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اْلَمِســـيِح َيُســـوَع ِباإِلْنِجيِل« )1كو15:4(.

- أّمـــا ممارســـة األبـــوة الروحيـــة فهي متابعة 
األبنـــاء بالوعـــظ والتعليم والتشـــجيع، وعدم الملل 
في التحفيز لألبناء ليسلكوا كما يحق باإلنجيل: 
»َكَمـــا َتْعَلُمـــوَن َكْيـــَف ُكنَّـــا َنِعـــُظ ُكلَّ َواِحـــٍد ِمْنُكْم 
ِلَكـــْي  َوُنْشـــِهُدُكْم  ُعُكْم،  َوُنَشـــجِّ أَلْواَلِدِه،  َكاأَلِب 
ِهلِل الَّـــِذي َدَعاُكْم ِإَلـــى َمَلُكوِتِه  َتْســـُلُكوا َكَمـــا َيِحـــقُّ 

)1تـــس12-11:2( َوَمْجِدِه« 

)Encouraging, Comforting and 
Urging)

- وأخيـــــــــــــًرا علـــى األســـقف أن يكـــــــــــــون أًبـــا 
للـــكل ألن األبـــوة الروحية تشـــمل كل الشـــعب.. 
وبالتالـــي تحتـــاج كأســـقف أن تتعامـــل مـــع كل 
ابـــن بالطريقـــة المناسبــــــــــــــة له: »َفِصـــْرُت ِلْلَيُهوِد 
َكَيُهـــوِديٍّ أَلْرَبـــَح اْلَيُهـــوَد. َوِللَِّذيَن َتْحـــَت النَّاُموِس 
َتْحـــَت  الَِّذيـــــــــــــَن  أَلْرَبـــَح  النَّاُمـــوِس  َتْحـــَت  ـــي  َكَأنِّ
النَّاُمـــوِس. َوِللَِّذيَن ِبـــاَل َناُموٍس َكَأنِّي ِباَل َناُموٍس 
ِهلِل، َبْل َتْحَت َناُموٍس  َمَع َأنِّي َلْســـُت ِباَل َناُموٍس 
ِلْلَمِســـيِح أَلْرَبـــَح الَِّذيـــَن ِبـــاَل َناُمـــــــــــــوٍس. ِصـــْرُت 
َعَفـــاَء. ِصـــْرُت  َعَفـــاِء َكَضِعيـــٍف أَلْرَبـــَح الضُّ ِللضُّ
ِلْلُكلِّ ُكلَّ َشـــْيٍء، أُلَخلَِّص َعَلى ُكلِّ َحال َقْوًما« 

(1كـــو22-20:9(.

أّمـــا االنشـــغال عـــن األبــــــــــــوة الحقيقية فينتج 
األبنـــاء..  فقـــدان  وهـــي  كبيــــــــــــرة  مشـــكلة  عنـــه 
يذهبـــون وراء آخــــــــــــــــر.. أّي آخـــر يبــــــــــدي لهـــم 
اهتماًمـــا بأحوالهـــم وقضاياهـــم.. انشـــغال داود 
عن الشـــعب أعطى الفرصة لـ«أبشالوم« لسرقة 
قلوب الشـــعب إذ كان أبشـــالوم يتواصل مع َمْن 
يأتـــي لـــداود ويقول لهم: »اْنُظْر. ُأُموُرَك َصاِلَحٌة 
َوُمْســـَتِقيَمٌة، َولِكـــْن َلْيَس َمْن َيْســـَمُع َلـــَك ِمْن ِقَبِل 
أن  النتيجـــة  وكانـــت  )2صـــم3:15(.  اْلَمِلـــِك« 
200 من الشـــعب ســـاروا وراء أبشـــالوم ببساطة 
ودون تمييـــز: »َواْنَطَلـــَق َمـــَع َأْبَشـــاُلوَم ِمَئَتا َرُجل 
ِمـــْن ُأوُرَشـــِليَم َقـــْد ُدُعـــوا َوَذَهُبـــوا ِبَبَســـاَطٍة، َوَلـــْم 

َيُكوُنـــوا َيْعَلُمـــوَن َشـــْيًئا« )2صـــم11:15(.

للحديث بقية

الكنيســـة  فـــي  اإلكليروســـية  الدرجـــات 
المقدســـة ثـــالث، هـــي: الشموســـية – القسيســـية 
يونانيـــة  )كلمـــة  واإلكليـــروس  األســـقفية،   –
تعنـــي الُمكرَّســـين هلل( هـــم الذيـــن يقومون بســـائر 
فـــي  المتعـــّددة  والكنســـية  الليتورجيـــة  الخدمـــات 
د كمـــا يقـــول الكتـــاب:  نظـــام دقيـــق جـــًدا وُمحـــدَّ
»لـــكل واحـــد مّنـــا أُعِطيـــت النعمـــة حســـب قياس 
هبـــة المســـيح« )أفســـس7:4(.. »ألجـــل تكميـــل 
القديســـين لعمـــل الخدمة لبنيان جســـد المســـيح« 

.)16-12:4 )أفســـس 
وبمناســـبة ســـيامة عشرة أساقفة جدد ليخدموا 
مـــن  بنياحـــة عـــدد  التـــي خلـــت  المواضـــع  فـــي 
األحبـــار األجـــاّلء خالل الفتـــرة الماضية، فإنني 
أوّد أن أتحدث عن جوانب المسئولية األسقفية، 
والتـــي ُتعتبـــر )األســـقفية( أعلـــى درجـــات الســـلم 
اإلكليروســـي، ومـــن األســـاقفة يتكـــون أعضـــاء 

المجمـــع المقـــدس برئاســـة البابـــا البطريرك.
المســـئولية  عـــن  نتحـــدث  المســـيح  بنعمـــة 
األســـقفية فـــي عشـــرة جوانـــب متعـــّددة ونكتـــب 

عنهـــا فـــي أكثـــر مـــن مقـــال.
أواًل: المسئوليــــــة الشخصيــــة: التخلــــــي 

الذات: عن 
دورنـــا كأســـاقفة هـــو النظـــر لآلخـــر.. النظر 
للشـــعب وليـــس ألنفســـنا: »اَل َتْنُظـــُروا ُكلُّ َواِحـــٍد 
ِإَلـــى َمـــا ُهـــَو ِلَنْفِســـِه، َبـــْل ُكلُّ َواِحـــٍد ِإَلـــى َمـــا ُهَو 

آلَخِريـــَن َأْيًضـــا« )في4:2(.
إذا اســـتطعنا أن نقـــول مـــع بولـــس إننـــا عبيد 
للشعب من أجل يسوع، فنحن إًذا أساقفة ورعاة 
بحق: »َفِإنََّنا َلْســـَنا َنْكِرُز ِبَأْنُفِســـَنا، َبْل ِباْلَمِســـيِح 
َيُســـوَع َربًّـــا، َولِكـــْن ِبَأْنُفِســـَنا َعِبيـــًدا َلُكـــْم ِمـــْن َأْجِل 

َيُســـوَع« )2كو5:4(.
كلمـــة الســـر لبلـــوغ التخّلـــي التـــام عـــن الذات 
هـــي االتضـــاع.. االتضـــاع هـــو أكبـــر وأضمـــن 
طريـــق للنمـــو الروحـــي الدائـــم.. االتضـــاع هـــو 
حـــارس نعمـــة األســـقفية. ولذلـــك أقـــول لـــك أيها 
اآلب األســـقف: اجعـــل َمَثَلـــك يوحنـــا المعمدان: 
ـــي َأَنـــا َأْنُقـــُص. َالَّـــِذي  »َيْنَبِغـــي َأنَّ ذِلـــَك َيِزيـــُد َوَأنِّ
َيْأِتـــي ِمـــْن َفـــْوُق ُهـــَو َفـــْوَق اْلَجِميـــِع، َوالَّـــِذي ِمـــَن 
، َوِمـــَن اأَلْرِض َيَتَكلَُّم. َالَِّذي  اأَلْرِض ُهـــَو َأْرِضيٌّ
ـــَماِء ُهـــَو َفـــْوَق اْلَجِميـــِع، َوَمـــا َرآُه  َيْأِتـــي ِمـــَن السَّ

َوَســـِمَعُه ِبـــِه َيْشـــَهُد« )يـــو32-0:3(.
ثانًيا: المســـئولية الروحية: النمو فيها، 

الروحي: الجفاف  وتجنُّب 
المســـئولية الروحيـــة عن ذاتـــك تتلخص فيما 

قاله بولس الرســـول:

ـــي َقـــْد ِنْلُت َأْو ِصـــْرُت َكاِماًل،  (1( »َلْيـــَس َأنِّ
ـــي َأْســـَعى َلَعلِّـــي ُأْدِرُك الَِّذي أَلْجِلـــِه َأْدَرَكِني  َولِكنِّ
نحـــن  )فـــي12:3(.  َيُســـوُع«  اْلَمِســـيُح  َأْيًضـــا 
جميعنـــا فـــي ســـعي دائم بل ونجـــري، كيما ندرك 
قـــد صرنـــا  أننـــا  للحظـــة  ولـــو شـــعرنا  وننمـــو.. 

كامليـــن يبـــدأ الجفـــاف الروحـــي.. 
(2( كيمـــا نظـــل فـــي حالـــة نمـــو دائـــم ينبغي 
أن نتذكـــر درس بولـــس الرســـول لتيموثـــاوس أن 
يكـــون قدوة: »اَل َيْســـَتِهْن َأَحـــٌد ِبَحَداَثِتَك، َبْل ُكْن 
ُقـــْدَوًة ِلْلُمْؤِمِنيـــَن ِفـــي اْلـــَكاَلِم، ِفي التََّصـــرُِّف، ِفي 
وِح، ِفي اإِليَمـــاِن، ِفي الطََّهاَرِة«  اْلَمَحبَّـــِة، ِفـــي الرُّ

(1تي12:4(.
وحتـــى مـــا يكـــون دائًمـــا قـــدوة، نصحه بولس 
الرســـول بـــدوام مالحظـــة تعليـــم نفســـه: »اَلِحـــْظ 
َنْفَسَك َوالتَّْعِليَم َوَداِوْم َعَلى ذِلَك، أَلنََّك ِإَذا َفَعْلَت 
هـــَذا، ُتَخلِّـــُص َنْفَســـَك َوالَِّذيـــَن َيْســـَمُعوَنَك َأْيًضا« 

(1تي16:4(.
المثـــل القـــوي هنـــا هـــو مثـــل ســـلبي ألســـقف 
الودكيـــة الـــذي فّكـــر بـــل وقـــال إنـــه غنـــي وقـــد 
اســـتغنى ويعلم كل شـــيء وال يحتاج أي شيء.. 
لـــذا صـــار ال حـــارًّا وال بـــارًدا كمـــا يقـــول الرائي: 
»َواْكتُـــْب ِإَلـــى َمـــاَلِك َكِنيَســـِة اّلاَلُوِدِكيِّيَن:»هـــَذا 
ـــاِدُق، َبَداَءُة  ـــاِهُد اأَلِميُن الصَّ َيُقوُلـــُه اآلِميـــُن، الشَّ
َخِليَقـــِة هللِا: َأَنـــا َعاِرٌف أَْعَماَلَك، َأنََّك َلْســـَت َباِرًدا 
َواَل َحـــارًّا. َلْيَتـــَك ُكْنَت َبـــاِرًدا َأْو َحارًّا! هَكَذا أَلنََّك 
َأْن  ُمْزِمـــٌع  َأَنـــا  َحـــارًّا،  َواَل  َبـــاِرًدا  َوَلْســـَت  َفاِتـــٌر، 
ـــي َأَنـــا َغِنـــيٌّ  َأَتَقيَّـــَأَك ِمـــْن َفِمـــي. أَلنَّـــَك َتُقـــوُل: ِإنِّ
َوَقِد اْســـَتْغَنْيُت، َواَل َحاَجَة ِلي ِإَلى َشـــْيٍء، َوَلْسَت 
ـــِقيُّ َواْلَبِئـــُس َوَفِقيـــٌر َوأَْعَمـــى  َتْعَلـــُم َأنَّـــَك َأْنـــَت الشَّ

)رؤ17-14:3(. َوُعْرَيـــاٌن« 
ثالًثا: المسئـــوليـــــة األبويـــــــــــة: لكـــــــــــل 

الشعب قطاعات 
- األبـــوة الروحيـــــــــــة هـــي أن تلـــد أبنـــاء فـــي 
المسيح، وهذا هو تعريف األبوة الروحية: »أَلنَُّه 
َوِإْن َكاَن َلُكْم َرَبَواٌت ِمَن اْلُمْرِشِديَن ِفي اْلَمِسيِح، 
ـــي َأَنـــا َوَلْدُتُكْم ِفي  لِكـــْن َلْيـــَس آَبـــاٌء َكِثيـــُروَن. أَلنِّ

املسئولية األسقفية جـ1
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ⲡⲁϣⲟⲛⲥ بشنس يكنس االرض كنس، مثل قبطي ليعبر عن أن في شهر بشنس ينتهي موسم الحصاد

قداسة البابا يستقبل
الرئيس البولندي وقرينته

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ظهـــر يـــوم االثنيـــن 30 مايـــو 
2022م، الرئيـــس البولنـــدي أندريـــه دودا وقرينتـــه أغاتـــا كورنهـــاوزر دودا فـــي 

المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية. 
رحـــب قداســـة البابـــا بالســـيد الرئيـــس والســـيدة قرينتـــه والوفـــد المرافـــق لهما، 
وأشـــار قداســـته في كلمته إلى أن مصر صاحبة التاريخ الطويل والحضارات 
الغنية، كما أنها تباركت بزيارة العائلة المقدســـة، ودعا قداســـته الســـيد الرئيس 
لزيارة األديرة القبطية. كما أشـــار قداســـته في كلمته إلى أن بولندا هي إحدى 
قـــادة العالـــم في االهتمام بالقضايا اإلنســـانية، مثل رفض اإلجهاض، والحفاظ 
علـــى البيئـــة والدفـــاع عنهـــا، وأن الكنيســـة القبطيـــة تصلـــي طقـــس تقديس مياه 

دائًما.  األنهار 
وفـــي الختـــام رحـــب قداســـته بهـــم فـــي مصـــر األرض التـــي شـــاركت بولندا 
فـــي إنقـــاذ آثارهـــا، حيـــن تـــم إنقـــاذ آثـــار النوبـــة، والتـــي تحمـــل وارســـو عاصمة 
بولنـــدا متحًفـــا آلثارهـــا وتاريخ كنيســـتها، واختتم قداســـته كلمتـــه بأنه يصلي من 
أجـــل ســـالم العالـــم وانتهـــاء الحـــروب. وتمنى لهم أن يســـتمتعوا ببالدنا الجميلة 
مصـــر وكذلـــك الجمهوريـــة الجديدة بكل ما فيها من آمال وإنجازات المســـتقبل. 
ومـــن جانبـــه، فقـــد شـــكر الرئيـــس البولندي قداســـة البابا على االســـتقبال، 
وأشـــار فـــي كلمتـــه إلـــى لقائـــه مـــع فخامـــة الرئيس عبـــد الفتاح السيســـي حيث 
ناقشـــا ملفـــات تخـــص البلديـــن وعـــدًدا مـــن القضايـــا، وأضـــاف أنه ســـعيد بأن 
جـــدول زيارتـــه أتـــاح الفرصـــة للقـــاء قداســـة البابـــا واآلبـــاء األســـاقفة، مشـــيًرا 
النتمائـــه وأغلـــب الوفـــد المرافـــق إلـــى الكنيســـة الكاثوليكية، وإلى ســـعادته بأن 
مصـــر يســـودها جـــو مـــن التســـامح واحتـــرام المعتقـــدات. وأشـــار ســـيادته إلـــى 
لقائـــه الفتـــرة األخيـــرة بالبابـــا فرنســـيس وبطريـــرك القســـطنطينية برثلمـــاوس. 
وفـــي ختـــام كلمتـــه دعـــا ســـيادته أن نصلـــي جميًعا من أجل ضحايـــا الحرب. 
ثـــم تبـــادال الهدايـــا والصـــور التذكاريـــة، وقامـــا مـــع الوفـــد بزيـــارة الكاتدرائيـــة 

المرقســـية بالعباســـية. 

الكنيسة تهنئ سمو الشيخ حممد بن زايد باختياره 
رئيًسا دلولة اإلمارات العربية املتحدة

تهنـــئ الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي، ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل نهيان، بمناســـبة اختيـــــــــــــاره مـــــــــــن 
ِقَبـــل المجلـــس األعلــــــــــــى لالتحـــــــاد، باإلجمـــــــاع، رئيًســـا لدولـــة اإلمــــــــــــــارات 

المتحدة. العربيـــة 

نثـــق أنـــه سيســـير علـــى درب البنـــاء والرقـــي والتقـــدم الـــذي أرســـاه األب 
المؤســـس صاحب الســـمو الراحل الشـــيخ زايد آل نهيان، مســـتكماًل المســـيرة 

الناجحـــة التـــي قادهـــا الرئيـــس الراحل ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد.

نصلـــي لكـــي يوفـــق هللا خطـــاه لمـــا فيـــه الخيـــر والســـالم والبنيـــان لدولة 
اإلمـــارات ولشـــعبها العظيـــم

الجمعة 14 مايو 2022م.. 6 بشنس 1738ش

قداسة ابلابا ينيع سمو الشيخ خليفة بن زايد
قـــّدم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي تعازيه وتعـــازي الكنيســـة القبطية 
فـــي رحيـــل الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، وأكـــد قداســـته فـــي مداخلـــة هاتفيـــة أجرتهـــا معه يـــوم الجمعة 13 
مايـــو 2022م، قنـــاة »العربيـــة« أن: »اتســـاع فكـــره وقلبـــه يجعـــل رحيلـــه 
خســـارة كبيـــرة، وال شـــك أن األمـــة العربيـــة فقـــدت قائـــًدا قويًّـــا محنـــًكا عمـــل 
فـــي كل المجـــاالت، ليـــس فـــي بـــالده فقـــط، لكن امتـــد باهتماماتـــه إلى دول 
كثيـــرة«. وأضـــاف: »لقـــد قـــدم الراحـــل نموذًجـــا رفيًعـــا فـــي بـــالده للتعايـــش 
واحتضـــان جميـــع الثقافـــات واألديـــان، وكذلـــك رعايـــة جميـــع األعمـــال وال 
ســـيما األعمـــال التكنولوجيـــة، والمعاصـــرة مثـــل االهتمـــام بالبيئـــة والمنـــاخ، 

ومصـــادر الطاقـــة المتجـــددة«. 
وعـــن موقـــف »اإلمـــارات« فـــي عهـــد ســـمو الشـــيخ خليفـــة مـــن الكنيســـة 
القبطيـــة قـــال قداســـة البابـــا: »إن احتضـــان دولـــة اإلمـــارات لعمـــل الكنيســـة 
لتتمكـــن مـــن رعايـــة المصرييـــن األقبـــاط الذيـــن يعملـــون علـــى أرضهـــا يعـــد 
نموذًجـــا مصغـــًرا لمـــا تفعلـــه اإلمـــارات مـــع كل األديـــان وكل الثقافـــات وهـــو 
احتضـــان مـــن القلـــب، وهـــو مـــا لمســـته بنفســـي عنـــد زيارتـــي لإلمـــارات«. 

ورحـــل ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس دولـــة اإلمـــارات 
يـــوم الجمعـــة 13 مايـــو 2022م، عـــن عمـــر ناهز 74 عاًمـــا وقد أصدرت 

الكنيســـة البيـــان التالي:
تنعـــي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضروس 

الثانـــي، ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، الـــذي رحـــل عن عالمنـــا اليوم، 
بعد أن قضــــــــى عمـــــــــــره فـــــــــي خدمــــــــــــة بــــــــــالده اإلمارات وكان خير خلف 

لخير ســـلف.
نشـــاطر شـــعب دولة اإلمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة األحزان 
فـــي وفـــاة هـــذا القائـــد، ذاكريـــن المواقـــف التاريخيـــة لإلمـــارات فـــي مســـاندة 

مصـــر دائًمـــا وباألخـــص خالل األوقـــات الصعبة.
وســـنظل دوًما نذكر لســـموه بكل التقدير دعمه المســـتمر لوجود وعمل 

الكنيســـة القبطيـــة فـــي اإلمارات لخدمة أبنائهـــا المقيمين هناك.
خالص العزاء لألشـــقاء اإلماراتيين متمنين لهم اســـتكمااًل لمســـيرة النمو 

والتقـــدم احتـــذاًء لخطى الراحل الكبير.
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‘‘باستت’’ إلهة مصية قديمة على شكل قطة, ومنها كلمة ‘‘ِبس’’ التي تقال للقطة

قداسة ابلابا حيتفل بعيد دخول املسيح أرض مرص
يف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري ودير القديسة دميانة للراهبات 

العشية بدير القديسة دميانة برباري بلقاس

زار قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الثالثـــاء 31 مايـــو 2022م، ديـــر القديســـة دميانـــة ببراري بلقاس، حيث اســـتقبله نيافة األنبا ماركوس أســـقف دمياط 
وكفر الشـــيخ والبراري ورئيس الدير، وبصحبته أصحاب النيافة: األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، واألنبا صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس 
وبـــالد الشـــرقية، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، باإلســـكندرية. كمـــا حضـــر للديـــر الدكتـــور أيمن مختـــار محافـــظ الدقهلية وعدد مـــن قيادات 

المحافظـــة، وذلك للترحيب بقداســـته.

بعـــد ذلـــك صلى قداســـة البابا عشـــية عيد دخول 
السيد المسيح أرض مصر بدير الشهيدة دميانة في 
براري بلقاس، وشـــارك في الصلوات اآلباء األســـاقفة 
الحاذرون والكهنة والشمامسة وراهبات الدير، وأبناء 
الكنيســـة. وعقب انتهاء العشـــية قدم فريق كورال فقرة 
مـــن الترانيـــم، ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا ماركـــوس كلمـــة 
ترحيب وشكر لقداسة البابا الذي بدأ زيارته الرعوية 

لإليبارشـــية والدير صباح اليوم ذاته. 
االحتفـــال  بمناســـبة  كلمـــة  قداســـته  ألقـــى  كمـــا 
بتـــذكار دخـــول العائلـــة المقدســـة إلـــى مصـــر، عـــن 
وســـط  هلل  مقدســـة  أســـرته  اإلنســـان  يجعـــل  كيـــف 
تحديـــات العصـــر ومـــا يقدمـــه العالـــم اليـــوم )تجدها 
ترجمـــة  مـــع  العـــدد صــــ××××  هـــذا  فـــي  منشـــورة 
إنجليزيـــة صــــ×××(. وبعـــد الختـــام قدم نيافـــة األنبا 
ماركـــوس هديـــة تذكاريـــة لقداســـة البابـــا. وصافـــح 
قداســـته وبـــارك أبنـــاء الكنيســـة الحاضرين كالًّ على 

حـــدة أثنـــاء االنصـــراف. 
كان قداســـة البابـــا قـــد التقـــى راهبـــات الدير قبل 
العشـــية وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة، وزار مـــزار 
القديســـة دميانـــة ومـــزار مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح 
األنبـــا بيشـــوي مطـــران دمياط وكفر الشـــيخ والبراري 
ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانة الســـابق. قداســـة البابا 
يصلـــي عشـــية عيـــد دخـــول المســـيح أرض مصـــر 

ويلقـــي كلمـــة فـــي ديـــر البراري 
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وُينسب إلى باستت مدينة ‘‘تل بسطا’’ بمحافظة الشرقية وهي من األماكن التي زارتها العائلة المقدسة

لقاء قداسة ابلابا واألحبار األجالء 
مع جممع راهبات دير القديسة دميانة

صلـــى قداســـة البابـــا تواضروس الثاني يـــوم األربعاء األول من يونيو 
2022م، قـــداس عيـــد مجـــيء العائلـــة المقدســـة إلـــى أرض مصـــر فـــي 
كنيســـة الســـيدة العذراء بســـخا، كفر الشيخ التابعة إليبارشية دمياط وكفر 
الشـــيخ والبـــراري. وتفقـــد قداســـة البابـــا، لـــدى وصولـــه الكنيســـة، متحـــف 
المقتنيـــات األثريـــة، والـــذي ُيعـــد مـــن أبـــرز مـــا يحويـــه الحجـــر المنطبـــع 
عليـــه أثـــر قـــدم الطفـــل يســـوع، وأيقونـــة مرســـومة علـــى »جلـــد الغـــزال« 
تحـــوي صـــوًرا لبدايـــة الخليقـــة وحتـــى مجيء الســـيد المســـيح، إلى جانب 

عـــدًدا مـــن المخطوطـــات النادرة. 

تولـــى بعدهـــا قداســـته خدمـــة القـــداس اإللهـــي، وألقـــى خاللـــه عظـــة 
القـــداس التـــي اســـتهلها باإلشـــارة إلـــى أن عيـــد 
دخـــول الســـيد المســـيح أرض مصـــر، هـــو عيـــد 
متميـــز في كنيســـتنا وفـــي أرضنا وفـــي تاريخنا، 
المســـيح  الســـيد  أن  علـــى  البابـــا  قداســـة  وأّكـــد 
بمجيئـــه إلـــى مصـــر بـــارك المصرييـــن جميًعـــا، 
وألمـــح إلـــى أن الكنائـــس القبطيـــة فـــي المهجـــر 
تحتفـــل فـــي هـــذا اليـــوم باليـــوم القبطـــي العالمي 
(Global Coptic Day( مـــن خـــالل أنشـــطة 
عديـــدة تعبـــر عـــن الهويـــة المصريـــة القبطيـــة 
بهـــدف تقديـــم صـــورة لجمـــال كنيســـتنا وبالدنـــا 

ومـــا تحويـــه نعـــم كثيـــرة، داعًيا إلى أن واجـــب كل مصري أن يقدم صورة 
جميلـــة ومميـــزة عـــن مصـــر. 

وحـــرص قداســـته فـــي بدايـــة العظة علـــى تهنئة نيافة األنبـــا ماركوس 
أســـقف إيبارشـــية دمياط وكفر الشـــيخ والبراري، بالذكرى الثامنة لســـيامته 
الموافقـــة اليـــوم ذاتـــه، وقدم نيافته ومجمع كهنة اإليبارشـــية هدية تذكارية 
لقداســـة البابا عبارة عن أيقونة »العائلة المقدســـة« مصنوعة من الزجاج 

المعشـــق، بيد راهبات دير القديســـة دميانة بالبراري. 

شـــارك فـــي الصلـــوات مـــن أحبـــار الكنيســـة 12 مـــن اآلباء األســـاقفة 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة والرهبان وشـــعب كنيســـة ســـخا. 
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ⲡⲉⲙϫⲉ البهنسا مدينة قديمة وإيبارشية عظيمة بالمنيا وإحدي أهم األماكن التي زارتها العائلة المقدسة واسمها القبطي

احتفايلة رحلة العائلة املقدسة  يف كنيسة سخا

وبعـــد انتهـــاء القـــداس اإللهـــي، حضـــر قداســـة 
البابـــا، احتفاليـــة بعيـــد دخـــول الســـيد المســـيح أرض 
ُأقيمـــت  فيهـــا،  المقدســـة  العائلـــة  ورحلـــة  مصـــر 
فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة ســـخا التابعـــة 
محطـــات  ســـادس  وهـــي  الشـــيخ،  كفـــر  لمحافظـــة 
رحلـــة العائلة المقدســـة فـــي مصر. حضر االحتفال 
الشـــيخ،  كفـــر  محافـــظ  الديـــن  نـــور  جمـــال  اللـــواء 
واللـــواء أشـــرف صالح مدير األمـــن، والدكتور عبد 
الـــرازق الدســـوقي رئيـــس جامعـــة كفـــر الشـــيخ وعدد 
مـــن القيـــادات األمنيـــة والتنفيذيـــة والدينيـــة وأعضاء 
مجلســـي النـــواب والشـــيوخ، وممثلـــون عـــن وزارتـــي 
الماليـــة والســـياحة واآلثـــار، فضـــاًل عن نيافـــة األنبا 
الشـــيخ  دميـــاط وكفـــر  إيبارشـــية  أســـقف  ماركـــوس 

البابا درع المحافظة وقدم قداســـته له درع الكنيســـة. 
كمـــا ألقى قداســـة البابـــا كلمة أوضح فيها أهمية 
مصر كملجأ آمن اتخذته العائلة المقدسة دوًنا عن 
البـــالد المتعـــددة حـــول فلســـطين وعـــن البركـــة التي 
أعطتها هذه الزيارة لمصر، كما أثنى قداســـته على 
رؤيـــة القيـــادة السياســـية ممثلـــة فـــي فخامـــة الرئيس 
عبـــد الفتـــاح السيســـي لهـــذا المســـار وأهميتـــه علـــى 
مختلـــف المســـتويات وتطويره واالهتمـــام بمحطاته، 
وأكد قداســـته أن تذكار دخول العائلة المقدســـة إلى 
مصـــر مناســـبة وطنيـــة بالدرجـــة األولى قبـــل كونها 
دينيـــة، كمـــا أعلن قداســـته أنه قـــرر االحتفال به كل 
عام في محطة مختلفة بعد أن كان قداســـته يحتفل 

بـــه داخـــل القاهرة في الســـنوات الماضية.

واآلبـــاء األســـاقفة المشـــاركين فـــي الزيـــارة، واآلبـــاء 
الكهنـــة وأبنـــاء الكنيســـة. 

بـــدأت االحتفاليـــة بجولـــة قـــام بهـــا قداســـة البابـــا 
والضيـــوف الحاضـــرون فـــي متحـــف الكنيســـة، ثـــم 
تضمنـــت الفقـــرات عدًدا من الترانيم المناســـبة قدمها 
فريـــق كـــورال، وكلمـــات لنيافة األنبـــا ماركوس الذي 
قـــدم نبـــذة عـــن تاريـــخ مدينـــة ســـخا وتباركهـــا بزيـــارة 
العائلـــة المقدســـة، وممثـــل مصلحـــة الخزانـــة العامة 
وســـك العملـــة الـــذي أعلـــن عـــن إصـــدار جديـــد هـــو 
عمالت ذهبية وفضية أليقونة العائلة المقدســـة في 
مصـــر، ومحافظ كفر الشـــيخ الـــذي أكد على أهمية 
مســـار العائلة المقدســـة وبالتحديد في محطته بسخا 
والتالحـــم بيـــن المصريين كافة، وبعدها قدم لقداســـة 
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ⲡⲉⲣⲉⲙⲱⲛ الفرما بالقرب من العريش بشمال سيناء أول محطة زارتها العائلة المقدسة في مصر وبالقبطية

قداسة ابلابا يستقبل وفًدا إعالميَّا أفريقيًّا

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، صباح 
يـــوم الخميـــس 26 مايـــو 2022م، وفـــًدا مـــن اإلعالمييـــن األفارقـــة فـــي ختـــام 
زيارتهـــم لمصـــر التـــي اســـتمرت أســـبوعين. يأتـــي هـــذا اللقـــاء فـــي ظـــل حرص 
الوكالـــة المصريـــة للشـــراكة من أجل التنمية بـــوزارة الخارجية المصرية أن يقوم 
الوفـــد كل عـــام بزيـــارة الكاتدرائيـــة المرقســـية لاللتقـــاء بقداســـة البابـــا. قـــدم لهـــم 
قداســـة البابـــا خـــالل اللقـــاء نبـــذة عـــن تاريخ مصـــر والكنيســـة القبطيـــة، مؤكًدا 
علـــى أن وحدتنـــا فـــي مصـــر وحـــدة طبيعيـــة بســـبب نهـــر النيـــل الـــذي يعيـــش 
حولـــه كل المصرييـــن. كمـــا تحـــدث قداســـته عـــن خدمـــة كنيســـتنا القبطيـــة في 
الـــدول األفريقيـــة، مشـــيًرا إلى الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدمها الكنيســـة 

للمجتمعـــات األفريقيـــة، ومـــن أبرزهـــا مستشـــفى Hope فـــي كينيـــا ومدرســـة 
تكنولوجيـــا فـــي بوروندي. 

ودعـــا قداســـة البابـــا ضيوفـــه إلـــى أن يكونوا دعاة للســـالم والمحبـــة، قائاًل: 
»بمناســـبة زيارتكـــم لمصـــر، وبمـــا إنكم تمثلون اإلعـــالم والصحف في دولتكم، 
أدعوكـــم أن تكونـــوا دائًمـــا دعـــاة للســـالم والمحبـــة، فاإلنســـان يعيـــش قليـــاًل أو 
كثيـــًرا علـــى األرض ثـــم تنتهـــي حياتـــه وهللا ينظـــر إلـــى اإلنســـان بالمحبة التي 
قدمهـــا، وهللا يطلـــب مـــن كل واحد منا عمل المحبة مع أخيه اإلنســـان، فكونوا 
دائًمـــا دعـــاة للســـالم والمحبة لنصنـــع عالًما جديًدا، فبـــدون المحبة تضيع حياة 

اإلنســـان، فـــال حيـــاة بـــدون محبـــة، والمحبة هـــي التي تجعل هنـــاك حياة«. 

Zoom ويلتيق اآلباء أساقفة أمريكا عرب
التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم األربعـــاء 4 مايـــو 2022م، عبـــر تقنية Zoom، مـــع اجتماع اآلباء األســـاقفة األقباط بأمريـــكا، وهو اللقاء 
الـــذي تـــم فـــي ضيافـــة إيبارشـــية بنســـلفانيا وتوابعهـــا. حدثهـــم قداســـته فـــي تأمـــل روحـــي عـــن »القيامـــة والرعايـــة«، كمـــا عرضـــوا على قداســـته بعـــض الموضوعات 
الخاصـــة بالخدمـــة الجماعيـــة بيـــن اإليبارشـــيات القبطيـــة الموجـــودة بأمريـــكا، كما تمنى قداســـته لهم مناقشـــات مثمرة وخدمات مشـــتركة من أجل نمـــو وتقدم الخدمة 

الكنســـية القبطيـــة علـــى أرض المهجر. 

يـــوم  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  شـــهد 
الـــذي  التخـــرج  حفـــل  مايـــو 2022م،   6 الجمعـــة 
نظمـــه اجتمـــاع القديس تيموثـــاوس للمغتربين التابع 
لخدمة قطاع الشـــباب بإيبارشـــية 6 أكتوبر وأوســـيم 
ببيـــت  الحفـــل  ُأقيـــم  لـــي«.  »أنـــت  عنـــوان  تحـــت 
القديس ســـمعان الخراز بطريق القاهرة اإلســـكندرية 
الصحراوي، بحضور 1200 من الطلبة المغتربين 
مـــن  لعـــدد  ينتمـــون  الذيـــن  المغتربـــات  والطالبـــات 

قداســـته كلمـــة تنـــاول خاللهـــا ثالثـــة أساســـيات فـــي 
حيـــاة اإلنســـان هـــم: هللا، الصالة، الخدمـــة، واختار 
لهـــا عنـــوان »GPS« وهـــي األحـــرف األولـــى مـــن 

 .GOD, PRAY, SERVICE الكلمـــات

حضـــر الحفـــل مـــن أحبار الكنيســـة إلـــى جانب 
نيافـــة األنبا دوماديـــوس صاحبا النيافة: األنبا بيمن 
أســـقف نقادة وقوص، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس 

الدير المحرق بأســـيوط. 

فـــي  الدارســـين  مـــن  المرقســـية  الكـــرازة  إيبارشـــيات 
جامعـــات والمعاهـــد بمدينـــة 6 أكتوبـــر ومـــا حولها. 
فيلـــم  بينهـــا  مـــن  فقـــرات  عـــدة  الحفـــل  تضمـــن 
وثائقـــي، وكلمـــة لنيافـــة األنبـــا دوماديوس أســـقف 6 
أكتوبـــر وأوســـيم، وفقـــرة تســـبيح قدمها كـــورال »قلب 

داود«. 
وكرم قداسة البابا 335 خريًجا وخريجة، و57 
مـــن خريجـــي فصل »إعـــداد خدام مغتربيـــن« وألقى 

ويشهد حفل مغرتيب »٦ أكتوبر«

Zoom ويستقبل كهنة منطقة »األرشيديوسس« بأمريكا من خالل
التقى قداســـة البابا تواضروس الثاني، مســـاء يوم الثالثاء 10 مايو 2022م، من خالل تطبيق Zoom عبر شـــبكة اإلنترنت، كهنة منطقة »األرشيديوســـس« 
لشـــمال كاليفورنيـــا والســـاحل الغربـــي للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وألقـــى عليهـــم كلمـــة بعنـــوان »القيامـــة والرعايـــة واألســـرة«، وأجـــاب علـــى أســـئلتهم، وذلك ضمن 
المؤتمر الســـابع لهم والمنعقد حالًيا في كنيســـة القديس مار مرقس بوالية كوالرادو. عرض اآلباء المشـــاركون في المؤتمر على قداســـة البابا بعض الموضوعات 
الخاصـــة بالخدمـــة واألســـرة ألخـــذ رأي قداســـته فيهـــا. وعبـــر قداســـة البابـــا فـــي ختـــام اللقاء عـــن أمنياته بأن تكـــون الموضوعات والمناقشـــات التي يطرحهـــا المؤتمر 

وفعالة.  مثمرة 
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ⲕⲏⲕ الكعك أو الكيك كلمة قبطية بنفس المعنى وهي

قداسة ابلابا يستقبل جممع كهنة إيبارشية املحلة الكربى
اســـتقبل قداسة البابا تواضروس 
 9 االثنيـــن  يـــوم  صبـــاح  الثانـــي 
مايـــو 2022م، فـــي المقـــر البابـــوي 
إيبارشـــية  كهنـــة  مجمـــع  بالقاهـــرة، 
نيافـــة  بحضـــور  الكبـــرى،  المحلـــة 
األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، 
والنائـــب البابـــوي إليبارشـــية المحلـــة 
البابـــا  بهـــم قداســـة  الكبـــرى. رحـــب 
وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة وأجـــاب 
على أســـئلتهم، وبحث معهم الوضع 
الرعـــوي إليبارشـــية المحلة، واختيار 
يتولـــى  جديـــد  عـــام  أســـقف  أب 
اإلشـــراف عليهـــا، بعـــد نياحـــة مثلث 
األســـقف  كاراس  األنبـــا  الرحمـــات 

العـــام لهـــا. 

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، يـــوم الخميـــس 26 مايـــو 2022م، مجموعة من اآلباء كهنـــة القاهرة واإلســـكندرية، ممن 
تلقـــوا تدريًبـــا فـــي مجـــال التوعيـــة اإلعالميـــة وكيفيـــة اســـتثمار األدوات اإلعالميـــة والتكنولوجيـــة الحديثـــة فـــي مجـــال الخدمة، والذي نظمـــه قطاع التدريـــب بالمركز 
اإلعالمـــي القبطـــي األرثوذكســـي، ببيـــت مـــاري النـــد بالشـــروق لمـــدة ثالثـــة أيـــام. أكـــد قداســـته في كلمتـــه لآلباء الكهنـــة على ثالثـــة أدوات هامة في خدمـــة الكاهن 

وهـــي: التوعية، التربيـــة، المحبة. 

ويستقبل متدريب دورة »اتلوعية اإلعالمية«

ON قداسة ابلابا يليق عظة األحد ىلع قناة
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح 
يـــوم األحـــد 15 مايـــو 2022م، كلمـــة عبـــر قنـــاة 
للخدمـــات  المتحـــدة  الشـــركة  قنـــوات  إحـــدى   ON
 –  ON – DMC( لقنـــوات  المالكـــة  اإلعالميـــة 
الحيـــاة – CBC(، وذلـــك فـــي إطـــار برنامـــج عظة 
األحد األســـبوعية. وأشـــار قداســـته إلى أن الكنيســـة 
فـــي األحـــد الثالـــث مـــن الخمســـين المقدســـة تكلمنـــا 

اســـتعرض قداســـته أربعة مشـــاهد ألناس ُحِرموا ولو 
لفتـــرة مـــن حياتهـــم مـــن مـــاء الحيـــاة، فقدمـــوا أربعـــة 
أنـــواع مـــن المـــوت، محـــذًرا مـــن أن يترك أحد نفســـه 
ألي مـــن هـــذه األنـــواع األربعـــة، وهـــي: )1( مـــوت 
الضميـــر: يهـــوذا االســـخريوطي. )2( موت الفكر: 
شـــاول الطرسوسي. )3( موت الروح: زكا العشار. 

(4( مـــوت الرجـــاء: مريـــم المجدليـــة. 

عـــن »المـــاء الحي« وذلك من خالل إنجيل القداس 
الذي يورد لقاء الســـيد المســـيح مع المرأة الســـامرية. 

تعـــدد  مـــع  أنـــه  إلـــى  البابـــا  قداســـة  وألمـــح 
اســـتخدامات المـــاء إال أن النقطـــة األهـــم هـــي أن 
للحيـــاة فبدونـــه يمـــوت اإلنســـان،  المـــاء ضـــروري 
وكذلك المســـيح، فاإلنســـان بدون المســـيح ميت. ثم 
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ⲡⲁⲛⲟⲣⲁⲙⲁ البانوراما هي الرؤية الشاملة من أصل يوناني

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

يوم األربعاء 4 مايو ٢0٢٢م 
+ القـــس يســـطس برنابـــا أحـــد كهنتنـــا باليونان، 
الذي اســـتعرض مع قداســـته مشـــروع كنيسة الشهيد 
مـــار جرجـــس فـــي أثينـــا باليونـــان لتكـــون الكنيســـة 
الثانيـــة بعـــد الكنيســـة األم فـــي أثينـــا وهـــي كنيســـة 
الرســـول.  مرقـــس  مـــار  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 
وســـجل قداســـة البابـــا مقطـــع فيديـــو قصيـــًرا لمباركة 

شـــعب هـــذه الكنيســـة الجديـــدة. 
يوم السبت 7 مايو ٢0٢٢م 

+ نيافـــة األنبـــا شـــاروبيم أســـقف قنـــا وتوابعهـــا، 
حيـــث اطمأن قداســـة البابا علـــى صحة نيافته، كما 
جـــرى خالل اللقاء مناقشـــة عدًدا مـــن الموضوعات 

الرعوية الخاصة باإليبارشـــية. 
+ الراهب القمص ســـوريال األنبا بيشـــوي كاهن 
كنيســـتنا فـــي مســـقط بســـلطنة ُعَمـــان، حيـــث تمـــت 
مناقشـــة بعـــض األمـــور الخاصة بخدمتـــه هناك. 

مـــن  المنتـــدب  باســـيليوس،  لوقـــا  القـــس   +
أمريـــكا  فـــي  الشـــباب  لخدمـــة  البابـــا  قداســـة  قبـــل 
ويقـــوم بمســـئولياته مـــن خـــالل المقـــر البابـــوي فـــي 
نيوچيرســـي، الـــذي قـــدم تقريًرا لقداســـته عن خدمته. 

يوم األحد 8 مايو ٢0٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، حيـــث 
الخاصـــة  األمـــور  مـــن  عـــدًدا  قداســـته  مـــع  ناقـــش 

نيافتـــه.  بخدمـــة 
+ نيافـــة األنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام إلســـنا 

+ نيافـــة األنبـــا ديفيد أســـقف إيبارشـــية نيويورك 
جيرســـي  لنيـــو  البابـــوي  والنائـــب  إنجالنـــد  ونيـــو 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، حيـــث جـــرى خـــالل 
ليكـــون  جديـــد  أســـقف  أب  ســـيامة  مناقشـــة  اللقـــاء 
نائًبـــا بابويًّـــا لنيـــو جيرســـي، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن 
الموضوعـــات الخاصـــة بالخدمـــة فـــي اإليبارشـــية. 
+ نيافة األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس 
قطاع شبرا الشمالية، قدم نيافته لقداسة البابا تقريًرا 
عـــن مؤتمـــر مؤسســـة »برو أورينتـــي« الذي حضره 
نيافته ممثاًل عن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في 
العاصمة النمســـاوية فيينا خالل األســـبوع الســـابق، 
كمـــا تمت مناقشـــة عدد مـــن الموضوعات الخاصة 

بالخدمـــة في القطاع. 
+ نيافة األنبا آكســـيوس األســـقف العام لكنائس 
الزيتـــون،  قطـــاع عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة 
جـــرت خـــالل اللقاء مناقشـــة عدد مـــن الموضوعات 

الخاصـــة بالخدمـــة فـــي القطاع. 
يوم الخميس ٢6 مايو ٢0٢٢م 

+ نيافة األنبا إيالريون أســـقف إيبارشـــية البحر 
األحمـــر، حيـــث ناقش نيافته مع قداســـة البابا عدًدا 

من الملفات الرعوية الخاصة باإليبارشـــية. 
يوم الجمعة ٢7 مايو ٢0٢٢م 

إيبارشـــية  أســـقف  فيلوباتيـــر  األنبـــا  نيافـــة   +
أبوقرقـــاص وتوابعهـــا، وذلـــك ألخـــد مشـــورة قداســـة 
البابـــا بخصـــوص عـــدد مـــن الموضوعـــات الخدمية 

باإليبارشـــية. 

وأرمنـــت، حيـــث جـــرت خـــالل اللقـــاء مناقشـــة عـــدد 
مـــن الموضوعـــات الرعوية الخاصـــة بخدمة نيافته. 

يوم االثنين 9 مايو ٢0٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر 
دميانـــة  الشـــهيدة  ديـــر  ورئيـــس  والبـــراري  الشـــيخ 
بالبـــراري، الـــذي عـــرض علـــى قداســـة البابـــا بعض 

الرعـــوي.  بعملـــه  الخاصـــة  الموضوعـــات 
الـــذي  طمـــا،  أســـقف  إســـحق  األنبـــا  نيافـــة   +
عـــرض علـــى قداســـة البابـــا بعـــض الموضوعـــات 

اإليبارشـــية.  فـــي  الرعـــوي  بعملـــه  الخاصـــة 
يوم األربعاء 11 مايو ٢0٢٢م 

+ الراهـــب القمص موســـى األنبا بيشـــوي كاهن 
كنيســـتنا فـــي ستراســـبورج بفرنســـا، والـــذي عـــرض 
الخاصـــة  األمـــور  مـــن  عـــدًدا  البابـــا  قداســـة  علـــى 

بالعمـــل الرعـــوي هنـــاك. 
)بالمقـــر  مايـــو ٢0٢٢م   13 الجمعـــة  يـــوم 
بـــوادي  بيشـــوي  األنبـــا  القديـــس  بديـــر  البابـــوي 

لنطـــرون(  ا
+ نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس دير 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل 
الغربـــي بســـوهاج. جـــرى خالل اللقاء مناقشـــة عدًدا 

مـــن الموضوعـــات الخاصـــة بالديـــر. 
يوم األربعاء ٢5 مايو ٢0٢٢م 

+ وفـــًدا مـــن الكليـــة الملكيـــة لدراســـات الدفـــاع 
البريطانيـــة.

اتلليفزيون ابللغاري جيري حواًرا مع
 قداسة ابلابا

أجـــــــــرى قداســـــــــة البابــــــــا تواضــــــــــــروس الثاني، يوم الخميس 
26 مايـــو 2022م، حـــواًرا مـــع التليفزيـــون البلغـــاري، دار حـــول 
الكنيســـة القبطيـــة وتاريخهـــا وحاضرهـــا. وزار فريـــق التليفزيـــون 
البلغـــاري عـــدًدا مـــن المواقع األثريـــة واألديرة والكنائـــس القبطية، 
وذلـــك لتعريـــــــــــــف الشـــعب البلغـــاري بمصر وكنيســـتها وتاريخها. 
وشـــجعهم قداســـة البابـــا علـــى زيـــارة مصـــر والتمتـــع بحضارتهـــا 

ومواقعهـــا الجذابة والســـياحية.

بيان الكنيسة خبصوص شهداء غريب سيناء
تنعـــي الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، شـــهداء 
الوطن األبطال أبناء القوات المســـلحة الذين اسُتشـــِهدوا اليوم وهم يحمون موقعهم ضد هجوم 

إرهابـــي غـــادر في غربي ســـيناء.
ـــن التضحيـــة الغاليـــة التـــي قدمهـــا هـــؤالء  وإذ نعـــزي وطننـــا مصـــر فـــي مصابـــه األليـــم ُنَثمَّ
األبطـــال، ونؤكـــد دعمنـــا لقواتنـــا المســـلحة الباســـلة التـــي تتصـــدى لإلرهـــاب دائًمـــا إلـــى جانـــب 
الشـــرطة المصريـــة، كمـــا نطلـــب مـــن هللا عـــزاًءا ألســـر الشـــهداء، وشـــفاًء عاجـــاًل للمصابيـــن.

حفظ هللا مصرنا الحبيبة آمنة مستقرة، وماضية في طريق التنمية.
السبت 7 مايو 2022م.. 29 برمودة 1738ش.

بيان الكنيسة خبصوص شهداء عمليات إنفاذ القانون
تثّمن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثاني، جهود القوات 
المســـلحة الباســـلة في ضبط أعداء الوطن وإفشـــال مخططات أهل الشـــر، وباألخص الجهود 
األخيـــرة التـــي قامـــت بهـــا قـــوات إنفـــاذ القانـــون والقـــوات الجويـــة، فـــي ضبـــط وتدميـــر عدد من 

البـــؤر اإلرهابية.
كمـــا تنعـــي الكنيســـة شـــهداء الوطـــن األبطال الذين ســـقطوا أثنـــاء هذه العمليـــات، ونثق أن 

دماءهـــم لـــن تذهـــب ســـدى، بـــل هي ثمن الســـتقرار البـــالد وأمن أراضيهـــا وأبنائها.
نصلي أن يمنح هللا عزاًء ألســـر الشـــهداء، وشـــفاًء للمصابين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة 

فـــي أتم األمن واالســـتقرار.
األربعاء 11 مايو 2022م.. 3 بشنس 1738ش.



معهد الدراسات القبطية
التعريف - التأسيس - الرسالة - التكوين - التطوير

هيئات كنسية )4(

التعريـــف: معهـــد الدراســـات القبطيـــة هو معهـــد أكاديمي 
علمـــي وتعليمـــي متخصـــص فـــي دراســـة جوانـــب الحضـــارة 
والتـــراث والثقافـــة القبطيـــة، بكل ما تشـــمله مـــن فكر والهوت، 
ولغـــة وأدب، وتاريـــخ ومجتمع، وفن وموســـيقى، وآثار وعمارة 
وغيرهـــا. وذلـــك بطـــرق علميـــة ومنهجيـــة وبوســـائل نظريـــة 
وعملية وتطبيقية، وفًقا لألهداف المحددة لكل قسم من أقسام 
المعهد، ويتبع المعهد بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة، 
والرئيس األعلى للمعهد هو قداســـة البابا تواضروس الثاني 

بابـــا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية. 
التأســـيس: فـــي 21 يناير 1954م قـــّرر المجلس الملي 
العـــام الموافقـــة علـــى إنشـــاء المعهـــد، وفي 7 يونيـــو 1954م 
صـــدر منشـــور بابـــوي لتدعيـــم رســـالة المعهـــد، وقـــد وافقـــت 
الخطـــاب  فـــي  المعهـــد  إنشـــاء  علـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
الصـــادر مـــن إدارة التعليـــم العالـــي رقـــم 1264 بتاريـــخ 10 
يوليـــو 1955م، وأشـــادت فيـــه بفكـــرة إنشـــاء المعهد ألنه يقوم 
بخدمـــة التاريـــخ الوطنـــي في العصر المســـيحي من أجل ســـد 

النقـــص الموجـــود فـــي هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات. وقد رحبت األوســـاط العلميـــة العالمية 
بفكـــرة إنشـــاء المعهـــد باهتمـــام بالـــغ، وقـــد ُأقيـــم حفـــل افتتـــاح المعهـــد فـــي 17 ديســـمبر 
1954م، وفـــي العيـــد المئـــوي للبابـــا كيرلـــس الرابـــع أبو اإلصـــالح 31 يناير1961م تم 
توزيـــع شـــهادات التخـــرج ألول دفعـــة مـــن خريجـــي المعهـــد بحضور الســـيد كمـــال الدين 

حســـين وزيـــر التربيـــة والتعليـــم )حينذاك(.
الرسالة واألهداف:

+ البحـــث العلمـــي فـــي مجـــاالت الدراســـات القبطيـــة؛ بما فـــي ذلك دراســـة مظاهر 
الحضـــارة القبطيـــة بكافـــة جوانبهـــا. والعمل علـــى توثيق وحمايـــة التراث القبطي المادي 
وغيـــر المـــادي بكافـــة صـــوره وأشـــكاله. والتواصـــل والتنســـيق مـــع الهيئـــات العلميـــة 

المحليـــة والعالميـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال الدراســـات القبطية. 
+ الـــدور التعليمـــي للمعهد في تدريس القبطيات بصـــورة أكاديمية منتظمة لمرحلة 
الدراســـات العليـــا، مـــع إعداد الباحثين المتخصصين. ومنـــح الدرجات العلمية في مجال 

الدراسات القبطية.
+ الدراســـات المتخصصة، والدراســـات المرتبطة أو المتصلة أو المعاونة للدراسات 
القبطيـــة ومنهـــا: العلـــوم الالهوتيـــة، والقضايـــا الفكريـــة التـــي ترتبـــط بالوعـــي والوجـــدان 
القبطـــي، باإلضافـــة إلى الدراســـات االجتماعيـــة والتربوية واإلعالميـــة، واللغات القديمة 
والحديثـــة، وكذلـــك دراســـة روابـــط وعالقـــات الكنيســـة القبطيـــة مـــع كنائـــس المســـكونة، 

وكذلـــك دور الكنيســـة وخدمتهـــا فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، وغيرها.
+ أن يكون المعهد في خدمــــــــــــــة الكنيسة والمجتمـــــــــــع والوطـــــــــــــن من خالل 

تخصصاتـــه المتعددة.. 
تكوين المعهد )أقسام المعهد وتخصصاته(:

يشتمل المعهد على ثالثة عشر قسًما تندرج في ثالث مجموعات، هي:
)1( مجموعـــة أقســـام العلوم الكنســـية وتشـــمل: قســـم العلـــوم الالهوتية: يهدف 
إلـــى دراســـة العلـــوم الالهوتيـــة بفروعهـــا المتعـــددة، ومنهـــا علـــوم الالهـــوت العقيـــدي 
والنظـــري واألدبـــي والروحـــي والرعـــوي والكتابـــي والطقســـي والمقـــاَرن، ودراســـة الكتـــاب 
المقـــدس بعهديـــه القديـــم والجديـــد، وكتابـــات اآلبـــاء، والمصطلحات الالهوتيـــة، والكتاب 

المقـــدس والعلـــم، ودراســـة اللغتيـــن اليونانيـــة والقبطيـــة، وغيرهـــا. 
قسم اللغة القبطية: يهدف إلى تعليم اللغة القبطية، قراءة وكتابة وقواعد ومحادثة 
وترجمة، ودراســـة اللهجات المتعددة لها والمقارنة بينها، وتاريخ اللغة وتطورها، وأيضا 
دراســـة النصـــوص األدبيـــة بـــكل فروعهـــا، والنصـــوص الكتابيـــة والكنســـية والتاريخيـــة، 
ودراســـة الصوتيـــات والنطـــق وجماليـــات الخط القبطـــي، وتحقيق المخطوطـــات، وإعداد 

دراســـات حرة لتعليـــم اللغة القبطية.
قســـم األلحان والموســـيقى القبطية: يهتم بالحفاظ على األلحان القبطية، ودراســـة 
التدويـــن الموســـيقي، والنوتـــة الموســـيقية، ممـــا يســـاعد علـــى تـــذوق األلحـــان ودراســـتها 
وتحليلهـــا وفهـــم المعانـــي الروحيـــة لهـــا، واالهتمـــام بالجوانـــب العمليـــة ومنهـــا تســـجيل 
األلحـــان وتوثيقهـــا، وتكويـــن خـــوارس لحفظ األلحان، وتدريس األلحـــان في دورات حرة. 
قســـم القانـــون الكنســـي: يتنـــاول جوانـــب القانـــون الكنســـي المرتبطـــة باإلكليروس 
والشـــعب، وما يتصل بالعبادة والليتورجيا والعقيدة والطقوس وتنظيم الشـــئون الكنســـية، 
وكذلـــك تاريـــخ القانـــون، مـــع دراســـة قوانيـــن اآلبـــاء الرســـل، وقوانيـــن المجامـــع، وقوانين 

اآلبـــاء، ومجموعـــات القوانيـــن، واألحـــوال الشـــخصية، وقوانيـــن الرهبنـــة، وغيرها. 
قســـم العالقات الكنسية والمسكونية: يتناول بالدراســـة مجاالت العمل المسكوني، 
وتاريـــخ الحركـــة المســـكونية، وخبرات وأعمال رواد العمل المســـكوني، وتكوين المجالس 
المســـكونية وأنشـــطتها وأعمالهـــا، وأهميـــة التنشـــئة المســـكونية لتكويـــن وإعـــداد كـــوادر 

متخصصـــة للمشـــاركة في العمل المســـكوني.
)٢( مجموعة أقســـام التراث القبطي وتتضمن: قســـم الفن القبطي: يهتم بدراســـة 

الفنـــون القبطيـــة بأنواعهـــا مثـــل األيقونـــات وفنـــون التصويـــر والزخرفة، وفنون الفريســـكو 
والموزاييـــك والخشـــب والخـــزف والفخـــار والزجاج والمعادن والنســـيج القبطـــي، واالهتمام 
بتدريـــب الدارسيـــــــــــن علـــى اإلنتـــــــــــــاج الفنـــــــــــــي بمـــا يشـــمله مـــن عمليـــــــــــــــــات التحضيـــر 

وغيرها. واألداء، 
قســـم اآلثـــار القبطيـــــــــــة: يهـــدف إلـــى دراســـة اآلثـــار القبطيـــة الثابتـــة والمنقولـــة. 
والحفـــاظ عليهـــا وتســـجيلها وترميمها وصيانتها، ويهتم بدراســـة الكنائـــس واألديرة األثرية 
ومحتوياتهـــا مـــن أيقونـــات ومخطوطـــات وآثـــار، وينظم القســـم رحالت علمية للدارســـين 

لزيـــارة األديـــرة والكنائـــس األثريـــة بالوجهيـــن البحـــري والقبلي.
قســـم العمـــارة القبطيـــة: يهتـــم بدراســـة العمـــارة القبطيـــة وعناصرهـــا وتاريخها، مع 
تحليـــل خصائصهـــا المعماريـــة والبيئية، ودراســـة الطرز المعماريـــة، وتطورها، ورموزها، 
والتأثيـــر المعمـــاري للحضـــارات المتالحقـــة، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار عمـــارة الماضـــي 
والحاضـــر لبنـــاء عمـــارة تتمشـــى وتحديـــات المســـتقبل، ودراســـة أســـس تصميـــم مبانـــي 

الكنائـــس فـــي ضـــوء الطقـــس والعقيدة. 
قســـم التـــراث الشـــرقي المســـيحي: يهتـــم بالدراســـات الشـــرقية ومنهـــا دراســـة تـــراث 
الكنائـــس االرثوذكســـية الشـــرقية الشـــقيقة، ومـــا يتصـــل بهذا التـــراث من تاريـــخ وحضارة 
ولغـــة، ومـــن أحـــداث تاريخيـــة وجوانـــب اجتماعيـــة، وكذلـــك دراســـة تـــراث األقبـــاط الذي 

تمـــت ترجمتـــه عـــن اللغـــة اليونانيـــة أو اللغـــة القبطيـــة إلـــى اللغـــة العربيـــة وغيرها.
)3( مجموعة أقسام العلوم اإلنسانية وتتكون من: 

قســـم التاريـــخ القبطـــي: يهتـــم بالتاريـــخ القبطـــي بجميـــع عصـــوره ومراحلـــه، مـــن 
عصر اآلباء الرســـل وحتى العصر الحديث، وتاريخ البطاركة عبر العصور، ويتناول 
دور األقبـــاط فـــي الحركـــة الوطنيـــة، ومشـــاركتهم فـــي الحيـــاة السياســـية واالقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة، مـــع دراســـة تاريـــخ وحضارة مصر خـــالل العصر القبطي بـــكل جوانبها. 
قسم االجتماع والتربية: يجمع عدًدا من التخصصات االجتماعية الالزمة لدراسة 
الحيـــاة االجتماعيـــة بجوانبهـــا المتعـــددة،. وتشـــمل: علـــم االجتمـــاع، واألنثروبولوجيـــا، 
والخدمـــة االجتماعيـــة وعلـــم النفـــس، والتربيـــة. ويهتـــم القســـم بمجـــاالت التنمية البشـــرية 
والخدمـــة العمليـــة وتدريـــب وإعـــداد الخـــدام والعامليـــن فـــي المجاالت الكنســـية المتعددة.

قســـم الدراســـات األفريقية: يقدم القســـم ثقافة متخصصة عن قارة أفريقيا باعتبارها 
القـــارة األم، ودراســـة التأثيـــرات والمؤثـــرات الحضاريـــة والثقافية واألدبيـــة والفنية المتبادلة 
بيـــن مصـــر وأفريقيـــا، لتنميـــة المعرفـــة بهـــا، وتوطيد العالقات بشـــعوبها، ودراســـة تاريخ 

الكنيســـة فـــي افريقيـــا، وإعداد خـــدام وباحثين متخصصين. 
قســـم الدراســـات اإلعالمية: يهدف إلى اســـتخدام المعرفـــة التكنولوجيـــة والنظريات 
العلميـــة الخاصـــة بمجـــال اإلعـــالم لخدمـــة التـــراث القبطي. وتشـــمل نظريـــات اإلعالم، 
والعالقـــات العامـــة، والتوثيـــق اإلعالمـــي ونظريـــات االتصـــال، إلـــى جانـــب التدريبـــات 

العمليـــة التـــي تهـــدف إلـــى إكســـاب الدارســـين مهـــارات عمليـــة وتطبيقية.. 
التطويـــر: حدثـــت بالمعهـــد أعمـــال تطويـــر متعـــددة منهـــا تجديـــد مبنـــى المعهـــد، 
وتحديـــث القاعـــات الدراســـية وتزويدهـــا بالوســـائط اإللكترونيـــة، وتجديـــد مكتبة االطالع 
بالمعهد، ومشـــروع التحول الرقمي للمكتبة، وتطوير ســـتوديو الصوتيات بقســـم األلحان، 
وإنشـــاء قاعـــة للمؤتمـــرات والنـــدوات، وقاعـــة لهيئـــة التدريـــس، ومركـــز للحاســـب اآللـــي، 
وإنشـــاء متحـــف وثائقـــي لتاريـــخ المعهـــد، وتزويـــد المعهد بمركـــز لتوزيع اإلنتـــاج العلمي 
والفني ألســـاتذة المعهد، ومشـــروع المنتجات التراثية القبطية، وقد شـــهدت الفترة األخيرة 
دورات تدريبيـــة مكثفـــة لتطويـــر العمليـــة التعليميـــة، وكذلك تعاون مكثـــف مع العديد من 
الـــوزارات والهيئـــات وأجهـــزة الدولـــة، ومـــع الجامعـــات والهيئـــات داخل مصـــر وخارجها، 

ومـــع اإليبارشـــيات والكنائـــس القبطيـــة داخـــل مصر وخارجهـــا أيًضا.
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األنافورا ⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ تعني الصعيدة، ومنها جاءت نافورة المياة

نحتفــل غــًدا بدخــول العائلــة المقدســة مصــر 
فــي القــرن األول الميــالدي، وظلــت بهــا ثــالث 
وجابــت  أيــام،  وعشــرة  أشــهر  وســتة  ســنوات 
إلــى غربهــا ومــن شــمالها  مصــر مــن شــرقها 
كثيــرة  محطــات  فــي  وتوقفــت  جنوبهــا،  إلــى 
األماكــن  هــذه  وزارت  محطــه(،   25 )حوالــي 

معجــزات.  وصنعــت 
بهــذه المناســبة أريــد أن أكلمكــم اليــوم عــن 
نعيــش  كيــف  مقدســة؟  عائلتــك  تكــون  كيــف 
المســيح؟  الســيد  أرادهــا  كمــا  األســرة  فكــرة 
لــه عبــارة جميلــة  الفــم  ذهبــي  يوحنــا  القديــس 
يقــول فيهــا: »األســرة أيقونــة الكنيســة«. عندمــا 
ننتهــي مــن بنــاء كنيســة، نزينهــا باأليقونــات، 
تجّمــل  أيقونــة  هــي  منكــم  أســرة  كل  كذلــك 
أم  حلــوة،  أيقونــة  فعــاًل  بيتــك  هــل  الكنيســة. 

ومهملــة؟  مشــوهة  أيقونــة 
المسيح هو أصل األسرة:

نحــن نؤمــن أن الرابطــة الزيجيــة هــي بيــن 
رجــل وامــرأة وفــي وســطهم المســيح، لذلــك نقــول 
اإلكليــل  يــوم  فــي  ثالثيــة.  الــزواج  رابطــة  إن 
عدتــم إلــى بيتكــم ثالثــة أشــخاص ال اثنيــن ألن 
المســيح معكــم فــي البيــت. هــل المســيح ســعيد 
بكــم وببيوتكــم؟ المســيح هــو بدايــة االســرة، وكأن 
الســيد المســيح يمســك بيــد الــزوج بإحــدى يديــه، 
ويمســك باألخــرى يــد الزوجــة، وكال الزوجيــن 
يمسك أحدهما بيد اآلخر من ناحية، وبالمسيح 
باليــد األخــرى؛ وهــذا مــا يجعــل رابطــة الــزواج 
رابطــة قويــة ألنهــا بحضــور وحلــول المســيح. 
لذلــك نؤمــن بوحــدة الــزواج، أي الــزواج بشــريك 
واحــد، ونؤمــن بــدوام الزيجــة وأنهــا ال تنحــل إال 
بالخطيــة أو المــوت. كذلــك نؤمــن أن كل زيجــة 
لهــا ثمــار، إّمــا أبنــاء أو فضائــل أو خدمــات؛ ال 

نعــرف عقًمــا فــي الزيجــة المســيحية.. 

كيف إًذا تكون بيوتنا وأسرنا مقدسة؟ 
)1( الحب

الحــب قدمــه هللا لنــا كبشــر »ألنَّــُه َلــْم ُيرِســِل 
هللُا ابَنــُه إَلــى العاَلــِم لَيديــَن العاَلــَم، بــل لَيخُلــَص 
يتــزوج  حيــن   .)17:3 )يوَحنــا  العاَلــُم«  بــِه 
اإلنســان وينجــب فإنــه يأخــذ مــن حــب المســيح 
ويقــدم فــي أســرته، وهــذا الحــب ليــس بالــكالم 

الحــوار كأنهــا فــي شــجار! يوجــد حــوار ويوجــد 
شــجار ويوجــد جــدار، أي أننــي اتكلــم واآلخــر 
ال يجيــب! نقــرأ فــي االنجيــل: »هلمــوا نتحاجــج 
يقول الرب« )إشعياء 18:1(. الرجال بطبعهم 
ال  الرجــل  بالعكــس.  والنســاء  الــكالم،  قليلــو 
يحــب التفاصيــل، والمــرأة تســتفيض فيهــا. هــذا 
االختــالف طبيعــي لــذا يجــب أن يتفّهــم أحدهمــا 
األخــر. تعلمــوا أن تســمعوا أوالدكــم أيًضــا وال 
تقاطعوهــم، بــل احترمــوا مشــاعرهم. الحــوار يبــدأ 
إذا  بالحــب.  بالحــب، ويكمــل  وينمــو  بالحــب، 
كنــت زوًجــا أو زوجــة، أو ابًنــا أو ابنــه، كبيــًرا 
أو صغيــًرا، تحتــاج أن تهتــم باآلخــر، وتقــول 
لــه كلمــة تشــجيع، دعــاء، كلمــة طيبــة... كلنــا 

نحتــاج لهــذا. 

)3( الحرية 
والفوضــى. ال  االنفــالت  تعنــي  الحريــة ال 
بــد مــن وجــود هامــش مــن الحريــة فــي بيوتنــا. 
لكــي  احتضنهــم  ابنتــك،  أو  ابنــك  فعــل  مهمــا 
تحافــظ عليهــم. أعطهــم بعــض الحريــة. علمــوا 
أبناءكــم أن يكــون لهــم شــخصية فــي المجتمــع 
التعبيــر  علــى  قادريــن  فيــه،  سيعيشــون  الــذي 
عــن أنفســهم، ولهــم قــدرة علــى االختيــار، فحيــن 
يكبــرون يســتطيعون اتخــاذ القــرارات الصحيحــة. 
نعيشــها،  التــي  بالوصيــة  مرتبطــة  الحريــة 
تعيــش  الــذي  المــكان  فــي  المدنــي  وبالقانــون 
تكــون  أبنائكــم  علــى  تضّيقــون  عندمــا  فيــه. 
النتيجــة أنهــم يخفــون عنكــم أمورهــم الخاصــة، 
وتكــون النتيجــة أنهــم يقعــون فــي أخطــاء متعــددة 
الســبب  أنتــم  المنــزل.  تــرك  حتــى  تتطــور  قــد 
تحتــوون  كيــف  وأمهــات  كآبــاء  تعرفــوا  لــم  إذا 

أبناءكــم.  وتحتضنــون 
ولــو  حتــى  اآلخــر  احتــرام  تعنــي  الحريــة 
ابنــك  أرشــد  اإلرشــاد،  معناهــا  الحريــة  أخطــأ. 
للصــواب. الحريــة معناهــا أن اإلنســان يتصــرف 
الحريــة  االهتمــام.  معناهــا  الحريــة  بإيجابيــة. 
احتــرام، إرشــاد، إيجابيــة، اهتمــام. علمــوا أوالدكم 
أن يختاروا المالبس الوقورة والمناســبة للمكان، 
القــداس،  عــن مالبــس  تختلــف  اللعــب  فثيــاب 
أال  علموهــم  البيــت...  عــن  المصيــف  عــن 
يفعلــوا  أن  بــل  شــيء جديــد  ينســاقوا وراء كل 
الصــواب. أشــياء كثيــرة فــي التربيــة ال بــد أن 
ننتبــه لهــا ولنتذكــر قــول الكتــاب: »كل االشــياء 
شــيء«  علــّي  يتســلط  ال  ولكــن  لــي،  تحــل 

(1كورنثــوس12:6(. 
أن  معالــم  هــي  والحريــة  والحــوار  الحــب 
أســرتك مقدســة وعائلــة مباركــة. هللا يبــارك كل 
بيــت وكل أســرة. إللهنــا كل مجــد وكرامــة مــن 

اآلن وإلــى األبــد آميــن.

فقــط. كلمــة حــب مــن حرفيــن: »الحــاء« حيــاة 
و»البــاء« بقــاء، فبقــاء الحيــاة يكــون مــن خــالل 
الحــب الحقيقــي الــذي يضعــه هللا فــي قلوبنــا. 
الحــب عاطفــة مهمــة جــًدا، والعاطفــة نعمــة مــن 
أحببتــم  وإذا  الحــب.  كيــان  األســرة  ربنــا.  عنــد 
أبناءكــم وبناتكــم حًبــا صحيًحــا ســيكبرون وهــم 
يعرفــون هللا، لكــن إذا غــاب الحــب، وعاملتــم 
والبنــت  الولــد  عنــد  ســيتكّون  بقســوة،  أبناءكــم 
صورة ســيئة عن هللا. يقول الكتاب إن »النفس 
 ،)7:27 )أمثــال  العســل«  تــدوس  الشــبعانة 
النفــس الشــبعانة مــن الحــب فــي البيــت، فمهمــا 
األبنــاء.  يقــع  أن  يمكــن  اإلغــراءات ال  كانــت 
البيــت الصحيــح ُيبنــى علــى حــب هللا، ويشــبع 
أفــراده مــن الحــب داخــل البيــت. إن مســئولية 

األب هــي أن يحتــوي زوجتــه وأوالده. 
أســامح  أن  يعنــي  األحبــاء  أيهــا  الحــب 
فــي حقــي، ســواء شــريك  أخطــأ  متــى  اآلخــر 
الحيــاة أو األبنــاء. كمــا يعنــي الحــب أن أنســى 
اإلســاءة؛ هــذا هــو حــب المســيح الــذي ســامحنا 
علــى الصليــب رغــم خطايانــا وضعفاتنــا، وال 
الســامرية  مــع  فعــل  )مثلمــا  إنســان  أي  يعّيــر 
ألوالدكــم،  بوضــوح  الحــب  أظهــروا  وزكا(. 
لكــي تعيشــوا فرحيــن ويعيشــوا طفولتهــم طفولــة 
حــب وطفولــة فــرح. مــن األشــياء المهمــة جــًدا 
لتوصيــل الحــب هــي العنــاق، عانقــوا أوالدكــم، 
فالعنــاق  الحــب،  عاطفــة  مــن  يشــبعوا  لكــي 
يوصــل لهــم رســالة مباشــرة أن لهــم قيمــة كبيــرة 

عندنــا، وأننــا نفــرح بهــم.

)٢( الحوار
الحــوار مكّمــل للحــب. أكثــر مــا يتمتــع بــه 
اإلنســان أن يتكلم مع من يحبهم، ألن االنســان 
كائــن ناطــق، أعطــاه هللا نعمــة الــكالم لكــي ينقــل 
كالمــك  نوعيــة  هــي  مــا  والمشــاعر.  األفــكار 
للــكالم مــع  مــع أســرتك؟ هــل تخصــص وقًتــا 
األســرة؟ يجــب أن يكــون هنــاك حــوار بيــن أفــراد 
ــا، دون  األســرة علــى األقــل نصــف ســاعة يومًي
االنشــغال بالموبايــل أو المشــاكل أو المتاعــب. 
عندمــا نتحــاور نعــرف بعضنــا البعــض أكثــر. 
متــى  يعتــذرون  وكيــف  الحــوار  أوالدك  عّلــم 
يقــوم  الكبــار والصغــار  بيــن  الحــوار  أخطــأوا. 
علــى الحــب. مشــكلتنا أن النــاس قــد تدخــل فــي 
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يســـعدني فـــي هـــذا المقـــال تقديم 
مقتطفـــات من شـــرح القديس كيرّلس 
اإلســـكندري عمود الديـــن لألصحاح 
إشـــعياء  ســـفر  مـــن  عشـــر  التاســـع 
بعًضـــا  فقـــط  اختـــرت  وقـــد  النبـــي. 
لآليـــة رقـــم 1، واآليـــة  مـــن شـــرحه 
بعـــض  تقديـــم  رأيـــُت  ثـــم  رقـــم 19. 
المالحظات الســـريعة على التفســـير 

فـــي نهايـــة المقـــال.

الـــرّب  »هـــوذا  إش1:19:   *
خفيفـــة،  غيمـــة  علـــى  يجلـــس 
فتتزلـــزل  مصـــر،  إلـــى  وســـيأتي 
أوثـــان مصـــر من وجهـــه، ويصغر 

فيهـــم«. قلبهـــم 

+ يريـــد النبـــّي أن ُيعلِّـــم بـــأّي 
طريقـــة خُلَصـــْت مصر، وُأمِســـَكت 
بَشـــَبكة التقوى بإيمانها بالمسيح، 
بالرغـــم من معاناتها مـــن األخطاء 
د اآللهة. فقد كانت  اإلجرامّية لتعـــدُّ
فـــي ظـــالٍم شـــديد.. كان يجـــب أن 
ا ألّن خطّيتهـــم  تـــزداد النعمـــة جـــدًّ
ا )رو٢٢:5(، وأْن  قـــد كثـــرت جـــدًّ
ُأصيبـــوا  ِلَمـــن  الطبيـــب  َيظهـــر 
بالمـــرض الشـــديد، وأن يلمع النور 
اإللهــــــــــــي السمــــــــــاوي، لمـــــــــــن 

قلوبهم. اظلّمـــت 
قالـــوا  ـــرين  المفسِّ بعـــض   +
بالتأكيـــد أّن “الغيمـــة )الســـحابة( 
الخفيفــــــــة” هــــــــــي جســـــــد الرّب 

الـــذي  الهيـــكل  بمعنـــى  المقـــّدس، 
القّديســـة،  العـــذراء  مـــن  اّتخـــذه 
ألّنـــه  بالغيمـــة،  شـــّبهوه  والـــذي 
كان خالًيـــا من الشـــهوات واألهواء 
األرضّيـــة، وارتفع عنها عالًيا. ألّن 
الجســـد المقّدس لمخّلصنا المسيح 
هو بالحقيقة كلّي القداســـة، وخاٍل 

مـــن كّل دنـــٍس أرضـــّي.
الغيمـــة  أّن  قالـــوا  والبعـــض 
الخفيفـــة هـــي العـــذراء القّديســـة.

غيـــر أّنـــي أعتقـــد أّنـــه بقولـــه 
»جالًســـا على غيمة خفيفة« يريد 
ـــر عـــن معاٍن أخـــرى كثيرة. أن ُيَعبِّ

ـــل لنـــا نوًعـــا  + الســـحابة تمثِّ
مـــن البـــرودة، أو المطـــر الروحي، 
أو المعمودّيـــة المخلِّصـــة. وبالِفعل 
يقول الطوبـــاوي بولس إّن »آباءنا 
جميعهـــم كانـــوا تحت الســـحابة... 
لموســـى  اعتمـــدوا  وجميعهـــم 
البحـــر«  وفـــي  الســـحابة  فـــي 
)1كـــو1:10-٢(. وعندمـــا كانـــوا 
الشاســـعة،  الصحـــراء  َيعبـــرون 
فـــي  تظّللهـــم  الســـحابة  كانـــت 
النهار، وفي المســـاء كان يتقّدمهم 
عمـــود نـــار. ولقد ُوِصَف المســـيح 
بهذين األمرين )النار والســـحابة(، 
أي بالســـّر الخـــاّص بـــه. أي أّننـــا 
والقداســـة  البـــّر  علـــى  ســـنحصل 
باإليمـــان وبالمعمودّيـــة المقّدســـة.

+ وهكـــذا يليـــق بالـــرّب، وهـــو 

وإصـــالح  تنقيـــة  بهـــدف  ذاهـــٌب 
المصرّييـــن، بطريقـــة روحّيـــة تليق 
بألوهّيتـــه، أن َيظَهـــر وهـــو جالس 
علـــى غيمـــة خفيفة، ألّنـــه لم يُكن 
هنـــاك طريـــق آخـــر لـــزوال قـــذارة 
النفـــس التي ُخِدَعت إاّل عن طريق 
المعمودّيـــة المقّدســـة، والتي نقول 
أّن الغيمـــة الخفيفـــة هي رمٌز لها.
+ هـــي خفيفـــة ألّننا نعتمد كي 
نخلـــع عّنـــا الخطّيـــة، ُملقيـــن مـــن 
فوقنـــا عدم التقـــوى، وكأّنهـــا ِحمل 
ثقيـــل الَحْمـــل، فنصيـــر مرفوعيـــن 
كمـــا لو أّن لنـــا أجنحة، نتعّلم كيف 
نتأّمـــل فـــي الســـماوّيات، مّتجهين 

بقلوبنـــا نحـــو الُعال.
+ يقـــول النبـــّي أّن عند ظهوره 
“ســـترتجف أوثان مصـــر، كما من 
زلـــزال”. فطالما ظهـــرت المعمودّية 
المقّدســـة، وأضـــاء المســـيح علـــى 
أن  الضـــروري  مـــن  كان  األرض، 
يختفــــــــي َدَجل الضالالت القديمة، 
وتظهـــر أّن فخـــاخ الشـــيطان قـــد 

. تحّطَمت
+ النبـــّي يقـــول أّن قلـــــــــــــوب 
وسُتفِســـح  ســـُتهَزم  المصرّييـــن 
الطريـــق.. وســـتخَضع أمـــام تعاليم 
اإلنجيـــل.. ولـــن تكـــون فيمـــا بعـــد 
قلوًبا جامــــــــــــدة أو قاسيــــــــــــــــة أو 
غيـــر قابلـــة للنُّصـــح، بـــل ســـَتقبل 

رســـالة الخـــالص.

ذلـــك  »فـــي  إش19:19:   *
فـــي  للـــرّب  يكـــون مذبـــح  اليـــوم، 
كـــورة المصرّييـــن، وعمـــوٌد للـــرّب 
عنـــد ُتخمها. فيكون عالمـــًة للرّب 

إلـــى األبـــد فـــي كـــورة مصـــر«.

مصـــر  أرض  كانـــت  لقـــد   +
ومكتّظـــة  بالمعابـــد  كّلهـــا  مليئـــة 
أّنـــه  )النبـــّي(  يقـــول  بالمذابـــح.. 
“فـــي ذلـــك اليـــوم”، أي فـــي ذلـــك 
الزمـــان الـــذي فيه ســـتضيء فيهم 
بشـــارة الخالص، ســـيقبلون عبادة 
َمـــن هـــو بطبيعتـــه هللا الحقيقـــي. 
ألّنـــه ســـُيقام مذبـــح للــــــــــرّب فـــي 

مصـــر. أرض 
»عمـــود«،  بكلمـــة  يقصـــد   +
علـــى ما أعتقد، إّما هيكاًل مقّدًســـا 
ُبِنَيـــت  وقـــد  كنيســـة،  أي  للـــرّب، 

علـــى حـــدود مصـــر، قبـــل كنائـــس 
عمـــود(  )كلمـــة  أّنهـــا  أو  أخـــرى. 
ُتعنـــي عالمـــة الصليـــب المقـــّدس، 
الـــذي اعتـــاد المؤمنـــون أن يحموا 
أنفســـهم به كـــدرع. ألّننا نســـتخدم 
دائًمـــا عالمة الصليب كـــي نتجّنب 
كّل هجـــوم الشـــياطين، ونصـــّد كّل 
اعتداءاتهـــم. ألّن الصليـــب هو في 

الواقـــع ســـورنا الحصيـــن.

]المرجع: تفســـير سفر إشعياء 
للقّديس كيرّلس الســـكندري )الجزء 
مـــن  األصحاحـــات:   - الثالـــث 
19 إلـــى 30( - إصـــدار المركـــز 
اآلبائّيـــة  للدراســـات  األرثوذكســـي 
بالقاهـــرة - ترجمـــة عـــن اليونانّية 
للدكتـــور  وتعليقـــات  مقّدمـــة  مـــع 
جوزيف موريـــس فلتس - الطبعة 

٢0٢1م[ األولـــى 

* بعض المالحظات السريعة:
1- القديس كيرّلس يستخدم في 

تفسيره النّص السبعيني اليوناني.
2- ال َيذُكـــر ق. كيرّلـــس شـــيًئا 
عـــن خـــط ســـير العائلة المقّدســـة في 
زيارتهـــا لمصـــر، ِمثَلُه مثـــل كّل آباء 
الكنيســـة. فلـــم يكـــن اآلباء ينشـــغلون 
بهـــذا، بـــل فقـــط باألمـــور الخالصّية 

والمعانـــي الروحّيـــة واإليمانّيـــة.
ـــر ق. كيرّلس ســـقوط  3- ال ُيفسِّ
أوثـــان مصـــر بشـــكل حرفـــي.. بـــل 
يتحّدث عن انهيار مملكة الشـــيطان 
والعبـــادات الوثنّيـــة في مصـــر، أمام 
نـــور اإليمـــــــــــــــــــان بالمسيــــــــــــــح الـــذي 

أشـــرق فيها.
ق.  يتحـــــــــــــــــــّدث  ال  أيًضـــا   -4
كيرّلـــس عـــن مذبـــح ُمحـــّدد للرّب في 
ـــد أّن المذبح  أرض مصـــر.. بل يؤكِّ
يشـــير إلـــى العبـــادة المســـيحّية فـــي 

مصـــر بوجـــه عـــام.
5- يشـــرح أيًضا ق. كيرّلس أّن 
العمـــود، ليـــس هـــو شـــخًصا بعينـــه، 
بـــل هـــو الصليـــب العالـــي الـــذي هو 

افتخارنا.. محـــّل 

كّل عـــام وكنيستنـــــــــــا متمّتعـــة 
بنـــور المســـيح، وأفـــراح حضـــوره 

فـــي وســـطها،،

fryohanna@hotmail.com

بمناسبة عيد دخول السّيد املسيح أرض مرص

قراءة آبائّية لعيد فريد
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ⲣⲁⲕⲟϯ راكودة االسم القديم لمدينة اإلسكندرية وبالقبطية

دير القديس األنبا انطونيوس بالقدس

قام نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنى، 
يـــوم الثالثـــاء 3 مايـــو 2022م، بســـيامة راهبيـــن جديديـــن بديـــر القديس األنبا 
انطونيـــوس بالقـــدس، بحضـــور مجمـــع اآلباء بديـــر القديس األنبـــا انطونيوس 
بالقدس، ووفد من آباء دير القديس األنبا انطونيوس العامر بالبحر األحمر. 
والراهبـــان الجديـــدان همـــا: )1( الراهـــب صموئيـــل األورشـــليمي و)2( الراهـــب 
ثاؤفيلـــس األورشـــليمي. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، وللراهبيـــن 

الجديديـــن، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبـــان دير القديـــس األنبا انطونيـــوس بالقدس. 

إيبارشية إمخيم وساقلته

قـــام نيافـــة األنبـــا بســـاده مطـــران إخميم وســـاقلتة، يوم األربعـــاء 25 مايو 
2022م، بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بقرية العزبة والعرب، برســـامة القس 
رويس ميرهم كاهن الكنيســـة ذاتها في رتبة القمصية. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا بســـاده، وللقمـــص رويـــس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

الشعب. أفراد 

إيبارشية املنيا

قـــام نيافـــة األنبـــا مكاريوس أســـقف المنيا، يوم االثنيـــن 9 مايو 2022م، 
بكنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس فـــي المنيـــا، برســـامة القـــس مـــكاري فـــرج 
ميخائيـــل كاهـــن الكنيســـة ذاتهـــا فـــي رتبـــة القمصيـــة. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة 
األنبـــا مكاريـــوس، وللقمـــص مـــكاري، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية جرجا

قام نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا، يوم األحد 15 مايو 2022م، 
بكنيسة السيدة العذراء في جرجا، برسامة خمسة من اآلباء كهنة اإليبارشية 
برتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( القمـــص فانـــوس شـــحاته. )2( القمـــص بســـاده 
نجيـــب. )3( القمـــص يوســـف فـــاروق. )4( القمـــص آنجيلـــوس ميـــالد. )5( 
القمـــص ميخائيـــل وهيـــب. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا مرقوريـــوس، ولآلباء 
القمامصـــة الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية شمال اجلزية

رســـم نيافـــة األنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، يـــوم الســـبت 16 أبريـــل 
2022م، ثالثـــة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية رتبـــة القمصيـــة، خـــالل قداس ســـبت 
لعـــازر الـــذي تولـــى نيافتـــه خدمتـــه فـــي كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل 
بالمهندســـين )مقـــر المطرانيـــة(، وعقـــب صـــالة الصلـــح رســـم نيافتـــه اآلبـــاء 
الثالثـــة، وهـــم: )1( القمـــص شـــاروبيم عـــوض كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار 
مينـــا بإمبابـــة. )2( القمـــص أمونيوس يوســـف كاهن كنيســـة رئيـــس المالئكة 
ميخائيـــل بإمبابـــة. )3( القمـــص عـــازر وديع كاهن كنيســـة الشـــهيد مار مينا 
بالـــوراق. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوحنـــا، ولآلبـــاء القمامصـــة الجـــدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب. 

سيامة دياكون يف قطاع غريب اإلسكندرية

العـــام لكنائـــس قطـــاع غربـــي  نيافـــة األنبـــا إيالريـــون األســـقف  صلـــى 
اإلســـكندرية، صبـــاح يـــوم الجمعـــة 20 مايـــو 2022م، القـــداس اإللهـــي فـــي 
كنيســـة الشـــهيدة دميانـــة بالورديـــان، وســـام نيافتـــه، أثنـــاء القـــداس، الشـــماس 
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المتبتـــل ســـليمان صبحـــي بدرجـــة دياكـــون )شـــماس كامـــل( باســـم دياكـــون 
ســـليمان، لخدمـــة الكنيســـة ذاتهـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إيالريـــون، 
وللدياكـــون ســـليمان، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطـــاع، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة دياكون يف ناميبيا

صلـــى نيافـــة األنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام بإفريقيا، يوم األحـــد 8 مايو 
2022م، القـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول فـــي 
العاصمة الناميبية وندهوك، وســـام نيافته أثناء القداس الشـــماس باســـم هنري 
بدرجـــة دياكـــون )شـــماس كامل(. شـــارك في القداس أعضـــاء القافلة الخدمية 
الطبيـــة “CMANA”، وعـــدد مـــن أبنـــاء الكنيســـة بوندهـــوك. خالـــص تهانينـــا 
لنيافة األنبا جوزيف، وللدياكون باسم، ولآلباء الكهنة، وسائر أفراد الشعب.

تهنئة الكنيسة القبطية برسامة املدبر 
ابلطريريك لللكدان يف رتبة خوري إيبسكوبس

قـــدم نيافـــة األنبا أكليمندس األســـقف العام لكنائـــس قطاع ألماظة ومدينة 
األمـــل وشـــرق مدينـــة نصـــر، والدكتـــور جرجـــس صالـــح منســـق العالقـــات 
بيـــن الكنيســـة القبطيـــة وكنائـــس الشـــرق األوســـط، يـــوم الجمعـــة 13 مايـــو 
2022م، التهنئـــة باســـم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، لغبطـــة الكاردينال 
مـــار لويـــس روفائيـــل األول ســـاكو،  بطريـــرك الكنيســـة الكلدانيـــة الكاثوليكيـــة 
بالعراق، والعالم، بمناســـبة رســـامة الخوري إيبســـكوبس بولس ســـاتي، المدبر 
البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والذي تمت رســـامته في كنيســـة 

ســـانت فاتيمـــا بمصـــر الجديـــدة، بيـــد غبطـــة البطريـــرك مار لويس ســـاكو. 

مشاركة الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
يف مؤتمر حوار األديان الرابع عرش بادلوحة

شـــاركت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية في مؤتمر حـــوار األديان الرابع 
عشـــر بالدوحـــة يومـــي 24 و25 مايـــو 2022م، بدعـــوة مـــن مركـــز الدوحـــة 
الدولـــي لحـــوار األديـــان بقطـــر. وقـــد أوفـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، 
نيافة األنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات 
والمشـــرف علـــى كنائـــس الخليـــج للمشـــاركة في فعاليات الجلســـات الرئيســـية 
لهـــذا المؤتمـــر، ممـــا كان لـــه أثـــر إيجابـــي فّعـــال في هـــذه الحـــوارات المثمرة. 
وقـــد أســـتقبل ســـفير مصـــر بقطـــر الوفـــد المصـــري مـــن األزهـــر ودار اإلفتاء 

والكنيســـة وذلـــك بســـفارة مصر بقطر

مؤتمر جلنة األرسة باملجمع املقدس

أقامـــت لجنـــة المتزوجيـــن المتفرعـــة من لجنة األســـرة بالمجمـــع المقدس، 
يومـــي االثنيـــن والثالثـــاء 23 و24 مايـــو 2022م، مؤتمرهـــا الثانـــي لعـــام 
2022 لقطـــاع الوجـــه البحـــري بعنـــوان »الحيـــاة الزوجيـــة )2( التوعيـــة - 
التشـــخيص - العـــالج«، فـــي بيت »أرض الفرح« التابع إليبارشـــية الزقازيق 
ومنيـــا القمـــح. تضمـــن المؤتمر محاضرات في موضوعات متعلقة بالمشـــورة 
األســـرية قدمها صاحبا النيافة األنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويسنا ومقرر 
لجنـــة األســـرة، واألنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمـــر ودقادوس وبالد الشـــرقية، 
وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام المتخصصيـــن، وشـــارك فـــي المؤتمـــر 
حوالـــي 100 مشـــترك مـــن 30 إيبارشـــية وقطاًعـــا رعويًّـــا. كمـــا شـــارك فـــي 
المناقشـــات نيافـــة األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح ومقـــرر 

خدمـــة المتزوجيـــن، وصلـــى القـــداس اإللهـــي فـــي المؤتمر. 

ⲙⲏⲛⲁ من أشهر األسماء القبطية ومعناه ثابت
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البابا خريستودولوس ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲇⲟⲩⲗⲟⲥ البطريرك الـ66 ومعناه عبد المسيح

بروتوكول تعاون يف جمال اتلغذية العالجية 
مع صيدلة طنطا لصالح مرشوع الفلك

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا بـــوال مطران طنطا، يوم األحـــد 10 أبريل 2022م، 
وفـــًدا مـــن كليـــة الصيدلـــة جامعـــة طنطـــا برئاســـة األســـتاذ الدكتـــور نهلـــة 
العشـــماوي عميـــد الكليـــة، يرافقهـــا وفـــد مـــن أســـاتذة الكليـــة، حيـــث تـــم توقيـــع 
بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مطرانيـــة طنطـــا وكليـــة الصيدلة لدعم مشـــروع الفلك 
المتخصـــص فـــي التعامـــل مـــع حـــاالت أبطـــال متالزمـــة داون وخاصـــة فـــي 
مجـــال التغذيـــة العالجيـــة. يأتـــي توقيـــع هـــذا البروتوكـــول فـــي ســـياق تفعيـــل 
البروتوكـــول الســـابق توقيعـــه بيـــن جامعـــة طنطـــا ومطرانيـــة طنطـــا لدعـــم 

أواصـــر التعـــاون المجتمعـــي.

سفري الفاتياكن يزرو إيبارشيات وأديرة سوهاج

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة بمقـــر 
المطرانية، مساء يوم األربعاء 27 أبريل 2022م، نيافة المطران نيقوالوس 
هنـــري ســـفير الڤاتيـــكان فـــي مصـــر، ومعـــه نيافـــة األنبـــا توما حبيـــب مطران 
األقبـــاط الكاثوليـــك بســـوهاج. شـــارك فـــي اســـتقبال الضيـــوف عـــدد من كهنة 
وأراخنة إيبارشـــية ســـوهاج، وقدم نيافة األنبا باخوم هديتين تذكاريتين للســـفير 
همـــا أيقونـــة، وصدريـــة )قطعـــة مـــن مالبس الخدمـــة( من إنتـــاج المطرانية. 
كمـــا اســـتقبل نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا وتوابعهـــا، بديـــر القمص 
يســـى ميخائيـــل بطمـــا، صبـــاح يـــوم الخميـــس 28 أبريـــل 2022م، نيافـــة 
المطـــران نيقـــوالوس هنـــري ســـفير الڤاتيـــكان فـــي مصـــر، ومعـــه نيافـــة األنبـــا 
اســـتقبال  فـــي  شـــارك  بســـوهاج.  الكاثوليـــك  األقبـــاط  مطـــران  حبيـــب  تومـــا 
الضيـــوف القمـــص شـــنوده صموئيـــل وكيـــل المطرانيـــة، وعـــدد مـــن خـــدام 
إيبارشـــية طما، وقدم نيافة األنبا إســـحق هدية تذكارية للســـفير وأيًضا أيقونة 
للقمص يســـى ميخائيل وللوفد المرافق. واســـتقبل نيافة األنبا إشـــعياء مطران 
طهطـــا وجهينـــة بقصـــر الســـيدة العـــذراء فـــي طهطا، يـــوم الجمعـــة 29 أبريل 
2022م، نيافـــة المطـــران نيقـــوالوس هنري ســـفير الڤاتيكان في مصر، ومعه 
صاحبا النيافة األنبا توما حبيب مطران األقباط الكاثوليك بســـوهاج، واألنبا 
يوســـف أبـــو الخيـــر المطـــران الشـــرفي، وعـــدد من كهنـــة الكنيســـة الكاثوليكية 
في ســـوهاج. شـــارك في اســـتقبال الضيوف عدد من كهنة وأراخنة إيبارشـــية 

طهطـــا وجهينـــة، وعـــدد مـــن أبنـــاء اإليبارشـــية وممثلـــي لجـــان الكنائـــس، وتم 
تبـــادل الهدايـــا والتقـــاط الصـــور التذكارية. ثم اســـتقبل نيافـــة األنبا أولوجيوس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس أنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين بســـوهاج )الدير 
األبيض(، مســـاء يوم الســـبت 30 أبريل 2022م، في الدير، نيافة المطران 
نيقـــوالوس هنـــري ســـفير الڤاتيـــكان في مصـــر، ومعه نيافة األنبـــا توما حبيب 
مطـــران األقبـــاط الكاثوليـــك بســـوهاج وعدد من كهنة الكنيســـة الكاثوليكية في 
ســـوهاج. شـــارك فـــي اســـتقبال الضيـــوف عـــدد مـــن رهبـــان الديـــر األبيـــض، 
واصطحـــب نيافتـــه الوفـــد في جولـــة للتعرف على الديـــر وتاريخه الذي يرجع 

للقـــرن الرابـــع الميالدي. 

املؤتمر السنوي ملنسيق مهرجان الكرازة

نظمـــت اللجنـــة المركزيـــة لمهرجـــان الكـــرازة المرقســـية يـــوم األربعـــاء 4 
مايـــو 2022م، المؤتمـــر الســـنوي لمنســـقي المهرجـــان، الـــذي يقام هـــذا العام 
تحت شـــعار »عيشـــوا بالســـالم«. وألقى نيافة األنبا موســـى أســـقف الشـــباب 
ومقـــرر اللجنـــة المركزيـــة للمهرجـــان، محاضـــرة عن »كيف نعيش بالســـالم« 
إلـــى جانـــب بعـــض الموضوعـــات التي قدمها متخصصـــون من بعض لجان 
مســـابقات األنشـــطة مثل: األلحان والتســـبحة - الكورال والموسيقى - الفنون 
التشـــكيلية. كمـــا تـــم عـــرض الخطـــة الزمنيـــة للمهرجـــان، ومناقشـــة برنامـــج 
تســـجيل الكنتـــرول، ونظـــام امتحـــان Online. حضـــر المؤتمـــر عـــدد مـــن 
اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام والخادمـــات المنســـقين يمثلـــون 50 إيبارشـــية وقطاع 

رعـــوي بالقاهرة. 

وضع حجر أساس كنيسة يوحنا احلبيب باملنصورة

وضع نيافة األنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة، يوم الثالثاء 24 مايو 
2022م، حجـــر أســـاس كنيســـة القديـــس يوحنـــا الحبيـــب بالمنصـــورة بالتزامن 
مـــع تـــذكار تكريـــس كنيســـة القديـــس باإلســـكندرية، والـــذي تحتفل به الكنيســـة 

القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي 16 بشـــنس الموافـــق 24 مايـــو من كل عام. 
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الزنار الذي يربط في المعمد أصلها ⲍⲟⲛⲁⲣⲓⲟⲛ أي منطقة أو حزام

ً
انتخاب نيافة األنبا سوريال زميال

للجمعية اتلارخيية امللكية باململكة املتحدة
اســـتقبل صبـــاح اليـــوم االثنيـــن الموافـــق 23 مايـــو، نيافة الحبـــر الجليل 
األنبـــا ســـوريال، خطـــاب تهنئـــة مـــن الســـيدة أيمـــا جريفيـــن رئيســـة الجمعيـــة 
التاريخيـــة الملكيـــة النتخابـــه زميـــل للجمعيـــة فـــي االنتخابـــات التـــي أجريت 
فـــي االجتمـــاع األخيـــر ألعضـــاء. والمعـــروف أن الزمـــاالت تمنـــح فقـــط 
للذيـــن قدمـــوا مســـاهمة أصليـــة فـــي المنـــح الدراســـية التاريخيـــة مـــن خـــالل 
مجموعـــة مـــن األعمـــال المشـــهودة لهم ومنهـــا تأليف كتـــاب أو أكثر، تقديم 
األعمـــال العلميـــة المماثلـــة مـــن حيث الحجم والتأثير علـــى الكتاب، وتنظيم 

المعـــارض والمؤتمـــرات.
يذكـــر أن تأسســـت الجمعيـــة 
وحصلـــت علـــى ميثاقهـــا الملكي 
عـــدد  ويقـــدر   1868 عـــام 
 2022 عـــام  فـــي  أعضائهـــا 
أكثـــر من 4500 مـــؤرخ ينتمون 
 – الجمعيـــة  فـــي  ويســـاهمون 
كزمـــالء وأعضـــاء نشـــطين فـــي 
جميـــع  وفـــي  المتحـــدة  المملكـــة 

العالـــم. أنحـــاء 
وتعـــد الجمعيـــة التاريخيـــة الملكيـــة أكبـــر منظمـــة عضويـــة فـــي المملكـــة 
المتحـــدة للمؤرخيـــن علـــى الصعيـــد الدولـــي، وشـــريك للعديـــد مـــن المنظمـــات 
المماثلـــة فـــي الخـــارج، كمـــا تمثـــل الجمعيـــة التاريخيـــة الملكيـــة اهتمامـــات 
الباحثيـــن التاريخييـــن في الجامعـــات والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف 
والتـــراث واإلعـــالم، وكذلـــك أولئـــك المنخرطيـــن فـــي أبحـــاث التاريـــخ العـــام 

والمجتمعـــي والعائلـــي.

توقيع بروتوكول بلناء كنيسة 
ضمن مرشوع »مًعا« تلطوير العشوائيات

وّقع نيافة األنبا مكســـيموس األســـقف العام لقطاع كنائس مدينة الســـالم 
والحرفييـــن، يـــوم األحـــد 10 أبريـــل 2022م، بروتوكـــول تعاون مع مؤسســـة 
»مًعـــا« لتطويـــر العشـــوائيات، إلنشـــاء كنيســـة باســـم »الســـمائيين« لخدمـــة 
منطقة عزبة أبو قرن )ســـابًقا( ضمن مشـــروع تطوير العشـــوائيات. يأتي هذا 
البروتوكول في ضوء توجيهات الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي إلنشـــاء 

كنائـــس فـــي المجتمعـــات العمرانيـــة التي يتم بناؤهـــا أو تطويرها. 

من أخبار إيبارشية سيناء الشمايلة
زار نيافة األنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، مقر جامعة العريش يوم 
األحـــد 10 أبريـــل 2022م، حيـــث اســـتقبل نيافتـــه الدكتور حســـن الدمرداش 
رئيـــس الجامعـــة وعـــدد مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بهـــا. وتســـلم نيافتـــه درع 
جامعـــة العريـــش تقديـــًرا لجهـــوده وعملـــه الرعـــوي ومشـــاركاته فـــي مؤتمـــرات 
الجامعـــة. كمـــا هنـــأ نيافتـــه رئيـــس جامعـــة العريـــش واألســـاتذة المســـتقبلين 

بحلـــول شـــهر رمضـــان وعيـــد تحرير ســـيناء. 

كمـــا زار نيافتـــه يـــوم االثنيـــن 11 أبريـــل 2022م، اللـــواء أركان حـــرب 
ممـــدوح جعفـــر مســـاعد قائـــد الجيـــش الثانـــي وقائـــد الكتيبـــة 101 بالعريـــش 
وذلـــك بمقـــر الكتيبـــة بالعريـــش، حيـــث قـــدم نيافتـــه التهنئـــة لرجـــال القـــوات 

المســـلحة بمناســـبة ذكـــرى العاشـــر مـــن رمضـــان وأعيـــاد تحريـــر ســـيناء. 

وفـــي يـــوم الثالثـــاء 12 أبريـــل 2022م، زار نيافتـــه اللـــواء محمـــد عبـــد 
الفضيـــل شوشـــة محافـــظ شـــمال ســـيناء، لتهنئتـــه بحلـــول شـــهر رمضـــان، 
وكذلـــك باقتـــراب العيـــد القومـــي للمحافظـــة الـــذي يوافـــق 25 أبريـــل )عيـــد 

تحريـــر ســـيناء(. 

نيافة األنبا مارك يستقبل رئيسة ابلعثة 
ادلبلوماسية الفلسطينية

اســـتقبل نيافة األنبا مارك أســـقف باريس وشمالي فرنسا، بمقر المطرانية 
بدراڤـــي، الســـفيرة هالـــة أبـــو حصيـــرة رئيســـة البعثـــة الدبلوماســـية الفلســـطينية 
بباريـــس، وذلـــك للتعـــارف وبحـــث ســـبل التعاون بيـــن األقباط بفرنســـا ووزيارة 
األراضي المقدســـة بفلســـطين. شـــارك في اســـتقبال الضيفة الفلســـطينية عدد 

مـــن اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان واألراخنة. 

كرنفال ذلوي اهلمم يف منفلوط
أقامـــت إيبارشـــية منفلـــوط، يوم الخميس 5 مايـــو 2022م، كرنفااًل لذوي 
الهمـــم بعنـــوان »َبَطـــٌل َأَنـــا« فـــي ديـــر الشـــهيد األميـــر تـــادرس الشـــطبي فـــي 
منفلـــوط. شـــارك فـــي الكرنفـــال حوالـــي 2000 شـــخص من الصـــم وضعاف 
الســـمع وذوي القـــدرات الخاصـــة من القطاعات البصريـــة والذهنية والحركية، 
مـــن أبنـــاء مناطق عديدة باإليبارشـــية وإيبارشـــيات مجـــاورة، كما حضر عدد 

مـــن ممثلـــي محافظة أســـيوط والجمعيـــات الخيرية. 
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نشاط رعوي نليافة األنبا چوزيف بأفريقيا

فـــي الخميـــس 7 أبريـــل 2022م، زار نيافة األنبا چوزيف األســـقف العام 
بإفريقيـــا مدينـــة أوكاهاندجـــا )Okahandja( فـــي دولـــة ناميبيـــا، حيـــث تفقد 
حضانـــة »OSN« التابعـــة لمنظمة الســـامري الصالـــح، التي ترعى األطفال 
الفقـــراء واألمهـــات المهجـــورات فـــي تلـــك المنطقـــة، التـــث تقـــوم فيها الكنيســـة 
برعايـــة ودعـــم األطفـــال التابعيـــن لهـــذه المنظمـــة، ماديًّـــا ومعنويًّـــا وروحيًّـــا، 
حيـــث يقـــوم القـــس جـــون وصفـــي كاهننـــا هنـــاك، بعمـــل زيـــارة أســـبوعية لهـــم 

وبرفقتـــه عطايـــا ماديـــة ووجبـــات غذائية. 

كما زار نيافته مســـاء يوم الجمعة 8 أبريل 2022م، ســـفيرنا بالعاصمة 
الناميبية وندهوك، الســـفير وائل لطفي، حيث شـــارك نيافته في الحفل الذي 

أقامه الســـفير المصري في منزله بمناســـبة شـــهر رمضان. 

واســـتقبل بمقـــر إقامتـــه فـــي وندهـــوك بناميبيـــا، يـــوم الخميـــس 14 أبريـــل 
الســـجون  مصلحـــة  رئيـــس  هامونيـــال  توهافينـــي  رافائيـــل  اللـــواء  2022م، 
)الخدمـــات اإلصالحيـــة( التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة الناميبيـــة. تنـــاول اللقـــاء 
جهـــود الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية لخدمـــة الســـجون فـــي أنحـــاء ناميبيـــا 
مـــن النواحـــي الروحيـــة والنفســـية والطبيـــة وأيًضـــا للعاملين بالســـجون. وأبدى 
رئيـــس مصلحـــة الســـجون ســـعادته واســـتعداده للتعـــاون الكامـــل مـــع الكنيســـة 
فـــي ناميبيـــا، كمـــا اتفق مـــع نياقته على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشـــترك 

تمهيـــًدا لتوقيعهـــا خـــالل األيـــام القليلـــة المقبلـــة. 

كمـــا صلـــى نيافتـــه يـــوم الجمعـــة 22 أبريـــل 2022م، صلـــوات البصخة 
المقدســـة ليـــوم الجمعـــة العظيمـــة فـــي ويندهـــوك بناميبيا. شـــارك في الصالة 
شـــعب الكنيســـــــــــــة من المصريين األقبــــــــــــــاط، والناميبييــــــــــــن وعدد من أبناء 

الـــدول المجاورة. 

زيارة زيمبابوي
وزار نيافتـــه دولـــة زيمبابـــوي وصلـــى القـــداس اإللهـــي في كنيســـة القديس 
مـــار مرقـــس فـــي جرين ديـــل بالعاصمة هراري، وشـــاركه القس دانيال والقس 
مايـــكل. وعمـــد نيافتـــه 17 شـــخًصا. شـــارك فـــي الصلـــوات عدد من الشـــعب 

مـــن المصرييـــن واإلثيوبيين، ومن أهالـــي المنطقة. 

قافلة طبية بناميبيا

كمـــا اســـتقبل نيافتـــه يـــوم الســـبت 7 مايـــو 2022م، المجموعـــة األولـــى 
مـــن القافلـــة الطبيـــة القادمـــة مـــن مصر لبـــدء فعاليات أســـبوع الخدمة الطبية 
والروحيـــة بناميبيـــا، حيـــث صلوا مًعـــا القداس اإللهي في كنيســـتنا بالعاصمة 
 CMANA الناميبيـــة. وقـــد انضـــم إليهـــم، المجموعـــة الثانيـــة القادمـــة مـــن
 »CMANA« وحضر نيافة األنبا جوزيف، وأعضاء القافلة الطبية .USA
حفل عشـــاء دعا إليه الســـفير وائل لطفي ســـفير مصر في ناميبيا بمقره في 
وندهـــوك للترحيـــب بالقافلـــة. وحضـــر الحفـــل مـــن الجانـــب الناميبـــي كل من 
وزيـــرة العالقـــات الدوليـــة ونائبـــة رئيـــس الـــوزراء، ووزيـــر الصحـــة، باإلضافة 

إلـــى عـــدد مـــن رموز الجاليـــة المصريـــة بناميبيا. 
مذكرة تفاهم بين »CMANA« والصحة الناميبية

وقـــد وقعـــت القافلـــة الطبيـــة »CMANA« بالنيابة عن الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، يـــوم الخميـــس 12 مايـــو 2022م، مذكـــرة تفاهـــم مـــع وزارة 
الصحـــة الناميبيـــة لتعزيـــز التعـــاون الطبـــي المشـــترك، بحضـــور نيافـــة األنبا 

جوزيـــف األســـقف العـــام بإفريقيـــا، ووزيـــر الصحـــة الناميبـــي. 
تأسيس أول مجموعة كشفية لكنيستنا في ناميبيا

وكان مـــن ضمـــن خدمـــات القافلـــة تأســـيس خدمـــة الكشـــافة والمرشـــدات 
داخـــل الكنيســـة بناميبيـــا. حيـــث اختـــارت المجموعة اثنتين من أبناء الكنيســـة 
بأوندانجـــو لتقـــودا المجموعـــة الكشـــفية التـــي يتـــم تأسيســـها هناك حالًيا باســـم 
»مجموعـــة مـــار مرقـــس الكشـــفية«، ودربتهمـــا لقيـــادة أعضـــاء المجموعـــة 
الحاليين )حوالي 35 فتى وفتاة(، كما تم التواصل مع قادة الحركة الكشـــفية 

بدولـــة ناميبيـــا الســـتكمال تدريـــب القائدتيـــن وتســـجيل المجموعة رســـميًّا. 

زيارة ماالوي

بـــدأ نيافـــة األنبـــا جوزيف األســـقف العام بإفريقيا، يـــوم الثالثاء 17 مايو 
2022م، زيارته األولى لدولة ماالوي. والتقى نيافته بالســـيد محمد الشـــريف 
ســـفير مصر في ماالوي، والســـيدة رانيا البحبوحي مستشـــار الســـفارة، حيث 
تـــم بحـــث كيفيـــة مشـــاركة الكنيســـة القبطيـــة فـــي المجـــاالت التنمويـــة هناك، 
فـــي إطـــار دعـــم العالقـــات بين مصر ومـــاالوي. حضر اللقاء القس بيشـــوى 

وصفـــي كاهن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية هناك. 

adobe أي قالب الطوب, ونها البرنامج اإللكتروني ⲧⲱⲃⲓ
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احتفال هيئة القديس كريلس 
واألاكديمية األوروبية للرتاث القبطي بالقيامة

أقامـــت هيئة القديس كيرلس باالشـــتراك مـــع األكاديمية األوروبية للتراث 
القبطي تحت إشـــراف البروفيســـور الشـــماس ميشـــيل حنين، يوم الســـبت 30 
أبريـــل 2022م، فـــي لنـــدن، احتفاليـــة بمناســـبة عيد القيامـــة المجيد بحضور 
عـــدد مـــن ممثلي الكنائس األرثوذكســـية المشـــرقية والشـــرقية هناك. تضمنت 
االحتفاليـــة فقـــرات مـــن القـــراءات الكتابيـــة والتراتيـــل المتعلقـــة بالقيامة قدمتها 
فـــرق كـــورال مـــن الكنائـــس األرمنية واألوكرانيـــة والبيزنطية األرثوذكســـية إلى 

جانب كنيســـتنا مضيفـــة االحتفالية. 

رسالة ماجستري نليافة األنبا رافائيل من
جامعة هويل صوفيا بأمريكا حول تدبري اخلالص

حصـــل نيافة األنبـــا رافائيل 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
وســـط القاهـــرة، يـــوم األربعـــــــــــاء 
األول من يونيـــــــــــــــــــــو 2022م، 
علـــى درجـــــــــــــة الماجســـتير فـــي 
العلـــوم الالهوتيــــــــة مـــن جامعة 
هولــــــــــــــــي صوفيــــــــــــــا القبطيـــــــــــة 
األرثوذكســـية بنيويـــورك. وجـــاء 
موضــــــــــــــوع رســـالة الماجســـتير 
»تدبيـــــــــــــر الخــــــــــالص: كتابيًّـــا 
وقانونيًّـــا«.  وليتورجيًّـــا  وآبائيًّـــا 
تكونت لجنة المناقشـــة برئاسة: 
أبراهـــام عزمـــي،  القمـــص  أ.د. 
وعضويـــة أ.د. القمص بنيامين 
المحرقي، أ.د. فايـــــــــــــز سدراك، 

أ.د. جرجـــس بشـــرى. 

وعقـــب انتهـــاء المناقشـــة قـــررت اللجنـــة منـــح الباحـــث درجة الماجســـتير 
بتقديـــر امتيـــاز مع مرتبة الشـــرف األولى والتوصية بترجمة الرســـالة وطبعها 

ونشـــرها. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا رافائيل. 

»السيب وتأثريه ىلع بعض أسفار األنبياء«
رسالة ماجستري بمعهد ادلراسات

نوقشـــت بقســـم العلـــوم الالهوتيـــة بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية فـــي العباســـية، يـــوم األحـــد 8 مايـــو 2022م، بحـــث الماجســـتير 
المقـــدم مـــن الباحـــث الراهـــب القمـــص أولوجيـــوس البرموســـي، والتـــي حملت 
عنوان »الســـبي األشـــوري والبابلي لمملكتي إســـرائيل وأثره على أســـفار أنبياء 

مـــا بعد الســـبي: دراســـة كتابيـــة تاريخية«. 
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور القس بيشوي حلمي، واألستاذ جرجس 
صالـــح، والدكتـــورة مـــاري جرجـــس، والدكتـــور إســـحق عزيـــز فريـــج. حضـــر 
المناقشـــة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
القبـــة، ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة باألنبـــا رويـــس، واألنبـــا مـــكاري 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الجنوبية، ورئيس قســـم األلحـــان القبطية 
بمعهد الدراسات القبطية، واألنبا آنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع شبرا 
الشـــمالية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائس قطاع شـــرقي اإلســـكندرية.

 

رسالة دكتوراه عن »دور اللكيات الالهوتية
يف اتلنشئة املسكونية« بمعهد الراعية

نوقشـــت بمعهـــد الرعايـــة والتربيـــة بمقـــره بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية 
يـــوم الخميـــس 14 أبريـــل 2022م، رســـالة الدكتـــوراه المقدمـــة مـــن الباحـــث 
للمعهـــد، وموضوعهـــا  التنفيـــذي  المديـــر  المكـــرس مايـــكل إدوارد  الشـــماس 
»رؤيـــة مســـتقبلية لـــدور رابطـــة الكليـــات والمعاهـــد الالهوتيـــة وقســـم التربيـــة 
المســـيحية بمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط فـــي التنشـــئة المســـكونية للنشء 
والشـــباب«. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن أ.د. رســـمي عبـــد الملـــك مشـــرًفا 
ورئيًســـا، د. ق. عاطـــف جنـــدي مهنـــي عضـــًوا، األب د. كميل وليم ســـمعان 
عضـــًوا، القـــس د. بيشـــوي حلمـــي عضـــًوا، واألســـتاذ جرجـــس إبراهيـــم صالح 
عضـــًوا. حضـــر المناقشـــة مـــن أحبـــار الكنيســـة نيافـــة األنبا رافائيل األســـقف 

العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهرة. 
وفـــي الختـــام منحـــت اللجنـــة درجـــة الدكتـــوراه للباحث بتقديـــر امتياز، مع 
التوصيـــة بتبـــادل الرســـالة مـــع المعاهـــد التعليميـــة التابعـــة للعائالت الكنســـية 

األعضـــاء فـــي مجلس كنائس الشـــرق األوســـط.

ⲃⲉⲣⲧ أي وردة ومنها نفس الكلمة المستخدمة في اللغة العربية بنفس المعنى
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ⲕⲗⲟⲗ الُقلة’’ إناء لحفظ وشرب الماء وهي من الكلمة القبطية‘‘

تدبري اخلالص كما جاء يف صلح القداس الغريغوري
رسالة ماجستري بمعهد ادلراسات

نوقشـــت بقســـم العلـــوم الالهوتيـــة بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية في العباســـية، يوم الســـبت 21 مايو 2022م، رســـالة الماجســـتير 
المقدمـــة مـــن الباحـــث الراهـــب القمـــص بطـــرس البرموســـي، والتـــي حملـــت 
عنـــوان »تدبيـــر هللا لخـــالص اإلنســـان حســـبما جـــاء فـــي صـــالة الصلـــح 
بالقـــداس الغريغـــوري«. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن الدكتـــور ســـعيد حكيـــم، 
والدكتـــور األرشـــيدياكون رشـــدي واصـــف، والدكتـــورة نجـــالء حمـــدي. حضر 
المناقشـــة نيافـــة األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــبرا الجنوبية 
ورئيـــس قســـم األلحـــان القبطيـــة بمعهـــد الدراســـات القبطية، والدكتور إســـحق 
عجبـــان عميـــد المعهـــد، والدكتـــور عـــادل فخـــري وكيـــل المعهـــد. وقـــد حصل 

الباحـــث علـــى درجـــة امتيـــاز مـــع مرتبة الشـــرف.

نحــن فــي هــذه األيــام المباركــة نحتفــل 
بعيــد أعيادنــا، ويــوم رجــاء خالصنــا، لذلــك 
يســّرني أن أهنئكــم بهــذا العيــد المبــارك الــذي 
نبنــي عليــه إيماننــا، فلــو لــم يكــن المســيح قــد 
قــام فباطــٌل إيماننــا وباطلــة كرازتنــا. ويعطينــا 
الــرب دروًســا فــي هــذه المناســبة المباركــة، 
نتعلــم منهــا أنــه إن لــم نتألــم معــه ال نســتطيع 
أن نتمّجــد أيًضــا معــه، فقبــل فــرح القيامــة 
ال بــد أن تكــون لنــا شــركة اآلالم، فالقبــر 
الفــارغ يعلــن رجــاء البشــرية فــي خالصهــا. 
محبــة المريمــات عندمــا ذهبــن إلــى القبــر 
باكــًرا جــًدا، لقــد أتيــن المريمــات باألطيــاب 
والحنــوط وهــن محتــارات مــن يدحــرج لهــن 
وهــذه  الــرب،  جســد  يطيبــن  لكــي  الحجــر 
تشــّكل مشــكلة فــي ذهنهــن، وعندمــا أتيــن 
إلــى القبــر وجــدن الحجــر مدحرًجــا ليعلــن 
لهــن فرحــة القيامــة المقدســة، وصــار هــذا 
الحجــر هــو موضــوع فرحهــم. وينظــر الــرب 
إلــى هــذه القلــوب الُمحبــة التــي أتــت إلــى 
بمخــاوف  تكتــرث  ولــم  جــًدا  باكــًرا  القبــر 
قلوبهــن..  بهجــة  ويعطيهــن  األعــداء، 
ونحــن فــي طريــق غربتنــا فــي هــذا العالــم 
ونتســائل:  ومشــكالت،  مخــاوف  تعترضنــا 
المشــكلة؟ ومــن يحررنــا  هــذه  يدحــرج  مــن 
إلــى  الــرب  وينظــر  الضيقــة؟  هــذه  مــن 
اإلنســان لكــي مــا يــرى مقــدار حبــه وبذلــه 
ويــرى  مختلفــة،  بطــرق  ويتدخــل  وعطائــه، 
لقــد  ُدحرجــت!  قــد  المشــكلة  فــإذا  اإلنســان 
نظــر الــرب إلــى محبــة المريمــات وبذلهــن 
قلبهــن،  ســؤل  وأعطاهــن  بــه،  وارتباطهــن 
الــرب  أن  ونصــرة  رجــاء  يعطينــا  وهــذا 
ينظــر إلــى محبتنــا وجهادنــا، ويقــّدر إيماننــا 

مــن  قلبنا.ونــرى  ســؤل  ويعطينــا  ومحبتنــا، 
خــالل شــخصيات الكتــاب المقــدس وتاريــخ 
الكنيســة علــى مــر العصــور، كانــت هنــاك 
فــي  نثــق  اإليمــان  وبــروح  كثيــرة،  أحجــار 
نســتطيع  التــي  والمعينــة  القويــة  الــرب  يــد 
لذلــك  األحجــار.  ندحــرج  أن  خاللهــا  مــن 
لــكل  ســالم  رســالة  هــي  القيامــة  رســالة 
إنســان، ورســالة فــرح وتعزيــة. نأتــي إليــك 
يــا رب مبّكريــن، ونؤمــن بعملــك فــي حياتنــا، 
ولكــن ينبغــي أن يكــون لنــا مــلء اإليمــان 
والقناعــة أن الــرب يصنــع كل شــيء عجيًبــا 
ــا حســب حكمتــه وتدبيــره، ويســتخدم  وعظيًم
فــي هــذا وســائل كثيــرة، فكــم مــن أحجــار 
جراًحــا  وضّمــد  عّنــا،  هللا  دحرجهــا  كثيــرة 
كثيــرة لنــا، وكــم أزال مخــاوف وأتعاًبــا كثيــرة 
لنــا، ونثــق يــا رب أنــك تســتطيع كل شــيء 
وال يعســر عليــك أمــر. دعونــا نختبــر عمــل 
الحجــر الُمدحــَرج الــذي يعلــن لنــا أن يســوع 
المصلــوب هــو يســوع القائــم، لذلــك شــركتنا 
فــي أمجــاد القيامــة هــي شــركتنا فــي آالمــه.

إن ســر قــوة مســيحيتنا هــو إيمانهــا بــاآلالم. 
مشــكلة اإلنســان المســيحي أنه يريد أن يتبع 
عنــد  أو  التجلــي  جبــل  علــى  يســوع  الــرب 
القبــر القائــم منــه، وال يريــد أن يتبعــه عنــد 
بســتان جثســيماني، فالصليــب يحمــل معنــى 
الحــب الكامــل والخــالص الحقيقــي والبــذل 
والعطــاء، فبّكــر إلــى الــرب لكــي مــا تعلــم 
حبــك لــه، فهــو الوحيــد القــادر أن يرفــع عنــك 
آالم الصليــب، وتكــون لــك شــركة معــه فــي 

أمجــاد ونصــرة القيامــة. 

 metropolitanpakhom@yahoo.com

نرصة القيامة

التــي  الطــرق  أعمــق  أحــد 
فــي  للدخــول  اآلبــاء  بهــا  ينصــح 
عمــق االتحــاد مــع الســيد المســيح 
وألقــاب  ألقابــه.  فــي  التأمــل  هــو 
الســيد المســيح كثيــرة ومــن أمثلتهــا: 
العريــس، الفــادي، الراعــي الصالــح، 
الحقيقيــة،  الكرمــة  العالــم،  نــور 
الطريــق، الحــق، الحيــاة، البــاب... 
إلــخ، وألقــاب الســيد المســيح ليســت 
مجــرد ألقــاب جميلــة ولكنهــا تعلــن 
الســيد  وشــخص  طبيعــة  عــن 
منهــا  لقــب  أن كل  كمــا  المســيح، 
يشــير إلــى فعــل ديناميكــي مرتبــط 
الســيد  يعملــه  خالصنــا  بمفاعيــل 
»أبــي  مســتمر:  بشــكل  المســيح 
أعمــل«  وأنــا  اآلن  حتــى  يعمــل 
ــل  )يــو5: 17(. وكلمــا تمعــن المتأمِّ
المســيح كلمــا  الســيد  فــي شــخص 
بــكل  عليــه  وجهــه  نــور  ارتســم 
صفاتــه وألقابــه، فمــن يشــخص إلــى 
ذاتــه  هــو  يصيــر  النــور  المســيح 
الصالــح  الراعــي  والمســيح  نــوًرا، 
وهكــذا  صالًحــا،  راعًيــا  يصيــر 
فــي  مجــد  إلــى  مجــد  مــن  ننمــو 
المســيح: »ونحــن جميًعــا ناظريــن 
مجــد الــرب بوجــه مكشــوف، كمــا 
فــي مــرآة، نتغيــر إلــى تلــك الصــورة 
عينهــا، مــن مجــد إلــى مجــد كمــا 
مــن الــرب الــروح« )2كــو3: 18(. 
وأغلــب ألقــاب الســيد المســيح أتــت 
بمثابــة إعــالن إلهــي عــن شــخصه 
أعلنــه هــو لنــا عــن نفســه بنفســه: 
»أنــا هــو نــور العالــم«؛ »أنــا هــو 
الطريــق والحــق والحيــاة«؛ »أنــا هــو 
الراعــي الصالــح«؛ »أنــا هــو بــاب 

إلــخ. الخــراف«... 
ومــن أحــد ألقــاب الســيد المســيح 
التــي مــن النــادر أن ننتبــه إليهــا، 
والتي أعلنها لنا بنفسه في قوله عن 
نفســه: »إنســان شــريف الجنــس 
ذهــب إلــى كــورة بعيــدة ليأخــذ لنفســه 
ــًكا ويرجــع« )لــو19: 12(. إنــه  مل
يصــف نفســه بأنــه »إنســان شــريف 
الجنــس« فــي مثــل األمنــاء. ونحــن 
هــذا  فــي  نتأمــل  عندمــا  عــادة 
المثــل نرّكــز علــى توزيــع األمنــاء، 
وأمانــة المتاجــرة فيهــا دون االنتبــاه 
للعبــارة األولــى فيــه. هــذه العبــارة 

العجيبــة تحمــل الكثيــر والكثيــر مــن 
الجانــب  فمــن  اإللهــي.  اإلعــالن 
الالهوتــي هــي تشــير لطبيعــة الســيد 
المســيح. فكلمــة إنســان تشــير إلــى 
تشــير  الجنــس  وشــريف  ناســوته، 
جانــب  مــن  أمــا  الهوتــه.  إلــى 
كلمــة  فــإن  شــخصه  فــي  التأمــل 
شــريف الجنــس وردت فــي الترجمــة 
اليونانيــة للكتــاب المقــدس بمعنــى 
تلــك  ُاســُتخدمت  وقــد  »النبيــل«. 
اللفظــة فــي موضعيــن آخريــن فــي 
العهــد الجديــد فــي: »وكان هــؤالء 
أشــرف مــن الذيــن فــي تســالونيكي 
فقبلــوا الكلمــة بــكل نشــاط فاحصيــن 
الكتــب كل يــوم: هــل هــذه األمــور 
»فانظــروا  11(؛  )أع17:  هكــذا« 
ليــس  أن  اإلخــوة  أيهــا  دعوتكــم 
الجســد.  حســب  حكمــاء  كثيــرون 
ليــس  أقويــاء.  كثيــرون  ليــس 
كثيــرون شــرفاء« (1كــو1: 26(. 
واإلنســان الشــريف أي النبيــل هــو 
بنبــل  ويتميــز  رفيــع،  نســب  ذو 
الطبــاع فهــو كريــم، عاقــل، رزيــن، 
شــجاع،  الحــس،  مرهــف  وقــور، 
عــادل، متواضــع رغــم علــو شــأنه، 
مــن  إنهــا حزمــة  إلــخ؛  مســئول... 
الفضائــل التــي تميــز النبيــل. ومــن 
َثّم ليس من العســير علينا أن نفهم 
لمــاذا أعلــن لنــا الســيد المســيح عــن 
نفســه بأنــه إنســان شــريف الجنــس. 
فهــو حًقــا نبيــل النبــالء الــذي تعامــل 
بإنســانية ونبــل حقيقــي مــع الجميع. 
فــي  الصليــب  علــى  إليــه  فلننظــر 
عمــق ألمــه غافــًرا لصالبيــه، معتنًيــا 
فلنتأمــل  الحبيــب!  وتلميــذه  بأمــه 
يتعامــل  البئــر  عنــد  النبيــل  ذاك 
مــع المــرأة الســامرية، وعنــد القبــر 
نبيــل  إلــى  انظــروا  المجدليــة!  مــع 
النبــالء يســتر المــرأة الخاطئــة بنبــل 

بــره!

نبيــل  الجنــس،  الشــريف  أيهــا 
تشــرق  أن  إليــك  نتضــرع  النبــالء، 
علينــا بنبــل نــور وجهــك الشــريف 
فُنســبى بخمــر حبــك يــا مشــتهى كل 

األمــم!

hgby@suscopts.org

إنسان رشيف اجلنس
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ⲟⲩⲁϩ الواحات بمحافظة الوادي الجديد من أصل مصري قديم ‘‘واحيت’’ وبالقبطية

املكرسة بإيبارشية طهطا
رقـــدت فـــي الرب يـــوم األربعاء 18 
مايـــو 2022م، تاســـوني مارينا أديب 
وجهينـــة  طهطـــا  بإيبارشـــية  المكرســـة 
عـــن عمـــر قـــارب 68 ســـنة بعد قضت 
فـــي حيـــاة التكريـــس البتولي 34 ســـنة. 
 17 يـــوم  الراحلـــة  المكرســـة  ُولـــدت 
يوليـــو 1954م، وانضمـــت إلـــى ســـلك 
وجهينـــة  طهطـــا  بإيبارشـــية  التكريـــس 
فـــي مايـــو 1988م. وُأقيمـــت صلـــوات 
تجنيزهـــا بحضـــور نيافـــة األنبا إشـــعياء 
مطـــران اإليبارشـــية وعـــدد مـــن اآلبـــاء 

الكهنـــة وأخواتهـــا المكرســـات.
خالـــص تعازينــــــــــــا لنيافـــة األنبا 
طهطـــا  إيبارشـــية  مطـــران  إشـــعياء 
كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع  وجهينـــة، 
اإليبارشيــــــــــــة  وخادمـــــــــــات  وخـــدام 
ومجمــــــــــــــــــع مكرساتها، وألســــــــرتها 

محبيهـــا. وكل  المباركـــة 

نياحة تاسوين مارينا 

»أجسامهم ُدفنت بالسالم، وأسماؤهم 
تحيا مدى األجيال«

)سي44: 14(

ذكرى وشكر األربعين
لألم الغالية

هناء نصيف واصف
تتقدم األسرة

بخالص الشكر والتقدير لمن وافانا 
بالتعزية حضورًيا أو هاتفًيا

كما تقيم األسرة القداس األلهي
لروحها الطاهرة

يوم الخميس الموافق
٢0٢٢/6/16 في تمام الساعة 8:00 

صباًحا
بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل 

بطوسون - شبرا

+   +   +

تاسوني مريم والدكتور مايكل 
والصيدالنية ليديا

وعائالتهم يهنئون أباهم

القمص مينا ميخائيل
الكاهن المرسوم علي مذبح كنيسة 

مارمرقس شبرا
وخادم مذبح كنيسة األنبا بيشوي
واألنبا شنوده بملبورن استراليا

بايلوبيل اذلهيب لكهنوته املبارك 
)197٢/5/٢8(

سائلين الرب أن يحفظه لنا
بشفاعة أمنا العذراء

وصلوات
حضرة صاحب الغبطة والقداسة

ابلابا توارضوس اثلاين

قدس أبونا يوأنس نجيب
كاهن كنيسة العذراء بابليون الدرج

مصر القديمة
وقدامى محبي

اجتماع األنبا بوال للخريجين
بكنيسة مارمرقس شبرا
يهنئون أبانا الحبيب

القمص مينا ميخائيل
بايلوبيل اذلهيب لكهنوته

+   +   +
إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

بمناســبة  بخيــر  وأنتــم  عــام  كل 
التقــي  المجيــد. كل مــن  القيامــة  عيــد 
بالقيامــة والمســيح القائــم ُكلِّــف بالخدمــة 
»َفَأَجــاَب اْلَمــاَلُك َوَقــاَل ِلْلَمْرَأَتْيــِن: »اَل 
ــُم َأنَُّكَمــا َتْطُلَبــاِن  ــي أَْعَل َتَخاَفــا َأْنُتَمــا، َفِإنِّ
َيُســوَع اْلَمْصُلــوَب. َلْيــَس ُهــَو هُهَنــا، أَلنَُّه 
َقــاَم َكَمــا َقــاَل!... َواْذَهَبــا َســِريًعا ُقــواَل 
اأَلْمــَواِت.  ِمــَن  َقــاَم  َقــْد  ِإنَّــُه  ِلَتاَلِميــِذِه: 
ُهَنــاَك  اْلَجِليــِل.  ِإَلــى  َيْســِبُقُكْم  ُهــَو  َهــا 
َتَرْوَنــُه...«« )مــت5:28-7(، »َفَقــاَل 
َلُهــنَّ )مريــم المجدليــة ومريــم أم يعقــوب 
وســالومة(: »اَل َتْنَدِهْشــَن! َأْنتُــنَّ َتْطُلْبــَن 
َيُسوَع النَّاِصِريَّ اْلَمْصُلوَب. َقْد َقاَم!... 
لِكــِن اْذَهْبــَن َوُقْلــَن ِلَتاَلِميــِذِه َوِلُبْطــُرَس: 
ِإنَّــُه َيْســِبُقُكْم ِإَلــى اْلَجِليــِل. ُهَنــاَك َتَرْوَنــُه 

َكَمــا َقــاَل َلُكــْم«« )مــر7-6:16(.
َبْيــَن  اْلَحــيَّ  َتْطُلْبــَن  »»ِلَمــاَذا 
لِكنَّــُه  هُهَنــا،  ُهــَو  َلْيــَس  اأَلْمــَواِت؟ 
َقــاَم!«... َفَتَذكَّــْرَن َكاَلَمــُه، َوَرَجْعــَن ِمــَن 
َوَجِميــَع  َعَشــَر  اأَلَحــَد  َوَأْخَبــْرَن  اْلَقْبــِر، 
ُكلِّــِه« )لــو10-5:24(.  ِبهــَذا  اْلَباِقيــَن 
ــي  »َقــاَل َلَهــا َيُســوُع: »اَل َتْلِمِســيِني أَلنِّ
َلــْم َأْصَعــْد َبْعــُد ِإَلــى َأِبــي. َولِكــِن اْذَهِبــي 
ــي َأْصَعــُد  ِإَلــى ِإْخَوِتــي َوُقوِلــي َلُهــْم: ِإنِّ
َوِإلِهُكــْم«.  َوِإلِهــي  َوَأِبيُكــْم  َأِبــي  ِإَلــى 
َوَأْخَبــَرِت  اْلَمْجَدِليَّــُة  َمْرَيــُم  َفَجــاَءْت 
َقــاَل  َوَأنَّــُه   ، الــرَّبَّ َرَأِت  َأنََّهــا  التَّاَلِميــَذ 
َلَهــا هــَذا« )يــو17:20-18(. »َفَبْعــَد 
ْوا َقــاَل َيُســوُع ِلِســْمَعاَن ُبْطــُرَس:  َمــا َتَغــدَّ
َأْكَثــَر  َأُتِحبُِّنــي  ْبــَن ُيوَنــا،  »َيــا ِســْمَعاُن 
َيــا َربُّ  َلــُه: »َنَعــْم  َقــاَل  ِمــْن هــؤاَُلِء؟« 
َأْنــَت َتْعَلــُم َأنِّــي ُأِحبُّــَك«. َقــاَل َلــُه: »اْرَع 
»َيــا  َثاِنَيــًة:  َأْيًضــا  َلــُه  َقــاَل  ِخَراِفــي«. 
ــُه:  ــاَل َل ــي؟« َق ــا، َأُتِحبُِّن ــَن ُيوَن ِســْمَعاُن ْب
، َأْنــَت َتْعَلــُم َأنِّــي ُأِحبُّــَك«.  »َنَعــْم َيــا َربُّ
َقــاَل َلــُه: »اْرَع َغَنِمــي«. َقــاَل َلــُه َثاِلَثــًة: 
َأُتِحبُِّنــي؟«  ُيوَنــا،  ْبــَن  ِســْمَعاُن  »َيــا 
َثاِلَثــًة:  َلــُه  َقــاَل  أَلنَّــُه  ُبْطــُرُس  َفَحــِزَن 
، َأْنــَت َتْعَلــُم  َأُتِحبُِّنــي؟ َفَقــاَل َلــُه: »َيــا َربُّ
ــي ُأِحبُّــَك«.  ُكلَّ َشــْيٍء. َأْنــَت َتْعــِرُف َأنِّ
َغَنِمــي«.«  »اْرَع  َيُســوُع:  َلــُه  َقــاَل 

)يــو17-15:21(.
ممــا ســبق نفهــم أن كل مــن تقابــل 
تــم  قيامتــه  ومــع  القائــم  المســيح  مــع 
وينــادي  ويبشــر  يكــرز  بــأن  تكليفــه 
فــإذا  لذلــك  الــرب..  وبخدمــة  بالقيامــة 
المســيح  قيامــة  مــع  نتقابــل  أن  أردنــا 
ــا أن نعــد أنفســنا لخدمتــه والتعــب  فعلين
ونبشــر  نكــرز  أن  علينــا  أجلــه..  مــن 
وننــادي بقيامــة الــرب.. وال يمكــن أن 
نقــف  ونحــن  ليخدمنــا  المســيح  يأتــي 
نحــاول  وال  شــيًئا  نعمــل  ال  كســالى 
أن نخدمـــــــــــــه.. وإذ كنــا نقــول »ليــأِت 
ال  ونحــن  يأتــي  فكيــف  ملكوتــــــــــك« 
نعمــل علــى تنفيــذ هــذه الطلبــــــــــة ونقــف 

األيــدي؟! مكتوفــي 

ولكــن كيــف نخدمــه.. وقــد تكــون 
هنــاك  بذلــك؟  تســمح  ال  إمكانياتنــا 
خطــأ كبيــر يقــع فيــه البعــض إذ يظــن 
الوعــظ  علــى  مقصــورة  الخدمــة  أن 
والتعليــم، ولكــن الصحيــح هــو أن أي 
شــيء نقــوم بــه مــن أجــل هللا هــو خدمــة 
لــه، وأي تعــب أو مجهــود نبذلــه مــن 
أجلــه أو مــن أجــل كنيســته أو إنجيلــه 

أو أوالده هــو خدمــة.
وإليــــــــــــــك بعــض األمثلـــــــــــة مــن 
خدمــات متعــددة: أ - زيــارة المرضــي 
ومحاولــــــــة التخفيــف عنهــم وإعطائهــم 
الرجــاء واألمــل فــي الشــفاء، وقــد يكــون 
مباشــرة  بطريقــة  مادًيــا  مســاعدتهم 
الــدواء،  )شــراء  مباشــرة  غيــر  أو 
فــي  المســاعدة  الكشــف،  ثمــن  دفــع 
تعزيــة  ب -  المستشــفى...(.  تكاليــف 
قريــب  شــخص  لفقــدان  حزيــن  إنســان 
والتخفيــف  مواســاته  ومحاولــة  لــه، 
فــي  الموجــودة  التعزيــة  بكلمــات  عنــه 
مســاعدته  محاولــة  وكذلــك  اإلنجيــل، 
أيًضــا فــي إجــراءات الدفــن وتكاليفــه. 
ج - مســاعدة إنســان فقيــر مــن خــالل 
إيجــاد عمــل لــه أو تدريبــه علــى عمــل 
أو إعطائــه مبلًغــا مــن المــال أو شــيًئا 
عينًيــا يحتاجــه، وكذلــك ربطــه بالكنيســة 
الماديــات  ال  الروحيــات  خــالل  مــن 
الشــكر  فضيلــة  عنــده  لتنمــو  فقــط، 
علــى  يكشــف  طبيــب  د-  والقناعــة. 
مجاًنــا  المحتاجيــن  المرضــى  بعــض 
العينــات  مــن  الــدواء  إعطــاؤه  ويمكــن 
صيدلــي  ه-  المجانيــة.  الطبيــة 
يعطــي للكنيســة عشــوره أدويــة أو أن 
مقابــل  بــال  لمحتــاج  روشــتة  يصــرف 
و-  الكنيســة.   مــع  أيًضــا  بالتعــاون 
مــدرس يعطــي مجموعــات دراســية فــي 
إعطــاء  أو  معتــدل،  بمبلــغ  الكنيســة 
مقابــل.  بــال  محتاجيــن  ألوالد  درس 
ز- تاجــر يعطــي أشــياء مخفضــة أو 
بنصــف الثمــن أو بالتقســيط للمحتاجيــن 
مــن خــالل الكنيســة، ويمكــن أن تكــون 
عشــوره. ح- ســيدات أو بنــات يتبرعــن 
كل  مــرة  ومســحها  الكنيســة  بكنــس 
بذلــك.  جــدول  عمــل  ويمكــن  أســبوع 
واللفائــف ومســح  الســتور  ط- غســيل 
الــدكك. ي- افتقــاد األشــخاص الذيــن 
ال يحضــرون االجتماعــات والقداســات 
ك-  لذلــك.  لجنــة  تشــكيل  ويمكــن 
النــاس،  مشــاكل  حــل  فــي  المســاعدة 
ويمكــن عمــل لجنــة يرأســها أب كاهــن 
خدمــــــــــــــــــات  مــن  عينــة  هــذه  كل 
يمكــن أن تــؤّدى للــرب، وهنــاك الكثيــر 
والكثيــر.. فقــط يجــب أن نجيــب عــن 
كانــت  وإن  أتحبنـــــــــي؟  الــرب:  ســؤال 

نخدمــه.. أن  علينــا  نعــم..  اإلجابــة 
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Tomorrow we celebrate the entry of 
the Holy Family into Egypt in the first 
century AD, who remained there for 
three years, six months and ten days. 
It roamed Egypt from east to west and 
from north to south, stopping at many 
stations (about 25 stations), visiting and 
performing miracles.

I want to talk to you today about how 
could your family be blessed? How do 
we live the idea of   the family as wanted 
by Christ? St. John Chrysostom has a 
beautiful phrase: “The family is an icon 
of the Church.” When a church building 
is finished, we decorate it with icons. 
So as well each family is an icon that 
beautifies the church. Is your home 
really a good icon, or a distorted and 
neglected one?

+ Christ is the origin of the fami-
ly: We believe that the marriage bond 
is between a man and a woman, with 
Christ in the midst of them. Therefore, 
the marriage bond is threefold. On the 
day of the crowning, you returned home 
as three people, not two, you became 
bound with Christ. Is Christ happy with 
you and your homes?. Christ is the be-
ginning of the family, as if Jesus Christ 
holds the husband’s hand and the wife’s 
hand, and both spouses hold one each 
others; this is what makes the marriage 
bond a strong one in the presence of 
Christ. That is why we believe in the 
unity of marriage, being married to one 
partner, and we believe in the perma-
nence of marriage and that it can only 
be dissolved by sin or death. We also 
believe that every marriage has fruits, 
whether children, virtues, or services. 
We never believe that Christian mar-
riage is infertile. 

How then can our homes and fam-
ilies be sacred and blessed?

+ (1) Love: God gave us love as 
human beings “For God did not send 
his Son into the world to condemn the 
world, but to save the world through 
him” (John 3:17). When a person mar-
ries and has children, he takes from 
Christ’s love and presents to his family 
and this love is not only in words. The 
survival of life is through the true love 
that God puts in our hearts. Love is a 
very important passion, and passion is 
a blessing from our Lord. The family is 
the entity of love. 

And if you love your sons and daugh-
ters with a true love, they will grow up 
knowing God. However, if love is ab-

sent, treating your children harshly, then 
the boy or girl will have a bad image of 
God. The bible says that “One who is 
full loathes honey from the comb (1),” the 
satiated soul of love in the home, so no 
matter what the temptations may be, 
children wouldn’t fall. The rightly-built 
house is built on the love of God, and 
fills its members with love. It is the fa-
ther’s responsibility to contain his wife 
and children.

Love, my beloved, means that I for-
give the other when he has done wrong 
to me, whether a partner or children. As 
love means to forget the abuse; this is 
the love of Christ who forgave us on the 
cross despite our sins and weaknesses, 
and does not reproach anyone (as he 
did with the Samaritan and Zacchae-
us). Then, show your love clearly to 
your children, so as to live a happy life 
and make their childhood a lovely and 
a joyful one. One of the very important 
expressions to convey love is cuddling. 
Hug your children, so that they are sat-
isfied with your passion of love. Your 
hugs send them a direct message that 
they are of great value to us, and we are 
pleased with them. 

+ (2) Conversation: Dialogue and 
conversation is complementary to love. 
What a person enjoys most is to speak 
with whom he loves, because man is 
a speaking being, God has given him 
the gift of speech in order to convey 
thoughts and feelings. So, what is the 
quality of your words with your fam-
ily? Do you schedule time to talk with 
them? There should be a dialogue be-
tween family members at least half an 
hour a day, without being preoccupied 
with the mobile phone, or problems or 
etc. When we talk we know each other 
more. Teach your children to have con-
versation with you and how to apologize 
when they make a mistake. Dialogue 
between adults and children is based 
on love. Our problem is that people may 
enter the dialogue as if in a fight! There 
is a dialogue, then there is a quarrel 
and a wall between us, that is, I speak 
but none answers! We read in the Gos-
pels: ““Come now, let us settle the mat-
ter, says the Lord (2).” 

Men are naturally not talkative, 
whereas women are the opposite. Male 
does not like details, but female elabo-
rates on them. This difference is natu-
ral, so they must be understood by one 

another. Learn to listen to your children 
also and do not interrupt them, but re-
spect their feelings. Dialogue begins 
with love, grows with love, and contin-
ues with love. If you are a husband or 
wife or son or daughter, old or young, 
you need to take care of the other, and 
say a word of encouragement, a prayer, 
a kind word to them...we all need this.

(3) Freedom: Freedom does not 
mean disorder and chaos. There must 
be a margin of freedom. Whatever your 
son or daughter does, cuddle them 
to keep them safe. Give them some 
freedom, teach your children to have 
a personality in the community where 
they live, to be able to express them-
selves, and have the ability to choose, 
thus when they grow up they can make 
right decisions. Freedom is linked to 
our Christian life and to the civil law 
where you live. When you stress your 
children, the result is that they hide their 
private affairs from you, making multi-
ple mistakes that may grow with them 
even they may leave the house. So, you 
are the reason if you do not know how 
to embrace and contain your children. 
Freedom means respect for the other, 
even if he makes a mistake. Freedom 
means guidance, so guide your son to 
the right path. 

Freedom means to act positively. 
Freedom means attention, respect, 
guidance, positivity and concern. For 
example, teach your children to choose 
dignified outfit that are appropriate for 
the place. Playing outfits are different 
from those for the Mass, summer vaca-
tion and at home... Teach them not to 
be tempted by everything trendy, but to 
do the right thing. We must pay atten-
tion to much stuff while we are raising 
our children, and let us remember the 
saying of the Bible: ““I have the right to 
do anything”—but I will not be mastered 
by anything (3)”. Love, conversation and 
freedom are the hallmarks that your 
family is holy and a blessed one. May 
God bless every home and every family. 
To our God be all glory and honor from 
now and forever, Amen.

How could your family be a blessed one?
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