الخدمـــة الكنســـية مصطلح مســـيحي واســـع
وكبيـــر ،وله علوم ونظريـــات وخبرات وأبحاث،
ُقصـــد بها كل مـــا تقوم به الكنيســـة من أعمال
وي َ
وأنظمة وأنشـــطة وبرامـــج ،وكل مـــا تقدمه من
تعليـــم وتربويـــات ،عقائد وممارســـات ،على كل
المســـتويات ولكل قطاعات الشـــعب في كل مكان
ســـواء في مصـــر أو خارجها.
والســـيد المســـيح الذي أسس الكنيســـة وفداها
بدمه الثمين وضع لنا أساســـيات الخدمة الكنســـية
المتكاملـــة ،والتـــي عبّـــر عنهـــا القديـــس بولس
الرســـول في رســـالته الثانية لتلميـــذه تيموثاوس
وفـــي األصحاح الرابـــع من هذه الرســـالة بقوله:
«وأ ّمـــا أنـــتَ فاصـــ ُح فـــي ُكل ِّ َ
ِـــل
شـــيءٍ  .اح َتم ِ
شـــ ّقاتِ .اع َملْ َع َمل َ ال ُم َب ِّ
ال َم َ
ـــر .ت ِّمـــ ْم خِد َم َتكَ»
ش ِ
ّ
ُ
س الثانيـــة  .)5:4ويُعتبر هذا األصحاح
(تيموثاوُ َ
آخـــر مـــا كتبـــه القديس بولـــس واضعًـــا خبرته
واختباراته وقد اســـتودعها فـــي تلميذه تيموثاوس
وفينـــا نحـــن أيضًا حيث يؤكـــد على:
( )١اصـــ ُح في كل شـــيء :الخـــادم الحقيقي
ً
متيقظا في أحـــوال خدمته الزمنية
يكـــون منتبهًـــا
ً
غافل.
والمكانيـــة والحياتيـــة وليس
( )٢احتمـــال المشـــقات :ألن الخدمة الناجحة
والمقبولـــة تحتـــاج أتعابُـــا وأســـهارً ا أو أصوامًا
ومشـــقات كثيـــرة ،وهذه كلهـــا تنبع مـــن الحب
الذي يمـــأ القلـــب والكيان والحيـــاة كلها.
( )٣اعمـــل عمـــل المبشـــر :البشـــارة كلمه
تعنـــي الفـــرح ،ولذا فـــإن الخـــادم هـــو حامل
الفـــرح وناقـــل الفـــرح إلى مـــن يخدمهـــم بكل
صـــوره وبكل معنـــى .إنه مُقـــ ِّدم الفـــرح الذي
تحتاجه اإلنســـانية.
( )٤تمـــم خدمتك :وهنـــا نأتي إلـــى الخدمة
المتكاملـــة التي هـــي الوصية الحقيقيـــة المطلوبة
لتكـــون خدمـــة مقبولـــة ،يقبلها الســـيد المســـيح
كعمـــل حب خالـــص بال غرض أو هدف ســـوي
تمجيد اســـمه القدوس.
المقصـــود بالخادم هو الشـــخص الـــذي أُوكِل

إليه العمل في منظومة الخدمة الكنســـية ،ســـوا ًء
أكان أســـق ًفا أو كاه ًنـــا أو شماسًـــا أو خادمًـــا أو
خادمـــة من غيـــر اإلكليروس ،فـــي كل مجاالت
عمل الكنيســـة ،ومع أي مســـتوى من مســـتويات
وقطاعـــات ونوعيات الخدمـــة المُق َّدمـــة ،لتكون
خدمـــة متكاملـــة مقبولة ومفرحة لقلب المســـيح..
وحتى مـــا يكون األمـــر واضحً ا ومُحـــ َّد ًدا يجب
أن تقـــوم الخدمة الكنيســـة المتكاملـــة على ثالثة
أضـــاع متســـاوية لتحقق النجاح المنشـــود:
 -١الرعاية

 -٢اإلدارة

 -٣الدراسة

أوالً :الرعاية:
هي الضلع األول ،وتشـــمل أساس عمل الخادم
والذي يقوم علـــى الصالة والتعليم بكل األشـــكال

متابعة اخبارية:
املتحدث الرمسى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

زمنيـــة واضحة المعالم والتفاصيل لعمل الكنيســـة
أمر غاية فـــي األهمية حيث الوصيـــة« :انظروا
كيـــف تســـلكون بالتدقيـــق (بـــكل د ّقـــة وفي كل
دقيقـــة) ال كجهالء بـــل كحكمـــاء ،مفتدين الوقت
ألن األيام شـــريرة» (أفســـس .)15:5

الكنسية (داخل الكنيســـة) أو غير الكنسية (خارج
الكنيســـة) ،ألننا بالصالة نخاطـــب هللا الذي أحبنا
وأوجدنـــا وخلصنـــا ،كما أننا بالتعليـــم نفهم ونعي
عمله فـــي حياتنا ومقاصده.
وعلـــى الرغم مـــن أن الرعاية عمل شـــامل
للجميـــعّ ،إل أن أهـــم صـــوره الكنســـية هـــي
“االعتـــراف” ،وممارســـه ســـر التوبـــة كنســـيًا
واالهتمـــام الشـــخصي مـــن أب االعتـــراف بمن
يعتـــرف عنـــده ،ويقـــوده فـــي مســـيرة روحية،
ويحفـــظ نقاوتـــه وســـيرته وســـط جيـــل معوج
ملتـــو لكـــي يضـــيء بينهم كأنـــوار فـــي العالم
ٍ
(فيلبـــي.)15:2
أمّا الصـــورة األخرى في الرعاية الكنســـية
فهـــي “االفتقاد” في ســـائر الخدمات ،وباألخص
افتقـــاد األب الكاهن واألب األســـقف لكل أســـرة
في محيـــط منطقة رعايته .واالفتقاد األســـرى
الروحـــي أحد معالم الخدمة الكنســـية والتي تميز
كنيســـتنا القبطيـــة عبـــر العصور ،ولـــذا ننادي
األب الكاهـــن أو األب األســـقف بتعبير “أبونا”،
وهـــو تعبير أصيل لـــه مغزاه وقيمتـــه في حياتنا
بشكل عام.
علـــى هذا األســـاس تكـــون الرعايـــة الضلع
األساســـي في تتميـــم الخدمـــة الكنســـية بكل ما
تشـــمله فرديًا (ســـر االعتراف) أو أسريًا (االفتقاد
المنزلي) أو اجتماعيًـــا (االجتماعات المتنوعة).
ثان ًيا :اإلدارة
وهـــي الضلع الثاني ،وعلـــوم اإلدارة في كافة
مجاالت الحياة تُعتبر هي مفاتيح النجاح ســـوا ًء
سياســـيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًـــا أو صناعيًا أو
زراعيًـــا أو علميًا ،فضالً عـــن أهميتها في إدارة
الكنيســـة وبرامجها وأنشـــطتها؛ وهي تشمل ثالثة
مالمح رئيسيه:
أ) تخطيـــط الوقـــت :ألن الوقت وزنـــة إلهية
لإلنســـان ال ُتعـــوَّ ض ،حيث يمنح هللا كل إنســـان
 24ســـاعة يوميًا بالتســـاوي بين جميع البشـــر،
وهنـــا يأتـــي دور اإلنســـان وكيـــف يتصرف في
هـــذه الســـاعات يوميًا التـــي هي عمر اإلنســـان
وســـنوات حياتـــه ،وقـــال أحـــد األدبـــاء“ :ليس
صوابًـــا أن نقـــول إن الوقت يمضـــي ،الصواب
أن نقـــول إننا نحن الذين نمضـــي”؛ ووضع خطة
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ب) اســـتخدام اإلمكانيـــات :فـــي كل كنيســـة
وفـــي كل خدمة وفـــي أي مكان توجـــد إمكانيات
هائلة ســـواء بشـــرية أو مالية أو فنية أو مكانية...
والمهم كيفية االســـتخدام األمثل لهـــذه االمكانيات
المتاحة وتوظيفها بتوازن وبحكمة ،واســـتخدامها
في صالـــح خدمة الكنيســـة المتكاملـــة ،وتحقيق
النجـــاح واإلنجاز بـــكل ما هو موجـــود حتى لو
كان خمســـه أرغفة وسمكتين!!
ج) اكتشـــاف المواهب :إن عمليه اكتشـــاف
المواهـــب ســـواء بين الصغـــار أو الشـــباب أو
الكبـــار من النســـاء والرجـــال ،ثم تشـــجيع هذه
المواهـــب علـــى الظهـــور وتقديم مـــا لديهم في
المناســـبات الكنســـية المتعـــددة ،يُعتبر صورة
من مفاهيم اإلدارة الناجحـــة والتي تخدم المجتمع
والوطـــن ،وكثيـــرون ممن لمعـــت مواهبهم على
المســـتوى الوطني أو العلمي كانـــت بدايتهم بين
أروقة الكنيســـة.
ثال ًثا :الدراسة
الدراســـة هـــي الضلـــع الثالـــث والمكمِّـــل
لمنظومة الخدمة الكنســـية المتكاملة ،والهدف هو
المعرفـــة والتعمُّق فـــي كافة المجـــاالت ،بهدف
الشـــبع المعرفـــي والفكـــري والنمو فـــي القامة
الروحيـــة والعلميـــة والدينية .لكـــن يوجد هدف
آخـــر وهـــو التجديد فيمـــا يُقـــ َّدم ،فليس مناســـبًا
التكـــرار الممـــل أو الفقر فـــي اإلبـــداع ...اآلن
وســـائل تقديم المعرفـــة -بصورة عامـــة -تقدمت
فنيًـــا وتكنولوجيًا بخطوات واســـعة للغاية ،ويجب
أن نكون ســـبّاقين فيها من خـــال عملنا وخدمتنا.
والدراســـة ســـواء علـــى المســـتوى الفردي
للخادم (ســـواء أســـق ًفا أو كاه ًنا أو راهبًا أو شماسًا
أو ،)...خاصـــة فـــي مجـــال اللغـــات والتاريخ
وتقاليـــد وعادات الشـــعوب األخـــرى والكنائس
األخـــرى ،أو الدراســـة على المســـتوى الجماعي
وتشـــجيع المؤمنيـــن -ك ٍّل حســـب مســـتواه -في
االســـتزادة مـــن المعرفـــة اإلنجيليـــة والروحية
والكنســـية أيضًا ،يُعتبر ضـــرورة الزمة ،وهكذا
نعيـــش الوصية.

« َت ِّم ْم خِد َمتِك»
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تدشني كنيسة القيامة برابطة القدس

د ّ
شـــن قداســـة البابا تواضـــروس الثاني صباح يوم الســـبت ٣٠
يوليـــو ٢٠٢٢م ،كنيســـة القيامة المقدســـة والســـيدة العـــذراء بحي
الظاهـــر بالقاهـــرة ،التابعـــة لرابطة القـــدس ،وهي مقر الكرســـي
األورشـــليمي بالقاهرة.
وصل قداســـة البابا إلى الكنيســـة الساعة الســـابعة صباحً ا وكان
فـــي اســـتقبال قداســـته نيافة األنبـــا أنطونيـــوس مطران الكرســـي
األورشـــليمي والشـــرق األدنى ،واآلباء كهنة الكنيسة ،وعزفت فرق
الكشـــافة موســـيقاها ترحيبًا بقداســـة البابا ،ثم أزاح قداســـته الستار
عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشـــين الكنيســـة .ودشـــن قداسته
واألب المطـــران واآلباء األســـاقفة الحاضرون مذبح الكنيســـة على
اســـم القيامة المقدســـة والقديســـة مريم العذراء كما تم تدشين حضن
اآلب وأيقوناتهـــا .وألقى قداســـة البابا عظة القداس حول «الكنيســـة
مصنع القديســـين» ،وتناول فيها أربعة محاور هي :الكلمة المقدســـة،
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األســـرار المقدســـة ،الصحبة المقدســـة ،الخدمة المقدسة .شارك في
صلـــوات التدشـــين والقـــداس الـــذي تالها إلـــى جانب نيافـــة األنبا
أنطونيـــوس ،أصحـــاب النيافة :األنبا يســـطس أســـقف ورئيس دير
األنبـــا أنطونيوس ،األنبا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع
المقدس ،األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيـــزة ،األنبا يوحنا
أســـقف شـــمال الجيزة ،األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا
الجنوبيـــة ،األنبا آنجليوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية،
األنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبـــراري ورئيس دير
القديســـة دميانة ،األنبـــا اكليمنضس األســـقف العـــام لكنائس عزبة
الهجانـــة وألماظـــة وزهـــراء مدينة نصـــر ،نيافة األنبا ديســـقورس
أســـقف ورئيس دير القديـــس يحنس القصير بطريـــق العلمين ،نيافة
األنبا األنبا إنيانوس أســـقف إيبارشـــية بني مزار والبهنســـا ،ومعهم
القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركيـــة بالقاهرة.
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شهر مسرى ،املية متشي يف كل جمرى عسرة ،بسبب جراين فيضان النيل

إعداد/

جرجس إبراهيم يوسف

ً
قداسة ابلابا يف مؤتمر كهنة اخلليج ورسامة اكهن كنيسة مار مرقس بديب قمصا
صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس
الثانـــي القـــداس اإللهـــي يـــوم الخميس
 ٢٨يوليـــو ٢٠٢٢م ،في كنيســـة التجلي
بمركـــز لوجـــوس فـــي المقـــر البابوي
بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي في وادي
النطرون ،وأثناءه رســـم قداســـته القس
مرقس القمص إســـطفانوس كاهن كنيسة
القديس مـــار مرقس الرســـول بدبي في
رتبـــة القمصية ،واشـــترك مع قداســـته
فـــي الصـــاة صاحبـــا النيافـــة :األنبا
يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر
القديمـــة وأســـقفية الخدمات والمشـــرف
علـــى كنائس الخليـــج ،واألنبا بيســـنتي
أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة.
جـــاء ذلـــك في صبـــاح يـــوم ختام
المؤتمر الســـنوي الخامس لكهنة الخليج
الذي أُقيـــم في مركز لوجـــوس بالمقر
البابـــوي في دير القديس األنبا بيشـــوي
بوادي النطرون ،حيث دارث الجلســـة
الختامية ،والتي شـــهدها قداســـة البابا،
حول العالقات المســـكونية لكنيستنا.
تضمـــن المؤتمـــر الـــذي شـــارك
بـــه كهنة كنائســـنا فـــي ُد َول اإلمارات
والبحريـــن وقطـــر وســـلطنة عمـــان،
برنامجً ـــا للكهنـــة وآخـــر لزوجـــات
الكهنـــة ،باإلضافـــة إلـــى برنامج آخر
ألبناء الكهنـــة ،وامتد علـــى ثالثة أيام
حيـــث بـــدأ الثالثاء الســـابق.
ويُعقد هذا الموتمـــر كل عام لكهنة
كنائـــس دول اإلمـــارات والبحريـــن
وقطـــر وســـلطنة عمان.

ويلتيق خدام كنائس دول اخلليج

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني يـــوم الجمعة  ٢٩يوليـــو ٢٠٢٢م ،لقا ًء مـــع خدام وخادمـــات كنائس بعـــض دول الخليج العربـــي ،وهي دول
اإلمـــارات ،البحرين ،قطر ،ســـلطنة عمان ،الســـعودية.
أُقيـــم اللقـــاء الذي يعد اللقـــاء الثالث لقداســـته مع خدام كنائـــس الخليج ،في مســـرح األنبا رويـــس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية ،وحضره ٥٠٠

خادم وخادمـــة ،وكهنة كنائـــس الخليج،
وأصحاب النيافـــة :األنبا مرقس مطران
شـــبرا الخيمة ،واألنبا يوليوس األســـقف
العـــام لمصر القديمة وأســـقفية الخدمات
والمشـــرف على كنائس الخليج ،واألنبا
بيســـنتي أســـقف أبنوب والفتح وأسيوط
الجديدة .وألقى قداســـة البابـــا كلمة عن
التحديات المعاصـــرة وكيفية مواجهتها،
مشـــيرً ا إلـــى النقـــاط التاليـــة )1( :هللا
ضابـــط الـــكل )2( ،الكتـــاب المقـــدس
مرشـــد الحيـــاة )3( ،الكنيســـة مينـــاء
الخالص )4( ،األســـرة كيان األمان .ثم
أجـــاب قداســـته على أســـئلة الحاضرين
وفـــي نهايـــة اللقـــاء وزع عليهم بعض
الهدايـــا التذكارية.
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شهر مسرى ⲏⲣⲱⲥⲉⲙ ،الشهر الثاين عشر يف السنة القبطية .ومعناه والدة الشمس ،لذلك يكون شديد احلرارة
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مخس راهبات دلير الشهيد مارجرجس مرص القديمة بيد قداسة ابلابا

صلــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،يــوم األربعــاء  ١٠أغســطس
٢٠٢٢م ،صلــوات رهبنــة خمــس مــن طالبــات الرهبنــة بديــر الشــهيد مــار
جرجــس بمصــر القديمــة ،لينضممــن بذلــك إلــى مجمــع راهبــات الديــر.
شــارك فــي صلــوات الرهبنــة أصحــاب النيافــة :األنبــا دانيــال أســقف
المعــادي والبســاتين ودار الســام وســكرتير المجمــع المقــدس ،األنبــا بيمــن
أســقف نقــاده وقــوص وتوابعهــا ،األنبــا يســطس أســقف ورئيــس ديــر األنبــا

أنطونيــوس بالبحــر األحمــر ،األنبــا رافائيــل األســقف العــام لكنائــس وســط
القاهــرة ،األنبــا دانيــال أســقف ورئيــس ديــر األنبــا بــوال بالبحــر األحمــر،
األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات
العامــة ،األنبــا ماركــوس أســقف دميــاط وكفــر الشــيخ والبــراري ورئيــس
ديــر القديســة دميانــة ،إلــى جانــب مجمــع راهبــات الديــر ،وعــدد مــن
راهبــات األديــرة األخــرى.

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة ،عددًا من الزائرين ،كالتالي:
يوم األربعاء  ٣أغسطس ٢٠٢٢م
 +أعضـــاء لجنـــة إدارة إيبارشـــية ملبورن
وكل توابعهـــا بأســـتراليا ،وهم :القمـــص دانيال
غبريال ،القمص مينا ميخائيـــل ،القمص توماس
عبـــدهللا ،القمص أبانوب عبدهللا .تناقش قداســـته
معهم فى عـــدة موضوعات بخصـــوص األمور
الرعوية لكنائس اإليبارشـــية واألمـــور المالية،
وبعض األمـــور اإلداريـــة وأيضًـــا بخصوص
الكليـــة الالهوتية ،واالحتياج لســـيامات كهنوتية
جديـــدة ،وأخيرً ا الئحة الســـامة لرعاية األطفال
مـــن االنحرافـــات الجنســـية ،وأيضًـــا باالهتمام
بالصحة النفســـية لآلباء الكهنة وخـــدام الكنائس.
يوم الخميس  ٤أغسطس ٢٠٢٢م
 +أعضـــاء هيئـــة األوقاف القبطيـــة .حيث
تمـــت خالل اللقـــاء مناقشـــة عد ًدا مـــن الملفات
الخاصة بعمـــل الهيئة.
 +نيافـــة األنبـــا بيشـــوي أســـقف أســـوان
وتوابعهـــا ،جرى خـــال اللقاء مناقشـــة بعض
األمـــور الخاصة بالخدمة الرعوية باإليبارشـــية.
يوم الخميس  ١١أغسطس ٢٠٢٢م
 +ســـفير إرمينيا في مصر الســـيد هراتشيا
أرشـــاك بوالديـــان .أشـــار الســـفير اإلرميني
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أثنـــاء اللقـــاء عـــن التســـهيالت التـــي تقدمها
ســـفارة إرمينيـــا للمصرييـــن للحصـــول على
التأشـــيرات ،حيث صارت إجـــراءات الحصول
على التأشـــيرة ال تتطلـــب تقديم دعـــوة ،معربًا
عن أملـــه في أن يشـــجع هـــذا المصريين على
زيارة إرمينيا للســـياحة الدينيـــة .ومن جهته قدم
قداســـة البابا الســـفير هراتشـــيا بوالديان دعوة
لبطريرك إرمينيا الكاثوليكـــوس كاراكين الثاني
لزيـــارة مصر.
 +الســـيد جليـــن مايلز ســـفير أســـتراليا في
القاهـــرة ،وذلـــك بمناســـبة انتهاء فتـــرة خدمته
ســـفيرً ا لبـــاده فـــي مصـــر .أعـــرب الســـفير
األســـترالي عـــن ســـعادته بفتـــرة خدمتـــه التي
قضاهـــا فـــي مصـــر ،رغـــم ظـــروف جائحة
كورونا المســـتجد.
 +ســـفير دولة كازاخســـتان في مصر السيد
خيـــرات الما شـــريف .حيث قدم دعوة لقداســـة
البابـــا لحضور مؤتمـــر “زعماء أتبـــاع األديان
العالميـــة والتقليدية” الذي ســـيُعقد الشـــهر التالي
فـــي مدينة نور ســـلطان عاصمة كازاخســـتان.
 +ســـفيرة دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة
في مصر ،الســـيدة مريم خليفـــة الكعبي .أعرب
قداســـة البابـــا أثنـــاء اللقـــاء عن شـــكره لدولة
ً
حكومة وشـــعبًا الحتضانهـــم الكنائس
اإلمارات

القبطيـــة في اإلمـــارات وكذا دعمهـــم ورعايتهم
الدائمـــة للمصريين المقيمين هنـــاك .واص ًفا هذا
بأنـــه نموذج رائـــع للمحبة والتســـامح والتعايش
الســـلمي .وفـــي ختام اللقـــاء طلب قداســـته نقل
تحياته لصاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة ،الذي
يكن لســـموه محبة تقديـــر كبيرين.
 +الســـفير منذر ســـليم الذي ســـوف يغادر
البـــاد قريبًا لتســـلم مهـــام عمله الجديد ســـفيرً ا
لجمهوريـــة مصـــر العربيـــة في دولـــة أوغندا.
تـــم خـــال اللقاء عـــرض خدمـــات الكنيســـة
القبطية األرثوذكســـية في أوغنـــدا والتي تقدمها
هنـــاك باســـم بالدنا مصـــر ،وذلك فـــي مجالي
التعليـــم والصحـــة لخدمـــة الشـــعب األوغندي.
وأشـــار قداســـة البابا لضرورة االهتمـــام بالدول
اإلفريقيـــة وتقوية العالقات معهـــا .حضر اللقاء
القمـــص مرقـــس أنور كاهـــن الكنيســـة القبطية
في العاصمـــة األوغنديـــة كمباال.
 +الســـفير المصـــري محمد ثروت ســـليم،
المقـــرر تســـلم عمله قريبًـــا ســـفيرً ا لجمهورية
مصـــر العربية في أيرلندا .عرض قداســـة البابا
أثناء اللقـــاء لتاريخ المســـيحية والرهبان األقباط
الذيـــن خدموا فـــي أيرلندا منذ عدة قـــرون ،كما
قـــدم فكرة عن كنائســـنا الموجـــودة حاليًا هناك.

من ألقاب العذراء ⲥⲟⲕⲟⲧⲟⲉⲑ أي والدة اإلله ،ومنها جاء اسم قرية دقادوس مبيت غمر ،حمافظة القليوبية

ٔ
افتتاح مركز «العذراء واالنبا رويس» بمرص القديمة

افتتــح قداســة البابــا يوم األربعــاء  ١٠أغســطس ٢٠٢٢م ،مركز العذراء
واألنبــا رويــس لرعايــة وتأهيــل حــاالت التوحــد ،والــذي تــم تجهيــزه فــي
كنيســة الســيدة العــذراء قصريــة الريحــان بمنطقــة مصــر القديمــة .واســتمع
قداســة البابــا لشــرح عــن أنشــطة المركــز مــن الدكتــورة حنــان رشــدي
مديــرة المركــز واألخصائييــن العامليــن بــه ،والــدور الــذي مــن المنتظــر أن
يقــوم بــه مــن أجــل تنميــة هــؤالء األطفــال وتوجيــه أســرهم ،وهــو مركــز
ســتكون أبوابــه مفتوحــة لــكل المصرييــن .وحــرص قداســة البابــا علــى أن

يشــارك األطفــال فــي بعــض مــن أنشــطتهم ممــا كان لــه أثــر إيجابــي كبيــر
عليهــم ،كمــا ألقــى قداســته كلمــة أشــاد خاللهــا بالمركــز وبالخدمــات التــي
يقدمهــا ،مقدمًــا الشــكر لنيافــة األنبــا يوليــوس والمســئولين عــن المركــز
متمن ًّيــا لهــم النمــو فــى خدمتهــم.
حضــر االفتتــاح إلــى جانــب نيافــة األنبــا يوليــوس األســقف العــام
لمصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات ،صاحبــا النيافــة :األنبــا بيمــن أســقف
نقــاده وقــوص ،واالٔنبــا ماركــوس أســقف دميــاط وكفــر الشــيخ والبــراري.

حوار خاص مع قداسة ابلابا ىلع القناة األوىل
أذاعـــت القنـــاة األولى المصرية ،في التاســـعة من مســـاء يـــوم األحد  ٣١يوليـــو ٢٠٢٢م ،مقابلـــة تلفزيونية مع قداســـة البابا تواضـــروس الثاني
أجراها اإلعالمي يوســـف الحســـيني لبرنامج «التاســـعة» .تناول قداســـة البابا أثنـــاء المقابلة موضوعات شـــتى تخص عمله الرعوي خالل الســـنوات
العشـــر لقداســـته في قيادة الكنيســـة القبطية األرثوذكسية.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي
العظـــة فـــي االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم
األربعاء  ٢٧يوليو ٢٠٢٢م ،من كنيســـة التجلي
بمركـــز لوجـــوس المقـــر البابوي بديـــر األنبا
بيشـــوي بوادي النطـــرون ،وبُثـــت العظة عبر
القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C
التابعـــة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة
اإلنترنت .واســـتكمل قداسته السلســـلة التعليمية
الجديدة «االتحاد الزيجي» كأســـاس لبناء أســـرة

مســـيحية مقدســـة ،وكانت العظة من «مفردات
الكالم الحســـن».
كمـــا ألقـــى قداســـته العظـــة فـــي االجتماع
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء  ٣أغســـطس
٢٠٢٢م ،مـــن المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة
المرقســـية بالعباســـية ،وبُثـــت العظـــة عبـــر
القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C
التابعـــة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة
اإلنترنـــت ،دون حضـــور شـــعبي .كانت العظة

تحـــت عنـــوان «الحـــوار الحســـن» (تجدهـــا
منشـــورة في هـــذا العـــدد صـ ١١مـــع ترجمة
إنجليزيـــة صـ .)١٨وفي بداية العظة هنأ قداســـة
البابـــا أبناء الكنيســـة بصـــوم الســـيدة العذراء
مريـــم ،مشـــيرً ا إلـــى أننا في شـــهر أغســـطس
فـــي فترة صـــوم الســـيدة العذراء نعيـــش معها
ونقتـــدي بهـــا باعتبارهـــا كنز الفضائـــل ،وفي
شـــهر كيهك نســـير معها في رحلة التسبيح قبل
ميالد الســـيد المســـيح.
جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022

ابرثينا ⲁⲛⲉⲑⲣⲁⲡ من األمساء املرتبطة ابسم القديسة مرمي مبعىن البتول أو العذراء
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كنيسة مارمرقس بواشنطن دي يس
الواليات املتحدة

بتكليـــف من قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،قام نيافـــة األنبا بيتر
أســـقف نـــورث وســـاوث كارولينا وكنتاكي ،والمشـــرف علـــي كنائس
فرجينيا ،بســـيامة الشماس كريس استفانوس باســـم القس ( Elijahإيليا)
كاه ًنا على كنيســـة مارمرقس واشـــنطن دي ســـي ،وذلك صباح يوم ٣٠
يوليـــو ٢٠٢٢م .بارك الســـيامة ســـبعة من اآلباء األســـاقفة هم أصحاب
النيافـــة :الأنبـــا توماس أســـقف القوصية وميـــر ،األنبا دانيال أســـقف
ورئيس ديـــر األنبا بوال بالبحر األحمر ،األنبا ســـيرافيم أســـقف أوهايو
وميتشـــجان وإنديانا ،األنبا بازل األســـقف العام بجنوبـــي أمريكا ،نيافة
األنبـــا جريجوري األســـقف العـــام بجنوبـــي أمريكا ،األنبـــا إيالريون
أســـقف البحر األحمر ،األنبا أرشـــيليدس األســـقف العام بتورنتو .حضر
الرســـامة أيضًـــا جميـــع اآلباء كهنـــة واليـــة فيرجينيا وبعـــض الكهنة
مـــن واليات أخـــري (إجمالى  ١٥كاه ًنـــا) .الجدير بالذكـــر أن هذه هي
الرســـامة األولى لكاهن على مذبح كنيســـة مارمرقس واشـــنطن دي سي
تتم فى الكنيســـة ذاتهـــا .تهانينا إلى شـــعب ولجنة وكهنة الكنيســـة.

بالكنيسة باســـم القس بيشوي كامل .شـــارك في الصلوات صاحبا النيافة
األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا بـــوال بالبحر األحمر،
واألنبا جابريل األســـقف العـــام والنائب البابوي بأمريـــكا .خالص تهانينا
لنيافـــة األنبـــا دافيـــد ،وللقس بيشـــوي كامـــل ،ولمجمع اآلبـــاء الكهنة،
وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية سيدين  -أسرتايلا

قام نيافة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا ،صباح يوم األحد ٧
أغســـطس ٢٠٢٢م ،بكنيســـة القديس مار مرقس والشـــهيد مار جرجس،
بمدينة بيزين بوالية كوينزالند ،التابعة إليبارشـــية ســـيدني ،بأســـتراليا،
ورســـم نيافته عقب صـــاة الصلـــح األب القس بيشـــوي وصفي كاهن
الكنيســـة ذاتها في رتبة القمصية .شـــارك في الصلوات الراهب القمص
موســـى األنطونـــي وكيل والية كوينزالنـــد .خالص تهانينـــا لنيافة األنبا
دانييـــل ،وللقمص بيشـــوي ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر
أفراد الشعب.

إيبارشية السويس

إيبارشية نيويورك ونيو إجنلند

افتتح نيافة األنبا ديفيد أســـقف إيبارشـــية نيويـــورك ونيوإنجلند ،يوم
الجمعة  5أغســـطس 2022م ،أول كنيســـة على اســـم القديسين الراهب
يســـطس األنطوني والقمص بيشوي كامل باإليبارشـــية ،وصلى القداس
اإللهي بالكنيســـة ذاتها ،وعقب صالة الصلح ســـام كاه ًنـــا جدي ًدا للخدمة
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قـــام نيافـــة األنبا بموا أســـقف الســـويس ،يـــوم االثنيـــن األول من
أغسطس ٢٠٢٢م ،بكنيسة الشـــهيد مار جرجس بحي الصباح بالسويس،
بســـيامة الدياكون صموئيل مجدي كاه ًنا عامًا للخدمة باإليبارشـــية باسم
القـــس صموئيل .خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا بموا ،وللقـــس صموئيل،
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.

جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022

الكنيسة ابليواننية والقبطية ⲁⲓⲥⲏⲗⲕⲕⲉ ويف األصل تعين حمفل أو مجاعة

املؤتمر األول لسكرتارية الراعية االجتماعية
إيبارشية دمياط
وكفر الشيخ والرباري

قـــام نيافـــة األنبا ماركوس أســـقف
دمياط وكفر الشـــيخ والبـــراري القداس
اإللهـــي ،صبـــاح يـــوم الخميـــس ٢٨
يوليـــو ٢٠٢٢م ،في كنيســـة الشـــهيد
مـــار جرجـــس بمدينـــة دســـوق فـــي
كفر الشـــيخ ،وشـــاركه عـــدد كبير من
اآلباء الكهنة ،بســـيامة الشـــماس ميشيل
عاطـــف مينـــا كاه ًنـــا جديـــ ًدا للخدمة
بالكنيســـة ذاتهـــا ،باســـم القـــس بوال.
خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا ماركوس،
وللقـــس بـــوال ،ولمجمع اآلبـــاء كهنة
اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.
كمـــا صلـــى نيافته القـــداس اإللهي
لليوبيـــل الذهبـــي لنياحـــة نيافـــة األنبا
أنـــدراوس األســـقف قبـــل الســـابق
لإليبارشـــية ،صبـــاح يـــوم الجمعة 5
أغســـطس 2022م ،فـــي كنيســـة دير
القديســـة دميانـــة بالبراري ،وشـــاركه
عدد كبيـــر من اآلباء كهنة اإليبارشـــية
وإيبارشـــيات أخرى ،وسام نيافته عقب
صـــاة الصلـــح الشـــماس مينـــا القس
ســـمعان كاه ًنـــا جدي ًدا للخدمة بكنيســـة
الديـــر ذاته باســـم القـــس كاراس.

خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا ماركـــوس ،وللقـــس كاراس ،ولمجمع
اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية رشق املنيا

قـــام نيافة األنبا فام أســـقف شـــرق
المنيا ،صباح يوم الســـبت  6أغســـطس
2022م ،بكنيســـة الســـيدة العـــذراء
والقديـــس األنبـــا كاراس بقريـــة زاوية
ســـلطان ،برســـامة كاهن الكنيسة القس
بيجول عيـــاد في رتبـــة القمصية ،كما
دشـــن نيافته قبل القداس ثـــاث مذابح
بالكنيســـة ذاتهـــا ،حيث دشـــن المذبح
األوســـط علـــى اســـم الســـيدة العذراء
والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس،
والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم رئيس
المالئكـــة ميخائيـــل والقديـــس الراهب
يســـطس األنطونـــي ،والقبلـــي علـــى
اســـم القديســـين األنبا بيجول والقمص
بيشـــوي كامل ،إلـــى جانب شـــرقيات
الهيـــاكل الثـــاث وحوامـــل األيقونات
وأوانـــي الخدمـــة بالكنيســـة ذاتها.

خالص تهانينـــا لنيافة األنبا فـــام ،وللقمص بيجـــول ،ولمجمع اآلباء
كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشعب.

نظمت ســـكرتارية قداســـة البابـــا للرعايـــة االجتماعيـــة مؤتمرها
األول يومـــي االثنيـــن والثالثاء  25و 26يوليـــو 2022م ،لخدمة التعليم
«علـــم ابنك» فـــي بيـــت «كينونيـــا» للمؤتمـــرات بمدينة الســـادات،
بحضـــور  ٢٥كاه ًنـــا و ٤٢خادمًـــا مـــن المســـؤولين عـــن برنامج علم
ابنك بـ ١١إيبارشـــية من إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية .تناول المؤتمر
موضوعـــات تهتـــم بمنظومـــة التعليم وكيفيـــة تطويرها ،كمـــا تم تبادل
الخبـــرات بيـــن اإليبارشـــيات فيما يخص كيفيـــة إنجـــاح برنامج «علم
ابنك» وانتشـــاره على مســـتوى المناطق والقري والنجـــوع ،إلى جانب
قيـــام بعض اإليبارشـــيات بعـــرض نماذج ناجحـــة من برنامـــج «علم
ابنك» في إيبارشـــياتهم.

تدشني كنيسة الشهيد مار جرجس بكفر الزيات

دشـــن نيافة األنبـــا بوال مطران طنطا وتوابعها ،صباح يوم الســـبت 6
أغســـطس 2022م ،كنيســـة مار جرجس في كفر الزيات .شـــارك نيافته
صلوات التدشـــين والقداس عدد من كهنة الكنيســـة ،وحضـــر أ.د .طارق
رحمـــي محافظ الغربيـــة ،وأ.د .أحمد عطا نائب المحافـــظ ،ورجال الدين
اإلســـامي ونواب مجلس النواب والشـــيوخ لمركز كفر الزيات.

ً
نيافة األنبا يوسف يعمد  ١٧شخصا ببويلفيا

صلـــى نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليڤيـــا ،يوم االثنيـــن  ٢5يوليو
٢٠٢٢م ،القـــداس اإللهـــي في كاتدرائية الســـيدة العـــذراء والقديس مار
مرقس الرســـول بمدينة ســـانتا كروس فـــي بوليڤيا ،وقبـــل القداس تمت
معموديـــة  ١٧شـــخصًا مـــن أبناء اإليبارشـــية .شـــارك فـــي الصلوات
الراهـــب القمـــص هدرا األنبـــا بوال والقـــس مينا غبلاير كاهن كنيســـة
 Christ redeemerبلـــوس آنجلـــوس التابعة إليبارشـــية كاليفورنيا،
والـــذي كان يزور بوليڤيا مـــع مجموعة خدام من إيبارشـــية كاليفورنيا.
جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022
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وضع حجر أساس كنيسة مار مينا
وابلابا كريلس السادس باملنصورة

التابعـــة لإليبارشـــية بعد االنتهـــاء من ترميمهـــا وإعادتها إلى شـــكلها
وطابعهـــا القبطي األصيل .و ُد ِّشـــنت المذابح وأيقونات الكنيســـة ،وذلك
في ســـهرة روحية ممتدة بدأت في الخامســـة مســـاء الســـبت الســـابق.
شـــارك نيافته فـــي الصلوات كهنـــة الكنيســـة ،وعدد كبير مـــن اآلباء
كهنة اإليبارشـــية ،والشمامســـة والشـــعب .كانت مذابح الكنيســـة قد تم
تدشـــينها بعـــد الترميم الـــذي أعقب زلـــزال ١٩٩٢م بيـــد المتنيح األنبا
دوماديوس مطـــران الجيزة.

مؤتمر «اتصل بعائلة املسيح» بالفلبني

وضـــع نيافة األنبا داود أســـقف المنصورة وتوابعهـــا ،يوم األحد ٣١
يوليو ٢٠٢٢م ،حجر أســـاس كنيســـة الشـــهيد مار مينـــا والبابا كيرلس
الســـادس بمدينة المنصورة الجديدة.
خالص تهانينا لنيافة األنبـــا داود ولشعب الكنيسة.

افتتاح دار يوحنا احلبيب للحكماء بالعارش

نظم نيافة األنبا رويس األســـقف العام بآســـيا مؤتمرً ا لألســـرة ،يومي
 ١٣و ١٤يوليو 2022م ،تحت عنـــوان kumonekta sa pamilya
 ni Kristoأي «اتصـــل بعائلـــة المســـيح» ،بمقـــر كنيســـتنا بالفلبين.
تضمنـــت فقرات المؤتمر إلـــى جانب القداس اإللهي ،عـــد ًدا من الكلمات
الروحية والفقرات الترفيهية ،وشـــارك فيه شـــعب الكنيســـة هناك.

رسالة دكتوراة عن رحلة العائلة املقدسة
جبامعة  Justus Liebigبأملانيا

افتتح نيافة األنبا مقار أســـقف إيبارشـــية الشـــرقية ومدينة العاشـــر
من رمضـــان ،يوم األربعـــاء  3أغســـطس 2022م ،دار القديس يوحنا
الحبيـــب لرعاية كبار الســـن في كاتدرائية الشـــهيد مـــار جرجس بمدينة
العاشـــر من رمضان .وبـــدأ الدار التشـــغيل التجريبي فـــي عيد القديس
يوحنـــا الحبيب ،ويقدم الـــدار العناية الروحيـــة والطبية.

تدشني كنيسة السيدة العذراء بأسكر
بإيبارشية أطفيح بعد جتديدها

دشـــن نيافـــة األنبا زوســـيما أســـقف إيبارشـــية أطفيـــح وتوابعها،
صباح يوم األحد  7أغســـطس 2022م ،كنيسة الســـيدة العذراء بأسكر،
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نوقشـــت يـــوم الجمعة الموافـــق  8يوليو 2022م ،بمعهـــد الجغرافيا
بجامعـــة  Justus Liebigبألمانيـــا ،رســـالة الدكتـــوراة المقدمة من
الباحـــث إســـحق أبـــو الوفـــا مـــاك جريـــس ،مدرس مســـاعد بقســـم
الجغرافيـــا بكليـــة اآلداب بجامعـــة ألمانيـــا ،حول موضـــوع « التحليل
المكانـــي والتحقـــق الكارتوجرافي من رحلة العائلة المقدســـة باســـتخدام
نظـــم المعلومـــات الجغرافية واالستشـــعار مـــن بعد» .تمت الرســـالة
تحت إشـــراف البروفيســـور دكتـــور أندرياس ديتمان بمعهـــد الجغرافية
بجامعـــة  .JLU Gießen, Germanyتكونـــت لجنة المناقشـــة من:
بروفيســـور دكتور أوالف بوبنزر ،بروفيســـور دكتور ستيفان هيننمان،
وبروفيســـور دكتورة ليا شـــنايدر .تم منـــح الباحث الدرجـــة الدكتوراة
مـــع مرتبة الشـــرف .حضـــر المناقشـــة نيافة األنبا ميشـــائيل أســـقف
جنوبـــي المانيـــا ورئيس دير األنبـــا أنطونيـــوس بكروفلباخ.

جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022

دهروط قرية مبركز مغاغة ابملنيا ،أصلها القبطي ⲧⲱⲣ ϯϩأي املعصرة

هي أحـــد وســـائل احترام شـــعور اآلخر.

عظة األربعاء  3أغسطس 2022م من املقر البابوي ابلقاهرة
كيف ينجح الحوار الذي يتم داخل البيت؟
الحـــوار ليـــس بالكالم فقـــط .الحـــوار بالكالم
نســـمّيه “الحـــوار اللفظي” ،لكن هنـــاك حوار بكل
أعضاء جســـم اإلنســـان .الحوار اللفظـــي بالكالم
يشـــ ّكل  %40مـــن الحـــوار ،لكـــن يكمـــل الحوار
باســـتخدام أعضاء الجســـم مثل العين وحركة الفم
حركـــة اليـــد ...وهذه األشـــياء ُتدرّ س فـــي علوم
الصحافة والخطابة واالجتماع .عندما تقا َبل الســـيد
المســـيح مع المرأة السامرية ،شـــجعها بالرغم من
أن هنـــاك خطية في حياتها ،وعـــن طريق تواصل
الســـيد المســـيح مع الســـامرية وحواره معها ،ربح
المدينة كلها.
الحـــوار ليس معركـــة ندخلها حتى نتشـــاجر،
أو لكـــي يثبـــت طرف أنـــه على صـــواب واآلخر
علـــى خطأ .الحوار فنّ له أســـس وقواعد ،شـــيء
من العلم وشـــيء من الفلسفة وشـــيء من الحكمة.
الحـــوار يعبّر عـــن التفكير ،وتقديـــر الموقف .بعد
الحـــرب العالميـــة الثانية والتي مـــات فيها ماليين
وانتهـــت ســـنة  ،1945ابتـــدأ العالـــم يـــدرك أن
الحوار والتفـــاوض أفضل من القتـــال ،وأصبحت
هنـــاك صياغـــة ثانية للعالقـــات اإلنســـانيةً ،
فمثل
بـــدل الحرب هنـــاك المفاوضـــات ،وفـــي التعليم
بـــدل المحاضرة (شـــخص واحـــد يتكلـــم والباقي
يســـمعون) أســـموها المحـــاورة (فـــي اتجاهين)،
فـــي مجـــاالت االقتصاد الحـــوار قائـــم من خالل
الدعاية ،وأصبـــح العالم ملي ًئـــا بالبرامج الحوارية
(.)talk shows
شـــجارا،
الحـــوار قـــرار واســـتمرار وليس
ً
قرار أن أقبـــل الحوار مع الطرف اآلخر ،بشـــكل
مســـتمر ،ليس فيـــه أي نوع من الشـــجار .الحوار
ً
وعقل واعيًـــا يفهم ويتناقش
يحتاج نفسًـــا صاحيـــة
بحســـب حجم الموضوع.
( )1اإلنصـــات :في الحوار يجـــب أن تنصت
بينمـــا يتكلـــم اآلخر ،اإلنصـــات يعني االســـتماع
الجيد ،واالســـتماع الجيد هو محاولـــة فهم اآلخر،
ضـــع نفســـك مـــكان اآلخـــر .أحيا ًنا فـــي الحوار
يتص ّنـــع أحـــد الطرفيـــن أنـــه يســـمع بينمـــا هو
مشـــغول بشـــيء آخر (مثل الجريدة أو الموبايل)،
هذا ليـــس إنصا ًتـــا! اإلنصـــات أن تنتبـــه بالكلية
للطـــرف اآلخر.
هنـــاك أيضًا االســـتماع االختيـــاري ،وهو ما
نراه كثيـــرً ا عند الحـــوار مع أوالدنـــا المراهقين،
حيـــث يســـمع الفتـــى أو الفتاة مـــا يعجبهما فقط.
هناك أيضًا لألســـف َمن ال يحـــس بالكالم وال
يتفاعـــل معه أو يتأثـــر به .ال يركز فـــي الحوار،
بينمـــا هناك من يســـمع بكل كيانه ،إنســـان عاطفي
يســـمع وهو مهتم مهما كان الموضـــوع صغيرً ا.

قلـــت لك فـــي المـــرة الماضية ،إنه مـــن كثرة
المعامالت بيـــن الزوجين ،يتكـــون قاموس كلمات
خاص بهما ،وكلمـــا كان هذا القامـــوس به كلمات
ً
حلـــوا ،ويشـــتاق الواحد أن
محبوبـــة يكون الكالم
ً
يتكلـــم مع اآلخر مهمـــا كان الموضوع بســـيطا أو
متكـــرِّ رً ا .لكـــن تذ ّكـــروا أن الرجل بصفـــة عامة
ً
طويل ال
كالمـــه قليـــل ،ممكن أن يقضـــي وق ًتـــا
يتكلـــم .على الجانـــب اآلخر الكالم يعطـــي للمرأة
متعـــة كأنهـــا تحقـــق ذاتهـــا مـــن خالل الـــكالم،
ونالحـــظ أن البنـــت الصغيـــرة تتكلم قبـــل الولد،
فالـــكالم بالنســـبة للبنـــت يحقق لها متعـــة ،وتحب
أن تتكلـــم وتســـتفيض فـــي الكالم .لـــذا يجب على
الرجـــل أثناء الحوار أن يحتـــرم كثرة كالم امرأته،
ويجب علـــى الزوجـــة أن تحتـــرم االختصار في
كالم زوجها.
( )2الصراحـــة :أجرينا اختبـــارً ا بين مجموعة
من الشـــباب ووالديهم ،وســـألنا إحدى األمهات :ما
هو أكثر شـــيء ينجح الزواج؟ قالـــت :الصراحة.
الصراحـــة تبني الثقـــة ،وكلما وُ ِجـــدت الصراحة
فـــي البيت كان البيـــت قويًا .لذلك يجـــب أن يكون
مفتوحا ،فيه مكاشـــفة،
حـــوارا
الحـــوار في البيت
ً
ً
ونقـــاش دون فـــرض الـــرأي ،ولكن أهـــم ما فيه
الصراحـــة دون أدنـــى تجريـــح .الصراحـــة فيها
حكمـــة ،ومكاشـــفة دون أي تجريـــح بأيّة صورة
من الصور.
( )3اســـتخدام الكلمـــات الحلـــوة :يســـتخدم
اإلنســـان في الحوار اللفظ الـــذي فيه لطف .وصية
الكتـــاب المقـــدس تقول« :كونـــوا لُ َطفـــا َء َبع ُ
ض ُك ْم
عضَ ،ش
حو َب ٍ
ـــفوقينُ ،م َتســـام َ
َ
َن َ
ِحين كما سا َم َح ُك ُم هللاُ
ُـــس  .)32 :4الخطأ وارد
أيضًا في ال َم
ســـيح» (أ َفس َ
ِ
من أحـــد الزوجين ،والســـهو وارد ،لذا يجب على
الطـــرف اآلخـــر اســـتخدام األلفاظ الحلـــوة .كلمة
“حاضـــر” كلمة جميلة“ ،من فضلك”“ ،أشـــكرك”،
“ربنـــا يخليك لنـــا”“ ،أنـــت فرحتنـــا” ...الكلمات
الرقيقـــة تنســـاب للوجدان ،ولها تأثيـــر كمثل تأثير
الميـــاه للغـــروس الجدد أي أنها تنتعش المشـــاعر،
وتســـاعد في تحقيق الحـــوار الناجح.
( )4إظهـــار الحـــب واحترام مشـــاعر اآلخر:
األصحـــاح الثالـــث مـــن رســـالة معلمنـــا يعقوب
الرســـول يتكلـــم عـــن ضبـــط اللســـان .معظـــم
المشـــكالت -إن لم يكـــن كلها -ســـببها عدم ضبط
اللســـان .واللســـان والحنجرة والكالم هي ما تميّز
بار ُ
ك
الكائن البشـــري عن باقي المخلوقـــات« .ب ِه ُن ِ
ذين قـــد تكوَّ نوا ع َلى
هللا
اس الّ َ
اآلب ،وبـــ ِه َن َلعنُ ال ّن َ
َ
َ
عقـــوب  ،)9:3يـــا لهـــا مـــن معادلة
هللا» ( َي
شِ ـــب ِه ِ
َ
صعبـــة جـــدا! احتـــرام مشـــاعر اآلخر هـــو قمة
الشـــعور اإلنســـاني النبيل .انتقاء الكلمات المناسبة
عندما يكـــون اآلخر مجروحً ـــا ،واإلنصات الجيد،

يجـــب أن يُظهر الزوجـــان حبهمـــا لبعضهما
البعـــض ،أن يحتـــرم أحدهمـــا اآلخـــر ،ويكـــون
كالهما ســـببًا في نجاح اآلخر .إظهـــار الحب بكل
المشـــاعر الحلوة يضيف بســـمة على الحياة .كلمة
لطيفـــة ُذكِـــرت في موقف مـــا هما فقـــط يعلمانه،
تعطي إحساسًـــا أن هذا الطـــرف واقف مع اآلخر،
ويريد أن يســـعده.
( )5الوقـــت :أكثـــر مـــا يعاني منه اإلنســـان
األجهـــزة التي تســـرق وقته مع اآلخـــر .ال تجعلوا
الجلـــوس أمـــام التليفزيـــون أو النـــت أو الموبايل
يســـرق وقتكما .أثمن شـــيء تقدمانه لبعضكما هو
الوقـــت .وقت لكمـــا أنتما االثنين ال تنشـــغالن فيه
ُ
دقيق،
«فانظروا
بأي شـــيء.
كيف تســـلُ َ
َ
كون بال َّت ِ
َ
الوقت ألنَّ األيّا َم
ديـــن
ال ك ُج َهـــا َء بل ك ُح َكما َء ،مُف َت
َ
ُـــس  .)16-15:5الحظا كيف ارتبط
يرةٌ» (أ َفس َ
شِ رّ َ
التدقيـــق بالحكمة ،الذي يســـتغل الوقت حســـ ًنا هو
حكيـــم .أجمل اســـتغالل للوقت هـــو التواجد معًا،
وقد حدثتكم ســـاب ًقا عن ســـعادة التواجد.
هذه خمـــس مالحظات تشـــجع علـــى الحوار
الحســـن ،إ ًذا ما الـــذي يجعل الحـــوار غير مثمر؟
( )1الصمـــت :أحـــد الطرفيـــن يتكلم واآلخر
صامـــت ،إمّا متجاهـــل اآلخر ،أو أنـــه في حالة
انطـــواء ،أو يتص ّنـــع الغضـــب ،أو ليبيّـــن عدم
اكتراثـــه بالـــكالم ...كل هـــذه الســـلبيات تضيّع
الحوار .الصمت يتســـبب في الخصـــام ،والكتاب
علّمنـــا «ال تغـــرب الشـــمس علـــى غيظكـــم»
(أفسس .)26:4
( )2الثرثـــرة :أن يتكلـــم الشـــخص ويتكلـــم،
مـــن موضوع آلخـــر ...ويحدث تشـــويش ويغيب
المنطـــق ويغيب الوضـــوح وتغيـــب الجدية .لكي
ينجـــح الحـــوار يجب أن يكـــون الحـــوار محد ًدا:
ســـنتحدث عن كـــذا فقط.
( )3الدمـــوع :الدمـــوع تقطـــع الحـــوار،
وتخرجه عـــن العقالنيـــة .وأحيا ًنا تســـتغل المرأة
الدمـــوع كوســـيلة ضغط علـــى زوجهـــا .الدموع
تضيّـــع معنى الحـــوار نهائيًا .ليكـــن حواركم بعقل
وبحكمـــة وبألفـــاظ رقيقـــة ،وللمشـــاعر لها وقت
آ خر .
( )4الغضـــب :النـــار ال تطفـــئ النـــار ،ولكن
المـــاء يطفئ النـــار .الغضب كالنـــار ،إذا غضب
أحـــد الزوجيـــن ،فيجـــب علـــى اآلخـــر أن يكون
كالمـــاء .الغضب يظهر في الصـــوت العالي ،النقد
الشـــديد ،اإلهانـــة ...الغضب يقطـــع الحوار.
( )5ق ّلـــة الوقـــت :فقـــد يســـرق التليفزيـــون
الوقـــت ،وقد يســـافر أحـــد الزوجيـــن ويبعد عن
اآلخـــر ،العمـــل المنهك لإلنســـان...
أخيرا :انتبهـــوا أيهـــا األزواج وأيتها الزجات
ً
ألن هـــذه هي مفـــردات الحوار الناجـــح ،فهذه هي
مفردات الحـــوار الناجـــح ،لكي يكـــون التواصل
بالـــكالم أحـــد أســـباب نجـــاح حياتكـــم .أنصحكم
بقـــراءة األصحـــاح الثالـــث مـــن رســـالة معلمنا
يعقـــوب لتعرفـــوا قيمة الـــكالم ..إللهنـــا كل مجد
وكرامة مـــن اآلن وإلـــى األبد.
جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022
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(*)

رسالة ماجستري باللكية اإللكرييكية عن
مفهوم انلعمة يف الالهوت األرثوذكيس

ُنوقشـــت يوم الثالثاء  ٢أغســـطس ٢٠٢٢م ،بمقر الكلية اإلكليريكية
الالهوتية باألنبا رويس ،رســـالة الماجســـتير المقدمة مـــن الباحث القس
ميصائيـــل القمص آنجليـــوس وموضوعها «مفهـــوم النعمة في الالهوت
األرثوذكســـي  -دراســـة كتابية الهوتية تاريخية» .تكونت لجنة المناقشة
من أ.د .ســـعيد حكيم رئيسًـــا ،أ.د .القمـــص بنيامين المحرقي مشـــر ًفا،
ً
عضوا ،وفي ختـــام المناقشـــة منحت اللجنة
أ.د .القس بيشـــوي حلمـــي
الباحـــث تقدير امتياز.

رسالة املاجستري بمعهد الراعية والرتبية عن

العقل املسييح بني أساطري نشأة الكون والعلوم
الكونية احلديثة

نوقشـــت بمعهـــد الرعاية والتربيـــة بمقـــره بالكاتدرائية المرقســـية
بالعباســـية يوم الجمعة  5أغسطس 2022م ،رســـالة الماجستير المقدمة
مـــن الباحث ريمـــون رزق حاجب ،وموضوعها «العقل المســـيحي بين
أســـاطير نشـــأة الكون والعلوم الكونية الحديثة» .تكونت لجنة المناقشـــة
مـــن :أ.د .مجد إلياس مشـــر ًفا ورئيسًـــا ،والدكتور القس بيشـــوي حلمي
مناق ًشـــا ،أ.د .عايـــدة نصيـــف مناق ًشـــا ،والدكتور القـــس بافلي موريس
مناق ًشـــا .وفي ختام المناقشـــة منحـــت اللجنة درجة الماجســـتير للباحث
بتقديـــر جيد ج ًدا.
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نعلــــــــم أن
هللا لـــه المجـــد
خلق حــــــــواء
فكــــــوّ ن منهـــا
وآدم أســـرة من
اثنيــــــن ،ازداد
عـــدد أفرادها مـــع والدة البنين
وتكاثرهـــم وأنســـالهم .وهكـــذا
اســـتمرت حياة البشـــر في أسر
من األزواج والبنيـــن .وإن كان
مـــن الالزم أن نـــدرك أن بعض
األفـــراد أحبـــوا حيـــاة الوحدة
كإيليـــا النبي.
األسرة:
غيـــر أن الغالبيـــة العظمى
فـــي القـــرون األولـــى كانـــت
الحيـــاة فـــي األســـرة ،وكانت
هناك رغبـــة عامة فـــي تكوين
األســـرة مثلمـــا رغبت ســـارة
وابراهيـــم (تـــك  .)17ورغبت
رفقـــة (تـــك  .)21:25وأعلـــن
يشـــوع أنـــه يعبـــد الـــرب هو
وأهـــل بيتـــه (يـــش .)15:24
وكانت الكـــرازة كما أوصى
الـــرب التالميذ تشـــمل األفراد
مثلمـــا حـــدث مـــع الوزيـــر
اإلثيوبـــي .والبيـــوت مثلمـــا
أوصـــى الـــرب التالميـــذ بقوله
«وأي بيـــت دخلتمـــون فهنـــاك
أقيموا ومـــن هنـــاك أخرجوا»
(لـــو .)4:7ودخل الـــرب بيت
ســـمعان ،وكان يقيـــم فـــي بيت
مرثـــا ومريـــم ولعـــازر ،وبات
في بيـــت زكا وانتقده الرؤســـاء
قائليـــن «إنـــه دخـــل ليبيت عند
رجـــل خاطـــئ» (لـــو.)7:9
ودخل التالميذ بيـــت كرنيليوس
(أع ،)10وليديا (أع..)15 :16
والجميع ..وفـــي خطاب القديس
بولـــس الوداعي ألهل أفســـس
«لم أؤخر شـــي ًئا مـــن الفوائد إال
وأخبرتكـــم وعلمتكم بـــه جهرً ا
وفـــي كل بيـــت» (أع.)20:20

التربية المنزلية:
ولذا فزيارة الراعي لألســـرة
أمر أساســـي .وليس مـــن مانع
أن يقوم بالزيـــارة معاو ًنا للكاهن
بعض الشمامســـة مناسبي السن
معروفيـــن بالتقـــوى واالتزان.
وتشـــمل الزيـــارة االعتناء بكل
فـــرد في األســـرة .وهكـــذا كان
الكهنـــة يفعلـــون حيـــن يجرون
صـــاة القنديـــل علـــى ســـبيل
المثال .فنراهم يجلســـون إلى كل
فرد يســـتمعون إلـــى اعترافاته
قبـــل إجراء القنديل ويســـتمعون
إلـــى الشـــبان قبـــل إقبالهم على
صـــاة اإلكليـــل أو الخطبة.
وليـــس المطلوب االســـتماع
إلـــى االعتـــراف فقـــط ،بـــل
دراســـة األســـرة لدراســـتها
للكتاب ،وســـلوكياتها ،وعالقات
األفـــراد بعضهـــم ببعـــض أو
بأعضـــاء المجتمـــع ،ومـــن
هنـــا يُفضَّـــل أن ُتســـمّى عملية
الزيـــارة “التربيـــة المنزليـــة”
وليس مجرد االفتقـــاد .فاالفتقاد
للســـؤال على المرضى وتعزية
الحزانـــى والدعـــوة لحضـــور
القداســـات والمواظبـــة علـــى
التناول من األســـرار المقدســـة،
أمـــا “التربيـــة المنزليـــة”
فتضمـــن متابعـــة الدراســـة
والســـلوك والســـام العائلـــي
والصداقات والتســـليات ووسائل
شـــغل وقت الفـــراغ كالقراءات
اإلضافيـــة ،وعالقـــة األفـــراد
باالجتماعات الكنســـية .فهي في
حقيقتهـــا تربية منزليـــة تتضمّن
االفتقاد الـــدوري دون االقتصار
عليـــه .فكما قـــال معلمنا بولس
«اســـهروا متذكريـــن أني ثالث
ً
ليـــا ونهـــارً ا لـــم أفتر
ســـنين
أن أنـــذر بدمـــوع «كل واحد»
(أع ،)31:20ووصيـــة الـــرب
«وحيـــن تدخلون البيت ســـلموا
عليه» (مـــت.)12:10

(*) ُنشــــــرت بمجلة الكـــرازة – السنة الثامنة والعشـرون – العدد  7و25 - 8
فبراير  – 2000صـ7
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يكتـــب معلمنا يعقـــوبَ « :منْ
هـــو َحكيـــ ٌم وعالِـــ ٌم َبي َن ُكـــ ْم ،فل ُي ِر
ـــن في
الح َ
ـــرفِ َ
ص ُّ
أعمالـــ ُه بال َّت َ
س ِ
وداع ِة الحِك َمـــةِ .ولكن إنْ كانَ ل ُك ْم
َ
ٌ
ٌ
ُّ
َ
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فال تف َتخِروا و َتكذِبـــوا ع َلى َ
ناز َل ً
ـــة مِنْ
َل َ
يســـتْ هـــ ِذ ِه الحِك َم ُة ِ
فـــوقُ  ،بل هـــي أرض َّي ٌة َنفســـان َّيةٌ
يـــرةُ
يـــث َ
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ٍ
ِـــرةٌُ ،ث َّم
مِـــنْ فوقُ فهـــي َّأو ًل طاه َ
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الســـا َم» (يع.)18-13:3
َّ
الحكمـــة فضيلة ظهـــرت في
حيـــاة أمنا العـــذراء بقـــوة ،وفيها
اكتملـــت عالمـــة الحكمـــة النازلة
من فـــوق ،فأمنا العـــذراء بحكمة
قبلـــت الدعـــوة التـــي حملهـــا لها
المـــاك بإذعان قائلـــة« :هوذا أنا
أمة الرب» (لـــو ،) 38:1وبحكمة
مملؤة بســـاطة ذهبـــت لتخدم بيت
أليصابـــات نســـيبتها حتـــى تلـــد.
بحكمـــة أطاعـــت القديس يوســـف
البـــار عندما قـــرّ ر الهـــروب إلى
مصـــر بأمر مـــن مـــاك الرب،
وبدون ريـــب تحركت حاملة طفلها
إلـــى أرض مصر الغريبـــة عنها،
وبحكمـــة امتـــأ قلبهـــا بالرحمـــة
وشـــعرت باحتياج أصحاب عرس
قانـــا الجليل فتر ّفقـــت بهم وطلبت
مـــن أجلهـــم ،وبحكمـــة ارتضت
بســـام أن ينشـــغل ابنهـــا بعمـــل
الخدمـــة والكرازة فلـــم تحزن بل
امتأل قلبها بالســـام عندما أشـــار
ابنهـــا للجمـــوع ً
قائل« :هـــا أمي
وإخوتـــي» (مـــر ،)34:3وبحكمة
أيضًـــا وقفـــت تحـــت الصليـــب
صامتـــة رغـــم اآلالم التي تعتصر
قلبها ألنها كانت تعرف أن الســـيد
يصنـــع خالصًا للعالم كلـــه ..لذلك
امتألت حيـــاة أمنا العـــذراء بثمار
هـــذه الحكمة.
والحكمـــة المســـيحية فضيلـــة
ال يمكـــن أن نفصلها عـــن فضيلة
البســـاطة ،فالرب يســـوع أوصانا
«كونـوا حكماء كالحيات وبسطاء
كالحمام» (مت ،)16:10فالحكمة

بدون بســـاطة قـــد تصيـــر مكرً ا،
والبســـاطة بـــدون حكمة قـــد تقود
إلـــى الحماقة.
ومقيـــاس الحكمـــة المســـيحية
هو التصرُّ ف الحســـن ،فاإلنســـان
الحكيـــم ال يعـــرف الســـلبية ،بل
يصنع الخيـــر والصـــواب بجكمة
وبســـاطة رغـــم شـــرّ اآلخريـــن.
هكـــذا صنـــع يوســـف البـــار
فتصـــرّ ف بحكمة نحو مســـئوليته،
ومـــع إخوتـــه ،رغم الشـــر الذي
أظهـــروه نحوه.
الحكمـــة المســـيحية تســـتطيع
أن تقتنيهـــا بالصـــاة الدائمة «من
تعـــوزه حكمـــة فليطلـــب من هللا»
(يـــع ،)5:1والدراســـة الدائمة في
الكتـــب المقدســـة ،والتأمـــل فـــي
قصـــص الكتـــاب المقـــدس .كما
يســـاعدك مرشـــدك الروحي دائمًا
أن تســـلك طريق الحكمـــة ،وأيضًا
رصيد خبراتك الروحية يســـتطيع
أن يهديـــك إلى طريـــق الحكمة في
َ
ّـــرت في
مـــرات كثيـــرة .وإن تحي
مواقـــف صعبة ،حاول أن تســـأل
نفســـك :ماذا كان الـــرب يعمل لو
واجـــه هـــذا الموقف؟
االندفـــاع والتســـرع في الكالم
أو اتخـــاذ القـــرارات قـــد يفقـــدك
الحكمة المســـيحية ،لذلـــك في كل
مواقـــف حياتك تـــأنَّ وصـــ ِّل أن
يعطيـــك الـــرب حكمـــة التصرُّ ف
الحســـن ومعرفة مشـــيئته الحكيمة
دون اندفاع أو تســـرُّ ع.
الحكمة المسيحية أيضًا تجعلك
تســـتطيع أن تتصـــرف بحكمة قي
المواقف المتباينـــة ،وتجعلك قادرً ا
أن تفرّ ق بين المتناقضات ،فتعرف
متـــى تتكلم ومتى تصمـــت بحكمة
وليس صم ًتـــا َم ً
غيظا ،وتســـتطيع
أن تصنـــع تواز ًنـــا بيـــن محبة هللا
ومخافته في حياتك ،وتســـتطيع أن
تصنـــع الخير برحمـــة ال تخلو من
الحزم كلما احتـــاج األمر.
الحكمة البســـيطة درس نحتاج
أن نتعلمـــه مـــن أمنـــا العـــذراء،
ونجاهـــد خـــال فتـــرة الصـــوم
لنقتنـــي هذه الفضيلـــة التي تميزت
بهـــا الشـــفيعة األمينـــة الحكيمـــة
لجنس البشـــرية.

bishopserapion@lacopts.com

تنعقـــد الجمعية العمومية الحادية
عشـــرة لمجلـــس الكنائـــس العالمي
فـــي ألمانيـــا فـــي الفترة مـــن ٣١
أغسطس إلى  ٨ســـبتمبر ٢٠٢٢م،
تحت شـــعار «محبة المسيح تحرك
العالـــم نحو المصالحـــة والوحدة –
Christ’s love moves the
world to reconciliation
».and unity
والجمعيـــة العموميـــة لمجلـــس
الكنائـــس العالمي تجتمع كل ســـبع
ســـنوات ،ويحضرهـــا ممثلون عن
جميـــع الكنائـــس األعضـــاء فـــي
المجلس .وتهتم الجمعيـــة العمومية
بمراجعة العمل المســـكوني ووضع
خطوط عريضة للعمل المســـكوني
ا لمستقبلي .
وأود أن أطرح رؤية شـــخصية
لمســـتقبل العمـــل المســـكوني بنا ًء
علـــى مـــا اكتســـبته مـــن معرفـــة
مـــن خـــال اشـــتراكي فـــي العمل
المســـكوني منـــذ عـــام ١٩٨٣م.
ً
أول :الوحدة المسيحية:
بـــدأت الحركة المســـكونية مع
بدايـــات القـــرن الماضـــي بهـــدف
واضح هو تحقيق الوحدة المسيحية،
متخـــذ ًة شـــعارً ا لهـــا صالة الســـيد
المســـيح «ليكون الجميـــع واح ًدا»
(يـــو .)٢١:١٧رغـــم المجهـــودات
المخلصـــة لتحقيـــق هـــذا الهـــدف
النبيل ،فـــإن الواقع أن هـــذا الهدف
صـــار بعي ًدا عن التحقيـــق عمّا كان
عليـــة الوضع عندما بـــدأت الحركة
المســـكونية ،فاالختالفات الالهوتية
زادت ،واالنقســـامات أيضًا زادت.
لـــم يحـــدث أن توصـــل العمـــل
المســـكوني علـــى مـــدى مايقـــرب
من مئـــة عام إلـــى اتفـــاق الهوتي
انعكـــس إيجابيًـــا علـــى اســـتعادة
الشـــركة ،ولـــم يحـــدث أي مثـــال
الستعادة الشـــركة بين الكنائس ،بل
حدث العكـــس :كنائس في شـــركة
مـــع بدايات العمل المســـكوني حاليًا
قطعت الشـــركة .لقد صـــار الحديث
ً
ً
جميل
حديثا
عن الوحدة المســـيحية
يُقـــال فـــي اللقـــاءات المســـكونية
دون مـــردود حقيقـــي واقعـــي ،بل
أحيا ًنـــا صـــار قـــول ّ
حق يُـــراد به
باطـــل مـــن البعض الســـتغالله في
خداع البســـطاء ودفعهـــم إلى ترك
كنائســـهم واالنضمام إلى اجتماعات

تدّعي أنهـــا ال طائفيـــة ،أو وصف
المتمســـكين باإليمان السليم والسعي
الحقيقـــي للوحـــدة بالتعصُّب وضيق
ا أل فق .
ثان ًيا :الشهادة أ المشتركة:
حـــدث تطـــور فـــي الســـنوات
األخيرة فـــي المجالس المســـكونية
فصـــارت تر ّكـــز علـــى الشـــهادة
المشــ�ترك ة �Common Wit
ً ness
بدل من الوحدة المســـيحية،
بمعنى قبول االختالفـــات الالهوتية
لكـــن تحديـــد بعـــض المجـــاالت
للعمـــل المشـــترك وتقديـــم شـــهادة
مســـيحية مشـــتركة ،مثـــل مواجهة
الفقـــر والظلم والحـــروب وتغيرات
ا لمنا خ . . .
ثال ًثا :الفهم المتبادل:
الحـــوارات الالهوتيـــة صارت
تركز علــ�ى الفهم المتبــ�اد ل �Mu
 tual Understandingأكثـــر
مـــن تحقيـــق اتفـــاق حـــول نقـــاط
ً
فمثـــا يتم
الخالفـــات الالهوتيـــة،
مناقشـــة موضوع معيـــن ،ويعرض
كل طـــرف وجهة نظـــره من خالل
أوراق بحثيـــة ،ثم يتـــم تحديد نقاط
االلتقاء ونقاط االختـــاف ،ثم ينتقل
الحوار إلى نقطـــة خالفية أخرى...
أثمـــرت اللقـــاءات المســـكونية
عن تعارف بين القيادات الكنســـية،
ومجـــاالت للتعـــاون المشـــترك في
بعـــض المجـــاالت الرعويـــة مثل
توفيـــر أماكـــن للصـــاة أو عقـــد
اتفاقات رعوية أو دعم المســـيحيين
المُضط َهديـــن ،مع تبـــادل الزيارات
على مســـتوى القيادات الكنســـية.
إن اشـــتراك كنيســـتنا القبطيـــة
األرثوذكســـية في العمل المسكوني
ســـواء مـــن خـــال عضويـــةالمجالـــس المســـكونية أو الحوارات
الالهوتيـــة أو تبـــادل الزيـــارات-
أفاد كنيســـتنا كثيـــرً ا ،ولكـــن علينا
أن نكـــون واقعييـــن ومدركيـــن
للمتغيّـــرات الحادثـــة فـــي العمـــل
المســـكوني .علينا أن نستخلص من
اشـــتراكنا في العمل المســـكوني ما
يدعم رسالة كنيســـتنا الرعوية نحو
شـــعبنا ،ونتعـــرف علـــى التيارات
الفكريـــة المتغيـــرة لنحافـــظ علـــى
ثوابت اإليمـــان المُســـلَّمة لنا بدماء
شـــهدائنا وتعـــب آبائنا القديســـين.
جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022
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مؤسســـة «ســـان مارك» لتوثيق التـــراث القبطي،
هي مؤسســـة غيـــر هادفـــة للربـــح ،رســـالتها توثيق
التـــراث القبطـــي ودعم األعمـــال العلميّـــة األكاديميّة
والبحثيـــة والباحثيـــن في مجـــال الدراســـات القبطية،
بواسطة أنشـــطة الدراســـات والتوثيق والحفظ والنشر
العلمـــي ،وتوفير المصـــادر الموثقة وقواعـــد البيانات
الالزمـــة لذلك.
وتشـــرّ فت المؤسســـة برئاســـة قداســـة البابـــا
تواضـــروس الثانـــي لمجلـــس أمنائهـــا ،ورعايته لها
وتفضلـــه بمنحهـــا مقـــرً ا بالكاتدرائيـــة.
التاريخ:
تأسســـت المؤسســـة عام ١٩٩٨م ،على يد المتنيح
الدكتـــور فوزي إســـطفانوس ومجموعة مـــن األراخنة
واألســـاتذة المهتمين بالتراث القبطـــي ،وهم :د .جودت
جبرة ،د .هدى اســـكندر ،د .يونان لبيب رزق ،د .ســـليمان نســـيم ،د .وليم سليمان
قـــادة ،م .فهيـــم واصف .وكان اســـمها عند التأســـيس مؤسســـة «القديس مرقس
لدراســـات التاريخ القبطيّ ”.
وقـــد حظيـــت باهتمـــام ورعاية مثلـــث الرحمات البابـــا شـــنوده الثالث حيث
أعطاهـــا مكا ًنا في مبنـــى معهد الدراســـات القبطية باألنبا رويـــس ومنحها طرس
بركـــة .ثم َشـــ ُر َفت من بعـــده برعاية ورئاســـة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني.
ويســـتمر قداســـة البابا تواضروس الثاني -أدام هللا حياته -حاليًـــا في االهتمام بعمل
المؤسســـة ورعايته ،كما أعطى قداســـته مقرها مســـاحة إضافيـــة بالمبنى.
وفي عام  2019صدر قرار بابوي خاص بالمؤسسة ،هذا نصه:
“تكليف مؤسســـة ســـان مارك للتاريخ القبطي بإنشـــاء «وحـــدة علمية لحفظ
التـــراث القبطي» تعتني بـــكل نوعياته ،مع إعداد كوادر دراســـية على مســـتوى
علمـــي متخصـــص في دراســـة وصيانة وحفـــظ مقتنيات هـــذا التـــراث ،وتأهيله
لخدمـــة العلمـــاء والباحثين والمهتمين بمثل هذه الدراســـات .ويكـــون مجلس إدارة
ً
مســـئول عن هذه الوحــــــــدة العلميـــة ماليًا وإداريًا .وعلى ابـــــــن
المؤسســــــــة
الطاعة تحـــل البركة.
البابا تواضروس الثاني
.”2019/10/1
محاور العمل:
 +برنامـــج الدراســـات القبطيـــة :يهدف إلى دعم الكوادر الدراســـية ونشـــر
الدراســـات العلميـــة في مجـــاالت التاريخ والحضـــارة القبطية.
 +برنامـــج توثيـــق وحفظ التراث :يعمـــل على توثيق التـــراث وتوفير أدوات
البحـــث وتكوين الوحدات العلمية ونشـــر العلم والثقافـــة الالزمين لحفظه وصيانته.
 +برنامـــج نشـــر الثقافـــة القبطيـــة :يعني برفـــع الوعي بأوجـــه الحضارة
القبطيـــة عـــن طريـــق إتاحـــة المعلومات المبســـطة وإعـــداد المواد واألنشـــطة
المناســـبة ،وإتاحتها عبـــر أدوات التواصل المجتمعي كجزء أساســـي من الميراث
الحضـــاري المصري الكبيـــر ،لنتمكن من تقديـــم تراثنا لألجيـــال الحالية والقادمة
بأشـــكال معاصـــرة جذابة تخاطـــب الفئات والشـــرائح المجتمعيـــة المتعددة.
ثمار العمل:
مسيرة عمل المؤسسة على مدى  25عاما قدمت خاللها:
 9 +مؤتمـــرات دوليـــة :فقد نظمت ،منذ تأسيســـها ،تســـعة مؤتمـــرات دولية
لمناقشـــة موضوعـــات تخـــص التـــراث القبطي بحضـــور قامات علميـــة رفيعة
مـــن مختلف أنحـــاء العالم ،وقامت بنشـــر أعمال هـــذه المؤتمـــرات بالتعاون مع
الجامعة األمريكيـــة بالقاهرة.
 6 +ورش عمـــل :هذا باإلضافة إلى مجموعة مـــن ورش العمل المُتخصصة
تناولـــت الحياة اليوميّـــة والمرأة في العصـــر القبطيّ وتاريـــخ البطاركة ومصادر
الطقـــس فــــــــــي المصـــــــــادر العربية ،إلى جانب تاريــــــــخ الفــــــــن القبطيّ
واللغويات القبطية.
 3 +ملتقيـــات لشـــباب الباحثيـــن :تهتـــم المؤسســـة بشـــباب الباحثين لرفع
كفاءتهـــم وإحاطتهم بأحدث أســـاليب البحــــــــث فـــي العالم ،ولذا فإنها ُت ِّ
نظـــــــــم
فـــي هذا النحو سلســـلة مـــن المُلتقيات الدوريّة تســـمى “تراث األجـــداد في عيون
األحفـــاد” وتنشـــر األوراق البحثيّـــة الخاصّة بهـــــا فـــي مجلدات ،وقد صـــــــدر
مجلدان والثالث قيـــــد اإلعــــداد.
 +توثيـــق مواقـــع التـــراث القبطـــي :وفي إطـــار جهودها لتوثيق وتســـجيل
جميـــع أديـــرة والكنائـــس القبطية األرثوذكســـية فـــي جميع أنحاء مصـــر ،قامت

صورة أرشيفية

بتصويـــر  41موقعًـــا فـــي جميـــع أنحاء البـــاد منـــذ عـــام  ،2013وبعض هذه
المواقـــع تـــم عرضها في شـــكل كتـــاب على موقـــع المؤسســـة اإللكتروني.
ً
مضغوطا
 +التعـــاون مع مكتبة اإلســـكندرية :كمـــا قدمت أيضًـــا  16قرصًا
ً
ُســـجل بهـــا قرابة  ٣٥٠ألـــف عنـــوان ،و ٧٦٠ألف صفحة
لمكتبة اإلســـكندريّة م
مـــن المخطوطات تمثل نحـــو  %40من المخطوطات القبطيّـــة الموجودة بالخارج.
قدمهــــا مثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده الثالث إلى مكتبــــة اإلســـكندرية في
زيارتـــه التاريخية األولى لهـــا عام ٢٠٠٣ .
اإلصدارات:
صدر عن المؤسسة حتى اآلن  25إصدارً ا بالعربية واإلنجليزية:
 8 +مجلـــدات فـــي سلســـلة ” “Monasticism & Christianityباللغـــة
اإلنجليزيـــة بالتعاون مع دار نشـــر الجامعة األمريكية بالقاهـــرة ،كل منها اختص
بنشـــر أوراق المؤتمـــر الدولي المعني بتاريخ المســـيحية والرهبنـــة في منطقة من
مناطق مصـــر :الفيوم ،الصعيـــد في جزئيـــن ،وادي النطرون ،أســـوان والنوبة،
مصر الوســـطى ،شـــمال مصر ،اإلســـكندرية والصحراء الغربية.
 +كمـــا شـــاركت الجامعـــة األمريكية في نشـــر كتابيـــن باللغـــة اإلنجليزية
همـــا ” “Coptic Civilizationو”Two Thousand Years of Coptic
”Christianity
 6 +مجلـــدات في سلســـلة عن تاريـــخ المســـيحية وآثارها في اإليبارشـــيات
المصريـــة غطت أســـوان والنوبة ،الخمس مـــدن الغربية ،ســـوهاج وإخميم ،نقادة
وقوص وإســـنا وأرمنت ،الجيزة ،أســـيوط.
 +سلسلة أعمال ملتقى شباب الباحثين وقد صدر منها مجلدان.
 +كتـــــــــب تاريخيــــــة متنوعــــــة :التقاويــــــم فلكيًا وأثريًا ،مارمرقـــــــس
كاروز الديـــــــــار المصريــــــة ،تــــــــــراث األدب القبطي ،تاريخ األمة القبطية،
New Testament Scenes In ،Women In Late Antique Egypt
.Coptic Monasteries
 +و ُت ّ
نظم حاليًا سلسلة لنـــــــشر الرسائل العلميّة المجــــــازة تشجيعًا لحاملــــي
الماجستيـــــر والدكتـــــوراة.
الختــــام:
ُ
وتنتوي المؤسســـة -في المســـتقبل القريب والبعيد -المُضيّ ق ُدمًا في اســـتكمال
رســـالتها ب ُخطـــى واضحة وثابتة تؤهلهـــا ألن تكون صرحً ا علم ًّيـــا وعو ًّنا لكوادر
الباحثيـــن في دراســـات التـــراث القبطـــيّ  ،وإتاحة أحـــدث ما وصل إليـــه العالم
المُتقـــ ِّدم ،أمـــام جميـــع فئـــات المصرييـــن بطريقة علميَّة شـــيقة وسلســـة يفهمها
المتخصصـــون وغير المتخصصين .كما تعد المؤسســـة خطة العمـــل للتعامل مع
التـــراث القديم بالوســـائل الحديثة فـــي عصر الرقمنة والذي يتطلـــب قواعد بيانات
وبنيـــة أساســـية إلكترونية .وتعمـــل المؤسســـة اآلن على تحديث تقنيـــات التوثيق
واألرشـــفة لتكفل تســـجيل التراث وتســـليمه لألجيال القادمة.
للتواصل مع المؤسسة:
ايميلpublications@stmarkfoundation.com :
رقـــم التليفـــون 26857377 :يوميًـــا من الســـاعة  12إلى  4مســـاءً ،ماعدا
الســـبت واألحد.
الموقع اإللكترونيwww.stmarkfoundation.com :
الفيس بوكSt. Mark Foundation for Coptic History Studies :

mossa@intouch.com

تختلف النفس اإلنسانيــــة من
شـــخص إلى آخـــر بســـبب ما
يرثه اإلنســــــــان من مؤثرات،
ومـــا يحيـــط بـــه مـــن بيئات،
ومـــا يقابلـــه مـــن مصادمـــات
وظـــروف .لذلك فللرب يســـوع
طرق مع النفـــوس تختلف بعدد
بني البشـــر أنفســـهم.
هنـــاك أنــــــــــواع مختلفة
مـــن الشـــباب ،ولكل نــــــــوع
احتياجاته الخاصــــــة وأسلوب
ً
فمثل :
خدمتـــه،
 -1هناك الشـــباب المستهتر
البعيد عـــن بيت هللا ،وهذا يحتاج
إلى كلمة حية تصدم اســـتهتاره:
«و ْيـــل ٌ َل ُكـــ ْم أَ ُّي َهـــا
الضا ِح ُكونَ
َّ
َ
َ
ســـ َت ْح َز ُنونَ َو َت ْب ُكونَ »
اآلنَ أل َّن ُك ْم َ
(لو.)25:6
 -2وهناك الشـــاب الخاضع
لخطايـــاه ،في إحســـاس بصغر
النفـــس والمذلـــة ،بـــروح يأس
من التوبـــة والنقـــاوة ،ويحتاج
إلـــى بشـــارة الكلمـــة المفرحة
عـــن النعمـــة المُخلِّصـــة لجميع
الناس ،مع تشـــجيع فـــي الجهاد
وتركيـــز ألنظاره نحو المســـيح
هـــدف الجهـــاد ،ووســـيلته،
ليخرج الشـــاب مـــن انحصاره
فـــي ذاتـــه ،واعتمـــاده علـــى
نفســـه ،ويوجه قلبـــه بحب وثقة
نحـــو المســـيح كغايـــة حقيقية،
والوجـــود في حضرتـــه كهدف
دائـــم ،فينشـــغل بالمســـيح عن
نفســـه وعـــن خطاياه.
 -3وهنـــاك الشـــاب المنتظم
فـــي الكنيســـة وفـــي كثيـــر من
الممارســـات الروحيـــة دون أن
يحيـــا المســـيحية فـــي عمقها،
ودون أن يســـلّم داخله للمســـيح،
وهـــذا يحتاج إلـــى بـــذرة حياة
توضع فـــي أعماقه ،مـــع زلزلة
تهز اســـتكانته الخطيـــرة ،لتدفعه
نحو توبة صادقة وتعمق ســـليم،
وتغييـــر حقيقي.
 -4وهناك الشـــباب السائر
فـــي طريـــق الــــــــرب بقلـــب

مخلـــص ،ويحتاج إلـــى دفعات
بســـيطة وضوابط .ولكن اقتحام
الخادم لنفســـه الحلـــوة كموجّ ه
وقائـــد ،مســـتخدمًا تأثيراتـــه
الشـــخصية أو العاطفيـــة دون
تكليـــف إلهي وقيادة ســـماوية،
قـــد يوقف نمو الشـــاب ويطرده
إلـــى خـــارج دائـــرة المســـيح.
ســـا
وقد يخلق من الشـــاب «قدي ً
متكبرا» يســـقط ســـريعًا فريسة
ً
الضربـــات اليمينية.
 -5وهنـــــــــــــاك الشـــاب
الموســـوس الذي يســـأل كثيرً ا،
ويعتمـــد على تداريبـــه وجهاده،
ويدقـــق فيها بصـــورة مريضة،
ويتســــــــــاءل بإســـتمرار عن
التصرف الســـليم فـــي تفصيالت
بســـيطة في الـــكالم والمعامالت
والعالقـــات .وهـــو يحتـــاج إلى
كلمـــة حيـــة تخرجه من نفســـه
كوســـيلة وصـــول ،ومـــن ذاته
كصنم معبود ،ليقبـــل أن يخطئ
ويتعلـــم ،ويُســـاء فهمـــه ويُهان،
ويعرف ضعفـــه إذ يضيع وقاره
المصطنـــع ،لينطلـــق في طريق
المســـيح بأمانة كاملة لشـــخصه،
وتنفيـــذ دقيـــق لوصايـــاه ،بـــا
شـــكوك وتصورات ووسوســـة،
بل بأمان ويقيـــن وبهجة ،مبعثها
نور المســـيح الداخلي ،وصوت
الروح الواضح كمرشـــد وموجه
وتدبيـــر أب روحـــي ،مـــع قلب
موحـــد في إتجـــاه المســـيح ،ال
يطلـــب لنفســـه شـــي ًئا ،ولكـــن
الدخول الخاطـــئ إلى هذه النفس
قـــد يربكهـــا كثيـــرً ا ،فتتصـــور
حديثنا عن حريـــة مجد أوالد هللا
فرصـــة للجســـد والتهاون..
لذلك فمـــع أن العمل الفردي
هـــام وجوهـــري فـــي الخدمـــة
بســـبب الفروق بيـــن األفراد ،إال
أنه ســـيف ذو حدين ،إذ يمكن أن
يتحول بيـــن أيدينا إلـــى أضرار
بالنفـــوس .لهـــذا يحتـــاج الخادم
إلـــى نعمـــة خاصة فـــي الخدمة
الفرديـــة مـــع حكمـــة لتوجيـــه
«و َر ِابـــ ُح ال ُّنفُ
ـــوس
النفـــوس َ
ِ
َحكِيـــ ٌم» (أم.)30:11

كنيسة الشهيد مارمينا،
كينجستون ،كندا

fribrahemazer2003@gmail.com

تمثل العـــذراء مريم بشـــخصها
وعملهـــا جانبًـــا رئيسًـــا فـــي قصة
خالصنـــا وتجديد طبيعتنا ،فبحســـب
تعبيـــر القديس كيرلـــس الكبير“ :إننا
نؤكـــد أن االبـــن وحيـــد الجنـــس قد
صـــار إنســـا ًنا ،حتـــى إذ يولـــد من
امرأة حســـب الجســـد ،يعيـــد الجنس
البشـــري فيه من جديـــد” .لذلك كان
اإلايمان بأمومـــة العذراء مريم ودوام
بتوليتهـــا ،هـــو الضامن لفهم ســـليم
لحقيقـــة تجســـد الرب يســـوع .لذلك
صاغـــت الكنيســـة العقيـــدة الكتابية
الخاصـــة بأمومـــة القديســـة مريـــم
ودوام بتوليتهـــا ،خالل صراعها ضد
الهرطقات ،لتأكيـــد حقيقتين تخصان
الســـيد المســـيح نفسه:

ثـــم جـــاء تعبيـــر “الدائمـــة
البتولية” للتــــأكيد علـــى أصل الرب
يســـوع ،األصل اإللهـــي ،من الروح
القـــدس «الروح القدس يحـــ ّل عليكِ ،
وقـــوّ ة العلـــيّ تظلّـــكِ  ،فلذلـــك أيضًا
القـــدوس المولـــود منـــكِ يُدعـــى
ابـــن هللا» ،فالجنيـــن الـــذي كان
في أحشـــاء العـــذراء .ليـــس مجرد
إنســـان عادي مـــن زرع لشـــر .بل
هو القـــدوس ،ابن هللا الكلمـــة ،اإلله
الحق مـــن اإللـــه الحق «الـــذي فيه
يح ّل كل مـــلء الالهوت جســـديًا»،
وأنـــه أتخذ ناســـوته فـــي الزمن من
مريـــم العـــذراء .كمـــا أن الالهوت
والناســـوت اتحدا منذ اللحظة األولى
للحبـــل المقدس (زمن صفـــر) اتحا ًدا
ً
وكامل وطبيعيًـــا ،بال امتزاج
حقيقيًـــا
وال اختـــاط وال تغييـــر ،حتى دعاها
آبـــاء الكنيســـة بالمعمـــل االلهي.

الحقيقية األولـــى :حقيقة الميالد
الزمني :إن يســـوع المســـيح قد وُ لِد
ً
وكامل من القديســـة
ميـــا ًدا حقيقيًـــا
مريـــم فـــي الزمـــن ،فلم يكـــن خيالً
أو مجـــرد جســـد أثيري ،ولـــم يتخذ
طبيعـــة بشـــرية ناقصة ،لكنـــه اتحد
بطبيعة بشـــرية كاملة وصار إنســـا ًنا
كمـــا قال البشـــير يوحنا فـــي إنجيله.

التجســـد ،في إيماننا ،هو تنازل
هللا الكلمـــة في ملء الزمـــن ،واتحاده
فـــي بطن العـــذراء بناســـوت حقيقي
وكامـــل ،ثـــم ميـــاده منها ميـــا ًدا
حقيقيًـــا ،ليشـــابهنا فـــي كل شـــيء
ما عـــدا الخطيـــة وحدهـــا ،وكل ما
هو غيـــر ذلـــك يُعتبر ضـــد اإليمان
المســـيحي .لقـــد رفضـــت الكنيســـة
ً
كل مـــن الغنوســـية والمانويـــة
واللتيـــن اعتقدتـــا بظهـــور إلهي بال
جســـد مـــادي ،فهـــو مجـــرد صورة
إنســـانية فقـــط ،وكان هـــذا يعنـــي
أن العـــذراء لـــم تحبـــل ولـــم تلد هللا
الكلمة ،وهـــذا بدوره ال يـــؤدي فقط
إلـــى إنـــكار ” ،“Theotokosبـــل
هـــو إنكار صريـــح لعقيدة التجســـد.
واآلريوســـية بدورهـــا ،عندما أكدت
أن االبـــن مخلوق وليـــس هو األقنوم
الثانـــي األزلـــي ،كانت فـــي الواقع
قـــد أنكـــرت التجســـد؛ ألنـــه بدون
االعتـــراف الصريح بالهـــوت االبن
ال يصبـــح للتجســـد قيمـــة وال هدف.
أ ّما النســـطورية فجردت التجسد من
معنـــاه الحقيقي ،فالفكر النســـطوري
هو تأليه لإلنســـان يســـوع المســـيح،
وإعطائـــه ألقابًـــا إلهية على ســـبيل
النعمـــة ،وليس تجســـ ًدا لالبن الكلمة،
الذي له نفس جوهـــر هللا اآلب ،الذي
في ملء الزمان أخلى نفســـه وأخذ
صـــورة عبـــد مـــن أجـــل خالصنا
كمـــا يقـــول معلمنـــا بولـــس .ولذلك
فأمومة العـــذراء ودوام بتوليتها كانتا
الضمانـــة القوية لفهم حقيقة التجســـد
اإللهـــي فـــي تاريخ صراع الكنيســـة
مـــع الهرطقات واألفـــكار المنحرفة.

الحقيقـــة الثانيـــة :حقيقة الميالد
األزلي :إن يســـوع المســـيح المولود
مـــن القديســـة مريم فـــي الزمن ،هو
ابـــن هللا الكلمـــة ،المولـــود مـــن هللا
اآلب قبـــل كل الدهور ،والمســـاوي
لـــه في الجوهـــر .لقد كانت الكنيســـة
فـــي بداية عهدهـــا تمـــوج بكثير من
األفـــكار الفلســـفية للداخليـــن الجدد،
التـــي ظهـــرت مـــن خـــال بعض
األفـــكار المنحرفـــة (كالغنوســـية،
والمانيـــة ،واألوطاخيـــة ،)...التـــي
تنكر كمال الطبيعة اإلنســـانية .فجاء
تعبيـــر “والدة اإللـــه  -الثيؤطوكوس“
لتأكيـــد حقيقـــة أن االبـــن الكلمة أخذ
طبيعـــة بشـــرية كاملـــة ،فجســـده لم
ً
خيـــال ،وميـــاده مـــن مريم
يكـــن
العـــذراء هو ميالد حقيقـــي ،وبالتالي
هي أم حقيقيـــة (أم هللا) ،التـــي اتخـــذ
منها هللا الكلمة طبيعة بشـــرية واتحد
بهـــا .وعندمـــا جـــاءت اآلريوســـية
والنســـطورية لتنكـــر كمـــال طبيعته
اإللهيـــة ،بكونـــه االبـــن الكلمـــة
المســـاوي لـــآب في الجوهـــر ،كان
هذا اللقـــب (ام هللا) هـــو إلعالن أن
السيد المســـيح هو هللا المتجسد وليس
مجرد إله شـــبيه هلل في الجوهر (كما
علّـــم آريـــوس) ،وأنـــه ليـــس مجرد
إنســـان عـــادي ح ّل فيـــه الكلمة في
المعموديـــة (كمـــا علّـــم نســـطور)؛
فالعذراء ليســـت أم اإلنســـان يسوع،
بـــل هـــي بالحقيقة “والـــدة اإلله“.

جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022

الشلولو ،من أشهر األكالت يف صوم العذراء ،وخاصة يف الصعيد

15

مثلث الرمحات نيافة األنبا أندراوس

أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانه بالبراري
( 21ديسمبر  1969حتى  4أغسطس 1971م)
احتفلـــت إيبارشـــية دمياط وكفر الشـــيخ والبراري
وديـــر القديســـة دميانه بمناســـبة الذكرى الخمســـين
علـــى نياحة أســـقفها األســـبق مثلث الرحمـــات نيافة
األنبا أنـــدراوس بإقامـــة القداس اإللهي يـــوم الجمعة
 5أغســـطس ،وعمـــل التماجيد ،وتوزيـــع كتاب جديد
يحـــوي ســـيرته العطـــرة كتـــب مقدمته قداســـة البابا
تواضـــروس الثاني ذاكـــرً ا ذكرياته مع هذا األســـقف
الجليـــل .وهنا نود أن نشـــرك القارئ في هذه الســـيرة
لنـــوال البركة:
وُ لـــد نبيـــه لطفـــي فـــي  10أبريـــل 1930م في
القاهـــرة مـــن أبويـــن تقييـــن ،حصـــل على شـــهادة
التوجيهيـــة عـــام 1946م ،وتخرج من كلية الهندســـة
جامعة اإلســـكندرية عـــام 1952م .خدم بمـــدارس التربية الكنســـية
بدمنهور ،ثم باإلســـكندرية ،ورُسم أغنسطسًـــا عام 1948م ،وحصل
علـــى بكالوريـــوس الكلية اإلكليريكية القســـم المســـائي عام 1954م.

بقلم نيافة األنبا ماركوس

أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري

فـــي  21ديســـمبر 1969م رُسِ ـــ َم أســـق ًفا علـــى
إيبارشـــية دميـــاط والمحلة الكبـــرى ودير القديســـة
دميانه باســـم «األنبـــا أندراوس» بعد إعادة تأسيســـها
ككرسي أســـقفية مســـتقل .وفي فترة حبريته القصيرة
زار جميـــع كنائـــس اإليبارشـــية أكثر من مـــرة ،وتم
ترميـــم معظـــم الكنائس القديمـــة ،وقام بســـيامة ثالثة
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة الجدد .وفـــي دمياط واســـتطاع
اســـتصدار قرار جمهـــوري ببناء كاتدرائيـــة جديدة،
وفي دير القديســـة دميانـــه وضع النـــواة األولى لدير
الراهبات ،وأعـــ َّد أماكن للخدام لقضـــاء فترات خلوة.
كما أنشـــأ مقـــرً ا للمطرانية ،وبنى الســـور ،وتم ترميم
الكنائـــس األثرية ،كما صمّم مشـــروعًا لبناء كاتدرائية
جديـــدة .أما مـــن الناحية الروحية فقـــد َّ
نظم االحتفال بأعياد القديســـة
دميانه بطريقـــة روحية..
أســـلم روحـــه الطاهرة يـــوم الجمعة  4أغســـطس 1972م .رأس
مثلـــث الرحمات البابا شـــنوده الثالـــث الصالة علـــى جثمانه الطاهر
يوم الســـبت  5أغســـطس 1972م ،واشـــترك معه ثمانيـــة من اآلباء
المطارنـــة واألســـاقفة وعـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنـــة وألوف من
الشـــعب .بركته فلتشـــملنا جميعًا بصلوات قداســـة البابا المعظم األنبا
تواضـــروس الثاني أطـــال هللا حياته.

فـــي  10مـــارس 1955م توجـــه إلى ديـــر الســـريان ،حيث تمت
ســـيامته راهبًا في 1955/4/16م باســـم «الراهب موسى السرياني»،
ثم قسًـــا في ســـبتمبر من نفس العـــام .كان يمتـــاز بالبســـاطة والنقاء
والهدوء ،حتى ُدعيّ بين الرهبان باســـم «موســـى البســـيط» .في مايو
1960م اختاره قداســـة البابا كيرلس الســـادس ســـكرتيرً ا خاصًا له.
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عندما يعرقل أحدهم اآلخر ،يقال شنكل ،وهي من الكلمة القبطية ⲓⲗⲉⲕ̀ⲛⲉ ϣأي ضربة الركبة

بعــــــــد أن
عر ضنــــــــــــا
بالمقـــــــــاالت
الســـابقة فـــي
سلسلة دراسـة
التربة دراســـة
أنماط التعلُّم ودراســـة ســـمات
المرحلة العمريـــة للمخدومين،
وهـــي من أهم انـــواع المعرفة
التي تســـاعد الخـــادم في فهم
سمــــــــــات من يعلمهـــــــــم،
ضـــا للوالدين لفهـــم طبيعة
وأي ً
وســـمات أبنائهم.
 +وقد بدأنا الحلقة السابقة
بســـمات مرحلــــــــة الطفولة
المبكـــرة ،أمـــا اليوم ســـنقوم
بعـــرض ســـريع ألهم ســـمات
توســـطة:
مرحلـــة الطفولة ال ُم ِّ
مرحلــــــــــة الطفولــــــــــة
سطة :
ا ل ُمتو ِّ
تمت ّد هذه المرحلة من ســـنّ
السادســـة ،وحتى ســـنّ التاسعة
ومن أهـــم خصائصها:
العقلي:
النمو
ّ
ّ
يتم ّكـــن الطفل مـــن إدراك
األشـــياء بصـــورة كلّيـــة ،كما
يعتمد علـــى التفكيـــر الواقعيّ ،
والتخلّـــي عـــن الخيال نســـبيًا،
إضافـــة إلـــى أ ّنه يعتمـــد على
الصـــور البصريّة فـــي تفكيره،
ويميـــل إلـــى االســـتيعاب،
والحفـــظ .فـــي هـــذه المرحلة
يجـــب على آبـــاء وخـــدام هذه
المرحلـــة االهتمـــام الكبيـــر
بالحفـــظ لآليـــات ونصـــوص
الكتـــاب واألجبيـــة وااللحان،
وربـــط وجـــدان الطفـــل بنغم
وألحان الكنيســـة.
الجسدي:
النمو
ّ
ّ
يزداد نموّ جســـد الطفل من
حيـــث الوزن والطـــول ،ويميل
إلـــى المهـــارات التـــي تتطلّب
االعتمـــاد علـــى العضـــات،

ويتميّـــز بالنشـــاط ،واالحيويّة.
لـــذا يُفضَّـــل تقديم التعليـــــــــم
بالطريقــــــــة التفاعُلية الحركية
وليســـت التلقينية ،وتطبيـــــــق
مبـــادئ التعليـــم باللعب.
االجتماعي:
النمو
ّ
ّ
يبـــدأ باالستــــــــــقالل عن
الوالدين بشكل واضـــــــح ،كما
يصبح أكثــــــــر اهتمامًا بالعمل
االجتماعيّ  ،والتعــــاون ،فتنمو
عالقاتـــه في بيئته ،ومدرســـته،
علمًـــا بأ ّنـــــــــه يصبـــــــــــح
مهت ًّمـــا بالبحـــث عـــن أصدقاء
مـــن الجنس نفســـه .هنـــا يجب
إســـناد بعـــض المهـــام وســـط
مجموعات لتنميـــة قدرته على
العمـــل الجماعي.
الحسي:
النمو
ّ
ّ
تنمـــو لديـــه حاسّـــة اللمس
والبصـــر بشـــكل قـــويّ  ،ممّا
يســـاعده فـــي التعـــرُّ ف علـــى
العا َلـــم المُحيـــط به .لـــذا ال بد
من االهتمـــام بزيـــارة األديرة
وتعليمـــه األيقونـــات وقراءتها
لربـــط وجدانه بالكنســـيات.
االنفعالي:
النمو
ّ
ّ
حيث يتميّـــز الطفل في هذه
المرحلة باالعتـــدال في حاالته
ً
ضبطا
المزاجيّـــة ،فيصبح أكثر
لنفســـه ،والنفعاالتـــه ،كمـــا أنّ
الثقة بالنفس تظهر لديه بشـــكل
ملحـــوظ .هنا يجـــب تجنب أيّة
كلمـــات بعيـــدة عن التشـــجيع،
وأي أســـلوب بـــه تنمّر حتى لو
كان تحت بنـــد الدعابة ،وأيضًا
اإلنصات لكلماتـــه وتعبيره عن
مشـــاعره ومناقشتها معه.

 )١مناوشـــات حدودية بين
صربيا وكوسوفو.
 )٢والصيـــن تخترق حدود
تايـــــــــوان عسكريًا بعـــــــد
زيارة بيلوسي.
 )٣ومـــا زالـــت حـــرب
روســـيا وأوكرانيا قائمة دون
نهايـــة قريبة.
 )٤وإغالق بعـــض المدن
الصينيـــة لفترة غيـــر قصيرة
مـــرة أخـــرى بســـبب عودة
متحـــوّ رات الكوڤيد.
 )٥استمرار تباطــــــــــــؤ
سالســـل اإلمـــدادات وارتفاع
تكلفـــة النقل بدرجـــة مخيفة.
 )٦وباء جـــــدري القرود
يجتـــاح أمريكا وبايـــدن يعلن
حالـــة الطوارئ.
 )٧وبالنســـبة لمصـــــــــر
نضيـــف إليهـــا مســـألة ســـد
النهضة وأثر اســـتمرار الملء
على مواردنا الماليـــة الفقيرة
ً
أصـــا وتناقـــص المســـاحة
القابلـــة للزراعة.
 )٨وعلى مســـتوى العالم،
فهناك تحالـــف سياســـــــــي
اقتصـــادي جديد يتـــم والدته
بين الصين وروســـيا ومعهما
إيـــران وتركيـــا مـــن جهة،
وأوروبـــا القـــارة العجـــوز،
واإلمبراطوريـــة األمريكيـــة
االســـتعمارية مـــن جهـــة
أخـــرى ،دون دور أو موقف
واضح لنا وللمنطقـــة العربية
فـــي هـــذا العالـــم الجديد.
نتيجة كل ذلك :اســـتمرار
تباطـــؤ أو انكمـــاش االقتصاد
وانخفاض اإلنتاج واالستهالك
وارتفـــاع البطالـــة ،ونقـــص
كافـــة أنـــواع الســـلع عالميًا،
إنتاجً ا وتصديـــرً ا ،مع تضخم

غير مســـبوق منـــذ  ٤٠عامًا
يجتاح العالم ،والدول الناشـــئة
طبعًـــا هـــي األكثر تضـــرُّ رً ا
علـــى المدى الطويـــل ،وتفاقُم
ديونها مع بـــدء إعالن إفالس
بعضها ،وتو ُّقـــع المزيد.
أناشــــــــد الجميــــع ،والى
مـــرور هـــذه ال ُغمّة بســـام،
الحرص الشديد في اإلنفـــاق،
وقصرها علـــى الضروريات
للعاميْـــن القادميْن على األقل،
وتوســـيع جهـــود التكافـــل
االجتماعـــي لمـــن اســـتطاع،
وتمسّـــك بوظيفتك مـــا أمكن.
وللمنتجيــــــن :خفــــــض
التوسُّعـات والمصروفـــــــــات
قـــدر االستطاعة (مع الحفاظ
على حقـــوق العاملين كأولوية
أولـــى) ،بل وتقليـــص الفروع
 Downsizingبسبـــــــــــب
اســـتمرار انخفـــاض حجـــم
البضاعة لفتـــــرة قادمة ،وعدم
التعاقُـــــــد على أيّـــة مبيعات
بالعملـــة المحليــــــــة مقابـــل
مدفوعات طويلة األجــــــــــل
بالعمـــات األجنبية.
وأكـــرر لمتجاهلـــي كافة
ّ
هـــذه الظواهـــر الواضحـــة:
اتفـــق الخبـــراء االقتصاديون
فـــي ختـــام أعمـــال المؤتمر
الســـنوي لصنـــدوق النقـــد
والبنك الدولييـــن أن الحياة لن
تعود إلـــى طبيعتها الســـابقة،
ّإل بعـــد فتـــرة غيـــر قصيرة
مـــن المعانـــاة والتحديات.
وأكرّ ر أسفي لتكــــــــرار
المطالبة بالتق ُّشف ،ولهجــــــــة
التشاؤم ،ولكن وجب تحذيـــــر
غيـــر المُق ِّدريـــن لمصاعـــب
الفتـــرة القادمـــــــــة ،وهؤالء
المتفائلـــون بـــــدون مناسبــــة
أو مبرر.
جملة الكرازة  ١٢-أغسطس 2022
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Good Conversation Vocabulary
The Sermon of His Holiness Pope Tawadros II in Wednesday’s meeting 3-8-2022
* How could you reach Successful
dialogue at home?

language and a dictionary of words for
them, and whenever this dictionary contains words of love, the speech is sweet,
and one longs to talk to the other, no matter how simple or frequent the subject is.

Dialogue is not just words. Verbal dialogue is with words; however dialogue can
be with all parts of human body. Verbal
dialogue constitutes 40% of the dialogue,
but it is accomplished by other body parts
such as the eye, facial expressions, and
hand movements. Such basics are being
taught in the sciences of journalism, rhetoric and sociology. When Jesus met the
Samaritan woman, he encouraged her
disregarding her sinful life. And as a result
of the Lord Christ’s dialogue with the Samaritan woman, he gained the whole city.

But remember that men in general
have few words, spending a long time not
talking. On the other hand, speech gives
the woman pleasure as if she achieves
herself through speech, and we note that
the little girl speaks before the boy, as for
the girl, speech brings her pleasure, and
she likes to speak extensively. The wife
should respect the pithiness of her husbands’ words.

Dialogue is not a battle that we enter
until we quarrel, or for one party to prove
that he is right and the other is wrong. Dialogue is an art that has regulations and
rules, a bit of science, a bit of philosophy,
and a bit of wisdom. Dialogue expresses
thinking, and assessment of the situation.
After the Second World War, ended in 1945
in which millions died, the world began to
realize that dialogue and negotiation are
better than fighting. Hence, a new formulation of human relations was set up, for
example, they started negotiations instead
of war, and in education instead of lecture
(one person speaks and the rest listen)
they called it seminar (mutual conversations), in the fields of economy, dialogue is
established through advertisements, and
the world has become full of talk shows.

(2) Frankness:
We ran a test between a group of young
people and their parents, and we asked
one of the mothers: What is the most
successful marriage?. She said: To be
honest. Frankness builds trust, and whenever there is frankness in the home, the
home is strong. Therefore, the dialogue
at home must be an open one, in which
there is openness, and discussion without
imposing an opinion, but the most important thing is frankness without the slightest
insult. Honesty is wisdom, and disclosure
is without any defamation.
(3) Using sweet words:
Using kind words in the dialogue. The
commandment of the Bible says: “Be kind
to one another, tenderhearted, forgiving
one another, as God also forgave you in
Christ” (1). The mistake is probable from
either of the spouses. Using words like
“Amen”, “please”, “thank you”, “may God
bless you for us”, “you are our joy”... Kind
words flow to the soul, and have an effect
like the effect of water for new planting,
meaning that they refresh feelings and
help in achieving successful dialogue.

Dialogue is a decision and a continuation, not a quarrel, a decision to accept the
other party, on an ongoing basis, that does
not involve any kind of quarrel. Dialogue
requires an awake soul and a conscious
mind that understands and discusses according to the size of the topic.
There are five basics that encourage
good dialogue:

(4) Showing love and respect for the
others:

(1) Listening:
In dialogue you must listen while the
other is talking, listening means good listening, and trying to understand the other,
put yourself in the other’s place. Listening
is to pay full attention to the other party.

Unfortunately, there are people who do
not feel speech, do not react to it, or are
not affected by it. They does not focus on
the dialogue, while there are those who listen with all ears, an emotional person who
listens and is interested, no matter how
trivial the topic is.

The third chapter of the epistle of our
teacher James the Apostle talks about
controlling the tongue. Most of the problems - if not all - are caused by the lack
of speech (tongue) control. The tongue,
throat, and speech are what distinguish
the human being from other creatures.
“With it we bless God the Father, and with
it we curse men who have been made in
the likeness of God” (2). What a very difficult equation! Respecting the feelings of
the other is the highest noble human feeling. Choosing the appropriate words not to
hurt the other, and listening well, are one
of the means of respecting the feelings of
the other.

I told you once, that continuous conversations between spouses, forms a special

Spouses must show their love for each
other, respect each other, and be the cause

There is also optional listening, which
we often see when talking to our teenage
boys, where the boy or girl hears only what
they want.

(1)

Ephesians 4:32.

(2)

James 3:9.

(3)

Ephesians 5: 15-16.

(4)

Ephesians 4: 26.

of each other’s success. Showing love
with all the sweet feelings adds pleasure
to life. A nice word mentioned in a special
situation between each other, gives a feeling that this party supporting the other, and
wants to make him happy.
(5) Time:
What we are suffering these days is the
social media devices that kill time. Do not
let sitting in front of the TV, the Internet, or
the mobile steal your time. The most valuable thing you give to one another is time.
A time when you two do not get busy with
anything. “See how carefully you walk, not
as fools but as wise, redeeming the time
because the days are evil” (3). Notice how
precision is associated with wisdom. The
most beautiful use of time is being together, as the happiness is of being together.
* So what makes dialogue fruitless?
(1) Silence:
One side speaks and the other is silent, either ignoring the other, or being
withdrawn, or pretending to be angry, or
showing his indifference to words... All
these negativities waste the dialogue. “In
your anger do not sin, Do not let the sun
go down while you are still angry”(4).
(2) Chattering:
That a person moves, from one topic
to another. There is confusion, absence
of logic, absence of clarity and absence
of seriousness. In order for the dialogue
to succeed, the dialogue must be specific:
we will only talk about so and so.
(3) Tears:
Tears interrupt the dialogue, and take
it out of rationality. Sometimes a woman
uses tears as a means of pressure on her
husband. Tears completely lose the meaning of dialogue.
(4) Anger:
Fire does not extinguish fire, but water
extinguishes fire. Anger is like fire, if one
spouse becomes angry, the other must be
like water. Anger appears in a loud voice,
harsh criticism, insult...Anger interrupts
the dialogue.
(5) Lack of time
Television may steal time. Exhausting
work may steal time between spouses.
Finally, Husbands and wives pay attention to each other, because this is the vocabulary of successful dialogue. Let verbal
communication be one of basics of your
life. I advise you to read the third chapter
of the epistle of our teacher James to know
the value of speech.
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