 +ما أجمل أن تكـ ــون
شخصا ،كلما يذكرك
ً
اآلخرون يبتسمون.

 +مشاكلنا مؤقتة ولكن إلهنا أبدي.
 +الش ــجاعة ال تعني أنك لن تخاف ،لكنها
تعن ــي بأن ــك لن تس ــمح للخوف بأن يوقفك.

 +وأن ــت ف ــي قمة الغض ــب ال تتخذ ق اررات،
وعودا.
وأن ــت ف ــي قمة الس ــعادة ال تعطي ً

 +النقاشات بين المحبين ينهزم فيها األكثُر
األقل ُحجة.
ً
وليس ّ
حب ــا َ

محترم ــا،
مثقف ــا كـ ـ ـ ـ ــن
 +قبـ ـ ـ ـ ــل أن تكـ ـ ـ ـ ــون ً
ً
فاالحتـ ـرام نص ــف الثقاف ــة.

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

فنان ــا ف ــي صمتـ ـ ـ ــك ،أصبح ــت
 +إذا كن ــت ً
مبدع ــا ف ــي كالم ــك.
ً

ـيئا؟
ـيئا؟ حاف ــظ علي ــه ،تري ــد ش ـ ً
 +تح ــب ش ـ ً
اتع ــب ألجل ــه.

 +أصبحت اق أر النفاق في عيون الكثيرين..
وأبتسم وأرحل.
 +الفق ــر لي ــس ف ــي المـ ـ ـ ـ ــال ،فق ــط الفق ــر هو
فق ــر العق ــول واألخالق.
جاهل بما يـ ـ ـ ــدور من حولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
 +لس ـ ـ ـ ـ ــت
ً
ولكنه ال يس ــتحق االلتفات.
 +ال ش ـ ـ ــيء يع ـ ـ ـ ــادل الني ـ ـ ـ ــة الطيبة ،افع ـ ـ ــل
م ــا تش ــاء واتركه ــم يفهمون ــك كم ــا يش ــاءون.
(نجي ــب محف ــوظ)
 +لي ـ ــس كل هادئ خالي الب ـ ــال ،وليس كل
صام ــت ال يبال ــي ،فف ــي اله ــدوء والصم ــت ألف
حكاية وحكاية.
 +الكلم ـ ـ ـ ـ ـ ــات تشبـ ـ ـ ـ ـ ــه المفاتيـ ـ ـ ـ ـ ــح حسـ ـ ـ ـ ـ ــب
فما ومرة تفت ـ ـ ـ ـ ـ ــح
استخدامهـ ـ ـ ــا ،مـ ـ ـ ـ ـ ـرة تغلق بها ً
قلبا.
به ــا ً
 +قناعة وابتسامة ،ال تحت ـ ـ ــاج الحيـ ــاة أكثر
من ذلك.

ـاغ
 +للدم ــوع قدس ــية :إنه ــا ُرُس ـ ُـل ح ــزن ط ـ ٍ
وأس ــف عمي ــق وح ـ ٍ
ـب ال ُيوص ــف.
 +أرق ــى أنـ ـواع عـ ـزة النف ــس ه ــو الصم ــت
ـر م ــا يك ــون الصم ــت أبل ــغ م ــن ال ــكالم.
وكثي ـ ًا
 +أن ــا ل ــم أفشـ ـ ـ ـ ـ ــل أب ـ ًـدا ،أنا إما أكسـ ـ ـ ـ ــب أو
أتعل ــم( .نيلس ــون مانديال)
 +فـ ـ ــي بداي ـ ـ ـ ـ ــة أي عالق ـ ـ ــة تظهر المشاعر،
وفي نهايتها تظهر األخالق( .نجيب محفوظ)
 +للسعادة ارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان أزلي ـ ـ ـ ـ ـ ــان :البساط ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والطيبة( .كونفوش ــيوس)
 +العبقريـ ـ ـ ــة عبـ ـ ـ ــارة عن  %1م ــن اإلله ـ ـ ـ ــام،
 %99من الجهد( .إديسون)
 +الوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء غـ ـ ـ ـ ٍ
ـال ج ـ ـ ـ ـ ًـدا ،ف ـ ـ ـ ـ ــال تتوقعـ ـ ـ ـ ـ ــه
م ــن رخيص.
 +كل شيء في الحياة مؤقت.

 +هن ـ ـ ـ ــاك ش ــخص تكلمه دقيقتين ،تفض ـ ـ ــل
مبس ــوط يومين.

 +يتكل ــم النـ ـ ـ ـ ـ ــاس عن ــك في ث ــاث حاالت؛
عندم ــا ال يملك ــون م ــا تملك ،وعندمـ ـ ـ ــا يعجزون
أن يكون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا مثل ــك ،وعندمـ ـ ـ ـ ــا ال يس ــتطيعون
الوص ــول إليك.

 +مهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وثقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك
أسرارك لنفسك.

 +أكرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك هللا بعقل ــك ،ف ـ ـ ـ ـ ــا تهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
نفس ــك بفعل ــك.

 +ثالث ـ ـ ـ ــة ال يمك ـ ـ ـ ـ ــن اخفاؤه ـ ـ ـ ـ ــا :الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
– الفقر – الحب.

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

 +من انحن ـ ـ ـ ــى أرسـ ـ ـ ـ ــه في الصلوات ،لـ ـ ـ ـ ــن
ينحن ــي ظهره ف ــي الصعوبات.

 +أن ــا لس ــت أراك أجم ــل م ــا ف ــي الدني ــا ،أنا
أراك دني ــا كل م ــا فيه ــا جمي ــل.

 +األشي ــاء الجميلة ال تتطلب لفت االنتب ـ ــاه.

 +ال تسمح لماضيك أن يقيد حاضرك.
 +الخ ــاف الطوي ــل يعن ــي أن كال الطرفي ــن
عل ــى خط ــأ( .فولتير الفيلس ــوف)
 +خ ــروج بع ــض الن ــاس م ــن حيات ــك ربم ــا
يك ــون رحم ــة م ــن هللا ال تدركه ــا إال مع الوقت.
 +الصالة تخفف األلم.
 +ال تربط سعادتك بأحد ،فكل الذين ربطوا
سعادتهم باآلخرين ماتوا مقتولين بالوحدة.
 +نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد نض ـ ًـجا بالوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وليس بالس ــنين.
 +نف ــوس الن ــاس كالزج ــاج ،ال تجرح إال إذا
كانت مكس ــورة.
 +م ــا يؤل ــم الش ــجرة لي ــس الفأس ،م ــا يؤلمها
حًق ــا أن ي ــد الفأس من خش ــبها.
 +جم ــال ال ــروح يه ـ ِّـون علي ــك المصائ ــب،
وجم ــال النف ــس يس ـ ِّـهل ل ــك المطال ــب ،وجم ــال
العق ــل يحِّق ــق ل ــك المكاس ــب ،وجم ــال الش ــكل
يس ـ ِّـبب ل ــك المتاع ــب.
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قداسة البابا يفتتح
مشروع «الفلك» بطنطا

افتت ــح قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني ي ــوم الثالثاء  ٢٩م ــارس ٢٠٢٢م،
المش ــروع الخدم ــي «الفل ــك» التاب ــع لمطراني ــة طنط ــا وتوابعه ــا ،المتخص ــص
ف ــي التعام ــل م ــع ذوي الق ــدرات الخاص ــة م ــن أبط ــال «متالزم ــة داون» م ــن
المصريي ــن ،حي ــث اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا بوال مطـ ـران طنطا ،قداس ــة البابا لدى
وصول ــه طنط ــا ،حي ــث زار قداس ــته كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس ف ــي قري ــة
«حص ــة أكـ ـوا» ،التابع ــة لإليبارش ــية ،وهي القرية المقام بها مش ــروع «الفلك».
ش ــارك في االفتتاح فضيلة الدكتور ش ــوقي عالم مفتي الجمهورية ،ووزيرة
الهجـ ـرة وش ــئون المصريي ــن ف ــي الخ ــارج الس ــفيرة نبيلة مك ــرم ،والدكت ــورة نيفين
القباج وزيرة التضامن االجتماعي ،والدكتور أس ــامة األزهري مستش ــار رئيس
الجمهوري ــة للش ــئون الديني ــة ،ومحاف ــظ الغربي ــة الدكت ــور ط ــارق رحم ــي ،وم ــن
أحب ــار الكنيس ــة نياف ــة األنبا إرميا األس ــقف العام.
ار مع
وع ـ ِـرض فيل ــم تس ــجيلي ع ــن «الفل ــك» ،وأج ــرى نياف ــة األنبا بوال حـ ـو ًا
ُ
مجموع ــة م ــن أبط ــال متالزم ــة داون ،وأُلقي ــت ع ــدة كلم ــات اُختُتم ــت بكلم ــة
قداس ــة البابا التي قدم خاللها التحية لفكرة المش ــروع التي س ــتمثل إضافة كبيرة
للمجتم ــع ،ولصاح ــب الفكـ ـرة (نيافة األنبا بوال) الذي وضع كل خبراته الرعوية
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والحياتي ــة ف ــي ه ــذا المش ــروع ،وللمس ــتفيد من الفكرة وهم أبط ــال متالزمة داون
وأس ــرهم وأهال ــي القرية المقام بها المش ــروع.
وعق ــد مؤتم ــر صحف ــي أج ــاب خالله قداس ــة الباب ــا على أس ــئلة الصحفيين
ُ
باالش ــتراك م ــع نياف ــة األنب ــا بـ ـوال وال ــو ازراء .كم ــا تفقد قداس ــته أقس ــام المش ــروع
وأب ــدى إعجاب ــه بالتجهيـ ـزات والرؤي ــة الت ــي تق ــود العمل به.

ُويعد مش ــروع «الفلك» أول مش ــروع في منطقة الش ــرق األوسط متخصص
ف ــي تأهي ــل أبطال «متالزمة داون» ومس ــاعدتهم بش ــكل علم ــي على االندماج
ف ــي المجتم ــع ،وه ــو مش ــروع ال يه ــدف إل ــى الرب ــح ،ويق ــدم خدمات ــه لكاف ــة
مجانا.
المصريي ــن،
ً
و«الفلك» مقام على مس ــاحة أكثر من س ــتة آالف متر ،في قرية «حصة
أكـ ـوا» ،مرك ــز كف ــر الزي ــات ،محافظة الغربي ــة .ويقدم خدم ــات متكاملة لعالج
وتأهي ــل وتدري ــب وتنمي ــة مه ــارات أبط ــال متالزم ــة داون ،سـ ـواء م ــن خ ــال
اإلقام ــة الكامل ــة داخ ــل مق ــر «الفل ــك» لم ــن ه ــم ف ــوق س ــن  ١٨س ــنة ،أو م ــن
خ ــال الت ــردد علي ــه لمن هم تحت  ١٨س ــنة .كم ــا يقدم خدمات تدريب وتأهيل
األس ــر للتعامل مع أبنائها بش ــكل س ــليم.
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كلمة أوصنا ⲁⲛⲛⲁⲥⲱ هي النطق اليوناني للكلمة العبرية هوشعنا أي خلصنا

 ١٦راهبة جديدة دلير األمري تادرس حبارة الروم بيد قداسة ابلابا

زار قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي صب ــاح ي ــوم األربع ــاء  ٣٠م ــارس ٢٠٢٢م ،دير األمير تادرس الش ــطبي بحارة الروم ،القاهـ ـرة ،حيث صلى صلوات رهبنة
س ــت عشـ ـرة راهب ــة جدي ــدة ،مم ــن اجت ــزن فتـ ـرة االختب ــارات الرهباني ــة المق ــررة بالدي ــر .ث ــم صل ــى بعدها قداس ــته القداس اإلله ــي .وعقب الق ــداس كانت لقداس ــة البابا
ـير إلى أنه ــا حياة :مخت ــارة ..مختلف ــة ..ملؤها الفرح والس ــام .ش ــارك في صلوات
جلس ــة روحي ــة م ــع الراهب ــات ،تح ــدث خالله ــا ع ــن مالم ــح الحي ــاة الرهباني ــة ،مش ـ ًا
الرهبن ــة والق ــداس إل ــى جان ــب تام ــاف أدروس ــيس رئيس ــة الدي ــر ،ومجمع راهباته ،خمس ــة من اآلباء األس ــاقفة وعدد من رئيس ــات أديـ ـرة الراهبات.

تعزية قداسة ابلابا يف ابلطريرك الرشيف لألقباط الاكثويلك
بعث قداس ــة البابا تواضروس الثاني برقية يوم االثنين  ٢٨مارس ٢٠٢٢م ،لغبطة األنبا إبراهيم إس ــحق بطريرك األقباط الكاثوليك بمصر ،قدم فيها تعزياته
ف ــي رحي ــل غبط ــة الكاردين ــال أنطوني ــوس نجي ــب البطري ــرك الشـ ـرفي للكنيس ــة القبطية الكاثوليكية ف ــي مصر ،والبطريرك الس ــابق لها ،الذي رحل ع ــن عالمنا اليوم
ذات ــه .وقال قداس ــة البابا في برقيته:
«صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق
أق ــدم خال ــص تعزيات ــي ف ــي رحي ــل الكاردين ــال أنطوني ــوس نجيب .لقد
عالما في المعرفة والد ارس ــات
كان ش ــخصية وق ــورة تخ ــدم بالروح والحقً ،
الكتابي ــة ،وعب ــر العم ــر الطوي ــل ال ــذي منح ــه هللا ل ــه ،نج ــح ف ــي خدم ــة
وكاهن ــا
وطالب ــا
اهب ــا
ً
ً
المحب ــة والس ــام ف ــي المجتم ــع المص ــري من ــذ كان ر ً
ـركا ،وكس ــب محب ــة واحتـ ـرام الكثيري ــن .على رج ــاء القيامة
وأس ـ ً
ـقفا وبطري ـ ً
نودع ــه طالبي ــن العـ ـزاء لك ــم ول ــكل اآلب ــاء والرهب ــان والراهب ــات وأحبائ ــه
وأسـ ـرته ف ــي مصر والخ ــارج».
وفـــد كنســـي لحضور جنـــازة البطريرك الشـــرفي لألقبـــاط الكاثوليك
أوف ــد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني يوم األربع ــاء  ٣٠مارس ٢٠٢٢م،
وف ـ ًـدا كنس ـ ِّـيا لحض ــور ص ــاة جن ــازة غبط ــة البطري ــرك الشـ ـرفي لألقب ــاط
الكاثولي ــك بمص ــر ،الكاردين ــال أنطوني ــوس نجي ــب .تك ــون الوف ــد م ــن
نياف ــة األنب ــا اكليمن ــدس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع مدين ــة األم ــل
وألماظ ــة وش ــرق مدين ــة نصر ،والقمص س ــرجيوس س ــرجيوس وكيل عام
البطريركي ــة بالقاهـ ـرة ،واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح األمي ــن الع ــام الفخ ــري
لمجل ــس كنائ ــس الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط .كم ــا حض ــر ص ــاة الجن ــازة نيافة
األنب ــا إرمي ــا األس ــقف الع ــام.
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مقابالت قداسة ابلابا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باألنبا رويس بالعباسية بالقاهرةً ،
يوم الثالثاء  ٢٢مارس ٢٠٢٢م
 +اآلباء كهنة كنيس ــة رئيس المالئكة ميخائيل
بش ــيراتون ،القاهـ ـرة ،وج ــرى أثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللقاء مناقش ــة
موضوع التجديد النصفي لمجلس أراخنة الكنيس ــة.
يوم األربعاء  ٢٣مارس ٢٠٢٢م
 +القم ــص أنطوني ــوس ت ــكال كاه ــن كنيس ــة
الش ــهيد أبان ــوب والقديس األنب ــا أنطونيوس ،بايون،
نيوچيرس ــي ،حيث عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض على قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابا
موض ــوع خ ــاص بشـ ـراء أرض بجـ ـوار الكنيس ــة.
يوم الخميس  ٢٤مارس ٢٠٢٢م
 +النائبة إميليا الكرافي نائب رئيس المجموعة
البرلمانية المعنية بد ارس ــة أوضاع مس ــيحيي الشرق
في البرلمان الفرنس ــي .وأش ــار قداس ــته خالل اللقاء
إل ــى أن ــه م ــن الض ــروري ،لفه ــم وض ــع المس ــيحيين
ف ــي مص ــر ،د ارس ــة تاري ــخ مص ــر من ــذ العص ــر
الفرعون ــي ث ــم المس ــيحي ث ــم اإلس ــامي ،كما أش ــار
قداس ــته ع ــن الب ارم ــج والتدريب ــات الت ــي يقيمها بيت
العائل ــة المصري ــة بي ــن األئم ــة واآلب ــاء الكهنة ،وهو
نموذج ــا تأم ــل
م ــا أش ــادت ب ــه «الك ارف ــي» بوصف ــه
ً
أن يطب ــق ف ــي دول أخ ــرى .تضم ــن اللق ــاء كذل ــك
ار ح ــول عالق ــة الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
حـ ـو ًا
بالكنائ ــس األخ ــرى ،أش ــار قداس ــته خالل ــه إل ــى
العالقة الطيبة والحوار المتبادل ،وإلى أن الكنيس ــة
القبطي ــة عض ــو ف ــي مجل ــس الكنائ ــس العالم ــي،
ومجلس ــي كنائ ــس الش ــرق األوس ــط ومص ــر.
َ

وذل ــك عق ــب عودت ــه م ــن الزي ــارة الرعوي ــة الت ــي قام
ير ش ــفاهيًّا لقداس ــة
به ــا إل ــى أس ــتراليا ،حيث قدم تقر ًا
الباب ــا ع ــن الخدمة ف ــي ملبورن.
 +نيافة األنبا داني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األنبا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال أس ــقف
ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا بـ ـوال بالبح ــر األحم ــر،
ومقرر لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرهبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وشئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
ـددا من
بالمجم ــع المق ــدس ،حي ــث تم ــت مناقش ــة ع ـ ً
الموضوع ــات الرعوية.
 +نياف ــة األنب ــا يواقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األس ــقف العام إلس ــنا
وأرمن ــت ،ال ــذي ناق ــش م ــع قداس ــة الباب ــا بع ــض
األم ــور الرعوي ــة ،التي تقع في نطاق خدمة نيافته.
 +نياف ــة األنبا جوزيف األس ــقف العام بإفريقيا،
ـددا من األمور الخاصة
حي ــث ناقش مع قداس ــته ع ـ ً
بالخدم ــة في إفريقيا.
 +نياف ــة األنبا جوزيف األس ــقف العام بإفريقيا،
ومع ــه فري ــق الخدمة بال ــدول األربعة التي يخدم بها
نيافت ــه ،وه ــي ناميبي ــا وزيمابوي وبتسـ ـوانا وماالوي،
حي ــث عرضـ ـوا عل ــى قداس ــة الباب ــا نش ــاط الكنيس ــة
القبطي ــة وخدمته ــا التنموي ــة ف ــي هذه ال ــدول ،والتي
تقدمه ــا الكنيس ــة هن ــاك باس ــم مص ــر .يأت ــي ه ــذا
اللق ــاء بمناس ــبة م ــرور س ــنة عل ــى ب ــدء نياف ــة األنبا
ـقفا
جوزي ــف خدمت ــه به ــذه ال ــدول عق ــب س ــيامته أس ـ ً
ف ــي م ــارس م ــن الع ــام الماض ــي .كان قداس ــة البابا
ق ــد التق ــى نياف ــة األنب ــا جوزي ــف ف ــي وق ــت س ـ ٍ
ـابق
الي ــوم ذات ــه قب ــل أن ينض ــم إلى اللق ــاء فريق الخدمة
العام ــل معه.

 +أعض ــاء المكت ــب الفن ــي لقداس ــة البابا ،وذلك
لمراجع ــة أعم ــال المكت ــب خ ــال ع ــام .إل ــى جانب
اس ــتعراض كاف ــة اإلجـ ـراءات القانوني ــة واإلداري ــة
المتعلقة بالتعام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــع هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المجتمعـ ـ ـ ـ ــات
العمراني ــة الجديدة.

 +نيافة األنبا داود أس ــقف إيبارش ــية المنصورة،
وذل ــك لالطمئن ــان على صح ــة نيافته ،واس ــتعراض
بع ــض األمور الرعوية الخاصة باإليبارش ــية.

 +نياف ــة األنب ــا توم ــاس أس ــقف القوصية ومير،

 +نيافة األنبا اكليمندس األسقف العام لكنائس
قط ــاع ألماظ ــة ومدين ــة األمل وش ــرق مدينة نصر،

يوم الخميس  ٣١مارس ٢٠٢٢م

يوم الجمعة  ١أبريل ٢٠٢٢م

عددا م ــن األمور
ال ــذي ع ــرض عل ــى قداس ــة البابا ً
الرعوي ــة الخاص ــة بالقطاع الذي يش ــرف عليه.
 +نياف ــة األنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئي ــس دي ــر
الس ــيدة الع ــذراء بجب ــل قس ــقام ،أس ــيوط (الدي ــر
المح ــرق) ،وع ــرض نيافته على قداس ــة البابا خالل
اللق ــاء بع ــض األم ــور الخاص ــة بالدي ــر.
يوم األحد  ٣أبريل ٢٠٢٢م
 +نياف ــة المطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران أش ــود مطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران األرمن
األرثوذك ــس ف ــي مص ــر وأفريقيـ ـ ـ ــا ،يرافق ــه وفد قادم
حاليا.
م ــن أرميني ــا ي ــزور مص ــر ً
رح ــب قداس ــته بنيافة المطـ ـران والوف ــد المرافق،
ودار الحـ ـوار ح ــول خدم ــة الش ــباب ودور الكنيس ــة
واهتمامه ــا به ــم م ــن خ ــال أنش ــطة متنوعة.

وف ــي نهاي ــة اللق ــاء ق ــدم قداس ــة الباب ــا هدي ــة
تذكاري ــة لضيوف ــه عب ــارة ع ــن كت ــاب ع ــن زي ــارة
العائل ــة المقدس ــة لمص ــر.
يوم الثالثاء  ٥أبريل ٢٠٢٢م
 +الس ــفير دي ــان كتراتش ــيف س ــفير بلغاري ــا ف ــي
مص ــر ،وال ــذي حض ــر للتع ــارف م ــع قداس ــة البابا،
وق ــدم قداس ــته الدع ــوة خ ــال الجلس ــة لبطري ــرك
الكنيس ــة البلغاري ــة لزي ــارة مصر والكنيس ــة القبطية.
 +نياف ــة األنب ــا سارافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أس ــقف إيبارش ــية
اإلس ــماعيلية ،ع ــرض نيافت ــه عل ــى قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابا
خ ــال اللق ــاء بع ــض األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الخاص ــة بالخدم ــة
ف ــي اإليبارش ــية.
 +نيافة األنبا يوس ــاب األس ــقف العام لألقصر،
عرض نيافته على قداسة البابا خالل اللقاء بعض
األم ــور الخاصة بالخدمة في األقصر.

اجتماع األربعاء األسبويع
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي العظ ــة ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي
مس ــاء يوم األربعاء  ٢٣مارس ٢٠٢٢م ،من كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس
األنب ــا بيش ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية ،بحض ــور ع ــدد م ــن أحب ــار
الكنيس ــة ،كم ــا ُبثَّ ــت العظ ــة عبر القنـ ـوات الفضائية المس ــيحية وقناةC.O.C
التابعة للمركز اإلعالمي للكنيس ــة على ش ــبكة اإلنترنت .وكانت العظة حول
«مقابلة هللا في العمل» وذلك من خالل إنجيل لقاء الس ــيد المس ــيح والس ــامرية
(يو.)٢٦–٧:٤
كما ألقى قداس ــته العظة في االجتماع األس ــبوعي مس ــاء يوم األربعاء ٣٠
مارس ٢٠٢٢م ،من كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس األنبا بيش ــوي بالكاتدرائية
المرقس ــية بالعباس ــية ،بحض ــور ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة ،كم ــا ُبثَّ ــت العظ ــة
عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمركز اإلعالمي

6

للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت .وكان ــت العظ ــة بعنوان «مقابل ــة هللا في مكان
االستشفاء» (تجدهـــــــــا منشـــــــــــورة في هذا العــــــــدد صـ 11مع ترجمـــــــــــــة
إنجليزية صـ.)18
هن ــأ قداس ــة الباب ــا إخوتن ــا المس ــلمين بمناس ــبة حل ــول
وف ــي بداي ــة العظ ــة ّ
ش ــهر رمض ــان .وأش ــار قداس ــته إل ــى أن ش ــهر رمض ــان في التقليد اإلس ــامي
عموم ــا تك ــون مبارك ــة ف ــي
مخص ــص للصي ــام والعب ــادة وأن فتـ ـرات األصـ ـوام
ً
حياة اإلنس ــان ألنه يش ــعر خاللها أن حياته ليس ــت من الطعام وإنما من هللا.
وواص ــل قداس ــته تهنئت ــه ل ــكل اإلخ ــوة واألحب ــاء والمس ــئولين بالدول ــة وف ــي
مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيس ــي ،كما مد قداس ــته التهنئة باس ــم الكنيس ــة
لكاف ــة الدول اإلس ــامية.
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الدسقولية تعريب للكلمة اليونانية  διδασκαλιαأي التعليم

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

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،بالمق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية باألنب ــا روي ــس بالعباس ــية بالقاهـ ـرة ،ي ــوم الس ــبت  ٢أبري ــل ٢٠٢٢م،
نياف ــة األنب ــا رافائيل األس ــقف العام لكنائس قطاع وس ــط القاهـ ـرة ،وبرفقته ٍ
عدد
م ــن كهن ــة ث ــاث من كنائس قطاع وس ــط القاهرة ،إل ــى جانب أعضاء مجالس
الكنائ ــس ذاته ــا ،وه ــي :كنيس ــة الس ــيدة العذراء ،المرعش ــلي بالزمالك ،وكنيس ــة

الس ــيدة الع ــذراء بج ــاردن س ــيتي ،وكنيس ــة الش ــهيدة دميان ــه ببـ ـوالق .ف ــي بداي ــة
اللق ــاء ق ــدم نياف ــة األنب ــا رافائي ــل الش ــكر لقداس ــة الباب ــا عل ــى اهتمام ــه ورعايته
له ــم ،وعل ــى منح ــه رتب ــة القمصية لبعض من اآلباء كهنة هذه الكنائس .وألقى
قداس ــة البابا كلمة روحية مناس ــبة عن «الصوم الكبير» وأجاب على أس ــئلتهم
واستفس ــاراتهم ،وف ــي الخت ــام منحهم قداس ــته هدي ــة تذكارية.
طم ــا ،واألنب ــا جوزي ــف األس ــقف الع ــام بأفريقيا .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنبا
أغابي ــوس ،ولآلب ــاء الكهن ــة الج ــدد ،ولمجمع رهب ــان الدير.

دير القديس األنبا بيشوي

ق ــام نياف ــة األنب ــا أغابي ــوس يوم األحد  3أبريل 2022م ،بس ــيامة خمس ــة
م ــن رهب ــان الدي ــر كهن ــة وه ــم )1( :ال اره ــب الق ــس مكاريوس األنبا بيش ــوي،
( )2ال اره ــب الق ــس أنطون ــي األنب ــا بيش ــوي )3( ،ال اره ــب الق ــس باخوم األنبا
بيش ــوي )4( ،الراهب القس يوس ــف األنبا بيش ــوي )5( ،الراهب القس باڤلي
األنب ــا بيش ــوي .اش ــتر ف ــي الس ــيامة صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا إس ــحق أس ــقف

إيبارشية شربا اخليمة

ق ــام نياف ــة األنب ــا مرق ــس مطـ ـران ش ــب ار الخيم ــة ،ي ــوم األح ــد  27م ــارس
2022م ،بكنيس ــة البطل والس ــامرية بش ــب ار الخيمة ،برس ــامة كاهن الكنيس ــة
قمص ــا .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مرق ــس،
ذاته ــا الق ــس ل ــوكاس مس ــعد ً
وللقم ــص ل ــوكاس ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
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قداس ذكرى األربعني ملثلث الرمحات
إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

صل ــى نياف ــة األنبا يوأنس أس ــقف
إيبارش ــية أس ــيوط القداس اإللهي ،يوم
األح ــد  3أبري ــل 2022م ،بكنيس ــة
القدي ــس چ ــورچ ف ــي أس ــيوط ،ورس ــم
نيافت ــه الق ــس بان ــوب ثاب ــت كاه ــن
الكنيس ــة ف ــي رتب ــة القمصي ــة .خالص
تهانين ــا لنيافة األنب ــا يوأنس ،وللقمص
بان ــوب ،ولمجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اآلب ــاء كهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

األنبا لواكس بأبنوب

إيبارشية بنسلڤانيا وديالوير وماريالند وويست ڤيرچينيا
أقام ــت إيبارش ــية أبنوب والفتح وأس ــيوط الجديدة صب ــاح يوم األربعاء
 23م ــارس 2022م ،ق ــداس ت ــذكار األربعي ــن ألس ــقفها مثل ــث الرحم ــات
األنبا لوكاس ،وذلك بدير الش ــهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب .ش ــارك
ف ــي الصلـ ـوات م ــن أحب ــار الكنيس ــة ،إل ــى جان ــب نياف ــة األنبا أرس ــانيوس
أس ــقف الـ ـوادي الجدي ــد والنائب الباب ــوي ألبنوب ،أصح ــاب النيافةٔ :
االنبا
بس ــاده مطران إخميم وس ــاقلتة ،واألنبا أبرآم مطران الفيوم ،و ٔ
االنبا أغاثون
أس ــقف مغاغة والعدوة ،و ٔ
االنبا بموا أس ــقف الس ــويس.
ق ــام نياف ــة األنب ــا كاراس أس ــقف بنس ــلڤانيا وديالوي ــر وماريالن ــد وويس ــت
ڤيرچيني ــا ،ي ــوم األح ــد  3أبري ــل 2022م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ورئي ــس
المالئك ــة غبري ــال ف ــي شارلس ــتون بوالي ــة ويس ــت ڤيرجيني ــا ،برس ــامة الق ــس
ش ــنوده صلي ــب كاه ــن الكنيس ــة ف ــي رتب ــة القمصي ــة .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة
األنب ــا كاراس ،وللقم ــص ش ــنوده ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر
أفراد الش ــعب.

ورق ــد نياف ــة األنب ــا ل ــوكاس أس ــقف أبن ــوب والفت ــح وأس ــيوط الجدي ــدة
ورئي ــس دي ــر الش ــهيد م ــار مين ــا المعل ــق بجب ــل أبن ــوب في ال ــرب يوم ١٢
فبراير 2022م ،عن عمر ناهز  ٧٢س ــنة بعد حياة رهبانية امتدت ٤٥
س ــنة منه ــا  ٣٦في األس ــقفية.

دورة تدريبية عن مهارات القيادة

إيبارشية أوتاوا ومونرتيال ورشيق كندا

للعاملني بادليوان ابلابوي بالقاهرة

صل ــى نياف ــة األنب ــا بول ــس أس ــقف أوت ــاوا ومونتري ــال وشـ ـرقي كن ــدا ،يوم
األح ــد  ٣أبري ــل ٢٠٢٢م ،أول ق ــداس ف ــي مبن ــى الكنيس ــة الجدي ــدة بكنيس ــة
رئيس المالئكة ميخائيل والقديس أبي سيفين بالفال في كيبك ،ورسم نيافته
خ ــال الق ــداس الق ــس ميخائي ــل عطي ــة كاه ــن الكنيس ــة ف ــي رتب ــة القمصي ــة.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا بول ــس ،وللقم ــص ميخائي ــل ،ولمجم ــع اآلب ــاء
كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

اس ــتكماالً لخط ــة رف ــع كف ــاءة العاملي ــن بالديـ ـوان الباب ــوي بالقاهـ ـرة ،ق ــام
الديوان بتنظيم دورة تدريبية خاصة بـ «فن ومهارات القيادة» للس ــادة مديري
اإلدارات والمكرس ــات مس ــئولي بيوت الطالبات ومس ــئولي مدرس ــة مارمرقس
بالزيت ــون وذل ــك ي ــوم الثالث ــاء الموافق  8م ــارس .2022
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ُيلقب الكثير من القديسين بكلمة ‘‘أبو’’ مثل أبو مقار وأبو شنودة وهي تعريب للكلمة القبطية ⲁⲡⲁ أي أنبا

استشهاد اكهن باإلسكندرية
وضع حجر أساس كنيسة مار جرجس
بنقايلفة الفيوم

في يوم الخميس  ٧أبريل ٢٠٢٢م الموافق  ٢٩برمهات ١٧٣٨ش

ستشهد
اُ ُ

القمص أرسانيوس وديد

كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز

وض ــع نياف ــة األنب ــا أبـ ـرآم مطـ ـران إيبارش ــية الفي ــوم ،يوم الس ــبت  2أبريل
2022م ،حج ــر أس ــاس بن ــاء كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بقري ــة نقاليف ــة
التابع ــة لإليبارش ــية ،وذل ــك بع ــد أن ص ــدر قـ ـرار بإحالله ــا وتجديده ــا.

افتقاد إيبارشية ملبورن  -أسرتايلا

برقية تعزية من قداسة البابا

قام نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومير ،بزيارة افتقاد إلى إيبارشية
ن
لقاء موس ـ ًـعا للش ــباب من كل أس ــتراليا (س ــيدني
ملبور بأس ــتراليا ،حيث عقد ً
وملب ــورن) حضـ ـره حوال ــي  ٤٥٠م ــن الش ــباب والخ ــدام ،وكان الموضوع عن
« :مفت ــرق الط ــرق ( CROSS- ROADSس ــفر األمث ــال  ٥ :٣و،»)٦
عوي ــا م ــع مجم ــع كهن ــة اإليبارش ــية وكذل ــك م ــع
ـاء
روحي ــا ور ً
ً
كم ــا عق ــد لق ـ ً
بع ــض األراخن ــة والخدام في الخدمات المتنوعة باإليبارش ــية ،وكانت لقاءات
مثمـ ـرة ،وأرس ــل الجمي ــع الش ــكر لقداس ــة الباب ــا عل ــى اهتمام ــه ورعايت ــه .وق ــد
اس ــتغرقت الزي ــارة خمس ــة أي ــام فق ــط م ــن  ٢٥إلى  ٣٠م ــارس ٢٠٢٢م.

وقــد أرســل قداســة البابــا تواضــــــــروس الثانــي ،رســالة تعزيــة لنيافــة
األنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع ش ـرقي اإلســكندرية ،فــي
انتقــال األب القمــص أرسانيـــــــوس وديـــــــد كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء
والقديــس بولــس الرســول فــي كرمــوز التابعــة للقطــاع ،والــذي تنيــح نتيجــة
اعتــداء تعــرض لــه مــن ِقَبــل مجهــول ،وجــاء نــص التعزيــة كاآلتــي:

محبوبــا فــي
طا،
كاهنــا فاضـ ًـا
وخادمــا نشــي ً
”علــى رجــاء القيامــة نــودع ً
ً
ً
ـهودا
ـ
ش
وم
ـع،
ـ
ي
الجم
ـع
ـ
م
ـة
ـ
ب
طي
ـات
ـ
ق
عال
أمينــا فــي كنيســته ،صاح ـ ــب
ســيرته ً
ً
لــه مــن كل الذيــن تعامل ـوا معــه فــي منطقــة خدمتــه مــن كل الشــعب
مسلمين وأقباط ،صغار وكب ـ ـ ــار ،و كذلك ذا سيرة ناجحة مع كل اآلباء
إخوتــه فــي الخدمــة الكنســية.
بألم شــديد نودعه إثر هذا الحادث األليم ،رافعين عيوننا إلى الســماء
نحــو إلهنــا الصالــح ،ملتمســين منــه الع ـزاء لزوجتــه الفاضلــة وأس ـرته
المباركــة ،وكذلــك لكنيســته وجميــع أحبائــه وأبنائــه الروحييــن.

نودعــه فــي هــذه األيــام المقدس ـ ـ ـ ــة مــن الصـ ـ ـ ـ ـ ــوم الكبي ـ ـ ـ ـ ــر ،لكــي ُي َعِّيــد
بالقيامــة المجيــدة مــع المســيح يســوع القائــم ،ويكــون
ـفيعا لنــا
ًّ
مصليــا وشـ ً
فــي الســماء“.
وسـ ُـتقام صل ـوات تجنيــز األب القمــص أرســانيوس وديــد فــي تمــام
الســاعة الثالثــة مــن عصــر اليــوم الجمعــة  ٨أبريــل ،فــي الكاتدرائيــة
المرقســية بمحطــة الرمــل.
ومن المقرر بعد الصــــــــاة أن يتم دفن الجســد في مدفن الشــهداء
بديــر الشــهيد مــار مينــا العجائبــي في مريوط.
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السفري الربيطاين يزور
تدشني كنيسة السيدة العذراء

مطرانية املنيا

والقديس يوسف انلجار بقرية «بين خليل» مركز ببا

دش ــن نيافة األنبا إس ــطفانوس أس ــقف ببا والفش ــن وسمس ــطا يوم الجمعة
األول م ــن أبري ــل 2022م ،كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس يوس ــف النجار
بقري ــة بن ــي خلي ــل ،مرك ــز بب ــا بمش ــاركة كهن ــة الكنيس ــة وش ــعبها .تم تدش ــين
المذب ــح بالطاب ــق األول عل ــى اس ــم الش ــهيدين أبادي ــر وإي ارئ ــي أخت ــه والقديس
األنب ــا كاراس ،إل ــى جانب حامل األيقونات (األيكونوس ــتاس) وأيقونة حضن
اآلب (البانطوك ارت ــور) .كذل ــك ت ــم تدش ــين مذبحي ــن بكنيس ــة ال ــدور الثان ــي،
المذب ــح الرئيس على اس ــم الس ــيدة العذراء والقديس يوس ــف النج ــار ،والمذبح
القبل ــي عل ــى اس ــم رئيس المالئك ــة ميخائيل.

دكتوراه يف «الزنااعت الزوجية»
بمعهد الراعية

نوقش ــت بمعه ــد الرعاي ــة والتربي ــة بمقـ ـره بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية
ي ــوم الثالث ــاء  ٢٩م ــارس ٢٠٢٢م ،رس ــالة الدكت ــوراه المقدم ــة م ــن الباح ــث
القم ــص إرمي ــا أمين كاهن كنيس ــة الس ــيدة العذراء مري ــم والبابا كيرلس عمود
الدين بزرايب عزبة النخل ،وموضوعها «دور اإلرش ــاد الكنس ــي في مواجهة
مش ــكلة الن ازع ــات الزوجي ــة ف ــي المناط ــق العشـ ـوائية ،د ارس ــة مطبق ــة عل ــى
منطق ــة ز ارئ ــب عزب ــة النخ ــل ،بالقاهـ ـرة» .تكون ــت لجن ــة المناقش ــة م ــن أ.د.
ئيس ــا ،وأ.د .جمال ش ــحاتة مشـ ـرًفا ،ود .القس باسيليوس
رس ــمي عبد الملك ر ً
صبح ــي عض ـ ًـوا ،وأ.د .عف ــاف عب ــد الف ــادي عض ـ ًـوا .حضر المناقش ــة نيافة
األنب ــا س ــيداروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع عزب ــة النخل .وف ــي الختام
منح ــت اللجن ــة درج ــة الدكت ــوراه للباح ــث بتقدير امتياز ،م ــع التوصية بتبادل
الرس ــالة م ــع الهيئ ــات العلمي ــة المتخصصة والمعاه ــد الدينية.
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اس ــتقبل نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف المني ــا ،ي ــوم األربع ــاء
 30م ــارس 2022م ،بمق ــر مطراني ــة المني ــا ،الس ــفير جاريث بايلي
س ــفير بريطاني ــا ف ــي مص ــر ،حي ــث دار الحدي ــث ح ــول االهتم ــام
بالمش ــروعات الخاص ــة بالبيئ ــة وتنمي ــة المجتمع ــات ،وأش ــاد نيافت ــه
بالجه ــد الكبي ــر ال ــذي تبذل ــه الحكوم ــة بقي ــادة الرئي ــس عب ــد الفت ــاح
السيس ــي لتنمي ــة المجتم ــع ،وال س ــيما فيم ــا يخت ــص بالبني ــة التحتي ــة.

طقس سيامة القسوس يف
رسالة ماجستري
بإلكرييكية «األنبا رويس»
نوق ــش بقس ــم العب ــادة والليتورجي ــة بالكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة باألنب ــا
روي ــس ي ــوم الس ــبت  ٢٦م ــارس ٢٠٢٢م ،بح ــث الماجس ــتير المق ــدم م ــن
الباح ــث الق ــس صموئي ــل حس ــني عزي ــز كاهن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرجس
بقري ــة ك ــوم بوه ــا التابع ــة إليبارش ــية صنب ــو ودي ــروط والم ــدرس بإكليريكي ــة
الدير المحرق والتي حملت عنوان «طقس ش ــرطونية (س ــيامة) القس ــوس في
التقلي ــد اإلس ــكندري القبط ــي (تحقي ــق علم ــي)» .تكون ــت لجنة المناقش ــة من
ئيس ــا ومشرًفا ،وأ.د .سعيد حكيم وكيل
األرش ــيدياكون أ.د .رش ــدي واصف ،ر ً
عضوا .حضر
عضوا ،وأ.د .نج ــاء حمدي
الكلي ــة لش ــئون الد ارس ــات العلي ــا
ً
ً
المناقش ــة نياف ــة األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع القب ــة ووكيل
الكلي ــة اإلكليريكي ــة الالهوتي ــة باألنب ــا روي ــس .وف ــي الخت ــام منح ــت اللجن ــة
درج ــة الماجس ــتير للباح ــث بتقدي ــر امتياز.

مج ةل الكرازة  8 -بأ�يل 2022

االسم بفنوتي  ⲡⲁⲫⲛⲟⲩϯوبإضافة النهاية اليونانية بفنوتيوس ⲥⲟⲓⲧⲩⲟⲛⲫⲁⲡ ،وبالصعيدية ببنودة ⲉⲧⲩⲟⲛⲡⲁⲡ أي المنتسب إلى هللا

( )3المواد العلمية والطبية:

عظة األربعاء  30مارس 2022م من كنيسة العذراء واالنبا بيشوي بالكاتدرائية

تحدثنا على مدار أس ــابيع الصوم عن إمكانية
مقابل ــة المس ــيح ف ــي أماك ــن متع ــددة .بدأن ــا ف ــي
المخ ــدع،وف ــي وق ــت الخلوة،في البي ــت مع االبن
الض ــال ،وف ــيم ــكان العم ــل م ــع الس ــامرية ،وف ــي
أح ــد المخل ــع نتكل ــم عن أن ــهيمكن مقابلة المس ــيح
في المستش ــفى.
ِبرك ــة بي ــت حس ـ ـ ـ ــدا عل ــى ش ــكل ك ــف اليـ ـ ـ ـ ـ ــد،
وكلم ــة بي ــت حس ــدا ه ــي كلم ــة عبراني ــة معناه ــا
بي ــت الرحم ــة ،مثلم ــا نق ــول مستش ــفى المواس ــاةأو
دار الش ــفاء ...تخيلـ ـوا مع ــيالم ــكان ال ــذي ُيط ــرح
في ــه المرض ــى بأمـ ـراض مختلف ــة :عم ــي،وع ــرج،
وإصاب ــات العظ ـ ـ ـ ـ ــام،والش ــلل ...م ــن الممك ــن أن
نس ــميها مستش ــفى األمـ ـراض المس ــتعصية .تقاب ــل
المس ــيح م ــع المفل ــوج وش ــفاه م ــن ثالث ــة أمـ ـراض:

( )1المـــــــــــرض النفســـــــي :عندم ـ ـ ـ ـ ــا سأل ـ ـ ــه
المس ــيح« :أتري ــد أن تبـ ـرأ؟»،ق ــال« :ل ــه لي ــس ل ــي
إنس ــان»...؛ ه ــذا ه ــو م ــرض األنانية ال ــذي يكون
خصيصا لكي
عند البش ــر ،ولكن المس ــيح أتى له
ً
يك ــون رفيق ــه ،وهك ــذا يظهر لنا أن المس ــيح يتواجد
في مكان االستش ــفاء.
( )2المرض الجســـدي :حين قال له المسيح:
«ق ــم احم ــل سـ ـريرك و ِ
تيبس ــت
امش» ،تخيلوا كيف ّ
ـر
عضالت ــه م ــن ط ــول م ــدة الم ــرض ،وعان ــى كثي ـ ًا
م ــن ش ــدة وقس ــوةالم ــرض،لك ــن المس ــيح أعط ــاه
ـفاءم ــن ه ــذا المرض الجس ــدي.
شـ ً

( )3المـــرض الروحـــي :ق ــال ل ــه« :ال تخطئ
أيض ــا .»...يق ــول بع ــض اآلب ــاء إن المرض الذي
ً
عان ــى من ــه الرج ــل ه ــو م ــرض مرتب ــط بالخطي ــة
حس ــب مفاهي ــم العه ــد القدي ــم ،والمس ــيح كان يهمه
أن ينق ــذ نفس ــه م ــن األمـ ـراض الروحي ــة بالتوب ــة.
وهك ــذا ن ــرى المس ــيح يعم ــل عل ــى المس ــتوى
الجس ــدي والروح ــي والنفس ــي ..وتوجد آي ــات كثيرة
ف ــي الكت ــاب المق ــدس توض ــح لن ــا الص ــور الجميلة
مثل في العظة على الجبل
في الحياة الصحيحةً .
يق ــول« :كونـ ـوا أنت ــم كاملي ــن كم ــا أن أباك ــم ال ــذي
ف ــي الس ــموات كام ــل» (م ــت ،)48:5و»كاملين»
هن ــا بمعنى الصحة النفس ــية والجس ــديةوالروحية.
أيض ــا يقول القدي ــس يوحنا الحبيب« :أيها الحبيب
ً
ن
وصحيح ــاكم ــا
ـا
ـ
ناجح
ـو
ـ
ك
ت
أروم
ـيء
ـ
ش

كل
ـي
فـ
ً
ً
أن ــا نفس ــك ناجح ــة» (3ي ــو .)2:وف ــي س ــر مس ــحة
المرض ــى ،م ــن العب ــارات الت ــي نصليه ــا« :وكم ــا
طه ــرت األب ــرص بكلمت ــك ونزع ــت الب ــرص م ــن
جس ــمه بإرادت ــك ،هك ــذا ان ــزع كل مرض من جس ــم
عبي ــدك وقدس ــهم وطهره ــم» .لق ــد تقاب ــل الس ــيد
المس ــيح م ــع مرض ــى كثيري ــن وش ــفاهم ،ب ــل ه ــو

الطبي ــب الحقيق ــي ألنفس ــنا وأجس ــادنا وأرواحن ــا.
مري ــض بي ــت حس ـ ـ ـ ـ ــدا ل ــم يتوقـ ـ ـ ـ ـ ــع أن يقاب ــل
مطروحا،ألنه عندما
المس ــيح .كان ل ــه مدة كبيـ ـرة
ً
دخ ــل مستش ــفى بيت حس ــدا كان ل ــه أقارب ولكنهم
تخلـ ـوا عن ــهأو ربما يأسـ ـوا من ط ــول مدة المرض،
ولك ــن المري ــض قابل المس ــيح في المستش ــفى...
( )1الطبيب:
قد تقابل المسيح في شخص الطبيب المعالج،
أو أي م ــن العاملي ــن بالمستش ــفى .طبي ــبيمك ــن
كلم ــة من ــه تك ــون رس ــالة م ــن المس ــيح؛ ف ــي يش ــوع
ب ــن س ــيراخيق ــول عب ــارة جميل ــة« :أ ْ ِ َّ ِ
ـب
َع ــط الطبي ـ َ
الر َّب َخَلَق ُه .أل َّ
ط َّب
َج ـ ِـل َف َو ِائ ِدِه َفـ ـِإ َّن َّ
َن ال ِّ
امتَ ـ ُـه ،أل ْ
َك َر َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
آت م ـ ْـن ع ْن ــد اْل َعِل ـ ِـيَ ،وَق ـ ْـد أُْف ِرَغ ـ ْـت َعَل ْي ــه َج َوائ ـ ُـز
ّ
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
ْس ـ ُـهَ ،فُي ْع َج ُب ِب ِه ِع ْن َد
اْل ُمُلوك .عْل ُم الطبيب ُي ْعلي َأر َ
ظم ـ ِ
ـاء» (س ــي .)3-1:38والقدي ــس لوق ــا كان
اْل ُع َ َ
وقديم ــا كان الطبي ــب يتعل ــم الفلس ــفة لذل ــك
ـا،
طبيب ـ
ً
ً
كن ــا نس ــمي الطبي ــب «حكي ــم» ،ألن الحكم ــة ه ــي
الفلس ــفةبمعناه ــا اإليجاب ــي .وف ــي تاري ــخ الكنيس ــة
القديس ــان قزمان ودميانش ــفيعا مهنة الطبولهم
كنائ ــس عل ــى اس ــمهما ،ولهم ــا أيقون ــة ش ــهيرة فيها
يعالج ــان س ــاق انس ــان م ــن الغرغرين ــة .ض ــع ف ــي
ذهن ــك أن تصل ــي قبل أن تتعامل مع الطبيب لكي
يرس ــل لك هللا رس ــائل عن طريقه،سـ ـواء اكتش ــاف
الم ــرض أو التش ــخيص أو الع ــاج ...ال ــخ.
( )2التمريض:
يمكنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أن تقاب ــل المسيـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ــي شخ ـ ـ ـ ــص
التمري ــض.مهن ــة التمريض إحدى المهن الس ــامية
للغاي ــة ف ــي العال ــم ،وأول ممرض ــة معروف ــة ف ــي
المس ــيحية ه ــي القديس ــة فيب ــي ف ــي روم ــا ،وه ــي
الشماس ــة التي أرس ــل معها بولس الرس ــول رس ــالته
لرومي ــة .كم ــا نقـ ـ أر في تاريخ الكنيس ــة ع ــن كثيرين
وم ــن أش ــهرهم القديس ــة فيرين ــا الت ــي ذهب ــت م ــع
الكتيب ــة الطيبي ــة إل ــى سويسـ ـرا ،وعلم ــت الناسفي
أوروبا كيف يس ــتحمون ويمش ــطون ش ــعورهم ،ولها
تمث ــال ف ــي الس ــفارة السويسـ ـرية بالقاهـ ـرة.
م ــن خ ــال مهن ــة التمري ــض يمك ــن أن نس ــمع
ص ــوت ربن ــا ،ولذل ــك نس ــميها مهن ــة مالئكي ــة.
ش ــجعوا أوالدكم لد ارس ــة مهنة التمريضألنه يوجد
احتي ــاج ش ــديد ج ـ ًـدا ف ــي المستش ــفياتوالعي ــادات
لممارس ــة مهن ــةالتمري ــض .ف ــي كل أنح ــاء العال ــم
وف ــي التاري ــخ المس ــيحي نس ــمع ع ــن الراهب ــاتفي
الكثي ــر م ــن األديـ ـرة اتجه ــن إل ــى مهن ــة الرعاي ــة
الصحي ــة .وف ــي زيارت ــي إل ــى روس ــيا أري ــت ف ــي
أح ــد أديـ ـرة الراهب ــات مستش ــفى صغي ــر فيه بعض
الح ــاالت الصعب ــة تح ــت رعاي ــة الراهب ــات.

يمك ــن أن تتقاب ــل م ــع هللا م ــن خ ــال المـ ـواد
العلمي ــة والطبي ــة في الصحة مثل الس ــماعة ،وهي
نعم ــة م ــن نع ــم ربنا ألنه قبل وجود الس ــماعة كانوا
يس ــمعون بأذنهم! هذا أبس ــط جهاز ،فكم وكم بقية
األجهـ ـزة الطبي ــة! وه ــذا التق ــدم في األجهـ ـزة الطبية
ه ــو م ــن نع ــم هللا علين ــا ،وعالم ــات رعايته لنا.
( )4األدوية
ـودا مع ــك م ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال
ت ــرى المسي ـ ـ ـ ـ ــح موج ـ ـ ـ ـ ـ ً
األدوي ــة ،والت ــي تتواف ــر اآلن بكثـ ـرة ،لك ــن زمن في
الح ــربالعالمي ــة الثاني ــةم ــن حوالـ ـ ـ ــي  70أو 75
س ــنة ل ــم يك ــن هن ــاك مض ــاد حي ــوي ،الي ــوم يوج ــد
 2000مض ــاد حي ــوي .الدواء هو وس ــيلة يتكلـ ـ ـ ـ ـ ــم
به ــا هللا لإلنس ــان ،حت ــى ل ــو دواء بس ــيط مث ــل حبه
األس ــبرين .يق ــول يش ــوع ب ــن س ــيراخ« :ال ـ َّـر ُّب َخَل َق
األ َْد ِوَيـ ـ َة ِم ـ َـن األ َْر ِ
الر ُج ـ ُـل اْلَف ِط ـ ُـن الَ َي ْك َرُه َه ــا.
ضَ ،و َّ
أََل ْي ـ ِ ٍ
ف
ـاء َع ْذًب ــاَ ،حتَّ ــى تُ ْع ـ َـر َ
َ
ـس ب ُع ــود تَ َح ـ َّـو َل اْل َم ـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ـاس اْلعْل ـ َـم ،ل َك ــي ُي َم َّج ـ َـد
ـ
الن
ـم
ـ
ه
ل
أ
ـي
ـ
ل
ع
ل
ا
ن
إ
؟
ـه
ْ
ْ
ُقَّوتُ ـ ُ
َ
َ َّ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـاعَ ،و ِم ْن َها
يل األ َْو َج ـ َ
ف ــي َع َجائب ــه .بتْل َك َي ْش ــفي َوُي ِز ُ
َّ
صَن ْعتُ ـ ُـه الَ ِن َه َايـ ـ َة َل َه ــا»
صَن ـ ُـع اْل َعط ـ ُ
َي ْ
ـار أ َْم ِز َجـ ـ ًةَ ،و َ
(س ــي .)7-4:38األدوي ــة كله ــا م ــن النباتات ،بل
إن كلم ــة صيدل ــي تأت ــي م ــن نب ــات م ــزروع ف ــي
األرض اس ــمه نبات الصندل له وظائف عالجية.
ال ــدواء بصف ــة عام ــةه ــو رس ــالة ل ــك أن مس ــيحك
بجانب ــك ويرع ــاك ويش ــفيك.
( )5مريض آخر
م ــن الممك ــن أن تس ــمع ص ــوت المس ــيح م ــن
مري ــض آخ ــر مج ــاور لك ،سـ ـواء في مستش ــفى أو
يضالكي
عي ــادة الطبي ــب.
ً
أحيانا يرس ــل لك هللا مر ً
يخّف ــف عن ــك متاع ــب معينة ،مريض عن ــده إيمان
ق ــوي ويق ـ ّـوي إيمان ــك .أتذك ــر أن ــه م ــن حوال ــي 20
س ــنةقالـ ـوا ل ــي ع ــن ممرض ــة أُصيبت بالس ــرطان،
كان عمره ــا  26س ــنة واس ــمها مريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،فذهب ــت
ألزوره ــا وال أدري مـ ـ ـ ـ ــاذا س ــأقول له ــا ،فوجدته ــا
تقـ ـ أر ف ــي س ــفر الرؤي ــا وقال ــت إن ه ــذا ه ــو الس ــفر
يحضره ــا للس ــماء .وقته ــا تصاغ ــرت نفس ــي
ال ــذي ّ
يتقوى
درس ــا أن اإلنس ــان ف ــد ّ
ف ــي عين ــي ،وتعلمت ً
إيمان ــه بس ــبب المرض الش ــديد.
أخيـــــــــرا :في مكان الرحمة أو مكان االستشفاء
ً
تتقاب ــل مع المس ــيح من غي ــر ميعاد ،فمريض بيت
حس ــدا كان ل ــه  38س ــنة ف ــي الم ــرض ،ولي ــس ل ــه
إنس ــان ،ولك ــن ص ــار المس ــيح رفيق ــه ،وعم ــل معه
معجـ ـزة باهـ ـرة ،وعّلم ــه ّأل يخط ــئ مـ ـرة أخ ــرى..
هك ــذاأن ــت ف ــي كل مـ ـرة يس ــمح هللا أنتتعامل مع
طبي ــب أو مستش ــفى أو عي ــادة في ظروف صحية
ـتعدا أن تقابل المس ــيح ،وس ــوف
متنوع ــة ،ك ــن مس ـ ً
نعم ــا كبيـ ـرة ،سـ ـواء ارح ــة أو طمأنين ــة أو
يمنح ــك ً
ش ــفاء ...المه ــم أن تتعام ــل م ــع المس ــيح بأش ــكال
متع ـ ّـددة ،ل ــه المج ــد إلى األب ــد آمين.
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زيارة اكهننا يف إسبانيا للسفارة املرصية

زار مق ــر الس ــفارة المصري ــة بالعاصم ــة اإلس ــبانية مدري ــد الراهب القمص
ف ــام األنب ــا بـ ـوال كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس مارمرق ــس بمدري ــد،
وكان ف ــي اس ــتقباله الس ــفير يوس ــف م ــكاوي س ــفير مص ــر ل ــدى إس ــبانيا
وأعض ــاء الس ــفارة .ج ــرى خ ــال اللق ــاء مناقش ــة بع ــض األف ــكار والمقترحات
الت ــي تدع ــم عم ــل الس ــفارة والخدم ــات التي تقدمه ــا للجالي ــة المصرية هناك.
كم ــا دار حدي ــث ع ــن كيفي ــة ترس ــيخ معان ــي التس ــامح والس ــام ،باعتبار أن
ال اره ــب القم ــص ف ــام األنب ــا بـ ـوال أحد س ــفراء التس ــامح والس ــام.

اإلعداد الحتفايلة جملة الكرازة

بتوجيه ــات م ــن قداس ــة تواض ــروس الثان ــي ،يج ــري اآلن اإلع ــداد
عاما على صدور مجلة الك ارزة،
الحتفالية كبرى بمناس ــبة مرور خمس ــين ً
ار بإص ــدار مجل ــة
وس ـ ُـيعلن قر ًيب ــا ع ــن موع ــد ذل ــك .جدي ــر بالذك ــر أن قـ ـرًا
الكـ ـ ارزة ج ــاء ضم ــن حزم ــة قـ ـ اررات أصدره ــا المتنيح البابا يوس ــاب الثاني
( )١١٥ع ــام  ١٩٥٢عل ــى النح ــو التال ــي:

تنويه
لظـــروف األعيـــاد ،فســـوف يكـــون العـــدد التالي مـــن مجلة
الكـــرازة يـــوم الجمعة  ٦مايـــو ٢٠٢٢م ،وكل عـــام وأنتم بخير.
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ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت اللجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدائم ــة
للمجم ــع المق ــدس ف ــي اجتماعه ــا
ي ــوم الس ــبت  ٥م ــارس ٢٠٢٢م،
برئاس ــة قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي ،تش ــكيل لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبح ــث
الموضوع ـ ـ ـ ـ ــات الرعوي ــة المتعلقة
بالصح ــة اإلنجابية ،وتقديم تقرير
للمجم ــع المق ــدس ف ــي جلس ــته
القادم ــة ي ــوم  ٩يوني ــو ٢٠٢٢م..
تهت ــم كنيس ــتنا بموضوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الصح ــة اإلنجابي ــة لس ــببين:
 -١اإلنجـــاب لـــه ُبعـــد ديني
كنســـي هام وليس فقط ما له من
األبع ــاد الصحي ــة واالجتماعي ــة
واالقتصادي ــة .الكت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المقدس
يذك ــر «فخل ــق هللا اإلنس ــان عل ــى
صورت ــه ،عل ــى ص ــورة هللا خلقه.
ـر وأنثى خلقهم ،وباركهم وقال
ذك ـ ًا
له ــم« :أثم ــروا وأكث ــروا وام ــأوا
األرض»» (ت ــك.)٢٨-٢٧ :١
الس ــيد المس ــيح ل ــه المج ــد ق ــال:
«أم ــا ق أرت ــم أن ال ــذي خل ــق م ــن
ـر وأنثي؟ وقال:
الب ــدء خلقهما ذك ـ ًا
م ــن أج ــل ذل ــك يت ــرك الرج ــل أباه
وأم ــه ويلتص ــق بام أرت ــه ويك ــون
االثن ــان جس ـ ًـدا واح ـ ًـدا ،إذ ليس ــا
بع ــد اثنين بل جس ــد واحد ،فالذي
جمع ــه هللا ال يفرق ــه إنس ــان»
(م ــت .)٥-٤ :١٩إ ًذا فاإلنج ــاب
ال ب ــد أن يك ــون م ــن رج ــل وامـ ـرأة
يجمعهم ــا س ــر ال ــزواج المق ــدس.
بأي ــة طريق ــة أخ ــرى
واإلنج ــاب ّ
ُيعتب ــر خط ــأ يتحمل ــه م ــن ق ــام به
ولي ــس الجني ــن ألن ــه مفع ــول ب ــه
ولي ــس فاع ـ ًـا.

 -٢التقـــدم الطبـــي والعلمي
تغيـ ـرات كثيـ ـرة ف ــي عملية
أح ــدث ُّ
حالي ــا توج ــد بن ــوك
اإلنجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابً .
لألجن ــة والحيوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المنوي ــة
والبويضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ويمك ــن التلقيح
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وتوج ــد األم
الحاضن ــة أو البديل ــة ،ب ــل تط ــور
األم ــر الختـ ـراع جه ــاز يمك ــن
وض ــع البويض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المخصب ـ ـ ـ ـ ــة
جنين ــا
في ــه لتنم ــو حت ــى تصي ــر ً
متكام ـ ًـا دون الحاج ــة للرح ــم

البش ــري ،وغي ــر ذلك .ه ــذا التقدم
العلم ــي الطب ــي س ــاعد ف ــي ح ــل
ع ــدة مش ــكالت تواج ــه اإلنجاب،
ولك ــن أوج ــد تس ــاؤالت ف ــي م ــدى
قب ــول ه ــذه التغيـ ـرات ف ــي عملي ــة
اإلنج ــاب م ــن الناحي ــة الديني ــة
الكنس ــية .يط ــرح أبن ــاء الكنيس ــة
ع ــدة تس ــاؤالت يري ــدون إجاب ــة
كنس ــية عنه ــا ،فه ــم يري ــدون أن
ينع ــم هللا عليه ــم بطف ــل أو طفل ــة
ولك ــن ال يري ــدون اللج ــوء لطريق ــة
خاطئ ــة لتحقي ــق ه ــذا اله ــدف.
هـــل يمكن أن تقدم الكنيســـة
الرأي الكنســـي القاطـــع في هذه
الموضوعات؟
أعتق ــد أن ــه م ــن الصعوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تحقي ــق ذل ــك لس ــببين:

 -١تع ـ ُّـدد الموضوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وتش ـ ُّـعبها م ــع وج ــود موضوع ــات
جدي ــدة .فالتق ــدم الطب ــي ف ــي ه ــذا
المجال مس ــتمر بوتيرة متس ــارعة.
 -٢كثي ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الموضوع ــات به ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء يمكن
تقدي ــم رأي كنس ــي قاط ــع فيه ــا
وج ــزء آخ ــر يمك ــن أن تتع ــدد فيه
اآلراء الكنس ــية.
لـــذا أري أن مـــا يمكــــــــن أن
تقدمـــه الكنيســـة هـــو وضـــع
معاييـــر كنســـية متفـــق عليهـــا
يمكـــن مـــن خاللها إبـــداء الرأي
حاليا
في أي موضـــوع معروض ً
مســـتقبل.
أو
ً

القدي ــس بولس الرس ــول بإلهام
ال ــروح الق ــدس يق ــدم لن ــا النم ــوذج
ال ــذي يمكننـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن نحت ــذي ب ــه.
ف ــي رس ــالته األول ــى إل ــى أه ــل
كورنث ــوس ،ق ــدم أجوب ــة لبع ــض
الموضوع ــات الرعوي ــة الخاص ــة
بال ــزواج وأكل م ــا ُذب ــح لألوث ــان
وغيره ــا ،ث ــم ق ــدم أربع ــة معايي ــر
أساس ــية يمك ــن البن ــاء عليه ــا ف ــي
الحك ــم عل ــى أي موض ــوع رع ــوي
ـتقبل ( ارج ــع١ :ك ــو١٢:٦؛
مس ـ ً
.)٢٤-٢٣:١٠
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اسم تواضروس وثيؤدوروس ⲥⲟⲣⲱⲇⲟⲉⲑ من أصل يوناني يعني عطية هللا

هيئات كنسية ()3

معهد الرعاية والرتبية

آلية تطوير الفكر الرعوي بالكنيسة القبطية األرثوذكسية

صورة أرشيفية من عام 2017

لح ــا لوج ــود معه ـ ًـدا إلعداد الرعاة بالكنيس ــة ،م ــن اآلباء الكهنة
كان االحتي ــاج ُم ً
وأمن ــاء الخدم ــة والخ ــدام ،وذل ــك ألن موض ــوع الرعاي ــة بالنس ــبة للكنيس ــة القبطي ــة
األرثوذكس ــية ،هو موضوع حيوي ألنها كنيس ــة آبائية ،تعتمد على التعليم والرعاية
لكل إنس ــان ،ولكل اإلنس ــان.
ل ــذا رأى المتني ــح الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ض ــرورة إنش ــاء معه ــد الرعاي ــة والتربية،
وذك ــر قداس ــته ف ــي مجل ــة الك ارزة بالع ــدد الصادر في  5أكتوب ــر 1974م« :إن كل
م ــا يأخ ــذه طلب ــة اإلكليريكي ــة ه ــو مقدم ــات ف ــي الرعاي ــة ،الت ــي أصبح ــت ف ــي ه ــذا
علم ــا ل ــه أصول ــه النفس ــية والتربوي ــة والروحية».
العص ــرً ،
وأُعي ــد افتتاح ــه ع ــام 1993م ،بعم ــادة أ.د .نبي ــل صبحي ،ثم أ.د .رس ــمي عبد
المل ــك ،حت ــى ع ــام 2009م ،حي ــث أس ــند قداس ــته وكال ــة المعه ــد إل ــى نياف ــة األنب ــا
موس ــى األس ــقف العام للش ــباب.

الس ــدة المرقس ــية أولى قداس ــته
وبع ــد أن تول ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني ُ
ـر ليق ــوم المعه ــد بدوره ف ــي الخدمة الكنس ــية ،وتتحقق األهداف
اهتمام ــا كبي ـ ًا
المعه ــد
ً
المنش ــودة م ــن إنش ــائه ،ل ــذا ج ــاءت الثمار مفرح ــة لقلب هللا ولكنيس ــته المجيدة.
يعم ــل المعه ــد عل ــى إعداد رعاة كنس ــيين مفكرين وقادرين على ممارس ــة العمل
الرع ــوي بكف ــاءة عالي ــة ،ملتزمي ــن بمس ــئولية الرعاي ــة ،وتخري ــج كـ ـوادر ق ــادرة عل ــى
ـعيا إل ــى تحقي ــق
القي ــادة ف ــي كل مج ــاالت العم ــل الرع ــوي وتطويـ ـره وتجدي ــده ،س ـ ً
األه ــداف التالية:
 )1إعداد خريج باحث في مجاالت الرعاية والخدمة.
 )2إع ــداد رع ــاة متخصصي ــن ومتميزي ــن في مجاالت رعوي ــة متنوعة وتمكينهم
اجتماعيا.
وروحي ــا ،و
ثقافيا،
ً
ً
م ــن التعل ــم الذات ــي لتكوينهم ً

 )3اإلسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر االتجاهات الرعويـ ـ ـ ـ ــة الصحيحة.
 )4نشر الوعي الكنسي ،وإزكاء روح االهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة.

أيض ــا درجت ــي الماجس ــتير
كم ــا يمن ــح المعه ــد درج ــة دبلوم ــا الد ارس ــات العلي ــا و ً
والدكت ــوراه ف ــي أقس ــامه التس ــعة وهي:
 -1قســـم الرعاية الكنسـيــــة :يؤهل الدارس ــين فيه للقيام بالعمل الرعوي بكل
مجاالت ــه واحتياجات ــه وفًق ــا لألس ــس الكتابي ــة والكنس ــية ،إل ــى جانب العل ــوم الحديثة
به ــدف تزوي ــد الخدم ــة الكنسـ ــية بخ ــادم ق ــادر علـ ــى اس ــتيعاب واق ــع الحق ــل الرعوي
فع ــال م ــع ثوابت ــه ومتغيراته.
والتعام ــل بش ــكل َّ

 -2قســـم اإلرشـــاد األســـــري :ف ــي الوق ــت ال ــذي أصبح ــت في ــه خدمة األسـ ـرة
الفعال ــة ف ــي العم ــل الرع ــوي ،ف ــإن قس ــم اإلرش ــاد
ه ــي إح ــدى األدوات األساس ــية و َّ
األس ــري يؤه ــل الدارس ــين ب ــه بش ــكل علم ــي وعمل ــي متط ــور لتحقـيـ ــق ه ــذا اله ــدف
م ــن خ ــال أح ــدث النظريات والموضوعات في مجال اإلرش ــاد األس ــري ،مما يفرز
كوادر متخصصة في خدمة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة التي تعد النواة األساسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في تكوين
الكنيس ــة والمجتمع.
 -3قســـم اإلرشــــاد الروحــــي :يؤه ــل كـ ـوادر لخدم ــة أبن ــاء الكنيس ــة البعيدي ــن
ـر ألن هـ ـؤالء ابتع ــدوا تح ــت وط ــأة ظ ــروف ش ــخصية ،بيئي ــة
والضالي ــن ،ونظ ـ ًا

ومجتمعي ــة بش ــكل م ــا ،ف ــإن من يخدمونه ــم يحتاجون لتأهيلهم بما يتناس ــب مع هذا
الن ــوع م ــن الخدم ــة.
 -4قســـم الحـيــــاة الكنسـيــــة :يتيح للدارس ــين به فرصة فهم وتذوق ومعايش ــة
ـعيا
الحي ــاة الكامن ــة ف ــي الكنيس ــة ،في صلوات األسـ ـرار المقدس ــة ونظام العبادة .س ـ ً
لتأهي ــل كـ ـوادر ق ــادرة عل ــى نق ــل الروح الكنس ــية ألبناء الكنيس ــة جي ــل بعد جيل.
 -5قســـم الكتــــاب المقــــدس :يدخ ــل بالدارس ــين إلى أعم ــاق الكت ــاب المقدس
ـددا وعتق ــاء،
ويكس ــبهم مه ــارات د ارس ــته حت ــى ُيخرجـ ـوا لمخدوميه ــم كل ي ــوم ُج ـ ً
ُ
المذخ ــر ف ــي أس ــفاره المقدس ــة .وذل ــك م ــن
ـا
ـ
ه
وغنا
ـة
ـ
م
الكل
ـاوة
ـ
ح
ـن
ـ
م
ـبعوهم
ـ
ش
وي
ُ
ُ
خ ــال د ارس ــة مناه ــج متكامل ــة.
 -6قسم اإلرشــــاد النفســـــي :يضع قسم اإلرشاد النفسي العناية باإلنسان من
الناحي ــة النفس ــية بأس ــلوب علم ــي صحي ــح ،هدًف ــا أساس ـ ًـيا ل ــه ،ل ــذا فهو يهت ــم بتقديم
د ارس ــات مبني ــة عل ــى رؤيـ ــة مسيحـ ــية ،علمية ،ممنهج ــة ،وقادرة عل ــى توفير كوادر
تقوم بالعمل الرعوي بش ــكل أكثر فاعلية ُيس ــهم في الدعم النفس ــي ألبناء الكنيس ــة،
وإح ــداث تغيي ــر حقيقي ف ــي حياتهم.
 -7قسم المـوارد البشريـة :وهو القسم الذي يطور مهارات الدارسين لتخطيط
وإدارة الخدم ــة بكف ــاءة عالي ــة وذل ــك م ــن خ ــال تدريبه ــم عل ــى مه ــارات :القي ــادة،
االتص ــال ،التحفي ــز ،التفوي ــض ،حل المش ــكالت واتخاذ القـ ـ اررات ،وإدارة األزمات.
 -8قســـم رعايــــة الطفــولــــة :يه ــدف إل ــى إع ــداد جي ــل م ــن الخ ــدام الدارس ــين
لخصائص مرحلة الطفولة على أس ــاس روحي ،علمي ،أكاديمي متطور ،وإكس ــاب
اآلب ــاء واألمه ــات المه ــارات والخبـ ـرات الالزمة لتربية أبنائهم تربية مس ــيحية حقيقية
وذل ــك الستشـ ـراف مس ــتقبل مش ــرق للكنيس ــة م ــن خ ــال تقدي ــم تربية كنس ــية س ــليمة
متكامل ــة ألبنائه ــا الصغار.
 -9قســـم رعايـــة كبـــار الســـن :يه ــدف إلى إع ــداد كـ ـوادر متخصص ــة لخدمة
مرحل ــة كب ــار الس ــن بالكنائ ــس ،وبي ــوت المس ــنين واألس ــر ،وكذل ــك مس ــاندة كب ــار
الس ــن في إش ــباع حاجاتهم الروحية ،والنفس ــية ،والتربوية ،واالجتماعية ،والصحية،
والقانوني ــة .وتحس ــين أوج ــه الخدم ــات والرعاي ــة المقدم ــة لهم.
ويتي ــح المعه ــد فرص ــة لاللتح ــاق ب ــه بنظ ــام االنتس ــاب بحي ــث تك ــون الد ارس ــة
(( On-Lineلكل أبناء الكنيسة ،وللمعهد ستـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون فرًعا باإليبارشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات داخل
مص ــر وخارجها.
كما ينظم المعهد أنشطة إثرائية مثل:
 )1الدورات التدريبة للمقبلين على الزواج تحت عنوان «استعد لالرتباط».
 )2ال ــدورات التدريبي ــة الرعوي ــة لآلباء الكهن ــة ،وذلك انطالًقا من الدور الرعوي
للمعهد في إعداد الرعاة وتطوير الفكر الرعوي بما يتناس ــب مع متغيرات العصر.
 )3ال ــدورات التدريبي ــة المتخصص ــة ف ــي مج ــاالت الرعاي ــة المختلف ــة مث ــل( :أ)
خدم ــة ذوي اإلعاق ــة( .ب) التربي ــة الجنس ــية لألطف ــال المراهقي ــن( .ج) مش ــكالت
التربي ــة وتعديل الس ــلوك.

mossa@intouch.com

ونحــن نقتــرب مــن أســبوع
اآلالم ،نتذكــر خيــط الــدم الــذي
يربــط أســفار الكتــاب المقــدس
بــدءا مــن ســفر التكويــن
كلــهً ،
حيــث َذ ْبــح الــرب حيو ًانــا وســفك
دمــه ،وأَخـ َذ مــن جلــد هــذا الحيـوان
وصنــع أقمصــة آلدم وحــواء،
نبــوءة بــأن الســيد المســيح
سيســحق رأس الحيــة ،نــوح بعدمــا
خــرج مــن الفلــك ،قــدم ذبائــح للرب،
إبراهيــم عندمــا قــدم ابنــه إســحق
ذبيحــة علــى المذبــح ورفــع عليــه
الســكين ،وكاد أن يســفك دمــه،
فعـ ِّـوض بكبــش ،يعقــوب يقــدم
ُ
ذبائــح ،وكل األســباط تقــدم ذبائــح
علــى أنواعهــا .راحــاب والحبــل
القرمــزي ..الــخ
وكأن هللا يريــد أن يقــول لنــا:
إن مــا يســترنا ويخلصنــا نحــن
البشــر مــن الخطيــة هــو الــدم،
سيســفك مــن أجلنــا بموتــه
الــذي ُ
علــى الصليــب عنــا ،هــذا الــذي
ســيبررنا ،ويكســونا ،ويصــل بنــا
إلــى ملكــوت الســموات.
ونتذكــــــــــر هنا مفاعيـــــــــــل دم
المســيح فــي حياتنــا:

 -1الــدم يغفــر الماض ـ ـ ـ ـ ـ ــي:
ِ
ِ
ــــــل
« ِب ُــدون َس ْــفك َد ٍم الَ َت ْح ُ
ص ُ
َم ْغ ِف َــرٌة!» (عــب ،)22:9فمهمــا
أخطأنــا قبــل ذلــك ،أمــس وقبــل
أمس ،فدم المســيح يغفر كل هذا.
ففــي العهــد القديــم كان اإلنســان
الــذي يخطــئ ،يحضــر ذبيحــة
ويضــع يــده عليهــا ،ويعتــرف
ـررا .وهــذا
بخطايــاه فيخــرج مبـ ً
مــا يحــدث اآلن ،فعندمــا يعتــرف
اإلنســان تغفــر لــه خطايــاه،
وبــدون دم المســيح لــن يحــدث هــذا
الغف ـران؟ فــدم المســيح القانــي فــي
الذبيحــة الكفاريــة يغطينــا ويســترنا
مــن الخطايــا ،أمــام العــدل اإللهــي.
 -2دم المسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح يطهـ ـ ـ ـ ــر
ــيح
«د ُم َي ُســو َع اْل َم ِس ِ
الحاضــرَ :
اب ِن ِ
ِ
ِ
ــن ُك ِّل َخطَّيــةٍ»
ــه ُي َ
ط ِّهُرَنــا م ْ
ْ
(1يــو .)7:1مهمــا كانــت الخطيــة
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فهــو يطهرهــا .فهــو يطهــر القلــب
والضميــر ،وينظــف القلــب مــن
الداخــل .فــاهلل يســامحني علــى
الماضــي ،ويطهــر لــي الحاضــر.

 -3دم المسي ـ ـ ـ ـ ــح يقــدس
ويخصــص
المســتقبل :أي يكـ ّـرس
ّ
ويدشــن اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فكنيســتنا
ّ
القبطي ـ ـ ــة األرثوذكسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ترشــم
رشــما،
المعمــد بالميــرون 36
ً
لتقديــس اإلنســان كلــه .بالتالــي
صــا
يصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ُم ّ
خص ً
ومفـ َـرًاز هلل ،أي يكــون
وم َّ
كرًســا ُ
ُ
ـكل للــروح القــدس «أََّن ُكـ ْـم َهْيـ َـك ُل
هيـ ً
هللا وروح ِ
ِ
يك ْــم»
هللا َي ْس ُــك ُن ِف ُ
َُ ُ
(1كــو ،)16:3ويســكن هللا فينــا
ويقدســنا مــن الداخــل ،وينــزع مــا
فــي داخلنــا مــن شــرور وقباحــة،
فنصبــح صــورة لــه.
ــن
«م ْ
 -4دم المســيح ّ
يثبــتَ :
ِ
ْك ْل َج َس ِــدي َوَي ْش َــر ْب َدمــي
َيــأ ُ
ِ
ِ
ِ
ـي َوأََنــا فيــه» (يــو،)56:6
َي ْثُبـ ْـت فـ َّ
ففــي كل م ـرة أتنــاول مــن جســد
المســيح ودمــه يســكن فــي داخلــي
المســيح بغنى وبقوة ،وأســتطيع أن
أنتصــر علــى الخطيــة «أ ِ
يع
َس َــتط ُ
ْ
ــيح َّال ِــذي
ُك َّل َش ٍ
ــيء ِفــي اْل َم ِس ِ
يَق ِو ِ
ينــي» (فــي.)13:4
ُ ّ
«مـ ْـن
 -5دم المســيح ُيحيــيَ :
ِ
ِ
ـه
َي ـأ ُ
ْك ُل َج َســدي َوَي ْشـ َـر ُب َدمــي َفَلـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـه فــي اْلَيـ ْـو ِم
يمـ ُ
َحَيــا ٌة أََبدَّيـ ٌة َوأََنــا أُق ُ
األ ِ
َخيــر» (يــو ،)54:6وهــذا هــو
نقــل الــدم األبــدي الــذي يعطــي
لنــا حيــاة أبديــة خالــدة فــي أورشــليم
الســمائية.
فتعالــوا يــا أحبائــي إلــى دم
المســيح ..تعال ـوا إلــى شــخص
المســيح ..تعال ـوا إلــى الصليــب..
والمصلــوب ..لنأخــذ هــذا الــدم
القانــي ..الــذي يغفــر لنــا الماضي،
ويطهــر لنــا الحاضــر ،ويقــدس لنــا
ـر
المستقبـ ـ ـ ـ ــل ،ويثبتنــا فيــه ،وأخيـ ًا
يعطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة األبديــة .لــه
كل المجــد!
وكـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام وأنتم في ملء
بركــة اإلنجيل
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بع ــد أن طل ــى المس ــيح إلهن ــا
عين ــي المول ــود أعم ــى بالطي ــن،
«َق ــال َل ـ ُـه« :أ ْذ َه ـ ِ
اغتَ ِس ـ ْـل ِف ــي
ـب ْ
َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـيرهُ ُم ْرَس ـ ٌـل.
ب ْرَكة سـ ـْل َو َام» .الذي تَْفس ـ ُ
اغتَس ــل وأَتَ ــى ب ِ
صي ـ ًـرا»،
َف َم َ
َ
ض ــى َو ْ َ َ َ
وه ــذه المعجـ ـزة تثب ــت ألوه ــة الكلم ــة
المتجس ــد ،ف ــي كون ــه هللا الخال ــق،
معجـ ـزة لها بع ــدانُ :بعد مادي حيث
ن ــال ه ــذا الرج ــل نعم ــة البص ــر،
أيض ــا ُبع ــد روح ــي وه ــو البصيـ ـرة
و ً
الروحي ــة وه ــذا ه ــو ه ــدف المعجزة،
فعندما س ــأله السيد المس ــيح «أَتُ ْؤ ِم ُن
ِباب ـ ِـن َّ ِ
ال« :أُو ِم ُن َيا َس ـ ِّـي ُد».
ْ
للا؟» َفَق َ
َو َس ـ َـج َد َل ـ ُـه» (ي ــو.)35:9
لمـــاذا المـــاء؟ الم ــاء من ــذ بداية
العال ــم ه ــو عنص ــر مان ــح للحي ــاة
فق ــدِ َ :
ض َخ ِرَبـ ـ ًة و َخ ِالَيـ ـ ًة
«ك َان ــت األ َْر ُ
ظْلمـ ـ ٌة و َروح هللاِ
ِ
َو َعَل ــى َو ْج ــه اْل َغ ْم ـ ِـر ُ َ َ ُ ُ
ف َعَلى َو ْج ـ ِـه اْل ِمَي ِاه» (تك،)2:1
َي ـ ِـر ُّ
يق ــول القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم:
[ه ــذا ي ــدل عل ــى أن ف ــي المي ــاه كان
يوج ــد روح محي ــي ،وأن الم ــاء ل ــم
متحركا
يك ــن غير متح ــرك ،بل كان
ً
وفي ــه ق ــوة محيي ــة ،ألن الم ــاء غي ــر
المتح ــرك ق ــد يك ــون فاق ــد النف ــع
بالكلي ــة وأما المتح ــرك فيكون موافق
ألمور كثيرة] (ش ــرح س ــفر التكوين)،
ويطل ــق عليه ــا العالَّم ــة ترتلي ــان:
[ع ــرش الروح الق ــدس] ،فالمياه مادة
يعم ــل فيه ــا ال ــروح الق ــدس فيهبه ــا
ق ــوة ف ــوق طبيعي ــة للتنقي ــة ،يق ــول
المزم ــور األول ع ــن االنس ــان الب ــار
ٍ
وس ـ ٍـة ِع ْن ـ َـد َم َجارِ
ِي
أنه َ
«ك َش ـ َـج َرة َم ْغ ُر َ
اْل ِمي ـ ِ
ـاه» (م ــز ،)3:1وه ــذه المي ــاه
َ
قائل:
تعطيه ــا الحي ــاه ولذل ــك أكم ــل ً
«تُ ْع ِط ــي ثَ َم َرَه ــا ِف ــي أ ََو ِان ـ ِـه َوَوَرُق َها الَ
ـح»،
صَن ُع ـ ُـه َي ْن َج ـ ُ
َي ْذُب ـ ُـلَ .وُك ُّل َم ــا َي ْ
وهللا ش ـ ّـبه نفس ــه بينب ــوع الم ــاء
الح ــي ،فيقول في س ــفر إرمي ــا النبي
«تَرُكوِن ــي أَن ــا ينب ــوع اْل ِمي ـ ِ
ـاه اْل َحَّي ـ ِـة
َ َُْ َ َ
َ
ار َآب ًا
ِلَي ْنُق ُروا أل َْنُف ِس ـ ِـه ْم َآب ًا
ار ُم َش ـ َّـقَق ًة الَ
ـاء» (إر.)13:2
ضُبـ ـ ُ
تَ ْ
ط َم ـ ً
فـــي المعموديـــة :كيـــف لغســـل
الجســـد بالمـــاء أن يخلـــص مـــن
المـــوت األبـــدي؟
بالطب ــع لي ــس مج ــرد التطهي ــر
الجس ــدي ه ــو ما يمن ــح النعمة ،لكن
بصلـ ـوات تقدي ــس المي ــاه ،وحل ــول
الروح القدس تصبح لهذه المياه هذه
الق ــوة ،فيق ــول معلمن ــا القديس بولس

«اغتَ َسـ ـْلتُ ْم َب ـ ْـل تََق َّد ْس ــتُ ْم َب ْل
الرس ــولْ :
ِ
ع َوِب ـ ُـرو ِح
اسـ ـ ِم ال ـ َّـر ِّب َي ُس ــو َ
تََب َّرْرتُ ـ ْـم ب ْ
ِإَل ِهَن ــا» (1ك ــو ،)11:6إن القدي ــس
بول ــس الرس ــول هنا يش ــير إلى تدرج
وتسلس ــل بموجب ــه ينتق ــل المؤم ــن
«اغتَ َسـ ـْلتُ ْم»
م ــن الجان ــب الس ــلبيْ :
إل ــى الجان ــب اإليجاب ــي «َق َّد ْس ــتُ ْم»،
ويعق ــب ذل ــك كل ــه بكلم ــة «تََب َّرْرتُ ـ ْـم»
ليعب ـ ـ ـ ــر عن كم ـ ـ ـ ــال عملية التبرير.
يرب ــط العالمة أوريجينوس مغفرة
الخطاي ــا بالمعمودية ،التي بها يمنح
عم ــد نعم ــة وق ــوة
الم َّ
ال ــروح الق ــدس ُ
لك ــي يه ــزم الش ــهوات (الح ــث عل ــى
االستش ــهاد  ،)30وه ــذا ه ــو مفه ــوم
«ن ْعَل ُم
ق ــول القدي ــس يوحنا الرس ــولَ :
أ َّ
َن ُك َّل َم ـ ْـن ُوِل ـ َـد ِم ـ َـن هللاِ الَ ُي ْخ ِط ــئُ،
ظ َنْف َس ـ ُـه،
ـود ِم ـ َـن هللاِ َي ْحَفـ ـ ُ
َب ـ ِـل اْل َم ْوُل ـ ُ
الش ـ ِّـر ُير الَ َي َم ُّس ـ ُـه» (1ي ــو،)18:5
َو ِّ
ألن المعمودي ــة تهب نعمة يس ــتطيع
أن يح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارب ويغلب[ ،نعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال
عصم ــة] فل ــو اس ــتهان ول ــم يس ــتخدم
ِ
ع اْلِب ِّرَ ،و ُخ ُذوا
اس ــلحة الخالص «د ْر َ
ُخوَذ َة اْل َخالَ ِ
الرو ِح َّال ِذي
ف ُّ
صَ ،و َس ْي َ
ُه ـ َـو َكِل َمـ ـ ُة هللاِ» (أف)17،14:6

يتعج ــب العالَّم ــة ترتلي ــان ،م ــن
فاعلي ــة المعمودي ــة وعمله ــا الس ــر ّي،
إذ يق ــول[ :ي ــا للس ــر الس ــعيد ال ــذي
لمياهن ــا ،الت ــي فيه ــا تُغس ــل وتُـ ـزال
خطايا أفقدتنا البصيرة ،ونعتق لحياة
أبدي ــة] (عن المعمودية  ،)2وهذا ما
حدث مع ش ــاول الطرسوسي ،فيقول
اآلن ِل َم ــا َذا تَتََو َان ــى؟ ُق ْم
«و َ
ل ــه حناني ــا َ
ِ
ِ
اسـ ـ ِم
اغ ِس ـ ْـل َخ َ
اعتَ ِم ْد َو ْ
َو ْ
ط َاي َ
اك َداعًيا ب ْ
ال ـ َّـر ِّب» (أع.)16:22

وه ــذا ه ــو مص ــدر االس ــتنارة
الحقيق ــة «َفِلْلوْق ـ ِ
ـت َوَق ـ َـع ِم ـ ْـن َع ْيَن ْي ـ ِـه
َ
ص ـ َـر ِف ــي
َب
أ
ف
ـور
ـ
ش
ق
َش ــي ٌء َكأََّن ـ ُـه
َ
ُ
ُ
ٌ َْ
ْ
اْلح ـ ِ
ـال» (أع ،)18:9فاالغتس ــال
َ
عم ــد البصيرة
ـب
ـ
ه
ي
ـة
ـ
ي
الخط
ـن
مـ
الم َّ
ُ
الروحي ــة الت ــي ه ــي االس ــتنارة فيقول
القدي ــس أكليمننض ــس الس ــكندري:
[وإذ اعتمدن ـ ـ ـ ـ ـ ــا فق ــد اس ــتنرنا ،وإذ
اُس ــتُِنرنا صرنـ ـ ـ ـ ـ ــا أبنـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ومعن ــى
االس ــتنارة أننا به نرى النور القدوس
الخالص ــي ،أعن ــى أنن ــا نش ــخص به
ّ
إل ــى الاله ــوت] (المرب ــي.)26:6:1
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إن اإلرهاص ــات
األولى لسر مسحـة
المرض ـ ــى -شـ ـ ـ ــأن
كـ ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار-
موج ــودة ف ــي العه ــد الجديد نفس ــه.
فاألناجي ــل األربع ــة تق ــدم لن ــا
الس ــيد المس ــيح كطبيب ش ـ ٍ
ـاف لكل
األمـ ـراض ،فه ــو نفس ــه ق ــد ق ــال:
«ال يحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج األصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
إل ـ ـ ـ ـ ــى طبيـ ـ ـ ــب ب ــل المرضـ ـ ـ ـ ـ ــى»
ـير بذل ــك إل ــى
(لوق ــا ،)31:5مش ـ ًا
ذاته كطبيب حقيقي للروح والنفس
والجس ــد ،وق ــد أعطى ال ــرب موهبة
«وَد َهُنـ ـوا
الش ــفاء لتالمي ــذه ً
أيض ــاَ :
ٍ
ض ــى َكِث ِ
يري ـ َـن َف َش ـ َـف ْو ُه ْم»
ِب َزْي ــت َم ْر َ
(مرق ــس ،)13:6ل ــذا يمكننا النظر
إل ــى س ــر مس ــحة المرض ــى عل ــى
أنه اس ــتمرار لما فعله الرب يس ــوع
تج ــاه المرض ــى أثن ــاء حيات ــه على
األرض .األم ــر المه ــم أن الس ــيد
المس ــيح كان يش ــفي بكلم ــة وبأم ــر
مباش ـ ـ ـ ـ ــر منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الش ــفاء
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الح ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،أم ــا في السـ ـ ـ ـ ـ ــر
فاألم ــر مختل ــف.
يخبرن ــا يعق ــوب الرس ــول ف ــي
رس ــالته بشكل واضح عن ممارسة
خاص ــة بش ــفاء المري ــض قائ ـ ًـا:
«أمري ــض أح ــد بينك ــم؟ فلي ــدع
ش ــيوخ الكنيس ــة فيصلـ ـوا علي ــه
ويدهن ــوه بزي ــت باس ــم ال ــرب...،
ال ــخ» (يعق ــوب .)16-13:5
اضح ــا أن ــه ال يتكل ــم
هن ــا يب ــدو و ً
ع ــن موهب ــة ش ــفاء األمـ ـراض،
وإنم ــا ع ــن طق ــس خ ــاص يتطّل ــب
إتمام ــه وج ــود كهن ــة وصلـ ـوات
وده ــن بالزي ــت ِباس ــم الرب وش ــفاء
للمري ــض وغفـ ـران للخطاي ــا .نح ــن
إ ًذا أم ــام ممارس ــة كنس ــية معروفة،
إلن ــه يكت ــب لمؤمن ــي عصـ ـره ع ــن
ش ــيء مع ــروف لديه ــم؛ ومع ــروف
أن التالمي ــذ فعلـ ـوا م ــا تسـ ـّلموه م ــن

ال ــرب ،فه ــم وكالء أسـ ـرار هللا ال
مؤسس ــوها.
ّ
أما إذا تجولنا في تقليد الكنيسة
ّ
المبك ــر ،فبالرغ ــم م ــن أن ال ــكالم
ع ــن س ــر مس ــحة المرض ــى لي ــس
ـودا بكثـ ـرة ف ــي كتاب ــات آب ــاء
موج ـ ً
الكنيس ــة ف ــي الق ــرون األول ــى ،إال
أننا نس ــتطيع أن نقـ ـ ـ ـ ــول إن مس ــح
المرضـ ـ ـ ـ ـ ــى بالزي ــت كان معروًف ــا
ف ــي الكنيس ــة األول ــى ف ــي الش ــرق
والغ ــرب ،وهن ــاك ش ــهادات متنوعة
م ــن الوثائق الكنس ــية القديمة على
تقدي ــس الزي ــت واس ــتخدامه ف ــي
الش ــفاء ،مثلم ــا ورد ف ــي التقلي ــد
الرس ــولي ،وفي خوالجي س ــيرابيون
الش ــهير .كذل ــك ق ــدم بع ــض آب ــاء
الكنيس ــة ش ــهادات ح ــول تقدي ــس
الزي ــت واس ــتخدامه ف ــي الش ــفاء،
فعل ــى س ــبيل المث ــال :العالم ــة
أوريجان ــوس ،القدي ــس كيرل ــس
األورشليمي ،القديس أغسطينوس،
والقدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم.
وبالرغم من أننا ال نملك ش ــهادات
ع ــن البني ــة الليتورجي ــة لصلـ ـوات
الس ــر ف ــي القرون األول ــىّ ،إل أنه
من ــذ زم ــن بعيد هن ــاك طقس ثابت
ومع ــروف م ــن خالل ــه ُيتَ َّم ــم س ــر
مس ــحة المرض ــى (أن ــا ال أكت ــب
هن ــا ع ــن تاريخ الس ــر وترتيبه ،فال
المج ــال وال المقام يتس ــع لمثل هذا
األم ــر هن ــا).

والتفكير في األسـ ـرار ال ينبغي أن
عقليا فقط ،فاألسـ ـرار ليس ــت
يكون ً
رياضي ــات وليس ــت خاضعة للعقل
و ّال ل ــن تك ــون أسـ ـرًارا ،ه ــي تعمل
ف ــي ال ــروح والنف ــس ،إنه ــا تخاطب
القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ويلزمه ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإليم ـ ـ ــان أوًل
ث ــم العقل.
س ــر مس ــحة المرض ــى مرتب ــط
بفكـ ـرة الخ ــاص األب ــدي والروحي
كما في باقي األسـ ـرار ،والممارس ــة
هن ــا ليس ــت عملي ــة آلي ــة تجل ــب
الش ــفاء ،ولكنه ــا تجع ــل اإلنس ــان
يش ــارك المسيح في اآلمه وقيامته.
إن فعالي ــة الس ــر باألس ــاس ترك ــز
عل ــى خ ــاص اإلنس ــان المري ــض
وش ــفاء النف ــس أوًل ،أم ــا الش ــفاء
الجس ــدي فيح ــدث كنتيج ــة طبيعية
لش ــفاء النفس عندما يكون المرض
ناتج ــا ع ــن عّل ــة روحي ــة ونفس ــية،
ً
لذل ــك نج ــد أن صلـ ـوات الس ــر ف ــي
الطق ــس القبط ــي تس ــتخدم تعبيرات
تعن ــي باألكث ــر الش ــفاء الروح ــي
ولي ــس الش ــفاء الجس ــدي فقط ،إنها
ـث على التوب ــة وتطلب الصفح
تح ـ ّ
ع ــن خطاي ــا المري ــض وقب ــول
مش ــيئة هللا .واآلي ــة الـ ـواردة ف ــي
(يعقوب« :)15:5وصالة اإليمان
تخل ــص المري ــض وال ــرب يقيمه»،
سـ ـواء ف ــي الن ــص اليونان ـ ـ ـ ـ ـ ــي أو
القبطـ ـ ـ ـ ـ ــي للعهـ ـ ـ ـ ـ ــد الجديـ ـ ـ ـ ـ ــد ق ــد
استخدمـ ـ ـ ــت الفع ــان «يخل ـ ـ ـ ـ ــص،

يقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» .إن فع ــل «يخل ــص»
إم ــا
إم ــا ش ــفاء المري ــضّ ،
يعن ــي ّ
أم ــا الش ــفاء
خالص ــة األب ــديّ ،
الجس ــدي فهو الخطوة التالية سواء
أم ــا عبارة «الرب
تم ــت أم ل ــم تتمّ ،
يقيم ــه» ،فه ــي تأخذن ــا إل ــى قيام ــة
ـتعدادا لقيام ــة
المس ــيح وذل ــك اس ـ ً
األموات في اليوم األخير والتـ ـ ـ ـ ـ ــي
ستكـ ـ ـ ـ ــون قيام ـ ـ ـ ـ ـ ــة وش ــفاء ل ــكل
إنس ــان.
وبالرغ ــم م ــن أن البع ــض ي ــرى
أن هن ــاك عالق ــة بي ــن الخطي ــة
والم ــرضّ ،إل أنن ــا ينبغي أن نؤكد
أن لي ــس كل مري ــض ه ــو خاط ــئ
أو أن الخطي ــة هي س ــبب مرضه،
واآلي ــة الـ ـواردة ف ــي رس ــالة معلمن ــا
يعق ــوب تق ــول« :وإن كان ق ــد فعل
خطية تُغفر له» (يعقوب ،)15:5
هن ــا اآلي ــة تعن ــي أن الش ــخص
ربم ــا ل ــم يفع ــل خطي ــة ،لك ــن إن
كان ق ــد فع ــل خطي ــة تُغف ــر ل ــه.
هن ــاك أمـ ـراض عضوي ــة خالص ــة
لي ــس له ــا عالق ــة ال بالخطي ــة وال
بال ــروح أو النف ــس وه ــي تحت ــاج
الطبي ــب ،وإقام ــة الس ــر لمث ــل هذه
األمـ ـراض لي ــس بدي ـ ًـا ع ــن الطب
ولكن ــه إلعط ــاء الش ــخص اله ــدوء
والس ــكينة والتس ــليم لمش ــيئة هللا
الذي يمنح الش ــفاء بطرق ووس ــائل
متع ــددة حس ــب تدبيـ ـره اإلله ــي.
المالحظ ــة األخيرة أن الكنيس ــة
تتمم س ــر مسحة المرضى
القبطية ّ
معي ــن م ــن
ل ــكل الش ــعب ف ــي ي ــوم ّ
الس ــنة الليتورجي ــة وه ــو المع ــروف
بجمع ــة خت ــام الص ــوم ،بجان ــب
إقامت ــه لم ــن يرغ ــب م ــن المؤمني ــن
ف ــي أي وق ــت م ــن الس ــنة.

لكـــن األمـــر المهـــم :مـــا هـــو
دور الســـر في الشفاء الجسدي؟
شـــف المريض؟
ومـــاذا لو لـــم ُي َ
ب ــادئ ذي ب ــدء ،ال بد أن نقول
إن عم ــل األسـ ـرار روحي باألصل
أيض ــا
ولكن ــه يؤث ــر ف ــي الجس ــد ً
لطبيعة العالقة بين الروح والجسد،
نقسم اإلنسان
إلننا ال نس ــتطيع أن ّ
أو نغف ــل العالق ــة الوطي ــدة بينهما.
سحرا،
س ــر مس ــحة المرضى ليس ً
مج ةل الكرازة  8 -بأ�يل 2022
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أحدا بأنه كلب أي سارق
أي يسرق فعندما يصفون ً
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اخت ــار الس ــيد المس ــيح الصلي ــب
ليك ــون ه ــو الطري ــق للف ــداء ،وكم ــا
يق ــول القدي ــس أثناس ــيوس الرس ــولي:
«كم ــا أن الش ــجرة الت ــي أكل منه ــا
آدم كان ــت م ــن الخش ــب ،وجلب ــت لن ــا
الم ــوت ،ف ــإن خش ــبة الصلي ــب الت ــي
صِل ــب عليه ــا الس ــيد المس ــيح جلب ــت
ُ
لن ــا الحي ــاة « ،فلق ــد وه ــب لن ــا الحياة،
فه ــو معط ــي الحي ــاة .عل ــى الصلي ــب
يفت ــح ذراعي ــه ليجم ــع كل الخليق ــة،
ـر كل خطايان ــا ،وقال لنا« :أراكم
غاف ـ ًا
فتف ــرح قلوبك ــم ،وال يس ــتطيع أح ــد أن
ين ــزع فرحك ــم منك ــم» ،فلق ــد انتص ــر
عل ــى الم ــوت ،وفرح التالمي ــذ بقيامته
وبقوت ــه ،ألن قيامت ــه ه ــي عرب ــون
لقيام ــة كل م ــن يؤم ــن ب ــه «فف ــرح
التالمي ــذ إذ أروا الرب» (يو.)٢٠:٢٠

وأكثر أس ــباب ف ــرح قلوبنا وأكثرها
عمًق ــا وأكثرها نقاوة ه ــو الفرح بالرب،
لي ــس الف ــرح ِ
بالن َعم الت ــي يعطينا الرب
ل ــه ،وإنم ــا الف ــرح بال ــرب نفس ــه ..ه ــو
موضوع فرحنا ،وس ــبب فرحنا هو أننا
تماما كما فرح
وجدن ــا الرب وعرفن ــاهً ،
نثنائي ــل وفيلب ــس ألنهم ــا وج ــدا يس ــوع
(ي ــو ،)١وكم ــا فرح ــت مري ــم المجدلية
ومري ــم األخ ــرى برؤيتهم ــا ال ــرب بع ــد
القيام ــة (م ــت  ،)٢٨والمرأة الس ــامرية
ألنه ــا وجدت المس ــيا (يو.)٤
لذل ــك نف ــرح ألن ــه قد دخ ــل حياتنا
ش ــيء جديد بمعرفتنا لل ــرب ،فتحولت
حياتن ــا وأصبح ــت ذات قيمة ومعنى،
عما
وطع ــم ل ــه م ــذاق خاص يختل ــف ّ
يش ــعر ب ــه اآلخ ــرون الذي ــن يفرح ــون
بأم ــور العال ــم ،ي ــرون ثق ــل وصاي ــا
ال ــرب ألنه ــا تق ــف حائ ــا بينه ــم وبين
ش ــهواتهم العالمي ــة ،وتحرمه ــم م ــن
مالذه ــم الجس ــدية وأمانيه ــم العالمية،
كم ــا ح ــدث أوًل لالب ــن الض ــال حينما
تخل ــص م ــن بي ــت أبي ــه لك ــي يحي ــا
كيفم ــا يش ــاء.
أم ــا الذي ــن تج ـ ّـردوا م ــن محب ــة
ّ
العالمي ــات فإنه ــم يفرح ــون بال ــرب
حرره ــم ،وأصبح ــت نظرته ــم
ال ــذي ّ
متغيرة بعم ــل روح هللا القدوس
للحي ــاة ّ
فيه ــم ،ودخلـ ـوا ف ــي تجدي ــد أذهانه ــم
حلوا
(رو ،)٣:١٢وأصب ــح اس ــم الرب ً
ف ــي أفواهه ــم ،ولـ ـ ّذة الف ــرح ف ــي عشـ ـرة
ال ــرب «فرح ــت بالقائلي ــن ل ــي ال ــي
بي ــت ال ــرب نذه ــب» .أصبحن ــا نج ــد
لـ ـ ّذة ف ــي الروحي ــات الت ــي كن ــا بعيدين
عنه ــا قب ــل القيامة ..فهن ــاك فرق بين
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أن يذه ــب إنس ــان إل ــى بي ــت ال ــرب
كواج ــب روح ــي ،وبي ــن إنس ــان يق ــول
م ــن أعماق ــه «تش ــتاق وت ــذوب نفس ــي
للدخ ــول لدي ــار ال ــرب» .هن ــاك ف ــرق
بي ــن الحب ومجرد أداء الواجب .فرق
بي ــن إنس ــان يصل ــي ألن الدي ــن يأمـ ـره
به ــذا ،وآخر يصل ــي وهو يقول للرب:
ـدي ،فتش ــبع كم ــا
«باس ــمك أرف ــع ي ـ ّ
م ــن ش ــحم ودس ــم» .تف ــرح ألن ال ــرب
ق ــد أش ــبعك «وج ــدت كالمك كالش ــهد
فأكلت ــه» ،ب ــل ه ــو «أحلى من العس ــل
والش ــهد ف ــي فم ــي» (م ــز ،)١١٩وال
ش ــك أن الف ــرح بالرب مرتب ــط بمحبتنا
ل ــه ،وب ــكل عمل ــه فين ــا ،وبأن ــه يقودن ــا
ف ــي موك ــب نصرت ــه .نف ــرح بال ــرب
بوع ــده لن ــا «م ــن يغلب فس ــأعطيه أن
ي ــأكل م ــن ش ــجرة الحي ــاة ،وي ــأكل من
جديدا،
المن المخفي ..وأعطيه اس ـ ًـما ً
ـودا ف ــي هي ــكل إله ــي»
ويصي ــر عم ـ ً
(رؤ.)٣:٢
إن كل م ــا يحي ــط بال ــرب هو فرح
فرحا،
ال ُينط ــق ب ــه ،فلق ــد كان ميالده ً
وف ــي التبش ــير بمي ــاده ف ــرح «ه ــا أن ــا
أبش ــركم بف ــرح عظي ــم يك ــون لجمي ــع
الش ــعب» (ل ــو ،)١٠:٢وكانت قيامته
فرح ــا «فف ــرح التالمي ــذ إذ أروا الرب».
ً

لنف ــرح بال ــرب الذي يهت ــم بنا هنا،
وعب ــر ل ــه ع ــن فرح ــك ب ــه ،قل ل ــه :يا
ِّ
رب س ــأعيش ف ــي ف ــرح ،ألن ــي أش ــعر
أن ي ــدك تمس ــكني وتقودن ــي ،وأن
تقوين ــي وترش ــدني ،وروح ــك
نعمت ــك ّ
القدوس يعّلمني كل ش ــيء ،ويمنحني
مواه ــب ألس ــلك ف ــي س ــبلك ألن ــك
منحتن ــي بهج ــة خالص ــك (م ــز.)٥٠
«ذوقـ ـوا وانظروا ما أطيب الرب»
مكان ــا معه،
ال ــذي يهت ــم بن ــا ويع ــد لنا ً
ويعتب ــر ًّ
من ــا كاب ــن خ ــاص ل ــه،
كل ّ
ويعاملن ــا ب ــكل ح ــب .إل ــه طي ــب ليس
ل ــه ش ــبيه ف ــي الس ــماء واألرضَ .م ـ ْـن
ِ
وم ــن أن ــا االنس ــان
مث ــل ال ــرب إلهن ــا؟ َ
حت ــى يذكـ ـره؟ أن ــا حبيب ــه «هكذا أحب
هللا العال ــم حتى بذل ابن ــه الوحيد،»..
وصلب
ال ــذي م ــن أجلي تجس ــد وتألم ُ
ـر عل ــى ش ــوكة الم ــوت
وق ــام منتص ـ ًا
ليعطين ــا الخ ــاص ويفتح لن ــا ملكوت
الس ــموات ،لنعي ــش ف ــي حي ــاة ل ــن
نتخيلها خالل حياتنا كما قال الكتاب
«م ــا ل ــم تـ ـره عي ــن ،وم ــا لم تس ــمع به
أذن ،وم ــا ل ــم يخطر على قلب بش ــر،
م ــا أع ـ ّـده هللا للذي ــن يحبون ــه» ..حق ــا
ش ــهادة ال ــرب تف ــرح القلب.
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ب ــدأت ف ــي يولي ــو 2017
بتعضي ــد مجموع ــة م ــن خ ــدام
كنيس ــة الع ــذراء مريـ ـ ـ ـ ـ ــم واالنب ــا
بيش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ف ــي مدين ــة أديلي ــد
والي ــة جن ــوب أس ــتراليا وذل ــك
للخدم ــة ف ــي أفق ــر البل ــدان ف ــي
العال ــم ،وكان ــت البداي ــة ف ــي
دول ــة جن ــوب الس ــودان وذل ــك
تح ــت رعاي ــة نياف ــة األنب ــا إيليا
أس ــقف الخرط ــوم ودولة جنوب
الس ــودان م ــع خدم ــة القم ــص
داود لمع ــي ف ــي مدين ــة جوب ــا
عاصم ــة جن ــوب الس ــودان ،ثم
امت ــدت إل ــى قرية بعي ــدة حوالي
 300كيلومت ــر م ـ ـ ـ ــن العاصمة
وه ــي ش ــديدة االنعـ ـزال وتُدع ــى
«ي ــرول .»YIROL
وف ــي فب اريـ ـ ـ ـ ـ ــر  2018منح
حاكم الوالية «والية البحيرات»
مساح ـ ـ ـ ـ ــة أرض حوالـ ـ ـ ـ ـ ــي 80
أل ــف مت ــر مرب ــع لبن ــاء مرك ــز
تنمية ش ــاملة وبدأ العمـ ـ ـ ـ ــل وقد
اش ــتمل على:
 -1ملج ــأ يس ــع مئ ــة طف ــل
م ــزود ب ــكل وس ــائل اإلعاش ــة
الكافي ــة للتربي ــة الس ــليمة.
 -2مرك ــز طب ــي يش ــمل
عي ــادة أس ــنان ه ــي األول ــى
ف ــي الوالي ــة م ــع معم ــل طب ــي
متط ــور .
 -3مدرس ــة ابتدائي ــة ثانوية

تش ــمل معام ــل كيمي ــاء وفيزياء
ومعم ــل تعلي ــم كومبيوتر.
 -4ورش نج ــارة وس ــباكة
وكهرب ــاء للتعلي ــم النظ ــري
مجان ــا لأليت ــام وأوالد
والعمل ــي
ً
الش ــوارع.
 -5مش ــغل خياط ــة ي ــدوي
وكهرب ــاء وملحقات ــه.
 -6مزرع ــة للتعليم الزراعي
وتدري ــب أهال ــي الوالي ــة عل ــى
الز ارع ــة ط ــول العام.
 -7كنيسة ،وقد قام صاحبا
النيافة االنبا صرابامون أس ــقف
عطبـ ـرة وأمدرم ــان ،واالنبا إيليا
أس ــقف الخرط ــوم والجن ــوب،
بوض ــع حج ــر األس ــاس ي ــوم
 26م ــارس 2022م ،وس ــوف
تش ــارك الجمعي ــة ف ــي بن ــاء
الكنيس ــة م ــع خدم ــة القم ــص
داود لمع ــي ،ويق ــوم بتنس ــيق
ه ــذه الخدم ــات الس ــيد ميش ــيل
بس ــادة إس ــكاروس المدي ــر
التنفي ــذي للجمعي ــة «القبطي ــة
للعناي ــة بأفريقي ــا» والت ــي يت ــم
حالي ــا إل ــى هيئة
تغيي ــر اس ــمها ً
«أي ــادي لأليت ــام والذي ــن ب ــا
م ــأوى» حت ــى تس ــتطيع تقدي ــم
خدم ــات أخ ــرى خ ــارج نط ــاق
أفريقي ــا.
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اسم مصر كان ُيطلق على منطقة المطرية وتعني ‘‘مكان أبناء الشمس’’ وبالتالي أطلقت على كل القطر
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ق ــد نج ــد أنفس ــنا ف ــي وق ــت م ــن
األوق ــات نتعام ــل م ــع أنص ــاف
حقائ ــق ،وال ن ــدرك الحقيق ــة الكامل ــة
ف ــي أي موض ــوع.
تأت ــي نص ــف الحقيق ــة م ــن
مص ــادر ش ــتى ،وألس ــباب عدي ــدة:
يعبر عن رؤيته،
 +كل ش ــخص ّ
وقناعات ــه ،وإد ارك ــه لألش ــياء .لي ــس
ـهل عل ــى كل الن ــاس التج ـ ُّـرد م ــن
سـ ً
مصالحه ــم الش ــخصية وتجربته ــم
الخاص ــة ومش ــاعرهم الداخلية عندما
يقول ــون رًأي ــا أو يب ــدون نصيح ــة.
وعندم ــا يختل ــف ش ــخصان فم ــن
َّ
المتوق ــع أن نس ــتمع إل ــى روايتي ــن
أي منهم ــا كاملة.
مختلفتي ــن ،ليس ــت ّ
م ــن هن ــا ال يوج ــد ف ــي العالق ــات
االجتماعي ــة طرف عل ــى حق كامل،
وآخ ــر عل ــى باط ــل مطل ــق ،ألن لكل
ط ــرف موقف ــه ،وإن مال ــت كّفة الحق
ف ــي جان ــب أكث ــر م ــن آخ ــر ،س ــيظل
هن ــاك بع ــض من الح ــق عند الطرف
الثان ــي ،وإن صغ ــر ق ــدره .ف ــي حوار
م ــع ش ــخص مثّقف حول المش ــكالت
الزوجية ،قال« :من الخطأ االستماع
إل ــى رأي ط ــرف واحد ،واتخاذ ق اررات
بن ــاء عل ــى ذل ــك ،ألن الحقيق ــة ال
تظه ــر ّإل م ــن خ ــال االس ــتماع إلى
مع ــا».
الطرفي ــن ً
 +الن ــاس الذي ــن يمتلك ــون الق ــدرة
عل ــى اإلقن ــاع تك ــون فرصتهم أفضل
في ترويج آرائهم ،ولألس ــف أكاذيبهم
ـخصا التق ــى من ــذ
ً
أيض ــا .أع ــرف ش ـ ً
س ــنوات طويل ــة بع ــدد من السياس ــيين
م ــن تي ــارات مختلف ــة ف ــي إط ــار
حـ ـوار ح ــول المس ــتقبل ،وف ــي نهاي ــة
جميع ــا
لقاءات ــه ق ــال« :رغ ــم أنه ــم
ً
عل ــى خ ــافّ ،إل أن كل واح ــد منهم
عل ــى ح ــدة أقنعن ــي ب أري ــه» .المس ــألة
بس ــيطة .الس ــبب يع ــود إلى ق ــدرة كل
واح ــد منه ــم عل ــى تس ــويق أري ــه .ف ــي
أحي ــان كثيـ ـرة نش ــتري أش ــياء خ ــاف
م ــا نري ــد أو نمض ــي ف ــي طري ــق ل ــم
نخط ــط ل ــه م ــن البداي ــة ألن ش ــخصا
ذكي ــا اس ــتطاع أن يزّي ــن لن ــا الس ــبيل.
ً
 +الزم ــن بخي ــل ،يض ـ ّـن عل ــى
الن ــاس بالحقيق ــة كامل ــة ،الت ــي ال
تظه ــر ّإل بع ــد فتـ ـرة زمني ــة تط ــول
أو تقص ــر ،وق ــد ال تظه ــر عل ــى
االط ــاق .هناك العديد من األحداث
التاريخية انش ــغل بها الباحثون لكنهم

عج ــزوا ع ــن اإللمام ب ــكل تفاصيلها،
إما مجهولة،
وال تـ ـزال بعض جوانبها ّ
أو تتنازعه ــا آراء متضارب ــة ،وتبق ــى
الحقيق ــة الكامل ــة عن ــد هللا وح ــده.
معظ ــم األح ــداث التاريخي ــة الكب ــرى
ينطب ــق عليه ــا ه ــذا الوص ــف.
ـتبد بالعقول،
 +الوهم صعب ،يس ـ ّ
ويتالع ــب بأصحابه ــا ،ومن الطبيعي
أن يح ـ ّـد الوه ــم م ــن ق ــدرة العق ــل على
الوص ــول إلى الحقيق ــة كاملة .أعرف
ش ــخصية قضائي ــة رفيع ــة ،رحل عن
عالمن ــا من ــذ س ــنوات ،ذك ــر ف ــي لق ــاء
حضرت ــه أن ــه ينبغ ــي أن ننّق ــي جي ـ ًـدا
م ــا نس ــمعه م ــن األوه ــام الت ــي ال
يس ــتطيع المرء أحيانا ُّ
التخلص منها.
ً
أثن ــاء عمل ــي ف ــي محكم ــة الجنايات،
وال ــكالم لل ارح ــل الكريم ،كنت أس ــتمع
إل ــى ش ــهادة الش ــهود ف ــي قضية قتل،
ج ــاء لي ش ــاهد يقول إن ــه رأى المتهم
يضرب المجني عليه بالش ــومة س ــت
مـ ـرات حت ــى قتل ــه ،ف ــي حي ــن أن ــه
كان ــت تكف ــي ضربت ــان عل ــى األكث ــر
كاذبا
لقت ــل الضحية .لم يكن الش ــاهد ً
بالمعن ــى الش ــائع ،لك ــن كان ــت قدرت ــه
عل ــى إنت ــاج األوه ــام واس ــعة ،وخياله
يص ـ ّـور ل ــه أش ــياء خ ــاف م ــا ح ــدث
ف ــي الواقع.
 +المصال ــح تتصالح وتتخاصم،
كل ذل ــك عل ــى حس ــاب الحقيق ــة،
عندم ــا يتخاص ــم ش ــخصان تظه ــر
أش ــياء كثيـ ـرة ،وعندم ــا يتف ــق نف ــس
الش ــخصين يأخ ــذ ال ــكالم مج ــرى
آخ ــر ،وال تُعرف أين الحقيقة .أعرف
ـخصا كتب ما يشبه المذكرات عن
شـ ً
عالقت ــه بأبناء جيل ــه ومهنته ،وعندما
اختل ــف م ــع بعض منه ــم عاد إلى ما
كتب ــه ،وأع ــاد صياغة الحكايات حتى
تتف ــق م ــع طبيعة العالق ــات بينهم في
مرحل ــة الخصوم ــة.
وإذا افترضن ــا الص ــدق ف ــي كل
م ــا نـ ـراه ونس ــمعه ونقـ ـرأه ،تظ ـ ّـل هناك
مس ــألة أساس ــية أن ــه بخ ــاف اإليمان
والعقي ــدة ،ف ــكل ما نراه نس ــبي ،يحمل
مفيدا اليوم
الصواب والخطأ ،وما نراه ً
غدا ضرره ،وما نتصوره
قد نكتش ــف ً
عالج ــا لم ــرض ق ــد يثب ــت العلم
اآلن
ً
بع ــد ذل ــك قص ــوره ،والحاج ــة الماس ــة
تغي ــر.
إل ــى غيـ ـره .الحي ــاة ف ــي حال ــة ّ
هللا وح ــده ه ــو الثابت ،وم ــا يحيط بنا
م ــن بش ــر وكالم متغي ــر ،وبالتالي ال
توج ــد حقائ ــق كاملة في أحيان كثيرة.

ذكرى الميالد السمائي األول

ألبينا المحبوب الطوباوي والجد الحنون

القمص بولس حبيب حنا

شيخ كهنة اإلسكندرية

ومالك كنيسة المالك ميخائيل غربال
«الحياة الصالحة أيام معدودات أما
االسم الصالح فيدوم إلى األبد»

القمص صموئيل عبد
املسيح
من إيبارشية شبين القناطر
رقد في الرب بش ــيخوخة صالحة،
يوم األحد  ٣أبريل ٢٠٢٢م ،القمص
صموئيل عبد المسيح ،كاهن كنيسة
الش ــهيد م ــار جرج ــس بالخصوص -
إيبارش ــية ش ــبين القناط ــر ،ع ــن عم ــر
ق ــارب  ٨١س ــنة وبعد خدم ــة كهنوتية
تجاوزت  ٢٩س ــنةُ .ولد األب المتنيح
كاهن ــا
ف ــي  ٥يولي ــو ١٩٤١م ،وس ــيم ً
ي ــوم  ٢٨فب اري ــر ١٩٩٣م ،وأقيم ــت
ص ــاة تجنيـ ـزه بكنيس ــته بحض ــور
مجمع كهنة إيبارش ــية شبين القناطر.
خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا مرقس
مطـــران شـــب ار الخيمـــة والنائـــب
البابوي إليبارشـــية شـــبين القناطر،
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية،
وألســـرته المباركـــة ،وكل محبيه.

+ + +

(يشوع بن سيراخ )16 :41

جدا عشناها
قدوة عظيمة ونادرة ً
كثير
وافتقدناها ًا
أرضيت الرب وأكملت وصاياه

القمص جوارجيوس القمص
أثناسيوس
من إيبارشية منفلوط

سالكا باألمانة
ً

مستثمر وزناتك
ًا

فلتفرح روحك أبانا الحبيب المحبوب
في الملكوت

ِ
صل ألجلنا
ّ
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم السبت الموافق 2022/4/16
صباحا
في تمام الساعة العاشرة
ً
بالكاتدرائية المرقسية الكبرى
باإلسكندرية
زوجتك – مارسيل رياض
ابنتك د /إيسي وزوجها د /هاني أنيس
أحفادك صموئيل – دانيال  -مريم

+ + +
إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة
صالح ــة ،ي ــوم الجمع ــة  ٢٥م ــارس
٢٠٢٢م ،القمـــص جوارجيـــوس
القمـــص أثناســـيوس ،كاه ــن كنيس ــة
الش ــهيد م ــار جرج ــس بقري ــة الب ــورة
ف ــي إيبارش ــية منفل ــوط ،ع ــن عم ــر
تجاوز  ٨٠س ــنة وبعد خدمة كهنوتية
تجاوزت  ١٨س ــنةُ .ولد األب المتنيح
كاهنا
ف ــي  ٦نوفمبر ١٩٤١م ،وس ــيم ً
ي ــوم  ١٨نوفمب ــر ٢٠٠٣م بي ــد مثل ــث
الرحم ــات األنب ــا أنطوني ــوس أس ــقف
منفلوط الس ــابق ،ون ــال رتبة القمصية
ف ــي  ٢٩أكتوب ــر ٢٠٢٠م بي ــد نياف ــة
األنب ــا ثاؤفيل ــس أس ــقف منفل ــوط.
أُقيم ــت ص ــاة تجنيـ ـزه الي ــوم ذاته في
دي ــر الش ــهيد األمير تادرس الش ــطبي
بحض ــور نيافة األنب ــا ثاؤفيلس ،وعدد
م ــن م ــن اآلب ــاء الكهن ــة والرهب ــان.
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا
ثاؤفيلـــس ،ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة
اإليبارشية ،وألســـرته المباركة ،وكل
محبيه .
مج ةل الكرازة  8 -بأ�يل 2022
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Throughout the past weeks of
Lent, we talked about the possibility
of meeting Christ in various places.
We started in the hermitage, and
at the time of solitude, at home with
the prodigal son, and in the workplace
with the Samaritan woman, and in
the paralyzed man Sunday, we see
possibility of meeting Christ in the hospital.
The lake of Beit Hesda is in the shape
of the palm of the hand, and the word
Beit Hesda is a Hebrew one meaning the
house of mercy, as we say the hospital of
sympathy or the house of healing...
Imagine the place where patients with
various diseases are thrown: blind, lame,
and with bone injuries, and paralyzed...
we might call it a hospital for incurable
diseases. Jesus met the paralytic and
cured him of three diseases:
(1) Mental illness: When Jesus asked
him, “Do you want to be healed?” He said,
“I have no man…”; This is the disease
of selfishness that humans have, but
Christ came to him specifically to be his
companion, therefore Christ is present in
the place of healing.
(2) Physical illness: When Jesus
said, “Get up, take up your bed and walk.”
Imagine how his muscles became stiff from
the length of the illness, but Christ gave
him a cure from this physical illness.
(3) Spiritual illness: He said to him:
“Do not sin either....” Some fathers say
that the disease that the man suffered is
a disease linked to sin according to the
concepts of the Old Testament, and that
Christ was interested in saving himself
from spiritual diseases by repentance.
There are many verses in the Bible that
show us beautiful images in the correct life.
For example, in his Sermon on the Mount,
he says, “8 Therefore you shall be perfect,
just as your Father in heaven is perfect.”
(1)
and perfect here in the sense of mental,
physical and spiritual health. Also, St. John
the Beloved says: “Beloved, I pray that you
may prosper in all things and be in health,
just as your soul prospers” (2). And in the
sacrament of unction of the sick, one of
the phrases we pray: “As you cleansed the
leper by your word and removed the leper
from his body by your will, so remove every
disease from the body of your servants,
sanctify and purify them.” The Lord Christ
is the true physician of our souls, our
bodies, and our spirits.
The paralyzed man of Beit Hesda
had been lying down for many years
not expecting to meet the Christ, being
abandoned by his relatives who get
(1)

Matthew 5:48.

(2)

3 John 1:2.

(3)

His Holiness Pope Tawadros II’s
Wednesday meeting Sermon
30-3-2022
Titled “Where are you?”
Meeting Christ in the places of
healing
disappointed of his illness, but he met
Christ.
(1) The doctor: You may meet Christ
in the person of the attending physician, or
any of the hospital staff. A doctor whose
word can be a message from Christ; In
Joshua ben Sirach he says a beautiful
phrase: “Give doctors the honor they
deserve, for the Lord gave them their work to
do. Their skill came from the Highest, and
kings reward them for it. Their knowledge
gives them a position of importance, and
powerful people hold them in high regard.”
(3)
. And Saint Luke was a doctor. In the
past, the doctor was learning philosophy,
so we called the doctor “wise”, because
wisdom is philosophy in its positive sense.
In the history of the Church, Saints Cosmas
and Damian are the patrons of the medical
profession. They have churches named
after them, and they have a famous icon
in which they treat a man’s leg from
gangrene.
Keep in mind to pray before you deal
with the doctor so that God sends you
messages on his way, whether in discovering the disease, diagnosis or treatment...
etc.
(2) Nursing: You can meet Christ in
a nursing person. The nursing profession
is one of the very noble professions in
the world, and the first known nurse in
Christianity is Saint Phoebe in Rome, the
deacon with whom the Apostle Paul sent
his message to Rome. We also read about
the most famous Saint Verena, who went
with the Theban battalion to Switzerland,
and taught people in Europe how to bathe
and comb their hair, and she has a statue
in the Swiss embassy in Cairo.
Through the profession of nursing, we
can hear the voice of our Lord, and that
is why we call it an angelic profession. All
over the world and in Christian history we
hear of nuns in many monasteries turning
to the profession of health care. On my visit to Russia, I saw in one of the nuns’ convents a small hospital with some difficult
cases under the care of the nuns.
(3) Scientific and Medical stuff:
You can meet with God through scientific
and medical stuff in health, such as the
stethoscope, which is one of the blessings
of our Lord, because before the stethoscope

Sirach 38: 1-3.

(4)

Sirach 38: 4-7

existed, they heard with their ears!
This is the simplest device, how
much and how many other medical
devices! This progress in medical
devices is one of the blessings of
God upon us, and signs of His care
for us.
(4) Medications: you see Christ through
medicines, which are now available in
abundance. During the Second World War,
about 70 or 75 years ago, there was no
antibiotic, today there are 2000 antibiotics.
Medicine is a means by which God speaks
to man, even if it is a simple medicine such
as a tablet of aspirin. Joshua bin Sirach
says: “The Lord created medicines from
the earth, and a sensible person will not
hesitate to use them. Didn’t a tree once
make bitter water fit to drink, so that the
Lord’s power might be known? He gave
medical knowledge to human beings, so
that we would praise him for the miracles
he performs. The druggist mixes these
medicines, and the doctor will use them
to cure diseases and ease pain. There is
no end to the activities of the Lord, who
gives health to the people of the world.
(4)
” Medicines are extracted from plants.
In fact, the word “pharmacist” comes from
a plant in the ground called sandalwood,
which has therapeutic functions. Medicine
in general is a message to you that your
Christ is by your side, takes care of you,
and heals you.
(5) Another patient: It is possible
to hear the voice of Christ from another
patient. Sometimes God sends you a
patient to relieve you of certain troubles, a
patient who has strong faith and strengthens
your faith. I remember that about 20 years
ago, they told me about a 26-year-old
nurse who was diagnosed with cancer,
and her name is Maryam. At that time, I
got ashamed of myself, and I learned a
lesson that a person may strengthen his
faith because of severe illness.
Finally: In the place of mercy or the place
of healing, you meet with Christ without an
appointment. The patient of Bethesda had
38 years of illness, and he had no human
being, but Christ became his companion,
and he made a great miracle with him,
and taught him not to sin again. Therefore,
each time God allows you to deal with a
doctor, hospital, or clinic in various health
conditions, be prepared to meet Christ, and
He will give you great blessings, whether
comfort, tranquility, or healing.
 ماريان فؤاد. د:ترجمة
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