وعنــد منعطــف فــي الطريــق ،ألقــى الفــاح
نظــرة خاطفــة وراءه ،فــرأى أن العنــز قــد اختفــت؛
فانطلــق يبحــث عنهــا.

رحالت ادلمية باريب
لألديب العالمي كافكا

ذهــب اللــص الثانــي إليــه وســأله ع ـ ّم يبحــث.
أجابــه الفــاح أن عنــزه قــد ُســرقت.

قبــل وفاتــه بســنة عــاش تجربــة عظيمــة ج ـ ًدا
كتــب عنهــا..

قال له اللص:

فــي حديقــة فــي برليــن لفتــت انتباهــه طفلــة
تبكــي بُحرقــة ،بســبب أنهــا فقــدت ُدميتهــا ،عــرض
عليهــا أن يســاعدها فــي البحــث لكنــه لــم يجــد
شــي ًئا .فاقتــرح عليهــا أن ترجــع لبيتهــا وأن يقابلهــا
فــي اليــوم التالــي ليبحثــوا مجــد ًدا.
لكــن فــي البيــت ،قــرّ ر كافــكا أنــه يكتــب رســالة
علــى لســان الدّميــة للطفلــة؛ ويســلّمها لهــا فــي
الموعــد أل ّنــه كان واث ًقــا أنّ الدّميــة ضاعــت لألبــد.
الرّ ســالة كانــت( :صديقتــي الغاليــة تو ّقفنــي
عــن البــكاء أدرجــوكِ  ،إ ّنــي قــرّ رت ال ّســفر لرؤيــة
العالــم وتعلّــم أشــياء جديــدة ،ســأخبرك بال ّتفصيــل
عــن ك ّل مــا يحــدث لــي يوميًــا) ..عندمــا تقابلــوا
قــرأ الرّ ســالة للطفلــة التــي لــم تتوقــف عــن
االبتســامة والفرحــة وســط دموعهــا.
وهــذه لــم تكــن الرســالة الوحيــدة ،كانــت البداية
لسلســلة لقــاءات ورســائل بينهمــا ،تحكــي فيهــا
الدّميــة للفتــاة عــن مغامراتهــا وبطوالتهــا بأســلوب
ّ
جــذاب .بعــد انتهــاء المغامــرات
ممتــع جميــع
أهــدى كافــكا للبنــت دميــة جديــدة كانــت مختلفــة
تمامًــا عــن القديمــة.
ومعهــا آخــر رســالة علــى لســان ال ُدميــة:
(األســفار غيّرتنــي ،لكــن هــذه أنــا)..
ّكبــرت الفتــاة وبقيــت محتفظــة بدميــة كافــكا
إلــى أن جــاء يــوم واكتشــفت رســالة أخيــرة ثانيــة
كانــت مخبّــأة فــي معصــم دميتهــا وجــاء فيهــا:
(األشــياء التــي ُنحــبّ معرّ ضــة للفقــدان دو ًمــا لكــن
الحــبّ ســيعود دومًــا بشــكل مختلــف)!
كــن علــى يقيــن أن الحــب الــذي أهديتــه بقلـ ٍ
ب
ُخلــص لــن يضيــع ،ســيعود إليــك حتمًــا .لكــن
م
ٍ
ليــس بالضــرورة أن تنتظــره علــى ذات األعتــاب
الــذي بذلتــ ُه عندهــا .فــا تنشــغل بالبــكاء عليــه
ليتســل ُل إلــى قلبــك مــن ناف ـ ٍذ أخــرى أجمــل.

 عنــزة ،رأيتهــا منــذ لحظــة فقــط ،هنــا ،فــيً
رجــا يمــر وهــو يركــض
هــذه الغابــة .رأيــت
ومعــه عنــزة .ومــن اليســير اللحــاق بــه.
جميــع الطبــة أجابــوا :بالطبــع ســنتركه
ونحتفــظ بالـــ 86390دوالر.

جــرى الفــاح للحــاق بعنــزه بعــد أن طلــب مــن
اللــص أن يمســك بحمــاره .فســاق اللــص الثانــي
الحمــار.

قــال :فــي الواقــع معظــم النــاس يفعلــون
العكــس تمامًــا ،وجميعهــم يفقــدون ال 86390
دوالر مقابــل الـــ 10دوالرات!!

عندمــا عــاد الفــاح مــن الغابــة إلــى حمــاره،
رأى أن الحمــار قــد اختفــى أي ً
ضــا ..فانفجــر باك ًيــا
وتابــع ســيره.

قالوا :هذا مستحيل! كيف و َمنْ يفعل ذلك؟

شــاهد فــي طريقــه ،علــى حافــة مســتنقع،
ً
رجــا جالسًــا يبكــي ،فســأله عمــا بــه.

فقــال :الـــ 86400دوالر هــي فــي الحقيقــة عدد
الثوانــي فــي اليــوم الواحــد ،ومقابــل كلمــة مزعجــة
يقولهــا لــك أحدهــم ،أو موقــف أغضبــك فــي 10
ـوان ســتبقى تفكــر فــي ذلــك الموقــف لبقيــة اليــوم،
ثـ ٍ
ُ
ـوان تضيــع الـــ 86390ثانيــة! لذا
وتجعــل الـــ 10ثـ ٍ
ال تجعــل موق ًفــا أو كلمــة ســلبية تســتنزف طاقتــك
وتفكيــرك وتحبــط عزيمتــك لبقيــة اليــوم.
ال تحاول اقناع شخص رافض أن يقتنع.
وال تجادل َمنْ كان الجدال هوايته.
ألنــه فالنهايــة ال يريــد إال أن يســتهلك وقتــك
وجهــدك لمنعــك مــن النجــاح والتميــز.

ثالثة لصوص
ً
وعنــزا إلــى المدينــة
كان فــاح يقتــاد حمــارً ا
ليبيعهمــا .وكان للعنــز جلجــل معلــق برقبتهــا.
رأى ثالثة لصوص الفالح يمر .قال األول:
 سأسرق العنز ،دون أن يحس الفالح بذلك.وقال الثاني:
 -وأنا! سأنتزع منه حماره.

انتبه

فاقل الثالث:

سأل أحد األساتذة طالبه يومًا وقال:
إذا كان معكــم  86400دوالر ،وســرق أحدهــم
منكــم  10دوالرات ،هــل ســتالحقونه وأنتــم
تحملــون فــي يدكــم  86390دوالرً ا ،أم ســتتركونه
وتكملــون طريقكــم؟

متابعة اخبارية:
املتحدث الرمسى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

 وهــذا ليــس صع ًبــا أي ًضــا .أمــا أنــا فســأعريه
مــن ثيابــه جمي ًعــا.

ســأله الفــاح لمــاذا ال ينــزل إلــى المــاء
ال نتشــا له .
أجاب الرجل:
 إنــي أخــاف المــاء ،وال أعــرف الســباحة.لكنــي ســأهب عشــرين قطعــة ذهبيــة لمــن ينتشــل
لــي كيســي.
ابتهــج الفــاح وقــال« :إن هللا قــد خصنــي بهــذه
النعمــة ليعوضنــي عــن فقــدي عنــزي وحمــاري».
فخلــع ثيابــه ونــزل إلــى المــاء .لكنــه لــم يجــد كي ًســا
مملــوءًا بالذهــب .وعندمــا خــرج مــن المــاء لــم
يعثــر علــى ثيابــه.
كان ذلــك مــن فعــل اللــص الثالــث الــذي
اســتطاع أن يســرق حتــى ثيابــه!
هــذه قصــة شــملت أكثــر المواضــع التــي ُنــؤذى
منهــا :أمــا األولــى فكانــت طعنــة مــن الخلــف فــي
لحظــة غفلــة منــا ،وأمــا الثانيــة فهــي موضــع
الناصــح الــذي يــدس الســم فــي نصيحتــه ونحــن
نحســب أنــه يحســن صنعًــا ،وأمــا الثالثــة ففــي
موضــع ســبق الدمــع الــكالم فتأثرنــا بذلــك وأغرانــا
حتــى خدعنــا.

اقتــرب اللــص األول خفيــة مــن العنــز ،ونــزع
عنهــا جلجلهــا  ،وربطــه بذيــل الحمــار ،واقتــاد
العنــز إلــى أحــد الحقــول.

جملة الكرازة يشرف على إصدارها :نيافة األنبا مكاريوس أسقف املنيا وتوابعها
جرافيك:
القس بوال وليم

أجــاب الرجــل أنــه ُكلِّــف حمــل كيــس مملــوء
ذهبًــا إلــى المدينــة ،وأنــه جلــس علــى حافــة
المســتنقع ليســتريح ،وأنــه صــدم الكيــس وهــو
ينــام ،فســقط فــي المــاء.

املراجعة اللغوية:
بشارة طرابلسي

التنسيق الداخلي:
عادل خبيت

املطبعة :مطابع النوابر  -العبور  -موقع جملة الكرازةwww.alkirazamagazine.com :

حمرر:
بيرت صموئيل

جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022
املوقع اإللكرتوين:
ديفيد انشد

www.facebook.com/alkerazamagazine -

اخلطوط:
جمدي لوندي

تصوير:
مرقص اسحاق
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بيان مشرتك

باسم اآلب واالبن والروح
القدس ،اإلله الواحد ،آمين
«مبـــارك هللا أبو ربنا يســـوع
المســـيح ،أبـــو الرأفـــة وإلـــه كل
تعزيـــة ،الـــذي يعزينـــا فـــي كل
ضيقتنـــا ،حتـــى تســـتطيع أن
نعـــزي الذيـــن هم فـــي كل ضيقة
بالتعزيـــة التي نتعـــزى نخن بها
مـــن هللا۲( ».کـــو .)4،3:1نحن
البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابا
اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة
المرقســـية ،والبطريـــرك مـــار
إغناطيوس أفـــرام الثاني بطريرك
أنطاكيا وســـائر المشرق للسريان
األرثوذكـــس ،والكاثوليكـــوس
آرام األول كاثوليكـــوس األرمـــن
األرثوذكـــس لبيـــت كيليكيـــا الكبير ،نشـــكر هللا ألنه منحنـــا أن نجتمع
معًـــا في االجتماع الرســـمي الثالث عشـــر لرؤســـاء كنائســـنا منذ عام
۱۹۹۸م ،وفـــي إطـــار شـــركة اإليمـــان القائمـــة منذ القـــرون األولى
للمســـيحية .إن كنائســـنا الثـــاث منذ فجر المســـيحية يجمعهـــا التراث
ً
راســـخا بتراثنا
الرســـولي المشـــترك واإليمان الواحد متمســـكة تمس ًكا
الروحـــي ووحدتنا فـــي اإليمان النابع مـــن الكتاب المقـــدس ،والمعبّر
عنـــه في المجامع المســـكونية الثالثـــة األولى :مجمع نيقيـــة (325م)،
مجمـــع القســـطنطينية (۳۸۱م) ،مجمع أفســـس (431م) ،وتعاليم آبائنا
القديســـين وما رفضته كنائســـنا من هرطقات على مـــدى تاريخها .إننا
ندعم مســـيرة كنائســـنا بالقرارات والتوجهات التي تصدرها في ســـياق
خدمتنـــا المشـــتركة لكنائســـنا في العالـــم وبخاصة في منطقة الشـــرق
األوســـط حيث الشهادة المســـيحية منذ العصر الرســـولي ،وما تسلمناه
مـــن آبائنـــا وقديســـينا وشـــهدائنا ونحافظ عليـــه بكل حـــرص كوديعة
مق ّدســـة لجميع األجيال .ولقد تناولنا بالبحث والدراســـة المواضيع ذات
االهتمام المشـــترك واســـتمعنا إلـــى تقرير اللجنـــة الدائمة:
ً
أول :الوجود المسيحي في الشرق األوسط :
إن الوجود المســـيحي كان وســـيبقى مـــن أكثر همومنا ومشـــاغلنا.
فقد تدارســـنا بعمـــق أهمية هـــذا الوجود وضـــرورة تقويتـــه ،وبحث
اآلليـــات الممكنة لتثبيـــت أبنائنا فـــي بالدهم ،وتعهدهـــم بالرعاية التي
تســـاهم في تثبيتهم فـــي أوطانهم ،والحـــ ّد من نزيف الهجـــرة إلى دول
االنتشـــار بســـبب الصراعات القائمة والظـــروف االقتصادية الصعبة
التـــي يمـــر بها العالم وبخاصة في شـــرقنا األوســـط .نصلـــي من أجل
أبنـــاء أوطاننـــا المتألمين بســـبب هذه األزمـــات التي تطال المعيشـــة
اليوميـــة لجميـــع مواطنـــي بالدنا في الشـــرق األوســـط ،فيما تســـعى
كنائســـنا إلى تقديم الشـــهادة المســـيحية عبر توفير الخدمات االجتماعية
لجميـــع المحتاجين .منوّ هين بـــدور أبنائنا في بالد االنتشـــار في تمكين
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كنائســـنا لتقوم بواجبهـــا الرعائي في المجـــاالت الصحيـــة والتعليمية
ً
خدمـــة ألبنائنا .نســـتمر فـــي الصالة إلـــى هللا من أجل
واالجتماعيـــة
كشـــف مصيـــر المطرانيـــن المخطوفين مـــار غريغوريـــوس يوحنا
إبراهيـــم ،وبولس يازجي مناشـــدين أصحاب النوايا الحســـنة والمجتمع
الدولـــي لبـــذل الجهود في هـــذا المجال.
ثانيا :الحوارات والعالقات مع العائالت الكنسية األخرى:
أ .الحوار مع العائلة األرثوذكسية البيزنطية:
 .1تو ّقـــف الحوار منذ نوفمبر/تشـــرين الثانـــي ۱۹۹۳م ،ثم ت ّم لقاء
مجموعـــة عمل من ممثلين رســـميين للكنائس مـــن العائلتين في أثينا –
اليونـــان  25–24نوفمبـــر 2014م ،الذي وضعوا فيـــه خارطة طريق
للعمـــل المســـتقبلي للجنة الحـــوار المشـــترك الالهوتي الرســـمي بين
العائلتيـــن .إضافة إلى االجتماع الذي عُقد بين الرئيســـين المشـــاركين
نيافـــة المطـــران عمانوئيـــل والمتنيح األنبا بيشـــوي في  ۱۲نیســـان/
أبريـــل ۲۰۱۸م بضيافة وحضور قداســـة الكاثوليكـــوس آرام األول في
أنطليـــاس  -لبنـــان ،حيث تم فيه مناقشـــة التطـــورات الخاصة بالحوار
الالهوتـــي الثنائـــي واإلعداد للقـــا ٍء لكامـــل أعضاء اللجنة المشـــتركة
وذلك لتنشـــيط الحـــوار .وعليه نوصـــي بمتابعة هذه الجهـــود ونكلف
نيافـــة األنبـــا تومـــاس ،أســـقف القوصية وميـــر بالتواصل مـــع نيافة
المطـــران عمانوئيـــل الرئيس المشـــارك للحوار لمتابعـــة هذا األمر.
 .2أخذنـــا علمًـــا باللقـــاءات التـــي تمت فـــي لجنة التعـــاون بين
الكنيسة الروســـية األرثوذكسية والكنيســـة القبطية األرثوذكسية وذلك
فـــي مجال الخدمـــة االجتماعية وخدمـــة الدياكونية وتبـــادل الزيارات
الرهبانيـــة والخدمـــة الرعوية للـــروس بمصر واألقبـــاط األرثوذكس
في روسيــــا.
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اتقاء للربد
ومن األمثلة عن شهر اببه« ،اببه خش واقفل البوابة»ً ،

إعداد/

جرجس إبراهيم يوسف

كذلك ما تم بين الكنيســـة السريانية األرثوذكســـية والكنيسة الروسية
األرثوذكســـية مـــن لقـــاءات في إطـــار لجنة العمـــل المشـــترك التي
تشـــكلت بين الكنيســـتين ،لكي تبحـــث في مجاالت الخدمـــة االجتماعية
واإلنســـانية ،المجال األكاديمـــي ،المجال الثقافـــي والحضاري ،مجال
خدمة الشـــبيبة ،الحيـــاة الرهبانية ،والمجـــال اإلعالمي.
ب .الحـــوار مـــع الكنيســـة الكاثوليكية :نثني على تقدم واســـتمرار
الحوار مع الكنيســـة الكاثوليكيـــة والذي تتم فيه مناقشـــة عدة مواضيع
تخص األســـرار الســـبعة للكنيســـة والســـيدة العذراء مريم في الكتاب
المقـــدس والتقليد الكنســـي (الماريولوجـــي) ،ونصلي مـــن أجل نجاح
االجتمـــاع المقبل الذي ســـينعقد بمركـــز لوجوس للمؤتمـــرات بالمقر
البابـــوي بدير األنبا بيشـــوي بوادي النطرون -مصـــر ،خالل المدة من
 ۲۹يناير/كانـــون الثاني إلى  5فبراير/شـــباط ۲۰۲۳م.
ج .الحـــوار الالهوتـــي مـــع الكنيســـة األنجليكانيـــة :منـــذ أن تم
اســـتئناف الحوار مع الكنيســـة األنجليكانية عـــام ۲۰۱۳م ،تم التوصُّل
إلـــى عدة اتفاقيات تدرســـها الكنائس ،ونوصي باســـتمرار هذا الحوار.
ثال ًثا :المجالس المسكونية:
أ -مجلس كنائس الشـــرق األوســـط :نشـــكر هللا الذي سمح أن ُتعقد
الجمعية العامة الثانية عشـــرة لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط بمصر
ألول مـــرة خـــال المـــدة مـــن  ۲۰-16مايو/أيـــار ۲۰۲۲م في مركز
لوجـــوس للمؤتمـــرات الـــذي هو دليل ســـاطع علـــى حيوية الكنيســـة
القبطية في الشـــرق األوســـط والعالـــم ،وفي نفس الوقت فخر للكنيســـة
القبطية ولكل العائلة األرثوذكســـية الشـــرقية .حضر هـــذه الجمعية من
رؤســـاء الكنائس ســـتة عشـــر بطرير ًكا ورئيس كنيســـة وقـــد كان لهم
لقـــاء مع فخامة الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي رئيـــس جمهورية
مصر العربية.
وبحســـب القانون األساســـي والنظـــام الداخلي للمجلـــس تم انتخاب
رؤســـاء المجلـــس وأعضاء اللجنـــة التنفيذيـــة ،إذ ســـيمثل عائلتنا في
المجلـــس ولمدة أربع ســـنوات حتـــى 2026م :نيافة األنبـــا أنطونيوس
مطران القدس والكرســـي األورشليمي رئيسًـــا عن العائلة األرثوذكسية
الشـــرقية ،ومعـــه خمســـة أعضـــاء باللجنـــة التنفيذيـــة باإلضافة إلى
عضويـــن رديفيـــن .ونصلي من أجـــل نجاح أعمال المجلـــس وتوفيقه.
ب -مجلس الكنائس العالمي :نشـــكر هللا الذي ســـمح بعقد الجمعية
العامة الحادية عشـــرة بمدينة كارلســـرويه بألمانيا خـــال المدة من ۳۱
أغســـطس/أب  8 -ســـبتمبر/أيلول ۲۰۲۲م ،وقـــد ّ
مثلت كنائســـنا وفود
كان لهـــا حضورها ،وخـــال هذه الجمعيـــة العامة تم انتخاب قداســـة
الكاثوليكـــوس آرام األول كأحد رؤســـاء مجلس الكنائـــس العالمي عن
العائلة األرثوذكســـية الشـــرقية ،وتم انتخاب نيافة األنبا توماس أســـقف
ً
عضـــوا باللجنـــة التنفيذيـــة ،كما تم انتخاب خمســـة
القوصيـــة ومير،
أعضاء يمثلون كنائســـنا في اللجنـــة المركزية.
ونؤكـــد على دعم كنائســـنا لمجلـــس الكنائس العالمي في رســـالته
المســـكونية ودعوته لصنع الســـام من خـــال الحوار والســـعي لنقل
العالم إلـــى المصالحة ،ونبـــذ الكراهية وقبـــول اآلخر.
كمـــا ندعم اإلجراءات التي تســـهم في الحفاظ علـــى المناخ والبيئة،
وفـــي هذا الســـياق نشـــيد بانعقاد مؤتمـــر المناخ  COP27في شـــهر
نوفمبـــر القادم في مدينة شـــرم الشـــيخ – مصر.
الكاثوليكوس آرام األول
كاثوليكــوس األرمـــن األرثوذكـــــس لبيت
كيليكيا الكبيــــر

راب ًعا :أخبار كنائسنا:
عرضنـــا ألهـــم األنشـــطة التـــي تمت فـــي كنائســـنا والســـيامات
األســـقفية وتقديـــس الميـــرون وتدشـــين الكنائـــس فـــي بالد الشـــرق
والمهجـــر ،واالهتمام بالميديا المســـيحية الكنســـيّة (القنـــوات الفضائية
المســـيحية) ولقاءات الشـــبيبة المحليـــة والعالمية ،واالهتمـــام بالمعاهد
الالهوتيـــة والمراكز الثقافيـــة ومراكز التربية الدينيـــة ومدارس األحد،
والزيارات الرعوية والزيارات الرســـمية للمســـؤولين ،وناقشنا شؤون
أبنائنا في الشـــرق األوســـط وما يعانون منـــه ويكابدونه من ضغوطات
وصعوبات الحيـــاة على األصعـــدة كافة.
ونهنئ الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية باالحتفـــال بمرور ألف
وخمســـمائة عـــام على نياحـــة القديس مـــار يعقوب الســـروجي ملفان
(معلّم) الكنيســـة.
سا :الكنيسة السريانية األرثوذكسية بالهند:
خام ً
اســـتمعنا إلـــى تقريـــر حول وضع الكنيســـة الســـريانية فـــي الهند
واطلعنـــا على جهـــود البطريركية الســـريانية األرثوذكســـية من أجل
الوفـــاق والتقارب وإيجـــاد حل لهذه المشـــكلة.
ونصلي من أجـــل نجاح جهود المصالحة وضمـــان حرية المؤمنين
في ممارســـة عبادتهم في كنائسهم.
سا :الكنيسة اإلريترية األرثوذكسية:
ساد ً
نشـــكر هللا على اللقـــاء التاريخي الـــذي تم يوم الســـبت الموافق 9
يوليـــه /تمـــوز ۲۰۲۲م ،حيث التقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني
بقداســـة أبونا كيرلس األول بطريرك الكنيســـة اإلريتريـــة وذلك بالمقر
البابـــوي بالقاهـــرة وبـــدأت صفحـــة جديدة فـــي العالقة بين الكنيســـة
القبطية األرثوذكســـية والكنيســـة اإلريترية األرثوذكســـية.
ســـاب ًعا :قضيـــة دير الســـلطان بالقـــدس التابع للكنيســـة القبطية
األرثوذكسية:
تألمنـــا لألحـــداث التـــي تمّت مؤخـــرً ا فـــي قضية دير الســـلطان
بالقدس التابع للكنيســـة القبطية والذي اســـتولى عليه رهبـــان إثيوبيون
ومحـــاوالت وضـــع العلـــم اإلثيوبي خـــال احتفـــاالت عيـــد القيامة
لمحاولـــة إثبـــات ملكيتهم ،ونحـــن نؤيد ونســـاند الكنيســـة القبطية في
أح ّقيتهـــا بملكيـــة هـــذا الدير القبطـــي التاريخي.
ختا ًمـــا :نشـــكر الرب اإللـــه لقيادته إيانا فـــي مناقشـــاتنا وقراراتنا
كافـــة ،ونســـأله أن يفيـــض فينـــا دائمًا قوة وشـــجاعة وحكمـــة لنعمل
من أجـــل وحدة كنيســـته التي اقتناها بدمـــه الكريـــم ،وأن نحافظ على
قطيع المســـيح الذي اؤتم ّنـــا عليه ،كما نصلّي من أجل األمن والســـام
ً
وخاصة في شـــرقنا األوســـط
والعـــدل واالســـتقرار فـــي العالم أجمع،
الحبيـــب مهد المســـيحية والذي نحـــن من جـــذوره حضاريًـــا وثقافيًا
ولنا دور أساســـي هـــام فيه على األصعـــدة كافة ،ولهذا نكـــرّ ر دعوتنا
ّ
ومتجذرين كل في وطنه مق ّدمين شـــهادة حيّة
ألبنائنـــا أن يظلّوا ثابتيـــن
عن إيماننا المســـيحي بالمحبة والتســـامح والعيش المشـــترك مع إخوتنا
في اإلنســـانية وشـــركائنا في الوطن.
نشـــكر كل الجهـــات التـــي تعاونـــت معنا فـــي تســـهيل إقامة هذا
االجتمـــاع ،كمـــا نشـــكر أيضًا الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية على
اســـتضافتها لنا .المجـــد للثالوث القدوس اآلب واالبـــن والروح القدس
اإلله الواحـــد ،آمین.

مار إغناطيوس أفرام الثاني
بطريـــــرك أنطاكيـــة وسائــــــر المشـــــــرق
للسريــــان األرثوذكـــس

البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
لألقبـــــاط األرثوذكــــس
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قداسة ابلابا يشارك يف مؤتمر

التسامح والسالم واتلنمية املستدامة يف الوطن العريب

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني
يوم االثنيـــن  ١٧أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،في المؤتمر
الدولـــي الـــذي نظمته جامعـــة الـــدول العربية
بمقرهـــا بالقاهـــرة ،باالشـــتراك مـــع المجلس
العالمي للتســـامح والســـام والذي بدأت أعماله
اليـــوم ذاته ،واســـتمرت لمـــدة يوميـــن .وناقش
المؤتمـــر موضوع بعنوان «التســـامح والســـام
والتنميـــة المســـتدامة في الوطـــن العربي».

ألقى قداســـة البابا كلمة في الجلسة االفتتاحية
حملت عنوان «التســـامح في المســـيحية ودوره
في ترســـيخ أسس الســـام المجتمعي» ،وجّ ه في
مســـتهلها التحيـــة للحضور ،معربًا عـــن تقديره
للجامعة العربية لرعايتها لهذا المؤتمر ،وأشـــار
قداســـته إلـــى أن القدرة على التســـامح والغفران
تنبـــع في األصل من الشـــبع الداخلي لإلنســـان،
ومـــن االلتصاق بـــاهلل وأن من يتســـامح هو من

يمتلـــك إرادة داخلية للتســـامح .واختتم قداســـته
بالتأكيـــد على ضـــرورة إيجاد مجتمعات تنشـــر
الســـام ،والســـعادة وتعمل لصالح كل ما يساهم
ً
مدلـــا باهتمام
فـــي الحيـــاة األفضل لإلنســـان،
الكنيســـة القبطية ،بالالجئين الســـودانيين ،حيث
تكفلت بإنشـــاء مدرســـة خاصة بهـــم ،كما وأنها
تهتم بهم مـــن كل النواحي.

ً
أجراس الكنائس تدق احتفال بـ « ٦أكتوبر»

دقـــت كنائـــس الكرازة المرقســـية فـــي القاهرة واإلســـكندرية ومختلف اإليبارشـــيات بمصر ،أجراســـها يوم الخميـــس  ٦أكتوبر ٢٠٢٢م ،فـــي الثانية
ً
احتفـــال بالذكـــرى  ٤٩النتصارات أكتوبـــر المجيدة.
وخمـــس دقائق بعـــد منتصف الظهـــر (توقيت ســـاعة الصفر لبدء حـــرب أكتوبر ،)٧٣

قداسة ابلابا يف خترج لكية الرشطة
حضـــر قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،يـــوم االثنين  ١٠أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،حفل تخـــرج طلبة دفعة  ٢٠٢٢من كلية الشـــرطة ،الـــذي أقيم بحضور
الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي وكبار قيـــادات الدولة في مقـــر أكاديمية الشـــرطة بالقاهرة.

ويف حفل خترج اللكيات العسكرية
حضـــر قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،صباح يـــوم الخميس  ١٣أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،حفل تخريـــج دفعات جديدة مـــن الكليات والمعاهد العســـكرية،
الـــذي أقيـــم بحضور الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي وكبار قيـــادات الدولة في مقـــر الكلية الحربيـــة بالقاهرة.
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ِ
السكة وهي احملراث ،الكلمة من أصل قبطي هي ⲓⲁⲕⲥ أي حمراث

قداسة ابلابا يشهد ختريج ادلفعة السادسة للمعهد املسكوين

أُقيـــم بالمقر البابوي بالقاهـــرة يوم الخميس  ٦أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،حفل
تخريـــج دفعة جديدة من المعهد المســـكوني للشـــرق األوســـط ،بحضور
قداســـة البابـــا تواضروس الثاني ،والـــذي ألقى كلمة أشـــار خاللها إلى أن
موضوع المســـكونية موضوع شـــيق ،وينمو في جميـــع الكنائس .وتتكون
عالقـــة الكنائس من أربـــع خطوات هي :المحبة ،والدراســـة ،والحوارات،
والصـــاة .وإذا صنعنـــا األربع خطوات ســـنصل إلى قلب المســـيح وإلى
وحدة الكنائــــس.

كمـــا أُلقيـــت عدة كلمـــات من دكتـــور زاهي عـــازار مديـــر المعهد،
واألب الدكتور كميل وليم ســـمعان أســـتاذ الكتاب المقدس بكليات الالهوت
الكاثوليكة ،والمهندس موســـى مهني الســـكرتير اإلقليمي المشارك لالتحاد
العالمـــي المســـيحي للطلبـــة ،والدكتور هانـــي حنا عميد كليـــة الالهوت
اإلنجيليـــة .ونيافة األنبـــا يوليوس األســـقف العام لكنائس مصـــر القديمة
وأســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمســـكونية ،وألسي وكيل المدير
التنفيذي للمعهد ،ومســـئولة اإلعالم بالمعهـــد نورا إدوارد.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألقـــى قداســـة البابـــا العظـــة فـــي االجتماع
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء  ٥أكتوبـــر
٢٠٢٢م ،مـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبا
بيشـــوي بالكاتدرائيـــة بالعباســـية ،وبُثت العظة
عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة
 C.O.Cالتابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة
علـــى شـــبكة اإلنترنت.
فـــي بداية كلمتـــه قدّم قداســـة البابـــا التهنئة
بنصـــر أكتوبـــر  19٧٣للرئيـــس عبـــد الفتاح
السيســـي ولرجـــال القـــوات المســـلحة ولـــكل
المصرييـــن ،وقال قداســـته« :نفـــرح نحن كلنا
المصريين بتذكار انتصـــارات أكتوبر ١٩٧٣م،
والكبار منـــا يذكـــرون أنها كانت أيـــام مجيدة،
ليـــس لمصـــر فقط ولكـــن لـــكل العرب».
وعلّـــق على موقـــف الرئيس خـــال الندوة
التثقيفيـــة التـــي نظمتهـــا القوات المســـلحة ،في
اليوم الســـابق ً
قائل« :في الحقيقة باألمس الســـيد

الرئيـــس قدّم تقديرً ا إنســـانيًا ووطنيًـــا راقيًا ج ًدا
عندمـــا وقف وقـــدّم التحية -وهـــو القائد األعلى
للقـــوات المســـلحة -لعـــدد مـــن أبطـــال حرب
أكتوبـــر الذين حكـــوا عنها وعـــن أعمالهم وعن
بطوالتهـــم ،والحقيقة كانت لفتة مثيـــرة ج ًدا ،أن
القائـــد األعلى يُقدّم هذه التحيـــة من باب الوطنية
ومن بـــاب التقديـــر ومن بـــاب الوفـــاء ،فنحن
نحيي الســـيد الرئيـــس ونحيي قواتنا المســـلحة،
ونحيـــي كل األبطـــال الذين ســـاهموا في نصر
أكتوبر ،والذي كان المفتاح الرئيســـي الســـتعادة
كل األرض التي اُغتصبت في ســـنة ١٩٦٧م».
وواصـــل قداســـته الحديـــث فـــي موضوع
«االحتـــواء» من خـــال المزمـــور  ٩١وذلك
في إطـــار الحلقـــة الثانية من السلســـلة التعليمية
«قامـــوس الزيجة».
كمـــا ألقـــى قداســـته العظـــة فـــي االجتماع
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء  ١٢أكتوبر

٢٠٢٢م ،من كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس
األنبـــا بيشـــوي فـــي الكاتدرائيـــة المرقســـية
بالعباســـية ،وبُثت العظة عبـــر القنوات الفضائية
المســـيحية وقنـــاة  C.O.Cالتابعـــة للمركـــز
اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنت.
استكمل قداســـته السلســـلة التعليمية الجديدة
«قامـــوس الزيجـــة» ،وكانـــت العظـــة حـــول
«األب المثالـــي» (تجدهـــا منشـــورة فـــي هذا
العـــدد ص  ١٣مع ترجمـــة إنجليزية ص .)٢٣
وفـــي ختام العظة ،أعلن قداســـة البابـــا عن لقاء
اآلباء بطاركة الكنائس األرثوذكســـية الشـــرقية
األســـبوع التالي ،مشـــيرً ا إلى أن هذا اللقاء يعقد
بشـــكل دوري كل عاميـــن .وأعلن قداســـة البابا
عـــن توقف مؤقـــت لالجتماع« :لذلك األســـبوع
القادم واألســـبوع الذي يليه ســـيتوقف االجتماع
والموافـــق  ١٩و ٢٦أكتوبـــر الجـــاري ،وبنعمة
ربنا نعـــود في أوائـــل نوفمبر».
جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022

ِ
الشنف هو جورب يصنع من احلبال يوضع فيه التنب لنقله ،والكلمة من أصل قبطي ϫⲛⲟϥ
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قداسة ابلابا يشهد عرض مرشوع «خادم بكرة» باإلسكندرية

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثانـــي ،صباح يوم الســـبت  ٨أكتوبر
٢٠٢٢م ،بمســـرح المقر البابوي في الكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية،
عرضًا لمشـــروع برنامج إلعداد أبناء الكنيســـة للخدمة منذ مرحلة مبكرة
بمنهـــج روحي كتابي كنســـي متطور فـــي المهارات الخاصـــة واإلبداع،
بعنوان «خادم بكرة ..حلم بكرة للكنيســـة» ،ويســـتهدف الموسم األول منه
أبناء كنائس قطاع وســـط اإلســـكندرية من أوالد وبنـــات الصفين الخامس
واع
والســـادس بالمرحلـــة االبتدائية ،وذلك بهدف إعداد خادم أرثوذكســـي ٍ
وناضـــج بمنهـــج روحي كتابي كنســـي متطـــور في المهـــارات الخاصة
ٍ
واإلبداع .soft skills & creativity

بـــدأ العـــرض بكلمة مـــن القـــس يوحنا وديع مســـئول خدمـــة ابتدائي
بالقطـــاع ،ثم عـــرض من خدام البرنامـــج عن رؤيته وهدفـــه ،وبعدها قدم
عدد من المشـــاركين عرضًا لمشـــروع حضور البرنامج وناقشـــهم قداسة
البابا في المشـــروعات المقدمة ،وبعدها ألقى قداســـته كلمة بعنوان «اجتهد
 احلـــم  -اخدم» ثم وزع شـــهادات التقدير على الخدام والمشـــاركين.حضر اللقـــاء صاحبا النيافـــة األنبا إيالريون األســـقف العام لكنائس
قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية ،واألنبـــا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس
قطاع شـــرق اإلســـكندرية ،وحضـــر أيضًا القمـــص أبـــرآم إميل وكيل
البطريركية باإلســـكندرية.

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة ،عددًا من الزائرين ،كالتالي:
يوم االثنين  ١٠أكتوبر ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا إيســـوذورس أســـقف ورئيس
ديـــر الســـيدة العـــذراء (برمـــوس) بـــوادي
النطـــرون ،حيـــث عرض علـــى قداســـة البابا
عـــد ًدا مـــن الموضوعـــات الخاصـــة بالدير.
يوم الثالثاء  ١١أكتوبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبا يســـطس أســـقف ورئيس دير
القديـــس األنبا أنطونيوس بالبحـــر األحمر عقب
عـــودة نيافته مـــن الواليات المتحـــدة األمريكية،
حيـــث ناقش مع قداســـة البابا عـــد ًدا من األمور
الخاصة بخدمته.
 +نيافـــة األنبا أرســـانيوس أســـقف ورئيس
دير القديـــس األنبـــا باخوميوس بحاجـــر إدفو،
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حيـــث عـــرض علـــى قداســـة البابا عـــد ًدا من
الملفـــات الخاصة بالدير .ويعد هـــو اللقاء األول
بين قداســـته ونيافة األنبا أرســـانيوس منذ ســـيم
أســـق ًفا ورئيسًـــا للدير في يونيو الســـابق.
 +نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف أبنوب والفتح
وأســـيوط الجديدة ،حيـــث عرض على قداســـة
البابـــا عـــد ًدا مـــن الملفـــات واألمـــور الخاصة
بالخدمـــة الرعوية في اإليبارشـــية.
يوم األربعاء  ١٢أكتوبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبـــا أبوللـــو أســـقف إيبارشـــية
ســـيناء الجنوبيـــة ،حيـــث ناقـــش معه قداســـة
البابا ترتيبات مشـــاركة الكنائـــس المصرية في
الصلوات المســـكونية التي ســـتقام فـــي ضيافة
اإليبارشـــية ،بالتزامـــن مـــع انعقاد قمـــة األمم

المتحدة للمنـــاخ  ،COP27التي ستســـتضيفها
مدينة شـــرم الشـــيخ فـــي نوفمبـــر المقبل.
يوم الخميس  ١٣أكتوبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس دير
القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحر األحمـــر ،ومقرر
لجنة شـــئون الرهبنة واألديرة بالمجمع المقدس،
تم خـــال اللقاء مناقشـــة بعـــض الموضوعات
الخاصـــة باللجنة.
يوم األحد  ١٦أكتوبر ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط
الجيـــزة ،والمشـــرف الروحـــي على الكنيســـة
القبطية بروســـيا ،حيث ناقش معه قداســـة البابا
خدمة الكنيســـة ألبنـــاء المقيمين في روســـيا.

جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022

الصري وهو الشيء املاحل ،واألصل القبطي ⲣⲓ ϫوتغيري حرف  ϫالقبطي إىل صاد يف العربية أمر شائع

افتتاح العام ادلرايس وختريج دفعة جديدة بإلكرييكية اإلسكندرية

كما شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ،ظهر يوم الســـبت ٨
أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،حفل افتتـــاح العـــام الدراســـي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢وتكريم
خريجـــي دفعة جديدة من الكلية اإلكليريكية باإلســـكندرية ،بمســـرح المقر
البابوي بالكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية.
بـــدأ الحفـــل بكلمة ترحيـــب من القمص أنـــدراوس متى وكيـــل الكلية
أوضـــح فيها رؤية وهدف الكليـــة والعمل على منظومـــة التطوير الجديدة
مـــن حيث تشـــكيل األقســـام الرئيســـية والمناهج والمحاضرين وأســـلوب
التعليـــم الحديث وطـــرق االمتحان المتطـــورة ،ثم ألقي قداســـة البابا كلمة

شـــكر فيها القمص أبرآم بشـــوندي وكيل الكلية الســـابق علـــى الفترة التي
قـــاد فيهـــا الكليـــة ،وتحدث قداســـته عن العالقـــة التفاعلية بيـــن المدرس
والـــدارس ،والجهد والتعـــب الذي يحتاجه الـــدارس .بعدها كرّ م قداســـته
خريجي دفعة  ٢٠٢٢وســـلمهم شـــهادات التخرج وألقى الخريجون التعهد
الخـــاص بهم .حضـــر الحفل صاحبـــا النيافـــة :األنبا إيالريون األســـقف
العـــام لكنائس قطاع غـــرب اإلســـكندرية ،واألنبا هرمينا األســـقف العام
لكنائـــس قطاع شـــرق اإلســـكندرية ،وحضـــر أيضًا القمص أبـــرآم إميل
وكيل البطريركية باإلســـكندرية.

قداسة ابلابا يفتتح العام ادلرايس األول ملعهد الكتاب املقدس باإلسكندرية

افتتـــح قداســـة البابا مســـاء يوم الســـبت ٨
أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،العام الدراســـي الجديد لمعهد
الكتـــاب المقـــدس التابـــع للكليـــة اإلكليريكيـــة
باإلســـكندرية .أُقيـــم حفل بهـــذه المناســـبة ،بدأ
بكلمـــة ترحيب مـــن القمـــص أنـــدراوس متى
وكيل الكليـــة اإلكليريكية عـــرض خاللها رؤية
وهـــدف المعهد في أولى أعوامه الدراســـية .كما
ألقـــى القس كيرلس رشـــدي مديـــر المعهد كلمة

شـــرح فيها مراحل تأســـيس المعهـــد والتي يعد
من أبرزها توقيع وثيقة إنشـــاء وتأســـيس المعهد
تحت إشـــراف ورعاية أســـرة خريجـــي الكلية
اإلكليريكية ،حيث يمنـــح المعهد لخريجيه درجة
الدبلومـــا .أجـــرى بعدهـــا بعض طلبـــة الرعيل
األول مـــن المعهـــد حـــوارً ا مفتوحً ا مع قداســـة
البابا تضمن أســـئلة روحية وكتابية وشـــخصية
في حياة قداســـته .اختتمت الكلمات بكلمة قداســـة

البابـــا التي دارت عـــن أهمية الكتـــاب المقدس
وكلمـــة هللا فـــي حياة اإلنســـان .حضـــر الحفل
األنبـــا إيالريون األســـقف العـــام لكنائس قطاع
غـــرب اإلســـكندرية واألنبـــا هرمينا األســـقف
العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية والقمص
أبـــرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية.
جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022

الطُبحه ومجعها طُبحات وهي الطلبة أو الصلوة ،من الكلمة القبطية  ⲧⲱⲃϩبنفس املعىن
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قداسة ابلابا يستقبل مطران الرسيان الاكثويلك بمرص

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس
الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهرة
يوم الثالثاء  ١١أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،نيافة
المطـــران مار أفرام إيلـــي وردة مطران
إيبارشـــية القاهـــرة للســـريان الكاثوليك
والنائـــب البطريركي للســـودان ،وذلك
عقـــب تنصيبـــه مؤخـــرً ا ،وبرفقتـــه
وفد مـــن مطارنة الكنيســـة الســـريانية
الكاثوليكيـــة الذين شـــاركوا في تنصيبه.
رحـــب قداســـة البابـــا بنيافـــة المطران
الجديـــد وهنـــأه بمنصبه الجديـــد معربًا
ً
مســـتقبل .كما
عـــن أمنياته للعمـــل معًا
أشـــار قداســـة البابا إلى عالقـــة المحبة
التـــي تجمعـــه بغبطـــة البطريـــرك مار
أغناطيـــوس يوســـف الثالـــث يونـــان
بطريـــرك أنطاكية للســـريان الكاثوليك.
وفي نهاية اللقاء أهدى قداســـته لضيوفه
بعض الهدايـــا التذكارية .حضـــر اللقاء
الراهـــب القـــس كيرلس األنبا بيشـــوي
مدير مكتـــب قداســـة البابا.

ويستقبل قائمقام مطران تركيا لألرمن األرثوذكس

كما اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني
فـــي المقر البابـــوي بالقاهرة يـــوم األربعاء ١٢
أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،نيافة المطران أرام أتاشـــيان
قائمقـــام مطـــران تركيا لألرمن ،الـــذي كان في
زيـــارة لمصـــر في ذلـــك الوقت .رحب قداســـة
البابـــا بنيافة المطـــران متمنيًا له زيـــارة مفرحة
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لمصر .وأشـــاد قداســـته بالعالقـــات الوثيقة التي
تربط الكنيســـتين الشـــقيقتين ،الكنيســـة القبطية
والكنيســـة األرمينيـــة األرثوذكســـية ،وعالقـــة
المحبة التي تجمع قداســـته ،بقداســـة البطريرك
كاراكين الثانـــي كاثوليكوس األرمن األرثوذكس
فـــي اتشـــميادزين ،بأرمينيا .كما اطمأن قداســـة

البابـــا على خدمـــة نيافة المطـــران الرعوية في
تركيـــا ،وعلى أحـــوال أبناء الكنيســـة األرمينية
هنـــاك .رافـــق نيافته أثنـــاء الزيـــارة المطران
آشود مناتســـاكانيان مطران األرمن األرثوذكس
في مصـــر وأفريقيـــا ،والدكتور چـــورچ نوبار
عضو مجلس إدارة بطريركيـــة األرمن بمصر.

جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022

الطياب وهي الريح الشرقية ،مشتقة من الكلمة القبطية ⲧⲃⲉⲓⲉⲩⲟⲧ بنفس املعىن

قداسة ابلابا يلتيق أرسة «القديس بنتينوس»

التقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني فـــي المقر البابـــوي بالقاهرة
مســـاء يوم الجمعة  ١٤أكتوبر ٢٠٢٢م ،أســـرة القديس بنتينوس ألســـاتذة
الجامعـــات .بدأ اللقـــاء بالصـــاة تالها كلمـــة ترحيب من قداســـة البابا،
ً
عضوا من أســـاتذة الجامعات
وأعرب أعضاء األســـرة ،التـــي تضم ٣٥٠
داخـــل مصـــر وخارجهـــا ،عن ســـعادتهم بلقاء قداســـة البابـــا والذي يعد
ثالـــث اللقاءات مع قداســـته .وألقى األســـتاذ الدكتور عـــادل توفيق ،أمين
األســـرة التي تأسســـت منذ  ١٨ســـنة ،كلمـــة أعرب خاللها عن شـــكره
وتقديره باســـم األســـرة لقداســـة البابا على حرصـــه الدائم علـــى االلتقاء
بأعضاء األســـرة ،ثـــم تحدث عن نهـــج العمل التخصصي الـــذي تنتهجه
األســـرة ،واختتم بأمنياتـــه وتطلعاته من جهة أعمال األســـرة خالل الفترة
المقبلـــة .تـــا هذا عـــرض كل لجنة من اللجـــان المتخصصـــة ،ألعمالها
وما تم إنجـــازه خالل الفترة الســـابقة.

بينمـــا تنـــاول قداســـة البابا فـــي كلمته موضـــوع الكنيســـة وامتدادها
وانتشـــارها في العالم ،وأشـــار إلى أن رســـالة الكنيســـة يجـــب أن تكون
روحية ،خدمية ،وطنية .وتحدث قداســـته عن أركان الكنيســـة ،كما أشـــار
إلى الدور المجتمعي للكنيســـة الـــذي يعد مثل الملح ،والنـــور ،والخميرة.
وقـــدم د .عـــادل توفيـــق درع األســـرة لقداســـة البابا ،مهن ًئا قداســـته
بمناســـبة عيد ميـــاده الذي يتزامـــن مع ذكـــرى القرعة الهيكليـــة .وقدم
د .عادل التهنئة أيضًا باســـم األســـرة لقداســـة البابا بمناســـبة عيد جلوسه
العاشـــر .ومن جهتـــه كرم قداســـة البابا أعضاء األســـرة ممـــن حصلوا
علـــى جوائـــز علميـــة وتقديرية مـــن الدولة خـــال الفترة الســـابقة .وفي
الختـــام أهدى قداســـته بعض الهدايـــا التذكارية لضيوفـــه ،الذين حرصوا
علـــى التقاط الصـــور التذكارية مع قداســـته.

قداسة ابلابا يدشن رشقيات وأيقونات كنيسة العذراء وابلابا أثناسيوس بمدينة نرص
دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس
الثانـــي ،يـــوم الســـبت  ١٥أكتوبـــر
٢٠٢٢م ،أيقونـــات كنيســـة الســـيدة
العـــذراء والقديـــس البابـــا أثناســـيوس
ً
احتفال باليوبيل
الرســـولي بمدينة نصر
الذهبـــي لوضع حجر أساســـها في عام
١٩٧٢م .تـــم تدشـــين أيقونة شـــرقيات
الهيـــاكل (البانطوكراتـــور) ،وحامـــل
األيقونـــات وبقية أيقونات الكنيســـة ،بيد
قداســـته وعـــدد مـــن اآلباء األســـاقفة.
أزاح قداســـة البابـــا الســـتار ،لدى
وصولـــه إلـــى الكنيســـة ،عـــن اللوحة
التذكاريـــة التـــي تـــؤرخ لتدشـــينها،
وال ُتقطـــت لـــه صـــور تذكاريـــة أمام
اللوحـــة واآلباء األســـاقفة المشـــاركين
في الصلـــوات ،واآلباء كهنة الكنيســـة،
وذلـــك قبـــل الدخـــول إلـــى الكنيســـة.
وعقـــب انتهـــاء صلوات التدشـــين و َّقع
قداســـته واآلباء األســـاقفة علـــى وثيقة
تدشـــين الكنيســـة ،ثـــم بـــدأت صلوات
القـــداس اإللهي.
جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022

الطُهمة وهي الدعوة أو العزومة ،من الكلمة القبطية ⲙⲉ ⲧⲱϩأي يدعو ودعوة
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افتتاح املركز اثلقايف القبطي االرثوذكيس
اجتماع اللجنة املركزية

بمدينة  Antwerpenببلچياك

ملهرجان الكرازة املرقسية

عقـــدت اللجنـــة المركزيـــة لمهرجـــان الكـــرازة يـــوم الخميس 6
أكتوبـــر 2022م اجتماعًا بحضور نيافة األنبا موســـى أســـقف الشـــباب
ومقـــرر اللجنـــة المركزية ونيافة األنبـــا رافائيل األســـقف العام لكنائس
قطاع وســـط القاهـــرة .ناقش االجتمـــاع عدة موضوعـــات أبرزها تقييم
مهرجـــان العام الجاري ٢٠٢٢م واختيار شـــعار مهرجـــان العام المقبل
٢٠٢٣م إلى جانب االســـتعداد لالحتفال بالعام الــــ ٢٠للمهرجان .وأعلن
نيافة األنبا موســـى ،فـــي اليوم التالـــي ،خالل مقطع فيديو تـــم بثه على
موقـــع المهرجـــان أنه عقب انتهاء المناقشـــات تم تقديم عـــدة مقترحات،
تـــم اختيـــار اآلية «الَ َت ُكـــونُ إِالَّ َف ِرحً ـــا» (تث )١٥ :١٦لتكون شـــعارً ا
لمهرجـــان عام ٢٠٢٣م.

افتتـــح نيافة األنبا أرســـاني أســـقف هولندا والمشـــرف رعويًا على
القطـــاع الهولندي في بلچيـــكا ،يوم األحد  ١٦أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،المركز
الثقافي القبطي األرثوذكســـي الملحق بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس
ماريوحنـــا االنجيلي بـ Antwerpenفي بلچيـــكا .يهدف المركز الثقافي
الجديـــد إلى الحفـــاظ على التراث القبطي ونشـــره ،وحث الشـــباب على
تنمية الشـــعور بالهوية المصريـــة والثقافة القبطية ،وإيجـــاد قناة تواصل
شـــفافة بيـــن الكنيســـة والمجتمعـــات المحيطة بهـــا ،إلى جانـــب تقديم
مختلـــف الخدمات التعليمية والثقافية واإلنســـانية بما يتناســـب مع أهداف
المركـــز .يأتي هـــذا بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتدشـــين الكنيســـة ذاتها
بيـــد قداســـة البابا تواضروس الثاني ،حيث زارها قداســـته ودشـــنها يوم
 ١٧أكتوبر مـــن العام ٢٠١٩م.

سيامة ثالثة كهنة جدد بإيبارشية بمنفلوط

مؤتمر الكهنة والقسوس
ملجلس كنائس مرص

اختتمـــت لجنة الكهنة والقســـوس التابعة لمجلـــس كنائس مصر يوم
األربعـــاء  12أكتوبر 2022م ،المؤتمر الســـابع لها والذي جرت أعماله
لمـــدة ثالثة أيـــام في بيـــت أجابيه بـــوادي النطـــرون .ناقـــش المؤتمر
العديـــد مـــن الموضوعات التـــي تهم المجتمع والكنيســـة وتمثـــل تحد ًّيا
أمام الكهنة والقســـوس .ضم المؤتمر  ٦٥شـــخصًا مـــن ممثلي العائالت
الكنســـية الخمس األعضـــاء في مجلـــس كنائس مصر.
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قـــام نيافة األنبا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط ورئيس دير الشـــهيد األمير
تادرس الشـــطبي ،صبـــاح يوم الســـبت  ٨أكتوبر ٢٠٢٢م ،في كنيســـة
القديـــس بالدير ،وشـــاركه أصحاب النيافة :األنبا بيجول أســـقف ورئيس
دير المحرق ،واألنبا بيســـنتي أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة،
واألنبا بيشـــوي أســـقف أســـوان وكوم امبـــو وإدفو ،وعدد مـــن اآلباء
كهنـــة اإليبارشـــية واآلبـــاء رهبـــان الدير ،وســـام نيافتـــه عقب صالة
الصلح :الشـــماس أشـــير دانيال كاه ًنا جديـــ ًدا للخدمة بدير الشـــهيد مار
جرجـــس والقديس األنبا موســـى فـــي قرية منقباد باســـم القس أشـــير،
والشـــماس مايكل يســـري للخدمـــة على مذبـــح األرشـــيدياكون حبيب
جرجس باســـم القس أكســـيوس ،والشـــماس أبانوب عـــزت للخدمة بدير
الشـــهيد األمير تادرس الشـــطبي باســـم القس چون .خالص تهانينا لنيافة
األنبـــا ثاؤفيلس ،ولآلبـــاء الكهنة الجدد ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية
وســـائر أفراد الشعب.

جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022

الطورية ,وهي الفأس الذي يستخدمه الفالحون ،من الكلمة ⲓⲣⲱⲧ وإضافة التاء األخرية ألهنا مؤنث

عظة األربعاء  ١٢أكتوبر ٢٠٢٢م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي
ابلكاتدرائية املرقسية ابلعباسية

أريـــد أن أحدثكـــم اليوم عـــن كلمة مهمة
وهـــي كلمـــة “أب” في الأســـرة المســـيحية
مثلما يقول ســـليمان الحكيـــم« :يا ابني احفظ
وصايـــا أبيـــك ،وال تتـــرك شـــريعة أمك»
(أمثـــال  ،)٢٠:٦هـــذه اآلية توضـــح لنا أن
األب هـــو الذي يقـــدم الوصية البنـــه .يقول
الرســـول مخاطبًـــا أهل كورنثـــوس «كونوا
متمثليـــن بـــي كما أنـــا أيضًـــا بالمســـيح»
(1كـــو ،)1:11هـــذه اآلية مـــن الممكن أن
تكون شـــعارً ا لـــكل زوج وأب.
كلمـــة أب مـــن الكلمـــات الغاليـــة فـــي
القامـــوس المســـيحي بصفة عامـــة ،فعندما
نصلـــي الصـــاة الربانية نقـــول“ :أبانا الذي
فـــي الســـموات” مخاطبين اآلب الســـماوي،
و َمن يرعانـــا نقول عنـــه “أبونـــا” (بصيغة
الجمـــع)؛ الكلمة لهـــا محل كبير فـــي حياتنا
المســـيحية وبالذات فـــي كنيســـتنا القبطية.
األب هـــو رأس العائلة بـــا منازع ،وهو
يمثـــل العائلة كلها ورمزهـــاً ،إذا وجود األب
شـــيء مهم ج ًدا فـــي حياة األســـرة ،ويوجد
َم َثـــل عند األجانـــب“ :عندما تتقـــدم للزواج،
ت كذلك
اختـــر أ ُ ًّما صالحـــة ألوالدك” .وأنـــ ِ
عندمـــا تختارين الزوج ،اختـــاري أبًا صالحً ا
لأوالدك في المســـتقبل.
من هو األب في األسرة المسيحية؟
 -١األب هو البدايـــة :هو الذي بدأ تكوين
األســـرة ،هو صاحـــب الخطـــوة األولى في
تكوين األســـرة ،وتكوين األســـرة عطية من
عطايـــا هللا .من أجل هذا كل شـــاب ســـيبدأ
فـــي االرتباط يجـــب أن يعرف مـــا هو مقدم
عليـــه وأنها خطـــوة مهمة ولهـــا أثرها على
مدى الزمن.
 -٢األب هـــو كاهن األســـرة :لهذا يلبس
فـــي األكليل “البرنـــس” .كاهن األســـرة هنا
معناها أنه هو المســـئول عن ســـامة األسرة
الروحيـــة .هو رأس األســـرة الـــذي يحتوي
األسرة.
 -٣األب هـــو الحمايـــة :هـــو القـــدوة

والنمـــوذج األول .مـــا يصنعـــه األب هـــو
الذي يرتســـم فـــي ذهـــن الزوجـــة واألبناء
والبنات عـــن هللا ،إذا كان األب عني ًفا فإنهم
يتصـــورون هللا عني ًفـــا ،وهكـــذا...
األب هـــو أول شـــخص يـــراه األبنـــاء،
ومن خاللـــه يفهمـــون الحياة كلهـــا ،فهو له
مســـئولية واعتبـــار وتقدير فوق كل شـــيء،
ومن هنـــا جـــاءت الوصية الحلـــوة« :أكرم
أبـــاك وأمك».
من هو األب المثالي في األسرة؟
(أ) االتضـــاع واالحتمـــال :مثلمـــا حيـــن
نـــرى أبًـــا يلعـــب أوالده علـــى األرض
بألعابهـــم .األبـــوة تعنـــي االتضاع وليســـت
األوامر وال الســـيطرة .عندما أقول إن األب
رأس األســـرة ،فـــا أعنـــي أنه هـــو الحاكم
اآلمر ،بل أقصد الشـــخص الـــذي باتضاعه
وباحتماله يقدم النمـــوذج الحلو ،مثلما انحنى
الســـيد المسيح وغســـل أرجل التالميذ .شكل
آخر من أشـــكال األبـــوة ما فعلـــه ألقانة مع
حنـــة (والدا صموئيـــل) عندمـــا كانت تبكي
ألن هللا لـــم يرزقها بأبناء بعـــد ،فأتى زوجها
وقـــال لها« :أمـــا أنا خيـــ ٌر لكِ من عشـــرة
بنين»1( ،صم ،)8:1واحتضنها لكي يســـند
هـــذه النفـــس المكســـورة .ألقانـــة زوج حنة
أم صموئيل صـــورة االتضـــاع واالحتمال؛
األبـــوة ليســـت لقبًـــا ولكنها مســـئولية ثمينة
وغاليـــة الثمن.
(ب) الحـــب والتقديـــر :األب يحـــب
ويصفـــح ويســـامح ،وال أم ّل من ذكـــر َم َثل
االبـــن الضـــال عندما رجع إلـــى حضن أبيه
وكيـــف جرى علـــى ابنه واحتضنـــه .الحب
ليـــس مجـــرد كالم ،الحـــب أفعـــال .التقدير
ليس كالمًـــا ،التقديـــر أفعال.
(ج) التعليم والتأديـــب :ال يجب أن يترك
األب الحبـــل على الغـــارب ألبنائه ،بل يجب
أن يصبح معلمًا يرشـــد باســـتمرار .ال يترك
الولـــد الصغير أو البنـــت الصغيرة تتعلم تارة
مـــن التلفزيون وتـــارة من الموبايـــل وتارة

من الشـــارع ،ويصبـــح الولد تائهًـــا ولم َّ
يتلق
تربيـــة .األب الجيـــد هو الذي يرشـــد ويضع
مبـــادئ البنه لكـــي يتعلمها .يجـــب أن يضع
عينيه في رأســـه وهو يربيهم ،ليســـت تربية
األوامـــر وال تربيـــة العنـــف .األب يرشـــد
ويضع مبادئ.
صالحا؟
كيف تكون أ ًبا
ً
 -١قـــدم هللا إلى أســـرتك ،قدمـــه بصفاته
إلى اســـرتك بالكلمة المقدســـة بالتعليم ،أنت
كأب تكلـــم بالوصايـــا دائمًـــا ،واجعلها دائما
حاضـــرة في ذهـــن ابنك .وال تكـــرر الكالم
مثـــل جهاز التســـجيل بـــل فكر كيـــف تقدم
الوصية وكيف تشـــرحها وتتأكد أنها وصلت
البنك وابنتك .وظيفتك أن تقدم هللا لألســـرة،
يـــرى فيك األبناء صـــورة هللا المتحنن ،الذي
عينه علـــيّ  ،الذي يســـعدني ويقويني...
 -٢قدم أســـرتك أمـــام هللا ،قدمهـــم أمام
هللا عندمـــا تقـــف لتصلي ،قدمهـــم بصلوات
اإليمـــان .اربطهـــم بالكنيســـة وباألســـرار،
خذهـــم إلى القـــداس وتناولـــوا معًا.
 -٣قدم لهـــم الوقت :أغلى شـــيء تقدمه
ألســـرتك هو الوقت ،ال يوجـــد أغلى من أن
تجلس معهـــم لتلعب وتتكلـــم وتتواجد معهم،
ال تنشـــغل عنهم ،شـــاركهم ،تعاون معهم...
أحيا ًنـــا األب ال يرى أبناءه بســـبب المواعيد
لمـــدة أســـبوع أو اثنين! ال يـــأكل معهم ،وال
يصلـــي معهـــم ،وال يجلـــس معهـــم ...كيف
يُدعى مثل هـــذا أبًا؟!
آيات أخيرة أضعها أمامكم:
« +الـــذي يحبـــه الـــرب يؤدبـــه ،وكأب
بابنه يُســـر بـــه» (أمثـــال .)11:3
« +من ســـب أباه أو أمه ينطفئ ســـراجه
في حدقة الظـــام» (أمثال .)20:20
« +العين المســـتهزئة بأبيهـــا والمحتقرة
إطاعة أمها ،تقوّ رها غربـــان الوادي وتأكلها
فراخ النســـر» (أمثال .)17:30
دورك كأب فـــي بيتـــك له أهميـــة بالغة،
وعمـــل يجـــب أن تجيده تمامًا ،كـــن أبًا على
مســـتوى المســـئولية وعلى مســـتوى األمانة
فـــي أســـرتك .اهتم بأســـرتك إلـــى المنتهى
فهـــذا هـــو ده دورك وهذه هي الحيـــاة التي
نعيشها .
إللهنا كل مجـــد وكرامة مـــن اآلن وإلى
األبد آمين.
جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022
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نيافة األنبا جوزيف يهنئ

السفرية املرصية اجلديدة بزيمبابوي

زار نيافـــة األنبـــا چوزيف األســـقف العـــام بأفريقيا يـــوم الخميس
 13أكتوبـــر 2022م ،مقـــر الســـفارة المصريـــة في هـــراري عاصمة
زيمبابوي ،لتقديم التهنئة للســـفيرة ســـلوى موافي السفيرة الجديدة لمصر
فـــي زيمبابوي ،بمناســـبة توليها منصبهـــا .رافق نيافته خـــال الزيارة
القس دانيال عطاهللا كاهن كنيســـة القديســـين مارمرقس الرســـول واألنبا
أنطونيـــوس بهراري.

تذاكر السنة األوىل
للمتنيح األنبا اكراس األسقف العام

صلـــى نيافة األنبـــا إغناطيوس األســـقف العام للمحلـــة الكبرى ،يوم
االثنيـــن  10أكتوبـــر 2022م ،القـــداس اإللهي للذكـــرى األولى لنياحة
مثلث الرحمات نيافة األنبا كاراس األســـقف العام الســـابق لإليبارشـــية،
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمحلـــة الكبـــرى ،وشـــاركه مجمـــع كهنة
اإليبارشـــية ،وحضـــور كثيف من شـــعبها .وعقب القـــداس عقد مجمع
كهنة اإليبارشـــية اجتماعهم الـــدوري بحضور نيافة األنبـــا أغناطيوس،
وتمت مناقشـــة بعـــض الترتيبـــات الخاصـــة بالخدمـــة الرعوية خالل
الفترة المقبلة.
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الهــدف مــن العالقــات اإلنســانية
الوصــول إلــى الحيــاة الفاضلــة
األســمى ،لنصــل بــكل إنســان
للســماء ،ألن الحيــاة علــى األرض
مؤقتــة ،لكنهــا دائمــة فــي الســماء.
لذلــك نحــاول أن نعيــش معًــا جــو
العائلــة الســمائية ،ويقــول القديــس
أنطونيــوس« :أخــوك فــي طريقــك
للســماء» ،وهنــا المقصــود بــاألخ هنــا
القريــب أو الجــار أو الصديــق أو أي
إنســان تحبــه وتكســبه للســماء وال
تخســره ،ولذلــك ال بــد مــن تهديــف
العالقــات لتكــون ســامية بقــدر
قيمــة النفــس البشــرية؛ هكــذا عــاش
القديســون لهــذا الهــدف.
الحكمــة :وهنــا تظهــر فضيلــة
الحكمــة ضروريــة لــكل عالقــة
ناجحــة ،وتظهــر فــي جعــل مســافة
محســوبة بيــن كل شــخص واآلخــر،
والقصــد مــن المســافة ليــس البُعــد
ولكــن بمعنــى كيــف نحفــظ هــذه
العالقــة بــدون خســارة ،حيــث
نحتفــظ بعالقــة ســليمة ســوية مــع
حفــظ األبديــة الســعيدة ال ُنفــرط فيهــا
فنرفــض أيّــة خســارة ،ولكــن كيــف
نحــدد هــذه المســافة التــي تحفــظ
التــوازن فــي العالقــات بحكمــة وحفــظ
الســام القلبــي لــكل األطــراف؟ يقــول
أحــد اآلبــاء« :الحكمــة ضــرورة
لربــح الســماء ألن «رابــح النفــوس
حكيــم» (أم ،)30:11ونوعيــة هــذه
الحكمــة أنهــا حكمــة ســماوية وليســت
نفســانية شــيطانية مثــل الــذكاء
المدمــر للحيــاة ،ومــن أمثالهــا موقــف
الحيــة مــع حــواء فــي التأثيــر عليهــا
لحــب معرفــة الخيــر والشــر ،أو
موقــف أمنــون الــذي أذ ّل أختــه ثامــار
فتظاهــر بالمــرض لتخدمــه لخطــة
الشــر ليُســقطها ..أمــا الحكمــة التــي
مــن هللا فهــي نازلــة مــن فــوق ألن
«كل عطيــة صالحــة وكل موهبــة
تامــة هــي مــن فــوق نازلــة مــن عنــد
أبــي األنــوار الــذي ليــس عنــده تغييــر
وال ظــل دوران» (يــع ،)17:1ومــن
المعــروف أن القداســة تحتــاج إلــى
حكمــة ســمائية ،ويقــول القديــس
أغســطينوس« :تشــير الحكمــة
إلــى معرفــة اإللهيــات فــي العلــوم
البشــرية» ،وهنــا ربــط مهــم بيــن
الحكمــة والمعرفــة إذ يعمــل الــروح
القــدس لمنــح هــذه الحكمــة التــي
تظهــر فــي أمــور هامــة نوجزهــا
فيمــا يلــي:

 -1مخافــة هللا :ويقــول المزمور:
«رأس الحكمــة مخافــة هللا فطنــه
جيــدة لــكل عامليهــا تســبيحه قائــم إلــى
األبــد» (مــز ،)10:111وأيضًــا:
«مخافــة الــرب رأس المعرفــة
أمــا الجاهلــون فيحتقــرون الحكمــة
واألدب» (أم ،)7:1وهكــذا نخــاف
هللا لكــي نكــون حكمــاء كمــا فــي
(أم10:9؛ أم27:10؛ أم33:15؛
مــز .)8:16وهنــا نذكــر أمثلــة :مثــل
يوســف الصديــق الــذي كان حكيمًــا
فقــال «حاشــا لــي أن اخطــئ إلــى
هللا وأفعــل هــذا الشــر العظيــم»،
وكذلــك اللــص اليميــن الــذي قــال
للــص الشــمال« :أمــا تخــاف هللا؟
نحــن بعــدل قــد جوزينــا ...لكــن هــذا
لــم يفعــل شــي ًئا ليــس فــي محلــه»..
(لــو.)41:23
 -2عــدم كســر الوصيــة اإللهيــة:
فالــذي يخــاف هللا يحفــظ وصايــاه
وكمــا ورد فــي (تــث)8-6 :6
«لتكــن هــذه الكلمــات التــي أوصيتــك
بهــا اليــوم علــى قلبــك وقُصُّهــا علــى
أوالدك وتكلــم بهــا حيــن تجلــس
وحيــن تمشــي وحيــن تنــام وحيــن
تقــوم» ،ووصــف الســيد المســيح َمــنْ
ينفــذ وصيتــه قائـ ًـا« :كل َمــنْ يحفــظ
كالمــي أشــبّهه برجــل عاقــل بنــى
بيتــه علــى الصخــر» ،ويو ّبــخ هللا َمــنْ
يكســر وصايــاه فيقــول فــي (مالخــي
« )7 :3مــن أيــام آبائكــم حدتــم عــن
فرائضــي ولــم تحفظونهــا ..ارجعــوا
إلــىّ أرجــع إليكــم قــال رب الجنود»..
 -3عــدم الفتــور والريــاء :وفــي
كالم الســيد المســيح ألحــد مالئكــة
الكنائــس «ألنــك لســت بــار ًدا
وال حــارً ا أنــا مزمــع أن أتقيــأك
مــن فمــي» (رؤ ،)3وكذلــك فــي
(مــت« )9:15هــذا الشــعب يكرمنــي
بشــفتيه أمــا قلبــه فمبتعــد عنــي
بعي ـ ًدا» ،ويجــب التدقيــق فــي الــكالم
والحــواس ألنــه «بكالمــك تتبــرر
وبكالمــك ُتــدان» (مــت،)37:12
كمــا يجــب التدقيــق فــي النظــر بــدون
شــهوات «ســراج الجســد هــي العين،
فــإن كانــت عينــك بســيطة فجســدك
كلــه يكــون نيــرً ا» (مــت،)22:6
وقــد ورد فــي (إش« )4:50أعطانــي
الســيد الــرب لســان المتعلميــن
ألعــرف أن أًغيــث المعيــي بكلمــة
يوقــظ كل صبــاح لــي أذ ًنــا ألســمع
المتعلميــن» ..وبذلــك نعــرف كيــف
نعيــش العالقــات بحكمــة.
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املكتب الفين لقداسة ابلابا توارضوس
أصدر قداســـة البابا تواضـــروس الثاني،
بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،
فـــي نهاية أغســـطس2020م ،قرارً ا بتشـــكيل
مكتـــب فني بابـــوي خاص بـــه ،يتضمن عد ًدا
مـــن الشـــخصيات القبطيـــة ،للمعاونـــة فـــي
متابعـــة عدد مـــن األعمال اإلداريـــة الخاصة
بالبطريركية.

صورة أرشيفية

مهمتـــه إصـــدار تراخيص بنـــاء الكنائس
مبـــان أخرى
والمستشـــفيات والمـــدارس وأيّة
ٍ
تابعـــة؛ كمـــا تعمـــل اللجنـــة علـــى التقديـــم
علـــى تخصيـــص األراضـــي الجديـــدة لتلك
المشـــروعات ،باإلضافة إلـــى توفيق أوضاع
المبانـــي القديمة التي بـــدون تراخيص ،وتقديم
دراســـات جدوى للمشـــاريع طب ًقـــا لالحتياج،
وتوظيـــف كـــوادر إلدارة التراخيص وإلدارة
العقود وتســـجيل األراضي.
وقـــد قام قداســـة البابا تواضـــروس الثاني يـــوم الثالثـــاء الموافق 15
ســـبتمبر 2020م ،بافتتاح االجتمـــاع األول للمكتب الفني لقداســـته ،وذلك
بالمقر البابـــوي باألنبا رويس بالعباســـية.
كما قام قداســـة البابـــا بافتتاح مقر المكتـــب الفني لقداســـته بالكاتدرائية
المرقســـية بالعباســـية في األول يونيو 2021م.
ويجتمع قداســـته مع أعضـــاء المكتب مـــن حين آلخـــر لمتابعة أعمال
المكتـــب وتكليفـــه بأعمال أخرى وتوســـعة نشـــاطاته ،وكان آخـــر أجتماع
للمكتـــب يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 2022/9/6م ،وجرى خـــال االجتماع
وضع خطـــة لمراجعة تطبيق اشـــتراطات الحماية المدنيـــة بالكنائس بكافة
إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية داخل مصر ،كما تم وضع آليـــات للمتابعة
المســـتمرة للكنائس في هذا الشـــأن.
أعضاء المكتب الفني
يتضمـــن المكتـــب الفني عـــد ًدا من الشـــخصيات القبطيـــة للمعاونة في
متابعـــة عدد مـــن األعمال اإلداريـــة الخاصـــة بالبطريركية:
المهندس شـــريف عدلـــي كيرلـــس  -المديـــر التنفيذي للمكتـــب الفني
ورجـــل أعمال.
الدكتور كمال جاد شاروبيم  -محافظ سابق وأستاذ بكلية الهندسة.
الدكتور إيهاب فلتاؤس تواضروس  -رجل أعمال.
اللواء أمين فؤاد روماني  -رئيس األكاديمية الطبية العسكرية.
المستشار هاني ميالد مسعد  -رئيس محكمة استئناف القاهرة.
المستشار وديع حنا ناشد  -رئيس محكمة االستئناف.

خدمات المكتب الفني
يخدم المكتب الفني الشـــعب القبطي األرثوذكســـي فـــي تلبية احتياجاتهم
للكنائس ومباني الخدمات بشـــكل رســـمي قانوني ومهني.
 +إصـــدار تراخيص الكنائس والمستشـــفيات والمـــدارس وأ ّية مباني
أخرى تابعة لقداســـة البابا.
 +التقديم على تخصيص األراضي الجديدة لهذه المشروعات.
 +توفيق أوضاع المباني القديمة التي بدون تراخيص.
 +تقنين أوضاع األراضي المملوكة للكنيسة.
 +تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طب ًقا لالحتياجات.
احتياجـــا (الكنائـــس والمدارس
 +عمـــل دراســـات ألكثـــر األماكـــن
ً
والمستشـــفيات).
 +توظيف كوادر إلدارة التراخيص.
 +توظيف كوادر إلدارة العقود وتسجيل األراضي.
 +توظيف كوادر إلدارة المستشفيات والمراكز الطبية.
 +توظيف كوادر إلدارة المدارس والمباني التعليمية.
 +عمـــل قوائـــم بالمهندســـين المعتمديـــن (معمـــاري – مدنـــي –
إليكتروميكانيـــكال – مـــرور).
 +وضـــع جـــدول بأتعـــاب استرشـــادية وزمـــن تســـليم رســـومات
لالستشـــاريين.

المهندس سمير نجيب قزمان  -رئيس مجلس إدارة شركة قزمان.

 +وضع قوائم من المقاولين المعتمدين (حفر – خرسانة – طوب).

السيدة بربارة سليمان  -مدير المكتب البابوي للمشروعات.

 +وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.

تشـــرف فريق العمل بالعمل تحت إدارة المتنيح الدكتور جميل بشـــرى
ّ
حنا -استشـــاري طب األســـنان ،كأول مدير تنفيذي للمكتب الفني.
كما قـــام المهندس شـــريف عدلـــي المديـــر التنفيذي الحالـــي بتعيين
كـــوادر بالمكتب الفنـــي منهم:
المستشار بيشوي باسل جودت – المستشار القانوني للمكتب الفني.
األستاذ مينا أشرف شنوده – محامي المكتب الفني.
األستاذ ديفيد عادل فاروق  -محامي المكتب الفني.
المهندس شادي أشرف سمير  -مهندس معماري.
المهندس درياس أشرف عبدالمالك  -مهندس مدني.

 +ترميم الكنائس التي تحتاج للترميم.
 +مراجعـــة أعمال الدفاع المدنـــي بالكنائس ومبانـــي الخدمات التابعة
للكنيسة .
 +متابعة الشئون القانونية الخاصة بأراضي البطريركية.
كمـــا تتوســـع متابعات المكتب الفنـــي مع الكثير من الجهـــات منها هيئة
المجتمعـــات العمرانيـــة الجديدة ومـــا يتبعها مـــن أجهزة للمـــدن الجديدة،
وأيضًـــا محافظاتـــي القاهـــرة والجيزة ومـــا يتبعهما من أحياء .كما تشـــمل
متابعـــات المكتـــب الفنـــي صناديق إســـكان القوات المســـلحة والشـــرطة
والتنميـــة الحضرية ،وأيضًا المجمعات الســـكنية الخاصـــة لتلبية احتياجات
الشـــعب القبطي األرثوذكســـي من كنائس ومبانـــي خدمات.

اللقاء الرابع للجنة العالقات بني كنيستنا
والكنيسة الروسية األرثوذكسية
bishopserapion@lacopts.com

انعقـــد اللقـــاء الرابـــع للجنة
العالقـــات بيـــن الكنيســـة القبطية
األرثوذكســـية والكنيســـة الروسية
األرثوذكســـية في الفترة من -١٩
 ٢٣ســـبتمبر  ،٢٠٢٢فـــي ضيافة
الكنيســـة الروســـية في موســـكو.
ولقـــد التقـــى غبطـــة البطريرك
كيريـــل بطريـــرك موســـكو وكل
روســـيا بأعضـــاء اللجنـــة يـــوم
الثالثـــاء  ٢٠ســـبتمبر بكاتدرائية
المســـيح المخلـــص بموســـكو،
وأشـــاد بعمل اللجنـــة وإنجازاتها
والتقـــدم فـــي العالقـــات بيـــن
الكنيســـتين .كما عبر عـــن تقديره
للعالقـــات األخوية التـــي تربطه
بقداســـة البابا تواضروس الثاني.
وأعلـــن مباركته لجهود اســـتئناف
الحـــوار الالهوتي األرثوذكســـي.
اســـتعرضت اللجنة أنشـــطتها
فـــي الفترة الســـابقة التي شـــملت
مجـــاالت متعـــددة مثـــل الرهبنة
والمعاهـــد الالهوتيـــة والبعثـــات
الدراســـية للطالب ورعاية األقباط
في روســـيا والـــروس في مصر
وأفريقيـــا والحـــوار الالهوتي بين
الكنيســـتين وغيرها.
ومن المعـــروف أن هذه اللجنة
تأسســـت عام  ٢٠١٤أثناء زيارة
قداســـة البابا تواضـــروس الثاني
لروســـيا حيـــث أتفق مـــع غبطة
البطريـــرك كيريل على تشـــكيل
هـــذه اللجنـــة ،وتجتمـــع اللجنـــة
كل عاميـــن تقريبًـــا بالتبـــادل بين
الكنيســـتين في اســـتضافة اللجنة،
وســـوف يُعقـــد اللقـــاء الخامـــس
للجنة فـــي مركز لوجـــوس بدير
األنبا بيشـــوي في الفترة من -٢٠
 ٢٤يونيـــو .٢٠٢٤
ويكتســـب اللقاء الرابع أهمية
خاصـــة في توجيـــه العالقات بين
الكنيســـتين نحو ثالثـــة اتجاهات
ها مة :
 -١االنتقال مـــن مرحلة تبادل
الزيارات والتعـــارف إلى مرحلة
التعاون مـــن خالل توقيع مذكرات
تفاهـــم Memorandum of
 Understandingمثـــل التـــي
تـــم توقيعها فـــي مجـــال التعاون
بيـــن المعاهـــد الالهوتيـــة ومجال
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تبادل الطالب والبعثات الدراســـية
ودراســـة اللغـــة الروســـية .كما
ا ُ ُتفق علـــى عقد حلقة استشـــارية
لمناقشـــة التحديـــات التـــي تواجه
الحيـــاة الرهبانية في الكنيســـتين.
-٢تمكيـــن كل كنيســـة مـــن
رعاية شـــعبها فـــي بلد الكنيســـة
األخـــرى .فالكنيســـة الروســـية
ســـاعدتنا فـــي تســـجيل الكنيســـة
القبطية األرثوذكســـية في روســـيا
وتوفيـــر أماكـــن لرعايـــة األقباط
المنتشـــرين فـــي المدن الروســـية
وأغلبهـــم طلبـــة والذيـــن يتجاوز
عددهـــم  ٧٠٠طالـــب وطالبـــة
باإلضافة إلى عشـــرات العائالت.
كمـــا ســـاعدت الكنيســـة القبطية
الكنيســـة الروســـية األرثوذكسية
فـــي رعايـــة شـــعبها فـــي مصر
بتقديـــم أماكن للصـــاة .ويُالحظ
أن التوجـــه ليـــس عقـــد اتفاقيات
رعوية لكي ترعى كنيســـة شعب
الكنيســـة األخرى ،ولكـــن تمكين
كل كنيســـة فـــي رعاية شـــعبها.
-٣التأكيد على أهمية اســـتعادة
الشـــركة بيـــن الكنيســـتين بحـــل
الخالفـــات الالهوتيـــة وخاصـــة
فـــي مجـــال الكريســـتولوجي.
لـــذا تـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة
الحـــوار األرثوذكســـي الرســـمي
بيـــن العائلتيـــن الـــذي بـــدأ عام
 ١٩٨٥وتـــم التوقيـــع علـــى
اتفاقيتيـــن عـــام .١٩٩٠/١٩٨٩
هاتـــان االتفاقيتـــان قبلهما المجمع
المقـــدس لكنيســـتنا القبطية وأبدت
الكنيســـة الروســـية األرثوذكسية
بعـــض التحفظـــات عليهمـــا ،لذا
أعـــدت الكنيســـة الروســـية ورقة
تمثـــل الرأي الرســـمي للكنيســـة
الروســـية بخصـــوص هاتيـــن
االتفاقيتين ،وســـوف يتم مناقشـــة
هذا الـــرد في لقاء الهوتـــي العام
القادم .كما تشـــجع كال الكنيســـتين
اســـتئناف الحوار األرثوذكســـي
بيـــن العائلتين لتحقيـــق هدفه وهو
اســـتعادة الشـــركة بيـــن كنائـــس
العائلتيـــن .كما أكـــدت اللجنة أنها
في مناقشـــاتها الالهوتيـــة تناقش
الـــرأي الرســـمي لـــكل كنيســـة
وليـــس اآلراء الشـــخصية لبعض
الشـــخصيات الكنســـية.

mossa@intouch.com

خادم الشـــباب يتسم بمالمح.
فهو إنســـان يؤمن بأمور هامة.
تخلـــق منه –بنعمـــة هللا– طاقة
فعالة فـــي حقل الشـــباب .فهو
ً
مثل :
 -1يؤمـــن بـــأن الشـــباب
هم مســـتقبل الكنيســـة :فالكبار
إلـــى نهايـــة .أما الشـــباب فهم
مســـتقبل الكنيســـة .لذا يجب أن
يأخـــذوا –مع األطفـــال طبعًا–
األهميـــة القصوى مـــن العمل
الكنســـي .إن َمـــنْ يلتفـــت إلى
هـــذه الحقيقة البديهية .ســـوف
يـــرى بالقطـــع هذه الشـــريحة
الهامـــة من الشـــعب.
 -2ويؤمـــن أن الشـــباب
هم مســـتقبل الوطـــن :فمصرنا
العزيـــزة لـــن تبنيهـــا ســـوى
سواعد الشـــباب والشابات ،فهم
كنزهـــا ورصيدها وغدها ،وهم
صنـــاع المســـتقبل التكنولوجي
والزراعـــي،
والعلمـــي،
والتعليمـــي،
والصناعـــي،
والثقافـــي
واإلعالمـــي،
والصحـــي ،واألمنـــي ،والفني،
واألدبـــي ،والرياضـــي!..
 -3ويؤمـــن أن الشـــباب هم
الشـــريحة األكبر في المجتمع:
إذ تقول اإلحصائيات أن حوالي
 %50مـــن الشـــعب المصري
من  55-15ســـنة.
 -4ويؤمـــن أن الشـــباب
يحتـــاج إلـــى المســـيح :فبدون
الســـيد المســـيح –له المجد– ال
خالص وال ســـعادة وال خلود..
فالمســـيح يســـوع هـــو الحاجة
الحقيقيـــة للشـــباب ،حتى وأن
تصور الشـــباب حاجات أخرى
مثل :
 الحاجـــات البيولوجيـــة:كالغـــذاء والـــزواج.
 الحاجات الســـيكولوجية:كاألمـــن والنجـــاح والتقديـــر
واالنتمـــاء والتفرد والمرجعية..

 الحاجـــات العقليـــة:كالدراســـة والتفكيـــر والثقافـــة
والرؤيا والتحليل واالســـتنتاج..
ذلـــك ألن الحاجات الروحية
هـــي األعمـــق ،واألســـمى،
واألهم ،فاإلنســـان فـــي حاجة
إ لى :
أ -الخـــاص مـــن الخطيـــة
واإلثـــم :والـــرب يســـوع هو
المخلـــص الوحيـــد ،إذ «ليس
بأحـــد غيـــره الخـــاص»
(أع .)12 :4
ب -الشـــبع الحقيقي :حيث
اإلنســـان فـــي أعماقـــه عطش
إلـــى المطلـــق ،وجـــوع إلـــى
الـــا نهايـــة ..ولن يشـــبع قلبه
بالمـــادة أو بالذات أو بالجســـد،
ولكن بالرب الـــا نهائي الغير
محدود ..ألن « َمنْ يشـــرب من
هذا الماء يعطـــش أيضًا ،ولكن
َمنْ يشـــرب مـــن المـــاء الذي
أعطيـــه أنـــا ،فلن يعطـــش إلى
األبد» (يـــو.)14 ،13 :4
ج -الخلـــود فـــي األبديـــة:
وهـــذه عطية يتفـــرد بها الرب
يســـوع ،الذي قـــال« :بل الماء
الذي أعطيـــه ،يصير فيه ينبوع
مـــاء ،ينبع إلـــى حيـــاة أبدية»
(يـــو ..)14:4كما قـــال أيضًا:
«هذه هـــي الحيـــاة األبدية ،أن
يعرفـــوك أنـــت اإللـــه الحقيقي
وحدك ،ويســـوع المســـيح الذي
أرســـلته» (يو.)13:17
لهذا فخـــادم الشـــباب :هو
إنســـان مرتبط بالرب يسوع في
حياتـــه اليومية ،وفـــي مخدعه
الســـري ،وفـــي قلبـــه الملتهب
بالحـــب .وفي كتابـــه المقدس،
وفي ســـر اإلفخارستيا...
(يتبع)
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اآلخـــر( .د) االتضاع.

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

عيـــد النيـــروز مـــن أقـــدم األعياد
المصرية مثل عيد شـــم النســـيم ،أي منذ
أيـــام الفراعنة.
وعيـــد النيروز هو عيد رأس الســـنة
المصريـــة (القبطية) ألن قبطـــي معناه
مصري .وكانوا يســـمونها أيضًا الســـنة
النيليـــة ألنهـــا مرتبطـــة بالنيـــل ،وعيد
النيـــروز هو عيـــد وفاء النيـــل .وكلمة
نيـــروز كلمة قبطيـــة من نيـــاروز ،أي
األنهار وليســـت مأخوذة من الفارســـية
كما يظـــن البعض.
كان قدمـــاء المصرييـــن يحتفلـــون
بعيد النيروز في بداية الســـنة ويســـمونه
عيد رأس الســـنة طالبين أن تكون ســـنة
مباركـــة مملـــوءة بالخيـــر واالزدهـــار
«بـــارك إكليـــل الســـنة بصالحـــك»،
وهـــو أيضًا عيـــد وفاء النيـــل ،ألن فيه
يصـــل فيضان النيل إلى الـــذروة ويغمر
أراضـــي الحيـــاض بالميـــاه المملـــوءة
بالطمـــي الـــذي يزيد خصوبتهـــا ويجدد
قو تها .
وبهـــذا االحتفـــال كأنهم يشـــكرون
النيل علـــى وفائه ،وكـــرم ووفرة مياهه
وطميـــه الذي هو ســـبب حيـــاة األرض
ومـــا عليها من بشـــر وحيـــوان وزرع.
ولما جـــاءت المســـيحية إلى مصر
علـــى يد القديـــس مار مرقس الرســـول
واعتنقهـــا المصريـــون وآمنوا بالســـيد
المســـيح وتعمدوا ،عمّدوا معهم عاداتهم
وأعيادهـــم القديمـــة لكـــي تتماشـــى مع
عقيدتهم المســـيحية ،واســـتمر االحتفال
بعيد النيروز فـــي كل العصور ،العصر
الفرعونـــي ثـــم اليوناني ثـــم القبطي ثم
اإلســـامي إلـــى يومنـــا هذا ألنـــه عيد
وفاء النيل للمصرييـــن جميعًا ،ومازالت
مصر هـــي هبة النيل كما قـــال المؤرخ
اليونانـــي هيرودوت.
وكمـــا ظل النيل وفيًـــا لمصر يجلب
لها المـــاء والطمـــي والخيـــر والنماء،
ظل المصريون أوفيـــاء للنيل يحافظون
عليه وعلى نظافته وشـــواطئه ويعملون
االحتفـــاالت علـــى ضفافـــه ويقيمـــون
الصلـــوات شـــكرً ا هلل الـــذي حباهم بهذا
النيـــل العظيم الذي يغمـــر مصر بالخير
ا لعميم .
حفـــظ هللا النيـــل مـــن مؤامـــرات
األعـــداء ،ولتصعـــد مياهـــه كل ســـنة
كمقدارها لتفـــرّ ح وجه األرض ،ويعطي
هللا النجاة للنـــاس والحيـــوان والزروع
ونبـــات األرض .آميـــن.

avvatakla@yahoo.com

مفهوم الصالح في األسرة:
يظـــن البعـــض أنـــه طالمـــا
تـــزوج فقـــد خـــرج مـــن دائـــرة
القداســـة ،ولكـــن القديـــس بولس
ِّ
الـــز َوا ُج ُم َكرَّ مًا
ـــن
يقـــول« :لِ َي ُك ِ
ْ
عِ ْنـــدَ ُك ِّل َواحِـــدٍَ ،وال َمضْ َج ُع َغي َْر
ـــس» (عـــب ،)4 :13ولذلـــك
َن ِج ٍ
فباب الصـــاح والقداســـة مفتوح
أمـــام كل زوجيـــن ،ولكـــن كيف
يتحقق ؟
 )1تكوين كنيسة البيت:
ليتـــم قـــول يشـــوع بـــن نون
«أَمَّـــا أَ َنا َو َب ْيتِـــي َف َنعْ بُـــ ُد الرَّ بَّ »
(يـــش .)15 :24يمكن تخصيص
مكان معيـــن في المنـــزل للصالة
الجماعية وقـــراءة الكتاب المقدس
الجماعيـــة ،وهكذا يكـــون المذبح
العائلـــي (كنيســـة البيت).
 )2تنفيذ الوصايا:
قـــال اإلنجيـــل عـــن زكريـــا
«و َكا َنـــا ِكالَ ُه َمـــا
وأليصابـــاتَ :
َ
ْن فِـــي
ْـــن أَ َمـــا َم ِ
هللاَ ،ســـالِكي ِ
َبارَّ ي ِ
َ
صا َيا الـــرَّ بِّ َوأحْ َكا ِم ِه ِبالَ
ِيع َو َ
َجم ِ
َل ْ
ـــو ٍم» (لو .)6 :1هـــذه هي الحياة
الصالحـــة أن يتحـــول الكتـــاب
المقـــدس إلـــى ســـلوك عملي.
 )3حسن تربية الأوالد:
الصـــاح يشـــمل كل من في
البيـــت ،لذلـــك يجب:
أ -توفير القـــدوة الصالحة في
البيت (الصـــاة – الكتاب المقدس
– الصـــوم – االعتراف – التناول
– االجتماعات.)..
ب -توفيـــر جـــو المحبـــة
والســـام فـــي البيـــت.
جــــ -ارتبـــاط األوالد روحيًا
بالكنيســـة عـــن طريق مـــدارس
ا أل حد .
د– اهتمـــام الوالديـــن بنفوس
أ بنا ئهم .
هــــ -تكويـــن عـــادات روحية
فـــي األبناء.
ز -تنميـــة روح التعـــاون
والخدمـــة واالتضـــاع حتى تنشـــأ
الشـــخصية الجماعيـــة.

ح– التفاهـــم والحـــوار وتنمية
روح الصداقـــة والمـــودة مـــع
ا أل بنا ء .
عوامـــل مســـاعدة لتحقيـــق
الصـــاح فـــي األســـرة:
 )1الشـــركة الحيـــة مع الرب
يســـوع :ال يوجد صـــاح ّإل من
خالل شـــركتنا مع الرب يســـوع،
وكل فتـــور في هذه الشـــركة مع
الـــرب هو رجـــوع وارتـــداد من
الصـــاح إلى الشـــر ،فهـــو الذي
ُون أَنْ
«ب ُدونِـــي الَ َت ْقـــ ِدر َ
قـــالِ :
ً
َت ْف َعلُوا َشـــ ْيئا» (يـــو.)5 :15
 )2العضويـــة العاملـــة فـــي
الكنيســـة :إن ســـر الصـــاح في
األســـرة يكـــون من خـــال عمل
الـــروح القـــدس فـــي كل أفـــراد
األســـرة ،والـــروح القـــدس يعمل
خـــال الكنيســـة ،لذلـــك يجب أن
تكـــون هنـــاك شـــركة عاملة مع
أســـرار الكنيســـة علـــى النحـــو
ا لتا لي :
أ) وجود أب اعتراف مشـــترك
لكل أفراد األســـرة.
ب) اشـــتراك كل أفراد األسرة
معًا فـــي التناول.
جـ) االنتظام فـــي االجتماعات
الروحية.
د) االشتراك في الخدمة.
 )3الصداقـــة مع القديســـين:
القديســـون هـــم القـــدوة والمثـــل
األعلـــى فـــي الصـــاح ،وكل
من يريـــد حيـــاة الصـــاح يتعلم
ِين
منهم «ا ُ ْذ ُكـــرُوا مُرْ شِ ـــدِي ُك ُم الَّذ َ
هللا .ا ْن ُ
ظرُوا إلى
َكلَّمُو ُكـــ ْم ِب َكلِ َمـــ ِة ِ
ـــيرت ِِه ْم َف َت َم َّثلُـــوا ِبإِي َمان ِِه ْم»
ِن َها َي ِة سِ َ
(عـــب.)7 :13
 )4القلـــب الواحـــد والفكـــر
«و َي ُكونُ ْ
ان َج َســـ ًدا
الواحـــدَ :
االث َن ِ
َ
ُجْ
ِين
د
ه
ت
م
«
،)31
(أف:5
َواحِـــ ًدا»
ِ َ
َ
ُ
وح ِب ِربَاطِ
أنْ َتحْ َفظـــوا َوحْ دَ ا ِن َّي َة الرُّ ِ
السَّـــاَ ِم» (أف ،)3 :4والوصول
إلى ذلك يتطلّـــب( :أ) وجود روح
التفاهـــم بيـــن كل أفراد األســـرة.
(ب) ســـعي كل طـــرف إلرضاء
الطـــرف اآلخر( .جــــ) البُعد عن
كل مـــا يســـيء ويتعـــب الطرف

 )5ثمار الـــروح القدس :إننا
نصلي أن يســـكب هللا ثمار الروح
القـــدس -التـــي قال عنهـــا القديس
بولس الرســـول-على المتزوجين:
أ) المحبـــة :ربـــاط الكمـــال،
وال صـــاح بدونها فهـــو هللا ،وقد
أوصـــى القديس بولـــس (البولس
فـــي صـــاة االكليـــل) «أَ ُّي َهـــا
الرِّ َجالُ ،أَ ِحبُّوا ن َِســـا َء ُك ْم َك َما أَ َحبَّ
ِيســـ َة َوأَسْ ـــ َل َم
ْالمَسِ ـــي ُح أَ ْيضًا ْال َكن َ
َن ْف َســـ ُه ألَجْ لِ َها لِ َكيْ ُي َق ِّد َس َها ،م َ
ُطهِّرً ا
ـــل ْال َمـــا ِء ِب ْال َكلِ َمةِ،لِ َكيْ
إِيَّا َهـــا ِب َغسْ ِ
ِيس ً
ـــة َم ِجيدَ ةً،
َ
يُحْ ضِ َر َها لِ َن ْفسِ ـــ ِه كن َ
ـــن أَ ْو
ـــس فِي َهـــا َوالَ َغضْ َ
الَ دَ َن َ
ْ
ـــل ذل َِكَ ،بـــ ْل َت ُكونُ
َشـــيْ ٌء مِنْ مِث ِ
ُم َق َّد َس ً
َ
ـــة َو ِبـــاَ َع ْي ٍ
ِـــك َي ِجبُ
ب كذل َ
ـــال أَنْ ُي ِحبُّوا ن َِســـا َء ُه ْم
َع َلى الرِّ َج ِ
َ
َكأَجْ َســـا ِد ِه ْمَ .مـــنْ ُيحِـــبُّ ام َْرأ َت ُه
ُيحِبُّ َن ْف َســـهُ» (أف.)5
ب) الفـــرح :هو ثمـــر الروح
العامـــل فـــي الحيـــاة الزوجيـــة
المحاطـــة بالمحبـــة الحقيقيـــة،
والبُعـــد عـــن كل ما يكـــدّر صفو
األســـرة وفرحهـــا.
جــــ) الســـام :عالمـــة وجود
المســـيح فـــي البيـــت الصالح هو
امتـــاء هـــذا البيـــت وكل من فيه
بالســـام «مجتهديـــن أن تحفظوا
وحدانيـــة الروح برباط الســـام»
(أف )4:3
د) طـــول األناة :هـــي النضج
الروحـــي فـــي المعامـــات بيـــن
الزوجين ،وكيـــف يبعد كل طرف
عن الغضـــب واالنفعال والصوت
العالـــي ،واحتمـــال أي طـــرف
لعيـــوب الطـــرف اآلخر.
هــــ) اللطف :في الـــكالم وفي
األســـلوب وفـــي التصرفـــات بين
كل أطراف األســـرة.
و) الصـــاح :يتجســـم فـــي
تنفيـــذ وصايا المســـيح وخصوصًا
وصيـــة العطـــاء بكـــرم «أعطوا
ُت َ
عطو ا » .
ز) اإليمـــان :بقـــدرة هللا على
حل المشـــاكل.
حــــ) الوداعـــة :هـــي عـــدم
االنفعـــال تجـــاه المشـــاكل أو
األشـــخاص مهما كانت الظروف.
ط) التعفف :هـــو حياة الرضا
والقناعة والشـــكر التـــي يجب أن
نمارسها.
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م ن هو الالهويت
hgby@suscopts.org

قـــدم لنـــا القديـــس يوحنـــا
الرائي فـــي األصحـــاح الثالث
عشـــر من ســـفر الرؤيا وص ًفا
مفص ًّل للوحـــش األول الطالع
مـــن البحـــر .وأوضـــح لنـــا
كيف كانـــت له ســـبعة رؤوس
عليها اســـم تجديف ،وعشـــرة
قـــرون عليها تيجـــان .وبعد أن
ُ
شـــفي هذا الوحش مـــن جرحه
المميـــت صنـــع حربًـــا مـــع
القديســـين وغلبهـــم .ثـــم أكمل
القديـــس يوحنا معلّ ًقـــا على هذا
ً
قائـــا« :من لـــه أذن
المشـــهد
فليســـمع .إن كان أحـــد يجمـــع
ســـبيًا فإلى الســـبي يذهب .وإن
كان أحـــد يقتل بالســـيف فينبغي
أن يُقتـــل بالســـيف .هنـــا صبر
القديســـين وإيمانهـــم» (رؤ:13
 .)10وقد نتعجـــب ألول وهلة
مـــن موقع هـــذه العبـــارة حيث
قطع بها القديـــس يوحنا وصفه
للوحش ،مهتمًـــا أن يقدم لنا فيها
قاعـــدة ثابتـــة وحقيقـــة قاطعة.
مـــن َثـــ ّم يكـــون أمـــرً ا بديهيًا
ارتبـــاط تلـــك العبـــارة بالنص
الســـابق لهـــا وخصوصًا عبارة
«وأُعطِ ـــي ســـلطا ًنا علـــى كل
قبيلة ولســـان وأمـــة» (رؤ:13
 .)7ومـــن هنـــا نفهـــم أن كلمة
الســـبي تعـــادل كلمة الســـلطان
بمعنـــى أن الوحش له ســـلطان
أن يجمع كل قبيلة ولســـان وأمة
تحـــت ســـبيه .ولكن مـــن هو
يـــا ترى الـــذي ســـيذهب حتمًا
إلـــى هذا الســـبي؟ إنـــه كل من
ســـبق وجمع ســـبيًا فيمـــا قبل.
وبالتالـــي ،يكـــون أمـــرً ا بديهيًا
أن مـــن يريد منـــا أن ينجو من
الســـبي تحت ســـلطان الوحش
األول ينبغـــي عليـــه أال يجمـــع
آخريـــن إلى ســـبي أو عبودية.
فمن يســـبي اآلن ســـوف يُسبى
فيما بعـــد تحت ســـلطان مولى
قـــاس ال يرحم.
ٍ
ومـــن َثـــ ّم ينبغـــي علينا أن
نعـــرف من هـــو الـــذي يندرج
تحـــت عبـــارة «إن كان أحـــد
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يجمع ســـبيًا» .جامعو الســـبي
كثيـــرون ومتنوعـــون .إنهـــم
موجودون في كل شـــريك حياة
يحاول التســـلُّط على شـــريكه،
وكل أب أو أم يتحكـــم في أبنائه،
راع يســـود علـــى رعيته،
وكل ٍ
وكل معلـــم صاحـــب كاريزما
يســـبي عقـــول ســـامعيه إلـــى
مفاهيمـــه وقناعاته الشـــخصية
ً
بدل من تعاليم الســـيد المســـيح،
ّ
متحزب يســـتقطب أنصارً ا
وكل
إلـــى صفوفـــه ،وكل كاهـــن أو
شـــماس أو خادم يسعى الرتباط
مخدوميـــه بشـــخصه وتعلُّقهـــم
الكامـــل بـــه ،وكل غضـــوب
يســـبي ضمائـــر اآلخريـــن
برســـائل الذنب وعدم الغفران،
وكل بخيل يســـجن مـــن يعانون
مـــن بخله في ســـجن الحرمان،
وكل امـــرأة تســـتغل جمالهـــا
وذكاءهـــا لتســـبي آخريـــن في
أشـــراك الشـــهوة ،وكل مخترع
شـــر ينتج أفالمًا إباحيـــة وألعابًا
إلكترونية تلـــفّ رباطاتها حول
البالييـــن من الرجال والشـــباب
واألطفـــال ،وكل مدمـــن مروِّ ج
أو متاجـــر يجمـــع ســـبيًا غفيرً ا
للكحوليـــات أو المواد المخدرة،
وكل متعـــاطٍ مـــع األســـحار
وأعمـــال إبليس لكـــي ينتقم من
آخرين أو يخضعهم قسرً ا لهواه
الشـــخصي .إنهـــم باختصـــار
ســـالبو حرية مجـــد أوالد هللا،
ســـجّانو األجســـاد ،والعقـــول،
والنفوس ،والمشاعر ،واإلرادة.
ليتنـــا نفحـــص أنفســـنا في
خـــوف هللا عالميـــن أن الســـيد
المســـيح قـــادر علـــى المناداة
لمأســـورينا بالعتـــق ،وســـبي
ســـباينا إلـــى ملكوتـــه بذراعه
الرفيعـــة ،أمـــا نحـــن فـــإن
أصررنـــا على أن نجمع ســـبيًا
فإلى الســـبي ال بـــد أن نمضي،
ولـــن نخرج مـــن هنـــاك حتى
نوفـــي الفلـــس األخير!!

f.beniamen@gmail.com
ألنهــم يرنمــون تســابيح هلل ،لكنــه مــن بيــن
بمناســبة بــدء العــام الدراســي فــي
كلياتنــا ومعاهدنــا الالهوتيــة ،أقــدم لــك
هــؤالء يُميــز بشــكل خــاص “المعلِّميــن
عزيــزي القــارئ ،معنــى لكلمــة [الهوتــي
الكنســيين” كالهوتييــن ،ألنهــم يعلِّمــون
 ]θεολόγοιςوهــو مــا يُســمَّى بــه
معرفــة الحــق اإللهــيّ .
الشــخص الــذي يتكلــم فــي الالهــوت أو
المعنــى الخــاص لكلمــة الهوتــي:
الشــخص الــدارس لالهــوت.
النزينــزي
يؤكــد القديــس غريغوريــوس
ّ
الالهوتــي شــخص ممتلــئ مــن
علــى أنــه[ :ليــس للــكل أن يتكلمــوا عــن
الــروح القــدس :يطلــق العالَّمــة
هللا ،وال األمــر ســهل بالنســبة للذيــن أتــوا
أوريجانــوس لفــظ «الهوتــي» علــى
مــن التــراب (عامــة البشــر)  ...بــل فقــط
الشــخص الــذي يتكلــم عــن هللا وهــم
للذيــن اُم ُتحِنــوا ووصلــوا إلــى «الرؤيــة
ممتلــئ مــن الــروح القــدس  ...مثــل
 «θεοριαبعــد أن طهّــروا النفــس
موســى وبقيــة األنبيــاء عمومًــا ،وقــد
اســتخدِم القديــس ديديمــوس بشــكل كبيــر
والجســد ،ألنــه ليــس لغيــر الطاهــر أن
ُعتبــرً ا
يلمــس الطاهــر ويكــون فــي أمــان ،مثلمــا
األلفــاظ «الهوتــي والهــوت» م ِ
ـن
ـ
العهدي
أنَّ الالهوتييــن هــم عــادة ُك َّتــاب
ال يســتطيع ضعيــف النظــر أن يحــدّق
الهوتيين:
القديــم والجديــد ،فيُسـمِّي هــؤالء
فــي أشــعة الشــمس القويــة] ،وعلــى
ويعقــوب
ُك َّتــاب المزاميــر ،وبطــرس،
ذلــك فالالهوتــيّ هــو الــذي وصــل بنــور
وخصو ً
صــا تلميــذ المحبــة القديــس يوحنــا
الــروح القــدس إلــى رؤيــة المجــد اإللهــيّ ،
ُ
ـره
ـ
جوه
ـة
ـ
ِي
ن
ووحدا
ـوس
ـ
غ
اللو
ـن
ـ
الــذي أعل
ِ
ً
وســجّ لها
كتابــة .ولهــذا فكلمــة الهوتــيّ
مــع األُقنوميــن اآلخريــن فــي َّ
الثالــوث
بمعناهــا الخــاص تعنــي َمــن جمــع بيــن
القــدوس ،ويُصــف القديــس يوحنــا
الرؤيــة اإللهيــة وبيــن إمكانيــة التعبيــر
الحبيــب بأنــه [العظيــم وســط الالهوتييــن
عنهــا باســتنارة الــروح القــدس.
 ،]Ò πολύς έν θεολόγοιςومــن
ث ـ َّم يتبــع القديــس ديديمــوس نهــج القديــس
الكلمــة المتجســد والثيولوچيــا:
أثناســيوس الرســولي فــي اعتبــار ُك َّتــاب
ـزي
يربــط القديــس غريغوريــوس النزينـ ّ
العهديــن الهوتييــن.
التجســد اإللهــي ،بالمعرفــة عــن هللا،
ونظــرة إلــى منهــج (ميثودولوچيــة)
فاللو ُغــوس المُتجسِ ــد ،فــي اســتعالن
القديــس ديديمــوس فــي الالهــوت ،نجــد
َّ
نفســه ،يســتعلِن الثيولوچيــا التــي ســلمها
أن الثيولوچيــا ليســت موضــوع دراســة
لتالميــذه الرُّ سُــل ،فقــد [أظهــر لنــا نــور
خارجيــة ،بــل الالهــوت هــو رؤيــة
اآلب .وأنعــم علينــا بمعرفــة الــروح
شــخصية داخليــةinner personal
القــدس الحقيقيــة] (ليتورجيــة القديــس
 ،visionويســتعين ديديمــوس بقــول
غريغوريــوس الناطــق باإللهيــات) .يقــول
هللا فــي إشــعياء« :رُؤوس ُ
شــهوركم
القديــس ديديمــوس[ :إنَّ يوحنــا الالهوتــي
ض ْت َهــا نفســي» (إش)14:1
وأعيادكــم َبغَ َ
اســتلم موه ِِبــة الالهــوت مــن المُخلِّــص
لكــي يُدلِّــل علــى هــذه النقطــة ،ويُؤكِــد
الــذي بــا خطيــة والــذي هــو اشــتياقنا،
أنَّ الالهــوت ال يمكــن أن يُعــرف بــدون
االشــتراك الدَّاخلــي العميــق ،وأنَّ الدِيانــة
الــذي مــأت رحمِتــه األرض مُعلِّمًــا
ليســت كافيــة (أو مُكتمِلــة) إن كانــت
نــوع اإليمــان الــذي ينبغــي أن ُنؤ ِمــن بــه
وبعبــارة
المعرفــة الحقيقيــة هلل.
تفتقِــد
ِ
مُعطِ ًيــا عقيــدة عامــة للجميــع :فــي البــدء
ـن،
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أخـ
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كان اللو ُغــوس (الكلِمــة) أي أنــه بــا بــدء
معرفــة عــن هللا.
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وغيــر مخلــوق].
وقــد وضــع ديديمــوس عِ لمــه الالهوتــي
المُؤســس علــى حيــاة ُنســكية مُســتنيرة
الالهوتــي هــو الــذي يعــد نفســه
بمعرفــة هللا ،فــي خدمــة قضيــة الخــاص
لعمــل الــروح القــدس :الــروح القــدس
واإليمــان ،مُتتلم ً
ِــذا علــى منهــج البابــا
هــو [روح مــن روح Πνεϋμα έκ
أثناســيوس الــذي كان الهوتــه كرازيًــا
 ،]Πνεϋματοςفــاهلل اآلب روح ينبثــق
اختبار ًيــا يــدور حــول تدبيــر خــاص هللا
منــه فــي األزليــة الــروح القــدس ،ففــي
للعالــم.
الــروح القــدس يُظهــر لنــا وجــه اآلب
يقــول القديــس باســيليوس الكبيــر:
فــي االبــن ،بالرغــم مــن أن جوهــر هللا
[الــروح القــدس فــي ذاتــه يمنــح معرفــة
فــوق اإلدراك ،ال ي َ
ُنطــق بــه وال يُعبَّــر
هللا للعابديــن المخلصيــن] (الــروح
عنــهّ ،إل أن هــذا ال يُعنــي أنــه غيــر قابــل
القــدس ،)47ففــي الصــاة يلتقــي اإلنســان
لــإدراك أو المعرفــة ،فالــروح القــدس
بالخالــق وجهًــا لوجــه فــي اتحــاد حــب
[روح المعرفــة] ،فمــن خــال شــركتنا
بــدون وســيط .فــإن كانــت الرؤيــة الكاملــة
مــع الــروح القــدس ،يهبنــا االســتنارة التــي
للمجــد اإللهــيّ محفوظــة للدهــر اآلتــي،
نرتفــع بهــا إلــى معرفــة هللا ،مــع القناعــة
فــإن القديســين يتمتعــون بالعربــون األكيــد
العقليــة التــي تحفظنــا مــن تعــدي حدودنــا
وبباكــورة الحصــاد اآلتــي ،وعلــى ذلــك
ـور الَ
ونحــن أمــام مــن هــو َ
ُيعتبــر كل إنســان مؤمــن يتكلــم مــع هللا
«ســا ِك ًنا ِفــي ُنـ ٍ
ـاس
احـ ٌد ِمـ َ
ـرهُ َ
ي ُْد َنــى ِم ْنـهُ ،الَّـذِي َلـ ْم َيـ َ
هــو الهوتــي .كمــا يعتبــر يوســابيوس
ـن ال َّنـ ِ
القيصــريّ أن المســيحيّين كلهــم الهوتيين،
ــراهُ» (1تــي.)16:6
َوالَ َي ْقــ ِد ُر انْ َي َ
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سؤال وجواب في اإليمان المسيحي:

كيف أن اهلل واحد ومع هذا هو ثالوث؟
frantoniosge@hotmail.com

حيـــن يفقـــد الخـــادم رؤيتـــه
هلل ولنفســـه ولآلخريـــن ينحـــرف
االتجـــاه وتتلوّ ث األهـــداف بأمور
أخرى كثيـــرة ،وأكثرها شـــيوعًا
فـــي العمـــل الروحي هـــو العمل
لحســـاب الـــذات والبحـــث عـــن
األنـــا والتميُّز والســـلطة والكرامة
والدور...
ويـــزداد االنحراف بالتوسُّـــع
فـــي مزيـــد مـــن الخدمـــات ربما
أكثـــر تعبًـــا واســـتهال ًكا للوقـــت
والطاقة ،ولكنها لألســـف إلرضاء
الـــذات وللدخـــول فـــي منافســـة
وصراع مع آخريـــن وليس لمجد
مـــن دعانـــا وفدانا.
وتصبـــح الخدمـــة مثل جســـد
بـــا قلب ال ينبـــض بالحياة ،ومثل
أرض بـــا ماء ،وتصيـــر حركة
بشـــر وليســـت حركـــة ســـماء،
وكيانات بشـــرية وليســـت كيانات
روحية إلهية تعمل لحســـاب مجد
ملكوت عريس البشـــرية الحقيقي
ومخلصهـــا وراعيهـــا وفاديها.
ومـــن المزعـــج حيـــن يترك
الخادم نفســـه لهـــذا االتجاه حيث
يـــزداد نشـــاطه خارجيًـــا بينمـــا
يضمـــر داخليًا ،ويصير إحساســـه
ً
مرتبطـــا بمـــا يفعله أكثر
بالقيمـــة
مما يرتبط بكونه ســـفيرً ا للمســـيح
ويحمـــل رائحته الزكيـــة ،ووعاء
للـــروح القدس...
وبمرور الوقـــت تختفي فرحة
الحيـــاة مـــع المســـيح ،وتصيـــر
الخدمـــة ثقيلة روتينيـــة خالية من
البركة والتعزيـــة ،ويتوقف النمو،
وتـــزداد مظاهـــر الغيـــرة (الغير
مقدســـة) ،وينخـــرط الخـــادم في
خدمـــة الـــذات أكثر وأكثـــر التي
تجلـــب روح الغرور والمنافســـة،
ً
بـــدل مـــن أن
وتتحـــول الخدمـــة
ً
مجـــال لتثبيـــت المحبـــة
تكـــون
ً
مجـــال
وإنـــكار الـــذات لتصيـــر
لتحقيـــق الذات وصنـــع عداوات!
وعندئـــذ يحيـــا الخـــادم فـــي
وهـــم خدمة زائفة وحيـــاة ضائعة
ومســـيح غائب ،وهنـــا نصير مثل
مـــن يريـــد أن يقدم مـــا ال يملكه،
ويتحول الخادم إلى شـــخص دائم
الخـــاف والشـــجار والعصبيـــة

والتمـــرد ،ويرفـــض أيّـــة قيادة،
ويجمـــع لنفســـه خســـارة علـــى
خســـارة يومًـــا بعـــد يوم.
ولـــو لـــم يكـــن الخـــادم ً
يقظا
ومراقبًا جيـــ ًدا لدوافعه وانفعاالته،
ويضع نفســـه تحت قيـــادة الروح
القدس وأب روحـــي مختبر يتتلمذ
علـــى يديـــه ويخضـــع لـــه؛ يتوه
وتطـــول فتـــرة التيـــه ،وتصيـــر
خدمتـــه خدمـــة خاليـــه مـــن كل
صالح ،وهنا فلنحـــذر من نموذج
ديوتريفـــوس الـــذي لـــم نعـــرف
عنه شـــي ًئا غير أنـــه كان يحب أن
ً
أول..
يكون
لذلـــك وجـــب علينـــا أن ننتبه
جيـــ ًدا لئال تصير حياتنـــا وخدمتنا
دائرة من المقارنات والمنافســـات
والغيـــرة والحقـــد ،وال يعتقنا من
هـــذه الدائـــرة المفرغـــة والمميتة
ّإل أن تكـــون حياتنـــا في خضوع
كامـــل ودائم تحت ســـلطان الكلمة
اإللهية القادرة أن تشـــ ّكلنا بحسب
القصـــد اإللهـــي ،وتصيـــر حياتنا
أكثر تشـــ ُّبهًا بالســـيد المسيح.
ألنـــه فـــي العمـــل الروحـــي
يملـــك المســـيح علـــى الوعـــي
فيلغي الصراعـــات ،ونتحول من
منافســـة « َمن يكـــون أكبر» إلى
مســـابقة في إنكار الـــذات وتقديم
اآلخـــر ،ونـــردد أنـــه «ينبغي أن
ذاك يزيـــد وأنا أنقـــص» ،وينتهي
الســـعي حـــول المتـــكأت األولى
ويتحـــول إلى رغبة فـــي المتكأت
األخيرة ،حيث تهـــرب النفس من
محبـــة المجد الباطل وال تشـــتهي
المراكز األولى ،وتفـــرح بالخفاء
وتتألم مـــن العلن.
وقـــد أعطـــى هللا كل خـــادم
عطيـــة مميـــزة وإن اختلفـــت
المواهـــب ،لكن خـــدام هللا يعملون
معًـــا فـــي تناغم وانســـجام ،حيث
تتآلـــف القلوب بالمحبـــة الروحية
التـــي تتميـــز بذوبـــان الفرديـــة،
وتشـــهد لعمل هللا في هؤالء الذين
ألّفهـــم الـــروح مثـــل قيثارة.
وللحديث بقية

نؤمـــن -نحـــن المســـيحيين-
بإلـــه واحـــد مثلـــث األقانيم ،وال
ينتـــج من توحيـــد الجوهر اإللهي
توحيـــد األقانيم ،وال مـــن تثليث
األقانيـــم تثليث الجوهـــر اإللهي
الواحـــد ،ولكـــن األقانيـــم ثالثة
من حيـــث األقنوميـــة وواحد من
حيـــث الجوهر.
والثالثـــة أقانيـــم ليســـوا ثالثة
آلهـــة متباعـــدة ،بـــل إلـــه واحد
وجوهـــر واحـــد .ولو كنـــا نؤمن
أن هللا إلـــه واحد ،وأنـــه في نفس
الوقـــت ثالثة آلهة ،لـــكان في ذلك
تناقـــض ،ولكننـــا لـــم نقـــل هكذا
مطل ًقـــا ،بل نقـــول إنـــه واحد في
الجوهـــر ،وثالثـــة فـــي األقانيم.
الكتب المقدســـة قالـــت بثالثة
أقانيـــم ،ولكنها لم تقـــل بثالثة آلهة
مختلفـــة أو متفقة ،ولـــم تقل بثالثة
أجـــزاء أو ثالثة أشـــخاص متفرقة
أو غيـــر ذلك .إن الكتـــاب المقدس
لـــم يتكلم عـــن الثالثـــة أقانيم بما
يوحـــي بالتجزئـــة أو التقســـيم أو
الجمـــع أو اإلضافـــة أو االنفصال
وال بأي شـــيء مـــن هـــذا القبيل
لكننـــا نقول :هللا واحـــد في ثالوث
وثالوث فـــي واحد.
وحدة الجوهر اإللهي:
 +هنــــاك ًإذا إلـه واحد وثالثة
أقانيـــم ،أو هناك ثالثـــة أقانيم في
جوهـــر واحـــد .وأقنـــوم االبن ال
يمثل جـــزءًا مـــن األلوهية بل هو
مـــلء الالهـــوت ،وكذلـــك األمر
بالنســـبة للـــروح القـــدس .ولكن
بالرغـــم من هذا فهم ليســـوا ثالثة
آلهـــة بـــل إلـــه واحـــد ،وجوهر
واحـــد ،وطبيعة واحـــدة في ثالثة
أقانيم .لهذا يقول الســـيد المســـيح:
«عمِّدوهـــم باســـم اآلب واالبـــن
والـــروح القدس» (مـــت)19:28
ولنلحـــظ أنه لـــم يقل «بأســـماء»
بـــل قال «باســـم» مما يـــد ّل على
وحدانيـــة الجوهر.
 +نحـــن نؤمن بجوهـــر واحد
هلل ،رغـــم وجـــود الثالثـــة أقانيم،
وهـــذا ضمـــان وتأكيـــد علـــى
وحدانيـــة هللا« :وهـــؤالء الثالثـــة
واحـــد» (1يـــو.)17:5
 +جوهـــر هللا غيـــر منقســـم

فليـــس هناك أجـــزاء فـــي الكيان
اإللهي ،فـــا ينبغـــي أن تقول إن
هللا يتكـــون من آب وابـــن وروح
قـــدس ،فـــاهلل «ال يتكـــون مـــن»
ألنه روح بســـيط .كذلـــك ال يمكن
تصـــور أقنوم اآلب بدون االبن ،أو
أقنوم االبن بـــدون اآلب ،أو أقنوم
اآلب أو أقنـــوم االبن بـــدون أقنوم
الـــروح القدس ،وكمـــا أن األقانيم
الثالثـــة ال تـــؤدي إلى تقســـيم في
الجوهر ،فكذلـــك وحدة الجوهر ال
تلغـــي الخصائـــص األقنومية.
 +الفهم الصحيـــح للثالوث ًإذا،
هو النظـــر إلى الثالـــوث باعتباره
اآلب بكلمتـــه وروحـــه .االبن هو
االبـــن المولود مـــن اآلب ،والروح
القـــدس هـــو الـــروح المنبثق من
اآلب .وعلـــى هـــذا الوضـــع نتكلم
عـــن الوحدانيـــة والثالـــوث في آن
واحـــد .عندمـــا ننســـب الثالـــوث
لـــآب ،نكون قـــد فهمنـــا الثالوث
فهمًـــا دقي ًقـــا صحيحً ـــا ،فنحـــن ال
نتحدث عـــن اآلب واالبن والروح
القـــدس كمنفصلين ثم نكـــوّ ن منهم
وحدانيـــة ،ولكن باألحـــرى ننظر
ً
مرتبطا باآلب «أرســـل
إلـــى االبن
هللا ابنـــه الوحيـــد» (يـــو،)16:3
ً
مرتبطا
وكذلـــك للـــروح القـــدس
بـــاآلب «أن تتأيّدوا بالقوة بروحه»
(أف ،)16:3وفـــي نفـــس الوقـــت
يكون لـــكل أقنومـــه الخاص.
عندمـــا نقـــول اإللـــه الواحد
اآلب الـــذي منـــه يولـــد اإلبـــن،
ومنـــه ينبثق الـــروح القدس ،فمن
الواضـــح ،أننـــا نؤكد هنـــا على
وحدانيـــة هللا ،وضـــد مـــا يُفهـــم
خطأ مـــن تعددية حينمـــا نتحدث
عـــن األقانيـــم الثالثـــة .وعندما
نقـــول :اآلب بكلمتـــه وروحـــه،
ال يبقـــى مجـــال للتحـــدث عـــن
التعدديـــة فـــي الثالوث.
ًإذا فنحـــن ال نلغـــي وحدانية
هللا حينمـــا نتحـــدث عـــن تثليـــث
أقانيمـــه ،بل نحـــن نؤكـــد عليها
ونشـــرحها ونفســـرها ،ونوضـــح
كيفيـــة اكتفـــاء الجوهـــر اإللهي
الواحد بنفســـه منـــذ األزل ،وعدم
حاجتـــه إلـــى آخـــر ،وذلـــك من
خـــال األقانيـــم الثالثة.
جملة الكرازة  ٢١-أكتوبر 2022
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جـــاء الـــرب يســـوع ليعلن
لنـــا الحـــب اإللهي ،يكشـــف لنا
طبيعتـــه اإللهية ثـــم يهبنا حياته.
وحياة االنســـان ُتع َلن و ُتك َشـــف
من خـــال فكره والـــذي يكون
متجســـ ًدا في أعماله وسلوكياته.
لقـــد كان فكر المســـيح واضحً ا
منـــذ دخولـــه للعالـــم وحتـــى
صعـــوده ليجلس عن يمين اآلب،
ولكـــن ألن حيـــاة الرب يســـوع
هي حيـــاة ممتده ،بـــا بداية أو
نهايـــة ،فهـــي تمتد منـــذ األزل
لتصل إلى األبـــد ،فحياة هللا هي
حيـــاة ال نهائية ،لذلـــك ما رأيناه
في تجســـده كان تجســـي ًدا لفكره
األزلي نحو البشـــرية واإلنسان.
وإن ُك ّنـــا في محدوديـــة عقولنا
وضيـــق أفكارنا ال نســـتطيع أن
نســـبر غـــور الفكـــر اإللهـــي،
ولكننـــا نتلمّـــس طريقنـــا مـــن
خالل إعالنات هللا التي كشـــفها
لنا فـــي اآلباء واألنبيـــاء وأخيرً ا
عندمـــا كلّمنـــا فـــي ابنـــه ،هللا
الكلمة المتجســـد .لقد اخترق هللا
الزمـــن ليصنع طري ًقـــا يصل به
إلينـــا ويكون قريبًا م ّنا ،ليكشـــف
لنـــا عن أعماقـــه نحونـــا ونحو
بشـــريتنا المحدودة والمحصورة
بالزمـــان والمكان.
هللا محبـــة ،لذلـــك طبيعتـــه
ثالوثيـــة ،اآلب واالبـــن والروح
القدس ولكـــن في وحدانية كاملة،
ليســـت كالوحدانية الحســـابية أو
العددية ،ولكنهـــا وحدانية جامعة
لـــكل ما هو الزم لقيـــام الجوهر
اإللهي .هذا الحـــب المتد ّفق من
اآلب في االبن بالـــروح القدس،
ينكســـب علينا ،ويغمر بشريتنا،
ويمأل قلوبنـــا وينيـــر وعقولنا،
ليكشـــف لنـــا إراده هللا وفكـــره
تجاهنـــا .لذلك فـــي أول خطوة
عمليـــة فـــي مســـيرة التجســـد
كانـــت حادثـــة البشـــارة ،والتي
كشـــف فيهـــا المالك (الرســـول
اإللهـــي) عـــن ماهيـــة المولود
وطبيعـــة عملـــة وأيضًـــا فكره
صا،
نحونا .فهـــو قد جـــاء مخل ً
عمـــل معلّمًـــا وجـــال مب ّ
شـــرً ا،
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ً
باحثا عـــن النفـــوس المريضة،
مالح ًقا بنظراتـــه الحانية القلوب
الضعيفـــة ،شـــافيًا لمـــن احتاج
لمســـاته الحانية أو قوته المغيّرة،
ولكنه كان المعلـــم الصالح الذي
جاء كاشـــ ًفا ألبـــوة هللا وحبه الال
نهائي .هـــو عمانوئيل ،هللا معنا،
الـــذي جـــاء ليرافقنـــا محنتنـــا،
محنـــة اإلنســـانية الســـاقطة
ّ
المتعثـــرة فـــي طريق شـــركتها

واتحادهـــا بـــاهلل .فالخـــاص
عملـــه وبالحضور الشـــخصي
طريقـــه ،فليس بنبـــي وال مالك
وال كائـــن مـــن كان أرضيًـــا أو
ســـماويًا ،ولكنه هـــو َمنْ حضر
بشـــخصه ليقدم لنا خالصًا أبديًا
دائمًـــا ونهائيًا .فاإلنســـان مركز
عمل هللا ورعايتـــه ،فهو محور
فكره هكـــذا رأينـــا الخلق ،وهو
مســـرة قلبه وهـــذا لمســـناه في
التجســـد ،وهو غايـــة حبه وهذا
مـــا ينتظرنـــا في األبديـــة حيث
يســـكن هللا معنـــا وفينا.
هللا فـــي طبيعتـــه الثالوثيـــة
يُنشـــئ جماعات بشـــرية على
مثـــال محبتـــه ،تجمـــع مـــا بين
الوحدانيـــة والتميـــز .ولذلـــك
صارت الكنيســـة ،جسد المسيح،
ّ
يتجزأ من
عائلـــة هللا ،جـــزءًا ال
خطة هللا نحونا .فاالكنيســـة التي
تأسســـت فـــي القديم مـــن خالل
النبـــوات والرمـــوز واألمثـــال،
والتـــي ســـتتجلّى فـــي األبديـــة
مـــن خالل الجماعـــات واأللوف
واأللســـنة حول العرش اإللهي،
هي التي كشـــفها الرب يســـوع
باختيـــاره لجماعـــة التالميـــذ
الذيـــن رافقـــوه خدمته في أرض
فلســـطين .وهـــوالء هـــم الذين
صاروا نـــواة للكنيســـة الجامعة
عندمـــا انطلقـــوا من أورشـــليم
مدفوعيـــن بالمحبـــة الثالوثيـــة،
وقـــوة الـــروح القـــدس اإللهية،
ليؤسســـوا جماعـــات مســـيحية
تجتمع في وحدانيـــة حول الرب
يســـوع في ســـر اإلفخارستيا.

فـــي الحلقـــة
الخامســـة من هذه
السلسلـــة (راجـــع
العــــــــــدد -47
 48بتاريـــخ 11
ديســـمبر )2020
تحدثنـــا عـــن أول محاولـــة جـــادة
لتدوين األلحـــان القبطيـــة بالتدوين
الغربـــي والتـــي قـــام بهـــا األب
اليســـوعي –1853( Jules Blin
 )1891فـــي إصـــداره بعنـــوان
“Chants Liturgiques des
” ،Coptesوذكرنـــا فـــي نهايـــة
المقال أن هـــذا العمل لم يكن ذا قيمة
علمية موســـيقية ُتذكر نظرً ا لتدوينه
األلحـــان مـــن مصـــدر ال يتفق مع
طريقة التســـبيح داخـــل الليتورجية
القبطيـــة .وقد ُذكِر فـــي كتيب صدر
عـــن توفيـــق حبيب فـــي محاضرته
عن الموســـيقى القبطيـــة أن تدوين
 Jules Blinلأللحـــان القبطيـــة لم
تكـــن صحيحة انتقامًا منـــه لعدم دفع
مقابل خدماته للكنيســـة .وفي الواقع
أن  Jules Blinعندمـــا علـــم بهذا
األمـــر بعدمـــا تـــم نشـــر عمله عن
األلحـــان الليتورجيـــة لألقباط ،قرر
اســـتئناف هذا المشـــروع بالكامل،
إال أن المـــوت المفاجـــئ منعـــه من
إكمـــال هـــذا العمـــل .وكمـــا ذكرنا
فـــي نهاية المقـــال الســـابق من هذه
السلســـلة (الحلقـــة  )13إن العمـــل
الذي قام به كامـــل غبلاير من حيث
التدويـــن الموســـيقي في حـــد ذاته،
ليس لـــه قيمـــة علمية تهـــم الباحث
فـــي مجال الموســـيقى القبطية .لذلك
قـــام الكاتب الصحفـــي توفيق حبيب
مليكـــة بإلقـــاء محاضـــرة تاريخية
وفنيـــة بعنـــوان« :ألحان الكنيســـة
القبطية» فـــي كلية البنـــات القبطية
بالقاهـــرة يـــوم الجمعـــة  30مارس
سنة .1917
وُ لـــد توفيق بـــن حبيـــب مليكة
ســـنة  1880فـــي القاهـــرة لعائلـــة
أرثوذكســـية ونشـــأ بها .تلقى علومه
في مدرســـة المرســـلين األميركان
واألقبـــاط الكبرى بحارة الســـقايين.
واشـــتغل بالصحافـــة والتحرير في
المجـــات والصحف ،فحـــرر عدة
جرائد أســـبوعية .كان يكتب سلسلة
مقـــاالت بجريـــدة األهـــرام بعنوان
«علـــى الهامـــش» وكان يوقعهـــا
باســـم «الصحافي العجـــوز» ،وهو
اللقب الـــذي اختاره لنفســـه .ويُعتبر
توفيـــق حبيب مـــن أوائـــل األقباط

الذيـــن اشـــتغلوا بالصحافـــة .وقـــد
اهتم بقضايا األقبـــاط وأصدر مجلة
اجتماعية وسياســـية بعنوان «مجلة
فرعـــون» .توفـــي توفيـــق حبيـــب
في عـــام ١٩٤١م عن ســـتين عامًا
قضـــى أربعين عامًـــا منها في بالط
صاحبـــة الجاللة.
كان توفيـــق حبيـــب فريـــ ًدا في
تفكيـــره وخلقـــه وحديثـــه واتجاهه
فـــي الحيـــاة ،ونظـــرً ا الهتمامـــه
بتـــراث الكنيســـة القبطيـــة وألحانها
قام بدراســـة كل الذين ســـاهموا من
قبل فـــي محاوالت لتدويـــن األلحان
القبطيـــة علـــى النوتة الموســـيقية،
حيـــث كانت له رؤيـــة نقدية ظهرت
فـــي محاضرته التي ألقاهـــا بعنوان
«ألحان الكنيســـة القبطيـــة» ،ناقش
فيها أمـــام الحاضريـــن موقف آباء
الكنيســـة األوائـــل تجاه الموســـيقى
وألحانهـــا ومفاهيمهـــا الروحية ،ثم
اســـتعرض الدراســـات الســـابقة له
حـــول موســـيقى األلحان الكنســـية
وتدوينهـــا بالنوتة الموســـيقية .انتقل
بعد ذلك في محاضرته الســـتعراض
إسهامات كهنة الكنيســـة القبطية في
إصـــاح األلحان الكنســـية وإعادتها
إلـــى أصولها الفنيـــة .وتحدث أيضًا
عـــن ممارســـة األلحـــان الكنســـية
القبطية الحالية (فـــي زمنه) .واختتم
محاضرته بالتوصيـــات التالية)1( :
طالب بتكوين خـــورس لأللحان من
األصـــوات المتناغمة )2( ،أكد على
ضرورة تدويـــن األلحان الكنســـية
بالنوتة الموســـيقية لضمـــان الحفاظ
علـــى األلحان من االندثـــار ،وأيضًا
توحيـــد األداء فـــي كل الكنائـــس
القبطيـــة )3( ،كما طالـــب باختيار
آلـــة موســـيقية (شـــرقية أو غربية)
لتكـــون األســـاس الـــذي يمكـــن أن
تـــؤدى بها األلحـــان الكنســـية (من
الواضـــح هنـــا أنه لـــم يلتفـــت إلى
تقليـــد الكنائـــس األرثوذكســـية منذ
زمن القديس كليمندس األســـكندري
بمنـــع اســـتخدام اآلآلت الوترية في
أداء األلحان الكنســـية).
ربمـــا تكـــون هـــذه التوصيات
بشـــأن «إحيـــاء» األلحـــان القبطية
قد حظيت فـــي ذلك الوقـــت بأهمية
خاصة ألنها عكســـت أفـــكار العديد
مـــن األقبـــاط المتعلميـــن وكذلـــك
العائـــات القبطيـــة مـــن الطبقـــات
ا لر ا قية .
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كلمة أوطة تُطلق على الطماطم وهي من أصل قبطي  ⲟⲩⲧⲁϩأي مثرة

ُتعتبــر المخطوطــات القبطيــة هــي العمــاد والســند والدليــل الملمــوس علــى
الحضــارة القبطيــة ،وتؤكــد مــدى براعــة الفنــان القبطــي ،حيــث اعتمــدت صناعتهــا
وفنونهــا علــى ال ُكتــاب والنســاخ والرســامين مــن األقبــاط ،إذ كان أغلبهــم مــن اآلبــاء
الرهبــان.
فأثنــاء البحــث والتنقيــب عــن فنــون المخطوطــات القبطيــة تــم العثــور علــى
نمــاذج أصليــة مــن وثائــق ديــر األنبــا أنطونيــوس بالبحــر األحمــر ،وقــد روى أحــد
المتخصصيــن والمهتميــن بالمخطوطــات القبطيــة مــن رهبــان الديــر عنــد مقابلتــه
إذ قــال إن هــذه النمــاذج الزخرفيــة هــي عينــة بســيطة مــن إنتــاج الفنــان الناســخ
القمــص زخــاري يوســف األنطونــي الكبيــر ،أواخــر القــرن .19
عــاش هــذا الراهــب بديــر القديــس العظيــم األنبــا أنطونيــوس فــي أواخــر القــرن
التاســع عشــر ،وقــد اُس ـ ُتد ّل مــن بعــض الكتابــات والتواريــخ أنــه قــد تنيــح بالديــر
فــي أوائــل الثالثينــات مــن القــرن العشــرين ،وأنــه عــاش مــا يقــرب مــن الثمانيــن
عا ًمــا أو يزيــد .ومــن خــال مراجعــة بعــض الكتــب المطبوعــة علــى نفقتــه وتحــت
إشــرافه وجدنــا أنــه قضــى الثلــث األخيــر مــن حياتــه مديــرً ا لمطبعــة القديــس
مكاريــوس الكبيــر التــي كانــت توجــد بكنيســة الســيدة العــذراء بقصريــة الريحــان
بديــر مارجرجــس بمصــر القديمــة .وقــد تميــز هــذا الراهــب بالثقافــة العاليــة والفــن
األصيــل ،ونســخ المخطوطــات وتزيينهــا ،ولــه بالديــر دفتــر رســومات يحمــل رقــم
“ 36متنوعــات” بالمكتبــة األثريــة ،بــه مجموعــة نــادرة رائعــة مــن الصلبــان،
ودكات المخطوطــات أي (زخــارف بدايــات الفصــول) ،وحــروف قبطيــة فــي
رســم هندســي بديــع .وقــد قــام بتوقيــع اســمه علــى هــذه األشــكال بخــط يــده باللــون
الزهــري «هــذا رســم الحقيــر زخــاري يوســف األنطونــي 1905م” .وقــد اخترنــا
عــد ًدا مــن األحــرف القبطيــة وهــي عينــة بســيطة مــن إنتاجــه الفنــي الغزيــر.
مــن الواضــح أن الفنــان الناســخ القمــص زخــاري يوســف األنطونــي يقتنــي
كراســة تجمــع األســاليب المتنوعــة ألســلوب زخرفتــه لألحــرف والــدكك بأشــكالها
المختلفــة ،كمــا أنــه يســتخدم ور ًقــا مســطرً ا ذات مربعــات صغيــرة كـ(صفحــات ورق
الرســم البيانــي) للتســهيل والدقــة في إخــراج الحــرف المزخــرف والــدكك المتنوعة
بأشــكال صليــب اليوتــا بشــكل جميــل مميــز ،فيقــوم بتقســيم الصفحــة أفقيًــا عنــد
رســمه لألحــرف كمــا هــو وأضــح فــي النمــاذج علــى حســب حجــم الحــرف ،ثــم يبــدأ
برســم الحــرف هندس ـيًا ،وتتوالــى المراحــل بعــد ذلــك إلــى أن يصــل إلــى الشــكل
النهائــي لزخرفــة الحــرف القبطــي داخــل المســتطيل ،كمــا فــي شــكل رقــم (.)١

شكل رقم ()٢
ويقــوم بتقســيم الصفحــة أُفق ًيــا ورأسـيًا عنــد رســمه للــدكك بأحجامهــا وأشــكالها المختلفــة،
فنجــد مــن ســمات أســلوب الفنــان الراهــب زخــاري تناولــه لزخــرف واحــد وهــو حــرف اليوتــا
القبطــي عنــد رســمه للدكــه القبطيــة ،ولكــن مــع التنــوع واإلبــداع فــي التشــكيل واإلخــراج
والمعالجــات الفنيــة ،فــا نجــد دكــة تشــبه األخــرى ،علــى ســبيل المثــال ،شــكل رقــم (.)٣

شكل رقم ()٣
ومــن المالحــظ فــي هــذه الكراســة أن الفنــان يقــوم برســم الدكــة الملونــة فــي الصفحــة
اليمنــى ويتــرك الصفحــة المقابلــة فارغــة شــكل رقــم (.)٤

شكل رقم ()١
وفــي بعــض األحيــان يزخــرف الحــرف الواحــد داخــل المســتطيل الواحــد بأكثــر مــن
شــكل زخرفــي ،كـــالشكل رقــم (.)٢
(*) هــذا جــزء مــن دراســة مأخــوذه ،مــع اإلضافــة والتطويرعــن أطروحتــي :إيرينــي إيليــا إســتفانوس
وشــهرتها إيرينــي القمــص بيشــوي القمــص منســى« :الــدالالت الرمزيــة والتعبيريــة فــي منمنمــات
المخطوطــات القبطيــة مــن القــرن  18 -13م كمدخــل للتــذوق الفنــي» ،رســالة ماجســتير ،إشــراف:
أ.د .حكمــت محمــد بــركات (أســتاذ ورئيــس قســم النقــد والتــذوق الفنــي الســابق بالكليــة) ،م .د /هبــه
عبــد المحســن ،قســم النقــد والتــذوق الفنــي ،كليــة التربيــة الفنيــة ،جامعــة حلــوان2016 ،م.

شكل رقم ()٤
فــي نهايــة هــذا المقــال يمكــن أن نقــول إن الراهــب القــس زخــاري يوســف األنطونــي
الكبيــر يُعــد نموذجً ــا مــن اآلبــاء الذيــن كان لهــم دور مميــز فــي المعرفــة والعلــم ونســاخة
المخطوطــات؛ بــل وكان لــه بُعــد فنــي بجانــب البعــد الدينــي عنــد نســاخته للمخطوطــة .فمــن
خــال االطــاع علــى إحــدى كراســاته التــي بمثابــة مســودة لألشــكال ،يمكــن أن نســتنج أنــه
كان يمتلــك ثــرا ًء فن ًيــا ودقــه عاليــة ،وهــذا بالتاكيــد انعكــس علــى المخطوطــة التــي يقــوم
راق فريــد يتناســب مــع المحتــوى الروحــي للمخطوطــة .بــل
بنســاختها فزيّنهــا بشــكل فنــي ٍ
وتــرك زخــرً ا يســتعين بــه المهتمــون وناســخو المخطوطــات ،فهــي نمــاذج متعــددة ألشــكال
األحــرف القبطيــة والــدكك يمكــن أن ُتعــد مرج ًعــا لنــا.

نياحة األرخن الفاضل

نبيل مهين األسيويط
الكنيســــــــة القبطيـــة
األرثوذكسية برئاســــــــة
قداســـة البابا تواضروس
الثانـــي تــــــــــودع على
رجـــاء القيامـــة األرخن
الفاضـــل األســـتاذ نبيـــل
مهني األســـيوطي ،الذي
عـــاش أمي ًنـــا هلل طـــوال
حياتـــه ،وقـــدم نموذجً ـــا
للمحبـــة المســـيحية الحقة
واإليمـــان العامل والعطاء
الســـخي ،إذ أحـــب هللا
بـــكل قلبه وبـــكل قدرته،
فجال يصنع خيـــرً ا متبعًا
خطوات مسيحه القدوس.
نثـــق أن نفســـه التـــي
انطلقـــت لتســـتريح فـــي
فـــردوس النعيم ستســـمع
الصـــوت الممتلـــئ فرحً ا
القائـــل« :نعمـــا أيها العبد
الصالـــح واألميـــن! كنت
أمي ًنا فـــي القليـــل فأقيمك
علـــى الكثيـــر .أدخل إلى
فرح ســـيدك»
(مت.)٢١:٢٥
نطلب تعزيـــات روح
هللا القـــدوس ألســـرته
المباركـــة ولـــكل محبيه
وعارفيـــه.
األربعـــاء  5أكتوبـــر
٢٠٢٢م  ٢٥ -توت ۱۷۳۹ش
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(*)

القس يوأنس يونان وأسرته
ا أل ســــــــــر ة
واإلنجـــاب:
هل يتحتـــــــم
أن تنجب األســـرة
أبنـــاء ،وهللا قـــال
«انمـــوا وأكثـــروا
وامألوا األرض»
(تك)8:1؟ وكانت النســـاء القديســـات
يتمنيـــن األوالد مثـــل ســـارة زوجـــة
إبراهيـــم ،وراحيـــل زوجـــة يعقوب،
وحنـــة أم صموئيـــل ،وغيرهن .حتى
أن أليصابـــات امـــرأة زكريـــا الكاهن
قالـــت عندما تأكدت مـــن حبلها «هكذا
قـــد فعل بـــي الرب فـــي األيـــام التي
نظـــر فيهـــا إلـــىّ لينزع عـــاري بين
النـــاس» (لـــو .)25:1وفـــي زماننـــا
هـــذا نجـــد ســـيدات يفقدن ســـامهن
ً
نســـا أو تأخر
ألن الرب لـــم يعطهن
عليهـــن فـــي إعطائه.
إنهـــا الغريزة الطبيعيـــة في الناس
أنهـــم يجدون في النســـل متعـــة ،مهما
ســـبّب لهـــم مـــن تعـــب فـــي الحمل
أو التربيـــة .كأن يجـــدون في النســـل
اســـتمرارية لوجودهـــم .وهناك بعض
أفـــكار كانـــت تـــرد على النـــاس في
العهـــد القديم.
الفكـــر األول أن كثـــرة النســـل
تزيـــد أمان األســـرة أو القبيلـــة .وكان
فـــي كثـــرة عـــدد أفرادها مـــا يرهب
اللصـــوص أو القبائـــل األخـــرى أو
الحيـــوان المفتـــرس .والفكـــر الثاني
عند المؤمنين بمجيء المســـيا أن عدم
إنجابهـــم يعنـــي الحرمان مـــن فرصة
مجئ المســـيا من نســـلهم ،وتلك أكبر
بركـــة تكـــون للمرأة.
أمـــا في العهد الجديـــد بعد أن جاء
المســـيح ،فالعزاء الالزم لإلنســـان هو
فـــي عالقتـــه بالـــرب .ولـــذا كثيرات
ليـــس لهـــن أوالد ،ولكنهـــن شـــباعى
بالنعمـــة يمجدن هللا ويخدمنـــه بفرح،
ويشـــتركن فـــي تربيـــة األطفـــال في
فصول مدارس األحـــد أو المالجئ أو
اجتماعـــات الشـــابات أو غير ذلك.
ثـــم أنـــه ال يوجـــد فـــي الكتـــاب
المقـــدس كلـــه أن هدف الـــزواج هو
إنجـــاب األبناء.
ولـــو كان األمـــر كذلـــك لحـــق
للرجـــل أن يطلّـــق امرأتـــه إن كانت
عاقـــرً ا .ولـــم يكـــن العقم فـــي العهد
القديـــم ســـببًا لالنفصال .فـــكان ألقانة
أبـــو صموئيل يقول لحنـــة امرأته عند
حزنهـــا «أمـــا أنا خير لك من عشـــرة
بنين» (1صـــم.)8:1
فقـــد يكون غيـــاب األبنـــاء بركة
(*)

مقصـــودة مـــن هللا مثلما قال ســـليمان
الحكيـــم عمّـــن يموت شـــابًا «إنه كان
مرضيًـــا هلل فأحبـــه ،وكان يعيش بين
الخطاة فنقله .خطفه لكيال يغير الشـــر
عقله وال يطغي الغش نفســـه .وقد بلغ
الكمـــال في أيـــام قليلة فكان مســـتوفيًا
ســـنين كثيرة» (حك.)13-10:4
االلتـــزام :ولـــم يرتبـــط الرجـــل
والمـــرأة باتفاقهما فقط ،بـــل ربطهما
الســـر المقدس ووحّ دهمـــا .والوحدانية
بينهمـــا هنـــا وحدانيـــة فـــي الفكـــر
والـــروح ،وليـــس مجـــرد اتفـــاق في
الرأي .ونســـيان الســـر المقدس الذي
أقامـــه الـــروح القدس يضعـــف التزام
أحدهما باآلخـــر .ولقد رأينـــا كثيرين
وكثيرات تصيب حياتهمـــا وعالقتهما
متاعـــب جمة ،ولكنهما كانـــا ملتزمين
بالربـــاط المقدس ،ألنـــه من هللا وليس
من البشـــر .ومن هنا سُـــمِّي ســـرً ا.
أذكر ســـيدة عاشت مع زوج يحب
الســـيطرة عني ًفـــا في تصرفـــه ،وكم
بكـــت وكم صلـــت ،ولم يتغيـــر .حتى
جاء وقت الشـــيخوخة فـــكان يقول إنها
احتملتـــه كثيرً ا وأن أجرهـــا كبير عن
هللا .وصـــار يهتم بهـــا ويخاطبها بلغة
رقيقة مملوءة تقـــوى وحنا ًنا.
أما هي فكانـــت تمدحه على طيبة
قلبه «طـــول حياته»! ومـــا يهمنا في
القصـــة أنها كانـــت تقـــول للزوجات
اللواتـــي يعانيـــن مـــن أزواجهـــن
«الصابريـــن بخيـــر» وحقيقـــة كانت
صابـــرة ،وعاشـــت في ســـام طوال
حياتهـــا .وكانـــت نموذجً ـــا للزوجـــة
الصالحـــة وأشـــهد هللا عنهـــا ذلك.
فـــا غياب األبنـــاء وال صعوبات
الحيـــاة تمنـــع االلتـــزام .والصعوبات
بأنواعهـــا الماديـــة واالجتماعيـــة
والمرضية وغيرهـــا ال تمنع االلتزام.
فالســـر مقدس من هللا ،شـــبّهه هللا بما
بين المســـيح والكنيســـة «هذا الســـر
عظيـــم» (أف .)32،31:5الـــرب
يحفـــظ أبنـــاءه فـــي نعمتـــه الجماعية
ويعطيهـــم الفـــرح بااللتـــزام الـــذي
فوق الحـــب ،وفوق االقتنـــاع األول،
وفوق الضيقـــات التـــي ال تخلو منها
حيـــاة .فكم مـــن أزواج بـــدأوا بحب
شـــديد أحدهم لآلخر ،ثم بعد ســـنوات
عانـــت حياتهـــم مـــن أزمات شـــديدة
أدت إلـــى انفصـــال دائـــم أو مؤقت.
وذلـــك ألنهم لـــم يدركوا منـــذ اللحظة
األولـــى للـــزواج أن الـــروح القدس
هو الـــذي يربط أجســـادهم وأفكارهم
ً
رباطـــا أبديًـــا .وكم من
ومشـــاعرهم
آخريـــن عبـــروا كل ضيـــق بســـبب
االلتزام بقدســـية الســـر.

يتقدمون بأرق التهاني ألبيهم المحبوب

القمص دانيال الرسياين
وكيل مطرانية قنا
لحصوله على دبلومة الدراسات العليا
في اإلرشاد النفسي واألسري .من جامعة
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«ال ُقلة» إانء حلفظ وشرب املاء وهي من الكلمة القبطية ⲗⲟⲗⲕ

جنوب الوادي
بتقدير جيد ج ًدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهنئة أبينا القمص دانيال السرياني
وكيل مطرنية قنا
من ابنائه بالجونة وقنا

علي تفوقه وحصوله على دبلومة
الدراسات العليا في اإلرشاد النفسي
واألسري
من جامعة جنوب الوادي بتقدير جيد ج ًدا
وحصوله أيضًا على دَ ْو َرة أساسيات
التحول الرقمي بتقدير عام إمتياز
«الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل
النسر شبابك»
(مز)5:103
حضرة األب المحبوب

أ.د .م /صربي سمعان

أجمل وأرق التهاني بمناسبة عيد ميالدكم
التسعين
الرب يمتعكم بتمام الصحة والسعادة
واستمرار مسيرة عطائكم للوطن والكنيسة
أسرة شركة آنجيلز هوم للمسنين
عنهم
تاسوني أغابي

The perfect father
The Wednesday meeting Sermon of His Holiness Pope Tawadros II,
on 12-10-2022
Today I want to talk to you about
an important word, which is the word
“father” in the christian family. Solomon
the Wise says: “O my son, keep your
father’s commandments, and do not
forsake your mother’s law” (Proverbs
6:20). So this verse shows us that the
father is the one who presents the
commandment to his son. It can be a
motto for every husband and father.
The word father is one of the
most precious words in the Christian
dictionary in general. When we pray
the Lord’s Prayer, we say: “Our Father
who art in the heavens,” addressing the
heavenly Father, and whoever takes
care of us, we say “Our Father” (plural).
The word has a great place in our
Christian life, especially in our Coptic
Church.
The father is the head of the family
and is the heart and symbol of the
whole family, then the father appears as
a very important part in the life of the
family, and there is a proverb among
foreigners: “When you propose to marry,
choose a mother for your children.” And
you, too, when you choose a husband,
choose a good father for your children
in the future.
* Who is the father in the Christian
family?
1- The father is the beginning: he
is the one who started the formation
of the family, he is the one who takes
the first step, and then formation of
the family is a gift from God. For this,
every young man who will begin to have
a relationship for marriage must know
what is being presented to him and that
it is an important step and has its impact
over time.
2- The father is the priest of
the family: that is why he wears the
“prince” wreath. The priest of the family
here means that he is responsible for
the spiritual integrity of the family. He
is the head of the family that contains
the family.
3- The father is the protection: he
is the role model and the first model.
What the father does is what draws the
minds of the wife, sons and daughters
about God. If the father is violent, they
imagine God as violent, and so on...
The father is the first person the

children see, and through him they
understand the whole of life. He has
responsibility,
consideration
and
appreciation above all, and from here
came the sweet commandment: “Honor
your father and your mother.”
*Who is the ideal father in the
family?
(a) Humility and endurance: as
when we see a father playing with
his children on the floor with their
toys. Fatherhood means humility, not
commands or control. When I say that
the father is the head of the family, I do
not mean that he is the commanding
ruler, but I mean the one who, by his
humility and endurance, offers the
sweet model, just as the Lord Christ
bowed and washed the disciples’ feet.
Another form of fatherhood is what
Elkanah did with Hannah (Samuel’s
parents) when she was crying because
God had not given her children yet. Her
husband came and said to her: “As for
me, I am better for you than ten sons” (1
Samuel 1:8), and embraced her in order
to support this soul. broken. Elkanah,
the husband of Hannah, the mother
of Samuel, an image of humility and
endurance; Fatherhood is not a title but
a precious and expensive responsibility.
(B) Love and appreciation: the
father loves, forgives and forgives, and I
never get tired of mentioning the parable
of the prodigal son when he returned to
his father’s bosom and how he ran to
his son and embraced him. Love is not
just words, love is actions. Appreciation
is not words, appreciation is actions.
(C) Education and Discipline: A
father should not leave the rope to his
children, but rather he should become
a teacher who guides constantly. He
does not let the little boy or girl learn
sometimes from television, sometimes
from the mobile, and sometimes from
the street, and the boy becomes lost and
has not received an education. A good
father guides and sets principles for his
son to learn. He should put his eyes
in his head as he raises them, not the
education of orders nor the education
of violence. The father guides and sets
principles.
*How to be a good parent?
1- Introduce God to your family,

present Him with His attributes to
your family with the Holy Word by
teaching, you as a father always speak
the commandments, and make them
always present in the mind of your son.
And do not repeat the words like a tape
recorder, but think about how to present
the will and how to explain it and make
sure that it reached your son and
daughter. Your job is to present God
to the family, so that the children see in
you the image of the merciful God, who
appointed him on me, who makes me
happy and strengthens me...
2- Present your family before God,
present them before God when you
stand to pray, present them with the
prayers of faith. Connect them to the
church and to the sacraments, take
them to Mass and eat together.
3- Give them time: The most valuable
thing you give to your family is time.
There is nothing more precious than
sitting with them to play, talk and be with
them. Do not be distracted from them,
share with them, cooperate with them...
Sometimes a father does not see his
children because of appointments for a
week or two! He does not eat with them,
does not pray with them, and does not
sit with them... How can such a person
be called a father?!
*Verses to be put before you:
“My son, do not despise the LORD’s
discipline, and do not resent his rebuke,
because the LORD disciplines those he
loves, as a father the son he. ”Proverbs
3: 11.
“If someone curses their father or
mother, their lamp will be snuffed out in
pitch darkness.” Proverbs20 :20.
“The eye that mocks a father, that
scorns an aged mother, will be pecked
out by the ravens of the valley, will be
eaten by the vultures.” Proverbs 30: 17.
Your role as a father at your home
is very important, and you must be
perfectly good at, be a father at the level
of responsibility and the level of honesty
in your family. Take care of your family
to the end, this is your role and this is
the life we live.
To our God be all glory and honor
from now and forever, Amen.
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