 +معية هللا جيش ال يهزم.

 +كثيـــرون علـــى قيـــد الحيـــاة
وقليلـــون علـــى قيـــد اإلنســـانية.

 +صحبة الكِرام ترفع المقام.

 +إن َمـــنْ تنجـــذب إليـــه فكريًا
ً
جميل في عينيـــك ،ومن هنا
يكـــون
فإن العين ليســـت نافـــذة العقل وإنما
العقـــل هو نافـــذة العين.

 +أعظـــم عـــدو للمعرفـــة ليس
الجهـــل بـــل وهـــم المعرفة.
 +توقع المزيد من نفســـك والقليل
من اآلخرين.

 +حـــاور َمنْ يحترمك ،وشـــاور
َمنْ يحبـــك ،وجاور َمنْ يشـــبهك.
 +ليـــس كل مـــا في القلـــب قابل
للبـــوح ،هناك ما يولـــد ويموت وال
ُفصـــح عنه.
ي َ
 +ليـــس األمر بكثرتهـــم حولك،
إنمـــا بمـــن يأتيـــك دون أن تناديه،
و َمـــنْ يربت علـــى كتفـــك دون أن
تخبره بأنك مُث َّقل (دوستويفســـكي).
 +المثقفون يأتون لحل المشـــاكل
بعـــد وقوعهـــا ،والعباقرة يســـعون
لمنعها قبـــل أن تبدأ (أينشـــتاين).

 +ال شـــيء يمكنه إيـــذاءك أكثر
مـــن أفكارك.
 +الصمـــت هـــو أفضـــل إجابة
لجميـــع األســـئلة ،واالبتســـامة هي
أفضـــل ردّ لجميـــع المواقـــف.
 +إلـــى أن يتعلم األســـد الكتابة،
ســـتظل كل القصص تمجّ ـــد الصياد
(مثـــل أفريقي).
 +ال تنتظر من الجراد العسل.

 +ما أجمل الحياة عندما تكســـب
أشـــخاصًا ال يجيـــدون التص ُّنع وال
يتالعبـــون باأللفاظ.

 +هنـــاك ألـــف طريقـــة لتســـعد
نفســـك أيســـرها أن تســـعد غيرك.

 +الحـــب فــي الشتــــاء “معطف”
وفي الصيف “مطر”.

 +مـــن الســـهل أن تمـــوت ألجل
المسيــــح ولكــــن مــــن الصعب أن
تحيـــا ألجله.

 +النـــاس مثـــل الكتـــب تمامًـــا؛
البعض صريح واضــــــح والبعض
غامـــض ،والبعـــض خفيـــف الظل
والبعـــض فاخـــر ذو ورق ملـــون
ولكنـــه فـــارغ ،فـــا تغـــــرّك وال
تخدعـــك األغلفة.

 +كيـــف ســـيكون العمر لـــو أننا
لم نعـــرف هللا؟!

 +أحيا ًنـــا المعجـــزات؛ أنـــاس
صالحـــون بقلـــوب دافئـــة.

 +ال تنظـــر للماضـــي إال فـــي
حالتين :أخذ العبرة وكســـب الخبرة.

َ +منْ زرع طيـــب األثر ،حصد
محبة هللا ثم البشـــر.

 +ميــــــزان الشخـــــــص عقلــــه
ال مظهره.
 +كن ً
أمل وال تكن ألمًا.
 +شكرً ا ألنك قطعــــة السكر التي
تمحو مرارة أيامي.
 +الخطوة األولـــى هي األصعب
في أي مشوار.
 +عندمـــا يعمـــل اإلخـــوة معًـــا
تتحـــول الجبـــال إلى مناجـــم ذهب
(ديـــل كارينجـــي).
 +الســـيد المســـيح يفـــرح قلبك
بحـــاوة معرفتـــه (المتنيـــح األنبـــا
كيرلـــس ،مطـــران ميالنـــو).
 +نفس بال صليـــب ،عروس بال
عريس (أبونا بيشـــوي كامل).
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رحلة قداسة البابا إلى إيبارشية النمسا
في الفترة من  14إلى  25يوليو 2022
وصـــل قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،بابا االســـكندرية وبطريـــرك الكرازه المرقســـية ،إلى العاصمة النمســـاوية ظهر يوم الخميـــس  ١٤يوليو
٢٠٢٢م ،فـــي رحلة مدتها عشـــرة أيـــام ،وهي رحلـــة رعوية عالجية يتخ ّللها مؤتمر شـــباب أوروبا في نســـخته العشـــرين.
كان في اســـتقبال قداســـته نيافة األنبا جبرييل أســـقف النمسا والقطاع
األلماني من سويســـرا ،وســـعادة الســـفير محمـــد المال ســـفير مصر في
فيينـــا ومندوبهـــا الدائم لدى األمم المتحدة ،والقنصل باســـم طه ،والســـيدة
غـــادة والي وكيل األميـــن العام لألمم المتحـــدة والمديـــر التنفيذي لمكتب
المخـــدرات والجريمـــة ،والدكتـــورة عال عـــادل عبد الجواد المستشـــارة

الثقافية ومديـــر مكتب مصر للعالقـــات الثقافية والتعليميـــة بفيينا ومنطقة
شـــرق أوروبـــا ،ووفد من أقبـــاط فيينا.
صحب قداســـته وف ٌد مكـــون من نيافـــة األنبا ماركوس أســـقف دمياط
وكفر الشـــيخ والبـــراري ورئيس دير القديســـة دميانه بالبـــراري ،والقس
كيرلس األنبا بيشـــوي السكرتير الشـــخصي لقداسته.

توجـــه قداســـة البابـــا إلى ديـــر القديس األنبا انطونيـــوس بمطقة أوبـــر زيبين برون حيث صلى صالة الشـــكر وعقـــد اجتماعة األول مـــع اآلباء كهنة
اإليبارشـــية وزوجاتهـــم ،وكلمهم فيها بمناســـبة عشـــية عيد القديس األنبا بيشـــوي عن ثالثة ألقـــاب لهذا القديس العظيـــم وكيف نتعلم منه وهـــي :الكامل،
حبيـــب مخلصنا الصالح ،غاســـل قدمـــي مخلصنا ،وكيف أننا نســـير ونقتدي بفضائل هـــذا القديس.

يوم الجمعة  15يوليو 2022م:
أمّا يوم الجمعة  15يوليو فقد دشن قداسة البابا ثالث مذابح :
 -1المذبـــح االول باســـم القديس مكاريوس بكنيســـته فـــي أحضان دير
األنبـــا أنطونيوس بأوبر زيبين برون ،وقد شـــارك قداســـته التدشـــين نيافة

 -2مذبـــح القديســـة حنة بكنيســـتها بدير القديســـة حنـــة للراهبات تحت
اإلنشـــاء بقرية شـــون فيلد.

األنبـــا جبرييل ،ونيافـــة األنبا ماركوس.
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 -3مذبح القديستين بربارة ويوليانه بكنيستهما داخل دير القديسة حنة .ودشن قداسته أيضًا معمودية الكنيسة.

َمع السفير المصري وحرمه وعمدة منطقة دير القديسة حنة للراهبات تحت التأسيس

وألقـــى قداســـة البابـــا عظة عن طريــــــق
القداســـة من خالل  ٤أمثله لقديســـي شهر يوليو
وهـــم :القديس األنبا موســـى القـــوي ،والقديس
األنبـــا بيشـــوي ،والقديســـة مارينـــا الشـــهيدة،
والقديـــس أبانوب.
يوم األحد  17يوليو 2022م:

وقد حضر احتفال التدشـــين األســـقف تيران
مـــن الكنيســـة األرمنية ،والخوري إبســـكوبوس
دكتـــور إيمانويـــل ايديـــن ،ووفد من الكنيســـة
الســـريانية ،ومعالـــي ســـفير مصر في النمســـا
الســـيد محمد المال والســـيدة قرينتـــه ،ولفيف من

اآلباء الكهنة والشـــعب.
بعد االحتفال تفقد قداســـة البابا دير القديســـة
حنـــة للراهبات وهـــو حاليًا تحت اإلنشـــاء وبه
عدد قليل مـــن الراهبات ،ثم اجتمع مع الشـــعب
على مائـــدة األغابي ليفـــرح الجميع.

فـــي يـــوم األحـــد الموافـــق  17يوليو ،توجة قداســـة البابا إلى كنيســـة عذراء الزيتون لصالة القداس اإللهي مع شـــعب اإليبارشـــية ،شـــارك قداســـته
بجانب نيافة األنبا جبرييل أســـقف اإليبارشـــية :نيافة المطران مار ديونيســـيوس مطران الســـريان األرثوذكس في النمســـا ،ونيافة األنبا ماركوس أســـقف
دميـــاط وكفر الشـــيخ والبـــراري ،ولفيف من اآلباء الكهنة ،وقد حضر الســـيد الســـفير محمد المال ســـفير مصـــر في فيينا.

كما قام قداســـة البابا بتعميـــد بعض األطفال
وســـط فرحة الشـــعب ،وقد أجاب قداســـة البابا
عن ســـؤال من له أحقيـــة الدخول إلى الســـماء
من خـــال عظة القـــداس ،وأوضـــح أن من له
قامـــة األطفال هـــم مـــن يدخلون الســـماء ،وقد
ألقـــى نيافـــة األنبـــا جبرييـــل بعد العظـــة كلمة
عبّـــر فيها عـــن شـــكره وتقديره لزيارة قداســـة
البابا تواضـــروس الثاني لفيينا ،ثـــم بعد القداس
اجتمـــع قداســـة البابـــا مع الشـــعب فـــي كلمة
روحية وأســـئلة مفتوحـــة للكل.
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يوم الثالثاء  19يوليو 2022م:
يوم الثالثاء  19يوليو أقام معالي الســـفير الســـيد محمد المال والســـيدة
حرمه ،حفل عشـــاء على شـــرف قداســـة البابا بداخل الســـفارة المصرية،
وقد حضر هذا االحتفال الســـيد باســـم طه قنصل مصر في فيينا والســـيدة
حرمه ،والســـيدة غـــادة والي وكيل األميـــن العام لألمم المتحـــدة ،ولفيف
من الســـفراء والشـــخصيات العامة في النمســـا ،وقد رحب معالي الســـفير

بزيارة قداســـة البابا ،وأوضح أن الكنيســـة المصرية هـــي إحدى الركائز
األساســـية فـــي مصر ،وتحـــدث أيضًا عن مســـار رحلة العائلة المقدســـة
والتـــي باركت مصر منذ  2000عام ،وقد شـــكر قداســـته معالي الســـفير
علـــى دعوتـــه الكريمـــة وقدم الشـــكر لـــكل الحاضرين وأوضـــح أن كل
مصـــري هو ســـفير لبالده في الخارج .وأهدى قداســـته للســـفارة مســـلة
مصرية مكتوب عليها اســـم مصـــر بـ 70لغة.

يوم األربعاء  20يوليو 2022م:
فـــي يـــوم األربعاء  20يوليو ،أقيم االجتماع العام لقداســـة البابا في كنيســـة الشـــهيدة دميانه والشـــهيد أبانوب بالحـــي الـ 21من فيينا ،وقد ألقى قداســـة
البابـــا عظتـــه عن «ســـر الزيجـــة» قبل وأثناء وبعـــد اإلكليل ،وكيف يســـتعد العريـــس والعروس بالتقرب من األســـرار المقدســـة قبل هذا اليـــوم ،ولماذا
يقدمـــان شـــكرهما هلل أثناء الصلـــوات ،وأعطى قداســـته اقتراحات كثيـــرة لالحتفـــال الروحي بعد اإلكليـــل ،ثم اختتم قداســـة البابا عظته وبارك الشـــعب
وقضى وقـــت معهم في اســـئلة مفتوحة مـــن الجميع.

يوم الخميس  21يوليو 2022م:
بـــدأت يوم الخميـــس  21يوليو فاعليات مؤتمر الشـــباب األوروبي ،والمقـــام في دير القديس األنبا أنطونيوس ،بحضور أكثر من  600شـــاب وشـــابة،
وحوالـــي  20أبًـــا أســـق ًفا و 52أبًـــا كاه ًنا .بدأ االفتتاح بعزف الموســـيقى الرســـمية للقرية من كشـــافة المكان ،بعدها رتل الشمامســـة لحـــن افلوجيمينوس،
ّ
وحث الشـــباب على االســـتفادة مـــن اآلباء الحضور األســـاقفة والكهنة ومـــن الكلمات بأقصى
وقـــد ألقـــى نيافة األنبـــا جبرييل كلمة رحّ ب فيها بالحضور،
طاقـــة .بعدهـــا تم عـــرض فيلم عن «عشـــرين عامًا من هـــذا اللقاء» ،ثـــم كلمة المهندس إبراهيم ســـمك أحد مؤسســـي هـــذا اللقاء ،ثم عـــرض لخورس
األطفـــال ،وكلمـــة للقمص ثيؤدور األنبا بيشـــوي عـــن المؤتمر ،أعقبها كلمة قداســـة البابا عن وحدانية القلب داخل الكنيســـة ،وقد كان الشـــباب والشـــابات
فـــي غاية الفرح بســـبب البركة التي يشـــعرونها بوجوهم في الديـــر بحضور قداســـة البابا واآلباء.
يوم الجمعة  22يوليو 2022م:
بدأ يـــوم الجمعة  22يوليـــو بقداس حضره الشـــباب مع
قداســـة البابـــا واآلباء والســـيد ســـفير مصر في فيينا الســـيد
محمـــد المال ،وتحدث قداســـة البابـــا في عظـــة القداس عن
«خمســـة أدوار للمســـيحي في العالم» وهـــي :أن يكون ملح
ونور وخميرة وســـفير ورائحة المســـيح الزكية .بعد القداس
اُل ُتقطـــت صـــورة جماعية للشـــباب مع كل اآلبـــاء أمام دير
القديـــس األنبا أنطونيـــوس .بعدها عقد قداســـة البابا اجتماعًا
مـــع اآلباء أســـاقفة أوروبـــا لمناقشـــة تحديات الكنيســـة في
العالـــم الحاضـــر ،أعقبها اجتماع مـــع اآلباء كهنـــة أوروبا
عـــن ثـــاث دروس في حيـــاة الكاهـــن .وفي المســـاء تبادل
الحضـــور مع قداســـة البابا أســـئلتهم وأجاب عليها قداســـته.
يوم السبت 23يوليو 2022م:
يوم الســـبت 23يوليـــو كان ختام المؤتمـــر .بدأ االحتفال في الســـابعة
مســـا ًء بموكب الشمامســـة ،وتمتع الحضور بكورال ســـبحوه «افلوجيته»
من شـــباب كنيســـة مار يوحنـــا بجراتس ،وبعدهـــا ألقى بعض الشـــباب
كلمة عبـــروا فيها عن إعجابهـــم بالمؤتمر ،ثم عرضت إيبارشـــية ميالنو
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ترنيمـــة وفيديـــو عـــن الكنيســـة ،أعقبها فيديـــو قصير تم تجميـــع أحداث
المؤتمـــر فيه ،ثم قـــدم قداســـة البابا كلمة روحيــــــــة قصيـــــــرة أعقبها
جلســـة مفتوحة لألســـئلة من كل الشـــباب لقداســـة البابا ،وتم ختـــام اليوم
بتســـبحة روحية.

جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022

أبيب ⲡⲏⲡⲉ الشهر القبطي احلادي عشر وهو نسبة لعيد اإلهلة املصرية القدمية أبيب

يوم األحد  24يوليو 2022م:
أمـــا اليـــوم االخير في الزيـــارة ،ويوافـــق األحد  24يوليـــو ،فقد زار
فيه قداســـة البابا كنيســـة العـــذراء المنتصـــرة بالحي الــــ 15بمدينة فيينا،
وقد اشـــترك مع قداســـته فـــي الصالة لفيف مـــن اآلباء األســـاقفة والكهنة

وجموع من الشـــعب القبطــــــــي في فيينـــــــــا ،وتحــــــــدث قداسته في
عظتـــه عـــن ثـــاث دروس من معجـــزة أشـــباع الجموع وهـــي :النظام
والبركـــة والصالة.

أعقب القداس زيارة للمتحف المقام في الكنيسة ومائدة أغابي مع الشعب.

يوم االثنين  25يوليو 2022م:

اختتـــم قداســـة البابـــا زيارته عائـــدًا إلى
أرض الوطـــن صباح يوم االثنيـــن  25يوليو
مصحو ًبا بمالك الســـامة ،وقد كان في وداع
قداســـته معالي الســـفير المصري فـــي فيينا
الســـيد محمـــد المال ونيافـــة األنبـــا جبرييل
ووفـــد من أقباط النمســـا.

أرقام في زيارة قداسة البابا
استغرقت الزيارة  10أيام من  14يوليو إلى صباح  25يوليو:
تدشيــــــن  3مذابـــــــــــح –  4قداســــات – اجتماعـــان إداريــــــــان
  9اجتماعـــات روحيـــة – زيارة  5كنائـــس – افتتاح وحضـــور وختاممؤتمر شـــباب أوروبا.
جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022

من املثال القبطية :أبيب تسمع للمية دبيب ،ألن فيه تزداد مياه النيل
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مؤتمر شباب أوروبا يف نسخته العرشين EYC
بـــدأت عـــام  2000مؤتمـــرات شـــباب أوروبـــا للشـــباب القبطـــي
األرثوذكســـي ،والتي ُتقام في إيبارشـــيات مختلفة داخـــل أوروبا ،والهدف
منهـــا هـــو تجمُّع الشـــباب حول كلمـــة هللا والكنيســـة ،وتبـــادل الخبرات
بيـــن الشـــباب .وقد اهتم قداســـة البابا تواضـــروس الثاني بهـــذة اللقاءات
وحضر النســـخة الــــ 17منها عام  2017فـــي هولندا ،كذلـــك نيافة األنبا
موســـى األســـقف العام للشـــباب اهتم بهـــذه المؤتمرات وحضـــر الكثير
منهـــا ،بجانب األســـاقفة واآلباء كهنـــة أوروبا.
هـــذا العـــام أُقيم مؤتمر شـــباب أوروبا في نســـخته العشـــرين برعاية
إيبارشـــية النمســـا داخـــل أحضان ديـــر األنبـــا أنطونيوس بأوبـــر زيبين
بـــرون ،وقد بارك اللقاء قداســـة البابـــا تواضروس الثاني للمـــرة الثانية،
وقـــد كان لهـــذا المؤتمـــر طابع خـــاص مختلف عـــن كل عـــام وهذا ما
ســـيتضح أمامك خالل الســـطور القادمة.
تحت شـــعار «الكنيســـة أمي» (وهو عنـــوان هـــذا المؤتمر ومحور
كلماتـــه) اجتمـــع اكثر من  600شـــاب وشـــابة مـــن كل أنحـــاء أوروبا،
اجتمعـــوا ليفرحوا بحضن كنيســـتهم وبركة أســـرارها وتعليمها ،لذا دارت
كل موضوعـــات المؤتمر حول الكنيســـة وما هي بالنســـبة للشـــباب ،وقد
كان هنـــاك آيه محوريـــة لكل كلمـــة ،فكانت كلمـــات المؤتمر عن:
My church one heart
وهي كلمة قداســـة البابا في االفتتاح «كنيســـتي قلب واحد» ،وأشـــار
قداســـته فيها إلـــى أن قبضة أصابع اليـــد الخمس تعني القـــوة ،و ُتعبّر عن
قلب اإلنســـان من خالل:
 )١القلـــب موجود داخل اإلنســـان بالخليقـــة ،وهو مركـــز الحياة « َيا
ـــك» (أم )٢ .)٢٦:٢٣القلب تشـــوّ ه بخطايـــا كثيرة)٣ .
ا ْبنِـــي أَعْ طِ نِي َق ْل َب َ
القلـــب يتجـــدد باألســـرار الكنســـية المقدســـة )٤ .القلب يحيـــا باالتضاع
عندمـــا يعيـــش في التوبـــة والنقـــاوة )٥ .القلب موهـــوب بالمحبة.
My Happy Meal
“مبنين على أســـاس الرســـل واألنبياء ،ويســـوع المســـيح نفسه حجر
الزاوية” (أف.)٢٠:٢
من كنيســـتي أشـــبع بقراءاتها وآبائها وصلواتها هي شـــبعي الحقيقي،
لـــذا تحدثنا عن مراجع الكنيســـة :القراءات  -التســـبحة  -التـــراث  -أقوال
اآلباء – األجبية.
My 112
“وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليّ ” (خر.)٤:١٩
رقـــم  ١١٢هو رقـــم طلب النجـــدة في أوروبـــا ،والكنيســـة هي أمي
وملجئـــي من هذا العالم ،وأرثوذكســـيتي حاميتي من كل هرطقة .الكنيســـة
ملجأ لكل إنســـان وحضـــن للجميع ،فال خالص وال نجاة خارج الكنيســـة.
My GPS
“إذ لســـتم بعد غرباء ونزالء بـــل رعية مع القديســـين وأهل بيت هللا”
(أف.)١٩:٢
ُتعتبر الكنيســـة في حياة كل شـــاب هي المشـــير إلـــى الطريق ،وهي
المصحِّ ـــح لـــكل اتجاه خاطئ ،فـــي طريقنا ،وهي المكان الـــذي به نعرف
طريق الســـماء ،مهما كانـــت التحديات والمعوّ قـــات في العالم.
My PIN Code
“على هـــذة الصخرة أبني كنيســـتي وأبواب الجحيم لـــن تقوى عليها”
(مت.)18:15
لـــكل مـــكان مهم كلمـــة ســـر ،وأما كلمـــة الســـر في كنيســـتي هي
أســـرارها وطقوسها .كيف أســـتمتع كشاب بطقس وأســـرار الكنيسة؟ وما
الذي يميز أرثوذكســـيتي؟
My Wedding Planer
ً
كامل ،تســـاعدني ألعرف أن أختار
كنيســـتي تحضرني ألكون إنسا ًنا
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شـــريك حياتي ،تعلمني كيـــف أختار من يد هللا وبنظرة مســـيحية.
وألجـــل االهتمـــام البالغ بمنفعـــة كل إنســـان حاضر لهـــذا اللقاء ،فقد
تم تقســـيم الحاضرين إلى قســـمين بحسب الســـن خالل المحاضرات ،أي
أنـــه كانت هنـــاك قاعتان للمحاضـــرات ،واحد لمن هم أقل من  24ســـنة،
واألخرى لمـــن هم أكبر من  24ســـنة.
وألن لغـــه الحوار هي اللغة التي يهتم بها الشـــباب ،فقـــد أقام المؤتمر
 4جلســـات حواريـــة مـــع اآلبـــاء األســـاقفة على مـــدار أيـــام المؤتمر،
اُخ ُتتمـــت بجلســـة حوارية مع قداســـة البابا في ختام المؤتمـــر ،وقد أجاب
قداســـة البابا على معظم أســـئلة الحاضريـــن التي أرســـلوها عبر تطبيق
ُ application
صمِّـــم خصيصًا للمؤتمر.
هـــذا التطبيـــق يظهـــر فيه مـــكان ومواعيـــد المحاضرات ،ويرســـل
إشـــعارات  notificationsقبـــل كل محاضـــرة ،وثريّ بأقـــوال اآلباء
واآليات مـــن الكتاب المقـــدس ،أيضًا من خالله تابع الشـــباب كل الصور
والفيديوهـــات التـــي تـــم التقاطها خـــال أيـــام المؤتمر ،وقـــد خاطبت به
الكنيســـة أوالدها بطريقـــه عصرية.
ماذا يميز هذا اللقاء؟
 +قداســـة البابا هـــو قلب الكنيســـة النابض ،اجتمعت حوله الكنيســـة،
هو أهم مـــا ميّز هـــذا اللقاء.
 +تواجد اآلباء األســـاقفة وســـط الشـــباب طوال الوقت ،فحيثما تمشي
فـــي الدير تجد بعض الشـــباب يجلســـون مع أحد اآلباء فـــي حوار مفتوح.
 +فقرات مختلفه في االفتتاح والختام وأثناء اللقاء منها:
 كـــورال افلوجيتـــه “ســـبحوه” وهو كورال شـــباب كنيســـة القديسيوحنـــا المعمـــدان بمدينـــة جراتس ،وما قدمـــة من ترانيـــم روحية جميلة
تمتع بهـــا الجميع.
 خـــورس األطفال الـــذي قدم في افتتـــاح المؤتمر بجمـــال أصواتهموفرحتهـــم بحفظ ألحان الكنيســـة.
 ترنيمة قدمتها إيبارشـــية ميالنو عن الكنيســـة في حياة الشـــباب منأروع ما قدم من الشـــباب ،وقـــد تم عرضها في حفـــل الختام.
 المناقشـــات ،فقـــد تم عمل  4جلســـات مناقشـــة بين اآلباء األســـاقفةوالشـــباب ،واألخيـــرة كانت مع قداســـة البابا ،وقد أثرت هذة المناقشـــات
فكر وقلب الشـــباب.
اآلباء األســـاقفة الذين حضـــــــروا النســـخة العشـــرين مـــن مؤتمر
شـــباب أوروبا:
من مصـــر :نيافة األنبـــا انطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي
والشـــرق األدنـــى ،نيافة األنبا بيمن أســـقف نقـــادة وقوص ،نيافـــة األنبا
رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهـــرة ،نيافة األنبـــا يوليوس
األســـقف العـــام لكنائـــس مصر القديمـــة ،نيافـــة األنبا ماركوس أســـقف
دمياط وكفر الشـــيخ.
ومن اآلباء أســـاقفة أوروبا :نيافة األنبا أثناســـيوس مطران مرسيليا،
نيافـــة األنبـــا برنابا أســـقف تورينو ورومـــا ،نيافة األنبا جبرييل أســـقف
النمســـا وتوابعها ومضيـــف المؤتمر ،نيافـــة األنبا أنتوني أســـقف أيرلندا
وتوابعهـــا ،نيافة األنبـــا آنجيلوس أســـقف لندن ،نيافة األنبا دميان أســـقف
شـــمال ألمانيا ،نيافة األنبا أباكير أســـقف الدول االســـكندنافية ،نيافة األنبا
ميشـــائيل أســـقف جنوب ألمانيا ،نيافة األنبا لوقا أســـقف سويسرا وجنوب
فرنســـا ،نيافة األنبا مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا ،ووفد من آباء
الكنيســـة الســـريانية وأباء الكنيسة األرمنية.
حصـــاد هذا اللقـــاء :حضور قداســـة البابا معظـــم الفاعليات خالل 4
أيام  12 -محاضرة –  4جلســـات حوارية –  3تســـبحات –  3قداســـات
– حفل افتتـــاح وحفل ختام.
ً
أرقـــام فـــي الملتقى 20 :أبًا أســـقفا حاضر في وســـط الشـــباب متاح
طـــول الوقت لهـــم –  52أبًا كاه ًنا –  20إيبارشـــية.
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«صفط» اسم لكثري من البلدان املصرية ،وابلقبطية ⲧⲃⲟⲥ الكلمة تعين احلصن أو السور

قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بالعيد السبعني لثورة  ٢٣لعام ١٩٥٢
تهنئ الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،الشـــعب المصري وفخامة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي وكافة
القـــوى الوطنية المصرية ،بمناســـبة الذكرى الســـبعين لثورة  23يوليـــو ،التي كانت الباب ليحكم المصريون أنفســـهم وتتخلص البالد من االســـتعمار،
وإننـــا فـــي هذه الذكرى نـــرى بوضوح الدور الوطنـــي التاريخي للجيش المصري الذي يقف دائمًا حارسًـــا لحراك الشـــعب من أجـــل حماية مقدراته.
حفظ هللا مصر شعبًا وحكومة وسدد خطاها في طريق الجمهورية الجديدة بالحوار واالصطفاف على حب الوطن.
الخميس  21يوليو 2022م 14-أبيب 1738ش

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة في االجتماع األســـبوعي
مســـاء يـــوم األربعـــاء  ١٣يوليو ٢٠٢٢م ،مـــن المقر البابـــوي بالقاهرة،
وبُثـــت العظة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة  C.O.Cالتابعة
للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت .واســـتكمل قداســـته
السلســـلة التعليمية الجديدة «مفهوم االتحاد الزيجي» كأســـاس لبناء أســـرة
مســـيحية مقدســـة ،وأشـــار إلى المفهوم الخامس واألخير لالتحاد الزيجي
وهـــو «االتحاد الجســـدي» ،الذي يُكلـــل مفاهيم االتحـــاد الزيجي األربعة

الســـابقة ،ويأتي االتحاد الجســـدي بإتمام المراحل التالية :نضوج الطرفين
(التـــرك) «مِنْ أَجْ ِل َ
هذا َي ْتـــ ُر ُ
«و َي ْل َتصِ ُق
ك الرَّ ُج ُل أَ َباهُ َوأُمَّـــهُ» ،االلتصاق َ
«و َي ُكونُ ْ
ان َج َســـ ًدا َوا ِح ًدا» (أف.)٣١:٥
ِبام َْرأَ ِتهِ» ،االتحاد الجســـدي َ
االث َن ِ
وأشـــار أيضًا قداســـته إلـــى أنه لكـــي يتحقق هـــذا الكيـــان الزيجي ال بد
من وجـــود ثالث عالمـــات :االحترام بيـــن االثنيْـــن ،احتياجهما بعضهما
لبعـــض ،احتواء كل منهما لآلخر (تجدها منشـــورة في هـــذا العدد صـ١٣
مع ترجمـــة إنجليزية صـ.)٢٣

افتتاح مركز أنا أستطيع للتدريب املهني
تـــم افتتـــاح مركز أنا أســـتطيع للتدريـــب المهني بكلوت بك – وســـط
البلد ،يـــوم الثالثاء  12يوليـــو 2022م ،بيد نيافة األنبا يوليوس األســـقف
العـــام لكنائس مصـــر القديمـــة والمنيل وفـــم الخايج وأســـقفية الخدمات،
مع حضــــــور ممثـــــــل من وزارة القوى العاملة معالــــــي المستشـــار/
أشـــرف مرزوق معــــــــاون وزير القوى العاملة ،مع لفيـــف من مديري
وموظفي األســـقفية.
والجديـــر بالذكـــر أنـــه فـــي  8يوليـــو 2021م ،و ّقـــع قداســـة البابا
تواضـــروس الثانـــي اتفاقيـــة تعـــاون بيـــن ًّ
كل مـــن الكنيســـة القبطيـــة
األرثوذكســـية وأســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمسكونية ،ووزارة
القـــوى العاملة ،بحضـــور معالي وزير القـــوى العاملة م /محمد ســـعفان
ونيافة األنبا يوليوس أســـقف الخدمـــات العامة واالجتماعية والمســـكونية
واألســـقف العام لكنائـــس مصر القديمة والمنيل وفـــم الخليج ،حيث تضمن
االتفـــاق تنفيذ برامـــج تدريبيـــة وورش عمل بقاعات ومراكـــز الطرفين،
لرفـــع مهـــارات ما ال يقل عن  800شـــاب من الجنســـين ســـنويًا إليجاد
فـــرص عمل الئقـــة للعيش بكرامة ،كمـــا تضمن االتفاق عمـــل اختبارات
عمليـــة ونظريـــة يأتـــي بعدها اعتمـــاد وإصدار شـــهادات إتمـــام للدورة
التدريبيـــة ،وكذلك إصدار شـــهادات قياس مســـتوى المهـــارة وترخيص
لمزواله الحـــرف لهم.
في هـــذا اإلطـــار اكتمـــل البرنامـــج التدريبي علـــى ثقافة الســـامة
والصحـــة المهنية لـ 1517من الشـــباب من الجنســـين بمجتمعـــات التنمية

الشـــاملة المتكاملة ألســـقفية الخدمات ،وأيضًا  200شـــاب و شـــابة ،قام
بالتدريـــب وزارة القوى العاملة بالتنســـيق مع برامج األســـقفية (البرنامج
االقتصادي وتحســـين المســـكن والتدريب) ،هذا باإلضافة الى تدريب 38
شابًا وشابة ليكونــــــوا مساعدي تمريض بالتنسيــــــــق مع كلية التمريض
باإلسكندريـــــــة بالتكامـــل مع برنامج الرعاية الصحيــــــــة األوليـــــــــة
بأســـقفية الخدمات.
لذا حرصت اســـقفية الخدمات علـــى توفير مركز تدريـــب يضم أكثر
مـــن حرفـــة لتدريـــب وتأهيل الشـــباب من الجنســـين لســـوق العمل ،من
خـــال تعليم حرف جديدة لبدء مشـــروعاتهم الخاصة ،والحـــد من البطالة
والفقـــر ،وتأهيلهـــم إليجاد فـــرص عمل كريمـــة وتوفير دخل مناســـب.
يضـــم المركز  13مهنة وهـــي( :كوافير – ميكانيكا وكهرباء ســـيارات –
صيانـــة موبايل –توصيـــات كهربائية – تبريد وتكييـــف – دِش وتركيب
كاميـــرات – تفصيل خياطة – غســـاالت فول اتوماتيك – فن االكسســـوار
– تطريز – كروشـــيه – طباعه ورســـم على القماش – صيانة كمبيوتر).
المركـــز مفتوح لـــكل الفئات العمريـــة والمجتمعية بدون أيّة شـــروط.
يتـــم االلتحـــاق بالمركـــز من خـــال ســـحب اســـتمارة تقديم مـــن مبنى
أســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمســـكونية بالكاتدرائية المرقســـية
بالعباســـية – رمسيس.

التواصل واالستعالم:
العنوان 222 :شارع رمسيس ،العباسية ،القاهرة ،مصر.
البريد االلكتروني:
bless@blessegypt.org / info@blessegypt.org
الموقع االلكتروني:
www.blessegypt.org/
التليفون+ 20226822215 / +20226822299 :
تليفون  -البرنامج االقتصادي01200795102 /01013019519 :
تليفون  -برنامج الحياة االفضل01275575657 /0222626168 :
تليفون اسقفية الخدمات -خدمة اغابي01200934470 :

BLESS Platform:
Facebook: (20+) BLESS Egypt | Facebook
Tweeter: BLESS Egypt (@BLESSEgypt1) / Twitter
YouTube: (62) BLESS Egypt - YouTube
Instagram: bless egypt (@blessegypt1) • Instagram photos and videos
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مركـز ( أنا أستطيـع)

افتتاح المركز بيد األنبا يوليوس وأبونا رافائيل وممثل القوى العاملة
المستشار أشرف مرزوق

فريق أسقفية الخدمات

فريق عمل برنامج التنمية االقتصادية

فريق اآلسقفية
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الوجبة مأخوذة من الكلمة القبطية ⲡ ⲁϫأي ساعة

إيبارشية سيدين  -أسرتايلا
دير األنبا شنوده بسيدين  -أسرتايلا

تمـــت بدير القديس ديـــر األنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بســـيدني،
أســـتراليا ،يوم الســـبت  ١٦يوليو ٢٠٢٢م ،صلوات رهبنـــة أحد طالبي
الرهبنـــة بالديـــر ،بيد نيافـــة األنبا دانيال أســـقف ورئيـــس الدير ،وذلك
بمناســـبة عيـــد القديس األنبا شـــنوده رئيس المتوحديـــن .وحمل الراهب
الجديـــد اســـم الراهب بول األنبا شـــنوده .شـــارك في صلـــوات الرهبنة
والقـــداس الذي أقيـــم عقب انتهاء طقـــس الرهبنة ،صاحبـــا النيافة األنبا
بســـادة مطران أخميم وســـاقلتة ،واألنبا إشـــعياء مطران طهطا وجهينة.
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا دانيـــال ،وللراهب بـــول ،ولمجمع اآلباء
رهبـــان دير األنبا شـــنودة رئيس المتوحدين بســـيدني.

إيبارشية سيناء اجلنوبية

قام نيافة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني ،صباح يـــوم األحد  ١٧يوليو
٢٠٢٢م ،بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مار مينا بمنطقة بكسلي في
ســـيدني ،بســـيامة الشـــماس مايكل ســـليم كاه ًنا جدي ًدا للخدمة بالكنيســـة
ذاتهـــا باســـم القس بيشـــوي كامل ســـليم .شـــارك في صلـــوات القداس
والســـيامة نيافـــة األنبا بســـاده مطـــران إخميم وســـاقلتة الـــذي كان في
زيارة ألســـتراليا في ذلـــك الوقت.
كما قـــام نيافته يـــوم الخميس 21
يوليو  ،2022بســـيامة هنري وونوك
دياكـــون في كنيســـتنا األرثوذكســـية
بإندونيســـيا خالل زيارته إلندونيسيا.
حصـــل هنـــري علـــى بكالوريـــوس
فـــي علـــم النفـــس وتلقـــى تعليمًا في
الدراســـات الالهوتية بمعهد الدراسات
القبطيـــة بالقاهـــرة ،ودورة الكرازة.
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا دانييـــل ،وللقس بيشـــوي ،والدياكون
هنـــري ،ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.

مكرسات جديدات بإيبارشية منفلوط

قـــام نيافة األنبا أبوللو أســـقف ســـيناء الجنوبية ورئيـــس دير القديس
موســـى النبي برأس ســـدر ،يوم الثالثـــاء  ١٢يوليو ٢٠٢٢م ،بكنيســـة
الشـــهيدين مار جرجس ومار مينا برأس ســـدر ،بســـيامة الشماس فادي
رشـــاد كاه ًنا باســـم القس مارك .شـــارك في الصلوات عـــدد من اآلباء
الكهنة وشـــعب الكنيســـة .خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا أبوللـــو ،وللقس
مارك ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.

قـــام نيافـــة األنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلـــوط ورئيس ديـــر األمير
تادرس الشـــطبي ،يوم الخميـــس  14يوليـــو 2022م ،بتكريس  ١١من
طالبـــات التكريـــس للخدمة في عدة خدمات باإليبارشـــية ،والمكرســـات
الجديدات ،هن :تاســـوني شـــينوتي ،تاســـوني أنطونة ،تاســـوني مارينا،
تاســـوني جويس ،تاســـوني ميرا ،تاســـوني سيموتي ،تاســـوني ناردين،
تاســـوني بتـــول ،تاســـوني جونير ،تاســـوني كرمـــة ،تاســـوني هولي.
خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا ثاؤفيلس ،وللمكرســـات الجديدات ،ولمجمع
مكرســـات اإليبارشية.
جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022
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زيارة قداسة بطريرك إريرتيا
لكنيسة السيدة العذراء باملعادي

اســـتقبل نيافـــة األنبا دانيال أســـقف المعـــادي وتوابعها وســـكرتير
المجمـــع المقـــدس ،يـــوم الثالثـــاء  ١٢يوليـــو ٢٠٢٢م ،قداســـة «أبونا
كيرلـــس» بطريرك الكنيســـة اإلريترية األرثوذكســـية والوفد المرافق له
بكنيســـة الســـيدة العذراء بالمعادي .واســـتقبل خورس الشمامســـة قداسة
البطريرك ،باأللحان المناســـبة ،ثم اســـتمع قداســـة البطريرك اإلريتري
والوفـــد المرافق لشـــرح عن تاريخ الكنيســـة ،وزاروا المـــزار الخاص
بالكتـــاب المقـــدس والذي وجـــد طافيًا على ميـــاه النيل قبالة الكنيســـة،
ار ٌ
ك
مفتوحً ا على ســـفر إشـــعياء األصحاح  ١٩الموجود فيه اآليـــة « ُم َب َ
َشـــعْ ِبي مِصْ ـــرُ» ،كما زاروا الســـلم األثـــري الموجود بالكنيســـة .وقدم
نيافة األنبـــا دانيال هدية لقداســـة البطريرك والوفـــد المرافق عبارة عن
نســـخ من األيقونـــة األثرية التـــي تمثل حيـــاة العـــذراء والموجودة في
مزار الكنيســـة.

زيارة سفري إسبانيا والقائم بأعمال سفارة بريو
لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون

زار رامـــون خيل كســـاريس ســـفير إســـبانيا في مصـــر ،وإدوارد
باالثيـــوس رانخيـــل القائم بأعمال ســـفارة بيرو بالقاهرة ،يـــوم األربعاء
 13يوليـــو 2022م ،كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالزيتـــون ،وكان فـــي
اســـتقبالهما األب القـــس باســـيليوس صبحـــي كاهن الكنيســـة ،الذي قدم
لهمـــا نبذة عن الكنيســـة وأهـــم معالمها وقصـــة ظهور وتجلي الســـيدة
العـــذراء علـــى قبابها فـــي  ٢أبريل مـــن ١٩٦٨م وهو الظهـــور الذي
اســـتمر بعدها لمدة تزيد عن الســـنتين .وحرص المســـئوالن اإلســـباني
والبيروڤـــي علـــى كتابة كلمـــة في دفتر كبـــار الزوار بالكنيســـة.
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نيافة األنبا بولس يف
مجهورية الكونغو ادليمقراطية

اســـتقبل معالـــي رئيـــس وزراء جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية
الســـيد /چان ميشـــيل ســـاما لوكوندي ،يوم الجمعة  8يوليـــو ٢٠٢٢م،
نيافـــة األنبا بولس األســـقف العام بأفريقيا والمســـئول عن بعثة الكنيســـة
القبطية األرثوذوكســـية في الكونغو ،والذي جاء اســـتعرض مع ســـيادته
الخدمـــات التـــي تقدمها البعثة هنـــاك ورغبته في تطوير المشـــاركة مع
الحكومـــة الكنغوليـــة فـــي قطاع الصحـــة وخاصة فـــي محاربة مرض
نقـــص المناعة (اإليدز) وفيـــروس كورونا ،وذلك لما تتمتع به الكنيســـة
القبطيـــة االرثوذوكســـية من خبـــرة كبيرة فـــي هذا المجـــال .وأعرب
نيافتـــه عن شـــكره للحكومة الكنغوليـــة على المجهـــودات التي يقومون
بهـــا لمســـاندة بعثة الكنيســـة القبطية األرثوذوكســـية هناك ،مما ســـاعد
علـــى تقديم خدماتها بشـــكل جيـــد للغاية .وفـــي نهاية اللقـــاء عبر نيافة
االنبـــا بولس عن تطلعـــه لدخول بعثة الكنيســـة القبطية االرثوذوكســـية
في شـــراكة مع الحكومـــة الكنغولية فـــي العديد من المشـــروعات ،إلى
جانـــب الشـــراكة فـــي المجال الصحـــي ،حيـــث أن البعثة تقـــوم بتقديم
الخدمـــات للحكومة الكنغولية بغرض المســـاعدة وليـــس للربح المادي.

تدشني مذابح كنيسة العذراء واملالك
بعزبة يعقوب بإيبارشية ببا والفشن

دشـــن نيافة األنبا اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن وسمســـطا ،يوم
الســـبت  16يوليـــو 2022م ،مذابح وأيقونات كنيســـة الســـيدة العذراء
ورئيـــس المالئكـــة ميخائيل في عزبــــــــة يعقوب ،مركز ببـــــــا ،وذلك
بعـــد تجديـــد الكنيســـة وإعادة بنائهـــا ،ثم صلـــى نيافته القـــداس اإللهي
بالكنيســـة المدشنة.

جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022

عندما يبصق أحد نقول «تفتف» ،وهي من الكلمة القبطية  ⲑⲟϥⲧⲉϥبنفس املعىن

االحتاد الزوجي:

االحتاد اجلسدي
عظة األربعاء  13يوليو 2022م ،من املقر البابوي ابلقاهرة

تكلمنـــا عن خطوات محددة من أجل بناء األســـرة
المقدســـة ،واتفقنا علـــى أن الزواج واإلعـــداد للزواج
يبدأ بخمـــس خطوات مهمـــة وهي :االتحـــاد الفكري
ثم االتحـــاد العاطفي ثـــم االتحاد الروحـــي ثم االتحاد
االجتماعي ويكتمل باالتحاد الجســـدي.
تكـــررت اآليـــة« :من أجل هـــذا يتـــرك الرجل
أبـــاه وأمـــه ويلتصق بامرأتـــه ويكون االثنان جســـ ًدا
واحـــ ًدا» ،أربع مرات في الكتب المقدســـة :في ســـفر
التكويـــن ،وفـــي إنجيل متـــى ،وإنجيـــل مرقس ،وفي
رســـالة أفســـس .رقم أربعة في الكتـــاب المقدس رقم
الشـــمول ،كأن اآلية تخاطب كل أســـرة مقدسة في أي
مكان فـــي العالم وفـــي أي زمان.
عندمـــا خلـــق هللا آدم قـــال عبارة مهمـــة «ليس
جيـــ ًدا أن يكـــون آدم وحده» ،لـــم يقل ليـــس جي ًدا أن
يُعمـــل آدم وحده ،من أجـــل ذلك عندمـــا يتحد الرجل
والمرأة في ســـر الزيجة يكونان جســـ ًدا واح ًدا .ســـمح
هللا بســـر الزيجة وبهذا االرتباط بيـــن الرجل والمرأة
خالل ســـر مقدس من أجـــل أن تكون حياة اإلنســـان
فـــي طهارة ونقـــاوة .الرجل رأس المـــرأة مثلما علّمنا
معلمنا بولس الرســـول أن هذا يعنـــي أيضًا أن المرأة
قلب األســـرة ،ال نقـــدر أن نفصل الـــرأس والعقل عن
القلـــب ،بـــل يعمـــل االثنان معًـــا ،فحـــواء وآدم على
درجـــة واحـــدة من التســـاوي أمام هللا ،وفي المســـيح
ليس ذكـــر أو أنثى.
القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم رأى أبًـــا يبكي في
زواج ابنتـــه ألنها ســـتتركه ،فقـــال له عبـــارة لطيفة
جـــ ًدا“ :البنت ســـيكتمل جســـدها بالـــزواج” ،أي أنها
عندما تتـــزوج وتعيش مـــع زوجها ويصيـــر االثنان
جســـ ًدا واحـــ ًدا كما بيقـــول الكتاب.
دعونا نتأمل هذه المراحل الثالث:
( )1يتـــرك :التـــرك معناه النضوج ،أن اإلنســـان
يقـــدر أن يعيش ويتكفـــل بنفقاته .إنســـان ناضج فكريًا
وعقليًـــا واجتماعيًا وجســـديًا ،نســـميها بلغة بســـيطة
“الفطـــام” .لذلـــك مـــن الضعفـــات التـــي نراهـــا في
مجالس األحوال الشـــخصية أن يُقـــال« :فالن ده ابن
أمه” ،كبـــر ويعمل ويحقـــق ً
دخل لكن مـــا زال على
عالقـــة باألســـرة الكبيرة ولـــم يُفطم بعد.
( )2يلتصق :أي تكوين الجســـد الواحد ،جســـد ال
نراه بأعيننـــا ألنهم اثنان .االتصاق يعني المســـئولية،
الزوج يترك أبـــاه وأمه ويلتصق بامرأتـــه ،والزوجة
تقول لها الكنيســـة« :انســـي شـــعبكِ وبيت أبيكِ » ،أي
أن انتمـــاءكِ صـــار لزوجـــكِ وهي عالمـــة نضوج.
“انســـي شـــعبكِ » ال تعني نكـــران جميـــل األهل وال
التنصّـــل مـــن مســـئولياتنا تجـــاه أســـرنا الكبيرة ألن
الوصيـــة تقول «أكـــرم أباك وأمك» ،ولكن “انســـي”
ت فيـــه ،واعلمي
هنا فـــي الوضع الجديـــد الذي صر ِ
أن لك انتمـــاء جديد.
( )3االتحاد :الترك يقـــود لاللتصاق ،وااللتصاق
يقـــود إلـــى االتحاد ،االتحـــاد الذي يعبّر عنـــه الكتاب
ويقـــول« :ويكون االثنان جســـ ًدا واحـــ ًدا» ،أي كيا ًنا
زيجيًـــا واحـــ ًدا ،وهذا الكيـــان الزيجـــي يعيش بثالث

كلمـــات :االحتـــرام  -االحتيـــاج – االحتـــواء ،هـــذه
الكلمـــات الثالث هي ســـر ســـعادة الكيـــان الزيجي:
االحتـــرام بين االثنيـــن ،االحتيـــاج ألن مليهما يحتاج
لآلخـــر جســـديًا ونفســـيًا واجتماعيًـــا وفكريًـــا ،ثـــم
االحتـــواء كيـــف يحتوي كل فرد اآلخـــر ،وبما أن آدم
ُخلِـــق ً
أول فعليـــه االحتـــواء بدرجة أكبـــر ألن حواء
كانت ضلعًـــا فيه.
االتحـــاد يتم على المســـتوى الفكـــري والعاطفي
والروحـــي واالجتماعـــي ،وكل هـــذا يبدأ فـــي فترة
الخطوبة ويســـتمر في حياة األســـرة الجديـــدة طوال
العمـــر ،و ُيك َّلـــل كل هـــذا باتحـــاد جســـدي .نريد أن
الرجـــل يتمتع بالرجولـــة والمرأة باألنوثـــة .الرجولة
ليســـت العضالت وال الصوت العالـــي وال العنف وال
النظرة باســـتعالء ،الرجولة هي األبـــوة (إعداد ألنك
يتصبـــح أبًـــا) ،والشـــجاعة والحمايـــة ،وأيضًا هي
ً
رجال» .كذلك
الجدية حتـــى الوصية تقول« :كونـــوا
األنوثة ليســـت الـــدالل أو المظهر ،بل هـــي األمومة
(حتى قبـــل أن تنجـــب) ،والبهجـــة ألن الزوجة هي
ســـبب فرح البيت ،وأيضًـــا الر ّقة فـــي التعامل.
ما هو هدف هللا من الزواج؟
كل زواج هو محاكاة لألســـرة األولى :تنتشـــر في
العالـــم اليوم خطايـــا كثيرة كالمثلية والـــزواج المثلي،
وهـــذه خطية من الدرجـــة األولى مهما جـــاول العالم
تزيينها وتشـــجيعها .يوجد شـــكل واحد فقط لألســـرة:
رجـــل وامرأة فقط وال يوجد شـــكل آخـــر .هكذا صنع
هللا األســـرة ،وكل زواج هو محاكاة لألســـرة األولى،
أســـرة آدم وحـــواء .ومن خـــال الســـر ومن خالل
تكويـــن األســـرة الجديدة يتـــم تنظيم الحياة الجنســـية
فـــي العالم كله .األعضاء التناســـلية نســـميها أعضاء
الحيـــاة .كل عضو في جســـدك يخدمـــكّ ،إل أعضاء
الحيـــاة أو األعضاء التناســـلية وضعهـــا هللا لكي تخدم
البشـــرية كلهـــا ،من أجـــل التكليـــف الـــذي قاله هللا
لإلنســـان« :اثمروا وأكثروا وامألوا األرض» .العالم
يختـــرع مبـــررات كثيـــرو للمثلية ،البعـــض يقولون
جينـــات ،والبعض يقـــول مرض ،وآخـــرون يقولون
تربيـــة ...لكـــن المثليـــة اختيـــار وليســـت بالتكوين،
يختار اإلنســـان بإرادته أن يمشـــي في تلـــك الطريق
وهـــي طريق خطية .أتذكـــر أن المتنيح البابا شـــنوده
لمـــا سُـــئِل في هـــذا المجال قـــال“ :إذا كانـــت خطية
تحتـــاج توبـــة ،وإذا كانت مرضًا تحتـــاج عالجً ا».
لماذا خلق هللا الجنس؟
(أ) خلـــق هللا الجنـــس فـــي اإلنســـان لأن هللا من
محبتـــه يريد أن يشـــركه معه في خلقة إنســـان جديد،
فـــاهلل يحـــب أن يشـــترك اإلنســـان معـــه فـــي العمل
مثلما طلـــب من الخـــدام أن يمألوا األجـــرام ماء في
معجـــزة عرس قانـــا الجليل ،ومثلما طلـــب من اليهود
أن يرفعـــوا الحجر عن قبـــر لعازر قبـــل أن يقيمه...
هللا يريد أن يشـــترك اإلنســـان معه فـــي أدق وأخص
الخصوصيـــات وهي خلقة إنســـان جديد فـــي العالم،
فجعل ســـر الزيجـــة ينظم هـــذا العمل باتحـــاد رجل
واحد بامـــراة واحدة.
(ب) الجنـــس أســـمى تعبيـــر عـــن الحـــب ،لأن

الرجل يمنـــح ذاته للمرأة وهي كذلـــك ،ك ٌّل منهما يقدم
ذاته لآلخـــر ،وهذا هو فن إســـعاد اآلخـــر ،يتف ّنن ك ٌل
منهما كيف يســـعد اآلخر .االتحـــاد الفكري والعاطفي
والروحـــي واالجتماعـــي يُكلَّـــل ويكتمـــل باالتحـــاد
الجســـدي ،والمفتـــرض أن هـــذه العالقـــة ال يعلم بها
أي إنســـان مهمـــا كان قربه من الطرفين وال يســـوغ
أليهمـــا الحديـــث مـــع أحـــد عن هـــذه العالقـــة التي
نســـميها قدس أقداس العالقات اإلنســـانية ،وال تكون
ّإل فـــي الزواج.
(ج) الجنـــس يحقـــق مفهوم االلتصـــاق والوحدة،
وهي وحـــدة مقدســـة ومفرحة ،وال يوجد فيها شـــيء
ِّ
الـــز َوا ُج ُم َكرَّ مًا عِ ْندَ ُك ِّل
دنس .يقول الكتـــاب« :لِ َي ُك ِن
ـــس» (عب ،)4:13فنحن
َواحِـــدٍَ ،و ْال َمضْ َج ُع َغي َْر َن ِج ٍ
نؤمن تمامًا بقداســـة هذه العالقـــة الخاصة.
إذا وُ ِجـــد االتحـــاد فكري ثم العاطفـــي ثم الروحي
ثـــم االجتماعـــي ،يكـــون االتحـــاد الجســـدي ممتعًا
ومشـــبعًا ومرضيًـــا ويعطي قـــوة للطرفيـــن .أمّا إذا
عاب أحـــد هذه االتخـــادات األربعة ،يصبـــح االتحاد
ً
عمـــا ميكانيكيًا ليـــس له أيّـــة قيمة ،وليس
الجســـدي
لـــه أيّة نتائـــج مفرحـــة للطرفين ،وال يحقـــق المعنى
الذي قصده المســـيح .العالقة الخاصـــة بين الزوجين
هـــي عالقـــة كيانية ،وليســـت عالقـــة اســـتهالكية،
بينمـــا خطيـــة الزنا عالقـــة اســـتهالكية ،ال فيها حب
وال احتـــرام وال احتـــواء وال احتيـــاج حقيقـــي ،لكن
كل طـــرف يســـتهلك الطـــرف اآلخر .الجنـــس أمر
مقـــدس طاهـــر ،وهو طاقـــة حب ،وليـــس من صنع
الشـــيطان ،وال هو شـــيء قبيح ،وال ضعف بشـــري،
بـــل أودعه هللا في اإلنســـان لغايـــة مهمة .أمّـــا الذين
يمارســـون الجنـــس قبل الـــزواج ،فيكونـــون مثل من
يـــأكل ثمرة قبـــل نضجها .ممارســـة الجنـــس خارج
الـــزواج أو قبل الزواج تشـــوّ ه حياة اإلنســـان .احفظ
نفســـك طاهرً ا واحفظي نفســـك طاهرة ،ال تســـتهينوا
بالخطايا الصغيرة ،انتبهوا واحفظ نفوســـكم طاهرين.
العالقات الغير ســـوية ،والعالقات التـــي قبل الزواج،
أو بعـــد الزواج خـــارج الزواج ،هـــي عالقات خاطئة
و ُتعتبـــر خطيـــة كبيـــرة .الزواج ســـر مقـــدس ،وهو
قمـــة العالقـــات اإلنســـانية ،وهـــو أيقونة الكنيســـة،
وهـــو أيضًا مصنـــع القديســـين .الزواج فـــي المفهوم
المســـيحي مُكـــرَّ م ،زوج واحد لزوجـــة واحدة ،وفي
الكتـــاب المقدس يقول« :لِيُـــوفِ الرَّ ُج ُل ْال َمـــرْ أَ َة َح َّق َها
ـــبَ ،و َكذل َِك ْال َمرْ أَةُ أَ ْيضًـــا الرَّ ُج َل» (1كو.)3:7
ْال َوا ِج َ
كلمـــة “يوفـــي” أي أن علـــى كل من الزوجيـــن ديناً
نحـــو اآلخـــر ،وهنـــا تظهر أجمـــل صـــورة للعالقة
الخصـــة بين الرجـــل والمرأة في الـــزواج ،صار هو
ألجلهـــا وصارت هـــي ألجلـــه؛ حتـــى االمتناع عن
هـــذا االتحاد أو هـــذه العالقة الخاصة ،يقـــول الكتاب
وبتدقيق شـــديد إنه يكـــون بموافقة (1كـــو ،)5:7فال
بـــد أن يوافـــق الطرفان علـــى االمتناع عـــن العالقة
ســـواء للتفرغ للصالة أو األســـرار أو الحياة الروحية.
القديـــس يوحنا ذهبـــي الفم لـــه عبارة خطيـــرة ج ًدا،
يخاطـــب الزوجة التـــي امتنعت عـــن العالقة الخاصة
مع زوجها ويقـــول“ :إذا تعففت الزوجـــة بدون رغبة
زوجهـــا فما فائـــدة الصوم الـــذي تمارســـه طالما أن
المحبة قـــد تحطمت؟».
الخالصـــة أن هـــذا االتحـــاد الجســـدي ينجـــح
ويثمر ويشـــبع ويفـــرح بثالث كلمـــات :االحترام بين
الطرفيـــن ،االحتـــواء بينهمـــا ،االحتيـــاج ك ٌّل منهما
لآلخر .يعطينا مســـيحنا أن تكون أســـرنا أسرً ا مقدسة
مباركـــة ،وإللهنـــا كل مجـــد وكرامة مـــن اآلن وإلى
األبـــد أمين.
جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022
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مارمرقـــس واألنبـــا أنطونيـــوس بمنطقة جريـــن ديل بمدينـــة هراري
عاصمـــة زيمبابـــوي ،وتمم نيافته طقـــس تعميد ثالثة من أبناء الكنيســـة
القبطية المحليين.

افتتاح بيت ضيافة جديد بقطاع شربا الشمايلة

افتتـــح نيافـــة األنبا آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع شـــبرا
الشـــمالية ،يـــوم الســـبت  23يوليـــو 2022م ،بيت ضيافة الشـــهيد مار
جرجـــس والقديـــس األنبا أبـــرآم لمبيت المرضـــى المغتربيـــن مجا ًنا.

نشاط رعوي نليافة األنبا اكراس
جبزيرة برميودا

كمـــا زار نيافته يوم الجمعة  15يوليو 2022م ،كنيســـة ســـان مارك
القبطيـــة األرثوذكســـية في قرية ديما بزيمبابوي ،ومدرســـة اإلرســـالية
القبطيـــة األرثوذكســـية الموجـــودة بنفـــس القرية ،واطمـــأن نيافته على
انتظـــام الخدمة في الكنيســـة وعلى ســـير العمل في المدرســـة.
وزار نيافتـــه في نفـــس اليوم بصحبـــة القس دانيال عطـــاهللا كاهننا
زيمبابـــوي ،الســـفارة المصريـــة فـــي هـــراري العاصمة للتهنئـــة بعيد
األضحـــى المبـــارك والعيـــد القومـــي لمصر وأيضًـــا لتوديع الســـفير
المصـــري قبيـــل انتهاء مـــدة خدمته كســـفير لجمهورية مصـــر العربية
فـــي زيمبابوي.
وزار نيافتـــه دولـــة مـــاالوي حيث صلـــى القداس اإللهـــي ،ثم زتر
وبصحبته القس بيشـــوي وصفي كاهننـــا هناك والخـــدام المقيمين بدولة
ماالوي ،مقر الســـفارة المصرية ،وقدم التهنئة للســـفير محمد الشـــريف،
بمناســـبة الذكرى الســـبعين لثورة  ٢٣يوليو.

نيافة األنبا رويس يشارك يف احتفال
السفارة يف الفلبني بثورة  ٢٣يويلو

تفقـــد نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وديالويـــر وماريلند
وويســـت فيرجينيـــا ،شـــعب الكنيســـة بجزيرة برميـــودا ،فـــي الفترة
مـــن  ٢١يوليـــو حتـــى  ٢٥يوليـــو الجاري ،حيـــث تقابل مع الشـــعب
فـــي اجتماع عـــام ،وصلى العشـــيات ،وأقـــام درس للكتـــاب المقدس،
وصلـــي القداس اإللهي يومي الســـبت واألحـــد ،كما عمّـــد نيافته ثالثة
أشـــخاص ،ورســـم  ٢من أبناء الكنيســـة في رتبة إبودياكون (مســـاعد
شـــماس) .وزار نيافة األنبا كاراس األب نيكوالس ديل أســـقف الكنيسة
اإلنجليكانيـــة فـــي مقر إقامتـــه بالجزيرة.

زيارة نيافة األنبا جوزيف
لزيمبابوي وماالوي

صلـــي نيافة األنبا جوزيف األســـقف العام بأفريقيا يـــوم الثالثاء ١٢
يوليو ٢٠٢٢م ،صلوات لقان وقداس عيد الرســـل في كنيســـة القديســـين
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حضـــر نيافة األنبا رويس األســـقف العام بآســـيا ،يـــوم الخميس 21
يوليو 2022م ،احتفال الســـفارة المصرية في العاصمـــة الفلبينية مانيال،
بالذكرى الســـبعين لثـــورة  ٢٣يوليو ،حيث قـــدم نيافته التهنئة للســـفير
أحمـــد شـــهاب الدين ســـفير مصـــر بالفلبين بهـــذه المناســـبة .تضمنت
االحتفاليـــة عروضًـــا فنيـــة منها عـــرض لفتيـــات من مؤسســـة «مار
مرقـــس» التابعـــة لكنيســـتنا هنـــاك ،كما تـــم اختيار عمل فنـــي إحدى
ً
رمزا لالحتفـــال بين الدولتين وتكريمهـــا خالل االحتفال.
بنات الكنيســـة

جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022

اللبوة أنثى األسد من الكلمة القبطية ⲓⲟⲃⲁⲗ

نظرات إىل األرسة
لقاء جممع كهنة
إيبارشية شبني القناطر وأرسهم

ل ّمــا كان المجمــــــع المقــدس لكنيستنــــــا القبطيــــــة
األرثوذكســية ،قــد قــرر فــي جلســته المنعقــدة يــوم 9
يونيــو 2022م ،إطــاق شــعار «أســرتي مقدســة» لتــدور
حولــه فعاليــات الخدمــة والوعــظ فــي الفتــرة مــن يونيــو
المتنيح األنبا أثناسيوس  2022وحتــى يونيــو 2023م ،فقد رأينـــا نشــر سلســة من
مطران بني سويف والبهنسا المقــاالت عــن األســرة المســيحية ،كتبهــا مثلــث الرحمــات
األنبــا أثناســيوس مطــران بنــي ســويف والبهنســا الســابق ،و ُنشِ ــرت بمجلــة
الكــرازة عــام 2000م ،وهــي آخــر مــا كتــب نيافتــه حيــث تنيــح فــي نفــس
العــام ( .)2000/11/16نســأل هللا أن يبــارك كل أســرة لتكــون مقدســة،
بصلــوات أبينــا قداســة البابــا تواضــروس الثانــي.
أسرة التحرير
( ُنشرت بمجلة الكرازة – السنة الثامنة والعشرون – العدد  4-6،5فبراير  – 2000صـ)5

نظمـــت إيبارشـــية شـــبين القناطـــر لقا ًء لمجمـــع كهنة اإليبارشـــية
وأســـرهم ،يوم الســـبت  ٢٣يوليو ٢٠٢٢م ،في بيت ســـان مارك بالعبور
التابـــع إليبارشـــية شـــبرا الخيمـــة .صلى نيافـــة األنبا مرقـــس مطران
شـــبرا الخيمـــة القـــداس اإللهي ،وشـــاركه نيافـــة األنبا نوفير أســـقف
شـــبين القناطر .وعقـــب القـــداس ألقى نيافـــة األنبا مرقـــس كلمة على
زوجـــات اآلباء الكهنـــة ،بينما ألقـــى نيافة األنبـــا بافلي األســـقف العام
لكنائـــس قطاع المنتـــزه كلمة على اآلبـــاء الكهنة بعنـــوان «خدمة األب
الكاهـــن» .تضمـــن اللقاء التعـــرف علـــى العضوية الكنســـية ،وتوزيع
الهدايـــا التذكارية.

تطييب جسد
القديسني يوحنا وسمعان بسنباط

صلـــى نيافة األنبـــا إغناطيوس األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلة
الكبرى ،يـــوم األحد  17يوليو ٢٠٢٢م ،عشـــية تذكار نياحة القديســـين
القـــس يوحنا وســـمعان ابـــن عمه ،بكنيســـة الشـــهيدة رفقـــة وأوالدها
الخمســـة بقرية ســـنباط التابعة لإليبارشـــيةَ ،
َّب نيافته خالل العشية
وطي َ
جســـد القديســـين الموجود في الكنيســـة .كما صلى نيافته القداس اإللهي
صبـــاح اليـــوم التالي في الكنيســـة ذاتها.

تكــرّ م صاحــب القداســة البابــا
المعظــم األنبــا شنـــــــــــوده الثالــث،
بالســماح لــي بكتابـــــــــة مذكــرات
مختصــرة ع ّمــا يجــب أن تكــون عليــه
األســرة ،وهــي الخليــة األولــى فــي
كيــان المجتمــع البشــري .وســأحاول
أن أدخــل إلــى هــذا الموضــوع مــن
بعــض جوانبــه ،خصو ً
صــا وقــد تخلّــل
كيــان هــذه الخليــة البشــرية الحيــة
بعــض أحـــــوال غريبـــــــــة يالحظها
الرعــاة والمهتمــون بالتعليــم ،بــل فــي
مياديــن القضــاء حيــث بــات المحامون
والقضــاة يتعجبــون مــن ازديــاد نســبة
المشــاكل األســرية عندنـــــــا ،وعنــد
غيرنــا ،ومحــاوالت الدولــة تعديــل
قوانيــن األحــوال الشخصيــــــة بيــن
الحيــن والحيــن...
ماهيــة األســرة المســيحية؟ يقــول
الكتــاب المقــدس إن هللا خلــق حــواء
لتكــون «معي ًنــا نظيــره» (تــك،)2:2
أي أن آدم وحــواء «متعاونــان» ،يــد
الواحــد فــي يــد اآلخــر باتفــاق ،فكلمــة
نظيــر هنــا تعنــي المســاواة فــي النوع،
والطبيعــة ،واالهتمــام ،والمصلحــة.
والــروح التــي وضعهــا هللا فــي كل
منهمــا تحمــل مــن صفــات هللا أي
الحيــاة المقدســة .فالــرب وحّ ــد االثنيــن
بطريقــة ســرية مقدســة ،وليــس مــن
حــق أحدهمــا االنفــراد بالمصلحــة دون
اآلخــر ،كأن يســتب ّد الواحــد باآلخــر،
أو يختــصّ نفســه بميــزات االنفــاق
دون اآلخــر« .ألننــا أعضــاء جســمه..
يتــرك الرجــل أبــاه وأمــه ويلتصــق
بامرأتــه ،ويكونــان جسـ ًدا واحـ ًدا .هــذا
الســر عظيــم» (أف.)31،30:5
وهللا هــــــو مركــــــز األســــــرة
والمهيمـــــن عليهـــــــا ،وحولـــه باقـي
األعضــــاء إن وُ جــدت .فــــإن أعطــى
الــرب أوال ًدا فإنهــم ينشــأون فــي بيئــة
مباركــة يقــول الوالــدان عنهــا «هــا
أنــا واألوالد الذيــــن أعطانـــي إياهــم
الــرب» .ينشـــأون فــي إيمــان ســليم
وتقــوى وفضيلــة ،يحتــرم كل فــرد

اآلخــر ،بيئــة صــاة وعبــادة وقــدوة
صالحــة فــي الســلوك.
هــذه هــي األســـــــرة المباركــة،
التــي يســكن الــرب فــي كل أفرادهــا،
ويكــــــــون هـــــو رأســها .يســكب كل
يــوم بركــة جديــدة عليهــم ،ويبــدأون
يومهــم بطلــب نعمتــه ،ويقدمــون لــه
الشــكر فــي المســاء .يشــملهم الســام،
والمالئكــة والقديســــــــــون يحيطــون
بهــم ويشــاركونهم الوحــدة والبركــة،
«بركــة الــرب تغنــي وال يزيــد معهــا
تعــب» (أم .)22:10يحرصـــون على
النعمــة فــي قلوبهــم ،ويرفضــون أي
فكــر أو موقــف يجعــل الشــر يتســلّل
إلــى نفوســهم «هــوذا مــا أحلــى ومــا
أجمــل أن يســكن األخــــــــــوة م ًعــا».
حــاوة الــرب فيهــم وجمــال النعمــة
والســام تحيــط بهــم «مثــل الدهــن
الطيــب علــى الــرأس النــازل علــى
اللحيــة ،لحيــة هــرون إلــى طــرف
ثيابــه .مثــل نــدى حرمــون النــازل
علــى جبــل صهيــون .ألن هنــاك –
فــي األســرة المتحابــة المقدســة– أمــر
الــرب بالبركــة ،حيــاة إلــى األبــد» أي
أنهــم يعيشــون للــرب وفــي األبديــة
يجتمعــون حــول الــرب (مــز .)133
هــذا وصــف مبســــــط لألســرة
التــي عاشــرت الــرب ،وكان معهــــــا،
يحدثهــا ويتشــاور معهــا فــــي أمــور
الشــجر والثمــر والحيــــوان ،تجلــس
معــه دون ارتبــاط ،تحــس بالقداســة
والبيئــة البسيطــــــة الشبعانــــــة بــه
والمليئــة باالطمئنــان .إلــى أن دخــل
إليهــا الشــر فاختــل كيانهــا ،واضربــت
أفكارهــا ،وصــارت األفــكار الخاطئــة
بالطبيعــة المختلــة تتزايــد مــع الزمــن،
واحتاجــت إلــى تدخلــه مــرة أخــرى
ليصلــح كيانهــا ممــا تعانيــه األســرة
الحاضــرة مــن قلــق وســلوك شــرير،
وصراعــات لــم تكــن تتخيلهــا ،داخــل
كل اختــال وهــي فــي حاجــة شــديدة
إلــى الخدمــة اإلصالحيــة لــكل فــرد
فيهــا ،ولجماعتهــا.
جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022
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العذراء وحياة البساطة

عظمة
التسبيح هلل
avvatakla@yahoo.com

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

إن التســـبيح هلل فـــي هـــذه الحيـــاة
خدمـــة عظيمـــة لـــدى هللا ومفرحـــة
هللا
لقلبه كقول المزمور «أ ُ َســـ ِّب ُح اسْ ـــ َم ِ
يحَ ،وأ ُ َع ِّظمُـــ ُه ِب َح ْمدٍ. َفيُسْ ـــ َت َطابُ
ِب َتسْ ِ
ـــب ٍ
عِ ْنـــدَ الـــرَّ بِّ أَ ْك َث َر مِـــنْ َث ْ
ـــو ِر َب َق ٍر ذِي
ُون َوأَ ْظـــاَفٍ» (مز .)30:69لذلك
قُر ٍ
يدعو المرنم كل البشـــر لتســـبيح الرب
«ســـ ِّبحُوا الـــرَّ بَّ َيا
وتمجيـــده فيقول َ
ْ
ـــيهُ ...ك ُّل َن َســـ َم ٍة َفل ُت َســـب ِِّح
َجم َ
ِيع ِق ِّد ِيسِ ِ
الـــرَّ بَّ » (مز.)150
نســـبح هللا ألجل خيراتـــه الفائضة
علينـــا بغرارة ،وألجـــل عظمة جالله،
والتســـبيح من القلب يشـــ ّنف أذني هللا
ويســـعده كذبيحة نوح التـــي قال عنها
ضا.
الكتاب « َف َت َنسَّـــ َم الرَّ بُّ َرائ َِح َة الرِّ َ
َو َقـــا َل الرَّ بُّ فِـــي َق ْل ِبهِ :الَ أَعُـــو ُد أَ ْل َعنُ
ض» (تك .)20:8والمالئكــــــــة
األَرْ َ
فـــي الســـماء ال يبرحون مـــن أمام هللا
متحدين بكلمة المحبـــــــة يسبحـــــــون
هللا بـــا فتور.
فيجب علينـــا أن نجتهـــد ونتدرّ ب
ونهتـــم فـــي هـــذه الحيـــاة بالتســـابيح
التي نحـــن عتيدون أن نتمتـــع بها في
الســـماء ،وهي تطرد مـــن النفس روح
الكســـل والفتور ،كما تطـــرد األرواح
الرديئة كمـــا طردها داود من شـــاول
عندمـــا ضـــرب أمامه بالعـــود ورتل
التراتيل الروحيـــة (1صم ،)16وكان
يقول :أســـبح الـــرب وأدعـــوه فأنجو
مـــن أعدائي.
عنـــد ميالد الســـيد المســـيح رتلت
المالئكة ْ
هلل فِي األَ َعالِيَ ،و َع َلى
«ال َمجْ ُد ِ
اس ْال َم َســـرَّ ةُ»
األَرْ ِ
ض السَّـــاَ ُمَ ،و ِبال َّن ِ
(لـــو .)14:2فلنتشـــبه بالمالئكـــة في
تســـبيح هللا ،ولنشـــجع األخريـــن على
الصـــاة والتســـبيح كما فعـــل المرتل
«ع َّظمُوا الـــرَّ بَّ َمعْ ـــي َو َل َنرْ َف ُع
وقـــال َ
اِسْ ـــ َم ُه َجمِيعًا» (مـــز ،)3:33ولنفعل
مثـــل مريم أخت موســـى لمـــا أخذت
الـــ ُدفّ وســـبحت هللا نهضت وتحركت
معها بقية النســـاء وتبعوها في تســـبيح
«ر ِّنمُـــوا لِلـــرَّ بِّ َفإِ َّنـــ ُه َق ْد
هللا وقالـــوا َ
َت َع َّظـــ َم» (خر.)21:15
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ونحـــن نقتـــرب مـــن صوم
أمنا العذراء القديســـة مريم يحلو
لنـــا أن نتكلـــم عـــن فضيلة من
فضائلها الكثيـــرة ،وهي فضيلة
البســـاطة التي نحتاجها اآلن في
هـــذا الزمن المعقـــد المملوء من
المعرفـــة ،والتـــي أحيا ًنـــا ُتفقد
اإلنســـان بساطته.
إن أمنـــا العــــــذراء كانـــت
بســـيطة فـــي كل شـــيء :فـــي
حياتهـــا ،فـــي مالبســـها ،فـــي
كالمهـــا ،فـــي تصرفاتهـــا ،في
مســـكنها ،في ميالدها للمســـيح،
فـــي مشـــاعرها ...ولكـــن
بســـاطتها كانت إيجابية ،نحتاج
أن نتعلمهـــا منهـــا.

البساطـــــــــــة مــــــــــــــن
منظور مسيحي:
هي التعامل بســـهولة ويسر
وبمحبـــة حقيقية مـــع كل الناس
خـــال
بصفـــة عامـــة ،والقلـــب
ٍ
مـــن روح األنانيـــة الماديـــة أو
التفـــرد بالرأي ،بل يشـــارك في
المناقشـــة بهدوء معتمـــ ًدا على
المنطـــق والمحبة.

 -1البساطــــــة العمليــــــــة
(بساطة السلوك):
االنســـان المســـيحي البسيط
القلـــب يســـلك باســـتقامة بـــا
تعقيد ،وهـــو ال يتملق وال يرائي
بـــل يتحـــدث بـــكل صراحـــة
ووضوح مـــع كل النـــاس وفي
كل الظـــروف واالماكـــن « َبلْ
لِ َي ُكـــنْ َكالَ ُم ُكـــ ْمَ :ن َع ْم َن َعـــ ْم الَ الَ.
ـــو مِنَ
َو َمـــا َزادَ َع َلـــى َذلِ َك َف ُه َ
ال ِّ
ير» (مت .)37:5ولنضع
ش ِّ
ـــر ِ
أمامنـــا ما قاله الكتـــاب المقدس:
ـــم،
ِـــو َ
ـــز ْع َع ْنـــ َك ا ْلت َ
«ا ْن ِ
اء ا ْل َف ِ
اف ال َّ
شـــ َف َت ْي ِن»
َوأَ ْبعِدْ َع ْن َك ا ْنح َِر َ
ُ
الر ِّب
(أمَ « ،)24:4ك َراه
َـــــــــة َّ
ُم ْل َت ُوو ا ْل َق ْل ِ
ضاهُ ُم ْســـ َتقِي ُمو
ب َو ِر َ
َّ
يـــق» (أم.)20:11
الط ِر ِ
وتبــــــــدوا السلوكيــــــــات
البسيطـــة في:
 +طريقــــة الملبس البسيـــط

(خاصـــة الســـيدات والبنات)..
ال حســـب الموضـــة الحديثـــة
المُعثرة والمكلفـــة ،والتي تحول
اإلنســـان إلى شـــخص تافه كل
همّـــه التقليـــد األعمـــى ألناس
أشـــرار ،ومجالت كل غرضها
اإلثـــارة والجمـــال الجســـدي
المصطنـــع الخـــادع للنـــاس
والمن ّفـــر للمؤمنيـــن ،وهو أمر
ال يناســـب اإلنســـان المســـيحي
ً
(رجـــا وامـــرأة) الـــذي هـــو
هيكل للروح القدس ،وال ننســـى
«ولكِـــنْ َو ْيل ٌ لِذلِ َك
تحذير القائل َ
ان ا َّلذِي ِب ِه َتأْتِي ا ْل َع ْث َرةُ!»
اإلِ ْن َ
س ِ
(مت ،)7:18فما أجمل بســـاطة
الملبـــس في اعتـــدال بال تطرف
وال تكلـــف ...فيجـــب لبـــس ما
يناســــــب الســــــــن والمستوى
الثقافي واالجتماعـــي ،ومراعاة
ما يناســـب بيت هللا من قداســـة
واحتـــرام ووقار شـــديد...
 +االحتفــــــــــال باألعيـــاد
والمناســـبات وال تكـــون زائدة
عـــن الحـــد المعقـــول (األفراح
ومـــا يحـــدث بعدها)!
 +الســـلوك بال نفاق أو رياء
ســـواء فـــي الحيـــاة الروحية او
االجتماعيـــة والعمليـــة (ال كذب
وال غـــش وال خـــداع) ،فالنفاق
خطية مركبـــة وخطيرة وضارة
بالنفس وبالغير ،فـــا بد أن يفقد
المنافـــق قناعه ويُكشـــف «ألَ َّن ُه
ْس َخفِـــيٌّ الَ ي ُْظ َهرَُ ،والَ َم ْك ُتو ٌم
َلي َ
الَ يُعْ َلـــ ُم َويُعْ َلنُ » (لـــو.)17:8
وقد وبخ الســـيد المســـيح الكتبة
والفريســـين بســـبب ريائهـــم
الذيـــن يتظاهـــرون بالتقـــوى
للحصـــول على مدح النــــــــاس
(مر.)40-38:12
 +كذلـــك بســـاطة الســـلوك
ضـــد المكـــر والخبـــث واللؤم،
فـــا نأخـــذ األقـــوال أو الوعود
أو األعمال بـــدون تدقيق (على
ّ
علتهـــا) بســـذاجة بـــل بفحص
وتمحيـــص قبـــل التعامـــل مع
أحد ،خاصـــة المعامالت المالية
والعالقات األسرية والصداقات.

فالماكر يســـتخدم كافة األساليب
لتحقيــــــق مصالحـــه األنانيـــة،
يلجأ الى األحاديـــث والروايات
الماكـــرة والتصرفات الغاشـــة
(مثلمـــا فعلـــت رفقـــة زوجـــة
إســـحق فـــي خـــداع زوجهـــا
وأخـــذ البركة ليعقـــوب ،ومثلما
فعـــل يعقـــوب مع خالـــه البان،
ومثلمـــا فعل أبنـــاء يعقوب معه
في قصـــة يوســـف ،ومثلما قال
هيـــرودس للمجـــوس) .لذلـــك
يحذرنـــا الكتاب مـــن المعلمين
ـــب إِ َل ْي ُكـــ ْم أَ ُّي َها
«وأَ ْطلُ ُ
الكذبـــةَ :
ُ
َّ
َ
ُ
ِ
ـــوةُ أَنْ تالحظـــوا الذِيـــنَ
اإلِ ْخ َ
ص َن ُعـــونَ ال ِّ
ت وا ْل َع َث َرا ِ
شـــ َقا َقا ِ
ت
َي ْ
ِيم ا َّلـــذِي َت َع َّل ْم ُت ُموهُ
ِخالَ ًفـــا لِل َّت ْعل ِ
َوأَ ْع ِر ُ
ضـــوا َع ْن ُهـــ ْم .ألَنَّ ِم ْثـــل َ
ـــوع
س َ
هَؤُ الَءِ الَ َي ْخ ِد ُمونَ َر َّب َنا َي ُ
ـــيح َبلْ ُب ُطو َن ُهـــ ْم َو ِبال َكالَ ِم
ا ْل َمسِ َ
َ
َّ
الط ِّيـــ ِ
ســـ َن ِة
ال ا ْل َح َ
ب َواأل ْق َ
ـــو ِ
َي ْخدَ ُعـــونَ قُلُ
ســـ َلمَاءِ »
ـــوب ال ُّ
َ
(رو.)18،17:16
أيضًا اإلنســــــــان البســـيط
هـــو بســـيط فـــي فكـــره ..فهو
يحافـــظ عليــــــه نقيًـــا (ألنـــه
دُهـــن بالميـــرون) ..لذلـــك فهو
يدقـــق فـــي القـــراءة والمعرفة
واألصدقـــــــاء حتـــى ال يتأثـــر
فكـــره بالخطيـــة.
أخيـــــرً ا :اإلنســــان البسيط
عينه بســـيطة ،التي قـــال عنها
الـــرب « َم َتـــى َكا َن ْ
ـــت َع ْي ُنـــ َك
َبسِ َ
س ُد َك ُكلُّ ُه َي ُكونُ َن ِّي ًرا،
ـــيط ًة َف َج َ
ســـ ُد َك
ير ًة َف َج َ
ـــر َ
َو َم َتى َكا َن ْت شِ ِّ
َي ُكـــونُ ُم ْظلِ ًما» (لـــو،)34:11
والعيــــــن البســـيطة هي العين
الطاهرة غير الشـــهوانية ،مليئة
بالمحبــة والرحمـــة والحنــــان..
ال تحقـــد وال تحســـد وال تغـــار
غيـــــرة شريرة ..عين متضعة..
عيـــن باكيـــة علـــى خطاياها..
عيـــن ال تدين وال تســـتهزئ أو
تسخر من أحد .وقــــــال القديس
باســـيليوس الكبيـــــــر« :ابتعد
عن نظر وســـماع مـــا ال يفيد،
تتخلص مـــن فعل مـــا ال يفيد”.
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قبيل ميالد الســـيد المســـيح،
أصدر أوغســـطس قيصـــر أمرً ا
أن يُك َت َتب كل المســـكونة .وهذا
األمـــر اقتضـــى أن يعـــود كل
شـــخص إلى موطنـــه األصلي
الـــذي وُ لد فيه وينتمـــي إليه لكي
يُك َت َتـــب هناك .ومـــن المعروف
جيـــ ًدا أن هللا وضـــع ذلك األمر
في قلـــب القيصر لكـــي يُضطر
يوسف النجار والســـيدة العذراء
إلـــى الذهـــاب إلـــى بيـــت لحم
ليُكتتبـــوا هنـــاك لكون يوســـف
مـــن بيـــت داود وعشـــيرته،
وبالتالي يُولد الســـيد المسيح في
بيت لحـــم بحســـب النبوات.
باإلضافـــــــة إلـــى الجانب
التاريخـــي لحـــدث االكتتاب هذا
وارتباطـــه بالنبـــوات عن ميالد
المســـيا ،يوجـــد جانـــب آخـــر
روحاني عميـــق ال بد أن نتأمله.
االكتتاب يعنـــي تحديد الموضع
الـــذي ينتمـــي إليه كل شـــخص
بشـــكل ّ
موثق .وال بـــد أن يكون
هـــذا الموضع هو مـــكان البيت
والعشـــيرة« :لكونـــه مـــن بيت
داود وعشـــيرته» (لو .)4:2وقد
اقتضـــى األمـــر أن ُتكتتـــب كل
المســـكونة قبل ميالد المخلص.
يعنـــي ذلـــك علـــى المســـتوى
الروحـــي الشـــخصي أنـــه لن
يولـــد وينبثـــق نـــور المســـيح
في إنساننا الداخلـــــي مـــــا لــــم
ُنكتتـــــب روحيًـــا ً
أول .ولكن ما
هـــو االكتتـــاب الروحي؟
مـــن أصعـــــــب الضربات
المضـــروب بها اإلنســـان اليوم
ذوبان وتشـــ ُّتت هويته الروحية،
وليـــس فقـــط هويتـــه الروحية
بل وحتـــى هويتـــه االجتماعية
والجنســـية .فإنســـان اليوم تائه
عـــن كينونتـــه ،وغائـــب عـــن
هويتـــه ،ومغتـــرب عـــن ذاته
الحقيقيـــة بكل مجدهـــا الداخلي.
إنســـان اليوم ال يعرف وال يعي
إلـــى أي روح ينتمـــي .نحن ال
ُندعـــى مســـيحيين على ســـبيل
التصنيـــف بل المســـيح هويتنا،

ومحـــــــور كينونتنــــــا ،و َن َفس
أنوفنـــا الذي به نحيــــا ونتحرك
ونوجـــد .غيــــاب هـــذه الحقيقة
الجوهريـــة عن وعي اإلنســـان
هي أصل كل ســـقوط وضياع،
والســـبب الحقيقـــي الكامن وراء
كل المشـــاكل الفردية والزوجية
واألســـرية والعالقاتيـــة التـــي
أغرقت بيوتنــــــــــا وكنائســـنا
ومجتمعاتنـــا المســـيحية .فـــكل
من ضـــ ّل فـــي متاهـــة الذات،
والخالعة ،والطمـــع ،واإلدمان
ومـــا إلى ذلـــك مـــن كل أعمال
اإلنســـان العتيق الفاســـد ،ال بد
وأن يكـــون م ُغيبًـــا تمامًـــا عن
«موضـــع اكتتابـــه» .من أجل
ذلك كان الســـيد المسيح صارمًا
مـــع تلميذيـــه يعقـــوب ويوحنا
عندمـــا غابـــت عـــن وعيهمـــا
هويتهما الحقيقيـــة فالتفت إليهما
وانتهرهما ً
قائل« :لستما تعلمان
من أي روح أنتما» (لو.)55:9
لقـــد فعل الـــرب ذلك لكـــي ينبّه
اإلنســـان إلى ضـــرورة صعود
قلبه باســـتمرار إلـــى «موضع
اكتتابـــه» ،لكـــي يتذكر كل حين
«إلى أي روح ينتمي» .انظروا
كيـــف ينبهنـــا ً
قائل« :لـــو كنتم
مـــن العالم لـــكان العالـــم يحب
خاصتـــه .ولكـــن ألنكم لســـتم
من العالـــم بل أنـــا اخترتكم من
العالم لذلـــك يبغضكـــم العالم»
(يـــو .)195:15وهـــوذا بولس
الرســـول يؤكـــد تلـــك الحقيقة
قائـــلًا« :ألننـــا أيضًـــا ذريته»
(أع.)28:17
وتذ ُّكـــر «موضـــع اكتتابنا»
ال يكون فقط ســـبب حمايتنا من
الســـقوط والضالل فـــي غياهب
الظالم ،بـــل أيضًا ســـر فرحنا
الروحـــي وتعزيتنا« :بل افرحوا
بالحري أن أســـماءكم ُكتبت في
السموات» (يو .)20:10نعـــم،
الســـموات هي موضـــع اكتتابنا
الحقيقـــي!! فلنصعـــد ًإذا جميعنا
«كل واحـــد إلـــى مدينتـــه»،
ونطلـــب كل ما هـــو فوق حيث
المسيح مُشـــتهى قلوبنا جالس!!

أيقونة حلول الروح القدس ىلع اتلالميذ
anbamartyros3@yahoo.com

ما أجمل هـــذه األيقونة التي
تعبّر عن انطالقة عمل كنيســـة
العهـــد الجديـــد بالـــروح القدس
لمواهـــب الكـــرازة ،والفاعـــل
فـــي اآلبـــاء حتى هـــذه اللحظة
وإلـــى آخر الدهـــور .إننا نلمس
في هـــذه األيقونـــة تلـــك القوة
التـــي وعـــد بهـــا الـــرب بقوله
لتالميـــذه« :ها أنا أرســـل إليكم
موعد أبـــي ،فأقيموا فـــي مدينة
أورشـــليم إلى أن ُتل َبسوا قوة من
األعالـــي» (لـــو .)49:24وقد
أوضح لهم الســـيد المســـيح أن
هـــذه القوة هي الـــروح القدس،
فقـــد أخبرهـــم قبـــل صعـــوده
مباشـــرة «لكنكـــم ســـتنالون
قـــوة متى حـــل الـــروح القدس
عليكـــم» (أع ،)8:1وكان لزامًا
علـــى الفنان المســـيحي أن يعبّر
عن هـــذه القوة اإللهية فـــي أيقونته..
لقد ســـهّل الوحي اإللهي على الفنان
المسيحي تلك اإلشـــكالية بأن أخبرنا
ٌ
صوت
«وصار َبغ َت ًة م َِن الســـما ِء
أن
َ
ب ريـــح عاصِ َف ٍة و َمألَ
ِـــنْ
ُبو
ه
م
كما
ِ
ٍ
ت َح ُ
ِســـين،
يـــث كانـــوا جال
ُك َّل ال َبيـــ ِ
َ
ٌ
ٌ
َ
َّ
وظ َه َر ْ
َ
َ
ت ل ُه ْم ألسِ ـــنة مُنقسِ ـــ َمة كأنها
نار واســـ َت َقرَّ ْ
ت ع َلـــى ُك ِّل وا ِح ٍد
مِـــنْ ٍ
مِنهُـــ ْم» (أع ،)3-2:2وهنـــا الموقف
المهوب يســـجله الفنان ،حيث رســـم
الـــروح القـــدس أعلـــى األيقونة في
المنتصـــف ،ويقف التالميـــذ ومعهم
الســـيدة العذراء مريم في المنتصف،
وهـــم منتصبون في وضـــع الصالة،
وفـــوق كل منهم لســـان نـــاري رمز
الـــروح القدس الـــذي حـــل عليهم،
فمألهـــم مـــن كل معرفـــة وكل
فهـــم وكل حكمـــة روحيـــة كوعـــده
الصـــادق ،فكتبوا اإلنجيل وســـجلوا
رسائلهم ،وفســـروا النبوات ووصايا
المســـيح ،وعملوا المعجزات بالروح
القـــدس ،وأعطاهم القوة والســـلطان
الكهنوتـــي وأعطـــوه لتالميذهـــم،
وهكـــذا «كان الـــرب كل يـــوم يض ّم
إلـــى الكنيســـة الذيـــن يخلصـــون»
(أع .)47:2ويظهـــر التالميـــذ فـــي
األيقونـــة وهـــم في وضـــع الصمت
الكامل حيث أخبرهم الســـيد المســـيح
ســـاب ًقا «ألن لســـتم أنتـــم المتكلمين
بل الـــروح القدس» (مـــر،)11:13
ً
رســـا آخرين
وأحيا ًنا تضم األيقونة
بخالف التالميذ االثني عشـــر كمثال
مارمرقس الرســـول فقد ُذكر «وفي
تلـــك األيام قـــام بطرس في وســـط
التالميذ ،وكان عدة أســـماء معًا نحو
مئة وعشـــرين( »...أع .)15:1يقف

التالميـــذ يمي ًنـــا ويســـارً ا فى وضع
الصـــاة ،أو يجلســـون إشـــارة إلى
كرامتهم (مـــت ،)٢٨:19أمّا المكان
األوســـط فهـــو شـــاغر ألنـــه مكان
الـــرب يســـوع .وتبـــدو الحركة بين
التالميذ إشـــارة إلى روح الحياة التي
دبّت فيهـــم بالروح القدس .وينتشـــر
اللـــون األحمر فـــي األيقونة ســـواء
باأللســـنة الناريـــة أو مالبس التالميذ
حيـــث يرمـــز إلـــى البهـــاء والمجد
الـــذي توشـــحت بـــه كنيســـة العهد
الجديـــد .وهناك فـــي الخلفية عنصر
معمـــاري يمثل هيكل العهـــد الجديد،
الـــذي يقـــدم ذبيحـــة اإلفخارســـتيا
كعربـــون لملكـــوت هللا .إن تجمـــع
التالميـــذ والرســـل فـــي العليـــة في
هـــذا اليوم الـــذي يوافق الخمســـين،
يعلنـــون بعهد كـــرازي للعالم أجمع،
وكما أوصاهم الســـيد المســـيح فتجد
نظرتهم فـــي األيقونة إمـــا أن تكون
ألعلى لتلـــك العطية اإللهيـــة ويدهم
فـــي وضـــع التســـليم ،وتقبّلهـــم لها
طواعيـــة ،وإمـــا أن تكـــون نظرتهم
أماميـــة للناظر ويمســـكون رســـالة
اإلنجيل ،يعلنون اســـتعدادهم للشهادة
بالـــدم مـــن أجـــل الكـــرازة بكلمـــة
اإلنجيـــل .فـــي بعـــض األيقونات،
ً
رجل
تجـــدون في أســـفل األيقونـــة
مســـ ًّنا داخل كهف مظلـــم ،وهو ملك
شـــيخ ّ
يمثل العالـــم أجمـــع المنتظر
كـــرازة الرســـل باإلنجيـــل ،وفـــي
يديـــه قطعة مـــن القمـــاش عليها 12
مل ًفا يشـــير إلى الرّ ســـل الـ 12الّذين
ســـيكرزون العالم أجمـــع ،ويعمدون
باســـم اآلب واالبن والـــروح القدس.
جملة الكرازة  ٢٩ -يويلو 2022
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القديسة مريم نموذج للبتويلة

اخلادم واجلذور ()1

للقديس أثناسيوس الرسويل

(*)

f.beniamen@gmail.com
وعـــاوة على ذلك ،لـــم تكن تنـــام دون
بمناســـبة صوم والدة اإلله القديسة
حســـاب ،ولكـــن فقـــط لراحة جســـدها،
ضـــا من تعليـــم القديس
مريم ،أقـــدم بع ً
وتقـــوم لتمـــارس عملها وقـــراءة الكتاب
أثناســـيوس الرســـولي ،عن والدة اإلله
المقـــدس .كان الصوم بهجتهـــا كما يبتهج
سا يجب أن
القديســـة الطاهرة مريم ،نبرا ً
ً
وبـــدل مـــن الخبز
األخـــرون بالوالئـــم.
موضحا
ُيقتـــدى به فـــي حياة البتوليـــة،
ً
المنظـــور كان تتغـــذى بكلمـــات الحق.
واقـــع حيـــاة البتولية من خـــال حياتها،
ً
بدال مـــن النبيـــذ ،كان ســـرورها بتعاليم
قائل -12 :لتكن لكـــن جميعًا الحياة التي
المخلص ،أطيـــب لها مـــن الخمر ،حتى
لمريـــم أم هللا ،كمـــا هو مكتـــوب[ :قدوة
أنها تل ّقـــت أيضًا تعاليم مربحـــة ،إذ قيل:
ومثال] لبتوليتها .لذلـــك من األفضل لكن
َّك أَ ْط َيبُ م َِن
أن تدركـــن وترين أنفســـكن مـــن خاللها
«لِ ُي َقب ِّْلنِـــي ِبقُ ْبالَ ِ
ت َف ِم ِه ألَنَّ ُحب َ
ـــر» (نـــش -15 .)2:1لم تكن تدخل
كما فـــي مرآة ،وتقســـن ذواتكـــن عليها.
ْال َخمْ ِ
وتخرج ،ولكـــن فقط للضـــرورة ،حينما
فكمّلـــن األعمال الحســـنة التي نســـيت ّنها،
تذهـــب إلى الهيـــكل ألنها لـــم تقصر في
وانميـــن فـــي األمـــور الصالحـــة التـــي
الذهاب إليـــه .وغير ذلـــك ،كانت تخرج
تمارســـنها ،حتـــى تنمو حياتكـــن أيضًا،
مـــع والديهـــا ،ماشـــية بصـــورة الئقة،
وتكـــون صـــورة يقتـــدي بهـــا آخرون.
محتشـــمة فـــي مالبـــس وفـــي نظرات
ودائمًا كن قدوة لآلخريـــن -13 .وهكذا،
عينيهـــا أيضًا ،حتى يُخيـــل لمن يراها أن
كانـــت مريم عـــذرا ًء قديســـة ،لها روح
أحـــ ًدا يراقبها ،مما يجعلهـــا تتذكر وتركز
متوزانـــة ومتزايـــدة بغنى ،ألنهـــا كانت
باهتمـــام فيمـــا تريـــد أن تفعـــل .وفكرها
ترجـــو األعمـــال الصالحـــة ،والســـلوك
الجيد الـــذي كانت تمتلكه كان يحرســـها
باالســـتقامة ،مع اإليمـــان الحقيقيّ والقلب
ويعلمهـــا ،وهذا قد اكتســـبته مـــن البداية
الطاهـــر .لم تكـــن ترغب فـــي الظهور
نتيجـــة لصلواتهـــا .ألنها لم تكـــن تنظر
أمـــام الناس ،بـــل كانت تصلـــي أمام هللا
إلى األمـــور الخارجية .وما ســـمعها أحد
الديـــان .فلم تكـــن تترك منزلها وتســـير
فـــي أي وقت تصـــرخ .وبدال مـــن ذلك
فـــي الشـــوارع على اإلطـــاق ،بل على
كانـــت تصلـــي ،وكان والداهـــا وغيرهم
العكـــس كانت مقيمة فـــي منزلها بهدوء،
من النســـاء معهـــا يتعجبون منهـــا .ألنهم
ولكنهـــا كالنحلة النشـــيطة .تقضي وقتها
لم يســـمعوا صوتهـــا ،ولكن مـــن حركة
في ممارســـة العمل اليدويّ بشـــكل الئق،
شـــفتيها ،كانوا يفهمون ويدركون أن تلك
لخدمـــة الفقراء .لم تكـــن تتطلع للنظر من
حركـــة أفكارها الداخلية المقدســـة-16 .
النافـــذة ،بل تنظـــر في الكتب المقدســـة.
عندمـــا رأى والداهـــا هذه األمـــور ،كانا
ودائمة الصـــاة على انفـــراد .كما كانت
يقدمـــان الشـــكر إلى هللا ،ليـــس فقط ألنه
تحـــرص على هذيـــن األمريـــن :أنها ال
قـــد أعطى لهم ابنة ،ولكـــن ألنه أعطاهما
تدع األفكار الشـــريرة تســـكن فـــي قلبها.
ابنـــة مثل هـــذه ،مصـــدر نعمـــة وفرح
وأيضًا لـــم تكن تعـــرف الفضـــول .ولم
لهمـــا .وهي مـــن جهتها ،كانـــت تعرف
يعـــرف قلبها القســـاوة .ولم تكن تســـمح
واجبهـــا :أوالً أن تصلـــي إلـــى هللا ،وبعد
ألحـــد أن يكون بالقرب منهـــا ّإل ويكون
ذلـــك الخضـــوع لوالديهـــا .ولكنها كانت
جســـدها مســـتترً ا .كانت لهـــا إرادة قوية
تعـــرف أن خالفهـــا مع والديهـــا مكرهة
تســـتطيع أن تتحكـــم فـــي غضبهـــا ،بل
هلل .وكان لديهـــا رغبـــة تضعهـــا نصب
وتطفـــئ الغضب فـــي أعمـــاق أفكارها.
ً
عينيها ،وهـــي :الخضـــوع لوالديها أكثر
معتدل،
كانـــت كلماتهـــا هادئة وصوتهـــا
مـــن خضـــوع العبيـــد -17 .ومـــن غير
ولم تكن تصيح أبـــ ًدا .كانت فرحة القلب.
النافـــع أن نتكلم عن أنهـــا كانت معروفة
تفتر على أحد ،وال تســـمح لنفســـها أن
لم ِ
بيـــن العبيد الرجـــال أو الرجال اآلخرين.
تســـمع اتهامات على أحد .لـــم يكن قلبها
ألنها كانـــت كغريبة بينهـــم دائمًا .فكانت
مضطربًا ،وال حســـودة فـــي روحها .لم
ال تحتمـــل أصواتهم .وكانـــوا هم غرباء
تكن كثيـــرة الـــكالم ،بل كانـــت في قمة
عنهـــا ،ولـــم يتعارفـــوا عليها (باســـتثناء
االتضـــاع ،ولم يعـــرف قلبها الشـــر .ال
هيئتها) .واإلنجيل يشـــهد لهـــذا القول :أنه
تجـــادل في أمـــور حياتهـــا ّإل فيما يتعلق
عندما أُرســـل جبرائيل رئيـــس المالئكة
بأمورهـــا المدنيـــة .تجاهـــد فـــي يومها،
»أَ ُّي َها اإلخوة ،أَ َنا َلسْ ُ
لهـــا ،فـــي صـــورة إنســـان ،جـــاء إليها
ـــت أَحْ سِ ـــبُ َن ْفسِ ـــي
َ
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ُـــو َو َرا ُء َوأَمْ َت ُّد
الممتلئـــة ُ ْن َعمُة اَلرَّ بُّ َم َعـــكِ » (لو.)28:1
َواحِـــداً :إِ ْذ أَ َنا أَ ْن َســـى َما ه َ
إِ َلـــى َما ه َُو قُدَّا ُم» (فـــي .)13:3في بداية
فألنها لـــم تعتد من قبل صـــوت الرجال،
حياتهـــا ،كانـــت تســـعى جاهـــدة لتكون
اضطربـــت الفتاة ج ًدا .وأخـــذت تدافع في
أعمالهـــا جديـــدة ،وح ًقـــا هذا مـــا تممته
نقـــاوة الفكر ،للهـــروب أو الموت ،إال أن
بالفعـــل .كانت تتناســـى أعمالها الحســـنة
الشـــخص الذي تحدث معها ،أزال خوفها
وأفعـــال الرحمة التي كانت تفعلها ســـرً ا،
بأنه عرفها باســـمه ،قائـــاً« :ال تخافي يا
ولكـــن كانت تتذكـــر الـــرب .تجاهد لكي
مريم أنا جبرائيل» (لـــو .)30:1بعد ذلك
تزيد مـــن أفعالها عن قبـــل ،وأزالت من
اســـتعادت قواها ،وتشـــجعت مـــن تحية
قلبهـــا أفعـــال الصبا .لـــم تكـــن قلقة من
المالك لها ،ألنهـــا عرفت أن كالم رئيس
المـــوت ،بل كانـــت تتنهد يوميًـــا ألنها لم
المالئكـــة حقيقـــيّ موجـــه إلـــى عذارء
تنطلق بعد ألبواب الســـماء -14 .قهرت
بالحقيقـــة .هذه هي صـــورة البتولية التي
شـــهوات الجســـد ،كانت تعيش فقط على
كانـــت عليهـــا القديســـة مريـــم .ليت من
القوت الضروريّ لجســـدها ،فكانت تأكل
يشـــتهي البتولية يتشـــبه بهـــا .ألنه لمثل
وتشـــرب ،ليس بترف ولـــذة ،بل حتى ال
هذه األمـــور اختارها هللا الكلمـــة ،ليأخذ
تهمل جســـدها فيمـــوت في غيـــر أوانه.
منها جســـ ًدا ،ويصير إنســـا ًنا ألجلنا.
L. Th. Lefort, “S. Athanase, lettres festales et pastorales en copte”, CSCO
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من الصعـــب أن نخـــدم ً
جيل
نفصلـــه عـــن جـــذوره القديمـــة
ويخســـر كل الميراث والغنـــــــى
المـــــــوروث عبر األجيــــــــال،
خصوصًـــا ونحـــن نتعامـــل مـــع
جيـــل فاقـــد لرغبة معرفـــة تاريخ
كنيســـته وال يتفاعل معـــه ويعتبر
هـــذه الموضوعات قديمـــة وغير
أساســـية! لذلـــك علينـــا أن ندرك
خطـــورة هـــذا األمـــر ونعالجـــه
إذ كيـــف لشـــجرة أن تمتـــد بدون
تواصلها مـــع جذورهـــا العميقة؟
وكيـــف لبـــرج أن يُبنـــى دون
ارتباطـــه مـــع باقـــي الطوابق؟
ولألســـف ربمـــا يرجـــع ذلك
أيضًا إلى عـــدم معرفة الخادم ،أو
تقديـــم هذه الموضوعـــات بطريقة
غيـــر مشـــوقة جعلتهـــم ينفرون
منهـــا .البـــذرة األولى للكنيســـة
كانـــت فـــي الفـــردوس حيث كان
أبونـــا آدم فـــي تم ُّتـــع بحضرة هللا
والفـــرح الدائم بحضـــوره .بدأت
هـــذه البـــذرة المباركـــة تصبـــح
كرمة تنمـــو وتضـــرب جذورها
فـــي األعمـــاق ،وكم عبـــرت بها
شـــدائد ومحـــن زادتهـــا صالبة
ً
ورســـوخا ،لذلك يجـــب أن نثبت
هذه الجـــذور في قلـــوب وأذهان
ا لمخد و مين .
تمتدت جـــذور الكنيســـة عبر
آباء وأنبياء العهـــد القديم ،ودوّ نها
الكتاب المقـــدس بأحرف من نور
شـــهادة لعمـــل هللا وســـط شـــعبه
ً
ميراثـــا له ،ليعلن
الذيـــن اختارهم
بهم عن شـــخصه كراز ًة وشـــهاد ًة
لـــكل العالم ولـــكل األجيال.
ثم أتى الســـيد المسيح متجس ًدا
ليشـــ ّكل كنيســـة العهـــد الجديـــد
بحســـب قصده ومشـــتهاه ،واختار
لهـــا االثني عشـــر ،ثم عيّـــن لها
ســـبعين آخرين ،وامتدت الكنيسة
عبر القـــرون واألزمـــان وقدمت
آباء وشـــهداء ورهبان وقديســـين
ومعلميـــن ومدافعيـــن وضعـــوا
فيها مبـــادئ وأساســـيات ،فكيف
ننفصـــل عـــن جذورنـــا أو نضع
أساسًـــا غير الذي وُ ضع؟! وكيف
نجهـــل جذورنـــا وهـــي موضع
ثقتنا ومحبتنا؟ وكيـــف يكون أبناء
هـــذا الجيـــل أحكم من أبنـــاء بني

الملكـــوت حين نجدهـــم يفتخرون
بتاريـــخ تأســـيس مؤسســـاتهم
ويعلنـــون بكل فخـــر واعتزاز أن
هذه المؤسســـة أُسســـت سنة كذا..
لزيـــادة الثقة وإعـــان الكفاءة...؟
يجب أن نـــدرك أن الروح القدس
هـــو العامـــل فـــي الكنيســـة عبر
األزمـــان ،وهو الذي قاد الكنيســـة
من جيـــل إلـــى جيـــل ،وال يزال
يعمـــل فيهـــا ويقودها مـــن خالل
آبائها ومعلميهـــا وخدامها ،لنكمل
ما يريد الـــروح أن يفعله ويتممه،
حتى تنتهـــي مســـيرتها المباركة
بتقديم شـــهادة حية هلل وســـط عالم
غـــارق فـــي الخطايـــا ،وتنتشـــل
النفـــوس وتحولهـــم مـــن أبنـــاء
للظلمـــة إلـــى أبناء للنـــور ،ومن
عبيد للخطايا والشـــرور إلى أبناء
للملكـــوت ،حتـــى يأتي مشـــتهى
األمـــم ويأخـــذ نفـــوس أبـــراره
ويرثـــوا الملـــك المعـــد لهـــم قبل
تأســـيس العالـــم .لذا وجـــب علينا
ليـــس فقط معرفة التاريـــخ القديم،
بـــل التشـــبُّع بـــه والتفاعـــل معه
لضمـــان صحـــة مســـيرتنا ،ألننا
نمثـــل حلقة من حلقـــات عمل هللا
في كنيســـته المقدســـة ،واستمرارً ا
لمســـيرتها عبر العصـــور ،وهذا
بالتالي يحرك في نفوســـنا شعورً ا
باالرتبـــاط بهذا التاريـــخ المقدس،
إذ نجـــد فيه أنفســـنا وطريقنا نحو
وحدتنا في جســـد المســـيح الواحد
وهـــو رأس هـــذا الجســـد الـــذي
هـــو الكنيســـة .ومـــع تفاعلنا في
دراســـة تاريخ الكنيســـة نرى كم
أن الكنيســـة هـــي موضـــع عناية
عريسها المســـيح ،وتحمل اسمه،
وتنقل بركات خالصـــه ،فيحميها
ويرعاها ويســـقيها ،وكـــم تدخلنا
البهجـــة حيـــن نـــراه متجليًا عبر
عصورهـــا وحلقاتها.
عزيـــزي الخـــادم يجـــب أن
ندرك أن دراســـة وفهـــم الماضي
بتحليله واســـتيعابه بكل ما فيه من
خبرات إيجابية وســـلبية يســـاعدنا
علـــى استشـــراف المســـتقبل،
فنختـــار المناســـب لنـــا وللعصر
الـــذي نعيش فيه والظـــروف التي
نحـــن فيها.
وللحديث بقية...
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املعلم صديق شنوده بأسيوط
(1928م1982-م)

fatherebraamelabnoby@gmail com

خطاب بخط القمص مينا المتوحد (البابا كيرلس السادس) للمعلم صدقي

مـــن النجـــوم الســـاطعة في
مدرســــــة أسيوط لأللحــــــان،
وأحد كبـــار مرتليها هـــو المعلم
صدقـــي شـــنوده قرقـــار ،وهو
مواليـــد 1928/3/25م بنزلـــة
القديـــم قرية العزايزة بأســـيوط.
وحـــدث فـــي طفولتـــه أنـــه فقد
إحـــدى عينيـــه ،وعند ســـن 10
ســـنوات أخـــذه خالـــه القمـــص
عبـــد المســـيح صليـــب كاهـــن
كنيســـة مارجرجس بنزلة القديم
إلـــى أســـيوط ليتعلـــم األلحـــان
الكنســـية فـــي معهـــد األلحـــان
بأســـيوط الذي يضـــم أيضًا مبي ًتا
للمعلميـــن المغتربيـــن (حاليًـــا
كنيسة الشـــهيد أبادير بأسيوط)،
وهـــو المـــكان الـــذي خصصه
األنبا مكاريـــــــوس مطـــــــران
أسيـــــــــوط (1897م1944-م،
البابـــا مكاريـــوس الثالـــث قيما
بعـــد 1944م1945-م) ،وتعلـــم
األلحان علـــى يد المعلـــم نظير
والمعلـــم جندي كبـــار المرتلين
في ذلـــك الوقت ،وحفـــظ أغلب
األلحـــان والتســـبحة عـــن ظهر

قلب ،وسيم أغنسطسًـــا بيد األنبا
مكاريوس مطــــــران أســـيوط.
بعـــد إكمـــال الدراســـة كان
مشـــتا ًقا للحيـــاة الرهبانية حيث
كان ممتل ًئـــا مــــــن الفضائــــــل

الروحيــــــــة ،مهتمًا بالحيــــــاة
األبدية ،فأرســـل خطابًا للقمص
مينا المتوحد رئيس دير األنبـــــا
صموئيـــل المعتـــــــرف (البابا
كيرلـــــــــس الســـادس) ،والذي
أجابـــه بخطاب في  25ســـبتمبر
1944م يعلمه بفرحـــــه الشـــديد
بهـــذه الرغبـــة ،ولكن لـــم تكن
إرادة هللا أن يترهّـــب بل أن يخدم
فـــي العالـــم فخـــدم فـــي كنائس
أســـيوط ،وع ُِرض عليه أن يخدم
فـــي كنائس اإلســـكندرية ،وعلى
الرغـــم مـــن كثـــرة االمتيازات
هنـــاك ّإل إنـــه رفـــض مفض ًّل
أن يكون وســـط تالميـــذه .ومن
أمانتـــه ع ُِهـــد إليـــه بالشـــئون
اإلدارية التي تخـــصّ المرتلين.
كـــــان بارعًـــا فـــي تحفيظ
األلحـــــــــان بحســـــــب تسليم
معهد أســـيوط الذي تميـــز بع ّدة
ألحـــان محليــــــــة مثـــل لحـــن
المجمـــرة الذهب النقـــي عربيًا،
ولحـــن مزمــــــور التوزيــــــع
بطريقة صـــــــــوم الرســــــل،
ولحـــن الصـــوم الكبير`nqo te
 ;]ourhالدمـــج ،وختام قانون
اإليمـــان الصغير لرفـــع بخور
عشـــية وباكر كما ســـجله المعلم
ويصـــــــــا األقصـــري ،ولحن
 nieqnoc throuالفرايحــــــي
و غير ها . . .
ً
أســـتاذا للغة
كـــــان أيضًـــا
القبطيـــــة ،وقــــــــــام بتعليمهــا
للشمامســــــة والشباب واألطفال

فـــي دروس منظمـــة بمعهـــد األلحان
للمرتلين بأسيــــــــوط ،وللشبـــــــاب
واألطفـــال (األوالد والبنـــات) فـــي
ً
جميل
الكنيســـة أيضًـــا ،وكان خطـــه
جـــ ًدا في اللغتيـــن العربيـــة والقبطية.
ُر ِّقي لدرجــــــــــة اإلبودياكـــــون
بكنيســـة مارجرجس بمســـقط رأســـه
بيـــد المتنيـــح األنبا مرقـــس مطران
أبوتيـــــــج األسبق عـــــــام 1965م،
وع ُِهـــد إليه أن يســـلم القـــداس اإللهي
القبطـــي لكثيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنة
بأســـيوط .كما كلّفه مثلـــث الرحمات
األنبـــا ميخائيـــل مطران أســـيوط في
منتصف الســـتينات ،بترجمة مردات
الشـــماس داخل الهيكل مـــن اليونانية
إلـــى القبطيـــة ،وقـــام بهـــذه المهمة
خير قيام ،وســـجّ لها بصوته وســـلّمها
للشمامسة ،وســـاعده في ذلك األستاذ
كميل لمعـــي األســـيوطي .ومن فرط
نبوغه في اللغة القبطيـــة والليتورجيا
والطقوس أرســـل لـــه القمص عطاهلل
أرســـانيوس المحرقي لكي يســـاعده
في مراجعـــة األبصلموديـــة الكيهكية
التـــي صـــدرت عـــام 1956م ،وقدم
له خالـــص الشـــكر على مشـــاركته
في وضـــع مالحظاتـــه ذاكرً ا اســـمه
في آخر األبصلمودية .وبســـبب تقواه
وســـلوكه في الفضيلة ُدعي للكهنوت
المقـــدس ولكنـــه اعتذر شـــاعرً ا بعدم
اســـتحقاقه ،وظل خادمًا للكنيســـة 47
ســـنة حتى نياحته يوم 1982/6/2م؛
وبنعمة هللا قد قمـــت بتجميع كل تراثه
ً
حفاظـــا عليه
الصوتـــي في أســـيوط
مـــن االندثار.

المعلم صدقي ودروس اللغة القبطية لبعض األطفال ،ويظهر خطه الجميل في اللغة القبطية
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سؤال وجواب في اإليمان المسيحي:

هل املسيحية آمنت بعقيدة اتلوحيد واتلثليث
منذ بدايتها؟
نعــم! وبــكل تأكيــد آمنت المســيحية
منــذ بدايتهــا بهــذه العقيــدة ،ويتضــح
هــذا األمــر مــن ممارســات الكنيســة
األولــى ممثلــة فــي العبــادة الكنســية،
وأقــوال آبائهــا ،وقوانيــن إيمانهــا:
( )1العبــادة الكنســية :الشــهادات
مــن العبــادة الكنســية الدالــة علــى هــذه
العقيــدة واســعة جــ ًدا ،ولكــن نكتفــي
هنــا باألمثلــة اآلتيــة:
 )1البســملة التــي يبـــــــــدأ بهــا
المسيحـــــــيون كل صلواتهـــــــــــم،
ويســتخدمونها منــذ القــرن األول
الميــادي ،فيهــا إعــان لهــذه العقيــدة
األساسيـــــــــة« :باســم اآلب واالبــن
والــروح القــدس اإللــه الواحــد آميــن».
 )2التماجيــد والتســابيح واأللحــان
الكنســية التــي ســبحت بهــا الكنيســة
منــذ نشــأتها ،ومثــال لهــذا لحــن:
«المجـــــــــد لــآب واالبـــن والــروح
القـــدس اإللــه الواحــد اآلن وكل آوان
وإلــى األبــد آميــن».
 )3طقــس المعموديــة :منــذ بدايــة
المســيحية والمعموديــة تتــم بثــاث
غطســات ال أقــل وال أكثــر ،وجــاء
فــي الحديــث عــن طقــس المعموديــة
فــي الكثيــر مــن الكتابــات القديمــة
ذكــر أنهــا كانــت تتــم باســم الثالــوث
القــــــــــــدوس اآلب واالبــن والــروح
القــدس ،وكمثــال لهــذا مــا جـــاء فــي
كتــاب الديداكيــة وهــو يرجــع غالبًــا
إلــى بدايــة القــرن الثانــي الميــادي:
«أمــا بشــأن العمــاد ...ع ّمــدوا بالمـــاء
الجــاري (المــاء الحــي) :باســـم اآلب
واالبــن والــروح القــدس» .كمــا
جــاء ذكــر هــذا الشــأن فــي كتابــات
الكثيريــن مــن آبــاء الكنيســة األوليــن
مثــل الشــهيد يوســتينوس (–100
167م) وكذلــك القديــس هيبوليتــس
(تنيــح فــي 235م).
( )2أقــوال اآلبــاء الرســوليين
وتعاليمهــم :تعاليــم اآلبــاء الرســوليين
ومــن بعدهــم زاخــــــــرة بالحديــث
عــن هــذه العقيدـــــــة ،ولكــن نكتفــي
بهــذه األمثلــة:
 +القديــس إكليمنــدس الرومانــي
(تنيح101م) :يشيــــــــــر القديــــــــس
إكليمنــدس الرومانــي فــي رســالته
األولــى إلــى كورنثــوس إلــى الثالــوث،
فيقــول« :أليــس لنــا إلــه واحــد ومســيح
واحــد ،وروح نعمــة واحــد ،انســكب
علينــا؟ ودعــوة واحــدة فــي المســيح».
 +القديــس إغناطيــوس (الحامــل
اإللــه) (110-30م) :يقـــــــــول فــي
رســالته إلــى أفســس« :متذكريــن أنكــم
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حجــارة لهيــكل الــرب معــدّة للبنــاء
الــذي يشــيّده هللا اآلب ،ترتفــع إلــى
األعالــي بآلــة يســوع المســيح ،أي
بصليبــه ،مســتعملة مــن أجــل ذلــك
حبــال الــروح القــدس» (الرســالة إلــى
أفســس .)1:9
وكتــب فــي رســالته إلى مغنيســية:
«حاولــوا أن تثبتــوا فــي عقائــد الــرب
والرســل حتــى تنجحــوا فــي أفعالكــم...
فــي اآلب واالبــن والــروح القــدس.
أطيعــوا أســقفكم وبعضكــم بع ً
ضــا كمــا
أطــاع الرســل المســيح واآلب والــروح
القــدس ،حتــى تكــون الوحــدة جســدية
وروحيــة» (الرســالة إلــى مغنيســية
.)2،1:13
 +القديــس بوليكاربــوس الشــهيد
(155-70م) :يقــول فــي رســالته إلــى
أهــل فيلبــي« :هللا اآلب أبــو ربنــا
يســوع المســيح ،ويســوع المســيح،
رئيــس الكهنــة األزلــي ،ابــن هللا»...
(الرســالة إلــى فيلبــي .)2:12
وجــــــــاء فــي رســالة استشــهاد
القديــس بوليكاربـــــــــوس« :نرجوكــم
أيهــا اإلخــوة أن تســلكوا حســب كالم
يســوع المســيح المحفــوظ فــي اإلنجيــل
الــذي بــه المجــد لــآب والــروح
القــدس» (.)1:22
( )3قوانيــن اإليمــان األولــى:
تضمنــت قوانيــن اإليمــان بوضــوح
عقيــدة التوحيــــــــد والتثليــث ،علــى
النحــو التالــي:
 +قانــون إيمــان اآلبــاء الرســل
فــي آواخــر القــرن األول الميــادي
فــي رومــا.
 +قانــون إيمــان إيرينــاؤس :فــي
ســنة 170م بليــون.
 +قانــون إيمــــــــــــان العالمــة
ترتليانــوس فــي ســنة 200م بقرطاجة.
 +قانــون إيمــان كبريانــوس فــي
حوالــي 250م برومــا.
 +قانــون إيمــان نوفاتيــان فــي
250م بقرطاجــة.
 +قانــون إيمــان غريغوريــوس
فــي 270م بقيصريــة الجديــدة.
 +قانــون إيمــان لوكيانــوس فــي
300م بأنطاكيــة.
 +قانــــــــــون اإليمــان النيقــاوي
القسطنطينـــــــــي ( 325و381م).
كل هــذه نمــاذج قليلــة مــن كثيــر
جــ ًدا يبرهــن ويؤكــد علــى أن عقيــدة
التوحيــد والتثليــث كانــت أمــرً ا أساسـيًا
منــذ بدايــة المســيحية.

القديسة العذراء وادلة اإلهل «ثيؤطوكوس»
frgregorios@sac.edu.au
دعى حقاً
ُ
إن تلقيـــب امنـــا العـــذراء باللقب
مريـــم ،التي يجب لذلـــك أن ت َ
«والـــدة اإلله» .بل واألكثـــر من ذلك،
«ثيؤطوكـــوس» –وهـــو مـــن الكلمة
يُظن أن اللقـــب «ثيؤطوكوس» كتكريم
اليونانيـــة « »Θεοτόκοςبمعنـــى
للســـيدة العذراء قد نشـــأ في اإلسكندرية
«والـــدة اإللـــه» ،-لهو تقليـــد قديم في
فـــي العشـــر ســـنوات األخيـــرة مـــن
الكنيســـة المقدســـة وليس مـــن اختراع
القـــرن األول الميـــادي .وبحلـــول
مجمع أفســـس المسكوني 431م ،فهناك
منتصـــف القـــرن الرابـــع ،كان اللقب
الكثير من الشـــهادات علـــى وجود هذا
« ثيؤطوكـــوس» قد أصبـــح لقبًا عامًا
اللقـــب في الكنيســـة قبل ذلـــك .وبداية
خاصًا بالســـيدة العـــذراء ،وكانت هناك
نقـــول ان معنـــى اللقب واضحً ـــا ج ًدا
تســـابيح وصلـــوات إلكرامها واســـعة
فـــي الكتـــاب المقـــدس بعهديـــه ،حتى
االنتشـــار ،واُســـتخدم اللقب بيـــن آباء
وان كان اللقـــب نفســـه ليـــس موجو ًدا
القـــرن الرابـــع على اختـــاف مواقفهم
بحروفـــه ،فالمولـــود من العـــذراء هو
الخريســـتولوجيا كتكريم للسيدة العذراء
عمانوئيـــل «هللا معنـــا» ( أش )14:7
دون التلميـــح بالضـــرورة إلـــى معنى
 ،ولقبتهـــا اليصابـــات «أم ربي» (لوقا
خريســـتولوجي أو عقائـــدي خاص به،
 )43:1والتـــي يـــرى بعـــض علمـــاء
وبعي ًدا عن المشـــكلة النســـطورية (فلم
الكتـــاب المقـــدس المعاصريـــن إنها قد
تكـــن النســـطورية قـــد ظهـــرت بعد)،
تعنـــي تمامـــا «أم يهـــوه» ،فالعـــذراء
وهـــذا يعني بصـــورة قاطعـــة أن هذا
هـــي أم يســـوع ،وأم عمانوئيل ،ومادام
المصطلـــح قد اُســـتخدِم من ِق َبـــل آباء
يســـوع هـــو اإللـــه المتجســـد فوالدته
الكنيســـة قبـــل مجمـــع أفســـس بفترة
تدعى بحق «والدة اإللـــه» .واذا ذهبنا
طويلـــة ،وأنه لم يكن مجمع أفســـس أو
إلـــى تقليـــد الكنيســـة ،نجـــد ان اللقب
القديـــس كيرلس اإلســـكندري هما أول
قد أُســـتخدم مبكـــرً ا في االســـكندرية،
من ل َّقـــب العذراء القديســـة مريم بوالدة
فهنـــاك شـــهادات مؤكدة عن اســـتخدام
اإللـــه .نعـــم ،لقـــد كان لللقـــب أهمية
المصطلح عنـــد العالمـــة أوريجانوس
خاصـــة عنـــد ق .كيرلس ،واســـتخدمة
ربما تصـــل إلى خمس مـــرات ،وعند
كأداة فعّالـــة لمحاربـــة النســـطورية،
هيبوليتـــس ،والبابـــا بطـــرس األول،
واللقب عنده ال يعني أن القديســـة مريم
والبابا ألكســـندروس ،والبابا أثناسيوس
هي أصـــل الالهـــوت أو أن هللا قد أخذ
الرســـولي ،وهـــو ليـــس معرو ًفـــا فقط
بدايـــة وجوده كإله منهـــا ،ولكنه يعني،
عند آباء كنيسة اإلســـكندرية ومعلميها،
أن هللا قـــد اتخذ جســـ ًدا ذا نفـــس ناطقة
بل أيضًـــا عند آبـــاء الكنائس األخرى،
ووُ لد حســـب الجســـد منها ،فاللقب يؤكد
فيقـــول غريغوريـــوس النيزينزي «إن
حقيقـــة التجســـد وألوهيـــة المولود من
أيّ أحـــد ال يقبل أن العـــذراء مريم هي
العذراء ،ويشـــير إلى المســـيح وحقيقة
والـــدة اإللـــه فليـــس له عالقـــة باهلل»،
كمـــا اســـتخدمه أيضًا ً
الهوته أكثر مما يشـــير إلـــى العذراء.
كل مـــن كيرلس
ومـــن أهم أقـــوال ق .كيرلس عن اللقب
األورشـــليمي ،وباســـيلوس الكبيـــر،
ً
قائـــا[ :من ال
ما كتبـــه إلى نســـطور
وغريغوريوس النيصـــي ،وبروكلوس
يعترف أن عمانوئيل هـــو هللا بالحقيقة،
بطريرك القســـطنطينية .وهناك شهادة
وبســـبب هذا فالعذراء هـــي والدة اإلله
غيـــر مباشـــرة علـــى وجـــود اللقـــب
(ألنها ولدت جســـديًا الكلمـــة الذي من
بين المســـيحيين قبـــل القـــرن الرابع،
هللا ،الـــذي تجســـد) ،فليكـــن محرومًا].
فاإلمبراطـــور يوليانـــوس الجاحـــد في
ولقـــد ورد اللقـــب فـــي وثائـــق مجمع
منتصـــف القـــرن الرابـــع فـــي عمله
أفســـس حوالـــي  177مـــرة ،ســـواء
«ضـــد الجليلييـــن» ،ينتقد المســـيحين
بصـــورة واضحـــة أو ضمنيـــة ،وهنا
في توســـلهم وإكرامهم «لوالدة اإلله»،
نســـتطيع أن نقول إن المجمع لم يخترع
وهذا يعني أن اللقب كان مســـتخدمًا بين
اللقـــب ،بل ثبَّت لقبًا كان مســـتخدمًا في
المســـيحيين قبـــل ذلـــك ومعرو ًفا حتى
الكنيســـة الجامعة ،وأصبـــح لقبًا يفرّ ق
انـــه كان من النقـــاط التي اســـتخدمها
بيـــن المؤمنين والهراطقـــة ،ودخل في
يوليانوس في هجومـــه ضدهم .وعندنا
التقاليـــد الليتورجية للكنيســـة الجامعة.
شـــهادة مهمـــة مـــن مصر عـــن اللقب
أمـــا الكنيســـة القبطيـــة فقـــد احتفظت
قبل مجمع أفســـس بحوالي  200ســـنة،
باللقـــب دائمًـــا حيًـــا بيـــن أوالدهـــا
فهنـــاك قطعة ليتورجيـــة تحمل العنوان
بوســـيلة أكثـــر وضوحً ـــا ،وذلـــك بأن
«تحـــت حمايتـــك» تقـــول« :تحـــت
أعطـــت هـــذا اللقـــب عنوا ًنـــا لواحدة
حماية رحمتـــك نهرب ،يـــا والدة اإلله
مـــن أهـــم القطـــع الليتورجيـــة التـــي
«ثيؤطوكـــوس» ،ال تهملـــي صلواتنا
تشـــدو بهـــا يوميًا فـــي تســـابيحها ،أي
عندمـــا نكون في ضيق ،لكـــن خلصينا
الثيؤطوكيات الســـبع .لكـــي من خالل
من الخطـــر ،أيتها الوحيـــدة الطاهرة،
التســـبيح اليومـــي بهـــذه الثيؤطوكيات
المباركة في النســـاء» .وهـــذه الطلبة،
يبقـــى اللقـــب دائمًا حاضـــرً ا في أذهان
ســـواء بنصهـــا أو بمعناها ،مـــا زالت
المؤمنيـــن ،وتكـــون الثيؤطوكيات من
مســـتخدمة في كنائس الشـــرق والغرب
أقـــوى القطـــع الليتورجية التـــي تعبّر
حتى اليـــوم ،وفي تقليد الكنيســـة القديم
عن إيمانها بالتجســـد اإللهي ومفهومها
أن االبـــن األزلي الذي مـــن اآلب ،وُ لد
للخريســـتولوجيا الخاصـــة بها.
في الزمان حســـب الجســـد من العذراء
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عندما يكون اجلو حار يقولون اجلو صهد ،والصهد كلمة قبطية هي ⲉⲧ ⲥⲁϩأي احلر الشديد

العهد القديم وعلم اآلثار ( )٢بردية برولكني
برديـــــــة بروكليــــــــن رقم
Papyrus Brooklyn No
 35.1446سُميــــــت كذلـــــــك
نسبة إلى المتحـــف المحفوظـــة
بـــه بالقــــــــرب مـــن نيويورك
بالواليـــات المتحـــدة األمريكية.
كانـــت مهلهلـــة إلى عـــدة قطع
وبعـــد ترميمهـــا صـــار طولها
حوالـــي متريـــن ،مكتوبـــة من
الوجهيــــــــن Recto–Verso
بالخـــط الهيراطيقـــي ،تُؤرَّ خ
ببداية القرن الثامن عشـــر ق.م.
أواخـــر األســـرة الثانية عشـــرة
(الدولة الوســـطى) .يتضـــــــح
مـــن فحصهـــا أنهـــا معاصـــرة
للفرعـــون أمنمحـــات الثالـــث
 Amenemhatوبداية األسرة
الثالثـــة عشـــرة .كانـــت البردية
فـــي حـــوزة األثـــري األمريكي
ويلبـــــــور Ch.E. Wilbour
الذي اشـــتراها من حفر خلســـة
حـــول مدينـــة األقصـــر حوالي
عام 1890م ،وقـــد أهدت عائلة
ويلبـــور هـــذه البرديـــة لمتحف
بروكليـــن عـــام  ،1935وقـــام
األثري وليم هيس W. Hayes
بنشـــرها :تحويـــل الهيراطيقـــي
للهيروغليفـــي وترجمـــة وتعليق
النص من الوجـــه والظهر ،وقد
قام ســـبعة من كبـــار علماء اللغة
المصريـــة القديمـــة بمراجعتها
ودراســـتها مع الناشر وهم :آالن
جاردنـــر J. ،A. Gardiner
J. J. ،R. Parker ،Cerny
G. ،W. Albright ،Clere
ً
فضل عن الناشـــر
Posener
.W. Hayes

أكثـــر من  95فر ًدا مـــن الرجال
والنســـاء (البردية تنقـــص قطعًا
أخـــرى) غالبيتهم من الســـاميين
العبرانييـــن يعملـــون كخـــدم في
منـــازل نبـــاء المصرييـــن،
والبعـــض عمـــال فـــي مواضع
أخـــرى .هـــؤالء العبرانيون لهم
أســـماء عبرية أكيدة (ألن الناشر
يعتبرهم آسيويين – أو كنعانيين)
وإليكـــم بعض مـــن أســـمائهم:
مناحـــم – نحميـــا – ناثان – أب
شـــالوم – عنتيـــل – ســـنباط –
معكة – أشـــير – شمشـــوت(م)
– قور(ح)  -ســـا(را).

أنهم ال ينتمون للهكســـوس بصلة
كمـــا يدعي البعـــض جزا ًفا.

االطـــاع علـــى صـــور البردية
ودراســـتها فيجد ذلك في كتاب:

أود أيضًـــا ن أضيـــف أنني
قد قمـــت باالطـــاع شـــخصيًا
علـــى هـــذه البرديـــة أواخـــر
القـــرن الماضي الـ 20بمناســـبة
اشـــتراكي في إحدى المؤتمرات
العلميـــة بأمريـــكا ،ومـــن يريد

W.
Hayes,
A
Papyrus of the late
Middle Kingdom in
the Brooklyn Museum
1955, Reprinted 1972.

كما يوجد أمـــــــام كل اســـم
االســـم المصري الـــذي أعطته
الســـلطات المصرية ليتســـمى به
األجانب الســـاميون وهذه كانت
عـــادة أتبعها المصريون للمقيمين
فـــي مصر مـــن األجانب.
هكذا نجد في هـــــذه البردية
وثيقة هامة لتواجـــــد العبرانيين
بمصـــر ،كمـــا نتأكد من شـــيء
تاريخــــــي هام وهو أن التواجد
العبرانـــي في مصر قـــد تم قبل
دخـــول واحتـــال الهكســـوس
لمصـــر بأكثر من  50ســـنة ،أي

خادمة تص ّفف شعر سيدتها

أهميـــة هذه البرديـــة أنها من
ناحيــــــة الوجه  Rectoتسجل
أسماء محكوم عليهــــــم بالسجن
مـــن المصرييـــن مـــع بعـــض
التعليقات الخاصة بالجــــــرم أو
حــــدة العقــــــاب ووضعهــــــــم
االجتماعـــي المتواضع.
أما من ناحية الظهر Verso
فهـــو كل مـــا يهمنـــا الرتباطـــه
بآخر ســـفر التكوين وبداية سفر
الخروج ،إذا تم تســـجيل أســـماء

الفرعون أمنمحات الثالث

جزء من البردية باألصل الهيراطيقي
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الربوفسري مهندس فيكتور رزق اهلل فرعون
مرصي يف املانيا واستاذ مياكنياك الرتبة وهندسة
االساسات جبامعة هانوفر

َمــــنْ هــــــو فيكتـــــور
رزق هللا؟
فيكتــور رزق هللا عالــم
مصــري ،وعضــو المجلــس
االستشــاري الرئاســي لكبار
علمــاء وخبــــــراء مصــر،
وأحــد العقــــــول المصريــة
النابغــة ،صانــع المشــروعات
الكبــرى فــي ألمانيــا ،لذلــك لُ ِّقــب
بـ«الفرعــون المصــري».
مــن مواليــد عــام 1933
فــي القاهــرة ،وحاصــــــل علــى
بكالوريـــــــوس الهندســــــة عــام
1958م ،ثــم حصـــــــــل علــى
دكتــوراه فــي الهندســــــــة مــن
جامعــة هانوفــر عــام 1968م.
الدكتــور فيكتـــــــور رزق هللا
أشــرف علــى العديــد مــن رســائل
الدكتــــــــوراه والتــي تعــدت 40
رســالة ،وحوالــي [ ]300رســالة
ماجســتير وبكالوريــوس.
مشاركة فيكتور رزق هللا
شــارك رزق هللا فــي عضويــة
العديــد مــن المؤسســات والهيئــات
الهندســية األلمانيــة ،كمــا حصــل
علــى العديــــــــد مــن األوســمة
والجوائــز الرفيعــة تقديــرً ا لــدوره
فــي مجــال الهندســة بألمانيــا،
كمــا أنــه يجيــد العديــد مــن
اللغــات (األلمانيــة – الفرنســية
اإلنجليزيـــــة – اإليطاليـــــــة –
االســبانية الفرنســية).
إنجازات فيكتور رزق هللا
صمــم رزق هللا متـــــرو أنفاق
هانوفــر ،وأكبــر مينــاء للحاويــات
فــي العالــم ،وشــغل منصــــــــب
عميــد كليــة الهندســة المدنيــة
بجامعـــــــة هانوفــــــــر ،واختير
نقي ًبــا للمهندســين فــي ألمانيــــــــا
لدورتيــن متتاليتيــن ،وحصــل
علــى أرفــع األوســمة فــي ألمانيــا
باعتبــاره األكثــر إنجــازا خــال
نصــف قــرن.
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ويُعــد العالــم المصــــــــــــري
الدكتـــــــور فيكتـــــــور رزق هللا
المُل ّقــب بالفرعــون المصــري-أول أجنبــــــــــي يحصــل علــى
منصــب عميــد كليــة الهندســة
بجامعــة هانوفــر بألمانيــا.
وبالنســبة للخبــرات العلميــة
فقــد تقلــد رزق هللا مناصــب:
 +أســتاذ فــي ميكانيــكا التربــة
وهندســة األساســات بجامعــة
هانوفــر (مــن .)1981-1978
 +عميد كليــــــــة الهندســــــة
المدنيــــــــة بجامعـــــــــة هانوفــر
(.)1982-1981
 +نائب رئيـــــــس جامعـــــة
هانوفر (.)1984-1982

الراهب القس إسحق الصموئييل

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة ،يـــوم االثنيـــن  ١٨يوليو
٢٠٢٢م ،الراهـــب القس إســـحق الصموئيلـــي ،الراهب بديـــر القديس
األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمون عـــن عمر  ٧٣ســـنة وبعد
حيـــاة رهبانية امتـــدت لحوالي  ٤٥ســـنة .وُ لـــد األب المتنيـــح في ١٨
فبرايـــر ١٩٤٩م ،وترهـــب في  ٢٨ديســـمبر ١٩٧٧م ،وســـيم كاه ًنا في
 ١٨ديســـمبر ١٩٨٣م .أُقيمـــت صلوات تجنيـــزه اليوم ذاتـــه في ديره،
بحضـــور نيافة األنبا باســـيليوس أســـقف ورئيس الديـــر ومجمع رهبان
الديـــر ،وكثيـــر من اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان ومحبيه .خالـــص تعازينا
لنيافة األنبا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس دير القديـــس األنبا صموئيل
المعترف بجبـــل القلمون ،ولمجمـــع اآلباء رهبان الديـــر ولكل محبيه.

القمص موىس عيىس من إيبارشية جرجا

ً
شـــيخا وشـــبعان
رقـــد في الـــرب يوم الجمعـــة  15يوليو 2022م،
أيام ،القمص موســـى عيســـى ،كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بجرجا،
عن عمر تجاوز  ٩٢ســـنة بعد خدمة كهنوتية اســـتمرت  ٥٢ســـنة .وُ لِد
هـــذا األب المبارك في ينايـــر ١٩٣٠م ،وتمت ســـيامته كاه ًنا بيد المتنيح
األنبا مينا مطـــران جرجا عام ١٩٧٠م .أُقيمت صلوات تجنيزه بكنيســـة
األمير تادرس بجرجـــا ،بحضور نيافة األنبا مرقوريوس أســـقف جرجا
وتوابعها ،وشـــاركه مجمـــع كهنة إيبارشـــية جرجا ،وأعـــداد كبيرة من
الشـــعب .خالص تعازينـــا لنيافة األنبـــا مرقوريـــوس ،ولمجمع اآلباء
كهنة اإليبارشـــية ،وألســـرته المباركة وكل محبيه.

«طوبى للساكنين في بيتك أب ًدا يسبحونك» (مز)٤:٨٤
ذكرى الميالد السمائي الثالث
لألم البارة

 +مؤســس قســم الدراســات
العليــا الدوليــة للــدول الناميــة
( .)1986
 +عمــل مستشــارً ا لــوزارة
العلــــــــــــوم والثقافــة بسكســونيا
الســفلى (.)2001–1980
 +رئيــس غرفــة المهندســين
بألمانيــا (.)2007-1997
وخالل المؤتمـــــــر األخيـــر
المنعقــد بالغردقــة (مؤتمــر علماء
مصــر) بمشــاركة الرئيــس عبــد
الفتــاح السيســــــــي ،أكــد العالــم
المصــــــــــري أنــه يجــب علــى
المصرييــن االتجــاه نحــو التعليــم
الفنــي ،ألنــه قــادر علــى حــل
معظــم المشــكالت ،وأال ينصــب
تركيزهــم علــى التعليــم الجامعــي
فقــط ،مشــيرً ا إلــى أن عــــــــدد
الجامعييــن فــي ألمانيــا االتحاديــة
 %9فقــط ،وباقــي المواطنيــــــــن
يلجــأون للتعليــم المهنــي.

اعتدال حبيب حنا شنوده

يا أمي الحنون اشتاقت قلوبنا إليك وأعيننا إلى رؤياك
فكم نتمنى أن ترجعي إلينا وتبقي معنا مرة أخرى
ولكننا نثق إنك في فرحة أبدية مع الرب يسوع
وداعًا ..إلى أن نلتقي قريبًا في حضن المسيح
زوجك /شفيق ميالد وابنك /جرجس وحفيدتك /إيريني
ستتم الذكرى في صالة القداس اإللهي
صباحا
يوم األربعاء الموافق 3/8/2022م الساعة ٦
ً
بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسوهاج
سائلين الرب أن يحفظ حياتكم ويعوض تعب محبتكم
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بيت العنكبوت يُطلق عليه هاللوس ،وهي من الكلمة القبطية ⲥⲩⲟⲗⲁϩ

The understanding of the marital union: Physical union
The Sermon of His Holiness Pope Tawadros II in Wednesday’s meeting 13-7-2022
We talked about specific steps for establishing the Holy Family, and we agreed that marriage and preparation for marriage begin with
five important steps: intellectual union, emotional union, spiritual union, social union, and finally
completed with physical union.

between the two, the need for each one of them
needs the other physically, psychologically, socially and intellectually, then containment how
each individual contains the other, and since
Adam was created first, he must contain it to a
greater degree because Eve was a part of it.

The verse: “For this reason a man shall
leave his father and mother and is united to his
wife, and the two shall become one flesh,” was
mentioned four times in the Holy Books: in the
Book of Genesis, in the Gospel of Matthew, the
Gospel of Mark, and in the Epistle of Ephesians.
Number four in the Bible is the number of comprehensiveness, as if the verse addresses every holy family anywhere in the world and at any
time.

The union takes place on the intellectual,
emotional, spiritual and social level, and all of
this begins in the courtship period and continues
in the life of the new family throughout life, and
all of this is crowned with a physical union.

When God created Adam he said an important phrase “It is not good for Adam to be alone,”
He did not say that it is not good for Adam to
work alone, for that when man and woman are
united in the sacrament of marriage, they are
one body. God allowed the sacrament of marriage and this connection between the man and
the woman through a sacred sacrament in order for the human life to be in purity. The man
is the head of the woman, as our teacher Paul
the Apostle taught us that this also means that
the woman is the heart of the family, we cannot
separate the head and the mind from the heart,
but the two work together, Eve and Adam are on
one degree of equality before God, and in Christ
there is neither male nor female.
St. John Chrysostom saw a father crying
at his daughter’s marriage because she would
leave him, so he said to him a very nice phrase:
“The daughter will be complete with marriage,”
meaning that when she marries and lives with
her husband, the two become one body, as the
book says.
*Let’s consider these three stages:
(1) Leave: To leave means to mature, that
a person is able to live and take care of his expenses. A mature human being intellectually,
mentally, socially and physically, we call it in simple language “weaning”. Therefore, one of the
weaknesses that we see in the personal status
councils is that it is said: “So-and-so is the son
of his mother.” He grew up, worked, and earns
an income, but he is still in a relationship with
the large family and has not yet been weaned.
(2) Adhesion: that is, the formation of one
body, a body that we do not see with our eyes
because they are two. Union means responsibility. The husband leaves his father and mother
and unites to his wife, and the Church says to
the wife: “Forget your people and your father’s
house,” meaning that your belonging to your
husband has become a sign of maturity. Forget
about your people.” It does not mean denial of
the beautiful parents, nor a repudiation of our
responsibilities towards our large families, because the commandment says, “Honor your father and your mother,” but “forget” here in the
new situation in which you have become, and
know that you have a new affiliation.
(3) Union: Leaving leads to adhesion, and
adhesion leads to union, the union that the book
expresses and says: “The two shall be one
body,” meaning one marital entity, and this marital entity lives in three words: respect - need containment, these three words are The secret
of the happiness of the marital entity: the respect
(1)

Hebrew 13:4.

(2)

1 Corinthians 7:3.

We want a man to enjoy masculinity and
a woman to be feminine. Masculinity is not in
muscles, nor loud voice, nor violence, nor condescension. Manhood is paternity (preparation
for becoming a father), courage and protection,
and also seriousness. Even the commandment
says: “Be men.” Motherhood (even before she
gives birth), and joy, because the wife is the
cause of joy in the home, and also tenderness
in dealing.
]* What is God’s purpose of marriage?
]Every marriage is an emulation of the first
family:
]There are many sins spreading in the world
today, such as homosexuality and same-sex
marriage, and this is a sin of the first degree,
no matter how much the world tries to embellish
and encourage it.
]There is only one form of the family: only a
man and a woman, and there is no other form.
This is how God made the family, and every
marriage is an emulation of the first family, the
family of Adam and Eve. It is through the sacrament and through the formation of the new
family that the sexual life of the whole world is
regulated. The genitals we call them the organs
of life. Every organ in your body serves you,
except for the organs of life or the genitals that
God placed in order to serve all humanity, for
the mandate that God said to man: “Be fruitful
and multiply and fill the earth.” The world invents
many justifications for homosexuality, some say
genes, or sickness, others say education...But
homosexuality is a choice and not formation. A
person chooses willingly to walk that path, and
it is a sinful path. You need treatment.” I remember that his holiness Pope Shenouda III, when
he was asked in this regard, said: “If it is a sin so
it needs repentance, and if it is a disease then it
needs treatment.”
* Why did God create gender?
a) God created gender in man, because God
out of His love wants Him to share in the creation of a new human being. God loves that man
participate with him in work, as he asked the servants to fill the pots with water in the miracle of
the wedding in Cana of Galilee, and as he asked
the Jews to remove the stone from the tomb of
Lazarus before he raised him. God wants man
to share with him the most subtle and special of
the peculiarities, which is the creation of a new
person in the world, so he made the mystery of
marriage regulating this work by the union of
one man with one woman.
b) Sexual relation is the most precious expression of love, because the man gives himself to the woman and she is the same, each of
them presents himself to the other, and this is
the art of making the other happy, each of them
mastering how to make the other happy. The in-

tellectual, emotional, spiritual and social union is
crowned and completed by the physical union,
and it is assumed that this relationship is not
known to any person, no matter how close he is
to the two parties, and neither of them justifies
talking to anyone about this relationship, which
we call the sanctuary of human relationships,
and it is only in marriage.
c) Sexual relation achieves the concept of
adhesion and unity, which is a sacred and joyful unity, and there is nothing in it of defilement.
The book says: “Marriage should be honored by
all, and the marriage bed kept pure, for God will
judge the adulterer and all the sexually immoral.”(1)
If there is an intellectual, emotional, spiritual,
then social union, the physical union will be enjoyable, satisfying, satisfying and give strength
to both parties. But if one aspect was gone, then
physical union turns into a mechanical action
without any meaning and without any cheering
results to both of them and not fulfillng what
Christ meant by marriage.
The special sexual relationship between
spouses is an entity relationship, not an abusive
relationship, while the sin of adultery is an abusive one, in which there is no love, respect, containment, or real need, but each party consumes
the other.
Sex is a sacred and pure matter, and it is the
energy of love, and it is not made by the devil,
nor is it something ugly, nor is it human weakness, but God placed it in man for an important
purpose. As for those who have sex before marriage, they are like those who eat a fruit before it
is ripe. Having sex outside of marriage or before
marriage distorts a person’s life. Keep yourself
pure, do not underestimate small sins, pay attention and keep your souls pure. Wrong relationships, premarital relationships, or postmarital relationships outside of marriage are sinful
and considered a great sin.
Marriage is a sacred sacrament, it is the
pinnacle of human relations, it is the icon of
the Church, and it is also the factory of saints.
Marriage in the Christian concept is honorable,
one husband to one wife, and in the Holy Bible
it says: “The husband should fulfill his marital
duty to his wife, and likewise the wife to her husband.”(2) The word “fullfill” means that each of
the spouses has a debt to the other, and here
appears the most beautiful picture of the special relationship between a man and a woman
in marriage, he became for her and she became
for him; Even abstaining from this union or this
special relationship, the book says with great
accuracy that it is by consent (1 Corinthians
7:5), the two parties must agree to abstain from
the relationship, whether to devote themselves
to prayer, sacraments or spiritual life. St. John
Chrysostom has a very serious statement, addressing the wife The one who abstained from
a private relationship with her husband, and
says: “If the wife abstains without the will of her
husband, what is the benefit of fasting that she
practices as long as love is broken!!”.
The conclusion is that for the physical union
to succeed, bear fruit, satisfy and rejoices the
couple, it is in three words: Respect between
the two parties, Containment between them,
and Need of the one for the other.
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