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الشـــامل، وكأن اإلنســـان بالحقيقـــة فقـــد عقلـــه وال 
يعـــي تماًمـــا نتائج الحـــروب وآثارها على الجميع 
نفســـًيا واجتماعًيـــا واقتصادًيا وروحًيا، وخســـائرها 

الماديـــة والـــا ماديـــة.

وُتعتبـــر الحـــروب جزًءا مـــن الدراما التي تزج 
فيهـــا اإلنســـانية نفســـها، وعالـــم الكتـــاب المقـــدس 
-وعبـــر التاريـــخ اإلنســـاني- يشـــهد لهـــذه الدراما 
ومـــا فيهـــا من قتل وعنف ودمـــار، رغم أن قصد 

هللا لإلنســـان أن يكـــون في ســـام.

، وهي لن تختفي  إن الحرب في أساسها شرٌّ
مـــن الدنيـــا تماًمـــا إاّل حينما تكـــون الخطية ذاتها 
قـــد اختفت، ولكن العالم الشـــرير، عالم الخطية، 
إنمـــا يقـــع تحت قضاء الدينونة اإللهية. وتســـجل 
الحـــروب عامـــات الدينونـــة المقبلـــة »َوَســـْوَف 
َتْســـَمُعوَن ِبُحـــُروٍب َوأْخَبـــاِر ُحـــُرٍب. ُاْنُظُروا، اَل 
ـــُه اَل ُبـــدَّ أْن َتُكـــوَن هـــِذِه ُكٌلَهـــا،  َتْرَتاُعـــوا. أَلنَّ

َولِكـــْن َلْيـــَس اْلُمْنَتَهى َبْعد« )متـــى 6:24(.

إننـــا نأســـف كثيـــًرا لهذه الحـــرب الجديدة التي 
تـــدور رحاهـــا بيـــن بـــاد صديقـــة لبادنـــا، وبـــاد 
شـــهدت تقدًمـــا فـــي مياديـــن شـــتى، بـــاد عرفـــت 
الضيقـــات  مـــن  عصـــور  بعـــد  الســـام  معانـــي 
نأســـف  إننـــا  والدمـــار.  والحـــروب  واالضطهـــاد 
إلنســـان القـــرن الحـــادي والعشـــرين، الـــذي بعـــد 
أن ذاق مـــرارة الوبـــاء العالمـــي الـــذي ظهـــر منـــذ 
عامين وراح ضحيته خمســـة مايين من البشـــر 
وأكثـــر مـــن خمســـمائة مليـــون مصـــاب بـــه، نـــراه 
يدخـــل فـــي حـــرب تمتـــد مـــن المواجهـــات العنيفة 
والـــا إنســـانية إلـــى العقوبـــات العديـــدة والتوترات 
وانهيـــار االقتصاد وغيــــــــــــــاب الهــــــــــــدوء والســـام 
بيـــن الشعـــــــــــــوب والســـقوط فـــي قــــــــــــــاع الكراهيـــة 

واألنانيـــة والطمـــع..

إننـــا نصلـــي من أعماق قلوبنـــا أن يرجع قادة 
تلـــك الـــدول إلـــى رشـــدهم وال يفقـــدوا إنســـانيتهم، 
ويســـرعوا إلـــى حفـــظ ســـام اإلنســـان وحياته كما 
قصدهـــا هللا، ويعرفـــوا أن جنـــون العظمة والرغبة 
فـــي االنتقـــام مهمـــا تجّبـــرت فإنهـــا تنتهـــي إلـــى 
التـــراب عندمـــا يمـــوت اإلنســـان ويفقد كل شـــيء 
الديـــان  أمـــام  المحتـــوم ويقـــف  ويواجـــه مصيـــره 
العـــادل الذي ســـيعطي كل واحد حســـب أعماله، 
أَلنَُّهـــْم  ـــَاِم،  ِلَصاِنِعـــي السَّ ومكتـــوب »ُطوَبـــى 

َأْبَنـــاَء هللِا ُيْدعـــْوَن« )متـــى 9:5(.

كل لغـــة مـــن لغـــات العالـــم فيهـــا عـــدد مـــن 
هـــذه  ومـــن  »األبجديـــــــة«،  ُتســـّمى  الحــــــــــــــروف 
الحــــــــــــــروف تتكـــّون الكلمــــــــــــــات ثـــم الُجَمـــل ثـــم 
العبـــارات، حتـــى تصيـــر اللغـــة نوًعا مـــن الهوية 
ـــرة عّمـــْن يتكلـــم بهـــا. والكلمــــــــــات في اللغة  الُمعبِّ
العربيـــة تتكـــون مـــن عـــدد مـــن الحــــــــــــروف أقّلها 
حرفـــان. مثـــل كلمـــة »حـــب« وهـــي كلمـــة غالية 
فـــي القامـــوس العربي وذات الصلة الكبيرة بحياة 
اإلنســـان وعمله وأســـرته ونشـــاطه بصفـــة عامة. 
وقالـــوا عـــن هـــذه الكلمـــة التي تتكـــون من حرفين 
»ح«، »ب« إنهمــــــــــا يرمـــــــــــزان إلى معاٍن كثيرة 
أهمهـــا أن الحـــاء تعني »حيـــــــــــــــــاة«، والباء تعني 
»بقـــاء«، وبالتالـــي تصيـــر كلمـــة »حـــب« تعنـــي 
»حيـــاة وبقـــاء« أو »بقـــاء الحيـــاة«، وبالحقيقـــة 
فـــإن بقاء الحياة اإلنســـانية ال يكـــون إاّل بالحب، 
وحتـــى فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة فـــإن كلمـــة حب أو 
محبـــة Love تبـــدأ بنفـــس الحـــرف التـــي تبـــدأ به 

.Life الحيـــاة

وُيعتَبر الحب هو مفتاح قلب اإلنســـان، وهو 
العاطفـــة األولـــى والمســـتمرة فـــي حياتـــه، وأن هللا 
الخالـــق العظيـــم عندمـــا أراد أن يخلص اإلنســـان 
مـــن ســـقطاته وخطايـــاه، تجســـد وتأنـــس من أجل 
خاصنـــا كمـــا هـــو مكتـــوب »أَلنَّـــُه هَكـــَذا َأَحـــبَّ 
هللُا اْلَعاَلـــَم َحتَّـــى َبـــَذَل اْبَنُه اْلَوِحيـــَد، ِلَكْي اَل َيْهِلَك 
ُكلُّ َمـــْن ُيْؤِمـــُن ِبـــِه، َبْل َتُكوُن َلـــُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة« 
)إنجيـــل يوحنـــا 16:3(، فـــكان الحـــب هو الدافع 

عنـــد هللا وراء خلقتـــه ووجـــوده على األرض.

وإذا بحثنـــا فـــي الوجود اإلنســـاني بكل أبعاده 
وتاريخـــه الطويل ســـنجد أن »الحب« هو محور 
الحيـــاة، ســـواء علـــى مســـتوى األفـــراد أو مســـتوى 
الجماعـــات والشـــعوب واألمـــم. بمعنـــى آخـــر إن 
الحيـــاة تـــدور حـــول »الحـــب« فـــي كل نشـــاط، 
فأنـــت تـــدرس المـــادة العلميـــة وتجتهـــد فيها ألنك 
تحبها، وتترك دراسة معينة أو عمًا معيًنا ألنك 
ال تحبه، وتكّون أســـرة عندما تجد شـــخًصا تميل 
إليـــه وتحبـــه، وهكـــذا في الخدمة والعمل والســـفر 
والتكريـــس واألســـرة... إلـــى آخـــر هـــذه السلســـلة 
الطويلة من األنشـــطة اإلنســـانية العديدة. ويقول 
القديس يوحنا ذهبي الفم عن اإلنسان المسيحي 
ودوره فـــي منظومـــة الحيـــاة: »أّي مصبـــاح بـــا 
نـــور؟ وأّي مســـيحي بـــا حـــب؟«. وفـــي تقاليـــد 
الـــكل  الرهبانيـــة يعلمنـــا اآلبـــاء: »حـــّب  الحيـــاة 
وابتعـــد عـــن الـــكل« باعتبـــار العزلـــة اإليجابيـــة 

أحـــد أركان ســـامة حيـــاة الراهب.

وكذلـــك فـــي حيـــاة الفضيلـــة نجـــد »فضيلـــة 

اتســــــــــــــــاع القلب بالحـــــــــــــــــب للكل«، وال ننســــــــــى 
أنشـــودة القديـــس بولـــس فـــي األصحـــاح 13 من 
رســـالته األولـــى إلـــى أهل مدينـــــــــة كورنثوس عن 
المحبـــة وصفاتهـــا وعظمتهـــا حتـــى أنه قـــال إن: 
ـــُة اَل َتْســـُقُط َأَبـــًدا«، وهـــو بذلـــك يقـــّرر  »َاْلَمَحبَّ

حقيقـــة إنســـانية خالـــدة.

ورغم أن هللا صانع الخيرات، َقَصد كل خير 
لإلنســـان في الطبيعة والخليقة، وأعطاه حبه في 
العطايـــا العظيمـــة كالهـــواء والمـــاء والشـــمس من 
باب العناية اإللهية لكل البشـــر، إاّل أن اإلنســـان 
الذي فســـد بالخطية وســـمح لنفســـه أن يبتعد عن 
هللا ويعبـــد ذاتـــه وعقلـــه ومزاجـــه، وانحصـــر فـــي 
أنانيتـــه وأطماعـــه ورغباتـــه كما رأينـــا في بدايات 
تاريـــخ الخليقـــة، وتعـــّدى قايين علـــى أخيه هابيل 
وقتلـــه وصـــار معلوًنـــا مـــن األرض التـــي فتحـــت 

فاهـــا لتقبـــل دم أخيـــه من يـــده )تكوين 11:4(.

وهكــــــــــــــــذا اختـــــــــــــــــرق حــــــــــــرف »الـــراء« تلك 
وطرحهـــا  فقســـمها  »حـــب«  الجميلـــة  الكلمـــات 
أرًضـــا، وتحولـــت إلـــى »حـــــــــــــــرب«، وضاعـــت 
الحيـــاة وضـــاع البقـــاء وانكســـر الحـــب، وســـادت 
الكراهيـــة التـــي جعلت اإلنســـان يحارب اإلنســـان 
تحـــت مســـّميات ومبـــّررات عديدة كما نشـــهد في 

التاريـــخ اإلنســـاني.

وكمـــا نقـــرأ عـــن ويـــات الحـــروب العالميـــة 
األولـــى والثانيـــة في القرن العشـــرين، وكيف راح 
ضحيتهمـــا مايين ومايين من معظم الشـــعوب 
والـــدول، وفقـــد اإلنســـان عقلـــه وحكمتـــه، وأخـــذه 
التـــي  النوويـــة  القنابـــل  فاســـتخدم  القـــوة  غـــرور 
ســـقطت علـــى مـــدن يابانيـــة بالدمـــار والخـــراب 
ودون أن يجنـــــــــــــي اإلنســـان شـــيًئا.. وهـــا نحـــن 
نشـــهد بدايـــة حـــرب واســـعة جديـــدة تتـــوّرط فيهـــا 
الدمـــار  أســـلحة  تملـــك  التـــي  العظمـــى  القـــوى 
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كلمة ترابيزة هي كلمة قبطية ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ من أصل يوناني τραπεζα وتعني مائدة

ري اللجان الرئيســـية بالمجمع،  تـــرأس قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الســـبت 5 مـــارس 2٠22م، اجتماع اللجنة الدائمـــة للمجمع المقدس التى تضـــم مقرِّ
و6 من مطارنة الكنيســـة، إلى جانب ســـكرتارية المجمع المقدس، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة. تم خال االجتماع مناقشـــة مجموعة من الموضوعات الهامة 
فـــي مجـــال العاقـــات المســـكونية للكنيســـة القبطيـــة، وبعض الترتيبات اإلدارية الكنســـية، منها المعاهـــد التعليمية، وموضوعات تخص شـــئون الرهبنة واألديرة داخل 
وخـــارج مصـــر، وأيًضـــا ترشـــيحات األســـاقفة الجـــدد. وانتهـــت الجلســـة بمجموعـــة مـــن القرارات الهامة التي ســـتعرض في جلســـة المجمع المقدس المقـــرر عقدها يوم 

9 يونيـــو المقبل.

قداسة البابا جيتمع باللجنة الدائمة للمجمع املقدس

اجتماع األربعاء األسبويع حبضور شعيب 

يـــوم  فـــي االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء  البابـــا العظـــة  ألقـــى قداســـة  كمـــا 
األربعاء 2 مارس 2٠22م، من كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، بحضـــور عـــدد من أحبار الكنيســـة، واآلباء 
الكهنـــة، حيـــث شـــهد االجتمـــاع حضـــوًرا شـــعبيًّا ألول مـــرة منـــذ بـــدء جائحـــة 
كورونـــا المســـتجد منـــذ عاميـــن. كمـــا ُبثَّـــت العظـــة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعامـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 
اإلنترنـــت. وبدأ قداســـته سلســـلة تأمـــات جديدة خال أســـابيع الصوم المقدس 
تحـــت ســـؤال هللا آلدم »َأْيـــَن َأْنـــَت؟«، وكانـــت العظـــة عن »المخـــدع« )تجدها 

منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ13 مـــع ترجمـــة إنجليزيـــة صـ22(.
وفي بدابة العظة، هّنأ قداســـة البابا الشـــعب القبطي بمناســـبة بدء الصوم 
الكبيـــر، كمـــا أشـــار قداســـته إلـــى آبـــاء الكنيســـة المعاصريـــن الذيـــن تنيحوا في 
شـــهر مـــارس )القديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، والمتنيح البابا شـــنوده الثالث، 
وأبونا بيشـــوي كامل، وأبونا ميخائيل إبراهيم، واألنبا صرابامون أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وأبونا فلتاؤس الســـرياني(، وأعلن 
قداســـته أنـــه بمناســـبة التـــذكار العاشـــر لنياحـــة البابـــا شـــنوده يـــوم 1٧ مـــارس 

ســـوف ُيصّلـــي قداس فـــي الكاتدرائية.

تعزية قداسة ابلابا يف نياحة »أبونا أنطونيوس األول« بطريرك إريرتيا
والراهب القمص أنسطايس الصموئييل

الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  قـــدم  كمـــا 
التعزيـــة فـــي رحيـــل الراهـــب القمـــص أنسطاســـي 
الصموئيلـــي الـــذي رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحد 2٧ 
فبرايـــر 2٠22م، كمـــا قـــدم التعزيـــة أيًضا في أبونا 
تنيـــح  الـــذي  إريتريـــا  بطريـــرك  األول  أنطونيـــوس 
الشـــهر الســـابق. وقـــال قداســـة البابـــا: »رحـــل عنـــا 
أبونـــا أنسطاســـي الصموئيلـــي وهـــو كاهـــن وراهـــب 
خـــدم خدمـــة مهمـــة جـــًدا، وهـــي خدمـــة الذين ليس 

إريتريـــا تنيـــح عـــن عمـــر أكثـــر من تســـعين ســـنة، 
وهـــو ُيعتبـــر البطريـــرك الثالـــث في عـــداد بطاركة 
إريتريـــا، والحقيقـــة إن أبونـــا أنطونيـــوس تعـــرض 
لمتاعـــب كثيـــرة، وُوِضـــع تحـــت اإلقامـــة الجبريـــة 
لفتـــرة طويلـــة )حوالي 15 ســـنة( لكـــن آلخر وقت 
كان محافًظـــا علـــى اإليمـــان وتمـــم حياتـــه بســـام 
واحتمـــل مشـــقات كثيـــرة، ونأمـــل الخيـــر لكنيســـة 

إريتريـــا باعتبارهـــا كنيســـة شـــقيقة«.

لهـــم أحـــد يذكرهـــم. وتعـــب كثيـــًرا فـــي هـــذه الخدمـــة. 
خـــدم مـــع البابـــا شـــنوده الثالـــث، وقضـــى أكثـــر مـــن 
خمســـين ســـنة في الرهبنة وحمل صليب المرض في 
السنوات األخيرة، واعتنى به اآلباء، األنبا مكاريوس 
فـــي المنيـــا واآلبـــاء في ديـــر القديس األنبـــا صموئيل 

وكمـــل أيـــام الحيـــاة بســـام ورحـــل إلى الســـماء«.
قـــال قداســـته:  وعـــن بطريـــرك إريتريـــا الراحـــل 
»كمـــا نذكـــر نياحة أبونـــا أنطونيوس األول بطريرك 

قداسة ابلابا يعرب عن أسفه لقيام حرب بني بدلين شقيقني كنيستهم واحدة
ويشيد بإاعدة الطالب املرصيني من أوكرانيا

أعـــرب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي عـــن 
بيـــن روســـيا  بـــدأت  التـــي  أســـفه بســـبب الحـــرب 
يحتمـــل  ال  العالـــم  أن  علـــى  مؤكـــًدا  وأوكرانيـــا، 
مـــن  كلـــه  العالـــم  عانـــى  بعدمـــا  حـــرب،  انـــدالع 
ويـــات جائحـــة كورونـــا. وأشـــاد قداســـته بجهـــود 
الدولـــة المصريـــة التي نجحت فـــي إعادة الطاب 
المصرييـــن الدارســـين فـــي أوكرانيـــا. وقال قداســـة 

ال يحتمـــل حرًبـــا جديـــدة، يكفـــي مـــا فعلـــه فيروس 
كورونـــا فـــي العالـــم، الـــذي راح ضحيتـــه خمســـة 
ماييـــن شـــخص وأصيب بـــه خمســـمئة مليون... 
وفـــي هـــذا المجـــال نشـــكر مصـــر ونشـــكر فخامة 
أبناءنـــا  أعـــادت  التـــي  الطائـــرات  علـــى  الرئيـــس 
الدارســـين فـــي أوكرانيـــا وهـــم أعـــداد كبيـــرة جـــًدا 

دارس(«.  ٨٠٠٠ )حوالـــي 

البابـــا: »نحـــن فـــي الكنيســـة القبطيـــة نأســـف كثيـــًرا 
شـــقيقين،  بلديـــن  بيـــن  بـــدأت  التـــي  الحـــرب  لهـــذه 
وكنيســـتهم كنيســـة واحـــدة وشـــعبهم شـــعب واحـــد، 
ولهـــم لغـــة واحـــدة، وهمـــا أصدقـــاء جـــًدا لمصـــر. 
نتألـــم لســـقوط ضحايا ومصابيـــن، وللخراب والدمار 
الحـــادث هنـــاك... نصلي من أجل هذا األمر ومن 
أجـــل العالـــم كلـــه، والســـيما أن الوضـــع فـــي العالـــم 
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البصارة ⲡⲉⲥⲟⲩⲣⲱ بالصعيدية، وⲫⲉⲥⲟⲩⲣⲱ بالبحيرية وتعني الفول المطبوخ

االحتفال بايلوبيل اذلهيب تلأسيس فرع اللكية اإللكرييكية يف اإلسكندرية

وفـــي المســـاء ُأقيمـــت احتفالية اليوبيـــل الذهبي 
باإلســـكندرية،  اإلكليريكيـــة  الكليـــة  إحيـــاء  إلعـــادة 
فـــي مســـرح المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
فـــي اإلســـكندرية، حيـــث اســـتقبل خـــورس شمامســـة 
الكليـــة قداســـة البابا واآلبـــاء األســـاقفة الحاضرين، 
وأزاح قداســـته الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة التي 
تـــؤرخ للمناســـبة، وتحرك الموكب مـــروًرا بمحطات 
عبـــر  اإلكليريكيـــة  الكليـــة  ورمـــوز  تاريـــخ  توضـــح 

سنة. خمســـين 

بـــدأت فقـــرات الحفـــل بفيلـــم وثائقـــي عـــن تاريـــخ 
الكليـــة وتأثيرهـــا كمنـــارة الثقافـــة والتعليـــم الكنســـي، 
ثـــم فقـــرات قدمهـــا خريجـــو حـــول خبراتهـــم بالكليـــة، 
معهـــد  افتتـــاح  وثيقـــة  البابـــا  قداســـة  اعتمـــد  كمـــا 
دراســـة علـــوم الكتـــاب المقـــدس باإلســـكندرية تحـــت 

األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  االحتفـــال  حضـــر 
وبـــاد  ودقـــادوس  غمـــر  ميـــت  أســـقف  صليـــب 
لكنائـــس  العـــام  األســـقف  بافلـــي  واألنبـــا  الشـــرقية، 
العـــام  إياريـــون األســـقف  المنتـــزه، واألنبـــا  قطـــاع 
لكنائـــس قطـــاع غربـــي اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينا 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرقي اإلســـكندرية، 
واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيس ديـــر الســـيدة العذراء 
المحـــرق ووكيل الكلية اإلكليريكية بالمحرق، واألنبا 
ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة 
والوايلي والعباســـية ووكيل الكلية اإلكليريكية باألنبا 
رويـــس، باإلضافـــة إلـــى القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، والقمـــص أبرآم بشـــوندي 
وكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية، وعـــدد مـــن 
اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية وأعضـــاء هيئـــة تدريـــس 
اإلكليريكيـــة وخريجـــي وطـــاب الكليـــة اإلكليريكية.

مظلـــة الكليـــة اإلكليريكيـــة وتمنـــح الدراســـة به درجة 
الدبلومـــة، ثـــم ُعـــِرض فيلـــم »هنا اإلســـكندرية« عن 
الرؤية المســـتقبلية للكلية بعد خمســـين عاًما أخرى، 
وُاخُتِتـــم الحفـــل بكلمـــة قداســـة البابـــا عبـــر فيهـــا عن 
فرحتـــه باالحتفاليـــة والمناســـبة، كما عرض قداســـته 
خمســـة أحـــام لمســـتقبل الكليـــة اإلكليريكيـــة هـــي: 
)1( مبنى كبير مســـتقل خارج الكاتدرائية المرقســـية 
زيـــادة   )2( باإلكليريكيـــة.  يليـــق  بشـــكل  مجهـــز 
عـــدد الحاصليـــن علـــى شـــهادات الدراســـات العليـــا 
)الماجســـتير والدكتـــوراه(. )3( زيـــادة عـــدد البعثـــات 
التعليميـــة الخارجيـــة لطالبـــي وخريجـــي الكلية. )4( 
وجـــود ســـنة متخصصـــة في الدراســـة ما بعـــد الكلية 
مثـــل دراســـة عـــن المنـــاخ أو الصحـــة أو األمـــور 
الحياتية أو المســـكونيات. )5( إنشـــاء قســـم داخلي 

بالكليـــة اإلكليريكيـــة.

شـــهد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ظهـــر يـــوم الســـبت 26 فبرايـــر 
2٠22م، فـــي المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، العـــرض 
المســـرحي »المنـــارة« ضمـــن احتفاليـــة بمـــرور 5٠ عاًمـــا علـــى تأســـيس فـــرع 
الكليـــة اإلكليريكيـــة فـــي اإلســـكندرية بيد المتنيح البابا شـــنوده الثالث في فبراير 
عام 19٧2م. تضمن عرض »المنارة«، والذي قدمه فريق »أبطال اإليمان« 
مـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوســـف البـــار بســـموحة، الـــدور الهـــام 

للتعليـــم الاهوتـــي والوعـــظ فـــي حفـــظ اإليمان المســـيحي عبر تاريخ الكنيســـة. 
حضـــر العـــرض أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
المنتـــزه، واألنبـــا إياريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غربي اإلســـكندرية، 
واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرقي اإلســـكندرية، باإلضافة 
إلـــى القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، وعـــدد مـــن كهنـــة 

اإلســـكندرية وطلبـــة وخريجـــي الكليـــة اإلكليريكيـــة وأبنـــاء الكنيســـة.
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الفراش من الكلمة القبطية الصعيدية ⲡⲱⲣϣ ومنها جاءت ‘‘الُبرش’’ أي الفرش ينامون عليه

قداسة ابلابا يلتيق متدريب برنامج اجلودة ومعايري اعتماد املستشفيات

قداسة ابلابا يستقبل وفد أكاديمية نارص

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم الســـبت 26 فبرايـــر 
2٠22م، بمســـرح المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، أعضاء 
بـــي برنامـــج الجـــودة  األمانـــة العامـــة للمستشـــفيات باإلســـكندرية ومعهـــم متدرِّ
ومعاييـــر اعتمـــاد المستشـــفيات. بـــدأ اللقـــاء بكلمـــة ترحيـــب من القـــس لوقا عبد 
المســـيح مســـئول األمانـــة العامـــة للمستشـــفيات الكنســـية باإلســـكندرية، شـــرح 

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي 
حـــرب  أركان  اللـــواء  مـــارس 2٠22م،   ٧ االثنيـــن  يـــوم  بالقاهـــرة 
أيمـــن نعيـــم ثابـــت مديـــر أكاديمية ناصر العســـكرية العليـــا، وبرفقته 
عـــدد مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريس والدارســـين العســـكريين والمدنيين 
البابـــا  قداســـة  رّحـــب  والصديقـــة.  الشـــقيقة  الـــدول  مـــن  والوافديـــن 
بضيوفـــه وهنأهـــم بقـــرب حلـــول شـــهر رمضان، وألقـــى كلمة تحدث 
فيهـــا عـــن مكانـــة مصر في التاريخ، والنمـــو والتطوير الجاري على 
أرضهـــا حالًيـــا. ثـــم تكلـــم عـــن الكنيســـة القبطيـــة ونشـــأتها وبعـــض 
المامـــح التاريخيـــة التـــي تميزهـــا، وعـــن اللغـــة القبطيـــة باعتبارهـــا 
الحلقـــة األخيـــرة مـــن اللغـــة المصريـــة القديمـــة. كمـــا أجاب قداســـته 
مديـــر  شـــكر  جهتـــه  ومـــن  الحضـــور.  واستفســـارات  أســـئلة  علـــى 
األكاديميـــة قداســـة البابـــا علـــى حرصـــه الدائـــم علـــى اللقـــاء بوفـــد 
أكاديميـــة ناصـــر، مشـــيًدا بالـــدور الوطنـــي الـــذي تقـــوم به الكنيســـة 
القبطيـــة فـــي المجتمـــع. وختـــام اللقـــاء قدم اللـــواء أركان حرب أيمن 
نعيـــم ثابـــت لقداســـة البابـــا درع األكاديميـــة تقديـــًرا لقداســـته، ومـــن 
جانبـــه قـــدم قداســـته بعـــض الهدايـــا التذكاريـــة للحضور وتـــم التقاط 

الصـــور التذكاريـــة لهـــم مـــع قداســـة البابـــا.

مـــة، مما يؤهلها  فيهـــا فكـــرة برنامـــج التدريـــب لزيادة كفـــاءة وجودة الخدمـــة الُمقدَّ
مســـتقبًا إلـــى نظـــام هيئـــة التأميـــن الصحي الشـــامل بالدولة. بعدهـــا تم عرض 
المناهج التي درســـها المتدربون. ُاخُتِتم اللقاء بكلمة لقداســـة البابا شـــكر خالها 
الحضـــور علـــى الجهـــد المبذول للوصول لمســـتوى أفضل مـــن الخدمة الطبية، 
ووزع قداســـته شـــهادات اجتيـــاز البرنامـــج التدريبي والتقطت الصـــور التذكارية.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي العظـــة فـــي االجتمـــاع األســـبوعي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 23 فبرايـــر 2٠22م، مـــن كنيســـة التجلي بالمقـــر البابوي 
بمركـــز لوجـــوس فـــي دير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون. وُبثَّت العظة 
عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركز اإلعامي 

للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، مـــع حضـــور عـــدد محـــدود مـــن الشـــعب. 
واســـتكمل قداســـته سلســـلة تأماتـــه »عظـــات عميقـــة فـــي عبـــارات قصيـــرة«، 
حيث تناول ســـؤال القديس بولس الرســـول الذي وجهه للســـيد المســـيح، لحظة 

، َمـــاَذا ُتِريـــُد َأْن َأْفَعـــَل؟« )أع6:9(. ظهـــوره لـــه: »َيـــا َربُّ
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القلم من الكلمة ⲕⲁⲗⲁⲙⲱⲛ، أي البوص الذي ُيصنع منه القلم ومنها دير القلمون

قداسة ابلابا يستقبل رئيس 
املحكمة ادلستورية العليا

ويستقبل جمموعة عمل إصدار كتاب مصور باللغة اإلجنلزيية عن الكنيسة القبطية

البابـــا تواضـــروس  قداســـة  اســـتقبل 
يـــوم  بالقاهـــرة  البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي 
الثاثاء ٨ مارس 2٠22م، المستشـــار 
بولـــس فهمي إســـكندر رئيـــس المحكمة 
الدســـتورية العليـــا، والـــذي حظـــي بثقـــة 
الرئيـــس السيســـي بتعيينـــه مؤخـــًرا فـــي 
هـــذا المنصـــب الرفيـــع، وهنـــأه قداســـة 
البابـــا متمنًيـــا لـــه التوفيـــق والنجـــاح في 

عملـــه الجديـــد.

كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم األحـــد 
البابـــــــــــــــــــــــوي  بالمقـــر  2٠22م،  مـــارس   6
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية بالقاهـــرة، 
مجموعـــة عمـــل إصـــدار كتـــاب مصـــــــــــــور 
القبطيـــة  الكنيســـة  عـــن  اإلنجليزيـــة  باللغـــة 
األرثوذكسيـــــــــــــة بعنوان: »مصـــــــــــــر: رســـالة 
مـــن األرض المباركـــة«، وقـــد قـــام بطباعته 
فريـــق مـــن خدام المقـــر البابوي بالتعاون مع 
متخصصيـــن،  وخادمـــات  خـــدام  مجموعـــة 
وقـــد شـــكرهم قداســـته علـــى هـــذا المجهـــود 
فـــي  اســـتغرق عاميـــن حتـــى صـــدر  الـــذي 
شـــكل أنيـــق وفاخـــر ومتميز ويناســـب عراقة 

كنيســـتنا القبطيـــة.

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

يوم األربعاء ٢3 فبراير ٢٠٢٢م
+ نيافة األنبا بوال مطران طنطا، وذلك لمتابعة 
لة مـــع  موضـــوع األوقـــاف القبطيـــة واللجنـــة الُمَشـــكَّ

هيئة األوقـــاف المصرية.
يوم األربعاء ٢ مارس ٢٠٢٢م

+ نيافـــة األنبـــا أبوللـــو أســـقف إيبارشـــية ســـيناء 
الجنوبيـــة، وعـــرض نيافته على قداســـة البابا بعض 

األمـــور الخاصـــة بالخدمـــة الرعوية باإليبارشـــية.
+ نيافـــــــــــة األنبـــا مرقوريـــــــــــوس أســـقف جرجـــا، 
حيـــث تمـــــــــــــــــت أثنــــــــــــــــــاء اللقـــاء مناقشـــة عـــدًدا من 

الموضوعـــات الرعويـــة.
يوم الخميس 3 مارس ٢٠٢٢م

+ نيافة األنبــــــــــــــــا سيـــــــــــــــداروس األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخـــل، وعـــرض نيافته على 
قداســـة البابـــا بعـــض األمـــور الخاصـــة بخدمتـــه في 

القطـــاع الرعـــوي الـــذي يشـــرف عليه.
يوم الجمعة 4 مارس ٢٠٢٢م

+ نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس دير 
القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحدين بســـوهاج، 

+ الراهـــب القمـــص بيجول األنبا بيشـــوي كاهن 
كنيسة القديس مار مرقس بالكويت، الذي كان في 
زيـــارة لمصـــر حالًيـــا الفتقـــاد أبنـــاء أســـر المصريين 
العامليـــن فـــي دولة الكويت، من الشـــباب الدارســـين 
بالجامعـــات المصريـــة، وقـــدم لقداســـة البابـــا أثنـــاء 
اللقـــاء تقريـــًرا عـــن الخدمـــة بالكنيســـة فـــي الكويـــت 

واألنشـــطة الرعويـــة المختلفـــة بها.
يوم االثنين 7 مارس ٢٠٢٢م

+ نيافة األنبــــــــــــــا ماركــــــــــــــوس أســـقف إيبارشـــية 
دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبراري ورئيس دير الشـــهيدة 
دميانـــة بالبـــراري، الذي ناقش مع قداســـته عدًدا من 

الموضوعـــات الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.
يوم الثاثاء ٨ مارس ٢٠٢٢م 

+ المستشـــار بولـــس فهمـــــــــــي إســـكندر رئيـــس 
المحكمـــــــــــة الدســـتورية العليـــا، والـــذي حظـــي بثقـــة 
فخامـــة الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي بتعيينه مؤخًرا 
فـــي هـــذا المنصـــب الرفيـــــــــــــــع، وهنـــأه قداســـة البابـــا 

متمنًيـــا لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي عملـــه الجديـــد.

البابـــا بعـــض  حيـــث عـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة 
األمـــور الخاصـــة بالعمـــل فـــي الديـــر.

+ كهنـــة ومجلـــس كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس 
بحـــي الظاهـــر بالقاهرة. الذين قدموا تقريًرا لقداســـته 
خدمـــة  ســـواء  وأنشـــطتها،  الكنيســـة  خدمـــات  عـــن 
الشـــباب أو خدمـــة التنميـــة، وغيرهما من الخدمات. 
كمـــا عرضـــوا للرؤيـــة الحالية التي يســـير بها العمل 
في الكنيســـة والرؤية المســـتقبلية التي تســـعى لمزيد 

مـــن التطوير فـــي الخدمة.
يوم األحد 6 مارس ٢٠٢٢م

+ نيافـــة األنبـــا بيتــــــــــــــــــر أســـقف إيبارشيـــــــــــــــــــة 
بالواليـــات  وكنتاكـــي،  كارولينـــا  وســـاوث  نـــورث 
المتحـــدة األمريكيـــة، وعـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة 
البابا عدًدا من الموضوعـــــــــــــات التي تخص العمل 

الرعـــوي فـــي اإليبارشـــية.
القمـــص موســـى األنطونـــي وكيـــل  الراهـــب   +
ســـيدني،  إليبارشـــية  التابعـــة  النـــد  كوينـــز  واليـــة 
بأســـتراليا، حيـــث قـــدم لقداســـته تقريـــًرا عـــن الخدمـــة 
فـــي هـــذا الجـــزء مـــن اإليبارشـــية برعاية نيافـــة األنبا 

اإليبارشـــية. أســـقف  دانييـــل 



نذكــر لــه كل تعبــه وخدمتــه وتعليمــه وكتاباتــه فــي شــتى 
المجــاالت، ومــا تــزال كتبــه وعظاتــه مرجًعــا فــي شــتى العلــوم 
الكنســية، ونذكــر لــه تعبــه فــي تأســيس العديــد مــن المعاهــد 
العلميــة والكنائــس فــي مصــر وخارجهــا، ونذكــر لــه عاقاتــه 
المتســعة وقدرتــه الفائقــة علــى ممارســة الحــوار، مهمــا كان 
مجــال الحــوار ومهمــا كانــت ثقافــة المحــاور، وكيــف أبهــر 
التعبيــر، ال  الظــل ورصانــة  البداهــة وخفــة  بســرعة  الجميــع 
ســيما وهــو أديــب وسياســي قديــر، ومّطلــع بشــكل واســع علــى 
مــا يــدور مــن حولــه فــي العالــم، ممــا أكســبه تقديــر واحتــرام 

الجميــع حتــى الخصــوم.
ونذكــر لــه كيــف تعــرض فــي حياتــــــــــــــه لضيقــات كثيــرة 
زادتــه صابــة، وبينمــا لــم يتخــّل عــن مبادئــه تعّلــق بــه الشــعب 

وأحبــه وســانده.
ونقتطــف هنـــــــــــــــــا بعًضــا ممــــــــــــــــــــا كتــب عنـــــــــــه فــي حياتــه 

وُبعيــد نياحتــه...

قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي الذكــرى الثانيــة 
لنياحــة البابا شــنوده:

لرحيــل  الثانيــة  الذكــرى  علينــا  تحــل  الصبــاح  هــذا  فــي 
الثالــث، ونحــن نعتبــر  البابــا شــنوده  المتنيــح قداســة  حبيبنــا 
رحيلــه هــو الميــاد الســماوي، فــي مثــل هــذا اليــوم، منــذ عاميــن 
ــد جديــًدا فــي الســماء، وفارقنــا بالجســد علــى األرض علــى  ُوِل

رجــاء القيامــة.
البابــا شــنوده عامــة فارقــة فــي تاريــخ كنيســتنا القبطيــة 
ووطننــا مصــر، واســمه محفــور فــي ســجل الزمــن والتاريــخ، 

نظــًرا لحياتـــــــــــــه الطويلــة وأعمالــــــــه الكثيـــــــــــرة التــي خــدم بهــا الســيد المســيح عبــر 
جهــاد طويــل. 

عندمــا نبحــث فــي حياتــه نجــد أنــه تــرك لنــا ســيرة عطــرة، وتراًثــا ثميًنــا وتأثيــًرا 
كبيــًرا. ســيرته عطــرة منــذ أن كان طفــًا صغيــًرا... وعــاش فــي الديــر فــي حيــاة 
النســك، ولــم يكتــِف بالديــر فقــط، بــل بــدأ يتجــه إلــى الوحــدة والغربــة، بعدهــا نجــده 
قــد توحــد لعــدة ســنوات، ففــي حبريــة البابــا كيرلــس الســادس يقيمــه أســقًفا ألســقفية 
جديــدة وهــي أســقفية التعليــم الكنســي، إلــى أن يختــاره هللا فــي نوفمبــر 19٧1 
ليكون بطريرًكا للكنيســة القبطية، وظل يقود الكنيســة 4٠ عاًما في ســيرة عطرة 

تمتــد عبــر الوطــن كلــه وخــارج مصــر.

تحــل الذكــرى العاشــرة لنياحــة مثلــث الطوبــى البابــا شــنوده الثالــث، يــوم الســابع عشــر مــن مــارس ٢٠٢٢م، فقــد فــارق عالمنــا الفانــي 
)وهــذا هــو التعبيــر الــذي اعتــاد اســتخدامه فــي حياتــه عنــد نياحــة أحــد األحبــاء، مثلمــا اعتــاد اســتخدام تعبيــر آخــر وهــو »إن أحــب الــرب 

وعشــنا« وذلــك عنــد الوعــد بشــيء أو االتفــاق علــى أمــر مــا( فــي مثــل هــذا اليــوم.
خدم بكل ما أعطاه هللا من مواهب، خدم الكنيسة والوطن 
فــي مراحــل مختلفــة، ورغــم مــا تعــّرض لــه مــن تجــارب إاّل أنــه 
أهــرام  ذا شــخصية صامــدة، وصــارت ســيرته تضــارع  كان 
مصر. وانتشــر اســم البابا شــنوده في كل مكان وصار يعرفه 
كل المصرييــن، وعرفــه العــرب، وُعــِرف بألقــاب كثيــرة، وقــدم 
نموذًجــا لإلنســان المخلــص. ســيرته العطــرة جعلــت الصغــار 
والكبــار يحبونــه، األطفــال كانــوا يجــدون فيــه روح الطفولــة 
والحكمــة  المعرفــة  فيــه  يجــدون  والكبــار  والبــراءة،  والنقــاوة 
والتدبيــر الحســن. وتخطــت ســيرته الحــدود إلــى أماكــن كثيــرة.

وارتبــط بالحيــاة الرهبانيــة، وتــرك لنــا ســيرة عطــرة. وتــرك 
لنــا تراًثــا فــي التعليــم والنســك، وفــي المحاضــرات الثمينــة التــي 
ألقاهــا ســواء وهــو أســقف للتعليــم أو بطريــرك، وتــرك لنــا تراًثــا 
للمعرفــة المســيحية الواســعة. فــي زمــن حبريتــه، نشــر 15٠ 
كتاًبــا بلغــات متعــددة، وفــي شــتى نواحــي المعرفــة... وبعدمــا 
قــدم حياتــه علــى األرض إاّل أنــه مــازال يخــدم، ليــس بصلواتــه 
فقــط، بــل بهــذا التــراث الصوتــي والمرئــي والمكتــوب، لذلــك 

ُأطلــق عليــه لقــب »معلــم األجيــال« بحــق.

نيافة األنبا باخوميوس في صاة الجّناز:
... يعــّز علينــا رحيــل أبينــا الــذي تربينــا علــى يديــه منــذ 
أكثــر مــن نصــف قــرن، فهــو يقــود الكنيســة منــذ النصــف األول 
مــن القــرن الماضــي. تــرك أثــًرا عظيًمــا فــي حيــاة الكنيســة 
وفــي العالــم كلــه. قداســة أبينــا الحبيــب الــذي نعتــّز بأبوتــه. 
لــن ننســى عملــه معنــا فــي كنيســتنا، فهــو قــاد الكنيســة كربــان 
ماهــر حكيــم، وقــاد فكــر التجديــد بعمــل الــروح القــدس، وحفــظ 
الكنيســة فــي تجديدهــا فلــم تنحــرف حفــظ الكنيســة فــي تجديدهــا 
بقــوة الصــاة، فكثــرت الصلــوات فــي القداســات والكنائــس واألديــرة، وعمــل عمــًا 
عظيًمــا جــًدا بفعــل الــروح القــدس. قــاد حركــة التجديــد فــي الكنيســة عندمــا نشــر 
تعليًمــا أرثوذكســًيا ســليًما، فتعــددت المعاهــد الاهوتيــة وصــارت هنــاك فــي كل 
ربــوع المســكونة فكــر أرثوذكســي مــن ذات فكــر قداســته الــذي نعتــز بــه. لقــد قــاد 
حركــة التكريــس فــي الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية، وتكــّرس علــى يديــه الكثيــر 
مــن الشــباب فــي العالــم كلــه، وكان هنــاك عمــل رعــوي قــوي بــدأ فــي الكنائــس 
ــا بفعــل الــروح القــدس الــذي عمــل فيــه بقــوة، فهــو  والمؤسســات، كان عمــًا قوًي
رجــل البريــة، رجــل الصــاة، وهــو رجــل التعليــم، وهــو رجــل الرعايــة، ونحــن ال 
ننســى علــى مــدى الدهــر مــا صنعــه البابــا شــنوده فــي حيــاة الكنيســة القبطيــة كلهــا 



والكنائــس األخــرى.. إن الكلمــات تعجــز عــن أن تصــف حبيبنــا وقائدنــا وأبانــا 
الــذي تربينــا علــى يديــه. لقــد تــرك لنــا مثــااًل فــي القيــادة. كان موســى النبــي فــي 
عصــره، كان يشــوع فــي عصــره، كان نحميــا، كان يوحنــا المعمــدان، كان بولــس 
الرســول... إن قيادتــه فــي العالــم كلــه جعلتهــم يؤمنــون بصــدق الوحــدة الوطنيــة، 
وكان قائــدا للوحــدة الوطنيــة فــي وطننــا، وكان عامــًا مهًمــا فــي المحبــة. إن 
قــوة تأثيــره فــي عملــه القيــادي وّحــد الكنائــس فــي العالــم وهنــاك الحــوارات... إن 
ــر عــن حقيقــة هــذا المحبــوب. إن الكلمــات ال تعبــر  الكلمــات يــا أحبائــي ال تعّب
عّمــا صنعــه البابــا شــنوده فــي جيلــه، ولكــن سيســتمر هــذا الصــوت إلــى مجــيء 
ربنــا يســــــــــــــوع المسيــــــــــــح فــي مجــده؛ وهــو يســمع صوتــــــــــــــــه اليــوم: ادخــل إلــى 

فــرح ســيدك...

البابــا بنديكــت الســادس عشــر بابــا الفاتيــكان الشــرفي: »كان مــن أهــم 
الشــخصيات العالميــة الروحيــة التــي فقدهــا العالــم فــي ظــروف صعبــة ومعقــدة«. 
البطريــرك ثاؤفيلــس الثالــث بطريــرك القــدس للــروم األرثوذكــس: »ســيكون 

خالــًدا فــي نفــس كل مــن عرفــه«. 

مثلــث الرحمــات األنبــا بيشــوي مطــران دميــاط وكفــر الشــيخ الســابق: 
»علــى الرغــم مــن أن البابــا شــنوده أنشــأ مدرســة الهوتيــه فــي األجيــال التــي 
عاشــها وخــدم فيهــا، إاّل أن تعليمــه كان يمتــاز بالبســاطة والوضــوح حتــى كان 

يجتــذب الكثيريــن لاســتماع إليــه«. 

نيافــة األنبــا باخــوم أســقف ســوهاج: »كان قــدوة لنــا، علمنــا كيــف نســلك 
فــي خدمتنــا وفــي التعامــل مــع المشــاكل فــي أحلــك األوقــات بقولــه: ربنــا موجــود، 
مســيرها تنتهــي، كلــه للخيــر.. وكان محًبــا للخدمــة والعمــل الرعــوي، دائــم الســؤال 
عــن رعيتــــــــــــه، يســافر مســافات طويلــة لتدشيـــــــــــن المذابــــــــــــــــــح، وانتشــار الخدمــة 

رغــم مرضــه«. 

نيافــة األنبــا رافائيــل األســقف العــام: »امتــاز بابانــا الرائــع باتــزان الفكــر، 
ولــم يســمح بالشــطحات الفكريــة التــي تســتهدف بعــض الُكتّــاب والوّعــاظ ليجتذبــوا 
بهــا مســامع النــاس، حيــث يتكلمــون بطــرق غيــر مألوفــة وأفــكار مثيــرة للبلبلــة.. 
ــوده مســامع النــاس بالحــق والبســاطة واالعتــدال فــي  ــذب البابــا شنـــــــــــ لقــد اجتــــــــــــ

كل شــيء«. 

األنبــا  فيــه  »رأينــا  الشــمالية:  ســيناء  أســقف  قزمــان  األنبــا  نيافــة 
أنطونيــوس فــي الرهبنــة، والبابــا أثناســيوس فــي الدفــاع عــن اإليمــان، وتمثــل فــي 
ــم والمفكــر والمبــدع، والعديــد مــن المواهــب، وقــوة اإليمــان والمحبــة  قداســته العاِل
وروح الخدمــة، والبــذل والتضحيــة والتعــب ألجــل راحــة الجميــع، والمحبــة لمصــر، 

وكل شــعبه فــي أنحــاء العالــم«. 

الرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا: »ســنتذكر البابــا شــنوده الثالــث 
كرجــل عميــق اإليمــان وداعيــة إلــى المصالحــة«. 

كاتريــن آشــتون وزيــر خارجيــة االتحــاد األوروبــي: »قائــد محتــرم 
األديــان«.  بيــن  والحــوار  التســامح  إلــى  يدعــو  وكان  رؤيــا..  صاحــب 

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــل الديــن الــذي يؤمــن بالتســامح، والتعايــش بيــن  ــااًل لرجـــــــــــــ المتحــدة: »كان مث

واألديــاًن. الطوائــف 

هيــاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة: »نحــن إذا 
نتأمــل حيــاة ورصيــد البابــا شــنوده الفكــري والروحــي نؤكــد مجــدًدا دعمنــا لمســتقبل 

يعمــه الســام واالزدهــار فــي مصــر«. 

جوزيــه مانويــل بــاروزو رئيــس المفوضيــة األوروبيــة الســابق: »البابــا 
شــنوده الثالــث قائــد وطنــي ودينــي محتــرم، دافــع علــى الــدوام علــى الحريــة الدينيــة 
وحريــة المعتقــد.. وأفضــل وســيلة لتخليــد ذكــرى البابــا شــنوده هــي الحفــاظ علــى 
المبــادئ التــي ناضــل مــن أجلهــا طــوال حياتــه المديــدة، والحفــاظ علــى الُلحمــة 

الوطنيــة بيــن المصرييــن«. 

الدكتــور نبيــل العربــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســابق: 
»البابــا شــنوده الثالــث قامــة مصريــة وطنيــة عظيمــة، حملــت همــوم المصرييــن 
والعــرب جميًعــا، وعــاش بإيمانـــــــــــــه العميــق مدافًعــا عــن الوحــدة الوطنيــة وعــن 
القضايــا العربيــــــــــــــــة، وعــــــــــــــــــــن روح التسامـــــــــــــــح والمحبــة والحــوار بيــن أتبــاع 

الديانــات الســماوية«. 

ســتيفن هاريــر رئيــس وزراء كنــدا الســابق: »كان رمــًزا مثالًيــا للتســامح 
الدينــي والتفاهــم بيــن الجماعــات، كمــا تميــز بالحنــو واإلنســانية تجــاه مجتمعــه، 
واآلخريــن مــن األديــان األخــرى.. كمــا أنــه شــخصية تعلــق بهــا الصغــار والكبــار، 

وتــم تكريمــه عالمًيــا«. 

د. رفعــت الســعيد رئيــس حــزب التجمــع الســابق: »كان يــًدا تمتــد لتحمــي 
مصــر مــن صواعــق الفتنة«. 

الدكتــور أحمــد زويــل: »البابــا شنـــــــــــوده كان مصرًيــا عظيًمــا ورمــًزا فــي 
الحديــث«.  تاريخنــا 

الكاتــب محمــد حســنين هيــكل: »البابــا شــنوده كمــا ُتظهــر األحــداث كان 
أذكــى مــا قــّدر اآلخــرون، كمــا أنــه كان أقــرب إلــى االلتــزام بمقاديــر مصــر، ممــا 

ظــّن هــؤالء الذيــن كانــوا يخّططــون لشــيء آخــر«. 

األديــب العالمــي نجيــب محفــوظ: »البابــا شــنوده دائًمــا رجــل صلــب متفائل 
شــديد الــذكاء.. مصــري عميــق األصــل، عربــي الوجــدان والتوجهــات.. إنســاني 

النزعــة عالمــي األفــق«. 

ــن األســبق: »حافــظ علــى الهويــة  ــب الصحفيي مكــرم محمــد أحمــد نقي
الفلســطينية  القضيــة  نصــر  القديمــة..  وتقاليدهــا  المصريــة  للكنيســة  الوطنيــة 

ورفــض ذهــاب األقبــاط إلــى القــدس، كمــا أنــه كان رجــًا مثقًفــا ووطنًيــا«. 
الكاتــب مصطفــى أميــن: »الظلــم يقــّوي المظلــوم وال يضعفــه.. فالمطــارق 
ــا ومكانــة فــي  ــم تهدمــه بــل جعلتــه أكثــر ثباًت ــوده ل التــي هــوت علــى البابــا شنـــــــــ

قلــوب األقبــاط«. 

الثقافــات  لحــوار  الدولــي  االتحــاد  الســمان رئيــس  الدكتــور علــي 
واألديــان: »البابــا شــنوده عبقــري المــودة، ألنــه جعــل هــذه الكلمــة البســيطة 

للُكــره«. وعاًجــا  لحياتنــا  منهًجــا 
نيــح هللا نفســه البــارة فــي الفــردوس، وعّوضــه عــن أتعابــه أجــًرا ســمائًيا، وليقبــل 

هللا صلواتــه عّنــا حتــى نكمــل مًعــا.



ل كل األشــياء هــو رشــم  األلــف: أوَّ
الصليــب، بــه نعمــل كل األشــياء.

ــد  البـــــــــــــاء: بــدء اإليمــان هــو تجسُّ
ربنــا يســوع المســيح ابــن اآلب األزلــي، 
والمولــود منــه قبــل كل الدهــور، والــذي 

جــاء لخاصنــا.
التــاء: تدبيــر الخــاص هــو اإليمان 
الوحيــد،  االبــن  وبُألوهيــة  بالثالــوث، 
اآلب  روح  القــدس،  الــروح  وبنعمــة 
الســماوي، وانتظــار حيــاة الدهــر اآلتــي.

الثــاء: ثاؤريــا القلــب التــي ال تنقطــع 
هــي ُمازمــة اســم ربنــا يســوع المســيح 
الــذي  فهــو  الداخلــي،  إنســاننا  فــي 
يكشــف لنــا كل أســرار الدهــر اآلتــي.

الجيــم: جمــع ربنــا يســوع المســيح 
كل شــيء، في الســماء وعلى األرض، 
شــخصه  فــي  واحــًدا  االثنيــن  وجعــل 

اإللهــي. الُمبــاَرك 
الحــاء: ِحــب الــرب إلهــك مــن كل 

ســة عــروس الــرب المزينـــــــــــــــــة بمواهــب  قلبــك، وِحــب الكنيســــــــــــــــة الُمقدَّ
الــروح القــدُّس.

الخاء: خبُر الحياة هو بشارة ربنا يسوع المسيح.
الــدال: داّلتنــا الدائمــة عنــد اآلب، هــي يســوع المســيح االبــن الوحيــد 
ــُر بشــفاعة ُأمــه الحنــون  الــذي هــو قائــٌم عــن يميــن اآلب، والــذي ُيسَّ

ســيدتنا والــدة اإللــه.
الــذال: ذكــرى مــوت وقيامــة ربنــا يســوع المســيح، هــي عطيــة الــروح 
َرُكــم بــكل مــا  القــدُّس، ألن ربنــا يســوع قــال عــن الــروح القــدُّس »ُيذكِّ

قلتــه لكــم«.
الراء: رئاسٌة با محبة، وبا بذل، هي رئاسة الشيطان.

الــزاي: زينــة الحيــاة اأُلرثوذكســية الحقيقيــة هــي الصــاة، والتشــبُّه 
بالقديســين مثــل مــار إســحق، ومــار مينــا.

الســين: ســعادة الــروح ليســت مثــل ســعادة الجســد، ألنَّ ســعادة 
الــروح تــدوم وســعادة الجســد مؤقتــة.

الشين: شفاعة القديسين تنفع التائبين.
الصــاد: صــار االبــن الوحيــد إنســاًنا، لكــي يصيــر اإلنســان ابًنــا 

لــآب بنعمــة ربنــا يســوع المســيح.
الضــاد: ضعــف الــروح هــو فــي أْن تشــرب نقطــة ِمــن كأس الحيــاة، 

وتطلــب كأس العالــم كامــًا.
الطــاء: طلبــة القلــب فــي الصــاة الربانيــة هــي أْن نــأكل خبــز هللا 
النــازل ِمــن فــوق، ِمــن عنــد اآلب، كقولــه لــه المجــد »ُخبزنــا الــذي 
للغــد أعِطنــا اليــوم«، والتنــاول كل يــوم هــو اعتمادنــا الدائــم علــى نعمــة 

ادس( د )قداسة البابا كيرلُّس السَّ ِمْن كلمات أبينا القمص مينا الُمتوحِّ

الحياة التي لربنا يسوع المسيح.
الظــــــــاء: ظهر ابن هللا في الجسد 
لكــي يظهــر الجســدانيون فــي الســماء 
ُيصبــح  ولكــي  الســمائية،  القــوات  مــع 

آدم مواطًنــا ســمائًيا.
ــن: عطيــٌة تفــوق كل ثمــٍن،  العيـــــــــ
ويعجــز اللســـــــــــــــان عــن وصفهــا، وهــي 
عطيـــــــــــــة اآلب الســماوي لنــا، أي ابنــه 
الوحيــد الــذي أعطانــا بالــــــــــــروح القــدُّس 

أســرار الكنيســة الســبعة.
الغيــــــــــــن: ِغنـــــــــــــــــــى اأُلرثوذكســية: 
يســين،  الكتــاب الُمقــدَّس - كتابــات القدِّ

الشــهداء، والنُّســاك ُلبَّــاس الصليــب.
فــداُء كل إنســاٍن هــو ربنــا  الفــاء: 
ِمــن  فدانــا  فقــد  نفســه،  المســيح  يســوع 
العبوديــة بعطيــة البنــوة، وِمــن الخطيــة 
بعطيــة القداســة، وِمــن المــوت بالحيــاة، 
وِمــن الفســاد بالقيامــة، لــه المجــد دائًمــا 

إلــى األبــد آميــن.
القــاف: قــوة حياتنــــــــــــــا ِمــن الــروح القــدُّس الــذي أعطانــا الكتــاب 
َد  الُمقــدَّس، وأســرار الكنيســة، والصلـــــــــــــوات، ورشــــــــــم الصليــب، وحــدَّ

شــفاعة القديســين.
الــكاف: كنزنــا الوحيــد الــذي نطلبــه دائًمــا، ونفتِّــش عنــه بلجاجــٍة، 

هــو أْن نقتنــي ربنــا يســوع المســيح.
ــَدت  ــي إذا َفَق ــو أْن تبكــــــــــــ ــي، هـــــــــ ــوم النَّْفــس الحقيقــــــــــــــــ ــام: لـــــــــــ ال

محبتهــا للمســيح.
الميــم: مديــح القديســين ُيغــذِّي النَّْفــس بالشــجاعة، والثقــة فــي مراحــم 
هللا، وتماجيـــــــــــــــد الســـــــــــــــــت العـــــــــــــــذراء، ومارمينـــــــــــــا هــي حــاوٌة تفــوق 

حــاوة العســل.
النــون: نهايــة حياتنــا مثــل بدايتهــا، ألننــا ُنولــد ِمــن ميــاه المعموديــة 
فــي المســيح لكــي ننتهــي فــي ميــاه نهــر الحيــاة النابــع ِمــن عــرش هللا 

فــي ُأورشــليم الســمائية.
الهــاء: ُهــوس )أي تســبحة( ال ينقطــع، هــو تســبيح الســمائيين، 
خــاص،  وبشــكل  الكنيســة،  ُرتــب  معنــى  يعــرف  فيــه  يشــترك  وَمــْن 

القديســين. ــواح  السُّ
واإلبصلموديــة،  الخوالجــي،  فــي  اأُلرثوذكســية؛  وديعــة  الــواو: 
ســة. ال: ال لــكل شــٍئ ال وجــود لــه فــي  واألجبيــة، وُكتُــب الكنيســة الُمقدَّ

صلواتنــا، وال فــي عقائدنــا.
فــي  اشــفعا  يــا ســيدي مارمينــا،  اإللــه،  يــا ســيدتنا والــدة  اليــاء: 
ــد، المدعــو ُقمــص حســب شــفاعتكما،  عبدكمــا الراهــب مينــا الُمتوحِّ

المســيح. نعمــة ربنــا يســوع  وحســب 
)ُنِقَلت ِمن مفكرة عام 1956 ربما ديسمبر(
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يقولون للحمار ϣⲉ أي اذهب بالقبطية

دير السيدة العذراء والقديس يوحنا
احلبيب )دير احلبيب( بربية الفرما

تمـــت صبـــاح يـــوم الســـبت 5 مـــارس 2٠22م، صلـــوات رهبنـــة ثاثـــة 
مـــن طـــاب الرهبنـــة بديـــر الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوحنـــا الحبيـــب )ديـــر 
الحبيـــب( ببريـــة الفرمـــا بيـــد نيافـــة األنبـــا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر من 
رمضـــان، والمشـــرف علـــى الديـــر. كمـــا تـــم قبـــول ثاثـــة مـــن راغبـــي الرهبنة 
لبـــدء فتـــرة االختبـــار المقـــررة لدخـــول الحيـــاة الرهبانيـــة، والرهبـــان الجدد هم: 
)1( الراهـــب مينـــا الحبيـــب. )2( الراهـــب باخوميـــوس الحبيـــب. )3( الراهـــب 
أبســـخيرون الحبيـــب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مقـــار، ولآبـــاء الرهبـــان 
الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبان دير الســـيدة العذراء والقديـــس يوحنا الحبيب.

دير السيدة العذراء املحرق

تمـــت صبـــاح يـــوم الســـبت 5 مـــارس 2٠22م، صلـــوات رهبنـــة ثاثة من 
طـــاب الرهبنـــة بديـــر الســـيدة العـــذراء بجبل قســـقام بالقوصية )ديـــر المحرق( 
بيد نيافة األنبا بيجول أســـقف ورئيس الدير وبمشـــاركة ٨ من أحبار الكنيســـة 
ومجمـــع رهبـــان الديـــر، والرهبان الجـــدد هم: )1( الراهـــب ميخائيل المحرقي. 
)2( الراهـــب ثاؤفيلـــس المحرقـــي. )3( الراهـــب رافائيـــل المحرقـــي. واآلبـــاء 
األساقفة أصحاب النيافة الذين شاركوا في صلوات الرهبنة، هم: األنبا بيمن 
أســـقف نقاده وقوص، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، واألنبا رافائيل األســـقف 
العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، واألنبا غبريال أسقف بني سويف، واألنبا 
إرميـــا األســـقف العـــام، واألنبـــا ميخائيل األســـقف العام لكنائـــس قطاع حدائق 
القبـــة والوايلـــي والعباســـية، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، واألنبـــا فيلوباتير 
أســـقف أبوقرقـــاص. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بيجـــول، ولآبـــاء الرهبـــان 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء رهبان دير الســـيدة العـــذراء )المحرق(.

إيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميوس مطران إيبارشـــية البحيـــرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، صبـــاح يـــوم الســـبت 26 فبراير 2٠22م، بكرمـــة مار مرقس 
الرســـول فـــي دمنهور، بســـيامة عشـــرة كهنة جـــدد للخدمة باإليبارشـــية، وهم: 
)1( الشـــماس ســـامح مينـــا لخدمـــة كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء والقديـــس البابا 
أثناســـيوس الرســـولي بدمنهـــور باســـم القـــس مرتيانوس. )2( الشـــماس عادل 
نســـيم لخدمـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس البابـــا كيرلس بعزبـــة الهجانة 
فـــي العامريـــة باســـم القـــس متـــاؤوس. )3( الشـــماس شـــريف يوســـف لخدمـــة 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بدمنهـــور باســـم القـــس ميخـــا. )4( الشـــماس جوزيف 
شـــلبي لخدمـــة كنيســـة الشـــهيدين أبـــي ســـيفين وونـــس األقصـــري بالبصرة في 
العامرية باســـم القس فيني. )5( الشـــماس مينا ناجي لخدمة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء فـــي أنطونيـــادس بكفر الدوار باســـم القس كيرياكوس. )6( الشـــماس 
بيتـــر جـــورج لخدمـــة كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالمحطـــة القديمـــة باســـم 
القـــس ياكوبـــوس. )٧( الشـــماس كيرلـــس ألفي لخدمة كنيســـة الســـيدة العذراء 
فـــي بـــرج العـــرب الجديـــدة باســـم القـــس تـــكا. )٨( الشـــماس جـــورج عصـــام 
لخدمـــة كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول برشـــيد باســـم القـــس إنيانـــوس. 
)9( الشـــماس بطـــرس عـــادل لخدمـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس البابا 
كيرلـــس الســـادس وكنائـــس مركـــز بـــدر بمديريـــة التحريـــر باســـم القـــس بيفام. 
)1٠( الشـــماس دانيـــال بشـــارة لخدمـــة كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس في برج 
العـــرب الجديـــدة باســـم القـــس ديســـقوروس. شـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، واألنبا صليب 
أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس وباد الشـــرقية، واألنبا إيســـاك األســـقف العام 
واألب الروحـــي لديـــر القديس أنبـــا مكاريوس بجبل القالي، واألنبا آنجيلوس 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا هرمينا األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرقي اإلســـكندرية، واألنبا إياريون أســـقف البحر األحمر. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، ولآبـــاء الكهنـــة الجـــدد، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية بورسعيد
صلـــى نيافة األنبا تــــــــــــــادرس 
مطـــــــــــــــــــران بورســـعيد القــــــــــــــداس 
اإللهــــــــــــي فـــي كاتدرائيـــة الشـــهيد 
مـــار مينـــا بحـــي المنـــاخ، وعقـــب 
صـــاة الصلـــح أتم نيافته ســـيامة 
الشـــماس كيرلـــس حربــــــــــي كاهًنا 
ـــا للخدمـــة باإليبارشـــية باســـم  عامًّ
القـــس مينا. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا تـــادرس، وللقـــــــــــــــس مينـــا، 
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.
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ⲗⲟⲟⲙⲉ وبالصعيدية ،ⲗⲁⲕⲙⲏ لقمة هنية تكفي مية، لقمة بالقبطية

إيبارشية طهطا وجهينة
إشـــعياء  األنبـــا  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
مطـــران طهطـــا وجهينـــة، يـــوم الجمعـــة 
25 فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بطهطـــا، وشـــاركه عـــدد مـــن 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وعـــدد كبيـــر 
من الشـــعب. وعقب صاة الصلح أتم 
نيافته صلوات ســـيامة الشـــماس قزمان 
طالـــع الهنـــا كاهًنا على الكنيســـة ذاتها 
باســـم القـــس قزمـــان. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء، وللقـــس قزمان، 
اإليبارشـــية،  كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية صنبو وديروط

قـــام نيافـــة األنبـــا برســـوم أســـقف صنبو وديـــروط، يوم الســـبت 26 فبراير 
2٠22م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بمقـــر المطرانيـــة بديـــروط، بســـيامة أربعة 
كهنـــة جـــدد للخدمـــة باإليبارشـــية، وشـــاركه عـــدد مـــن اآلباء الكهنـــة وخورس 
الشمامســـة وعـــدد كبيـــر مـــن الشـــعب. واآلبـــاء الكهنـــة األربعـــة الجـــدد، وهم: 
)1( الشـــماس نادر القس ميســـاك كاهًنا على دير الشـــهيد مار مينا بصنبو 
باســـم القـــس منصـــور. )2( الشـــماس باســـم عبـــد الحميـــد كاهًنـــا علـــى ديـــر 
الشـــهيد إقاديـــوس العـــزب بكـــوم بوهـــا باســـم القس أنـــدراوس. )3( الشـــماس 
عاطـــف عبـــد الرجـــال كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيـــس المائكة 
غبريـــال بعزبـــة جبـــرة باســـم القس لباوس. )4( الشـــماس نبيـــل موريس كاهًنا 
علـــى ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا واآلبـــاء الســـواح بكـــوم بوها باســـم القـــس توما. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا برســـوم، ولآبـــاء الكهنة الجـــدد، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونني

قـــام نيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، يـــوم 
2٧ فبرايـــر 2٠22م، بالكنيســـة المرقســـية بمطرانيـــة ملـــوي، بســـيامة اثنيـــن 

مـــن الشمامســـة فـــي رتبـــة القسيســـية وهمـــا: )1( الشـــماس مينـــا فـــؤاد كاهًنـــا 
علـــى كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، 
بملـــوي باســـم القـــس ميخائيـــل. )2( الشـــماس إيهـــاب إســـحق كاهًنـــا علـــى 
كنيســـة القديســـة بائيســـة والثاث فتية، بدير أبوحنس، باســـم القس أباديون. 
كمـــا رســـم نيافتـــه ثاثـــة مـــن كهنـــة اإليبارشـــية في رتبـــة القمصيـــة وهم: )1( 
القمص جرجس زكريا كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بالبياضية، ملوي. )2( 
القمـــص متيـــاس كمـــال كاهن كنيســـة القديســـين آفا فيني واألنبـــا أبرام بقصر 
هـــور، ملـــوي. )3( القمـــص أبانـــوب خليـــل كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والشـــهيد أبانـــوب بالروضـــة البلـــد، ملـــوي. شـــارك في الصلـــوات بعض كهنة 
اإليبارشـــية وخـــورس الشمامســـة وعـــدد كبيـــر مـــن الشـــعب. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس، ولآبـــاء القمامصة والكهنة الجـــدد، ولمجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بنها وقويسنا

صلـــى نيافـــة األنبا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا صباح يوم الســـبت 
26 فبرايـــر 2٠22م، القـــداس اإللهي في كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيدين 
أبي ســـيفين وونس بمدينة قويســـنا، وعقب صاة الصلح ســـام نيافته الشماس 
أكـــرم عبـــد هللا كاهًنـــا علـــى الكنيســـة ذاتهـــا باســـم القس باخوميـــوس. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مكســـيموس، وللقـــس باخوميوس، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلدراي

قـــام نيافـــة األنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، يـــوم األحد 6 مـــارس 2٠22م، 
الشـــماس  بســـيامة  أســـيوط،  بمدينـــة  ميخائيـــل  المائكـــة  رئيـــس  بكاتدرائيـــة 
الدكتـــور مايـــكل فيكتـــور كاهًنـــا علـــى كنيســـة القديـــس مارمرقـــس الرســـول 
بمدينة ناصر بالهضبة بأســـيوط باســـم القس يوســـف. شـــاركه في الصلوات 
9 من اآلباء األســـاقفة، هم أصحاب النيافة: األنبا ديمتريوس أســـقف ملوي 
وأنصنـــا واألشـــمونين، واألنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، واألنبـــا غبريـــال 
أســـقف بنـــي ســـويف، واألنبـــا إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، واألنبـــا إرميا 
األســـقف العام، واألنبا دانيال أســـقف ورئيس دير القديس األنبا بوال بالبحر 
األحمـــر، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل قســـقام 
)الديـــر المحـــرق(، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع حدائـــق 
القبـــة والوايلـــي والعباســـية، واألنبـــا ثاؤفيلس أســـقف منفلـــوط، إلى جانب عدد 
من اآلباء الكهنة والشمامســـة والشـــعب. خالص تهانينا لنيافة األنبا يوأنس، 

وللقـــس يوســـف، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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في عيد الحب، كلمة حب من الكلمة المصرية القديمة ϩⲟⲡ تعني عيد، وبالقبطية ُعرس

كل ســـنة وحضراتكـــم طيبـــون بمناســـبة بدايـــة 
الصـــوم المقـــدس. هـــذه األيـــام الممتعة نفـــرح فيها 
كلنـــا، وهـــي موســـم وزمـــن لتوبـــة اإلنســـان ونقاوة 
حـــول  سلســـلة  ســـنتناول  الصـــوم  هـــذا  فـــي  حياتـــه. 
الســـؤال الـــذي قالـــه هللا آلدم فـــي بدايـــة الخلقـــة: »آدم 
أيـــن أنـــت؟«. وهذا الســـؤال يترّدد صـــداه لليوم مع كل 
واحـــد مّنـــا. يقـــدم لنـــا الصـــوم ســـبعة مواضـــع نتقابـــل 
فيهـــا مـــع هللا، ونقـــول لـــه: »يـــا رب أنـــا هنـــا، تعـــاَل 
نتقابـــل مًعـــا«. هللا يبحـــث عـــن كل واحـــد مّنـــا: يبحث 
عـــن موســـى فـــي البريـــة ويفتقده فـــي العليقـــة، ويظهر 
ليعقـــوب فـــي حلـــم ويفتقـــده، وجدعـــون بالمثـــل ظهـــر 
لـــه ليشـــّدده، ويظهـــر لشـــاول الطرسوســـي فـــي طريـــق 
دمشـــق ويتحـــول مـــن شـــاول إلـــى بولـــس الرســـول... 
هللا دائًمـــا يبحـــث عـــن مـــكان أنـــت موجـــود فيـــه، يريـــد 
أم يقابلـــك ويـــراك ويحـــس بـــك، يريـــد أن يوّصـــل لـــك 
محبتـــه ورحمتـــه وحنانـــه. إّيـــاك أن تهـــرب وتقول مثل 
آدم: »ســـمعت صوتك فخشـــيت«. أحياًنا يقول هللا لك 
»آدم أين أنت؟« لكي يحّذرك من خطية مثلما حدث 
مـــع قاييـــن. أحياًنـــا أخـــرى لكـــي يمنحـــك المعونـــة فـــي 
مواجهـــة الضيقـــة مثلما حدث مع إيليا. ونرى الســـؤال 
»أيـــن« يتـــرّدد فـــي ســـفر النشـــيد حيث تنـــادي عروس 
النشـــيد: »أخبرني يا من تحبه نفســـي أين ترعى؟ أين 
تربـــض عنـــد الظهيـــرة؟«، ووقـــت الظهيـــرة هـــو وقـــت 
الصليـــب، فأخبرنـــي يـــا مـــن تحبـــه نفســـي أيـــن ترعـــى 
لكي أمســـكك وال أتركك. أحياًنا يكون الســـؤال »أين« 
لكي يرشـــدك في طريق تمشـــي فيه مثل إرميا النبي: 
: ِقفوا عَلى الطُُّرِق وانُظروا، واســـألوا  »هكذا قاَل الرَّبُّ
ـــُبِل الَقديَمـــِة: أيـــن هـــو الطَّريـــُق الّصاِلـــُح؟«  عـــن السُّ
)إر16:6(، الســـيد المســـيح نفســـه قـــال لنـــا »أنـــا هـــو 
الطريـــق والحـــق والحيـــاة«. خـــال األســـابيع المقبلـــة 
مـــن الصـــوم، ســـنتحدث عـــن المـــكان الـــذي يمكن أن 
تتقابـــل فيـــه مـــع المســـيح. فـــي أحـــد الكنـــوز ســـتقابله 
فـــي المخـــدع، ادخـــل إلـــى مخدعـــك الـــذي هـــو قلبك. 
فـــي األحـــد الثانـــي، أحـــد التجربـــة، تقابله علـــى الجبل 
فـــي البريـــة أثنـــاء الخلـــوة. األســـبوع الثالـــث مـــع االبن 
الضـــال فـــي البيـــت. في األســـبوع الرابع مع الســـامرية 
عنـــد البئـــر، والبئـــر يمثـــل مـــكان العمل. في األســـبوع 
الخامـــس عنـــد بركـــة بيـــت حســـدا، كأنهـــا مستشـــفى، 
فمـــن الممكـــن أن تقابـــل هللا فـــي مواضـــع االستشـــفاء 
حيـــث اإلنســـان متألم ومريـــض. ويمكنك أم تقابل ربنا 
كمـــان فـــي الطـــرق والشـــوارع، فـــي أي مشـــوار تذهـــب 
إليـــه مثلمـــا حـــدث مـــع المولـــود أعمى. وقـــد تقابله في 
الكنيســـة كما حدث عند دخوله أورشـــليم. في األسبوع 
األول، يقـــول لنـــا الـــرب: »حيـــث يكـــون كنـــزك هنـــاك 
يكـــون قلبـــك أيًضا«. كنزك هو ما يشـــغلك، فقد يكون 
جســـدك فـــي مـــكان وفكرك في أمور أخـــرى، أو تكون 
مهموًمـــا أو قلًقـــا أو تفكـــر فـــي مئة شـــيء أو في أمور 
مادية كلها على األرض... هل تســـتطيع أن تســـحب 
نفســـك مـــن كل هـــذا وتدخـــل إلـــى المخـــدع؟ الحـــظ 
أن الـــرب قـــال لنـــا »ال تكنـــزوا كنـــوًزا علـــى األرض«، 

الصمـــت فرصـــة لإلنســـان ليســـمع صـــوت هللا، مثلمـــا 
)بحـــري  المرابعـــة  بطريقـــة  والمدائـــح  األلحـــان  نرتـــل 
وقبلـــي(، فبينمـــا يقـــول خـــورس يظـــل اآلخـــر صامًتـــا، 
هـــذا الصمـــت لكـــي يرفـــع المرتـــل صـــاة خاصـــة هلل 
ويســـمع فيهـــا صـــوت هللا. اطلـــب من هللا فـــي المخدع 
هـــذه  يعطيـــك  سيســـتجيب  وهللا  صوتـــه،  تســـمع  أن 
النعمـــة، وستشـــعر حقيقـــة أنـــه يكلمك ويرشـــدك وينير 
طريقـــك، وبمجـــرد ســـماع صـــوت هللا ســـتجد نفســـك 
فـــي غايـــة الراحـــة. الصمت هـــو لغة الســـماء، وأقصد 

الصمـــت اإليجابـــي.
)3( الكتـــاب المقـــدس: قيل في ســـفر يشـــوع في 
ـــريَعِة ِمْن فِمَك،  العهد القديم: »ال َيبَرْح ِســـفُر هِذِه الشَّ
بـــل تلَهـــُج فيـــِه نهاًرا وليـــًا، لَكْي تَتَحفََّظ للَعَمِل َحَســـَب 
ُكلِّ مـــا هـــو َمكتـــوٌب فيـــِه. ألنََّك حيَنئٍذ ُتصِلـــُح طريَقَك 
وحيَنئـــٍذ ُتفِلـــُح« )يش٨:1(. حاول فـــي الصوم أن تقرأ 
القـــراءات اليوميـــة، وأن تأخـــذ ســـفًرا كامـــًا وتقـــرأ فيـــه 
طـــول فتـــرة الصـــوم، أو حتـــى جـــزًءا مـــن ســـفر وتركز 
فيـــه؛ تدبيـــر أب اعترافك، المهـــم أن يكون لك اتصال 
بالكلمـــة المقدســـة. كثـــرة القـــراءة فـــي الكتـــاب تجعـــل 
القديـــس  يقـــول  مســـتنيرة.  وعينـــك  مقدســـة،  ألفاظـــك 
بولـــس: »ألنَّ كِلَمـــَة هللِا َحيَّـــٌة )أي تغّيـــر اإلنســـان( 
وَفّعاَلـــٌة )ال ترجـــع فارغة أبًدا( وأمَضى ِمْن ُكلِّ ســـيٍف 
يـــِن )تؤثـــر فـــي كل من يســـمعها(، وخاِرَقٌة إَلى  ذي َحدَّ
َمفـــَرِق النَّفـــِس والّروِح والَمفاِصـــِل والِمخاِخ )تدخل إلى 
ـــَزٌة أفـــكاَر الَقلـــِب  أعمـــاق اإلنســـان وتغّيـــر فيـــه(، وُمَميِّ
ونّياِتـــِه )تدخـــل القلب وتفرز األفكار(« )عب12:4(. 
صـــادق إنجيلـــك.. فرصـــة وأنـــت جالـــس فـــي المخدع 
أن تكـــون كلمـــة هللا حاضـــرة في فكرك وفي قلبك وفي 
شـــفتيك وفـــي صلواتـــك، حتـــى وأنت تتعامل مـــع أفراد 

أســـرتك أو فـــي عملـــك، اجعـــل كامـــك مملًحا.
الســـجود.  تعنـــي  ميطانيـــة  الميطانيـــات:   )4(
ميطانيـــة بمعناهـــا الحرفـــي اليونانـــي »تغييـــر اتجاه«، 
تســـجد علـــى األرض ألســـفل وتقـــوم. مـــن التداريـــب 
الحلـــوة التـــي يمكـــن أن تعملهـــا فـــي الصـــوم أن تبـــدأ 
أول يـــوم فـــي الصيـــام بــــ12 ميطانيـــة: 6 مـــن أجـــل 
ذاتـــك و6 مـــن أجـــل اآلخريـــن. الميطانيـــة تعبيـــر عن 
التوبـــة، حيـــن تهاجمـــك األفـــكار والضعفـــات  طلـــب 
ابـــدأ بميطانيـــات وســـجدات إلـــى األرض مـــن أجـــل 
أن يتحنـــن هللا عليـــك ويرفـــع عنـــك الضعـــف والخطية 

ويخلـــق فيـــك إنســـاًنا جديـــًدا.
الصـــوم  وألحـــان  الصـــوم  نغمـــة  التســـبيح:   )5(
محبوبـــة لنـــا جـــًدا )طوبـــى للرحمـــا على المســـاكين(.. 
فـــي التســـبيح يصيـــر قلبـــك بالحقيقـــة ســـماء جديـــدة، 
تشـــعر بتتعزيـــة داخليـــة وفرح. التســـبيح هـــو الصلوات 
المفتاحيـــة للســـماء، لذلـــك ال توجـــد خدمة في الكنيســـة 
بـــدون تســـبيح أو ألحـــان؛ القـــداس اإللهـــي كلـــه ألحـــان 
ونغـــم ينقلنـــا للســـماء، وفـــي نهايتـــه نرتل: »ســـبحوا هللا 
في جميع قديســـيه...«. ســـفر المزامير فيه الكثير من 
مزامير التســـبيح ونســـتخدمها في صلواتنا في األجبية. 
تســـتطيع أن تحـــول مخدعـــك وقلبك إلى ســـماء، وتبدأ 
تشـــعر بحـــاوة الدخـــول إلـــى المخـــدع، وحيـــن تســـمع 
صـــوت هللا: »فـــان أيـــن أنـــت؟«، تقـــول لـــه: »يا رب 

أنـــا هنـــا فـــي المخـــدع، أتمتـــع بالعشـــرة معك«. 
هـــذا هـــو األســـبوع األول الـــذي نتقابـــل فيـــه مـــع 
مســـيحنا، ونبـــدأ بدايـــة جديدة، إللهنـــا كل مجد وكرامة 

مـــن اآلن وإلـــى األبـــد آميـــن.

حيـــث الُســـّراق واللصـــوص والعيـــن الشـــريرة والجســـد 
المظلـــم والعبوديـــة للنـــاس... تذكـــر نابـــوت اليزرعيلي 
فـــي العهـــد القديـــم الذي اهتم بالمأكل، وحنانيا وســـفيرة 
حنانيـــا اللذيـــن اهتّمـــا بالمـــال، وعخـــان بـــن كرمـــي في 
ايـــام يشـــوع اهتـــم بغنائـــم الحـــرب، وبلعـــام بـــن بعـــور 
الـــذي اهتـــم بالكرامـــة، وبياطس الذي اهتم بالســـلطة، 
وهيرودس الذي اهتم بالشـــهوة... كل هؤالء يا إخوتي 
األحبـــاء هـــم أصحـــاب الكنـــوز األرضيـــة. أمـــا الكنوز 
الســـماوية، حيـــث ال خـــوف مـــن الســـرقة، فصاحبهـــا 
يكون عنده العين البســـيطة )النقية(، والجســـد المنير، 
مثـــل ســـليمان الحكيـــم الـــذي طلـــب الحكمـــة وترك كل 
كنوز األرض، وموســـى الذي فّضل البرية والصحراء 
عـــن التنعـــم فـــي قصـــر فرعـــون، وإبراهيـــم أبـــي اآلبـــاء 
الـــذي اتحـــرم قـــّدم ابنـــه، وبطـــرس الـــذي ترك الشـــباك 
والصيـــد وتبـــع المســـيح... فـــي إنجيـــل أحـــد الرفـــاع 
تحثنـــا الكنيســـة علـــى الدخـــول إلـــى المخـــدع وغلـــق 
البـــاب. ادخـــل إلـــى قلبـــك واغلق بابك. ال تنشـــغل بما 
هـــو خارجـــك على األقـــل في فترة الصـــوم. ابتعد عّما 
يســـرق وقتـــك، مثلمـــا نصلـــي في صاة النـــوم ونقول: 
»العمـــر المنقضـــي في الماهي يســـتوجب الدينونة«. 
لماذا ال تتقابل مع مســـيحك داخل مخدعك؟ ما الذي 
يجـــب أن نفعلـــه داخـــل المخـــدع؟ إليكـــم مجموعـــة من 

التداريـــب الروحيـــة التي تســـاعدكم..
)1( الصاة: أي صلواتك الشـــخصية التي تعبر 
فيهـــا عـــن حبـــك للمســـيح. حيـــن يحـــب إنســـان آخـــر، 
يحـــب أن يقضـــي معـــه وقًتـــا ويتكلـــم معـــه بـــا ملـــل. 
مـــا رأيـــك أن تحـــّول هـــذا إلـــى الصديـــق األوحـــد، إلـــى 
مســـيحك.. صـــلِّ بحـــرارة ودمـــوع، وليس من الشـــفتين 
فقـــط. جـــّرب أن تكون صلواتك من القلب. كّرس وقًتا 
خاًصـــا بينـــك وبيـــن مســـيحك، تصـــادف معـــه، اتـــرك 
كل شـــيء خـــارج المخـــدع. اجتهد فـــي أيام الصوم أن 
تصلي مزمور التوبة باســـتمرار داخل مخدعك. صلِّ 
بلجاجـــة. الحيـــاة مـــع هللا ِعشـــرة، والعشـــرة ال تأتي من 
دقيقـــة أو اثنيـــن، وال مـــن يـــوم أو اثنيـــن. وعندمـــا يجد 
هللا فيـــك هـــذه الحـــرارة، ســـتجده يتكلـــم معـــك، وتشـــعر 
بـــه وتحـــس بحضـــوره. صـــلِّ برجاء شـــديد مثـــل يونان 
النبي وهو في بطن الحوت. يمكنك أيًضا أن تصلي 
المزاميـــر )األجبيـــة(، وصلـــوات من الكتـــاب المقدس. 
المهـــم أن تصلـــي بقلبـــك. تكلـــم مـــع هللا بطريقة عادية 
بســـيطة، وهو سيســـمع ويســـتجيب ويفرح بك ويعطيك 
ســـؤل قلبـــك. وهيطيـــب خاطـــرك ويحسســـك أن الدنيـــا 

دي صغيـــرة جـــدا والســـماء عظيمـــة جدا جوه 
)٢( الصمـــت: في المخـــدع تعلم الصمت.. نحن 
نحيـــا فـــي ضوضـــاء األجهـــزة والنـــاس. مـــن فضلـــك 
تعلـــم الصمـــت.. في الســـكون تســـمع هللا. عدو الخير 
يثيـــر الضوضـــاء مـــن حولـــك لكـــي ال تســـمع صـــوت 
ربنـــا. هللا تشـــعر بـــه فـــي الصمت والســـكون وليس في 
الضجيـــج. فـــي مزاميـــر داود تجـــدوا كلمـــة »ســـاه« 
وترجمتهـــا: وقفـــة موســـيقية، أي ســـكوت.. صمـــت. 

عظة األربعاء 2 مارس   2٠22م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس
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ُسك الباب، الكلمة القبطية هي ⲥⲱⲕ أي اسحب

إيبارشية بين سويف

صلـــى نيافـــة األنبـــا غبريال أســـقف بني ســـويف القـــداس اإللهي، صباح 
يوم الســـبت 26 فبراير 2٠22م، بكنيســـة الســـيدة العذراء )مقر المطرانية(، 
وعقـــب صـــاة الصلـــح رســـم نيافتـــه أربعـــة مـــن اآلبـــاء الكهنـــة باإليبارشـــية 
فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( القمـــص أثناســـيوس فـــوزي كاهـــن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء مريـــم بـــدرب العيـــد. )2( القمـــص بيمـــن لوقـــا كاهـــن كنيســـة 
رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بحي األزهري. )3( القمص يوأنس مســـيحة كاهن 
كاتدرائيـــة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمدينـــة ناصـــر. )4( القمـــص إســـطفانوس 
ســـليمان كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء )مقـــر المطرانيـــة(. خالـــص تهانينـــا 
لنيافـــة األنبـــا غبريـــال، ولآبـــاء القمامصـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية ببا والفشن وسمسطا
صلى نيافة األنبا إســـطفانوس أســـقف إيبارشـــية 
ببـــا والفشـــن وسمســـطا القـــداس اإللهي، يوم الســـبت 
26 فبرايـــر 2٠22م، فـــي كنيســـة القديـــس يوليـــوس 
األقفهصـــي بعزبـــة جرجـــس بـــك فـــي الفشـــن، وســـام 
نيافتـــه خال القداس الشـــماس ســـامح ميـــاد يونان 
كاهًنا لخدمة الكنيســـة ذاتها باســـم القس ســـاويرس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إســـطفانوس، وللقـــس 
ســـاويرس، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وسائر 

أفراد الشـــعب.

إيبارشية ميت غمر ودقادوس 
وبالد الرشقية

قـــام نيافـــة األنبا صليب أســـقف إيبارشـــية 
ميـــت غمـــر ودقـــادوس وبـــاد الشـــرقية، يـــوم 
الســـبت 5 مـــارس 2٠22م، بكنيســـة الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بميـــت غمـــر، بســـيامة كاهنين 
جديديـــن للخدمـــة فـــي اإليبارشـــية وهما: )1( 
الشـــماس محـــب ســـليمان كاهًنـــا عاًمـــا علـــى 
قـــرى ديـــرب نجـــم باســـم القـــس أغســـطينوس. 
علـــى  كاهًنـــا  رمـــزي  إســـحق  الشـــماس   )2(
كنيســـة الســـيدة العذراء مريم بقرية الِلبَّا مركز 
ديـــرب نجـــم، باســـم القـــس ســـاويرس. خالص 
وللكاهنيـــن  صليـــب،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا 
الجديديـــن، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية طما

صلـــى نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف إيبارشـــية طمـــا، صبـــاح يـــوم الســـبت 
26 فبرايـــر 2٠22م، القـــداس اإللهـــي بكاتدرائيـــة الشـــهيد أبـــو فـــام الجنـــدي 
األوســـيمي بطمـــا، وعقـــب صـــاة الصلـــح تمـــم صلـــوات ســـيامة ســـتة آبـــاء 
كهنة جدد وهم: )1( الشـــماس أمجد ظريف باســـم القس أبســـخيرون للخدمة 
بكنيســـة الشـــهيد أبسخيرون القليني بساحل طما. )2( الشماس ريمون لطفي 
باســـم القـــس ديســـقوروس للخدمـــة بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة كـــوم 
إشـــقاو. )3( الشـــماس مينـــا مختـــار باســـم القـــس مرقوريوس للخدمة بكنيســـة 
الشـــهيدين أبـــي ســـيفين ومـــار مينـــا في طما. )4( الشـــماس مينا ماهر باســـم 
القـــس إســـطفانوس للخدمـــة بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بعزبـــة الصبـــاغ. 
)5( الشـــماس فام متى باســـم القس يوســـاب للخدمة بكنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس األنبـــا تومـــاس الســـائح في قرية ســـليم. )6( الشـــماس مايكل ناجي 
باســـم القـــس زيـــوس للخدمـــة بكنيســـة القديـــس األنبـــا صموئيـــل المعتـــرف في 
طمـــا. كمـــا رســـم نيافتـــه ســـبعة من كهنة اإليبارشـــية في رتبـــة القمصية وهم: 
)1( القمـــص أنـــدراوس فـــوزي كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقريـــة الحديقة. 
)2( القمـــص إرميـــا شـــوقي كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقريـــة الحديقـــة. 
)3( القمـــص بيمـــن جرجـــس كاهـــن كنيســـة رئيس المائكة ميخائيل بســـاحل 
طمـــا البحـــري. )4( القمـــص باجـــوش زاخـــر كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والشـــهيد باجـــوش بقريـــة ســـامون. )5( القمـــص تيموثـــاوس بخيـــت كاهـــن 
كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بقرية الهيشـــة. )6( القمص موســـي كرم كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة كـــوم إشـــقاو. )٧( القمـــص أباديـــر عبـــد 
المـــاك كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أباديـــر وإيرائـــي أختـــه بقريـــة مشـــطا. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إســـحق، ولآبـــاء القمامصـــة والكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير ومرييالند 
وويست فرجينيا

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف 
ودياويـــر  بنسلفانيــــــــــــــا  إيبارشيــــــــــــــة 
فـــي  فرجينيـــا،  وويســـت  وميريانـــد 
كنيســـــــــــــــة الشـــهيد مـــار جرجـــــــــــــــــــس 
بفيادلفيا، التابعــــــــــــــــــــة لإليبارشـــية، 
بســـيامة المهنـــدس الدياكـــون أبانوب 
فانـــا كاهًنـــا على كنيســـــــــــــــــــة الســـيدة 
العـــذراء والقديـــس األنبا بيشــــــــــــــــــوي، 
الينتـــاون بواليـــة بنســـلڤانيا، باســــــــــــــم 
القـــس أبانوب. خالص تهانينا لنيافة 
األنبــــــــــــــا كــــــــــــاراس، وللقس أبانوب، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.
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هيا هوب، صيحة ُتقال لبدء العمل بهمة، أصلها قبطي ϩⲱⲃ أي عمل أو شغل

إيبارشية رشق املنيا

قـــام نيافـــة األنبـــا فام أســـقف إيبارشـــية شـــرقي المنيا القـــداس اإللهي، يوم 
الســـبت 5 مارس 2٠22م، بكنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس المائكة رافائيل 
بالمنيا الجديدة، بســـيامة أربعة كهنة جدد للخدمة في اإليبارشـــية، وهم: )1( 
الشـــماس ماك وديع باســـم القس ميخائيل. )2( الشـــماس ياســـر جمال باسم 
القـــس صموئيـــل. )3( الشـــماس هانـــي نبيل باســـم القس مينا. )4( الشـــماس 
بيشـــوي رفعت باســـم القس جرجس. خالص تهانينا لنيافة األنبا فام، ولآباء 

الكهنة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة دياكون بمدينة السالم
مكســـيموس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع مدينة 
يـــوم  صبـــاح  والحرفييـــن،  الســـام 
األربعـــاء 9 مارس 2٠22م، بســـيامة 
القمـــص صموئيـــل  بيشـــوي  الشـــماس 
بدرجة دياكون )شـــماس كامل( باســـم 
كنائـــس  لخدمـــة  صموئيـــل،  دياكـــون 
القطـــاع. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
صموئيـــل،  وللدياكـــون  مكســـيكوس، 
اإليبارشـــية،  كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

سيامة دياكون لكنيسة مارجرجس محامات القبة 
يف ذكرى تأسيسها

صلـــى نيافـــة األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس حدائـــق 
القبـــة والوايلـــي والعباســـية، القـــداس اإللهـــي صبـــاح يوم الخميـــس 24 فبراير 
2٠22م، فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بحمامات القبة، وذلك بمناســـبة 

العيـــد الــــ44 لتأسيســـها. وعقـــب صـــاة الصلـــح ســـام نيافتـــه مرتـــل الكنيســـة 
فيليـــب كامـــل فـــي درجـــة دياكـــون. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ميخائيـــل، 
وللدياكـــون فيليـــب، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطـــاع، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

مكرسة جديدة بإيبارشية طموه

صلـــى نيافـــة األنبـــا صموئيـــل أســـقف إيبارشـــية طمـــوه يـــوم األربعاء 23 
فبرايـــر 2٠22م، القـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبـــي 
فـــام الُجنـــدي اأُلوســـيمي بقريـــة العامريـــة، مركز العيـــاط التابعة لإليبارشـــية، 
وخالـــه رســـم نيافتـــه مكرســـة جديـــدة للخدمـــة فـــي اإليبارشـــية وكذلـــك ٧5 
شماًســـا فـــي رتبـــة إبصالتـــس، كمـــا دشـــن عـــدًدا مـــن األيقونـــات واأللـــواح 
المقدســـة وأوانـــي الخدمـــة. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا صموئيل، وللمكرســـة 

الجديـــدة، ولمجمـــع مكرســـات اإليبارشـــية.

دور املرأة يف مواجهة اتلغريات املناخية يف ندوة 
باملقر ابلابوي

البابـــوي  والمكتـــب  واالجتماعيـــة  العامـــة  الخدمـــات  أســـقفية  نظمـــت 
للمشـــروعات تحـــت رعايـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ونيافـــة األنبـــا 
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لمبة أصلها القبطي من اللغة اليونانية ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ أي مصباح أو سراج

يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامة 
واالجتماعيـــة والمســـكونية، يـــوم الخميـــس 24 فبرايـــر 2٠22م، فـــي المقـــر 
البابـــوي بالقاهـــرة نـــدوة بعنـــوان »دور المرأة في مواجهـــة التغيرات المناخية«. 
اســـتضافت النـــدوة الدكتـــور ســـها حســـني مديـــر إدارة اإلرشـــاد بـــوزارة الموارد 
المائيـــة والـــري وأحمـــد فتحـــي رئيس مجلس إدارة ومؤســـس مؤسســـة »شـــباب 
بتحـــب مصـــر«. حيـــث تمت مناقشـــة ظاهـــرة التغيرات المناخيـــة وخطورتها، 
والحلـــول العالميـــة الُمقترحـــة للحـــد مـــن هـــذه الظاهـــرة البيئيـــة. كمـــا تناولـــت 
آليـــات حـــث الســـيدات علـــى ترشـــيد اســـتهاك الميـــاه والطاقة، وكذلـــك تقليل 
اســـتهاك األكيـــاس الباســـتيك لخطورتهـــا علـــى البيئة إلى جانـــب عدم إلقاء 
زيـــوت الطعـــام فـــي ميـــاه الصـــرف، حيـــث ُأِشـــير إلـــى إمكانيـــة قيـــام المنـــزل 
بعمـــل مشـــروع صغيـــر إلعـــادة اســـتخدام الزيـــوت فـــي تصنيـــع الصابـــون. 
ُاخُتتمـــت النـــدوة بالتأكيـــد على أهمية المســـاهمة في اإلعداد ومســـاندة الوطن 
خال اســـتضافة المؤتمر العالمي COP27 والمقرر عقده في شـــرم الشـــيخ 
العـــام الجـــاري، والـــذي من خاله ســـوف يتم مناقشـــة التغييـــر المناخي الذي 
يهـــدد المجتمعـــات العالميـــة وذلـــك بغيـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق عالمـــي يؤكـــد 
الطريقـــة المثلـــى لخلـــق مجتمعـــات واقتصـــاد عالمـــي بانبعـــاث كربونـــي أقل.

املؤتمر الـ ١٦ للجنة الصحة انلفسية
باملجمع املقدس

نظمـــت لجنـــة الصحـــة النفســـية ومكافحـــة اإلدمـــان المنبثقـــة مـــن لجنـــة 
الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس مؤتمرها الســـنوي الســـادس عشـــر في بيت 
ســـان مـــارك بالخطاطبـــة تحـــت عنـــوان »اضطرابـــات الشـــخصية وتداعياتها 
علـــى الفـــرد واألســـرة فيمـــا بعـــد كورونـــا«، وذلك فـــي الفترة مـــن الثالث وحتى 
الخامـــس مـــن مارس الجاري، بمشـــاركة 22٠ كاهًنـــا وخادًما وخادمة يمثلون 
3٧ إيبارشـــية مـــن إيبارشـــيات الكـــرازة المرقســـية بمصـــر. وافتتـــح نيافة األنبا 
ميخائيـــل األســـقف العـــام ومقـــرر لجنـــة الصحة النفســـية ومكافحـــة اإلدمان، 
المؤتمـــر بمحاضـــرة بعنـــوان »الروحانية والنمو النفســـي«، قدم قبلها ســـكرتير 
اللجنـــة القـــس شـــنوده منيـــر ســـكرتير اللجنـــة، عرًضـــا شـــامًا لألنشـــطة التي 
تقـــوم بهـــا اللجنة. كما تمت مناقشـــة مجموعة مـــن األوراق البحثية وذلك من 
خـــال مجموعـــات صغيـــرة مـــن المشـــاركين فـــي المؤتمـــر. وفي الختـــام وجه 
الحضـــور رســـالة شـــكر وتقديـــر لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي الهتمامـــه 
وتشـــجيعه ومســـاندته لكل خدمات الصحة النفســـية والتعافي من الســـلوكيات 

اإلدمانيـــة بالكنيســـة والمجتمع.

تدشني كنيسة العذراء وابلابا كريلس 
بمديرية اتلحرير

دشـــن نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن 
الغربيـــة، صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 22 فبرايـــر 2٠22م، كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس بمركـــز بـــدر مديريـــة التحريـــر، حيـــث تـــم 
تدشـــين أربعـــة مذابـــح وأيقونـــات حضـــن اآلب بالهيـــاكل األربعـــة، وأيقونـــات 
الكنيســـة ومعموديتهـــا وأوانـــي الخدمـــة. كمـــا تـــم عقـــب القداس، افتتـــاح قاعة 
اليوبيـــل الذهبـــي ومســـرح بالـــدور األول بالكنيســـة، لخدمـــة أنشـــطة الكنيســـة 
المختلفـــة، وذلـــك فـــي مناســـبة احتفاالت اإليبارشـــية باليوبيل الذهبي لســـيامة 
نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس أســـقًفا لهـــا. شـــارك فـــي صلـــوات التدشـــين والقداس 
الـــذي تاهـــا، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي وأنصنـــا 
واألشـــمونين، واألنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمر ودقـــادوس وباد الشـــرقية، 
واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا 
ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ، واألنبا هرمينا األســـقف العام لقطاع 

كنائس شـــرق اإلســـكندرية.

املؤتمر العليم األول ملركز ادلراسات الليتورجية 
بإيبارشية إمخيم

نظـــم مركـــز األنبـــا شـــنوده للدراســـات الليتورجيـــة واأللحـــان القبطيـــة، 
2٠22م،  فبرايـــر   21 االثنيـــن  يـــوم  وســـاقلته،  إخميـــم  إليبارشـــية  التابـــع 
مؤتمـــره العلمـــي األول فـــي الدراســـات الليتورجيـــة بقاعـــة المؤتمـــرات بمقـــر 
مـــت علـــى  المطرانيـــة بإخميـــم. اشـــتمل المؤتمـــر علـــى 12 ورقـــة بحثيـــة ُقدِّ
مـــدار أربـــع جلســـات، مـــدة كل جلســـة ســـاعة ونصـــف. وتنوعـــت األوراق 
البحثيـــة المقدمـــة والتـــي ُتعـــرض ألول مرة في المؤتمـــر، بين مختلف فروع 
الدراســـات الليتورجيـــة، وقدمهـــا إلـــى جانب نيافة األنبا مارتيروس األســـقف 
العام لقطاع كنائس شـــرق الســـكة الحديد، مجموعة اآلباء الكهنة والرهبان 
الليتورجيـــة،  بالدراســـات  والمهتميـــن  المتخصصيـــن  والباحثيـــن  واألســـاتذة 
وحضـــره حوالـــي مئـــة مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان والمكرســـين والمرتليـــن 
والباحثيـــن وأســـاتذة وطلبـــة المعاهـــد الدينيـــة والكليـــات اإلكليريكية من عدة 
إيبارشـــيات. وفـــي الختـــام تـــم تكريـــم الباحثيـــن والمشـــاركين، وأُعِلـــن عـــن 
نشـــر األوراق البحثيـــة المقدمـــة فـــي المؤتمـــر فـــي مجلة المعهـــد األكاديمية 
األولـــى المتخصصـــة فـــي الدراســـات الليتورجيـــة والتـــي ســـيتم االعان عن 

إصدارهـــا قريَبـــا متضمنـــة أوراق بحثيـــه أخـــرى. 

ُأقيـــم علـــى هامـــش المؤتمـــر معرض للكتـــاب تضمن مؤلفات لمدرســـي 
المركـــز ومؤلفـــات بعـــض الباحثين فـــي مختلف فروع الدراســـات الليتورجية 
باإلضافـــة إلـــى بعـــض المقـــررات التـــي يتم تدريســـها بالمركـــز. وأقيم كذلك 
ُمتحًفـــا لبعـــض مشـــاريع التخـــرج المتميـــزة لبعـــض خريجـــي المركـــز علـــى 

مدار الســـنوات الســـابقة.
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اذلكرى األوىل ملثلث الرمحات األنبا أثناسيوس

صلـــى نيافـــة األنبـــا إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن والنائـــب البابوي 
إليبارشـــية بنـــي مـــزار، يـــوم الســـبت 5 مـــارس 2٠22م، القـــداس اإللهـــي 
بكاتدرائيـــة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول ببنـــي مـــزار، وذلـــك فـــي ذكـــرى 
مـــرور ســـنة علـــى نياحـــة مثلـــث الرحمـــات األنبـــا أثناســـيوس أســـقف بنـــي 
مـــزار والبهنســـا. وقـــد نقـــل نيافـــة األنبـــا إســـطفانوس خـــال عظـــة القداس 
تعزية قداســـة البابا تواضروس الثاني لشـــعب إيبارشـــية بني مزار، مشـــيًرا 
إلـــى متابعـــة قداســـة البابـــا ألحـــوال االيبارشـــية بشـــكل دائـــم. كمـــا طلـــب 
نيافتـــه مـــن الجميـــع االســـتمرار فـــي الصـــاة ليختـــار هللا راعًيـــا صالًحـــا 
لإليبارشـــية. كان نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس أســـقف بنـــي مـــزار والبهنســـا قد 
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم 5 مـــارس 2٠21م، عـــن عمر بلغ ٧3 ســـنة بعد أن 

قضـــى حوالـــي 2٠ ســـنة أســـقًفا إليبارشـــية بنـــي مـــزار والبهنســـا.

إطالق موقع إلكرتوين جديد 
دلير القديس أنبا مقار

الموقـــع  إطـــاق  عـــن  شـــيهيت  ببريـــة  مقـــار  أنبـــا  القديـــس  ديـــر  أعلـــن 
اإللكترونـــي الجديـــد له احتفااًل بمرور عشـــرين عاًمـــا على إطاق أول موقع 
للديـــر. ويقـــدم الموقـــع التاريـــخ القديـــم والحديـــث للدير، ووصًفا ألهـــم معالمه 
األثرية مدعًما بالصور، باإلضافة إلى ســـير قديســـي الدير، وقراءة وتحميل 
مجلـــة »مرقـــس«، وحجـــز الخلوات وإرســـال الطلبات للصـــاة. الموقع باللغة 
العربيـــة وســـتتم إضافـــة لغات أخرى تباًعا، بـــدًءا من اللغة اإلنجليزية. ورابط 
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تشـــمل حيـــاة الجهـــاد ألجـــل 
الحيـــــــــاة األبديـــــــة عّدة أمــــــور 

منها: نذكـــر 

ضـــــــــــــــرورة ممارســــــــــــــــــــــة 
حيـــــــاة التوبة:

التوبـــة هـــي ممارســـــــة متجددة 
فـــي حيـــاة اإلنســـــــــــــان المســـيحي، 
ألنهـــا ضـــرورة للخـــاص »توبـــوا 
ألنه قد اقترب ملكوت الســـموات« 
)مـــت2:3(، فالتوبة ليســـت موقًفا 
مـــن  وقـــت  فـــي  اإلنســـان  يأخـــذه 
عمـــل  ولكنهـــا  وتنتهـــي،  حياتـــه 
طالمـــا  اإلنســـان  فـــي  مســـتمر 
هـــو موجـــود فـــي الجســـد »إن لـــم 
تتوبـــوا فجميعكـــم كذلـــك تهلكـــون« 

)لـــو5،3:13(.

البعد عن العثرات:

وهـــو أمـــر ضـــروري لكي ننال 
الحيـــاة األبديـــة، لذلـــك يوصـــــــــــــي 
الكتــــــــــــــــاب المقـــدس »وإْن أعَثَرتَك 
أْن  لـــَك  َخيـــٌر  فاقَطعهـــا.  َيـــُدَك 
تدُخـــَل الحيـــاَة أقَطَع ِمـــْن أْن تكوَن 
لـــَك َيـــداِن وَتمضـــَي إَلـــى َجَهنَّـــَم، 
إَلـــى الّنـــاِر اّلتـــي ال ُتطفـــُأ... وإْن 
َخيـــٌر  فاقَطعهـــا.  ِرجُلـــَك  أعَثَرتـــَك 
لـــَك أْن تدُخـــَل الحيـــاَة أعـــَرَج ِمـــْن 
أْن تكـــوَن لـــَك ِرجـــاِن وُتطَرَح في 
َجَهنَّـــَم فـــي الّنـــاِر اّلتـــي ال ُتطفُأ... 
وإْن أعَثَرتـــَك َعيُنـــَك فاقَلعهـــا. َخيٌر 
لَك أْن تدُخــــــــــــــَل ملكـــــــــــــــــــــــــوَت هللِا 
أعـــَوَر ِمـــْن أْن تكــــــــــــــوَن لَك َعيناِن 
الّنـــاِر...«  َجَهنَّـــِم  فـــي  وُتطـــَرَح 

)مـــر42:9-4٨(.

ممارسة الفضائل:
والمسيحيــــــــــــــــة ال تمــــــــــــــــــــــارس 
الفضائـــــــــــــل كأهــــــــــــــــداف فـــي حـــد 
ذاتها، ولكــــــــــــــــن كوسائـــــــــط تؤهلنا 

الســـماوي. للملكوت 
تؤهلنـــا  بالـــروح  فالمســـكنة   -
للملكـــوت »طوبــــــــــــــــــى للمســـاكين 
بالروح ألن لهم ملكوت السموات« 

)مت3:5(.
- وحيــــــــــــــــــاة البســـاطة تؤهلنـــا 

للملكـــــــــــوت والحياة األبديـــــــــة »إن 
لم ترجعــــــــوا وتصيـــروا مثل األوالد 
فلـــن تدخلوا ملكــــــــــوت الســـموات« 

)مت3:1٨(.
- والخضـــوع للمشـــيئة اإللهية 
يؤهلنـــا للحيـــاة األبديـــة »ليـــس كل 
مـــن يقـــول: يـــا رب يـــا رب يدخـــل 
ملكوت الســـموات، بل الذي يفعل 
إرادة أبـــي الـــذي فـــي الســـموات« 

)مت٧:21(.
- ومحبـــة القريب تؤّهل للحياة 
األبديـــة »ألن الصدقـــة تنّجـــي من 
المـــوت، وتمحـــو الخطايـــا، وتؤّهل 
والحيـــاة  الرحمـــة  لنـــوال  اإلنســـان 

)طـــو9:12(. األبدية« 

طاعة المرشد:
هللا قـــد أعطانـــا ســـر الكهنـــوت 
لكـــي يكـــون األب الكاهـــن مرشـــًدا 
ومعيًنـــا لإلنســـان مـــن أجـــل نـــوال 
معلمنـــا  ويقـــول  األبديـــة،  الحيـــــــاة 
بولـــس عـــن ســـر الكهنـــوت »هكذا 
فليحســـبنا كخـــدام المســـيح ووكاء 
سرائــــــــــر هللا« )1كو1:4(. كمـــــــــــا 
قـــد  المســـيح  يســــــــــــــــوع  الـــرب  أن 
أعطـــى تاميــــــــــــذه ســـلطان الحـــّل 
والربـــط قائـــًا: »كل مـــا تربطونـــه 
علـــــــــــى األرض يكـــــــــــــون مربوًطـــا 
فـــي الســـموات، وكل مـــا تحّلونـــه 
علـــى األرض يكـــون محلـــواًل فـــي 

)مـــت19:16(.  الســـموات« 
إلـــى  اإلنســـان  يحتـــاج  نعـــم 
جهـــاد مســـتمر ودائـــم لكـــي ينـــال 
الحيـــاة األبديـــة، فقـــد كانت خطية 
الشـــاب  تفقـــد  أن  كافيـــة  واحـــدة 
يقـــول  إذ  األبديـــة  الحيـــاة  الغنـــي 
الكتـــاب »فمضـــى حزيًنا ألنه كان 
ذا أمـــوال كثيـــرة« )مـــر1٠:1٧-
نعمـــة  أن  شـــك  ال  ولكـــن   ،)22
هللا ال بد أن تســـند جهاد اإلنســـان 
وال تتخلـــى عنـــه، وعـــن هـــذا كتب 

الرســـول: معلمنـــا بولـــس 

»حتـــى كمـــا ملكـــت الخطيـــة 
فـــي المـــوت، هكذا تملـــك النعمة 
بالبـــر، للحيـــاة األبديـــة، بيســـوع 

المســـيح ربنـــا« )رو٢1:5(.
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شبراريس بمحافظة البحيرة وتعني شبرا )المزرعة( الجنوبية من الكلمة ⲣⲏⲥ أي جهة الجنوب

أو  العاقلـــة  النفـــس  أمـــراض 
لهـــا  أمـــراض  نوعـــان:  العقـــل 
عاقـــة بجســـم اإلنســـان وخاصـــة 
المـــخ والجهـــاز العصبي وُتســـّمى 
والنفســـية،  العصبيـــة  باألمـــراض 
لهـــا  عاقـــة  ال  أخـــرى  وأمـــراض 
بجســـم اإلنســـان ونصّنفهـــا تحـــت 
ُمســـّمى واحد هـــو الشــــــــــــر. النوع 
حيـــاة  بانتهـــاء  ينتهـــي  األول 
اإلنســـان، ولكن الشـــر يؤثر على 
حيـــاة اإلنســـــــــــــــــــان علـــى األرض 

األبديـــة. وفـــي 
األمراض العصبية والنفسية: 
تؤثـــر علـــى قـــدرات اإلنســـان 
العقليـــة والذهنيـــة، وتؤثـــر أيًضـــا 
وســـببها  النفســـية،  حالتـــه  علـــى 
جســـم  فـــي  خلـــل  إلـــى  يرجـــع 
اإلنســـان خاصـــة المـــخ والجهـــاز 
والجهـــاز  المـــخ  العصبـــي. 
يصيـــب  بمـــا  يتأثـــران  العصبـــي 
أجهـــزة الجســـم األخـــرى، خاصـــة 
أّيـــة تغييـــرات فـــي الـــدم ســـواء من 
لـــذا  النوعيـــة،  أو  الكميـــة  جهـــة 
يتأثر المـــخ من تناول الكحوليات 
والمخـــدرات وغيرها. كما أن كثيًرا 
مـــن األمراض العصبية والنفســـية 
أو  كيميائيـــة  تغيُّـــرات  ســـببها 

وراثيـــة. عوامـــل 
باســـتمرار  يكتشـــف  الطـــب 
تفاصيـــل جديـــدة عـــن عمـــل المخ 
والجهـــاز العصبـــي ومـــا يصيبـــه 
عاجهـــا.  وكيفيـــة  أمـــراض  مـــن 
مجـــال  فـــي  مذهـــل  تقـــدم  هنـــاك 
األمـــراض  وعـــاج  تشـــخيص 
العصبيـــة والنفســـية. هـــذا التقـــدم 
البعـــض  جعـــل  العلمـــي  الطبـــي 
يعتقـــد أن العقـــل أو النفس العاقلة 
هـــي المخ والجهاز العصبي، وإن 
مـــا نســـّميه بالعقل هـــو نتاج عمل 
وال  العصبـــي،  والجهـــاز  المـــخ 
يوجـــد وجـــود للعقـــل بـــدون المـــخ.

العلـــم والطـــب مجالهما جســـم 
المنطقـــي  مـــن  لـــذا  اإلنســـان، 
أن يرّكـــزا علـــى الجـــزء المـــادي، 
ولكـــن النفـــس العاقلـــة رغـــم تأثرها 

بأمراض الجســـم لها مجال أوســـع 
أخـــرى. وأمـــراض 

الشر: 
يصيـــب  مـــرض  أخطـــر  هـــو 
مجموعـــة  وهـــو  العاقلـــة،  النفـــس 
أمراض تؤثر على حياة اإلنســـان 
بـــدأ  الشـــر  واألبديـــة.  الحاضـــرة 
بســـقوط الشـــيطان، فالشـــيطان لـــم 
خلقـــه  بـــل  شـــيطاًنا،  هللا  يخلقـــه 
مـــاًكا كائًنا روحًيا عاقًا له عقل 
ولكـــن ليـــس له جســـد. وألنه كائن 
عاقـــل فقـــد تمتـــع بحريـــة اإلرادة. 
عندمـــا دخـــل فـــي عقل الشـــيطان 
مرتفعـــات  فـــوق  »أصعـــد  ِفكـــر 
العلـــي«  الســـحاب. أصيـــر مثـــل 
وســـقط  مـــرض  )إش14:14( 
»لكنـــك انحدرت إلـــى الهاوية إلى 
)إش15:14(. الجـــب«  أســـافل 

اإلنســـان األول كان صحيـــح 
مـــرض  أي  يصبـــه  ولـــم  الجســـم 
عضـــوي فـــي جنـــة عـــدن، ولكـــن 
أصابـــه مـــرض فـــي نفســـه العاقلة 
عندمـــا قبـــل فكـــر الشـــيطان »لـــن 
يـــوم  أنـــه  عالـــم  هللا  بـــل  تموتـــا! 
أعينكمـــا  تنفتـــح  منـــه  تـــأكان 
الخيـــر  عارفيـــن  كاهلل  وتكونـــان 
ســـقط  )تـــك5-4:3(.  والشـــر« 
اإلنسان وانفصل عن هللا، وصار 
عبـــًدا للخطيـــة والمـــوت والفســـاد، 
بالشـــر  المريـــض  عقلـــه  وصـــار 
عجـــزوا  النـــاس  شـــروًرا.  يختـــرع 
أن يعرفـــوا هللا المعرفـــة الحقيقيـــة 
»بـــل حمقـــوا فـــي أفكارهـــم وأظلـــم 
قلبهـــم الغبي، وبينمـــا هم يزعمون 
جهـــاء«  صـــاروا  حكمـــاء  أنهـــم 
)رو21:1-22(، لذلك »أسلمهم 
هللا إلـــى ذهن مرفـــوض ليفعلوا ما 
ال يليـــق« )رو2٨:14(. يوصينا 
الكتـــاب المقـــدس أن »ال تشـــاكلوا 
عـــن  تغيـــروا  بـــل  الدهـــر،  هـــذا 
شـــكلكم بتجديد أذهانكم، لتختبروا 
هللا الصالحـــة  إرادة  هـــي  مـــا 
المرضيـــة الكاملـــة« )رو2:12(.

bishopserapion@lacopts.com

التـــــي  الطــــــــرق  أعمـــق  أحـــد 
ينصـــح بهـــا اآلبـــاء للدخـــول فـــي 
عمـــق االتحـــاد مع الســـيد المســـيح 
ألقابـــه. وألقـــاب  فـــي  التأمـــل  هـــو 
الســـيد المسيح كثيرة ومن أمثلتها: 
العريس، الفادي، الراعي الصالح، 
الحقيقيـــة،  الكرمـــة  العالـــم،  نـــور 
الطريـــق، الحق، الحياة، الباب... 
إلخ. وألقاب الســـيد المســـيح ليست 
ولكنهـــا  جميلـــة،  ألقـــاب  مجـــرد 
تعلن عن طبيعة وشـــخص الســـيد 
المســـيح، كمـــا أن كل لقـــب منهـــا 
يشـــير إلى فعـــل ديناميكـــي مرتبط 
بمفاعيـــل خاصنـــا يعملـــه الســـيد 
»أبـــي  مســـتمر:  بشـــكل  المســـيح 
أعمـــل«  وأنـــا  اآلن  حتـــى  يعمـــل 
)يـــو1٧:5(. وكلما تمّعن المتأمل 
في شـــخص الســـيد المســـيح، كلما 
بـــكل  عليـــه  وجهـــه  نـــور  ارتســـم 
صفاته وألقابه. فمن يشـــخص إلى 
المســـيح النـــور يصيـــر هـــو ذاتـــه 
الصالـــح  الراعـــي  نـــوًرا، والمســـيح 
وهكـــذا  صالًحـــا،  راعًيـــا  يصيـــر 
فـــي  إلـــى مجـــد  مـــن مجـــد  ننمـــو 
المســـيح: »ونحـــن جميًعـــا ناظرين 
مجـــد الـــرب بوجـــه مكشـــوف، كما 
فـــي مرآة، نتغير إلـــى تلك الصورة 
عينهـــا، مـــن مجـــد إلـــى مجـــد كما 
مـــن الرب الـــروح« )2كو3:1٨(. 
وأغلب ألقاب الســـيد المســـيح أتت 
بمثابـــة إعـــان إلهي عن شـــخصه 
أعلنـــه هـــو لنـــا عن نفســـه بنفســـه: 
»أنـــا هـــو نـــور العالـــم«؛ »أنـــا هو 
الطريـــق والحـــق والحيـــاة«؛ »أنـــا 
هـــو الراعـــي الصالـــح«؛ »أنـــا هـــو 

بـــاب الخـــراف«... إلـــخ.
الســـيد  ألقـــاب  أحـــد  ومـــن 
المســـيح التي من النـــادر أن ننتبه 
بنفســـه  لنـــا  أعلنهـــا  والتـــي  إليهـــا، 
فـــي قولـــه عـــن نفســـه: »إنســـان 
شـــريف الجنس ذهـــب إلـــى كورة 
بعيـــدة ليأخذ لنفســـه ملـــًكا ويرجع« 
)لـــو12:19(. إنـــه يصـــف نفســـه 
بأنه »إنســـان شريف الجنس« في 
مثـــل اأَلْمنـــاء. ونحن عـــادة عندما 
نتأمـــل فـــي هـــذا المثـــل نركز على 
توزيـــع اأَلمنـــاء، وأمانـــة المتاجـــرة 

فيهـــا، دون االنتبـــاه للعبارة األولى 
فيـــه. هـــذه العبـــارة العجيبـــة تحمل 
اإلعـــان  مـــن  والكثيـــر  الكثيـــر 
اإللهـــي. فمـــن الجانـــب الاهوتـــي 
هي تشـــير لطبيعة السيد المسيح، 
فكلمة إنســـان تشـــير إلى ناســـوته، 
إلـــى  تشـــير  الجنـــس  وشـــريف 
الهوتـــه. أّمـــا مـــن جانـــب التأّمـــل 
فـــي شـــخصه، فـــإن كلمـــة شـــريف 
الترجمـــة  فـــي  وردت  الجنـــس 
اليونانيـــة للكتـــاب المقـــدس بمعنى 
تلـــك  ُاســـُتخِدمت  »النبيـــل«. وقـــد 
اللفظـــة فـــي موضعيـــن آخرين في 
العهـــد الجديـــد فـــي: »وكان هؤالء 
أشـــرف من الذين في تســـالونيكي 
فقبلوا الكلمة بكل نشـــاط فاحصين 
الكتـــب كل يـــوم: هل هـــذه األمور 
»فانظـــروا  )أع11:1٧(؛  هكـــذا« 
ليـــس  أن  اإلخـــوة  أيهـــا  دعوتكـــم 
كثيـــرون حكمـــاء حســـب الجســـد. 
ليـــس  أقويـــاء.  كثيـــرون  ليـــس 
كثيرون شـــرفاء« )1كـــو26:1(. 
واإلنســـان الشـــريف أي النبيل هو 
بنبـــل  ويتميـــز  رفيـــع،  نســـب  ذو 
الطبـــاع فهو كريـــم، عاقل، رزين، 
الحـــس، شـــجاع،  وقـــور، مرهـــف 
عـــادل، متواضع رغم علو شـــأنه، 
مســـئول... إلـــخ. إنهـــا حزمـــة مـــن 
الفضائـــل التي تميـــز النبيل. ومن 
َثّم ليس من العسير علينا أن نفهم 
لماذا أعلن لنا الســـيد المســـيح عن 
نفســـه بأنه إنســـان شريف الجنس. 
الـــذي  النبـــاء  نبيـــل  حًقـــا  فهـــو 
حقيقـــي  وُنبـــل  بإنســـانية  تعامـــل 
مـــع الجميـــع. فلننظـــر إليـــه علـــى 
الصليـــب فـــي عمـــق ألمـــه غافـــًرا 
وتلميـــذه  بأمـــه  معتنًيـــا  لصالبيـــه، 
الحبيـــب! فلنتأمـــل ذاك النبيل عند 
البئر يتعامل مع المرأة الســـامرية، 
وعنـــد القبر مـــع المجدلية! انظروا 
المـــرأة  يســـتر  النبـــاء  نبيـــل  إلـــى 

الخاطئـــة بنبـــل بـــره!
أيهـــا الشـــريف الجنـــس، نبيـــل 
النبـــاء، نتضـــرع إليـــك أن تشـــرق 
علينـــا بنبـــل نور وجهك الشـــريف، 
فُنســـبى بخمـــر حبـــك يـــا مشـــتهى 

كل األمـــم! 

hgby@suscopts.org
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إلـــى أين تتجه نظرة عين الســـيد 
المســـيح؟ يتبيـــن لنـــا أن هنـــاك ســـًرا 
فـــي الموضـــوع!! لقـــد اعتـــاد الفنـــان 
المســـيحي أن يخفـــي أســـراره خلـــف 
الخطـــوط واأللـــوان، بســـبب مـــا ورثه 
االضطهـــاد  وقـــت  فـــات  تخوُّ مـــن 
الرومانـــي، الـــذي حـــاول أن يقضـــي 
الجديـــدة  والهويـــة  المســـيحية  علـــى 
التـــي ينتمـــي إليها أتبـــاع المصلوب، 
فشـــرع يســـحق الفن المعبِّر عن تلك 
الهويـــة، فالتجـــأ الفنـــان إلـــى الرمزية 
ولغـــة اإلشـــارات. وحـــدث عندما زال 
فـــي  الواقعيـــة  حّلـــت  االضطهـــاد، 
الفـــن، حيث بـــدأت الحرية في الفن، 
المســـيح،  الســـيد  أيقونـــات  فظهـــرت 
والقديســـين،  والشـــهداء  والعـــذراء، 
الكتـــاب  بـــل وُرِســـمت أحـــداث مـــن 
المقـــدس بعهديـــه صراحـــة، ولكن لم 
يتخـــلَّ الفنـــان المســـيحي عن أســـراره 
فـــي األيقونـــة حتى هـــذه اللحظــــــــــــــة، 
ومـــا زالـــت تختفـــي أســــــــــراره خلـــف 

الخطـــوط واأللـــوان. 
التمعـــن  إلـــى  نأتـــي  أن  دعونـــا 
نظـــرة  التجـــاه  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
بعينيـــه، ونتســـاءل:  المســـيح  الســـيد 
لمـــاذا ينظـــر يمينـــا؟! أو يســـارا؟! أو 
فـــي اتجـــاه واحـــد؟! ثـــم نتفاجـــأ بأمـــر 
غريـــب حيـــث حركـــة الوجـــه أيًضـــا، 
فهـــي تحـــوي شـــبه ســـّر خفـــّي، كيف 

ذلك؟ وما الســـر فيما اتســـم به الوجه 
مـــن حيـــث الصرامـــــــــــــة والبســـاطة؟ 
فـــي  المتخصصــــــــــون  اكتشـــف  لقـــد 
ينظـــر  عندمـــا  أنـــه  األيقونجرافــــــــي، 
المســـيح إلـــى ناحيـــة اليســـار يصيـــر 
وجهـــه صارًما ومتجهًما غير راٍض، 
بـــل ويحمل مامـــح التهديد والوعيد، 
نعـــم إنـــه يحمـــل التهديـــد والوعيد مع 
العتـــاب الشـــديد، للذيـــن عن يســـاره، 
الجائـــع  الفقيـــر  يرحمـــوا  لـــم  الذيـــن 
والمريـــض والعريـــان والمحبـــوس في 
آالمـــه. واكتشـــف العلمـــاء أيًضـــا أنه 
عندمـــا ينظـــر لناحيـــة اليميـــن، تجـــد 
مرّحبـــة  مريحـــة،  وديعـــة،  مامحـــه 
لمـــن هـــم عـــن يمينـــه، الذيـــن رحمـــوا 
الفقير في جوعه، وعطشـــه، وعريه، 
تلـــك  كل  ألن  وســـجنه،  ومرضـــه، 
مـــع  األســـاس  فـــي  كانـــت  األفعـــال 
المســـيح نفســـه، حيث قـــال: »بي قد 
فعلتـــم«، وقـــد وصـــل األمـــر بالفنـــان 
أن يرسم نصف وجهه اليسار بنظرة 
دة وخـــد صـــارم، ونصف وجهه  مهـــدِّ
وديـــع  وخـــد  مرّحبـــة  بنظـــرة  اليميـــن 
متناســـق، وهـــذا يتماشـــى مـــع صاة 
داود النبـــي في المزمور »أنظر إلى 

اليميـــن وأبصـــر« )مـــز4:142(. 

كنت ذات مرة أتطّلع إلى إحدى 
األيقونات التي تحوي رســـًما للســـيدة 
ابنهـــا  تحمـــل  مريـــم  العـــذراء 
الكلمـــة،  االبـــن  يســـوع  الســـيد 
وقـــد اســـترعاني مـــا رأيت!! إن 
اليميـــن  ناحيـــة  كليهمـــا  نظـــرة 
فقـــط!! حيـــث يريـــد الفنـــان أن 
يظهـــر محبتهما لألبـــرار الذين 
أن  حيـــث  فقـــط،  يمينـــه  عـــن 
الســـيد المســـيح ووالدته العذراء 
إال  ينظـــران  ال  ســـوف  مريـــم 
للمســـتحقين فقـــط، كمـــا جاءت 
اآليـــة »يُقـــــــــــــوُل الـــرَّبُّ َوِإَلـــــــــــى 
هــــــــــَذا َأْنُظـــُر ِإَلــــــــــــــى اْلِمْســـِكيِن 
وِح َواْلُمْرَتِعِد ِمْن  َواْلُمْنَســـِحِق الرُّ
َكَاِمـــي« )إش66:2(، ونـــرى 
أن مـــن أســـباب عـــدم نظر هللا 
إلــــــــــى تقدمــــــــــــــة قاييــــــــــــن رغـــم 
نصــــــــح هللا لــــــــــــه »إن أحسنت 
أفــــــــــا رفع« كما يقول القديس 
ديديمـــــــــوس الضريـــــــــــــر: »قّدم 
قاييـــن تقدمتـــه بإهمـــــــــــــــال، أما 

هابيـــل فقدمهـــا بإخـــاص«.

anbamartyros3@yahoo.com

نظرة العتاب يف األيقونة

الكنف أي الحضن من الكلمة ⲕⲉⲛϥ بنفس المعنى

»وأعطيكم رعاة حسب قلبي 
فيرعونكم بالمعرفة والفهم«

)إر15:3(
أسرة القمص أبانوب خليل

 
زوجته وأوالده المحاسب 

كيرلس ومريم ومورا يشكرون 
أباهم نيافة الحبر الجليل 

األنبا ديمرتيوس
أسقف ملوي وأنصنا 

واألشمونين
لثقته الغاليه وترقية أبيهم

القمص أبانوب خليل
بكنيسةالعذراء والقديس أبانوب 

بالروضة-ملوي
ويهنئونه باليوبيل الفضي 

لسيامته المباركة

مطرانية شمال الجيزة
وكيا المطرانية واآلباء 
سكرتارية مجمع الكهنة
ومجمع اآلباء كهنة 
اإليبارشية والمجالس

والمرتلون والشمامسة 
والخدام والخادمات

وكل الشعب
يهنئون من أعماق قلوبهم

أباهم الروحي وأسقفهم المبجل 
حضرة

صاحب النيافة جزيل االحترام 
الحبر الجليل

األنبا يوحنا
بالعيد التاسع 

لسيامته المباركة طالبين
من هللا أن يمتعه بالصحة 

ويديم رئاسته
ويحفظ حياته ويعطيه زماًنا 

هادًئا بهيًجا
مديًدا بصلوات صاحب 

القداسة والغبطة
البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com



لة الكرازة - 11 مارس ٢٠2022 مج

ِعـــــــــــــــي البعـــــــــض بـــأن شـــخص  َيدَّ
وأحـــداث ســـفر يونان هـــي قصة رمزية 
أو أســـطورية، وللـــرد على هذا اإلدعاء 
التـــي  المختصـــرة  الدالئـــل  هـــذه  نقـــدم 
تؤكـــد حقيقـــة شـــخصية وســـفر يونـــان:

+ ورد اســـم يونان النبي في العهد 
الجديد ٨ مرات.

+ الكتـــاب َذكـــر نســـبه )ابن أمّتاي 
من ســـبط زبولون(.

+ الكتـــاب المقـــدس ذكـــر عنوانـــه 
)مـــن بلدة جـــت حافر الواقعة على بعد 

ثاثـــة أميـــال مـــن الناصرة(.
+ زمـــان خدمتـــه معلـــوم )تنّبـــأ فـــي 
أيـــام الملـــك يربعـــام الثانـــي ابـــن يـــؤاش 

حوالـــي ٨62 ق.م.(.
+ الكتـــاب المقـــدس ذكـــر أحـــداث 
تاريخيـــة مرتبطـــة بخدمتـــه )فـــي صرفة 
صيـــدا أيـــام إيليـــا، فـــي نينـــوى: وتقـــع 
نينـــوى علـــى الضفـــة الشـــرقية من نهر 
دجلـــة فـــي شـــمال العـــراق وهـــي اليـــوم 
ضمـــن مدينـــة الموصل. وكانـــت قديًما 
عاصمـــة اإلمبراطوريـــــــــــــــــة اآلشـــورية، 
مدينـــة  بأنهـــا  يونـــان  ســـفر  ويصفهـــا 
ســـتين  نحـــو  محيطهـــا  ألن  عظيمـــة. 
ميـــًا. وقـــد أثبتت االكتشـــافات الحديثة 
والفـــن  بالعلـــم  واشـــتهرت  اّتســـاعها، 
باآلثـــام  أهلهـــا  وتمـــّرغ  البـــذخ  وحيـــاة 

بـــاآلالف(. ُيعـــّدون  وكانـــوا 
+ ســـفر يونـــان يتفـــق عليـــه جميـــع 
الطوائـــف بمـــا فيهـــا بعـــض الكاثوليـــك، 

أنـــه مـــن األســـفار القانونيـــة األولـــى.
+ الســـيد المســـيح شـــهد عنه: أيام 
بقائـــه فـــي جـــوف الحـــــــــوت إشـــارة لقبر 
الـــذي  المســـيح وقيامتـــه، وهـــو الجـــزء 

ينســـبونه لألســـاطير.
+ الســـيد المســـيح قـــال إن رجـــال 
نينـــوى سيقومـــــــــــــــون فـــي الديـــن معهـــم 
ويدينونهـــم ألنهـــم تابـــوا بمنـــاداة يونـــان.
+ إن مـــا حـــدث ليونـــان في جوف 
الحـــوت ليس أســـطورة، إنما هو شـــاهد 

على أن:
= هللا لم يدع نفسه بدون شاهد.

= األمـــم )كشـــعب هللا( لـــم تخـــرج 
عـــن دائـــرة العنايـــة والرعايـــة اإللهيـــة.

النـــاس  أن جميـــــــــــــــع  يريـــد  للّا   =
يخلصـــون وإلـــى معرفـــة الحـــق يقبلون.

+ اليقطينـــة: هـــي شـــجرة الخـــروع 
وتمـــوت  بســـرعة  تنبـــت  أنهـــا  حيـــث 

عريضـــة. وأوراقهـــا  بســـرعة 
+ المســـوح: قمـــــــــــــاش ســـميك مـــن 
وبـــر اإلبـــل أو الماعز، وارتداؤه عامة 
للحـــزن. يونـــان هو النبـــي الوحيد الذي 
أرسله الـــــــــــــرب قديًما للكــــــــــــــــرازة فـــــــــــــي 

بلـــد أممي.
ذوات  األول:  الحيتـــان:  أنـــواع   +
األســـنان. عديمـــة  الثانـــي:  األســـنان، 

= يوجـــد فـــي الجـــزء الخلفـــي مـــن 
تجويـــــــــــــف الفـــم صفائـــح رقيقـــة تتصل 
ويصـــل  والســـفلي،  العلـــوي  بالفكيــــــــــــن 
فـــي  ويســـتخدمها   3٠٠ إلـــى  عددهـــا 

أســـلوب أكلـــه الغريـــب.
= هـــذه الحيتـــان مـــــــــــــن األنـــــــــــــــواع 
الضخمـــة جـــًدا فمنهـــا يبلـــغ طولـــه 5٠ 
قدًمـــا ونـــوع آخـــر طولـــه يتـــراوح ما بين 
٧5-95 قدًمـــا، ووزنـــــــــــــــــه حوالــــــــــــــــي 

15٠ طًنـــا.
= معدتهـــا معقـــدة تتكـــون من عدة 
حجـــرات قـــد تصـــل إلى ســـتة حجرات.

= يتنفـــس الهـــواء مباشـــرة ويخزنـــه 
فـــي تجويًفـــا أنفًيا كبيًرا طوله 14 قدًما، 

وعرضـــه ٧ أقـــدام وارتفاعـــه ٧ أقدام.
= إذا ابتلع جسًما كبيًرا.

= ال ُيدِخله إلى معدته بل يســـعى 
ليقلبـــه خارًجا على الشـــاطئ بعيًدا عن 

الميـــاه حتـــى ال يبتلعه مرة أخرى. 
شـــخص  عـــن  تشـــهد  الكنيســـة   +
وســـفر يونان كشخص وحدث حقيقي:
1- صـــوم يونـــان )يســـبق الصـــوم 
األربعينـــي بأســـبوعين( ينتهـــي بفصح، 
هـــذا الصـــوم قديـــم جـــًدا فـــي الكنيســـة 
الســـرياني  مارأفـــرام  ذكـــره  الســـريانية 
الكنيســـة  أخذتـــه  وقـــد  م(،   3٧3(
القبطيـــة عنهـــا فـــي عهـــد األنبـــا أبـــرام 
بـــن زرعـــة الســـرياني الــــ62 مـــن عـــدد 
بابـــاوات االســـكندرية الـــذي جلس على 
كرســـي االســـكندرية ســـنة 96٨م، كمـــا 
وغيرهـــا. األرمنيـــة  الكنيســـة  اقتبســـته 
2- ذكصولوجيات صوم يونان.

قســـمة  فـــي  الكنيســـة  تذكـــره   -3
الكبيـــر. الصـــوم 

+ مـــن آبـــاء الكنيســـة الذيـــن كتبـــوا 
عن شـــخص وسفر أيــــــــــــــــوب كشخص 
وحـــــــــــــــــدث حقيقــــــــــي: القديـــس جيروم، 
القديـــس  الفـــم،  يوحنـــا ذهبـــي  القديـــس 
أمبروســـيوس، القديـــس كيرلس الكبير، 

القديـــس أغســـطينوس.

في الحقل ‘‘الطاش’’ هو الحد بين الحقول أو األحواض، وأصلها ⲧⲁϣ أي الحد

f.beniamen@gmail.com

يحذرنا المســـيح إلهنا من ممارسة 
جهادنـــا الروحـــي )أعمـــال البـــر( فـــي 

العلن، فممارســـتها فـــي العلن:
مؤشــــــــــــر علــــــــــى عـــدم صحة 
الهـــدف: فتكـــون بدافـــع طلـــب المجد 
الباطـــل، وهو مجد زائـــل عديم النفع، 
إلهنـــا، عندمـــا  المســـيح  وقـــد رفضـــه 
قـــال: »َمْجـــًدا ِمَن النَّاِس َلْســـُت َأْقَبُل« 
هـــو  المســـيح  فالســـيد  )يـــو41:5(، 
»ُنـــوُر اْلَعاَلـــِم« )يو12:٨(، والنور ال 
يمكـــن إخفـــاؤه، ولكنـــه كان يلجـــأ إلى 
الخفـــاء، مثلمـــا قال بعـــد التجلي: »اَل 
ُتْعِلُمـــوا َأَحـــًدا ِبَما َرَأْيتُـــْم َحتَّى َيُقوَم اْبُن 
اإِلْنَساِن ِمَن اأَلْمَواِت« )مت9:1٧(، 
فيؤكـــد علـــى عـــدم طلبـــه مجـــًدا مـــن 
يعلمنـــا  لكـــي  جـــاء  فهـــو  البشـــر، 
ويخلصنـــا ال لكـــي يبهرنا، لذا لم يكن 
)يـــو1٨:2٠(.  الخفـــاء  فـــي  تعليمـــه 
فالـــذي يعطي صدقة في العلن، ليس 
هدفـــه مســـاعدة الفقير ألجـــل هللا، بل 
طلًبـــا لمـــدح النـــاس كمـــا ينعـــم ببضع 
بهـــدف  ال  يصلـــي  شـــكر.  كلمـــات 
الحديـــث مـــع هللا بـــل محاولـــة إظهـــار 
صـــورة التقـــوى والتديـــن الشـــكلي أمام 
اآلخريـــن. كمـــا يصـــوم ليظهـــر قدرته 

علـــى ضبـــط النفـــس أمـــام النـــاس.
فـــي العلـــن ِإنَُّهْم »َقـــِد اْســـَتْوَفْوا 
َأْجَرُهـــْم« )مـــت6:٢(: أعمـــــــــــال البر 
الذاتــــــــــــــــي ال يتبـــق لهـــا أجــــــــــــــر بعد، 
كمـــا تفقـــد قيمتهـــا الروحيـــة العمليـــة. 
والعمـــل الـــذي ال يـــؤدي إلـــى نتيجـــة 
هـــو عمـــل عقيـــم وبـــا معنـــى، لذلـــك 
يقـــول معلمنا القديس بولس الرســـول: 
»أَلنَّ اْلَيُهـــوِديَّ ِفـــي الظَّاِهِر َلْيَس ُهَو 
َيُهوِديًّـــا َواَل اْلِخَتـــاُن الَّـــِذي ِفي الظَّاِهِر 
ِفـــي اللَّْحـــِم ِخَتاًنـــا« )رو2٨:2(، فمن 
أســـباب ضعـــف العبـــــــــــــــــادة اليهوديـــة 
الحيـــاة  ظاهـــر  فــــــــــــــي  إنحصارهـــــــــــــا 
الروحيــــــــــــــــــة دون باطنهـــا. كمـــا أنـــه 
ماكـــرة  لخطايـــا  تقودنـــا  العلـــن:  فـــي 
التظاهـــر،  ومحبـــة  الغـــرور  خبيثـــة، 
الريـــاء الـــذي إذا تملـــك علينـــا يهلكنـــا 
ـــُر ِطيَب  ـــُن َوُيَخمِّ ـــُت ُيَنتِّ »َالذَُّبـــاُب اْلَميِّ
تعـــرف  ال  )جـــا1:1٠(.  ـــاِر«  اْلَعطَّ
شـــمالك، فالشـــمال تشـــير إلى النفس، 
وبأننـــا  الذاتـــي  بالبـــر  الشـــعور  وهـــو 
معجبون بأنفســـنا، فاإلنسان يجب أن 
يمـــارس وســـائط النعمـــة بشـــعور عدم 
اإلســـتحقاق، وأنه لم يقدم شـــيء بعد، 

ويســـعى لينمـــي نفســـه.
كلمـــة خفاء في اللغـــة اليونانية

 κρυπτῷ تعنـــي يكتـــم – يخفـــي 
– يســـتر، كمـــا تعنـــي أيًضـــا يكتـــم 
ســـــــــــًرا. فيجب أن تكون عبادتنـــــــا 

فـــي الخفاء..
فـــي الخفاء: صــــــــــــــادر من القلب 
وليـــس بريـــاء، والصـــــــــــــــاة والصـــوم 
والصدقة عبادة روحية عقلية يشـــترك 
َباَبـــَك  َوأَْغِلـــْق  أيًضـــا،  الجســـد  فيهـــا 
َوَصـــلِّ ِإَلـــى َأِبيـــَك الَّـــِذي ِفـــي اْلَخَفاء: 
منـــع دخـــول العالم إلـــى أفكارنا، يقول 
مـــار اســـحق: ]ليكـــن معلوًمـــا عنـــدك 
أن كلَّ خيـــٍر لـــن يكـــوَن مقبـــواًل إال إذا 

ُعمـــل في الخفـــاء[ِ.
ُكـــْم َقـــْد ُمتُّـــْم  فـــي الخفـــاء »أَلنَّ
َوَحَياُتُكـــْم ُمْســـَتِتَرٌة َمـــَع اْلَمِســـيِح ِفي 
تعنـــي  مســـتترة  )كـــو3:3(:  هللِا« 
مختفية غير ظاهرة. هذه هي الســـمة 
الحيـــاة  الروحيـــة.  للحيـــاة  األساســـية 
الروحيـــة ليســـت هـــي حيـــاة الظاهـــر 
بـــل هـــي التـــي يراهـــا هللا فـــي الخفـــاء، 
نحـــن ليـــس فقـــط نحيـــا مـــع المســـيح، 
أو هـــو فقـــط الـــذي يهب الحيـــاة، لكن 
»المســـيح حياتنـــا« )كـــو4:3(، نحـــن 
ال نأخـــذ تعاليـــم المســـيح منفصلة عن 
المســـيح. فالصدقة ليســـت للبشـــر بل 
ِإْخَوِتـــي  ِبَأَحـــِد  َفَعْلُتُمـــوُه  َأنَُّكـــْم  »ِبَمـــا 
َفَعْلُتـــْم«  َفِبـــي  اأَلَصاِغـــِر  َهـــؤاَُلِء 
)مـــت4٠:25(، فـــا تعطـــي صدقـــة 
رغبـــة فـــي المديـــح أو الشـــكر أو رد 
انتظـــر  بـــل  البشـــر،  مـــن  الصدقـــة 
مجـــازاة الرب نفســـه لك على صدقتك 
الســـماوي يجازيـــك عانيـــة. وأبـــوك 

هللا يرى في الخفـــاء: »ِإَذا اْخَتَبَأ 
ِإْنَســـاٌن ِفي َأَماِكَن ُمْســـَتِتَرٍة َأَفَما َأَراهُ َأَنا 
؟« )إر24:23(، ويقـــول  َيُقـــوُل الـــرَّبُّ
الرســـول:  بولـــس  القديـــس  معلمنـــا 
ـــَاِم َوُيْظِهـــُر آَراَء  »َســـُيِنيُر َخَفاَيـــا الظَّ
هللُا  »َيِديـــُن  )1كـــو5:4(،  اْلُقُلـــوِب« 
لذلـــك  )رو16:2(،  النَّـــاِس«  َســـَراِئَر 
العبـــادة المقبولـــة هي التي في الخفاء 
»اْلَيُهـــوِديُّ ِفـــي اْلَخَفـــاِء ُهـــَو اْلَيُهـــوِديُّ 
ِباْلِكَتـــاِب  اَل  وِح  ِبالـــرُّ اْلَقْلـــِب  َوِخَتـــاُن 
ُهـــَو اْلِخَتـــاُن الَّـــِذي َمْدُحـــُه َلْيـــَس ِمـــَن 
)رو29:2(.  هللِا«  ِمـــَن  َبـــْل  النَّـــاِس 
ونجد معلمنا القديس بطرس الرســـول 
يطلـــب مـــن الزوجات المســـيحيات أن 
تعشـــن القداســـة بالزينـــة الداخلية التي 
ِفـــي  اْلَخِفـــيَّ  اْلَقْلـــِب  »ِإْنَســـاَن  هـــي: 
وِح اْلَوِديـــِع  اْلَعِديَمـــِة اْلَفَســـاِد، ِزيَنـــَة الـــرُّ
َكِثيـــُر  اَم هللِا  ُقـــدَّ ُهـــَو  اْلَهـــاِدِئ، الَّـــِذي 

)1بـــط4:3(. الثََّمـــِن« 



٢1 لة الكرازة - 11 مارس 2022 مج

األرخن من رؤساء الشعب وكبرائهم، من األصل القبطي اليوناني ⲁⲣⲭⲱⲛ أي رئيس أو قائد

اسمه قبل الرهبنة رأفت جندي خليل 
بطـــرس، مـــن مواليـــد 2 أبريـــل 1939 
بكالوريـــوس  علـــى  حصـــل  بســـوهاج. 
التجـــارة، وعمل مدرًســـا ثم موظًفا بوزارة 
الزراعـــة قبـــل رهبنتـــه. ارتبط منذ شـــبابه 
المبكـــر بمثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده 
للتعليـــم،  أســـقًفا  الثالـــث وقـــت أن كان 
والذي ســـامه شماًســـا مكرًسا. سيم راهًبا 
الســـيدة  بديـــر   1964 مايـــو   24 فـــي 
األنبـــا  المتنيـــح  بيـــد  الســـريان  العـــذراء 
ثاوفيلس أســـقف ورئيس الدير الســـابق، 
وانتقـــل منـــه لديـــر أنبـــا مقـــار ثم اســـتقر 
بديـــر األنبـــا صموئيـــل. ســـيم كاهًنـــا في 
24 يونيـــو 1964. ومنـــذ صـــار أبونـــا 
أنسطاســـي راهًبـــا وهـــو يســـلك بتدقيـــق 
كبيـــر فـــي نســـكياته الرهبانيـــة. كمـــا تـــم 
إسناد العديد من المسئوليات إلى قدسه 
عبر سني خدمته: 1- أمين دير األنبا 
صموئيـــل المعتـــرف، وعلـــى يديـــه نمـــا 
الديـــر رهبانًيـــا ومعمارًيـــا، حيث اجتذب 
الشـــباب  مـــن  العديـــد  الرهبانـــي  مثالـــه 
بابـــوي  نائـــب   -2 الرهبانيـــة.  للحيـــاة 
 .)19٧4-19٧2( اإلســـكندرية  علـــى 
البابـــا  الرحمـــات  مثلـــث  ســـكرتير   -3
شـــنوده الثالـــث. 4- عضـــو فـــي لجنـــة 
البـــر. 5- عضـــو فـــي لجنة الرعاية مع 
نيافـــة األنبـــا باخوميوس. 6- المشـــرف 
الروحـــي علـــى طلبة الكليـــة اإلكليريكية 

القمص برسوم رزق 
من إيبارشية طموه

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم االثنيـــن 2٨ 
فبراير 2٠22م، القمص برســـوم رزق الكاهن بإيبارشـــية 
طمـــوه وتوابعهـــا، عـــن عمـــر تجاوز ٧٠ ســـنة، بعـــد خدمة 
كهنوتيـــة امتـــدت ألكثـــر مـــن 44 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيح 
يـــوم 21 ســـبتمبر 1951م، وســـيم كاهًنـــا في 12 ســـبتمبر 
19٧٧م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة عـــام 1995م. وأقيمـــت 
فـــي كنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس  صلـــوات تجنيـــزه 
بالزقازيق الســـاعة الثالثة مســـاء اليوم ذاته. خالص تعازينا 
لنيافة األنبا صموئيل أســـقف إيبارشـــية طموه، ولمجمع 
اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص كريلس ناروز 
من إيبارشية طما

2٠22م،  مـــارس   ٨ الثاثـــاء  يـــوم  الـــرب  فـــى  رقـــد 
بشـــيخوخة صالحـــة بعـــد صـــراٍع مـــع المـــرض، القمـــص 
كيرلـــس نـــاروز كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا صموئيـــل 
المعتـــرف بطمـــا، عـــن عمـــر تجـــاوز ٨٠ ســـنة، بعـــد أن 
قضـــى فـــي الخدمـــة الكهنوتية 3٠ ســـنة. ُولد األب المتنيح 
يـــوم 26 أكتوبـــر 1941م بالمحلـــة الكبـــرى، وســـيم كاهًنـــا 
فـــي 14 فبرايـــر 1992م، وُرِســـم قمًصـــا فـــي 24 فبرايـــر 
2٠2٠م. وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الثالثـــة بعـــد ظهر 
اليوم ذاته، في كاتدرائية الشـــهيد أبو فام األوســـيمي بطما، 
بحضور نيافة األنبا إســـحق أســـقف طما، وعدد من اآلباء 
الكهنـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا إســـحق، ولمجمـــع 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

الراهب القمص أنسطايس الصموئييل
رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحـــة، ظهر يوم األحـــد ٢7 فبرايـــر ٢٠٢٢م، الراهب القمص أنسطاســـي الصموئيلي، 

عـــن عمـــر ناهز ٨3 ســـنة قضى منهـــا أكثر من 57 فـــي الرهبنة.
باألنبـــا رويـــس )وقد بدأ هذه الخدمة في 
حبرية القديس البابا كيرلس الســـادس(. 
٧- قـــام بتدريس مادة اإلرشـــاد الروحي 
الرعايـــة.  معهـــد  فـــي  اإليمـــان  لتثبيـــت 
٨- عينـــه المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالث 
مـــع بعـــض أعضاء المجلـــس الملي في 

لجنـــة للمصالحـــات االســـرية.
أســـس منـــذ حوالـــي 4٠ عاًمـــا أســـرة 
األنبـــا أبـــرآم لخدمـــة الذين ليس لهم أحد 
يذكرهـــم، والتـــي اهتمـــت بخدمـــة: )1( 
المرضى بالمستشـــفيات. )2( المعاقين 
والكفيفـــات.  المكفوفيـــن   )3( حركًيـــا. 
 )5( الســـمع.  وضعـــاف  الصـــم   )4(
المســـنين والمســـنات. )6( بيوت اإليواء 
الاحقـــة.  الرعايـــة   )٧( )الماجـــئ(. 
خروجهـــم  بعـــد  األيتـــام  ماجـــئ   )٨(
مـــن الخدمـــة الاحقـــة لمتابعتهـــم روحًيا 
ومادًيـــا )أكثـــر مـــن ثمانيـــن ملجأ(. )٨( 
إخـــوة الـــرب. )9( الحـــاالت الخاصـــة. 
)1٠( النازحيـــن مـــن الســـودان. )11( 
مســـاعدة   )12( وأســـرهم.  المســـاجين 
الطلبـــة والطالبات في مراحل دراســـتهم. 
مراحـــل  فـــى  الفتيـــات  مســـاعدة   )13(
الـــزواج. )14( أوالد الشـــوارع. ونتيجـــة 
الفئـــات  هـــذه  مثـــل  بخدمـــة  الهتمامـــه 
مـــن  محبوًبـــا  صـــار  فقـــد  الخاصـــة، 
لمـــا  نظـــًرا  حولـــه  والتفـــوا  أصحابهـــا، 
يقدمـــه لهـــم مـــن محبـــة ورعايـــة واهتمام 

وحنـــو. ويعتبـــره الكثيـــرون »أنبـــا أبرآم« 
بعضهـــم  الكثيريـــن،  تلمـــذ  عصرنـــا. 
أصبحـــوا آبـــاء أســـاقفة، وأمنـــاء أديـــرة، 
وآبـــاء كهنـــة، وآبـــاء رهبـــان، وشمامســـة 
مـــن  ومئـــات  مكرســـين،  إكيليريكيـــن 
الخـــدام والخادمـــات. اعتـــذر أكثـــر مـــن 
مرة عن سيامته أسقًفا، متعّلًا أنه غير 
مســـتحق لهذه الكرامة. بعد نياحة البابا 
شـــنوده، بدأ يشـــعر بالتعب لكبر ســـنه، 
فتـــرك الخدمة منـــذ أواخر عام 2٠15، 
وصـــار فـــي ضيافة ورعايـــة نيافة األنبا 
كان  حيـــث  المنيـــا،  أســـقف  مكاريـــوس 
يـــزوره تاميـــذه كل فتـــرة يتباركـــون منـــه 
ويســـتفيدون مـــن إرشـــاده ومحبتـــه. وقـــد 
فـــارق عالمنـــا الفانـــي بمستشـــفى الراعي 
الصالـــح بســـمالوط حيـــث قضـــى فيهـــا 
األحـــد  ظهـــر  وتنيـــح  الشـــهر.  حوالـــي 
2٧ فبرايـــر 2٠22م. وأقيمـــت صلـــوات 
بحضـــور  ذاتـــه  اليـــوم  بديـــره  تجنيـــزه 
نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، 
باســـيليوس  األنبـــا  نيافـــة  جانـــب  إلـــى 
ومجمـــع  الديـــر،  ورئيـــس  أســـقف 
الرهبـــان. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا 
باسيليوس أســـقف ورئيس دير األنبا 
صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، 
أســـقف  مكاريـــوس  األنبـــا  ونيافـــة 
المنيـــا، ولمجمع اآلبـــاء رهبان الدير، 
وعـــزاًء ســـمائًيا لـــكل أوالده ومحبيـــه.

»َكاَن َمْحُبوًبا ِعْنَد هللِا 
ْكِر، َفآَتاُه  َوالنَّاِس، ُمَباَرَك الذِّ

يِسيَن« َمْجًدا َكَمْجِد اْلِقدِّ
)سفر يشوع بن سيراخ 2،1:45(

ذكــرى األربعيــــن
ألطيب وأحن أب

ميالد صموئيل حنا

أبي الحبيب، بذلت كل 
جهدك لتساعد اآلخرين 

وتشبهت بسيدك
إذ كنت أًبا تحّن على 

الجميع وتحب الجميع، كنت 
حنوًنا علينــــــــــــا وعلـــــــى كل 

من حولك.. 
وأخيًرا بعد أدائك رسالتك 

تجاه جميع من حولك، ومن 
أرسلك هللا إليهم، استقبلك 

هللا في فردوس النعيم
إلى لقاء قريب أيها الحبيب 
الغالي، اذكرنـــــــــا أمــــــــــام 

عرش النعمة
تقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحه الطاهرة
يوم األحد

الموافق ٢٠/3/٢٠٢٢
في تمام الساعة 7 صباًحا
بكنيسة الشهيد العظيم 

مارجرجس بقرية بلوط - 
القوصية – أسيوط

تلغرافًيا: أبناؤك وإخوتك
رفعت وسمير ومايكل 

وأبانوب ودينا



As we celebrate together these holy days 
of the great forty lent in which we all rejoice 
being a season and time for man repentance 
and the purity of his life. In this fast, we shall 
discuss a series of sermons on the question 
that God said to Adam at the beginning of 
creation: “Adam, where are you?”)1(. This 
question resonates today with each of us. 
Fasting presents us with seven places where 
we meet with God, and we say to Him: “Lord, 
I am here, let us meet together.”

God looks for each one of us: He looked 
for Moses in the wilderness and misses him in 
the bush, appeared to Jacob in a dream and 
misses him, and Gideon similarly appeared to 
him to strengthen him, and Saul of Tarsus on 
the Damascus Road and turned him from Saul 
to Paul the Apostle. God is always looking for 
a place where you are In, he wants to meet 
you, see you and feel you, he wants to convey 
his love, mercy and tenderness to you. Do not 
run away and say like Adam: “I heard your 
voice and was afraid.”)2( Sometimes God says 
to you, “Adam, where are you?” To warn you 
of a sin, as happened with Cain. Or to give you 
help in the face of tribulation, as happened with 
Elijah. We see the question “Where?” recurring 
in the Book of Song, where the bride of Song 
calls out: “Tell me, O you whom my soul loves, 
where do you graze? Where will you lie down 
at noon?” And noon is the time of the cross, 
so tell me, O you whom my soul loves, where 
do you feed, that I may take hold of you and 
not forsake you. Sometimes the question is 
“Where” to guide you on the way to walk like 
the prophet Jeremiah: “Thus says the Lord: 
Stand on the ways and see, and ask about the 
old paths: Where the good way is?”)3(. the Lord 
Christ Himself told us, “I am the way, the truth, 
and the life.”)4(

Throughout the coming weeks of Lent, we 
will talk about where you can meet Christ. In the 
treasure Sunday, you will meet him in the room 
)the hermitage(. Enter into your room, which is 
your heart. On the next Sunday, the Sunday of 
temptation, you meet him on the mountain in 
the wilderness during the seclusion. The third 
week with the prodigal son in the house. In the 
fourth week with the Samaritan at the well, and 
the well represents the place of work. In the 
fifth week at the pool of Bethesda, a symbol for 
hospital, it is possible to meet God in places 
of healing where a person is sick and in pain. 
And you can also meet our Lord in the roads 
and streets, in any way you go, as happened 
with the blind child. He met him in the church, 
as happened when he entered Jerusalem.

In the first week, the Lord tells us: “Where 
your treasure is, there will your heart be also.”)5( 
Your treasure is what preoccupies you. Your 
body may be in one place while your mind 
is thinking in other matters, or you may be 
anxious or worried, or you may think about a 
hundred things or about all material matters on 
earth... Can you pull yourself out of all this and 
enter the room? Note that the Lord told us, “Do 
not lay up for yourselves treasures on earth)6(,” 
where thieves, moth, rust, the evil eye, the dark 
body, and slavery for people... Remember 

Naboth the Jezreelite with Ahab the king who 
cared for food, Ananias and Sapphira who 
cared for money, and Achan the son of Carmi 
in the days of Joshua cared for spoils of war, 
and Balaam the son of Beor who cared about 
dignity, Pilate who cared about power, Herod 
who cared about lust... All these, my beloved 
brothers, are the owners of earthly treasures.

Unlike the heavenly treasures, where there 
is no fear of theft, the owner of them has the 
simple )pure( eye, and the luminous body, like 
Solomon the wise who sought wisdom and 
left all the treasures of the earth, and Moses, 
who preferred the wilderness and the desert 
to enjoyment in the palace of Pharaoh, and 
Abraham, the father of the fathers who was 
forbidden to offer His son, Peter, who left nets 
and fishing and followed Christ.

In the Gospel read on the pre-lent Sunday, 
the church urges us to enter the room and close 
the door. Enter into your heart and close the 
door. Do not get caught up in what is outside 
you, at least during the fasting period. Stay 
away from what steals your time, as we pray 
in the sleep prayer and say: “The life spent in 
the amusement park deserves judgment.” Why 
don’t you meet with your Messiah inside your 
room? What should we do inside the room? 
Here is a set of spiritual exercises that would 
help you.

1- Prayer: That is your personal prayers 
in which you express your love for Christ. 
When man loves another person, he likes to 
spend time with him and talk to him without 
getting bored. How about turning this to the 
only friend, your Christ. Pray with fervor and 
tears, and not only from the lips. Make your 
prayers from the heart. Dedicate a special time 
for you and your Christ, leave everything out of 
your hermitage. In the days of fasting, strive to 
pray the psalm of repentance constantly inside 
your room. Pray earnestly. Life with God is 
companionship and friendship, that does not 
come in minute or a day. And when God finds 
this warmth in you, you will find Him talking to 
you, and feel His presence. Pray with great 
hope, like Jonah the prophet, who was in the 
belly of the whale.

You can also pray the Psalms (Agpeya), and 
prayers from the Bible. The important thing is 
to pray with your heart. Talk to God in a simple, 
ordinary way, and He will hear, respond, please 
you, and give you your heart’s desires. Prayer 
will make you happy and make you feel that 
how small is this world and how so wide is the 
heaven. 

2- Silence: in your room, learn silence. 
We live in daily noise in this world. But in 
silence, you would hear God. The enemy 
of Good arouses noise around you in order 
not to hear God. In the Psalms of David you 

find the word “Selah” and its translation: a 
musical pause, that is, silence. Silence is 
an opportunity for man to hear the voice of 
God, like the chorus praising in the way of 
Muraba’a )Bahri and Kabili(, while one side 
is singning the other is in silence in order to 
raise a prayer to God and hear God’s voice. 

Ask God in the room to hear His voice, and 
God will respond to this grace, and you will 
feel that him speaking to you, guiding you, and 
illuminating your way, and as soon as you hear 
His voice, your soul will be very comfortable. 
Silence is the language of heaven.

3- Bible: It was said in the book of Joshua 
“ This Book of the Law shall not depart from 
your mouth, but you shall meditate in it day and 
night, that you may observe to do according to 
all that is written in it. For then you will make 
your way prosperous, and then you will have 
good success.)7(” During fasting, try to read the 
daily readings, and take an entire book and 
read it throughout the lent, or even a part of a 
book and focus on it. Make a plan for the lent 
with the father of your confession. When you 
read your bible regularly, your words sacred, 
and your eyes enlightened. St. Paul says: 
“For the word of God is living and powerful, 
and sharper than any two-edged sword, 
piercing even to the division of soul and spirit, 
and of joints and marrow, and is a discerner of 
the thoughts and intents of the heart”)8(. Believe 
in the word of gospel. Take the opportunity in 
your hermitage ponder the word of God to be 
always in your mind, in your heart, prayers, 
even when you are dealing with members of 
your family or in your work. Make your words 
seasoned with salt.

4- Metanoia: means prostration, with its 
literal Greek meaning “change of direction”, 
you kneel down on the ground and get up. One 
of the nice exercises you can do in fasting is to 
start the first day of fasting with 12 prostrations: 
6 for yourself and 6 for others. The prostration 
is an expression of a request for repentance, 
when thoughts and weaknesses attack you, 
begin with prostrations and prostrations to the 
earth, in order for God to have compassion 
on you, remove your weakness and sins, and 
create in you a new person.

5- Praise: The symphony and melodies 
of fasting are very beloved to us )Blessed are 
the merciful to the poor(.. In praise your heart 
becomes, in truth, a new heaven, you feel inner 
comfort and joy. Praise is the key to heaven, 
so there is no church liturgy without praise or 
melodies. The Divine mass Liturgy is basically 
melodies and that transfer us to heaven, 
when at the end we sing: “Praise God in all 
His saints…”. The book of Psalms contains 
many psalms of praise and we use them in 
our prayers in the Agpeya. You can turn your 
room and your heart into heaven, and begin to 
feel the sweetness of being in your hermitage. 
Thus, when you hear the voice of God: “…., 
where are you?” You say to him: “Lord, Here I 
am in my room, enjoying your companionship”. 

This is our first week to meet our Lord in 
the great Lent, may God grant us a new fasting 
with a new beginning. 
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