ذكرن ــا ف ــي األع ــداد الماضي ــة أن الجه ــاز
الروح ــي ف ــي اإلنس ــان يتك ــون م ــن األذن والعين
والقل ــب ،وإذا كان ص ــوم الميالد المجيد هو أول
أصـ ـوام الس ــنة الكنس ــية ،فه ــو يب ــدأ ف ــي أناجي ــل
قداس ــات اآلح ــاد ويذك ــر آي ــه« :م ــن ل ــه أذن ــان
للس ــمع فليس ــمع» ،وتتك ــرر ف ــي اآلح ــاد الثالث ــة
األول ــى ف ــي ش ــهر هات ــور .وف ــي األح ــد ال ارب ــع
تق ــدم لن ــا الكنيس ــة قص ــة مقابل ــة الش ــاب الغن ــي
م ــع الس ــيد المس ــيح ،وكي ــف ب ــدأ حديث ــه ب ــأدب
ووق ــار واهتم ــام ،ولكن انته ــى حديثه بأنه مضى
حز ًينا والس ــبب أن أذنيه لم تطيعا الوصية ،ولذا
ِ
فس ــرو الكت ــاب بـ»الغن ــي الحزين» ..ثم
يس ــميه ُم ّ
يأت ــي ش ــهر كيه ــك ليمت ــد بط ــول أيام ــه وليالي ــه
بتطوي ــب أمن ــا الع ــذراء مريم كنموذج أس ــمى في
جيدا وتطيع باتضاع
أذن صاحي ــة واعية تس ــمع ً
كم ــا قال ــت عن ــد بش ــارة الم ــاك له ــا « ه ــوذا أن ــا
أم ــة ال ــرب ،ليك ــن ل ــي كقول ــك» ..وحت ــى بع ــد
انته ــاء ص ــوم الميالد ومجيء ص ــوم يونان تقدم
نبي ــا لم يس ــمع ن ــداء هللا ل ــه وتكليفه
لن ــا الكنيس ــة ً
بالخدم ــة ،ث ــم ف ــي نهاي ــة القص ــة يس ــمع ويطي ــع
ويخ ــدم وينجح.
وعندم ــا نص ــل إل ــى الص ــوم الكبي ــر نج ــد
أن الكنيس ــة تؤك ــد عل ــى العض ــو الثان ــي ف ــي
الجه ــاز الروح ــي لإلنس ــان وه ــو العي ــن ،كم ــا
نقـ ـ أر ف ــي إنجي ــل ق ــداس االحد األول م ــن الصوم
(مت ــى )22:6وخ ــال قـ ـراءات الص ــوم كل ــه.
أم ــا العضو الثال ــث في الجهاز الروحي عند
ّ
تمل الكنيس ــة عن
ال
ـذي
ـ
ل
ا
ـب
ـ
ل
الق
ـو
ـ
ه
ف
ـان
ـ
اإلنس
ّ
ذكـ ـره ف ــي فص ــول القـ ـراءات المخت ــارة من ــذ أول
الص ــوم المي ــادي حت ــى نهاي ــة الص ــوم الكبي ــر،
والحدي ــث عن ــه ألن ــه عض ــو الحي ــاة ومص ــدر
الحـ ـ اررة الجس ــدية كم ــا قال أرس ــطو ،وألنه مركز
اإلحس ــاس والعواط ــف والمحب ــة ،كم ــا أنه عضو
المعرف ــة اإللهي ــة ،وف ــي اآلداب النس ــكية تت ــردد
عب ــارة« :القل ــب النقي» مع «ال ــروح النقي» كما
ف ــي مزم ــور التوبة (م ــز.)11:50
وإذا كان القل ــب ه ــو العض ــو األساس ــي ف ــي
الحـ ـواس الداخلي ــة ،فه ــو الج ــذر الذي تنش ــأ منه
ه ــذه الحـ ـواس كله ــا كم ــا يذك ــر لن ــا م ــار إس ــحق
السـ ـرياني ف ــي كتابات ــه .بمعن ــى أن ب ــدء الحي ــاة
الروحي ــة ه ــو حي ــاة القل ــب المتج ـ ّـدد بالنعم ــة
الفعال ــة .وإذا
والطاع ــة بق ــوة كلم ــة هللا الحي ــة و ّ
ـت نق ــي القل ــب ،فالس ــماء ف ــي داخل ــك ،وم ــن
كن ـ َ
داخل ــك ت ــرى الن ــور والمالئك ــة وال ــرب نفس ــه.
والقل ــب المح ــب ه ــو القل ــب الملته ــب بمحبة كل
الخليق ــة :الن ــاس والنبات ــات والحيون ــات وس ــائر
الكائن ــات الحي ــة ،وبالتال ــي يصي ــر القل ــب مهتـ ـ از
بالش ــفقه ال ــا نهائي ــة الت ــي تجعل ــه يصل ــي م ــن

القلب واإلنسان

(ج )4

والسؤال اآلن:

ما هو القلب النقي المطلوب مّنا؟
واإلجابـــة :ه ــو القلب ال ــذي يكون ف ــي حالة
ط ــرد للخطية باس ــتمرار.

أج ــل كل كائ ــن ح ــي ،ب ــل وم ــن أج ــل الطبيع ــة
ذاته ــا ،وي ــرى اآلب ــاء في كتاباته ــم أن من يتمكن
م ــن رؤي ــة خطيت ــه أعظ ــم مم ــن يقيم ميتً ــا ،ومن
ي ــري حقيق ــة نفس ــه أعظ ــم مم ــن ي ــرى المالئك ــة.
وفعال ــة وه ــي
ولذل ــك ف ــإن كلم ــة هللا ّ
حي ــة ّ
أفض ــل مرّب ــي للقل ــب.

وتحك ــي لن ــا قص ــة م ــن بس ــتان البري ــة ع ــن
سـ ـؤال أح ــد اإلخ ــوة إل ــى أبي ــه الش ــيخ حي ــن قال:
«ي ــا أب ــي كنت أتأمل أن ــه ال يوجد تأنيب ضمير
ف ــي قلب ــي ألنن ــي ال أفهم ما أقـ ـرأه أو أردده؟!»..
فأج ــاب الش ــيخ« :إن الحي ــة الت ــي تحدث ــت م ــع
حـ ـواء ل ــم تفه ــم معان ــي الكلم ــات الت ــي قالته ــا،
ولك ــن الش ــيطان كان يفه ــم ذل ــك .وهك ــذا نح ــن
ق ــد ال نفه ــم معان ــي الكلم ــات الت ــي نس ــتخدمها
ف ــي الص ــاة ،ولك ــن الش ــياطين يفهمونه ــا جي ـ ًـدا
ويهرب ــون ف ــي رع ــب».
ويتص ــور البع ــض أن العق ــل ه ــو مص ــدر
التفكي ــر ،ولك ــن الواق ــع أن القل ــب ه ــو المص ــدر
كم ــا يتض ــح ف ــي اآلي ــات التالي ــة:
« +ال تضطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب قلوبك ـ ـ ـ ـ ـ ــم وال ترهـ ـ ـ ـ ــب»
(ي ــو.)27:14
« +لم ــاذا تفك ــرون بالش ــر ف ــي قلوبك ــم؟»
(مت ــى.)4:9
« +مـ ـ ـ ـ ــن فضل ـ ــة القل ـ ـ ـ ـ ــب يتكل ـ ـ ـ ـ ــم الف ـ ـ ـ ـ ــم»
(متى.)34:12
« +اختبرن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ي ــا هللا واع ــرف قلب ـ ـ ـ ـ ــي»...
(م ــز.)34:139

متابعة اخبارية:
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

تطبيق األندرويد :iOS -
القمص ابراهام عزمي

أيضا اإلنسان الذي يصلي من أعماقه:
وهو ً
نقي ــا اخل ــق في ي ــا هللا( »...مز.)10:51
«قلب ــا ً
ً
ّ
تماما الوصية« :طوبى ألنقياء
ـي
ـ
ع
ي
الذي
ـو
وه ـ
ً
القل ــب ألنه ــم يعاين ــون هللا» (مت ــى .)8:5إن
نق ــاوة القل ــب تتحق ــق بالصحبة الجي ــدة والقراءات
أيض ــا الس ــماعات
الجي ــدة والمش ــاهدات الجي ــدة و ً
الجي ــدة .وإذا أردت الحصـــول على نقاوة القلب
فاتبع اآلتي:
أ) ادخل إلى أعماق النفس من خالل جلسة
ـغل فق ــط بخطاي ــاك ،واذك ــر من أين
هادئ ــة منش ـ ً
ـقطت وتب (رؤيا.)5:2
سـ َ
ب) ارتفع بالص ـ ـ ـ ــاة إلى هللا« ..أخطأت يا
ابت ــاه ف ــي الس ــماء وقدام ــك ،ولس ــت مس ــتحًقا أن
ابن ــا» (لوقا .)15
أُدع ــى ل ــك ً
ج) ارتـ ـ ِم ف ــي أحضان الكنيس ــة ،األم الحانية
والمربي ــة والمرش ــدة ،من خالل جلس ــة االعتراف
والتوبة بندم وانس ــحاق.
د) اعـ ـ ـ ـ ـ ــرف أن النق ـ ـ ـ ـ ــاوة هي ه ـ ـ ـ ـ ــدف حياة
أيض ــا فيه ــا س ــامة الطري ــق
ومنهـ ـ ـ ـ ـ ــج س ــلوك ،و ً
إل ــى الملكوت.
ه) جاه ــد أن يك ــون تفكي ــرك النق ــي متزًن ــا
إيجابي ــا ،ل ــه ش ــاهد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ـدل
ومعتـ ـ ـ ـ ـ ً
ومنظم ــا و ً
ً
الكت ــاب ،وصان ــع س ــام.
مختونا ،ف ــإذا رأيت
الخالصـــة :اجع ــل قلب ــك
ً
حق ـ ًـدا أو ع ــداوة أو بغض ــه أو حس ـ ًـدا أو زن ــى أو
ً
ش ــهوة م ــال أو ش ــهوة قني ــة أو عظم ــة أو محب ــة
مج ــد باط ــل أو م ــا يش ــبه ه ــذه األم ــور ،فأس ــرع
نقي ــا وبه تعاين
واقط ــع ذل ــك الفك ــر لتحف ــظ قلبك ً
أيض ــا.
هللا عل ــى األرض وف ــي الملك ــوت ً

وه ــذا يعن ــي أن االفكار تصي ــر نقية إن كان
نقي ــا ،وكلم ــة هللا تفح ــص «أف ــكار القل ــب
القل ــب ً
ونيات ــه» (عب.)12:4
وحي ــث يك ـ ـ ـ ـ ــون كن ــزك هنـ ـ ـ ـ ـ ــاك يك ــون قلب ــك

مجلة الك ارزة يشرف على إصدارها :نيافة األنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها
جرافيك:
القس بوال وليم

أيض ــا ،ألن اإلنس ــان يس ــاوي م ــا يس ــاويه مرك ــز
ً
محبت ــه ورغب ــات قلبه ،ويصير «انقس ــام القلب»
ه ــو مص ــدر الش ــر حي ــث يتواج ــد الخي ــر والش ــر
في ــه .ويتعج ــب العالم ــة ديديم ــوس الضرير من
تع ــا للعدال ــة واإلثم!!
ك ــون القل ــب مر ً
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االحتفال بايلوبيل اذلهيب لسيامة نيافة األنبا باخوميوس
مطران ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية
احتفلت إيبارشـــية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية باليوبيل الذهبي لتأســـيس اإليبارشية
(2021-1971م) ،حيـــن قـــام المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث ،بأولـــى الســـيامات األســـقفية يوم
1971/12/12م للمتنيح األنبا يوأنـــــــــس أســـقف الغربيـــــــة الســـابق ،ونيافة األنبا باخوميــــــــوس
أطـــال هللا حياته.

عام ــا ،ق ــام نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس بتعمي ــر ه ــذه
وعل ــى م ــدار خمس ــين ً
وخدميا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي كل أرجائها
وروحي ــا
اإليبارش ــية المترامي ــة األط ـ ـ ـ ـ ـ ـراف معمارًي ــا
ً
ً
ف ــي مص ــر وليبي ــا ،كم ــا ق ــام بس ــيامة العدي ــد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة ،وتأس ــيس
خدم ــات كثيـ ـرة.
وش ــاءت عناي ــة هللا أن يك ــون نيافت ــه ه ــو قائمق ــام البطري ــرك عق ــب نياح ــة
الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ،فق ــاد الكنيس ــة بحكم ــة وتق ــوى وخ ــوف هللا ،حت ــى سـ ـّلم
قيادتها لقداس ــة الباب ــا تواضروس
درس ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الثان ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
ً
معطي ــا ً
التواض ــع وإنكار الذات ألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مج ــد هللا.
وف ــي اليوبيل الذهبي لس ــيامة
ـقفا ،نس ــأل هللا أن يمتعه
نيافة أس ـ ً
بموفـ ـ ـ ـ ـ ــور الصحـ ـ ـ ـ ـ ــة والعافي ـ ـ ـ ـ ــة،
ويحف ــظ كهنوته ورئاس ــته ،وينفعنا
بتعاليمه وصلواته.
وق ــد نظمت إيبارش ــية البحيرة
ومط ــروح والخمس م ــدن الغربية،
ضخم ــا بهـ ـ ـ ـ ـ ــذه المناس ــبة
حف ـ ًـا
ً
الهامة ،بحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور قداس ــة البابا
تواض ــروس الثان ـ ـ ـ ـ ـ ــي أط ــال هللا
حيات ــه ،والذي زار يوم األحد ١٢
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ديس ــمبر ٢٠٢١م ،محافظة البحيرة للمش ــاركة في احتفال اإليبارش ــية باليوبيل
الذهبي لس ــيامة نياف ــة األنبا باخوميوس.
وص ــل قداس ــته مق ــر مطرانية البحيرة بدمنهور بعد ظه ــر اليوم ذاته ،وكان
ف ــي اس ــتقباله نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس وعدد من أحب ــار الكنيس ــة واآلباء كهنة
ـاء م ــع اللـ ـواء هش ــام آمن ــة محاف ــظ البحيـ ـرة ،وع ــدد من
البحيـ ـرة ،حي ــث عق ــد لق ـ ً
قي ــادات المحافظ ــة ،ث ــم افتت ــح وبرفقته الس ــيد المحافظ مع ــرض اليوبيل الذهبي
ـور فوتوغرافي ــة
ال ــذي يح ــوي ص ـ ًا
ولوح ــات فني ــة ترص ــد الرحل ــة
الرعوي ــة لنياف ــة األنب ــا باخوميوس
خ ــال  ٥٠س ــنة .تال ذل ــك الحفل
ال ــذي أقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ــي كنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة م ــار
تضم ــن فقـ ـرة ترانيم
مرق ــس وال ــذي ّ
لفري ــق الك ــورال ،ولقط ــات م ــن
الفيل ــم التس ــجيلي «مطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران من
ذه ــب» ،إل ــى جان ــب ع ــدة كلمات
م ــن بينه ــا كلم ــة لقداس ــة الباب ــا،
واللـ ـواء هش ــام آمنة ،ونياف ــة األنبا
أن ــدراوس مطران أب ــو تيج ،واختتم
بكلم ــة لنياف ــة األنب ــا باخومي ــوس.
حض ــر االحتف ــال عدد م ــن اآلباء
المطارنة واألس ــاقفة ومجمع كهنة
اإليبارش ــية وبع ــض م ــن ش ــعبها.
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كما أن اذلين جيالسون باعة املسك واألطياب العبقه يكتسبون الروائح الزكية ،هكذا ينبىغ علينا أن نالزم احلكماء واملعلمني وأرباب الفضيلة نلقتدى بمثاهلم ىف الصاحلات( ..القديس يوحنا ذهىب الفم)

قداس ايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس مطران ابلحرية وت وابعها
صلى قداس ــة البابا القداس اإللهي صباح اليوم
التال ــي (االثني ــن  13ديس ــمبر 2021م) ،في كرمة
القدي ــس مار مرقس الرس ــول بمق ــر مطرانية البحيرة
ومط ــروح والخم ــس م ــدن الغربي ــة ف ــي دمنه ــور،
وذل ــك ف ــي إط ــار احتف ــاالت اإليبارش ــية باليوبي ــل
الذهب ــي لس ــيامة مطرانه ــا نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس
ـقفا .ش ــارك في الق ــداس ،إلى جان ــب نيافة األنبا
أس ـ ً
باخومي ــوس ،ع ــدد م ــن أحب ــار الكنيس ــة ومجم ــع
كهن ــة اإليبارش ــية وخ ــورس الشمامس ــة وبع ــض من
الش ــعب .وألق ــى قداس ــة الباب ــا عظ ــة الق ــداس ،التي
تناول خاللها خمسة مالمح للك ارزة والخدمة ،وذلك
م ــن خ ــال وصية الس ــيد المس ــيح األخيـ ـرة لتالميذه
«ا ْذ َهُبـ ـوا وَتْل ِمـ ـ ُذوا ج ِميع األُم ِم و َع ِم ُد ُ ِ
اسـ ـ ِم اآلب
وه ْم ب ْ
َ َ َ َ ّ
َ
ِ
ِ
االب ـ ِـن وال ـ ُّـرو ِح اْلُق ُد ِ
يع
م
ج
ا
و
ظ
ف
ح
ي
َن
أ
ُ
وه ـ ْـم ْ َ ْ َ
سَ .و َعّل ُم ُ
َ َ
َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ص ْيتُ ُك ـ ْـم ب ــهَ .و َه ــا أََن ــا َم َع ُك ـ ْـم ُك َّل األََّي ــا ِم إَل ــى
َم ــا أ َْو َ
الده ـ ِـر»ِ .
ْان ِقض ـ ِ
َّ
ين» (م ــت.)٢٠،١٩:٢٨
آم
ـاء
َ
ْ
َ
وقس ــم قداس ــته ه ــذه الوصية اإللهي ــة إلى خمس أن عالق ــة التلم ــذة م ــن أس ــمى العالق ــات البشـ ـرية،
مالم ــح تمي ــز الكـ ـ ارزة المس ــيحية تحقق ــت ف ــي نياف ــة واإلنس ــان الناج ــح ه ــو ال ــذي يصي ــر تلميـ ـ ًذا طـ ـوال
عمـ ـره باالتض ــاع ،ونياف ــة األنب ــا باخومي ــوس اهت ــم
األنب ــا باخومي ــوس ،وهي:
بالتلم ــذة عن طريق االهتم ــام بفصول إعداد الخدام
للبع ــد الجغ ارف ــي ،كم ــا
(« )1ا ْذ َهُبـ ـوا» وتش ــير ُ
وتأس ــيس الكلي ــة اإلكليريكي ــة وإقامة األي ــام الروحية
تعن ــي االنط ــاق والحرك ــة ال الس ــكون ،وإيبارش ــية
افي ــا في كنيس ــتنا للش ــباب والخ ــدام والمكرس ــين ،وغيرها.
البحيـ ـرة ه ــي أوس ــع إيبارش ــية جغر ًّ
(ِ )3
ل ــذا يج ــب أن تُطب ــق فيه ــا وصي ــة «اذهبـ ـوا» ،وه ــو
وه ْم» وهو البعد الكنسي ،والمقصود
«ع ّم ُد ُ
َ
م ــا حقق ــه نيافة األنبا باخومي ــوس عن طريق خدمة ب ــه ه ــو نق ــل الحي ــاة الكنس ــية إل ــى كل قل ــب ،وحقق
الن ــاس وافتقاده ــم ف ــي كل م ــكان.
نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس ه ــذا بفكرة المذب ــح المتنقل
(ِ َ )2
وتعبر عن البعد البش ــري ،حيث إليص ــال الكنيس ــة إلى جمي ــع أبنائها في كل مكان.
«تْلم ُذوا» ّ

(ِ )4
وه ـ ْـم» ،التعلي ــم باإليم ــان والاله ــوت
َ
«عّل ُم ُ
والعقيـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،كل ه ــذا ارسـ ـ ـ ـ ـ ــخ رس ــوخ الجب ــال ف ــي
الكنيس ــة ول ــن يس ــتطيع أح ــد أن يزحزح ــه ،وه ــذه
هي القواعـ ـ ـ ـ ـ ــد القوية التي بنى عليها نيافة األنبـ ـ ـ ـ ــا
باخومي ــوس تعليم ــه.
«ه ــا أََن ــا َم َع ُك ـ ْـم» وه ــو البع ــد اإليمان ــي،
(َ )5
فنح ــن نخ ــدم مع المس ــيح ،نتحرك والمس ــيح يتحرك
معنا ،ونيافة األنبا باخوميوس تحلى بهذا اإليمان،
وكما قال المتنيح البابا ش ــنوده« :األنبا باخوميوس
ب ــدأ م ــن مفي ــش!!» ،ووصـ ـ ـ ـ ـ ــل إل ــى كل ه ــذا عب ــر
خمس ــين سنة.

قداسة ابلابا يشهد احتفال املعاهد الالهوتية بايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس
وف ــي المس ــاء ش ــهد قداس ــة الباب ــا االحتف ــال ال ــذي أقامت ــه الكلي ــة اإلكليريكي ــة والمعاه ــد الالهوتي ــة بإيبارش ــية البحيـ ـرة ومط ــروح والخمس م ــدن الغربية ،بمناس ــبة
اليوبي ــل الذهب ــي لنياف ــة األنب ــا باخومي ــوس .تضم ــن االحتف ــال ،ال ــذي أقيم في كرمة القديس مارمرقس بمق ــر المطرانية في دمنهور ،افتتاح قداس ــة البابا ونيافة األنبا
باخومي ــوس تجدي ــدات مبن ــى الكلي ــة اإلكليريكي ــة ومبن ــى الضياف ــة ،إل ــى جان ــب كلمات لقداس ــة الباب ــا ،ونيافة األنب ــا باخومي ــوس ،والدكتور جرجس صال ــح المدرس
بالكلي ــة ،كم ــا ُع ــرض فيل ــم تس ــجيلي ع ــن اإلكليريكي ــة بعنـ ـوان «المعل ــم ال ــكاروز» ،واختُِتم بتكري ــم عدد من أوائ ــل وخريجي عدد من المعاهد الكنس ــية باإليبارش ــية.
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ً
ما أعظم فخر الصابرين ىلع اتلجارب ،فكن صبورا وقاتل مجيع أفاكر الشياطني لىك يعطيك املسيح املواعيد الىت أعطاها للقديسني( .القديس األنبا باخوميوس)
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اللقاء السنوي لقداسة ابلابا مع كهنة الراعية االجتماعية
عـــدة لقاءات مع اآلباء الكهنة المســـئولين عن خدمة الرعايـــة االجتماعية بمختلف إيبارشـــيات الكرازة،
عقـــد قداســـة البابـــا خالل األســـبوعين الماضيين ّ
وهـــو لقاء ســـنوي يحرص قداســـة البابا على إقامته ،لمشـــاركة الخبـــرات وتوجيه الخدمة لتواكب مســـتجدات الحياة.

أول :إيبارشيات الوجه القبلي من أسوان وحتى المنيا:
ً

أول هذه اللقاءات كان يوم الخميس  ٢ديسمبر
٢٠٢١م ،م ــع كهن ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة ف ــي
إيبارش ــيات الوجه القبلي ،من أسـ ـوان وحتى المنيا،
بإجمالي  ٣٠إيبارشية .وقدم القمص بيشوي شارل
عرضا تحدث
س ــكرتير خدم ــة الرعاية االجتماعي ــة ً
في ــه عن مش ــروع «بنت الملك» ال ــذي يهتم بتغطية
ـتقبل ،ومش ــروع
احتياج ــات الفتي ــات وزواجه ــن مس ـ ً
«عّل ــم ابن ــك» ال ــذي يعتن ــي بمجموع ــات د ارس ــية
مصغـ ـرة للطلب ــة لدع ــم المس ــتوى الد ارس ــي له ــم،
ـير إل ــى أن ــه
وكذل ــك مش ــروع «ش ــنطة البرك ــة» مش ـ ًا

يعتن ــي ب ــآالف األس ــر ،وكذل ــك مش ــروع مصاري ــف
التعلي ــم للم ــدارس خاص ــة أثن ــاء الجائح ــة.
وألق ــى قداس ــة الباب ــا كلم ــة أش ــار خالله ــا إل ــى
ث ــاث نق ــاط )1( :البيانات :ضرورة تحديث بيانات
األس ــر بش ــكل دائ ــم ،وذل ــك م ــن خ ــال متابع ــة
التط ــورات التي تطـ ـ أر على حالتهم )2( .الخدمات:
االهتم ــام بتطوي ــر خدمته ــم بش ــكل دائ ــم بم ــا يع ــود
بالنف ــع عل ــى حياته ــم )3( .األزمات :الوقوف معهم
وق ــت األزم ــات سـ ـواء االجتماعي ــة أو النفس ــية أو

الصحي ــة .ودع ــا قداس ــة الباب ــا إل ــى االهتم ــام الدائم
ـير إل ــى اآلية  ١١م ــن األصحاح
بإخ ــوة ال ــرب ،مش ـ ًا
اء َم َع ُك ـ ْـم ِفي ُك ِّل
ر
ق
ف
ل
«ا
ـى:
ـ
ت
م
ـس
 ٢٦بإنجي ــل القدي ـ
ُْ َ َ َ
ِ
دائم ــا ف ــا يجب أن ننس ــاهم
حي ـ ٍـن» أي أنه ــم معن ــا ً
أب ـ ًـدا .وش ــدد قداس ــته عل ــى ض ــرورة التـ ـزام كاف ــة
الكنائ ــس بمب ــدأ تخصي ــص  ٪٣٠م ــن ميزاني ــة كل
كنيس ــة إلخوة الرب ،ومش ــروعات التنمية .كما كرم
قداس ــته الخمس ــة األوائل ممن ش ــاركوا في مش ــروع
«عل ــم ابن ــك» م ــن إيبارش ــية ملوي ،وكذلك مشـ ـرفي
المش ــروع باإليبارش ــية ذاتها.

كما عقد قداس ــة البابا يوم الخميس  ٩ديس ــمبر
٢٠٢١م ،االجتم ــاع الس ــنوي م ــع كهن ــة الرعاي ــة
االجتماعي ــة ف ــي إيبارش ــيات محافظ ــات الوج ــه
البح ــري واإلس ــكندرية والقن ــال ،بإجمال ــي ()١٦
عوي ــا .وق ــدم القم ــص بيش ــوي
إيبارش ــية
وقطاع ــا ر ًّ
ً
عرضا
ش ــارل س ــكرتير خدم ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة ً
تح ــدث في ــه ع ــن مش ــروع «بن ــت المل ــك» ومش ــروع
«عل ــم ابن ــك» ومش ــروع «ش ــنطة البرك ــة» .وألق ــى
قداس ــة الباب ــا كلم ــة أش ــار خالله ــا إل ــى أن طبيع ــة
الزم ــن ال ــذي نعيش ــه تتس ــم بوج ــود تغيـ ـرات ح ــادة،
ويج ــب أن نك ــون عل ــى وعى بها كق ــادة مؤثرين في
المجتم ــع .وذك ــر قداس ــته أرب ــع عالم ــات توص ــف
زمانن ــا ه ــي )1( :جف ــاف المش ــاعر بس ــبب جائح ــة
كورون ــا ووجود التباع ــد االجتماعي ،وبالتالي يجب
علين ــا نح ــن اآلب ــاء أن نك ــون مخ ــازن للمش ــاعر

اإلنس ــانية )2( .اضطـ ـراب الطبيع ــة م ــن فيضانات
وزالزل وأوبئ ــة وقضي ــة االحتب ــاس الحـ ـراري،
فاألرض التي نعيش عليها غير مس ــتقرة فيجب أن
نك ــون رس ــالة طمأنين ــة لآلخري ــن )3( .التكنولوجي ــا
ص ــارت ب ــا مب ــادئ ،كل ي ــوم نكتش ــف أخط ــار
التكنولوجي ــا ،فيج ــب أال ننس ــاق وراءها )4( .تراجع
القي ــم واألخ ــاق وت ازي ــد المش ــاكل األسـ ـرية وتدريس
المثلي ــة الجنس ــية ف ــي بالد المهج ــر وغيرها ،فيجب
حارس ــا لألخالق واس ــتقرار
أن يك ــون األب الكاه ــن
ً
األسـ ـرة وتربي ــة أوالدن ــا .واختت ــم قداس ــة الباب ــا باآلية
طاَق ِة
َهِل ـ ِـهِ ،حي ـ َـن َي ُكو ُن ِف ــي َ
«الَ تَ ْمَن ـ ِـع اْل َخ ْي ـ َـر َع ـ ْـن أ ْ
ِ
َن تَْف َعَل ـ ُـه» (أم .)٢٧:٣كم ــا ك ــرم قداس ــته
َي ــد َك أ ْ
العشـ ـرة األوائ ــل مم ــن ش ــاركوا ف ــي مش ــروع «عل ــم
ابن ــك» م ــن إيبارش ــية بورس ــعيد ،وكذل ــك مشـ ـرفي
المش ــروع باإليبارش ــية ذاته ــا.

وتضمن اللقاء اس ــتضافة لوفد من بنكSAIB
برئاس ــة الس ــيد ط ــارق الخولي رئي ــس مجلس اإلدارة
ـرحا لمفهوم
والعض ــو المنت ــدب للبن ــك ،ال ــذي قدم ش ـ ً
الش ــمول المال ــي ،والمنتج ــات البنكي ــة م ــن ق ــروض
وش ــهادات وحس ــابات ادخاري ــة ،وكذل ــك البطاق ــات
االئتمانيـ ـ ـ ـ ـ ــة والخدم ــات البنكي ــة الرقمي ـ ـ ـ ـ ــة ،وكيفية
االس ــتفادة منها في الخدمة الكنس ــية ،باإلضافة إلى
ش ــرح ع ــن مش ــاريع التموي ــل العق ــاري الت ــي تنظمها
الدول ــة عن طري ــق البنك المركزي وعدد من البنوك
وصن ــدوق اإلس ــكان االجتماع ــي والتمويل العقاري.
كما قدم رئيس مجلس إدارة  SAIBالش ــكر لقداس ــة
متمني ــا اس ــتمرار التع ــاون بي ــن
الباب ــا والحاضري ــن
ً
الكنيس ــة القبطي ــة والبنك.

ثانيا :إيبارشيات الوجه البحري والقنال
ً
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ذاتك ىه أثمن ما تملك ،فعانقها وتصالح معها ،أنصت إىل جوعها الصارخ إىل احلياة ،ال ختدعها بمسكنات العالم ،بل أمحلها ىف صالتك إىل اهلل( .القديس يوحنا ذهىب الفم)

مبادرة الكنيسة القبطية األرثوذكسية ملجابهة اتلغريات املناخية
حرصا من الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية الشـــديد -وعلى رأســـها قداســـة البابـــا تواضروس الثاني -علـــى مواجهة التغيرات المناخيـــة والتي يعاني منها
ً

الجميع على حد ســـواء ،أطلقت الكنيســـة «مبادرة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية لمجابهة التغيرات المناخية».
بتشـ ـريف وحض ــور قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني ،اس ــتضافت الكنيس ــة
القبطية األرثوذكسية اليوم الخميس  2ديسمبر 2021م ،بمسرح األنبا رويس
بالكاتدرائي ــة المرقس ــية الكب ــرى بالعباس ــية بالقاهـ ـرة ،الس ــيد /أحم ــد فتحي أحمد
محم ــد ،رئي ــس مؤسس ــة «ش ــباب بتح ــب مص ــر» والمنس ــق الوطن ــي للتحال ــف
األفريق ــي للمن ــاخ ،وبحض ــور  300كاهن من إيبارش ــيات الصعيد المختصين
بخدم ــة الرعاي ــة االجتماعي ــة ،ق ــام الس ــيد /أحم ــد فتح ــي بإلق ــاء محاضـ ـرة ع ــن
التغيـ ـرات المناخي ــة وترش ــيد اس ــتهالك الطاق ــة والمياه والتش ــجيع عل ــى الزراعة
والتنمية المس ــتدامة.
ُيعتبر تغير المناخ القضية الحاس ــمة في عصرنا ،ونحن اآلن أمام لحظة
حاس ــمة ،فاآلث ــار العالمي ــة لتغي ــر المن ــاخ ه ــي واس ــعة النط ــاق ول ــم يس ــبق لها
مثي ــل م ــن حي ــث الحج ــم ،من تغير أنماط الطقس التي ته ــدد اإلنتاج الغذائي،
إل ــى ارتف ــاع منس ــوب مي ــاه البح ــار التي تزيد م ــن خطر الفيضان ــات الكارثي،
ومكلف ــا ف ــي المس ــتقبل
إن التكي ــف م ــع ه ــذه التأثيـ ـرات س ــيكون أكث ــر صعوب ــة
ً
إذا ل ــم يت ــم القي ــام باتخ ــاذ إجـ ـراءات جذري ــة اآلن ،وارتف ــاع انبعاث ــات الكرب ــون
أيضا ،ونحو نصف ه ــذه االنبعاثات تبقى
ت ــؤدي إل ــى ارتف ــاع درجات الحـ ـ اررة ً
ف ــي الغ ــاف الج ــوي ،والنص ــف اآلخ ــر تمتص ــه الطبيع ــة ،م ــن خ ــال الترب ــة
والمحيط ــات والنبات ــات ،وهذه «البالوع ــات» الطبيعية للكربون تخفف من حدة
التغي ــر المناخ ــي بش ــكل فع ــال أكث ــر من أي تكنولوجيا بشـ ـرية.
تأثر بالتغيـ ـرات المناخية ،وطبًقا
وتأت ــي مص ــر عل ــى قائمة البل ــدان األكثر ًا

عالميا في
لإلحص ــاءات الرس ــمية تُع ــد مص ــر ف ــي المرتب ــة الثامن ــة والعشـ ـرين
ً
ترتي ــب ال ــدول م ــن حيث كمي ــة االنبعاثات المؤدية لالحتب ــاس الحراري ،والذي
جلي ــا ف ــي تذب ــذب درج ــات الحـ ـ اررة وموج ــات الس ــيول الت ــي تؤث ــر على
يظه ــر ً
انتاجي ــة األ ارض ــي الزراعي ــة ،وكذل ــك يتوق ــع ارتفاع مس ــتوى س ــطح البحر وما
يتبع ــه م ــن غ ــرق  %1من األراضي الخصبة وزيادة معدالت التصحر وضياع
 %12م ــن أفض ــل أ ارض ــي دلتا الني ــل الزراعية.
والكنيس ــة كمؤسس ــة ديني ــة ومؤسس ــة عامل ــة ف ــي المجتم ــع ودوره ــا الفعال
وبس ــبب أهمي ــة قضي ــة تغير المناخ واالحتباس الحـ ـراري ،فتدعو في خطاباتها
الدينية إلى االهتمام بالبيئة وترش ــيد اس ــتهالك الطاقة ،وإقامة الندوات وإطالق
المب ــادرات كمب ــادرة الي ــوم «مب ــادرة الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية لمجابه ــة
التغيـ ـرات المناخي ــة ،ودع ــوة الكنائس لزراعة األش ــجار.
وكمثال خطوات الحفاظ على البيئة:
 -1الحف ــاظ عل ــى المص ــادر الطبيعي ــة الت ــي تجعله ــا ت ــدوم لوق ــت أكث ــر
ولألجي ــال المقبل ــة.
 -2التقليل من استخدام البالستيك وإعادة تدوير النفايات.

 -3تنظيف البيئة بعدم إلقاء القمامة غير في سلة المهمالت.
 -4دعوة اآلخرين للحفاظ على البيئة.

وفي الختام قام قداسة البابا تواضروس الثاني باإلعالن عن «مسابقــــــــة زراعـــــــــــة األشجـــــــــــار بالكنائــــــــس واإليبارشيـــــــــات» بما ال يقل عن مائة شجرة
وتوثيق كل األنش ــطة باس ــم الكنيس ــة واإليبارش ــية كتعبير عملي عن دور الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية للحفاظ على البيئة التي نعيش فيها .وس ــوف يعلن قر ًيبا
عن ش ــروط المسابقة.
رسميا مؤتمـ ـ ـ ــر األط ـ ـ ـ ـراف التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ القادم  COP27بشرم الشيخ في 2022م.
وجديـ ـ ــر بالذكر أن مصـ ـ ـ ــر ستستضيف
ً

قداسة ابلابا يستقبل جملس مدرسة الفرير

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي
المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ي ــوم االثني ــن  ٦ديس ــمبر
٢٠٢١م ،مجل ــس إدارة مدرس ــة القدي ــس بول ــس
الرسول بشب ار (الفرير) .رحب قداسة البابا بضيوفه

ً

مشير إلى أهمية التعليم
ًا
وألقى عليهم كلمة روحية،
وال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه الم ــدارس ف ــي بن ــاء ونم ــو
المجتمع ــات المتحضـ ـرة .كم ــا أج ــاب قداس ــته على
أس ــئلتهم واس ــتمع إلى آرائهم المس ــتقبلية بخصوص

المدرس ــة .وق ــدم أعض ــاء المجل ــس درع المدرس ــة
لقداس ــته ،ومن جانبه منحهم قداس ــته بعض الهدايا
التذكاري ــة ،وف ــي الخت ــام التقطـ ـوا بع ــض الص ــور
التذكاري ــة م ــع قداس ــة الباب ــا.
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قد أعطيت وقتا للتوبة وأنت تتواىن ،وأنت بال عذر أيها اإلنسان( .القديس مار إفرام الرسياىن)
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ً
قداسة ابلابا يستقبل وفدا من الربملان األورويب

وفدا م ــن البرلمان األوروبي برئاس ــة الس ــيدThierry
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ي ــوم الثالث ــاء  ٧ديس ــمبر ٢٠٢١مً ،
Marianiعض ــو البرلم ــان ووزي ــر المواصالت الفرنس ــي الس ــابق.
دار الحـ ـوار أثن ــاء اللق ــاء ح ــول األوض ــاع الحالي ــة ف ــي مصر وعن المش ــكالت التي تواجه الدول األوروبية من جراء الهجرة غير الش ــرعية ،وحذر قداس ــة البابا
مؤكدا على أن الوجود المس ــيحي ف ــي المنطقة أصيل حيث أن جذورهم ممت ــدة منذ القرون األولى.
م ــن تهجي ــر وإفـ ـراغ منطق ــة الش ــرق األوس ــط من المس ــيحيينً ،

مقابالت قداسة ابلابا
عددا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي على مدار األســـبوعين الماضيين ،في المقـــر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالعباســـية بالقاهرةً ،
مـــن الزائرين كالتالي:
يوم األربعاء  ١ديسمبر ٢٠٢١م
 +الس ــفير ب ــدر عب ــد العاط ــي س ــفير مص ــر
الجدي ــد ف ــي بلجي ــكا واالتحاد األوروب ــي والمنظمات
الدولي ــة.
يوم االثنين  ٦ديسمبر ٢٠٢١م
 +مجل ــس كنيس ــة القدي ــس مار مرقس الرس ــول
بمص ــر الجدي ــدة ،حي ــث ناقش قداس ــته مع المجلس
ـددا م ــن الموضوع ــات الخاص ــة
أثن ــاء اللق ــاء ع ـ ً
بخدمة الكنيس ــة.
 +الكات ــب الصحف ــي الكويت ــي أحمد إس ــماعيل
بهبهان ــي رئي ــس مع ــرض الكوي ــت الدول ــي ورئي ــس
تحري ــر جري ــدة الخليج.
يوم الثالثاء  ٧ديسمبر ٢٠٢١م
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 +الس ــفير باس ــل ص ــاح س ــفير مص ــر الجديد
ف ــي العاصم ــة الصربي ــة بلجـ ـراد ،وأعط ــى قداس ــته
ـرحا أثناء اللقاء عن كنائس العائلة األرثوذكس ــية
شـ ً
وأماك ــن تواجده ــا ف ــي العال ــم .وم ــن جهت ــه أع ــرب
الس ــفير المص ــري ع ــن أمل ــه ف ــي الترويج للس ــياحة
الديني ــة ف ــي مص ــر ،وال س ــيما بع ــد تدش ــين مس ــار
العائل ــة المقدس ــة.
 +الس ــفير محم ــد صال ــح الذوي ــخ ،س ــفير دول ــة
الكوي ــت ف ــي مص ــر وذلك بمناس ــبة انته ــاء خدمته،
والتي اس ــتمرت س ــت س ــنوات .نقل س ــيادته لقداس ــة
الباب ــا تحي ــات أمي ــر دول ــة الكوي ــت الش ــيخ ،نـ ـواف
األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح ،معرًب ــا ع ــن س ــعادته
ـفير لب ــاده ف ــي مص ــر.
بالس ــنوات الت ــي قضاه ــا س ـ ًا
 +الس ــفير أرتوراس جايليوناس س ــفير جمهورية

ليتواني ــا ف ــي مص ــر ،ال ــذي حض ــر للتع ــارف عق ــب
تس ــلمه مهام ــه ف ــي مص ــر من ــذ ثالث ــة أش ــهر .دار

الحـ ـوار أثن ــاء اللق ــاء ح ــول التب ــادل الش ــبابي بي ــن
كنيس ــة مص ــر وكنيس ــة ليتواني ــا.

 +الس ــفير م ــارك باريت ــي ،س ــفير فرنس ــا الجديد

ف ــي مص ــر ،ال ــذي حض ــر للتع ــارف عل ــى قداس ــة
الباب ــا .ارف ــق الس ــفير الفرنس ــي أثن ــاء الزي ــارة ج ــون

كريس ــتوف بوس ــيل مستش ــار الش ــئون الديني ــة
بالخارجية الفرنس ــية الذي كان في زيارة لمصر في
ذل ــك الوق ــت .دار حـ ـوار أثن ــاء اللق ــاء ح ــول قان ــون

األحـ ـوال الش ــخصية الجدي ــد ،وأهمية إص ــداره .كما

أع ــرب الضي ــوف ع ــن رغبته ــم ف ــي زي ــارة كاتدرائية
مي ــاد المس ــيح ف ــي العاصم ــة اإلداري ــة الجدي ــدة.

ً
بينما القديس هو هيلك اهلل ،هكذا اخلاطئ يقيم من نفسه قربا( ..القديس جريوم)

قداسة ابلابا يستقبل وزير الشئون االجتماعية اللبناين

اس ــتقبل قداس ــة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم األربعاء  ٨ديس ــمبر ٢٠٢١م ،الدكتور هكتور حجار وزير الش ــئون االجتماعية اللبناني

والوفد المرافق له .وحرص وزير الش ــئون االجتماعية اللبناني على زيارة المقر البابوي وااللتقاء بقداس ــة البابا في أولى زياراته الرس ــمية لمصر.

ً
حوارا مع قداسة ابلابا
موقع «القاهرة  »24جيري
ار
نشر موقع «القاهرة  »24يوم األربعاء األول من ديسمبر ٢٠٢١م ،حو ًا
أجـ ـراه م ــع قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي تناول ع ــدة مح ــاور وموضوعات.

ـددا م ــن كوالي ــس إدارة قداس ــة الباب ــا للكنيس ــة خ ــال تس ــع س ــنوات ،وآراء
عـ ً
قداس ــته ف ــي العدي ــد م ــن القضاي ــا الب ــارزة عل ــى مختل ــف األصع ــدة ،باإلضافة

العاص ــي مستش ــار الموق ــع ،وتام ــر إبراهي ــم وماري ــا رومان ــي الصحفي ــان ب ــه،

له ــا أس ــئلة الحوار.

ش ــمل الحـ ـوار ال ــذي أجـ ـراه محم ــود الممل ــوك رئي ــس تحري ــر الموق ــع ،وجم ــال

إل ــى تقييم ــه لم ــا وص ــل إليه مل ــف المواطنة وغيرها من المح ــاور التي تطرقت

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي العظ ــة ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي
مس ــاء ي ــوم ي ــوم األربع ـ ـ ـ ــاء األول م ــن ديس ــمبر ٢٠٢١م ،م ــن كنيس ــة التجل ــي
بمركز لوجوس بالمقـ ـ ـ ـ ــر البابوي بدير القديس األنبا بيش ــوي بوادي النطرون.
وبثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المس ــيحية وقناة  C.O.Cالتابعة للمركز
ُ
اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،دون حض ــور ش ــعبي .واس ــتكمل
قداس ــته سلس ــلة تأمالته في مزمور  ،٣٧وكانت العظة عن «نطق بالحف».

كم ــا ألق ــى قداس ــته العظة في االجتماع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربعاء ٨
وبثَّ ــت العظ ــة عب ــر القنـ ـوات
ديس ــمبر ٢٠٢١م ،م ــن المق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرةُ .
الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالمي للكنيس ــة على
ش ــبكة اإلنترنت ،دون حضور ش ــعبي .واس ــتكمل قداس ــته سلس ــلة تأمالته في
الر َّب» (تجدها منش ــورة في هذا
مزم ــور  ،٣٧حي ــث تن ــاول اآلي ــة « ٣٤اْن َت ِظ ِر َّ
العدد صـ.)10
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انتظر الرب
عظة األربعاء  ٨ديسمبر ٢٠٢١م من المقر البابوي بالقاهرة

فــي مزمــور  ٣٧نتوقــف عنــد اآليــة « ،٣٤انتَ ِظـ ِـر
األرض .إَلــى
ـك لتَـ ِـر َث
احف ـ ْ
الـ َّـر َّب و َ
ظ طريَقـ ُـهَ ،فيرَف َعـ َ
َ
ِ
انقـر ِ
درســا مــن
اض األشـرِار تن ُ
ظـ ُـر» .اآليــة تقــدم لنــا ً
دروس الحكمــة ،نســميه :انتظــر الــرب.
ماذا يعني االنتظار؟
 هللا ضابــط الــكل ،يصنــع الــكل حسـ ًـنا فــيودائمــا نخاطبــه فــي كل صلواتنــا بهــذا التعبير.
وقتــه،
ً
وانتظــار اإلنســان الحكيــم يعنــي أن اإلنســان يعــرف
بداخلــه أن هللا يرتــب كل شــيء ،يصنــع المناســب
لإلنســان وللخليقــة كلهــا.
االنتظــار يعنــي أن اإلنســان لديــه إيمــانقــوي ،ورجــاء وصبــر .والصبــر يوجــد فــي تكويننــا
المصــري ،فالفــاح الــذي يضــع البــذرة ينتظــر عوامــل
اله ـواء والميــاه واألرض والشــمس ،لكــي تبــدأ البــذور
فــي اإلنبــات ،فالز ارعــة بصفــة عامــة تعلــم اإلنســان
الصبــر مــن بدايــة الــزرع إلــى الحصــاد.
أيضــا فــي القــداس نصلــي« :تبشــرون بموتــي
ً
وتعترفــون بقيامتــي وتذكروننــي إلــى أن أجــيء»،
فهــذه تعتبــر حالــة انتظــار .كذلــك فــي قانــون اإليمــان
نقــول« :وننتظــر قيامــة األم ـوات وحيــاة الدهــر
اآلتــي» .إ ًذا حيــاة اإلنســان كلهــا تــدور فــي هــذه
الصفــة ،واإلنســان الواعــي ال يتملمــل فــي انتظــاره.
مــاذا أنتظــر؟! اإلنســان الحكيــم هــو مــن ينتظــر
الملكــوت .هــو مــن يعيــش علــى األرض ،لكــن فــي
كل يــوم فــي حياتــه تكــون عينــاه علــى الملكــوت.
أمامه هدف يراه .إنسان يعرف طريقه نحو السماء،
وهــذا هــو الجهــاد الروحــي الــذي تعلمــه لنــا الكنيســة،
بســعي وتعــب نحــو الملكــوت .الملكــوت شــيء
غاليــا ،وهــو مفــردات
غالــي ،يجــب أن ندفــع فيــه ً
ثمنــا ً
الحيــاة الروحيــة (صلواتــك ،أصوامــك ،قراءاتــك لســير
القديســين ،التداريــب الروحيــة ،ضبــط النفــس) كل
تبيــن اإلنســان الحيكــم الــذي يســعى
هــذه خط ـوات ّ
باجتهــاد نحــو الملكــوت.
الم ِ
نتظــر شــخص لدي ـ ـ ـ ـ ـ ــه أمــل ،ويتطّلــع لهدف ـ ـ ـ ــه
ُ
باشــتياق ،وهــذا االشتي ـ ـ ـ ــاق يعطيــه طاقــة عمــل فــي
يومــا وراء اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .فهــو شخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
مســيرة حياتــه ً
مثابــر« ،نفســه طويــل».
نسمي العمر (أيام االنتظار) ،فطوباك
يمكن أن ّ
لــو كانــت عينــاك علــى الملكـ ـ ـ ـ ــوت ال علــى األرض،
قدمــاك علــى األرض تعمـ ـ ـ ـ ــل وتمــارس مســئولياتك
علــى أكمــل وجــه ،لكــن هدفــك فــي الســماء ،تتطّلــع
إلــى نصيبــك هنــاك.
ـك لتَـ ِـر َث
احف ـ ْ
«انتَ ِظـ ِـر الـ َّـر َّب و َ
ظ طريَقـ ُـهَ ،فيرَف َعـ َ
األرض .إَلــى ِ
انق ـر ِ
ظـ ُـر» ..إ ًذا هــي
اض األش ـرِار تن ُ
َ
أيــام انتظــار ،يرفعــك هللا لتــرث األرض بالفضيلــة
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والتقــوى التــي تعيــش بهــا .وتــرى نهايــة الشــر والنــاس
البعيديــن عــن هللا.
كيــف نعــرف الملكــوت؟ طريــق اإلنجيــل هــو
دليلــك للملكــوت ،وكنيســتك هــي التــي تســاعدك علــى
الوصــول إلــى الملكــوت ،والتوبــة هــي التــي تنّقــي
طريقــك لكــي تصــل للملكــوت ،والخدمــة بــكل أشــكالها
فــي محبتــك لآلخريــن تصــل بــك إلــى الملكــوت ،لكــن
إن أهملــت كل ذلــك تجــد الملكــوت باهتًــا فــي عينيــك
وغيــر حاضــر ،حينمــا تنشــغل فقــط بــاألرض والكـ ّـد
فيهــا وال تفكــر فــي الســماء .يقــول الكتــاب «ليــس
بالخبــز وحــده يحيــا اإلنســان ،بــل بــكل كلمــة تخــرج
مــن فــم هللا» ،الكلمــة المقدســة الموجــودة فــي الكتــاب
المقدس هي التي تســاعدك وترشــدك وتجعل طريقك
مليئــا بالحكمــة.
ً

مــا هــي صفــات اإلنســان المنتظــر؟ هنــاك ســت
صفــات يصّليهــا الكاهــن فــي قســمة الصــوم الكبيــر،
فيقــول« :لكــي بقلـ ٍ
ـب طاهـ ٍـر ،ونفــس مســتنيرة ،ووجــه
غيــر مخــزي ،وإيمــان بــا ريــاء ،ومحبــة كاملــة،
ورجــاء ثابــت» ..هــذه العالمــات هــي مقيــاس درجــة
االنتظــار واالشــتياق نحــو الســماء.
نقف عند كل نقطة...

( )1قلــب طاهــر :أكبــر مثــال هــو داود النبــي
الــذي أخذنــا عنــه المزاميــر فــي صلواتنــا ،والــذي
قــال عنــه الكتــاب إن قلبــه حســب قلــب هللا ،وســيرته
وأحــداث حياتــه وحتــى خطيتــه التــي ســقط فيهــا ثــم
تــاب ،كل هــذه تُعــد ُمعّل ًمــا لحيــاة اإلنســان الــذي يريــد
أن يكــون لديــه قلــب طاهــر .لقــد امتلــك داود النبــي
القلــب الطاهــر حتــى وإن ســقط فــي الخطيــة ،لكنــه
تــاب ورجــع إلــى نقاوتــه .نضــع داود أمامنــا كمثــال
قــوي للقلــب الطاهــر .لــذا أول مؤهــل يســاعدك فــي
ســنوات وأيــام االنتظــار ،هــو القلــب الطاهــر.
( )2نفــس مســتنيرة :نفــس مســتنيرة وليســت
تعشــش الخطيــة فيهــا .والنفــس
نفســا ّ
مظلمــة ،ليســت ً
هنــا تشــمل كل اإلنســان؛ العقــل والفكــر والمشــاعر
والوجــدان .النفــس المســتنيرة ترتبــط بالحكمــة .يمكــن
أن نراها في شخصية نقوديموس ،فقد كان شخصية
عتب ـرة فــي المجتمــع اليهــودي ،ولــه مكانتــه ،كان
ُم َ
ليل ،أراد أن يســتزيد
يشــتهر بأنه ذهب إلى المســيح ً
علمــا ومعرفـ ًة ،ويبحــث كيــف تكــون حياتــه الداخليــة
ً
فــي اســتنارة .ومــع أنــه بــدأ فــي الخفــاء ،لكنــه ظهــر
عالنيــة وقــت دفــن المســيح ،إذ كان قــد رأى بعيــن
جديــدة مســتنيرة ،وامتــأ بالحكمــة .النفــس المســتنيرة
دائمــا ،مــن خــال الكلمــة المقدســة،
تبحــث عــن النــور ً
ن
المرشــد الروحــي ،القانــو الروحــي ،كل ذلــك يســاهم
فــي أن تكــون نفســك مســتنيرة .لذلــك نق ـ أر السنكســار
كل يوم في الكنيسة ،ألننا من خالل سير القديسين

نشــعر باالســتنارة ،إذ امتــأ ه ـؤالء بالنــور ،وعاش ـوا
فــي النــور .مــن الممارســات الكنيســة القويــة التــي
نعيــش فيهــا االســتنارة ،ســر المعموديــة ،ونرمــز لهــذه
االســتنارة مــن خــال بالمالبــس البيضــاء .وهــذا النــور
نحصنــه بــدم المســح (الزنــار) الــذي يلبســه الطفــل
ّ
الم َع ّمــد ،ولتبــدأ حياتــه باالســتنارة فــي قلبــه .نحــن
ُ
نضعــه علــى بدايــة الطريــق بال ـوالدة الســماوية مــن
المــاء والــروح ،يكــون فــي البدايــة فــي معيــة اإلشــبين؛
األب واألم ،وبعدها عندما يتقدم في العمر يستكمل
المســير فــي طريــق االســتنارة.

( )3وجــه غيــر مخــزي :وهــو أمــر صعــب
للغايــة ،مثــل المتهــم الــذي يضــع وجهــه فــي األرض،
وكما ذكر في الكتاب المقدس أن األشـرار ســيقولون
فــي األيــام األخي ـرة :أيتهــا الجبــال غطينــا مــن وجــه
الجالــس علــى العــرش (رؤ .)16:6يذكــر التاريــخ
الكنســي أن مرقــس الوالــي ،والــد القديســة دميانــة،
مدنيــا ،بينمــا عاشــت ابنتــه كراهبــة
كان يحتــل
منصبــا ً
ً
هــي وصاحباتهــا األربعــون فــي جهــاد روحــي .وكان
مرقــس قــد ســقط تحــت بــاب اإلغ ـراءات وجحــد
إيمانــه ،فلمــا عرفــت دميانــة ردت علــى والدهــا قائلــة:
«كنــت أفضــل أن يؤتــى إلــي بخبــر انتقالــك عــن أن
ّ
أســمع أنــك تركــت المســيح» .وكانــت كلمــات ابنتــه
مؤث ـرة فيــه ،فرفعــت وجهــه مــن وجــه مخــزي ،لوجــه
غيــر مخــزي ،فتــاب وأعلــن إيمانــه ونــال االستشــهاد.
دائمــا علــى أن يكــون وجهــه
اإلنســان الحكيــم يحافــظ ً
غيــر مخــزي ،والشــيء الوحيــد الــذي يجعــل وجــه
اإلنســان مخزًيــا هــو الخطيــة.
( )4إيمــان بــا ريــاء :إيمــان حقيقــي ،واثــق،
نشــيط وحاســم .شــاول الطرسوســي كان يتباهــى بأنــه
تعلــم عنــد قدمــي غماالئيــل ،واكتشــف عندمــا ظهــر
لــه المســيح فــي طريــق دمشــق أن كل مــا فــات ليــس
له معنى! وقال :ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فيصير
بإيمانــه العظيــم بولــس الرســول ،ونســميه أحــد أســاتذة
الالهــوت ،إذ كان لــه إيمــان قــوي بــا ريــاء.

( )5محبــة كاملــة :وهــي محبــة حقيقيــة مــن
القلــب ،فكمــا أحبنــي المســيح يريــد منــي أن أحــب
اآلخــر ،كمــا نصلــي« :واغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا نغفــر
أيضــا للمذنبيــن إلينــا» ،فهــل تغفــر لآلخريــن كل
نحــن ً
يــوم؟ أم أن قلبــك مغلــق ،قـ ٍ
ـاس ،يعيــش فــي الخصــام
والكراهيــة؟ اإلنســان الحكيــم يعيــش المحبــة الكاملــة
لــكل أحــد ،مثــل القديــس يوحنــا الحبيــب عندمــا يقــول
عنه الكتاب «التلميذ الذي كان يســوع يحبه» ،هكذا
أيضــا «يوحنــا الحبيــب» ،فــكل كتاباتــه
نطلــق عليــه ً
تتكلــم عــن الحــب .وكأن الحيــاة فــي أيــام انتظارنــا
هــي صـراع لتحصيــل المحبــة .اإلنســان الحكيــم يملــك
المحبــة الكاملــة ويحــاول ان يتجمــل بالمحبــة.
( )6رجــاء ثابــت :اإلنســان الحكيــم ينتظــر برجاء
وأمــل ،مثــل حنــة أم صموئيــل ،اإلنســانة العاقــر التــي
صّلــت بدمــوع كثي ـرة مــن أجــل ابنهــا ،وكان لديهــا
أيضا القديســة مونيكا أم القديس أغســطينوس
رجاءً .
التــي كانــت تصلــي بدمــوع كثي ـرة مــن أجــل ابنهــا.
دائمــا يترجــى حياتــه ويملــك الرجــاء
اإلنســان الحكيــم ً
الثابــت والثقــة الداخليــة أن هللا يدبــر كل شــيء.
هذه جوانب تشرح اإلنسان الحكيم في حياته...
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إنه من األفضل أن نصمت ونعمل من أن نتلكم وال نعمل ..فاتلعليم أمر حسن إذا اكن املعلم يفعل ما يعلمه( .ق .أغناطيوس األنطاىك)

وفي اليوم التالي ،األحد  28نوفمبر 2021م،

إيبارشية منفلوط

عام ــا للخدم ــة ف ــي نيوي ــورك.
س ــام الق ــس أنطوني ــوس إس ــكندر ً
كاهن ــا ً
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا دافي ــد ،وللكاهني ــن الجديدي ــن ،ولمجم ــع اآلب ــاء
كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
ق ــام نياف ــة األنب ــا ثاوفيل ــس أس ــقف منفل ــوط ،ي ــوم االثني ــن  ٦ديس ــمبر
٢٠٢١م ،بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بمنفل ــوط (مقر المطرانية) ،بس ــيامة
ثالثة كهنة جدد ورس ــامة  ٧من كهنة اإليبارش ــية في رتبة القمصية .ش ــارك
ف ــي الصلـ ـوات نياف ــة األنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئيس الدي ــر المحرق بأس ــيوط،
ونياف ــة األنب ــا مت ــاؤس أس ــقف ورئي ــس دي ــر الس ــيدة الع ــذراء بجب ــل إخمي ــم،
وعدد من اآلباء كهنة اإليبارش ــية .والشمامس ــة الثالثة الذين تمت س ــيامتهم
كاهنا لكنيس ــة الش ــهيد م ــار مينا
كهن ــة ،ه ــم )1( :الش ــماس رومان ــي عطي ــة ً
كاهن ــا لكنيس ــة
بالع ِّزي ــة باس ــم الق ــس هرمين ــا )2( .الش ــماس ش ــنوده مي ــاد ً
ُ
بالع ِّزي ــة باس ــم الق ــس إس ــطفانوس )3( .الش ــماس
ـل
ـ
ي
ميخائ
ـة
ـ
ك
المالئ
ـس
رئي ـ
ُ
كاهن ــا لكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس األنب ــا كاراس بنج ــع
ـحاتة
ـ
ش
ـنوده
شـ
ً
س ــبع باس ــم الق ــس مرقوري ــوس .أم ــا القمامص ــة الج ــدد فه ــم )1( :القم ــص
بالع ِّزي ــة )2( .القم ــص أبان ــوب
كاراس أن ــور كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ُ
جم ــال كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمنفلوط )3( .القم ــص رويس القمص
مرقس كاهن كنيس ــة الس ــيدة العذراء ببني عدي )4( .القمص أفرايم القمص
ش ــنوده كاهن كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس ببني عدي )5( .القمص يوس ــف
بالع ِّزي ــة )6( .القم ــص مت ــى
ميخائي ــل كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس ُ
رزق هللا كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمنفل ــوط )7( .القم ــص تواض ــروس
رجائ ــي كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرجس بمنفل ــوط .كما قب ــل نيافته أربعة
م ــن الفتي ــات الراغب ــات ف ــي التكري ــس ،لبدء فتـ ـرة االختبار المق ــررة للتكريس.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا ثاوفيل ــس ،ولآلب ــاء القمامص ــة والكهن ــة الجدد،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية نيويورك ونيو إجنلند

ق ــام نياف ــة األنب ــا دافي ــد أس ــقف نيوي ــورك ونيوإنجلن ــد ،ي ــوم الس ــبت 27
كاهن ــا عل ــى كنيس ــة الس ــيدة
نوفمب ــر 2021م ،بس ــيامة الق ــس توم ــاس قلت ــه ً
الع ــذراء والقدي ــس الق ــوي األنب ــا موس ــى بنيولن ــدن بوالي ــة كونيكتيك ــت.

إيبارشية الوادي اجلديد والواحات

ق ــام نياف ــة األنبا أرس ــانيوس أس ــقف الوادي الجديد والواح ــات يوم االثنين
 ٦ديس ــمبر ٢٠٢١م ،بكنيس ــة الس ــيدة العذراء بالخارجة ،وشاركه نيافة األنبا
كاهنا على كنيس ــة الس ــيدة
بموا أس ــقف الس ــويس ،بس ــيامة الدياكون كيرلس ً
الع ــذراء والقدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس بقري ــة أب ــو اله ــول بواح ــة الف ارفـ ـرة،
باس ــم الق ــس مين ــا .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا أرس ــانيوس ،وللق ــس مين ــا،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية هونلدا

س ــام نياف ــة األنبا أرس ــاني أس ــقف هولندا،
الش ــماس م ــارك أنطوني ــو ف ــي درج ــة دياك ــون
(ش ــماس كام ــل) ،خ ــال الق ــداس ال ــذي أُقي ــم
صب ــاح ي ــوم الخمي ــس  9ديس ــمبر 2021م،
ف ــي دي ــر الس ــيدة الع ــذراء واألمي ــر تواضروس
المشـ ـرقي بش ــرق بهولندا .ش ــارك في صلوات
الق ــداس الس ــيامة نياف ــة األنب ــا برناب ــا أس ــقف
تورين ــو وروم ــا ال ــذي كان في زيارة إليبارش ــية
هولن ــدا في ذلك الوق ــت .خالص تهانينا لنيافة
األنب ــا أرس ــاني ،وللدياك ــون م ــارك ،ولمجم ــع
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
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تهنا وقبلنا طعنات كثرية من العدو ،ولكن اهلل الرحوم أرشدىن إىل الطريق ،أضاءعيىن وأبرصت انلور( .ابلابا كريلس السادس)
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سيامة مكرسات جديدات بإيبارشية أسيوط

ق ــام نياف ــة الحب ــر الجلي ــل األنب ــا يوأن ــس أس ــقف أس ــيوط وس ــاحل س ــليم
والبداري ورئيس دير العذراء القديس ــة مريم بجبل درنكة بأس ــيوط صباح يوم
الثالث ــاء المب ــارك  2021/11/23وه ــو ي ــوم ت ــذكار نياح ــة مثل ــث الرحمات
األنب ــا ميخائي ــل بس ــيامة أربع ــة م ــن المكرس ــات الج ــدد وه ــم المكرس ــة ليدي ــا
والمكرس ــة داني ــا والمكرس ــة كرم ــة والمكرس ــة ت ــي ش ــوري .كم ــا ق ــام نيافت ــه
أيض ــا بمبارك ــة تكري ــس س ــتة م ــن المتقدمي ــن للتكري ــس بالدير .وألق ــى نيافته
ً
عظ ــة أش ــار فيه ــا إلى أن ــه يجب أن تتحلى المكرس ــة بالتواضع والمحبة لكل
الن ــاس كم ــا يج ــب أن تواظ ــب عل ــى الصلـ ـوات وقـ ـراءة الكتاب المق ــدس وأن
تك ــون بشوش ــة الوج ــه ،وف ــي نهاي ــة الق ــداس اإلله ــي ق ـ ّـدم نيافة األنب ــا يوأنس
الجدد.
التهنئ ــة للمكرس ــات ُ

الكنيسة تشارك يف استقبال رئيس جلنة احلوار
بني األديان بسفارة الفاتياكن

أناب قداس ــة البابا تواضروس الثاني نيافة األنبا اكليمندس األس ــقف
العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة األمل وش ــرق مدينة نصر ،لحضور
حف ــل اس ــتقبال الكاردين ــال ميجي ــل أنخيل أيوس ــو رئيس لجن ــة الحوار بين
األدي ــان وال ــذي أُقي ــم ف ــي س ــفارة الفاتي ــكان بالقاهـ ـرة ،مس ــاء ي ــوم الجمع ــة
 ٣ديس ــمبر ٢٠٢١م .حض ــر الحف ــل كذل ــك نياف ــة األنب ــا إرمي ــا األس ــقف
الع ــام واألمي ــن الع ــام المس ــاعد لبيت العائلة المصري ــة ،إلى جانب غبطة
البطري ــرك األنب ــا إبراهي ــم إس ــحق بطري ــرك األقب ــاط الكاثولي ــك ،وممثل ــون
ع ــن الطوائ ــف المس ــيحية ،وع ــن الدكت ــور أحمد الطيب ش ــيخ األزهر.
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زيارة األمني العام ملجلس كنائس الرشق األوسط
ملعهد ادلراسات القبطية

زار الدكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ميشيل عبس األمي ـ ـ ــن
الع ــام لمجل ــس كنائ ــس
الشـ ـ ـ ـ ــرق األوسط ،يوم
الثالثـ ـ ـ ــاء  30نوفمبـ ـ ــر
2021م ،معهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات القبطيـ ـ ــة،
بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية ،وكان في اس ــتقباله األستاذ الدكتور إسحق
عجب ــان عمي ــد المعه ــد ،واألس ــتاذ الدكت ــور ع ــادل فخ ــري وكي ــل المعه ــد،
واألس ــتاذ جرج ــس صال ــح األمي ــن الع ــام الفخ ــري لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق
األوس ــط .وتفق ــد األمي ــن الع ــام أقس ــام المعه ــد ،والمكتب ــة ،وس ــتوديو قس ــم
األلح ــان والموس ــيقى القبطي ــة ،وأتيلي ــه قس ــم الف ــن ،ومرك ــز الحاس ــب اآللي،
والمتح ــف الوثائق ــي لتاري ــخ المعه ــد .وألق ــى محاضـ ـرة دار موضوعه ــا ح ــول
«العم ــل المس ــكوني ف ــي الش ــرق األوس ــط :األدوات والتحدي ــات» ،حضره ــا
الدارس ــون في قس ــم العالقات الكنس ــية والمسكونية بالمعهد ،تناولت التغيرات
الحادثة بمنطقة الش ــرق األوس ــط ،والتحديات التي تعاني منها المنطقة ،كما
تن ــاول تاري ــخ المجل ــس وأهداف ــه ،وهيئات ــه ،والعائالت الكنس ــية التي يضمها،
واللج ــان واألقس ــام والدوائ ــر والب ارم ــج ،والمكات ــب االقليمي ــة التابع ــة ل ــه ،كم ــا
تح ــدث ع ــن الجه ــود الت ــي يبذلها في الس ــعي للحفاظ على الوجود المس ــيحي
ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط ،دار بعدها حـ ـوار مفتوح مع الدارس ــين ،أجاب
خالل ــه عل ــى أس ــئلة الحاضري ــن .ارف ــق األمي ــن الع ــام خ ــال الزي ــارة الق ــس
رفعت فكرى األمين العام المش ــارك للمجلس عن العائلة اإلنجيلية ،والس ــيدة
أوجي ــت س ــامة مدير دائـ ـرة اإلع ــام والتواصل.

مؤتمر صحيف ألمني اعم «كنائس الرشق األوسط»
بمعهد ادلراسات القبطية

اس ــتضاف مق ــر معه ــد الدراس ــات القبطي ــة ف ــي الكاتدرائي ــة المرقس ــية
بالعباس ــية ،ي ــوم الجمع ــة  3ديس ــمبر 2021م ،المؤتم ــر الصحف ــي ال ــذي
عق ــده الدكت ــور ميش ــال عبس األمين العام لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط
بش ــأن زيارت ــه لمص ــر الت ــي ب ــدأت ف ــي  ٢٨نوفمب ــر الس ــابق للتحضي ــر
للجمعية العامة الثانية عش ــرة للمجلس ،والتي تس ــتضيفها الكنيس ــة القبطية
األرثوذكس ــية خ ــال ش ــهر ماي ــو المقب ــل .التق ــى عبس خ ــال زيارته ،كما
ـددا م ــن رؤس ــاء الكنائ ــس ف ــي مص ــر ،فاس ــتقبله
ذك ــر خ ــال المؤتم ــر ،ع ـ ً
أول قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي بالقاه ــرة ،حيث
ً
تناق ــش مع ــه قداس ــته خالله ــا ح ــول تفاصيل الجمعية العامة التي س ــتقام في
ضياف ــة كنيس ــتنا وبالتحدي ــد ف ــي مرك ــز لوج ــوس بالمق ــر الباب ــوي ف ــي دي ــر
القدي ــس أنب ــا بيش ــوي ف ــي وادي النط ــرون خ ــال الفت ــرة م ــن  ١٦إل ــى ١٩
ماي ــو ٢٠٢٢م ،حي ــث ش ــكر الدكت ــور عب ــس قداس ــته عل ــى ب ــادرة الكنيس ــة
باس ــتضافة الجمعي ــة العام ــة ،وعب ــر قداس ــة الباب ــا ع ــن س ــعادته باس ــتضافة
مصر لهذا الحدث للمرة األولى منذ  ١٩٧٤ال سيما وأن الكنيسة القبطية
المصرية من مؤسس ــي المجلس والحركة المس ــكونية في الش ــرق األوسط،
كم ــا أك ــد قداس ــته أنه أوص ــى بتوفير كل ما تحتاجه األمان ــة العامة لمجلس
كنائس الش ــرق األوس ــط إلنجاح الحدث .ذكر الدكتور ميش ــال عبس كذلك
تفاصي ــل لقاءات ــه برؤس ــاء الكنائ ــس أعض ــاء المجل ــس ف ــي مص ــر ب ــكل من
غبط ــة البطري ــرك إبراهي ــم إس ــحق بطري ــرك األقباط الكاثولي ــك وعدد من
القي ــادات الكاثوليكي ــة ،وكذل ــك جن ــاب الق ــس أندري ــة زك ــي رئي ــس الطائف ــة
اإلنجيلي ــة بمص ــر ،وال ــذي وض ــع كل إمكان ــات الهيئ ــة اإلنجيلي ــة ف ــي ي ــد
المجل ــس كمس ــاهمة إلنج ــاح أعم ــال الجمعي ــة للمجل ــس ،ونياف ــة المط ــران
الدكتور س ــامي فوزي رئيس أس ــاقفة إقليم اإلس ــكندرية للكنيس ــة األس ــقفية
األنجليكاني ــة ،وغبط ــة البطري ــرك ثي ــودوروس الثان ــي بطري ــرك ال ــروم
ـددا آخ ــر من
األرثوذك ــس ف ــي اإلس ــكندرية وإفريقي ــا .كم ــا التق ــى عب ــس ع ـ ً
القي ــادات وممث ـ ًـا لألزه ــر وبي ــت العائل ــة المصرية.

ً
أنت هو ابلهاء اذلى بك تصري الظلمه نورا ،ال ترتكىن قط ئلال يزداد جهىل وتكرث رشورى( .القديس أغسطينوس)

مبادرة خدمية جديدة للجنة املرأة باملجمع املقدس

أطلق ــت لجن ــة خدم ــة المـ ـرأة المنبثقة عن لجنة األسـ ـرة بالمجمع المقدس،
الش ــهر الجاري ،مبادرة جديدة في إطار الس ــعي لمزيد من التوعية للس ــيدات
والفتي ــات ومس ــاعدتهن عل ــى فه ــم أعم ــق لطبيعتهن بغية تقدمه ــن لألمام في
ـبوعيا كل
لقاء أس ـ ً
حياته ــن .وتتضم ــن المبادرة ،التي تحمل اس ــم «أميرتي»ً ،
ـاء عل ــى صفح ــة لجنة خدم ــة المرأة عل ــى موقع
ي ــوم جمع ــة ف ــي الثامن ــة مس ـ ً
ـار من
التواص ــل االجتماع ــي  ،Facebookوذل ــك لم ــدة ثالث ــة أس ــابيع اعتب ـ ًا
ي ــوم الجمعة  ١٠ديس ــمبر.

االحتفال بايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس

والش ــهيد أب ــي س ــيفين ف ــي منطقة عبد الق ــادر بحري بالعامرية .ش ــارك نيافته
صلـ ـوات التدش ــين والق ــداس ال ــذي ت ــاه صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا ديمتري ــوس
أس ــقف مل ــوي وأنصن ــا واألش ــمونين ،واألنب ــا أيالري ــون أس ــقف ع ــام كنائ ــس
ود ِّش ــن المذبح األوس ــط باسم السيدة العذراء والشهيد أبي
غرب اإلس ــكندريةُ .
س ــيفين ،والبح ــري باس ــم رئي ــس المالئك ــة ميخائيل ،والقبلي باس ــم الش ــهيدتين
فيرينا وفبرونيا ،إلى جانب ش ــرقية الهيكل (حضن اآلب) وأيقونات الكنيس ــة
وأوان ــي الخدم ــة والمعمودي ــة .وذك ــر نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس أثن ــاء عظ ــة
ـير إل ــى خدم ــة قداس ــة البابا
الق ــداس بداي ــات الخدم ــة ف ــي ه ــذه المنطق ــة مش ـ ًا
اهب ــا
تواض ــروس فيه ــا لس ــنوات طويل ــة قب ــل أن ُيَن َّ
ص ــب بطري ـ ً
ـركا من ــذ كان ر ً
عاما.
ـقفا ًّ
ث ــم أس ـ ً

املركز اثلقايف القبطي بأمسرتدام يستضيف
لقاء السفري املرصي مع شباب اجليل اثلاين

بكنيسة مدينة السادات

احتفل ــت كنائ ــس قط ــاع جن ــوب الصحـ ـراء بإيبارش ــية البحيـ ـرة (كنائ ــس
وادي النط ــرون ،الس ــادات ،الخطاطب ــة ،مديري ــة التحري ــر) ي ــوم الس ــبت
 ٤ديس ــمبر ٢٠٢١م ،باليوبي ــل الذهب ــي لس ــيامة نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس
مطـ ـران البحيـ ـرة ومط ــروح والخم ــس الم ــدن الغربي ــة ورئي ــس دي ــر القدي ــس
االنب ــا مكاري ــوس الس ــكندري بجب ــل القالل ــي .أُقي ــم االحتف ــال ف ــي كنيس ــة
ـجيليا عن
الس ــيدة العذراء بمدينة الس ــادات ،وتضمن فريق كورال
وفيلما تس ـ ً
ً
عم ــل هللا عل ــى ي ــد نيافت ــه ف ــي كنائ ــس القط ــاع ،إل ــى جان ــب بع ــض كلمات
التهنئ ــة .حض ــر االحتف ــال صاحب ــا النياف ــة :األنب ــا دومادي ــوس أس ــقف ٦
أكتوبر وأوس ــيم ،واألنبا إيس ــاك األس ــقف العام واألب الروحي لدير القديس
مكاري ــوس الس ــكندري بجب ــل القالل ــي.

تدشني كنيسة العذراء وأيب سيفني بالعامرية

دش ــن نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس مطـ ـران البحيـ ـرة ومط ــروح والخمس مدن
الغربي ــة ،صب ــاح ي ــوم الخميس  2ديس ــمبر 2021م ،كنيس ــة الس ــيدة العذراء

احتض ــن المرك ــز الثقاف ــي القبط ــي بأمس ــتردام التاب ــع إليبارش ــية هولندا،
ي ــوم األح ــد  5ديس ــمبر 2021م ،لق ــاء الس ــفير حات ــم عب ــد الق ــادر ،س ــفير
مص ــر باله ــاي م ــع مجموع ــة م ــن ش ــباب الجي ــل الثان ــي م ــن أبن ــاء األس ــر
القبطي ــة المهاجـ ـرة ،بحض ــور نياف ــة األنب ــا أرس ــاني أس ــقف هولن ــدا .وأطل ــع
الس ــفير المصري الش ــباب خالل اللقاء على التطورات التي ش ــهدتها مصر
عل ــى مختل ــف األصع ــدة ف ــي الس ــنوات األخيـ ـرة .كم ــا كان ــت هن ــاك فرص ــة
لإلجاب ــة عل ــى كاف ــة أس ــئلة وشـ ـواغل الش ــباب المص ــري واالس ــتماع إل ــى
مبادراته ــم وأفكاره ــم .يأت ــي ه ــذا اللق ــاء ف ــي إط ــار ح ــرص الدول ــة المصري ــة
عل ــى التواص ــل م ــع ش ــباب المصريي ــن بالخ ــارج وربطهم بجذوره ــم الوطنية.
حضر اللقاء الس ــكرتير االول للس ــفارة المستش ــار شـ ـريف عبد العزيز واآلباء
كهن ــة كاتدرائي ــة الس ــيدة الع ــذراء بأمس ــتردام.

نيافة األنبا رويس يزور سفارة مرص بإندونيسيا

التق ــى نياف ــة األنب ــا رويس األس ــقف العام بآس ــيا ،يوم االثنين  ٦ديس ــمبر
٢٠٢١م ،السفير أشرف سلطان سفير مصر لدى إندونسيا في مقر السفارة
بالعاصمة اإلندونيس ــية جاكرتا في إطار زيارة نيافته األولى جاكرتا .تعرف
الس ــفير م ــن نيافت ــه عل ــى خدم ــة الكنيس ــة للمجتمع اإلندونيس ــي من ــذ دخولها
الدولة عام ٢٠١٤م ،من خالل المؤسس ــة القبطية األرثوذكس ــية بإندونيس ــيا.
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َ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ
َْ ً
َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ ََ ُ
َْ
ِني ُمتس ِ
يح (أف )32 :4
اء بعضك ْم ن َو بع ٍض ،شفوق
«وكونوا لطف
امِني كما سامك ُم اهللُ أيضا ِف الم ِس ِ
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 -3الرضبات العرش ()1
إيبارشيتنا يف ايلونان تستعد بلناء أول دير قبطي

حاليا لبناء دير
تس ــتعد إيبارش ــية اليونان للكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية ً
باس ــم القدي ــس األنب ــا أنطونيوس في قرية كس ــيرونومي بإقليم وس ــط اليونان.
تبل ــغ مس ــاحة األرض الت ــي اش ــتراها نياف ــة األنب ــا بافلوس أس ــقف اإليبارش ــية
لبناء الدير  ٢٣ألف متر مربع ،وهي الس ــابقة األولى أن تُ َبنى منش ــأة تابعة
حاليا
للكنيس ــة القبطي ــة باس ــم «دي ــر» في دولة اليونان ،وتس ــتعد اإليبارش ــية ً
لبدء أعم ــال البناء.

marianneed@hotmail.com

صالحــا تعــب
ُيحكــى أن رجـ ًـا
ً
مصنعــا كبيـ ًـرا..
واجتهــد حتــى بنــى
ً
ـر علــى حجــر بعرقــه
بنــاه حجـ ًا
وكفاحــه وحبــه ،حتــى كان ينظــر
اليــه كل صبــاح ويقــول« :حسـ ٌـن مــا
صنعــت بجهــد الســنين» .ورزقــه هللا
ولديــن ،وكانــت فرحتــه بهمــا كبي ـرة،
وحلمــه لهمــا أن يأتــي اليــوم الــذي
فيــه يتس ـّلما إدارة المصنــع ،فينمــو
ويزدهــر ويســتمر حامـ ًـا اســمه
ُمخِّلـ ًـدا تاريخــه .وهكــذا كان يربيهمــا
ـتعدا
منــذ نعومــة أظافرهمــا« ،اسـ ّ
لترثــا المصنــع الــذي أعددتــه لكمــا،
إن اعتنيتمــا بــه يكــون مصــدر ثــروة
عظيمــة وخيــر يعــم للجميــع ».ثــم
جــاء اليــوم المنتظــر ،ودعــا ولديــه
وقــال« :هيــا للعمــل الجــاد ،تعاليــا
اســتلما موقعكمــا!» .بســرعة أجــاب
األكبــر »:نعــم يــا أبــي ،أنــا آتــي
واعمــل معــك» ،أمــا الصغيــر فــكان
اندفاعــا وربمــا بعــض
أكثــر ص ارحــة و ً
أنانيــة ،فقــال« :ال أذهــب ،ســأفعل
بحيات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مــا أريــد» .األب الحكيــم
لــم يفــرح بالكبيــر ،ولــم يحــزن مــن
الصغيــر! ولكونــه حكيمــا جـ ًـدا..
انتظــر بهــدوء فــي مكتبــه بالمصنــع.
أمــا الكبيــر فقــد كان يفكــر بالثــروة
ّ
المنتظ ـرة واللقــب الــذي سـ ُـيضاف
إلــى اسم ـ ـ ـ ـ ـ ــه «مديــر المصنـ ـ ـ ـ ـ ــع»،
ولذلــك أجــاب بســرعة «أنــا جاهــز
ـيئا
للعمــل» ،ولكــن الواقــع كان شـ ً
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آخــر ،إن إدارة المصنــع مجهــود
كبيــر لــم يكــن يحبــه ،ثــم إنــه مســئولية
والت ـزام وانضبــاط ،عليــه أن ي ارعــي
كل خطــوة يخطوهــا وكل ق ـرار
يتخــذه ...فت ارجــع! لــم يذهــب األكبــر
رغــم التعهــدات والوعــود! أمــا االبــن
األصغــر فقــد رأى كل هــذا الكــم
مــن الجهــد والمســئوليات ،فت ارجــع
واســتعفى ورفــض ،ولكــن حيــن عــاد
إلــى حجرتــه الصغيـرة تذكــر نظـرات
ـث
أبيــه ط ـوال عم ـره ،كيــف كان يبـ ّ
الحلــم فــي قلبــه الصغيــر ،كيــف أن
هــذا المصنــع يفتــح بيوتًــا ومصــدر
خيــر وأمــل يكبــر كل يــوم ،وتذكــر
وعونا
ـندا
ً
دائما سـ ً
كيف أن أباه كان ً
لــم يتركــه ولــم يتخـ َّـل عنــه ..وهــان
الجهــد أمــام الحــب ،فأســرع وارتــدى
متأخر
ًا
ثياب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب للمصنع
ـر
عــن موعــده ،ولكنــه وجــد أبــاه منتظـ ًا
رحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
بابتسامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ُم ّ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده علــى كتفــه وأخــذه ليري ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الماكين ـ ـ ـ ـ ـ ــات تعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،والعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
يجته ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ،وخطـ ـ ـ ـ ـ ــوط اإلنتـ ـ ـ ــاج،
والعقــود التــي تنتظــر اإلتمــام!

ويقول السيد المسيح:
َي ِ
ٱل ْثَن ْي ـ ـ ـ ـ ـ ِـن َع ِمـ ـ ـ ـ ـ َـل ِإ َرَاد َة
«َف ـ ـ ـ ـ ـأ ُّ
ْٱل ِ
ـال
َب؟»َ .قاُل ـوا َلـ ُـهْ :
«ٱلََّو ُل»َ .قـ َ
ِ
ول َل ُك ْم :إ َّن
َل ُه ْم َي ُســوعُ« :ٱْل َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـق أَُق ُ
ِ
ـارين و َّ
ٱْل َع َّشـ ِ
ون ُك ْم ِإَلــى
ق
ب
ـ
س
ي
ٱلزو ِانـ
ـي َ ْ ُ َ
َِ َ ِ َ َ
َمَل ُك ـ ـ ـ ـ ــوت ٱهلل»( “.متــى.)31:21

metropolitanpakhom@yahoo.com

تحدثن ــا ف ــي المرتين الس ــابقتين
عن مقدمة في س ــفر الخروج وعن
ش ــخصية موس ــى االنب ــي ،وحديثن ــا
الي ــوم ح ــول الضربات العش ــر ،فقد
وق ــف موس ــى أم ــام فرع ــون مل ــك
مص ــر يطل ــب من ــه -بحس ــب أمر
ال ــرب -أن يطل ــق ش ــعب ال ــرب
م ــن العبودي ــة لكي يخرجـ ـوا ليعبدوا
ال ــرب .طال ــب موس ــى فرع ــون أن
يخ ــرج الش ــعب كله :رجال ــه ومعهم
نس ــاءهم وأطفاله ــم ومواش ــيهم ،وقد
ـر
عان ــد فرع ــون مل ــك مص ــر كثي ـ ًا
كلم ــة ال ــرب عل ــى لس ــان موس ــى،
وهن ــا ج ــاءت الضرب ــات العش ــر
وفيه ــا أظه ــر ال ــرب عجائب ــه ف ــي
أرض مص ــر وأم ــام أعي ــن فرع ــون
وجمي ــع المصريي ــن لك ــي يعرفـ ـوا
ال ــرب إل ــه إسـ ـرائيل.
بدات الضربات بضربة تحويل
م ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الني ـ ـ ـ ـ ـ ــل إل ــى دم ،ثم بعدها
ضرب ــة الضف ــادع ،يليه ــا ضربـ ـ ـ ـ ــة
البع ــوض ،ثم ضرب ــة الذباب ،ولما
تقس ــى قل ــب فرع ــون كان ــت ضرب ــة
ّ
المواش ـ ـ ـ ـ ــي ،ث ــم الدمام ـ ـ ـ ـ ــل ،بعدها
الب ــروق والرع ــود والب ــرد ،ثم ضربة
ـر
الجـ ـراد ،وضرب ــة الظ ــام ،وأخي ـ ًا
ضرب ــة م ــوت األبكـ ـ ـ ـ ــار ف ــي بيوت
المصريـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ..وهذه الضرب ـ ـ ـ ـ ــات
موجه ــة ض ــد كل
جميع ــا كان ــت ّ
معب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودات وآلهة المصريي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
كالنه ـ ـ ـ ـ ـ ــر والشمـ ــس والعج ـ ـ ـ ـ ــول...
ال ــخ ،كإش ــارة إل ــى س ــلطان ال ــرب
وغلبت ـ ـ ـ ـ ـ ــه وس ــلطانه فوق جميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
آله ــة المصريي ـ ـ ـ ـ ـ ــن .كم ــا كان ـ ـ ـ ـ ـ ــت
تمي ــز بي ــن ش ــعب الرب
الضرب ــات ِّ
والمصريي ــن ،ف ــكان المصريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
يعان ــون من الضرب ــات ،بينما يبقى
ش ــعب ال ــرب ف ــي أم ــان .ونالح ــظ
أيض ــا أن الضربات قد ش ــملت كل
ً
عناص ــر الطبيعة كالمياه والش ــمس
والنبات ــات والحيوان ــات والحشـ ـرات
وحت ــى البش ــر ،كإش ــارة واضح ــة
أيض ــا عل ــى س ــلطان ال ــرب إل ــه
ً
ش ــعب إسـ ـرائيل عل ــى كل الخليقة.
عموما هي
الضربـ ـ ــات العشــر
ً
إش ــارة روحي ــة لإلنس ــان الروح ــي
الذي يريد أن يترك العالم وش ــروره
لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش م ــع هللا ،ولك ــن

(ممثل
الش ــيطان رئيس ه ــذا العالم
ً
ف ــي فرع ــون) يقاوم خروج اإلنس ــان
م ــن تح ــت س ــلطانه مـ ـرات كثيـ ـرة،
والضرب ــات تش ــير إلى س ــلطان هللا
ومعونت ــه لإلنس ــان ف ــي مقاومت ــة
للش ــيطان ،كم ــا تُظه ــر ض ــرورة
ثب ــات اإلنس ــان ف ــي طري ــق ال ــرب.
وفـــــــي هـــــــــــــذه الضربـــــــــات
كلهـــا كانت هنـــاك دروس روحية
معزيـــة لنا فـــي كلمـــة الــــــــــــرب،
ّ
هـــذه بعضها:
( )1فـــي كل الضربـــــــــات كان
العالـــم يســــــــــــاوم :ففرعون رفض
خروج الشعب بكافة أطيافه وحاول
أن يطل ــق البعض منه ،وفي مرات
أخ ــرى أراد أن يطل ــق الش ــعب دون
ممتلكاتهمّ ،إل أن موس ــى بحس ــب
أصر أن يخرج الش ــعب
أمر الرب ّ
جميع ــه وبقره ــم ومواش ــيهم ليعب ــدوا
ال ــرب ،وه ــذه كان ــت إش ــارة للعال ــم
والش ــيطان ال ــذي يع ــرض العدي ــد
من العروض لكي يتنازل اإلنس ــان
ع ــن روحيات ــه وأخالقياته ،فيس ــاوم
االنس ــان الروحي لك ــي يتنازل عن
وصي ــة هللا أو يتن ــازل ع ــن مبادئ ــه
الروحي ــة أو ع ــن عقائ ــده اإليماني ــة
أم ــا أوالد هللا فعليه ــم
المس ــتقيمةّ .
أن يثبتـ ـوا راسخي ـ ـ ـ ـ ــن في كل أوامر
ال ــرب ووصاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،وال يخضعـ ـوا
لمس ــاومات العالم والش ــيطان مهما
ضاق ــت الحياة.
( )2هللا يمنح أوالده السلطان
فوق العالم وقـــوة إبليس المعاند،
فق ــد أعط ــى ال ــرب موس ــى وهارون
ـلطانا ف ــوق كل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة فرع ــون
سـ ً
والس ــحرة المصريي ـ ـ ــن ،لك ــي يقودوا
الش ــعب ويخّلص ـ ـ ـ ـ ـ ــوه م ــن عبودي ــة
أيض ــا من ــح ال ــرب
فرع ــون .هك ــذا ً
ـلطانا لك ــي
أوالده فـ ـ ـ ـ ـ ــي العال ــم س ـ ً
يدوسـ ـوا الحي ــات والعق ـ ـ ـ ــارب وكل
قـ ـوات الع ــدو ،فالرب في غربة هذا
نتعرف
العالم أعطانا السلط ـ ــان أن ّ
عل ــى خ ــداع الش ــياطين وخطـ ـ ـ ـ ـ ــط
المعاندي ــن م ــن حولن ــا لك ــي نس ــلك
بس ــلطان وحكم ــة معه ــم ،فنرف ــض
كل مشوراته ـ ـ ـ ـ ــم وتتب ـ ـ ـ ـ ــدد كل ق ــوة
يتبـــع...
المقاومي ــن لن ــا.

َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ً
ِين يسمعونك أيضا»( 1يت )16 :4
اوم ع ذل ِك ،ألنك إِذا فعلت هذا ،تلص نفسك وال
«ال ِ
حظ نفسك واتلعلِيم ود ِ

 -8طعام اإلنسان واحليوان وعناية اهلل

«األشياء العتيقة قد مضت.
ً
هوذا اللك قد صار جديدا» (2كو)5:17

مطران أمخيم وساقلته
ـزر علــى
“أعطيتكــم كل بقــل يبــرز بـ ًا
وجــه األرض ،وكل شــجر فيــه ثمــر
ـزرا ،لكــم يكــون
طعامــا،
شــجر يبــزر بـ ً
ً
ولــكل حيـوان ،ولــكل طيــر الســماء ،وكل
دبابــة فيهــا نفــس حيــة ،أعطيــت كل
طعامــا” (تــك -29:1
عشــب أخضــر
ً
ـزر ممكــن
 + .)30كل شــجر يبــزر بـ ًا
نيئــا كالفاكهــة والخضــروات،
أن يــؤكل ً
أو يتــم تجهيـزه مثــل الحبــوب أو البقــول،
والحي ـوان يــأكل العشــب والحشــائش،
وبالتالــي ال تفتــرس بعضهــا البعــض
(أنظــر أش .)9-6:11
“ ++ورأي هللا كل مــا عملــه فــإذا
هــو حســن جـ ًـدا”  +أعمــال هللا كملــت
فــي اليــوم الســادس ،كاملــة وموافق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لقصــده ،ألن اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هــو مكمــل
الخليقــة وموضــوع ســرور هللا.
جــــــدا” ،تتطابق مع
“ +حســـــــــن
ً
قــول الســيد المسي ـ ـ ـ ــح “قــد أكمــل” .فكمــا
أكمل ـ ـ ـ ـ ــت الخليقــة فــي اليــوم الس ـ ـ ـ ـ ــادس
(الجمعــة) ،هكــذا المســيح أكمــل الخليقــة
الجديـ ـ ـ ـ ـ ــدة علــى الصليــب فــي الي ـ ـ ـ ـ ــوم
الســادس (الجمعــة).
 +س :لمــاذا خلــق هللا الحي ـوان
الضار أو الحشـرة الســامة؟ ولماذا خلق
الفقيــر والمريــض والغنــي الصحيــح؟
ج :القديــس أغســطينوس يقــول:
(إذا دخــل غيــر خبيــر معمــل صان ـ ـ ـ ـ ــع،
ورأى أدوات كثي ـرة ،يجهــل أســبابها،
ـر لجهلــه.
فيظــن انــه ال فائــدة منهــا نظـ ًا
ولكــن الصانــع لعلمــه طريقــة اســتعمالها
يضحــك مــن جهلــه .كذلــك يوجــد فــي
العالــم البعــض يشــتكون مــن أمــور كثيـرة
ال يــرون أســبابها ،فإنهــا فيهــا فائــدة
لكمــال الكــون).
القديــس ذهبــي الفــم( :لــو أريــت
نجار يقطع الخشــب ،هل كنت
بانيا أو ًا
ً
طبيبــا يعالــج
ـاهدت
ـ
ش
ـى
ـ
ت
وم
ـه؟.
ـ
ض
تعتر
ً
ويضيــق
بكيــه،
ّ
ـقيما بتشـريح لحمــه أو ّ
سـ ً
عليــه فــي األكل ،هــل كنــت تعارضــه؟
فكــم وكــم أمــور هللا).
 ++اإلنســان موضــوع عنايــة هللا:
“مــن هــو اإلنســان حتــى تذكــره ،جعلــت
كل شــيء تحــت قدميــه” (مــز .)6-4:8
“مــا هــو اإلنســان حتــى تعتبــره
وحتــى تضــع عليــه قلبـــــــــك وتتعهــده
كل صبــاح وكل لحظــة تمتحنــه؟”
(أي.)17:7
“تعالــوا إلــى يــا جميــع المتعبيــن
ّ
ـكر
وأنــا أريحكــم” (مــت “ ،)28:11فشـ ًا
هلل علــى عطيتــه التــي ال ُيعبــر عنهــا”
(2كــو.)15:9
“وتعرف ـوا محبــة المســيح الفائقــة

المعرفـــــــة” (أف “ ،)18:3ملقين كل
همكــم عليــه ألنــه هــو يعتنــي بكــم”
(1بــط .)7:5
 ++اهتمام هللا على نوعين:

 -1طبيعــــــي :مثل ارسـ ـ ــال المطر
والثمــر ،ارشــادنا إلــى الحــق والصــاح
بالضميـ ـ ـ ـ ـ ــر ،معاقبــة الخط ـ ـ ـ ـ ـ ــاة بطريقــة
يؤدبهم (1كو :)32:11
طبيعي ـ ـ ــة لكي ّ
منعنــا مــن مجـ ـ ـ ـ ـ ــاراة أخطائنــا ،تحوي ـ ـ ــل
الشــر إلــى خيــر كقــول يوســف الصديــق
الخوتــه“ :أنتــم قصدتــم لــي شـ ًـرا .أمــا
هللا قصــد بــه خيـًـرا”( .تــك .)20:50
 -2خـــــــــارج عــن الطبيعــة :مثــل
المعجـزات أو التجســد اإللهــي فــإذا رأينــا
هللا يصنــع هــذا ألجلن ـ ـ ـ ـ ــا فــا تندهــش
ألن“ :الــذي لــم ُيشــفق علــى ابنــه بــل
بذلــه ألجلنــا ،كيــف ال يهبنــا معــه كل
شــيء” (رو .)32:8

 ++خلـــــــــــق الكـــــــــل ألجلــــــــــــي:
اعطان ـ ـ ـ ـ ــا هللا السلطان على الطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
والسمك والحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان وكن ـ ـ ـ ـ ـ ــوز األرض،
فكيــف ال نحبــه؟
 +فوطيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دفع ليوس ـ ـ ـ ــف إدارة
أموالــه ،فعـ َّـز علــى يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ّأل يحبــه،
ولــم يســمح لنفســه بالخيانــة.
 +الع ـ ـ ـ ــدو إن أردن ـ ـ ــا أن نلين قلبه،
نطعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ونسقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه (رو ،)20:12
فك ـ ـ ـ ـ ــم بالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري نحــن عندمــا يقــدم لنــا
هللا احتياجاتنــا.

 +مــن أجــل حبــه يهتــم المخلوقــات:
“أليــس عصفــوران ُيباعــان بفلــس؟
وواحــد منهــا ال يســقط علــى األرض
بدون أبيكـــــــــــــم .وأما أنتم فحتــــــــــــــى
شــعور رؤوســكم جميعهــا محصــاة”
(مــت.)30-29:10
 +هللا عــال الشــعب فــي ســيناء 40
ســنة ولــم يكــن لهــم بيــوت وال مخــازن،
وحفــظ الثالثــة فتيــة فــي النــار ،ودانيــال
فــي جــب األســود ،ويونــان فــي جــوف
الحــوت ،وبعــد ثالثــة أيــام أخرجــه مــن
جــوف الحــوت.

 +القديــــــــــــــس غريغوريـــــــــــــوس
ـقفا،
الالهوتــي( :أقمــت الســماء لــي سـ ً
وثبــت لــي األرض ألمش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عليهــا.
ّ
مــن أجلــي ألجمــت البحــر ،مــن أجلــي
أظهــرت طبيعــة الحيـوان .أخضعــت كل
ـوز
شــيء تحــت قدمــي .لــم تدعنــي معـ ًا
ّ
ـيئا مــن أعمــال كرامتــك .أنــت الــذي
شـ ً
ـى ،وكتبــت
جبلتنــي ووضعــت يــدك علـ َّ
فــي صـ ـ ـ ـ ـ ــورة ســلطانك ،وفتح ـ ـ ـ ـ ـ ــت لــي
ّ
الفــردوس التنعــم).

mossa@intouch.com

ف ــي نهاي ــة س ــنة وعلى مش ــارف
س ــنة جدي ــدة نحت ــاج إل ــى وقفتي ــن:
 -1وقفة في ميدان الســـلبيات
قوم.
التـــي يجب أن ُت ّ

 -2العشــــــــرة التـــــــــــي يجـــــــب
أن ُتَّدعم.
أول :بالنسبة للسلبيات
ً

يحتاج اإلنس ــان أن يراجع نفس ــه
عل ــى األقل ف ــي  3بنود:
 -1السلبيـات الفكريـــــة
 -2السلبيات الوجدانية
 -3السلبيات السلوكيـة
 -1السلبيات الفكرية:
نراجع أنفس ــنا على م ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أكث ــر أف ــكار كانت س ــائدة ف ــي العام
ال ــذي مضى؟ وف ــي أي اتجاه كانت
كن ــا نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص عل ــى
تس ــير؟ وه ــل ّ
نق ــاوة أفكارن ــا وقداس ــتها؟!! ونطل ــب
يقدس
م ــن هللا ف ــي الع ــام الجدي ــد أن ّ
ـكار
أفكارنـ ـ ـ ــا وينقيه ــا ،فتصي ـ ـ ـ ـ ــر أف ـ ًا
إنجيلي ــة وروحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وهـ ـ ـ ـ ــذا يأت ـ ـ ـ ـ ــي
م ــن الش ــبع الدائ ــم بربنا ال ــذي يجعل
لن ــا فكر المس ــيح.
 -2السلبيات الوجدانية:
أي المش ــاعر والعالقات ،نسأل
أنفس ــنا م ــاذا كان ــت ش ــكل عالقاتنا:
داخ ـ ـ ـ ـ ــل البي ــت م ــع أقاربن ــا وزمالئنا
وجيرانن ــا؟ ه ــل يوج ــد خص ــام م ــع
أح ــد أو خصوم ــة؟ قب ــل أن ندخ ــل
العام الجديـ ـ ـ ـ ـ ــد ال بد أن يحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الصل ــح م ــع ال ــكل ،وال نس ــمح أن
يك ــون لن ــا خصوم ــة مع أحد بس ــبب
ّأي ــة مادي ــات أو أي ش ــيء .ويق ــول
القديـــــــس أغسطينــــــــــوس« :أترك
روحيا».
ماديا والفقي ــر
ً
حق ــك للفقي ــر ً
يج ــب أن نتخلى عن المادة والذات،
ونق ــدم الحب للن ــاس ،وندخل أعتاب
الس ــنة الجدي ــدة بطاق ــة ح ــب جدي ــدة
ومتج ــددة تأت ــي لن ــا م ــن الس ــماء.
نت ــرك قرباننا ق ــدام المذبح ونصطلح
م ــع إخوتن ــا ،وكم ــا يقول أح ــد اآلباء
إن ــه «إذا دخل ـ ـ ـ ـ ــت الكراهي ـ ـ ـ ـ ـ ــة قل ــب
اإلنس ــان ،خ ــرج المس ــيح م ــن الباب
دائم ــا بالح ــب.
اآلخ ــر» ..فلنب ــدأ ً

 -3السلبيات السلوكية:
ن ارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع سلوكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الماض ــي ..ماذا فيها من س ــلوكيات
س ــلبية مثـ ـ ـ ـ ـ ــل :الغض ــب – التذم ــر
– النميمـ ـ ـ ـ ــة – أخط ـ ـ ـ ـ ــاء اللس ـ ــان -
أخط ـ ـ ــاء الفعل – أخطــاء الحواس..
ّأية سلوكيـ ـ ـ ـ ــات ال ترضي المس ــيح،
ونطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هللا أن يساعدنـ ـ ـ ــا
للتخل ــص منها.
ثانيا :العشــــــــرة التـــــــــي يجـــب
ً
أن ٌتدعَّم:
 -1عشرتي في الصالة

 -2عشرتي مع اإلنجيل
 -3عشرتي في التناول
 -1عشـــرتي فـــي الصـــــــــــاة:
ن ارج ـ ـ ـ ـ ــع عشـ ـرتنا م ــع هللا م ــن جه ــة
الصـ ـ ـ ـ ـ ــاة خ ــال الع ـ ـ ـ ـ ــام الماضي،
ـودا حماس ــية
كثي ـ ًا
ـر م ــا نعط ــي عه ـ ً
أم ــام هللا ف ــي وقفتن ــا أم ــام هللا ف ــي
نهاي ــة الع ــام ،ولكنن ــا أثن ــاء الع ــام ال
نس ــتطيع تنفي ــذ ه ــذه العه ــود .لذل ــك
نحت ـ ـ ـ ـ ــاج في العام الجديد أن نعطي
ـودا يمكـ ـ ـ ـ ـ ــن تنفيذهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وننم ــو
عه ـ ً
فيه ــا أثن ــاء الس ــنة باالتف ــاق م ــع أب
االعتـ ـراف .نحت ــاج أن ندع ــم حي ــاة
الش ــركة ونق ــوي عشـ ـرتنا م ــع هللا.
 -2عشـــرتنا مع اإلنجيل :ماذا
كان ف ــي الع ــام الماض ــي؟! وما هي
خطتن ــا ف ــي الع ــام الجدي ــد؟ هل كان
لن ــا عشـ ـرة م ــع اإلنجي ــل؟ نري ــد ف ــي
الع ــام الجدي ــد أن يك ــون لن ــا نظ ــام
ف ــي قـ ـراءه اإلنجي ــل ،نح ــب اإلنجيل
وننم ــو ف ــي قراءته.
 -3عشـــرتنا مـــع التنـــاول:
نحت ــاج أن األسـ ـرة كله ــا تعت ــاد على
التن ــاول م ــع بع ــض ،ه ــذا يجعل من
بيوتن ــا كنيس ــة..
فلنجع ــل الس ــنة الجدي ــدة س ــنة
نم ــو ف ــي الص ــاة والنم ــو ف ــي قراءه
اإلنجي ــل والنم ــو ف ــي التن ــاول.
هللا يعطينا ســـنة جديدة نســـعد
بهـــا ،وتســـعد بنـــــــــــا ،ويكـــون لنا
عشـــرة معـــه مـــن خـــال :الصـــاة
واإلنجيـــــــل والتنــــــــــــاول ،وكل عام
وجميعك ــم بخي ــر..
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«إنها يوبيل مقدسة تكون لكم» (ال)۱۲ :٢٥

ميشيل لويس القمص والعائلة
يتقدمون بخالص التهنئة القلبية

لنيافة الحبر الجليل جزيل االحترام

األنبا باخوميوس

مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية
ورئيس دير األنبا مكاريوس السكندري
بجبل القاللي  -البحيرة

بمناسبة اليوبيل الذهبي لنيافته
عرفناك

عاما
منذ قرابة الخمسين ً
وحبيبا ألبي المتنيح
أخا
ً
ً
األنبا يوأنس
ومدبًار لشعبك
مالكا
ً
وخادما ّ
ً
رجل للصالة والصوم والخدمة
ً
رجل الحكمة والتدبير الكنسي
رجل البناء الروحي والتعمير
رقما
البابا الذي لم يحمل ً
لبر األمان إلى أن سّلمها إلى
الذي قاد الكنيسة ّ
رئيس الرعاة المنظور

قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

بابا وبطريرك الكرازة المرقسية
نسأل إلهنا ومخلصنا الصالح
أن ينعم على نيافته بأزمنة سالمية هادئة مديدة
بهيجا ،ويحفظ حياته إلى منتهى األعوام
ويعطيه زماًنا
ً

ببركة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم
وبصلوات صاحب القداسة والغبطة
البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
16
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الرب»(يوء )32 :2
الرب ينجو .ألنه ِف جب ِل ِصهيون و ِف أورشلِيم تكون ناة ،كما قال الرب .وبي الاقِني من يدعوه
«ويكون أن ك من يدعو بِاس ِم

رتب اخلدمة الكنسية
األخرى

اهلدف الرويح
avvatakla@yahoo.com

مقدمـــة :ونح ــن ف ــي نهاي ــة ع ــام
وبداية عام جديد ،وبعد محاسبة النفس
ومعرف ــة األخط ــاء والتقصيـ ـرات ،الحياة
تحت ــاج إل ــى ه ــدف ،ويج ــب أن يك ــون
ـليما ،ومعرف ــة كيف نصل إليه،
هدًفا س ـ ً
فالحي ــاة ب ــدون هدف ال قيمة لها ..حياة
ال معن ــى له ــا وال طع ــم ،ولك ــن حينم ــا
يك ــون أمام ــك ه ــدف يمكنك أن تس ــعى
وتجاه ــد لكي م ــا تصل إلى هذا الهدف
باس ــتخدام كل إمكانيات ــك وطاقات ــك.
وهن ــاك أه ــداف كثيـ ـرة ف ــي الحي ــاة مثل:
البع ــض هدف ــه الم ــال ،وآخ ــر هدف ــه
الس ــلطة ،وثال ــث هدفه الل ــذة (لذة األكل
والش ــرب ،ل ــذة الجس ــد ،)...ورابع هدفه
ال ــزواج واالس ــتقرار ،وخام ــس هدف ــه
النج ــاح ف ــي الد ارس ــة؛ وال مان ــع م ــن أن
تكون
ناجحا في حياتك سـ ـواء الد ارس ــية
ً
أو العملية أو األسـ ـرية ،ولكن ليس هذا
ه ــو هدف ــك .كل م ــا س ــبق ال نس ــتطيع
إم ــا رغب ــات أو
أن نس ــميها أه ــدافّ ،
ش ــهوات ،أو ه ــي أه ــداف مؤقت ــة زائل ــة
زمني ــة ،ولك ــن لنس ــمع م ــا قال ــه رب
ِ
ِ
ين
المج ــد لمرثا أخت لعازر «أ َْنت تَ ْهتَ ّم َ
ِ
ط ِرِبي ـ َـن أل ِ
ُم ـ ٍ
ـور َكِثي ـ َـرٍةَ ،ولك َّن
ضَ
َوتَ ْ
ْ
َج ــل أ ُ
اْلحاجـ ـ َة ِإَلى و ِ
اح ٍد» (لو.)42-41:10
َ َ
َ
اله ــدف الوحي ــد لإلنس ــان الروح ــي ه ــو
هللا وح ــده ال غي ــر ..كل هدف ــه ه ــو أن
يس ــعى إل ــى هللا ويعرف ــه ويحب ــه ويثب ــت
«و َم َع َك الَ
في ــه وتك ــون ل ــه عالقة مع ــه َ
أ ُِر ُيد َش ـ ْـيًئا ِفي األ َْر ِ
ض» (مز.)25:73
لك ــن الش ــيطان ال يعجبه ذلك ،فيس ــعى
ليش ــتّت اإلنس ــان بعي ـ ًـدا ع ــن هللا كهدف
واالس ــتعداد لألبدية ،باألهداف العالمية
الت ــي يضعه ــا الش ــيطان أمام اإلنس ــان،
وم ــن أه ــم ه ــذه األهداف:
صنم ــا
الــــــــــذات :فتصي ــر ال ــذات
ً
يعب ــده اإلنس ــان ،وتصي ـ ـ ـ ــر ذات ــه ه ــي
مرك ــز تفكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره ...فيريد أن يبنيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ويكبره ــا ويجعله ــا موض ــع رض ــى الكل
ّ
ومديحهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وينش ــغل بذات ــه ويهم ــل
كل ش ــيء ف ــي س ــبيلها ،حت ــى عالقت ــه
منافس ــا
ب ــاهلل ...وهك ــذا تصي ــر ال ــذات
ً
هلل ،تدخ ــل إل ــى جـ ـ ـ ـ ـ ـوار هللا ،ث ــم تنم ــو
حت ــى تبق ــى وحدها في القل ــب ،ويتحول
اإلنس ــان إل ــى عب ــادة ال ــذات ويظ ــل
يفك ــر :م ــاذا أك ــون؟ ..وكي ــف أكون؟..
و كي ــف أصب ــح أكبر وأعظ ــم؟ ...لذلك
أق ــول ل ــك :كل ه ــدف يبع ــدك ع ــن هللا
وعن خالص نفس ــك ،اعتبره خدعة من
الش ــيطان وأرفضه في حزم .كل وس ــيلة
تُبع ــدك ع ــن هدف ــك الروح ــي ،ارفضه ــا
«م َحَّبـ ـ َة اْل َعاَلـ ـ ِم َع َد َاوةٌ
وض ــع أمام ــك أن َ

هللِ» (ي ــع .)4:4لذل ــك اآلن فرص ــة..
ارج ــع أهداف ــك ووس ــائلك ..إن كان ــت
ض ــد ملكوت هللا ارفضها ألنها انحراف
ع ــن الخ ــط الروحي .الذي يك ــون هدفه
ه ــو هللا ال يت ــأ ّذى إن خس ــر أي ش ــيء
عالم ــي (مث ــل القدي ــس بولس الرس ــول)
ٍ
«ب ــل ِإِّن ــي أ ِ
ض ــا
ـب ُك َّل َش ـ ْـيء أ َْي ً
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ع َرّبِي ،الذي م ْن أ ْ
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ِ
ِ
َحس ـ ُـب َها ُنَف َايـ ـ ًة ل َكي أ َْرَب َح
األ ْ
َش ـ َـياءَ ،وأََن ــا أ ْ
ْ
اْلم ِ
ـيح» (ف ــي .)8:3ولك ــي تصل إلى
ـ
س
َ َ
هللا ال تجع ــل ل ــك أهداًف ــا أخ ــرى حت ــى
ل ــو كان ــت روحي ــة (الكهن ــوت  -الرهبنة
 الخدم ــة) ،وال حت ــى الصالة والصوموالمعرف ــة ،فهن ــاك م ــن يتق ــن ه ــذه
الوس ــائل ولك ــن لي ــس حب هللا ف ــي قلبه
(يت ــرك العال ــم وكل م ــا في ــه ،ويتخاص ــم
م ــع أخي ــه عل ــى بصل ــة!) .وهن ــاك م ــن
يخ ــدم ولكن ــه لمجد ذات ــه ،بدأ بخدمة هللا
وانته ــى لخدمة نفس ــه ،وتتح ــول الخدمة
إل ــى صـ ـراع لنج ــاح الخدم ــة والس ــيطرة
وح ــب الظه ــور ومج ــرد نش ــاط ،وضاع
اله ــدف الحقيق ــي وه ــو هللا نفس ــه .أم ــا
أن ــت فض ــع أمامك في كل عمل روحي
ـت ال ـ َّـر َّب
«ج َعْل ـ ُ
م ــا قال ــه داود النب ــي َ
أَم ِ
ام ــي ِف ــي ُك ِّل ِحي ـ ٍـن» (م ــز.)8:16
َ

ثبـــات الهـــدف :اإلنس ــان الروح ــي
ه ــو ش ــخص مس ــتقر ف ــي هدف ــه ،ل ــه
هدف واضح ثابت ال يتغير ،يركز كل
اهتمام ــه عل ــى ه ــذا اله ــدف ،ويس ــتخدم
كل إمكانياته للوصول إليه .إنه إنس ــان
ارس ــخ وثابت ال تغيره األيام واألحداث.
لذلـــك :ليتن ــا نض ــع امامن ــا ق ــول
«حتَّ ــى َمتَ ــى تَ ْع ُر ُج ــو َن
إيلي ــا النب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي َ
ِ
َب ْي ـ َـن اْلف ْرَقتَْي ـ ِـن؟ ِإ ْن َك َ
ان ال ـ َّـر ُّب ُه ـ َـو هللاَ
ان اْلَب ْع ـ ُـل َفاتَِّب ُع ــوهُ»
َفاتَِّب ُع ــوهَُ ،وِإ ْن َك َ
( 1م ــل .)21 :18
لذلك :فاله ــدف يحتاج إلى تصميم
وإصـ ـرار عل ــى االس ــتمرار ..ف ــا يك ــون
ـر بعظ ــة أو موقف
إل ــى فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أو تأث ـ ًا
(م ــرض أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت أح ـ ـ ـ ــد األحب ــاء أو
حادث ـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،أو ألننا نبدأ س ــنة جديـ ـ ـ ـ ـ ــدة
فيك ــون هن ــاك حمـ ـ ـ ـ ـ ــاس لفتـ ـرة ث ــم يفت ــر
يجيا ونرجع إلى الوراء وتبرد المحبة
تدر ً
ِ
ِ
ِ
األول ــى «لك ـ ْـن ع ْندي َعَل ْي َك :أََّن َك تَ َرْك َت
ـك األُوَل ــى» (رؤ ،)4:2ف ــا يكفي
َم َحبَّتَ ـ َ
أن نب ــدأ ب ــل أن نس ــتمر حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النهاية
«تَ ِممـ ـوا خالَص ُك ــم ِبخ ــو ٍ
ف َوِرْع ـ َـد ٍة»
َ َ ْ َْ
ُّ
ِ
ظ ـ ُّـن أََّن ـ ُـه َقائ ٌم،
(ف ــيِ« ،)12:2إ ًذا َم ـ ْـن َي ُ
ط» (1كو.)12:10
َن الَ َي ْسـ ـُق َ
َفْلَي ْن ُ
ظ ْر أ ْ
وكل ع ــام وانت ــم بخير،،،

تحدثنــا فــي المقــاالت الســابقة
عــن رتــب اإلكليــروس فــي قوانيــن
اآلبــاء الرســل ،وكمــا ســبق القــول
إن اإلكليــروس هــــــــــم األســاقفة،
القســوس والشمامســة ،ونســتعرض
هنـــــــــــــــا الحديــــــــــــث عن الرتـــــــــب
األخــرى كاآلتــي:
ن
ـدءا مــن
رً
ابعــا :اإلبودياكــــــــو بـ ً
هذه الرتبة ال يتم وضع اليد ،ويذكر
ذلــك القانــون ( )26:1ص ارحــة،
ويقــام اإلبودياك ـ ـ ـ ـ ـ ــون بــأن ُيجعــل
ُ
عليهــم أنهــم يتبعــون الشمامس ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وأعطتهــم قواني ـ ـ ـ ـ ــن الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بعــض
الخدمــات المتفرقــة فــي الحديــث عــن
خدمة الشمامســة ،ومنها أنه يساعد
الشمامســة فــي إعــام األســقف بمــن
هــم مرضــى ليفتقدهــم.

خامسا :األغنسطس
ً
ال يوضع عليه اليد عند إقامته،
بل يدفع إليه األســقف الكتاب ليقرأ،
فهــو يقــام للخدمــة دون شــرطونية
بوضــع اليــد .واشــترطت قوانيــن
الرســل عــدة شــروط لألغنســطس
كاآلتــي :أن ُيجـ َّـرب أوًل بــأن يكــون
غيــر كثيــر الــكالم وال ســكير وال
يتكلــم بهــزء ،وأن يكــون حســن
ومحبــا للخيــر مســرًعا فــي
الســيرة
ً
المضــي إلــى المجامــع التــي تُذكــر
فيهــا الربوبيــة (نعتقــد أنهــا مجامــع
تعليميــة عــن الــرب).
ونــرى أن الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الواجــب
توافرهــا فــي األغنســطس تتفــق مــع
كونــه قارًئــا للكتــب المقدســة ،فتأتــي
فــي نطــاق عــدم الــكالم باســتهتار أو
بهــزء ،وكذلــك اإلس ـراع إلــى التعّلــم،
وكل هــذه الشــروط حتــى يتسـ ّـنى لــه
أن يق ـ أر الكتــاب جيـ ًـدا.
وقــد سمحـ ـ ـ ــت قواني ـ ـ ـ ـ ـ ــن الرســل
لألغنسطـ ـ ـ ــس والمرت ـ ـ ـ ـ ــل أن يتزوجــا
بعــد الرتبــة.
سادسا :خدمة النساء
ً
المقصود بالنساء هنا هن:
أوًل الخادمات وهن الشماســات،
واالبودياكونيات ،األغنسطسيات.
ثم العذارى واألرامل.
تذك ـ ـ ـ ـ ــر قواني ـ ـ ـ ـ ــن الرسـ ـ ـ ــل عـ ــن

الشماسات أنهن ال يباركن وال يفعلن
ـيئا ممــا للقســوس أو الشمامسـ ـ ـ ـ ـ ــة
شـ ً
ـر علــى :خدمــة
ويكــون عملهــن قاصـ ًا
القســوس فــي موضــع تعميــد النســاء،
حفــظ أب ـواب النســاء بالكنيســة .أمــا
بخصـ ـ ـ ـ ــوص العــذارى فتذكــر قوانيــن
الرســل أنهــن ال يقمــن بوضــع اليــد،
بــل الســيرة هــي التــي تجعــل العــذراء
اء أي حفــظ البتوليــة ،وعمــل
عــذر ً
العــذارى هــو العبــادة.
أمــا بخصــوص األ ارمــل فتنــص
ّ
قوانيــن الرســل كذلــك علــى عــدم
إقامة األرامل بوضع اليد وال سيامة
لهــا ،بــل تُجعــل فقــط باالســم ،حيــث
أن وضــع اليــد لإلكليــروس للخدمــة
أمــا بالنســبة لأل ارمــل فــا يقمــن
فقــطّ ،
لخدمــة كمــا اإلكليــروس ،فــا يقمــن
برفــع القرابيــن وال التعميــد وال كل
مــا هــو متعلــق بخدمــة اإلكليــروس،
وتقــام األرملــة للصــاة .وقــد حــددت
قوانيــن الرســل بــأن تقــام فــي الكنيســة
ثالثة أرامل ويكون عملهن كاآلتي:
تتفــرغ اثنتــان منهــن للص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
ألجل كل من هو في تجربة ،وتقيم
جربــن
الثالثــة عنــد النســوة الالئــي ُي َّ
باألم ـراض لتخدمهــن جيـ ًـدا وتعـ ّـرف
القســوس بمــا يكــون (نالحــظ هنــا
أنــه ليــس لهــا أن تعـ ّـرف األســقف
كمــا هــو فــي عمــل الشمامســة،
بــل القســوس) .واشــترطت قوانيــن
الرســل بعــض المواصفــات الخاصــة
الواجــب توافرهــا فيمــن تُدعــى أرملــة
وهــي :ال تكــن ُم ِحبــة للربــح ،ال تكــن
سـ ّـكيرة ،وأن يكــون بعلهــا قــد مــات
منــذ زمــان كبيـ ـ ـ ـ ــر وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس قر ًيبــا،
وأن تكــون قــد عاشـ ـ ـ ـ ــت بعفــاف بعــد
مـ ـ ـ ــوت زوجها واهتمت بأهـ ـ ـ ــل بيتها
كمــا يجــب.
ـر تكلمــت قوانيــن الرســل
وأخيـ ًا
عــن إطعــام اال ارمــل فنصــت علــى
أنــه إن أراد أحــد ان يدعــو أ ارمــل
فليشــبعهن ويصرفهــن قبــل أن يأتــي
ممكنــا ذهابهــن
الليــل ،وإن لــم يكــن
ً
ألجــل الرتبــة (أي لكونهــن أ ارمــل)،
وطعامــا يأكلنــه
فليدفــع لهــن ش ـرًابا
ً
فــي بيوتهــن كمــا يــردن.
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أخيـــرا ..نه ــض موس ــى .وق ــف
+
ً
ممس ـ ًـكا بعص ــاه الت ــي يس ــوق به ــا
غنيمات ــه وراح يتأم ــل..

 +ث ــم ق ــال الرب لموس ــى :مد يدك
وأمس ــك بذنبه ــا ..فم ــد يده وأمس ــك
ب ــه ..فص ــارت عصا في ي ــده.)5(..

 +كان كم ــن يس ــتيقظ م ــن غف ــوة
طويل ــة ،أو كم ــن ي ــرى رؤي ــا ،أو
يتاب ــع أح ــداث حل ــم مثي ــر!..

أيض ــا :أدخل
 +ث ــم ق ــال ل ــه ال ــرب ً
عب ــك ..فأدخ ــل ي ــده
ي ــدك ف ــي ّ
ف ــي عب ــه ث ــم أخرجه ــا ..وإذا ي ــده
برص ــاء مث ــل الثل ــج.)6(..

 +كـ ـ ـ ــان يشعر بخفة جس ــده ،فعّلق
قائل :الجسد لي ـ ـ ـ ــس
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي دهش ــةً ،
ل ــه ثق ــل !..وأض ــاف :لكأنما أس ــبح
ف ــي الفضاء!..
 +ل ــم يس ــتطع تفسيـ ـ ـ ـ ــر م ــا يعاين ــه
ف ــي تل ــك اللحظ ــة ،فق ــد ظهرت في
ـورا كان ــت
األف ــق كائن ــات تُش ـ ُّـع ن ـ ً
تم ــأ الفض ــاء..
 +أخذت ــه دهش ــة عظيم ــة ..عندم ــا
رآه ــا ُتل ـ ِّـوح ل ــه ..الفت ــة نظ ــره إلى
تل ــك َّ
العليق ــة العجيب ـ ـ ـ ـ ـ ــة المش ــتعلة
بن ــار هللا..
 +وبعد فت ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ـ ـ ــن السكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
العمي ــق ..ن ـ ـ ـ ــاداه هللا م ــن وسـ ـ ـ ـ ـ ــط
َّ
العليقة ..كان صوته كجيش ــان مياه
كثي ــرة ..أو كهدي ــر أم ــواج وس ــط
خض ــم عظي ــم االتس ــاع!..

 +ظ ــل موس ــى صامتً ــا يس ــترجع
م ــن أعم ــال ذاكرته أح ــداث ما قبل
عاما من الزمان مضت..
أربعي ــن ً
َّ +
تذك ــر حيات ــه ف ــي مص ــر ،وحياة
ش ــعب هللا المتغ ـ ِّـرب هن ــاك..

ـخرهم
 +وكيـ ـ ـ ـ ــف أن الفرعون ُيس ـ ّ
بأش ــد قس ــوة ..كالشيطـ ـ ـ ـ ــان بذاته..
يرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل زبانيت ـ ـ ـ ـ ــه لتعذيب البش ــر
الذين وقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قبضتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
القاس ــية عنوة..
تذك ــر موس ــى كل ش ــيء ..كان
ّ +
الش ــعور بالمرارة يم ــأ كيانه وهو
واق ــف ينصت إلى صوت القدير..
 +وأخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا ..ث ــاب إل ــى رش ــده..
فق ــال ف ــي قه ــر والدمـ ـ ـ ـ ـ ــوع َّ
تتخل ــق
ف ــي عيني ــه :يا س ــيدي هللا ..ش ــعبك
يكاب ــد اله ــوان ف ــي أرض غريب ــة..
 +وأض ــاف بنفس المرارة :أطفالنا
الذك ــور ُيقتل ــون ،واإلن ــاث ُيس ـ َـبون
للس ــخرة كإماء!..

مخاطب ــا ّإي ــاه ،وهو خاضع
 +ق ــال
ً
أمام ــه ،خاش ـ ًـعا مخ ـ َّـدر المش ــاعر،
يس ــتحي أن يرف ــع رأس ــه..

 +بينم ــا اس ــتكمل ال ــرب حديث ــه
قائ ـ ًـا :وأنا « ..نزلت ألنقذهم»(.)2

 +ق ــد رأي ــت مذّل ــة شعب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ..سمعت صراخهـ ـ ـ ـ ــم..
علم ــت أوجاعه ــم(..)1

 +صم ــت موس ــى لوق ــت طوي ــل..
متأمل في ذهول ..ثم
ظ ــل يحمل ــق
ً
هش ــا :كيف هو النزول..
تس ــاءل َد ً

()1

وكي ــف هو الصع ــود ..وأنت مالئ
ـارحا :أنا هو
ال ــكل ..ي ــا هللا..؟! ش ـ ً
الن ــزول ..وأنا ه ــو الصعود ..وأنا
المالئ الكون بأس ــره..
 +ث ــم بع ــد برهة ..قال :أن ــا الكائن
بذات ــي ..أنا الوجـ ـ ـ ــود ..أنا األزل،
واألب ــد« ..وهـ ـ ّذا ِذ ْك ـ ِـري ِإَل ــى َد ْو ٍر
َف ـ َـد ْو ْر»( .)3وأض ــاف :ه ــل يعس ــر
أم ــر ..يا موس ــى..؟!
عل ــى ال ــرب ُ
مرتعب ــا،
َ +خ ـ َّـر موس ــى ساج ـ ـ ـ ـ ًـدا،
ً
الهثً ــا ..تتالحـ ـ ـ ـ ـ ــق أنفاس ــه بش ـ َّـدة..
وه ــو يقـ ـ ـ ـ ــول :ل ــك المجـ ـ ـ ـ ـ ــد ..ل ــك
العظم ــة والق ــدرة ..لك الس ــلطان..
ي ــا هللا..

رد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدك إل ـ ـ ـ ــى
 +ثم ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال لهّ :
عب ــه ث ــم
عب ـ ـ ـ ـ ــك ..ف ـ ّ
ـرد ي ــده إل ـ ـ ـ ــى ّ
ّ
عبه ..وإذا هـ ـ ـ ـ ـ ــي قد
أخرجه ــا من ّ
()7
ع ــادت مثل جس ــده. ..
 +أخذ موس ــى ينظر َد ِه ًش ــا ..وهو
ناظرا
ذاه ــل ..ث ــم اش ــرأب برأس ــه ً
إلى الس ــماء..
تمام ــا..
 +وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تل ــك اللحظ ـ ـ ــة ً
ـورا
ش ــاهد ف ــي السحـ ـ ـ ـ ـ ــاب ..جمه ـ ً
غفيرا من النس ــاء ..يمألن األفق..
ً
وال يمكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عددهن..
وجوههـ ـ ـ ـ ــن المع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ..ومالبسهن
مضيئ ــة كالنهار..

 +بينم ــا أضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــرب قائ ـ ًـا:
سأري ـ ــك ..كيف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو النـ ـ ـ ـ ــزول..
وكي ــف ه ــو الصعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ..وم ــاذا
يك ــون ف ــي م ــلء الزم ــان ..حت ــى
يمتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ قلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك باليقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ..يا
رج ــل هللا..

 +كل واح ــدة منه ــن تحم ــل طف ـ ًـا
ذك ـ ًـرا ..وه ــن يتهللن بفرح مجيد..
يس ــتحيل عل ــى الش ــاعر وصفه..

 +ث ــم ق ــال ،وهو يش ــير إلى العصا
الت ــي يمس ــك به ــا موس ــى :م ــا ه ــذه
ف ــي ي ــدك..؟ ،فقال :عص ــا ..فقال:
اطرحه ــا إل ــى األرض ..فطرحه ــا
إل ــى األرض ..فص ــارت َحَّي ــة..
فه ــرب موس ــى منه ــا.)4(..

 +ك ــن ينش ــدن ..أناش ــيد غاي ــة ف ــي
العذوب ــة ..م ــأت قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب موس ــى،
ومس ــامعه ..بالبهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ونش ــوة
الف ــرح ..ورغ ــم أن ــه ل ــم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك
بأي ــة لغ ــة يتغني ــن ..لكن ــه أح ــس
بالغبط ــة ..تم ــأ كيان ــه!..

(خر )7:3

()2
وض ّرهــم واســتعباد المصرييــن لهــم ،ونزلــت لكــي أخلصهــم .هللا متعــال عــن كل كــذب ،وقولــه:
(خــر  .)8:3قــال مــار أفـرام السـرياني تعليًقــا« :قــال هللا إنــي نظــرت تعــب شــعبي ُ
نزلــت ال يمكــن تحقيقــه فــي الطبيعــة اإللهيــة ،ألنــه ال يســعه مــكان وال يخلــو منــه مــكان وال طــرف لــه وال حــد .كيــف يمكــن أن يصــح لــه نــزول ،ألن المــكان الــذي ُيقــال إنــه نــزل
تعبــد المصرييــن العقلييــن ،أعنــي إبليــس وجنــوده
إليــه هــو فيــه لــم يــزل؟ .بــل كان هــذا القــول إشــارة إلــى تجســده وظهــوره فــي األرض مــن أجــل خــاص جنــس آدم ونجاتهــم مــن ّ
الذيــن كانـوا يســتعبدونهم فــي األعمــال الشـريرة المهلكــة وبعــد ذلــك يحدرونهــم إلــى الجحيــم .وتجســد هللا الكلمــة هــو نــزول حقيقــي ،وذلــك أن الطبيعــة غيــر المنظــورة اتحــدت فــي
ـور مــن حيــث أنــه تجســد( .عــن كتــاب تفســير ســفر الخــروج ،لمــار أف ـرام الس ـرياني عــن المخطوطــة رقــم 112ه ـ
األقنــوم بطبيعــة منظــورة ،وصــار غيــر المنظــور بالحقيقــة منظـ ًا
بمكتبــة جامعــة أوكســفورد).
()3

(حز 		.)15:3

()4

خر  2:4و		.)3

()5

(خر 		.)4:4

()6

(خر 		.)6:4

()7

(خر )7:4

()+
حيــات المصرييــن ..وهللا الكلمــة هــو عصــا هللا وقوتــه
إيضــاح + :أمــر الــرب موســى أن يلقــي عصــاه (التــي ُدعيــت فيمــا بعــد بعصــا هللا) علــى األرض فتصيــر حيــة تبتلــع كل ّ
الــذي نــزل علــى األرض مــن أجلنــا ،هــذا الــذي لــم يعــرف خطيــة صــار خطيــة ألجلنــا + .واليــد اليمنــى البرصــاء ..أن يــد األب اليمنــى أو يميــن األب إنمــا هــو االبــن الجالــس عــن
يمينــه أي قــوة األب هــذا الــذي فــي حضنــه .لقــد نــزل إلينــا حامـ ًـا خطايانــا (البرمــس يشــير إلــى الخطيــة) ليغســلنا ويقدســنا ثــم يعــود بنــا إلــى حضــن أبيــه أصحــاء بــا خطيــة( .عــن
كتــاب تفســير ســفر الخــروج – كنيســة مارجرجــس اســبورتنج 1981م).
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َّ ْ
َ ً َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ َّ َ َّ ِّ َ ْ ُ َ َ ْ ً ُ َ ٌ
ال والضالني ،إِذ هو أيضا ماط بِالضعف «( عب )2 :5
قادِرا أن يتفق بِاله ِ

الراهب القمص فام الشنودي

رق ــد ف ــي الرب ،فجر يوم الس ــبت ١١
ديس ــمبر ٢٠٢١م ،الراهـــب القمـــص فام
الشـــنودي ،ال اره ــب بدي ــر القدي ــس األنب ــا
ش ــنوده رئي ــس المتوحدي ــن بالجب ــل الغربي
بس ــوهاج ،بعد صـ ـراع طويل مع المرض،
ع ــن عم ــر ناه ــز  ٥٢س ــنة ،قض ــى منه ــا
ف ــي الرهبن ــة أكث ــر م ــن  ١٩س ــنة ،حي ــث
ُول ــد ف ــي  ٤نوفمب ــر ١٩٦٩م ،وترهب يوم
قس ــا ي ــوم ٢١
 ٥أبري ــل ٢٠٠٢م ،وس ــيم ً
أكتوبر ٢٠٠٧م ،ونال رتبة القمصية يوم
 ٨يوني ــو ٢٠١٤م .تمت ــع األب المتني ــح
بعالقات محبة مع الجميع ،وأُس ــندت إليه
أيضا في
بع ــض الخدمات داخ ــل الدير ،و ً
دي ــر رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل بالجب ــل
الشـ ـرقي بإخمي ــم .وأُقيم ــت ف ــي الخامس ــة
م ــن مس ــاء الي ــوم ذات ــه صلـ ـوات تجنيـ ـزه
بديـ ـره ،بحض ــور نيافة األنبـــا أولوجيوس
أس ــقف ورئي ــس الدي ــر ،وش ــاركه أصحاب
النياف ــة :األنبـــا بســـاده مطـ ـران إخمي ــم
وس ــاقلته ،واألنبـــا باخوم أس ــقف س ــوهاج
والمنش ــاة والم ارغ ــة ،واألنبـــا مرقوريـــوس
أس ــقف جرج ــا ،واألنبـــا متـــاؤس أس ــقف
ورئي ــس دير الس ــيدة العذراء بجبل إخميم،
ومجم ــع رهب ــان الدي ــر ،وع ــدد م ــن اآلباء
الرهب ــان والكهن ــة ممثل ــي بع ــض األديـ ـرة
واإليبارش ــيات .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة
األنبـــا أولوجيـــوس ،ولمجمـــع اآلبـــاء
رهبـــان الديـــر ،ولـــكل محبيه.

+ + +

القس ميخائيل ماكري
من إيبارشية سوهاج

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة،
مس ــاء يوم الخميس  2ديس ــمبر 2021م،
القـــس ميخائيـــل مـــكاري ،كاه ــن كنيس ــة
الش ــهيد فيلوث ــاؤس بقري ــة إدف ــا التابع ــة
إليبارش ــية س ــوهاج والمنش ــاة والم ارغ ــة،
ع ــن عم ــر ق ــارب  ٧٩س ــنة وبع ــد خدم ــة
عام ــا .ول ــد األب
كهنوتي ــة اس ــتمرت ً ٢٤
المتني ــح ف ــي  ٢٦فب اري ــر ١٩٤٣م ،وس ــيم
كاهن ــا ف ــي  ٧ديس ــمبر ١٩٩٧م .أُقيم ــت
ً
صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي الي ــوم التال ــي ف ــي
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بس ــوهاج
(مق ــر المطراني ــة) بحض ــور نياف ــة األنبـــا
باخـــوم أس ــقف اإليبارش ــية ،وع ــدد م ــن
كهنته ــا وأسـ ـرة األب المتني ــح وأبنائ ــه
ومحبي ــه .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا
باخوم ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية،
وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

«لنمدح الرجال النجباء
آباءنا الذين ُوِلدنا منهم»
(سي)1:44

الذكرى السنوية السادسة

بسوهاج

«أجسامهم ُدفنت بسالم،
وأسماؤهم تحيا مدى
األجيال» (سي)44:14

«ولما كملت أيام خدمته مضى إلى
بيته» (لوقا)23:1

شكر وذكرى األربعين للمتنيح

ذكرى األربعين

ألغلى األحباب

زهرة شباب بلوط
القس ديمرتيوس فؤاد شنوده

للشماس
واألب والجد المحبوب

فاروق درياس اقالديوس
لقد كانت لمساتك الحنونة
تظلل علينا كغيم الندى
في الظهيرة تالحظ
وتحرس كل الليالي
أعطيت وأمتد عطاؤك
طا فكيف
فصرت مغبو ً
نوفيك ألننا ال تملك سوى
تلك الكلمات القالئل

تقيم األسرة
القداس اإللهي
لروحه الطاهرة

يوم األربعاء
2021/12/22

بكنيسة المالك بسوهاج

+ + +

إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

شنوده عطاهلل جنيب أبادير
تتقدم األسرة بالشكر
واالمتنان والتقدير والعرفان
لكل من قدم لنا التعزية
سواء بالحضور

أو االتصال أو عبر وسائل
التواصل االجتماعى
المختلفة

تقيم األسرة
القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم األحد
الموافق 2022/1/2
في تمام الساعة السابعة
صباحا
ً
بكنيسة الشهيد العظيم
مارجرجس
بقرية بلوط  -القوصية
أسيوط
افيا :ابنك
تلغر ً
سنيد عطاهلل

وكاراس شنوده

كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم
بأرض الشركة بالشرابية
والد ك ٍّل من
الراهب القس مرقس آفا مينا
واألم مرقورة الشهيدة دميانة
ويُقام قداس األربعين
لروحه الطاهرة يوم السبت
الموافق 2021/12/25
الساعة الثامنة صبا ًحا
بكنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة
ويرأس القداس اإللهي
نيافة الحبر الجليل

األنبا مارتيروس

أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد

طالبين نيا ًحا لروحه الطاهرة وعزا ًء لشعبه
بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة

البابا تواضروس الثاني

+ + +

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد
الذكرى السنوية الثانية

ألغلى األحباب للوالدة الغالية

سعدية عبد املالك أبادير
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحها الطاهرة
يوم األحد الموافق 2022/1/2
صباحا
في تمام الساعة السابعة
ً
بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس
بقرية بلوط  -القوصية أسيوط
افيا :ابنك سنيد عطاهلل
تلغر ً
وكاراس شنوده
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َ َ ْ َ ُ ِّ ِّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ُ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
نيَ ،وتصمت حِني يبلع الش
ير من ه َو أب ُّر مِنه؟»(حب )13 :1
«عيناك أطهر مِن أن تنظرا الش ،وال تست ِطيع انلظر إِل الو ِر ،فلِم تنظر إِل انلا ِهبِ
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