حرف «الراء» اللعني
كل لغ ــة م ــن لغ ــات العال ــم فيه ــا ع ــدد م ــن
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف تُس ـ ّـمى «األبجدي ـ ـ ــة» ،وم ــن ه ــذه
الج َم ــل ث ــم
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف تتك ـ ّـون الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ث ــم ُ
نوعا م ــن الهوية
العب ــارات ،حت ــى تصي ــر اللغ ــة ً
عم ـ ْـن يتكل ــم به ــا .والكلمـ ـ ـ ـ ــات في اللغة
الم ِّ
عبـ ـرة ّ
ُ
العربي ــة تتك ــون م ــن ع ــدد م ــن الحـ ـ ـ ـ ـ ــروف أقّلها
حرف ــان .مث ــل كلم ــة «ح ــب» وه ــي كلم ــة غالية
ف ــي القام ــوس العربي وذات الصلة الكبيرة بحياة
اإلنس ــان وعمله وأسـ ـرته ونش ــاطه بصف ــة عامة.
وقالـ ـوا ع ــن ه ــذه الكلم ــة التي تتك ــون من حرفين
«ح»« ،ب» إنهمـ ـ ـ ـ ــا يرمـ ـ ـ ـ ـ ـزان إلى ٍ
معان كثيرة
أهمه ــا أن الح ــاء تعني «حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة» ،والباء تعني
«بق ــاء» ،وبالتال ــي تصي ــر كلم ــة «ح ــب» تعن ــي
«حي ــاة وبق ــاء» أو «بق ــاء الحي ــاة» ،وبالحقيق ــة
ف ــإن بقاء الحياة اإلنس ــانية ال يك ــون ّإل بالحب،
وحت ــى ف ــي اللغ ــة اإلنجليزي ــة ف ــإن كلم ــة حب أو
محب ــة  Loveتب ــدأ بنف ــس الح ــرف الت ــي تب ــدأ به
الحي ــاة .Life
عتبر الحب هو مفتاح قلب اإلنس ــان ،وهو
وي َ
ُ
العاطف ــة األول ــى والمس ــتمرة ف ــي حيات ــه ،وأن هللا
الخال ــق العظي ــم عندم ــا أراد أن يخلص اإلنس ــان
م ــن س ــقطاته وخطاي ــاه ،تجس ــد وتأن ــس من أجل
ـب
َح ـ َّ
خالصن ــا كم ــا ه ــو مكت ــوب «ألََّن ـ ُـه َ
هكـ ـ َذا أ َ
هللاُ اْل َعاَل ـ َـم َحتَّ ــى َبـ ـ َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِحي ـ َـدِ ،ل َكي الَ َي ْهِل َك
ْ
ُك ُّل َم ـ ْـن ُي ْؤ ِم ـ ُـن ِب ـ ِـهَ ،ب ْل تَ ُكو ُن َل ـ ُـه اْل َحَياةُ األََب ِدَّي ُة»
(إنجي ــل يوحن ــا  ،)16:3ف ــكان الح ــب هو الدافع
عن ــد هللا وراء خلقت ــه ووج ــوده على األرض.
وإذا بحثن ــا ف ــي الوجود اإلنس ــاني بكل أبعاده
وتاريخ ــه الطويل س ــنجد أن «الحب» هو محور
الحي ــاة ،سـ ـواء عل ــى مس ــتوى األفـ ـراد أو مس ــتوى
الجماع ــات والش ــعوب واألم ــم .بمعن ــى آخ ــر إن
الحي ــاة ت ــدور ح ــول «الح ــب» ف ــي كل نش ــاط،
فأن ــت ت ــدرس الم ــادة العلمي ــة وتجته ــد فيها ألنك
معينا ألنك
تحبها ،وتترك دراسة معينة أو ً
عمل ً
ـخصا تميل
ال تحبهّ ،
وتكون أسـ ـرة عندما تجد ش ـ ً
إلي ــه وتحب ــه ،وهك ــذا في الخدمة والعمل والس ــفر
والتكري ــس واألسـ ـرة ...إل ــى آخ ــر ه ــذه السلس ــلة
الطويلة من األنش ــطة اإلنس ــانية العديدة .ويقول
القديس يوحنا ذهبي الفم عن اإلنسان المسيحي
«أي مصب ــاح ب ــا
ودوره ف ــي منظوم ــة الحي ــاةّ :
أي مس ــيحي ب ــا ح ــب؟» .وف ــي تقالي ــد
ن ــور؟ و ّ
ـب ال ــكل
الحي ــاة الرهباني ــة يعلمن ــا اآلب ــاء« :ح ـ ّ
وابتع ــد ع ــن ال ــكل» باعتب ــار العزل ــة اإليجابي ــة
أح ــد أركان س ــامة حي ــاة الراهب.
وكذل ــك ف ــي حي ــاة الفضيل ــة نج ــد «فضيل ــة

الش ــامل ،وكأن اإلنس ــان بالحقيق ــة فق ــد عقل ــه وال
تمام ــا نتائج الح ــروب وآثارها على الجميع
يع ــي ً
وروحيا ،وخس ــائرها
اقتصاديا
اجتماعي ــا و
نفس ـ ًـيا و
ً
ً
ً
المادي ــة وال ــا مادي ــة.
وتُعتب ــر الح ــروب جزًءا م ــن الدراما التي تزج
فيه ــا اإلنس ــانية نفس ــها ،وعال ــم الكت ــاب المق ــدس
وعب ــر التاري ــخ اإلنس ــاني -يش ــهد له ــذه الدراماوم ــا فيه ــا من قتل وعنف ودم ــار ،رغم أن قصد
هللا لإلنس ــان أن يك ــون في س ــام.

اتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع القلب بالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب للكل» ،وال ننسـ ـ ـ ـ ــى
أنش ــودة القدي ــس بول ــس ف ــي األصح ــاح  13من
رس ــالته األول ــى إل ــى أهل مدين ـ ـ ـ ــة كورنثوس عن
المحب ــة وصفاته ــا وعظمته ــا حت ــى أنه ق ــال إن:
ـــدا» ،وه ــو بذل ــك يق ـ ّـرر
«اَْل َم َحَّبـــ ُة الَ َت ْســـُق ُ
ط أََب ً
حقيق ــة إنس ــانية خال ــدة.
صد كل خير
ورغم أن هللا صانع الخيراتَ ،ق َ
لإلنس ــان في الطبيعة والخليقة ،وأعطاه حبه في
العطاي ــا العظيم ــة كالهـ ـواء والم ــاء والش ــمس من
باب العناية اإللهية لكل البش ــرّ ،إل أن اإلنس ــان
الذي فس ــد بالخطية وس ــمح لنفس ــه أن يبتعد عن
هللا ويعب ــد ذات ــه وعقل ــه وم ازج ــه ،وانحص ــر ف ــي
أنانيت ــه وأطماع ــه ورغبات ــه كما رأين ــا في بدايات
تاري ــخ الخليق ــة ،وتع ـ ّـدى قايين عل ــى أخيه هابيل
معلون ــا م ــن األرض الت ــي فتح ــت
وقتل ــه وص ــار
ً
فاه ــا لتقب ــل دم أخي ــه من ي ــده (تكوين .)11:4
وهكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا اخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق حـ ـ ـ ـ ـ ــرف «الـ ـراء» تلك
الكلم ــات الجميل ــة «ح ــب» فقس ــمها وطرحه ــا
أرض ــا ،وتحول ــت إل ــى «ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب» ،وضاع ــت
ً
الحي ــاة وض ــاع البق ــاء وانكس ــر الح ــب ،وس ــادت
الكراهي ــة الت ــي جعلت اإلنس ــان يحارب اإلنس ــان
تح ــت مس ـ ّـميات ومب ـ ّـررات عديدة كما نش ــهد في
التاري ــخ اإلنس ــاني.
وكم ــا نقـ ـ أر ع ــن وي ــات الح ــروب العالمي ــة
األول ــى والثاني ــة في القرن العشـ ـرين ،وكيف راح
ضحيتهم ــا ماليين وماليين من معظم الش ــعوب
وال ــدول ،وفق ــد اإلنس ــان عقل ــه وحكمت ــه ،وأخ ــذه
غ ــرور الق ــوة فاس ــتخدم القناب ــل النووي ــة الت ــي
س ــقطت عل ــى م ــدن ياباني ــة بالدم ــار والخـ ـراب
ـيئا ..وه ــا نح ــن
ودون أن يجن ـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلنس ــان ش ـ ً
ـورط فيه ــا
نش ــهد بداي ــة ح ــرب واس ــعة جدي ــدة تت ـ ّ
الق ــوى العظم ــى الت ــي تمل ــك أس ــلحة الدم ــار

شر ،وهي لن تختفي
إن الحرب في أساسها ٌّ
تمام ــا ّإل حينما تك ــون الخطية ذاتها
م ــن الدني ــا ً
ق ــد اختفت ،ولكن العالم الشـ ـرير ،عالم الخطية،
إنم ــا يق ــع تحت قضاء الدينونة اإللهية .وتس ــجل
ف
ـــو َ
«و َس ْ
الح ــروب عالم ــات الدينون ــة المقبل ــة َ
أخَب ِ
ـــر ٍب .اُْن ُ
ـــر ٍ
وب َو ْ
ظُروا ،الَ
ـــار ُح ُ
ـــم ُعو َن ِب ُح ُ
َت ْس َ
ِ
ِ
ـــه الَ ُب َّ
أن َت ُكـــو َن هـــذه ُكٌل َهـــا،
ـــد ْ
اعـــوا .أل ََّن ُ
َتْرَت ُ
وِ
ـــس اْل ُمْن َت َهى َب ْعد» (مت ــى .)6:24
لك ْ
ـــن َلْي َ
َ

ـر لهذه الح ــرب الجديدة التي
إنن ــا نأس ــف كثي ـ ًا
ت ــدور رحاه ــا بي ــن ب ــاد صديق ــة لبالدن ــا ،وب ــاد
تقدم ــا ف ــي ميادي ــن ش ــتى ،ب ــاد عرف ــت
ش ــهدت ً
معان ــي الس ــام بع ــد عص ــور م ــن الضيق ــات
واالضطه ــاد والح ــروب والدم ــار .إنن ــا نأس ــف
إلنس ــان الق ــرن الح ــادي والعشـ ـرين ،ال ــذي بع ــد
أن ذاق مـ ـ اررة الوب ــاء العالم ــي ال ــذي ظه ــر من ــذ
عامين وراح ضحيته خمس ــة ماليين من البش ــر
وأكث ــر م ــن خمس ــمائة ملي ــون مص ــاب ب ــه ،نـ ـراه
يدخ ــل ف ــي ح ــرب تمت ــد م ــن المواجه ــات العنيفة
وال ــا إنس ــانية إل ــى العقوب ــات العدي ــدة والتوترات
وانهي ــار االقتصاد وغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الهـ ـ ـ ـ ـ ــدوء والس ــام
بي ــن الشع ـ ـ ـ ـ ـ ــوب والس ــقوط ف ــي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الكراهي ــة
واألناني ــة والطم ــع..

إنن ــا نصل ــي من أعماق قلوبن ــا أن يرجع قادة
تل ــك ال ــدول إل ــى رش ــدهم وال يفق ــدوا إنس ــانيتهم،
ويس ــرعوا إل ــى حف ــظ س ــام اإلنس ــان وحياته كما
قصده ــا هللا ،ويعرفـ ـوا أن جن ــون العظمة والرغبة
تجب ــرت فإنه ــا تنته ــي إل ــى
ف ــي االنتق ــام مهم ــا ّ
التـ ـراب عندم ــا يم ــوت اإلنس ــان ويفقد كل ش ــيء
ويواج ــه مصيـ ـره المحت ــوم ويق ــف أم ــام الدي ــان
الع ــادل الذي س ــيعطي كل واحد حس ــب أعماله،
ـــم
ومكت ــوب « ُ
وبـــى ِل َص ِان ِعـــي َّ
طَ
الســـاَمِ ،أل ََّن ُه ْ
ِ
عـــو َن» (مت ــى .)9:5
ـــاء هللا ُي ْد ْ
أَْبَن َ
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قداسة البابا جيتمع باللجنة الدائمة للمجمع املقدس
تـ ـرأس قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم الس ــبت  ٥م ــارس ٢٠٢٢م ،اجتماع اللجنة الدائم ــة للمجمع المقدس التى تض ــم ِّ
مقرري اللجان الرئيس ــية بالمجمع،
و ٦من مطارنة الكنيس ــة ،إلى جانب س ــكرتارية المجمع المقدس ،وذلك في المقر البابوي بالقاهرة .تم خالل االجتماع مناقش ــة مجموعة من الموضوعات الهامة
ف ــي مج ــال العالق ــات المس ــكونية للكنيس ــة القبطي ــة ،وبعض الترتيبات اإلدارية الكنس ــية ،منها المعاه ــد التعليمية ،وموضوعات تخص ش ــئون الرهبنة واألديرة داخل
أيض ــا ترش ــيحات األس ــاقفة الج ــدد .وانته ــت الجلس ــة بمجموع ــة م ــن الق اررات الهامة التي س ــتعرض في جلس ــة المجمع المقدس المق ــرر عقدها يوم
وخ ــارج مص ــر ،و ً
 ٩يوني ــو المقبل.

اجتماع األربعاء األسبويع حبضور شعيب

كم ــا ألق ــى قداس ــة الباب ــا العظ ــة ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم
األربعاء  ٢مارس ٢٠٢٢م ،من كنيس ــة الس ــيدة العذراء والقديس األنبا بيش ــوي
بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية ،بحض ــور ع ــدد من أحبار الكنيس ــة ،واآلباء
ـور ش ــعبيًّا ألول مـ ـرة من ــذ ب ــدء جائح ــة
الكهن ــة ،حي ــث ش ــهد االجتم ــاع حض ـ ًا
كورون ــا المس ــتجد من ــذ عامي ــن .كم ــا ُبثَّ ــت العظ ــة عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة
المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة
اإلنترن ــت .وبدأ قداس ــته سلس ــلة تأم ــات جديدة خالل أس ــابيع الصوم المقدس
ـت؟» ،وكان ــت العظ ــة عن «المخ ــدع» (تجدها
تح ــت سـ ـؤال هللا آلدم «أ َْي ـ َـن أ َْن ـ َ

منش ــورة ف ــي ه ــذا الع ــدد صـ ــ 13م ــع ترجم ــة إنجليزي ــة صـ.)22
هنأ قداس ــة البابا الش ــعب القبطي بمناس ــبة بدء الصوم
وفي بدابة العظةّ ،
الكبي ــر ،كم ــا أش ــار قداس ــته إل ــى آب ــاء الكنيس ــة المعاصري ــن الذي ــن تنيحوا في
ش ــهر م ــارس (القدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس ،والمتنيح البابا ش ــنوده الثالث،
وأبونا بيش ــوي كامل ،وأبونا ميخائيل إبراهيم ،واألنبا صرابامون أس ــقف ورئيس
دي ــر القدي ــس األنبا بيش ــوي بوادي النطرون ،وأبونا فلتاؤس السـ ـرياني) ،وأعلن
قداس ــته أن ــه بمناس ــبة الت ــذكار العاش ــر لنياح ــة الباب ــا ش ــنوده ي ــوم  ١٧م ــارس
س ــوف ُيصّل ــي قداس ف ــي الكاتدرائية.

تعزية قداسة ابلابا يف نياحة «أبونا أنطونيوس األول» بطريرك إريرتيا
والراهب القمص أنسطايس الصموئييل
كم ــا ق ــدم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
التعزي ــة ف ــي رحي ــل ال اره ــب القم ــص أنسطاس ــي
الصموئيل ــي ال ــذي رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم األحد 27
أيضا في أبونا
فب اري ــر 2022م ،كم ــا ق ــدم التعزي ــة ً
أنطوني ــوس األول بطري ــرك إريتري ــا ال ــذي تني ــح
الش ــهر الس ــابق .وق ــال قداس ــة الباب ــا« :رح ــل عن ــا
أبون ــا أنسطاس ــي الصموئيل ــي وه ــو كاه ــن و اره ــب
خ ــدم خدم ــة مهم ــة ج ـ ًـدا ،وه ــي خدم ــة الذين ليس

ـر ف ــي ه ــذه الخدم ــة.
له ــم أح ــد يذكره ــم .وتع ــب كثي ـ ًا
خ ــدم م ــع الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ،وقض ــى أكث ــر م ــن
خمس ــين س ــنة في الرهبنة وحمل صليب المرض في
السنوات األخيرة ،واعتنى به اآلباء ،األنبا مكاريوس
ف ــي المني ــا واآلب ــاء في دي ــر القديس األنب ــا صموئيل
وكم ــل أي ــام الحي ــاة بس ــام ورح ــل إلى الس ــماء».
وع ــن بطري ــرك إريتري ــا ال ارح ــل ق ــال قداس ــته:
«كم ــا نذك ــر نياحة أبون ــا أنطونيوس األول بطريرك

إريتري ــا تني ــح ع ــن عم ــر أكث ــر من تس ــعين س ــنة،
وه ــو ُيعتب ــر البطري ــرك الثال ــث في ع ــداد بطاركة
إريتري ــا ،والحقيق ــة إن أبون ــا أنطوني ــوس تع ــرض
لمتاع ــب كثيـ ـرة ،وو ِ
ض ــع تح ــت اإلقام ــة الجبري ــة
ُ
لفتـ ـرة طويل ــة (حوالي  ١٥س ــنة) لك ــن آلخر وقت
ظ ــا عل ــى اإليم ــان وتم ــم حيات ــه بس ــام
كان محاف ً
واحتم ــل مش ــقات كثيـ ـرة ،ونأم ــل الخي ــر لكنيس ــة
إريتري ــا باعتباره ــا كنيس ــة ش ــقيقة».

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

أع ــرب قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ع ــن
أس ــفه بس ــبب الح ــرب الت ــي ب ــدأت بي ــن روس ــيا
وأوكراني ــا ،مؤك ـ ًـدا عل ــى أن العال ــم ال يحتم ــل
ان ــدالع ح ــرب ،بعدم ــا عان ــى العال ــم كل ــه م ــن
وي ــات جائح ــة كورون ــا .وأش ــاد قداس ــته بجه ــود
الدول ــة المصري ــة التي نجحت ف ــي إعادة الطالب
المصريي ــن الدارس ــين ف ــي أوكراني ــا .وقال قداس ــة
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ـر
الباب ــا« :نح ــن ف ــي الكنيس ــة القبطي ــة نأس ــف كثي ـ ًا
له ــذه الح ــرب الت ــي ب ــدأت بي ــن بلدي ــن ش ــقيقين،
وكنيس ــتهم كنيس ــة واح ــدة وش ــعبهم ش ــعب واح ــد،
وله ــم لغ ــة واح ــدة ،وهم ــا أصدق ــاء ج ـ ًـدا لمص ــر.
نتأل ــم لس ــقوط ضحايا ومصابي ــن ،وللخراب والدمار
الح ــادث هن ــاك ...نصلي من أجل هذا األمر ومن
أج ــل العال ــم كل ــه ،والس ــيما أن الوض ــع ف ــي العال ــم

ال يحتم ــل حرًب ــا جدي ــدة ،يكف ــي م ــا فعل ــه فيروس
كورون ــا ف ــي العال ــم ،ال ــذي راح ضحيت ــه خمس ــة
ماليي ــن ش ــخص وأصيب ب ــه خمس ــمئة مليون...
وف ــي ه ــذا المج ــال نش ــكر مص ــر ونش ــكر فخامة
الرئي ــس عل ــى الطائـ ـرات الت ــي أع ــادت أبناءن ــا
الدارس ــين ف ــي أوكراني ــا وه ــم أع ــداد كبيـ ـرة ج ـ ًـدا
(حوال ــي  ٨٠٠٠دارس)».
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كلمة ترابيزة هي كلمة قبطية ⲁⲍⲉⲡⲁⲣⲧ من أصل يوناني  τραπεζαوتعني مائدة

االحتفال بايلوبيل اذلهيب تلأسيس فرع اللكية اإللكرييكية يف اإلسكندرية

ش ــهد قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ظه ــر ي ــوم الس ــبت  ٢٦فب اري ــر
٢٠٢٢م ،ف ــي المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،الع ــرض
عام ــا عل ــى تأس ــيس ف ــرع
المس ــرحي «المن ــارة» ضم ــن احتفالي ــة بم ــرور ً ٥٠
الكلي ــة اإلكليريكي ــة ف ــي اإلس ــكندرية بيد المتنيح البابا ش ــنوده الثالث في فبراير
عام ١٩٧٢م .تضمن عرض «المنارة» ،والذي قدمه فريق «أبطال اإليمان»
م ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس يوس ــف الب ــار بس ــموحة ،ال ــدور اله ــام

وف ــي المس ــاء أُقيم ــت احتفالية اليوبي ــل الذهبي
إلع ــادة إحي ــاء الكلي ــة اإلكليريكي ــة باإلس ــكندرية،
ف ــي مس ــرح المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية
ف ــي اإلس ــكندرية ،حي ــث اس ــتقبل خ ــورس شمامس ــة
الكلي ــة قداس ــة البابا واآلب ــاء األس ــاقفة الحاضرين،
وأزاح قداس ــته الس ــتار ع ــن اللوح ــة التذكاري ــة التي
ـرور بمحطات
ت ــؤرخ للمناس ــبة ،وتحرك الموكب م ـ ًا
توض ــح تاري ــخ ورم ــوز الكلي ــة اإلكليريكي ــة عب ــر
خمس ــين سنة.
ب ــدأت فقـ ـرات الحف ــل بفيل ــم وثائق ــي ع ــن تاري ــخ
الكلي ــة وتأثيره ــا كمن ــارة الثقاف ــة والتعلي ــم الكنس ــي،
ث ــم فقـ ـرات قدمه ــا خريج ــو ح ــول خبراته ــم بالكلي ــة،
كم ــا اعتم ــد قداس ــة الباب ــا وثيق ــة افتت ــاح معه ــد
د ارس ــة عل ــوم الكت ــاب المق ــدس باإلس ــكندرية تح ــت

للتعلي ــم الالهوت ــي والوع ــظ ف ــي حف ــظ اإليمان المس ــيحي عبر تاريخ الكنيس ــة.
حض ــر الع ــرض أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا بافلي األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
المنتـ ـزه ،واألنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع غربي اإلس ــكندرية،
واألنب ــا هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع شـ ـرقي اإلس ــكندرية ،باإلضافة
إل ــى القم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،وع ــدد م ــن كهن ــة
اإلس ــكندرية وطلب ــة وخريج ــي الكلي ــة اإلكليريكي ــة وأبن ــاء الكنيس ــة.

مظل ــة الكلي ــة اإلكليريكي ــة وتمن ــح الد ارس ــة به درجة
الدبلوم ــة ،ث ــم ُع ـ ِـرض فيل ــم «هنا اإلس ــكندرية» عن
عاما أخرى،
الرؤية المس ــتقبلية للكلية بعد خمس ــين ً
واُختُِت ــم الحف ــل بكلم ــة قداس ــة الباب ــا عب ــر فيه ــا عن
فرحت ــه باالحتفالي ــة والمناس ــبة ،كما عرض قداس ــته
خمس ــة أح ــام لمس ــتقبل الكلي ــة اإلكليريكي ــة ه ــي:
( )1مبنى كبير مس ــتقل خارج الكاتدرائية المرقس ــية
مجه ــز بش ــكل يلي ــق باإلكليريكي ــة )2( .زي ــادة
ع ــدد الحاصلي ــن عل ــى ش ــهادات الد ارس ــات العلي ــا
(الماجس ــتير والدكت ــوراه) )3( .زي ــادة ع ــدد البعث ــات
التعليمي ــة الخارجي ــة لطالب ــي وخريج ــي الكلية)4( .
وج ــود س ــنة متخصص ــة في الد ارس ــة ما بع ــد الكلية
مث ــل د ارس ــة ع ــن المن ــاخ أو الصح ــة أو األم ــور
الحياتية أو المس ــكونيات )5( .إنش ــاء قس ــم داخلي
بالكلي ــة اإلكليريكي ــة.

حض ــر االحتف ــال أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا
صلي ــب أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد
الش ــرقية ،واألنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع المنتـ ـزه ،واألنب ــا إيالري ــون األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع غرب ــي اإلس ــكندرية ،واألنب ــا هرمينا
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قطاع شـ ـرقي اإلس ــكندرية،
واألنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئيس دي ــر الس ــيدة العذراء
المح ــرق ووكيل الكلية اإلكليريكية بالمحرق ،واألنبا
ميخائيل األس ــقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة
والوايلي والعباس ــية ووكيل الكلية اإلكليريكية باألنبا
روي ــس ،باإلضاف ــة إل ــى القم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكيل
البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،والقم ــص أبرآم بش ــوندي
وكي ــل الكلي ــة اإلكليريكي ــة باإلس ــكندرية ،وع ــدد م ــن
اآلب ــاء كهن ــة اإلس ــكندرية وأعض ــاء هيئ ــة تدري ــس
اإلكليريكي ــة وخريج ــي وط ــاب الكلي ــة اإلكليريكية.
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البصارة ⲱⲣⲩⲟⲥⲉⲡ بالصعيدية ،وⲱⲣⲩⲟⲥⲉⲫ بالبحيرية وتعني الفول المطبوخ
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قداسة ابلابا يلتيق متدريب برنامج اجلودة ومعايري اعتماد املستشفيات

التق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،مس ــاء ي ــوم الس ــبت  ٢٦فب اري ــر
٢٠٢٢م ،بمس ــرح المق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية ،أعضاء
األمان ــة العام ــة للمستش ــفيات باإلس ــكندرية ومعه ــم ِّ
متدرب ــي برنام ــج الج ــودة
ومعايي ــر اعتم ــاد المستش ــفيات .ب ــدأ اللق ــاء بكلم ــة ترحي ــب من الق ــس لوقا عبد
المس ــيح مس ــئول األمان ــة العام ــة للمستش ــفيات الكنس ــية باإلس ــكندرية ،ش ــرح

الم َّ
قدم ــة ،مما يؤهلها
فيه ــا فكـ ـرة برنام ــج التدري ــب لزيادة كف ــاءة وجودة الخدم ــة ُ
ـتقبل إل ــى نظ ــام هيئ ــة التأمي ــن الصحي الش ــامل بالدولة .بعده ــا تم عرض
مس ـ ً
المناهج التي درس ــها المتدربون .اُختُِتم اللقاء بكلمة لقداس ــة البابا ش ــكر خاللها
الحض ــور عل ــى الجه ــد المبذول للوصول لمس ــتوى أفضل م ــن الخدمة الطبية،
ووزع قداس ــته ش ــهادات اجتي ــاز البرنام ــج التدريبي والتقطت الص ــور التذكارية.

قداسة ابلابا يستقبل وفد أكاديمية نارص
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ف ــي المق ــر الباب ــوي
بالقاهـ ـرة ي ــوم االثني ــن  ٧م ــارس ٢٠٢٢م ،اللـ ـواء أركان ح ــرب
أيم ــن نعي ــم ثاب ــت مدي ــر أكاديمية ناصر العس ــكرية العلي ــا ،وبرفقته
ع ــدد م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدريس والدارس ــين العس ــكريين والمدنيين
رح ــب قداس ــة الباب ــا
والوافدي ــن م ــن ال ــدول الش ــقيقة والصديق ــةّ .
بضيوف ــه وهنأه ــم بق ــرب حل ــول ش ــهر رمضان ،وألق ــى كلمة تحدث
فيه ــا ع ــن مكان ــة مصر في التاريخ ،والنم ــو والتطوير الجاري على
حالي ــا .ث ــم تكل ــم ع ــن الكنيس ــة القبطي ــة ونش ــأتها وبع ــض
أرضه ــا ً
المالم ــح التاريخي ــة الت ــي تميزه ــا ،وع ــن اللغ ــة القبطي ــة باعتباره ــا
الحلق ــة األخيـ ـرة م ــن اللغ ــة المصري ــة القديم ــة .كم ــا أجاب قداس ــته
عل ــى أس ــئلة واستفس ــارات الحض ــور .وم ــن جهت ــه ش ــكر مدي ــر
األكاديمي ــة قداس ــة الباب ــا عل ــى حرص ــه الدائ ــم عل ــى اللق ــاء بوف ــد
ـيدا بال ــدور الوطن ــي ال ــذي تق ــوم به الكنيس ــة
أكاديمي ــة ناص ــر ،مش ـ ً
القبطي ــة ف ــي المجتم ــع .وخت ــام اللق ــاء قدم اللـ ـواء أركان حرب أيمن
ـر لقداس ــته ،وم ــن
نعي ــم ثاب ــت لقداس ــة الباب ــا درع األكاديمي ــة تقدي ـ ًا
جانب ــه ق ــدم قداس ــته بع ــض الهداي ــا التذكاري ــة للحضور وت ــم التقاط
الص ــور التذكاري ــة له ــم م ــع قداس ــة الباب ــا.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي العظ ــة ف ــي االجتم ــاع األس ــبوعي
مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ٢٣فب اري ــر ٢٠٢٢م ،م ــن كنيس ــة التجلي بالمق ــر البابوي
وبثَّت العظة
بمرك ــز لوج ــوس ف ــي دير القديس األنبا بيش ــوي بوادي النط ــرونُ .
عب ــر القنـ ـوات الفضائي ــة المس ــيحية وقن ــاة  C.O.Cالتابع ــة للمركز اإلعالمي
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للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،م ــع حض ــور ع ــدد مح ــدود م ــن الش ــعب.
واس ــتكمل قداس ــته سلس ــلة تأمالت ــه «عظ ــات عميق ــة ف ــي عب ــارات قصيـ ـرة»،
حيث تناول سـ ـؤال القديس بولس الرس ــول الذي وجهه للس ــيد المس ــيح ،لحظة
َن أَ ْف َع ـ َـل؟» (أع.)٦:٩
«ي ــا َر ُّبَ ،م ــا َذا تُ ِري ـ ُـد أ ْ
ظه ــوره ل ــهَ :
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‘‘البرش’’ أي الفرش ينامون عليه
الفراش من الكلمة القبطية الصعيدية  ⲡⲱⲣϣومنها جاءت ُ

قداسة ابلابا يستقبل رئيس
املحكمة ادلستورية العليا
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي بالمق ــر الباب ــوي بالقاهـ ـرة ي ــوم
الثالثاء  8مارس 2022م ،المستش ــار
بول ــس فهمي إس ــكندر رئي ــس المحكمة
الدس ــتورية العلي ــا ،وال ــذي حظ ــي بثق ــة
ـر ف ــي
الرئي ــس السيس ــي بتعيين ــه مؤخ ـ ًا
ه ــذا المنص ــب الرفي ــع ،وهن ــأه قداس ــة
متمني ــا ل ــه التوفي ــق والنج ــاح في
الباب ــا
ً
عمل ــه الجدي ــد.

ويستقبل جمموعة عمل إصدار كتاب مصور باللغة اإلجنلزيية عن الكنيسة القبطية
كم ــا اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا ي ــوم األح ــد
 ٦م ــارس ٢٠٢٢م ،بالمق ــر الباب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية بالقاهـ ـرة،
مجموع ــة عم ــل إص ــدار كت ــاب مص ـ ـ ـ ـ ـ ــور
باللغ ــة اإلنجليزي ــة ع ــن الكنيس ــة القبطي ــة
األرثوذكسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعنوان« :مص ـ ـ ـ ـ ـ ــر :رس ــالة
م ــن األرض المبارك ــة» ،وق ــد ق ــام بطباعته
فري ــق م ــن خدام المق ــر البابوي بالتعاون مع
مجموع ــة خ ــدام وخادم ــات متخصصي ــن،
وق ــد ش ــكرهم قداس ــته عل ــى ه ــذا المجه ــود
ال ــذي اس ــتغرق عامي ــن حت ــى ص ــدر ف ــي
ش ــكل أني ــق وفاخ ــر ومتميز ويناس ــب عراقة
كنيس ــتنا القبطي ــة.
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر

يوم األربعاء  ٢٣فبراير ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبا بوال مطران طنطا ،وذلك لمتابعة
الم َش ـ َّـكلة م ــع
موض ــوع األوق ــاف القبطي ــة واللجن ــة ُ
هيئة األوق ــاف المصرية.
يوم األربعاء  ٢مارس ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا أبولل ــو أس ــقف إيبارش ــية س ــيناء
الجنوبي ــة ،وع ــرض نيافته على قداس ــة البابا بعض
األم ــور الخاص ــة بالخدم ــة الرعوية باإليبارش ــية.
 +نياف ـ ـ ـ ـ ــة األنب ــا مرقوري ـ ـ ـ ـ ــوس أس ــقف جرج ــا،
ـددا من
حي ــث تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللق ــاء مناقش ــة ع ـ ً
الموضوع ــات الرعوي ــة.
يوم الخميس  ٣مارس ٢٠٢٢م
 +نيافة األنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداروس األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع عزب ــة النخ ــل ،وع ــرض نيافته على
قداس ــة الباب ــا بع ــض األم ــور الخاص ــة بخدمت ــه في
القط ــاع الرع ــوي ال ــذي يش ــرف عليه.
يوم الجمعة  ٤مارس ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا أولوجي ــوس أس ــقف ورئي ــس دير
القدي ــس األنب ــا ش ــنوده رئي ــس المتوحدين بس ــوهاج،

مقابالت قداسة ابلابا

عددا من الزائرين ،كالتالي:
البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرةً ،
حي ــث ع ــرض نيافت ــه عل ــى قداس ــة الباب ــا بع ــض
 +ال اره ــب القم ــص بيجول األنبا بيش ــوي كاهن
األم ــور الخاص ــة بالعم ــل ف ــي الدي ــر.
كنيسة القديس مار مرقس بالكويت ،الذي كان في
حالي ــا الفتق ــاد أبن ــاء أس ــر المصريين
 +كهن ــة ومجل ــس كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرجس زي ــارة لمص ــر ً
بح ــي الظاه ــر بالقاهرة .الذين قدموا تقر ًا
ير لقداس ــته العاملي ــن ف ــي دولة الكويت ،من الش ــباب الدارس ــين
ع ــن خدم ــات الكنيس ــة وأنش ــطتها ،سـ ـواء خدم ــة بالجامع ــات المصري ــة ،وق ــدم لقداس ــة الباب ــا أثن ــاء
ـر ع ــن الخدم ــة بالكنيس ــة ف ــي الكوي ــت
الش ــباب أو خدم ــة التنمي ــة ،وغيرهما من الخدمات .اللق ــاء تقري ـ ًا
كم ــا عرضـ ـوا للرؤي ــة الحالية التي يس ــير بها العمل
واألنش ــطة الرعوي ــة المختلف ــة بها.
في الكنيس ــة والرؤية المس ــتقبلية التي تس ــعى لمزيد
يوم االثنين  ٧مارس ٢٠٢٢م
م ــن التطوير ف ــي الخدمة.
 +نيافة األنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ماركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أس ــقف إيبارش ــية
يوم األحد  ٦مارس ٢٠٢٢م
 +نياف ــة األنب ــا بيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أس ــقف إيبارشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دمي ــاط وكف ــر الش ــيخ والبراري ورئيس دير الش ــهيدة
عددا من
ن ــورث وس ــاوث كارولين ــا وكنتاك ــي ،بالوالي ــات دميان ــة بالبـ ـراري ،الذي ناقش مع قداس ــته ً
المتح ــدة األمريكي ــة ،وع ــرض نيافت ــه عل ــى قداس ــة الموضوع ــات الرعوية الخاصة باإليبارش ــية.
عددا من الموضوع ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي تخص العمل
البابا ً
يوم الثالثاء  ٨مارس ٢٠٢٢م
الرع ــوي ف ــي اإليبارش ــية.
 +المستش ــار بول ــس فهم ـ ـ ـ ـ ــي إس ــكندر رئي ــس
 +ال اره ــب القم ــص موس ــى األنطون ــي وكي ــل
والي ــة كوين ــز الن ــد التابع ــة إليبارش ــية س ــيدني ،المحكم ـ ـ ـ ـ ــة الدس ــتورية العلي ــا ،وال ــذي حظ ــي بثق ــة
مؤخر
ًا
ـر ع ــن الخدم ــة فخام ــة الرئي ــس عب ــد الفتاح السيس ــي بتعيينه
بأس ــتراليا ،حي ــث ق ــدم لقداس ــته تقري ـ ًا
ف ــي ه ــذا الج ــزء م ــن اإليبارش ــية برعاية نياف ــة األنبا ف ــي ه ــذا المنص ــب الرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وهن ــأه قداس ــة الباب ــا
متمني ــا ل ــه التوفي ــق والنج ــاح ف ــي عمل ــه الجدي ــد.
دانيي ــل أس ــقف اإليبارش ــية.
ً
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القلم من الكلمة ⲛⲱⲙⲁⲗⲁⲕ ،أي البوص الذي ُيصنع منه القلم ومنها دير القلمون
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تحــل الذكــرى العاشــرة لنياحــة مثلــث الطوبــى البابــا شــنوده الثالــث ،يــوم الســابع عشــر مــن مــارس 2022م ،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.
نذكــر لــه كل تعبــه وخدمتــه وتعليمــه وكتاباتــه فــي شــتى
مرجعــا فــي شــتى العلــوم
المجــاالت ،ومــا تـزال كتبــه وعظاتــه
ً
الكنســية ،ونذكــر لــه تعبــه فــي تأســيس العديــد مــن المعاهــد
العلميــة والكنائــس فــي مصــر وخارجهــا ،ونذكــر لــه عالقاتــه
المتســعة وقدرتــه الفائقــة علــى ممارســة الح ـوار ،مهمــا كان
مجــال الح ـوار ومهمــا كانــت ثقافــة المحــاور ،وكيــف أبهــر
الجميــع بســرعة البداهــة وخفــة الظــل ورصانــة التعبيــر ،ال
طلــع بشــكل واســع علــى
ســيما وهــو أديــب وسياســي قديــر ،وم ّ
مــا يــدور مــن حولــه فــي العالــم ،ممــا أكســبه تقديــر واحت ـرام
الجميــع حتــى الخصــوم.
ونذكــر لــه كيــف تعــرض فــي حياتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لضيقــات كثي ـرة
زادتــه صالبــة ،وبينمــا لــم يتخـ ّـل عــن مبادئــه تعّلــق بــه الشــعب
وأحبــه وســانده.
بعضــا ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كتــب عن ـ ـ ـ ـ ــه فــي حياتــه
ونقتطــف هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ً
وبعيــد نياحتــه...
ُ

قداســة البابــا تواضــروس الثانــي فــي الذكــرى الثانيــة
لنياحــة البابا شــنوده:

فــي هــذا الصبــاح تحــل علينــا الذكــرى الثانيــة لرحيــل
حبيبنــا المتنيــح قداســة البابــا شــنوده الثالــث ،ونحــن نعتبــر
رحيلــه هــو الميــاد الســماوي ،فــي مثــل هــذا اليــوم ،منــذ عاميــن
ُوِلــد جديـ ًـدا فــي الســماء ،وفارقنــا بالجســد علــى األرض علــى
رجــاء القيامــة.

البابــا شــنوده عالمــة فارقــة فــي تاريــخ كنيســتنا القبطيــة
ووطننــا مصــر ،واســمه محفــور فــي ســجل الزمــن والتاريــخ،
ـر لحيات ـ ـ ـ ـ ـ ــه الطويلــة وأعمالـ ـ ـ ــه الكثي ـ ـ ـ ـ ـرة التــي خــدم بهــا الســيد المســيح عبــر
نظـ ًا
جهــاد طويــل.
ـر
ثمينــا وتأثيـ ًا
عندمــا نبحــث فــي حياتــه نجــد أنــه تــرك لنــا ســيرة عطـرة ،وت ارثًــا ً
كبيـ ًـرا .ســيرته عط ـرة منــذ أن كان طفـ ًـا صغيـ ًـرا ...وعــاش فــي الديــر فــي حيــاة
النســك ،ولــم يكتـ ِ
ـف بالديــر فقــط ،بــل بــدأ يتجــه إلــى الوحــدة والغربــة ،بعدهــا نجــده
ـقفا ألســقفية
قــد توحــد لعــدة ســنوات ،ففــي حبريــة البابــا كيرلــس الســادس يقيمــه أسـ ً
جديــدة وهــي أســقفية التعليــم الكنســي ،إلــى أن يختــاره هللا فــي نوفمبــر 1971
عاما في ســيرة عطرة
ليكون بطر ً
يركا للكنيســة القبطية ،وظل يقود الكنيســة ً 40
تمتــد عبــر الوطــن كلــه وخــارج مصــر.

خدم بكل ما أعطاه هللا من مواهب ،خدم الكنيسة والوطن
فــي م ارحــل مختلفــة ،ورغــم مــا تعـ ّـرض لــه مــن تجــارب ّإل أنــه
كان ذا شــخصية صامــدة ،وصــارت ســيرته تضــارع أه ـرام
مصر .وانتشــر اســم البابا شــنوده في كل مكان وصار يعرفه
وعـ ِـرف بألقــاب كثي ـرة ،وقــدم
كل المصرييــن ،وعرفــه العــربُ ،
نموذجــا لإلنســان المخلــص .ســيرته العط ـرة جعلــت الصغــار
ً
والكبــار يحبونــه ،األطفــال كان ـوا يجــدون فيــه روح الطفولــة
والنقــاوة والب ـراءة ،والكبــار يجــدون فيــه المعرفــة والحكمــة
والتدبيــر الحســن .وتخطــت ســيرته الحــدود إلــى أماكــن كثيـرة.
وارتبــط بالحيــاة الرهبانيــة ،وتــرك لنــا ســيرة عط ـرة .وتــرك
لنــا ت ارثًــا فــي التعليــم والنســك ،وفــي المحاضـرات الثمينــة التــي
ألقاهــا سـواء وهــو أســقف للتعليــم أو بطريــرك ،وتــرك لنــا ت ارثًــا
للمعرفــة المســيحية الواســعة .فــي زمــن حبريتــه ،نشــر 150
كتابــا بلغــات متعــددة ،وفــي شــتى نواحــي المعرفــة ...وبعدمــا
ً
قــدم حياتــه علــى األرض ّإل أنــه مــازال يخــدم ،ليــس بصلواتــه
فقــط ،بــل بهــذا الت ـراث الصوتــي والمرئــي والمكتــوب ،لذلــك
أُطلــق عليــه لقــب «معلــم األجيــال» بحــق.

نيافة األنبا باخوميوس في صالة الجّناز:

 ...يعـ ّـز علينــا رحيــل أبينــا الــذي تربينــا علــى يديــه منــذ
أكثــر مــن نصــف قــرن ،فهــو يقــود الكنيســة منــذ النصــف األول
عظيمــا فــي حيــاة الكنيســة
ـر
مــن القــرن الماضــي .تــرك أثـ ًا
ً
وفــي العالــم كلــه .قداســة أبينــا الحبيــب الــذي نعتـ ّـز 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 الصلـوات فــي القداســات والكنائــس واألديـرة ،وعمــل عمـ ًـا
عظيمــا جـ ًـدا بفعــل الــروح القــدس .قــاد حركــة التجديــد فــي الكنيســة عندمــا نشــر
ً
ـليما ،فتعــددت المعاهــد الالهوتيــة وصــارت هنــاك فــي كل
ـ
س
ا
ـي
ـ
س
ثوذك
ر
أ
ـا
تعليمـ
ً
ً
ً
ربــوع المســكونة فكــر أرثوذكســي مــن ذات فكــر قداســته الــذي نعتــز بــه .لقــد قــاد
حركــة التكريــس فــي الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية ،وتكـ ّـرس علــى يديــه الكثيــر
مــن الشــباب فــي العالــم كلــه ،وكان هنــاك عمــل رعــوي قــوي بــدأ فــي الكنائــس
قويــا بفعــل الــروح القــدس الــذي عمــل فيــه بقــوة ،فهــو
والمؤسســات ،كان عمـ ًـا ً
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
ـال فــي القيــادة .كان موســى النبــي فــي
الــذي تربينــا علــى يديــه .لقــد تــرك لنــا مثـ ً
عصـره ،كان يشــوع فــي عصـره ،كان نحميــا ،كان يوحنــا المعمــدان ،كان بولــس
الرســول ...إن قيادتــه فــي العالــم كلــه جعلتهــم يؤمنــون بصــدق الوحــدة الوطنيــة،
مهمــا فــي المحبــة .إن
وكان قائــدا للوحــدة الوطنيــة فــي وطننــا ،وكان عامـ ًـا ً
وحــد الكنائــس فــي العالــم وهنــاك الحـوارات ...إن
قــوة تأثيـره فــي عملــه القيــادي ّ
تعبــر عــن حقيقــة هــذا المحبــوب .إن الكلمــات ال تعبــر
الكلمــات يــا أحبائــي ال ّ
عمــا صنعــه البابــا شــنوده فــي جيلــه ،ولكــن سيســتمر هــذا الصــوت إلــى مجــيء
ّ
ربنــا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المسيـ ـ ـ ـ ـ ــح فــي مجــده؛ وهــو يســمع صوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه 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
خالـ ًـدا فــي نفــس كل مــن عرفــه».

مثلــث الرحمــات األنبــا بيشــوي مطـران دميــاط وكفــر الشــيخ الســابق:

«علــى الرغــم مــن أن البابــا شــنوده أنشــأ مدرســة الهوتيــه فــي األجيــال التــي
عاشــها وخــدم فيهــاّ ،إل أن تعليمــه كان يمتــاز بالبســاطة والوضــوح حتــى كان
يجتــذب الكثيريــن لالســتماع إليــه».
نيافــة األنبــا باخــوم أســقف ســوهاج« :كان قــدوة لنــا ،علمنــا كيــف نســلك
فــي خدمتنــا وفــي التعامــل مــع المشــاكل فــي أحلــك األوقــات بقولــه :ربنــا موجــود،
محبــا للخدمــة والعمــل الرعــوي ،دائــم السـؤال
مســيرها تنتهــي ،كلــه للخيــر ..وكان ً
عــن رعيتـ ـ ـ ـ ـ ــه ،يســافر مســافات طويلــة لتدشي ـ ـ ـ ـ ــن المذابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،وانتشــار الخدمــة
رغــم مرضــه».
نيافــة األنبــا رافائيــل األســقف العــام« :امتــاز بابانــا ال ارئــع باتـزان الفكــر،
الوعــاظ ليجتذبـوا
ولــم يســمح بالشــطحات الفكريــة التــي تســتهدف بعــض ُ
الكتّــاب و ّ
بهــا مســامع النــاس ،حيــث يتكلمــون بطــرق غيــر مألوفــة وأفــكار مثي ـرة للبلبلــة..
لقــد اجتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذب البابــا شن ـ ـ ـ ـ ـ ــوده مســامع النــاس بالحــق والبســاطة واالعتــدال فــي
كل شــيء».
نيافــة األنبــا قزمــان أســقف ســيناء الشــمالية« :رأينــا فيــه األنبــا
أنطونيــوس فــي الرهبنــة ،والبابــا أثناســيوس فــي الدفــاع عــن اإليمــان ،وتمثــل فــي
قداســته ِ
العالــم والمفكــر والمبــدع ،والعديــد مــن المواهــب ،وقــوة اإليمــان والمحبــة
وروح الخدمــة ،والبــذل والتضحيــة والتعــب ألجــل ارحــة 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
صاحــب رؤيــا ..وكان يدعــو إلــى التســامح والح ـوار بيــن األديــان».

الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة
ـال لرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الديــن الــذي يؤمــن بالتســامح ،والتعايــش بيــن
المتحــدة« :كان مثـ ً
ـان.
الطوائــف واألديـ ً

هيــاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة« :نحــن إذا
ـددا دعمنــا لمســتقبل
نتأمــل حيــاة ورصيــد البابــا شــنوده الفكــري والروحــي نؤكــد مجـ ً
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 ط ـوال 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
مدافعــا عــن الوحــدة الوطنيــة وعــن
جميعــا ،وعــاش بإيمان ـ ـ ـ ـ ـ ــه العميــق
والعــرب
ً
ً
القضايــا العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن روح التسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح والمحبــة والح ـوار بيــن أتبــاع
الديانــات الســماوية».
مثاليــا للتســامح
ســتيفن هاريــر رئيــس وزراء كنــدا الســابق« :كان رمـ ًا
ـز ً
الدينــي والتفاهــم بيــن الجماعــات ،كمــا تميــز بالحنــو واإلنســانية تجــاه مجتمعــه،
واآلخريــن مــن األديــان األخــرى ..كمــا أنــه شــخصية تعلــق بهــا الصغــار والكبــار،
عالميــا».
وتــم تكريمــه
ً
د .رفعــت الســعيد رئيــس حــزب التجمــع الســابق« :كان يـ ًـدا تمتــد لتحمــي
مصــر مــن صواعــق الفتنة».

ـز فــي
عظيمــا ورمـ ًا
الدكتــور أحمــد زويــل« :البابــا شن ـ ـ ـ ـ ــوده كان مصرًيــا
ً
تاريخنــا الحديــث».
الكاتــب محمــد حســنين هيــكل« :البابــا شــنوده كمــا تُظهــر األحــداث كان
أذكــى مــا قـ ّـدر اآلخــرون ،كمــا أنــه كان أقــرب إلــى االلتـزام بمقاديــر مصــر ،ممــا
ططــون لشــيء آخــر».
ظـ ّـن هـؤالء الذيــن كانـوا يخ ّ
دائمــا رجــل صلــب متفائل
األديــب العالمــي نجيــب محفــوظ« :البابــا شــنوده ً
شــديد الــذكاء ..مصــري عميــق األصــل ،عربــي الوجــدان والتوجهــات ..إنســاني
النزعــة عالمــي األفــق».
مكــرم محمــد أحمــد نقيــب الصحفييــن األســبق« :حافــظ علــى الهويــة
الوطنيــة للكنيســة المصريــة وتقاليدهــا القديمــة ..نصــر القضيــة الفلســطينية
ووطنيــا».
مثقفــا
ورفــض ذهــاب األقبــاط إلــى القــدس ،كمــا أنــه كان رجـ ًـا ً
ً

الكاتــب مصطفــى أميــن« :الظلــم يقـ ّـوي المظلــوم وال يضعفــه ..فالمطــارق
التــي هــوت علــى البابــا شن ـ ـ ـ ـ ــوده لــم تهدمــه بــل جعلتــه أكثــر ثباتًــا ومكانــة فــي
قلــوب األقبــاط».

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

للك ـره».
منهجــا لحياتنــا
وعالجــا ُ
ً
ً
ـمائيا ،وليقبــل
وعوضــه عــن أتعابــه أجـ ًا
ـر سـ ً
نيــح هللا نفســه البــارة فــي الفــردوسّ ،
معــا.
هللا صلواتــه ّ
عنــا حتــى نكمــل ً

ِ
السادس)
توحد (قداسة البابا كيرُّلس َّ
الم ِّ
م ْن كلمات أبينا القمص مينا ُ

األلــفَّ :أول كل األشــياء هــو رشــم
الصليــب ،بــه نعمــل كل األشــياء.

تجســد
البـــــــــــــاء :بــدء اإليمــان هــو ُّ
ربنــا يســوع المســيح ابــن اآلب األزلــي،
والمولــود منــه قبــل كل الدهــور ،والــذي
جــاء لخالصنــا.

التــاء :تدبيــر الخــاص هــو اإليمان
بالثالــوث ،وبأُلوهيــة االبــن الوحيــد،
وبنعمــة الــروح القــدس ،روح اآلب
الســماوي ،وانتظــار حيــاة الدهــر اآلتــي.
الثــاء :ثاؤريــا القلــب التــي ال تنقطــع
هــي ُمالزمــة اســم ربنــا يســوع المســيح
فــي إنســاننا الداخلــي ،فهــو الــذي
يكشــف لنــا كل أس ـرار الدهــر اآلتــي.

الجيــم :جمــع ربنــا يســوع المســيح
كل شــيء ،في الســماء وعلى األرض،
وجعــل االثنيــن واحـ ًـدا فــي شــخصه
ـارك اإللهــي.
المبـ َ
ُ
ِ
الحــاء :حــب الــرب إلهــك مــن كل
ِ
الم َّ
قدســة عــروس الــرب المزين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمواهــب
قلبــك ،وحــب الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ُ
الــروح القـ ُّـدس.

خبر الحياة هو بشارة ربنا يسوع المسيح.
الخاءُ :
الــدال :داّلتنــا الدائمــة عنــد اآلب ،هــي يســوع المســيح االبــن الوحيــد
الــذي هــو قائـ ٌـم عــن يميــن اآلب ،والــذي ُي َّسـ ُـر بشــفاعة أُمــه الحنــون
ســيدتنا والــدة اإللــه.

الــذال :ذكــرى مــوت وقيامــة ربنــا يســوع المســيح ،هــي عطيــة الــروح
القـ ُّـدس ،ألن ربنــا يســوع قــال عــن الــروح القـ ُّـدس «ي ِّ
ذك َرُكــم بــكل مــا
ُ
قلتــه لكــم».
الراء :رئاس ٌة بال محبة ،وبال بذل ،هي رئاسة الشيطان.

الـزاي :زينــة الحيــاة األُرثوذكســية الحقيقيــة هــي الصــاة ،والتشــبُّه
بالقديســين مثــل مــار إســحق ،ومــار مينــا.

الســين :ســعادة الــروح ليســت مثــل ســعادة الجســدَّ ،
ألن ســعادة
الــروح تــدوم وســعادة الجســد مؤقتــة.
الشين :شفاعة القديسين تنفع التائبين.

ابنــا
ـانا ،لكــي يصيــر اإلنســان ً
الصــاد :صــار االبــن الوحيــد إنسـ ً
لــآب بنعمــة ربنــا يســوع المســيح.
أن تشــرب نقطــة ِمــن كأس الحيــاة،
الضــاد :ضعــف الــروح هــو فــي ْ
وتطلــب كأس العالــم كامـ ًـا.

أن نــأكل خبــز هللا
الطــاء :طلبــة القلــب فــي الصــاة الربانيــة هــي ْ
ِ
ِ
«خبزنــا الــذي
النــازل مــن فــوق ،مــن عنــد اآلب ،كقولــه لــه المجــد ُ
للغــد ِ
أعطنــا اليــوم» ،والتنــاول كل يــوم هــو اعتمادنــا الدائــم علــى نعمــة

الحياة التي لربنا يسوع المسيح.

الظــــــــاء :ظهر ابن هللا في الجسد
لكــي يظهــر الجســدانيون فــي الســماء
مــع الق ـوات الســمائية ،ولكــي ُيصبــح
ـمائيا.
آدم مو ً
اطنــا سـ ً

العيـــــــــــن :عطي ـ ٌة تفــوق كل ثمـ ٍـن،
ويعجــز اللس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عــن وصفهــا ،وهــي
عطي ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلب الســماوي لنــا ،أي ابنــه
الوحيــد الــذي أعطانــا بالـ ـ ـ ـ ـ ــروح القـ ُّـدس
أس ـرار الكنيســة الســبعة.
الغيــــــــــــنِ :غن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى األُرثوذكســية:
ِ
القديســين،
المقـ َّـدس  -كتابــات ّ
الكتــاب ُ
الشــهداء ،و ُّ
النســاك ُلَّبــاس الصليــب.

الفــاء :فــداء كل إنسـ ٍ
ـان هــو ربنــا
ُ
ِ
يســوع المســيح نفســه ،فقــد فدانــا مــن
العبوديــة بعطيــة البنــوة ،و ِمــن الخطيــة
بعطيــة القداســة ،و ِمــن المــوت بالحيــاة،
ِ
دائمــا
ومــن الفســاد بالقيامــة ،لــه المجــد ً
إلــى األبــد آميــن.

القــاف :قــوة حياتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِمــن الــروح القـ ُّـدس الــذي أعطانــا الكتــاب
المقـ َّـدس ،وأس ـرار الكنيســة ،والصلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ،ورشـ ـ ـ ـ ــم الصليــب ،وحـ َّـد َد
ُ
شــفاعة القديســين.
الــكاف :كنزنــا الوحيــد الــذي نطلبــه دائمــاِ ،
ونفتّــش عنــه بلجاجـ ٍـة،
ً
أن نقتنــي ربنــا يســوع المســيح.
هــو ْ

الــام :ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم َّ
أن تبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إذا َفَقـ َـدت
النْفــس الحقيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ه ـ ـ ـ ـ ــو ْ
محبتهــا للمســيح.
الميــم :مديــح القديســين ُيغـ ِّـذي َّ
النْفــس بالشــجاعة ،والثقــة فــي م ارحــم
هللا ،وتماجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراء ،ومارمين ـ ـ ـ ـ ـ ــا هــي حــاوةٌ 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 أُورشــليم الســمائية.

الهــاءُ :هــوس (أي تســبحة) ال ينقطــع ،هــو تســبيح الســمائيين،
ومـ ْـن يشــترك فيــه يعــرف معنــى ُرتــب الكنيســة ،وبشــكل خــاص،
َ
الس ـواح القديســين.
ُّ
الــواو :وديعــة األُرثوذكســية؛ فــي الخوالجــي ،واإلبصلموديــة،
الم َّ
قدســة .ال :ال لــكل شـ ٍ
ـئ ال وجــود لــه فــي
واألجبيــةُ ،
وكتُــب الكنيســة ُ
صلواتنــا ،وال فــي عقائدنــا.
اليــاء :يــا ســيدتنا والــدة اإللــه ،يــا ســيدي مارمينــا ،اشــفعا فــي
ِ
توحــد ،المدعــو ُقمــص حســب شــفاعتكما،
الم ّ
عبدكمــا ال ارهــب مينــا ُ
وحســب نعمــة ربنــا يســوع المســيح.
(ُن ِقَلت ِمن مفكرة عام  1956ربما ديسمبر)

إيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية
دير السيدة العذراء والقديس يوحنا
احلبيب (دير احلبيب) بربية الفرما

تم ــت صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ٥م ــارس ٢٠٢٢م ،صلـ ـوات رهبن ــة ثالث ــة
م ــن ط ــاب الرهبن ــة بدي ــر الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس يوحن ــا الحبي ــب (دي ــر
الحبي ــب) ببري ــة الفرم ــا بي ــد نياف ــة األنب ــا مقار أس ــقف الش ــرقية والعاش ــر من
رمض ــان ،والمش ــرف عل ــى الدي ــر .كم ــا ت ــم قب ــول ثالث ــة م ــن راغب ــي الرهبنة
لب ــدء فتـ ـرة االختب ــار المق ــررة لدخ ــول الحي ــاة الرهباني ــة ،والرهب ــان الجدد هم:
( )1ال اره ــب مين ــا الحبي ــب )2( .ال اره ــب باخومي ــوس الحبي ــب )3( .ال اره ــب
أبس ــخيرون الحبي ــب .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مق ــار ،ولآلب ــاء الرهب ــان
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء رهبان دير الس ــيدة العذراء والقدي ــس يوحنا الحبيب.

دير السيدة العذراء املحرق

تم ــت صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ٥م ــارس ٢٠٢٢م ،صلـ ـوات رهبن ــة ثالثة من
ط ــاب الرهبن ــة بدي ــر الس ــيدة الع ــذراء بجبل قس ــقام بالقوصية (دي ــر المحرق)
بيد نيافة األنبا بيجول أس ــقف ورئيس الدير وبمش ــاركة  ٨من أحبار الكنيس ــة
ومجم ــع رهب ــان الدي ــر ،والرهبان الج ــدد هم )1( :ال اره ــب ميخائيل المحرقي.
( )2ال اره ــب ثاؤفيل ــس المحرق ــي )3( .ال اره ــب رافائي ــل المحرق ــي .واآلب ــاء
األساقفة أصحاب النيافة الذين شاركوا في صلوات الرهبنة ،هم :األنبا بيمن
أس ــقف نقاده وقوص ،واألنبا يوأنس أس ــقف أس ــيوط ،واألنبا رافائيل األس ــقف
العام لكنائس قطاع وسط القاهرة ،واألنبا غبريال أسقف بني سويف ،واألنبا
إرمي ــا األس ــقف الع ــام ،واألنب ــا ميخائيل األس ــقف العام لكنائ ــس قطاع حدائق
القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ،واألنب ــا ثاؤفيلس أس ــقف منفلوط ،و ٔ
االنب ــا فيلوباتير
أس ــقف أبوقرق ــاص .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا بيج ــول ،ولآلب ــاء الرهب ــان
الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء رهبان دير الس ــيدة الع ــذراء (المحرق).

ق ــام نياف ــة األنب ــا باخوميوس مطران إيبارش ــية البحيـ ـرة ومطروح والخمس
م ــدن الغربي ــة ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ٢٦فبراير ٢٠٢٢م ،بكرم ــة مار مرقس
الرس ــول ف ــي دمنهور ،بس ــيامة عشـ ـرة كهنة ج ــدد للخدمة باإليبارش ــية ،وهم:
( )1الش ــماس س ــامح مين ــا لخدم ــة كاتدرائي ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس البابا
أثناس ــيوس الرس ــولي بدمنه ــور باس ــم الق ــس مرتيانوس )2( .الش ــماس عادل
نس ــيم لخدم ــة كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس الباب ــا كيرلس بعزب ــة الهجانة
ف ــي العامري ــة باس ــم الق ــس مت ــاؤوس )3( .الش ــماس شـ ـريف يوس ــف لخدم ــة
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بدمنه ــور باس ــم الق ــس ميخ ــا )4( .الش ــماس جوزيف
ش ــلبي لخدم ــة كنيس ــة الش ــهيدين أب ــي س ــيفين وون ــس األقص ــري بالبصرة في
العامرية باس ــم القس فيني )5( .الش ــماس مينا ناجي لخدمة كنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء ف ــي أنطوني ــادس بكفر الدوار باس ــم القس كيرياكوس )6( .الش ــماس
بيت ــر ج ــورج لخدم ــة كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بالمحط ــة القديم ــة باس ــم
الق ــس ياكوب ــوس )7( .الش ــماس كيرل ــس ألفي لخدمة كنيس ــة الس ــيدة العذراء
ف ــي ب ــرج الع ــرب الجدي ــدة باس ــم الق ــس ت ــكال )8( .الش ــماس ج ــورج عص ــام
لخدم ــة كنيس ــة القدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول برش ــيد باس ــم الق ــس إنيان ــوس.
( )9الش ــماس بط ــرس ع ــادل لخدم ــة كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس البابا
كيرل ــس الس ــادس وكنائ ــس مرك ــز ب ــدر بمديري ــة التحري ــر باس ــم الق ــس بيفام.
( )10الش ــماس داني ــال بش ــارة لخدم ــة كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس في برج
الع ــرب الجدي ــدة باس ــم الق ــس ديس ــقوروس .ش ــارك ف ــي الصلـ ـوات أصح ــاب
النياف ــة :األنب ــا ديمتري ــوس أس ــقف ملوي وأنصنا واألش ــمونين ،واألنبا صليب
أس ــقف مي ــت غم ــر ودق ــادوس وبالد الش ــرقية ،واألنبا إيس ــاك األس ــقف العام
واألب الروح ــي لدي ــر القديس أنب ــا مكاريوس بجبل القاللي ،واألنبا آنجيلوس
األس ــقف العام لكنائس قطاع ش ــب ار الش ــمالية ،واألنبا هرمينا األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع شـ ـرقي اإلس ــكندرية ،واألنبا إيالريون أس ــقف البحر األحمر.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا باخومي ــوس ،ولآلب ــاء الكهن ــة الج ــدد ،ولمجمع
اآلب ــاء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية بورسعيد

صل ــى نيافة األنبا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرس
مطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران بورس ــعيد القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس
اإللهـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي كاتدرائي ــة الش ــهيد
م ــار مين ــا بح ــي المن ــاخ ،وعق ــب
ص ــاة الصل ــح أتم نيافته س ــيامة
كاهنا
الش ــماس كيرل ــس حربـ ـ ـ ـ ــي ً
عام ــا للخدم ــة باإليبارش ــية باس ــم
ًّ
الق ــس مينا .خالص تهانينا لنيافة
األنب ــا ت ــادرس ،وللق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مين ــا،
ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفراد الش ــعب.
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إيبارشية طهطا وجهينة

ق ــام نياف ــة األنب ــا األنب ــا إش ــعياء
مطـ ـران طهط ــا وجهين ــة ،ي ــوم الجمع ــة
 25فب اري ــر 2022م ،بكنيس ــة الس ــيدة
الع ــذراء بطهط ــا ،وش ــاركه ع ــدد م ــن
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية وع ــدد كبي ــر
من الش ــعب .وعقب صالة الصلح أتم
نيافته صلوات س ــيامة الش ــماس قزمان
كاهنا على الكنيس ــة ذاتها
طال ــع الهن ــا ً
باس ــم الق ــس قزم ــان .خال ــص تهانين ــا
لنياف ــة األنب ــا إش ــعياء ،وللق ــس قزمان،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

كاهن ــا
م ــن الشمامس ــة ف ــي رتب ــة القسيس ــية وهم ــا )1( :الش ــماس مين ــا فـ ـؤاد ً
عل ــى كنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل والقدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس،
كاهن ــا عل ــى
بمل ــوي باس ــم الق ــس ميخائي ــل )2( .الش ــماس إيه ــاب إس ــحق ً
كنيس ــة القديس ــة بائيس ــة والثالث فتية ،بدير أبوحنس ،باس ــم القس أباديون.
كم ــا رس ــم نيافت ــه ثالث ــة م ــن كهن ــة اإليبارش ــية في رتب ــة القمصي ــة وهم)1( :
القمص جرجس زكريا كاهن كنيس ــة الس ــيدة العذراء بالبياضية ،ملوي)2( .
القم ــص متي ــاس كم ــال كاهن كنيس ــة القديس ــين آفا فيني واألنب ــا أبرام بقصر
ه ــور ،مل ــوي )3( .القم ــص أبان ــوب خلي ــل كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
والش ــهيد أبان ــوب بالروض ــة البل ــد ،مل ــوي .ش ــارك في الصلـ ـوات بعض كهنة
اإليبارش ــية وخ ــورس الشمامس ــة وع ــدد كبي ــر م ــن الش ــعب .خال ــص تهانين ــا
لنياف ــة األنب ــا ديمتري ــوس ،ولآلب ــاء القمامصة والكهنة الج ــدد ،ولمجمع اآلباء
كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية بنها وقويسنا

إيبارشية صنبو وديروط

ق ــام نياف ــة األنب ــا برس ــوم أس ــقف صنبو ودي ــروط ،يوم الس ــبت  ٢٦فبراير
٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بمق ــر المطراني ــة بدي ــروط ،بس ــيامة أربعة
كهن ــة ج ــدد للخدم ــة باإليبارش ــية ،وش ــاركه ع ــدد م ــن اآلباء الكهن ــة وخورس
الشمامس ــة وع ــدد كبي ــر م ــن الش ــعب .واآلب ــاء الكهن ــة األربع ــة الج ــدد ،وهم:
كاهنا على دير الش ــهيد مار مينا بصنبو
( )1الش ــماس نادر القس ميس ــاك ً
كاهن ــا عل ــى دي ــر
ـد
ـ
ي
الحم
ـد
ـ
ب
ع
ـم
ـ
س
با
باس ــم الق ــس منص ــور )2( .الش ــماس
ً
الش ــهيد إقالدي ــوس الع ــزب بك ــوم بوه ــا باس ــم القس أن ــدراوس )3( .الش ــماس
كاهن ــا عل ــى كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء ورئي ــس المالئكة
عاط ــف عب ــد الرج ــال ً
كاهنا
يس
ر
مو
ـل
ـ
ي
نب
ـماس
ـ
ش
ال
()4
لباوس.
القس
ـم
غبري ــال بعزب ــة جبـ ـرة باس ـ
ً
عل ــى دي ــر الش ــهيد م ــار مين ــا واآلب ــاء السـ ـواح بك ــوم بوها باس ــم الق ــس توما.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنبا برس ــوم ،ولآلب ــاء الكهنة الج ــدد ،ولمجمع اآلباء
كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية ملوي وأنصنا واألشمونني

ق ــام نياف ــة األنب ــا ديمتري ــوس أس ــقف مل ــوي وأنصن ــا واألش ــمونين ،ي ــوم
 27فب اري ــر 2022م ،بالكنيس ــة المرقس ــية بمطراني ــة مل ــوي ،بس ــيامة اثني ــن
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صل ــى نياف ــة األنبا مكس ــيموس أس ــقف بنها وقويس ــنا صباح يوم الس ــبت
 ٢٦فب اري ــر ٢٠٢٢م ،الق ــداس اإللهي في كنيس ــة الس ــيدة العذراء والش ــهيدين
أبي س ــيفين وونس بمدينة قويس ــنا ،وعقب صالة الصلح س ــام نيافته الشماس
كاهن ــا عل ــى الكنيس ــة ذاته ــا باس ــم القس باخومي ــوس .خالص
أك ــرم عب ــد هللا ً
تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا مكس ــيموس ،وللق ــس باخوميوس ،ولمجم ــع اآلباء كهنة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الشعب.

إيبارشية أسيوط وساحل سليم وابلدراي

ق ــام نياف ــة األنب ــا يوأنس أس ــقف أس ــيوط ،ي ــوم األحد  6م ــارس 2022م،
بكاتدرائي ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل بمدين ــة أس ــيوط ،بس ــيامة الش ــماس
كاهن ــا عل ــى كنيس ــة القدي ــس مارمرق ــس الرس ــول
الدكت ــور ماي ــكل فيكت ــور ً
بمدينة ناصر بالهضبة بأس ــيوط باس ــم القس يوس ــف .ش ــاركه في الصلوات
 ٩من اآلباء األس ــاقفة ،هم أصحاب النيافة :األنبا ديمتريوس أس ــقف ملوي
وأنصن ــا واألش ــمونين ،واألنب ــا بيم ــن أس ــقف نق ــاده وق ــوص ،واألنب ــا غبري ــال
أس ــقف بن ــي س ــويف ،واألنب ــا إس ــطفانوس أس ــقف بب ــا والفش ــن ،واألنب ــا إرميا
األس ــقف العام ،واألنبا دانيال أس ــقف ورئيس دير القديس األنبا بوال بالبحر
األحم ــر ،واألنب ــا بيج ــول أس ــقف ورئي ــس دي ــر الس ــيدة الع ــذراء بجب ــل قس ــقام
(الدي ــر المح ــرق) ،واألنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع حدائ ــق
القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ،واألنب ــا ثاؤفيلس أس ــقف منفل ــوط ،إلى جانب عدد
من اآلباء الكهنة والشمامس ــة والش ــعب .خالص تهانينا لنيافة األنبا يوأنس،
وللق ــس يوس ــف ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
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كل ســـنة وحضراتكـــم طيبـــون بمناســـبة بدايـــة
الصـــوم المقـــدس .هـــذه األيـــام الممتعة نفـــرح فيها
كلنـــا ،وهـــي موســـم وزمـــن لتوبـــة اإلنســـان ونقاوة
حياتـــه .ف ــي ه ــذا الص ــوم س ــنتناول سلس ــلة ح ــول
السـ ـؤال ال ــذي قال ــه هللا آلدم ف ــي بداي ــة الخلق ــة« :آدم
يتردد ص ــداه لليوم مع كل
أي ــن أن ــت؟» .وهذا السـ ـؤال ّ
من ــا .يق ــدم لن ــا الص ــوم س ــبعة مواض ــع نتقاب ــل
واح ــد ّ
ـال
فيه ــا م ــع هللا ،ونق ــول ل ــه« :ي ــا رب أن ــا هن ــا ،تع ـ َ
من ــا :يبحث
مع ــا» .هللا يبح ــث ع ــن كل واح ــد ّ
نتقاب ــل ً
ع ــن موس ــى ف ــي البري ــة ويفتقده ف ــي العليق ــة ،ويظهر
ليعق ــوب ف ــي حل ــم ويفتق ــده ،وجدع ــون بالمث ــل ظه ــر
ل ــه ليش ـ ّـدده ،ويظه ــر لش ــاول الطرسوس ــي ف ــي طري ــق
دمش ــق ويتح ــول م ــن ش ــاول إل ــى بول ــس الرس ــول...
دائم ــا يبح ــث ع ــن م ــكان أن ــت موج ــود في ــه ،يري ــد
هللا ً
يوص ــل ل ــك
أم يقابل ــك ويـ ـراك ويح ــس ب ــك ،يري ــد أن ّ
محبت ــه ورحمت ــه وحنان ــهّ .إي ــاك أن ته ــرب وتقول مثل
أحيانا يقول هللا لك
آدم« :س ــمعت صوتك فخش ــيت»ً .
«آدم أين أنت؟» لكي يح ّذرك من خطية مثلما حدث
أحيان ــا أخ ــرى لك ــي يمنح ــك المعون ــة ف ــي
م ــع قايي ــنً .
مواجه ــة الضيق ــة مثلما حدث مع إيليا .ونرى السـ ـؤال
ـردد ف ــي س ــفر النش ــيد حيث تن ــادي عروس
«أي ــن» يت ـ ّ
النش ــيد« :أخبرني يا من تحبه نفس ــي أين ترعى؟ أين
ترب ــض عن ــد الظهيـ ـرة؟» ،ووق ــت الظهيـ ـرة ه ــو وق ــت
الصلي ــب ،فأخبرن ــي ي ــا م ــن تحب ــه نفس ــي أي ــن ترع ــى
أحيانا يكون السـ ـؤال «أين»
لكي أمس ــكك وال أتركك.
ً
لكي يرش ــدك في طريق تمش ــي فيه مثل إرميا النبي:
الر ُّبِ :قفوا عَلى ُّ
ظروا ،واس ــألوا
قال َّ
الط ُر ِق وان ُ
«هكذا َ
الس ــب ِل الَقديم ـ ِـة :أي ــن ه ــو َّ
الطري ــق الص ِ
ـح؟»
ـ
ال
ُ ّ ُ
ع ــن ُّ ُ
َ
(إر ،)16:6الس ــيد المس ــيح نفس ــه ق ــال لن ــا «أن ــا ه ــو
الطري ــق والح ــق والحي ــاة» .خ ــال األس ــابيع المقبل ــة
م ــن الص ــوم ،س ــنتحدث ع ــن الم ــكان ال ــذي يمكن أن
تتقاب ــل في ــه م ــع المس ــيح .ف ــي أح ــد الكن ــوز س ــتقابله
ف ــي المخ ــدع ،ادخ ــل إل ــى مخدع ــك ال ــذي ه ــو قلبك.
ف ــي األح ــد الثان ــي ،أح ــد التجرب ــة ،تقابله عل ــى الجبل
ف ــي البري ــة أثن ــاء الخل ــوة .األس ــبوع الثال ــث م ــع االبن
الض ــال ف ــي البي ــت .في األس ــبوع الرابع مع الس ــامرية
عن ــد البئ ــر ،والبئ ــر يمث ــل م ــكان العمل .في األس ــبوع
الخام ــس عن ــد برك ــة بي ــت حس ــدا ،كأنه ــا مستش ــفى،
فم ــن الممك ــن أن تقاب ــل هللا ف ــي مواض ــع االستش ــفاء
حي ــث اإلنس ــان متألم ومري ــض .ويمكنك أم تقابل ربنا
كم ــان ف ــي الط ــرق والشـ ـوارع ،ف ــي أي مشـ ـوار تذه ــب
إلي ــه مثلم ــا ح ــدث م ــع المول ــود أعمى .وق ــد تقابله في
الكنيس ــة كما حدث عند دخوله أورش ــليم .في األسبوع
األول ،يق ــول لن ــا ال ــرب« :حي ــث يك ــون كن ــزك هن ــاك
أيضا» .كنزك هو ما يش ــغلك ،فقد يكون
يك ــون قلب ــك ً
جس ــدك ف ــي م ــكان وفكرك في أمور أخ ــرى ،أو تكون
مهموم ــا أو قلًق ــا أو تفك ــر ف ــي مئة ش ــيء أو في أمور
ً
مادية كلها على األرض ...هل تس ــتطيع أن تس ــحب
نفس ــك م ــن كل ه ــذا وتدخ ــل إل ــى المخ ــدع؟ الح ــظ
ـوز عل ــى األرض»،
أن ال ــرب ق ــال لن ــا «ال تكن ــزوا كن ـ ًا

الصم ــت فرص ــة لإلنس ــان ليس ــمع ص ــوت هللا ،مثلم ــا
نرت ــل األلح ــان والمدائ ــح بطريق ــة المرابع ــة (بح ــري
وقبل ــي) ،فبينم ــا يق ــول خ ــورس يظ ــل اآلخ ــر صامتً ــا،
ه ــذا الصم ــت لك ــي يرف ــع المرت ــل ص ــاة خاص ــة هلل
ويس ــمع فيه ــا ص ــوت هللا .اطل ــب من هللا ف ــي المخدع
أن تس ــمع صوت ــه ،وهللا سيس ــتجيب يعطي ــك ه ــذه
النعم ــة ،وستش ــعر حقيق ــة أن ــه يكلمك ويرش ــدك وينير
طريق ــك ،وبمج ــرد س ــماع ص ــوت هللا س ــتجد نفس ــك
ف ــي غاي ــة ال ارح ــة .الصمت ه ــو لغة الس ــماء ،وأقصد
الصم ــت اإليجاب ــي.

الس ـ ّـراق واللص ــوص والعي ــن الشـ ـريرة والجس ــد
حي ــث ُ
المظل ــم والعبودي ــة للن ــاس ...تذك ــر ناب ــوت اليزرعيلي
ف ــي العه ــد القدي ــم الذي اهتم بالمأكل ،وحنانيا وس ــفيرة
اهتم ــا بالم ــال ،وعخ ــان ب ــن كرم ــي في
حناني ــا اللذي ــن ّ
اي ــام يش ــوع اهت ــم بغنائ ــم الح ــرب ،وبلع ــام ب ــن بع ــور
ال ــذي اهت ــم بالك ارم ــة ،وبيالطس الذي اهتم بالس ــلطة،
وهيرودس الذي اهتم بالش ــهوة ...كل هؤالء يا إخوتي
األحب ــاء ه ــم أصح ــاب الكن ــوز األرضي ــة .أم ــا الكنوز
الس ــماوية ،حي ــث ال خ ــوف م ــن السـ ـرقة ،فصاحبه ــا
يكون عنده العين البس ــيطة (النقية) ،والجس ــد المنير،
مث ــل س ــليمان الحكي ــم ال ــذي طل ــب الحكم ــة وترك كل
فضل البرية والصحراء
كنوز األرض ،وموس ــى الذي ّ
ع ــن التنع ــم ف ــي قص ــر فرع ــون ،وإبراهي ــم أب ــي اآلب ــاء
ال ــذي اتح ــرم ق ـ ّـدم ابن ــه ،وبط ــرس ال ــذي ترك الش ــباك
والصي ــد وتب ــع المس ــيح ...ف ــي إنجي ــل أح ــد الرف ــاع
تحثن ــا الكنيس ــة عل ــى الدخ ــول إل ــى المخ ــدع وغل ــق
الب ــاب .ادخ ــل إل ــى قلب ــك واغلق بابك .ال تنش ــغل بما
عما
ه ــو خارج ــك على األق ــل في فترة الص ــوم .ابتعد ّ
يس ــرق وقت ــك ،مثلم ــا نصل ــي في صالة الن ــوم ونقول:
«العم ــر المنقض ــي في المالهي يس ــتوجب الدينونة».
لماذا ال تتقابل مع مس ــيحك داخل مخدعك؟ ما الذي
يج ــب أن نفعل ــه داخ ــل المخ ــدع؟ إليك ــم مجموع ــة من
التداري ــب الروحي ــة التي تس ــاعدكم..

( )٣الكتـــاب المقـــدس :قيل في س ــفر يش ــوع في
ِِ
الشـ ـريع ِة ِمن ِ
ِ
فم َك،
ـفر هذه َّ َ ْ
العهد القديم« :ال َي َبرْح س ـ ُ
ِ
َّ
ـب
ـج في ـ ِـه ًا
لك ْي تتَ َحف َ
نهار ولي ـ ًـاَ ،
تله ـ ُ
للع َمل َح َس ـ َ
ظ َ
ب ــل َ
ك ِل م ــا ه ــو مكت ــوب في ـ ِ
حين ٍئذ تُ ِ
َّ
ـح طريَق َك
ـ
صل
ك
ألن
.
ـه
َ َ
ٌ
ُ
ُّ
َ
وحينئ ـ ٍـذ تُ ِ
ـح» (يش .)8:1حاول ف ــي الصوم أن تق أر
ـ
فل
َ
ُ
ـفر كام ـ ًـا وتقـ ـ أر في ــه
القـ ـراءات اليومي ــة ،وأن تأخ ــذ س ـ ًا
ط ــول فتـ ـرة الص ــوم ،أو حت ــى ج ــزًءا م ــن س ــفر وتركز
في ــه؛ تدبي ــر أب اعترافك ،المه ــم أن يكون لك اتصال
بالكلم ــة المقدس ــة .كثـ ـرة القـ ـراءة ف ــي الكت ــاب تجع ــل
ألفاظ ــك مقدس ــة ،وعين ــك مس ــتنيرة .يق ــول القدي ــس
ِ
َّ ِ
تغي ــر اإلنس ــان)
بول ــس:
«ألن كل َمـ ـ َة هللا َحَّيـ ـ ٌة (أي ّ
وَفعاَلـ ـ ٌة (ال ترج ــع فارغة أبدا) وأمضى ِمن ُك ِل س ــيفٍ
ً
َ
ّ
ْ ّ
ذي َح َّدي ـ ِـن (تؤث ــر ف ــي كل من يس ــمعها)ِ ،
وخارَق ٌة إَلى
فاص ـ ِـل و ِ
ـس والرو ِح والم ِ
َمف ـ َـر ِق َّ
خاخ (تدخل إلى
الم ِ
النف ـ ِ ّ
َ
وتغي ــر في ــه) ،وممِّي ـ َـزةٌ أف ــكار الَقل ـ ِ
ـب
أعم ــاق اإلنس ــان ّ
َ
َُ
وني ِات ـ ِـه (تدخ ــل القلب وتفرز األفكار)» (عب.)12:4
ّ
ص ــادق إنجيل ــك ..فرص ــة وأن ــت جال ــس ف ــي المخدع
أن تك ــون كلم ــة هللا حاضـ ـرة في فكرك وفي قلبك وفي
ش ــفتيك وف ــي صلوات ــك ،حت ــى وأنت تتعامل م ــع أفراد
مملحا.
أسـ ـرتك أو ف ــي عمل ــك ،اجع ــل كالم ــك ً

( )٢الصمـــت :في المخ ــدع تعلم الصمت ..نحن
نحي ــا ف ــي ضوض ــاء األجهـ ـزة والن ــاس .م ــن فضل ــك
تعل ــم الصم ــت ..في الس ــكون تس ــمع هللا .عدو الخير
يثي ــر الضوض ــاء م ــن حول ــك لك ــي ال تس ــمع ص ــوت
ربن ــا .هللا تش ــعر ب ــه ف ــي الصمت والس ــكون وليس في
الضجي ــج .ف ــي مزامي ــر داود تج ــدوا كلم ــة «س ــاه»
وترجمته ــا :وقف ــة موس ــيقية ،أي س ــكوت ..صم ــت.

ه ــذا ه ــو األس ــبوع األول ال ــذي نتقاب ــل في ــه م ــع
مس ــيحنا ،ونب ــدأ بداي ــة جديدة ،إللهن ــا كل مجد وكرامة
م ــن اآلن وإل ــى األب ــد آمي ــن.

( )1الصالة :أي صلواتك الش ــخصية التي تعبر
فيه ــا ع ــن حب ــك للمس ــيح .حي ــن يح ــب إنس ــان آخ ــر،
يح ــب أن يقض ــي مع ــه وقتً ــا ويتكل ــم مع ــه ب ــا مل ــل.
م ــا أري ــك أن تح ـ ّـول ه ــذا إل ــى الصدي ــق األوح ــد ،إل ــى
مس ــيحك ..ص ـ ِّـل بحـ ـ اررة ودم ــوع ،وليس من الش ــفتين
كرس وقتًا
فق ــط .ج ـ ّـرب أن تكون صلواتك من القلبّ .
خاص ــا بين ــك وبي ــن مس ــيحك ،تص ــادف مع ــه ،ات ــرك
ً
كل ش ــيء خ ــارج المخ ــدع .اجتهد ف ــي أيام الصوم أن
ِ
صل
تصلي مزمور التوبة باس ــتمرار داخل مخدعكّ .
بلجاج ــة .الحي ــاة م ــع هللا ِعشـ ـرة ،والعشـ ـرة ال تأتي من
دقيق ــة أو اثني ــن ،وال م ــن ي ــوم أو اثني ــن .وعندم ــا يجد
هللا في ــك ه ــذه الحـ ـ اررة ،س ــتجده يتكل ــم مع ــك ،وتش ــعر
ب ــه وتح ــس بحض ــوره .ص ـ ِّـل برجاء ش ــديد مث ــل يونان
أيضا أن تصلي
النبي وهو في بطن الحوت .يمكنك ً
المزامي ــر (األجبي ــة) ،وصلـ ـوات من الكت ــاب المقدس.
المه ــم أن تصل ــي بقلب ــك .تكل ــم م ــع هللا بطريقة عادية
بس ــيطة ،وهو سيس ــمع ويس ــتجيب ويفرح بك ويعطيك
س ــؤل قلب ــك .وهيطي ــب خاط ــرك ويحسس ــك أن الدني ــا
دي صغيـ ـرة ج ــدا والس ــماء عظيم ــة جدا جوه

( )٤الميطانيـــات :ميطاني ــة تعن ــي الس ــجود.
ميطاني ــة بمعناه ــا الحرف ــي اليونان ــي «تغيي ــر اتجاه»،
تس ــجد عل ــى األرض ألس ــفل وتق ــوم .م ــن التداري ــب
الحل ــوة الت ــي يمك ــن أن تعمله ــا ف ــي الص ــوم أن تب ــدأ
أول ي ــوم ف ــي الصي ــام بـ ــ ١٢ميطاني ــة ٦ :م ــن أج ــل
ذات ــك و ٦م ــن أج ــل اآلخري ــن .الميطاني ــة تعبي ــر عن
طل ــب التوب ــة ،حي ــن تهاجم ــك األف ــكار والضعف ــات
اب ــدأ بميطاني ــات وس ــجدات إل ــى األرض م ــن أج ــل
أن يتحن ــن هللا علي ــك ويرف ــع عن ــك الضع ــف والخطية
ـانا جدي ـ ًـدا.
ويخل ــق في ــك إنس ـ ً
( )5التســـبيح :نغم ــة الص ــوم وألح ــان الص ــوم
محبوب ــة لن ــا ج ـ ًـدا (طوب ــى للرحم ــا على المس ــاكين)..
ف ــي التس ــبيح يصي ــر قلب ــك بالحقيق ــة س ــماء جدي ــدة،
تش ــعر بتتعزي ــة داخلي ــة وفرح .التس ــبيح ه ــو الصلوات
المفتاحي ــة للس ــماء ،لذل ــك ال توج ــد خدمة في الكنيس ــة
ب ــدون تس ــبيح أو ألح ــان؛ الق ــداس اإلله ــي كل ــه ألح ــان
ونغ ــم ينقلن ــا للس ــماء ،وف ــي نهايت ــه نرتل« :س ــبحوا هللا
في جميع قديس ــيه .»...س ــفر المزامير فيه الكثير من
مزامير التس ــبيح ونس ــتخدمها في صلواتنا في األجبية.
تس ــتطيع أن تح ــول مخدع ــك وقلبك إلى س ــماء ،وتبدأ
تش ــعر بح ــاوة الدخ ــول إل ــى المخ ــدع ،وحي ــن تس ــمع
ص ــوت هللا« :ف ــان أي ــن أن ــت؟» ،تق ــول ل ــه« :يا رب
أن ــا هن ــا ف ــي المخ ــدع ،أتمت ــع بالعشـ ـرة معك».
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إيبارشية طما
إيبارشية بين سويف

صل ــى نياف ــة األنب ــا غبريال أس ــقف بني س ــويف الق ــداس اإللهي ،صباح
يوم الس ــبت  ٢٦فبراير ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الس ــيدة العذراء (مقر المطرانية)،
وعق ــب ص ــاة الصل ــح رس ــم نيافت ــه أربع ــة م ــن اآلب ــاء الكهن ــة باإليبارش ــية
ف ــي رتب ــة القمصي ــة ،وه ــم )1( :القم ــص أثناس ــيوس ف ــوزي كاه ــن كنيس ــة
الس ــيدة الع ــذراء مري ــم ب ــدرب العي ــد )2( .القم ــص بيم ــن لوق ــا كاه ــن كنيس ــة
رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل بحي األزهري )3( .القمص يوأنس مس ــيحة كاهن
كاتدرائي ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بمدين ــة ناص ــر )4( .القم ــص إس ــطفانوس
س ــليمان كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء (مق ــر المطراني ــة) .خال ــص تهانين ــا
لنياف ــة األنب ــا غبري ــال ،ولآلب ــاء القمامص ــة الج ــدد ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

صلى نيافة األنبا إس ــطفانوس أس ــقف إيبارش ــية
بب ــا والفش ــن وسمس ــطا الق ــداس اإللهي ،يوم الس ــبت
 ٢٦فب اري ــر ٢٠٢٢م ،ف ــي كنيس ــة القدي ــس يولي ــوس
األقفهص ــي بعزب ــة جرج ــس ب ــك ف ــي الفش ــن ،وس ــام
نيافت ــه خالل القداس الش ــماس س ــامح مي ــاد يونان
كاهنا لخدمة الكنيس ــة ذاتها باس ــم القس س ــاويرس.
ً
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا إس ــطفانوس ،وللق ــس
س ــاويرس ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وسائر
أفراد الش ــعب.

إيبارشية ميت غمر ودقادوس

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير ومرييالند

وبالد الرشقية

وويست فرجينيا

ق ــام نياف ــة األنبا صليب أس ــقف إيبارش ــية
مي ــت غم ــر ودق ــادوس وب ــاد الش ــرقية ،ي ــوم
الس ــبت  ٥م ــارس ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد
م ــار جرج ــس بمي ــت غم ــر ،بس ــيامة كاهنين
جديدي ــن للخدم ــة ف ــي اإليبارش ــية وهما)1( :
عام ــا عل ــى
الش ــماس مح ــب س ــليمان ً
كاهن ــا ً
ق ــرى دي ــرب نج ــم باس ــم الق ــس أغس ــطينوس.
( )2الش ــماس إس ــحق رم ــزي
كاهن ــا عل ــى
ً
كنيس ــة الس ــيدة العذراء مريم بقرية ِ
اللبَّا مركز
دي ــرب نج ــم ،باس ــم الق ــس س ــاويرس .خالص
تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا صلي ــب ،وللكاهني ــن
الجديدي ــن ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
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صل ــى نياف ــة األنب ــا إس ــحق أس ــقف إيبارش ــية طم ــا ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت
 ٢٦فب اري ــر ٢٠٢٢م ،الق ــداس اإلله ــي بكاتدرائي ــة الش ــهيد أب ــو ف ــام الجن ــدي
األوس ــيمي بطم ــا ،وعق ــب ص ــاة الصل ــح تم ــم صلـ ـوات س ــيامة س ــتة آب ــاء
كهنة جدد وهم )1( :الش ــماس أمجد ظريف باس ــم القس أبس ــخيرون للخدمة
بكنيس ــة الش ــهيد أبسخيرون القليني بساحل طما )2( .الشماس ريمون لطفي
باس ــم الق ــس ديس ــقوروس للخدم ــة بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بقري ــة ك ــوم
إش ــقاو )3( .الش ــماس مين ــا مخت ــار باس ــم الق ــس مرقوريوس للخدمة بكنيس ــة
الش ــهيدين أب ــي س ــيفين وم ــار مين ــا في طما )4( .الش ــماس مينا ماهر باس ــم
الق ــس إس ــطفانوس للخدم ــة بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بعزب ــة الصب ــاغ.
( )5الش ــماس فام متى باس ــم القس يوس ــاب للخدمة بكنيس ــة الس ــيدة العذراء
والقدي ــس األنب ــا توم ــاس الس ــائح في قرية س ــليم )6( .الش ــماس مايكل ناجي
باس ــم الق ــس زي ــوس للخدم ــة بكنيس ــة القدي ــس األنب ــا صموئي ــل المعت ــرف في
طم ــا .كم ــا رس ــم نيافت ــه س ــبعة من كهنة اإليبارش ــية في رتب ــة القمصية وهم:
( )1القم ــص أن ــدراوس ف ــوزي كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بقري ــة الحديقة.
( )2القم ــص إرمي ــا ش ــوقي كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء بقري ــة الحديق ــة.
( )3القم ــص بيم ــن جرج ــس كاه ــن كنيس ــة رئيس المالئكة ميخائيل بس ــاحل
طم ــا البح ــري )4( .القم ــص باج ــوش ازخ ــر كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
والش ــهيد باج ــوش بقري ــة س ــامون )5( .القم ــص تيموث ــاوس بخي ــت كاه ــن
كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بقرية الهيش ــة )6( .القمص موس ــي كرم كاهن
كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بقري ــة ك ــوم إش ــقاو )7( .القم ــص أبادي ــر عب ــد
الم ــاك كاه ــن كنيس ــة الش ــهيد أبادي ــر وإي ارئ ــي أخت ــه بقري ــة مش ــطا .خال ــص
تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا إس ــحق ،ولآلب ــاء القمامص ــة والكهن ــة الج ــدد ،ولمجم ــع
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

ق ــام نياف ــة األنب ــا كاراس أس ــقف
إيبارشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنسلفانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وديالوي ــر
وميريالن ــد وويس ــت فرجيني ــا ،ف ــي
كنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الش ــهيد م ــار جرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
بفيالدلفيا ،التابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لإليبارش ــية،
بس ــيامة المهن ــدس الدياك ــون أبانوب
كاهن ــا على كنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ــيدة
فان ــا ً
الع ــذراء والقدي ــس األنبا بيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي،
الينت ــاون بوالي ــة بنس ــلڤانيا ،باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الق ــس أبانوب .خالص تهانينا لنيافة
األنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــاراس ،وللقس أبانوب،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.
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إيبارشية رشق املنيا

ق ــام نياف ــة األنب ــا فام أس ــقف إيبارش ــية شـ ـرقي المنيا الق ــداس اإللهي ،يوم
الس ــبت  ٥مارس ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الس ــيدة العذراء ورئيس المالئكة رافائيل
بالمنيا الجديدة ،بس ــيامة أربعة كهنة جدد للخدمة في اإليبارش ــية ،وهم)1( :
الش ــماس مالك وديع باس ــم القس ميخائيل )2( .الش ــماس ياس ــر جمال باسم
الق ــس صموئي ــل )3( .الش ــماس هان ــي نبيل باس ــم القس مينا )4( .الش ــماس
بيش ــوي رفعت باس ــم القس جرجس .خالص تهانينا لنيافة األنبا فام ،ولآلباء
الكهنة الجدد ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

سيامة دياكون بمدينة السالم

ق ــام نياف ــة األنب ــا مكس ــيموس
األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع مدينة
الس ــام والحرفيي ــن ،صب ــاح ي ــوم
األربع ــاء  ٩مارس ٢٠٢٢م ،بس ــيامة
الش ــماس بيش ــوي القم ــص صموئي ــل
بدرجة دياكون (ش ــماس كامل) باس ــم
دياك ــون صموئي ــل ،لخدم ــة كنائ ــس
القط ــاع .خال ــص تهانين ــا لنيافة األنبا
مكس ــيكوس ،وللدياك ــون صموئي ــل،
ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية،
وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

العي ــد الـ ــ ٤٤لتأسيس ــها .وعق ــب ص ــاة الصل ــح س ــام نيافت ــه مرت ــل الكنيس ــة
فيلي ــب كام ــل ف ــي درج ــة دياك ــون .خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا ميخائي ــل،
وللدياك ــون فيلي ــب ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة القط ــاع ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

مكرسة جديدة بإيبارشية طموه

صل ــى نياف ــة األنب ــا صموئي ــل أس ــقف إيبارش ــية طم ــوه ي ــوم األربعاء ٢٣
فب اري ــر ٢٠٢٢م ،الق ــداس اإلله ــي ف ــي كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والش ــهيد أب ــي
الجن ــدي األُوس ــيمي بقري ــة العامري ــة ،مركز العي ــاط التابعة لإليبارش ــية،
ف ــام ُ
وخالل ــه رس ــم نيافت ــه مكرس ــة جدي ــدة للخدم ــة ف ــي اإليبارش ــية وكذل ــك ٧٥
ـددا م ــن األيقون ــات واأللـ ـواح
شماس ــا ف ــي رتب ــة إبصالت ــس ،كم ــا دش ــن ع ـ ً
ً
المقدس ــة وأوان ــي الخدم ــة .خالص تهانين ــا لنيافة األنبا صموئيل ،وللمكرس ــة
الجدي ــدة ،ولمجم ــع مكرس ــات اإليبارش ــية.

دور املرأة يف مواجهة اتلغريات املناخية يف ندوة
باملقر ابلابوي

سيامة دياكون لكنيسة مارجرجس محامات القبة
يف ذكرى تأسيسها

صل ــى نياف ــة األنب ــا ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لقط ــاع كنائ ــس حدائ ــق
القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ،الق ــداس اإلله ــي صب ــاح يوم الخمي ــس  ٢٤فبراير
٢٠٢٢م ،ف ــي كنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بحمامات القبة ،وذلك بمناس ــبة

نظم ــت أس ــقفية الخدم ــات العام ــة واالجتماعي ــة والمكت ــب الباب ــوي
للمش ــروعات تح ــت رعاي ــة قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ونياف ــة األنب ــا
2022
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يولي ــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس مص ــر القديم ــة وأس ــقفية الخدم ــات العامة
واالجتماعي ــة والمس ــكونية ،ي ــوم الخمي ــس  ٢٤فب اري ــر ٢٠٢٢م ،ف ــي المق ــر
الباب ــوي بالقاهـ ـرة ن ــدوة بعنـ ـوان «دور المرأة في مواجه ــة التغيرات المناخية».
اس ــتضافت الن ــدوة الدكت ــور س ــها حس ــني مدي ــر إدارة اإلرش ــاد ب ــو ازرة الموارد
المائي ــة وال ــري وأحم ــد فتح ــي رئيس مجلس إدارة ومؤس ــس مؤسس ــة «ش ــباب
بتح ــب مص ــر» .حي ــث تمت مناقش ــة ظاهـ ـرة التغيرات المناخي ــة وخطورتها،
المقترح ــة للح ــد م ــن ه ــذه الظاهـ ـرة البيئي ــة .كم ــا تناول ــت
والحل ــول العالمي ــة ُ
آلي ــات ح ــث الس ــيدات عل ــى ترش ــيد اس ــتهالك المي ــاه والطاقة ،وكذل ــك تقليل
اس ــتهالك األكي ــاس البالس ــتيك لخطورته ــا عل ــى البيئة إلى جان ــب عدم إلقاء
زي ــوت الطع ــام ف ــي مي ــاه الص ــرف ،حي ــث أ ُِش ــير إل ــى إمكاني ــة قي ــام المن ــزل
بعم ــل مش ــروع صغي ــر إلع ــادة اس ــتخدام الزي ــوت ف ــي تصني ــع الصاب ــون.
اُختُتم ــت الن ــدوة بالتأكي ــد على أهمية المس ــاهمة في اإلعداد ومس ــاندة الوطن
خالل اس ــتضافة المؤتمر العالمي  COP27والمقرر عقده في ش ــرم الش ــيخ
الع ــام الج ــاري ،وال ــذي من خالله س ــوف يتم مناقش ــة التغيي ــر المناخي الذي
يه ــدد المجتمع ــات العالمي ــة وذل ــك بغي ــة التوص ــل إل ــى اتف ــاق عالم ــي يؤك ــد
الطريق ــة المثل ــى لخل ــق مجتمع ــات واقتص ــاد عالم ــي بانبع ــاث كربون ــي أقل.

املؤتمر الـ  ١٦للجنة الصحة انلفسية
باملجمع املقدس

تدشني كنيسة العذراء وابلابا كريلس
بمديرية اتلحرير

دش ــن نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس مطـ ـران البحيـ ـرة ومط ــروح والخمس مدن
الغربي ــة ،صب ــاح ي ــوم الثالث ــاء  22فب اري ــر 2022م ،كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
والقدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس بمرك ــز ب ــدر مديري ــة التحري ــر ،حي ــث ت ــم
تدش ــين أربع ــة مذاب ــح وأيقون ــات حض ــن اآلب بالهي ــاكل األربع ــة ،وأيقون ــات
الكنيس ــة ومعموديته ــا وأوان ــي الخدم ــة .كم ــا ت ــم عق ــب القداس ،افتت ــاح قاعة
اليوبي ــل الذهب ــي ومس ــرح بال ــدور األول بالكنيس ــة ،لخدم ــة أنش ــطة الكنيس ــة
المختلف ــة ،وذل ــك ف ــي مناس ــبة احتفاالت اإليبارش ــية باليوبيل الذهبي لس ــيامة
ـقفا له ــا .ش ــارك ف ــي صلـ ـوات التدش ــين والقداس
نياف ــة األنب ــا باخومي ــوس أس ـ ً
ال ــذي تاله ــا ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا ديمتري ــوس أس ــقف مل ــوي وأنصن ــا
واألش ــمونين ،واألنب ــا صلي ــب أس ــقف مي ــت غمر ودق ــادوس وبالد الش ــرقية،
واألنب ــا آنجيل ــوس األس ــقف الع ــام لقط ــاع كنائ ــس ش ــب ار الش ــمالية ،و ٔ
االنب ــا
مارك ــوس أس ــقف دمي ــاط وكف ــر الش ــيخ ،و ٔ
االنبا هرمينا األس ــقف العام لقطاع
كنائس ش ــرق اإلس ــكندرية.

املؤتمر العليم األول ملركز ادلراسات الليتورجية
بإيبارشية إمخيم

نظم ــت لجن ــة الصح ــة النفس ــية ومكافح ــة اإلدم ــان المنبثق ــة م ــن لجن ــة
الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس مؤتمرها الس ــنوي الس ــادس عش ــر في بيت
س ــان م ــارك بالخطاطب ــة تح ــت عنـ ـوان «اضط ارب ــات الش ــخصية وتداعياتها
عل ــى الف ــرد واألسـ ـرة فيم ــا بع ــد كورون ــا» ،وذلك ف ــي الفترة م ــن الثالث وحتى
وخادما وخادمة يمثلون
كاهن ــا
الخام ــس م ــن مارس الجاري ،بمش ــاركة ً ٢٢٠
ً
 ٣٧إيبارش ــية م ــن إيبارش ــيات الكـ ـ ارزة المرقس ــية بمص ــر .وافتت ــح نيافة األنبا
ميخائي ــل األس ــقف الع ــام ومق ــرر لجن ــة الصحة النفس ــية ومكافح ــة اإلدمان،
المؤتم ــر بمحاضـ ـرة بعنـ ـوان «الروحانية والنمو النفس ــي» ،قدم قبلها س ــكرتير
ـامل لألنش ــطة التي
عرض ــا ش ـ ً
اللجن ــة الق ــس ش ــنوده مني ــر س ــكرتير اللجن ــةً ،
تق ــوم به ــا اللجنة .كما تمت مناقش ــة مجموعة م ــن األوراق البحثية وذلك من
خ ــال مجموع ــات صغيـ ـرة م ــن المش ــاركين ف ــي المؤتم ــر .وفي الخت ــام وجه
الحض ــور رس ــالة ش ــكر وتقدي ــر لقداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي الهتمام ــه
وتش ــجيعه ومس ــاندته لكل خدمات الصحة النفس ــية والتعافي من الس ــلوكيات
اإلدماني ــة بالكنيس ــة والمجتمع.
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نظ ــم مرك ــز األنب ــا ش ــنوده للد ارس ــات الليتورجي ــة واأللح ــان القبطي ــة،
التاب ــع إليبارش ــية إخمي ــم وس ــاقلته ،ي ــوم االثني ــن  21فب اري ــر 2022م،
مؤتمـ ـره العلم ــي األول ف ــي الد ارس ــات الليتورجي ــة بقاع ــة المؤتمـ ـرات بمق ــر
المطراني ــة بإخمي ــم .اش ــتمل المؤتم ــر عل ــى  ١٢ورق ــة بحثي ــة ُق ِّدم ــت عل ــى
م ــدار أرب ــع جلس ــات ،م ــدة كل جلس ــة س ــاعة ونص ــف .وتنوع ــت األوراق
البحثي ــة المقدم ــة والت ــي تُع ــرض ألول مرة في المؤتم ــر ،بين مختلف فروع
الد ارس ــات الليتورجي ــة ،وقدمه ــا إل ــى جانب نيافة األنبا مارتيروس األس ــقف
العام لقطاع كنائس ش ــرق الس ــكة الحديد ،مجموعة اآلباء الكهنة والرهبان
واألس ــاتذة والباحثي ــن المتخصصي ــن والمهتمي ــن بالد ارس ــات الليتورجي ــة،
وحضـ ـره حوال ــي مئ ــة م ــن اآلب ــاء الكهن ــة والرهب ــان والمكرس ــين والمرتلي ــن
والباحثي ــن وأس ــاتذة وطلب ــة المعاه ــد الديني ــة والكلي ــات اإلكليريكية من عدة
إيبارش ــيات .وف ــي الخت ــام ت ــم تكري ــم الباحثي ــن والمش ــاركين ،وأ ِ
ُعل ــن ع ــن
نش ــر األوراق البحثي ــة المقدم ــة ف ــي المؤتم ــر ف ــي مجلة المعه ــد األكاديمية
األول ــى المتخصص ــة ف ــي الد ارس ــات الليتورجي ــة والت ــي س ــيتم االعالن عن
إصداره ــا قر َيب ــا متضمن ــة أوراق بحثي ــه أخ ــرى.

أُقي ــم عل ــى هام ــش المؤتم ــر معرض للكت ــاب تضمن مؤلفات لمدرس ــي
المرك ــز ومؤلف ــات بع ــض الباحثين ف ــي مختلف فروع الد ارس ــات الليتورجية
باإلضاف ــة إل ــى بع ــض المق ــررات الت ــي يتم تدريس ــها بالمرك ــز .وأقيم كذلك
تحف ــا لبع ــض مش ــاريع التخ ــرج المتميـ ـزة لبع ــض خريج ــي المرك ــز عل ــى
ُم ً
مدار الس ــنوات الس ــابقة.

مج ةل الكرازة  11 -مارس 2022

لمبة أصلها القبطي من اللغة اليونانية ⲥⲁⲡⲙⲁⲗ أي مصباح أو سراج
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اذلكرى األوىل ملثلث الرمحات األنبا أثناسيوس

metropolitanpakhom@yahoo.com

تشـــمل حيـــاة الجهـــاد ألجـــل
عدة أمــــــور
الحيـــــــــاة األبديـــــــة ّ
نذكـــر منها:
ضـــــــــــــــرورة ممارســــــــــــــــــــــة
حيـــــــاة التوبة:

صل ــى نياف ــة األنب ــا إس ــطفانوس أس ــقف بب ــا والفش ــن والنائ ــب البابوي
إليبارش ــية بن ــي مـ ـزار ،ي ــوم الس ــبت  5م ــارس 2022م ،الق ــداس اإلله ــي
بكاتدرائي ــة القدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول ببن ــي مـ ـزار ،وذل ــك ف ــي ذك ــرى
م ــرور س ــنة عل ــى نياح ــة مثل ــث الرحم ــات األنب ــا أثناس ــيوس أس ــقف بن ــي
مـ ـزار والبهنس ــا .وق ــد نق ــل نياف ــة األنب ــا إس ــطفانوس خ ــال عظ ــة القداس
ـير
تعزية قداس ــة البابا تواضروس الثاني لش ــعب إيبارش ــية بني مزار ،مش ـ ًا
إل ــى متابع ــة قداس ــة الباب ــا ألحـ ـوال االيبارش ــية بش ــكل دائ ــم .كم ــا طل ــب
صالح ــا
اعي ــا
نيافت ــه م ــن الجمي ــع االس ــتمرار ف ــي الص ــاة ليخت ــار هللا ر ً
ً
لإليبارش ــية .كان نياف ــة األنب ــا أثناس ــيوس أس ــقف بن ــي مـ ـزار والبهنس ــا قد
رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم  ٥م ــارس 2021م ،ع ــن عمر بلغ  ٧٣س ــنة بعد أن
ـقفا إليبارش ــية بن ــي مـ ـزار والبهنس ــا.
قض ــى حوال ــي  ٢٠س ــنة أس ـ ً

إطالق موقع إلكرتوين جديد
دلير القديس أنبا مقار

أعل ــن دي ــر القدي ــس أنب ــا مق ــار ببري ــة ش ــيهيت ع ــن إط ــاق الموق ــع
عام ــا على إطالق أول موقع
اإللكترون ــي الجدي ــد له
ً
احتفال بمرور عشـ ـرين ً
ووصفا أله ــم معالمه
للدير،
ـث
ـ
ي
الحد
و
ـم
ـ
ي
القد
ـخ
ـ
ي
ر
التا
للدي ــر .ويق ــدم الموق ــع
ً
مدعما بالصور ،باإلضافة إلى س ــير قديس ــي الدير ،وقراءة وتحميل
األثرية
ً
مجل ــة «مرق ــس» ،وحج ــز الخلوات وإرس ــال الطلبات للص ــاة .الموقع باللغة
ـدءا من اللغة اإلنجليزية .ورابط
العربي ــة وس ــتتم إضاف ــة لغات أخرى ً
تباعا ،ب ـ ً
الموق ــعhttp://www.stmacariusmonastery.org :

التوب ــة ه ــي ممارس ـ ـ ــة متجددة
ف ــي حي ــاة اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان المس ــيحي،
ألنه ــا ض ــرورة للخ ــاص «توبـ ـوا
ألنه قد اقترب ملكوت الس ــموات»
موقفا
(م ــت ،)٢:3فالتوبة ليس ــت ً
يأخ ــذه اإلنس ــان ف ــي وق ــت م ــن
حيات ــه وتنته ــي ،ولكنه ــا عم ــل
مس ــتمر ف ــي اإلنس ــان طالم ــا
ه ــو موج ــود ف ــي الجس ــد «إن ل ــم
تتوبـ ـوا فجميعك ــم كذل ــك تهلك ــون»
(ل ــو.)5،3:١٣
البعد عن العثرات:
وه ــو أم ــر ض ــروري لكي ننال
الحي ــاة األبدي ــة ،لذل ــك يوص ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تك
الكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المق ــدس «و ْ
إن أعثََر َ
أن
َي ـ ُـد َك فاق َ
ـك ْ
طعه ــاَ .خي ـ ٌـر ل ـ َ
ِ
أن تكو َن
ـاة أق َ
ُ
ط َع م ـ ْـن ْ
تدخ ـ َـل الحي ـ َ
ـك َي ـ ِ
ـدان وتَمض ــي إَل ــى َج َهَّن ـ َـم،
لـ َ
َ
الن ـ ِ
إن
إَل ــى ّ
ـار اّلت ــي ال تُطفـ ـأُ ...و ْ
طعه ــاَ .خي ـ ٌـر
ـك فاق َ
ـك ِرجُل ـ َ
أعثََرت ـ َ
ِ
ـاة أع ـ َـرَج م ـ ْـن
أن ُ
تدخ ـ َـل الحي ـ َ
ـك ْ
لـ َ
ـك ِرج ـ ِ
طرَح في
ْ
أن تك ــو َن ل ـ َ
ـان وتُ َ
الن ـ ِ
َّ
ـار اّلت ــي ال تُطفأُ...
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
ن
ه
ج
ّ
ََ َ
ـك فاقَلعه ــاَ .خ ٌير
ـ
ين
ع
ـك
ـ
ت
ر
ث
أع
َ
وْ
إن َ َ َ ُ َ
لك أن تدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ملك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت هللاِ
َ
َ ْ ُ َ
ِ
لك َع ِ
ن
ينان
ـو
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ك
أن ت
أع ـ َـوَر م ـ ْـن ْ
َ َ
الن ـ ِ
ـار»...
وتُط ـ َـرَح ف ــي َج َهَّنـ ـ ِم ّ
(م ــر.)٤٨-٤٢:٩
ممارسة الفضائل:
والمسيحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس
الفضائ ـ ـ ـ ـ ـ ــل كأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ف ــي ح ــد
ذاتها ،ولكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كوسائ ـ ـ ـ ــط تؤهلنا
للملكوت الس ــماوي.
 فالمس ــكنة بال ــروح تؤهلن ــاللملك ــوت «طوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى للمس ــاكين
بالروح ألن لهم ملكوت السموات»
(مت.)٣:5
 -وحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة البس ــاطة تؤهلن ــا

للملك ـ ـ ـ ـ ــوت والحياة األبدي ـ ـ ـ ــة «إن
لم ترجع ـ ـ ـ ـوا وتصي ــروا مثل األوالد
فل ــن تدخلوا ملكـ ـ ـ ـ ــوت الس ــموات»
(مت.)3:18
 والخض ــوع للمش ــيئة اإللهيةيؤهلن ــا للحي ــاة األبدي ــة «لي ــس كل
م ــن يق ــول :ي ــا رب ي ــا رب يدخ ــل
ملكوت الس ــموات ،بل الذي يفعل
إرادة أب ــي ال ــذي ف ــي الس ــموات»
(مت.)٢١:7
تؤهل للحياة
 ومحب ــة القريب ّتنج ــي من
األبدي ــة «ألن الصدق ــة ّ
وتؤهل
الم ــوت ،وتمح ــو الخطاي ــاّ ،
اإلنس ــان لنـ ـوال الرحم ــة والحي ــاة
األبدية» (ط ــو.)٩:12
طاعة المرشد:

هللا ق ــد أعطان ــا س ــر الكهن ــوت
لك ــي يك ــون األب الكاه ــن مرش ـ ًـدا
ومعين ــا لإلنس ــان م ــن أج ــل نـ ـوال
ً
الحي ـ ـ ــاة األبدي ــة ،ويق ــول معلمن ــا
بول ــس ع ــن س ــر الكهن ــوت «هكذا
فليحس ــبنا كخ ــدام المس ــيح ووكالء
س ارئـ ـ ـ ـ ــر هللا» (١كو .)١:4كم ـ ـ ـ ـ ــا
أن ال ــرب يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع المس ــيح ق ــد
أعط ــى تالميـ ـ ـ ـ ـ ــذه س ــلطان الح ـ ّـل
والرب ــط قائ ـ ًـا« :كل م ــا تربطون ــه
ط ــا
عل ـ ـ ـ ـ ــى األرض يك ـ ـ ـ ـ ـ ــون مربو ً
ف ــي الس ــموات ،وكل م ــا تحّلون ــه
عل ــى األرض يك ــون محل ــوًل ف ــي
الس ــموات» (م ــت.)١٩:16
نع ــم يحت ــاج اإلنس ــان إل ــى
جه ــاد مس ــتمر ودائ ــم لك ــي ين ــال
الحي ــاة األبدي ــة ،فق ــد كانت خطية
واح ــدة كافي ــة أن تفق ــد الش ــاب
الغن ــي الحي ــاة األبدي ــة إذ يق ــول
الكت ــاب «فمض ــى حز ًينا ألنه كان
ذا أمـ ـوال كثيـ ـرة» (م ــر-١٧:١٠
 ،)٢٢ولك ــن ال ش ــك أن نعم ــة
هللا ال بد أن تس ــند جهاد اإلنس ــان
وال تتخل ــى عن ــه ،وع ــن ه ــذا كتب
معلمن ــا بول ــس الرس ــول:
«حتـــى كمـــا ملكـــت الخطيـــة
فـــي المـــوت ،هكذا تملـــك النعمة
بالبـــر ،للحيـــاة األبديـــة ،بيســـوع
المســـيح ربنـــا» (رو.)٢١:5
مج ةل الكرازة  11 -مارس 2022
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أمـ ـراض النف ــس العاقل ــة أو
العق ــل نوع ــان :أمـ ـراض له ــا
عالق ــة بجس ــم اإلنس ــان وخاص ــة
الم ــخ والجه ــاز العصبي وتُس ـ ّـمى
باألمـ ـراض العصبي ــة والنفس ــية،
وأمـ ـراض أخ ــرى ال عالق ــة له ــا
ونصنفه ــا تح ــت
بجس ــم اإلنس ــان
ّ
ُمس ـ ّـمى واحد ه ــو الشـ ـ ـ ـ ـ ــر .النوع
األول ينته ــي بانته ــاء حي ــاة
اإلنس ــان ،ولكن الش ــر يؤثر على
حي ــاة اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عل ــى األرض
وف ــي األبدي ــة.
األمراض العصبية والنفسية:
تؤث ــر عل ــى ق ــدرات اإلنس ــان
أيض ــا
العقلي ــة والذهني ــة ،وتؤث ــر ً
عل ــى حالت ــه النفس ــية ،وس ــببها
يرج ــع إل ــى خل ــل ف ــي جس ــم
اإلنس ــان خاص ــة الم ــخ والجه ــاز
العصب ــي .الم ــخ والجه ــاز
العصب ــي يتأثـ ـران بم ــا يصي ــب
أجهـ ـزة الجس ــم األخ ــرى ،خاص ــة
ّأي ــة تغييـ ـرات ف ــي ال ــدم سـ ـواء من
جه ــة الكمي ــة أو النوعي ــة ،ل ــذا
يتأثر الم ــخ من تناول الكحوليات
كثير
والمخ ــدرات وغيرها .كما أن ًا
م ــن األمراض العصبية والنفس ــية
تغيـ ـرات كيميائي ــة أو
س ــببها ُّ
عوام ــل وراثي ــة.
الط ــب يكتش ــف باس ــتمرار
تفاصي ــل جدي ــدة ع ــن عم ــل المخ
والجه ــاز العصب ــي وم ــا يصيب ــه
م ــن أمـ ـراض وكيفي ــة عالجه ــا.
هن ــاك تق ــدم مذه ــل ف ــي مج ــال
تش ــخيص وع ــاج األمـ ـراض
العصبي ــة والنفس ــية .ه ــذا التق ــدم
الطب ــي العلم ــي جع ــل البع ــض
يعتق ــد أن العق ــل أو النفس العاقلة
ه ــي المخ والجهاز العصبي ،وإن
م ــا نس ـ ّـميه بالعقل ه ــو نتاج عمل
الم ــخ والجه ــاز العصب ــي ،وال
يوج ــد وج ــود للعق ــل ب ــدون الم ــخ.
العل ــم والط ــب مجالهما جس ــم
اإلنس ــان ،ل ــذا م ــن المنطق ــي
يركـ ـ از عل ــى الج ــزء الم ــادي،
أن ّ
ولك ــن النف ــس العاقل ــة رغ ــم تأثرها
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بأمراض الجس ــم لها مجال أوس ــع
وأمـ ـراض أخ ــرى.
الشر:
ه ــو أخط ــر م ــرض يصي ــب
النف ــس العاقل ــة ،وه ــو مجموع ــة
أمراض تؤثر على حياة اإلنس ــان
الحاضـ ـرة واألبدي ــة .الش ــر ب ــدأ
بس ــقوط الش ــيطان ،فالش ــيطان ل ــم
ـيطانا ،ب ــل خلق ــه
يخلق ــه هللا ش ـ ً
عاقل له عقل
كائنا
روحيا ً
مـ ً
ـاكا ً
ً
ولك ــن لي ــس له جس ــد .وألنه كائن
عاق ــل فق ــد تمت ــع بحري ــة اإلرادة.
عندم ــا دخ ــل ف ــي عقل الش ــيطان
ِفك ــر «أصع ــد ف ــوق مرتفع ــات
الس ــحاب .أصي ــر مث ــل العل ــي»
(إش )١٤:١٤م ــرض وس ــقط
«لكن ــك انحدرت إل ــى الهاوية إلى
أس ــافل الج ــب» (إش.)١٥:١٤
اإلنس ــان األول كان صحي ــح
الجس ــم ول ــم يصب ــه أي م ــرض
عض ــوي ف ــي جن ــة ع ــدن ،ولك ــن
أصاب ــه م ــرض ف ــي نفس ــه العاقلة
عندم ــا قب ــل فك ــر الش ــيطان «ل ــن
تموت ــا! ب ــل هللا عال ــم أن ــه ي ــوم
ت ــأكالن من ــه تنفت ــح أعينكم ــا
وتكون ــان كاهلل عارفي ــن الخي ــر
والش ــر» (ت ــك .)٥-٤:٣س ــقط
اإلنسان وانفصل عن هللا ،وصار
عب ـ ًـدا للخطي ــة والم ــوت والفس ــاد،
وص ــار عقل ــه المري ــض بالش ــر
ـرورا .الن ــاس عج ــزوا
يخت ــرع ش ـ ً
أن يعرفـ ـوا هللا المعرف ــة الحقيقي ــة
«ب ــل حمقـ ـوا ف ــي أفكاره ــم وأظل ــم
قلبه ــم الغبي ،وبينم ــا هم يزعمون
أنه ــم حكم ــاء ص ــاروا جه ــاء»
(رو ،)٢٢-٢١:١لذلك «أسلمهم
هللا إل ــى ذهن مرف ــوض ليفعلوا ما
ال يلي ــق» (رو .)٢٨:١٤يوصينا
الكت ــاب المق ــدس أن «ال تش ــاكلوا
ه ــذا الده ــر ،ب ــل تغي ــروا ع ــن
ش ــكلكم بتجديد أذهانكم ،لتختبروا
م ــا ه ــي إرادة هللا الصالح ــة
المرضي ــة الكامل ــة» (رو.)٢:١٢
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أح ــد أعم ــق الطـ ـ ـ ــرق الت ـ ــي
ينص ــح به ــا اآلب ــاء للدخ ــول ف ــي
عم ــق االتح ــاد مع الس ــيد المس ــيح
ه ــو التأم ــل ف ــي ألقاب ــه .وألق ــاب
الس ــيد المسيح كثيرة ومن أمثلتها:
العريس ،الفادي ،الراعي الصالح،
ن ــور العال ــم ،الكرم ــة الحقيقي ــة،
الطري ــق ،الحق ،الحياة ،الباب...
إلخ .وألقاب الس ــيد المس ــيح ليست
مج ــرد ألق ــاب جميل ــة ،ولكنه ــا
تعلن عن طبيعة وش ــخص الس ــيد
المس ــيح ،كم ــا أن كل لق ــب منه ــا
يش ــير إلى فع ــل ديناميك ــي مرتبط
بمفاعي ــل خالصن ــا يعمل ــه الس ــيد
المس ــيح بش ــكل مس ــتمر« :أب ــي
يعم ــل حت ــى اآلن وأن ــا أعم ــل»
تمعن المتأمل
(ي ــو .)17:5وكلما ّ
في ش ــخص الس ــيد المس ــيح ،كلما
ارتس ــم ن ــور وجه ــه علي ــه ب ــكل
صفاته وألقابه .فمن يش ــخص إلى
المس ــيح الن ــور يصي ــر ه ــو ذات ــه
ـورا ،والمس ــيح ال ارع ــي الصال ــح
نـ ً
صالح ــا ،وهك ــذا
اعي ــا
يصي ــر ر ً
ً
ننم ــو م ــن مج ــد إل ــى مج ــد ف ــي
جميع ــا ناظرين
المس ــيح« :ونح ــن
ً
مج ــد ال ــرب بوج ــه مكش ــوف ،كما
ف ــي مرآة ،نتغير إل ــى تلك الصورة
عينه ــا ،م ــن مج ــد إل ــى مج ــد كما
م ــن الرب ال ــروح» (2كو.)18:3
وأغلب ألقاب الس ــيد المس ــيح أتت
بمثاب ــة إع ــان إلهي عن ش ــخصه
أعلن ــه ه ــو لن ــا عن نفس ــه بنفس ــه:
«أن ــا ه ــو ن ــور العال ــم»؛ «أن ــا هو
الطري ــق والح ــق والحي ــاة»؛ «أن ــا
ه ــو ال ارع ــي الصال ــح»؛ «أن ــا ه ــو
ب ــاب الخـ ـراف» ...إل ــخ.
وم ــن أح ــد ألق ــاب الس ــيد
المس ــيح التي من الن ــادر أن ننتبه
إليه ــا ،والت ــي أعلنه ــا لن ــا بنفس ــه
ف ــي قول ــه ع ــن نفس ــه« :إنســـان
شـــريف الجنس ذه ــب إل ــى كورة
بعي ــدة ليأخذ لنفس ــه مل ـ ًـكا ويرجع»
(ل ــو .)12:19إن ــه يص ــف نفس ــه
بأنه «إنس ــان شريف الجنس» في
مث ــل األ َْمن ــاء .ونحن ع ــادة عندما
نتأم ــل ف ــي ه ــذا المث ــل نركز على
توزي ــع األَمن ــاء ،وأمان ــة المتاجـ ـرة

فيه ــا ،دون االنتب ــاه للعبارة األولى
في ــه .ه ــذه العب ــارة العجيب ــة تحمل
الكثي ــر والكثي ــر م ــن اإلع ــان
اإلله ــي .فم ــن الجان ــب الالهوت ــي
هي تش ــير لطبيعة السيد المسيح،
فكلمة إنس ــان تش ــير إلى ناس ــوته،
وشـ ـريف الجن ــس تش ــير إل ــى
التأم ــل
أم ــا م ــن جان ــب ّ
الهوت ــهّ .
ف ــي ش ــخصه ،ف ــإن كلم ــة شـ ـريف
الجن ــس وردت ف ــي الترجم ــة
اليوناني ــة للكت ــاب المق ــدس بمعنى
«النبي ــل» .وق ــد اُس ــتُ ِ
خدمت تل ــك
اللفظ ــة ف ــي موضعي ــن آخرين في
العه ــد الجدي ــد ف ــي« :وكان هؤالء
أشـــرف من الذين في تس ــالونيكي
فقبلوا الكلمة بكل نش ــاط فاحصين
الكت ــب كل ي ــوم :هل ه ــذه األمور
هك ــذا» (أع)11:17؛ «فانظ ــروا
دعوتك ــم أيه ــا اإلخ ــوة أن لي ــس
كثي ــرون حكم ــاء حس ــب الجس ــد.
لي ــس كثي ــرون أقوي ــاء .لي ــس
كثيرون شـــرفاء» (1ك ــو.)26:1
واإلنس ــان الشـ ـريف أي النبيل هو
ذو نس ــب رفي ــع ،ويتمي ــز بنب ــل
الطب ــاع فهو كري ــم ،عاقل ،رزين،
وق ــور ،مره ــف الح ــس ،ش ــجاع،
ع ــادل ،متواضع رغم علو ش ــأنه،
مس ــئول ...إل ــخ .إنه ــا حزم ــة م ــن
الفضائ ــل التي تمي ــز النبيل .ومن
ثَ ّم ليس من العسير علينا أن نفهم
لماذا أعلن لنا الس ــيد المس ــيح عن
نفس ــه بأنه إنس ــان شريف الجنس.
فه ــو حًق ــا نبي ــل النب ــاء ال ــذي
ونب ــل حقيق ــي
تعام ــل بإنس ــانية ُ
م ــع الجمي ــع .فلننظ ــر إلي ــه عل ــى
ـر
الصلي ــب ف ــي عم ــق ألم ــه غاف ـ ًا
معتني ــا بأم ــه وتلمي ــذه
لصالبي ــه،
ً
الحبي ــب! فلنتأم ــل ذاك النبيل عند
البئر يتعامل مع المرأة الس ــامرية،
وعن ــد القبر م ــع المجدلية! انظروا
إل ــى نبي ــل النب ــاء يس ــتر المـ ـرأة
الخاطئ ــة بنب ــل بـ ـره!
أيه ــا الشـ ـريف الجن ــس ،نبي ــل
النب ــاء ،نتض ــرع إلي ــك أن تش ــرق
علين ــا بنب ــل نور وجهك الشـ ـريف،
فنس ــبى بخم ــر حب ــك ي ــا مش ــتهى
ُ
كل األم ــم!
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شبراريس بمحافظة البحيرة وتعني شبرا (المزرعة) الجنوبية من الكلمة ⲥⲏⲣ أي جهة الجنوب

نظرة العتاب يف األيقونة
anbamartyros3@yahoo.com

إل ــى أين تتجه نظرة عين الس ــيد
ـر
المس ــيح؟ يتبي ــن لن ــا أن هن ــاك س ـ ًا
ف ــي الموض ــوع!! لق ــد اعت ــاد الفن ــان
المس ــيحي أن يخف ــي أسـ ـ ارره خل ــف
الخط ــوط واأللـ ـوان ،بس ــبب م ــا ورثه
تخوف ــات وق ــت االضطه ــاد
م ــن ُّ
الرومان ــي ،ال ــذي ح ــاول أن يقض ــي
عل ــى المس ــيحية والهوي ــة الجدي ــدة
الت ــي ينتم ــي إليها أتب ــاع المصلوب،
المعبر عن تلك
فش ــرع يس ــحق الفن
ِّ
الهوي ــة ،فالتج ــأ الفن ــان إل ــى الرمزية
ولغ ــة اإلش ــارات .وح ــدث عندما زال
االضطه ــاد ،حّل ــت الواقعي ــة ف ــي
الف ــن ،حيث ب ــدأت الحرية في الفن،
فظه ــرت أيقون ــات الس ــيد المس ــيح،
والع ــذراء ،والش ــهداء والقديس ــين،
ورِس ــمت أح ــداث م ــن الكت ــاب
ب ــل ُ
المق ــدس بعهدي ــه ص ارح ــة ،ولكن لم
يتخ ـ َّـل الفن ــان المس ــيحي عن أسـ ـ ارره
ف ــي األيقون ــة حتى ه ــذه اللحظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وم ــا ازل ــت تختف ــي أس ـ ـ ـ ـ ـ ارره خل ــف
الخط ــوط واأللـ ـوان.
دعون ــا أن نأت ــي إل ــى التمع ــن
عل ــى س ــبيل المث ــال التج ــاه نظـ ـرة
الس ــيد المس ــيح بعيني ــه ،ونتس ــاءل:
لم ــاذا ينظ ــر يمين ــا؟! أو يس ــارا؟! أو
ف ــي اتج ــاه واح ــد؟! ث ــم نتفاج ــأ بأم ــر
أيض ــا،
غري ــب حي ــث حرك ــة الوج ــه ً
فه ــي تح ــوي ش ــبه س ـ ّـر خف ــي ،كيف
ّ

ذلك؟ وما الس ــر فيما اتس ــم به الوجه
م ــن حي ــث الص ارم ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبس ــاطة؟
لق ــد اكتش ــف المتخصصـ ـ ـ ـ ــون ف ــي
األيقونج ارفـ ـ ـ ــي ،أن ــه عندم ــا ينظ ــر
المس ــيح إل ــى ناحي ــة اليس ــار يصي ــر
وجه ــه صارما ومتجهما غير ر ٍ
اض،
ً
ً
ب ــل ويحمل مالم ــح التهديد والوعيد،
نع ــم إن ــه يحم ــل التهدي ــد والوعيد مع
العت ــاب الش ــديد ،للذي ــن عن يس ــاره،
الذي ــن ل ــم يرحمـ ـوا الفقي ــر الجائ ــع
والمري ــض والعري ــان والمحب ــوس في
أيض ــا أنه
آالم ــه .واكتش ــف العلم ــاء ً
عندم ــا ينظ ــر لناحي ــة اليمي ــن ،تج ــد
مرحب ــة
مالمح ــه وديع ــة ،مريح ــةّ ،
لم ــن ه ــم ع ــن يمين ــه ،الذي ــن رحمـ ـوا
الفقير في جوعه ،وعطش ــه ،وعريه،
ومرض ــه ،وس ــجنه ،ألن كل تل ــك
األفع ــال كان ــت ف ــي األس ــاس م ــع
المس ــيح نفس ــه ،حيث ق ــال« :بي قد
فعلت ــم» ،وق ــد وص ــل األم ــر بالفن ــان
أن يرسم نصف وجهه اليسار بنظرة
مه ـ ِّـددة وخ ــد ص ــارم ،ونصف وجهه
مرحب ــة وخ ــد ودي ــع
اليمي ــن بنظـ ـرة ّ
متناس ــق ،وه ــذا يتماش ــى م ــع صالة
داود النب ــي في المزمور «أنظر إلى
اليمي ــن وأبص ــر» (م ــز.)4:142
كنت ذات مرة أتطّلع إلى إحدى
األيقونات التي تحوي رس ـ ًـما للس ــيدة
الع ــذراء مري ــم تحم ــل ابنه ــا
الس ــيد يس ــوع االب ــن الكلم ــة،
وق ــد اس ــترعاني م ــا رأيت!! إن
نظـ ـرة كليهم ــا ناحي ــة اليمي ــن
فق ــط!! حي ــث يري ــد الفن ــان أن
يظه ــر محبتهما لألبـ ـرار الذين
ع ــن يمين ــه فق ــط ،حي ــث أن
الس ــيد المس ــيح ووالدته العذراء
مري ــم س ــوف ال ينظـ ـران إال
للمس ــتحقين فق ــط ،كم ــا جاءت
ـول ال ـ َّـر ُّب َوِإَل ـ ـ ـ ـ ــى
اآلي ــة «يُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ظ ـ ُـر ِإَلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اْل ِم ْس ـ ِـك ِ
ين
ه ـ ـ ـ ـ ـ َذا أ َْن ُ
ِ
ِ
ِ
الرو ِح َواْل ُم ْرتَعد م ْن
َواْل ُم ْن َس ـ ِـح ِق ُّ
َكالَ ِم ــي» (إش ،)٦٦:٢ون ــرى
أن م ــن أس ــباب ع ــدم نظر هللا
إلـ ـ ـ ـ ــى تقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة قاييـ ـ ـ ـ ـ ــن رغ ــم
نصـ ـ ـ ــح هللا لـ ـ ـ ـ ـ ــه «إن أحسنت
أفـ ـ ـ ـ ــا رفع» كما يقول القديس
«قدم
ديديم ـ ـ ـ ــوس الضري ـ ـ ـ ـ ـ ــرّ :
قايي ــن تقدمت ــه بإهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،أما
هابي ــل فقدمه ــا بإخ ــاص».

مطرانية شمال الجيزة
وكيال 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

«وأعطيكم رعاة حسب قلبي
فيرعونكم بالمعرفة والفهم»
(إر)15:3

أسرة القمص أبانوب خليل

زوجته وأوالده المحاسب

كيرلس ومريم ومو ار يشكرون
أباهم نيافة الحبر الجليل

األنبا ديمرتيوس
أسقف ملوي وأنصنا
واألشمونين

األنبا يوحنا
بالعيد التاسع

لسيامته المباركة طالبين
من هللا أن يمتعه بالصحة
ويديم رئاسته
زمانا
ويحفظ حياته ويعطيه ً
بهيجا
ً
هادئا ً
مديدا بصلوات صاحب
ً
القداسة والغبطة
البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين

لثقته الغاليه وترقية أبيهم

القمص أبانوب خليل
بكنيسةالعذراء والقديس أبانوب
بالروضة-ملوي

ويهنئونه باليوبيل الفضي
لسيامته المباركة

إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت0122 002 1455 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

بابا اإلسكندرية وبطريرك
الكرازة المرقسية
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f.beniamen@gmail.com

يحذرنا المس ــيح إلهنا من ممارسة
جهادن ــا الروح ــي (أعم ــال الب ــر) ف ــي
العلن ،فممارس ــتها ف ــي العلن:
مؤشــــــــــــر علــــــــــى عـــدم صحة
الهـــدف :فتك ــون بداف ــع طل ــب المجد
الباط ــل ،وهو مجد ازئ ــل عديم النفع،
وق ــد رفض ــه المس ــيح إلهن ــا ،عندم ــا
الن ِ
«م ْج ـ ًـدا ِم َن َّ
ـت أَ ْقَب ُل»
اس َل ْس ـ ُ
ق ــالَ :
(ي ــو ،)41:5فالس ــيد المس ــيح ه ــو
ـور اْل َعاَلـ ـمِ» (يو ،)12:8والنور ال
ُ
«ن ـ ُ
يمك ــن إخف ــاؤه ،ولكن ــه كان يلج ــأ إلى
الخف ــاء ،مثلم ــا قال بع ــد التجلي« :الَ
ِ
ِ
َّ
وم ْاب ُن
تُ ْعل ُمـ ـوا أ َ
َح ـ ًـدا ب َما َأرَْيتُ ـ ْـم َحتى َيُق َ
ان ِمن األَمو ِ
ِ
ات» (مت،)9:17
اإل ْن َس ِ َ ْ َ
فيؤك ــد عل ــى ع ــدم طلب ــه مج ـ ًـدا م ــن
البش ــر ،فه ــو ج ــاء لك ــي يعلمن ــا
ويخلصن ــا ال لك ــي يبهرنا ،لذا لم يكن
تعليم ــه ف ــي الخف ــاء (ي ــو.)20:18
فال ــذي يعطي صدقة في العلن ،ليس
هدف ــه مس ــاعدة الفقير ألج ــل هللا ،بل
طلب ــا لم ــدح الن ــاس كم ــا ينع ــم ببضع
ً
كلم ــات ش ــكر .يصل ــي ال به ــدف
الحدي ــث م ــع هللا ب ــل محاول ــة إظه ــار
ص ــورة التق ــوى والتدي ــن الش ــكلي أمام
اآلخري ــن .كم ــا يص ــوم ليظه ــر قدرته
عل ــى ضب ــط النف ــس أم ــام الن ــاس.
ِ
ـــت ْوَف ْوا
اس َ
فـــي العلـــن ِإَّن ُه ْم « َقـــد ْ
ـــم» (مـــت :)6:2أعم ـ ـ ـ ـ ــال البر
أْ
َجَرُه ْ
الذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال يتب ــق له ــا أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بعد،
كم ــا تفق ــد قيمته ــا الروحي ــة العملي ــة.
والعم ــل ال ــذي ال ي ــؤدي إل ــى نتيج ــة
ه ــو عم ــل عقي ــم وب ــا معن ــى ،لذل ــك
يق ــول معلمنا القديس بولس الرس ــول:
الظ ِ
ـود َّي ِف ــي َّ
َن اْلَيه ـ ِ
اه ِر َل ْي َس ُه َو
«أل َّ ُ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
َيه ِ
ـان ال ــذي في الظاه ِر
ودًّي ــا َوالَ اْلختَ ـ ُ
ُ
َّ
ِ
ِف ــي الل ْحـ ـ ِم ختَ ًان ــا» (رو ،)28:2فمن
أس ــباب ضع ــف العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اليهودي ــة
إنحصاره ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ظاه ــر الحي ــاة
الروحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دون باطنه ــا .كم ــا أن ــه
ف ــي العل ــن :تقودن ــا لخطاي ــا ماكـ ـرة
خبيث ــة ،الغ ــرور ومحب ــة التظاه ــر،
الري ــاء ال ــذي إذا تمل ــك علين ــا يهلكن ــا
ِ ِ
ِ
ُّ
يب
ـاب اْل َمِّي ـ ُ
ـت ُيَنتّ ـ ُـن َوُي َخ ّم ـ ُـر ط َ
«اَلذَب ـ ُ
َّ
اْل َعط ـ ِ
ـار» (ج ــا .)1:10ال تع ــرف
ش ــمالك ،فالش ــمال تش ــير إلى النفس،
وه ــو الش ــعور بالب ــر الذات ــي وبأنن ــا
معجبون بأنفس ــنا ،فاإلنسان يجب أن
يم ــارس وس ــائط النعم ــة بش ــعور عدم
اإلس ــتحقاق ،وأنه لم يقدم ش ــيء بعد،
ويس ــعى لينم ــي نفس ــه.
كلمـــة خفاء في اللغـــة اليونانية
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 κρυπτῷتعنـــي يكتـــم – يخفـــي
أيضـــا يكتـــم
– يســـتر ،كمـــا تعنـــي ً
ســـــــــــرا .فيجب أن تكون عبادتنـــــــا
ً
فـــي الخفاء..
ف ــي الخفاء :صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر من القلب
ولي ــس بري ــاء ،والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة والص ــوم
والصدقة عبادة روحية عقلية يش ــترك
فيه ــا الجس ــد أيض ــا ،وأ ْ ِ
ـك
ً
ـق َب َاب ـ َ
َغل ـ ْ
َ
ـك َّال ـ ِـذي ِف ــي اْل َخَفاء:
ص ـ ِّـل ِإَل ــى أَِبي ـ َ
َو َ
من ــع دخ ــول العالم إل ــى أفكارنا ،يقول
معلوم ــا عن ــدك
م ــار اس ــحق[ :ليك ــن
ً
ن
كل خي ـ ٍـر ل ــن يك ــو َ مقب ــوًل إال إذا
أن َّ
ُعم ــل في الخف ــاء]ِ.

ـــم
ـــم َق ْ
ـــد ُم ُّت ْ
فـــي الخفـــاء «أل ََّن ُك ْ
وحي ُات ُكـــم مس َ ِ
ِ
ِ
ـــيح في
ـــع اْل َمس ِ
ـــتتَرٌة َم َ
َ ََ ْ ُ ْ
ِ
هللا» (كـــو :)3:3مس ــتترة تعن ــي
مختفية غير ظاهرة .هذه هي الس ــمة
األساس ــية للحي ــاة الروحي ــة .الحي ــاة
الروحي ــة ليس ــت ه ــي حي ــاة الظاه ــر
ب ــل ه ــي الت ــي ي اره ــا هللا ف ــي الخف ــاء،
نح ــن لي ــس فق ــط نحي ــا م ــع المس ــيح،
أو ه ــو فق ــط ال ــذي يهب الحي ــاة ،لكن
«المس ــيح حياتن ــا» (ك ــو ،)4:3نح ــن
ال نأخ ــذ تعالي ــم المس ــيح منفصلة عن
المس ــيح .فالصدقة ليس ــت للبش ــر بل
ِ
ِ
َح ـ ِـد ِإ ْخ َوِت ــي
«ب َم ــا أََّن ُك ـ ْـم َف َعْلتُ ُم ــوهُ بأ َ
ِ
ِ
ِ
ـــم»
َصاغ ـ ِـر َفبـــي َف َعْل ُت ْ
َه ـ ُـؤالَء األ َ
(م ــت ،)40:25ف ــا تعط ــي صدق ــة
رغب ــة ف ــي المدي ــح أو الش ــكر أو رد
الصدق ــة م ــن البش ــر ،ب ــل انتظ ــر
مج ــازاة الرب نفس ــه لك على صدقتك
وأب ــوك الس ــماوي يجازي ــك عالني ــة.

اختََبأَ
هللا يرى في الخفـــاءِ« :إ َذا ْ
ِإ ْنس ــان ِفي أَم ِ
اك َن ُم ْس ــتَِت َرٍة أََف َما أ ََراهُ أََنا
َ ٌ
َ
ـول ال ـ َّـر ُّب؟» (إر ،)24:23ويق ــول
َيُق ـ ُ
معلمن ــا القدي ــس بول ــس الرس ــول:
«س ــيِنير خَفاي ــا َّ
الظـ ـاَ ِم وُي ْ ِ
اء
َ ُ ُ َ َ
َ
ظِه ـ ُـر َآر َ
اْلُقُل ـ ِ
هللا
ـن
ـ
ي
د
«ي
ـو،)5:4
ـ
ك
(1
ـوب»
َ ُ ُ
ِ
َّ
َس ـ َـرِائ َر الن ــاس» (رو ،)16:2لذل ــك
العب ــادة المقبول ــة هي التي في الخفاء
ـود ُّي ِف ــي اْلخَف ـ ِ
ـاء ُه ــو اْلَيه ـ ِ
«اْلَيه ـ ِ
ـود ُّي
َ
َ ُ
ُ
ِ
ـب ِبال ـ ُّـرو ِح الَ ِباْل ِكتَ ـ ِ
ـان اْلَقْل ـ ِ
ـاب
َوختَ ـ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
ـس م ـ َـن
ُه ـ َـو اْلختَ ـ ُ
ـان ال ــذي َم ْد ُح ـ ُـه َل ْي ـ َ
الن ـ ِ
َّ
ـاس َب ـ ْـل ِم ـ َـن هللاِ» (رو.)29:2
ونجد معلمنا القديس بطرس الرس ــول
يطل ــب م ــن الزوجات المس ــيحيات أن
تعش ــن القداس ــة بالزين ــة الداخلية التي
ـان اْلَقْل ـ ِ
ـي ِف ــي
ـب اْل َخ ِف ـ َّ
ه ــيِ« :إ ْن َس ـ َ
ِ
ِ
يم ـ ِـة اْلَف َس ــادِ ،ز َينـ ـ َة ال ـ ُّـرو ِح اْل َودي ـ ِـع
اْل َع ِد
َ
اْله ـ ِ
ـاد ِئَّ ،ال ـ ِـذي ُه ـ َـو ُق ـ َّـد َام هللاِ َكِثي ـ ُـر
َ
الثَّ َم ـ ِـن» (1ب ــط.)4:3

َي َّد ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي البع ـ ـ ـ ــض ب ــأن ش ــخص
وأح ــداث س ــفر يونان ه ــي قصة رمزية
أو أس ــطورية ،ولل ــرد على هذا اإلدعاء
نق ــدم ه ــذه الدالئ ــل المختصـ ـرة الت ــي
تؤك ــد حقيق ــة ش ــخصية وس ــفر يون ــان:
 +ورد اس ــم يونان النبي في العهد
الجديد  8مرات.
 +الكت ــاب َذك ــر نس ــبه (ابن أمتّاي
من س ــبط زبولون).
 +الكت ــاب المق ــدس ذك ــر عنوان ــه
(م ــن بلدة ج ــت حافر الواقعة على بعد
ثالث ــة أمي ــال م ــن الناصرة).
(تنب ــأ ف ــي
 +زم ــان خدمت ــه معل ــوم ّ
أي ــام المل ــك يربع ــام الثان ــي اب ــن يـ ـؤاش
حوال ــي  862ق.م.).
 +الكت ــاب المق ــدس ذك ــر أح ــداث
تاريخي ــة مرتبط ــة بخدمت ــه (ف ــي صرفة
صي ــدا أي ــام إيلي ــا ،ف ــي نين ــوى :وتق ــع
نين ــوى عل ــى الضف ــة الش ــرقية من نهر
دجل ــة ف ــي ش ــمال العـ ـراق وه ــي الي ــوم
قديما
ضم ــن مدين ــة الموصل .وكان ــت ً
عاصم ــة اإلمبراطوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلش ــورية،
ويصفه ــا س ــفر يون ــان بأنه ــا مدين ــة
عظيم ــة .ألن محيطه ــا نح ــو س ــتين
مي ـ ًـا .وق ــد أثبتت االكتش ــافات الحديثة
اتّس ــاعها ،واش ــتهرت بالعل ــم والف ــن
وحي ــاة الب ــذخ وتم ـ ّـرغ أهله ــا باآلث ــام
وكانـ ـوا ُيع ـ ّـدون ب ــاآلالف).
 +س ــفر يون ــان يتف ــق علي ــه جمي ــع
الطوائ ــف بم ــا فيه ــا بع ــض الكاثولي ــك،
أن ــه م ــن األس ــفار القانوني ــة األول ــى.
 +الس ــيد المس ــيح ش ــهد عنه :أيام
بقائ ــه ف ــي ج ــوف الح ـ ـ ـ ــوت إش ــارة لقبر
المس ــيح وقيامت ــه ،وه ــو الج ــزء ال ــذي
ينس ــبونه لألس ــاطير.
 +الس ــيد المس ــيح ق ــال إن رج ــال
نين ــوى سيقوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ــي الدي ــن معه ــم
ويدينونه ــم ألنه ــم تابـ ـوا بمن ــاداة يون ــان.
 +إن م ــا ح ــدث ليون ــان في جوف
الح ــوت ليس أس ــطورة ،إنما هو ش ــاهد
على أن:
= هللا لم يدع نفسه بدون شاهد.
= األم ــم (كش ــعب هللا) ل ــم تخ ــرج
ع ــن دائـ ـرة العناي ــة والرعاي ــة اإللهي ــة.
للا يري ــد أن جمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الن ــاس
= ّ
يخلص ــون وإل ــى معرف ــة الح ــق يقبلون.
 +اليقطين ــة :ه ــي ش ــجرة الخ ــروع
حي ــث أنه ــا تنب ــت بس ــرعة وتم ــوت

بس ــرعة وأوراقه ــا عريض ــة.
 +المس ــوح :قم ـ ـ ـ ـ ـ ــاش س ــميك م ــن
وب ــر اإلب ــل أو الماعز ،وارتداؤه عالمة
للح ــزن .يون ــان هو النب ــي الوحيد الذي
قديما للك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أرسله ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ً
بل ــد أممي.
 +أنـ ـواع الحيت ــان :األول :ذوات
األس ــنان ،الثان ــي :عديم ــة األس ــنان.
= يوج ــد ف ــي الج ــزء الخلف ــي م ــن
تجوي ـ ـ ـ ـ ـ ــف الف ــم صفائ ــح رقيق ــة تتصل
بالفكيـ ـ ـ ـ ـ ــن العل ــوي والس ــفلي ،ويص ــل
عدده ــا إل ــى  300ويس ــتخدمها ف ــي
أس ــلوب أكل ــه الغري ــب.
= ه ــذه الحيت ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ــن األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع
الضخم ــة ج ـ ًـدا فمنه ــا يبل ــغ طول ــه 50
قدم ــا ون ــوع آخ ــر طول ــه يتـ ـراوح ما بين
ً
قدم ــا ،ووزن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ً 95-75
طن ــا.
ً 150
= معدته ــا معق ــدة تتك ــون من عدة
حجـ ـرات ق ــد تص ــل إلى س ــتة حجرات.

= يتنف ــس الهـ ـواء مباشـ ـرة ويخزن ــه
قدما،
أنفيا ًا
ف ــي
ً
تجويف ــا ً
كبير طوله ً 14
وعرض ــه  7أق ــدام وارتفاع ــه  7أقدام.
= إذا ابتلع
كبيرا.
جسما ً
ً
= ال ي ِ
دخله إلى معدته بل يس ــعى
ُ
بعيدا عن
ليقلب ــه
خارجا على الش ــاطئ ً
ً
المي ــاه حت ــى ال يبتلعه مرة أخرى.
 +الكنيس ــة تش ــهد ع ــن ش ــخص
وس ــفر يونان كشخص وحدث حقيقي:
 -1ص ــوم يون ــان (يس ــبق الص ــوم
األربعين ــي بأس ــبوعين) ينته ــي بفصح،
ه ــذا الص ــوم قدي ــم ج ـ ًـدا ف ــي الكنيس ــة
السـ ـريانية ذكـ ـره ما أرفـ ـرام السـ ـرياني
( 373م) ،وق ــد أخذت ــه الكنيس ــة
القبطي ــة عنه ــا ف ــي عه ــد األنب ــا أبـ ـرام
ب ــن زرع ــة السـ ـرياني الـ ــ 62م ــن ع ــدد
باب ــاوات االس ــكندرية ال ــذي جلس على
كرس ــي االس ــكندرية س ــنة 968م ،كم ــا
اقتبس ــته الكنيس ــة األرمني ــة وغيره ــا.
 -2ذكصولوجيات صوم يونان.
 -3تذكـ ـره الكنيس ــة ف ــي قس ــمة
الص ــوم الكبي ــر.
 +م ــن آب ــاء الكنيس ــة الذي ــن كتبـ ـوا
عن ش ــخص وسفر أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب كشخص
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث حقيقـ ـ ـ ـ ــي :القدي ــس جيروم،
القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم ،القدي ــس
أمبروس ــيوس ،القدي ــس كيرلس الكبير،
القدي ــس أغس ــطينوس.
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في الحقل ‘‘الطاش’’ هو الحد بين الحقول أو األحواض ،وأصلها  ⲧⲁϣأي الحد

الراهب القمص أنسطايس الصموئييل
رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحـــة ،ظهر يوم األحـــد  ٢٧فبرايـــر ٢٠٢٢م ،الراهب القمص أنسطاســـي الصموئيلي،
عـــن عمـــر ناهز  ٨٣ســـنة قضى منهـــا أكثر من  ٥٧فـــي الرهبنة.
اسمه قبل الرهبنة رأفت جندي خليل
بط ــرس ،م ــن موالي ــد  ٢أبري ــل 1939
بس ــوهاج .حص ــل عل ــى بكالوري ــوس
موظفا بو ازرة
مدرس ــا ثم
ً
التج ــارة ،وعمل ً
الز ارع ــة قب ــل رهبنت ــه .ارتبط منذ ش ــبابه
المبك ــر بمثل ــث الرحم ــات الباب ــا ش ــنوده
ـقفا للتعلي ــم،
الثال ــث وق ــت أن كان أس ـ ً
اهبا
شماس ــا
والذي س ــامه
مكرسا .سيم ر ً
ً
ً
ف ــي  ٢٤ماي ــو  1964بدي ــر الس ــيدة
الع ــذراء السـ ـريان بي ــد المتني ــح األنب ــا
ثاوفيلس أس ــقف ورئيس الدير الس ــابق،
وانتق ــل من ــه لدي ــر أنب ــا مق ــار ثم اس ــتقر
كاهن ــا في
بدي ــر األنب ــا صموئي ــل .س ــيم ً
 ٢٤يوني ــو  .١٩٦٤ومن ــذ ص ــار أبون ــا
اهب ــا وه ــو يس ــلك بتدقي ــق
أنسطاس ــي ر ً
كبي ــر ف ــي نس ــكياته الرهباني ــة .كم ــا ت ــم
إسناد العديد من المسئوليات إلى قدسه
عبر سني خدمته -١ :أمين دير األنبا
صموئي ــل المعت ــرف ،وعل ــى يدي ــه نم ــا
هباني ــا ومعمارًي ــا ،حيث اجتذب
الدي ــر ر ً
مثال ــه الرهبان ــي العدي ــد م ــن الش ــباب
للحي ــاة الرهباني ــة -٢ .نائ ــب باب ــوي
عل ــى اإلس ــكندرية (.)١٩٧٤-١٩٧٢
 -٣س ــكرتير مثل ــث الرحم ــات الباب ــا
ش ــنوده الثال ــث -٤ .عض ــو ف ــي لجن ــة
الب ــر -٥ .عض ــو ف ــي لجنة الرعاية مع
نياف ــة األنب ــا باخوميوس -٦ .المش ــرف
الروح ــي عل ــى طلبة الكلي ــة اإلكليريكية

باألنب ــا روي ــس (وقد بدأ هذه الخدمة في
حبرية القديس البابا كيرلس الس ــادس).
 -٧ق ــام بتدريس مادة اإلرش ــاد الروحي
لتثبي ــت اإليم ــان ف ــي معه ــد الرعاي ــة.
 -٨عين ــه المتني ــح الباب ــا ش ــنوده الثالث
م ــع بع ــض أعضاء المجل ــس الملي في
لجن ــة للمصالح ــات االسـ ـرية.

عام ــا أسـ ـرة
أس ــس من ــذ حوال ــي ً ٤٠
األنب ــا أبـ ـرآم لخدم ــة الذين ليس لهم أحد
يذكره ــم ،والت ــي اهتم ــت بخدم ــة)١( :
المرضى بالمستش ــفيات )٢( .المعاقين
حركي ــا )٣( .المكفوفي ــن والكفيف ــات.
ً
( )٤الص ــم وضع ــاف الس ــمع)٥( .
المس ــنين والمس ــنات )٦( .بيوت اإليواء
(المالج ــئ) )٧( .الرعاي ــة الالحق ــة.
( )٨مالج ــئ األيت ــام بع ــد خروجه ــم
روحيا
م ــن الخدم ــة الالحق ــة لمتابعته ــم
ً
ومادي ــا (أكث ــر م ــن ثماني ــن ملجأ))٨( .
ً
إخ ــوة ال ــرب )٩( .الح ــاالت الخاص ــة.
( )١٠النازحي ــن م ــن الس ــودان)١١( .
المس ــاجين وأس ــرهم )١٢( .مس ــاعدة
الطلب ــة والطالبات في مراحل د ارس ــتهم.
( )١٣مس ــاعدة الفتي ــات ف ــى م ارح ــل
ال ــزواج )١٤( .أوالد الشـ ـوارع .ونتيج ــة
الهتمام ــه بخدم ــة مث ــل ه ــذه الفئ ــات
محبوب ــا م ــن
الخاص ــة ،فق ــد ص ــار
ً
ـر لم ــا
أصحابه ــا ،والتفـ ـوا حول ــه نظ ـ ًا
يقدم ــه له ــم م ــن محب ــة ورعاي ــة واهتمام

القمص برسوم رزق
من إيبارشية طموه

رق ــد ف ــي ال ــرب بش ــيخوخة صالح ــة ي ــوم االثني ــن ٢٨
فبراير ٢٠٢٢م ،القمص برســـوم رزق الكاهن بإيبارش ــية
طم ــوه وتوابعه ــا ،ع ــن عم ــر تجاوز  ٧٠س ــنة ،بع ــد خدمة
كهنوتي ــة امت ــدت ألكث ــر م ــن  ٤٤س ــنةُ .وِل ــد األب المتنيح
كاهن ــا في  ١٢س ــبتمبر
ي ــوم  ٢١س ــبتمبر ١٩٥١م ،وس ــيم ً
١٩٧٧م ،ون ــال رتب ــة القمصي ــة ع ــام ١٩٩٥م .وأقيم ــت
صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي كنيس ــة القدي ــس األنب ــا أنطوني ــوس
بالزقازيق الس ــاعة الثالثة مس ــاء اليوم ذاته .خالص تعازينا
لنيافة األنبا صموئيل أســـقف إيبارشـــية طموه ،ولمجمع
اآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

وحن ــو .ويعتبـ ـره الكثي ــرون «أنب ــا أبرآم»
عصرن ــا .تلم ــذ الكثيري ــن ،بعضه ــم
أصبحـ ـوا آب ــاء أس ــاقفة ،وأمن ــاء أديـ ـرة،
وآب ــاء كهن ــة ،وآب ــاء رهب ــان ،وشمامس ــة
إكيليريكي ــن مكرس ــين ،ومئ ــات م ــن
الخ ــدام والخادم ــات .اعت ــذر أكث ــر م ــن
أسقفا ،متعّل ًل أنه غير
مرة عن سيامته ً
مس ــتحق لهذه الكرامة .بعد نياحة البابا
ش ــنوده ،بدأ يش ــعر بالتعب لكبر س ــنه،
فت ــرك الخدمة من ــذ أواخر عام ،٢٠١٥
وص ــار ف ــي ضيافة ورعاي ــة نيافة األنبا
مكاري ــوس أس ــقف المني ــا ،حي ــث كان
ي ــزوره تالمي ــذه كل فتـ ـرة يتبارك ــون من ــه
ويس ــتفيدون م ــن إرش ــاده ومحبت ــه .وق ــد
ف ــارق عالمن ــا الفان ــي بمستش ــفى الراعي
الصال ــح بس ــمالوط حي ــث قض ــى فيه ــا
حوال ــي الش ــهر .وتني ــح ظه ــر األح ــد
 ٢٧فب اري ــر ٢٠٢٢م .وأقيم ــت صلـ ـوات
تجنيـ ـزه بديـ ـره الي ــوم ذات ــه بحض ــور
نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف المني ــا،
إل ــى جان ــب نياف ــة األنب ــا باس ــيليوس
أس ــقف ورئي ــس الدي ــر ،ومجم ــع
الرهب ــان .خالص تعازينـــا لنيافة األنبا
باسيليوس أســـقف ورئيس دير األنبا
صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون،
ونيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف
المنيـــا ،ولمجمع اآلبـــاء رهبان الدير،
ســـمائيا لـــكل أوالده ومحبيـــه.
اء
ً
وعـــز ً

القمص كريلس ناروز
من إيبارشية طما

رق ــد ف ــى ال ــرب ي ــوم الثالث ــاء  ٨م ــارس ٢٠٢٢م،
بش ــيخوخة صالح ــة بع ــد صـ ـر ٍاع م ــع الم ــرض ،القمـــص
كيرلـــس نـــاروز كاه ــن كنيس ــة القدي ــس األنب ــا صموئي ــل
المعت ــرف بطم ــا ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٨٠س ــنة ،بع ــد أن
قض ــى ف ــي الخدم ــة الكهنوتية  ٣٠س ــنةُ .ولد األب المتنيح
كاهن ــا
ي ــوم  ٢٦أكتوب ــر ١٩٤١م بالمحل ــة الكب ــرى ،وس ــيم ً
ف ــي  ١٤فب اري ــر ١٩٩٢مِ ُ ،
قمص ــا ف ــي  ٢٤فب اري ــر
ورس ــم ً
٢٠٢٠م .وأقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي الثالث ــة بع ــد ظهر
اليوم ذاته ،في كاتدرائية الش ــهيد أبو فام األوس ــيمي بطما،
بحضور نيافة األنبا إس ــحق أس ــقف طما ،وعدد من اآلباء
الكهن ــة .خال ــص تعازين ــا لنياف ــة األنب ــا إس ــحق ،ولمجم ــع
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية وألسـ ـرته المبارك ــة وكل محبي ــه.

«كان محبوبا ِعْند ِ
هللا
َ َ َ ُْ ً َ
الن ِ
َو َّ
اه
اسُ ،مَب َار َك ال ِّذ ْك ِرَ ،ف َ
آت ُ
ِ
ِ
م ْجًدا َكم ْجد اْل ِقّد ِ
ين»
يس َ
َ
َ

(سفر يشوع بن سيراخ )2،1:45

ذكــرى األربعيــــن
ألطيب وأحن أب

ميالد صموئيل حنا

أبي الحبيب ،بذلت كل
جهدك لتساعد اآلخرين
وتشبهت بسيدك
تحن على
إذ كنت ًأبا ّ
الجميع وتحب الجميع ،كنت
حنونا علينـ ـ ـ ـ ـ ــا وعل ـ ـ ــى كل
ً
من حولك..
أخير بعد أدائك رسالتك
و ًا
تجاه جميع من حولك ،ومن
أرسلك هللا إليهم ،استقبلك
هللا في فردوس النعيم
إلى لقاء قريب أيها الحبيب
الغالي ،اذكرن ـ ـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام
عرش النعمة
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم األحد
الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠
صباحا
في تمام الساعة 7
ً
بكنيسة الشهيد العظيم
مارجرجس بقرية بلوط -
القوصية – أسيوط
افيا :أبناؤك وإخوتك
تلغر ً
رفعت وسمير ومايكل
وأبانوب ودينا
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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
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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
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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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