مدرسة الرهبنة
حيـــــاة الغربــــــة

الرهبن ــة والحي ــاة الديري ــة مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عظيم ــة
تكون ــت عب ــر األجيال من ــذ القرون األولى لنش ــأة
ه ــذه الحي ــاة ف ــي بـ ـراري مصر.

 +الغرب ــة الحقيقي ــة ه ــي أن يع ــرف الم ــرء
كي ــف يضب ــط لس ــانه حيثم ــا ح ـ َّـل.

وله ــذه المدرسـ ـ ـ ـ ــة مناه ــج ومعال ــم وأخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
وقص ــص ِ
وس ـ َـير وحك ــم وأقوال واختب ــارات عميقة
ومذهل ــة ومتج ــددة وفعال ــة ،واكتس ــبت قدرته ــا
وفعله ــا عب ــر الزم ــن ،وص ــار لها ج ــذور وأصول
شكلت في مجملها فلسفة إنسانية راقية وروحانية
ّ
مس ــيحية عالية.

ستعبدون
والواقـ ـ ـ ـ ـ ــع أن البشـ ـ ـ ـ ـ ــر ضعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ُم َ
لتفاه ــات ه ــذا العص ــر الكثي ـ ـ ـ ـ ـرة ،فإنس ــان الي ــوم
يقي ــس تقدم ــه بما يملك :بس ــيارته ،بمنزله ،بأثاث
بيت ــه ،بمالبس ــه ،بمقتنياته ،بأمواله وحس ــاباته...
وي ــرى أن ــه ق ــد بلغ الكمال لمج ــرد أن عنده أحدث
كمبيوت ــر وبري ــد إلكترون ــي وصفح ــه عل ــى مواق ــع
التواص ــل االجتماع ــي ...وغي ــر ذل ــك ...وتك ــون
النتيج ــة ل ــكل ه ــذا أن يعج ــز ع ــن رؤي ــة حقيقي ــه
وتش ــخيص ضعفات ــه الت ــي تحصـ ـره ف ــي نط ــاق
الترابيات وتبعده عن الس ــمائيات ...وكما نصلي
ف ــي األجبي ــة ونق ــول« :إن العم ــر المنقض ــي ف ــي
الماله ــي يس ــتوجب الدينون ــة» (ص ــاه الن ــوم -
القطع ــة األولى).
ورغم التقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم االقتصـ ـ ـ ـ ــادي واالجتماع ـ ـ ـ ـ ــي
والعلمي في مس ــيرة البش ــرّ ،إل أن الص ارع ـ ـ ـ ـ ــات
والن ازع ــات والعن ــف والجريم ــة واإلدم ــان والتف ــكك
م ــا ازل ــت قائم ــة وتزداد حدة ،وكأن االنس ــان يفقد
رويدا.
صواب ــه روي ـ ًـدا ً
ولذل ــك ص ــارت الرهبن ــة مـ ـرآة لحقيق ــه الوجود
اإلنس ــاني ألنه ــا باختص ــار ه ــي «الحياة بحس ــب
اإلنجي ــل» (فيلبي ،)27:1واالنجيل هو« :كلمه
الفعال ــة واألمض ــى م ــن كل س ــيف
هللا ّ
الحي ــة و ّ
ذي حدي ــن ،والخارق ــة إل ــى مف ــرق النف ــس وال ــروح
ميـ ـزة أف ــكار القل ــب
الم ِّ
والمفاص ــل والمخ ــاخ ،و ُ
ونيات ــه» (العبرانييـــن  ،)12:4وم ــن هن ــا -م ــن
ّ
اإلنجي ــل -اكتس ــبت الرهبن ــة لمعناه ــا وعمقه ــا
وجاذبيته ــا حي ــث تكون ــت الجماع ــات الرهباني ــة
األول ــى ف ــي البـ ـراري المصري ــة الش ــرقية والغربي ــة
والجنوبي ــة تح ــت إرش ــاد اآلب ــاء المؤسس ــين له ــذه
الحي ــاة أمث ــال أنطوني ــوس الكبي ــر ومكاري ــوس
الكبي ــر وباخومي ــوس الكبي ــر وغيره ــم الكثي ــرون،
وم ــن جي ـ ـ ـ ـ ــل إل ــى جي ــل ،وامتـ ـ ـ ـ ــدت ه ــذه الحي ــاة
ـانيا م ــن مصر إلى ربـ ـ ـ ـ ـ ــوع العالم،
الصادق ــة إنس ـ ً
ويكاد ال توجد بلد بال دير أو رهبان أو راهبات.
ش ــاعت المدرس ــة الرهباني ــة بالص ــاة والعب ــادة
رفيع ــا لإلنس ــان ال ــذي
والخدم ــة تق ــدم
نموذج ــا ً
ً
يعطي أشـ ـواقه وعش ــقه للمسيح يسوع ،الذي سبق

 +إن م ــن يخط ــئ ف ــي حياته عليه أن يفصل
نفس ــه عن الناس ،إلى أن تتم مصالحته مع هللا،
وذل ــك ألن االتص ــال الدائ ــم بالناس من ش ــأنه أن
يعرق ــل االتصال باهلل.
ـروض نفس ــك عل ــى الصمت اوًل،
 +إن ل ــم ت ـ ّ
فحت ــى ول ــو ذهب ــت ال ــى آخ ــر بق ـ ـ ـ ـ ــاع األرض ال
يمكن ــك ان تبل ــغ الغربة.
وأعطان ــا ه ــذا الحب اإللهي المتدفق على خش ــبة
الصلي ــب نح ــو كل البش ــر قائ ـ ًـا« :تعالـ ـوا إلي يا
ّ
تعبي ــن والثقيل ــي األحم ــال وأن ــا أريحك ــم
الم َ
جمي ــع ُ
فتج ــدوا ارح ــة لنفوس ــكم» (متـــى .)28:11
ـر على
والحي ــاة بحس ــب اإلنجي ــل ليس ــت قص ـ ًا
الرهب ــان ،وإنم ــا كل مس ــيحي مدع ــو أن يعي ــش
نموذج ــا
بمقتض ــى اإلنجي ــل ،وتصي ــر الرهبن ــة
ً
ـذوق مس ــبق
متقدم ــا له ــذه الحي ــاة والت ــي تُعتب ــر ت ـ ُّ
ً
لملك ــوت هللا ،بمعن ــى أن ال اره ــب الحقيقي يعيش
األبدية في قلب الزمن ،وال يرى أمامه ّأل السماء
والنصيب الس ــماوي ،وال ينشغل باألرضيات التي
يت ــوه فيه ــا ويفقد طريق ــه ومس ــيرته ودوره الحقيقي
اهب ــا أو راهبة.
ال ــذي ص ــار م ــن أجل ــه ر ً

ورغ ــم أن هن ــاك -وف ــي كل زم ــان -قّل ــة م ــن
الرهب ــان يكتفـ ـوا بالش ــكل دون الجوه ــرّ ،إل أن
الغالبي ــة يعيش ــون ه ــذه الحياة الرهباني ــة بكل فرح
ومسـ ـرة ،ف ــي جهاد روح ــي عميق والتـ ـزام رهباني
ِ
كمله
وم ّ
أصي ــل ،ناظرين فقط إل ــى رئيس اإليمان ُ
ربن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المسي ـ ـ ـ ــح .وأود في هذه المقال
أن أذك ــر بع ــض أقـ ـوال م ــن اختبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الحي ــاة
الرهباني ــة وجمالها:

مخافــــة هللا
أما مخافة
 +الس ـ ـ ـ ـ ـراج المضاء يبدد العتمةّ ،
هللا فتبـ ـ ـ ـ ـ ــدد ظلم ـ ـ ـ ـ ــة القلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب البش ـ ـ ـ ـ ــري وتعلمه
الوصاي ــا اإللهية.
 +س ــأل ش ــاب أح ــد الش ــيوخ :كي ــف تس ــتطيع
النف ــس أن تقتن ــي مخافة هللا؟ فأجابه الش ــيخ :ثَ ّمة
طريق ــان يق ــودان النفس إل ــى مخافة هللا :التواضع
وال ــا قنية.

حيــــاة الطهـــارة
 +اشتكي أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ألبي ـ ـ ـ ــه الروحي:
أوشكت ان أموت بسبب أفكار الدن ـ ــس !...فقال
ل ــه الش ــيخ :تعّل ــم م ــن األمه ــات الالت ــي يضع ــن
الم ـ ّـر عل ــى صدوره ــن عندم ــا يفطم ــن أوالده ــن
ُ
فيرف ــض الطف ــل الرضاعة ،هك ــذا أنت اجعل في
ذهن ــك ذك ــر الموت والعذاب األب ــدي فتنفطم عن
األفكار الدنس ــة.
 +يس ــتحيل أن يصب ــح اإلنس ــان عدي ــم الهوى
طلب ــا للطه ــارةّ ،أل إذا س ــكن هللا ف ــي داخله.
ً
 +ينبغ ــي أن نكب ــح جم ــاح الغض ــب بط ــول
أم ــا ش ــهوة الجس ــد فنجّففه ــا بالتع ــب
األن ــاةّ ،
الجس ــدي وبالص ــوم المغب ــوط.

اليقظـــة والتمييـــز
 +ال تـ ـ ـ ـ ــدع ضميـ ـ ـ ـ ـ ــرك يلوم ـ ـ ــك ويعاتبك في
أي شيء.
 +إن كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس فنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لن نتقدم
ف ــي الفضائل.
 +س ــأل األب موس ــى أب ــاه الروح ــي :ه ــل
يس ــتطيع اإلنس ــان أن يبدأ كل يوم جديد؟ فأجابه
محب ــا للفضيل ــة،
الش ــيخ :إن كان ه ــذا االنس ــان ً
أيض ــا يمكنه
لي ــس فق ــط كل ي ــوم ،ب ــل كل لحظ ــة ً
أن يب ــدأ م ــن جدي ــد.
بمناســـبه تـــذكار نياحـــة األنبـــا انطونيوس
أب جميـــع الرهبـــان ( 22طوبـــه 30-ينايـــر).
كل ســـنة وأديرتنـــا ورهباننـــا وراهباتنا بخير
وفرح وســـام.

 +نص ــح ش ــيخ تلمي ــذه :ال تأل ــف نق ــد أخي ــك
عل ــى أعمال ــه ،ب ــل ب ــادر إلى نقد نفس ــك ...وبهذا
تول ــد مخاف ــة هللا فيك.
ة
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جملة الكرازة

ً
مخسون اعما من املتابعة والعطاء واتلنوير (2022-1965م)
وتعد
مجلـــة الكـــرازة هـــي المجلـــة الرســـمية للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ،فهـــي الناطقـــة باســـمهاُ ،
الوثيقة التاريخية للكنيســـة عبر عشـــرات الســـنين ،ومن عالمات أهميتها أن األب البطريرك هو المســـئول
عنها بشـــكل كبير ،فقد بدأها المتنيح البابا شـــنوده الثالث ( ،)2012-1971ويواصل مســـيرتها قداســـة
البابـــا تواضـــروس الثاني أطـــال هللا حياته.
مرت بها المجلة:
المراحل التي ّ
مـــرت المجلـــة بعـــدة مراحـــل وتوقفـــت فترتين عـــن الصدور ،وتطورت خـــال هذه المدة لتصبـــح على ما هي عليـــه اآلن ،وإن كانت
ّ
هنـــاك طموحات عديدة للنهـــوض أكثر بالمجلة.
المرحلة األولى :التأسيس

المرحلة الثانية :مجلة الكنيسة

المرحلة الثالثة :العودة

http://coptic-treasures.com

http://coptic-treasures.com

ت ــم تأس ــيس مجل ــة الكـ ـ ارزة ف ــي يناي ــر عام

 ١٩٦٥ف ــي حبري ــة القدي ــس الباب ــا كيرل ــس
الس ــادس ،عل ــى ي ــد مثل ــث الرحم ــات الباب ــا

أسقفا للتعليم
شنوده الثالث ،والذي كان وقتئذ ً
والمعاه ــد الدينية .وقد ص ــدرت المجلة لتكون
الناط ــق باس ــم الكلي ــة اإلكليريكي ــة لألقب ــاط

األرثوذك ــس .وكان ــت تص ــدر بش ــكل ش ــهري
حت ــى توقف ــت ف ــي أكتوب ــر  .١٩٦٧وكان
محت ــوى المجل ــة يتمثّ ــل ف ــي ع ــدد ضخ ــم م ــن

المق ــاالت الثري ــة ألس ــاتذة وخريج ــي الكلي ــة،

إل ــى جان ــب أخب ــار الكلي ــة وبع ــض أخب ــار

الكنيس ــة العام ــة.
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ب ــدأت المرحل ــة الثاني ــة م ــن تاري ــخ المجلة
عق ــب تنصي ــب الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ليك ــون
البطري ــرك الـ ــ ،١١٧وعادت المجل ــة للصدور
ف ــي ع ــام  ،١٩٧٢حي ــث تحول ــت المجل ــة
لتك ــون الناط ــق الرس ــمي باس ــم الكنيس ــة
القبطي ــة األرثوذكس ــية ،وأصبح ــت تص ــدر
بش ــكل أس ــبوعي من ــذ ع ــام  ،١٩٧٥واحت ــوت
عل ــى ع ــدد م ــن المق ــاالت لكت ــاب أغلبه ــم
م ــن األس ــاقفة والكهن ــة إل ــى جان ــب ع ــدد م ــن
الباحثي ــن والكت ــاب ،كما اهتمت المجلة بنش ــر
أخب ــار البطريركي ــة واإليبارش ــيات .وانتظم ــت
ف ــي الص ــدور حت ــى أغس ــطس  ١٩٨١حي ــث
توقف ــت عل ــى خلفية المش ــاكل الت ــي تعرضت
له ــا الكنيس ــة ف ــي ذل ــك العام ،وم ــا أعقب ذلك
م ــن أح ــداث.

http://coptic-treasures.com

ب ــدأت المرحل ــة الثالث ــة عق ــب ع ــودة البابا
ش ــنوده م ــن التحف ــظ في يناي ــر  ،١٩٨٥حيث
ع ــادت المجل ــة للظه ــور ف ــي يوني ــو .١٩٨٥
وفي يناير  ١٩٩٠تحولت من مجلة أسبوعية
إل ــى مجل ــة نصف ش ــهرية ،وانتظم ــت المجلة
ف ــي الظه ــور حت ــى  ،٢٠١١حي ــث صدر في
ذل ــك الع ــام  ٨أع ــداد فق ــط ،نتيج ــة اعت ــال
صح ــة البابا ش ــنوده.
ل ــم يص ــدر أي ع ــدد م ــن المجل ــة ف ــي
 ٢٠١٢حت ــى نياح ــة البابا ش ــنوده ،وِفي أثناء
فتـ ـرة القائمق ــام نياف ــة األنب ــا باخوميوس صدر
عدد واحد فقط من المجلة.
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الكنيسة عيد :ألنها مبهجة كالعيد ،وتُقال في القبطية (شاي  )]aiأي شرق ونور وعيد ،هكذا األنوار والمالبس والتسبيح.

المرحلة الرابعة :التطوير

عددي ــن ،إضاف ــة إل ــى التقاري ــر المرس ــلة م ــن
جه ــات متع ــددة.
 -3إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء صفح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمجلة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الفيسب ـ ـ ـ ـ ـ ــوك
بدايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من يناي ـ ـ ـ ـ ــر ،٢٠١٣
حي ــث كان يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نش ــر العدد
عل ــى الفيس ــبوك بع ــد ص ــدوره
بأس ــبوعين كصور.
 -4إنش ــاء موقع إلكتروني
خ ــاص بالمجل ــة ف ــي مايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
 ،٢٠١٣حي ــث كان يت ــم نش ــر
العدد بعد صدوره بأس ــبوعين.

وه ــي المرحل ــة الحالي ــة ،فعق ــب جل ــوس
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني على كرس ــي
م ــار مرق ــس ،أط ــال هللا حيات ــه ،كّل ــف نياف ــة
األنبا مكاريوس أس ــقف المنيا باإلشـ ـراف على
المجل ــة ،وم ــن ثَ ـ ّـم ع ــاودت مجل ــة الكـ ـ ارزة
الص ــدور بانتظام منذ ديس ــمبر  ٢٠١٢وحتى
أيضا
اليـ ـ ـ ـ ـ ــوم ،بشكـ ـ ـ ـ ـ ــل نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف شه ـ ـ ـ ـ ــري ً
وبنفس القطع.
ومن ــذ ذل ــك الوق ــت وق ــد ت ــم تطوي ــر العمل
بالمجل ــة عل ــى ع ــدة أصعدة:
 -1طباع ــة المجل ــة كامل ــة عل ــى ورق
مصق ــول باأللـ ـوان  ،full colorوق ــد ت ـ ّـم ه ــذا
عل ــى مرحلتي ــن :طباعة الغ ــاف باأللوان ،ثم
طباع ـ ـ ـ ـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد كام ـ ًـا الحًق ــا ،بأحـ ـ ـ ـ ــدث
تقني ــات الطباع ــة.
 -2زي ــادة ع ــدد الكت ــاب ف ــي المجل ــة م ــن
أس ــاقفة وكهن ــة وعلمانيي ــن ،ليص ــل عدده ــم
كاتب ــا يكتب ــون بالتب ــادل مـ ـرة كل
إل ــى س ــبعين ً

 -5منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور وبأ
وجه قداس ــة
كورونا وانتش ــارهّ ،
إلكترونيا
البابا بنشر المجل ـ ـ ـ ــة
ً
في موعدها كل أسبوعين ،بل
أصبح ــت النس ــخة اإللكترونية
متاح ــة قب ــل الورقي ــة بيومي ــن،
س ـ ـ ـ ـ ـواء عل ــى الموق ــع الخاص
بها وصفحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الفيسب ـ ـ ـ ـ ـ ــوك،
وتطبي ــق الهواتف الذكية ،إلى
جان ــب صفح ــة المتح ــدث اإلعالمي للكنيس ــة
القبطية األرثوذكس ــية.
 -6إع ــادة كتاب ــة جمي ــع األع ــداد القديم ــة
م ــن مجل ــة الك ارزة ،ورفعه ــا على موقع المجلة
فهرسة وقابلة للبحثSearchable
لتكون ُم َ
.
 -7ف ـ ـ ـ ــي  ،٢٠١٥وبتكليف من قداس ـ ـ ـ ـ ــة
الباب ــا ،ق ــام القم ــص أب اره ــام عزم ــي ،كاه ــن
الكنيس ــة القبطية بالواليات المتحدة والمس ــئول
اإلعالم ــي بالمهج ــر ،بعم ــل تطبي ــق للهواتف
الذكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ــى نظامـ ـ ـ ــي  iOSو،android
ليتمك ـ ـ ـ ـ ــن أبناء الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في المهج ـ ـ ـ ــر من
متابع ــة المجلة.
جدي ــر بالذك ــر أن قداس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الباب ــا يجتم ــع
بفري ــق العم ــل ف ــي المجل ــة في نهاية كل س ــنة
لوض ــع اس ــتراتيجية الس ــنة الجدي ــدة ،وكان
قرر
آخ ــر اجتماع في ديس ــمبر  2021حيث ّ
قداس ــته االحتف ــال بالمجل ــة بمناس ــبة م ــرور

عام ــا على صدوره ــا ،فهي وإن كان
خمس ــين ً
أول ع ــدد منه ــا ق ــد ص ــدر ف ــي ع ــام ،1965
إال أنه ــا توقف ــت مرتي ــن كم ــا أشـ ـرنا عالي ــه،
وكان مجم ــوع س ــنوات توقفه ــا س ــبع س ــنوات
(م ــن  1967حت ــى  ،1972وم ــن 1981
حت ــى  )1985وبالتال ــي ف ــإن ع ــدد الس ــنين
التي اس ــتمرت فيها مجلة الك ارزة في الصدور
كان ــت خمس ــين س ــنة.

احتفالية اليوبيل الذهبي للمجلة:
خ ــال ه ــذا الع ــام الذي يحتفل فيه قداس ــة
الباب ــا بالمجل ــة ،ق ـ ّـرر قداس ــته إقام ــة احتف ــال
بمس ــرح األنب ــا روي ــس بالكاتدرائي ــة المرقس ــية
بالعباس ــية ،وكذل ــك إقام ــة ع ــدة ن ــدوات خالل
الع ــام يش ــارك في ــه جمي ــع الكت ــاب وكت ــاب
ومتخصص ــون آخ ــرون م ــن اآلب ــاء واإلخ ــوة.
كم ــا س ــيتم نش ــر مختارات من المق ــاالت التي
ِ
قديم ــا ف ــي المجل ــة.
ُنش ــرت ً
ويحرص قداسـ ـ ـ ـ ــة البابا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
عل ــى مراجع ــة المجل ــة قب ــل صدوره ــا ،بدق ــة
ش ــديدة ،رغ ــم ضي ــق الوق ــت وكثـ ـرة األعب ــاء،
ويب ــدي مالحظ ــات هام ــة وثمين ــة .كم ــا أن
قداس ــته يوّف ــر لفري ــق العم ــل مس ــاحة كبيـ ـرة
لإلب ــداع والتطوي ــر.

ه ــذا وتح ـ ـ ـ ـ ــوي المجل ــة بي ـ ـ ـ ـ ــن دفتيهـ ـ ـ ـ ــا:
االفتتاحية وفيها رس ــالة قداس ــة البابا للش ــعب
القبط ــي ،وأخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار قداس ــة الباب ــا من لقاءت
ومقاب ــات واحتفالي ــات وغيره ــا ،كم ــا تح ــوي
ف ــي الداخ ــل مق ــاالت عدي ــدة لمجموع ــة م ــن
اآلب ــاء المطارن ــة واألس ــاقفة والكهن ــة وكذل ــك
الخدام والخادمات ،في ش ــتى العلوم الكنسية.
كم ــا تحوي القـ ـ اررات البابوية وأخبار الكنيس ــة
واإليبارش ــيات ف ــي مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والخ ــارج .كم ــا
ترص ــد الس ــيامات الكهنوتي ــة ونياحات اآلباء،
وف ــي العام الحال-وبحس ــب توجيهات قداس ــة
البابا -فإنه س ـ ُـيضاف عدة أبواب متخصصة
للمجل ــة مث ــل الش ــباب والطفول ــة وغيرها.

بأيـــة اقتراحات للنمـــو بالمجلة وتطويرها .الـــرب يبارك هـــذا العمل بصلوات
نرجـــو أن تحـــوز المجلـــة القبـــول لـــدى القـــارئّ ،
ونرحب ّ

قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي ونعمة الرب تشـــملنا ،آمين.
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واألصل في الكنيسة هو مجموعة من األعياد نستعد لها باألصوام ،وليس مجموعة من األصوام نختتمها باألعياد
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قداسة ابلابا يهنئ الرئيس السييس
بعيد الرشطة

تهنئ الكنيس ــة القبطية المصرية األرثوذكس ــية وعلى رأس ــها قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،الس ــيد الرئيس عبد الفتاح السيس ــي ،والس ــيد
وزير الداخلية ،ورج ـ ـ ـ ـ ــال الشرطـ ـ ـ ــة البواس ــل ،بمناس ــبة احتفاالت عيد الش ــرطة السبعين.
دائما
إن م ــا قدم ــه رج ـ ـ ـ ـ ــال الش ـ ـ ـ ـ ــرطة ف ــي مث ــل ه ــذا الي ــوم من بط ــوالت ،لهو مجرد رم ــز ونموذج على الب ــذل والتضحية اللذي ــن يقدمونها ً
ـداء للوطن.
فـ ً
ونحن إذ نثمن تضحياتهم هذه ،نصلي إلى هللا ليحفظهم ،ويحمي بلدنا مصر ،وينعم عليها باألمن واالستقرار.

الثالثاء  25يناير 2022م 17-طوبه 1738ش.

قداسة ابلابا حيتفل بعيد الغطاس املجيد باإلسكندرية
صل ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،مس ــاء ي ــوم الثالث ــاء  ١٨يناي ــر
٢٠٢٢م ،صل ــوات لق ــان وق ــداس عي ــد الغط ــاس المجيد بالكاتدرائية المرقس ــية
باإلس ــكندرية ،بمش ــاركة نياف ــة األنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام ،إلى جان ــب اآلباء
أس ــاقفة العم ــوم المش ــرفين عل ــى القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية ،أصح ــاب
النياف ــة :األنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائس قط ــاع المنتزه ،واألنب ــا إيالريون
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب ،واألنب ــا هرمينا األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع ش ــرق ،والقم ــص أب ــرآم إميل وكي ــل البطريركية باإلس ــكندرية ،واآلباء
كهنة الكنيس ــة.
وألق ــى قداس ــة الباب ــا عظ ــة الق ــداس التي قال فيه ــا إننا في ه ــذا العيد نتذكر
معموديتن ــا الت ــي ه ــي أول س ــر كنس ــي ننال ــه ونأخ ــذ ب ــه ال ــوالدة الجدي ــدة ،ث ــم
رش ــم بالمي ــرون ،وبع ــده نتن ــاول اإلفخارس ــتيا لنن ــال حي ــاة أبدي ــة وتب ــدأ حياتنا
ُن َ
ف ــي الكنيس ــة ،وأض ــاف قداس ــته أننا نتقابل في عيد الغط ــاس مع القديس يوحنا
المعم ــدان ،وتأم ــل ف ــي خمس ــة ألق ــاب للقدي ــس (تجده ــا منش ــورة في ه ــذا العدد
صـ ــ ،10م ــع ترجم ــة إنجليزية صـ)19

مقابالت قداسة ابلابا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
يوم الجمعة  ١٤يناير ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراوس مطران أبوتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
وصدف ــا والغناي ــم ،وقدم نيافته التهنئة لقداس ــة البابا
بمناس ــبة عيد المي ــاد المجيد.
 +نياف ــة األنب ــا باخوم أس ــقف س ــوهاج والنائب
الباب ــوي إليبارش ــية أس ــوان ،ال ــذي ق ــدم التهنئ ــة
تقريرا عن
لقداس ــته بعي ــد الميالد المجي ــد ،كما قدم
ً
الخدم ــة الرعوي ــة في إيبارش ــية أس ــوان.
 +نياف ــة األنب ــا ت ــكال أس ــقف دش ــنا ،ال ــذي ق ــدم
التهنئ ــة لقداس ــته بعي ــد المي ــاد المجي ــد.
 +نيافة األنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أرسانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أسقف الوادي
الجدي ــد والواح ــات ،حي ــث ق ــدم التهنئ ــة لقداس ــته
بمناس ــبة عي ــد المي ــاد المجي ــد.
يوم السبت  ١٥يناير ٢٠٢٢م
 +نيافة األنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آنجيلـ ـ ـ ـ ــوس األسقف الع ـ ـ ـ ـ ــام
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لقط ــاع كنائ ــس ش ــبرا الش ــمالية ،حيث ق ــدم التهنئة
لقداس ــته بعي ــد المي ــاد المجيد ،وناقش معه قداس ــة
الباب ــا بع ــض األم ــور الرعوي ــة الخاص ــة بالقط ــاع
الرع ــوي ال ــذي يش ــرف عليه.
يوم األحد  ١٦يناير ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنبا أكس ــيوس األس ــقف العام لقطاع
كنائ ــس عي ــن ش ــمس والمطرية وحلمي ــة الزيتون،
حي ــث ق ــدم التهنئ ــة لقداس ــته بعي ــد المي ــاد المجي ــد،
كمـ ـ ـ ـ ـ ج ـ ـ ــرت مناقشة بعض األمـ ـ ـ ـ ـ ــور الرعويـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالقط ـ ـ ـ ــاع الرع ـ ـ ـ ـ ــوي الذي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
علي ــه نيافته.
يوم األحد  ٢٣يناير ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا أكليمندس األسقف العـ ــام لقطاع
كنائس ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدينة نصر،
حي ــث ق ــدم التهنئ ــة لقداس ــته باألعي ــاد ،كم ــا ج ــرت
مناقشة بعض األمور الرعويـ ـ ـ ــة الخاصة بالقطاع

الرع ــوي الذي يش ــرف عليه نيافته.
يوم الثالثاء  ٢٥يناير ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا باس ــيليوس أس ــقف ورئيس دير
القدي ــس األنب ــا صموئيل المعت ــرف بجبل القلمون،
وبرفقت ــه أح ــد رهب ــان الدي ــر ،حيث ع ــرض نيافته
عل ــى قداس ــة الباب ــا بعض األم ــور الخاصة بالدير.
 +نياف ــة األنب ــا مت ــاؤس أس ــقف ورئي ــس دي ــر
الس ــيدة الع ــذراء بإخمي ــم ،وبرفقت ــه بع ــض رهب ــان
أدي ــرة الجب ــل الش ــرقي بإخمي ــم.
 +نياف ــة األنب ــا إيالري ــون أس ــقف إيبارش ــية
البحر األحمر ،الذي قدم التهنئة لقداس ــته بمناس ــبة
األعي ــاد وع ــرض لبع ــض الموضوع ــات الخاصة
بالعم ــل الرع ــوي ف ــي اإليبارش ــية.
يوم األربعاء  26يناير ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص.

ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي

متحفا للقديسين بل مستشفى للخطاة ،وكل من أراد أن يبرأ من خطيته فإنه يقصد الكنيسة
مستشفى الخطاة :يقول اآلباء إن الكنيسة ليست ً

قداسة ابلابا يفتتح معرض األيقونات الربونزية بمعهد ادلراسات

افتت ــح قداس ــة الباب ــا تواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثان ــي،
معرض ــا لفن
ي ــوم الجمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ١٤يناي ــر ٢٠٢٢م،
ً
األيقون ـ ـ ـ ـ ــات البرونزي ــة بمقر معهد الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
القبطية بالتعاون مع س ــفارة جمهورية ليتوانيا في
القاه ــرة ،بحض ــور الس ــفير أرت ــوراس جايليوناس
س ــفير ليتواني ــا وع ــدد م ــن الدبلوماس ــيين ،وأحب ــار
الكنيس ــة ،وأس ــاتذة المعهد.
األيقونات للفنان الليتواني دكتور ألكسن ـ ــدراس
ألكسييفـ ـ ـ ــاس ،وتش ــمل أيقونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات للس ــيد المس ــيح
والسيدة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراء وقديسين عديديـ ـ ـ ـ ـ ــن منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مصريين مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل القديـ ـ ـ ـ ـ ــس األنبا أنطوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس
والقدي ــس األنبا مقار.

وق ــال قداس ــة الباب ــا خ ــال كلمت ــه باالفتت ــاح إن
الف ــن راب ــط هام بين الش ــعوب واألم ــم ،وإن مصر
والكنيس ــة القبطي ــة تتمي ــزان بالف ــن عل ــى ط ــول
التاري ــخ ،كم ــا إن ه ــذا المع ــرض فرص ــة جي ــدة
لالط ــاع عل ــى ن ــوع جدي ــد م ــن الف ــن المس ــيحي.
أيض ــا ،كلم ــات للس ــفير
تضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن االفتت ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ً
الليتوان ــي والدكت ــور إس ــحق عجب ــان عمي ــد معه ــد
الدراس ــات القبطي ــة والفن ــان صاح ــب األيقون ــات.
وتفق ــد قداس ــة الباب ــا والضي ــوف ،بع ــد افتت ــاح
المع ــرض ،مع ــارض قس ــم الف ــن القبط ــي بالمعهد.
حض ــر االفتت ــاح م ــن أحب ــار الكنيس ــة أصحاب
النياف ــة :األنب ــا توم ــاس أس ــقف القوصي ــة ومي ــر،

واألنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام ،واألنب ــا م ــكاري
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــبرا الجنوبي ــة،
واألنب ــا س ــيداروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
عزب ــة النخ ــل.
وق ــد اس ــتمرت فعالي ـ ـ ـ ـ ـ ــات المع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض حت ــى
الخامس ـ ـ ـ ـ ـ ــة من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يـ ـ ـ ـ ـ ــوم االثنين  17يناير
2022م ،لينتق ــل بعده ــا إل ــى بي ـ ـ ـ ـ ــت «أناف ـ ـ ـ ـ ـ ــورا»
بطريق القاهرة  -اإلس ــكندرية الصحراوي .ويعد
هاما لكونه من أقدم
فن األيقونـ ـ ـ ــات البرونزية ًّفنا ًّ
أش ــكال األيقون ــات المس ــتخدمة ف ــي مختلف البالد،
ومنه ــا الكنيس ــة المصري ـ ــة التي ُو ِج ـ َـدت األيقونات
البرونزي ــة في تراثه ــا وآثارها.

قرار بابوي رقم  1لسنة 2022
خبصوص جملس كنيسة العذراء بديموين أيوا بالواليات املتحدة األمريكية
تم اعتماد تشكيل مجلس كنيسة السيدة العذراء بديموين أيوا من اآلتي أسماؤهم:
 -1ماركو حنا -2 .نيفين قدوس -3 .منيا صليب -4 .يوسف خليل -5 .مارك شحاتة -6 .هاني راضي.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،،
ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي

ال ِبيعة :ومن هنا يأتي تعبير بيعة ،والذي هو ترجمة للفظة القبطية «بي إي  »pi`hiومعناها «البيت»
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قداسة ابلابا يلتيق أساتذة ادلراسات القبطية من اجلامعات املرصية

التق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي مس ــاء ي ــوم الس ــبت  ١٥يناي ــر
ـددا م ــن األس ــاتذة المتخصصي ــن ف ــي الدراس ــات القبطي ــة م ــن
٢٠٢٢م ،ع ـ ً
الجامع ــات المصري ــة ،المش ــاركين ف ــي اللق ــاء الذي نظمته الي ــوم ذاته جمعية
اآلث ــار القبطي ــة تح ــت عن ــوان «أطروح ــات مضيئ ــة ف ــي الدراس ــات القبطية
في الجامعة المصرية» .اس ــتمع قداس ــته إلى ملخص لـ ٢٤رس ــالة ماجس ــتير
ودكت ــوراه ف ــي كاف ــة مج ــاالت الدراس ــات القبطي ــة ،الت ــي أُلقي ــت خ ــال لق ــاء
الي ــوم ،كم ــا ق ــام قداس ــته بتكري ــم الباحثي ــن والتقاط الص ــور التذكاري ــة معهم.
يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداس ــة البابا بدعم البحث العلمي وال س ــيما
ـزءا م ــن الدراس ــات المصرية.
ف ــي مج ــال القبطي ــات باعتباره ــا ج ـ ً

استقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابـ ـ ـ ــا
تواض ـ ـ ـ ـ ــروس الثان ــي ف ــي المقر
الباب ــوي بالقاهـ ـ ـ ـ ـ ــرة مس ــاء ي ــوم
االثني ـ ـ ـ ـ ــن  ١٧يناي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٢٠٢٢م،
األب الرب ـ ـ ـ ـ ـ ــان فيلب ــس عيس ـ ـ ـ ــى
كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة العـ ـ ـ ـ ــذراء
للس ــريان األرثوذك ـ ـ ـ ــس بغم ــرة،
بالقاه ــرة وبرفقتـ ـ ـ ـ ـ ــه األب القس
صليب ــا إردن كاه ــن كنيس ــة مار
دودو ف ــي قرية باس ــبرين ،طور
عابديـ ـ ـ ـ ــن ،بتركي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،والشماس
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــادي كوركي ـ ـ ـ ـ ــس ،والشماس
يوس ــف يعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب م ــن الكنيس ــة
الس ــريانية األرثوذكسيـ ـ ــة ،الذين
كانــوا في زيارة لمصر في ذلك
الوق ــت ،وحرص ــوا عل ــى زيارة
قداس ــة الباب ــا لن ــوال البركة.
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حض ــر اللق ــاء األس ــتاذ الدكت ــور إس ــحق عجب ــان عمي ــد معه ــد الدراس ــات
القبطي ــة ،وع ــدد من اآلب ــاء الكهنة المهتمين بالقبطيات ،وأمين جمعية اآلثار
القبطية األس ــتاذ نبيل فاروق ،واألس ــتاذ الدكتور عزت قادوس أس ــتاذ اآلثار
اليونانية والرومانية بجامعة اإلس ــكندرية ،واألس ــتاذة الدكتورة رش ــا فاروق
مدي ــر معه ــد البحوث والدراس ــات القبطية بكلية اآلداب جامعة اإلس ــكندرية،
واألس ــتاذة الدكت ــورة س ــماح الص ــاوي وكي ــل كلي ــة اآلداب للدراس ــات العلي ــا
بجامع ــة دمنه ــور ،واألس ــتاذة الدكت ــورة ش ــروق عاش ــور وكي ــل أكاديمي ــة
المستقبل بالقاهرة ،إلى جانب عدد كبير من األساتذة والباحثين والدارسين.

ً
ويستقبل وفدا من الكنيسة الرسيانية

ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي

سلما منصوبة من
بيت ايل ..بيت هللا :وهو الوصف الذي أطلقه ابونا يعقوب على المكان حيث رأى في الحلم ً

ً
قداسة ابلابا يستقبل نيافة األنبا الكيمندس وخداما من أملاظة

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاه ــرة ،يوم الثالثاء  ٢٥يناي ــر ٢٠٢٢م ،نيافة األنبا اكليمندس األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدينة نصر ،وبرفقته كهنة ومجلس كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بألماظة وخدام وخادمات بيت «فكرة» للش ــباب بألماظة .ألقى
عليه ــم قداس ــته كلم ــة روحي ــة ع ــن فت ــرة األعي ــاد الت ــي احتفل ــت بها الكنيس ــة خ ــال هذا الش ــهر ،كما أجاب على أس ــئلتهم .ومن جانب ــه قدم نيافة األنب ــا أكليمندس
ـيدا بح ــرص قداس ــته عل ــى متابع ــة الخدم ــة ف ــي الكنيس ــة وأعم ــال كهنتها
الش ــكر لقداس ــة الباب ــا عل ــى محبت ــه وأبوت ــه الت ــي لمس ــها الحاض ــرون خ ــال اللق ــاء ،مش ـ ً
ـورا تذكارية.
ومجلس ــها وخدامه ــا الت ــي تتس ــم بالتع ــاون المثم ــر .وف ــي الخت ــام وزع عليهم قداس ــة الباب ــا بعض الهدايا والتقطوا مع قداس ــته ص ـ ً

إيبارشية الرشقية والعارش من رمضان

إيبارشية طهطا وجهينة

ق ــام نياف ــة األنب ــا إش ــعياء مط ــران طهطا وجهينة ،يوم األح ــد  ١٦يناير
٢٠٢٢م ،بكاتدرائي ــة القدي ــس األنب ــا ش ــنوده رئي ــس المتوحدي ــن بس ــاحل
عام ــا باس ــم الق ــس موس ــى.
كاهن ــا ًّ
طهط ــا ،بس ــيامة الش ــماس مين ــا رزق ً

كما صلى نيافته القداس اإللهي بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة
أمه بساحل طهطا ،يوم األحد  23يناير 2022م ،وقام نيافته خالله بسيامة
كاهنا باس ــم القس أرس ــانيوس ،والش ــماس أمونيوس
الش ــماس أخنوخ لطيف ً
كاهنا باس ــم القس دميان على مذبح الكاتدرائية ذاته .
وديع ً
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا إش ــعياء ،ولآلب ــاء الكهنة الج ــدد ،ولمجمع
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

دش ــن نياف ــة األنبا مقار أس ــقف الش ــرقية ومدينة العاش ــر م ــن رمضان،
ي ــوم الخمي ــس  ٢٠يناي ــر ٢٠٢٢م ،كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بمدين ــة
اإلخي ــوة بمحافظ ــة الش ــرقية .وت ــم تدش ــين عش ــرة مذاب ــح بالكنيس ــة حي ــث
تضم ثالثة مذابح للكنيس ــة الرئيس ــية والمذابح الملحقة بها ،كما تم تدش ــين
حض ــن اآلب (البانطوكرات ــور) وأيقونات الكنيس ــة وأواني الخدمة .الجدير
بالذك ــر أن الكنيس ــة ُبني ــت بق ــرار م ــن المل ــك ف ــاروق ف ــي ع ــام ١٩٤١م،
وص ــدر له ــا ق ــرار إح ــال وتجدي ــد ف ــي ع ــام ٢٠١١م .وزاره ــا المتني ــح
القدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس ف ــي ع ــام ١٩٦٠م.

وعق ــب ص ــاة الصل ــح رس ــم نيافت ــه أربع ــة م ــن كهن ــة اإليبارش ــية ف ــي
رتب ــة القمصي ــة ،وه ــم )1( :القم ــص أبان ــوب س ــيدهم كاهن كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء ،كف ــر دمي ــان )2( .القم ــص صلي ــب كام ــل كاه ــن الش ــهيد م ــار
جرج ــس ،اإلخي ــوة )3( .القم ــص ب ــوال س ــعيد كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد أب ــي
س ــيفين ،عزب ــة باخ ــوم )4( .القم ــص رافائي ــل كام ــل كاه ــن الش ــهيد م ــار
جرج ــس ،اإلخي ــوة .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مقار ،ولآلب ــاء القمامصة
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أف ــراد الش ــعب.
2021
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ان! َما ه َذا ِإالَّ َب ْي ُت هللاِ» (تك )17 :28
«ما أ َْر َه َب ه َذا اْل َم َك َ
األرض للسماء ،ومالئكة صاعدين ونازلين عليه َ
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أهنئك ــم أيه ــا األحب ــاء بعي ــد الغط ــاس المجي ــد
أح ــد األعي ــاد الس ــيدية الكب ــرى وال ــذي نحتف ــل ب ــه
ف ــي ه ــذا التاري ــخ الثاب ــت ف ــي كل ع ــام ف ــي ي ــوم
 11طوب ــه ال ــذي واف ــق  19يناي ــر م ــن كل ع ــام.
جميع ــا أيها األحباء وأهنئ كل األقباط في
أهنئك ــم
ً
كنائس ــنا ف ــي مص ــر وف ــي خ ــارج مص ــر.
جميع ــا به ــذا العي ــد ال ــذي نحتف ــل ب ــه
أهنئك ــم
ً
ـنويا ونتذكر فيه معمودياتنا ،هذا الس ــر الكنسي
سـ ً
ن
ال ــذي يك ــو أول األسـ ـرار ،وال ــذي نن ــال ب ــه نعمة
الـ ـوالدة الجدي ــدة م ــن الماء وال ــروح .وعيد الغطاس
أو مثلم ــا نس ــميه عي ــد العم ــاد أو عي ــد الظه ــور
اإلله ــي وه ــذه كله ــا أس ــماء جميل ــة ،وعندم ــا نق ــف
أم ــام القدي ــس يوحن ــا المعم ــدان ه ــو القدي ــس الذي
نتقاب ــل مع ــه ف ــي بداي ــات الكت ــاب المق ــدس ف ــي
العه ــد الجدي ــد ،ويمك ــن أن نعتب ــر كأن ــه يص ــل م ــا
بي ــن العه ــد القدي ــم والعه ــد الجدي ــد ،والقديس يوحنا
المعم ــدان ل ــه ألق ــاب كثيـ ـرة ،وم ــن ه ــذه األلق ــاب
أود أن أق ــف معك ــم أم ــام خمس ــة ألق ــاب يمك ــن أن
نطلقها ونس ــميها للقديس يوحنا المعمدان ونأخذها
بمثاب ــة دروس روحي ــة لن ــا كله ــا:

( )1ابن اإليمان والصالة:
أب ــوه زكري ــا الكاهن وأمه أليصابات ،أسـ ـره بارة
مبارك ــة ،ولك ــن هللا ل ــم يش ــأ لهم ــا بنس ــل فل ــم يك ــن
لهم ــا س ــبيل إال الص ــاة بإيم ــان ،وإيمانهم ــا حولوه
إل ــى ص ــاة ،وظل ــت الصلـ ـوات ترتف ــع والوق ــت
يم ـ ّـر ولي ــس م ــن مجي ــب ،وكأن صلواتهم ــا تضيع
ف ــي الهـ ـواء ،وكان ــا يتقدم ــان ف ــي أيامهم ــا ويرفعان
صلـ ـوات ويصلي ــان ف ــي الهي ــكل ،ولك ــن هللا ل ــه
مواقي ــت ل ــكل ش ــيء تح ــت الس ــماء ،م ــع اإليم ــان
م ــع الصلـ ـوات المرفوع ــة باس ــتمرار يس ــتجيب هللا
أم ــام زكري ــا ف ــي الهي ــكل ،وص ــار ال يتكل ــم ألن ــه
أيضا،
ل ــم يص ــدق بش ــارة الم ــاك ل ــه وأليصاب ــات ً
ولكن هللا في الوقت المناس ــب أنعم عليهما بيوحنا
المعم ــدان .أريدك ــم أن تعرفـ ـوا أن الص ــاة بإيم ــان
ممك ــن أن ته ــز الجب ــال ،والص ــاة ه ــي الفع ــل
الروح ــي ال ــذي تس ــتطيع أن تفعل ــه ف ــي أي وق ــت
وف ــي أي زم ــان وف ــي أي م ــكان ،ب ــل أق ــول ل ــك
إن ــك تس ــتطيع أن تصل ــي حتى الص ــاة الصامتة،
ص ــاة ف ــي قلب ــك حت ــى وس ــط الن ــاس ،لك ــن المهم
أن الص ــاة ترتك ــز على قاع ــدة إيمان ،واحذر من
فكـ ـرة أن الص ــاة غي ــر مجدي ــة ،ألن هللا يس ــتمع
إلي ــك عل ــى ال ــدوام وأذن ــاه هللا مفتوحتان ل ــكل أحد،
وتعب ــر ع ــن مش ــاعرك
فبمج ــرد أن تق ــف لتصل ــي ّ
بإيم ــان ق ــوي ،س ــوف يس ــتجيب هللا ف ــي الوق ــت
المناس ــب بطريقة مناس ــبة ،فيجب أن يكون عندنا
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ثق ــة وإيم ــان أن هللا يس ــتجيب وهللا يعط ــي وهللا م ــا
زال يصن ــع المعجـ ـزات ،وربما تذكار عيد الغطاس
وت ــذكار يوحن ــا المعم ــدان ف ــي ثان ــي يوم في ش ــهر
ت ــوت ،ه ــو تذكي ــر ل ــكل أح ــد من ــا ب ــأن صلواتنا ال
تذه ــب هب ــاء لكنه ــا تج ــد أذن هللا ،ولك ــن هللا ألن ــه
ضاب ــط ال ــكل فه ــو يس ــتجيب بالصورة الت ــي يراها.

( )2السابق:

ه ــو ال ــذي س ــبق مي ــاد الس ــيد المس ــيح بس ــتة
فأحيان ــا يس ــتخدم هللا اإلنس ــان لك ــي يع ــد
أش ــهر،
ً
ن
أحيان ــا اإلنس ــان يك ــو ل ــه وظيفة
الطري ــق آلخ ــرً ،
معين ــة ،واإلنس ــان الش ــاطر ه ــو ال ــذي يقب ــل ه ــذه
الوظيف ــة وه ــذه المس ــئولية ،ويوحن ــا المعم ــدان
يق ــول ه ــذه العب ــارة الخطيـ ـرة «ينبغ ــي أن ه ــذا
يزي ــد وأن ــا أنق ــص» ،ف ــكان يعرف دوره ومس ــئوليته
بوض ــوح أن ــه الس ــابق .س ــبق الس ــيد المس ــيح وأع ــد
الطري ــق أمام ــه ،وكان يش ــهد ويح ــرك نف ــوس
الن ــاس ويق ــول له ــم« :توبـ ـوا ألن ــه ق ــد اقت ــرب منكم
ملك ــوت الس ــموات» ،اغس ــلوا خطاياك ــم ف ــي نه ــر
األردن ،وكان ــت الجم ــوع تأت ــي إلي ــه .وكان ــت ل ــه
مهاب ــة؛ رج ــل يعي ــش في البري ــة ،وطعامه غريب،
ومالبس ــه بس ــيطة ،وكالم ــه وأحاديث ــه قليل ــة ج ـ ًـدا،
لك ــن كان ل ــه وظيف ــة مح ــددة وق ــد نج ــح ف ــي ه ــذه
الوظيفة وتممها .قد تكون أنت س ــابًقا إلنس ــان ،قد
تك ــون أن ــت مس ــئوليتك ف ــي الحي ــاة أن تع ــد آلخر،
أيضا هذه المس ــئولية عندنا
ونح ــن كآب ــاء وأمه ــات ً
كثي ـ ًـرا ،كل أب وكل أم يهمهم ــا تربي ــة ابنهم ــا أو
بنتهم ــا وه ــذه وظيفة اآلب ــاء واألمهات وهي وظيفة
جميل ــة ،أن ــك تع ــد ابن ــك ،والوظيف ــة تك ــون أجم ــل
يوم ــا.
عندم ــا يش ــهد ه ــذا االب ــن ل ــك ً

( )3الصابغ أو المعمدان:

كان يوحن ــا المعم ــدان ه ــو الصاب ــغ الن كلم ــة
معمودي ــة ف ــي أصله ــا اليونان ــي تعن ــي صبغ ــة،
وصبغ ــة الث ــوب ال تك ــون ّإل م ــن خ ــال تغطي ــس
الث ــوب كل ــه ف ــي الصبغة حت ــى آخره ،وبه ــذا يأخذ
الل ــون ال ــذي نريده .كان ه ــو الصابغ ،وعندما أتى
له المس ــيح في وس ــط الجموع استعفى بوحنا ،فقال
ل ــه المس ــيح ب ــكل رّق ــة« :اس ــمح اآلن ،ينبغ ــي أن
عمد
نكم ــل كل ب ــر» ،فل ــم يجادل وال تفلس ــف ،بل ّ
الس ــيد المس ــيح ،وس ــمع الحاضرون صوت اآلب:
«ه ــذا ه ــو ابن ــي الحبي ــب الذي به ُس ــررت» ،و أروا
نازل في ش ــكل حمامة .في كنيس ــتنا
الروح القدس ً
نعم ــد الطف ــل حت ــى ل ــو
وف ــي تقليدن ــا األرثوذكس ــي ّ
عمـ ـره ي ــوم واح ــد (إذا كان عن ــده ظ ــروف صحي ــة
أو خط ــر) ،ونعم ــد بالتغطي ــس ف ــي الم ــاء كم ــا
يق ــول الكت ــاب« :مدفوني ــن مع ــه بالمعمودي ــة،»...

ونعم ــد باس ــم اآلب واالب ــن وال ــروح الق ــدس ،فيول ــد
الطف ــل والدة جدي ــدة م ــن الم ــاء والروح ،ثم نرش ــمه
بالمي ــرون  36رش ـ ًـما ف ــي كل مفاص ــل الجس ــم
م ــن أول الـ ـرأس حت ــى القدمي ــن ،وهك ــذا يصي ــر
ومصبوغ ــا بال ــروح والم ــاء ،وتفت ــح
ـودا
ً
الطف ــل مول ـ ً
ل ــه المعمودي ــة الب ــاب إل ــى الس ــماء ،فيتن ــاول م ــن
األسـ ـرار المقدس ــة .يتبق ــى أن يحاف ــظ اإلنس ــان
عل ــى الطري ــق لألبدي ــة ،ف ــي البداي ــة تح ــت رعاي ــة
أبوي ــه كأش ــابين يس ــلمونه اإليمان ،وهذه مس ــؤولية
الوالدي ــن ،ف ــا يج ــب تأخي ــر المعمودي ــة ألن م ــن
خالله ــا ُيزرع اإلنس ــان في جس ــد المس ــيح ويصير
يافع ــا في كنيس ــة المس ــيح.
عض ـ ًـوا ً

( )4الشهيد:

يوحن ــا المعم ــدان انته ــت حيات ــه بالش ــهادة،
ويوحن ــا المعم ــدان اُستُش ــهد ألن ــه نط ــق بكلم ــة
وب ــخ الملك
الح ــق ،وكلك ــم تعرف ــون القص ــة وكيف ّ
أن ال يح ــل ل ــه أن يأخذ امـ ـرأة أخيه الحي ،فقبض
علي ــه المل ــك ث ــم قطع أرس ــه وظن أن بهذا ُيس ــكت
ـردد ف ــي
الص ــوت ،ولك ــن ه ــذا الص ــوت ظ ــل يت ـ ّ
األذه ــان «ال يح ــل ل ــك» ،وص ــارت قص ــه يوحن ــا
المعم ــدان الش ــهيد أق ــوى مئ ــات المـ ـرات م ــن قصه
المل ــك ال ــذي حك ــم عليه بقطع الـ ـرأس ،وصار هو
الش ــهيد يش ــفع فين ــا ونضع ــه ف ــي الهيتني ــات ف ــي
البداي ــة بع ــد أمن ــا الع ــذراء .يوحن ــا المعمدان ش ــهيد
من أجل الحق ،وش ــهادة الحق تعني أن اإلنس ــان
يعي ــش ف ــي أمان ــة ،وأريج أن أق ــول لكم إن في هذا
الزم ــان ص ــار الح ــق يتـ ـوارى ،وهناك أش ــياء كثيرة
غي ــر الحق.

( )5أعظم مواليد النساء:
وه ــذا يجيب على سـ ـؤال مهم ه ــو :لماذا تأخر
هللا ف ــي االس ــتجابة لزكري ــا وأليصاب ــات؟ ل ــم ين ــل
أح ــد ه ــذا اللق ــب ال م ــن قبل وال من بع ــد ،والكتاب
نجم ــا في
ق ـ ّـرره بف ــم الس ــيد المس ــيح .ص ــار يوحن ــا ً
الس ــماء ،ش ــخصية قوية ،عاش في البرية ناس ـ ًـكا،
نموذجا
وع ــاش في مجتمع ــه ناطًقا بالحق ،وعاش
ً
يع ــرف ح ــدود عمل ــه بالضب ــط ال يتخط ــاه ،وه ــذا
ي ــا إخوت ــي ف ــي ح ــد ذات ــه درس مه ــم ج ـ ًـد ،فطوبى
لإلنس ــان الذي يعرف حدود هو مس ــئولياته .أعظم
موالي ــد النس ــاء هو الذي نحتفل ب ــه في هذه الليلة.
ه ــذا ه ــو عي ــد الغط ــاس ال ــذي نف ــرح ب ــه ف ــي
كل ع ــام ،ونصل ــي م ــن أج ــل بالدن ــا وكنيس ــتنا
وكل ش ــعب مص ــر الكري ــم ،ونصل ــي م ــن أج ــل
س ــام العال ــم ،س ــام كل بل ــد ،كل صـ ـراع ،فما زال
الش ــيطان يعم ــل والعال ــم ق ــد و ِ
ض ــع ف ــي الشـ ـرير.
ُ
دائم ــا ف ــي حياتن ــا ،ونفرح
ـاما ً
يعطين ــا المس ــيح س ـ ً
م ــن خ ــال عي ــد الغط ــاس.

حافـــظ علـــى طريقـــك وتمتـــع بأنـــك ُولـــدت
مـــن المـــاء والروح ،وصرت ابن الســـماء ،وإن
حافظـــت على طريقـــك تصل الســـماء ..انتبه.
دائمـــا ويبارككم.
ربنـــا يحفظكـــم ً

شبه الرب نفسه بالعريس والكنيسة بالعروس ،و ُذ ِكرت
جسد المسيح (عروس المسيح) :هكذا ّ

سفري الفاتياكن يزور دير الشايب
أول قداس قبطي يف ماالوي

صل ــى الق ــس بيش ــوي وصف ــي ،ي ــوم األح ــد  ١٦يناي ــر ٢٠٢٢م ،أول
قداس في كنيس ــة القديس مار مرقس الرس ــول في مدينة ش ــتيدزي ،بدولة
م ــاالوي ،وه ــي أول كنيس ــة قبطي ــة هن ــاك .وانتهت أعمال إنش ــاء الكنيس ــة
قريبا في إنش ــاء مبن ــى ملحق بها
ف ــي الع ــام الماض ــي ،وم ــن المق ــرر الب ــدء ً
لتعلي ــم بع ــض الح ــرف ،وذل ــك ف ــي إطار ال ــدور التنم ــوي للكنيس ــة القبطية
في م ــاالوي.

قداس قبطي بأربع لغات

اس ــتقبل مجم ــع رهب ــان دي ــر القدي ــس األنب ــا باخومي ــوس (الش ــايب)
باألقص ــر ،ي ــوم الس ــبت  22يناي ــر 2022م ،نياف ــة المط ــران نيق ــوالوس
هن ــري س ــفير دول ــة الفاتيكان بمص ــر ،ومعه نيافة األنب ــا عمانوئيل مطران
إيبارش ــية طيب ــة لألقب ــاط الكاثولي ــك ،حي ــث زار الضيف ــان الكنيس ــة األثرية
وع ــدة كنائ ــس أخ ــرى بالدي ــر .وج ــاءت الزي ــارة ف ــي إط ــار زي ــارة س ــفير
الفاتي ــكان لمحافظ ــة األقص ــر ومعالمه ــا.

تكريم حاصلة ىلع دكتوراه
يف اللغة القبطية بملوي

بمشاركة مطران الكنيسة الرسيانية

صل ــى نياف ــة األنب ــا دميان أس ــقف ش ــمالي ألمانيا صباح ي ــوم األحد ١٦
يناير ٢٠٢٢م ،قداس األحد الثاني من شهر طوبة ،بكنيسة السيدة العذراء
بمدين ــة  Wilhelmshavenاأللماني ــة ،التابعة لإليبارش ــية ،وش ــاركه نيافة
المطران الدكتور حنا آيدين من الكنيس ــة الس ــريانية بألمانيا .تمت الصالة
بأرب ــع لغ ــات ،ه ــي األلماني ــة ،والعربية ،والس ــريانية واآلرامي ــة ،واألخيرة
هي اللهجة التي كان يتحدث بها الس ــيد المس ــيح.

ك ــرم نياف ــة األنب ــا ديمتري ــوس أس ــقف مل ــوي وأنصن ــا واألش ــمونين يوم
األح ــد  23يناي ــر 2022م ،الدكت ــورة مريم ماهر يوس ــف ناروز لحصولها
عل ــى الدكت ــوراه بتقدي ــر امتي ــاز م ــع «مرتب ــة الش ــرف األول ــى» م ــن كلي ــة
اآلداب ،جامع ــة المني ــا ،وذلك خالل االجتماع األس ــبوعي لنيافته بالكنيس ــة
المرقس ــية بمطراني ــة مل ــوي .وج ــاءت الرس ــالة الت ــي ناقش ــتها الباحث ــة يوم
 ٢يناي ــر 2022م ،بعن ــوان «تعبي ــرات التواض ــع ف ــي النص ــوص األدبي ــة
للكنيس ــة القبطي ــة من ــذ الق ــرن الس ــادس حت ــى الق ــرن الثام ــن المي ــادي -
دراس ــة لغوي ــة» وذل ــك ف ــي مج ــال اللغ ــة القبطية.
ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي

كثيرا وال سيما سفر الرؤيا
الكنيسة بهذا الوصف ً
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رئيس الوزراء األسرتايل يهنئ ادلكتور دانيال نور
جبائزة أفضل شاب أسرتايل لعام ٢٠٢٢

قام الس ــيد س ــكوت موريس ــون رئيس الوزراء
األس ــترالي ،مس ــاء الي ــوم الثالث ــاء المواف ــق ٢٥
يناي ــر ،بتكري ــم وتهنئة الطبيب الش ــاب األس ــترالي
عام ــا ،وه ــو
داني ــال ن ــور ،البال ــغ م ــن العم ــر ً ٢٦
م ــن أبنائن ــا بالمهج ــر ،لف ــوزه بجائ ــزة ش ــخصية
الع ــام للش ــباب بأس ــتراليا (أفض ــل ش ــاب أس ــترالي
لع ــام .)٢٠٢٢
وتأت ــي الجائ ــزة تقدي ـ ًـرا لم ــا ق ــام ب ــه د .داني ــال

نور حي ــث قام بتأس ــيس هيئ ــة «س ــتريت س ــايد
ميديك ــس» الغي ــر قابل ــة للترب ــح في أغس ــطس عام
 ،٢٠٢٠وانض ــم إلي ــه فريق طبي مكون من ١٤٥
متطوع ــا ينتش ــرون ف ــي أنح ــاء والي ــة نيو
عض ـ ًـوا
ً
س ــاوث ويل ــز ،يقدمون المس ــاعدة الطبي ــة المجانية
إلى المئات من المحتاجين والمش ــردين ،بواس ــطة
 ٤س ــيارات ميكروباص صممت كعيادات متنقلة.
وق ــد ق ــام د .داني ــال ن ــور وفريق ــه بع ــاج م ــا يزي ــد
ع ــن  ٣٠٠محت ــاج منذ بداية عم ــل الهيئة .

وق ــد أرس ــل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
تهنئة إلى الش ــاب الفائز بالجائزة عن طريق نيافة
األنب ــا داني ــال أس ــقف ورئي ــس دي ــر األنب ــا ش ــنوده
بس ــيدني كم ــا هن ــأ صاحب ــا النيافة :األنب ــا أنجيلوس
أس ــقف لن ــدن والنائب البابوي إليبارش ــية س ــيدني،
واألنبا دانييل أس ــقف اإليبارش ــية ،الطبيب الش ــاب
د .نور بمناس ــبة حصوله على هذه الجائزة وعلى
يمجد هللا.
عمله الذي ّ

بيان من مطرانية األقباط األرثوذكس بالقدس
سالم ونعمة للجميع
نظرا لكثرة االتصاالت ولتوضيح األمور وإزالة اللغط ،أود أن أشرح ما حدث.
ً

ف ــي تم ــام الس ــاعة  ١٢:٢٠بع ــد منتص ــف اللي ــل ي ــوم الثالث ــاء
الماض ــي ،ح ــدث حريق في كنيس ــة األنبا أنطونيوس في بطريركية
األقب ــاط بالق ــدس ،وكان الحري ــق كبي ـ ًـرا ،فق ــد أنه ــى عل ــى اإلنب ــل
وبع ــض األيقون ــات والب ــاب وبع ــض التلفي ــات األخرى ،وما س ــاعد
عل ــى األم ــر أن ــه حدث ف ــي وقت كان فيه كل الرهب ــان في قالليهم،
وكل خ ــدام الدي ــر نائم ــون ف ــي غرفه ــم ،ولك ــن م ــا أن ش ــعر به أحد
الرهبان حتى دق جرس الطوارئ واس ــتيقظ الجميع وهبوا إلطفاء
الحري ــق واتصلن ــا بالمطاف ــئ والش ــرطة لك ــن اآلب ــاء اس ــتطاعوا
السيطرة على الحريق قبل قدوم رجال اإلطفاء ،وبالتحقيقات التي
أجراه ــا المتخصص ــون م ــن رج ــال الش ــرطة وبمراجعة تس ــجيالت
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كامي ــرات المراقب ــة تبي ــن أن الس ــبب
ه ــو نتيج ــة م ــاس كهربائ ــي وتضخ ــم
حي ــث أن الكنيس ــة كان ــت مغلق ــة وال
يوجد أحد في فناء الدير ،ونش ــكر هلل
َش ــي ِ
«وَن ْح ـ ُـن َن ْعَل ـ ُـم أ َّ
اء تَ ْع َم ُل َم ًعا
َن ُك َّل األ ْ َ
ال ــذي س ــمح به ــذه التجرب ــة َ
َِّ ِ
ِ
ِ
ـون هللاَ( ».رو .)28:8
لْل َخ ْي ـ ِـر للذي ـ َـن ُيحُّب ـ َ
األنبا أنطونيوس
مطران القدس والشرق األدنى

االثنين  17يناير 2022م 9-طوبه 1738ش.

ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي

الشاكيناه :وتعني مسكن هللا مع الناس ،حيث يجتمع الشعب باهلل هناك ،ويسكنون معه (شاكيناه

أطروحات مضيئة يف الدراسات القبطية يف اجلامعة املصرية (اللقاء الثاني)
القبطية يوم الس ــبت  15يناير
جمعية اآلثـــار
تح ــت ه ــذا العنـ ـوان نظم ــت
َّ
َّ
2022م ،اللق ــاء الثان ــي للحاصلي ــن على درجة الماجس ــتير أو الدكتوراة حديثًا،
ويأت ــي ه ــذا اللقاء بمبارك ــة ورعاية
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
للباحثي ــن والبح ــث العلم ــي .ب ــدأ
صباحا
اللقاء في الس ــاعة العاشـ ـرة
ً
بكلم ــة افتتاحي ــة لع ــرض برنام ــج
الي ــوم لألس ــتاذ نبي ــل ف ــاروق فاي ــز
مدي ــر وأمي ــن مكتب ــة الجمعي ــة ،ثُ ــم
بع ــد ذل ــك ب ــدأت فعالي ــات الي ــوم
والت ــي ُق ـ ِّـدم فيه ــا أربع ــة أبح ــاث
للحاصلي ــن عل ــى درج ــة الدكت ــوراة،
وثماني ــة أبح ــاث للحاصلي ــن درج ــة
الماجس ــتير ،وق ــد ش ــارك برس ــائل
الدكت ــوراة كل م ــن ( )1د .ســـلفانا ﭼورﭺ عطاهلل عازر عن موضوع :تصوير
ذوي اللح ــى ف ــي الف ــن القبط ــي م ــن الق ــرن الخام ــس المي ــادي للق ــرن الثام ــن
ّ
ـادي (د ارس ــة أثري ــة مقارن ــة) )2( ،د .ســـارة محمـــد محمود هاشـــم عن:
المي ـ ّ
تصاوي ــر َّ
القديس ــين الش ــهداء ف ــى الف ــن القبط ــي خ ــال العص ــر اإلس ــامي
ّ
ّ
(د ارس ــة فني ــة مقارن ــة) )3( ،د .نـــو ار محمـــد حســـين محمـــود ع ــن :الخي ــر
الرابع إلى
والش ــر م ــن خ ــال المنتج ــات الفنية المس ــيحيَّة في مصر من الق ــرن َّ
ـادي )4( ،د .أحمـــد ســـعيد مـــرزوق غالي:
نهاي ــة الق ــرن الثال ــث عش ــر المي ـ ّ
الموضوع ــات والزخ ــارف المص ــورة على األوس ــتراكا القبطية ،د ارس ــة أثرية من
خ ــال مجموع ــة غي ــر منش ــورة بالمتح ــف القبط ــى.
ورس ــائل الماجس ــتير ش ــارك كل م ــن )1( :أســـماء ســـيد علـــى مرســـي
الصايـــغ :اإلضاف ــات المس ــيحية ف ــي معاب ــد الدول ــة الحديث ــة في النوبة د ارس ــة
أثري ــة تاريخي ــة )2( ،إســـراء خليـــل إبراهيـــم :أث ــر العام ــل الديني عل ــى عمارة
الميالدي
ـادي حتى القرن العاش ــر
الكنائ ــس ف ــي مص ــر م ــن القرن َّ
ّ
الرابع المي ـ ّ
(د ارس ــة أثاري ــة معماري ــة) )3( ،عـــادل راشـــد نظير :أجـ ـزاء المزامي ــر القبطية
عل ــى األوس ــتراكا (د ارس ــة لغوي ــة حضاري ــة) )4( ،القمـــص يســـطس فانـــوس
بطرس :أهل الكهف في المصادر القبطيَّة )5( ،هانى ظريف خليل سيدهم:
العلي ــا بالمتح ــف القپط ــي ،م ــا
د ارس ــة ونش ــر نم ــاذج ّ
تنوع ــة م ــن مص ــر ُ
فني ــة ُم ّ
ّ
الميالديي ــن )6( ،مـــي محمـــود محـــرم :الظرفان
ـابع
ـ
الس
بي ــن القرني ــن ّا
ّ
الرب ــع و ّ
القبطي ــان  ebolو e\ounد ارس ــة لغوي ــة )7( ،عمـــرو عبد الباســـط الســـيد
عبـــد الكريم :الزمن الثاني في اللغة القبطية (األصل ،والمعنى ،واالس ــتخدام:
د ارس ــة أجرومي ــة) )8( ،القـــس مينا لبيب فانـــوس :رئيس المالئك ــة ميخائيل
م ــن خ ــال مخطوط ــات الحامولي.
واُختت ــم اللق ــاء ف ــي الس ــاعة الخامس ــة ببع ــض التنبيه ــات ،وعل ــى هام ــش
اللق ــاء بدع ــوة م ــن أ.د .إســـحاق عجبان عميد معهد الدراســـات القبطية ،قام
الحض ــور بزي ــارة معه ــد الد ارس ــات القبطي ــة ال ــذي يحتض ــن مع ــرض أيقون ــات
برونزي ــة للفن ــان الليتوان ــي الكس ــاندراس اليكس ــييفاس وزي ــارة قس ــم الف ــن.
وف ــي تم ــام الس ــاعة السادس ــة م ــن مس ــاء نفس الي ــوم توجه الس ــادة أعضاء
هيئ ــة التدري ــس بالجامع ــات المصري ــة واألس ــاتذة المدعوي ــن م ــن قب ــل الجمعية
والباحث ــون الذي ــن قدمـ ـوا أورقه ــم البحثي ــة ،وانض ــم إليه ــم الباحثون المش ــاركون
ف ــي اللق ــاء األول ،إل ــى المق ــر الباب ــوي للق ــاء قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ش ــكر من األس ــتاذ نبيل فاروق فايز ،لقداس ــة البابا،
لدعمه ومس ــاندته وتش ــجيعه للباحثين ودعوته الكريمة لهذا اللقاء مع األس ــاتذة
ـر ع ــن ع ــدد المش ــاركين ف ــي
ـر مختص ـ ًا
والباحثي ــن ،وق ــدم خ ــال كلمت ــه تقري ـ ًا
اللقائي ــن وت ــم ع ــرض لكتاب ملخصات األبحاث ثم قـ ـراءة كلمة رئيس الجمعية
خصيص ــا للقاء ،وبعده ــا تقدم
المهن ــدس واص ــف بط ــرس غال ــي الت ــي أرس ــلها
ً
األس ــتاذ الدكتور إســـحاق عجبان عميد معهد الدراســـات القبطية إللقاء كلمة
المعه ــد ،وكان ــت تتضم ــن إع ــداد بروتك ــول تعاون بي ــن جمعية اآلث ــار القبطية
ومعه ــد الد ارس ــات القبطي ــة ،وأن المعه ــد والجمعي ــة يجمعهم ــا تاري ــخ وجغرافية

مش ــتركة ،وأن الجمعي ــة تأسس ــت ع ــام 1934م والمعه ــد ع ــام 1954م ،وع ــن
أوج ــه التع ــاون بي ــن المعه ــد والجامع ــات المصري ــة ،ثم قامت الدكتورة ســـلفانا
جـــورج بالق ــاء كلم ــة مختصـ ـرة لتقدي ــم األســـتاذة الدكتورة رشـــا فـــاروق مدير
معه ــد البح ــوث والد ارس ــات القبطي ــة بجامع ــة االس ــكندرية قدم ــت م ــن خالله ــا
قكـ ـرة تأس ــيس المعه ــد وأهداف ــه ،ث ــم تل ــى ذل ــك كلم ــات مختصـ ـرة م ــن األســـتاذ
الدكتور عزت قدوس واألســـتاذة الدكتورة ســـماح الصاو واألســـتاذة الدكتورة
شـــروق عاشور.
ث ــم ألق ــى قداس ــة البابا تواضروس الثاني كلمة ع ــن مصر ،وبعدها قام كل
باح ــث بتقدي ــم نفس ــه وإعط ــاء فكـ ـرة ع ــن رس ــالته العلمية الت ــي اجت ــازه وأهميتها
وكيفية اختياره لموضوع الرس ــالة وأهم النتائجة التي توصل إليها في رس ــالته،
أعدته ــا الجمعية لرؤس ــاء
ث ــم ق ــام قداس ــة الباب ــا بتوزي ــع ش ــهادات التقدي ــر الت ــي ّ
الجلس ــات المش ــاركين وللباحثي ــن والباحث ــات ،وت ــم التق ــط الص ــور التذكاري ــة
لألس ــاتذة والباحثين مع قداسة البابا.
وف ــي نهاي ــة اللق ــاء ت ــم االتف ــاق على
أن يكون اللقاء الثالث في اغس ــطس
2022م.
وق ــد ش ــارك ف ــي اللق ــاء :نياف ــة القمص سلوانس ذكري
األنب ــا مارتي ــروس األس ــقف الع ــام
من إيبارشية وسط الجيزة
لكنائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ش ــرق الس ــكة الحدي ــد،
رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة
ا.د .أس ــحاق عجب ــان عمي ــد معه ــد
صالح ــة ي ــوم الخمي ــس  ١٣يناي ــر
الد ارس ــات القبطي ــة ،ا.د .ع ــادل
٢٠٢٢م ،األب الفاض ــل القمـــص
فخ ــري وكي ــل المعه ــد ،ا.د .ع ــزت
ســـلوانس ذكـــري كاه ــن كنيس ــة
ق ــادوس المدي ــر األس ــبق لمعه ــد
الس ــيدة الع ــذراء بالدق ــي ،ع ــن عم ــر
البح ــوث ،ا.د .رش ــا ف ــاروق مدي ــر
ق ــارب  ٧٦س ــنة بع ــد أن قض ــى ف ــي
معه ــد البح ــوث والد ارس ــات القبطي ــة
الخدم ــة الكهنوتي ــة م ــا يق ــرب م ــن
جامع ــة االس ــكندرية ،ا.د .ع ــادل
 ٢٣س ــنة ،حي ــث ُولد ي ــوم  ١٠يونيو
المنش ــاوي ،ا.د .سامي صبري ،ا.د.
كاهن ــا ي ــوم  ٢يونيو
طارق منصور جامعة عين ش ــمس١٩٤٦ ،م ،وس ــيم ً
١٩٩٩م ،ون ــال رتب ــة القمصي ــة عام
ا.د .يوحن ــا نس ــيم يوس ــف ،ا.د.
٢٠١٥م .وتمي ــزت خدمت ــه بالنش ــاط
ـاوي
س ــماح الص ـ وكي ــل كلي ــة اآلداب والجدي ــة واألمانة.وأُقيم ــت صل ــوات
ـور،
ـ
ه
دمن
ـة
ـ
ع
بجام
ـا
للد ارس ــات العلي ـ
تجني ــزه الس ــاعة الثالث ــة والنص ــف
ا.د .س ــهير أحم ــد جامع ــة عي ــن عص ــر الي ــوم ذات ــه ف ــي كنيس ــة
ش ــمس ،ا.د .ش ــذى جم ــال جامع ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بش ــارع م ــراد
حلـ ـوان ،ا.د .م ــاري مج ــدي جامع ــة (مق ــر المطراني ــة) .خالـــص تعازينا
اإلس ــكندرية ،ا.د .ش ــروق عاش ــور لنيافـــة األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف
وكي ــل أكاديمي ــة المس ــتقبل بالقاهـ ـرة ،إيبارشـــية وســـط الجيـــزة ،ولمجمع
والمهن ــدس عاط ــف ع ــوض ،ا.د .اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته
اش ــرف ناج ــح وبعض اآلب ــاء الكهنة المباركـــة ،وكل محبيـــه.
والمهتمي ــن بالد ارس ــات القبطي ــة.
ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي
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هــل المــخ هــو العقــل؟ هــل يوجــد اختــاف بينهمــا؟ وإن
ُو ِجــد فمــا هــو؟ وهــل توجــد عالقــة بيــن المــخ والعقــل؟ وماهــي
هــذه العالقـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ وهــل توجــد كائنــات لهــا عقــل ولكــن ليــس
لهــا مــخ؟
مــا هــو المــخ؟ المــخ هــو العضــو المركــزي للجهــاز
العصبــي لإلنســان ،ويوجــد داخــل الجمجمــة ،ويمتــد منــه
الحبــل الشــوكي  Spinal Cordوتتفــرع منــه األعصــاب
التــي تغ ـ ّذي الجســم .المــخ هــو العضــو الــذي يتحكــم فــي
أيضــا
أجه ـزة الجســم ويقــود عملهــا وينســق بينهــا .وهــو ً
مصــدر الذاك ـرة والتفكيــر .المــخ لــه خصائصــه التش ـريحية
ولــه عملــه الفيســيولوجي ،كمــا قــد ُيصــاب بأم ـراض تعاَلــج
بالعقاقيــر أو بالتدخــل الج ارحــي .والمــخ مثــل باقــي أعضــاء
الجســم يمــوت بمــوت اإلنســان ،بــل أن مــوت المــخ صــار
دليــل مــوت اإلنســان.
العقــل أو النفــس العاقلــة :ليــس عضـ ًـوا لــه صفــات
تش ـريحية ألنــه مخلــوق مــن طبيعــة تختلــف عــن طبيعــة
الجســم ،وهــو قــدرة اإلنســان علــى التفكيــر والتخيــل واإلبــداع
واالبتكار واتخاذ القرار والتطلع خارج نطاق األمور المادية
والجســدية والتطلــع لألبديــة ،والنفــس العاقلــة ال تمــوت بمــوت
اإلنســان بــل هــي نفــس خالــدة.
عالقــة العقــل بالمــخ :العقــل يعمــل مــن خــال المــخ
وباقــي أعضــاء الجســم ،لــذا وجــود خلــل فــي المــخ يؤثــر
علــى عقــل اإلنســان ،ولكــن عمــل العقــل يمتــد خــارج نطــاق
عمــل المــخ ،فالمــخ وســيلة لعمــل العقــل ولكنــه ال يحـ ّـد عمــل
العقــل ،فمــوت المــخ أو ُّ
تعطلــه يؤثــر علــى عمــل العقــل
ولكنــه ال يوقفــه .تشــبيهه مــع الفــارق لتوضيــح المعنــى هــو
قيــادة الســيارة مثـ ًـا ،الســيارة لكــي تتحــرك ال بــد أن يكــون بهــا
محــرك وبطاريــة ووقــود ...الــخ ،هــذا ال يكفــي لقيادتهــا بــل
تحتــاج لقائــد يقــود الســيارة .وجــود خلــل فــي الســيارة يعطــل
القائــد عــن قيادتهــا ولكنــه ال يمنعــه أن يجــد حـ ًّـا أو وســيلة
أخــرى ،فالســيارة وســيلة ضمــن وســائل أخــرى يتحــرك بهــا
اإلنســان ،كذلــك المــخ وســيلة ضمــن طــرق أخــرى يعمــل بهــا
العقــل ،فالعقــل بعــد الوفــاة ال ي ـزال يعمــل رغــم مــوت المــخ.
مختلفــا عــن المــخ
الفكــر البشــري ظــل يعتبــر العقــل
ً
حتــى القــرن الماضــي عندمــا بــدأ فكــر ينتشــر أنــه ال يوجــد
شــيء اســمه العقــل قائــم بذاتــه ،بــل العقــل هــو نتــاج عمــل
المــخ وينتهــي بانتهــاء المــخ .واضــح أنــه فكــر مــادي ال
يؤمــن بخلــود النفــس البشـرية ،كمــا أنــه فكــر يجعــل المقارنــة
بيــن اإلنســان وباقــي الحيوانــات مقارنــة فــي حجــم نمــو المــخ
وتطــوره .فالكائنــات الحيــة األخــرى مثــل األســماك والطيــور
والحيوانــات لــكل منهــا مــخ ولكــن ليــس لهــا نفــس عاقلــة ،لذلــك
تنتهــي حياتهــا بموتهــا .علــى الجانــب اآلخــر فــإن المالئكــة
هــي مخلوقــات عاقلــة وهــي أرواح ليــس لهــا أجســاد ،يوجــد
لهــا عقــل ولكــن ال يوجــد لهــا عضــو مــادي مثــل المــخ.
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تحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث الكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المقــدس فــي
ســفر الجامعــة عــن الخاطــئ قائـ ًـا:
«أمــا الخاطــئ فيعطيــه شــغل الجمــع
والتكويــم» (جــا .)26:2والحقيقــة أن
االنشــغال بالجمــع والتكويــم هــو أحــد
ســمات البشــر علــى مــر العصــور ،فقــد
كان األمــر الــذي سـ ّـبب الهــم للغنــي
الغبــي هــو التفكيــر بقلــق« :مــاذا أعمــل
ألن ليــس لــي موضــع أجمــع فيــه
صحيحــا
أثمــاري؟» ،والحــل الــذي بــدا
ً
فــي عينيــه كان« :أعمــل هــذا :أهــدم
مخازنــي وأبنــي أعظــم وأجمــع هنــاك
جميــع غالتــي وخي ارتــي» (لــو-17:12
 .)18وقــد أوضــح الســيد المســيح أن
هــذه اآلفــة لــم تكــن آفــة هــذا الرجــل فقــط
قائـ ًـا« :هكــذا الــذي يكنــز (أي يجمــع)
لنفســه» (لــو.)21:12
إن شــعار اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان المعاصــر
المضط ـ ـ ـ ـ ـ ــرب والفاقــد األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هــو:
«وأجمــع هنــاك لنفســي»!! إنهــا إحــدى
دب فســاد
مناورات العقل الباطن الذي ّ
الخطيــة فيــه .فهــو يخــدع اإلنســان
ـير عليــه مشــورة باطلــة أن يتحصــن
مشـ ًا
وراء أسـوار واهيــة مــن «مخــازن الجمــع
والتكويــم» .مــن أجــل ذلــك وصــف
أيضا
سليمان الحكيم ذلك بقوله« :هذا ً
باطــل وقبــض الريــح» (جــا.)26:2
لكــن مــا هــو يــا تــرى الشــيء الــذي
يجمعــه اإلنســان البائــس إلــى مخازنــه؟
ـور خارجــة عنــه،
قــد يجمــع اإلنســان أمـ ًا
ـور داخلــه .ومــن أمثلــة الجمــع
أو أمـ ًا
والتكويــم الخارجــي تكويــم المــال،
وتكويــم الطعــام ،وتكويــم المالبــس،
وتكويــم المقتنيــات س ـواء علــى مســتوى
الفــرد ،أو األس ـرة ،أو الكنيســة؛ س ـواء
عــن طريــق اقتنــاء المزيــد أو التمســك
بالموجــود دون العطــاء والتوزيــع منــه.
وخيــر شــاهد علــى ذلــك صناديــق
القمامــة التــي تكتــظ باألطعمــة التــي
فســدت مــن بعــد تخزيــن طويــل،
وخ ازنــات المالبــس المكتظــة بمالبــس
أكلهــا العــث ،وأرفــف الكتــب المشــحونة
بكتب لم يمســها أصبع وجميعها شــاهد
عيــان علــى بــؤس إنســان يحــاول مــداراة

عريــه بــأوراق مــن تيــن!!
أمــا أمثلــة الجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع والتكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الداخلــي فهــي تكويــم الشح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم فــي
الجســم باإلف ـراط فــي الطعــام ،وجمــع
وتكويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األلقــاب والشــهادات
العلميــة والك ارمــات واألمجــاد الذاتيــة،
وتكديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس العقــل بالفلســفات عديمـ ـ ـ ــة
النفــع والمباحث ـ ـ ـ ـ ــات الغبيــة وأفك ـ ـ ـ ـ ــار
التعالــي والحماقــات ،وتكديــس مخــازن
القلــب والنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس باأله ـواء والشــهوات
والضغائــن واألحقــاد.
ولمعرفــة الســيد المســيح باألض ـرار
الروحيــة والنفســية بــل وحتــى البدنيــة
لهــذا الهــم الخبيــث لفــت انتباهنــا إلــى
أن طيــور الســماء« :ال تجمــع إلــى
مخــازن» (مــت .)26:6وعندمــا عّلمنــا
الصــاة الربانيــة علمنــا أن نصلــي
قائليــن« :خبزنــا كفافنــا أعطنــا اليــوم»
(مــت .)11:6كمــا أنــه عندمــا أرســل
التالميــذ والرســل أوصاهــم أال ينشــغلوا
بتكويــم المــأكل والملبــس واألحذيــة
والذهــب والفضــة فــي مناطقهــم أو
أكياســهم (مت10-9:10؛ لو.)4:10
أمــا فــي العهــد القديــم فقــد نهــى الــرب
شــعب بنــي إس ـرائيل عــن تكويــم المــن
قائـ ًـا« :فيخــرج الشــعب ويلتقطــون
حاجــة اليــوم بيومهــا ...كل واحــد علــى
حســب أكلــه ...ال ُيبـ ِ
ـق أحــد منــه إلــى
الصبــاح» (خــر.)19-18،4:16
إن شــغل الجمــع والتكويــم هــو
َعـ َـرض ألم ـراض ضعــف اإليمــان،
واالتــكال علــى النفــس ،واالحتمــاء
بأباطيــل هــذا العالــم وحصونــه الواهيــة.
وأكثــر مــا يضـ ّـر ال ارهــب أن ينشــغل
بالجمــع والتكويــم والتكديــس .لــذا هــو
ويخلي أوًل بأول سـواء
يترك ،ويتجردُ ،
قاليتــه أو إنســانه الداخلــي .وينطبــق
ذلــك ليــس علــى ال ارهــب فقــط بــل علــى
أيضــا .ففــي ملكــوت
الديــر ،والكنيســة ً
ن
الســموات ال يوجــد موضــع ال لمخــاز ،
وال ألهـراء ،وال لصوامــع بــل هنــاك فقــط
يســوع المســيح المذخر فيه جميع كنوز
الحكمــة والعلــم ،والشــبع ،والحــب!!
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«ما أ َْر َه َب
باب السماء :وهو وصف أطلقه أبونا يعقوب ً
أيضا على الموضع الذي رأى فيه الرب َ
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القدي ــس كيرّل ــس الكبي ــر
يق ـ ّـدم ّ
ـتفيضا على توبيخ الس ـ ّـيد
ـرحا مس ـ ً
شـ ً
للفريس ـ ّـيين بس ــبب رياءه ــم
المس ــيح ّ
واهتمامه ــم بالمظاه ــر ،كما جاء في
(ل ــو ،)44-42:11يس ــعدني ف ــي
ه ــذا المق ــال أن أقتط ــف لحضراتك ــم
بعض ــا م ــن كلمات ــه:
ً

يســـيون هـــذه
+
الفر ُّ
ّ
اســـتحق ّ
الحـــادة ،الت ــي أثبته ــا
االنتقـــادات
ّ
ـربّ ..إنه ــم ،بينم ــا َح َذفـ ـوا
عليه ــم ال ـ ّ
الواجبـــات الت ــي كان ينبغ ــي بن ــوٍع
كأنه ــا ب ــا
ـاص أن يعملوه ــاّ ،
خـ ّ
ومحبـــة هللا،
الحـــق
أهمي ــة ،مث ــل
ّ
ّ
ّ
نجده ــم يراعون باهتما ٍم وبتدقيق ،أو
بالح ــر ّي يأم ــرون الن ــاس الخاضعين
لس ــلطاتهم ،أن ي ارعـ ـوا تل ــك الوصايا
الت ــي ه ــي فق ــط وس ــيلة للحصـــول
علـــى إيـــراد كبيـــر ألنفســـهم ..كان
الفريس ـ ّـيون جشـــعين أكث ــر م ــن
ّ
غيره ــم ،وموَلعين بالربـــح القبيح..

 +ه ــل ه ــذا التوبي ــخ مفي ــد
للفريس ـ ّـيين فق ــط؟ لي ــس ه ــو كذل ــك،
ّ
ألن فائدت ــه ّإنم ــا تمت ـ ّـد لتش ــملنا
ّ
ًّ
إن الكامليـــن
ـا
ـ
حق
ـا..
ـ
أيض
ـن
ـ
نح
ّ
ً
المحبين للســـلوك
فـــي أذهانهـــم ،و ّ
المســـتقيم ،يجـــدون فـــي توبيـــخ
اآلخريـــن ،طريقـــ ًة لســـامهم هـــم
َ
ـك س ــوف
ـ
ش
ـا
ـ
ب
ـم
ـ
ه
ألن
ـــا،
أيض
ً
ّ
ّ
يتجنب ــون أن يتش ـ ّـبهوا به ــم.
ّ
(الفريس ـ ّـيين) كانـ ـوا
ّ +إنه ــم
ّ
أن
موَلعيـــن بالمديـــح ،ويشـــتهون ّ
ُي َم ِّتعـــوا أنفســـهم بتباهـــي فـــارغ،
وتشـــامخ زائف ..مثل هذا الس ــلوك
ُ
أي إنس ــان( ..بعك ــس)
مك ــروه م ــن ّ
س ــلوك الذي ــن ه ــم مس ــاكين بال ــروح،
يحب ــون االنتفاخ
ودع ــاء ،دمثين ،ال ّ
ب ــل لطف ــاء ،ال يخدع ــون الن ــاس
الخارجي ــة الزائف ــة ،ب ــل
بالمظاه ــر
ّ
ُه ــم بالح ــر ّي عابـــدون
حقيقيـــون،
ُّ
زينـــون بذلـــك الجمـــال العقلـــي،
ُم ّ
الـــذي يطبعـــه فينـــا الكلمـــة اإللهي
وبر.
كل فضيلة وقداســـة ّ
بواســـطة ّ
اآلخــــــــــــرون
 +أن ُي ِ
كرمنـــــــا َ
بالتحيـــة ،وأن نجلـــس فـــي أماكـــن
ّ
أعلـــى مرتبــــــــــــة مـــن أصدقائنـــا،
هـــذا ال ُيث ِبـــت علـــى اإلطـــاق أّننا
ألن
أشـــخاص جديـــرون بذلـــكّ .
ه ــذا يمتلك ــه كثي ــرون م ــن الذي ــن هم
بعي ــدون ج ـ ًّـدا ع ــن الفضيل ــة .بل هم

ومحب ــون
للخطي ــة،
حب ــون لّل ــذات
ُم ُّ
ّ
ّ
ن
كل
ـن
ـ
م
ـات
ـ
م
ر
ا
الك
ـو
ـ
ب
يغتص
ـم
وه ـ
ّ
إم ــا بس ــبب امتالكه ــم لثروة
إنس ــانّ ،
عالمي ــة.
ـلطة
ـ
س
ّ
كبيـ ـرة أو ُ

يوضح ــه المخّل ــص
 +ه ــذا م ــا ّ
عل ــى التَ ـ ّـو بقوله“ :ويـــل لكم! أل ّنكم
المخفيـــة ،والذيـــن
مثـــل القبـــور
ّ
يمشـــون عليها ال َيعلمـــون”ّ .إنني
أرجوك ــم أن تالحظـ ـوا ق ـ ّـوة المث ــل
بوض ــو ٍح ش ــديد ،فأولئ ــك الذي ــن
عظيم ــا ،وبش ــغف
ـيئا
يَعتبرون ــه ش ـ ً
ً
أن تك ــون له ــم المتّ ــكآت األول ــى في
المجام ــع ،هـ ـؤالء ال يختلف ــون ف ــي
شـ ٍ
ـيء عن القبور المختفية ،المزيَّنة
ولكنه ــا ممتلئ ــة
حس ـ ًـنا م ــن الخ ــارجّ ،
كل نجاس ــة.
م ــن ّ

أن
 +أرجوك ــم أن تالحظـ ـوا هن ــا ّ
الريـــاء ..ه ــو مرض ممقـــوت أمام
هللا وأمام النـــاس ..ليس م ِ
مكًنا أن
ُ
لمـــدة طويلـــة ،أل ّنه
ُتخفـــي ريـــاءك ّ
رســـم في
كمـــا ّ
أن األشـــكال التـــي ُت َ
ألن الوقت ِّ
يجفف
تبهـــت،
ر
ـــو
ُّ
ّ
الص َ
أيضـــا المراؤون..
األلـــوان ،هكذا ً

 +يجـــب علينـــا إذن أن نكـــون
كم ــن
عابديـــن
ّ
حقيقييـــن ،ولي ــس َ
يرغب ــون ف ــي أن يرضـ ـوا الن ــاس،
ام ــا
لئـ ـاّ نخي ــب ع ــن أن نك ــون ُخ ّد ً
للمس ــيح ،وهك ــذا يق ــول بول ــس
ِ
«أفأســـتعطف اآلن الناس
المبارك:
أم هللا؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟
كنـــت بعـــد أرضي النـــاس ،لم
فلـــو ُ
عبدا للمســـيح» (غل..)10:1
ُ
أكن ً
مزيف
هـــو
مـــا
ـــض
ف
ر
ي
كمـــا
ـه
ـ
ألن
ُ َ
ّ
ّ
الذهبية،
مـــات
الع
في
ومغشـــوش
ّ
ُ
باحتقار
ظـــر إليه
المرائيُ ،ين َ
ٍ
هكـــذا ُ
أما اإلنســـان
الناس.
ومن
مـــن هللا
ّ
إعجابـــا ..ولـــه
فيالقـــي
ً
الصـــادق ُ
جديـــر
ًا
حســـب
وي
هللا،
أمـــام
تقديـــره
ُ َ
باألكاليـــل والكرامـــات..
 +فلَنهـــرب إذن مـــن مـــرض
وليســـكن فينـــا بالحـــرّي
الريـــاء،
ُ
ذهـــن نقـــي وغيـــر فاســـد ،ومتأّلق
ألن هـــذا
بالفضائـــل المجيـــدةّ ،
يوحدنـــا بالمســـيح..
ســـوف ِّ

للقديس
[عن تفس ــير إنجي ــل لوقا ّ
كيرّل ــس الس ــكندري (عظ ــة )84
 إص ــدار المرك ــز األرثوذكس ــياآلبائية  -ترجمة الدكتور
للد ارس ــات
ّ
نصح ــي عب ــد الش ــهيد]

frantoniosge@hotmail.com

س ــبق وتحدثن ــا ع ــن أهمي ــة
ولزومي ــة المحب ــة ف ــي الخدم ــة...
 +كلن ــا نالح ــظ أن أقص ــى جوع
يواج ــه إنس ــان ه ــذا العص ــر السـ ـريع
المزدح ــم الم ــادي ه ــو الج ــوع إل ــى
الح ــب ،وكلم ــا انس ــكبت المحب ــة في
أحش ــاء الخادم ص ــار صورة صادقة
له ــذا الحب.
 +ق ــدم القدي ــس م ــار إس ــحق
ص ــورة أمين ــة ع ــن المحب ــة فق ــال:
«تأل ــم م ــع المرض ــى ،اح ــزن م ــع
الخط ــاة ،ابته ــج م ــع التائبي ــن ،ك ــن
ـق ف ــي روح ــك
ً
حبيب ــا لل ــكل ،لك ــن اب ـ َ
متوح ـ ًـدا مع هللا .ابس ــط رداءك على
م ــن وق ــع ف ــي عثـ ـرة واس ــتر علي ــه
تمام ــا ،وإن كن ــت ال تق ــدر أن تضع
ً
وتتقب ــل العق ــاب
ـك
ـ
س
نف
ـى
ـ
ل
ع
ـه
ذنب ـ
ّ
ـدل من ــه ،ف ــا
والع ــار والفضيح ــة ب ـ ً
تعنف ــه».
أق ـ ّـل م ــن أن ال ّ
 +المحب ــة المنس ــكبة بال ــروح
الق ــدس ف ــي قلوبن ــا تجعله ــا ب ــا
ج ــدران ،وتح ـ ِّـول الح ــدود الضيق ــة
إل ــى قل ــوب له ــا اتس ــاع الس ــماء..
تجعله ــا تحتم ــل كل ش ــيء تصب ــر
عل ــى كل ش ــيء وترج ــو كل ش ــيء.
 +عزي ــزي الخ ــادم :ق ــد تف ــرح
بمواهب ــك وتب ــدو ل ــك أنه ــا مفي ــدة
وفري ــدة ،ولك ــن ال يلي ــق بخ ــادم أن
يفتخ ــر بما ناله من مواهب ويس ــيء
اس ــتخدامها ويحوله ــا إل ــى ن ــوع م ــن
االس ــتعراض واالفتخ ــار ،وإنما يجب
أن يجعلها لبنيان الكنيس ــة وخالص
كل أح ــد ،وال يلي ــق أن تصي ــر
ـببا ف ــي غيـ ـرة أو نزاع أو
المواه ــب س ـ ً
تس ــفيه لمواه ــب اآلخري ــن.
 +الح ــب ضاب ــط كل المواه ــب
الروحي ــة ،ويف ــوق كل العطاي ــا الت ــي
تُحس ــب مدهش ــة إذ ال قيم ــة ألعظ ــم
المواه ــب دون المحب ــة ،لذل ــك بع ــد
أن تكل ــم معلمن ــا بول ــس ع ــن أنـ ـواع
م ــن المواه ــب الروحي ــة الفائق ــة ف ــي
(1ك ــو ،)12ق ــال« :أريك ــم طريًق ــا
أفض ــل» ،وأعلن ــه ف ــي (1ك ــو)13
وه ــو المحب ــة..
إذ ب ــدون محبة نصير ليس فقط
ـببا لإلزع ــاج مث ــل
ب ــا نف ــع ،ب ــل س ـ ً
صنج ــا ي ــرن.
نحاس ــا يط ــن أو
ً
ً
م ــن يهمل الح ــب ويهينه ،فمهما

ن ــال م ــن مواه ـ ـ ـ ـ ــب عظيم ــة يصي ــر
كال ش ــيء..
وص ــل الح ــد عند معلمن ــا بولس
الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلع ــاء قيم ــة المحب ــة،
فجعله ــا أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ــن الجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الروح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي «إن أسلمت جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
حت ــى يحت ــرق.»...
وجعله ــا أعلى من أي عط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
«إن أطعم ــت كل أموالي.»...
وجعله ــا أعل ــى م ــن ّأي ــة معرف ــة،
ب ــل التكلم باأللس ــنة والنبـ ـوات ،إذ ما
المنفع ــة م ــن نبوات بال محب ــة؟! ألم
نبيا؟
ن ـ َـر أن بلع ــام تنبأ وهو ل ــم يكن ً
وتنب ــأ قياف ــا وق ــال« :خي ــر ان يموت
إنس ــان واح ــد ع ــن الش ــعب،»...
أيض ــا تنب ــأ حت ــى
وش ــاول المل ــك ً
ـدر للعج ــب «أش ــاول
ص ــار مص ـ ًا
بي ــن األنبي ــاء؟!» .رأينا يه ــوذا يرافق
التالمي ــذ وع ــرف األسـ ـرار والتعالي ــم
وعاي ــن المعجـ ـزات واآلي ــات ،ولكن ــه
ف ــي النهاي ــة ب ــاع س ــيده...
مواه ــب الخدم ــة س ــتنتهى ف ــي
ه ــذه الحي ــاة ،أم ــا الح ــب فس ــيبقى
للحي ــاة األبدي ــة .النبـ ـوات س ــتُبطل
واأللس ــنة س ــتنتهي والعل ــم س ـ ُـيبطل،
أم ــا المحب ــة ف ــا تس ــقط أب ـ ًـدا ،أي ال
ّ
تنته ــي وال تتحط ــم.
م ــن يح ــب يتمم النام ــوس ،ومن
ويتقب ــل
يتم ــم النام ــوس ُمك ـ َّـرم ج ـ ًـدا
ّ
المواه ــب الروحي ــة بس ــخاء ال ــروح.
 +عزي ــزي الخ ــادم :ليت ــك تق ــف
وقف ــة هادئ ــة م ــع نفس ــك وتراقبه ــا،
وال تنظ ــر إل ــى حج ــم الخدم ــة الت ــي
تخدمه ــا ،ولك ــن انظ ــر إل ــى مق ــدار
الح ــب ال ــذي تقدم ب ــه ه ــذه الخدمة،
ومق ــدار الحب ال ــذي تقدمة إلخوتك
وللمخدومي ــن ،وهن ــا س ــتعرف ه ــل
أن ــت تخ ــدم خدم ــة بحس ــب قل ــب هللا
اجتماعيا له
طا
أم أن ــك تم ــارس نش ــا ً
ً
أه ــداف خاص ــة ..وتخ ــدم نفس ــك.
ليتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نراجع أنفسنا ونعـ ـ ـ ـ ـ ــرف
م ــن أي روح نح ــن قب ــل أن نس ــمع
«ال أعرفك ــم»...
ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي

ِ
ِ َّ
السم ِ
اء» (تك )17 :28
ه َذا اْل َم َك َ
ان! َما ه َذا إال َب ْي ُت هللاَ ،وه َذا َب ُ
اب َّ َ
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فــي مدينــة أمســتردام بهولنــدا
وقــع حــادث تصــادم مـ ِّ
ـروع .وجــاء
فريــق البحــث الجنائــي مســرًعا
إلــى مــكان الحــادث للتحقيــق،
ـر شــاهد
ووجــد هنــاك مراهًقــا صغيـ ًا
الحــادث فســألوه عمــا رأى ،فجــاءت
إجابتــه صادمــة إذ قــال« :ألول
وهلــة كنــت أعتقــد أن هــذا الحــادث
هــو لعبــة مــن األلعــاب اإللكترونيــة
التــي ألعبهــا علــى هاتفــي» .ف ُذ ِهــل
المحّققــون مــن اإلجابــة ،وشـ ّـكوا فــي
ســامته النفســية ،فأرســلوه للفحــص
الطبــي ،وقــال األطبــاء« :إن هــذا
الشــاب يجلــس علــى السوشــيال
ميديــا واأللعــاب اإللكترونيــة مــدة
يوميــا ولذلــك انفصــل عــن
طويلــة ً
الواقــع لمــدة ث ـو ٍ
ان» ،وتوقع ـوا أن
الثوانــي ســتصبح دقائــق ثــم ســاعات
تمامــا! هــذا
ثــم ينفصــل عــن الواقــع ً
أيضــا ســينفصل عــن
يعنــي أنــه ً
أس ـرته ومجتمعــه وحتــى نفســه بــل
وعــن هللا ليعيــش فــي عالــم م ـو ٍاز
خــاص بــه.
تذكــرت هــذا الحــادث الــذي وقــع
منــذ عــدة ســنوات حيــن قـرأت إعــان
مــارك عــن عالــم الميتافيــرس والــذي
يتوقــع لــه أن يقبــع فيــه أطفالنــا
وشــبابنا ولــن يخرج ـوا منــه إال
بصعوبــة شــديدة.
واألعجــب اآلن أنــه يمكــن
للم ارهــق الــذي يجلــس فــي حجرتــه
أن يضــع علــى أذنيــه ســماعات ثــم
شعور مثل
ًا
يستقبل ذبذبات (تعطيه
إدمــان الهيرويــن) دون أن يالحظــه
أحــد ،وبالطبــع ذلــك بمقابــل مــادي
يرســله عبــر كــروت الدفــع.
والغريــب أنــه فــي الوقــت الــذي
تهــرب فيــه المجتمعــات المتقدمــة
مــن اســتخدام األلعــاب اإللكترونيــة
والسوشــيال ميديــا ،تغــرق شــعوب
الشــرق األوســط فيهــا ،ففــي مصــر
مثـ ًـا أكثــر مــن  ٪٨٥مــن الشــعب
علــى السوشــيال ميديــا.
والحــق ُيقــال إنــه علــى مــدار
تاريــخ الكنيســة كلــه لــم يواجــه شــعبنا
وخصوصــا شــبابنا وأطفالنــا
القبطــي
ً
تحديــات مثلمــا يواجهــه اآلن.
إنهــا حــرب أصعــب مــن حــرب
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االستشــهاد وأقــوى مــن حــرب البــدع
والهرطقــات ،إنهــا حــرب ســلب
العقــول ونــزع اإلنســانية وإهــدار
القيــم وقتــل اإلبــداع ،يشــعر فيهــا
اإلنســان أنــه بــا هويــة وال قيمــة
وغالبــا مــا يدفعــه ذلــك إلــى اإلدمــان
ً
بكافة أشكاله ،أو اإللحاد أو التدين
الشــكلي أو االنتحار .وإن كان هذا
هــو الحــال اآلن فمــاذا يكــون بعــد
 ١٠ســنوات!!
ناقــوس الخطــر يــدق بأص ـوات
عاليــة متســارعة ،لننقــذ أوالدنــا مــن
أنيــاب العالــم الم ـوازي .ال بــد لــكل
إيبارشــية وكل كنيســة أن تســتغل
كل أدواتهــا أفضــل اســتغالل،
وتطــور مــن أســاليب خدمتهــا ،لئــا
تعيــش هــي نفســها فــي عالــم م ـو ٍاز
بعيـ ًـدا عــن شــعبها وتحــدث فجــوة
بينهــا وبيــن الشــعب ،أظــن أنهــا
تبــدو آتيــة فــي األفــق.
ال بــد مـ ـ ـ ـ ــن وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
جديدة للخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتفعيل حقيقـ ـ ـ ـ ــي
ومؤثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للدور الرع ـ ـ ـ ـ ـ ــوي (بك ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مــا تحملــه الكلمــة مــن معن ـ ـ ـ ـ ـ ــى)
لــكل أدواتنــا علــى كافــة األصعــدة
مثـ ــل :األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،والتربية الكنسية،
ومدرســي الديــن المســيحي ،وكافــة
الخدمــات النوعيــة.
وال بــد مــن إشــباع أبنائنــا مــن
دســم وحــاوة وجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كنيســتنا
القبطيــة وتراثهــا المجيــد .ليــس
مــن المعقــول أن نعطــي أبناءنــا
الفتــات ومائــدة كنيســتنا فيهــا كل
هــذا الدســم مــن كتــاب مقــدس
مشــروح مــن اآلبــاء عبــر العصــور،
معــاش فــي القديســينُ ،م ـ َذاق فــي
الليتورجي ـ ًة .وعلــى الجانــب اآلخــر
ال بــد مــن تدريــس مــادة التربيــة
اإلعالميــة علــى كافــة األصعــدة
فــي جميــع م ارحــل الخدمــة وذلــك
لبنــاء وعــي قــوي ينتصــر علــى
كل هــذه التحديــات حتــى ال نعيــش
فــي العالــم الم ـوازي بــل نعيــش فــي
عالــم خلقــه هللا لنتمتــع بــه ونـراه فيــه
ونفــرح بحضــوره فينــا متمســكين
«هــا أََنــا َم َع ُكـ ْـم ُك َّل
بوعــده المبــارك َ
ِ
األََّيــا ِم ِإَلــى ْان ِقضـ ِ
ـاء َّ
الد ْهـ ِـر .آميـ َـن»
َ
( مــت.)20:28

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 1909أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
عالـ ـ ـ ــم القبطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ا إل سكتلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي
الجنسيـ ـ ـ ــة Walter
Ewing Crum
( )1944-1865كتالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن
المخطوطــات القبطيــة بلهجتيهــا مــن
مجموعــة مكتبــة John Rylands
 Libraryوالــذي صــدر فــي مانشيســتر
عــن طريــق مطبعــة جامعــة لنــدن،
ويحــوي  271صفحــة ،حيــث قــام
بنشــر  467مخطــوط قبطــي:
“Catalogue of the Coptic
Manuscripts in the Collection
of the John Rylands Library.
Manchester: The University
Press, London: Bernard
”.Quartich, Sherett, Hughes
ونصــوص المخطوطــات التــي
نشــرها فــي الكتالــوج احتــوت علــى
نصــوص باللهجــة الصعيديــة والبحيرية،
ومــزودة بمجموعــة مــن صــور لبعــض
المخطوطــات القبطيــة والتــي نشــرها فــي
نهايــة الكتالــوج.
ويعتبــر  W. E. Crumباحثًــا
ُ
فــي اللغــة القبطيــة واألدب القبطــي،
ومــن أشــهر أعمالــه A Coptic
« Dictionaryالقامــوس القبطــي»
(قامــوس قبطي–إنجليــزي) والــذي
صــدر عــن مطبعــة أكســفورد عــام
 ،1939وأُعيد طبعه عام  .1962وقد
درس علــم المصريــات فــي باريــس تحــت
إش ـراف ،Gaston MASPERO
وفــي برليــن درس تحــت إشـراف Adolf
 ،ERMANوتخصــص فــي د ارســة
اللغــة القبطيــة بلهجاتهــا .لــم يتقلــد
 Crumأي منصــب ،بــل كـ ّـرس حياتــه
كلهــا للد ارســات القبطيــة .وقــد اُنتُخــب
زميـ ًـا لألكاديميــة البريطانيــة عــام
 ،1931وحصــل علــى درجــات فخريــة
مــن جامعــات أكســفورد وبرليــن.
نشــر Walter Ewing Crum
فــي «كتالــوج المخطوطــات القبطيــة»
أربعــة نصــوص أللحــان ليتورجيــة
ُوجــدت فــي المخطوطــات الصعيديــة
“ ”Sa idic Manuscriptsوبهــا
تدوينــات موســيقية عبــارة عــن عالمــات
توضــع فــوق الحــروف المتحركــة
للنــص .وقــد افتــرض عالــم المصريــات
األلمانــي  Hans Hickmannفــي
بحثــه الــذي نش ـره بالفرنســية عــام
“Le Problème de :1955
la nation musicale dans
”( l’Éypte anciennمشــكلة التدوين

الموســيقي بمصــر القديمــة) ،وكذلــك
عالــم المصريــات Carsten Hoeg
فــي بحثــه بالفرنســية الــذي نش ـره عــام
 1935بعن ـوان“La Notation :
”( Ekphonétiqueالتدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اإلكفونــي) ،أن العالمــات واإلشــارات
التــي ُوجــدت موضوعــة فــوق الحــروف
المتحركــة لنصــوص األلحــان األربعــة
التــي نشــرها  Crumهــي عبــارة عــن
نــوع مــن «التدويــن اإلكفونــي» .ولــم
يتــم العثــور فــي كتالــوج المخطوطــات
القبطيــة علــى أمثلــة أخــرى لنصــوص
ليتورجيــة بهــا عالمــات أو إشــارات
مو ســيقية .
يتكــون التدويــن  Ekphoneticمــن
رمــوز مضافــة إلــى نصــوص مقدســة
معينــة ،وخاصــة الق ـراءات الكتابيــة
لنصــوص العهــد القديــم ،وتُســتخدم
كأداة تذك ـرة للمســاعدة فــي قراءتهــا.
وقــد تــم اســتخدام «التدويــن اإلكفونــي»
فــي التقليــد اليهــودي والمســيحي،
ولكنــه يرتبــط بشــكل خــاص باأللحــان
البيزنطيــة .وقــد اُســتُخدم هــذا النمــط مــن
التدويــن الموســيقي منــذ القــرن التاســع
الميــادي .وال توجــد نظريــات تفســر
أســلوب «التدويــن اإلكفونــي» .ومــن
مصــادر المعلومــات الوحيــدة عنهــا
هــي قوائــم مــن neum ekphonetic
(كلمــة « »neumeمــن اليونانيــة
القديمــة «بنفمــا» والتــي تعنــي «تنفــس»
أو «عالمــة» خاصــة بالموســيقيين)
ُوجــدت فــي بعــض المخطوطــات
الخاصــة بنصــوص أســفار الكتــاب
المقــدس ونصــوص األلحــان البيزنطيــة.
وتُعتبــر المخطوطــة Sinaiticus
 Graecusرقــم  213ذات قيمــة
خاصــة فــي هــذا الصــدد .ونجــد أن
بعــض المرتليــن األقبــاط عندمــا يســلمون
األلحــان الكنســية يضعــون بعــض
اإلشــارات والعالمــات فــوق الحــرف
المتحــرك فــي الكلمــة لتســهيل أداء
اللحــن .وهــي طريقــة مأخــوذة أصـ ًـا مــن
األلحــان البيزنطيــة.
النصــوص األربعــة التــي نشــرها
 Crumهــي نصــوص أللحــان بيزنطيــة
تســتخدمها الكنيســة اليونانيــة فــي
صلواتهــا الليتورجيــة وهــي كالتالــي)1( :
لحــن بيزنطــي للعــذراء مريــم يقــال قبــل
«الذبتيخــا» (أســماء األحيــاء والمنتقليــن
الذيــن نذكرهــم فــي القــداس اإللهــي)،
( )2لحــن بيزنطــي لميــاد الســيد
المســيح )4( ،لحــن بيزنطــي خــاص
بالهــروب إلــى أرض مصــر )4( ،لحــن
بيزنطــي لنــزول الــرب يســوع المســيح
إلــى أرض مصــر وعودتــه.
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في التعلي ـ ـ ـ ــم
با لتـ ـ ـ ـ ـ ــربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكنسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ال
بد للخ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم أن
ي ـ ـ ــدرس صف ــات
مخدومي ــه ،لم ــا ف ــي ذل ــك م ــن
أهمي ــة كب ــري ف ــي التيس ــير عل ــى
الخ ــادم ف ــي نجاح ــه لتحقي ــق كل
األه ــداف التدريبي ــة والخدمي ــة
الموضوع ــة ،ومس ــاعدة المخ ــدوم
للتمت ــع بالتعلي ــم .ود ارس ــة الترب ــة
تق ــوم على ثالثة محاور رئيس ــية:
ُّ
التعلـــم
 –1دراســـة أنمـــاط
ومعرفـــة نمـــط كل مخـــدوم.

 –2دراســـة ســـمات المرحلة
العمريـــة للمخدومين.

 –3دراســــــــــــة احتياجـــــــات
المخدوميـــــــــــن وصياغـــــــــة هذا
االحتياج ،لنخرج برؤية ورســـالة
التدريب واألهداف االســـتراتيجية
والتنفيذيـــة للتعليـــم المرجو.
 – 1دراســـة أنمـــاط ُّ
التعلـــم
لـــكل مخـــدوم:

نمـــط ُّ
التعلـــم يعنـــي معرفـــة
النمـــط والطريقـــة المناســـبة لكل
مخـــدوم لتلقـــي التعليـــم ..يوج ــد
ف ــي الواق ــع العدي ــد م ــن النظريات
المختلف ــة الت ــي تتن ــاول موض ــوع
أنم ــاط ُّ
التعل ــم ،وفيم ــا يل ــي واح ــد
أش ــهر ه ــذه النظري ــات:
نموذج :VARK

اختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ألنم ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ُّ
التعلم
األربعة األساس ــية:
أول :النمــــــــــــــط البصـــــــــــري
ً
:Visual

تقدي ــم التعلي ــم بش ــكل خ ارئ ــط
أو مخططات أو رس ــوم بيانية أو
مخططات انس ــيابية أومخططات
ُمس ـ ّـماة أو األسه ـ ـ ـ ـ ـ ــم الرمزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أو الدوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أو التسلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
الهرمي ــة ...وكل الط ــرق األخرى
الت ــي يمك ــن اس ــتخدامها لتوضيح

م ــا يمك ــن تقديم ــه بالكلم ــات؛ أي
االعتماد علـــى الناحية البصرية
في تقديـــم التعليم.
ثانيا :النمــــــــــــط السمعـــــــــي
ً
:Auditory
ه ــو التعليـ ـ ـ ـ ـ ــم بطريقـ ـ ـ ـ ـ ــة يت ــم
س ــماعها ،أو م ــن خ ــال نطقه ــا،
مث ــل المحاضـ ـرات والنقاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الجماعيـ ـ ـ ـ ــة أو الهواتف المحمولة
أو التحدث الصوت ـ ـ ــي عبر شبكة
اإلنترن ــت ...أي االعتمـــاد على
الســـمع في تقديـــم التعليم.
ثال ًثا :النمــــــــــــط المقـــــــــــروء
والمكتــــــــــــــــــــــــــوب Reading/
Writing
ع ــرض التعليـ ـ ـ ـ ـ ــم على ش ــكل
كلم ــات مكتوب ــة ،أو قـ ـراءة أجـ ـزاء
من الكتاب المقدس ،وعمل ورش
تعليمي ــة تعتم ــد على استخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام
األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام واألوراق والتعبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الكتاب ــي ،وه ــذا النم ــط ل ــه صل ــة
وثيق ــة بالتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البصري ..أي
االعتمـــاد على القـــراءة والكتابة
في تقديـــم التعليم.
ابعا :النمــــــــــــط الحركــــــــــي
رً
Kinesthetic
ه ــو التعليم من خالل التجربة
والممارس ــة أو المح ــاكاة ،والتعليم
باأللع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب واألنش ــطة الحركي ــة
أو المسرحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ...أي االعتماد
على الحركـــــــــة والنشــــــــــاط في
تقديم التعليم.
تتواجد األربعة أنماط بنســـب
متفاوتـــة داخل كل مّنا..

لـــذا :لنقـــدم وجبـــة متكاملـــة
فـــي درســـنا الخدمـــي ..ال بـــد
مـــن تقديـــم األنمـــاط األربعة في
الـــدرس الواحـــد لضمـــان تغطية
األربعـــة أنمـــاط للتعليم ووصول
التعليـــم لـــكل مخـــدوم حســـب
نســـب وجـــود األنمـــاط لديـــه.

مــع بدايـ ـ ـ ـ ـ ــة
كـ ـ ـ ـ ــل فص ـ ـ ـ ـ ـ ــل
د ارس ـ ـ ـ ـ ــي جديــد
يتعــرض أبناؤنا
إلــى حالــة مــن الضيــق والتوتــر
الشــديد ،ويصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فــي بعــض
األحيــان إلــى االكتئــاب.
المهندس أنطونيو القس دانيال
خادم بلجنة الطفولة أسقفية الشباب

الي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اسمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا لــي أن
أتشــارك مــع حضراتكــم بعــض
النقــاط التــي مــن شــأنها تغييــر
هــذا المنــاخ ولــو علــى م ارحــل.
في البدايـ ـ ـ ـ ـ ــة يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن
نتساءل :ما الذي يجعل الطفل
يصــل إلــى تلــك المرحلــة؟

أوًل هو الخ ـ ـ ـ ـ ــوف من تقييد
الحريــة فــي الجل ـ ـ ـ ـ ــوس مــع مــن
يحبهــم ،والذهــاب فــي رحــات
طويلــة أو قصي ـرة ،أو بشــكل
أيضا
عام الخروج بحريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .و ً
الخوف من المســئولية والنتيجة
الخاصــة باالمتحانــات .وهنــاك
أيضــا نقطــة ال يلتفــت إليهــا
ً
أغلب اآلباء وهي شعور الطفل
دائمــا أنــه يريــد أن يصبــح مثــل
ً
ـادا منــه أنــه حيــن
ـ
ق
اعت
ـار،
ـ
الكب
ً
يصبــح بــا مدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يصيــر
بــا مســئوليات.
وهنا لنا بعض النقــــــــــــــــاط
والمقترحات:

يجــب أن نتشــارك كأس ـرة
المســئوليات ،وذالــك يعنــي
جميعــا
أن يشــعر الطفــل أننــا
ً
علينــا واجبــات تجــاه المنــزل
وتجــاه بعضنــا البعــض .مثــال:
وضــع لوحــة اعالنــات فــي
ويكتــب
مــكان محــدد بالمنــزلُ ،
عليهــا بشــكل أســبوعي خطــة
كل فــرد فــي المنــزل ،حينهــا
ســوف يــرى األبنــاء أن اآلبــاء
أيضــا عليهــم مســئوليات وفــي
ً

نفــس التوقيتــات ،بــل توقيتــات
أكبــر ومســؤليات أكبــر ،حينهــا
يبــدأ الطفــل فــي إدراك أمــر
جميعــا نتشــارك
هــام هــو أننــا
ً
فــي خطــة واحــدة ،ونكــون قــد
ُّهــا
ّ
«وأ َْنتُـ ْـم أَي َ
طبقنــا قــول الكتــاب َ
ِ
ظـ ـ ـ ـ ـوا أ َْوالَ َد ُك ْم،
ي
غ
ت
ال
،
ـاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
اآلب
َ ُ َُ ُ
ُّوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ِبتَأ ِْديـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب الـ َّـر ِّب
َبـ ْـل َرب ُ ْ
وِإ ْن ـ َذ ِِ
أكــد
اره» (أفســس ،)6:4و ّ
َ
أيضــا معلمنــا بولــس فــي
ـا
ـ
ه
علي
ً
رســالة كورنثــوس.
أمــا النقط ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
وهــي الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف مــن التقييــد أو
المسئولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،فعلين ـ ـ ـ ـ ـ ــا نحــن
اآلبــاء دور هــام تجــاه اطفالنــا
حتــى يشــعروا باألمــان .يجــب
علينــا نحــن اآلبــاء أن نخصص
خاصــا وثابتًــا
ألطفالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وقتًــا ً
جميعــا
يوميــا نتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فيــه
ً
ً
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث اليــوم ولــو بشــكل
يفرغــون فيــه
س ـريع ،األطفــال ّ
أحــداث اليــوم المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــي ومــا
حــدث مــع أصدقائهــم ،وهــذا
أمــر جيــد حتــى نتعــرف أكثــر
علــى المجتمــع المحيــط بهــم،
واآلبــاء يتحدثــون عــن أعمالهــم،
وهــذا بشكـ ـ ـ ـ ــل غيــر مباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
س ـ ـ ـ ـ ـ ــوف يجعــل طفلــك يشــعر
بــك وبمــا تقــوم بــه مــن أجلهــم
أكثــر فيقـ ّـدر أتعابــك ويتحمــل
مســئوليته بمحبــة.

الوقــت اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وهــو وقــت
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ًـدا هــو أن نتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
جميعــا فــي عمــل واحــد خــارج
ً
نطــاق العمــل اليومــي والد ارســة.
أن يكــون لنــا قــداس أسبوعـ ـ ـ ـ ـ ــي
وهــي غايــة األس ـرة المســيحية
جميعــا فــي الجســد
أن نتشــارك
ً
الواحــد ،ونتذكــر نح ـ ـ ـ ـ ـ ــن اآلبــاء
أن غايتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ليســت فقــط بنــاء
منــزل وحوائــط ،بــل أن تكــون
منازلنــا كنيســة صغي ـرة جميلــة
نقدمهــا للمســيح.
ة
ينا� 2022
مج ل الكرازة  28 -ي
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البسملة وأنواعها ودالالتها
يف املخطوطات القبطية

()1

irini_fr_beshoy@yahoo.com

تُعت ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
المخطو ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت
القبطية أهم المفاتيح
إيريني القمص بيشوي لد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األقبـ ـ ـ ــاط
وعلم القبطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م ــن كاف ــة الجوان ــب
أدبيا
اقتصاديا
يخي ــا و
وثقافيا و ً
ً
ً
دينيا وتار ً
ً
وفنيا ...لذا تزخر مخطوطاتنا القبطية
ً
بكن ــوز ش ــتى ،فتمي ــزت باحتوائها على
دالالت رمزي ــة وتعبيري ــة ،وقي ــم فني ــة
وجمالي ــة ،ونص ــوص ثرية ،وصياغات
لغوية متنوعة كـ«البس ــملة» .فالبس ــملة
ه ــي مص ــدر «بس ــمل» ،وه ــي كلم ــة
مركب ــة منحوت ــة م ــن «باس ــم هللا» أي
ذك ــر هللا ف ــي بداي ــة الق ــول والفع ــل،
والب ــاء هن ــا تأت ــي لطل ــب االس ــتعانة
ب ــاهلل ،والنح ــت في اللغة العربية هو أن
تُختصر كلمتان فأكثر في كلمة واحدة
بقص ــد اإليج ــاز مثل «الس ــبحلة» وهي
اختص ــار لـ«س ــبحان هللا» ،أو كلم ــة
«دعمـ ـزه» اختـ ـزال لـ ــ«أدام هللا ع ــزك».
مدرس مساعد بمعهد الدراسات القبطية

فالبس ــملة م ــن ضم ــن الكن ــوز
الت ــي زين ــت بداي ــات المخطوط ــات
أو األس ــفار م ــع تع ـ ّـدد صياغاته ــا
ودالالته ــا ،فهي ليس ــت مجرد عبارات
افتتاحي ــة مصاغ ــة؛ ب ــل تُظه ــر حقائق
الهوتي ــة جوهرية ف ــي اإليمان والعقيدة
بعض ــا
المس ــيحية .فقم ــت بحص ــر
ً
منه ــا في ضوء أطروحتي للماجس ــتير
فوص ــل تنوعه ــا إل ــى حوال ــي عشـ ـرين
بس ــملة ،وه ــذه بع ــض النم ــاذج منه ــا:

«بسم هللا الخالق الحي الناطق»
لق ــد اس ــتوقفتني ه ــذه البس ــملة
لعالقته ــا وارتباطه ــا الش ــديد بالن ــص،
نجده ــا في مخطوط ــة الكتاب المقدس
م ــع بداي ــة س ــفر التكوي ــن األصح ــاح
تعبر
األول ،ن ــرى دالل ــة هذه البس ــملة ّ
ع ــن مضم ــون الن ــص الكتاب ــي« :ف ــي
الب ــدء خل ــق هللا الس ــماء واألرض»
(ت ــك ،)1:1الخال ــق هللا اآلب يقابله ــا
ف ــي البس ــملة« :بس ــم هللا الخال ــق».
«وروح هللا يه ــب عل ــى المي ــاه»
(ت ــك )2:1أي ال ــروح الق ــدس ل ــذا قال
«بس ــم هللا الح ــي»« ،وق ــال هللا ليك ــن
ن ــور» (تك )3:1وق ــال هللا داللة على
هللا الكلم ــة يس ــوع المس ــح الن ــور ال ــذي
أشرق في الظلمة ،داللتها في البسملة
فعبر الناسخ عن
«بس ــم هللا الناطق»ّ .
الثال ــوث الق ــدوس ف ــي عب ــارة موجـ ـزه
معبـ ـرة أن هللا خال ــق بقدرت ــه ،ح ــي
ّ
بروحه ،وناطق بكلمته في ابنه يس ــوع
المس ــيح ،ش ــكل رق ــم(.)2

«بسم اآلب واالبن والروح القدس
اإلله الواحد بالذات المثلث األقانيم
والصفات له المجد»
ل ــم يك ــن الناس ــخ منفص ـ ًـا ع ــن
عقيدت ــه ،فق ــد ش ــرح البس ــملة حت ــى
أثن ــاء كتاب ــة البس ــملة نفس ــها ،كم ــا هو
واض ــح ف ــي نم ــوذج ه ــذه المخطوطة،
مخطوط ــة «دروس م ــن األنبي ــاء»،
ش ــكل رق ــم (.)1

شكل رقم ( ،)2مخطوطة « الكتاب المقدس « ،المكتبة
الوطنية بباريس ،قسم المخطوطات الشرقية ،رقم 12عربي،
سنة 1069ش1353 ،م ،القرن ..14

«بسم هللا الرؤوف الرحيم وبه
نستعين»
بس ــملة لبداي ــة س ــفر يون ــان النبي،
فنج ــد داللته ــا وارتباطه ــا وس ــبب
اختياره ــا أن س ــفر يون ــان يتض ــح في ــه
أرف ــة هللا ،وإش ــفاقه عل ــى الخط ــاة،
وإصـ ـ ارره عل ــى رجوعه ــم إلي ــه ،وق ــد
ق ــال يون ــان النبي« :ألن ــي علمت أنك
()1

شكل رقم ( ،)1مخطوطة «دروس من األنبياء»»
القطمارس» ،المكتبة البطريركية1517 ،ش ،القرن 18م.
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إل ــه رؤوف ورحي ــم بط ــيء الغض ــب
وكثي ــر الرحم ــة ،ون ــادم عل ــى الش ــر»
(ي ــون ،)2:4ش ــكل رق ــم (.)3

شكل رقم( ،)5مخطوطة « الكتاب المقدس» ،مكتبة
البطريركية ،سنة 1234م.

شكل رقم ( ،)3مخطوطة «الكتاب المقدس» ،المكتبة
البطريركية القبطية ،سنة 1444ش1728 ،م ،القرن 18م.

فنج ــد الناس ــخ القبط ــي يمتلك روح
اإلفـ ـراز ف ــي اختي ــاره لكلم ــات البس ــملة
الت ــي تح ــوي دالل ــة تناس ــب وتوض ــح
مضمون الس ــفر ،وكأنها بمثابة مفتاح
للن ــص الكتابي .ليس ذلك فحس ــب بل
أبهرتن ــا بع ــض المخطوط ــات بثرائه ــا
ف ــي أس ــاليب صياغته ــا ،فنج ــد تن ــوع
صياغ ــة البس ــملة داخ ــل المخطوط ــة
الواحدة مع بداية كل س ــفر من أس ــفار
الكت ــاب المق ــدس تخ ــدم مضم ــون
الس ــفر كالتال ــي ،مخطوط ــة ش ــكل رقم
(.)6 ،5 ،4
«بسم هللا الحي األ زلي»
نج ــد «س ــفر الخ ــروج» ف ــي ه ــذه
المخطوط ــة يب ــدأ ببس ــملة «بس ــم هللا
الح ــي األزل ــي» ،وهي مطابق ــة لمعنى
ومضم ــون الس ــفر ،س ــفر العب ــور،
عبور بني إسـ ـرائيل م ــن الموت للحياة
ل ــذا ب ــدأ الناس ــخ س ــفر الخروج بـ«بس ــم
هللا الح ــي».

شكل رقم ( ،)4مخطوطة « الكتاب المقدس» ،مكتبة
البطريركية ،سنة 1234م.

«بسم هللا الواحد رب القوات»
أيض ــا ف ــي نف ــس المخطوط ــة
ً
«س ــفر العدد» تبدأ البسملة بـ«بسم هللا
الواح ــد رب القـ ـوات» ،حيث يبرز هذا
الس ــفر عناي ــة هللا بش ــعبه ف ــي البري ــة
يظلله ــم كس ــحابة ،ويني ــر له ــم لي ـ ًـا،
ويهت ــم بأكله ــم وشـ ـربهم وراحته ــم؛ فهو
ع ــرض عم ــل هللا وقوت ــه مع اإلنس ــان
كداللة بس ــملة بداية الس ــفر «بس ــم هللا
الواح ــد رب القـ ـوات».

«بسم هللا الواحد ذي القدرة
والجبروت»
كم ــا نالحظ في نف ــس المخطوطة
س ــفر المثناة أي «التثنية» ،وهو س ــفر
العه ــد والح ــب اإلله ــي ،محور الس ــفر
هللا خليل ــي يعطين ــي وصيت ــه ،فه ــو
س ــفر تذكـ ـرة دائم ــة لوصاي ــا هللا .لذلك
ب ــدأ الناس ــخ س ــفر التثني ــة بـ»بس ــم هللا
الواح ــد ذي الق ــدرة والجب ــروت».

شكل رقم ( ،)6مخطوطة « الكتاب المقدس» ،مكتبة
البطريركية ،سنة 1234م.

يمك ــن أن نس ــتنج م ــن خ ــال ه ــذا
البح ــث جـ ــ 1أن المخطوط ــة القبطي ــة
يختب ــئ بي ــن طياته ــا كلم ــات وعبارات
تحم ــل دالالت عميق ــة ف ــي معانيه ــا،
قوي ــة ف ــي حجته ــا؛ ب ــل تظه ــر لن ــا
العقي ــدة ف ــي صورة واضحة ،وتكش ــف
لن ــا االس ــتنارة اإليماني ــة والوعي آلبائنا
وأجدادن ــا الذي ــن كتبـ ـوا المخطوط ــات
ونس ــخوها ،فق ــد كان لديه ــم الق ــدرة
عل ــى االختي ــار ..كيف وم ــاذا يختار؟
وف ــي أي موض ــع يض ــع اختياره إلثراء
المعن ــى والمحت ــوى بم ــا يتناس ــب م ــع
جوهر إيمانه وعقيدته ،وكان من ثمرة
ه ــذا اإليم ــان الواعي البس ــملة بتعددها
وتنوعه ــا لتحم ــل العدي ــد م ــن المعان ــي
والمضامي ــن العقائدي ــة واإليماني ــة
المرتبط ــة بمضم ــون المخطوط ــة،
وكأنه ــا بمثاب ــة مفت ــاح لنصوصه ــا.
نهاية يمكن القول إن المخطوطات
القبطي ــة بحر واس ــع غن ــي بالكثير من
القي ــم العلمي ــة والعقائدي ــة واإليماني ــة
واإلبداعي ــة ،فتحت ــاج من ــا بع ــض
االهتم ــام للكش ــف عنه ــا .فه ــي بمثابة
تاري ــخ الحض ــارة القبطي ــة.

هذا جزء من د ارس ــة مأخوذة ،مع اإلضافة والتطوير عن أطروحتي :إيريني إيليا إس ــتفانوس وش ــهرتها إيريني القمص بيش ــوي القمص منس ــى:
«ال ــدالالت الرمزي ــة والتعبيري ــة ف ــي منمنم ــات المخطوط ــات القبطي ــة م ــن القرن 18-13م كمدخل للتذوق الفني» ،رس ــالة ماجس ــتير ،إشـ ـراف:
أ.د .حكم ــت محم ــد ب ــركات (أس ــتاذ ورئي ــس قس ــم النق ــد والت ــذوق الفن ــي الس ــابق بالكلي ــة) ،م .د /هب ــة عبد المحس ــن ،قس ــم النقد والت ــذوق الفني،
كلي ــة التربي ــة الفنية ،جامعة حلـ ـوان2016 ،م.
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سفينة النجاة أو فلك نوح :ألنه كما نجا من الهالك كل من احتمى بالسفينة آنذاك ،هكذا ال يوجد خالص خارج الكنيسة

His holiness Pope Tawadros II Sermon of The Epiphany Feast
We celebrate the great feast of Epiphany, one of the major feasts of the
Lord, in its fixed day; the 11th of Tobi of Coptic calendar that corresponds to 19th
January annually. It always reminds us of the great sacrament of baptism that
we all had received. Being the first of all sacraments giving us the grace of the
new birth out of water and The Spirit. We also call it the feast of immersion “Eid
Al-Ghetas” denoting the baptism by immersion in water. Additionally, it is called
the Baptism feast, Theophany and the Feast of Light as the baptized person
holds enlightened candle and has a procession in the church after the baptism.

how happy would the parents feel when they find their sons recognizing and
admitting their favor.
The third title is “the Baptist, the Baptizer or the immerser”, referring to
the baptism by immersion. Jesus came to him among the multitudes, where
John was confused and astonished refusing to give baptism to Jesus Christ.
Despite John’s perplexity, he obeyed humbly and nicely the words of the Lord
“Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” Then
he allowed Him (5). Because of John’s obedience to Lord’s words immediately
without discussion, When He had been baptized, Jesus came up immediately
from the water; and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the
Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him. And suddenly a
voice came from heaven, saying, “This is My beloved Son, in whom I am well
pleased”. (6) It happens once before the baptism when john saw Jesus coming
toward him, he witnessed and said, “Behold! The Lamb of God who takes away
the sin of the world!” (7). John had foreseen the cross and the crucified Jesus
Christ before he met Jesus at the Jordan River.

When we have a look at Saint John the Baptist, we meet him in the very
beginning of the New Testament. He is considered the link between the old
and the new testaments. He is called by several titles; we would stand to have
discuss five of them and figure out the probable spiritual lessons of each.
The first title is “the son of faith and prayer”. He comes from a godly family
as his father is the priest Zechariah and his mother is Elizabeth as the bible says.
Their family was a well known religious one, in which the husband and the father
is an honest priest and his wife is virtuous woman. Nevertheless, God didn’t give
them offspring. Thus, they had nothing to do but to pray faithfully and to express
their faith by prayer. They kept so for a long time, both of them growing older,
praying and praying without any response as if their prayer goes in vain. But
God has timings and there is a time for every purpose under heaven (1). On time
God responded to their prayer through the known story as Zechariah became
speechless as he didn’t believe in the Angel’s news as well as Elizabeth, giving
them their son John at the perfect time.

Therefore, in our orthodox tradition we give baptism to the newly born starting
from day one, especially with critical medical issues as the bible says “Buried
with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the
working of God” (8). Thus, having the new birth out of water and the Holy spirit
then the infant is anointed with the Chrism (Myron, the consecrated oil) though
thirty-six times at all the joints of the body from head to toes. By then, the
infant’s baptism has been completed and is now newly born again from water
and the Spirit, having his path towards Heaven now then open. As if it’s is the
start point to Heaven and the eternal life. At the same day the baby can join
in the holy communion and said to him at the end “Given for us for salvation,
remission of sins, and eternal life to those who partake of Him” (9). Then the baby
has received the start of the eternal path and he continues guided by his parents’
care as holy guardians teaching and delivering him their faith. Now, he became a
functioning member of the body of Christ’s church. Lastly, the baptized infant has
a joyful procession at the end of the mass, as we celebrate a new member being
cultivated in the body of the church. The fourth title is “the Martyr”, as he ended
his life through martyrdom since he spoke the word of the truth. He criticized king
Herod Antipas for marrying his brother’s ex-wife Herodia saying to him “It is not
lawful for you to have your brother’s wife” (10). Then he faced a conspiracy on
the birthday of the king Herod where he commanded to execute him and brought
his head on a plate. The king thought by then that he could mute his voice but
contrarily, his voice kept repeated “It is not lawful for you”. Then he became a
martyr that pray for his intercession. The church honors him putting his name
among the first ones in the Hymn of intercessions after the Theotokos saint Mary.
Saint John was a martyr for us and for his testimony to truth. He represents the
man who has an honest life in every aspect of his life unlike the indecisive ones
who falter between the opinions. Nowadays, through our life because of the
globalization and the mass spread of social media, the truth is becoming fade. Be
careful my beloved to be like saint john the Baptist who became greatly honored
in our church through sticking to the truth.

Therefore, Faithful prayer can move the mountains. Prayer is the spiritual act
that you can do at any time wherever you are. Moreover, you can be surrounded
by people and your heart is having silent prayer. However, what matters is to
have faith as the stable basis for your prayer. Beware of thinking that prayer is
useless. Be sure that God always hears you and he is all ears hence, your prayer
surely would have effect soon or later. When you stand up to pray and express
your feelings faithfully to your Lord, he hears you and would give you the perfect
reply on the appropriate time. We don’t know when that time would be or even
how would be the response like, but we believe and trust that he would respond
and give. As God stills works miracles. Probably, the commemoration of saint
john the Baptist that we celebrate on the 2nd of Thout at the beginning of the new
Coptic year, is a reminder for each of us that our prayers don’t go in vain. Your
prayers have been heard by God. However, we don’t know the appropriate time
or the way of the response which is determined by our Lord the Pantocrator.
Therefore, many had said the null response of the prayer is actually a response.
As sometimes God foresees that what you are asking for is not good for you.
Therefore, every prayer is heard well by God the Pantocrator, has its place and
would be replied by God’s means at the perfect timing.
The next title is “the Forerunner” being born six months before Jesus Christ.
He preceded Jesus Christ as he had a message and role to do before the
beginning of Christ’s service. As said about him “He came for a witness, to
bear witness of the Light, that all through him might believe. He was not that
Light, but was sent to bear witness of that Light. That was the true Light which
gives light to every man coming into the world” (2). Accordingly, the responsibility
and job of John was to precede the birth of Jesus Christ by six months. We
all remember when Saint Mary’s visit to Elizabeth, when John the baby in the
womb leaped joyfully and his mother was filled with the holy spirit on hearing
saint Mary’s greeting. Occasionally, God makes your role to prepare the path
for others. Hence, some would willingly accept this role and lives happily, while
others don’t obey and keeps complaining of his condition. It is your turn to
accept your role or not. Therefore, we hear saint John the Baptist saying “He
must increase, but I must decrease” (3). John the Baptist knew his message to
prepare the path for Jesus Christ being a witness for him and preparing the
people’s souls shouting “Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” (4). So,
we find the multitudes coming towards him to be baptized in the Jordan river.
He lived in the wilderness, clothed in camel’s hair, with a leather belt around
his waist; and his food was locusts and wild honey but he had a grand majestic
appearance. Although he seemed weird to people but he accomplished his duty
as a forerunner and finished his message successfully. This message is similar
to the parents one, preparing the life of their children to become better. Someday,
(1)

Ecc 3: 2.

(9)

(2)

John 1: 7-9.

(3)

John 3: 30.

(4)

Matthew 3: 2.

The prayer of confession in the Holy mass liturgy.

(10)

(5)

Matthew 3: 15.

Mark 6: 18.

(11)

Lastly, the fifth title is “The greatest among those born of women” (11). This
title was given to none but saint John the Baptist. Hereafter, we can see the
reason for God’s delay to respond to the prayer of Zechariah and Elizabeth.
God delayed his response to give them not only a child but the greatest among
those born of women. He became famous like a shining star and an idol. He
lived with a strong personality, living ascetically in the wilderness, speaking the
truth among his community, well recognizing his own message not exceeding his
limits and accomplishing it skillfully. He lived with this concept “He must increase,
but I must decrease” (12). This is a good lesson for us to respect and know the
limits and boundaries of everything. Our social relationships require boundaries
indispensably. Throughout our daily dealings we should well recognize our
boundaries and the others. Likewise, education at home requires teaching our
children to respect boundaries. “He must increase, but I must decrease” (13) is a
very good motto had been put by saint John to live with, that can be the solution
for many family problems. We today celebrate Epiphany Day and we took many
lessons of Saint john the Baptist. We celebrate the commemoration of our new
birth to be sons of heaven and start our path again towards Heaven.
(6)

Matthew 3: 16-17. (7) John 1: 29-30. (8) Colossians 2: 12

Matthew 11:11.

(12)

John 3: 30.

(13)

John 3: 30.
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