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+ مشاكلنا مؤقتة ولكن إلهنا أبدي.

+ الشـــجاعة ال تعني أنك لن تخاف، لكنها 
تعنـــي بأنـــك لن تســـمح للخوف بأن يوقفك.

+ النقاشات بين المحبين ينهزم فيها األكُثر 
حًبـــا وليَس األقّل ُحجة.

+ المحبة ال تسقط.. وال تفشل.. وال تموت.

+ تحـــب شـــيًئا؟ حافـــظ عليـــه، تريـــد شـــيًئا؟ 
اتعـــب ألجلـــه.

+ للدمـــوع قدســـية: إنهـــا ُرُســـُل حـــزن طـــاٍغ 
وأســـف عميـــق وحـــٍب ال ُيوصـــف.

+ ال تسمح لماضيك أن يقيد حاضرك.

+ الخـــالف الطويـــل يعنـــي أن كال الطرفيـــن 
علـــى خطـــأ. )فولتير الفيلســـوف(

+ خـــروج بعـــض النـــاس مـــن حياتـــك ربمـــا 
يكـــون رحمـــة مـــن هللا ال تدركهـــا إال مع الوقت.

+ الصالة تخفف األلم.

+ ال تربط سعادتك بأحد، فكل الذين ربطوا 
سعادتهم باآلخرين ماتوا مقتولين بالوحدة.

+ نحـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــزداد نضـــًجا بالوجـــــــــــــــــع 
وليس بالســـنين.

+ نفـــوس النـــاس كالزجـــاج، ال تجرح إال إذا 
كانت مكســـورة.

+ مـــا يؤلـــم الشـــجرة ليـــس الفأس، مـــا يؤلمها 
حًقـــا أن يـــد الفأس من خشـــبها.

ن عليـــك المصائـــب،  + جمـــال الـــروح يهـــوِّ
ل لـــك المطالـــب، وجمـــال  وجمـــال النفـــس يســـهِّ
ـــق لـــك المكاســـب، وجمـــال الشـــكل  العقـــل يحقِّ

يســـبِّب لـــك المتاعـــب.

+ ما أجمل أن تكــــون شخًصا، كلما يذكرك 
اآلخرون يبتسمون.

+ وأنـــت فـــي قمة الغضـــب ال تتخذ قرارات، 
وأنـــت فـــي قمة الســـعادة ال تعطي وعوًدا.

+ قبــــــــــل أن تكــــــــــون مثقًفـــا كــــــــــن محترًمـــا، 
فاالحتـــرام نصـــف الثقافـــة.

+ إذا كنـــت فناًنـــا فـــي صمتــــــــك، أصبحـــت 
مبدًعـــا فـــي كالمـــك.

+ أصبحت اقرأ النفاق في عيون الكثيرين.. 
وأبتسم وأرحل.

+ الفقـــر ليـــس فـــي المــــــــــال، فقـــط الفقـــر هو 
فقـــر العقـــول واألخالق.

+ لســـــــــــت جاهاًل بما يــــــــدور من حولــــــــــــــي، 
ولكنه ال يســـتحق االلتفات.

+ ال شـــــــيء يعـــــــــادل النيـــــــــة الطيبة، افعـــــــل 
يشـــاءون.  كمـــا  يفهمونـــك  واتركهـــم  تشـــاء  مـــا 

)نجيـــب محفـــوظ(

+ ليـــــس كل هادئ خالي البـــــال، وليس كل 
صامـــت ال يبالـــي، ففـــي الهـــدوء والصمـــت ألف 

وحكاية. حكاية 

+ الكلمـــــــــــــات تشبــــــــــــه المفاتيــــــــــــح حســــــــــــب 
استخدامهــــــــا، مـــــــــــرة تغلق بها فًما ومرة تفتـــــــــــــح 

بهـــا قلًبا.

+ قناعة وابتسامة، ال تحتـــــــاج الحيــــاة أكثر 
من ذلك.

+ هنـــــــــاك شـــخص تكلمه دقيقتين، تفضـــــــل 
مبســـوط يومين.

+ األشيـــاء الجميلة ال تتطلب لفت االنتبـــــاه.

+ مهمــــــــــــــــا وثقــــــــــــــت بالنــــــــــــــــــاس، اتــــــــــــــــرك 
لنفسك. أسرارك 

+ ثالثـــــــــة ال يمكـــــــــــن اخفاؤهـــــــــــا: الكلمــــــــــــــــة 
– الفقر – الحب.

+ من انحنـــــــــى رأســــــــــه في الصلوات، لــــــــــن 
ينحنـــي ظهره فـــي الصعوبات.

+ أرقـــى أنـــواع عـــزة النفـــس هـــو الصمـــت 
وكثيـــًرا مـــا يكـــون الصمـــت أبلـــغ مـــن الـــكالم.

+ أنـــا لـــم أفشــــــــــــل أبـــًدا، أنا إما أكســــــــــب أو 
أتعلـــم. )نيلســـون مانديال(

+ فــــــي بدايـــــــــــة أي عالقـــــــة تظهر المشاعر، 
وفي نهايتها تظهر األخالق. )نجيب محفوظ(

+ للسعادة رافـــــــــــــــدان أزليـــــــــــــان: البساطـــــــــــــة 
والطيبة. )كونفوشـــيوس(

+ العبقريــــــــة عبــــــــارة عن 1% مـــن اإللهـــــــــام، 
99% من الجهد. )إديسون(

+ الوفــــــــــــــــاء غــــــــاٍل جـــــــــًدا، فـــــــــــال تتوقعــــــــــــه 
مـــن رخيص.

+ كل شيء في الحياة مؤقت.

+ يتكلـــم النــــــــــــاس عنـــك في ثـــالث حاالت؛ 
عندمـــا ال يملكـــون مـــا تملك، وعندمــــــــا يعجزون 
أن يكونــــــــــــــوا مثلـــك، وعندمــــــــــا ال يســـتطيعون 

إليك. الوصـــول 

+ أكرمــــــــــــــــــــك هللا بعقلـــك، فـــــــــــال تهيــــــــــــــــن 
نفســـك بفعلـــك.

+ أصحاب المبادئ يعيشون مئات المرات، 
وأصحاب المصالح يموتون مئات المرات.

+ أنـــا لســـت أراك أجمـــل مـــا فـــي الدنيـــا، أنا 
أراك دنيـــا كل مـــا فيهـــا جميـــل.
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كلمة أوصنا ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ هي النطق اليوناني للكلمة العبرية هوشعنا أي خلصنا

قداسة البابا يفتتح 

مشروع »الفلك« بطنطا

افتتـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني يـــوم الثالثاء ٢9 مـــارس ٢٠٢٢م، 
المشـــروع الخدمـــي »الفلـــك« التابـــع لمطرانيـــة طنطـــا وتوابعهـــا، المتخصـــص 
فـــي التعامـــل مـــع ذوي القـــدرات الخاصـــة مـــن أبطـــال »متالزمـــة داون« مـــن 
المصرييـــن، حيـــث اســـتقبل نيافـــة األنبـــا بوال مطـــران طنطا، قداســـة البابا لدى 
وصولـــه طنطـــا، حيـــث زار قداســـته كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي قريـــة 
»حصـــة أكـــوا«، التابعـــة لإليبارشـــية، وهي القرية المقام بها مشـــروع »الفلك«.
شـــارك في االفتتاح فضيلة الدكتور شـــوقي عالم مفتي الجمهورية، ووزيرة 
الهجـــرة وشـــئون المصرييـــن فـــي الخـــارج الســـفيرة نبيلة مكـــرم، والدكتـــورة نيفين 
القباج وزيرة التضامن االجتماعي، والدكتور أســـامة األزهري مستشـــار رئيس 
الجمهوريـــة للشـــئون الدينيـــة، ومحافـــظ الغربيـــة الدكتـــور طـــارق رحمـــي، ومـــن 

أحبـــار الكنيســـة نيافـــة األنبا إرميا األســـقف العام.
وُعـــِرض فيلـــم تســـجيلي عـــن »الفلـــك«، وأجـــرى نيافـــة األنبا بوال حـــواًرا مع 
مجموعـــة مـــن أبطـــال متالزمـــة داون، وُألقيـــت عـــدة كلمـــات ُاخُتتمـــت بكلمـــة 
قداســـة البابا التي قدم خاللها التحية لفكرة المشـــروع التي ســـتمثل إضافة كبيرة 
للمجتمـــع، ولصاحـــب الفكـــرة )نيافة األنبا بوال( الذي وضع كل خبراته الرعوية 

والحياتيـــة فـــي هـــذا المشـــروع، وللمســـتفيد من الفكرة وهم أبطـــال متالزمة داون 
وأســـرهم وأهالـــي القرية المقام بها المشـــروع.

وُعقـــد مؤتمـــر صحفـــي أجـــاب خالله قداســـة البابـــا على أســـئلة الصحفيين 
باالشـــتراك مـــع نيافـــة األنبـــا بـــوال والـــوزاراء. كمـــا تفقد قداســـته أقســـام المشـــروع 

وأبـــدى إعجابـــه بالتجهيـــزات والرؤيـــة التـــي تقـــود العمل به.
ُويعد مشـــروع »الفلك« أول مشـــروع في منطقة الشـــرق األوسط متخصص 
فـــي تأهيـــل أبطال »متالزمة داون« ومســـاعدتهم بشـــكل علمـــي على االندماج 
فـــي المجتمـــع، وهـــو مشـــروع ال يهـــدف إلـــى الربـــح، ويقـــدم خدماتـــه لكافـــة 

المصرييـــن، مجاًنا.
و»الفلك« مقام على مســـاحة أكثر من ســـتة آالف متر، في قرية »حصة 
أكـــوا«، مركـــز كفـــر الزيـــات، محافظة الغربيـــة. ويقدم خدمـــات متكاملة لعالج 
وتأهيـــل وتدريـــب وتنميـــة مهـــارات أبطـــال متالزمـــة داون، ســـواء مـــن خـــالل 
اإلقامـــة الكاملـــة داخـــل مقـــر »الفلـــك« لمـــن هـــم فـــوق ســـن 1٨ ســـنة، أو مـــن 
خـــالل التـــردد عليـــه لمن هم تحت 1٨ ســـنة. كمـــا يقدم خدمات تدريب وتأهيل 

األســـر للتعامل مع أبنائها بشـــكل ســـليم.
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ُيقال في شهر برمهات ‘‘روح الغيط وهات’’ ألن فيه ينضج القمح ويكون صالح لألكل

١٦ راهبة جديدة دلير األمري تادرس حبارة الروم بيد قداسة ابلابا

تعزية قداسة ابلابا يف ابلطريرك الرشيف لألقباط الاكثويلك

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم األربعـــاء ٣٠ مـــارس ٢٠٢٢م، دير األمير تادرس الشـــطبي بحارة الروم، القاهـــرة، حيث صلى صلوات رهبنة 
ســـت عشـــرة راهبـــة جديـــدة، ممـــن اجتـــزن فتـــرة االختبـــارات الرهبانيـــة المقـــررة بالديـــر. ثـــم صلـــى بعدها قداســـته القداس اإللهـــي. وعقب القـــداس كانت لقداســـة البابا 
جلســـة روحيـــة مـــع الراهبـــات، تحـــدث خاللهـــا عـــن مالمـــح الحيـــاة الرهبانيـــة، مشـــيًرا إلى أنهـــا حياة: مختـــارة.. مختلفـــة.. ملؤها الفرح والســـالم. شـــارك في صلوات 

الرهبنـــة والقـــداس إلـــى جانـــب تامـــاف أدروســـيس رئيســـة الديـــر، ومجمع راهباته، خمســـة من اآلباء األســـاقفة وعدد من رئيســـات أديـــرة الراهبات.

بعث قداســـة البابا تواضروس الثاني برقية يوم االثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢م، لغبطة األنبا إبراهيم إســـحق بطريرك األقباط الكاثوليك بمصر، قدم فيها تعزياته 
فـــي رحيـــل غبطـــة الكاردينـــال أنطونيـــوس نجيـــب البطريـــرك الشـــرفي للكنيســـة القبطية الكاثوليكية فـــي مصر، والبطريرك الســـابق لها، الذي رحل عـــن عالمنا اليوم 

ذاتـــه. وقال قداســـة البابا في برقيته:
»صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق

أقـــدم خالـــص تعزياتـــي فـــي رحيـــل الكاردينـــال أنطونيـــوس نجيب. لقد 
كان شـــخصية وقـــورة تخـــدم بالروح والحق، عالًما في المعرفة والدراســـات 
الكتابيـــة، وعبـــر العمـــر الطويـــل الـــذي منحـــه هللا لـــه، نجـــح فـــي خدمـــة 
المحبـــة والســـالم فـــي المجتمـــع المصـــري منـــذ كان راهًبـــا وطالًبـــا وكاهًنـــا 
وأســـقًفا وبطريـــرًكا، وكســـب محبـــة واحتـــرام الكثيريـــن. على رجـــاء القيامة 
نودعـــه طالبيـــن العـــزاء لكـــم ولـــكل اآلبـــاء والرهبـــان والراهبـــات وأحبائـــه 

وأســـرته فـــي مصر والخـــارج«.
وفـــد كنســـي لحضور جنـــازة البطريرك الشـــرفي لألقبـــاط الكاثوليك 
أوفـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني يوم األربعـــاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢م، 
وفـــًدا كنســـيِّا لحضـــور صـــالة جنـــازة غبطـــة البطريـــرك الشـــرفي لألقبـــاط 
مـــن  الوفـــد  تكـــون  نجيـــب.  أنطونيـــوس  الكاردينـــال  بمصـــر،  الكاثوليـــك 
العـــام لكنائـــس قطـــاع مدينـــة األمـــل  نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف 
وألماظـــة وشـــرق مدينـــة نصر، والقمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام 
البطريركيـــة بالقاهـــرة، واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام الفخـــري 
لمجلـــس كنائـــس الشـــــــــــــرق األوســـــــــــط. كمـــا حضـــر صـــالة الجنـــازة نيافة 

األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام.
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الدسقولية تعريب للكلمة اليونانية  διδασκαλια  أي التعليم

اجتماع األربعاء األسبويع

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

يوم الثالثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢م
+ اآلباء كهنة كنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل 
بشـــيراتون، القاهـــرة، وجـــرى أثنــــــــــــــــاء اللقاء مناقشـــة 
موضوع التجديد النصفي لمجلس أراخنة الكنيســـة.

يوم األربعاء ٢3 مارس ٢٠٢٢م
كنيســـة  كاهـــن  تـــكال  أنطونيـــوس  القمـــص   +
الشـــهيد أبانـــوب والقديس األنبـــا أنطونيوس، بايون، 
نيوچيرســـي، حيث عــــــــــــــرض على قداســــــــــــــــــة البابا 

موضـــوع خـــاص بشـــراء أرض بجـــوار الكنيســـة.
يوم الخميس ٢4 مارس ٢٠٢٢م

+ النائبة إميليا الكرافي نائب رئيس المجموعة 
البرلمانية المعنية بدراســـة أوضاع مســـيحيي الشرق 
في البرلمان الفرنســـي. وأشـــار قداســـته خالل اللقاء 
إلـــى أنـــه مـــن الضـــروري، لفهـــم وضـــع المســـيحيين 
العصـــر  منـــذ  تاريـــخ مصـــر  دراســـة  فـــي مصـــر، 
الفرعونـــي ثـــم المســـيحي ثـــم اإلســـالمي، كما أشـــار 
قداســـته عـــن البرامـــج والتدريبـــات التـــي يقيمها بيت 
العائلـــة المصريـــة بيـــن األئمـــة واآلبـــاء الكهنة، وهو 
مـــا أشـــادت بـــه »الكرافـــي« بوصفـــه نموذًجـــا تأمـــل 
أن يطبـــق فـــي دول أخـــرى. تضمـــن اللقـــاء كذلـــك 
حـــواًرا حـــول عالقـــة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
إلـــى  خاللـــه  قداســـته  أشـــار  األخـــرى،  بالكنائـــس 
العالقة الطيبة والحوار المتبادل، وإلى أن الكنيســـة 
العالمـــي،  الكنائـــس  مجلـــس  فـــي  القبطيـــة عضـــو 

ومجلَســـي كنائـــس الشـــرق األوســـط ومصـــر.
+ أعضـــاء المكتـــب الفنـــي لقداســـة البابا، وذلك 
لمراجعـــة أعمـــال المكتـــب خـــالل عـــام. إلـــى جانب 
واإلداريـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  اســـتعراض 
المتعلقة بالتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــع هيئــــــــــــــة المجتمعــــــــــات 

الجديدة. العمرانيـــة 
يوم الخميس 3١ مارس ٢٠٢٢م

+ نيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصية ومير، 

الـــذي عـــرض علـــى قداســـة البابا عدًدا مـــن األمور 
الرعويـــة الخاصـــة بالقطاع الذي يشـــرف عليه.

ديـــر  أســـقف ورئيـــس  بيجـــول  األنبـــا  نيافـــة   +
)الديـــر  أســـيوط  قســـقام،  بجبـــل  العـــذراء  الســـيدة 
المحـــرق(، وعـــرض نيافته على قداســـة البابا خالل 

اللقـــاء بعـــض األمـــور الخاصـــة بالديـــر.

يوم األحد 3 أبريل ٢٠٢٢م

+ نيافـــة المطـــــــــــــــــــــران أشـــود مطـــــــــــــران األرمن 
األرثوذكـــس فـــي مصـــر وأفريقيــــــــا، يرافقـــه وفد قادم 

مـــن أرمينيـــا يـــزور مصـــر حالًيا.

رحـــب قداســـته بنيافة المطـــران والوفـــد المرافق، 
ودار الحـــوار حـــول خدمـــة الشـــباب ودور الكنيســـة 

واهتمامهـــا بهـــم مـــن خـــالل أنشـــطة متنوعة.

هديـــة  البابـــا  قداســـة  قـــدم  اللقـــاء  نهايـــة  وفـــي 
زيـــارة  عـــن  كتـــاب  عـــن  عبـــارة  لضيوفـــه  تذكاريـــة 

لمصـــر. المقدســـة  العائلـــة 

يوم الثالثاء 5 أبريل ٢٠٢٢م

+ الســـفير ديـــان كتراتشـــيف ســـفير بلغاريـــا فـــي 
مصـــر، والـــذي حضـــر للتعـــارف مـــع قداســـة البابا، 
لبطريـــرك  الجلســـة  خـــالل  الدعـــوة  قداســـته  وقـــدم 
الكنيســـة البلغاريـــة لزيـــارة مصر والكنيســـة القبطية.

إيبارشـــية  أســـقف  سارافيــــــــــــــــــم  األنبـــا  نيافـــة   +
اإلســـماعيلية، عـــرض نيافتـــه علـــى قداســــــــــــــة البابا 
خـــالل اللقـــاء بعـــض األمـــــــــــــــور الخاصـــة بالخدمـــة 

فـــي اإليبارشـــية.

+ نيافة األنبا يوســـاب األســـقف العام لألقصر، 
عرض نيافته على قداسة البابا خالل اللقاء بعض 

األمـــور الخاصة بالخدمة في األقصر.

وذلـــك عقـــب عودتـــه مـــن الزيـــارة الرعويـــة التـــي قام 
بهـــا إلـــى أســـتراليا، حيث قدم تقريًرا شـــفاهيًّا لقداســـة 

البابـــا عـــن الخدمة فـــي ملبورن.
+ نيافة األنبا دانيـــــــــــــــــــال األنبا بـــــــــــــــوال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، 
ومقرر لجنـــــــــــــــــة الرهبنــــــــــــــة وشئــــــــــــــــــون األديـــــــــــــــــــرة 
بالمجمـــع المقـــدس، حيـــث تمـــت مناقشـــة عـــدًدا من 

الرعوية. الموضوعـــات 
+ نيافـــة األنبـــا يواقيــــــــــــــــــم األســـقف العام إلســـنا 
بعـــض  البابـــا  قداســـة  مـــع  ناقـــش  الـــذي  وأرمنـــت، 
األمـــور الرعويـــة، التي تقع في نطاق خدمة نيافته.

+ نيافـــة األنبا جوزيف األســـقف العام بإفريقيا، 
حيـــث ناقش مع قداســـته عـــدًدا من األمور الخاصة 

بالخدمـــة في إفريقيا.
+ نيافـــة األنبا جوزيف األســـقف العام بإفريقيا، 
ومعـــه فريـــق الخدمة بالـــدول األربعة التي يخدم بها 
نيافتـــه، وهـــي ناميبيـــا وزيمابوي وبتســـوانا وماالوي، 
حيـــث عرضـــوا علـــى قداســـة البابـــا نشـــاط الكنيســـة 
القبطيـــة وخدمتهـــا التنمويـــة فـــي هذه الـــدول، والتي 
تقدمهـــا الكنيســـة هنـــاك باســـم مصـــر. يأتـــي هـــذا 
اللقـــاء بمناســـبة مـــرور ســـنة علـــى بـــدء نيافـــة األنبا 
جوزيـــف خدمتـــه بهـــذه الـــدول عقـــب ســـيامته أســـقًفا 
فـــي مـــارس مـــن العـــام الماضـــي. كان قداســـة البابا 
قـــد التقـــى نيافـــة األنبـــا جوزيـــف فـــي وقـــت ســـابٍق 
اليـــوم ذاتـــه قبـــل أن ينضـــم إلى اللقـــاء فريق الخدمة 

العامـــل معه.

يوم الجمعة ١ أبريل ٢٠٢٢م
+ نيافة األنبا داود أســـقف إيبارشـــية المنصورة، 
وذلـــك لالطمئنـــان على صحـــة نيافته، واســـتعراض 

بعـــض األمور الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.
+ نيافة األنبا اكليمندس األسقف العام لكنائس 
قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمل وشـــرق مدينة نصر، 

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي العظـــة فـــي االجتمـــاع األســـبوعي 
مســـاء يوم األربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس 
األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بحضـــور عـــدد مـــن أحبـــار 
  C.O.Cالكنيســـة، كمـــا ُبثَّـــت العظـــة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقناة
التابعة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. وكانت العظة حول 
»مقابلة هللا في العمل« وذلك من خالل إنجيل لقاء الســـيد المســـيح والســـامرية 

)يو٧:٤–٢٦(.
كما ألقى قداســـته العظة في االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء ٣٠ 
مارس ٢٠٢٢م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، بحضـــور عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة، كمـــا ُبثَّـــت العظـــة 
عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركز اإلعالمي 

للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت. وكانـــت العظـــة بعنوان »مقابلـــة هللا في مكان 
االستشفاء« )تجدهـــــــــا منشـــــــــــورة في هذا العــــــــدد صـ١١ مع ترجمـــــــــــــة 

صـ١8(. إنجليزية 

وفـــي بدايـــة العظـــة هّنـــأ قداســـة البابـــا إخوتنـــا المســـلمين بمناســـبة حلـــول 
شـــهر رمضـــان. وأشـــار قداســـته إلـــى أن شـــهر رمضـــان في التقليد اإلســـالمي 
مخصـــص للصيـــام والعبـــادة وأن فتـــرات األصـــوام عموًمـــا تكـــون مباركـــة فـــي 
حياة اإلنســـان ألنه يشـــعر خاللها أن حياته ليســـت من الطعام وإنما من هللا.

وواصـــل قداســـته تهنئتـــه لـــكل اإلخـــوة واألحبـــاء والمســـئولين بالدولـــة وفـــي 
مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيســـي، كما مد قداســـته التهنئة باســـم الكنيســـة 

لكافـــة الدول اإلســـالمية.
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مدينة المنيا بالقبطية ⲧⲙⲟⲛⲏ أي الميناء أو المنزل وبالمصرية القديمة تعني المرضعة

قداسة ابلابا يستقبل نيافة األنبا رافائيل 
وكهنة وجمالس بعض كنائس قطاع وسط القاهرة

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية باألنبـــا رويـــس بالعباســـية بالقاهـــرة، يـــوم الســـبت ٢ أبريـــل ٢٠٢٢م، 
نيافـــة األنبـــا رافائيل األســـقف العام لكنائس قطاع وســـط القاهـــرة، وبرفقته عدٍد 
مـــن كهنـــة ثـــالث من كنائس قطاع وســـط القاهرة، إلـــى جانب أعضاء مجالس 
الكنائـــس ذاتهـــا، وهـــي: كنيســـة الســـيدة العذراء، المرعشـــلي بالزمالك، وكنيســـة 

الســـيدة العـــذراء بجـــاردن ســـيتي، وكنيســـة الشـــهيدة دميانـــه ببـــوالق. فـــي بدايـــة 
اللقـــاء قـــدم نيافـــة األنبـــا رافائيـــل الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى اهتمامـــه ورعايته 
لهـــم، وعلـــى منحـــه رتبـــة القمصية لبعض من اآلباء كهنة هذه الكنائس. وألقى 
قداســـة البابا كلمة روحية مناســـبة عن »الصوم الكبير« وأجاب على أســـئلتهم 

واستفســـاراتهم، وفـــي الختـــام منحهم قداســـته هديـــة تذكارية.

دير القديس األنبا بيشوي

قـــام نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس يوم األحد ٣ أبريل ٢٠٢٢م، بســـيامة خمســـة 
مـــن رهبـــان الديـــر كهنـــة وهـــم: )1( الراهـــب القـــس مكاريوس األنبا بيشـــوي، 
)٢( الراهـــب القـــس أنطونـــي األنبـــا بيشـــوي، )٣( الراهـــب القـــس باخوم األنبا 
بيشـــوي، )٤( الراهب القس يوســـف األنبا بيشـــوي، )5( الراهب القس باڤلي 
األنبـــا بيشـــوي. اشـــتر فـــي الســـيامة صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا إســـحق أســـقف 

طمـــا، واألنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام بأفريقيا. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
أغابيـــوس، ولآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمع رهبـــان الدير. 

إيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، يـــوم األحـــد ٢٧ مـــارس 
٢٠٢٢م، بكنيســـة البطل والســـامرية بشـــبرا الخيمة، برســـامة كاهن الكنيســـة 
ذاتهـــا القـــس لـــوكاس مســـعد قمًصـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، 
وللقمـــص لـــوكاس، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري
صلـــى نيافـــة األنبا يوأنس أســـقف 
إيبارشـــية أســـيوط القداس اإللهي، يوم 
بكنيســـة  ٢٠٢٢م،  أبريـــل   ٣ األحـــد 
أســـيوط، ورســـم  فـــي  چـــورچ  القديـــس 
كاهـــن  ثابـــت  بانـــوب  القـــس  نيافتـــه 
الكنيســـة فـــي رتبـــة القمصيـــة. خالص 
تهانينـــا لنيافة األنبـــا يوأنس، وللقمص 
بانـــوب، ولمجمــــــــــــــع اآلبـــاء كهنــــــــــــــــــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلڤانيا وديالوير وماريالند وويست ڤيرچينيا

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلڤانيا وديالويـــر وماريالنـــد وويســـت 
ڤيرچينيـــا، يـــوم األحـــد ٣ أبريـــل ٢٠٢٢م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس 
المالئكـــة غبريـــال فـــي شارلســـتون بواليـــة ويســـت ڤيرجينيـــا، برســـامة القـــس 
شـــنوده صليـــب كاهـــن الكنيســـة فـــي رتبـــة القمصيـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا كاراس، وللقمـــص شـــنوده، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

الشـــعب. أفراد 

إيبارشية أوتاوا ومونرتيال ورشيق كندا

صلـــى نيافـــة األنبـــا بولـــس أســـقف أوتـــاوا ومونتريـــال وشـــرقي كنـــدا، يوم 
األحـــد ٣ أبريـــل ٢٠٢٢م، أول قـــداس فـــي مبنـــى الكنيســـة الجديـــدة بكنيســـة 
رئيس المالئكة ميخائيل والقديس أبي سيفين بالفال في كيبك، ورسم نيافته 
خـــالل القـــداس القـــس ميخائيـــل عطيـــة كاهـــن الكنيســـة فـــي رتبـــة القمصيـــة. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بولـــس، وللقمـــص ميخائيـــل، ولمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

قداس ذكرى األربعني ملثلث الرمحات
األنبا لواكس بأبنوب

أقامـــت إيبارشـــية أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة صبـــاح يوم األربعاء 
٢٣ مـــارس ٢٠٢٢م، قـــداس تـــذكار األربعيـــن ألســـقفها مثلـــث الرحمـــات 
األنبا لوكاس، وذلك بدير الشـــهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب. شـــارك 
فـــي الصلـــوات مـــن أحبـــار الكنيســـة، إلـــى جانـــب نيافـــة األنبا أرســـانيوس 
أســـقف الـــوادي الجديـــد والنائب البابـــوي ألبنوب، أصحـــاب النيافة: األنبا 
بســـاده مطران إخميم وســـاقلتة، واألنبا أبرآم مطران الفيوم، واألنبا أغاثون 

أســـقف مغاغة والعدوة، واألنبا بموا أســـقف الســـويس.

ورقـــد نيافـــة األنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا المعلـــق بجبـــل أبنـــوب في الـــرب يوم 1٢ 
فبراير ٢٠٢٢م، عن عمر ناهز ٧٢ ســـنة بعد حياة رهبانية امتدت ٤5 

ســـنة منهـــا ٣٦ في األســـقفية.

دورة تدريبية عن مهارات القيادة
للعاملني بادليوان ابلابوي بالقاهرة

اســـتكمااًل لخطـــة رفـــع كفـــاءة العامليـــن بالديـــوان البابـــوي بالقاهـــرة، قـــام 
الديوان بتنظيم دورة تدريبية خاصة بـ »فن ومهارات القيادة« للســـادة مديري 
اإلدارات والمكرســـات مســـئولي بيوت الطالبات ومســـئولي مدرســـة مارمرقس 

بالزيتـــون وذلـــك يـــوم الثالثـــاء الموافق ٨ مـــارس ٢٠٢٢.

ُيلقب الكثير من القديسين بكلمة  ‘‘أبو’’ مثل أبو مقار وأبو شنودة وهي تعريب للكلمة القبطية ⲁⲡⲁ أي أنبا
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وضع حجر أساس كنيسة مار جرجس
بنقايلفة الفيوم

وضـــع نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران إيبارشـــية الفيـــوم، يوم الســـبت ٢ أبريل 
٢٠٢٢م، حجـــر أســـاس بنـــاء كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة نقاليفـــة 

التابعـــة لإليبارشـــية، وذلـــك بعـــد أن صـــدر قـــرار بإحاللهـــا وتجديدهـــا.

افتقاد إيبارشية ملبورن - أسرتايلا

قام نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومير، بزيارة افتقاد إلى إيبارشية 
ملبورن بأســـتراليا، حيث عقد لقاًء موســـًعا للشـــباب من كل أســـتراليا )ســـيدني 
وملبـــورن( حضـــره حوالـــي ٤5٠ مـــن الشـــباب والخـــدام، وكان الموضوع عن 
: »مفتـــرق الطـــرق CROSS- ROADS )ســـفر األمثـــال ٣: 5 و٦(«، 
كمـــا عقـــد لقـــاًء روحًيـــا ورعوًيـــا مـــع مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وكذلـــك مـــع 
بعـــض األراخنـــة والخدام في الخدمات المتنوعة باإليبارشـــية، وكانت لقاءات 
مثمـــرة، وأرســـل الجميـــع الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى اهتمامـــه ورعايتـــه. وقـــد 

اســـتغرقت الزيـــارة خمســـة أيـــام فقـــط مـــن ٢5 إلى ٣٠ مـــارس ٢٠٢٢م.

استشهاد اكهن باإلسكندرية 
في يوم الخميس ٧ أبريل ٢٠٢٢م الموافق ٢9 برمهات 1٧٣٨ش

ُاسُتشهد

القمص أرسانيوس وديد
كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز 

برقية تعزية من قداسة البابا
وقــد أرســل قداســة البابــا تواضــــــــروس الثانــي، رســالة تعزيــة لنيافــة 
األنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرقي اإلســكندرية، فــي 
انتقــال األب القمــص أرسانيـــــــوس وديـــــــد كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء 
والقديــس بولــس الرســول فــي كرمــوز التابعــة للقطــاع، والــذي تنيــح نتيجــة 

اعتــداء تعــرض لــه مــن ِقَبــل مجهــول، وجــاء نــص التعزيــة كاآلتــي:
”علــى رجــاء القيامــة نــودع كاهًنــا فاضــاًل وخادًمــا نشــيًطا، محبوًبــا فــي 
ســيرته أميًنــا فــي كنيســته، صاحـــــب عالقــات طيبــة مــع الجميــع، ومشــهوًدا 
الشــعب  مــن كل  فــي منطقــة خدمتــه  معــه  تعاملــوا  الذيــن  مــن كل  لــه 
مسلمين وأقباط، صغار وكبـــــــار، و كذلك ذا سيرة ناجحة مع كل اآلباء 

إخوتــه فــي الخدمــة الكنســية.
بألم شــديد نودعه إثر هذا الحادث األليم، رافعين عيوننا إلى الســماء 
وأســرته  الفاضلــة  لزوجتــه  العــزاء  منــه  ملتمســين  الصالــح،  إلهنــا  نحــو 

المباركــة، وكذلــك لكنيســته وجميــع أحبائــه وأبنائــه الروحييــن.
نودعــه فــي هــذه األيــام المقدســـــــــة مــن الصــــــــــــوم الكبيـــــــــــر، لكــي ُيَعيِّــد 
بالقيامــة المجيــدة مــع المســيح يســوع القائــم، ويكــون مصليًّــا وشــفيًعا لنــا 

فــي الســماء“.
وســُتقام صلــوات تجنيــز األب القمــص أرســانيوس وديــد فــي تمــام 
ــة  ــي الكاتدرائي ــل، ف ــة 8 أبري ــوم الجمع ــة مــن عصــر الي الســاعة الثالث

المرقســية بمحطــة الرمــل.
ومن المقرر بعد الصــــــــالة أن يتم دفن الجســد في مدفن الشــهداء 

بديــر الشــهيد مــار مينــا العجائبــي في مريوط.

ⲫⲓⲟⲙ كلمة قبطية تعني بحر ومنها الكلمة العربية ‘‘يم’’ أي بحر، ومنها مدينة الفيوم  ⲓⲟⲙ
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تدشني كنيسة السيدة العذراء 
والقديس يوسف انلجار بقرية »بين خليل« مركز ببا

دشـــن نيافة األنبا إســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن وسمســـطا يوم الجمعة 
األول مـــن أبريـــل ٢٠٢٢م، كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوســـف النجار 
بقريـــة بنـــي خليـــل، مركـــز ببـــا بمشـــاركة كهنـــة الكنيســـة وشـــعبها. تم تدشـــين 
المذبـــح بالطابـــق األول علـــى اســـم الشـــهيدين أباديـــر وإيرائـــي أختـــه والقديس 
األنبـــا كاراس، إلـــى جانب حامل األيقونات )األيكونوســـتاس( وأيقونة حضن 
اآلب )البانطوكراتـــور(. كذلـــك تـــم تدشـــين مذبحيـــن بكنيســـة الـــدور الثانـــي، 
المذبـــح الرئيس على اســـم الســـيدة العذراء والقديس يوســـف النجـــار، والمذبح 

القبلـــي علـــى اســـم رئيس المالئكـــة ميخائيل.

دكتوراه يف »الزنااعت الزوجية« 
بمعهد الراعية

نوقشـــت بمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة بمقـــره بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية 
يـــوم الثالثـــاء ٢9 مـــارس ٢٠٢٢م، رســـالة الدكتـــوراه المقدمـــة مـــن الباحـــث 
القمـــص إرميـــا أمين كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء مريـــم والبابا كيرلس عمود 
الدين بزرايب عزبة النخل، وموضوعها »دور اإلرشـــاد الكنســـي في مواجهة 
مشـــكلة النزاعـــات الزوجيـــة فـــي المناطـــق العشـــوائية، دراســـة مطبقـــة علـــى 
منطقـــة زرائـــب عزبـــة النخـــل، بالقاهـــرة«. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن أ.د. 
رســـمي عبد الملك رئيًســـا، وأ.د. جمال شـــحاتة مشـــرًفا، ود. القس باسيليوس 
صبحـــي عضـــًوا، وأ.د. عفـــاف عبـــد الفـــادي عضـــًوا. حضر المناقشـــة نيافة 
األنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخل. وفـــي الختام 
منحـــت اللجنـــة درجـــة الدكتـــوراه للباحـــث بتقدير امتياز، مـــع التوصية بتبادل 

الرســـالة مـــع الهيئـــات العلميـــة المتخصصة والمعاهـــد الدينية.

السفري الربيطاين يزور 
مطرانية املنيا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، يـــوم األربعـــاء 
٣٠ مـــارس ٢٠٢٢م، بمقـــر مطرانيـــة المنيـــا، الســـفير جاريث بايلي 
ســـفير بريطانيـــا فـــي مصـــر، حيـــث دار الحديـــث حـــول االهتمـــام 
بالمشـــروعات الخاصـــة بالبيئـــة وتنميـــة المجتمعـــات، وأشـــاد نيافتـــه 
بالجهـــد الكبيـــر الـــذي تبذلـــه الحكومـــة بقيـــادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 
السيســـي لتنميـــة المجتمـــع، وال ســـيما فيمـــا يختـــص بالبنيـــة التحتيـــة.

طقس سيامة القسوس يف 
رسالة ماجستري 

بإلكرييكية »األنبا رويس«
نوقـــش بقســـم العبـــادة والليتورجيـــة بالكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا 
رويـــس يـــوم الســـبت ٢٦ مـــارس ٢٠٢٢م، بحـــث الماجســـتير المقـــدم مـــن 
الباحـــث القـــس صموئيـــل حســـني عزيـــز كاهن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس 
بقريـــة كـــوم بوهـــا التابعـــة إليبارشـــية صنبـــو وديـــروط والمـــدرس بإكليريكيـــة 
الدير المحرق والتي حملت عنوان »طقس شـــرطونية )ســـيامة( القســـوس في 
التقليـــد اإلســـكندري القبطـــي )تحقيـــق علمـــي(«. تكونـــت لجنة المناقشـــة من 
األرشـــيدياكون أ.د. رشـــدي واصف، رئيًســـا ومشرًفا، وأ.د. سعيد حكيم وكيل 
الكليـــة لشـــئون الدراســـات العليـــا عضًوا، وأ.د. نجـــالء حمدي عضًوا. حضر 
المناقشـــة نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع القبـــة ووكيل 
الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا رويـــس. وفـــي الختـــام منحـــت اللجنـــة 

درجـــة الماجســـتير للباحـــث بتقديـــر امتياز.

االسم بفنوتي ⲡⲁⲫⲛⲟⲩϯ وبإضافة النهاية اليونانية بفنوتيوس ⲡⲁⲫⲛⲟⲩⲧⲓⲟⲥ، وبالصعيدية ببنودة ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ أي المنتسب إلى هللا
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نبات الصبار بالقبطية من أصل يوناني ⲁⲗⲟⲏ ‘‘ألو’’، وهو المستخدم في كقير من المستحضرات الطبية

تحدثنا على مدار أســـابيع الصوم عن إمكانية 
فـــي  أماكـــن متعـــددة.  بدأنـــا  المســـيح  فـــي  مقابلـــة 
المخـــدع،  وفـــي وقـــت الخلوة،  في البيـــت مع االبن 
الضـــال، وفـــي  مـــكان العمـــل مـــع الســـامرية، وفـــي 
أحـــد المخلـــع نتكلـــم عن أنـــه  يمكن مقابلة المســـيح 

في المستشـــفى. 
ِبركـــة بيـــت حســـــــــدا علـــى شـــكل كـــف اليــــــــــــد، 
وكلمـــة بيـــت حســـدا هـــي كلمـــة عبرانيـــة  معناهـــا 
بيـــت الرحمـــة، مثلمـــا نقـــول مستشـــفى المواســـاة  أو 
دار الشـــفاء... تخيلـــوا معـــي  المـــكان الـــذي ُيطـــرح 
فيـــه المرضـــى بأمـــراض مختلفـــة: عمـــي،  وعـــرج، 
وإصابـــات العظـــــــــــام،  والشـــلل... مـــن الممكـــن أن 
نســـميها مستشـــفى األمـــراض المســـتعصية. تقابـــل 
المســـيح مـــع المفلـــوج وشـــفاه مـــن ثالثـــة أمـــراض: 
)١( المـــــــــــرض النفســـــــي: عندمـــــــــــا سألـــــــه 
المســـيح: »أتريـــد أن تبـــرأ؟«،  قـــال: »لـــه ليـــس لـــي 
إنســـان...«؛ هـــذا هـــو مـــرض األنانية الـــذي يكون 
عند البشـــر، ولكن المســـيح أتى له خصيًصا لكي 
يكـــون رفيقـــه، وهكـــذا يظهر لنا أن المســـيح يتواجد 

في مكان االستشـــفاء.
)٢( المرض الجســـدي: حين قال له المسيح: 
»قـــم احمـــل ســـريرك وامِش«، تخيلوا كيف تيّبســـت 
عضالتـــه مـــن طـــول مـــدة المـــرض، وعانـــى كثيـــًرا 
مـــن شـــدة وقســـوة  المـــرض،  لكـــن المســـيح أعطـــاه 

شـــفاًء  مـــن هـــذا المرض الجســـدي. 
)3( المـــرض الروحـــي: قـــال لـــه: »ال تخطئ 
أيًضـــا...«. يقـــول بعـــض اآلبـــاء إن المرض الذي 
عانـــى منـــه الرجـــل هـــو مـــرض مرتبـــط بالخطيـــة 
 حســـب مفاهيـــم العهـــد القديـــم، والمســـيح كان يهمه 

 أن ينقـــذ نفســـه مـــن األمـــراض الروحيـــة بالتوبـــة.
المســـتوى  علـــى  يعمـــل  المســـيح  نـــرى  وهكـــذا 
الجســـدي والروحـــي والنفســـي.. وتوجد آيـــات كثيرة 
 فـــي الكتـــاب المقـــدس توضـــح لنـــا الصـــور الجميلة 
في الحياة الصحيحة. مثاًل في العظة على الجبل 
يقـــول: » كونـــوا أنتـــم كامليـــن كمـــا أن أباكـــم الـــذي 
فـــي الســـموات كامـــل« )مـــت٤٨:5(، و«كاملين« 
هنـــا بمعنى الصحة النفســـية و الجســـدية  والروحية. 
أيًضـــا يقول القديـــس يوحنا الحبيب: » أيها الحبيب 
فـــي كل  شـــيء أروم  تكـــون ناجًحـــا وصحيًحـــا  كمـــا 
أنـــا نفســـك ناجحـــة« )٣يـــو:٢(. وفـــي ســـر مســـحة 
المرضـــى، مـــن العبـــارات التـــي نصليهـــا: »وكمـــا 
طهـــرت األبـــرص بكلمتـــك ونزعـــت البـــرص مـــن 
جســـمه بإرادتـــك، هكـــذا انـــزع كل مرض من جســـم 
الســـيد  تقابـــل  لقـــد  وطهرهـــم«.  وقدســـهم  عبيـــدك 
المســـيح مـــع مرضـــى كثيريـــن  وشـــفاهم، بـــل هـــو 

)3( المواد العلمية والطبية:
يمكـــن أن تتقابـــل مـــع هللا مـــن خـــالل المـــواد 
العلميـــة والطبيـــة في الصحة مثل الســـماعة، وهي 
نعمـــة مـــن نعـــم ربنا ألنه قبل وجود الســـماعة كانوا 
يســـمعون بأذنهم! هذا أبســـط جهاز، فكم وكم بقية 
األجهـــزة الطبيـــة! وهـــذا التقـــدم في األجهـــزة الطبية 

هـــو مـــن نعـــم هللا علينـــا، وعالمـــات رعايته لنا. 
)4( األدوية

تـــرى المسيـــــــــــح موجـــــــــــوًدا معـــك مـــن خـــــــــــالل 
األدويـــة، والتـــي تتوافـــر اآلن بكثـــرة، لكـــن زمن في 
الحـــرب  العالميـــة الثانيـــة  مـــن حوالــــــــي ٧٠ أو ٧5 
ســـنة لـــم يكـــن هنـــاك مضـــاد حيـــوي، اليـــوم يوجـــد 
٢٠٠٠ مضـــاد حيـــوي. الدواء هو وســـيلة يتكلــــــــــــم 
بهـــا هللا لإلنســـان، حتـــى لـــو دواء بســـيط مثـــل حبه 
األســـبرين. يقـــول يشـــوع بـــن ســـيراخ: »الـــرَّبُّ َخَلَق 
اأَلْدِوَيـــَة ِمـــَن اأَلْرِض، َوالرَُّجـــُل اْلَفِطـــُن اَل َيْكَرُهَهـــا. 
ُتْعـــَرَف  َحتَّـــى  َعْذًبـــا،  اْلَمـــاُء  َل  َتَحـــوَّ ِبُعـــوٍد  َأَلْيـــَس 
ـــَد  تُـــُه؟ ِإنَّ اْلَعِلـــيَّ َأْلَهـــَم النَّـــاَس اْلِعْلـــَم، ِلَكـــْي ُيَمجَّ ُقوَّ
ِفـــي َعَجاِئِبـــِه. ِبِتْلَك َيْشـــِفي َوُيِزيُل اأَلْوَجـــاَع، َوِمْنَها 
ـــاُر َأْمِزَجـــًة، َوَصَنْعتُـــُه اَل ِنَهاَيـــَة َلَهـــا«  َيْصَنـــُع اْلَعطَّ
)ســـي٤:٣٨-٧(. األدويـــة كلهـــا مـــن النباتات، بل 
إن كلمـــة صيدلـــي تأتـــي مـــن نبـــات مـــزروع فـــي 
األرض اســـمه نبات الصندل له وظائف عالجية. 
الـــدواء بصفـــة عامـــة  هـــو رســـالة لـــك أن مســـيحك 

بجانبـــك ويرعـــاك ويشـــفيك. 
)5( مريض آخر

مـــن الممكـــن أن تســـمع صـــوت المســـيح مـــن 
مريـــض آخـــر مجـــاور لك، ســـواء في مستشـــفى أو 
عيـــادة الطبيـــب. أحياًنا يرســـل لك هللا مريًضا  لكي 
يخّفـــف عنـــك متاعـــب معينة، مريض عنـــده إيمان 
قـــوي ويقـــّوي إيمانـــك. أتذكـــر أنـــه مـــن حوالـــي ٢٠ 
ســـنة  قالـــوا لـــي عـــن ممرضـــة ُأصيبت بالســـرطان، 
كان عمرهـــا ٢٦ ســـنة واســـمها مريــــــــــــــــم، فذهبـــت 
ألزورهـــا وال أدري مــــــــــاذا ســـأقول لهـــا، فوجدتهـــا 
تقـــرأ فـــي ســـفر الرؤيـــا وقالـــت إن هـــذا هـــو الســـفر 
الـــذي يحّضرهـــا للســـماء. وقتهـــا تصاغـــرت نفســـي 
فـــي عينـــي، وتعلمت درًســـا أن اإلنســـان فـــد يتقّوى 

إيمانـــه بســـبب المرض الشـــديد. 

أخيـــــــــًرا: في مكان الرحمة أو مكان االستشفاء 
تتقابـــل مع المســـيح من غيـــر ميعاد، فمريض بيت 
حســـدا كان لـــه ٣٨ ســـنة فـــي المـــرض، وليـــس لـــه 
إنســـان، ولكـــن صـــار المســـيح رفيقـــه، وعمـــل معه 
معجـــزة باهـــرة، وعّلمـــه أاّل يخطـــئ مـــرة أخـــرى.. 
هكـــذا  أنـــت فـــي كل مـــرة يســـمح هللا أن  تتعامل مع 
طبيـــب أو مستشـــفى أو عيـــادة في ظروف صحية 
متنوعـــة، كـــن مســـتعًدا أن تقابل المســـيح، وســـوف 
يمنحـــك نعًمـــا كبيـــرة، ســـواء راحـــة أو طمأنينـــة أو 
شـــفاء... المهـــم أن تتعامـــل مـــع المســـيح بأشـــكال 

متعـــّددة، لـــه المجـــد إلى األبـــد آمين.

الطبيـــب الحقيقـــي ألنفســـنا وأجســـادنا وأرواحنـــا. 
مريـــض بيـــت حســـــــــــدا لـــم يتوقــــــــــــع أن يقابـــل 
المســـيح. كان لـــه مدة كبيـــرة مطروًحا،  ألنه عندما 
دخـــل مستشـــفى بيت حســـدا كان لـــه أقارب ولكنهم 
تخلـــوا عنـــه  أو ربما يأســـوا من طـــول مدة المرض، 
ولكـــن المريـــض قابل المســـيح في المستشـــفى... 

)١( الطبيب:
قد تقابل المسيح في شخص الطبيب المعالج، 
أو أي مـــن العامليـــن بالمستشـــفى. طبيـــب  يمكـــن 
كلمـــة منـــه تكـــون رســـالة مـــن المســـيح؛ فـــي يشـــوع 
بـــن ســـيراخ  يقـــول عبـــارة جميلـــة: »أَْعـــِط الطَِّبيـــَب 
بَّ  َكَراَمَتـــُه، أَلْجـــِل َفَواِئِدِه َفـــِإنَّ الرَّبَّ َخَلَقُه. أَلنَّ الطِّ
، َوَقـــْد ُأْفِرَغـــْت َعَلْيـــِه َجَواِئـــُز  آٍت ِمـــْن ِعْنـــِد اْلَعِلـــيِّ
اْلُمُلوِك. ِعْلُم الطَِّبيِب ُيْعِلي َرْأَســـُه، َفُيْعَجُب ِبِه ِعْنَد 
اْلُعَظَمـــاِء«  )ســـي1:٣٨-٣(. والقديـــس لوقـــا كان 
طبيًبـــا، وقديًمـــا كان الطبيـــب يتعلـــم الفلســـفة لذلـــك 
كنـــا نســـمي الطبيـــب »حكيـــم«، ألن الحكمـــة هـــي 
الفلســـفة  بمعناهـــا اإليجابـــي. وفـــي تاريـــخ الكنيســـة 
القديســـان قزمان ودميان  شـــفيعا مهنة الطب  ولهم 
كنائـــس علـــى اســـمهما، ولهمـــا أيقونـــة شـــهيرة فيها 
يعالجـــان ســـاق انســـان مـــن الغرغرينـــة. ضـــع فـــي 
ذهنـــك أن تصلـــي قبل أن تتعامل مع الطبيب لكي 
يرســـل لك هللا رســـائل عن طريقه،  ســـواء اكتشـــاف 

المـــرض أو التشـــخيص أو العـــالج... الـــخ. 
)٢( التمريض: 

يمكنــــــــــــــــك أن تقابـــل المسيــــــــــــح فـــي شخـــــــــص 
التمريـــض.  مهنـــة التمريض إحدى المهن الســـامية 
فـــي  فـــي العالـــم، وأول ممرضـــة معروفـــة   للغايـــة 
المســـيحية هـــي القديســـة فيبـــي فـــي رومـــا،  وهـــي 
الشماســـة التي أرســـل معها بولس الرســـول رســـالته 
لروميـــة. كمـــا نقـــرأ في تاريخ الكنيســـة عـــن كثيرين 
 ومـــن أشـــهرهم القديســـة فيرينـــا التـــي ذهبـــت مـــع 
الكتيبـــة الطيبيـــة إلـــى سويســـرا، وعلمـــت الناس  في 
أوروبا كيف يســـتحمون ويمشـــطون شـــعورهم، ولها 

تمثـــال فـــي الســـفارة السويســـرية بالقاهـــرة. 
مـــن خـــالل مهنـــة التمريـــض يمكـــن أن نســـمع 
مالئكيـــة.  مهنـــة  نســـميها  ربنـــا،  ولذلـــك  صـــوت 
 شـــجعوا أوالدكم لدراســـة مهنة التمريض  ألنه يوجد 
احتيـــاج شـــديد جـــًدا فـــي المستشـــفيات  والعيـــادات 
لممارســـة مهنـــة  التمريـــض. فـــي كل أنحـــاء العالـــم 
 وفـــي التاريـــخ المســـيحي نســـمع عـــن الراهبـــات  في 
إلـــى مهنـــة الرعايـــة  الكثيـــر مـــن األديـــرة  اتجهـــن 
فـــي  إلـــى روســـيا رأيـــت  الصحيـــة. وفـــي زيارتـــي 
أحـــد أديـــرة الراهبـــات مستشـــفى صغيـــر فيه بعض 

الحـــاالت الصعبـــة تحـــت رعايـــة الراهبـــات. 

عظة األربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢م من كنيسة العذراء واالنبا بيشوي بالكاتدرائية
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اسم تواضروس وثيؤدوروس ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ من أصل يوناني يعني عطية هللا

زيارة اكهننا يف إسبانيا للسفارة املرصية

زار مقـــر الســـفارة المصريـــة بالعاصمـــة اإلســـبانية مدريـــد الراهب القمص 
فـــام األنبـــا بـــوال كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مارمرقـــس بمدريـــد، 
إســـبانيا  لـــدى  مـــكاوي ســـفير مصـــر  الســـفير يوســـف  اســـتقباله  فـــي  وكان 
وأعضـــاء الســـفارة. جـــرى خـــالل اللقـــاء مناقشـــة بعـــض األفـــكار والمقترحات 
التـــي تدعـــم عمـــل الســـفارة والخدمـــات التي تقدمهـــا للجاليـــة المصرية هناك. 
كمـــا دار حديـــث عـــن كيفيـــة ترســـيخ معانـــي التســـامح والســـالم، باعتبار أن 

الراهـــب القمـــص فـــام األنبـــا بـــوال أحد ســـفراء التســـامح والســـالم.

اإلعداد الحتفايلة جملة الكرازة
اإلعـــداد  اآلن  يجـــري  الثانـــي،  تواضـــروس  قداســـة  مـــن  بتوجيهـــات 
الحتفالية كبرى بمناســـبة مرور خمســـين عاًما على صدور مجلة الكرازة، 
وســـُيعلن قريًبـــا عـــن موعـــد ذلـــك. جديـــر بالذكـــر أن قـــراًرا بإصـــدار مجلـــة 
الكـــرازة جـــاء ضمـــن حزمـــة قـــرارات أصدرهـــا المتنيح البابا يوســـاب الثاني 

)115( عـــام 195٢ علـــى النحـــو التالـــي:

تنويه 
لظـــروف األعيـــاد، فســـوف يكـــون العـــدد التالي مـــن مجلة 
الكـــرازة يـــوم الجمعة 6 مايـــو ٢٠٢٢م، وكل عـــام وأنتم بخير.

قـــــــــــــــررت اللجنــــــــــــــــــــة الدائمـــة 
للمجمـــع المقـــدس فـــي اجتماعهـــا 
يـــوم الســـبت 5 مـــارس ٢٠٢٢م، 
برئاســـة قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي، تشـــكيل لجنـــــــــــــــــة لبحـــث 
الموضوعـــــــــــات الرعويـــة المتعلقة 
بالصحـــة اإلنجابية، وتقديم تقرير 
جلســـته  فـــي  المقـــدس  للمجمـــع 
القادمـــة يـــوم 9 يونيـــو ٢٠٢٢م.. 
بموضوعــــــــــــــات  كنيســـتنا  تهتـــم 

الصحـــة اإلنجابيـــة لســـببين:
١- اإلنجـــاب لـــه ُبعـــد ديني 
كنســـي هام وليس فقط ما له من 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  األبعـــاد 
واالقتصاديـــة. الكتـــــــــــــاب المقدس 
يذكـــر »فخلـــق هللا اإلنســـان علـــى 
صورتـــه، علـــى صـــورة هللا خلقه. 
ذكـــًرا وأنثى خلقهم، وباركهم وقال 
وامـــألوا  وأكثـــروا  »أثمـــروا  لهـــم: 
 .)٢٧-٢٨ )تـــك1:  األرض«« 
الســـيد المســـيح لـــه المجـــد قـــال: 
»أمـــا قرأتـــم أن الـــذي خلـــق مـــن 
البـــدء خلقهما ذكـــًرا وأنثي؟ وقال: 
مـــن أجـــل ذلـــك يتـــرك الرجـــل أباه 
ويكـــون  بامرأتـــه  ويلتصـــق  وأمـــه 
ليســـا  إذ  واحـــًدا،  جســـًدا  االثنـــان 
بعـــد اثنين بل جســـد واحد، فالذي 
إنســـان«  يفرقـــه  ال  هللا  جمعـــه 
)مـــت19: ٤-5(. إًذا فاإلنجـــاب 
ال بـــد أن يكـــون مـــن رجـــل وامـــرأة 
يجمعهمـــا ســـر الـــزواج المقـــدس. 
أخـــرى  طريقـــة  بأّيـــة  واإلنجـــاب 
ُيعتبـــر خطـــأ يتحملـــه مـــن قـــام به 
وليـــس الجنيـــن ألنـــه مفعـــول بـــه 

وليـــس فاعـــاًل.
٢- التقـــدم الطبـــي والعلمي 
أحـــدث تغيُّـــرات كثيـــرة فـــي عملية 
اإلنجــــــــــــــــاب. حالًيـــا توجـــد بنـــوك 
لألجنـــة والحيوانــــــــــــــــــــــــات المنويـــة 
والبويضــــــــــــــــــــات، ويمكـــن التلقيح 
خـــــــــــــارج الرحـــــــــــــــــم، وتوجـــد األم 
الحاضنـــة أو البديلـــة، بـــل تطـــور 
يمكـــن  جهـــاز  الختـــراع  األمـــر 
وضـــع البويضـــــــــــــــة المخصبـــــــــــة 
لتنمـــو حتـــى تصيـــر جنيًنـــا  فيـــه 
للرحـــم  الحاجـــة  دون  متكامـــاًل 

البشـــري، وغيـــر ذلك. هـــذا التقدم 
العلمـــي الطبـــي ســـاعد فـــي حـــل 
عـــدة مشـــكالت تواجـــه اإلنجاب، 
ولكـــن أوجـــد تســـاؤالت فـــي مـــدى 
قبـــول هـــذه التغيـــرات فـــي عمليـــة 
الدينيـــة  الناحيـــة  مـــن  اإلنجـــاب 
الكنيســـة  أبنـــاء  يطـــرح  الكنســـية. 
إجابـــة  يريـــدون  تســـاؤالت  عـــدة 
أن  يريـــدون  فهـــم  عنهـــا،  كنســـية 
ينعـــم هللا عليهـــم بطفـــل أو طفلـــة 
ولكـــن ال يريـــدون اللجـــوء لطريقـــة 

خاطئـــة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف.
هـــل يمكن أن تقدم الكنيســـة 
الرأي الكنســـي القاطـــع في هذه 

الموضوعات؟ 
أعتقـــد أنـــه مـــن الصعوبــــــــــــــــــة 

تحقيـــق ذلـــك لســـببين:
د الموضوعـــــــــــــــــــــــات  1- تعـــدُّ
وتشـــعُّبها مـــع وجـــود موضوعـــات 
جديـــدة. فالتقـــدم الطبـــي فـــي هـــذا 
المجال مســـتمر بوتيرة متســـارعة.
هــــــــــــــــذه  مــــــــــــــــــــــن  كثيـــر   -٢
الموضوعـــات بهـــا جــــــــــــــــزء يمكن 
فيهـــا  قاطـــع  كنســـي  رأي  تقديـــم 
وجـــزء آخـــر يمكـــن أن تتعـــدد فيه 

الكنســـية. اآلراء 
لـــذا أري أن مـــا يمكــــــــن أن 
وضـــع  هـــو  الكنيســـة  تقدمـــه 
معاييـــر كنســـية متفـــق عليهـــا 
يمكـــن مـــن خاللها إبـــداء الرأي 
في أي موضـــوع معروض حالًيا 

مســـتقباًل.  أو 
القديـــس بولس الرســـول بإلهام 
الـــروح القـــدس يقـــدم لنـــا النمـــوذج 
الـــذي يمكننــــــــــــــــــا أن نحتـــذي بـــه. 
أهـــل  إلـــى  األولـــى  رســـالته  فـــي 
لبعـــض  أجوبـــة  قـــدم  كورنثـــوس، 
الخاصـــة  الرعويـــة  الموضوعـــات 
بالـــزواج وأكل مـــا ُذبـــح لألوثـــان 
وغيرهـــا، ثـــم قـــدم أربعـــة معاييـــر 
أساســـية يمكـــن البنـــاء عليهـــا فـــي 
الحكـــم علـــى أي موضـــوع رعـــوي 
1كـــو1٢:٦؛  )راجـــع:  مســـتقباًل 
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معهد الرعاية والرتبية
آلية تطوير الفكر الرعوي بالكنيسة القبطية األرثوذكسية

هيئات كنسية )3(

كان االحتيـــاج ُملًحـــا لوجـــود معهـــًدا إلعداد الرعاة بالكنيســـة، مـــن اآلباء الكهنة 
وأمنـــاء الخدمـــة والخـــدام، وذلـــك ألن موضـــوع الرعايـــة بالنســـبة للكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية، هو موضوع حيوي ألنها كنيســـة آبائية، تعتمد على التعليم والرعاية 

لكل إنســـان، ولكل اإلنســـان.
لـــذا رأى المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث ضـــرورة إنشـــاء معهـــد الرعايـــة والتربية، 
وذكـــر قداســـته فـــي مجلـــة الكرازة بالعـــدد الصادر في 5 أكتوبـــر 19٧٤م: »إن كل 
مـــا يأخـــذه طلبـــة اإلكليريكيـــة هـــو مقدمـــات فـــي الرعايـــة، التـــي أصبحـــت فـــي هـــذا 

العصـــر، علًمـــا لـــه أصولـــه النفســـية والتربويـــة والروحية«.
وأُعيـــد افتتاحـــه عـــام 199٣م، بعمـــادة أ.د. نبيـــل صبحي، ثم أ.د. رســـمي عبد 
الملـــك، حتـــى عـــام ٢٠٠9م، حيـــث أســـند قداســـته وكالـــة المعهـــد إلـــى نيافـــة األنبـــا 

موســـى األســـقف العام للشـــباب.
وبعـــد أن تولـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني الُســـدة المرقســـية أولى قداســـته 
المعهـــد اهتماًمـــا كبيـــًرا ليقـــوم المعهـــد بدوره فـــي الخدمة الكنســـية، وتتحقق األهداف 

المنشـــودة مـــن إنشـــائه، لـــذا جـــاءت الثمار مفرحـــة لقلب هللا ولكنيســـته المجيدة.
يعمـــل المعهـــد علـــى إعداد رعاة كنســـيين مفكرين وقادرين على ممارســـة العمل 
الرعـــوي بكفـــاءة عاليـــة، ملتزميـــن بمســـئولية الرعايـــة، وتخريـــج كـــوادر قـــادرة علـــى 
القيـــادة فـــي كل مجـــاالت العمـــل الرعـــوي وتطويـــره وتجديـــده، ســـعًيا إلـــى تحقيـــق 

التالية: األهـــداف 
1( إعداد خريج باحث في مجاالت الرعاية والخدمة.

٢( إعـــداد رعـــاة متخصصيـــن ومتميزيـــن في مجاالت رعويـــة متنوعة وتمكينهم 
مـــن التعلـــم الذاتـــي لتكوينهم ثقافًيا، وروحًيـــا، واجتماعًيا.

٣( اإلسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر االتجاهات الرعويــــــــــة الصحيحة.
٤( نشر الوعي الكنسي، وإزكاء روح االهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة.

كمـــا يمنـــح المعهـــد درجـــة دبلومـــا الدراســـات العليـــا وأيًضـــا درجتـــي الماجســـتير 
والدكتـــوراه فـــي أقســـامه التســـعة وهي:

١- قســـم الرعاية الكنسـيــــة: يؤهل الدارســـين فيه للقيام بالعمل الرعوي بكل 
مجاالتـــه واحتياجاتـــه وفًقـــا لألســـس الكتابيـــة والكنســـية، إلـــى جانب العلـــوم الحديثة 
بهـــدف تزويـــد الخدمـــة الكنســــية بخـــادم قـــادر علــــى اســـتيعاب واقـــع الحقـــل الرعوي 

ـــال مـــع ثوابتـــه ومتغيراته. والتعامـــل بشـــكل فعَّ
٢- قســـم اإلرشـــاد األســـــري: فـــي الوقـــت الـــذي أصبحـــت فيـــه خدمة األســـرة 
الـــة فـــي العمـــل الرعـــوي، فـــإن قســـم اإلرشـــاد  هـــي إحـــدى األدوات األساســـية والفعَّ
األســـري يؤهـــل الدارســـين بـــه بشـــكل علمـــي وعملـــي متطـــور لتحقـيــــق هـــذا الهـــدف 
مـــن خـــالل أحـــدث النظريات والموضوعات في مجال اإلرشـــاد األســـري، مما يفرز 
كوادر متخصصة في خدمة األســـــــــــــــــــــــرة التي تعد النواة األساسيـــــــــــــــــــــــة في تكوين 

الكنيســـة والمجتمع.
3- قســـم اإلرشــــاد الروحــــي: يؤهـــل كـــوادر لخدمـــة أبنـــاء الكنيســـة البعيديـــن 
بيئيـــة  شـــخصية،  ظـــروف  وطـــأة  تحـــت  ابتعـــدوا  هـــؤالء  ألن  ونظـــًرا  والضاليـــن، 

ومجتمعيـــة بشـــكل مـــا، فـــإن من يخدمونهـــم يحتاجون لتأهيلهم بما يتناســـب مع هذا 
النـــوع مـــن الخدمـــة.

4- قســـم الحـيــــاة الكنسـيــــة: يتيح للدارســـين به فرصة فهم وتذوق ومعايشـــة 
الحيـــاة الكامنـــة فـــي الكنيســـة، في صلوات األســـرار المقدســـة ونظام العبادة. ســـعًيا 

لتأهيـــل كـــوادر قـــادرة علـــى نقـــل الروح الكنســـية ألبناء الكنيســـة جيـــل بعد جيل.

5- قســـم الكتــــاب المقــــدس: يدخـــل بالدارســـين إلى أعمـــاق الكتـــاب المقدس 
ُجـــدًدا وعتقـــاء،  يـــوم  ُيخرجـــوا لمخدوميهـــم كل  وُيكســـبهم مهـــارات دراســـته حتـــى 
وُيشـــبعوهم مـــن حـــالوة الكلمـــة وغناهـــا الُمذخـــر فـــي أســـفاره المقدســـة. وذلـــك مـــن 

خـــالل دراســـة مناهـــج متكاملـــة.

6- قسم اإلرشــــاد النفســـــي: يضع قسم اإلرشاد النفسي العناية باإلنسان من 
الناحيـــة النفســـية بأســـلوب علمـــي صحيـــح، هدًفـــا أساســـًيا لـــه، لـــذا فهو يهتـــم بتقديم 
دراســـات مبنيـــة علـــى رؤيــــة مسيحــــية، علمية، ممنهجـــة، وقادرة علـــى توفير كوادر 
تقوم بالعمل الرعوي بشـــكل أكثر فاعلية ُيســـهم في الدعم النفســـي ألبناء الكنيســـة، 

وإحـــداث تغييـــر حقيقي فـــي حياتهم.

7- قسم المـوارد البشريـة: وهو القسم الذي يطور مهارات الدارسين لتخطيط 
وإدارة الخدمـــة بكفـــاءة عاليـــة وذلـــك مـــن خـــالل تدريبهـــم علـــى مهـــارات: القيـــادة، 
االتصـــال، التحفيـــز، التفويـــض، حل المشـــكالت واتخاذ القـــرارات، وإدارة األزمات.

8- قســـم رعايــــة الطفــولــــة: يهـــدف إلـــى إعـــداد جيـــل مـــن الخـــدام الدارســـين 
لخصائص مرحلة الطفولة على أســـاس روحي، علمي، أكاديمي متطور، وإكســـاب 
اآلبـــاء واألمهـــات المهـــارات والخبـــرات الالزمة لتربية أبنائهم تربية مســـيحية حقيقية 
وذلـــك الستشـــراف مســـتقبل مشـــرق للكنيســـة مـــن خـــالل تقديـــم تربية كنســـية ســـليمة 

متكاملـــة ألبنائهـــا الصغار.

9- قســـم رعايـــة كبـــار الســـن: يهـــدف إلى إعـــداد كـــوادر متخصصـــة لخدمة 
مرحلـــة كبـــار الســـن بالكنائـــس، وبيـــوت المســـنين واألســـر، وكذلـــك مســـاندة كبـــار 
الســـن في إشـــباع حاجاتهم الروحية، والنفســـية، والتربوية، واالجتماعية، والصحية، 

والقانونيـــة. وتحســـين أوجـــه الخدمـــات والرعايـــة المقدمـــة لهم.

ويتيـــح المعهـــد فرصـــة لاللتحـــاق بـــه بنظـــام االنتســـاب بحيـــث تكـــون الدراســـة 
))On-Line لكل أبناء الكنيسة، وللمعهد ستــــــــــــــون فرًعا باإليبارشيـــــــــــــــــــــات داخل 

مصـــر وخارجها. 

كما ينظم المعهد أنشطة إثرائية مثل: 

1( الدورات التدريبة للمقبلين على الزواج تحت عنوان »استعد لالرتباط«.
٢( الـــدورات التدريبيـــة الرعويـــة لآلباء الكهنـــة، وذلك انطالًقا من الدور الرعوي 
للمعهد في إعداد الرعاة وتطوير الفكر الرعوي بما يتناســـب مع متغيرات العصر.

٣( الـــدورات التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي مجـــاالت الرعايـــة المختلفـــة مثـــل: )أ( 
خدمـــة ذوي اإلعاقـــة. )ب( التربيـــة الجنســـية لألطفـــال المراهقيـــن. )ج( مشـــكالت 

التربيـــة وتعديل الســـلوك.
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أسبوع البصخة من الكلمة ⲡⲁⲥⲭⲁ أي عبور وهي النطق اليوناني لكلمة ‘‘فصح’’ أي عبور

أســبوع  مــن  نقتــرب  ونحــن 
الــذي  الــدم  اآلالم، نتذكــر خيــط 
المقــدس  الكتــاب  أســفار  يربــط 
التكويــن  ســفر  مــن  بــدًءا  كلــه، 
وســفك  حيواًنــا  الــرب  َذْبــح  حيــث 
دمــه، وَأخــَذ مــن جلــد هــذا الحيــوان 
وحــواء،  آلدم  أقمصــة  وصنــع 
المســيح  الســيد  بــأن  نبــوءة 
سيســحق رأس الحيــة، نــوح بعدمــا 
خــرج مــن الفلــك، قــدم ذبائــح للرب، 
إبراهيــم عندمــا قــدم ابنــه إســحق 
ذبيحــة علــى المذبــح ورفــع عليــه 
دمــه،  يســفك  أن  وكاد  الســكين، 
يقــدم  يعقــوب  بكبــش،  فُعــوِّض 
ذبائــح، وكل األســباط تقــدم ذبائــح 
والحبــل  راحــاب  أنواعهــا.  علــى 

الــخ القرمــزي.. 
وكأن هللا يريــد أن يقــول لنــا: 
نحــن  ويخلصنــا  يســترنا  مــا  إن 
الــدم،  هــو  الخطيــة  مــن  البشــر 
بموتــه  أجلنــا  مــن  سُيســفك  الــذي 
الــذي  هــذا  عنــا،  الصليــب  علــى 
بنــا  ويصــل  ويكســونا،  ســيبررنا، 

الســموات. ملكــوت  إلــى 
ونتذكــــــــــر هنا مفاعيـــــــــــل دم 

المســيح فــي حياتنــا:
الماضـــــــــــــي:  يغفــر  الــدم   -1
َتْحُصــــــُل  اَل  َدٍم  َســْفِك  »ِبــُدوِن 
فمهمــا  )عــب9:٢٢(،  َمْغِفــَرٌة!« 
وقبــل  أمــس  ذلــك،  قبــل  أخطأنــا 
أمس، فدم المســيح يغفر كل هذا. 
اإلنســان  كان  القديــم  العهــد  ففــي 
ذبيحــة  يحضــر  يخطــئ،  الــذي 
ويعتــرف  عليهــا،  يــده  ويضــع 
وهــذا  مبــرًرا.  فيخــرج  بخطايــاه 
مــا يحــدث اآلن، فعندمــا يعتــرف 
خطايــاه،  لــه  تغفــر  اإلنســان 
وبــدون دم المســيح لــن يحــدث هــذا 
الغفــران؟ فــدم المســيح القانــي فــي 
الذبيحــة الكفاريــة يغطينــا ويســترنا 
مــن الخطايــا، أمــام العــدل اإللهــي.

يطهــــــــــر  المسيــــــــــــــح  دم   -٢
اْلَمِســيِح  َيُســوَع  »َدُم  الحاضــر: 
َخِطيَّــٍة«  ُكلِّ  ِمــْن  ُرَنــا  ُيَطهِّ اْبِنــِه 
)1يــو٧:1(. مهمــا كانــت الخطيــة 

فهــو يطهرهــا. فهــو يطهــر القلــب 
مــن  القلــب  وينظــف  والضميــر، 
علــى  يســامحني  فــاهلل  الداخــل. 
الماضــي، ويطهــر لــي الحاضــر.
يقــدس  المسيـــــــــــح  دم   -٣
المســتقبل: أي يكــّرس ويخّصــص 
فكنيســتنا  اإلنســـــــــــــــــــان،  ويدّشــن 
ترشــم  األرثوذكسيــــــــــــــة  القبطيـــــــة 
رشــًما،   36 بالميــرون  المعمــد 
لتقديــس اإلنســان كلــه. بالتالــي 
ُمخّصًصــا  اإلنســــــــــــــان  يصيـــــــــــــــر 
يكــون  أي  هلل،  وُمفــَرًزا  ًســا  وُمكرَّ
ُكــْم َهْيــَكُل  هيــكاًل للــروح القــدس »َأنَّ
ِفيُكــْم«  َيْســُكُن  هللِا  َوُروُح  هللِا 
فينــا  هللا  ويســكن  )1كــو1٦:٣(، 
مــا  الداخــل، وينــزع  مــن  ويقدســنا 
مــن شــرور وقباحــة،  داخلنــا  فــي 

لــه.  صــورة  فنصبــح 
٤- دم المســيح يثّبــت: »َمــْن 
َدِمــي  َوَيْشــَرْب  َجَســِدي  َيــْأُكْل 
َيْثُبــْت ِفــيَّ َوَأَنــا ِفيــِه« )يــو5٦:٦(، 
جســد  مــن  أتنــاول  مــرة  كل  ففــي 
المســيح ودمــه يســكن فــي داخلــي 
المســيح بغنى وبقوة، وأســتطيع أن 
أنتصــر علــى الخطيــة »َأْســَتِطيُع 
الَّــِذي  اْلَمِســيِح  ِفــي  َشــيٍء  ُكلَّ 

)فــي1٣:٤(.  يِنــي«  ُيَقوِّ
ــْن  5- دم المســيح ُيحيــي: »َم
ــُه  ــْأُكُل َجَســِدي َوَيْشــَرُب َدِمــي َفَل َي
َحَيــاٌة َأَبِديَّــٌة َوَأَنــا ُأِقيُمــُه ِفــي اْلَيــْوِم 
هــو  وهــذا  )يــو5٤:٦(،  اأَلِخيــر« 
يعطــي  الــذي  األبــدي  الــدم  نقــل 
لنــا حيــاة أبديــة خالــدة فــي أورشــليم 

الســمائية.
دم  إلــى  أحبائــي  يــا  فتعالــوا 
شــخص  إلــى  تعالــوا  المســيح.. 
المســيح.. تعالــوا إلــى الصليــب.. 
الــدم  هــذا  لنأخــذ  والمصلــوب.. 
القانــي.. الــذي يغفــر لنــا الماضي، 
ويطهــر لنــا الحاضــر، ويقــدس لنــا 
المستقبــــــــــل، ويثبتنــا فيــه، وأخيــًرا 
يعطينــــــــــــــــــــــا الحيــــــــــــــاة األبديــة. لــه 

المجــد! كل 
وكــــــــــــل عـــــــــــــام وأنتم في ملء 

بركــة اإلنجيل

mossa@intouch.comf.beniamen@gmail.com

إلهنـــا  المســـيح  طلـــى  أن  بعـــد 
بالطيـــن،  أعمـــى  المولـــود  عينـــي 
ِفـــي  اْغَتِســـْل  »أْذَهـــِب  َلـــُه:  »َقـــاَل 
ِبْرَكِة ِســـْلَواَم«. الَِّذي َتْفِســـيُرُه ُمْرَســـٌل. 
َبِصيـــًرا«،  َوَأَتـــى  َواْغَتَســـَل  َفَمَضـــى 
وهـــذه المعجـــزة تثبـــت ألوهـــة الكلمـــة 
الخالـــق،  كونـــه هللا  فـــي  المتجســـد، 
معجـــزة لها بعـــدان: ُبعد مادي حيث 
البصـــر،  نعمـــة  الرجـــل  هـــذا  نـــال 
وأيًضـــا ُبعـــد روحـــي وهـــو البصيـــرة 
الروحيـــة وهـــذا هـــو هـــدف المعجزة، 
فعندما ســـأله السيد المســـيح »َأُتْؤِمُن 
ِباْبـــِن للاَِّ؟« َفَقاَل: »ُأوِمُن َيا َســـيُِّد«. 

)يـــو٣5:9(. َلـــُه«  َوَســـَجَد 
لمـــاذا المـــاء؟ المـــاء منـــذ بداية 
للحيـــاة  مانـــح  عنصـــر  هـــو  العالـــم 
فقـــد: »َكاَنـــِت اأَلْرُض َخِرَبـــًة َوَخاِلَيـــًة 
َوَعَلـــى َوْجـــِه اْلَغْمـــِر ُظْلَمـــٌة َوُروُح هللِا 
َيـــِرفُّ َعَلى َوْجـــِه اْلِمَياِه« )تك1:٢(، 
الفـــم:  القديـــس يوحنـــا ذهبـــي  يقـــول 
]هـــذا يـــدل علـــى أن فـــي الميـــاه كان 
لـــم  المـــاء  وأن  محيـــي،  يوجـــد روح 
يكـــن غير متحـــرك، بل كان متحرًكا 
وفيـــه قـــوة محييـــة، ألن المـــاء غيـــر 
النفـــع  فاقـــد  يكـــون  قـــد  المتحـــرك 
بالكليـــة وأما المتحـــرك فيكون موافق 
ألمور كثيرة[ )شـــرح ســـفر التكوين(، 
ترتليـــان:  العالَّمـــة  عليهـــا  ويطلـــق 
]عـــرش الروح القـــدس[، فالمياه مادة 
فيهبهـــا  القـــدس  الـــروح  فيهـــا  يعمـــل 
يقـــول  للتنقيـــة،  طبيعيـــة  فـــوق  قـــوة 
المزمـــور األول عـــن االنســـان البـــار 
أنه »َكَشـــَجَرٍة َمْغُروَســـٍة ِعْنـــَد َمَجاِرِي 
الميـــاه  وهـــذه  )مـــز1:٣(،  اْلِمَيـــاِه« 
تعطيهـــا الحيـــاه ولذلـــك أكمـــل قائاًل: 
»ُتْعِطـــي َثَمَرَهـــا ِفـــي َأَواِنـــِه َوَوَرُقَها اَل 
َيْنَجـــُح«،  َيْصَنُعـــُه  َمـــا  َوُكلُّ  َيْذُبـــُل. 
المـــاء  بينبـــوع  نفســـه  شـــّبه  وهللا 
الحـــي، فيقول في ســـفر إرميـــا النبي 
اْلَحيَّـــِة  اْلِمَيـــاِه  َيْنُبـــوَع  َأَنـــا  »َتَرُكوِنـــي 
ِلَيْنُقُروا أَلْنُفِســـِهْم آَباًرا آَباًرا ُمَشـــقََّقًة اَل 

)إر1٣:٢(. َمـــاًء«  َتْضُبـــُط 
فـــي المعموديـــة: كيـــف لغســـل 
مـــن  يخلـــص  أن  بالمـــاء  الجســـد 

األبـــدي؟ المـــوت 
التطهيـــر  مجـــرد  ليـــس  بالطبـــع 
الجســـدي هـــو ما يمنـــح النعمة، لكن 
وحلـــول  الميـــاه،  تقديـــس  بصلـــوات 
الروح القدس تصبح لهذه المياه هذه 
القـــوة، فيقـــول معلمنـــا القديس بولس 

ْســـُتْم َبْل  الرســـول: »اْغَتَســـْلُتْم َبـــْل َتَقدَّ
َوِبـــُروِح  َيُســـوَع  الـــرَّبِّ  ِباْســـِم  ْرتُـــْم  َتَبرَّ
القديـــس  إن  )1كـــو٦:11(،  ِإَلِهَنـــا« 
بولـــس الرســـول هنا يشـــير إلى تدرج 
المؤمـــن  ينتقـــل  بموجبـــه  وتسلســـل 
»اْغَتَســـْلُتْم«  الســـلبي:  الجانـــب  مـــن 
ْســـُتْم«،  إلـــى الجانـــب اإليجابـــي »َقدَّ
ْرتُـــْم«  ويعقـــب ذلـــك كلـــه بكلمـــة »َتَبرَّ
ليعبـــــــــر عن كمـــــــــال عملية التبرير. 

يربـــط العالمة أوريجينوس مغفرة 
الخطايـــا بالمعمودية، التي بها يمنح 
ـــد نعمـــة وقـــوة  الُمعمَّ القـــدس  الـــروح 
لكـــي يهـــزم الشـــهوات )الحـــث علـــى 
االستشـــهاد ٣٠(، وهـــذا هـــو مفهـــوم 
قـــول القديـــس يوحنا الرســـول: »َنْعَلُم 
َأنَّ ُكلَّ َمـــْن ُوِلـــَد ِمـــَن هللِا اَل ُيْخِطـــُئ، 
َبـــِل اْلَمْوُلـــوُد ِمـــَن هللِا َيْحَفـــُظ َنْفَســـُه، 
ـــُه« )1يـــو5:1٨(،  يُر اَل َيَمسُّ ـــرِّ َوالشِّ
ألن المعموديـــة تهب نعمة يســـتطيع 
أن يحـــــــــــــــارب ويغلب، ]نعمــــــــــــــــة ال 
عصمـــة[ فلـــو اســـتهان ولـــم يســـتخدم 
، َوُخُذوا  اســـلحة الخالص »ِدْرَع اْلِبرِّ
وِح الَِّذي  ُخوَذَة اْلَخاَلِص، َوَسْيَف الرُّ

ُهـــَو َكِلَمـــُة هللِا« )أف1٤:٦،1٧( 

يتعجـــب العالَّمـــة ترتليـــان، مـــن 
فاعليـــة المعموديـــة وعملهـــا الســـرّي، 
إذ يقـــول: ]يـــا للســـر الســـعيد الـــذي 
وتُـــزال  ُتغســـل  فيهـــا  التـــي  لمياهنـــا، 
خطايا أفقدتنا البصيرة، ونعتق لحياة 
أبديـــة[ )عن المعمودية ٢(، وهذا ما 
حدث مع شـــاول الطرسوسي، فيقول 
لـــه حنانيـــا »َواآلَن ِلَمـــاَذا َتَتَواَنـــى؟ ُقْم 
َواْعَتِمْد َواْغِســـْل َخَطاَياَك َداِعًيا ِباْســـِم 

« )أع1٦:٢٢(. الـــرَّبِّ

االســـتنارة  مصـــدر  هـــو  وهـــذا 
الحقيقـــة »َفِلْلَوْقـــِت َوَقـــَع ِمـــْن َعْيَنْيـــِه 
ِفـــي  َفَأْبَصـــَر  ُقُشـــوٌر  َكَأنَّـــُه  َشـــْيٌء 
فاالغتســـال  )أع9:1٨(،  اْلَحـــاِل« 
ـــد البصيرة  مـــن الخطيـــة يهـــب الُمعمَّ
الروحيـــة التـــي هـــي االســـتنارة فيقول 
الســـكندري:  أكليمننضـــس  القديـــس 
وإذ  اســـتنرنا،  فقـــد  اعتمدنـــــــــــــا  ]وإذ 
أبنــــــــــــاء، ومعنـــى  ُاســـُتِنرنا صرنــــــــــــا 
االســـتنارة أننا به نرى النور القدوس 
الخالصـــّي، أعنـــى أننـــا نشـــخص به 
إلـــى الالهـــوت[ )المربـــي1:٢٦:٦(. 
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إن اإلرهاصـــات 
األولى لسر مسحـة 
-شــــــــأن  المرضـــــى 
األســـــــــــــــرار-  كــــــــل 
موجـــودة فـــي العهـــد الجديد نفســـه.

لنـــا  تقـــدم  األربعـــة  فاألناجيـــل 
الســـيد المســـيح كطبيب شـــاٍف لكل 

األمـــراض، فهـــو نفســـه قـــد قـــال:

األصحــــــــــــــــاء  يحتــــــــــــــــــــاج  »ال 
إلـــــــــــى طبيــــــــب بـــل المرضــــــــــــى« 
إلـــى  بذلـــك  مشـــيًرا  )لوقـــا٣1:5(، 
ذاته كطبيب حقيقي للروح والنفس 
والجســـد، وقـــد أعطى الـــرب موهبة 
الشـــفاء لتالميـــذه أيًضـــا: »َوَدَهُنـــوا 
ِبَزْيـــٍت َمْرَضـــى َكِثيِريـــَن َفَشـــَفْوُهْم« 
)مرقـــس1٣:٦(، لـــذا يمكننا النظر 
إلـــى ســـر مســـحة المرضـــى علـــى 
أنه اســـتمرار لما فعله الرب يســـوع 
تجـــاه المرضـــى أثنـــاء حياتـــه على 
األرض. األمـــر المهـــم أن الســـيد 
المســـيح كان يشـــفي بكلمـــة وبأمـــر 
مباشـــــــــــر منــــــــــــــه ويتــــــــــــــــــم الشـــفاء 
فـــــــــــــــي الحـــــــــــــال، أمـــا في الســــــــــــر 

فاألمـــر مختلـــف. 

فـــي  الرســـول  يعقـــوب  يخبرنـــا 
رســـالته بشكل واضح عن ممارسة 
قائـــاًل:  المريـــض  بشـــفاء  خاصـــة 
فليـــدع  بينكـــم؟  أحـــد  »أمريـــض 
عليـــه  فيصلـــوا  الكنيســـة  شـــيوخ 
الـــرب،... باســـم  بزيـــت  ويدهنـــوه 
 .)1٦-1٣:5 )يعقـــوب  الـــخ« 
يتكلـــم  أنـــه ال  يبـــدو واضًحـــا  هنـــا 
األمـــراض،  شـــفاء  موهبـــة  عـــن 
وإنمـــا عـــن طقـــس خـــاص يتطّلـــب 
وصلـــوات  كهنـــة  وجـــود  إتمامـــه 
ودهـــن بالزيـــت بِاســـم الرب وشـــفاء 
للمريـــض وغفـــران للخطايـــا. نحـــن 
إًذا أمـــام ممارســـة كنســـية معروفة، 
إلنـــه يكتـــب لمؤمنـــي عصـــره عـــن 
شـــيء معـــروف لديهـــم؛ ومعـــروف 
أن التالميـــذ فعلـــوا مـــا تســـّلموه مـــن 

»يخلـــص«  فعـــل  إن  يقيــــــــــــــــــم«. 
إّمـــا  المريـــض،  شـــفاء  إّمـــا  يعنـــي 
الشـــفاء  أّمـــا  األبـــدي،  خالصـــة 
الجســـدي فهو الخطوة التالية سواء 
تمـــت أم لـــم تتم، أّمـــا عبارة »الرب 
يقيمـــه«، فهـــي تأخذنـــا إلـــى قيامـــة 
لقيامـــة  اســـتعداًدا  وذلـــك  المســـيح 
األموات في اليوم األخير والتــــــــــــي 
لـــكل  وشـــفاء  قيامـــــــــــــة  ستكــــــــــون 

إنســـان. 

وبالرغـــم مـــن أن البعـــض يـــرى 
الخطيـــة  بيـــن  عالقـــة  هنـــاك  أن 
والمـــرض، إاّل أننـــا ينبغي أن نؤكد 
أن ليـــس كل مريـــض هـــو خاطـــئ 
أو أن الخطيـــة هي ســـبب مرضه، 
واآليـــة الـــواردة فـــي رســـالة معلمنـــا 
يعقـــوب تقـــول: »وإن كان قـــد فعل 
خطية ُتغفر له« )يعقوب 15:5(، 
الشـــخص  أن  تعنـــي  اآليـــة  هنـــا 
لكـــن إن  يفعـــل خطيـــة،  لـــم  ربمـــا 
لـــه.  ُتغفـــر  فعـــل خطيـــة  قـــد  كان 
هنـــاك أمـــراض عضويـــة خالصـــة 
ليـــس لهـــا عالقـــة ال بالخطيـــة وال 
تحتـــاج  وهـــي  النفـــس  أو  بالـــروح 
الطبيـــب، وإقامـــة الســـر لمثـــل هذه 
األمـــراض ليـــس بديـــاًل عـــن الطب 
ولكنـــه إلعطـــاء الشـــخص الهـــدوء 
هللا  لمشـــيئة  والتســـليم  والســـكينة 
الذي يمنح الشـــفاء بطرق ووســـائل 

متعـــددة حســـب تدبيـــره اإللهـــي. 

المالحظـــة األخيرة أن الكنيســـة 
القبطية تتّمم ســـر مسحة المرضى 
لـــكل الشـــعب فـــي يـــوم معّيـــن مـــن 
الســـنة الليتورجيـــة وهـــو المعـــروف 
بجانـــب  الصـــوم،  ختـــام  بجمعـــة 
إقامتـــه لمـــن يرغـــب مـــن المؤمنيـــن 

فـــي أي وقـــت مـــن الســـنة.

والتفكير في األســـرار ال ينبغي أن 
يكون عقلًيا فقط، فاألســـرار ليســـت 
رياضيـــات وليســـت خاضعة للعقل 
واإّل لـــن تكـــون أســـراًرا، هـــي تعمل 
فـــي الـــروح والنفـــس، إنهـــا تخاطب 
القلـــــــــــــــب ويلزمهـــــــــــــا اإليمـــــــان أواًل 

ثـــم العقل. 

ســـر مســـحة المرضـــى مرتبـــط 
بفكـــرة الخـــالص األبـــدي والروحي 
كما في باقي األســـرار، والممارســـة 
تجلـــب  آليـــة  عمليـــة  ليســـت  هنـــا 
اإلنســـان  تجعـــل  ولكنهـــا  الشـــفاء، 
يشـــارك المسيح في اآلمه وقيامته. 
إن فعاليـــة الســـر باألســـاس تركـــز 
علـــى خـــالص اإلنســـان المريـــض 
الشـــفاء  أمـــا  أواًل،  النفـــس  وشـــفاء 
الجســـدي فيحـــدث كنتيجـــة طبيعية 
لشـــفاء النفس عندما يكون المرض 
ناتًجـــا عـــن عّلـــة روحيـــة ونفســـية، 
لذلـــك نجـــد أن صلـــوات الســـر فـــي 
الطقـــس القبطـــي تســـتخدم تعبيرات 
الروحـــي  الشـــفاء  باألكثـــر  تعنـــي 
وليـــس الشـــفاء الجســـدي فقط، إنها 
تحـــّث على التوبـــة وتطلب الصفح 
وقبـــول  المريـــض  خطايـــا  عـــن 
فـــي  الـــواردة  واآليـــة  هللا.  مشـــيئة 
)يعقوب15:5(: »وصالة اإليمان 
تخلـــص المريـــض والـــرب يقيمه«، 
فـــي النـــص اليونانـــــــــــــي أو  ســـواء 
قـــد  الجديــــــــــــد  للعهــــــــــــد  القبطــــــــــــي 
استخدمــــــــت الفعـــالن »يخلـــــــــــص، 

الـــرب، فهـــم وكالء أســـرار هللا ال 
مؤّسســـوها.

أّما إذا تجولنا في تقليد الكنيسة 
الـــكالم  المبكـــر، فبالرغـــم مـــن أن 
عـــن ســـر مســـحة المرضـــى ليـــس 
موجـــوًدا بكثـــرة فـــي كتابـــات آبـــاء 
الكنيســـة فـــي القـــرون األولـــى، إال 
أننا نســـتطيع أن نقــــــــــول إن مســـح 
المرضــــــــــــى بالزيـــت كان معروًفـــا 
فـــي الكنيســـة األولـــى فـــي الشـــرق 
والغـــرب، وهنـــاك شـــهادات متنوعة 
مـــن الوثائق الكنســـية القديمة على 
فـــي  واســـتخدامه  الزيـــت  تقديـــس 
التقليـــد  فـــي  ورد  مثلمـــا  الشـــفاء، 
الرســـولي، وفي خوالجي ســـيرابيون 
الشـــهير. كذلـــك قـــدم بعـــض آبـــاء 
تقديـــس  حـــول  شـــهادات  الكنيســـة 
الشـــفاء،  فـــي  واســـتخدامه  الزيـــت 
العالمـــة  المثـــال:  ســـبيل  فعلـــى 
كيرلـــس  القديـــس  أوريجانـــوس، 
األورشليمي، القديس أغسطينوس، 
الفـــم.  ذهبـــي  يوحنـــا  والقديـــس 
وبالرغم من أننا ال نملك شـــهادات 
لصلـــوات  الليتورجيـــة  البنيـــة  عـــن 
الســـر فـــي القرون األولـــى، إاّل أنه 
منـــذ زمـــن بعيد هنـــاك طقس ثابت 
ـــم ســـر  ومعـــروف مـــن خاللـــه ُيَتمَّ
أكتـــب  ال  )أنـــا  المرضـــى  مســـحة 
هنـــا عـــن تاريخ الســـر وترتيبه، فال 
المجـــال وال المقام يتســـع لمثل هذا 

األمـــر هنـــا(. 

لكـــن األمـــر المهـــم: مـــا هـــو 
دور الســـر في الشفاء الجسدي؟ 
ومـــاذا لو لـــم ُيشـــَف المريض؟ 

بـــادئ ذي بـــدء، ال بد أن نقول 
إن عمـــل األســـرار روحي باألصل 
أيًضـــا  الجســـد  فـــي  يؤثـــر  ولكنـــه 
لطبيعة العالقة بين الروح والجسد، 
إلننا ال نســـتطيع أن نقّسم اإلنسان 
أو نغفـــل العالقـــة الوطيـــدة بينهما. 
ســـر مســـحة المرضى ليس سحًرا، 

frgregorios@sac.edu.au

ⲕⲁⲗⲡ الصيغة المركبة من فعل ⲕⲱⲗⲡ أي يسرق فعندما يصفون أحًدا بأنه كلب أي سارق
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اسم مصر كان ُيطلق على منطقة المطرية وتعني ‘‘مكان أبناء الشمس’’ وبالتالي أطلقت على كل القطر

الســـيد المســـيح الصليـــب  اختـــار 
وكمـــا  للفـــداء،  الطريـــق  هـــو  ليكـــون 
يقـــول القديـــس أثناســـيوس الرســـولي: 
منهـــا  أكل  التـــي  الشـــجرة  أن  »كمـــا 
آدم كانـــت مـــن الخشـــب، وجلبـــت لنـــا 
المـــوت، فـــإن خشـــبة الصليـــب التـــي 
ُصِلـــب عليهـــا الســـيد المســـيح جلبـــت 
لنـــا الحيـــاة »، فلقـــد وهـــب لنـــا الحياة، 
فهـــو معطـــي الحيـــاة. علـــى الصليـــب 
الخليقـــة،  كل  ليجمـــع  ذراعيـــه  يفتـــح 
غافـــًرا كل خطايانـــا، وقال لنا: »أراكم 
فتفـــرح قلوبكـــم، وال يســـتطيع أحـــد أن 
انتصـــر  فلقـــد  ينـــزع فرحكـــم منكـــم«، 
علـــى المـــوت، وفرح التالميـــذ بقيامته 
عربـــون  هـــي  قيامتـــه  ألن  وبقوتـــه، 
»ففـــرح  بـــه  يؤمـــن  مـــن  كل  لقيامـــة 
التالميـــذ إذ رأوا الرب« )يو٢٠:٢٠(.
وأكثر أســـباب فـــرح قلوبنا وأكثرها 
عمًقـــا وأكثرها نقاوة هـــو الفرح بالرب، 
ليـــس الفـــرح بالِنَعم التـــي يعطينا الرب 
لـــه، وإنمـــا الفـــرح بالـــرب نفســـه.. هـــو 
موضوع فرحنا، وســـبب فرحنا هو أننا 
وجدنـــا الرب وعرفنـــاه، تماًما كما فرح 
نثنائيـــل وفيلبـــس ألنهمـــا وجـــدا يســـوع 
)يـــو1(، وكمـــا فرحـــت مريـــم المجدلية 
ومريـــم األخـــرى برؤيتهمـــا الـــرب بعـــد 
القيامـــة )مـــت ٢٨(، والمرأة الســـامرية 

ألنهـــا وجدت المســـيا )يو٤(.
لذلـــك نفـــرح ألنـــه قد دخـــل حياتنا 
شـــيء جديد بمعرفتنا للـــرب، فتحولت 
حياتنـــا وأصبحـــت ذات قيمة ومعنى، 
وطعـــم لـــه مـــذاق خاص يختلـــف عّما 
يشـــعر بـــه اآلخـــرون الذيـــن يفرحـــون 
وصايـــا  ثقـــل  يـــرون  العالـــم،  بأمـــور 
الـــرب ألنهـــا تقـــف حائـــال بينهـــم وبين 
مـــن  وتحرمهـــم  العالميـــة،  شـــهواتهم 
مالذهـــم الجســـدية وأمانيهـــم العالمية، 
كمـــا حـــدث أواًل لالبـــن الضـــال حينما 
يحيـــا  لكـــي  أبيـــه  بيـــت  مـــن  تخلـــص 

كيفمـــا يشـــاء.
محبـــة  مـــن  تجـــّردوا  الذيـــن  أّمـــا 
بالـــرب  يفرحـــون  فإنهـــم  العالميـــات 
نظرتهـــم  وأصبحـــت  حّررهـــم،  الـــذي 
للحيـــاة متغّيرة بعمـــل روح هللا القدوس 
أذهانهـــم  تجديـــد  فـــي  ودخلـــوا  فيهـــم، 
)رو٣:1٢(، وأصبـــح اســـم الرب حلًوا 
فـــي أفواههـــم، ولـــّذة الفـــرح فـــي عشـــرة 
الـــي  لـــي  بالقائليـــن  »فرحـــت  الـــرب 
بيـــت الـــرب نذهـــب«. أصبحنـــا نجـــد 
لـــّذة فـــي الروحيـــات التـــي كنـــا بعيدين 
عنهـــا قبـــل القيامة.. فهنـــاك فرق بين 

الـــرب  بيـــت  إلـــى  إنســـان  يذهـــب  أن 
كواجـــب روحـــي، وبيـــن إنســـان يقـــول 
مـــن أعماقـــه »تشـــتاق وتـــذوب نفســـي 
للدخـــول لديـــار الـــرب«. هنـــاك فـــرق 
بيـــن الحب ومجرد أداء الواجب. فرق 
بيـــن إنســـان يصلـــي ألن الديـــن يأمـــره 
بهـــذا، وآخر يصلـــي وهو يقول للرب: 
كمـــا  فتشـــبع  يـــدّي،  أرفـــع  »باســـمك 
مـــن شـــحم ودســـم«. تفـــرح ألن الـــرب 
قـــد أشـــبعك »وجـــدت كالمك كالشـــهد 
فأكلتـــه«، بـــل هـــو »أحلى من العســـل 
والشـــهد فـــي فمـــي« )مـــز119(، وال 
شـــك أن الفـــرح بالرب مرتبـــط بمحبتنا 
لـــه، وبـــكل عملـــه فينـــا، وبأنـــه يقودنـــا 
بالـــرب  نفـــرح  نصرتـــه.  موكـــب  فـــي 
بوعـــده لنـــا »مـــن يغلب فســـأعطيه أن 
يـــأكل مـــن شـــجرة الحيـــاة، ويـــأكل من 
المن المخفي.. وأعطيه اســـًما جديًدا، 
إلهـــي«  فـــي هيـــكل  ويصيـــر عمـــوًدا 

)رؤ٣:٢(.
إن كل مـــا يحيـــط بالـــرب هو فرح 
ال ُينطـــق بـــه، فلقـــد كان ميالده فرًحا، 
وفـــي التبشـــير بميـــالده فـــرح »هـــا أنـــا 
بفـــرح عظيـــم يكـــون لجميـــع  أبشـــركم 
الشـــعب« )لـــو1٠:٢(، وكانت قيامته 
فرًحـــا »ففـــرح التالميـــذ إذ رأوا الرب«. 
لنفـــرح بالـــرب الذي يهتـــم بنا هنا، 
ـــر لـــه عـــن فرحـــك بـــه، قل لـــه: يا  وعبِّ
رب ســـأعيش فـــي فـــرح، ألنـــي أشـــعر 
وأن  وتقودنـــي،  تمســـكني  يـــدك  أن 
تقّوينـــي وترشـــدني، وروحـــك  نعمتـــك 
القدوس يعّلمني كل شـــيء، ويمنحني 
ألنـــك  ســـبلك  فـــي  ألســـلك  مواهـــب 
منحتنـــي بهجـــة خالصـــك )مـــز5٠(. 
»ذوقـــوا وانظروا ما أطيب الرب« 
الـــذي يهتـــم بنـــا ويعـــد لنا مكاًنـــا معه، 
لـــه،  ويعتبـــر كالًّ مّنـــا كابـــن خـــاص 
ويعاملنـــا بـــكل حـــب. إلـــه طيـــب ليس 
لـــه شـــبيه فـــي الســـماء واألرض. َمـــْن 
ِمثـــل الـــرب إلهنـــا؟ وَمـــن أنـــا االنســـان 
حتـــى يذكـــره؟ أنـــا حبيبـــه »هكذا أحب 
هللا العالـــم حتى بذل ابنـــه الوحيد..«، 
الـــذي مـــن أجلي تجســـد وتألم وُصلب 
المـــوت  شـــوكة  علـــى  منتصـــًرا  وقـــام 
ليعطينـــا الخـــالص ويفتح لنـــا ملكوت 
لـــن  حيـــاة  فـــي  لنعيـــش  الســـموات، 
نتخيلها خالل حياتنا كما قال الكتاب 
»مـــا لـــم تـــره عيـــن، ومـــا لم تســـمع به 
أذن، ومـــا لـــم يخطر على قلب بشـــر، 
مـــا أعـــّده هللا للذيـــن يحبونـــه«.. حقـــا 

شـــهادة الـــرب تفـــرح القلب.

Profrasmy_r@yahoo.com

اجلمعية القبطية للعناية بأفريقيا
AFRICAN COPTIC CARE

 ٢٠1٧ يوليـــو  فـــي  بـــدأت 
بتعضيـــد مجموعـــة مـــن خـــدام 
كنيســـة العـــذراء مريــــــــــــم واالنبـــا 
أديليـــد  مدينـــة  فـــي  بيشـــــــــــــــوي 
وذلـــك  أســـتراليا  جنـــوب  واليـــة 
للخدمـــة فـــي أفقـــر البلـــدان فـــي 
فـــي  البدايـــة  وكانـــت  العالـــم، 
الســـودان وذلـــك  دولـــة جنـــوب 
تحـــت رعايـــة نيافـــة األنبـــا إيليا 
أســـقف الخرطـــوم ودولة جنوب 
القمـــص  مـــع خدمـــة  الســـودان 
فـــي مدينـــة جوبـــا  لمعـــي  داود 
عاصمـــة جنـــوب الســـودان، ثم 
امتـــدت إلـــى قرية بعيـــدة حوالي 
٣٠٠ كيلومتـــر مـــــــــن العاصمة 
وهـــي شـــديدة االنعـــزال وُتدعـــى 

.»YIROL »يـــرول 

وفـــي فبرايــــــــــــر ٢٠1٨ منح 
حاكم الوالية »والية البحيرات« 
مساحـــــــــــة أرض حوالــــــــــــي ٨٠ 
ألـــف متـــر مربـــع لبنـــاء مركـــز 
تنمية شـــاملة وبدأ العمــــــــــل وقد 

اشـــتمل على:

1- ملجـــأ يســـع مئـــة طفـــل 
اإلعاشـــة  وســـائل  بـــكل  مـــزود 

الســـليمة. للتربيـــة  الكافيـــة 

يشـــمل  طبـــي  مركـــز   -٢
األولـــى  هـــي  أســـنان  عيـــادة 
فـــي الواليـــة مـــع معمـــل طبـــي 

. متطـــور

٣- مدرســـة ابتدائيـــة ثانوية 

تشـــمل معامـــل كيميـــاء وفيزياء 
ومعمـــل تعليـــم كومبيوتر.

وســـباكة  نجـــارة  ورش   -٤
النظـــري  للتعليـــم  وكهربـــاء 
والعملـــي مجاًنـــا لأليتـــام وأوالد 

الشـــوارع.

5- مشـــغل خياطـــة يـــدوي 
وملحقاتـــه. وكهربـــاء 

٦- مزرعـــة للتعليم الزراعي 
علـــى  الواليـــة  أهالـــي  وتدريـــب 

الزراعـــة طـــول العام.

٧- كنيسة، وقد قام صاحبا 
النيافة االنبا صرابامون أســـقف 
عطبـــرة وأمدرمـــان، واالنبا إيليا 
والجنـــوب،  الخرطـــوم  أســـقف 
يـــوم  األســـاس  حجـــر  بوضـــع 
٢٦ مـــارس ٢٠٢٢م، وســـوف 
بنـــاء  فـــي  الجمعيـــة  تشـــارك 
القمـــص  خدمـــة  مـــع  الكنيســـة 
بتنســـيق  ويقـــوم  لمعـــي،  داود 
هـــذه الخدمـــات الســـيد ميشـــيل 
المديـــر  إســـكاروس  بســـادة 
»القبطيـــة  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
يتـــم  والتـــي  بأفريقيـــا«  للعنايـــة 
تغييـــر اســـمها حالًيـــا إلـــى هيئة 
بـــال  والذيـــن  لأليتـــام  »أيـــادي 
مـــأوى« حتـــى تســـتطيع تقديـــم 
نطـــاق  أخـــرى خـــارج  خدمـــات 

أفريقيـــا.
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قـــد نجـــد أنفســـنا فـــي وقـــت مـــن 
أنصـــاف  مـــع  نتعامـــل  األوقـــات 
حقائـــق، وال نـــدرك الحقيقـــة الكاملـــة 

موضـــوع. أي  فـــي 
مـــن  الحقيقـــة  نصـــف  تأتـــي 
عديـــدة: وألســـباب  شـــتى،  مصـــادر 
+ كل شـــخص يعّبر عن رؤيته، 
ليـــس  لألشـــياء.  وإدراكـــه  وقناعاتـــه، 
ســـهاًل علـــى كل النـــاس التجـــرُّد مـــن 
وتجربتهـــم  الشـــخصية  مصالحهـــم 
الخاصـــة ومشـــاعرهم الداخلية عندما 
نصيحـــة.  يبـــدون  أو  رأًيـــا  يقولـــون 
فمـــن  شـــخصان  يختلـــف  وعندمـــا 
روايتيـــن  إلـــى  نســـتمع  أن  المتوقَّـــع 
مختلفتيـــن، ليســـت أّي منهمـــا كاملة. 
العالقـــات  فـــي  يوجـــد  ال  هنـــا  مـــن 
االجتماعيـــة طرف علـــى حق كامل، 
وآخـــر علـــى باطـــل مطلـــق، ألن لكل 
طـــرف موقفـــه، وإن مالـــت كّفة الحق 
فـــي جانـــب أكثـــر مـــن آخـــر، ســـيظل 
هنـــاك بعـــض من الحـــق عند الطرف 
الثانـــي، وإن صغـــر قـــدره. فـــي حوار 
مـــع شـــخص مثّقف حول المشـــكالت 
الزوجية، قال: »من الخطأ االستماع 
إلـــى رأي طـــرف واحد، واتخاذ قرارات 
ال  الحقيقـــة  ألن  ذلـــك،  علـــى  بنـــاء 
تظهـــر إاّل مـــن خـــالل االســـتماع إلى 

الطرفيـــن مًعـــا«.
+ النـــاس الذيـــن يمتلكـــون القـــدرة 
علـــى اإلقنـــاع تكـــون فرصتهم أفضل 
في ترويج آرائهم، ولألســـف أكاذيبهم 
التقـــى منـــذ  أيًضـــا. أعـــرف شـــخًصا 
ســـنوات طويلـــة بعـــدد من السياســـيين 
إطـــار  فـــي  مختلفـــة  تيـــارات  مـــن 
حـــوار حـــول المســـتقبل، وفـــي نهايـــة 
جميًعـــا  أنهـــم  »رغـــم  قـــال:  لقاءاتـــه 
علـــى خـــالف، إاّل أن كل واحـــد منهم 
علـــى حـــدة أقنعنـــي برأيـــه«. المســـألة 
بســـيطة. الســـبب يعـــود إلى قـــدرة كل 
واحـــد منهـــم علـــى تســـويق رأيـــه. فـــي 
أحيـــان كثيـــرة نشـــتري أشـــياء خـــالف 
مـــا نريـــد أو نمضـــي فـــي طريـــق لـــم 
نخطـــط لـــه مـــن البدايـــة ألن شـــخصا 
ذكًيـــا اســـتطاع أن يزّيـــن لنـــا الســـبيل.
علـــى  يضـــّن  بخيـــل،  الزمـــن   +
ال  التـــي  كاملـــة،  بالحقيقـــة  النـــاس 
تطـــول  فتـــرة زمنيـــة  بعـــد  إاّل  تظهـــر 
علـــى  تظهـــر  ال  وقـــد  تقصـــر،  أو 
االطـــالق. هناك العديد من األحداث 
التاريخية انشـــغل بها الباحثون لكنهم 

عجـــزوا عـــن اإللمام بـــكل تفاصيلها، 
وال تـــزال بعض جوانبها إّما مجهولة، 
أو تتنازعهـــا آراء متضاربـــة، وتبقـــى 
وحـــده.  هللا  عنـــد  الكاملـــة  الحقيقـــة 
الكبـــرى  التاريخيـــة  األحـــداث  معظـــم 

ينطبـــق عليهـــا هـــذا الوصـــف.
+ الوهم صعب، يســـتبّد بالعقول، 
ويتالعـــب بأصحابهـــا، ومن الطبيعي 
أن يحـــّد الوهـــم مـــن قـــدرة العقـــل على 
الوصـــول إلى الحقيقـــة كاملة. أعرف 
شـــخصية قضائيـــة رفيعـــة، رحل عن 
عالمنـــا منـــذ ســـنوات، ذكـــر فـــي لقـــاء 
حضرتـــه أنـــه ينبغـــي أن ننّقـــي جيـــًدا 
ال  التـــي  األوهـــام  مـــن  نســـمعه  مـــا 
يســـتطيع المرء أحياًنا التخلُّص منها. 
أثنـــاء عملـــي فـــي محكمـــة الجنايات، 
والـــكالم للراحـــل الكريم، كنت أســـتمع 
إلـــى شـــهادة الشـــهود فـــي قضية قتل، 
جـــاء لي شـــاهد يقول إنـــه رأى المتهم 
يضرب المجني عليه بالشـــومة ســـت 
أنـــه  حيـــن  فـــي  قتلـــه،  حتـــى  مـــرات 
كانـــت تكفـــي ضربتـــان علـــى األكثـــر 
لقتـــل الضحية. لم يكن الشـــاهد كاذًبا 
بالمعنـــى الشـــائع، لكـــن كانـــت قدرتـــه 
علـــى إنتـــاج األوهـــام واســـعة، وخياله 
يصـــّور لـــه أشـــياء خـــالف مـــا حـــدث 

فـــي الواقع.
+ المصالـــح تتصالح وتتخاصم، 
الحقيقـــة،  حســـاب  علـــى  ذلـــك  كل 
تظهـــر  شـــخصان  يتخاصـــم  عندمـــا 
نفـــس  يتفـــق  وعندمـــا  كثيـــرة،  أشـــياء 
مجـــرى  الـــكالم  يأخـــذ  الشـــخصين 
آخـــر، وال ُتعرف أين الحقيقة. أعرف 
شـــخًصا كتب ما يشبه المذكرات عن 
عالقتـــه بأبناء جيلـــه ومهنته، وعندما 
اختلـــف مـــع بعض منهـــم عاد إلى ما 
كتبـــه، وأعـــاد صياغة الحكايات حتى 
تتفـــق مـــع طبيعة العالقـــات بينهم في 

مرحلـــة الخصومـــة.
كل  فـــي  الصـــدق  افترضنـــا  وإذا 
مـــا نـــراه ونســـمعه ونقـــرأه، تظـــّل هناك 
مســـألة أساســـية أنـــه بخـــالف اإليمان 
والعقيـــدة، فـــكل ما نراه نســـبي، يحمل 
الصواب والخطأ، وما نراه مفيًدا اليوم 
قد نكتشـــف غًدا ضرره، وما نتصوره 
اآلن عالًجـــا لمـــرض قـــد يثبـــت العلم 
بعـــد ذلـــك قصـــوره، والحاجـــة الماســـة 
إلـــى غيـــره. الحيـــاة فـــي حالـــة تغّيـــر. 
هللا وحـــده هـــو الثابت، ومـــا يحيط بنا 
مـــن بشـــر وكالم متغيـــر، وبالتالي ال 
توجـــد حقائـــق كاملة في أحيان كثيرة.

samehfh@gmail.com

نصف احلقيقة

 القمص صموئيل عبد
 املسيح

من إيبارشية شبين القناطر

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة، 
يوم األحد ٣ أبريل ٢٠٢٢م، القمص 
صموئيل عبد المسيح، كاهن كنيسة 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بالخصوص - 
إيبارشـــية شـــبين القناطـــر، عـــن عمـــر 
قـــارب ٨1 ســـنة وبعد خدمـــة كهنوتية 
تجاوزت ٢9 ســـنة. ُولد األب المتنيح 
فـــي 5 يوليـــو 19٤1م، وســـيم كاهًنـــا 
وأقيمـــت  199٣م،  فبرايـــر   ٢٨ يـــوم 
بحضـــور  بكنيســـته  تجنيـــزه  صـــالة 
مجمع كهنة إيبارشـــية شبين القناطر. 
خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا مرقس 
والنائـــب  الخيمـــة  شـــبرا  مطـــران 
البابوي إليبارشـــية شـــبين القناطر، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وألســـرته المباركـــة، وكل محبيه.

 القمص جوارجيوس القمص
 أثناسيوس

من إيبارشية منفلوط

بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
مـــارس   ٢5 الجمعـــة  يـــوم  صالحـــة، 
جوارجيـــوس  القمـــص  ٢٠٢٢م، 
القمـــص أثناســـيوس، كاهـــن كنيســـة 
البـــورة  بقريـــة  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد 
عمـــر  عـــن  منفلـــوط،  إيبارشـــية  فـــي 
تجاوز ٨٠ ســـنة وبعد خدمة كهنوتية 
تجاوزت 1٨ ســـنة. ُولد األب المتنيح 
فـــي ٦ نوفمبر 19٤1م، وســـيم كاهًنا 
يـــوم 1٨ نوفمبـــر ٢٠٠٣م بيـــد مثلـــث 
أســـقف  أنطونيـــوس  األنبـــا  الرحمـــات 
منفلوط الســـابق، ونـــال رتبة القمصية 
فـــي ٢9 أكتوبـــر ٢٠٢٠م بيـــد نيافـــة 
منفلـــوط.  أســـقف  ثاؤفيلـــس  األنبـــا 
ُأقيمـــت صـــالة تجنيـــزه اليـــوم ذاته في 
ديـــر الشـــهيد األمير تادرس الشـــطبي 
بحضـــور نيافة األنبـــا ثاؤفيلس، وعدد 
والرهبـــان.  الكهنـــة  اآلبـــاء  مـــن  مـــن 
األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص 
ثاؤفيلـــس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 
اإليبارشية، وألســـرته المباركة، وكل 

. محبيه

ذكرى الميالد السمائي األول
ألبينا المحبوب الطوباوي والجد الحنون

القمص بولس حبيب حنا

شيخ كهنة اإلسكندرية 
ومالك كنيسة المالك ميخائيل غربال
»الحياة الصالحة أيام معدودات أما 

االسم الصالح فيدوم إلى األبد«
)يشوع بن سيراخ ٤1: 1٦(

قدوة عظيمة ونادرة جًدا عشناها 
وافتقدناها كثيًرا

أرضيت الرب وأكملت وصاياه 
سالًكا باألمانة
مستثمًرا وزناتك

فلتفرح روحك أبانا الحبيب المحبوب 
في الملكوت
صلِّ ألجلنا

تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة

يوم السبت الموافق ١6/4/٢٠٢٢
في تمام الساعة العاشرة صباًحا
بالكاتدرائية المرقسية الكبرى 

باإلسكندرية
زوجتك – مارسيل رياض

ابنتك د/ إيسي وزوجها د/ هاني أنيس
أحفادك صموئيل – دانيال - مريم
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إلرسال مراسالت االجتامعيات
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Throughout the past weeks of 
Lent, we talked about the possibility 
of meeting Christ in various places. 

We started in the hermitage, and 
at the time of solitude, at home with 
the prodigal son, and in the workplace 
with the Samaritan woman, and in 
the paralyzed man Sunday, we see 
possibility of meeting Christ in the hospital.

The lake of Beit Hesda is in the shape 
of the palm of the hand, and the word 
Beit Hesda is a Hebrew one meaning the 
house of mercy, as we say the hospital of 
sympathy or the house of healing... 

Imagine the place where patients with 
various diseases are thrown: blind, lame, 
and with bone injuries, and paralyzed...
we might call it a hospital for incurable 
diseases. Jesus met the paralytic and 
cured him of three diseases:

)1( Mental illness: When Jesus asked 
him, “Do you want to be healed?” He said, 
“I have no man…”; This is the disease 
of selfishness that humans have, but 
Christ came to him specifically to be his 
companion, therefore Christ is present in 
the place of healing.

)2( Physical illness: When Jesus 
said, “Get up, take up your bed and walk.” 
Imagine how his muscles became stiff from 
the length of the illness, but Christ gave 
him a cure from this physical illness.

)3( Spiritual illness: He said to him: 
“Do not sin either....” Some fathers say 
that the disease that the man suffered is 
a disease linked to sin according to the 
concepts of the Old Testament, and that 
Christ was interested in saving himself 
from spiritual diseases by repentance.

There are many verses in the Bible that 
show us beautiful images in the correct life. 
For example, in his Sermon on the Mount, 
he says, “8 Therefore you shall be perfect, 
just as your Father in heaven is perfect.” 
)1( and perfect here in the sense of mental, 
physical and spiritual health. Also, St. John 
the Beloved says: “Beloved, I pray that you 
may prosper in all things and be in health, 
just as your soul prospers” )2(. And in the 
sacrament of unction of the sick, one of 
the phrases we pray: “As you cleansed the 
leper by your word and removed the leper 
from his body by your will, so remove every 
disease from the body of your servants, 
sanctify and purify them.” The Lord Christ 
is the true physician of our souls, our 
bodies, and our spirits.

The paralyzed man of Beit Hesda 
had been lying down for many years 
not expecting to meet the Christ, being 
abandoned by his relatives who get 

disappointed of his illness, but he met 
Christ. 

)1( The doctor: You may meet Christ 
in the person of the attending physician, or 
any of the hospital staff. A doctor whose 
word can be a message from Christ; In 
Joshua ben Sirach he says a beautiful 
phrase: “Give doctors the honor they 
deserve, for the Lord gave them their work to 
do.  Their skill came from the Highest, and 
kings reward them for it. Their knowledge 
gives them a position of importance, and 
powerful people hold them in high regard.” 
)3(. And Saint Luke was a doctor. In the 
past, the doctor was learning philosophy, 
so we called the doctor “wise”, because 
wisdom is philosophy in its positive sense. 
In the history of the Church, Saints Cosmas 
and Damian are the patrons of the medical 
profession. They have churches named 
after them, and they have a famous icon 
in which they treat a man’s leg from 
gangrene.

Keep in mind to pray before you deal 
with the doctor so that God sends you 
messages on his way, whether in discover-
ing the disease, diagnosis or treatment...
etc.

)2( Nursing: You can meet Christ in 
a nursing person. The nursing profession 
is one of the very noble professions in 
the world, and the first known nurse in 
Christianity is Saint Phoebe in Rome, the 
deacon with whom the Apostle Paul sent 
his message to Rome. We also read about 
the most famous Saint Verena, who went 
with the Theban battalion to Switzerland, 
and taught people in Europe how to bathe 
and comb their hair, and she has a statue 
in the Swiss embassy in Cairo.

Through the profession of nursing, we 
can hear the voice of our Lord, and that 
is why we call it an angelic profession. All 
over the world and in Christian history we 
hear of nuns in many monasteries turning 
to the profession of health care. On my vis-
it to Russia, I saw in one of the nuns’ con-
vents a small hospital with some difficult 
cases under the care of the nuns.

)3( Scientific and Medical stuff: 
You can meet with God through scientific 
and medical stuff in health, such as the 
stethoscope, which is one of the blessings 
of our Lord, because before the stethoscope 

existed, they heard with their ears! 
This is the simplest device, how 
much and how many other medical 
devices! This progress in medical 
devices is one of the blessings of 
God upon us, and signs of His care 
for us.

)4( Medications: you see Christ through 
medicines, which are now available in 
abundance. During the Second World War, 
about 70 or 75 years ago, there was no 
antibiotic, today there are 2000 antibiotics. 
Medicine is a means by which God speaks 
to man, even if it is a simple medicine such 
as a tablet of aspirin. Joshua bin Sirach 
says: “The Lord created medicines from 
the earth, and a sensible person will not 
hesitate to use them. Didn’t a tree once 
make bitter water fit to drink, so that the 
Lord’s power might be known? He gave 
medical knowledge to human beings, so 
that we would praise him for the miracles 
he performs.  The druggist mixes these 
medicines, and the doctor will use them 
to cure diseases and ease pain. There is 
no end to the activities of the Lord, who 
gives health to the people of the world. 
)4( ” Medicines are extracted from plants. 
In fact, the word “pharmacist” comes from 
a plant in the ground called sandalwood, 
which has therapeutic functions. Medicine 
in general is a message to you that your 
Christ is by your side, takes care of you, 
and heals you.

)5( Another patient: It is possible 
to hear the voice of Christ from another 
patient. Sometimes God sends you a 
patient to relieve you of certain troubles, a 
patient who has strong faith and strengthens 
your faith. I remember that about 20 years 
ago, they told me about a 26-year-old 
nurse who was diagnosed with cancer, 
and her name is Maryam. At that time, I 
got ashamed of myself, and I learned a 
lesson that a person may strengthen his 
faith because of severe illness.

Finally: In the place of mercy or the place 
of healing, you meet with Christ without an 
appointment. The patient of Bethesda had 
38 years of illness, and he had no human 
being, but Christ became his companion, 
and he made a great miracle with him, 
and taught him not to sin again. Therefore, 
each time God allows you to deal with a 
doctor, hospital, or clinic in various health 
conditions, be prepared to meet Christ, and 
He will give you great blessings, whether 
comfort, tranquility, or healing. 

His Holiness Pope Tawadros II’s 
Wednesday meeting Sermon

30-3-2022
Titled “Where are you?”

Meeting Christ in the places of 
healing

)1( Matthew 5:48.   )2( 3 John 1:2.   )3( Sirach 38: 1-3.   )4( Sirach 38: 4-7
ترجمة: د. ماريان فؤاد

مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنيا






