وهـــو مـــا يشـــكل قيمة 
حيـــاة اإلنســـان: الصـــاة والشـــكر والفـــرح. الفـــرح يـــؤدي 
إلـــى الشـــكر، والشـــكر يدفعـــك للصاة، والصـــاة تفرحك 

إلخ. وهكـــذا... 
يت علـــى اســـم فيليب  أهميـــة هـــذه مدينـــة -التـــي ُســـمِّ
المكدونـــي والـــد اإلســـكندر األكبـــر- أنهـــا أول بلـــد فـــي 
أوروبا نالت شـــرف اإليمان بالمســـيح، فكانت فيلبي هي 
المدينـــة البكـــر أو بـــذرة اإليمـــان المســـيحي الـــذي امتـــد 
لـــكل ربـــوع قـــارة أوروبـــا. فيلبـــي كان يخدمهـــا شـــخص 
اســـمه أبفرودتـــس، وكان محبوًبـــا جـــًدا من شـــعب فيلبي. 
وحينمـــا ســـمعوا منـــه أن بولـــس الرســـول فـــي الســـجن في 
رومـــا، فأهـــل فيلبـــي بكرم بالغ، بالرغم مـــن أن إمكانيتهم 
ضعيفـــة، جمعـــوا مـــن بعضهـــم البعض العطايـــا المادية، 
وأعطوهـــا ألبفرودتـــس ليوّصلها لبولس الرســـول، كلمســـة 
محبـــة ووفـــاء منهـــم. أبفرودتـــس قـــام بالمهمـــة، ولكن في 
الطريـــق مـــرض وكاد أن يمـــوت، لكـــن ربنـــا رحمـــه وأتـــّم 
شـــفاءه. ونجـــد فـــي الرســـالة أن القديـــس بولـــس يشـــكر 
أبفرودتـــس ويشـــكر أهـــل فيلبـــي ويمتدحهـــم، وقـــال عليهم 
تعبيـــًرا بالـــغ الرقـــة: »أنتم ســـروري وإكليلـــي« )في1:4(. 
وتمتلـــئ الرســـالة بالعواطـــف الجياشـــة والعبـــارات الحارة. 
كان هنـــاك نـــوع مـــن الربـــاط الوجدانـــي مـــا بيـــن القديـــس 
بولـــس الرســـول ومـــا بيـــن أهـــل فيلبـــي، ومـــا بيـــن الخـــادم 
المحلـــي أبفرودتـــس. فـــي الســـجن أيًضـــا كانـــت ورديـــات 
هنـــاك  فكانـــت  بولـــس،  القديـــس  علـــى  تتغيـــر  الحـــراس 
فرصـــة أن يتكلـــم معهـــم عـــن المســـيح. وبعـــض هـــؤالء 
الجنـــود كانـــوا يذهبـــون لورديات حراســـة في بيت قيصر، 
الرســـول،  بولـــس  مـــن  ســـمعوه  بمـــا  يتكلمـــون  وابتـــدأوا 
فوصلـــت الكـــرازة بالمســـيح إلـــى بيـــت قيصـــر، وبعـــض 
الكتـــب التاريخيـــة قالـــت إن البعـــض آمنـــوا، وربمـــا زوجة 

اإلمبراطـــور نفســـه. 
إن الفـــرح هـــو الهـــدف اإلنجيلـــي وراء كل ممارســـة 

فـــي يـــد هللا؟ هناك القصة الرمزية عن عصفورين واقفين 
علـــى شـــجرة فـــي أول النهـــار، يغـــردان بفـــرح، وينظـــران 
إلـــى النـــاس وهم ماشـــون تحت الشـــجرة قلقين وعابســـين، 
فيســـأل عصفـــور رفيقـــه: مـــا بـــال النـــاس قلقيـــن وخائفين 
وعبســـين! أليـــس عنهـــم إله مثـــل إلهنا الـــذي يعتني بنا؟ 
أفســـس  رســـالتي  بيـــن  الوســـط  فـــي  فيلبـــي  رســـالة 
وكولوســـي، الثـــاث رســـائل ُكتبـــوا فـــي الســـجن، وهنـــاك 
كلمـــة معينـــة تكّررت في الثاث رســـائل أحب أن تعرفها 

وتقـــف عندهـــا: 
: َأْن َتْســـُلُكوا  + »َفَأْطُلُب ِإَلْيُكْم، َأَنا اأَلِســـيَر ِفي الرَّبِّ

ْعَوِة الَِّتـــي ُدِعيُتْم ِبَها« )أف1:4(. َكَمـــا َيِحقُّ ِللدَّ
اْلَمِســـيِح«  َيِحـــقُّ إِلْنِجيـــِل  + »َفَقـــْط ِعيُشـــوا َكَمـــا 

)فـــي27:1(.
، ِفـــي ُكلِّ ِرضـــًى«  بِّ + »ِلَتْســـُلُكوا َكَمـــا َيِحـــقُّ ِللـــرَّ

)كـــو10:1(.
إذا وضعنـــا هـــذه اآليـــات بجانـــب بعضهـــا، نخرج 

بمفهـــوم جميـــل جًدا: 
1- كمـــا يحـــق للدعـــوة: كل واحـــد فينـــا هللا أرســـله 
للدعوة في عمل، هللا خلق كل واحد فينا بقصد، لهدف، 
وليـــس اعتباًطـــا. لـــك رســـالة على مدى العمـــر. إياك أن 
تقـــول لنفســـك: أنـــا معنديش رســـالة أو أنا قليـــل.. أبًدا. 

المســـيح،  جســـد  فـــي  كاألعضـــاء  المؤمنيـــن  نحـــن 
كل عضـــو لـــه عمـــل، كل عضـــو لـــه دور، العيـــن لهـــا 
دور ولهـــا وظيفـــة، واليـــد لهـــا وظيفـــة، والرجل واألحشـــاء 
الداخليـــة، حتـــى الحاجـــب وظيفتـــه تجميـــل العيـــن. أنـــت 
مدعـــو علـــى اســـم المســـيح لعمـــل ورســـالة وهدف. ســـواء 
ُدعيـــت كخـــادم أو طبيب أو مهندس أو مدرس أو عامل 
أو رب أســـرة أو في الدراســـة.... اســـلك كما يحق للدعوة 
التـــي ُدعيـــت إليهـــا. الدعـــوة لهـــا مواصفـــات، التـــزم بهـــا 

لكـــي تكـــون دعـــوة حقيقية.
2- كمـــا يحـــق إلنجيـــل المســـيح: هـــذه هـــي اآلية 
الوحيـــدة التـــي بتبـــدأ بكلمـــة فقـــط »فقط عيشـــوا كما يحق 
إلنجيل المســـيح«. كيف يحيا اإلنســـان حســـب الوصية؟ 
كيـــف يكـــون اإلنجيـــل أمامه دائًما؟ كيـــف تصبح حياتك 
حيـــاة حقيقيـــة كمـــا يحق إلنجيل المســـيح، وتكون إنجيًا 
الوصيـــة  تكـــون  أن  مهـــم  النـــاس؟  مـــن جميـــع  مقـــروًءا 
حاضرة أمامك، كأن إرشـــادات عملك ودعوتك وســـلوكك 
وحياتـــك كلهـــا هـــي من خـــال اإلنجيل حســـب الوصية. 
وأنـــا أدعـــوك بصفة خاصة إنـــك تهتم بالوصية وبإنجيلك 

اليومـــي كل يوم.
3- كمـــا يحق للرب فـــي رضى: اإلنســـان المتذمر 
ليســـت فـــي حياتـــه بـــركات، ومهمـــا أعطاه هللا ال يســـتفيد 
منـــه  ويضّيـــع  الفـــرص  يفقـــد  المتذمـــر  اإلنســـان  منهـــا. 
الكثيـــر، لذلـــك يقـــول الســـول بولـــس »لتســـلكوا كمـــا يحق 
للـــرب فـــي كل رضـــى«، وتذكـــر أنـــه كتـــب هـــذا الـــكام 
فـــي الســـجن! فـــي الســـجن ويتكلـــم عـــن الرضـــى. حيـــاة 
الرضـــا، حيـــاة القبـــول، حيـــاة الطاعـــة، الحيـــاة التي يرى 
فيهـــا اإلنســـان أن هللا يقـــود خطواته، وكل ما يفعله الرب 
حلـــو، وكل مـــا يقدمـــه لي حلو ومن أجـــل خيري.. وكأن 
المثلـــث فيـــه ضلـــع الدعـــوة، وضلـــع الوصيـــة، وضلـــع 

الرضـــى، والمثلـــث مـــآلن بالمحبـــة.
ضـــع أمامـــك هـــذه الصـــورة الحلـــوة كمدخـــل لرســـالة 
الفـــرح التـــي يقدمهـــا لنـــا القديـــس بولـــس الرســـول، رســـالة 
فيلبـــي التـــي كتبها وهو في الســـجن، ويدعونـــا كلنا لحالة 

الفـــرح التـــي نتواجـــد فيهـــا على الـــدوام فـــي حياتنا.
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روحيـــة نصنعهـــا. نصلـــي لكـــي نفرح، نقـــرأ اإلنجيل لكي 
نفرح، نســـّبح لكي نفرح، نصوم لكي نفرح، كل األســـرار 
الكنســـية نمارســـها مـــن أجـــل الفـــرح. فالفـــرح هـــو الهـــدف 
أو هـــو القصـــد األخيـــر الـــذي نريـــد أن نصل لـــه، وطبًعا 
ال ننســـى أن كلمـــة »إنجيـــل« معناهـــا »بشـــارة مفرحـــة«. 
ُكتبـــت الرســـالة في الســـجن، في الضيـــق والعوز، ولكنها 
تتكلـــم عـــن الفـــرح؛ وهـــذا يضعنـــا أمـــا تحـــٍد: كيـــف فـــي 
وســـط الضيقـــة نفـــرح )مثـــل انتشـــار الوبـــاء فـــي األيـــام 
الشـــديدة التـــي مـــّرت بنـــا، وكان كل النـــاس فـــي البيـــت 
كأنهـــم مســـجونون(؟ بولـــس الرســـول فـــي هـــذه الرســـالة 
ســـيبرز  الضيقـــات. وهنـــا  الفـــرح رغـــم  لنـــا حالـــة  ينقـــل 
نقـــرأ  النـــاس؟  الفـــرح عـــن بعـــض  ســـؤال: لمـــاذا يغيـــب 
فـــي )غاطيـــة 23:5( عـــن ثمـــر الـــروح »محبـــة، فـــرح، 
ســـام...«، أول ثمـــر الـــروح هـــو المحبـــة. المحبـــة هـــي 
أرضيـــة الحقـــل التي ينتج عنها الثمر.. أول ثمرة للمحبة 
هـــي الفـــرح، وهكـــذا... والمحبـــة انســـكبت فـــي قلوبنا من 
علـــى الصليب بواســـطة الروح القدس فـــي قلوبنا.. محبة 
المســـيح هـــي الفـــرح. نصلـــي في قطع الســـاعة السادســـة 
ونقـــول: »نشـــكرك يـــا رب ألنـــك مـــألت الـــكل فرًحـــا لّمـــا 
أتيـــت لتعيـــن العالـــم. يـــا رب المجد لـــك«. كأن كل واحد 
مّنـــا يقـــف عنـــد أقـــدام الصليـــب ويصلـــي: يـــا رب امـــأل 
قلبـــي، فيمتلـــئ القلـــب بمحبـــة ربنـــا، ونحولهـــا إلـــى طاقة 

عمـــل وطاقـــة خدمـــة وطاقة كـــرازة..
لماذا ال نشـــعر بالفرح؟ )1( النـــاس: أحياًنا الناس 
المحيطون باإلنســـان، ســـواء في البيت أو خارج البيت، 
ســـواء أصدقـــاء أو أقربـــاء أو أحبـــاء، يكـــون الفـــرح غائًبا 
عنهـــم، ولســـان حالهـــم ينقـــل األمـــور المحزنـــة فقـــط، ولم 
يختبـــروا الفـــرح، وأحاديثهـــم مؤلمـــة ومتعبـــة ومقلقـــة... 
تجّنـــب مثـــل هؤالء بقـــدر اإلمكان، ســـواء مواجهة أو في 
التليفـــون أو علـــى اإلنترنـــت.. تجّنـــب النـــاس الُمحِبطـــة 
النـــاس التـــي ال رجـــاء عنهـــا، ونظرتهـــم ســـلبية لألمور.. 
)2( األشـــياء: أي المقتنيـــات.. أي شـــيء تتمســـك 
الماديـــة  التطلُّعـــات  تمتلكـــه،  أن  تريـــد  شـــيء  أي  بـــه، 
األعلى... أتذكر الفيلســـوف الذي قال يوًما لمســـتمعيه: 
كنـــت أشـــتهي أن أمتلـــك ســـاعة، ويـــوم امتلكـــت الســـاعة 
اكتشـــفت حقيقـــة أننـــى خســـرت يـــدي، ألن يـــدي كانـــت 
حـــرة.. الخاصـــة أن تطلُّعـــات اإلنســـان الواســـعة تقلقـــه 
وأحياًنـــا ال يشـــعر بالفـــرح. حـــب األشـــياء، حـــب القنيـــة، 
حب التطلعات، كل هذا يغّيب روح الفرح عند اإلنسان.

)3( الظـــروف: الظـــروف المحيطـــة قـــد تغّيـــب روح 
الفـــرح، مثـــًا المـــرض، الفشـــل ســـواء فـــي العمـــل أو فـــي 
الدراســـة أو فـــي تكويـــن األســـرة... إلـــخ. حينمـــا ينحصر 
اإلنســـان في الظروف المحيطة، تغيب عنه روح الفرح. 
ال تنـــَس أن مســـيحنا هـــو ضابـــط الـــكل، هـــو يدّبـــر حياة 
اإلنســـان، ويرســـم خطـــة جميلـــة لـــه، وهـــو يصنـــع الـــكل 
حســـًنا، كمـــا أن كل األشـــياء تعمـــل مًعـــا للخيـــر للذيـــن 
يحبـــون هللا. المهـــم إن يكـــون عنـــدك الثقـــة فـــي هـــذا، 
وتعمـــل مـــا تســـتطيعه بأمانـــة فـــي الدراســـة، فـــي العمـــل، 
فـــي بيتـــك، فـــي خدمتـــك بصفـــة عامـــة فـــي الكنيســـة أو 

الكنيســـة. غير 
)4( القلق: القلق هو مرض العصر، والشخصيات 
القلقـــة ال تفـــرح.. والســـؤال هو: لماذا تقلـــق طالما حياتك 
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رس سعادة املسيىح هو أن يضع مستقبله لكه ىف يد اآلب ضابط اللك. )القمص بيشوى اكمل(

رسامة قمص بإيبارشية رشق املنيا

فـــي يـــوم الجمعـــة 25 يونيـــو 2021م، قـــام نيافة األنبا فام أســـقف شـــرق 
المنيـــا، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والثاث مقارات القديســـين بقريـــة نزلة عبيد، 
التابعـــة لإليبارشـــية، برســـامة القـــس أغابيـــوس ســـعد، كاهـــن الكنيســـة ذاتهـــا، 
قمًصـــا. شـــارك فـــي الصلـــوات عـــدد مـــن اآلباء الكهنـــة وخورس الشمامســـة، 
وبعـــض مـــن الشـــعب. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا فام، وللقمـــص أغابيوس، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

تدشني كنيسة مطرانية منفلوط

دشـــن نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلـــس أســـقف منفلـــوط وعـــدد مـــن اآلبـــاء األحبار، 
صبـــاح يـــوم الســـبت 19 يونيو 2021م، كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بمقر 
مطرانيـــة منفلـــوط، فـــي الذكـــرى الخمســـين إلنشـــائها علـــى يـــد المتنيـــح األنبا 
ـــن المذبح الرئيس  لـــوكاس الثانـــي مطـــران منفلوط وأبنوب في 1971م. وُدشِّ
على اســـم الشـــهيد مار جرجس، والمذبح البحري على اســـم الســـيدة العذراء، 
والقبلـــي علـــى اســـم القديس القوي األنبا موســـى والقديـــس يحنس كاما القس.

شـــارك في التدشـــين أصحاب النيافة: األنبا ويصا مطران البلينا، واألنبا 
لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح، واألنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــادة وقـــوص، واألنبا 
يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العذراء 
المحـــرق، واألنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد، واألنبا متاؤس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، واألنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف أبـــو 

قرقـــاص، واألنبـــا فـــام أســـقف شـــرق المنيا.

رسامة أرشيدياكون بإيبارشية هونلدا
قـــام نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، 
بكنيســـة  2021م،  يونيـــو   19 الســـبت  يـــوم 
بمدينـــة  فيرينـــا  والقديســـة  العـــذراء  الســـيدة 
مـــكاري غطـــاس  الدياكـــون  بســـيامة  بوســـوم، 
فـــي رتبـــة أرشـــيدياكون »رئيـــس الشمامســـة«، 
كمـــا قـــام نيافتـــه بمنـــح ســـتة وعشـــرين شماًســـا 
رتبـــة إيبودياكون »مســـاعد شـــماس«. خالص 
تهانينـــا لنيافة األنبا أرســـاني، ولألرشـــيدياكون 
ولمجمـــع  الجـــدد،  واإليبودياكونييـــن  مـــكاري، 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

نيافة األنبا أرسانيوس يفتتح 
مبىن القديس أثناسيوس باخلارجة

افتتـــح نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد والواحـــات، مبنـــى 
القديس البابا أثناســـيوس الرســـولي بكنيســـة السيدة العذراء مريم بالخارجة بعد 
تجديـــده وإضافـــة دوريـــن لـــه. ويحتـــوي المبنى المجـــدد على مســـرح وقاعتين 

مغلقتيـــن وثالثـــة مفتوحـــة، إلـــى جانـــب فصول لخدمة مـــدارس األحد.

نيافة األنبا ميخائيل يفتتح مركز »أيب سيفني« 
خلدمة ذوي القدرات اخلاصة بقطاع حدائق القبة

افتتـــح نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع حدائـــق القبة 
والوايلـــي والعباســـية، يـــوم األربعـــاء 16 يونيـــو 2021م، مركـــز أبـــي ســـيفين 
لخدمـــة ذوي القـــدرات الخاصـــة، الذي تم تجهيزه بكنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين 
بحدائـــق القبـــة. ويســـتهدف المركـــز تأهيـــل ذوي القـــدرات الخاصـــة، لتمكينهم 
تعليميًّـــا واجتماعيًّـــا وروحيًّـــا بمـــا يناســـب قدراتهـــم لتعظيم دورهم فـــي المجتمع 
والكنيســـة. وذلـــك مـــن خـــال متخصصيـــن مـــن ذوي الخبرة. ويحـــوي وحدتي 
التدخـــل المبكـــر والمنتســـوري وغرفـــة االســـتثارة الحســـية وعيـــادة للتخاطـــب 
والفصول التعليمية وجلسات أوتيزم وتنمية المهارات. كما يقوم المركز بعمل 
االختبـــارات لقيـــاس درجـــة الـــذكاء وتشـــتت االنتبـــاه وفرط الحركـــة وصعوبات 
التعلم والبوتيدج إلى جانب االختبارات اللغوية. ويقدم المركز دورات لتدريب 

أعضـــاء األســـرة والعامليـــن والمهتميـــن بمجـــال ذوي القـــدرات الخاصة.
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++ »لتكن أنـــوار« )ع14(: في 
اليـــوم الرابع تكونت الشـــمس وانتظمت 
فـــي مدارهـــا مـــع كواكبهـــا، وبهـــذا بـــدأ 
نظـــام األيـــام والفصـــول والســـنين. فـــي 
وفـــي  النـــور،  هللا  خلـــق  األول  اليـــوم 
الرابـــع خلـــق األنـــوار، وتعنـــي جســـًما 
منيـــًرا وحامـــل النـــور أو صانـــع النـــور 
أو نّيـــرات، اســـتقر فـــي أجســـام منيـــرة 
والنجـــوم  والقمـــر  الشـــمس  محـــدودة. 
الكتلـــة  مـــن  قطـــع  بتناثـــر  تكونـــت 

الســـاخنة. المضيئـــة 
+ القديس ديونســـيوس: »النور 
مـــن  عارًيـــا  كان  األول  اليـــوم  فـــي 
ـــور فـــي اليـــوم الرابع«. الصـــور، وتصَّ

+ ذهبـــي الفـــم: »هللا لـــم يذكـــر 
شـــيًئا عـــن النّيـــرات فـــي اليـــوم األول، 
لئـــا يظنهـــا اليهـــود آلهـــة فيعبدونها«.

»فـــي  باســـيليوس:  القديـــس   +
الضـــور،  طبيعـــة  َخلـــق  األول  اليـــوم 
مركـــًزا  الشـــمس  خلـــق  الرابـــع  وفـــي 

قديًمـــا«. المخلـــوق  للضـــوء 
+ الكواكـــب: كانـــت منـــذ األزل، 
غيـــر أن األبخـــرة حجبتها: »إذ جعلت 
الســـحاب لباســـه، والضباب قماطه« 

)أي9:38(.
كانـــت  الثاثـــة  األيـــام  فـــي   +
تـــارة،  األرض  علـــى  تنيـــر  الشـــمس 
وتنحجـــب أخـــرى، وفـــي اليـــوم الرابـــع 

نتظمـــت. ا
والقمـــر  الشـــمس  صانـــع  هللا   +
اليـــوم  فـــي  الحالـــي  بشـــكلها  والنجـــوم 
الرابـــع، مـــن الكتلـــة الملتهبـــة، وجعلهـــا 

الحاليـــة. مداراتهـــا  فـــي 
+ فـــي المجـــئ الثانـــي: ســـيبقى 
المســـيح هـــو مركـــز النـــور، والكنيســـة 
تعكـــس نـــوره: »ونجًمـــا يمتـــاز عـــن 
نجـــم فـــي المجـــد« )1كـــو41:15(.

+ الشـــمس: هـــي مركـــز النـــور، 
وبقيـــة  األرضـــي،  عالمنـــا  ومركـــز 
التيـــارات تـــدور فـــي أفاكهـــا، ومنهـــا 

نورهـــا. تســـتمد 
+ الشمس وهي تشق سواد الليل، 
تشـــبه الـــرب فـــي جالـــه وبهائـــه فـــي 
اليـــوم األخيـــر. وأمـــام وجهـــه ســـتهرب 
أوهـــام الظـــام؛ وتبتهـــج الخليقة ببذوغ 

فجـــر نهـــار مجـــد أبدي.
+ حالمـــا تختفـــي الشـــمس تحـــت 
األفـــق، يظهــــــــــــــر القمـــــــــــــــــــــر، عاكًســـا 
أشعة الشمـــــــــــــــس، إاّل إذا اعترضـــــــــــت 

األرض بينهمـــا.
التـــي  للكنيســـة  رمـــز  القمـــر:   +
تســـتمد نورها من ذلك المصدر الخفي 
نـــوره  وتعكـــس  العالـــم،  أبصـــار  عـــن 
علـــى العالـــم المظلـــم »ظاهريـــن أنكم 
)2كـــو3،2:3(،  المســـيح«  رســـالة 
»أنتـــم نـــور العالـــم« )مـــت14:5(.

وســـحبه  العالـــم  غيـــوم  أحياًنـــا   +
تحجـــب النـــور وتمحـــو الرســـالة، فـــا 

يظهـــر نـــور المســـيح فينـــا.
+ الكواكـــب: هم القديســـون الذين 
بعـــــــــد صعـــــــــــــــــــود  العالــــــــــم  يضيئـــون 

الســـيد المســـيح.
وأوقـــات  آليـــات  »وتكـــون   ++

)ع14( وســـنين«  وأيـــام 
+ هـــذه األنـــوار تحـــّدث عن عمل 
تحـــدث  »الســـموات  العجيـــب:  هللا 
بعمـــل  يخبـــر  والفلـــك  هللا  بمجـــد 
أمـــوره  »ألن  )مـــز1:19(.  يديـــه« 
خلـــق  منـــذ  ثـــرى  المنظـــورة،  غيـــر 
العالـــم مدركـــة بالمصنوعـــات قدرتـــه 
)رو20:1(. والهوتـــه«  الســـرمدية 
+ ماييـــن األجـــرام تربطها قوانين 
دقيقـــة، فالكواكـــب والنجـــوم وكواكبهـــا، 

كلهـــا تمجد هللا.
الشـــمس  ارتبـــاط  مـــن  نتـــج   +
والليالـــي  األيـــام  نظـــام  بـــاألرض، 
والفصـــول، تندرج مـــن صيف لخريف 

لربيـــع. لشـــتاء 
األكبـــر  النـــور  »جعـــل هللا   ++
لحكـــم النهار واألصغـــر لحكم الليل« 

)ع16(
+ الشـــمس لحكـــم النهـــار، وليـــس 
للتســـلُّط، ألن الســـلطة هـــي للخالـــق، 
تطهـــره، هكـــذا القلـــب بالمســـيح ينبض 

وقوًة. حيـــاًة 
األثمـــار  ُتنضـــج  الشـــمس   +
ومـــن  البحـــار  مـــن  األبخـــرة  وُتصعـــد 
يفيـــد  الـــذي  المطـــر  فينـــزل  األرض، 

لمزروعـــات. ا
اليـــوم  فـــي   -1 تأمـــالت:   ++
الرابـــع جمـــع هللا النـــور وأعطاه شـــكله، 
فهـــو إله نظـــام، وخلق الكواكب لتنير.

2- خلقنا كنجوم مضيئة تخدمه. 
والنجـــوم تطيـــع هللا، فهـــل نطيعـــه أم 

نطفـــئ مصابيحنـــا ونعصاه.
3- هـــذا النظـــام الدقيـــق، يجعلنـــا 
ننكـــر القـــول: أن الصدفـــة هـــي التـــي 
الفضـــاء  فـــي  النجـــوم  هـــذه  نظمـــت 

بقوانيـــن. وربطتهـــا 

 مطران أمخيم وساقلته
الكنيسة القبطية تشارك يف اجتماع 

ملمثيل الكنائس األرثوذكسية بأمسرتدام

شـــارك نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، فـــي اجتمـــاع ظهـــر يـــوم 
األحـــد 27 يونيـــو 2021م، بالعاصمة الهولندية أمســـتردام لممثلي العائلتين 
األرثوذكســـية.  األرمينيـــة  الكنيســـة  ضيافـــة  فـــي  بهولنـــدا  األرثوذكســـيتين 
شـــارك فيـــه أصحـــاب النيافـــة: المطـــران Athenagoras مطـــران إيبارشـــية 
البينالوكـــس )هولنـــدا وبلجيـــكا ولوكســـمبورج( للكنيســـة البيزنطيـــة، ورئيـــس 
Khajag Barsamian، والقـــس Michael Bakker كاهـــن  األســـاقفة 
الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية، والقـــس Toran كاهـــن الكنيســـة األرمينيـــة 
البيزنطيـــة  الشـــرقية  الكنيســـة  بيـــن  التعـــاون  الحديـــث  تنـــاول  بأمســـتردام. 
 Easternوالكنائـــس الشـــرقية القديمـــة Oriental في األنشـــطة االجتماعية 
ورعاية الســـجون والمستشـــفيات وذلك من خال المؤسســـة االجتماعية التي 

تكونـــت بيـــن الطرفيـــن.

الراهب القمص مينا األبنويب
رقـــد فـــي الـــرب، يوم االثنين 21 يونيو 2021م، الراهب القمص مينا 
األبنوبـــي، الراهب بدير الشـــهيد مـــار مينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر 
قـــارب ســـتين ســـنة بعـــد حيـــاة رهبانية امتـــدت لحوالي 21 ســـنة. ُولد األب 
المتنيـــح فـــي 4 نوفمبـــر 1961م، وترهب فـــي 22 نوفمبر 2000م، ونال 
درجة القسيســـية يوم 5 أبريل 2002م، والقمصية في 8 يوليو 2004م. 
وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه عقـــب القداس اإللهـــي بديره صباح اليـــوم التالي 
لنياحتـــه، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبا لوكاس أســـقف أبنوب والفتح 
وأســـيوط الجديـــدة ورئيـــس الديـــر، واألنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس واألنبا 
أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديد. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا لوكاس 
أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة ورئيس دير الشـــهيد مار مينا 
المعلـــق بجبـــل أبنـــوب، ولمجمع اآلباء رهبـــان الدير، فـــي نياحة األب 
المبـــارك الراهـــب القمص مينا األبنوبي، وألســـرته المباركـــة ولكل محبيه.
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يًْضا.” )رسالة تسالونييك األوىل ٥: 11(
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وَن أ

ُ
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َ
وا َبْعُضُكْم َبْعًضا َواْبُنوا أ “ذِللَِك َعزُّ
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صـــوم الرســـل هو أقـــدم أصوام 
الكنيســـة إذ صامـــه اآلبـــاء الرســـل 
بعـــد حلـــول الـــروح القـــدس عليهـــم 
فـــي يـــوم الخمســـين، وأطلقـــوا عليه 
اســـم »صوم العنصرة«، حتى جاء 
وغّيـــر   325 ســـنة  نيقيـــة  مجمـــع 
اســـمه إلى »صوم الرســـل« تكريًما 
صامـــوه  َمـــن  أول  الرســـل  لآلبـــاء 
إلضـــرام موهبة الـــروح القدس التي 
ثـــم  العنصـــرة،  يـــوم  فـــي  أخذوهـــا 
خرجـــوا للخدمـــة ممتلئين من الروح 
وشـــهدوا  بقـــوة  فخدمـــوا  القـــدس، 
للمســـيح بشـــجاعة حتـــى غـــــــــــــــيروا 

وجـــه العالـــم.
هـــذا  مـــدة  إن  البعـــض  يقـــول 
الصـــوم يجب أن تكون عشـــرة أيام 
فقـــط مـــن الصعـــود إلـــى العنصـــرة 
فـــي  المســـيح  بـــكام  ويستشـــهدون 
إنجيـــل مرقـــس )20:2( »َســـَتْأِتي 
َعْنُهـــْم  اْلَعِريـــُس  ُيْرَفـــُع  ِحيـــَن  َأيَّـــاٌم 
َفِحيَنِئـــٍذ  المســـيح(،  )صعـــود 

اأَليَّـــاِم«. ِتْلـــَك  ِفـــي  َيُصوُمـــوَن 
يقـــول:  الـــرب  أن  ناحـــظ 
يصومـــون فـــي تلـــك األيـــام، وليس 
فـــي ذلـــك اليـــوم أي ليـــس فـــي يـــوم 
الصعـــود، ولكـــن فـــي تلـــك األيـــام 
الصعـــود،  مـــن  أيـــام  خـــال  أي 
قـــد تمتـــد إلـــى عشـــرة أيـــام مثـــًا، 
وهـــذا مـــا فعلـــه اآلبـــاء الرســـل كمـــا 
يخبرنـــا ســـفر أعمـــال الرســـل وبعـــد 
ُأوُرَشـــِليَم  ِإَلـــى  »َرَجُعـــوا  الصعـــود 
َجَبـــَل  ُيْدَعـــى  الَّـــِذي  اْلَجَبـــِل  ِمـــَن 
اْلِعلِّيَّـــِة،  ِإَلـــى  َوَصِعـــُدوا  ْيتُـــوِن،  الزَّ
َوَكاُنـــوا ُيواِظُبـــوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى 
النَِّســـاِء،  َمـــَع  ْلَبـــِة،  َوالطِّ ـــَاِة  الصَّ
ِإْخَوِتـــِه«  َوَمـــَع  َيُســـوَع،  ُأمِّ  َوَمْرَيـــَم 

.)14-12 )أع1:
الرســـل  إن  يقـــول  هنـــا  الحـــظ 
والطلبـــة،  الصـــاة  علـــى  واظبـــوا 
ولـــم يقـــل إنهـــم صامـــوا فـــي تلـــك 
الفتـــرة، وظلـــوا يصلـــون حتـــى جاء 
يـــوم الخمســـين فحـــل عليهـــم الروح 
ناريـــة )أع2:  ألســـنة  القـــدس مثـــل 
بـــدأوا يصومـــون بعـــد  ثـــم   .)4-1
حلـــول الـــروح القـــدس عليهـــم مثـــل 
معلمهم اإللهي ربنا يســـوع المســـيح 
القـــدس  الـــروح  حلـــول  بعـــد  الـــذي 

عليـــه فـــي نهـــــــــــــــــــر األردن صعـــد 
إلـــى الجبـــل وصـــام أربعيـــن يوًمـــا 
)مـــــــــت2-1:4(  ليلـــــــًة  وأربعيـــن 

بســـّر ال ينطـــق بـــه.
بركة ســـادتي اآلبـــــــــــــــاء الرســـل 

فلتكـــن معنـــا. آمين.

ذكرى الميالد السمائي الثاني
لألم البارة الحبيبة/ 

اعتدال حبيب حنا

يا أغلى من في الوجود
وداًعا إلى أن نلتقي قريبًا في 

حضن المسيح
ستُقام صالة القداس

األحد 2021/7/25 الساعة 
السابعة صباًحا

بكنيسة الشهيد العظيم 
مار جرجس بسوهاج
زوجك/ شفيق ميالد

ابنك/ جرجس - حفيدتك/ إيريني

كنيسة اآلباء الرسل
والشهيد يوحنا الُجندي 

األشروبي
واآلباء الكهنة والشمامسة 

وقطاعات الخدمة
وإخوة الرب

واللواء عادل مكرم
والُمعلم إبراهيم عياد

يزفّون إلى السماء السيده

نادية صالح
حرم المتنيح القس جبرائيل

لها السماء ولنا العزاء

إن الكتـــاب المقـــدس فـــي يـــد 
الســـيد المســـيح، هو كتـــاب عهد 
بيننـــا وبيـــن هللا، وتأتـــي الكلمـــة 
النبـــي  لمـــوس  الـــرب  قـــول  مـــن 
»وأخـــذ كتـــاب العهـــد وقـــرأ فـــي 
مســـامع الشـــعب« )خر7:24(، 
والكتابـــة فيـــه هـــي »كتابـــة هللا« 
)خـــر16:32(، وُياَحظ أن كل 
الكتـــاب هـــو موحـــى بـــه من هللا، 
ووحـــي هـــو بالـــروح القـــدس كمـــا 

جـــاء فـــي )2تـــي16:3(. 
لقد حرص الفنان المســـيحي، 
الكتـــاب  منظـــر  إظهـــار  فـــي 
المقـــدس في أبهي وأجمل صورة 
كبيـــر  وبحجـــم  األيقونـــة،  فـــي 
نسبًيا، وجعله دائًما محمواًل باليد 
اليســـرى، أو على راحة ســـاعده، 
بـــكل إكـــرام، ســـواء فـــي أيقونـــات 
القديســـين.  أو  المســـيح،  الســـيد 
محمـــواًل  الكتـــاب  أحياًنـــا  ونـــرى 
بلفافـــة قمـــاش ثمينـــة، أو بـــرداء 
القديـــس نفســـه، وذلـــك مـــن أجل 
الكرامـــة التـــي للكتـــاب المقـــدس، 
ألنـــه يحـــوي تعاليـــم هللا، وكلمتـــه 
مـــة للعالـــم، أو ربمـــا ليكـــون  الُمقدَّ
شـــاهًدا علـــى قبـــول اإلنســـان لـــه 
مـــن عدمه، ألن الكلمة التي فيه 
»الســـماء  حيـــث  أبـــًدا  تـــزول  ال 
واألرض تـــزوالن ولكـــن كامـــي 
)مـــت35:24(.  يـــزول«  ال 
ولعـــل الســـبب أيًضـــا مـــن حمـــل 
تقديـــم  هـــو  المقـــدس،  الكتـــاب 
»مـــن  للنـــاس  األخيـــر  اإلنـــذار 
الكتـــاب،  قـــال  كمـــا  بـــي،  آمـــن 
مـــاء  أنهـــار  بطنـــه  مـــن  تجـــري 
حـــي« )يـــو38:7(، ولكـــن حيث 
أن تابـــوت عهـــد الـــرب هـــو رمز 
للطبيعة الواحدة للســـيد المســـيح، 
كيرلـــس  القديـــس  أخبرنـــا  كمـــا 
عمـــود الديـــن في كتابه الســـجود 
والعبـــادة مقـــال 9، فنـــراه يحمـــل 
الكتـــاب متفًقـــا مـــع اآليـــة »خـــذوا 
وضعـــوه  هـــذا  التـــوراة  كتـــاب 
الـــرب«  عهـــد  تابـــوت  بجانـــب 
بقيـــة  وتخبرنـــا  )تـــث26:31(. 

هـــذه اآليـــة عن الســـبب الحقيقي 
فـــي حمـــل الكتـــاب المقـــدس فـــي 
شـــاهًدا  ليكـــون  هـــو:  األيقونـــة، 

علـــى العالـــم، أي حكًمـــا. 
كذلـــك ُجِعل الكتـــاب المقدس 
الجواهـــر  أنـــواع  بأثمـــن  مزيًنـــا 
الزاهيـــة،  وبألوانهـــا  الغاليـــة، 
والتـــي تعكـــس أنـــوًرا مضاعفـــة، 
هللا  كلمـــة  إلـــى  الفنـــان  ليشـــير 
نـــور  وأنهـــا  القيمـــة،  الغاليـــة 
لســـبيل اإلنســـان وســـراج لرجليه. 
علـــى  الفنـــان  يحـــرص  وقـــد 
زخرفـــة الغـــاف بأزهـــي األلـــوان 
علـــى  تكـــون  وهـــي  والزخـــارف، 
شـــكل صليب مزخرف، بأشـــكال 
زخرفيـــة مختلفـــة، ألن الصليـــب 
هـــو محـــور الخاص والفداء في 
الكتـــاب المقدس. وُتتـــرك الحرية 
الكتـــاب  يجعـــل  بـــأن  للفنـــان 
المقـــدس أمـــام الناظـــر مغلًقـــا أو 
مفتوًحـــا، فـــإذا كان مغلًقـــا، فألن 
الكتـــاب أَغلـــق علـــى الـــكل تحت 
الخطيـــة، وليس هنـــاك خاص، 
المســـيح  بيســـوع  باإليمـــان  إاّل 
بحســـب  ذلـــك  أمامكـــم  المرئـــي 
اآليـــة )غـــل22:3(. أّمـــا إذاكان 
الكتـــاب مفتوًحـــا، فإنـــه يعّبر عن 
للبشـــر،  المســـيح  الســـيد  دعـــوة 
ليفتحـــوا ويقرأوا ويفتشـــوا الكتاب، 
الوحـــي  يدعوهـــم  مـــا  بحســـب 
إلـــّي،  وهلمـــوا  آذانكـــم  »أميلـــوا 
اســـمعوا فتحيـــا أنفســـكم، وأقطـــع 
داود  مراحـــم  أبدًيـــا،  عهـــًدا  لكـــم 

)إش3:55(.  الصادقـــة« 
وقـــراءة  الدعـــوة  تلبيـــة  إن 
تعثـــر  لـــن  بفهـــم  الكتـــاب 
المتشـــككين حيـــث يخبرنا معلمنا 
يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: »َمـــن يعرف 
الكتـــاب المقـــدس حـــق المعرفـــه 
لـــن يتعثّـــر فـــي شـــيء«، وحيـــث 
لمؤمنيـــه  الفهـــم  ســـيمنح  هللا  أن 
األطفـــال الصغـــار، ويخفيه عن 
أعيـــن  فـــي  والفهمـــاء  الحكمـــاء 
التطـــرف  كجماعـــات  أنفســـهم، 

والفريســـين.  كالكتبـــة 

anbamartyros3@yahoo.com
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َْف َوالَ تَْرتَِعْب.” )تثنية 31: ٨( َك. الَ ختَ
ُ
َك َوالَ َيرْتُك

ُ
َماَمَك. ُهَو يَُكوُن َمَعَك. الَ ُيْهِمل

َ
“َوالرَّبُّ َسائٌِر أ

»الكلمــة صــار جســًدا وحــل بيننــا«، حســب النــص 
 ،evskh,nwsen evn h`mi/n )اليونانــي )صنــع خيمــة فينــا
بمعنــى أن حلــول هللا فــي العهــد القديــم كان فــي خيمــة 
االجتمــاع، أمــا فــي هــذه األيــام األخيــرة صــار التجســد 
اإللهــي هــو حلــول هللا الفعلــي فــي وســط شــعبه، وهــذا 
مــا عبــر عنــه القديــس يوحنــا ذهبــي الفــم قائــًا: »حــّل« 
أو »ســكن« باليونانيــة، وهــي تعنــي إقامــة مســكن مؤقــت 
أو خيمــة لإليــواء. هــذا المعنــى يناســب ناســوت الســيد 
المســيح، الــذي ُرِمــز لــه بخيمــة االجتمــاع أو المســكن 
فــي العهــد القديــم. وهــو مســكن قابــل للمــوت، لكنــه دون 
التعبيــر  هــذا  ُيســتخدم  كمــا  عــن الهوتــه.  ينفصــل  أن 
فــي اليونانيــة عــن إقامــة مبنــى ُيســتخدم فــي المناســبات 
واألعيــاد. فتجســد الســيد المســيح حــول حياتنــا إلــى عيــٍد 

ال ينقطــع.

ليــس فقــط خيمــة االجتمــاع لكــن أيضــا هيــكل حزقيال 
حيــث الميــاه تخــرج منــه لكــي تصنــع نهــًرا ال ُيعبــر، بــه 
مــاء يشــفي ويحيــي كل نفــس تأتــي إليــه )حــز1:47-

12(. وهــذه الصــورة هــي التــي قالهــا يســوع عــن الــروح 
القــدس )يــو38:7(. لذلــك يشــرح القديــس أمبروســيوس 
قائــًا: هــذا النهــر العظيــم الــذي يفيــض علــى الــدوام ولــن 
يتوقــف، ليــس فقــط نهــًرا بــل هــو أيًضــا أحــد المجــاري 
الغزيــرة التــي تفيــض عظمــة، كمــا قــال داود: »مجــرى 
« )مــز4:46(. فإنــه ال ترتــوي تلــك  النهــر يفــرح مدينــة للاَّ
المدينــة -أورشــليم الســماوية- بقنــاة، أي بنهــٍر أرضــٍي، 
بــل بــذاك الــروح القــدس المنبثــق مــن مصــدر الحيــاة. 
يبــدو  الــذي يشــبعنا،  الــذي يصــدر عــن ذاك  المجــرى 
أنــه يفيــض بوفــرة بيــن العــروش الســماوية والســيادات 
والقــوات والمائكــة ورؤســاء المائكــة، جارًيــا فــي أكمــل 

نصيــب لفضائــل الــروح الســبع.

يصــف  الــذي  الرســول  بولــس  إلــى  ســيقودنا  هــذا 
المؤمنيــن »أمــا تعلمــون أنكــم هيــكل هللا وروح هللا يســكن 
وأعطانــا  تجســد  قــد  فالمســيح  )1كــو16:3(،  فيكــم؟« 
التــي  أجســادنا  فــي  اآلب  نمجــد  لكــي  القــدوس  روحــه 
هــي هيــكل للاَّ )17،16:3(. هــي للــرب )15،13(. 
يلــزم تقديمــه ذبيحــة حيــة للَّ )رو1:12(. موضــع ســكنى 
للاَّ )أف22،21:2(. موضــع مجــد للاَّ )1كــو20:6(. 
موضــع  مــز5:93(.   ، )1تــس3:7  القداســة  موضــع 
موضــع  يــو33:16(.  حجــي9:2،  )فــي7:3،  الســام 
2كــو11،10:4(.  )رو29:8،  المســيح  إعــان 
أعضــاؤه آالت للبــر )رو13:6(. يتشــبه بجســد المســيح 

1يــو3:2(.  )فــي21-20:3، 

baramosym@gmail.com مـــن الســـابق  المقـــال  فـــي  انتهينـــا 
مقدمـــات عامـــة لقوانيـــن الكنيســـة، ونبدأ 
فـــي هـــذا المقـــال بالحديـــث عـــن قوانيـــن 

األطهـــار: الرســـل  اآلبـــاء 
ال توجـــد فـــي الكنيســـة قوانيـــن تعـــددت 
وتنوعـــت طـــرق جمعهـــا أكثـــر مـــن قوانيـــن 
الرســـل التـــي مـــن أهـــم مجموعاتهـــا مجموعة 
مـــن 127 قانوًنـــا وذلـــك عنـــد األقبـــاط، وقـــد 
وردت فـــي كتابيـــن األول يحـــوي 71 قانوًنا، 

الثانـــي 56 قانوًنـــا.
وإن اختلفـــت طرق التجميع في الكنائس 
األخـــرى إاّل أن المحتـــوى واحـــد، فمثـــًا عند 
اليونـــان نجـــد قوانين الرســـل فـــي مجموعتين 
األولـــى 81 قانوًنـــا، الثانية 85 قانوًنا. وعند 
الملكية والسريان 83 قانوًنا، وعند النساطرة 
تلـــك  فـــكل  النهايـــة  فـــي  لكـــن  قانوًنـــا.   82
المجموعـــات ذات محتـــوى واحـــد ومشـــمولة 

ضمـــن الــــ127 قانوًنا لـــدى األقباط.
كمـــا ُنشـــرت مجموعة كتب تعرف باســـم 
»قوانيـــن اكليمنـــدس« أو »كتـــب اكليمنـــدس 
الثمانيـــة« نشـــرها بعـــض اآلبـــاء في عصور 
مثـــل  مختلفـــة  عناويـــن  وتحـــت  قديمـــة 
»قوانيـــن كنائســـية ألجل المواهـــب«، »نظام 
الكهنـــوت« لســـمعان القانائـــي، أو »قوانيـــن 
كنائســـية« ترتيـــب بولـــس. وكلهـــا مشـــمولة 
الــــ127 قانوًنـــا والمعروفـــة بقوانيـــن  ضمـــن 

الرســـل لـــدى األقبـــاط.
مـــن 30  فقـــط  واحـــدة  مجموعـــة  تبقـــى 
قانوًنـــا قيـــل فـــي مقدمتها إنها »ُســـنن الرســـل 
التـــي وضعوهـــا وهـــم مجتمعـــون فـــي عليـــة 
»قوانيـــن  باســـم  معروفـــة  وهـــي  صهيـــون« 
عليـــة صهيـــون« وهـــي مجموعـــة غريبة عن 
الــــ127 قانوًنـــا المشـــار إليهـــا، وهـــي إخـــراج 
الملكيـــة ولكنهـــا غريبة وليـــس لها ما يؤكدها 
لذلـــك ال نقبلهـــا كقوانيـــن موثقـــة، وتظـــل في 

احتيـــاج لمـــا يثبتهـــا.
محتويات قوانين الرسل

موضوعـــات  الرســـل  قوانيـــن  تشـــمل 
تخـــرج  إليهـــا ســـنجدها ال  هامـــة، وبالنظـــر 
مـــن الموضوعـــات الرئيســـية التـــي قد أشـــرنا 
إليهـــا فـــي المقدمـــة عن موضوعـــات القانون 
يهمنـــا  مـــا  لكـــن  عامـــة.  بصفـــة  الكنســـي 
فـــي قوانيـــن اآلبـــاء الرســـل أنهـــا تعكـــس لنـــا 
احتياجات الكنيسة في العصر األول، لذلك 
جـــاءت موضوعـــات قوانيـــن الرســـل كذلـــك 

لمواجهـــة المشـــكات التـــي نشـــأت فـــي ذلك 
الموضوعـــات  العصـــر وقـــد احتـــوت علـــى 

اآلتيـــة:
اإلكليروس

وحـــدود  اإلكليـــروس  درجـــات  تعييـــن 
كل درجـــة، وتفصـــل مـــا يختـــص بـــكل مـــن 
األســـقف والقس والشـــماس، وتشـــرح شـــروط 
األهلية للرســـامة وموانعها وطريقة الرسامة، 
عمـــل كل درجـــة وكرامتهـــا، مـــع العقوبـــات 
أن  تغفـــل  ولـــم  المخالفـــة،  عنـــد  الواجبـــة 
تعـــرض لباقـــي الخدام فتذكـــر االيبودياكون، 

والمرتـــل. األغنســـطس، 
خدمة النساء

ســـواء الشماســـات أو العذارى أو األرامل 
وطريقة إقامتهن وشـــروط عملهن.

المقبلين إلى اإليمان
شـــروط القبـــول وموانعـــه )موانـــع القبـــول 
قوانيـــن  ترفـــض  وظائـــف  فـــي  يعمـــل  لمـــن 
الرســـل عمـــل المســـيحيين بهـــا كمـــا ســـيرد(، 
مراحل القبول وحتى المعمودية، كما تشـــرح 

طقـــس العمـــاد والمســـحة بالتفصيـــل.
العبادة

نظـــام العبـــادة فـــي الكنيســـة واجتماعـــات 
الكنيســـة، القربان والقـــداس والتناول، العبادة 
الخاصـــة كالصـــوم والصـــاة، فتتحـــدث عن 
الصليـــب  ورشـــم  ومكانهـــا  الصـــاة  أوقـــات 
المنتقليـــن  الصـــاة علـــى  الجســـد،  وطهـــارة 
والمدافـــن. كمـــا تتحـــدث عـــن معنـــى الصوم 
العجائـــب  عـــن  تتحـــدث  كمـــا  ومواعيـــده، 
والمواهـــب ومعاملة أصحـــاب تلك المواهب.

معاملة المعترفين
فتضـــع قوانيـــن لمعاملـــة الهاربيـــن ألجـــل 
صلـــب  فـــي  ســـيرد  كمـــا  مســـيحيتهم  حفـــظ 

المواضيـــع.
قوانين متفرقة للعلمانيين

علـــى  كذلـــك  الرســـل  قوانيـــن  تشـــتمل 
عـــدة قوانيـــن خاصـــة بالعلمانييـــن مـــن حيث 
العبيد والزواج والنســـاء والتســـّري والخصيان 

والمســـكر. والخمـــر 
تلـــك  لـــكل  مختصـــــــــــــــًرا  وسنتنــــــــــــــــاول 
الموضوعـــات والتـــي احتوتهـــا قوانيـــن اآلباء 
القادمـــة  المقـــاالت  فـــي  الرســـل كمـــا ســـيرد 

المســـيح.  بنعمـــة 
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مقدمة:

مـــن خـــال دراســـتي لمخطـــوط 
مـــردات وألحـــان  يحتـــوي »ترتيـــب 
ووهمـــات الســـنة القبطية« بحســـب 
منفلـــوط  أســـقف  غبريـــال  األنبـــا 
-1834 بيـــن  تنحصـــر  )اخبـــاره 

1874م(، وهـــو الـــذي قابـــل هنري 
وجـــاء  1835م،  ســـنة  فـــي  تاتـــام 
عنـــه فـــي كتـــاب: قصـــة الكنيســـة 
عبـــارة  الثامـــن،  الجـــزء  القبطيـــة 
األب  هـــذا  عنايـــة  تشـــرح  هامـــة 
بالتعليـــم حيـــث ورد: »وفي منفلوط 
فـــي  كنيســـة  ولشـــعبه  لـــه  أســـقف 
حالـــة جيـــدة ولو إنها صغيـــرة، وله 
اثنا عشـــر كاهًنا وعشـــرون مدرسة 
وكان...  طفـــًا،  ثمانـــون  فيهـــا 
حِســـن الهندام وقـــد قابلنا بأدب جم 
وحضـــر عـــدد من الكهنـــة وأخرجوا 
الموجـــودة  المخطوطـــات  كل  لنـــا 
رجـــح  الـــذي  وهـــو  عندهـــم...«، 
القمص يوســـف الحومي في كتاب 
تاريخ المســـيحية والرهبنـــة وآثارهما 
فـــي إيبارشـــيات أســـيوط )ج1( أنـــه 
األنبـــا إبـــرام تحـــت رقـــم )9( مـــن 
ويرجـــع  منفلـــوط،  كرســـي  أســـاقفة 
في قائمة كرســـي قســـقام تحت رقم 
)16( يذكـــر األنبـــا غبريال أســـقف 
 )5( رقـــم  تحـــت  وقســـقام،  صنبـــو 
فـــي أســـاقفة كرســـي صنبـــو قســـقام 
يذكـــر األســـقف الـــذي قابـــل تاتـــام 
ويذكـــر  صنبـــو  فـــي   1835 فـــي 
القمـــص يوســـف الحومي إنه األنبا 

غبريـــال.

وتاريخ نســـاخة هـــذا المخطوط 
ســـنة 1550ش الموافـــق 1834م، 
ولقـــد ورد توقيعـــه بالقبطيـــة األنبـــا 
غبريـــال صاحـــب كرســـي منفلـــوط 
مـــن  المخطـــوط  قبطيـــة،   1550
بالمعابـــدة  مارجرجـــس  كنيســـة 
مجموعـــة  فـــي  وحالًيـــا  الشـــرقية 
بأســـيوط،  المعلـــق  مارمينـــا  ديـــر 
باحـــث  بواســـطة  فهرســـته  وتمـــت 
إســـحق  والمخطوطـــات  القبطيـــات 
إبراهيـــم الباجوشـــي، ويتنـــاول هـــذا 

fatherebraamelabnoby@gmail com

ووجدنـــا  أبـــواب،  عـــدة  المخطـــوط 
بـــه العديـــد مـــن األلحـــان الكنســـية 
الطقســـية  اإلشـــارات  وبعـــض 
الموســـيقية،  والتحديـــدات  الطفيفـــة 
األلحـــان  تلـــك  بنشـــر  ســـنقوم  لـــذا 
وال ســـيما التـــي تـــم اكتشـــافها مـــن 
ترتيبهـــا  وطقـــس  الدراســـة  خـــال 
وطريقة ترتيل موســـيقاها الكنســـية، 
والتـــي كان مـــن بينهـــا تكملـــة لحـــن 
لحـــن  وكذلـــك   nicabeu throu
 Kou`i لحـــن:  هـــو  مندثـــر  آخـــر 
kou`i، وذلـــك ص184-185 من 

المذكـــور. المخطـــوط 

نـــص التكملـــة واللحـــن ]تمت 
كتابة النص كمـــا ورد بالمخطوط 

بحروفه دون تعديل[:

قرااتـــه  يجـــب  مـــا  ا  هـــذ   .1
رأســـه  الكاهـــن  يكشـــف  عندمـــا 

يقـــول: والشـــماس 
 W nicabeu throu  .2
`nte pic?l?. nheter\wb `mpi�

kap `nnoub.
 Maqamio `no`u`]qhn  .3
 `nte `a`arwn. kata `ptai`o

 `n;metouhb.
Piniwt equ? ̀n`epicko� .4

poc abba nim?.
5. يـــا جميـــع حكماء إســـرائيل: 

الصانعيـــن الخيـــط الُمذهب:
هـــارون:  ثـــوب  أصنعـــوا   .6

الكهنـــوت: كرامـــة 
الطاهـــر  األســـقف  ألبينـــا   .7

)فـــان(. أنبـــا 

]التكملة[:

E]wp au]  .8
antouervorin `mmof ]
affwk `e’oun `epimaner]

wou]i.

 ~Nteftwb\  .9
`mmau `ejen pai�
 laoc `ajoc throu
je amhn ec`e]wpi.
لبـــس  فـــإذا   .10
المذبـــح:  إلـــى  يصعـــد 
ويطلـــب هنـــاك عـــن هـــذا 

: لشـــعب ا
جميًعـــا  قولـــوا   .11

يكـــون: آميـــن  آميـــن 
أخـــرى  قطعـــة   .12

بطريقتـــه: تقـــال 
Kou`i kou`i ekmo]  .13
i ‘en ;`ckunh ou`a`arwn pi�

ouhb `narxh`ereuc.
  Mhpote `nte ouai  .14
 `nnoub \ei epecht \ijen

pika\i.
peniwt equ? ̀napick� .15

opoc abba nim.??

تمشـــي  واحـــدة  واحـــدة   .16
فـــي القبـــة: يـــا رئيـــس الكهنـــة مثـــل 

الكاهـــن: هـــارون 
17. لئـــا أحـــد ُيســـقط أجـــراس 

الذهـــب علـــى األرض:
18. يـــا أبينا األســـقف الطاهر 

)فان(
التعليق على النص:

 nicabeu مـــن جهة ذكر لحن
فـــي  عنـــه  َذكـــر  قديًمـــا   ،throu

فـــي  الســـباع  ابـــن  يوحنـــا   )13( القـــرن 
»الجوهـــرة النفيســـة فـــي علـــوم 
الكنيســـة«: »ولبس البدلة من 
قبـــل طلـــوع الهيـــكل للكاهـــن، 
وإن كان رئيـــس كهنـــة فيكـــون 
تقدمـــة  بعـــد  البدلـــة  لباســـه 
القربـــان قبـــل التحليل«. وذكر 
س )أي  أيًضـــا: »ثـــم أن الُمقـــدِّ
الخديـــم( إن كان رئيـــس كهنـــة 
يلبس البدلة ذلك الوقت كمثل 
هـــرون، والمرتلـــون يرتلـــوا بما 
يليـــق بلباس بدلـــه الكهنوت«. 
الطقســـي  الترتيـــب  وذكـــر 
للبابـــا غبريـــال الخامـــس القرن 
صـــاة  »ويصلـــي   :)15(
الشـــكر وأوشـــية التقدمـــة، ثـــم 
كامـــًا  الخدمـــة  لبـــس  األســـاقفة  يلبـــس 
المرتلـــون  ويرتـــل  البيضـــاء  والبرانـــس 

».nicabeu throu

+ طقـــس ترتيله من خـــال مقدمة 
المذكـــور  بالمخطـــوط  الـــواردة  اللحـــن 
أشـــار أنـــه ُيقـــال فـــي لبـــس المابـــس 
الكهنوتيـــة بإشـــارة عامـــة: »هـــذا مـــا 
يجـــب قرااتـــه عندمـــا يكشـــف الكاهن 

رأســـه والشـــماس يقـــول...«.
+ مـــن جهـــة اللغة والنـــص: يوجد 
تكملـــة للحـــن بربـــع آخـــر غيـــر معـــروف 

فـــي المطبوعـــات الكنســـية.
+ القطعـــة األخرى ُكتبـــت بالقبطية 
البحيريـــة وبعـــض الكلمـــات بالصعيدية، 
كاللحـــن  ربعيـــن  مـــن  أيًضـــا  ويتكـــون 

الســـابق لـــه.
+ مـــن جهة موســـيقاه: لقـــد أجمع 
 nicabeu المرتلـــون علـــى طريقـــه لحـــن
throu، ولكـــن لـــم يســـجل أحـــد منهـــم 
الموجـــود  فقـــط  األول  الربـــع  ســـوي 
قمنـــا  لذلـــك  الكنســـية،  بالمطبوعـــات 
نفـــس طريقـــه  علـــى  وتســـجيله  بتركيبـــه 

منـــه  االول  الربـــع 
+ أّمـــا القطعـــة األخـــرى فهـــي لحن 
اندثـــر اآلن، ولكـــن المخطـــوط المذكـــور 
حـــّل مشـــكلة طريقـــة ترتيله كلحـــن منفرد 
أذ قـــال: »قطعة أخـــرى ُتقال بطريقته« 
لحـــن  وموســـيقى  وزن  علـــى  ُيرتـــل  أي 
موّضـــح  هـــو  كمـــا   nicabeu throu
بالصـــورة المرفقـــة. ولقـــد قمنـــا تســـجيله 
صوتًيا لحفظه كتراث موســـيقي للكنيســـة 
القبطيـــة بعد مراجعـــه النص وتصحيحه 
القبطيـــة،  اللغـــة  متخصصـــي  بواســـطة 
ونخـــص بالذكـــر والشـــكر دكتـــور كمـــال 

فريـــد ودكتـــوره مريـــم عبـــد المـــاك.
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.” )مزمور 41: 1( يِه الرَّبُّ ِّ ُيَنجِّ ِمْسِكنِي. يِف يَْوِم الرشَّ
ْ
 ال

َ
ِي َيْنُظُر إِل

َّ
“ُطوَب لِل

معلمـــي  إلـــى  أنظـــر  »كنـــت 
كأنني أنظر إلى أيقونة المسيح، 
لـــذا مـــا كنـــت أفتكـــر أننـــي أتلّقى 
أمـــًرا منـــه بل مـــن هللا«.. هذا ما 
قالـــه القديـــس يوحنا الُســـّلمي عن 
أبيـــه الروحـــي، وبنفـــس هذه الثقة 
يطـــارد القديـــس يحنـــس القصيـــر 
معلمـــه  طلـــب  حســـب  الضبعـــة 
قائـــًا لهـــا: »أبويـــا األنبـــا بيمـــوى 

بيقولـــك تعالـــي«...
التـــي  تلـــك  األبـــوة..  إنهـــا 
وهبهـــا لنـــا الـــرب يســـوع وعلمنـــا 
أن نصلـــي »أبانـــا«، يـــا لـــه مـــن 
الـــرب  اســـتودعه  عظيـــم  ســـر 
يســـوع فـــي تاميـــذه، وســـرى فـــي 
جســـد الكنيســـة، وصار لهـــا كنًزا 
وميراًثـــا عظيًمـــا عاشـــت به حتى 

اآلن.
الكنيســـة  عظمـــة  ســـر  إن 
القبطيـــة يـــا أحبائـــي هـــو األبـــوة، 
بالنواحـــي  غيرنـــا  يتميـــز  فقـــد 
والتنظيميـــة،  واإلداريـــة  الماديـــة 
األبـــوة،  تملـــك  كنيســـتنا  ولكـــن 
شـــخصية  آريـــوس  يكـــن  ألـــم 
كاريزماتيـــة ويملـــك مـــن المعرفـــة 
مـــا يجعلـــه متفـــرًدا فـــي عصـــره؟ 
ولكـــن كل هـــذا صار هبـــاًء أمام 
ميـــراث األبـــوة، وهـــذا مـــا قالـــه له 
أثناســـيوس: »أمـــا تعليمـــي فهـــو 
مـــن آبائـــي، وأمـــا أنـــت )آريوس( 
فمن أي أب أتيت بهذا التعليم؟«
وفـــي األدب الرهبانـــي ُيقـــاس 
قوة الدير بوجود آباء شيوخ فيه، 
ويقولـــون عنـــه إنـــه ديـــر عامـــر 
بالرهبـــان، وكانـــوا حيـــن يســـألون 
عن شـــخص مـــا يقولـــون: »مين 
أبـــوه؟« )يقصدون أبـــاه الروحي(

وفـــي حياتنـــا الكنســـية يدخـــل 
عـــن  باحًثـــا  الكنيســـة  القبطـــي 
»أبونـــا« قائـــًا: »أبونـــا فيـــن؟«، 
مثلمـــا يدخـــل الطفـــل إلـــى البيـــت 
قائـــًا: »مامـــا  أمـــه  باحًثـــا عـــن 

فيـــن؟«
القديـــس  يقـــول  هـــذا  وفـــي 

»علـــى  الكبيـــر:  باســـيليوس 
األب أن يكـــون مثـــل المرضعـــة 
ألبنائـــه ليـــس فقـــط بـــأن يســـلمهم 
اإلنجيـــل بـــل أن يضحـــي بحياته 
أن  يشـــعر  إنـــه  بـــل  ألجلهـــم«، 
خاصـــه الشـــخصي ال ينفصـــل 
أريـــد  ال  »فأنـــا  خاصهـــم  عـــن 
)القديـــس  بدونكـــم«  أخلـــص  أن 

أغســـطينوس(.
هللا:  أمـــام  أوالده  فيضـــع 
قلبـــي  فـــي  جميًعـــا  »أخذتكـــم 
وفكـــري، أنتم وآالمكم ومشـــاكلكم 
)المتنيـــح  هللا«  أمـــام  أعرضهـــا 

الثالـــث(. شـــنوده  البابـــا 
ولذلـــك يلتصق األب الروحي 
بـــأوالده، وفـــي هـــذا يقـــول ذهبـــي 
جميًعـــا  أحملكـــم  »إنـــي  الفـــم: 
فـــي ذهنـــي... كأنكـــم أعضائـــي 
الشـــخصية... إنـــي أحبكـــم حتى 

فيكـــم«. أذوب 
وحينمـــا أتكلم يـــا أحبائي عن 
األبوة ال أقصد اإلكليروس فقط، 
بـــل الخـــدام والخادمـــات وكل من 

كبير.. هو 
وفي وســـط هذا الوباء تتجلى 
األبـــوة في أقـــوى وأحلى صورها، 
فقـــد انتقـــل بعض أحبائنـــا، وتأثر 
الكثيـــرون مـــن النواحـــي الصحية 
حـــال  لســـان  وصـــار  والماليـــة، 
معظـــم الشـــعب: نحتـــاج أًبـــا، أًبا 
يحمل في داخله حنو األم وعون 
األخ ودعـــم الصديـــق، أًبـــا حنوًنا 
يحتضننـــا ويشـــعرنا باألمـــان، أًبا 
عطوًفـــا »يطبطب« ويخّفف عنا 
اآلالم، أًبـــا يرّمـــم الثغـــر فينتشـــلنا 
مـــن الفتور والعثـــرة ويمنحنا الثقة 

ويعطينا رســـالة ســـام.
وأخيـــًرا يـــا أحبائـــي مـــا أحـــوج 
أبناءنـــا اآلن أكثـــر مـــن أي وقت 
مضـــى لوجـــود أب. يا بخت من 

أب! له 

+ ورد الكلمــات: خلــق خالــق 
 20 الجديــد  العهــد  فــي  مخلــوق 
مــرة، إًذا الخلــق حقيقــة أقّرهــا العهــد 

الجديــد.
كل  عبــر  اآلبــاء  كتابــــــات   +
تؤكــد  الخلــق  عــن  العصــــــــــور 

الخلــق. حقيقــة 
+ صلــوات الليتورجيــات التــي 
حقيقــة  تؤكــد  الكنيســة  تصليهــا 
الخلق، على سبيل المثال “خلقتني 
إنســاًنا كمحــب للبشــر... مــن أجــل 
لــم  إذ  كّونتنــي  الجزيلــة  تعطفاتــك 
ســقًفا،  لــي  الســماء  أقمــت  أكــن، 
وثبَّــتَّ ِلــَي األرض ألمشــي عليهــا، 
مــن  البحــر،  ألجمــت  أجلــي  مــن 
أجلــي أظهــرت طبيعــة الحيــوان...” 

الغريغــوري(. )القــداس 
اختالفــات مابيــن قصــة الخلــق 
جــاء  ومــا  التكويــن  ســفر  فــي 

البابليــة: باألســاطير 
هللا  التكويــن  ســفر  فــي   +
والنجــوم  والقمــر  الشــمس  يخلــق 
فــي الســماء، بينمــا فــي األســاطير 
الســدم  يخلــق  هللا  تجعــل  البابليــة 
والكواكــب لتكــون محطــات لآللهــة 

الكبــار.
هللا  يخلــق  التكويــن  فــي   +
فــي  بينمــا  تــراب،  مــن  اإلنســان 
مــردوخ  يخلقــه  البابليــة  األســاطير 

وعظــام. لحــم  مــن 
هللا  يخلــق  التكويــن  فــي   +
أيــام،  ســتة  فــي  جميًعــا  األشــياء 
ويســتريح فــي اليــوم الســابع، بينمــا 
تذكــر  ال  البابليــة  األســاطير  فــي 

ذلــك.
+ فــي التكويــن جــاءت قصــة 
الخلــق نتيجــة صــاح ومحبــة هللا، 
أمــا فــي األســاطير البابليــة فجــاءت 
نتيجــة صراعــات أو حاجــة اآللهــة.

+ فــي األســاطير تجــد اآللهــة 
محــدودة، ومتعــددة، تــأكل وتشــرب 
وتنــام، وتتــزوج وتتناســل وتتصــارع 
أســمى  فطبيعتــه  هللا  أمــا  وتذبــح، 

مــن الطبيعــة البشــرية.
+ فــي األســاطير نجــد اآللهــة 

تخطــئ وتقــدم مفاهيــم بهــا خطايــا 
فكلــي  هللا  أمــا  وكــذب،  ونجاســة 

والبــر. والقداســة  الطهــارة 
+ فــي قصــة الخلــق فــي ســفر 
التكويــن قــام هللا بالخلــق، أمــا فــي 
أســطورة األينومــا إيليــش تقــف أمــام 
عــدد ضخــم مــن اآللهــة التــي تقــف 
)اآللهــة  مختلفــة  مســتويات  فــي 
العليا »األيجيجي«، وأيًضا اآللهة 
واآللهــة  »األنوناكــي«،  الصغــرى 
هــم الذيــن منحــوا الســلطة لمــردوخ 
وهــم  األعلــى،  رئيســهم  ليصيــر 

الذيــن بنــوا لــه مســكنه ومعبــده(.
+ جاء في األساطير أن المياه 
التــي ُاســُتخدمت فــي الخليقــة هــي 
المذكــورة  الميــاه  أمــا  أزليــة،  ميــاة 

فــي ســفر التكويــن فمخلوقــة.
+ تؤكــد األســاطير علــى خلقــة 
الكــون مــن مــادة ســابقة، أمــا الخلــق 
فــي ســفر التكويــن فــكان مــن العدم.

خلقــة  األســاطير  تذكــر  لــم   +
والكائنــات  والزحافــات  النباتــات 
والحيوانــات،  والطيــور  البحريــة 
بينمــا هــذه األمــور واضحــة تمامــا 

التكويــن. ســفر  قــي 
+ ســفر التكويــن يذكــر ترتيــب 
الخلــق فــي الفتــرات الزمنيــة الســت، 
عنصــر  األســاطير  تفتقــر  بينمــا 

الزمــن تماًمــا.
+ فــي ســفر التكويــن هللا خلــق 
ســموات )4 ســموات( وأرض، فــي 

األســاطير ســماء واحــدة وأرض.
+ ذكــر األرقــام بالتحديــد بكثــرة 
مــن  األولــى  الـــ11 أصحاًحــا  فــي 
التكوين، يدل على أن األمر ليس 
)كاألعمــار،  األرقــام  ألن  رمزًيــا، 
وعــدد البنيــن( ليــس لهــا مدلــوالت 
رمزيــة، بقــدر التوثيــق التاريخــي.

فــي  المذكــورة  األســماء   +
الـــ11 أصحاًحــا األولــى مــن ســفر 
التكويــن تكــررت فــي العهد الجديد، 
تكــون  أن  يســتحيل  وبالتالــي 
إصحاحــات رمزيــة أو أســطورية.
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مقدمة:

نياحــة  خبــر  تدويــن  تــم 
إحــدى  فــي  البــار  األب  هــذا 
تحتــوي  والتــي  المخطوطــات، 
القوانيــن  مــن  مجموعــة  علــى 
المبتدئيــن  ل  دالَّ وكتــاب  البيعيــة 
وهــو  العلمانييــن،  وتهذيــب 
الهــوت   547 رقــم  المخطــوط 
بمكتبــة الُمتحــف القبطــي، والتــي 
فــي  نســاختها  انتهــت  قــد  كانــت 
ذات النهــار الــذي تنيــح فيــه األب 
البطريــرك لــذا قــام الناســخ بــإدراج 
فــي  وتفاصيلــه  النياحــة  خبــر 
 ،200 ص199،  الكتــاب  هــذا 
الموافــق  االثنيــن  يــوم  فــي  وهــو 
1568ش  ســنة  برمهــات   28
الموافــق 14 جمــادى األول ســنة 
القــس  بــه  والمهتــم  1268هـــ، 
بيعــة  خــادم  الجيــزاوي  منصــور 
بقصريــة  مريــم  العــذراء  الســيدة 
وهــو  القديمــة،  بمصــر  الريحــان 
النياحــة  لخبــر  ن  والُمــدوِّ الناســخ 
تفاصيــل  علــى  عيــان  وشــاهد 

الجنــازة.

عنــد  ِســنُّه  إلينــا  يصــل  لــم 
ســيامته بطريــرك إاّل مــن خــال 
فــي  ُوِلــَد  حيــث  الوثيقــة،  هــذه 
وبعــد  )1774م(،  1490ش 
نياحــة البابــا مرقــس الثامــن فــي 
1526ش  ســنة  كيهــك   12
ديســمبر 1809م،  الموافــق 21 
ســيامة  علــى  االختيــار  وقــع 
العــام  األســقف  ثاؤفيلــس  األنبــا 
بطريــرًكا، وســيم فــي 16 كيهــك 
الموافــق 24 ديســمبر مــن العــام 
المذكــور، وانتقــل فــي ليلــة االثنيــن 
ــز  وُجنِّ برمهــات 1568ش،   28
الخبــر  فــي  بإكــراٍم عظيــم. وورد 
الطوائــف  رؤســاء  حضــر  أنــه 
القــس  لنــا  ويــؤّرخ  المســيحية، 
منصــور الجيــزاوي خبــر نياحتــه.

البطريركيــة  مخطــوط  وفــي 
)رقــم 15 تاريــخ/ 555 عموميــة( 
ص 310، 410 فــي ذيــل بقلــم 
صليــب  المســيح  عبــد  القمــص 
 16 فــي  ُكــرَِّس  إنــه  المســعودي 
كيهــك 1526 للشــهداء الموافقــة 
أفرنكيــة   1810 ق،  1802م. 
وفــي جــدول تاريــخ البطاركــة أنــه 
جلــس علــى الكرســي البطريركــي 
42 ســنة، وثاثــة شــهور، و12 

يــوم.

النص:

مــن  ســبعة  الســاعة   -1
وعشــرون  ثمانيــة  االثنيــن  ليلــة 
1568ش  ســنة  برمهــات  مــن 
ثمانيــة وســتون وخمســمائة وألــف 
للشــهداء األطهــار الموافــق أربعــة 
 1268 ســنة  أول  جمــاد  عشــر 
وســتين  ثمانيــة  ومائتــان  ألــف 
أنبــا  المكــرم  األب  نياحــة  صــار 
بطــرس البطريــرك بديــار مصــر 

وتوابعهــا. وإســكندرية 

األب  نياحــة  وكانــت   -2
المذكــور فــي القايــة ]البطريركية[ 
ذلــك حضــر  وبوقــت  باألزبكيــة، 

المكــرم  األب  مــن  أوراق 
األســقف  أبــرام  األنبــا 
القيامــة[  كرســي  ]أســقف 
الكهنــة  كافــة  إلــى 
بالحضــوِر  والشمامســة 
وصحبتهــم  القايــة،  إلــى 
أعنــي  الكهنــوت،  ِبــَدل 
والبدرشــين  البرانــس 
والشــواري  وخافــه 
وقــد  والصلبــان.  والبيــارق 
بوقتــه  توجههــم  صــار 
إلــى القايــة، وبرفقتهــم مــا 
ذكرنــاه فــي الســاعة الرابعــة 
مــن يــوم االثنيــن المذكــور.

جميــع  وحضــر   -3
وأيًضــا  مصــر،  معلميــن 

وكيــل بطــرك الــروم، ومتروبوليــت 
القناصــل  مــن  وبعــض  األرمــن، 

األفرنــج.

العلمانييــن  النــاس  وأمــا   -4
من رجال وصغار ال ُيحصى لهم 
عــدد ومــن النســاء كذلــك، وفيمــا 
]ودخلــوا[  الشــموع،  أوقــدوا  بعــد 
ولبســوا  والصلبــان،  بالبيــارق، 
األســاقفة  واألبَّهــات  الكهنــة، 
الِبــَدل، وأوقــدوا الشــواري، وبيدهــم 
والشمامســة  موقــودة،  الشــموع 
ومشــيوا  طقســهم،  البســين 
الجميــع قــدام األب المتنيــح مــن 
داخــل القايــة إلــى حيــن وصلــوا 
وأجلســوا  المرقصيــة،  الكنيســة 
الكرســي. علــى  المتنيــح  األب 

صــاة  بعمــل  وابتدئــوا   -5
التجنيــز مــن الســاعة خمســة مــن 
النهــار إلــى الســاعة عشــرة ومــع 
مــن  مليانــة  والكنيســة  ذلــك  كل 
الناس ال يحصى لهم عدد والقدم 
االزدحــام  كثــرة  مــن  القــدم  فــوق 

الحاصــل فــي ذلــك اليــوم.

الصــاة  انتهــاء  وبعــد   -6
دفنوه بجانب الشــيخ األب المكرم 

أنبــا مرقــس الــذي قبلــه.

المســكين  الخاطــئ  وأنــا   -7
القــس منصــور كنــت مــن ُجملــة 
الذيــن حضــروا فــي ذلــك اليــوم.

إلهنــا متولــي  8- فأســأل المســيح 
خاصنــا بمقبــول صــاة أبينــا المتنيــح 
عيــد  وكان  خطايــاي،  لــي  يغفــر  أن 
البشــارة الــذي هــو التاســع والعشــرون 
مــن برمهــات حكــم يــوم الثاثــاء مــن 
جمعــة اآلالم المقدســة تانــي يــوم نياحــة 

المذكــور. األب 

9- واألب المذكــور أقــام بطريــرك 
عــن  نحــو  المســيحي  القطيــع  علــى 
أربعــة وأربعيــن ســنة، ومــن قبــل ذلــك 
كان عمــره ســتة وثاثــون ســنة، فتبقــى 
نحــو  األرض  علــى  إقامتــه  ُجملــة 
ثمانيــن ســنة، وانتقــل إلــى الــرب الــذي 

أحبــه. 

معنــا  تكــون  صاتــه  بركــة   -10
آميــن. جميًعــا 
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للحديــث،  جــًدا  شــائك  موضــوع 
جوانبــه  نغطــي  أن  بنعمــة هللا  أرجــو 
مــع  وتــوازن،  حكمــة  بــكل  الشــائكة 
فتــح المجــال للحــوار الهــادئ فــي كل 

جوانبــه.
حقائق عن االنتحار:

ثانيــة   40 كل  فــي  منتحــر   -1
العالــم  )تعــداد  العالــم  مســتوى  علــى 

إنســان(. مليــار   7,9 اآلن 
ســنوًيا  منتحــر   700,000  -2

كلــه. العالــم  فــي 
للوفــاة  العاشــر  الســبب   -3
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي 

. ) ئيــة حصا إ (
أســباب   3 أهــم  مــن  واحــد   -4
والشــباب  المراهقيــن  فــي  للوفــاة 
أمريكيــة(. )إحصائيــة  الصغيــر 

مقدمة ومصطلحات علمية:
1- كلمــة انتحــار Suicide مــن 
الكلمــة الاتينيــة Suicidum أي قتــل 

اإلنســان لنفســه.
اإلنســان  الكامــل:  االنتحــار   -2
 Complete فعــًا  نفســه  يقتــل 
نســتخدم  أن  يصــح  وال   suicide
الناجــح  االنتحــار  كلمــة  علمًيــا 
ألســباب   Successful suicide
يدخــل  ال  هــذا  ألن  وروحيــة،  أدبيــة 
النجــاح!! مــن  نــوع  أي  بنــد  تحــت 

االنتحــار  محــاوالت   -3
محاولــة   :Suicidal attempts
تنــاول  مثــل  النفــس  لقتــل  خطيــرة 
كميــة مميتــة مــن العقاقيــر الضــارة ثــم 
ــل شــخص مــا لانقــاذ بالصدفــة  تدخُّ
التدخــل  هــذا  ولــوال   ،accidental

الوفــاة. لتمــت 
)حركــة(  انتحاريــة  إيمــاءة   -4
Suicide gesture: اتخــاذ محاولــة 
لإلنقــاذ،  الصــراخ  مــع  مميتــة  غيــر 

والتعاطــف. االنتبــاه  لجــذب 
 Suicide انتحاريــة  مقامــرة   -5
يغامــر  أو  يقامــر  gamble: عندمــا 
شــخص بحياتــه، مثــل تعاطــي بعــض 
العقاقيــر بجرعــات كبيــرة، مــع االعتقــاد 
ســوف  األســرة  أفــراد  مــن  أحــد  أن 

المحاولــة ويأتــي إلنقــاذه. يكتشــف 
 Suicide 6- معاِدالت االنتحار
ال  الشــخص  هنــا   :equivalents
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يســتخدم  إنمــا  االنتحــار،  يحــاول 
أفعــال تــؤدي إلــى بعــض نتائــج إيــذاء 
مــن  شــاب  هــروب  مثــل:  النفــس، 
المنــزل فــي انتظــار رد فعــل األهــل: 
هــل ســيهتم بــي أحــد؟ هــل ســيعتذرون 
أو يتأســفون علــى تصرفاتهــم تجاهــي؟ 
هــل سيســعى أحــد إلرجاعــي. ويعتبــر 
للمســاعدة  مباشــر  غيــر  نــداء  هــذا 

.indirect cry for help
 Suicidal انتحاريــة  أفــكار   -7
thoughts or ideas وهــي درجــة 

معروفــة: اكتئابيــة 
االنتحــار  حــول  أحاديــث   -
)ســوف أقتــل نفســي – أتمنــى لــو لــم 
العاقــات  مــن  االنســحاب  أولــد(. - 
بالناس، والعزلة الشــديدة وعدم الرغبة 
فــي العمــل او الــكام. - أفــكار يــأس 
ورغبــة فــي المــوت واالنشــغال بــه. - 
زيــادة مفاجئــة فــي اســتخدام المخــدرات 
والكحوليــات. - شــراء أدويــة ضــارة، 
أو قيــادة الســيارات بســرعة خطيــرة. - 
إعطــاء المتعلقــات والممتلــكات للنــاس، 
هــذه  يفســر  ســبب  أي  وجــود  دون 
الظاهــرة. - توديــع النــاس شــفاًها أو 
كتابــة فــي خطابــات مؤلمــة. - تغيُّرات 
التصرفــات والســلوكيات  فــي  مفاجئــة 
التــي قــد تختلــف مــن شــخص آلخــر، 
إخفــاء  مــع  توضيــح  لبعــض  مــرات 
النوايــا، ومــرات بتصريــح مباشــر فــي 

الرغبــة فــي إنهــاء الحيــاة.
فــي  التفكيــر   -1 هوامــش: 
االنتحــار لفتــرات طويلــة )أيــام( - هــو 
للطبيــب دون  الذهــاب  يســتلزم  الــذي 

إبطــاء.
2- ُيعتبــر االكتئــاب المصاَحــب 
 Red بأفــكار انتحاريــة عامــة حمــراء
ال  طبيــب،  أو  مريــض  ألي   flag
يجــب التهــاون بــه والتعامــل معــه بــدون 

جديــة.
مريــض  يقــدم  كثيــرة  مــرات   -3
االكتئــاب أو االكتئــاب الذهانــي علــى 
االنتحــار دون أي مقدمــات واضحــة، 
ال يمكــن للطبيــب أن يعرفهــا بســهولة.

أغلــب  أن  نــدرك  أن  يجــب   -4
آثارهــا  ضمــن  مــن  االكتئــاب  أدويــة 
الجانبيــة هــي أفــكار انتحاريــة )عــادة 
لمــدة أول أســبوع(، تــزول وحدهــا أو 

متخصــص. طبــي  بعــاج 
)يتبع(

أحـــد  مـــرة  ذات  ســـألت 
أصدقائي والذي كان قد ســـافر 
خـــارج  عديـــدة  ســـنوات  منـــذ 
عـــدم  تتحمـــل  كيـــف  مصـــر: 
الذهـــاب إلـــى الكنيســـة وصـــاة 
ســـتة  كل  مـــرة  ســـوى  القـــداس 
أقـــرب  كانـــت  )حيـــث  أشـــهر؟ 
ثـــاث  بعـــد  علـــى  لـــه  كنيســـة 
ســـاعات طيـــران وهـــو كان من 
بالكنيســـة  بشـــدة  المرتبطيـــن 
وقتمـــا  الليتورجيـــات  وصلـــوات 
فأجابنـــي  بمصـــر(...  كان 
قائـــًا: مـــن أصعـــب التحديـــات 
التـــي تقابلنـــي في غربتي ُبعدي 
عـــن الكنيســـة وصـــاة القـــداس 
والتنـــاول، وحينمـــا يحيـــن وقـــت 
الســـفر للتنـــاول أكـــون في حالة 
العـــرس  لهـــذا  وفـــرح  اشـــتياق 
الليتورجـــي، أّمـــا حينما يشـــتد 
االشـــتياق بقلبي فأقف أصلي 
التسبحة ماســـًكا الدف بيدي، 
نغمـــات  تســـمعان  وأذنـــي 
األلحان، وأغمض عينّي ألرى 
الكنيســـة بعين ذهني ببهائها، 
وأشـــم رائحة البخور، وأشـــعر 
بتالمـــس يـــدي لســـتر هيكلها 
وأيقوناتهـــا،، وتنهـــد واســـتطرد 
قائـــًا: حًقـــا لقـــد تتلمذنا على 
وخـــدام  مباركيـــن  آبـــاء  يـــد 
بحيـــاة  بالكنيســـة  أشـــبعونا 

معاشـــة. 
... وهنـــا دعونـــي أتســـاءل 
نقدمـــه  مـــا  هـــل  معكـــم: 
تعليـــم  مـــن  اآلن  للمخدوميـــن 
كنســـي ُمشـــبَّع بحياة معاشـــة أم 

فقـــط؟؟ مجـــردة  معلومـــات 
نقطتيـــن  أحبائـــي  وإليكـــم 
لجعل التعليم كنســـيا ُمشـــِبًعا:

)1( عيش ماتحكيش:
يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبي 
الفـــم: »القـــدوة الحســـنة تعطـــي 
أصـــوات  مـــن  أعـــذب  صوًتـــا 

العـــزف وجميـــع آالت الطـــرب، 
مـــا  يعتبـــرون  ال  النـــاس  ألن 
نقولـــه بقـــدر ما نفعلـــه، لنقودهم 
بمعيشـــتنا، علمني بحياتك هذا 
فـــي  التلمـــذة  حًقـــا  أفضـــل«... 
التربية الكنســـية هي نقل حياة، 
فالمخـــدوم يشـــبع بالكنيســـة إذا 
الكنيســـة،،  يحيـــا  خادمـــه  رأى 
أّمـــا إذا رآه بعيـــًدا عـــن الحيـــاة 
شـــرح  فائـــدة  إًذا  فمـــا  الكنســـية 
والاهـــوت  والعقائـــد  الطقـــوس 
واآلبائيـــات  الكنيســـة  وتاريـــخ 
ولكـــن دون حياة معاشـــة بهم؟!

الكنســـيات  شـــرح   )2(
جاذبـــة: بطريقـــة 

بكميـــة  نهتـــم  مـــا  كثيـــًرا 
التـــي  الكنســـية  المعلومـــات 
إلـــى  االلتفـــات  دون  ننقلهـــا 
أن  حيـــن  فـــي  نقلهـــا،  طريقـــة 
الغيـــر  العامـــة  المواضيـــع 
كنســـية نعطـــي لهـــا اهتماًما في 
طـــرق التدريـــس وتقديمهـــا فـــي 
و...  ومســـابقات  كرنفـــاالت 
فيتكـــون عنـــد المخـــدوم حينهـــا 
المواضيـــع  بـــأن  فكـــرة خاطئـــة 
الكنســـية مملة وغيـــر جذابة!!! 
نحتـــاج بشـــدة أن نعطـــي مـــن 
فكرنـــا ومجهودنـــا أفـــكاًرا مبتكرة 

مشـــبعة.  كنيســـة  لتقديـــم 

أحبائي..

لنضـــع أمامنـــا دائمـــا االســـم 
الذي وضعته الكنيســـة لخدمتنا 
ـــر  لنذكِّ )تربيـــة كنســـية(،  وهـــو 
أوالدنـــا  »نرّبـــي«  أننـــا  أنفســـنا 
الحيـــاة  »عمـــق  فـــي  وبناتنـــا 

الكنســـية«.

تربية »كنسية«






