
  

   



 

 

  أعرف آنيستكأعرف آنيستك     
  

 :اللقان
  

. اللقان عبارة عن أناء من الحجر أو الرخام ويوضع فى الناحية الغربية من الخورس الثالث
األول . وتوضع المياه فى اللقان ويصلى عليها القداس الخاص باللقان ثالث مرات فى السنه

  .رفى عيد الغطاس والثانى يوم خميس العهد والثالث فى عيد الرسل االطها
  

 ويعمل فى ليلة عيد الغطاس تذآارا لعماد ربنا يسوع المسيح فى األردن من :لقان الغطاس
  .ويعمل لقان الغطاس ليال ألنه آما نعرف من التقليد أن الرب قد أعتمد ليال. يوحنا المعمدان

  
تهتم الكنيسة بعمل لقان خميس العهد ألن يسوع قد غسل أرجل تالميذه : لقان خميس العهد

ولقان خميس العهد ال .  آما أنه له المجد أمر بأن يعمل تالميذه آما عمل. مثل ذلك اليومفى 
يكاد يختلف عن لقان الغطاس فى شئ اال أنه يعمل نهارا وبعد رفع بخور باآر وصلوات 

  .التسبحة أى بعد صالة الساعة التاسعة
  

ر باآر آما فى لقان خميس  أبيب ويعمل بعد رفع بخو٥  ويقع دائما فى يوم :لقان عيد الرسل
  .العهد

  
ويجب أن نالحظ ان صالة القان تكون دائما قبل القداس ال بعده وهذا الن االغتسال بمياة 

 -القان اشارة الى وجوب أغتسالنا من الخطية حتى نتأهل للتقرب من المائدة الربانية الرهيبة
لعشاء السرى جسده ودمه ولنتشبة بالرب الذى غسل أرجل التالميذ أوال ثم ناولهم من ا

  .األقدسين
  
  
  

  ))من منارة االقداس فى شرح طقوس الكنيسة القبطية والقداس بقلم القس منقريوس عوض اهللا ((



 

 

   من بستان الروح
  نيافة االنبا يؤانس  مثلث الرَحماتل

  
  .)٢ (عناصر االعتراف. ١٢
خجل من ال). الخجل(من األمور التي تعطل الكثيرين عن االعتراف : الخجل

إشهار خطاياهم أمام الكاهن، إن شعورك ببشاعة الخطية ، ومقدار حقارة الوقوع فيها، وشعورك بأنها عار ونقص، 
يا أخي إن لم تخجل من اهللا عند فعل الخطية، أليس أن ال تخجل أمام نائبه وقت . آل هذه المشاعر الزمة لك

من أجل هذا قال اآلباء القديسون إن سر .  بها قبالاالعتراف ، إنه يحسن أن تتألم من خطيتك، طالما تلذذت
ال تستح من اإلقرار "االعتراف في أنه لجام قوي يكبح جماح اإلنسان ويمنعه من العودة إلي الخطأ، قال بن سيراخ 

   )٢٦ :٤سي" (بخطاياك
  

   :ثم ممن تخجل ولماذا تخجل؟
لكن اعلم أن خطيتك . يصعب ذآرها لألب الكاهن سقط في بعض الخطايا التي � في جهالته �ربما يكون اإلنسان 

وعلي أي حال فإن أب االعتراف يعلم مقدما أنه . ليست األولي التي يسمع بها األب الكاهن فإنه سمع خطايا آثيرين
وقد يؤدي الخجل ببعض األفراد إلي التساؤل عما إذا آان من المحتم علي  سيسمع شيئا غير سليم وغير طاهر

رف علي يد آاهن؟ ولماذا ال يعترف علي اهللا مباشرة؟  وهنا ينضم الكبرياء إلي الخجل ، ولكن في اإلنسان أن يعت
فالمتكبر يحاول أن يظهر أمام الناس قديسا ورعا تقيا، ويهتم أن تكون له صورة . وتردد النفس هذه المزاعم.تبجح، 
إنها خدعة . سبق أن ورد في مقدمة الموضوعواإلجابة علي هذا التساؤل .  لو أنكر في أعماقه قوتهاحتى، التقوى

وتذآر أن ليس أحد طاهرا من دنس ولو .  االعتراف فىمن الشيطان يريد أن يمنع عنا برآات آثيرة نحصل عليها
  .آانت حياته يوما واحدا علي األرض

  
  آيف تعترف؟

م علي إتمام سر رهيب يجدد واذآر أنك مقد.  أن تكون لك دالة عندهأحذر حينما تجلس أمام األب الكاهن ، � ١
   حياتك ويلدك من جديد، لذا انس عالقتك به 

  .واذآر أنه نائب اهللا، وآيله الذي يحاسب علي خطاياك
واعلم أن   خطايا الفعل، القول، الفكر، والحس) بألم ورعدة وليس آما تقص قصة( اعترف بكل أنواع الخطايا � ٢

 النبي، مخاطبا ارميانت حالتك فيما بعد قال الوحي اإللهي علي لسان آل خطية ال تعترف بها تظل باقية مهما تحس
   )١٩ : ٢مراثي ارميا " (اسكبي آمياه قلبك قبالة وجه السيد"آل نفس 

نظرت يا أبي نظرة " اهتم بتفاصيل الخطية آي يستدل الكاهن علي معرفة حال نفسك فمثال هناك فرق بين قولك � ٣
  ".هذه النظرة في الكنيسةوآانت " ، وبين قولك " شريرة
  عليك اهتم أيضا بمدة الخطية وهل أصبحت عادة متملكة � ٤
   اهتم آذلك بمشاعرك أثناء فعل الخطية، متلذذا أم نافرا متضايقا� ٥
 ال تحاول أثناء االعتراف أن تلتمس لنفسك األعذار وأن تنسب سقطاتك لآلخرين ، ال تهون من أمر الخطية، ال � ٦

ال تنس أن أي خطية . وهكذا تظهر أن الشيطان مدانا لكي تبدو أنت بريئا.."  ضحك علي في آذا وآذا الشيطان"تقل 
  .إنما تفعلها بإرادتك وحدك

 عن ديانته فأنكر سئلفمثال إنسان .  آن أمينا في اعترافك وال تحاول أن تلبس خطيتك ثوبا آخر بسبب الخجل� ٧
م الكاهن ذآر الخطية علي أنها آذب ، لقد اعتبر إنكار اعترافه بإيمانه  أنه مسيحي ، هذا اإلنسان في اعترافه أما

  .آذبا، وهناك فرق بين الخطيتين
 اهتم بالنواحي اإليجابية أيضا والمقصود بذلك أن تحاسب نفسك علي ضوء الفضائل المسيحية آالمحبة ، � ٨

تتحلى بها، ثم اآشف مدي تقصيرك واعترف وآواجبات العبادة، وآإنكار الذات ، إلي آخر الفضائل التي يجب أن 
  .بها



 

 

 فالسيد المسيح أمرنا بالكمال األخرى ال تظن أن اعترافك يقتصر علي النواحي الروحية فقط دون نواحي حياتك � ٩
فالطالب الذي يقصر في ) ١٠ : ٢رؤيا " (آن أمينا إلي الموت"وباألمانة ) ٤٨ : ٥متي " (آونوا أنتم آاملين"

  .ن يعترف بهذا التقصير آخطيةدراسته يجب أ
ألن االعتراف  بالخطايا يتضمن إقرار بالضعف أمام اهللا في .  اعترف بالخطية حتى لو آنت تعرف عالجها� ١٠

إن أب اعترافك سيقول لك آذا و آذا فال " طان آثيرا ما يحاربك بمثل هذا الفكر يحضور نائبه أي الكاهن إن الش
  .اإلجابةداعي لالعتراف بها ألنك تعرف 

   يجب أن تصارح أب االعتراف بكل ما في نفسك حتى لو آان من جهته، عليك أن تذآر ذلك في لهجة مؤدبة � ١١
  . استمع جيدا لنصائح أبيك الروحي واقبلها � ١٢

  
  
  

  تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلقيدونية
  

  الكنيسة القبطية في ظل الحكم اإلسالمي
  
  

      الغزاةموقف األقباط من العرب 
  

بمعنى أنهم لم يتعاونوا معهم ولم يقفوا . نستطيع أن نؤآد أن موقف األقباط من العرب الغزاة آان سلبيآ
ضدهم وأذا آان األمر آذلك فمن الذى أرشد العرب فى زحفهم فى أرض مصر؟ يجمع الباحثون أن مرشدى 

رآة أن االمبراطور هرقل رأى فى منامة يذآر ساويرس بن المقفع فى تاريخ البطا..العرب آانوا من اليهود
فأمر بتعميد جميع . فظن هرقل ألول وهله أنهم اليهود.أن شعبأ مختونأ سيثور عليه ويهزمه ويملك األرض
هذا التصرف من جانب هرقل جعل اليهود يعرضون ..اليهود والسامريين فى آل واليات األمبراطوريه

وبذلوا لهم المساعده في , أعطوهم ما يحتاجونه من معلوماتوقدموا لهم خدماتهم و,خدماتهم على العرب 
لم يكن يوجد قبطي واحد في ساحة القتال (ويقول الفريد بتلر في تاريخهه عن فتح مصر.. سوريه ومصر

  ).ومن الخطأ األدعاء أن األقباط آانوا يستطيعون في ذلك الوقت أن يجتمعوا أو يقاتلوا أو يفاوضوا العرب.
فلقد آان األقباط يجهلون آل شئ عن نواياهم وهل سيرغمهم . قباط العرب آمحررين لبالدهملم يستقبل األ

العرب على اعتناق دين جديد هو األسالم ؟ ونحن قد رأينا آيف أن األقباط وقفوا أمام األمبراطور  البيزنطى 
وا بأمة جديدة تدين بدين وأبوا أن يقبلوا مجرد عقيدة جديدة في نطاق المسيحية فهل يعقل أنهم رحب,والدوله

وما يتبع ذلك من مياعب ومظالم؟ يضاف الى ذلك أن , لو أحسوا أنهم سيرغموا  على اعتناق األسالم,جديد 
اذ آانوا يجهلون لغتين اليونانية ,العرب لم يحاولوا قط أن يطمئنوا الشعب المصري على نواياهم

ولم يقوموا بأعمال تخريبية منظمة أو باراقة , رفقومع أنهم على عكس الفرس قاتلوا بشيئ من ال.والقبطيه
ما لم يساعدهم ,اال أنهم تمادوا في بعض األحين في اقتراف أعمال مشينة و حرآات قمع دامية, دماء آثيرة

   .على آسب ثقة الشعب وتعاطفهم معهم
  
مثلة لما عمله يذآر األسقف يوحنا النقيوسي في تاريخه وهو المصدر الوحيد المعاصر للفتح العربي ا 

وتكبيل أيديهم وأقدامهم بسالسل , أمر بالقاء القبض على القضاة الرومان) عمرا (فيقول أن , العرب الغزاه 
واغتصب األموال وضاعف الضرائب المفروضة على الفالحين وآان يضطرهم أن . حديدية وأوتاد خشبية 
أما عن حماس العرب الدينى لألسالم فيقول . آما أنه اقترف آثيرأ من أعمال العنف.  يحضروا علف الخيل



 

 

آانوا يستولون على , ومعهم األقباط الذين ارتدوا عن المسيحية, عندما آان المسلمون يدخلون المدن(
وهكذا نستطيع القول أن األقباط لم يرحبوا )..أمالك المسيحيين الفارين ويسمون خدام المسيح أعداء اهللا

من بعد أن ملك عمرو مصر بثالث (قول ساويرس بن المقفع في تاريخههوي. بالعرب ويستقبلوهم آمحررين
وبيعة مار مرقس التي , ملك المسلمون مدينة األسكندريه وهدموا سورها وأحرقوا بيعأ آثيرة بالنار, سنين 

  ).أحرقوا هذا الموضع بالنار وما حوله من الديارات �هي مبنية على البحر حيث آان جسده موضوعا 
 المصدر إلى مستندا مستفيضة لعصر الخلفاء الراشدين داسهتور محمد حسين هيكل باشا بعد يقول الدآ
ال شك في أن القبط لم يعاونوا الروم في قتال العرب أال بالقدر الذي يضطرهم اليه خضوعهم (العربية 

.  معاونات فرديةأال أن تكون, ولكن ال شك آذلك في أنهم لم يعاونوا العرب. آارهين لسلطات قيصر وأعماله 
أنه ال يوجد ).فقد وقف شعب مصر من الفريقين المتحاربين موقف المتفرج شديد التطلع , أما فيم عدا ذلك

نص واحد في المصادر القديمة يشير ألى أن األقباط قدموا أي مساعدة لجيش عمرو حتى وقت حصارهم 
 .لحصن بابليون أي في المرحلة األولى للغزو العربي

  
  
 
  
  
  
  

    
  مواعيد خدمات الكنيسة

  
    الجمعة

  
   م           درس الحان٨:٣٠ � م ٧:٣٠
  اجتماع صالة عربى  /ى  درس الكتاب المقدس عرب         م     �١٠ م ٨:٣٠
              تسبحة نصف الليلم                صالة نصف الليل    ١١ - م ٨:٣٠

  
   السبت 

   
  القداس اإللهي                   ص�١١:٣٠   ص ٨:٣٠ 

 مدارس األحد            م�١:٠٠ ص ١١:٣٠
 

  :األعياد القبطية
  
    نياحة القديسان أبولو وأبيب   نوفمبر     ٤
   لجلوس قداسة البابا شنوده الثالث ٣٠ نوفمبر    العيد ال ١٤
   نوفمبر    شهادة القديس مارمينا العجايبى٢٤
   نوفمبر    بدء صوم الميالد المجيد٢٥

لرب صالوات تسبحة  ديسمبر ستقام بالكنيسة بمشيئة ا٧ابتداء من يوم الجمعة الموافق 
  . مساء١١ مساء إلى الساعة ٧:٣٠من الساعة ) ٤ و٧( المبارك كشهر آيه



 

 

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  القس أنطونيوس طانيوس يوقع عقد شراء أرض
  آنيسة رئيس المالئكة ميخائيل بهاول نيوجرسى

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإلله الواحد آمينبسم األب و االبن والروح القدس 
 

:األخوة األحباء في الرب يسوع  
سالم ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم و آل أفراد أسرتكم 

 الحبيبة
 

لذي مد يده وفرح قلوبنا بشراء نشكر ألهنا الحبيب يسوع المسيح ا
قطعة أرض ألقامة مذبح باسم رئيس المالئكة الجليل ميخائيل 

. بهاول نيوجرسى  
 

أخوتنا األحباء نود أن نفرح قلوبكم ونزف لكم خبر توقيع عقد 
. ٢٠٠١ أآتوبر سنة ١٦شراء هذه األرض يوم الثالثاء الموافق 

 ألف دوالر ٣٠٠٠٠٠وقد تم بنعمة الرب وتعضيدآم السخي، دفع 
     من ثمن األرض وقد تم االتفاق على دفع باقى المبلغ

فى خالل سنة من توقيع العقد على أن يتم دفع )  دوالر٢٠٠٠٠٠(
  .  دوالر آفوائد شهرية١٣٣٣مبلغ 

  
وأذ ننتهز هذه الفرصة لنشكر ألهنا الحبيب على عظيم محبته 
 ماآللكنيسة عروس المسيح، ونشكرآم على صلواتكم و عطاي
وهذا . الجزيلة التي مجدت اسمه القدوس بشراء هذه األرض

بشفاعة والدة اإلله القديسة الطاهرة مريم ورئيس المالئكة الجليل 
  .     ميخائيل الشفيع لكل البشر

  .والرب يعوض آل من له تعب فى آنيسته
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