




جملة الكرازة - 23 فرباير 2018

بـــدأت أيـــام الصـــــــــــوم 
الكبيــــــــــــــــر الغنيـــــــــــــة فــــــــــي 
روحياتهــــــــــــا والممارســــــات 

واحـــدة  مـــرة  تأتـــي  والتـــي  فيهـــا،  الكنســـية 
الجماعيـــة  توبتنـــا  فيهـــا  نقـــدم  عـــام،  كل 
بالهـــدوء، والســـكون، والصمـــت، والُنســـك، 
ـــف، وفحـــص النفـــس، وتنقيـــة القلب،  والتقشُّ
والدخـــول إلـــى األعمـــاق، بهـــدف أن يكـــون 
اإلنســـان »إنســـان هللا«. وكما قال القديس 
مـــار إســـحق الســـرياني فـــإن الصـــوم »هـــو 
المعركـــة،  وبدايـــة  الفضائـــل،  كل  تقديـــم 
وتـــاج المســـيحية، وجمـــال البتوليـــة، وحفـــظ 
العّفـــة، وأبـــو الصـــاة، ونبع الهـــدوء، ومعّلم 
والكتـــاب  الخيـــرات«.  وبشـــير  الســـكوت، 
المقـــدس يزخـــر باللذين صامـــوا قبًا أمثال: 
داود   – )خـــر28:34(  النبـــي  موســـى 
الملـــك  أخـــاب   – )2صـــم11:1(  النبـــي 
)1مـــل27:21( – عزرا )6:10( – نحميا 
)3:1( – اســـتير )1:4( – دانيـــال )3:9( 
– أهـــل نينوى )يـــون5:3-9( – حّنة النبية 
)لـــو37:2( – بولـــس الرســـول )أع9:9( – 
الرســـل   – )أع10:10(  الرســـول  بطـــرس 
 – )أع3:10(  كرنيليـــوس   – )أع2:13( 

والســـيد المســـيح )متـــى 2:4(.

وهـــذا الصـــوم المقدس الـــذي يمتد إلى 
ولكـــن  اآلالم،  أســـبوع  ويلحقـــه  يوًمـــا   47
يسبقه وبنفس الطقس الكنسي 3 أيام صوم 
الرمـــزي  بالمعنـــى  ُيعتَبـــر  ونينـــوى؛  يونـــان 
الروحيـــة  اإلنســـان  لمســـيرة  روحًيـــا  خزيًنـــا 
خـــال العـــام. ولـــذا وضعـــت لـــه الكنيســـة 
طقوًســـا وألحاًنـــا متميـــزة، وصـــار لـــه قانون 
نقـــرأه فـــي إنجيـــل قـــداس الرفـــاع، وصار له 
ســـلوك نقـــرأه أيًضـــا فـــي الكاثوليكـــون فـــي 

قـــداس الرفـــاع.

أوًل: قانون الصــــــــوم نقـــــــــرأ عنــــــــه 
)مـــت6:6( في 

»أّمـــا أنـــت فمتـــى صليـــت فادخـــل إلى 
إلـــى أبيـــك  مخدعـــك وأغلـــق بابـــك وَصـــلِّ 
الـــذي فـــي الخفـــاء، وأبـــوك الـــذي يـــرى فـــي 

الخفـــاء يجازيـــك عانيـــة«.

والمقصـــود بالقانـــون أنـــه نظـــام الحيـــاة 
خطوتيـــن:  علـــى  ويعتمـــد  الصـــوم،  أثنـــاء 
األولـــى: »ادخـــل إلى مخدعـــك«، أي إلى 

قلبـــك الداخلـــي الذي ال يراه إاّل هللا، واجتهد 
فـــي تنقيـــة هـــذا القلـــب الـــذي ســـوف تقدمـــه 
هلل عندمـــا تقـــف أمامـــه. والثانيـــة: »اغلق 
الطعـــام  عـــن  فمـــك  أغلـــق  أي  بابـــك«، 
والـــكام، واجتهـــد أن يكـــون حديثـــك مع هللا 
أكثـــر وأكثر، وطعامك مثل طعام الفردوس 
حيـــث النباتـــات، وفتـــرات الخلـــوة الصائمـــة 
باالنقطـــاع عـــدًدا مـــن الســـاعات كل يـــوم.

الكبيـــر:  باســـيليوس  القديـــس  يقـــول 
اللســـان،  ضبـــط  هـــو  الحقيقـــي  »الصـــوم 
الشـــهوات«. وقهـــر  الغضـــب،  وإمســـاك 

ثانًيا: سلوك الصوم:

نقـــرأ عنـــه فـــي )رســـالة بطـــرس الثانية 
ســـلوكيات  لنـــا  يقـــدم  حيـــث   ،)7-5:1
والهادفـــة  اإليمـــان،  المبنيـــة علـــى  الصـــوم 
إلـــى أن يكـــون اإلنســـان »إنســـان المحبة«، 

التالـــي: وبالترتيـــب 

فضيلـــة:  إيمانكـــم  فـــي  قدســـوا  أ- 
اإليمان إحســـاس غير منظور، ولكن ُيعبَّر 
اإلنســـان،  يعيشـــها  التـــي  بالفضيلـــة  عنـــه 
وتظهـــر فـــي ســـلوكه اليومـــي مثـــل الوداعـــة 

والمعتـــدل. المنفتـــح  والقلـــب  والتســـامح 

ب- وفـــي الفضيلـــة معرفـــة: نعيـــش 
الفضيلـــة ونمارســـها بمعرفـــة حقيقيـــة والتـــي 
التـــي  الكتابيـــة  الوصايـــا  مـــن  نســـتقيها 
كا  فـــي  الصادقـــة  المعرفـــة  ينابيـــع  هـــي 

العهديـــن، ولذلــــــــــك نقــــــــــــرأ 
النبــــــــــــــــــــوات والمزاميــــــــــــــــر 
واألناجيــــــــــــــــــــل والرسائــــــــل 

عبـــــــــــــر أيــــــــــــــــــام الصـــوم يومًيا.

ًفـــا: والتعفُّف  جــــ- وفي المعرفـــة تعفُّ
فـــي نقـــاوة  الـــذي نمارســـه  هـــو االنضبـــاط 
ووقار، فا يهم الفم فقط بل والعين واألذن 
والســـمع وكل أعضـــاء الجســـد، كمـــا يقـــول 
يوحنـــا ذهبـــي الفـــم. وكل هـــذا عـــن وعـــي 

وإدراك لكـــي تســـمو الـــروح فـــوق الجســـد.

عامـــل  صبـــًرا:  التعفـــف  وفـــي  ء- 
الوقت أحد عوامل اســـتقرار الحياة الروحية 
بـــه  الـــذي  الصبـــر  وثباتهـــا. وهـــذا يحتـــاج 
نقتنـــي نفوســـنا التـــي اشـــتراها المســـيح بدمه 

الكريـــم علـــى عـــود الصليـــب.

هــــ- وفي الصبر تقوى: التقوى تعني 
المخافـــة القلبيـــة التي قال عنها داود النبي: 
»جعلـــُت الـــرب أمامـــي فـــي كل حيـــن، إنـــه 
عن يميني فا أتزعزع«. المخافة هي التي 
تحرســـنا مـــن الخطيـــة بـــكل أشـــكالها، ومـــن 
خـــال الصبـــر تكون المخافـــة الحاضرة في 

كل مـــا نمارســـه في حياتنا.

و- وفـــي التقـــوى المـــودة األخويـــة: 
ونعمـــة المـــودة األخويـــة والتـــي تجعـــل مـــن 
اآلخريـــن أقربـــاء وأحبـــاء لنـــا مهمـــا كانـــت 
درجـــات االختـــاف والتنـــوع معهـــم. المـــودة 
هـــي أن تكـــون ودوًدا لطيًفـــا ودًيا ومتواضع 

القلـــب مـــع الجميع.

ز- وفـــي المـــودة األخويـــة محبـــة: 
وهـــي لبـــاس الكمـــال بحســـب تعبيـــر بولـــس 
الرســـول: »وعلى جميع هذه البســـوا المحبة 

التـــي هـــي ربـــاط الكمـــال« )كـــو14:3(.

وهكـــذا تكـــون ســـلوكيات الصـــوم حيث 
الكاملـــة،  بالمحبـــة  اإلنســـان  حيـــاة  تمتلـــئ 
والتـــي تفيـــض منـــه لـــكل أحـــد بـــا توقـــف.

كل صوم وأنتم جميًعا طيبين.
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بيـــن قديـــم أو تـــم تجديـــده«. وأشـــار قداســـته أن: »محبة صاحـــب النيافة 
األنبـــا باخوميـــوس للحيـــاة الرهبانيـــة والديريـــة هـــي التـــي جعلتـــه يتعب 
فـــي تعميـــر وتجديـــد هـــذا الديـــر المقـــدس، فالبحيرة محفوظـــة بكثير من 

األديـــرة العامـــرة، وبهـــذا الراعـــي األمين األنبـــا باخوميوس«.

قداسة ابلابا يستقبل
املهندسة نادية عبده حمافظ ابلحرية

عقب القداس اإللهي اســـتقبل قداســـة البابا المهندســـة نادية عبده 
محافظ البحيرة، وبصحبتها عدد كبير من مســـئولي المحافظة، والذين 
حضـــروا لتهنئـــة قداســـته ونيافة األنبـــا باخوميوس بهذا الحـــدث الهام. 
وقـــد ألقـــى نيافـــة األنبـــا باخوميوس كلمـــة رّحب فيها بقداســـة البابا وكل 
الحاضريـــن، وعّبـــر عـــن فرحته بهذه الزيـــارة المباركة، وبعودة الحياة 
ًحا أن: »زيارة قداســـه البابا لنا  الرهبانيـــة لهـــذه البريـــة المقدســـة، موضِّ
اليـــوم هـــي تشـــجيع للعمـــل الروحـــي الرعـــوي والرهبانـــي والمعمـــاري 
الـــذي تـــم فـــي هـــذه المنطقـــة. وكمـــا أقـــول فـــي كل المناســـبات ألحبائنـــا 
إنـــه ال يوجـــد مـــكان فـــي مصـــر إاّل وتبـــارك بالقديســـين الذيـــن عاشـــوا 
فيـــه، فيجـــب إحيـــاء ذكراهـــم وإحيـــاء تراثهـــم التاريخـــي واألثـــري«. ثم 
قـــدم نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس بعـــض الهدايـــا التذكاريـــة لقداســـة البابـــا 

وللحاضريـــن مـــن إنتـــاج الديـــر وعمل أيـــدي الرهبان.

وضع حجر األساس بليت اخللوة
وبعـــد ذلـــك توجـــه قداســـة البابـــا والمحافـــظ واآلبـــاء الحاضـــرون 
إلـــى المـــكان الُمزَمـــع إنشـــاء بيـــت الخلـــوة فيـــه، حيـــث تـــم وضـــع حجـــر 
األســـاس لمبنـــى بيـــت الخلـــوة. أعقب ذلـــك مائدة أغابي اســـتضاف فيها 

نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس كل الحاضرين.
وفـــي ختـــام الزيـــارة، صحـــب نيافة األنبا باخوميوس قداســـة البابا 
لزيـــارة أطـــال الديـــر األثـــري، ثـــم غـــادر قداســـة البابا ومرافقـــوه الدير 

بسام هللا.
خالـــص تهانينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبـــا باخوميـــوس واألنبـــا 
إيســـاك، ومجمـــع رهبـــان الديـــر، علـــى إعـــادة تعمير هـــذه المنطقة 

الرهبانيـــة الهامـــة فـــي تاريخ الكنيســـة.

قرار بابوى رقم 2 لسنة 2018
خبصوص إيبارشية الوادى اجلديد

والحمـــام  أبنـــوب  أســـقف  لـــوكاس،  األنبـــا  نيافـــة  ُينتـــَدب 
وتوابعهـــا، لاشـــراف الرعـــوي الكامل، روحًيـــا وإدارًيا ومالًيا، 
علـــى إيبارشـــية الـــوادي الجديـــد والواحـــات، بعد نياحة أســـقفها، 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بقطر، وذلك لحين اختيار أســـقف جديد 

لهـــا. وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركة.

فـــي يـــوم االثنيـــن 19 فبرايـــر 2018م، زار قداســـة البابـــا األنبـــا 
تواضـــروس الثاني، دير القديـــس مكاريوس الســـكندري بجبل القالي، 
في أول زيارة لقداسته للدير بعد االعتراف به من ِقَبل المجمع المقدس 
فـــي يونيـــو 2014م. وهـــي أيًضـــا أول زيارة لبطريرك الكنيســـة لمنطقة 

القالـــي التـــي بـــدأت الحياة الرهبانيـــة بها في القرن الرابـــع الميادي.
ويقع الدير في منتصف المســـافة بين مدينتي دمنهور والســـادات 
بالقـــرب مـــن قريـــة الكفـــاح، مديريـــة التحريـــر، محافظة البحيـــرة. وهو 
ُمقـــام عـــل مســـاحة حوالـــي 40 فداًنـــا في منطقة متوســـطة بيـــن منطقتي 
تـــل حجيلـــة وتـــل عريمـــة. وقـــد أعـــاد نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطران 
البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مدن الغربيـــة ورئيس ديـــر القديس األنبا 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي، الحيـــاة الرهبانيـــة إلـــى المنطقة، 
وتم االعتراف بالدير كأحد األديرة القبطية العامرة في جلســـة المجمع 
المقـــدس برئاســـة قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 5 يونيو 
2014م. وقـــد شـــرح نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس علـــى صفحـــات مجلـــة 
الكـــرازة تاريـــخ هـــذه المنطقـــة الهامة وإعـــادة تعميرهـــا رهبانًيا )راجع 
مقاالت األنبا باخوميوس في مجلة الكرازة: الســـنة 42، األعداد 27، 

28 و29، 30؛ والســـنة 44، العـــددان 7، 8(.
وقـــد وصـــل قداســـة البابا إلى الدير في ســـاعة مبكـــرة من صباح 
نيافـــة األنبـــا  اســـتقبال قداســـته  فـــي  يـــوم االثنيـــن 19 فبرايـــر، وكان 
باخوميـــوس، ونيافـــة األنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام والمدبـــر الروحي 

للديـــر، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء األســـاقفة، ومجمـــع رهبـــان الديـــر.

تدشني كنائس ادلير
وفـــور وصولـــه أزاح قداســـة البابا الســـتار عن اللوحـــة التذكارية 
لتدشـــين ديـــر القديـــس مكاريوس االســـكندري بجبل القالي، ثم اســـتمع 
لشـــرح تفصيلـــي عـــن مرافـــق الديـــر مـــن خـــال ماكيـــت ُأِعـــد خصيًصا 

لهـــذا الغرض.
البابـــا واآلبـــاء الحاضـــرون بتدشـــين كنيســـتين  قـــام قداســـة  ثـــم 
بالدير وهما: )1( الكنيســـة األثرية وهي علي اســـم القديس مكاريوس 
الســـكندري، )2( والكنيســـة الخاصة باآلباء الرهبان وتم تدشـــينها على 
اســـم الثاثة مقارات القديســـين. ثم صلى قداســـته القداس اإللهي، وألقى 
عظـــة حـــول: »ثاثـــة مفاتيـــح لحياة النصـــرة: اإليمـــان، الصاة، ضبط 
النفـــس والجســـد ومشـــاعر القلـــب«. وقـــد عّبر قداســـته أثنـــاء العظة عن 
فرحتـــه بهـــذا التعميـــر، وقـــال: »أتيت إلى هذا المكان في ســـنة 1986م 
مـــع المتنيـــح القمـــص بيشـــوي بطـــرس كاهـــن كاتدرائية مـــار مينا بكنج 
مريوط، وكانت البعثات السويســـرية والفرنســـية ما زالت في المكان، 
وكانـــت منطقـــة خـــاء بهـــا الكثيـــر مـــن اآلثـــار... واليـــوم نأتـــي لنعيـــد 
الحيـــاة الرهبانيـــة فـــي هـــذه المنطقـــة التي امتـــأت بالصلـــوات والدموع 
ونســـكيات القديســـين الذين عاشـــوا في هذا الجبل«، وأضاف قداســـته: 
»ُيضـــاف هـــذا الديـــر إلـــى أديرتنـــا العامرة التي تصل إلـــى 50 ديًرا ما 
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قرار بابوى رقم 3 لسنة 2018
خبصوص إيبارشية منفلوط وتوابعها

يتـــم انتـــداب نيافـــة األنبـــا يوأنس، أســـقف أســـيوط وتوابعها، 
لإلشراف الرعوي الكامل، روحًيا وإدارًيا ومالًيا، على إيبارشية 
منفلوط وتوابعها، بســـبب الظروف الصحية التى ألســـقفها نيافة 
األنبـــا أنطونيـــوس، والتـــي تمنعه من أداء مهامه األســـقفية، عافاه 

هللا مـــن كل مـــرض. وعلـــى ابن الطاعـــة تحل البركة.

قرار بابوى رقم 4 لسنة 2018
خبصوص إيبارشية الفيوم وتوابعها

يتـــم انتـــداب نيافـــة األنبـــا إســـحق، األســـقف العـــام، لإلشـــراف 
الرعـــوي الكامـــل، روحًيـــا وإدارًيـــا ومالًيـــا، علـــى إيبارشـــية الفيوم 
وتوابعهـــا، بعـــد أن قـــدم نيافـــة األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم طلًبـــا 
بإعفائـــه مـــن مهـــام خدمتـــه منـــذ أكثر من ســـبعة شـــهور، وبعد عدة 
محـــاوالت ليرجـــع عـــن رغبتـــه، راجين لـــه تمام الصحـــة الروحية 

الجســـدية. وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركة.

قداسة ابلابا يزور مكتبة اإلسكندرية
بدعـــوة مـــن الدكتـــور مصطفى الفقـــي، مدير مكتبة اإلســـكندرية، 
زار قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، مكتبـــة اإلســـكندرية، 
يـــوم الســـبت 10 فبرايـــر 2018م، وقـــد رافـــق قداســـته نيافـــة األنبـــا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتزه ومســـئول خدمة الشـــباب 
باإلســـكندرية، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيـــوس عادل 
ســـكرتيرا قداســـته. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمة عـــن المكتبـــة ودورها 
وعاقتها بالتاريخ الكنســـي. ومن جانبه شـــكر الدكتور مصطفى الفقي 
قداســـة البابـــا علـــى حضـــوره، وقـــال إن قداســـته ليـــس رمـــًزا دينًيا فقط، 
ل لـــه بأحرف  ولكنـــه رمـــز رفيـــع لـــه عبـــارات ومواقـــف يجب أن ُتســـجَّ
مـــن نـــور. وبعـــد ذلـــك ُأقيـــم مؤتمر صحفي بهـــذه المناســـبة، وأجاب فيه 
كاًّ مـــن قداســـة البابـــا والدكتـــور مصطفى الفقي على أســـئلة الحضور.

سيمينار الراهبات اثلالث
افتتـــح قداســـة البابـــا األنبا تواضـــروس الثاني يـــوم الثاثاء 13 
فبرايـــر 2018م، الســـيمينار الثالـــث لراهبـــات األديـــرة القبطية، والذي 
ُأقيـــم علـــى مـــدار ثاثة أيام بمركز لوجـــوس البابوي بدير القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. وقد ألقى قداســـته كلمة أثنـــاء االفتتاح حول 
قـــوام الحيـــاة الرهبانيـــة فـــي المزمـــور 19. يناقش الســـيمينار هـــذا العام 

موضوًعـــا بعنـــوان »حياة الراهبة وقطمارس الكنيســـة«.
المشـــاركات،  الراهبـــات  حضـــرت  المؤتمـــر،  هامـــش  وعلـــى 
االجتمـــاع األســـبوعي لقداســـة البابـــا مســـاء يـــوم األربعـــاء 14 فبرايـــر 
2018م، بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجوس البابـــوي بدير القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. وكانـــت العظـــة األســـبوعية بعنـــوان »هـــل 
تحـــب مـــن يحبك فقـــط؟« )تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد ص11(.

ه خطابًا  قداسة ابلابا يوجِّ
ملؤتمر »تاج الرسيان«

نظمـــت كليـــة الاهـــوت الســـرياني بجامعـــة ســـالزبيرج بالنمســـا، 
مؤتمًرا بمناسبة مرور 15 قرًنا على نفي القديس ساويروس بطريرك 
ـــب بـ»تـــاج الســـريان« - إلى مصـــر. وقد تم في حفل  أنطاكيـــة - والُملقَّ
االفتتـــاح قراءة خطاب أرســـله قداســـة البابا األنبـــا تواضروس الثاني 
بناء على طلب منظمي المؤتمر: الدكتور احوشيمونقاشـــو والدكتور 
أفرام إســـحق، وتناول ســـيرة وقيمة القديس ســـاويروس كحلقة وْصل 
ووحدة بين الكنيســـتين القبطية والســـريانية. قام بقراءة الخطاب القس 

شـــنوده فكري كاهن كنيســـتنا بالنمســـا نائًبا عن قداســـته.
حضـــر المؤتمـــر قداســـة مار أغناطيوس أفـــرام الثاني بطريرك 
أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للســـريان األرثوذكـــس، ولفيـــف مـــن أســـاتذة 
الاهـــوت الســـرياني والمتخصصيـــن فـــي دراســـة مؤلفـــات البطريـــرك 
مالفونـــو  البروفيســـور  بينهـــم  مـــن  العالـــم،  أنحـــاء  مـــن  ســـاويرس 
سيباســـتيان بـــروك مـــن جامعـــة أكســـفورد، والدكتـــور القبطـــي يوحنا 
نســـيم من جامعة ملبورن الذي قدم ورقة عن القديس ســـاويروس في 

المخطوطـــات القبطيـــة.

سيامة تسعة وعرشين اكهًنا للخدمة يف
القاهرة واألقرص واملحلة الكربى وكندا

قـــام قداســـة البابا األنبا تواضـــروس الثاني صباح يـــوم الخميس 
8 فبرايـــر 2018م، بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، بســـيامة 
تســـعة وعشـــرين كاهًنـــا جديـــًدا للخدمـــة فـــي كنائـــس القاهـــرة واألقصـــر 
والمحلـــة الكبـــرى وكنـــدا؛ وهـــم: )1( القس بولـــس رفعت، كاهًنا على 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبا بيشـــوي باألنبـــا رويس بالعباســـية. )2( 
القـــس يشـــوع وجيـــه، كاهًنا على كنيســـة الســـيدة العـــذراء الدمشـــيرية 
بمصر القديمة. )3( القس موســـى عبود، )4( والقس أفرايم نســـيم، 
كاهنين على كنيسة السيدة العذراء والقديسين يوحنا المعمدان وبولس 
الرســـول بعيـــن شـــمس الغربيـــة. )5( القـــس فيلوباتيـــر مســـعد، )6( 
والقـــس أبـــرآم ناجـــي، كاهنيـــن على كنيســـة الســـيدة العـــذراء والماك 
ميخائيـــل باألباصيـــري – عيـــن شـــمس. )7( القـــس مينا إســـحق، )8( 
والقـــس كيرلـــس ناجـــي، كاهنيـــن علـــى كنيســـة مـــار مرقـــس والبابـــا 
أثناســـيوس بشـــبرا. )9( القـــس آنجيلـــوس إســـحق، كاهًنـــا عاًمـــا على 
كنائس شـــبرا. )10( القس كيرلس إيليا، كاهًنا على كنيســـة القديســـين 
جورجيـــوس واألنبـــا أنطونيـــوس بمصر الجديـــدة. )11( القس إبراهيم 
رزق، كاهًنـــا علـــى مذبـــح الســـيدة العذراء والشـــهيد يوليوس األقفهصي 
بمنشـــية ناصـــر – المقطـــم. )12( القـــس حبيـــب جرجـــس ضيف هللا، 
كاهًنـــا عاًمـــا علـــى كنائـــس المقطـــم. )13( القـــس بيمـــن داود، )14( 
والقـــس أثناســـيوس فايـــق، كاهنيـــن علـــى كنيســـة رئيـــس المائكـــة 
ميخائيـــل باألقصـــر. )15( القس متـــى مجلي، )16( القس بول يّني، 
كاهنيـــن علـــى كنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس واألنبـــا بوال باألقصـــر. )17( 
القـــس فلتاؤوس أديب، )18( القس أنطونيوس أســـعد، )19( القس 
مارتيـــروس طلعـــت، كهنـــة عمومييـــن لخدمـــة قـــرى األقصـــر. )20( 
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بيشـــوي عـــزت حنـــا باســـم القـــس يوئيل، على كنيســـة مريـــم المصرية 
بالعماروة. )11( الشـــماس أرســـاني القس روفائيل عطية باســـم القس 
برنابـــا، علـــى كنيســـة مـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس الســـادس بـــأم زغيـــو. 
)12( الشـــماس مـــارك راضـــي قديـــس باســـم القـــس ماركـــوس، علـــى 
كنيســـة العـــذراء بغيـــط العنـــب. )13( الشـــماس باســـم نبيل بولس باســـم 
القس يوحنا، على كنيســـة العذراء والقديس يوســـف بســـموحة. )14( 
الشـــماس فادي جمال توفيق باســـم القس كاراس، على كنيســـة الماك 
رافائيـــل بالهانوفيـــل. )15( الشـــماس إميـــل رمســـيس ســـعد باســـم القس 

ســـاويرس، علـــى كنيســـة العـــذراء والماك غبريال بشـــارع ســـيف.
شـــارك قداســـته فـــي الصـــاة أصحـــاب النيافة: األنبـــا صرابامون 
أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس 
ديـــر الســـريان، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهرة 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، واألنبـــا جبرييـــل أســـقف النمســـا، واألنبا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتزه باإلســـكندرية والمســـئول 
العـــام  األســـقف  إيالريـــون  واألنبـــا  بالمدينـــة،  الشـــباب  خدمـــة  عـــن 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، وأيًضـــا القمـــص رويـــس مرقس 
وكيـــل البطريركيـــة باألســـكندرية، والقس آنجيلوس إســـحق، والقس 
أمونيـــوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا، وعدد كبيـــر من اآلباء الكهنة 
والرهبان وأفراد الشـــعب. خالص تهانينا لآلباء الكهنة الجدد، ومجمع 

كهنـــة اإلســـكندرية، وســـائر أفراد الشـــعب.

اجتماع األربعاء األسبويع
بمركو لوجوس بدير األنبا بيشوي

اجتماعـــه  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 7 فبرايـــر 2018م، بكنيســـة التجلـــي 
بمركز لوجوس البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، 
وقـــد ألقـــى قداســـته العظـــة األســـبوعية عن أركان الحيـــاة الروحية في 

فتـــرة الصوم.

قداسة ابلابا يستقبل
داريس إعداد اخلدام بمطرانية 6 أكتوبر

اســـتقبل قداســـة البابـــا، يـــوم الجمعـــة 9 فبرايـــر 2018م، بالمقر 
البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، نيافـــة األنبـــا 
كهنـــة  مـــن  عـــدد  ومعـــه  وأوســـيم،  أكتوبـــر   6 أســـقف  دوماديـــوس 
اإليبارشـــية، والشـــباب والفتيـــات دارســـي إعـــداد الخـــدام بالمطرانيـــة.

ووفًدا من أبناء الكنيسة بانلمسا
كمـــا اســـتقبل قداســـته يـــوم يـــوم األحـــد 11 والثاثـــاء 13 فبرايـــر 
2018م، بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، 
نيافـــة األنبـــا جابرييـــل أســـقف النمســـا والقطـــاع األلمانـــي من سويســـرا 
ومعه وفد من الشـــباب القبطي من خدام كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية 
المقيميـــن بالنمســـا، والمتواجديـــن فـــي مصـــر فـــي مؤتمـــر روحـــي، وقد 

صلـــوا مـــع قداســـة البابا فـــي قداس أحـــد الرفاع.

القـــس يوســـاب جرجس، كاهًنـــا على كنيســـة الشـــهيدة دميانـــه بالمحلة 
الكبـــرى. )21( القـــس بيمـــن كمـــال، كاهًنـــا عاًمـــا بإيبارشـــية المحلـــة 
الكبـــرى. )22( القـــس ســـمعان ممـــدوح، )23( القـــس بـــول ماركو، 
)24( القـــس جرجـــس شـــريف، كهنـــة علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
واألنبـــا شـــنوده بمدينـــة الســـام لخدمة اإلرشـــاد الروحـــي. )25( القس 
أوجســـتين هانـــي، )26( القـــس مينـــا موريـــس، )27( القـــس ويصا 
ســـوداني، كهنـــة عمومييـــن لخدمـــة الكـــرازة. )28( القس جون وليم، 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة مار يوحنـــا المعمدان والقديســـة أليصابات – باري 
وتوابعهـــا – كنـــدا. )29( القـــس جوزيـــف مـــارك، كاهًنـــا على كنيســـة 

القديـــس مـــار مرقـــس والقديســـة مريـــم المصريـــة – أوتـــوا – كندا.
اشـــترك فـــي الســـيامة أصحـــاب النيافـــة: األنبا صرابامون أســـقف 
ورئيـــس ديـــر األنبـــا بيشـــوي، األنبـــا صرابامـــون أســـقف أمدرمـــان، 
األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب(، 
الحديـــد،  الســـكة  شـــرق  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  مارتيـــروس  األنبـــا 
األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، األنبـــا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات، 
األنبـــا  الكبـــرى،  المحلـــة  إليبارشـــية  العـــام  األســـقف  كاراس  األنبـــا 
يوســـاب األســـقف العـــام إليبارشـــية األقصـــر، األنبـــا مكاري األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــبرا، األنبـــا أبانـــوب األســـقف العـــام لكنائـــس المقطم، 
األنبـــا ماركوس األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبـــة والوايلي، األنبا 
هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة؛ والقمـــص 
ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس 
آنجيلـــوس إســـحق، والقـــس أمونيوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا، 
وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان وأفـــراد الشـــعب. خالـــص 

تهانينـــا لآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

سيامة مخسة عرش 
اكهًنا لإلسكندرية

كمـــا قام قداســـته صباح يوم الخميـــس 15 فبراير 2018م، بدير 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، بســـيامة خمســـة عشـــر كاهًنـــا جديـــًدا 
للخدمـــة بمدينـــة اإلســـكندرية وهـــم: )1( الشـــماس إميـــل عبـــد المســـيح 
روفائيـــل باســـم القـــس إبراهيـــم، علـــى كنيســـة العـــذراء ومـــار جرجس 
ويوليوس األقفهصي بمنطقة الرابعة الناصرية. )2( الشـــماس مدحت 
عدلـــي شـــريبة باســـم القـــس ســـمعان، علـــى كنيســـة العـــذراء وســـمعان 
الخـــراز بأبـــي يوســـف. )3( الشـــماس مرقـــس نبيـــل فهيـــم باســـم القـــس 
مرقـــس، علـــى كنيســـة العـــذراء والمـــاك ميخائيـــل وأبـــي ســـيفين بقرية 
الخمســـمائة. )4( الشـــماس روبرت صليب ملكي باســـم القس شنوده، 
علـــى كنيســـة العـــذراء ويوســـف النجـــار بســـموحة. )5( الشـــماس مينـــا 
عبـــد المســـيح عبـــد المـــاك باســـم القـــس ديســـقوروس، كاهًنـــا عاًمـــا 
علـــى كنائـــس قطـــاع المنتزه. )6( الشـــماس جورج يوســـف وهبه باســـم 
القـــس يســـطس، علـــى كنيســـة العـــذراء وأبـــي ســـيفين بخورشـــيد. )7( 
الشـــماس مـــراد عطـــاهللا حبيـــب باســـم القـــس مرقوريوس، كاهـــن عام 
على كنائس قطاع المنتزه. )8( الشـــماس مينا ســـعد شـــاكر باســـم القس 
آنجيلـــوس، على كنيســـة القديســـين مـــار مرقس والبابا بطرس بســـيدي 
بشـــر. )9( الشـــماس إبراهيم إســـحق يوســـف باســـم القس بيشوي، على 
كنيســـة العـــذراء والقديـــس بولـــس بالحضـــرة الجديـــدة. )10( الشـــماس 
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وأمناء خدمة الشباب باألسكندرية
التقى قداســـة البابا مســـاء يوم السبت 17 فبراير 2018م، بكرمة 
كنـــج مريـــوط، اآلبـــاء الكهنة المســـئولين عن خدمة الشـــباب بكل كنائس 
اإلســـكندرية، ومعهم أمناء الخدمة واألمناء المســـاعدين. تحدث قداســـته 
في كلمة روحية عن االستفادة من الصوم، ثم أجاب بوضوح وبصدر 
رحـــب على أســـئلة كثيـــرة للحاضرين في مختلف المجـــاالت مثل: دور 
الكنيســـة فـــي خدمـــة الشـــباب، ودور الكنيســـة الوطنـــي، واإليجابيـــات 
الكثيـــرة التـــي تشـــهدها مصـــر رغم الحرب الشـــديدة التـــي تتعرض لها، 
وأســـباب إلحـــاد الشـــباب فـــي هـــذا العصـــر، وغيرهـــا مـــن الموضوعات 
حيـــث اســـتغرقت األســـئلة حوالي ســـاعتين. حضر اللقـــاء صاحبا النيافة 

األنبـــا بافلي واألنبـــا إيالريون، والقمـــص رويس مرقس.

فـــارق عالمنـــا الفانـــي وذلـــك عصـــر يوم الجمعـــة 16 فبراير 
2018م، نيافـــة األنبـــا بقطـــر أســـقف الـــوادي الجديـــد، وذلـــك في 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، بعـــد صـــراع مـــع المـــرض. وقـــد 
قـــام بالصـــاة علـــى جثمانـــه الطاهـــر فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بـــداالس – أمريـــكا، يـــوم االثنيـــن 18 فبرايـــر، أصحـــاب النيافـــة: 
األنبا يوســـف واألنبا شـــاروبيم واألنبا كاراس، وعدد من اآلباء 
الكهنـــة وأفراد الشـــعب. وســـُينَقل جســـده إلى القاهـــرة في غضون 
أيـــام مـــن اآلن، وســـوف يـــرأس قداســـة البابـــا الصـــاة عليـــه فـــي 
الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، لُينقل بعد ذلك إلى مقر كرســـيه 
فـــي الـــوادي الجديـــد لُتقـــام صـــاة الجنـــاز بحضـــور مجمـــع الكهنة 
والشـــعب والمســـئولين. وكان المتنيـــح قـــد أوصـــى بـــأن ُيدَفـــن فـــي 
ديـــر الســـيدة العـــذراء المحـــرق، وهـــو الديـــر الذي ترّهب فيـــه نيافته. 

وسوف نوافيكم في العدد القادم بمزيد من التفاصيل.

المتنيــــح في سطــــــور
ُوِلد عام 1953 في األقصر باســـم ســـمعان فخري ســـمعان. 
تخـــرج مـــن كليـــة الهندســـة جامعـــه المنيـــا عام 1976. ثـــم ترّهب 
بيشـــوي  الراهـــب  باســـم  بأســـيوط  المحـــرق  بديـــر   1980 عـــام 
المحرقـــي. خـــدم فـــي كنائـــس منطقـــة الـــوادي الجديـــد والواحـــات 
منـــذ عـــام 1998 بتكليـــف من المتنيـــح البابا شـــنودة الثالث. تمت 
ســـيامته أســـقًفا عاًمـــا إليبارشـــية الـــوادي الجديد في عـــام 2015، 
وفـــي عـــام 2016 تـــم تجليســـه أســـقًفا لهذه اإليبارشـــية بيد قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس، بعـــد ثمانيـــة قـــرون لهـــذه االيباراشـــية 

بدون أســـقف.

االحتفال بذكرى األربعني لشهداء حلوان

ُأقيـــم صباح يوم الســـبت 10 فبرايـــر 2018م، بدير القديس األنبا 
برســـوم العريـــان بالمعصـــرة، قـــداس ذكرى األربعين لشـــهداء حلوان 
الثمانيـــة، بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بيســـنتي أســـقف حلـــوان 
والمعصـــرة، األنبـــا بطرس األســـقف العام، واألنبا صليب أســـقف ميت 
غمـــر ودقـــادوس، واألنبـــا إســـحق األســـقف العـــام بالفيـــوم، ولفيف من 
اآلبـــاء كهنة إيبارشـــية حلوان، ورهبان أديـــرة وادي النطرون، وأعداد 
كبيـــرة مـــن الشـــعب. كمـــا حضر القداس أيًضا عدد مـــن نواب البرلمان 
ووفـــد مـــن هيئـــة األوقاف. وقـــد ألقى نيافة األنبا صليـــب عظة القداس، 
قدم خالها التعزية ألســـر الشـــهداء باســـم قداســـة البابا، وفي الختام تم 

توزيـــع كتيـــب علـــى الحضور بـــه نبذة عن حياة الشـــهداء.
كمـــا ُأقيـــم صبـــاح يوم الخميـــس 8 فبرايـــر 2018م، قداس ذكرى 
األربعين لشهيدي حادث حلوان اإلرهابي، الشقيقين روماني وعاطف 
شـــاكر، وذلـــك بمســـقط رأســـيهما بقريـــة بنـــي عديـــات، مركـــز منفلوط، 
بكنيســـة الشـــهيد مار مرقس الكبرى بقرية بني عديات، بحضور نيافة 
األنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والنائـــب البابـــوي لكنائـــس بنـــي عديـــات 
ونجـــع رزيـــق ومســـرع، وشـــاركه لفيـــف من اآلبـــاء الكهنة مـــن كنائس 

بنـــي عديـــات ونجـــع رزيق ومســـرع ، ومن إيبارشـــية أبنوب.

الشهيد مينا تّواب
انضم يوم الســـبت 17 فبراير 2017م، 
شـــهيد جديـــد إلـــى قائمـــة طويلـــة مشـــرفة مـــن 
خيـــرة شـــباب مصـــر الذيـــن ضّحـــوا بأنفســـهم 
محاربـــة  أجـــل  ومـــن  الوطـــن  أجـــل  مـــن 
اإلرهـــاب، وهـــو الشـــهيد مينـــا تـــواب مـــن 
ديـــروط – أســـيوط، أحد العناصر المشـــاركة 
فـــي العمليـــة الشـــاملة ضـــد داعـــش في ســـيناء 
تداولهـــا  صـــورة  آخـــر  وكانـــت  والعريـــش. 
أصدقـــاؤه لبوســـت كتبـــه الشـــهيد منـــذ شـــهر 
بمـــا  يتنبـــأ  كان  وكأنـــه  الفيســـبوك،  علـــى 
ســـيحدث لـــه إذ قـــال: »اشـــبعوا من وجودي 
مـــش يمكـــن أنا اللي أموت المـــرة الجاية«. 
نّيـــح هللا نفســـه في فـــردوس النعيم، ورحم كل 
شـــهداء مصـــر الذيـــن ضحـــوا ويضحـــون من 

أجـــل الوطـــن. حفـــظ هللا مصـــر.
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باحثة قبطية حتصل ىلع رسالة ماجستري 
من جامعة صوفيا بروما

دكتـــورة ليديا عـــادل صادق، إحدى خادمات الشـــباب في كنيســـة 
مارجرجـــس واألنبـــا ابـــرآم بمصـــر الجديـــدة، وتجيـــد كثيـــر مـــن األلحان 
الكنســـية واللغـــة القبطيـــة، وقـــد تخرجـــت مـــن كليـــة التجـــارة الفرنســـية 
جامعـــة عيـــن شـــمس، وعملت في بعض الشـــركات متعددة الجنســـيات، 
كمـــا عملـــت فـــي مجـــال الديكـــور حيـــث موهبتهـــا فـــي الرســـم وابتـــكار 
التصميمـــات الفنيـــة. وقـــد وضعت كتابيـــن، األول: »إلهي ليس إســـقاًطا 
إنســـانيان برؤيـــة  لضعفـــي« والثانـــي »إلهـــي حريـــة«، وهمـــا كتابـــان 
مســـيحية خاصـــة عـــن دور المـــرأة فـــي المجتمـــع. ودرســـت فـــي مركـــز 
دراســـات اآلبـــاء بمصـــر الجديدو، وتفتخر أن أحـــد معلميها هو الدكتور 
نصحي عبد الشهيد. واختارتها الكنيسة لبعثة دراسية في فرنسا بسبب 
إجادتهـــا للغـــة الفرنســـية، ثـــم تحولـــت الدراســـة إلـــى رومـــا فـــي »جامعة 
صوفيـــا« فـــي قســـم الفلســـفة والاهـــوت، حيـــث ســـافرت عـــام 2015، 
وتعلمت وأتقنت اللغة اإليطالية، ودرســـت وكتبت رســـالتها، وناقشـــتها 
أيًضـــا باللغـــة اإليطاليـــة وحصلـــت على أعلـــى تقدير بمجمـــوع %100، 
مـــع فرصـــة ممنوحـــة مـــن نفـــس الجامعـــة الســـتكمال رســـالة الدكتوراة.

وجديـــر بالذكـــر أن الباحثـــة متزوجـــة وأم لطفليـــن، وتجيـــد اللغات 
وتكتـــب  تقـــرأ  وأيًضـــا  والعربيـــة،  واإلنجليزيـــة  واإليطاليـــة  الفرنســـية 
فـــي  القبطيـــة واليونانيـــة، وقـــد شـــاركت بصفتهـــا قبطيـــة أرثوذكســـية 

مؤتمـــرات الهوتيـــة نظمهـــا مجلـــس الكنائـــس العالمـــي.

وضع حجر أساس 
أول كنيسة قبطية يف ماالوي

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  فبرايـــر   14 األربعـــاء  يـــوم  فـــي 
أنطونيوس مرقس، أســـقف عام شـــئون أفريقيا، بوضع حجر األســـاس 
ألول كنيســـة قبطيـــة بدولـــة مـــاالوي، فـــي احتفـــال مهيـــب حضـــره عدد 
مـــن المســـئولين الماالوييـــن وممثلـــو الطوائف المســـيحية. ومـــن المقرر 
أن ُتقـــام الكنيســـة الجديـــدة علـــى األرض التـــي تملكهـــا الكنيســـة القبطيـــة 
بالعاصمـــة الماالويـــة ليلونجـــوي. شـــارك فـــي وضـــع حجـــر األســـاس 
الســـيد Timothy Covia مندوًبـــا عـــن رئيـــس جمهوريـــة مـــاالوي 
Peter Mitarika، والســـفير ماهـــر العدوي ســـفير مصـــر بماالوي، 
وعـــدد مـــن الـــوزراء والســـفراء، وممثلـــو الكنيســـة الكاثوليكيـــة، ولفيف 
مـــن األقبـــاط المقيميـــن هنـــاك. وقـــد رحـــب منـــدوب الرئيـــس المـــاالوي 
فـــي كلمتـــه بنيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس، وأشـــاد بعظمـــة تارســـخ 
الكنيســـة القبطيـــة كأقـــدم كنيســـة فـــي قـــارة أفريقيـــا. ومـــن جانبـــه شـــرح 
نيافة األنبا أنطونيوس مرقس طقس وضع حجر أســـاس كنيســـة جديدة 

االحتفال باذلكرى السنوية اثلاثلة لشهداء يلبيا

احتفـــااًل بالذكـــرى الســـنوية الثالثـــة لشـــهداء ليبيـــا، قـــام نيافـــة األنبا 
بفنوتيوس مطران سمالوط، صباح يوم الخميس 15 فبراير 2018م، 
بتدشـــين كاتدرائية شـــهداء اإليمان بقرية الشـــهداء »العور«. كما دشـــن 
نيافته أيًضا المزار المخصص الســـتقبال رفات الشـــهداء، وصلى أول 
قـــداس بالكاتدرائيـــة ذاتها. شـــهدت صلوات التدشـــين والقداس مشـــاركة 
كبيرة من أهالي الشـــهداء والشـــعب القبطي. ُيذَكر أن المجمع المقدس 
أقـــرَّ فـــي جلســـته المنعقـــدة فـــي يونيـــو الماضـــي اعتبـــار يـــوم 8 أمشـــير 
مـــن كل عـــام عيـــد شـــهداء العصـــر الحديث. وهـــو اليوم الـــذي تعيد فيه 

الكنيســـة أيًضا بعيد دخول الســـيد المســـيح الهيكل.

احتفايلة كورال كوچي بمرسح األنبا رويس

ُأقيـــم بمســـرح األنبـــا رويـــس بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، 
يومـــي الجمعـــة والســـبت 9، 10 فبرايـــر 2018م، احتفاليـــة انطـــاق 
كـــورال قنـــاة كوچـــي القبطيـــة لأطفـــال. حضـــر االحتفاليـــة نيافـــة األنبا 
مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة والمشـــرف على القناة. ويتكون الكورال 

مـــن 300 طفـــل مـــن ســـن 6-12 ســـنة. 

مناقشة رسالة ماجستري بمعهد الراعية
تمت مناقشـــة رســـالة للحصول على درجة الماجســـتير، للباحث/ 
القـــس فيلبس بباوي تادرس، وموضوعها: »دور الحضانة الكنســـية 
فـــي التنشـــئة الروحيـــة واالجتماعيـــة والتربوية للطفـــل«. وتكونت لجنة 
المناقشـــة مـــن: نيافـــة األنبا بنيامين مطران المنوفية، رئيًســـا. األســـتاذ 
الدكتـــور/  األســـتاذ  مشـــرًفا.  منقريـــوس،  فهمـــي  نصيـــف  الدكتـــور/ 
بطـــرس حافـــظ بطـــرس، عضـــًوا. وذلك فـــي يـــوم االثنيـــن 19 فبراير 
2018م، بمدرج الســـيدة العذراء مريم بمعهد الرعاية والتربية. وبعد 
أن تمـــت المداولـــة بيـــن أعضـــاء اللجنـــة، أوصـــت اللجنة بمنـــح الباحث 
درجـــة الماچســـتير بتقديـــر »ممتاز« مع التوصيـــة بالتداول مع المراكز 

البحثيـــة المتخصصـــة. خالـــص تهانينـــا للباحث القـــس فيلبس.
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ولـــم ُيعـــَرف بعـــد ســـبب الحريـــق، وُتجـــري حالًيـــا أجهـــزة البحـــث 
الجنائـــي تحرياتهـــا لمعرفـــة األســـباب الحقيقيـــة للحريـــق.

وقد ُأصيب من األهالي أقباط ومســـلمين حوالي 11 شـــخًصا أثناء 
محاولتهم إطفاء للكنيسة، وغادروا المستشفى بعد عاجهم. أما بالنسبة 
للخســـائر التي نجم عنها الحريق فقد تهدم الســـقف والجدران والهياكل.

ممثلو الطوائف املسيحية بهونلدا
يزورون كنيسة العذراء - آسن

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، بكنيســـة الســـيدة 
الســـبت 3  يـــوم  بـ»آســـن« – هولنـــدا،  أثناســـيوس  والقديـــس  العـــذراء 
فبرايـــر 2018م، ممثليـــن عـــن عـــدد مـــن الطوائـــف المســـيحية هنـــاك 
للتهنئـــة بافتتـــاح اإلنشـــاءات الجديـــدة بالكنيســـة، وهـــم: األســـقف فـــان 
دن هـــاوت أســـقف الكنيســـة الكاثوليكيـــة الرومانيـــة فـــي شـــمال هولنـــدا، 
والمطـــران هوفانهانشـــيان مطـــران الكنيســـة األرمنيـــة األرثوذكســـية، 
والخـــوري صموئيـــل صموئيل مندوًبا عن مطران الكنيســـة الســـريانية 
األرثوذكســـية بوليكاربـــوس أوجيـــن إيدين، والراهـــب القس أونفري 
مـــن الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية، ومندوبيـــن مـــن كنائـــس المدينـــة 
البروتســـتانت والملوكييـــن. بـــدأ االســـتقبال بصـــاة رفـــع بخور عشـــية، 
ثـــم ألقـــى الحضـــور كلماتهم وقدمـــوا الهدايا التذكارية للكنيســـة الجديدة، 
واجتمعـــوا بعـــد ذلـــك علـــى مائـــدة أغابـــي، ثـــم صحـــب شـــباب الكنيســـة 

الضيـــوف فـــي جولـــة بمبنـــى الكنيســـة.

نيافة األنبا مارك يستقبل وزيرة ادلولة 
للهجرة وشئون املرصيني يف اخلارج

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا مـــارك، أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا، يوم 
الجمعـــة 9فبرايـــر 2018م، الدكتـــورة نبيلة مكـــرم عبيد، وزير الدولة 
للهجـــرة وشـــئون المصرييـــن فـــي الخـــارج، خـــال زيارتهـــا لفرنســـا، 
وذلـــك فـــي كنيســـة الشـــهيدين مـــار مينـــا وأبي ســـيفين بكولومـــب. رافق 
وزيرة الهجرة خال الزيارة اللواء ســـمير طه مســـاعد وزير الهجرة، 
والســـفير إيهـــاب بـــدوي ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربيـــة بباريـــس، 
والســـفيرة ســـيريناد جميـــل قنصـــل مصـــر العـــام بباريـــس، وعـــدد مـــن 

أعضـــاء الســـفارة، كمـــا حضـــر اللقـــاء عـــدد مـــن كهنة اإليبارشـــية.

بمـــا فيـــه نبـــوات جـــاءت فـــي العهـــد القديـــم، وكان احتفااًل مهيًبـــا مملوًءا 
بالروحانيـــة وروح الصـــاة. وقـــد أذاعت القنـــوات التليفزيونية المحلية 
فعاليـــات الحفـــل، بينمـــا أفـــردت الصحـــف الماالويـــة صفحاتهـــا لتغطيـــة 
الحـــدث ذاتـــه. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا أنطونيـــوس مرقس، وألفراد 

الجاليـــة القبطيـــة بماالوي.

مؤتمر كهنة الصعيد بدير مار جرجس
باملحروسة – إيبارشية قنا

ُعِقـــد فـــي الفترة من الخامس وحتى الســـابع مـــن فبراير 2018م، 
مؤتمـــر كهنـــة الصعيد تحـــت عنوان »رجل هللا« في ضيافة نيافة األنبا 
شـــاروبيم أســـقف قنـــا، بديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس بالمحروســـة، قنـــا، 
وحاضـــر فيـــه القمـــص داود لمعـــي، والقمـــص بولس جـــورج، كاهنا 
كنيســـة مـــار مرقـــس بمصـــر الجديـــدة، وشـــارك فـــي المؤتمـــر حوالـــي 

المئتيـــن مـــن كهنـــة إيبارشـــيات الصعيد.

حفل تلوديع القنصل العام 
بقنصلية مرص بسيدين

أقـــام نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا، مســـاء يـــوم 
األحـــد 11 فبرايـــر 2018م، حفـــًا لتوديـــع الســـفير يوســـف شـــوقي 
القنصـــل العـــام بقنصليـــة مصـــر بســـيدني، وذلـــك النتهـــاء عملـــه هنـــاك. 
وقد حضر االحتفال القمص تادرس ســـمعان وكيل إيبارشـــية ســـيدني، 
وبعـــض مـــن كهنـــة ســـيدني، وأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي بالقنصليـــة، 

وبعـــض مـــن أراخنـــة الكنيســـة بســـيدني.

بيان خبصوص حريق كنيسة انلارصية
فـــي يـــوم الســـبت الموافـــق 17 فبرايـــر 2018م، فوجـــئ أهالـــي 
قرية الناصرية التابعة إليبارشـــية بني مزار والبهنســـا، أنه بعد انتهاء 
قـــداس الصبـــاح وغلـــق أبـــواب الكنيســـة حوالي الســـاعة التاســـعة، اندلع 
حريـــق فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بالناصريـــة، حوالي الســـاعة 

الواحـــدة ظهًرا.
وقـــد شـــارك أهالـــي قريـــة الناصريـــة - مســـلمين وأقبـــاط - فـــي 
محاولـــة الســـيطرة علـــى الحريـــق. وقـــد تمـــت عملية اإلطفـــاء بحضور 

الحمايـــة المدنيـــة ومشـــاركة األهالـــي مســـلمين وأقبـــاط.
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نحن يـــا إخوتي كلنا 
خطـــاة. وكما قـــال القديس 
يوحنـــا الرســـول »إن قلنـــا إنـــه ليســـت لنـــا خطيـــة، 
)1يـــو8:1(.  فينـــا«  الحـــق  وليـــس  أنفســـنا  نضـــل 
إلـــى  إًذا  نحتـــاج  فنحـــن  خطايـــا،  لنـــا  ومادامـــت 
المغفـــرة. وهكـــذا فإننـــا نطلـــب المغفرة فـــي كل يوم، 
قائليـــن فـــي الصـــاة »أغفـــر لنا ذنوبنا.. « حســـب 
مـــا أوصانـــا الـــرب أن نقـــول. وفـــي كل هـــذا نعتمد 

علـــى هللا الغفـــور...
هللا الغفور:

+ ورد في سفر إشعياء النبي »هلَم نتحاجج 
الـــرب – إن كانـــت خطاياكـــم كالقرمـــز  يقـــول   –
تبيـــَض كالثلـــج. إن كانـــت حمراء كالـــدودي تصير 

بيضـــاء كالصـــوف« )إش18:1(.
+ ويقـــول فـــي ســـفر حزقيال النبـــي »إذا رجع 
الشـــرير عـــن جميـــع خطايـــاه التـــي فعلهـــا، وحفـــظ 
كل فرائضـــي وفعـــل حًقـــا وعـــداًل، فيحـــاة يحيـــا، ال 
يمـــوت. كل معاصيـــه التـــي فعلهـــا ال تذكـــر عليه. 

فـــي بـــره الذي عمـــل يحيـــا« )حـــز22،21:18(.
+ وداود النبـــي يشـــهد فـــي المزمـــور فيقـــول 
»باركي يا نفســـي الرب وال تنســـي كل حســـناته – 
الـــذي يغفـــر جميع ذنوبـــك.. الذي يفدي من الحفرة 
حياتـــك« )مـــز3،2:103(. ويقـــول أيًضـــا »الـــرب 
رحيـــم ورؤوف طويـــل الـــروح وكثيـــر الرحمـــة.. لـــم 
يصنـــع معنـــا حســـب خطايانـــا، ولـــم يجازنا حســـب 
آثامنـــا. ألنـــه مثل ارتفاع الســـموات فـــوق األرض، 
المشـــرق  كبعـــد  خائفيـــه.  علـــى  رحمتـــه  قويـــت 
عـــن المغـــرب، أبعـــد عنـــا معاصينـــا. كمـــا يتـــرأف 
األب علـــى البنيـــن، يتـــرأف الـــرب علـــى خائفيـــه. 
نحـــن«  تـــراب  أننـــا  يذكـــر  جبلتنـــا،  يعـــرف  ألنـــه 

)مـــز14-8:103(.
طبيعتـــه:  هـــي  هـــذه  ألن  يغفـــر  والـــرب   +
المحبـــة والرحمـــة. وأيًضـــا ألنـــه يقول: »هل مســـرة 
أســـَر بمـــوت الشـــرير – يقول الـــرب – إال برجوعه 

عـــن طرقـــه فيحيـــا« )حـــز23:18(.
+ إنـــه لـــم يغفـــر فقـــط، وإنمـــا أعطى ســـلطان 
المغفـــرة لكهنتـــه، فقـــال »مـــن غفرتـــم خطايـــاه تغفر 
لـــه« )يـــو23:20( »وكل مـــا تحلونه على األرض 
يكـــون محلـــواًل فـــي الســـماء« )مـــت18:18(. بـــل 
وأمـــر النـــاس أيًضـــا أن يغفـــروا بعضهـــم لبعـــض. 
وقـــال »اغفـــروا ُيغفر لكم« )لـــو37:6(. وحّذر من 
عدم المفغرة قائًا »إن لم تغفروا للناس زالتهم، ال 
يغفـــر لكـــم أبوكم زالتكم« )مت15:6(. ولما ســـأله 
بطـــرس الرســـول »كـــم مـــرة يارب يخطـــئ إلّى أخي 
وأنـــا أغفر له؟ هل إلى ســـبع مـــرات؟« أجاب الرب 
»ال أقول لك إلى ســـبع مرات، بل إلى ســـبعين مرة 
ســـبع مرات« )مـــت2221:18( أى ما ال ُيحصى 

مـــن المرات.
أمثلة للَمغفرة:

أن  بعـــد  نينـــوى  الـــرب ألهـــل  غفـــر  لقـــد   +
الكتـــاب  ويقـــول  بالهـــاك.  قـــد حكـــم عليهـــم  كان 
فـــي هـــذا »فلمـــا رأى هللا أعمالهـــم أنهـــم رجعـــوا عن 
طريقهم الرديئة، ندم هللا على الشـــر الذي تكلم أن 
يصنعـــه بهـــم، فلـــم يصنعـــه« )يـــون10:3(. وقـــال 
ليونـــان النبـــي »أفا أشـــفق أنا على نينـــوى المدينة 

.)11:4( العظيمـــة..؟« 

+ وغفـــر الـــرب لـــزكا العشـــار، ودخـــل بيتـــه 
غيـــر مبـــاٍل بتذمـــر اليهـــود ألنـــه دخـــل ليبيـــت عند 
رجـــل خاطـــئ. بل قـــال »اليوم حصل خاص لهذا 
البيـــت إذ هو أيًضـــا ابن إلبراهيم« )لو9-5:19(.
وبالمثـــل كان يحضـــر وليمة للعشـــارين. فلما 
تذمـــر الفريســـيون، قـــال لهـــم »ال يحتـــاج األصحاء 
إلـــى طبيـــب بل المرضى. فأذهبـــوا وتعّلموا ما هو: 
إنـــي أريـــد رحمـــة ال ذبيحـــة. ألنـــي لـــم أِت ألدعـــو 
أبـــراًرا بـــل خطاة إلـــى التوبة« )مـــت13-10:9(.

+ ولقـــد غفـــر الـــرب للص اليميـــن المصلوب 
معـــه، وأعطـــاه وعـــًدا بالدخـــول إلى الفـــردوس قائًا 
لـــه: »الحـــق أقـــول لـــك إنـــك اليـــوم تكـــون معي في 
الفـــردوس« )لـــو43:23(. أى أنه غفر لهذا اللص 
الـــذي قضـــى كل حياتـــه فـــي الشـــر، ونـــال الوعـــد 

بالخـــاص فـــي آخـــر ســـاعات حياته.
+ وغفر الرب لكثير من النساء: للمرأة التي 
بللـــت قدميـــه بدموعهـــا ومســـحتهما بشـــعر رأســـها، 
وفّضلها على الفريســـي وقال »إن خطاياها الكثيرة 
قـــد ُغفـــرت لهـــا ألنهـــا أحبـــت كثيـــًرا« )لـــو36:7-

46(. وغفـــر للمـــرأة الزانيـــة المضبوطـــة فـــي ذات 
الفعل، التي أراد الكتبة والفريســـيون رجمها حســـب 
شـــريعة موســـى. فوبخهـــم الـــرب قائـــًا »مـــن كان 
ولمـــا  حجـــر«  بـــأول  فلَيرمهـــا  خطيـــة  بـــا  منكـــم 
صرفهـــم عنهـــا، قـــال لهـــا »أيـــن المشـــتكون عليك؟ 
أمـــا دانـــك أحـــد.. وأنـــا أيًضـــا ال أدينـــك. أذهبي وال 
أيًضـــا  وغفـــر  )يـــو11-3:8(.  أيًضـــا«  تخطئـــي 
للســـامرية التـــي أخطـــأت مع خمســـة رجـــال، والذي 
كان معهـــا وقتـــذاك لم يكن لهـــا. وحدثها عن الماء 
الحـــى، وعـــن الســـجود هلل بالروح والحـــق. فصارت 

مبشـــرة ألهـــل مدينتهـــا )يـــو29-6:4(.
+ وغفـــر هللا للذيـــن فـــي الســـبى، وأرجعهـــم 
منـــه. وغفر ليهوشـــع الكاهـــن العظيم وجعل ماكه 
يوبـــخ الشـــيطان المقـــاوم لـــه ويقـــول لـــه »لينتهـــرك 
الـــرب أيهـــا الشـــيطان، لينتهـــرك الـــرب. أليـــس هذا 
شـــعلة ُمنتشـــلة مـــن النـــار«. وبعـــد أن كان يهوشـــع 
بمابـــس قـــذرة، قـــال لـــه: أنظـــر، قـــد أذهبـــت عنك 
آثمـــك، وألبســـك مابـــس مزخرفـــة، وألبســـوه عمامة 

طاهـــرة )زك3(.
+ وحكـــى لنـــا عـــن قصة االبـــن الضال الذي 
رجع، فقبله اآلب وذبح له العجل الُمسمَّن، وألبسه 
الحلـــة األولـــى وقـــال »نفرح ألن ابني هذا كان متًيا 
فعـــاش، وكان ضـــااًل فُوجـــد« )لـــو24-21:15(. 
وقـــال الـــرب »هكذا يكون فرح في الســـماء بخاطئ 
واحـــد يتـــوب، أكثـــر مـــن تســـعة وتســـعين بـــاًرا ال 

يحتاجـــون إلى توبـــة« )لو7:15(.
+ ومـــن أمثلـــة مغفرتـــه: أنـــه غفـــر لبطـــرس 
الـــذي أنكـــره 3 مـــرات وســـب ولعن وقـــال ال أعرف 
الرجـــل. ولكـــن الـــرب غفـــر له ذلـــك وقال لـــه »أرَع 
غنمـــي. أرَع خرافـــي« )يـــو15:21-18(. كذلـــك 
الـــذي كان ُمضطِهـــًدا  الطرسوســـي  لشـــاول  غفـــر 
للكنيســـة، ويجر رجااًل ونســـاًء إلى الســـجن. فظهر 
لـــه الـــرب فـــي طريق دمشـــق، ودعـــاه إليـــه، وجعله 
رســـواًل لأمـــم، ومنحـــه نعمـــة كبيـــرة )أع9(. وأيًضا 
غفـــر لتوما الذي شـــَك فـــي قيامته، وظهر له وأزال 
شـــكوكه. كمـــا غفر لـــكل التاميذ الذين هربوا أثناء 
القبـــض عليـــه. فلـــم يعاتبهـــم علـــى ذلك، بـــل ظهر 
لهـــم بعـــد القيامـــة، وقال لهـــم »كما أرســـلني اآلب، 
وســـلطان  القـــدس  الـــروح  ومنحهـــم  أنـــا«  أرســـلكم 

الكهنـــوت )يـــو23-19:20(.
لـــداود  غفـــر  الـــرب  أن  أيًضـــا  ناحـــظ   +
الـــذي زنـــى وقتـــل. ولكنـــه لمـــا قـــال »أخطـــأت إلى 
الـــرب« قيـــل لـــه: »والـــرب قـــد نقل عنـــك خطيئتك. 

ال تمـــوت« )2صـــم13:12(. بـــل أكثـــر مـــن هذا: 
حينمـــا أخطـــأ ســـليمان وقرر له أن يمـــزق مملكته، 
قـــال لـــه الـــرب »إال أنـــي ال أفعـــل ذلـــك فـــي أيامك 
مـــن أجـــل داود عبـــدي. بـــل مـــن يـــد ابنـــك أمزقها« 

)1مـــل12:11(.
َمعنى المغفرة:

عـــن  الـــرب  تنـــازل  المغفـــرة  معنـــى  ليـــس 
عقوبتهـــا، وإال فـــإن ذلك يعتبر نقًصا في عدل هللا، 
ونقًضـــا لقولـــه »النفـــس التـــي تخطـــئ هـــي تموت« 
)حـــز20:18(. إنمـــا مغفـــرة الخطيـــة معناهـــا نقلها 
إلـــى حســـاب المســـيح، الـــذي يتألـــم عنهـــا ويموت، 
ويمحـــو هـــذه الخطيـــة بدمـــه. ونقـــل الخطية واضح 
فـــي مغفـــرة خطيـــة داود، إذ قيـــل لـــه »الـــرب نقـــل 
)2صـــم13:12(.  تمـــوت«  ال  خطيئتـــك،  عنـــك 
واألمـــر واضـــح أيًضـــا فـــي نبـــوءة إشـــعياء النبـــي 
عـــن آالم المســـيح، قولـــه: »هـــو مجـــروح ألجـــل 
آثامنـــا.. كلنـــا كغنـــم  معاصينـــا، مســـحوق ألجـــل 
ضللنـــا، ملنـــا كل واحـــد إلـــى طريقـــه. والرب وضع 

إثـــم جميعنـــا« )إش6،5:53(. عليـــه 
َما يصاحب المغفَرة:

مـــع المغفـــرة يســـتر الـــرب الخاطـــئ، ويمحـــو 
إثمـــه، وال يعـــود يحاســـبه علـــى مـــا أخطـــأ بـــه. بـــل 
أيًضا ال يذكر خطيته بعد. وينال الخاطئ تطهيًرا 
لـــه مـــن خطاياه. ويغســـله الرب فيبيـــَض كالثلج أو 
أكثـــر مـــن الثلـــج. وهـــذا كلـــه واضـــح فـــي المزاميـــر 

والنبـــوءات وتعليـــم اإلنجيـــل كما ســـنرى..
+ ففـــي )مـــز2،1:32( »طوبـــى لمـــن ُغفـــر 
إثمه، وسترت خطيته. طوبى إلنسان ال يحسب له 
الرب خطية«. وفي المزمور الخمســـين »أغســـلني 
كثيـــًرا من إثمي، ومـــن خطيئتي تطهرني«، وأيًضا 

»مثـــل كثرة رأفاتـــك تمحو إثمي«.
فـــي  كان  »هللا  )2كـــو19:5(  وفـــي   +
المســـيح مصالًحـــا العالم لنفســـه، غير حاســـب لهم 

خطاياهـــم«.
+ وفـــي )حـــز22:18( »ألنـــي أصفـــح عـــن 

خطاياهـــم. وال أذكـــر خطيتهـــم بعـــد«.
+ وفـــي )إش18:1( »إن كانـــت خطاياكـــم 
كالقرمـــز، تبيـــَض كالثلـــج« علـــى أنه فـــي المزمور 

الخمســـين يقـــول »أبيـــض أكثـــر مـــن الثلج«.
التوَبة وشروطها:

+ التوبـــة مهمـــة جـــًدا للمغفـــرة. وفي ذلك قال 
الـــرب »إن لـــم تتوبـــوا، فجميعكـــم كذلـــك تهلكـــون« 
)لـــو5،3:13(. وقيـــل فـــي ســـفر األعمـــال إن هللا 
أعطـــى األمـــم التوبـــة للحيـــاة )أع18:11(. وقـــال 
الـــرب كثيـــًرا »أرجعـــوا إلـــّي فأرجـــع إليكـــم«. ورّكـــز 
فـــي أســـفار األنبيـــاء علـــى أن ترجعوا بـــكل قلوبكم، 
ومعنـــى هـــذا إن اإلنســـان ال يعـــّرج بيـــن الفرقتيـــن، 

بيـــن هللا والخطيـــة.
+ ومـــن شـــروط المعفـــرة أن نغفـــر لآلخرين. 
فقـــال »إن لـــم تغفـــروا للنـــاس زالتهـــم، ال يغفـــر لكم 

أبوكـــم زالتكم« )مـــت15:6(.
+ ومـــن شـــروط التوبـــة للمغفـــرة: أن يصلـــح 
التائـــب نتائـــج خطيئتـــه علـــى قـــدر اإلمـــكان. وفـــي 
ذلـــك قـــال زكا فـــي توبتـــه »وإن كنـــت ظلمـــت أحًدا 
)لـــو8:19(.  أضعـــاف«  أربعـــة  أرّد  شـــئ،  فـــي 
ماســـرقه.  يـــرد  أن  يتـــوب، عليـــه  الـــذي  فالســـارق 
والظالـــم فـــي توبتـــه يجـــب أن يرفـــع ظلمـــه. ومـــن 
أســـاء إلى ســـمعة إنســـان، عليه أن يرد له اعتباره.

+ أخيـــًرا يقـــول الكتـــاب »إن ســـمعتم صوته، 
فـــا تقســـوا قلوبكم« )عـــب8،7:3(.
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عظة األربعاء 14 فبراير 2018م، بكنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون

َفـــَأيُّ  ُيِحبُّوَنُكـــْم،  الَِّذيـــَن  َأْحَبْبتُـــُم  ِإْن  »أَلنَّـــُه 
ـــاُروَن َأْيًضـــا َيْفَعُلـــوَن ذِلـــَك؟  َأْجـــٍر َلُكـــْم؟ َأَلْيـــَس اْلَعشَّ
َفْضـــل  َفـــَأيَّ  َفَقـــْط،  ِإْخَوِتُكـــْم  َعَلـــى  َســـلَّْمُتْم  َوِإْن 
ـــاُروَن َأْيًضـــا َيْفَعُلوَن هَكَذا؟«  َتْصَنُعـــوَن؟ َأَلْيَس اْلَعشَّ

)متـــى47،46:5(.
حيـــن يطـــرح هللا ســـؤااًل لإلنســـان يكـــون لديـــه 
أكثـــر مـــن هـــدف: فقد يكون لتغيير فكـــره، أو يكون 
دعـــوة لاســـتيقاظ مـــن غفلـــة، أو قـــد يكـــون لكشـــف 
ضعـــف معيـــن، أو للتأكـــد مـــن وجـــود فضيلـــة فـــي 

حيـــاة هذا اإلنســـان..
اليـــوم: هـــل تحـــب مـــن  لنـــا  وســـؤال هللا 

فقـــط؟  يحبـــك 
ســـؤال هـــام ونحـــن فـــي بدايـــه أيـــام الصـــوم 
الكبيـــر. ففـــي العهد القديم في شـــريعه موســـى قيل: 
عين بعين وســـن بســـن، أّما في العهد الجديد - إذ 
جاء يســـوع المســـيح ال لينقض بل ليكمل - فيقول: 
هل تحب من يحبك فقط؟ فالمعاملة بالمثل ليســـت 

من المســـيحية في شـــيء. 
وقـــد يتســـاءل البعـــض كيـــف أحـــب مـــن ال 
يحبنـــي؟ واإلجابـــة عنـــد هللا أنـــه يريدنـــا أن نعامـــل 
شمســـه  يشـــرق  فإنـــه  هـــو،  يعاملهـــم  كمـــا  النـــاس 
علـــى األشـــرار والصالحيـــن، ويمطـــر علـــى األبـــرار 
مـــن  واضحـــة  إجابـــه  تمييـــز؛  بـــدون  والظالميـــن، 
يعاملهـــم هللا،  كمـــا  النـــاس  تعامـــل  التـــي  الطبيعـــة 
فهـــو يعامـــل البشـــر مـــن خـــال الحـــب ومـــن خال 
الرحمـــة. مـــن خـــال الحـــب كالشـــمس التي تشـــرق 
كل يـــوم، ومـــن خال الرحمـــة مثل المطر، فالمطر 

يجعـــل األرض تثمـــر معطيـــة الخيـــر للبشـــر.
الشـــرائع القانونيـــة فـــي العهـــد القديـــم كمـــا في 
العهـــد الجديـــد، تناســـب بين الجريمـــه والعقاب. فإن 
أصـــاب أحـــد عيـــن إنســـان فـــي العهـــد القديـــم ينـــال 
عقاًبـــا يتناســـب مـــع الجريمـــة. لكـــن لما جاء الســـيد 
المســـيح وضـــع أمامنـــا مبدئيـــن للتعامـــل مـــع كل 
البشـــر بـــدون اســـتثناء، فـــا يوجد فرق بين البشـــر: 
ال لون ال جنس وال عرق وال اعتقاد وال أي شـــيء. 
المبـــدأ األول: يجـــب أل نلجـــأ إلى النتقام 
ألن النتقـــام يزيـــد الشـــر. فإن رددت على الشـــر 
الشـــر،  ويتضاعـــف  شـــرَّان،  هنـــاك  أصبـــح  بشـــر 
وندخـــل فـــي دائـــرة ال تنتهـــي. فابد أن نكســـر حلقة 
الشـــر، وال نلجـــأ إلـــى االنتقـــام ألن هللا يقـــول: »لـــي 
النقمـــة أنـــا أجـــازي«  )روميـــة19:12(. هـــو يـــري 

وهـــو يدّبر.
المبدأ الثاني: أن يكون اإلنســـان محســـًنا 
علـــى  الســـكوت  مجـــرد  وليـــس  لآلخريـــن،  نافًعـــا 
الشـــر. فـــإن كنـــت ال تنتقـــم هـــذا نصـــف الطريـــق، 
والنصـــف الثانـــي أن تكـــون نافًعـــا لآلخـــر. يقـــول 
فاذَهـــْب  واِحـــًدا  ميـــًا  َرَك  ســـخَّ »َمـــْن  الـــرب:  لنـــا 
معـــُه اثَنيـــِن. َمـــْن ســـألَك فأعِطـــِه... وَمـــْن أراَد أْن 
ُيخاِصَمـــَك ويأُخـــَذ َثْوَبـــَك فاتُرْك لُه الرِّداَء أيًضا )أي 
أن تكرمـــه(« )متـــى40:5-42(. هذه المحبة التي 
نقدمهـــا لآلخـــر هـــي التي تكســـر فيه شـــوكه الشـــر، 
فليســـت هنـــاك وســـيلة لنـــزع الشـــر من الناس ســـوى 
أن تحبهـــم. فكيـــف يخـــرج الشـــر مـــن إنســـان إاّل إذا 
رأى آخـــر يحبـــه؟ لـــذا أضـــع أمامـــك هـــذا الســـؤال 
ثانيـــًة: »هـــل تحـــب مـــن يحبك فقط؟«. هذه ليســـت 
اّلذيـــَن  أحَببتُـــُم  »إْن  يقـــول:  فاإلنجيـــل  المســـيحية، 
ُيِحّبوَنُكـــْم، فـــأيُّ أجـــٍر لُكـــْم؟ أليـــس الَعّشـــاروَن أيًضا 
َيفَعلـــوَن ذلـــَك؟«. المســـيحية هـــي شـــريعه الكمـــال، 

وتفـــوق اإلنســـانية. هـــي تجعـــل مـــن اإلنســـان أكثـــر 
رفعـــة من اإلنســـان الترابـــي. لكن اإلنســـان الروحي 
أمامـــه  واضًعـــا  الكمـــال  بشـــريعة  يســـلك  باألكثـــر 

شـــخص الســـيد المســـيح. 
فمثـــًا الوصيـــة التـــي تطالبنـــا: »مـــن لطمـــك 
نجـــد  اآلخـــر«  لـــه  فحـــّول  األيمـــن  خـــدك  علـــى 
صعوبـــة فـــي تنفيذهـــا بحســـب الطبيعـــة البشـــرية، 
التـــي تفتـــرض أن أرد اللطمـــة بمثلها، فمن يلطمني 
يفعـــل شـــًرا، وإن رددت عليـــه بطريقتـــه أكون فعلت 
شـــًرا مثلـــه. حينهـــا أجـــد أنني تســـاويت بـــه ودخلت 
فـــي دائـــرة ال تنتهـــي. فـــاهلل حين قـــال: »من لطمك 
علـــى خـــدك األيمـــن حّول لـــه اآلخر أيًضـــا« قصد 
أن أصبـــر عليـــه، وأعطي له فرصه ليراجع نفســـه، 
حتـــى ينتبه لنفســـه ويـــدرك خطأه وهذا ليس ضعًفا، 
بـــل فيـــه كســـب لآلخر. لقـــد رأيت مـــرة موقف بهذه 
الصـــورة بنفـــس الفعـــل كمـــا فـــي آيـــات اإلنجيـــل، 
يبكـــي  بـــدأ  َضـــَرب  الـــذي  الشـــخص  أن  لدرجـــة 
ويصـــرخ ويركـــع على األرض، وبـــدأ يحس بمقدار 

الخطـــأ الـــذي ارتكبه.
صـــوره أخـــرى هـــي »مـــن أراد أن يخاصمـــك 
ويأخـــذ ثوبـــك...«، هنا حالة خصام أو حالة ضرر 
لحـــق بمـــا تمتلكـــه؛ كيـــف تعالـــج مثا هـــذا الموقف؟ 
كيـــف مـــن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك، تترك له 
الـــرداء؟! اتـــرك لـــه الـــرداء أي اصنـــع معه ســـاًما، 

ِاكســـر شـــوك الشـــر التي فيه. 
معـــُه  فاذَهـــْب  واِحـــًدا  ميـــًا  َرَك  ســـخَّ »َمـــْن 
مـــن ظلمـــك وكبـــت  تعنـــي  ســـخرك  مـــن  اثَنيـــِن«، 
حريتـــك، والكتـــاب يقـــول لنـــا عـــن مثـــل هـــؤالء أن 
اذهـــب معـــه ميليـــن! حكيـــت لكـــم قبـــًا عـــن شـــاب 
تخـــرج مـــن كليـــه اآلداب ولـــم يعثـــر علـــى وظيفـــة، 
فعمل نّقاًشـــا في بلد شـــقيق، وطلب منه شخص أن 
يبّيـــض لـــه منزله، وســـأله عـــن المدة التـــي يحتاجها 
إلتمـــام العمـــل، فأجـــاب الشـــاب بأنـــه يحتـــاج 20 
يوًمـــا تقريًبـــا. وفـــي اليـــوم الــــ18، أي قبـــل انتهـــاء 
العمـــل بيوميـــن، افتعـــل صاحـــب البيـــت خاًفـــا مع 
الشـــاب وطـــرده حتـــى ال يعطيـــه أجـــره، وهـــذا ظلم. 
انصـــرف الشـــاب حزيًنـــا لكنـــه عاد في اليـــوم التالي 
طالًبـــا مـــن صاحـــب المنزل أن يســـمح لـــه باالنتهاء 
مـــن العمـــل. تعجـــب صاحـــب المنزل، وأخـــذ يراقب 
الشـــاب الـــذي أكمل عمله بمنتهـــى األمانة، وعندما 
أنهـــى عملـــه ســـأله عـــن كيـــف اســـتطاع أن يفعـــل 
هـــذا؟ فأجابـــه الشـــاب: »أنـــا اتفقت معـــك أن أبّيض 
لـــك بيتـــك. أنـــت صرفتنـــي وظلمتنـــي وهـــذا شـــأنك، 
لكـــن أنـــا ســـأتمم مـــا اتفقـــت معـــك عليـــه«. وانبهـــر 
الرجـــل بالشـــاب وأمانتـــه، وجعله شـــريًكا لـــه في كل 
أعمالـــه، وانفتحـــت له أبـــواب الرزق الواســـع جًدا... 
وقيســـوا على هذا أمثلة كثيرة ممكن أن يعيش فيها 
اإلنســـان. مقاومـــة الشـــر بمثلـــه ممكـــن تزيـــده، لكن 
الشـــر ال يمكـــن أن ُيهـــَزم إاّل بالخيـــر والصـــاح. 

الســـيد  لنـــا  قدمهـــا  التـــي  المســـيحية  شـــريعة 
المســـيح فـــي العظـــه علـــى الجبـــل هـــي لـــكل يـــوم، 
وهـــي آيـــات عمليـــة صالحـــة للتطبيق فـــي كل يوم.
الســـؤال الـــذي يطرحـــه الـــرب علينـــا: هل 

تحـــب الـــذي يحبـــك فقط؟ 

إذا أحببــــــــــــــت مـــــــــــن 
يحبـــك فقـــــــــــط، فأنــــــــــــت ال 
تحيـــا المسيحيــــــــــــة الكاملة 

بعـــد، بـــل ال زلـــت فـــي نصف الطريـــق، لكن عندما 
تمتـــد محبـــة اإلنســـان لـــكل أحـــد يكـــون قـــد وضـــع 
قدمـــه على طريق شـــريعة المســـيح. تذكروا يوســـف 
الصديـــق مـــع إخوتـــه الذيـــن أبغضـــوه، أّمـــا هـــو فلم 
يحمـــل لهـــم أّيـــة بغضـــة برغـــم كل مـــا فعلـــوه معـــه؛ 
فمواجهه الشر ال تكون إال بالخير العملي. تذكروا 
أيًضـــا الســـيد المســـيح وهـــو علـــى الصليـــب ُمحاًطا 
بمـــن أبغضـــوه، ولكننـــا وجدنـــاه يطلـــب ألجلهم: »يا 
أَبتـــاُه، اغِفـــْر لُهـــْم، ألنَُّهـــْم ال َيعَلموَن مـــاذا َيفَعلوَن« 

)لوقـــا34:23(. 
أحياًنـــا فـــي مجتمعاتنـــا ال يوجد عدو بالمعنى 
الحصـــري للكلمـــة، لكـــن قـــد يوجـــد مـــن ال نقبلـــه، 
فمـــاذا تفعـــل مع مثل هذا؟ هـــل تخاصمه؟ تتجنبه؟ 
العاجـــات  هـــذه  كل  تشـــكوه؟  صورتـــه؟  تشـــوه 
مرفوضـــة، أمامـــك عـــاج واحـــد: أن تزيـــد محبتـــك 
لـــه! أظنكـــم تذكرون قصة المعلـــم إبراهيم الجوهري 
عندما شـــكا له أخوه أن هناك من يعايره ويشـــتمه، 
فأجابه المعلم إبراهيم الجوهري بأنه ســـيقطع لســـان 
هذا الشـــخص، فُســـرَّ أخوه بهذا. أّما المعلم إبراهيم 
فقـــد أكثـــر العطايـــا لذلـــك الشـــخص، وهكـــذا قطـــع 

لســـان الشر. 
واجـــه البغضـــة باإلحســـان، و»صلـــوا ألجـــل 
عجيبـــة  ويطردونكـــم«.  إليكـــم  يســـيئون  الذيـــن 
المســـيحية! تصـــور أنـــك ال تفعل مثل الذي يســـيء 
لمـــادة للصـــاة.  بـــل تحـــّول هـــذه اإلســـاءة  إليـــك، 
اإلنســـان الـــذي يســـيء إليـــك بالـــكام أو بإطـــاق 
اإلشـــاعات أو تشـــويه الســـمعة... الـــخ، يقـــول لنـــا 
الســـيد المســـيح أن العـــاج هـــو أن نصلـــي الجلهم! 
ال تنســـوا أن من يســـيئون إليكم هم أيًضا لها قيمتها 

أمـــام هللا مهمـــا كانـــوا. 
إن كان حبـــك لمـــن يحبـــك فقـــط، فأنـــت لـــم 
تعـــرف المســـيح بعـــد، ولذلـــك فـــي هذا الصـــوم ارفع 
قلبـــك واطلـــب مـــن هللا أن ينـــزع مـــن مـــن قلبـــك أّيـــة 
بغضة أو إساءة أو خاطر رديء تجاه أي إنسان. 
والمشـــاعر  الكراهيـــة  مـــن  نتحـــرر  عندمـــا 
الســـلبية نســـتطيع أن نقتنـــي فضائـــل عظمـــى مـــن 
حـــب  الكامـــل،  الحـــب  نقتنـــي  أن  نســـتطيع  هللا، 
األعـــداء. نقتنـــي حـــب الرحمـــة التـــي نقدمهـــا لـــكل 
إنســـان. مـــن يقـــرأ في تاريـــخ العصـــور الحديثة يجد 
أن الجمعيـــات التـــي ظهرت في العالم لتخدم الناس 
فـــي أي مـــكان، نشـــات بفكـــر إنجيلي، مثـــل جمعية 
الصليـــب األحمـــر التـــي تخـــدم مصابـــي الحـــروب. 
المســـيحية ترتقي باإلنســـان العادي ليكون مســـموًحا 
القـــدس، ليصيـــر اإلنســـان روحًيـــا،  الـــروح  بنعمـــه 
ويســـتق أن ُيطَلـــق عليـــه »مســـيحي« بالحـــق وليس 

بالـــكام، بالفعـــل وليـــس بالمهظـــر. 
هـــل تحب مـــن يحبـــك فقط؟ هذا هو ســـؤال 
الســـبت األول فـــي الصوم المقدس. وإجابة الســـؤال 
نجدهـــا فـــي العظة على الجبل )مـــت48-38:5(. 
نقيـــة،  حيـــاة  حياتنـــا  تكـــون  أن  مســـيحنا  يعطينـــا 
ونمتلـــك طاقـــة الحـــب من أجـــل كل أحد. إللهنا كل 

مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن إلـــى األبـــد. آمين.
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دير املالك ميخائيل بربية األساس بنقاده

قـــام نيافـــة األنبـــا بيمـــن، أســـقف نقـــاده وقـــوص ورئيـــس ديـــر 
المـــاك ميخائيـــل ببريـــة األســـاس، صباح يـــوم الخميـــس 15 فبراير 
2018م، بإقامـــة ثاثـــة رهبـــان جـــدد بديـــر المـــاك، وقبـــول طالـــب 
أنطونيـــوس  هـــم: )1( الراهـــب  الجـــدد  رهبنـــة جديـــد، والرهبـــان 
النقـــادي، )2( الراهـــب بول النقـــادي، )3( الراهب بقطر النقادي. 
وحمـــل طالـــب الرهبنـــة الجديـــد اســـم »األخ أيوب النقادي«. شـــارك 
فـــي الصلـــوات أصحاب النيافة: األنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، 
واألنبـــا يوســـاب األســـقف العـــام لأقصـــر، واألنبا كاراس األســـقف 
العام للمحلة الكبرى، واألنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت، 
واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )المحـــرق(، 
بإلضافـــة إلـــى عـــدد كبير مـــن رهبان الديـــر المحرق، ودير الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بالرزيقـــات، وكهنـــة مـــن إيبارشـــية األقصـــر، ومجمع 
كهنة إيبارشية قوص ونقاده، ومجمع رهبان الدير. خالص تهانينا 

لنيافـــة األنبـــا بيمـــن، والرهبان الجـــدد، ومجمع رهبـــان الدير.

إيبارشية أسوان

فـــي يـــوم األحـــد 18 فبرايـــر 2018م، قـــام نيافـــة األنبـــا هـــدرا 
مطران أســـوان، بســـيامة  الشـــماس إدوارد وهبة كاهًنا على كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء فـــي الســـباعية باســـم القـــس مرقـــس. شـــارك فـــي 
الصلوات نيافة األنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا هـــدرا، والقس مرقس، ومجمـــع اآلباء كهنة 

أســـوان، وسائر شـــعب اإليبارشية.

ديرالقديس األنبا بيشوي بوادي انلطرون

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  فبرايـــر   18 األحـــد  يـــوم  فـــي 
صرابامـــون، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي 
النطـــرون، بســـيامة ســـتة من رهبـــان دير كهنة. اشـــترك في الصاة 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا إشـــعياء أســـقف طهطـــا وجهينـــة، واألنبـــا 
جابرييل أســـقف النمســـا، ومجمع رهبان الدير. والرهبان القســـوس 
الجـــدد هـــم: )1( الراهب القس يحنس األنبا بيشـــوي. )2( الراهب 
القـــس برســـوم األنبـــا بيشـــوي. )3( الراهـــب القـــس مينـــا األنبـــا 
بيشـــوي. )4( الراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوي. )5( الراهب 
القـــس ياكوبـــوس األنبا بيشـــوي. )6( الراهب القـــس باخوميوس 
األنبـــا بيشـــوي. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا صرابامـــون، واآلباء 

الكهنـــة الجـــدد، ومجمع رهبـــان الدير.

دير الشهيد مار جرجس بالرزيقات

فـــي يـــوم الثاثـــاء 13 فبرايـــر 2018م، قـــام صاحبـــا النيافـــة: 
األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده 
وقـــوص، وعضـــوا اللجنـــة البابويـــة المشـــرفة علـــى الديـــر، بتتميـــم 
طقـــس إقامـــة الرهبـــان ألحـــد طالبي الرهبنة بالدير، وتم منحه اســـم: 
الراهـــب يوحنـــا الرزيقي. كما قام صاحبا النيافة بســـيامة أربعة من 
رهبـــان الديـــر كهنـــة، وهم: )1( الراهب القـــس فيلوباتير الرزيقي، 
القـــس  الراهـــب   )3( الرزيقـــي،  يســـطس  القـــس  الراهـــب   )2(
جرجـــس الرزيقـــي، )4( الراهـــب القس يوســـف الرزيقي. شـــارك 
فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تـــكال أســـقف دشـــنا، واألنبا 
يوســـاب األســـقف العـــام لأقصـــر، واألنبـــا يواقيـــم األســـقف العـــام 
إلســـنا وأرمنـــت. خالـــص تهانينـــا لآلبـــاء الكهنة الجـــدد، والراهب 

الجديـــد، ومجمـــع رهبـــان الدير.
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إيبارشية شربا اخليمة

فـــي يـــوم الجمعـــة 16 فبرايـــر 2018م، قام نيافـــة األنبا مرقس 
أســـقف إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة، بســـيامة تســـعة كهنـــة جـــدد للخدمـــة 
باإليبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس أمجـــد عزمي، كاهًنا على كنيســـة 
المـــاك ميخائيـــل، األندلـــس، باســـم القـــس أبوللـــو. )2( الشـــماس 
القـــس  باســـم  مارينـــا،  الشـــهيدة  كنيســـة  علـــى  كاهًنـــا  وديـــع،  وليـــد 
زوســـيما. )3( الشـــماس جوزيـــف نبيـــل، كاهًنا على كنيســـة القديس 
يوســـف النجـــار بمنطـــي، باســـم القـــس جـــون. )4( الشـــماس عمـــاد 
ســـند، كاهًنـــا علـــى كنيســـة المـــاك ميخائيـــل، األندلـــس، باســـم القس 
أنطونـــي. )5( الشـــماس ســـمير منصـــور، كاهًنـــا علـــى كنيســـة البابا 
كيرلـــس واألرشـــيدياكون حبيب جرجس، باســـم القس جورجيوس. 
)6( الشـــماس مينـــا عاطـــف، كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والشـــهيد اســـطفانوس بعزبـــة رســـتم، باســـم القـــس بطـــرس. )7( 
الشـــماس ريمون عادل، كاهًنا على كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد 
اســـطفانوس بعزبة رســـتم، باســـم القس اســـطفانوس. )8( الشـــماس 
إبراهيـــم موريـــس، كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد 
أبانـــوب بمنطـــي، باســـم القس بســـنتي. )9( الشـــماس رامي عزت، 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبانوب بمنطي، باســـم 
القـــس نوفير. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا مرقس، واآلباء الكهنة 

الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية إمخيم وساقلته

قام نيافة األنبا بســـاده أســـقف إخميم وســـاقلته، يوم الســـبت 17 
فبرايـــر 2018م، بســـيامة الشـــماس باســـم زكـــي، كاهًنـــا باســـم القس 
باســـليوس، للخدمة بقرى إخميم، وذلك بكنيســـة الرســـولين بطرس 
وبولـــس بإخميـــم. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بســـاده، والكاهن 

الجديـــد، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية املنيا وأبو قرقاص

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  فبرايـــر   17 الســـبت  يـــوم  فـــي 
أرســـانيوس مطـــران المنيـــا وأبوقرقـــاص، وشـــاركه نيافـــة األنبـــا 
مكاريـــوس األســـقف العـــام باإليبارشـــية، بســـيامة تســـعة كهنـــة جـــدد 
للخدمـــة باإليبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس جمـــال ســـليمان يعقـــوب، 
كاهًنا عاًما، باســـم القس فام. )2( الشـــماس إيهاب يوســـف غطاس، 
كاهًنـــا عاًمـــا، باســـم القـــس باخوميوس. )3( الشـــماس بولس جميل 
يوســـف، كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار مرقس بنزلة عبيد، باســـم 
القـــس تـــكال. )4( الشـــماس عمـــاد تقي جورجـــي كاهًنا عاًما، باســـم 
القس أيوب. )5( الشـــماس مينا لويز عزيز، كاهًنا لخدمة الشـــباب 
باإليبارشـــية، باســـم القس أنطون. )6( الشـــماس مكاريوس يوســـف 
شـــحاته، كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا العجائبـــي بالفكريـــة، 
باســـم القـــس مكســـيموس. )7( الشـــماس أرســـانيوس ناجـــح عيـــاد، 
كاهًنـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد أبســـخيرون القلينـــى بنزلـــة عبيـــد، باســـم 
القـــس أبانـــوب. )8( الشـــماس مينـــا نبيـــل وليـــم، كاهًنـــا عاًما، باســـم 
القـــس رويـــس. )9( الشـــماس عمـــاد مكـــرم يوســـف، كاهًنـــا عاًمـــا، 
باســـم القـــس نوفير. كما تمت ســـيامة الشـــماس مينـــا نبيل في درجة 
دياكـــون باســـم دياكـــون أنطونيـــوس. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
أرســـانيوس، ونيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، واآلبـــاء الكهنـــة الجدد، 
ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة المنيـــا وأبو قرقـــاص، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية سمالوط وطحا األعمدة

قـــام نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط، صبـــاح يـــوم 
بمقـــر  العالـــم  مخلـــص  بكاتدرائيـــة  2018م،  فبرايـــر   18 األحـــد 
مطرانيـــة ســـمالوط، بســـيامة أربعـــة كهنـــة جدد للخدمة باإليبارشـــية، 
وهـــم: )1( دياكـــون أنطونيـــوس، باســـم القـــس ســـدراك فـــرج. )2( 
دياكـــون ماريـــو، باســـم القـــس نوفير هنـــي. )3( دياكـــون جرجس، 
باســـم  أنطونيـــوس،  دياكـــون   )4( نـــادي.  يوناثـــان  القـــس  باســـم 
القـــس ســـيرابيون ببـــاوي. كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم األحـــد 4 فبرايـــر 
2018م، بســـيامة الشـــماس عمـــاد نـــادر فـــي رتبـــة دياكـــون للخدمة 
فـــي اإليبارشـــية. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا بفنوتيوس، واآلباء 
الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، والدياكـــن الجديـــد، 

وســـائر أفراد الشـــعب.
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إيبارشية دير مواس ودجلا

قـــام نيافـــة األنبـــا أغابيوس أســـقف ديـــر مواس ودلجـــا، صباح 
يـــوم الجمعـــة 16 فبرايـــر 2018م، بســـيامة كاهنيـــن جديدين للخدمة 
باإليبارشـــية، وهمـــا: )1( الشـــماس باســـم فايـــز كاهًنـــا عاًمـــا باســـم 
القـــس ديمتريوس، )2( والشـــماس ثـــروت عبد الكريـــم كاهًنا عاًما 
باســـم القـــس باخوميـــوس. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا أغابيوس، 
والكاهنيـــن الجديدين، ومجمع كهنـــــــــة اإليبارشيـــــــــة، وسائــــــــــر 

أفراد الشـــعب.

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلداري

قام نيافة األنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، 
يوم األحد 11 فبراير 2018م، بســـيامة ثاثة من الخدام الشمامســـة 
كهنة للخدمة باإليبارشـــية، وهم: )1( الدياكون أبادير فوزي، باســـم 
القـــس أباديـــر، للخدمة على مذبح كنيســـة الســـمائيين بأســـيوط. )2( 
والدياكـــون ماركـــو ميشـــيل، باســـم القـــس فيلوباتيـــر، للخدمـــة علـــى 
مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء بأســـيوط. )3( والدياكون ماجد، باســـم 
القس ســـوريال، للخدمة على مذبح كنيســـة الماك رافائيل بالعقال 
القبلـــي مركـــز البـــداري. خالص تهانينا لنيافة األنبـــا يوأنس، واآلباء 

الكهنة الجدد، ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية مطاي

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  فبرايـــر   17 الســـبت  يـــوم  فـــي 
جورجيـــوس أســـقف مطـــاي، بســـيامة: )1( الشـــماس عمـــاد جابـــر 

إيبارشية حلوان واملعرصة

فـــي يـــوم األحـــد 18 فبرايـــر 2018م، قام نيافة األنبا بيســـنتي 
أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، بســـيمة ســـتة آبـــاء كهنـــة جـــدد للخدمـــة 
باإليبارشـــية. اشـــترك فـــي الصـــاة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا دانيـــال 
أســـقف المعـــادي، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط 
أســـقف  واألنبـــا صموئيـــل  المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير  القاهـــرة 
طمـــوه. والكهنـــة الجـــدد هـــم: )1( الشـــماس أميـــر فايـــز أميـــن، كاهًنا 
علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء والبابـــا أثناســـيوس بمدينـــة 15 مايـــو، 
باســـم القس مكاريوس. )2( الشـــماس باســـم القس بوال، كاهًنا على 
كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس بالشـــارع الغربـــي، باســـم 
القس إســـحق. )3( الشـــماس عيد عبده شـــهدي، كاهًنا على كنيســـة 
المـــاك روفائيـــل والشـــهيدة مارينـــا بمنطقـــة الدواجـــن، باســـم القـــس 
بشـــارة. )4( الشـــماس ســـامر نبيل لبيب، كاهًنا على كنيســـة الشهيد 
مـــار مينـــا والبابـــا كيرلـــس بالشـــارع الغربـــي، باســـم القس توماس. 
الســـيدة  إســـحق عزيـــز، كاهًنـــا علـــى كنيســـة  الشـــماس هانـــي   )5(
العـــذراء ومـــار مرقـــس بكفـــر العلـــو، باســـم القـــس جرجـــس. )6( 
الشـــماس مياد فارس، كاهًنا على كنيســـة الســـيدة العذراء والماك 
غبريـــال والقديـــس بشـــنونه بمنشـــية جمال عبد الناصر، باســـم القس 
أنطونيـــوس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا بيسنتــــــــي، واآلبــــــــاء 
الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية حلـــوان والمعصـــرة، 

وســـائر شـــعب اإليبارشية.

إيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونني

فـــي يـــم األحد 11 فبرايـــر 2018م، قام نيافة األنبا ديمتريوس 
أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، بســـيامة كاهنين جديدين للخدمة 
باإليبارشـــية، وهمـــا: )1( الشـــماس مايـــكل فايـــز كاهًنـــا باســـم القس 
يوأنـــس علـــى كنيســـة مـــار مرقـــس الرســـول بمطرانية ملـــوي، )2( 
والشـــماس أيمن جابر كاهًنا باســـم القس بافلي على كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقديـــس يوســـف النجـــار بملـــوي. كمـــا قـــام نيافته برســـامة 
القـــس يوحنـــا فايز كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس يوســـف 
النجـــار بملـــوي، قمًصـــا. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا ديمتريوس، 
والقمـــص والكاهنيـــن الجـــدد، ومجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب.
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إيبارشية هونلدا

في يوم الســـبت 10 فبراير 2018م، قام نيافة األنبا أرســـاني 
أســـقف هولنـــدا، يشـــاركه نيافـــة األنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس 
وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع المقدس، بســـيامة الشماس الدكتور 
مينـــا بديـــع حبيـــب، كاهًنـــا علـــى كنيســـة المـــاك واألنبـــا أنطونيـــوس 
بمدينـــة Eindhoven، جنـــوب هولنـــدا، باســـم القـــس مينا. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا أرســـاني، والقس مينـــا، ومجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

سيامة دياكون إليبارشية لوس أجنلوس

فـــي يـــوم الخميـــس 15 فبرايـــر 2018م، قـــام  نيافـــة األنبـــا 
ســـيرابيون مطـــران لـــوس أنجلوس، وشـــاركه صاحبـــا النيافة األنبا 
أبراهـــام واألنبـــا كيرلـــس األســـقفان العموميـــان باإليبارشـــية، بمقـــر 
أخوية بولس الرسول التابعة لإليبارشية، بسيامة الخادم »تيموثي« 
شماًســـا فـــي درجة دياكون. خالـــص تهانينا ألصحاب النيافة: األنبا 
ســـيرابيون، واألنبا أبراهام، واألنبا كيرلـــس، والدياكون تيموثي، 

ومجمـــع كهنة وخدام اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

كاهًنـــا باســـم القـــس بقطر، )2( والشـــماس اإلكليريكي شـــنوده مكرم 
كاهًنـــا باســـم القـــس رويس، على كنيســــــــــة الشـــهيد مـــــــــــار جرجــــــــــس 

بســـيلة الغربيـــة. 
كما قام نيافته يوم األحد 18 فبراير 2018م، بســـيامة كاهنين 
جديـــدن علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمنشـــاة منبـــال، وهمـــا: )3( 
الشـــماس جرجـــس فـــرج، باســـم القـــس صرابامون، )4( والشـــماس 
مينـــا شـــحاتة، باســـم القـــس متـــاؤس. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
جورجيـــوس، واآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية 

مطاي، وســـائر شـــعب اإليبارشية.

إيبارشية ميت غمر ودقادوس

قـــام نيافـــة األنبـــا صليب أســـقف ميـــت غمر ودقادوس، بســـيامة 
فبرايـــر  الســـبت 17  يـــوم  باإليبارشـــية،  للخدمـــة  كاهنيـــن جديديـــن 
2018م، وهمـــا: )1( الشـــماس أميـــر عـــوض رزق، كاهًنـــا علـــى 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر اللبـــا مركز ديرب نجم شـــرقية، باســـم 
القـــس دوماديـــوس. )2( الشـــماس ســـيدهم يوســـف إســـكندر، كاهًنا 
عاًمـــا علـــى كنائـــس ومذابـــح ديرب نجم، باســـم القس إيليا يوســـف. 
خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا صليب، والكاهنين الجديدين، ومجمع 

كهنـــة إيبارشـــية ميت غمر، وســـائر أقراد الشـــعب.

إيبارشية شمال اجلزية

فـــي يـــوم االثنيـــن 12 فبرايـــر 2018م، قام نيافـــة األنبا يوحنا 
أســـقف شـــمال الجيزة بســـيامة كاهنين جديدين للخدمة باإليبارشـــية، 
وهمـــا: )1( الشـــماس بيشـــوي عطيـــة كاهًنـــا باســـم القـــس بيشـــوي 
علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء بســـقيل، والشـــماس فادي جمـــال كاهًنا 
باســـم القس فيلبس على كنيســـة الســـيدة العذراء ومار لوقا ببشـــتيل. 
خالـــص تهانينا لنيافة األنبا يوحنـــا، والكاهنين الجديدين، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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مع بدايـــــــــة الصـــــــوم 
المقدس أحب أن أحدثكـــم 
عـــن محبة هللا لنا، التـــــــــي 
هـــي مـــن جهـــة هللا محبـــة 
غير محــــــــــــــدودة وغيـــــــــــــر 
مشـــروطة، وأّمـــا مـــن جهتنـــا فنحـــــــــــــن فكثيـــًرا مـــا 
نجـــاوب بأننـــا نحـــب هللا، وقـــد نظـــن أن تواجدنـــا 
المســـتمر فـــي الكنيســـة هـــو عامـــة هـــذه المحبـــة، 
وربمـــا تريـــح هـــذه الفكرة ضمائرنـــا... أّما محبة هللا 
الحقيقيـــة فلهـــا عامـــات تظهرهـــا وتؤكدهـــا لنختبر 

أنفســـنا بهـــا... وهـــذه بعـــض العامـــات..
1( حفظ الوصية: فيسوع نفسه علم تاميذه 
)يـــو15:14(،  وصايـــاي«  يحفـــظ  يحبنـــي  »مـــن 
فنحـــن عندمـــا نقـــرأ الكتـــاب المقـــدس ال نقـــرأه مـــن 
أجـــل المعرفـــة أو البركـــة فقـــط، ولكننـــا نقـــرأه لكـــي 
نعـــرف الوصية ونســـلك فيها، فـــكل وصايا الكتاب 
هـــي منهـــج للحيـــاة المســـيحية، وحفظهـــا عملًيا في 
ومـــن  الحقيقيـــة هلل.  محبتنـــا  هـــو عامـــة  حياتنـــا 
أجمـــل المزاميـــر التـــي تتحـــدث عن حفـــظ الوصية 
هـــو مزمـــور 119 الـــذي نرتلـــه يومًيـــا فـــي صـــاة 

الليل. نصـــف 
هللا  يحـــب  فمـــن  هللا:  مـــع  العشـــرة   )2
إليـــه،  ويتحـــدث  معـــه  دائًمـــا  يجلـــس  أن  يحـــب 
فالصـــاة الدائمـــة ومحبـــة التســـبيح ومحبـــة محـــال 

القديســـين، والفكـــر المرتبـــط دائًما باهلل حتى وســـط 
االنشـــغاالت اليوميـــة، ومحبـــة األنشـــطة التـــي لهـــا 
طابـــع روحـــي... كلهـــا أمـــور تعكـــس محبتنـــا هلل. 
أّمـــا اإلنســـان المتثّقـــل مـــن عشـــرته مـــع هللا، فغالًبا 

مـــا يهـــرب مـــن التواجـــد معـــه.
3( حضـــور الرب الدائم فـــي الحياة: محبة 
فـــي  الـــرب  دائًمـــا حضـــور  نستشـــعر  تجعلنـــا  هللا 
كل مـــكان نذهـــب إليـــه، ومـــع كل شـــخص نقابلـــه. 
تجعلنا نحرص أاّل نصنع شيًئا يحزنه أو يغضبه. 
فمحبتنـــا هلل تجعلنـــا نرفـــض الذهـــاب إلـــى األماكن 
المعثـــرة، ونحـــرص أاّل ننطـــق بكلمـــة شـــريرة، ألننا 
نشـــعر أن هللا حاضـــر معنا فـــي كل وقت »جعلت 
الـــرب أمامـــي فـــي كل حيـــن، إنـــه عـــن يمينـــي فا 

)مـــز18:16(. أتزعزع« 
4( شـــركة الـــروح القـــدس: والتمتع بشـــركة 
هلل،  محبتنـــا  عامـــات  أحـــد  هـــو  القـــدس  الـــروح 
فاإلنســـان المحـــب هلل يطلـــب معونـــة الـــروح القدس 
وإرشـــاده فـــي كل خطـــوات حياتـــه، فـــي بيتـــه وفـــي 
أعمالـــه وفـــي معاماتـــه مـــع اآلخريـــن وفـــي قراراته 
وخدماتـــه وضيقاتـــه وأفراحه.. الخ. وعامة شـــركة 
الروح القدس هو شـــعور اإلنســـان بالســـام الدائم، 
أّمـــا االضطـــراب فهـــو عامة غياب الـــروح القدس 
فينـــا، لذلـــك تصرفنـــا الكنيســـة مـــن كل خدماتهـــا 
بالبركـــة المفرحـــة “محبـــة هللا اآلب، ونعمـــة االبـــن 

الوحيـــد، وشـــركة وموهبـــة وعطيـــة الـــروح القـــدس، 
لذلـــك  بســـام”.  امضـــوا  جميعكـــم.  مـــع  تكـــون 
لنســـأل دائًمـــا معونـــة الروح القدس فيعطينا ســـاًما 
وإرشـــاًدا، ولنطلـــب دائًمـــا أاّل نســـلك بحســـب فكرنـــا 

الشـــخصي بـــل بحســـب مشـــورة هللا.
5( الخدمـــة: هـــي إحـــدى عامـــات محبـــة 
هللا، فالـــرب يســـوع تكلـــم مـــع معلمنـــا بطـــرس علي 
بحيـــرة طبريـــة قائـــًا لـــه: »يـــا ســـمعان بـــن يونـــا، 
أتحبنـــي؟... ارَع غنمـــي«. فخدمـــة اآلخريـــن هـــي 
عامـــة محبتنـــا هلل. والخدمـــة بهـــذا المعنـــي ليســـت 
نشـــاًطا لفئـــة معينـــة مـــن المســـيحيين لكنهـــا صفـــة 
ترتبـــط بحيـــاة كل المؤمنيـــن. والخدمة ليســـت نوًعا 
واحـــًدا كمـــا يرتبـــط بذهـــن البعـــض أن الخـــادم هـــو 
مـــن يشـــارك فـــي التعليـــم فـــي الكنيســـة، لكـــن الرب 
يســـوع قد لّخص معنى الخدمة الواســـع عندما تكلم 
عـــن نهايـــة العالـــم »كل مـــا فعلتمـــوه بأحـــد إخوتـــي 
هـــؤالء األصاغـــر، فبي قد فعلتـــم« )مت40:25(، 
فكســـرة الخبـــز خدمة، وكـــوب الماء خدمة، والثوب 
البســـيط للعريـــان خدمـــة، ورد إخوتنـــا عـــن طـــرق 
وتشـــجيعك  خدمـــة،  للكنيســـة  ودعوتهـــم  العالـــم 
متضايـــق  لشـــخص  مؤازرتـــك  أو  بائـــس  إلنســـان 
خدمـــة... لذلـــك فليســـت الخدمة التي نقصدها هي 
الخدمـــات ذات البريق التي يســـعي لهـــا الكثيرون، 
بـــل لنقـــدم أبســـط الخدمـــات دون أن نطلـــب مجـــًدا 
أو شـــهوة ظهـــور، ونحـــن نحتفـــظ في داخـــل قلوبنا 

بفكـــرة أننـــا تقـــدم خدمتنـــا هلل شـــخصًيا.
لتكـــن فتـــرة الصـــوم المقـــدس فتـــرة لنفحـــص 
فيهـــا ذواتنـــا مـــن الداخـــل، هـــل نحـــب هللا بالحقيقـــة 

كمـــا أحبنـــا؟... ولنراجـــع طرقنـــا. 

قـــال معلمنـــا بولس 
ِعْشـــَنا  »ِإْن  الرســـول: 
بِّ َنِعيُش َوِإْن ُمْتَنا  َفِللـــرَّ
َفـــِإْن  َنُمـــوُت.  بِّ  َفِللـــرَّ
بِّ  ِعْشـــَنا َوِإْن ُمْتَنا َفِللرَّ

)رو8:14(. َنْحـــُن« 
مـــن الواضـــح فائـــدة وجـــوده فـــي الحيـــاة 
الحاضـــرة مـــن أجل الخدمـــة والرعاية وصياغة 
قبلتهـــا  التـــي  رســـائله  فـــي  الرســـولي  اإليمـــان 
بالتبشـــير  قيامـــه  كذلـــك  الجامعـــة.  الكنيســـة 
باإلنجيـــل بـــكل الوســـائل وفـــي كل مكان ذهب 

إليـــه بقيـــادة الـــروح القـــدس.
ولكـــن مـــا فائـــدة موتـــه، أليس وجـــوده في 
الحيـــاة أكثـــر نفًعـــا للكنيســـة؟ فلماذا يقـــول »ِإْن 

ُمْتَنـــا َفِللـــرَّبِّ َنُموُت«؟
إن استشـــهاد بولـــس الرســـول مـــن أجـــل 
صـــدق  علـــى  دليـــل  هـــو  باإلنجيـــل  الكـــرازة 
إرســـاليته، وبرهان على صدق محبته للمســـيح 

باإلنجيـــل. وكرازتـــه 
كما أن اشتياقه لانطاق من هذا العالم 

ره مـــن محبـــة العالـــم  دليـــل واضـــح علـــى تحـــرُّ
وارتباطـــه باألمور الســـمائية. ولـــم يحب حياته 
الذيـــن غلبـــوا  الشـــهداء  كباقـــي  المـــوت  حتـــى 
الشـــيطان »ِبـــَدِم اْلَحَمـــِل َوِبَكِلَمِة َشـــَهاَدِتِهْم، َوَلْم 
ُيِحبُّـــوا َحَياَتُهـــْم َحتَّـــى اْلَمـــْوِت« )رؤ11:12(.

ُيضاف على ذلك أن أرواح هذه الطغمة 
من الشـــهداء تســـتمر في الصاة في الفردوس 
مـــن أجـــل الكنيســـة ومـــن أجل المؤمنيـــن الذين 
شـــفاعة  يطلبـــون  مثلمـــا  صلواتهـــم  يطلبـــون 
الســـيدة العذراء التوســـلية أمام الســـيد المســـيح. 
أليـــس وجـــود العـــذراء مريـــم في الفـــردوس أنفع 
للكنيســـة ولشـــعبها من استمرار حياتها وبركتها 
علـــى األرض قبـــل نياحتهـــا وصعـــود جســـدها 

إلى الســـماء؟
لكـــن مـــع ذلـــك فلكل قديس رســـالة يؤديها 
قبـــل إنطـــاق روحـــه إلـــى الفـــردوس مثلما قال 
الســـيد المســـيح لبطـــرس الرســـول عـــن يوحنـــا 
ـــُه َيْبَقـــى َحتَّـــى  الحبيـــب »ِإْن ُكْنـــُت َأَشـــاُء َأنَّ
َأِجـــيَء َفَمـــاَذا َلـــَك؟« )يـــو23:21(. وكانـــت 
حيـــاة القديـــس يوحنـــا الرســـول إلى قـــرب نهاية 
القـــرن األول الميـــادي وُنِفـــي قبـــل نياحته إلى 

جزيـــرة بطمـــس. وعـــن فتـــرة النفـــي هـــذه كتـــب 
يَقِة  يقول: »َأَنا ُيوَحنَّا َأُخوُكْم َوَشِريُكُكْم ِفي الضِّ
َوِفي َمَلُكوِت َيُســـوَع اْلَمِســـيِح َوَصْبِرِه. ُكْنُت ِفي 
اْلَجِزيـــَرِة الَِّتـــي ُتْدَعـــى َبْطُمـــَس ِمـــْن َأْجـــِل َكِلَمـــِة 
هللِا َوِمْن َأْجِل َشـــَهاَدِة َيُســـوَع اْلَمِسيِح. ُكْنُت ِفي 
، َوَســـِمْعُت َوَراِئـــي َصْوًتا  وِح ِفـــي َيـــْوِم الرَّبِّ الـــرُّ
َعِظيًمـــا َكَصـــْوِت ُبـــوٍق« )رؤ9:1 و10(. ثـــم 
أضـــاف »َبْعـــَد َهَذا َنَظْرُت َوِإَذا َباٌب َمْفُتوٌح ِفي 
ُل الَِّذي َســـِمْعُتُه َكُبوٍق  ْوُت اأَلوَّ ـــَماِء، َوالصَّ السَّ
َيَتَكلَّـــُم َمِعـــي َقاِئـــًا: اْصَعـــْد ِإَلى ُهَنـــا َفُأِرَيَك َما 
اَل ُبـــدَّ َأْن َيِصيـــَر َبْعـــَد َهـــَذا. َوِلْلَوْقـــِت ِصـــْرُت 
ـــَماِء«  وِح، َوِإَذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفي السَّ ِفي الـــرُّ
)رؤ1:4 و2(. أي صعدت روحه إلى السماء 
حيـــث العـــرش اإللهـــي، ورأى الرؤيـــا وكتـــب 
ســـنة 95م.  ذلـــك  بعـــد  بهـــا  الخـــاص  الســـفر 
ثـــم كتـــب إنجيلـــه المملـــوء بأدلـــة علـــى ألوهيـــة 
الســـيد المســـيح ســـنة 98م، وقـــت كانـــت البدع 
الغنوســـية قـــد بـــدأت تظهـــر. ولكـــن تنيـــح بعـــد 
ذلك، وكان قبل ذلك قد نال شـــرف اســـتضافة 
العـــذراء مريـــم والـــدة اإللـــه فـــي خاصتـــه لحيـــن 
نياحتهـــا. ال شـــك أنـــه كان مشـــتاًقا لانطـــاق 
إلـــى الفـــردوس لينعـــم بالعشـــرة الروحيـــة مع هللا 
والعـــذراء مريـــم والمائكـــة والقديســـين بصـــورة 
أقـــوى ممـــا لـــو كان في الجســـد، خاصـــة بعدما 
صعـــد بالـــروح وهـــو فـــي المنفـــى إلـــى حيـــث 

الســـمائي. العرش 

 demiana@demiana.org
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anbabenyamin@hotmail.com

الصــــــــــــاة هـــــــــــــي 
هدف الصـوم األساسي 
مـــع أهــــــــــداف أخــــــــــــرى 
كالتوبـــة، لذلـــك نتحدث 
فـــي هـــذا المقال عن الصـــاة وخبرات اآلباء 
فيهـــا، مـــن خـــال أقوالهـــم التـــي تحمـــل خبرة 
روحيـــة عاليـــة نرتشـــفها مـــن خـــال األقوال: 
“ثبـــات العقـــل فـــي الصـــالة يمـــأ النفـــس 
بالفضيلـــة”. بمعنـــى أن الصاة بمداومة تلد 
فضيلـــة، ألن الصـــاة أم الفضائـــل جميعـــًا. 
حيـــاة  فـــي  تظهـــر  الفضيلـــة،  تلـــد  وحيـــن 
المصلـــي كثمـــرة لصاتـــه. فتكـــون الصـــاة 
مثمـــرة، وليســـت مجـــرد كلمـــات أو حـــروف. 
وفـــي الصـــاة يقـــف العقـــل أمـــام هللا فيتنّقـــى 
مـــن أي فكـــر شـــرير. ويربط اآلبـــاء بين فكرة 
خلـــع النعـــل حيـــن نصلـــي بالتخلـــص من أي 

شـــر فـــي المصّلي.
ويقـــول اآلبـــاء أيضـــًا: “إن الصبـــر في 
الصـــالة يوّلد الثبـــات أمام حروب الصالة”، 
ومـــن هنـــا نـــرى أن المصلي يحفـــظ فكره من 
أي شـــر يـــرد إليـــه لتعطيلـــه عـــن الصلـــوات 
مثـــل الحقد. والصـــاة التي تخلو من المحبة 
ال ُتْقَبـــل أمـــام هللا، لذلـــك يقـــول أحـــد اآلبـــاء: 
“أي عمـــل انتقامـــي فـــي حـــق المســـيء 

ُيعَّطـــل الصالة”.
ومـــن هنـــا يـــرى اآلباء أن الصـــاة دواء 
للشـــفاء مـــن أمـــراض النفس، وتنقل اإلنســـان 
إلى حياة الفرح والســـرور والشـــكر والتســـبيح، 
فـــا يذكـــر اإلســـاءة، وال ينحصـــر فـــي دائـــرة 
الشـــر بـــل يتحرر منـــه. لهذا يؤكـــد اآلباء أن 
الُكفـــر بالـــذات يَجعـــل المصلـــي ال يفكـــر في 
شـــر يحاربـــه وال في عمل صالـــح يعمله، بل 
يدخـــل فـــي حالـــة مـــن الشـــفاء الداخلـــي الذي 
يتعافـــى فيـــه مـــن أّيـــة عيـــوب داخلية تســـّللت 
إليـــه عبـــر الـــذات )ego( أو األنـــا التي هي 
أصـــل المـــرض، فقـــد يصلـــي أحد لشـــفاء أي 
شـــخص مـــن هـــذا المـــــــــرض وهـــــــــــو نفســـــــــــه 

يعانـــي منه.
لـــكل عمـــل  هـــي روح  أيضـــًا  الصـــاة 
بـــدون  روحـــي  عمـــل  أي  أن  أي  روحـــي، 
الصـــاة يفقـــد القـــوة والتأثيـــر، ومـــن هنا نجد 
أن الصـــاة هـــي روح ُتحيـــي الصـــوم فيكـــون 
نافعـــًا قويـــًا يقـــود للنصـــرة الروحيـــة، وكذلـــك 
التوبـــة تكـــون َحيَّـــة وقويـــة بالصـــاة، وهكـــذا 
الصدقـــة تحلـــو في الخفاء لمـــن يصلي إذ ال 
ُيَفّضل العلن، بل ال يجعل شـــماله تعرف ما 

تفعلـــه يمينـــه كوصيـــة الســـيد المســـيح.
الـــذي  الطريـــق  هـــي  كذلـــك  الصـــاة 
يوّصـــل إلـــى الملكـــوت، ألنهـــا وســـيلة الحب 
الحقيقي الذي يربط النفس باهلل. واالســـتمرار 
فـــي الصـــاة ينمـــي الحـــب هلل أيضـــًا، ففيهـــا 
يصـــل بالمصلـــي إلـــى الفـــرح بالحديـــث مـــع 
هللا، فـــا تصيـــر بعـــد حروفـــًا وكلمـــات، بـــل 
صرخـــات حّيـــة تعّبـــر عـــن الحضـــور اإللهي 
ودخول النفس في اإلحســـاس بالحضور في 
نطـــاق ملكـــوت هللا علـــى النفـــس والقلـــب...

قـــوة  المصليـــة  النفـــس  تحقِّـــق  وهنـــا 
التخلص من أّية شهوة أو شراهة في األكل، 
أو طمع، أو غضب، أو حقد، أو غيرها من 
المحاربـــات التـــي تجعـــل العقـــل عاجـــزًا عـــن 
الصـــاة كمـــا ينبغـــي بســـبب ثقـــل الشـــهوات.

النقيـــة  الصـــاة  فـــي  يرغـــب  َمـــْن  إذًا 
ينصحـــه اآلبـــاء أن يكون غريبًا عن أي فكر 
شـــهواني، ومســـيطرًا علـــى الغضـــب واإلثارة، 
لذلـــك فالصـــاة ترفـــع القلـــب والفكـــر ليحمـــا 

الـــروح بقـــوة الصـــاة.

اِلُح َواأَلِميُن! ُكْنَت  »ِنِعمَّا َأيَُّها اْلَعْبُد الصَّ
َأِميًنا ِفي اْلَقِليِل َفُأِقيُمَك َعَلى اْلَكِثيِر. ُاْدُخْل 

ِإَلى َفَرِح َسيِِّدَك« )مت21:25(
ذكرى األربعين للخادمة

فادية فايز تادرس
زوجة د. مجدي نصيف حبيب

ووالدة أبونا تواضروس الشنودي
ودكتورة مريم 

زوجة مهندس جون إداورد
وجدة ماري جون. 

وشقيقة المرحوم سمير فايز
ودكتورة سميرة 

زوجة م. جمال جرجس
واإلعامية سوزان 

زوجة م. أمجد ابسخيرون بأستراليا. 
وزوجة شقيق أستاذ مدحت 

ومارسيل نصيف. وعمة ألفريد سمير 
بسيراميكا األمير، وكيميائية إيرينى 
وزوجها م. كريم ميخائيل بأمريكا

وخالة د. مينا وأمير جمال، 
ومارينا ومينا أمجد بأستراليا

وزوجة عم 
د. مايكل وكريستين مدحت. 

وتتقدم األسرة بوافر الشكر 
لكل من شاركها بالعزاء

وتخص بالشكر نيافة الحبر الجليل
األنبا أولوجيوس
أسقف ورئيس دير 
األنبا شنوده بسوهاج

ومجمع رهبان الدير، 
واآلباء األجاء كهنة ومجلس وشمامسة 

ومرتلي وجميع الخدام
وشعب كنيسة القديسين جورجيوس
واألنبا أنطونيوس بمصر الجديدة

كما تشكر األسرة 
السادة العاملين بالجهازالمركزي للمحاسبات، 

وهيئة التأمين الصحي
وأسرة سيراميكا األمير. 

وتدعـــو األســــرة
الجميع لحضور قداس األربعين 

يوم األحد الموافق 11 مارس 2018 
الساعة الثامنة والنصف

بكنيسة القديسين جورجيوس واألنبا 
أنطونيوس بمصر الجديدة

»ُيْعِطي َحِبيَبُه َنْوًما« )مز2:127(

ذكرى األربعين لأم الغالية
والزوجة الفاضلة التقية

ماري ميخائيل يين
وسُيقام القداس اإللهي 
يوم السبت 10 مارس 

بكنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة، الساعة 
العاشرة صباًحا

اذكرينا أمام عرش النعمة
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»َوَكاَنْت َكِلَمُة هللِا َتْنُمو، َوَعَدُد التََّاِميِذ 
ا« )أع7:6( َيَتَكاَثُر ِجدًّ

كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب
كنيسة مارمرقس بملوي يشكرون

نيافة الحبر الجليل
األنبا ديمرتيوس

لتفضلة بسيامة الشماس
د. مايكل فايز كاهًنا باسم

القس يوأنس
الرب يبارك خدمته بصلوات 

صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
وشريكه في الخدمة الرسوليه 

نيافة الحبر الجليل
األنبا ديمرتيوس

كهنة وشمامسة وخدام وخادمات وشعب
كنيسة العذراء القديسة مريم والقديس 

يوسف النجار بملوي
يتقدمون بجزيل الشكر لنيافة الحبر الجليل

األنبا ديمرتيوس
لتفضله برسامة

القمص يوحنا فايز 
لرتبة القمصية

في اليوبيل الفضي لسيامته
والقس بافيل جابر 

بنعمة الكهنوت
تهانينا لنيافتكم واآلباء. 

الرب يبارك خدمتهم بصلوات 
صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
وشريكه في الخدمة الرسولية

نيافة الحبر الجليل
األنبا ديمرتيوس

تهنئة من القلب
نهنئ السيد الدكتور

ناصـــــر فـــــؤاد
على حصوله منصب نائب لورد في

مقاطعة شيشاير في شمال غرب انجلترا
ومن نجاح إلى نجاح والرب معك
المهنئين/ أستاذ إبراهيم يسري

والعاملين معه في خدمة سان مينا
والدكتورة سوزي والعائلة

والمهندس مرقس القمص تكال والعائلة

فـــــــــــي األسبــــــــــــــــــوع 
األول مـــــــــــــن الصــــــــــوم 
الكنيســــــــــــة  وضعــــــــــــــت 
مـــن  األول  الهـــــــــــــدف 
مـــــــــــــــــن  بـــل  الصـــــــــوم 
الحيـــاة الروحيـــة كلهـــا وهـــو الملكـــوت، وقالت 
فـــي األســـبوع الثانـــي كيـــف ندخله مـــن خال 
االنتصـــار علـــى الشـــيطان، ولكن إن ســـقطنا 
فـــي الخطيـــة فماذا نفعـــل؟ هل نفقد األمل في 

دخـــول الملكـــوت؟.. ال!
فـــإن  نيـــأس،  ال  أن  تعلمنـــا  والكنيســـة 
ســـيقبلنا  بالتوبـــة  هللا  إلـــى  ورجعنـــا  أخطأنـــا 
ويردنـــا إلـــى وضعنـــا األول، وهـــذا مـــا نراه في 
إنجيـــل األحـــد الثالـــث )مثـــل االبـــن الضـــال( 
الـــذي ورد فـــي )لـــو11:15–33(، ونجد فيه 

عـــدة دروس منهـــا:
1– مفاهيم خاطئة:

ظـــن االبـــن األصغر - كمـــا يظن كثير 
مـــن النـــاس - أن الســـعادة تأتـــي مـــن عـــدة 
أشـــياء: )أ( الُبعـــد عـــن اآلب: أي البعـــد عن 
ســـلطة هللا والكنيســـة واالنطاق لفعل ما يريد 
بعيـــًدا عـــن الوصايا والقوانيـــن. )ب( الحرية: 
بعيـــًدا عـــن القيـــود واألوامـــر والنواهـــي، وعمل 
مـــا يحلو لإلنســـان وما يخطر فـــي باله. )جـ( 
المـــال: فهـــو القـــادر علـــى جلـــب مـــا يريـــدون 
مـــن ممتلـــكات ومقتنيات تجلب الســـعادة. )د( 
األصحـــاب واألصدقاء: واالرتباط بهم والبقاء 

معهـــم والحياة حســـب قواعدهم.
فعـــل االبـــن الضـــال كل ذلـــك فبعـــد عن 
أبيـــه، حيـــث طلـــب أن يعطيـــه ميراثـــه وذهب 
بـــه بعيـــًدا مع أصحابـــه.. ولكن لما فرغ المال 
يبحـــث  وصـــار  فاعتـــاز  أصحابـــه..  تركـــه 
عـــن عمـــل ليـــأكل، ولـــم يجـــد ســـوى مرعـــى 
للخنازير.. كان يشـــتهي أن يأكل من أكلها.. 
مـــاذا قـــد حـــدث؟ الـــذي حـــدث هـــو َوْهـــُم 
وغرور العالم الذي يقوده الشـــيطان.. وحينما 
يطيع اإلنســـان ويســـقط ُيـــَذل وُيحتَقـــر.. ولكن 

حينمـــا يعـــود إلى نفســـه يعرف:
مـــوت..  هـــو  هللا  عـــن  البعـــد  إن   –1
فهـــو الحيـــاة وفيـــه الحيـــاة.. وبعيـــًدا عنـــه ال 
مـــا وجـــده  توجـــد ســـعادة أو راحـــة.. وهـــذا 
االبـــن الضـــال ويـــراه كل إنســـان أخطـــأ مـــن 

النهايـــة.. إلـــى  آدم 
2– كذلـــك الحريـــة الحقيقية هي التحرر 
مـــن الخطيـــة ومـــن قيودهـــا ومـــن ســـيطرتها.. 

وقتهـــا يجد اإلنســـان الســـعادة الحقيقية..
شـــراء  المـــال  فـــي  يجـــد  وأيًضـــا   –3
الطعـــام ولكـــن ليـــس الشـــهية.. شـــراء الســـرير 
ولكـــن ليـــس النوم.. شـــراء المـــكان ولكن ليس 

الســـام.. هـــو وســـيلة ال هـــدف..

4– وهكـــذا يجد أصحابه كانوا يســـيرون 
معـــه لمصلحـــة ومنفعـــة وهـــي أموالـــه، فلمـــا 
انتهـــت تركـــوه ورحلوا وتنكروا له ولم يعرفوه.. 
وقـــت  يقفـــوا  َمـــن  هـــم  األوفيـــاء  فاألصحـــاب 
الضيـــق، وهـــم َمـــن يقـــودون صاحبهـــم إلـــى 

األبديـــة وخـــاص النفـــس..
2– عظمة التوبة:

هل التوبة تســـتطيع إصاح ما فســـد؟.. 
كأنهـــا  اآلبـــاء  يقـــول عنهـــا  كمـــا  إنهـــا  نعـــم! 
ل الزنـــاة إلـــى بتولييـــن،  معموديـــة ثانيـــة، تحـــوِّ
واألشـــرار إلـــى قديســـين.. ولكـــن مـــاذا فعلت 

التوبـــة مـــع البـــن الضال؟
إلـــى  النفـــس: »عـــاد  إلـــى  عـــودة  أ– 
نفســـه«. اإلنســـان الـــذي فقـــد نفســـه قبـــل أن 
يفقـــد أموالـــه وأســـرته وصحتـــه.. تعيـــده التوبة 
إلـــى نفســـه التي هي أغلـــى من العالم وما فيه 
»ألنـــه مـــاذا ينتفع اإلنســـان لو ربح العالم كله 
وخســـر نفســـه؟ أو ماذا ُيعطي اإلنســـان فداء 

عـــن نفســـه؟« )مـــت26:16(.
»أقـــوم وأذهـــب  إلـــى هللا:  ب– عـــودة 
إلـــى أبـــي«. إن كانـــت الخطيـــة هـــي انفصال 
عـــن هللا، فالتوبـــة هـــي عـــودة إليـــه.. عـــودة 
إلـــى أحضانـــه، إلـــى بيتـــه، إلـــى خدمتـــه، إلى 

أســـراره، والتمتـــع بالحيـــاة المقدســـة.
جــــ– عـــودة إلـــى البنـــوة: »ابنـــي هـــذا 
كان ميًتـــا فعـــاش، وكان ضااًل فُوِجد«. عودة 
إلـــى المكانـــة األولى والســـلطان الروحي على 
الخليقـــة »ألبســـوه حـــذاء فـــي رجليـــه«. الحذاء 
إلـــى  يعـــود  وبهـــذا  العبـــد،  ال  الســـيد  يلبســـه 

مكانتـــه األولـــى كابـــن ال كعبـــد..
د– عودة إلى الســـتر اإللهي: »أخرجوا 
ُنكَشـــف  الُحلَّـــة األولـــى وألبســـوه«. بالخطيـــة 
ونتعـــرى.. هـــذا مـــا شـــعر بـــه آدم وحـــواء بعد 
الخطية، ولكن بالتوبة يكســـونا هللا بثوب بره.

الروحـــي:  الِغنـــى  إلـــى  عـــودة  هــــ– 
»واجعلـــوا خاتًمـــا في يده«. إن الِغنى الروحي 
الـــذي فقدنـــاه بالخطيـــة نعـــود إليـــه بالتوبـــة.

التنـــاول:  إمكانيـــة  إلـــى  عـــودة  و– 
واذبحـــوه«.  الُمســـمَّن  العجـــل  »وقدمـــوا 
النفـــس  بمحاســـبة  تبـــدأ  التـــي  هـــي  التوبـــة 
واالعتـــراف والعـــودة إلـــى هللا.. هـــي التـــي 
األســـرار  مـــن  بالتنـــاول  لإلنســـان  تســـمح 

وتشـــبعه. تفرحـــه  التـــي  المقدســـة 
»فابتـــدأوا  الفـــرح:  إلـــى  عـــودة  ز– 
يفرحـــون«. يكـــون فـــرح فـــي الســـماء بخاطـــئ 
وعلـــى  الســـماء  فـــي  الفـــرح  يتـــوب..  واحـــد 
األرض.. إنهـــا التوبـــة. »كان ينبغي أن نفرح 
وُنَســـر ألن أخـــاك هـــذا كان ميًتا فعاش وكان 

)لـــو32:15(. ُفوِجـــد«  ضـــااًل 
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