م ــن المالحظـ ـ ــات المدهشـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
طق ــس الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات الكنسيـ ـ ـ ـ ــة والت ــي
رتبه ــا اآلب ــاء بارشـ ـ ـ ـ ــاد ال ــروح الق ــدس،
تكـ ـرار عب ــارة واح ــدة ع ــدة مـ ـرات قب ــل
بداي ــة فتـ ـرة األصـ ـوام الكنس ــية للمي ــاد
والب ارم ــون ويون ــان والص ــوم الكبي ــر ،حي ــث
تُقـ ـ أر ه ــذه العب ـ ـ ـ ــارة ف ــي آح ــاد ش ــهر هات ــور
عل ــي النح ــو التال ــي:

النس ــاك والزاهدي ــن والرهب ــان والباحثين
ع ــن الطري ــق الس ــماوي ،وربم ــا قص ــة
ش ــجرة الطاع ــة مث ــال قوي عل ــى أهمية
الطاع ــة الواعي ــة ف ــي خض ــوع الح ــب
واالحتم ــال م ــع االتض ــاع والوداع ــة.
أيضا فى العالم والحياة حيث «كنيس ــة
و ً
الخدم ــة «وأجي ـ ـ ـ ـ ـ ــال الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام م ــن اآلب ــاء
والشمامس ــة واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وكل م ــن ل ــه عم ــل
وخدم ــة ،ويؤك ــد الس ــيد المس ــيح عل ــى ذل ــك
بقول ــه « ...الخـ ـراف تس ــمع صوته ،فيدعو
خ ارف ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بأس ــمائها ويخرجه ــا»
(يوحن ــا .)٣:١٠

 -1األحـ ـ ـ ـ ـ ــد األول في شهر هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
(لو.)15-4:8

 -2األحـ ـ ـ ـ ـ ــد الثان ــي ف ــي ش ــهر هات ــور
(مت ــى.)9-1:13

 -3األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الثال ــث ف ــي ش ــهر هات ــور
(حي ــث بداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم المي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،
ل ــو.)35-25:14

أود أن اضـــع أمامـــك مالحظات قليلة
و ّ
حتى تســـتعد للفتـــرة القادمة:

 -4األح ــد ال ارب ــع ف ــي ش ــهر هات ــور
(مقابل ــة الش ــاب الغن ــي م ــع الس ــيد المس ــيح
وتطبي ــق عمل ــي س ــلبي له ــذه العب ــارة).

 -5ش ــهر كيه ــك ،التسبي ـ ـ ـ ـ ــح المس ــتمر
تطويب ــا ألمن ــا الع ــذراء مريم كمث ــال إيجابي
ً
عل ــى تطبي ــق العب ــارة الذهبية.

 -6ص ــوم يون ـ ـ ـ ـ ـ ــان النب ــي ،وه ــي قصة
مقارنة بين ش ــخص لم يس ــمع وش ــعب سمع
وطب ــق ونجح.
ّ

 -7الص ــوم الكبير وأس ــبوع اآلالم الذي
ينته ــي ف ــي ليل ــة أب ــو غلمس ــيس حي ــث ُيقـ ـ أر
س ــفر الرؤي ــا وفي ــه تتك ــرر نف ــس العب ــارة
قوي ــا م ــن قبل
منهج ــا
وكأنه ــا تخت ــم
روحي ــا ً
ً
ً
ـدادا
االس ــتعداد لمي ــاد الس ــيد المس ــيح امت ـ ً
إل ــى قبي ــل قيام ــة الس ــيد المس ــيح (حوال ــي
س ــتة أش ــهر).
بص ــورة أخ ــرى نق ــول إن آي ــة «م ــن ل ــه
أذن ــان للس ــمع فليس ــمع» عب ــارة ذهبي ــة
تحتض ــن فترة األصوام الكنيس ــة من بدايتها
إل ــى نهايته ــا ،وه ــي الفتـ ـرة الت ــي ترم ــز إلى
تجسد السيد المسيح اإلله المتأنس وخدمته
ـدادا إل ــى أح ــداث الصلي ــب
الجهاري ــة ،وامت ـ ً
والم ــوت والدف ــن والقيام ــة المجي ــدة.

وب ــا ش ــك هن ــاك قص ــد عميق م ــن هذا
التكـ ـرار الكثي ــف ف ــي تنبي ــه اإلنس ــان إل ــى
أهمي ــة جه ــاز الس ــمع عن ــده ،ف ــاألذن أح ــد
أعض ــاء الحـ ـواس الخم ــس ،وتمت ــاز بأنه ــا
تعم ــل لي ــل نه ــار دون توقف ،فمث ـ ًـا العين

صباح ــا ف ــي النه ــار ،ث ــم يأت ــي الليل
تعم ــل
ً
وتُغل ــق بالجف ــون ألج ــل ن ــوم مري ــح.
كم ــا أن العي ــن تعم ــل ف ــي اتج ــاه الن ــور
أمامه ــا ،ف ــا ت ــرى م ــا ف ــي الخل ــف ،وال
أما األذن
تس ــتطيع ان تعم ــل ف ــي الظ ــامّ .
فه ــي تعم ــل ف ــي اي اتج ــاه ،وال تحت ــاج
للن ــور لك ــي تعم ــل ،وه ــي مفتوح ــة حت ــى
اثن ــاء الن ــوم ،والتركيب التشـ ـريحي لها دقيق
ج ـ ًـدا ومعق ــد ويتخصص في ــه األطباء كونه
ط ــا باألن ــف والحنجـ ـرة.
مرتب ً

وم ــن الناحي ــة الروحي ــة ف ــإن الجه ــاز
الروح ــي لإلنس ــان يتك ــون م ــن عي ــن وأذن
وقل ــب .واألذن ه ــي خارجي ــة وداخلية ،ألنه
لي ــس المه ــم م ــا نس ــمع أو َم ــن نس ــمع ،ب ــل
المه ــم كي ــف نس ــمع ،واألمث ــال المصري ــة
فيه ــا م ــا يش ــرح ذل ــك ،مث ـ ًـا« :ف ــان عن ــده
ودن م ــن طي ــن واألخ ــرى م ــن العجي ــن».
ومث ــل آخ ــر« :أن ــا ودان ــي حساس ــة تس ــمع
دبة
دب ــة النمل ــة» (ال أع ــرف ه ــل النملة لها ّ
ّ
أم ال؟!) ،ولكن ــه ال يس ــمع كلم ــة هللا مث ـ ًـا.
والس ــمع فضيل ــة نس ــيمها الطاع ــة ،وهي
كلم ــة محبوب ــة تمّثل حياة االنس ــان الناجح،
ألنه من خالل الطاعة عاشت الكنيسة من
جي ــل إل ــى جي ــل ،وم ــن أب إلى ابن ،سـ ـواء
ف ــي البري ــة حيث «كنيس ــة التق ــوى» وأجيال
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الموقع اإللكتروني:
ديفيد ناشد

 -1التخدع نفس ــك بأنك متدين وتعرف
كثيـ ـرا ،والقدي ــس يعق ــوب يقول فى رس ــالتة:
«كونـ ـوا عاملي ــن بالكلم ــة ال س ــامعين فق ــط
خادعين نفوس ــكم» (يعق ــوب .)٢٢:١
 -2اقب ــل م ــا تس ــمعه م ــن اإلنجي ــل ل ــك
ولي ــس لتعلي ــم غي ــرك ،ألن الوصية تكش ــف
ضعف ــك وخطاياك.
 -3انته ــز الفرص ــة :الي ــوم أو الص ــوم
أو المناس ــبة ،وقل لنفس ــك «كل ما تكلم به
ال ــرب نفع ــل» (خ ــروج.)19 :8
دائم ــا لي ــس بالمعرفـ ـ ـ ـ ــة
إن المقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ً
والمعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ب ــل بتنفي ــذ الوصي ــة .انتب ــه
والتخ ــدع ذات ــك .انتبه ألنه م ــع العمر تبلى
أجس ــادنا مث ــل القلم الرص ــاص الذى ينتهي
م ــع الوق ــت .انتب ــة إل ــى مايقول ــه الجامع ــه
«اذك ــر خالق ــك ف ــي أي ــام ش ــبابك ،قب ــل أن
تأت ــي أي ــام الش ــر ...حي ــن ينخف ــض صوت
المطحن ــة ويق ــوم لص ــوت العصف ــور وتحط
كل بن ــات الغن ــاء( »...جامعة .)٤–١:١٢
ومن له أذنان للسمع فليسمع...
وللحديث بقية.
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تدشني اكتدرائية دير «حينس القصري» بطريق العلمني

دش ــن قداس ــة الباب ــا تواضروس الثان ــي يوم الس ــبت  ٣٠أكتوبر ٢٠٢١م،
الكاتدرائي ــة الجدي ــدة الت ــي ت ــم بناؤها في دي ــر القديس يحن ــس القصير بطريق
العلمين ،بمش ــاركة  ١٤من أحبار الكنيس ــة .وأزاح قداس ــة البابا ،لدى وصوله
الدير ،الس ــتار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدش ــين الكاتدرائية ،والتقطت
صورة تذكارية لقداس ــته مع نيافة األنبا دوماديوس أس ــقف  6أكتوبر وأوس ــيم
والمش ــرف على الدير ومجمع رهبان الدير الذين كانوا في اس ــتقبال قداس ــته.
ب ــدأت بعدها صلوات التدش ــين التي ش ــملت تدش ــين المذب ــح الرئيس على
اس ــم القدي ــس يحن ــس القصي ــر ،والمذب ــح البح ــري عل ــى اس ــمي الش ــهيد م ــار
مين ــا والقدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس والقبل ــي عل ــى اس ــمي الش ــهيدين م ــار
جرج ــس وأب ــي س ــيفين ،إل ــى جان ــب أيقون ــة حض ــن اآلب (البانطوك ارت ــور)
وحام ــل األيقون ــات (األيكونوس ــتاس) .ش ــارك في الصلوات أصح ــاب النيافة:
األنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي والبس ــاتين ودار الس ــام ،األنب ــا اس ــطفانوس
أس ــقف ببا وسمس ــطا والفش ــن ،األنبا مارتيروس األس ــقف العام لكنائس ش ــرق
الس ــكة الحدي ــد ،األنب ــا قزم ــان أس ــقف س ــيناء الش ــمالية ،األنبا صليب أس ــقف
مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية ،األنب ــا يوحن ــا أس ــقف ش ــمال الجيـ ـزة،

األنب ــا دومادي ــوس أس ــقف  6أكتوب ــر وأوس ــيم والمش ــرف عل ــى الدي ــر ،األنب ــا
آنجلي ــوس أس ــقف ع ــام كنائس ش ــب ار الش ــمالية ،األنبا ماركوس أس ــقف دمياط
وكفر الش ــيخ والبراري ورئيس دير القديس ــة دميانة ،األنبا س ــاويروس أس ــقف
ورئي ــس دي ــر األنب ــا توم ــاس الس ــائح بس ــوهاج والخطاطب ــة ودي ــر م ــار بقط ــر
بالخطاطب ــة ،األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس ح ــي القب ــة والوايل ــي،
األنب ــا أغابي ــوس أس ــقف ورئي ــس دي ــر القديس األنبا بيش ــوي بـ ـوادي النطرون،
األنبا فام أس ــقف ش ــرق المنيا وتوابعها ،ومعهم القمص س ــرجيوس س ــرجيوس
وكيل عام البطريركية بالقاهرة ،والراهب القس كيرلس األنبا بيش ــوي س ــكرتير
قداس ــة الباب ــا .وعق ــب انته ــاء التدش ــين ب ــدأت صلـ ـوات القداس اإلله ــي وألقى
قداس ــة البابا عظة حملت عنوان «كيف تكون نفس ــك جميلة؟» ،وهنأ قداس ــته
نياف ــة األنب ــا دومادي ــوس عل ــى جهوده في تعمير الدير ،وش ــكر نيافته ومجمع
الرهب ــان وكل العاملي ــن وم ــن س ــاهموا ودعمـ ـوا الدي ــر حت ــى ت ــم تعميـ ـره .كم ــا
افتت ــح قداس ــة الباب ــا عق ــب الق ــداس المبن ــى الجدي ــد لقالل ــي الرهب ــان ،والتق ــى
أيض ــا عل ــى
معه ــم وألق ــى عليه ــم كلم ــة روحي ــة مناس ــبة ،وح ــرص قداس ــته ً
مبارك ــة عم ــال الدي ــر الذي ــن التق ــى به ــم في لق ــاء خاص.

وفد إعاليم سوداين يزور قداسة ابلابا

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي
المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ي ــوم الخمي ــس  ٢٨أكتوب ــر
إعالمي ــا م ــن جمهوري ــة الس ــودان،
٢٠٢١م ،وف ـ ًـدا
ًّ
وبرفقته ــم وف ــد م ــن و ازرة الدول ــة لإلع ــام المصري ــة
برئاس ــة مس ــاعد الوزي ــر اللـ ـواء ناص ــر رض ــا .ض ــم
ـددا م ــن الصحفيي ــن ومقدم ــي الب ارم ــج
الوف ــد ع ـ ً
بالتلفزي ــون واإلذاع ــة الس ــوداني َّْين .رح ــب قداس ــة
ـيدا بالعالق ــة
الباب ــا بأعض ــاء الوف ــد ومرافقيه ــم مش ـ ً
اصف ــا إياه ــا بأنه ــا
الت ــي ترب ــط مص ــر بالس ــودان و ً
عالق ــة ممت ــدة بحك ــم التاري ــخ والجغرافي ــا ،حي ــث
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يربطهم ــا نه ــر الني ــل ف ــي القل ــب .وأش ــار إل ــى أن
المصريي ــن يعتب ــرون أن الني ــل أبوه ــم واألرض
أمه ــم ،وه ــم يأخ ــذون م ــن نه ــر النيل أربعة أش ــياء:
المي ــاه ،واله ــدوء والحياة المعتدل ــة ،والوحدة الوطنية
الطبيعي ــة ،وروح العب ــادة .وع ــن عالقت ــه بالس ــودان
ق ــال قداس ــة الباب ــا إن ــه زار الس ــودان مرتي ــن (قب ــل
البطريركي ــة) ف ــي عام ــي ٢٠٠١م ،و٢٠٠٣م،
وتج ــول ف ــي ع ــدة م ــدن ،ووصفه ــا بأنها بل ــد جميلة
وأهله ــا طيب ــون .وعن المس ــئوليات األساس ــية التي
تضعه ــا الكنيس ــة القبطي ــة عل ــى عاتقه ــا ق ــال

قداس ــته :علين ــا مس ــئولية روحي ــة وه ــي أن يع ــرف
اإلنس ــان هللا ليص ــل إل ــى الس ــماء ،ومس ــئولية
اجتماعي ــة وم ــن خاللها نخدم المجتمع عن طريق
إنش ــاء م ــدارس ومستش ــفيات ...إل ــخ لخدم ــة كل
المصريي ــن .وع ــن الكنيس ــة القبطي ــة في الس ــودان
ق ــال قداس ــته :لن ــا في الس ــودان أس ــقفان هما األنبا
إيلي ــا أس ــقف الخرط ــوم ،وه ــو س ــوداني الجنس ــية،
واألنبا صرابامون أس ــقف عطبرة وأمدرمان ،الذي
منحت ــه الدول ــة الجنس ــية الس ــودانية .وع ــن العالق ــة
م ــع مؤسس ــات الدول ــة قال قداس ــة الباب ــا« :عالقتنا
طيب ــة للغاي ــة م ــع الرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي،
وم ــع الحكومة ،ومؤسس ــة األزه ــر ،والبرلمان ،ومع
كاف ــة الكنائ ــس المس ــيحية ”.وع ــن التط ــور الحادث
ف ــي مص ــر ق ــال« :هن ــاك حركة تنمية كب ــرى بقيادة
الرئي ــس ،ول ــو زرت ــم العاصم ــة اإلداري ــة الجدي ــدة
س ــتالحظون التط ــور الكبي ــر ال ــذي تتج ــه إلي ــه
مص ــر وس ــتجدون هن ــاك المس ــجد والكنيس ــة اللذين
افتتحهم ــا الرئي ــس ي ــوم  ٦يناي ــر ع ــام ٢٠١٩م .ث ــم
أجاب قداس ــة البابا على أس ــئلة أعضاء الوفد ،وفي
الخت ــام وزع قداس ــته عليه ــم بع ــض الهداي ــا والتقطوا
ـور تذكاري ــة م ــع قداس ــته.
ص ـ ًا

ف
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املنتظر منك أن تقيم اإلنسان الساقط ،ال أن تقىض عليه( .القديس سمعان العمودى)

تدشني كنيسة العذراء واألنبا أنطونيوس بمدينة بدر

وت ــم تدشي ـ ـ ـ ـ ــن ستـ ـ ـ ـ ـ ــة مذاب ــح بكنيس ــة الع ــذراء واألنب ــا أنطوني ــوس بمدينة
ب ــدر ،كالتالي:
أوًل :كنيس ــة السيـ ــدة الع ــذراء بالطاب ــق العلـ ـ ــوي :المذب ــح
الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس يوس ــف النجـ ـ ـ ــار.
المذب ــح البحـ ــري على اس ــم الش ــهيد م ــار مينا والقدي ـ ــس البابا
كيرلـ ـ ـ ــس الس ــادس .المذب ــح القبل ــي على اسـ ــم الش ــهيدين مار
جرج ــس وأبي س ــيفين.

دش ــن قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،يوم الس ــبت  ٢٣أكتوبر ٢٠٢١م،
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس األنب ــا أنطوني ــوس بمدين ــة بدر ،وتم تدش ــين
مذاب ــح كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بالطابق العل ــوي ومذابح كنيس ــة القديس األنبا
أنطوني ــوس بالطاب ــق الس ــفلي .وص ــل قداس ــة البابا إلى الكنيس ــة في الس ــابعة
صباح ــا ،وأزاح الس ــتار ع ــن اللوح ــة التذكاري ــة الت ــي تؤرخ لتدش ــين الكنيس ــة،
ً
قبل أن يبدأ صلوات التدش ــين بمش ــاركة أصحاب النيافة :األنبا دانيال أس ــقف
المع ــادي وس ــكرتير المجم ــع المق ــدس ،واألنب ــا دومادي ــوس أس ــقف  ٦أكتوب ــر
وأوس ــيم ،واألنب ــا آنجيل ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــب ار الش ــمالية،
واألنب ــا ثاوفيل ــس أس ــقف منفل ــوط ،واألنب ــا س ــيداروس األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع عزب ــة النخ ــل .كما ش ــارك في الصلوات القمص س ــرجيوس س ــرجيوس
وكي ــل البطريركي ــة بالقاهـ ـرة واآلباء كهنة الكنيس ــة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر

يوم الثالثاء  ١٩أكتوبر ٢٠٢١م

 +نياف ــة األنب ــا يولي ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع مص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات والمش ــرف
عل ــى كنائ ــس الخلي ــج ،وذل ــك عقب عودته م ــن زيارته
الرعوي ــة لكنائس ــنا بدول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة.
ير لقداس ــة البابا عن هذه الزيارة.
حي ــث ق ــدم نيافته تقر ًا
يوم األربعاء  ٢٠أكتوبر ٢٠٢١م

 +نياف ــة األنب ــا أغاث ــون أس ــقف الب ارزي ــل ،ال ــذي
ع ــرض عل ــى قداس ــته ظ ــروف الخدمة في إيبارش ــيته.
 +نياف ــة األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر
ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية ،والنائب البابوي إليبارش ــية
ير ش ــفويًّا عن إيبارش ــية
المحل ــة الكب ــرى ،الذي قدم تقر ًا
المحل ــة تمهي ـ ًـد لتقدي ــم تقري ــر موس ــع ع ــن اإليبارش ــية
وكنائس ــها والعم ــل الرع ــوي به ــا.
 +نياف ــة األنب ــا كيرل ــس األس ــقف الع ــام بإيبارش ــية
ل ــوس آنجل ــوس ،بالوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،الذي
ـر ع ــن زي ــارة الوف ــد الروس ــي اإلكليريك ــي
ق ــدم تقري ـ ًا
لكنيس ــتنا ،كم ــا دار حـ ـوار ع ــن العم ــل الد ارس ــي
واإلكليريك ــي ف ــي إيبارش ــية ل ــوس آنجل ــوس.
يوم الخميس  ٢١أكتوبر ٢٠٢١م
 +نياف ــة األنب ــا آنجيل ــوس األس ــقف الع ــام لكنائس
قط ــاع ش ــب ار الش ــمالية ،وبرفقت ــه كهن ــة كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء والش ــهيد م ــار جرج ــس بمنطق ــة أرض أيوب،
حي ــث عرضـ ـوا عل ــى قداس ــة الباب ــا ترتي ــب الخدمة في
أرض أي ــوب وعزب ــة وهب ــة.
يوم الجمعة  ٢٢أكتوبر ٢٠٢١م
 +نياف ــة األنب ــا باخ ــوم أس ــقف س ــوهاج والمنش ــاة

ثانيا :كنيس ــة القديس األنبا أنطونيوس بالطابـ ــق الس ــفلي:
ً
المذب ـ ـ ـ ـ ــح الرئيس ــي عل ــى اس ــم القديس ــين األنبـ ــا أنطونيـ ــوس
واألنب ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـوال .المذب ــح البح ــري عل ــى اس ـ ــم رؤس ــاء المالئك ــة
الثالث ــة ميخائي ــل وغبري ــال ورافائيل .المذبح القبلي على اس ــم الش ــهيدة دميانة
والقديس ــة مارين ــا .إل ــى جان ــب أيقون ــة حض ــن اآلب (البانطوك ارت ــور) ،وحام ــل
األيقونات (األيكونوستاس) ،واأليقونات الموجودة في «صحن» كل كنيسة من
الكنيس ــتين .وق ــام قداس ــة الباب ــا بص ــاة القداس اإلله ــي مع اآلباء المش ــاركين
عق ــب انته ــاء صلـ ـوات التدش ــين وألق ــى عظ ــة القداس ع ــن األمانة.
وتق ــع الكنيس ــة ف ــي المج ــاورة الثالث ــة بالح ــي الثال ــث بمدين ــة ب ــدر عل ــى
مس ــاحة  ٣٠٠٠مت ــر ،يش ــغل منه ــا مبن ــى الكنيس ــة منه ــا  ٩٠٠مت ــر .يتب ــع
أيضا .يخدم
الكنيس ــة مبن ــى خدم ــات يقع في المج ــاورة الرابعة بالحي الثال ــث ً
حاليا  ٣كهنة ،هم :القس يوس ــف مجدي ،والقس موس ــى كامل ،والقس
فيها ً
مرقس بش ــرى.

مقابالت قداسة ابلابا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
والم ارغ ــة ،والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية أسـ ـوان ،حي ــث
يوم األربعاء  ٢٧أكتوبر ٢٠٢١م
ـر ش ــفويًّا عن إيبارش ــية أسـ ـوان تمهي ـ ًـدا لتقديم
ق ــدم تقري ـ ًا
 +الس ــيد جاري ــث كريستـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفر بايل ــي س ــفير
تقرير موس ــع عن اإليبارش ــية وكنائس ــها ووضع العمل
المملك ــة المتح ــدة ف ــي مص ــر ،وال ــذي ج ــاءت زيارت ــه
الرع ــوي بها.
بغي ــة التع ــارف.
 +السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد Marimuththu Karu
يوم االثنين  ٢٥أكتوبر ٢٠٢١م
Pathmanaathanس ــفير دول ــة سـ ـريالنكا ،ال ــذي
 +نيافة األنبا ثيؤدوس ــيوس أس ــقف وس ــط الجيزة،
حض ــر للتع ــارف.
وت ــم خ ــال اللقاء بحث بع ــض الموضوعات الخاصة
أيض ــا قداس ــته ،بالمق ــر الباب ــوي بدي ــر
ـتقبل
ـ
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و
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ً
ن
ـوي
ـددا م ــن
ـ
ع
،
ـرو
ـ
ط
الن
ادي
و
ـ
ـ
ب
ـ
ش
بي
ـا
ـ
ب
األن
ـس
ـ
ي
القد
ً
يوم الثالثاء  ٢٦أكتوبر ٢٠٢١م
الزائري ــن ،كالتال ــي:
 +الس ــيد ف ارن ــك هارتم ــان س ــفير ألماني ــا االتحادية
ف ــي مص ــر ،ال ــذي حض ــر للتع ــارف عق ــب ب ــدء عمله
ـفير لبالده في القاهرة .وأكد الس ــفير الضيف خالل
س ـ ًا
اللق ــاء عل ــى الرواب ــط القوي ــة التي تتميز به ــا العالقات
بي ــن مص ــر وألماني ــا ،كم ــا أع ــرب ع ــن اهتم ــام ب ــاده
بدع ــم ال ــدول للنه ــوض بالتعليم.
 +الس ــيدة إلين ــا بانوف ــا ،المنس ــق المقي ــم لألم ــم
المتح ــدة ف ــي مص ــر ،الت ــي حض ــرت للتع ــارف عل ــى
قداس ــة الباب ــا ،وأعرب ــت المس ــئولة األممي ــة ع ــن تقدير
األم ــم المتح ــدة لل ــدور العظي ــم ال ــذي يق ــوم به قداس ــته
في س ــبيل حفظ الس ــام والتس ــامح والقيادة الفعالة في
الحـ ـوار بي ــن األدي ــان.
 +الس ــيد إدوي ــن ريفي ــرو كيس ــبرت س ــفير دول ــة
بوليفيا في مصر ،وزار السفير المقر البابوي للتعرف
قداس ــة الباب ــا ودع ــاه خ ــال اللق ــاء لزي ــارة بوليفيا.
 +الس ــيد خال ــد أني ــس س ــفير مص ــر الجدي ــد ف ــي
مالط ــا ،وأك ــد الس ــفير خ ــال اللق ــاء عل ــى اهتمام ــه
بش ــئون الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي مالط ــا.

يوم الجمعة  ٢٩أكتوبر ٢٠٢١م
 +نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس مطـ ـران البحيـ ـرة
ومط ــروح والخم ــس م ــدن الغربي ــة .ودار خ ــال اللقاء
حدي ــث ح ــول بع ــض األم ــور الرعوي ــة.
 +نياف ــة األنب ــا إيس ــوذوروس أس ــقف ورئي ــس دي ــر
الس ــيدة الع ــذراء برم ــوس بـ ـوادي النط ــرون ،حي ــث
ع ــرض عل ــى قداس ــته بع ــض الموضوع ــات الخاص ــة
بالعم ــل ف ــي الدي ــر.
 +نياف ــة األنب ــا أغابي ــوس أس ــقف ورئي ــس دي ــر
القديس األنبا بيش ــوي بوادي النطرون ،وجرى مناقش ــة
بع ــض الموضوع ــات الخاص ــة بالدي ــر.
 +ال اره ــب القم ــص بيج ــول األنب ــا بيش ــوي ال ــذي
يخ ــدم بالكوي ــت ،واطم ــأن قداس ــة الباب ــا من ــه عل ــى
الخدم ــة بكنيس ــتنا هن ــاك.
يوم االثنين  ١نوفمبر ٢٠٢١م
 +نياف ــة األنب ــا إيالري ــون أس ــقف البح ــر األحم ــر،
عددا
وعرض نيافته على قداس ــة البابا ،خالل اللقاءً ،
م ــن األم ــور الرعوية الخاصة باإليبارش ــية.
ف
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إن املحبه واللطف هما الطريق اذلى رسمة الرب يسوع الجتذاب قلوب اجلميع( .املتنيح القمص أنطونيوس باىق)
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قداسة ابلابا يستقبل األنبا مرقس وجممع كهنة شبني القناطر

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ي ــوم األح ــد  ٢٤أكتوب ــر ٢٠٢١م ،نياف ــة األنب ــا مرقس مطران ش ــب ار الخيمة والنائب البابوي إليبارش ــية ش ــبين
مدعوم ــا بالخ ارئ ــط لكنائس إيبارش ــية ش ــبين القناط ــر ،والوضع الرعوي بها .أعق ــب اللقاء ،اجتماع عقده قداس ــة البابا مع مجمع
ـر مفص ـ ًـا
القناط ــر وال ــذي ق ــدم تقري ـ ًا
ً
كهن ــة ش ــبين القناط ــر بحض ــور النائ ــب الباب ــوي ،وألق ــى قداس ــته عليهم كلمة روحية ،ثم اس ــتمع إلى مقترحاتهم واستفس ــاراتهم وناقش معهم ،موضوع اختيار أس ــقف
ـقفا له ــم ،واضعي ــن كامل ثقته ــم في رؤية
جدي ــد لإليبارش ــية ،واس ــتقر مجم ــع اآلب ــاء الكهن ــة عل ــى تفوي ــض قداس ــة الباب ــا ف ــي اختي ــار الش ــخص المناس ــب ليكون أس ـ ً
وحكم ــة قداس ــته .وف ــي خت ــام اللق ــاء وزع عليه ــم بعض الهداي ــا التذكارية والتقطـ ـوا صورة تذكارية مع قداس ــته.

ويلتيق أعضاء معهد تاريخ
الكنيسة باملعادي

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا ف ــي المق ــر الباب ــوي بدي ــر
القدي ــس األنبا بيش ــوي بوادي النط ــرون يوم الجمعة
 ٢٩أكتوب ــر ٢٠٢١م ،دارس ــي وإدارة معه ــد تاري ــخ
الكنيس ــة بالمع ــادي بصحب ــة نياف ــة األنب ــا داني ــال
أس ــقف المعادي وس ــكرتير المجم ــع المقدس وعميد
المعه ــد .رح ــب قداس ــة البابا بالحاضري ــن الذين بلغ
دارس ــا ،وصحبه ــم ف ــي جول ــة بالمكتبة
عدده ــم ً ٦٥
البابوي ــة المركزي ــة ومرك ــز لوج ــوس ،وألق ــى عليه ــم
كلم ــة مناسب ـ ـ ـ ـ ــة ع ــن أهمي ــة د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة التاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
عموم ــا وتاري ــخ الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بصفـ ـ ـ ـ ـ ــة خاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
ً
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد خم ــس مج ــاالت لد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التاري ــخ ه ــي

تاريخ الكتـ ــاب المقدس ،وتاريخ كنيستنا القبطي ـ ـ ـ ـ ــة،
أخير
وتاريخ الكنائـ ـ ــس األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وتاريخ مصر ،و ًا
تاري ــخ العال ــم ،ث ــم تن ــاول معهم طعام الغ ــذاء .وقدم

قداسة ابلابا جيتمع بكهنة شياكجو

تقدير
نياف ــة األنب ــا دانيال درع المعهد لقداس ــة البابا ًا
لرعاية قداسته للمعهد والنهض ـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يقوم بها
ف ــي جميع مناح ـ ـ ـ ــي التعليم بالكنيس ــة.

اجتماع ــا ي ــوم الخمي ــس  ٢٨أكتوب ــر ٢٠٢١م ،م ــع كهنة كنائس ش ــيكاجو وكل توابعها في وس ــط غ ــرب الواليات المتحدة
عق ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
ً
األمريكية ،وذلك عبر ش ــبكة اإلنترنت من خالل تطبيق  Zoomوألقى عليهم كلمة روحية مناس ــبة ،ثم أجاب على أس ــئلتهم واس ــتمع إلى بعض األلحان الكنس ــية،
وطل ــب المجتمعون تكـ ـرار مثل هذه اللقاءات.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي عظ ــة االجتماع األس ــبوعي مس ــاء
وبثَّت العظة
ي ــوم األربع ــاء  ٢٠أكتوب ــر ٢٠٢١م ،م ــن المقر البابوي بالقاهـ ـرةُ ،
مباشـ ـرًة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز
اإلعالمي للكنيسة على شبكة اإلنترنت ،دون حضور شعبي .وجاءت العظة
تحت عنوان «اس ــلك بوداعة» في إطار سلس ــلة التأمالت التي يقدمها قداس ــته
م ــن خ ــال مزم ــور ( ٣٧تجده ــا منش ــورة في هذا الع ــدد صـ .)10

كم ــا ألق ــى قداس ــته عظ ــة االجتم ــاع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربع ــاء ٢٧
وبثَّت العظة مباشرًة عبر القنوات
أكتوبر ٢٠٢١م ،من المقر البابوي بالقاهرةُ ،
الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالمي للكنيس ــة على
«الش ـ ِّـر ُير
ش ــبكة اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي .وج ــاءت العظة تحت عنوان ِّ
ِ
ِ
َّ ِ
الص ِّد ِ
ض َح ُك ِب ِه ألََّن ُه َأرَى أ َّ
َن َي ْو َم ُه
َس ـ َـن َان ُهَّ .
يق َوُي َح ّر ُ
الر ُّب َي ْ
ِق َعَل ْيه أ ْ
َيتََفك ُر ض َّد ّ
ٍ
آت!» في إطار سلس ــلة التأمالت التي يقدمها قداس ــته من خالل مزمور ٣٧.

قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع قناة ON

ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صب ــاح ي ــوم األح ــد  ٢٤أكتوب ــر ٢٠٢١م ،كلم ــة عب ــر قن ــاة  ONإح ــدى قنـ ـوات الش ــركة المتح ــدة للخدم ــات اإلعالمي ــة
المالك ــة لقنـ ـوات ( – DMC - ONالحي ــاة –  ،)CBCوذل ــك ف ــي إط ــار برنام ــج «عظ ــة األح ــد» .وتن ــاول قداس ــته موض ــوع حض ــور هللا في حياة أبنائ ــه ومباركته
ألعماله ــم ورزقه ــم ،وذل ــك م ــن خ ــال إنجي ــل ق ــداس األح ــد الثان ــي م ــن ش ــهر بابه (ل ــو )١١-١ :٥وقال قداس ــة الباب ــا إن أناجيل آحاد ش ــهري توت وباب ــه تقدم لنا
الكنيس ــة فيها صورة المس ــيح محب البش ــر.
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أحب الصالة لك حني لىك يستنري قلبك باهلل( .مارإسحق)

املجتمعات اإلنتاجية املرنة ..نموذج للرشاكة بني املجتمع املدين تلحسني جودة احلياة
حتسني الوضع ابلييئ وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة يف  3مناطق بالقاهرة وبين سويف

انطلــق يــوم الثالثــاء الموافــق  26أكتوبــر 2021م ،مشــروع «المجتمعــات اإلنتاجيــة
مولــة مــن االتحــاد األوروبــي .تُ َعــد التأثيـرات الناجمــة عــن التغيـرات المناخيــة
الم َّ
المرنــة» ُ
أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجــه مجتمعاتنــا اليــوم ،وتتفاقــم حـ ّـدة هــذه التأثي ـرات بشــكل
مباشــر فــي ظــل اســتمرار االعتمــاد علــى اســتخدامات الوقــود األحفــوري واالســتهالك
المفرط له ،واســتغالل مصادر األرض بطريقة غير مســتدامة ،األمر الذي يتسـّـبب في
تدهــور متســارع للمحيــط الحيــوي الــذي نعيــش فيــه ،وفقــدان التنــوع البيولوجــي ،باإلضافــة
إلــى تكـرار حــدوث الظواهــر الجويــة المتطرفــة ،مثــل الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا مــن
األزمــات ،بمــا يتبعهــا مــن تأثي ـرات ســلبية علــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة.
وفــي محاولــة لمواجهــة هــذه التحديــات ،جــاءت فك ـرة مشــروع «المجتمعــات اإلنتاجيــة
المرنــة» ،وهــو أحــد المشــروعات الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي ،ويقــوم بتنفيــذ المشــروع
فــي مصــر عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،فــي مقدمتهــا الجمعيــة القبطيــة للرعايــة
االجتماعيــة ( ،)CASCوهــي منظمــة شــقيقة ألســقفية الخدمــات االجتماعيــة العامــة
والمســكونية ( ،)BLESSالتــي تمتلــك الخب ـرات المكتســبة فــي العديــد مــن المجتمعــات
ـعيا لتحقيــق وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لتلــك المجتمعــات .وتشــارك
الريفيــة والحضريــة ،سـ ً
جمعيــة المكتــب العربــي للشــباب والبيئــة ( )AOYEفــي تنفيــذ مشــروع «المجتمعــات
اإلنتاجيــة المرنــة» ،كشـريك رئيســي للجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة ،حيــث تُعــد
جمعيــة المكتــب العربــي فــي مقدمــة الجمعيــات األهليــة التــي تمتلــك خب ـرات كبي ـرة فــي
مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة عامـ ًة ،وفــي مجــال مشــروعات التكيــف والمرونــة مــع
التغي ـرات المناخيــة بشــكل خــاص ،كمــا يتعــاون فــي تنفيــذ المشــروع ،علــى المســتوى
المحلــي فــي مناطــق العمــل المســتهدفة ،جمعيــة «مصــر اإلرادة» بمحافظــة القاه ـرة،
وجمعيــة «اإلخــاص القبطيــة للتنميــة» بمحافظــة بنــي ســويف .ويهــدف المشــروع ،بوجــه
عــام ،إلــى تقديــم تجربــة جــادة يمكــن تكرارهــا فــي أماكــن أخــرى ،للمســاهمة فــي تحســين
الوضع البيئي ،وزيادة االستفادة من الموارد البيئية المتاحة ،وذلك في ثالث مجتمعات
مســتهدفة علــى المســتويين الحضــري والريفــي ،بمحافظتــي القاهـرة وبنــي ســويف ،حيــث
يســتهدف المشــروع مــن محافظــة القاهـرة منطقــة «مؤسســة الــزكاة» التابعــة لحــي المــرج،
ومــن بنــي ســويف عزبــة «الفنــت» ،التابعــة لمركــز الفشــن ،وعزبــة «جليلــة» بمركــز ببــا،
ويبلــغ إجمالــي عــدد المســتهدفين داخــل تلــك المجتمعــات حوالــي  3000أسـرة .يحــرص
المشــروع اتبــاع المنهجيــة التشــاركية والتنســيقية مــع كل الجهــات الحكوميــة والمحليــة
ذات الصلــة ،وكذلــك القيــادات والك ـوادر المجتمعيــة فــي تحقيــق نتائجــه المخطــط لهــا،
وذلــك فــي جميــع م ارحــل تنفيــذ المشــروع وم ارحــل المتابعــة والتقييــم ،مــن خــال تشــكيل
عــدد ثالثــة لجــان علــى المســتوى المجتمعــي والمحلــي داخــل المجتمعــات المســتهدفة
والمنوطيــن بتفعيــل الــدور المجتمعــي والتشــاركي فــي كل أنشــطة المشــروع .ويســعى
مشــروع «المجتمعــات اإلنتاجيــة المرنــة» ،إلــى الوصــول للنتائــج المخططــة مــن خــال
مجموعــة مــن األنشــطة ،التــي تهــدف إلــى تأهيــل وتمكيــن عــدد  20000مســتهدف
مــن ممارســة الســلوكيات البيئيــة المســتدامة ،خاص ـ ًة فيمــا يتعلــق بقضيــة التغي ـرات
المناخيــة ،وذلــك عــن طريــق تنفيــذ مجموعــة مــن ب ارمــج رفــع الوعــي ،وبنــاء القــدرات ،مثــل
ورش العمــل ولقــاءات التوعيــة ،باإلضافــة إلــى التواصــل مــع المســتفيدين عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي ،كمــا يحــرص المشــروع علــى تقديــم ب ارمــج الدعــم المؤسســي والفنــي
لممثلــي اللجــان المجتمعيــة والمحليــة والجمعيــات القاعديــة بالمناطــق المســتهدفة ،طـوال
فتـرة تنفيــذ المشــروع .ويخطــط المشــروع إلــى نشــر وترويــج كيفيــة ترشــيد مــورد الطاقــة،
والتوعيــة بنظــم الطاقــة البديلــة ،مــن خــال العمــل علــى اســتبدال نظــم اإلنــارة لعــدد
 1800أس ـرة ،واســتبدالها بإضــاءة مرشــدة صديقــة للبيئــة ،كذلــك يعمــل المشــروع علــى
إنــارة مــا يقــرب مــن  27شــارًعا داخــل المناطــق المســتهدفة ،مــن الشـوارع ذات األولويــة،
بنظــم اإلضــاءة الموفـرة ،بالتنســيق مــع الجهــات المحليــة داخــل المجتمعــات المســتهدفة.
وبالنســبة الســتخدامات الطاقــة البديلــة ،يســعى المشــروع إلــى نشــر اســتخدامات الطاقــة
الشمســية ،مــن خــال إنشــاء عــدد  8نمــاذج تعمــل بالطاقــة الشمســية مــن المســتهدف
أن يجــري تركيبهــا علــى منشــآت حيويــة ،كأماكــن العبــادة ،عــاوة علــى تطبيــق نمــاذج
أيضــا
الســتخدام ماكينــات ري األ ارضــي الزراعيــة بالطاقــة الشمســية .ويســهم المشــروع ً

فــي نشــر تكنولوجيــا البيوجــاز إلنتــاج الطاقــة النظيفــة ،والســماد العضــوي ،مــن خــال
تركيــب عــدد  100وحــدة بيوجــاز داخــل المجتمعــات الريفيــة المســتهدفة ،ليصــل بذلــك
متوســط المســتفيدين مــن هــذه الوحــدات إلــى مــا يقــرب مــن  500مســتفيد ،وفــي إطــار
العمــل علــى الحــد مــن اثــار التلــوث البيئــي ،يقــوم المشــروع بأعمــال تغطيــة للمصــارف،
وذلــك لمســافة تمتــد لنحــو  1000متــر ،داخــل مجتمعــي «مؤسســة الــزكاة» بالقاه ـرة،
وقريــة «جليلــة» فــي بنــي ســويف .ومــن األهــداف الهامــة التــي يخطــط المشــروع إلــى
تحقيقهــا ،هــو اســتهداف فئــات الشــباب والم ـرأة ،مــن خــال إش ـراكهم فــي كافــة أنشــطة
المشــروع ،حيــث يحــرص المشــروع علــى تخصيــص مكــون خــاص لبنــاء قــدرات الشــباب
والمـرأة ،حــول كيفيــة ريــادة المشــروعات متناهيــة الصغــر عامـ ًة ،والمشــروعات الخضـراء
بشــكل خــاص ،فضـ ًـا عــن عمــل المشــروع علــى توفيــر الدعــم الفنــي والمالــي لتوفيــر
ـروعا مــن المشــروعات
فــرص عمــل لمشــروعات خضـراء ،وذلــك لمــا يقــرب مــن  45مشـ ً
متناهيــة الصغــر وصديقــة البيئــة .وتعتمــد منهجيــة مشــروع «المجتمعــات اإلنتاجيــة
المرنــة» فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة ،بشــكل رئيســي ،علــى إدمــاج فئــات الشــباب مــن
الجنســين ،وإحــداث التكامــل مــع قطاعــات الم ـرأة وذوي االحتياجــات الخاصــة ،وذلــك
بالتعــاون مــع القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة والمحليــة والبرلمانيــة وممثلــي الجمعيــات
القاعديــة بالمجتمعــات المســتهدفة .وعــن القيمــة المضافــة لمشــروع «المجتمعــات
اإلنتاجيــة المرنــة» ،فإنــه يســعى بشــكل رئيســي إلــى تكويــن الشـراكات مــع كل الجهــات
المعنيــة وذات الصلــة بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة و«رؤيــة مصــر ،»2030
وكذلــك يســعى المشــروع إلــى تأصيــل التعــاون والتشــبيك مــع كل المبــادرات الحكوميــة
المعنيــة بتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وفــي مقدمتهــا مبــادرة «حيــاة كريمــة» ،ومبــادرة
«تكافــل وك ارمــة» ،حيــث ســيتم الربــط والتشــبيك مــع قاعــدة المســتفيدين مــن هــذه الب ارمــج
لتعظيــم النتائــج المخططــة .ويســعى مشــروع «المجتمعــات اإلنتاجيــة المرنــة» ،مــع خــال
التعــاون مــع االتحــاد األوروبــي ،وشــبكة الشــركاء المحلييــن ،إلــى تقديــم خدمــات تنمويــة،
وطــرح رؤى لمشــروعات مــن شــأنها أن تســهم فــي زيــادة مرونــة المجتمعــات لمواجهــة
تأثي ـرات التغي ـرات المناخيــة ،الحــد مــن تداعياتهــا ،وخلــق نمــاذج لمناطــق حضريــة
وريفيــة أكثــر اســتدامة ،مــع االهتمــام بالقطاعــات المختلفــة مــن الشــباب والم ـرأة وذوي
االحتياجــات ،مــن خــال تأهيلهــم وتمكينهــم مــن تنــاول أفــكار لمشــروعات ووظائــف
خض ـراء ،وذلــك تماشـ ًـيا مــع سياســات الدولــة التنمويــة ،التــي تســعى بــكل جهــد إلــى
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة و«رؤيــة مصــر  .»2030تحــدث خــال المؤتمــر
الدكتــور /هانــي ريــاض نائــب مجلــس إدارة الجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة وكلمــة
افتتاحيــة عــن الجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة ،ومــن االتحــاد األوروبــى كلمــة
الســيد موريتســو جياتشــيروا مديــر ببرنامــج قســم الحوكمــة وحقــوق اإلنســان والمجتمــع
المدنــي وفــد االتحــاد األوروبــي فــى مصــر ،ومــن جمعيــة المكتــب العربــي للشــباب
والبيئــة جــاءت كلمــة الدكتــور عمــاد الديــن عدلــي رئيــس مجلــس إدارة المكتــب العربــي
للشــباب والبيئــة حيــث ذكــر أن عــام  2022هــو عــام المجتمــع المدنــي كمــا أعلــن الرئيــس
ـر ألهميــة تضافــر كل الجهــود والجهــات المعنيــة يأتــي دور
عبدالفتــاح السيســي ،ونظـ ًا
ـر فــي تحســين البيئــة .وكلمــة المهندســة/
دور كبيـ ًا
هــام للــوزرات التــي تأخــذ علــى عاتقهــا ًا
ســماح صالــح رئيــس وحــدة التنميــة المســتدامة بــو ازرة البيئــة .وألن كل هــذه الجهــود تتــم
تحــت مظلــة داعمــة لــكل العمــل األهلــى فــي مصــر يأتــى الــدور الكبيــر لــو ازرة هامــة
وهــي و ازرة التضامــن االجتماعــي وكلمــة األســتاذ /أيمــن عبــد الموجــود مســاعد وزيــر
أيضــا علــى جلســة
التضامــن االجتماعــي لشــئون المجتمــع المدنــي ,اشــتمل المؤتمــر ً
حواريــة مــع األطـراف الشـريكة حــول آليــات التشــبيك وأهــم التوصيــات لتعظيــم النتائــج،
كمــا اســتعرض المحــاور الرئيســية للمشــروع األســتاذة رانيــة شــفيق مــن الجمعيــة القبطيــة
وختامــا كانــت كلمــة
واألســتاذ هيثــم اليمانــي واألســتاذ محمــد حســين مــن المكتــب العربــي،
ً
نيافــة األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات ،ورئيــس
مجلــس إدارة الجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة ،حيــث ذكــر خــال كلمتــه بالمؤتمــر
أن ســفر التكويــن يوصينــا بالحفــاظ علــى البيئيــة فــي قــول الكتــاب المقــدس «أخــذ الــرب
اإللــه آدم ووضعــه فــي جنــة عــدن ليعملهــا ويحفظهــا».
ف
مج ةل الكرازة  5 -نو� ب� 2021
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الملتىق اثلالث لشباب ابلاحثني براعية مؤسسة سان مارك تلوثيق الرتاث
تح ــت رعاي ــة ورئاس ــة قداسـ ـ ـ ـ ــة الباب ــا األنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تواض ــروس الثان ــي ،عق ــدت مؤسس ــة س ــان م ــارك
الملتق ــى الثال ــث لش ــباب الباحثي ــن
لتوثي ــق التـ ـراث ُ
«تـــراث األجـــداد في عيـــون األحفـــاد» ،بالكاتدرائية
المرقس ــية بالعباس ــية ،وذل ــك ي ــوم الس ــبت المواف ــق 2
ويع ــد هذا الحدث هو األهم واألكبر
أكتوب ــر ُ ،2021
م ــن نوع ــه ف ــي الد ارس ــات القبطي ــة ،حيث ش ــارك في
الملتق ــي  70باحثً ــا ب ــأوراق بحثي ــة متخصص ــة ف ــي
ُ
مج ــال الد ارس ــات القبطي ــة.
ُق ِّس ــمت جلس ــات الملتق ــى عل ــى ث ــاث جلس ــات
جهزة،
متوازي ــة ف ــي ذات الوق ــت ف ــي ثالث قاع ــات ُم ّ
وتـ ـرأس الجلس ــات  12م ــن األس ــاتذة المتخصصي ــن
باإلضاف ــة إل ــى حض ــور بع ــض الضي ــوف الكرام من
األس ــاتذة األج ــاء والباحثي ــن .تم تصنيف الجلس ــات
طبًق ــا للتخصص ــات إل ــى عش ــر تخصص ــات وه ــي:
التاري ــخ ،األدب ،اللغ ــة القبطي ــة ،العم ــارة ،الف ــن،
الليتورجي ــا ،عقي ــدة ومدائ ــح ،حض ــارة وتـ ـراث ،آث ــار.
ظ ــم
ولق ــد اُتُبع ــت كاف ــة اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة ،ون ّ
الملتق ــى الدكت ــور ن ــادر ألف ــي.
الملتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الثال ــث لش ــباب الباحثيـ ـ ـ ـ ــن هو
ويع ــد ُ
ومثم ــر ب ــدأ من ــذ أكث ــر م ــن خم ــس س ــنوات ،حي ــث
ـال
ـ
فع
ـاط
ـ
ش
اس ــتكمال لن
ّ
ُ
بابا لش ــباب الباحثين
الملتق ــى األول بفعاليات ــه ف ــي ع ــام  2016ليفت ــح ً
انطل ــق ُ
علميا من ِقبل أس ــاتذة
تحكيمها
بعد
ها
ـر
ـ
ش
ن
م
ث
ـن
ـ
م
و
ـة،
ـ
ي
البحث
ـم
ـ
ه
اق
ر
أو
لع ــرض
ً
َّ
متخصصين في مجال الد ارس ــات القبطية؛ حيث صدر أول ُمجلد للنور عام
 2018يض ــم أفض ــل األبح ــاث العلمي ــة ف ــي مختل ــف التخصص ــات (األدب،
اللغ ــة ،الف ــن ،العم ــارة ،الترمي ــم ،اآلثار ،التاري ــخ ...إلخ).
ِ
ون ِش ـ َـرت أبحاثه
واس ـ ً
ـتكمال للحل ــمُ ،عق ـ َـد الملتق ــى الثاني ف ــي عام ُ ،2018
المتميزة في مطلع هذا العام ،وعلى الرغم من الظروف القاسية التي فرضتها
جائح ــة كورون ــاّ ،إل أن المؤسس ــة ق ــد حرصت على الحف ــاظ على دورها الرائد
ف ــي دع ــم ش ــباب الباحثي ــن ،وتش ــجيعهم على النش ــر العلمي ألبحاثه ــم؛ إلثراء
المكتبة العربية بأبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث متخصصـ ـ ـ ـ ـ ــة في مجال الدراسات القبطية.
مـــن موضوعـــات الفـــن :عرض ــت مريم س ــامي «تصوي ــر قوى الش ــر في
الفنين القبطي والبيزنطي» ،وقدمت أمنية صالح «تصوير األسماك البحرية
في الفن القبطي» ،وقدمت إيناس عاطف إقالديوس «نشر ودراسة مجموعة
من شواهد القبور القبطية بالمخازن المتحفية بأبو الجود باألقصر» ،وقدمت
نرمي ــن رزق هللا «ح ــرف األلف ــا ف ــي المخطوط ــات القبطي ــة» ،وق ــدم مارك ــو
ُورش ـ ِ
ـي اْلَف ـ َّـن األيقونوجرافي
األمي ــن بح ــث يحم ــل عنوان «اْل َم ْد َرَسـ ـ ُة األ َ
ـليمي ًة ِف ـ َّ
ال ِقب ِط ـ
ديث (1930-1920م)».
ـي اْل َح َ
ْ ْ ِّ

ومـــن موضوعـــات اللغـــة :تناول ــت مارتين ــا ج ــورج «اس ــتخدام األع ــداد
األصلي ــة كصف ــات ف ــي القبطي ــة» ،وقدمت رويدا محمد ف ــوزي «تداول الكتب
للقـ ـراءة ف ــي طيب ــة» ،وتناول ــت نعيم ــة محم ــد ماه ــر «ح ــروف الج ــر اليونانية
ف ــي اللغ ــة القبطية».

مـــن موضوعـــات الحضـــارة والتراث :ق ــدم أش ــرف أيوب «األدب الش ــعبي
القبط ــي ..المصطل ــح وح ــدوده» ،وق ــدم ال ارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الق ــس بول ــس آف ــا مين ــا
«المـ ـ ـ ــوت ..طق ــوس ومعتق ــدات ل ــدى األقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ف ــي الق ــرون الس ــت األول ــى
آثاريـ ـاً وأنثروبولوجي ــا».
مـــن موضوعـــات العمـــارة :ق ــدم الباحث ــان حن ــان ميخائيل ومحم ــد غراب
«ط ــرز كنائ ــس وس ــط الدلت ــا التابع ــة للكرس ــي األورش ــليمي ف ــي ض ــوء نماذج
مخت ــارة» ،وقدم ــت س ــامية صدق ــي «تنس ــيق الموق ــع واس ــتخدام األش ــجار
والنبات ــات ف ــى األديـ ـرة القبطي ــة األثري ــة» ،وق ــدم أبان ــوب يحيي نجي ــب «إعادة
اس ــتخدام األقب ــاط للمحاج ــر والمقاب ــر بجب ــل أنصن ــا والعمارن ــة».
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مـــن موضوعـــات التاريخ :ق ــدم مالك نصح ــي «مارمرقس الرس ــول رؤية
«المحمة ..النقطة المنسية
جديدة لتأريخ سيرته» ،وقدم القس بيجول عبد هللا
ّ
ف ــي مس ــار العائل ــة المقدس ــة» ،وق ــدم أش ــرف عب ــد المحس ــن مندور «األس ــتاذ
واإلمبراطور ..أس ــاتذة مدرس ــة اإلس ــكندرية الالهوتية واإلمبراطورية الرومانية
وجه ــا لوج ــه» ،وتن ــاول فليم ــون كام ــل «الباب ــا ميخائيل الثال ــث البطريرك 71
ً
الدقادوس ــي» ،وق ــدم الباح ــث عل ــي محف ــوظ «صبح ــي أفن ــدي ع ــارف وتوفيق
أفن ــدي بول ــس وأبادير أفندي مشـ ـرقي».
مـــن موضوعـــات األدب :ق ــدم يوحن ــا رض ــا إيلي ــا «آب ــا سـ ـرابيون ال اره ــب
أس ــقف تموي ــس :بن ــاء الس ــيرة م ــن خ ــال المص ــادر التاريخي ــة والنس ــكية»،
وقدم ــت وف ــاء عب ــد الوه ــاب «عقوب ــات رهبن ــة الشـ ـراكة د ارس ــة مقارن ــة لقوانين
باخومي ــوس وش ــنوده» ،وتن ــاول بيش ــوي فخ ـ ـ ـ ـ ــري اس ــطفانوس «أدب الرس ــائل
عن ــد آب ــاء الكنيس ــة حت ــى الق ــرن الخام ــس المي ـ ـ ـ ـ ــادي :رس ــائل إيس ــيذوروس
نموذج ــا».
الفرم ــي
ً

من موضوعـــــات الليتورجيا :تناول أنطونيوس «ليتورجية القيامة ما بين
رتبة الهجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عنـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروم األرثوذك ـ ـ ـ ــس وتمثيليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القيام ـ ـ ـ ـ ــة عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
األقباط األرثوذكس».
مـــن موضوعـــات العقيـــدة والمدائح :تن ــاول أن ــدرو وهيب الفرنسيس ــكاني
«الاله ــوت المريم ــي بي ــن التقلي ــد القبط ــي والالهوت الفرنسيس ــكاني» ،وتناول
موري ــس وهي ــب «التدبي ــر الخالصي عند األنبا ش ــنوده األرش ــيمندريت )رئيس
المتوحدي ــن(« ،وقدم ــت تيس ــير عب ــد العزي ــز «مدي ــح عل ــى الكائن ــات األربع ــة
غي ــر المتجس ــدة ،منس ــوب ليوحنا ذهب ــي الفم».
مــــــن موضوعــــــــات اآلثار :قدم جرجس عادل «اآلثار القبطية في مدينة
ترميثي ــس (أمهدة) بالواحة الداخلة».

ُ ِّ
ُ
طوىب لذلي يب القداسة مثل انلور ،وال يدنس جسده باألعمال الرشيرة أمام أعني الرب( .مار افرآم الرسياين)

bishopserapion@lacopts.com

عاش ــت البشـ ـرية آالف الس ــنين تعرف
ـر أو أنث ــى عندم ــا
ن ــوع الجني ــن إن كان ذك ـ ًا
يول ــد ،وأن س ــبب ذل ــك ه ــو الزوجة.
 +م ــع التط ــور العلمي ود ارس ــة الخلية
البشـ ـرية ،عرف اإلنس ــان أن نواة كل خلية
تحت ــوي عل ــى  ٤٦كروموس ــوم ف ــي أزواج
متش ــابهة ،وإن زوج الكروموس ــومات رق ــم
 ٢٣يختلف حسب جنس اإلنسان .فالخلية
ف ــي الرج ــل يك ــون زوج الكروموس ــومات
رق ــم  ٢٣يحم ــل كروموس ــومين مختلفي ــن
أم ــا المـ ـرأة
كروموس ــوم  Xوكروموس ــوم ّ ،Y
فيكون ــان كروموس ــوم  Xوكروموس ــوم .X
ل ــذا فالبويض ــة الت ــي تحم ــل نص ــف ع ــدد
الكروموس ــومات يك ــون به ــا كروموس ــوم
دائم ــا ،أم ــا الحيوان ــات المنوي ــة للرج ــل
ً X
فبعضه ــا يحم ــل كروموس ــوم  Xوبعضه ــا
يحم ــل كروموس ــوم  .Yعن ــد اإلنج ــاب إن
التق ــى حيـ ـوان من ــوي يحم ــل كروموس ــوم
 Xبالبويض ــة فيك ــون المول ــود أنث ــى ،وإن
التق ــى حيـ ـوان من ــوي يحم ــل كروموس ــوم Y
بالبويض ــة فيك ــون المول ــود ذك ـ ًـرا.
 +م ــع التق ــدم العلم ــي والطب ــي ف ــي
ع ــاج العق ــم ،ب ــدأت ط ــرق حديث ــة ف ــي
التحك ــم ف ــي عملي ــة اإلخص ــاب ،وب ــدأت
وحالي ــا
عملي ــة التحك ــم ف ــي ن ــوع الجني ــن.
ً
ممكن ــا أن يت ــم التحك ــم ف ــي ن ــوع
ص ــار
ً
الجني ــن بط ــرق متنوع ــة وف ــي متن ــاول م ــن
يرغ ـ�ب ف ـ�ي ذلك ،وتُس ـ ّ�م ى �Gender Se
 lectionأي اختي ــار الجن ــس وم ــع التق ــدم
العلم ــي والطب ــي ف ــي مجال له أبع ــاد دينية
مث ــل اإلنج ــابُ ،يط ـ َـرح السـ ـؤال ع ــن الـ ـرأي
الكنس ــي ف ــي ه ــذا األم ــر .أود أن أط ــرح
بطريق ــة مبس ــطة بق ــدر اإلمكان رًأيا كنس ـ ًـيا
ف ــي ه ــذا األمر أرى أن ــه يعتمد على أمرين
هم ــا :الس ــبب؟ والكيفي ــة؟
أول :لمـــاذا يتدخـــل اإلنســـان فـــي
ً
وج ــد س ــببان:
تحديـــد نـــوع الجنيـــن؟ ُي َ
األول س ـ�بب طب ي �Medical Gen
وج ــد بع ــض
 der Selectionحي ــث تُ َ
األمـ ـراض الوراثي ــة الت ــي يمك ــن أن تصيب
جنس ــا وال تصي ــب اآلخ ــر مث ــل م ــرض
ً
الهيموفيلي ــا  Hemophiliaوه ــو م ــرض
و ارث ــي يصي ــب الطف ــل وه ــو ضع ــف تجلط
فيص ــاب بالنزي ــف وم ــرض ضم ــور
ال ــدم ُ
العض ــات ،Muscular Dystrophy
ه ــذه األمـ ـراض يرثه ــا المول ــود م ــن األم
وتصي ــب فق ــط المولود الذكر .لذا إن كانت
األم تحمل جينات مثل هذه األمراض فيتم
اختي ــار المول ــود األنث ــى وتف ــادي المول ــود
الذك ــر .كم ــا ُتو َج ــد مجموع ــة أخ ــري م ــن
األمـ ـراض الوراثي ــة تك ــون أش ــد ف ــي جن ــس
ع ــن آخر.
الثاني سبب غير طب ي �Non-Med
 ical Gender Selectionحي ــث ال
يوج ــد س ــبب طب ــي لك ــن األسـ ـرة تفض ــل
قطعا وجود س ــبب طبي
مولودا ًا
ذكر ً
ً
مثلً .
لتف ــادي أمـ ـراض معينة أم ــر نافع وهام .أما
إن كان الس ــبب مج ــرد تفضي ــل فه ــو أم ــر
أيض ــا تأثير ذلك
يحت ــاج لمراجع ــة للس ــبب و ً
-إن ت ــم -عل ــى مس ــتوى عام عل ــى التوازن

الطبيع ــي بي ــن أعداد الذك ــور واإلناث الذي
عاش ــت به البشـ ـرية حت ــى اآلن .وكيف إن
تدخ ــل اإلنس ــان في التـ ـوازن الطبيعي بدون
س ــبب هام يح ــدث تأثيرات س ــلبية.
ثانيـــا :كيف يتم تحديـــد نوع الجنين؟
ً
معرف ــة الطريق ــة الت ــي يت ــم به ــا تحدي ــد ن ــوع
الجني ــن يس ــاعدنا ف ــي إب ــداء الرأي الكنس ــي
حالي ــا توجد بوجه عام
ف ــي ه ــذا الموضوعً .
طريقت ــان -١ :فـــرز الحيوانـــات المنويـــة
:Microsorting of Sperms
ف ــي الوض ــع الطبيع ــي فالحيوان ــات المنوية
يك ــون ع ــدد الت ــي تحم ــل كروموس ــوم X
ـاويا م ــع ع ــدد التي تحمل كروموس ــوم
متس ـ ً
 .Yولك ــن ُيو ِج ــد هن ــاك اخت ــاف ف ــي كمية
فيو ِج ــد بنس ــبة
الحام ــض الن ــووي ُ DNA
أكب ــر تص ــل لحوال ــي  ٪٣ف ــي كروموس ــوم
 Xفبذل ــك يك ــون هن ــاك ف ــرق ف ــي ال ــوزن،
وبطريق ــة الف ــرز الط ــردي أو باس ــتخدام
صبغ ــة معين ــة يت ــم ف ــرز الحيوان ــات
المنوي ــة الت ــي تحم ــل كروموس ــوم  Xع ــن
الت ــي تحم ــل كروموس ــوم  .Yإن أرادت
ـودا ذك ـ ًـرا ،فيت ــم إدخ ــال
األسـ ـرة مث ـ ًـا مول ـ ً
الحيوان ــات المنوي ــة التي تحمل كروموس ــوم
 Yف ــي رح ــم األم والعك ــس صحي ــح .ه ــذه
دينيا طالم ــا تتم بين
الطريق ــة تب ــدو مقبول ــة ً
وطبي ــا طريق ــة
علمي ــا
ً
زوج وزوج ــة ،لكنه ــا ً
قديم ــة ونس ــبة النج ــاح فيه ــا قليل ــة بالنس ــبة
للطريق ــة الحديث ــة الت ــي نس ــب النج ــاح فيها
تماما
تص ــل إل ــى  ٪١٠٠ولكنه ــا مرفوضة ً
كنس ـ ًـيا-٢ .اختيـــار الجنين قبل اإلخصاب
Pre Implantation Genet :ic Selectionيت ــم إخص ــاب ع ــدة
بويض ــات بالحيوان ــات المنوي ــة خارج الرحم
،)In Vitro Fertilization (IVF
يت ــم ت ــرك البويض ــات المخصب ــة لع ــدة
أي ــام ،ث ــم يت ــم اختي ــار البويض ــة المخصب ــة
الت ــي تحم ــل خالياه ــا كروموس ــومات X
وكروموس ــومات  Yل ــو كان المرغ ــوب
ه ــو مول ــود ذك ــر ويت ــم إدخاله ــا ف ــي رح ــم
أم ــا باق ــي البويض ــات المخصب ــة
األمّ ،
خاص ــة إن كان ــت تحم ــل الجن ــس غي ــرالمرغ ــوب -فيت ــم التخل ــص منها؛ وهذا أمر
دينيا وكنس ـ ًـيا ألن هذه البويضات
مرفوض ً
المخصب ــة تُعتب ــر كائن ــات حي ــة ال يج ــوز
فعال ــة خاص ــة ف ــي
قتله ــا .ه ــذه الطريق ــة ّ
ُّ
تجن ــب األمـ ـراض الوراثي ــة ،حي ــث تحت ــاج
الزوج ــة لفح ــص البويض ــات المخصب ــة
أيضا لمعرفة
لي ــس فقط لمعرفة جنس ــها بل ً
إن وجدت كروموس ــومات أو جينات تؤدي
إل ــى أمـ ـراض وراثي ــة ،ل ــذا كان نج ــاح ه ــذه
الطريق ــة وانتش ــارها يمثل التح ــدي الحقيقي
ف ــي موضوع اختي ــار جنس الجنين أيًّا كان
الس ــبب لتحدي ــد جن ــس الجنين ،سـ ـواء أكان
طبي ــا أو غي ــر طب ــي ،ألنن ــا نؤمن أن
ـببا ً
سـ ً
اء تم
و
ـ
ـ
س
اإلخصاب
لحظة
من
ـدأ
ـ
ب
ت
ـاة
ـ
الحي
ً
داخ ــل الرح ــم أو خارج ــه ،وأن كل بويض ــة
مخصب ــة ه ــي كائ ــن ح ــي ،وقت ــل الكائ ــن
الحي مهما كان الس ــبب سـ ـواء ألن جنس ــه
غي ــر مرغوب فيه أو لس ــبب مرض وراثي،
دينيا وكنس ـ ًـيا.
ه ــو جريم ــة قتل ومرفوض ــة ً
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عندم ــا ق ــال الس ــيد المس ــيح:
ِ
ـــر ِل َقْي َصَر َو َما
َع ُ
«أ ْ
طـــوا َمـــا ل َقْي َص َ
ِ
ِ
هلل هلل» (م ــرَ « ،)17:12قْي َصـــر»
يقص ــد ب ــه العال ــم ،وانش ــغاالت
األرض ،ومس ــئوليات الحي ــاة
اليومي ــة ،والواجب ــات المطلوب ــة من
المؤم ــن ،نح ــو الدول ــة والوط ــن.
والس ــيد المس ــيح ح ـ ّـدد لن ــا مفه ــوم
العال ــم فـــي يوحنا ( )17كما يلي:
َ« -1لس ُ ِ
ـــن اْل َعاَلـــمِ»
ـــت ْم م َ
ْ
(يـــو :)19:15أي أن طبيعتن ــا
الت ــي تج ـ ّـددت باإليم ــان بالمس ــيح،
والمعمودي ــة ،واألسـ ـرار المقدس ــة،
واألعم ــال الصالح ــة كثم ــار
لإليمان ،تُظهر اإلنس ــان المسيحي
بأن ــه يمل ــك رؤي ــة مختلف ــة لألمور،
وي ــرى الحي ــاة بنظـ ـرة جدي ــدة .فه ــو
يحي ــا بأس ــلوب مختل ــف ع ــن «أهل
العال ــم» ..وقد أوضح لنا الرســـول
َن ُك َّل
يوحنـــا ذل ــك بقول ــه« :أل َّ
مـــا ِفـــي اْلعاَلـــمَِ :شـــهوَة اْلجس ِ
ـــد،
َ
َْ َ َ
َ
ِ
ُّ
ِ
يش ِة»
ع
م
ل
ا
م
ظ
ع
ت
و
،
ن
و
َو َش ْه َوَة اْل ُعُي
ْ
َََ َ َ َ
(1ي ــو ،)16:2ولذلك فإن من يحب
العال ــم –كش ــهوات ومقتني ــات– إنما
يفق ــد محبت ــه هلل ،ب ــل يصي ــر ف ــي
َن َم َحَّبـــ َة اْل َعاَلـــ ِم
ع ــداوة مع ــه «أ َّ
عـــداوٌة َِّ ِ
َن
ل» (ي ــع« ...)4:4أل َّ
َ ََ
اه ِتمـــام اْلجس ِ
ـــو ٌت»
م
ـــو
ه
ـــد
ُ َ َ ْ
ْ َ َ ََ
(رو ،)6:8أي أن المش ــغول
ِ
الحس ــيات فقط ،إنما
باألرضي ــات و ّ
يس ــير ف ــي طري ــق الم ــوت األبدي.
َن َت ْأ ُخ َذ ُه ْم
َل أ ْ
َ« -2ل ْس ُ
ـــت أ ْ
َسأ ُ
ِ
ـــن اْل َعاَلـــمِ» (يـــو :)15:17أي
م َ
أن الس ــيد المس ــيح ال يري ــد م ــن
أتباع ــه أن يتركوا العالم ،ويعتزلوه،
جميع ــا إل ــى البـ ـراري
ويمضـ ـوا
ً
والصح ــارى ..ب ــل ه ــو يقص ــد
أن نس ــتمر ف ــي العال ــم لن ــؤدي
دورن ــا في ــه ،ولنجاه ــد ض ــد الدناي ــا
والس ــلبيات .وه ــذا الجه ــاد ال يمكن
أن ينج ــح ب ــدون مـ ـؤازرة وعم ــل
النعم ــة ،أي عمل روح هللا القدوس
ف ــي طبيعتن ــا البشـ ـرية الس ــاقطة،
لتصي ــر مقدس ــة بنعمت ــه .إن القّل ــة
القليل ــة الت ــي تتخ ــذ م ــن ال ــرب
نهائي ــا له ــا ،ف ــي طري ــق
يس ــا
ً
عر ً
الرهبن ــة والبتولي ــة ،له ــا منهجه ــا
الخ ــاص ،ولك ــن األغلبي ــة المدعوة

لل ــزواج المق ــدس ،واس ــتمرار الن ــوع
اإلنس ــاني ،وتقدي ــم كثيري ــن إل ــى
الملك ــوت م ــن أبنائه ــم وبناته ــم ،ال
وهاما في
دور جب ـ ًا
ش ــك أن له ــم ًا
ـار ً
بن ــاء ملك ــوت هللا العتي ــد.
«ك َمـــا أَْر َســـْل َت ِني ِإَلـــى
َ -3
اْل َعاَلـــ ِم أَْر َســـْل ُت ُه ْم أََنا ِإَلـــى اْل َعاَلمِ»
(يـــو :)18:17وهن ــا يب ــرز س ــبب
اس ــتم اررنا ف ــي األرض ،وس ــط
الن ــاس ،لك ــي نق ــدم ش ــهادة أمين ــة
لل ــرب ،ونخ ــدم إخوتنا في المس ــيح
خدم ــة مقدس ــة ،ونعط ــي نم ــاذج
للمجتم ــع تظه ــر م ــدى وج ــود هللا
فين ــا ،فيمج ــد الن ــاس أبان ــا ال ــذي
في الس ــموات .إنها –إ ًذا– إرس ــالية
خدم ــة ،ش ـ ّـبهها الكت ــاب المق ــدس
بتش ــبيهات عدي ــدة مث ــل:
ـــور اْل َعاَلمِ»
 +الن ــور« :أَْن ُت ْم ُن ُ
(م ــت  )14:5ال ــذي يه ــزم فل ــول
الظ ــام.
 +الملح « :أَْن ُت ْم ِمْل ُح األَْر ِ
ض»
(م ــت  )13:5ال ــذي يحف ــظ العال ــم
من الفساد.
ِ
اء
 +السفير« :إ ًذا َن ْس َعى َك ُس َفَر َ
ـــيح» (2كو )20:5نقدم
َع ِن اْل َم ِس ِ
ص ــورة المس ــيح للن ــاس ،فيتعرفـ ـوا
علي ــه م ــن خاللن ــا ،ويصطلح ــون
مع الس ــماء.
ِ
 +الخميـ ـرةِ َ :
يـــرٌة
يـــرٌة َصغ َ
«خم َ
ِ
يـــن ُكَّل ُه» (غ ــل،)9:5
ـــر اْل َع ِج َ
ُت َخ ّم ُ
والخميـ ـرة تحت ــوي عل ــى بكتيريا حية
فتخم ــر العجي ــن المي ــت،
تتكاث ــر،
ّ
تمام ــا كالمؤم ــن ال ــذي يش ــرق
ً
بالمس ــيح الس ــاكن فيه ،فيرى الناس
ن ــور المس ــيح م ــن خالل ــه.
ـــم ِر َســـاَل ُتَنا،
 +الرس ــالة« :أَْن ُت ْ
وبـــ ًة ِفـــي ُقُلوبَِنـــاَ ،م ْعُروَفـــ ًة
َم ْك ُت َ
الن ِ
يـــع َّ
ـــاس»
ـــن َج ِم ِ
وء ًة ِم ْ
َو َم ْق ُ
ـــر َ
(2كو ،)2:3فس ــلوكيات المسيحي
الحقيقي ،إنجي ــل متحرك ومعاش.
 +الرائحة الذكية« :أل ََّنَنا َرِائ َح ُة
ـــيح َّ
الذ ِكَّي ِة» (2ك ــو،)15:2
اْل َم ِس ِ
فالس ــيد المس ــيح رب المج ــد عط ــر
وناردي ــن ،جم ــال روح ــي ،وإنع ــاش
يوم ــي ،للنف ــس المؤمنة.
ف
مج ةل الكرازة  5 -نو� ب� 2021
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عظة األربعاء  ٢٠أكتوبر ٢٠٢١م من المقر البابوي بالقاهرة

ض ،ويَتَل َّ
ــذ ُذو َن ِفــي
«أ َّ
ــاء َفَي ِرُثــو َن األَْر َ َ َ
َمــا اْل ُوَد َع ُ
ِ
الس ـاَ َمة» (مــز)11:37
َك ْثـ َـرِة َّ

فالحيــاة التــي نعيشــها تحتــاج إلــى وداعــة اإلنســان،
والوداعــة مــن الصفــات الجميلــة التــي ُيعّلمهــا ربنــا لنــا
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ًة ِلُنُف ِ
وسـ ُـك ْم»
«ألَّني َوِد ٌ
يع َو ُمتََواض ُع اْلَقْلبَ ،فتَج ُدوا َر َ
(مــت  ،)٢٩:١١بالرغــم مــن أن الســيد المســيح هــو
كنــز لــكل الفضائــل.
فالوداعــة هــي مجموعــة مــن الفضائــل فــي حيــاة
اإلنســان ،فيهــا :الهــدوء ،الطيبــة ،ســعة الصــدر،
البشاشــة ،البســاطة ،الطاعــة ،االتضــاع ،المحبــة.

َمــا
«وأ َّ
الوداعــة هــي ثمـرة مــن ثمــار الــروح القــدسَ ،
طــول أَنـ ٍ
ـاة،
ثَ َمـ ُـر الـ ُّـرو ِح َف ُهـ َـوَ :م َحَّب ـ ٌةَ ،فـ َـرٌحَ ،س ـاَ ٌمَ ُ ُ ،
ِ
ـف» (غل،)٢٢:٥
ُل ْ
يمـ ٌ
اعـ ٌة ،تَ َعُّفـ ٌ
طـ ٌ
ـانَ ،وَد َ
صـاَ ٌح ،إ َ
ـفَ ،
أي مــن عمــل الــروح القــدس فــي اإلنســان...
ومثــل قصــة ارعــوث وبوعــز ،عندمــا جعــل بوعــز
الفالحيــن وهــم يجمعــون الســنابل أن يترك ـوا مــا
يقــع منهــم حتــى يلتقطــه الفق ـراء ويأكلونــه ،وعندمــا
وجــد ارعــوث تلتقــط مــا يقــع ،طلــب مــن الفالحيــن
يتعمــدوا فــي وقــوع زيــادة مــن الســنابل حتــى ال
أن َّ
تشــعر بــأي خجــل ،خاصــة بعدمــا علــم بمــا فعلتَــه مــع
حماتهــا ،وعندمــا كان بوعــز يأتــي ليتفقــد الحصــاد
كان يقــول للفالحيــن «الـ َّـر ُّب َم َع ُكـ ْـم» (را،)٤:٢
وكانــت عبــارة وداعــة.
كذلــك ارعــوث مــع حماتهــا وديعــة وفــي قمــة
الطاعــة ،حتــى عندمــا تزوجــت بوعــز حســب الشـريعة
اليهوديــة وفــرق الســن كبيــر بينهــمّ ،إل أنهــا لــم تتذمــر
ووداعتهــا ظهــرت فــي محبــة ربنــا وطاعتهــا للش ـريعة
ط َذيــل ثَوِبــك عَلــى أ ِ
ـك
اعـ ُ
َمتـ َ
َمتُـ َ
ـكَ .ف ْاب ُس ـ ْ ْ َ ْ َ َ
«أََنــا َر ُ
َ
ـوث أ َ
ِ
ـي» (را.)٩:٣
ـ
ل
ـك َو ٌّ
ألََّنـ َ

البعــض يظــن أن الوداعــة ضعــف ،فــإن كانــت
مجدهــا،
وي ّ
ضعــف كان ال يذكرهــا الكتــاب المقــدس ُ
طوبــى ِلْلودعـ ِ
َّ
فأكــد كثيـ ًا
ـاء،
َُ َ
ـر الســيد المســيح وقــال « ُ َ
ِ
ن
ض» (مــت )٥:٥فــي العهــد الجديــد،
ألََّن ُهـ ْـم َيرثُــو َ األ َْر َ
ض،
وفــي العهــد القديــم «أ َّ
ـاء َفَي ِرثُــو َن األ َْر َ
َمــا اْل ُوَد َعـ ُ
الس ـاَ َم ِة» (مــز ،)٣٧فيعيشــون
َوَيَتَلـ َّـذ ُذو َن ِفــي َك ْثـ َـرِة َّ
حيــاة كلهــا لــذة وفرحــة...
ِِ
ـق َي ُكــو ُن ِل ِذ ْكـ ٍـر أََبـ ِـد ٍّي»
يقــول الكتــاب
«الص ّديـ ُ
ّ
(مــز ،)٦:١١٢فالــذي يعيــش حيــاة البــر والقداســة
ِ
أبديــا ال ُينســى ،مثــال األنبــا أنطونيــوس
يكــون ذك ـره ً
أب جميــع الرهبــان ،واألنبــا ب ـوال أول السـ ّـواح ،واألنبــا
بيشــوي حبيــب مخلصنــا الصالــح ،فســيرتهم وفضائلهــم
ضعفــا
وحياتهــم تحيــا معنــا إلــى اليــوم ،فالوداعــة ليســت
ً
بــل هــي قــوة وتجعــل صاحبهــا يســتمر فــي ســيرته عبــر
األزمنــة ويــرث األرض فع ـاً.
مثــل صموئيــل النبــي عندمــا طلــب الشــعب أن
ٍ
كقاض،
يكــون لهــم ملــك عليهــم ،وتــرك صموئيــل عمله
َمــا أََنــا َفح َ ِ
ُخ ِطــئ ِإَلــى الـ َّـربِ
«وأ َّ
اشــا لــي أ ْ
ّ
َ
َن أ ْ َ
فقــال لهــم َ
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َّ
الص ـاَ ِة ِمـ ْـن أَجِل ُكــم ،بــل أ ِ
َكـ َّ
ـق
ـف َعـ ِـن َّ
َفأ ُ
ْ ْ َْ َ
ُعّل ُم ُكـ ُـم الط ِريـ َ
ِ
ِ
يم» (١صــم ،)٢٣:١٢وهــذه الوداعــة
َّ
الصالـ َـح اْل ُم ْســتَق َ
التــي يتصــف بهــا اإلنســان...
أســلوب اإلنســان ووداعتــه يجعالنــه يكســب كل
َّ ِ ِ
ِ
اضــع اْلَقْلـ ِ
ِ ِ
ـب»
إنســان «تَ َعل ُم ـوا مّنــي ،ألَّنــي َوديـ ٌـع َو ُمتََو ُ
(مــت ،)٢٩:١١وفــي أحــد الشــعانين وهــو داخــل
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ور
أورشــليم ُ
صٌ
«ه َوَذا َمل ُكك َيأْتي إَل ْيكُ .ه َو َعاد ٌل َو َم ْن ُ
ِ
اكــب عَلــى ِ
ـار و َعَلــى َج ْحـ ٍ
ـش ْابـ ِـن أَتَـ ٍ
ٍ
ـان»
ـ
م
ح
َوِديـ ٌـعَ ،وَر ٌ َ
َ َ
(زك ،)٩:٩فــكان فــي قديــم الزمــان الحصــان هــو رمــز
جحشــا ابــن أتــان
للقــوة ،لكــن الســيد المســيح اســتخدم
ً
وذلــك ألن األتــان يوصــف بحيـوان متضــع وهــادئ...
كذلك السيد المسيح وهو الراعي ،الرقيق ،الوديع،
ِ
ِ
ـح،
العطــوف ،ويقــول الكتــاب «الَ ُي َخاصـ ُـم َوالَ َيصيـ ُ
والَ يســمع أ ِ
َّ
ص ْوتَـ ُـه» (مــت،)١٩:١٢
َ َْ َ ُ َ
َحـ ٌـد فــي الشـ َـو ِارِع َ
ض
ر
م
ة
ـ
ب
ص
ق
«
ـدس
ـ
ق
الم
ـاب
ويقــول الكتـ
وض ـ ًة الَ
ً
َ
َ َ َْ ُ َ
ِ
ـف» (مــت ،)٢٠:١٢وذلــك عندمــا يذكــر نقطــة
َيْقصـ ُ
ويقويــه،
ويشــجعه ُ
مضيئــة فــي الشــخص الــذي أمامــه ُ
وبــى
ط
«
ـات
ـ
ف
ص
ط ِفــئُ» ،وهــذه
«وَفِتيَل ـ ًة ُم َد ِّخَن ـ ًة الَ ُي ْ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ض» (مــت.)٥:٥
لْل ُوَد َعــاء ،ألََّن ُهـ ْـم َي ِرثُــو َن األ َْر َ
وقــال الســيد المســيح ليهــوذا عندمــا أســلمه «يــا
صاحــب ،لمــاذا جئــت؟» (مــت ،)50:26بالرغــم مــن
أن المســيح كان يعــرف بخيانــة يهــوذاَ ..فـ ُـكل مشــاهد
المســيح نــرى فيهــا صــور قويــة للوداعــة ،حتــى علــى
الصليــب والنــاس حولــه قائمــون عليــه بالســب والبصق،
اغ ِفـ ْـر َل ُهـ ْـم» (لــو،)٣٤:٢٣
«يــا أََبتَــاهُْ ،
وقابــل هــذا بقولــه َ
فالوداعــة أســلوب حيــاة ،واإلنســان الوديــع هــو الــذي
يكســب كث ـرة الســامة ،واســمه يــرث األرض.
أيضــا ال بــد أن اإلنســان الوديــع يكــون
حازمــا
و ً
ً
ِ
الص ـاَ ِة ُي ْد َعــىَ .وأ َْنتُـ ْـم
ـت
ـ
ي
ب
ـي
ـ
ت
ي
«ب
ع
ـو
ـ
س
ي
ـل
ـ
ع
مثلمــا ف
َ ْ َ ْ َ َّ
ـارَة ُلصـ ٍ
ـوص» (مــت ،)١٣:٢١وعندمــا
َج َعْلتُ ُمــوهُ َم َغـ َ ُ
ِ
«وْيـ ٌـل َلــك َيــا
المــدن التــي لــم تؤمــن بــه َ
تكّلــم عــن ُ
ُكورِزيــن! ويــل َلـ ِ
ص ْيـ َـدا» (مــت،)٢١:١١
ـت
ـ
ي
ب
ـا
ـ
ي
ـك
َ ُ َْ ٌ
َ َْ َ َ
وعندمــا جــاء ألورشــليم لي ِ
ُّ
«هـ َـوَذا َب ْيتُ ُكـ ْـم
ـه
ـ
ب
صل
ا
و
ـد
ـ
ع
ُ
ُ
ك َل ُكـ ْـم َخ َرًابــا» (لــو ،)٣٥:١٣ومواقــف كثي ـرة
ُي ْتـ َـر ُ
ِ
«يــا أ َْوالَ َد األََفاعــي»
وصــف فيهــا الكتبــة والفريســيين َ
«وْيـ ٌـل َل ُكـ ْـم
ـاء
ـ
ي
ر
ال
و
أيضــا بالخبــث
(مــت ،)٣٤:١٢و ً
َ
ِ
اؤو َن» (مــت.)٢٧:٢٣
ُّهــا اْل َكتََب ـ ُة َواْلَف ِّريســيُّو َن اْل ُمـ َـر ُ
أَي َ
الخالصة:

إن أردت أن تكــون
وديعــا بــكل
فكــن
حكيمــا ُ
ً
ً
معــان ،ولكــي يتعّلــم
مــن
الكلمــة
مــا تشــمله هــذه
ٍ
اإلنســان الوداعــة:
 -١التواضــع :بــا شــك أن يكــون متواضــع
حتــى تنشــأ لــه الوداعــة ،لذلــك نصلــي فــي مقدمــة كل
نهــار «أســألكم أنــا األســير فــي الــرب أن تســلكوا كمــا
يحــق للدعــوة التــي ُدعيتــم إليهــا ،بــكل تواضــع القلــب
بعضــا
والوداعــة وطــول األنــاة ،محتمليــن بعضكــم ً
بالمحبــة» (أفســس ،)4فاإلنســان بغيــاب اتضاعــه لــن

ً

ً

ً

وديعــا مهمــا يظهــر نجاحــه أمــام النــاس ،وتكــون
يكــون ً
َمــا
يومــا بعــد يــوم يخســر إنســان ،لذلــك يقــول «أ َّ
النتيجــة ً
ِ
َّ
ِ
ِ
ن
ن
السالَ َم ِة»
ة
ر
ث
ك
ي
ف
و
ذ
ذ
ل
ت
ي
و
،
ض
َر
أل
ا
و
ث
ر
َ ْ َ َّ
اء َفَي ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ
اْل ُوَد َع ُ
(مــز  ،)٣٧ويقصــد أن ســيرتهم ونموذجهــم وحياتهــم
يــرث األرض .لذلــك هــذا الجــزء مختــار بعنايــة فائقــة
قــي صــاة باكــر ،فــكل شــخص هللا ُيعطيــه مســئولية
معينــة ليســلك فيهــا« ،بــكل تواضــع القلــب والوداعــة
ّ
بعضــا بالمحبــة»
ـم
ـ
ك
بعض
ـن
ـ
ي
محتمل
ـاة،
ـ
ن
األ
ـول
وطـ
ً
(أفســس ،)4وهــذه صــورة اإلنســان األســير فــي محبــة
ربنــا ،لذلــك اتضــع فــي حديثــك ومعامالتــك وخدمتــك،
هادئــا.
وِاجعــل حضــورك ً
 -٢اللطــف :فكث ـرة تعامــل اإلنســان مــع األجه ـزة
والتكنولوجيا الحديثة جعلت اإلنســان قاســي المشــاعر،
فصــارت حيــاة اإلنســان مرتبطــة باآللــة واآللــة ليســت
لهــا مشــاعر ،وبذلــك أبعــدت اإلنســان عــن حيــاة
ون ـوا
«وُك ُ
اللطــف ،ومثــل قــول القديــس بولــس الرســول َ
ِِ
ض ُكــم َن ْحــو َب ْعـ ٍ
ين َك َمــا
ُل َ
ين ُمتَ َســامح َ
ـضَ ،شـُـفوِق َ
ـاء َب ْع ُ ْ َ
طَفـ َ
ِ
ـيح» (أف.)٣٢:٤
َي
أ
هللا
م
ك
ح
ـام
ضــا ِفــي اْل َمسـ ِ
َسـ َ َ ُ ُ ُ ْ ً
لطيفــا حتــى مــع الخطــاة ،مثــل
ال بــد أن تكــون ً
تحولــت بُلطــف المســيح معهــا،
الم ـرأة الخاطئــة التــي َّ
أيضــا
و
ـيح،
ـ
س
الم
ـف
ـ
ط
ل
ب
ـت
ـ
ل
تحو
كذلــك المـرأة الســامرية
َّ
ُ
ً
بطــرس الرســول عندمــا أنكــر المســيح وبعــد القيامــة
ســأله المســيح بُلطــف «أَتُ ِحبُِّنــي؟» ،فهــذه الكلمــة زلزلــت
عظيمــا.
كارز
مشــاعر بطــرس الرســول حتــى صــار ًا
ً
ِِ
ين ِلـ ُـك ِّل
«وَي ُك ُ
ونـوا ُم ْســتَع ّد َ
كمــا يقــول بولــس الرســول َ
ٍ
ِ
ون ـوا َغ ْيـ َـر
ص ِالـ ٍـحَ ،والَ َي ْ
َحــدَ ،وَي ُك ُ
ط َعُن ـوا فــي أ َ
َع َمــل َ
ِ ِ
ِ
ِ
اعـ ٍـة ِل َج ِميـ ِـع
د
و
ل
ك
ـن
ـ
ي
ر
ه
ظ
م
،
ـاء
ـ
م
ل
ح
،
ـن
ـ
ي
ُم َخاصم َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ
النـ ِ
َّ
ـاس» (تــي ،)٢،١:٣وهــذه طبيعــة اإلنســان اللطيــف
ضعفــا،
ـت
ـ
س
لي
ـة
ـ
ع
الودا
و
ـه،
ـ
ل
حو
ـن
ـ
م
ـع
ـ
ي
جم
ـب
ـ
س
يك
ً
َْ
ِ
ألنهــا لــم تمنــع اإلنســان أن يكــون
حازمــا ،فاكســب
ً
الوداعــة مــن خــال اتضاعــك ولطفــك.
 -٣ضبط النفس :فضبط اإلنســان لنفســه يرفعه،
والــذي ال يســتطيع ضبــط نفســه ُيسـ ّـبب حولــه موجــات
«تحكــم فــي
البعــد والكراهيــة ،ويقــول أحــد اآلبــاء:
ّ
مــن ُ
وديعــا ،ال تنتقــم لنفســك بــل
انفعاالتــك لكــي تكــون ً
دع األمــر فــي يــدي هللا» ،اضبــط نفســك ألن الحيــاة
مواقــف ومشــاهد وم ارحــل كثي ـرة.
ومــن أحــد أســباب أصوامنــا الكثي ـرة هــي لضبــط
«وُك ُّل َمـ ْـن
النفــس ،ويقــول القديــس بولــس الرســول َ
ِ
ط َنْف َسـ ُـه ِفــي ُك ِّل َشــي ٍء» (١كــو،)٢٥:٩
ضُب ـ ُ
ُي َجاهـ ُـد َي ْ
ْ
ألنــك كلمــا تســير فــي طريــق ربنــا تضبــط نفســك فــي
كل شــيء وهــذا مــا نســميه بالر ازنــة والهــدوء ،مثــل
ِ
ِ
ـحَ ،والَ
صفــات الســيد المســيح «الَ ُي َخاصـ ُـم َوالَ َيصيـ ُ
يســمع أ ِ
َّ ِ
وضـ ًة الَ
ض َ
صَبـ ًة َم ْر ُ
َْ َ ُ َ
ص ْوتَـ ُـهَ .ق َ
َحـٌـد فــي الشـ َـوارِع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
طفــئُ».
ـفَ ،وَفتيَل ـ ًة ُم َد ّخَن ـ ًة الَ ُي ْ
َيْقصـ ُ
هــذه الصفــات تجعــل اإلنســان يعيــش فــي درس
ضَ ،وَيَتَلـ َّـذ ُذو َن
الحكمــة «أ َّ
ـاء َفَي ِرثُــو َن األ َْر َ
َمــا اْلُِوَد َعـ ُ
الس ـاَ َمة» (مــز ،)٣٧فحياتهــم تكــون ممتعــة
ِفــي َك ْثـ َـرِة َّ
ويومهــم ُمفــرح وأمورهــم تســير فــي ســام ،وهــذه
خالصــة خب ـرة داود النبــي فــي الحيــاة :الَ تَ َغـ ْـر ،اتَّـ ِـك ْل
َعَلى َّ ِ
الر ِّب،
ع األ ََم َان َةَ ،تَل َّذ ْذ ِب َّ
ضْ ،ار َ
اس ُك ِن األ َْر َ
الر ّبْ ،
ِ
ضــب ،اســلك بوداعــة.
اصِبـ ْـر َلـ ُـهُ ،كـ َّ
ـف َعـ ِـن اْل َغ َ
ْ
ُيعطينــا مســيحنا أن نســلك بحكمــة ووداعــة كل يــوم
لنتمتــع بهــا وتكــون أيــام عمرنــا مليئــة بالحكمــة .إللهنــا
كل مجــد وك ارمــة مــن اآلن وإلــى األبــد .آميــن

علمىن يارب أن ال أختار نلفىس زمانا أو إنسانا أو ماكنا بل إمنحىن التسليم الطفوىل الاكمل الختيارك( .أبونا يوسف أسعد)
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يأتــي عيــد جلــوس قداســة البابــا هــذا العــام مختل ًفــا ،إذ مــا تـزال الكنيســة وبالدنــا ،بــل والعالــم كلــه يجــوز محنــة وبــاء كورونــا ،والــذي بــدأ منــذ عاميــن.

ـر مــن القـ اررات الشــجاعة والصعبــة لمواجهــة هــذه المحنــة ،بحيــث ال تتوقــف الخدمــة ،ولــم ينقطــع نشــاط
ـددا كبيـًا
وعلــى مــدار العاميــن ،اتخــذ قداســته عـ ً

قداســته فــي رعايــة أبنائــه داخــل وخــارج مصــر .وانتهــز قداســته كل فرصــة هــدأ فيهــا الوبــأ ،وك ّثــف فيهــا نشــاطه إلنجــاز العديــد مــن المهــام.
وفــي هــذا العــام التاســع مــن
حبريتــه الســعيدة ،قــام قداســته
برســامة عــدد ضخــم مــن كهنــة
القاه ـرة واإلســكندرية قمامصــة،
كمــا قــام بســيامة عــدد مــن اآلبــاء
الكهنــة لتغطيــة احتياجــات القاه ـرة
واإلســكندرية والمهجــر .وتـ ّـوج هــذا
بســيامة ســبعة آبــاء أســاقفة جــدد
وتجليــس اثنيــن .كمــا قــام قداســته
بتقديــس زيــت الميــرون للمـرة الثالثــة،
وتدشــين عــدد مــن كنائــس األدي ـرة
(ديــر أنبــا مقــار ،ديــر أنبــا تومــاس،
ديــر يحنــس القصيــر) ،إلــى جانــب
كنائــس فــي القاه ـرة واإلســكندرية،
وافتتــح قداســته التجديــدات بمبنــى
الكلية اإلكليريكية ومعهد الدراسات.
كمــا حــرص قداســته علــى إقامــة
اجتمــاع المجمــع المقــدس فــي
شــهر مــارس ،وعلــى مــدار العــام
التقــى الكثيــر مــن اآلبــاء المطارنــة
واألســاقفة والكهنــة ومجالــس
الكنائــس والمســئولين الرســميين،
وســفراء وقناصــل الــدول األجنبيــة،
وشــارك فــي العديــد مــن المناســبات
الرســمية بقــدر مــا ســمحت بــه
الظــروف ،وشــارك فخامــة الرئيــس
عبــد الفتــاح السيســي فــي العديــد
مــن االحتفــاالت الوطنيــة .وفــي
تقليــد جديــد ،بــدأ قداســته لقــاء أســر
مــن الشعـ ـ ـ ـ ـ ــب القبطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،حيــث يتــم تنســيق اللقــاءات مــن خــال الموقــع
الرســمي للكنيســة.

ولتعميــق دور الكنيســة التنمــوي
والمجتمعــي ،قــام قداســته هــذا العــام
بالتوقيــع علــى عــدد مــن بروتوكـوالت
التعــاون بيــن الكنيســة وبعــض
الــو ازرات والهيئــات والجامعــات.
ورغــم أن وبــاء كورونــا أعــاق
الكثيريــن عــن الحركــة والســفر،
ولكــن قداســته اســتطاع اإلبقــاء
علــى التواصــل مــع اآلبــاء األســاقفة
والكهنــة فــي ســائر أقطــار المســكونة
عــن طريــق وســائل التواصــل
الحديثــة ،كمــا أبقــى علــى التواصــل
مــع عمــوم الشــعب القبطــي مــن
خــال اجتماعــه األســبوعي والــذي
اســتأنفه قداســته مــن خــال البــث
ظــا علــى صحــة وحيــاة
المباشــر حفا ً
أبنائــه األقبــاط.
وقــد طــال الوبــأ الكنيســة،
فتنيــح أربعــة مــن اآلبــاء األســاقفة
المشــهود لهــم ،وعــدد كبيــر مــن
اآلبــاء الكهنــة والرهبــان مــن ج ارئــه،
هــذا بخــاف أف ـراد الشــعب ،ممــا
دفــع بقداســته لتشــديد اإلج ـراءات
االحت ارزيــة للحفــاظ علــى حيــاة الكل،
اإلكليــروس وأف ـراد الشــعب.
ومــع بدايــة العــام العاشــر فــي
حبريــة قداســته ،فإننــا نتمنــى لــه دوام
الصحــة والعافيــة ،وأن يمنحــه هللا
ـر مديـ ًـدا وأزمنــة ســامية مملــوءة خدمــة وإنجــازات لحســاب ملكــوت هللا،
عمـ ًا
وإلــى منتهــى األع ـوام.

 -4تجديد وتدشين الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

شــهدت الخدمــة بالقاهـرة -وهــي تمثــل مــع اإلســكندرية إيبارشــية قداســة
البابــا -نهضــة كبي ـرة منــذ جلــوس قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي
نوفمبــر 2012م ،حيــث قــام قداســته باآلتــي:

 -5تدشين  12كنيسة من كنائس القاهرة.

 -1تقســم مناطــق القاه ـرة إلــى  11منطقــة رعويــة ،وتــم ســيامة آبــاء
أســاقفة عمومييــن ألغلــب هــذه المناطــق.

 -7تقنين أوضاع الكنائس في حبرية قداسته.

 -2رسامة  102من كهنة القاهرة قمامصة.
جديدا للخدمة بكنائس القاهرة.
 -3سيامة ً 217
كاهنا ً

 -6االجتماع الدوري مع اآلباء كهنة القاهرة.
أيضا تم إعادة تشكيل مجالس كنائس القاهرة كلها.
 -8و ً
 -9إلــى جانــب حركــة تعميــر مســتمرة فــي بنــاء الكنائــس ،ومبانــي
الخدمــات التابعــة لهــا.

ومــا تـزال الخدمــة تمتــد فــي حبريــة قداســته فــي كل ربــوع القاهــرة وإيبارشــيات الكـرازة المرقســية ...إلــى منتهــى األعـوام يــا أبانــا قداســة
البابــا تواضــروس الثانــي.

اختــارت عنايــة هللا قداســة البابــا تواضــروس ليجلــس علــى كرســي القديــس
مارمرقــس فــي نوفمبــر  ،٢٠١٢وقبــل هــذا التاريــخ خــدم قداســته اإلســكندرية مــن
خــال زيا ارتــه لمعظــم كنائســها وهــو أســقف فــي نهضــات وقداســات ورســامة
شمامسة ،وكأن عناية هللا أرادت أن ترتب ليكون مكان خدمة األنبا تواضروس
قر ًيبــا مــن اإلســكندرية التــي ســيصير باباهــا وأســقفها وراعيهــا ،ونحــاول فــي هــذه
الســطور توثيــق بعــض مــا تــم خــال هــذه الســنوات التســع فــي اإلســكندرية مــن
عمــل هللا علــى يــد قداســة البابــا:

أول :الرعاية
ً

 منذ األيام األولى لجلوس قداسته على الكرسي المرقسي فكر قداسته أناتســاع العمــل الرعــوي فــي اإلســكندرية يحتــاج إلــى تقســيمها إلــى أربعــة قطاعــات
رعويــة ،يكــون مســئوًل عــن ثالثــة منهــم آبــاء أســاقفة عمــوم وال اربــع يشــرف عليــه
قداســته ،ورغــم أن هــذه الفكـرة كانــت جديــدة علــى مســامع اآلبــاء الكهنــة والخــدام
والشــعب ،إال أن قداســته بــروح الصــاة وبرؤيــة بعيــدة ال تهــدف إال أن يكــون
العمــل الرعــوي
منظمــا؛ أســند فــي ديســمبر  ٢٠١٥اإلشـراف علــى قطــاع المنتـزه
ً
إلــى نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا باڤلــي ،وفــي ينايــر  ٢٠١٧اإلشـراف علــى قطــاع
غــرب اإلســكندرية إلــى نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا إيالريــون ،وفــي ديســمبر
 ٢٠١٨اإلشـراف علــى قطــاع شــرق اإلســكندرية إلــى نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا
هرمينــا ،ولعــل هــذا األمــر انعكــس بصــورة إيجابيــة علــى الخدمــة والرعايــة فــي
اجدا باســتمرار
اإلســكندرية ،فأصبح األب األســقف المشــرف على كل قطاع متو ً
فــي كنائــس القطــاع ،وافتقــاد اآلبــاء الكهنــة والخــدام والشــعب ورســامة شمامســة
وتدبيــر احتياجــات الخدمــة فــي القطــاع ،ومنــح قداســة البابــا اآلبــاء األســاقفة
صالحيــات كبيـرة مــع متابعــة مســتمرة مــن قداســته.
كاهنــا جديـ ًـدا
 منــذ جلــوس قداســة البابــا علــى الكرســي قــام برســامة ً ١١١فــي اإلســكندرية (إضافــة حوالــي ٪٤٢ مــن طاقــة مجمــع الكهنــة) ،ووضــع
قداســته خط ـوات الختيــار المرشــح تنتهــي بجلســة
خاصــة للمرشــح وزوجتــه وأبنائــه مــع قداســته،
محتاجــا
ـر مــا طلــب تأجيــل رســامة مــن يجــده
وكثيـ ًا
ً
إلــى مزيــد مــن المعرفــة أو التأهيــل فــي أي مجــال.
 اهتــم قداســته جـ ًـدا بالخدمــات المقدمــة للفئــاتالضعيفــة والمجروحــة مــن الشــعب ،فمثـ ًـا يجتمــع
بــأوالده المتعافيــن مــن اإلدمــان ويســتمع لهــم بأبــوة
عــن ظروفهــم الصعبــة التــي دفعتهــم لذلــك ،وكذلــك
حفــل تخــرج أكثــر مــن  ١٠٠أب كاهــن وخــادم
وخادمــة تدرب ـوا علــى التعامــل مــع فئــة أخــرى
مجروحــة وهــي الم ـرأة التــي تتعــرض للعنــف،
وغيرهــا مــن الفئــات المتألمــة.
أســس قداس ـ ـ ـ ـ ــة البابــا األمان ـ ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ـ ــة
 ّللمستشــفيات التابعـ ـ ـ ـ ــة للكنائ ـ ـ ـ ـ ـ ــس باإلسكندريـ ـ ـ ـ ــة
فــي ينايــر  ،٢٠١٩وهــي منظومــة تنظــم العمــل
أيضــا نظمــت آليــة لعــاج
اإلداري للمستشــفيات ،و ً
إخــوة الــرب غيــر القادريــن بطريقــة الئقــة ،وذلــك
مــن خــال مســاهمة المستشــفيات والكنائــس .وقــد
ســاهم قداســة البابــا فــي بدايــة المنظومــة بمبلــغ
مليــون وخمســمائة ألــف جنيــه كان ـوا خمي ـرة البركــة
للمنظومــة التــي أنفقــت مــن ينايــر  ٢٠١٩حتــى
تاريخــه أكثــر مــن  ٢٠مليــون جنيــه علــى عــاج
الفق ـراء بطريقــة تحفــظ لهــم كرامتهــم.
 أرســى قداستـ ـ ـ ـ ــه تقليـ ًـدا مســتمر منــذ عــدةســنوات فــي اإلســكندرية وهــو حضــور قداســته الحفــل الســنوي لتكريــم األوائــل
والمتفوقيــن مــن الدبلومــات والثانويــة العامــة والجامعــات والحاصليــن علــى

درجــات علميــة ،وأصبــح هــذا الحفــل ينتظـره الشــعب القبطــي الســكندري بشــغف،
وكل طالــب أو طالبــة تــم تكريمهــا مــن قداســة البابــا تظــل تلــك الذكــرى محفــورة
فــي قلبــه أو قلبهــا علــى مــدى الســنين.
 يحــرص قداســته فــي كل زيــارة لإلســكندرية علــى مقابلــة عــدد مــن األفـرادواألســر والمجموعــات التــي تطلــب أخــذ بركــة قداســته وأن يصلــي لهــم.

ثانيا :التدبير
ً

 يحــرص قداســة البابــا علــى االجتمــاع باآلبــاء األســاقفة الثالثــة المشـرفينعلــى قطاعــات الخدمــة باإلســكندرية ومعهــم األب وكيــل البطريركيــة فــي جلســات
دوريــة لتقييــم العمــل الرعــوي ومتابعــة االحتياجــات.
 يحــرص قداســته علــى االجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع مــع مجلــس األمانــة العامــةللمستشــفيات التابعــة للكنائــس باإلســكندرية كمنظومــة ناشــئة مســؤولة عــن
تطويــر الخدمــة بالمستشــفيات.

ثال ًثا :التعليم
 وضــع قداســة البابــا فــي قلبــه تطويــر الكليــة اإلكليريكيــة باإلســكندريةحقيقيــا لمدرســة اإلســكندرية الالهوتيــة ،فقــام بإســناد االش ـراف
ـدادا
لتصبــح امتـ ً
ً
علــى الكليــة إلــى القمــص أب ـرآم بشــوندي ،وكذلــك اهتــم بتطويــر المبنــى ليليــق
بمظلــة التعليــم الكنســي .ويحــرص قداســته علــى االجتمــاع دورًيــا بهيئــة التدريــس
بالكليــة وحضــور حفــات تخــرج الطلبــة.
 شــجع قداســة البابــا علــى إنشـ ـ ـ ـ ــاء م اركــزتعليميـ ـ ـ ـ ـ ــة تســاهم فــي توصيــل التعليـ ـ ـ ــم الكتابــي
والكنســي إلــى الكثيري ـ ـ ـ ــن ،فحضــر تخــرج دفعــات
أيضــا حضــر حفــل تخــرج
مــن مدرســة تي ارنــس ،و ً
فتيــان وفتيــات مرحلــة إعــدادي وثانــوي الذيــن درسـوا
وامتحن ـوا فــي كــورس مخصــص لهــم قدمتــه أس ـرة
البابــا كيرلــس عمــود الديــن (أس ـرة خريجــي الكليــة
اإلكليريكيــة باإلســكندرية).
 حضــر قداستـ ـ ـ ـ ــه تخــرج آبــاء كهنــة وخــداموخادمــات درس ـوا دبلومــة المشــورة الكنســية.
الســطور الســابقة جــزء صغيــر مــن عمــل هللا
علــى يــد قداســة البابــا فــي اإلســكندرية ،ولعــل
درســا -بالقــدوة قبــل
قداســته وهــو يخــدم يعلمنــا ً
البناء
الكالم -وهو االســتمرار في العمل اإليجابي ّ
وعــدم االلتفــات إلــى أي كالم ســلبي ،فقداســته يهتــم
بالحنطــة ويتــرك الــزوان منف ـ ًذا وصيــة رب المجــد
ـان ِكالهمــا معــا إَلــى الحصـ ِ
عوهمــا َينميـ ِ
ـاد»
َ
«د ُ
َ
ُ ًَ
(متــى.)٣٠:١٣

الــــرب عــــــن يمينــــــك يا أبانــــــا المكـــــــــرم البابـــــــــا البطريــــــرك
األنبـــــــــا تواضروس الثاني.

اســـم ومضمـــون ،إنه عطية هللا لكنيســـته،
فعل
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ،أكـــد على مدى الســـنوات التســـع التي مضت أنه ً
ٌ
فكلمـــة تواضـــروس تعنـــي «عطيـــة هللا  ،»The Gift Of Godوهكذا جـــاءت العطية اإللهية مفرحة لكل القلـــوب ،لتؤكد أن «كل عطية
صالحـــة ،وكل موهبـــة تامـــة ،هي مـــن فوق نازلة مـــن عند أبي األنـــوار» (يع.)١٧ :١
وي َع ــد قداس ــته م ــن أبرز أبن ــاء نيافة
ُ
الحب ــر الجلي ــل األنبا باخوميوس مطران
البحيـ ـرة أط ــال هللا عمره ،ومن رس ــامات
مثل ــث الرحم ــات قداس ــة الباب ــا ش ــنوده
الثالث في األس ــقفية في ١٩٩٧/٦/١٢
أيضا
حيث سامه ً
عاما بالبحيرة ،و ً
أسقفا ً
أصب ــح الباب ــا ( ،)١١٨ليصب ــح خليف ــة
للباب ــا ش ــنوده الثال ــث ( ،)١١٧وذل ــك
ي ــوم عي ــد مي ــاده الجس ــدي ()١١/٤
ال ــذي ت ازم ــن م ــع إقامة القرع ــة الهيكلية
( ..)٢٠١٢/١١/٤وهك ــذا جل ــس
ـركا للك ارزة المرقس ــية على
قداس ــته بطري ـ ً
كرس ــي القديس مار مرقس الرس ــول في
صباح األحد  ،٢٠١٢/١١/١٨واس ــتلم
عص ــا الرعاي ــة وه ــو ف ــي غاي ــة التأث ــر م ــن عظ ــم المس ــئولية الت ــي حمله ــا عل ــى
عاتق ــه ،وق ــد و ِ
ضع ــت الض ــرورة علي ــه أن يحم ــل الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
ُ
ف ــي قلب ــه وعقل ــه ..ل ــم يكن الش ــاب الصيدلي د /وجيه صبح ــي يخطر على قلبه
قاصدا
تاركا العال ــم خلفه
عندم ــا خ ــرج في يوم العشـ ـرين من أغس ــطس ً ،١٩٨٦
ً
البري ــة ليحي ــا حي ــاة الرهبن ــة ،أنه س ــوف يأتي اليوم الذي ُيدعى في ــه ليحمل النير
اعي ــا
خل ــف س ــيده المس ــيح ،كبطري ــرك وكرئي ــس ألس ــاقفة الكـ ـ ارزة المرقس ــية ،ور ً
لش ــعب الكـ ـ ارزة ف ــي مص ــر والخارج.
ظ ــف العل ــم والد ارس ــة والذه ــن
لق ــد حب ــاه هللا ش ــخصية إداري ــة عصري ــة ،تو ّ
ُّ
المتفت ــح غي ــر المنغل ــق لتصري ــف األم ــور .كم ــا يمتاز بحب ــه للتلم ــذة والتعلم من
أما عن
ـتمعا ً
الجميع ،وقدرة على الحوار ال تُبارى ،مس ـ ً
جيدا ،بابتس ــامة مميزةّ .
قدرته على س ــرد القصص لألطفال فهي ال تُبارى؛ إن اس ــلوب قداس ــته في س ــرد
الحكاي ــات بطريق ــة يعش ــقها األطفال ،مس ــتمتعين ب ــكل لحظة معه.
تلم ــس في ــه البس ــاطة والتواض ــع والمرون ــة ،واس ــتثمار علم ــه كصيدل ــي الذي
تعل ــم من ــه :س ــمة التدقيق ،كي ــف يزن األمور بميزان حس ــاس فالميزان ال يجامل
أح ـ ًـدا ،وكذل ــك محب ــة النظ ــام والجم ــال ألن ال ــدواء يج ــب أن ُيق ـ َّـدم ف ــي أجم ــل
أيضا إراحة اآلخرين ألن الدواء مهمته األساس ــية تخفيف وإزالة االلم.
صورة ،و ً
أيض ــا عل ــى بكالوري ــوس العل ــوم
وم ــع اس ــتثمار علم ــه ف ــي الصيدل ــة ،وحصول ــه ً
الالهوتي ــة ،إل ــى جان ــب د ارس ــته عل ــم اإلدارة ،وخبرة خدمته ف ــي الخارج ،كل هذا
أعط ــاه الحكم ــة والق ــدرة عل ــى اتخ ــاذ القـ ـ اررات الحاس ــمة ،كم ــا رأين ــاه عل ــى مدى
التس ــعة أعـ ـوام الماضي ــة (.)٢٠٢١-٢٠١٢
حًقا لقد أرس ــل هللا لكنيس ــته من يقودها بنعمة الروح القدس (الصيدلي الذي
ئيس ــا للكنيسة األرثوذكسية في العالم).
أصبح ر ً

فيتلخص في:
أما عن حصاد خدمته وعطائه في التس ــع س ــنوات الس ــابقة،
ّ
ّ
تجدي ــد الفك ــر الذهن ــي والروح ــي ،والجم ــال العم ارن ــي ،ودع ــم المواطن ــة والهوي ــة
المصري ــة ،وقدرت ــه الفائق ــة ف ــي التعام ــل م ــع األزم ــات والتحدي ــات بدبلوماس ــية
رائع ــة ،والحـ ـوارات الج ــادة ف ــي اللقاءات المس ــكونية الالهوتية من أج ــل الوحدة،
والتوجي ــه العمل ــي لبن ــاء الش ــخصية الس ــوية ،ومؤتمـ ـرات الطفول ــة والش ــباب،
وتحدي ــث الكلي ــات والمعاه ــد الالهوتي ــة ،وإنش ــاء معاه ــد الهوتي ــة جدي ــدة تطلبها
احتياجات العصر في مصر والخارج ،واالهتمام بوضع رؤية مس ــتقبلية للتربية
الكنس ــية ،وح ارس ــة وح ــدة المحب ــة (كم ــا يحل ــو ل ــه) بدي ـ ًـا ع ــن الوح ــدة الوطنية،

وحف ــظ وطني ــة الكنيس ــة المصرية العظيمة ،من خ ــال اللقاءات المتنوعة ،وبيت
العائل ــة المصري ــة ،بي ــن األزهر والكنيس ــة ،للحفاظ على النس ــيج الوطني .أضف
ال ــى ذل ــك زيا ارت ــه األس ــبوعية إلحدى الكنائ ــس لتقديم عظة األربع ــاء ،والزيارات
داخ ــل مص ــر وخارجها.
وهك ــذا تش ــعر ب ــأن لقداس ــته رؤي ــة واضح ــة للرعاي ــة ف ــي جمي ــع مجاالته ــا
العقائدي ــة ،والطقس ــية ،القانوني ــة والتشـ ـريعات الكنس ــية ،االهتم ــام باألسـ ـرة
المس ــيحية ككي ــان ،وب ــكل أفراده ــا في جمي ــع مراحل العمر (الطفولة ،والش ــباب،
وكب ــار الس ــن .)..ّ.االهتم ــام بقضاي ــا العص ــر (تحدي ــات التكنولوجي ــا /اإللح ــاد/
التف ــكك األس ــري ...ال ــخ) .االهتم ــام بالعم ــل المس ــكوني انطالًقا من قول الس ــيد
المس ــيح« :ليك ــون الجمي ــع واح ـ ًـدا كما أنك أنت أيها اآلب ف ــي وأنا فيك ،ليكونوا
ّ
ه ــم أيض ــا واح ـ ًـدا فين ــا» (ي ــو .)٢١ :١٧االهتمام بأبنائه ف ــي المهجر ،واالهتمام
بالتعلي ــم الكنس ــي (التربي ــة الكنس ــية ،التدري ــب للمعل ــم الكنس ــي ،إع ــداد الق ــادة،
الرهبن ــة ،التكري ــس ،والمعاه ــد الالهوتي ــة .)...رعاي ــة ذوي االحتياجات الخاصة
أيضا تأس ــيس أضخم صرح
المعوقي ــن والمبدعي ــن ،واالهتمام بإخوة الرب ،و ً
م ــن ّ
ثقاف ــي ألكب ــر مكتب ــة قبطي ــة ف ــي العال ــم (مرك ــز لوج ــوس) بمق ــر قداس ــته بدي ــر
ـددا كبير من الكت ــب النادرة
األنب ــا بيش ــوي ،والت ــي تض ــم مخطوط ــات ن ــادرة ،وع ـ ً
ن
مهم ــا
والقديم ــة ،وغيره ــا م ــن أمه ــات الكت ــب والرس ــائل العلمي ــة ،لتك ــو
ً
مرجع ــا ً
أم ــام الدارس ــين والباحثي ــن م ــن مص ــر وخارجه ــا ،تأكي ـ ًـدا عل ــى اهتم ــام قداس ــته
بالبح ــث العلم ــي وتمكي ــن الباحثي ــن م ــن إيج ــاد مص ــادر علمية في ه ــذه المكتبة
الضخم ــة ،م ــع توفي ــر إقام ــة راقي ــة لهم.
ه ــذه النعم ــة الت ــي أعطان ــا ّإياه ــا هللا ،تؤك ــد لن ــا أن كنيس ــتنا قوي ــة بقادته ــا
المباركي ــن بنعم ــة هللا .حًق ــا إن ــه بطريرك هذا الزم ــان ،عطية من هللا،
الروحيي ــن ُ
ِ
كم ًل رس ــالة من س ــبقوه
يرعى الكنيس ــة بالمنهج المتكامل الش ــمولي العصريُ ،م ّ
ظ ــا
محاف
ـث.
ـ
ل
الثا
ـنوده
م ــن آبائن ــا البطارك ــة :الباب ــا كيرل ــس الس ــادس ،والباب ــا ش ـ
ً
وحارس ــا عل ــى اس ــتقامة اإليم ــان والعقيدة األرثوذكس ــية ،دون مجاملة ،والتمس ــك
ً
داعم ــا لمفه ــوم األب ــوة ف ــي الكنيس ــة،
ـة،
ـ
ي
ع
الر
ـاح
ـ
ت
ر
ت
ـي
ـ
ك
ل
ـر
ـ
ي
الكث
ـب
ـ
ع
الت
بمب ــدأ
ً
معطي ــا الق ــدوة ف ــي األب ــوة ،س ــيرة طاهـ ـرة ،ق ــدوة صالح ــة ،واالنفت ــاح والتطور بما
ً
يتناس ــب م ــع لغ ــة العص ــر ،بعق ــل منفت ــح وفك ــر متس ــع وروح موضوعية.
دائما ينادي بها:
ومن المفاهيم الراقية التي ً
 +اعملوا بروح الفريق في أي مكان ،ووس ــط ّأية ظروف ،حتى يكون هذا
مليئا بالبركة واالحتمال.
العم ــل ً

 +ال ب ــد أن نرب ــي أوالدن ــا عل ــى قب ــول اآلخ ــر ،فق ــد التس ــع مفه ــوم اآلخ ــر
فعال
والقري ــب ،ليس ــت الق ارب ــة الجس ــدية ،ولكن القرابة اإلنس ــانية ،التي له ــا دور ّ
ف ــي عودة إنس ــانية اإلنس ــان.
 +وطن بال كنائس خير من كنائس بال وطن.
أخير كل مشـــاعر اإلكبار واإلعجاب والحب والفخر لكل كلمات قداســـته،
و ًا
متأثر بها):
التـــي قالها يوم اســـتالم عصا الرعاية (ومـــا زلت ًا

«أنـــا معتمـــد علـــى نعمـــة هللا ،ومحبة كل اآلبـــاء واألراخنة ،وكل الشـــعب
القبطـــي ،وعلـــى قدر ما يعطيني هللا من جهد ،ســـأبذل ما في وســـعي لخدمة
كل فـــرد .صلـــوا مـــن أجلـــي ،ومـــن أجل هـــذه المكانة التي ســـمح بهـــا الرب
عـــن غيـــر اســـتحقاق لهـــذه المســـئولية الثقيلة؛ لـــن ينجح فيها أحـــد ّإل من
خـــال روح الصالة».

زيارة نيافة األنبا جوفاين
أسقف وسط أوروبا بللجراد اعصمة رصبيا
بتاريخ  ٢٥أكتوبر ٢٠٢١م

 -١زيــارة الــدار البطريركيــة ومقابلــة غبطــة البطريــرك پروفوريــوس
بطريــرك صربيــا اســتقبلنا غبطتــه بفــرح ودفء ومحبــة كاملــة ،وافتتحنــا كالمنــا
مــع غبطتــه بأننــا نحمــل لــه قبــات قداســتكم الروحيــة ومحبتكــم األخويــة،
مؤكديــن علــى تهنئــة قداســتكم لغبطتــه باعتالئــه كرســي صربيــا ،وكذلــك بأننــا
جئنــا حامليــن محبــة قداســتكم للكنيســة األرثوذكســية الصربيــة ،متطّلعيــن
للتعــاون فــي خدمــة شــعبي الكنيســتين لحســاب حصــاد ملكــوت الســموات.
كمــا أوضحنــا أننــا جئنــا مــن أجــل البحــث عــن الجاليــة القبطيــة بصربيــا
واســتعدادنا لخدمتهــم ،وغبطتــه بــدوره أثنــى علــى دور كنيســة مصــر القبطيــة
وشــهدائها علــى مــر العصــور ،وعلــى أن هــذا الــدور المهــم يســند الكنيســة
األرثوذكســية فــي كل العالــم ،وأعلــن اســتعداده التــام لتقديــم كل المســاعدات
لتســهيل خدمتنــا ،فوعــد بالبحــث معنــا عــن أقبــاط قــد يكونـوا متواجديــن بربــوع
صربيــا ،كمــا اصطحبنــا فــي جولــة بالقصــر البطريركــي قاصـ ًـدا أن نعايــن
كنيســة المجمــع المقــدس للكنيســة الصربيــة وهــي ملحقــة بالقاعــة التــي تُقــام
بهــا جلســات المجمــع المقــدس الــذي ُيعقــد مرتــان كل عــام ،وأن غبطتــه يقــدم
لنــا هــذه الكنيســة لنقيــم بهــا أول قــداس بصربيــا والــذي ســيتم تحديــد موعــده
بغضــون شــهر ديســمبر حينمــا نكــون قــد حصلنــا علــى طريقــة التواصــل مــع
أكثــر األقبــاط المقيميــن بصربيــا .وقــد اطمــأن غبطتــه علــى أح ـوال مصــر
وكيــف نعيــش فــي أخــوة حقيقيــة مــع شــركاء الوطــن ال ســيما فــي هــذا العهــد
الحاضــر ،ممــا دعــا غبطتــه أن يتمنــى أن يعيــش شــعب البلقــان هــذه الوحــدة
الوطنيــة والســام.
 -٢لقــاء مـــــــــع الســيد الســفير عمـــــــــــــرو الجويلـــــــــي بســفارة مصــر
ببلجــراد وكان ســيادته فــي اســتقبالنا بح ـ اررة وبشاشــة وحفــاوة كبي ـرة ،وقــد
اســترجع ذكريــات لقائــه بقداســتكم إبــان بــدء اســتالمه العمــل فــي بلجـراد منــذ مــا
يقــرب مــن أربعــة ســنوات ،كمــا تطلــع ســيادته للتعــاون معنــا فــي البحــث عــن
الجاليــة القبطيــة وإعالنهــم ببــدء خدمــة الكنيســة لهــم فــي صربيــا ،كمــا دعانــا
امنــا مــع توقيــت
للمشــاركة بمعــرض لأليقونــة القبطيــة يتحــدد موعــد إقامتــه متز ً
إقامــة أول قــداس ببلج ـراد ،كمــا دعانــا للمشــاركة فــي تثقيــف الشــعب فيمــا
يتعلق بمسار رحلة العائلة المقدسة .وليبارك الرب كل خدمة لمجد كنيسته.

قداسة بطريرك الرسيان يزور إيبارشيتنا يف باريس

اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا مارك أس ــقف إيبارش ــية باريس وش ــمال فرنس ــا ،يوم
االثنين  25أكتوبر 2021م ،قداس ــة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني
بطريرك الكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية في مقر المطرانية بدراڤي ،مع وفد
من مطارنة وكهنة ورهبان الكنيس ــة السـ ـريانية هم أصحاب النيافة :المطران
م ــار جرج ــس كوري ــة النائ ــب البطريرك ــي بباري ــس وبلچي ــكا ولوكس ــمبرج،
والمطـ ـران م ــار تيموث ــاوس مطران حمص وحم ــاة وطرطوس ،والمطران مار
يوس ــف الس ــكرتير البطريرك ــي ،واألب يعق ــوب أيدي ــن أق ــدم الكهن ــة السـ ـريان
بباري ــس ،واألب الرب ــان زكا جلم ــا ،وذلك بمناس ــبة زيارة قداس ــته الرعوية إلى
كنيس ــة السـ ـريان األرثوذكس بباريس.
ش ــهد اللق ــاء كلم ــات لقداس ــة البطري ــرك س ــرد به ــا عالقته القوية بقداس ــة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي والكنيس ــة القبطي ــة ،وأنه قضى  ٤س ــنوات د ارس ــية
درس له المتنيح قداس ــة البابا ش ــنوده
ف ــي الكلي ــة اإلكليريكي ــة بالقاهـ ـرة حي ــث ّ
الثالث ،وعن قديس ــي الكنيس ــتين من األقباط والسـ ـريان الذين تبادلوا رئاس ــة
الكنيس ــتين على مر التاريخ ،كما رحب نيافة األنبا مارك بقداس ــة البطريرك
ف ــي كلم ــة ترحيبي ــة .وحض ــر اللق ــاء نيافة األنبا أثناس ــيوس مطران مارس ــيليا
وطول ــون لألقب ــاط الفرنس ــيين .وف ــي س ــياق الزي ــارة ذاته ــا ش ــارك نياف ــة األنبا
م ــارك وع ــدد م ــن كهنة اإليبارش ــية في الق ــداس الذي أقامه قداس ــة البطريرك
ي ــوم األحد.

نيافة األنبا لوقا

يشارك قداسة مار إغناطيوس صالة القداس

كم ــا اش ــترك نياف ــة األنب ــا لوق ــا أس ــقف إيبارش ــية جن ــوب فرنس ــا والج ــزء
الفرنسي من سويسرا ،في صالة القداس اإللهي الذي أقامه قداسة البطريرك
م ــار إغناطي ــوس أفـ ـرام الثان ــي بطري ــرك الكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية
بمدين ــة لي ــون ف ــي جنوب ــي فرنس ــا ضمن زي ــارة قداس ــته الرعوية إلى السـ ـريان
األرثوذك ــس بفرنس ــا .وحض ــر نياف ــة األنب ــا لوق ــا مأدب ــة العش ــاء الت ــي أًقيمت
عل ــى ش ــرف قداس ــة البطري ــرك والت ــي أش ــاد قداس ــته خالله ــا بالرواب ــط القوية
بي ــن الكنيس ــتين القبطي ــة والسـ ـريانية وتحدث عن عالقت ــه األخوية القوية مع
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني.

ً
ً
«ال حتكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما اعدال» (يوحنا )٢٤:٧
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تكريم من أكاديمية نارص ملعهد ادلراسات
ُ
سيامة أربعة آباء كهنة جدد
بإيبارشية املنوفية

ق ــام نياف ــة األنب ــا بنيامي ــن مطـ ـران المنوفي ــة وتوابعه ــا ،بص ــاة الق ــداس
اإلله ــي بكنيس ــة العلي ــة بالمطراني ــة بش ــبين الك ــوم صب ــاح ي ــوم الس ــبت ٣٠
أكتوب ــر ٢٠٢١م ،وق ــام نيافت ــه بس ــيامة أربعة آباء كهنة جدد للخدمة بكنائس
اإليبارش ــية ،وه ــم )1( :الش ــماس باس ــم زكري ــا أس ــعد باس ــم الق ــس موس ــى،
عل ــى كنيس ــة أب ــو مق ــار بشنش ــور )2( .الش ــماس إمي ــل ع ــادل زك ــي باس ــم
الق ــس يعق ــوب ،عل ــى كنيس ــة عزب ــة األقب ــاط )3( .الش ــماس هان ــي طلع ــت
نصي ــف باس ــم الق ــس بس ــادة عل ــى كنيس ــة م ــار جرج ــس س ــبك الضح ــاك.
( )4الش ــماس كيرلس س ــمير س ــعد باس ــم القس لوقا ،على كنيس ــة مار مينا
واألنب ــا صرابام ــون زاوي ــة ارزي ــن .وش ــارك ف ــى صلـ ـوات الق ــداس والس ــيامات
بعض اآلباء من كهنة اإليبارش ــية ،وبعض الشمامس ــة ،وأس ــر اآلباء الجدد،
ومجموع ــات م ــن ش ــعب كل كنيس ــة لإلجـ ـراءات االحت ارزية .خال ــص تهانينا
لنياف ــة األنب ــا بنيامي ــن ،ولآلب ــاء الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفراد الش ــعب.

رسامة ثالثة قمامصة

يف إيبارشية إسنا وأرمنت

ش ــارك معه ــد الد ارس ــات القبطي ــة ف ــي احتفالية ومعرض «ي ــوم جمهورية
مص ــر العربي ــة» بأكاديمية ناصر العس ــكرية ،بمجموعة م ــن اإلنتاج العلمي
والفن ــي للدارس ــين ب ــه ،بخام ــات متع ــددة منه ــا األيقونات والموزايي ــك والفخار
والنس ــيج واألخش ــاب والزجاج والبردي وغيرها ،واش ــتملت المعروضات على
أعم ــال فني ــة ع ــن رحل ــة العائل ــة المقدس ــة ،وف ــي خت ــام االحتفالي ــة ت ــم تكري ــم
المعه ــد بش ــهادة تقدي ــر م ــن األكاديمية س ــلمها اللـ ـواء أ.ح .أيم ــن نعيم مدير
األكاديمي ــة للدكت ــور إس ــحق عجبان عمي ــد المعهد.

اللكية اإللكرييكية تقدم

دراسات الهوتية «أونالين»

أعلن ــت الكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية ،عن تنظيم
مجموع ــة م ــن الد ارس ــات ف ــي العلوم الالهوتي ــة ألبناء الكنيس ــة داخل وخارج
مص ــر عب ــر اإلنترن ــت ،تعتم ــد عل ــى نظ ــام الس ــاعات المعتم ــدة (بمع ــدل ٨
س ــاعات معتمدة لكل مس ــتوى) عن طريق تقديم خمس مس ــتويات للد ارس ــة.
ويق ــدم المس ــتوى األول مقدم ــات أساس ــية لمـ ـواد العلوم الالهوتية ،والمس ــتوى
الثان ــي مس ــتوى تخصص ــي والمس ــتويات الثالث ــة التالية الثال ــث في الالهوت
الطقس ــي والليتورجي ــا ،وال ارب ــع ف ــي التاريخ وعلم اآلب ــاء ،والخامس في العلوم
اإلنس ــانية .يحص ــل الطال ــب عل ــى ش ــهادة معتم ــدة م ــن الكلي ــة اإلكليريكي ــة
بإتم ــام الد ارس ــة ،ويمك ــن لم ــن يري ــد االش ــتراك زي ــارة موق ــع الكلية واالش ــتراك
م ــن خالله.

«الكتاب املقدس وعلم اآلثار» يف أوىل

انلدوات اتلثقيفية لطلبة إلكرييكية األنبا رويس

ق ــام نياف ــة األنب ــا يواقي ــم األس ــقف الع ــام إلس ــنا وأرمنت ،يوم الس ــبت ٣٠
أكتوب ــر ٢٠٢١م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بإس ــنا ،برس ــامة ثالثة م ــن اآلباء
الكهن ــة ف ــي رتب ــة القمصي ــة ،وه ــم )1( :القم ــص ت ــادرس ري ــاض الكاه ــن
بكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل بالعضايم ــة في إس ــنا )2( ،والقمص إيليا
ج ــاد الكاه ــن بكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل بالعضايم ــة في إس ــنا)3( ،
والقم ــص حزقي ــال عب ــد الن ــور الكاهن بكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائيل في
المطاعن ــة بإس ــنا .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا يواقي ــم ،ولآلب ــاء القمامص ــة
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
ُ
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نظم ــت الكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة ،باألنب ــا روي ــس بالعباس ــية مس ــاء
األح ــد  31أكتوب ــر 2021م ،أول ــى ندواته ــا التثقيفي ــة الش ــهرية ،التي حملت
عنـ ـوان «الكت ــاب المق ــدس وعلم اآلثار» .قاد الندوة الت ــي أقيمت بمقر الكلية
األس ــتاذ الدكت ــور أش ــرف ص ــادق األس ــتاذ بجامع ــة ليموج بفرنس ــا .تأتي هذه
ـار م ــن ش ــهر أكتوبر ،ومن
الن ــدوة ضم ــن سلس ــلة ن ــدوات بدأته ــا الكلي ــة اعتب ـ ًا
موضوعا
تثقيفية»
«ندوة
المقرر أن تُقام بصفة ش ــهرية ،وس ــوف تتناول كل
ً
متخصص ــا ف ــي إح ــدى مج ــاالت المعرف ــة المتع ــددة ،بغية االرتق ــاء بالجانب
ً
الثقاف ــي لدى طلب ــة الكلية.

ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ً ْ َ َ َّ ْ َ
ال .كونوا مكت ِفني بِما عِندكم ،ألنه قال« :ال أه ِملك وال أتركك» (عب )5 :13
م
ِ
«لكن ِسريتكم خ ِالة مِن مب ِة ال ِ

نيافة األنبا باخوميوس يدشن كنيسة

العذراء والقديسة مارينا الراهبة ببهيج بمريوط

عددا م ــن أبناء الكنيس ــة في
اإلله ــي ال ــذي أقي ــم عق ــب التدش ــين رس ــم نيافته ً
وشماس ــا واح ـ ًـدا ف ــي رتب ــة إبودياك ــون .جدي ــر بالذك ــر أن
رتب ــة إبصالت ــس،
ً
كنيس ــة األنب ــا موس ــى كان ــت ق ــد تعرض ــت للحري ــق بالكام ــل ضم ــن أح ــداث
أغس ــطس 2013م ،وأُعيد بناؤها بواس ــطة الهيئة الهندس ــية للقوات المسلحة.

لقاء نيافة األنبا صليب

بمجمع كهنة املحلة الكربى

دش ــن نيافة األنبا باخوميوس مطران إيبارش ــية البحيرة ومطروح والخمس
م ــدن الغربي ــة ،كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقديس ــة مارين ــا الراهب ــة ببهي ــج،
مري ــوط ،التابع ــة لإليبارش ــية .وت ــم تدش ــين أربع ــة مذاب ــح بالكنيس ــة وأيقوناتها
والمعمودي ــة ،وصل ــى نيافت ــه الق ــداس اإللهي عقب انتهاء صلوات التدش ــين.
ش ــارك في صلوات التدش ــين والقداس من أحبار الكنيس ــة ،أصحاب النيافة:
األنبا ديمتريوس أس ــقف ملوي وأنصنا واألش ــمونين ،واألنبا ماركوس أس ــقف
دمي ــاط وكف ــر الش ــيخ والبـ ـراري ،واألنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
المنتـ ـزه باإلس ــكندرية ،واألنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع غرب
اإلس ــكندرية ،واألنبا هرمينا األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــرق اإلسكندرية.
وعقب صالة الصلح تمت رس ــامة كاهن الكنيس ــة القس متياس عبد المس ــيح
قمصا .وأرس ــل قداس ــة البابا تواضروس الثاني رس ــالة تهنئة كتبها بخط يده،
ً
أك ــد خالله ــا اعتـ ـ اززه بهذه الكنيس ــة التي رعى ش ــئونها ضم ــن رعايته للقطاع
الصحراوي بإيبارش ــية البحيرة وقت خدمته األس ــقفية ،كما أش ــار إلى أن يوم
التدش ــين ه ــو ي ــوم مي ــاد الكنيس ــة ،واختت ــم بتهنئ ــة لكاه ــن الكنيس ــة وخدامها
وخادماتها وش ــعبها بالتدش ــين .وعقب الصلوات افتتح نيافة األنبا باخوميوس
مبنى الخدمات التابع للكنيس ــة والنادي والملعب وحمام الس ــباحة .يأتي هذا
ف ــي إط ــار احتف ــاالت اإليبارش ــية بع ــام اليوبي ــل الذهب ــي لتأسيس ــها ،بس ــيامة
ـقفا لها.
نياف ــة األنب ــا باخوميوس أس ـ ً

نيافة األنبا ماكريوس يدشن

صل ــى نياف ــة األنب ــا صلي ــب أس ــقف ميت غم ــر ودقادوس وبالد الش ــرقية
والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية المحل ــة الكب ــرى ،ي ــوم الثالث ــاء  ٢٦أكتوب ــر
٢٠٢١م ،الق ــداس اإلله ــي ف ــي كنيس ــة الس ــيدة العذراء بالمحل ــة الكبرى (مقر
المطراني ــة) ،وش ــاركه مجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية .وعقب الق ــداس التقى
نيافت ــه اآلب ــاء الكهن ــة وألق ــى عليه ــم كلم ــة روحي ــة ،كم ــا ج ــرى خ ــال اللق ــاء
مناقش ــة بع ــض األم ــور الرعوي ــة إل ــى جانب التنس ــيق لترتيبات ق ــداس ذكرى
أربعي ــن مثل ــث الرحم ــات المتني ــح األنب ــا كاراس ،وت ــم االتف ــاق عل ــى أن ُيق ــام
ق ــداس ف ــي كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بالمحل ــة ،بحض ــور نياف ــة األنب ــا صلي ــب
ومجم ــع اآلب ــاء الكهن ــة صب ــاح الس ــبت  ٢٠نوفمبر المقبل ،يلي ــه حفل تأبين
واس ــتقبال المس ــئولين في المس ــاء ،على أن أن تُخصص قداسات األحد ٢١
أيضا.
نوفمب ــر بجمي ــع كنائ ــس اإليبارش ــية لذك ــرى األربعي ــن ً

نيافة األنبا لوقا يلتيق

رئيسة املجلس القويم للمرأة

مذابح كنيسة األنبا موىس باملنيا

ق ــام نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف المني ــا ،ي ــوم الجمع ــة  22أكتوب ــر
2021م ،بتدش ــين مذابح كنيس ــة القديس األنبا موسى بالمنيا ،وأثناء القداس

أش ــادت الدكت ــورة ماي ــا مرس ــي رئيس ــة المجل ــس القوم ــي للمـ ـرأة ،ب ــدور
الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية برئاس ــة قداس ــة البابا تواض ــروس الثاني ،في
ف
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ان ما إِنه دن ِس أو ِ
«أما أنا فقد أر ِان اهللُ أن ال أقول عن إِنس ٍ
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نيافة األنبا إيالريون

دع ــم جه ــود المجل ــس للنه ــوض بأوض ــاع المـ ـرأة المصرية .ج ــاء ذلك خالل
مقابل ــة لنياف ــة األنب ــا لوقا أس ــقف جنوب فرنس ــا والجزء الفرنس ــي من سويسـ ـ ار
م ــع الدكت ــورة ماي ــا مرس ــي عل ــى هام ــش عرضها لتقري ــر مصر أم ــام اللجنة
األممية للقضاء على جميع أش ــكال العنف ضد المرأة (س ــيداو) في جنيف.

يستقبل قافلة ابلحوث اإلسالمية

نيافة األنبا أنطونيو يستقبل
قنصل مرص بميالنو

اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا أنطوني ــو أس ــقف ميالن ــو ،الس ــفيرة منال عب ــد الدايم
قنص ــل مص ــر بميالن ــو ،في دي ــر القديس األنبا ش ــنوده بميالنو ،حيث جرى
بينهم ــا حـ ـوار ح ــول كيفي ــة التع ــاون المش ــترك لخدم ــة المواطني ــن المصريين
القاطني ــن بش ــمالي إيطالي ــا والعم ــل على زي ــادة ارتباطه ــم بالوطن األم.

معرض عن الكنيسة القبطية

اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا إيالريون أس ــقف البحر األحمر ،بمق ــر المطرانية،
ي ــوم الي ــوم الس ــبت  ٢٣أكتوب ــر ٢٠٢١م ،فضيل ــة الش ــيخ د .نظي ــر عي ــاد
األمين العام لمجمع البحوث اإلس ــامية باألزهر الشـ ـريف ،والدكتورة إلهام
ش ــاهين مس ــاعد األمي ــن الع ــام لش ــئون الواعظ ــات والدكتور مؤم ــن الهواري
رئي ــس اإلدارة المركزي ــة للمنطق ــة األزهرية بالبحر األحمر ،وفضيلة الش ــيخ
أحم ــد زرد مدي ــر ع ــام الوع ــظ ،والش ــيخ محم ــد عب ــد الرحي ــم مدي ــر الدع ــوة
والقائ ــم بأعم ــال مدي ــر ع ــام الوع ــظ ،ضم ــن قافل ــة «البح ــوث اإلس ــامية».
وش ــهد اللق ــاء مناقش ــة دور المؤسس ــات الديني ــة ف ــي الحف ــاظ عل ــى وع ــي
الن ــاس ومواجه ــة المش ــكالت المجتمعي ــة الت ــي ته ــدد اس ــتقرار المجتم ــع،
كم ــا أثن ــى الحض ــور عل ــى العالق ــات المتميـ ـزة الت ــي تربط األزهر الشـ ـريف
والكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية وه ــو م ــا يؤك ــده م ــن التع ــاون المس ــتمر
والفع ــال بينهم ــا .حض ــر اللق ــاء القم ــص مين ــا عزي ــز مس ــئول العالق ــات
العام ــة بإيبارش ــية البح ــر األحم ــر.

نيافة األنبا جوزيف يرحب

بسفري مرص اجلديد يف ناميبيا

بميالنو وشمايل إيطايلا

معرضا عن الكنيس ــة القبطية
افتتح نيافة األنبا أنطونيو أس ــقف ميالنو،
ً
األرثوذكس ــية تنظم ــه اإليبارش ــية ،بحض ــور كاردين ــال ورئيس أس ــاقفة ميالنو
للكنيس ــة الكاثوليكية ماريو دلبيني ،ومونس ــينيور إيبارش ــية لودي ماوريتس ــيو
مالفيس ــتيتي والمس ــئول ع ــن العالق ــات المس ــكونية ،اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية
وعدد من اإليطاليين والمصريين .يس ــتمر نش ــاط المعرض حتى نهاية ش ــهر
فب اري ــر ٢٠٢٢م ،ف ــي ع ــدد م ــن الكنائس في ش ــمالي إيطالي ــا ،ويتناول تاريخ
الكنيس ــة القبطي ــة وش ــهدائها ،وأهمية الفن واأليقونة القبطي ــة ،وكذلك كنائس
اإليبارش ــية وكي ــف تأسس ــت ،كم ــا يبي ــن أنش ــطة الجالي ــة القبطي ــة وارتباطه ــا
بالكنيس ــة في ش ــمالي إيطاليا.
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زار نياف ــة األنب ــا جوزي ــف األس ــقف العام بإفريقيا ،مقر الس ــفارة المصرية
بالعاصم ــة الناميبي ــة وينده ــوك ،يوم الجمع ــة  ٢٩أكتوبر ٢٠٢١م ،للترحيب
وتقديم التهنئة باس ــم الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية للس ــيد وائل لطفي س ــفير
مص ــر الجدي ــد ف ــي ناميبيا .وناقش نيافته مع الس ــفير الجديد المجاالت التي
يمك ــن أن تس ــاهم فيه ــا الكنيس ــة لخدم ــة الش ــعب الناميب ــي وتوطي ــد العالقات
بين ــه وبي ــن الش ــعب المص ــري م ــن النواح ــي الطبي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــة
ومج ــاالت التنمية المس ــتدامة.

َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ْ ً ُ َ َّ َ ً َ َ ْ ُ ُ َ
ً
ون أنا ينبوع ال ِمياه ِ اليةِِ ،لنقروا ألنف ِس ِهم أبآرا ،أبآرا مشققة ال تضبط ماء» (إر )13 :2
«ألن شع ِب ع ِمل شي ِن :ترك ِ

القمص بيشوي فخري
من إيبارشية بورسعيد
رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم األربع ــاء  ٢٧أكتوب ــر ٢٠٢١م ،القمـــص
بيشـــوي فخـــري ،كاه ــن كنيس ــة القدي ــس األنب ــا بيش ــوي ،بح ــي الش ــرق

ف ــي بورس ــعيد ،التابع ــة إليبارش ــية بورس ــعيد ،بع ــد صراع م ــع المرض،
ع ــن عم ــر ناه ــز  ٧٦س ــنة وخدم ــة كهنوتي ــة لحوال ــي  ٤٣س ــنةُ .وِل ــد
كاهن ــا بي ــد نياف ــة
األب المتني ــح ف ــي ١٩٤٥م ،وكان أول م ــن س ــيم ً
األنب ــا ت ــادرس مطـ ـران اإليبارش ــية في  ١٠مارس ع ــام ١٩٧٨م ،ونال
درج ــة القمصي ــة في  ١٠أغس ــطس
١٩٨٤م .خالـــص تعازينـــا لنيافة
األنبـــا تـــادرس مطران بورســـعيد،
«ذكرى الصديق تدوم إلى األبد»
(مز)6 :112
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية،
أسرة مكتبة المحبة بشب ار
وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
وأسرة المرحوم

فيكتور يونان نخلة

القمص طوبيا صموئيل

األستاذة أوديت فيكتور ،المحاسب

من إيبارشية الجيزة

المهندس نزيه فيكتور
يذكرون في ذكرى األربعين

رق ــد ف ــي ال ــرب صب ــاح ي ــوم
األح ــد  ٢٤أكتوب ــر ٢٠٢١م،
القمـــص طوبيـــا صموئيـــل ،كاهن
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس،
جزيـ ـرة الده ــب ،التابع ــة لمطراني ــة
وس ــط الجيزة بع ــد صراع طويل مع
المرض ،عن عمر ناهز  ٥٨س ــنة
وخدم ــة كهنوتي ــة تجاوزت عشـ ـرين
س ــنة .وأُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه
بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس،
ش ــارع مـ ـراد (مق ــر مطراني ــة وس ــط
الجيرة) الساعة الثالثة عصر اليوم
ذات ــهُ .ول ــد األب المتني ــح ف ــي ١٤
كاهن ــا ف ــي
يولي ــو ١٩٦٣م ،وس ــيم ً
 ٣١م ــارس ع ــام ٢٠٠١م ،ون ــال
درج ــة القمصي ــة ف ــي  ١٥س ــبتمبر
٢٠١٦م .خالـــص تعازينـــا لنيافة
األنبا ثيؤدوســـيوس أسقف وسط
الجيـــزة ،ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة
اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركـــة
وكل محبيـــه.

برتي فيكتور

مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل

األنبا هــــد ار

مطران أسوان

ورئيس دير األنبا باخوميوس
بحاجر إدفو

الذي انتقل إلي األمجاد السماوية
يوم  27سبتمبر 2021

بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير

الروحي والتعمير والصالة والعطاء
نياحا في
ويطلبون لروحه الطاهرة ً

فردوس النعيم مع األبرار والقديسين
وتعزيات السماء لمجمع كنيستنا
المقدس وشعب إيبارشيته

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة
البابا المعظم

األنبا تواضروس الثاني

samehfh@gmail.com

من ــا ال يع ــرف الق ــول
م ــن ّ
المأث ــور المت ــداول للقدي ــس
أرس ــانيوس معل ــم أوالد المل ــوك:
أم ــا عن
«تكلم ــت كثي ـ ًا
ـر فندم ــتّ ،
الصم ــت فل ــم أن ــدم ق ــط» ،وف ــي
س ــفر األمث ــال يق ــول س ــليمان
الحكيم« :من يحفظ فمه ولسانه،
يحف ــظ م ــن الضيق ــات نفس ــه»
(أم ،)21 :23وف ــي صلـ ـوات
المزامي ــر نرت ــل قائلي ــن« :ضع يا
حصينا
وباب ــا
رب حاف ً
ً
ظ ــا لفم ــيً ،
لش ــفتي» ،ويوصين ــا الكت ــاب
ّ
المق ــدس أن نك ــون مس ــرعين ف ــي
االس ــتماع ،ومبطئي ــن ف ــي التكلم.
إذا كان هللا أعطانـــا نعمـــة
الـــكالم ،لمـــاذا إ ًذا نصمـــت؟

 .١نصم ــت حت ــى يصب ــح
لل ــكالم قيم ــة ،عندم ــا نتح ــدث
باس ــتمرار ،وتواص ــل دون
انقط ــاع ،يكث ــر ال ــكالم ،ويمتل ــئ
رطان ــة ولغ ـ ًـوا ،ويصي ــر بضاع ــة
أم ــا ال ــكالم
رخيص ــة الثم ــنّ .
القلي ــل المرك ــز العميق المناس ــب
للحدي ــث له قيمة عن ــد من يقوله،
وم ــن يس ــمعه .وهن ــاك قاع ــدة
عام ــة :م ــن ال يقن ــع ب ــكالم قلي ــل
س ــوف ال يقتن ــع بإطال ــة الحديث،
وعل ــى رأي المثل الش ــعبي الدارج
«كلم ــة أب ــرك م ــن عشـ ـرة».
 .٢نصم ــت حت ــى نفك ــر.
ف ــإن ال ــكالم هو العق ــل المنطوق،
أو ه ــو األف ــكار المصاغ ــة ف ــي
عب ــارات .يج ــب أن نس ــكت حتى
أفكارا ،تتحول
يفكر العقل ،وينتج ً
تماما
بع ــد ذلك إلى لغة منطوقةً ،
مث ــل اإلنت ــاج والتس ــويق ،ف ــا ب ــد
أن يك ــون هن ــاك إنتاج أوًل ،يعقبه
التس ــويق ،ال ــذي يعم ــل في حدود
اإلنت ــاج ،وال يتج ــاوزه.
 .٣نصم ــت حت ــى نس ــتمع
لآلخري ــن ،فالحدي ــث لي ــس
مومنولوج ــا مث ــل المط ــرب ال ــذي
ً
يق ــف عل ــى خش ــبة المس ــرح
أمام ــه ميكرف ــون ،يغن ــي وح ــده
دون سـ ـواه ،ب ــل الحدي ــث م ــع

ـادل كالم،
الن ــاس ديال ــوج ،فيه تب ـ ُ
واس ــتماع متب ــادل ،أس ــئلة وردود،
ومالحظ ــات وتعقيب ــات ،وه ــو
م ــا يس ــتلزم نوب ــات م ــن الصم ــت
المتتاب ــع حت ــى نس ــمع كالم
ونتفه ــم موقفه ــم.
اآلخري ــن،
ّ

 .٤نصم ــت حت ــآ نص ــل
إل ــى رأي داخلن ــا ،وس ــط حيـ ـرة
واضطـ ـراب األف ــكار ،ف ــا نتس ــرع
بـ ـرأي غي ــر ناض ــج ،وال نص ــدر
حس ــب علين ــا ،إذ أن
حديثً ــا ُي َ
ب ــكالم الم ــرء يتب ـ ّـرر وبكالم ــه
وقديما ق ــال أحد الحكماء:
ُي ــدان.
ً
«الكلم ــة ف ــي فم ــك أن ــت تملكه ــا،
ولك ــن إذا خرج ــت من ــه ص ــارت
ه ــي تمل ــكك».
 .٥نصم ــت حت ــى نفل ــت من
فخ ــاخ منصوب ــة عل ــى جانب ــي
الطري ــق ،إذ نجه ــض بالصم ــت
مح ــاوالت االس ــتفزاز واإليق ــاع بنا
وإث ــارة مش ــاعرنا عل ــى اآلخري ــن،
ونوق ــف مح ــاوالت إلقاء األكاذيب
بداخلن ــا .الصم ــت في هذه الحالة
يجع ــل األم ــور تمض ــي دون
خس ــائر.
 .٦نصم ــت حت ــى ال نس ــمح
لـ ـرأي خاط ــئ أو ش ــائعة أو
كذب ــة ب ــأن تنتش ــر ،ف ــي حي ــن أن
ال ــكالم عنه ــا ،والرد عليها يس ــمح
بتداولها .األفضل الصمت عليها
حت ــى تمض ــي دون أن تثب ــت.
 .٧نصم ــت حت ــى نه ــدأ،
تمام ــا مث ــل الماكين ــة الت ــي تعم ــل
ً
ب ــا توق ــف بالتأكي ــد س ــوف
تتع ــب ،وتس ـ ّـبب متاع ــب لغيرها،
تمام ــا مث ــل اللس ــان ال ــذي يحتاج
ً
إل ــى فت ــرات صم ــت حت ــى يه ــدأ،
ويعط ــي فرصة للعق ــل كي يفكر،
ويتدب ــر أم ــوره.
ف
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َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ْ َ
َْ
َّ ْ َ َ
َّ ُّ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ِّ ُ ْ َ َّ َ َّ ُّ
ار ِرج ِل» (نا )3 :1
اص ِف ط ِريقه ،والسحاب غب
ب وع ِظيم القدرة ِ ،ولكِنه ال يبئ
التة .الرب ِف الزوبعةَِ ،و ِف الع ِ
«الرب ب ِطيء الغض ِ

19

ناظر ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح» (كو)٥ :٢
فرحا ًا
«فإني وإن ُ
غائبا في الجسد لكني معكم في الروح ً
كنت ً

تذكار األربعين

ألبينا مثلث الطوبى والرحمات نيافة الحبر الجليل

مطران أسوان

األنبا باخوم

أسقف سوهاج والنائب البابوي إليبارشية أسوان،
واآلباء الكهنة ،ومجمع رهبان دير القديس األنبا باخوميوس بجبل إدفو والخطاطبة،
والشمامسة والخدام والخادمات ،وكل أنشطة الكنيسة ،وجميع شعب إيبارشية أسوان المحبة للسيد المسيح ،وأسرة سيدنا المحبوب األنبا هدرا؛
يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان
ألبينا صاحب الغبطة والقداسة

البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني

على عظيم محبته ورعايته وتعزيته لإليبارشية وشعبها،
وعلى عمق مشاعر قداسته األبوية ومتابعته التي شملنا بها،
والتي نثق أنها ستظل معنا حتى نتجاوز هذه الفترة العصيبة.
كما نتقدم بخالص الشكر ﻵبائنا المطارنة واألساقفة أعضاء المجمع المقدس لكنيستنا القبطية األرثوذكسية الذين سندونا بصلواتهم وتعزياتهم.
كما نتقدم بخالص الشكر لجميع اآلباء الكهنة واإلكليروس في كل كنائس الك ارزة داخل مصر وخارجها ،وكل األحباء الذين قدموا وأرسلوا لنا العزاء سواء
بالحضور أو عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة بالقنوات المسيحية الفضائية ،ووسائل التواصل االجتماعي ،والهاتف أو البرق.
أيضا بخالص الشكر للسيد الوزير
ونتقدم ً

اللواء /أشرف عطية ،محافظ أسوان

والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان
وكافة المسؤولين بجميع قطاعات الدولة،
وكل أحبائنا وإخوتنا المسلمين الذين قدموا لنا واجب العزاء بمشاعر الود الصادقة والتي عهدناها دائما معهم.
هذا وسوف ُيقام قداس األربعين لنياحة أبينا مثلث الطوبى والرحمات

نيافة األنبا هد ار

يوم السبت المبارك الموافق  6نوفمبر 2021م
صباحا.
بكاتدرائية رئيس المالئكة ميخائيل بأسوان في تمام الساعة الثامنة
ً
طالبين صلوات أبينا الطاهر نيافة األنبا هد ار لكي يعيننا الرب اإلله ،ويدبر أمورنا حسب مشيئته المقدسة الصالحة إلى أن نكمل أيام غربتنا بسالم،
بصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة

البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني
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ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َّ ِّ َّ ِّ َ َّ َ ْ َ َّ ِّ َ ٌ َ َّ َّ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ً َ َّ َ َ ْ ُ
ِّ
«اسكت قدام السي ِد الرب ،ألن يوم الرب ق ِريب .ألن الرب قد أعد ذبِيحة .قدس مدعوي ِه» (صف )7 :1

محتواه ــا وتاريخها وكاتبها
ونش ــأة الترتيب ــات الكنس ــية
وتطورها.

َي َّد ِع ــي البع ــض ب ــأن ح ــدث ن ــوح والفل ــك والطوف ــان
ونتائجه ــا ه ــي قص ــة رمزي ــة أو أس ــطورية.
ولل ــرد عل ــى هذا االدع ــاء نقدم هذه الدالئ ــل المختصرة
الت ــي تؤك ــد حقيق ــة ش ــخصية ن ــوح وح ــدث الطوف ــان ونج ــاة
ثماني ــة أش ــخاص بواس ــطة الفل ــك ،ونتائج ه ــذا الحدث على
كل الجن ــس البش ــري م ــن بعده:
 +ن ــوح ش ــخصية حقيقي ــة ،فق ــد ورد اس ــمه ف ــي العه ــد
الجدي ــد  8مـ ـرات.
نوح ــا ش ــخصية رمزي ــة ،م ــع أن النس ــل
 +يقول ــون إن ً
حالي ــا ف ــي العال ــم كل ــه هو نس ــل نوح فق ــط ال غير
الموج ــود ً
م ــن خ ــال أبنائ ــه الـ ــثالثة ،فأي ــن النس ــل ال ــذي ل ــم يدخ ــل
الفل ــك؟ لذل ــك فن ــوح ُيعتب ــر األب الثان ــي للبشـ ـرية بع ــد آدم.
 +يصف ــه الكت ــاب المق ــدس بأن ــه (رج ــل) و(ب ــار) و(له
كامل في
موالي ــد) «ه ــذه موالي ــد ن ــوح .كان ن ــوح رج ـ ًـا ب ـ ًا
ـار ً
أجيال ــه ،وس ــار ن ــوح م ــع هللا» (تك.)9:6
 +قص ــة الطوف ــان ه ــي حقيقي ــة ،ف ــا توج ــد أس ــطورة
يمك ــن أن تذك ــر مقاس ــات الفل ــك به ــذه الدق ــة! ال توج ــد
أس ــطورة تحدد األيام والش ــهور والس ــنين بهذه الدقة المذكورة
ف ــي ح ــدث الطوف ــان.
 +أح ــداث وتفاصي ــل بعدد األش ــخاص ،وأنـ ـواع الطيور
أيضا أس ــطورة؟
(الحمام ــة والغـ ـراب) هل هذه ً
 +ث ــم م ــاذا ع ــن ق ــوس ق ــزح؟ ال ــذي نـ ـراه حت ــى اآلن،
والمذك ــور حت ــى س ــفر الرؤي ــا (رؤ)1:10؟
 +تس ــمية مص ــر عل ــى اس ــم مص اري ــم حفي ــد ن ــوح م ــن
ح ــام ..وبداي ــة تكوي ــن المجتمع ــات ،ورد اس ــمه ف ــي س ــفر
التكوي ــن ،وكذل ــك ف ــي األصح ــاح األول م ــن س ــفر أخب ــار
األي ــام األول (وردت اآلي ــة بالن ــص) ،فه ــل س ــفر أخب ــار
أيض ــا أس ــطورة؟
األي ــام األول ً
 +ن ــوح كان يس ــير م ــع هللا ،ويح ــاور هللا ،فه ــل هللا
يتعام ــل ويتح ــاور م ــع الش ــخصيات األس ــطورية؟
 +تكل ــم الكثي ــرون م ــن آب ــاء الكنيس ــة ع ــن ن ــوح
كش ــخص حقيق ــي ،وع ــن الطوفان كحدث حقيق ــي :القديس
أغس ــطينوس ،القدي ــس إكليمنض ــس اإلس ــكندري ،القدي ــس
أمبروس ــيوس ،العالم ــة أوريجان ــوس ،وغيره ــم.
 +ن ــوح أح ــد المذكوري ــن ف ــي سلس ــلة أنس ــاب المس ــيح
(ل ــو ،)36:3وه ــو أح ــد أبط ــال اإليم ــان.
ـز للمس ــيح،
نوح ــا كان رم ـ ًا
 +ذك ــر الكت ــاب المق ــدس أن ً
ـز للكنيس ــة والصلي ــب وجس ــد المس ــيح،
والفل ــك كان رم ـ ًا
ـز للمعمودي ــة ،والحمام ــة إل ــى ال ــروح القدس،
والطوف ــان رم ـ ًا
وغص ــن الزيت ــون إل ــى س ــر المي ــرون،
وش ــبَّه المس ــيح ح ــال الن ــاس عن ــد مجيئ ــه الثان ــي
َ +
ظ ــر بح ــال البش ــر أي ــام ن ــوح عن ــد مج ــيء الطوف ــان،
المنت َ
ُ
ـر م ــا أش ــار األنبي ــاء والرس ــل إلى نوح وإل ــى الطوفان.
وكثي ـ ًا
 +ن ــوح “الني ــاح” ال ــذي من خ ــال الفلك خّلص هللا كل
مجانيا.
خالصا
م ــن ه ــم فيه ب ــدون محاباة أو تميي ــز،
ً
ً
فبدل
 +ي ــا أحبائ ــي الطوفان حقيقة ..ونتائجه حقيقةً ..
م ــن إنكاره ــا ،فلندخ ــل الفل ــك (الكنيس ــة) ألن ــه ال خ ــاص
خ ــارج الفل ــك ،فلنتع ــظ م ــن الن ــاس ف ــي أيام نوح ،وال نتش ــبه
ـببا ف ــي هالكهم.
به ــم ،وال نك ــرر غلطته ــم الت ــي كانت س ـ ً
 +الطوف ــان ق ــادم ثاني ــة ،ولكن ــه طوفان أب ــدي ،فلندخل
إل ــى الفل ــك (الكنيس ــة) ولنطع دعوة نوح الجديد (المس ــيح)،
ألن ــه ليس بغيـ ـره الخالص.

مـــاذا نحتاج لدراســـة
الليتورجيـــة؟
وشـــرح
frgregorios@sac.edu.au
+الكتـــاب المقـــدس :وفيه
البذرة األولى لفهم ودراسة الليتورجية ،حتى تأسيس سر اإلفخارستيا
الليتورجي ــا حي ــاة الكنيس ــة ،ومن ــذ
نفس ــة والكلم ــات التأسيس ــية الموج ــودة ف ــي كل التقالي ــد الليتورجي ــة
ب ــدء المس ــيحية ش ـ ّـكلت الصلـ ـوات
مصدره ــا العه ــد الجدي ــد ،أم ــا م ــن حيث تأصي ــل الن ــص الليتوريجي
الليتورجي ــة اللبن ــة األول ــى الت ــي تَرجمت
كتابي ــا ،فنظـ ـرة إل ــى هوام ــش الخوالج ــي المطب ــوع تكف ــي+ .العقيدة:
ً
فيه ــا الكنيس ــة إيمانه ــا وتقواه ــا .وكلم ــة
د ارس ــة العقي ــدة والب ــدع والهرطق ــات وكيف واجهتها الكنيس ــة ،وكيف
«ليتورجي ــا» تنطب ــق عل ــى كل م ــا
عبرت عن اإليمان الصحيح ،ليس فقط بقوانين اإليمان أو بكتابات
ّ
نق ــوم ب ــه م ــن صلـ ـوات ف ــي الكنيس ــة
أيضا من خالل نصوص الصلوات،
إنما
و
ـات،
ـ
ق
الهرط
ـد
ـ
ض
ـة
ـ
ه
موج
ً
ّ
بصف ــة عام ــة ،وليتورجي ــة اإلفخارس ــتيا
وجعل ــت ه ــذا ج ــزًءا أصي ــل ف ــي طقوس ــها وصلواته ــا وليتورجياته ــا،
(الق ــداس) بصف ــة خاص ــة ،والق ــداس
احدا
و
عتبر
ي
الكنســـي:
+التاريخ
أدق.
ـكل
ـ
ش
ب
الليتورجيا
نفهم
يجعلنا
ً
ُ
يمث ــل أه ــم ج ــزء ف ــي العب ــادة ،وفهم ــه
م ــن أه ــم العناص ــر ف ــي الد ارس ــات الليتورجي ــة ،ألننا م ــن خالله نفهم
ـيئا أساس ـ ًـيا .إن م ــا تفعل ــه
التغيير والتطوير الليتورجي كأس ــاس لفهم الليتورجيا كما هي اليوم،
ُيعتب ــر ش ـ ً
وتعيش ــه الكنيس ــة هو تطبي ــق لما تؤمن
وبالتالي هناك كثير من المس ــائل س ــوف تكون اإلجابة عليها أس ــهل
ب ــه ،ل ــذا ينبغي ان نكون على اس ــتعداد
وأكث ــر دق ــة ل ــو نظرن ــا لألم ــر من خ ــال التاريخ الكنس ــي + .كتابات
للتس ــاؤل ع ــن معن ــى وتاريخ م ــا نفعله،
اآلبـــاء :وأقص ــد بهم آباء الكنيس ــة الجامع ــة ،ففي كتاباته ــم المختلفة
وبالتال ــي ال تصب ــح الليتورجي ــا طالس ــم
إش ــارات وش ــروحات ليتورجي ــة مهم ــة بالرغ ــم م ــن أنه ــم ل ــم يكتبوه ــا
أو مدع ــاة لج ــدل عقي ــم نح ــن ف ــي
مهم ــا
ا
ـرح
ـ
ش
ـا
ـ
ن
ل
ـدم
ـ
ق
ـتينوس
ـ
س
يو
ـهيد
ـ
ش
ال
ـال
ـ
ث
وكم
ـرض،
ـ
غ
ال
ـذا
ـ
ه
ل
ً
ً
–وخصوص ــا في
غن ــى عن ــه .لق ــد ُق ــدم
تفصيلي ــا
ا
ـرح
ـ
ش
ـليمي
ـ
ش
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ـ
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ه،
ر
ـ
ـ
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ـ
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لليتورج
ً
ً
ً
اآلون ــه األخيـ ـرة -الكثي ــر من الد ارس ــات
للق ــداس ُيعتب ــر م ــن مص ــادر الليتورجي ــات + .الكتابـــات المســـيحية
ونش ــر الكثي ــر م ــن
المبكـــرة :مث ــل الديداخ ــي ،التقلي ــد الرس ــولي ،الم ارس ــيم الرس ــولية...
األكاديمي ــة الممت ــازة ُ
الكت ــب والمق ــاالت القيم ــة ج ـ ًـدا ،سـ ـواء
ال ــخ .د ارس ــة ه ــذه النص ــوص مه ــم لفهم بي ــن أيدينا الي ــوم + .كتابات
في تحقيق النصوص أو د ارس ــة وش ــرح
وخصوص ــا الموس ــوعات
آبـــاء العصر الوســـيط للكنيســـة القبطيـــة
ً
الليتورجي ــا ،وب ــذل الكثي ــرون جه ـ ًـدا
الالهوتي ــة والطقس ــية التي اهتمت بش ــرح الطق ــوس وترتيبها وتاريخها
عظيم ــا ف ــي ه ــذا المضم ــار يس ــتحقون
بش ــكل منظ ــم ،مث ــل :مصب ــاح الظلمة ف ــي إيضاح الخدم ــة ،الترتيب
ً
جميع ــا عظي ــم الثن ــاء وجزي ــل
علي ــه
الطقسي للبابا غبريال الخامس ...الخ + .اللغات القديمة :وبخاصة
ً
الش ــكر والتقدي ــر .أم ــا اله ــدف م ــن هذا
القبطي ــة واليوناني ــة ،وكلم ــا توس ــع الباحث في د ارس ــة اللغات القديمة
المق ــال البس ــيط ه ــو هن ــا أعط ــاء بعض
كلم ــا امتل ــك مه ــارات أكث ــر وتوص ــل لنتائ ــج أفض ــل ف ــي الد ارس ــات
المالحظ ــات البس ــيطة وتقدي ــم منهجي ــة
الليتورجي ــة + .دراســـة المخطوطـــات :والق ــدرة عل ــى قراءته ــا قـ ـراءة
تس ــاعدنا ف ــي فه ــم وش ــرح الليتورجي ــا
صحيح ــة ه ــو أم ــر هو في غاي ــة األهمية لمعرفة تاريخ وتطور وفهم
تس ــتند عل ــى اآلب ــاء والتاري ــخ الكنس ــي
وخصوص ــا المخطوط ــات الطقس ــية
اآلن
ـا
ـ
ي
الليتورج
ـي
ـ
ف
ـدث
ـ
ح
ماي
ً
بعيدا عن التأمالت الش ــخصية التي ال
وخصوصا قوانين المجامع المحلية
الكنســـية
انين
و
الق
+
يخية.
ر
التا
و
ً
ً
مقنع ــا
وصحيح ــا لما
أمور ليتورجية.
وقواني ــن آب ــاء الكنيس ــة القبطية والتي نظمت ورتب ــت ًا
ً
ـرحا ً
تعط ــي لن ــا ش ـ ً
 +دراســـة العائـــات الليتورجيـــة اآلخـــرى وعالق ــة الطق ــس القبط ــي
كثير
يح ــدث ف ــي الليتورجي ــا وال تس ــعفنا ًا
ف ــي فه ــم الليتورجي ــا .وســـوف أعطـــي
بطق ــوس الكنائ ــس اآلخ ــرى القديمة ،فالكنيس ــة القبطية ليس ــت جزيرة
أمثلـــة مختلفـــة بمشـــيئة الـــرب فـــي
منعزل ــة ،وخصوص ــا الطقس البيزنطي والسـ ـرياني واألرمني ...الخ،
المســـتقبل فـــي مقاالت غير مسلســـلة
فه ــذه التقالي ــد بينه ــا كثي ــر م ــن األش ــياء المش ــتركة + .وهنـــاك أمور
علـــى بعض هذه النقـــاط ،كل موضوع
أخرى مثل :العظات والكتابات النس ــكية وس ــير القديس ــين والش ــهداء،
علـــى حـــدة ،أمـــا الدراســـة التفصيلية
األيقون ــات والعم ــارة الكنس ــية ...ال ــخ .إ ًذا ،فالد ارس ــات الليتورجي ــة ال
لهذا األمر فســـوف ُتنشـــر فـــي حينها
فس ــر بعي ـ ًـدا ع ــن العل ــوم الالهوتي ــة والكنيس ــة اآلخ ــرى ،بل
ت
ال
و
ـم
ـ
فه
ت
ُ َّ
َُ
ومكا نها .
ى
كل د ارس ــة تحت ــاج األخ ــر وتش ــرحها.
مـــاذا تعنـــي دراســـة الليتورجيـــا؟
لق ــد دأب البع ــض ف ــي الس ــابق ف ــي
ال ــكالم ع ــن الطق ــوس -وه ــي الكلم ــة
ـيوعا -عل ــى أنه ــا ش ــيء
األكث ــر ش ـ ً
يض ــاد التق ــوى والروحاني ــة ،وه ــذا ض ــد
الواق ــع ،فالليتورجياا هي مدرس ــة التقوى
واإليم ــان ،كذل ــك النظ ــر إل ــى د ارس ــة
الليتورجي ــات عل ــى أنه ــا فق ــط ش ــرح
الح ــركات الطقس ــية ف ــي الق ــداس -وهذا
أم ــر ال ب ــأس ب ــه -ولك ــن الخط ــورة هو
االعتم ــاد عل ــى التأم ــات الش ــخصية
فق ــط .وق ــد ي ــرى البع ــض أن د ارس ــة
الليتورجي ــات تعن ــي أن يكون الش ــخص
ملم ــا بالترتي ــب الطقس ــي للصلـ ـوات
ً
ظ ــا لأللحان ،وه ــذا رائع وضروري
وحاف ً
وال غن ــى عن ــه ف ــي الكنيس ــة إلتم ــام
الطق ــوس المختلف ــة بش ــكل صحي ــح،
لكنه فقط غير كاف لد ارس ــة الليتورجيا،
فالد ارس ــات الليتورجي ــة معني ــة أكث ــر
بد ارس ــة النص ــوص الليتورجي ــة م ــا
بي ــن م ارح ــل التكوي ــن حت ــى التثبي ــت،

 +باإلضاف ــة إل ــى كل ماس ــبق ،تبق ــى خطوة مهمة وهي الشـــرح
العملـــي لليتورجيـــا ،فف ــي رأيي أن س ــبب وجود الطقوس ،إما س ــبب
عقائ ــدي أو عمل ــي ل ــزوم إتم ــام الس ــر وه ــذا هو األهم .ل ــذا ال ينبغي
أن نغف ــل الض ــرورة العملي ــة ف ــي الش ــرح حت ــى وإن اعطيناه ــا معن ــى
روحيا ،فالكثير من الحركات الطقسية هدفها تسهيل أقامة األسرار.
ً
يجب أن ننظر كذلك إلى ما واجهته الكنيس ــة من أحداث اس ــتدعت
إضاف ــة بع ــض الترتيب ــات الطقس ــية أو تغييره ــا ،وبعضه ــا دخ ــل في
ظ ــروف معين ــة ،ث ــم اختفت الظ ــروف وبقيت الحركة الطقس ــية ،ومع
ِ
تماما الس ــبب الذي جاءت ألجله ،وش ــرحها بالتأمالت
الوقت ُنس ــي ً
الش ــخصية ال يفيدن ــا هن ــا .ه ــذه المنهجية تس ــاعدنا ف ــي إجابة الكثير
جدا م ــا زالت مح ــل نقاش مثل:
م ــن التس ــاؤالت عل ــى أم ــور بس ــيطة ً
إعط ــاء البخ ــور للقطمارس ،والدوران بالبش ــارة ف ــي الهيكل قبل قراءة
فص ــل اإلنحي ــل ،تبخي ــر اليدي ــن قب ــل التقدي ــس ،اللفائ ــف ...ال ــخ،
فالتفس ــير الرم ــزي أو التأمل ــي فق ــط ال يفي ــد ،فالسـ ـؤال المهم هنا :هل
الرم ــز أوًل أم االحتي ــاج العمل ــي إلتمام الس ــر؟
 ف ــي النهاي ــة نس ــتطيع أن نق ــول «أفهـــم وأفعـــل ماشـــئت»،فعندم ــا يفه ــم خ ــادم الليتورجي ــة أص ــل ومعن ــى م ــا يق ــول وم ــا يفع ــل
يس ــتطيع ان يؤدي خدمته بهدوء وتقوى ويس ــتطيع أن يش ــرح للش ــعب
كل ش ــئ بش ــكل صحيح ومناس ــب ،فال نغالي ونذهب أقصي اليمين
بمعني التش ــدد وارهاب الش ــعب أو أقصي اليس ــار بمعنى االس ــتهتار
والالمب ــاالة ف ــي تعاملن ــا م ــع الليتورجية.
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ان واألناة ِ ي ِرثون المواعِيد» (عب )12 :6
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«ألن أنا الرب إِلهك المم ِسك بِي ِمينِك ،القائ ِل لك :ال تف .أنا أعِينك» (إش )13 :41

