املسئولية األسقفية جـ1

الدرج ــات اإلكليروس ــية ف ــي الكنيس ــة
المقدس ــة ث ــاث ،ه ــي :الشموس ــية – القسيس ــية
– األس ــقفية ،واإلكلي ــروس (كلم ــة يوناني ــة
كرس ــين هلل) ه ــم الذي ــن يقومون بس ــائر
الم َّ
تعن ــي ُ
الخدم ــات الليتورجي ــة والكنس ــية المتع ـ ّـددة ف ــي
ومح ـ َّـدد كم ــا يق ــول الكت ــاب:
نظ ــام دقي ــق ج ـ ًـدا ُ
ِ
من ــا أُعطي ــت النعم ــة حس ــب قياس
«ل ــكل واح ــد ّ
هب ــة المس ــيح» (أفس ــس« ..)7:4ألج ــل تكمي ــل
القديس ــين لعم ــل الخدمة لبنيان جس ــد المس ــيح»
(أفس ــس .)16-12:4

وبمناس ــبة س ــيامة عشرة أساقفة جدد ليخدموا
ف ــي المواض ــع الت ــي خل ــت بنياح ــة ع ــدد م ــن
األحب ــار األج ـ ّـاء خالل الفتـ ـرة الماضية ،فإنني
أود أن أتحدث عن جوانب المسئولية األسقفية،
ّ
والت ــي تُعتب ــر (األس ــقفية) أعل ــى درج ــات الس ــلم
اإلكليروس ــي ،وم ــن األس ــاقفة يتك ــون أعض ــاء
المجم ــع المق ــدس برئاس ــة الباب ــا البطريرك.
بنعم ــة المس ــيح نتح ــدث ع ــن المس ــئولية
األس ــقفية ف ــي عشـ ـرة جوان ــب متع ـ ّـددة ونكت ــب
عنه ــا ف ــي أكث ــر م ــن مق ــال.

أول :المسئوليــــــة الشخصيــــة :التخلــــــي
ً
عن الذات:

دورن ــا كأس ــاقفة ه ــو النظ ــر لآلخ ــر ..النظر
ظ ــروا ُك ُّل و ِ
اح ـ ٍـد
للش ــعب ولي ــس ألنفس ــنا« :الَ تَْن ُ ُ
َ
ِإَل ــى م ــا ه ــو ِلَنْف ِس ـ ِـه ،ب ــل ُك ُّل و ِ
اح ـ ٍـد ِإَل ــى َم ــا ُه َو
َ ْ
َ
َ َُ
ض ــا» (في.)4:2
َ
آلخ ِري ـ َـن أ َْي ً
إذا اس ــتطعنا أن نق ــول م ــع بول ــس إنن ــا عبيد
للشعب من أجل يسوع ،فنحن إ ًذا أساقفة ورعاة
ـيح
بحقَ« :فِإَّنَنا َل ْس ـ َـنا َن ْك ِرُز ِبأ َْنُف ِس ـ َـناَ ،ب ْل ِباْل َم ِس ـ ِ
ِ
ِ
ِ
َج ِل
َي ُس ــو َ
ع َرًّب ــاَ ،ولك ـ ْـن ِبأ َْنُفس ـ َـنا َعِبي ـ ًـدا َل ُك ـ ْـم م ـ ْـن أ ْ
ع» (2كو.)5:4
َي ُس ــو َ
كلم ــة الس ــر لبل ــوغ التخّل ــي الت ــام ع ــن الذات
ه ــي االتض ــاع ..االتض ــاع ه ــو أكب ــر وأضم ــن
طري ــق للنم ــو الروح ــي الدائ ــم ..االتض ــاع ه ــو
ح ــارس نعم ــة األس ــقفية .ولذل ــك أق ــول ل ــك أيها
اآلب األس ــقف :اجع ــل َمَثَل ــك يوحن ــا المعمدان:
ِ
«ي ْنب ِغ ــي أ َّ ِ
ـص .اََّل ـ ِـذي
َن ذل ـ َ
ََ
ـك َي ِزي ـ ُـد َوأَّن ــي أََن ــا أ َْنُق ـ ُ
َيأِْت ــي ِم ـ ْـن َف ـ ْـو ُق ُه ـ َـو َف ـ ْـو َق اْل َج ِمي ـ ِـعَ ،و َّال ـ ِـذي ِم ـ َـن
ض ه ــو أَر ِ
ض ٌّي ،و ِم ـ َـن األ َْر ِ
ض َيتَ َكَّل ُم .اََّل ِذي
األ َْر ِ ُ َ ْ
َ
ِ
يأِْت ــي ِم ــن َّ ِ
َ
َ
الس ـ َـماء ُه ـ َـو َف ـ ْـو َق اْل َجمي ـ ِـعَ ،و َم ــا َرآهُ
َو َس ـ ِـم َع ُه ِب ـ ِـه َي ْش ـ َـه ُد» (ي ــو.)32-0:3

ثانيا :المســـئولية الروحية :النمو فيها،
ً
ُّ
وتجنب الجفاف الروحي:
المس ــئولية الروحي ــة عن ذات ــك تتلخص فيما
قاله بولس الرس ــول:

اإل ْن ِج ِ
ع ِب ِ
يل» (1كو.)15:4
اْل َم ِس ـ ِ
ـيح َي ُس ــو َ

أم ــا ممارس ــة األب ــوة الروحي ــة فهي متابعة
 ّاألبن ــاء بالوع ــظ والتعليم والتش ــجيع ،وعدم الملل
في التحفيز لألبناء ليسلكوا كما يحق باإلنجيل:
ظ ُك َّل و ِ
اح ـ ٍـد ِم ْن ُك ْم
ـف ُكَّن ــا َن ِعـ ـ ُ
َ
«ك َم ــا تَ ْعَل ُم ــو َن َك ْي ـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـج ُع ُك ْمَ ،وُن ْش ـ ِـه ُد ُك ْم ل َك ــي
َكاألَب أل َْوالَدهَ ،وُن َش ـ ّ
ْ
تسـ ـُلكوا كم ــا ي ِح ـ ُّ ِ
اك ْم ِإَل ــى َمَل ُكوِت ِه
ـق هلل َّال ـ ِِـذي َد َع ُ
َْ ُ َ َ َ
َو َم ْج ِدِه» (1ت ــس)12-11:2
ِ
(َ« )1لي ـ ِ
ص ــرت َك ِ
ِ
امالً،
ـس أَّن ــي َق ـ ْـد نْل ُت أ َْو ْ ُ
ْ َ
لكِن ــي أَس ــعى َلعِّل ــي أُد ِرك َّال ِ
ِ
َجِل ـ ِـه أ َْد َرَكِني
أل
ي
ذ
ْ ُ
ْ
َو ّ ْ َ َ
ِ
ـيح َي ُس ــوعُ» (ف ــي .)12:3نح ــن
أ َْي ً
ض ــا اْل َمس ـ ُ
جميعن ــا ف ــي س ــعي دائم بل ونج ــري ،كيما ندرك
وننم ــو ..ول ــو ش ــعرنا للحظ ــة أنن ــا ق ــد صرن ــا
كاملي ــن يب ــدأ الجف ــاف الروح ــي..
( )2كيم ــا نظ ــل ف ــي حال ــة نم ــو دائ ــم ينبغي
أن نتذك ــر درس بول ــس الرس ــول لتيموث ــاوس أن
ِ
َح ـ ٌـد ِب َح َداثَِت َكَ ،ب ْل ُك ْن
يك ــون قدوة« :الَ َي ْس ــتَه ْن أ َ
ُق ـ ْـدوة ِلْلمؤ ِمِني ــن ِف ــي اْل ـ َـكالَمِِ ،في التَّص ـ ُّـر ِ
فِ ،في
ًَ ُْ َ
َ
ـانِ ،في َّ
الرو ِحِ ،في ِ
يم ـ ِ
الط َه َارِة»
اإل
اْل َم َحَّب ـ ِـةِ ،ف ــي
ُّ
َ
(1تي.)12:4
دائم ــا ق ــدوة ،نصحه بولس
وحت ــى م ــا يك ــون ً
ظ
الرس ــول ب ــدوام مالحظ ــة تعلي ــم نفس ــه« :الَ ِحـ ـ ْ
َنْفسك والتَّعِليم وَد ِاوم عَلى ِ
ذل َك ،ألََّن َك ِإ َذا َف َعْل َت
َ َ َ ْ َ َ ْ َ
هـ ـ َذا ،تُخِّل ــص نْفس ــك و َّال ِ
ضا»
َي
أ
ك
ون
ع
ـم
ـ
س
ي
ـن
ـ
ي
ذ
َ ُ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ ْ ً
(1تي.)16:4

المث ــل الق ــوي هن ــا ه ــو مث ــل س ــلبي ألس ــقف
فك ــر ب ــل وق ــال إن ــه غن ــي وق ــد
الودكي ــة ال ــذي ّ
اس ــتغنى ويعلم كل ش ــيء وال يحتاج أي شيء..
ـاردا كم ــا يق ــول الرائي:
ل ــذا ص ــار ال ح ـ ًّا
ـار وال ب ـ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين«:هـ ـ َذا
يس ــة اّلالَ ُوِدكِّي َ
َ
«وا ْكتُ ـ ْـب إَل ــى َمـ ـاَك َكن َ
ِ
ِ
ِ
يُقوُل ــه ِ
اآلمي ـ ُـنَّ ،
د
ب
،
ق
ـاد
ـ
الص
ين
َم
أل
ا
د
ـاه
ـ
الش
َّ
َ
ُ
اءةُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـت َب ِارًدا
ـ
س
ل
ك
َن
أ
،
ك
ل
ا
م
َع
أ
ف
ار
ع
ـا
ـ
َن
أ
:
هللا
ـة
ـ
ق
ي
ل
خ
َ َ
َ َ ٌ َْ َ َ َ َْ َ
ِ
هك َذا ألََّن َك
ا!
ار
ح
َو
أ
ا
د
ـار
ـ
ب
ت
ن
ك
ـك
ـ
ت
ي
ل
ا.
ـار
ـ
ح
ًّ
ًّ
َ
َْ َ َ ُ ْ َ َ ً ْ َ
َوالَ َ
ِ
ـت َب ـ ِ
َن
ـارًدا َوالَ َح ـ ًّ
ـارا ،أََن ــا ُم ْزِم ـ ٌـع أ ْ
َفات ـ ٌـرَ ،وَل ْس ـ َ
أَتَ َقَّيـ ـأ ِ ِ
ـي
ـولِ :إِّن ــي أََن ــا َغِن ـ ٌّ
َك م ـ ْـن َفم ــي .ألََّن ـ َ
َ
ـك تَُق ـ ُ
ِ
اج َة ِلي ِإَلى َش ــي ٍءَ ،وَل ْس َت
ح
ال
و
،
ت
ي
ن
غ
ـت
ـ
اس
َوَقد ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
ِْ
ِ
َّ ِ
َع َم ــى
ـك أ َْن ـ َ
ـس َوَفقي ـ ٌـر َوأ ْ
تَ ْعَل ـ ُـم أََّن ـ َ
ـت الش ــق ُّي َواْلَبئ ـ ُ
ـان» (رؤ.)17-14:3
َو ُع ْرَي ـ ٌ

(Encouraging, Comforting and
)Urging
ـر عل ــى األس ــقف أن يك ـ ـ ـ ـ ـ ــون ًأب ــا
 وأخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًالل ــكل ألن األب ــوة الروحية تش ــمل كل الش ــعب..
وبالتال ــي تحت ــاج كأس ــقف أن تتعام ــل م ــع كل
اب ــن بالطريق ــة المناسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لهَ« :ف ِ
ص ـ ْـر ُت ِلْلَيه ِ
ود
ُ
َّ ِ
َكَيه ـ ِ
النام ِ
وس
ـود ٍّي أل َْرَب ـ َـح اْلَي ُه ـ َ
ين تَ ْح ـ َ
ـودَ .وِللذ َ
ُ
ـت َّ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ـت
ام ــوس أل َْرَب ـ َـح الذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن تَ ْح ـ َ
َكأَّن ــي تَ ْح ـ َ
ـت الن ُ
النام ـ ِ َّ ِ
وس َكأَِّني ِبالَ َنام ٍ
ين ِبـ ـاَ َنام ٍ
وس
ـوسَ .وِللذ َ
ُ
ُ
َّ ُ
ِ
وس هللَِ ،ب ْل تَِ ْح َت َنام ٍ
ـت ِبالَ َنام ٍ
وس
َم َع أَّني َل ْس ـ ُ
ُ
ُ
ـوسِ .
ـيح أل َْرَب ـ َـح َّال ِذي ـ َـن ِبـ ـاَ َنام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ص ـ ْـر ُت
ِلْل َم ِس ـ ِ
ُ
الضعَف ــاءِ .
لضعَف ـ ِ
ـاء َك ِ ٍ
ِ
ص ـ ْـر ُت
َ
ل ُّ َ
ضعي ــف أل َْرَب ـ َـح ُّ َ َ
ِلْل ُك ِل ُك َّل َش ــي ٍء ،أل َ ِ
ص َعَلى ُك ِّل َحال َق ْو ًما»
ّ
ُخّل َ
ْ
(1ك ــو.)22-20:9
أم ــا االنش ــغال ع ــن األبـ ـ ـ ـ ـ ــوة الحقيقية فينتج
ّ
عن ــه مش ــكلة كبي ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وه ــي فق ــدان األبن ــاء..
أي آخ ــر يبـ ـ ـ ـ ــدي له ــم
يذهب ــون وراء آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرّ ..
اهتمام ــا بأحواله ــم وقضاياه ــم ..انشـــغال داود
ً
عن الش ــعب أعطى الفرصة لـ»أبشالوم» لسرقة
قلوب الش ــعب إذ كان أبش ــالوم يتواصل مع َم ْن
ص ِال َح ٌة
«ان ُ
يأت ــي ل ــداود ويقول لهمْ :
ُم ُ
ور َك َ
ظ ْر .أ ُ
ِ
ِ
ـك ِم ْن ِقَب ِل
يم ٌةَ ،ولك ـ ْـن َل ْي َس َم ْن َي ْس ـ َـم ُع َل ـ َ
َو ُم ْس ــتَق َ
اْل َمِل ـ ِـك» (2ص ــم .)3:15وكان ــت النتيج ــة أن
 200من الش ــعب س ــاروا وراء أبش ــالوم ببساطة
وم ِمَئتَا َر ُجل
«و ْان َ
طَل ـ َ
ودون تميي ــزَ :
ـق َم ـ َـع أ َْب َش ــاُل َ
ِم ــن أ ِ
ط ٍةَ ،وَل ـ ْـم
يم َق ـ ْـد ُد ُعـ ـوا َوَذ َهُبـ ـوا ِبَب َس ــا َ
ْ ُ
ُورَش ــل َ
ن
ونـ ـوا َي ْعَل ُم ــو َ َش ـ ْـيًئا» (2ص ــم.)11:15
َي ُك ُ

ثال ًثا :المسئـــوليـــــة األبويـــــــــــة :لكـــــــــــل
قطاعات الشعب

للحديث بقية

 األب ــوة الروحي ـ ـ ـ ـ ــة ه ــي أن تل ــد أبن ــاء ف ــيالمسيح ،وهذا هو تعريف األبوة الروحية« :ألََّن ُه
ِ
وِإن َكان َل ُكم ربو ٌ ِ
يح،
ين ِفي اْل َم ِس ِ
ات م َن اْل ُم ْرِشد َ
َ ْ َ ْ َ ََ
ِ
ـاء َكِثي ـ ُـرو َن .ألَِّن ــي أََن ــا َوَل ْدتُ ُك ْم ِفي
لك ـ ْـن َل ْي ـ َ
ـس َآب ـ ٌ
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قداسة البابا يستقبل
الرئيس البولندي وقرينته

الكنيسة تهنئ سمو الشيخ حممد بن زايد باختياره
ً
رئيسا دلولة اإلمارات العربية املتحدة
تهن ــئ الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية برئاس ــة قداس ــة الباب ــا تواضروس
الثان ــي ،س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن زايد آل نهيان ،بمناس ــبة اختي ـ ـ ـ ـ ـ ــاره م ـ ـ ـ ـ ــن
ِ
ئيس ــا لدول ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
قَب ــل المجل ــس األعلـ ـ ـ ـ ـ ــى لالتح ـ ـ ــاد ،باإلجم ـ ـ ــاع ،ر ً
العربي ــة المتحدة.
نث ــق أن ــه سيس ــير عل ــى درب البن ــاء والرق ــي والتق ــدم ال ــذي أرس ــاه األب
ـتكمل المس ــيرة
المؤس ــس صاحب الس ــمو الراحل الش ــيخ زايد آل نهيان ،مس ـ ً
الناجح ــة الت ــي قاده ــا الرئي ــس الراحل س ــمو الش ــيخ خليفة ب ــن زايد.
نصل ــي لك ــي يوف ــق هللا خط ــاه لم ــا في ــه الخي ــر والس ــام والبني ــان لدولة
اإلم ــارات ولش ــعبها العظي ــم
الجمعة  14مايو 2022م 6 ..بشنس 1738ش

قداسة ابلابا ينيع سمو الشيخ خليفة بن زايد

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ظه ــر ي ــوم االثني ــن  ٣٠ماي ــو
٢٠٢٢م ،الرئي ــس البولن ــدي أندري ــه دودا وقرينت ــه أغات ــا كورنه ــاوزر دودا ف ــي
المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية.
رح ــب قداس ــة الباب ــا بالس ــيد الرئي ــس والس ــيدة قرينت ــه والوف ــد الم ارف ــق لهما،
وأش ــار قداس ــته في كلمته إلى أن مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارات
الغنية ،كما أنها تباركت بزيارة العائلة المقدس ــة ،ودعا قداس ــته الس ــيد الرئيس
لزيارة األديرة القبطية .كما أش ــار قداس ــته في كلمته إلى أن بولندا هي إحدى
ق ــادة العال ــم في االهتمام بالقضايا اإلنس ــانية ،مثل رفض اإلجهاض ،والحفاظ
عل ــى البيئ ــة والدف ــاع عنه ــا ،وأن الكنيس ــة القبطي ــة تصل ــي طق ــس تقديس مياه
دائما.
األنهار ً
وف ــي الخت ــام رح ــب قداس ــته به ــم ف ــي مص ــر األرض الت ــي ش ــاركت بولندا
ف ــي إنق ــاذ آثاره ــا ،حي ــن ت ــم إنق ــاذ آث ــار النوب ــة ،والت ــي تحم ــل وارس ــو عاصمة
متحف ــا آلثاره ــا وتاريخ كنيس ــتها ،واختتم قداس ــته كلمت ــه بأنه يصلي من
بولن ــدا ً
أج ــل س ــام العال ــم وانته ــاء الح ــروب .وتمنى لهم أن يس ــتمتعوا ببالدنا الجميلة
مص ــر وكذل ــك الجمهوري ــة الجديدة بكل ما فيها من آمال وإنجازات المس ــتقبل.
وم ــن جانب ــه ،فق ــد ش ــكر الرئي ــس البولندي قداس ــة البابا على االس ــتقبال،
وأش ــار ف ــي كلمت ــه إل ــى لقائ ــه م ــع فخام ــة الرئيس عب ــد الفتاح السيس ــي حيث
ـددا م ــن القضاي ــا ،وأض ــاف أنه س ــعيد بأن
ناقش ــا ملف ــات تخ ــص البلدي ــن وع ـ ً
ـير
ج ــدول زيارت ــه أت ــاح الفرص ــة للق ــاء قداس ــة الباب ــا واآلب ــاء األس ــاقفة ،مش ـ ًا
النتمائ ــه وأغل ــب الوف ــد الم ارف ــق إل ــى الكنيس ــة الكاثوليكية ،وإلى س ــعادته بأن
مص ــر يس ــودها ج ــو م ــن التس ــامح واحتـ ـرام المعتق ــدات .وأش ــار س ــيادته إل ــى
لقائ ــه الفتـ ـرة األخيـ ـرة بالباب ــا فرنس ــيس وبطري ــرك القس ــطنطينية برثلم ــاوس.
جميعا من أجل ضحاي ــا الحرب.
وف ــي خت ــام كلمت ــه دع ــا س ــيادته أن نصل ــي
ً
ث ــم تب ــادال الهداي ــا والص ــور التذكاري ــة ،وقام ــا م ــع الوف ــد بزي ــارة الكاتدرائي ــة
المرقس ــية بالعباس ــية.

4

ق ـ ّـدم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي تعازيه وتع ــازي الكنيس ــة القبطية
ف ــي رحي ــل الش ــيخ خليف ــة ب ــن ازي ــد آل نهيان رئي ــس دولة اإلم ــارات العربية
المتح ــدة ،وأك ــد قداس ــته ف ــي مداخل ــة هاتفي ــة أجرته ــا معه ي ــوم الجمعة ١٣
ماي ــو ٢٠٢٢م ،قن ــاة «العربي ــة» أن« :اتس ــاع فكـ ـره وقلب ــه يجع ــل رحيل ــه
قوي ــا محن ـ ًـكا عم ــل
خس ــارة كبيـ ـرة ،وال ش ــك أن األم ــة العربي ــة فق ــدت قائ ـ ًـدا ًّ
ف ــي كل المج ــاالت ،لي ــس ف ــي ب ــاده فق ــط ،لكن امت ــد باهتمامات ــه إلى دول
رفيع ــا ف ــي ب ــاده للتعاي ــش
كثيـ ـرة» .وأض ــاف« :لق ــد ق ــدم ال ارح ــل
نموذج ــا ً
ً
واحتض ــان جمي ــع الثقاف ــات واألدي ــان ،وكذل ــك رعاي ــة جمي ــع األعم ــال وال
س ــيما األعم ــال التكنولوجي ــة ،والمعاصـ ـرة مث ــل االهتم ــام بالبيئ ــة والمن ــاخ،
ومص ــادر الطاق ــة المتج ــددة».
وع ــن موق ــف «اإلم ــارات» ف ــي عه ــد س ــمو الش ــيخ خليف ــة م ــن الكنيس ــة
القبطي ــة ق ــال قداس ــة الباب ــا« :إن احتض ــان دول ــة اإلم ــارات لعم ــل الكنيس ــة
لتتمك ــن م ــن رعاي ــة المصريي ــن األقب ــاط الذي ــن يعمل ــون عل ــى أرضه ــا يع ــد
ـر لم ــا تفعل ــه اإلم ــارات م ــع كل األدي ــان وكل الثقاف ــات وه ــو
نموذج ــا مصغ ـ ًا
ً
احتض ــان م ــن القل ــب ،وه ــو م ــا لمس ــته بنفس ــي عن ــد زيارت ــي لإلم ــارات».
ورح ــل س ــمو الش ــيخ خليف ــة ب ــن ازي ــد آل نهي ــان رئي ــس دول ــة اإلم ــارات
عام ــا وقد أصدرت
ي ــوم الجمع ــة  ١٣ماي ــو ٢٠٢٢م ،ع ــن عم ــر ناهز ً ٧٤
الكنيس ــة البي ــان التالي:
تنع ــي الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية برئاس ــة قداس ــة الباب ــا تواضروس
الثان ــي ،س ــمو الش ــيخ خليف ــة بن ازي ــد آل نهيان
رئي ــس دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،ال ــذي رح ــل عن عالمن ــا اليوم،
بعد أن قضـ ـ ـ ــى عمـ ـ ـ ـ ـ ـره ف ـ ـ ـ ــي خدمـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــالده اإلمارات وكان خير خلف
لخير س ــلف.
نش ــاطر ش ــعب دولة اإلمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة األحزان
ف ــي وف ــاة ه ــذا القائ ــد ،ذاكري ــن المواق ــف التاريخي ــة لإلم ــارات ف ــي مس ــاندة
دائم ــا وباألخ ــص خالل األوق ــات الصعبة.
مص ــر ً

دوما نذكر لس ــموه بكل التقدير دعمه المس ــتمر لوجود وعمل
وس ــنظل ً
الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي اإلمارات لخدمة أبنائه ــا المقيمين هناك.
ـتكمال لمس ــيرة النمو
خالص العزاء لألش ــقاء اإلماراتيين متمنين لهم اس ـ ً
ـذاء لخطى الراحل الكبير.
والتق ــدم احت ـ ً
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ⲥⲛⲟ ⲡⲁϣبشنس يكنس االرض كنس ،مثل قبطي ليعبر عن أن في شهر بشنس ينتهي موسم الحصاد

قداسة ابلابا حيتفل بعيد دخول املسيح أرض مرص
يف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري ودير القديسة دميانة للراهبات
زار قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ي ــوم الثالث ــاء  31ماي ــو 2022م ،دي ــر القديس ــة دميان ــة ببراري بلقاس ،حيث اس ــتقبله نيافة األنبا ماركوس أس ــقف دمياط

وكفر الش ــيخ والبراري ورئيس الدير ،وبصحبته أصحاب النيافة :األنبا ديمتريوس أس ــقف ملوي وأنصنا واألش ــمونين ،واألنبا صليب أس ــقف ميت غمر ودقادوس
وب ــاد الش ــرقية ،واألنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،باإلس ــكندرية .كم ــا حض ــر للدي ــر الدكت ــور أيمن مخت ــار محاف ــظ الدقهلية وعدد م ــن قيادات
المحافظ ــة ،وذلك للترحيب بقداس ــته.

العشية بدير القديسة دميانة برباري بلقاس
بع ــد ذل ــك صلى قداس ــة البابا عش ــية عيد دخول
السيد المسيح أرض مصر بدير الشهيدة دميانة في
براري بلقاس ،وش ــارك في الصلوات اآلباء األس ــاقفة
الحاذرون والكهنة والشمامسة وراهبات الدير ،وأبناء
الكنيس ــة .وعقب انتهاء العش ــية قدم فريق كورال فقرة
م ــن التراني ــم ،ث ــم ألق ــى نياف ــة األنب ــا مارك ــوس كلم ــة
ترحيب وشكر لقداسة البابا الذي بدأ زيارته الرعوية
لإليبارش ــية والدير صباح اليوم ذاته.
كم ــا ألق ــى قداس ــته كلم ــة بمناس ــبة االحتف ــال
بت ــذكار دخ ــول العائل ــة المقدس ــة إل ــى مص ــر ،ع ــن
كي ــف يجع ــل اإلنس ــان أسـ ـرته مقدس ــة هلل وس ــط
تحدي ــات العص ــر وم ــا يقدم ــه العال ــم الي ــوم (تجدها
منش ــورة ف ــي ه ــذا الع ــدد صـ ــ×××× م ــع ترجم ــة
إنجليزي ــة صـ ــ×××) .وبع ــد الخت ــام قدم نياف ــة األنبا
مارك ــوس هدي ــة تذكاري ــة لقداس ــة الباب ــا .وصاف ــح
قداس ــته وب ــارك أبن ــاء الكنيس ــة الحاضرين ًّ
كل على
ح ــدة أثن ــاء االنصـ ـراف.
كان قداس ــة الباب ــا ق ــد التق ــى راهب ــات الدير قبل
العش ــية وألق ــى عليه ــم كلم ــة روحي ــة ،وزار مـ ـزار
القديس ــة دميان ــة ومـ ـزار مثل ــث الرحم ــات المتني ــح
األنب ــا بيش ــوي مطـ ـران دمياط وكفر الش ــيخ والبراري
ورئي ــس دي ــر القديس ــة دميانة الس ــابق .قداس ــة البابا
يصل ــي عش ــية عي ــد دخ ــول المس ــيح أرض مص ــر
ويلق ــي كلم ــة ف ــي دي ــر البراري
مج ةل الكرازة  6 -يونيو 2022
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لقاء قداسة ابلابا واألحبار األجالء
مع جممع راهبات دير القديسة دميانة

صل ــى قداس ــة الباب ــا تواضروس الثاني ي ــوم األربعاء األول من يونيو
٢٠٢٢م ،ق ــداس عي ــد مج ــيء العائل ــة المقدس ــة إل ــى أرض مص ــر ف ــي
كنيس ــة الس ــيدة العذراء بس ــخا ،كفر الشيخ التابعة إليبارشية دمياط وكفر
الش ــيخ والبـ ـراري .وتفق ــد قداس ــة الباب ــا ،ل ــدى وصول ــه الكنيس ــة ،متح ــف
المقتني ــات األثري ــة ،وال ــذي ُيع ــد م ــن أب ــرز م ــا يحوي ــه الحج ــر المنطب ــع
علي ــه أث ــر ق ــدم الطف ــل يس ــوع ،وأيقون ــة مرس ــومة عل ــى «جل ــد الغـ ـزال»
ـور لبداي ــة الخليق ــة وحت ــى مجيء الس ــيد المس ــيح ،إلى جانب
تح ــوي ص ـ ًا
ـددا م ــن المخطوط ــات النادرة.
عـ ً

تول ــى بعده ــا قداس ــته خدم ــة الق ــداس اإلله ــي ،وألق ــى خالل ــه عظ ــة
الق ــداس الت ــي اس ــتهلها باإلش ــارة إل ــى أن عي ــد
دخ ــول الس ــيد المس ــيح أرض مص ــر ،ه ــو عي ــد
متمي ــز في كنيس ــتنا وف ــي أرضنا وف ــي تاريخنا،
أك ــد قداس ــة الباب ــا عل ــى أن الس ــيد المس ــيح
وّ
جميع ــا،
بمجيئ ــه إل ــى مص ــر ب ــارك المصريي ــن
ً
وألم ــح إل ــى أن الكنائ ــس القبطي ــة ف ــي المهج ــر
تحتف ــل ف ــي ه ــذا الي ــوم بالي ــوم القبط ــي العالمي
( )Global Coptic Dayم ــن خ ــال أنش ــطة
عدي ــدة تعب ــر ع ــن الهوي ــة المصري ــة القبطي ــة
به ــدف تقدي ــم ص ــورة لجم ــال كنيس ــتنا وبالدن ــا
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داعيا إلى أن واج ــب كل مصري أن يقدم صورة
وم ــا تحوي ــه نع ــم كثيـ ـرةً ،
جميل ــة ومميـ ـزة ع ــن مص ــر.
وح ــرص قداس ــته ف ــي بداي ــة العظة عل ــى تهنئة نيافة األنب ــا ماركوس
أس ــقف إيبارش ــية دمياط وكفر الش ــيخ والبراري ،بالذكرى الثامنة لس ــيامته
الموافق ــة الي ــوم ذات ــه ،وقدم نيافته ومجمع كهنة اإليبارش ــية هدية تذكارية
لقداس ــة البابا عبارة عن أيقونة «العائلة المقدس ــة» مصنوعة من الزجاج
المعش ــق ،بيد راهبات دير القديس ــة دميانة بالبراري.
ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات م ــن أحب ــار الكنيس ــة  ١٢م ــن اآلباء األس ــاقفة
إل ــى جان ــب ع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهنة والرهبان وش ــعب كنيس ــة س ــخا.
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وينسب إلى باستت مدينة ‘‘تل بسطا’’ بمحافظة الشرقية وهي من األماكن التي زارتها العائلة المقدسة
ُ

احتفايلة رحلة العائلة املقدسة يف كنيسة سخا

وبع ــد انته ــاء الق ــداس اإلله ــي ،حض ــر قداس ــة
الباب ــا ،احتفالي ــة بعي ــد دخ ــول الس ــيد المس ــيح أرض
مص ــر ورحل ــة العائل ــة المقدس ــة فيه ــا ،أُقيم ــت
ف ــي كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمدين ــة س ــخا التابع ــة
لمحافظ ــة كف ــر الش ــيخ ،وه ــي س ــادس محط ــات
رحل ــة العائلة المقدس ــة ف ــي مصر .حضر االحتفال
اللـ ـواء جم ــال ن ــور الدي ــن محاف ــظ كف ــر الش ــيخ،
واللـ ـواء أش ــرف صالح مدير األم ــن ،والدكتور عبد
الـ ـرازق الدس ــوقي رئي ــس جامع ــة كف ــر الش ــيخ وعدد
م ــن القي ــادات األمني ــة والتنفيذي ــة والديني ــة وأعضاء
مجلس ــي النـ ـواب والش ــيوخ ،وممثل ــون ع ــن و ازرت ــي
المالي ــة والس ــياحة واآلث ــار ،فض ـ ًـا عن نياف ــة األنبا
مارك ــوس أس ــقف إيبارش ــية دمي ــاط وكف ــر الش ــيخ

واآلب ــاء األس ــاقفة المش ــاركين ف ــي الزي ــارة ،واآلب ــاء
الكهن ــة وأبن ــاء الكنيس ــة.
ب ــدأت االحتفالي ــة بجول ــة ق ــام به ــا قداس ــة الباب ــا
والضي ــوف الحاض ــرون ف ــي متح ــف الكنيس ــة ،ث ــم
عددا من الترانيم المناس ــبة قدمها
تضمن ــت الفقـ ـرات ً
فري ــق ك ــورال ،وكلم ــات لنيافة األنب ــا ماركوس الذي
ق ــدم نب ــذة ع ــن تاري ــخ مدين ــة س ــخا وتباركه ــا بزي ــارة
العائل ــة المقدس ــة ،وممث ــل مصلح ــة الخ ازن ــة العامة
وس ــك العمل ــة ال ــذي أعل ــن ع ــن إص ــدار جدي ــد ه ــو
عمالت ذهبية وفضية أليقونة العائلة المقدس ــة في
مص ــر ،ومحافظ كفر الش ــيخ ال ــذي أكد على أهمية
مس ــار العائلة المقدس ــة وبالتحديد في محطته بسخا
والتالح ــم بي ــن المصريين كافة ،وبعدها قدم لقداس ــة

البابا درع المحافظة وقدم قداس ــته له درع الكنيس ــة.
كم ــا ألقى قداس ــة الباب ــا كلمة أوضح فيها أهمية
دونا عن
مصر كملجأ آمن اتخذته العائلة المقدسة ً
الب ــاد المتع ــددة ح ــول فلس ــطين وع ــن البرك ــة التي
أعطتها هذه الزيارة لمصر ،كما أثنى قداس ــته على
رؤي ــة القي ــادة السياس ــية ممثل ــة ف ــي فخام ــة الرئيس
عب ــد الفت ــاح السيس ــي له ــذا المس ــار وأهميت ــه عل ــى
مختل ــف المس ــتويات وتطويره واالهتم ــام بمحطاته،
وأكد قداس ــته أن تذكار دخول العائلة المقدس ــة إلى
مص ــر مناس ــبة وطني ــة بالدرج ــة األولى قب ــل كونها
ديني ــة ،كم ــا أعلن قداس ــته أنه ق ــرر االحتفال به كل
عام في محطة مختلفة بعد أن كان قداس ــته يحتفل
ب ــه داخ ــل القاهرة في الس ــنوات الماضية.
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البهنسا مدينة قديمة وإيبارشية عظيمة بالمنيا وإحدي أهم األماكن التي زارتها العائلة المقدسة واسمها القبطي ⲉⲡⲉⲙϫ
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ًّ
َّ
ً
قداسة ابلابا يستقبل وفدا إعالميا أفريقيا

اس ــتقبل قداس ــة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ،صباح
ي ــوم الخمي ــس  ٢٦ماي ــو ٢٠٢٢م ،وف ـ ًـدا م ــن اإلعالميي ــن األفارق ــة ف ــي خت ــام
زيارته ــم لمص ــر الت ــي اس ــتمرت أس ــبوعين .يأت ــي ه ــذا اللق ــاء ف ــي ظ ــل حرص
الوكال ــة المصري ــة للشـ ـراكة من أجل التنمية ب ــو ازرة الخارجية المصرية أن يقوم
الوف ــد كل ع ــام بزي ــارة الكاتدرائي ــة المرقس ــية لاللتق ــاء بقداس ــة الباب ــا .ق ــدم له ــم
مؤكدا
قداس ــة الباب ــا خ ــال اللق ــاء نب ــذة ع ــن تاريخ مص ــر والكنيس ــة القبطي ــةً ،
عل ــى أن وحدتن ــا ف ــي مص ــر وح ــدة طبيعي ــة بس ــبب نه ــر الني ــل ال ــذي يعي ــش
حول ــه كل المصريي ــن .كم ــا تح ــدث قداس ــته ع ــن خدم ــة كنيس ــتنا القبطي ــة في
ـير إلى الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدمها الكنيس ــة
ال ــدول األفريقي ــة ،مش ـ ًا

للمجتمع ــات األفريقي ــة ،وم ــن أبرزه ــا مستش ــفى  Hopeف ــي كيني ــا ومدرس ــة
تكنولوجي ــا ف ــي بوروندي.
قائل:
ودع ــا قداس ــة الباب ــا ضيوف ــه إل ــى أن يكونوا دعاة للس ــام والمحب ــةً ،
«بمناس ــبة زيارتك ــم لمص ــر ،وبم ــا إنكم تمثلون اإلع ــام والصحف في دولتكم،
دائم ــا دع ــاة للس ــام والمحب ــة ،فاإلنس ــان يعي ــش قلي ـ ًـا أو
أدعوك ــم أن تكونـ ـوا ً
ـر عل ــى األرض ث ــم تنته ــي حيات ــه وهللا ينظ ــر إل ــى اإلنس ــان بالمحبة التي
كثي ـ ًا
قدمه ــا ،وهللا يطل ــب م ــن كل واحد منا عمل المحبة مع أخيه اإلنس ــان ،فكونوا
جديدا ،فب ــدون المحبة تضيع حياة
عالما ً
دائم ــا دع ــاة للس ــام والمحبة لنصن ــع ً
ً
اإلنس ــان ،ف ــا حي ــاة ب ــدون محب ــة ،والمحبة ه ــي التي تجعل هن ــاك حياة».

ويلتيق اآلباء أساقفة أمريكا عرب Zoom

التق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ٤ماي ــو ٢٠٢٢م ،عب ــر تقنية  ،Zoomم ــع اجتماع اآلباء األس ــاقفة األقباط بأمري ــكا ،وهو اللقاء
ال ــذي ت ــم ف ــي ضياف ــة إيبارش ــية بنس ــلفانيا وتوابعه ــا .حدثه ــم قداس ــته ف ــي تأم ــل روح ــي ع ــن «القيام ــة والرعاي ــة» ،كم ــا عرضـ ـوا على قداس ــته بع ــض الموضوعات
الخاص ــة بالخدم ــة الجماعي ــة بي ــن اإليبارش ــيات القبطي ــة الموج ــودة بأمري ــكا ،كما تمنى قداس ــته لهم مناقش ــات مثمرة وخدمات مش ــتركة من أجل نم ــو وتقدم الخدمة
الكنس ــية القبطي ــة عل ــى أرض المهجر.

ويشهد حفل مغرتيب « ٦أكتوبر»
ش ــهد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم
الجمع ــة  ٦ماي ــو ٢٠٢٢م ،حف ــل التخ ــرج ال ــذي
نظم ــه اجتم ــاع القديس تيموث ــاوس للمغتربين التابع
لخدمة قطاع الش ــباب بإيبارش ــية  ٦أكتوبر وأوس ــيم
تح ــت عنـ ـوان «أن ــت ل ــي» .أُقي ــم الحف ــل ببي ــت
القديس س ــمعان الخراز بطريق القاهرة اإلس ــكندرية
الصحراوي ،بحضور  ١٢٠٠من الطلبة المغتربين
والطالب ــات المغترب ــات الذي ــن ينتم ــون لع ــدد م ــن

إيبارش ــيات الكـ ـ ارزة المرقس ــية م ــن الدارس ــين ف ــي
جامع ــات والمعاه ــد بمدين ــة  ٦أكتوب ــر وم ــا حولها.
تضم ــن الحف ــل ع ــدة فقـ ـرات م ــن بينه ــا فيل ــم
وثائق ــي ،وكلم ــة لنياف ــة األنب ــا دوماديوس أس ــقف ٦
أكتوب ــر وأوس ــيم ،وفقـ ـرة تس ــبيح قدمها ك ــورال «قلب
داود».
يجا وخريجة ،و٥٧
وكرم قداسة البابا  ٣٣٥خر ً
م ــن خريج ــي فصل «إع ــداد خدام مغتربي ــن» وألقى

قداس ــته كلم ــة تن ــاول خالله ــا ثالث ــة أساس ــيات ف ــي
حي ــاة اإلنس ــان ه ــم :هللا ،الصالة ،الخدم ــة ،واختار
له ــا عنـ ـوان « »GPSوه ــي األح ــرف األول ــى م ــن
الكلم ــات .GOD, PRAY, SERVICE
حض ــر الحف ــل م ــن أحبار الكنيس ــة إل ــى جانب
نياف ــة األنبا دومادي ــوس صاحبا النيافة :األنبا بيمن
أس ــقف نقادة وقوص ،واألنبا بيجول أس ــقف ورئيس
الدير المحرق بأس ــيوط.

ويستقبل كهنة منطقة «األرشيديوسس» بأمريكا من خالل Zoom

التقى قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،مس ــاء يوم الثالثاء  ١٠مايو ٢٠٢٢م ،من خالل تطبيق  Zoomعبر ش ــبكة اإلنترنت ،كهنة منطقة «األرشيديوس ــس»
لش ــمال كاليفورني ــا والس ــاحل الغرب ــي للوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،وألق ــى عليه ــم كلم ــة بعنـ ـوان «القيام ــة والرعاي ــة واألسـ ـرة» ،وأج ــاب عل ــى أس ــئلتهم ،وذلك ضمن
حاليا في كنيس ــة القديس مار مرقس بوالية كوالرادو .عرض اآلباء المش ــاركون في المؤتمر على قداس ــة البابا بعض الموضوعات
المؤتمر الس ــابع لهم والمنعقد ً
الخاص ــة بالخدم ــة واألسـ ـرة ألخ ــذ رأي قداس ــته فيه ــا .وعب ــر قداس ــة الباب ــا ف ــي خت ــام اللقاء ع ــن أمنياته بأن تك ــون الموضوعات والمناقش ــات التي يطرحه ــا المؤتمر
مثمرة وفعالة.
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قداسة ابلابا يستقبل جممع كهنة إيبارشية املحلة الكربى
اس ــتقبل قداسة البابا تواضروس
الثان ــي صب ــاح ي ــوم االثني ــن ٩
ماي ــو ٢٠٢٢م ،ف ــي المق ــر الباب ــوي
بالقاهـ ـرة ،مجم ــع كهن ــة إيبارش ــية
المحل ــة الكب ــرى ،بحض ــور نياف ــة
األنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر،
والنائ ــب الباب ــوي إليبارش ــية المحل ــة
الكب ــرى .رح ــب به ــم قداس ــة الباب ــا
وألق ــى عليه ــم كلم ــة روحي ــة وأج ــاب
على أس ــئلتهم ،وبحث معهم الوضع
الرع ــوي إليبارش ــية المحلة ،واختيار
أب أس ــقف ع ــام جدي ــد يتول ــى
اإلشـ ـراف عليه ــا ،بع ــد نياح ــة مثلث
الرحم ــات األنب ــا كاراس األس ــقف
الع ــام له ــا.

ويستقبل متدريب دورة «اتلوعية اإلعالمية»

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ي ــوم الخمي ــس  ٢٦ماي ــو ٢٠٢٢م ،مجموعة من اآلباء كهن ــة القاهرة واإلس ــكندرية ،ممن
تلقـ ـوا تدر ًيب ــا ف ــي مج ــال التوعي ــة اإلعالمي ــة وكيفي ــة اس ــتثمار األدوات اإلعالمي ــة والتكنولوجي ــة الحديث ــة ف ــي مج ــال الخدمة ،والذي نظم ــه قطاع التدري ــب بالمركز
اإلعالم ــي القبط ــي األرثوذكس ــي ،ببي ــت م ــاري الن ــد بالش ــروق لم ــدة ثالث ــة أي ــام .أك ــد قداس ــته في كلمت ــه لآلباء الكهن ــة على ثالث ــة أدوات هامة في خدم ــة الكاهن
وه ــي :التوعية ،التربي ــة ،المحبة.

قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع قناة ON
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صباح
ي ــوم األح ــد  ١٥ماي ــو ٢٠٢٢م ،كلم ــة عب ــر قن ــاة
 ONإح ــدى قنـ ـوات الش ــركة المتح ــدة للخدم ــات
اإلعالمي ــة المالك ــة لقنـ ـوات (– ON – DMC
الحي ــاة –  ،)CBCوذل ــك ف ــي إط ــار برنام ــج عظة
األحد األس ــبوعية .وأش ــار قداس ــته إلى أن الكنيس ــة
ف ــي األح ــد الثال ــث م ــن الخمس ــين المقدس ــة تكلمن ــا

ع ــن «الم ــاء الحي» وذلك من خالل إنجيل القداس
الذي يورد لقاء الس ــيد المس ــيح مع المرأة الس ــامرية.
وألم ــح قداس ــة الباب ــا إل ــى أن ــه م ــع تع ــدد
اس ــتخدامات الم ــاء إال أن النقط ــة األه ــم ه ــي أن
الم ــاء ض ــروري للحي ــاة فبدون ــه يم ــوت اإلنس ــان،
وكذلك المس ــيح ،فاإلنس ــان بدون المس ــيح ميت .ثم

اس ــتعرض قداس ــته أربعة مش ــاهد ألناس ُح ِرموا ولو
لفتـ ـرة م ــن حياته ــم م ــن م ــاء الحي ــاة ،فقدمـ ـوا أربع ــة
ـذر م ــن أن يترك أحد نفس ــه
أنـ ـواع م ــن الم ــوت ،مح ـ ًا
ألي م ــن ه ــذه األنـ ـواع األربع ــة ،وه ــي )1( :م ــوت
الضمي ــر :يه ــوذا االس ــخريوطي )2( .موت الفكر:
ش ــاول الطرسوسي )3( .موت الروح :زكا العشار.
( )4م ــوت الرج ــاء :مري ــم المجدلي ــة.
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مقابالت قداسة ابلابا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر
يوم األربعاء  ٤مايو ٢٠٢٢م
 +الق ــس يس ــطس برناب ــا أح ــد كهنتن ــا باليونان،
الذي اس ــتعرض مع قداس ــته مش ــروع كنيسة الشهيد
م ــار جرج ــس ف ــي أثين ــا باليون ــان لتك ــون الكنيس ــة
الثاني ــة بع ــد الكنيس ــة األم ف ــي أثين ــا وه ــي كنيس ــة
الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول.
ـر لمباركة
وس ــجل قداس ــة الباب ــا مقط ــع فيدي ــو قصي ـ ًا
ش ــعب ه ــذه الكنيس ــة الجدي ــدة.
يوم السبت  7مايو ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا ش ــاروبيم أس ــقف قن ــا وتوابعه ــا،
حي ــث اطمأن قداس ــة البابا عل ــى صحة نيافته ،كما
عددا م ــن الموضوعات
ج ــرى خالل اللقاء مناقش ــة ً
الرعوية الخاصة باإليبارش ــية.
 +الراهب القمص س ــوريال األنبا بيش ــوي كاهن
كنيس ــتنا ف ــي مس ــقط بس ــلطنة ُع َم ــان ،حي ــث تم ــت
مناقش ــة بع ــض األم ــور الخاصة بخدمت ــه هناك.
 +الق ــس لوق ــا باس ــيليوس ،المنت ــدب م ــن
قب ــل قداس ــة الباب ــا لخدم ــة الش ــباب ف ــي أمري ــكا
ويق ــوم بمس ــئولياته م ــن خ ــال المق ــر الباب ــوي ف ــي
ير لقداس ــته عن خدمته.
نيوچيرس ــي ،ال ــذي ق ــدم تقر ًا
يوم األحد  ٨مايو ٢٠٢٢م

 +نياف ــة األنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام ،حي ــث
ـددا م ــن األم ــور الخاص ــة
ناق ــش م ــع قداس ــته ع ـ ً
بخدم ــة نيافت ــه.
 +نياف ــة األنب ــا يواقي ــم األس ــقف الع ــام إلس ــنا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
 +نياف ــة األنب ــا ديفيد أس ــقف إيبارش ــية نيويورك
وأرمن ــت ،حي ــث ج ــرت خ ــال اللق ــاء مناقش ــة ع ــدد
م ــن الموضوع ــات الرعوية الخاص ــة بخدمة نيافته .وني ــو إنجالن ــد والنائ ــب الباب ــوي لني ــو جيرس ــي
بالوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة ،حي ــث ج ــرى خ ــال
يوم االثنين  ٩مايو ٢٠٢٢م
اللق ــاء مناقش ــة س ــيامة أب أس ــقف جدي ــد ليك ــون
 +نياف ــة األنب ــا مارك ــوس أس ــقف دمي ــاط وكف ــر
بابوي ــا لني ــو جيرس ــي ،إل ــى جان ــب ع ــدد م ــن
نائب ــا ًّ
ً
الش ــيخ والبـ ـراري ورئي ــس دي ــر الش ــهيدة دميان ــة الموضوع ــات الخاص ــة بالخدم ــة ف ــي اإليبارش ــية.
بالبـ ـراري ،ال ــذي ع ــرض عل ــى قداس ــة الباب ــا بعض
 +نيافة األنبا آنجيلوس األس ــقف العام لكنائس
الموضوع ــات الخاص ــة بعمل ــه الرع ــوي.
ير
قطاع شب ار الشمالية ،قدم نيافته لقداسة البابا تقر ًا
 +نياف ــة األنب ــا إس ــحق أس ــقف طم ــا ،ال ــذي ع ــن مؤتم ــر مؤسس ــة «برو أورينت ــي» الذي حضره
ممثل عن الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية في
ع ــرض عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــض الموضوع ــات نيافته ً
الخاص ــة بعمل ــه الرع ــوي ف ــي اإليبارش ــية.
العاصمة النمس ــاوية فيينا خالل األس ــبوع الس ــابق،
كم ــا تمت مناقش ــة عدد م ــن الموضوعات الخاصة
يوم األربعاء  ١١مايو ٢٠٢٢م
بالخدم ــة في القطاع.
 +ال اره ــب القمص موس ــى األنبا بيش ــوي كاهن
 +نيافة األنبا آكس ــيوس األس ــقف العام لكنائس
كنيس ــتنا ف ــي ست ارس ــبورج بفرنس ــا ،وال ــذي ع ــرض
ـددا م ــن األم ــور الخاص ــة قط ــاع عي ــن ش ــمس والمطري ــة وحلمي ــة الزيت ــون،
عل ــى قداس ــة الباب ــا ع ـ ً
ج ــرت خ ــال اللقاء مناقش ــة عدد م ــن الموضوعات
بالعم ــل الرع ــوي هن ــاك.
الخاص ــة بالخدم ــة ف ــي القطاع.
يـــوم الجمعـــة  ١٣مايـــو ٢٠٢٢م (بالمق ــر
يوم الخميس  ٢٦مايو ٢٠٢٢م
الباب ــوي بدي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي
النط ــرون )
 +نيافة األنبا إيالريون أس ــقف إيبارش ــية البحر
 +نياف ــة األنب ــا أولوجي ــوس أس ــقف ورئي ــس دير
القدي ــس األنب ــا ش ــنوده رئي ــس المتوحدي ــن بالجب ــل
عددا
الغرب ــي بس ــوهاج .ج ــرى خالل اللقاء مناقش ــة ً
م ــن الموضوع ــات الخاص ــة بالدي ــر.
يوم األربعاء  ٢٥مايو ٢٠٢٢م
 +وف ـ ًـدا م ــن الكلي ــة الملكي ــة لد ارس ــات الدف ــاع
البريطاني ــة.

ً
حوارا مع
اتلليفزيون ابللغاري جيري
قداسة ابلابا

عددا
األحم ــر ،حي ــث ناقش نيافته مع قداس ــة البابا ً
من الملفات الرعوية الخاصة باإليبارش ــية.
يوم الجمعة  ٢٧مايو ٢٠٢٢م

 +نياف ــة األنب ــا فيلوباتي ــر أس ــقف إيبارش ــية
أبوقرق ــاص وتوابعه ــا ،وذل ــك ألخ ــد مش ــورة قداس ــة
الباب ــا بخص ــوص ع ــدد م ــن الموضوع ــات الخدمية
باإليبارش ــية.

بيان الكنيسة خبصوص شهداء غريب سيناء

تنع ــي الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية برئاس ــة قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ش ــهداء
الوطن األبطال أبناء القوات المس ــلحة الذين استُش ـ ِـهدوا اليوم وهم يحمون موقعهم ضد هجوم
إرهاب ــي غ ــادر في غربي س ــيناء.
وإذ نع ــزي وطنن ــا مص ــر ف ــي مصاب ــه األلي ــم ُنثَ َّم ــن التضحي ــة الغالي ــة الت ــي قدمه ــا هـ ـؤالء
دائم ــا إل ــى جان ــب
األبط ــال ،ونؤك ــد دعمن ــا لقواتن ــا المس ــلحة الباس ــلة الت ــي تتص ــدى لإلره ــاب ً
ـفاء عاج ـ ًـا للمصابي ــن.
اءا ألس ــر الش ــهداء ،وش ـ ً
الش ــرطة المصري ــة ،كم ــا نطل ــب م ــن هللا عـ ـز ً
حفظ هللا مصرنا الحبيبة آمنة مستقرة ،وماضية في طريق التنمية.
السبت  7مايو 2022م 29 ..برمودة 1738ش.

بيان الكنيسة خبصوص شهداء عمليات إنفاذ القانون

أج ـ ـ ـ ــرى قداس ـ ـ ـ ــة البابـ ـ ـ ــا تواضـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثاني ،يوم الخميس
ار م ــع التليفزي ــون البلغ ــاري ،دار ح ــول
 ٢٦ماي ــو ٢٠٢٢م ،حـ ـو ًا
الكنيس ــة القبطي ــة وتاريخه ــا وحاضره ــا .وزار فري ــق التليفزي ــون
ـددا م ــن المواقع األثري ــة واألديرة والكنائ ــس القبطية،
البلغ ــاري ع ـ ً
وذل ــك لتعري ـ ـ ـ ـ ـ ــف الش ــعب البلغ ــاري بمصر وكنيس ــتها وتاريخها.
وش ــجعهم قداس ــة الباب ــا عل ــى زي ــارة مص ــر والتمت ــع بحضارته ــا
ومواقعه ــا الجذابة والس ــياحية.
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تثمن الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية برئاس ــة قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،جهود القوات
ّ
المس ــلحة الباس ــلة في ضبط أعداء الوطن وإفش ــال مخططات أهل الش ــر ،وباألخص الجهود
األخيـ ـرة الت ــي قام ــت به ــا قـ ـوات إنف ــاذ القان ــون والقـ ـوات الجوي ــة ،ف ــي ضب ــط وتدمي ــر عدد من
الب ــؤر اإلرهابية.
كم ــا تنع ــي الكنيس ــة ش ــهداء الوط ــن األبطال الذين س ــقطوا أثن ــاء هذه العملي ــات ،ونثق أن
دماءه ــم ل ــن تذه ــب س ــدى ،ب ــل هي ثمن الس ــتقرار الب ــاد وأمن أراضيه ــا وأبنائها.
ـفاء للمصابين ،وأن يحفظ مصرنا الحبيبة
اء ألس ــر الش ــهداء ،وش ـ ً
نصلي أن يمنح هللا عز ً
ف ــي أتم األمن واالس ــتقرار.
األربعاء  11مايو 2022م 3 ..بشنس 1738ش.
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معهد الدراسات القبطية

التعريف  -التأسيس  -الرسالة  -التكوين  -التطوير
التعريـــف :معه ــد الد ارس ــات القبطي ــة هو معه ــد أكاديمي
علم ــي وتعليم ــي متخص ــص ف ــي د ارس ــة جوان ــب الحض ــارة
والتـ ـراث والثقاف ــة القبطي ــة ،بكل ما تش ــمله م ــن فكر والهوت،
ولغ ــة وأدب ،وتاري ــخ ومجتمع ،وفن وموس ــيقى ،وآثار وعمارة
وغيره ــا .وذل ــك بط ــرق علمي ــة ومنهجي ــة وبوس ــائل نظري ــة
وعملية وتطبيقية ،وفًقا لألهداف المحددة لكل قسم من أقسام
المعهد ،ويتبع المعهد بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة،
والرئيس األعلى للمعهد هو قداســـة البابا تواضروس الثاني
باب ــا اإلس ــكندرية وبطريرك الك ارزة المرقس ــية.
التأســـيس :ف ــي  21يناير 1954م ق ـ ّـرر المجلس الملي
الع ــام الموافق ــة عل ــى إنش ــاء المعه ــد ،وفي  7يوني ــو 1954م
ص ــدر منش ــور باب ــوي لتدعي ــم رس ــالة المعه ــد ،وق ــد وافق ــت
و ازرة التربي ــة والتعلي ــم عل ــى إنش ــاء المعه ــد ف ــي الخط ــاب
الص ــادر م ــن إدارة التعلي ــم العال ــي رق ــم  1264بتاري ــخ 10
يولي ــو 1955م ،وأش ــادت في ــه بفكـ ـرة إنش ــاء المعهد ألنه يقوم
بخدم ــة التاري ــخ الوطن ــي في العصر المس ــيحي من أجل س ــد
النق ــص الموج ــود ف ــي ه ــذا الن ــوع م ــن الد ارس ــات .وقد رحبت األوس ــاط العلمي ــة العالمية
بفكـ ـرة إنش ــاء المعه ــد باهتم ــام بال ــغ ،وق ــد أُقي ــم حف ــل افتت ــاح المعه ــد ف ــي  17ديس ــمبر
1954م ،وف ــي العي ــد المئ ــوي للباب ــا كيرل ــس ال ارب ــع أبو اإلص ــاح  31يناير1961م تم
توزي ــع ش ــهادات التخ ــرج ألول دفع ــة م ــن خريج ــي المعه ــد بحضور الس ــيد كم ــال الدين
حس ــين وزي ــر التربي ــة والتعلي ــم (حينذاك).
الرسالة واألهداف:
 +البحـــث العلمـــي ف ــي مج ــاالت الد ارس ــات القبطي ــة؛ بما ف ــي ذلك د ارس ــة مظاهر
الحض ــارة القبطي ــة بكاف ــة جوانبه ــا .والعمل عل ــى توثيق وحماي ــة التراث القبطي المادي
وغيـــر المـــادي بكاف ــة ص ــوره وأش ــكاله .والتواصـــل والتنســـيق مـــع الهيئـــات العلميـــة
المحلي ــة والعالمي ــة المتخصص ــة ف ــي مج ــال الد ارس ــات القبطية.
 +الـــدور التعليمـــي للمعهد في تدريس القبطيات بص ــورة أكاديمية منتظمة لمرحلة
الد ارس ــات العلي ــا ،م ــع إعداد الباحثين المتخصصين .ومن ــح الدرجات العلمية في مجال
الدراسات القبطية.
 +الدراســـات المتخصصة ،والد ارس ــات المرتبطة أو المتصلة أو المعاونة للدراسات
القبطي ــة ومنه ــا :العل ــوم الالهوتي ــة ،والقضاي ــا الفكري ــة الت ــي ترتب ــط بالوع ــي والوج ــدان
القبط ــي ،باإلضاف ــة إلى الد ارس ــات االجتماعي ــة والتربوية واإلعالمي ــة ،واللغات القديمة
والحديث ــة ،وكذل ــك د ارس ــة رواب ــط وعالق ــات الكنيس ــة القبطي ــة م ــع كنائ ــس المس ــكونة،
وكذل ــك دور الكنيس ــة وخدمته ــا ف ــي الق ــارة اإلفريقي ــة ،وغيرها.
 +أن يكون المعهد في خدمــــــــــــــة الكنيسة والمجتمـــــــــــع والوطـــــــــــــن من خالل
تخصصات ــه المتعددة..
تكوين المعهد (أقسام المعهد وتخصصاته):
قسما تندرج في ثالث مجموعات ،هي:
يشتمل المعهد على ثالثة عشر ً
( )1مجموعـــة أقســـام العلوم الكنســـية وتشـــمل :قســـم العلـــوم الالهوتية :يهدف
إل ــى د ارس ــة العل ــوم الالهوتي ــة بفروعه ــا المتع ــددة ،ومنه ــا عل ــوم الاله ــوت العقي ــدي
ـارن ،ود ارس ــة الكت ــاب
والنظ ــري واألدب ــي والروح ــي والرع ــوي والكتاب ــي والطقس ــي والمق ـ َ
المق ــدس بعهدي ــه القدي ــم والجدي ــد ،وكتاب ــات اآلب ــاء ،والمصطلحات الالهوتي ــة ،والكتاب
المق ــدس والعل ــم ،ود ارس ــة اللغتي ــن اليوناني ــة والقبطي ــة ،وغيره ــا.
قسم اللغة القبطية :يهدف إلى تعليم اللغة القبطية ،قراءة وكتابة وقواعد ومحادثة
وترجمة ،ود ارس ــة اللهجات المتعددة لها والمقارنة بينها ،وتاريخ اللغة وتطورها ،وأيضا
د ارس ــة النص ــوص األدبي ــة ب ــكل فروعه ــا ،والنص ــوص الكتابي ــة والكنس ــية والتاريخي ــة،
ود ارس ــة الصوتي ــات والنط ــق وجمالي ــات الخط القبط ــي ،وتحقيق المخطوط ــات ،وإعداد
د ارس ــات حرة لتعلي ــم اللغة القبطية.
قســـم األلحان والموســـيقى القبطية :يهتم بالحفاظ على األلحان القبطية ،ود ارس ــة
التدوي ــن الموس ــيقي ،والنوت ــة الموس ــيقية ،مم ــا يس ــاعد عل ــى ت ــذوق األلح ــان ود ارس ــتها
وتحليله ــا وفه ــم المعان ــي الروحي ــة له ــا ،واالهتم ــام بالجوان ــب العملي ــة ومنه ــا تس ــجيل
األلح ــان وتوثيقه ــا ،وتكوي ــن خـ ـوارس لحفظ األلحان ،وتدريس األلح ــان في دورات حرة.
قســـم القانـــون الكنســـي :يتن ــاول جوان ــب القان ــون الكنس ــي المرتبط ــة باإلكليروس
والش ــعب ،وما يتصل بالعبادة والليتورجيا والعقيدة والطقوس وتنظيم الش ــئون الكنس ــية،
وكذل ــك تاري ــخ القان ــون ،م ــع د ارس ــة قواني ــن اآلب ــاء الرس ــل ،وقواني ــن المجام ــع ،وقوانين
اآلب ــاء ،ومجموع ــات القواني ــن ،واألحـ ـوال الش ــخصية ،وقواني ــن الرهبن ــة ،وغيرها.
قســـم العالقات الكنسية والمسكونية :يتناول بالد ارس ــة مجاالت العمل المسكوني،
وتاري ــخ الحرك ــة المس ــكونية ،وخبرات وأعمال رواد العمل المس ــكوني ،وتكوين المجالس
المس ــكونية وأنش ــطتها وأعماله ــا ،وأهمي ــة التنش ــئة المس ــكونية لتكوي ــن وإع ــداد كـ ـوادر
متخصص ــة للمش ــاركة في العمل المس ــكوني.
( )2مجموعة أقســـام التراث القبطي وتتضمن :قســـم الفن القبطي :يهتم بد ارس ــة

صورة أرشيفية
الفن ــون القبطي ــة بأنواعه ــا مث ــل األيقون ــات وفن ــون التصوي ــر والزخرفة ،وفنون الفريس ــكو
والموزايي ــك والخش ــب والخ ــزف والفخ ــار والزجاج والمعادن والنس ــيج القبط ــي ،واالهتمام
بتدري ــب الدارسي ـ ـ ـ ـ ــن عل ــى اإلنت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج الفن ـ ـ ـ ـ ـ ــي بم ــا يش ــمله م ــن عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التحضي ــر
واألداء ،وغيرها.
قســـم اآلثـــار القبطيـــــــــــة :يه ــدف إل ــى د ارس ــة اآلث ــار القبطي ــة الثابت ــة والمنقول ــة.
والحف ــاظ عليه ــا وتس ــجيلها وترميمها وصيانتها ،ويهتم بد ارس ــة الكنائ ــس واألديرة األثرية
ومحتوياته ــا م ــن أيقون ــات ومخطوط ــات وآث ــار ،وينظم القس ــم رحالت علمية للدارس ــين
لزي ــارة األديـ ـرة والكنائ ــس األثري ــة بالوجهي ــن البح ــري والقبلي.

قســـم العمـــارة القبطيـــة :يهت ــم بد ارس ــة العم ــارة القبطي ــة وعناصره ــا وتاريخها ،مع
تحلي ــل خصائصه ــا المعماري ــة والبيئية ،ود ارس ــة الطرز المعماري ــة ،وتطورها ،ورموزها،
والتأثي ــر المعم ــاري للحض ــارات المتالحق ــة ،م ــع األخ ــذ ف ــي االعتب ــار عم ــارة الماض ــي
والحاض ــر لبن ــاء عم ــارة تتمش ــى وتحدي ــات المس ــتقبل ،ود ارس ــة أس ــس تصمي ــم مبان ــي
الكنائ ــس ف ــي ض ــوء الطق ــس والعقيدة.
قســـم التـــراث الشـــرقي المســـيحي :يهت ــم بالد ارس ــات الش ــرقية ومنه ــا د ارس ــة تـ ـراث
الكنائ ــس االرثوذكس ــية الش ــرقية الش ــقيقة ،وم ــا يتص ــل بهذا التـ ـراث من تاري ــخ وحضارة
ولغ ــة ،وم ــن أح ــداث تاريخي ــة وجوان ــب اجتماعي ــة ،وكذل ــك د ارس ــة تـ ـراث األقب ــاط الذي
تم ــت ترجمت ــه ع ــن اللغ ــة اليوناني ــة أو اللغ ــة القبطي ــة إل ــى اللغ ــة العربي ــة وغيرها.
( )3مجموعة أقسام العلوم اإلنسانية وتتكون من:

قســـم التاريـــخ القبطـــي :يهت ــم بالتاري ــخ القبط ــي بجمي ــع عص ــوره ومراحل ــه ،م ــن
عصر اآلباء الرس ــل وحتى العصر الحديث ،وتاريخ البطاركة عبر العصور ،ويتناول
دور األقب ــاط ف ــي الحرك ــة الوطني ــة ،ومش ــاركتهم ف ــي الحي ــاة السياس ــية واالقتصادي ــة
واالجتماعي ــة ،م ــع د ارس ــة تاري ــخ وحضارة مصر خ ــال العصر القبطي ب ــكل جوانبها.
عددا من التخصصات االجتماعية الالزمة لدراسة
قسم االجتماع والتربية :يجمع ً
الحي ــاة االجتماعي ــة بجوانبه ــا المتع ــددة .،وتش ــمل :عل ــم االجتم ــاع ،واألنثروبولوجي ــا،
والخدم ــة االجتماعي ــة وعل ــم النف ــس ،والتربي ــة .ويهت ــم القس ــم بمج ــاالت التنمية البشـ ـرية
والخدم ــة العملي ــة وتدري ــب وإع ــداد الخ ــدام والعاملي ــن ف ــي المجاالت الكنس ــية المتعددة.

قســـم الدراســـات األفريقية :يقدم القس ــم ثقافة متخصصة عن قارة أفريقيا باعتبارها
الق ــارة األم ،ود ارس ــة التأثيـ ـرات والمؤثـ ـرات الحضاري ــة والثقافية واألدبي ــة والفنية المتبادلة
بي ــن مص ــر وأفريقي ــا ،لتنمي ــة المعرف ــة به ــا ،وتوطيد العالقات بش ــعوبها ،ود ارس ــة تاريخ
الكنيس ــة ف ــي افريقي ــا ،وإعداد خ ــدام وباحثين متخصصين.
قســـم الدراســـات اإلعالمية :يهدف إلى اس ــتخدام المعرف ــة التكنولوجي ــة والنظريات
العلمي ــة الخاص ــة بمج ــال اإلع ــام لخدم ــة التـ ـراث القبطي .وتش ــمل نظري ــات اإلعالم،
والعالق ــات العام ــة ،والتوثي ــق اإلعالم ــي ونظري ــات االتص ــال ،إل ــى جان ــب التدريب ــات
العملي ــة الت ــي ته ــدف إل ــى إكس ــاب الدارس ــين مه ــارات عملي ــة وتطبيقية..

التطويـــر :حدث ــت بالمعه ــد أعم ــال تطوي ــر متع ــددة منه ــا تجدي ــد مبن ــى المعه ــد،
وتحدي ــث القاع ــات الد ارس ــية وتزويده ــا بالوس ــائط اإللكتروني ــة ،وتجدي ــد مكتبة االطالع
بالمعهد ،ومش ــروع التحول الرقمي للمكتبة ،وتطوير س ــتوديو الصوتيات بقس ــم األلحان،
وإنش ــاء قاع ــة للمؤتمـ ـرات والن ــدوات ،وقاع ــة لهيئ ــة التدري ــس ،ومرك ــز للحاس ــب اآلل ــي،
وإنش ــاء متح ــف وثائق ــي لتاري ــخ المعه ــد ،وتزوي ــد المعهد بمرك ــز لتوزيع اإلنت ــاج العلمي
والفني ألس ــاتذة المعهد ،ومش ــروع المنتجات التراثية القبطية ،وقد ش ــهدت الفترة األخيرة
دورات تدريبي ــة مكثف ــة لتطوي ــر العملي ــة التعليمي ــة ،وكذلك تعاون مكث ــف مع العديد من
ال ــو ازرات والهيئ ــات وأجهـ ـزة الدول ــة ،وم ــع الجامع ــات والهيئ ــات داخل مص ــر وخارجها،
أيضا.
وم ــع اإليبارش ــيات والكنائ ــس القبطي ــة داخ ــل مصر وخارجه ــا ً

كيف تكون عائلتك مقدسة؟
عظة عشية عيد دخول المسيح أرض مصر يوم الثالثاء  31مايو 2022م
من دير الشهيدة دميانة بالبراري

نحتفــل غـ ًـدا بدخــول العائلــة المقدســة مصــر
فــي القــرن األول الميــادي ،وظلــت بهــا ثــاث
ســنوات وســتة أشــهر وعش ـرة أيــام ،وجابــت
مصــر مــن شــرقها إلــى غربهــا ومــن شــمالها
إلــى جنوبهــا ،وتوقفــت فــي محطــات كثي ـرة
(حوالــي  ٢٥محطــه) ،وزارت هــذه األماكــن
وصنعــت معج ـزات.
بهــذه المناســبة أريــد أن أكلمكــم اليــوم عــن
كيــف تكــون عائلتــك مقدســة؟ كيــف نعيــش
فك ـرة األس ـرة كمــا أرادهــا الســيد المســيح؟
القديــس يوحنــا ذهبــي الفــم لــه عبــارة جميلــة
يقــول فيهــا« :األسـرة أيقونــة الكنيســة» .عندمــا
ننتهــي مــن بنــاء كنيســة ،نزينهــا باأليقونــات،
تجمــل
كذلــك كل أس ـرة منكــم هــي أيقونــة ّ
الكنيســة .هــل بيتــك فعـ ًـا أيقونــة حلــوة ،أم
أيقونــة مشــوهة ومهملــة؟

المسيح هو أصل األسرة:

نحــن نؤمــن أن الرابطــة الزيجيــة هــي بيــن
رجــل وامـرأة وفــي وســطهم المســيح ،لذلــك نقــول
إن رابطــة الــزواج ثالثيــة .فــي يــوم اإلكليــل
عدتــم إلــى بيتكــم ثالثــة أشــخاص ال اثنيــن ألن
المســيح معكــم فــي البيــت .هــل المســيح ســعيد
بكــم وببيوتكــم؟ المســيح هــو بدايــة االسـرة ،وكأن
الســيد المســيح يمســك بيــد الــزوج بإحــدى يديــه،
ويمســك باألخــرى يــد الزوجــة ،وكال الزوجيــن
يمسك أحدهما بيد اآلخر من ناحية ،وبالمسيح
باليــد األخــرى؛ وهــذا مــا يجعــل رابطــة الــزواج
رابطــة قويــة ألنهــا بحضــور وحلــول المســيح.
لذلــك نؤمــن بوحــدة الــزواج ،أي الــزواج بشـريك
واحــد ،ونؤمــن بــدوام الزيجــة وأنهــا ال تنحــل إال
بالخطيــة أو المــوت .كذلــك نؤمــن أن كل زيجــة
إمــا أبنــاء أو فضائــل أو خدمــات؛ ال
لهــا ثمــارّ ،
عقمــا فــي الزيجــة المســيحية..
نعــرف ً

كيف إ ًذا تكون بيوتنا وأسرنا مقدسة؟

( )1الحب

«ألنـ ُـه َلــم ُي ِ
رسـ ِـل
الحــب قدمــه هللا لنــا كبشــر َّ ْ
ـص
هللاُ َ
ابنـ ُـه إَلــى العاَلـ ِم َليديـ َـن العاَلـ َـم ،بــل َليخُلـ َ
(يوحنــا  .)17:3حيــن يتــزوج
بـ ِـه العاَلـ ُـم»
َ
اإلنســان وينجــب فإنــه يأخــذ مــن حــب المســيح
ويقــدم فــي أس ـرته ،وهــذا الحــب ليــس بالــكالم
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فقــط .كلمــة حــب مــن حرفيــن« :الحــاء» حيــاة
و«البــاء» بقــاء ،فبقــاء الحيــاة يكــون مــن خــال
الحــب الحقيقــي الــذي يضعــه هللا فــي قلوبنــا.
الحــب عاطفــة مهمــة جـ ًـدا ،والعاطفــة نعمــة مــن
عنــد ربنــا .األس ـرة كيــان الحــب .وإذا أحببتــم
صحيحــا ســيكبرون وهــم
حبــا
أبناءكــم وبناتكــم ً
ً
يعرفــون هللا ،لكــن إذا غــاب الحــب ،وعاملتــم
ـيتكون عنــد الولــد والبنــت
أبناءكــم بقســوة ،سـ ّ
صورة ســيئة عن هللا .يقول الكتاب إن «النفس
الشــبعانة تــدوس العســل» (أمثــال ،)7:27
النفــس الشــبعانة مــن الحــب فــي البيــت ،فمهمــا
كانــت اإلغ ـراءات ال يمكــن أن يقــع األبنــاء.
البيــت الصحيــح ُيبنــى علــى حــب هللا ،ويشــبع
أف ـراده مــن الحــب داخــل البيــت .إن مســئولية
األب هــي أن يحتــوي زوجتــه وأوالده.
الحــب أيهــا األحبــاء يعنــي أن أســامح
اآلخــر متــى أخطــأ فــي حقــي ،س ـواء ش ـريك
الحيــاة أو األبنــاء .كمــا يعنــي الحــب أن أنســى
اإلســاءة؛ هــذا هــو حــب المســيح الــذي ســامحنا
علــى الصليــب رغــم خطايانــا وضعفاتنــا ،وال
يعيــر أي إنســان (مثلمــا فعــل مــع الســامرية
ّ
وزكا) .أظهــروا الحــب بوضــوح ألوالدكــم،
لكــي تعيش ـوا فرحيــن ويعيش ـوا طفولتهــم طفولــة
حــب وطفولــة فــرح .مــن األشــياء المهمــة جـ ًـدا
لتوصيــل الحــب هــي العنــاق ،عانق ـوا أوالدكــم،
لكــي يشــبعوا مــن عاطفــة الحــب ،فالعنــاق
يوصــل لهــم رســالة مباشـرة أن لهــم قيمــة كبيـرة
عندنــا ،وأننــا نفــرح بهــم.

( )2الحوار

مكمــل للحــب .أكثــر مــا يتمتــع بــه
الح ـوار ّ
اإلنســان أن يتكلم مع من يحبهم ،ألن االنســان
كائــن ناطــق ،أعطــاه هللا نعمــة الــكالم لكــي ينقــل
األفــكار والمشــاعر .مــا هــي نوعيــة كالمــك
مــع أس ـرتك؟ هــل تخصــص وقتًــا للــكالم مــع
األسـرة؟ يجــب أن يكــون هنــاك حـوار بيــن أفـراد
يوميــا ،دون
األس ـرة علــى األقــل نصــف ســاعة ً
االنشــغال بالموبايــل أو المشــاكل أو المتاعــب.
عندمــا نتحــاور نعــرف بعضنــا البعــض أكثــر.
عّلــم أوالدك الح ـوار وكيــف يعتــذرون متــى
أخطــأوا .الح ـوار بيــن الكبــار والصغــار يقــوم
علــى الحــب .مشــكلتنا أن النــاس قــد تدخــل فــي

الح ـوار كأنهــا فــي شــجار! يوجــد ح ـوار ويوجــد
شــجار ويوجــد جــدار ،أي أننــي اتكلــم واآلخــر
ال يجيــب! نق ـ أر فــي االنجيــل« :هلم ـوا نتحاجــج
يقول الرب» (إشعياء  .)18:1الرجال بطبعهم
قليلــو الــكالم ،والنســاء بالعكــس .الرجــل ال
يحــب التفاصيــل ،والم ـرأة تســتفيض فيهــا .هــذا
يتفهــم أحدهمــا
االختــاف طبيعــي لــذا يجــب أن ّ
أيضــا وال
األخــر .تعلم ـوا أن تســمعوا أوالدكــم ً
تقاطعوهــم ،بــل احترمـوا مشــاعرهم .الحـوار يبــدأ
بالحــب ،وينمــو بالحــب ،ويكمــل بالحــب .إذا
ـر
ابنــا أو ابنــه ،كبيـ ًا
زوجــا أو زوجــة ،أو ً
كنــت ً
أو صغيـ ًـرا ،تحتــاج أن تهتــم باآلخــر ،وتقــول
لــه كلمــة تشــجيع ،دعــاء ،كلمــة طيبــة ...كلنــا
نحتــاج لهــذا.

( )3الحرية

الحريــة ال تعنــي االنفــات والفوضــى .ال
بــد مــن وجــود هامــش مــن الحريــة فــي بيوتنــا.
مهمــا فعــل ابنــك أو ابنتــك ،احتضنهــم لكــي
تحافــظ عليهــم .أعطهــم بعــض الحريــة .علم ـوا
أبناءكــم أن يكــون لهــم شــخصية فــي المجتمــع
الــذي سيعيشــون فيــه ،قادريــن علــى التعبيــر
عــن أنفســهم ،ولهــم قــدرة علــى االختيــار ،فحيــن
يكبــرون يســتطيعون اتخــاذ القـ اررات الصحيحــة.
الحريــة مرتبطــة بالوصيــة التــي نعيشــها،
وبالقانــون المدنــي فــي المــكان الــذي تعيــش
تضيقــون علــى أبنائكــم تكــون
فيــه .عندمــا
ّ
النتيجــة أنهــم يخفــون عنكــم أمورهــم الخاصــة،
وتكــون النتيجــة أنهــم يقعــون فــي أخطــاء متعــددة
قــد تتطــور حتــى تــرك المنــزل .أنتــم الســبب
إذا لــم تعرفــوا كآبــاء وأمهــات كيــف تحتــوون
وتحتضنــون أبناءكــم.
الحريــة تعنــي احت ـرام اآلخــر حتــى ولــو
أخطــأ .الحريــة معناهــا اإلرشــاد ،أرشــد ابنــك
للصـواب .الحريــة معناهــا أن اإلنســان يتصــرف
بإيجابيــة .الحريــة معناهــا االهتمــام .الحريــة
احتـرام ،إرشــاد ،إيجابيــة ،اهتمــام .علمـوا أوالدكم
أن يختاروا المالبس الوقورة والمناســبة للمكان،
فثيــاب اللعــب تختلــف عــن مالبــس القــداس،
عــن المصيــف عــن البيــت ...علموهــم أال
ينســاقوا وراء كل شــيء جديــد بــل أن يفعل ـوا
الص ـواب .أشــياء كثي ـرة فــي التربيــة ال بــد أن
ننتبــه لهــا ولنتذكــر قــول الكتــاب« :كل االشــياء
تحــل لــي ،ولكــن ال يتســلط علــي شــيء»
ّ
(1كورنثــوس.)12:6
الحــب والح ـوار والحريــة هــي معالــم أن
أس ـرتك مقدســة وعائلــة مباركــة .هللا يبــارك كل
بيــت وكل أس ـرة .إللهنــا كل مجــد وك ارمــة مــن
اآلن وإلــى األبــد آميــن.

مج ةل الكرازة  6 -يونيو 2022

األنافو ار ⲁⲣⲟⲫⲁⲛⲁ تعني الصعيدة ،ومنها جاءت نافورة المياة

ّ
بمناسبة عيد دخول السيد املسيح أرض مرص
fryohanna@hotmail.com

ّ
قراءة آبائية لعيد فريد

يس ــعدني ف ــي ه ــذا المق ــال تقديم
مقتطف ــات من ش ــرح القديس كيرّلس
اإلس ــكندري عمود الدي ــن لألصحاح
التاس ــع عش ــر م ــن س ــفر إش ــعياء
بعض ــا
النب ــي .وق ــد اخت ــرت فق ــط ً
م ــن ش ــرحه لآلي ــة رق ــم  ،1واآلي ــة
ـت تقدي ــم بع ــض
رق ــم  .19ث ــم أري ـ ُ
المالحظات السـ ـريعة على التفس ــير
ف ــي نهاي ــة المق ــال.
الـــرب
* إش« :1:19هـــوذا
ّ
يجلـــس علـــى غيمـــة خفيفـــة،
وســـيأتي إلـــى مصـــر ،فتتزلـــزل
أوثـــان مصـــر من وجهـــه ،ويصغر
قلبهـــم فيهـــم».
 +يريـــد النبـــي أن ُيعِّلـــم بـــأيّ
ّ
ـــت مصر ،وأ ِ
ـــكت
ُمس َ
طريقـــة خُل َص ْ
ـــبكة التقوى بإيمانها بالمسيح،
َ
بش َ
بالرغـــم من معاناتها مـــن األخطاء
ُّ
لتعـــدد اآللهة .فقد كانت
امية
اإلجر ّ
ظـــام شـــديد ..كان يجـــب أن
فـــي
ٍ
تـــزداد النعمـــة ًّ
خطيتهـــم
جـــدا ّ
ألن ّ
قـــد كثـــرت ًّ
أن
و
(رو،)22:5
جـــدا
ْ
يَظهـــر الطبيـــب ِل َمـــن أُصيبـــوا
بالمـــرض الشـــديد ،وأن يلمع النور
اإللهــــــــــــي السمــــــــــاوي ،لمـــــــــــن
اظلمـــت قلوبهم.
ّ
ِ
المفســـرين قالـــوا
 +بعـــض
ّ
أن “الغيمـــة (الســـحابة)
بالتأكيـــد ّ
الرب
الخفيفــــــــة” هــــــــــي جســـــــد ّ

المقـــدس ،بمعنـــى الهيـــكل الـــذي
ّ
القديســـة،
اء
ر
العـــذ
مـــن
خـــذه
ا ّت
ّ
شـــبهوه بالغيمـــة ،أل ّنـــه
والـــذي
ّ
خاليـــا من الشـــهوات واألهواء
كان ً
ألن
ا.
عالي
عنها
ارتفع
و
ـــة،
األرضي
ّ
ّ
ً
المقدس لمخّلصنا المسيح
الجســـد
ّ
وخال
هو بالحقيقة كلي القداســـة،
ٍ
ّ
دنـــس أرضـــي.
كل
ٍ
مـــن ّ
ّ

أن الغيمـــة
والبعـــض قالـــوا ّ
القديســـة.
الخفيفـــة هـــي العـــذراء ّ
غيـــر أّنـــي أعتقـــد أّنـــه بقولـــه
«جالســـا على غيمة خفيفة» يريد
ً
معان أخـــرى كثيرة.
أن ُي َعِّبـــر عـــن ٍ
ِ
نوعـــا
 +الســـحابة تم ّثـــل لنـــا ً
مـــن البـــرودة ،أو المطـــر الروحي،
أو المعموديـــة المخِّلصـــةِ .
وبالفعل
ّ
إن «آباءنا
يقول الطوبـــاوي بولس ّ
جميعهـــم كانـــوا تحت الســـحابة...
وجميعهـــم اعتمـــدوا لموســـى
فـــي الســـحابة وفـــي البحـــر»
(1كـــو .)2-1:10وعندمـــا كانـــوا
يَعبـــرون الصحـــراء الشاســـعة،
كانـــت الســـحابة تظّللهـــم فـــي
يتقدمهم
النهار ،وفي المســـاء كان ّ
ِ
ف المســـيح
عمـــود نـــار .ولقد ُوص َ
بهذين األمرين (النار والســـحابة)،
الخـــاص بـــه .أي أّننـــا
بالســـر
أي
ّ
ّ
البـــر والقداســـة
ســـنحصل علـــى
ّ
المقدســـة.
وبالمعموديـــة
باإليمـــان
ّ
ّ
بالـــرب ،وهـــو
 +وهكـــذا يليـــق
ّ

ذاهـــب بهـــدف تنقيـــة وإصـــاح
ٌ
روحيـــة تليق
بطريقـــة
يـــن،
المصري
ّ
ّ
ظهـــر وهـــو جالس
ي
أن
تـــه،
بألوهي
ّ
َ َ
يكن
لم
ـــه
ن
أل
خفيفة،
غيمـــة
علـــى
ّ
ُ
هنـــاك طريـــق آخـــر لـــزوال قـــذارة
النفـــس التي ُخ ِد َعت إالّ عن طريق
المقدســـة ،والتي نقول
المعموديـــة
ّ
ّ
رمز لها.
أن الغيمـــة الخفيفـــة هي ٌ
ّ
 +هـــي خفيفـــة أل ّننا نعتمد كي
الخطيـــةُ ،ملقيـــن مـــن
نخلـــع عّنـــا
ّ
فوقنـــا عدم التقـــوى ،وكأّنهـــا ِحمل
الح ْمـــل ،فنصيـــر مرفوعيـــن
ثقيـــل َ
أن لنـــا أجنحة ،نتعّلم كيف
كمـــا لو ّ
الســـماويات ،م ّتجهين
نتأمـــل فـــي
ّ
ّ
العال.
نحـــو
بقلوبنـــا
ُ
أن عند ظهوره
 +يقـــول
النبـــي ّ
ّ
“ســـترتجف أوثان مصـــر ،كما من
المعمودية
زلـــزال” .فطالما ظهـــرت
ّ
المقدســـة ،وأضـــاء المســـيح علـــى
ّ
األرض ،كان مـــن الضـــروري أن
يختفــــــــي َد َجل الضالالت القديمة،
أن فخـــاخ الشـــيطان قـــد
وتظهـــر ّ
ط َمت .
تح ّ
أن قلـــــــــــــوب
 +النبـــيّ يقـــول ّ
ِ
وستفســـح
هزم
المصرييـــن
ُ
ســـت َ
ُ
ّ
وســـتخضع أمـــام تعاليم
الطريـــق..
َ
اإلنجيـــل ..ولـــن تكـــون فيمـــا بعـــد
قلوبا جامــــــــــــدة أو قاسيــــــــــــــــة أو
ً
غيـــر قابلـــة ُّ
ســـتقبل
للنصـــح ،بـــل َ
رســـالة الخـــاص.

* إش« :19:19فـــي ذلـــك
للـــرب فـــي
اليـــوم ،يكـــون مذبـــح
ّ
للـــرب
وعمـــود
المصرييـــن،
كـــورة
ٌ
ّ
ّ
ن
للرب
ة
عالمـــ
فيكو
خمها.
ت
ً
عنـــد ُ
ّ
إلـــى األبـــد فـــي كـــورة مصـــر».

علـــى حـــدود مصـــر ،قبـــل كنائـــس
أخـــرى .أو أّنهـــا (كلمـــة عمـــود)
المقـــدس،
ُتعنـــي عالمـــة الصليـــب
ّ
الـــذي اعتـــاد المؤمنـــون أن يحموا
أنفســـهم به كـــدرع .أل ّننا نســـتخدم
دائمـــا عالمة الصليب كـــي نتجّنب
ً
كل
كل هجـــوم الشـــياطين،
ّ
ونصـــد ّ
ّ
ألن الصليـــب هو في
اعتداءاتهـــم.
ّ
الواقـــع ســـورنا الحصيـــن.
[المرجع :تفســـير سفر إشعياء
للقديس كيرّلس الســـكندري (الجزء
ّ
الثالـــث  -األصحاحـــات :مـــن
 19إلـــى  - )30إصـــدار المركـــز
اآلبائيـــة
األرثوذكســـي للدراســـات
ّ
اليونانية
بالقاهـــرة  -ترجمـــة عـــن
ّ
مقدمـــة وتعليقـــات للدكتـــور
مـــع ّ
جوزيف موريـــس فلتس  -الطبعة
األولـــى 2021م]
* بعض المالحظات السريعة:
 -1القديس كيرّلس يستخدم في
النص السبعيني اليوناني.
تفسيره ّ

ـيئا
ذك ــر ق .كيرّل ــس ش ـ ً
 -2ال َي ُ
المقدس ــة في
العائلة
ـير
ع ــن خ ــط س ـ
ّ
ِ
كل آباء
زيارته ــا لمص ــر ،مثَل ُه مث ــل ّ
الكنيس ــة .فل ــم يك ــن اآلباء ينش ــغلون
الخالصية
به ــذا ،ب ــل فق ــط باألم ــور
ّ
اإليماني ــة.
الروحي ــة و
والمعان ــي
ّ
ّ
ِ
فس ــر ق .كيرّلس س ــقوط
 -3ال ُي ّ
أوث ــان مص ــر بش ــكل حرف ــي ..ب ــل
يتحدث عن انهيار مملكة الش ــيطان
ّ
الوثني ــة في مص ــر ،أمام
ـادات
ـ
ب
والع
ّ
ن ــور اإليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بالمسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ــذي
أش ــرق فيها.

أيض ــا ال يتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدث ق.
ً -4
للرب في
د
ـد
ـ
ح
م
ـح
ـ
ب
مذ
ـن
كيرّل ــس ع ـ
ُ ّ
ّ
ِ
أن المذبح
أرض مص ــر ..بل ّ
يؤك ــد ّ
ـيحية ف ــي
ـ
س
الم
يش ــير إل ــى العب ــادة
ّ
مص ــر بوج ــه ع ــام.

 +لقـــد كانـــت أرض مصـــر
ظـــة
مليئـــة كّلهـــا بالمعابـــد ومكت ّ
بالمذابـــح ..يقـــول (النبـــي) أّنـــه
ّ
“فـــي ذلـــك اليـــوم” ،أي فـــي ذلـــك
الزمـــان الـــذي فيه ســـتضيء فيهم
بشـــارة الخالص ،ســـيقبلون عبادة
َمـــن هـــو بطبيعتـــه هللا الحقيقـــي.
للــــــــــرب فـــي
ســـيقام مذبـــح
أل ّنـــه ُ
ّ
أرض مصـــر.

أن
أيضا ق .كيرّلس ّ
 -5يش ــرح ً
ـخصا بعين ــه،
العم ــود ،لي ــس ه ــو ش ـ ً
ب ــل ه ــو الصلي ــب العال ــي ال ــذي هو
مح ـ ّـل افتخارنا..

 +يقصـــد بكلمـــة «عمـــود»،
مقد ًســـا
إما هيكالً ّ
علـــى ما أعتقدّ ،
ِ
للـــرب ،أي كنيســـة ،وقـــد ُبنَيـــت
ّ

كل عـــام وكنيستنـــــــــــا متم ّتعـــة
ّ
بنـــور المســـيح ،وأفـــراح حضـــوره
فـــي وســـطها،،
مج ةل الكرازة  6 -يونيو 2022
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إيبارشية جرجا
دير القديس األنبا انطونيوس بالقدس

قام نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرس ــي األورش ــليمي والش ــرق األدنى،
ي ــوم الثالث ــاء  3ماي ــو 2022م ،بس ــيامة راهبي ــن جديدي ــن بدي ــر القديس األنبا
انطوني ــوس بالق ــدس ،بحض ــور مجم ــع اآلباء بدي ــر القديس األنب ــا انطونيوس
بالقدس ،ووفد من آباء دير القديس األنبا انطونيوس العامر بالبحر األحمر.
والراهب ــان الجدي ــدان هم ــا )1( :ال اره ــب صموئي ــل األورش ــليمي و( )2ال اره ــب
ثاؤفيل ــس األورش ــليمي .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس ،وللراهبي ــن
الجديدي ــن ،ولمجم ــع اآلب ــاء رهب ــان دير القدي ــس األنبا انطوني ــوس بالقدس.

إيبارشية إمخيم وساقلته

ق ــام نياف ــة األنب ــا بس ــاده مطـ ـران إخميم وس ــاقلتة ،يوم األربع ــاء  ٢٥مايو
٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بقرية العزبة والعرب ،برس ــامة القس
رويس ميرهم كاهن الكنيس ــة ذاتها في رتبة القمصية .خالص تهانينا لنيافة
األنب ــا بس ــاده ،وللقم ــص روي ــس ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر
أفراد الشعب.

إيبارشية املنيا

قام نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا ،يوم األحد  ١٥مايو ٢٠٢٢م،
بكنيسة السيدة العذراء في جرجا ،برسامة خمسة من اآلباء كهنة اإليبارشية
برتب ــة القمصي ــة ،وه ــم )1( :القم ــص فان ــوس ش ــحاته )2( .القم ــص بس ــاده
نجي ــب )3( .القم ــص يوس ــف ف ــاروق )4( .القم ــص آنجيل ــوس مي ــاد)5( .
القم ــص ميخائي ــل وهي ــب .خال ــص تهانينا لنياف ــة األنبا مرقوري ــوس ،ولآلباء
القمامص ــة الج ــدد ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية شمال اجلزية

رس ــم نياف ــة األنب ــا يوحن ــا أس ــقف ش ــمال الجيـ ـزة ،ي ــوم الس ــبت  16أبري ــل
2022م ،ثالث ــة م ــن كهن ــة اإليبارش ــية رتب ــة القمصي ــة ،خ ــال قداس س ــبت
لع ــازر ال ــذي تول ــى نيافت ــه خدمت ــه ف ــي كنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل
بالمهندس ــين (مق ــر المطراني ــة) ،وعق ــب ص ــاة الصل ــح رس ــم نيافت ــه اآلب ــاء
الثالث ــة ،وه ــم )1( :القم ــص ش ــاروبيم ع ــوض كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار
مين ــا بإمباب ــة )2( .القم ــص أمونيوس يوس ــف كاهن كنيس ــة رئي ــس المالئكة
ميخائي ــل بإمباب ــة )3( .القم ــص ع ــازر وديع كاهن كنيس ــة الش ــهيد مار مينا
بال ــوراق .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا يوحن ــا ،ولآلب ــاء القمامص ــة الج ــدد،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

سيامة دياكون يف قطاع غريب اإلسكندرية

ق ــام نياف ــة األنب ــا مكاريوس أس ــقف المنيا ،يوم االثني ــن  ٩مايو ٢٠٢٢م،
بكنيس ــة القدي ــس األنب ــا أنطوني ــوس ف ــي المني ــا ،برس ــامة الق ــس م ــكاري ف ــرج
ميخائي ــل كاه ــن الكنيس ــة ذاته ــا ف ــي رتب ــة القمصي ــة .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة
األنب ــا مكاري ــوس ،وللقم ــص م ــكاري ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفراد الش ــعب.
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صل ــى نياف ــة األنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غرب ــي
اإلس ــكندرية ،صب ــاح ي ــوم الجمع ــة  ٢٠ماي ــو ٢٠٢٢م ،الق ــداس اإلله ــي ف ــي
كنيس ــة الش ــهيدة دميان ــة بالوردي ــان ،وس ــام نيافت ــه ،أثن ــاء الق ــداس ،الش ــماس
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راكودة االسم القديم لمدينة اإلسكندرية وبالقبطية ⲣⲁⲕⲟϯ

المتبت ــل س ــليمان صبح ــي بدرج ــة دياك ــون (ش ــماس كام ــل) باس ــم دياك ــون
س ــليمان ،لخدم ــة الكنيس ــة ذاته ــا .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا إيالري ــون،
وللدياك ــون س ــليمان ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة القط ــاع ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

مشاركة الكنيسة القبطية األرثوذكسية
يف مؤتمر حوار األديان الرابع عرش بادلوحة

سيامة دياكون يف ناميبيا

صل ــى نياف ــة األنب ــا جوزي ــف األس ــقف الع ــام بإفريقيا ،يوم األح ــد  8مايو
2022م ،الق ــداس اإلله ــي ف ــي كنيس ــة القدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول ف ــي
العاصمة الناميبية وندهوك ،وس ــام نيافته أثناء القداس الش ــماس باس ــم هنري
بدرج ــة دياك ــون (ش ــماس كامل) .ش ــارك في القداس أعض ــاء القافلة الخدمية
الطبي ــة “ ،”CMANAوع ــدد م ــن أبن ــاء الكنيس ــة بونده ــوك .خال ــص تهانين ــا
لنيافة األنبا جوزيف ،وللدياكون باسم ،ولآلباء الكهنة ،وسائر أفراد الشعب.

تهنئة الكنيسة القبطية برسامة املدبر

ش ــاركت الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية في مؤتمر حـ ـوار األديان الرابع
عش ــر بالدوح ــة يوم ــي  ٢٤و ٢٥ماي ــو ٢٠٢٢م ،بدع ــوة م ــن مرك ــز الدوح ــة
الدول ــي لحـ ـوار األدي ــان بقط ــر .وق ــد أوف ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني،
نيافة األنبا يوليوس األس ــقف العام لكنائس مصر القديمة وأس ــقفية الخدمات
والمش ــرف عل ــى كنائ ــس الخلي ــج للمش ــاركة في فعاليات الجلس ــات الرئيس ــية
فع ــال في ه ــذه الحـ ـوارات المثمرة.
له ــذا المؤتم ــر ،مم ــا كان ل ــه أث ــر إيجاب ــي ّ
وق ــد أس ــتقبل س ــفير مص ــر بقط ــر الوف ــد المص ــري م ــن األزه ــر ودار اإلفتاء
والكنيس ــة وذل ــك بس ــفارة مصر بقطر

مؤتمر جلنة األرسة باملجمع املقدس

ابلطريريك لللكدان يف رتبة خوري إيبسكوبس

ق ــدم نياف ــة األنبا أكليمندس األس ــقف العام لكنائ ــس قطاع ألماظة ومدينة
األم ــل وش ــرق مدين ــة نص ــر ،والدكت ــور جرج ــس صال ــح منس ــق العالق ــات
بي ــن الكنيس ــة القبطي ــة وكنائ ــس الش ــرق األوس ــط ،ي ــوم الجمع ــة  13ماي ــو
2022م ،التهنئ ــة باس ــم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني ،لغبط ــة الكاردينال
م ــار لوي ــس روفائي ــل األول س ــاكو،بطري ــرك الكنيس ــة الكلداني ــة الكاثوليكي ــة
بالعراق ،والعالم ،بمناس ــبة رس ــامة الخوري إيبس ــكوبس بولس س ــاتي ،المدبر
البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر ،والذي تمت رس ــامته في كنيس ــة
س ــانت فاتيم ــا بمص ــر الجدي ــدة ،بي ــد غبط ــة البطري ــرك مار لويس س ــاكو.

أقام ــت لجن ــة المتزوجي ــن المتفرع ــة من لجنة األسـ ـرة بالمجم ــع المقدس،
يوم ــي االثني ــن والثالث ــاء  23و 24ماي ــو 2022م ،مؤتمره ــا الثان ــي لع ــام
 ٢٠٢٢لقط ــاع الوج ــه البح ــري بعنـ ـوان «الحي ــاة الزوجي ــة ( )٢التوعي ــة -
التش ــخيص  -الع ــاج» ،ف ــي بيت «أرض الفرح» التابع إليبارش ــية الزقازيق
ومني ــا القم ــح .تضم ــن المؤتمر محاضرات في موضوعات متعلقة بالمش ــورة
األسـ ـرية قدمها صاحبا النيافة األنبا مكس ــيموس أس ــقف بنها وقويسنا ومقرر
لجن ــة األسـ ـرة ،واألنب ــا صلي ــب أس ــقف ميت غم ــر ودقادوس وبالد الش ــرقية،
وع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة والخ ــدام المتخصصي ــن ،وش ــارك ف ــي المؤتم ــر
عوي ــا .كم ــا ش ــارك ف ــي
حوال ــي  ١٠٠مش ــترك م ــن  ٣٠إيبارش ــية
وقطاع ــا ر ًّ
ً
المناقش ــات نياف ــة األنب ــا تيموث ــاوس أس ــقف الزقازي ــق ومني ــا القم ــح ومق ــرر
خدم ــة المتزوجي ــن ،وصل ــى الق ــداس اإلله ــي ف ــي المؤتمر.
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ⲁⲛⲏⲙ من أشهر األسماء القبطية ومعناه ثابت
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بروتوكول تعاون يف جمال اتلغذية العالجية
مع صيدلة طنطا لصالح مرشوع الفلك

طهط ــا وجهين ــة ،وع ــدد م ــن أبن ــاء اإليبارش ــية وممثل ــي لج ــان الكنائ ــس ،وتم
تب ــادل الهداي ــا والتق ــاط الص ــور التذكارية .ثم اس ــتقبل نياف ــة األنبا أولوجيوس
أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس أنب ــا ش ــنوده رئي ــس المتوحدين بس ــوهاج (الدير
األبيض) ،مس ــاء يوم الس ــبت  30أبريل 2022م ،في الدير ،نيافة المطران
نيقـ ـوالوس هن ــري س ــفير الڤاتي ــكان في مص ــر ،ومعه نيافة األنب ــا توما حبيب
مطـ ـران األقب ــاط الكاثولي ــك بس ــوهاج وعدد من كهنة الكنيس ــة الكاثوليكية في
س ــوهاج .ش ــارك ف ــي اس ــتقبال الضي ــوف ع ــدد م ــن رهب ــان الدي ــر األبي ــض،
واصطح ــب نيافت ــه الوف ــد في جول ــة للتعرف على الدي ــر وتاريخه الذي يرجع
للق ــرن ال ارب ــع الميالدي.

املؤتمر السنوي ملنسيق مهرجان الكرازة

اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا بـ ـوال مطران طنطا ،يوم األح ــد  10أبريل 2022م،
وف ـ ًـدا م ــن كلي ــة الصيدل ــة جامع ــة طنط ــا برئاس ــة األس ــتاذ الدكت ــور نهل ــة
العش ــماوي عمي ــد الكلي ــة ،يرافقه ــا وف ــد م ــن أس ــاتذة الكلي ــة ،حي ــث ت ــم توقي ــع
بروتوك ــول تع ــاون بي ــن مطراني ــة طنط ــا وكلي ــة الصيدلة لدعم مش ــروع الفلك
المتخص ــص ف ــي التعام ــل م ــع ح ــاالت أبط ــال متالزم ــة داون وخاص ــة ف ــي
مج ــال التغذي ــة العالجي ــة .يأت ــي توقي ــع ه ــذا البروتوك ــول ف ــي س ــياق تفعي ــل
البروتوك ــول الس ــابق توقيع ــه بي ــن جامع ــة طنط ــا ومطراني ــة طنط ــا لدع ــم
أواص ــر التع ــاون المجتمع ــي.

سفري الفاتياكن يزرو إيبارشيات وأديرة سوهاج

اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا باخ ــوم أس ــقف س ــوهاج والمنش ــاة والم ارغ ــة بمق ــر
المطرانية ،مساء يوم األربعاء  27أبريل 2022م ،نيافة المطران نيقوالوس
هن ــري س ــفير الڤاتي ــكان ف ــي مص ــر ،ومع ــه نياف ــة األنب ــا توما حبي ــب مطران
األقب ــاط الكاثولي ــك بس ــوهاج .ش ــارك ف ــي اس ــتقبال الضي ــوف ع ــدد من كهنة
وأراخنة إيبارش ــية س ــوهاج ،وقدم نيافة األنبا باخوم هديتين تذكاريتين للس ــفير
هم ــا أيقون ــة ،وصدري ــة (قطع ــة م ــن مالبس الخدم ــة) من إنت ــاج المطرانية.
كم ــا اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا إس ــحق أس ــقف طم ــا وتوابعه ــا ،بدي ــر القمص
يس ــى ميخائي ــل بطم ــا ،صب ــاح ي ــوم الخمي ــس  ٢٨أبري ــل ٢٠٢٢م ،نياف ــة
المطـ ـران نيقـ ـوالوس هن ــري س ــفير الڤاتي ــكان ف ــي مص ــر ،ومع ــه نياف ــة األنب ــا
توم ــا حبي ــب مطـ ـران األقب ــاط الكاثولي ــك بس ــوهاج .ش ــارك ف ــي اس ــتقبال
الضي ــوف القم ــص ش ــنوده صموئي ــل وكي ــل المطراني ــة ،وع ــدد م ــن خ ــدام
أيضا أيقونة
إيبارش ــية طما ،وقدم نيافة األنبا إس ــحق هدية تذكارية للس ــفير و ً
للقمص يس ــى ميخائيل وللوفد المرافق .واس ــتقبل نيافة األنبا إش ــعياء مطران
طهط ــا وجهين ــة بقص ــر الس ــيدة الع ــذراء ف ــي طهطا ،ي ــوم الجمع ــة  29أبريل
2022م ،نياف ــة المطـ ـران نيقـ ـوالوس هنري س ــفير الڤاتيكان في مصر ،ومعه
صاحبا النيافة األنبا توما حبيب مطران األقباط الكاثوليك بس ــوهاج ،واألنبا
يوس ــف أب ــو الخي ــر المطـ ـران الشـ ـرفي ،وع ــدد من كهن ــة الكنيس ــة الكاثوليكية
في س ــوهاج .ش ــارك في اس ــتقبال الضيوف عدد من كهنة وأراخنة إيبارش ــية
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نظم ــت اللجن ــة المركزي ــة لمهرج ــان الكـ ـ ارزة المرقس ــية ي ــوم األربع ــاء ٤
ماي ــو ٢٠٢٢م ،المؤتم ــر الس ــنوي لمنس ــقي المهرج ــان ،ال ــذي يقام ه ــذا العام
تحت ش ــعار «عيشـ ـوا بالس ــام» .وألقى نيافة األنبا موس ــى أس ــقف الش ــباب
ومق ــرر اللجن ــة المركزي ــة للمهرج ــان ،محاضـ ـرة عن «كيف نعيش بالس ــام»
إل ــى جان ــب بع ــض الموضوع ــات التي قدمها متخصص ــون من بعض لجان
مس ــابقات األنش ــطة مثل :األلحان والتس ــبحة  -الكورال والموسيقى  -الفنون
التش ــكيلية .كم ــا ت ــم ع ــرض الخط ــة الزمني ــة للمهرج ــان ،ومناقش ــة برنام ــج
تس ــجيل الكنت ــرول ،ونظ ــام امتح ــان  .Onlineحض ــر المؤتم ــر ع ــدد م ــن
اآلب ــاء الكهن ــة والخ ــدام والخادم ــات المنس ــقين يمثل ــون  ٥٠إيبارش ــية وقطاع
رع ــوي بالقاهرة.

وضع حجر أساس كنيسة يوحنا احلبيب باملنصورة

وضع نيافة األنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة ،يوم الثالثاء  ٢٤مايو
٢٠٢٢م ،حج ــر أس ــاس كنيس ــة القدي ــس يوحن ــا الحبي ــب بالمنص ــورة بالتزامن
م ــع ت ــذكار تكري ــس كنيس ــة القدي ــس باإلس ــكندرية ،وال ــذي تحتفل به الكنيس ــة
القبطي ــة األرثوذكس ــية ف ــي  ١٦بش ــنس المواف ــق  ٢٤ماي ــو من كل عام.
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من أخبار إيبارشية سيناء الشمايلة

ً
انتخاب نيافة األنبا سوريال زميل
للجمعية اتلارخيية امللكية باململكة املتحدة
اس ــتقبل صب ــاح الي ــوم االثني ــن المواف ــق  23ماي ــو ،نيافة الحب ــر الجليل
األنب ــا س ــوريال ،خط ــاب تهنئ ــة م ــن الس ــيدة أيم ــا جريفي ــن رئيس ــة الجمعي ــة
التاريخي ــة الملكي ــة النتخاب ــه زمي ــل للجمعي ــة ف ــي االنتخاب ــات الت ــي أجريت
ف ــي االجتم ــاع األخي ــر ألعض ــاء .والمع ــروف أن الزم ــاالت تمن ــح فق ــط
للذي ــن قدمـ ـوا مس ــاهمة أصلي ــة ف ــي المن ــح الد ارس ــية التاريخي ــة م ــن خ ــال
مجموع ــة م ــن األعم ــال المش ــهودة لهم ومنه ــا تأليف كت ــاب أو أكثر ،تقديم
األعم ــال العلمي ــة المماثل ــة م ــن حيث الحجم والتأثير عل ــى الكتاب ،وتنظيم
المع ــارض والمؤتمـ ـرات.
يذك ــر أن تأسس ــت الجمعي ــة
وحصل ــت عل ــى ميثاقه ــا الملكي
ع ــام  1868ويق ــدر ع ــدد
أعضائه ــا ف ــي ع ــام 2022
أكث ــر من  4500م ــؤرخ ينتمون
ويس ــاهمون ف ــي الجمعي ــة –
كزم ــاء وأعض ــاء نش ــطين ف ــي
المملك ــة المتح ــدة وف ــي جمي ــع
أنح ــاء العال ــم.
وتع ــد الجمعي ــة التاريخي ــة الملكي ــة أكب ــر منظم ــة عضوي ــة ف ــي المملك ــة
المتح ــدة للمؤرخي ــن عل ــى الصعي ــد الدول ــي ،وشـ ـريك للعدي ــد م ــن المنظم ــات
المماثل ــة ف ــي الخ ــارج ،كم ــا تمث ــل الجمعي ــة التاريخي ــة الملكي ــة اهتمام ــات
الباحثي ــن التاريخيي ــن في الجامع ــات والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف
والتـ ـراث واإلع ــام ،وكذل ــك أولئ ــك المنخرطي ــن ف ــي أبح ــاث التاري ــخ الع ــام
والمجتمع ــي والعائل ــي.

توقيع بروتوكول بلناء كنيسة
ً
ضمن مرشوع «معا» تلطوير العشوائيات

زار نيافة األنبا قزمان أس ــقف س ــيناء الش ــمالية ،مقر جامعة العريش يوم
األح ــد  10أبري ــل 2022م ،حي ــث اس ــتقبل نيافت ــه الدكتور حس ــن الدمرداش
رئي ــس الجامع ــة وع ــدد م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس به ــا .وتس ــلم نيافت ــه درع
ـر لجه ــوده وعمل ــه الرع ــوي ومش ــاركاته ف ــي مؤتمـ ـرات
جامع ــة العري ــش تقدي ـ ًا
الجامع ــة .كم ــا هن ــأ نيافت ــه رئي ــس جامع ــة العري ــش واألس ــاتذة المس ــتقبلين
بحل ــول ش ــهر رمض ــان وعي ــد تحرير س ــيناء.

كم ــا زار نيافت ــه ي ــوم االثني ــن  ١١أبري ــل ٢٠٢٢م ،اللـ ـواء أركان ح ــرب
مم ــدوح جعف ــر مس ــاعد قائ ــد الجي ــش الثان ــي وقائ ــد الكتيب ــة  ١٠١بالعري ــش
وذل ــك بمق ــر الكتيب ــة بالعري ــش ،حي ــث ق ــدم نيافت ــه التهنئ ــة لرج ــال القـ ـوات
المس ــلحة بمناس ــبة ذك ــرى العاش ــر م ــن رمض ــان وأعي ــاد تحري ــر س ــيناء.

وف ــي ي ــوم الثالث ــاء  ١٢أبري ــل ٢٠٢٢م ،زار نيافت ــه اللـ ـواء محم ــد عب ــد
الفضي ــل شوش ــة محاف ــظ ش ــمال س ــيناء ،لتهنئت ــه بحل ــول ش ــهر رمض ــان،
وكذل ــك باقتـ ـراب العي ــد القوم ــي للمحافظ ــة ال ــذي يواف ــق  ٢٥أبري ــل (عي ــد
تحري ــر س ــيناء).

نيافة األنبا مارك يستقبل رئيسة ابلعثة
ادلبلوماسية الفلسطينية

اس ــتقبل نيافة األنبا مارك أس ــقف باريس وشمالي فرنسا ،بمقر المطرانية
بد ارڤ ــي ،الس ــفيرة هال ــة أب ــو حصيـ ـرة رئيس ــة البعث ــة الدبلوماس ــية الفلس ــطينية
بباري ــس ،وذل ــك للتع ــارف وبح ــث س ــبل التعاون بي ــن األقباط بفرنس ــا ووزيارة
األراضي المقدس ــة بفلس ــطين .ش ــارك في اس ــتقبال الضيفة الفلس ــطينية عدد
م ــن اآلب ــاء الكهنة والرهب ــان واألراخنة.

وّقع نيافة األنبا مكس ــيموس األس ــقف العام لقطاع كنائس مدينة الس ــام
والحرفيي ــن ،ي ــوم األح ــد  10أبري ــل 2022م ،بروتوك ــول تعاون مع مؤسس ــة
«مع ــا» لتطوي ــر العشـ ـوائيات ،إلنش ــاء كنيس ــة باس ــم «الس ــمائيين» لخدم ــة
ً
منطقة عزبة أبو قرن (س ــابًقا) ضمن مش ــروع تطوير العشـ ـوائيات .يأتي هذا
البروتوكول في ضوء توجيهات الس ــيد الرئيس عبد الفتاح السيس ــي إلنش ــاء
كنائ ــس ف ــي المجتمع ــات العمراني ــة التي يتم بناؤه ــا أو تطويرها.

كرنفال ذلوي اهلمم يف منفلوط

نفال لذوي
أقام ــت إيبارش ــية منفل ــوط ،يوم الخميس  5ماي ــو 2022م ،كر ً
ط ـ ٌـل أََن ــا» ف ــي دي ــر الش ــهيد األمي ــر ت ــادرس الش ــطبي ف ــي
«ب َ
الهم ــم بعنـ ـوان َ
منفل ــوط .ش ــارك ف ــي الكرنف ــال حوال ــي  ٢٠٠٠ش ــخص من الص ــم وضعاف
الس ــمع وذوي الق ــدرات الخاص ــة من القطاعات البصري ــة والذهنية والحركية،
م ــن أبن ــاء مناطق عديدة باإليبارش ــية وإيبارش ــيات مج ــاورة ،كما حضر عدد
م ــن ممثل ــي محافظة أس ــيوط والجمعي ــات الخيرية.
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قافلة طبية بناميبيا
نشاط رعوي نليافة األنبا چوزيف بأفريقيا

كم ــا اس ــتقبل نيافت ــه ي ــوم الس ــبت  ٧ماي ــو ٢٠٢٢م ،المجموع ــة األول ــى
م ــن القافل ــة الطبي ــة القادم ــة م ــن مصر لب ــدء فعاليات أس ــبوع الخدمة الطبية
مع ــا القداس اإللهي في كنيس ــتنا بالعاصمة
والروحي ــة بناميبي ــا ،حي ــث صلوا ً
الناميبي ــة .وق ــد انض ــم إليه ــم ،المجموع ــة الثاني ــة القادم ــة م ــن CMANA
 .USAوحضر نيافة األنبا جوزيف ،وأعضاء القافلة الطبية «»CMANA
حفل عش ــاء دعا إليه الس ــفير وائل لطفي س ــفير مصر في ناميبيا بمقره في
ونده ــوك للترحي ــب بالقافل ــة .وحض ــر الحف ــل م ــن الجان ــب الناميب ــي كل من
وزيـ ـرة العالق ــات الدولي ــة ونائب ــة رئي ــس ال ــوزراء ،ووزي ــر الصح ــة ،باإلضافة
إل ــى ع ــدد م ــن رموز الجالي ــة المصري ــة بناميبيا.
ف ــي الخمي ــس  ٧أبري ــل ٢٠٢٢م ،زار نيافة األنبا چوزيف األس ــقف العام
بإفريقي ــا مدين ــة أوكاهاندج ــا ( )Okahandjaف ــي دول ــة ناميبي ــا ،حي ــث تفقد
حضان ــة « »OSNالتابع ــة لمنظمة الس ــامري الصال ــح ،التي ترعى األطفال
الفقـ ـراء واألمه ــات المهج ــورات ف ــي تل ــك المنطق ــة ،الت ــث تق ــوم فيها الكنيس ــة
وروحي ــا،
ومعنوي ــا
مادي ــا
ًّ
ًّ
برعاي ــة ودع ــم األطف ــال التابعي ــن له ــذه المنظم ــةًّ ،
حي ــث يق ــوم الق ــس ج ــون وصف ــي كاهنن ــا هن ــاك ،بعم ــل زي ــارة أس ــبوعية له ــم
وبرفقت ــه عطاي ــا مادي ــة ووجب ــات غذائية.
كما زار نيافته مس ــاء يوم الجمعة  8أبريل 2022م ،س ــفيرنا بالعاصمة
الناميبية وندهوك ،الس ــفير وائل لطفي ،حيث ش ــارك نيافته في الحفل الذي
أقامه الس ــفير المصري في منزله بمناس ــبة ش ــهر رمضان.
واس ــتقبل بمق ــر إقامت ــه ف ــي ونده ــوك بناميبي ــا ،ي ــوم الخمي ــس  14أبري ــل
2022م ،اللـ ـواء رافائي ــل توهافين ــي هاموني ــا رئي ــس مصلح ــة الس ــجون
(الخدم ــات اإلصالحي ــة) التابع ــة ل ــو ازرة الداخلي ــة الناميبي ــة .تن ــاول اللق ــاء
جه ــود الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية لخدم ــة الس ــجون ف ــي أنح ــاء ناميبي ــا
أيض ــا للعاملين بالس ــجون .وأبدى
م ــن النواح ــي الروحي ــة والنفس ــية والطبي ــة و ً
رئي ــس مصلح ــة الس ــجون س ــعادته واس ــتعداده للتع ــاون الكام ــل م ــع الكنيس ــة
ف ــي ناميبي ــا ،كم ــا اتفق م ــع نياقته على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المش ــترك
تمهي ـ ًـدا لتوقيعه ــا خ ــال األي ــام القليل ــة المقبل ــة.

مذكرة تفاهم بين « »CMANAوالصحة الناميبية
وق ــد وقع ــت القافل ــة الطبي ــة « »CMANAبالنيابة عن الكنيس ــة القبطية
األرثوذكس ــية ،ي ــوم الخمي ــس  12ماي ــو 2022م ،مذكـ ـرة تفاه ــم م ــع و ازرة
الصح ــة الناميبي ــة لتعزي ــز التع ــاون الطب ــي المش ــترك ،بحض ــور نياف ــة األنبا
جوزي ــف األس ــقف الع ــام بإفريقي ــا ،ووزي ــر الصح ــة الناميب ــي.
تأسيس أول مجموعة كشفية لكنيستنا في ناميبيا
وكان م ــن ضم ــن خدم ــات القافل ــة تأس ــيس خدم ــة الكش ــافة والمرش ــدات
داخ ــل الكنيس ــة بناميبي ــا .حي ــث اخت ــارت المجموعة اثنتين من أبناء الكنيس ــة
حاليا باس ــم
بأوندانج ــو لتق ــودا المجموع ــة الكش ــفية الت ــي يت ــم تأسيس ــها هناك ً
«مجموع ــة م ــار مرق ــس الكش ــفية» ،ودربتهم ــا لقي ــادة أعض ــاء المجموع ــة
الحاليين (حوالي  ٣٥فتى وفتاة) ،كما تم التواصل مع قادة الحركة الكش ــفية
بدول ــة ناميبي ــا الس ــتكمال تدري ــب القائدتي ــن وتس ــجيل المجموعة رس ــميًّا.

زيارة ماالوي

كم ــا صل ــى نيافت ــه ي ــوم الجمع ــة  22أبري ــل 2022م ،صلـ ـوات البصخة
المقدس ــة لي ــوم الجمع ــة العظيم ــة ف ــي وينده ــوك بناميبيا .ش ــارك في الصالة
ش ــعب الكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ــة من المصريين األقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ،والناميبييـ ـ ـ ـ ـ ــن وعدد من أبناء
ال ــدول المجاورة.

زيارة زيمبابوي

وزار نيافت ــه دول ــة زيمباب ــوي وصل ــى الق ــداس اإلله ــي في كنيس ــة القديس
م ــار مرق ــس ف ــي جرين دي ــل بالعاصمة هراري ،وش ــاركه القس دانيال والقس
ـخصا .ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات عدد من الش ــعب
ماي ــكل .وعم ــد نيافت ــه  ١٧ش ـ ً
م ــن المصريي ــن واإلثيوبيين ،ومن أهال ــي المنطقة.
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ب ــدأ نياف ــة األنب ــا جوزيف األس ــقف العام بإفريقيا ،ي ــوم الثالثاء  17مايو
2022م ،زيارته األولى لدولة ماالوي .والتقى نيافته بالس ــيد محمد الشـ ـريف
س ــفير مصر في ماالوي ،والس ــيدة رانيا البحبوحي مستش ــار الس ــفارة ،حيث
ت ــم بح ــث كيفي ــة مش ــاركة الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي المج ــاالت التنموي ــة هناك،
ف ــي إط ــار دع ــم العالق ــات بين مصر وم ــاالوي .حضر اللقاء القس بيش ــوى
وصف ــي كاهن الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية هناك.
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ⲓⲃⲱⲧ أي قالب الطوب ,ونها البرنامج اإللكتروني adobe

احتفال هيئة القديس كريلس
واألاكديمية األوروبية للرتاث القبطي بالقيامة

«السيب وتأثريه ىلع بعض أسفار األنبياء»
رسالة ماجستري بمعهد ادلراسات

نوقش ــت بقس ــم العل ــوم الالهوتي ــة بمعه ــد الد ارس ــات القبطي ــة بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية ف ــي العباس ــية ،ي ــوم األح ــد  ٨ماي ــو ٢٠٢٢م ،بح ــث الماجس ــتير
المق ــدم م ــن الباح ــث ال اره ــب القم ــص أولوجي ــوس البرموس ــي ،والت ــي حملت
عنوان «الس ــبي األش ــوري والبابلي لمملكتي إسـ ـرائيل وأثره على أس ــفار أنبياء
م ــا بعد الس ــبي :د ارس ــة كتابي ــة تاريخية».

أقام ــت هيئة القديس كيرلس باالش ــتراك م ــع األكاديمية األوروبية للتراث
القبطي تحت إشـ ـراف البروفيس ــور الش ــماس ميش ــيل حنين ،يوم الس ــبت 30
أبري ــل 2022م ،ف ــي لن ــدن ،احتفالي ــة بمناس ــبة عيد القيام ــة المجيد بحضور
ع ــدد م ــن ممثلي الكنائس األرثوذكس ــية المش ــرقية والش ــرقية هناك .تضمنت
االحتفالي ــة فقـ ـرات م ــن القـ ـراءات الكتابي ــة والتراتي ــل المتعلق ــة بالقيامة قدمتها
ف ــرق ك ــورال م ــن الكنائ ــس األرمنية واألوكراني ــة والبيزنطية األرثوذكس ــية إلى
جانب كنيس ــتنا مضيف ــة االحتفالية.

رسالة ماجستري نليافة األنبا رافائيل من

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور القس بيشوي حلمي ،واألستاذ جرجس
صال ــح ،والدكت ــورة م ــاري جرج ــس ،والدكت ــور إس ــحق عزي ــز فري ــج .حض ــر
المناقش ــة أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
القب ــة ،ووكي ــل الكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة باألنب ــا روي ــس ،واألنب ــا م ــكاري
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــب ار الجنوبية ،ورئيس قس ــم األلح ــان القبطية
بمعهد الدراسات القبطية ،واألنبا آنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع شب ار
الش ــمالية ،واألنب ــا هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع شـ ـرقي اإلس ــكندرية.

رسالة دكتوراه عن «دور اللكيات الالهوتية
يف اتلنشئة املسكونية» بمعهد الراعية

جامعة هويل صوفيا بأمريكا حول تدبري اخلالص
حص ــل نيافة األنب ــا رافائيل
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
وس ــط القاهـ ـرة ،ي ــوم األربع ـ ـ ـ ـ ــاء
األول من يوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٢٠٢٢م،
عل ــى درج ـ ـ ـ ـ ـ ــة الماجس ــتير ف ــي
العل ــوم الالهوتيـ ـ ـ ــة م ــن جامعة
هولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صوفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا القبطي ـ ـ ـ ـ ــة
األرثوذكس ــية بنيوي ــورك .وج ــاء
موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع رس ــالة الماجس ــتير
كتابي ــا
«تدبي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الخـ ـ ـ ـ ــاص:
ًّ
وقانوني ــا».
وليتورجي ــا
وآبائي ــا
ًّ
ًّ
ًّ
تكونت لجنة المناقش ــة برئاسة:
أ.د .القم ــص أب اره ــام عزم ــي،
وعضوي ــة أ.د .القمص بنيامين
المحرقي ،أ.د .فاي ـ ـ ـ ـ ـ ــز سدراك،
أ.د .جرج ــس بش ــرى.
وعق ــب انته ــاء المناقش ــة ق ــررت اللجن ــة من ــح الباح ــث درجة الماجس ــتير
بتقدي ــر امتي ــاز مع مرتبة الش ــرف األولى والتوصية بترجمة الرس ــالة وطبعها

ونش ــرها .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنب ــا رافائيل.

نوقش ــت بمعه ــد الرعاي ــة والتربي ــة بمقـ ـره بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية
ي ــوم الخمي ــس  14أبري ــل 2022م ،رس ــالة الدكت ــوراه المقدم ــة م ــن الباح ــث
الش ــماس المك ــرس ماي ــكل إدوارد المدي ــر التنفي ــذي للمعه ــد ،وموضوعه ــا
«رؤي ــة مس ــتقبلية ل ــدور رابط ــة الكلي ــات والمعاه ــد الالهوتي ــة وقس ــم التربي ــة
المس ــيحية بمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط ف ــي التنش ــئة المس ــكونية للنشء
والش ــباب» .تكون ــت لجن ــة المناقش ــة م ــن أ.د .رس ــمي عب ــد المل ــك مشـ ـرًفا
ئيس ــا ،د .ق .عاط ــف جن ــدي مهن ــي عض ـ ًـوا ،األب د .كميل وليم س ــمعان
ور ً
عض ـ ًـوا ،الق ــس د .بيش ــوي حلم ــي عض ـ ًـوا ،واألس ــتاذ جرج ــس إبراهي ــم صالح
عض ـ ًـوا .حض ــر المناقش ــة م ــن أحب ــار الكنيس ــة نياف ــة األنبا رافائيل األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع وس ــط القاهرة.
وف ــي الخت ــام منح ــت اللجن ــة درج ــة الدكت ــوراه للباحث بتقدي ــر امتياز ،مع
التوصي ــة بتب ــادل الرس ــالة م ــع المعاه ــد التعليمي ــة التابع ــة للعائالت الكنس ــية
األعض ــاء ف ــي مجلس كنائس الش ــرق األوس ــط.
مج ةل الكرازة  6 -يونيو 2022
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إنسان رشيف اجلنس
تدبري اخلالص كما جاء يف صلح القداس الغريغوري
رسالة ماجستري بمعهد ادلراسات

نوقش ــت بقس ــم العل ــوم الالهوتي ــة بمعه ــد الد ارس ــات القبطي ــة بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية في العباس ــية ،يوم الس ــبت  21مايو ٢٠٢٢م ،رس ــالة الماجس ــتير
المقدم ــة م ــن الباح ــث ال اره ــب القم ــص بط ــرس البرموس ــي ،والت ــي حمل ــت
عنـ ـوان «تدبي ــر هللا لخ ــاص اإلنس ــان حس ــبما ج ــاء ف ــي ص ــاة الصل ــح
بالق ــداس الغريغ ــوري» .تكون ــت لجن ــة المناقش ــة م ــن الدكت ــور س ــعيد حكي ــم،
والدكت ــور األرش ــيدياكون رش ــدي واص ــف ،والدكت ــورة نج ــاء حم ــدي .حضر
المناقش ــة نياف ــة األنب ــا م ــكاري األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع ش ــب ار الجنوبية
ورئي ــس قس ــم األلح ــان القبطي ــة بمعه ــد الد ارس ــات القبطية ،والدكتور إس ــحق
عجب ــان عمي ــد المعه ــد ،والدكت ــور ع ــادل فخ ــري وكي ــل المعه ــد .وق ــد حصل
الباح ــث عل ــى درج ــة امتي ــاز م ــع مرتبة الش ــرف.

نرصة القيامة
metropolitanpakhom@yahoo.com
نحــن فــي هــذه األيــام المباركــة نحتفــل
ومحبتنــا ،ويعطينــا ســؤل قلبنا.ونــرى مــن
بعيــد أعيادنــا ،ويــوم رجــاء خالصنــا ،لذلــك
خــال شــخصيات الكتــاب المقــدس وتاريــخ
يسـ ّـرني أن أهنئكــم بهــذا العيــد المبــارك الــذي
الكنيســة علــى مــر العصــور ،كانــت هنــاك
نبنــي عليــه إيماننــا ،فلــو لــم يكــن المســيح قــد
أحجــار كثي ـرة ،وبــروح اإليمــان نثــق فــي
قــام فباطـ ٌـل إيماننــا وباطلــة ك ارزتنــا .ويعطينــا
يــد الــرب القويــة والمعينــة التــي نســتطيع
دروســا فــي هــذه المناســبة المباركــة،
الــرب
ً
مــن خاللهــا أن ندحــرج األحجــار .لذلــك
نتعلــم منهــا أنــه إن لــم نتألــم معــه ال نســتطيع
رســالة القيامــة هــي رســالة ســام لــكل
أيضــا معــه ،فقبــل فــرح القيامــة
نتمجــد ً
أن ّ
إنســان ،ورســالة فــرح وتعزيــة .نأتــي إليــك
ـون
ال بــد أن تكـ لنــا شــركة اآلالم ،فالقبــر
مبكريــن ،ونؤمــن بعملــك فــي حياتنــا،
يــا رب ّ
الفــارغ يعلــن رجــاء البش ـرية فــي خالصهــا.
ولكــن ينبغــي أن يكــون لنــا مــلء اإليمــان
محبــة المريمــات عندمــا ذهبــن إلــى القبــر
عجيبــا
والقناعــة أن الــرب يصنــع كل شــيء
ً
ـر جـ ًـدا ،لقــد أتيــن المريمــات باألطيــاب
باكـ ًا
وعظيمــا حســب حكمتــه وتدبي ـره ،ويســتخدم
والحنــوط وهــن محتــارات مــن يدحــرج لهــن
ً
فــي هــذا وســائل كثي ـرة ،فكــم مــن أحجــار
الحجــر لكــي يطيبــن جســد الــرب ،وهــذه
احــا
ر
ج
ـد
ـ
وضم
ـا،
ـ
عن
هللا
ـا
ـ
ه
دحرج
ة
ر
ـ
ي
كث
تشـ ّـكل مشــكلة فــي ذهنهــن ،وعندمــا أتيــن
ّ
ً
ّ
أتعابــا كثي ـرة
و
ـاوف
ـ
خ
م
ال
ز
أ
ـم
ـ
ك
و
ـا،
ـ
ن
ل
ة
ر
ـ
ي
كث
مدحرجــا ليعلــن
إلــى القبــر وجــدن الحجــر
ً
ً
لهــن فرحــة القيامــة المقدســة ،وصــار هــذا
لنــا ،ونثــق يــا رب أنــك تســتطيع كل شــيء
الحجــر هــو موضــوع فرحهــم .وينظــر الــرب
وال يعســر عليــك أمــر .دعونــا نختبــر عمــل
المحبــة التــي أتــت إلــى
المدحـ َـرج الــذي يعلــن لنــا أن يســوع
إلــى هــذه القلــوب ُ
الحجــر ُ
ـر جـ ًـدا ولــم تكتــرث بمخــاوف
القبــر باكـ ًا
المصلــوب هــو يســوع القائــم ،لذلــك شــركتنا
ـن..
ـ
ه
قلوب
ـة
ـ
ج
به
ـن
ـ
ه
ويعطي
األعــداء،
فــي أمجــاد القيامــة هــي شــركتنا فــي آالمــه.
ـم
ـ
ل
العا
ـذا
ـ
ه
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ن
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ر
غ
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ـ
ي
ر
ط
ـي
ونحــن فـ
إن ســر قــوة مســيحيتنا هــو إيمانهــا بــاآلالم.
تعترضنــا مخــاوف ومشــكالت ،ونتســائل:
مشــكلة اإلنســان المســيحي أنه يريد أن يتبع
مــن يدحــرج هــذه المشــكلة؟ ومــن يحررنــا
الــرب يســوع علــى جبــل التجلــي أو عنــد
مــن هــذه الضيقــة؟ وينظــر الــرب إلــى
القبــر القائــم منــه ،وال يريــد أن يتبعــه عنــد
اإلنســان لكــي مــا يــرى مقــدار حبــه وبذلــه
بســتان جثســيماني ،فالصليــب يحمــل معنــى
وعطائــه ،ويتدخــل بطــرق مختلفــة ،ويــرى
الحــب الكامــل والخــاص الحقيقــي والبــذل
اإلنســان فــإذا المشــكلة قــد ُدحرجــت! لقــد
فبكــر إلــى الــرب لكــي مــا تعلــم
والعطــاءّ ،
نظــر الــرب إلــى محبــة المريمــات وبذلهــن
حبــك لــه ،فهــو الوحيــد القــادر أن يرفــع عنــك
وارتباطهــن بــه ،وأعطاهــن ســؤل قلبهــن،
آالم الصليــب ،وتكــون لــك شــركة معــه فــي
وهــذا يعطينــا رجــاء ونص ـرة أن الــرب
أمجــاد ونص ـرة القيامــة.
ينظــر إلــى محبتنــا وجهادنــا ،ويقـ ّـدر إيماننــا
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أحــد أعمــق الطــرق التــي
ينصــح بهــا اآلبــاء للدخــول فــي
عمــق االتحــاد مــع الســيد المســيح
هــو التأمــل فــي ألقابــه .وألقــاب
الســيد المســيح كثيـرة ومــن أمثلتهــا:
العريــس ،الفــادي ،ال ارعــي الصالــح،
نــور العالــم ،الكرمــة الحقيقيــة،
الطريــق ،الحــق ،الحيــاة ،البــاب...
إلــخ ،وألقــاب الســيد المســيح ليســت
مجــرد ألقــاب جميلــة ولكنهــا تعلــن
عــن طبيعــة وشــخص الســيد
المســيح ،كمــا أن كل لقــب منهــا
يشــير إلــى فعــل ديناميكــي مرتبــط
بمفاعيــل خالصنــا يعملــه الســيد
المســيح بشــكل مســتمر« :أبــي
يعمــل حتــى اآلن وأنــا أعمــل»
ِ
المتأمــل
(يــو .)17 :5وكلمــا تمعــن
ّ
فــي شــخص الســيد المســيح كلمــا
ارتســم نــور وجهــه عليــه بــكل
صفاتــه وألقابــه ،فمــن يشــخص إلــى
المســيح النــور يصيــر هــو ذاتــه
ـورا ،والمســيح ال ارعــي الصالــح
نـ ً
صالحــا ،وهكــذا
ـا
ـ
اعي
ر
ـر
ـ
ي
يص
ً
ً
ننمــو مــن مجــد إلــى مجــد فــي
جميعــا ناظريــن
المســيح« :ونحــن
ً
مجــد الــرب بوجــه مكشــوف ،كمــا
فــي مـرآة ،نتغيــر إلــى تلــك الصــورة
عينهــا ،مــن مجــد إلــى مجــد كمــا
مــن الــرب الــروح» (2كــو.)18 :3
وأغلــب ألقــاب الســيد المســيح أتــت
بمثابــة إعــان إلهــي عــن شــخصه
أعلنــه هــو لنــا عــن نفســه بنفســه:
«أنــا هــو نــور العالــم»؛ «أنــا هــو
الطريــق والحــق والحيــاة»؛ «أنــا هــو
ال ارعــي الصالــح»؛ «أنــا هــو بــاب
الخ ـراف» ...إلــخ.
ومــن أحــد ألقــاب الســيد المســيح
التــي مــن النــادر أن ننتبــه إليهــا،
والتي أعلنها لنا بنفسه في قوله عن
نفســه« :إنســان شــريف الجنــس
ذهــب إلــى كــورة بعيــدة ليأخــذ لنفســه
ملـ ًـكا ويرجــع» (لــو .)12 :19إنــه
يصــف نفســه بأنــه «إنســان شـريف
الجنــس» فــي مثــل األمنــاء .ونحــن
عــادة عندمــا نتأمــل فــي هــذا
نركــز علــى توزيــع األمنــاء،
المثــل ّ
وأمانــة المتاج ـرة فيهــا دون االنتبــاه
للعبــارة األولــى فيــه .هــذه العبــارة

العجيبــة تحمــل الكثيــر والكثيــر مــن
اإلعــان اإللهــي .فمــن الجانــب
الالهوتــي هــي تشــير لطبيعــة الســيد
المســيح .فكلمــة إنســان تشــير إلــى
ناســوته ،وش ـريف الجنــس تشــير
إلــى الهوتــه .أمــا مــن جانــب
التأمــل فــي شــخصه فــإن كلمــة
شـريف الجنــس وردت فــي الترجمــة
اليونانيــة للكتــاب المقــدس بمعنــى
«النبيــل» .وقــد اُســتُخدمت تلــك
اللفظــة فــي موضعيــن آخريــن فــي
العهــد الجديــد فــي« :وكان ه ـؤالء
أشــرف مــن الذيــن فــي تســالونيكي
فقبلـوا الكلمــة بــكل نشــاط فاحصيــن
الكتــب كل يــوم :هــل هــذه األمــور
هكــذا» (أع)11 :17؛ «فانظــروا
دعوتكــم أيهــا اإلخــوة أن ليــس
كثيــرون حكمــاء حســب الجســد.
ليــس كثيــرون أقويــاء .ليــس
كثيــرون شــرفاء» (1كــو.)26 :1
واإلنســان الش ـريف أي النبيــل هــو
ذو نســب رفيــع ،ويتميــز بنبــل
الطبــاع فهــو كريــم ،عاقــل ،رزيــن،
وقــور ،مرهــف الحــس ،شــجاع،
عــادل ،متواضــع رغــم علــو شــأنه،
مســئول ...إلــخ؛ إنهــا حزمــة مــن
الفضائــل التــي تميــز النبيــل .ومــن
ثَ ّم ليس من العســير علينا أن نفهم
لمــاذا أعلــن لنــا الســيد المســيح عــن
نفســه بأنــه إنســان شـريف الجنــس.
فهــو حًقــا نبيــل النبــاء الــذي تعامــل
بإنســانية ونبــل حقيقــي مــع الجميع.
فلننظــر إليــه علــى الصليــب فــي
معتنيــا
ـر لصالبيــه،
عمــق ألمــه غافـ ًا
ً
بأمــه وتلميــذه الحبيــب! فلنتأمــل
ذاك النبيــل عنــد البئــر يتعامــل
مــع الم ـرأة الســامرية ،وعنــد القبــر
مــع المجدليــة! انظــروا إلــى نبيــل
النبــاء يســتر المـرأة الخاطئــة بنبــل
ب ـره!
أيهــا الش ـريف الجنــس ،نبيــل
النبــاء ،نتضــرع إليــك أن تشــرق
علينــا بنبــل نــور وجهــك الش ـريف
فنســبى بخمــر حبــك يــا مشــتهى كل
ُ
األمــم!
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كل عــام وأنتــم بخيــر بمناســبة
عيــد القيامــة المجيــد .كل مــن التقــي
بالقيامــة والمســيح القائــم ُكِّلــف بالخدمــة
ـال ِلْل َم ْأرَتَْيـ ِـن« :الَ
ـاب اْل َم ـاَ ُ
َجـ َ
«َفأ َ
ك َوَقـ َ
تَخاَفــا أَنتُمــاَ ،فِإِ
طُلَبـ ِ
ـان
أ
ـي
ـ
ن
َعَلـ ُـم أََّن ُك َمــا تَ ْ
ّ ْ
َ ْ َ
ههَنــا ،ألََّن ُه
ـو
ـ
ه
ـس
ـ
ي
ل
.
ـوب
ـ
ل
ص
َ
ُ
َي ُســو َ
ُ
ْ
ع اْل َم ْ َ
َ َ ُ
يعا ُق ـوالَ
ـال! ...وا ْذ َهَبــا سـ ِـر ً
َقــام َكمــا َقـ َ
ِلتَ َالَ ِميـ َِـذِهِ :إَّنــه َقــد ََقــام ِمــنَ األَمــو ِ
ات.
ُ ْ َ َ َْ
ِ
ـاك
َهــا ُهـ َـو َي ْس ـِبُق ُك ْم ِإَلــى اْل َجليـ ِـلُ .هَنـ َ
ـال
ـ
ق
ف
«
ـت،)7-5:28
تََرْوَنـ ُـه( »»...مـ
ََ َ
َل ُهـ َّـن (مريــم المجدليــة ومريــم أم يعقــوب
طُل ْبـ َـن
وســالومة)« :الَ تَْن َد ِه ْشـ َـن! أ َْنتُـ َّـن تَ ْ
الن ِ
ع َّ
وبَ .ق ْد َق َام!...
اصر َّ
َي ُسو َ
صُل َ
ِي اْل َم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طـ ُـر َس:
لكـ ِـن ا ْذ َه ْبـ َـن َوُقْلـ َـن لتَالَميــذه َولُب ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاك تَ َرْوَنـ ُـه
ِإَّنـ ُـه َي ْسـبُق ُك ْم إَلــى اْل َجليــلُ .هَنـ َ
ـال َل ُكـ ْـم»» (مــر.)7-6:16
َك َمــا َقـ َ
ِ
ـي َب ْيـ َـن
««ل َمــا َذا تَ ْ
طُل ْبـ َـن اْل َحـ َّ
األَمــو ِ
ات؟ َليــس هــو ههنــاِ ،
لكَّنـ ُـه
ْ َ ُ َ َُ
َْ
ِ
َّ
ن
ـام!»َ ...فتَ َذكـ ْـرَ َكالَ َمـ ُـهَ ،وَر َج ْعـ َـن مـ َـن
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ن
ِ
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َ
اْلَب ِاقيـ َـن ِبه ـ َذا ُكِّلـ ِـه» (لــو.)10-5:24
«َقــال َلهــا يســوع« :الَ َتْل ِم ِسـ ِ
ـيني ألَِّنــي
َ َ َُ ُ
َلــم أَصعـ ْـد بعــد ِإَلــى أَِبــي .و ِ
ِ
ِ
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«ن َعــم َيــا َر ُّب ،أ َْنـ َ
ـت تَ ْعَلـ ُـم أَّنــي أُحُّبـ َ
َقــال َْلــه« :ارع َغن ِ
ـال َلـ ُـه ثَ ِالثَـ ًة:
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ـت تَ ْعَلـ ُـم
«يــا َر ُّب ،أ َْنـ َ
ـال َلـ ُـهَ :
أَتُحبُّنــي؟ َفَقـ َ
ُك َّل َشــي ٍء .أ َْنــت تَعـ ِـرف أَِّنــي أ ِ
ـك».
ـ
ب
ُح
ُّ
َ
َ ْ ُ
ْ
ع َغَن ِمــي»».
«ار َ
ـال َلـ ُـه َي ُســوعُْ :
َقـ َ
( يــو.)17-15:21
ممــا ســبق نفهــم أن كل مــن تقابــل
مــع المســيح القائــم ومــع قيامتــه تــم
تكليفــه بــأن يكــرز ويبشــر وينــادي
بالقيامــة وبخدمــة الــرب ..لذلــك فــإذا
أردنــا أن نتقابــل مــع قيامــة المســيح
فعلينــا أن نعــد أنفســنا لخدمتــه والتعــب
مــن أجلــه ..علينــا أن نكــرز ونبشــر
وننــادي بقيامــة الــرب ..وال يمكــن أن
يأتــي المســيح ليخدمنــا ونحــن نقــف
ـيئا وال نحــاول
كســالى ال نعمــل شـ ً
أن نخدم ـ ـ ـ ـ ـ ــه ..وإذ كنــا نقــول «ليـ ِ
ـأت
ملكوتـ ـ ـ ـ ــك» فكيــف يأتــي ونحــن ال
نعمــل علــى تنفيــذ هــذه الطلبـ ـ ـ ـ ــة ونقــف
مكتوفــي األيــدي؟!

ولكــن كيــف نخدمــه ..وقــد تكــون
إمكانياتنــا ال تســمح بذلــك؟ هنــاك
خطــأ كبيــر يقــع فيــه البعــض إذ يظــن
أن الخدمــة مقصــورة علــى الوعــظ
والتعليــم ،ولكــن الصحيــح هــو أن أي
شــيء نقــوم بــه مــن أجــل هللا هــو خدمــة
لــه ،وأي تعــب أو مجهــود نبذلــه مــن
أجلــه أو مــن أجــل كنيســته أو إنجيلــه
أو أوالده هــو خدمــة.
وإليــــــــــــــك بعــض األمثلـــــــــــة مــن
خدمــات متعــددة :أ -زيــارة المرضــي
ومحاولـ ـ ـ ــة التخفيــف عنهــم وإعطائهــم
الرجــاء واألمــل فــي الشــفاء ،وقــد يكــون
ماديــا بطريقــة مباش ـرة
مســاعدتهم
ً
أو غيــر مباش ـرة (ش ـراء الــدواء،
دفــع ثمــن الكشــف ،المســاعدة فــي
تكاليــف المستشــفى .)...ب -تعزيــة
إنســان حزيــن لفقــدان شــخص قريــب
لــه ،ومحاولــة مواســاته والتخفيــف
عنــه بكلمــات التعزيــة الموجــودة فــي
اإلنجيــل ،وكذلــك محاولــة مســاعدته
أيضــا فــي إج ـراءات الدفــن وتكاليفــه.
ً
ج -مســاعدة إنســان فقيــر مــن خــال
إيجــاد عمــل لــه أو تدريبــه علــى عمــل
ـيئا
مبلغــا مــن المــال أو شـ ً
أو إعطائــه ً
عينيــا يحتاجــه ،وكذلــك ربطــه بالكنيســة
ً
مــن خــال الروحيــات ال الماديــات
فقــط ،لتنمــو عنــده فضيلــة الشــكر
والقناعــة .د -طبيــب يكشــف علــى
مجانــا
بعــض المرضــى المحتاجيــن
ً
ويمكــن إعطــاؤه الــدواء مــن العينــات
الطبيــة المجانيــة .ه -صيدلــي
يعطــي للكنيســة عشــوره أدويــة أو أن
يصــرف روشــتة لمحتــاج بــا مقابــل
أيضــا مــع الكنيســة .و-
بالتعــاون ً
مــدرس يعطــي مجموعــات د ارســية فــي
الكنيســة بمبلــغ معتــدل ،أو إعطــاء
درس ألوالد محتاجيــن بــا مقابــل.
ز -تاجــر يعطــي أشــياء مخفضــة أو
بنصــف الثمــن أو بالتقســيط للمحتاجيــن
مــن خــال الكنيســة ،ويمكــن أن تكــون
عشــوره .ح -ســيدات أو بنــات يتبرعــن
بكنــس الكنيســة ومســحها م ـرة كل
أســبوع ويمكــن عمــل جــدول بذلــك.
ط -غســيل الســتور واللفائــف ومســح
الــدكك .ي -افتقــاد األشــخاص الذيــن
ال يحضــرون االجتماعــات والقداســات
ويمكــن تشــكيل لجنــة لذلــك .ك-
المســاعدة فــي حــل مشــاكل النــاس،
ويمكــن عمــل لجنــة ي أرســها أب كاهــن
كل هــذه عينــة مــن خدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ـؤدى للــرب ،وهنــاك الكثيــر
يمكــن أن تـ ّ
والكثيــر ..فقــط يجــب أن نجيــب عــن
س ـؤال الــرب :أتحبن ـ ـ ـ ــي؟ وإن كانــت
اإلجابــة نعــم ..علينــا أن نخدمــه..

املكرسة بإيبارشية طهطا

رق ــدت ف ــي الرب ي ــوم األربعاء 18
ماي ــو 2022م ،تاســـوني مارينا أديب
المكرس ــة بإيبارش ــية طهط ــا وجهين ــة
ع ــن عم ــر ق ــارب  ٦٨س ــنة بعد قضت
ف ــي حي ــاة التكري ــس البتولي  ٣٤س ــنة.
ُول ــدت المكرس ــة الراحل ــة ي ــوم ١٧
يولي ــو ١٩٥٤م ،وانضم ــت إل ــى س ــلك
التكري ــس بإيبارش ــية طهط ــا وجهين ــة
ف ــي ماي ــو ١٩٨٨م .وأُقيم ــت صلـ ـوات
تجنيزه ــا بحض ــور نياف ــة األنبا إش ــعياء
مطـ ـران اإليبارش ــية وع ــدد م ــن اآلب ــاء
الكهن ــة وأخواته ــا المكرس ــات.
خالـــص تعازينــــــــــــا لنيافـــة األنبا
إشـــعياء مطـــران إيبارشـــية طهطـــا
وجهينـــة ،ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة
وخـــدام وخادمـــــــــــات اإليبارشيــــــــــــة
ومجمــــــــــــــــــع مكرساتها ،وألســــــــرتها
المباركـــة وكل محبيهـــا.

+ + +

«أجسامهم ُدفنت بالسالم ،وأسماؤهم
تحيا مدى األجيال»
(سي)14:44

ذكرى وشكر األربعين
لألم الغالية

هناء نصيف واصف

تتقدم األسرة
بخالص الشكر والتقدير لمن وافانا
هاتفيا
بالتعزية حضورًيا أو
ً
كما تقيم األسرة القداس األلهي
لروحها الطاهرة
يوم الخميس الموافق
 2022/6/16في تمام الساعة 8:00
صباحا
ً
بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل
بطوسون  -شب ار
مج ةل الكرازة  6 -يونيو 2022
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How could your family be a blessed one?
The Sermon of H.H. Pope Tawadros II on Tue 31-5-2022 from St. Demiana’s Monastry
Tomorrow we celebrate the entry of
the Holy Family into Egypt in the first
century AD, who remained there for
three years, six months and ten days.
It roamed Egypt from east to west and
from north to south, stopping at many
stations (about 25 stations), visiting and
performing miracles.
I want to talk to you today about how
could your family be blessed? How do
we live the idea of the family as wanted
by Christ? St. John Chrysostom has a
beautiful phrase: “The family is an icon
of the Church.” When a church building
is finished, we decorate it with icons.
So as well each family is an icon that
beautifies the church. Is your home
really a good icon, or a distorted and
neglected one?
+ Christ is the origin of the family: We believe that the marriage bond
is between a man and a woman, with
Christ in the midst of them. Therefore,
the marriage bond is threefold. On the
day of the crowning, you returned home
as three people, not two, you became
bound with Christ. Is Christ happy with
you and your homes?. Christ is the beginning of the family, as if Jesus Christ
holds the husband’s hand and the wife’s
hand, and both spouses hold one each
others; this is what makes the marriage
bond a strong one in the presence of
Christ. That is why we believe in the
unity of marriage, being married to one
partner, and we believe in the permanence of marriage and that it can only
be dissolved by sin or death. We also
believe that every marriage has fruits,
whether children, virtues, or services.
We never believe that Christian marriage is infertile.
How then can our homes and families be sacred and blessed?
+ (1) Love: God gave us love as
human beings “For God did not send
his Son into the world to condemn the
world, but to save the world through
him” (John 3:17). When a person marries and has children, he takes from
Christ’s love and presents to his family
and this love is not only in words. The
survival of life is through the true love
that God puts in our hearts. Love is a
very important passion, and passion is
a blessing from our Lord. The family is
the entity of love.
And if you love your sons and daughters with a true love, they will grow up
knowing God. However, if love is ab(1)

Proverbs 27:7.		

(2)

I saiah 1:18.

sent, treating your children harshly, then
the boy or girl will have a bad image of
God. The bible says that “One who is
full loathes honey from the comb (1),” the
satiated soul of love in the home, so no
matter what the temptations may be,
children wouldn’t fall. The rightly-built
house is built on the love of God, and
fills its members with love. It is the father’s responsibility to contain his wife
and children.
Love, my beloved, means that I forgive the other when he has done wrong
to me, whether a partner or children. As
love means to forget the abuse; this is
the love of Christ who forgave us on the
cross despite our sins and weaknesses,
and does not reproach anyone (as he
did with the Samaritan and Zacchaeus). Then, show your love clearly to
your children, so as to live a happy life
and make their childhood a lovely and
a joyful one. One of the very important
expressions to convey love is cuddling.
Hug your children, so that they are satisfied with your passion of love. Your
hugs send them a direct message that
they are of great value to us, and we are
pleased with them.
+ (2) Conversation: Dialogue and
conversation is complementary to love.
What a person enjoys most is to speak
with whom he loves, because man is
a speaking being, God has given him
the gift of speech in order to convey
thoughts and feelings. So, what is the
quality of your words with your family? Do you schedule time to talk with
them? There should be a dialogue between family members at least half an
hour a day, without being preoccupied
with the mobile phone, or problems or
etc. When we talk we know each other
more. Teach your children to have conversation with you and how to apologize
when they make a mistake. Dialogue
between adults and children is based
on love. Our problem is that people may
enter the dialogue as if in a fight! There
is a dialogue, then there is a quarrel
and a wall between us, that is, I speak
but none answers! We read in the Gospels: ““Come now, let us settle the matter, says the Lord (2).”
Men are naturally not talkative,
whereas women are the opposite. Male
does not like details, but female elaborates on them. This difference is natural, so they must be understood by one
(3)

Corinthians 6:12.

another. Learn to listen to your children
also and do not interrupt them, but respect their feelings. Dialogue begins
with love, grows with love, and continues with love. If you are a husband or
wife or son or daughter, old or young,
you need to take care of the other, and
say a word of encouragement, a prayer,
a kind word to them...we all need this.
(3) Freedom: Freedom does not
mean disorder and chaos. There must
be a margin of freedom. Whatever your
son or daughter does, cuddle them
to keep them safe. Give them some
freedom, teach your children to have
a personality in the community where
they live, to be able to express themselves, and have the ability to choose,
thus when they grow up they can make
right decisions. Freedom is linked to
our Christian life and to the civil law
where you live. When you stress your
children, the result is that they hide their
private affairs from you, making multiple mistakes that may grow with them
even they may leave the house. So, you
are the reason if you do not know how
to embrace and contain your children.
Freedom means respect for the other,
even if he makes a mistake. Freedom
means guidance, so guide your son to
the right path.
Freedom means to act positively.
Freedom means attention, respect,
guidance, positivity and concern. For
example, teach your children to choose
dignified outfit that are appropriate for
the place. Playing outfits are different
from those for the Mass, summer vacation and at home... Teach them not to
be tempted by everything trendy, but to
do the right thing. We must pay attention to much stuff while we are raising
our children, and let us remember the
saying of the Bible: ““I have the right to
do anything”—but I will not be mastered
by anything (3)”. Love, conversation and
freedom are the hallmarks that your
family is holy and a blessed one. May
God bless every home and every family.
To our God be all glory and honor from
now and forever, Amen.
 ماريان فؤاد. د:ترجمة
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