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اْلِمْكَيـــاِل، َبـــْل َعَلى اْلَمَنـــاَرِة َفُيِضـــيُء لَِجِميِع 
اَم  الَِّذيـــَن ِفـــي اْلَبْيِت. َفْلُيِضـــْئ ُنوُرُكْم هَكـــَذا قُدَّ
ُدوا  النَّاِس، لَِكْي َيـــَرْوا أَْعَماَلُكُم اْلَحَســـَنَة، َوُيَمجِّ
ـــَماَواِت« )مت16-13:5(. أََباُكـــُم الَِّذي ِفي السَّ

بكل حكمــــــة وتعّقـــل احفظ الســــــــام.. 
وابـــدأ بالمحبـــة.. وانشـــر كلمة الحـــق الهادئة 

دون اإلثـــارة..

مثال:
أكبـــر مثـــل للوطنيـــة كان نحميـــا الذي لم 
يحـــزن لهـــدم الهيكل فقـــط بل وألن أورشـــليم 
وطنـــه قـــد انهدم.. قـــال: »َهلُـــمَّ َفَنْبِنَي ُســـوَر 
َنُكوُن َبْعُد َعاًرا« )نح17:12(..  أُوُرَشـــلِيَم َوالَ 
وشـــجع الشـــعب على البناء.. وقاوم المقاومين 
بشـــجاعة وبوطنية، وصار قـــول نحميا المثل 
الشـــهير “يـــٌد تعمـــل، ويـــٌد تحمل الســـاح”: 
ـــوِر َبَنْوا َوَحاِملُـــو األَْحَماِل  »اْلَباُنـــوَن َعَلى السُّ
اْلَعَمـــَل،  َيْعَملُـــوَن  اْلَواِحـــَدِة  ِباْلَيـــِد  َحَملُـــوا. 

)نح17:4(. ـــاََح«  السِّ َيْمِســـُكوَن  َوِباألُْخَرى 

المقصـــود هنا بالبنـــاء هو البنـــاء الروحي 
داخل الكنيسة، والســـاح هو اليقظة لمحاربات 
المقاومين الذين يريدون نزع الســـام الوطني.. 
مســـئوليتنا أن ننتبه للجانبيـــن ألنهما يتكامان.. 
الجانب الروحي والمؤسســـي للكنيسة والجانب 

الوطني الســـتقرار وسام الوطن.

الصحية: صحته  المســـئولية  عاشـــًرا: 
وصحة شـــعبه وهـــي مهمة:

َهِب،  ـــُة اْلِبْنَيِة َخْيٌر ِمْن ُكلِّ الذَّ »اْلَعاِفَيُة َوِصحَّ
ةُ اْلِجْســـِم أَْفَضـــُل ِمْن َنَشـــٍب الَ ُيْحَصى. الَ  َوقُوَّ
ِغَنى َخْيٌر ِمْن َعاِفَيِة اْلِجْســـِم، َوالَ ُســـُروَر َيفُوُق 

َفَرَح اْلَقْلِب« )ســـيراخ 16-15:30(.

الجســـد وصحته وزنة ضروريـــة للخدمة، 
والطاقة الجســـدية تقّل بمرور األعوام والسنين، 
ولذا االحتفـــاظ باللياقة الجســـدية أمر هام على 
المســـتوى النفســـي والعقلي والبدني. والمتابعة 

الطبية ضرورية لســـامة األداء والتدبير.

الرعية ســـواء  االهتمـــام بصحـــة  كذلـــك 
الجسدية أو النفســـية لكل القطاعات: األطفال أو 
المـــرأة أو الرجل أو المســـنين أو ذوي القدرات 
الخاصـــة، مـــن خال وجـــود مستشـــفيات أو 
عيادات أو بيوت رعاية، أو من خال تشـــجيع 
النـــاس علـــى االلتحـــاق بالمبـــادرات الصحية 

التـــي تقدمهـــا الدولة في مواقـــع عديدة.

)للحديث بقية(

تحدثنا عـــن جوانب المســـئولية األســـقفية 
وهـــي عديـــدة، وذكرنـــا ســـتة جوانـــب هي: 
الشـــخصية – الروحية – األبويـــة – الرعوية 
– الماليـــة – التعليمية. ونســـتكمل الحديث هذه 

المـــرة في أربعـــة جوانـــب أخرى.

كل  المجتمعيـــة:  المســـئولية  ســـابًعا: 
أســـقف في إيبارشـــيته مســـئول مسئولية 
اجتماعيـــة تجـــاه اآلخريـــن الذين ليســـوا 
مـــن المســـيحيين، فـــي أي مجتمـــع داخل 

مصر. وخـــارج 
الكنيســـة تعيش في المجتمـــع وتتعامل معه 
وتقدم لـــه المحبة والمســـاعدة والســـند في كل 
الظـــروف.. لـــذا ينبغـــي أن يـــدرك األســـقف 
تلك المســـئولية ويتذكر أنها مســـئولية عمل ال 
مجرد كام: »َيـــا أَْوالَِدي، الَ ُنِحبَّ ِباْلَكاَِم َوالَ 
!« )1يو18:3(. َواْلَحـــقِّ ِباْلَعَمِل  َبْل  ِباللَِّســـاِن، 

مثال:
نضـــع دائًمـــا مثـــل الســـامري الصالـــح 
الذي قـــّدم لآلخر الـــذي ال يعرفـــه محبة غير 
مشـــروطة فقط ألنه أخوه في اإلنســـانية.. وهنا 
نعيـــد تعريـــف “القريـــب”.. َمْن هـــو قريبي؟ 

حســـب تعليم الـــرب: هو كل إنســـان..

ـــَن« )ننظـــر للمجتمع  ـــا َرآهُ َتَحنَّ 1( »َوَلمَّ
بآالمه(. ونشـــعر 

َم َوَضَمـــَد ِجَراَحاِتِه« )الشـــعور  2( »َفَتَقـــدَّ
بدايـــة للعمل وتقديـــم المســـاعدة العملية(.

3( »اْذَهـــْب أَْنـــَت أَْيًضا َواْصَنـــْع هَكَذا« 
)كمـــا صنع الســـامري نصنع نحـــن أيًضا فهذا 

لنا(. الـــرب  أمر 

)لو10: 37-29(

المشـــاركة اإليجابيـــة فـــي جميـــع قضايا 
المجتمع مثـــل التعليم والصحـــة والبيئة وتقديم 

المتنوعة... الخدمـــات 

ثامًنـــا: المســـئولية التكريســـية: كيفية 
االختيـــار ومعاييره ونوعيته. كل شـــخص 
تكّرســـه أنـــت، بهـــذا تضـــع طوبـــة في 

الكنيسة. مســـتقبل 
مســـئولية  المســـئوليات  أصعـــب  مـــن 
االختيار.. كل شـــخص تقوم بتكريســـه ال بد أن 
تختاره بعناية وبأناة وبصـــوت الروح القدس.. 
وأضـــع أمامك النص اآلتي: »أَُناِشـــُدَك أََماَم هللِا 
بِّ َيُســـوَع اْلَمِســـيِح َواْلَماَِئَكِة اْلُمْخَتاِريَن،  َوالرَّ
أَْن َتْحَفـــَظ هـــَذا )1( ِبُدوِن َغـــَرٍض، )2( َوالَ 
َتْعَمـــَل َشـــْيًئا ِبُمَحاَبـــاٍة. )3( الَ َتَضـــْع َيًدا َعَلى 

أََحـــٍد ِباْلَعَجَلِة« )1تـــي22-21:5(.

1( بـــدون غـــرض: أي ال يكـــون اختيارك 

مبنـــي علـــى هـــوى خـــاص بـــك إالّ إذا كان 
الغرض هـــو الخدمة وصاحية هذا الشـــخص 

للخدمـــة والتكريـــس الذي ســـيقوم بها.

2( إيـــاك والمحابـــاة.. مـــن أي جانب إالّ 
هللا. مخافة 

3( أعـــط الختيــــــــارك فرصـــــــــة وقت 
كاف.. الوقت مع الصاة يســـمح بإرشـــــــــاد 

القدس. الـــروح 

مثال:
بُّ لَِصُموِئيـــَل: الَ َتْنُظـــْر إَِلى  »َفَقـــاَل الـــرَّ
ُه  َمْنَظـــِرِه َوُطوِل َقاَمِتـــِه ألَنِّي َقـــْد َرَفْضُتُه. ألَنَّ
َلْيـــَس َكَما َيْنُظُر اإلِْنَســـاُن. ألَنَّ اإلِْنَســـاَن َيْنُظُر 
ُه َيْنُظـــُر إَِلى  بُّ َفإِنَّ ـــا الـــرَّ إَِلـــى اْلَعْيَنْيـــِن، َوأَمَّ

)1صم7:16(. اْلَقْلـــِب« 

أحياًنا ننخـــدع بالمظاهر.. شـــكل التقوى.. 
CV ضخـــم وفخم.. صـــوت مائكـــي.. لباقة 
فـــي الـــكام.. كاريزمـــا.. وقد يكـــون كل هذا 
مرفوًضـــا من الـــرب ألنه ينظر إلـــى لقلب ال 
إلـــى العينيـــن.. لذا نحتـــاج أن نســـمع صوت 

الـــروح القـــدس بوضوح قبـــل االختيار.

إن مســـئولية التكريس خطيـــرة للغاية ألنه 
ينبغـــي أن نقـــدم أفضل العناصـــر في مجاالت 
س  الخدمة، ســـواء الكاهـــن أو الراهب أو الُمكرَّ
ســـة. وال تنـــَس أن التكريـــس والتعليم  أو الُمكرَّ
هما َقَدما الكنيســـة، وبهما تتقـــدم وتخدم وتنجح 

زمان. كل  في 

تاســـًعا: المســـئولية الوطنيـــة: تجـــاه 
الوطـــن كله.. الحفـــاظ على ســـام الوطن 
بكل حكمة وبـــكل روية وبكل فكـــر متعّقل.

مســـئوليتنا الوطنيـــة هـــي مســـئولية تجاه 
الوطـــن والعالـــم كله.. نتذكـــر دائًمـــا أننا ملح 
األرض، ولـــو لم نقم بدورنا ُنـــداس من الناس.. 
ونـــور العالـــم الذي بـــه نمّجد اســـم هللا اآلب..

»أَْنُتـــْم ِمْلـــُح األَْرِض، َولِكْن إِْن َفَســـَد اْلِمْلُح 
ــُح؟ الَ َيْصلُـــُح َبْعُد لَِشـــْيٍء، إاِلَّ ألَْن  َفِبَمـــاَذا ُيَملَـّ
ـــاِس. أَْنُتْم ُنوُر  ُيْطـــَرَح َخاِرًجا َوُيـــَداَس ِمَن النَّ
اْلَعاَلِم. الَ ُيْمِكـــُن أَْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعَلى 
َجَبـــل، َوالَ ُيوِقُدوَن ِســـَراًجا َوَيَضُعوَنـــُه َتْحَت 
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هنأ قداســـة البابا تواضـــروس الثاني صباح 
يوم الثاثـــاء 28 يونيـــو 2022م، فضيلة اإلمام 
األكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب شـــيخ الجامع 
األزهر الشـــريف، بعيد األضحى المبارك، حيث 
زار قداســـة البابا مقر مشـــيخة األزهر الشريف، 
وكان في اســـتقبال قداســـته، فضيلة اإلمام األكبر 

األزهر. وجامعة  المشـــيخة  وقيادات 

أعـــرب قداســـة البابـــا عـــن تهنئتـــه القلبية 
الخالصة بمناســـبة حلول عيد األضحى المبارك، 
متمنًيـــا لفضيلة اإلمام األكبـــر وجميع المصريين 
المســـلمين الســـام والخير وكل مـــا هو أفضل، 

وأســـقفية الخدمات، واألنبا آكســـيوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع عيـــن شـــمس والمطرية 
وحلميـــة الزيتون، والراهـــب القس كيرلس األنبا 
بيشـــوي مديـــر مكتب قداســـة البابـــا، والقمص 
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  إبراهيـــم  موســـى 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، والقس بولس 
حليـــم رئيس قطـــاع التدريب بالكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، والقمـــص رافائيل ثـــروت مدير 
تطويـــر البرامج بأســـقفية الخدمات، واألســـتاذ 
جرجـــس صالـــح عضو األمانـــة العامـــة لبيت 

المصرية. العائلـــة 

كما أكد قداســـته علـــى أن مثل هذه المناســـبات 
فرصة للتاقي وتبادل مشـــاعر المحبة واألفكار 
البنـــاءة لصالح الوطن. من جهته شـــكر الدكتور 
أحمـــد الطيب قداســـة البابـــا معرًبا عـــن تقديره 
لهـــذه الزيـــارة، مؤكًدا علـــى المحبـــة واألخوة 

المتأصلـــة بين كافـــة المصريين.

رافق قداســـة البابا وفد كنســـي من أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطران شـــبرا الخيمة، 
واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير 
المجمع المقـــدس، واألنبا إرميا األســـقف العام، 
واألنبـــا يوليوس األســـقف العام لمصـــر القديمة 

كما هو مكتوب: على اإلنسان أن حيب هللا من كل نفسه ومن كل فهمه )األنبا موسى األسود(

قداسة البابا يهنئ فضيلة شيخ األزهر بعيد األضحى

اســـتقبل قداســـة صباح يوم االثنين 27 يونيو 2022م، بالمقر البابوي 
فـــي القاهـــرة، نيافة المطـــران ليونيد مطران إيبارشـــية إفريقيا للكنيســـة 
الروســـية، والســـفير جيورجي بوريسينكو ســـفير روســـيا بالقاهرة. نقل 
المطـــران ليونيد، -والذي يقوم بزيارة رســـمية إلى مصر حالًيا لتأســـيس 
كنيســـة روســـية بها- تحيات غبطـــة البطريرك كيريل بطريرك موســـكو 
للكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية لقداســـة البابا، كما قدم لقداسته خطاب 

تعيينـــه من غبطة البطريـــرك كيريل. 

دار الحـــوار حـــول العاقـــة الطيبـــة بيـــن الكنيســـتين فـــي مختلف 
المجـــاالت مثل تبـــادل الزيـــارات الرهبانية واإلكليريكية وعلى مســـتوى 
العمـــل االجتماعي والحـــوار الاهوتي مـــن خال اللجنة المشـــتركة بين 
الكنيســـتين. ورحب قداســـة البابـــا بالوفـــد وخدمتهم الجديـــدة في مصر 
للمواطنيـــن الـــروس ســـواء المقيمين فـــي مصـــر أو الذيـــن يزورونها 

للســـياحة. ثم تـــم تبـــادل الهدايـــا والتقاط صـــورة تذكارية. 

ويستقبل مطران الكنيسة الروسية إلفريقيا
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ألقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني عظة 
االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 22 
يونيـــو 2022م، مـــن الكاتدرائيـــة المرقســـية 
باإلســـكندرية،  بحضور عدد من اآلباء األســـاقفة 
والكهنـــة وأعـــداد كبيـــرة مـــن أبناء الكنيســـة 
امتـــأت بهـــم الكاتدرائيـــة، وُبثـــت العظة عبر 
 C.O.C القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة

اســـتقبل قداســـة البابا ظهر 
يوم االثنين 27 يونيو 2022م، 
القاهرة،  فـــي  البابوي  بالمقـــر 
ســـمو األميـــر خائنـــا بوربون 
المملكة  مبعـــوث  بارمـــا،  دي 
الهولنديـــة للمنـــاخ، والســـفير 
سفير  ســـخابفلد  ماوريتس  هان 
هولنـــدا بالقاهـــرة. دار الحوار 
حـــول أهميـــة توعية الشـــباب 
المناخية  التغيـــرات  بمخاطـــر 
الحـــد  فـــي  الهـــام  ودورهـــم 
منها. وأشـــار قداســـة البابا إلى 
تعـــاون الكنيســـة القبطيـــة مع 
الكنيســـة  واهتمام  البيئة  وزارة 
البيئـــة وألمح إلى  بملف حماية 
إطاق الكنيســـة مبادرة »ازرع 
الكنائـــس  لتشـــجيع  شـــجرة« 
واإليبارشـــيات علـــى االهتمام 
بالبيئـــة، وأكد أنـــه يصلي من 
المناخ  مؤتمـــر  نجـــاح  أجـــل 
تســـتضيفه  الـــذي   COP27
مدينة شـــرم الشـــيخ في نوفمبر 
المقبـــل، وأن اختيـــار مصـــر 

كمـــا وجه قداســـة البابـــا خال كلمتـــه التي 
ألقاهـــا باجتمـــاع األربعاء، رســـالة إلـــى أبنائه 
وبناتـــه من الطلبـــة الذين يخوضـــون امتحانات 
الشـــهادة الثانوية العامة حالًيا، وقال قداســـته إنه 
يصلي من أجلهم ليســـاعدهم هللا فـــي امتحاناتهم، 
كمـــا طمأنهم قداســـة البابا أن مجهودهم ســـيأتي 

بثمـــار مفرحة. 

التابعـــة للمركز اإلعامي للكنيســـة على شـــبكة 
اإلنترنت. واســـتكمل قداسته السلســـلة التعليمية 
الجديـــدة »مفهـــوم االتحـــاد الزيجي« كأســـاس 
لبنـــاء أســـرة مســـيحية مقدســـة، وأشـــار إلى 
المفهـــوم الثاني لاتحـــاد الزيجي وهـــو االتحاد 
العاطفي )تجدها منشـــورة في هـــذا العدد صـ12 

مـــع ترجمة إنجليزيـــة صـ23(. 

على اإلنسان أن حيب قريبه كنفسه )األنبا موسى األسود(

شهد قداســـــــة البابـــــــــــا 
تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح 
يوم االثنين 27 يونيو 2022م، 
توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون بيـــن 
للمشـــروعات  البابوي  المكتب 
والمؤسســـة االجتماعية القبطية 
للتنمية، لتوفيـــر برامج تدريبية 
للشـــباب من الجنســـين والمرأة 
لســـوق  إعدادهم  بهدف  المعيلة 
مســـاراتهم  وتعديـــل  العمـــل 
المهنيـــة وتمكينهـــم مـــن النمو 
االتفاقية في  تأتـــي  والتطـــور. 
للتعليم  البابا  قداســـة  إطار دعم 
الفنـــي لتشـــجيع الشـــباب على 
إتقـــان حرف تتيـــح لهم فرص 

عمـــل جيدة. 

قداسة ابلابا يستقبل مبعوث هونلدا للمناخ

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
وشـــرم الشـــيخ يعد اختيـــاًرا موفًقـــا، وتمنى قداســـته نتائـــج مثمرة لهـــذا المؤتمـــر الهام. 

توقيع اتفاقية تعاون للتدريب املهين بني 
املكتب ابلابوي للمرشواعت واملؤسسة االجتماعية القبطية للتنمية
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جتليس اآلباء األساقفة اجلدد 

جتليس نيافة األنبا نوفري 
أسقف شبني القناطر وتوابعها

فـــي يوم الســـبت 18 يونيـــو 2022م، تـــم تجليس نيافـــة األنبا 
نوفير، أســـقف شـــبين القناطر، بمشـــاركة عدد من أحبار الكنيســـة 
واآلبـــاء الكهنـــة وأبناء الكنيســـة. تضمن االحتفال: صاة العشـــية، 
ثـــم طقـــس التجليـــس، وعدًدا مـــن الكلمات. شـــارك فـــي التجليس 
مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا مرقـــس مطران 
شـــبرا الخيمـــة، واألنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، واألنبا 
إيســـيذوروس أســـقف ورئيـــس دير البرمـــوس بـــوادي النطرون، 
واألنبا أبوللو أســـقف ســـيناء الجنوبيـــة، واألنبا تيموثاوس أســـقف 
الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
صليـــب أســـقف ميت غمـــر ودقـــادوس وبـــاد الشـــرقية، واألنبا 
آنجيلـــوس األســـقف العام لكنائـــس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا 
ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، واألنبا آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطاع عين شـــمس والمطريـــة وحلمية الزيتون، واألنبا ســـيداروس 
األســـقف العام لكنائـــس عزبة النخـــل والمرج، واألنبا أرســـانيوس 
أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا باخوميوس بحاجـــر إدفو، واألنبا 
ديســـقوروس أســـقف ورئيس ديـــر القديس يحنـــس القصير بطريق 
العلمين، واألنبا بيشـــوي أســـقف أســـوان، واألنبا إنيانوس أســـقف 
بني مزار والبهنســـا، واألنبا إغناطيوس األســـقف العام إليبارشـــية 
المحلـــة الكبرى، واألنبـــا توماس األســـقف العام للشـــئون الديرية، 

واألنبا أرشـــيليدس األســـقف العـــام لكنائس تورنتـــو بكندا. 

كما حضر اللواء عبـــد الحميد الهجان محافـــظ القليوبية، واللواء 
غالـــب علوان مدير أمـــن المحافظة، وعـــدد من القيـــادات التنفيذية 

والدينية.  واألمنية 

اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر بحضور أسقفهم الجديد
وفـــي اليـــوم التالي اجنمـــع نيافة األنبـــا نوفير مـــع مجمع كهنة 
اإليبارشـــية في كنيســـة الســـيدة العذراء بمســـاكن أبـــو زعبل )مقر 
المطرانيـــة(. بـــدأ اللقاء بالقـــداس اإللهي، أعقبته كلمـــة ألقاها نيافته 
عـــن ترحيبه باآلباء الكهنة، تلتها مناقشـــة بعـــض الترتيبات الخاصة 

بالخدمـــة الرعوية خال الفتـــرة المقبلة. 

جتليس نيافة األنبا ديسقورس 
أسقف ورئيس دير األنبا حينس القصري بالعلمني

احتفـــل دير القديس يحنس القصير بالعلمين، مســـاء يوم الســـبت 
25 يونيو 2022م، باســـتقبال وتجليس أســـقفه ورئيســـه الجديد نيافة 
األنبا ديســـقورس، وذلـــك بالكاتدرائية الكبرى فـــي الدير، بحضور 
16 من أحبار الكنيســـة. بـــدأ االحتفال بصلوات العشـــية والتجليس 

وتـــاوة تقليد األســـقفية وتوقيع األحبـــار الحاضرين عليه. 

تضمـــن االحتفال من بعـــد التجليس عدًدا من الكلمـــات لعدد من 
األحبـــار الحاضرين، ومن ضمنهم نيافة األنبا دوماديوس أســـقف 6 
أكتوبر والذي كان مشـــرًفا على الدير قبل ســـيامة األســـقف الجديد، 
وكلمـــة لمجمـــع رهبان الديـــر، كما ألقـــى نيافة األنبا ديســـقوروس 

نيافة كلمة شـــكر. 

شـــارك في التجليس من أحبار الكنيســـة أصحـــاب النيافة: األنبا 
متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العـــذراء )الســـريان(، واألنبا 
باســـيليوس أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا صموئيـــل المعترف 
بجبـــل القلمون، واألنبا يســـطس أســـقف ورئيس ديـــر القديس األنبا 
أنطونيوس بالبحر األحمر، واألنبا إيســـيذورس أســـقف ورئيس دير 
الســـيدة العذراء )البرموس(، واألنبا أبوللو أســـقف ســـيناء الجنوبية 
ورئيـــس دير القديس موســـى النبي بســـيناء، واألنبا دانيال أســـقف 
ورئيس دير القديـــس األنبا بوال بالبحر األحمـــر، واألنبا دوماديوس 
أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم، واألنبا مكاري األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبا آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشيخ 
والبراري ورئيـــس دير القديســـة دميانة بالبـــراري، واألنبا هرمينا 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرقي اإلســـكندرية، واألنبا ساويرس 
أســـقف ورئيس ديَري القديـــس األنبا توماس بســـوهاج والخطاطبة 
والشـــهيد مار بقطـــر بالخطاطبة، واألنبـــا إياريون أســـقف البحر 
األحمـــر، واألنبـــا إنيانوس أســـقف بني مـــزار والبهنســـا، واألنبا 
إغناطيوس األســـقف العام للمحلة الكبرى، واألنبا جابرييل األســـقف 

العام بنيو جيرســـي الواليـــات المتحدة. 

على اإلنسان أالّ يدين أخاه أبي حال على اإلنسان أالّ يصنع شرًّا أبحد )األنبا موسى األسود(
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جتليس نيافة األنبا بيشوي 
أسقف أسوان وتوابعها

احتفلت إيبارشـــية أســـوان، مســـاء الســـبت 25 يونيو 2022م، 
باســـتقبال وتجليـــس أســـقفها الجديـــد نيافـــة األنبا بيشـــوي، وذلك 
بكاتدرائيـــة رئيـــس المائكة ميخائيل بأســـوان، بحضـــور 18 من 
أحبـــار الكنيســـة. زار نيافـــة األنبـــا بيشـــوي، قبل بـــدء صلوات 
العشـــية، مـــزار ســـلِفه مثلـــث الرحمات األنبـــا هدرا، ثـــم أقيمت 
صلوات العشـــية والتجليس وتـــاوة تقليد األســـقفية وتوقيع األحبار 
الحاضريـــن عليـــه. وتضمـــن االحتفـــال من بعـــد التجليـــس عدًدا 
مـــن الكلمـــات والفقـــرات المتنوعة، ومنهـــا كلمة ترحيـــب قدمتها 
مجموعـــة من أبناء اإليبارشـــية الصـــم وضعاف الســـمع، وأخرى 
لنيافة األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط نيابة عن األحبـــار الحاضرين، 
وكلمـــة لنيافة األنبـــا أغابيوس أســـقف ورئيس ديـــر القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطرون )الذي ترهـــب فيه نيافة األنبا بيشـــوي(، 
وكلمـــة لمجمـــع كهنة أســـوان، وكلمة لنيافـــة األنبا باخوم أســـقف 
ســـوهاج والنائب البابوي الذي كان مســـئواًل عن أســـوان بعد نياحة 
نيافـــة األنبا هـــدرا، وكلمـــة للواء أشـــرف عطية محافظ أســـوان، 

وفـــي الختام ألقـــى نيافة األنبا بيشـــوى كلمة شـــكر. 

شـــارك في التجليس من أحبار الكنيســـة أصحـــاب النيافة: األنبا 
تـــادرس مطـــران بورســـعيد، واألنبا بـــوال مطران طنطـــا، واألنبا 
باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، واألنبا توماس أسقف 
القوصيـــة وميـــر، واألنبا بيمن أســـقف نقادة وقـــوص، واألنبا تكا 
أســـقف دشـــنا، واألنبا يوأنس أسقف أســـيوط، واألنبا أغاثون أسقف 
مغاغة والعـــدوة، واألنبا إرميا األســـقف العام، واألنبـــا أولوجيوس 
أســـقف ورئيس دير القديس األنبا شـــنوده بســـوهاج، واألنبا يوساب 
األســـقف العام لأقصر، واألنبا يواقيم األســـقف العام إلسنا وأرمنت، 
واألنبـــا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العـــذراء بجبل إخميم، 
واألنبا ثاؤفيلس أســـقف منفلـــوط، واألنبا أغابيوس أســـقف ورئيس 
ديـــر القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون، واألنبا أرســـانيوس 
أســـقف ورئيس دير القديـــس األنبا باخوميوس بحاجـــر إدفو، واألنبا 
أرشـــيليدس األســـقف العام لتورنتو بكندا، واألنبا توماس األســـقف 

العام للشـــئون الديرية. 

وصلـــى نيافتـــه صباح اليوم التالـــي أول قداس باإليبارشـــية بعد 
تجليســـه أســـقًفا عليها، بالكنيسة ذاتها.

جتليس نيافة األنبا أرسانيوس 
أسقف ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس 

حباجر إدفو

احتفل ديـــر القديس األنبـــا باخوميوس بحاجر إدفو، مســـاء يوم 
األحد 26 يونيو 2022م، باســـتقبال وتجليس أســـقفه ورئيسه الجديد 
نيافـــة األنبا أرســـانيوس، بحضـــور 14 من أحبار الكنيســـة. أُقيمت 
صلوات العشـــية والتجليس وتـــاوة تقليد األســـقفية وتوقيع األحبار 

عليه.  الحاضرين 

وتضمـــن االحتفـــال من بعد التجليـــس عدًدا مـــن الكلمات ومنها 
كلمـــة لنيافة األنبا توماس أســـقف القوصية وميـــر نيابة عن األحبار 
الحاضريـــن، وكلمـــة لنيافـــة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والنائب 
البابـــوي للديـــر منذ نياحة نيافـــة األنبا هدرا، وكلمـــة لمجمع رهبان 
الديـــر وألقاهـــا الراهب القـــس بوال الباخومـــي، وفي الختـــام ألقى 

نيافة األنبا أرســـانيوس كلمة شـــكر. 

كان نيافـــة األنبا أرســـانيوس، قد زار قبل أن يتوجـــه إلى الدير، 
برفقـــة نيافة األنبـــا باخوم، مـــزار مثلـــث الرحمات األنبـــا هدرا، 

بمطرانية أســـوان. 

شـــارك فـــي التجليس مـــن أحبـــار الكنيســـة أصحـــاب النيافة: 
األنبا بوال مطران طنطا، واألنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة 
والمراغـــة، واألنبا تومـــاس أســـقف القوصية وميـــر، واألنبا بيمن 
أســـقف نقادة وقوص، واألنبا تكا أســـقف دشـــنا، واألنبـــا أغاثون 
أســـقف مغاغـــة والعـــدوة، واألنبـــا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس دير القديس األنبا شـــنوده بســـوهاج، 
واألنبا يوســـاب األســـقف العـــام لأقصـــر، واألنبا يواقيم األســـقف 
العام إلســـنا وأرمنـــت، واألنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العذراء بجبل إخميـــم، واألنبا أغابيوس أســـقف ورئيس دير القديس 
األنبـــا بيشـــوي بوادي النطرون، واألنبا بيشـــوي أســـقف أســـوان، 
واألنبا أرشـــيليدس األســـقف العام لتورنتـــو بكنـــدا، واألنبا توماس 

األســـقف العام للشـــئون الديرية. 

وصلى نيافته صبـــاح اليوم التالي أول قداس بالدير بعد تجليســـه 
له. ورئيًسا  أسقًفا 

على اإلنسان أن ميوت عن كل شر )األنبا موسى األسود(
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إيبارشية ابللينا

قـــام نيافـــة األنبا ويصا مطـــران البلينـــا، صباح يـــوم األربعاء 22 
يونيـــو 2022م، فـــي كاتدرائية القديس مـــار مرقس بالبلينا، وشـــاركه 
نيافـــة األنبا مرقوريوس أســـقف جرجا وعـــدد كبير من اآلبـــاء الكهنة 
مـــن إيبارشـــيات البلينا وجرجـــا وأخميم ونجـــع حمادي، وســـام نيافته 
ســـتة شمامســـة من أبناء اإليبارشـــية في درجـــة القسيســـية، وهم: )1( 
الشـــماس بهجت الجمل مســـعود باســـم القـــس مرقس للخدمة بكنيســـتْي 
الســـيدة العذراء والشـــهيد مـــار جرجس بنجـــع جنيدي. )2( الشـــماس 
أشـــرف شـــحاتة غطاس باســـم القس أبـــرآم للخدمة بكنيســـتْي الســـيدة 
العـــذراء والشـــهيد مـــار جرجس بنجوع مـــازن. )3( الشـــماس رفعت 
روض بولـــس باســـم القس جرجـــس للخدمة بكنيســـتْي الســـيدة العذراء 
والشـــهيد مـــار جرجـــس بنجع جنيـــدي. )4( الشـــماس عيســـى تدري 
ســـرجيوس باســـم القس عبد المســـيح للخدمة بكنيســـة الشـــهيد مار مينا 
والبابا كيرلس بنجع العوصة. )5( الشـــماس وجدي شـــوقي فكري باسم 
القس يوســـف للخدمة بكنيســـتْي الســـيدة العذراء والشـــهيد مار جرجس 
بنجوع مازن. )6( الشـــماس مياد األمير شـــهيد باســـم القس بيشـــوي 
للخدمة بكنيســـتْي الســـيدة العذراء والشـــهيد مار جرجـــس بنجع جنيدي. 
جديـــر بالذكر أن اإليبارشـــية احتفلت فـــي اليوم التالي بمناســـبة مرور 
47 ســـنة على ســـيامة نيافة األنبا ويصا أســـقًفا على اإليبارشية. خالص 
تهانينـــا لنيافة األنبا ويصـــا، ولآلباء الكهنة الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب. 

إيبارشية املعادي ودار السالم والبساتني

قـــام نيافة األنبا دانيال أســـقف إيبارشـــية المعادي والبســـاتين ودار 
الســـام وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، صباح يـــوم األحـــد 26 يونيو 
2022م، فـــي كنيســـة القديس مـــار مرقـــس بالمعادي، وشـــاركه عدد 
مـــن اآلباء كهنـــة اإليبارشـــية، بســـيامة الدياكون مـــارك كاهًنـــا عاًما 
باإليبارشـــية، باســـم القس مـــارك. خالص تهانينـــا لنيافة األنبـــا دانيال، 
وللقس مارك، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية جرجا

قـــام نيافـــة األنبا مرقوريوس أســـقف جرجـــا، صباح يـــوم األربعاء 
15 يونيو 2022م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينا بقرية الســـراروة التابعة 
لإليبارشـــية، وشـــاركه نيافـــة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العذراء بالجبل الشـــرقي بأخميـــم، وعدد من اآلباء الكهنة، بســـيامة اثنين 
من الشمامســـة في درجة القسيســـية للخدمة بقرى اإليبارشية، وهما: )1( 
الدياكون مينا عاطف باســـم القس إشـــعياء. )2( الدياكون بطرس موســـى 
باســـم القس دانيال. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا مرقوريـــوس، وللكاهنين 

الجديدين، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية أوتاوا ومونرتيال ورشق كندا

قـــام نيافة األنبا بولس أســـقف أوتـــاوا ومونتلاير وشـــرق كندا، يوم 
األحد 26 يونيو 2022م، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس والقديس األنبا 
أنطونيـــوس بأوتاوا، بســـيامة كاهنين جديديـــن للخدمة بالكنيســـة ذاتها 
همـــا: )1( القس ســـيريل، )2( والقـــس ماثيو. وُتعد هذه الســـيامة أولى 
الســـيامات الكهنوتية لنيافة األنبا بولس منذ ســـيامته أســـقًفا لإليبارشـــية 
في يونيـــو عام 2019م. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا بولـــس، وللكاهنين 

الجديدين، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

دير ابلتول للراهبات بملوي

صلـــى نيافـــة األنبـــا ديمتريوس أســـقف إيبارشـــية ملـــوي وأنصنا 
واألشـــمونين ورئيـــس ديـــر البتول، يـــوم االثنين 13 يونيـــو 2022م، 

أربعة مصدر ظلمة العقل: مقت الرفيق – االزدراء به – حسده – سوء الظن به )األنبا موسى األسود(
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صلـــوات طقس الرهبنـــة لراهبة جديـــدة بديـــر البتول بقريـــة دير أبو 
حنس ملـــوي، والتي اجتازت فتـــرة االختبار الرهبانـــي المقررة بالدير. 
كمـــا تم قبـــول اثنتيـــن مـــن راغبـــات الرهبنة، لبـــدء فتـــرة االختبار 
الرهباني. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا ديمتريـــوس، وللراهبة الجديدة، 

الدير.  راهبـــات  ولمجمع 

سيامة دياكونيني 
يف إيبارشية بورسعيد

قام نيافـــة األنبا تادرس مطران بورســـعيد، صباح يـــوم االثنين 27 
يونيو 2022م، بكنيســـة الســـيدة العذراء في بورســـعيد، بســـيامة: )1( 
موريس إبراهيم باســـم شماًسا كامًا باســـم دياكون كاراس، )2( ومكرم 
راضي باســـم شماًســـا كامًا باســـم دياكون بولس، كما رســـم عدًدا من 
أبنـــاء الكنيســـة في رتبـــة إبصالتس )مرتـــل(، للخدمة بالكنيســـة ذاتها. 
خالص تهانينـــا لنيافة األنبا تـــادرس، وللدياكونييـــن الجديدين، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

سيامة دياكون 
يف السويس

قام نيافة األنبا بموا أســـقف 
الســـويس، صبـــاح يـــوم األحد 
بكنيســـة  2022م،  يونيـــو   26
الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينة 
عادل  الخادم  بســـيامة  الصباح، 
باســـم  كامًا  شماًســـا  مجـــدي 
خالـــص  صموئيـــل.  دياكـــون 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بمـــوا، 
ولمجمع  صموئيـــل،  وللدياكون 
اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وسائر 

الشـــعب.  أفراد 

نيافة األنبا أبوللو يستقبل 
رئيس االحتاد الربملاين ادلويل 

اســـتقبل نيافة األنبا أبوللو أســـقف إيبارشية ســـيناء الجنوبية ورئيس 
دير موســـى النبـــي ببرية ســـيناء، يـــوم األربعاء 15 يونيـــو 2022م، 
في كاتدرائية الســـمائيين بشـــرم الشـــيخ، الســـيد دوراتي باتشيكو رئيس 
االتحـــاد البرلمانـــي الدولي والســـيدة قرينتـــه، برفقة المستشـــار حنفي 
الجبالـــي رئيـــس البرلمان المصري واللـــواء خالد فـــودة محافظ جنوب 
ســـيناء والمستشـــار أحمد مناع األمين العام للبرلمان المصري. شـــارك 

فـــي اســـتقبال الضيوف عدد مـــن اآلباء كهنة اإليبارشـــية. 

مبادرة للتوعية بتدبري ابليت 
من اللجنة املجمعية للمرأة

أطلقـــت لجنـــة المـــرأة المنبثقة من لجنة األســـرة بالمجمـــع المقدس 
للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، مبـــادرة جديـــدة بعنـــوان »ِاجَمُعوا 
الِكَســـَر« لتوعية الســـيدات وربات البيوت بطرق تدبيـــر البيت في ظل 
ارتفاع األســـعار واألزمـــات االقتصاديـــة الحادثة في العالـــم كله اآلن. 
وأعلنـــت اللجنـــة عن تنظيمهـــا لقاًء أســـبوعّيًا يبث من خـــال صفحتها 
على »فيســـبوك« عن مفاهيـــم متعلقـــة بالتدبير، بدًءا من يـــوم الجمعة 

24 يونيـــو 2022م فـــي الثامنة مســـاًء على اللينـــك التالي: 
https://www.facebook.com/-لجنة-خدمة-المرأة-بالمجمـــع

 /المقدس102133344715283-

ختام دورة اآلباء الكهنة 
»الراعية يف ظل متغريات العرص« بمعهد الراعية

اختتم معهـــد الرعاية والتربيـــة، يوم األربعـــاء 15 يونيو 2022م، 
الـــدورة التدريبيـــة الثالثة لآلبـــاء الكهنـــة، والتي نظمهـــا المعهد تحت 
عنـــوان »الرعايـــة في ظـــل متغيرات العصـــر«، بحضـــور عدد من 
اآلبـــاء الكهنة مـــن القاهرة واإليبارشـــيات المحيطة، وبمشـــاركة اآلباء 
الكهنـــة من كنائـــس المهجر من خـــال تطبيـــق Zoom. ووزع نيافة 
األنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس قطاع وســـط القاهرة شـــهادات 
التقديـــر والهدايا على اآلبـــاء الكهنة. تأتى هذه الـــدورة التدريبية انطاًقا 
مـــن الهدف األساســـي للمعهد فـــى إعداد الرعـــاة فى الكنيســـة القبطية 

األرثوذكســـية بما يتناســـب مع متغيـــرات العصر. 

على اإلنسان قبل أن خيرج من اجلسد أن ينقِّي نفسه من كل محاقات اجلسد والروح )األنبا موسى األسود(
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افتتاح كنيسة القديس مار مرقس 
بالقنطرة

تم مســـاء يـــوم الخميس 23 يونيـــو 2022م، افتتاح كنيســـة القديس 
مـــار مرقس بمركـــز القنطرة غـــرب بيد نيافة األنبا ســـارافيم أســـقف 
إيبارشـــية اإلســـماعيلية، وبحضور اللواء شـــريف فهمي بشارة محافظ 
اإلســـماعيلية. شـــارك في حفـــل االفتتاح القيـــادات التنفيذيـــة للمحافظة 
ونواب مجلســـي النواب والشـــورى، ووفد مـــن وزارة األوقاف، وعدد 

مـــن اآلباء كهنـــة اإليبارشـــية، وأعداد كبيرة من الشـــعب. 

إيبارشية باريس 
حتتفل بيوم األب

نظمـــت إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا، يوم االثنيـــن 20 يونيو 
2022م، اجتماًعـــا خاًصـــا بمناســـبة »يـــوم األب«، والـــذي ُيحتَفل به 
فـــي 21 يونيـــو مـــن كل عام. حيـــث التقى نيافـــة األنبا مارك أســـقف 
اإليبارشـــية مع أراخنتها، فـــي مقر المطرانية. ألقـــى نيافته كلمة روحية 
في بـــدء االجتماع، ثم تم عرض ملخص ألعمال وأنشـــطة اإليبارشـــية 

المنفـــذة، وتلته مناقشـــة مفتوحة وعـــرض آلراء الموجودين. 

منح درجة ادلكتوراه الفخرية 
لدلكتور هاين اعزر

منحـــت جامعة بيروت العربية، شـــهادة الكتـــوراه الفخرية إلى العالم 
المصـــري الكبيـــر د. هاني عـــازر، خبير الهندســـة العالمـــي الرئيس 
الشـــرفي لمؤسسة »مصر تســـتطيع«. ســـلمه الشهادة الســـفير اللبناني 
فـــي برليـــن، الســـيد/ مصطفى أديـــب، وُتعد هـــذه الدكتـــوراه الفخرية 
الثانيـــة للدكتور هاني عازر، بعـــد منحه الدكتـــوراة الفخرية من جامعة 

عين شـــمس عام 2018.

رسالة دكتوراه بمعهد الراعية والرتبية 
عن مثلث الرمحات 

األنبا أثناسيوس مطران بين سيوف السابق

نوقشـــت بمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة بمقـــره فـــي الكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية يـــوم الجمعـــة 24 يونيو 2022م، رســـالة 
الدكتـــوراه المقدمـــة مـــن الباحـــث جمال ذكري بســـاده ســـيدهم، 
وموضوعهـــا »األنبا أثناســـيوس مطران بني ســـويف والبهنســـا 
ودوره فـــي العمل التنموي والمســـكوني«. تكونت لجنة المناقشـــة 
مـــن نيافـــة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب ووكيـــل معهد 
الرعايـــة والتربيـــة مشـــرًفا ورئيًســـا، القس باســـيليوس صبحي 
مشـــرًفا، الدكتور جمال شـــحاته حبيب مناقًشـــا، الدكتور جوزيف 
موريـــس مناقًشـــا، الدكتـــور مجدي لطيف مناقًشـــا. وفـــي الختام 

ا. منحـــت اللجنـــة درجة الدكتـــوراه للباحـــث بتقدير جيـــد جًدّ

على الراهب أن ميوت عن قريبه وال يدينه إطالًقا أبي حال من األحوال )األنبا موسى األسود(
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على الراهب أن ميوت عن كل شيء قبل أن يرتك اجلسد، وال يؤذي أو يغيظ أحًدا )األنبا موسى األسود(

ع  رؤيـــة األســـقفية: مجتمع قادر على اســـتثمار إمكاناتـــه، يقبل التنوُّ
ويحتـــرم االختاف، متمّتًعا بالكرامة اإلنســـانية.

رســـالة األســـقفية: إيقاظ الوعـــي االجتماعي لدى األفـــراد لتحرير 
المجتمـــع مـــن عبودية الفقـــر والجهـــل والمـــرض. والتأكيد علـــى القيم 
اإلنســـانية، وتعزيز الهوية المصريـــة، وقيادة التغيير من خال مشـــاركة 
جماعية. ســـيقود برنامج األســـقفية التغيير من خال التدخـــات الميدانية، 

ودعم تشـــكيل الكيانـــات المحلية.
خلفية تاريخية:

+ تأسســـت األســـقفية فـــي 30 ســـبتمبر 1962 لتكـــون الـــذراع 
االرثوذكســـية. القبطيـــة  للكنيســـة  والتنمـــوي  االجتماعـــي 

+ تمن رســـامة مثلث الرحمات األنبا صموئيل كأول أســـقف ألسقفية 
الخدمات، ولأســـف تـــم اغتياله في أحـــداث المنصة، وخـــال تلك الفترة 

مـــّرت الباد بفترة من عدم االســـتقرار.
+ تـــم تكليـــف نيافة مثلـــث الرحمات األنبـــا أثناســـيوس مطران بني 

ســـويف بقيادة األســـقفية خال تلـــك الفترة.
+ فـــي الثانـــي من يونيـــو 1985 تم تكليف نيافـــة األنبا ســـيرابيون بقيادة األســـقفية. قام 
نيافتـــه بوضع الكثير مـــن األنظمة، وتعيين خدام مـــن ذوي المهارات، وقـــام بالخدمة على قدم 

المســـاواة في كافـــة المجاالت المســـكونية واالجتماعية وخدمـــات تنمية المجتمع.
+ فـــي أوائـــل عـــام 1996، تولى نيافـــة األنبا يؤانس زمـــام األمور، وشـــّدد على أهمية 

.)CID( العمل الخيـــري. وبالتالي، ابتكـــر نهًجا جديـــًدا للتنمية المجتمعيـــة المتكاملة
+ فـــي يوليـــو 2015 تـــم تكليف نيافـــة األنبا يوليـــوس بقيادة األســـقفية، وأعطـــى نيافته 
اهتماًمـــا خاًصا لتطوير وتنميـــة المجتمعات. بدأ تحديـــث اللوائح الداخلية وإجراءات التشـــغيل 

.)SOPs( القياسية 
+ قام نيافته بتأســـيس مجلس استشـــاري لأســـقفية، وبدأ مرحلة جديدة نحـــو إعادة هيكلة 

األســـقفية كمنظمة ذات طابع ديني تخـــدم المجتمعات المصريـــة األكثر احتياًجا.
+ فـــي محاولـــة لتعزيـــز الكفاءات، قامـــت األســـقفية باالســـتعانة بفريق مـــن المهنيين 
المحترفيـــن )لجنة استشـــارية( لتقديـــم الدعم واإلرشـــاد اإلداري والبرامجـــي. باإلضافة إلى 
ذلـــك، تـــم تعيين مديـــر تنفيذي مـــن ذوي الخبـــرة لقيـــادة فريق العمـــل والتعاون مـــع نيافة 
األنبـــا يوليوس في إدارة شـــئون األســـقفية. اللجنـــة مفّوضة لتقديم المشـــورة لقادة األســـقفية 
بشـــأن المســـائل البرامجيـــة أو اإلدارية. تضـــم اللجنة التطوعيـــة من الدرجـــة األولى خبراء 
مصرييـــن في مجـــاالت تطوير البرامـــج والتخطيـــط والتنفيذ والتقييـــم والمتابعـــة والموارد 

المالية. واإلدارة  البشـــرية 
القطاعات الرئيسية ألسقفية:

:)ICDP( أواًل: البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع
المكونـــات الفنيـــة/ البرامجية: 1- برنامـــج الرعاية الصحية األولية: مســـاعدة المجتمعات 

المســـتهدفة على أن تصبح أكثر صحـــة وإنتاجية.
2- برامـــج التعليـــم: ويتكـــون من برنامجيـــن فرعيين، تعليـــم الكبار ويهـــدف إلى تمكين 
األّمييـــن من تحقيق المســـتوى التعليمـــي والثقافي المناســـب للقيام بدور فّعال فـــي مجتمعاتهم. 

وبرنامـــج تحســـين جودة التعليـــم لطلبة مرحلة التعليم األساســـي.
3- برنامـــج التنميـــة االقتصادية: ويهدف إلى تحســـين مســـتوى معيشـــة األســـر الفقيرة 

ومســـاعدة الشـــباب للحصول على وظائف مناســـبة.
4- برنامـــج التنميـــة الريفيـــة: ويعمل على تحســـين اإلنتـــاج الزراعـــي والحيواني لرفع 

المزارعين. معيشـــة  مستوى 
5- برنامـــج البيئيـــة: ويهـــدف إلى نشـــر الوعي بأهميـــة الحفاظ علـــى البيئـــة والتدابير 
المناســـبة مـــن أجل الحفـــاظ على البيئـــة بما في ذلك االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد الطبيعية.
6- برنامـــج إطـــاق قدرات النشء. ويشـــمل هـــذا البرنامـــج برنامجين أساســـيين وهما: 
)أ( برنامـــج تنميـــة الطفولـــة المبكرة: ويعمـــل على توفير فـــرص التعلُّم لأطفـــال في مرحلة 
الطفولـــة المبكـــرة من خـــال تقديـــم مجموعة واســـعة من األنشـــطة االجتماعيـــة والترفيهية 
لأطفـــال والتـــي تقود إلـــى تنمية روح اإلبـــداع وغرس قيم التســـامح والتنـــوع. )ب( برنامج 
الشـــباب: ويهدف إلى تمكين الشـــباب القبطي من العمل بشـــكل فعال في كنيســـتهم ومجتمعهم.
7- برنامـــج تمكيـــن المجتمـــع واالســـتدامة: ويســـعى هـــذا البرنامـــج إلى بنـــاء قدرات 
المجتمعـــات المســـتهدفة وتمكينهـــا لتصبح قادرة علـــى نحمل أعبـــاء تنمية نفســـها بما يعزز 

اســـتدامه التنميـــة بالمجتمعات.
8- برامج بناء الســـام المجتمعـــي: يتكون هذا البرنامج من وحدتيـــن: )أ( مناهضة العنف 
ضد الطفولة: ويســـعى إلـــى حماية الطفل من العنف واالســـتغال واإليـــذاء وتحقيق المصلحة 
الفضلـــى للطفـــل، وتمكيـــن األطفال من النمـــو في مجتمع داعـــم لنموهم وتطورهـــم وتمكينهم 
مـــن معرفة حقوقهم واالســـتمتاع بطفولتهـــم. )ب( مناهضـــة العنف ضد المـــرأة: ويهدف إلى 
النهـــوض بالظروف الصحيـــة واالجتماعية واالقتصادية للنســـاء والفتيـــات المصريات، ودعم 

تمتعهـــن بحقوقهن، ومناهضـــة أي تمييز قائم على النـــوع االجتماعي.

عن األســـقفية: تأسســـت أســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمســـكونية في عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموي للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، وتلعب األســـقفية دوًرا رائًدا 
في خدمة الفقـــراء والمجتمعات المحرومة والُمهّمشـــة في جميع أنحـــاء الجمهورية.

9- برنامـــج رعاية الفئات المســـتضعفة: ويشـــمل برنامجين أساســـيين: )أ( برنامج الحياة 
األفضـــل: توفيـــر الوقاية مـــن تعاطي المخـــدرات، والعاج، وإعـــادة التأهيـــل، والمتابعة مع 
تعافـــي المدمنين للمســـاعدة في الشـــفاء ومنـــع االنتـــكاس. )ب( برنامج خدمـــة ذوي اإلعاقة: 

رعايـــة وإعـــداد المعاقيـــن لاندماج فـــي المجتمع والحصول على مســـتوى معيشـــة أفضل.
10- برنامـــج اإلغاثـــة: ويعمل علـــى توفير تدخل ســـريع لمســـاعدة ضحايـــا الكوارث 

واإلرهاب. الطبيعيـــة 
11- برنامج تحســـين المســـكن: مســـاعدة أســـر المجتمع في الحصول على منزل صحي 

للعائلة. يؤّمن االحتياجات األساســـية 
12- برنامـــج تنمية الموارد البشـــرية: ويعمـــل البرنامج على دعم وتطويـــر أداء وقدرات 

العاملين باألســـقفية والمجتمعات.
13- برنامـــج الدراســـات والبحـــوث االجتماعية: دراســـة وتقييم المشـــكات المجتمعية 
ورفـــع الوعـــي بخصوص جوانب مختلفـــة من المواطنـــة والدولة المدنية. تزويـــد فريق العمل 

باألســـقفية بأحـــدث األبحاث والدراســـات المتعلقة بتنميـــة المجتمع والبحـــث االجتماعي.
14- برنامـــج التخطيط والمتابعـــة: يدعم البرنامج تطوير خطط العمل والبرامج الرئيســـية 
والنتائـــج المتوقعـــة، ووضع مؤشـــرات تقـــدم العمل ببرامج االســـقفية، وجمع بيانـــات التنفيذ، 

وتقييم األداء وضمان انســـيابية خطـــط المرحلة التالية.
ثانًيا: الرعاية االجتماعية )برنامج اغابي(:

تقديـــم الدعـــم لأفراد المحتاجيـــن الذين ليس لديهم مـــوارد. يركز البرنامج بشـــكل خاص 
علـــى: + المســـاهمة في زواج البنات لأســـر األكثر احتياًجا. + مســـاعدة األســـر ذات العائل 
الوحيـــد التي ال تســـتطيع الوصـــول إلى الحـــد األدنى من الدخـــل. + األرامـــل. + المرضى 
الذيـــن يعانون مـــن أمراض مزمنة خاصة اللذيـــن ليس لديهم تغطية تأمين صحي. + الســـجناء 
وعائاتهـــم. + األيتـــام. + األفـــراد العاجزون من كبار الســـن الذين ال يســـتطيعون العمل. + 

الكوارث. ضحايا 
المســـتفيدون: تصـــل خدمـــات األســـقفية إلى أربعـــة مايين مصـــري من بيـــن األفراد 

األكثـــر احتياًجـــا، ويتـــم التركيز بصفة خاصـــة على النســـاء والشـــباب واألطفال.
فريق العمل والمتطوعون: 415 موظًفا باإلضافة إلى 1200 متطوع.

خدمـــات أســـقفية الخدمات فـــي 13 محافظـــة )القاهـــرة، الجيـــزة، القليوبيـــة، البحيرة، 
الشـــرقية، اإلســـكندرية، بني ســـويف، المنيا، سوهاج، أســـيوط، قنا، أســـوان، األقصر( شملت 

268 مجتمًعـــا في 44 إيبارشـــية.

للتواصل: العنوان: 222 شارع رمسيس، العباسية، القاهرة، مصر.
bless@blessegypt.org -  info@blessegypt.org  :البريد االلكتروني

www.blessegypt.org :الموقع االلكتروني
التليفون: 20226822299+ / 20226822215 +

تليفون آسقفية الخدمات - البرنامج االقتصادي: 01013019519/ 01200795102 
تليفون اسقفية الخدمات- برنامج الحياة االفضل: 0222626168/ 01275575657

تليفون اسقفية الخدمات- خدمة اغابي: 01200934470
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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يســـكب هللا العاطفة في اإلنســـان، ولـــذا فهي 
شـــيء مقـــدس يضعـــه هللا فـــي اإلنســـان أثنـــاء 
رحلتـــه، فالطفـــل تتاقـــى عينـــاه مع عينـــي أمه 
وهـــي تحتضنه، ترضعـــه، تنام بجـــواره، فتتكون 
عاطفـــة عنـــد الطفـــل تجاه أمـــه. وهكذا بالنســـبة 
لأب الـــذي يداعبه ويحضـــر له ما يحبـــه، فتنمو 
عاطفتـــه تجاه أبيه، شـــاعًرا أن أبـــاه وأمه هما كل 
الحيـــاة، ثم يكبـــر فيلتحق بالحضانة ثم المدرســـة، 
ويبـــدأ فـــي االنفصـــال عنهمـــا قليًا قليـــًا، حتى 
إذا مـــا بلغ ســـن المراهقة بـــدأ ميله تجـــاه الجنس 
اآلخـــر، وهـــي نعمـــة مـــن هللا وضعها فـــي قلب 
اإلنســـان. هذه العاطفة يســـّمونها في علم االجتماع 
“الجنســـية الغيريـــة العامة”، بمعنـــى أنها ال تكون 
موّجهـــة تجاه شـــخص محـــّدد، إنما تجـــاه الجنس 
اآلخر عموًمـــا، والولد والبنـــت المنتبهان يحفظان 
هـــذه العاطفـــة القوية فـــي قلوبهم فتكـــون أثمن ما 
يمكن أن يقّدماه لشـــريك المســـتقبل. وكلّما نضجت 
الفتاة أو الشـــاب، تبـــدأ العاطفة العامـــة أن تضيق 
وأن تتخّصـــص حتـــى تترّكـــز في شـــخص واحد 
يـــرى فيه الشـــاب أن هـــذه هـــي الفتاة المناســـبة 
لـــه، والفتاة نفس األمـــر، وهو ما ُيســـمى بمرحلة 
“النضـــج العاطفي”. يحدث القبـــول واإلعجاب، ثم 
مع الصلوات ومع المشـــورة، وأخـــذ الوقت الكافي 
لمعرفـــة الطـــرف اآلخر يتـــم االرتبـــاط. لكن إن 
حدث أن الشـــاب أهـــدر عاطفته قبـــل االرتباط، ال 
يجـــد ما يقدمـــه للفتاة التي ســـيرتبط بهـــا يوًما من 
األيام، فيكون كمثل شـــاب يركـــب الترام وتراه كل 
محطتين أو ثـــاث يقوم بتمزيق ورقـــة مالية، مئة 
جنيه مثـــًا، ليلقيها فـــي الهواء من شـــباك الترام! 
فتـــرى أنه شـــخص مجنـــون ال يقّدر قيمـــة المال، 
هذا المثال البســـيط للشـــاب أو الفتـــاة اللذين يقيمان 
عاقـــات با معنى، وهذا يفّســـر ســـبب الشـــجار 
واالنفصـــال بيـــن الزوجيـــن بعـــد مـــا كان يبدو 
بينهما من مشـــاعر الحـــب، ألن هناك ما ُيســـمى 
بإناء المشـــاعر، فحينمـــا يمتلئ القلب بالمشـــاعر 
يصبـــح لديه خزيـــن ثمين يقدمه لشـــريكه، والقلب 
الممتلـــئ بتلـــك العاطفـــة النقية هو أثمـــن من كل 
الهدايـــا الماديـــة من ذهب وغيره. بولس الرســـول 
يوصي تلميـــذه تيموثاوس، الذي كان شـــاًبا، قائًا: 
»احفـــظ نفســـك طاهـــرة« )1تـــي22:5(، ونفس 
الكام ينطبق على الشـــاب والشـــابة اللذين يتجهان 
للرهبنة أو التكريس، يمتلئ إناء المشـــاعر وتصبح 

هلل. موّجهة  العاطفـــة  هذه 

كلمـــة الحـــب مكّونة مـــن حرفيـــن، فلنقل أن 
الــــ“ح” حيـــاة، والــــ“ب” بقـــاء- أي أن الحب هو 
بقـــاء الحياة، فبـــدون حب ال توجد حيـــاة. والكتاب 
المقـــدس ذكـــر كلمة حـــب أكثر مـــن 250 مرة. 
وأكثر ســـفر نسميه ســـفر الناضجين الذين نضجوا 
روحًيا، هو ســـفر نشـــيد األنشـــاد الـــذي يتكلم عن 

أاّل يكـــون هنـــاك أنانية، لذلك أنصحـــك أاّل تتزوج 
إن كنـــت أنانًيـــا، وال حتـــى أن تتقـــدم للتكريس أو 
الخدمة، لكـــن انتبه لنفســـك. فالحـــب الحقيقي هو 
في إســـعاد اآلخـــر، أّما حـــب اإليـــروس، وحب 
الفيلـــو، والحـــب الـــذي نشـــاهده على شاشـــات 
التلفزيـــون، هو حب تجاري. احفظ مشـــاعرك نقية 
طالما انتويت أن تؤســـس بيًتا مســـيحًيا مقدًسا قائًما 
علـــى أن »اثنين خير من واحد« )جـــا9:4(، وأن 
»الخيـــط المثلوث ال ينقطع ســـريًعا« )جا12:4(، 
ألن الرابطـــة الزيجيـــة هـــي رابطـــة ثاثية؛ هي 
وهو والمســـيح، الثاثة مع بعضهـــم، بحيث يكون 
المســـيح هو مركـــز الحياة. في الزواج المســـيحي 
يدرك الشـــريك أنه يســـتلم شـــريكه من يد المسيح 
نفســـه، لذلك تكـــون قيمتـــه غالية جـــًدا، ومكانته 

لشـــريكه. بالنســـبة  الجميع  أعلى من 

في ســـفر النشـــيد يقـــول العريـــس للعروس: 
»أريني وجهِك، أســـمِعيني صوتِك« )نش14:2(، 
هكـــذا مـــع زوجتـــك، تحـــب أن تراهـــا وتســـمع 
صوتهـــا فتتبـــادالن العاطفـــة بينكمـــا. يقولون إن 
ممـــن  إًذا  مرغوب.احـــذروا  المحبـــوب  الوجـــه 
يشـــّوهون قيمة األســـرة، فاألسرة المســـيحية تقوم 
على أســـاس: »النفس الشـــبعانة تدوس العســـل« 
)أم7:27(، فالنفـــس الشـــبعانة بالحـــب تدوس أي 
إغـــراء. ابـــدأوا فـــي البنـــاء العاطفـــي، واالتحاد 
بعاطفـــة نقية حقيقيـــة. ولناحظ أربعة أشـــياء هي 

ـــر بها عـــن الحب: أغلـــى هدايا ُيعبَّ

الهديـــة األولى هي الوقت: أغلـــى هدية تقدمها 
ألحد أن تجلـــس لتتكلم معه، وهـــو احتياج حقيقي، 
حتـــى أن هللا لّمـــا خلق آدم قـــال: ليس حســـًنا أن 
يكـــون آدم وحده، بـــل أخلق له معيًنـــا نظيره لكي 
يتكلـــم معـــه، ألنه كان يســـكن مـــع الحيوانات فا 
يتبـــادل حديًثا مـــع أحد، فمن عظامـــه خلق حواء، 
لها نفـــس رجاحة عقل آدم ليتكلما. لذلك احترســـوا 
مما يســـرق الوقت ألنه يســـرق عمـــرك! فبداًل من 
أن تجلـــس مع خطيبتك أو زوجتـــك أو أوالدك كل 
يوم لتتكلمـــوا في كل األمور، يصبـــح الحديث في 
التليفـــون أو االنشـــغال بـــه حاجًزا يفقد الشـــخص 

تركيزه مع أســـرته وأوالده.

التشـــجيع: كام  الثانيـــة هـــي كام  الهديـــة 
المشـــاركة، الكام المفرح، وتجنُّب الكام الجارح 

الـــذي يـــؤذي أكثر مـــن الرصاص.

الهديـــة الثالثة شـــكل من التعبيـــر عن الحب 
هـــو الهدايا: ليس بقيمتها أو شـــكلها، إنما بما يحبه 
الشـــخص. فالهدايا البســـيطة الجميلة ليســـت بغلو 
ثمنهـــا وإنما بقدر مـــا تحمله من مشـــاعر رقيقة.

وأخيـــًرا، الهديـــة الرابعـــة هـــي المفاجـــآت 
اللطيفـــة: حتـــى ولـــو كانـــت صغيرة، قـــد تكون 
رحلة، نزهـــة... المفاجآت تنعش الحيـــاة، والكام 

هنـــا للطرفين بالتســـاوي.

الخاصـــة: عـــن طريـــق االتحـــاد العاطفـــي 
ُتبنـــى الثقـــة، والثقة تحتاج إلـــى األمانة والوضوح 
والتقديـــر والحنان، االشـــتياق لآلخر واالنشـــغال 
باآلخـــر. ليحفظكـــم الرب ويبـــارك حياتكم، ولتكن 
كل أســـرة فيكـــم أســـرة مقدســـة. إللهنـــا كل مجد 

وكرامـــة مـــن اآلن وإلى األبـــد. آمين.

المحبـــة، وجعـــل حبه األوحـــد هو حب المســـيح 
للنفس البشـــرية.

توجـــد خمـــس احتياجات لـــدى أي إنســـان: 
احتياجات بيولوجية أي جســـدية، نفســـية، عقلية، 
اجتماعيـــة، وروحية. االحتياجات الجســـدية: مثل 
الطعام والشـــراب والملبس والمســـكن... النفسية: 
كالحاجـــة إلى التشـــجيع، األمـــان، الحرية، الحب 
واالحتـــواء ســـواء من األهـــل أو مـــن األصدقاء. 
احتياجـــات عقليـــة: من خـــال القراءة، الســـفر، 
االطـــاع... احتياجـــات اجتماعيـــة: كل إنســـان 
يحتـــاج مجتمـــع ينتمـــي إليـــه: وطن، مدرســـة، 
جامعـــة، نقابـــة.. وأخيـــًرا احتياجـــات روحيـــة: 
اإلنســـان محتـــاج إلى هللا. فـــي كتب الدراســـات 
النفســـية يقولون إنه احتياج للمطلـــق، للخلود. لكن 
ُتـــرى ما هو أهم هـــذه االحتياجات؟ بعد دراســـات 
كثيرة، قالـــوا إن أهم هذه االحتياجـــات هو الحاجة 
إلـــى الحب، هـــو المفتـــاح. لّما رأى هللا اإلنســـان 
غارًقا في خطايـــاه، نزل ليتمم الفداء لكل البشـــر، 
ويقـــول: »هكـــذا أحـــب هللا العالم حتى بـــذل ابنه 
الوحيـــد لكي ال يهلـــك كل من يؤمن بـــه بل تكون 
له الحيـــاة األبدية« )يـــو16:3(، ألنـــه يعرف أن 
مفتـــاح قلب اإلنســـان هو الحب. »هكـــذا أحب هللا 
العالم«: كل البشـــر في كل مكان في كل العصور. 

لذلـــك أيهـــا الشـــاب والشـــابة، عندمـــا تبدآن 
بنـــاء أســـرة مقدســـة يجـــب أن تكـــون العاطفـــة 
عندكمـــا كاملـــة، ناضجـــة، نقيـــة، طاهـــرة. في 
اإلكليل يصلـــي الكاهـــن: »امأ قلبيهمـــا بالمحبة 
الروحانيـــة«، فهناك أنـــواع من الحب، أشـــهرها 
ثاثـــة: حب الشـــهوة، الـــذي يبدأ وينتهي ســـريًعا 
جـــًدا. الحـــب الثانـــي حـــب )الفيلـــو(، وهو حب 
اجتماعـــي، وينـــدرج تحته حب العمـــل أو المكان 
أو الوطـــن. النـــوع الثالـــث حب روحانـــي، وهو 
المقصـــود فـــي طلبة اإلكليـــل، المحبـــة التي على 
مســـتوى حـــب المســـيح للكنيســـة »أيهـــا الرجال 
أحبوا نســـاءكم كما أحب المســـيح أيًضا الكنيســـة 
وأســـلم نفســـه ألجلها، لكي يقدســـها مطهِّـــًرا إياها 
بغســـل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفســـه كنيسة 
مجيـــدة ال دنس بهـــا وال غضن«، غضـــن معناها 
)الكرمشـــة( أي لتظل كنيسة المســـيح صبية، كذلك 
يبقى الزوجان شـــباًبا حتـــى وإن تقـــدم بهم العمر 
وكبـــر أوالدهما، لكن تظل نظرتهمـــا إلى بعضهما 
نظرة شـــبابية، وحبهما لبعضهما قوًيـــا ويزداد قوة 

يوم.  بعـــد  يوًما 

الحـــب هو فـــن إســـعاد اآلخـــر، وهـــو ليس 
بكام ســـرعان مـــا يتبخر فـــي الهـــواء، هذا هو 
أرخص أنـــواع الحب، لكـــن بالعمـــل والتفنُّن في 
إســـعاد اآلخر، وإســـعاد الوالديـــن ألبنائهما، وهذه 
هي قيمة األســـرة. أهـــم مامح فن إســـعاد اآلخر 

عظة األربعاء 22 يونيو 2022م، من الكاتدرائية املرقسية ابإلسكندرية

االحتاد العاطفي
مفهوم االحتاد الزيجي:

الراهب الذي هو هلل وقريٌب منه متاًما وله عشرة معه ينجح يف أالّ يُدخل إنسااًن إىل قاليته )األنبا موسى األسود(
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يستحيل أن منتلك يسوع إالّ ابالجتهاد واالتضاع والصالة املتواصلة )األنبا موسى األسود(

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com

+ تمنع الكنيســـة أكل السمك 
الكبير وأســـبوع  الصـــوم  فـــي 
اآلالم وصوم يونـــان والبرامون 
والجمعـــة  األربعـــاء  وصـــوم 
ألنهـــا أصـــوام مـــن الدرجـــة 
األولـــى، بينما تســـمح بأكله في 
الرســـل  وصوم  الميـــاد  صوم 
العـــذراء كنوع  الســـيدة  وصوم 
مـــن التخفيـــف علـــى المؤمنين 
وكبـــار  المرضـــى  خصوًصـــا 
والحوامـــل  واألطفـــال  الســـن 
كثـــرة  بســـبب  والمرضعـــات 
الكنيســـة )حوالـــي 7  أصـــوام 

الســـنة(. في  شـــهور 

+ وتوجـــد أســـباب أخـــرى 
روحيـــة وصحية لأكل الســـمك 

منها: األصـــوام  هـــذه  في 

1( السمك طعام البركة: كل 
معجزات الســـيد المسيح إلشباع 
الجمـــوع كانـــت مـــن الخبـــز 
والســـمك )انظر مت15، لو9(.

2( الســـمك طعـــام القيامة: 
بعـــد قيامة الســـيد المســـيح من 
بين األموات وظهـــوره لتاميذه 
فـــي العلية »َقاَل َلُهـــْم: »أَِعْنَدُكْم 
هُهَنـــا َطَعـــاٌم؟«  َفَناَولُـــوهُ ُجْزًءا 
ِمْن  َوَشـــْيًئا   ، َمْشِويٍّ َســـَمٍك  ِمْن 
اَمُهْم«  َشْهِد َعَســـل.  َفأََخَذ َوأََكَل قُدَّ
)لـــو41:24-43(، وحدث نفس 
الشـــيء عند ظهـــوره لهم على 

)يو9:21(. طبريـــة  بحيرة 

3( الســـمك رمـــز الحيـــاة: 
ألنه يبقـــى حًيا في وســـط لجج 
الميـــاه، وال يأخـــذ مـــن هـــذه 
الميـــاه الكثيـــرة إال احتياجه فقط 
ليمتـــص منه األكســـجين الازم 
علـــى  يجـــب  كذلـــك  للحيـــاة، 
المؤمن المســـيحي أن يعيش في 
العالـــم وال يـــدع العالـــم يعيش 
فيـــه، والرســـول يوحنـــا يقول: 
ـــوا اْلَعاَلَم َوالَ األَْشـــَياَء  ُتِحبُّ »الَ 
)1يو15:2(. اْلَعاَلـــِم«  ِفي  الَِّتي 

يرمـــــــــــز  السمـــــــك   )4
للمســـيحيين: كانـــــــت السمكة 
عامـــة الســـّر بين المســـيحيين 
فـــي أزمنـــة االضطهـــاد، مثل 

عامـــة الصليب، ونـــرى رمز 
الســـمكة على حامـــل األيقونات 
فـــي معظـــم الكنائـــس األثرية.

5( الســـمك مـــن ذوات الدم 
البـــارد الـــذي ال ُيحـــدث فـــي 
دم اإلنســـان ســـخونة الغرائـــز 
خصوًصا العصبية أو الجنســـية، 

متزًنا. هادًئـــا  يكـــون  بل 

6( لحـــم الســـمك بروتيـــن 
يرقـــى  ال  خفيـــف  حيوانـــي 
للموجـــود فـــي لحـــوم الحيوان 
كمـــا أنه ســـهل الهضـــم خفيف 

المعدة. علـــى 

7( لحـــــــــــــم السمــــــــك 
الذي  بالفوسفـــــــور  غنــــــــي 
والمــــــخ  عموًما  الجســــم  يفيد 

والنظـــر خصوًصا.

8( طريقـــة تكاثـــر الســـمك 
بـــدون شـــهوة وال جمـــاع بين 
الذكـــر واألنثـــى، فاألنثى تضع 
البيـــض في مياه هادئـــة ثم يأتي 
الذكر ويعمل لـــه عملية التلقيح.

يخرج  عندمـــا  الســـمك   )9
مـــن الماء يمـــوت فنأكله ودمه 
فيـــه، بخاف الحيـــوان الذي ال 
نأكل دمه حســـب وصية الكتاب 
المقـــدس )أع15(، وهنـــا نتذكر 
ربنا يسوع المســـيح الذي خرج 
مـــن حضـــن اآلب وجـــاء إلى 
األرض ومـــات علـــى الصليب 
بالجســـد مـــن أجلنـــا وأمرنا أن 
نأكل جسده ونشـــرب دمه لنحيا 
إلـــى األبد حســـب قولـــه: »َمْن 
َفَلُه  َدِمي  َوَيْشـــَرُب  َيأُْكُل َجَسِدي 
ٌة، َوأََنـــا أُِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم  َحَياةٌ أََبِديَّ

)يو54:6(. األَِخيِر« 

باللغــــــــة  السمكة  اســـــــم 
اليونانيـــة )أخثيـــس(.. مكـــون 
هـــي  حـــروف  خمســـة  مـــن 
الحـــروف األولـــى مـــن الجملة 
»يســــــــوع المســـيح ابـــن هللا 
المخلص«، وبذلـــك يذّكرنا أكل 
الذي  العظيم  بالخاص  الســـمك 
صنعه لنا ربنا يســـوع المســـيح 

الصليب. علـــى 

السمك

ليـــس كل مـــن يخدم هـــو خادم 
مؤثـــر.. بل الخـــادم المؤثر يجب أن 

تتوافـــر فيه عدة شـــروط: 

صحيحــــــــة:  دعوتـــــــــه   .1
إن الخدمـــة هـــي خدمة الـــرب، إًذا 
يلـــزم أن الرب هو الـــذي يدعو من 
يريـــد أن يخدمـــه. هـــذه الدعوة ال 
تكـــون بالكام وال باألحـــام، وإنما 
بعطية المؤهـــات الروحية الازمة 
للخدمـــة. والعطيـــة الروحية للتأهيل 
للخدمـــة تبـــدأ غالًبا صغيـــرة وتنمو 

باألمانـــة والمثابـــرة والصاة.

2. مرونتـــه للتلمـــذة: ال ُيدعى 
أحـــد لخدمة الرب وهـــو كامل، وال 
يوجـــد خادم للرب -مهمـــا كان- في 
غنـــى عـــن التوجيـــه، لذلـــك يلزم 
أن يظـــل الخـــادم محتفًظـــا بعقـــل 
وقلـــب تلميـــذ كل أيـــام حياتـــه، بل 
ويلزمه أن يســـعى باجتهـــاد كل يوم 
ليعرف مـــن الرب ما هـــي نقائصه 
توبيخ  مـــن  يجـــزع  وعيوبـــه، وال 
اآلخرين،  فـــم  القـــدس على  الروح 
وال يســـتعلي علـــى النقـــد والتوجيه 
أينمـــا وجده. هـــذه المرونـــة تجعله 
تلميـــًذا هلل قابًا للنمو فـــي محبة هللا 

دائًما. والمخدوميـــن 

3. قدرتـــه على كشـــف األنانية 
فـــي ذاتـــه ومحاربتهـــا: ال يوجـــد 
خـــادم عديـــم األنانية تماًمـــا، ولكن 
أخطـــر خادم هـــو الذي لم يكتشـــف 
بعـــد اتجاهـــات األنانيـــة فـــي ذاته. 
الخـــادم األميـــن الناجح ال يخشـــى 
يتـــرّدد فـــي  إظهـــار خطئـــه، وال 
أّية كلمة  الرجـــوع واالعتذار عـــن 
أو عمـــل يكتشـــف فيـــه أنانيته. مثل 
الخدمة  بمســـتوى  يحتفظ  الخادم  هذا 
عالًيـــا، ويمّهد لنموه الشـــخصي في 
الناس..  المحبـــة حتى فـــي قلـــوب 
والدقيـــق  المســـتمر  واالعتـــراف 
يقطع كل الســـبل أمـــام األنانية، ألن 
قوة  يعطـــي  بالخطيـــة  االعتـــراف 

دائًما. جديـــدة 

الغنيـــة  الروحيـــة  حياتـــه   .4
والفياضـــة: الخدمـــة ليســـت مجرد 
تبليـــغ رســـالة أو معرفـــة أو عمل 
رحمـــة، ولكنها ربـــاط محبة أبوي 
ُكنَّا  »َبـــْل  والمخـــدوم  الخـــادم  بين 
ُمَتَرفِِّقيـــَن ِفي َوَســـِطُكْم َكَمـــا ُتَربِّي 
)1تس7:2؛  أَْوالََدَهـــا«  اْلُمْرِضَعـــُة 
فـــي1:4؛ غل19:4(.  أيًضا:  راجع 
هـــي أمومـــة روحية أو أبـــوة باذلة 
مضّحيـــة، ليـــس بالجســـد فقـــط بل 
بـــكل شـــيء، كمـــا فعـــل الـــرب 

يســـوع.. فهـــو يبـــذل نفســـه عـــن 
اآلخريـــن، ويعطـــي إيمانـــه وحبه 
وإخاصـــه وغيرته، ليـــزداد إيمان 
هلل  وإخاصهـــم  وحبهـــم  النــــــاس 

بالمثل. البعـــض  ولبعضهـــم 

الخـــادم  روحـــه:  بســـاطة   .5
الـــذي يســـتقي علمـــه ومعرفته من 
الكتب فقـــط صعب عليـــه أن يكون 
بســـيط الـــروح، ألن معرفـــة الكتب 
علـــم، والعلـــم ينفـــخ. وألن إتقـــان 
ينشـــئ عند  الشـــرح  الفهـــم وإتقان 
الخـــادم غـــروًرا ومباهـــاة بالمقدرة 
الشخصية، وينشـــئ عند المخدومين 
تعلًُّقـــا بالخادم واندفاًعـــا في حماس 
وجنـــون لتقليـــده والتشـــبُّه به فوق 
المطلـــوب »... َوَكاَِمـــي َوِكَراَزِتي 
ِة  َلـــْم َيُكوَنا ِبـــَكاَِم اْلِحْكَمِة اإلِْنَســـاِنيَّ
ِة«  َواْلقُوَّ وِح  الـــرُّ ِبُبْرَهاِن  َبْل  اْلُمْقِنِع، 

.)5 -1 1كو2: (

6. إحساســـه الدائم بالضعف: ال 
يســـتطيع الخادم أن يرثـــي للضعفاء 
والمـــزدرى بهـــم إذا لـــم يكـــن هو 
عائًشـــا فعًا في اإلحساس بالضعف 
الشـــخصي وفي حالة ازدراء حقيقي 
بنفســـه، ففي اللحظة التـــي يبدأ فيها 
الخـــادم أن يثـــق بنفســـه، ويشـــعر 
بتفوقـــه وقوته، تبدأ تحـــدث مفارقة 
ويبتدئ  المخدوميـــن،  وبيـــن  بينـــه 
يشعر  الشـــاب(  )خصوًصا  المخدوم 
بصغر نفـــس، ويحـــّس بوجود هوة 
ســـحيقة تفصله عن مســـتوى الخادم 
العالـــي، فإّما أن ييأس مـــن اللحاق 
بالخـــادم، وإّمـــا يبتدئ يؤلّـــه الخادم 
قداســـة ومخافة..  بهالـــة  ويحيطـــه 
وفي هـــذا وفي ذاك لـــن يتمجد هللا.

)المحبة(:  مســـتقيم  هدفـــه   .7
هـــذا هـــو مقيـــاس الخدمـــة، وكل 
الخدمة  بـــه  ُتقـــاس  آخـــر  مقيـــاس 
خـــاف »المحبـــة« هـــو مقيـــاس 
فـــي  المحبـــة  مقيـــاس  بشـــري.  
أ-  أســـاس:  علـــى  يقـــوم  الخدمـــة 
المحبـــة هلل بحيث تكـــون كل خدمة 
مهمـــا كانـــت صغيـــرة أو كبيـــرة 
بدافـــع المحبـــة هلل »أَُتِحبُِّني؟... اْرَع 
المحبة  ب-  )يـــو15:21(.  ِخَراِفي« 
للكنيســـة جســـد المســـيح والتفانـــي 
في حفظها مـــن الضعـــف »اْطلُُبوا 
ألَْجِل ُبْنَيـــاِن اْلَكِنيَســـِة أَْن َتْزَداُدوا« 
)1كـــو12:14(. ج- المحبة للمخدوم 
بصفته ممثًا شـــخصًيا للرب يسوع 
ُكْم َفَعْلُتُموهُ  »اْلَحـــقَّ أَقُوُل َلُكْم: ِبَمـــا أَنَّ
ِبأََحِد إِْخَوِتي هـــُؤالَِء األََصاِغِر، َفِبي 

)مـــت40:25(. َفَعْلُتْم« 

avvatakla@yahoo.com

اخلادم املؤثر



جملة الكرازة -  1 يويلو 142022

الراهب الذي يكون حتت إرشاد أب وال ميارس الطاعة واالتضاع، فهو ال يقتين فضيلة واحدة وال يعرف حىت ما هو الراهب )األنبا موسى األسود(

لّما أعطانا الســـيد المســـيح 
مثـــل الســـامري الصالح قال: 
»وكذلـــك الوي أيًضا إذ صار 
عند المكان جـــاء ونظر وجاز 
وكان  )لـــو32:10(.  مقابله« 
يقصـــد بعبـــارة »إذ صار عند 
المـــكان« المكان الـــذي ُترك 
فيـــه الرجـــل المســـافر مـــن 
أورشـــليم إلى أريحـــا ُمعّرًى، 
ومجروًحـــا، ومتـــروًكا بيـــن 
حّي وميـــت. ما هـــو يا ترى 
هـــذا المـــكان الـــذي ال بد أن 
يصيـــر عنـــده كل واحـــد مّنا 
إنه  الـــاوي؟  فـــي هذا  ُممثًَّا 
با شـــك ذاك الموضـــع الذي 
قيـــل عنه: »ولمـــا مضوا إلى 
الموضع الـــذي ُيدعى جمجمة 
)لو33:23(.  هنـــاك«  صلبوه 
فهـــو كل مـــكان يوجـــد فيـــه 
المســـيح مصلوًبـــا، عرياًنـــا، 
مجروًحا بيـــن الحياة والموت، 
داخل كل نفـــس مثقلة بصليب 
والمرض،  والفقـــر،  العـــوز، 
والضيـــق، والظلـــم، والنبـــذ، 
مرات  مـــن  فكم  والتهميـــش. 
القدس  عديدة يصيِّرنـــا الروح 
القيرواني- عند  ـــر  -مثلما صيَّ
ذاك »المـــكان« ليـــس عـــن 
وتدبير  بقصـــد  ولكن  صدفـــة 
إلهـــي حكيـــم. وكم مـــن مرة 
نتمّثـــل بذاك الـــاوي متخذين 
نفـــس موقفه من جهة شـــركة 
آالم المســـيح إذ ننظر ثم نجوز 

معتفين.  مقابلـــه 
ومنـــذ القـــدم، فـــي أيـــام 
الرب  أوصانا  النبي،  موســـى 
قائًا: »احتـــرز من أن ُتصعد 
محرقاتك فـــي كل مكان تراه. 
بل فـــي المكان الـــذي يختاره 
الـــرب فـــي أحـــد أســـباطك. 
هناك تصعـــد محرقاتك وهناك 
تعمل كل ما أنـــا أوصيك به« 
)تـــث13:12-14(. يعني ذلك 
أن المحرقـــة ال بـــد أن ُتصعد 
فـــي المـــكان الـــذي يختـــاره 

الـــرب ويصّيرنـــا إليـــه مثلما 
قيـــل عن الـــاوي: »إذ صار 
عنـــد المـــكان«. بالتالي تكون 
ذبيحـــة جهـــاد روحـــي،  كل 
وإماتة، وعمـــل رحمة مفرغة 
مـــن مضمونهـــا ومعناهـــا ما 
م هناك عنـــد موضع  لـــم ُتقـــدَّ
الصليـــب. فالصليب هو نقطة 
ارتـــكاز المســـيحي الحقيقـــي 
ومحـــور إنســـانه الجديد الذي 
يســـتمد منه قانونيـــة كل جهاد 
بالرأس«  »يتمسك  إنه  وعمل. 
)كو19:2( عامًا بقول الســـيد 
أنا  أكـــون  المســـيح: »وحيث 
هنـــاك أيًضا يكـــون خادمي« 
)يـــو26:12(. وهـــل يوجـــد 
آخر  موضـــع  فـــي  المســـيح 
ســـوى “المكان” أي الصليب؟ 
أّما مـــن يستحســـن أن ُيصعد 
موضـــع  أي  فـــي  محرقاتـــه 
فإنه  »المـــكان«  بخاف  آخر 
الرســـول:  ينطبـــق عليه قول 
ـــم مـــع  »إًذا إن كنتـــم قـــد ُمتُّ
المســـيح عـــن أركان العالـــم 
فلمـــاذا كأنكـــم عائشـــون في 
العالم ُتفـــرض عليكم فرائض. 
ال تمـــس وال تـــذق وال تجسّ 
التي هـــي جميعهـــا للفناء في 
االســـتعمال. حســـب وصايـــا 
وتعاليم النـــاس التي لها حكاية 
حكمـــة بعبادة نافلـــة وتواضع 
وقهر الجســـد ليـــس بقيمة ما 
مـــن جهة إشـــباع البشـــرية« 

 .)23-20 )كو2:
نتوســـل إليك يـــا روح هللا 
تيه  تنتشـــلنا من  أن  القـــدوس 
الـــذات والعالم وتصّيرنا  برية 
عند ذاك »المـــكان«. فلتجذبنا 
جميـــعًا إلى ذاك الـــذي ارتفع 
عـــن األرض إذ تأتـــي بنا إلى 
ذاك  ففـــي  »المـــكان«.  ذاك 
المـــكان وحـــده  يشـــتم اآلب 
المقبولـــة  الذبيحـــة  الصالـــح 
المصلوب  ابنـــه  المســـيح  في 

المجروح!! المعـــرى 

hgby@suscopts.org

إذ صار عند املاكن

macarius_bishop@yahoo.com

ارتبطـــت حياة القديس موســـى 
محوريتين،  بشـــخصيتين  األســـود 
والثانيـــة  توبتـــه  َقبـــل  إحداهمـــا 
الظالم  الســـيد  بعدها. األولـــى هي 
منه،  فهـــرب  معاملته  أســـاء  الذي 
والثانيـــة األب المترّفـــق الذي قبله 
وضّمـــه إليه فـــي حنو. إن الســـيد 
الـــذي ظلمـــه ال يمكـــن أن ُيدَعى 
أًبـــا حتـــى ولـــو كان أًبا بالجســـد، 
بينمـــا األب الحقيقـــي ال يمكـــن أن 
أوالده. األول حّوله  يتســـّيد علـــى 
إلـــى مجـــرم ورئيـــس عصابة من 
اللصوص، والثانـــي حّوله إلى أب 
ومدبـــر لـ»عصبة« مـــن الرهبان 
األول  مئـــة.  الخمـــس  تجـــاوزت 
تعامـــل معه باعتباره عبـــًدا يمتلكه 
مثـــل قطع األثـــاث والحيوانات، ال 
قيمـــة لحياته، والثانـــي تعامل معه 
باعتبـــاره إنســـاًنا مـــات المســـيح 
عنه بحـــب. األول قّدم لـــه نموذًجا 
لإلنســـان متى تعجـــرف وتصلّف، 
نمـــوذج في  أروع  قـــّدم  والثانـــي 
االتضـــاع اإللهـــي. األول أظهـــر 
البشـــر فـــي أردأ صـــورة عندمـــا 
يملكـــون الســـلطة مـــع القليل من 
حطام العالـــم، والثاني أظهر أروع 
صورة هلل مالك كل شـــيء وكل أحد 
ومعطـــي الخيرات. األول أشـــعره 
والثاني  قيمـــة،  بـــا  اإلنســـان  أن 
أظهـــر له قيمـــة اإلنســـان عند هللا 
مهما كان خاطًئـــا. لقد قضى األول 
على بقيـــة األخاق التي اكتســـبها 
موســـى قبل العمل عنـــده، والثاني 
اســـتردها وأراه كيف ينمـــو فيها، 
فأيقظ اإلنســـان الصالـــح الذي فيه 
)يبدو أن كّاً مّنـــا فيه بذرة صاح 
وبـــذرة فســـاد(. وبينما كان ســـيده 
يعّيره بســـواد بشـــرته، أشار الثاني 

إلى بيـــاض قلبـــه ونقاوته.

العقاب  انتهج معـــه نهج  األول 
واالنتقـــام متـــى أخطـــأ، والثانـــي 
تلمـــذه علـــى غفـــران هللا وطـــول 
أناته. األول تســـّيد عليـــه، والثاني 
أّكـــد لـــه أن هللا جعله ســـيًدا على 
الخليقة. األول اســـتمد ســـلطته من 
المال والســـيف والحيثيـــة، والثاني 
األول  متضًعـــا.  بضعفـــه  جاهـــر 
هـــرب منـــه موســـى إلـــى غيـــر 
رجعـــة، والثاني التجأ إليه موســـى 
11 مـــرة فـــي ليلة واحـــدة! األول 
كان الســـيد بينما كان موســـى هو 
العبـــد، بينمـــا قدمـــه الثانـــي على 

نفســـه ودفعه لأمام وتـــوارى هو 
في الظل. األول شـــّك فيـــه وأذلّه، 
والثانـــي وثق فيه وشـــجعه. األول 
دفـــع موســـى ليـــؤذي الكثيريـــن 
انتقاًمـــا من ســـيده، واآلخـــر علّمه 
باتضـــاع، وظهـــر  يغفـــر  كيـــف 
ذلك فـــي تعاملـــه مـــع اللصوص 
األربعة. األول دفعه لحمل الســـيف 
حمل  علّمـــه  والثانـــي  واالنتقـــام، 
كيـــس الرمل علـــى ظهـــره ولوم 
ذاته وحـــده، والغفـــران لآلخرين. 
األول نســـى أنه عندما أســـاء إليه، 
فقد تسّبب في اإلســـاءة إلى كثيرين 
يعرفونـــه،  وال  هـــو  يعرفهـــم  ال 
والثانـــي علّمـــه كيف يحســـن إلى 
كل إنســـان ويحتمل كل إنسان؛ إًذا 
لقـــد آذى الســـيد األول كثيرين من 
خـــال موســـى، بينما أفـــاد وربح 
الســـيد اآلخـــر كثيرين مـــن خال 

الشـــخص. نفس 

األول ألّـــه ذاتـــه واتخـــذ مكان 
هللا، بينمـــا الثانـــي قـــّدم هللا ومّجده 
بينما  الصليـــب.  خلـــف  واختفـــى 
كانـــت الســـمة الغالبة على الســـيد 
األول هـــي كبرياؤه، كانت الســـمة 
الغالبـــة على الثاني هـــي اتضاعه. 
األول كاد يقتلـــه، والثانـــي ســـلّمه 
يكـــون شـــجاًعا وال يهاب  كيـــف 
المـــوت. ونحـــن ال نعرف للســـيد 
الجديـــد مقـــوالت كثيـــرة، ولكـــن 
تلميـــذه أثـــرى التـــراث النســـكي 
بالعديـــد من األقـــوال التي صارت 

بعده. مـــن  للرهبان  نبراًســـا 

مـــات الســـيد الظالـــم ودخـــل 
التاريـــخ مـــن بـــاب الشـــر، َمَثله 
َمَثل األشـــرار الخالديـــن، بينما ما 
يزال القديس إيســـيذورس يحيا في 
الســـيد وال يعرف  وجداننا. مـــات 
أحد ايـــن يوجد قبره، وأّمـــا الثاني 
فما يـــزال خالًدا كرمـــز من رموز 
األبوة الحقيقيـــة واالحتواء، نتبارك 

من جســـده المقـــدس كل يوم.

لعلّنـــا ممـــا ســـبق نفهم ســـر 
تحول موســـى اللص، إلى الشـــهيد 
القديـــس القـــوي األنبا موســـى...

حســـًنا قال لي أحـــد أصدقائي 
في رســـالة كتبها لي بعد ســـيامتي 
أدعوك  أن  لـــي  أســـقًفا: »اســـمح 
‘أبونـــا’ وليس ‘ســـيدنا’، ألن األبوة 

الســـيادة«. من  أغلى 

موىس األسود بني سيدين
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لنقنِت الطاعة اليت تلد االتضاع وجتلب املثابرة والصرب وأتنيب الضمري واحملبة األخوية والرأفة، فهذه هي يف احلقيقة أسلحتنا يف حروبنا )األنبا موسى األسود(

f.beniamen@gmail.com

الرســـل،  اآلباء  بمناســـبة صوم 
نتذكـــر ثالـــث عشـــر الرســـل وهو 
القديس بولس الـــذي قال: »َكَما َيِحقُّ 
لِي أَْن أَْفَتِكَر َهَذا ِمـــْن ِجَهِة َجِميِعُكْم، 
ـــي َحاِفُظُكْم ِفي َقْلِبـــي، ِفي ُوُثِقي،  ألَنِّ
َوِفي اْلُمَحاَماِة َعـــِن اإلِْنِجيِل َوَتْثِبيِتِه، 
أَْنُتـــُم الَِّذيـــَن َجِميُعُكْم ُشـــَرَكاِئي ِفي 
ْعَمـــِة« )فـــي1: 7(. ورغـــم ذلك  النِّ
يذكر القديس يوحنـــا ذهبي الفم: ]أن 
الكثيريـــن ال يعرفـــون القديس بولس 
حق المعرفة، والبعض يجهله بشـــكل 
كبير، بل إنهـــم ال يعرفون وال حتى 
كم تكـــون عدد رســـائله[. في عظته 

األولـــى على رســـالة رومية.

القديـــس بولـــس الرســـول هو 
وشـــاول  الطرسوســـّي:  شـــاول 
اســـم عبرانـــّي معنـــاه »مطلـــوب 
أو مســـئول«، نجـــد ســـفر األعمال 
أصحـــاح 13 يذكـــر اســـم شـــاول، 
وهـــو االســـم الـــذي دُعي بـــه من 
يونانّي،  اســـم  بولس:  واســـم  أبويه. 
معنـــاه الصغير أو القليـــل، ويحتمل 
أن يكـــون أخـــذ االســـم عندما صار 
مواطًنـــا رومانًيا، وهو االســـم الذي 
يذكـــره في الرســـائل، وُعـــرف به 
بيـــن األمم. يقـــول المتنيـــح الدكتور 
موريس تواضـــروس: ]كثيًرا ما كان 
يحمـــل اليهودّي أكثر من اســـم، فقد 
ُذِكر عن »يوســـف« أنه كان يدعى 
»يوســـتس«  وُيلقَّـــب  »بارســـابا« 
يوحنـــا  عـــن  وقيـــل   .)23 )أع1: 
)أع12:12(.  مرقـــس«  »الُملقَّـــب 
الرســـول بولس إلى »يسوع  ويشير 
 .])11 )كـــو4:  يســـطس«  المدعـــو 
بينمـــا يذكـــر القديس يوحنـــا ذهبي 
الفـــم أن هللا هـــو الـــذي غّير اســـم 
شـــاول ودعـــاه بولـــس ]إن هللا أراد 
لبولـــس أالَّ ينقصـــه شـــيًئا عن باقي 

االســـم[. في  حتى  الرســـل 

الرســـول  بولس  القديس  ف  ُيعرِّ
نفســـه، قائـــاً: »أََنا َرُجـــٌل َيُهوِديٌّ 
َغْيِر  َمِديَنـــٍة  أَْهـــِل  ِمْن  َطْرُسوِســـيٌّ 
 ،)39 )أع21:  ـــَة«  ِكيلِيِكيَّ ِمـــْن  ٍة  َدِنيَّ
فقـــد ولـــد فـــي طرســـوس كيليكية 
بالرعويـــة  يتمتـــع  3(. كان  )أع28: 
الرومانيـــة، فله ما لها مـــن حقوق، 
يتضح هـــذا من قولـــه لَِقاِئـــِد اْلِمَئِة: 
»أََيُجـــوُز َلُكـــْم أَْن َتْجلِـــُدوا إِْنَســـاناً 
روَماِنّيـــاً َغْيـــَر َمْقِضـــيٍّ َعَلْيـــِه؟«. 
وهو لم يكتســـبها أو يشـــتريها ولكن 
ـــا أََنا َفَقـــْد ُولِْدُت  حســـب قوله: »أَمَّ

.)29-24 )أع22:  ِفيَهـــا« 

عمل بولس الرســـول: كســـائر 

صبيـــان اليهـــود تعلـــم حرفـــة يلجأ 
إلـــى االكتســـاب منهـــا إذا احتـــاج. 
وكانـــت الحرفة التـــي تعلمها بولس 
صنـــع الخيـــام )أع18: 3(، فيقـــول 
»أَْنُتْم َتْعَلُمـــوَن أَنَّ َحاَجاِتي َوَحاَجاِت 
الَِّذيـــَن َمِعي َخَدَمْتَها َهاَتـــاِن اْلَيَداِن« 
)أع20: 34(، فـــا يـــّدل ذلـــك على 

فقـــر أو ضعة. 

الرســـول:  القديس بولس  ثفافة 
كانت طرســـوس مركًزا للثقافة، وال 
ســـيما الرواقيـــة، فقـــد كثـــرت فيها 
معاهـــد العلـــم والتربيـــة. ولّمـــا أتم 
تحصيـــل مـــا يمكـــن تحصيلـــه في 
أورشـــليم،  إلى  أُرســـل  طرســـوس 
فـــي  ليتبحـــر  اليهوديـــة  عاصمـــة 
النامـــوس. ونعـــرف أنـــه ترّبى في 
عنـــد رجلـــي غماالئيل  أورشـــليم، 
)أع22: 3(، وكان هـــذا من أشـــهر 
وكل  ومفّســـريه،  النامـــوس  معلمي 
ما  درســـه القديس بولس من فلســـفة 
لـــم يأخذه من الفاســـفة الرواقيين أو 
اليونانييـــن، بل من دراســـة مؤلفات 
اليهـــود اليونانييـــن من رجـــال ذلك 
بولس  القديـــس  فأصبـــح  العصـــر، 
بهـــذا وبما له مـــن العلـــم والمعرفة 

للتبشـــير.  وكفاءة  اســـتعداًدا  أكثر 

كرازتـــه: كرز فـــي كل الكنائس 
فقـــد تعب أكثر  الكبرى.  الرســـولية 
من ســـائر الرســـل، فقـــال: »... َبْل 
أََنـــا َتِعْبـــُت أَْكَثـــَر ِمْنُهـــْم َجِميِعِهْم. 
َوَلِكـــْن الَ أََنـــا َبـــْل ِنْعَمـــُة هللِا الَِّتي 
َمِعـــي« )1كـــو15: 10(. خـــدم في 
أورشـــليم، وقد قال له الـــرب: »ِثْق 
َك َكَمـــا َشـــِهْدَت ِبَما  َيـــا ُبولُـــُس ألَنَّ
لِي ِفـــي أُوُرَشـــلِيَم َهَكـــَذا َيْنَبِغي أَْن 

َتْشـــَهَد ِفي ُروِمَيَة أَْيضـــاً« )أع23: 
أنطاكيـــة. وهو  فـــي  فكـــرز   ،)11
الذي أســـس كنائـــس اليونـــان، كما 
أنه أســـس كنيســـة روما، وأقام فيها 
»َكاِرزاً ِبَمَلُكـــوِت هللِا َوُمَعلِّمـــاً ِبأَْمِر 
بِّ َيُســـوَع اْلَمِســـيِح ِبُكلِّ ُمَجاَهَرٍة  الرَّ
ِبـــاَ َماِنـــٍع« )أع28: 31(. تعب بًرا 
وبحًرا، في ثـــاث رحات كرازية، 
فـــي آســـيا، وأوروبا، حتـــى وصل 
غرًبا إلى إســـبانيا وأســـس كنيستها. 

بقطع رقبته  وأخيـــــًرا: استشهد 
علـــى يد نيـــرون ســـنة 67م. ونال 
إكليـــل البتولية، وإكليل الرســـولية، 
وإكليـــل الشـــهادة كمـــا قـــال: »َقْد 
َجاَهـــْدُت اْلِجَهـــاَد اْلَحَســـَن، اْكَمْلُت 
َوأَِخيراً  اإلِيَمـــاَن  َحِفْظُت  ـــْعَي،  السَّ
 » اْلِبـــرِّ اْكلِيـــُل  لِـــي  ُوِضـــَع  َقـــْد 

.)8  ،7 )2تـــي4: 

fribrahemazer2003@gmail.com

القدس  الـــروح  مـــن  االمتاء 
المســـيحية؛ هكذا  الحياة  هو هدف 
عّبر كثير من اآلبـــاء عن عاقتنا 
بالروح للقدس، فما فقدته الشـــرية 
في آدم األول كان نتيجة االنفصال 
عـــن هللا، وانقطـــاع الشـــركة مع 
الـــروح القدس، فالموت والفســـاد 
ب عن محضر هللا وســـيادة  والتغرُّ
خلـــو  عامـــات  هـــي  الخطيـــة 
االنسان من ُســـكنى الروح القدس 
»ال يديـــن روحي في اإلنســـان«. 
هللا يســـكن فينـــا بروحـــه ويعمل 
بنـــا من خالـــه، فالـــروح هو من 
يهّيئنا  ُيشـــّكلنا،  يجّددنا،  يقّدســـنا، 
ويهبنـــا بركات اآلب فـــي االبن. 

لذلـــك كان طبيعًيا أن ينســـكب 
الـــروح علـــى الكنيســـة بعـــد أن 
جـــّدد االبـــن طبيعتنـــا، واقتبـــل 
الـــروح ألجلنـــا، ثم صعـــد وقّدم 
ذاته ذبيحـــة عن حيـــاة العالم. لم 
يكـــن ممكًنا للكنيســـة أن تســـتعيد 
دون  رســـالتها  وتبـــدأ  حياتهـــا 
انســـكاب الـــروح، فالكنيســـة هي 
كنيســـة الروح القـــدس التي يعمل 
فيهـــا، حتـــى يجعـــل منهـــا كنًزا 
إلهًيـــا ثميًنـــا يفيض علـــى العالم. 
فالكنيســـة مـــن خال أســـرارها 
المقدســـة تهبنـــا الـــروح، تنميـــه 
وُتبقي  داخلنـــا،  وتشـــعله  داخلنا، 
علـــى مصابيحنا موقـــدة والمعة. 
ومن خـــال قديســـيها ترســـم لنا 
نمـــاذج حيـــة وعامـــات مضيئة 

الملكوت.  علـــى طريـــق 

لذلك لـــم يكن ممكًنا للكنيســـة 
أن تبـــدأ بنـــاء ملكـــوت هللا دون 
االمتـــاء مـــن قـــوة الـــروح يوم 
لبطرس أن  يكـــن  فلم  الخمســـين. 
يشـــهد دون أن يختبر القوة، والقوة 
المقصـــودة هنـــا هي قـــوة الحياة 
ليســـت عمًا  فالقوة  الـــروح،  في 
آلًيا ســـحرًيا، ولكنها قوة الشـــركة 
والخبـــرة، التي يوّفرهـــا لنا روح 
هللا في شـــركتنا مع هللا وإدراكنا 
القوة هي  هـــذه  الروح.  ألســـرار 
بطـــرس  معلمنـــا  دفعـــت  التـــي 
الرســـول أن يصرخ يوم الخمسين 
للجمـــوع قائًا »ذوقـــوا وانظروا 
مـــا أطيـــب الـــرب«، فالشـــهادة 
للمســـيح هي خبرة الروح قبل أن 
تكون معرفـــة أو حتـــى مواهب. 

لذلـــك صـــار الســـعي نحـــو 
القدس هو  الـــروح  مـــن  االمتاء 
هـــدف كل مؤمن يســـعى لاختبار 
حضـــور هللا فـــي حياتـــه، ولذلك 
وضـــع لنا الـــرب يســـوع المنهج 
والطريـــق نحو االمتـــاء، عندما 
طلـــب مـــن تاميذه المكـــوث في 
العلية طيلة  يبرحوا  أورشليهم وأاّل 
عشـــرة أيـــام، ويكونوا فـــي حالة 
توقع وانتظار واســـتعداد. االنتظار 
هنا لـــه معنـــى عميـــق، ويرتبط 
ارتباًطـــا وثيًقـــا بعطيـــة الـــروح 
فترة  االنتظـــار هي  ففترة  القدس، 
حركة روحية نحو ســـؤال وطلب 
الـــروح بإلحاح ولجاجـــة، فالروح 
ُيعطـــى للذين يطلبونه ويســـألونه. 
ليس مجرد ســـؤال  أيًضا  والطلب 
بناء  بالحقيقـــة،  ولكنـــه  الـــروح، 
شـــركه مـــع الـــروح مـــن خال 
ف عليـــه  الحديـــث إليـــه والتعـــرُّ
-كنـــوع مـــن التهيئة- مـــن حيث 
معرفـــه صفاته وأعمالـــه، وتهيئة 
النفس لســـكناه. فا بـــد للنفس أن 
تفهـــم صفات ذلك الســـاكن الجديد 
وعمله في داخلها، حتى تســـتطيع 
أن تكون في شـــركة معه؛ وهذا ما 
يصفه الكتاب المقدس، بالســـلوك 
بالروح، فالســـلوك بالروح هو أن 
تكـــون علـــى تناســـق وتناغم مع 
صفات الـــروح وثمـــاره. من هنا 
ينمو اإلنســـان بالـــروح وويتقّوى 
بالنعمـــة. لذلـــك صـــارت فترات 
الروحيـــة(  )الخلـــوة  االنتظـــار 
أســـرار االمتاء بالروح، فالروح 
ينمـــو ويتقـــّوى في الخفـــاء، وإن 
كانـــت ثمـــاره فـــي العلـــن. لذلك 
َعْبـــر الكتاب ناحـــظ أن القوة في 
حياة رجال هللا القديســـين تبدأ من 
على  يصعـــد  فموســـى  االختاء: 
الجبـــل ليختلي بـــاهلل أياًما ثم ينزل 
المحلة وجهه يشـــّع نـــوًرا وبهاًء، 
يذهـــب للصحراء ويمكث  وبولس 
ممتلًئـــا  ليرجـــع  ســـنوات  عـــده 
وشـــاهًدا للروح. فالـــروح الوديع 
الهـــادئ يجـــد راحته فـــي فترات 
االنتظـــار اإليجابيـــة التـــي يجب 
فاالمتاء عملية  عليهـــا،  المداومة 
مســـتمرة، تحتاج دائًمـــا إلى وقود 

دائم.  وشـــحن  روحي 

االمتالء من الروح القدس
كنيسة الشهيد مارمينا، 

كينجستون، كندا
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عــــام  فـــــي 
1916 ظهــــــرت 
محاولــــــــــة  أول 
مـــن أحـــد أبنـــاء 
القبطيــــة  الكنيسـة 
لتدويـــن األلحـــان 
القبطيـــة  الكنسيــة 
النوتـــة  علـــى  الغربـــي  بالتدويـــن 
الموســـيقة. قام بهذا العمـــل المازم 
أول كامـــل إبراهيم غبـــل الضابط 
مأمور  ووكيـــل  المصري  بالجيـــش 
كامـــل  ُولـــد  الســـودان.  بحكومـــة 
غبـــلاير عـــام 1885 وكان صديًقـــا 
إقاديـــوس  القبطيـــة  اللغـــة  لعالـــم 
بـــك لبيـــب، فاهتـــم بدراســـة اللغة 
القبطيـــة )اللفظ البحيري المســـتخدم 
للكنيســـة  الليتورجية  الصلـــوات  في 
القبطيـــة األرثوذكســـية(، وكان أول 
مـــن قام بإحيـــاء احتفاالت الكنيســـة 
القبطية األرثوذكســـية بعيـــد النيروز 
)رأس الســـنة القبطية( فـــي الكنائس 
كان  والتـــي  القبطيـــة  والجمعيـــات 
يحضرهـــا في ذلـــك الوقـــت رئيس 
الوزراء النحاس باشـــا. وقد نشـــأ في 
عائلة قبطيـــة عريقة ُمحّبة للكنيســـة 
القبطيـــة وتراثهـــا، وكان والده يعمل 
مفتًشـــا في الدائرة الســـنية فـــي أيام 
الخديـــوي عباس حلمـــي الثاني. وقد 
التحـــق بالجيـــش المصـــري وتدّرج 
فـــي الرتب العســـكرية حتـــى تمت 
ترقيتـــه إلـــى رتبـــة »اللـــواء« عام 
1942، كمـــا حصـــل علـــى رتبـــة 
»البكويـــة«، وحصل على »نيشـــان 
اســـترجاع  و»ميداليـــة  النيـــل« 
مكتبـــة  لديـــه  كانـــت  الســـودان«. 
عســـكرية قيمة بها خرائـــط ووثائق 
المصرية.  للحكومـــة  بالنســـبة  هامة 
تنيح فـــي 16 مارس عـــام 1943م 

عـــن عمـــر 58 عاًما.

فـــي أول توت 1633 للشـــهداء 
قام  الموافـــق 11 ســـبتمبر 1916، 
المـــازم أول كامـــل إبراهيم غبلاير 
مـــن  األول«  »الجـــزء  بإصـــدار 
التدوين الموســـيقي أللحان الكنيســـة 
بعنـــوان:  األرثوذكســـية  القبطيـــة 
»التوقيعـــات الموســـيقية لمـــردات 
وقامـــت  المرقســـية«،  الكنيســـة 
المصريـــة  »المطبعـــة  بإصـــداره 
األهليـــة بالقاهـــرة«. الكتـــاب يقـــع 
فـــي 85 صفحـــة، وطوله 24 ســـم، 
وعـــرض 16ســـم. كان ثمـــن هـــذا 
الكتاب زهيـــًدا جًدا فـــي ذلك الوقت 
)عشـــرة قـــروش صـــاغ(. وقد ذكر 
الهدف  الكتـــاب  فـــي مقدمة  المؤلف 
من إصـــدار كتاب يحـــوي توقيعات 

موســـيقية لألحـــان الكنســـية، حيث 
كنـــت  ولمـــا   ...« اآلتـــي:  ذكـــر 
من أنصـــار تربيـــة األســـرة تربية 
صحيحـــة مبنيـــة على قواعـــد الدين 
والفضيلـــة، فكـــرت فـــي أن ألفـــت 
نظـــر أبناء قومـــي إلى أحـــد أدوائنا 
وأعني به انتشـــار الميل بين األســـر 
القبطيـــة لتوقيـــع األدوار الغراميـــة 
آالت  علـــى  المجونيـــة  واأللحـــان 
الذي  البيانو  الموســـيقى، وخصوًصا 
كثـــر وجـــوده بيـــن طبقاتنـــا العليا 
رأيت  ولكنـــي  المتوســـطة،  وبعض 
أن اإلشـــارة إلى الـــداء ال تفيد إذا لم 
يتبعهـــا وصف الدواء«. ثم يســـتكمل 
قائـــل: »مـــا كان آباؤنـــا وأجدادنـــا 
ليعرفـــوا ســـوى التراتيـــل الروحية 
والمدايح المقدســـة الطاهـــرة لترويح 
الخاطر... وعلى ذلك  البال وتســـلية 
رأيت تجاه هـــذه الحالة التي صارت 
إليها أســـرنا فوضعت كتاًبا موســـيقًيا 
الكنســـية على جميع  النغمات  لتوقيع 
آالت العـــزف وال ســـيما البيانـــو... 
واقتصرت على جعـــل الجزء األول 
محتوًيـــا علـــى ما يـــرّد به الشـــعب 
الشمامســـة في  مـــن  ومـــن معهـــم 

الباســـيلي...«.  القـــداس  خدمة 

التدويـــن يشـــمل علـــى مردات 
الشـــعب التـــي ُتقـــال فـــي القـــداس 
اإللهـــي بحســـب »أنافـــورا القديس 
باســـيليوس« )القـــداس الباســـيلي(. 
بتدوين  قـــام  أنـــه  المحتمـــل  ومـــن 
األلحـــان نقًا عـــن المتنيـــح المعلم 
ميخائيـــل جرجـــس البتانونـــي على 
الرغـــم من أنه لـــم يذكـــر المصدر 
الـــذي نقـــل عنـــه األلحـــان وقـــام 
النصـــوص  موســـيقًيا.  بتوقيعهـــا 
التوقيعات  أســـفل  مدّونـــة  القبطيـــة 
»الاتينية«  بالحـــروف  الموســـيقية 
وليســـت القبطية. والتدوين الموسيقي 
الـــذي قام بـــه مخصص لاســـتخدام 
علـــى آلـــة البيانـــو فقـــط. بالنســـبة 
بالدرجات  المدّونة  القبطيـــة  لألحان 
الصوتيـــة العاليـــة، فهـــي مصحوبة 
بنمـــط إيقاعي شـــائع في الموســـيقى 

العربيـــة الكاســـيكية والشـــعبية.

إن العمـــل الـــذي قام بـــه كامل 
غبـــلاير مثير لاهتمام مـــن حيث أنه 
يوّضـــح اتجاًها لصالـــح »التغريب« 
بيـــن العائات القبطية مـــن الطبقات 
الراقية في النصـــف األول من القرن 
العشـــرين، أّمـــا من حيـــث التدوين 
الموســـيقي في حـــد ذاتـــه، ليس له 
قيمة علميـــة تهم الباحـــث في مجال 
الموســـيقى القبطيـــة للتعـــرف على 

أصولهـــا الفنية.

Profrasmy_r@yahoo.com
 :)Father‘s Day( األب  يوم 
هو احتفال عالمـــي اجتماعي يخص 
فقـــط اآلبـــاء مـــن الرجـــال. وتعود 
أصـــول وبدايـــة فكـــرة عيـــد األب 
العالمي إلـــى ما قبل 4000 ســـنة، 
وتحديـــًدا فـــي مدينه بابـــل القديمة، 
إذ كان يوجـــد بالمدينه شـــاب كلداني 
اســـمه »علمســـو« اشـــتهر بأمنيته 
الجيـــدة والعمـــر  بالصحـــة  ألبيـــه 
الحـــرص على  دائم  المديـــد، وكان 
االعتنـــاء بأبيـــه وإظهـــار حبـــه له 
والعطف عليـــه، وتعبيـــًرا عن ذلك 
قـــام الشـــاب بكتابـــة أمنياتـــه على 
لوحة مصنوعة مـــن الطين وأهداها 
لوالـــده، ومنـــذ ذلك الوقـــت بدأ هذا 

وتطور. التقليـــد 

وتحتفـــل بـــه العديد مـــن الدول 
الكاثوليكية  البلـــدان  وفـــي  الغربية، 
ُيحتفـــل به منـــذ القرون الوســـطى 
فـــي 19 مـــارس حيـــث يوافق عيد 
القديس يوســـف النجـــار، فيما تبّنت 
البلـــدان عيـــد األب  مـــن  غيرهـــا 
المعتمـــد فـــي الواليـــات المتحـــدة 
والـــذي يوافـــق األحـــد الثالـــث من 

شـــهر يونيـــو مـــن كل عام.

فكرة اليوم:

أول من جاءتـــه فكرة تخصيص 
يـــوم لتكريـــم األب هي »ســـونورا 
 Sonora دود  ســـمارت  لويـــس 
مـــن   »Louise Smart Dodd
بالواليات  ميتشجان  - والية  سبوكين 
المتحـــدة األمريكية، في عام 1909، 
بعد أن اســـتمعت إلـــى موعظة دينية 
في يوم األم. أرادت »ســـونورا« أن 
ســـمارت«  أباها »جاكســـون  تكرم 
أحـــد قدامى المحاربيـــن في الحرب 
األهلية، والـــذي كان صارًما للغاية، 
وأعربـــت ابنتـــه -صاحبـــة الفكرة- 
عـــن أن صرامتـــه كانـــت الســـبب 
الرئيســـي وراء وحدة عائلتها، حيث 
أن زوجتـــه قد ماتت عـــام 1898، 
وقام بمفـــرده بتربية أطفاله الســـتة، 
ولذلـــك قدمـــت عريضـــة توصـــي 

بتخصيـــص يوم لاحتفـــال باألب.

المعانـــي والمدلـــوالت التربوية 
االحتفال قيمـــة  وراء 

األب،  لـــدور  وتعظيًما  تقديـــًرا 
كونـــه العنصر األول فـــي المجتمع 
الُمصّغـــر، أال وهو األســـرة والتي 
واألساســـية  األولـــى  اللبنـــة  ُتعـــد 
للمجتمـــع الكبير، ولذلـــك ُيعتبر يوم 
األب العالمـــي مـــن األيـــام العظيمة 

فـــي حيـــاة األبناء.

وبرؤيـــة تربويـــة لتوضيح لماذا 
ارتبـــط عيد األب في بعـــض البلدان 
فإن هذا  النجـــار؟  بالقديس يوســـف 

يرجـــع إلى أن:

يمثل  النجار  يوســـف  القديس   +
أقصـــى درجـــة للعطـــاء مـــن أجل 
العطاء، وبا حـــدود، بغزارة، وبا 
تفكيـــر، وهـــذه ســـمة من الســـمات 
الشـــخصية لأبـــوة واألمومة. األب 
يعطي مســـروًرا )المعطي المسرور 
يحبـــه الـــرب(، يعطي البنـــه الذي 
هـــو عطيـــة هللا لـــه، الـــذي مـــن 
أجله ســـيقّدس لـــه ذاته )مـــن أجلهم 
أقّدس أنـــا ذاتي(. يعطـــي ابنه الذي 
ســـيكّرس لـــه عمره ووقتـــه وجهده 

ومســـتقبله. وحاضره 

+ أليســـت هذه الســـمة متجسدة 
في مشـــوار حياة يوســـف النجار مع 

العذراء والســـيد المسيح؟

+ أوقـــف حياتـــه بعـــد تكليفـــه 
األبويـــــــــــة  المسئوليـــــــــة  بهذه 
وحارًســـا،  وراعًيا،  ومربًيـــا،  )أًبا، 
وخادًمـــا( للعذراء، وابنهـــا الوحيد، 

بأمرهما. واعتنـــى 

يســـوع  للطفـــل  حمايتـــه   +
والعـــذراء أمه فـــي فتـــرة هروبهم 
إلـــى أرض مصـــر، إلنقـــــــــــاذه، 
وحراســـته لسر التجســـد بكل أمانة.

الكامل إلرادة  استسامــــــــه   +
هللا، ونشـــهد جميًعـــا بأنــــــــــه أّدى 
األبويــــــــــة من رعاية  مســـئوليته 

وحمايـــة بأقصـــى كفاءة.

والجديـــر بالذكر أنـــه خال لقاء 
قداســـة البابا تواضـــروس الثاني مع 
ليلة االحتفال بعيد  شـــعب ســـيدني، 
األب )األحـــد األول مـــن ســـبتمبر 
الحاضر  الشـــعب  حرص   ،)2017
مـــع  بعيـــد األب  االحتفـــال  علـــى 
األصوات،  تعالـــت  حيث  قداســـته، 
ونـــادت بصـــوت واحد »كل ســـنة 
البابا«،  يـــا ســـيدنا  وانـــت طيـــب 

بابا«. »يـــا  كلمة  مكّرريـــن 

والجديـــر بالذكر أيًضـــا أنه في 
اجتمـــاع المجمع المقدس هـــذا العام 
)يونيـــو2022(، تقـــّرر أن تحتفـــل 
الكنيســـة يوم 21 يونيو من كل عام 
بعيـــد األب، مـــع احتفـــاالت مصر 
بهذا العيـــد الذي يحمـــل كل معاني 

بـــا حدود. الوفاء لمـــن أعطى 

عيد األب العاليم )رؤية تربوية(
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خوف هللا يطرد مجيع الرذائل والضجر )التذمر( يطرد خوف هللا. كما يفعل السوس ىف اخلشب كذلك تفعل الرذيلة ىف النفس )األنبا موسى األسود(

إن دراســـة العهد القديـــم واآلثار 
المرتبطـــة بـــه فـــي مصر لـــم تحَظ 
بدراســـات واســـعة أو رصينة خاصة 
فـــي مصر على المســـتويين الجامعي 
والاهوتـــي، علـــى الرغـــم من كون 
كثير مـــن اآلثار المرتبطـــة به ُتعتبر 
جـــزًءا هاًمـــا مـــن تاريـــخ الشـــرق 
بالتاريـــخ  مرتبـــط  كبيـــر  وجـــزء 
المصـــري، وربمـــا هـــذا مـــا دعـــا 
نيافـــة األنبا مكاريوس أســـقف المنيا 
فـــي عظة لـــه –في الصـــوم المقدس 

الماضـــي- أن يذكـــر قائاً:  
»لأســـف إن العهـــد القديـــم لم 
يأخـــذ حقـــه مـــن القـــراءات إال في 
بعـــض أيام الصوم المقدس وأســـبوع 
والســـجدة،  الثاثة  واللقانات  البصخة 
فضـــاً عن القـــراءات المقتبســـة من 
المزامير التي تســـبق أناجيل عشـــية 
وباكـــر والقداســـات، والعهـــد القديم 
الجديد  للعهـــد  هو أســـاس معرفتنـــا 
القديم  العهـــد  والمتقـــدم في معرفـــة 

الجديد«. العهـــد  فـــي  متقدم 
مـــن هـــذا المنطلق نبـــدأ أن نقدم 
بعـــض األحداث التاريخيـــة في العهد 
القديـــم والموثقـــة بكثرة فـــي اآلثار 
المصرية وآثار الشـــرق األدنى ومن 

بيـــن هذه الوثائـــق اآلتي:

مقبـــرة  حتـــب،  خنـــوم  مقبـــرة 
بروكلـــن،  برديـــة  رع،  رخمـــي 
مواجهة  الثالـــث،  تحتمـــس  نصوص 
مع أخناتون، وثائق عهد الرعامســـة، 
حروب رمســـيس الثالث ضد شعوب 
البحـــر المتوســـط )الفلســـتي(، لوحة 
مرنبتـــاح، نصوص عصر شاشـــانق 
)شيشـــاق( بالكرنك باألقصر، مشكلة 
الخـــروج والخـــاف علـــى تاريخها 
المتأخرة،  والنظرية  المتقدمة  النظرية 
وتقســـيمها،  األرض  ودخول  ســـيناء 
الحمايـــة  وتقســـيمها،  المملكـــة 
المصريـــة، الســـبي األشـــوري ثـــم 
الســـبي البابلي، العودة وإعادة البناء، 
حـــروب الفـــرس، خراب أورشـــليم، 
العائلـــة الهيرودســـية، عصر الســـيد 

المســـيح، وثائـــق الصلـــب والقيامة. 
وحتـــى ال تطـــول كثيـــًرا هـــذه 
الحلقة ســـنبدأ بشـــرح وثيقـــة واحدة 
الوثائـــق  عـــن  الحديـــث  وســـنتابع 
القيامـــة،  رب  بمشـــيئة  األخـــرى 
وبالتنســـيق مـــع رئاســـة التحريـــر:
Khnum- مقبـــرة خنوم حتـــب
راضـــي”  »خنـــوم  أي:   ”hotep
حاكم اإلقليم الســـادس عشـــر بمصر 
الوســـطى بالقـــرب مـــن قريـــة بني 
أبو قرقـــاص جنوب  حســـن شـــرق 
المنيـــا بحوالـــي 30 كم مـــن أواخر 
القـــرن التاســـع عشـــر وبـــدء القرن 

الثامـــن عشـــر قبـــل المياد.
إلـــى  مقســـمة  مصـــر  )كانـــت 
عشـــرين إقليًمـــا بالدلتـــا وعشـــرين 
إقليًمـــا بمصـــر العليـــا- أي من 40-

42 إقيلًمـــا إدارًيـــا لكل مصـــر(. أما 
عـــن أســـرة صاحـــب المقبـــرة فقد 
تعرفنـــا من النصوص أن ابنه ُســـميَّ 
أيًضا خنـــوم حتب الثالـــث، وُيعرف 
أحيانا بالوزيـــر خنوم-حتب، إذ صار 
وزيـــًرا في عهـــد الملك سنوســـرت 
الثالث خال األســـرة الثانية عشـــر، 
وتـــم التعـــرف عليـــه باألكثـــر من 
نصوص قبـــره، ومن لوحـــة أخرى 

تـــم العثـــور عليها.
ومـــا يهمنـــا اآلن أن هناك منظر 
من مقبـــرة خنـــوم حتـــب الثاني في 
أعلـــى الجـــدار الشـــمالي، ويرجـــع 
تاريخـــه إلـــى الســـنة السادســـة من 
الثاني فنشاهد  الملك سنوســـرت  حكم 
خنـــوم حتـــب يســـتقبل جماعـــة من 
العامـــو ســـكان الصحراء الشـــرقية، 
أو الكنعانييـــن، ويبلغ عددهم ســـبعة 
وثاثيـــن محملين بالهدايـــا أو البدائل 
التجاريـــة )نظام المقايضة( من الكحل 
واألســـلحة  والحيوانـــات  والبخـــور 
والمنتجـــات األخـــرى، ومواصفاتهم 
العبرانيين،  مواصفـــات  على  تتطابق 
حيـــث أنهم ينفردون بوضـــع أطفالهم 
فـــي ُخرج علـــى الحمـــار، وتتطابق 
هـــذه الصـــورة لوضـــع الطفلين مع 
منظر يصـــور وضع طفلي موســـى 
في رجوعـــة من عند حميـــه يثرون 
توّثق ألحدى  كذلـــك  بولديه، وهناك، 

لمصر. زيارتهـــم 
اســـتطعنا تحديد ذلـــك من خال 
المقارنـــات بيـــن مناظرهـــم في هذه 
المقبـــرة ومـــا وجـــد فـــي الوثائـــق 
األخرى فمن خال أشـــكال مابسهم 
وتصفيـــف الشـــعر نســـاًء ورجـــاالً 
وإطـــاق اللُحى بغير شـــارب فضاً 
عمـــا معهـــم مـــن أدواٍت وأســـلحة، 
ـــن لهـــذه الشـــعوب،  وطريقـــة التزيُّ

وهنـــاك نقـــوش مرتبطـــة بالمنظـــر 
حيـــث يعلوهم ســـطر بالهيروغليفية: 
»حضروا بصحبتهم مســـكرة للعيون 
أحضروها لـــه ]للحاكم[ وعددهم 37 
ســـامًيا ]عبرانًيا[«، أمـــا عن الوثيقة 
التي بيـــد أحد مشـــرفي البروتوكول 
المصرييـــن لتقديـــم هـــؤالء األجانب 
عبـــارة  وهـــي  المصـــري  للحاكـــم 
عـــن تصريـــح ســـفر وتنقـــل داخل 
البـــاد المصريـــة يتســـلمونه بنـــاًء 
الحـــدود  شـــرطة  تحريـــات  علـــى 
المصريـــة وجـــاء نصـــه كالتالـــي: 
الملـــك  لجالـــة  الســـادس  »العـــام 
الحورس ســـيد األرضيـــن ملك مصر 
الجنوبية والشـــمالية خـــع. خبر. رع 
]سنوســـرت الثاني، األسرة 12[ وها 
مذكرة عن إحضارهـــم ]اصطحابهم[ 
بواســـطة ابـــن األمير الحاكـــم خنوم 
]أي  الســـاميين  مـــن  وهـــم  حتـــب 
العبرانيين[ ومعهم مســـكرة ســـامية 
وهم من بـــاد شـــتوت ]أي: كنعان[ 
عامـــوا«،  شـــخًصا   37 وعددهـــم 
وُكتـــب تحت يـــد ُمقدمهـــم )أي مقدم 
الوثيقـــة- »الكاتـــب الملكـــي نفر – 
حتـــب« وُذكر اســـم أخـــر: »األمير 

خيتي«. المميـــز 
أمـــا عـــن الكتابـــة التـــي تجاور 
أمام  الســـاميين  الشـــخص األول من 
رأســـه »رئيـــس أجنبي« ثم اســـفلها 
األســـم »إبشـــا« وهو يمكن أعتباره 
اختصاًرا الســـم إبشـــالوم أو إبشارو، 
وهـــو من األســـماء العبريـــة، وعادة 

اختصار االســـماء كانت منتشـــرة في 
مصـــر القديمـــة ]الفرعونيـــة[، مثل 
اســـم الملك أمينمحـــات يختصر إلى 
األســـم  تـــزال مثل  »أمينـــي«، وال 
اآلرامـــي: يوحنا = حنـــا، واألجنبي: 
ألبـــرت = بـــرت، واالســـم العربي: 

عبد المســـيح= ســـيحة. 
وهنـــاك أبحـــاث كثيـــرة تشـــير 
العهـــد  آبـــاء  إلـــى مـــا كان عليـــه 
القديـــم الُمعاصرون لجماعـــة العامو 
)غالبيتهـــم مـــن العبرانييـــن( التـــي 
ثبوت  إلـــى مصـــر، وإمكانية  َقُدَمْت 
مجيء »إبراهيم وإســـحاق ويعقوب« 
لمصـــر وزمان تواجدهم مســـجل في 
وثائـــق أخـــرى غيـــر هـــذه المقبرة 
الصخريـــة، وتوجد فـــي النقوش التي 
على حائـــط هذه المقبـــرة الصخرية، 
أما ما يـــؤرخ للتواجـــد العبراني في 
التالية مثل  القديمة واألحـــداث  مصر 
والتقســـيم  الخروج ودخولهم األرض 
والمملكة والســـبي ... إلخ ســـنقدمها 

. ًعا تبا

العهد القديم وعلم اآلثار )1( مقربة خنوم حتب اثلاين
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المهندس أنطونيو القس دانيال
خادم بلجنة الطفولة أسقفية الشباب

أيهـــا  اليـــوم 
اآلبـــاء واألمهات 
نتحـــدث  ســـوف 
في موضــــــــوع 
نطلبه مـــن أبنائنا 
ولكننــــا ال نسمح 

ألبنائنـــا أن يطلبـــوه هـــم مّنا!
كثيـــًرا مـــا نطلـــب مـــن أبنائنا 
أن يقدمـــوا لنـــا االحتـــرام والتقدير 
في المنـــزل وخارجـــه، وهذا مؤكد 
صحيـــح، ولكـــن هـــل نحـــن أيًضا 
نقـــدم لهم نفـــس االحتـــرام والتقدير 

فـــي الداخـــل والخارج؟
كم مـــن مـــرة غضبَت بشـــكل 
غيـــر الئق علـــى طفلـــك ووّجهت 
لـــه إهانـــات لفظيـــة أو تجـــاوزت 
وصنعـــت جرًما بإهانات جســـدية؟
اســـمحوا لي أن أقول إننا لســـنا 
ًكا لهـــؤالء، فكما قـــال الكتاب  ُمـــاَّ
فـــي المزمـــور 127 إنهـــم ميراث 
من الرب، فقـــد أعطانـــا إّياهم هبة 
منـــه لكـــي نضعهـــم علـــى طريقه 
ويصلـــوا إليـــه مـــره أخـــرى كما 
أعطانـــا إّياهم، وتأّكـــد أن هذا أيًضا 
لـــه مقابل لنـــا نحن اآلبـــاء كما قال 
الحكيـــم في ســـفر األمثـــال: »أَُبو 
َوَلَد  َوَمْن  اْبِتَهاجـــاً  َيْبَتِهـــُج  يِق  دِّ الصِّ
َحِكيماً ُيَســـرُّ ِبِه« )أمثال 23: 24(.
وعليـــه دعونـــا نبـــدأ أيًضا من 
الكتـــاب المقدس، وننظـــر إلى اآلب 
الســـماوي فهـــو بطـــيء الغضـــب 
اٌن  بُّ َحنَّ كما قـــال المزمور: »اَلـــرَّ
وِح َوَكِثيـــُر  َوَرِحيـــٌم، َطِويـــُل الـــرُّ
 ،)8  :145 )مزمـــور  ْحَمـــِة«  الرَّ
غفور كمـــا قال عنه دانيـــال النبي: 
َواْلَمْغِفَرةُ،  اْلَمَراِحـــُم  إِلِهَنـــا  بِّ  »لِلرَّ
َعَلْيـــِه« )دانيال 9:9(. ْدَنا  َتَمرَّ َنا  ألَنَّ

وكل  بقدرتـــه  هللا  كان  فـــإن 
إحســـانه إلينـــا، يتحمـــل أخطاءنـــا 
بصبـــر، ويغفـــر لنـــا ونحـــن غير 
مســـتحقين؛ أاَل نتعلـــم منـــه الصبر 
والرفـــق بأبنائنـــا الذين هـــم عطيته 

منه؟ وميـــراث 
ال نتكبر يا إخوتــــي على أبنائنا 
ونرفض االعتـــذار إليهم إن أخطأنا 
فـــي حقهم، فإنـــي أذكر أننـــي يوًما 
العمل  بســـبب ضيـــق  انفعلت  مـــا 
على طفلـــي، وظللت طـــوال الليل 
أعتـــذر لـــه، والنتيجـــة أنـــه اليوم 
بمجـــرد أن أقول له إنـــي متضايق 
مـــن فعـــل يفعلـــه، يأتـــي ويعتذر 
هـــو اآلخـــر، فكمـــا نعلّـــم أبناءنا 
بتصرفاتنـــا وأفعالنا، يشـــيبون على 

فينا. شـــاهدوه  ما 
وقد ذكـــرت دراســــــــة للمعهد 

األطفال  مهـــارات  لتنميه  األمريكي 
في عـــام 2006 أن أطفالنا يتأثرون 
بكلماتنـــا وطريقـــة توجيههـــا لهـــم 
ونبـــرة صوتنا فـــي إلقـــاء الكلمات 
علـــى مســـامعهم، فكونـــوا رفقـــاء 
بأبنائكم، ال تكونوا ســـبًبا في فشـــل 
مســـتقبل أبنائكم بغضبكم، واستمعوا 
َها  إلـــى قول بولـــس الرســـول: »أَيُّ
لَِئاَّ  أَْوالََدُكـــْم  ُتِغيُظـــوا  اآلَبـــاُء، الَ 

.)21  :3 )كولوســـي  َيْفَشلُوا« 
اليــــوم  ألطفالنا  احترامنـــــــــا 
هـــو فرحه لنـــا غـــًدا بمســـتقبلهم، 
فلنتشـــارك فـــي منازلنـــا ألجل تلك 
األمانـــة، ونضع أمامنا أننا ســـوف 
نســـمع صوتـــه المفرح وهـــو يقول 
لنـــا: »َلْيـــَس لِي َفـــَرٌح أَْعَظـــُم ِمْن 
ُهْم  هـــَذا: أَْن أَْســـَمَع َعـــْن أَْوالَِدي أَنَّ
« )3يوحنا 1: 4(. َيْســـلُُكوَن ِباْلَحـــقِّ

اَِم،  »أَْجَساُمُهْم ُدِفَنْت ِبالسَّ
َوأَْسَماُؤُهْم َتْحَيا َمَدى األَْجَياِل« 

)سي14:44(. 
شكر وذكرى األربعين

لألب الغالي

جرجس إسحق بطرس
تشكر األسرة اآلباء الكهنة

القمص شنوده جرجس والقس يعقوب
والقس متى القمص أخنوخ 

والقس إبراهيم
تقيم األسرة القداس اإللهي 

على روحه الطاهرة
يوم األحد الموافق 2022/7/10

الساعة الثامنة صباًحا
بكنيسة السيدة العذراء مريم – دير 

الجرنوس – مغاغة
زوجتك وأوالدك ميشيل وميريم

نشـــأته: د. ميشـــيل باخوم مولود 
فـــي 13 يونيـــو عـــام 1913م بقرية 
مســـعود بطهطا - محافظة ســـوهاج. 

وهو من عائلة مســـيحية 
تقية حيـــث أن والده كان 
خادًما بكنيســـة المــــاك 
غبلاير بحارة الســـقايين، 
ومـــن أفراد هـــذه العائلة 
القمـــص عبـــد المســـيح 
التحـــــــــق  المسـعودي. 
السقايين  بمدرســـة حارة 
األقبـــاط  مدرســـة  ثـــم 
الكبــــــرى، وكان األول 
فـــي امتحـــان البكالوريا 

عـــام 1931م ممـــا جعلـــه يحصـــل 
علـــى جائزة األمير طوســـون. حصل 
في  والماجســـتير  البكالوريوس  علـــى 
الهندســـة المدنية من جامعـــة القاهرة. 
ـــن مهندًســـا بوزارة األشـــغال  ثـــم ُعيِّ
فـــي مصر )مـــن عـــام 1936 وحتى 
عـــام 1937م(. ثم عمل معيًدا بقســـم 
الهندســـة اإلنشـــائية بكليـــة الهندســـة 
علـــى  كمـــا حصـــل  عـــام 1937م. 
دبلـــوم فـــي الهندســـة اإلنشـــائية من 
معهـــد المهندســـين اإلنشـــائيين بلندن، 
ودكتـــوراه فـــي الهندســـة المدنية من 
جامعة القاهـــرة، ودكتـــوراه ثانية من 
المتحدة  بالواليـــات  إلينـــوي  جامعـــة 

.1948 عـــام  االمريكية 

المناصـــب التي توالهـــا: + تدرج 
فـــي وظائـــف التدريـــس بالكليـــة إلى 
أن أصبـــح أســـتاًذا لكرســـي حســـاب 
اإلنشـــاءات بقســـم الهندســـة اإلنشائية 
بالكلية عام 1957م، وأســـتاًذا متفرًغا 
بنفـــس القســـم عـــام 1973م. + ُيذكر 
انه قام بتأســـيس وإدارة »المهندســـون 
االستشـــاريون العـــرب« مـــن عـــام 
1950 وحتى عام 1981 باالشـــتراك 
مـــع الدكتـــور أحمد محـــرم. + اختير 
عضـــًوا بالعديد من اللجـــان والهيئات 
مثـــل: - لجنـــة معهد البحـــوث القومي 
لبحـــث وســـائل توفير حديد التســـليح 
تحضيـــر  ولجنـــة  الخرســـانة،  فـــي 
المصريـــة  القياسســـة  المواصفـــات 
للخرســـانة المســـلحة. - خبير للقوات 
الجويـــة في أعمال إنشـــاء المطارات، 
وأُوِفـــد كمنـــدوب مـــن وزارة التموين 
إلى امريكا لدراســـة صوامـــع الغال. 
مـــن  العديـــد  انـــه حضـــر  كمـــا   +
المؤتمرات في مصـــر والخارج منها: 
- مؤتمـــر معهد الخرســـانة األمريكي 
بســـنتافي )1947(، ومؤتمـــر معهـــد 
بنيويـــورك عام  الخرســـانة األمريكي 
للخرســـانة  الدولي  المؤتمـــر   ،1949
 ،1953 )لنـــدن  إجهازهـــا  الســـابق 
 ،1958 برليـــن   ،1955 أمســـتردام 
رومـــا 1962، باريـــس 1966، براغ 
1970(. + اختيـــر عضـــوا في الكثير 
مـــن الهيئـــات الدولية منهـــا:  - زميل 
معهد المهندســـين اإلنشـــائيين بإنجلترا 

الـــذي اختاره ممّثًا لـــه في مصر عام 
1972، جمعيـــة البحـــوث األمريكية، 
للمهندســـين  األمريكيـــــة  والجمعيـــة 
والجمعيــــــة  المدنييـــن، 
للكبـــــــاري  الدوليـــــــة 
اإلنشائيـــــــة  والهندســـة 
بزيوريـــخ.  - لـــه العديد 
من المؤلفات المنشـــورة، 
ولـــه أيًضـــا مـــا يقرب 
مـــن ثاثين بحًثـــا علمًيا 
مجـــال  فـــي  منشـــوًرا 
الخرســـانة المسلحــــــــة 
وميكانيـــكا اإلنشـــاءات.

أهم المشـــروعات: + قام بتصميم 
أو مراجعـــة تصميـــم معظم الجســـور 
وصوامـــع  واألنفـــاق  والمطـــارات 
الغـــال في مصر والكثيـــر من الدول 
العربيـــة واألفريقيـــة، وهـــو صاحب 
القاهرة واشترك  اســـتاد  إنشـــاء  فكرة 
فـــي تصميمه مع المهنـــدس المعماري 
وهو  مـــارش«،  »فيرنـــر  األلمانـــي 
الملعب  بتصميـــم  قام  الـــذي  المهندس 
األســـقف   + ببرليـــن.  األوليمبـــي 
القشـــرية لمعـــرض القاهـــرة الدولي- 
فندق شـــيراتون القاهرة - مبنى وزارة 

الجديد. الخارجيـــة 

مشـــروعاته في الـــدول العربية: 
المشـــروعات  من  العديـــد  لـــه  كانت 
بالـــدول العربيـــة حيث قـــام بتصميم 
باماكـــو،  وفنـــدق  الكويـــت،  مطـــار 
وكوبـــري  أســـمنت  ومصانـــع 
والبنـــك  ليبيـــا،  بدولـــة  الجمهوريـــة 

بصنعـــاء. المركـــزي 

خدمتـــه: كان المهنـــدس ميشـــيل 
باخـــوم خادًمـــا تقًيـــا ومحًبـــا للعطاء 
مـــن ماله وعلمـــه ووقته، وقـــد صّمم 
العديـــد من الكنائس منهـــا: الكاتدرائية 
بالعباســـية، كنيسة  الكبرى  المرقســـية 
الســـيدة العذراء بالدقي، كنيســـة السيدة 
العذراء بجاردن ســـيتي، كنيسة السيدة 
بمدينة  أثناســـيوس  واألنبـــا  العـــذراء 
نصر، كنيســـة الســـيدة العذراء بأرض 
الجولـــف، كنيســـة مارجرجس بقليوب 
العـــذراء  الســـيدة  كاتدرائيـــة  البلـــد، 
مارجرجـــس  كاتدرائيـــة  بالزيتـــون، 
بطنطـــا، كمـــا أنه أنقـــذ دير الســـيدة 
العـــذراء بدرنكة من الســـقوط. وُيذكر 
أنـــه كان عضـــًوا في المجلـــس الملّي 
العامـ ومجلس كنيســـة العذراء بالدقي.

حصـــل  والنياشين:  األوسمـــــــة 
الدكتـــور ميشـــيل باخوم على وســـام 
العلـــوم والفنـــون من الطبقـــة األولى 
عـــام 1963م، وحصـــل على وســـام 
التجارة والصناعة مـــن الطبقة األولى 
عــــــام 1964م.. وبعــــــــد رحلـــــة 
طويلة مـــن العطاء رحل عـــن عالمنا 

1981م  عام 
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God pours affection into man, thus it‘s 
a sacred thing God puts in man during 
throughout his journey. The child‘s eyes 
meet those of his mother while she embrac-
es him, breastfeeds him, and sleeps next to 
him, thus forming an affection for the child 
towards his mother. The same applies to 
the father who cuddles him and brings him 
what he loves, so his affection for his father 
grows, feeling that his father and mother are 
the whole life. Then he grows up and joins 
nursery and then school, and begins to be 
independent from them little by little. After 
that he reaches adolescence his inclination 
begins towards the opposite sex, which is 
A blessing from God placed in the human 
heart. In sociology, they call this emotion 
”general heterosexuality“, meaning that it is 
not directed towards a specific person, but 
towards the opposite sex in general, and the 
attentive boy and girl keep this strong emo-
tion in their hearts, so it is the most valuable 
thing they can offer to the future partner. 

As the young lady or young man matures, 
the scope of general emotion gets narrow 
until it is concentrated in only one person 
in whom the young man sees that this is 
the right lady for him, and she the same, 
which is called the stage of ”emotional ma-
turity“. Acceptance and admiration happen, 
then with prayers and with counseling, and 
taking the time to know the other party the 
connection and relationship begins. But if 
it happened that the young man had wast-
ed his affection before the engagement, he 
would not find anything to offer the lady with 
whom he would one day be associated, so 
he would be like a young man travelling in 
the tram, and every two or three stops he 
cuts a banknote into pieces to throw it from 
the tram window. You see that he is a crazy 
person who does not appreciate the value 
of money, this simple example of a young 
man or lady who have early meaningless 
relationships, and this explains the reason 
for the quarrels and separation that may 
happen between the spouses after being 
loving each other, because there is a so-
called vessel of feelings, when the heart is 
filled with feelings, it has Precious treasure 
to give to his partner, and a heart filled with 
that pure emotion is more valuable than all 
material gifts of gold and other things. The 
Apostle Paul recommends his disciple Tim-
othy, who was a young man, saying: ”Keep 
yourself pure“)1( and the same thing applies 
to the young man and woman who go to 
monasticism or consecration, where their 
vessel of feelings is filled towards God. 

The word love in Arabic ”Hob“ is made 
up of two letters, so let‘s say that the ”h“ for 
”Hayat“ i.e life, and the ”b“ for ”Bakaa“ i.e 
survival - meaning that love is the survival 
of life, without love there is no life. And the 
Bible mentioned the word love more than 
250 times. And the bible book which talks 
about the mature love is the book of Solo-

mon ”Song of the songs“, which talks about 
love, displaying the sole love of Christ for 
the human soul.

There are five needs for every human 
being: biological, that is, physical, psycho-
logical, mental, social, and spiritual. Phys-
ical needs such as food, drink, clothing 
and housing... Psychological: such as the 
need for encouragement, safety, freedom, 
love and containment, whether from family 
or friends. Mental needs: through reading, 
traveling, learning... Social needs: Every 
person needs a community to which he be-
longs: a homeland, a school, a university, 
a syndicate... And finally, spiritual needs: A 
person needs God. In the books of psycho-
logical studies they say that it is a need for 
the absolute, for immortality. But what is the 
most important of these needs? After many 
studies, they said that the most important 
of these needs is the need for love, which 
is the key. When God saw man drowning 
in his sins, he came down to complete the 
redemption for all mankind, and says: ”For 
God so loved the world that he gave his one 
and only Son, that whoever believes in him 
shall not perish but have eternal life“)2(, be-
cause he knows that the key to the man‘s 
heart is love. ”God so loved the world“: for 
all human beings everywhere, in all ages. 

Therefore, young man and woman, 
when you begin to establish a holy family, 
your affection must be perfect, mature and 
pure. In the holy crowning, the priest prays: 
”Fill their hearts with spiritual love.“ There 
are types of love, the most famous of which 
are three: the love of lust, which begins and 
ends very quickly. The second love is ”Phi-
lo“ love, which is social love, and it involves 
love for work, place or homeland. The third 
type is spiritual love, which is what is meant 
in the litanies of the crowning, the love that 
is on the level of Christ‘s love for the church: 
”Husbands, love your wives, just as Christ 
loved the church and gave himself up for 
her to make her holy, cleansing her by the 
washing with water through the word, and 
to present her to himself as a radiant 
church, without stain or wrinkle or any other 
blemish, but holy and blameless”)3( wrinkle 
meaning that the Church of Christ will re-
main young. Likewise, the spouses remain 
young, even if they grow old and their chil-
dren grow older, but their image for each 
other remains youthful, and their love for 
each other is strong and grows stronger day 
by day.

Love is the art of making the other hap-
py, and it is just with words that quickly 
evaporate into the air. The most important 
features of the art of making others happy 
is that there should be no selfishness. So 
I advise you not to marry if you are selfish, 
and not even to apply for dedication or mo-
nasticism, but watch out for yourself. True 
love is in making the other happy. Howev-

er, the love of Eros, the love of philo, and 
the love we see on TV, is commercial love. 
Keep your feelings pure as long as you in-
tend to establish a Christian holy house on 
the basis that ”two is better than one“)4( , 
and that ”the threefold thread is not quickly 
broken“)5(, because the marriage bond is a 
triple bond; Her, him and Christ, the three 
together, so that Christ is the center of life. 
In a Christian marriage, the partner realizes 
that he receives his partner from the hand 
of Christ Himself, so their value is very pre-
cious for each other.

In the Book of song of the songs, the 
bridegroom says to the bride: ”Show me 
your face, let me hear your voice“)6(, so with 
your wife, you like to see her and hear her 
voice, so you exchange mutual affection. 
They say that a beloved face is desirable. 
Beware, then, of those who distort the val-
ue of the family, for the Christian family is 
based on: ”The satisfied soul tramples on 
honey“)7(, for the soul filled with love rejects 
any temptation. Begin with emotional estab-
lishment, and unite with true pure love. 

And let‘s discuss four things that are the 
most valuable gifts expressing love: 

1  - The first gift is time: the most pre-
cious gift you can give to someone is to 
sit to talk with him, and it is a real need, so 
that when God created Adam, he said: It is 
not good for Adam to be alone, but I cre-
ate for him a helper similar to him to talk to 
him)8(, because he used to live with animals, 
so he does not exchange conversations 
With anyone. From his bones he created 
Eve, who had the same wisdom of mind as 
Adam to speak with him. So watch out for 
what steals time because it steals your life! 
Instead of sitting with your fiancée, wife or 
children every day to talk about all matters, 
playing or talking on your smartphone or 
being preoccupied with it becomes a barri-
er that makes a person lose focus with his 
family and children.

2- The second gift is the words of en-
couragement: the words of sharing, the 
words of joy, and the avoidance of hurtful 
words that do more harm than bullets.

3- The third gift is a form of expression of 
love which is gifts: not by their value or form, 
but by what the person likes. Simple, beau-
tiful gifts are not evaluated by their price but 
as much as they carry of tender feelings.

4- And finally, the fourth gift is pleasant 
surprises: even if it is small, it may be a trip, 
a picnic... Surprises refresh life. 

Therefore, through emotional union, 
trust is built, and trust requires honesty, clar-
ity, appreciation and tenderness, longing for 
the other and preoccupation with the other.

The understanding of  the marital union: Emotional union
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)1( 1 Timothy 5:22.  )2( John 3: 16.   )3( Ephesians 5: 25-28.       )4( Ecclesiastes 4:9..
)5( Ecclesiastes 4:12.    )6( Song 2:14..   )7( Proverbs 27:7.          )8( Genesis 2:18.
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