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وزيـــادة وغنى لما قالـــه اآلخرون: »اْلَعالُِم إَِذا َســـِمَع 
َكالََم ِحْكَمـــٍة َمَدَحُه، َوَزاَد َعَلْيِه« )ســـيراخ 18:21(.

- ثق أن مشـــاركتك مطلوبة ومبتغـــاة مّنا جميًعا: 
ُل ِبِه  »َفُم اْلَفِطـــِن ُيْبَتَغى ِفـــي اْلَجَماَعِة، َوَكالَُمـــُه ُيَتأَمَّ

ِفي اْلَقْلِب« )ســـيراخ 20:21(.
3- الدراسة والبحث:

يقـــول القديـــس لوقا عن يهـــود بيريـــة: »َوَكاَن 
هُؤالَِء أَْشـــَرَف ِمـــَن الَِّذيَن ِفـــي َتَســـالُوِنيِكي، َفَقِبلُوا 
اْلَكلَِمـــَة ِبُكلِّ َنَشـــاٍط َفاِحِصيـــَن اْلُكُتَب ُكلَّ َيـــْوٍم: َهْل 
هـــِذِه األُُمـــوُر هَكـــَذا؟« )أع11:17(، يصف القديس 
لوقـــا يهود بيرية بأنهم أشـــرف من يهود تســـالونيكي 
ألنهم بالرغـــم من إيمانهـــم وقبولهم كلمـــة اإلنجيل، 
ذهبـــوا للفحـــص والدراســـة والتأكـــد ممـــا قاله لهم 
بولـــس بفحـــص النبـــوات والبحـــث عـــن اإلجابات 

لـ«هـــل هذه األمـــور هكذا؟«.
- عندما تطـــرح نتيجة دراســـتك وبحثك في أمر 
ما من أمورنا الكنســـية، ستشـــارك المجمـــع ولجانه 
بهـــذا العلم الـــذي وصلت إليه، وســـنأخذ المشـــورة 
الصالحة التـــي نبنيها على دراســـتك واجتهاد بحثك: 
»ِعْلُم اْلَحِكيـــِم َيِفيـــُض َكاْلُعَباِب، َوَمُشـــوَرُتُه َكَيْنُبوِع 

َحَياٍة« )ســـيراخ 16:21(.
4- التمثيل الالئق للمجمع:

أضـــع أمامك عنواًنـــا مهًما وهو: »شـــكلي أيًضا 
يمجـــدك«.. لنا مظهر نحتـــاج أن نهتم به، ال من أجل 
كرامتنـــا الشـــخصية، لكن من أجل كرامـــة الكهنوت 
وتمجيـــد هللا الذي اختـــار ثياًبا للكاهـــن وأطلق عليها 
صفـــة التقديـــس، وجعلها لتمّيز عمـــل الكاهن ورتبته 
وهو يقـــوم بالعمـــل الكهنوتـــي، وفي العهـــد الجديد 
العمل الســـرائري. هـــذا واجب وتقليـــد ينبغي الحفاظ 
عليه خاصة فـــي االجتماعات والمقابالت الرســـمية: 
َســـًة لَِهاُروَن أَِخيَك لِْلَمْجِد َواْلَبَهاِء«  »َواْصَنْع ِثَياًبا ُمَقدَّ

)خر2:28(.
5- أمانة الحديث / صون خصوصية المجمع:

“المجمـــع المقـــدس هو بيت الكنيســـة، وأعضاؤه 
هم القائمـــون على صون البيـــت وخصوصية أهله”.
وبالتالـــي ال ندخـــل الغرباء إلى هـــذا البيت دون 
فحـــص ونطلعهـــم علـــى خصوصياتنـــا: »الَ ُتْدِخْل 
ـــاِش َكِثيَرةٌ«  ُكلَّ إِْنَســـاٍن إَِلـــى َبْيِتَك؛ َفـــإِنَّ َمَكاِيَد اْلَغشَّ

)سي31:11(.
كمـــا ال نعلـــن نحن بألســـنتنا خصوصيـــات هذا 
البيـــت المقـــدس: »قُْلُت: أََتَحفَُّظ لَِســـِبيلِي ِمـــَن اْلَخَطإِ 
يُر ُمَقاِبلِي«  ـــرِّ ِبلَِســـاِني. أَْحَفُظ لَِفِمـــي ِكَماَمًة ِفيَما الشِّ
ِفـــي  اْلَحْمَقـــى  »قُلُـــوُب  ومكتـــوب:  )مـــز1:39(، 
اْلُحَكَمـــاِء ِفي قُلُوِبِهْم« )ســـيراخ  أَْفَواِهِهـــْم، َوأَْفـــَواهُ 
29:21(. ولتكـــن صالتنـــا: »َضـــع َيـــا َربُّ َحاِفَظاً 
« كقـــول داود النبي. لَِفِمـــي. َوَباَبـــاً َحِصيًنا لَِشـــَفَتيَّ
)تمت أربعة مقاالت(

ذكرنـــا فـــي األعـــداد الثالثـــة الماضية عشـــرة 
جوانـــب عـــن المســـئولية األســـقفية. ونســـتكمل في 
هـــذا العدد آخـــر جانبين من هـــذه المســـئولية وهما: 
المســـئولية المعرفيـــة – المســـئولية الجمعية. وبذلك 
تكتمـــل هـــذه المقـــاالت األربعـــة عـــن المســـئولية 

األســـقفية فـــي اثني عشـــر جانًبـــا لها.
حادي عشر: المسئولية المعرفية:

يليـــق باألســـقف أن يكون على درايـــة وإلمام بل 
ومعرفـــة كاملة ببعض األمور التي تســـتوجبها خدمته 
في إيبارشـــيته، وبخاصـــة مع عالم يجابـــه متغيرات 

ســـريعة وتحديات صعبـــة وأخالقيات مغلوطة..
1( المعرفـــة الالهوتية: بكل أبعادهـــا التاريخية 

والكنســـية والمسكونية.
2( المعرفة الثقافية الحضارية:

- اللغـــة: والمقصود بهـــا لغة البلد التي ســـيخدم 
بهـــا )لغة أجنبيـــة(، وأيًضا اللغة بشـــكلها االجتماعي 
ولهجاتهـــا المختلفـــة والمفردات التـــي تميز كل لهجة 
وطريقـــة اســـتخدامها تبًعـــا للمجتمع الذي ُتســـتخدم 

فيـــه.. وطريقة الحوار المناســـبة لـــكل فئة..
- الــــ Culture: وهو موضوع كبير جًدا يحتاج 
إلى قراءات واســـعة.. وإرشـــاد من الذين يعيشون في 
مجتمع اإليبارشـــية.. وتدريب عملي بالمعايشـــة لفترة 
قبل الســـيامة.. وهي دراســـة ومعرفة تخّص المجتمع 
الكبير وليس مجتمع الكنيســـة.. والتحـــدي األكبر هنا 
يكون لألســـقف فـــي الخارج: كيف يفكـــرون؟ ما هي 
األخالقيـــات المقبولة، وغير المقبولـــة؟ ما الذي يحكم 
ثقافتهم؟ مـــا هو مصدر ومرجع تفكيرهم وســـلوكهم: 
الدين، أم الفلســـفات واألفكار، أم المنفعة االقتصادية، 

أم التوجه السياســـي، أم القوانين، أم غير ذلك؟
3( المعرفة النفس – اجتماعية:

ابتعـــاد الراهب عن العالم وعـــن الحياة المجتمعية 
وعن الحياة االجتماعية واألســـرة والزوجة واألطفال 
والجيـــران وزمالء  واألخـــوات  والشـــباب واإلخوة 
المادية  العمـــل والشـــارع والمتطلبـــات  وزميـــالت 
واالجتماعية والنفســـية لكل هـــؤالء )المقصود ابتعاده 
عن خبـــرات الحيـــاة فـــي هـــذه األدوار( تجعل من 
الصعـــب أن يتفهم األســـقف حقيقة حياة هـــؤالء.. لذا 
تصبح مهمة اســـتيعاب ودراســـة تلـــك األمور صعبة 

وشـــاقة وتحتاج اجتهـــاًدا ومعونة للحكمـــة والفهم..
- المـــرأة: أكبر مشـــكلة فهم ســـيكولوجية المرأة 
حياتهـــا  مراحـــل  واختـــالف  ونموهـــا  وطبيعتهـــا 
فسيولوجًيا ونفســـًيا.. المرأة المتزوجة، األم، الراهبة، 
المكّرســـة، الخادمة.. المرأة المعينة )حواء(، المطيعة 
المتعجلة )ســـارة(، الزوجة المعزيـــة، واألم المميِّزة 
ألحد األبنـــاء )رفقـــة(، الجميلة الســـارقة )راحيل(، 
المنســـية واســـعة الحيلة )ثامار(، الجدعة المســـئولة 
)مريم أخـــت هـــارون(، المغوية اللحوحة الشـــريرة 
)دليلة - قـــض16:16(، الوديعـــة التابعة )راعوث(، 
الذكيـــة الحكيمة )أبيجايـــل(، الباحثـــة المدققة المحبة 
التعلّـــم )ملكة ســـبأ(، الطماعة غير القانعة الشـــريرة 
)إيزابـــل، زوجة لوط(، المصابـــة بجنون العظمة والـ

Insecurity )عثليا(، المضحية )أســـتير(، الصبورة 
والجاهلـــة )زوجة أيوب(، الخائنـــة )زوجة فوطيفار، 
جومر زوجة هوشـــع(، المرأة القـــادرة )هيروديا(... 

المـــرأة الفاضلة.. َمـــْن يجدها؟
- الرجل: ســـيكولوجية الرجل وطبيعته الجســـدية 

ومراحل قوتـــه وضعفـــه.. أنماط الرجـــال.. طريقة 
التعامل معهم واســـتخدام مواهبهـــم وقدراتهم.

- األســــــــــــرة: تحديـــــــــات.. متطلّبــــــات.. 
جوهرية.. متغيـــرات 

- الشـــباب: أجيـــال متباينـــة.. مســـتويات عقلية 
وفكريـــة وثقافيـــة متباينة.. نفســـيات متطلبـــة جًدا.. 
انفتـــاح أخالقـــي.. رؤيـــة مختلفـــة جـــًدا للكنيســـة 
وطقوســـها وأســـرارها وآباءهـــا وحتـــى تاريخها.. 
العقـــل ال النقـــل!!!!! الجيل Z وهم الذيـــن ُولدوا بعد 
عـــام 2000م ولهم اآلن 22 ســـنة فـــي عصر جديد.

4( معرفة مجتمع اإليبارشية:
- جغرافية اإليبارشية وتاريخها.

- نوعيـــة المجتمع )زراعي – تجـــاري – متعدد 
المهـــن – فقير / غني – متعلم / مثقـــف / غير متعلم 

– حضاري – ســـياحي – عمالي...(
- كبـــار الكهنة والشـــيوخ واألراخنـــة وأصحاب 

التأثيـــر وكيفيـــة التعامـــل بحكمة معهم.
5( المعرفة القانونية والوطنية:

- معرفـــة قوانين البلد التي تنتمي لها اإليبارشـــية 
– العـــادات – التقاليد – القيم...

- معرفـــة القيـــادات الوطنية وتقديـــم المحبة لهم 
والشـــخصيات المؤثـــرة فـــي اإليبارشـــية، وتقديـــم 

لهم. المحبـــة 
هـــذه هـــي المســـئولية المعرفيـــة وهي واســـعة 
جـــًدا ومـــا ذكرنـــاه مجـــرد شـــذرات قليلـــة... ولذا 
وجـــب االجتهـــاد الشـــخصي والقـــراءة والمناقشـــة 

والمالحظـــة... الـــخ.
ثاني عشر: المسئولية المجمعية:

1- الحضور وااللتزام:
فـــي مجمع أورشـــليم التزم الرســـل واألســـاقفة 
ُســـُل َواْلَمَشـــايُخ لِيْنُظُروا ِفي  بالحضور: »َفاْجَتَمَع الرُّ
هـــَذا األَْمِر« )أع6:15(. هـــدف حضورنا جميًعا هو 
التأكيد على المحبة قبل كل األمور المتعلقة بالكنيســـة 
وشـــركتنا فـــي المجمع مًعـــا كلنا هي أكبـــر محبة.. 
ِة  »َوْلُنالَِحـــْظ َبْعُضَنا َبْعًضـــا لِلتَّْحِريِض َعَلـــى اْلَمَحبَّ
َواألَْعَماِل اْلَحَســـَنِة، َغْيَر َتاِرِكيـــَن اْجِتَماَعَنا َكَما لَِقْوٍم 
َعاَدةٌ، َبـــْل َواِعِظيَن َبْعُضَنـــا َبْعًضـــا، َوِباألَْكَثِر َعَلى 

َقْدِر َما َتـــَرْوَن اْلَيْوَم َيْقـــُرُب« )عب25-24:10(.
2- المشاركة والحوار:

- ال تمتنـــع عـــن إبـــداء رأيـــك: »الَ َتْمَتِنـــْع ِمَن 
اْلـــَكالَِم ِفي َوْقـــِت اْلَخـــالَِص، َوالَ َتْكُتـــْم ِحْكَمَتَك إَِذا 
ِباْلـــَكالَِم«  ُتْعـــَرُف اْلِحْكَمُة  َمـــا  َفإِنَّ َجُمـــَل إِْبَداُؤَهـــا. 

.)29-28:4 )ســـيراخ 
- ستســـمع اآلخريـــن ولكن مشـــاركتك هي إثراء 

املسئولية األسقفية جـ ٤
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الثاني  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  صلـــى 
القـــداس اإللهـــي، صباح يـــوم الســـبت 2 يوليو 
2022م، بكاتدرائيـــة دير القديس األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطرون، وســـام قداســـته خالله 9 من 
الشمامســـة بدرجة القسيســـية للخدمـــة بعدد من 
بالقاهرة ودول  الرعويـــة  والقطاعـــات  الكنائس 
إفريقيـــا، بمشـــاركة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
مكســـيموس األســـقف العام لكنائس قطاع مدينة 
الســـالم والحرفيين، األنبا أبانوب األســـقف العام 
لكنائس قطاع المقطم، اإلنبا اكليمندس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة وشـــرق مدينة 
نصـــر، األنبـــا أغابيوس أســـقف ورئيـــس دير 
القديس األنبا بيشـــوي، األنبا جوزيف األســـقف 
العـــام بأفريقيا، األنبا آكســـيوس األســـقف العام 

الزكاة. )4( الشـــماس نشـــأت نجيب، باسم القس 
بمـــوا، كاهًنا على كنيســـة األنبا كاراس الســـائح 
بمنشـــية ناصر. )5( الشـــماس ريمون جرجس، 
باســـم القس يوســـف، كاهًنا على كنيســـة الشهيد 
مارجرجس بعين شـــمس. )6( الشـــماس جورج 
بســـاده، باســـم القس موســـى، كاهًنا على كنيسة 
الشـــهيد مارجرجس بعين شـــمس. )7( الشماس 
أنطون إبراهيم عياد، باســـم القـــس أنطونيوس، 
كاهًنا على كنيسة الســـيدة العذراء واألرشيدياُكن 
حبيب جرجـــس بمدينـــة العبور الجديـــدة. )8( 
الشـــماس مينـــا ماهر، باســـم القس مينـــا، كاهًنا 
للخدمـــة بدولة الجابون. )9( الشـــماس بيشـــوي 
رمـــزي، باســـم القس بيشـــوي، كاهًنـــا للخدمة 

بدولـــة زيمبابوي.

كمـــا بعـــث قداســـته ببرقيـــات تهنئة إلى كلٍّ من: الســـيد المستشـــار حنفي جبالـــي رئيس مجلس النواب، الســـيد المستشـــار عبد الوهـــاب عبد الرازق 
رئيـــس مجلس الشـــيوخ، األســـتاذ الدكتور مصطفـــى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الســـيد الفريـــق أول محمد أحمد زكـــي القائد العام للقوات المســـلحة 
وزيـــر الدفـــاع واإلنتاج الحربي، الســـيد اللواء محمود توفيـــق وزير الداخلية، فضيلة اإلمام األكبر شـــيخ الجامع األزهر األســـتاذ الدكتـــور أحمد الطيب، 

فضيلـــة الدكتور شـــوقي عـــالم مفتي الديار المصريـــة، فضيلة الدكتـــور محمد مختار جمعـــة وزير األوقاف.

لكنائس قطـــاع عين شـــمس والمطريـــة، األنبا 
ديســـقوروس أســـقف ورئيس دير القديس يحنس 
القصيـــر بالعلميـــن، ومعهم القمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيل عـــام البطريركيـــة بالقاهرة، 
وعدد من اآلبـــاء الرهبان والكهنـــة وجموع من 
الشـــعب. والكهنة الجدد هم: )1( الشماس عوني 
ناجـــي، باســـم القس أبـــرآم، كاهًنا على كنيســـة 
القديســـة دميانـــة واألنبا أبـــرآم، بمدينـــة األمل 
– شـــرق مدينـــة نصـــر. )2( الشـــماس مايكل 
جبالـــي، باســـم القس بـــوال، كاهًنا على كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء وأبي ســـيفين، بمدينة األمل – 
شـــرق مدينة نصر. )3( الشـــماس سامح ثابت، 
باســـم القس صموئيل، كاهًنا على كنيســـة السيدة 
المعترف، بمؤسســـة  العذراء واألنبـــا صموئيل 

»بؤؤنة تنشف املياه من املاعونة« بسبب احلر يف هذا الشهر

سيامة تسعة آباء كهنة جدد للقاهرة وأفريقيا

قـــدم قداســـة البابا تواضـــروس الثاني التهنئة للســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي بحلول عيـــد األضحى المبارك. وبعث قداســـته برقية 
فيها:  قال  المناســـبة  بهذه  تهنئة 

قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بعيد األضحى

“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
رئيس جمهورية مصر العربية 

باإلصالـــة عـــن نفســـي، وباســـم الكنيســـة المصريـــة القبطيـــة 
األرثوذكســـية، يســـرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المســـلمين 
أعمـــق التهانـــي القلبيـــة بمناســـبة حلول عيـــد األضحـــى المبارك، 
مصليـــن أن يعينكـــم هللا علـــى تحقيق مزيد مـــن النجـــاح واإلنجاز 
فـــي تنمية بالدنـــا ومجابهة التحديـــات المختلفة في مســـيرة الوطن، 

وأن ينعـــم عليكم بالصحة والقـــوة، ويبارك جهودكـــم المخلصة التي 
تبذلونهـــا في مختلـــف المناحي لبنـــاء الجمهورية الجديـــدة وتحقيق 

الحيـــاة الكريمـــة التي يســـتحقها المصريون. 
دمتم محروســـين بعناية هللا، ودام الخيـــر واألمن واألمان لمصرنا 

العظيم”. وشعبها  الحبيبة 
البابا تواضروس الثاني 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
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ألقى قداســـة البابـــا عظة اجتمـــاع األربعاء 
األســـبوعي يـــوم األربعاء 29 يونيـــو 2022م، 
بالكنيسة المرقســـية باإلسكندرية، بحضور اآلباء 
األســـاقفة العمـــوم المشـــرفين علـــى القطاعات 
الرعويـــة باإلســـكندرية والقمـــص أبـــرآم إميل 
وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، وأعداد كبيرة 
من أبنـــاء الكنيســـة امتـــألت بهـــم الكاتدرائية، 
وُبثت العظـــة عبر القنوات الفضائية المســـيحية 
التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي   C.O.C وقنـــاة
للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت. وفـــي بداية 
العظـــة هّنـــأ قداســـة البابـــا جمـــوع المصريين 
بذكرى ثـــورة 30 يونيو التـــي أنقذت مصر من 
ســـنة مظلمة ســـبقتها من الفوضـــى، وأن مصر 
مباركـــة بزيـــارة العائلة المقدســـة لهـــا وكرازة 
مرقـــس الرســـول بها، ثم اســـتمع قداســـة البابا 
لكلمـــة مـــن القـــس كاراس إبراهيـــم ســـكرتير 
المجلـــس اإلكليريكـــي الفرعـــي باإلســـكندرية 
عـــن عمـــل المجلس خـــالل الفترة الســـابقة من 
عـــام 2018م مـــع عرض إحصائيـــات عن أهم 

هي األولى للكنيســـة القبطية األرثوذكسية. وقبل 
العظة اســـتمع قداســـة البابا لكلمة مـــن القمص 
أنطونيوس فهمي المســـئول عن خدمـــة المقبلين 
علـــى الزواج باإلســـكندرية، عن عمـــل الخدمة 
خـــالل الفتـــرة الماضية منـــذ فبرايـــر 2012م 
مـــع عرض ألهـــم المناهـــج واإلحصائيات التي 
وصلـــت إلـــى تخريـــج حوالي 13 ألـــف زوج 
وزوجـــة، والنتائج المثمـــرة للخدمة والتنســـيق 
مع المجلـــس اإلكليريكي الفرعـــي لبحث تعديل 
المناهـــج بما يوافـــق ويعالج المشـــاكل الزوجية 
المعروضة أمـــام المجلس. وأيًضـــا التقى باثنين 
من أوائل األســـر المتخرجة مـــن دورة المقبلين 
علـــى الزواج وأجـــرى معهم حـــواًرا عن أهمية 
الخدمـــة ونتائـــج الـــدورة على مشـــوار حياتهم 
الزوجية. ثم اســـتكمل قداسته السلســـلة التعليمية 
الجديـــدة »مفهوم االتحاد الزيجي« وأشـــار إلى 
المفهـــوم الرابـــع لالتحاد الزيجي وهـــو االتحاد 
االجتماعي )النفســـي( )تجدها منشـــورة في هذا 

العدد صـ13 مـــع ترجمـــة إنجليزية صـ18(.

أســـباب فتح الملفـــات ونتائج العمـــل بالمجلس. 
وأيًضـــا كلمـــة من القـــس لوقـــا عبد المســـيح 
مســـئول معهد القديس يوســـف النجار للمشورة 
واإلرشاد الكنســـي عن عمل المعهد وأهمية دور 
مراكـــز المشـــورة في حـــل كثير من المشـــاكل 
األســـرية وســـبل التعاون بين مراكز المشـــورة 
والمجلـــس اإلكليريكـــي.  وألقى قداســـته العظة 
عن »االتحـــاد الروحي« وهي ضمن السلســـلة 
التعليميـــة الجديدة »مفهوم االتحاد الزيجـــــــي« 
كأســـاس لبناء أســـرة مسيحية مقدســـة. كما ألقى 
قداســـة البابا عظـــة االجتماع األســـبوعي، يوم 
األربعاء 6 يوليو 2022م، بالكنيســـة المرقســـية 
باإلســـكندرية، وفـــي بدايتها قدم قداســـته التهنئة 
إلخوتنا المســـلمين بمناســـبة حلول عيد األضحى 
المبـــارك، كمـــا هنأ أبناء الكنيســـة بعيـــد اآلباء 
الرســـل الذي يحل يـــوم 12 يوليـــو. كما رّحب 
قداســـته بزيارة “أبونا كيرلس” بطريرك الكنيسة 
اإلريتريـــة األرثوذكســـية الذي وصـــل القاهرة 
يـــوم األربعـــاء 29 يونيو 2022م، فـــي زيارة 

ⲕⲟⲩⲕ أم قويق« ُتطلق يف مصر على البومة، ألن البومة ابلقبطية هي«

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني في المقر البابـــوي بالقاهرة، 
يـــوم الســـبت 9 يوليو 2022م، قداســـة أبونـــا كيرلس بطريرك الكنيســـة 
اإلريترية األرثوذكســـية والوفد المرافق له. واســـتقبل خورس الشمامســـة 
قداســـة البابـــا وقداســـة البطريـــرك، بلحـــن »إفلوجي مينـــوس« ولحن 
»إك إزمـــاروؤوت«. وألقى قداســـة البابـــا كلمة ترحيـــب بضيفه والوفد 
المرافق، وال ســـيما أنها الزيارة األولى له كبطريرك للكنيســـة اإلريترية، 
وأعرب عن ســـعادته بفتح صفحة جديدة مع الكنيســـة اإلريتريـــة، متمنّيًا 
أن تقـــوى العالقـــات بين الكنيســـتين الشـــقيقتين تحت مظلـــة القديس مار 
مرقس الرســـول الذي أســـس الكنيســـة القبطية في القرن األول الميالدي، 
وشـــّدد قداســـته علـــى أننا ننظـــر إلـــى المســـتقبل برؤية واســـعة، وأن 
الكنيســـة القبطية مستعدة لمساعدة شـــقيقتها الكنيســـة اإلريترية على كافة 
األصعـــدة. كما تمنى قداســـة البابـــا أن يتوحد أبنـــاء الكنيســـة اإلريترية 
فـــي أنحـــاء العالم تحت مظلة كنيســـتهم بقيادة قداســـة البطريـــرك »أبونا 
كيرلـــس«. واختتم بأن رســـالته لـــكل أبناء الكنيســـة اإلريتريـــة هي أن 
ننســـى ما هـــو وراء ونمتد إلـــى ما هو قـــدام. ومن جهته أعرب قداســـة 
البطريرك »أبونا كيرلس« عن شـــكره لقداســـة البابـــا تواضروس الثاني 
علـــى محبته وحفاوة االســـتقبال، وعن ســـعادته بزيارة الكنيســـة القبطية، 

مشـــيًرا إلـــى أن الكنيســـة اإلريترية مـــرت بفترة صعبة واســـتطاعت أن 
تتجاوزها بســـالم. كما ألقى األســـقف أبونا باســـيليوس أحد أعضاء الوفد 
اإلريتـــري كلمـــة محبـــة. وقدم قداســـة البابـــا تواضروس هديـــة لضيفه 
عبـــارة عن »صليـــب يد« مصنوع بالطـــراز القبطي بيد اآلبـــاء الرهبان 
األقبـــاط، كمـــا أهداه أيقونـــة قبطيـــة »الثيؤوطوكوس« مـــن عمل إحدى 
الراهبـــات القبطيات. وأهـــدى أيقونة قبطية لكل عضو مـــن أعضاء الوفد 
اإلريتـــري. كما أهدى قداســـة البطريـــرك اإلريتري لقداســـة البابا منجلية 
خشـــبية تحوي نســـخة من الكتاب المقـــدس إلى جانب كتاب ســـيرة حياة 
القديـــس فرومنتيوس »أبونا ســـالمة« أول أســـقف للحبشـــة، كمـــا أهداه 
صليـــب يد، وأهـــدى صليب يـــد كذلك، ألعضـــاء الوفد القبطـــي.  ثم تم 
التقـــاط صورة تذكارية لقداســـة البابـــا تواضروس الثاني وقداســـة »أبونا 

كيرلس« وأعضـــاء الوفدين القبطـــي واإلريتري. 

وحـــرص »أبونـــا كيرلس« والوفـــد اإلريتري عقب انتهـــاء اللقاء مع 
قداســـة البابا تواضروس علـــى زيارة مزار القديس مار مرقس الرســـول 
والقديس أثناســـيوس الرســـولي والكاتدرائية المرقســـية بالعباسية. عقدت 
بعدها جلســـة مباحثات بيـــن الوفدين القبطـــي واإلريتري لمناقشـــة عدًدا 

من الترتيبـــات الخاصة بالعمل المشـــترك والعالقات بين الكنيســـتين.

قداسة البابا يستقبل قداسة بطريرك إريتريا
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»فالن وبس والباقي كله قش«، كلمة قش من القبطية ⲕⲁϣ بنفس املعىن، وهلا معاين أخرى

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، 
مســـاء يوم الســـبت 2 يوليو 2022م، الوفد 
القبطـــي الذي شـــارك في الزيارة الدراســـية 
التـــي قـــام بهـــا وفـــد كبيـــر مـــن الكنائس 
األرثوذكســـية الشـــرقية )األقباط والســـريان 
واألرمـــن واألحباش واإلريترييـــن والهنود( 
 .Oriental Churches التي ُتسمى وهي 
الفاتيـــكان  مـــن  بدعـــوة  الزيـــارة  كانـــت 
فـــي الفتـــرة مـــن 30 مايـــو إلـــى 6 يونيو 
2022م، حيـــث زاروا عدًدا مـــن الجامعات 
المكتبات  الدراســـية، وكذلك بعض  والمعاهد 
المتخصصـــة في الكتـــاب المقـــدس وتاريخ 
المســـيحية الشـــرقية. وقد اســـتقبلهم قداســـة 
البابا فرانســـيس ورحب بهم لمشـــاركتهم عن 
الشـــرقية ومحبتهم في  الكنائس األرثوذكسية 

التواصـــل والتعارف والدراســـة.

وقد ضم الوفد القبطـــي كاّلً من: الراهب 
القس ياكوبـــوس األنبا بيشـــوي، القس ابرآم 
عـــادل عجيـــب )مـــن اإلســـكندرية(، القس 
البحيـــرة(، حيث  بفنوتيوس ســـليمان )مـــن 

الدراســـية. تقريـــًرا عن زيارتهم  قدموا 

وجديـــر بالذكر أن هذه هـــي المرة الثانية 
التي تتـــم فيها مثل هذه الزيارات الدراســـية، 

حيث كانت األولى فـــي فبراير 2020م.

قداسة ابلابا يستقبل الوفد القبطي

يوم الثالثاء 28 يونيو 2٠22م 

+ نيافـــة األنبـــا متاؤس أســـقف ورئيس دير 
الســـيدة العذراء )الســـريان( بـــوادي النطرون، 
الـــذي عرض على قداســـة البابـــا بعض األمور 

الخاصـــة بالدير. 

يوم الجمعة األول من يوليو 2٠22م 

+ نيافـــة األنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام 
بأفريقيا، والمســـئول عن دول مـــاالوي، ناميبيا، 

يوم الخميس ٧ يوليو 2٠22م 

+ الدكتور ســـامح رياض وكيل وزارة البيئة 
باإلســـكندرية حيث تم مناقشة ســـبل التعاون بين 
الكنيســـة والوزارة والقضايا المناخية المعاصرة. 
حضـــر اللقــــــــاء القمص أبرآم إميـــــــل وكيل 
البطريركية باإلســـكندرية والقس بولس عوض. 

+ بعـــض مديـــــــــري إدارات الديــــــــوان 

يوم الجمعة 8 يوليو 2٠22م 
+ نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس دير 

تمــــــــت خالل اللقاء مناقشـــة بعـــض الملفات 
نيافتهما.  بخدمـــة  الخاصـــة 

يوم االثنين 4 يوليو 2٠22م 

+ نيافـــة األنبا ماركوس أســـقف إيبارشـــية 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري ورئيس دير 
القديســـة دميانـــة بالبراري، حيث ناقش قداســـة 
البابـــا مع نيافته بعض األمـــور الخاصة بالخدمة 

اإليبارشـــية.  في  الرعوية 

بدايـــة  فـــي  قداســـته  وهنأهـــم  باإلســـكندرية، 
اللقـــاء بتوليهم عضويـــة المجلس، مشـــيًرا إلى 
أن مســـئولية كبيـــرة تقـــع على عاتقهـــم. ومن 
جهتهم عـــرض أعضـــاء المجلس على قداســـة 
البابـــا لتاريـــخ الجمعية واألنشـــطة التي تجرى 
فيها. حضـــر اللقـــاء القمص أبـــرآم إميل وكيل 
البطريركية باإلســـكندرية والقس بولس عوض. 

المقـــدس، حيـــث تمت خـــالل اللقاء مناقشـــــــة 
بعـــض الملفـــات الخاصـــة باللجنة. 

زيمبابوي، بتســـوانا، الذي عرض على قداســـة 
البابـــا بعض الموضوعات الخاصـــة بخدمته في 

هـــذه الدول. 

يوم األحد 3 يوليو 2٠22م 

+ صاحبـــي النيافة األنبا ســـاويرس أســـقف 
ديـــري القديـــس األنبـــا تومـــاس بالخطاطبـــة 
وســـوهاج والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبة، 
واألنبا توماس األســـقف العام للشـــئون الديرية. 

لمناقشـــة خطة  البطريركي باإلســـكندرية وذلك 
تطوير العمل اإلداري بالبطريركية، وعرضــــت 
كل ادارة خطـــة التطويـــر الخاصـــة بها. حضر 
اللقـــاء القمص أبـــرآم إميل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية والقس بولس عوض والمحاســـب 

كيرلـــس دميان مديـــر الديـــوان البطريركي. 

+ المجلس الجديد لجمعية الشـــبان المسيحية 

القديـــس األنبـــا بـــوال بالبحر األحمـــر، ومقرر 
بالمجمـــع  واألديـــرة  الرهبنـــة  شـــئون  لجنـــة 

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، عدًدا من الزائرين، كالتالي: 

وفي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية، التقى قداسته:

كمـــا استقبــــل قداستــــه بالمقــــر البابــــوي بالقاهــــرة:
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سكن الراهب يف القالية، والقالية كلمة قبطية من أصل يوانين ⲕⲉⲗⲗⲓⲁ مبعىن غرفة أو حجرة

قداسة ابلابا يلتيق أعضاء هيئة تدريس
اللكية اإللكرييكية باإلسكندرية

ويلتيق جملس إدارة املدرسة املرقسية باإلسكندرية

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني يـــوم األربعـــاء 29 يونيو 
2022م، بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية، أعضاء 
هيئـــة تدريـــس الكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية بحضور نيافـــة األنبا 
بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتزه، والقمص أبـــرآم إميل وكيل 

باإلســـكندرية.  البطريركية 

وألقـــى قداســـة البابا فـــي بداية اللقـــاء كلمة رحب خالهـــا بالحضور 
ثـــم تحدث عـــن دور التعليم الكنســـي، من خـــالل رســـالة القديس بولس 

كمـــا التقـــى قداســـة فـــي المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
باإلســـكندرية يـــوم األربعاء 29 يونيـــو 2022م، مجلس إدارة المدرســـة 
المرقســـية باإلســـكندرية بحضور القمص أبرآم إميل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية. اســـتمع قداســـته خالل اللقاء لشـــرح من مدير المدرســـة 
يخـــص رؤيـــة المدرســـة الجديدة في إطـــار خطـــة تطوير التعليـــم بها، 
وشـــرح القـــس رافائيل متى عـــن لجنة التربيـــة الحياتية ودورهـــا الرائد 
فـــي العمل على رفع المســـتوى الفكـــري والذهني والمشـــاركة المجتمعية 

الرســـول الثانيـــة إلى تلميـــذه تيموثـــاوس، وعقـــب انتهاء الكلمة شـــكر 
قداســـته األب القمـــص أبرآم بشـــوندي على الفتـــرة التي قضاهـــا وكياًل 
للكليـــة مـــن عـــام 2013م، وذلك لمـــا بذله من جهـــد للنمو بالمســـتوى 
الروحـــي والعلمـــي للكليـــة متمنّيًا لـــه دوام الصحـــة والعافيـــة، وقدم له 
هديـــة تذكارية، كما رحب قداســـته باألب القمص أنـــدراوس متى الوكيل 
الجديـــد لإلكليريكيـــة. تناول بعدها اآلبـــاء: القمص أبـــرآم إميل والقمص 
أبـــرآم بشـــوندي والقمـــص أندراوس متـــى، فـــي كلماتهم التـــي ألقوها، 

الرؤيـــة المســـتقبلية لتطوير الكليـــة اإلكليريكية. 

والحياتيـــة من خـــالل العمل على ثالثـــة محاور وهي الطالـــب والمدرس 
وأوليـــاء األمور. بعدها اســـتمع قداســـته إلى شـــرح من رؤســـاء أقســـام 
المدرســـة عـــن األنشـــطة المختلفـــة التي قدموهـــا خالل العام الدراســـي 
المنتهـــي. واختتـــم اللقاء بكلمة لقداســـة البابا دارت حـــول أهمية المدرس 
وعملـــه علـــى زرع الحب وتأثيـــره على العمليـــة التعليمية وتنشـــئة جيل 

واٍع لـــه انتماء. 
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»قول كمان وكمان« كمان تعين أيًضا وأصلها ابليواننية ⲕⲁⲓ ⲙⲉⲛ بنفس املعىن

التقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني في المقـــر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، يوم االثنيـــن 4 يوليـــو 2022م، نيافة األنبا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس قطاع حدائق القبـــة والوايلي والعباســـية وبرفقته اآلباء كهنة القطاع. ألقى قداســـته عليهم كلمة مناســـبة دارت حول خدمة 

األب الكاهـــن حيـــث تناول ثالثة أبعاد تعمـــل مًعا كالخيط المثلـــوث يجب أن يعتني بهـــا الكاهن وهي: الرعاية والدراســـة واإلدارة. 

قداسة ابلابا يلتيق كهنة قطاع حدائق القبة

تطييب جسد القديس األنبا بيشوي

ـــَب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم االثنين 11  َطيَّ
يوليـــو 2022م، جســـد القديـــس األنبا بيشـــوي بديره بـــوادي النطرون. 
وتـــم إخـــراج األنبوبة التي تحوي الجســـد مـــن المقصـــورة الخاصة به، 
حيـــث تم تجهيـــز الحنـــوط واألطياب بيـــد قداســـة البابا ودهن قداســـته 

بمشـــاركة اآلباء األســـاقفة أنبوبة جســـد القديـــس الملقب بالرجـــل الكامل 
حبيـــب مخلصنـــا الصالح، وهـــو من من آبـــاء الرهبنة في القـــرن الرابع 
الميـــالدي، وتحتفل الكنيســـة القبطية بعيد نياحته يـــوم 8 أبيب - 15 يوليو 

مـــن كل عام. 
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ⲥⲁⲗⲟ السلة من األوعية املصرية من الكلمة القبطية

جتليس اآلباء األساقفة اجلدد 

جتليس نيافة األنبا أنيانوس 
أسقف بين مزار وابلهنسا

ــو  ــوم األحــد 3 يولي ــزار والبهنســا، مســاء ي ــي م ــت إيبارشــية بن احتفل
2022م، باســتقبال وتجليــس أســقفها الجديــد نيافــة األنبــا أنيانــوس، وذلــك 
ــة القديــس مــار مرقــس الرســول فــي بنــي مــزار، بحضــور 22  بكاتدرائي
ــد  ــالوة تقلي ــس وت ــية والتجلي ــوات العش ــت صل ــة. أقيم ــار الكنيس ــن أحب م
األســقفية وتوقيــع األحبــار الحاضريــن عليــه. وتضمــن االحتفــال عــدًدا مــن 
الكلمــات لنيافــة األنبــا بــوال مطــران طنطــا نيابــة عــن األحبــار الحاضريــن، 
وكلمــة لنيافــة األنبــا يســطس أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا أنطونيــوس 
بالبحــر األحمــر )الديــر الــذي ترهــب فيــه نيافــة األنبــا أنيانــوس(، وكلمــة 
عــن مجمــع كهنــة بنــي مــزار ألقاهــا القمــص بشــارة، وكلمــة لنيافــة األنبــا 
إســطفانوس أســقف ببــا والفشــن والنائــب البابــوي الــذي كان مســئواًل عــن 
ــواء  ــة لل ــا أثناســيوس، وكلم ــات األنب ــث الرحم ــد نياحــة مثل اإليبارشــية بع
أوســامة القاضــي محافــظ المنيــا، وفــي الختــام ألقــى نيافــة األنبــا أنيانــوس 

كلمــة شــكر. 

شــارك فــي التجليــس مــن أحبــار الكنيســة أصحــاب النيافــة: األنبــا 
بــوال مطــران طنطــا، واألنبــا يســطس أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا 
أنطونيــوس بالبحــر األحمــر، واألنبــا باســيليوس أســقف ورئيــس ديــر 
ابقديــس األنبــا صموئيــل المعتــرف بجبــل القلمــون، واألنبــا يوأنــس أســقف 
أســيوط، واألنبــا غبــلا أســقف بنــي ســويف، واألنبــا إســطفانوس أســقف 
ــا  ــون أســقف مغاغــة والعــدوة، واألنب ــا أغاث ــا والفشــن وسمســطا، واألنب بب
ــال  ــا داني ــام، واألنب ــقف الع ــا األس ــا إرمي ــا، واألنب ــقف المني ــوس أس مكاري
أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا بــوال بالبحــر األحمــر، واألنبــا صموئيــل 
ــا  ــس األنب ــر القدي ــس دي ــقف ورئي ــوس أس ــا أولوجي ــوه، واألنب ــقف طم أس
شــنوده بســوهاج، واألنبــا أبانــوب األســقف العــام لكنائــس قطــاع المقطــم، 
ــا  ــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــبرا الشــمالية، واألنب ــا آنجيل واألنب
ماركــوس أســقف دميــاط وكفــر الشــيخ والبــراري، واألنبــا بيجــول أســقف 
ــا ثاؤفيلــس  ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء بجبــل قســقام )المحــرق(، واألنب
أســقف منفلــوط، واألنبــا فيلوباتيــر أســقف أبــو قرقــاص، واألنبــا فــام أســقف 
ــوس  ــا إغناطي ــر أســقف شــبين القناطــر، واألنب ــا نوفي ــا، واألنب شــرق المني

ــة الكبــرى.  األســقف العــام للمحل

جتليس نيافة األنبا بيسنيت 
أسقف أبنوب والفتح وأسيوط اجلديدة

ورئيس دير مار مينا املعلق جببل أبنوب

ــبت 2  ــوم الس ــدة، ي ــيوط الجدي ــح وأس ــوب والفت ــية أبن ــت إيبارش احتفل
يوليــو 2022م، باســتقبال وتجليــس أســقف اإليبارشــية الجديــد ورئيــس 
ديــر الشــهيد مارمينــا العجائبــي بجبــل أبنــوب، نيافــة األنبــا بيســنتي، وذلــك 
بكاتدرائيــة القديــس مــار مرقــس الرســول فــي أســيوط الجديــدة، بحضــور 
22 مــن أحبــار الكنيســة. أقيمــت صلــوات العشــية والتجليــس وتــالوة تقليــد 
األســقفية وتوقيــع األحبــار الحاضريــن عليــه. وتضمــن االحتفــال مــن بعــد 

التجليــس عــدًدا مــن الكلمــات، أختتمــت بكلمــة لنيافــة األنبــا بيســنتي.

شــارك فــي التجليــس مــن أحبــار الكنيســة أصحــاب النيافــة: األنبــا باخوم 
ــة  ــقف القوصي ــاس أس ــا توم ــة، واألنب ــاة والمراغ ــوهاج والمنش ــقف س أس
ــا  ــدارى، واألنب ــس أســقف أســيوط وســاحل ســليم والب ــا يوأن ــر، واألنب ومي
ــا  ــام، واألنب ــا األســقف الع ــا إرمي ــدوة، واألنب ــة والع ــون أســقف مغاغ أغاث
صموئيــل أســقف طمــوه، واألنبــا يوليــوس األســقف العــام لمصــر القديمــة 
وأســقفية الخدمــات، واألنبــا أولوجيــوس أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا 
ــا بمــوا  ــا يوســاب األســقف العــام لألقصــر، واألنب شــنودة بســوهاج، واألنب
أســقف الســويس، واألنبــا بيجــول أســقف ورئيــس الديــر المحــرق، واألنبــا 
أرســانيوس أســقف الــوادى الجديــد والواحــات والنائــب البابــوي إليبارشــية 
أبنــوب منــذ نياحــة مثلــث الرحمــات األنبــا لــوكاس، واألنبا ميخائيل األســقف 
العــام لكنائــس قطــاع حدائــق القبــة والوايلــي والعباســية، واألنبــا ثاؤفيلــس 
أســقف منفلــوط، واألنبــا فيلوباتيــر أســقف أبوقرقــاص، واألنبــا فــام أســقف 
شــرق المنيــا، واألنبــا بيشــوي أســقف أســوان، واألنبــا أغناطيــوس األســقف 

العــام للمحلــة الكبــرى. 

كمــا حضــر حفــل التجليــس اللــواء عصــام ســعد محافــظ أســيوط، 
ــة العســكرية،  ــة الجنوبي ــد المنطق ــواء أركان حــرب محــب حبشــي قائ والل
واألســتاذ الدكتــور طــارق الجمــال رئيــس جامعــة أســيوط، واألســتاذ 
الدكتــور منصــور كبــاش رئيــس جامعــة ســفنكس بمدينــة أســيوط الجديــدة، 

والقيــادات التنفيذيــة واألمنيــة والدينيــة. 

وصلــى نيافتــه صبــاح اليــوم التالــي أول قــداس باإليبارشــية بعــد تجليســه 
أســقًفا عليهــا بالكنيســة ذاتها.



جملة الكرازة -  ١٥ يويلو 10102022

ⲥⲓⲙⲥⲓⲙ السمسم من النبااتت اليت تزرع يف مصر وابلقبطية

إيبارشية سيدين بأسرتايلا

قــام نيافــة األنبــا دانييــل أســقف ســيدني وتوابعهــا، يــوم الســبت 9 يوليو 
ــيدني،  ــل بس ــة كيليفي ــان بمنطق ــان ودمي ــين قزم ــة القديس 2022م، بكنيس
ــس  ــا باســم الق ــى الكنيســة ذاته ــا عل بســيامة الشــماس رامــز بســادة كاهًن
ــي،  ــس تيموث ــل، وللق ــا دانيي ــة األنب ــا لنياف ــص تهانين ــي بســادة. خال تيموث

ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وســائر أفــراد الشــعب.

إيبارشية ببا وسمسطا والفشن

ــاح  ــا وسمســطا والفشــن، صب ــا اســطفانوس أســقف بب ــام نيافــة األنب ق
ــر  ــة، وشــاركه عــدد كبي ــر المطراني ــو 2022م، بمق ــوم الســبت 2 يولي ي
مــن اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ومــن إيبارشــيات ســمالوط وطحــا األعمــدة، 
بنــي مــزار والبهنســا، مطــاي. وســام نيافتــه عقــب صــالة الصلــح ثالثــة 
شمامســة فــي رتبــة الكهنــوت، وهــم: )1( القــس حنانيــا جرجــس للخدمــة 
بكنيســة الســيدة العــذراء بعزبــة جليلــة بمركــز ببــا. )2( القــس أنطونيــوس 
القمــص يوأنــس للخدمــة بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بقريــة طرشــوب 
بمركــز ببــا. )3( القــس داود ســمير للخدمــة بكنيســة الشــهيدة مارينــا بقرية 
ــاء  ــطفانوس، ولآلب ــا اس ــة األنب ــا لنياف ــص تهانين ــا. خال ــز بب ــا بمرك طح
الكهنــة الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وســائر أفــراد الشــعب. 

استقبال نيافة األنبا اغناطيوس 
األسقف العام باملحلة الكربى

احتفلــت إيبارشــية المحلــة الكبــرى، مســاء يــوم الثالثــاء 5 يوليــو 
الجديــد  العــام  األســقف  إغناطيــوس  األنبــا  نيافــة  باســتقبال  2022م، 
ــرى  ــة الكب ــة المحل ــذراء بمدين ــيدة الع ــة الس ــك بكاتدرائي ــية، وذل لإليبارش

بحضــور 15 مــن أحبــار الكنيســة. 

واُســتقِبل األب األســقف الجديــد لــدى وصولــه مقــر الكاتدرائيــة بفــرق 
الكشــافة الذيــن تقدمــوا موكبــه، ثــم اســتقبله خــورس الشمامســة باأللحــان، 
بــدأت بعدهــا صلــوات العشــية تالهــا كلمــات ألقاهــا أصحــاب النيافــة: األنبــا 
بيمــن أســقف نقــادة وقــوص، واألنبــا صليــب أســقف ميــت غمــر والنائــب 
ــا  ــات األنب ــث الرحم ــة مثل ــذ نياح ــرى من ــة الكب ــية المحل ــوي إليبارش الباب
كاراس األســقف العــام الســابق لإليبارشــية، واألنبــا بيجــول أســقف ورئيــس 
الديــر المحــرق )وهــو الديــر الــذي ترهــب فيــه نيافــة األنبــا إغناطيــوس(، 
ــور  ــتاذ الدكت ــة األس ــب كلم ــى جان ــزار إل ــي م ــوس أســقف بن ــا أنيان واألنب

طــارق رحمــي محافــظ الغربيــة. 

وفــي الختــام ألقــى نيافــة األنبــا إغناطيــوس كلمــة شــكر خاللهــا الجميــع، 
مقدًمــا هديــة تذكاريــة لنيافــة األنبــا صليــب تقديــًرا لمــا بذلــه مــن جهــد فــي 

خدمــة اإليبارشــية. 

ــة:  ــاب النياف ــة أصح ــار الكنيس ــن أحب ــتقبال م ــل االس ــي حف ــارك ف ش
األنبــا بيمــن أســقف نقــادة وقــوص، واألنبــا مكســيموس أســقف بنهــا 
وقويســنا، واألنبــا غبــلا أســقف بنــي ســويف، واألنبــا إســطفانوس أســقف 
ــا  ــح، واألنب ــا القم ــق ومني ــاوس أســقف الزقازي ــا تيموث ــا والفشــن، واألنب بب
إرميــا األســقف العــام، واألنبــا صليــب أســقف ميــت غمــر ودقــادوس وبــالد 
الشــرقية، واألنبــا صموئيــل أســقف طمــوه، واألنبــا ماركــوس أســقف دميــاط 
وكفــر الشــيخ والبــراري، واألنبــا بيجــول أســقف ورئيــس الديــر المحــرق، 
ــي  ــة والوايل ــق القب ــاع حدائ ــس قط ــام لكنائ ــقف الع ــل األس ــا ميخائي واألنب
ــقف  ــر أس ــا فيلوباتي ــوط، واألنب ــقف منفل ــس أس ــا ثاؤفيل ــية، واألنب والعباس
أبوقرقــاص، واألنبــا نوفيــر أســقف شــبين القناطــر، واألنبــا أنيانــوس أســقف 

بنــي مــزار والبهنســا.

كمــا حضــر حفــل االســتقبال محافظــة الغربيــة الدكتــور طــارق رحمــي 
والدكتــور أحمــد عطــا نائــب المحافــظ وأعضــاء مجلــس النــواب والشــيوخ 
ــاء وأعضــاء  ــاء األحي ــمنود. ورؤس ــرى وس ــة الكب ــي المحل ــا مدينت ورئيس

بيــت العائلــة المصريــة والقيــادات التنفيذيــة واألمنيــة والدينيــة.

جتليس اآلباء األساقفة اجلدد 
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ⲥⲁⲙⲓⲧ السميط من أنواع اخلبز يف مصر وابلقبطية

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري
قــام نيافــة األنبــا ماركوس 
ــيخ  ــر الش ــاط وكف أســقف دمي
يــوم  صبــاح  والبــراري، 
2022م،  يوليــو   2 الســبت 
بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
بمدينــة كفــر الشــيخ، بســيامة 
عــادل  كيرلــس  الشــماس 
كاهًنــا علــى الكنيســة ذاتهــا 

باســم القــس ميخائيــل. 

ــوم الخميــس 30 يونيــو 2022م، كنيســة  ــاح ي كمــا دشــن نيافتــه صب
القديــس األنبــا موســى األســود بمركــز الريــاض بكفــر الشــيخ، حيــث تــم 
تدشــين المذابــح الثالثــة وأيقونــات الكنيســة، وتطييــب رفــات القديــس 
القــوي األنبــا موســى. وفــي الســياق ذاتــه ســام نيافتــه الشــماس المهنــدس 
كمــال فــرج كاهًنــا علــى الكنيســة ذاتهــا، باســم القــس دوماديــوس. خالــص 
ــوس،  ــس دومادي ــل وللق ــس ميخائي ــوس، وللق ــا مارك ــة األنب ــا لنياف تهانين

ــة اإليبارشــية، وســائر أفــراد الشــعب.  ــاء كهن ولمجمــع اآلب

االحتفال بمرور ١2٥ اعًما ىلع تأسيس كنيسة 
القديسني األنبا بشاي واألنبا بطرس بالزقازيق

ــى  ــا القمــح بمــرور 125 عــام عل ــق ومني ــت إيبارشــية الزقازي احتفل
تأســيس كنيســة القديســْين األنبــا بشــاي واألنبــا بطــرس بالزقازيــق، صبــاح 
يــوم الســبت 2 يوليــو 2022م، حيــث دّشــن نيافــة األنبــا تيموثــاوس أســقف 
ــا،  ــا وترميمه ــات تجديده ــاء عملي ــد انته ــا بع ــة ذاته ــية، الكنيس اإليبارش

والتــي اســتمرت مــن عــام 2009م وحتــى عــام 2013م.

ــا  ــاي واألنب ــا بش ــْين األنب ــم القديس ــى اس ــط عل ــح األوس ــن المذب وُدشِّ
ــدور  ــح ال ــذراء، ومذب ــى اســم الســيدة الع ــح البحــري عل بطــرس، والمذب
العلــوي علــى اســم الشــهيد مــار مينــا والقديــس البابــا كيرلــس الســادس، 

ــة. ــي الخدم ــة وأوان ــات الكنيس وأيقون

كمــا افتتــح نيافتــه متحــف مقتنيــات الكنيســة مــن مخطوطــات وأدوات 
وكتــب كنســية قديمــة وحامــل األيقونــات األثــري، ثــم صلــى عشــية عيــد 
القديســْين شــفيعي الكنيســة، مســاء اليــوم ذاتــه، وألقــى نيافتــه كلمــة عــن 

أهميــة الكنيســة فــي حياتنــا وعــن تاريــخ الكنيســة ذاتهــا.

ــد  ــابق، العدي ــو الس ــن 24 يوني ــدأت م ــي ب ــة والت ــت االحتفالي وتضمن
مــن الفقــرات الروحيــة والعــروض المتنوعــة، بحضــور عــدد مــن اآلبــاء 

األســاقفة والكهنــة مــن أبنــاء الكنيســة ذاتهــا.

تهنئة قيادات أسوان نليافة األنبا بيشوي بتجليسه

اســتقبل نيافــة األنبــا بيشــوي أســقف أســوان الجديــد بمقــر المطرانيــة، 
يــوم الثالثــاء 28 يونيــو 2022م، الدكتــور أيمــن عثمــان رئيــس جامعــة 
ــه. وحضــر أيًضــا مــن  ــة بمناســبة تجليــس نيافت ــدم التهنئ ــذي ق أســوان ال
المهنئيــن، صبــاح اليــوم التالــي، وكيلــْي وزارة األوقــاف الحالي والســابق، 
ــة  ــي التربي ــال وزارت ــوى والوعــظ باألزهــر، ووكي ــة الفت ــن لجن ــد م ووف
والتعليــم والصحــة، ووفــد مــن المجلــس القومــي للمــرأة، ووفــد مــن البنــك 
المصــري لتنميــة الصــادرات، ومديــر البنــك العربــي اإلفريقــي بأســوان. 
ــاء 6  ــوم األربع ــة، ي ــر المطراني ــوي، بمق ــا بيش ــة األنب ــتقبل نياف ــا اس كم
يوليــو 2022م، الدكتــور فريــد عبــد الظاهــر نائــب رئيــس جامعــة أســوان 
الــذي قــّدم التهنئــة بمناســبة تجليــس نيافتــه. وحضــر أيًضــا للتهنئــة، اليــوم 
ــق  ــد المراف ــوان والوف ــر المصــري بأس ــام حــزب التحري ــن ع ــه، أمي ذات
لــه، ورئيــس الجمعيــة المصريــة للتنميــة المتكاملــة والوفــد المرافــق لــه، 
ومديــر مــدارس النيــل الدوليــة بأســوان والوفــد المرافــق لــه، ووفــود مــن 

شــيوخ وُعمــد قبائــل شــعب قريــة بنبــان. 

زيارة السفري اإليطايل ألديرة سوهاج

 Michele الســيد  زار  2022م،  يونيــو   28 الثالثــاء  يــوم  فــي 
Quaroni ســفير إيطاليــا والســيدة قرينتــه ووفــد مــن الســفارة اإليطاليــة، 
ديــر القديســْين األنبــا بيجــول واألنبــا بيشــاي بالجبــل الغربــي فــي ســوهاج 
)الديــر األحمــر(، حيــث اســتقبلهم األب الراهــب القمــص أنطونيــوس 
الشــنودي أميــن الديــر، وأبــدى الضيــوف إعجابهــم بأيقونــات كنيســة الديــر 
ــاء  ــع اآلب ــوف م ــادة الضي ــة للس ــور التذكاري ــاط الص ــم التق ــة، وت األثري

ــر.  ــان وبعــض خــدام الدي الرهب
كمــا زار ســعادة ســفير إيطاليــا بمصــر اليــوم ذاتــه، ديــر القديــس األنبــا 
ــتقبلهم  ــث اس ــض( بســوهاج، حي ــر األبي ــن )الدي ــس المتوحدي ــنوده رئي ش
الضيــوف  وأبــدى  الديــر،  أســقف ورئيــس  أولوجيــوس  األنبــا  نيافــة 
إعجابهــم بأيقونــات كنيســة الديــر األثريــة، وتــم التقــاط الصــور التذكاريــة 

ــر. ــان وبعــض خــدام الدي ــاء الرهب ــوف مــع اآلب للســادة الضي
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صدفا أحد مراكز حمافظة أسيوط من الكلمة القبطية ⲥⲁⲧϥⲉ مبعىن القناة

مشاركة الكنيسة يف احتفايلة لكية دار العلوم 
بثورة ٣0 يونيو

شــارك نيافــة األنبــا اكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس قطــاع ألماظــة 
ومدينــة األمــل وشــرق مدينــة نصــر نيابــة عــن قداســة البابــا تواضــروس 
ــوم،  ــة دار العل ــة كلي ــي احتفالي ــو 2022م، ف ــد 3 يولي ــوم األح ــي ي الثان
جامعــة القاهــرة بمناســبة الذكــرى التاســعة لثــورة 30 يونيــو. وتســلم 
نيافتــه درع وشــهادة تقديــر مقدميــن مــن الكليــة لقداســة البابــا تواضــروس 
الثانــي. ســلم الــدرع وشــهادة التقديــر لنيافــة األنبــا أكليمنــدس عميــد الكليــة 

الدكتــور راضــي عبــد المحســن رضــوان.

لقاء رويح كنيس بإقليم اكتالونيا

شــهدت ثالثــة كنائــس قبطيــة بإقليــم كاتالونيــا اإلســباني، خــالل الربــع 
األخيــر مــن شــهر يونيــو الماضــي، مؤتمــًرا بعنــوان »التغييــر الفعــال«. 
اســتضافت المؤتمــر كنائــس الســيدة العــذراء والشــهيد مــار مينــا فــي 
برشــلونة، والقديســين األنبــا موســى واألنبــا برســوم فــي ثيربيــرا، والســيدة 
العــذراء ورئيــس المالئكــة ميخائيــل فــي ليريــدا، وتنــاول موضوعات حول 

اختيــار األفــكار وصفــات الخــادم المؤثــر وتشــكيل المســتقبل والســعادة.

زيارة جمموعة من املرصيني من أمريكا وكندا 
لكنيسة ناميبيا

اســتقبل نيافــة األنبــا چوزيــف األســقف العــام بأفريقيــا، مجموعــة مــن 
الخادمــات والخــدام مــن أســقفية جنوبــي الواليــات المتحدة موفديــن من قبل 
أســقف اإليبارشــية نيافــة األنبــا يوســف، إلــى جانــب مجموعــة مــن الخــدام 
ــة  ــة الروحي ــاليه للخدم ــا كإرس ــن زاروا ناميبي ــدا، والذي ــنا بكن ــن كنائس م
ــد شــاركوا  ــرة مــن 4 إلــى 12 يوليــو 2022م، وق ــة فــي الفت واالجتماعي
ــة  ــوم بهــا الكنيســة مــن التربي ــي تق ــد مــن مجــاالت الخدمــة الت ــي العدي ف
ــك مراكــز  ــة، كذل ــة النفســية والصحي الكنســية وخدمــة الســجون والتوعي

خدمــة المجتمــع المدنــي لرعايــة األطفــال والمشــردين والمحتاجيــن.

ــوم األحــد  ــداس ي ــف الق ــا چوزي ــة األنب ــى نياف ــي ســياق آخــر صل وف
10 يوليــو، فــي كنيســة القديــس مارمرقــس الرســول بالعاصمــة وندهــوك، 
وشــاركه كاهــن الكنيســة القــس چــون وصفــي والشمامســة وشــعب 
الكنيســة، وذلــك ضمــن اللقــاء الــذي عقــد يومــي الســبت واألحــد لشــعب 

ــن.  ــن الوطنيي الكنيســة م



13 جملة الكرازة -  ١٥ يويلو 2022

تكلمـــت معكم فـــي المرات الســـابقة تحت 
عنوان »أســـرتي مقدســـة«، ونحاول اإلجابة 
على الســـؤال: كيف نبني أســـرة مقدسة؟ وقلنا 
أن هناك خمســـة ابعـــاد اساســـية: تكلمنا عن 
البعد الفكـــري أو العقلي، والبعـــد العاطفي أو 
القلبـــي، والبعد الروحـــي أو االيماني، واليوم 

نتكلم عـــن البعد االجتماعي أو النفســـي.. 

حيـــن تتكـــون أســـرة، فهـــي تعيـــش في 
مجتمـــع فـــي بلد فـــي مدينـــة، وُتكتـــب في 
ســـجالت الدولـــة أن فالًنـــا تـــزوج فالنة يوم 
كـــذا في بلد كـــذا وهو ما نســـميه »التوثيق«، 
ويتـــم داخل الكنيســـة من خالل ســـر الزيجة 
المقـــدس وأيًضا من خالل عقـــد الزواج الذي 
نوقـــع عليـــه، ويصبح هـــو العقد الرســـمي. 
الخطبـــة لها محضـــر، أما الـــزواج فله عقد. 

أريـــد أن أضـــع أمامكـــم عدة اساســـيات 
االجتماعي: للبعـــد 

)1( كل انسان له شـــخصية مستقلة: كال 
الرجـــل والمـــرأة لهما شـــخصية، هـــو عالم 
صغيـــر وكذلك هي. يجـــب أن يعرف كالكما 
أن الشـــخصية ال يمكن أن تتغيـــر، لكن يمكن 

تتطور.  أن 

عوامـــل  مـــن  تتكـــون  الشـــخصية   )2(
كثيـــرة: هـــذه العوامـــل تختلف من شـــخص 
آلخر، هنـــاك البيئة التي نشـــا فيهـــا، التربية 
في المنزل ســـواء مـــن األســـرة الصغيرة أو 
الوراثية  العوامـــل  الجينات  الكبيرة،  األســـرة 
والتي لهـــا دور كبير جًدا في حياة اإلنســـان، 
كذلـــك الثقافة، الظـــروف الحياتيـــة والمادية 
التعليـــم،  ونوعيـــة  مســـتوى  أســـرة،  لـــكل 
مستوى إشـــباع االحتياجات ألن الوفرة ترّبي 
والحرمـــان أيًضـــا يرّبـــي، الحالـــة الصحية، 
ماضـــي الشـــخص وحاضـــره... الخالصـــة 
أن الشـــخصية تتكـــون مـــن عوامـــل كثيرة، 
وطبيعـــي أن يكون بيـــن الخطيبين اختالفات، 

لذا ال بـــد من حســـاب األمـــر جيًدا.

)3( مكانـــة الخطيـــب أو الخطيبـــة فـــي 
أســـرتيهما: هـــل هي بنـــت وحيـــدة؟ هل لها 
إخـــوة ذكور؟ هـــل هـــي كبـــرى إخوتها أو 
ضغراهـــم؟ ومثـــل هـــذا الـــكالم ُيقـــال عن 
الرجـــل أيًضا. مكانة الشـــخص في األســـرة 
تجعل التربيـــة تختلف، والتعليـــم، وأحياًنا في 

الصحية.  الظـــروف 

اإلدمان بكل صوره وأشـــكاله، ال تستســـهلوا 
األمـــور الصغيـــرة, تذكـــروا قـــول الكتاب: 
ْفِس  ـــْبَعاَنُة َتـــُدوُس اْلَعَســـَل، َولِلنَّ ْفـــُس الشَّ »اَلنَّ
اْلَجاِئَعِة ُكلُّ ُمـــّر ُحْلٌو« )أم7:27(. انتبهوا ألن 
اإلدمان أحد أســـباب بطالن الـــزواج إذا ثبت 
أن أحـــد الخطيبيـــن كان مدمًنا قبـــل الزواج. 

كذلـــك هناك قائمـــة بالموضوعـــات التي 
يجـــب أن تراعوها في النواحـــي االجتماعية: 
أ- التواريـــخ المهمة عند شـــريك حياتك، 
ومراعاة الوقـــت الذي يقضيـــه الخطيبان مع 

بعضهمـــا البعض. 

ب- المـــال، التدبير حلو، كونـــوا معتدلين 
في كل شـــيء، واحـــذروا البخل. 

ج- المظهـــر الالئق فـــي المجتمع، والئق 
للطرف اآلخر، كونوا وقورين في مالبســـكم، 

والكالم للشـــباب كما للشابات. 

د- العمـــل: ال تجعلـــوا أحاديث العمل تأخذ 
وقتكما.  كل 

ه- المشـــاركة بين الخطيبيـــن حتى لو في 
شـــيء بســـيط تجعـــل كاّلً منهمـــا يخرج عن 

 . نيته نا أ

و- المكالمـــات تكون وقـــورة، تبادال فيها 
الطيبة.  والكلمـــات  الحب 

ز- الصور: ما أســـهل التقاط الصور اآلن، 
انتبهـــوا أن تكون صوركم حســـنة، وأنصحكم 
نصيحة مخلصـــة: ال تنشـــروا صوركم وأنتم 
مخطوبـــان على النت. ما الفائدة من نشـــرها؟ 

كما أن هناك مـــن يتالعبون بصوركم. 

ح- كونـــوا حريصيـــن فـــي المجامالت، 
ولتكـــن المجاملة عاقلة وبمشـــاركة الخطيبين. 

ط- ضعا حدود جيدة ومحترمة بينكما
ي- فـــي الزيـــارات هنزور ليكـــن قلبكما 
منفتًحـــا تجاه أســـرة اآلخر، واعمال ما يســـر 

أحدكمـــا اآلخر. 

وكال  عالقـــة،  كل  تقـــّوي  الصداقـــة  ك- 
الخطيبيـــن يجب أن يكونا أصدقـــاء. الصداقة 
هي قمـــة العالقات اإلنســـانية غير الرســـمية 
)البشـــر عندهم نوعين مـــن العالقات: عالقة 
غيـــر رســـمية، وعالقـــة رســـمية ُتكتب في 
ورق(. الصداقـــة والزواج متماثـــالن، الفرق 
أن الصدافـــة ليـــس بهـــا البعد الجنســـي. لو 
كنتـــم أصدقاء وبقيتم أصدقـــاء طول عمركما، 
يســـكون زواجكما ناجًحا. في فتـــرة الخطوبة 

اســـعيا لتقوية الصداقـــة بينكما. 

ربنـــا يحفظكـــم وتبنـــوا بيوًتا مقدســـة، 
وإللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلى 

آمين. األبـــد 

عند الخطبة يبـــدأ الخطيبان فـــي التعامل 
مـــع المجتمع بهـــذه الحيثية، ويجـــب االنتباه 

يلي: لما 
)1( أاّل يجهـــل أحـــد الخطيبيـــن قدســـية 
الـــزواج: بل تكـــون نظرتهما للـــزواج نظرة 
مقدســـة. اإلعـــالم ال يقدم صـــورة حقيقية أو 
صـــورة نقية عن الـــزواج، فال بـــد أن تكون 
عندكـــم نظـــرة لقدســـية الـــزواج وإاّل كيف 

ســـتبنون أســـرة مقدسة؟

الزوجـــة  بشـــريعة  نؤمـــن  نحـــن   )2(
الواحـــدة: لقد ارتبط كلٌّ منكمـــا باآلخر لنهاية 
عمـــره، لهذا قـــرار الـــزواج قـــرار خطير، 
ويســـّمي كالكما اآلخـــر: »شـــريك الحياة«.

)3( خطيـــة الزنـــا تدمر الـــزواج: فكونوا 
في منتهى الحـــرص لكي تحموا أنفســـكم من 
الســـقوط في هذه الخطية التـــي تدمر الزواج. 
ال بـــد أن عند الخطيـــب والخطيبـــة عفة في 
الحـــواس واألفكار، ال تســـمحا للفظ خارج أو 
غير الســـق أن يخرج مـــن أفواهكما. احفظوا 
حواســـكم نقيـــة عفيفـــة. ويجب علـــى الرجل 
أن تكـــون نظرتـــه للمرأة وقـــورة، يظهر في 
ســـلوكه وتصرفاته أنه يحترم المـــرأة، بل أن 
العفـــاف يعطيـــك أن تنظر حتى إلـــى الجنس 

قدسية. بنظرة 

)4( االرتبـــاط الدائم بالكنيســـة: الدورات 
التـــي تعملها الكنيســـة تعطيـــك فرصة لتكون 
مرتبًطـــا بالكنيســـة باســـتمرار. ابتعـــدوا عن 
حـــاالت الفتـــور، شـــجعوا بعضكمـــا علـــى 
القداســـات واالجتماعات، فكل منكما  حضور 
حـــارس لآلخر. ومن األمـــور المهمة جًدا في 
فترة هي عالقـــة الخطبيبن باإلنجيل، فاإلنجيل 
هو الـــذي يبنينـــا، ومن أجمـــل التداريب لكل 
المخطوبين قراءة ســـفر األمثـــال مًعا ليتعلموا 
منه كيفيـــة التعامل مع الحيـــاة وماهية الحياة. 

االســـتهالكي:  النمـــط  عـــن  البعـــد   )5(
ابتعـــدوا عـــن التبذيـــر وعـــن البخـــل، أمـــا 
الطريـــق الوســـطى فهـــي التدبيـــر. كونـــوا 
معتدلين. وإياكم االرتباط بشـــخص كســـول، 
ألن الرخـــاوة ال تمســـك صيـــًدا. ال تســـتقوا 
المبادئ والقيم لألســـرة الســـعيدة من اإلعالم 
والدرامـــا، اخذروا أن يشـــّكل اإلعالم وعيكم. 
احذروا مفاهيم الســـحر واللجـــوء إلى أعمال 
الشـــيطان، بل تمســـكوا بـــاهلل. ابتعـــدوا عن 

عظة األربعاء 6 يوليو 2022م، من الكاتدرائية املرقسية ابإلسكندرية

االحتاد االجتماعي
مفهوم االحتاد الزيجي:

ⲥⲏϥⲓ السيف من أسلحة احلرب هي من الكلمة القبطية
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فالن له صيت كبريأي مشهور والصيت كلمة قبطية ⲥⲟⲉⲓⲧ بنفس املعىن

كيـــف وصـــل القديســـون إلى 
مثل  العالية،  الروحيـــة  الدرجـــات 
الســـيدة العذراء ونقاوتهـــا العجيبة 
حتى صـــارت والدة اإللـــه الدائمة 
البتوليـــة؟ وكيـــف نما القديســـون 
فـــي الحياة الروحيـــة ووصلوا إلى 
قامـــات عاليـــة جًدا، مثل الســـواح 
النسكية  وممارســـاتهم  القديســـون 
ومثل األنبا بيشـــوي الذي اســـتحق 
أن يحمل الســـيد المســـيح وُســـّمي 
مخلصنا  حبيـــب  الكامل  “الرجـــل 
مليء  كنيســـتنا  تاريخ  الصالـــح”؟ 
باألمثلـــة العجيبـــة فـــي جهادهـــا 
الروحـــي الـــذي يعكـــس إيمانهـــم 
القـــوي وحياتهـــم النقيـــة. حًقا إنها 
الحيـــاة الداخليـــة مع هللا )إنســـان 
القلب  إنه كنـــز  الخفـــي(،  القلـــب 
الخفـــي في الداخـــل... »اإَلِْنَســـاُن 
الِـــِح  الصَّ اْلَكْنـــِز  ِمـــَن  الِـــُح  الصَّ
الَِحاِت«  اْلَقْلـــب ُيْخـــِرُج الصَّ ِفـــي 
)مت35:12(، وقـــد رأينا في مثل 
والجاهالت  الحكيمـــات  العـــذارى 
تعبيـــر “زيـــت اآلنية” الـــذي منه 
زيـــت المصبـــاح المؤقـــت الـــذي 
ينفذ، لكن زيت اآلنيـــة ال ينفذ ألنه 
يشـــير إلى عمـــل الـــروح القدس 
معنا فـــي العبـــادة الروحيـــة، أي 
باألعمال  المختـــزن  النعمـــة  زيت 
الصالحـــة والعبـــادة الروحيـــة من 
آنيـــة القلـــب الداخلي، لذلـــك نهتم 
بالداخـــل جـــًدا؛ ولقد وّبخ الســـيد 
المســـيح الكتبـــة والفريســـين قائاًل 
»نّقـــوا أوالً داخل الكأس والصحفة 
لكـــي يصيـــر خارجهمـــا نقًيـــا«، 
ومن المفـــروض أن نهتـــم بالتوبة 
الحقيقيـــة مـــن القلـــب »إذ بالبكاء 
يأتـــون وبالتضرعـــات ينمـــون«، 
وال شـــك أن الفضيلـــة هـــي ثمرة 
عمـــل داخلـــي مـــن هللا ونســـميه 
»هـــوذا  الداخلـــي  هللا  ملكـــوت 
ملكـــوت هللا داخلكـــم«، وأوصـــى 
الكتاب المقـــدس »َوالَ َتُكْن ِزيَنُتُكنَّ 
ـــَة، ِمـــْن َضْفـــِر  يَنـــَة اْلَخاِرِجيَّ الزِّ
َهـــِب َولِْبِس  ــي ِبالذَّ َحلِـّ ـــْعِر َوالتَّ الشَّ
َيـــاِب، َبْل إِْنَســـاَن اْلَقْلـــِب اْلَخِفيَّ  الثِّ
وِح  ِفي اْلَعِديَمـــِة اْلَفَســـاِد، ِزيَنَة الرُّ
اَم  قُدَّ الَِّذي ُهـــَو  اْلَهـــاِدِئ،  اْلَوِديـــِع 
َمـــِن« )1بط4-3:3(،  هللِا َكِثيـــُر الثَّ
وهذه هي ســـمات اإلنسان الروحي 

الـــذي أخذنـــاه فـــي المعمودية. 

الفاضلـــة  الحيـــاة  إن  حًقـــا 
ليســـت مجـــرد مظاهـــر ولكنهـــا 

حيـــاة، ففضيلـــة المحبـــة ليســـت 
عمـــل  ولكنهـــا  مشـــاعر  مجـــرد 
محبـــة يعطي حيـــاة، فحيـــن أحبنا 
المســـيح ُصلـــب ألجـــل فدائنـــا.. 
واالتضـــاع ليـــس مجـــرد مظهر، 
القلب  فـــي  إحســـاس عميق  ولكنه 
كرامـــة،  ألي  االســـتحقاق  بعـــدم 
لذلـــك يهـــرب مـــن أي تمجيد أو 
مديـــح أو تكريم، ويحـــب األعمال 
الحقيـــرة لخدمـــة اآلخريـــن ألجل 
هللا مـــع َتَقبُّل األتعـــاب والضيقات 
الخدمـــة والعبادة بدون  واآلالم في 
تذمـــر.. ولذلـــك اإلنســـان الفاضل 
الـــذي يحيـــا بالمبـــادئ الروحيـــة 
ُيخفـــي الفضيلـــة لكي ال يســـرقها 
ولكـــي يحصـــل على  الشـــيطان، 
المجد الســـماوي مع المســـيح إلى 
ـــُه َكَما  األبد حســـب وعد هللا »ألَنَّ
ِفـــي آَدَم َيُموُت اْلَجِميـــُع، هَكَذا ِفي 
اْلَمِســـيِح َســـُيْحَيا اْلَجِميُع. َولِكنَّ ُكلَّ 
َواِحـــٍد ِفي ُرْتَبِتـــِه« )1كو22:15-
23(، وتعلمنـــا الكنيســـة عملًيا في 
الحيـــاة الســـرائرية أن النعمة غير 
المنظورة نأخذهـــا من خالل عمل 
أو مـــادة منظـــورة مثـــل الماء في 
المعموديـــة والزيت فـــي الميرون 
ومســـحة المرضى وهكـــذا... وكل 
ذلـــك يرتكـــز على محبة المســـيح 
فـــي القلـــب. وقد عرفنـــا أن خيمة 
االجتماع كانت قديًمـــا من الخارج 
الماعـــز  شـــعر  مـــن  مصنوعـــة 
وجلـــود تخـــس وكبـــاش، ولكـــن 
بالجواهر  مملـــوءة  الداخـــل  مـــن 
مثـــل  الغاليـــة  والآللـــئ  الثمينـــة 
واألســـمانجوني  والفضة  الذهـــب 
هذا  بـــل  والقرمـــز،  واألرجـــوان 
مـــا قيـــل عـــن الســـيد المســـيح: 
مـــن الخـــارج »الَ ُصوَرَة َلـــُه َوالَ 
َجَمـــاَل َفَنْنُظـــَر إَِلْيـــِه، َوالَ َمْنَظـــَر 
َفَنْشـــَتِهَيُه. ُمْحَتَقـــٌر َوَمْخـــُذوٌل ِمَن 
بينمـــا  )إش3-2:53(،  ـــاِس..«  النَّ
التجلي ظهـــر مجده  فـــي حادثـــة 
َهْيَئُتُه  الداخلـــي »َوَتَغيََّرْت  الحقيقي 
ـــْمِس،  َكالشَّ َوْجُهُه  َوأََضاَء  اَمُهْم،  قُدَّ
َكالنُّوِر«  َبْيَضـــاَء  ِثَياُبُه  َوَصـــاَرْت 
)مت2:17(، وهكذا كل القديســـين 
أخفـــوا حياتهـــم مثل العـــذراء قيل 
عنها كمثال »كل مجـــد ابنة الملك 
مـــن داخل« لذلك أوصانـــا الكتاب 
»ناظريـــن ليـــس إلى مـــا ُيرى بل 

إلـــى ما ال ُيـــرى«...

anbabenyamin@hotmail.com

سؤال هام

كل عـــام وجميعكـــم بكل خير 
بمناســـبة عيـــد الرســـل األطهار، 
القديســـين بطرس  استشـــهاد  عيد 
نتذكر  المناســـبة  وبولـــس، وبهذه 
كنيســـتنا  بها  تنفرد  ســـمات هامة 
القبطيـــة األرثوذكســـية عـــن أي 
كيـــان آخر، ســـواء فـــي األرض 
أو السمــــــــاء، وهـــذه الســـمات 
نســـمعها علـــى فم الشـــماس -في 
ينادي  اإللهـــي- حينمـــا  القـــداس 
قائـــاًل: »صلوا من أجل ســـالمة 
المقدسة،  الوحيــــــــــدة،  الواحدة، 
الجامعـــــــة، الرسوليــــــة، كنيسة 

األرثوذكســـية«. هللا، 

1- الواحدة:
كنيســـة  هناك ســـوى  فليـــس 
واحـــدة )بالعـــدد(، ســـواء، منـــذ 
األزل فـــي فكـــر هللا، أو خـــالل 
المسار البشـــري كله، أو حتى في 
واحد...  المسيح  فجســـد  الخلود... 

وعـــروس المســـيح واحدة.

2- الوحيدة:
بمعنـــى »الفريدة في نوعها«، 
فليـــس هناك كيـــان آخر مشـــابه 
لها، فهـــي الكيان المقـــدس، الذي 
فيـــه يجتمـــع الـــرب مـــع الناس، 
والزمن مـــع األبدية، واألرض مع 
الســـماء، والشـــعب مع الشعوب.

3- المقدسة:
إذ أن روح هللا القـــدوس هـــو 
ســـر قداســـة أعضائها، فهو الذي 
يدشـــن كل عضو في هذا الجسد، 
منـــه هيكاًل  فيه، جاعاًل  ويســـكن 
لهذا  للـــرب،  ومخّصًصا  مقدًســـا 
تتســـم الكنيســـة بقداســـة الكيـــان 
والفكـــر والوجـــدان والســـلوك... 

وتصيـــر ضميـــًرا حًيـــا للعالم في 
وزمان. مـــكان  كل 

4- الجامعة:

فإن كان العهـــد القديم قد ركز 
علـــى شـــعب واحـــــــد هـــو بنى 
إســـرائيل، إال أن العهـــد الجديـــد 
اتســـع ليشـــمل العالـــم كلـــه، من 
كل األمـــم، والشـــعوب، والقبائل، 
واأللســـنة. ألنه »هكـــذا أحب هللا 

)يو16:3(. العالـــم...« 

5- الرسولية:

»على  مبنيـــــــة  فالكنيســــــة 
ويسوع  واألنبياء،  الرســـل  أساس 
المسيح نفســــــــه، حجر الزاوية« 
)أف20:2(. وهـــي امتـــداد لآلباء 
الرســـــــل، سواء من جهة حياتهم 
الشـــخصية، أو إيمانهم أو تعاليمهم 

كرازتهم..  أو 

6- كنيسة هللا:

فهي ملـــك خالـــص هلل، الذي 
أحبها، وافتداها بدمـــــــه، واقتناها 
عروًســـا ُمطهَّرة لشخصــــــــه... 
»خطبتكــــــــــم لرجــــــــل واحد، 
ألقـــدم عـــذراء عفيفة للمســـيح« 

.)2 :11 2كو (

٧- األرثوذكسية:

الرأي  مســـتقيمة  فالكنيســــــة 
والمعتقـــد والفكـــــــــر )أرثـــو = 
مســـتقيم(، كما أن حياتهـــا تمجيد 
هللا فـــي الزمـــن واألبديـــة، بفكر 
فال  أمينـــــــة.  وحيـــاة  مســـتقيم، 
انفصام بيــــــــن العقيـــدة والحياة، 
وال بيــــن العقــــــــــل والقلـــــــب 

اليومي. والســـلوك 

mossa@intouch.com

كنيسة واحدة
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السجالت الرمسية تدون هبا املعلومات لكل شيء وهي من الكلمة اليواننية ⲥⲓⲅⲩⲗⲗⲟⲛ بنفس املعىن

معـــروٌف أّن بنّوتنـــا هلل هـــي 
بنـــّوة حقيقّيـــة بالتبّني، وليســـت 

اعتبارّية.. بنـــّوة 
التبّنـــي هـــو اّتخاذ الشـــخص 
طفـــاًل ابًنـــا لـــه، وهو ليـــس بابٍن 
له فـــي األصـــل. فهـــو لـــم يُكن 
من العائلـــة، وليس ابًنا بالجســـد، 
ولكّنـــه يصير ابًنا رســـمّيًا بالتبّني، 
وعضًوا فـــي العائلـــة. وتبًعا هذا، 
للُمَتَبنَّى اســـم جديد وحقوق  يصير 
وكرامـــة وميـــراث.. بمعنـــى أّني 
لـــو تبّنيـــت طفـــاًل يصيـــر ابًنـــا 
ا لي؛ فأعطيه اسمي واسم  رســـمّيً
بيتـــي،  فـــي  عائلتـــي، ويعيـــش 
ويـــأُكل علـــى مائدتـــي، ويكـــون 
لـــه كلّ حقـــوق البنّوة مـــن ُحّب 

وميراث..! ومشـــاركة 
أّمـــا البنـــّوة االعتبارّيـــة، فلن 
والمحّبـــة  االهتمـــام  تزيـــد عـــن 
والتقديـــر لشـــخص أعتبـــره مثل 
أبنائـــي، ولكّني ال أعطيه اســـمي 
وال  حياتـــي  فـــي  يشـــاركني  وال 
ممتلكاتـــي..! مـــن هنـــا نفهـــم إّن 
نعمـــة التبّنـــي الموهوبـــة لنا من 
هللا هـــي ِنعمـــة نصير بهـــا نحن 
العبيـــد أبنـــاًء، وهي ِهبـــة ُمتاحة 
لـــكّل مـــن يقبـــل المســـيح إلًهـــا 
ا ُكلُّ  ومخلًِّصـــا وَملِـــًكا لـــه: »َوأَمَّ
أَْن  ُســـْلَطاًنا  َفأَْعَطاُهْم  َقِبلُوهُ  الَِّذيَن 
َيِصيـــُروا أَْوالََد هللِا، أَيِ اْلُمْؤِمُنوَن 
ِباْســـِمِه. اَلَِّذيـــَن ُولِـــُدوا َلْيَس ِمْن 
َدٍم، َوالَ ِمـــْن َمِشـــيَئِة َجَســـٍد، َوالَ 
ِمـــْن َمِشـــيَئِة َرُجـــل، َبـــلْ ِمَن هللِا 
ُولِـــُدوا.« )يـــو12:1-13(. وهذا 
والمعمودّيـــة..  باإليمـــان  يتـــّم 
فبالمعمودّيـــة نوَلـــد مـــن جديـــد، 
ونّتحد بالمســـيح علـــى مثال موته 
ويتّم غرســـنا في جســـد  وقيامته، 
المســـيح، فنصيـــر أبنـــاًء هلل فـــي 
د  المســـيح االبـــن الوحيـــد.. ويؤكِّ
لنـــا هـــذا القّديس بولس الرســـول 
مـــّراٍت عديـــدًة: »َفَلْســـُتْم إًِذا َبْعُد 
يِســـيَن  ٌة َمَع اْلقِدِّ ُغَرَبـــاَء.. َبلْ َرِعيَّ
)أف19:2(..  َبْيـــِت هللِا«  َوأَْهـــِل 
َوَرَثـــٌة  َنـــا  َفإِنَّ أَْوالًَدا  ـــا  ُكنَّ »إِْن 
أَْيًضـــا، َوَرَثـــُة هللِا َوَواِرُثـــوَن َمَع 
»إًِذا  )رو8:1٧(..  اْلَمِســـيِح.« 
َلْســـَت َبْعـــُد َعْبًدا َبـــِل اْبًنـــا، َوإِْن 
ُكْنـــَت اْبًنا َفَواِرٌث ِهلِل ِباْلَمِســـيِح.« 

.)٧ )غل4:

البنـــّوة هلل  أعيـــش  كيـــف   *
ـــا؟ 1- توبتـــي: هي الرجوع  عملّيً
بأحضانه  ـــع  والتمتُّ أبـــي،  لحضن 
الشـــركة  واســـتعادة  وقبالتـــه.. 
الكاملـــة معه.. أســـُكن معه، وآكل 
مـــن خبـــز البنيـــن علـــى مائدته، 

وأفـــرح معـــه.. )لو15(.

2- ســـلوكي: يلزمني أن أكون 
)رو14:8(،  أبـــي  بـــروح  ُمنقاًدا 
ـــاًل القداســـة فـــي خـــوف هللا  ُمكمِّ
ا بعمـــــــــــل  )2كـــو1:٧(.. مهتّمً
الصـــالح كّل حين، حّتـــى عندما 
يـــرى النـــاس أعمالـــي الحســـنة 
يمّجـــدون أبي الذي في الســـموات 
)مـــت16:5(. فال ينبغـــي فقط أن 
أفتخـــر ببنّوتي هلل، بل أســـعى أن 
يفتخـــر أبـــي بـــي أيًضـــا، ويقول 
عّنـــي: هذا هو ابنـــي الحبيب الذي 

ُســـِررُت..! به 

3- مســـتقبلي: ليـــس لي هنا 
مدينة باقية، بل لي مدينة ســـماوية 
أبي..  وملكوت مجيد هـــو ملكوت 
ولي ميـــراث ال يفنـــى وال يتدّنس 
وال يضمحـــّل محفـــوظ لـــي فـــي 
الســـماء )1بـــط4:1(. فلـــن أضع 
رجائـــي فـــي هـــذا العالـــم، ولن 
أدخـــل أبـــًدا فـــي صراعـــات من 

أجـــل مكاســـب أرضّية..!

4- عيوبي: لن ينجح الشيطان 
في إقناعـــي بأّني مكـــروه من هللا 
لســـبب عيوبي.. فاهلل هو أبي وأنا 
ابنـــه، واســـمه ُدِعَي علـــّي، وهو 
بأغلى  اشـــتراني  ا..  يحّبنـــي جـــّدً
ط فـــّي.. وروحه  ثمـــن، ولن يفـــرِّ
يعمـــل فـــّي بقـــّوة، لكـــي ُيَنّقيني 
لني ألصير مشـــابًها لصورة  وُيَجمِّ
ابنـــه الوحيـــد، وأنا بـــدوري مهما 
كنُت ضعيًفا، ســـأجاهد في طريق 
التوبـــة، متجاوًبا مـــع عمل روحه 

داخلي..! فـــي  القّدوس 

إن كان  5- شـــهادتي ألبـــي: 
هللا قد أعطانـــي نعمـــة التبّني له، 
ألكـــون عضًوا فـــي جســـد ابنه، 
وشـــريًكا لطبيعته اإللهّية، وسفيًرا 
لـــه في هذا العالـــم )2كو5:2٠(.. 
فيلزمني أن أشـــهد له بـــكّل قّوتي 
فـــي أفعالـــي وأقوالـــي، وأُكـــِرم 
وصايـــاه فوق كّل اعتبـــار، كارًزا 

بمحّبتـــه وخالصـــه وملكوته..

fryohanna@hotmail.com

كيف نعيش كأبناء هلل؟

مشـــهد  فـــي 
مأســـاوي عنيـــف 
القبيلـــــة  قامــــت 
أحـــد  بربـــــــــط 
أطفالهــــا علـــــى 
المحرقـــة  مذبـــح 
لتقديمــــه ذبيحـــة 
-متجاهلـــة صراخـــه ودموعه- لكي 
تتقي شـــر عقاب اآللهـــة.. لقد كان 
هـــذا حـــال بعـــض الشـــعوب غير 
اليهودية فـــي الزمن القديـــم. ولكن 
مـــن أين أتـــوا بتلـــك العقيـــدة التي 
وغيرة  بخـــوف  يمارســـونها  كانوا 

النظير؟ منقطعـــة 

لكـــي نفهـــم هذا األمـــر البد أن 
نعـــود إلـــى زمـــن أبينـــا آدم حين 
ُطـــِرد هو وحـــواء من جنـــة عدن 
بمخلـــٍص  لهمـــا  هللا  وعـــد  وكان 
يعيدهمـــا إلى حضرتـــه اإللهية مرة 
أخـــرى. وعلمـــوا أن الوســـيلة هي 
الـــدم »ِبـــُدوِن َســـْفِك َدٍم الَ َتْحُصُل 
َمْغِفـــَرةٌ!« )عب22:9(. وأورث آدم 
أهمية  الوعد وعلّمهـــم  هـــذا  أوالده 
الذبيحة والـــدم. وتناقل هـــذا الوعد 
مـــن جيـــٌل بعد جيـــل حتـــى جاء 

المجد. له  المســـيح  الســـيد 

البـــارة  البقيـــة  لقـــد حافظـــت 
إســـرائيل على  الموجودة في شعب 
هذا الفكـــر نقّيًا. أّما الشـــعوب غير 
اليهوديـــة فقد انحرفـــت بالفكرة فلم 
يتبـــقَّ منها ســـوى أن الدم وســـيلة 
للخـــالص. حتـــى أننا نجـــد بعض 
علـــى  مكتـــوب  الوثنيـــة  المعابـــد 
أبوابهـــا عبـــارة »بدون ســـفك دم 
ال تحـــدث مغفرة«!! ولذلـــك كانوا 
يقدمـــون ذبائـــح كثيرة حتـــى أنهم 
أرادوا أن يكرمـــوا اإلله الذي يتقون 
شـــره بأن يقدموا له ذبائح بشـــرية، 
وإلكرامـــه أكثـــر كانـــوا يقدمـــون 
أطفالهـــم ذبيحة معتقديـــن بهذا أنهم 

ينجـــون مـــن عقابه.

فقد  آدم وحـــواء  إلـــى  ونعـــود 
العـــري  مـــن  تغطيتهمـــا  كانـــت 
صنعها  التـــي  باألقمصة  الجســـدي 
لهمـــا هللا مـــا هي إال رمز وإشـــارة 
وانتظـــار للدم الذي سُيســـفك ليعالج 
والعار  والخـــزي  الداخلي  العـــري 

الـــذي أصاب اإلنســـان.

لقد قـــام آدم وحـــواء وأوالدهما 
من بعدهمـــا بتقديم الذبائـــح، وكان 
عندما ُيســـفك دم الذبيحـــة تنزل نار 
مـــن الســـماء وتلتهمهـــا وتعلن عن 

حضـــور هللا الرمـــزي والغائب عن 
اإلنســـان، والـــذي ســـيكون حقيقة 
فـــي مـــلء الزمان بتجســـد الســـيد 
ســـيعيد  الذي  )عمانوئيل(  المســـيح 
اإلنســـان إلـــى الحضـــرة اإللهيـــة 
وتســـير األمور قدًمـــا. ونجد رئيس 
الكهنـــة وهـــو الوحيـــد الـــذي لـــه 
الحـــق في دخـــول قـــدس األقداس 
)رمز للســـيد المســـيح لـــه المجد( 
فـــي الخيمـــة والهيكل مـــرة واحدة 
كل عـــام. ولكنـــه لن يســـتطيع أن 
الذي  الحاجـــز  الحجـــاب  يتخـــطّى 
يفصل القـــدس عن قـــدس األقداس 
فـــي الهيـــكل إال بشـــيٍء واحٍد وهو 
دم الذبيحـــة. وعنـــد وصولـــه أمام 
الحجـــاب يـــرى كاروًبا مرســـوًما 
بالجنـــة  يذّكـــره  الحجـــاب  علـــى 
المفقـــودة والـــذي وقف علـــى بابها 
كاروب وفـــي يـــده ســـيف ملتهب 
بالنـــار ليمنـــع دخول اإلنســـان مرة 
أخـــرى. ولكن ســـرعان مـــا يدب 
فـــي قلبـــه الرجـــاء أنـــه يحمل في 
يـــده كلمـــة الســـر التـــي يمكنها أن 
تدخلـــه إلـــى قـــدس األقـــداس »دم 
نعود  لـــن  أننـــا  الذبيحـــة« معلًنـــا 
إلى قـــدس األقـــداس فـــي محضر 
هللا إال بالـــدم الذكي المســـفوك على 
الـــذي أعاد  الصليب، دم المســـيح، 
لنا صـــورة بنوتنا هلل البهيـــة، فبداًل 
مـــن العار والخـــزي وهبنـــا البهاء 
االنفصال عدنا  مـــن  والمجد، وبداًل 
إلى األحضـــان األبويـــة، أّما الجنة 
المفقـــودة فحولها إلـــى ملكوت ابن 
محبتـــه. مـــا أجمـــل هـــذه المراحم 
اإللهيـــة التـــي تفتح ذراعيهـــا دوًما 
بالحب والغفـــران والمراحم األبدية. 
وكل هذا نعيشـــه اآلن في الليتورجيا 
التـــي هـــي مذاقـــة األبديـــة علـــى 
األرض، فمـــا زال صـــوت ذهبـــي 
الفم يـــدوي في كنيســـة آجيا صوفيا 
أناس هللا  يقـــول: »أنتـــم  )تركيـــا( 
الســـماء عينها، علّموا  هابطون من 
الذيـــن في الخـــارج أنكـــم كنتم مع 
صفـــوف الســـمائيين. فأنتـــم بشـــر 
ســـمائيون بل مالئكـــة أرضيون«، 
ليؤكـــد لنـــا مفهوم اإلنجيـــل أن كل 
مســـيحي ما هو إال مواطن سماوي 
يعيش بحســـب السماء وبفكر السماء 
لذلـــك يرتـــدي المالبس الســـماوية 
ولـــه طعام الســـماء. فهـــل بعد هذا 
كلـــه تشـــعر باحتيـــاج أو ضيقة أو 
مصاعـــب، وأنت لك أب لم يشـــفق 
على ابنـــه الحبيب حتـــى يهبنا معه 

كل شـــيء في الســـماويات؟!

الفكر املسياين
2- الفكر املسياين – ادلم
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فتفت الشيء أي كسره ألجزاء ضغرية من الكلمة القبطية ⲫⲟⲧⲫⲉⲧ أي فـََتتَّ

فـــي يـــوم الســـبت الموافـــق 2 أبيـــب 1738 للشـــهداء / 9 
يوليـــو 2022م، والـــذي يوافق عشـــية احتفاالت الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية بنياحـــة البابا كيرلـــس األول عمـــود الدين ورئيس 
أساقفة كنيسة األســـكندرية، وّدعت الكنيســـة القبطية األرثوذكسية 
إلـــى كنيســـة األبـــكار األرخـــن المجاهـــد والشـــماس المكرس 
البتولـــي الدكتـــور/ نصحـــي عبد الشـــهيد بطرس مديـــر المركز 
األرثوذكســـي للدراســـات اآلبائية بالقاهرة، ورائد حركة التكريس 
البتولي بالكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، عن عمر ناهز 91 عاًما 
)1931–2022(، ليســـكن إلـــى األبد في مســـاكن النـــور التي ال 

تبلى ليســـبح الحـــي إلى أبـــد اآلبدين. 
ُولِـــد الشـــماس الدكتور نصحي عبد الشـــهيد في 28 ســـبتمبر 
1931 بمدينـــة األقصـــر من عائلة مســـيحية قبطيـــة عريقة محبة 
للمســـيح، ورّباه والـــداه منذ صغره علـــى تعاليم الكتـــاب المقدس 
والمواظبة على حضور القداســـات اإللهية، فـــكان ينصت باهتمام 
للقـــراءات الكنســـية، وتعلّـــق بســـير حياة أباء الكنيســـة النســـاك 
كالقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس الكبيـــر والقديس األنبـــا مقاريوس 
الكبيـــر، واشـــتهى منذ صغره حياة النســـك والبتولية. عشـــق حياة 
الصـــالة منذ صغره فكان يمارســـها على انفراد فـــي مخدعه مقدًما 
حياته للمســـيح ذبيحة تســـبيح وشـــكر هلل من خالل الصالة اليومية 
بلجاجـــة. تعلم االلتـــزام والجدية فـــي حياته الروحيـــة التي نذرها 
للمســـيح منـــذ صغره. عندمـــا أنهى تعليمـــه االبتدائـــي وحصوله 
علـــى البكالوريا، التحق بدراســـة الطـــب بجامعـــة القاهرة، وفي 
هـــذه األثنـــاء تعرف علـــى القـــادة الروحييـــن بالكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية كالمتنيح القمـــص/ ميخائيل إبراهيم واتخذه مرشـــًدا 
روحًيـــا وأًبا لالعتـــراف له. وكان يتـــرّدد على زيـــارات األديرة 
القبطيـــة وخاصـــة دير الســـريان العامـــر. اجتذبته حيـــاة البتولية 
نتيجـــة التصاقه بآباء البريـــة المصرية، فنذر حياته كلها للمســـيح 
في تكريـــس كامل وبتولية كاملـــة، وكان يطيب لـــه ترديد كلمات 
الترنيمـــة التي تقول: »احفـــظ حياتي ليكون تكريســـها يا رب لك، 
كا  واحفظنـــي دوًما شـــاكًرا طول الزمان عملك. وإحفـــظ يدي محرِّ
لهـــا بحبـــك العظيـــم. واحفـــظ ُخطى رجلـــي في ســـلوك طرقك 
القويـــم«. بعـــد أن تخرج مـــن كلية الطـــب، عمل لفتـــرة قصيرة 
كطبيـــب ثم صّمـــم على قطع كل مـــا يربطه بالعالم، وبدأ مســـيرة 
التكريـــس البتولي تحت إرشـــاد القادة الروحيين لـــه. درس بالكلية 
اإلكليريكيـــة بالقاهرة وحصل على شـــهادة التخرج وتســـلمها من 

يد القديـــس البابا كيرلس الســـادس.
كانـــت حياة الصـــالة هي غـــذاؤه الروحـــي اليومـــي، وكان 
يصلـــي من أعماق قلبـــه في صـــراخ هلل بغير فتور، وكان ينشـــد 
ترتيلـــة عشـــق كلماتها ولحنهـــا والتي تقـــول: »تعاَل بيننـــا / أِقم 
عندنـــا / وُخـــذ من قلوِبنا َلَك َمســـِكنا. َهـــب لنا عيوًنـــا َترنو إليك/ 
واجَعـــل حياَتنا ُملـــًكا لَديـــك / فَنعِرَف َطعـــَم الهنا / أال اســـَتِجب 
منـــا الُدعـــاء. أمـــُح الضغيَنَة مـــن صدوِرنـــا / وازرع كالَمك في 
ضميِرنـــا / َفَنحُصـــَد ُحبَّ الَعطاء / أال اســـَتِجب منـــا الُدعاء. نحن 
جيـــاٌع أنـــَت ُخبُزنـــا / نحن ِعطـــاٌش أنت ماؤنـــا / فمنـــَك َيطيُب 
الِغذاء / أال اســـَتِجب منـــا الُدعاء« والتي أصبحت بالنســـبة له هي 

مدخـــل الصالة حتـــى آخر لحظة مـــن حياته علـــى األرض. 
بـــدأ مســـيرة التكريـــس البتولي في بيـــت التكريـــس بحلوان 
وعاش مع المكرســـين حياة الشـــركة تحت إرشـــاد األب الروحي 
لهـــم القمـــص متـــى المســـكين. كانت حياتهـــم هي خدمـــة الكلمة 
فكانـــوا يجولون القطر المصري ينشـــرون كلمة هللا وهم يعيشـــون 
الفقر االختيـــاري الكامل، تاركين ورائهم شـــهوات وأمجاد العالم. 
بـــدأ الدكتـــور نصحـــي فـــي خلوتـــه الروحية فـــي قـــراءة كتاب 
»حيـــاة الصالة األرثوذكســـية« ووقعـــت عيناه علـــى النصوص 
اآلبائيـــة التـــي تتحدث عن الصـــالة كحياة، فتوجه إلـــى دير األنبا 
صموئيـــل لمقابلة القمص متى المســـكين الذي قـــام بتجميع أقوال 
آباء الكنيســـة عـــن الصالة وأصدرهـــا في كتاب »حيـــاة الصالة 
األرثوذكســـية«، ليســـأله عن آباء الكنيســـة وكيف يجـــد كتاباتهم، 
والذي أرشـــده إلى أن كتابات آباء الكنيســـة هي عبارة عن كتابات 

»آبـــاء ما قبل نيقيـــة 325م، وآباء نيقيـــة، وآباء ما بعـــد نيقية«. 
للحـــال تمكـــن مـــن الحصول علـــى نصـــوص آباء الكنيســـة من 
الخـــارج بمبلـــغ زهيد، وبدأ يقرأ بشـــغف كتابات اآلباء. اســـتهوته 
كتابات آباء مدرســـة اإلســـكندرية مثل القديس أثناسيوس الرسولي 
والقديس كيرلس اإلســـكندري. كما استهوته رســـائل القديس األنبا 
أنطونيـــوس وعظات القديـــس مكاريوس الكبير وبـــدأ في ترجمتها 
إلـــى اللغـــة العربيـــة. ولكنه بـــدأ فـــي التفكير في تأســـيس مركز 
للدراســـات اآلبائيـــة لترجمة كل تعاليـــم وأقوال آباء الكنيســـة إلى 
اللغـــة العربيـــة، فـــكان يصلي إلى هللا إلرشـــاده لبدايـــة الطريق، 
وألن فكـــره وهدفه كان نقًيا، لذلك »أعطاه هللا حســـب قلبه«، وبدأ 
يطرق باب قادة الكنيســـة القبطية الروحيين لالستشـــارة واإلرشاد 
مثـــل المتنيح األنبا أثناســـيوس مطـــران بني ســـويف ونيافة األنبا 
موســـى أســـقف الشـــباب، باإلضافة إلى قادة خدمة مدارس األحد 
مثـــل المتنيح الدكتـــور وليم ســـليمان، والمتنيح الدكتور ســـليمان 
نســـيم، والمتنيح الدكتـــور موريس تواضـــروس وآخرين، جميعهم 
أّيـــدوا الفكـــرة، وبإيمان كامـــل علم أن روح هللا سيرشـــده إلى بدء 

العمل.  هذا 
في عـــام 1979 تقابل مع المتنيح األســـتاذ صموئيل كامل عبد 
الســـيد أســـتاذ اللغة اليونانية بجامعة القاهرة قســـم »الفيلولوجي«، 
والـــذي كان يعمل أيضا مترجًما في الســـفارة اليونانيـــة بالقاهرة، 
وكانت أحياًنا تســـتعين به المخابـــرات المصرية للقيـــام بالترجمة 
مـــن اليونانية إلـــى العربية فـــي اســـتجوابها لبعـــض المهاجرين 
غير الشـــرعيين مـــن اليونان إلـــى األراضي المصرية. أرشـــده 
األســـتاذ صموئيل لمقابلـــة المطران داميانوس رئيس أســـاقفة دير 
ســـانت كاترين بســـيناء، وتقابل معه في القاهـــرة وفاتحه في فكرة 
إرســـال مبعوثين مـــن مصر لدراســـة نصوص آباء الكنيســـة من 
اللغـــة األصليـــة اليونانيـــة. رّحب المطـــران بالفكـــرة وطلب منه 
الســـفر معـــه إلـــى أثينا للحصـــول على منـــح دراســـية، وفوجئ 
وهـــو فـــي الطائرة بـــأن أحد المســـافرين على نفـــس الطائرة أحد 
كبـــار أســـاتذة العهـــد الجديـــد بكلية الالهـــوت جامعـــة أثينا وهو 
البروفيســـور »ســـافاس أغوريـــدس«. تحـــدث معـــه باإلنجليزية 
عـــن فكرة إرســـال مبعوثين من الكنيســـة القبطية لدراســـة العلوم 
الالهوتيـــة واللغـــة اليونانيـــة القديمـــة بكليات الالهـــوت باليونان 
بهـــدف ترجمـــة أقـــوال آبـــاء الكنيســـة للغـــة العربية مـــن اللغة 
اليونانيـــة. تم قبـــول الفكرة وبـــدأ أولى خطوات تأســـيس المركز 
األرثوذكســـي للدراســـات اآلبائية بإرســـال أول 3 مبعوثين عامي 
1981/1980 وهـــم »ناجـــي حنين، وهيب قزمان، ميشـــيل بديع 
عبـــد الملـــك«. توالـــت بعد ذلـــك البعثـــات الدراســـية حتى عام 
2005م ووصـــل عدد الدارســـين باليونـــان خالل هـــذه الفترة ما 
يقـــرب مـــن 15 مبعوًثا. تم شـــراء مـــكان للدراســـة والبحث في 
مصـــر الجديـــدة. وبدأت مســـيرة ترجمات نصوص آباء الكنيســـة 
التي قـــام الباحثون بالمركـــز بترجمتها ووصـــل عددها حتى اآلن 
ما يقرب مـــن 230 إصداًرا لترجمات آباء الكنيســـة. كان الدكتور 
نصحي يشـــارك الباحثين بالترجمة بنفســـه ويقـــوم بمراجعة جميع 

الترجمـــات التي يقوم بهـــا الباحثون.
في شـــهر يونيـــو 2013 قام قداســـة البابا تواضـــروس الثاني 
–أطـــال هللا حياته– بتكريـــم الدكتور نصحي عبد الشـــهيد بطرس 
باســـم المجمـــع المقدس للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية لخدماته 
الكبيـــرة في نشـــر تعاليـــم آباء الكنيســـة، وذلك أثنـــاء عقد مؤتمر 
الكليـــات اإلكليريكيـــة والمعاهـــد الالهوتيـــة باألنافـــورا. إن هذا 
التكريـــم هو فـــي الواقع ُيعتبر وســـاًما على صدر جميـــع الباحثين 
بالمركـــز األرثوذكســـي للدراســـات اآلبائية بالقاهرة في شـــخص 

المتنيـــح الشـــماس الدكتـــور نصحي عبد الشـــهيد بطرس.
نطلـــب له النيـــاح في مســـاكن النـــور وهو يســـكن اآلن في 
أرض الودعـــاء حيـــث يقـــول الـــرب يســـوع المســـيح: »طوبى 

األرض«. يرثـــون  ألنهم  للودعـــاء 

نياحة األرخن الشماس ادلكتور / نصيح عبد الشهيد بطرس
اعشق كتابات آباء الكنيسة اجلامعة

األستاذ الدكتور/ ميشيل بديع عبد الملك غطاس

نياحة ادلكتور 
نصيح عبد الشهيد

الـــرب بعد  اســـتراح فـــي 
ســـنين طويلة مـــن الخدمة في 
التعليم الكنســـي، يوم الســـبت 

9 يوليـــو 2٠22م

الشماس المكرس الدكتور
نصيح عبد الشهيد

أستاذ علم اآلباء
عن عمر ناهز 91 عاًما. 

أبـــرز  مـــن  المتنيـــح  ُيَعـــد 
فـــي علـــم اآلباء  المتخصصيـــن 
بالكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، 
دراســـــــات  مركز  أســـس  حيث 
كمــــا  بالقاهـــــــــرة،  اآلبــــــــاء 
تتلمـــذ علـــى يديـــه عـــدد كبيـــر 
المتخصصيـــن،  الباحثيـــن  مـــن 
إلـــى ترجماته ومؤلفاته  باإلضافة 
التـــي أْثـــَرت المكتبـــة القبطيـــة 

العربيـــة.  والمســـيحية 
وبعـــث قداســـة البابا رســـالة 
تعزيـــة تحـــدث فيها عـــن أهمية 
فقال:  المتنيـــــــح،  وخدمـــة  دور 
»نـــودع علـــى رجـــاء القيامـــة 
الدكتـــور نصحـــي عبد الشـــهيد، 
نودعـــه خادًمـــا أميًنـــا، ومعلًمـــا 
ـــا، ومكرًســـا بـــاذاًل، وأيًضا  آبائّيً
كاتًبـــا رصيًنـــا أثـــرى المكتبـــة 
الكتابات  مـــن  بعشـــرات  القبطية 
مراجع  تعتبر  التـــي  والمترجمات 

وآبائّيًا.  ـــا  روحّيً غنيـــة 
لكثيريـــن  أًبـــا  كمـــا صـــار 
تتلمـــذوا علـــى يديـــه فـــي خدمة 
الكنيســـة، وقـــد شـــجعهم علـــى 
القراءة والبحث والدراســـة، وفتح 
الكتابية  المعرفة  أمامهم مجـــاالت 

األصيلة.  واآلبائيـــة  الغزيـــرة 
إنـــه بالحقيقة خســـارة علمية 
كنيســـتنا  كبيرة في حياة  وروحية 

القبطية األرثوذكســـية. 
رفيعة  كنســـية  قامـــة  نودعه 
وصاحـــب عالقـــات قويـــة مـــع 

الكنيســـة.  آباء  معظـــم 
نطلـــب صلواتـــه مـــن أجلنا 
ليكمل المســـيح طريقنـــا وخدمتنا 

مـــن أجل اســـمه القـــدوس«.
أُقيمت صلـــوات تجنيزه اليوم 
ذاتـــه بكنيســـة الســـيدة العذراء 
بالفجالة بحضــــــــور صاحبـــــي 
النيافـــة: األنبا رافائيل األســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط القاهرة، 
واألنبـــا آنجيلوس األســـقف العام 
لكنائس شـــبرا الشـــمالية مندوًبا 
عن قداســــــة البابا، وعدد ضخم 

ومحبيه تالميـــذه  من 
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« من الكلمة القبطية ⲛⲓϥⲓ أي نفخ عندما ينفخ اإلنسان من أنفه إلخراج املخاط يقال عليه »َنفَّ

تهنئة قلبية لرحيلك إلى الفردوس
ــَت باألحضــان اإللهيــة، وكيــف اســتقبلك القديســون!  + أخبرنــا كيــف تهلّل
عشــت فــي العالــم كغريــب عنــه. لــم يســتطع أن يشــغلك عــن االنطــالق 

ــة. ــاد األبدي ــو األمج ــَتمر نح المس

ــا صــورة رائعــة عــن التكريــس  ــارك نصحــي، قدمــت لن ــا المب + عزيزن
المقــدس العملــي الــذي لــم تســتطع احتياجــات الجســد وال أمراضــه أن تحرمــك 

عــن البنــاء المســتمر لحســاب ملكــوت هللا الــذي فــي داخلــك!

+ مــا كان يشــغلك هــو أن تقيــم قــادة يحبــون المعرفــة الصادقــة ويتمتعــون 
بالصداقــة مــع آبائنــا القديســين الذيــن تمتعــوا ببهــاء مســيحنا شــمس البــّر.

+ لــم يســتطع مديــح الكثيريــن لجهــادك أن ينــزع عنــك تواضعــك العجيــب. 
ولــم يستطـــــــع عــدو الخيــــــــر الــذي أثــار البعــض ضــدك أن يدفعــك للدفــاع 

عــن نفســك.

+ قلبــك كان مشــغواًل بالعمــل بــال توقــف، وجهــادك بــروح الوداعــة عظــة 
عمليــة لــن يمحوهــا الزمــن!

أحياًنــا تتعثــر الكلمــات وال تجــد طريقهــا للخــروج بســبب عجزهــا عــن ترجمة 
ــد،  ــب بالجس ــذا الغائ ــاه ه ــه تج ــر عن ــد التعبي ــا أري كل م
والحاضــر دوًمــا بروحــه الشــفافة، إنــه الدكتــور نصحــي 
عبــد الشــهيد الــذي تــرك الطــب، ليتفــرغ لطــب مــن نــوع 
آخــر، إنــه الطــب الروحانــي، وأتصــور أنــه تفــوق وأنجــز 

فيــه الكثيــر بشــهادة الجميــع.

اســم الدكتــور نصحــي -لمــن يعرفــه ولتالميــذه- يحمل 
الكثيــر مــن عالمــات التقــوى الواضحة، والتجــرد الحقيقي 
غيــر المزيــف، والنســك الــذي شــابه فيــه كبــار النســاك، 
والمحبــة النقيــة للجميــع والتــي تمّثــل فيهــا بســيده، والتــي 

كان يعتبرهــا تــاج كل الفضائــل.

كان أول لقــاء تعّرفــت فيــه علــى دكتــور نصحــي 
منــذ 45 عاًمــا، فــي صحبــة المتنيــح الصديــق المحبــوب 
جــورح عزيــز فــي بيــت التكريــس بحدائــق القبــة، ودار 
ــا حــوار ممتــع يســوده روح أخــرى ليســت مــن هــذا  بينن
العالــم، وخّصنــي بعدهــا بكلمــات لطيفــة مملــؤة محبــة ال 
ــد أن  ــر. وبع ــه الطاه ــاوة قلب ــس نق ــا تعك ــتحقها، لكنه أس
ــى  ــا لصديق ــه وقته ــاع قلت ــكان، خرجــت بانطب ــا الم تركن
ــم  ــان. ول ــي صــورة انس ــالك ف ــو م ــل ه ــذا الرج ــأن ه ب

يمــر وقــت طويــل حتــى اتصــل بــى ودعانــي لمؤتمــر التكريــس البتولــي الــذي كان 
يعقــده بشــكل دوري. ولّمــا أخبرتــه بانــي لســت مكرًســا بالمعنــى الــدارج للكلمــة، 
ــت  ــور، وتوال ــى الف ــت عل ــرب”. فوافق ــيحي مخصــص لل ــان مس ــال: “كل إنس ق
اللقــاءات بعــد ذلــك. وفــي كل لقــاء كنــت أكتشــف جديــًدا فــي شــخصية هــذا الرجــل 
العظيــم، وهــو أمــر كان يدعونــي للتأمــل، ألنــه تــرك كل شــيء، فقــط آمن وتمســك 
بالوعــد وســار فــي طريقــه بثبــات وإيمــان كامــل ومكتمــل، فتحــرر مــن الداخــل 
مــن كل قيــود العالــم الحاضــر. وبــدا وكأنــه ينتمــي لعالــم آخــر مغايــر ومختلــف 

تماًمــا عــن عالمنــا.

ــخصه  ــي ش ــت ف ــد تجلّ ــي ق ــور نصح ــق- أن الدكت ــهادة ح ــذه ش ــهد -وه أش
مالمــح وســمات الحيــاة األبديــة أثنــاء حياتــه علــى األرض. فلــم يســتهِوه منصــب 
ــم  ــة، ول ــم مهمــا كانــت جذاب ــة شــهوة مــن شــهوات العال ــم تأســره أّي ــا كان، ول أّيً
يحــد عــن طريقــه أو تنــازل عــن مبادئــه لحظــة واحــدة، ولــم يجامــل علــى حســاب 
ــذه الطــرق  ــة وكل ه ــة والمراوغ ــرف الموارب ــم يع ــة، ول الحــق وإعــالن الحقيق
الملتويــة. كان مســتقيًما فــي كل عمــل قــام بــه، أميًنــا فــي خدمتــه إلــى أبعــد حــّد، 

+ صــلَّ عــن العالــم كلــه 
لكــي يعمــل الجميــع لحســاب 

ملكــوت هللا.

+ لقــاؤك مــع الثالــوث 
ــى  ــا عل ــدوس يحثنــــــ القـــــ
ــذي  ــوة اآلب ال ــزاز بأب االعت
بحبــه بــذل ابنــه الوحيــد لكــي 
ــه  ــن ب ــْن يؤم ــك كل َم ال يهل
بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة.

+ صرت بالحق أيقونة جميلة للمسيح ُمخلّص العالم.

+ تأهلـــــــت فــي صمــٍت مقــدٍس أن تكـــــــون هيــكل هلل والــروح القــدس 
ســكن فيــك.

+ إلى اللقاء يا إنسان هللا المجاهد حتى النفس األخير.

متضًعــا إلــى أقصــى حــدود االتضــاع، محًبــا للــكل، لأنــه كان يــرى أن اإلنســان 
انعــكاس للصــورة االلهيــة. كان أًبــا حقيقًيــا حنوًنــا للغايــة. 
معلــم فاضــل جــًدا بحياتــه وســلوكه، هــذا باالضافــة 
ــي  ــه ف ــموع. أمانت ــى ورق أو المس ــّجل عل ــه الُمس لتعليم
ــذا األب  ــار ه ــد ص ــقًا لق ــاًل. ح ــا مثي ــَر له ــم ن ــه ل خدمت
ــا ومنيــًرا أضــاء لنــا  والمعلــم الكبيــر مصباًحــا مقدًســا حّيً
ولكثيريــن الطريــق لمعرفــة الحــق، واقتنــاء هــذه المعرفــة 
واالحتفــاط بهــا. النمــاذج التــي تشــبهك يادكتــور نصحــي 
ــى  ــن أن ُتمح ــة ال يمك ــا الروحي ــوت، لأن بصماته ال تم
بمــرور الزمــن، بــل هــي ممتــدة وعابــرة لألزمــان. 
الرصيــد الــذي تركتــه للكنيســة وألوالدك يدعونــا للفخــر 
ــا فــي حياتــك،  واالفتخــار بعمــل النعمــة الــذي ظهــر جلًي
وأثمــر كل هــذه الثمــار التــي نراهــا اآلن متحققــه فــي 

ــك.  ــذك ومحبي تالمي

كنــت وســتبقى صــورة كاملــة المالمــح لســيدك الــذي 
أحببتــه مــن كل قلبــك وســلمت لــه كل كيانــك، فبــدت حتــى 
مالمحــك الخارجيــة تنتمــي لحيــاة أخــرى، وامتــألت 
بالنــور اإللهــي الــذي أنــار كل مــا فيــك، فخرجــت كلمــات 
ــى اجنحــة  ــة عل ــك محمول ــك ومحاضرات ــي عظات فمــك ف
الــروح، كمــا يقــول الفديــس مقاريــوس -الــذي ترجمــت لــه عظاتــه- فباتــت ناقلــة 
ــة  ــذات، ودافع ــات كاشــفة لخــداع ال ــذه الكلم ــت ه ــة. كان ــاة الحقيقي لنســمات الحي
لألمــام، ومنميــة فــي النعمــة، ومشــبعة للنفــس، ألنهــا خارجــة مــن إنــاء نقــي، فلــم 

ــا إلــى نفســك. يعــرف الحقــد وال الحســد أو أي شــرور أخــرى طريًق

ســتبقى فــي حياتنــا الراعــي األميــن المخلــص الــذي أخلــى ذاتــه ألجــل أوالده 
وتالميــذه فــي كل مــكان. أثــق أن المســيح إلهنــا الصالــح ســيعّوضك الكثيــر عــن 
ــي المــروي  ــه، وتعليمــك النق ــم كل ــي الصــالة مــن أجــل العال ــك وجهــادك ف أتعاب
للنفــس العطشــانة للمعرفــة الحقــة، واحتمالــك للظلــم واإلهانــات الكثيــرة، والتــي 
لــم تــرّد علــى واحــدة منهــا بتعفُّــف أمــاله عليــك ضميــرك الحــي الــذي رفــض أن 
يدافــع عــن نفســه أو يدفــع عنــه هــذه الشــرور، بــل تحملتهــا فــي هــدوء وصــالة 

مــن اجــل المســئين. 

اذكرنــا أمــام المســيح الــذي أحببتــه، وأنــت االن وســط اآلبــاء القديســين الذيــن 
ــا  ــدة متمتًع ــة الجدي ــأ بهــذه الرفق أحببتهــم أيًضــا وترجمــت أعمالهــم. لتفــرح وتهن

بمــا لــم تــره عيــن ولــم تســمع بــه أذن ولــم يخطــر علــى بــال انســان.

إىل روح إنسان اهلل املبارك
نصيح عبد الشهيد

خدم يف صمت ورحل يف هدوء

القمص تادرس يعقوب

د. سعيد حكيم



We have talked together in previous 
times under the title ”My family is holy“, 
and we are trying to answer the ques-
tion: How do we establish a holy family?. 
We mentioned five basic dimensions: 
the intellectual or mental dimension, the 
emotional or heart dimension, and the 
spiritual or faith dimension, and today 
we are talking about the social or psy-
chological dimension.

When a family is formed, they live in 
a community in a country in a city, and 
it is authenticated in the state records 
that both couple is married in a country, 
which we call ”authentication.“ It takes 
place within the church through the sa-
cred sacrament of marriage and contract 
)covenant( to be signed, and it becomes 
the official contract.

Let’s put some basics of the social 
dimension:

1( Every person has an indepen-
dent personality: both man and woman 
have different personality. Each has his 
own small world. Both should know that 
personality cannot change, but it can 
evolve.

2( Personality is formed through 
many factors: these factors differ from 
one person to another. There is the envi-
ronment in which he grew up, education 
at home, whether from a small family or 
a large family, genetic factors that have 
a very important role in human life, as 
well as culture, life conditions and finan-
cial level of each family, the level and 
quality of education, the level of satis-
faction of needs because abundance 
educates and deprivation also educates, 
the health status, the person’s past and 
present... The conclusion is that person-
ality stands for many factors, and it is 
normal for the two betrothed to have dif-
ferences, so the matter must be studied 
well.

3( The position of the fiancé or fi-
ancée in their families: is she a pre-
cious sole daughter? Does she have 
male brothers? Is she the eldest of her 
siblings or their daughters? The same is 
true for men as well. A person’s position 
in the family makes different upbringing, 
education, and sometimes health condi-
tions.

When the couple starts their rela-
tionship, attention should be paid to 
the following:

)1( Each of them knows well the 
sanctity of marriage: their point of view 
of marriage is a sacred view. Behold, the 
media does not present a true or pure 
image of marriage. You must have a 
view of the sanctity of marriage, other-
wise how will you build a sacred family?

)2( We believe in the law of one 
wife: each of you has been bound to the 
other for the end of your life, so the de-
cision to marry is a dangerous decision, 
and you both call the other: ”life partner.“

)3( The sin of adultery destroys 
marriage: Be extremely careful to pro-
tect yourselves from falling into this sin 
that destroys marriage. The couple must 
have chastity in the senses and thoughts, 
and do not allow bad words to come out 
of your mouths. Keep your senses pure 
and chaste. And a man must have a re-
spectful view of women, showing this in 
his behavior and actions, and chastity 
gives you even to have a sacred look 
about sexual relation.

)4( Tight attachment to the church: 
The courses run by the church give you 
a chance to be connected to the church 
constantly. Stay away from apathy, en-
courage each other to attend liturgy and 
meetings, as each of you is a guard 
for the other. One of the very import-
ant things in a period is the relationship 
of the couple to the Bible, as the Bible 
is what builds us, and one of the most 
beautiful exercises for all the engaged 
ones is to read the Book of Proverbs to-
gether to learn from it how to deal with 
life and what life is.

)5( Staying away from the consum-
ing attitude: stay away from waste and 
miserliness, as the middle economic 
way is the balanced one. Be moderate. 
And do not get relation with a lazy per-
son, because slackness does not catch 
a game)1(. Do not derive the principles 
and values   of a happy family from the 
media and drama. Take care that the 
media will shape your awareness. Be-
ware the concepts of witchcraft and re-
sorting to the works of Satan, but hold 
fast to God. Stay away from addiction in 
all its forms; do not take small bad mat-
ters simply. Remember the saying of the 
Bible: ”One who is full loathes honey 
from the comb, but to the hungry even 
what is bitter tastes sweet.“)2( Be aware 
that addiction is one of the reasons for 
annulment of marriage if it is proven that 
one of the fiancés was addicted before 
marriage.

There is also a list of issues that 
you should consider in social as-
pects:

A- The important dates for your 
partner and paying great attention to the 
time that they spend with each other.

B – Money; management is sweet, 
be moderate in everything, and beware 
of miserliness.

C- Appearance that is appropriate in 
society, and is appropriate for the other 
partner. Be respectful in your clothes.

D- Work; don’t let work conversa-
tions take up all your time.

E- Sharing between the two be-
trothed, even if it is a simple thing that 
makes each of them go out of his self-
ishness.

F- Calls should be respectful, in which 
they exchange love and kind words.

G- Photos; how easy to take photos 
now, be careful that they are respectful, 
and I advise you sincere advice: do not 
publish your photos while you are en-
gaged on social media. What’s the point 
of posting it? There are also people who 
manipulate them.

H - Be careful in compliments, and 
let the compliment be sane and with the 
participation of the both of you.

I- Set good and respectful bound-
aries between both of you. 

J - In visits; your hearts should open 
towards the other’s family, and do what 
pleases one another.

K- Friendship strengthens every 
relationship, and both betrothed must 
be friends. Friendship is the pinnacle of 
informal human relationships )humans 
have two types of relationships: an in-
formal relationship and a formal relation-
ship written on paper(. Friendship and 
marriage are the same; the difference is 
that friendship does not have a sexual 
dimension. If you are friends and remain 
friends for your whole life, your marriage 
will be successful. In the courtship peri-
od, work hard to strengthen the friend-
ship between you.

May God protect you and strengthen 
you to have holy families, and to our God 
all glory and honor from now on and for-
ever, Amen.

The understanding of  the marital union: Social union
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