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+ اجتمـــاع السواعد يبني 
األمـــــــــــــم واجتمــــــــــــاع القلوب 

يخّفـــف المحن.

+ جمـــال الوجــــــــــوه فـــي المرايا، وجمال 
القلـــوب فـــي النوايا.

+ إذا انجــــــــــزت حاربــــــــوك، وإذا توقفت 
عاتبوك، وإذا فشلت عايــــــــروك، فئــــــــة من 

البشر ســـعادتها انتقاد اآلخرين.

+ يا ربــــي.. مختصــــــــــــر الكــــــــــالم أنت 
أمان قلبي.

+ الكلمات كالمالبس يجب أن نجّربها 
على أنفسنا قبل أن تخرج بها إلى الناس، 
ألن كليهما يعكس ذوق اإلنسان وأخالقه.

+ تكمن المشـــكلة في وهمنا بأننا نملك 
شـــيًئا قد نخسره )جورج أورويل(

+ اليـــــــــــــد التـــــــــي ُتنهضك عنـــــــد تعثُّرك 
أصــــــــــــــــدق مــــــــــــــن ألف يــــــــــد تصافحــــــــــــــك 

الوصول. عند 

+ هنــــــــــــاك أرواح مـــن البشــــــــــر لها في 
القلـــــــــب نبضــــــــــة، إن حضــــــــروا دق القلب 

فرًحـــا، وإن غابوا دق القلب شـــوًقا.

+ الشخص الناقـــــــــــص يــــــــــراك أقل مما 
أنت عليـــــــــه، ألن النقص الموجــــــــود فيـــــــــه 

يشـــمل حتى عينيه.

+ األفعــــــــــال هــــــــي التــــــــي تؤكـــــــد صدق 
المحبة، أما الكالم فالجميع فالسفة.

+ ابتســـــــــم ألنـــــــك فــــــــي صحـة وعافية، 
فهنـــــاك مــــــــــــن المرضــــــــــى َمْن يتمنــــــــى أن 

يشتريها بأغلى األثمان.

+ الحــــــق هـــــــو المحبــــــــة، 
ووحدها المحبـــــــــــة ســـالح ال 
يقوى عليه سـالح. )غاندي(

+ اعـــرف الصديـــــــق مـــن فعلـــه وليـــس 
مـــن كالمه، واعـــرف الحبيب مـــن اهتمامه 

وليـــس من لســـانه.

+ ويل لمن عقله يسبق زمانه.

+ َمْن ال يتعلــــــم مــــــــن الماضـــــــــــي، لـــن 
يرحمه المستقبل.

+ الناس ال تحــــــــب الحقيقـــــــــي والبسيط، 
الناس تحب األساطير والخداع.

+ النزاهــــــــــــــة تعنــــــي أن تكـــــــــون كمــــــــــــا 
أنت، ســـواء أمــــــــام النـــــــــاس أو حين توجد 

مع نفســـك.

+ المسيحيــــــــــــة ما هـــــــــــي إاّل عطــــــــــــــاء 
عطاء. عطاء 

+ الحيـــاة رحلـــة وليســـت ســـباًقا، ومـــا 
واالبتســـام. والشـــكر  الرضـــا  إاّل  الســـعادة 

+ الكلمـــات الطيبـــة منـــك هـــي مصنـــع 
الســـعادة واألمـــل لغيـــرك.

+ هكذا هي الحيــــــــــــاة، ال يوجد إنســـان 
بـــال متاعـــب، وال نجاح بـــدون عقبات.

+ سيسخــــــرون مــــــــــن أحالمــــــــــك، ثــــــــــم 
يســـألونك: كيف حققتها؟

+ القلوب الســـــوداء كالمسمار األعـــوج، 
كلما حاولت إصالحها ازدادت اعوجاًجا.

+ إذا جعلك هللا تنتظـــــــــر كثيــــــــــــًرا، فكن 
مستعـــــًدا لتحصـــــــــــل علـــــــــــى ضعف مــــــــــــا 

تتمنى. كنت 

+ مش كل النــــــاس تستاهــــــل عتابــــــــك، 
فــــــــــي نـــاس تستاهــــل تنســـــــــى إنك عرفتهـــــــا 

وتقفل بابك.

+ كلمـــــــــة والد نـــاس مـــش معناهـــا فقير 
وغنـــي، بـــل معناها نـــاس اتربـــوا في بيوت 

تعـــــــــــــرف األصــــــــــــول والذوق واألخـــــــــــــالق 
وعينهم شـــبعانة.

+ اجعل صمتـك هو عتابـــــك لكــــل من 
خاب الظن بهم.

+ القلـــــــــق ال يحـــــــل مشاكل الغــــــــد، بل 
يأخذ منك ســـالم اليوم.

+ الجمــــــال يلفت األنظار، لكن الطيبة 
تلفت القلوب.

+ ستعلمـــــــك الشدائــــــــــد أنــــــــــــــــه ليــــــــــــــس 
لـــك إال هللا.

+ اإلنســـان ال يرث المهانة وال الكرامة 
بل يصنعها بنفســـه.

ضيـــوف:  أربـــع  بيتـــك  بـــاب  علـــى   +
الحـــب – الحـــظ – الصحـــة – المال، أّيمم 

تدخـــل بشـــرط أن تدخـــل ضيًفـــا واحـــًدا؟

+ ما يخـــــــــــرج مــــــــــــــــن القلـــــــــــب ينمـــــــــــو 
ويثمـــر بالحب.

+ القـــــوة هــــــــي أن تـــــــدوس على وجعك 
تحـــــــت قدمك وتمشي مبتسًما أمام كل َمْن 

ينتظر سقوطك.
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انترص يلع ذاتك فينهزم أمامك العالم. )القديس أغسطينوس(

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبا رويس 
بالقاهـــرة، يـــوم األحد ٢٥ يوليـــو ٢٠٢١م، مجموعة 
من شباب كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل بهوويل، 
نيوجيرســـي بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بصحبـــة 

القمـــص أغســـطينوس داود أحـــد كهنة الكنيســـة.

اللقـــاء قـــدم لهـــم قداســـته بعـــض الهدايـــا، وحـــرص 
الشـــباب علـــى التقــــــــــاط صــــــــوًرا تذكاريـــة لهـــم مـــع 

قداســـة البابـــا.
وقـــد زار قداســـة البابـــا تواضــــــــــــــــــروس الثانـــي، 
كنيســـة »المـــالك« بهوويـــل ودشـــن مذابحهـــا خالل 
زيارته الرعوية لنيوجيرســـي، في ســـبتمبر ٢٠١٨م.

الشـــباب،  مـــع  أبويـــة  جلســـة  لقداســـته  كانـــت 
وتحـــدث معهـــم فـــي كلمتـــه عـــن مصـــر وتاريخهـــا 
العريـــق. كما اســـتمع إلى انطباعاتهـــم عن األماكن 
التـــي زاروهـــا خـــالل جولتهـــم بمصـــر، مؤكـــًدا على 
أهميـــة هـــذه الزيـــارات التـــي تعـــود بهم إلـــى جذورهم 
المصريـــة وتعمـــق روح االنتمـــاء لديهـــم. وفـــي ختام 

ويستضيف شباب كنيسة املالك ميخائيل بهوويل – أمريكا

قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس بعيد األضىح
قـــدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، التهنئـــة لســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة، بمناســـبة حلول عيـــد األضحى 

المبـــارك. وأرســـل قداســـته برقيـــة تهنئـــة لســـيادة الرئيـــس، هـــذا نصها:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

باإلصالـــة عـــن نفســـي وباســـم الكنيســـة المصريـــة القبطيـــة األرثوذكســـية، أحـــب أن أقدم لســـيادتكم ولجميع أحبائنا المســـلمين أصـــدق التهاني القلبية 
بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحـــى المبـــارك، مصليـــن إلـــى هللا أن يعينكم على مواجهة األخطار والتحديات التي يواجههـــا الوطن ويمتعكم بالصحة والقوة، 

ويبـــارك جهودكـــم المخلصـــة التـــي تبذلونها في اســـتكمال مشـــروع بناء مصـــر الحديثة لتحقيق طموحـــات وآمال المصريين.
دمتم محفوظين بعناية هللا، ودام الخير واألمن واألمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.«

+     +     +
وقـــد قـــام اآلبـــاء األســـاقفة بمختلف اإليبارشـــيات، داخل وخـــارج الُقطر المصري، بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذيـــة والدينية في مختلف المحافظات، 

وكذلك أصحاب الســـعادة الســـفراء وقناصل مصر بمختلف دول العالم.

كما أرســـل قداســـته برقيات تهنئة لكل من: فضيلة اإلمام األكبر 
شـــيخ الجامع األزهر األســـتاذ الدكتور أحمد الطيب

فضيلـــة الدكتـــور شـــوقي عـــام مفتـــي الديـــار المصريـــة، الســـيد 

المستشـــار حنفـــي جبالـــي رئيـــس مجلـــس النواب، الســـيد المستشـــار 
عبـــد الوهـــاب عبد الرازق رئيـــس مجلس الشـــيوخ، األســـتاذ الدكتور 

مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلس الـــوزراء
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تأكدوا يا إخوة أنه ليس لألعداء سلطان ىلع املؤمنني إال بالقدر اذلي يفيدهم بتجربتهم وامتحانهم. )القديس أغسطينوس(

قداسة ابلابا يكرم أعضاء مبادرة »شباب يستطيع«

كـــرم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم االثنيـــن ٢٦ يوليـــو ٢٠٢١م، 
أعضاء مبادرة »شـــباب يســـتطيع ولديه رؤية« التي تتبناها أســـقفية الخدمات 
العامـــة واالجتماعيـــة مـــن خـــالل برنامج التنمية االقتصادية التابع لألســـقفية. 
والتقـــى قداســـة البابـــا الشـــباب المشـــارك فـــي المبـــادرة، فـــي المقـــر البابـــوي 
بالقاهـــرة، حيـــث عـــرض كل منهـــم علـــى قداســـته فكـــرة المشـــروع الـــذي قـــام 
بتنفيذه، بحضور نيافة األنبا يوليوس األســـقف العام لمصر القديمة وأســـقفية 

الخدمـــات، والفريـــق المشـــرف علـــى برنامـــج التنميـــة االقتصادية.
وعـــرض الشـــباب نماذًجـــا لمشـــروعاتهم التي تنتمي للمشـــروعات متناهية 
الصغـــر، وذلـــك فـــي عـــدد مـــن المجاالت مـــن بينها: صيانة وبيع مســـتلزمات 

أجهـــزة الكمبيوتـــر، الطباعـــة والتســـويق Online، الحـــدادة، الكوافيـــر، ُفـــَرم 
الجبـــس، صناعـــة األحذيـــة، الحبـــوب واألعشـــاب المجففة.

وأعرب قداســـة البابا عن ســـعادته بهذه النماذج الناجحة من المشـــروعات 
مؤكـــًدا علـــى أهميـــة الصبـــر والمثابـــرة والعمـــل بشـــكل جـــاد لنمـــو وبقـــاء هـــذه 
المشـــروعات، كمـــا أكـــد علـــى ضرورة التعلم واالطـــالع الدائم على كل ما هو 

جديـــد لتطويـــر العمل والتدريب المســـتمر.
وتهـــدف مبـــادرة »شـــباب يســـتطيع ولديـــه رؤيـــة« إلـــى نشـــر ثقافـــة العمـــل 
الحـــر، واالطـــالع علـــى األفـــكار الحديثـــة لريـــادة األعمـــال مـــع التأكيـــد علـــى 

أهميـــة التدريـــب إليجـــاد فـــرص عمـــل الئقـــة للعيـــش بكرامـــة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابا تواضروس الثانـــي االجتماع 
األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١م، 
مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، وُبثَّـــت العظة مباشـــرًة 
  C.O.C عبـــر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقناة
التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 

٢١ يوليـــو ٢٠٢١م، دون حضـــور شـــعبي، وعلـــى 
القنوات المســـيحية، مســـتكماًل رســـائل الفرح، وأشار 
قداســـته إلـــى حيـــاة االتضـــاع والتلمـــذة التـــي يجـــب 
يتحلـــى بهـــا اإلنســـان المســـيحي )تجدهـــا منشـــورة 

فـــي هذا العـــدد صـ 9(.

اإلنترنت، دون حضور شـــعبي. واســـتكمل قداســـته 
فـــي العظـــة رســـائل الفرح مـــن خالل رســـالة فيلبي. 

كمـــا ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــــــــــــــروس الثانـــي 
عظته في االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باألنبا رويس بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

يوم الخميس ١5 يوليو ٢٠٢١م:
+ نيافة األنبا إيالريون أســـقف البحر األحمر، وتم خالل اللقاء مناقشـــة 

عـــدد مـــن أمور الخدمة الرعوية بإيبارشـــية البحر األحمر.
يوم الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١م:

+ نيافة األنبا مرقوريوس أســـقف جرجا، حيث عرض نيافته على قداســـة 
البابا عدًدا من الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية باإليبارشـــية.

يوم السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١م:
+ نيافة األنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، الذي عرض على 

قداسة البابا بعًضا من األمور التي تخص خدمته الرعوية في اإليبارشية.

يوم السبت ٢4 يوليو ٢٠٢١م:

+ نيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصيـــة ومير. تـــم خالل اللقاء مناقشـــة 
بعـــض األمـــور الرعوية.

يوم السبت ٢٧ يوليو ٢٠٢١م:

+ نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر 
األحمـــر، ومقـــرر لجنـــة الرهبنة واألديرة بالمجمـــع المقدس، الذي عرض على 

قداســـته بعـــض الموضوعـــات الخاصـــة باللجنة.

+ نيافة األنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء )المحرق(.
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ا من العقاب، بل ألنك عصيت سيدك، السيد اذلي حيبك ويطلب خالصك. )يوحنا ذهىب الفم(
ً
تلحزن عندما ختطئ، ليس خوف

إيبارشية أطفيح

فـــي يـــوم األربعـــاء ١9 يوليـــو ٢٠٢١م، قـــام نيافة األنبا زوســـيما أســـقف 
إيبارشـــية أطفيح، في مقر المطرانية، وشـــاركه مجمع اآلباء الكهنة، بســـيامة 
أربعـــة آبـــاء كهنـــة جـــدد، وهـــم: )١( القس مكســـيموس رمـــزي، كاهًنـــا عاًما. 
)٢( القـــس تـــادرس جرجـــس، كاهًنـــا علـــى كنيســـة دير الرســـل بأطفيح. )3( 
القـــس يســـطس عـــوض، كاهًنـــا علـــى كنيســـة مـــار مينـــا بالشـــرفا. )٤( القس 

َداُوَد ســـعيد، كاهًنـــا عاًما. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا زوســـيما، وللكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية أبو قرقاص

قـــام نيافـــة األنبـــا فيلوباتير أســـقف أبـــو قرقاص، برســـامة أربعة من كهنة 
اإليبارشـــية قمامصـــة كالتالـــي: )١( القمـــص فيليمـــون شـــوقي يـــوم ١٤ /٧ 
/٢٠٢١م. )٢( القمص بيشـــوي كامل يوم ١٧ /٧ /٢٠٢١م. )3( القمص 
أيـــوب شـــوقي يـــوم ٢٢ /٧ /٢٠٢١م. )٤( القمـــص تواضـــروس القمـــص 

متيـــاس يـــوم ٢٥ /٧ /٢٠٢١م. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر، واآلباء القمامصـــة الجدد، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

جامعة سوهاج تكرم 
مدرسة »سان جورج«

كرمـــت جامعـــة ســـوهاج يـــوم األحـــد ١٨ يوليو ٢٠٢١م، مدرســـة »ســـان 
جـــورج« التابعـــة لمطرانيـــة ســـوهاج، وذلـــك فـــي مناســـبة االحتفـــال باليوبيـــل 
الذهبـــي لبـــدء التعليم الجامعي بمحافظة ســـوهاج. ُأقيمت االحتفالية بالمركز 
الدولـــي للمؤتمـــرات بمقـــر الجامعـــة الجديـــد، وحضرهـــا اللـــواء طـــارق الفقـــي 
محافـــظ ســـوهاج، وعـــدد مـــن محافظي ســـوهاج ورؤســـاء الجامعة الســـابقين، 
ونيافـــة األنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، وقيـــادات المحافظة 

وأعضـــاء مجلســـي النواب والشـــيوخ.
وتســـلم نيافـــة األنبـــا باخـــوم شـــهادة التقديـــر الممنوحـــة لمدرســـة »ســـان 
جـــورج« بوصفهـــا إحـــدى الكيانـــات التعليميـــة الناشـــئة بالمحافظـــة، حيـــث 
افتتحهـــا قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ضمـــن زيارتـــه الرعويـــة لمحافظة 

ســـوهاج فـــي شـــهر ينايـــر مـــن العـــام الماضـــي.

نيافة األنبا مكسيموس يدشن 
مذحبًا جديًدا بكنيسة العذراء بقويسنا

دشـــن نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا وقويســـنا، يـــوم الخميس ٢٢ 
يوليـــو ٢٠٢١م، مذبًحـــا جديـــًدا علـــى اســـم الشـــهيد كيرياكـــوس ويوليطه أمه، 
بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد أبى ســـيفين والقديس ونس بقويســـنا، حيث 
وافـــق اليـــوم ذاتـــه عيد الشـــهيدين كيرياكـــوس ويوليطه أمه، وهما من شـــهداء 

القـــرن الرابع.
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من هو اذلى يشكر اهلل؟ هو اذلى يعرف أنه مهما شكر ال ييف. )القديس يوحنا اتلباييس( 

نيافة األنبا تيموثاوس يدشن كنيسة 
القديس األنبا أنطونيوس بقرية األتارية

دشـــن نيافـــة األنبـــا تيموثاؤس أســـقف الزقازيق ومنيا القمـــح يوم الخميس 
١٥ يوليـــو ٢٠٢١م، كنيســـة القديـــس األنبا أنطونيـــوس بقرية األتارية التابعة 
لمركـــز الزقازيـــق. وتـــم تدشـــين مذبـــح الكنيســـة علـــى اســـم القديـــس األنبـــا 
أنطونيـــوس إلـــى جانـــب حامـــل األيقونـــات وأيقونـــات الكنيســـة. وتـــم توســـعة 
الكنيســـة بعـــد صـــدور قـــرار تقنيـــن أوضـــاع لها عـــام ٢٠١٦م لتصبـــح عبارة 

عـــن مبنـــى مكـــون مـــن أربعـــة طوابـــق علـــى مســـاحة ٥٠٠ متـــر مربع.

نيافة األنبا إسحق يدشن كنيسة 
القديس مار يوحنا احلبيب بإيبارشية طما

دشـــن نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا، صبـــاح يـــوم الســـبت ٢٤ يوليو 
٢٠٢١م، كنيســـة القديـــس يوحنـــا اإلنجيلـــي الرســـول بقريـــة الحمـــا التابعـــة 
إليبارشـــية طمـــا، حيـــث تـــم تدشـــين ثالثـــة مذابح بالكنيســـة، المذبح الرئيســـي 
علـــى اســـم القديـــس يوحنـــا اإلنجيلـــي الرســـول، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم 
القديســـة العـــذراء مريـــم ورئيس المالئكـــة ميخائيل، والمذبح القبلي على اســـم 
القديـــس مكاريوس. شـــمل التدشـــين أيًضا أيقونة حضـــن اآلب البانطوكراتور 
)ضابـــط الـــكل( وحامـــل األيقونات وكذلـــك أيقونات الكنيســـة إلى جانب عدد 
مـــن أوانـــي الخدمـــة، تالهـــا صـــالة القـــداس اإللهـــي بمشـــاركة اآلبـــاء الكهنـــة 

والشمامســـة والشعب.

توزيع جوائز مسابقة »كتاب مفتوح«
يف كنيسة الشاطيب باإلسكندرية

احتفلت كنيسة الشهيد مار جرجس بالشاطبي باإلسكندرية يوم الخميس 
٢٢ يوليو ٢٠٢١م، بتوزيع هدايا وشـــهادات مســـابقة »كتاب مفتوح في كل 
بيـــت«، والتـــي نظمتهـــا دار الكتـــاب المقـــدس الفتـــرة األخيـــرة، وذلك لتشـــجيع 
األســـر على قراءة ودراســـة الكتاب المقدس. وســـلم القمص أبرآم إميل وكيل 
البطريركية باإلســـكندرية الهدايا والشـــهادات لألســـر المشـــاركة في المســـابقة 

بحضـــور اآلباء كهنة الكنيســـة ذاتها.
وتميـــزت كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس الشـــاطبي فـــي المســـابقة حيـــث 
مـــن  الكنيســـة  شـــعب  مـــن  عـــدد  منهـــم  ٔاســـرة  حوالـــي ٥٠٠  فيهـــا  اشـــترك 
المقيميـــن خـــارج مصـــر، كمـــا شـــارك فـــي المســـابقة عـــدد من كهنة الكنيســـة 
لالســـتفادة ولتشـــجيع شـــعبهم. وقامـــت الكنيســـة بعمـــل ملخص لـــكل أصحاح 
مـــن أصحاحـــات األســـفار التـــي ضمتهـــا المســـابقة بصوت أحد اآلبـــاء كهنة 
الكنيســـة وتـــم وضـــع هـــذا الملخص على الموقع االلكتروني للكنيســـة ليصير 

محفوًظـــا لألجيـــال.

كورسات “We Care” لآلباء واألمهات واخلدام
يف قطاع القبة

نظـــم قطـــاع القبـــة والوايلـــى والعباســـية الفتـــرة الماضيـــة مجموعـــة مـــن 
الكورســـات المختصـــة بتربيـــة األبنـــاء. جـــاء ذلـــك مـــن خالل مركـــز التدريب 
 ”We Care“ التابـــع للقطـــاع. واســـتهدفت الـــدورات التدريبية وعددها ثالث 
دورات، اآلبـــاء الكهنـــة واآلبـــاء واألمهـــات والخـــدام بصفتهـــم مســـئولين عـــن 

تربيـــة األبناء.
وجاءت أولى الدورات بعنــــــــــــــوان »بنـــــــــــــــــاء الهويــــــــــــة« والمقصود الهوية 
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ال تظن أن اهلل حيسن إيلك كمجرد ماكفأة ىلع عملك، إنه حيسن إيلك ألنه رحوم حنون قلبه طيب. )ابلابا شنوده اثلالث( 

الصحيـــة، وذلـــك بهـــدف إعـــداد خـــدام قادريـــن علـــى تقديم المحتـــوى الخاص 
ببنـــاء هويـــة صحيـــة للنـــشء، وشـــارك فيهـــا ٨3 مـــن اآلبـــاء كهنـــة القطـــاع 

وخـــدام المراحـــل الســـنية به.

أما ثاني الدورات فاختصت بالتربية الجنســـية من الطفولة إلى المراهقة، 
واهتمت بالتعرف على معنى وأهمية التربية الجنســـية الســـليمة في الطفولة، 
واكتســـاب مهـــارة اإلجابـــة علـــى أســـئلة األطفــــــــــــــــــال، وشـــــــــــــــــارك فيهـــا ١١9 

وخادًما. كاهًنا 

فيمـــا تولـــت الـــدورة الثالثـــة موضـــوع بنـــاء الهويـــة للوقايـــة مـــن المثليـــة 
الجنســـية وهـــي تعـــد المســـتوى الثانـــي مـــن دورة »بنـــاء الهويـــة« وهـــي تهدف 
إلـــى إعـــداد خـــدام قادريـــن علـــى تقديـــم المحتـــوى الخاص ببنـــاء هوية صحية 

للوقايـــة مـــن المثلية الجنســـية.

شـــارك في محاضرات الدورات الثالثة ومن الشـــهادات لخريجي الدورات 
الثالثة، نيافة األنبا ميخائيل األســـقف العام للقطاع.

القمص بطرس أمني 
كاهن كنيسة مار جرجس بالشاطبي باإلسكندرية

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، صبـــاح يـــوم األحـــد ٢٥ 
يوليـــو ٢٠٢١م، األب المبـــارك القمـــص بطـــرس أميـــن كاهـــن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنطقـــة الشـــاطبي التابعـــة لقطـــاع 
كنائس وســـط اإلســـكندرية عن عمر تجاوز 9١ ســـنة، بعد خدمة 
كهنوتيـــة دامـــت ألكثـــر مـــن 3٤ ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 
3٠ ينايـــر ١93٠م، وعمـــل عميـــًدا بالقـــوات البحريـــة قبل ســـيامته 
كاهًنـــا فـــي ١ مـــارس ١9٨٧م بيـــد مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده 
الثالـــث، وُرِســـم قمًصـــا فـــي ٢٧ ســـبتمبر ٢٠١٢م بيـــد نيافـــة األنبا 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، 

وقائمقـــام البطريركيـــة وقتهـــا.

وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـة المرقســـية الكبـــري ظهـــر 
اليـــوم ذاتـــه بحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا بافلـــي األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزة، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام 
لقطـــاع كنائـــس غـــرب اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم اميـــل وكيل 
مـــن كهنـــة  باإلســـكندرية، وكهنـــة كنيســـته وعـــدد  البطريركيـــــــــــة 

اإلســـكندرية وأفـــراد أســـرته. 

خالـــص تعازينـــا لمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية فـــي 
نياحــــــــــــة األب المبــــــــــــارك القمص بطـــــــرس أمين، وألسرته 

المباركـــة، وكل محبيـــه.

+ خلـــق هللا النـــــــــــــــــور فـــي اليـــوم 
الثانـــي.  اليـــــــــوم  فـــي  األول، والهـــواء 
النباتـــات  وظهـــرت  الميـــاه  إنَحســـرت 
فـــي اليـــوم الثالـــث. وانتظـــم فـــي اليـــوم 
الرابـــع. فأصبــــــــــحت األرض مهيـــــــــــــأه 

لظهـــور أنـــواع أرقـــى.
+ الزحافـــــــــــــات: هـــي األســـماك 
والحيوانـــات الزاحفـــه، مثـــل الحلـــزون 

والـــورل والضـــب.
+ الطيـــــــــــور: بمـــا فيهـــا الطيور 
الضخمـــه والمنقرضـــه، كذلك الخفاش 

والحشـــرات والنحـــل والذباب.
+ التنانين: مثل التمساح والثعبان 

والدبابات بًرا وبحًرا، والضفاضع.
+ قــــــــــرر العلـــــــم أن أول ما ظهر 
كان األحيـــاء المائيـــه، ثـــم الطيور، ثم 
المائيــــــــــــــــــــــه،  الكبيـــــــــــــــــره  الحيوانـــات 
مثــــــــــــــــــــــــل األسمــــــــــــاك الضخمـــــــــــه أو 

األحيــــاء البرمائيه.
مـــن  خرجـــت  التـــي  +الحيوانـــات 
البحـــر، كأصـــول، تفـــرع منهـــا أنـــواع. 
فـــكل منطقـــه فـــي العالم لهـــل حيوانتها 

التـــي تناســـب البشـــر التـــي تعايشـــه.
+ أغلـــب الحيوانــــــــــــــات كان لهـــا 
زعانـــف برمائيـــه، وقـــد أحتفظـــت بهـــا 
مثـــل  اآلن،  إلـــى  الحيوانـــات  بعـــض 
وتشـــّكلت  والحـــوت،  البحـــر  ســـبع 

المختلفـــه. الســـالالت 
تركيـــب  فـــي  األنـــواع  تغّيـــرت   +
أعضائهـــا وفًقـــا لحيـــاه البريـــه أو حيـــاه 
الميـــاه أو طعامها، أو درجات الحرارة 
الحيطـــة بهـــا، أو لطـــرق دفاعهـــا عـــن 
نفســـها، أو أماكـــن إقامتهـــا، أو ألـــوان 

النباتـــات المحيطـــه بهـــا.
+ نفـــس التطـــور حـــدث للكائنـــات 

التـــي ُخلقـــت على اليابســـة.
+ كلمـــه ســـمكة باليونانيـــة يقابلها 
»يســـوع  لعبـــارة  األولـــى  الحـــروف 
المســـيح المخلـــص ابـــن هللا«عالمة 

المســـيحي. تعـــارف 
ُتخـــرج  أن  قـــدرة  للميـــاه  ليـــس   +
كائنـــات، لـــوال أن روح هللا يـــرف علـــى 

وجـــه الميـــاه.
التـــي  للتجـــارب  ترمـــز  الميـــاه   +
يخـــاف منها البشـــر: »اكتنفتني حبال 
المـــوت وســـيول الهـــاك أفزعتنـــى« 
مـــن  يـــدك  »ارســـل   ،)٤:١٨ )مـــز 
العـــاء، انقذنـــي ونجني مـــن المياه 

)مـــز ٧:١٤٤(. الكثيـــره« 
الكثيـــرة:  الميـــاه  فـــوق  الـــرب   +

»صـــوت الـــرب علـــى الميـــاه، إلـــه 
الميـــاه  الـــرب علـــى  المجـــد أرعـــد، 

.)3:٢9 )مـــز  الكثيـــره« 
+ روح الـــرب علـــى وجـــه الميـــاه، 
لُيخرج منها أثماًرا ال تعد وال ُتحصى.

يـــدرك  الثالـــث، ال  اليـــوم  فـــي   +
الميـــاه  اجتمعـــت  لمـــاذا  اإلنســـان 
واشـــتدت التجـــارب. البد للتجارب من 

خامـــس. يـــوم 
ألجـــل  لكـــم  وهـــب  قـــد  »ألنـــه 
المســـيح ال أن تؤمنـــوا بـــه فقط، بل 
)فـــي ١:٢9(،  تتألمـــوا ألجلـــه«  أن 
»احســـبوه كل فرح يـــا إخوتى حينما 

فى  تقعـــون 
أن  متنوعه،عالميـــن  تجـــارب 
امتحـــان إيمانكم ُينشـــئ صبـــًرا« )يع 

)3-٢ :١
++ تأمـــات: خلقـــه النفـــس مـــن 
المـــاء  المـــاء ترمـــز للمعموديـــة. ألن 
تطيـــر  وطيـــور  تنانيـــن  منـــه  خـــرج 
نحـــو الجلـــد. تشـــير إلـــى المتزوجيـــن 
بالســـمك  شـــبيه  فالمتـــزوج  والرهبـــان، 
الرتباطـــه بالعالـــم )المـــاء(، والراهـــب 
يطيـــر فـــي الســـماء. وهللا باركهم بركة 
متســـاوية. فالـــذي يتـــزوج يحفط نفســـه 
مـــن الزنـــا، مـــع حفظه للوصايـــا. وقوه 
الســـيد المســـيح تحفـــظ اإلنســـان حتـــى 

لـــو غطـــس فـــي العالـــم.
+ المعموديـــه دفـــن وقيامـــة وحياه 
ثانيـــة،  معموديـــة  والتوبـــة  جديـــدة. 
موســـى  عصـــا  مثـــل  اإلنســـان  ُتنقـــذ 
التـــي شـــقت البحـــر، والعصـــى ترمـــز 
للصليـــب الـــذي خُلصنـــا بـــه. والـــذي 
يـــالزم التوبة ينجـــو: »دخلنا في النار 
والمـــاء وأخرجتنـــا إلـــى الراحة« )مز 
١٢:٦٦( الســـامريه: »لطلبـــت منـــه 
)يـــو ١٠:٤(  حًيـــا«  مـــاًء  فأعطـــاك 
»كل َمـــْن يشـــرب مـــن المـــاء الـــذي 
أعطيـــه، فلـــن يعطش إلـــى األبد، بل 
يصيـــر فيـــه ينبـــوع ينبـــع إلـــى حياة 

أبديـــة« )يـــو ١٤:٤(.
+ والمـــــــــــــــــــاء يرمــــــــــــــــز للــــــــــــــــروح 
القـــدس الـــروح القدس: »َمــــــــــــْن امن 
بـــي، تجـــري مـــن بطنـــه أنهـــار ماء 
حـــي، قال هـــذا عن الـــروح القدس« 

)يـــو 39-3٨:٧(
»وجميهــــــــــــــم شربــــــــــــوا شـــراًبا 
روحًيا،ألنهـــم كانـــــــــوا يشـــربون من 
صخــــــــــره روحيه تابعتهم، والصخره 

كانـــت المســـيح« )١كـــو٤:١٠(.

 مطران أمخيم وساقلته

)5( ايلوم اخلامس للخليقة
خلقة الزحافات واتلنانني
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ْم نَفَن، ألنَّ َمراِحَُه ال تزوُل.” )َمرايث إرميا 3: 22(
َ
“إنَُّه ِمْن إحساناِت الرَّبِّ أنَّنا ل

»عَلـــى أّنـــي أرجـــو فـــي الـــرَّبِّ َيســـوَع أْن ُأرِســـَل 
إذا  َنفســـي  تطيـــَب  لَكـــْي  تيموثـــاُوَس  ســـريًعا  إَليُكـــْم 
َعَرفـــُت أحوالُكـــْم. ألْن ليـــس لـــي أَحـــٌد آَخـــُر َنظيـــُر 
َنفســـي َيهَتـــمُّ بأحواِلُكْم بإخـــالٍص، إذ الجميُع َيطُلبوَن 
مـــا هـــو ألنُفِســـِهْم ال مـــا هـــو لَيســـوَع الَمســـيِح. وأّمـــا 
اخِتبـــاُرُه فأنتُـــْم تعِرفـــوَن أنَّـــُه كَوَلـــٍد مع أٍب َخـــَدَم َمعي 
َل مـــا أَرى  ألجـــِل اإلنجيـــِل. هـــذا أرجـــو أْن ُأرِســـلُه أوَّ
أحوالـــي حـــااًل. وأِثـــُق بالـــرَّبِّ أّنـــي أنـــا أيًضـــا ســـآتي 
إَليُكـــْم ســـريًعا. ولكنـــي َحِســـبُت ِمـــَن الاّلِزِم أْن ُأرِســـَل 
ـــَد  إَليُكـــْم أَبفروِدتُـــَس أخـــي، والعاِمـــَل َمعـــي، والُمَتَجنِّ
َمعـــي، وَرســـولُكْم، والخـــاِدَم لحاَجتي. إذ كاَن ُمشـــتاًقا 
كاَن  أنَّـــُه  ســـِمعُتْم  ألنَُّكـــْم  وَمغموًمـــا،  إَلـــى جميِعُكـــْم 
َمريًضـــا. فإنَّـــُه َمـــِرَض قريًبـــا ِمـــَن المـــوِت، لكـــن هللَا 
َرِحَمـــُه. وليـــس إّيـــاُه وحـــَدُه بل إّياَي أيًضـــا لَئاّل يكوَن 
لـــي ُحـــزٌن عَلى ُحـــزٍن. فأرَســـلُتُه إَليُكْم بأوَفِر ُســـرَعٍة، 
حتَّى إذا رأيُتموُه تفَرحوَن أيًضا وأكوُن أنا أَقلَّ ُحزًنا. 
ًمـــا  فاقَبلـــوُه فـــي الـــرَّبِّ بـــُكلِّ فـــَرٍح، ولَيُكـــْن ِمثُلـــُه ُمَكرَّ
ِعنَدُكـــْم. ألنَّـــُه ِمْن أجِل َعَمِل الَمســـيِح قاَرَب الموَت، 
ُمخاِطـــًرا بَنفِســـِه، لَكـــْي َيجُبـــَر ُنقصـــاَن ِخدَمِتُكـــْم لي« 

.)3١-٠9:٢ )فيِلّبـــي 
ورسالة فيلبي فيها 4 شخصيات:

أواًل: شخصية المسيح.
ثانًيا: شخصية بولس الرسول.

ثالًثا: شخصية تيموثاوس.

رابًعا: شخصية أبفرودتس.
فـــي هـــذا الجـــزء يتكلـــم عـــن اثنيـــن: تيموثـــاوس 
لخـــدام  نمـــاذج  الرســـالة  فـــي  ويقـــدم  وأبفرودتـــس، 
والوصيـــة  والنصيحـــة  الصـــورة  ويقـــدم  متضعيـــن. 
وفـــي  وأبفرودتـــس.  تيموثـــاوس  حيـــاة  فـــي  ُمطبَّقـــة 
نهايـــة الرســـالة يتكلـــم عـــن أختيـــن خادمتيـــن اختلفتـــا 
مـــع بعضهمـــا، واحـــدة اســـمها أفوديـــة ومعناها رائحة 
طيبـــة، والثانية اســـمها ِســـنتيخي ومعناهـــا حظ جيد.

خادميـــن  صـــورة  لنـــا  قـــدم  الرســـول  بولـــس   +
ناجحيـــن. وفـــي آخـــر الرســـالة يعبـــر علـــى اختـــالف 

وِســـنتيخي. أفوديـــة  خادمتيـــن،  بيـــن  الواقـــع 
البيضـــاء  الصـــورة  البدايـــة  فـــي  لنـــا  يقـــدم   +
الالمعـــة، وبعـــد ذلـــك بيقـــدم لنـــا الصـــورة التي تتشـــوه 

الموجـــود. االختـــالف  بســـبب 
ربنـــا  إخـــالء  لنـــا  وّضـــح  األول  الجـــزء  فـــي   +
يســـوع المســـيح، ومـــا عملـــه، وكيـــف اتضـــع. وقـــدم 
لنا شـــخصية بولس الرســـول نفســـه، الخادم المشـــتاق 
لرعيتـــه وخدمتـــه بالرغـــم من أنه في الســـجن، وفرحه 
ألن أهـــل فيلبـــي فكـــروا فيـــه رغم ضعـــف إمكانيتهم.

)١( تيموثاوس
تيموثـــاوس هـــو الشـــخصية األولـــى الجميلة التي 

وكّرمـــه المسيــــــــــــح بكتابـــــــــــة ســـفر الرؤيـــا والرســـائل 
واإلنجيـــل، ويقـــول لنـــا بصريـــح العبـــارة »َيـــا َأْواَلِدي، 
 »! اَل ُنِحـــبَّ ِباْلـــَكاَلِم َواَل ِباللَِّســـاِن، َبْل ِباْلَعَمـــِل َواْلَحقِّ
)١يو١٨:3(. هذه الخالصــــــــــة اإليمانيــــــــــة اكتسبهــــا 

مـــن تلمذته.
أيهـــا الحبيـــب إن كنـــت خادًمـــا أو مخدوًمـــا، إن 
كنت مســـئواًل في مكان كبير أو صغير، من فضلك 
راجـــع نفســـك وضـــع هذه اآليـــة أمامـــك: »إِذ اْلَجِميُع 
َيْطُلُبوَن َما ُهَو أَلْنُفِســـِهْم اَل َما ُهَو ِلَيُســـوَع اْلَمِســـيِح«.

احـــذر أن  تكــــــــــون ممـــن يطلبــــــون مـــا هــــــــــــــــو 
ألنفســـهم ال ما هو ليســـوع المســـيح. تخدمه باالســـم، 
وموجود ومعروف، لكن المسيح ليس موجـــــــــــوًدا في 

حياتـــك.. فانتبه. 
)٢( أبفرودتس

الـــذي كان  أبفرودتـــس،  تكلـــم عـــن  ذلـــك  وبعـــد 
لكـــي  العطايـــا  جمعـــوا  وحيـــن  فيلبـــي،  فـــي  خادًمـــا 
يوّصلهـــا لبولـــس الرســـول في الســـجن، وعلـــى الرغم 
جـــًدا  ضعيفـــة  صحتـــه  كانـــت  أبفرودتـــس  أن  مـــن 
ومريًضـــا، إاّل إنـــه تحامـــل وقـــام بالرحلة. وّلما وصل 
لبولـــس، اشـــتد عليه المرض، ولكـــن هللا رحمه ورحم 

بولـــس مـــن الحـــزن والضيـــق.
وكلمـــة أبفرودتـــس اســـم يونانـــي معنـــاه الجذاب، 
ويفـــه بولـــس الرســـول: »أَبْفُروِدتُـــَس َأِخـــي، َواْلَعاِمـــَل 
َمِعي، َواْلُمَتَجنَِّد َمِعي، َوَرُسوَلُكْم، َواْلَخاِدَم ِلَحاَجِتي«.

وســـمع أهـــل فيلبـــي أن مرضـــه اشـــتد عليـــه وأن 
هللا شـــفاه، وبمجـــرد أن اســـترد عافيتـــه، أرســـله بولس 

الرســـول لهـــم لتعزيتهـــم، وأوصاهـــم بإكرامـــه.
أبفرودتـــس خـــادم متـــزن يعرف مســـئولياته جيًدا، 
العطيـــة  فـــي  وســـاهم  اآلخريـــن،  يخـــدم  أن  ويريـــد 
وحملهـــا مخاطـــًرا بنفســـه، وهـــو فعـــاًل نمـــوذج الخادم 
الخاضـــع... وبولس الرســـول يوّضـــح لنا أن الصورة 

اإليجابيـــة هـــي التـــي بتغلـــب.
ِســـْنِتيِخي  ِإَلـــى  َوَأْطُلـــُب  َأُفوِدَيـــَة  ِإَلـــى  »َأْطُلـــُب 
« )٢:٤(.. دائًمـــا  َأْن َتْفَتِكـــَرا ِفْكـــًرا َواِحـــًدا ِفـــي الـــرَّبِّ
الصـــورة الســـلبية متعبـــة والصـــورة اإليجابيـــة حلـــوة 

نقدمهـــا. أن  ونحـــب 
قـــدم لنـــا بولـــس الرســـول المســـيح ومـــا صنعـــه، 
تيموثـــاوس  التلميذيـــن  لنـــا  وقـــّدم  نفســـه،  لنـــا  وقـــدم 
وأبفرودتـــس بتلمذتهمـــا الحقيقيـــة التـــي عاشـــا بهـــا.

ليتنـــا نقـــرأ هـــذ األصحـــاح ونتعمـــق فيـــه، ونقيس 
أنفســـنا، هـــل نحـــن مثـــل بولس، وتعلمنـــا من اتضاع 
المســـيح، والمثـــال الحلـــو الـــذي قدمـــه لنـــا، أم أننـــا 
يـــا  هـــل  وأبفرودتـــس؟  تيموثـــاوس  مثـــل  خاضعـــان 
تـــرى نعيـــش فـــي روح الشركــــــــة الحقيقيـــــــــة، أم حيـــاة 

مســـيحية اســـمية؟ 
الفـــرح الحقيقـــي يتحقـــق باالتضاع بيـــن كل أفراد 
الكنيســـة.. والخـــادم يجـــب أن يعتبر نفســـه دائًما هو 

األصغر متمثاًل بشـــخص يســـوع المســـيح.
إللهنــــــــا كــــــل مجـــــــــد وكرامـــــــــــــة مـــــــن اآلن 

وإلــــــــــــــى اآلبد آمين.

عظة األربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١م من المقر البابوي بالقاهرة

قدمهـــا لنـــا بولـــس الرســـول، وكتـــب لـــه رســـالتين فـــي 
نهايـــة حياتـــه، وفـــي الرســـالة الثانيـــة )آخـــر رســـالة 
كتبهـــا بولـــس الرســـول( اســـتودع فيهـــا كل خبراتـــه.

مـــن هللا«.  »ُمكـــرَّم  معناهـــا  تيموثـــاوس  وكلمـــة 
تيموثـــاوس  كيـــف كان  بولـــس  القديـــس  لنـــا  وشـــرح 
ناجًحـــا، وأحياًنـــا وســـط النجـــاح تبـــدأ الخدمـــة تضيع 
بســـبب أن إن كل واحـــد يطلـــب مـــا هو لنفســـه وليس 
مـــا هـــو ليســـوع المســـيح، وهـــي خطيـــة الـــذات، أن 

ُيعجـــب الخـــادم بنفســـه ويفقـــد إحساســـه باآلخـــر.
تـــرى اإلحســـاس الرائع بالمســـئولية وحـــرارة الروح 
حيـــن يطلـــب القديـــس بولـــس وهـــو فـــي الســـجن، من 
تيموثـــاوس، أن يطمئنـــه علـــى أهـــل فيلبـــي. كان من 
الممكـــن أاّل يفتقدهـــم متعلِّـــاًل بحجـــة الســـجن، لكنـــه 

اهتـــم بأحوالهم.
وتيموثـــاوس كان يخدم ويهتم بأحوالهم بإخالص 
وأمانـــة، وهنـــا وّضح لنـــا إن الذي يخدمون بإخالص 

قليلون، فالكثيرون تركوه.
ـــا اْخِتَبـــاُرُه َفَأْنتُـــْم َتْعِرُفـــوَن َأنَّـــُه َكَوَلـــٍد َمـــَع َأٍب  »َوَأمَّ
َخـــَدَم َمِعـــي أَلْجـــِل اإِلْنِجيـــِل«.. يريـــــــــــد أن يقـــول إن 
تيموثـــاوس تتلمـــــــــــــذ علـــى يــــــــــــده كابــــــــــــــن ألب خـــدم 

اإلنجيل. ألجـــل 
تيموثـــاوس كان أبـــوه أممًيا وأمـــه يهودية، وترّبى 
تربيـــة صالحـــة، وأخده بولس الرســـول وختنه حســـب 
العـــادات اليهوديـــة لكـــي يخـــدم فـــي صفـــوف اليهود، 

ولكـــن أهـــم ما فيـــه اتضاعه.
هـــو  المســـيح  أمـــام  ناجًحـــا  الخـــادم  يجعـــل  مـــا 
اتضاعـــه، وليســـت مواهبـــه أو اجتهـــاده أو علمـــه.

نـــردد كثيـــًرا: »علـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل عليـــه 
البركـــة«، ألن ابـــن الطاعـــة شـــخص متضـــع، أمـــا 

تالـــف«. »حالـــه  المخالـــف 
وتيموثاوس عاش تلمذة حقيقية وبإخالص.

يهوذا كان تلميًذا للمسيح، ورأى معجزاته وسمع 
كلماتـــه، وكانـــت حياتـــه فـــي وســـط التالميـــذ حســـنة، 
ومـــع ذلك نســـي اتضاعه ووقع فـــي هوة الذات ووقع 

في خطيـــة الخيانة.
نعمـــة كبيـــرة لإلنســـان أنـــه يتتلمذ تلمـــذة حقيقية، 
ونســـمع فـــي تاريـــخ القديســـين واآلبـــاء والبريـــة كيـــف 
تتلمـــذ مثـــاًل القديـــس األنبـــا باخوميـــوس أب الشـــركة 
وتـــادرس تلميـــذه، واألنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن 
وويصـــا تلميـــذه، القديـــس األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم 

والقديـــس ميخائيـــل البحيـــري تلميـــذه.
التلمـــذة أحـــد روافـــد النجـــاح واســـتمرار الخدمـــة 

والمســـئولية مـــن جيـــل إلـــى جيـــل.
يوحنـــا  مثـــل  مخلصيـــن  كانـــوا  المســـيح  تالميـــذ 
الحبيب الذي كان يتكئ رأســـه على صدر المســـيح، 
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يونانــي  اســم  بوليكاربــوس:   +
أو  ســميرنا   + الثمــر.  كثيــر  معنــاه: 
الصغــرى  آســيا  فــي  مدينــة  إزميــر: 
الرســالة  المســيح  الســيد  إليهــا  بعــث 
المذكــورة  الســبع  الرســائل  الثانيــة مــن 
فــي ســفر الرؤيــا )رؤ٢: ٨-١١(. + 
ميالديــة   ٧٠ ســنة  بوليكاربــوس  ُوِلــد 
بآســيا الصغــرى. + عــاش بوليكاربــوس 
ثريــة  ســيدة  رعايــة  فــي  صبــاه  ســني 
وألمانتــه جعلتــه مدّبــًرا ألعمالهــا ومديــًرا 
أســقف  بوكلــوس  قــام   + لممتلكاتهــا. 
كاهًنــا  ثــم  شماًســا  برســامته  ســميرنا 
وجعلــه مشــارًكا لــه فــي الخدمــة والتعليــم 
نياحــة  بعــد   + ســنه.  صغــر  رغــم 
يوكلــوس أســقف ســميرنا قــام القديــس 
بســيامة  الرســول،  الحبيــب  يوحنــا 
بوليكاربــوس أســقًفا علــى ســميرنا قبــل 
يقــول   + بطمــس.  جزيــرة  إلــى  نفيــه 
القديــس إيرينــاؤس تلميــذ بوليكاربــوس: 
مــن  تعلــم  فقــد  بوليكاربــوس  »أمــا 
ممــن  كثيريــن  مــع  وتحــدث  الرســل 
الرســل  أقامــه  وقــد  المســيح،  شــاهدوا 
أســقًفا علــى ســميرنا، هــذا مــا رأيتــه فــي 
القديــس  ُيحســب  لذلــك   + صغــري«. 
الرســوليين  اآلبــاء  مــن  بوليكاربــوس 
يوّجــه  لــم   + الرســل.  تالميــذ  أي 
المســيح فــي رســالته أي لــوم للقديــس 
بوليكاربــوس أســقف ســميرنا بــل مدحــه 
أَْعَماَلــَك  أَْعــِرُف  » َأَنــا  قائــاًل:  وشــجعه 
،  اَل  َغِنــيٌّ َأنَّــَك  َمــَع  َوَفْقــَرَك  َوِضْيَقَتــَك 
ــا َأْنــَت َعِتيــٌد َأْن َتَتَألَّــَم  َتَخــِف اْلَبتَّــَة ِممَّ
ــا ِإَلــى اْلَمــْوِت َفَســُأْعِطيَك  ِبــِه، ُكــْن َأِميًن
ِإْكِليــَل اْلَحَيــاِة« )رؤ٨:٢-١٠(. + لمــا 
أوريليــوس  مرقــس  األمبراطــور  شــرع 
صــّب  المســيحيين،  اضطهــاد  فــي 
والــي آســيا الصغــرى جامــات غضبــه 
عليهــم، واحتمــل بوليكاربــوس وشــعبه 
فــي ســميرنا الكثيــر مــن االضطهــاد مــن 
أجــل اإليمــان. حــاول الوالــي القبــض 
عليه فاختفى عدة أيام في منزل خارج 
المدينــة مواظًبــا علــى الصــالة والتضرع 
مــن أجــل رعيتــه، ولمــا نــام قليــاًل رأي 
رأســه  تحــت  التــي  الوســادة  وإذ  رؤيــا 
ملتهبــة نــاًرا، ففهــم الرؤيــا وقــال لمــن 
حولــه: »اعلمــوا يــا إخوتــي أننــي بعــد 
قليــل ســأموت محترًقــا مــن أجــل ســيدي 
يســوع المســيح، فليكــن مخلصــي جزيــل 
العذوبــة مبــارًكا وممجــًدا فقــد أهلنــي أن 
أمــوت شــهيًدا علــى اســمه.« + ولمــا 
عــرف الوثنيــون مكانــه وجــاء الجنــود 
ليقبضــوا عليــه قابلهــم بفــرح وبشاشــة. 
+ تعجــب الجنــود مــن هيبتــه ووداعتــه 
قــال  حتــى  حديثــه  وعذوبــة  وبشاشــته 

أحدهــم: لمــاذا هــذا اإلجتهــاد البليــغ فــي 
طلــب مــوت هــذا الشــيخ المحتــرم. + 
أركبــوه علــى دابــة حتــى أوصلــوه إلــى 
انحنــى  وقــد  الوالــي  رآه  ولمــا  الوالــي، 
مــن الشــيخوخة أمــره أن يجحــد المســيح 
ويحلــف بحيــاة القيصــر، فــرد بشــجاعة 
وثبــات قائــال: »مضــت ســت وثمانــون 
ســنة وأنا أخدم المســيح، وشــًرا لم يفعل 
بــي قــط، وأنــا كل يــوم أقبــل منــه نعًمــا 
جديــًدا. فكيــف أهيــن حافظي والمحســن 
أغيــظ مخلصــي وإلهــي  ؟ وكيــف  إلــيَّ
يديــن  أن  العتيــد  األعلــى  والقاضــي 
األحيــاء واألمــوات؟«. + الوالــي: إن 
 + بالنــار.  فســُتحرق  أمــري  تطــع  لــم 
التــي  النــار  أخــاف  ال  أنــا  األســقف: 
تحــرق الجســد بــل تلــك النــار األبديــة 
التــي تحــرق النفــس والجســد مًعــا. + 
فأصــدر الوالــي أوامــره بإلقائــه فــي النــار 
وراء  يديــه  الجنــود  أوثــق   + المتقــدة. 
الحطــب  علــى  وألقــوه  وحملــوه  ظهــره 
المتقــد نــاًرا وكان هــو يصلــي ويشــكر 
هللا الــذي ســمح لــه أن يمــوت شــهيًدا. 
+ صعــدت ألســنة النــار حولــه وخرجــت 
مــن النــار رائحــة بخــور زكيــة، وطعنــه 
أحــد الجنــود بآلــة حــادة فتدفقــت دمــاؤه 
أســلم  أن  بعــد  النــار  لهيــب  وأطفــأت 
أحبــه،  الــذي  المســيح  يــد  فــي  روحــه 
 + ١٦٧م.  ســنة  استشــهاده  وكان 
قــد كتــب رســالة  قبــل استشــهاده  كان 
روحانية عميقة لكنيســة فيلبي باليونان 
بولــس  رســائل  كبيــر  حــد  إلــى  تشــبه 
الرســول لكــن ظهــرت فيهــا روح معلمــه 
يوحنــا الرســول اإلنجيلــي عــن المحبــة 
والحيــاة األبديــة، تمتــاز الرســالة بأنهــا 
غزيــرة مــن جهــة الحكمــة العمليــة وفيهــا 
اقتباســات كثيــرة مــن الكتــاب المقــدس 
إيرينــاؤس  القديــس  شــهد   + بعهديــه. 
قائــاًل:  بوليكاربــوس  معلمــه  عــن 
مقــدار  مخيلتــي  فــي  ثابًتــا  يــزل  »لــم 
االحتشــام والرصانــة التــي كان يتمتــع 
بهمــا القديــس بوليكاربــوس مــع احتــرام 
هيبتــه ووقــار طلعتــه وقداســة ســيرته، 
كان  التــي  اإللهيــة  اإلرشــادات  وتلــك 
حتــى  أســمع  وكأنــي  لرعيتــه،  يعلمهــا 
فــي  يقولهــا  كان  التــي  ألفاظــه  اآلن 
يوحنــا  القديــس  معلمــه  مــع  محادثاتــه 
اإلنجيلــي وغيــره مــن القديســين الذيــن 
شــاهدوا الســيد المســيح علــى األرض، 
الروحانيــة  والتعاليــم  الحقائــق  وعــن 
التــي أخذهــا عنهــم وتعلمهــا منهــم.«

+ تعيــد لــه كنيســتنا القبطيــة فــي 
أمشــير.  ٢9

بركة صلواته فلتكن معنا. آمين.

بحســـــــب مـــــا جــــــــــــاء فـــي 
إنجيـــــــل معلمنــــــــــا مرقــــــــــــــــــس 
»وتغّيرت هيئتـــــــــه قّدامهــــــــــم، 
وصارت ثيابه تلمــــــــع بيضاء 
جًدا كالثلج، ال يقــــــــدر قّصار 
علـــى األرض أن يبّيض مثل 
ذلك« )مـــــــــــر٢:9-3(. نعّيد 
بعيد التجلــــــي اإللهي في ١3 
مســـرى مـــن كل عـــام قبطي، 
وُيسّمى عيد التجلي باليونانية 
 M e t a m o r p h o s i s
»ميطامورفيســــــــــس«، وهـــــــــي 
كلمــــــــة يونانيــــــــة تعني »تغيُّر 
أبعــــــــــد مـــــــــن الشكــــــل«، فقــــــد 
تغيــــرت هيئة المسيح بطريقة 
أبعــــــــد مّما هـــــو منظـــــــــــور أو 

أرضــــــــي أو مـــادي، ومـــن هنا جاءت 
كلمـــــة Metania ميطانيــــــا أي طلب 

التغيُّـــر غير الشـــكلي. 
فـــي األيقونة يقف الســـيد المســـيح 
مبـــارًكا بيـــده اليمنـــي، ومتجلًيـــا علـــى 
رأس جبـــل تابـــور، فهـــو ســـيد الســـماء 
واألرض، وقد تغير وجهه كالشـــمس، 
وابيّضـــت ثيابـــه أكثر مـــن الثلج، وهو 
ملتحـــف بالنـــور، وقـــد انفجـــر النـــور 
اإللهـــي منـــه غيـــر المخلـــوق، الـــذي 
يمثـــل نـــور القيامة والحيـــاة، فهو نور 
مـــن نـــور، إنـــه كوكب الصبـــح المنير 
تغيُّـــر  وبخصـــوص  )رؤّيـــا١٦:٢٢(. 
هيئتـــه يقول القديس جيروم: »تغّيرت 
على شـــبه مجده الذي ســـيكون له في 
ملكوتـــه، صبـــغ هيئتـــه بالســـُمّو، لكّنه 
لـــم ينـــزع عنه مظهره الخارجي«، ألن 
هـــذه االيقونـــة تعلـــن لنـــا ســـر تجســـده 
اإللهـــي فهـــو ذات الطبيعـــة الواحـــدة 

مـــن طبيعتين. 
ظهـــر معه أعظم األنبياء موســـى 
وإيليا، وصفتهما اإلبصاليــــــــة القبطية 
أنهمـــا »القوّيـــان«، موســـــــــــــى يقــــــــــــف 
علـــي جبــــــــل ســـيناء كشـــاب، ماســـًكا 
لوحـــــــــي الشـــريعة، وإيليـــا يقـــف علـــى 
الســـن،  جبـــل حوريـــب كرجـــل كبيـــر 
ماســـًكا أســـفار النبـــوة، وهمـــا متجهان 
إلـــي الســـيد المســـيح، منحنييـــن ألنـــه 
صاحـــب النبـــوة، يعلـــن عن نفســـه من 
خـــالل تلك النبوات والشـــرائع. إضافة 
ذاقـــوا  الذيـــن  يمثـــل  أن موســـى  إلـــى 
الموت ولم يتســـنَّ له أن يدخل أرض 
الميعـــاد، وإيليـــا يمثل الذيـــن لم يذوقوا 
المـــوت، وهنـــا يقـــول القديـــس يوحنـــا 
الذهبـــي الفـــم: »بهـــذا ُيخبرهـــم أن لـــه 
ســـلطاًنا علـــى المـــوت والحيـــاة، وأنـــه 

لهـــذا  فـــي األعالـــي وأســـفل،  ـــر  المدبِّ
جلـــب مـــن مـــات، ومن لـــم ُيعاني من 
المـــوت، وكالهمـــا عاينـــا مجـــد الـــرب 

علـــى الجبـــل قديًمـــا«. 
لـــم يســـتطع الثالثــــــــــــة التالميـــــــــــذ 
المصاحبـــون أن يســـتوعبوا هـــذا النور 
اإللهـــي، وكمـــا عّبـــر معلمنـــــــــــا بولس 
الرســـول عنـــه »الـــذي وحـــده لـــه عـــدم 
المـــــــــــوت ساكًنا فــــــــي نـــــــــــــور ال ُيدنى 
منـــه، الـــذي لـــم يـــره أحـــد مـــن الناس، 
وال يقـــدر أن يـــراه، الـــذي لـــه الكرامـــة 
والقدرة األبدّي آميـــــــــــن« )١تيموتاوس 
١٦:٦(؛ فجــــــــــــــاءت سحابــــــــــــــة نيــــــــرة 
ظّللتهـــم، وصـــوت اآلب يقـــول »هـــذا 
هـــو ابنـــي الحبيب له اســـمعوا«، فهذا 
إعـــالن عـــن ســـر الثالـــوث القـــدوس. 
ثـــم نـــرى الثالثـــة التالميـــذ فـــى وضـــع 
من الخـــوف، واالنطـــراح، متدحرجين 
الســـيد  لمســـهم  ولكـــن  الجبـــل،  علـــى 
المســـيح بعـــد ذلـــك وقـــال لهـــم »قوموا 
ال تخافـــوا«. ويـــرى القديـــس هيـــالري 
رجـــال  الثالثـــة  أن  بواتييـــه  أســـقف 
كل  كلهـــا،  البشـــرّية  إلـــى  يشـــيرون 
األمم، التي جاءت كنســـٍل لسام وحام 
ويافـــث، صـــار لهـــا حـــق الصعود مع 
الســـّيد للتمتّـــع بالتجّلـــي. نـــرى معلمنـــا 
بطرس ُيشـــير إلى الّرب يســـوع يرجوه 
كثـــرة  مـــن  ثـــالث مظـــال  أن يصنـــع 
النـــور، وحركـــة يوحّنـــا تترجـــم المهابة 
والرهبـــة، ويعقـــوب يحـــاول أن يســـتر 
الرهيـــب.  المنظـــر  ذلـــك  مـــن  وجهـــه 
إن تطلُّـــع التالميـــذ لهـــذ المنظـــر لهـــو 
عبـــور ممـــن هـــو زائـــل وترابـــّي إلـــى 
مـــا هـــو أبـــدّي وإلهـــّي، لكـــي يعـــرف 

اإلنســـان أن الـــرب هـــو مخلصـــه.

anbamartyros3@yahoo.com



١١ لة الكرازة - 30 يوليو 2021 مج

 )14 :5 
َ

بنا َشيًئا َحَسَب َمشيَئتِِه يَسَمُع نلا.” )يوَحنا األول
َ
يت نلا ِعنَدهُ: أنَُّه إْن َطل

ّ
“وهِذهِ يه اثلَِّقُة ال

تنـــص قوانيـــن الرســـل علـــى أنه 
هنـــاك ثـــالث درجـــات لإلكليـــروس: 
والشماســـية،  والقسيســـية  األســـقفية 
حيـــث ينص القانون )٧١:١( على 
أســـاقفة  ســـّميناهم  قوًمـــا  هنـــاك  أن 
وآخرين قسوًســـا، وآخرين شمامسة. 
وتتـــم إقامتهـــم دون غيرهـــم بوضـــع 
اليـــد، أّمـــا ما عداهم مـــن الرتب فال 

تتـــم بوضـــع اليد.
وتعطـــي هـــذه القوانيـــن الرئاســـة 
للقسيســـية،  والكهنـــوت  لألســـقفية، 

أمـــا الشمامســـة فلهـــم الخدمـــة.
حـــــــــــــــــــذرت القوانيــــــــن )٧٠:١( 
مــــــــــــــن تعــــــّدي أّيـــــــــة درجــــــــة إلـــــــــى 
غيرهـــــا، ويستنـــــــــــدون علــــــــى ذلـــــك 

باألدلـــة اآلتية:
+ قـــول الـــرب: مـــن قبـــل منكـــم 

مني. قبـــل 
+ مـــا تقدمـــه الطبيعة من نظام 
وترتيـــب كالشـــمس والقمـــر والنجـــوم 
ولـــكل منهـــم عمله الـــذي ال يتعداه.

الـــذي  اســـطفانوس  القديـــس   +
كان شماًسا ولم يذكر عنه اإلنجيل 

أنـــه تعـــّدى رتبته في شـــيء.
+ أخيـــًرا ضربوا مثاًل آخر بمن 
تعـــدى علـــى الكهنـــوت فـــي العهـــد 

القديـــم وكانـــت عقوبتـــه الموت.
وكذلـــك نّصـــت القوانيـــن علـــى 
منـــع تـــرك اماكـــن الخدمـــة والذهاب 
ألماكـــن أخـــرى، فقـــد نـــص القانون 
علـــى  يجـــب  أنـــه  علـــى   )١١:٢(
األســـقف أاّل يتـــرك كرســـيه ويكـــون 
علـــى آخـــر ولـــو أنـــه ُاضُطـــر مـــن 
أنـــه  بســـبب  كان  إذا  إاّل  جماعـــة، 
ســـيربح آخريـــن مـــن تلـــك الجهـــة، 
وهنـــا ال يفعـــل ذلك وحـــده بل بحكم 
جماعة أســـاقفة وســـؤال عظيم جًدا. 
 )١٢:٢( القانـــون  نـــّص  وكذلـــك 
علـــى أنـــه »أي أســـقف أو قســـيس 
أو شـــماس أو واحـــد مـــن طقـــوس 
اإلكليروس إذا ترك كرســـيه ومشـــى 
إلـــى آخـــر وأقـــام زماًنـــا كبيـــًرا بغيـــر 
رأي األســـقف، نأمـــر بأاّل يخدم هذا 
إلـــى األبـــد، وإذا كان األســـقف قـــد 
أرســـل إليـــه ليعود إلـــى موضعه ولم 

يســـمع فليقـــف مـــن طقســـه«.
مّيــــــــــــزت تلك القوانيـــــــــــــــن بيـــــــن 
سيامة كـــــل منهم، فجعلت سيامـــــــــة 
األسقــــــــــف بأسقفيـــــــــــن أو ثالثــــــــــــــة، 

أمـــا ســـيامة القســـوس والشمامســــــــة 
فبأســـقف واحد. 

ومـــن جهــــــــــــة البركـــــــــــة فنصت 
القوانيــــــــــن على أن األســـقف ُيباِرك 
وال ُيبــــــــــــاَرك عليـــــــــــه، والقس ُيباِرك 
وُيبـــاَرك عليـــــــــــه، أّمـــا الشـــماس فال 
ُيبـــاِرك وُيبـــاَرك عليـــه فقـــط، وكذلك 
مـــن جهــــــــــــــــة األولوجيـــة فاألســـقف 
يقبلهـــا فقـــط مـــن جهـــة أســـقف آخر 
األولوجيـــة  يأخـــذ  والقســـيس  مثلـــه، 
مـــن األســـقف ومـــن قســـيس مثلـــه، 
أمـــا الشـــماس فيأخـــذ األولوجية من 

األســـقف والقســـيس.
ولكـــن مـــع مـــا تقـــدم فـــي ترتيب 
تلك الدرجات إاّل أن قوانين الرســـل 
قـــد حــــــــــــذرت مـــن التعالي، فنصت 
فــــــــــي القانــــــــــــون )٤9:١( علـــى أاّل 
يتعالـــــــــى األســـقف علــــــــــى القسوس 
والشمامســـة، وال يتعالــــــــــى القسوس 
علـــى الشـــعب، ذاكــــــــــــــــرة أن قيـــام 
الكنيســـة ببعضهـــا من بعـــض، ولو 
لـــم يكـــن هناك علمانيـــون فعلى من 

يكـــون األســـقف أو القســـيس؟
الرســـل  اآلبـــاء  قوانيـــن  نّصـــت 
الرســـامة  موانـــع  علـــى  كذلـــك 

وهـــي: لإلكليـــروس 
١- مـــــــن تــــــزوج ثانيــــــــــة بعـــــــــد 

المعمودية، أو تســـّرى.
٢- مـــن تـــزوج بأرملة، أو امرأة 
قـــد ُاُتِهمـــت وُافُتِضحـــت، أو زانيـــة، 
أو عبـــدة، أو واحـــدة تمضـــي إلـــى 

المالعـــب والمالهـــي.
3- مـــن تــــــــــزوج بأختيــــــــــن، أو 
بابنـــة أخيه، أو بابنة أختــــــــه )نعتقد 
أنـــه يختـــــــــــص عامــــــــــــــة بالــــــــــــزواج 

المحـــارم(. من 
٤- مـــــــــــن تـــــــــزوج بامرأتيـــــــــــــن، 

وجمـــع بينهمـــا.
٥- مـــن أخصـــى نفســـه بنفســـه 
وعـــدوا  لنفســـه  قاتـــاًل  صـــار  ألنـــه 
لخليقـــة هللا، ولكـــن ال ُيمَنـــع مـــن قد 
أخصـــاه النـــاس كرًهـــا أو وِلَد هكذا.

٦- مـــن به شيطـــــــــان، ولكـــــــــن 
تـــدراك األمـــر بأنه إذا طهر فليدخل 
به، وإن كــــــــــــان مســـتحًقا فليصـــــــــــر 

مـــن اإلكليروس.
٧- إذا كـــــــــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــًدا إاّل 

مواله. بموافقـــة 

+ يّدعــــــــــــــي البعـــــــــــــض بـــــــــأن 
شخصيتـــــــــــي آدم وحـــــــــــواء همـــــــــا 
مـــــــــــن الشخصيات الرمزيـــــــــــــة أو 
األسطوريـــــــــة )ضمــــــــن مخططهم 

إلنـــكار وجـــود خالق(.
+ ولكـــــــــــــن هــــــــــل شخصيـــــــــــة 
أســـطورية أو رمزيـــــــــــــة يرد اسمها 
فـــي الكتـــــــــــــاب المقدس ١٦٥ مرة 
آلدم، و٥ مـــــــــــــــــرات لحـــواء، ويرد 

اســـماهما فـــي العهدين؟
+ اختالفـــــــــــــات بيــــــــــــــن ســـفر 
التكوين واألساطير فــــــــــي خلـــــــــــق 

اإلنســـان، منها:
+ الهـــــــــــدف: فــــــــــي األساطير 
ُخِلـــق اإلنســـان ليحمـــــــــــــل عـــبء 
العمـــل عـــن اآللهة، أّما في ســـفر 
التكويـــن فـــإن هللا خلـــق اإلنســـان 
علـــى  ملـــًكا  وجعلـــه  فيـــه،  حًبـــا 

)تـــك٢٧:١(. الخليقـــة 
+ اإلنســــــــــــــــــان األول: واضح 
فـــي ســـفر التكويـــن أن هللا خلـــق 
آدم واحـــد، وحــــــــــــواء واحـــدة. أّمـــا 
األســـاطير فهي تحكي غير هذا، 
فـــي إجـــدى األســـاطير أنهـــم 3، 

وأســـطورة أخـــرى أنهـــم ١٤...
+ فـــي بعــــــــــض األساطيـــــــــــــر 
الفارســـية خلــــــــــق اإلنســـــــــــــان ذكًرا 
وأنثــــــــــى متصلْين، ثم رأى الخالق 
أن يفصـــل أحدهمـــا عـــن اآلخـــر، 
وهـــذا ال نجـــد لـــه أثـــًرا فـــي ســـفر 
التكويـــن ألن هللا خلـــق آدم أواًل، 
ثـــم أوقـــع عليـــه ســـباًتا وأخـــذ منـــه 
بنــــــــــــــــــاه لحًمـــا، وخلـــــــــــــق  ضلًعـــا 

حـــواء. منه 
+ صـــورة هللا: فـــي األســـاطير 
ُخِلـــق اإلنســـان ثـــم طبعـــت اآللهة 
ســـفر  فـــي  أّمـــا  عليـــه صورتهـــا. 
التكويـــن فقـــد ُجِبـــل اإلنســـان على 
صـــورة هللا فـــي الخلـــود والقداســـة 

والتفكيـــر واالبتـــكار... إلـــخ.
+ مـــن يهيـــئ الطعـــام لمـــن؟ 
فـــي ســـفر التكويـــن نجـــد هللا يهّيئ 
الطعام لإلنســــــــــــــــان، والحيــــــــــوان، 
وطيور الســـماء )تك١:3٠،٢9(، 

أما فــــــــــــــــي األساطيـــــــــــر فنــــــــــــــــرى 
العكـــــــــــس إذ أن اإلنســـــــــــــــان ملزم 
بتوفيــــــــــر الطعـــــــــــــــام والشـــــــــــــــــراب 

لآللهة. والخدمـــات 
+ حينمــــــــــا تطــــــــــــرق العالمـــة 
أوريجانـــوس لمثـــل هـــذه األفـــكار، 
هاجمه القديس إبيفانيوس أســـقف 
ســـالميس بقبرص في رسالته إلى 
القديـــس يوحنـــا أســـقف أورشـــليم، 
وشــــــــــــــــرح النـــــــــــــــــص الصحيـــــــــــــح 

للكتـــاب المقدس.
+ وحينمـــا أنجـــب آدم وحـــواء 
قاييـــن وهابيل وشـــيث، هـــل كانوا 

هـــم أيًضـــا أشـــخاًصا رمزية؟
+ وحينما ســـرد العهـــد الجديد 
هـــل  المســـيح،  أنســـاب  سلســـلة 
كانـــت سلســـلة حقيقيـــة أم رمزية؟
+ وحينما ذكر سفر التكويـــــــــن 
)تك٥( عمـــــــــر آدم 93٠ سنــــــــة، 
هـــل كان يعبِّر عن عمر رمزي؟

+ وحينمـــا تجســـد المسيــــــــــــــــــح 
ليحمـــل موت آدم وبنيه، هل كان 
تجســـًدا لخالص شـــخص رمزي؟

+ ثم إذا لم يكن آدم اإلنســـان 
األول، فمــــــــــــن يكـــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــو 

اإلنسان األول؟
+ أما حـــــــــــــواء: فلسمها حواء 
أي »أم كـــــــــــــل حــــــــــــي«، وُدِعَيت 
إمـــرأة »ألنهـــا مـــن امـــرٍء ُأِخـــَذت« 
)تـــك٢3:١(، وهـــذا دليــــــــــــل على 

أنهـــا شـــخصية حقيقية.
+ وآبـــاء الكنيســــــــــــــــــة يدعـــون 
)القديـــس  الثانيـــة  حـــواء  العـــذراء 
إيرينـــاؤس، مـــار أفرآم الســـرياني، 
القديـــس جيـــــــــــــــــــــــــروم، القديـــــــــــــس 
أمبروسيــــــــــــــــــــــــوس، القديـــــــــــــــــــــــــس 
أوغسطينــــــــــــــــــــــــوس، القديـــــــــــــــــــــــس 
القديـــس  النيصـــي،  غريغوريـــوس 
يعقـــوب السروجــــــــي...(، فهـــــــــــــل 
شـــخصية أســـطورية ترمـــز ألمنـــا 

العـــذراء والـــدة اإللـــه؟ 
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ما بين عامي ١9٢٠-١93٠م، 
جمعـــت حفريـــات إدفـــو عـــدًدا كبيـــًرا 
من البرديات واأُلســـتراكات المكتوبة 
باللغتيـــن اليونانيـــة والقبطيـــة. ولعـــل 
مـــن أهم ما ُاكُتشـــف فـــي هذه الفترة، 
تلـــك البرديـــات التـــي ُوجدت في زير 
مـــن الفخار )أنظر الصورة المرفقة( 
عامـــي 1922-1921. ولكـــن مـــع 
األســـف تفتَّتـــت تلـــك البرديـــات فـــور 
خروجها من الزير. فُحفظت بمكتبة 
الشـــرقية  لآلثـــار  الفرنســـي  المعهـــد 
بمصـــر IFAO، وال تـــزال. وترجـــع 
أهميـــة هـــذه البرديـــات لكونها تشـــمل 
ســـجالت رجل يدعى “باباس” الذي 
علـــى  )حاكًمـــا(  إدارًيـــا  ُمديـــًرا  كان 
إدفـــو والمنطقـــة المجـــاورة فـــي الثلث 

األخيـــر للقـــرن الســـابع الميالدي.
فلقد مّكنت دراسة هذه اأُلستراكا 
والبرديـــات اليونانيـــة والقبطيـــة، مـــن 
تصوير شـــخصية “باباس” وعالقته 
مع اإلدارة العربية بمختلف أنواعها، 
واألديـــرة،  الدينيـــة،  وباألوســـاط 
ومختلـــف األوســـاط المدنيـــة، التـــي 
كانت من مســـئوليته اإلدارّية، وذلك 

عشـــية دخـــول العـــرب مصر.
محتويـــات  لنشـــر  محاولـــة  أول 
هـــذا األرشـــيف كانـــت ســـنة ١9٥3م 
 Roger الفرنســـي  العاِلـــم  بواســـطة 
أن  رّحـــج  الـــذي   ،Rémondon
 ١٠٠ مـــن  يتكـــون  األرشـــيف  هـــذا 
والقليـــل  باليونانيـــة  معظمهـــا  برديـــة 
منهـــا بالقبطيـــة، وترجـــع لبداية القرن 
الثامـــن ومعظمها من رهبان وكهنة.

– ابننا الكبير – العظيــــــــــــم ... إلخ.
تحتــــــــــــــوي هذه الوثائـــــــــــــق على: 
خطابــــــــــــــــات خاصـــــــــــــة وشـــخصية، 
باليونانيـــة  ُكِتـــب  الوجهـــة  بعضهـــا 
بالقبطيـــة،  مكتـــوب  الظهـــر  بينمـــا 
مثـــل (P. 74( الـــذي يحتـــوي علـــى 
األشخــــــــــاص  لبعـــض  استدعـــــــــــــــــاء 
لسؤالهــــــــــــــــم فـــي بعـــض المسائــــــــــــل 
القانونيـــة. أي أنها شـــهادة لشـــخص 
ُيدعـــى أنانيـــاس الـــذي ورث نصـــف 
الشـــهود  اســـتدعاء  تـــم  فقـــد  غرفـــة؛ 
أنـــه  القســـم  وحلفـــوا  األســـقف  أمـــام 
شـــهادة  لديـــه  وليـــس  متـــزوج  غيـــر 
زواج مثـــل إخوتـــه الذيـــن تزوجـــوا. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا ورقـــة ُتعتبر 
كروكـــي، ألن بهـــا شـــطب وإضافـــة 
أنهـــا  إاّل  الســـطور،  بيـــن  كلمـــات 

مهمـــة جـــًدا.
جـــزء أخر من رســـالة باليونانية، 
عبـــارة عن جواب مـــن مجموعة من 
الرهبـــان للســـلطة المدنيـــة المســـئولة 
بابـــاس(  شـــخصية  فـــي  )الممثلـــة 
بصفتهـــم  منـــه  المســـاعدة  يطلبـــون 

المســـئولين عـــن الديـــر.
 )P. 30) خطاب آخر باليونانية
من شـــخص يطلـــب مســـاعدة مادية 
ألنـــه يرغـــب فـــي الـــزواج وليس لديه 

المـــال الكافـــي لهذا األمر. 
باليونانيـــة:   )P. 72) الخطـــاب 
خطـــاب مـــن شـــخص اســـمه أتنـــاس 
وهـــو عبــــــــــــــــــــــــارة عـــن دعـــــــــــــــــــــــــــــوة 
لحضور حفــــــــــــل زفاف ابنتــــــــــــــــــــــــــه، 
ويشـــدد عليـــــــــــــــه للحضـــور، ويذكر: 

»فحضـــورك ُيشـــرفنا«.
فقد كان باباس يتلقى الخطابات 

القادمـــة مـــن العاصمـــة )الفســـطاط( 
باليونانيــــــــــــــة ويترجمهــــــــــــــــــا للقبطيـــة 
للنـــاس ســـواء مـــن عامـــة  ويرســـلها 
الشـــعب أو مـــن الكهنـــة والرهبـــان. 
علًمـــا بـــأن طغمـــة اإلكليـــروس كانوا 

يجيـــدوا التعامـــل بكلتـــا اللغتيـــن.
كذلـــك حفـــظ األرشـــيف خطاًبـــا 
مســـاعدة  يطلــــــــــــــــــــب  شـــخص  مـــن 
بابـــاس فـــي الحصول على الخشـــب 
المناســـب لصنـــع المراكـــب. خطاب 
آخـــر مـــن شـــخص يعمـــل معـــه فـــي 
الرحالت االستكشـــافية، يشتكي من 
أن العمـــال الذيـــن كانـــوا معـــه تركوه 
وهربـــوا. كمـــا أن زوجته ُحِبســـت في 
مســـاعدة  ويطلـــب  بابليـــون  حـــص 

بابـــاس لإلفـــراج عنهـــا...
بعـــض الخطابات بدأ يظهر بها 
تأثيرات الكالم باللغة العربية، مثل: 
عبـــارات »الســـالم عليـــك«... مثـــل 
)٦٤9-٦٥٠م(  تاريخـــه  خطـــاب 
يحمـــل اســـم واٍل عربـــي ُيدعـــى عبد 
هللا ]وهـــو الوالـــي عبـــد هللا بـــن ســـعد 
الـــذي كان والـــي مصـــر فـــي الفتـــرة 

)٦٤٦-٦٥٦م([. 
أخيًرا، ُيذكر أن المصدر الوحيد 
لمعلومتنـــا عـــن “بابـــاس”، هـــو هـــذا 
األرشـــيف المهم، وأن هذا الشخص 
حكـــم اقليـــم إدفو حتـــى عاصر حكم 
لمصـــر  ســـفيان  أبـــي  بـــن  معاويـــة 

)ينايـــر ٦٦١–٦٨٠م(.
المراجـــــــــع:

Anne Boud’hors, 
Alain Delattre, Lajos 
Berkes, Ruey-Lin Chang, 
Esther Garel, Jean 
Gascou, Isabelle Marthot, 
Grzegorz Ochała, Naïm 
Vanthieghem, «Un 
nouveau départ pour 
les archives de Papas. 
Papyrus coptes et grecs de 
la jarre d’Edfou»; Anne 
Boud’hors, Alain Delattre, 
Ruey-Lin Chang, Esther 
Garel, Jean Gascou, 
Isabelle Marthot, Grzegorz 
Ochała, “Papyrus coptes et 
grecs de la jarre d’Edfou”.

ولكـــن أعاد دراســــــــــــــة األرشـــيف 
باحثـــان آخـــران، أحدهمـــا فرنســــــــــي 
واألخـــر هولنـــدي سنــــــــــــــــة ١9٨٢، 
حيـــث اكتشـــفا أن األرشـــيف يرجـــع 
لنهايـــة القـــرن الســـابع، وأنـــه يشـــمل 
بالقبطيــــــــــــــة  ١٥٠ وثيقـــة معظمهـــا 
والقليـــل منهـــا باليونانية، بعضهـــــــــــــا 
أُعيـــد تدورهـــا recycle ومعظمهـــا 

أوراق رســـمية وليســـت رهبانيـــة.
العمـــل  يـــزال  وال  وقتهـــا  ومـــن 
األرشـــيف  هـــذا  دراســـة  فـــي  جارًيـــا 
المهـــم عـــن طريـــق نشـــر عـــدد مـــن 
المقـــاالت العلميـــة بواســـطة العالمـــة 
 Anne Boud’hors الفرنســـية 

العلمـــاء.  مـــن  وغيرهـــا 
وابتـــــــــــــــــداًء مــــــــن عــــــــــام ٢٠١٦ 
أصبحـــت هـــذه البرديــــــــــــات موضـــع 
اهتمام دولي. حيث ال يزال مطلوب 
الكثير من العمل حتى نتعرف على 
العديـــد مـــن مناحـــي الحيـــاة وقتهـــا، 
والعديـــد من المعلومـــات الكامنة في 
هـــذا األرشـــيف، الـــذي اكتشـــفنا أنـــه 
يحتـــوي على حوالـــي ٢٥٥ خطاًبل، 
منهـــا ١٥٠ وثيقة بالقبطية، والباقي 
١٠٥ باليونانيـــة )الحـــظ الصورة(.

بعـــض  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الحاكـــم  اســـم  تحمـــل  الخطابـــات ال 
)بابـــاس( بوضـــوح ولكن من األلقاب 
لـــه. واأللقـــاب  عرفنـــا أنهـــا موجهـــة 
الـــواردة فيها مثل: الذي يحميه الرب 
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الرحمـــات  لمثلـــث  شـــهيرة  عبـــارة 
نيافـــة األنبـــا يوأنـــس أســـقف الغربية:« 
تسبيحنـــــــــــا هنـــا علـــى األرض مقدمـــة 
لحياتنـــا األبديـــــــــة فـــي الســـماء، حيـــث 
مـــن  تسبيـــــــــح  هـــو  يكـــون كل عملنـــا 
أحبنـــا«. حًقـــا ونحــــــــــــــــن فـــي األرض 
نبنـــي مســـكننا الـــذي ســـوف يكـــون لنا 
فـــي الســـماء، نبنيـــه بحياتنـــا وأعمالنـــا 
فـــي  التفكيـــر  إن  وجهادنـــا.  وســـلوكنا 
الســـماء والشـــوق إليها كانا وما يزاالن 
الفكـــر المحـــرك لكل القديســـين ورجال 
هللا فـــي كل زمـــان ومـــكان. وقـــد عّبـــر 
هـــذا  عـــن  الرســـول  بولـــس  القديـــس 
الحنيـــن حيـــث كتـــب مـــن ســـجنه فـــي 
رومـــا يقـــول: »لـــي اشـــتهاء أن أنطلق 
وأكون مع المســـيح )في الســـماء( ذاك 

أفضـــل جـــًدا« )فـــي١:٢3(.
إن مـــا يطمئـــن اإلنســـان هـــو أن 
هللا قـــد أحبنا بطريقة عجيبة ومقدســـة. 
فقـــط  أحبنـــا.  أبغضنـــاه  حينمـــا  حتـــى 
هـــو أبغـــض مـــا فعلنـــاه، ال نحـــن. حًقا 
يـــا رب يمكـــن لنـــا أن نفهـــم ذلـــك ممـــا 
ممـــا  شـــيًئا  تبغـــض  ال  »أنـــت  قيـــل: 
وهكـــذا  )حكمـــة٢٥:١١(.  صنعـــت« 
ال يمكـــن أن نحصـــي المظاهـــر التـــي 
تتجّلـــى فيهـــا محبـــة هللا لإلنســـان، فاهلل 
خلـــق اإلنســـان علـــى صورتـــه ومثاله، 
وجعـــل لّذتـــه معـــه )أم3١:٨(، »ومـــن 
أجـــل تعطُّفاتـــك الجزيلـــة كّونتنـــي إذ لم 
أكـــن«، ومن إحســـانك »أخضعت كل 
شـــيء تحت قدمّي، ولـــم تدعني معوًزا 

شـــيًئا مـــن أعمـــال كرامتـــك«.
يقـــول لنـــا أيـــوب البـــار: »منحتني 
حيـــاة ورحمـــة، وحفظــــــــــــــت عنايتــــــــــك 
روحي« )أي١٢:١٠(، فهو ال يــــــــــدع 
رجلـــك تزّل، بـــل »يوصي مالئكته بك 
لكـــي يحفظـــوك فـــي كل طرقـــك، لئـــال 
تصـــدم بحجر رجلـــك« )مز9١:١١(. 
ويواصـــل المرتل َداُوَد توضيحه لعناية 
هللا بالنفس البشـــرية وإحســـاناته بقوله: 
»الـــذي يشـــفي كل أمراضـــك، والـــذي 
يفـــدي من الحفـــرة حياتك، الذي يكّللك 
بالرحمـــة والرأفـــة، الـــذي يشـــبع بالخير 
عمـــرك، فيتجـــدد مثل النســـر شـــبابك« 

)مز١٠3:3-٥(.
كـــم هـــي عظيمـــــــــــــة حكمــــــــة هللا، 
وكـــم هـــي عظيمـــة إحســـاناته، فيقـــول 
لنـــا إرميـــا النبــــــــــــــي: »أرّدد هـــذا فـــي 
قلبـــي، مـــن أجـــل ذلـــك أرجـــو، أنه من 
إحســـانات الـــرب علينـــا أننـــا لـــم نفـــَن، 
ألن مراحمـــه ال تــــــــــــزول، هـــي جديـــدة 
أمانتـــك«  كثيـــرة  صبـــاح،  كل  فـــي 

)مراثي٢١:3(. هذا مــــــــــا أعلنـــــــــــــه هللا 
لموســـى عن نفســـه أنه: »إلـــــــــه رحيم، 
ورؤوف، بطــــــــــــــيء الغضـــب، وكثيـــر 
اإلحســـان والوفــــــــــــــــــاء« )خـــر3٤:٦(، 
وقال بلســـان إشـــعياء النبـــي: »الجبال 
تـــزول واألكام تتزعـــزع، أّمـــا احســـاني 

فـــال يـــزول عنـــك« )إش١٠:٥٤(
حينمـــا ُتَســـدُّ جميـــع األبـــواب فـــي 
وجوهنـــا، يظل بـــاب هللا مفتوًحا دائًما، 
لـــن يغلـــق في وجه أشـــّر الخطاة »من 
هللا  خارًجـــا«.  أخرجـــه  ال  إلـــّي  ُيقِبـــل 
جزيـــل الحســـنات، هـــو معين من ليس 

لـــه معيـــن، ورجـــاء مـــن ال رجـــاء له.
لقـــد أنكـــره بطـــرس، بـــل أقســـم أنـــه 
ال يعرفـــه، ولعـــن وجـــدف، ولكـــن هللا 
مـــن إحســـاناته لـــم يتركه، بـــل رّده إلى 
الرأفـــة«  »أبـــو  ألنـــه  الرســـولية  رتبـــة 
)٢كو3:١(. كذلك شـــاول الطرسوسي 
)بولـــس الرســـول(، الذي كان يضطهد 
كنيســـة هللا بإفـــراط، ويجّر المســـيحيين 
إلـــى الســـجون، والـــذي قـــال عن نفســـه 
إنـــه كان مجدًفـــا ومضطهـــًدا ومفترًيـــا، 
عاملـــه الســـيد المســـيح المحســـن علـــى 
الحانيـــة  بعتـــاب األبـــوة  البشـــر.  بنـــي 
قـــال  وحينمـــا  تضطهدنـــي؟(،  )لمـــاذا 
أن  يـــا رب  تريـــد  »مـــاذا  شـــاول:  لـــه 
افعـــل؟«، فـــوًرا جعـــل منه إنـــاًء مختاًرا 
يحمـــل اســـمه امـــام أمـــم وملـــوك بـــل 

جعـــل منـــه رســـواًل للعالـــم أجمـــع.
غربـــاء  نحـــن  القـــارئ..  عزيـــزي 
جميًعـــا  ونـــدرك  األرض،  هـــذه  علـــى 
حقيقـــة فناء هذا العالـــم وتفاهته، لذلك 
علينـــا بوقفة مـــع النفس جادة لالهتمام 
مســـتثمرين  وخالصنـــا،  بأبديتنـــا 
محبتـــه  وعمـــق  علينـــا  هللا  إحســـانات 
للبشـــر. أن نـــدرك تماًمـــا أننـــا ضيوف 
وغربـــاء علـــى هـــذه األرض، مشـــتهين 
العالـــم األفضـــل أي العالـــم الســـماوي 
)عـــب١٦:١١(، ونحمـــل المســـيح في 
ســـمعان  فعـــل  كمـــا  وأجســـادنا  قلوبنـــا 
الشـــيخ حينمـــا حمـــل الطفـــل يســــــــــــــــوع 

فـــي الهيـــكل. 
أرّد  مـــاذا  نتســـاءل:  دعنـــا  واآلن 
للـــرب مـــن أجـــل كل حسناتــــــــــــــه لـــي؟ 
مـــا  الـــرب عـــن كل  أكافـــــــــــئ  وبمـــاذا 
أعطانيـــه؟ »كأس الخالص أتنــــــــــــاول، 
وباســـم الـــرب أدعــــــــــــــــو« )مز ١١٦(، 
وتذكـــر أنـــه مهمـــا قدمنـــا مـــن شـــيء، 
فهـــذا قـــد أخذنـــاه مـــن الرب ونـــرده إليه 
)مـــن يـــدك نأخـــذ، ومن يـــدك نعطي(، 

حتـــى كأس الخـــالص!!

Profrasmy_r@yahoo.com
ثانًيا: القرن العشرين:

ظهـــرت  القـــرن  هـــذا  بدايـــة  فـــي 
لوصـــف  الجـــادة  المحـــاوالت  بعـــض 
ُتســـتخدم  التـــي  الموســـيقية  اآلالت 
داخـــل الصلـــوات الليتورجيـــة للكنيســـة 
القبطية، وعالقتها باآلالت الموســـيقية 
التـــي كانـــت ُتســـتخدم داخـــل المعابـــد 
المصريـــة القديمة أثناء الصلوات. هذا 
باإلضافـــة إلـــى أنـــه ظهـــرت أيًضا في 
هـــذا القـــرن محـــاوالت مـــن ِقَبـــل علماء 
بيـــن  مقارنـــة  بدراســـات  الليتورجيـــات 
طقـــس الصلوات في الكنيســـة الالتينية 
وفـــي كل الكنائـــس األرثوذكســـية فـــي 
مـــن  محـــاوالت  بـــدأت  كمـــا  الشـــرق، 
موســـيقى  تدويـــن  فـــي  المتخصصيـــن 
فـــي  الكنســـية بصفـــة عامـــة  األلحـــان 
األلحـــان  لموســـيقى  دقيـــق  تدويـــن 
الكنســـية. ففـــي عـــام ١9٠٠ قـــام عالم 
 Walter L. والبرديـــات  المصريـــات 
ســـكرتيًرا  ُيعتبـــر  كان  والـــذي   Nash
لجمعيـــة علـــم آثـــار الكتـــاب المقـــدس 
بإنجلتـــرا، بكتابة وصف موجز إلحدى 
اآلالت الموســـيقية المصريـــة القديمـــة 
 A Wooden Handle« بعنـــوان: 
 for Small Cymbals from
لصنـــوج  خشـــبي  )مقبـــض   »Egypt
صغيـــرة مـــن مصـــر(، والـــذي صـــدر 
بإحـــدى المجالت العلمية المتخصصة 
في دراســـة آثار الكتاب المقدس والتي 
 Proceedings of«:بلنـــدن تصـــدر 
 the Society of the Biblical
لعـــام   ٢٢ العـــدد   »Archaeology
باللـــون  صـــورة  أرفـــق  وقـــد   ،١9٠٠
)أو  »للصنجيـــن«  واألســـود  األبيـــض 
كمـــا نطلـــق عليه اليوم: الـــُدف( اللذين 
تـــم العثـــور عليهما في مدينـــة »هابو« 
بصعيـــد مصـــر. وقد اســـتند في وصفه 
للصنجيـــن إلـــى مقالـــة كان قـــد نشـــرها 
المصريـــة  والحفريـــات  اآلثـــار  عالـــم 
 ١٨99 عـــام   E. Towry Whyte
 Egyptian Musical« بعنـــوان 
موســـيقية  )آلـــة   »Instrument
مصريـــة( حيـــث قـــام بشـــرح تفصيلـــي 
وكيفيـــة  المصريـــة  »الصنـــج«  آللـــة 
اســـتخدامها، وذكـــر أنهـــا عبـــارة عـــن 
قضيبيـــن أو »عصويـــن« من الخشـــب 
وغيـــر  قاتـــم  ُبّنـــي  لونهمـــا  الصلـــب 
فالعصـــا  األطـــوال،  فـــي  متســـاويين 
الواحـــدة طولهـــا ١٤ بوصـــة ونصـــف، 
أمـــا العصـــا األخرى طولها ١٤ بوصة 
عميـــق  طولـــي  شـــّق  ويوجـــد  وُثمـــن، 
علـــى الجانـــب الداخلـــي لـــكل عصـــا، 
البعـــض  ببعضهمـــا  يرتبطـــان  وهمـــا 

مـــن أعلى بواســـطة »زنبـــرك حلزوني« 
مـــن البرونـــز لســـهولة حركتهما »جيئة 
الســـفلية  األطـــراف  وفـــي  وذهاًبـــا«، 
للعصويـــن يتـــم ربط الصنـــوج بالعصي 
وقـــد  البرونـــز.  مـــن  حلقـــات  بواســـطة 
إلـــى   Walter L. Nash اســـتنتج 
أنهمـــا إحـــدى اآلالت اإليقاعيـــة التـــي 
كان يســـتخدمها أقبـــاط مصـــر داخـــل 

الليتورجيـــة. الصلـــوات 
األب  قـــام  ١9٠3م  عـــام  فـــي 
سلســـلة  بكتابـــة   Abbé J. Dupux
فـــي  بالفرنســـية  مقـــاالت  خمـــس  مـــن 
 Le Chants« الليتورجيـــات بعنـــوان
القـــداس(  )ألحـــان   »de la Messe
والتـــي تـــدور حـــول إجـــراء مقارنـــة بين 
الصلـــوات الليتورجية للقـــداس الالتيني 
وصلوات الكنائس المســـيحية الشرقية: 
والبيزنطيـــة  واألرمنيـــة،  القبطيـــة، 
ثـــم  اليونانيـــة، والروســـية، والبلغاريـــة، 
المجلـــة  فـــي  نشـــرها  وقـــد  الكلدانيـــة. 
موســـيقى  فـــي  المتخصصـــة  العلميـــة 
 La Tribune« الكنســـية  األلحـــان 
 de Sainte Gervais, Bulletin
 Mensuel de la Schola
مـــن  تصـــدر  والتـــي   »Cantorum
باريـــس. وقـــد اقتبس بعـــض التدوينات 
»الطلبـــة«  لصلـــوات  الموســـيقية 
باســـيليوس«  القديـــس  لـ»أنافـــورا 
بهـــا  قـــام  والتـــي  الباســـيلي(  )القـــداس 
Louis Badet عـــام ١٨99، حيـــث 
ذكـــر أنـــه بعـــد قـــراءة اإلنجيـــل يصلـــي 
الكاهن األواشـــي الثالث ألجل: ســـالم 
البطريـــرك  األب  وألجـــل  الكنيســـة، 
ثـــم  االجتماعـــات،  وألجـــل  واألســـاقفة 
عقـــب  »كيرياليســـون«  الشـــعب  يرتـــل 
كل طلبـــة، وقـــام بالتدويـــن الموســـيقي 
لمـــرد الشـــعب »كيرياليســـون«. ثم عاد 
بعـــد ذلـــك وذكـــر أنـــه بعـــد »التقديس« 
المصليـــن:  مـــن  الشـــماس  يطلـــب 
الكنســـية  الرتـــب  ألجـــل  الصـــالة 
الشماســـية، وألجل ســـالم العالم وألجل 
أنـــه  للنظـــر  والملفـــت  األرض.  ثمـــار 
قام بالتدوين الموســـيقي لمرد الشـــعب: 
»إيليســـون إيمـــاس أوثيؤس أو ســـوتير 
إيمـــون« )إرحمنـــا يـــاهلل مخلصنـــا( ظنًّا 
ثـــالث  يرّددونهـــا  المصليـــن  أن  منـــه 
مـــرات عقب الطلبـــات الثالث األخيرة. 
مـــن هنـــا يتضـــح لنـــا عـــدم درايتـــه 
الكنيســـة  بالليتورجيـــات  الكافيـــة 
بـــه  قـــام  مـــا  فـــإن  وبالتالـــي  القبطيـــة. 
مـــن دراســـة مقارنـــة مـــع الليتورجيـــات 
األخرى، ســـواء الليتورجيـــا الالتينية أو 
الكنائس الشـــرقية، ال ُيعتد بها. )يتبع( 
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ال شـــك أن العالم كله مّر 
بفتـــرة عصيبـــة أثنـــاء انتشـــار 
نعلـــم  وال  كورونـــا،  فيـــروس 
هنـــاك  كانـــت  إذا  مـــا  بعـــد 
موجـــات قادمـــة أم ال، ولكـــن 
مـــا نعلمـــه جميًعا أننـــا قضينا 
فتـــرات عصيبـــة فـــي خدمتنـــا 
حينمــــــــــــا ُاضُطِررنا للخدمــــــــة 
والتعليــــــــــــم عـــــــــــن ُبعـــد.. بـــل 
وحتى القداســـات كّنا نصليها 
بصعوبـــة، وبالطبـــع كان هذا 
درًســـا قاسًيا لفترة طالت دون 
خدمة فعلية للتربية الكنســـية. 
لـــذا كان ال بـــد لنــــــــــا أن نفهم 
الـــدرس وســـط كل مـــا حدث:

»أن مـــا قبـــل كورونا في 
الخدمـــة ال بـــد أن يختلـــف 
عند رجوعنا بعد كورونا«..

لـــذا كـــي ال ننســـى وعـــود 
وعهـــود للخدمة التـــي تلوناها 
انتشـــار  فتـــرة  أثنـــاء  ألنفســـنا 
كورونـــا، دعونا نذّكر أنفســـنا 

بأمـــور هاّمـــة:
+ لنضـــع هـــدف الخدمة 
-وهــــــــــو السمــــــاء- أمـــام 
بجهادنــــــــــــــا  ونهتـــم  عيوننـــا، 
الروحي وصلوات المخـــــــدع، 
والصـــــــــــــــــالة مـــــــــــن أجــــــــــــــــــل 
الكنيسة واآلباء والمخدومين، 
الخـــــــــــــــــــــــــدام  وإخواتنـــــــــــــــــــــــــــــــا 

والشـــعب. والخادمات 
+ القـــداس والصلــــــــوات 
الليتورجيـــة هـــي األهــــــــــــــم 
فـــي الكنيســـة، ويجـــب ربـــط 
الخـــدام والمخدوميــــــــــــن بهـــا، 
والتركيــــــــــز علـــــــــــى شرحهـــــــــــا 
وحضورهـــا، وبالطبـــع شـــبعنا 

نحـــــــــــــــن الخـــدام بهـــا.
+ األنشطة جميلـــــــــــة.. 

ولكن حينما تكون وســـيلة، 
أّما إذا تحولت لغاية.. فقدت 
خدمتنــــــــــــــــا هدفهـــا، وانحرفت 
ناحيـــة طريـــق ال يصـــل بنـــا 
أو المخدوميـــن إلـــى هدفنـــــــــــــا 

وهو الســـماء.
+ ســــــــــــام الكنيســـــــــــة 
والخدمـــة أهم من نجاحها.. 
احفـــظ لســـانك وقلبـــك بـــدون 
إدانــــــــــــــة، لنذهــــــــــــب للكنيســـة 
للصـــالة والخدمـــــــــــــة الروحية 
والتعليـــم، ولنبعــــــــــــــــد عـــن أي 
حـــوار يتجــــــــــــه نحــــــــــــــو إدانة 

داخـــل الخدمـــة.
+ االفتقـــاد بحـــب وبفـــرح 
وبشـــغف، وبهدف االطمئنان 
علـــى روحيـــــــــات المخدومين 
وحياتهــــــــــــــــــم.. ال للدردشــــــــــــة 
والحكاوي فقط، وليس بهدف 
الحضور وزيادة العدد داخـــل 

الفصـــل بالخدمة.
شـــعار  أمامـــك  + ضـــع 
لنبِن  االنســـــــان«..  »المهم 
أبناءنـــا وال نبنـــي ألبنائنــــــــــــــا. 
لنجعـــل أمام أعيننــــــا بنــــــــــــــــاء 
اإلنســـان الروحـــــــي والعمــــل، 
مبـــاٍن  بنـــــــــــــــــاء  فقـــط  وليـــس 
ومالعــــــــــــب وقاعـــــــــــــــــــــــــات.. 
بالطبـــع ال نقّلـــل مـــن أهميـــة 
لنحـــذر  ولكـــن  اإلنشـــــــاءات، 
أن يكـــون ذلـــك على حســـاب 

بنـــاء اإلنســـان.
ليعِطنـــا هللا حكمـــة ووقفـــة 
جـــادة ومراجعــــــــــــــــــة ألنفســـنا، 
ونعـــّدل العيـــــــــوب، ونســـتثمر 
فـــي ميـــزات مــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــــــل 
كورونـــا لنبنـــي خدمتنـــا فيمـــا 

بعـــد كورونـــا.

فـــي عالـــم االختراعات نســـمع 
عن مصطلح »بـــراءة االختراع«، 
وهي شـــهادة تحفـــظ للمخترع حقه 
فيمـــا ابتكـــر ذهنه، وانتجـــت يداه. 
»اختـــراع«  كلمـــة  تتـــردد  وعندمـــا 
الـــذي  االنســـاني  المعنـــى  فـــإن 
إنجـــاز  هـــو  الذهـــن  إلـــى  يتبـــادر 
خطـــوة أو خطـــوات علـــى طريـــق 
تقدم البشـــرية، يخّلصها من أوبئة 
وأمـــراض كما في اختـــراع األدوية 
حياتهـــا  ويجعـــل  واألمصـــال، 
أســـهل وهو ما يتجّلـــى في اختراع 
وتطويـــر وســـائل النقـــل، وتحديث 
البنية األساسية من مياه وكهرباء 
وبنـــاء مســـاكن عصريـــة صديقـــة 
إمكانيـــات  لهـــا  يوّفـــر  أو  للبيئـــة، 
تحقـــق،  مثلمـــا  ووعـــي  تواصـــل 
المتســـارع  التغييـــر  فـــي  ويتحقـــق 
الـــذي تشـــهده وســـائل االتصـــال. 
فقـــد كان اختـــراع الطباعـــة نقطـــة 
المعرفـــة،  تاريـــخ  فـــي  تحـــول 
التليفزيـــون  ثـــم  الراديـــو  واختـــراع 
اإلنســـان  عالقـــة  فـــي  تحـــول 
باإلعـــالم، أّمـــا اختـــراع اإلنترنـــت 
االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
فقـــد أحدث ثـــورة اتصاالت نعيش 

فصولهـــا منـــذ ســـنوات.
ويّحدثنـــا ســـفر األمثـــال عـــن 
نوعيـــن مـــن المخترعيـــن: مختـــرع 
»َأَمـــا  الشـــر:  ومختـــرع  الخيـــر 
ـــا  َأمَّ ؟  ـــرِّ الشَّ ُمْخَتِرُعـــو  َيِضـــلُّ 
الرَّْحَمـــُة َواْلَحـــقُّ َفَيْهِدَياِن ُمْخَتِرِعي 

.)٢٢ )أمثـــال١٤:  اْلَخْيـــِر« 
مخترع الشر له صور عديدة. 
والســـالح،  القتـــال،  آلـــة  يطـــّور 
ويبتكـــر فـــي صناعة المخـــدرات، 
اإلباحيـــة،  تســـويق  فـــي  ويبـــدع 
وينشـــر األكاذيـــب، ويؤّلب الناس 
ويـــزرع  بعًضـــا،  بعضهـــم  علـــى 
الشـــقاق والبغضـــاء. صانع الشـــر 
متعـــّدد، هنـــاك من يخترع الشـــر، 
وهنـــاك مـــن يســـّوقه، وهنـــاك مـــن 
يســـتهلكه، تماًمـــا مثلمـــا أن هنـــاك 
ًقا ومستهلًكا للخير،  مبتكًرا ومســـوِّ

تغّلـــف الرحمـــة والحـــق حياتـــه.
تلفـــت هـــذه اآليـــة نظرنـــا إلـــى 

مســـألة مهمـــة أن الشـــر لـــه مـــن 
يخترعـــه، ويبـــدع فيـــه، ويمضـــي 
ولكـــن  الشـــيطان.  طريـــق  فـــي 
الشـــر  تختـــرع  التـــي  العقـــول 
وســـاعدتها  ذكاؤهـــا،  بلـــغ  مهمـــا 
الظـــروف، وامتلكـــت اإلمكانيات، 
أّمـــا  المخزيـــة،  النهايـــة  مصيرهـــا 
مبتكـــر الخيـــر فســـوف ينعـــم بمـــا 
صنـــع. ومهمـــا برع مخترع الشـــر 
وينجـــو  وُيطـــَرد،  يضـــّل  فســـوف 
مبتكـــر الخيـــر، كمـــا يقـــول ســـفر 
األصحـــاح  نفـــس  فـــي  األمثـــال 
يُر ُيْطَرُد ِبَشـــرِِّه،  ـــرِّ اآلية 3٢: »َالشِّ
يـــُق َفَواِثٌق ِعْنـــَد َمْوِتِه«. دِّ ـــا الصِّ َأمَّ

مختـــــــــــرع الشــــــــــــر مريـــــــــض، 
نصلـــي أن يحـــّرر هللا نفســـيته من 
أثقالهـــا، وال تدفعنـــا كراهيـــة الشـــر 
إلـــى كراهيـــة الشـــرير، وكـــم مـــن 
مبتكـــر شـــر تحـــول إلـــى مختـــرع 
خيـــر مثـــل بولـــس الرســـول واألنبا 
موســـى القوي وغيرهمـــا، وكم من 
أشـــخاص ُوِضعـــت علـــى طريـــق 
إبـــداع الخيـــر ضّلـــت وهلكت مثل 

يهـــوذا اإلســـخريوطي...

ونحـــن نثـــق أن هللا ال يجعـــل 
مختـــرع الشـــر يهنأ بمـــا صنع في 
النهايـــة، قـــد ينجـــح مرحلًيـــا، لكنه 
ليـــس الرابـــح في نهايـــة المطاف. 
هـــو  لمواجهتـــه  نملـــك  مـــا  وكل 
االحتمـــاء باهلل، ونحـــن على يقين 
أن فـــي كل مـــرة نصلـــي صـــالة 
حســـد،  »كل  ونقـــول:  الشـــكر، 
وكل تجربة، وكل فعل الشيطان، 
ومؤامـــرات الناس األشـــرار، وقيام 
والظاهريـــن،  الخفييـــن  األعـــداء 
انزعهـــا عنـــا...« في تلك اللحظة 
يبطـــل هللا كل اختـــراع شـــرير فـــي 
مواجهتنـــا، وتحيـــط بنـــا مالئكتـــه، 
الشـــهود  ســـحابة  علينـــا  وتحـــوط 

المحيطـــة بنـــا.

samehfh@gmail.com
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ُمَك. أَحُد اسَمَك ألنََّك َصَنعَت َعَجًبا. َمقاِصُدَك منُذ الَقديِم أمانٌَة وِصدٌق.” )إَشعياَء 25: 1( َعظِّ
ُ
، أنَت إليه أ “يا َربُّ

ذكرنــــــــــا فـــــــــــي مقــاٍل سابــــــــق عــن 
ــا مقــار أســقف قــاو الشــهيد، أن  األنب
جســده الطاهــر، كمــا ُيخِبرنــا تاريــخ 
اآلبــاء الپطاركــة المنســوب إلــى األنبــا 
يوســاب أســقف فــوة، كان قــد تعــّرض 
لُمحاولة سرقته )من دير األنبا مقار 
الكبيــر، ببريــة شــيهيت(، فــي آواخــر 
عهــد الپاپــا خريســتوذلوس )١٠٤٦-

١٠٧٧م(، بعــد خــراب األديــرة الــذي 
كان فــي نحــو عــام ١٠٦9م )علــى 
يــد اللواتييــن(، وكانــت محاولــة ســرقة 
جسد هذا القديس، على يد أشخاص 
ملكانييــن، ولكــن بفضــل حيلــة بعــض 
األراخنــة األقپــاط فــي ذلــك الوقــت، 
الذيــن أخفــوا أجســاد الثالثــة مقــارات 
األشــخاص  هــؤالء  أخــذ  القّديســين، 
)الملكانييــن( -عــن طريــق الخطــأ- 
جســد راهــب إســمه أنســطوراس )وفــي 
أســطوراس(  إســمه:  أخــرى  نســخة 
األنبــا  أنــه جســد  آدام، ظانيــن  ابــن 
مــزاًرا  لــه  وعملــوا  األســقف،  مقــار 
يفتخــرون  وصـــــــــاروا  باإلسكندريــــة، 
ممــــــــــا  الِقبــط والُمســلمين،  بــه علــى 
إلــى  الُمســلمين  ببعــض  حــــــــــدا 
محاولــة إهانــة الجســد، فقــام الرجــل 
كان  الــذي  )الملكانــي(  الرومــي 
الجســد  بنقــل  الجســد  هــذا  بحوزتــه 
مــع  )كــذا(،  القســطنطينية  إلــى 
رســالة للملــك يقــول لــه فيهــا: »هــذا 
جســد أبــو مقــار األســقف«، فرفعــوه 
هنــــــــــــــــاك بكرامــٍة عظيمــة، وبنــوا لــه 
جســد  وصــار  اســمه،  علــى  كنيســة 
الّراهــب أنســطوراس، يصنــع اآليــات 
والعجائــــــــــــــــب، علــى اعتبــار أنــه هــو 
ولكــن  األســقف؛  مقاريــوس  القّديــس 
جســد األنبــا مقاريــوس ظــل فــي أمــان 
بالديــر، حتــى تــم تعميــــــــــــر األديــــــــــــــرة 

مــرًة أخــرى.
ولكننــا بالبحــث فــي المراجــع التــي 
تحــت أيدينــا، والخاصــة بتاريــخ مدينــة 
القســطنطينية، لــم نوفَّــق حتــى اآلن 
في العثورعلى أي خبر عن الكنيســة 
المذكــورة، التــي ُســميت بِاســم األنبــا 
ــُح  مقــار أســقف قــاو؛ ممــا يجعلنــا ُنَرجِّ
اآلبــاء  تاريــخ  ــاخ  ُنسَّ أو  كاتــب  بــأن 
البطاركــة، قــد اختلــط عليهــم األمــر 
فذكــروا اســم مدينــة »القســطنطينية« 

الحالــــــــــي،  العريــــــــــــان  األنبــا برســوم 
بمعصــرة حلــوان(، بتاريــخ ١٥ كيهــك 
اشــترى  وقــد  )١3١٢م(،  ١٠٢9ش 
هــذا المخطــوط مــن نيقوســيا بُقبــرص 
األب فانســليب الدومينيكانــي، وذلــك 
فــي شــهر يونيــو عــام ١٦٧١م، وهــو 
الوطنيــة  بالمكتبــة  موجــود  حالًيــا 
 ١١3 رقــم  تحــت  بباريــس،  لفرنســا 

القديــم ٤٠١(.  )ورقمــه  عربــي 

الورقــــــة ١ج، من المخطــــــــوط رقــــــم 
١١3 عربـــــــى، بالمكتبــــــــة الوطنيـــــة 

لفرنسا بباريس.

ــح لدينــا، أنــه بســبب  ومــن الُمَرجَّ
حاقــت  التــي  اإلضطهــادات  بعــض 
)أثنــاء  ُقبــُرص  فــي جزيــرة  باألقبــاط 
الُحكــم العثمانــي(، فقــد هجــر األقبــاط 
الجزيــرة، وتــرك الرهبــان ديــر األنبــا 
مقــار، فســكنه الرهبــان األرمــن منــذ 
ذلــك الوقــت. وبالبحــث وجدنــا بالِفعــل 
ــا كديــر،  كنيســة أثريــة ُمســتعملة حالًي
وتحمل إســم القديســين برنابا الرســول 

خطـــــــــــــــأ، بــداًل مــن إســــــــــــــم مدينــــــــــة 
»ُقنسطانطيـــــــــا« الُقبُرصيـــــــــــة، واســم 
المدينــة األخيـــــــــــرة هــو االســم القديــم 
لمدينــة ســالميس )العاصمــة القديمــة 
لجزيــرة ُقبــُرص(؛ وذلــك ألننــا َعِلمنــا 
مــن كتــاب يتحــدث عــن تاريــخ ُقبُرص 
وهــو مــن تأليــف أحمــد ِعتمــان، أنــه 
ُيوَجــُد ديــر أرمنــي باســم األنبــا مقــار 
ِضمــن األديــرة التــي ُبِنيَّــت فيمــا بيــن 
القرنيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر 
فــي  المذكــورة  الفتــرة  )نفــس  للميــالد 
تاريــخ اآلبــاء البطاركــة لبنــاء كنيســة 
السلســلة  علــى  وذلــك  القديــس(، 
ُقبــُرص  بجزيــرة  والســاِحل  الجنوبيــة 
القديمــة،  للقســطنطينية  )الُمقابلــة 
تحديــد  عــدم  ومــع  الحاليــة(؛  ُتركيــا 
هــذا المؤلــف لشــخصية األنبــا مقــار 
َنِجــُد  أننــا  إال  الديــر،  هــذا  صاحــب 
مصــر،  فــي  القبطــي  »الفــن  كتــاب 
٢٠٠٠ عــام مــن المســيحية«، يذكــر 
أن الديــر المذكــور هــو ديــر قبطــي 
علــى اســم األنبــا مقــار الكبيــر؟! وهــذا 
القــول الخاطــئ بتســمية الديــر علــى 
اســم األنبــا مقــار الكبيــر لــم َنِجــَده فــي 

أي مرجــٍع آخــر. 
أمـــــــا مخطـــــــــــــــــــوط ُمكاتبـــــــــــــــــــات 
الثالــث  يؤانــــــــــــــس  البابــا  وُمراســالت 
-١٤٨٤( الـــ9٤  البطريــرك  عشــر، 

١٥٢٤م(، فنســتنتج مــن خاللــه بــأن 
الديــر المذكــور قــد آلــت ملكيتــه إلــى 
الرهبــان األقبــاط بجزيــرة ُقبــرص، مــن 
َقبــل بطريركيــة هــذا البطريــرك بوقــٍت 
غيــر معلــوم لدينــا، غيــر أن الرهبــان 
األقبــاط قــد أرادوا فــي نحــــــــــــــو عــام 
ُيَجــِددوا عمــارة ديرهــم،  ١٥٠9م أن 
المذكــور  البطريـــــــــــرك  مــن  فطلبــوا 
الســماح لهــم بتجديــد عمــارة الديــر، 
خاصــة  ُمكاتبــة  ُيصــِدر  جعلــه  ممــا 

لهــم بذلــك. 
وبعــد ذلــك بنحـــــــــــــو ١٧ عاًمــا، 
أي فــي عــام ١٢٤٢ش )١٥٢٦م(، 
للبصخــة  هــام  مخطــوط  وقــف  تــم 
ســة علــى ديــر األنبـــــــــــــــا مقــار  الُمَقدَّ
المذكــور الــذي كان فــي ذلــك الوقــت 
بُقبــرص،  إكليمــا  ُتَســَمى  بمنطقــة 
أواًل  ُنِســَخ  قــد  المخطــوط كان  وهــذا 
فــي ديــر أبــو مرقــورة بشــهران )ديــر 

والقديــس مقاريــوس )األنبــا مقــــــــــــار(، 
عــن  َتبُعــد  التــي  نيقوســيا  بمدينــة 
ســالميس )ُقنســطانطيا( بكيلومتــرات 
قليلــة )فلعلهــا هــي نفســها كنيســة ديــر 

القديــس المذكــورة مــن قبــل(. 

كنيسة القديس برنابا الرسول واألنبا 
مقاريوس األثرية بنيقوسيا بالُقرب من 
ساميس )ُقنسطانطيا( بجزيرة ُقبُرص.

أمــا ُمكاتبــة البابــا يؤانــس الثالــث 
عشــر عــن الديــر، فهــي موجــودة فــي 
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ظهــر،  الورقــة 3٠٢  مــن  بالقاهــرة، 
الورقــة 3٠٥ ظهــر، وُيذكــر  وحتــى 
األصليــة  بلغتهــا  )ونصهــا  فيهــا 
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المجتهديــــــــــــــن  النســـــــــــــــــــاك  الرهبــان 
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