نصف صداقة ونصف زواج!!
ترك األشـ ـرار يفعلون الش ــر بإرادتهم من زنا وش ــذوذ
أهانـ ـوا بها أجس ــادهم الطاهرة ،ونسـ ـوا أنهم مخلوقون
عل ــى ص ــورة هللا ومثال ــه ،وس ــقطوا ف ــي ممارس ــات
جنس ــية خاطئ ــة ،سـ ـواء أنث ــى م ــع أنث ــى مثله ــا ،أو
رج ـ ًـا م ــع آخ ــر مثله.

خل ــق هللا اإلنس ــان عل ــى غير فس ــاد .خلقه على
صورت ــه ومثال ــه وأعطاه الكثير من النعم ،ومن بينها
«نعمة الصداقة» التي هي قمة العالقات اإلنس ــانية
غير الرسمية ،والتي ال يدخل فيها العامل الجنسي،
ـجل في ّأية أوراق رس ــمية.
وبالتالي ال تُس ـ َّ
قم ــة
وأعط ــاه ً
أيض ــا «نعم ــة ال ــزواج» وه ــي ّ
العالق ــات اإلنس ــانية الرس ــمية ،حي ــث يدخ ــل فيه ــا
ـجل في عقود رسمية،
العامل الجنس ــي ،وبالتالي تُس ـ َّ
وينش ــأ عنه ــا آث ــار وأنس ــاب وأجي ــال.

وإذا كانت الصداقـ ـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــي «كيـ ـ ـ ـ ـ ــان الح ـ ـ ـ ــب
االجتماع ــي» ،ف ــإن ال ــزواج يك ــون «كيـ ـ ـ ـ ـ ــان الح ــب
االندماج ــي» حي ــث يصير االثن ــان –الرجل والمرأة–
يجي ــا واح ـ ًـدا (ت ــك )24:2لتعمي ــر األرض
جس ـ ًـدا ز ً
حس ــب األم ــر اإلله ــي (ت ــك.)28:1
وإذا كان ــت الصداق ــة تنش ــأ ف ــي ّأي ــة س ــن م ــن
ـرور بالنضوج
الطفول ــة إل ــى المراهق ــة إلى الش ــباب م ـ ًا
طويل،
أو
قصير
ًا
زمنا
ً
النفس ــي والوجداني ،وتس ــتمر ً
ويمك ــن أن تنقط ــع ألس ــباب مث ــل الس ــفر أو الغرب ــة
ولكنه ــا تع ــود وتتج ـ ّـدد وربم ــا أق ــوى ،وكلن ــا نتذك ــر
أصدق ــاء الد ارس ــة الجامعي ــة وكي ــف ت ــدوم صداقته ــم
ربم ــا ط ــول العم ــر...
أما الزواج الناجح فيحتاج إلى النضوج النفس ــي
والفك ــري والوجدان ــي ،فض ـ ًـا ع ــن النضوج الجس ــدي
واالجتماع ــي والروح ــي .والمفت ــرض أن تس ــتمر هذه
تشوش ــت
العالق ــة الزيجي ــة إل ــى نهاية العمرّ ،إل إذا ّ
وتصدع ــت بأفع ــال الخيان ـ ـ ـ ــة وتحطم ــت
بالخطي ــة
ّ
بغي ــر رجعة.
وثم ــة مالحظ ــة هامة في تطور نضوج اإلنس ــان
عندم ــا يص ــل إل ــى س ــنوات المراهق ــة ،حي ــث تنش ــأ
عن ــده أو عنده ــا مش ــاعر الجنس ــية الغيري ــة العام ــة،
حي ــث تظه ــر المي ــول الجنس ــية نحو الجن ــس اآلخر،
وتب ــدأ العاطف ــة في الش ــعور باالنج ــذاب نحو أي فرد
من الجنس اآلخر دون تحديد ش ــخص بعينه ،وهذه
المي ــول تظه ــر م ــع مظاه ــر المراهق ــة األخرى سـ ـواء
الجس ــدية أو النفس ــية أو الوجداني ــة ،وه ــي عالم ــات
عل ــى طري ــق النض ــوج الروحي والنفس ــي.
وق ــد تك ــون ه ــذه المظاه ــر هادئ ــة أو هائج ــة أو
حت ــى جامح ــة ألس ــباب متنوع ــة سـ ـواء اجتماعية أو
بيئي ــة أو أسـ ـرية.
تقل مش ــاعر الجنس ــية
ومع س ــنوات العشـ ـرينات ّ
يجي ــا ،وتح ـ ّـل محله ــا مش ــاعر
الغيري ــة «العام ــة» تدر ً
الجنس ــية الغيري ــة «الخاص ــة» ،حي ــث تتج ــه مي ــول
اإلنس ــان نح ــو ش ــخص بعين ــه م ــن الجن ــس اآلخ ــر،
وتظه ــر بـ ـوادر االهتمام والش ــغف ث ــم التعّلق والحب
تمهيدا لتكوين أسـ ـرة من ش ــاب وش ــابة لهما النضوج
ً
النفس ــي الكاف ــي لبدء عالقة زواجي ــة ناجحة ودائمة.
ويصي ــر مخ ــزون العاطف ــة ال ــذي تك ــون منذ س ــنوات
المراهق ــة األول ــى وحت ــى تم ــام الزيج ــة ه ــو الضام ــن

لحي ــاة أسـ ـرية دافئ ــة ،حي ــث م ـ ّـرت هذه الس ــنوات في
نق ــاوة وطه ــارة بالس ــلوك الحس ــن دون س ــقطات أو
انح ارف ــات ،ودون أن تتس ـ ّـرب العاطف ــة الممنوح ــة
بأي ــة ص ــورة وتحت
م ــن هللا ف ــي ضعف ــات وعالق ــات ّ
أي مس ـ ّـمى .وبص ــورة أخ ــرى يك ــون القل ــب الممتل ــئ
بالعاطف ــة النقي ــة ه ــو الهدية الثمين ــة التي يقدمها كل
شـ ـريك لشـ ـريكه يوم الزفاف ،لبدء حياة أسـ ـرة مباركة
تعي ــش وتصم ــد أم ــام أمـ ـواج الحي ـ ـ ـ ــاة ،ويغ ــدق هللا
نعم ــه الكثيـ ـرة عليه ــا في الصحة واإلنجـ ـ ـ ــاب والعمل
والبركة والس ــتر.
ما سبق هو التطور الطبيعي لنشأة اإلنسان منذ
أن ُو ِجد على األرض ،ولكن اإلنس ــان -الذي س ــبق
وكس ــر الوصي ــة -اخت ــار التم ــرد عل ــى هللا الخال ــق،
فقام بتش ــويش خلقته ،وقاده عقله الفاس ــد إلى اختراع
يتح ــدى به النظام الذي أراده هللا لإلنس ــان.
ـويا حيث أخ ـ ّـل بما وضعه
لق ــد اخت ــرع أم ـ ًا
ـر مأس ـ ً
وقرره ،فجعل عالقة بين اثنين من نفس الجنس
هللا ّ
ولك ــن م ــع وجود عالقات جنس ــية ،وبذلك خلط جزًءا
م ــن مفه ــوم الصداقة مع جزء م ــن مفهوم الزواج في
تعم ــد للوج ــود اإلنس ــاني الصحي ــح ،وصار
تش ــويه ُم َّ
ـوخا يتباهى به للعجب!!
كيان ــا ممس ـ ً
ً

 +الصداقـــة :بي ــن اثني ــن م ــن نف ــس الجن ــس /
ب ــدون العام ــل الجنس ــي  /تنت ــج أحب ــاء و ارح ــة.

 +الـــزواج :بي ــن رج ــل وامـ ـرأة  /في ــه الجن ــس /
اح ــا.
ينت ــج أبن ــاء وأفر ً

 +المثليـــة :بي ــن اثني ــن من نف ــس الجنس  /فيها
ـيئا.
الجنس  /ال تنتج ش ـ ً
وس ـ ِّـميت «نص ــف الصداق ــة ونص ــف ال ــزواج»
ُ
وتبن ــى البع ــض ه ــذه العالق ــة
بالجنس ــية المثلي ــةّ ،
الش ــاذة تح ــت عنـ ـوان الحري ــة! وص ــار يعزوه ــا ت ــارة
إل ــى الجين ــات والو ارث ــة ،وت ــارة إل ــى التربي ــة والنش ــأة،
وت ــارة إلى هللا نفس ــه وحاش ــا! ويؤك ــد الكتاب المقدس
المعَل ــن م ــن الس ــماء عل ــى جمي ــع
عل ــى غض ــب هللا ُ
فج ــور الن ــاس وإثمه ــم (رومي ــة  ،)18:1هـ ـؤالء
المس ــتهينين ب ــاهلل ومتمادين ف ــي خطاياهم ،إذ عندما
اس ــتبدل اإلنس ــان هللا باألصن ــام -وه ــي آله ــة كاذب ــة
غي ــر حقيقي ــة -أس ــلمه هللا إلى النجاس ــة ،بمعنى أنه

لق ــد ُخِلق ــت الطبيعة اإلنس ــانية صالح ــة ،ووضع
فيه ــا هللا االتح ــاد الجنس ــي بي ــن رج ــل وامـ ـرأة ف ــي
تكاملي ــة س ــامية بالح ــب والجم ــال ليخل ــق الحي ــاة
اعيا لهم ــا« :أثمروا وأكثروا وامألوا
ويعم ــر األرض ر ً
ّ
األرض( »...ت ــك ،)28:1ف ــاهلل ل ــم يخل ــق اإلنس ــان
«مثل ــي الجن ــس» ،ب ــل خلق ــه عل ــى الجنس ــية الغيرية
ـاء ،ليعيشـ ـوا تكام ــل الحي ــاة ف ــي إط ــار
رج ـ ً
ـال ونس ـ ً
وروحا
ا
ـد
ـ
س
وج
ـا
ـ
نفس
ـركة
ـ
ش
ال
و
المحبة
ـاة
ـ
ي
وح
اج
ال ــزو
ً
ً
ً
مقدس ــا.
وعاطفـ ـ ًة واتح ـ ً
ـادا ً
ف ــي فاتح ــة رس ــالة رومي ــة رس ــم بول ــس الرس ــول
صورة ناطقة للمس ــار المنحدر للخطية ،يبدأ برفض
الناس هلل ،ثم يضعون تصورات خاصة بهم تمضي
إل ــى الس ــقوط ف ــي الخطي ــة ،خطي ــة الجن ــس والطمع
والكراهي ــة والحس ــد والكذب ،ويصبح ــون كارهين هلل،
ويس ــتمرون ف ــي االنح ــدار بزع ــم الحرية واالس ــتقالل
ع ــن هللا حت ــى يصي ــروا عبي ـ ًـدا له ــذه االختي ــارات
المتم ــردة ،وينسـ ـوا أن ــه لي ــس هن ــاك عبودي ــة أش ــر
م ــن العبودي ــة للخطي ــة .إن ه ــذه الخطي ــة الش ــنيعة
ه ــي الت ــي أغضب ــت هللا بش ــدة م ــن أهل س ــدوم حتى
حرمه ــا هللا
أحرقه ــا هللا بالن ــار ،وه ــي الخطي ــة الت ــي ّ
تام ــا منذ القدي ــم (الويين  ،)22:18وتمادى
يم ــا ً
تحر ً
اإلنس ــان ف ــي تصدي ــق األكاذي ــب الت ــي تع ـ ّـزز ذات ــه
ناس ـ ًـيا هللا ،واتبع فلس ــفات ومزاعم ونشرها عبر العالم
ب ــكل وس ــيلة ممكن ــة ،حت ــى ص ــار يصدق نفس ــه في
خطاي ــاه وأفعال ــه بعي ـ ًـدا ع ــن الحق الذي ف ــي الكتاب
المق ــدس وال ــذي ه ــو المعي ــار الوحي ــد للح ــق وال ــذي
عل ــى أساس ــه نفح ــص كل م ــا يصنع ــه اإلنس ــان من
أف ــكار ذاته.
ولألس ــف -كم ــا ه ــو ظاه ــر ف ــي بالد كثيـ ـرة في
العال ــم -بع ــد م ــا عرف األشـ ـرار غض ــب هللا وعقابه
باله ــاك له ــم ،ل ــم يتوبـ ـوا ،بل تحدوه بتش ــجيع غيرهم
عل ــى الخطي ــة مثلم ــا يح ــدث اآلن بتقدي ــم األف ــام
المثيـ ـرة ،وتحري ــض بعضهم البعض عل ــى العالقات
الخاطئ ــة والحرية الجنس ــية باعتبارها إثباتًا لرجولتهم
أو أنوثته ــم ،ب ــل وس ـ ّـن القواني ــن الت ــي تبي ــح ه ــذه
الخطاي ــا ف ــي بع ــض المجتمع ــات والكنائ ــس الغربي ــة
الت ــي انحرف ــت وانجرفت بإغراءات الش ــيطان ..انتبه
ي ــا صديقي.
تدريب :اق أر وادرس األصحاح األول من رس ــالة
رومي ــة ،واس ــتعن ببع ــض كت ــب التفس ــير لتع ــرف
وتنج ــو م ــن فك ــر الخطي ــة وفعله ــا؛ وال ــرب مع ــك.
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رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يـــوم الســـبت  ١٢فبرايـــر ٢٠٢٢م ،نيافة األنبا
لـــوكاس ،أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة ،ورئيـــس دير الشـــهيد مـــار مينا
المعلـــق بجبـــل أبنوب ،عن عمر تجاوز  ٧٢ســـنة ،بعد حياة رهبانية بلغت  ٤٥ســـنة،
قضى منها  ٣٦ســـنة أســـق ًفا.

صلوات جتنزي مثلث الرمحات األنبا لواكس يف الاكتدرائية

شــهدت الكنيســة الكبــرى بالكاتدرائيــة المرقســية فــي العباســية ،فــي
الواحــدة مــن بعــد ظهــر يــوم األحــد  ١٣فب اريــر ٢٠٢٢م ،صل ـوات
تجنيــز مثلــث الرحمــات نيافــة األنبــا لــوكاس ،وصلــى قداســة البابــا
تواضــروس الثانــي صلـوات التجنيــز بمشــاركة عــدد كبيــر مــن اآلبــاء
المطارنــة واألســاقفة ،ومجمــع رهبــان ديــر الشــهيد مــار مينــا المعلــق

بأبنــوب ،ومجمــع كهنــة إيبارشــية أبنــوب وتوابعهــا ،وأعــداد كبيـرة مــن
الشــعب مــن أبنــاء اإليبارشــية ومحبــي نيافــة األنبــا لــوكاس ،وجــرت

ترتيبــات الصــاة كافـ ًة وســط إجـراءات احت ارزيــة دقيقــة ،قامــت علــى
تطبيقهــا فــرق الكشــافة.

وألقى قداسة البابا كلمة قدم خاللها التعزية في نياحة األب األسقف الجليل المتنيح ،لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها ،ولمجمع رهبان ديره.

لكمة قداسة ابلابا يف جناز مثلث الرمحات األنبا لواكس
علــى رجــاء القيامــة نــودع هــذا األســقف المبــارك ،مثلــث الرحمــات
األنبا لوكاس ،أســقف أبنوب والفتح وأســيوط الجديدة ،ورئيس دير الشــهيد
جليلمن أحبار كنيســتنا
ـقفا ًا
وحبر ً
مارمينا المعلق بجبل أبنوب .نودع أسـ ً
القبطيــة األرثوذكســية.
ونحــن أيهــا األحبــاء نجتمــع فــي مناســبات االنتقــال ومواجهــة المــوت،
عجــا ،ولكننــا ننظــر إليــه أن هــذا
هــذاال ازئــر الــذي يعتبـره البعــض ازئـ ًا
ـر مز ً
رديئــا ،ولكنــه أمــر
ال ازئــر هــو الــذي ينظــم شــئون حياتنــا،فالمــوت ليــس أمـ ًا
ـر ً
مفيــد لحيــاة اإلنســان.

فــي المــوت أيهــا األحبــاء نــرى تفاهــة ص ارعــات الحيــاة علــى األرض:
الص ارعــات التــي علــى األرض سـواء الص ارعــات الصغيـرة أو الكبيـرة ،بيــن
األفراد أو بين األمم ،كل هذه الصراعات تتوقف بالموت ،ويرى اإلنســان
تفاهــة هــذه الحيــاة مثلمــا رآهــا ســليمان الحكيــم حيــن قــال« :باطــل األباطيــل
الــكل باطــل وقبــض الريــح وال منفعــة تحــت الشــمس».
فالمــوت يعلمنــا أن كل متاعــب الحيــاة وصراعاتهــا ونزاعاتهــا ومشــاكلها
ـيئا معــه،
وضيقاتهــا تتوقــف بــه ،ويــرى اإلنســان فــي النهايــة أنــه ال يأخــذ شـ ً
ـيئا معــه.
ويعيــش حياتــه فــي نـزاع وتأتــي النهايــة وال يأخــذ شـ ً

فــي المــوت نــرى تفاهــة ن ازعــات وص ارعــات الحيــاة ،ولكننــا علــى
الجانــب اآلخــر نــرى فــي المــوت حــاوة التطّلــع للســماء .عندمــا نجتمــع
وكنــا نفــرح علــى
جميعــا ونــودع أحباءنــا الذيــن عاشـوا معنــاوتالمســنا معهــم ّ
ً
الــدوام بحضورهــم ووجودهــم وكالمهــم ،وعندمــا نودعهــم إلــى الســماء ترتفــع
قلوبنــا إلــى الســماء،وكمــا هــو مكتــوب «طوبــى لمــن اخترتــه وقبلتــه ليســكن
فــي ديــارك».
جميعــا ،فاإلنســان مهمــا
نتطلــعإلــى الســماء التــي هــي مشــتهى حياتنــا
ً
طالــت حياتــه علــى األرض ومهمــا صنــع ومهمــا عمــل ومهمــا فعــل ،كل
تمامــا أمــام حــاوة الســماء والوجــود فــي المعيــة اإللهيــة بيــن
هــذا يتصاغــر ً
القديســين واألبـرار والذيــن عاشـوا فــي النقــاوة .نتطلــع إلــى الســماء فنجدهــا
واســعة ورحبــة وصافيــه ،ومجتمــع الســماء
تمامــا عــن مجتمــع األرض ،فــإذا كان
يختلــف ً
فــي مجتمــع األرض المتاعــب بــكل أنواعهــا
والهمــوم بــكل أنواعهــا ،ولكــن الســماء هــي
مجتمــع الفــرح وهــي مجتمــع ال ارحــة ،ولذلــك
فالنــا تنيــح ،فالنياحــة ليســت كلمــة
نقــول إن ً
عربيــة ولكنهــا كلمــة س ـريانيةتعنــي نــوع مــن
ال ارحــة الســامية ،ليســت ارحــة نختبرهــا علــى
األرض ولكنهــا ارحــة نختبرهــا فــي الســماء.
فالمــوت يــا إخوتــي يرفــع قلوبنــا إلــى
الســماء ،وإذا كان أحباؤنــا الذيــن يتركوننــا
علــى األرض هــم بمثابــة الكنــز «فحيــث يكــون
أيضــا» ،فهــم كنــوز
كنــزك هنــاك يكــون قلبــك ً
نســتودعها فــي يــد هللا الرحيمــة ،ونســتودع
حياتهــم ،وترتفــع فــي نفــس الوقــت أنظارنــا نحو
الســماء علــى الــدوام فيقـ ّـل ارتباطنــا بــاألرض،
واإلنســان الــذي ينغمــس فــي الحيــاة األرضيــة
وينســى نفســه .الســماء ال تعطينــا فقــط هــذه
أيضــا االشــتياق ،ولذلــك
ال ارحــة ،ولكــن تعطينــا ً
دائما االســتعداد في
هذا االشــتياق يحتاج منا ً
كل م ـرة يــا إخوتــي األحبــاء.
نحضــر جنــاز وداع أحــد أحبائنــا ،إنمــا هــي بمثابــة نــداءات مــن هللا
جميعــا لكيمــا نســتعد ،فمــن يــدري مــن يكــون القــادم الــذي يرحــل
مرســلة إلينــا
ً
إلــى الســماء؟ وإذا كان اليــوم لــك فاســتعد!! اســتعد لتكــون بالحقيقــة مــن
ســاكني الســماء ،فليــس المــوت فقــط يظهــر لنــا تفاهــة الحيــاة وصراعاتهــا،
وال يظهــر لنــا أيضــا المــوت أن الســماء فــي هــذه الحــاوة التــي نشــتاق
إليها ،ولكن الموت أيضا يعطينا دفعه لكي نســتعد ولكيما تكون لإلنســان
نهايــة صالحــة .وكانــت مــنالصلـوات المشــهورة التــي نتعلمهــا مــن اآلبــاء:
«أعطنــي يــا رب النهايــة الصالحــة ..أعطنــي يــا رب النهايــة الصالحــة»،
وهــذه دعــوة كل إنســان..

نودع حبيبنا نيافة األنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة،
محبوبــا،
محبــا
ورئيــس ديــر مارمينــا المعلــق بجبــل أبنــوب .نــودع أسـ ً
ً
ـقفا ً
وعــاش بيننــا ،وخــدم وترهــب منــذ  45ســنة فــي ديــر القديــس العظيــم األنبــا
بيشــوي ،وعــاش الرهبنــة فــي ســنواته األولــى ،ثــم أنتدبــه البابــا شــنوده لكــي
يخــدم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة فــي إمــارة دبــي .خــدم هنــاك حوالــي ٥
ـقفا علــى هــذه اإليبارشــية المحبــة ،ولهــذه
ســنوات ثــم اختــاره لكيمــا يكــون أسـ ً
الخدمــة الكبيـرة ،خدمهــا بأمانــة وإخــاص علــى مــدي حوالــي  35ســنة.
تميــز نيافــة األنبــا لــوكاس بأمريــن هاميــن جـ ًـدا :األمــر األول االهتمــام
الشديد بإيبارشيتهوبالشعب واآلباء واآلباء الرهبان وبالخدام وبالمكرسات،
روحيــا ،وكان يهتــم باإليبارشــية ويرتبــط بهــا
واهتــم باإليبارشــية لكيمــا ينميهــا
ً
محبــا
ويتواجــد فيهــا أوقــات طويلــة جـ ًـدا .كان ً
إليبارشــيته وإيبارشــيته أيضــا تحبــه ،وارتبطــن
أيضــا فــي خدمتــه فــي هــذه
بــه .كمــا أنــه ً
اإليبارشية شارك بإيبارشيته في كل الخدمات
العامــة التــي تُقــام بيــن كل إيبارشــيات الك ـ ارزة
المرقســية ،فلــم يفصــل اإليبارشــية وال شــعبه
عن الخدمة العامة والمشــاركة ،ففياللقاءات
دائمــا يوجــد آبــاء وخــدام وخادمــات مــن
كان ً
إيبارشــية أبنــوب ،يتواجــدون ويرتبطــون بعمــل
أيضــا فــي خدمتــه فــي
الكنيســة العــام .و ً
اإليبارشــية تحمــل مســئوليات كثيـرة ،مــن هــذه
المســئوليات -وليــس علــى ســبيل الحصــر-
أنــه اهتــم بإعــادة الحيــاة الرهبانيــة لديــر الشــهيد
مارمينــا المعلــق بجبــل أبنــوب ،واهتــم أن
يعيــد الحيــاة الرهبانيــة حتــى اعتــرف المجمــع
المقــدس بالديــر وبالحيــاة الرهبانيــة فيــه منــذ
ورســم فــي هــذا الديــر عــدد مــن
عــام ُ .2001
اآلبــاء الرهبــان ومــن بينهــم اثنــان مــن اآلبــاء
الرهبــان صــا ار أســاقفة وهمــا نيافــة األنبــا بمـوا
فــي الســويس ونيافــة األنبــا أرســانيوس فــي
ال ـوادي الجديــد والواحــات ،وهــو ديــر عامــر
باآلبــاء األحبــاء وبخدمتــه وبــكل الذيــن يلتمســون البركــة فــي زيــارة هــذا
الديــر.كذلــك فــي اهتمامــه بإيبارشــيته واهتماماتــه الكنســية العامــة ،شــارك
دائمــا عضـ ًـوا عامـ ًـا فاعـ ًـا،
فــي العديــد مــن لجــان المجمــع المقــدس ،وكان ً
فاشــترك فــي لجــان الرعايــة ولجــان األس ـرة وشــئون اإليبارشــيات وشــئون
أيضــا تحمــل مســئولية
الرهبنــة واألدي ـرة والعديــد مــن اللجــان .كمــا أنــه ً
ـتوى
أيبارشــيات
المجلــس اإلكليريكــي لشــئون اآلبــاء الكهنــة علــى مسـ
الصعيــد ،وكان لــه أيضــا دور كبيــر فــي لجنــة األس ـرة التــي قادهــا عبــر
ســنوات كثي ـرة ،ومــن خــال هــذه القيــادة أثمــرت عــدة كتــب فــي التربيــة
والتنشــئة وفــي اإلعــداد للــزواج .كل هــذه الخدمــات كان يعمــل فيهــا بجــد

عشية سيامته أسق ًفا

َمع رهبان الدير
أيضــا بتوافقيــة مــع
وإخــاص وأمانــة ،يعمــل فيهــا ً
جميــع أعضــاء المجمــع المقــدس.
علــى الجانــب اآلخــر ،مثلــث الرحمــات نيافــة
األنبــا لــوكاس أقــام عالقــات طيبــة جـ ًـدا مــع كافــة
المســئولين علــى مســتوى محافظــة أســيوط ،وكمــا
ســمعنا فــي برقيــات الع ـزاء ومكالمــات الع ـزاء التــي
قدمهــا كل األحبــة وكل المســئولين فــي القيــادات
التنفيذيــة والتشـريعية والقيــادات العســكرية والقيــادات
األمنيــة والقيــادات الدينيــة وكل األحبــاء الذيــن
شــاركوا فــي وداع هــذا األســقف المبــارك .أقــام
عالقــات طيبــة جـ ًـدا مــع كافــة المســئولين ،والجميــع
يذكرونه بكل خير ،ولذلك كانت إيبارشيته إيبارشية
هادئــة وتعمــل فــي خــوف هللا وتعمــل وتمجــد اســم
ئيســا
هللا وتحفــظ ســام الكنيســة وتحفــظ ســام الوطــن ،ولذلــك اختيــر ر ً
أيضــا فــي أســيوط،
لبيــت العائلــة المصريــة فــي أســيوط ،ولألُســر الجامعيــة ً
وخدمتــه الكبي ـرة وخدمــات كثي ـرة ..إننــي أذكــر بعــض هــذه الخدمــات.
أيضــا خــارج
فهــو فــي داخــل اإليبارشــية كان
ناجحــا ،كمــا كان ً
ً
ناجحــا فــي كل المســئوليات األخــرى.
اإليبارشــية
ً

باســم آبــاء المجمــع المقــدس :اآلبــاء المطارنــة
واآلبــاء األســاقفة ،وباســم اآلبــاء الحضــور معنــا ،وباســم
اآلبــاء الكهنــة والشمامســة ،نــودع هــذا الحبــر الجليــل.
نودعــه علــى رجــاء القيامــة ،ملتمســين الع ـزاء لــكل
أبنائــه وأحبائــه ومجمــع كهنــة إيبارشــية أبنــوب وتوابعهــا،
ومجمــع ديــر مارمينــا المعلــق ،ولــكل األحبــاء الذيــن
ارتبط ـوا بــه وخدمهــم وتعــب معهــم بــكل أمانــة .نودعــه
علــى رجــاء القيامــة ،ونرفــع قلوبنــا إلــى الســماء لكيمــا
دائمــا النهايــة الصالحــة ،ويكمــل أيــام حياتنــا
يعطينــا ً
جميعــا بســام.
ً

مــن أجــل التدبيــر الرعــوي ســيكون نيافــة األنبــا
بابويــا
أرســانيوس أســقف الـوادي الجديــد والواحــات نائبــا ً
عويــا وإدارًيــا لحيــن أن
فــي هــذه اإليبارشــية ،يقودهــا ر ً
دائمــا أن
ّ
يدبــر هللا أمرهــا فــي المســتقبل إذا أراد ربنــا وعشــنا .يعطينــا هللا ً
نتطلــع إلــى الســماء وأن تكــون حياتنــا مــن أجــل الســماء ،ونطلــب صلـوات
هــذا الحبــر الجليــل الــذي نودعــه بقلوبنــا ونودعــه علــى رجــاء القيامــة
ملتمســين صلواتــه وطلباتــه وشــفاعته مــن أجلنــا.
له كل مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد آمين.

قرار بابوي رقم  2لسنة ٢٠٢٢

خبصوص تكليف نائب بابوي إليبارشية أبنوب وتوابعها ودير مارمينا املعلق جببل أبنوب
انتداب نيافة األنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات

بابويــا إليبارشــية أبنــوب والفتــح وأســيوط الجديــدة ،وديــر الشــهيد مارمينــا المعلــق بجبــل أبنــوب ،بعــد نياحــة أســقفها مثلــث الرحمــات األنبــا
نائبــا ً
ليكــون ً
لــوكاس ،وذلــك لحيــن تدبيــر رعايتهــا فــي المســتقبل القريــب.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

سيامته أسق ًفا

َمع المتنيح األنبا مينا مطران جرجا السابق

مثلث الرمحات األنبا لواكس
يف سطور

ُ +وِلــد ِبســم إســحق عطــاهلل جرجــس اقالديــوس فــي  5نوفمبــر
1949م ،بقريــة عــرب بخ ـواج ،مركــز طهطــا ،محافظــة ســوهاج.

 +حصــل علــى دبلــوم التجــارة عــام 1967م ،وشــارك فــي حــرب

أكتوبــر 1973م.

 +ترّهــب بديــر القديــس األنبــا بيشــوي ب ـوادي النطــرون فــي 23
مــارس 1977م ،باســم ال ارهــب أرســانيوس األنبــا بيشــوي.
كاهنــا فــي  21مايــو 1979مِ ُ ،
قمصــا فــي  18يوليــو
 +ســيم ً
ورســم ً
1983م ،وخــدم فــي الديــر فــي :بيــت الخلــوة – مخــازن الديــر «الجــو»
 المقــر البابــوي – المبانــي. +انتدبــه مثلــث الرحمــات البابــا شــنوده الثالــث للخدمــة فــي إمــارة

دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة مــن  9أبريــل 1980م حتــى  23ســبتمبر

1985م.

ـقفا علــى إيبارشــية أبنــوب
 +فــي  22يونيــو 1986م ،ســيم أسـ ً

والفتــح وأســيوط الجديــدة وديــر الشــهيد مــار مينــا بجبــل أبنــوب ،وتــم
تجليســه فــي  8نوفمبــر 1986م.

 +تنيــح بســام بعــد ص ـراع مــع المــرض يــوم الســبت  ١٢فب اريــر

عامــا.
٢٠٢٢م ،الموافــق  ٥أمشــير ١٧٣٨ش ،عــن عمــر يناهــز ً 73

صلوات جتنزي ودفن نيافة األنبا لواكس يف مقر إيبارشيته

أُقيمــت فــي الثانيــة عش ـرة ظهــر يــوم االثنيــن  ١٤فب اريــر ٢٠٢٢م،
صل ـوات تجنيــز مثلــث الرحمــات األنبــا لــوكاس ،فــي كاتدرائيــة الــكاروز
مار مرقس الرســول بأســيوط الجديدة .وكان جثمان األب األســقف الجليل
المتنيــح وصــل مســاء اليــوم الســابق إلــى أســيوط الجديــدة ،وذلــك عقــب
انتهــاء صل ـوات تجني ـزه بالكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية.
حضــر الجثمــان تســبحة نصــف الليــل ،تالهــا القــداس اإللهــي ،قبــل أن
تبــدأ صلـوات التجنيــز فــي الثانيــة عشـرة ظهـ ًـرا .شــارك فــي صلـوات التجنيــز
عــدد مــن اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة ومجمــع كهنــة اإليبارشــية ومجمــع
رهبــان ديــر الشــهيد مــار مينــا المعلــق بأبنــوب ،ووفــود مــن كهنــة عــدد مــن
اإليبارشــيات ورهبــان ممثلــون عــن مجامــع بعــض األدي ـرة ،وأعــداد كبي ـرة
مــن شــعب اإليبارشــية.
كمــا حضــر الصــاة الل ـواء عصــام ســعد محافــظ أســيوط ،وقيــادات
المحافظــة ،وأعضــاء البرلمــان عــن محافظــة أســيوط ،وممثلــو األزهــر
الش ـريف ومديريــة األوقــاف بالمحافظــة.
وعقــب انتهــاء الصلـوات ُح ِمــل الجثم ـ ـ ـ ـ ــان إلــى ديــر الشــهيد مــار مينــا
المعلــق بجبــل أبنــوب ليـ ـ ـ ـ ــودع فـ ـ ـ ـ ــي المدفـ ـ ـ ـ ــن الــذي تــم تجهي ـزه هنــاك
خصيصــا لنيافتــه.
ً

صالة اثلالث ملثلث الرمحات األنبا لواكس بأبنوب

أقيمــت فــي العاش ـرة مــن صبــاح يــوم الثالثــاء  ١٥فب اريــر ٢٠٢٢م،
فــي كنيســة الشــهيد مــار يوحنــا المعمــدان بأبنــوب ،صــاة «اليــوم الثالــث»
لمثلــث الرحمــات نيافــة األنبــا لوكـ ـ ـ ـ ـ ــاس أســقف إيبارشي ـ ـ ــة أبنــوب والفتــح
وأســيوط الجديــدة ورئيــس ديــر
الشــهيد مــار مينــا المعل ـ ـ ــق بجبــل
أبنــوب .شــارك فــي الصلـوات مــن
أحبار الكنيسـ ــة أصحاب النيافة:
األنبــا يوأنــس أســقف أسي ـ ـ ـ ـ ــوط،
واألنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أرساني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أســقف
ال ـوادي الجديــد والنائــب البابــوي
إليبارشــية أبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،ومجمـ ـ ـ ـ ـ ــع
كهنــة اإليبارشــية .وأقيــم الع ـزاء
فــي مدينــة أســيوط الجديــدة مــن
الســاعة الثالثــة وحتــى التاســعة
مســاء الثالثــاء.
هللا ينيــح نفس ـ ـ ــه الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة فــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــردوس النعي ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ويعوضـ ـ ـ ـ ـ ــه
ويدبر
عن أتعاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وخدمتـ ـ ـ ـ ـ ــهّ ،
شــئون إيبارشــيته.

تدشني كاتدرائية البشارة  -حمور األمل  -اإلسكندرية

دش ــن قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ١٢فب اري ــر
٢٠٢٢م ،كاتدرائي ــة البش ــارة والم ــاك غبري ــال ،بمح ــور األم ــل (المحمودي ــة)،
التابع ــة لقط ــاع كنائ ــس ش ــرق اإلس ــكندرية ،بمش ــاركة اآلب ــاء أس ــاقفة العم ــوم
المشـ ـرفين عل ــى القطاع ــات الرعوي ــة باإلس ــكندرية ،أصح ــاب النياف ــة :األنب ــا
بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه ،واألنبا إيالريون األس ــقف العام
لكنائ ــس قط ــاع غ ــرب ،واألنب ــا هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع ش ــرق،
والقم ــص أبـ ـرآم إمي ــل وكي ــل البطريركي ــة باإلس ــكندرية ،واآلباء كهنة الكنيس ــة.
وأزاح قداس ــة الباب ــا ،ل ــدى وصوله الكنيس ــة ،الس ــتار عن اللوح ــة التذكارية
الت ــي ت ــؤرخ لتدش ــينها ،بحض ــور اللـ ـواء أحم ــد العـ ـزازي نائ ــب رئي ــس الهيئ ــة
الهندس ــية للقـ ـوات المس ــلحة ،وع ــدد م ــن قي ــادات الهيئ ــة ،الذي ــن أهداهم قداس ــة
الباب ــا هدي ــة تذكارية.
ب ــدأت بعده ــا صلـ ـوات التدش ــين التي ش ــملت تدش ــين المذب ــح الرئيس على
اس ــم الس ــيدة الع ــذراء ،والمذب ــح البح ــري عل ــى اس ــم رئي ــس المالئك ــة غبري ــال،
والمذب ــح القبل ــي عل ــى اس ــم الش ــهيد أبس ــخيرون القلين ــي ،إل ــى جان ــب أيقون ــات
الهي ــاكل وصح ــن الكنيس ــة ومعموديته ــا.

ث ــم صل ــى قداس ــة الباب ــا الق ــداس اإللهي وألق ــى العظة التي ج ــاءت بعنوان
«التطويب ــات» ،وق ــدم قداس ــته ف ــي خت ــام العظة الش ــكر لكل م ــن تعب في هذه
الكاتدرائي ــة ،وخ ــص بالش ــكر المهندس ــين وفري ــق عم ــل القوات المس ــلحة الذي
أش ــرف على بنائها وعلى المنطقة كلها بقيادة اللواء أحمد العزازي ،كما كرر
قداس ــته الش ــكر لفخام ــة الرئي ــس عبد الفتاح السيس ــي الهتمام ــه بتجديد الحياة
عل ــى أرض مص ــر ف ــي كل موق ــع ،وأض ــاف قداس ــته إش ــارة إل ــى الف ــارق الذي
ص ــر الوق ــت المطل ــوب
أحدث ــه تطوي ــر الط ــرق وعم ــل ط ــرق جدي ــدة ،حي ــث َق َّ
لقط ــع المس ــافات ،وأكم ــل قداس ــته أن ــه م ــن أج ــل ه ــذا كل المس ــئولين الذي ــن
يس ــاهمون في جعل الحياة أجمل يس ــتحقون أن نصلي من أجلهم ليعطيهم هللا
النعم ــة والمعون ــة والصح ــة والس ــامة واإلخ ــاص واألمان ــة في إتم ــام الصورة
الجميل ــة لمص ــر كلها.
وأش ــاد قداس ــته كذل ــك بأيقون ــات الكنيس ــة الت ــي رس ــمت بمه ــارة مصحوب ــة
درس ــا لإلنس ــان عندم ــا ي اره ــا.
بآي ــات م ــن الكت ــاب المق ــدس لتك ــون ً

يأت ــي بن ــاء كاتدرائي ــة البش ــارة ف ــي إط ــار خط ــة التطوي ــر الت ــي قام ــت به ــا
ـر بمنطق ــة ترع ــة المحمودي ــة ،وتحويله ــا إل ــى «مح ــور األم ــل».
الدول ــة مؤخ ـ ًا

قرار بابوي رقم  3لسنة 2022
خبصوص تشكيل جملس كنيسة األنبا موىس األسود واألنبا أبرآم
بمدينة بساكت اواي  -نيو جرييس -أمريكا
يتم تشكيل مجلس كنيسة األنبا موسى األسود واألنبا أبرآم بمدينة بسكات اواي – نيو جيرسي – أمريكا ،من األحباء اآلتي أسماؤهم:
 -1المحاس ـ ـ ـ ــب /وصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صموئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل -2 .الصيدلي /نـ ـ ـ ــادي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازر -3 .الطبيب /جوزيف يعقـ ـ ـ ـ ــوب -4 .المحامي /دان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.
 -5الصيدالني ــة /مري ــم نس ــيم -6 .المهن ــدس /أن ــدرو رزق -7 .المحاس ــب /مين ــا مق ــار.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،،
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الفانوس هي ⲥⲟⲛⲁⲫ من أصل يوناني  φανοςوتعني مصباح

زيارة قداسة ابلابا دلير القديس أنبا مقار

ق ــام قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي بزي ــارة رعوي ــة ي ــوم الس ــبت  ١٩فب اري ــر ٢٠٢٢م ،لدي ــر القدي ــس مقاري ــوس الكبي ــر (دي ــر أب ــو مق ــار) ببرية ش ــيهيت ،وذلك
لمتابع ــة تدبي ــر العم ــل بالدي ــر من كاف ــة جوانبه.
وصل ــى قداس ــته ل ــدى وصول ــه ،ص ــاة الش ــكر ف ــي الكنيس ــة الرئيس ــية ،وتب ــارك من رفات قديس ــي الدير ،ثم عقد جلس ــة روحية م ــع اآلباء الرهب ــان وألقى عليهم
كلم ــة مناس ــبة ،واس ــتمع الستفس ــاراتهم ،وأج ــاب عليه ــا .وف ــي خت ــام الزيارة التقط ــت صورة تذكارية لمجم ــع رهبان الدير مع قداس ــة البابا.

تكريم أوائل مبادرة «شبابنا بيقرا»
الروحية مرش ــد في الطريق إلى هللا،
إن القراءة
ّ
يع ــرف اإلنس ــان م ــن خالله ــا مش ــيئة هللا ،وتكش ــف
المقدس ــة وتني ــر س ــبله ،لذل ــك يق ــول المرّن ــم:
إرادت ــه ّ
«سـ ـراج لرجل ــي كالم ــك ونور لس ــبلي»؛ وفي اطار
اهتم ــام كنيس ــتنا القبطي ــة األرثوذكس ــية بتوعي ــة
ش ــبابها بقيم ــة القـ ـراءة ،فق ــد أطل ــق قط ــاع كنائ ــس
حدائ ــق القب ــة والوايل ــي والعباس ــية مب ــادرة تح ــت
ش ــعار «ش ــبابنا بيقـ ـرأ» ألول مـ ـرة ف ــي مطل ــع ش ــهر
نوفمب ــر الماض ــي ،به ــدف تش ــجيع أبن ــاء القط ــاع
عل ــى القـ ـراءة ،وذل ــك م ــن خ ــال مس ــابقة «كت ــاب
× الش ــهر» ،حي ــث يت ــم تحدي ــد الكت ــاب م ــن خ ــال
اللجنة المشـ ـرفة على المبادرة ،وتوفيره للش ــباب في
مطل ــع كل الش ــهر ،ث ــم ُيعق ــد امتح ــان  onlineف ــي
نهاي ــة الش ــهر ف ــي محتوى الكتاب .م ــع رصد هدايا
لألوائ ــل ،ف ــي احتفالي ــة تُعق ــد كل ش ــهر.
وق ــام قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي بتكري ــم
الحاصلي ــن عل ــى المرك ــز األول لثالث ــة ش ــهور
متتالي ــة ،وذل ــك ف ــي حف ــل تكري ــم بمرك ــز لوج ــوس
بالمقر البابوي بدير األنبا بيش ــوي بوادي النطرون.
حيث تضمنت فقرات الحفل الذي قدمته اإلعالمية
ـجيليا عن أث ــر المبادرة
فيلم ــا تس ـ ً
دين ــا عب ــد الكري ــمً ،
عل ــى الف ــرد واألسـ ـرة والكنيس ــة م ــن خ ــال خبـ ـرات

المش ــاركين ف ــي المب ــادرة.
كم ــا ق ــدم نياف ــة األنب ــا ميخائيل ،األس ــقف العام
لكنائ ــس القط ــاع والمش ــرف عل ــى المبادرة ،الش ــكر
لقداس ــة الباب ــا عل ــى تش ــجيعه للش ــباب واس ــتضافته
لالحتفالي ــة ،الفتً ــا ألهمية القراءة في عالم س ــيطرت
في ــه وس ــائل التواص ــل الحديث ــة عل ــى وق ــت وفك ــر
الش ــباب .وق ــال نيافت ــه إن القـ ـراءة متع ــة متجددة ال
تتوق ــف ،فأهمي ــة القـ ـراءة تتجّلى ف ــي تطوير العقول
ومن ــح العل ــم والمعرف ــة ،فالق ـ ّـراء ال يتكلم ــون وإنم ــا
يس ــتمعون بصورة عميقة وطويلة إلى الذين يقرأوه.
فالقـ ـراءة ه ــي وس ــيلة خاصة ج ــدا للتواصل مع هللا،
إذ يق ــول القدي ــس م ــار إس ــحق السـ ـرياني «المعرف ــة
فهيما»،
ت ــؤدي ال ــى الحكم ــة ،والحكم ــة تجلب ً
قلب ــا ً
ف ــإذا توقف ــت القراءة تحكمت األهـ ـواء ،وإذا تحكمت
االهـ ـواء ازل ــت المعرف ــة فغاب ــت اإلنس ــانية .لذل ــك
َن تَ ـ ْـزَد َاد َم َحبَّتُ ُك ْم
يصل ــي القدي ــس بول ــس ألوالده« :أ ْ
ِ
ض ــا أَ ْكثَ ـ َـر َفأَ ْكثَ ـ َـر ِف ــي اْل َم ْع ِرَف ـ ِـة َوِف ــي ُك ّل َف ْهـ ـمٍ»
أ َْي ً
(ف ــي.)9 :1
وأوضح نس ــافة األنبا ميخائيل أن فكرة المبادرة
ج ــاءت بثم ــار عدي ــدة أهمه ــا اكتش ــاف مواه ــب
العدي ــد م ــن الش ــباب ومحبته ــم للقـ ـراءة والمعرف ــة،
لتحمل المس ــئولية ،وكذلك أثر المبادرة
واس ــتعدادهم ّ

على األسـ ـرة حيث عادت األسـ ـرة تجتمع من جديد
للمناقش ــة ح ــول كت ــاب ،كم ــا اس ــتطاعت المب ــادرة
أن تب ــرز الجوان ــب اإليجابي ــة المبهـ ـرة ل ــدى ش ــبابنا
المتحم ــس ال ــذي يمتل ــك الطاق ــة والش ــغف للمعرفة،
إنم ــا ينتظ ــر فق ــط تهيئ ــة البيئ ــة الثقافية المناس ــبة.
ودع ــا نيافت ــه الجمي ــع للمش ــاركة بالمب ــادرة لكي
يس ــتمتعوا بالقـ ـراءة فإنه ــا وحده ــا ه ــي الت ــي تجع ــل
للحي ــاة عمًقا.

واختت ــم قداس ــة الباب ــا االحتفالي ــة بكلم ــة أثن ــى
خالله ــا عل ــى فكـ ـرة المب ــادرة وعل ــى اختي ــار الكت ــب
ـير
الثالث ــة الت ــي ت ــم اختياره ــا خ ــال المب ــادرة ،مش ـ ًا
إل ــى خم ــس مميـ ـزات توفره ــا القـ ـراءة فه ــي :برك ــة،
متع ــة ،صداق ــة ،معرف ــة ،قي ــادة .وألمح قداس ــته إلى
العالق ــة الوثيق ــة بين القـ ـراءة والقيادة «اقـ ـ أر لتقود».
كم ــا طال ــب قداس ــته ب ــأن يصح ــب قـ ـراءة الكت ــاب
الش ــهري ،د ارس ــة س ــفر كتاب ــي .وبه ــذه االحتفالي ــة
كان ــت االنطالق ــة الحقيقي ــة للمب ــادرة ،وت ــم اختي ــار
الكت ــاب للش ــهر ال ارب ــع «الش ــفاء الداخل ــي» لنياف ــة
األنبا يوس ــف أس ــقف جنوبي الواليات المتحدة ،مع
قراءة لرس ــالة القديس بولس الرس ــول ألهل أفس ــس.
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ابلابا يستقبل خدام مرشوع «حاكيتنا»

اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،صب ــاح األربع ــاء  23فب اري ــر
2022م ،مجموع ــة م ــن الخ ــدام والخادم ــات م ــن ع ــدة كنائس يقوم ــون بإعداد
وإنت ــاج حلق ــات كتابي ــة بالرس ــوم المتحرك ــة تح ــت عنوان حكايتنا ع ــن قصص
وأحداث الكتاب المقدس ،بأس ــلوب قصصي ج ّذاب ،وبروح قبطية أرثوذكس ــية
واضح ــة ،حي ــث أخرجـ ـوا حت ــى اآلن حوال ــي  16حلق ــة لموضوع ــات م ــن

العهدي ــن .وق ــد ش ــجعهم قداس ــته وطالبه ــم بالمزي ــد م ــن الجه ــد لخدم ــة فص ــول
واجتماع ــات الكنائ ــس والتربي ــة الكنس ــية ،ووعده ــم بتذلي ــل بع ــض الصعوب ــات
الت ــي تعت ــرض عمله ــم وخدمته ــم .وجدي ــر بالذك ــر أن هذه الحلق ــات معروضة
عل ــى موق ــع الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية على ش ــبكة االنترنت COPTIC
ORTHODOX.CHURCH

مقابالت قداسة ابلابا

عددا من
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ،بالمقـــر البابـــوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون ،يوم الجمعـــة  ١٨فبرايـــر ٢٠٢٢مً ،

الزائريـــن ،كالتالي:

 +نياف ــة األنب ــا ديفي ــد أس ــقف نيوي ــورك وني ــو
إنجلن ــد ،وج ــرى خ ــال اللق ــاء مناقش ــة ع ـ ٍ
ـدد م ــن
األم ــور الرعوي ــة الخاص ــة بإيبارش ــية نيوي ــورك.
 +نياف ــة األنب ــا دومادي ــوس أس ــقف  ٦أكتوب ــر
وأوس ــيم ،ومق ــرر اللجن ــة المجمعي ــة الفرعي ــة لخدمة
الس ــجون ،ال ــذي ع ــرض عل ــى قداس ــة الباب ــا بعض
الموضوع ــات الخاص ــة بالخدم ــة الرعوي ــة لنيافت ــه.
 +نياف ــة األنب ــا أرس ــانيوس أس ــقف الـ ـوادي
الجدي ــد والواحات والنائب البابوي إليبارش ــية أبنوب
عددا من األمور
وتوابعها ،حيث ناقش مع قداس ــته ً
الرعوي ــة ،م ــن أبرزه ــا ترتي ــب الخدم ــة بإيبارش ــية
أبنوب ،عقب تس ــلمه مس ــئوليتها بتكليف من قداسة
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الباب ــا عق ــب نياح ــة أس ــقفها مثل ــث الرحم ــات األنب ــا
لوكاس.

الرئي ــس الفرنس ــي ف ــي مج ــال التعليم وحف ــظ التراث
ف ــي الش ــرق األوس ــط والوف ــد الم ارف ــق ل ــه ،ودار
الحـ ـوار أثن ــاء اللق ــاء ح ــول المدارس وكيفي ــة تدعيم
دوره ــا ف ــي تنش ــئة اإلنس ــان وتعلي ــم اللغ ــات وحف ــظ
التـ ـراث بكاف ــة أنواع ــه.

 +المهن ــدس يحي ــى زك ــي رئي ــس الهيئ ــة العامة
للمنطق ــة االقتصادي ــة لقن ــاة الس ــويس ،ال ــذي ج ــاء
للتع ــارف م ــع قداس ــة الباب ــا ،وج ــرى حدي ــث أثن ــاء
اللق ــاء ح ــول المنطق ــة االقتصادي ــة لقن ــاة الس ــويس.

 +األس ــتاذ الدكت ــور إس ــماعيل عب ــد الغف ــار
رئي ــس األكاديمي ــة العربي ــة للعل ــوم والتكنولوجي ــا
والنق ــل البح ــري وبرفقته وفد من أس ــاتذة األكاديمية.
تأت ــي ه ــذه الزي ــارة ف ــي ذك ــرى زي ــارة قداس ــة الباب ــا
لمق ــر األكاديمية باإلس ــكندرية ع ــام ٢٠٢٠م ،ودار
الحـ ـوار خ ــال اللق ــاء ح ــول إنج ــازات األكاديمي ــة
وأهمي ــة التعلي ــم.

كم ــا اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي،
بالمق ــر الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية
بالقاهـ ـرة ،يـــوم االثنيـــن  ٢١فبرايـــر ٢٠٢٢م:

يوم الثالثاء  ٢٢فبراير ٢٠٢٢م:
 +الس ــيد  Charles Personnazمستش ــار
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خد أقول لك ،أي اقترب وهي من الكلمة القبطية ⲧⲛⲱ ϧالتي تحمل نفس المعنى

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 ٩
فبراير ٢٠٢٢م ،من كنيس ــة التجلي بالمقر البابوي
بمرك ــز لوج ــوس ف ــي دي ــر القدي ــس األنب ــا بيش ــوي
وبثَّ ــت العظ ــة عب ــر القنـ ـوات
بـ ـوادي النط ــرونُ ،
الفضائية المس ــيحية وقناة  C.O.Cالتابعة للمركز
اإلعالم ــي للكنيس ــة عل ــى ش ــبكة اإلنترن ــت ،م ــع
حض ــور ع ــدد مح ــدود من الش ــعب .وبمناس ــبة عيد
القدي ــس األنب ــا بـ ـوال أول السـ ـواح ال ــذي احتفل ــت ب ــه
الكنيس ــة الي ــوم ذات ــه ،تأم ــل قداس ــة الباب ــا ف ــي ق ــول
القدي ــس «م ــن يه ــرب من الضيقة يه ــرب من هللا»،
وذل ــك ضم ــن سلس ــلة تأمالت ــه «عظ ــات عميقة في
عب ــارات قصيـ ـرة».

إريتري ــا وللكنيس ــة اإلريتري ــة ف ــي رحي ــل أبون ــا
أنطوني ــوس األول بطري ــرك إريتري ــا ،وقال قداس ــته:
«نع ــزي ش ــعب إريتري ــا والكنيس ــة اإلريتري ــة ف ــي
نياح ــة أبون ــا أنطوني ــوس األول بطري ــرك الكنيس ــة
األرثوذكس ــية التوحيدي ــة اإلريتري ــة ،ال ــذي رحل منذ
أي ــام وه ــو البطري ــرك الثال ــث ف ــي ع ــداد بطارك ــة
مخلص ــا
الكنيس ــة الناش ــئة ف ــي إريتري ــا ...كان
ً
لكنيس ــته رغ ــم تعرض ــه للمتاعب ،ورح ــل عن عمر
 ٩٢س ــنة منه ــم  ١٥س ــنة األخيرة ف ــي إقامة محددة
لظ ــروف خاص ــة بالكنيس ــة اإلريترية ،كما كان أحد
األس ــاقفة الذين رس ــمهم قداس ــة البابا ش ــنوده عندما
قام ــت الكنيس ــة القبطي ــة بتكوي ــن مجم ــع للكنيس ــة
اإلريتري ــة».

وف ــي بدايته ــا ،ق ـ َّـدم قداس ــة البابا تعازيه لش ــعب

وعب ــر قداس ــته ع ــن أمنيات ــه أن تع ــود الكنيس ــة
ّ
اإلريتري ــة للكنائ ــس الش ــرقية األرثوذكس ــية وتم ــارس
دوره ــا الق ــوي وخاص ــة أنه ــا م ــن الكنائ ــس الش ــقيقة
لكنيس ــتنا مث ــل الكنائ ــس السـ ـريانية واألرمني ــة
واإلثيوبي ــة والهندي ــة.

كم ــا ألق ــى قداس ــته عظ ــة االجتماع األس ــبوعي
مس ــاء ي ــوم األربع ــاء  ١٦فب اري ــر ٢٠٢٢م ،ف ــي
كنيس ــة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير
القدي ــس األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون.

إيبارشية القوصية ومري

ق ــام نياف ــة األنب ــا توم ــاس أس ــقف
القوصي ــة ومي ــر ،ي ــوم االثني ــن ٢١
فبراير ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد مار
مين ــا ف ــي القوصي ــة ،بس ــيامة نيافت ــه
كاهن ــا لخدم ــة
الش ــماس مين ــا مج ــدي ً
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والش ــهيد م ــار
مين ــا بالقوصي ــة باس ــم الق ــس داود.
خال ــص تهانين ــا لنيافة األنب ــا توماس،
وللق ــس داود ،ولمجم ــع اآلب ــاء كهن ــة
اإليبارش ــية ،وس ــائر أفـ ـراد الش ــعب.

كم ــا ق ــدم قداس ــة الباب ــا تواض ــروس تعازي ــه
لش ــعب إيبارش ــية أبن ــوب ف ــي نياح ــة نياف ــة األنب ــا
ل ــوكاس أس ــقف اإليبارش ــية وق ــال قداس ــته« :نع ــزي
إيبارش ــية أبن ــوب ف ــي انتق ــال مثل ــث الرحم ــات نيافة
األنب ــا ل ــوكاس ،ه ــو أحد أعض ــاء المجم ــع المقدس
ف ــي كنيس ــتنا القبطي ــة األرثوذكس ــية وأس ــقف أبنوب
والفت ــح وأس ــيوط الجدي ــدة ورئي ــس دي ــر الش ــهيد مار
مين ــا المعل ــق بجب ــل أبن ــوب ،وكان نيافت ــه رحل بعد
خدم ــة كبيـ ـرة ،وكان اره ــب بدي ــر األنبا بيش ــوي منذ
 ٤٥س ــنة ومنه ــم  ٣٦س ــنة ف ــي قي ــادة اإليبارش ــية
كأس ــقف لها.
وألق ــى قداس ــة الباب ــا عظت ــه األس ــبوعية،
وبمناس ــبة صوم أهل نينوى ،تأمل قداس ــة البابا في
ِ
وما تَنَقِل ُب ِن َين َوى»
«ب َ
ق ــول يون ــان النبي َ
عد أَرَبعي ـ َـن َي ً
وذل ــك ضم ــن سلس ــلة تأمالت ــه «عظ ــات عميقة في
عب ــارات قصيـ ـرة» (تجده ــا منش ــورة ف ــي ه ــذا الع ــدد
صـ ــ 13م ــع ترجم ــة إنجليزية صـ ــ.)19

كاهن ــا للخدم ــة بإيبارش ــية بوليڤيا باس ــم القس
بس ــيامة الديك ــون مين ــا حبي ــبً ،
مين ــا .ش ــارك ف ــي صلـ ـوات الق ــداس والس ــيامة ،ال اره ــب القم ــص ه ــد ار األنب ــا
بـ ـوال ،وال اره ــب القم ــص حناني ــا المحرق ــي ،الل ــذان يخدم ــان ف ــي بوليڤيا ،إلى
جان ــب الق ــس ديڤي ــد نجي ــب كاه ــن كنيس ــة القدي ــس م ــار مرق ــس روتشس ــتر،
نيويورك ،والقس جريجوري ،والدياكون ماركوس من كنيس ــة الس ــيدة العذراء
والقدي ــس مارمرق ــس بمنهات ــن نيوي ــورك .خالص تهانينا لنيافة األنبا يوس ــف،
وللق ــس مين ــا ،ولمجم ــع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

إيبارشية  ٦أكتوبر وأوسيم

إيبارشية بويلفيا

ق ــام نياف ــة األنبا يوس ــف أس ــقف بوليڤيا ،يوم األح ــد  ٢٠فبراير ٢٠٢٢م،
بكاتدرائية الس ــيدة العذراء والقديس مار مرقس بمدينة س ــانتا كروس ببوليفيا،

صلى نيافة األنبا دوماديوس أس ــقف إيبارش ــية  ٦أكتوبر وأوس ــيم القداس
اإلله ــي ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ١٩فب اري ــر ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
والقدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول بمدين ــة  ٦أكتوب ــر (مق ــر المطراني ــة) ،وس ــام
نيافت ــه اثني ــن م ــن الشمامس ــة بدرج ــة القسيس ــية الكاملة للخدمة باإليبارش ــية،
كاهن ــا لخدم ــة كنيس ــة القدي ــس األنب ــا
وهم ــا )1( :الش ــماس ارن ــي منص ــور ً
كاراس الس ــائح بطري ــق القاهـ ـرة اإلس ــكندرية الصحراوي باس ــم القس صليب.
كاهنا لخدمة كنيس ــة القديس القوي األنبا موس ــى
( )2الش ــماس بيتر مجدي ً
بقري ــة برق ــاش باس ــم القس س ــوريال .خالص تهانينا لنياف ــة األنبا دوماديوس،
وللكاهنين الجديدين ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية ،وسائر أفراد الشعب.
2022
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فالن دا خنفاوي ،أي متعالي ،وهي من الجملة ⲓⲩⲟⲏⲫⲓⲛ ⲛⲉ ϧأي في السموات
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إيبارشية طما
إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري

صلى نيافة األنبا ماركوس أس ــقف دمياط وكفر الش ــيخ والبراري القداس
اإلله ــي ،صب ــاح ي ــوم الس ــبت  ١٩فب اري ــر ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد م ــار
مين ــا والقدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس ف ــي كف ــر الش ــيخ ،وس ــام نيافت ــه اثنين
م ــن الشمامس ــة بدرج ــة القسيس ــية الكامل ــة للخدم ــة باإليبارش ــية ،وهم ــا)1( :
كاهن ــا لخدمة كنيس ــة الش ــهيد أبانوب بقري ــة المرابعين
الش ــماس أمي ــر ف ــارس ً
كاهنا لخدمة
ـمير
ـ
س
بيتر
ـماس
ـ
ش
ال
()2
أبانوب،
في كفر الش ــيخ باس ــم القس
ً
كنيس ــة الش ــهيد أبس ــخيرون القلين ــي بمدين ــة قلي ــن باس ــم الق ــس أبس ــخيرون.
خال ــص تهانين ــا لنيافة األنبا ماركوس ،وللكاهني ــن الجديدين ،ولمجمع اآلباء
كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

صل ــى نياف ــة األنب ــا إس ــحق أس ــقف طم ــا صباح ي ــوم الجمع ــة  ١٨فبراير
٢٠٢٢م ،الق ــداس اإلله ــي بدي ــر القم ــص يس ــى ميخائي ــل بطم ــا ،حيث س ــام
نيافته الش ــماس عاطف ش ــفيق أمين عام الخدمة باإليبارش ــية بدرجة دياكون
(ش ــماس كامل) باس ــم دياكون إس ــطفانوس ،كما رس ــم  ٢٩من أمناء الخدمة
ـددا م ــن
واألمن ــاء المس ــاعدين ف ــي رتب ــة إبودياك ــون (مس ــاعد ش ــماس) ،وع ـ ً
الشمامس ــة ف ــي رت ــب أخرى .خال ــص تهانينا لنيافة األنبا إس ــحق ،وللدياكون
إس ــطفانوس ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.

نيافة األنبا يوسف يف بريو

إيبارشية سوهاج واملنشاة واملراغة

ق ــام نياف ــة األنب ــا باخ ــوم أس ــقف س ــوهاج والمنش ــاة والمراغة ،يوم الس ــبت
 ١٢فب اري ــر ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل بس ــوهاج ،بس ــيامة
عددا من
الش ــماس ماه ــر يون ــان بدرج ــة دياكون (ش ــماس كامل) ،كما رس ــم ً
أبن ــاء الكنيس ــة ف ــي رتب شماس ــية أخرى.
كم ــا ق ــام نيافت ــه ي ــوم الجمع ــة  ١٨فب اري ــر ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد
فيلوث ــاؤس بإدف ــا ،بس ــيامة الش ــماس زك ــري حبي ــب بدرج ــة دياك ــون (ش ــماس
كامل) ،باس ــم دياكون زكريا .ش ــارك في صلوات القداس وتكريس الشمامسة
نياف ــة األنب ــا أولوجي ــوس أس ــقف ورئي ــس دي ــر القدي ــس األنب ــا ش ــنوده رئي ــس
المتوحدي ــن بس ــوهاج.
خال ــص تهانين ــا لنياف ــة األنب ــا باخ ــوم ،وللدياكونيي ــن الجديدي ــن ،ولمجمع
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية ،وس ــائر أفراد الش ــعب.
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زار نياف ــة األنب ــا يوس ــف أس ــقف بوليفي ــا ،دول ــة بي ــرو ،خ ــال األس ــبوع
الث ــاث م ــن ش ــهر فب اري ــر ،حي ــث صل ــى الق ــداس اإلله ــي ي ــوم األح ــد 13
فبراير 2022م ،في كنيس ــة الثالوث القدوسLa Santísima Trinidad
ف ــي مدين ــة ليم ــا عاصم ــة بي ــرو ،ومنح أثن ــاء القداس س ــر المعمودي ــة لطفلة
إح ــدى األس ــر هن ــاك .كم ــا زار نيافت ــه الس ــفارة المصري ــة ي ــوم األربع ــاء 16
فبراير 2022م ،والتقى الس ــفير المصري دكتور هاني س ــليم والس ــيدة حرمه
وأعضاء الس ــفارة.

مج ةل الكرازة  25 -بف� يا� 2022

علم الكيمياء وكان ُيطلق عليه العلم األسود ،من الكلمة ⲓⲙⲏⲭ أي مصر أو األرض السوداء

عال ــج ه ــذا الضع ــف بالحب ،ولما ق ــال كلمة واحدة:
«أتحبن ــي؟» ،كان ــت النتيجة أنه رجع وصار بطرس
ـهيدا.
ـاهدا ثم ش ـ ً
العظي ــم ،ش ـ ً

عظة األربعاء  16فبراير 2022م ،من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون

في س ــفر يونان وبداية األصحاح الثالث ،يدعو
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هللا يون ــان ثاني ــة قائ ـ ًـا« :ثُ ـ َّـم ص ـ َ
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موضوعا أس ــميناه:
ب ــدأت معك ــم من ــذ أس ــبوعين
ً
عظ ــات عميق ــة ،ولكن في كلم ــات أو آيات قصيرة.
األس ــبوع قب ــل الماض ــي تناولن ــا عبارة القديس ــه مريم
الت ــي قالته ــا للخ ــدام« :كل م ــا قال ــه لك ــم فافعل ــوه»،
وكان ــت نصيح ــة أمين ــة ف ــي ه ــذه العب ــارة م ــن ناحية
الطاع ــة والتس ــليم ف ــي الحياة.
وف ــي األس ــبوع الماض ــي كان ت ــذكار نياح ــه
القدي ــس األنب ــا بوال أول السـ ـواح ،وتأملن ــا فيه العبارة
القصيـ ـرة« :م ــن يهرب م ــن الضيقة يهرب من هللا»،
واعتبرن ــا أن ه ــذه العب ــارة ه ــي خبـ ـرة حي ــاة.
والي ــوم ف ــي المحاضـ ـرة الثالث ــة ،نتأمل ف ــي عبارة
قصيـ ـرة قاله ــا يون ــان النب ــي إل ــى أه ــل نين ــوى بع ــد
تجرب ــة الح ــوت .ق ــال له ــم عبارة من خم ــس كلمات:
يوما تنقل ــب المدينة» ،وهي عبارة بها
«بع ــد أربعي ــن ً
أيضا مع ـ ٍ
ـان كثيرة.
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نع ــرف بالطب ــع أن قص ــة يون ــان قص ــة حقيقية،
ويون ــان النب ــي هو الوحيد الذي ش ـ ّـبه الس ــيد المس ــيح
ـز
ـال ورم ـ ًا
نفس ــه ب ــه ،وكان ــت تجرب ــة يون ــان كله ــا مث ـ ً
لمعجـ ـزة القيام ــة وصلب المس ــيح وقيامت ــه بعد ثالثة
أي ــام .ويق ــدم يون ــان ص ــورة لإلنس ــان ال ــذي يمكن أن
يضّلل ــه عقل ــه ،كم ــا يق ــدم صورة لحضن هللا المتس ــع
ال ــذي يس ــع الجمي ــع ،أه ــل نين ــوى والبح ــارة ،ويون ــان
جميعا
نفس ــه ،أيضا ما زال هذا الحضن متس ـ ًـعا لنا
ً
عل ــى ع ــود الصليب.
إذا كان يونان النبي في بداية الس ــفر هو يونان

اله ــارب ،فه ــو في نهاية الس ــفر يون ــان الكارز ،وهذا
يعطين ــا فكـ ـرة أن اإلنس ــان ف ــي ي ــد هللا ممك ــن أن
يتح ــول م ــن أقصى اليس ــار إل ــى أقص ــى اليمين.
يوم ــا تنقل ــب المدين ــة» ،يمكن أن
«بع ــد أربعي ــن ً
طب ــق عل ــى الف ــرد كم ــا المجتم ــع أو األسـ ـرة ،م ــا لم
تُ َّ
تك ــن هن ــاك توب ــة .نتيج ــة الخطي ــة والط ــرق الرديئ ــة
ه ــي الخـ ـراب .لك ــن كلم ــة «تنقل ــب» هن ــا بمعن ــى
تنقل ــب الخطي ــه إلى خراب وإلى م ــوت ،ولكن تنقلب
أيضا بالتوبة إلى س ــماء وإلى حياة .فالعبارة تش ــمل
ً
أيضا المكافأة .ه ــذا المفهوم تمّثله
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كلم ــة «ميطاني ــة» التي نقدمها ف ــي أصوامنا ،عملية
تغيير االتجاه .الكلمة نفس ــها باللغة اليونانية تعني:
(تغيير اتجاه) حينما نس ــجد إلى األرض كأني أقول
إن الخطية وضعت رأس اإلنس ــان إلى التراب ،لكن
اقف ــا معناه ــا أن التوبة جعلت لإلنس ــان حياة.
أق ــوم و ً

ه ــذه الخم ــس كلم ــات كان ــت نتيجته ــم توب ــة
مصلي ــا في
ش ــعب كام ــل .قض ــى يون ــان ثالث ــة أي ــام
ً
بط ــن الح ــوت ،وبع ــد تلك الخبـ ـرة الروحي ــة في بطن
مناديا بالخمس كلمات على مش ــارف
الحوت ،خرج
ً
مدين ــة نين ــوى ،فكان ــت النتيج ــة غي ــر المتوقعة ،توبة
الش ــعب كله .هكذا تعمل التوبة في حياة الش ــعوب،
مثلم ــا ح ــدث بع ــد صع ــود المس ــيح ،عشـ ـرة أي ــام
قضاه ــا التالمي ــذ ف ــي الص ــاة حت ــى حل ــول ال ــروح
ظا يوم الخمس ــين
الق ــدس ،وبعده ــا يقف بط ــرس واع ً
فتك ــون النتيج ــة أن الس ــماء تربح ثالث ــة آالف نفس.
ونح ــن عل ــى مش ــارف الصوم الكبي ــر ،يمكن أن
ـهل ،فنب ــدأ ف ــي أول ي ــوم ف ــي الصوم
تأخ ــذ تدر ًيب ــا س ـ ً
اثنت ــي عشـ ـرة ميطاني ــة ،تح ــاول فيه ــا أن ت ــزرع ف ــي
نفس ــك فكر تغيير االتجاه .يمكنك أن تجعل لنفس ــك
س ــتة ميطاني ــات م ــن أج ــل خطاي ــاك وضعفات ــك،
والس ــتة اآلخري ــن م ــن أج ــل المجتم ــع المحي ــط ب ــك،
أسـ ـرتك ،أحبائ ــك ،أب اعت ارف ــك ،كنيس ــتك ...ث ــم في
كل ي ــوم م ــن أيام الصوم تزي ــد ميطانية ،وهكذا عبر
يجيا ي ــزرع فيك تغيير الفكر
الص ــوم تأخ ــذ تدر ًيبا تدر ً
حت ــى يتأص ــل وتصب ــح حياتك كلها ه ــي حياة توبة.
هناك أمثلة كثيرة ألناس تغيرت حياتهم بالتوبة:
 +بول ــس الرس ــول ال ــذي كان يضطه ــد كنيس ــة
هللا ،لما ظهر له المس ــيح ،قال عبارة جميلة« :ماذا
تري ــد ي ــا رب أن أفع ــل؟» ،وتغي ــر اتجاه ــه وأصب ــح
بول ــس الرس ــول ال ــكارز والخادم والش ــهيد.
 +زكا العش ــار ،تغي ــر بمج ــرد مقابلته مع الس ــيد
المسيح.
 +بط ــرس الرس ــول عل ــى الرغ ــم م ــن تلمذت ــه
للمس ــيح وحض ــوره للمعجـ ـزات وس ــماعه لتعالي ــم
المس ــيح ،لكنه ضعف وقت الصلب ،ولكن المس ــيح

 +وف ــي العه ــد القديم نجد أمثل ــة مثل داود النبي
مركب ــة ،ولكن ــه ق ــدم توب ــة
ال ــذي أخط ــأ ع ـ ّـدة خطاي ــا ّ
أم ــام ناث ــان النب ــي ،حتى أنن ــا نصلي بمزم ــور توبته
ف ــي كل ص ــاة «ارحمن ــي يا هللا كعظيم رحمتك»...
(مز.)٥٠
 +وم ــن تاري ــخ الكنيس ــة نج ــد القدي ــس موس ــى
األس ــود ،والقديس ــه مري ــم المصري ــة ،والقدي ــس
أغس ــطينوس وغيره ــم.
ه ــذه األمثل ــة نضعه ــا أمامن ــا ف ــي فتـ ـرة الص ــوم
ك ــي ال ننس ــى ،فعندم ــا أض ــع عقل ــي وقلب ــي ف ــي ي ــد
أحيانا يش ــعر اإلنسان
المس ــيح يس ــتطيع أن يغيرهم.
ً
أن ــه أضع ــف م ــن أن يترك خطية معين ــة ،ألن قوتنا
البشـ ـرية مح ــدودة ،ولك ــن لو تالمس ــت م ــع محبة هللا
ونعمت ــه يح ــول ه ــذا الضع ــف إل ــى قوة .س ــلم نفس ــك
ف ــي ي ــد المس ــيح بجدية ،بإصرار ،قل ل ــه :يا رب أنا
ف ــي ي ــدك ،أري ــد أن تغير قلبي ،لكن بطلبة مس ــتمرة،
تحت ــاج معها لألسـ ـرار وللجه ــاد الروحي.
في كل صباح نصلي في صالة باكر« :بنورك
جديدا
يا رب نعاين النور» ،انتهى الليل ونبدأ ًا
نهار ً
نطل ــب في ــه« :أنر عقولن ــا وقلوبنا وأفهامنا» ألن كل
م ــا ه ــو ف ــي الخطيه ظ ــام ،وكل ماهو في المس ــيح
منير ،فالعبارة تأكيد لتوبة اإلنس ــان.
نطل ــب م ــن هللا صب ــاح كل ي ــوم قائلي ــن« :ه ــب
لن ــا ف ــي ه ــذا الي ــوم أن نرضي ــك في ــه» ،نرضي ــك
بحف ــظ الوصي ــة ،ب ــأن يعي ــش اإلنس ــان حيات ــه غي ــر
متأث ــر بالعال ــم .بول ــس الرس ــول يق ــول لن ــا« :ال
تش ــاكلوا ه ــذا الده ــر ،ب ــل تغيروا عن ش ــكلكم بتجديد
أذهانك ــم لتختب ــروا ما ه ــي إرادة هللا» .هنا يتكلم عن
تمام ــا كما فعل أهل
(ميطاني ــة) ،هن ــا تغيي ــر االتجاه ً
نينوى.
ص ــوم نين ــوى يش ــكل ث ــاث َقرعات قب ــل الصوم
الكبي ــر لنس ــتعد له ،وهنا أح ــب أن ألفت أنظاركم أن
يوما ،يصير
م ــن يواظ ــب عل ــى فعل معين م ــدة ً ٤٠
لدي ــه ع ــادة تثبت مع ــه .لذلك يمكن خ ــال األربعين
المقدس ــة أن نغي ــر الفكر واالتجاه.
فلتبدأ إ ًذا باالس ــتعداد بالخطوة األولى :قابل أب
اعت ارف ــك وح ــدد مع ــه تدبي ــرك ف ــي الص ــوم الكبي ــر.
التوب ــة تحت ــاج عدم التأجيل «مزقـ ـوا قلوبكم ال ثيابكم
وارجعـ ـوا لل ــرب إلهك ــم ألن ــه رؤوف ،رحي ــم ،بط ــيء
الغض ــب ،كثي ــر ال أرف ــة ،وين ــدم على الش ــر» (يوئيل
 ،)٢ث ــم خ ــذ تدري ــب الميطانيات البس ــيط ،أدخله في
حيات ــك وم ــع أب اعت ارف ــك .اعت ــرف بخطاي ــاك ،حدد
ضعفات ــك ،األش ــياء المؤجل ــة ،ابدأ ف ــي عمل صحوة
ف ــي حيات ــك الروحي ــة .وقبلم ــا تق ــدم توبت ــك أم ــام أب
اعت ارف ــك قدمه ــا أم ــام هللا ف ــي صالة خاص ــة بدموع،
وبن ــدم مثل أه ــل نينوى.
ليعطن ــا مس ــيحنا أن يك ــون لنا هذا العمل وتغيير
االتج ــاه ف ــي توب ــة حقيقي ــة ف ــي قلوبن ــا .ل ــه كل مجد
وك ارم ــة م ــن اآلن وإل ــى األبد آمين.
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الكلمة ⲧⲟⲕⲛⲉ بمعنى يرقد أو يضطجع ،ومنها الكلمة المصرية ‘‘ينكت’’.
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نيافة األنبا ماكريوس يفتتح

ً
مركزا تلأهيل ذوي اهلمم بإيبارشية املنيا

وبول ــس ف ــي مدين ــة بيفيرفاي ــك ش ــمالي هولن ــدا ،بمناس ــبة افتت ــاح الخدم ــة
بالكنيس ــة .حض ــر الق ــداس العدي ــد من العائالت القبطية الس ــاكنة في منطقة
رعاي ــة الكنيس ــة ،وألق ــى نيافت ــه كلم ــة ش ــرح فيه ــا اله ــدف م ــن تأس ــيس ه ــذه
الكنيس ــة وهو تركيز الرعاية من أجل نمو الش ــعب في روح العبادة والصالة
وتعميق ارتباط أبناء الجيل الثاني بالحياة الكنسية .وتخدم الكنيسة الجديدة،
حالي ــا بش ــكل مؤق ــت م ــع االحتفاظ بح ــق الشـ ـراء ١٥٠ ،عائلة
وه ــي مؤجـ ـرة ً
قبطي ــة كان ــت ضم ــن منطق ــة رعاي ــة كاتدرائية الس ــيدة العذراء في أمس ــتردام.

َ ََ
َ
الودِيعة»
«ا ِحفظ

مؤتمر شباب وشابات أبو قرقاص

افتت ــح نياف ــة األنب ــا مكاري ــوس أس ــقف المني ــا ،ي ــوم األربع ــاء  ٩فب اري ــر
٢٠٢٢م ،مرك ــز «ه ــوب س ــنتر» ل ــذوي الهم ــم (اإلعاق ــة الذهني ــة) بالمني ــا.
ويض ــم المرك ــز الجدي ــد وال ــذي يتب ــع دار الس ــامري الصال ــح وف ــرح األجيال:
 فص ــول تعليمي ــة (إدراك  -تعدي ــل س ــلوك) - .ورش تأهيلي ــة (أركي ــت -خياط ــة وتطري ــز  -ألـ ـوان  -ش ــمع وصناع ــة الص ــوف) - .غرف ــة للتكام ــل
الحس ــي واالس ــترخاء.

نيافة األنبا صليب يدشن كنيسة مار جرجس
يف كفر الشهيد – إيبارشية ميت غمر

صل ــى نياف ــة األنب ــا صلي ــب أس ــقف ميت غم ــر ودقادوس وبالد الش ــرقية
الق ــداس اإلله ــي ي ــوم الس ــبت  ١٩فب اري ــر ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة الش ــهيد م ــار
جرجس في كفر الش ــهيد ،وقبل القداس دش ــن نيافته مذبح الكنيس ــة وش ــرقية
الهي ــكل (حض ــن اآلب) وأيقون ــات صح ــن الكنيس ــة وحامل األيقون ــات .يأتي
التدش ــين بع ــد انته ــاء أعم ــال ترميم كاملة للكنيس ــة اس ــتغرقت ثالث س ــنوات.

نظ ــم المرك ــز القبط ــي لخدم ــة الش ــباب بإيبارش ــية أبوقرق ــاص ف ــي
ـر للش ــباب والش ــابات
الفتـ ـرة م ــن  ١١وحت ــى  ١٣م ــن فب اري ــر الج ــاري ،مؤتم ـ ًا
ِ
حف ــظ ِ
يعـ ـ َة» وذل ــك ببي ــت مارمين ــا للمؤتمـ ـرات بمنه ــري ،التابع
بعنـ ـوان «ا َ
الود َ
َ
لإليبارش ــية ،بمش ــاركة أكث ــر م ــن  ١٥٠٠م ــن ش ــباب اإليبارش ــية .تضم ــن
المؤتم ــر محاضـ ـرات قدمه ــا صاحب ــا نياف ــة األنب ــا رافائي ــل األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع وس ــط القاهـ ـرة ،واألنب ــا مكاري األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
ش ــب ار الجنوبي ــة ،ومتخصص ــون ،ح ــول التجس ــد اإلله ــي.
وعل ــى هام ــش المؤتم ــر افتت ــح نياف ــة األنب ــا فيلوباتير أس ــقف اإليبارش ــية
المع ــرض األول للكت ــاب باإليبارش ــية تح ــت عنـ ـوان «اقـ ـ أر ] ،»wبمش ــاركة
 ٢١دار نش ــر ومكتب ــة.

كنيستنا يف ناميبيا

نيافة األنبا أرساين يفتتح كنيسة
العذراء وبطرس وبولس يف هونلدا

صل ــى نياف ــة األنب ــا أرس ــاني أس ــقف هولن ــدا الق ــداس اإلله ــي صب ــاح يوم
الس ــبت  ١٢فبراير ٢٠٢٢م ،في كنيس ــة الس ــيدة العذراء والرس ــولين بطرس
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صلى نيافة األنبا جوزيف األسقف العام ألفريقيا القداس اإللهي ،صباح
ي ــوم األح ــد  ٢٠فب اري ــر ٢٠٢٢م ،بكنيس ــة القدي ــس م ــار مرق ــس الرس ــول ف ــي
أوندانجو شمالي ناميبيا ،كما عمد نيافته  ٨من أبناء البلد لينضموا للكنيسة.
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الطعمية أوالفالفل من أصل قبطي وهي ⲗⲉⲫⲁⲗⲁⲫ

anbabenyamin@hotmail.com

لكل شـــيء في الحيـــاة معنى وإذا
فقد اإلنســـان المعنى فقد الحياة ذاته،
لذل ــك أود أن ن ــدرك بع ــض المعان ــي
الهام ــة ف ــي حياتن ــا ..وليكن أول ش ــيء
ه ــو :الديـــن ) :(Religionوق ــد يفه ــم
البع ــض الدي ــن أنه فق ــط مجموعة عقائد
أو مجموع ــة نظري ــات ))Theories
ب ــدون تطبيق ــات عملي ــة ،أو مجموع ــة
نظ ــم أو أنم ــاط حي ــاة أو قواع ــد تض ــع
الن ــاس ف ــي قوال ــب معين ــة ..ولكـــن
جوهـــر الديـــن كمعنـــى أساســـي كيف
يمكـــن أن يحـــب اإلنســـان هللا ويعبـــده
وســـط إغـــراءات هـــذا العالـــم الشـــرير
ووسط حروب الشـــيطان ووسط جذب
الماديـــات ومتاعب الجســـد ..ه ــذا هو
جوه ــر الوصي ــة اإللهي ــة الت ــي أعطاه ــا
هللا لإلنس ــان حي ــن خلق ــه ف ــي جن ــة ال
يحت ــاج فيه ــا إلى ش ــيء س ــوى هللا ،فكل
ش ــيء موج ــود وق ــد أع ــده هللا لإلنس ــان
وح َّذ َره م ــن أن ينجذب إلى
قب ــل خلقت ــهَ ،
ش ــيء بعي ـ ًـدا ع ــن هللا ،ف ــكل م ــا يأكل ــه
يك ــون م ــن ي ــد هللا وأن يكـــون هللا هـــو
الـــكل فـــي الـــكل بالنســـبة لإلنســـان،
وأن يكـــون تعامله مـــع الخليقة كدائرة
مركزهـــا هللا .ه ــذا ه ــو ه ــدف الشـ ـرائع
اإللهي ــة الت ــي نزل ــت م ــن الس ــماء عب ــر
األجيال ،لذا إذا تمســـك أحد بالشـــرائع
بـــدون عالقـــة حقيقية مـــع هللا أفقدها
جوهرهـــا ،وتتحـــول إلـــى مجـــرد شـــكل
بـــدون مضمون ووســـيلة بـــا هدف..
 +عالقـــة الصـــوم بالعبـــادة :يظن
البع ــض أن الص ــوم ه ــو مج ــرد عالق ــة
بالطع ــام ،بينم ــا الص ــوم الحقيق ــي ه ــو
عب ــادة هلل ،ووصي ــة حقيقي ــة ب ــدأ به ــا
هللا مع اإلنس ــان ،وطالما كان اإلنس ــان
متمس ـ ًـكا به ــا حظ ــي بش ــركة جميل ــة مع
ط ِرَد من
هللا ،ولكن حين كس ــر الوصية ُ
حضـ ـرة هللا .لذل ــك حي ــن تجس ــد اب ــن هللا
الكلم ــة وتبن ــي قضي ــة خالصن ــا ،ص ــام
ليصحح مس ــيرة
ـار وأربعي ــن ليلة
 40نه ـ ًا
ّ
البشـ ـرية نح ــو هللا .وكم ــا كن ــا ف ــي آدم
األول حي ــن كس ــر الوصي ــة ،هكذا حين
ص ــام آدم الثان ــي ون ــاب عن ــا ب ــل ص ــام
َعَّن ــا ليعالج المش ــكلة ..وأوص ــي كبداية
للص ــوم الحقيقي بم ــا قاله (المزمور:)2
اعبـــدوا الرب ...افهمـــوا ...تأدبوا (أي
تغي ــروا) ..وه ــو مزم ــور إنجي ــل ق ــداس
أح ــد الرف ــاع ،والخط ــة الت ــي رس ــمها لنا
ألداء الص ــوم الحقيق ــي ..وألن الصـــوم
دليـــل لحـــب اإلنســـان هلل وعالقـــة
حرصـــه على تقديم دليـــل قوي لمحبته
هلل ولوصيـــاه لذلـــك يتحـــول الصـــوم
إلـــى وســـيلة قويـــة لتعميـــق حـــب هللا
فـــي قلب اإلنســـان مما يقـــوده للعبادة
النقيـــة بالصـــوم والصـــاة والتســـبيح
والليتورجيـــات في التســـابيح واأللحان

والتأمـــل فـــي كالم هللا المقـــدس...
 +ملكيـــة هللا للجســـد :وه ــذا ه ــو
منه ــج القداس ــة الحقيقي ــة ،فرغ ــم أن
القديس ــين كان ــت له ــم أجس ــاد مثلن ــا له ــا
مي ــول وغرائز وعواطف ،ولكن قدس ــوها
جميع ــا بالش ــبع م ــن هللا وتمليك ــه عل ــى
ً
الجس ــد وطاقات ــه ،فص ــار الجس ــد هيكل
هللا وروح هللا س ــاكن في ــه ،وم ــع تفعي ــل
عم ــل ال ــروح الق ــدس بالص ــوم والعب ــادة
تك ــون هن ــاك تقوي ــه للكي ــان الروح ــي
بقيادة روح اإلنسان المقودة بعمل الروح
خاضع ــا
الق ــدس ،مم ــا يجع ــل الجس ــد
ً
كعب ــد مطي ــع لل ــروح ،فالقم ــع يعن ــي
الخض ــوع لملكي ــة هللا وخدم ــة األه ــداف
الروحي ــة ،فيحي ــا اإلنس ــان حس ــب الروح
ولي ــس حس ــب الجس ــد .وهن ــاك تحذي ــر
ف ــي كلم ــات هام ــة للقدي ــس بولس« :إن
عش ــتم حس ــب الجسد فس ــتموتون ،ولكن
إن كنت ــم بال ــروح تُميت ــون أعمال الجس ــد
«م ْن يزرع للجسد
فس ــتحيون» ،و ً
أيضاَ :
وم ْن يزرع
ا،
ـاد
ـ
س
ف
ـد
ـ
ص
فم ــن الجس ــد يح
ً َ
لل ــروح فم ــن ال ــروح يحصد حي ــاة أبدية»
(2كو .)6:9ولخطورة األمر ّنبه الس ــيد
المسيح لعدم التهاون فقال« :إن أعثرتك
عين ــك فاقلعه ــا وألقه ــا عن ــك ،فخي ــر َل َك
أن تدخ ــل الحي ــاة أع ــور م ــن أن تدخ ــل
ـك عين ــان» (م ــت،)9-6:18
جهن ــم وَل ـ َ
يوص ــل
ـن
ـ
ي
الع
ـن
ـ
م
ة
ر
ـ
ـ
ث
الع
ـع
أي أن قط ـ
ّ
للحي ــاة األبدي ــة وه ــذا مه ــم للجس ــد..
 +بالصـــوم نحقـــق إمكانية تغليب
اديـــا ،حت ــى
الـــروح علـــى الجســـد إر ً
نحق ــق م ــا كتبه لن ــا القديس بولس« :إن
عش ــتم حس ــب الجس ــد فس ــتموتون ،لكن
إن كنت ــم بال ــروح تميت ــون أعمال الجس ــد
فس ــتحيون» (رو ،)13:8فالص ــوم
ُيضع ــف إرادة الجس ــد المادي ــة لتق ــوى
إرادة ال ــروح فننتص ــر لحس ــاب وصاي ــا
عموم ــا
هللا ،فنطي ــع الوصي ــة اإللهي ــة
ً
ونعيش حس ــب إرادة هللا لنا ،كما نطلب
ف ــي الص ــاة« :لتك ــن مش ــيئتك».
 +بالصـــوم َتقـــوى الصـــاة :كم ــا
ُيجم ــع القديس ــون أن الص ــوم والصدق ــة
هم ــا جناح ــا الص ــاة القوي ــة والمقبول ــة
أم ــام هللا ،فالص ــوم يجع ــل الجس ــد
ذبيح ــة ح ــب نقية هلل« :قدموا أجس ــادكم
ذبيح ــة حي ــة مرضي ــة عن ــد هللا عبادتك ــم
العقلي ــة» (رو .)3-1:12الص ــوم أف ــاد
أه ــل نين ــوى إذ قدمـ ـوا تذّل ـ ًـا أرض ــى
قل ــب هللا ،فرج ــع ع ــن غضب ــه وغف ــر
له ــم خطاياه ــم ،كما أفاد الصوم أس ــتير
بحكم ــة فائق ــة س ــاعدتها عل ــى خ ــاص
كل م ــن ص ــوم
ش ــعبها ،ونالح ــظ أن ً
نين ــوى وص ــوم اليه ــود أي ــام الملك ــة
صوما لكل الش ــعب بطريقة
أس ــتير كانا
ً
جماعي ــة...

«كان العه ــد
القدي ــم بالنس ــبة
برقي ــة
ل ــي
مشـ ـّفرة ل ــم يف ــك
ّإل
طالس ــمها
إيمان ــي بالمس ــيح» ،ه ــذا م ــا قال ــه
أح ــد خام ــات اليه ــود بع ــد إيمان ــه
بالس ــيد المس ــيح ،فلق ــد اكتش ــف
أن العه ــد القدي ــم كل ــه بتاريخ ــه
وشـ ـرائعه ،بطقوس ــه ووصاي ــاه،
وكذل ــك ع ــادات وتقالي ــد الش ــعوب
األخ ــرى ،م ــا ه ــي إال تمهي ــد لعقل
وقل ــب ووجدان البشـ ـرية الس ــتقبال
المس ــيا (المس ــيح) المنتظ ــر ،وإن
كان العهد الجديد قد أعلن حضور
عمانوئي ــل في وس ــطنا وصرنا نراه
وجه ــا لوج ــه ّإل أنن ــا نج ــد أن كل
ً
كلم ــة وكل آية وكل أصحاح وكل
س ــفر ف ــي العه ــد القديم م ــا هو إال
إعالن لش ــخص المسيا ،وما علينا
ّإل أن نف ــك تل ــك البرقي ــة المشـ ـّفرة
حت ــى ن ــرى المس ــيح بوض ــوح ف ــي
كل أح ــداث وأس ــفار العه ــد القديم،
فل ــم يهب ــط ال ــرب يس ــوع فج ــأة م ــن
الس ــماء من ــذ ألف ــي ع ــام ،ب ــل إن ــه
من ــذ فجر التاريخ وهو حاضر في
خليقت ــه ،وه ــو الوحي ــد ال ــذي كان
مح ــور التاري ــخ وحوله ت ــدور كافة
األح ــداث .فق ــد كان ــت البشـ ـرية
تتنف ــس المس ــيح دون أن ت ــدري
أن ــه يعي ــش في وجدانه ــا .فقد كان
ه ــو موض ــوع انتظاره ــا ورجائه ــا.
فم ــن يتتب ــع التاري ــخ البش ــري من ــذ
آدم وحت ــى اآلن نج ــد أن آدم بع ــد
خروج ــه م ــن جن ــة ع ــدن حك ــى
ألوالده وأحف ــاده م ــا ح ــدث ف ــي
الجن ــة وال ــذي يتلخص ف ــي اآلتي:
 -١هللا محب ــة وثمـ ـرة ه ــذه
المحب ــة ه ــو خلق ــة اإلنس ــان.
 -٢تعبي ــر ه ــذه المحب ــة ه ــو
حض ــور هللا م ــع اإلنس ــان ف ــكان
«و َس ـ ِـم َعا
يس ــير مع ــه وس ــط
الجنة َ
ِ
ِ
ِ
ص ــو َت ال ـ َّـر ِّب ِ
اإلل ــه َماش ـ ًـيا ف ــي
َ ْ
اْل َجَّن ـ ِـة» (ت ــك.)٨:٣
 -٣الخطي ــة فصل ــت اإلنس ــان
ط ِرد من حضرته وفارقه
عن هللا و ُ
عمانوئيل.

 -٤ال بد من مخلص يخلص
اإلنس ــان م ــن خطيت ــه ويعي ــده مرة
ثاني ــة إل ــى الحضـ ـرة اإللهي ــة فكان
الوع ــد بالمخل ــص (عمانوئيل).
 - ٥إن ال ــدم ه ــو الوس ــيلة
الت ــي يعي ــد به ــا اإلنس ــان للحضـ ـرة
اإللهي ــة ،وانتظ ــروا مج ــيء
«عمانوئي ــل» .وس ــرى ه ــذا الفك ــر
ف ــي كل الش ــعوب ،وحاف ــظ علي ــه
اليه ــود بص ــورة نقي ــة إل ــى ح ــد
أم ــا الش ــعوب الوثني ــة ذات
م ــاّ ،
الحض ــارات الراقي ــة فق ــد احتفظـ ـوا
بأساس ــيات فكـ ـرة انتظار وخالص
المس ــيا (المل ــك) المنتظ ــر ولك ــن
بص ــورة غي ــر س ــليمة.
ولذل ــك لي ــس باألم ــر العجي ــب
أن تج ــد ف ــي ع ــادات وتقالي ــد
الش ــعوب الوثني ــة مالم ــح المل ــك
المنتظ ــر فق ــد ورث ــوه م ــن أبيه ــم
آدم ،ولك ــن -كم ــا قلن ــا س ــابًقا -لم
نقي ــا .ونج ــد مث ـ ًـا
يحافظـ ـوا علي ــه ًّ
أفالط ــون ال ــذي س ــبق مج ــيء
الس ــيد المس ــيح يق ــول «مت ــى يأتي
ه ــذا الش ــخص ال ــذي يعلمن ــا كل
ش ــيء؟ إنني في غاية الش ــوق إلى
أم ــا الش ــاعر الروماني
معرفت ــه»ّ .
فريجي ــل فيقول ع ــن انتظاره للملك
رس ــل
المخل ــص «طف ــل صغي ــر ُم َ
م ــن الس ــماء إلين ــا ،وعل ــى عه ــده
س ــتُمحى آث ــار جريمتن ــا ،واألرض
ل ــن تع ــرف الخ ــوف فيم ــا بع ــد».
بع ــد طرد اإلنس ــان من حضرة
هللا ل ــم يصم ــت هللا حت ــى مجيئ ــه
إل ــى العال ــم ،ب ــل كان حض ــوره
اضح ــا ،ن ــار م ــن الس ــماء تن ــزل
و ً
عل ــى الذبيح ــة تعل ــن أن هللا ف ــي
وس ــطنا (عمانوئي ــل) ،ث ــم ين ــزل
ف ــي س ــحاب فوق خيم ــة االجتماع
وف ــوق هيكل س ــليمان يعلن مجده،
ث ــم يحضر بنفس ــه إلى العالم ونراه
عل ــى المذب ــح (جس ــده ودم ــه)،
ويصي ــر عمانوئي ــل لي ــس ف ــي
وس ــطنا فق ــط بل يس ــكن فين ــا ،إلى
وجه ــا لوج ــه ف ــي
أن نـ ـراه بالعي ــان ً
األبدي ــة!!
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كان ــت مري ــم فتاة ُوِلدت في أسـ ـرة
مبارك ــة يس ــودها التفاه ــم والمحب ــة
والمعامل ــة الحس ــنة بي ــن الجميع ،وما
أن وصلت مريم لس ــن الجامعة حتى
تكاث ــر ع ــدد الش ــبان الذي ــن تقدمـ ـوا
لالرتب ــاط بها لجماله ــا الفائق وعذوبة
لس ــانها ووداعته ــا ،وكان ــت مري ــم ف ــي
كل ه ــذا تبتس ــم وتقول إنه ــا مخطوبة
بالفع ــل ،وتقر ًيب ــا ل ــم يفه ــم أح ــد ف ــي
األسـ ـرة م ــا تقص ــده مريم به ــذا القول،
وإن كان البع ــض فيه ــم َف ِهم أنها ربما
ف ــي زياراته ــا المتك ــررة ألح ــد أديـ ـرة
الراهب ــات ق ــد تعرف ــت بأح ــد الش ــبان
وتعاه ــدا عل ــى االرتب ــاط.
كان ــت مري ــم تخ ــدم ف ــي بع ــض
فص ــول البنات الصغيرة في الكنيس ــة
الت ــي تذه ــب إليه ــا ،وق ــد أحب ــت
حقيقي ــا ،وبادلته ــا
حب ــا
ً
مخدوميه ــا ً
البن ــات الصغيـ ـرات بح ــب أعظ ــم.
وما أن انتهت مريم من د ارس ــتها
ف ــي الجامع ــة حت ــى أعلن ــت عالني ــة
رغبته ــا للذه ــاب للدي ــر لتعي ــش حي ــاة
البتولي ــة ف ــي رهبن ــة ف ــي الدير.
ح ــاول األب به ــدوء ش ــديد أن
يجل ــس م ــع مري ــم ويقنعه ــا بأنه ــا
تس ــتطيع أن تعم ــل وتص ــرف عل ــى
أس ــر فقيـ ـرة ،وأن تعيش حياة مقدس ــة
الدا
ف ــي زواج مق ــدس فتنج ــب من ــه أو ً
مباركي ــن كأعض ــاء ف ــي الكنيس ــة،
ولكنه ــا قال ــت ضاحك ــة« :خطيب ــي
يزع ــل ..لق ــد وعدت ــه أن أك ــون ل ــه
ول ــن أخل ــف وع ــدي .لقد وع ــدت أني
لحبيب ــي وحبيب ــي ل ــي».
والجمي ــل أن األم بح ــركات يديها
ومالم ــح وإش ــارات وجهه ــا كان ــت
تش ــجعها عل ــى الثب ــات ف ــي وعده ــا
المب ــارك.
المكون ــة م ــن
اجتمع ــت األسـ ـرة و ّ
أخ كبي ــر ع ــن مري ــم وأخ ــت تصغرها
جميع ــا أن
واألب واألم ،وق ــد اتفقـ ـوا
ً
يع ـ ّـدوا وس ــيلة مواص ــات ويذهبـ ـوا
جميع ــا م ــع مري ــم لكيم ــا يقدمـ ـوا
ً
ذبيحته ــم للدي ــر ب ــكل ف ــرح.
فرح ــت كثيـ ـرات م ــن الراهب ــات
وباألكث ــر األم الرئيس ــة وحت ــى أب
اعتـ ـراف الدي ــر ،الجمي ــع ف ــرح بق ــدوم
مري ــم م ــع أسـ ـرتها ألن ه ــذا ال يحدث
ـادر ف ــي أسـ ـرنا المصري ــة ،وق ــد
ّإل ن ـ ًا
أش ــادت بع ــض الراهبات بجمال مريم
وقلبه ــا المش ــتعل بالح ــب المق ــدس
ال ــذي للعري ــس الس ــمائي.
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عاش ــت مري ــم ف ــي ه ــدوء ومحب ــة
للجمي ــع ،ومواظب ــة عل ــى صلواته ــا
وحض ــور التس ــبحة الليلي ــة بالدي ــر،
وكمل ــت أي ــام اختباره ــا وترّهب ــت مريم
ّ
باس ــم «أمن ــا بارثيني ــا» ،وكان أول
عم ــل له ــا بواب ــة الدي ــر.
م ــن المؤك ــد أن أمن ــا ل ــم يكن لها
خبـ ـرة بكيفي ــة التعام ــل م ــع األمه ــات
الكب ــار ف ــي الس ــن ،باإلضاف ــة لع ــدو
الخي ــر ال ــذي ل ــم يتركه ــا م ــن س ــهامه
ـارا ،ولك ــن مري ــم كان ــت
الملتهب ــة ن ـ ً
ـر م ــا
تلج ــأ ألب اعترافه ــا ،وكثي ـ ًا
كان ــت تدخ ــل مخدعه ــا وتغل ــق بابه ــا
وتنطل ــق ف ــي حديثه ــا م ــع العري ــس
كثير
ال ــذي اختارت ــه لنفس ــها ،وكان ــت ًا
ما تش ــعر وتدرك صوت الرب يس ــوع
ف ــي قلبه ــا ،وكان ــت ف ــي ه ــذا تف ــرح
ـر بم ــا كان يضعه الرب
وتتع ـ ّـزى كثي ـ ًا
يس ــوع عري ــس نفس ــها ف ــي قلبه ــا.
المترددي ــن على
كان م ــن ضم ــن
ّ
الدي ــر رج ــل كبي ــر ف ــي الس ــن م ــن
إح ــدى القبائ ــل القريب ــة م ــن الدي ــر،
كان يج ــيء ويق ــرع الج ــرس وبطريق ــة
طعاما
خشنة وكأن له حًقا أن يطلب
ً
ويطل ــب ش ــاي وس ــكر وصاب ــون
وهك ــذا أش ــياء كثيـ ـرة ،وكان أكث ــر م ــا
وخصوصا أنه
يغضبه ــا من ــه أس ــلوبه
ً
جرحه ــا يوم ــا قائال« :م ــا ِ
دمت هكذا
ً
جميل ــة لم ــاذا ل ــم تتزوج ــي؟» ،تألمت
ـر م ــن ه ــذا الرجل،
أمن ــا بارثيني ــا كثي ـ ًا
ودخل ــت مخدعه ــا لتطل ــب من هللا أن
يمي ــت ه ــذا الرج ــل حت ــى ترت ــاح من ــه
وم ــن طلبات ــه .لك ــن كم ــا كان ج ــاء
إليه ــا عريس ــها ف ــي مخ ــدع الص ــاة
وس ــألها« :ي ــا بارثيني ــا أتحبينن ــي؟»،
قال ــت بس ــرعة« :رب ــي أن ــت تعل ــم
حبا».
أن ــي أحب ــك ،ب ــل أني مريض ــة ً
ق ــال له ــا ال ــرب ف ــي قلبه ــا« :أل ــم
يوما يق ــول« :أحبوا
تس ــمعي صوت ــي ً
أعداءك ــم .باركـ ـوا العنيك ــم .أحس ــنوا
إل ــى مبغضيك ــم ،وصلـ ـوا ألجل الذين
يس ــيئون إليك ــم ويطردونك ــم»؟».
س ــجدت أمن ــا ف ــي قاليته ــا قائلة:
«رب ــي و ارع ــي نفس ــي ،لق ــد أصبح ــت
أح ــب ه ــذا الرج ــل ،وس ــأراك في ــه
تطل ــب من ــي ،وأعطي ــك أن ــت ب ــكل
ف ــرح».
ويوم ــا آخ ــر طلب ــت منه ــا
+
ً
إح ــدى األمه ــات الكبيـ ـرات س ـ ًـنا ف ــي
معينا من الدواء ،فذهبت
نوع ــا ً
الدي ــر ً
لتبح ــث ع ــن ه ــذا الدواء ف ــي صيدلية
الدي ــر ،وتأخ ــرت بع ــض الش ــيء ف ــي

إحض ــار ال ــدواء ألمن ــا الراهب ــة ،وم ــا
أن م ـ ّـدت يديه ــا له ــا بال ــدواء حت ــى
صفعته ــا األم لتأخره ــا عليه ــا كثي ـ ًـرا.
ـر أمن ــا بارثيني ــا م ــن ه ــذا
تألم ــت كثي ـ ًا
يعا لمخدعها لكيما
ر
ـ
ـ
س
ذهبت
ولكنه ــا
ً
تش ــكو أمنا الكبيرة في الس ــن ،صلت
وقالت وهي جريحة« :أخبرني يا من
تحبه نفس ــي ماذا أفعل ومش ــاعري قد
اضطرب ــت وقلب ــي يم ــوج بالغض ــب؟
حًقا إني س ــوداء ولس ــت جميلة بعد..
ولكني أس ــعى».
أيض ــا الحبي ــب ف ــي قلبه ــا
تكل ــم ً
قائ ـ ًـا« :أل ــم تعرف ــي م ــاذا صنعوا بي
عن ــد الصلي ــب أن ــا الحبي ــب؟ كي ــف
ثوب ــا
ضربون ــي بالس ــياط وألبس ــوني ً
إكليل من
لله ــزء ووضعـ ـوا في أرس ــي ً
أرد
أيض ــا أن ــي ل ــم ّ
ش ــوك؟ أتذكري ــن ً
وجه ــي ع ــن خ ــزي البص ــاق؟»
ـر م ــن أج ــل م ــا
بك ــت مري ــم كثي ـ ًا
احتمل ــه عريس ــها ..قال ــت« :حًق ــا
وأن ــت عريس ــي ،أنت أبي ــض وأحمر.
أبي ــض ف ــي نقاوت ــك ون ــورك وبهائك،
وأحم ــر بجس ــدك
المخض ــب بالدم ــاء
ّ
م ــن أجل ــي ي ــا حبيبي يا رب ــي والهي.
لق ــد غف ــرت له ــا كم ــا غف ــرت أن ــت يا
م ــن تحبه نفس ــي لصالبيك على عود
حب ــا أعظم من
الصلي ــب ،حًق ــا ل ــم َأر ً
ه ــذا» .وش ــعرت ف ــي الح ــال أن قلبها
ع ــاد ينب ــض بح ــب أمن ــا العجوز.
وهك ــذا كان ــت أمن ــا م ــع األي ــام
والس ــنين ت ــزداد نعم ــة ف ــوق نعم ــة،
ـاء ونق ــاوة ف ــي قلبه ــا.
وبه ـ ً
ول ــم يس ــكت الش ــيطان عنه ــا
ـارا ،إذ
ـهما
ً
ملتهب ــا ن ـ ً
فق ــد أع ـ ّـد له ــا س ـ ً
حض ــرت إل ــى الدي ــر فت ــاة هارب ــة من
أبيه ــا خوًفا من قتله ــا ،ولكنها جاءت
بحيل ــة م ــن الش ــيطان لرئيس ــة الدي ــر
وقال ــت له ــا إنه ــا ترغ ــب ف ــي حي ــاة
الرهبن ــة ف ــي الدي ــر ،فأوص ــت أمن ــا
الرئيس ــة أمنا بارثينيا أن تجلس معها
وتعتن ــي به ــا.
وم ــا أن جلس ــت أمن ــا بارثينيا مع
الفت ــاة حت ــى تكلم ــت الفت ــاة بلس ــان
الش ــيطان ع ــن أم ــور صعب ــة وخطايا
تتعم ــد
نجاس ــة م ــع كثيري ــن ،وكان ــت ّ
أن تق ــول بن ــوع م ــن التفاصي ــل ب ــا
خج ــل وب ــكل صراحة وبألفاظ س ــوقية
غي ــر منضبط ــة ،وكانت الفت ــاة تتكلم
م ــع أمن ــا ومن طرف خفي تحاول أن
تزّي ــن لها حياة الخطية ،وأن هللا يقبل
التوب ــة ف ــي أي وق ــت .وأعلنت لها أن
الرهبن ــة ليس ــت بخاطره ــا ولك ــن ه ــي
هارب ــة م ــن أسـ ـرتها وتحتم ــي بالدير.
ـر مم ــا س ــمعته
تألم ــت أمن ــا كثي ـ ًا
ـيئا
ـ
ش
ـا
ـ
ه
عن
ـم
ـ
م ــن أم ــور كان ــت التعل
ً
عل ــى اإلطالق ،وج ــرت أمنا كعادتها

لعري ــس نفس ــها ف ــي مخدعه ــا ،وكانت تبكي
تدنس ــت مس ــامعها.
بكاء ًا
مر صارخة كيف ّ
ً

أيضا العريس إلى قلبها بنبضات
وجاء ً
قائل« :ي ــا أختي يا حبيبتي
قوي ــة ف ــي قلبها ً
ي ــا حمامت ــي يا كاملت ــي ،حولي عنى عينيكِ
ّ
وطيب
ع»،
بالدمو
فق ــد غلبتاني ألني أُغل ــب
ّ
خاطره ــا وكأنه يبتس ــم له ــا وقال لها« :نحن
نج ــول نصن ــع خي ـ ًـرا ،أم ــا الع ــدو فيج ــول
ـهاما م ــن ن ــار» ،وق ــد أزاح
يصن ــع ش ـ ًا
ـر وس ـ ً
عن ذاكرتها كل ما س ــمعت من هذه الفتاة.
وف ــي الغد عرفت أن الفتاة وجدت رحلة
راجع ــة للقاهـ ـرة وق ــد ركب ــت معه ــم .وكأن
الش ــيطان كان ق ــد أرس ــلها لرس ــالة معين ــة
ولكنه ــا ذهب ــت وذهب ــت معه ــا أفكاره ــا.

وعب ــرت األي ــام والس ــنين وقارب ــت أمن ــا
س ــن الخمس ــين ،وكان ــت ق ــد ص ــارت برك ــة
للدي ــر ومحبوبة م ــن الجميع ،وكان البعض
طلب ــا للمش ــورة الروحي ــة،
يلج ــأ إليه ــا كثي ـ ًا
ـر ً
وكان ــت أمنا ما ازل ــت تلتقي بالعريس الملك
الس ــمائي وتس ــمع صوت ــه ف ــي قلبها.

ولك ــن ه ــذه المـ ـرة ج ــاء العري ــس ،ورأت
قويا بقاليتها وس ــحابة من البخور
أمن ــا ًا
نور ً
الع ِط ــر ،وإذا مل ــك المل ــوك يظهر ألمنا هذه
َ
عيان ــا ،وكم كانت ابتس ــامته حلوة لها
ة
ر
ـ
ـ
م
ال
ً
تخل ــب القل ــب وته ـ ّـزه م ــن أعماق ــه ،وناداها:
«ياحمامت ــي ف ــي محاج ــئ الصخ ــر ،لق ــد
ـر م ــن أجل ــي ،وه ــا أن ـ ِ
تعب ـ ِ
ـت اآلن
ـت كثي ـ ًا
جميل ــة كالقم ــر ،طاهـ ـرة كالش ــمس» ،وق ــال
له ــا هك ــذا« :م ــا أجمل ـ ِـك وم ــا أح ـ ِ
ـاك أيتها
الع ــروس لق ــد بلغ ـ ِ
ـت زين ــة األزي ــان واآلن لم
ِ
مكان ــا ف ــي األرض لق ــد آن أوان
يع ــد ل ــك ً
الزفاف
الي ــوم ي ــا عروس ــي ،س ــتكونين مع ــي
ف ــي الف ــردوس» .وس ــمعت أمن ــا بارثيني ــا
صوتً ــا كص ــوت مي ــاه كثيرة يق ــول« :طوبى
للمدعوي ــن إل ــى عش ــاء ع ــرس الخ ــروف».
س ــجدت أمن ــا وقال ــت« :نع ــم تع ــال أيها
ال ــرب يس ــوع ،وأنا ي ــا عريس نفس ــي وملكي
وإله ــي ل ــي اش ــتهاء أن أنطل ــق وأكون معك
جدا».
ف ــي كل حي ــن ،ذاك أفض ــل ً

وإزداد الن ــور ق ــوة ،وارتفع ــت س ــحابة
البخ ــور العطـ ـرة ،وبالمصادف ــة كانت إحدى
األمه ــات تعب ــر من أمام قالي ــة أمنا بارثينيا
واش ــتمت البخ ــور ورأت الن ــور ،فذهب ــت
يعا ألمن ــا الرئيس ــة لتخبره ــا بم ــا رأت،
سـ ـر ً
وج ــاءت أمن ــا الرئيس ــة مع بع ــض األمهات
وعاينـ ـوا الن ــور واش ــتموا رائح ــة البخ ــور
العط ــر ،وطرقـ ـوا عل ــى بابه ــا فل ــم تفت ــح.

فتحـ ـوا ه ــم الب ــاب ووجدوه ــا س ــاجدة
وف ــي يديه ــا الكت ــاب المق ــدس مفت ــوح عل ــى
نورا،
س ــفر نش ــيد األنش ــاد ،ووجهه ــا ممتل ــئ ً
وابتس ــامة خفي ــة كابتس ــامة م ــن ه ــو ذاه ــب
للق ــاء حبيب ــه...

‘‘ ِبخ’’ كلمة ُتقال للتخويف ،من الكلمة القبطية  ⲡⲓⲓϧأي الشيطان أو العفريت
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ع ــن ه ــذه الكن ــوز ق ــال م ــار إس ــحق« :إن
الذي ــن ارتضـ ـوا أن يعيشـ ـوا م ــع المس ــيح بمخاف ــة
هللا يتحمل ــون الضيق ــات ،ويصب ــرون عل ــى
االضطه ــادات (بمعون ــة هللا) فينال ــون الكن ــوز
الس ــماوية» .جمي ــل أن يض ــع اإلنس ــان هدف ــه
دائم ــا ف ــي كل عم ــل وف ــي كل مش ــروع،
أمام ــه ً
ولذل ــك تض ــع لنا الكنيس ــة ف ــي أول أحد من آحاد
الص ــوم اله ــدف م ــن الص ــوم ،ب ــل م ــن الحي ــاة
الروحي ــة كله ــا وه ــو «الملكوت» ،منادي ــة لنا في
نهاي ــة اإلنجي ــل «اطلبـ ـوا أوًل ملكوت هللا» ،ولكن
كي ــف نص ــل إلي ــه؟
يوضـــح لنـــا إنجيل أحـــد الكنـــوز الخطوات:
 –1الخطـــوة األولى:
ـوز ف ــي الس ــماء ال على
أن نكن ــز ألنفس ــنا كن ـ ًا
األرض ،ويعن ــى ه ــذا أن نخ ــزن كل ما نس ــتطيع
أن نخزن ــه م ــن أفض ــل الصلـ ـوات واألصـ ـوام
والخدم ــة والقـ ـراءات ومحب ــة اآلخري ــن.
ومـــن كنـــوز الســـماء :أ -الصـــاح :فيقول
«اإل ْنس ــان َّ ِ
الص ِال ـ ِـح
ـح ِم ـ َـن اْل َك ْن ـ ِـز َّ
ال ــرب ِ َ ُ
الصال ـ ُ
ِ
الص ِال َح ــات» (م ــت،)35:12
ِف ــي اْلَقْل ــب ُي ْخ ـ ِـرُج َّ
وندع ــو ال ــروح الق ــدس في الس ــاعة الثالثة بـ«كنز
يطهرن ــا من كل
الصالح ــات» متوس ــلين إلي ــه أن ّ
ِ
ـك
دن ــس .ب-
َم ـ ُ
ـان أ َْوَقات ـ َ
مخافـــة ٍهللاَ « :فَي ٍُك ــو ُن أ َ
ِ
ٍ
ِ
الر ِّب ِهي
ة
ف
ا
خ
م
.
ـة
ـ
ف
ر
ع
م
و
ة
م
ك
ح
و
ص
َوْف ـ َـرَة َخـ ـاَ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ
نَ
َك ْن ـ ُـزهُ» (إش ،)6:33ومخاف ــة هللا تعني أن يكو
عن ــد اإلنس ــان هيب ــه وتقدي ــر هلل ورؤيت ــه ف ــي كل
م ــكان ،وطاع ــة ف ــي كل وصاي ــاه .ت -الحكمة:
قي ــل ع ــن الس ــيد المس ــيح «اْل ُم َّذ َخ ـ ِـر ِفي ـ ِـه َج ِمي ـ ُـع
ُكُن ـ ِ
ـوز اْل ِح ْك َم ـ ِـة َواْل ِعْلمِ» (ك ــو ،)3:2والحكمة هي
ج ــودة التفكي ــر ودق ــة التعبي ــر وس ــامة التدبي ــر.
ث -العطاء :قال الس ــيد المس ــيح للش ــاب الغني
«ِإن أَرْدت أَن تَ ُك ــون َك ِ
بع أ َْمالَ َك َك
ام ـ ًـا َفا ْذ َه ْب َو
َ
َ ْ
ْ
ْ
الس ــم ِ
وأَع ـ ِـطَ اْلُفَق ــراءَ ،في ُك ــو َن َل ــك َك ْنٌز ِ
اء»...
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ف
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َ ْ
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َ
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ً
أن نخ ــزن أي ش ــيء ،فالكن ــز ه ــو أثمن ما يقتنيه
اإلنس ــان ،لذل ــك فالمطل ــوب ال أن تصّل ــي فق ــط،
ولك ــن تصّل ــي ص ــاة عميق ــة روحانية باس ــتخدام
كل الحـ ـواس ،وهك ــذا ف ــي باق ــي الفضائ ــل ..وفى
نهاي ــة النقط ــة األول ــى يوض ــح اإلنجي ــل أن ــه إن
أيض ــا
كان كن ــزك ف ــي الس ــماء فس ــيكون قلب ــك ً
ف ــي الس ــماء ،ألن ــه «حي ــث يك ــون كن ــزك هن ــاك
أيض ــا» .ويق ــارن بي ــن كن ــز األرض
يك ــون قلب ــك ً
وكن ــز الس ــماء ..فكن ــز األرض يجعل ــك متعلًق ــا
وي ِّ
إم ــا س ــتتركه أو
به ــا ُ
عرض ــك للسـ ـرقة والتل ــفّ .
س ــيتركك ،ولك ــن كن ــز الس ــماء يجعل ــك متعلًق ــا
بالس ــماء ،وهن ــاك ال يك ــون س ــارقون وال تل ــف..
ولذل ــك ُس ـ ِّـمي ه ــذا األح ــد «أح ــد الكنوز».
 –2الخطـــوة الثانيـــة :بع ــد االهتم ــام
باإليجابيات ،الحذر من الس ــلبيات ..فالعين هي
ب ــاب العق ــل ال ــذي يدخ ــل من ــه كل معرف ــة سـ ـواء
إيجابي ــة أو س ــلبية ،بالقـ ـراءة والرؤي ــة ،لذل ــك ف ــإن

نقي ــا ،وبالتالي
كان ــت عين ــك نقي ــة س ــيكون عقلك ً
جس ــدك كل ــه ..والعك ــس صحي ــح ..إن كان ــت
يلوث
عين ــك شـ ـريرة س ــيكون عقلك شـ ـر ًيرا ،وه ــذا ّ
جس ــدك كل ــه ..لذلك اهت ــم بعينك وبما تراه وتقرأه،
ف ــإن تحكم ــت ف ــي المدخ ــل تحكم ــت ف ــي الجس ــم
كل ــه ..ث ــم يوض ــح أن العي ــن هي سـ ـراج الجس ــد،
فه ــي الت ــي تني ــر للجس ــد وبدونه ــا يحي ــا اإلنس ــان
ف ــي ظ ــام ..ولك ــن إن كان ه ــذا السـ ـراج ُمطفـ ـأً
(مظل ــم ..شـ ـرير) فالجس ــد كل ــه س ــيكون أكث ــر
ظال ًما .
 –3الخطـــوة الثالثـــة :ه ــي االس ــتقامة ف ــي
العب ــادة وع ــدم التعريج بي ــن فرقتين أو بين ربين،
هللا والم ــال ،ف ــإن كن ــت حًق ــا تعب ــد هللا ف ــا تعب ــد
غيـ ـره ..ولك ــن إن أردت أن تعب ــد االثني ــن فل ــن
تس ــتطيع ذلك ألنك إما أن تحب الواحد وتبغض
اآلخ ــر ،أو تقب ــل الواح ــد وتبغ ــض اآلخ ــر .وم ــا
عموم ــا
ُيق ــال عل ــى الم ــال ُيق ــال عل ــى الش ــهوات
ً
ـر ف ــي ح ــد
والع ــادات الرديئ ــة ..الم ــال لي ــس ش ـ ًا
ذات ــه ،إنم ــا ه ــو نعم ــة وبرك ــة وعطي ــة م ــن هللا
لنس ــتثمرها لمج ــد اس ــمه ،ولك ــن الب ــد أن نجعل ــه
ـيدا ،حي ــث أن ــه ُيمك ــن أن يصي ــر
خادم ــا ال س ـ ً
ً
ـيدا إن :أ -اهتممن ــا ب ــه وبجمع ــه ف ــا
ـ
س
ـال
الم ـ
ً
يتواف ــر وق ــت لعم ــل روح ــي ب ــل يكون االنش ــغال
كل ــه ب ــه .ب -محبت ــه تجعلنا نض ــل عن اإليمان
َن محَّب َة اْلم ِ
ال
ونستخدم وسائل ال ترضي هللا «أل َّ َ َ
َ
الش ــر ِ َّ ِ ِ
ِ ِ ُّ
ضُّلوا
م
ـو
ور ،ال ــذي ِإذ ْابتَ َغ ــاهُ َق ـ ْ ٌ َ
َص ـ ٌـل ل ـ ُـك ّل ُ
أْ
ِ
يم ـ ِ
ـاع َكِثي ـ َـرٍة»
ط َعُنـ ـوا أ َْنُف َس ـ ُـه ْم ِبأ َْو َج ـ ٍ
ـانَ ،و َ
َع ـ ِـن اإل َ
ـاب
َج ـ َ
(1ت ــي .)10:6ت -اإلت ــكال علي ــه «َفأ َ
َع َس ـ َـر
ـال َل ُه ـ ْـمَ :ي ــا َبِن ـ َّ
ـيَ ،م ــا أ ْ
َي ُس ــوعُ أ َْي ً
ض ــا َوَق ـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُد ُخ ــول اْلمتَّكلي ـ َـن عَلى األَمو ِ
ال ِإَلى َمَل ُكوت هللا!»
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َب ْي ـ َـن الش ـ ْـوك ُه ـ َـو ال ــذي َي ْس ـ َـم ُع اْل َكل َمـ ـ َةَ ،و َه ـ ُّـم ه َذا
ـان اْل َكِلمـ ـ َة َفي ِ
ور اْل ِغَن ــى َي ْخُنَق ـ ِ
صي ـ ُـر
َ َ
اْل َعاَلـ ـ ِم َو ُغ ـ ُـر ُ
ِبـ ـاَ ثَ َم ـ ٍـر» (م ــت .)22:13ج -الطم ــع وع ــدم
ِ
اء ُك ُم
َع َ
االكتف ــاء (عب ــادة األوث ــان)َ« :فأَميتُـ ـوا أ ْ
ضَ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّالِت ــي َعَل ــى األ َْر ِ
ض ...الط َم ـ َـع ال ــذي ُه ـ َـو عَب ـ َ
ـادةُ
األ َْوثَ ـ ِ
ـان» (ك ــو .)5:3ح -اس ــتخدامه في أش ــياء
خاطئ ــة مث ــل :الربا – التجارة غير المش ــروعة –
اإلدم ــان – الش ــهوة  ...حًق ــا ال يس ــتطيع أحد أن
يعب ــد ربين.
أخيـــرا ..يوض ــح فص ــل اإلنجي ــل ع ــدم
–4
ً
حم ــل اله ــم من ناحية األكل والش ــرب أو اللبس،
فيكف ــي أن تعم ــل ق ــدر اس ــتطاعتك وات ــرك الباقي
عل ــى هللا ..ويكف ــي أن تتأم ــل الطبيع ــة حول ــك
وذل ــك الجم ــال البدي ــع في الزه ــور والطيور كيف
أيضا؟!
خلقه ــا هللا ويقوته ــا ..أف ــا يهتم ب ــك أنت ً
حًق ــا ..أل ـ ِ
ـق علي ــه همك فه ــو يعولك.

عرضن ــا ف ــي الحدي ــث ع ــن درج ــات
اإلكلي ــروس ،الث ــاث عقوب ــات الخاص ــة ب ــكل
درج ــة عل ــى ح ــدةّ ،إل أن هن ــاك عقوبات عامة
تش ــمل الدرج ــات الث ــاث ،ب ــل وهن ــاك منه ــا
م ــا يش ــمل مع ــه علمانيي ــن إذا وقعـ ـوا ف ــي ذات
أما
الخط ــأ ،م ــع اخت ــاف أن القطع لإلكليروس ّ
الف ــرز فه ــو للعلمانيي ــن .وتتن ــوع تل ــك العقوب ــات
العام ــة إل ــى أربع ــة أقس ــام:
األول عقوبات بسبب خلطات ممنوعة.
الثان ــي عقوب ــات خاص ــة بع ــدم العناي ــة
بالش ــعب أو اإلكلي ــروس فيم ــا بينه ــم.
الثال ــث عقوب ــات خاصة بأخطاء خاصة أو
تجاه اآلخرين.
الرابع عقوبات خاصة بالرسامات.
وس ــنتناول الحدي ــث ع ــن تل ــك العقوب ــات
بأقس ــامها األربع ــة ف ــي مقالي ــن متتاليي ــن بنعم ــة
ال ــرب.
القســـم االول  :عقوبـــات خاصـــة بخلطات
ممنوعـــة (دون ذكر أرقـــام القوانين):
إذا صن ــع أس ــقف أو قس ــيس أو ش ــماس
البصخ ــة المقدس ــة مع اليهود قب ــل اعتدال الليل
فليقط ــع.
والنه ــار ُ

إذا صام أس ــقف أو قس ــيس أو ش ــماس مع
عي ــد معه ــم ،أو قب ــل منه ــم هداي ــا
اليه ــود أو ّ
فليقط ــع ،وإن
لعيده ــم كفطائ ــر أو ش ــيء آخ ــر ُ
فليف ــرق.
كان م ــن فع ــل ذل ــك
علماني ــا ُ
ً

إذا صل ــى أح ــد اإلكلي ــروس م ــع إكليروس ــي
أيضا.
فليقط ــع ه ــو ً
آخ ــر مقط ــوعُ ،

أي أس ــقف أو قس ــيس أو ش ــماس يمض ــي
يتقرب من قرابينهم،
إل ــى معمودية الهراطق ــة أو ّ
تأم ــر القواني ــن ب ــأن ُيقط ــع م ــن درجت ــه ،ألن ــه
أي
ليس ــت بي ــن المس ــيح والش ــيطان مس ــالمة ،و ّ
نصي ــب للمؤم ــن م ــع غي ــر المؤم ــن؟
ال يختل ــط أس ــقف أو قس ــيس أو ش ــماس
فليقط ــع.
بأش ــغال ه ــذا العال ــم  .ف ــإذا اختل ــط ُ

األس ــقف أو القس ــيس أو الش ــماس ال ــذي
يتف ــرغ للجندي ــة ،ويري ــد أن يفعلهم ــا اثنتيهم ــا،
فليقطع ألنه
لينال رئاس ــة بشـ ـرية مع الكهنوتُ ،
ق ــال «ادف ــع م ــا هلل هلل وم ــا للمل ــك للمل ــك».
إذا ُوج ــد م ــن اإلكلي ــروس م ــن ي ــأكل ف ــي
فليف ــرقّ .إل أن يك ــون ف ــي
خم ــارة أو يش ــربُ ،
فن ــدق ألج ــل الض ــرورة والغرب ــة والم ــأوى.
مج ةل الكرازة  25 -بف� يا� 2022
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القمص جرجس لوقا
أول كاهن قبطي في فرنسا

رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم األح ــد  ٢٠فب اري ــر
٢٠٢٢م ،القمـــص جرجـــس لوقـــا ،كاهن
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس م ــار
مرقس بش ــاتنيه ماالبري ،التابعة إليبارشية
باري ــس وش ــمالي فرنس ــا ،ع ــن عم ــر قارب
 ٨٣س ــنة بع ــد أن قض ــى ف ــي الخدم ــة
الكهنوتي ــة حوال ــي  ٤٦س ــنةُ .ول ــد األب
المتني ــح ف ــي  ٢٢يولي ــو ١٩٣٩م ،وحص ــل
عل ــى بكالوري ــوس الطب البيط ــري ،جامعة
القاهـ ـرة ع ــام ١٩٦٢م ،توج ــه إل ــى فرنس ــا
حي ــث حص ــل هن ــاك عل ــى درج ــة الدكتوراه
ف ــي عل ــم األمراض الفيروس ــية م ــن جامعة
«باس ــتير» عام ١٩٦٨م ،ثم حصل بعدها
بعامي ــن ،ف ــي ع ــام ١٩٦٩م عل ــى دكت ــوراه
أيضا ،وعمل
الدول ــة ف ــي العلوم من فرنس ــا ً
أس ــتا ًذا ف ــي جامع ــة باس ــتير وف ــي عدد من
الجامع ــات الفرنس ــية ،حتى أيام ــه األخيرة.
كاهن ــا ي ــوم  ٤أبري ــل ١٩٧٦م بي ــد
س ــيم
ً
مثل ــث الرحم ــات األنب ــا مرق ــس مطـ ـران
مارس ــيليا وطولون ،مع اس ــتم ارره في عمله
كأس ــتاذ جامع ــي ،ونال رتب ــة القمصية يوم
 ٢٣أغس ــطس ١٩٨٩م .في عام ١٩٩٥م
س ــاهم ف ــي تأس ــيس أول كنيس ــة تك ــون
مملوك ــة للكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية
ف ــي فرنس ــا ،وه ــي كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء
وم ــار مرق ــس الرس ــول ،الت ــي كان يخ ــدم
به ــا حت ــى نياحت ــه ،كم ــا أس ــهم ف ــي إنش ــاء
ع ــدد م ــن الكنائ ــس القبطي ــة ف ــي فرنس ــا.
حص ــل عل ــى وس ــام الش ــرف الفرنس ــي
برتب ــة ف ــارس وه ــو أرف ــع األوس ــمة الت ــي
تمنحه ــا فرنس ــا ف ــي أبري ــل ع ــام ٢٠١٦م،
لجه ــوده ف ــي مجال األمـ ـراض الفيروس ــية،
بالت ازم ــن م ــع م ــرور  ٥٠س ــنة عل ــى ب ــدء
رحلته الد ارس ــية بفرنس ــا و ٤٠س ــنة خدمته
الكهنوتي ــة .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا
مارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمالي
فرنســـا ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية،
وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

+ + +
القمص تادرس بليب

كاهن كنيسة مكسيموس ودوماديوس
واألنبا موسى بالعصافرة
قطاع المنتزه  -اإلسكندرية

رق ــد ف ــي الرب بش ــيخوخة صالحة ،يوم
الخمي ــس  ١٠فب اري ــر ٢٠٢٢م ،القمـــص
تـــادرس لبيـــب ،كاه ــن كنيس ــة القديس ــين
مكس ــيموس ودومادي ــوس والق ــوي األنب ــا
موس ــى بالعصافـ ـرة ،التابع ــة لقطاع كنائس
المنتـ ـزه باإلس ــكندرية ،ع ــن عم ــر بل ــغ ٧٥
س ــنة وبع ــد خدم ــة كهنوتي ــة دام ــت ألكث ــر
م ــن  ٤١س ــنةُ .ول ــد األب المتني ــح في ٢٠
كاهن ــا ف ــي األول
فب اري ــر ١٩٤٧م ،وس ــيم ً
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م ــن أغس ــطس ١٩٨٠م ،بي ــد نياف ــة األنب ــا
بنيامي ــن مطـ ـران المنوفي ــة الحال ــي (النائب
ورِس ــم برتب ــة
الباب ــوي لإلس ــكندرية وقته ــا)ُ ،
القمصي ــة ف ــي  ٢٧م ــن س ــبتمبر ٢٠١٢م
بي ــد نيافة األنب ــا باخوميوس مطران البحيرة
وتوابعه ــا (القائمق ــام البطريرك ــي آنئ ــذ).
وأُقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي بالكاتدرائي ــة
المرقس ــية باإلس ــكندرية ،ف ــي الثالث ــة م ــن
بع ــد ظه ــر الي ــوم ذات ــه ،بحض ــور صاحبي
النياف ــة :األنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه باإلس ــكندرية،
واألنب ــا هرمين ــا األس ــقف الع ــام لكنائ ــس
قط ــاع ش ــرق اإلس ــكندرية ،وع ــدد كبير من
اآلب ــاء كهن ــة اإلس ــكندرية .خالص تعازينا
لنيافـــة األنبـــا بافلـــي ،ولمجمـــع اآلبـــاء
كهنـــة اإلســـكندرية ،وألســـرته المباركـــة
وكل محبيـــه.

+ + +
القمص أاغبيوس سعد

من إيبارشية شرق المنيا
رق ــد ف ــى الرب ي ــوم االثني ــن  ٢١فبراير
٢٠٢٢م ،القم ــص أغابي ــوس س ــعد ،كاه ــن
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والث ــاث مق ــارات
القديس ــين بنزل ــة عبي ــد ،التابع ــة إليبارش ــية
ش ــرق المني ــا ،ع ــن عم ــر تج ــاوز  ٥٥س ــنة
بع ــد أن قض ــى في الخدم ــة الكهنوتية أكثر
م ــن  ٢٣س ــنةُ .ول ــد األب المتني ــح يوم ٢٢
كاهن ــا ي ــوم ٢٧
أغس ــطس ١٩٦٦م ،وس ــيم ً
نوفمب ــر ١٩٩٨م ،ون ــال رتب ــة القمصي ــة
ي ــوم  ٢٥يوني ــو 2021م ،وأُقيم ــت صلوات
تجنيـ ـزه بكنيس ــته ف ــي السادس ــة م ــن مس ــاء
الي ــوم ذات ــه .خالص تعازينا لنيافة األنبا فام
أس ــقف ش ــرق المني ــا ،ولمجمع اآلب ــاء كهنة
اإليبارش ــية ،وألسـ ـرته المباركة وكل محبيه.

+ + +
تاسوين صوفيا

أقدم مكرسات دير السيدة العذراء
بجبل درنكة في أسيوط
رق ــدت ف ــي ال ــرب ي ــوم الجمع ــة ١٨
فب اري ــر ٢٠٢٢م ،تاســـوني صوفيـــا ،أق ــدم
المكرس ــات بدي ــر الس ــيدة الع ــذراء بجب ــل
درنك ــة ف ــي أس ــيوط التاب ــع إليبارش ــية
عام ــا م ــن الخدم ــة
أس ــيوط ،بع ــد ً ٥٥
بالتكري ــس .تكرس ــت المتنيح ــة بي ــد مثل ــث
الرحم ــات األنب ــا ميخائي ــل مطـ ـران أس ــيوط
ورئي ــس دي ــر درنكة الس ــابق عام ١٩٦٧م،
وخدم ــت بتعلي ــم اللغ ــة القبطي ــة واأللح ــان
الكنس ــية ف ــي الدير بش ــكل أساس ــي .صلى
نياف ــة األنب ــا يوأن ــس أس ــقف اإليبارش ــية
ورئي ــس الدي ــر صلـ ـوات تجنيزها ف ــي ديرها
ي ــوم نياحته ــا .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة
األنبا يوأنس أســـقف إيبارشـــية أســـيوط،
ولمكرســـات ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل
درنكة ،وألســـرتها المباركـــة وكل محبيها.

«ولما كملت أيام خدمته
مضى إلى بيته» (لو)23 :1
أسرة مكتبة المحبة بشب ار
وأسرة المرحوم
فيكتور يونان نخلة
األستاذة أوديت فيكتور
المحاسب برتي فيكتور
المهندس نزيه فيكتور
يزفون إلى أحضان القديسين
مثلث الرحمات
نيافة الحبر الجليل

األنبا لواكس

أسقف أبنوب والفتح
وأسيوط الجديدة
ورئيس دير الشهيد مارمينا
المعلق بأبنوب
نياحا لروحه الطاهرة
طالبين ً
في أحضان القديسين
وعزاء آلبائنا المطارنة
واألساقفة
أعضاء المجمع المقدس
وأسرته المباركة
وكل أبنائه ومحبيه
بصلوات صاحب الغبطة
والقداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
+ + +
إلرسال مراسالت االجتامعيات
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المشط يستخدم لتصفيف الشعر بالقبطية ⲙⲁϣⲑⲟϯ

«طوبى لمن اخترتة وقبلته يا رب
ليسكن في ديارك إلى األبد»
شكر وذكرى األربعين لألب الغالي

المرحوم كمال يوسف حنا
لقد عشت بيننا في هدوء المالئكة،
ورحلت عنا في سكون القديسين،
وكنت دائ ًما مستعدًا للقاء الرب،
شاعرا بالغربة في هذه األرض،
ً
لسان حالك يقول مع داود النبي
خف
«غريب أنا في األرض فال ت ُ ِ
عنّي وصاياك» (مز.)9 :119
تقيم األسرة القداس اإللهي
لروحه الطاهرة
يوم األحد الموافق 2022/3/13
في تمام الساعة السابعة صبا ًحا
بكنيسة السيدة العذراء مريم
بعزبة النخل
أمام محطة متروعزبة النخل
أوالدك وبناتك وأحفادك

+ + +

ذكري األربعين لألب الغالي
جدا
والجد المحبوب ً

شايب جرجس سيفني

كنت أبًا حانيًا وحكي ًما ،وكانت محبتك
تظلل علينا وتروي قلوبنا العطشى
لرؤيتك اآلن رحلت وأدميت قلوبنا
بفراقك ،على رجاء اللقاء ننتظرك.
زوجتك وأبناؤك وأحفادك
تقيم األسرة
القداس اإللهي لروحه الطاهرة
يوم السبت الموافق 2022/3/5
بكنيسة الرسولين بطرس وبولس
(البطرسية) بالعباسية
في تمام الثامنة والنصف صبا ًحا
تلغرافيًا جورج وفيكتور شايب

We were celebrating the great Jonah’s
(Nineveh) fast, let’s contemplate in some
of the scripture verses under the title
of Profound sermons delivered in short
statements. “So the Lord spoke to the
fish, and it vomited Jonah onto dry land”.
(1)
Then “Now the word of the Lord came
to Jonah the second time, saying, “Arise,
go to Nineveh, that great city, and preach
to it the message that I tell you.” So Jonah
arose and went to Nineveh, according
to the word of the Lord. Now Nineveh
was an exceedingly great city, a threeday journey in extent. And Jonah began
to enter the city on the first day’s walk.
Then he cried out and said, “Yet forty
days, and Nineveh shall be overthrown!”.
“ So the people of Nineveh believed God,
proclaimed a fast, and put on sackcloth,
from the greatest to the least of them. Then
word came to the king of Nineveh; and he
arose from his throne and laid aside his robe,
covered himself with sackcloth and sat in
ashes. And he caused it to be proclaimed
and published throughout Nineveh by the
decree of the king and his nobles, saying,
Let neither man nor beast, herd nor flock,
taste anything; do not let them eat, or
drink water, let everyone turn from his evil
way and from the violence that is in his
hands. Who can tell if God will turn and
relent, and turn away from His fierce anger,
so that we may not perish? Then God saw
their works, that they turned from their evil
way; and God relented from the disaster that
He had said He would bring upon them, and
He did not do it”(2).
These words were said by Jonah to the
people of Nineveh. Jonah is the only prophet
to whom Christ has compared himself. As
the whole real story of Jonah was a symbol
for the crucifixion and resurrection of the
Christ. Jonah’s temptation has displayed a
symbol for not only a man who could lose
his life because of his mind but also God’s
embracing for the whole humanity. As we
see Jonah at the beginning as a runaway but
lastly as an evangelist.
The words “Yet forty days, and
Nineveh shall be overthrown!”, said by
Jonah includes an equation set by GOD to
Nineveh and to us all. The city would be
overthrown after 40 days to destruction,
ruin and death through their sins, but
through their repentance it would turn into
life and heaven which is the same meaning
of the word metanoia (prostration) meaning
changing the mind direction. Jonah has
spent three days and nights in the belly of
the fish praying, resulting in the repentance
of the whole people of Nineveh. Similarly,
as the disciples spent ten 10 days from The
Ascension of Christ till the descent of the
. Jonah 2: 10.

1

. Jonah 3: 1-10.

2

. Acts 2: 41.

3

continuous request, together with your
spiritual struggle and having the grace of
the holy sacraments.

“Yet forty days, and Nineveh
shall be overthrown!”

Every morning we pray in the prime
prayer: “With your light, O Lord, we see
the light.” The night ends and we begin a
new day in which we ask: “Enlighten our
minds, our hearts, and our understandings.”
Because everything that is in sin is darkness,
and everything in Christ is luminous. These
phrases are indicators for the repentance of
man. We also ask him: “Grant us on this day
that we may please you.” We will please
you by keeping the commandment and
living unaffected with the earthly lusts. The
Apostle Paul tells us: “Do not be conformed
to this world, but be transformed by the
renewing of your mind, that you may prove
what is that good and acceptable and perfect
will of God.”(8) All these words refer to the
“Metanoia” changing the direction like
people of Nineveh.

His Holiness Pope Tawadros II’s
Wednesday meeting Sermon on
16-2-2022
holy spirit upon the Apostles, whereafter
Saint peter said a sermon and those who
gladly received his word were baptized; and
that day about three thousand souls were
added the church(3). Thus we should put the
act of repentance in front of you through
changing the direction of your mind from
the earthly lusts to the heavenly matters.
Through a spiritual gradual practice
by starting the Great Lent with twelve
prostrations (metanoias) praying in 6 of
them to yourself and the last six praying
for others, then add one metanoia each
following day of the fast.
Our church has many examples for
people whom lives changed through
their repentance e.g saint Paul who kept
persecuting the church of God but since
Christ appeared to him on his way, he replied
“Lord, what do You want me to do?”(4) and
his whole life was converted to be the great
evangelist, servant and martyr apostle.

Thus, our church has arranged the
Nineveh fasting before the great forty Lent
as three-beat alarm to us to make us prepare.
Here I would draw your attention that any
act that you practice for forty days it would
become a habit in your life. Thus, through
the great Lent you can start changing your
thinking and direction. The number 40 has a
symbolic meaning being the result of 4x10.
As number 10 refers to the heavenly life
and number 4 refers to the earth directions.
Therefore, number 40 implies the meaning
of the earthly and heavenly life.

Also, the life of Zacchaeus was changed
once he met Jesus Christ.(5) Moreover, Saint
Peter the apostle in spite of his discipleship
to Christ, a witness for his miracles and his
listening to Christ’s teachings, but he was
weak at the crucifixion time. However,
Christ treated this weakness with love,
saying to him, do you love me?(6). Thus,
he was restored to his position and became
Peter the Great, a witness and then a martyr.

Hence, let’s start preparing with the
first step, to meet the father of confession
and define with him your spiritual plan for
Lent. Repentance needs no delay. So, rend
your heart, and not your garments; Return
to the Lord your God, For He is gracious
and merciful, Slow to anger, and of great
kindness; And He relents from doing
harm”(9). Then take the simple prostration
training during the Lent, and begin to make
a refresh in your spiritual life defining your
weaknesses and delayed stuff in your life.
But before you present your repentance
before the Father of your confession,
present it before God in a special prayer,
with tears, and with remorse, like the people
of Nineveh.

In addition to Old Testament examples
e.g David the prophet who committed a
complexity of sins, but offered repentance
before Nathan the prophet, so we pray his
psalm of repentance every prayer, “Have
mercy upon me, O God, According to Your
lovingkindness.”(7). In addition to many
church history examples likewise saint
Moses the black, saint Mary the Coptic and
Saint Augustine etc.…
Let’s put these examples before us
during the great Lent to remind us that when
we put our mind and heart in the hands of
Christ, He can change them. Sometimes
every one of us feels being weak to leave a
certain sin, for our limited human strength,
however getting in continuous contact
with God’s love and grace, he turns this
weakness into strength. Surrender yourself
in the Christ hands seriously, persistently,
say to him, Lord, I am in your hand, I
want to change my heart. Make this your
. Acts 9: 6.

4

. Luke 19: 1-10.

5

. John 21: 15.
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May our Christ grant us to have this
work and a change of direction in true
heartly repentance.
. Psalm 50: 1.

7

. Romans 12: 2.

8

. Joel 2: 13.
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