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النســـاك والزاهديـــن والرهبـــان والباحثين 
عـــن الطريـــق الســـماوي، وربمـــا قصـــة 
شـــجرة الطاعـــة مثـــال قوي علـــى أهمية 
الطاعـــة الواعيـــة فـــي خضـــوع الحـــب 

واالحتمـــال مـــع االتضـــاع والوداعـــة.
وأيًضا فى العالم والحياة حيث »كنيســـة 
الخدمـــة »وأجيـــــــــــــال الخــــــــــــــدام مـــن اآلبـــاء 
والشمامســـة واألســــــــــــــــر وكل مـــن لـــه عمـــل 
وخدمـــة، ويؤكـــد الســـيد المســـيح علـــى ذلـــك 
بقولـــه »... الخـــراف تســـمع صوته، فيدعو 
خرافـــــــــــــة الخاصــــــــــــــة بأســـمائها ويخرجهـــا« 

)يوحنـــا ٣:١٠(.
وأوّد أن اضـــع أمامـــك مالحظات قليلة 

حتى تســـتعد للفتـــرة القادمة:
١- التخدع نفســـك بأنك متدين وتعرف 
كثيـــرا، والقديـــس يعقـــوب يقول فى رســـالتة: 
»كونـــوا عامليـــن بالكلمـــة ال ســـامعين فقـــط 

خادعين نفوســـكم« )يعقـــوب ٢٢:١(.
٢- اقبـــل مـــا تســـمعه مـــن اإلنجيـــل لـــك 
وليـــس لتعليـــم غيـــرك، ألن الوصية تكشـــف 

وخطاياك. ضعفـــك 
٣- انتهـــز الفرصـــة: اليـــوم أو الصـــوم 
أو المناســـبة، وقل لنفســـك »كل ما تكلم به 

الـــرب نفعـــل« )خـــروج8: ١9(.
إن المقيــــــــــــــــاس دائًمـــا ليـــس بالمعرفــــــــــة 
والمعلومـــــــــــــات بـــل بتنفيـــذ الوصيـــة. انتبـــه 
والتخـــدع ذاتـــك. انتبه ألنه مـــع العمر تبلى 
أجســـادنا مثـــل القلم الرصـــاص الذى ينتهي 
مـــع الوقـــت. انتبـــة إلـــى مايقولـــه الجامعـــه 
»اذكـــر خالقـــك فـــي أيـــام شـــبابك، قبـــل أن 
تأتـــي أيـــام الشـــر... حيـــن ينخفـــض صوت 
المطحنـــة ويقـــوم لصـــوت العصفـــور وتحط 
كل بنـــات الغنـــاء...« )جامعة ١:١٢–٤(.

ومن له أذنان للسمع فليسمع... 

 وللحديث بقية.

مـــن المالحظــــــات المدهشــــــــــة فـــي 
طقـــس القــــــــــــــــــراءات الكنسيــــــــــة والتـــي 
رتبهـــا اآلبـــاء بارشــــــــــاد الـــروح القـــدس، 
تكـــرار عبـــارة واحـــدة عـــدة مـــرات قبـــل 
بدايـــة فتـــرة األصـــوام الكنســـية للميـــالد 

والبرامـــون ويونـــان والصـــوم الكبيـــر، حيـــث 
ُتقـــرأ هـــذه العبـــــــــارة فـــي آحـــاد شـــهر هاتـــور 

علـــي النحـــو التالـــي: 
١- األحــــــــــــد األول في شهر هاتــــــــــــــور 

)لو8:٤-١5(.
٢- األحــــــــــــد الثانـــي فـــي شـــهر هاتـــور 

)متـــى١:١٣-9(.
٣- األحـــــــــــــــد الثالـــث فـــي شـــهر هاتـــور 
الميـــــــــــــــالد،  صـــــــــــــــــــــــــوم  بدايـــــــــــــــــة  )حيـــث 

لـــو١٤:٢5-٣5(.
هاتـــور  شـــهر  فـــي  الرابـــع  األحـــد   -٤
)مقابلـــة الشـــاب الغنـــي مـــع الســـيد المســـيح 

العبـــارة(. لهـــذه  ســـلبي  وتطبيـــق عملـــي 
5- شـــهر كيهـــك، التسبيـــــــــــح المســـتمر 
تطويًبـــا ألمنـــا العـــذراء مريم كمثـــال إيجابي 

علـــى تطبيـــق العبـــارة الذهبية.
6- صـــوم يونـــــــــــــان النبـــي، وهـــي قصة 
مقارنة بين شـــخص لم يســـمع وشـــعب سمع 

وطّبـــق ونجح.
7- الصـــوم الكبير وأســـبوع اآلالم الذي 
ينتهـــي فـــي ليلـــة أبـــو غلمســـيس حيـــث ُيقـــرأ 
العبـــارة  نفـــس  تتكـــرر  وفيـــه  الرؤيـــا  ســـفر 
وكأنهـــا تختـــم منهًجـــا روحًيـــا قوًيـــا مـــن قبل 
االســـتعداد لميـــالد الســـيد المســـيح امتـــداًدا 
إلـــى قبيـــل قيامـــة الســـيد المســـيح )حوالـــي 

ســـتة أشـــهر(.
بصـــورة أخـــرى نقـــول إن آيـــة »مـــن لـــه 
ذهبيـــة  عبـــارة  فليســـمع«  للســـمع  أذنـــان 
تحتضـــن فترة األصوام الكنيســـة من بدايتها 
إلـــى نهايتهـــا، وهـــي الفتـــرة التـــي ترمـــز إلى 
تجسد السيد المسيح اإلله المتأنس وخدمته 
الجهاريـــة، وامتـــداًدا إلـــى أحـــداث الصليـــب 

والمـــوت والدفـــن والقيامـــة المجيـــدة.
وبـــال شـــك هنـــاك قصـــد عميق مـــن هذا 
التكـــرار الكثيـــف فـــي تنبيـــه اإلنســـان إلـــى 
أهميـــة جهـــاز الســـمع عنـــده، فـــاألذن أحـــد 
أعضـــاء الحـــواس الخمـــس، وتمتـــاز بأنهـــا 
تعمـــل ليـــل نهـــار دون توقف، فمثـــاًل العين 

تعمـــل صباًحـــا فـــي النهـــار، ثـــم يأتـــي الليل 
وُتغلـــق بالجفـــون ألجـــل نـــوم مريـــح.

كمـــا أن العيـــن تعمـــل فـــي اتجـــاه النـــور 
وال  الخلـــف،  فـــي  مـــا  تـــرى  فـــال  أمامهـــا، 
تســـتطيع ان تعمـــل فـــي الظـــالم. أّما األذن 
تحتـــاج  وال  اتجـــاه،  اي  فـــي  تعمـــل  فهـــي 
حتـــى  مفتوحـــة  تعمـــل، وهـــي  لكـــي  للنـــور 
اثنـــاء النـــوم، والتركيب التشـــريحي لها دقيق 
جـــًدا ومعقـــد ويتخصص فيـــه األطباء كونه 

مرتبًطـــا باألنـــف والحنجـــرة. 
الجهـــاز  فـــإن  الروحيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
الروحـــي لإلنســـان يتكـــون مـــن عيـــن وأذن 
وقلـــب. واألذن هـــي خارجيـــة وداخلية، ألنه 
ليـــس المهـــم مـــا نســـمع أو َمـــن نســـمع، بـــل 
المصريـــة  واألمثـــال  نســـمع،  كيـــف  المهـــم 
فيهـــا مـــا يشـــرح ذلـــك، مثـــاًل: »فـــالن عنـــده 
ودن مـــن طيـــن واألخـــرى مـــن العجيـــن«. 
ومثـــل آخـــر: »أنـــا ودانـــي حساســـة تســـمع 
دّبـــة النملـــة« )ال أعـــرف هـــل النملة لها دّبة 
أم ال؟!(، ولكنـــه ال يســـمع كلمـــة هللا مثـــاًل.
والســـمع فضيلـــة نســـيمها الطاعـــة، وهي 
كلمـــة محبوبـــة تمّثل حياة االنســـان الناجح، 
ألنه من خالل الطاعة عاشت الكنيسة من 
جيـــل إلـــى جيـــل، ومـــن أب إلى ابن، ســـواء 
فـــي البريـــة حيث »كنيســـة التقـــوى« وأجيال 
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وفد إعاليم سوداين يزور قداسة ابلابا

تدشني اكتدرائية دير »حينس القصري« بطريق العلمني 

دشـــن قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي يوم الســـبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١م، 
الكاتدرائيـــة الجديـــدة التـــي تـــم بناؤها في ديـــر القديس يحنـــس القصير بطريق 
العلمين، بمشـــاركة ١٤ من أحبار الكنيســـة. وأزاح قداســـة البابا، لدى وصوله 
الدير، الســـتار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشـــين الكاتدرائية، والتقطت 
صورة تذكارية لقداســـته مع نيافة األنبا دوماديوس أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم 
والمشـــرف على الدير ومجمع رهبان الدير الذين كانوا في اســـتقبال قداســـته.
بـــدأت بعدها صلوات التدشـــين التي شـــملت تدشـــين المذبـــح الرئيس على 
اســـم القديـــس يحنـــس القصيـــر، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـمي الشـــهيد مـــار 
مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس والقبلـــي علـــى اســـمي الشـــهيدين مـــار 
جرجـــس وأبـــي ســـيفين، إلـــى جانـــب أيقونـــة حضـــن اآلب )البانطوكراتـــور( 
وحامـــل األيقونـــات )األيكونوســـتاس(. شـــارك في الصلوات أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي والبســـاتين ودار الســـالم، األنبـــا اســـطفانوس 
أســـقف ببا وسمســـطا والفشـــن، األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، األنبـــا قزمـــان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، األنبا صليب أســـقف 
ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، األنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، 

األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر وأوســـيم والمشـــرف علـــى الديـــر، األنبـــا 
آنجليـــوس أســـقف عـــام كنائس شـــبرا الشـــمالية، األنبا ماركوس أســـقف دمياط 
وكفر الشـــيخ والبراري ورئيس دير القديســـة دميانة، األنبا ســـاويروس أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا تومـــاس الســـائح بســـوهاج والخطاطبـــة وديـــر مـــار بقطـــر 
بالخطاطبـــة، األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس حـــي القبـــة والوايلـــي، 
األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، 
األنبا فام أســـقف شـــرق المنيا وتوابعها، ومعهم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوي ســـكرتير 
قداســـة البابـــا. وعقـــب انتهـــاء التدشـــين بـــدأت صلـــوات القداس اإللهـــي وألقى 
قداســـة البابا عظة حملت عنوان »كيف تكون نفســـك جميلة؟«، وهنأ قداســـته 
نيافـــة األنبـــا دوماديـــوس علـــى جهوده في تعمير الدير، وشـــكر نيافته ومجمع 
الرهبـــان وكل العامليـــن ومـــن ســـاهموا ودعمـــوا الديـــر حتـــى تـــم تعميـــره. كمـــا 
افتتـــح قداســـة البابـــا عقـــب القـــداس المبنـــى الجديـــد لقاللـــي الرهبـــان، والتقـــى 
معهـــم وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة مناســـبة، وحـــرص قداســـته أيًضـــا علـــى 

مباركـــة عمـــال الديـــر الذيـــن التقـــى بهـــم في لقـــاء خاص.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة يـــوم الخميـــس ٢8 أكتوبـــر 
٢٠٢١م، وفـــًدا إعالميًّـــا مـــن جمهوريـــة الســـودان، 
وبرفقتهـــم وفـــد مـــن وزارة الدولـــة لإلعـــالم المصريـــة 
برئاســـة مســـاعد الوزيـــر اللـــواء ناصـــر رضـــا. ضـــم 
البرامـــج  ومقدمـــي  الصحفييـــن  مـــن  عـــدًدا  الوفـــد 
قداســـة  رحـــب  الســـودانيَّْين.  واإلذاعـــة  بالتلفزيـــون 
البابـــا بأعضـــاء الوفـــد ومرافقيهـــم مشـــيًدا بالعالقـــة 
التـــي تربـــط مصـــر بالســـودان واصًفـــا إياهـــا بأنهـــا 
حيـــث  والجغرافيـــا،  التاريـــخ  بحكـــم  ممتـــدة  عالقـــة 

قداســـته: علينـــا مســـئولية روحيـــة وهـــي أن يعـــرف 
ومســـئولية  الســـماء،  إلـــى  ليصـــل  هللا  اإلنســـان 
اجتماعيـــة ومـــن خاللها نخدم المجتمع عن طريق 
إنشـــاء مـــدارس ومستشـــفيات... إلـــخ لخدمـــة كل 
المصرييـــن. وعـــن الكنيســـة القبطيـــة في الســـودان 
قـــال قداســـته: لنـــا في الســـودان أســـقفان هما األنبا 
إيليـــا أســـقف الخرطـــوم، وهـــو ســـوداني الجنســـية، 
واألنبا صرابامون أســـقف عطبرة وأمدرمان، الذي 
منحتـــه الدولـــة الجنســـية الســـودانية. وعـــن العالقـــة 
مـــع مؤسســـات الدولـــة قال قداســـة البابـــا: »عالقتنا 
طيبـــة للغايـــة مـــع الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، 
ومـــع الحكومة، ومؤسســـة األزهـــر، والبرلمان، ومع 
كافـــة الكنائـــس المســـيحية.” وعـــن التطـــور الحادث 
فـــي مصـــر قـــال: »هنـــاك حركة تنمية كبـــرى بقيادة 
الجديـــدة  اإلداريـــة  العاصمـــة  ولـــو زرتـــم  الرئيـــس، 
إليـــه  تتجـــه  الـــذي  الكبيـــر  التطـــور  ســـتالحظون 
مصـــر وســـتجدون هنـــاك المســـجد والكنيســـة اللذين 
افتتحهمـــا الرئيـــس يـــوم 6 ينايـــر عـــام ٢٠١9م. ثـــم 
أجاب قداســـة البابا على أســـئلة أعضاء الوفد، وفي 
الختـــام وزع قداســـته عليهـــم بعـــض الهدايـــا والتقطوا 

صـــوًرا تذكاريـــة مـــع قداســـته.

يربطهمـــا نهـــر النيـــل فـــي القلـــب. وأشـــار إلـــى أن 
واألرض  أبوهـــم  النيـــل  أن  يعتبـــرون  المصرييـــن 
أمهـــم، وهـــم يأخـــذون مـــن نهـــر النيل أربعة أشـــياء: 
الميـــاه، والهـــدوء والحياة المعتدلـــة، والوحدة الوطنية 
الطبيعيـــة، وروح العبـــادة. وعـــن عالقتـــه بالســـودان 
قـــال قداســـة البابـــا إنـــه زار الســـودان مرتيـــن )قبـــل 
و٢٠٠٣م،  ٢٠٠١م،  عامـــي  فـــي  البطريركيـــة( 
وتجـــول فـــي عـــدة مـــدن، ووصفهـــا بأنها بلـــد جميلة 
وأهلهـــا طيبـــون. وعن المســـئوليات األساســـية التي 
قـــال  عاتقهـــا  علـــى  القبطيـــة  الكنيســـة  تضعهـــا 

املنتظر منك أن تقيم اإلنسان الساقط، ال أن تقىض عليه. )القديس سمعان العمودى(
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تدشني كنيسة العذراء واألنبا أنطونيوس بمدينة بدر 

دشـــن قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الســـبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١م، 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بمدينـــة بدر، وتم تدشـــين 
مذابـــح كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالطابق العلـــوي ومذابح كنيســـة القديس األنبا 
أنطونيـــوس بالطابـــق الســـفلي. وصـــل قداســـة البابا إلى الكنيســـة في الســـابعة 
صباًحـــا، وأزاح الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التـــي تؤرخ لتدشـــين الكنيســـة، 
قبل أن يبدأ صلوات التدشـــين بمشـــاركة أصحاب النيافة: األنبا دانيال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر 
وأوســـيم، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، 
واألنبـــا ثاوفيلـــس أســـقف منفلـــوط، واألنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع عزبـــة النخـــل. كما شـــارك في الصلوات القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 

وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة واآلباء كهنة الكنيســـة.

وتـــم تدشيـــــــــــن ستــــــــــــة مذابـــح بكنيســـة العـــذراء واألنبـــا أنطونيـــوس بمدينة 
كالتالي: بـــدر، 

أواًل: كنيســـة السيــــدة العـــذراء بالطابـــق العلــــــوي: المذبـــح 
الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس يوســـف النجــــــــار. 
المذبـــح البحــــري على اســـم الشـــهيد مـــار مينا والقديـــــس البابا 
كيرلــــــــس الســـادس. المذبـــح القبلـــي على اســــم الشـــهيدين مار 

جرجـــس وأبي ســـيفين.
ثانًيا: كنيســـة القديس األنبا أنطونيوس بالطابــــق الســـفلي: 
المذبـــــــــــح الرئيســـي علـــى اســـم القديســـين األنبــــا أنطونيــــوس 
واألنبـــا بـــــــــــوال. المذبـــح البحـــري علـــى اســـــم رؤســـاء المالئكـــة 
الثالثـــة ميخائيـــل وغبريـــال ورافائيل. المذبح القبلي على اســـم الشـــهيدة دميانة 
والقديســـة مارينـــا. إلـــى جانـــب أيقونـــة حضـــن اآلب )البانطوكراتـــور(، وحامـــل 
األيقونات )األيكونوستاس(، واأليقونات الموجودة في »صحن« كل كنيسة من 
الكنيســـتين. وقـــام قداســـة البابـــا بصـــالة القداس اإللهـــي مع اآلباء المشـــاركين 

عقـــب انتهـــاء صلـــوات التدشـــين وألقـــى عظـــة القداس عـــن األمانة.
وتقـــع الكنيســـة فـــي المجـــاورة الثالثـــة بالحـــي الثالـــث بمدينـــة بـــدر علـــى 
مســـاحة ٣٠٠٠ متـــر، يشـــغل منهـــا مبنـــى الكنيســـة منهـــا 9٠٠ متـــر. يتبـــع 
الكنيســـة مبنـــى خدمـــات يقع في المجـــاورة الرابعة بالحي الثالـــث أيًضا. يخدم 
فيها حالًيا ٣ كهنة، هم: القس يوســـف مجدي، والقس موســـى كامل، والقس 

مرقس بشـــرى. 

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

يوم الثالثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١م
+ نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات والمشـــرف 
علـــى كنائـــس الخليـــج، وذلـــك عقب عودته مـــن زيارته 
الرعويـــة لكنائســـنا بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. 
حيـــث قـــدم نيافته تقريًرا لقداســـة البابا عن هذه الزيارة.

يوم األربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١م
+ نيافـــة األنبـــا أغاثـــون أســـقف البرازيـــل، الـــذي 
عـــرض علـــى قداســـته ظـــروف الخدمة في إيبارشـــيته.

غمـــر  ميـــت  أســـقف  صليـــب  األنبـــا  نيافـــة   +
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، والنائب البابوي إليبارشـــية 
المحلـــة الكبـــرى، الذي قدم تقريًرا شـــفويًّا عن إيبارشـــية 
المحلـــة تمهيـــًد لتقديـــم تقريـــر موســـع عـــن اإليبارشـــية 

وكنائســـها والعمـــل الرعـــوي بهـــا.
+ نيافـــة األنبـــا كيرلـــس األســـقف العـــام بإيبارشـــية 
لـــوس آنجلـــوس، بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، الذي 
اإلكليريكـــي  الروســـي  الوفـــد  زيـــارة  عـــن  تقريـــًرا  قـــدم 
الدراســـي  العمـــل  عـــن  حـــوار  دار  كمـــا  لكنيســـتنا، 

آنجلـــوس. لـــوس  إيبارشـــية  فـــي  واإلكليريكـــي 
يوم الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م

+ نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، وبرفقتـــه كهنـــة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجـــس بمنطقـــة أرض أيوب، 
حيـــث عرضـــوا علـــى قداســـة البابـــا ترتيـــب الخدمة في 

أرض أيـــوب وعزبـــة وهبـــة.
يوم الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١م

+ نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة 

يوم األربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م
ســـفير  بايلـــي  كريستــــــــــــــوفر  جاريـــث  الســـيد   +
المملكـــة المتحـــدة فـــي مصـــر، والـــذي جـــاءت زيارتـــه 

التعـــارف. بغيـــة 
  Marimuththu Karu السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   +
 Pathmanaathanســـفير دولـــة ســـريالنكا، الـــذي 

للتعـــارف.  حضـــر 
بديـــر  البابـــوي  بالمقـــر  قداســـته،  أيًضـــا  واســـتقبل 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، عـــدًدا مـــن 

كالتالـــي: الزائريـــن، 
يوم الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١م

البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس  األنبـــا  نيافـــة   +
ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة. ودار خـــالل اللقاء 

الرعويـــة. األمـــور  بعـــض  حـــول  حديـــث 
+ نيافـــة األنبـــا إيســـوذوروس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
حيـــث  النطـــرون،  بـــوادي  برمـــوس  العـــذراء  الســـيدة 
عـــرض علـــى قداســـته بعـــض الموضوعـــات الخاصـــة 

بالعمـــل فـــي الديـــر.
ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  أغابيـــوس  األنبـــا  نيافـــة   +
القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وجرى مناقشـــة 

بعـــض الموضوعـــات الخاصـــة بالديـــر.
+ الراهـــب القمـــص بيجـــول األنبـــا بيشـــوي الـــذي 
علـــى  منـــه  البابـــا  قداســـة  واطمـــأن  بالكويـــت،  يخـــدم 

هنـــاك. بكنيســـتنا  الخدمـــة 
يوم االثنين ١ نوفمبر ٢٠٢١م 

+ نيافـــة األنبـــا إيالريـــون أســـقف البحـــر األحمـــر، 
وعرض نيافته على قداســـة البابا، خالل اللقاء، عدًدا 

مـــن األمـــور الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.

والمراغـــة، والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية أســـوان، حيـــث 
قـــدم تقريـــًرا شـــفويًّا عن إيبارشـــية أســـوان تمهيـــًدا لتقديم 
تقرير موســـع عن اإليبارشـــية وكنائســـها ووضع العمل 

الرعـــوي بها.

يوم االثنين ٢5 أكتوبر ٢٠٢١م

+ نيافة األنبا ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، 
وتـــم خـــالل اللقاء بحث بعـــض الموضوعات الخاصة 

بالخدمة الرعوية باإليبارشـــية.

يوم الثالثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١م

+ الســـيد فرانـــك هارتمـــان ســـفير ألمانيـــا االتحادية 
فـــي مصـــر، الـــذي حضـــر للتعـــارف عقـــب بـــدء عمله 
ســـفيًرا لبالده في القاهرة. وأكد الســـفير الضيف خالل 
اللقـــاء علـــى الروابـــط القويـــة التي تتميز بهـــا العالقات 
بيـــن مصـــر وألمانيـــا، كمـــا أعـــرب عـــن اهتمـــام بـــالده 

بدعـــم الـــدول للنهـــوض بالتعليم.

لألمـــم  المقيـــم  المنســـق  بانوفـــا،  إلينـــا  الســـيدة   +
المتحـــدة فـــي مصـــر، التـــي حضـــرت للتعـــارف علـــى 
قداســـة البابـــا، وأعربـــت المســـئولة األمميـــة عـــن تقدير 
األمـــم المتحـــدة للـــدور العظيـــم الـــذي يقـــوم به قداســـته 
في ســـبيل حفظ الســـالم والتســـامح والقيادة الفعالة في 

الحـــوار بيـــن األديـــان.

إدويـــن ريفيـــرو كيســـبرت ســـفير دولـــة  الســـيد   +
بوليفيا في مصر، وزار السفير المقر البابوي للتعرف 

قداســـة البابـــا ودعـــاه خـــالل اللقـــاء لزيـــارة بوليفيا.

+ الســـيد خالـــد أنيـــس ســـفير مصـــر الجديـــد فـــي 
اهتمامـــه  علـــى  اللقـــاء  خـــالل  الســـفير  وأكـــد  مالطـــا، 

فـــي مالطـــا. بشـــئون الكنيســـة القبطيـــة 

إن املحبه واللطف هما الطريق اذلى رسُمة الرب يسوع الجتذاب قلوب اجلميع. )املتنيح القمص أنطونيوس باىق(
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أحب الصالة لك حني لىك يستنري قلبك باهلل. )مارإسحق(

ويلتيق أعضاء معهد تاريخ 
الكنيسة باملعادي

قداسة ابلابا جيتمع بكهنة شياكجو
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماًعـــا يـــوم الخميـــس ٢8 أكتوبـــر ٢٠٢١م، مـــع كهنة كنائس شـــيكاجو وكل توابعها في وســـط غـــرب الواليات المتحدة 
األمريكية، وذلك عبر شـــبكة اإلنترنت من خالل تطبيق Zoom وألقى عليهم كلمة روحية مناســـبة، ثم أجاب على أســـئلتهم واســـتمع إلى بعض األلحان الكنســـية، 

وطلـــب المجتمعون تكـــرار مثل هذه اللقاءات.

اســـتقبل قداســـة البابـــا فـــي المقـــر البابـــوي بديـــر 
القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون يوم الجمعة 
٢9 أكتوبـــر ٢٠٢١م، دارســـي وإدارة معهـــد تاريـــخ 
دانيـــال  األنبـــا  نيافـــة  بالمعـــادي بصحبـــة  الكنيســـة 
أســـقف المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس وعميد 
المعهـــد. رحـــب قداســـة البابا بالحاضريـــن الذين بلغ 
عددهـــم 65 دارًســـا، وصحبهـــم فـــي جولـــة بالمكتبة 
البابويـــة المركزيـــة ومركـــز لوجـــوس، وألقـــى عليهـــم 
كلمـــة مناسبـــــــــــة عـــن أهميـــة دراســــــــــــة التاريــــــــــــــــــخ 
الكنيســــــــــــــة بصفــــــــــــة خاصـــــــــــــــة،  عموًمـــا وتاريـــخ 
وحـــــــــــــــدد خمـــس مجـــاالت لدراســـــــــــــــة التاريـــخ هـــي 

نيافـــة األنبـــا دانيال درع المعهد لقداســـة البابا تقديًرا 
لرعاية قداسته للمعهد والنهضـــــــــــــة التــــــــــــــي يقوم بها 

فـــي جميع مناحـــــــــي التعليم بالكنيســـة.

تاريخ الكتــــاب المقدس، وتاريخ كنيستنا القبطيـــــــــــة، 
وتاريخ الكنائــــــس األخــــــــــرى، وتاريخ مصر، وأخيًرا 
تاريـــخ العالـــم، ثـــم تنـــاول معهم طعام الغـــذاء. وقدم 

قداسة ابلابا يستقبل األنبا مرقس وجممع كهنة شبني القناطر

اســـتقبل قداســـة البابـــا فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة يـــوم األحـــد ٢٤ أكتوبـــر ٢٠٢١م، نيافـــة األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمة والنائب البابوي إليبارشـــية شـــبين 
القناطـــر والـــذي قـــدم تقريـــًرا مفصـــاًل مدعوًمـــا بالخرائـــط لكنائس إيبارشـــية شـــبين القناطـــر، والوضع الرعوي بها. أعقـــب اللقاء، اجتماع عقده قداســـة البابا مع مجمع 
كهنـــة شـــبين القناطـــر بحضـــور النائـــب البابـــوي، وألقـــى قداســـته عليهم كلمة روحية، ثم اســـتمع إلى مقترحاتهم واستفســـاراتهم وناقش معهم، موضوع اختيار أســـقف 
جديـــد لإليبارشـــية، واســـتقر مجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة علـــى تفويـــض قداســـة البابـــا فـــي اختيـــار الشـــخص المناســـب ليكون أســـقًفا لهـــم، واضعيـــن كامل ثقتهـــم في رؤية 

وحكمـــة قداســـته. وفـــي ختـــام اللقـــاء وزع عليهـــم بعض الهدايـــا التذكارية والتقطـــوا صورة تذكارية مع قداســـته.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عظـــة االجتماع األســـبوعي مســـاء 
يـــوم األربعـــاء ٢٠ أكتوبـــر ٢٠٢١م، مـــن المقر البابوي بالقاهـــرة، وُبثَّت العظة 
مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز 
اإلعالمي للكنيسة على شبكة اإلنترنت، دون حضور شعبي. وجاءت العظة 
تحت عنوان »اســـلك بوداعة« في إطار سلســـلة التأمالت التي يقدمها قداســـته 

مـــن خـــالل مزمـــور ٣7 )تجدهـــا منشـــورة في هذا العـــدد صـ ١٠(.

كمـــا ألقـــى قداســـته عظـــة االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء ٢7 
أكتوبر ٢٠٢١م، من المقر البابوي بالقاهرة، وُبثَّت العظة مباشرًة عبر القنوات 
الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة على 
ـــرِّيُر  شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. وجـــاءت العظة تحت عنوان »الشِّ
يِق َوُيَحرُِّق َعَلْيِه َأْســـَناَنُه. الرَّبُّ َيْضَحُك ِبِه ألَنَُّه َرَأى َأنَّ َيْوَمُه  دِّ َيَتَفكَُّر ِضدَّ الصِّ
آٍت!« في إطار سلســـلة التأمالت التي يقدمها قداســـته من خالل مزمور .٣7

ON قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع قناة
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم األحـــد ٢٤ أكتوبـــر ٢٠٢١م، كلمـــة عبـــر قنـــاة ON إحـــدى قنـــوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات اإلعالميـــة 
المالكـــة لقنـــوات )DMC - ON – الحيـــاة – CBC(، وذلـــك فـــي إطـــار برنامـــج »عظـــة األحـــد«. وتنـــاول قداســـته موضـــوع حضـــور هللا في حياة أبنائـــه ومباركته 
ألعمالهـــم ورزقهـــم، وذلـــك مـــن خـــالل إنجيـــل قـــداس األحـــد الثانـــي مـــن شـــهر بابه )لـــو5: ١-١١( وقال قداســـة البابـــا إن أناجيل آحاد شـــهري توت وبابـــه تقدم لنا 

الكنيســـة فيها صورة المســـيح محب البشـــر.
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إن كنت ال تستطيع أن تسد فم املتلكم عن إنسان بالرش، فال أقل من أن حتفظ فمك من مشاركته يف هذا األمر. )مار إسحق الرسياين(

انطلــق يــوم الثالثــاء الموافــق ٢6 أكتوبــر ٢٠٢١م، مشــروع »المجتمعــات اإلنتاجيــة 
لــة مــن االتحــاد األوروبــي. ُتَعــد التأثيــرات الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة  المرنــة« الُمموَّ
أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجــه مجتمعاتنــا اليــوم، وتتفاقــم حــّدة هــذه التأثيــرات بشــكل 
مباشــر فــي ظــل اســتمرار االعتمــاد علــى اســتخدامات الوقــود األحفــوري واالســتهالك 
المفرط له، واســتغالل مصادر األرض بطريقة غير مســتدامة، األمر الذي يتســّبب في 
تدهــور متســارع للمحيــط الحيــوي الــذي نعيــش فيــه، وفقــدان التنــوع البيولوجــي، باإلضافــة 
إلــى تكــرار حــدوث الظواهــر الجويــة المتطرفــة، مثــل الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا مــن 
األزمــات، بمــا يتبعهــا مــن تأثيــرات ســلبية علــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة. 
وفــي محاولــة لمواجهــة هــذه التحديــات، جــاءت فكــرة مشــروع »المجتمعــات اإلنتاجيــة 
المرنــة«، وهــو أحــد المشــروعات الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي، ويقــوم بتنفيــذ المشــروع 
فــي مصــر عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي مقدمتهــا الجمعيــة القبطيــة للرعايــة 
االجتماعيــة )CASC(، وهــي منظمــة شــقيقة ألســقفية الخدمــات االجتماعيــة العامــة 
والمســكونية )BLESS(، التــي تمتلــك الخبــرات المكتســبة فــي العديــد مــن المجتمعــات 
الريفيــة والحضريــة، ســعًيا لتحقيــق وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لتلــك المجتمعــات. وتشــارك 
جمعيــة المكتــب العربــي للشــباب والبيئــة )AOYE( فــي تنفيــذ مشــروع »المجتمعــات 
اإلنتاجيــة المرنــة«، كشــريك رئيســي للجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة، حيــث ُتعــد 
جمعيــة المكتــب العربــي فــي مقدمــة الجمعيــات األهليــة التــي تمتلــك خبــرات كبيــرة فــي 
مجــال البيئــة والتنميــة المســتدامة عامــًة، وفــي مجــال مشــروعات التكيــف والمرونــة مــع 
التغيــرات المناخيــة بشــكل خــاص، كمــا يتعــاون فــي تنفيــذ المشــروع، علــى المســتوى 
المحلــي فــي مناطــق العمــل المســتهدفة، جمعيــة »مصــر اإلرادة« بمحافظــة القاهــرة، 
وجمعيــة »اإلخــالص القبطيــة للتنميــة« بمحافظــة بنــي ســويف. ويهــدف المشــروع، بوجــه 
عــام، إلــى تقديــم تجربــة جــادة يمكــن تكرارهــا فــي أماكــن أخــرى، للمســاهمة فــي تحســين 
الوضع البيئي، وزيادة االستفادة من الموارد البيئية المتاحة، وذلك في ثالث مجتمعات 
مســتهدفة علــى المســتويين الحضــري والريفــي، بمحافظتــي القاهــرة وبنــي ســويف، حيــث 
يســتهدف المشــروع مــن محافظــة القاهــرة منطقــة »مؤسســة الــزكاة« التابعــة لحــي المــرج، 
ومــن بنــي ســويف عزبــة »الفنــت«، التابعــة لمركــز الفشــن، وعزبــة »جليلــة« بمركــز ببــا، 
ويبلــغ إجمالــي عــدد المســتهدفين داخــل تلــك المجتمعــات حوالــي ٣٠٠٠ أســرة. يحــرص 
المشــروع اتبــاع المنهجيــة التشــاركية والتنســيقية مــع كل الجهــات الحكوميــة والمحليــة 
ذات الصلــة، وكذلــك القيــادات والكــوادر المجتمعيــة فــي تحقيــق نتائجــه المخطــط لهــا، 
وذلــك فــي جميــع مراحــل تنفيــذ المشــروع ومراحــل المتابعــة والتقييــم، مــن خــالل تشــكيل 
عــدد ثالثــة لجــان علــى المســتوى المجتمعــي والمحلــي داخــل المجتمعــات المســتهدفة 
والمنوطيــن بتفعيــل الــدور المجتمعــي والتشــاركي فــي كل أنشــطة المشــروع.  ويســعى 
مشــروع »المجتمعــات اإلنتاجيــة المرنــة«، إلــى الوصــول للنتائــج المخططــة مــن خــالل 
مجموعــة مــن األنشــطة، التــي تهــدف إلــى تأهيــل وتمكيــن عــدد ٢٠٠٠٠ مســتهدف 
التغيــرات  بقضيــة  يتعلــق  فيمــا  المســتدامة، خاصــًة  البيئيــة  الســلوكيات  ممارســة  مــن 
المناخيــة، وذلــك عــن طريــق تنفيــذ مجموعــة مــن برامــج رفــع الوعــي، وبنــاء القــدرات، مثــل 
ورش العمــل ولقــاءات التوعيــة، باإلضافــة إلــى التواصــل مــع المســتفيدين عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، كمــا يحــرص المشــروع علــى تقديــم برامــج الدعــم المؤسســي والفنــي 
لممثلــي اللجــان المجتمعيــة والمحليــة والجمعيــات القاعديــة بالمناطــق المســتهدفة، طــوال 
فتــرة تنفيــذ المشــروع. ويخطــط المشــروع إلــى نشــر وترويــج كيفيــة ترشــيد مــورد الطاقــة، 
والتوعيــة بنظــم الطاقــة البديلــة، مــن خــالل العمــل علــى اســتبدال نظــم اإلنــارة لعــدد 
١8٠٠ أســرة، واســتبدالها بإضــاءة مرشــدة صديقــة للبيئــة، كذلــك يعمــل المشــروع علــى 
إنــارة مــا يقــرب مــن ٢7 شــارًعا داخــل المناطــق المســتهدفة، مــن الشــوارع ذات األولويــة، 
بنظــم اإلضــاءة الموفــرة، بالتنســيق مــع الجهــات المحليــة داخــل المجتمعــات المســتهدفة. 
وبالنســبة الســتخدامات الطاقــة البديلــة، يســعى المشــروع إلــى نشــر اســتخدامات الطاقــة 
الشمســية، مــن خــالل إنشــاء عــدد 8 نمــاذج تعمــل بالطاقــة الشمســية مــن المســتهدف 
أن يجــري تركيبهــا علــى منشــآت حيويــة، كأماكــن العبــادة، عــالوة علــى تطبيــق نمــاذج 
الســتخدام ماكينــات ري األراضــي الزراعيــة بالطاقــة الشمســية. ويســهم المشــروع أيًضــا 

فــي نشــر تكنولوجيــا البيوجــاز إلنتــاج الطاقــة النظيفــة، والســماد العضــوي، مــن خــالل 
تركيــب عــدد ١٠٠ وحــدة بيوجــاز داخــل المجتمعــات الريفيــة المســتهدفة، ليصــل بذلــك 
متوســط المســتفيدين مــن هــذه الوحــدات إلــى مــا يقــرب مــن 5٠٠ مســتفيد، وفــي إطــار 
العمــل علــى الحــد مــن اثــار التلــوث البيئــي، يقــوم المشــروع بأعمــال تغطيــة للمصــارف، 
وذلــك لمســافة تمتــد لنحــو ١٠٠٠ متــر، داخــل مجتمعــي »مؤسســة الــزكاة« بالقاهــرة، 
وقريــة »جليلــة« فــي بنــي ســويف. ومــن األهــداف الهامــة التــي يخطــط المشــروع إلــى 
تحقيقهــا، هــو اســتهداف فئــات الشــباب والمــرأة، مــن خــالل إشــراكهم فــي كافــة أنشــطة 
المشــروع، حيــث يحــرص المشــروع علــى تخصيــص مكــون خــاص لبنــاء قــدرات الشــباب 
والمــرأة، حــول كيفيــة ريــادة المشــروعات متناهيــة الصغــر عامــًة، والمشــروعات الخضــراء 
بشــكل خــاص، فضــاًل عــن عمــل المشــروع علــى توفيــر الدعــم الفنــي والمالــي لتوفيــر 
فــرص عمــل لمشــروعات خضــراء، وذلــك لمــا يقــرب مــن ٤5 مشــروًعا مــن المشــروعات 
البيئــة. وتعتمــد منهجيــة مشــروع »المجتمعــات اإلنتاجيــة  متناهيــة الصغــر وصديقــة 
المرنــة« فــي تحقيــق النتائــج المرجــوة، بشــكل رئيســي، علــى إدمــاج فئــات الشــباب مــن 
الجنســين، وإحــداث التكامــل مــع قطاعــات المــرأة وذوي االحتياجــات الخاصــة، وذلــك 
بالتعــاون مــع القيــادات الدينيــة والمجتمعيــة والمحليــة والبرلمانيــة وممثلــي الجمعيــات 
»المجتمعــات  لمشــروع  المضافــة  القيمــة  وعــن  المســتهدفة.  بالمجتمعــات  القاعديــة 
اإلنتاجيــة المرنــة«، فإنــه يســعى بشــكل رئيســي إلــى تكويــن الشــراكات مــع كل الجهــات 
المعنيــة وذات الصلــة بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة و»رؤيــة مصــر ٢٠٣٠«، 
وكذلــك يســعى المشــروع إلــى تأصيــل التعــاون والتشــبيك مــع كل المبــادرات الحكوميــة 
المعنيــة بتحقيــق التنميــة المســتدامة، وفــي مقدمتهــا مبــادرة »حيــاة كريمــة«، ومبــادرة 
»تكافــل وكرامــة«، حيــث ســيتم الربــط والتشــبيك مــع قاعــدة المســتفيدين مــن هــذه البرامــج 
لتعظيــم النتائــج المخططــة. ويســعى مشــروع »المجتمعــات اإلنتاجيــة المرنــة«، مــع خــالل 
التعــاون مــع االتحــاد األوروبــي، وشــبكة الشــركاء المحلييــن، إلــى تقديــم خدمــات تنمويــة، 
وطــرح رؤى لمشــروعات مــن شــأنها أن تســهم فــي زيــادة مرونــة المجتمعــات لمواجهــة 
لمناطــق حضريــة  نمــاذج  وخلــق  تداعياتهــا،  مــن  الحــد  المناخيــة،  التغيــرات  تأثيــرات 
وريفيــة أكثــر اســتدامة، مــع االهتمــام بالقطاعــات المختلفــة مــن الشــباب والمــرأة وذوي 
االحتياجــات، مــن خــالل تأهيلهــم وتمكينهــم مــن تنــاول أفــكار لمشــروعات ووظائــف 
خضــراء، وذلــك تماشــًيا مــع سياســات الدولــة التنمويــة، التــي تســعى بــكل جهــد إلــى 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة و»رؤيــة مصــر ٢٠٣٠«. تحــدث خــالل المؤتمــر 
الدكتــور/ هانــي ريــاض نائــب مجلــس إدارة الجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة وكلمــة 
افتتاحيــة عــن الجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة، ومــن االتحــاد األوروبــى كلمــة 
الســيد موريتســو جياتشــيروا مديــر ببرنامــج قســم الحوكمــة وحقــوق اإلنســان والمجتمــع 
للشــباب  المكتــب العربــي  فــى مصــر، ومــن جمعيــة  المدنــي وفــد االتحــاد األوروبــي 
والبيئــة جــاءت كلمــة الدكتــور عمــاد الديــن عدلــي رئيــس مجلــس إدارة المكتــب العربــي 
للشــباب والبيئــة حيــث ذكــر أن عــام ٢٠٢٢ هــو عــام المجتمــع المدنــي كمــا أعلــن الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســي، ونظــًرا ألهميــة تضافــر كل الجهــود والجهــات المعنيــة يأتــي دور 
هــام للــوزرات التــي تأخــذ علــى عاتقهــا دوًرا كبيــًرا فــي تحســين البيئــة. وكلمــة المهندســة/ 
ســماح صالــح رئيــس وحــدة التنميــة المســتدامة بــوزارة البيئــة. وألن كل هــذه الجهــود تتــم 
تحــت مظلــة داعمــة لــكل العمــل األهلــى فــي مصــر يأتــى الــدور الكبيــر لــوزارة هامــة 
وهــي وزارة التضامــن االجتماعــي وكلمــة األســتاذ/ أيمــن عبــد الموجــود مســاعد وزيــر 
التضامــن االجتماعــي لشــئون المجتمــع المدنــي, اشــتمل المؤتمــر أيًضــا علــى جلســة 
حواريــة مــع األطــراف الشــريكة حــول آليــات التشــبيك وأهــم التوصيــات لتعظيــم النتائــج، 
كمــا اســتعرض المحــاور الرئيســية للمشــروع األســتاذة رانيــة شــفيق مــن الجمعيــة القبطيــة 
واألســتاذ هيثــم اليمانــي واألســتاذ محمــد حســين مــن المكتــب العربــي، وختاًمــا كانــت كلمــة 
نيافــة األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات، ورئيــس 
مجلــس إدارة الجمعيــة القبطيــة للرعايــة االجتماعيــة، حيــث ذكــر خــالل كلمتــه بالمؤتمــر 
أن ســفر التكويــن يوصينــا بالحفــاظ علــى البيئيــة فــي قــول الكتــاب المقــدس »أخــذ الــرب 

اإللــه آدم ووضعــه فــي جنــة عــدن ليعملهــا ويحفظهــا«.

املجتمعات اإلنتاجية املرنة.. نموذج للرشاكة بني املجتمع املدين تلحسني جودة احلياة
حتسني الوضع ابلييئ وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة يف 3 مناطق بالقاهرة وبين سويف
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س جسده باألعمال الرشيرة أمام أعني الرب. )مار افرآم الرسياين(
ِّ
طوىب لذلي حُيب القداسة مثل انلور، وال يُدن

األنبــــــــــــــا  البابـــا  قداســــــــــة  تحـــت رعايـــة ورئاســـة 
مـــارك  ســـان  مؤسســـة  عقـــدت  الثانـــي،  تواضـــروس 
الباحثيـــن  لشـــباب  الثالـــث  الُملتقـــى  التـــراث  لتوثيـــق 
»تـــراث األجـــداد في عيـــون األحفـــاد«، بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، وذلـــك يـــوم الســـبت الموافـــق ٢ 
أكتوبـــر ٢٠٢١، وُيعـــد هذا الحدث هو األهم واألكبر 
مـــن نوعـــه فـــي الدراســـات القبطيـــة، حيث شـــارك في 
الُملتقـــي 7٠ باحًثـــا بـــأوراق بحثيـــة متخصصـــة فـــي 

مجـــال الدراســـات القبطيـــة.
ـــمت جلســـات الملتقـــى علـــى ثـــالث جلســـات  ُقسِّ
متوازيـــة فـــي ذات الوقـــت فـــي ثالث قاعـــات ُمجّهزة، 
وتـــرأس الجلســـات ١٢ مـــن األســـاتذة المتخصصيـــن 
باإلضافـــة إلـــى حضـــور بعـــض الضيـــوف الكرام من 
األســـاتذة األجـــالء والباحثيـــن. تم تصنيف الجلســـات 
طبًقـــا للتخصصـــات إلـــى عشـــر تخصصـــات وهـــي: 
الفـــن،  العمـــارة،  القبطيـــة،  اللغـــة  األدب،  التاريـــخ، 
الليتورجيـــا، عقيـــدة ومدائـــح، حضـــارة وتـــراث، آثـــار. 
ونّظـــم  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  كافـــة  ُاُتبعـــت  ولقـــد 

الملتقـــى الدكتـــور نـــادر ألفـــي.
ويعـــد الُملتقـــــــــــــــى الثالـــث لشـــباب الباحثيــــــــــن هو 

اســـتكمال لنشـــاط فّعـــال وُمثمـــر بـــدأ منـــذ أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات، حيـــث 
انطلـــق الُملتقـــى األول بفعالياتـــه فـــي عـــام ٢٠١6 ليفتـــح باًبا لشـــباب الباحثين 
لعـــرض أوراقهـــم البحثيـــة، ومـــن َثّم نشـــرها بعد تحكيمها علمًيا من ِقبل أســـاتذة 
متخصصين في مجال الدراســـات القبطية؛ حيث صدر أول ُمجلد للنور عام 
٢٠١8 يضـــم أفضـــل األبحـــاث العلميـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات )األدب، 

اللغـــة، الفـــن، العمـــارة، الترميـــم، اآلثار، التاريـــخ... إلخ(.
واســـتكمااًل للحلـــم، ُعِقـــَد الملتقـــى الثاني فـــي عام ٢٠١8، وُنِشـــَرت أبحاثه 
المتميزة في مطلع هذا العام، وعلى الرغم من الظروف القاسية التي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا، إاّل أن المؤسســـة قـــد حرصت على الحفـــاظ على دورها الرائد 
فـــي دعـــم شـــباب الباحثيـــن، وتشـــجيعهم على النشـــر العلمي ألبحاثهـــم؛ إلثراء 

المكتبة العربية بأبحـــــــــــــــاث متخصصــــــــــــة في مجال الدراسات القبطية.
مـــن موضوعـــات الفـــن: عرضـــت مريم ســـامي »تصويـــر قوى الشـــر في 
الفنين القبطي والبيزنطي«، وقدمت أمنية صالح »تصوير األسماك البحرية 
في الفن القبطي«، وقدمت إيناس عاطف إقالديوس »نشر ودراسة مجموعة 
من شواهد القبور القبطية بالمخازن المتحفية بأبو الجود باألقصر«، وقدمت 
نرميـــن رزق هللا »حـــرف األلفـــا فـــي المخطوطـــات القبطيـــة«، وقـــدم ماركـــو 
األميـــن بحـــث يحمـــل عنوان »اْلَمْدَرَســـُة اأُلورَشـــليِميًة ِفـــيَّ اْلَفـــنَّ األيقونوجرافي 

اْلِقْبِطـــيِّ اْلَحديَث )١9٢٠-١9٣٠م(«.
ومـــن موضوعـــات اللغـــة: تناولـــت مارتينـــا جـــورج »اســـتخدام األعـــداد 
األصليـــة كصفـــات فـــي القبطيـــة«، وقدمت رويدا محمد فـــوزي »تداول الكتب 
للقـــراءة فـــي طيبـــة«، وتناولـــت نعيمـــة محمـــد ماهـــر »حـــروف الجـــر اليونانية 

فـــي اللغـــة القبطية«.
مـــن موضوعـــات الحضـــارة والتراث: قـــدم أشـــرف أيوب »األدب الشـــعبي 
القبطـــي.. المصطلـــح وحـــدوده«، وقـــدم الراهــــــــــــــــب القـــس بولـــس آفـــا مينـــا 
»المــــــــوت.. طقـــوس ومعتقـــدات لـــدى األقبــــــــــــــــاط فـــي القـــرون الســـت األولـــى 

آثاريـــًا وأنثروبولوجيـــا«.
مـــن موضوعـــات العمـــارة: قـــدم الباحثـــان حنـــان ميخائيل ومحمـــد غراب 
»طـــرز كنائـــس وســـط الدلتـــا التابعـــة للكرســـي األورشـــليمي فـــي ضـــوء نماذج 
»تنســـيق الموقـــع واســـتخدام األشـــجار  صدقـــي  ســـامية  وقدمـــت  مختـــارة«، 
والنباتـــات فـــى األديـــرة القبطيـــة األثريـــة«، وقـــدم أبانـــوب يحيي نجيـــب »إعادة 

اســـتخدام األقبـــاط للمحاجـــر والمقابـــر بجبـــل أنصنـــا والعمارنـــة«.

مـــن موضوعـــات التاريخ: قـــدم مالك نصحـــي »مارمرقس الرســـول رؤية 
جديدة لتأريخ سيرته«، وقدم القس بيجول عبد هللا »المحّمة.. النقطة المنسية 
فـــي مســـار العائلـــة المقدســـة«، وقـــدم أشـــرف عبـــد المحســـن مندور »األســـتاذ 
واإلمبراطور.. أســـاتذة مدرســـة اإلســـكندرية الالهوتية واإلمبراطورية الرومانية 
وجًهـــا لوجـــه«، وتنـــاول فليمـــون كامـــل »البابـــا ميخائيل الثالـــث البطريرك 7١ 
الدقادوســـي«، وقـــدم الباحـــث علـــي محفـــوظ »صبحـــي أفنـــدي عـــارف وتوفيق 

أفنـــدي بولـــس وأبادير أفندي مشـــرقي«.
مـــن موضوعـــات األدب: قـــدم يوحنـــا رضـــا إيليـــا »آبـــا ســـرابيون الراهـــب 
أســـقف تمويـــس: بنـــاء الســـيرة مـــن خـــالل المصـــادر التاريخيـــة والنســـكية«، 
وقدمـــت وفـــاء عبـــد الوهـــاب »عقوبـــات رهبنـــة الشـــراكة دراســـة مقارنـــة لقوانين 
باخوميـــوس وشـــنوده«، وتنـــاول بيشـــوي فخـــــــــــري اســـطفانوس »أدب الرســـائل 
عنـــد آبـــاء الكنيســـة حتـــى القـــرن الخامـــس الميـــــــــــالدي: رســـائل إيســـيذوروس 

الفرمـــي نموذًجـــا«.
من موضوعـــــات الليتورجيا: تناول أنطونيوس »ليتورجية القيامة ما بين 
رتبة الهجمــــــــــــــة عنــــــــــــد الـــــــــــــــــروم األرثوذكـــــــــس وتمثيليــــــــــــــة القيامـــــــــــة عنـــــــــــــــد 

األقباط األرثوذكس«.
مـــن موضوعـــات العقيـــدة والمدائح: تنـــاول أنـــدرو وهيب الفرنسيســـكاني 
»الالهـــوت المريمـــي بيـــن التقليـــد القبطـــي والالهوت الفرنسيســـكاني«، وتناول 
موريـــس وهيـــب »التدبيـــر الخالصي عند األنبا شـــنوده األرشـــيمندريت )رئيس 
المتوحديـــن(»، وقدمـــت تيســـير عبـــد العزيـــز »مديـــح علـــى الكائنـــات األربعـــة 

غيـــر المتجســـدة، منســـوب ليوحنا ذهبـــي الفم«. 
مــــــن موضوعــــــــات اآلثار: قدم جرجس عادل »اآلثار القبطية في مدينة 

ترميثيـــس )أمهدة( بالواحة الداخلة«. 

الُملتىق اثلالث لشباب ابلاحثني براعية مؤسسة سان مارك تلوثيق الرتاث
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. )ابلابا شنوده اثلالث(
ً
إهتم بالعالج الروىح. وبانلمو الروىح. وبإدخال اهلل حياتك الروحيه واملاديه معا

عاشـــت البشـــرية آالف الســـنين تعرف 
نـــوع الجنيـــن إن كان ذكـــًرا أو أنثـــى عندمـــا 

يولـــد، وأن ســـبب ذلـــك هـــو الزوجة. 
+ مـــع التطـــور العلمي ودراســـة الخلية 
البشـــرية، عرف اإلنســـان أن نواة كل خلية 
تحتـــوي علـــى ٤6 كروموســـوم فـــي أزواج 
متشـــابهة، وإن زوج الكروموســـومات رقـــم 
٢٣ يختلف حسب جنس اإلنسان. فالخلية 
الكروموســـومات  زوج  يكـــون  الرجـــل  فـــي 
مختلفيـــن  كروموســـومين  يحمـــل   ٢٣ رقـــم 
كروموســـوم X وكروموســـوم Y، أّمـــا المـــرأة 
 .X وكروموســـوم X فيكونـــان كروموســـوم
لـــذا فالبويضـــة التـــي تحمـــل نصـــف عـــدد 
كروموســـوم  بهـــا  يكـــون  الكروموســـومات 
X دائًمـــا، أمـــا الحيوانـــات المنويـــة للرجـــل 
فبعضهـــا يحمـــل كروموســـوم X وبعضهـــا 
يحمـــل كروموســـوم Y. عنـــد اإلنجـــاب إن 
كروموســـوم  يحمـــل  منـــوي  حيـــوان  التقـــى 
X بالبويضـــة فيكـــون المولـــود أنثـــى، وإن 
 Y التقـــى حيـــوان منـــوي يحمـــل كروموســـوم

بالبويضـــة فيكـــون المولـــود ذكـــًرا. 
فـــي  والطبـــي  العلمـــي  التقـــدم  مـــع   +
فـــي  حديثـــة  طـــرق  بـــدأت  العقـــم،  عـــالج 
وبـــدأت  اإلخصـــاب،  عمليـــة  فـــي  التحكـــم 
عمليـــة التحكـــم فـــي نـــوع الجنيـــن. وحالًيـــا 
نـــوع  فـــي  التحكـــم  يتـــم  أن  ممكًنـــا  صـــار 
الجنيـــن بطـــرق متنوعـــة وفـــي متنـــاول مـــن 
Gender Se� يرغـــب فـــي ذلك، وُتســـّمى 

lection أي اختيـــار الجنـــس ومـــع التقـــدم 
العلمـــي والطبـــي فـــي مجال له أبعـــاد دينية 
مثـــل اإلنجـــاب، ُيطـــَرح الســـؤال عـــن الـــرأي 
فـــي هـــذا األمـــر. أود أن أطـــرح  الكنســـي 
بطريقـــة مبســـطة بقـــدر اإلمكان رأًيا كنســـًيا 
فـــي هـــذا األمر أرى أنـــه يعتمد على أمرين 

همـــا: الســـبب؟ والكيفيـــة؟
فـــي  اإلنســـان  يتدخـــل  لمـــاذا  أواًل: 
ســـببان:  ُيوَجـــد  الجنيـــن؟  نـــوع  تحديـــد 
Medical Gen�  األول ســـبب طبي
بعـــض  ُتوَجـــد  حيـــث   der Selection
األمـــراض الوراثيـــة التـــي يمكـــن أن تصيب 
مـــرض  مثـــل  اآلخـــر  تصيـــب  وال  جنًســـا 
الهيموفيليـــا Hemophilia وهـــو مـــرض 
وراثـــي يصيـــب الطفـــل وهـــو ضعـــف تجلط 
الـــدم فُيصـــاب بالنزيـــف ومـــرض ضمـــور 
 ،Muscular Dystrophy العضـــالت 
األم  مـــن  المولـــود  يرثهـــا  األمـــراض  هـــذه 
وتصيـــب فقـــط المولود الذكر. لذا إن كانت 
األم تحمل جينات مثل هذه األمراض فيتم 
اختيـــار المولـــود األنثـــى وتفـــادي المولـــود 
الذكـــر. كمـــا تُوَجـــد مجموعـــة أخـــري مـــن 
األمـــراض الوراثيـــة تكـــون أشـــد فـــي جنـــس 

آخر.   عـــن 
Non�Med�  الثاني سبب غير طبي
ال  حيـــث   ical Gender Selection
تفضـــل  األســـرة  لكـــن  طبـــي  ســـبب  يوجـــد 
مولوًدا ذكًرا مثاًل. قطًعا وجود ســـبب طبي 
لتفـــادي أمـــراض معينة أمـــر نافع وهام. أما 
إن كان الســـبب مجـــرد تفضيـــل فهـــو أمـــر 
يحتـــاج لمراجعـــة للســـبب وأيًضـــا تأثير ذلك 
-إن تـــم- علـــى مســـتوى عام علـــى التوازن 

الطبيعـــي بيـــن أعداد الذكـــور واإلناث الذي 
عاشـــت به البشـــرية حتـــى اآلن. وكيف إن 
تدخـــل اإلنســـان في التـــوازن الطبيعي بدون 

ســـبب هام يحـــدث تأثيرات ســـلبية.
ثانًيـــا: كيف يتم تحديـــد نوع الجنين؟ 
معرفـــة الطريقـــة التـــي يتـــم بهـــا تحديـــد نـــوع 
الجنيـــن يســـاعدنا فـــي إبـــداء الرأي الكنســـي 
فـــي هـــذا الموضوع. حالًيـــا توجد بوجه عام 
طريقتـــان: ١- فـــرز الحيوانـــات المنويـــة 
 :Microsorting of Sperms
فـــي الوضـــع الطبيعـــي فالحيوانـــات المنوية 
 X كروموســـوم  تحمـــل  التـــي  عـــدد  يكـــون 
متســـاوًيا مـــع عـــدد التي تحمل كروموســـوم 
Y. ولكـــن يُوِجـــد هنـــاك اختـــالف فـــي كمية 
بنســـبة  فيُوِجـــد   DNA النـــووي  الحامـــض 
أكبـــر تصـــل لحوالـــي ٣٪ فـــي كروموســـوم 
X فبذلـــك يكـــون هنـــاك فـــرق فـــي الـــوزن، 
باســـتخدام  أو  الطـــردي  الفـــرز  وبطريقـــة 
الحيوانـــات  فـــرز  يتـــم  معينـــة  صبغـــة 
المنويـــة التـــي تحمـــل كروموســـوم X عـــن 
أرادت  إن   .Y كروموســـوم  تحمـــل  التـــي 
إدخـــال  فيتـــم  األســـرة مثـــاًل مولـــوًدا ذكـــًرا، 
الحيوانـــات المنويـــة التي تحمل كروموســـوم 
Y فـــي رحـــم األم والعكـــس صحيـــح. هـــذه 
الطريقـــة تبـــدو مقبولـــة دينًيا طالمـــا تتم بين 
زوج وزوجـــة، لكنهـــا علمًيـــا وطبًيـــا طريقـــة 
قديمـــة ونســـبة النجـــاح فيهـــا قليلـــة بالنســـبة 
للطريقـــة الحديثـــة التـــي نســـب النجـــاح فيها 
تصـــل إلـــى ١٠٠٪ ولكنهـــا مرفوضة تماًما 
كنســـًيا. ٢-اختيـــار الجنين قبل اإلخصاب 
Pre Implantation Genet-
عـــدة  إخصـــاب  يتـــم   :ic Selection
بويضـــات بالحيوانـــات المنويـــة خارج الرحم 
 ،)In Vitro Fertilization )IVF
لعـــدة  المخصبـــة  البويضـــات  تـــرك  يتـــم 
أيـــام، ثـــم يتـــم اختيـــار البويضـــة المخصبـــة 
 X كروموســـومات  خالياهـــا  تحمـــل  التـــي 
المرغـــوب  كان  لـــو   Y وكروموســـومات 
هـــو مولـــود ذكـــر ويتـــم إدخالهـــا فـــي رحـــم 
المخصبـــة  البويضـــات  باقـــي  أّمـــا  األم، 
-خاصـــة إن كانـــت تحمـــل الجنـــس غيـــر 
المرغـــوب- فيتـــم التخلـــص منها؛ وهذا أمر 
مرفوض دينًيا وكنســـًيا ألن هذه البويضات 
المخصبـــة ُتعتبـــر كائنـــات حيـــة ال يجـــوز 
فـــي  فّعالـــة خاصـــة  الطريقـــة  هـــذه  قتلهـــا. 
تجنُّـــب األمـــراض الوراثيـــة، حيـــث تحتـــاج 
المخصبـــة  البويضـــات  لفحـــص  الزوجـــة 
ليـــس فقط لمعرفة جنســـها بل أيًضا لمعرفة 
إن وجدت كروموســـومات أو جينات تؤدي 
إلـــى أمـــراض وراثيـــة، لـــذا كان نجـــاح هـــذه 
الطريقـــة وانتشـــارها يمثل التحـــدي الحقيقي 
فـــي موضوع اختيـــار جنس الجنين أيًّا كان 
الســـبب لتحديـــد جنـــس الجنين، ســـواء أكان 
ســـبًبا طبًيـــا أو غيـــر طبـــي، ألننـــا نؤمن أن 
الحيـــاة تبـــدأ من لحظة اإلخصاب ســـواًء تم 
داخـــل الرحـــم أو خارجـــه، وأن كل بويضـــة 
مخصبـــة هـــي كائـــن حـــي، وقتـــل الكائـــن 
الحي مهما كان الســـبب ســـواء ألن جنســـه 
غيـــر مرغوب فيه أو لســـبب مرض وراثي، 
هـــو جريمـــة قتل ومرفوضـــة دينًيا وكنســـًيا.
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المســـيح:  الســـيد  قـــال  عندمـــا 
»َأْعُطـــوا َمـــا ِلَقْيَصـــَر ِلَقْيَصَر َوَما 
هلِل هلِل« )مـــر١7:١٢(، »َقْيَصـــر« 
وانشـــغاالت  العالـــم،  بـــه  يقصـــد 
الحيـــاة  ومســـئوليات  األرض، 
اليوميـــة، والواجبـــات المطلوبـــة من 
والوطـــن.  الدولـــة  نحـــو  المؤمـــن، 
لنـــا مفهـــوم  والســـيد المســـيح حـــّدد 
العالـــم فـــي يوحنا )١٧( كما يلي:
اْلَعاَلـــِم«  ِمـــَن  »َلْســـُتْم   -١
طبيعتنـــا  أن  أي  )يـــو١٩:١5(: 
التـــي تجـــّددت باإليمـــان بالمســـيح، 
المقدســـة،  واألســـرار  والمعموديـــة، 
كثمـــار  الصالحـــة  واألعمـــال 
لإليمان، ُتظهر اإلنســـان المسيحي 
بأنـــه يملـــك رؤيـــة مختلفـــة لألمور، 
ويـــرى الحيـــاة بنظـــرة جديـــدة. فهـــو 
يحيـــا بأســـلوب مختلـــف عـــن »أهل 
العالـــم«.. وقد أوضح لنا الرســـول 
ُكلَّ  »أَلنَّ  بقولـــه:  ذلـــك  يوحنـــا 
َمـــا ِفـــي اْلَعاَلـــِم: َشـــْهَوَة اْلَجَســـِد، 
َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة« 
)١يـــو١6:٢(، ولذلك فإن من يحب 
العالـــم –كشـــهوات ومقتنيـــات– إنما 
يفقـــد محبتـــه هلل، بـــل يصيـــر فـــي 
اْلَعاَلـــِم  ـــَة  َمَحبَّ »َأنَّ  معـــه  عـــداوة 
»أَلنَّ  )يـــع٤:٤(...  لَِّ«  َعـــَداَوٌة 
َمـــْوٌت«  ُهـــَو  اْلَجَســـِد  اْهِتَمـــاَم 
المشـــغول  أن  أي  )رو6:8(، 
ـــيات فقط، إنما  باألرضيـــات والحسِّ
يســـير فـــي طريـــق المـــوت األبدي.
٢- »َلْســـُت َأْسَأُل َأْن َتْأُخَذُهْم 
ِمـــَن اْلَعاَلـــِم« )يـــو١5:١٧(: أي 
مـــن  يريـــد  ال  المســـيح  الســـيد  أن 
أتباعـــه أن يتركوا العالم، ويعتزلوه، 
البـــراري  إلـــى  جميًعـــا  ويمضـــوا 
يقصـــد  هـــو  بـــل  والصحـــارى.. 
لنـــؤدي  العالـــم  فـــي  نســـتمر  أن 
دورنـــا فيـــه، ولنجاهـــد ضـــد الدنايـــا 
والســـلبيات. وهـــذا الجهـــاد ال يمكن 
وعمـــل  مـــؤازرة  بـــدون  ينجـــح  أن 
النعمـــة، أي عمل روح هللا القدوس 
الســـاقطة،  البشـــرية  طبيعتنـــا  فـــي 
لتصيـــر مقدســـة بنعمتـــه. إن القّلـــة 
الـــرب  مـــن  تتخـــذ  التـــي  القليلـــة 
طريـــق  فـــي  لهـــا،  نهائًيـــا  عريًســـا 
منهجهـــا  لهـــا  والبتوليـــة،  الرهبنـــة 
الخـــاص، ولكـــن األغلبيـــة المدعوة 

للـــزواج المقـــدس، واســـتمرار النـــوع 
إلـــى  كثيريـــن  وتقديـــم  اإلنســـاني، 
الملكـــوت مـــن أبنائهـــم وبناتهـــم، ال 
شـــك أن لهـــم دوًرا جبـــاًرا وهاًما في 

العتيـــد. بنـــاء ملكـــوت هللا 
ِإَلـــى  َأْرَســـْلَتِني  »َكَمـــا   -3
اْلَعاَلـــِم َأْرَســـْلُتُهْم َأَنا ِإَلـــى اْلَعاَلِم« 
)يـــو١8:١٧(: وهنـــا يبـــرز ســـبب 
وســـط  األرض،  فـــي  اســـتمرارنا 
النـــاس، لكـــي نقـــدم شـــهادة أمينـــة 
للـــرب، ونخـــدم إخوتنا في المســـيح 
نمـــاذج  ونعطـــي  مقدســـة،  خدمـــة 
للمجتمـــع تظهـــر مـــدى وجـــود هللا 
الـــذي  أبانـــا  النـــاس  فيمجـــد  فينـــا، 
في الســـموات. إنها –إًذا– إرســـالية 
المقـــدس  الكتـــاب  شـــّبهها  خدمـــة، 

مثـــل: عديـــدة  بتشـــبيهات 
+ النـــور: »َأْنُتْم ُنـــوُر اْلَعاَلِم« 
فلـــول  يهـــزم  الـــذي  )مـــت 5:١٤( 

الظـــالم.
+ الملح: » َأْنُتْم ِمْلُح اأَلْرِض« 
)مـــت ١٣:5( الـــذي يحفـــظ العالـــم 

الفساد. من 
+ السفير: »ِإًذا َنْسَعى َكُسَفَراَء 
َعِن اْلَمِســـيِح« )٢كو٢٠:5( نقدم 
فيتعرفـــوا  للنـــاس،  المســـيح  صـــورة 
مـــن خاللنـــا، ويصطلحـــون  عليـــه 

مع الســـماء.
+ الخميـــرة: »َخِميـــَرٌة َصِغيـــَرٌة 
ـــُر اْلَعِجيـــَن ُكلَُّه« )غـــل9:5(،  ُتَخمِّ
والخميـــرة تحتـــوي علـــى بكتيريا حية 
تتكاثـــر، فتخّمـــر العجيـــن الميـــت، 
يشـــرق  الـــذي  كالمؤمـــن  تماًمـــا 
بالمســـيح الســـاكن فيه، فيرى الناس 

نـــور المســـيح مـــن خاللـــه.
ِرَســـاَلُتَنا،  الرســـالة: »َأْنُتـــْم   +
َمْعُروَفـــًة  ُقُلوِبَنـــا،  ِفـــي  َمْكُتوَبـــًة 
ـــاِس«  النَّ َجِميـــِع  ِمـــْن  َوَمْقـــُروَءًة 
)٢كو٢:٣(، فســـلوكيات المسيحي 
الحقيقي، إنجيـــل متحرك ومعاش.

+ الرائحة الذكية: »أَلنََّنا َراِئَحُة 
الذَِّكيَِّة« )٢كـــو٢:١5(،  اْلَمِســـيِح 
فالســـيد المســـيح رب المجـــد عطـــر 
ونارديـــن، جمـــال روحـــي، وإنعـــاش 

يومـــي، للنفـــس المؤمنة.

mossa@intouch.com
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 بل إمنحىن التسليم الطفوىل الاكمل الختيارك. )أبونا يوسف أسعد(
ً
 أو ماكنا

ً
 أو إنسانا

ً
علمىن يارب أن ال أختار نلفىس زمانا

ــا اْلُوَدَعــاُء َفَيِرُثــوَن اأَلْرَض، َوَيَتَلــذَُّذوَن ِفــي  »َأمَّ
ــاَلَمِة« )مــز3٧:١١( َكْثــَرِة السَّ

فالحيــاة التــي نعيشــها تحتــاج إلــى وداعــة اإلنســان، 
والوداعــة مــن الصفــات الجميلــة التــي ُيعّلمهــا ربنــا لنــا 
»أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِســُكْم« 
)مــت ٢9:١١(، بالرغــم مــن أن الســيد المســيح هــو 

كنــز لــكل الفضائــل.
فالوداعــة هــي مجموعــة مــن الفضائــل فــي حيــاة 
الصــدر،  ســعة  الطيبــة،  الهــدوء،  فيهــا:  اإلنســان، 
المحبــة. االتضــاع،  الطاعــة،  البســاطة،  البشاشــة، 
ــا  الوداعــة هــي ثمــرة مــن ثمــار الــروح القــدس، »َوَأمَّ
َأَنــاٍة،  ُطــوُل  َســاَلٌم،  َفــَرٌح،  َمَحبَّــٌة،  َفُهــَو:  وِح  الــرُّ َثَمــُر 
ُلْطــٌف، َصــاَلٌح، ِإيَمــاٌن، َوَداَعــٌة، َتَعفُّــٌف« )غل5:٢٢(، 

أي مــن عمــل الــروح القــدس فــي اإلنســان...
ومثــل قصــة راعــوث وبوعــز، عندمــا جعــل بوعــز 
مــا  يتركــوا  أن  الســنابل  يجمعــون  وهــم  الفالحيــن 
وعندمــا  ويأكلونــه،  الفقــراء  يلتقطــه  حتــى  منهــم  يقــع 
الفالحيــن  مــن  طلــب  يقــع،  مــا  تلتقــط  راعــوث  وجــد 
الســنابل حتــى ال  فــي وقــوع زيــادة مــن  ــدوا  أن يتعمَّ
تشــعر بــأي خجــل، خاصــة بعدمــا علــم بمــا فعلَتــه مــع 
الحصــاد  ليتفقــد  يأتــي  بوعــز  كان  وعندمــا  حماتهــا، 
)را٤:٢(،  َمَعُكــْم«  »الــرَّبُّ  للفالحيــن  يقــول  كان 

وداعــة. عبــارة  وكانــت 
قمــة  وفــي  وديعــة  حماتهــا  مــع  راعــوث  كذلــك 
الطاعــة، حتــى عندمــا تزوجــت بوعــز حســب الشــريعة 
اليهوديــة وفــرق الســن كبيــر بينهــم، إاّل أنهــا لــم تتذمــر 
ووداعتهــا ظهــرت فــي محبــة ربنــا وطاعتهــا للشــريعة 
َأَمِتــَك  »َأَنــا َراُعــوُث َأَمتُــَك. َفاْبُســْط َذْيــَل َثْوِبــَك َعَلــى 

)را٣:9(.  » َوِلــيٌّ أَلنَّــَك 
كانــت  فــإن  الوداعــة ضعــف،  أن  يظــن  البعــض 
المقــدس وُيمّجدهــا،  الكتــاب  ضعــف كان ال يذكرهــا 
ِلْلُوَدَعــاِء،  وقــال »ُطوَبــى  المســيح  الســيد  كثيــًرا  فأكَّــد 
أَلنَُّهــْم َيِرثُــوَن اأَلْرَض« )مــت5:5( فــي العهــد الجديــد، 
اأَلْرَض،  َفَيِرثُــوَن  اْلُوَدَعــاُء  ــا  »َأمَّ القديــم  العهــد  وفــي 
فيعيشــون  )مــز٣7(،  ــاَلَمِة«  السَّ َكْثــَرِة  ِفــي  َوَيَتَلــذَُّذوَن 

حيــاة كلهــا لــذة وفرحــة...
 » َأَبــِديٍّ ِلِذْكــٍر  َيُكــوُن  يــُق  دِّ »الصِّ الكتــاب  يقــول 
والقداســة  البــر  حيــاة  يعيــش  فالــذي  )مــز١١٢:6(، 
يكــون ِذكــره أبدًيــا ال ُينســى، مثــال األنبــا أنطونيــوس 
أب جميــع الرهبــان، واألنبــا بــوال أول الســّواح، واألنبــا 
بيشــوي حبيــب مخلصنــا الصالــح، فســيرتهم وفضائلهــم 
وحياتهــم تحيــا معنــا إلــى اليــوم، فالوداعــة ليســت ضعًفــا 
بــل هــي قــوة وتجعــل صاحبهــا يســتمر فــي ســيرته عبــر 

األزمنــة ويــرث األرض فعــاًل.
أن  الشــعب  طلــب  عندمــا  النبــي  مثــل صموئيــل 
يكــون لهــم ملــك عليهــم، وتــرك صموئيــل عمله كقاٍض، 
ــا َأَنــا َفَحاَشــا ِلــي َأْن ُأْخِطــَئ ِإَلــى الــرَّبِّ  فقــال لهــم »َوَأمَّ

يكــون وديًعــا مهمــا يظهــر نجاحــه أمــام النــاس، وتكــون 
ــا  النتيجــة يوًمــا بعــد يــوم يخســر إنســان، لذلــك يقــول »َأمَّ
اَلَمِة«  اْلُوَدَعاُء َفَيِرُثوَن اأَلْرَض، َوَيَتَلذَُّذوَن ِفي َكْثَرِة السَّ
)مــز ٣7(، ويقصــد أن ســيرتهم ونموذجهــم وحياتهــم 
يــرث األرض. لذلــك هــذا الجــزء مختــار بعنايــة فائقــة 
قــي صــالة باكــر، فــكل شــخص هللا ُيعطيــه مســئولية 
معّينــة ليســلك فيهــا، »بــكل تواضــع القلــب والوداعــة 
بالمحبــة«  بعًضــا  بعضكــم  محتمليــن  األنــاة،  وطــول 
)أفســس٤(، وهــذه صــورة اإلنســان األســير فــي محبــة 
ربنــا، لذلــك اتضــع فــي حديثــك ومعامالتــك وخدمتــك، 

وِاجعــل حضــورك هادًئــا.
٢- اللطــف: فكثــرة تعامــل اإلنســان مــع األجهــزة 
والتكنولوجيا الحديثة جعلت اإلنســان قاســي المشــاعر، 
فصــارت حيــاة اإلنســان مرتبطــة باآللــة واآللــة ليســت 
حيــاة  عــن  اإلنســان  أبعــدت  وبذلــك  مشــاعر،  لهــا 
ــوا  اللطــف، ومثــل قــول القديــس بولــس الرســول »َوُكوُن
ُلَطَفــاَء َبْعُضُكــْم َنْحــَو َبْعــٍض، َشــُفوِقيَن ُمَتَســاِمِحيَن َكَمــا 

َســاَمَحُكُم هللُا َأْيًضــا ِفــي اْلَمِســيِح« )أف٣٢:٤(.
ال بــد أن تكــون لطيًفــا حتــى مــع الخطــاة، مثــل 
لــت بُلطــف المســيح معهــا،  المــرأة الخاطئــة التــي تحوَّ
لــت بُلطــف المســيح، وأيًضــا  كذلــك المــرأة الســامرية تحوَّ
بطــرس الرســول عندمــا أنكــر المســيح وبعــد القيامــة 
ســأله المســيح بُلطــف »َأُتِحبُِّنــي؟«، فهــذه الكلمــة زلزلــت 
مشــاعر بطــرس الرســول حتــى صــار كارًزا عظيًمــا.

يَن ِلــُكلِّ  كمــا يقــول بولــس الرســول »َوَيُكوُنــوا ُمْســَتِعدِّ
َغْيــَر  َوَيُكوُنــوا  َأَحــٍد،  ِفــي  َيْطَعُنــوا  َواَل  َصاِلــٍح،  َعَمــل 
ِلَجِميــِع  َوَداَعــٍة  ُكلَّ  ُمْظِهِريــَن  ُحَلَمــاَء،  ُمَخاِصِميــَن، 
النَّــاِس« )تــي٢،١:٣(، وهــذه طبيعــة اإلنســان اللطيــف 
ليســت ضعًفــا،  والوداعــة  َمــْن حولــه،  يكســب جميــع 
فِاكســب  يكــون حازًمــا،  أن  اإلنســان  تمنــع  لــم  ألنهــا 

الوداعــة مــن خــالل اتضاعــك ولطفــك.
3- ضبط النفس: فضبط اإلنســان لنفســه يرفعه، 
والــذي ال يســتطيع ضبــط نفســه ُيســّبب حولــه موجــات 
مــن الُبعــد والكراهيــة، ويقــول أحــد اآلبــاء: »تحّكــم فــي 
بــل  لنفســك  تنتقــم  ال  وديًعــا،  تكــون  لكــي  انفعاالتــك 
دع األمــر فــي يــدي هللا«، اضبــط نفســك ألن الحيــاة 

مواقــف ومشــاهد ومراحــل كثيــرة.
ومــن أحــد أســباب أصوامنــا الكثيــرة هــي لضبــط 
َمــْن  »َوُكلُّ  الرســول  بولــس  القديــس  ويقــول  النفــس، 
ُيَجاِهــُد َيْضُبــُط َنْفَســُه ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء« )١كــو٢5:9(، 
ألنــك كلمــا تســير فــي طريــق ربنــا تضبــط نفســك فــي 
مثــل  والهــدوء،  بالرزانــة  نســميه  مــا  وهــذا  شــيء  كل 
صفــات الســيد المســيح »اَل ُيَخاِصــُم َواَل َيِصيــُح، َواَل 
ــَواِرِع َصْوَتــُه. َقَصَبــًة َمْرُضوَضــًة اَل  َيْســَمُع َأَحــٌد ِفــي الشَّ

َنــًة اَل ُيْطِفــُئ«. َيْقِصــُف، َوَفِتيَلــًة ُمَدخِّ
هــذه الصفــات تجعــل اإلنســان يعيــش فــي درس 
َوَيَتَلــذَُّذوَن  اأَلْرَض،  َفَيِرثُــوَن  اْلُوَدَعــاُء  ــا  »َأمَّ الحكمــة 
ــاَلَمِة« )مــز٣7(، فحياتهــم تكــون ممتعــة  ِفــي َكْثــَرِة السَّ
وهــذه  ســالم،  فــي  تســير  وأمورهــم  ُمفــرح  ويومهــم 
خالصــة خبــرة داود النبــي فــي الحيــاة: اَل َتَغــْر، اتَّــِكْل 
 ، ، اْسُكِن اأَلْرَض، اْرَع اأَلَماَنَة، َتَلذَّْذ ِبالرَّبِّ َعَلى الرَّبِّ

اْصِبــْر َلــُه، ُكــفَّ َعــِن اْلَغَضــِب، اســلك بوداعــة.
ُيعطينــا مســيحنا أن نســلك بحكمــة ووداعــة كل يــوم 
لنتمتــع بهــا وتكــون أيــام عمرنــا مليئــة بالحكمــة. إللهنــا 

كل مجــد وكرامــة مــن اآلن وإلــى األبــد. آميــن

عظة األربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١م من المقر البابوي بالقاهرة

ــُم الطَِّريــَق  ــْل أَُعلُِّمُك ــْم، َب ــْن َأْجِلُك ــاَلِة ِم َفَأُكــفَّ َعــِن الصَّ
اِلــَح اْلُمْســَتِقيَم« )١صــم٢٣:١٢(، وهــذه الوداعــة  الصَّ

التــي يتصــف بهــا اإلنســان...
كل  يكســب  يجعالنــه  ووداعتــه  اإلنســان  أســلوب 
ــِب«  ــي َوِديــٌع َوُمَتَواِضــُع اْلَقْل ــي، أَلنِّ إنســان »َتَعلَُّمــوا ِمنِّ
داخــل  وهــو  الشــعانين  أحــد  وفــي  )مــت١١:٢9(، 
أورشــليم »ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي ِإَلْيِك. ُهَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر 
ــاٍن«  ــِن َأَت َوِديــٌع، َوَراِكــٌب َعَلــى ِحَمــاٍر َوَعَلــى َجْحــٍش اْب
)زك9:9(، فــكان فــي قديــم الزمــان الحصــان هــو رمــز 
للقــوة، لكــن الســيد المســيح اســتخدم جحًشــا ابــن أتــان 
وذلــك ألن األتــان يوصــف بحيــوان متضــع وهــادئ...

كذلك السيد المسيح وهو الراعي، الرقيق، الوديع، 
َيِصيــُح،  َواَل  ُيَخاِصــُم  الكتــاب »اَل  العطــوف، ويقــول 
ــُه« )مــت١٢:١9(،  ــَواِرِع َصْوَت َواَل َيْســَمُع َأَحــٌد ِفــي الشَّ
اَل  َمْرُضوَضــًة  »َقَصَبــًة  المقــدس  الكتــاب  ويقــول 
َيْقِصــُف« )مــت٢٠:١٢(، وذلــك عندمــا يذكــر نقطــة 
مضيئــة فــي الشــخص الــذي أمامــه وُيشــجعه وُيقويــه، 
َنــًة اَل ُيْطِفــُئ«، وهــذه صفــات »ُطوَبــى  »َوَفِتيَلــًة ُمَدخِّ

ِلْلُوَدَعــاِء، أَلنَُّهــْم َيِرثُــوَن اأَلْرَض« )مــت5:5(.
»يــا  أســلمه  ليهــوذا عندمــا  المســيح  الســيد  وقــال 
صاحــب، لمــاذا جئــت؟« )مــت5٠:٢6(، بالرغــم مــن 
ــُكل مشــاهد  أن المســيح كان يعــرف بخيانــة يهــوذا.. َف
المســيح نــرى فيهــا صــور قويــة للوداعــة، حتــى علــى 
الصليــب والنــاس حولــه قائمــون عليــه بالســب والبصق، 
وقابــل هــذا بقولــه »َيــا َأَبَتــاُه، اْغِفــْر َلُهــْم« )لــو٣٤:٢٣(، 
فالوداعــة أســلوب حيــاة، واإلنســان الوديــع هــو الــذي 

يكســب كثــرة الســالمة، واســمه يــرث األرض.
الوديــع يكــون حازًمــا  بــد أن اإلنســان  وأيًضــا ال 
ــْم  ــاَلِة ُيْدَعــى. َوَأْنُت ــَت الصَّ ــي َبْي مثلمــا فعــل يســوع »َبْيِت
وعندمــا  )مــت١٣:٢١(،  ُلُصــوٍص«  َمَغــاَرَة  َجَعْلُتُمــوُه 
َيــا  َلــِك  »َوْيــٌل  بــه  تؤمــن  لــم  التــي  الُمــدن  عــن  تكّلــم 
ُكوَرِزيــُن! َوْيــٌل َلــِك َيــا َبْيــَت َصْيــَدا« )مــت٢١:١١(، 
َبْيُتُكــْم  »ُهــَوَذا  وا صلبــه  لُيِعــدُّ جــاء ألورشــليم  وعندمــا 
كثيــرة  ومواقــف  )لــو١٣:٣5(،  َخَراًبــا«  َلُكــْم  ُيْتــَرُك 
وصــف فيهــا الكتبــة والفريســيين »َيــا َأْواَلَد اأَلَفاِعــي« 
َلُكــْم  »َوْيــٌل  والريــاء  بالخبــث  وأيًضــا  )مــت٣٤:١٢(، 
)مــت٢٣:٢7(. اْلُمــَراُؤوَن«  يِســيُّوَن  َواْلَفرِّ اْلَكَتَبــُة  َأيَُّهــا 

الخالصة:
بــكل  وديًعــا  فُكــن  حكيًمــا  تكــون  أن  أردت  إن 
مــا تشــمله هــذه الكلمــة مــن معــاٍن، ولكــي يتعّلــم 

الوداعــة: اإلنســان 
متواضــع  يكــون  أن  شــك  بــال  التواضــع:   -١
حتــى تنشــأ لــه الوداعــة، لذلــك نصلــي فــي مقدمــة كل 
نهــار »أســألكم أنــا األســير فــي الــرب أن تســلكوا كمــا 
يحــق للدعــوة التــي ُدعيتــم إليهــا، بــكل تواضــع القلــب 
بعًضــا  بعضكــم  محتمليــن  األنــاة،  وطــول  والوداعــة 
بالمحبــة« )أفســس٤(، فاإلنســان بغيــاب اتضاعــه لــن 
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مــن  التاســع  العــام  هــذا  وفــي 
قداســته  قــام  الســعيدة،  حبريتــه 
كهنــة  مــن  ضخــم  عــدد  برســامة 
قمامصــة،  واإلســكندرية  القاهــرة 
اآلبــاء  مــن  بســيامة عــدد  قــام  كمــا 
القاهــرة  احتياجــات  لتغطيــة  الكهنــة 
هــذا  وتــّوج  والمهجــر.  واإلســكندرية 
جــدد  أســاقفة  آبــاء  ســبعة  بســيامة 
قداســته  قــام  كمــا  اثنيــن.  وتجليــس 
بتقديــس زيــت الميــرون للمــرة الثالثــة، 
األديــرة  كنائــس  مــن  عــدد  وتدشــين 
)ديــر أنبــا مقــار، ديــر أنبــا تومــاس، 
ديــر يحنــس القصيــر(، إلــى جانــب 
واإلســكندرية،  القاهــرة  فــي  كنائــس 
بمبنــى  التجديــدات  قداســته  وافتتــح 
الكلية اإلكليريكية ومعهد الدراسات.

كمــا حــرص قداســته علــى إقامــة 
فــي  المقــدس  المجمــع  اجتمــاع 
العــام  مــدار  وعلــى  مــارس،  شــهر 
التقــى الكثيــر مــن اآلبــاء المطارنــة 
ومجالــس  والكهنــة  واألســاقفة 
الرســميين،  والمســئولين  الكنائــس 
وســفراء وقناصــل الــدول األجنبيــة، 
وشــارك فــي العديــد مــن المناســبات 
بــه  ســمحت  مــا  بقــدر  الرســمية 
الرئيــس  الظــروف، وشــارك فخامــة 
العديــد  فــي  السيســي  الفتــاح  عبــد 
وفــي  الوطنيــة.  االحتفــاالت  مــن 
تقليــد جديــد، بــدأ قداســته لقــاء أســر 

مــن الشعــــــــــــب القبطــــــــــــــي، حيــث يتــم تنســيق اللقــاءات مــن خــالل الموقــع 
للكنيســة. الرســمي 

شــهدت الخدمــة بالقاهــرة -وهــي تمثــل مــع اإلســكندرية إيبارشــية قداســة 
البابــا- نهضــة كبيــرة منــذ جلــوس قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي 

نوفمبــر ٢٠١٢م، حيــث قــام قداســته باآلتــي:

١- تقســم مناطــق القاهــرة إلــى ١١ منطقــة رعويــة، وتــم ســيامة آبــاء 
أســاقفة عمومييــن ألغلــب هــذه المناطــق.

٢- رسامة ١٠٢ من كهنة القاهرة قمامصة.

٣- سيامة ٢١7 كاهًنا جديًدا للخدمة بكنائس القاهرة.

ولتعميــق دور الكنيســة التنمــوي 
والمجتمعــي، قــام قداســته هــذا العــام 
بالتوقيــع علــى عــدد مــن بروتوكــوالت 
وبعــض  الكنيســة  بيــن  التعــاون 

والجامعــات. والهيئــات  الــوزارات 
أعــاق  كورونــا  وبــاء  أن  ورغــم 
والســفر،  الحركــة  عــن  الكثيريــن 
اإلبقــاء  اســتطاع  قداســته  ولكــن 
علــى التواصــل مــع اآلبــاء األســاقفة 
والكهنــة فــي ســائر أقطــار المســكونة 
التواصــل  وســائل  طريــق  عــن 
الحديثــة، كمــا أبقــى علــى التواصــل 
مــن  القبطــي  الشــعب  عمــوم  مــع 
خــالل اجتماعــه األســبوعي والــذي 
البــث  خــالل  مــن  قداســته  اســتأنفه 
المباشــر حفاًظــا علــى صحــة وحيــاة 

األقبــاط.  أبنائــه 
الكنيســة،  الوبــأ  طــال  وقــد 
األســاقفة  اآلبــاء  مــن  أربعــة  فتنيــح 
مــن  كبيــر  وعــدد  لهــم،  المشــهود 
اآلبــاء الكهنــة والرهبــان مــن جرائــه، 
ممــا  الشــعب،  أفــراد  بخــالف  هــذا 
اإلجــراءات  لتشــديد  بقداســته  دفــع 
االحترازيــة للحفــاظ علــى حيــاة الكل، 

الشــعب.  وأفــراد  اإلكليــروس 
فــي  العاشــر  العــام  بدايــة  ومــع 
حبريــة قداســته، فإننــا نتمنــى لــه دوام 
هللا  يمنحــه  وأن  والعافيــة،  الصحــة 
عمــًرا مديــًدا وأزمنــة ســالمية مملــوءة خدمــة وإنجــازات لحســاب ملكــوت هللا، 

وإلــى منتهــى األعــوام.

٤- تجديد وتدشين الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.
5- تدشين ١٢ كنيسة من كنائس القاهرة.

6- االجتماع الدوري مع اآلباء كهنة القاهرة.
7- تقنين أوضاع الكنائس في حبرية قداسته.

8- وأيًضا تم إعادة تشكيل مجالس كنائس القاهرة كلها.
9- إلــى جانــب حركــة تعميــر مســتمرة فــي بنــاء الكنائــس، ومبانــي 

لهــا. التابعــة  الخدمــات 

ومــا تــزال الخدمــة تمتــد فــي حبريــة قداســته فــي كل ربــوع القاهــرة وإيبارشــيات الكــرازة المرقســية... إلــى منتهــى األعــوام يــا أبانــا قداســة 
البابــا تواضــروس الثانــي.

يأتــي عيــد جلــوس قداســة البابــا هــذا العــام مختلًفــا، إذ مــا تــزال الكنيســة وبالدنــا، بــل والعالــم كلــه يجــوز محنــة وبــاء كورونــا، والــذي بــدأ منــذ عاميــن. 
وعلــى مــدار العاميــن، اتخــذ قداســته عــدًدا كبيــًرا مــن القــرارات الشــجاعة والصعبــة لمواجهــة هــذه المحنــة، بحيــث ال تتوقــف الخدمــة، ولــم ينقطــع نشــاط 

قداســته فــي رعايــة أبنائــه داخــل وخــارج مصــر. وانتهــز قداســته كل فرصــة هــدأ فيهــا الوبــأ، وكّثــف فيهــا نشــاطه إلنجــاز العديــد مــن المهــام. 



اختــارت عنايــة هللا قداســة البابــا تواضــروس ليجلــس علــى كرســي القديــس 
مارمرقــس فــي نوفمبــر ٢٠١٢، وقبــل هــذا التاريــخ خــدم قداســته اإلســكندرية مــن 
خــالل زياراتــه لمعظــم كنائســها وهــو أســقف فــي نهضــات وقداســات ورســامة 
شمامسة، وكأن عناية هللا أرادت أن ترتب ليكون مكان خدمة األنبا تواضروس 
قريًبــا مــن اإلســكندرية التــي ســيصير باباهــا وأســقفها وراعيهــا، ونحــاول فــي هــذه 
الســطور توثيــق بعــض مــا تــم خــالل هــذه الســنوات التســع فــي اإلســكندرية مــن 

عمــل هللا علــى يــد قداســة البابــا:

أواًل: الرعاية
- منذ األيام األولى لجلوس قداسته على الكرسي المرقسي فكر قداسته أن 
اتســاع العمــل الرعــوي فــي اإلســكندرية يحتــاج إلــى تقســيمها إلــى أربعــة قطاعــات 
رعويــة، يكــون مســئواًل عــن ثالثــة منهــم آبــاء أســاقفة عمــوم والرابــع يشــرف عليــه 
قداســته، ورغــم أن هــذه الفكــرة كانــت جديــدة علــى مســامع اآلبــاء الكهنــة والخــدام 
والشــعب، إال أن قداســته بــروح الصــالة وبرؤيــة بعيــدة ال تهــدف إال أن يكــون 
العمــل الرعــوي منظًمــا؛ أســند فــي ديســمبر ٢٠١5 اإلشــراف علــى قطــاع المنتــزه 
إلــى نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا باڤلــي، وفــي ينايــر ٢٠١7 اإلشــراف علــى قطــاع 
إيالريــون، وفــي ديســمبر  األنبــا  الجليــل  الحبــر  نيافــة  إلــى  غــرب اإلســكندرية 
٢٠١8 اإلشــراف علــى قطــاع شــرق اإلســكندرية إلــى نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا 
هرمينــا، ولعــل هــذا األمــر انعكــس بصــورة إيجابيــة علــى الخدمــة والرعايــة فــي 
اإلســكندرية، فأصبح األب األســقف المشــرف على كل قطاع متواجًدا باســتمرار 
فــي كنائــس القطــاع، وافتقــاد اآلبــاء الكهنــة والخــدام والشــعب ورســامة شمامســة 
وتدبيــر احتياجــات الخدمــة فــي القطــاع، ومنــح قداســة البابــا اآلبــاء األســاقفة 

صالحيــات كبيــرة مــع متابعــة مســتمرة مــن قداســته.
- منــذ جلــوس قداســة البابــا علــى الكرســي قــام برســامة ١١١ كاهًنــا جديــًدا 
فــي اإلســكندرية )إضافــة حوالــي ٤٢٪ مــن طاقــة مجمــع الكهنــة(، ووضــع 

قداســته خطــوات الختيــار المرشــح تنتهــي بجلســة 
قداســته،  مــع  وأبنائــه  وزوجتــه  للمرشــح  خاصــة 
وكثيــًرا مــا طلــب تأجيــل رســامة مــن يجــده محتاًجــا 
إلــى مزيــد مــن المعرفــة أو التأهيــل فــي أي مجــال.
- اهتــم قداســته جــًدا بالخدمــات المقدمــة للفئــات 
الضعيفــة والمجروحــة مــن الشــعب، فمثــاًل يجتمــع 
بــأوالده المتعافيــن مــن اإلدمــان ويســتمع لهــم بأبــوة 
عــن ظروفهــم الصعبــة التــي دفعتهــم لذلــك، وكذلــك 
وخــادم  كاهــن  أب   ١٠٠ مــن  أكثــر  تخــرج  حفــل 
أخــرى  فئــة  مــع  التعامــل  علــى  تدربــوا  وخادمــة 
للعنــف،  تتعــرض  التــي  المــرأة  وهــي  مجروحــة 

الفئــات المتألمــة. وغيرهــا مــن 
العامـــــــــــة  األمانـــــــــــة  البابــا  قداســـــــــــة  أّســس   -
للمستشــفيات التابعــــــــــة للكنائـــــــــــــس باإلسكندريــــــــــة 
العمــل  تنظــم  منظومــة  وهــي  ينايــر ٢٠١9،  فــي 
اإلداري للمستشــفيات، وأيًضــا نظمــت آليــة لعــالج 
إخــوة الــرب غيــر القادريــن بطريقــة الئقــة، وذلــك 
مــن خــالل مســاهمة المستشــفيات والكنائــس. وقــد 
بمبلــغ  المنظومــة  بدايــة  فــي  البابــا  قداســة  ســاهم 
مليــون وخمســمائة ألــف جنيــه كانــوا خميــرة البركــة 
حتــى  ينايــر ٢٠١9  مــن  أنفقــت  التــي  للمنظومــة 
تاريخــه أكثــر مــن ٢٠ مليــون جنيــه علــى عــالج 

الفقــراء بطريقــة تحفــظ لهــم كرامتهــم.
عــدة  منــذ  تقليــًدا مســتمر  قداستــــــــــه  أرســى   -

ســنوات فــي اإلســكندرية وهــو حضــور قداســته الحفــل الســنوي لتكريــم األوائــل 
علــى  والحاصليــن  والجامعــات  العامــة  والثانويــة  الدبلومــات  مــن  والمتفوقيــن 

درجــات علميــة، وأصبــح هــذا الحفــل ينتظــره الشــعب القبطــي الســكندري بشــغف، 
وكل طالــب أو طالبــة تــم تكريمهــا مــن قداســة البابــا تظــل تلــك الذكــرى محفــورة 

فــي قلبــه أو قلبهــا علــى مــدى الســنين.

- يحــرص قداســته فــي كل زيــارة لإلســكندرية علــى مقابلــة عــدد مــن األفــراد 
واألســر والمجموعــات التــي تطلــب أخــذ بركــة قداســته وأن يصلــي لهــم.

ثانًيا: التدبير
- يحــرص قداســة البابــا علــى االجتمــاع باآلبــاء األســاقفة الثالثــة المشــرفين 
علــى قطاعــات الخدمــة باإلســكندرية ومعهــم األب وكيــل البطريركيــة فــي جلســات 

دوريــة لتقييــم العمــل الرعــوي ومتابعــة االحتياجــات.

العامــة  األمانــة  مجلــس  مــع  االجتمـــــــــــــــــــاع  علــى  قداســته  يحــرص   -
عــن  مســؤولة  ناشــئة  كمنظومــة  باإلســكندرية  للكنائــس  التابعــة  للمستشــفيات 

بالمستشــفيات. الخدمــة  تطويــر 

ثالًثا: التعليم
باإلســكندرية  الكليــة اإلكليريكيــة  قلبــه تطويــر  فــي  البابــا  قداســة  - وضــع 
لتصبــح امتــداًدا حقيقًيــا لمدرســة اإلســكندرية الالهوتيــة، فقــام بإســناد االشــراف 
علــى الكليــة إلــى القمــص أبــرآم بشــوندي، وكذلــك اهتــم بتطويــر المبنــى ليليــق 
بمظلــة التعليــم الكنســي. ويحــرص قداســته علــى االجتمــاع دورًيــا بهيئــة التدريــس 

بالكليــة وحضــور حفــالت تخــرج الطلبــة.

إنشــــــــــاء مراكــز  علــى  البابــا  قداســة  شــجع   -
الكتابــي  التعليــــــــم  فــي توصيــل  تعليميــــــــــــة تســاهم 
والكنســي إلــى الكثيريـــــــــن، فحضــر تخــرج دفعــات 
مــن مدرســة تيرانــس، وأيًضــا حضــر حفــل تخــرج 
فتيــان وفتيــات مرحلــة إعــدادي وثانــوي الذيــن درســوا 
وامتحنــوا فــي كــورس مخصــص لهــم قدمتــه أســرة 
البابــا كيرلــس عمــود الديــن )أســرة خريجــي الكليــة 

باإلســكندرية(. اإلكليريكيــة 

- حضــر قداستــــــــــه تخــرج آبــاء كهنــة وخــدام 
الكنســية. المشــورة  وخادمــات درســوا دبلومــة 

الســطور الســابقة جــزء صغيــر مــن عمــل هللا 
ولعــل  اإلســكندرية،  فــي  البابــا  قداســة  يــد  علــى 
قبــل  -بالقــدوة  درًســا  يعلمنــا  يخــدم  وهــو  قداســته 
الكالم- وهو االســتمرار في العمل اإليجابي البّناء 
وعــدم االلتفــات إلــى أي كالم ســلبي، فقداســته يهتــم 
بالحنطــة ويتــرك الــزوان منفــًذا وصيــة رب المجــد 
الَحصــاِد«  إَلــى  َمًعــا  ِكالُهمــا  َينميــاِن  »َدعوُهمــا 

)متــى٣٠:١٣(.

الــــرب عــــــن يمينــــــك يا أبانــــــا المكـــــــــرم البابـــــــــا البطريــــــرك 
األنبـــــــــا تواضروس الثاني.



وُيَعـــد قداســـته مـــن أبرز أبنـــاء نيافة 
الحبـــر الجليـــل األنبا باخوميوس مطران 
البحيـــرة أطـــال هللا عمره، ومن رســـامات 
البابـــا شـــنوده  مثلـــث الرحمـــات قداســـة 
الثالث في األســـقفية في ١٢/١997/6 
حيث سامه أسقًفا عاًما بالبحيرة، وأيًضا 
أصبـــح البابـــا )١١8(، ليصبـــح خليفـــة 
وذلـــك   ،)١١7( الثالـــث  شـــنوده  للبابـــا 
 )١١/٤( الجســـدي  ميـــالده  عيـــد  يـــوم 
الـــذي تزامـــن مـــع إقامة القرعـــة الهيكلية 
جلـــس  وهكـــذا   ..)٢٠١٢/١١/٤(
قداســـته بطريـــرًكا للكرازة المرقســـية على 
كرســـي القديس مار مرقس الرســـول في 
صباح األحد ٢٠١٢/١١/١8، واســـتلم 
عصـــا الرعايـــة وهـــو فـــي غايـــة التأثـــر مـــن عظـــم المســـئولية التـــي حملهـــا علـــى 
عاتقـــه، وقـــد ُوِضعـــت الضـــرورة عليـــه أن يحمـــل الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
فـــي قلبـــه وعقلـــه.. لـــم يكن الشـــاب الصيدلي د/ وجيه صبحـــي يخطر على قلبه 
عندمـــا خـــرج في يوم العشـــرين من أغســـطس ١986، تارًكا العالـــم خلفه قاصًدا 
البريـــة ليحيـــا حيـــاة الرهبنـــة، أنه ســـوف يأتي اليوم الذي ُيدعى فيـــه ليحمل النير 
خلـــف ســـيده المســـيح، كبطريـــرك وكرئيـــس ألســـاقفة الكـــرازة المرقســـية، وراعًيـــا 

لشـــعب الكـــرازة فـــي مصـــر والخارج.
لقـــد حبـــاه هللا شـــخصية إداريـــة عصريـــة، توّظـــف العلـــم والدراســـة والذهـــن 
المتفتـــح غيـــر المنغلـــق لتصريـــف األمـــور. كمـــا يمتاز بحبـــه للتلمـــذة والتعلُّم من 
الجميع، وقدرة على الحوار ال ُتبارى، مســـتمًعا جيًدا، بابتســـامة مميزة. أّما عن 
قدرته على ســـرد القصص لألطفال فهي ال ُتبارى؛ إن اســـلوب قداســـته في ســـرد 

الحكايـــات بطريقـــة يعشـــقها األطفال، مســـتمتعين بـــكل لحظة معه.
تلمـــس فيـــه البســـاطة والتواضـــع والمرونـــة، واســـتثمار علمـــه كصيدلـــي الذي 
تعلـــم منـــه: ســـمة التدقيق، كيـــف يزن األمور بميزان حســـاس فالميزان ال يجامل 
م فـــي أجمـــل  أحـــًدا، وكذلـــك محبـــة النظـــام والجمـــال ألن الـــدواء يجـــب أن ُيقـــدَّ
صورة، وأيًضا إراحة اآلخرين ألن الدواء مهمته األساســـية تخفيف وإزالة االلم. 
ومـــع اســـتثمار علمـــه فـــي الصيدلـــة، وحصولـــه أيًضـــا علـــى بكالوريـــوس العلـــوم 
الالهوتيـــة، إلـــى جانـــب دراســـته علـــم اإلدارة، وخبرة خدمته فـــي الخارج، كل هذا 
أعطـــاه الحكمـــة والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات الحاســـمة، كمـــا رأينـــاه علـــى مدى 

التســـعة أعـــوام الماضيـــة )٢٠١٢-٢٠٢١(.
حًقا لقد أرســـل هللا لكنيســـته من يقودها بنعمة الروح القدس )الصيدلي الذي 

أصبح رئيًســـا للكنيسة األرثوذكسية في العالم(.
أّما عن حصاد خدمته وعطائه في التســـع ســـنوات الســـابقة، فيتلّخص في: 
تجديـــد الفكـــر الذهنـــي والروحـــي، والجمـــال العمرانـــي، ودعـــم المواطنـــة والهويـــة 
المصريـــة، وقدرتـــه الفائقـــة فـــي التعامـــل مـــع األزمـــات والتحديـــات بدبلوماســـية 
رائعـــة، والحـــوارات الجـــادة فـــي اللقاءات المســـكونية الالهوتية من أجـــل الوحدة، 
والشـــباب،  الطفولـــة  ومؤتمـــرات  الســـوية،  الشـــخصية  لبنـــاء  العملـــي  والتوجيـــه 
وتحديـــث الكليـــات والمعاهـــد الالهوتيـــة، وإنشـــاء معاهـــد الهوتيـــة جديـــدة تطلبها 
احتياجات العصر في مصر والخارج، واالهتمام بوضع رؤية مســـتقبلية للتربية 
الكنســـية، وحراســـة وحـــدة المحبـــة )كمـــا يحلـــو لـــه( بديـــاًل عـــن الوحـــدة الوطنية، 

وحفـــظ وطنيـــة الكنيســـة المصرية العظيمة، من خـــالل اللقاءات المتنوعة، وبيت 
العائلـــة المصريـــة، بيـــن األزهر والكنيســـة، للحفاظ على النســـيج الوطني. أضف 
الـــى ذلـــك زياراتـــه األســـبوعية إلحدى الكنائـــس لتقديم عظة األربعـــاء، والزيارات 

داخـــل مصـــر وخارجها.
وهكـــذا تشـــعر بـــأن لقداســـته رؤيـــة واضحـــة للرعايـــة فـــي جميـــع مجاالتهـــا 
باألســـرة  االهتمـــام  الكنســـية،  والتشـــريعات  القانونيـــة  والطقســـية،  العقائديـــة، 
المســـيحية ككيـــان، وبـــكل أفرادهـــا في جميـــع مراحل العمر )الطفولة، والشـــباب، 
وكبـــار الســـنّ...(. االهتمـــام بقضايـــا العصـــر )تحديـــات التكنولوجيـــا/ اإللحـــاد/ 
التفـــكك األســـري... الـــخ(. االهتمـــام بالعمـــل المســـكوني انطالًقا من قول الســـيد 
المســـيح: »ليكـــون الجميـــع واحـــًدا كما أنك أنت أيها اآلب فـــّي وأنا فيك، ليكونوا 
هـــم أيضـــا واحـــًدا فينـــا« )يـــو١7: ٢١(. االهتمام بأبنائه فـــي المهجر، واالهتمام 
بالتعليـــم الكنســـي )التربيـــة الكنســـية، التدريـــب للمعلـــم الكنســـي، إعـــداد القـــادة، 
الرهبنـــة، التكريـــس، والمعاهـــد الالهوتيـــة...(. رعايـــة ذوي االحتياجات الخاصة 
مـــن المعّوقيـــن والمبدعيـــن، واالهتمام بإخوة الرب، وأيًضا تأســـيس أضخم صرح 
ثقافـــي ألكبـــر مكتبـــة قبطيـــة فـــي العالـــم )مركـــز لوجـــوس( بمقـــر قداســـته بديـــر 
األنبـــا بيشـــوي، والتـــي تضـــم مخطوطـــات نـــادرة، وعـــدًدا كبير من الكتـــب النادرة 
والقديمـــة، وغيرهـــا مـــن أمهـــات الكتـــب والرســـائل العلميـــة، لتكـــون مرجًعـــا مهًمـــا 
أمـــام الدارســـين والباحثيـــن مـــن مصـــر وخارجهـــا، تأكيـــًدا علـــى اهتمـــام قداســـته 
بالبحـــث العلمـــي وتمكيـــن الباحثيـــن مـــن إيجـــاد مصـــادر علمية في هـــذه المكتبة 

الضخمـــة، مـــع توفيـــر إقامـــة راقيـــة لهم.
هـــذه النعمـــة التـــي أعطانـــا إّياهـــا هللا، تؤكـــد لنـــا أن كنيســـتنا قويـــة بقادتهـــا 
الروحييـــن الُمباركيـــن بنعمـــة هللا. حًقـــا إنـــه بطريرك هذا الزمـــان، عطية من هللا، 
اًل رســـالة من ســـبقوه  يرعى الكنيســـة بالمنهج المتكامل الشـــمولي العصري، ُمكمِّ
مـــن آبائنـــا البطاركـــة: البابـــا كيرلـــس الســـادس، والبابـــا شـــنوده الثالـــث. محافًظـــا 
وحارًســـا علـــى اســـتقامة اإليمـــان والعقيدة األرثوذكســـية، دون مجاملة، والتمســـك 
بمبـــدأ التعـــب الكثيـــر لكـــي ترتـــاح الرعيـــة، داعًمـــا لمفهـــوم األبـــوة فـــي الكنيســـة، 
معطًيـــا القـــدوة فـــي األبـــوة، ســـيرة طاهـــرة، قـــدوة صالحـــة، واالنفتـــاح والتطور بما 

يتناســـب مـــع لغـــة العصـــر، بعقـــل منفتـــح وفكـــر متســـع وروح موضوعية.
ومن المفاهيم الراقية التي دائًما ينادي بها:

+  اعملوا بروح الفريق في أي مكان، ووســـط أّية ظروف، حتى يكون هذا 
العمـــل مليًئا بالبركة واالحتمال.

+  ال بـــد أن نربـــي أوالدنـــا علـــى قبـــول اآلخـــر، فقـــد التســـع مفهـــوم اآلخـــر 
والقريـــب، ليســـت القرابـــة الجســـدية، ولكن القرابة اإلنســـانية، التي لهـــا دور فّعال 

فـــي عودة إنســـانية اإلنســـان.
+ وطن بال كنائس خير من كنائس بال وطن.

وأخيًرا كل مشـــاعر اإلكبار واإلعجاب والحب والفخر لكل كلمات قداســـته، 
التـــي قالها يوم اســـتالم عصا الرعاية )ومـــا زلت متأثًرا بها(:

»أنـــا معتمـــد علـــى نعمـــة هللا، ومحبة كل اآلبـــاء واألراخنة، وكل الشـــعب 
القبطـــي، وعلـــى قدر ما يعطيني هللا من جهد، ســـأبذل ما في وســـعي لخدمة 
كل فـــرد. صلـــوا مـــن أجلـــي، ومـــن أجل هـــذه المكانة التي ســـمح بهـــا الرب 
عـــن غيـــر اســـتحقاق لهـــذه المســـئولية الثقيلة؛ لـــن ينجح فيها أحـــد إاّل من 

خـــالل روح الصالة«.

قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، أكـــد على مدى الســـنوات التســـع التي مضت أنه فعاًل اســـٌم ومضمـــون، إنه عطية هللا لكنيســـته، 
فكلمـــة تواضـــروس تعنـــي »عطيـــة هللا The Gift Of God«، وهكذا جـــاءت العطية اإللهية مفرحة لكل القلـــوب، لتؤكد أن »كل عطية 

صالحـــة، وكل موهبـــة تامـــة، هي مـــن فوق نازلة مـــن عند أبي األنـــوار« )يع١: ١٧(.
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زيارة نيافة األنبا جوفاين
أسقف وسط أوروبا بللجراد اعصمة رصبيا

بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢1م

١- زيــارة الــدار البطريركيــة ومقابلــة غبطــة البطريــرك پروفوريــوس 
بطريــرك صربيــا اســتقبلنا غبطتــه بفــرح ودفء ومحبــة كاملــة، وافتتحنــا كالمنــا 
مــع غبطتــه بأننــا نحمــل لــه قبــالت قداســتكم الروحيــة ومحبتكــم األخويــة، 
مؤكديــن علــى تهنئــة قداســتكم لغبطتــه باعتالئــه كرســي صربيــا، وكذلــك بأننــا 
متطّلعيــن  الصربيــة،  األرثوذكســية  للكنيســة  قداســتكم  محبــة  جئنــا حامليــن 
للتعــاون فــي خدمــة شــعبي الكنيســتين لحســاب حصــاد ملكــوت الســموات. 
كمــا أوضحنــا أننــا جئنــا مــن أجــل البحــث عــن الجاليــة القبطيــة بصربيــا 
واســتعدادنا لخدمتهــم، وغبطتــه بــدوره أثنــى علــى دور كنيســة مصــر القبطيــة 
وشــهدائها علــى مــر العصــور، وعلــى أن هــذا الــدور المهــم يســند الكنيســة 
األرثوذكســية فــي كل العالــم، وأعلــن اســتعداده التــام لتقديــم كل المســاعدات 
لتســهيل خدمتنــا، فوعــد بالبحــث معنــا عــن أقبــاط قــد يكونــوا متواجديــن بربــوع 
صربيــا، كمــا اصطحبنــا فــي جولــة بالقصــر البطريركــي قاصــًدا أن نعايــن 
كنيســة المجمــع المقــدس للكنيســة الصربيــة وهــي ملحقــة بالقاعــة التــي ُتقــام 
بهــا جلســات المجمــع المقــدس الــذي ُيعقــد مرتــان كل عــام، وأن غبطتــه يقــدم 
لنــا هــذه الكنيســة لنقيــم بهــا أول قــداس بصربيــا والــذي ســيتم تحديــد موعــده 
بغضــون شــهر ديســمبر حينمــا نكــون قــد حصلنــا علــى طريقــة التواصــل مــع 
أكثــر األقبــاط المقيميــن بصربيــا. وقــد اطمــأن غبطتــه علــى أحــوال مصــر 
وكيــف نعيــش فــي أخــوة حقيقيــة مــع شــركاء الوطــن ال ســيما فــي هــذا العهــد 
الحاضــر، ممــا دعــا غبطتــه أن يتمنــى أن يعيــش شــعب البلقــان هــذه الوحــدة 

الوطنيــة والســالم.
٢- لقــاء مـــــــــع الســيد الســفير عمـــــــــــــرو الجويلـــــــــي بســفارة مصــر 
وقــد  كبيــرة،  بحــرارة وبشاشــة وحفــاوة  اســتقبالنا  فــي  ســيادته  وكان  ببلجــراد 
اســترجع ذكريــات لقائــه بقداســتكم إبــان بــدء اســتالمه العمــل فــي بلجــراد منــذ مــا 
يقــرب مــن أربعــة ســنوات، كمــا تطلــع ســيادته للتعــاون معنــا فــي البحــث عــن 
الجاليــة القبطيــة وإعالنهــم ببــدء خدمــة الكنيســة لهــم فــي صربيــا، كمــا دعانــا 
للمشــاركة بمعــرض لأليقونــة القبطيــة يتحــدد موعــد إقامتــه متزامًنــا مــع توقيــت 
إقامــة أول قــداس ببلجــراد، كمــا دعانــا للمشــاركة فــي تثقيــف الشــعب فيمــا 
يتعلق بمسار رحلة العائلة المقدسة. وليبارك الرب كل خدمة لمجد كنيسته.

قداسة بطريرك الرسيان يزور إيبارشيتنا يف باريس

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا مارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا، يوم 
االثنين ٢5 أكتوبر ٢٠٢١م، قداســـة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني 
بطريرك الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية في مقر المطرانية بدراڤي، مع وفد 
من مطارنة وكهنة ورهبان الكنيســـة الســـريانية هم أصحاب النيافة: المطران 
بباريـــس وبلچيـــكا ولوكســـمبرج،  البطريركـــي  النائـــب  مـــار جرجـــس كوريـــة 
والمطـــران مـــار تيموثـــاوس مطران حمص وحمـــاة وطرطوس، والمطران مار 
يوســـف الســـكرتير البطريركـــي، واألب يعقـــوب أيديـــن أقـــدم الكهنـــة الســـريان 
بباريـــس، واألب الربـــان زكا جلمـــا، وذلك بمناســـبة زيارة قداســـته الرعوية إلى 

كنيســـة الســـريان األرثوذكس بباريس.
شـــهد اللقـــاء كلمـــات لقداســـة البطريـــرك ســـرد بهـــا عالقته القوية بقداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي والكنيســـة القبطيـــة، وأنه قضى ٤ ســـنوات دراســـية 
فـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة بالقاهـــرة حيـــث دّرس له المتنيح قداســـة البابا شـــنوده 
الثالث، وعن قديســـي الكنيســـتين من األقباط والســـريان الذين تبادلوا رئاســـة 
الكنيســـتين على مر التاريخ، كما رحب نيافة األنبا مارك بقداســـة البطريرك 
فـــي كلمـــة ترحيبيـــة. وحضـــر اللقـــاء نيافة األنبا أثناســـيوس مطران مارســـيليا 
وطولـــون لألقبـــاط الفرنســـيين. وفـــي ســـياق الزيـــارة ذاتهـــا شـــارك نيافـــة األنبا 
مـــارك وعـــدد مـــن كهنة اإليبارشـــية في القـــداس الذي أقامه قداســـة البطريرك 

يـــوم األحد.

نيافة األنبا لوقا
يشارك قداسة مار إغناطيوس صالة القداس

كمـــا اشـــترك نيافـــة األنبـــا لوقـــا أســـقف إيبارشـــية جنـــوب فرنســـا والجـــزء 
الفرنسي من سويسرا، في صالة القداس اإللهي الذي أقامه قداسة البطريرك 
الســـريانية األرثوذكســـية  الكنيســـة  الثانـــي بطريـــرك  أفـــرام  مـــار إغناطيـــوس 
بمدينـــة ليـــون فـــي جنوبـــي فرنســـا ضمن زيـــارة قداســـته الرعوية إلى الســـريان 
األرثوذكـــس بفرنســـا. وحضـــر نيافـــة األنبـــا لوقـــا مأدبـــة العشـــاء التـــي ًأقيمت 
علـــى شـــرف قداســـة البطريـــرك والتـــي أشـــاد قداســـته خاللهـــا بالروابـــط القوية 
بيـــن الكنيســـتين القبطيـــة والســـريانية وتحدث عن عالقتـــه األخوية القوية مع 

قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني.
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سيامة أربعة آباء كهنة ُجدد 
بإيبارشية املنوفية

قـــام نيافـــة األنبـــا بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة وتوابعهـــا، بصـــالة القـــداس 
اإللهـــي بكنيســـة العليـــة بالمطرانيـــة بشـــبين الكـــوم صبـــاح يـــوم الســـبت ٣٠ 
أكتوبـــر ٢٠٢١م، وقـــام نيافتـــه بســـيامة أربعة آباء كهنة جدد للخدمة بكنائس 
اإليبارشـــية، وهـــم: )١( الشـــماس باســـم زكريـــا أســـعد باســـم القـــس موســـى، 
علـــى كنيســـة أبـــو مقـــار بشنشـــور. )٢( الشـــماس إميـــل عـــادل زكـــي باســـم 
القـــس يعقـــوب، علـــى كنيســـة عزبـــة األقبـــاط. )٣( الشـــماس هانـــي طلعـــت 
نصيـــف باســـم القـــس بســـادة علـــى كنيســـة مـــار جرجـــس ســـبك الضحـــاك. 
)٤( الشـــماس كيرلس ســـمير ســـعد باســـم القس لوقا، على كنيســـة مار مينا 
واألنبـــا صرابامـــون زاويـــة رازيـــن. وشـــارك فـــى صلـــوات القـــداس والســـيامات 
بعض اآلباء من كهنة اإليبارشـــية، وبعض الشمامســـة، وأســـر اآلباء الجدد، 
ومجموعـــات مـــن شـــعب كل كنيســـة لإلجـــراءات االحترازية. خالـــص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا بنياميـــن، ولآلبـــاء الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

رسامة ثالثة قمامصة
يف إيبارشية إسنا وأرمنت

قـــام نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا وأرمنت، يوم الســـبت ٣٠ 
أكتوبـــر ٢٠٢١م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بإســـنا، برســـامة ثالثة مـــن اآلباء 
الكهنـــة فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )١( القمـــص تـــادرس ريـــاض الكاهـــن 
بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالعضايمـــة في إســـنا، )٢( والقمص إيليا 
جـــاد الكاهـــن بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالعضايمـــة في إســـنا، )٣( 
والقمـــص حزقيـــال عبـــد النـــور الكاهن بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيل في 
المطاعنـــة بإســـنا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يواقيـــم، ولآلبـــاء القمامصـــة 

الُجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

تكريم من أكاديمية نارص ملعهد ادلراسات

شـــارك معهـــد الدراســـات القبطيـــة فـــي احتفالية ومعرض »يـــوم جمهورية 
مصـــر العربيـــة« بأكاديمية ناصر العســـكرية، بمجموعة مـــن اإلنتاج العلمي 
والفنـــي للدارســـين بـــه، بخامـــات متعـــددة منهـــا األيقونات والموزاييـــك والفخار 
والنســـيج واألخشـــاب والزجاج والبردي وغيرها، واشـــتملت المعروضات على 
أعمـــال فنيـــة عـــن رحلـــة العائلـــة المقدســـة، وفـــي ختـــام االحتفاليـــة تـــم تكريـــم 
المعهـــد بشـــهادة تقديـــر مـــن األكاديمية ســـلمها اللـــواء أ.ح. أيمـــن نعيم مدير 

األكاديميـــة للدكتـــور إســـحق عجبان عميـــد المعهد.

اللكية اإللكرييكية تقدم 
دراسات الهوتية »أونالين«

أعلنـــت الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة القبطيـــة األرثوذكســـية، عن تنظيم 
مجموعـــة مـــن الدراســـات فـــي العلوم الالهوتيـــة ألبناء الكنيســـة داخل وخارج 
مصـــر عبـــر اإلنترنـــت، تعتمـــد علـــى نظـــام الســـاعات المعتمـــدة )بمعـــدل 8 
ســـاعات معتمدة لكل مســـتوى( عن طريق تقديم خمس مســـتويات للدراســـة. 
ويقـــدم المســـتوى األول مقدمـــات أساســـية لمـــواد العلوم الالهوتية، والمســـتوى 
الثانـــي مســـتوى تخصصـــي والمســـتويات الثالثـــة التالية الثالـــث في الالهوت 
الطقســـي والليتورجيـــا، والرابـــع فـــي التاريخ وعلم اآلبـــاء، والخامس في العلوم 
اإلنســـانية. يحصـــل الطالـــب علـــى شـــهادة معتمـــدة مـــن الكليـــة اإلكليريكيـــة 
بإتمـــام الدراســـة، ويمكـــن لمـــن يريـــد االشـــتراك زيـــارة موقـــع الكلية واالشـــتراك 

مـــن خالله.

»الكتاب املقدس وعلم اآلثار« يف أوىل 
انلدوات اتلثقيفية لطلبة إلكرييكية األنبا رويس

نظمـــت الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة، باألنبـــا رويـــس بالعباســـية مســـاء 
األحـــد ٣١ أكتوبـــر ٢٠٢١م، أولـــى ندواتهـــا التثقيفيـــة الشـــهرية، التي حملت 
عنـــوان »الكتـــاب المقـــدس وعلم اآلثار«. قاد الندوة التـــي أقيمت بمقر الكلية 
األســـتاذ الدكتـــور أشـــرف صـــادق األســـتاذ بجامعـــة ليموج بفرنســـا. تأتي هذه 
النـــدوة ضمـــن سلســـلة نـــدوات بدأتهـــا الكليـــة اعتبـــاًرا مـــن شـــهر أكتوبر، ومن 
المقرر أن ُتقام بصفة شـــهرية، وســـوف تتناول كل »ندوة تثقيفية« موضوًعا 
متخصًصـــا فـــي إحـــدى مجـــاالت المعرفـــة المتعـــددة، بغية االرتقـــاء بالجانب 

الثقافـــي لدى طلبـــة الكلية.
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نيافة األنبا باخوميوس يدشن كنيسة 
العذراء والقديسة مارينا الراهبة ببهيج بمريوط

دشـــن نيافة األنبا باخوميوس مطران إيبارشـــية البحيرة ومطروح والخمس 
ببهيـــج،  الراهبـــة  مارينـــا  والقديســـة  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة  الغربيـــة،  مـــدن 
مريـــوط، التابعـــة لإليبارشـــية. وتـــم تدشـــين أربعـــة مذابـــح بالكنيســـة وأيقوناتها 
والمعموديـــة، وصلـــى نيافتـــه القـــداس اإللهي عقب انتهاء صلوات التدشـــين. 
شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس من أحبار الكنيســـة، أصحاب النيافة: 
األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، واألنبا ماركوس أســـقف 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
المنتـــزه باإلســـكندرية، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع غرب 
اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلسكندرية.  
وعقب صالة الصلح تمت رســـامة كاهن الكنيســـة القس متياس عبد المســـيح 
قمًصا. وأرســـل قداســـة البابا تواضروس الثاني رســـالة تهنئة كتبها بخط يده، 
أكـــد خاللهـــا اعتـــزازه بهذه الكنيســـة التي رعى شـــئونها ضمـــن رعايته للقطاع 
الصحراوي بإيبارشـــية البحيرة وقت خدمته األســـقفية، كما أشـــار إلى أن يوم 
التدشـــين هـــو يـــوم ميـــالد الكنيســـة، واختتـــم بتهنئـــة لكاهـــن الكنيســـة وخدامها 
وخادماتها وشـــعبها بالتدشـــين. وعقب الصلوات افتتح نيافة األنبا باخوميوس 
مبنى الخدمات التابع للكنيســـة والنادي والملعب وحمام الســـباحة. يأتي هذا 
فـــي إطـــار احتفـــاالت اإليبارشـــية بعـــام اليوبيـــل الذهبـــي لتأسيســـها، بســـيامة 

نيافـــة األنبـــا باخوميوس أســـقًفا لها.

نيافة األنبا ماكريوس يدشن
مذابح كنيسة األنبا موىس باملنيا

قـــام نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، يـــوم الجمعـــة ٢٢ أكتوبـــر 
٢٠٢١م، بتدشـــين مذابح كنيســـة القديس األنبا موسى بالمنيا، وأثناء القداس 

اإللهـــي الـــذي أقيـــم عقـــب التدشـــين رســـم نيافته عدًدا مـــن أبناء الكنيســـة في 
رتبـــة إبصالتـــس، وشماًســـا واحـــًدا فـــي رتبـــة إبودياكـــون. جديـــر بالذكـــر أن 
كنيســـة األنبـــا موســـى كانـــت قـــد تعرضـــت للحريـــق بالكامـــل ضمـــن أحـــداث 
أغســـطس ٢٠١٣م، وأُعيد بناؤها بواســـطة الهيئة الهندســـية للقوات المسلحة.

لقاء نيافة األنبا صليب
بمجمع كهنة املحلة الكربى

صلـــى نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمـــر ودقادوس وبالد الشـــرقية 
أكتوبـــر   ٢6 الثالثـــاء  يـــوم  الكبـــرى،  المحلـــة  إليبارشـــية  البابـــوي  والنائـــب 
٢٠٢١م، القـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة الســـيدة العذراء بالمحلـــة الكبرى )مقر 
المطرانيـــة(، وشـــاركه مجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية. وعقب القـــداس التقى 
نيافتـــه اآلبـــاء الكهنـــة وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة، كمـــا جـــرى خـــالل اللقـــاء 
مناقشـــة بعـــض األمـــور الرعويـــة إلـــى جانب التنســـيق لترتيبات قـــداس ذكرى 
أربعيـــن مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح األنبـــا كاراس، وتـــم االتفـــاق علـــى أن ُيقـــام 
قـــداس فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمحلـــة، بحضـــور نيافـــة األنبـــا صليـــب 
ومجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة صبـــاح الســـبت ٢٠ نوفمبر المقبل، يليـــه حفل تأبين 
واســـتقبال المســـئولين في المســـاء، على أن أن ُتخصص قداسات األحد ٢١ 

نوفمبـــر بجميـــع كنائـــس اإليبارشـــية لذكـــرى األربعيـــن أيًضا.

نيافة األنبا لوقا يلتيق
رئيسة املجلس القويم للمرأة

أشـــادت الدكتـــورة مايـــا مرســـي رئيســـة المجلـــس القومـــي للمـــرأة، بـــدور 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، في 
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دعـــم جهـــود المجلـــس للنهـــوض بأوضـــاع المـــرأة المصرية. جـــاء ذلك خالل 
مقابلـــة لنيافـــة األنبـــا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والجزء الفرنســـي من سويســـرا 
مـــع الدكتـــورة مايـــا مرســـي علـــى هامـــش عرضها لتقريـــر مصر أمـــام اللجنة 
األممية للقضاء على جميع أشـــكال العنف ضد المرأة )ســـيداو( في جنيف.

نيافة األنبا أنطونيو يستقبل
قنصل مرص بميالنو

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا أنطونيـــو أســـقف ميالنـــو، الســـفيرة منال عبـــد الدايم 
قنصـــل مصـــر بميالنـــو، في ديـــر القديس األنبا شـــنوده بميالنو، حيث جرى 
بينهمـــا حـــوار حـــول كيفيـــة التعـــاون المشـــترك لخدمـــة المواطنيـــن المصريين 

القاطنيـــن بشـــمالي إيطاليـــا والعمـــل على زيـــادة ارتباطهـــم بالوطن األم.

معرض عن الكنيسة القبطية
بميالنو وشمايل إيطالا

افتتح نيافة األنبا أنطونيو أســـقف ميالنو، معرًضا عن الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية تنظمـــه اإليبارشـــية، بحضـــور كاردينـــال ورئيس أســـاقفة ميالنو 
للكنيســـة الكاثوليكية ماريو دلبيني، ومونســـينيور إيبارشـــية لودي ماوريتســـيو 
مالفيســـتيتي والمســـئول عـــن العالقـــات المســـكونية، اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية 
وعدد من اإليطاليين والمصريين. يســـتمر نشـــاط المعرض حتى نهاية شـــهر 
فبرايـــر ٢٠٢٢م، فـــي عـــدد مـــن الكنائس في شـــمالي إيطاليـــا، ويتناول تاريخ 
الكنيســـة القبطيـــة وشـــهدائها، وأهمية الفن واأليقونة القبطيـــة، وكذلك كنائس 
اإليبارشـــية وكيـــف تأسســـت، كمـــا يبيـــن أنشـــطة الجاليـــة القبطيـــة وارتباطهـــا 

بالكنيســـة في شـــمالي إيطاليا.

نيافة األنبا إيالريون
يستقبل قافلة ابلحوث اإلسالمية

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا إيالريون أســـقف البحر األحمر، بمقـــر المطرانية، 
يـــوم اليـــوم الســـبت ٢٣ أكتوبـــر ٢٠٢١م، فضيلـــة الشـــيخ د. نظيـــر عيـــاد 
األمين العام لمجمع البحوث اإلســـالمية باألزهر الشـــريف، والدكتورة إلهام 
شـــاهين مســـاعد األميـــن العـــام لشـــئون الواعظـــات والدكتور مؤمـــن الهواري 
رئيـــس اإلدارة المركزيـــة للمنطقـــة األزهرية بالبحر األحمر، وفضيلة الشـــيخ 
أحمـــد زرد مديـــر عـــام الوعـــظ، والشـــيخ محمـــد عبـــد الرحيـــم مديـــر الدعـــوة 
والقائـــم بأعمـــال مديـــر عـــام الوعـــظ، ضمـــن قافلـــة »البحـــوث اإلســـالمية«. 
وشـــهد اللقـــاء مناقشـــة دور المؤسســـات الدينيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى وعـــي 
النـــاس ومواجهـــة المشـــكالت المجتمعيـــة التـــي تهـــدد اســـتقرار المجتمـــع، 
كمـــا أثنـــى الحضـــور علـــى العالقـــات المتميـــزة التـــي تربط األزهر الشـــريف 
والكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية وهـــو مـــا يؤكـــده مـــن التعـــاون المســـتمر 
العالقـــات  القمـــص مينـــا عزيـــز مســـئول  اللقـــاء  بينهمـــا. حضـــر  والفعـــال 

العامـــة بإيبارشـــية البحـــر األحمـــر.

نيافة األنبا جوزيف يرحب
بسفري مرص اجلديد يف ناميبيا

زار نيافـــة األنبـــا جوزيـــف األســـقف العام بإفريقيا، مقر الســـفارة المصرية 
بالعاصمـــة الناميبيـــة ويندهـــوك، يوم الجمعـــة ٢9 أكتوبر ٢٠٢١م، للترحيب 
وتقديم التهنئة باســـم الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية للســـيد وائل لطفي ســـفير 
مصـــر الجديـــد فـــي ناميبيا. وناقش نيافته مع الســـفير الجديد المجاالت التي 
يمكـــن أن تســـاهم فيهـــا الكنيســـة لخدمـــة الشـــعب الناميبـــي وتوطيـــد العالقات 
الطبيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة  النواحـــي  مـــن  الشـــعب المصـــري  بينـــه وبيـــن 

ومجـــاالت التنمية المســـتدامة.
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القمص بيشوي فخري
من إيبارشية بورسعيد

القمـــص  أكتوبـــر ٢٠٢١م،  األربعـــاء ٢7  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
بيشـــوي فخـــري، كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا بيشـــوي، بحـــي الشـــرق 
فـــي بورســـعيد، التابعـــة إليبارشـــية بورســـعيد، بعـــد صراع مـــع المرض، 
عـــن عمـــر ناهـــز 76 ســـنة وخدمـــة كهنوتيـــة لحوالـــي ٤٣ ســـنة. ُوِلـــد 
األب المتنيـــح فـــي ١9٤5م، وكان أول مـــن ســـيم كاهًنـــا بيـــد نيافـــة 
األنبـــا تـــادرس مطـــران اإليبارشـــية في ١٠ مارس عـــام ١978م، ونال 

درجـــة القمصيـــة في ١٠ أغســـطس 
١98٤م. خالـــص تعازينـــا لنيافة 
األنبـــا تـــادرس مطران بورســـعيد، 
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص طوبيا صموئيل
من إيبارشية الجيزة

يـــوم  صبـــاح  الـــرب  فـــي  رقـــد 
٢٠٢١م،  أكتوبـــر   ٢٤ األحـــد 
القمـــص طوبيـــا صموئيـــل، كاهن 
جرجـــس،  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة 
جزيـــرة الدهـــب، التابعـــة لمطرانيـــة 
وســـط الجيزة بعـــد صراع طويل مع 
المرض، عن عمر ناهز 58 ســـنة 
وخدمـــة كهنوتيـــة تجاوزت عشـــرين 
تجنيـــزه  صلـــوات  وُأقيمـــت  ســـنة. 
جرجـــس،  مـــار  الشـــهيد  بكنيســـة 
شـــارع مـــراد )مقـــر مطرانيـــة وســـط 
الجيرة( الساعة الثالثة عصر اليوم 
ذاتـــه. ُولـــد األب المتنيـــح فـــي ١٤ 
يوليـــو ١96٣م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 
٣١ مـــارس عـــام ٢٠٠١م، ونـــال 
درجـــة القمصيـــة فـــي ١5 ســـبتمبر 
٢٠١6م. خالـــص تعازينـــا لنيافة 
األنبا ثيؤدوســـيوس أسقف وسط 
الجيـــزة، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 
المباركـــة  وألســـرته  اإليبارشـــية، 

وكل محبيـــه.

»ذكرى الصديق تدوم إلى األبد« 
)مز١١٢: 6(

أسرة مكتبة المحبة بشبرا
وأسرة المرحوم

فيكتور يونان نخلة
األستاذة أوديت فيكتور، المحاسب 

برتي فيكتور
المهندس نزيه فيكتور

يذكرون في ذكرى األربعين
مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل

األنبا هــــدرا

مطران أسوان
ورئيس دير األنبا باخوميوس 

بحاجر إدفو
الذي انتقل إلي األمجاد السماوية 

يوم ٢7 سبتمبر ٢٠٢١
بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير 
الروحي والتعمير والصالة والعطاء
ويطلبون لروحه الطاهرة نياًحا في 
فردوس النعيم مع األبرار والقديسين
وتعزيات السماء لمجمع كنيستنا 

المقدس وشعب إيبارشيته
بصلوات صاحب الغبطة والقداسة 

البابا المعظم

األنبا تواضروس الثاني

القـــول  يعـــرف  ال  مّنـــا  مـــن 
للقديـــس  المتـــداول  المأثـــور 
الملـــوك:  أوالد  معلـــم  أرســـانيوس 
»تكلمـــت كثيـــًرا فندمـــت، أّمـــا عن 
قـــط«، وفـــي  أنـــدم  الصمـــت فلـــم 
ســـليمان  يقـــول  األمثـــال  ســـفر 
الحكيم: »من يحفظ فمه ولسانه، 
نفســـه«  الضيقـــات  مـــن  يحفـــظ 
صلـــوات  وفـــي   ،)٢١ )أم٢٣: 
المزاميـــر نرتـــل قائليـــن: »ضع يا 
رب حافًظـــا لفمـــي، وباًبـــا حصيًنا 
الكتـــاب  ويوصينـــا  لشـــفتّي«، 
المقـــدس أن نكـــون مســـرعين فـــي 
االســـتماع، ومبطئيـــن فـــي التكلم.

نعمـــة  أعطانـــا  هللا  كان  إذا 
نصمـــت؟ إًذا  لمـــاذا  الـــكالم، 

يصبـــح  حتـــى  نصمـــت   .١
نتحـــدث  عندمـــا  قيمـــة،  للـــكالم 
دون  وتواصـــل  باســـتمرار، 
انقطـــاع، يكثـــر الـــكالم، ويمتلـــئ 
رطانـــة ولغـــًوا، ويصيـــر بضاعـــة 
الـــكالم  أّمـــا  الثمـــن.  رخيصـــة 
القليـــل المركـــز العميق المناســـب 
للحديـــث له قيمة عنـــد من يقوله، 
قاعـــدة  وهنـــاك  يســـمعه.  ومـــن 
عامـــة: مـــن ال يقنـــع بـــكالم قليـــل 
ســـوف ال يقتنـــع بإطالـــة الحديث، 
وعلـــى رأي المثل الشـــعبي الدارج 

مـــن عشـــرة«. أبـــرك  »كلمـــة 
نفكـــر.  حتـــى  نصمـــت   .٢
فـــإن الـــكالم هو العقـــل المنطوق، 
فـــي  المصاغـــة  األفـــكار  هـــو  أو 
عبـــارات. يجـــب أن نســـكت حتى 
يفكر العقل، وينتج أفكاًرا، تتحول 
بعـــد ذلك إلى لغة منطوقة، تماًما 
مثـــل اإلنتـــاج والتســـويق، فـــال بـــد 
أن يكـــون هنـــاك إنتاج أواًل، يعقبه 
التســـويق، الـــذي يعمـــل في حدود 

اإلنتـــاج، وال يتجـــاوزه.
نســـتمع  حتـــى  نصمـــت   .٣
ليـــس  فالحديـــث  لآلخريـــن، 
مومنولوًجـــا مثـــل المطـــرب الـــذي 
المســـرح  خشـــبة  علـــى  يقـــف 
وحـــده  يغنـــي  ميكرفـــون،  أمامـــه 
مـــع  الحديـــث  بـــل  ســـواه،  دون 

النـــاس ديالـــوج، فيه تبـــاُدل كالم، 
واســـتماع متبـــادل، أســـئلة وردود، 
وهـــو  وتعقيبـــات،  ومالحظـــات 
مـــا يســـتلزم نوبـــات مـــن الصمـــت 
كالم  نســـمع  حتـــى  المتتابـــع 

موقفهـــم. ونتفّهـــم  اآلخريـــن، 

نصـــل  حتـــآ  نصمـــت   .٤
حيـــرة  وســـط  داخلنـــا،  رأي  إلـــى 
واضطـــراب األفـــكار، فـــال نتســـرع 
بـــرأي غيـــر ناضـــج، وال نصـــدر 
أن  إذ  علينـــا،  ُيحَســـب  حديًثـــا 
وبكالمـــه  يتبـــّرر  المـــرء  بـــكالم 
ُيـــدان. وقديًما قـــال أحد الحكماء: 
»الكلمـــة فـــي فمـــك أنـــت تملكهـــا، 
ولكـــن إذا خرجـــت منـــه صـــارت 

تملـــكك«. هـــي 

5.  نصمـــت حتـــى نفلـــت من 
جانبـــي  علـــى  منصوبـــة  فخـــاخ 
بالصمـــت  نجهـــض  إذ  الطريـــق، 
محـــاوالت االســـتفزاز واإليقـــاع بنا 
وإثـــارة مشـــاعرنا علـــى اآلخريـــن، 
ونوقـــف محـــاوالت إلقاء األكاذيب 
بداخلنـــا. الصمـــت في هذه الحالة 
دون  تمضـــي  األمـــور  يجعـــل 

خســـائر.

6. نصمـــت حتـــى ال نســـمح 
أو  شـــائعة  أو  خاطـــئ  لـــرأي 
كذبـــة بـــأن تنتشـــر، فـــي حيـــن أن 
الـــكالم عنهـــا، والرد عليها يســـمح 
بتداولها. األفضل الصمت عليها 
حتـــى تمضـــي دون أن تثبـــت.   

نهـــدأ،  حتـــى  نصمـــت   .7
تماًمـــا مثـــل الماكينـــة التـــي تعمـــل 
ســـوف  بالتأكيـــد  توقـــف  بـــال 
تتعـــب، وتســـّبب متاعـــب لغيرها، 
تماًمـــا مثـــل اللســـان الـــذي يحتاج 
إلـــى فتـــرات صمـــت حتـــى يهـــدأ، 
ويعطـــي فرصة للعقـــل كي يفكر، 

أمـــوره. ويتدبـــر 

samehfh@gmail.com
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يِه« )صف 1: ٧( َس َمْدُعوِّ دَّ
َ
َعدَّ َذبِيَحًة. ق

َ
ْد أ

َ
نَّ الرَّبَّ ق

َ
ِريٌب. أل

َ
نَّ يَْوَم الرَّبِّ ق

َ
، أل يِِّد الرَّبِّ اَم السَّ دَّ

ُ
ْت ق

ُ
»اُْسك

»فإني وإن كنُت غائًبا في الجسد لكني معكم في الروح فرًحا ناظًرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح« )كو٢: 5(

تذكار األربعين
ألبينا مثلث الطوبى والرحمات نيافة الحبر الجليل 

 
مطران أسوان

األنبا باخوم
أسقف سوهاج والنائب البابوي إليبارشية أسوان، 

واآلباء الكهنة، ومجمع رهبان دير القديس األنبا باخوميوس بجبل إدفو والخطاطبة، 
والشمامسة والخدام والخادمات، وكل أنشطة الكنيسة، وجميع شعب إيبارشية أسوان المحبة للسيد المسيح، وأسرة سيدنا المحبوب األنبا هدرا؛ 

يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان 
ألبينا صاحب الغبطة والقداسة 

البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني 
على عظيم محبته ورعايته وتعزيته لإليبارشية وشعبها، 

وعلى عمق مشاعر قداسته األبوية ومتابعته التي شملنا بها، 
والتي نثق أنها ستظل معنا حتى نتجاوز هذه الفترة العصيبة.

كما نتقدم بخالص الشكر آلبائنا المطارنة واألساقفة أعضاء المجمع المقدس لكنيستنا القبطية األرثوذكسية الذين سندونا بصلواتهم وتعزياتهم. 
كما نتقدم بخالص الشكر لجميع اآلباء الكهنة واإلكليروس في كل كنائس الكرازة داخل مصر وخارجها، وكل األحباء الذين قدموا وأرسلوا لنا العزاء سواء 

بالحضور أو عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة بالقنوات المسيحية الفضائية، ووسائل التواصل االجتماعي، والهاتف أو البرق.
ونتقدم أيًضا بخالص الشكر للسيد الوزير 

اللواء/ أشرف عطية، محافظ أسوان
والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان

وكافة المسؤولين بجميع قطاعات الدولة، 
وكل أحبائنا وإخوتنا المسلمين الذين قدموا لنا واجب العزاء بمشاعر الود الصادقة والتي عهدناها دائما معهم.

هذا وسوف ُيقام قداس األربعين لنياحة أبينا مثلث الطوبى والرحمات 
نيافة األنبا هدرا

يوم السبت المبارك الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢١م
بكاتدرائية رئيس المالئكة ميخائيل بأسوان في تمام الساعة الثامنة صباًحا.

طالبين صلوات أبينا الطاهر نيافة األنبا هدرا لكي يعيننا الرب اإلله، ويدبر أمورنا حسب مشيئته المقدسة الصالحة إلى أن نكمل أيام غربتنا بسالم، 
بصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة 

البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني
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َمَواِعيَد« )عب 6: 1٢(
ْ
وَن ال

ُ
نَاةِ يَِرث

َ
ِيَن بِاإِليَماِن َواأل

َّ
»لَِكْ الَ تَُكونُوا ُمَتَباِطئنَِي بَْل ُمَتَمثِّلنَِي بِاذل

والطوفـــان  والفلـــك  نـــوح  حـــدث  بـــأن  البعـــض  ِعـــي  َيدَّ
أســـطورية. أو  رمزيـــة  قصـــة  هـــي  ونتائجهـــا 

وللـــرد علـــى هذا االدعـــاء نقدم هذه الدالئـــل المختصرة 
التـــي تؤكـــد حقيقـــة شـــخصية نـــوح وحـــدث الطوفـــان ونجـــاة 
ثمانيـــة أشـــخاص بواســـطة الفلـــك، ونتائج هـــذا الحدث على 

كل الجنـــس البشـــري مـــن بعده:
+ نـــوح شـــخصية حقيقيـــة، فقـــد ورد اســـمه فـــي العهـــد 

الجديـــد 8 مـــرات.
+ يقولـــون إن نوًحـــا شـــخصية رمزيـــة، مـــع أن النســـل 
الموجـــود حالًيـــا فـــي العالـــم كلـــه هو نســـل نوح فقـــط ال غير 
مـــن خـــالل أبنائـــه الــــثالثة، فأيـــن النســـل الـــذي لـــم يدخـــل 
الفلـــك؟ لذلـــك فنـــوح ُيعتبـــر األب الثانـــي للبشـــرية بعـــد آدم.

+ يصفـــه الكتـــاب المقـــدس بأنـــه )رجـــل( و)بـــار( و)له 
مواليـــد( »هـــذه مواليـــد نـــوح. كان نـــوح رجـــاًل بـــاًرا كاماًل في 

أجيالـــه، وســـار نـــوح مـــع هللا« )تك9:6(. 
+ قصـــة الطوفـــان هـــي حقيقيـــة، فـــال توجـــد أســـطورة 
توجـــد  الدقـــة! ال  بهـــذه  الفلـــك  مقاســـات  تذكـــر  أن  يمكـــن 
أســـطورة تحدد األيام والشـــهور والســـنين بهذه الدقة المذكورة 

فـــي حـــدث الطوفـــان.
+ أحـــداث وتفاصيـــل بعدد األشـــخاص، وأنـــواع الطيور 

)الحمامـــة والغـــراب( هل هذه أيًضا أســـطورة؟
+ ثـــم مـــاذا عـــن قـــوس قـــزح؟ الـــذي نـــراه حتـــى اآلن، 

الرؤيـــا )رؤ١:١٠(؟ ســـفر  حتـــى  والمذكـــور 
+ تســـمية مصـــر علـــى اســـم مصرايـــم حفيـــد نـــوح مـــن 
حـــام.. وبدايـــة تكويـــن المجتمعـــات، ورد اســـمه فـــي ســـفر 
التكويـــن، وكذلـــك فـــي األصحـــاح األول مـــن ســـفر أخبـــار 
األيـــام األول )وردت اآليـــة بالنـــص(، فهـــل ســـفر أخبـــار 

األيـــام األول أيًضـــا أســـطورة؟
فهـــل هللا  مـــع هللا، ويحـــاور هللا،  نـــوح كان يســـير   +

األســـطورية؟  الشـــخصيات  مـــع  ويتحـــاور  يتعامـــل 
نـــوح  عـــن  الكنيســـة  آبـــاء  مـــن  الكثيـــرون  تكلـــم   +
كشـــخص حقيقـــي، وعـــن الطوفان كحدث حقيقـــي: القديس 
أغســـطينوس، القديـــس إكليمنضـــس اإلســـكندري، القديـــس 

وغيرهـــم. أوريجانـــوس،  العالمـــة  أمبروســـيوس، 
+ نـــوح أحـــد المذكوريـــن فـــي سلســـلة أنســـاب المســـيح 

)لـــو٣6:٣(، وهـــو أحـــد أبطـــال اإليمـــان.
+ ذكـــر الكتـــاب المقـــدس أن نوًحـــا كان رمـــًزا للمســـيح، 
المســـيح،  وجســـد  والصليـــب  للكنيســـة  رمـــًزا  كان  والفلـــك 
والطوفـــان رمـــًزا للمعموديـــة، والحمامـــة إلـــى الـــروح القدس، 

وغصـــن الزيتـــون إلـــى ســـر الميـــرون،
الثانـــي  النـــاس عنـــد مجيئـــه  المســـيح حـــال  + وَشـــبَّه 
الُمنتَظـــر بحـــال البشـــر أيـــام نـــوح عنـــد مجـــيء الطوفـــان، 
وكثيـــًرا مـــا أشـــار األنبيـــاء والرســـل إلى نوح وإلـــى الطوفان.

+ نـــوح “النيـــاح” الـــذي من خـــالل الفلك خّلص هللا كل 
مـــن هـــم فيه بـــدون محاباة أو تمييـــز، خالًصا مجانًيا.

+ يـــا أحبائـــي الطوفان حقيقة.. ونتائجه حقيقة.. فبداًل 
مـــن إنكارهـــا، فلندخـــل الفلـــك )الكنيســـة( ألنـــه ال خـــالص 
خـــارج الفلـــك، فلنتعـــظ مـــن النـــاس فـــي أيام نوح، وال نتشـــبه 

بهـــم، وال نكـــرر غلطتهـــم التـــي كانت ســـبًبا فـــي هالكهم.
+ الطوفـــان قـــادم ثانيـــة، ولكنـــه طوفان أبـــدي، فلندخل 
إلـــى الفلـــك )الكنيســـة( ولنطع دعوة نوح الجديد )المســـيح(، 

ألنـــه ليس بغيـــره الخالص.

ومنـــذ  الكنيســـة،  حيـــاة  الليتورجيـــا 
الصلـــوات  شـــّكلت  المســـيحية  بـــدء 
الليتورجيـــة اللبنـــة األولـــى التـــي َترجمت 
فيهـــا الكنيســـة إيمانهـــا وتقواهـــا. وكلمـــة 
مـــا  كل  علـــى  تنطبـــق  »ليتورجيـــا« 
الكنيســـة  فـــي  صلـــوات  مـــن  بـــه  نقـــوم 
بصفـــة عامـــة، وليتورجيـــة اإلفخارســـتيا 
والقـــداس  خاصـــة،  بصفـــة  )القـــداس( 
يمثـــل أهـــم جـــزء فـــي العبـــادة، وفهمـــه 
تفعلـــه  مـــا  أساســـًيا. إن  شـــيًئا  ُيعتبـــر 
وتعيشـــه الكنيســـة هو تطبيـــق لما تؤمن 
بـــه، لـــذا ينبغي ان نكون على اســـتعداد 
للتســـاؤل عـــن معنـــى وتاريخ مـــا نفعله، 
وبالتالـــي ال تصبـــح الليتورجيـــا طالســـم 
فـــي  نحـــن  عقيـــم  لجـــدل  مدعـــاة  أو 
غنـــى عنـــه. لقـــد ُقـــدم –وخصوًصـــا في 
اآلونـــه األخيـــرة- الكثيـــر من الدراســـات 
األكاديميـــة الممتـــازة وُنشـــر الكثيـــر مـــن 
الكتـــب والمقـــاالت القيمـــة جـــًدا، ســـواء 
في تحقيق النصوص أو دراســـة وشـــرح 
جهـــًدا  الكثيـــرون  وبـــذل  الليتورجيـــا، 
عظيًمـــا فـــي هـــذا المضمـــار يســـتحقون 
وجزيـــل  الثنـــاء  عظيـــم  جميًعـــا  عليـــه 
الشـــكر والتقديـــر. أمـــا الهـــدف مـــن هذا 
المقـــال البســـيط هـــو هنـــا أعطـــاء بعض 
المالحظـــات البســـيطة وتقديـــم منهجيـــة 
الليتورجيـــا  وشـــرح  فهـــم  فـــي  تســـاعدنا 
تســـتند علـــى اآلبـــاء والتاريـــخ الكنســـي 
بعيًدا عن التأمالت الشـــخصية التي ال 
تعطـــي لنـــا شـــرًحا مقنًعـــا وصحيًحـــا لما 
يحـــدث فـــي الليتورجيـــا وال تســـعفنا كثيًرا 
فـــي فهـــم الليتورجيـــا. وســـوف أعطـــي 
فـــي  الـــرب  أمثلـــة مختلفـــة بمشـــيئة 
المســـتقبل فـــي مقاالت غير مسلســـلة 
علـــى بعض هذه النقـــاط، كل موضوع 
علـــى حـــدة، أمـــا الدراســـة التفصيلية 
لهذا األمر فســـوف ُتنشـــر فـــي حينها 

 . نها ومكا
مـــاذا تعنـــي دراســـة الليتورجيـــا؟ 
فـــي  الســـابق  فـــي  البعـــض  دأب  لقـــد 
الكلمـــة  الطقـــوس -وهـــي  عـــن  الـــكالم 
شـــيء  أنهـــا  علـــى  شـــيوًعا-  األكثـــر 
يضـــاد التقـــوى والروحانيـــة، وهـــذا ضـــد 
الواقـــع، فالليتورجياا هي مدرســـة التقوى 
دراســـة  إلـــى  النظـــر  كذلـــك  واإليمـــان، 
شـــرح  فقـــط  أنهـــا  علـــى  الليتورجيـــات 
الحـــركات الطقســـية فـــي القـــداس -وهذا 
أمـــر ال بـــأس بـــه- ولكـــن الخطـــورة هو 
الشـــخصية  التأمـــالت  علـــى  االعتمـــاد 
دراســـة  أن  البعـــض  يـــرى  وقـــد  فقـــط. 
الليتورجيـــات تعنـــي أن يكون الشـــخص 
للصلـــوات  الطقســـي  بالترتيـــب  ملًمـــا 
وحافًظـــا لأللحان، وهـــذا رائع وضروري 
إلتمـــام  الكنيســـة  فـــي  عنـــه  غنـــى  وال 
صحيـــح،  بشـــكل  المختلفـــة  الطقـــوس 
لكنه فقط غير كاف لدراســـة الليتورجيا، 
أكثـــر  معنيـــة  الليتورجيـــة  فالدراســـات 
مـــا  الليتورجيـــة  النصـــوص  بدراســـة 
التثبيـــت،  التكويـــن حتـــى  بيـــن مراحـــل 

محتواهـــا وتاريخها وكاتبها 
ونشـــأة الترتيبـــات الكنســـية 

وتطورها. 
مـــاذا نحتاج لدراســـة 
الليتورجيـــة؟  وشـــرح 
+الكتـــاب المقـــدس: وفيه 
البذرة األولى لفهم ودراسة الليتورجية، حتى تأسيس سر اإلفخارستيا 
نفســـة والكلمـــات التأسيســـية الموجـــودة فـــي كل التقاليـــد الليتورجيـــة 
مصدرهـــا العهـــد الجديـــد، أمـــا مـــن حيث تأصيـــل النـــص الليتوريجي 
كتابًيـــا، فنظـــرة إلـــى هوامـــش الخوالجـــي المطبـــوع تكفـــي. +العقيدة: 
دراســـة العقيـــدة والبـــدع والهرطقـــات وكيف واجهتها الكنيســـة، وكيف 
عّبرت عن اإليمان الصحيح، ليس فقط بقوانين اإليمان أو بكتابات 
موّجهـــة ضـــد الهرطقـــات، وإنما أيًضا من خالل نصوص الصلوات، 
وجعلـــت هـــذا جـــزًءا أصيـــل فـــي طقوســـها وصلواتهـــا وليتورجياتهـــا، 
يجعلنا نفهم الليتورجيا بشـــكل أدق. +التاريخ الكنســـي: ُيعتبر واحًدا 
مـــن أهـــم العناصـــر فـــي الدراســـات الليتورجيـــة، ألننا مـــن خالله نفهم 
التغيير والتطوير الليتورجي كأســـاس لفهم الليتورجيا كما هي اليوم، 
وبالتالي هناك كثير من المســـائل ســـوف تكون اإلجابة عليها أســـهل 
وأكثـــر دقـــة لـــو نظرنـــا لألمـــر من خـــالل التاريخ الكنســـي. + كتابات 
اآلبـــاء: وأقصـــد بهم آباء الكنيســـة الجامعـــة، ففي كتاباتهـــم المختلفة 
إشـــارات وشـــروحات ليتورجيـــة مهمـــة بالرغـــم مـــن أنهـــم لـــم يكتبوهـــا 
لهـــذا الغـــرض، وكمثـــال الشـــهيد يوســـتينوس قـــدم لنـــا شـــرًحا مهًمـــا 
لليتورجيـــا فـــي عصـــره، وقـــدم كيرلـــس األورشـــليمي شـــرًحا تفصيلًيـــا 
للقـــداس ُيعتبـــر مـــن مصـــادر الليتورجيـــات. + الكتابـــات المســـيحية 
المبكـــرة: مثـــل الديداخـــي، التقليـــد الرســـولي، المراســـيم الرســـولية... 
الـــخ. دراســـة هـــذه النصـــوص مهـــم لفهم بيـــن أيدينا اليـــوم. + كتابات 
آبـــاء العصر الوســـيط للكنيســـة القبطيـــة وخصوًصـــا الموســـوعات 
الالهوتيـــة والطقســـية التي اهتمت بشـــرح الطقـــوس وترتيبها وتاريخها 
بشـــكل منظـــم، مثـــل: مصبـــاح الظلمة فـــي إيضاح الخدمـــة، الترتيب 
الطقسي للبابا غبريال الخامس... الخ. + اللغات القديمة: وبخاصة 
القبطيـــة واليونانيـــة، وكلمـــا توســـع الباحث في دراســـة اللغات القديمة 
كلمـــا امتلـــك مهـــارات أكثـــر وتوصـــل لنتائـــج أفضـــل فـــي الدراســـات 
الليتورجيـــة. + دراســـة المخطوطـــات: والقـــدرة علـــى قراءتهـــا قـــراءة 
صحيحـــة هـــو أمـــر هو في غايـــة األهمية لمعرفة تاريخ وتطور وفهم 
مايحـــدث فـــي الليتورجيـــا اآلن وخصوًصـــا المخطوطـــات الطقســـية 
والتاريخية. + القوانين الكنســـية وخصوًصا قوانين المجامع المحلية 
وقوانيـــن آبـــاء الكنيســـة القبطية والتي نظمت ورتبـــت أموًرا ليتورجية. 
+ دراســـة العائـــالت الليتورجيـــة اآلخـــرى وعالقـــة الطقـــس القبطـــي 
بطقـــوس الكنائـــس اآلخـــرى القديمة، فالكنيســـة القبطية ليســـت جزيرة 
منعزلـــة، وخصوصـــا الطقس البيزنطي والســـرياني واألرمني... الخ، 
فهـــذه التقاليـــد بينهـــا كثيـــر مـــن األشـــياء المشـــتركة. + وهنـــاك أمور 
أخرى مثل: العظات والكتابات النســـكية وســـير القديســـين والشـــهداء، 
األيقونـــات والعمـــارة الكنســـية... الـــخ. إًذا، فالدراســـات الليتورجيـــة ال 
ـــر بعيـــًدا عـــن العلـــوم الالهوتيـــة والكنيســـة اآلخـــرى، بل  ُتفَهـــم وال ُتفسَّ

كل دراســـة تحتـــاج األخـــرى وتشـــرحها. 
+ باإلضافـــة إلـــى كل ماســـبق، تبقـــى خطوة مهمة وهي الشـــرح 
العملـــي لليتورجيـــا، ففـــي رأيي أن ســـبب وجود الطقوس، إما ســـبب 
عقائـــدي أو عملـــي لـــزوم إتمـــام الســـر وهـــذا هو األهم. لـــذا ال ينبغي 
أن نغفـــل الضـــرورة العمليـــة فـــي الشـــرح حتـــى وإن اعطيناهـــا معنـــى 
روحًيا، فالكثير من الحركات الطقسية هدفها تسهيل أقامة األسرار. 
يجب أن ننظر كذلك إلى ما واجهته الكنيســـة من أحداث اســـتدعت 
إضافـــة بعـــض الترتيبـــات الطقســـية أو تغييرهـــا، وبعضهـــا دخـــل في 
ظـــروف معينـــة، ثـــم اختفت الظـــروف وبقيت الحركة الطقســـية، ومع 
الوقت ُنِســـي تماًما الســـبب الذي جاءت ألجله، وشـــرحها بالتأمالت 
الشـــخصية ال يفيدنـــا هنـــا. هـــذه المنهجية تســـاعدنا فـــي إجابة الكثير 
مـــن التســـاؤالت علـــى أمـــور بســـيطة جًدا مـــا زالت محـــل نقاش مثل: 
إعطـــاء البخـــور للقطمارس، والدوران بالبشـــارة فـــي الهيكل قبل قراءة 
فصـــل اإلنحيـــل، تبخيـــر اليديـــن قبـــل التقديـــس، اللفائـــف... الـــخ، 
فالتفســـير الرمـــزي أو التأملـــي فقـــط ال يفيـــد، فالســـؤال المهم هنا: هل 

الرمـــز أواًل أم االحتيـــاج العملـــي إلتمام الســـر؟ 
- فـــي النهايـــة نســـتطيع أن نقـــول »أفهـــم وأفعـــل ماشـــئت«، 
فعندمـــا يفهـــم خـــادم الليتورجيـــة أصـــل ومعنـــى مـــا يقـــول ومـــا يفعـــل 
يســـتطيع ان يؤدي خدمته بهدوء وتقوى ويســـتطيع أن يشـــرح للشـــعب 
كل شـــئ بشـــكل صحيح ومناســـب، فال نغالي ونذهب أقصي اليمين 
بمعني التشـــدد وارهاب الشـــعب أو أقصي اليســـار بمعنى االســـتهتار 

والالمبـــاالة فـــي تعاملنـــا مـــع الليتورجية. 

frgregorios@sac.edu.au
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