الصداقة والزواج
ُيعتب ــر اإلنس ــان ت ــاج الخليق ــة الت ــي أراده ــا
وكونه ــا عب ــر حقب ــات زمني ــة يس ــميها الكتاب
هللا ّ
المق ــدس «أيـــام الخلقة» ،ثم جاءت ال ــذروة :آدم
ي ــوم خل ــق هللا اإلنس ــان .عل ــى ش ــبه هللا عمل ــه،
ـر وأنث ــى .خلق ــه وبارك ــه ودع ــا اس ــمه آدم يوم
ذك ـ ًا
ُخل ــق (تكوي ــن .)2-1:5وآدم  Adamكلم ــة
عبري ــة تعن ــي إنس ــان ،ويقابله ــا ف ــي اليوناني ــة
«أنثروب ــوس» ،وه ــو اإلنس ــان األول حي ــث جب ــل
ال ــرب اإلل ــه آدم ترًاب ــا م ــن األرض ونف ــخ في أنفه
حيا (تكوين ،)7:2
نس ــمة حياة فصار آدم نفس ــا ً
ث ــم ج ــاءت خلقه حـ ـواء من أحد أضالع آدم حين
ق ــال« :ه ــذه اآلن عظ ــم م ــن عظم ــي ولح ــم م ــن
امرٍء أ ِ
لحم ــي .ه ــذه تُدعى امرأة ألنها م ــن ِ
ُخذت»
(تكوي ــن .)23:2
وإذا كان ــت خلق ــة آدم ث ــم حـ ـواء ه ــي البداي ــة،
فق ــط اكتمل ــت القص ــة بتكوي ــن األسـ ـرة األول ــى
حي ــن ش ــرح لهم ــا هللا ...« :يت ــرك الرج ــل أب ــاه
وأم ــه ويلتص ــق بام أرت ــه ويكون ــان جس ـ ًـدا واح ـ ًـدا»
(تكوي ــن  ،)24:2وذل ــك تطبيًق ــا للبرك ــة اإللهي ــة
حي ــن ق ــال لهما« :اثمروا وأكث ــروا وامألوا األرض
وأخضعوه ــا( »...تكوي ــن  ،)28:1وه ــذا األم ــر
وممتدا في حياة البش ــر من
اإلله ــي ص ــار فاع ـ ًـا
ً
جي ــل إلى جي ــل...
قم ــة
وبذل ــك نش ــأت «األســـرة» الت ــي ه ــي ّ
العالق ــات اإلنس ــانية الرس ــمية ،حي ــث ينت ــج
عنه ــا ثم ــار وأبن ــاء وأحف ــاد ،وفيه ــا عالق ــات
النس ــب والمصاهـ ـرة وه ــي العالق ــات اإلنس ــانية
ـجل في محاض ــر وعقود،
«الرســـمية» ألنها تُس ـ ّ
وتُوثَّ ــق ف ــي س ــجالت رس ــمية ،وينتق ــل آثاره ــا
م ــن زم ــن إل ــى زمن ،وص ــارت عبارة «سلســـلة
النســـب» هام ــة ف ــي حي ــاة الش ــعوب واألم ــم
واألفـ ـراد ب ــكل م ــا فيها من حق ــوق .كما أن علوم
إثب ــات النس ــب ص ــارت ضروري ــة ف ــي أحـ ـوال
وعلمي ــا كم ــا نق أر
تكنولوجي ــا
كثيـ ـرة ،وق ــد تقدم ــت
ً
ً
ع ــن أبح ــاث  DNAوعل ــوم الو ارث ــة والجين ــات
وخريط ــة الجين ــوم وغي ــر ذل ــك.
والسـ ـؤال اآلن :ه ــل توج ــد عالق ــات إنس ــانية
غي ــر رس ــمية؟ واإلجابة :نعم .وهي التي نس ــميها
ـجل في س ــجالت ،بل
«الصداقـــة» ،ألنه ــا ال تُس ـ ّ
هـ ـ ـ ـ ــي عالق ــات إراديـ ـ ـ ـ ـ ــة تت ــم بمح ــض االختي ــار
الحر لإلنس ــان.
ّ
وأريـــد أن أشـــرح تطـــور عالقـــات الصداقـــة
والتـــي تأخـــذ خمس مراحـــل ،يمكـــن أن تتوقف
عنـــد ّأيـــة مرحلـــة وال تكتمـــل الصداقة.

ـجل ف ــي ّأي ــة س ــجالت .ويقول س ــفر
حي ــث ال تُس ـ ّ
يش ــوع ب ــن س ــيراخ « 6:6ليكـــن المســـالمون لك
ســـرك مـــن األلـــف واحد».
كثيريـــن ،وأصحـــاب ّ
وه ــذا الت ــدرج الس ــابق ش ــرحه يخت ــص ب ــكل
فصاعدا.
بدءا من المراهقة
ً
مراحل حياة اإلنسان ً
كم ــا أن البع ــد الزمن ــي ل ــه دوره ف ــي االنتق ــال من
كثير ما
مرحل ــة إل ــى المرحلة أعل ــى .ونالحظ أنه ًا
يش ــكو الطلب ــة بالجامعة في الش ــهور األولى عن
ع ــدم وج ــود أصدق ــاء له ــم ،ولك ــن ال نس ــمع ه ــذه
الش ــكوى عل ــى االط ــاق ف ــي الس ــنوات األخيـ ـرة
من الد ارس ــة.
التقب ــل
 -1مرحل ــة التقاب ــل أو التواج ــه أو ُّ
االجتماع ــي ونس ــميها ،Social Acceptance
وهي نقطة انطالق أولية لبناء هرم لعالقة قوية.
ولك ــن إذا ل ــم توج ــد ه ــذه النقطة ،فيكون اإلنس ــان
مفتق ـ ًـدا الكف ــاءة االجتماعي ــة صاح ــب عالق ــة
س ــطحية وغي ــر مؤه ــل لبن ــاء عالق ــة صداق ــة.
 -2إذا تم ــت المرحل ــة الس ــابقة بنجاح ،يرتفع
تقدي ــر العالق ــة إل ــى التع ــارف أو التخاط ــب م ــن
خالل مهارة الحديث والكالم واالس ــتماع .ويدخل
في تقوية هذه المرحلة العامل الوجداني والنفسي،
وتُس ــمى مرحلة االتصال .Communication
 -3باالستمرار نصل إلى مرحلة التجاذب أو
القب ــول أو التماث ــل وتُس ــمى ،Attractiveness
ِّ
وفيه ــا يبدأ
المكون الس ــلوكي ف ــي الظهور بصورة
إيجابي ــة نح ــو ش ــخص أو أش ــخاص ،وتب ــدأ هن ــا
ب ــذور الصداق ــة .ولك ــن ق ــد ال توجد ه ــذه المرحلة
فيح ــدث التناف ــر ويتوق ــف االتجاه نح ــو الصداقة.
 -4ب ــدوام المرحل ــة الس ــابقة نصل إلى مرحلة
التش ــارك أو التعاط ــف أو الت ازم ــل أو الزمال ــة
 ،Mateshipوفيه ــا يظه ــر ن ــوع م ــن التع ــاون
والعم ــل المش ــترك ،ربم ــا بالد ارس ــة أو الس ــفر
أو الهواي ــة أو العم ــل أو الخدم ــة ،وه ــي مرحل ــة
إيجابي ــة ومتقدم ــة يمك ــن أن ترتقي بع ــد زمن إلى
مرحل ــة الصداق ــة الكامل ــة.
 -5الصداق ـ ـ ـ ـ ــة  ،Friendshipوه ــي قمـ ـ ـ ـ ـ ــة
العالق ــة اإلنس ــانية غي ــر الرس ــمية والت ــي تق ــوم
ـاض وي َّ
توق ــع
بي ــن ش ــخصين أو أكث ــر ،وله ــا م ـ ٍ ُ
له ــا مس ــتقبل ،وفيه ــا ش ــكل م ــن التكام ــل والتبادل
واإلفص ــاح ع ــن ال ــذات والتدعي ــم االجتماع ــي،
يعب ــر
تمام ــا ،كم ــا ّ
وه ــي خالي ــة م ــن الجن ــس ً
مصطل ــح الصداق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو الصدي ــق ف ــي أصل ــة
اليونان ــي ع ــن ذل ــك .وتوصف بأنها غير رس ــمية

وإذا عدن ــا إل ــى العالقات اإلنس ــانية الرس ــمية،
فنج ــد أنه ــا تم ـ ّـر بنفس المراحل الخمس الس ــابقة،
م ــع زي ــادة مرحلتي ــن يدخ ــل فيهم ــا العام ــل
الجنس ــي .فتكون المرحلة السادس ــة هي رغبة في
االرتب ــاط بوج ــود التواف ــق والمي ــل والح ــب ،وتنمو
ه ــذه المرحل ــة ف ــي فتـ ـرة الخطوب ــة حي ــث يتب ــادل
االثن ــان -ه ــو وه ــي -ال ــكالم والحوار والمش ــاعر
ط ــا بينهما،
واألحاس ــيس الت ــي تبن ــي تفاع ـ ًـا وتراب ً
يكتم ــل بالمرحل ــة الس ــابعة الت ــي ه ــي ال ــزواج
واالرتباط الرس ــمي الذي ُيس ــجل في أوراق رسمية
ومس ــتندات ،وينش ــأ عن ــه آث ــار متع ــددة وممت ــدة
ف ــي الزم ــن ،وبالطب ــع تتكام ــل بوج ــود العام ــل
الجنس ــي ،ويتك ــون الكي ــان الزيج ــي حي ــث يصير
االثن ــان واح ـ ًـدا (مرق ــس  ،)8:10وتصير األسـ ـرة
كم ــا أراده ــا هللا في األسـ ـرة األول ــى (آدم وحواء)،
والت ــي تتمي ــز ب ــدوام الش ــركة والمس ــئولية ،م ــع
وحدانية الشـ ـريك ،وس ــمة الخصوصية التي تربط
بينهم ــا ك ــزوج وزوج ــة ف ــي زواج س ــعيد ومب ــارك
وناج ــح وق ــوي يصمد أمام تقلب ــات الزمن ،وتكون
«المحب ــة الزواجي ــة» ه ــي الضام ــن الس ــتمرار
الزواج وقدس ــيته ،في إطار الرابطة الثالثية التي
تش ـ ّـكل معال ــم األسـ ـرة الحقيقي ــة م ــن رج ــل وامـ ـرأة
بينهم ــا المس ــيح ف ــي كي ــان زيجي ق ــوي ،كما نجد
في قراءات وصلوات س ــر الزيجة المقدس« :أيها
أيضا
الرج ــال أحبـ ـوا نس ــاءكم كم ــا أحب المس ــيح ً
الكنيس ــة وأس ــلم نفس ــه ألجلها» (أفس ــس ،)25:5
«من يحب امرأته يحب نفسه» (أفسس ،)28:5
«ه ــذا الس ــر عظي ــم» (أفس ــس .)32:5
(وللحديث بقية)
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تدشني كنيسة العذراء ومريم املرصية بأهايلنا 2
دش ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم الس ــبت  ٥فب اري ــر ٢٠٢٢م،
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقديس ــة مري ــم المصري ــة ،بمش ــروع أهالين ــا  2بمدين ــة
الس ــام ،بمش ــاركة خمس ــة م ــن أحب ــار الكنيس ــة.
وفور وصوله ،أزاح قداس ــة البابا الس ــتار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ
لتدش ــينها ،بحض ــور اللـ ـواء أركان ح ــرب فهم ــي هي ــكل قائد المنطق ــة المركزية
العس ــكرية ،وع ــدد م ــن قيادات المنطقة ،والقي ــادات األمنية ،ورئيس حي مدينة
الس ــام ،وبع ــض أعض ــاء البرلم ــان ،ونياف ــة األنب ــا مكس ــيموس األس ــقف العام
لقط ــاع مدين ــة الس ــام والحرفيين الذي تتبعه الكنيس ــة المدش ــنة.
توج ــه بعده ــا قداس ــته إل ــى داخ ــل الكنيس ــة حي ــث ب ــدأت صلوات التدش ــين
التي ش ــملت تدش ــين المذبح الرئيس على اس ــم الس ــيدة العذراء والقديس ــة مريم
المصري ــة ،والمذب ــح البح ــري عل ــى اس ــم الش ــهيدة دميان ــة والقبل ــي عل ــى اس ــم
الش ــهيد م ــار جرج ــس ،إل ــى جان ــب أيقون ــة حض ــن اآلب وحام ــل األيقون ــات،
كم ــا ت ــم تدش ــين كنيس ــة ف ــي الطابق الس ــفلي على اس ــم الش ــهيد ونس .اش ــترك

م ــع قداس ــته ف ــي الص ــاة أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا تيموثاوس أس ــقف الزقازيق
ومني ــا القم ــح ،األنب ــا مكس ــيموس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع مدينة الس ــام
والحرفيي ــن ،األنب ــا مارتي ــروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق الس ــكة
الحدي ــد ،األنبا اكليمندس األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع ألماظة وعزبة الهجانة
وش ــرق مدين ــة نص ــر ،األنب ــا س ــيداروس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع عزبة
النخ ــل ،ومعه ــم القمص س ــرجيوس س ــرجيوس وكيل ع ــام البطريركية بالقاهرة،
والق ــس كيرل ــس األنب ــا بيش ــوي س ــكرتير قداس ــة الباب ــا ،واآلب ــاء كهنة الكنيس ــة.
وعق ــب انته ــاء التدش ــين ب ــدأت صلوات الق ــداس اإللهي وألقى قداس ــة البابا
عظ ــة الق ــداس الت ــي حمل ــت عنـ ـوان «المحب ــة» تح ــدث خالله ــا ع ــن خمس ــة
أنـ ـواع م ــن المحب ــة تق ــود اإلنس ــان إل ــى الس ــماء )1( :محب ــة هللا )2( ،محب ــة
الطبيعة )3( ،محبة اإلنس ــان )4( ،محبة الوطن )5( ،محبة الس ــماء .وش ــكر
قداس ــته الرئي ــس عب ــد الفتاح السيس ــي ،والقائد الع ــام للقوات المس ــلحة ،والهيئة
الهندس ــية ،ورج ــال الش ــرطة ،وكل م ــن س ــاهموا ف ــي بناء الكنيس ــة.

قداسة ابلابا يستقبل وفد هيئة قضايا ادلولة
عددا من الس ــادة المستش ــارين لتهنئة قداس ــته باألعياد.
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ي ــوم األح ــد  ٣٠يناي ــر ٢٠٢٢م ،ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهرة ً
ض ــم الوف ــد ًّ
كل م ــن :المستش ــار حس ــين مصطف ــى فتح ــي رئي ــس هيئ ــة قضاي ــا الدول ــة ،والمستش ــار محمد بكر عض ــو المجلس األعل ــى للقضاء ،والمستش ــار رأفت
الشـ ـريف األمين العام للهيئة ،والمستش ــار أحمد س ــعد األمين العام المس ــاعد والمش ــرف على مكتب رئيس الهيئة ،والمستش ــار يس ــري مدني األمين العام المس ــاعد
للهيئ ــة ،والمستش ــار الدكت ــور بولس بقط ــر وكيل الهيئة.

قداسة ابلابا يستقبل الرئيس العام للرهبنة الفرنسيساكنية

اس ــتقبل قداس ــة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم االثنين  ٧فبراير ٢٠٢٢م ،األب ماس ــيمو فوس ــاريلي الرئيس العام للرهبنة الفرنسيس ــكانية
أيضا عن نش ــأة
ف ــي العال ــم وال ــذي كان ف ــي زي ــارة لمص ــر ف ــي ذل ــك الوق ــت .دار الحـ ـوار أثناء اللقاء ح ــول تاريخ الرهبن ــة القبطية واألديرة وانتش ــارها في كل العالم و ً
الرهبن ــة الفرنسيس ــكانية في مصر والعالم.
حضر اللقاء األب مراد مجلع الخادم اإلقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر ووفد من الرهبان الفرنسيسكانيين.
وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للوفد الفرنسيسكاني أيقونة العائلة المقدسة مع بعض الكتب الرهبانية.
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شونة كلمة مصرية قديمة تعني مخزن الغالل وبالقبطية ⲓⲛⲩⲉϣ

نياحة

أبونا أنطونيوس األول بطريرك إريرتيا

الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية ومجمعها المقدس برئاس ــة قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،تودع على رجاء القيامة قداس ــة البطريرك أبونا
أنطونيوس بطريرك الكنيس ــة األرثوذكس ــية اإلريترية ،الذي رقد في الرب يوم األربعاء  9فبراير 2022م ،عن عمر تجاوز  ٩٢س ــنة ،قضى
معظمه ــا ف ــي خدم ــة هللا وكنيس ــته المقدس ــة ،ذاكري ــن محبت ــه لكنيس ــة هللا وأمانته في الحف ــاظ على وديعته ،عالمين أنه س ــينال من الرب العادل
ف ــي الي ــوم األخير أجرة الوكي ــل األمين الحكيم.
ونصل ــي أن يع ــزي ال ــروح الق ــدس قل ــوب ش ــعبه ،وآب ــاء المجم ــع المق ــدس ف ــي كنيس ــة إريتريا ،واثقي ــن في تدبير هللا لهذه الكنيس ــة الش ــقيقة،
ئيس ــا وحكومة وكنيس ــة.
بقيادته ــا الجدي ــدة ،ف ــي وح ــدة واح ــدة م ــع الكنائ ــس الش ــرقية القديمة ،ومقدمين كل التعزيات القلبية إلى ش ــعب إريتريا ر ً

أبونا أنطونيوس األول يف سطور
ُ +ولد في  1927في بلدة حمبرتي شمال أسمرة في محافظة الحماسين.
ئيسا لدير ديبري تسيجي عام .1955
ُ +رِس َم ً
كاهنا عام  ،1942وانتُخب فيما بعد ر ً

 +عندما س ــعت كنيس ــة التوحيد األرثوذكس ــية اإلريترية إلى اس ــتقاللها عن الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية ،كان أحد رؤساء األديرة الخمسة
الذين ذهبوا إلى مصر ُليرس ــموا كأس ــاقفة حتى يكون لكنيس ــة التوحيد األرثوذكس ــية اإلريترية مجمعها المقدس.
أسقفا باسم أنطونيوس أسقف الحماسين في  19يونيو .1994
 +رسمه مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث ً

يركا في انتخابات شعبية أقرها مجمع الكنيسة المقدس باإلجماع.
 +بعد نياحة أبونا ياكوب عام  ،2003تم انتخابه بطر ً

ـركا فـ ـ ـ ـ ــي  23أبري ــل  2004ف ـ ـ ــتي أس ــمرة ،عل ــى ي ــد المتنيح البابا ش ــنوده الثالث ،ليك ــون ثالث بطريرك
 +تم ــت رسامت ـ ـ ـ ــه وتنصيب ــه بطري ـ ً
ش ــرعي إلريتريا.
بعيدا عن كرسيه في احتجاز جبري داخل بالده.
 +قضى األعوام الخمسة عشر األخيرة من حبريته ً
هللا ينيح نفسه في فردوس النعيم ،ويعزي شعب كنيسة إريتريا الشقيقة ،وآباء مجمعها المقدس.
مج ةل الكرازة  11 -بف� يا� 2022

شبرا اسم كثير من المدن المصرية تعني المزرعة أو العزبة
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قداسة ابلابا يستقبل خدام «مىت »٢٥

اس ــتقبل قداس ــة البابا تواضروس الثاني ،يوم الخميس  ٢٧يناير ٢٠٢٢م،
ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة مجموع ــة م ــن القائمي ــن عل ــى خدم ــة «متى »٢٥
وتعرف
التابعة لكنيس ــة الس ــيدة العذراء بأرض الجولف .رحب قداس ــته بالخدام َّ
جائعا
على طبيعة الخدمة ،ثم اس ــتمع إلى ش ــرح عن الخدمة وأقس ــامها (كنت ً
محبوس ــا  -كنت
يض ــا  -كن ــت
ـانا  -كن ــت عر ً
 كن ــت عطش ـ ًيان ــا  -كن ــت مر ً
ً

غر ًيب ــا) ،وبع ــده ُع ـ ِـرض فيل ــم قصي ــر ع ــن ح ــاالت س ــاعدتها الخدم ــة ،وأش ــاد

قداس ــة الباب ــا بدس ــتور الخدمة والتزامها بطريقة الحوكمة ف ــي اإلدارة واهتمامها
بتلم ــذة أجي ــال م ــن الش ــباب وحت ــى األطف ــال الصغ ــار ف ــي أفرعه ــا الخدمي ــة

الس ــتة ،كم ــا وعده ــم قداس ــته بلق ــاء س ــنوي مع ع ــدد من خ ــدام «متى .»٢٥

ويستقبل قيادات خدمة «األنبا أبرآم للتنمية»

اس ــتقبل قداس ــة يوم األحد  ٣٠يناير ٢٠٢٢م ،في المقر البابوي بالقاهرة،
القمص داود لمعي كاهن كنيس ــة القديس مار مرقس الرس ــول بمصر الجديدة
وعددا من
والمش ــرف عل ــى خدم ــة األنب ــا أبـ ـرآم للتنمية التابعة للكنيس ــة ذاته ــاً ،
اآلب ــاء كهن ــة الكنيس ــة ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــدد م ــن الخ ــدام أمن ــاء اإليبارش ــيات
ومديري برامج التنمية والس ــكرتارية .واس ــتمع قداس ــة البابا إلى عرض تقريري
عم ــا قام ــت ب ــه الخدمة في اإليبارش ــيات عام ــي  ٢٠٢٠و٢٠٢١م ،ثم تناقش
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م ــع الخ ــدام ف ــي ع ــدد م ــن النقاط التي تمناها قداس ــته من الخدم ــة خالل الفترة

المقبل ــة ومنه ــا عم ــل د ارس ــات وتحلي ــل لما تحتاج ــه القطاع ــات الجغرافية التي
معا في تنمية
تضم أكثر من إيبارش ــية وتس ــليمها لهذه اإليبارش ــيات لتتش ــارك ً

مجتمعاتها بما تحتاجه ،كما ش ــجعهم قداس ــته على زيادة العمل المش ــترك مع

ش ــركاء التنمية من المؤسس ــات الكنسية.
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شبرامنت بمحافظة الجيزة أي شبرا (المزرعة) الغربية من الكلمة ⲧⲛⲉⲙ أي جهة الغرب

ًّ
ًّ
ً
قداسة ابلابا يستقبل وفدا إعالميا إفريقيا
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة يوم
إعالمي ــا م ــن س ــت دول إفريقي ــة ،وذل ــك
الخمي ــس  ٢٧يناي ــر ٢٠٢٢م ،وف ـ ًـدا
ًّ
ف ــي إط ــار زيارته ــم ف ــي ذل ــك الوقت لمص ــر بدعوة م ــن و ازرة الدول ــة لإلعالم.
ض ــم الوف ــد إعالمييـ ـ ـ ــن م ــن دول ليبري ــا ،وتنزاني ــا ،وموريش ــيوس ،ونيجيري ــا،
وس ــيراليون ،وكيني ــا.
رحب قداس ــة البابا بهم وحدثهم عن تاريخ الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية،
ـير إل ــى أن أه ــم م ــا تتمي ــز ب ــه الكنيس ــة ه ــو التعلي ــم الالهوتي واالستش ــهاد
مش ـ ًا

والرهبن ــة .كم ــا ألم ــح قداس ــته إل ــى خدم ــة الكنيس ــة القبطي ــة الممت ــدة ف ــي كافة
أنح ــاء العال ــم ،وال س ــيما ف ــي أفريقي ــا ،وأش ــار إل ــى المستش ــفى الت ــي أنش ــأتها
الكنيس ــة القبطي ــة ف ــي كيني ــا وهي أكبر مستش ــفى هناك ،وكذلك هناك مدرس ــة
صناعي ــة ت ــم إنش ــاؤها ف ــي بورون ــدي ،إل ــى جان ــب العدي ــد م ــن الخدم ــات التي
تقدمه ــا ف ــي ع ــدة دول أفريقي ــة .وف ــي الخت ــام ق ــدم قداس ــته هدية تذكاري ــة للوفد
عب ــارة ع ــن كت ــاب ع ــن مس ــار العائل ــة المقدس ــة وأيقون ــة قبطي ــة لزي ــارة العائلة
المقدس ــة لمصر.

تكريم أوائل مبادرة «شبابنا بيقرا»

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الخميس
ّ
 ٣فب اري ــر ٢٠٢٢م ،الحاصلي ــن على المركز األول
ف ــي مب ــادرة «ش ــبابنا بيقـ ـرأ» الت ــي أطلقه ــا قط ــاع
كنائ ــس حدائ ــق القب ــة والوايلي والعباس ــية في ش ــهر
نوفمب ــر م ــن الع ــام الماضي .أُقيم حف ــل التكريم في
مرك ــز لوج ــوس بالمق ــر البابوي بدي ــر القديس األنبا
بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،وتضمن ــت فق ارت ــه الت ــي
ـجيليا
فيلما تس ـ ً
قدمته ــا اإلعالمي ــة دين ــا عب ــد الكري ــم ً
وفيلم ــا آخر تناول أثر
بعنـ ـوان «م ــا قبل المبادرة»ً ،
المب ــادرة عل ــى الف ــرد واألسـ ـرة والكنيس ــة م ــن خ ــال
خبـ ـرات المش ــاركين ف ــي المبادرة.
وق ــدم نياف ــة األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام

لكنائ ــس القط ــاع والمش ــرف عل ــى المبادرة ،الش ــكر
لقداس ــة الباب ــا عل ــى اس ــتضافته لالحتفالي ــة ،الفتً ــا
ألهمي ــة القـ ـراءة ف ــي حي ــاة الش ــباب ،ألنه ــا وس ــيلة
فعال ــة للوص ــول إل ــى هللا ،كم ــا أنه ــا تجع ــل الحي ــاة
داعي ــا ش ــباب القط ــاع إل ــى الح ــرص
أكث ــر عمًق ــاً ،
عل ــى القـ ـراءة باس ــتمرار.
واختت ــم قداس ــة الباب ــا االحتفالي ــة بكلم ــة أثن ــى
خالله ــا عل ــى فكـ ـرة المب ــادرة وعل ــى الكت ــب الثالث ــة
ـير إلى خمس
التي تم اختيارها خالل المبادرة .مش ـ ًا
ميـ ـزات توفره ــا القـ ـراءة ،فه ــي بركة ،متع ــة ،صداقة
أمين ــة ،معرف ــة ،قي ــادة .وألم ــح قداس ــته إل ــى العالقة
الوثيق ــة بي ــن القـ ـراءة والقيادة «اق أر لتق ــود» .وطالب

قداس ــة الباب ــا مس ــئولي المب ــادرة بأن يصح ــب قراءة
وكرم قداسته
الكتاب الش ــهري ،دراسة س ــفر كتابيّ .
ـخصا ه ــم الحاصلي ــن عل ــى
ف ــي الخت ــام  ٦٠ش ـ ً
المرك ــز األول ثالث ــة أش ــهر متتالي ــة ف ــي المب ــادرة،
حي ــث س ــلمهم ش ــهادة تكري ــم ،ومكاف ــأة خاصة.
وأطل ــق قط ــاع كنائ ــس حدائ ــق القب ــة والوايل ــي
والعباس ــية مب ــادرة «ش ــبابنا بيقـ ـرأ» ألول مـ ـرة مطلع
شهر نوفمبر الماضي ،بهدف تشجيع أبناء القطاع
عل ــى القـ ـراءة وذل ــك م ــن خ ــال مس ــابقة «كتاب ×
الش ــهر» ،حي ــث يت ــم تحدي ــد كت ــاب كل ش ــهر ليقرأه
الش ــباب ،ويعقد امتحان  onlineفي نهاية الش ــهر
ف ــي محت ــوى الكت ــاب ،مع رص ــد مكاف ــآت لألوائل.

عظة األحد لقداسة ابلابا ىلع قناة ON
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صب ــاح ي ــوم األح ــد  ٣٠يناي ــر ٢٠٢٢م ،كلم ــة عب ــر قن ــاة - ONإح ــدى قنـ ـوات الش ــركة المتح ــدة للخدم ــات
اإلعالمي ــة المالك ــة لقنـ ـوات ( – DMC – ONالحي ــاة –  -)CBCوذل ــك ف ــي إط ــار برنام ــج عظ ــة األح ــد األس ــبوعية .وج ــاءت العظ ــة م ــن إنجيل قداس
اليوم المأخوذ من األصحاح التاس ــع من إنجيل يوحنا ،وهو إنجيل األحد الرابع من ش ــهر طوبة والذي يقدم معجزة ش ــفاء المولود أعمى .وأش ــار قداس ــة
الباب ــا إل ــى أن قـ ـراءات آح ــاد ش ــهر طوب ــة ترك ــز عل ــى فكـ ـرة الـ ـوالدة الجدي ــدة واالس ــتنارة ،ثم تحدث قداس ــته عن االس ــتنارة في حي ــاة األنب ــا أنطونيوس التي
م ــن خالله ــا ت ــرك العال ــم واتج ــه للبرية ،وتأسس ــت الحي ــاة الرهباني ــة على يديه.
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مقابالت قداسة ابلابا
عددا من الزائرين ،كالتالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،

يوم األربعاء  ٢٦يناير ٢٠٢٢م:

 +نياف ــة األنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــاده وق ــوص
وعض ــو اللجن ــة الثالثي ــة المشـ ـرفة عل ــى إيبارش ــية
نج ــع حم ــادي ،حي ــث ع ــرض نيافت ــه -نياب ــة ع ــن
ـر عل ــى قداس ــة الباب ــا ع ــن العم ــل
اللجن ــة -تقري ـ ًا
الرع ــوي ف ــي ايبارش ــية نج ــع حم ــادي.
يوم الجمعة  ٢٨يناير ٢٠٢٢م
 +نياف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األنب ـ ـ ـ ـ ـ ــا مك ـ ـ ــاري األسقف العـ ـ ـ ـ ــام
لكنائ ــس قطاع ش ــب ار الجنوبية ،حي ــث عرض نيافته
عل ــى قداس ــة الباب ـ ـ ـ ـ ـ ــا بع ــض األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور الرعويـ ـ ـ ـ ـ ــة
الخاص ــة بالقطاع.

 +نياف ــة األنب ــا ميخائيل األس ــقف العام لكنائس
قط ــاع حدائ ــق القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ووكي ــل
الكلي ــة اإلكليريكي ــة باألنب ــا روي ــس ،حي ــث ع ــرض
نيافت ــه عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــض األم ــور الرعوي ــة
الخاص ــة بالقط ــاع.
يوم األحد  ٣٠يناير ٢٠٢٢م

 +نياف ــة األنب ــا مق ــار أس ــقف الش ــرقية والعاش ــر
م ــن رمض ــان ،وذل ــك عق ــب عودت ــه م ــن الزي ــارة
الرعوي ــة لكن ــدا ،والتي قام به ــا الفتقاد الكنائس التي
ير لقداس ــة البابا
يش ــرف عليها هناك ،حيث قدم تقر ًا
ع ــن وض ــع الخدم ــة به ــذه الكنائس.

 +الراهب القمص أرس ــانيوس األنبا بوال ،وذلك
قب ــل س ــفره لخدم ــة الش ــباب ف ــي مدين ــة مانشس ــتر
بالمملك ــة المتحدة.
يوم االثنين  ٣١يناير ٢٠٢٢م
 +الس ــفير اإليطال ــي HE Ambassador
 ،Michael Quaroniال ــذي حض ــر للتع ــارف
عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــد تولي ــه منصب ــه الجدي ــد في
مص ــر من ــذ ثالث ــة ش ــهور.
 +الس ــفير الهولن ــدي ف ــي مص ــر الس ــفير Han
.Mauritanian Schaapveld

 +الس ــفيرة  Hilde Klemetsdalس ــفيرة دول ــة
النروي ــج ف ــي مصر.

كما استقبل قداسته بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون:
يوم األربعاء  ٢فبراير ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية ،حيث قدم التهنئة لقداسته باألعياد ،كما جرت مناقشة بعض األمور الرعوية الخاصة باإليبارشية.
 +نيافة األنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص ،الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي في اإليبارشية.
واستقبل قداسته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة:
يوم األحد  ٦فبراير ٢٠٢٢م
 +السفيرة داليا فايز ،السفيرة المصرية الجديدة
ل ــدى دول ــة الكاميرون ،بهدف التعارف قبل اس ــتالم
الس ــفيرة مه ــام عملها نهاية الش ــهر الج ــاري ،وتمنى
قداس ــته للسفيرة التوفيق.
 +رئيس ــات أديـ ـرة الراهبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات بالقاهـ ـرة ،وه ــن:
تاماف أدروسيس رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــة ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األميـ ـ ـ ــر تادرس

الش ــطبي بح ــارة ال ــروم ،وتام ــاف كيري ــة رئيس ــة دير
الش ــهيد أب ــي س ــيفين بمص ــر القديم ــة ،وتاماف تكال
رئي ــس دي ــر م ــار جرجس بمص ــر القديم ــة ،وتاماف
أثناس ــيا رئيس ــة دي ــر الش ــهيد م ــار جرج ــس بح ــارة
زويل ــة ،وتام ــاف باس ــيليا رئيس ــة دير الس ــيدة العذراء
بحارة زويلة والنوبارية .وكانت لقداس ــته جلس ــة أبوية
معه ــن ،قدم ــن خالله ــا التهنئ ــة لقداس ــته باألعي ــاد،
واطمئ ــن قداس ــة الباب ــا منهن عل ــى أحـ ـوال أديرتهن.

يوم االثنين  ٧فبراير ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا باخ ــوم أس ــقف س ــوهاج والنائ ــب
البابوي إليبارش ــية أسـ ـوان ،ومعه وفد من اآلباء كهنة
أسوان مفوضين من مجمع كهنة اإليبارشية .وتناقش
قداسته معهم أثناء اللقاء في عدد من األمور الرعوية
الخاص ــة بكنائ ــس أسـ ـوان وموض ــوع اختي ــار األب
األسقف الجديد .وتم التوصل إلى نقاط رئيسية هامة
تخص مس ــتقبل العمل الرعوي باإليبارش ــية.

كتاب جديد لقداسة ابلابا بعنوان «اختربين يا اهلل»
ص ــدر حديثً ــا كت ــاب جدي ــد لقداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي يحم ــل عنـ ـوان «اختبرني يا هللا» ،يحوي خمس ــين سـ ـؤ ًال مبني ــة على محت ــوى أناجيل أيام
وآح ــاد الص ــوم األربعين ــي المق ــدس إل ــى جان ــب أي ــام ص ــوم نين ــوى الثالث ــة ،تحت عنوان «أس ــئلة هللا لك ف ــي أناجيل الص ــوم الكبير» ،حيث يطرح قداس ــته
مقدما اإلجابات التي تحوي رس ــالة تنبيهية ،توعوية ،تش ــجيعية تهدف إلى أن يراجع القارئ نفس ــه ،ويبذل مزيد
سـ ـؤ ًال ً
نابعا من نص إنجيل كل قداسً ،
ـتغل فترة الص ــوم الكبير.
ـ
س
م
أفضل
حياة
ـو
ـ
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ن
ـعي
م ــن الس ـ
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وس ــبق لقداس ــة الباب ــا أن ق ــدم محت ــوى الكت ــاب ف ــي تأم ــات روحية كتابية ألقي ــت كعظات تقوية على مدار س ــنوات حول أناجيل قداس ــات وأيام الصوم
الكبي ــر حتى جمع ــة ختام الصوم.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
اس ــتأنف قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي اجتماع ــه األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ٢فب اري ــر ٢٠٢٢م ،م ــن كنيس ــة التجل ــي بالمق ــر الباب ــوي بمرك ــز لوجوس
وبثَّ ــت العظ ــة عبر القنوات الفضائية المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابعة للمركز اإلعالمي للكنيس ــة على ش ــبكة
ف ــي دي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرونُ .
اإلنترن ــت ،بع ــدد بس ــيط م ــن الحض ــور ،حي ــث ق ــال قداس ــته في بداية عظته إن الحضور البس ــيط أو ع ــدم الحضور واالكتفاء ببث العظة ق ــد يكون ضرورة لتجنب
تفش ــي الع ــدوى بفي ــروس كورون ــا إلى أن يأمر هللا برف ــع الوباء.
وب ــدأ قداس ــة الباب ــا سلس ــلة تأم ــات جدي ــدة تح ــت عنوان «عظ ــات عميقة في عبارات قصيرة» ،حيث تناول قداس ــته أولها من خالل العبارة التي قالتها الس ــيدة
ال َل ُك ْم َفا ْف َعُلوهُ” (تجدها منش ــورة في هذا العدد صـ  11م ــع ترحمة إنجليزية صـ .)17-16
«م ْه َما َق َ
الع ــذراء ووردت ف ــي األصح ــاح الخام ــس م ــن إنجي ــل يوحن ــاَ :
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إيبارشية شربا اخليمة

ميخائي ــل ،وس ــام ثالث ــة دياكونيي ــن (ش ــماس كام ــل) بأس ــماء إبراهيم وإس ــحق
ويعق ــوب عل ــى كاتدرائي ــة الش ــهيد م ــار جرجس بمدين ــة العاش ــر ،ودياكونيين
باس ــم أبوللو وأبيب على كاتدرائية القديس البابا أثناس ــيوس بمدينة العاش ــر.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مق ــار ،ولآلب ــاء الكهن ــة والدياكونيي ــن الج ــدد،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية بورسعيد

صل ــى نياف ــة األنب ــا مرق ــس مطران ش ــب ار الخيم ــة الق ــداس اإللهي صباح
ي ــوم األح ــد  ٦فب اري ــر ٢٠٢٢م ،ف ــي كنيس ــة القدي ــس يوحنا الس ــنهوتي بش ــب ار
الخيم ــة ،وعق ــب ص ــاة الصل ــح رس ــم نيافته كاهن الكنيس ــة الق ــس إيليا ألفي
ف ــي رتب ــة القمصي ــة ،ورس ــم كذل ــك  ٢١م ــن أبن ــاء الكنيس ــة ذاته ــا شمامس ــة
ف ــي رتب ــة إبصالت ــس .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مرق ــس ،وللقم ــص إيليا،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية الرشقية ومدينة العارش

صل ــى نياف ــة األنب ــا مق ــار أس ــقف إيبارش ــية الش ــرقية ومدينة العاش ــر من
رمض ــان الق ــداس اإللهي ،بكاتدرائية الش ــهيد مار مين ــا والقديس البابا كيرلس
بمدين ــة العاش ــر ،وبع ــد ص ــاة الصل ــح س ــام نيافت ــه ثالث ــة كهنة ج ــدد ،اثنين
عام ــا ،وه ــم )1( :الدياك ــون
منه ــم للخدم ــة بمدين ــة العاش ــر والثال ــث ً
كاهن ــا ً
كاهن ــا عل ــى كاتدرائي ــة القدي ــس الباب ــا أثناس ــيوس بمدين ــة
صب ــري إليش ــع
ً
عاما على
العاش ــر باس ــم القس أبس ــخيرون )2( .الش ــماس مفيد فوزي ً
كاهنا ً
كاهنا على
عزت
اإليبارش ــية باس ــم القس باس ــيليوس )3( .الش ــماس مايكل
ً
كاتدرائي ــة الش ــهيد م ــار مين ــا والقدي ــس البابا كيرلس الس ــادس بمدينة العاش ــر
باس ــم القس بيچيمي .كما رس ــم نيافته أرش ــيدياكون (رئيس شمامس ــة) باس ــم

صل ــى نياف ــة األنب ــا ت ــادرس مطـ ـران بورس ــعيد الق ــداس اإلله ــي ،صب ــاح
يوم األحد  ٦فبراير ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة القديس األنبا بيش ــوي في بورس ــعيد،
وعق ــب ص ــاة الصل ــح س ــام نيافته الش ــماس عبد هللا واص ــف بدرجة دياكون
(ش ــماس كام ــل) باس ــم الدياك ــون كاراس ،كم ــا رس ــم نيافت ــه  ٣٦م ــن أبن ــاء
الكنيس ــة في رتبة إبصالتس .خالص تهانينا لنيافة األنبا تادرس ،وللدياكون
كاراس ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية بويلفيا

صلى نيافة األنبا يوس ــف أس ــقف بوليفيا القداس اإللهي ،يوم األحد 30
يناي ــر 2022م ،بكاتدرائي ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس مار مرق ــس ،بمحافظة
س ــانتا ك ــروس ،وس ــام نيافت ــه خالل ــه الش ــماس مين ــا حبي ــب بدرج ــة دياك ــون
(ش ــماس كام ــل) ليصب ــح أول م ــن ُيس ــام به ــذه الدرج ــة في إيبارش ــية بوليفيا،
كم ــا رس ــم نيافت ــه اإلبصالتس جابريل رتبة أغنس ــطس .ش ــارك ف ــي الصلوات
ال اره ــب القم ــص ه ــد ار األنب ــا بـ ـوال ،والراهب القم ــص حنانيا المحرق ــي اللذان
يخدم ــان ف ــي بوليفي ــا .خال ــص تهانينا لنياف ــة األنبا يوس ــف ،وللدياكون مينا،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
2022
ينا�ا� 2022
مجمج ةلةل الكرازة
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( ⲁⲙⲉⲛϯامنتي -امندي) الجحيم ,من كلمة ⲧⲛⲉⲙ أي جهة الغرب حيث تشير إلى غروب الشمس وغيابها
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قطاع
غرب اإلسكندرية

نيافة األنبا مارك يشارك يف لقاء الرئيس الفرنيس
ورؤساء وممثيل الكنائس الرشقية بفرنسا

صل ــي نياف ــة األنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب
اإلس ــكندرية الق ــداس اإلله ــي صب ــاح ي ــوم األح ــد  30يناي ــر 2022م،
بكنيس ــة القديس ــين األنب ــا بيش ــوي واألنب ــا أنطونيوس بمنطقة اللب ــان التابعة
للقط ــاع ،وس ــام نيافت ــه الش ــماس كام ــل جرج ــس ف ــي درج ــة دياك ــون باس ــم
الدياك ــون أنطوني ــوس ،للخدم ــة بنف ــس الكنيس ــة .كم ــا رس ــم نيافت ــه ٢٤
م ــن أبن ــاء الكنيس ــة ف ــي رتب ــة أغنس ــطس .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا
إيالري ــون ،وللدياك ــون أنطوني ــوس ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

رسامة شمامسة يف كنيستنا
بزيمبابوي

ش ــارك نياف ــة األنب ــا م ــارك أس ــقف باريس وش ــمالي فرنس ــا

ف ــي االجتم ــاع ال ــذي عق ــده الرئي ــس الفرنس ــي إيمانوي ــل

ماك ــرون ،ف ــي قص ــر اإلليزي ــه ،مع رؤس ــاء وممثل ــي الكنائس

الش ــرقية الموج ــودة ف ــي فرنس ــا بحض ــور بع ــض الس ــفراء م ــن
بينه ــم الس ــفير المص ــري بفرنس ــا عالء يوس ــف ،وذلك لعرض

جه ــود فرنس ــا لمس ــاندة مس ــيحيى الش ــرق.

والتق ــى نيافت ــه ضمن االجتماع بالرئيس الفرنس ــي والس ــيدة

األول ــى بريچي ــت ماك ــرون ،والس ــفير المص ــري ،وج ــون

صل ــى نياف ــة األنب ــا جوزي ــف األس ــقف الع ــام ألفريقي ــا الق ــداس اإلله ــي،
صباح يوم األحد  ٦فبراير ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة مار مرقس واألنبا أنطونيوس
بجري ــن دي ــل ،بمدين ــة هراري عاصمة زيمبابوي ،وخالله رس ــم نيافته  ١٧من
أبن ــاء الكنيس ــة م ــن زيمباب ــوي وإثيوبي ــا ،شمامس ــة برتب ــة إبصالت ــس .خال ــص
تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا جوزيف ،وللشمامس ــة الجدد ،ولس ــائر أفراد الش ــعب.
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كريس ــتوف بوس ــيل مس ــئول األديان بو ازرة الخارجية الفرنسية.
ش ــهد اللقاء منح الرئيس ماكرون وس ــام الش ــرف للمونس ــينيور
باس ــكال جولني ــش ،رئي ــس جمعي ــة «أوف ــر عم ــل» لمس ــاندة

مس ــيحيي الش ــرق.

مج ةل الكرازة  11 -بف� يا� 2022

منتوت بأبو قرقاص بمحافظة المنيا أي مكان اإلله تحوتⲧⲩⲟⲱⲑ ،إله العلم والمعرفة عند قدماء المصريين

ََْ َ َ َ ُ ْ َ ْ
اف َعلُوهُ
مهما قال لكم ف
خ ــال ش ــهر فب اري ــر قب ــل الص ــوم الكبي ــر،
مع ــا ف ــي موض ــوع عظ ــات
اخت ــرت أنن ــا نتأم ــل ً
عميق ــة ف ــي عب ــارات قصيـ ـرة ..والي ــوم نأخ ــذ
ال
«م ْه َم ــا َق َ
العب ــارة الت ــي قالته ــا الع ــذراء مري ــمَ :
َل ُك ـ ْـم َفا ْف َعُل ــوهُ» (ي ــو.)5:2
كان ــت الع ــذراء مري ــم موج ــودة ف ــي ُع ــرس
ـر فابت ــدأ
قان ــا الجلي ــل وكان ع ــدد المدعوي ــن كثي ـ ًا
اجا
مش ــروب الضياف ــة ينق ــص ،وهذا يس ـ ّـبب إحر ً
ـديدا ألصح ــاب الع ــرس ،فطلبت أمن ــا العذراء
شـ ً
بمنته ــى اله ــدوء م ــن الس ــيد المس ــيح عب ــارة م ــن
ث ــاث كلم ــات« :لي ــس له ــم خم ــر» .لكن الس ــيد
المس ــيح أجابها إجابة الهوتية قال لها« :ما لي
ول ـ ِـك ي ــا امـ ـرأة» ،وذل ــك تعبي ــر مه ــذب ج ـ ًـدا ،ث ــم
ق ــال له ــا« :ل ــم ِ
تأت س ــاعتي بعد» ،أمن ــا العذراء
ب ــدون ج ــدال انصرفت من أمام الس ــيد المس ــيح،
وقابل ــت الخ ــدام الموجودي ــن ف ــي الع ــرس وقال ــت
ـال َل ُك ـ ْـم َفا ْف َعُل ــوهُ».
«م ْه َم ــا َق ـ َ
له ــم ه ــذه العب ــارةَ :
فأحيانا يس ــتهين
مع ــا ف ــي ه ــذه الكلم ــات
ً
لنتأم ــل ً
اإلنس ــان بكلم ــة الكتاب المق ــدس والوصية ويتبع
عقله ،ولكن عندما نتأمل في هذه الكلمة س ــوف
نج ــد أنه ــا تنط ــق بكل كلمة في الكت ــاب المقدس
وعندمـــا نقـــف عنـــد صفـــات الوصيـــة في
الكتـــاب المقـــدس فنجد أنه يوجـــد صفات كثير
لكـــن ســـنذكر منها ثـــاث صفات أساســـية:
( )1الوصيـــــــة هي نعمــــــــة مــــن عند هللا:
هللا م ــن محبت ــه أعطان ــا الوصي ــة كدلي ــل لحي ــاة
تائها.
اإلنس ــان ألن اإلنس ــان بدون دليل يصبح ً
داود النب ــي يق ــول عب ــارة جميل ــة« :غري ــب أن ــا
ف ــي األرض ف ــا تخ ـ ِ
ـف عن ــي وصاي ــاك» ،ألن
الوصي ــة ه ــي نعم ــة معط ــاة لإلنس ــان ،ويس ــتفيد
منه ــا اإلنس ــان ال ــذي بعم ــل به ــا ،أم ــا اإلنس ــان
ال ــذي ال يعم ــل به ــا فيخس ــر نعم ــة الوصي ــة،
ونس ــمع ع ــن داود النب ــي عندم ــا كس ــر الوصي ــة
فق ـ َـد النعمة
( )2الوصيـــة هـــي إعـــان حـــب مـــن هللا
أحيان ــا نج ــد بعض األمه ــات يوصوا
لإلنســـان:
ً
أبناءه ــم عن ــد نزوله ــم المدرس ــة« :انتب ــه عن ــد
عب ــور الطري ــق» ،ومثل العب ــارات اللطيفة والتي
ه ــي إع ــان ع ــن الح ــب م ــن األم البنه ــا ،وه ــو
نف ــس م ــا نـ ـراه في الكنيس ــة ،فف ــي كل قداس عند
قـ ـراءة الكاثوليكون ،توصينا الكنيس ــة« :ال تحبوا

العال ــم وال األش ــياء الت ــي ف ــي العال ــم ،»...ه ــذا
التكـ ـرار ه ــو تكـ ـرار الح ــب .حين تنظ ــر لوصايا
الكت ــاب المق ــدس بكونه ــا إعالن ــات ح ــب يقدمها
هللا لإلنس ــان ألن ــه يحب ــه.
( )3الوصيـــة نـــور فـــي حيـــاة اإلنســـان:
ه ــي ن ــور يني ــر طريق اإلنس ــان وتجعله يس ــتمتع
بحياته .هناك من يشعر أن نور هللا في وصيته
دائما يفرح.
يجع ــل اإلنس ــان دائما ً
فرحا ،والن ــور ً
انظ ــر حي ــن يكلمن ــا هللا ع ــن وصي ــة المحب ــة
ويق ــول« :تح ــب ال ــرب إله ــك م ــن كل قلبك ومن
كل نفس ــك وم ــن كل قدرت ــك وم ــن كل فك ــرك..
تح ــب قريبك كنفس ــك» ،حين تعيش هذه المحبة
تش ــعر بالن ــور الكبي ــر ال ــذي يم ــأ حياتك.
الوصي ــة ف ــي معانيه ــا الثالثة ه ــي نعمة فيها
قوته ــا ،وه ــي ح ــب وإعالن حب دائ ــم ،وهي نور
ـس
للس ــلوك وللطري ــق ف ــي حي ــاة اإلنس ــان .ال تن ـ َ
أن الوصي ــة تحت ــاج من ــك اإليم ــان ..ال تص ـ ِـغ
لم ــن يقوب ــون إن وصاي ــا الكت ــاب ال تصل ــح لهذا
الزم ــان ،ب ــل ج ـ ّـرب أن تحي ــا الوصي ــة وس ــوف
ت ــرى كي ــف س ــيتمجد هللا في ــك ويب ــارك حياتك.
الســـــؤال الذي نختــــــــم بـــــــه هـــــــو :كيــــف
أحيا الوصية؟
أول :اعرف الوصية وافهمها:
ً
حي ــن تق أر الكتاب المقدس ،ال تكتفي بالقراءة
أحيان ــا الس ــرعة التي
أيض ــا.
ً
لك ــن علي ــك بالفه ــم ً
نم ــارس به ــا حياتن ــا الروحي ــة تجعلن ــا ال نتلـ ـ ّذذ،
بينم ــا الكت ــاب يوصين ــا «تلـ ـ ّذذ بال ــرب فيعطي ــك
س ــؤل قلب ــك» .اع ــرف الوصي ــة وافهمه ــا أي أن
تدخ ــل إل ــى أعماقه ــا ،يق ــول لن ــا بول ــس الرس ــول
عب ــارة جميل ــة« :لتس ــكن فيك ــم كلم ــة المس ــيح
بغن ــى» ،أي بمعرفة وعم ــق وفهم وإدراك .يوحنا
الحبي ــب عل ــى س ــبيل المث ــال ظ ــل ف ــي أيام ــه
األخيـ ـرة ال يق ــول غي ــر ث ــاث كلم ــات« :أحبـ ـوا
بعض ــا» ،وكان يكرره ــا في اليوم مئات
بعضك ــم ً
المـ ـرات ،والتكـ ـرار هدف ــه أن يدخ ــل اإلنس ــان
إل ــى عم ــق الوصي ــة ،وم ــن التداري ــب النس ــكية
المش ــهورة تدريب صالة يس ــوع« :يا ربي يس ــوع
المس ــيح ارحمن ــي أن ــا الخاط ــئ» ،ه ــذه الص ــاة
القصيـ ـرة كلماته ــا مع ــدودة ،ولك ــن حي ــن يصليها
اإلنس ــان ويدخ ــل إل ــى أعم ــاق اللف ــظ ،وي ــدرك

الكلم ــات :ي ــا ربي-يس ــوع المس ــيح -ارحمن ــي-
أن ــا الخاط ــئ....
وم ــن هن ــا ن ــرى أن ــه جي ــد ج ـ ًـدا لإلنس ــان
أن يعط ــي فرص ــة للتأم ــل بال ــذات ف ــي أوق ــات
األصـ ـوام ،واألوق ــات الهادئ ــة .تأم ــل حت ــى ول ــو
آي ــة واح ــدة ،ادخ ــل إل ــى أعماقه ــا واطلب من هللا
أن يكش ــف ل ــك معانيه ــا.
تدرج في تطبيق الوصية:
ثانياّ :
ً

تدرج
ً
مثل وصية« :من س ــألك فأعطهّ ،»...
فيه ــا خط ــوة بخط ــوة ،وس ــينمو عط ــاؤك خط ــوة
بخط ــوة ،ولي ــس من الض ــروري أن يكون العطاء
مادي ــا .الوصي ــة تحت ــاج أن يت ــدرج اإلنس ــان ف ــي
ً
تطبيقه ــا ،وله ــذا من المستحس ــن أن يتعلمها من
صغره .األب واألم مسئوالن عن زراعة الوصية
ف ــي أوالدهم ــا وبناتهم ــا .م ــن األم ــور المعروف ــة
نعمد أطفالنا في أيامهم األولى
في كنيس ــتنا أننا ّ
وال ننتظ ــر حت ــى يكب ــروا ،نعمده ــم عل ــى إيم ــان
والديه ــم ،لك ــي نعط ــي فرص ــة لإلش ــبين (األب
ـر ج ـ ًـدا ف ــي غ ــرس الوصي ــة
واألم) أن يب ــدأ مبك ـ ًا
ف ــي قل ــب الطف ــل .فهل أنت ــك -كآب ــاء وأمهات-
تهتم ــون به ــذا األمر؟
ثال ًثا :باب التوبة مفتوح:
النقط ــة االخيـ ـرة أن ــك ل ــو كس ــرت الوصي ــة،
فب ــاب التوب ــة مفت ــوح .يقول المزم ــور« :اختَِبرني
ِ
ف أفكاري.
ف َقلب ــي .امتَحّن ــي واع ـ ِـر ْ
ي ــا هللاُ واع ـ ِـر ْ
ِ
ِ
طريًقا
يق باط ٌل ،واهدني َ
ـي َ
وان ُ
كان ف ـ َّ
ظ ـ ْـر ْ
إن َ
طر ٌ
(المزامي ـ ُـر  ،)24-23:139والكت ــاب
ًّ
أبدي ــا» َ
المقدس يقدم لنا مثالين ألناس كس ــروا الوصية،
يهوذا الذي أسلم السيد المسيح ثم يأس وانتحر،
وبط ــرس الرس ــول الذي أنكـ ـره ولكنه تاب وصار
ـهيدا .لو كس ــرت الوصية ،باب التوبة مفتوح،
شـ ً
واألمثلة التي ندرس ــها عبر الس ــنة الكنسية (مثل
االب ــن الض ــال ،والمـ ـرأة الس ــامرية )...تؤكد هذا.
خالصة األمر:
أمن ــا الع ــذراء مريم تلف ــت نظرنا بعظة قصيرة
ـال َل ُك ـ ْـم َفا ْف َعُل ــوهُ» ،وكالم هللا لن ــا
«م ْه َم ــا َق ـ َ
ج ـ ًـدا َ
ه ــو الكت ــاب المق ــدس الموح ــى ب ــه م ــن هللا،
وكل الكت ــاب المق ــدس ه ــو وصاي ــا هللا ،وصاي ــا
لس ــامة حي ــاة اإلنس ــان عل ــى األرض وف ــي
مس ــيرته الروحي ــة للس ــماء .يعطين ــا مس ــيحنا أن
نتمت ــع بالوصي ــة الت ــي ه ــي نعم ــة وح ــب ون ــور،
وأن نعيش الوصية في حياتنا ،ونعرفها المعرفة
أخير
الدائم ــة المتعمق ــة ،ثم نتدرج ف ــي تنفيذها ،و ًا
إن كسـ ـرنا الوصي ــة فب ــاب التوبة مفت ــوح ..إللهنا
كل مج ــد وك ارم ــة م ــن اآلن وإل ــى األب ــد آمي ــن.
مج ةل الكرازة  11 -بف� يا� 2022
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اجلديد يف موقع الكنيسة القبطية األرثوذكسية اإللكرتوني
الكنيســـة القبطيـــة كنيســـة لهـــا جـــذور ممتدة إلى القـــرن األول الميالدي ،وذلك مـــن بداية كرازة مارمرقس الرســـول في أرض مصر

معا.
وتمتـــد إلـــى عصرنا الحالي ،فهي كنيســـة أصيلـــة ومعاصرة ً
في بداية حبري ـ ـ ـ ـ ــة قداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابا تواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثاني تم إنشاء المركز
اإلعالمي القبطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وت ـ ـ ـ ـ ـ ــم تعييـ ـ ـ ـ ــن المتحدث الرسم ـ ـ ـ ـ ــي باسـ ـ ـ ـ ــم الكنيسة
القبطية األرثوذكس ــية.
لح ــة لتوثي ــق وتس ــجيل ونش ــر كل م ــا ح ــدث ويح ــدث في
الم ّ
ث ــم وللحاج ــة ُ
الكنيس ــة القبطي ــة ،نش ــأت فكـ ـرة إنش ــاء الموق ــع الرس ــمي للكنيس ــة القبطي ــة
األرثوذكس ــية ،وال ــذي يم ــر ع ــام عل ــى افتتاح ــه ف ــي ش ــهر م ــارس المقب ــل.
ويخ ــدم الموق ــع كل أبنائن ــا األقب ــاط ف ــي كل م ــكان ف ــي العال ــم باللغتي ــن
العربي ــة واإلنجليزي ــة ،وكل م ــن يري ــد أن يع ــرف عن الكنيس ــة القبطية ،ولينك
الموق ــع هو:

م ــن مارمرق ــس الرس ــول وحت ــى الباب ــا تواض ــروس الثاني البابا رق ــم  118على
كرس ــي مارمرق ــس – تاري ــخ المق ــر الباب ــوي عبر العصور – فكـ ـرة ودروس عن
اللغة القبطية – الك ارزة في العالم – جولة في المتحف القبطي بتقنية .)360
القسم الثاني :المجمع المقدس:

https//:copticorthodox.church
وف ــي ه ــذا القس ــم كل م ــا يخ ــص اآلب ــاء أعض ــاء المجم ــع المق ــدس –
إص ــدارات المجم ــع – قـ ـ اررات المجم ــع – الهي ــكل التنظيم ــي للج ــان المجم ــع
المق ــدس – س ــيمينارات المجم ــع المق ــدس؟
القسم الثالث :البابا تواضروس الثاني:

ماذا يقدم موقع الكنيسة القبطية؟
قسم إلى  6أقسام:
موقع الكنيسة ُم َّ
ويحمل هذا الجزء مقاالت قداس ــة البابا االفتتاحية ،والد ارس ــات الكتابية
الت ــي يقدمهم ــا مس ــموعة ،وكت ــب قداس ــته الت ــي أصدرها ،وقص ــص األطفال
صوره ــا ،كم ــا أُضي ــف علي ــه كل حـ ـوارات الت ــي أج اره ــا اإلعالمي ــون
الت ــي ّ
مع قداس ــته.

ويحم ــل ف ــي داخل ــه توثي ــق للزي ــارات الرعوي ــة لقداس ــة الباب ــا وافتق ــاده
لإليبارش ــيات داخل وخارج مصر .كما يحمل أرش ــيف لكل األس ــئلة التي تم
توجيهه ــا لقداس ــة الباب ــا م ــن خ ــال الموق ــع وإجابت ــه عليه ــا.
القسم الرابع :األديرة والمراكز:

القسم األول :الكنيسة القبطية:

ويحم ــل ه ــذا القس ــم ف ــي داخل ــه معلومات عن (تفس ــير الكت ــاب المقدس –
تاري ــخ الكنيس ــة القبطي ــة – زيارة العائلة المقدس ــة إلى مص ــر – تاريخ البابوات
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ويق ــدم ه ــذا الج ــزء معلوم ــات موثق ــة بص ــور ومعلوم ــات ولينكات عن
األد يـ ـرة األثري ــة للرهب ــان والراهب ــات – األد يـ ـرة الحديث ــة دا خ ــل وخ ــارج
مص ــر – كذ ل ــك الم ارك ــز الروحي ــة مث ــل مرك ــز لوجوس البا ب ــوي واألنافو ار
وبطم ــس وغيره ــا...

مج ةل الكرازة  11 -بف� يا� 2022

 ⲗⲉⲃϣأي حزمة أو ربطة مثلما نقول لبشة قصب

القسم الخامس :الهيئات القبطية:

ويعم ــل فري ــق العم ــل عل ــى إص ــدار الموق ــع باللغ ــات الفرنس ــية واأللمانية
حاليا.
واإليطالي ــة ً

ويحم ــل ف ــي داخل ــة تعري ــف ل ــكل الهيئ ــات القبطي ــة الرس ــمية ولين ــك
الوص ــول إليه ــا ،وتعري ــف عنها وعن خدمته ــا (كل الهيئات التعليمية القبطية
األسقفيات العامة -هيئات اجتماعية – هيئات تنموية – هيئات صحية).القسم السادس :األخبار:

وه ــو متابع ــة لحظ ــة بلحظ ــة وتوثي ــق باألف ــام والص ــور ل ــكل (المقابالت

الرس ــمية – اللق ــاءات الرعوي ــة – المناس ــبات الكنس ــية – الحـ ـوارات الصحفية
– البرقي ــات واالتص ــاالت)...

كيف أصل إلى موقع الكنيسة القبطية؟
موقع الكنيسة القبطية األرثوذكسية

https//:copticorthodox.church

يمكن ــك الدخ ــول م ــن خ ــال الموق ــع نفس ــه أو م ــن خ ــال منصات ــه عل ــى

السوش ــيال ميدي ــا وهي:

Facebook: https://www.facebook.com/CopticOrthodoxC
Instagram: https://www.instagram.com/CopticOrthodox.Church
Twitter: https://twitter.com/CopticOrthodoxC
YouTube: https://www.youtube.com/c/CopticOrthodoxChurch
SoundCloud: https://soundcloud.com/copticorthodoxc

ما هو آخر تحديث للموقع؟
ت ــم افتت ــاح موق ــع الكنيس ــة القبطي ــة ي ــوم  10م ــارس 2021م ،من خالل

افتت ــاح رس ــمي خ ــال فعالي ــات المجمع المق ــدس في مركز لوج ــوس البابوي.
وت ــم افتت ــاح النس ــخة اإلنجليزي ــة ف ــي األول م ــن يونيو 2021م ،بمناس ــبة

عي ــد دخ ــول الس ــيد المس ــيح أرض مصر.

أخيـــر نحتفـــل بإصـــدار أول تطبيـــق ( )Applicationباللغتيـــن العربيـــة
و ًا

ويعتبـــر هـــذا
واإلنجليزيـــة لســـهولة المتابعـــة يـــوم  22فبرايـــر 2022مُ ،
التطبيـــق هـــو التطبيـــق الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطية.

وجه إلى فئة معينة؟
هل موقع الكنيسة القبطية ُم ّ
ه ــذ الموق ــع يخ ــدم كل الفئ ــات ،فهن ــاك أف ــام وقص ــص لألطف ــال – كل
المعلوم ــات الموج ــودة عل ــى الموقع ُموثَّقه لذا يس ــتفيد منه الخدام واإلكليروس
 يوج ــد تفس ــير ل ــكل آي ــات الكت ــاب المق ــدس ودروس ف ــي اللغ ــة القبطي ــةمع ــا – يوج ــد تعري ــف للكنيس ــة القبطي ــة وتاريخه ــا
فيمك ــن أن ت ــدرس األسـ ـرة ً
وعمله ــا باللغ ــة اإلنجليزي ــة ل ــكل م ــن ه ــو خ ــارج مص ــر ويري ــد أن يع ــرف من
هي الكنيس ــة القبطية – توجد كل اللوائح والنظم والقوانين الكنس ــية للمهتمين
بالد ارس ــة – كما أنه متابع لكل األحداث الكنس ــية للمهتمين بالش ــأن الكنس ــي.
مـــاذا اســـتفيد من تنزيـــــــــل تطبيـــق الكنيســــــــــة القبطيــــــــــة علـــــــــــــى
الهاتـــف المحمـــول؟
هن ــاك خدم ـ ـ ـ ــات خاص ــة باإلضاف ــة إل ــى كل م ــا س ــبق يقدمه ــا تطبي ــق
الكنيس ــة القبطي ــة:
التطبي ــق يق ــدم خدم ــة زي ــارة األماك ــن االثرية القبطية يتقني ــة  360درجة،
فت اره ــا وتدخ ــل كل م ــكان فيه ــا من خالل شاش ــة الموبايل.
يمكن ــك إرس ــال سـ ـؤال خ ــاص لقداس ــة الباب ــا وتلق ــي إجاب ــة خاص ــة من ــه
ـخصيا عل ــى جه ــازك.
شـ ً
آبائيا تبدأ به يومك.
يوميا آية كتابية وقوًل ً
يرسل التطبيق ً
حالي ــا على عمل منصة حوارية عليه ،تس ــتطيع
يعم ــل خ ــدام االبليكيش ــن ً
م ــن خالله ــا كتاب ــة أف ــكار للخدم ــة أو معلوم ــات كنس ــية أو مش ــاركة مق ــاالت
مهم ــة منه.
هل يمكننــــــــي المشاركـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذه الخدمة والمساعدة في بناء
هـــذا الموقع؟
يش ــرفنا ونف ــرح ج ـ ًـدا ب ــكل من يريد أو يس ــتطيع المس ــاعدة ف ــي الخدمة في
دائما نحتاج إلى مترجمين لكل اللغات – ش ــباب يجيدون
هذا الموقع ،فنحن ً
التعام ــل عل ــى ب ارم ــج صناع ــة أف ــام األنيميش ــن والبوس ــترات والفيديوه ــات
الخبري ــة ،وكل م ــن ي ــرى أن ــه يس ــتطيع تقدي ــم ش ــيء جدي ــد يعّل ــي م ــن تقدي ــم
أفض ــل خدم ــة ممكن ــة من خ ــال ه ــذا الموقع.

Email: info@copticorthodox.church
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الوعد باحلياة األبدية (ج)2
metropolitanpakhom@yahoo.com

ماهــــــــي مؤهــــــــالت قبــــــــول
الحياة األبدية؟
 +اإليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بالصليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
وعم ــل الفداء
اإليم ــان بالصلي ــب ه ــو أول
وأثم ــن م ــا يؤهلن ــا للحي ــاة األبدية.
والف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء بالصلي ــب ه ــو أمر ال
أي م ــن ديان ــات العالم
يوج ــد ف ــي ٍّ
ّإل في المس ــيحية ،ف ــكل الديانات
تؤم ــن بأهمية الص ـ ـ ـ ـ ــاة والصوم
واألمانـ ـ ـ ـ ـ ــة والعفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والكثير من
الفضائ ــل ،ولكنن ــا ف ــي المس ــيحية
نؤم ــن أن الفضائ ــل وحده ــا ال
تكف ــي لنـ ـوال الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة األبدي ــة،
فاإليم ــان بالخ ــاص الذي صنعه
ال ــرب يس ــوع ه ــو ب ــاب الدخ ــول
للحي ــاة األبدي ــة إذ يذك ــر الكت ــاب
أن ــه «ب ــدون س ــفك دم ال تحص ــل
أما الذين
مغفـ ـرة» (ع ــبّ .)22:9
ينك ــرون الصلي ــب ويقول ــون كيف
يأخ ــذ هللا جس ـ ًـدا؟! نق ــول له ــم إن
كان هللا ق ــادر عل ــى كل ش ــيء،
أيضا أن يأخذ جس ــد
ألي ــس ق ـ ًا
ـادر ً
إنس ــان ليفدي به البشـ ـرية؟! لذلك
فإن كنيس ــتنا األرثوذكسية ترفض
فكـ ـرة تن ــادي بها بع ــض الطوائف
وهي “خـ ـ ـ ــالص غير المؤمنين”،
وه ــي فكـ ـرة تن ــادي ب ــأن الفضائ ــل
وحده ــا ق ــد تكون كافي ــة لخالص
اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان! وه ــذا مب ــدأ ترفض ــه
المس ــيحية ألن ــه بحس ــب إيمانن ــا
لي ــس خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ّإل م ــن خ ــال
ش ــخص يس ــوع الفادي والمخلص
واإليم ــان بالمعمودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لنـ ـوال
اس ــتحقاقات الصلي ــب.
 +السيد المسيح مركز الدائرة
في الحياة األبدية
ومهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بح ــث اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ع ــن الس ــام ل ــن يج ــده ّإل ف ــي
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ش ــخص ربن ــا يس ــوع ،لذل ــك ال
نعج ــب عندم ــا ن ــرى العال ــم الي ــوم
مضطرًب ــا م ــن حولن ــا ألن ــه صار
بعي ـ ًـدا ع ــن ش ــخص ربن ــا يس ــوع.
ع ــن ه ــذا أج ــاب معلمن ــا بط ــرس
الرس ــول «ي ــا رب إل ــى من نذهب
وكالم الحي ــاة األبدي ــة عن ــدك»
(ي ــو ،)٦٨:6ولذل ــك أكث ــر ال ــرب
يس ــوع ف ــي كلمات ــه األخيـ ـرة ع ــن
الحي ــاة األبدي ــة «ه ــذه ه ــي الحياة
األبدي ــة أن يعرف ــوك أن ــت اإلل ــه
الحقيقي وحدك ،ويس ــوع المس ــيح
الذي أرس ــلته» (يو ،)٣:17لذلك
فنح ــن نؤم ــن أن كلمة ربنا يس ــوع
المس ــيح ف ــي الكت ــاب المق ــدس
تؤهلن ــا للحي ــاة األبدي ــة.
ّ
 ++ضرورة جهاد اإلنسان

ق ــد نس ــمع البع ــض يقول ــون
“آم ــن بال ــرب يس ــوع وأفع ــل م ــا
ش ــئت فتخل ــص”! وه ــذا ال ــكالم
غري ــب ع ــن فك ــر الكنيس ــة ،ألن ــه
ليس اإليمان بالرب يس ــوع وعمل
نعمت ــه وح ــده يكف ــي لنـ ـوال وع ــد
الحي ــاة األبدي ــة ،لك ــن بصب ــر من
الجه ــاد والتوب ــة والتمس ــك بالحياة
بحسب الوصية ،وهذا أمر يحتاج
إل ــى جه ــاد كبي ــر ،لذل ــك يق ــول
الكت ــاب المق ــدس «ملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت هللا
غصب ،والغاصبون يختطفونه»
ُي َ
(م ــت ،)١٢:11لذل ــك يوصـ ـ ـ ـ ـ ــي
معلمن ــا بول ــس الرس ــول تلمي ــذه
تيموث ــاوس قائ ـ ًـا« :جاه ــد جه ــاد
اإليم ــان الح ــق وأمس ــك بالحي ــاة
األبدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ــي إليها ُدعيـ ـ ـ ـ ــت»
(١ت ــي .)١٢:6كما كت ــب معلمنا
أيض ــا «أم ــا الذي ــن بصبر
بول ــس ً
ف ــي العمـ ـ ـ ـ ــل الصال ـ ـ ـ ـ ـ ــح يطلب ــون
المج ــد والكرامة والبق ــاء ،فبالحياة
األبدي ــة» (رو.)٧:2

اختالف األجيال
mossa@intouch.com

هناك حديث دائم عن «صراع
األجي ــال» ولكنني أفض ــل تعبير
«اخت ــاف األجي ــال» ...ف ــا
ش ــك أن األجي ــال تختل ــف ،وم ــا
قابل ــه اآلباء في ش ــبابهم يختلف
جذرًي ــا عم ــا يقابل ــه األبن ــاء...
ولك ــن ،إن كان الش ــباب ه ــو
التجدي ــد ،فالكب ــار ه ــم الخبرة...
وال ينبغ ــي أن تق ــف الخبرة عائًقا
أم ــام التجدي ــد ،وال ينبغ ــي أن
يهم ــل التجدي ــد دور الخبـ ـرة.
وبداي ــة ...هن ــاك بع ــض
حقائ ــق هامة ،ينبغي أن نضعها
ف ــي اعتبارن ــا ،وه ــي:
 -1االقتنـــاع :بحاج ــة
كل جي ــل إل ــى الجي ــل ال ــذي
س ــبقه ،والجي ــل ال ــذي س ــيليه،
حي ــث تتواص ــل الحي ــاة ،وتتراكم
الخبـ ـرة ،وتتجدد الحيوية والفكر،
بالطاق ــات الش ــبابية المبدع ــة.

 -2الحـــب المتبادَل :فليس
هن ــاك م ــن يح ــب األبن ــاء أكث ــر
م ــن والديه ــم ،مهم ــا أوهمته ــم
نفوس ــهم أو ع ــدو الخي ــر بغي ــر
ذل ــك ،ولي ــس هن ــاك م ــن يتخل ــى
ابن ــا
ع ــن والدي ــه ،إال إذا كان ً
فضل عن
عاًق ــا ،فقد إنس ــانيته،
ً
مس ــيحيته!!

 -3الثقـــة المتبادلـــة :فم ــن
خالله ــا يت ــم التالق ــي ،ونص ــل
إل ــى وحدة القلب والفكر والروح،
فم ــا أصع ــب إحس ــاس األبن ــاء
بع ــدم ثق ــة والديه ــم فيه ــم ،وم ــا
أصعب إحس ــاس اآلباء إذا ش ــك
األوالد ف ــي محبته ــم له ــم ،يج ــب
أن نرب ــي أوالدن ــا عل ــى الثق ــة،
وندربه ــم على اكتس ــابهم لها من
خ ــال س ــلوكهم اليومي ،الس ــليم
والصري ــح ،حت ــى عن ــد الخط ــأ.
 -4االحتـــرام المتبـــادَل:
قطع ــا،
فالقم ــع أس ــلوب فاش ــل ً
وكذل ــك اإلقن ــاع وبي ــع الفكـ ـرة...
فاحتـ ـرام ش ــخص وعق ــل الجي ــل

الصاع ــد ،أم ــر ه ــام في وصوله
إل ــى االقتن ــاع الش ــخصي بالخط
الس ــليم ،والتص ــرف الصائ ــب.

 -5روح الحـــــــــــــوار :حيث
نتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل األفك ـ ـ ـ ـ ــار واآلراء في
ج ــو صحـ ـ ـ ـ ـ ــي مناس ــب ،تس ــود
في ــه روح التفاهم الموضوعي ـ ـ ـ ـ ــة
ـدل م ــن االنفعـ ـ ـ ـ ــال،
واله ــدوء ،ب ـ ً
والص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت المرتف ــع ،وإص ــدار
التعليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،فالمنه ــج األول
أمين ــا،
ـبابا متفاع ـ ًـاً ،
يك ـ ّـون ش ـ ً
متفاهم ــا ،يعتـ ـ ـ ـ ــرف بحاجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ً
إل ــى خبـ ـرة الكب ــار ،وإرش ــاد أب
االعتراف ،ونـ ـ ـ ــور المسيـ ـ ـ ـ ــح...
أم ــا منه ــج األم ــر والنه ــي فينتج
طا ...س ــرعان ما
ـبابا محب ً
لنا ش ـ ً
يكب ــر ...وينفل ــت م ــن إس ــاره...
ويتط ــرف ...وربم ــا يلج ــأ إل ــى
العن ــف والخطيئ ــة.
وماذا بعد..
فم ــا أهم أن تتع ــرف األجيال
عل ــى بعضه ــا البع ـ ـ ـ ـ ـ ــض ،وأن
تتع ــاون ،وتتكامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،وتتب ــادل
الخبرة ،فليس هناك إنس ــان خالد
عل ــى األرض ،أو معص ــوم ،أو
يمتلك كل الحقيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أو ك ـ ـ ـ ـ ــل
الصـ ـواب ،أو كل المواه ــب ،أو
كل الطاق ــات ...ال ــكل محت ــاج
إل ــى كل!!
الوال ــدون ف ــي حاج ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ــى
أوالده ــم ...حيث الطاقة والحب
والوفاء!! واألوالد في حاجـ ــة إلى
والديهـ ـ ـ ـ ــم ...حيث الخبرة والبذل
والعط ــاء!! لي ــت ال ــرب -بروحه
الق ــدوس ونعمت ــه اإللهي ــة -يمأل
حب ــا ،وأرواحن ــا صف ــاء،
قلوبن ـ ـ ـ ــا ً
ـدوءا ،وأذهاننـ ـ ـ ـ ــا
ونفوسنـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
اس ــتنارة ...لنستطي ـ ـ ـ ــع أن نعب ــر
ه ــذه الفج ــوة التي بي ــن األجيال.
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ⲉⲧⲱ ϥيمسح ومنها الكلمة الدارجة فوطة أي ممسحة

ََ ََ ُ ْ َََ
«فدفع أجرتها» (يون)3 :1

مدرسة الزينية باألقرص

f.beniamen@gmail.com

م ــن س ــمات تفس ــير القدي ــس يوحن ــا
ذهب ــي الف ــم للكت ــاب المق ــدس ،أنه يؤكد
عل ــى أن كل كلم ــة ذك ــرت له ــا مغ ــزى
معين ،وليس ــت دون فائدة ،فيقول[ :في
الكت ــب المقدس ــة يلزمن ــا أن نبح ــث كل
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء ،ف ــأن ال ــروح الق ــدس ق ــد نطق
بالك ـ ـ ـ ــل ،ولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ش ــيء من المكتوب
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء بغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فائـ ـ ـ ـ ـ ــدة] (In Joan.
.)Hom.36:1
وق ــد ذك ــر لن ــا الوح ــي اإلله ــي ه ــذا
ُج َرتَ َه ــا» ع ــن يون ــان
التعبي ــر «َف َدَف ـ َـع أ ْ
النب ــي عندمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أراد أن يذه ــب بعي ـ ًـدا
ع ــن هللا ،ويرف ــض الرس ــالة ويه ــرب من
الخدم ــة ،إل ــى ترش ــيش ،ألن ــه اعتق ــد أن
س ــيادة هللا مقص ــورة على ب ــاد اليهودية
واس ــتحالة امتداده ــا إل ــى أرض أخ ــرى،
ـائدا ،فنج ــد يعق ــوب
وه ــذا الفك ــر كان س ـ ً
عندم ــا ه ــرب إل ــى منطق ــة م ــا بي ــن
النهري ــن عن ــد خال ــه الب ــان ،وظه ــر ل ــه
ال ــرب ف ــوق الس ــلم الممت ــد م ــن األرض
«حّقـ ـاً ِإ َّن ال ـ َّـر َّب ِفي َه َذا
للس ــماء ،يق ــول َ
اْل َم ـ َـك ِ
َعَل ـ ْـم!» (تك.)16:28
ان َوأََن ــا َل ـ ْـم أ ْ

هن ــا نح ــن أم ــام معادل ــة صعب ــة:
الخطيئ ــة له ــا ثم ــن يدفع ــه اإلنس ــان،
«ك ُّل األ َْن َه ـ ِ
ـار
ويكلف ــه ،بغي ــر ش ــبع ألن ُ
ِ
آلن»
م
ب
س
تَ ْج ــرِي ِإَل ــى اْلَب ْح ِر َواْلَب ْح ُر َل ْي َ َ َ
(ج ــا ،)7:1فيدفع مال ــه وعمره وصحته
ثمن ــا للخطيئ ــة وب ــا فائ ــدة ،ب ــل إل ــى
ً
مـ ٍ
فلم ــا َذا تَ ِزُن ــو َن ِف َّ
ضـ ـ ًة ِل َغ ْي ـ ِـر ُخ ْب ٍز
.
ـوت
َ
َوتَ َعَب ُك ـ ْـم ِل َغ ْي ـ ِـر َش ـ َـب ٍع؟
فدفـــع يونـــان أجــــــــــرة الســـفينة:
ق ــد يج ــد اإلنس ــان بع ــض الصعوب ــات
يذكـ ـره ع ــدو
ف ــي أن يق ــدم صدق ــة إذ ّ
الخي ــر باحتياجات ــه ،لك ــن عندم ــا يدف ــع
ألم ــر مخال ــف للوصي ــة يدف ــع دون أن
ـبيا ف ـ ـ ـ ـ ــي
يش ــعر فقد يكـ ـ ـ ــون عقلـ ـ ـ ــه مس ـ ً
لـ ـ ّذة الخطيئ ــة.
االب ــن الض ــال خ ــارج بي ــت أبي ــه:
ـش مس ـ ِـر ٍ
َّ
ِ
ف» ،وص ــل
َ
«ب ــذ َر َماَل ـ ُـه ب َع ْي ـ ٍ ُ ْ
ـق ُك َّل
ب ــه إل ــى ح ــد الج ــوع «َفَل َّم ــا أ َْنَف ـ َ
ِ ِ ِ
ٍ
ورِة
َش ـ ْـيء َح َد َث ُجوعٌ َش ــد ٌيد في تْل َك اْل ُك َ
ـاج» (ل ــو ،)14:15ه ــذا م ــا
َف ْابتَ ـ َـدأَ َي ْحتَ ـ ُ
يح ــدث لن ــا خ ــارج الكنيس ــة م ــن جف ــاف
وج ــوع ،يق ــول س ــليمان الحكي ــم« :ألََّن ـ ُـه
ِ ِ
ـرٍَة َزِانَي ـ ٍـة َيْفتَِق ـ ُـر اْل َم ـ ْـرُء ِإَل ــى
ام ـ َأ
ب َس ـ َـبب ْ
رِغي ـ ِ
ـف ُخ ْب ـ ٍـز» (أم ،)26:6من الناحية
َ
الروحي ــة والطبيعي ــة نج ــد أن الح ــزن
والع ــوز وفق ــدان الس ــام ،هم ــا النتيج ــة
القاتل ــة ل ــكل م ــن يعي ــش ف ــي الخطيئة،
يق ــول القدي ــس أمبروس ــيوس[ :المجاعة
الت ــي اجتاح ــت تل ــك الك ــورة ل ــم تك ــن
مجاع ــة طع ــام ،ب ــل مجاع ــة لألعم ــال
الصالح ــة والفضائ ــل .ه ــل يوج ــد أم ــر

يحت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج إلـ ـ ـ ـ ـ ــى رث ــاء أكث ــر من هذا؟!
ف ــإن م ــن يبتعـ ـ ـ ـ ــد ع ــن كلم ــة هللا يصير
جائعا ،ألنه «ليس بالخبـ ـ ـ ـ ــز وحده يحيا
ً
اإلنس ــان ،ب ــل ب ــكل كلم ــة تخ ــرج من فم
هللا» (ل ــو .)4:4باالبتع ــاد ع ــن الينب ــوع
نعط ــش ،وباالبتع ــاد ع ــن الكن ــز نفتقر،
وباالبتع ــاد ع ــن الحكمة نصير جهالء،
وباالبتعاد عن الفضيلة نموت .إ ًذا كان
طبيعي ــا أن يحت ــاج ،ألن ــه ترك هللا الذي
ً
في ــه كن ــوز الحكم ــة والعل ــم (ك ــو،)3:2
وترك أعماق الخيرات الس ــمائية ،فشعر
بالج ــوع إذ ال يوج ــد م ــا ُيش ــبع اإلنس ــان
الض ــال .اإلنس ــان يصير ف ــي جوٍع دائ ٍم
عندم ــا ال ي ــدرك أن الطع ــام األبدي هو
مص ــدر الش ــبع م ــن يبتعد عن الكنيس ــة
يب ــدد مي ارث ــه] ()In Luc 15:11-32
عطايـــــــــــــا هللا لإلنســـــــــــــان نعمة
مجانيــــــــــة ،دون ثمـــــــــن :هكذا ينادي
ـاش َج ِميعاً َهُل ُّموا ِإَلى اْل ِمَي ِاه
ُّه ــا اْل ِع َ
طـ ُ
«أَي َ
َّ ِ
ِ
ـس َل ـ ُـه ف َّ
اش ــتَ ُروا
ضـ ـ ٌة تَ َعاُلـ ـوا ْ
َوال ــذي َل ْي ـ َ
اش ــتَ ُروا ِبـ ـاَ ِف َّ
ض ـ ٍـة َوِبـ ـاَ
َوُكُلـ ـواَ .هُل ُّمـ ـوا ْ
ثَ َم ـ ٍـن َخ ْمـ ـ اًر َوَلَبنـ ـاًِ .ل َم ــا َذا تَ ِزُن ــو َن ِف َّ
ضـ ـ ًة
ِ
ِ
اس ــتَ ِم ُعوا
ل َغ ْي ِر ُخ ْب ٍز َوتَ َعَب ُك ْم ل َغ ْي ِر َش ـ َـب ٍع؟ ْ
ِل ــي ِ
َّ ِ
ـب َوْلتََتَل ـ َّـذ ْذ
اس ــت َماعاً َوُكُلـ ـوا الطّي ـ َ
ْ
ِب َّ
الد َسـ ـ ِم أ َْنُف ُس ـ ُـك ْم» (إش.)2،1:55
فالم ــاء يرم ــز إل ــى عطاي ــا ال ــروح وه ــي
ـس
عطاي ــا مجاني ــة وبفي ــض« :ألََّن ـ ُـه َل ْي ـ َ
للاُ ال ـ ُّـرو َح» (ي ــو،)34:3
ِب َك ْي ـ ٍـل ُي ْع ِط ــي َّ
هك ــذا أوص ــى الس ــيد المس ــيح اآلب ــاء
«اش ـ ُـفوا
الرس ــل عندم ــا منحهم المواهب ْ
ِ
ض ــىِ َ .
يمـ ـوا َم ْوتَى.
َم ْر َ
ط ّه ـ ُـروا ُب ْرصاً .أَق ُ
ِ
َخ ْذتُ ـ ْـم َم َّجاناً
أْ
ينَ .م َّجانـ ـاً أ َ
َخ ِر ُجـ ـوا َش ـ َـياط َ
طـ ـوا» (م ــت ،)8:10فنح ــن نحص ــل
َع ُ
أْ
مجان ــا عل ــى النعم ــة والتبري ــر والف ــداء
ً
الت ــي دف ــع ثمنه ــا الكلمة المتجس ــد على
اش ــتُ ِريتُ ْم ِبثَ َم ـ ٍـن»
الصلي ــب «ألََّن ُك ـ ْـم َق ـ ِـد ْ
(1ك ــو ،)20:6فل ــم يك ــن ليون ــان أن
يتكل ــف ل ــو أط ــاع وذه ــب لنين ــوى،
فلنختب ــر الحب اإلله ــي ونتمتع به لنجد
طاعة الوصايا س ــهلة وخفيفة والمس ــيح
ـان ِم ْن
ُع ِطي اْل َع ْ
ط َش ـ َ
إلهنا ينادي« :أََنا أ ْ
اء اْلحي ـ ِ
ي ْنب ــوِع م ِ
ـاة َم َّجاناً» (رؤ،)6:21
ََ
َُ َ
لن ارج ــع أنفس ــناَ :ك ــم ِم ـ ْـن أ ِ
َجي ـ ٍـر ألَِب ــي
ْ
يْفض ــل ع ْن ــه اْل ُخب ـ ُـز وأََن ــا أَهِ
ـك ُجوعـ ـاً!
ـ
ل
ْ ُ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ
(ل ــو.)17:15
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قرية الزينية والبعثات األجنبية:
تتميـ ـ ـ ــز قري ـ ـ ـ ــة
الزينيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بح ـ ـ ـ ـ ــري
بمدين ـ ـ ــة األقصـ ـ ـ ـ ــر
بتـ ـراث قبط ــي فري ــد
م ــن نوع ــه ع ــن بقي ــة كنائ ــس الكـ ـ ارزة
المرقس ــية ،سـ ـواء ف ــي ألحانهـ ـ ـ ــا أو م ــن
جه ـ ـ ـ ـ ــة نطقه ــا للغ ــة القبطيـ ـ ـ ــة باللف ــظ
القدي ــم ،فاهت ــم به ــا األجان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب .لذل ــك
أوف ــد معه ــد األبح ــاث األثري ــة بجامع ــة
 Michiganبأمري ــكا إل ــى قرية الزينية
البروفيس ــور  Worrellأس ــتاذ اللغ ــة
القبطي ــة ليج ــري أبحاثً ــا م ــع دكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
-19.5( Werner Fenchel
1988م) لتس ــجيل تـ ـراث اللغة القبطية
وذل ــك ف ــي ع ــام 1936م و1937م،
ونش ــرت عنه ــم مق ــاالت علمي ــة هام ــة.
ُ
قريـــة الزينيـــة واللغـــة القبطية :لم
ينقط ــع اللس ــان القبط ــي في تل ــك القرية
حتي بعد أن س ــادت العربية ،رغم عدم
إلم ــام الش ــعب بقواع ــد اللغ ــة القبطي ــة،
حي ــث تسـ ـّلمها الخل ــف ع ــن الس ــلف.
ف ــي الق ــرن الس ــابع عش ــر كان هن ــاك
أش ــخاص يتقنون القبطية باللفظ القديم،
مث ـ ًـا كان هن ــاك نج ــار م ــن أس ــيوط
ُيدع ــى إس ــحق كان يتكل ــم ويجي ــد اللغ ــة
القبطي ــة ،فج ــاء إلى الزينية هو وأسـ ـرته
بدعوة من اهلها المس ــلمين لكي يعلمهم
حرف ــة النج ــارة .آخ ــر ُيدع ــى طاني ــوس
م ــن نق ــادة توف ــي س ــنة 1886م ،وكان
عمـ ـره مئ ــة ع ــام ف ــي الزيني ــة .وثال ــث
ُيدع ــى مح ــارب ه ــو وزوجت ــه ،وتُوف ــي
ع ــن عم ــر مئ ــة عام تقر ًيب ــا .كما ذكرت
أيض ــا عنه ــا موس ــوعة «م ــن تـ ـراث
ً
القبط» .وظل أهلها يتكلمون ويس ــلمون
القبطي ــة ،وعندم ــا أس ــس الدكت ــور إميل
ماه ــر (القس ش ــنوده ماهر) قس ــم اللغة
القبطي ــة باللفظ القديم بمعهد الد ارس ــات
القبطية ،ذهب س ــبعة من أطفال القرية
م ــا بي ــن س ــن  13إل ــى  16س ــنة تقر ًيب ــا
ف ــي فتـ ـرة الصي ــف لك ــي يدرسـ ـوا قواع ــد
أكاديمي ــا ،مما جع ــل دكتور إميل
اللغ ــة
ً
ماه ــر ينبه ــر بهـ ـؤالء االطف ــال ،بعدم ــا
س ــمع منه ــم بع ــض األلح ــان والقـ ـراءات
الليتورجي ــة باللف ــظ القدي ــم ال ــذي يتواف ــق
م ــع أبحاث ــه العلمي ــة الت ــي تش ــير أن
اللف ــظ البحي ــري القدي ــم أق ــدم م ــن اللف ــظ
البحي ــري الحال ــي المس ــتحدث اآلن،
وكانـ ـوا يدرس ــون ف ــي اليوم قرابة العشـ ـرة
س ــاعات خ ــال فتـ ـرة الصي ــف وه ــي 3
أش ــهر تقر ًيبا ،وحصلوا فيها على منهج
كام ــي .وبع ــد رجوعه ــم ب ــدأ الدكت ــور
إمي ــل ماه ــر ف ــي اإلرس ــاليات التعليمية

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األسات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذة
المتخصصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
الد ارس ـ ـ ـ ــات الترب ـ ـ ـ ـ ــة
 Werner Fenchelالخصب ـ ـ ـ ــة ،فأثمرت
ثمارها المطلوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وم ــا ازلـ ـوا حت ــى اآلن يصل ـ ـ ـ ـ ــون به ــا
ويتكلم ــون بمحادث ــات يومية في البيوت
تُ ــدرس ف ــي المناه ــج لغ ــرس الهوي ــة
القبطي ــة ألطفال تل ــك القرية ،مما جعل
ـر
اإلعالم ــي محم ــود س ــعد يق ـ ـ ـ ــدم تقري ـ ًا
ف ــي برنام ــج آخ ــر النهار عنه ــا ،وأبدى
إعجاب ــه به ــم ،وق ــدم له ــم الش ــكر وطلب
ومعنوي ــا .وق ــام أيض ــا
مادي ــا
ً
تدعيمه ــم ً
بزي ــارة القري ــة باحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث المخطوط ــات
القبطي ــة إس ــحق إبراهي ــم الباجوشـ ـ ـ ـ ـ ــي
واألس ــتاذ جرجس إبراهيم يوسف مدرس
اللغ ــة القبطي ــة بالكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة االكليريكيـ ـ ـ ـ ــة
باألنب ـ ـ ـ ــا رويـ ـ ـ ـ ـ ــس وذل ــك ف ــي 2016م
لفهرس ــة بع ــض المخطوط ــات ،وكتبـ ـوا
وضحا
ـر ع ــن اللغة
تقري ـ ًا
القبطي ــة هناك ّ
ّ
يني ــة باللغ ــة
في ــه معرف ــة أه ــل قري ــة الز ّ
القبطي ــة ولهجته ــم المتوارث ــة على مدى
ّ
األجي ــال ،وه ــل يتحدثون بالفع ــل باللغة
القبطي ــة بش ــكل دائ ــم ف ــي معامالته ــم
ّ
الحياتي ــة؟! واس ــتمرار نس ــاخة
اليومي ــة و
ّ
ّ
المخطوط ــات لديه ــم حتّ ــى اآلن..
قديما:
ُك ّتاب ومعّلمي القرية ً

ُكت ــاب الزيني ــة هو المدرس ــة األولى
ف ــي التعلي ــم ،قب ــل إنش ــاء كنيس ــة األنب ــا
باخومي ــوس بقري ــة الزيني ــة بحري ،وهي
الكنيس ــة األول ــى ف ــي تل ــك القري ــة وق ــد
ِ
ُسس ــت ع ــام 1903م ف ــي عه ــد األنب ــا
أّ
مرق ــس مطـ ـران إس ــنا واألقصر وأسـ ـوان
األس ــبق ،وت ــم إحالله ــا وتجديده ــا ع ــام
أم ــا قب ــل ذل ــك ف ــكان أهله ــا
2011مّ .
يصلـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ــي دي ــر القدي ــس األنبـ ـ ـ ـ ـ ــا
باخومي ــوس (الش ــايب) باألقص ــر ،قب ــل
ع ــودة الحياة الرهبانية بالدير .فتس ــلمت
الكت ــاب اللغة القبطية
األجي ــال ف ــي هذا ُ
والعربي ــة واأللح ــان والمزامي ــر من ــذ
أجي ــال كثيـ ـرة ،وف ــي منتص ــف الق ــرن
الثام ــن عش ــر كان هن ــاك معل ــم ُيدع ــى
طاني ــوس ومعل ــم آخ ــر ُيدع ــى محارب،
وعنهم ــا تس ــلم المعل ــم خليل م ــن الزينية
(توف ــي ع ــام 1910م) ،ومعلم آخر هو
متي ــاس م ــن نق ــادة ،ومنهم تس ــلم المعلم
نابغ ــا
بس ــطورس يواقي ــم بالم ــون وكان ً
ف ــي ش ــتّى عل ــوم الكنيس ــة.
(للمقال بقية)..
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تســاؤل لــك يــا يونــان :هــل الهــروب
كل أخطائــي وجهاالتــي ،أعلمكــم أعمــال
ـر مــن الهــروب إلــى هللا؟
مــن هللا كان خيـ ًا
هللا معــي .إن أعمــال هللا معــي تؤكــد أنــه
ـد
ـ
ح
أ
ـدر
ـ
ق
ي
ال
ـه
ـ
ن
أ
ـا
ـ
تمام
ـدرك
فأنــت ونحــن نـ
هــو المعلــم الصالــح ،وأنــه ارعــي البش ـرية،
ً
ـاهدت
ـ
ش
ـاذا
ـ
م
و
هللا!
ـه
ـ
ج
و
ـن
أن يهــرب مـ
كيــف كان يعالجنــي مــن عصيــان قلبــي،
فــي مشــهد أم ـواج البحــر ،عندمــا هــاج
رغــم أننــي أردت أن أبعــد ،واعتقــدت أننــي
وهبــت
البحــر ،وعندمــا ارتفعــت األم ـواجّ ،
أعــرف أكثــر مــن هللا ،ولكنــه وضعنــي فــي
الريــاح ،وانزعــج البحــارة ،وصــرخ النــاس..
الطريــق الضيــق الــذي ال أعــرف أن أهــرب
هادئــا؟ ولمــاذا لــم تصــرخ
هــل كان قلبــك ً
منــه ،وهــو وجــودي فــي بطــن الحــوت.
إلــى خالقــك ،وتقــل لــه «أمــا تبالــي أننــا
وقتهــا أدركــت خطــة هللا ،وقلــت «دعــوت
ق
درســا عــن
نغــر ؟!»؟ وهــل تعلمــت منهــا ً
بركــة الطاعــة ،وعــن لعنــة العصيــان؟ وهــل
مــن ضيقــي الــرب فاســتجابني ،صرخــت
شــعرت بأمـواج األفــكار التــي مــأت ســفينة
مــن جــوف الهاويــة فســمعت صوتــي»
حياتك وقتئذ؟ كان كل ما يشــغل يونان هو
(يونــان  .)٢:٢لقــد كان يعلمنــي ويكلمنــي
كيــف أنقــذ نفســي؟ فقــط فــي خطيــة األنانيــة
بالحــوت الــذي ابتلعنــي ،وبالــدودة التــي
إلــى أقصــى حــد ،لــم يلتفــت إلــى الســفينة
المظِّللــة علــي .كان يكلمنــي
أكلــت اليقطينــة ُ
ّ
وال إلــى الشــعب وال حتــى إلــى هللا الــذي
ويعلمنــي باضط ـراب البحــر ،وبالبــر الــذي
أرســله .مــا هــذا القلــب الــذي يهــرب مــن
تلّقفنــي ،وبهيــاج الريــاح ،وضربــة الشــمس،
المســئولية!! كيــف تمكنــت يــا يونــان مــن
وبســكون الطبيعــة ،وبالنــور وبالظلمــة.
أن تنــام هــذا النــوم الثقيــل؟ وكيــف جعلــت
لقــد قــام الــرب فــي وســط كل هــذه الزوابــع
اذنــك أن ال تســمع صــوت هللا ،وال تســمع
صــوت الضميــر؟ والعجيــب أن يونــان كان
(كمــا جــاء فــي تأمــات المتنيــح األنبــا
يبـ ّـرر كل مــا يفعلــه مــن تجــاوزات ويقــول
كيرلــس مطـران ميالنــو) بتعريــف كل ركاب
هللا!
إن أهــل نينــوى شــعب وثنــي بعيــد عــن
الســفينة ،.مــن هــو إلــه يونــان؟ «حيــن
أن
ـد
فلنســتمع إلــى يونــان يقــول لنــا« :أريـ
أعيــت فــي نفســي ذكــرت الــرب ،فجــاءت
ّ
عمــا حــدث لــي،
أفتــح قلبــي لكــم وأحدثكــم ّ
إليــك صالتــي إلــى هيــكل قدســك .الذيــن
منــي .أبــدأ كالمــي بأننــي كنــت
ومــا حــدث ّ
ي ارعــون أباطيــل كاذبــة يتركــون نعمتهــم ،أمــا
طــى الخجــل وجهــي ألنــي
مخطئــا ،وقــد غ ّ
ً
أنــا فبصــوت الحمــد أذبــح لــك ،وأوفــي بمــا
عصيــت خالقــي الــذي يحبنــي ،ونســيت وأنــا
نذرتــه .للــرب الخــاص» (يونــان.)٩-٧ :٢
أتحــاور معــه ذلــك الح ـوار الــذي كان بيــن
ومــا أشــد األلــم الــذي مــأ نفســي وقلبــي،
هللا وإبراهيــم أب اآلبــاء ،ونســيت نــدم إبراهيــم
وقولــه« :شــرعت أكلــم المولــى وأنــا ت ـراب
فكيــف أبـ ّـرر قســوتي فــي منــاداة شــعب
ورمــاد» .لقــد خرجــت بعيـ ًـدا عــن حــدودي،
نينــوى ،كيــف انكســر قلبهــم ،وكيــف لبــس
ية،
وعــن حجمــي ،وخدعتنــي حكمتــي البشـر
باكيــا
ملكهــا المســوح ،وجلــس علــى الت ـراب ً
ـب!
وإحساســي بعظمــة خبرتــي .إننــي أتعجـ
ونادمــا ،وكيــف بكــى الشــيوخ مــع األطفــال،
ً
لــم يكــن فــي قلبــي اســتنارة ،كيــف أجــرؤ
وكيــف صــام الرضيــع مــع أمــه ...لقــد فتــح
وأخالــف أمــر هللا؟ ألــم أدرك أن للكــون
الــرب عــن عينــي ،ف أريــت توبــة هــذا الشــعب
الهــا؟! كيــف يدعونــي أنــا الت ـراب والرمــاد،
ّ
ً
العظيــم ورجوعهــم إلــى خالقهــم وخالقــي.
ويفوضنــي
الــذي ال أســتحق؟ كيــف يدعونــي ّ
كيــف -برغــم قســوة كالمــي -صــام األطفــال
ويكلفنــي برســالة منــه ،فأهــرب وأتكاســل؟
وصل ـوا باعتــكاف مــع والديهــم ،بينمــا أنــا
ويحيــط الجهــل بقلبــي ،وأنســى غــاوة كل
خليقتــه ومنهــم أهــل نينــوي .لــم أدرك وقتئــذ
بالرغــم مــن رقــة قلــب الــرب ولطفــه معــي-ـول
أن هللا ،بحــاوة تعاملــه مــع خليقتــه وطـ
وعاصيــا ،وال أجــد إجابــة :لمــاذا
كنــت قاسـًـيا
ً
ـه
ـ
ن
أ
و
أناتــه وكث ـرة إمهالــه ورحمتــه الواســعة،
يطيــل هللا أناتــه علــى األش ـرار والخطــاة؟
ـع
ـ
ج
ير
ال ُيســر بمــوت الخاطــئ مثــل مــا
هــل فــي طــول أناتــه يحــاول أن يوقــظ
ويحيا ،ونســيت أن كل هذا يقود إلى التوبة
اإلنســان؟ حًقــا إن توبــة هــذا الشــعب كانــت
ال إلــى العصيــان .لقــد ظننــت أننــي هربــت
عظيمــة ،ولقــد رأيتهــا بعينــي ،و أريــت مكافــأة
بإرادتــي مــن وجــه هللا ،لكننــي أحسســت أن
هللا للتائــب ،و أريــت رضــا الــرب عليهــم،
الطبيعــة كلهــا اعترضــت مســيرتي ،فالبحــر
ومغفرتــه لخطاياهــم .لذلــك فــإن كانــت
هياجــا ،وهبــت الريــاح ،والســفينة
ازداد
ً
هنــاك نصيحــة أو وصيــة أقولهــا لكــم :إن
أوشــكت أن تغــرق ،وأســلمت نفســي إلــى
الضيقــة ،وأحاطــت بــي الظلمــة ،ونزلــت
طاعــة هللا أفضــل مــن الذبيحــة ،بــل هــي
إلــى أعمــاق الميــاه ،والتــف العشــب حــول
الذبيحــة األفضــل ،فــإن ســمعتم صوتــه فــا
أرســي ،وأ ِ
ُغلقــت علــي المتاريــس ،وخرجــت
تقسـوا قلوبكــم؟! القلــب المنكســر والمتواضــع
ّ
ّ
إلــى البــر م ـرة أخــرى ،وضربــت الشــمس
ال يرذلــه هللا .لقــد قــدم الشــعب كلــه (ألــوف
أرســي ،وألجلــي ســمح هللا بــأن تنبــت
مــن البشــر) توبــة رائعــة ،مــا أجمــل خطــط
ُفاجــأ بــأن
اليقطينــة التــي ظّللــت علـ
ـي ،ثــم أ َ
ّ
ية!»أخيرا ،انظــروا إلــى
هللا لخــاص البش ـر
ً
تأكلهــا الــدودة ،وأعــود لتضربنــي الشــمس
المكافــأة الجميلــة التــي أعلنهــا لنــا هللا فــي
ثانيــة ،فتذمــرت ..دعونــي اآلن اعتــرف
تجســده ،وهــي أن «رجــال نينــوى ســيقومون
أننــي يونــان العاصــي المتمــرد والمتذمــر،
فــي الديــن مــع هــذا الجيــل ،ويدينونــه ألنهــم
ظــم أفــكاره وخبرتــه،
والــذي نســي حــدوده ،وع ّ
وأســند لنفســه أنــه المشــير هلل .دعونــي رغــم
تابــوا بمنــاداة يونــان» (مــت.)٤١ :١٢

the Lord is.”12. Hence, the commandment light makes
one understands the will of God. Thus, when one obeys
the commandment like Matthew 25, he finds a power of
light, love and joy filling his heart. Moreover, His life gets
enlightened to know the will of God.
In conclusion, the scripture commandment is grace,
declaration of love and light to man’s life. Keep in mind that
obeying the commandment requires your faith “Whatever
Jesus Christ says to us, Do It”. Don’t follow the noisy
thoughts of illogical and unapplicable commandments. As
the scripture is applicable and good for every time and
place. Try it for yourself, and you would see God glorifies,
blesses your life and pleases your life.
The final question to answer is how to live the scripture
?commandment
Through deep knowledge, understanding and good
assimilation.
Sometimes hurrying up in prayer or reading the bible
makes one misses a lot. As said “Delight yourself also in
the Lord, And He shall give you the desires of your heart”13.
Delight yourself means taste and read slowly as you are
eating slowly. “Let the word of Christ dwell in you richly”14.
Thus, try to go deeper in the word of God, understand and
realize it well. Since, Saint John the Chrysostom said about
the scripture being a Mine of Pearls. Thus, it needs someone
to dig deeper to hardly find pearls.
the

obeying

and

applying

in

Upgrade yourself
commandment.

Start obeying step by step as for the commandment
saying “Give to him who asks you”15. Keep grading up bit
by bit in your Giving and love not only in materialistic stuff but
in everything. As the commandment always needs training
from the early age. Likewise, Parents start to teach your son
to give some of his pocket money to Jesus’s brothers. This
commandment is cultivated in the child and grows inside
him.
Don’t have fear, Knowing that if the Commandment was
disobeyed, the door of repentance is always open.
“Search me, O God, and know my heart; Try me, and
know my anxieties; And see if there is any wicked way in
me, and lead me in the way everlasting”16. For instance,
we have the example of Saint peter who denied and sinned
to God, but repented and Christ restored him with Love and
confirmed his love to him. Thus, Saint peter continued his
life and kept doing his commandment as a shepherd till his
martyrdom. On the other hand, we find Judas who sinned
by delivering Jesus Christ, but didn’t repent instead went
into frustration hanging himself. We have many examples of
repentance as the Prodigal son and the Samaritan woman.
No matter when you have disobeyed the commandment, the
door of repentance is always open.
Lastly, our mother the Virgin Mary was alerting us with
a short sermon to “Whatever Jesus Christ says to us, Do
It.” We do this by the keeping of the Commandments of the
Holy Bible, because “All Scripture is given by inspiration of
God” 17 so as to live a life of peace while we are here on
earth, as we make our journey toward heaven.
ترجمة :د .ماريان فؤاد
مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنيا

We are going to begin a new series of
contemplations in the four coming sermons
under the title of Profound sermons
delivered in short statements. We notice
throughout the scripture and the patristic
writings many few-word statements but
having a deep-touching meaning and
effect. Thus, our first statement would be
the one said by Saint Mary to the servants
“Whatever He says to you, Do It” 1.
Saint Virgin Mary had attended the
wedding of Cana in Galilee which had
used to last for a week according to
Hebrew traditions, therefore all people of
village could come to greet the bride and
the groom – whom used to be called the
king and the queen-. This makes joy
spreads to the whole village. In line with
the traditions, they had used to have six
waterpot filled with fresh grape juice “Fresh
wine” but when it gets older it becomes
fermented with increased alcohol percent.
Therefore, it happened when the wedding
started, they welcomed many people, so
they began to run out of the drink being
an embarrassing issue. Hence, the mother
of Jesus approached him saying a threeword “They have no wine.”. The word wine
means the grape juice which has a symbol
of Joy in the scripture as it comes after
the harvest of grape which used to be a
season of happiness.
Here is Jesus Christ answers his mother
with a theological respectful one saying
“Woman, what does your concern have to
do with Me? My hour has not yet come”.
This refers to the distant view of Jesus to
the cross that would be happening in three
years. Without negotiation, hence Mary our
mother went away and said to the servants
“Whatever He says to you, Do It”.
Let’s contemplate in these words being
addressed as a message from Our mother
Virgin Mary to us “Whatever Jesus Christ
says to us, Do It”. It is important to notice
that throughout time, we find some people
who underestimate and despise the words
of the scripture considering it an old book
and old words. Hence, man began to
leave the word of God, guided by his own
mind not the commandment. Once God
created man, He made him instructions
and a guide through his life on earth, it is
the Bible “The word of God”. The words of
saint Mary can be applied to every word in
the scripture in order that we could obey
these commandments inspired by God in
the Bible to lead him in his path on earth to
reach heaven.
Nevertheless, the enemy of Good
starts his war making man thinks that the
commandments are illogical or too perfect
that can’t be applied practically. Hence,

man leaves away the word of God which is
the true guidance to life. When man leaves
away the word of God and follows the wars
of good’s enemy, he consequently would
lose his life both on earth and in heaven.
We find the great King David who was
before the Christ by 1000 years saying
“Your word is a lamp to my feet. And a
light to my path”2. As he finds the word of
God the light for his forward path.
Let’s contemplate in the features of the
scripture commandment, mainly three of
them are:
The scripture commandment is a gift
from God and grace of Loving God over
our life.
Out of God’s Love, he gave us the
scripture as a guide to lead man in his life.
Without it, he would be lost and stray. Like,
people who don’t know God yet, they do
and think in anything. Listen to King David
“I am a stranger in the earth; Do not hide
Your commandments from me” 3. He prays
to God to let him know and understand the
commandment as it is a grace. Blessed
who keeps the commandment and make
benefit of it, he would be full of the grace
and would take the strength hidden in it.
Similarly, the Church sacraments which
bear power and strength of change hidden
in their rituals.
Likewise, many men in the Old
Testament lived with this grace. Moses
when thought to make the first census for
the people but realized he was sinning to
God. Also, King David when he had sinned
in front of God, then Gad the prophet
came to tell him three offers from God
“Shall seven years of famine come to you
in your land? Or shall you flee three months
before your enemies, while they pursue
you? Or shall there be three days’ plague
in your land? Now consider and see what
answer I should take back to Him who sent
me”4. Then David answered “I am in great
distress. Please let us fall into the hand of
the Lord, for His mercies are great; but do
not let me fall into the hand of man.” 5
In addition, when we read more in
the book of proverbs, we would find it
collecting experiences and situations of
many people in life. Hence, we should
call it “The school of life”. All this enables
us to invest the graces given by God and
feel that commandments are daily gifts.

That’s why we should read the bible daily.
Moreover, each mother while raising her
children should be careful to make them
sleep over her voice reading the scripture.
This is called education by grace as just
making your baby hear the word of God
would fill him with grace.
The scripture commandment is the
declaration of God’s continuous, abiding
love for humans.
When saint Mary ordered the servants to
obey Jesus Christ, they filled the waterpots
with water up to the brim. They started to
taste the water, here that was made wine.
One of the Christian philosophers once
said “When water looked forward the face
of the Creator, it got shy and turned red into
wine”. We always find mothers give advice
and instructions to her children before going
out, this is a declaration of her love. In the
same way we find the church keeps telling
us in the liturgy “Do not love the world or
the things in it. The world is passing away,
and its lust; but he who does the will of God
abides forever”. This repetition is a symbol
of Love.
We can hear similar daily instructions and
declarations of God’s love to us through his
scripture commandments. That’s why Saint
Paul said “I can do all things through Christ
who strengthens me”6. This makes us feel
how precious is having the commandment
and how joyful is walking with God. As
Christ says to us at the end of Gospel of
Matthew “I am with you always, even to
the end of the age”7. He is with us out
of his Love. Therefore, King David also
said “though I walk through the valley of
the shadow of death, I will fear no evil; For
You are with me”8. Since God is love 9,
his commandments are declaration of his
continuous love. Therefore, we love Him
because He first loved us10.
Not only the scripture is grace and love
but also 3- It is the Light of the man’s life,
through which one can be enlightened to
know the will of the LORD.
The commandment makes one enjoys
his life. As long as the scripture’s light in
one’s life, he would have a joyful life. As
it is said about the love commandment
“You shall love the Lord your God with all
your heart, with all your soul, with all your
strength, and with all your mind,’ and ‘your
neighbor as yourself.”11. As when man
lives with this love, he would feel the great
light filling his life and leading his path.
Hereafter, Saint Paul says “See then
that you walk circumspectly, not as fools
but as wise, redeeming the time, because
the days are evil. Therefore, do not be
unwise, but understand what the will of
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القمص ماكريوس معوض

كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة
قطاع غرب اإلسكندرية
رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
ي ــوم الجمع ــة  ٤فب اري ــر ٢٠٢٢م ،القمـــص
مكاريـــوس معوض ،كاهن كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء بالدخيل ــة ،التابع ــة لقط ــاع كنائ ــس
غ ــرب اإلس ــكندرية ،ع ــن عم ــر تج ــاوز
 ٨٦س ــنة وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة دام ــت
لـ ــ ٤٨س ــنةُ .ول ــد األب المتني ــح ف ــي ٢١
كاهن ــا ف ــي ٢٧
نوفمب ــر ١٩٣٥م ،وس ــيم ً
يناي ــر ١٩٧٤م بي ــد المتني ــح الباب ــا ش ــنوده
الثال ــث ،بينم ــا ُرِس ــم برتب ــة القمصي ــة ف ــي
 ٣م ــن أكتوب ــر ٢٠١٢م بي ــد نياف ــة األنب ــا
باخومي ــوس قائمق ــام البطري ــرك ف ــي ذل ــك
الوق ــت .أُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه بكنيس ــته
ف ــي الثالث ــة م ــن بع ــد ظه ــر الي ــوم ذات ــه،
بحض ــور صاحبي النياف ــة :األنبا إيالريون
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب
اإلس ــكندرية ،واألنبا هرمينا األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق اإلس ــكندرية ،وع ــدد
كبير من اآلباء كهنة اإلس ــكندرية .خالص
تعازين ــا لنياف ــة األنب ــا إيالري ــون األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب اإلس ــكندرية،
ولمجمع اآلباء كهنة اإلس ــكندرية ،وألسـ ـرته
المبارك ــة وكل محبي ــه.

+ + +
القمص روفائيل صبيح

كاهن كنيسة المالك رافائيل ومار مينا
باأللف مسكن  -قطاع عين شمس
رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
ي ــوم الخمي ــس  ٣فب اري ــر ٢٠٢٢م ،القمص
روفائيـــل صبحـــي ،كاه ــن كنيس ــة رئي ــس
المالئك ــة روفائي ــل والش ــهيد م ــار مين ــا
باألل ــف مس ــكن ،بالقاهـ ـرة ،ع ــن عم ــر
ق ــارب  ٧٣س ــنة وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة
بلغ ــت  ٣٥س ــنةُ .ول ــد األب المتني ــح ف ــي
كاهن ــا ف ــي
 ٩يولي ــو ١٩٤٩م ،وس ــيم
ً
 ٦م ــارس ١٩٨٧م بي ــد المتني ــح الباب ــا
ش ــنوده الثال ــث ،بينم ــا رس ــمه قداس ــة الباب ــا
تواض ــروس الثان ــي برتب ــة القمصي ــة ف ــي
 ١٧م ــن م ــارس ٢٠١٧م .أُقيم ــت صلوات
تجنيـ ـزه بكنيس ــته ف ــي الثانية م ــن بعد ظهر
الي ــوم ذات ــه ،بحض ــور صاحب ــي النياف ــة:
األنب ــا هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قطاع ش ــرق اإلس ــكندرية ،واألنبا آكسيوس
األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع عين ش ــمس
والمطري ــة وحلمية الزيتون ،وعدد كبير من
اآلب ــاء كهن ــة القطاع وكهن ــة منطقة مصر
الجدي ــدة .خال ــص تعازين ــا لنياف ــة األنب ــا
آكس ــيوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع
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عي ــن ش ــمس والمطري ــة وحلمي ــة الزيت ــون،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة القطاع ،ف ــي نياحة
األب المب ــارك القم ــص روفائي ــل صبح ــي،
وألسـ ـرته المبارك ــة وكل محبي ــه.

+ + +
القمص صموئيل منري

الذكرى السنوية السادسة
للشماس والخادم
عريس السماء

«طوبى لمن اخترته يا رب
ليسكن في ديارك إلى األبد»

الذكرى السنوية األولى
للمرحومة

كاهن كنيسة األنبا شنوده واألنبا هرمينا
في عزبة دنا  -قطاع شرق اإلسكندرية
رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
ي ــوم األربع ــاء  ٩فب اري ــر ٢٠٢٢م ،القمص
القديس ــين
صموئيـــل منيـــر ،كاه ــن كنيس ــة
َ
األنب ــا ش ــنوده واألنب ــا هرمين ــا الس ــائح ف ــي
عزب ــة دن ــا باإلس ــكندرية ،التابع ــة لقط ــاع
كنائ ــس ش ــرق اإلس ــكندرية ،ع ــن عم ــر
تج ــاوز  ٦٩س ــنة وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة
دام ــت لحوال ــي  ٢٧س ــنةُ .ول ــد األب
المتني ــح ف ــي  ٨س ــبتمبر ١٩٥٢م ،وس ــيم
كاهن ــا ف ــي  ١٦ماي ــو ١٩٩٥م بي ــد المتنيح
ً
ورِس ــم برتبة القمصية
الثالث،
ـنوده
ـ
ش
البابا
ُ
ف ــي  ١٦أكتوب ــر 2021م بي ــد قداس ــة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي .أُقيم ــت صلوات
تجنيـ ـزه بكنيس ــة الش ــهيد م ــار مين ــا بفليمنج
ف ــي الواح ــدة م ــن بع ــد ظه ــر الي ــوم ذات ــه،
بحض ــور صاحب ــي النياف ــة :األنب ــا بافل ــي
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه
باإلس ــكندرية ،واألنبا هرمينا األسقف العام
لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق اإلس ــكندرية ،وع ــدد
كبير من اآلباء كهنة اإلس ــكندرية .خالص
تعازين ــا لنياف ــة األنبا هرمينا األس ــقف العام
لكنائس قطاع ش ــرق اإلس ــكندرية ،ولمجمع
اآلباء كهنة اإلس ــكندرية ،وألسرته المباركة
وكل محبي ــه.

+ + +
القس رصابامون فخري
من إيبارشية  ٦أكتوبر

رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم األح ــد  30يناي ــر
ٍ
قصير مع المرض،
2022م ،بع ــد صـ ـر ٍاع
القـــس صرابامـــون فخـــري ،كاهن كنيس ــة
الس ــيدة الع ــذراء والش ــهيد م ــار مين ــا بمدينة
ه ــرم س ــيتي ،التابع ــة إليبارش ــية  ٦أكتوب ــر
وأوس ــيم ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٥٥س ــنة بع ــد
أن قض ــى ف ــي الخدم ــة الكهنوتي ــة س ــبع
س ــنوات فق ــطُ .ول ــد األب المتني ــح ي ــوم ٦
كاهنا بيد نيافة
أغس ــطس ١٩٦٦م ،وس ــيم ً
األنب ــا دومادي ــوس أس ــقف  ٦أكتوب ــر ي ــوم
 ١٤فب اري ــر ٢٠١٥م .خال ــص تعازين ــا
لنياف ــة األنب ــا دومادي ــوس أس ــقف إيبارش ــية
 ٦أكتوب ــر وأوس ــيم ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة
اإليبارش ــية ،وألسرته المباركة وكل محبيه.

بوال هاين

السيدة /اعيدة جرجس داود

ُولد في 1995/2/15

انتقلت إلى األمجاد السماوية
الزوجة الفاضلة واألم
والجدة الحنونة
السيدة /عايدة جرجس داود
بتاريخ  ٨مارس ٢٠٢١
زوجة المرحوم عبده عبد المسيح
الجواهرجي بالصاغة
والدة كل من رجل األعمال/
مجدي عبده عبد المسيح
زوج هدى كمال جبرة
ومختار مدير بالضرائب سابقًا
زوج حنان يوسف
ومرفت عبده عبد المسيح حرم
عاطف أمين واصف /
فضيات وجواهرجي
وماجدة حرم هنري جرجس
بأستراليا
جدة كل من سيلفيا ومارينا مجدي
وأمين عاطف واصف زوج
مادونا نصيف
ونهى عاطف واصف
حرم كريم مرجان
ومريم عاطف واصف وماريا
ومارينا مختار
ومينا وماري هنري
شقيقة كل من المرحومين
عزيز وفوزي
وماري وفوزية جرجس
وشقيقة سميرة جرجس.

رقد في الرب 2016/2/13
اذكرنا أمام العرش اإللهي
األسرة

+ + +
شكر وذكرى األربعين
لألم الفاضلة

مريده بولس

افتقدناك بقلوبنا،
طوباك يا من
ِ
ِ
وبكيناك بدموعنا
ِ
وسلمناك وديعة طاهرة
ِ
فداك
لمن
ِ
تشكر األسرة كل من واساهم
بالحضور أو البرق
وتدعو األحباب لحضور القداس
يوم االثنين 2022/3/7
الساعة 12ظ
بكنيسة مارجرجس ارمنت
الحيط
تلغرافيًا :أوالدك
القس أندراوس
وجيه – وديع  -تادرس

+ + +
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