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حيـــث ال ُتســـّجل فـــي أّيـــة ســـجالت. ويقول ســـفر 
يشـــوع بـــن ســـيراخ 6:6 »ليكـــن المســـالمون لك 
كثيريـــن، وأصحـــاب ســـّرك مـــن األلـــف واحد«.

وهـــذا التـــدرج الســـابق شـــرحه يختـــص بـــكل 
مراحل حياة اإلنسان بدًءا من المراهقة فصاعًدا. 
كمـــا أن البعـــد الزمنـــي لـــه دوره فـــي االنتقـــال من 
مرحلـــة إلـــى المرحلة أعلـــى. ونالحظ أنه كثيًرا ما 
يشـــكو الطلبـــة بالجامعة في الشـــهور األولى عن 
عـــدم وجـــود أصدقـــاء لهـــم، ولكـــن ال نســـمع هـــذه 
الشـــكوى علـــى االطـــالق فـــي الســـنوات األخيـــرة 

من الدراســـة.

وإذا عدنـــا إلـــى العالقات اإلنســـانية الرســـمية، 
فنجـــد أنهـــا تمـــّر بنفس المراحل الخمس الســـابقة، 
العامـــل  فيهمـــا  يدخـــل  مرحلتيـــن  زيـــادة  مـــع 
الجنســـي. فتكون المرحلة السادســـة هي رغبة في 
االرتبـــاط بوجـــود التوافـــق والميـــل والحـــب، وتنمو 
هـــذه المرحلـــة فـــي فتـــرة الخطوبـــة حيـــث يتبـــادل 
االثنـــان -هـــو وهـــي- الـــكالم والحوار والمشـــاعر 
واألحاســـيس التـــي تبنـــي تفاعـــاًل وترابًطـــا بينهما، 
الـــزواج  هـــي  التـــي  الســـابعة  بالمرحلـــة  يكتمـــل 
واالرتباط الرســـمي الذي ُيســـجل في أوراق رسمية 
ومســـتندات، وينشـــأ عنـــه آثـــار متعـــددة وممتـــدة 
العامـــل  بوجـــود  تتكامـــل  وبالطبـــع  الزمـــن،  فـــي 
الجنســـي، ويتكـــون الكيـــان الزيجـــي حيـــث يصير 
االثنـــان واحـــًدا )مرقـــس 8:10(، وتصير األســـرة 
كمـــا أرادهـــا هللا في األســـرة األولـــى )آدم وحواء(، 
مـــع  والمســـئولية،  الشـــركة  بـــدوام  تتميـــز  والتـــي 
وحدانية الشـــريك، وســـمة الخصوصية التي تربط 
بينهمـــا كـــزوج وزوجـــة فـــي زواج ســـعيد ومبـــارك 
وناجـــح وقـــوي يصمد أمام تقلبـــات الزمن، وتكون 
الســـتمرار  الضامـــن  هـــي  الزواجيـــة«  »المحبـــة 
الزواج وقدســـيته، في إطار الرابطة الثالثية التي 
تشـــّكل معالـــم األســـرة الحقيقيـــة مـــن رجـــل وامـــرأة 
بينهمـــا المســـيح فـــي كيـــان زيجي قـــوي، كما نجد 
في قراءات وصلوات ســـر الزيجة المقدس: »أيها 
الرجـــال أحبـــوا نســـاءكم كمـــا أحب المســـيح أيًضا 
الكنيســـة وأســـلم نفســـه ألجلها« )أفســـس 25:5(، 
»من يحب امرأته يحب نفسه« )أفسس 28:5(، 

»هـــذا الســـر عظيـــم« )أفســـس 32:5(. 

)وللحديث بقية(

أرادهـــا  التـــي  الخليقـــة  تـــاج  اإلنســـان  ُيعتبـــر 
هللا وكّونهـــا عبـــر حقبـــات زمنيـــة يســـميها الكتاب 
المقـــدس »أيـــام الخلقة«، ثم جاءت الـــذروة: آدم 
يـــوم خلـــق هللا اإلنســـان. علـــى شـــبه هللا عملـــه، 
ذكـــًرا وأنثـــى. خلقـــه وباركـــه ودعـــا اســـمه آدم يوم 
كلمـــة   Adam وآدم  )تكويـــن2-1:5(.  ُخلـــق 
اليونانيـــة  فـــي  ويقابلهـــا  إنســـان،  تعنـــي  عبريـــة 
»أنثروبـــوس«، وهـــو اإلنســـان األول حيـــث جبـــل 
الـــرب اإللـــه آدم تراًبـــا مـــن األرض ونفـــخ في أنفه 
نســـمة حياة فصار آدم نفســـا حًيا )تكوين 7:2(، 
ثـــم جـــاءت خلقه حـــواء من أحد أضالع آدم حين 
قـــال: »هـــذه اآلن عظـــم مـــن عظمـــي ولحـــم مـــن 
لحمـــي. هـــذه ُتدعى امرأة ألنها مـــن امِرٍء ُأِخذت« 

)تكويـــن 23:2(.

وإذا كانـــت خلقـــة آدم ثـــم حـــواء هـــي البدايـــة، 
األولـــى  األســـرة  بتكويـــن  القصـــة  اكتملـــت  فقـــط 
حيـــن شـــرح لهمـــا هللا: »... يتـــرك الرجـــل أبـــاه 
وأمـــه ويلتصـــق بامرأتـــه ويكونـــان جســـًدا واحـــًدا« 
)تكويـــن 24:2(، وذلـــك تطبيًقـــا للبركـــة اإللهيـــة 
حيـــن قـــال لهما: »اثمروا وأكثـــروا وامألوا األرض 
وأخضعوهـــا...« )تكويـــن 28:1(، وهـــذا األمـــر 
اإللهـــي صـــار فاعـــاًل وممتًدا في حياة البشـــر من 

جيـــل إلى جيـــل...

قّمـــة  هـــي  التـــي  »األســـرة«  نشـــأت  وبذلـــك 
ينتـــج  حيـــث  الرســـمية،  اإلنســـانية  العالقـــات 
عالقـــات  وفيهـــا  وأحفـــاد،  وأبنـــاء  ثمـــار  عنهـــا 
النســـب والمصاهـــرة وهـــي العالقـــات اإلنســـانية 
»الرســـمية« ألنها ُتســـّجل في محاضـــر وعقود، 
آثارهـــا  وينتقـــل  رســـمية،  ســـجالت  فـــي  وُتوثَّـــق 
مـــن زمـــن إلـــى زمن، وصـــارت عبارة »سلســـلة 
واألمـــم  الشـــعوب  حيـــاة  فـــي  هامـــة  النســـب« 
واألفـــراد بـــكل مـــا فيها من حقـــوق. كما أن علوم 
أحـــوال  فـــي  صـــارت ضروريـــة  النســـب  إثبـــات 
كثيـــرة، وقـــد تقدمـــت تكنولوجًيـــا وعلمًيـــا كمـــا نقرأ 
والجينـــات  الوراثـــة  وعلـــوم   DNA أبحـــاث  عـــن 

ذلـــك. الجينـــوم وغيـــر  وخريطـــة 

والســـؤال اآلن: هـــل توجـــد عالقـــات إنســـانية 
غيـــر رســـمية؟ واإلجابة: نعم. وهي التي نســـميها 
»الصداقـــة«، ألنهـــا ال ُتســـّجل في ســـجالت، بل 
هــــــــــي عالقـــات إراديــــــــــــة تتـــم بمحـــض االختيـــار 

الحّر لإلنســـان.

وأريـــد أن أشـــرح تطـــور عالقـــات الصداقـــة 
والتـــي تأخـــذ خمس مراحـــل، يمكـــن أن تتوقف 

عنـــد أّيـــة مرحلـــة وال تكتمـــل الصداقة.

التقبُّـــل  أو  التواجـــه  أو  التقابـــل  مرحلـــة   -1
 ،Social Acceptance االجتماعـــي ونســـميها
وهي نقطة انطالق أولية لبناء هرم لعالقة قوية. 
ولكـــن إذا لـــم توجـــد هـــذه النقطة، فيكون اإلنســـان 
عالقـــة  صاحـــب  االجتماعيـــة  الكفـــاءة  مفتقـــًدا 

ســـطحية وغيـــر مؤهـــل لبنـــاء عالقـــة صداقـــة.

2- إذا تمـــت المرحلـــة الســـابقة بنجاح، يرتفع 
تقديـــر العالقـــة إلـــى التعـــارف أو التخاطـــب مـــن 
خالل مهارة الحديث والكالم واالســـتماع. ويدخل 
في تقوية هذه المرحلة العامل الوجداني والنفسي، 
.Communication وُتســـمى مرحلة االتصال

3- باالستمرار نصل إلى مرحلة التجاذب أو 
 ،Attractiveness القبـــول أو التماثـــل وُتســـمى
ن الســـلوكي فـــي الظهور بصورة  وفيهـــا يبدأ المكوِّ
إيجابيـــة نحـــو شـــخص أو أشـــخاص، وتبـــدأ هنـــا 
بـــذور الصداقـــة. ولكـــن قـــد ال توجد هـــذه المرحلة 
فيحـــدث التنافـــر ويتوقـــف االتجاه نحـــو الصداقة.

4- بـــدوام المرحلـــة الســـابقة نصل إلى مرحلة 
الزمالـــة  أو  التزامـــل  أو  التعاطـــف  أو  التشـــارك 
التعـــاون  مـــن  نـــوع  يظهـــر  وفيهـــا   ،Mateship
الســـفر  أو  بالدراســـة  ربمـــا  المشـــترك،  والعمـــل 
أو الهوايـــة أو العمـــل أو الخدمـــة، وهـــي مرحلـــة 
إيجابيـــة ومتقدمـــة يمكـــن أن ترتقي بعـــد زمن إلى 

مرحلـــة الصداقـــة الكاملـــة.

5- الصداقـــــــــــة Friendship، وهـــي قمــــــــــــة 
تقـــوم  والتـــي  الرســـمية  غيـــر  اإلنســـانية  العالقـــة 
بيـــن شـــخصين أو أكثـــر، ولهـــا مـــاٍض وُيتوقَّـــع 
لهـــا مســـتقبل، وفيهـــا شـــكل مـــن التكامـــل والتبادل 
االجتماعـــي،  والتدعيـــم  الـــذات  عـــن  واإلفصـــاح 
يعّبـــر  كمـــا  تماًمـــا،  الجنـــس  مـــن  خاليـــة  وهـــي 
فـــي أصلـــة  مصطلـــح الصداقـــــــــــــــة أو الصديـــق 
اليونانـــي عـــن ذلـــك. وتوصف بأنها غير رســـمية 
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دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم الســـبت 5 فبرايـــر 2022م، 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديســـة مريـــم المصريـــة، بمشـــروع أهالينـــا 2 بمدينـــة 

الســـالم، بمشـــاركة خمســـة مـــن أحبـــار الكنيســـة.
وفور وصوله، أزاح قداســـة البابا الســـتار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ 
لتدشـــينها، بحضـــور اللـــواء أركان حـــرب فهمـــي هيـــكل قائد المنطقـــة المركزية 
العســـكرية، وعـــدد مـــن قيادات المنطقة، والقيـــادات األمنية، ورئيس حي مدينة 
الســـالم، وبعـــض أعضـــاء البرلمـــان، ونيافـــة األنبـــا مكســـيموس األســـقف العام 

لقطـــاع مدينـــة الســـالم والحرفيين الذي تتبعه الكنيســـة المدشـــنة.
توجـــه بعدهـــا قداســـته إلـــى داخـــل الكنيســـة حيـــث بـــدأت صلوات التدشـــين 
التي شـــملت تدشـــين المذبح الرئيس على اســـم الســـيدة العذراء والقديســـة مريم 
المصريـــة، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم الشـــهيدة دميانـــة والقبلـــي علـــى اســـم 
الشـــهيد مـــار جرجـــس، إلـــى جانـــب أيقونـــة حضـــن اآلب وحامـــل األيقونـــات، 
كمـــا تـــم تدشـــين كنيســـة فـــي الطابق الســـفلي على اســـم الشـــهيد ونس. اشـــترك 

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم االثنين 7 فبراير 2022م، األب ماســـيمو فوســـاريلي الرئيس العام للرهبنة الفرنسيســـكانية 
فـــي العالـــم والـــذي كان فـــي زيـــارة لمصـــر فـــي ذلـــك الوقـــت. دار الحـــوار أثناء اللقاء حـــول تاريخ الرهبنـــة القبطية واألديرة وانتشـــارها في كل العالم وأيًضا عن نشـــأة 

الرهبنـــة الفرنسيســـكانية في مصر والعالم.
حضر اللقاء األب مراد مجلع الخادم اإلقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر ووفد من الرهبان الفرنسيسكانيين.

وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للوفد الفرنسيسكاني أيقونة العائلة المقدسة مع بعض الكتب الرهبانية.

مـــع قداســـته فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا تيموثاوس أســـقف الزقازيق 
ومنيـــا القمـــح، األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع مدينة الســـالم 
والحرفييـــن، األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة 
الحديـــد، األنبا اكليمندس األســـقف العـــام لكنائس قطاع ألماظة وعزبة الهجانة 
وشـــرق مدينـــة نصـــر، األنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبة 
النخـــل، ومعهـــم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عـــام البطريركية بالقاهرة، 
والقـــس كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي ســـكرتير قداســـة البابـــا، واآلبـــاء كهنة الكنيســـة.

وعقـــب انتهـــاء التدشـــين بـــدأت صلوات القـــداس اإللهي وألقى قداســـة البابا 
عظـــة القـــداس التـــي حملـــت عنـــوان »المحبـــة« تحـــدث خاللهـــا عـــن خمســـة 
أنـــواع مـــن المحبـــة تقـــود اإلنســـان إلـــى الســـماء: )1( محبـــة هللا، )2( محبـــة 
الطبيعة، )3( محبة اإلنســـان، )4( محبة الوطن، )5( محبة الســـماء. وشـــكر 
قداســـته الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي، والقائد العـــام للقوات المســـلحة، والهيئة 

الهندســـية، ورجـــال الشـــرطة، وكل مـــن ســـاهموا فـــي بناء الكنيســـة.

تدشني كنيسة العذراء ومريم املرصية بأهايلنا 2

قداسة ابلابا يستقبل الرئيس العام للرهبنة الفرنسيساكنية

قداسة ابلابا يستقبل وفد هيئة قضايا ادلولة
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم األحـــد 30 ينايـــر 2022م، فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهرة عدًدا من الســـادة المستشـــارين لتهنئة قداســـته باألعياد. 
ضـــم الوفـــد كالًّ مـــن: المستشـــار حســـين مصطفـــى فتحـــي رئيـــس هيئـــة قضايـــا الدولـــة، والمستشـــار محمد بكر عضـــو المجلس األعلـــى للقضاء، والمستشـــار رأفت 
الشـــريف األمين العام للهيئة، والمستشـــار أحمد ســـعد األمين العام المســـاعد والمشـــرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشـــار يســـري مدني األمين العام المســـاعد 

للهيئـــة، والمستشـــار الدكتـــور بولس بقطـــر وكيل الهيئة.

ϣⲉⲩⲛⲓ شونة كلمة مصرية قديمة تعني مخزن الغالل وبالقبطية
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شبرا اسم كثير من المدن المصرية تعني المزرعة أو العزبة

نياحة
أبونا أنطونيوس األول بطريرك إريرتيا

الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية ومجمعها المقدس برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثاني، تودع على رجاء القيامة قداســـة البطريرك أبونا 
أنطونيوس بطريرك الكنيســـة األرثوذكســـية اإلريترية، الذي رقد في الرب يوم األربعاء ٩ فبراير 2022م، عن عمر تجاوز ٩2 ســـنة، قضى 
معظمهـــا فـــي خدمـــة هللا وكنيســـته المقدســـة، ذاكريـــن محبتـــه لكنيســـة هللا وأمانته في الحفـــاظ على وديعته، عالمين أنه ســـينال من الرب العادل 

فـــي اليـــوم األخير أجرة الوكيـــل األمين الحكيم.

ونصلـــي أن يعـــزي الـــروح القـــدس قلـــوب شـــعبه، وآبـــاء المجمـــع المقـــدس فـــي كنيســـة إريتريا، واثقيـــن في تدبير هللا لهذه الكنيســـة الشـــقيقة، 
بقيادتهـــا الجديـــدة، فـــي وحـــدة واحـــدة مـــع الكنائـــس الشـــرقية القديمة، ومقدمين كل التعزيات القلبية إلى شـــعب إريتريا رئيًســـا وحكومة وكنيســـة.

أبونا أنطونيوس األول يف سطور

+ ُولد في 1٩27 في بلدة حمبرتي شمال أسمرة في محافظة الحماسين. 
+ ُرِسَم كاهًنا عام 1٩42، وانُتخب فيما بعد رئيًسا لدير ديبري تسيجي عام 1٩55. 

+ عندما ســـعت كنيســـة التوحيد األرثوذكســـية اإلريترية إلى اســـتقاللها عن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، كان أحد رؤساء األديرة الخمسة 
الذين ذهبوا إلى مصر لُيرســـموا كأســـاقفة حتى يكون لكنيســـة التوحيد األرثوذكســـية اإلريترية مجمعها المقدس. 

+ رسمه مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث أسقًفا باسم أنطونيوس أسقف الحماسين في 1٩ يونيو 1٩٩4.
+ بعد نياحة أبونا ياكوب عام 2003، تم انتخابه بطريرًكا في انتخابات شعبية أقرها مجمع الكنيسة المقدس باإلجماع.

+ تمـــت رسامتـــــــــه وتنصيبـــه بطريـــرًكا فــــــــــي 23 أبريـــل 2004 فـــــــتي أســـمرة، علـــى يـــد المتنيح البابا شـــنوده الثالث، ليكـــون ثالث بطريرك 
شـــرعي إلريتريا.

+ قضى األعوام الخمسة عشر األخيرة من حبريته بعيًدا عن كرسيه في احتجاز جبري داخل بالده.
هللا ينيح نفسه في فردوس النعيم، ويعزي شعب كنيسة إريتريا الشقيقة، وآباء مجمعها المقدس.
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اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الخميس 27 يناير 2022م، 
فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة مجموعـــة مـــن القائميـــن علـــى خدمـــة »متى 25« 
التابعة لكنيســـة الســـيدة العذراء بأرض الجولف. رحب قداســـته بالخدام وتعرَّف 
على طبيعة الخدمة، ثم اســـتمع إلى شـــرح عن الخدمة وأقســـامها )كنت جائًعا 
- كنـــت عطشـــاًنا - كنـــت عرياًنـــا - كنـــت مريًضـــا - كنـــت محبوًســـا - كنت 

اســـتقبل قداســـة يوم األحد 30 يناير 2022م، في المقر البابوي بالقاهرة، 
القمص داود لمعي كاهن كنيســـة القديس مار مرقس الرســـول بمصر الجديدة 
والمشـــرف علـــى خدمـــة األنبـــا أبـــرآم للتنمية التابعة للكنيســـة ذاتهـــا، وعدًدا من 
اآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الخـــدام أمنـــاء اإليبارشـــيات 
ومديري برامج التنمية والســـكرتارية. واســـتمع قداســـة البابا إلى عرض تقريري 
عمـــا قامـــت بـــه الخدمة في اإليبارشـــيات عامـــي 2020 و2021م، ثم تناقش 

غريًبـــا(، وبعـــده ُعـــِرض فيلـــم قصيـــر عـــن حـــاالت ســـاعدتها الخدمـــة، وأشـــاد 
قداســـة البابـــا بدســـتور الخدمة والتزامها بطريقة الحوكمة فـــي اإلدارة واهتمامها 
بتلمـــذة أجيـــال مـــن الشـــباب وحتـــى األطفـــال الصغـــار فـــي أفرعهـــا الخدميـــة 

الســـتة، كمـــا وعدهـــم قداســـته بلقـــاء ســـنوي مع عـــدد من خـــدام »متى 25«.

مـــع الخـــدام فـــي عـــدد مـــن النقاط التي تمناها قداســـته من الخدمـــة خالل الفترة 
المقبلـــة ومنهـــا عمـــل دراســـات وتحليـــل لما تحتاجـــه القطاعـــات الجغرافية التي 
تضم أكثر من إيبارشـــية وتســـليمها لهذه اإليبارشـــيات لتتشـــارك مًعا في تنمية 
مجتمعاتها بما تحتاجه، كما شـــجعهم قداســـته على زيادة العمل المشـــترك مع 

شـــركاء التنمية من المؤسســـات الكنسية.

قداسة ابلابا يستقبل خدام »مىت 2٥«

ويستقبل قيادات خدمة »األنبا أبرآم للتنمية«

شبرامنت بمحافظة الجيزة أي شبرا )المزرعة( الغربية من الكلمة ⲙⲉⲛⲧ أي جهة الغرب
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شبراخيت بمحافظة البحيرة أي شبرا )المزرعة( الشمالية من الكلمة ϧⲏⲧ أي جهة الشمال أو بحري

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة يوم 
الخميـــس 27 ينايـــر 2022م، وفـــًدا إعالميًّـــا مـــن ســـت دول إفريقيـــة، وذلـــك 
فـــي إطـــار زيارتهـــم فـــي ذلـــك الوقت لمصـــر بدعوة مـــن وزارة الدولـــة لإلعالم. 
ضـــم الوفـــد إعالمييــــــــن مـــن دول ليبريـــا، وتنزانيـــا، وموريشـــيوس، ونيجيريـــا، 

وســـيراليون، وكينيـــا.

رحب قداســـة البابا بهم وحدثهم عن تاريخ الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، 
مشـــيًرا إلـــى أن أهـــم مـــا تتميـــز بـــه الكنيســـة هـــو التعليـــم الالهوتي واالستشـــهاد 

والرهبنـــة. كمـــا ألمـــح قداســـته إلـــى خدمـــة الكنيســـة القبطيـــة الممتـــدة فـــي كافة 
أنحـــاء العالـــم، وال ســـيما فـــي أفريقيـــا، وأشـــار إلـــى المستشـــفى التـــي أنشـــأتها 
الكنيســـة القبطيـــة فـــي كينيـــا وهي أكبر مستشـــفى هناك، وكذلك هناك مدرســـة 
صناعيـــة تـــم إنشـــاؤها فـــي بورونـــدي، إلـــى جانـــب العديـــد مـــن الخدمـــات التي 
تقدمهـــا فـــي عـــدة دول أفريقيـــة. وفـــي الختـــام قـــدم قداســـته هدية تذكاريـــة للوفد 
عبـــارة عـــن كتـــاب عـــن مســـار العائلـــة المقدســـة وأيقونـــة قبطيـــة لزيـــارة العائلة 

المقدســـة لمصر.

قداسة ابلابا يستقبل وفًدا إعالميًّا إفريقيًّا

ON عظة األحد لقداسة ابلابا ىلع قناة
ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم األحـــد 30 ينايـــر 2022م، كلمـــة عبـــر قنـــاة ON -إحـــدى قنـــوات الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات 
اإلعالميـــة المالكـــة لقنـــوات )DMC – ON – الحيـــاة – CBC(- وذلـــك فـــي إطـــار برنامـــج عظـــة األحـــد األســـبوعية. وجـــاءت العظـــة مـــن إنجيل قداس 
اليوم المأخوذ من األصحاح التاســـع من إنجيل يوحنا، وهو إنجيل األحد الرابع من شـــهر طوبة والذي يقدم معجزة شـــفاء المولود أعمى. وأشـــار قداســـة 
البابـــا إلـــى أن قـــراءات آحـــاد شـــهر طوبـــة تركـــز علـــى فكـــرة الـــوالدة الجديـــدة واالســـتنارة، ثم تحدث قداســـته عن االســـتنارة في حيـــاة األنبـــا أنطونيوس التي 

مـــن خاللهـــا تـــرك العالـــم واتجـــه للبرية، وتأسســـت الحيـــاة الرهبانيـــة على يديه.

تكريم أوائل مبادرة »شبابنا بيقرا«

كّرم قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الخميس 
3 فبرايـــر 2022م، الحاصليـــن على المركز األول 
التـــي أطلقهـــا قطـــاع  فـــي مبـــادرة »شـــبابنا بيقـــرأ« 
كنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلي والعباســـية في شـــهر 
نوفمبـــر مـــن العـــام الماضي. ُأقيم حفـــل التكريم في 
مركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابوي بديـــر القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وتضمنـــت فقراتـــه التـــي 
قدمتهـــا اإلعالميـــة دينـــا عبـــد الكريـــم فيلًما تســـجيلًيا 
بعنـــوان »مـــا قبل المبادرة«، وفيلًمـــا آخر تناول أثر 
المبـــادرة علـــى الفـــرد واألســـرة والكنيســـة مـــن خـــالل 

خبـــرات المشـــاركين فـــي المبادرة.

العـــام  األســـقف  ميخائيـــل  األنبـــا  نيافـــة  وقـــدم 

قداســـة البابـــا مســـئولي المبـــادرة بأن يصحـــب قراءة 
الكتاب الشـــهري، دراسة ســـفر كتابي. وكّرم قداسته 
علـــى  الحاصليـــن  هـــم  شـــخًصا   60 الختـــام  فـــي 
المركـــز األول ثالثـــة أشـــهر متتاليـــة فـــي المبـــادرة، 

حيـــث ســـلمهم شـــهادة تكريـــم، ومكافـــأة خاصة.

وأطلـــق قطـــاع كنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي 
والعباســـية مبـــادرة »شـــبابنا بيقـــرأ« ألول مـــرة مطلع 
شهر نوفمبر الماضي، بهدف تشجيع أبناء القطاع 
علـــى القـــراءة وذلـــك مـــن خـــالل مســـابقة »كتاب × 
الشـــهر«، حيـــث يتـــم تحديـــد كتـــاب كل شـــهر ليقرأه 
الشـــباب، ويعقد امتحان online في نهاية الشـــهر 
فـــي محتـــوى الكتـــاب، مع رصـــد مكافـــآت لألوائل.

لكنائـــس القطـــاع والمشـــرف علـــى المبادرة، الشـــكر 
لقداســـة البابـــا علـــى اســـتضافته لالحتفاليـــة، الفًتـــا 
ألهميـــة القـــراءة فـــي حيـــاة الشـــباب، ألنهـــا وســـيلة 
فعالـــة للوصـــول إلـــى هللا، كمـــا أنهـــا تجعـــل الحيـــاة 
أكثـــر عمًقـــا، داعًيـــا شـــباب القطـــاع إلـــى الحـــرص 

علـــى القـــراءة باســـتمرار.

واختتـــم قداســـة البابـــا االحتفاليـــة بكلمـــة أثنـــى 
خاللهـــا علـــى فكـــرة المبـــادرة وعلـــى الكتـــب الثالثـــة 
التي تم اختيارها خالل المبادرة. مشـــيًرا إلى خمس 
ميـــزات توفرهـــا القـــراءة، فهـــي بركة، متعـــة، صداقة 
أمينـــة، معرفـــة، قيـــادة. وألمـــح قداســـته إلـــى العالقة 
الوثيقـــة بيـــن القـــراءة والقيادة »اقرأ لتقـــود«. وطالب 
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عندما يهب الريح من جهة الجنوب يطلق عليه ‘‘الهوا الماريسي’’  ⲙⲁⲣⲏⲥ أي الجنوبي

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

كما استقبل قداسته بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون:

يوم األربعاء ٢ فبراير ٢٠٢٢م

+ نيافة األنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، حيث قدم التهنئة لقداسته باألعياد، كما جرت مناقشة بعض األمور الرعوية الخاصة باإليبارشية.

+ نيافة األنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي في اإليبارشية.

واستقبل قداسته بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة:

يوم األربعاء ٢6 يناير ٢٠٢٢م:

وقـــوص  نقـــاده  أســـقف  بيمـــن  األنبـــا  نيافـــة   +
وعضـــو اللجنـــة الثالثيـــة المشـــرفة علـــى إيبارشـــية 
نجـــع حمـــادي، حيـــث عـــرض نيافتـــه -نيابـــة عـــن 
العمـــل  عـــن  البابـــا  قداســـة  علـــى  تقريـــًرا  اللجنـــة- 

نجـــع حمـــادي.  ايبارشـــية  فـــي  الرعـــوي 

يوم الجمعة ٢8 يناير ٢٠٢٢م

+ نيافـــــــــــــــــــة األنبـــــــــــــا مكـــــــاري األسقف العــــــــــام 
لكنائـــس قطاع شـــبرا الجنوبية، حيـــث عرض نيافته 
علـــى قداســـة البابـــــــــــــا بعـــض األمـــــــــــــور الرعويــــــــــــة 

الخاصـــة بالقطاع.

يوم األحد 6 فبراير ٢٠٢٢م

+ السفيرة داليا فايز، السفيرة المصرية الجديدة 
لـــدى دولـــة الكاميرون، بهدف التعارف قبل اســـتالم 
الســـفيرة مهـــام عملها نهاية الشـــهر الجـــاري، وتمنى 

قداســـته للسفيرة التوفيق.

+ رئيســـات أديـــرة الراهبــــــــــــــــات بالقاهـــرة، وهـــن: 
تاماف أدروسيس رئيســــــــــــة ديــــــــــــــر األميــــــــر تادرس 

+ الراهب القمص أرســـانيوس األنبا بوال، وذلك 
قبـــل ســـفره لخدمـــة الشـــباب فـــي مدينـــة مانشســـتر 

المتحدة. بالمملكـــة 
يوم االثنين 3١ يناير ٢٠٢٢م

 HE Ambassador اإليطالـــي  الســـفير   +
للتعـــارف  حضـــر  الـــذي   ،Michael Quaroni
علـــى قداســـة البابـــا بعـــد توليـــه منصبـــه الجديـــد في 

مصـــر منـــذ ثالثـــة شـــهور.
 Han الســـفير الهولنـــدي فـــي مصـــر الســـفير +

.Mauritanian Schaapveld
+ الســـفيرة Hilde Klemetsdal ســـفيرة دولـــة 

النرويـــج فـــي مصر.

يوم االثنين 7 فبراير ٢٠٢٢م

+ نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والنائـــب 
البابوي إليبارشـــية أســـوان، ومعه وفد من اآلباء كهنة 
أسوان مفوضين من مجمع كهنة اإليبارشية. وتناقش 
قداسته معهم أثناء اللقاء في عدد من األمور الرعوية 
الخاصـــة بكنائـــس أســـوان وموضـــوع اختيـــار األب 
األسقف الجديد. وتم التوصل إلى نقاط رئيسية هامة 

تخص مســـتقبل العمل الرعوي باإليبارشـــية.

+ نيافـــة األنبـــا ميخائيل األســـقف العام لكنائس 
والوايلـــي والعباســـية ووكيـــل  القبـــة  قطـــاع حدائـــق 
الكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس، حيـــث عـــرض 
نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا بعـــض األمـــور الرعويـــة 

الخاصـــة بالقطـــاع.

يوم األحد 3٠ يناير ٢٠٢٢م

+ نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر 
الزيـــارة  مـــن  عقـــب عودتـــه  وذلـــك  مـــن رمضـــان، 
الرعويـــة لكنـــدا، والتي قام بهـــا الفتقاد الكنائس التي 
يشـــرف عليها هناك، حيث قدم تقريًرا لقداســـة البابا 

عـــن وضـــع الخدمـــة بهـــذه الكنائس.

الشـــطبي بحـــارة الـــروم، وتامـــاف كيريـــة رئيســـة دير 
الشـــهيد أبـــي ســـيفين بمصـــر القديمـــة، وتاماف تكال 
رئيـــس ديـــر مـــار جرجس بمصـــر القديمـــة، وتاماف 
أثناســـيا رئيســـة ديـــر الشـــهيد مـــار جرجـــس بحـــارة 
زويلـــة، وتامـــاف باســـيليا رئيســـة دير الســـيدة العذراء 
بحارة زويلة والنوبارية. وكانت لقداســـته جلســـة أبوية 
معهـــن، قدمـــن خاللهـــا التهنئـــة لقداســـته باألعيـــاد، 
واطمئـــن قداســـة البابـــا منهن علـــى أحـــوال أديرتهن.

كتاب جديد لقداسة ابلابا بعنوان »اختربين يا اهلل«
صـــدر حديًثـــا كتـــاب جديـــد لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يحمـــل عنـــوان »اختبرني يا هللا«، يحوي خمســـين ســـؤااًل مبنيـــة على محتـــوى أناجيل أيام 
وآحـــاد الصـــوم األربعينـــي المقـــدس إلـــى جانـــب أيـــام صـــوم نينـــوى الثالثـــة، تحت عنوان »أســـئلة هللا لك فـــي أناجيل الصـــوم الكبير«، حيث يطرح قداســـته 
ســـؤااًل نابًعا من نص إنجيل كل قداس، مقدًما اإلجابات التي تحوي رســـالة تنبيهية، توعوية، تشـــجيعية تهدف إلى أن يراجع القارئ نفســـه، ويبذل مزيد 

مـــن الســـعي نحـــو حياة أفضل مســـتغاًل فترة الصـــوم الكبير.

وســـبق لقداســـة البابـــا أن قـــدم محتـــوى الكتـــاب فـــي تأمـــالت روحية كتابية ألقيـــت كعظات تقوية على مدار ســـنوات حول أناجيل قداســـات وأيام الصوم 
الكبيـــر حتى جمعـــة ختام الصوم.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
اســـتأنف قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماعـــه األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 2 فبرايـــر 2022م، مـــن كنيســـة التجلـــي بالمقـــر البابـــوي بمركـــز لوجوس 
فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. وُبثَّـــت العظـــة عبر القنوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة 
اإلنترنـــت، بعـــدد بســـيط مـــن الحضـــور، حيـــث قـــال قداســـته في بداية عظته إن الحضور البســـيط أو عـــدم الحضور واالكتفاء ببث العظة قـــد يكون ضرورة لتجنب 

تفشـــي العـــدوى بفيـــروس كورونـــا إلى أن يأمر هللا برفـــع الوباء.

وبـــدأ قداســـة البابـــا سلســـلة تأمـــالت جديـــدة تحـــت عنوان »عظـــات عميقة في عبارات قصيرة«، حيث تناول قداســـته أولها من خالل العبارة التي قالتها الســـيدة 
العـــذراء ووردت فـــي األصحـــاح الخامـــس مـــن إنجيـــل يوحنـــا: »َمْهَما َقاَل َلُكْم َفاْفَعُلوُه” )تجدها منشـــورة في هذا العدد صـ 11 مـــع ترحمة إنجليزية صـ 17-16(.
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إيبارشية شربا اخليمة

صلـــى نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطران شـــبرا الخيمـــة القـــداس اإللهي صباح 
يـــوم األحـــد 6 فبرايـــر 2022م، فـــي كنيســـة القديـــس يوحنا الســـنهوتي بشـــبرا 
الخيمـــة، وعقـــب صـــالة الصلـــح رســـم نيافته كاهن الكنيســـة القـــس إيليا ألفي 
فـــي رتبـــة القمصيـــة، ورســـم كذلـــك 21 مـــن أبنـــاء الكنيســـة ذاتهـــا شمامســـة 
فـــي رتبـــة إبصالتـــس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مرقـــس، وللقمـــص إيليا، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية الرشقية ومدينة العارش

صلـــى نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف إيبارشـــية الشـــرقية ومدينة العاشـــر من 
رمضـــان القـــداس اإللهي، بكاتدرائية الشـــهيد مار مينـــا والقديس البابا كيرلس 
بمدينـــة العاشـــر، وبعـــد صـــالة الصلـــح ســـام نيافتـــه ثالثـــة كهنة جـــدد، اثنين 
منهـــم للخدمـــة بمدينـــة العاشـــر والثالـــث كاهًنـــا عاًمـــا، وهـــم: )1( الدياكـــون 
بمدينـــة  أثناســـيوس  البابـــا  القديـــس  كاتدرائيـــة  علـــى  كاهًنـــا  إليشـــع  صبـــري 
العاشـــر باســـم القس أبســـخيرون. )2( الشـــماس مفيد فوزي كاهًنا عاًما على 
اإليبارشـــية باســـم القس باســـيليوس. )3( الشـــماس مايكل عزت كاهًنا على 
كاتدرائيـــة الشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابا كيرلس الســـادس بمدينة العاشـــر 
باســـم القس بيچيمي. كما رســـم نيافته أرشـــيدياكون )رئيس شمامســـة( باســـم 

ميخائيـــل، وســـام ثالثـــة دياكونييـــن )شـــماس كامـــل( بأســـماء إبراهيم وإســـحق 
ويعقـــوب علـــى كاتدرائيـــة الشـــهيد مـــار جرجس بمدينـــة العاشـــر، ودياكونيين 
باســـم أبوللو وأبيب على كاتدرائية القديس البابا أثناســـيوس بمدينة العاشـــر. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا مقـــار، ولآلبـــاء الكهنـــة والدياكونييـــن الجـــدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بورسعيد

صلـــى نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران بورســـعيد القـــداس اإللهـــي، صبـــاح 
يوم األحد 6 فبراير 2022م، بكنيســـة القديس األنبا بيشـــوي في بورســـعيد، 
وعقـــب صـــالة الصلـــح ســـام نيافته الشـــماس عبد هللا واصـــف بدرجة دياكون 
)شـــماس كامـــل( باســـم الدياكـــون كاراس، كمـــا رســـم نيافتـــه 36 مـــن أبنـــاء 
الكنيســـة في رتبة إبصالتس. خالص تهانينا لنيافة األنبا تادرس، وللدياكون 

كاراس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بويلفيا

صلى نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليفيا القداس اإللهي، يوم األحد 30 
ينايـــر 2022م، بكاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مار مرقـــس، بمحافظة 
ســـانتا كـــروس، وســـام نيافتـــه خاللـــه الشـــماس مينـــا حبيـــب بدرجـــة دياكـــون 
)شـــماس كامـــل( ليصبـــح أول مـــن ُيســـام بهـــذه الدرجـــة في إيبارشـــية بوليفيا، 
كمـــا رســـم نيافتـــه اإلبصالتس جابريل رتبة أغنســـطس. شـــارك فـــي الصلوات 
الراهـــب القمـــص هـــدرا األنبـــا بـــوال، والراهب القمـــص حنانيا المحرقـــي اللذان 
يخدمـــان فـــي بوليفيـــا. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا يوســـف، وللدياكون مينا، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

ⲁⲙⲉⲛϯ )امنتي- امندي( الجحيم, من كلمة ⲙⲉⲛⲧ أي جهة الغرب حيث تشير إلى غروب الشمس وغيابها
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قطاع 
غرب اإلسكندرية

صلـــي نيافـــة األنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب 
2022م،  ينايـــر   30 األحـــد  يـــوم  اإللهـــي صبـــاح  القـــداس  اإلســـكندرية 
بكنيســـة القديســـين األنبـــا بيشـــوي واألنبـــا أنطونيوس بمنطقة اللبـــان التابعة 
للقطـــاع، وســـام نيافتـــه الشـــماس كامـــل جرجـــس فـــي درجـــة دياكـــون باســـم 
نيافتـــه 24  كمـــا رســـم  الكنيســـة.  بنفـــس  للخدمـــة  أنطونيـــوس،  الدياكـــون 
مـــن أبنـــاء الكنيســـة فـــي رتبـــة أغنســـطس. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا 
اإليبارشـــية،  كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع  أنطونيـــوس،  وللدياكـــون  إيالريـــون، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

رسامة شمامسة يف كنيستنا 
بزيمبابوي

صلـــى نيافـــة األنبـــا جوزيـــف األســـقف العـــام ألفريقيـــا القـــداس اإللهـــي، 
صباح يوم األحد 6 فبراير 2022م، بكنيســـة مار مرقس واألنبا أنطونيوس 
بجريـــن ديـــل، بمدينـــة هراري عاصمة زيمبابوي، وخالله رســـم نيافته 17 من 
أبنـــاء الكنيســـة مـــن زيمبابـــوي وإثيوبيـــا، شمامســـة برتبـــة إبصالتـــس. خالـــص 

تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا جوزيف، وللشمامســـة الجدد، ولســـائر أفراد الشـــعب.

نيافة األنبا مارك يشارك يف لقاء الرئيس الفرنيس

ورؤساء وممثيل الكنائس الرشقية بفرنسا

شـــارك نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف باريس وشـــمالي فرنســـا 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  عقـــده  الـــذي  االجتمـــاع  فـــي 
ماكـــرون، فـــي قصـــر اإلليزيـــه، مع رؤســـاء وممثلـــي الكنائس 
الشـــرقية الموجـــودة فـــي فرنســـا بحضـــور بعـــض الســـفراء مـــن 
بينهـــم الســـفير المصـــري بفرنســـا عالء يوســـف، وذلك لعرض 

جهـــود فرنســـا لمســـاندة مســـيحيى الشـــرق.

والتقـــى نيافتـــه ضمن االجتماع بالرئيس الفرنســـي والســـيدة 
وجـــون  المصـــري،  والســـفير  ماكـــرون،  بريچيـــت  األولـــى 
كريســـتوف بوســـيل مســـئول األديان بوزارة الخارجية الفرنسية. 
شـــهد اللقاء منح الرئيس ماكرون وســـام الشـــرف للمونســـينيور 
باســـكال جولنيـــش، رئيـــس جمعيـــة »أوفـــر عمـــل« لمســـاندة 

مســـيحيي الشـــرق.

منتوت بأبو قرقاص بمحافظة المنيا أي مكان اإلله تحوتⲑⲱⲟⲩⲧ، إله العلم والمعرفة عند قدماء المصريين
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خـــالل شـــهر فبرايـــر قبـــل الصـــوم الكبيـــر، 
اختـــرت أننـــا نتأمـــل مًعـــا فـــي موضـــوع عظـــات 
نأخـــذ  واليـــوم  قصيـــرة..  عبـــارات  فـــي  عميقـــة 
العبـــارة التـــي قالتهـــا العـــذراء مريـــم: »َمْهَمـــا َقاَل 

َفاْفَعُلـــوُه« )يـــو5:2(. َلُكـــْم 

ُعـــرس  فـــي  موجـــودة  مريـــم  العـــذراء  كانـــت 
قانـــا الجليـــل وكان عـــدد المدعويـــن كثيـــًرا فابتـــدأ 
مشـــروب الضيافـــة ينقـــص، وهذا يســـّبب إحراًجا 
شـــديًدا ألصحـــاب العـــرس، فطلبت أمنـــا العذراء 
بمنتهـــى الهـــدوء مـــن الســـيد المســـيح عبـــارة مـــن 
ثـــالث كلمـــات: »ليـــس لهـــم خمـــر«. لكن الســـيد 
المســـيح أجابها إجابة الهوتية قال لها: »ما لي 
ولـــِك يـــا امـــرأة«، وذلـــك تعبيـــر مهـــذب جـــًدا، ثـــم 
قـــال لهـــا: »لـــم تأِت ســـاعتي بعد«، أمنـــا العذراء 
بـــدون جـــدال انصرفت من أمام الســـيد المســـيح، 
وقابلـــت الخـــدام الموجوديـــن فـــي العـــرس وقالـــت 
لهـــم هـــذه العبـــارة: »َمْهَمـــا َقـــاَل َلُكـــْم َفاْفَعُلـــوُه«. 
لنتأمـــل مًعـــا فـــي هـــذه الكلمـــات فأحياًنا يســـتهين 
اإلنســـان بكلمـــة الكتاب المقـــدس والوصية ويتبع 
عقله، ولكن عندما نتأمل في هذه الكلمة ســـوف 
نجـــد أنهـــا تنطـــق بكل كلمة في الكتـــاب المقدس

وعندمـــا نقـــف عنـــد صفـــات الوصيـــة في 
الكتـــاب المقـــدس فنجد أنه يوجـــد صفات كثير 

لكـــن ســـنذكر منها ثـــالث صفات أساســـية:

)١( الوصيـــــــة هي نعمــــــــة مــــن عند هللا: 
هللا مـــن محبتـــه أعطانـــا الوصيـــة كدليـــل لحيـــاة 
اإلنســـان ألن اإلنســـان بدون دليل يصبح تائًها. 
داود النبـــي يقـــول عبـــارة جميلـــة: »غريـــب أنـــا 
فـــي األرض فـــال تخـــِف عنـــي وصايـــاك«، ألن 
الوصيـــة هـــي نعمـــة معطـــاة لإلنســـان، ويســـتفيد 
منهـــا اإلنســـان الـــذي بعمـــل بهـــا، أمـــا اإلنســـان 
الوصيـــة،  نعمـــة  فيخســـر  بهـــا  يعمـــل  الـــذي ال 
ونســـمع عـــن داود النبـــي عندمـــا كســـر الوصيـــة 

النعمة فقـــَد 

)2( الوصيـــة هـــي إعـــالن حـــب مـــن هللا 
لإلنســـان: أحياًنـــا نجـــد بعض األمهـــات يوصوا 
عنـــد  »انتبـــه  المدرســـة:  نزولهـــم  عنـــد  أبناءهـــم 
عبـــور الطريـــق«، ومثل العبـــارات اللطيفة والتي 
هـــي إعـــالن عـــن الحـــب مـــن األم البنهـــا، وهـــو 
نفـــس مـــا نـــراه في الكنيســـة، ففـــي كل قداس عند 
قـــراءة الكاثوليكون، توصينا الكنيســـة: »ال تحبوا 

الكلمـــات: يـــا ربي-يســـوع المســـيح- ارحمنـــي- 
أنـــا الخاطـــئ....

لإلنســـان  جـــًدا  جيـــد  أنـــه  نـــرى  هنـــا  ومـــن 
أن يعطـــي فرصـــة للتأمـــل بالـــذات فـــي أوقـــات 
األصـــوام، واألوقـــات الهادئـــة. تأمـــل حتـــى ولـــو 
آيـــة واحـــدة، ادخـــل إلـــى أعماقهـــا واطلب من هللا 

أن يكشـــف لـــك معانيهـــا. 

ثانًيا: تدّرج في تطبيق الوصية:

مثاًل وصية: »من ســـألك فأعطه...«، تدّرج 
فيهـــا خطـــوة بخطـــوة، وســـينمو عطـــاؤك خطـــوة 
بخطـــوة، وليـــس من الضـــروري أن يكون العطاء 
مادًيـــا. الوصيـــة تحتـــاج أن يتـــدرج اإلنســـان فـــي 
تطبيقهـــا، ولهـــذا من المستحســـن أن يتعلمها من 
صغره. األب واألم مسئوالن عن زراعة الوصية 
فـــي أوالدهمـــا وبناتهمـــا. مـــن األمـــور المعروفـــة 
في كنيســـتنا أننا نعّمد أطفالنا في أيامهم األولى 
وال ننتظـــر حتـــى يكبـــروا، نعمدهـــم علـــى إيمـــان 
والديهـــم، لكـــي نعطـــي فرصـــة لإلشـــبين )األب 
واألم( أن يبـــدأ مبكـــًرا جـــًدا فـــي غـــرس الوصيـــة 
فـــي قلـــب الطفـــل. فهل أنتـــك -كآبـــاء وأمهات- 

تهتمـــون بهـــذا األمر؟

ثالًثا: باب التوبة مفتوح:

النقطـــة االخيـــرة أنـــك لـــو كســـرت الوصيـــة، 
فبـــاب التوبـــة مفتـــوح. يقول المزمـــور: »اخَتِبرني 
يـــا هللُا واعـــِرْف َقلبـــي. امَتِحّنـــي واعـــِرْف أفكاري. 
وانُظـــْر إْن كاَن فـــيَّ َطريٌق باِطٌل، واهِدني َطريًقا 
والكتـــاب   ،)24-23:13٩ )الَمزاميـــُر  أبديًّـــا« 
المقدس يقدم لنا مثالين ألناس كســـروا الوصية، 
يهوذا الذي أسلم السيد المسيح ثم يأس وانتحر، 
وبطـــرس الرســـول الذي أنكـــره ولكنه تاب وصار 
شـــهيًدا. لو كســـرت الوصية، باب التوبة مفتوح، 
واألمثلة التي ندرســـها عبر الســـنة الكنسية )مثل 
االبـــن الضـــال، والمـــرأة الســـامرية...( تؤكد هذا. 

خالصة األمر:

أمنـــا العـــذراء مريم تلفـــت نظرنا بعظة قصيرة 
جـــًدا »َمْهَمـــا َقـــاَل َلُكـــْم َفاْفَعُلـــوُه«، وكالم هللا لنـــا 
هللا،  مـــن  بـــه  الموحـــى  المقـــدس  الكتـــاب  هـــو 
وكل الكتـــاب المقـــدس هـــو وصايـــا هللا، وصايـــا 
وفـــي  األرض  علـــى  اإلنســـان  حيـــاة  لســـالمة 
مســـيرته الروحيـــة للســـماء. يعطينـــا مســـيحنا أن 
نتمتـــع بالوصيـــة التـــي هـــي نعمـــة وحـــب ونـــور، 
وأن نعيش الوصية في حياتنا، ونعرفها المعرفة 
الدائمـــة المتعمقـــة، ثم نتدرج فـــي تنفيذها، وأخيًرا 
إن كســـرنا الوصيـــة فبـــاب التوبة مفتـــوح.. إللهنا 
كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد آميـــن.

العالـــم وال األشـــياء التـــي فـــي العالـــم...«، هـــذا 
التكـــرار هـــو تكـــرار الحـــب. حين تنظـــر لوصايا 
الكتـــاب المقـــدس بكونهـــا إعالنـــات حـــب يقدمها 

هللا لإلنســـان ألنـــه يحبـــه.

)3( الوصيـــة نـــور فـــي حيـــاة اإلنســـان: 
هـــي نـــور ينيـــر طريق اإلنســـان وتجعله يســـتمتع 
بحياته. هناك من يشعر أن نور هللا في وصيته 
يجعـــل اإلنســـان دائما فرًحا، والنـــور دائًما يفرح. 
المحبـــة  وصيـــة  عـــن  هللا  يكلمنـــا  حيـــن  انظـــر 
ويقـــول: »تحـــب الـــرب إلهـــك مـــن كل قلبك ومن 
كل نفســـك ومـــن كل قدرتـــك ومـــن كل فكـــرك.. 
تحـــب قريبك كنفســـك«، حين تعيش هذه المحبة 

تشـــعر بالنـــور الكبيـــر الـــذي يمـــأل حياتك.

الوصيـــة فـــي معانيهـــا الثالثة هـــي نعمة فيها 
قوتهـــا، وهـــي حـــب وإعالن حب دائـــم، وهي نور 
للســـلوك وللطريـــق فـــي حيـــاة اإلنســـان. ال تنـــَس 
أن الوصيـــة تحتـــاج منـــك اإليمـــان.. ال تصـــِغ 
لمـــن يقوبـــون إن وصايـــا الكتـــاب ال تصلـــح لهذا 
الزمـــان، بـــل جـــّرب أن تحيـــا الوصيـــة وســـوف 

تـــرى كيـــف ســـيتمجد هللا فيـــك ويبـــارك حياتك.

الســـــؤال الذي نختــــــــم بـــــــه هـــــــو: كيــــف 
الوصية؟  أحيا 

أواًل: اعرف الوصية وافهمها:

حيـــن تقرأ الكتاب المقدس، ال تكتفي بالقراءة 
لكـــن عليـــك بالفهـــم أيًضـــا. أحياًنـــا الســـرعة التي 
نمـــارس بهـــا حياتنـــا الروحيـــة تجعلنـــا ال نتلـــّذذ، 
بينمـــا الكتـــاب يوصينـــا »تلـــّذذ بالـــرب فيعطيـــك 
ســـؤل قلبـــك«. اعـــرف الوصيـــة وافهمهـــا أي أن 
تدخـــل إلـــى أعماقهـــا، يقـــول لنـــا بولـــس الرســـول 
المســـيح  كلمـــة  فيكـــم  »لتســـكن  جميلـــة:  عبـــارة 
بغنـــى«، أي بمعرفة وعمـــق وفهم وإدراك. يوحنا 
أيامـــه  فـــي  المثـــال ظـــل  ســـبيل  علـــى  الحبيـــب 
األخيـــرة ال يقـــول غيـــر ثـــالث كلمـــات: »أحبـــوا 
بعضكـــم بعًضـــا«، وكان يكررهـــا في اليوم مئات 
اإلنســـان  يدخـــل  أن  هدفـــه  والتكـــرار  المـــرات، 
إلـــى عمـــق الوصيـــة، ومـــن التداريـــب النســـكية 
المشـــهورة تدريب صالة يســـوع: »يا ربي يســـوع 
المســـيح ارحمنـــي أنـــا الخاطـــئ«، هـــذه الصـــالة 
القصيـــرة كلماتهـــا معـــدودة، ولكـــن حيـــن يصليها 
ويـــدرك  اللفـــظ،  أعمـــاق  إلـــى  ويدخـــل  اإلنســـان 
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في بداية حبريـــــــــــة قداســــــــــــــة البابا تواضــــــــــــــروس الثاني تم إنشاء المركز 
اإلعالمي القبطــــــــــــــي، وتـــــــــــــم تعييــــــــــن المتحدث الرسمـــــــــــي باســــــــــم الكنيسة 

القبطية األرثوذكســـية.
ثـــم وللحاجـــة الُملّحـــة لتوثيـــق وتســـجيل ونشـــر كل مـــا حـــدث ويحـــدث في 
الكنيســـة القبطيـــة، نشـــأت فكـــرة إنشـــاء الموقـــع الرســـمي للكنيســـة القبطيـــة 

األرثوذكســـية، والـــذي يمـــر عـــام علـــى افتتاحـــه فـــي شـــهر مـــارس المقبـــل.
ويخـــدم الموقـــع كل أبنائنـــا األقبـــاط فـــي كل مـــكان فـــي العالـــم باللغتيـــن 
العربيـــة واإلنجليزيـــة، وكل مـــن يريـــد أن يعـــرف عن الكنيســـة القبطية، ولينك 

الموقـــع هو:
https//:copticorthodox.church

ماذا يقدم موقع الكنيسة القبطية؟ 
م إلى 6 أقسام: موقع الكنيسة ُمقسَّ

القسم األول: الكنيسة القبطية:

ويحمـــل هـــذا القســـم فـــي داخلـــه معلومات عن )تفســـير الكتـــاب المقدس – 
تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة – زيارة العائلة المقدســـة إلى مصـــر – تاريخ البابوات 

مـــن مارمرقـــس الرســـول وحتـــى البابـــا تواضـــروس الثاني البابا رقـــم 118 على 
كرســـي مارمرقـــس – تاريـــخ المقـــر البابـــوي عبر العصور – فكـــرة ودروس عن 
اللغة القبطية – الكرازة في العالم – جولة في المتحف القبطي بتقنية 360(.

القسم الثاني: المجمع المقدس:

وفـــي هـــذا القســـم كل مـــا يخـــص اآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع المقـــدس – 
إصـــدارات المجمـــع – قـــرارات المجمـــع – الهيـــكل التنظيمـــي للجـــان المجمـــع 

المقـــدس – ســـيمينارات المجمـــع المقـــدس؟

القسم الثالث: البابا تواضروس الثاني:

ويحمل هذا الجزء مقاالت قداســـة البابا االفتتاحية، والدراســـات الكتابية 
التـــي يقدمهمـــا مســـموعة، وكتـــب قداســـته التـــي أصدرها، وقصـــص األطفال 
التـــي صّورهـــا، كمـــا ُأضيـــف عليـــه كل حـــوارات التـــي أجراهـــا اإلعالميـــون 

مع قداســـته.
وافتقـــاده  البابـــا  لقداســـة  الرعويـــة  للزيـــارات  توثيـــق  داخلـــه  فـــي  ويحمـــل 
لإليبارشـــيات داخل وخارج مصر. كما يحمل أرشـــيف لكل األســـئلة التي تم 

توجيههـــا لقداســـة البابـــا مـــن خـــالل الموقـــع وإجابتـــه عليهـــا.

القسم الرابع: األديرة والمراكز:

ويقـــدم هـــذا الجـــزء معلومـــات موثقـــة بصـــور ومعلومـــات ولينكات عن 
وخـــارج  داخـــل  الحديثـــة  األديـــرة  والراهبـــات –  للرهبـــان  األثريـــة  األديـــرة 
مصـــر – كذلـــك المراكـــز الروحيـــة مثـــل مركـــز لوجوس البابـــوي واألنافورا 

وبطمـــس وغيرهـــا...

اجلديد يف موقع الكنيسة القبطية األرثوذكسية اإللكرتوني

الكنيســـة القبطيـــة كنيســـة لهـــا جـــذور ممتدة إلى القـــرن األول الميالدي، وذلك مـــن بداية كرازة مارمرقس الرســـول في أرض مصر 
وتمتـــد إلـــى عصرنا الحالي، فهي كنيســـة أصيلـــة ومعاصرة مًعا.

ⲗⲉⲃϣ أي حزمة أو ربطة مثلما نقول لبشة قصب
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القسم الخامس: الهيئات القبطية:

ولينـــك  الرســـمية  القبطيـــة  الهيئـــات  لـــكل  تعريـــف  داخلـــة  فـــي  ويحمـــل 
الوصـــول إليهـــا، وتعريـــف عنها وعن خدمتهـــا )كل الهيئات التعليمية القبطية 
-األسقفيات العامة -هيئات اجتماعية – هيئات تنموية – هيئات صحية(.

القسم السادس: األخبار:

وهـــو متابعـــة لحظـــة بلحظـــة وتوثيـــق باألفـــالم والصـــور لـــكل )المقابالت 
الرســـمية – اللقـــاءات الرعويـــة – المناســـبات الكنســـية – الحـــوارات الصحفية 

– البرقيـــات واالتصـــاالت...(

كيف أصل إلى موقع الكنيسة القبطية؟
موقع الكنيسة القبطية األرثوذكسية

https//:copticorthodox.church

يمكنـــك الدخـــول مـــن خـــالل الموقـــع نفســـه أو مـــن خـــالل منصاتـــه علـــى 
السوشـــيال ميديـــا وهي:

 Facebook: https://www.facebook.com/CopticOrthodoxC

 Instagram: https://www.instagram.com/CopticOrthodox.Church

 Twitter: https://twitter.com/CopticOrthodoxC

 YouTube: https://www.youtube.com/c/CopticOrthodoxChurch

 SoundCloud: https://soundcloud.com/copticorthodoxc

ما هو آخر تحديث للموقع؟ 
تـــم افتتـــاح موقـــع الكنيســـة القبطيـــة يـــوم 10 مـــارس 2021م، من خالل 
افتتـــاح رســـمي خـــالل فعاليـــات المجمع المقـــدس في مركز لوجـــوس البابوي.
وتـــم افتتـــاح النســـخة اإلنجليزيـــة فـــي األول مـــن يونيو 2021م، بمناســـبة 

عيـــد دخـــول الســـيد المســـيح أرض مصر.

وأخيـــًرا نحتفـــل بإصـــدار أول تطبيـــق )Application( باللغتيـــن العربيـــة 
واإلنجليزيـــة لســـهولة المتابعـــة يـــوم ٢٢ فبرايـــر ٢٠٢٢م، وُيعتبـــر هـــذا 

التطبيـــق هـــو التطبيـــق الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطية.

ويعمـــل فريـــق العمـــل علـــى إصـــدار الموقـــع باللغـــات الفرنســـية واأللمانية 
واإليطاليـــة حالًيا.

هل موقع الكنيسة القبطية ُموّجه إلى فئة معينة؟ 
هـــذ الموقـــع يخـــدم كل الفئـــات، فهنـــاك أفـــالم وقصـــص لألطفـــال – كل 
المعلومـــات الموجـــودة علـــى الموقع ُموثَّقه لذا يســـتفيد منه الخدام واإلكليروس 
- يوجـــد تفســـير لـــكل آيـــات الكتـــاب المقـــدس ودروس فـــي اللغـــة القبطيـــة 
فيمكـــن أن تـــدرس األســـرة مًعـــا – يوجـــد تعريـــف للكنيســـة القبطيـــة وتاريخهـــا 
وعملهـــا باللغـــة اإلنجليزيـــة لـــكل مـــن هـــو خـــارج مصـــر ويريـــد أن يعـــرف من 
هي الكنيســـة القبطية – توجد كل اللوائح والنظم والقوانين الكنســـية للمهتمين 
بالدراســـة – كما أنه متابع لكل األحداث الكنســـية للمهتمين بالشـــأن الكنســـي.

مـــاذا اســـتفيد من تنزيـــــــــل تطبيـــق الكنيســــــــــة القبطيــــــــــة علـــــــــــــى 
الهاتـــف المحمـــول؟ 

هنـــاك خدمـــــــــات خاصـــة باإلضافـــة إلـــى كل مـــا ســـبق يقدمهـــا تطبيـــق 
القبطيـــة:  الكنيســـة 

التطبيـــق يقـــدم خدمـــة زيـــارة األماكـــن االثرية القبطية يتقنيـــة 360 درجة، 
فتراهـــا وتدخـــل كل مـــكان فيهـــا من خالل شاشـــة الموبايل.

يمكنـــك إرســـال ســـؤال خـــاص لقداســـة البابـــا وتلقـــي إجابـــة خاصـــة منـــه 
شـــخصًيا علـــى جهـــازك.

يرسل التطبيق يومًيا آية كتابية وقواًل آبائًيا تبدأ به يومك.
يعمـــل خـــدام االبليكيشـــن حالًيـــا على عمل منصة حوارية عليه، تســـتطيع 
مـــن خاللهـــا كتابـــة أفـــكار للخدمـــة أو معلومـــات كنســـية أو مشـــاركة مقـــاالت 

مهمـــة منه.

هل يمكننــــــــي المشاركـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذه الخدمة والمساعدة في بناء 
هـــذا الموقع؟

يشـــرفنا ونفـــرح جـــًدا بـــكل من يريد أو يســـتطيع المســـاعدة فـــي الخدمة في 
هذا الموقع، فنحن دائًما نحتاج إلى مترجمين لكل اللغات – شـــباب يجيدون 
التعامـــل علـــى برامـــج صناعـــة أفـــالم األنيميشـــن والبوســـترات والفيديوهـــات 
الخبريـــة، وكل مـــن يـــرى أنـــه يســـتطيع تقديـــم شـــيء جديـــد يعّلـــي مـــن تقديـــم 

أفضـــل خدمـــة ممكنـــة من خـــالل هـــذا الموقع.
 Email: info@copticorthodox.church

ⲫⲱⲧ فط أو هرب بالقبطية 
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هناك حديث دائم عن »صراع 
األجيـــال« ولكنني أفضـــل تعبير 
فـــال  األجيـــال«...  »اختـــالف 
شـــك أن األجيـــال تختلـــف، ومـــا 
قابلـــه اآلباء في شـــبابهم يختلف 
األبنـــاء...  يقابلـــه  عمـــا  جذرًيـــا 
هـــو  الشـــباب  كان  إن  ولكـــن، 
التجديـــد، فالكبـــار هـــم الخبرة... 
وال ينبغـــي أن تقـــف الخبرة عائًقا 
أن  ينبغـــي  وال  التجديـــد،  أمـــام 

يهمـــل التجديـــد دور الخبـــرة. 
بعـــض  هنـــاك  وبدايـــة... 
حقائـــق هامة، ينبغي أن نضعها 

فـــي اعتبارنـــا، وهـــي:
بحاجـــة  االقتنـــاع:   -١
الـــذي  الجيـــل  إلـــى  جيـــل  كل 
ســـيليه،  الـــذي  والجيـــل  ســـبقه، 
حيـــث تتواصـــل الحيـــاة، وتتراكم 
الخبـــرة، وتتجدد الحيوية والفكر، 
المبدعـــة.  الشـــبابية  بالطاقـــات 
٢- الحـــب المتباَدل: فليس 
هنـــاك مـــن يحـــب األبنـــاء أكثـــر 
أوهمتهـــم  مهمـــا  والديهـــم،  مـــن 
نفوســـهم أو عـــدو الخيـــر بغيـــر 
ذلـــك، وليـــس هنـــاك مـــن يتخلـــى 
ابًنـــا  كان  إذا  إال  والديـــه،  عـــن 
عاًقـــا، فقد إنســـانيته، فضاًل عن 

مســـيحيته!!
3- الثقـــة المتبادلـــة: فمـــن 
ونصـــل  التالقـــي،  يتـــم  خاللهـــا 
إلـــى وحدة القلب والفكر والروح، 
األبنـــاء  إحســـاس  أصعـــب  فمـــا 
فيهـــم، ومـــا  ثقـــة والديهـــم  بعـــدم 
أصعب إحســـاس اآلباء إذا شـــك 
األوالد فـــي محبتهـــم لهـــم، يجـــب 
الثقـــة،  علـــى  أوالدنـــا  نربـــي  أن 
وندربهـــم على اكتســـابهم لها من 
خـــالل ســـلوكهم اليومي، الســـليم 
والصريـــح، حتـــى عنـــد الخطـــأ. 
المتبـــاَدل:  االحتـــرام   -4
قطًعـــا،  فاشـــل  أســـلوب  فالقمـــع 
وكذلـــك اإلقنـــاع وبيـــع الفكـــرة... 
فاحتـــرام شـــخص وعقـــل الجيـــل 

الصاعـــد، أمـــر هـــام في وصوله 
إلـــى االقتنـــاع الشـــخصي بالخط 
الصائـــب.  والتصـــرف  الســـليم، 

5- روح الحـــــــــــــوار: حيث 
نتبــــــــــــــادل األفكـــــــــــار واآلراء في 
جـــو صحــــــــــــي مناســـب، تســـود 
فيـــه روح التفاهم الموضوعيـــــــــــة 
والهـــدوء، بـــداًل مـــن االنفعــــــــــال، 
والصـــــــــــــوت المرتفـــع، وإصـــدار 
األول  فالمنهـــج  التعليمـــــــــــــــات، 
أميًنـــا،  متفاعـــاًل،  شـــباًبا  يكـــّون 
متفاهًمـــا، يعتــــــــــرف بحاجتـــــــــــــــه 
إلـــى خبـــرة الكبـــار، وإرشـــاد أب 
االعتراف، ونــــــــور المسيــــــــــح... 
أمـــا منهـــج األمـــر والنهـــي فينتج 
لنا شـــباًبا محبًطا... ســـرعان ما 
يكبـــر... وينفلـــت مـــن إســـاره... 
إلـــى  يلجـــأ  وربمـــا  ويتطـــرف... 

العنـــف والخطيئـــة. 

وماذا بعد.. 

فمـــا أهم أن تتعـــرف األجيال 
علـــى بعضهـــا البعـــــــــــــض، وأن 
وتتبـــادل  وتتكامــــــــــــــل،  تتعـــاون، 
الخبرة، فليس هناك إنســـان خالد 
علـــى األرض، أو معصـــوم، أو 
يمتلك كل الحقيقـــــــــــــة، أو كـــــــــــل 
الصـــواب، أو كل المواهـــب، أو 
الـــكل محتـــاج  الطاقـــات...  كل 

إلـــى كل!!

الوالـــدون فـــي حاجـــــــــــــة إلـــى 
أوالدهـــم... حيث الطاقة والحب 
والوفاء!! واألوالد في حاجــــة إلى 
والديهــــــــــم... حيث الخبرة والبذل 
والعطـــاء!! ليـــت الـــرب -بروحه 
القـــدوس ونعمتـــه اإللهيـــة- يمأل 
قلوبنـــــــــا حًبـــا، وأرواحنـــا صفـــاء، 
ونفوسنــــــــــا هــــــــــــدوًءا، وأذهاننــــــــــا 
اســـتنارة... لنستطيـــــــــع أن نعبـــر 
هـــذه الفجـــوة التي بيـــن األجيال.

mossa@intouch.com

اختالف األجيال

ماهــــــــي مؤهــــــــالت قبــــــــول 
األبدية؟ الحياة 

+ اإليمـــــــــــــــــــــــــان بالصليــــــــــــــب 
الفداء وعمـــل 

أول  هـــو  بالصليـــب  اإليمـــان 
وأثمـــن مـــا يؤهلنـــا للحيـــاة األبدية. 
والفـــــــــــــــداء بالصليـــب هـــو أمر ال 
يوجـــد فـــي أيٍّ مـــن ديانـــات العالم 
إاّل في المســـيحية، فـــكل الديانات 
تؤمـــن بأهمية الصـــــــــــالة والصوم 
واألمانــــــــــــة والعفــــــــــــــة والكثير من 
الفضائـــل، ولكننـــا فـــي المســـيحية 
ال  وحدهـــا  الفضائـــل  أن  نؤمـــن 
تكفـــي لنـــوال الحيــــــــــــــــاة األبديـــة، 
فاإليمـــان بالخـــالص الذي صنعه 
بـــاب الدخـــول  الـــرب يســـوع هـــو 
للحيـــاة األبديـــة إذ يذكـــر الكتـــاب 
أنـــه »بـــدون ســـفك دم ال تحصـــل 
مغفـــرة« )عـــب22:٩(. أّما الذين 
ينكـــرون الصليـــب ويقولـــون كيف 
يأخـــذ هللا جســـًدا؟! نقـــول لهـــم إن 
كان هللا قـــادر علـــى كل شـــيء، 
أليـــس قـــادًرا أيًضا أن يأخذ جســـد 
إنســـان ليفدي به البشـــرية؟! لذلك 
فإن كنيســـتنا األرثوذكسية ترفض 
فكـــرة تنـــادي بها بعـــض الطوائف 
وهي “خــــــــالص غير المؤمنين”، 
وهـــي فكـــرة تنـــادي بـــأن الفضائـــل 
وحدهـــا قـــد تكون كافيـــة لخالص 
اإلنســـــــــــــــان! وهـــذا مبـــدأ ترفضـــه 
إيماننـــا  بحســـب  المســـيحية ألنـــه 
ليـــس خــــــــــــــالص إاّل مـــن خـــالل 
شـــخص يســـوع الفادي والمخلص 
لنـــوال  بالمعموديـــــــــــــــة  واإليمـــان 

اســـتحقاقات الصليـــب. 

+ السيد المسيح مركز الدائرة 
في الحياة األبدية

ومهمـــــــــــــــــا بحـــث اإلنســــــــــــــــان 
فـــي  إاّل  يجـــده  لـــن  الســـالم  عـــن 

ال  لذلـــك  يســـوع،  ربنـــا  شـــخص 
نعجـــب عندمـــا نـــرى العالـــم اليـــوم 
مضطرًبـــا مـــن حولنـــا ألنـــه صار 
بعيـــًدا عـــن شـــخص ربنـــا يســـوع. 
عـــن هـــذا أجـــاب معلمنـــا بطـــرس 
الرســـول »يـــا رب إلـــى من نذهب 
عنـــدك«  األبديـــة  الحيـــاة  وكالم 
)يـــو68:6(، ولذلـــك أكثـــر الـــرب 
يســـوع فـــي كلماتـــه األخيـــرة عـــن 
الحيـــاة األبديـــة »هـــذه هـــي الحياة 
أنـــت اإللـــه  األبديـــة أن يعرفـــوك 
الحقيقي وحدك، ويســـوع المســـيح 
الذي أرســـلته« )يو3:17(، لذلك 
فنحـــن نؤمـــن أن كلمة ربنا يســـوع 
المقـــدس  الكتـــاب  فـــي  المســـيح 

تؤّهلنـــا للحيـــاة األبديـــة.

++ ضرورة جهاد اإلنسان

يقولـــون  البعـــض  نســـمع  قـــد 
مـــا  وأفعـــل  يســـوع  بالـــرب  “آمـــن 
الـــكالم  وهـــذا  فتخلـــص”!  شـــئت 
غريـــب عـــن فكـــر الكنيســـة، ألنـــه 
ليس اإليمان بالرب يســـوع وعمل 
نعمتـــه وحـــده يكفـــي لنـــوال وعـــد 
الحيـــاة األبديـــة، لكـــن بصبـــر من 
الجهـــاد والتوبـــة والتمســـك بالحياة 
بحسب الوصية، وهذا أمر يحتاج 
يقـــول  لذلـــك  كبيـــر،  جهـــاد  إلـــى 
الكتـــاب المقـــدس »ملكــــــــــــــوت هللا 
ُيغَصب، والغاصبون يختطفونه« 
)مـــت12:11(، لذلـــك يوصــــــــــــي 
تلميـــذه  الرســـول  بولـــس  معلمنـــا 
تيموثـــاوس قائـــاًل: »جاهـــد جهـــاد 
بالحيـــاة  وأمســـك  الحـــق  اإليمـــان 
األبديـــــــــــــــــة التـــي إليها ُدعيــــــــــت« 
)1تـــي12:6(. كما كتـــب معلمنا 
بولـــس أيًضـــا »أمـــا الذيـــن بصبر 
فـــي العمــــــــــل الصالـــــــــــــح يطلبـــون 
المجـــد والكرامة والبقـــاء، فبالحياة 

)رو7:2(. األبديـــة« 

 metropolitanpakhom@yahoo.com

الوعد باحلياة األبدية )ج2(

ϥⲱⲧⲉ يمسح ومنها الكلمة الدارجة فوطة أي ممسحة
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f.beniamen@gmail.com
مـــن ســـمات تفســـير القديـــس يوحنـــا 
ذهبـــي الفـــم للكتـــاب المقـــدس، أنه يؤكد 
علـــى أن كل كلمـــة ذكـــرت لهـــا مغـــزى 
معين، وليســـت دون فائدة، فيقول: ]في 
الكتـــب المقدســـة يلزمنـــا أن نبحـــث كل 
شــــــــــــــيء، فـــأن الـــروح القـــدس قـــد نطق 
بالكـــــــــل، وليـــــــــــــــس شـــيء من المكتوب 
 In Joan.( ]جــــــــــــاء بغيــــــــــــــــر فائــــــــــــدة

.)Hom.36:1
وقـــد ذكـــر لنـــا الوحـــي اإللهـــي هـــذا 
يونـــان  عـــن  ُأْجَرَتَهـــا«  »َفَدَفـــَع  التعبيـــر 
النبـــي عندمــــــــــــــا أراد أن يذهـــب بعيـــًدا 
عـــن هللا، ويرفـــض الرســـالة ويهـــرب من 
الخدمـــة، إلـــى ترشـــيش، ألنـــه اعتقـــد أن 
ســـيادة هللا مقصـــورة على بـــالد اليهودية 
واســـتحالة امتدادهـــا إلـــى أرض أخـــرى، 
وهـــذا الفكـــر كان ســـائًدا، فنجـــد يعقـــوب 
بيـــن  مـــا  منطقـــة  إلـــى  هـــرب  عندمـــا 
النهريـــن عنـــد خالـــه البـــان، وظهـــر لـــه 
الـــرب فـــوق الســـلم الممتـــد مـــن األرض 
للســـماء، يقـــول »َحّقـــًا ِإنَّ الـــرَّبَّ ِفي َهَذا 
اْلَمـــَكاِن َوَأَنـــا َلـــْم أَْعَلـــْم!« )تك16:28(.

معادلـــة صعبـــة:  أمـــام  نحـــن  هنـــا 
اإلنســـان،  يدفعـــه  ثمـــن  لهـــا  الخطيئـــة 
ويكلفـــه، بغيـــر شـــبع ألن »ُكلُّ اأَلْنَهـــاِر 
َتْجـــِري ِإَلـــى اْلَبْحِر َواْلَبْحُر َلْيَس ِبَمآلَن« 
)جـــا7:1(، فيدفع مالـــه وعمره وصحته 
إلـــى  بـــل  فائـــدة،  وبـــال  للخطيئـــة  ثمًنـــا 
ـــًة ِلَغْيـــِر ُخْبٍز  مـــوٍت. فلَمـــاَذا َتِزُنـــوَن ِفضَّ

َوَتَعَبُكـــْم ِلَغْيـــِر َشـــَبٍع؟  
فدفـــع يونـــان أجــــــــــرة الســـفينة: 
قـــد يجـــد اإلنســـان بعـــض الصعوبـــات 
عـــدو  يذّكـــره  إذ  يقـــدم صدقـــة  أن  فـــي 
الخيـــر باحتياجاتـــه، لكـــن عندمـــا يدفـــع 
ألمـــر مخالـــف للوصيـــة يدفـــع دون أن 
يشـــعر فقد يكــــــــون عقلــــــــه مســـبًيا فـــــــــــي 

لـــّذة الخطيئـــة. 
االبـــن الضـــال خـــارج بيـــت أبيـــه: 
»َبـــذََّر َماَلـــُه ِبَعْيـــٍش ُمْســـِرٍف«، وصـــل 
َأْنَفـــَق ُكلَّ  ـــا  إلـــى حـــد الجـــوع »َفَلمَّ بـــه 
َشـــْيٍء َحَدَث ُجوٌع َشـــِديٌد ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة 
َفاْبَتـــَدَأ َيْحَتـــاُج« )لـــو14:15(، هـــذا مـــا 
يحـــدث لنـــا خـــارج الكنيســـة مـــن جفـــاف 
وجـــوع، يقـــول ســـليمان الحكيـــم: »أَلنَّـــُه 
ِإَلـــى  اْلَمـــْرُء  َيْفَتِقـــُر  َزاِنَيـــٍة  اْمـــَرأٍَة  ِبَســـَبِب 
َرِغيـــِف ُخْبـــٍز« )أم26:6(، من الناحية 
الحـــزن  أن  نجـــد  والطبيعيـــة  الروحيـــة 
والعـــوز وفقـــدان الســـالم، همـــا النتيجـــة 
القاتلـــة لـــكل مـــن يعيـــش فـــي الخطيئة، 
يقـــول القديـــس أمبروســـيوس: ]المجاعة 
تكـــن  لـــم  الكـــورة  تلـــك  اجتاحـــت  التـــي 
مجاعـــة طعـــام، بـــل مجاعـــة لألعمـــال 
الصالحـــة والفضائـــل. هـــل يوجـــد أمـــر 

يحتـــــــــــــاج إلــــــــــــى رثـــاء أكثـــر من هذا؟! 
فـــإن مـــن يبتعــــــــــد عـــن كلمـــة هللا يصير 
جائًعا، ألنه »ليس بالخبــــــــــز وحده يحيا 
اإلنســـان، بـــل بـــكل كلمـــة تخـــرج من فم 
هللا« )لـــو4:4(. باالبتعـــاد عـــن الينبـــوع 
نعطـــش، وباالبتعـــاد عـــن الكنـــز نفتقر، 
وباالبتعـــاد عـــن الحكمة نصير جهالء، 
وباالبتعاد عن الفضيلة نموت. إًذا كان 
طبيعًيـــا أن يحتـــاج، ألنـــه ترك هللا الذي 
فيـــه كنـــوز الحكمـــة والعلـــم )كـــو3:2(، 
وترك أعماق الخيرات الســـمائية، فشعر 
بالجـــوع إذ ال يوجـــد مـــا ُيشـــبع اإلنســـان 
الضـــال. اإلنســـان يصير فـــي جوٍع دائٍم 
عندمـــا ال يـــدرك أن الطعـــام األبدي هو 
مصـــدر الشـــبع مـــن يبتعد عن الكنيســـة 
)In Luc 15:11-32( ]يبـــدد ميراثـــه

عطايـــــــــــــا هللا لإلنســـــــــــــان نعمة 
مجانيــــــــــة، دون ثمـــــــــن: هكذا ينادي 
»َأيَُّهـــا اْلِعَطـــاُش َجِميعًا َهُلمُّوا ِإَلى اْلِمَياِه 
ـــٌة َتَعاُلـــوا اْشـــَتُروا  َوالَّـــِذي َلْيـــَس َلـــُه ِفضَّ
ـــٍة َوِبـــاَل  ـــوا اْشـــَتُروا ِبـــاَل ِفضَّ َوُكُلـــوا. َهُلمُّ
ـــًة  َثَمـــٍن َخْمـــرًا َوَلَبنـــًا. ِلَمـــاَذا َتِزُنـــوَن ِفضَّ
ِلَغْيِر ُخْبٍز َوَتَعَبُكْم ِلَغْيِر َشـــَبٍع؟ اْســـَتِمُعوا 
َوْلَتَتَلـــذَّْذ  ـــَب  الطَّيِّ َوُكُلـــوا  اْســـِتَماعًا  ِلـــي 
)إش2،1:55(.  َأْنُفُســـُكْم«  َســـِم  ِبالدَّ
فالمـــاء يرمـــز إلـــى عطايـــا الـــروح وهـــي 
عطايـــا مجانيـــة وبفيـــض: »أَلنَّـــُه َلْيـــَس 
وَح« )يـــو34:3(،  ِبَكْيـــٍل ُيْعِطـــي للاَُّ الـــرُّ
اآلبـــاء  المســـيح  الســـيد  أوصـــى  هكـــذا 
الرســـل عندمـــا منحهم المواهب »اْشـــُفوا 
ـــُروا ُبْرصًا. َأِقيُمـــوا َمْوَتى.  َمْرَضـــى. َطهِّ
انًا  انـــًا َأَخْذتُـــْم َمجَّ َأْخِرُجـــوا َشـــَياِطيَن. َمجَّ
أَْعُطـــوا« )مـــت8:10(، فنحـــن نحصـــل 
النعمـــة والتبريـــر والفـــداء  مجاًنـــا علـــى 
التـــي دفـــع ثمنهـــا الكلمة المتجســـد على 
الصليـــب »أَلنَُّكـــْم َقـــِد اْشـــُتِريُتْم ِبَثَمـــٍن« 
أن  ليونـــان  يكـــن  فلـــم  )1كـــو20:6(، 
لنينـــوى،  وذهـــب  أطـــاع  لـــو  يتكلـــف 
فلنختبـــر الحب اإللهـــي ونتمتع به لنجد 
طاعة الوصايا ســـهلة وخفيفة والمســـيح 
إلهنا ينادي: »َأَنا أُْعِطي اْلَعْطَشـــاَن ِمْن 
انًا« )رؤ6:21(،  َيْنُبـــوِع َماِء اْلَحَيـــاِة َمجَّ
لنراجـــع أنفســـنا: َكـــْم ِمـــْن َأِجيـــٍر أَلِبـــي 
َيْفُضـــُل َعْنـــُه اْلُخْبـــُز َوَأَنـــا أَْهِلـــُك ُجوعـــًا! 

)لـــو17:15(.

ْجَرَتَها« )يون1: 3( 
ُ
َدَفَع أ

َ
»ف

fatherebraamelabnoby@gmail com

قرية الزينية والبعثات األجنبية:

مدرسة الزينية باألقرص

تتميــــــــز قريـــــــــة 
بحـــــــــــري  الزينيــــــــــــــة 
بمدينـــــــة األقصــــــــــر 
بتـــراث قبطـــي فريـــد 
الكـــرازة  بقيـــة كنائـــس  مـــن نوعـــه عـــن 
المرقســـية، ســـواء فـــي ألحانهــــــــا أو مـــن 
جهـــــــــــة نطقهـــا للغـــة القبطيــــــــة باللفـــظ 
القديـــم، فاهتـــم بهـــا األجانـــــــــــــــب. لذلـــك 
أوفـــد معهـــد األبحـــاث األثريـــة بجامعـــة 
Michigan بأمريـــكا إلـــى قرية الزينية 
اللغـــة  أســـتاذ   Worrell البروفيســـور 
القبطيـــة ليجـــري أبحاًثـــا مـــع دكتـــــــــــــــور 
-1٩.5(  Werner Fenchel
1٩88م( لتســـجيل تـــراث اللغة القبطية 
وذلـــك فـــي عـــام ١936م و١937م، 
وُنشـــرت عنهـــم مقـــاالت علميـــة هامـــة. 
قريـــة الزينيـــة واللغـــة القبطية: لم 
ينقطـــع اللســـان القبطـــي في تلـــك القرية 
حتي بعد أن ســـادت العربية، رغم عدم 
إلمـــام الشـــعب بقواعـــد اللغـــة القبطيـــة، 
الســـلف.  عـــن  الخلـــف  تســـّلمها  حيـــث 
هنـــاك  الســـابع عشـــر كان  القـــرن  فـــي 
أشـــخاص يتقنون القبطية باللفظ القديم، 
أســـيوط  مـــن  نجـــار  هنـــاك  كان  مثـــاًل 
ُيدعـــى إســـحق كان يتكلـــم ويجيـــد اللغـــة 
القبطيـــة، فجـــاء إلى الزينية هو وأســـرته 
بدعوة من اهلها المســـلمين لكي يعلمهم 
حرفـــة النجـــارة. آخـــر ُيدعـــى طانيـــوس 
مـــن نقـــادة توفـــي ســـنة 1886م، وكان 
فـــي الزينيـــة. وثالـــث  عمـــره مئـــة عـــام 
ُيدعـــى محـــارب هـــو وزوجتـــه، وُتوفـــي 
عـــن عمـــر مئـــة عام تقريًبـــا. كما ذكرت 
تـــراث  »مـــن  موســـوعة  عنهـــا  أيًضـــا 
القبط«. وظل أهلها يتكلمون ويســـلمون 
القبطيـــة، وعندمـــا أســـس الدكتـــور إميل 
ماهـــر )القس شـــنوده ماهر( قســـم اللغة 
القبطيـــة باللفظ القديم بمعهد الدراســـات 
القبطية، ذهب ســـبعة من أطفال القرية 
مـــا بيـــن ســـن 13 إلـــى 16 ســـنة تقريًبـــا 
فـــي فتـــرة الصيـــف لكـــي يدرســـوا قواعـــد 
اللغـــة أكاديمًيـــا، مما جعـــل دكتور إميل 
ماهـــر ينبهـــر بهـــؤالء االطفـــال، بعدمـــا 
ســـمع منهـــم بعـــض األلحـــان والقـــراءات 
الليتورجيـــة باللفـــظ القديـــم الـــذي يتوافـــق 
أن  تشـــير  التـــي  العلميـــة  أبحاثـــه  مـــع 
اللفـــظ البحيـــري القديـــم أقـــدم مـــن اللفـــظ 
اآلن،  المســـتحدث  الحالـــي  البحيـــري 
وكانـــوا يدرســـون فـــي اليوم قرابة العشـــرة 
ســـاعات خـــالل فتـــرة الصيـــف وهـــي 3 
أشـــهر تقريًبا، وحصلوا فيها على منهج 
الدكتـــور  بـــدأ  رجوعهـــم  وبعـــد  كامـــي. 
إميـــل ماهـــر فـــي اإلرســـاليات التعليمية 

مـــــــــــــــــن األساتـــــــــــــــــذة 
المتخصصيــــــــــــــــــــــن، 
هــــــــــــــذه  ووجـــــــــــــــــدت 
الدراســـــــــات التربـــــــــــة 
فأثمرت  الخصبـــــــــة، 
ثمارها المطلوبــــــــــــــة، 
بهـــا  يصلـــــــــــون  اآلن  حتـــى  زالـــوا  ومـــا 
ويتكلمـــون بمحادثـــات يومية في البيوت 
الهويـــة  لغـــرس  المناهـــج  فـــي  تُـــدرس 
القبطيـــة ألطفال تلـــك القرية، مما جعل 
اإلعالمـــي محمـــود ســـعد يقـــــــــدم تقريـــًرا 
فـــي برنامـــج آخـــر النهار عنهـــا، وأبدى 
إعجابـــه بهـــم، وقـــدم لهـــم الشـــكر وطلب 
تدعيمهـــم مادًيـــا ومعنوًيـــا. وقـــام أيضـــا 
المخطوطـــات  باحــــــــــــــث  القريـــة  بزيـــارة 
الباجوشــــــــــــي  إبراهيـــم  إســـحق  القبطيـــة 
واألســـتاذ جرجس إبراهيم يوسف مدرس 
اللغـــة القبطيـــة بالكليـــــــــــــة االكليريكيــــــــــة 
باألنبـــــــــا رويــــــــــــس وذلـــك فـــي 2016م 
لفهرســـة بعـــض المخطوطـــات، وكتبـــوا 
تقريـــًرا عـــن اللغة القبطّيـــة هناك وّضحا 
فيـــه معرفـــة أهـــل قريـــة الزينّيـــة باللغـــة 
القبطّيـــة ولهجتهـــم المتوارثـــة على مدى 
األجيـــال، وهـــل يتحدثون بالفعـــل باللغة 
معامالتهـــم  فـــي  دائـــم  بشـــكل  القبطّيـــة 
اليومّيـــة والحياتّيـــة؟! واســـتمرار نســـاخة 

المخطوطـــات لديهـــم حتّـــى اآلن..

ُكّتاب ومعّلمي القرية قديًما:

ُكتـــاب الزينيـــة هو المدرســـة األولى 
فـــي التعليـــم، قبـــل إنشـــاء كنيســـة األنبـــا 
باخوميـــوس بقريـــة الزينيـــة بحري، وهي 
الكنيســـة األولـــى فـــي تلـــك القريـــة وقـــد 
ســـت عـــام 1٩03م فـــي عهـــد األنبـــا  ُأسِّ
مرقـــس مطـــران إســـنا واألقصر وأســـوان 
األســـبق، وتـــم إحاللهـــا وتجديدهـــا عـــام 
2011م. أّمـــا قبـــل ذلـــك فـــكان أهلهـــا 
فـــي ديـــر القديـــس األنبــــــــــــا  يصلــــــــــــون 
باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، قبـــل 
عـــودة الحياة الرهبانية بالدير. فتســـلمت 
األجيـــال فـــي هذا الُكتـــاب اللغة القبطية 
منـــذ  والمزاميـــر  واأللحـــان  والعربيـــة 
القـــرن  منتصـــف  وفـــي  كثيـــرة،  أجيـــال 
الثامـــن عشـــر كان هنـــاك معلـــم ُيدعـــى 
طانيـــوس ومعلـــم آخـــر ُيدعـــى محارب، 
وعنهمـــا تســـلم المعلـــم خليل مـــن الزينية 
)توفـــي عـــام 1٩10م(، ومعلم آخر هو 
متيـــاس مـــن نقـــادة، ومنهم تســـلم المعلم 
بســـطورس يواقيـــم بالمـــون وكان نابًغـــا 

فـــي شـــّتى علـــوم الكنيســـة. 

)للمقال بقية(..

Werner Fenchel

فالن له شنة ورنة، شنة هي الخرطوش الذي يحفظ فيه اسم الملك في مصر القديمة، وران ⲣⲁⲛ أي اسم الملك، أي أنه شخص يشبه الملك



the Lord is.“12. Hence. the commandment light makes 
one understands the will of God. Thus. when one obeys 
the commandment like Matthew 25. he finds a power of 
light. love and joy filling his heart. Moreover. His life gets 
enlightened to know the will of God. 

In conclusion. the scripture commandment is grace. 
declaration of love and light to man’s life. Keep in mind that 
obeying the commandment requires your faith ”Whatever 
Jesus Christ says to us. Do It“. Don’t follow the noisy 
thoughts of illogical and unapplicable commandments. As 
the scripture is applicable and good for every time and 
place. Try it for yourself. and you would see God glorifies. 
blesses your life and pleases your life. 

The final question to answer is how to live the scripture 
commandment?

Through deep knowledge. understanding and good 
assimilation. 

Sometimes hurrying up in prayer or reading the bible 
makes one misses a lot. As said ”Delight yourself also in 
the Lord. And He shall give you the desires of your heart“13. 
Delight yourself means taste and read slowly as you are 
eating slowly. ”Let the word of Christ dwell in you richly“14. 
Thus. try to go deeper in the word of God. understand and 
realize it well. Since. Saint John the Chrysostom said about 
the scripture being a Mine of Pearls. Thus. it needs someone 
to dig deeper to hardly find pearls. 

Upgrade yourself in applying and obeying the 
c ommandmen t . 

Start obeying step by step as for the commandment 
saying ”Give to him who asks you“15. Keep grading up bit 
by bit in your Giving and love not only in materialistic stuff but 
in everything. As the commandment always needs training 
from the early age. Likewise. Parents start to teach your son 
to give some of his pocket money to Jesus’s brothers. This 
commandment is cultivated in the child and grows inside 
him. 

Don’t have fear. Knowing that if the Commandment was 
disobeyed. the door of repentance is always open. 

”Search me. O God. and know my heart; Try me. and 
know my anxieties; And see if there is any wicked way in 
me. and lead me in the way everlasting“16. For instance. 
we have the example of Saint peter who denied and sinned 
to God. but repented and Christ restored him with Love and 
confirmed his love to him. Thus. Saint peter continued his 
life and kept doing his commandment as a shepherd till his 
martyrdom. On the other hand. we find Judas who sinned 
by delivering Jesus Christ. but didn’t repent instead went 
into frustration hanging himself. We have many examples of 
repentance as the Prodigal son and the Samaritan woman. 
No matter when you have disobeyed the commandment. the 
door of repentance is always open. 

Lastly. our mother the Virgin Mary was alerting us with 
a short sermon to ”Whatever Jesus Christ says to us. Do 
It.“ We do this by the keeping of the Commandments of the 
Holy Bible. because ”All Scripture is given by inspiration of 
God“ 17 so as to live a life of peace while we are here on 
earth. as we make our journey toward heaven. 

ترجمة: د. ماريان فؤاد

مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنيا

الهــروب  هــل  يونــان:  يــا  لــك  تســاؤل 
مــن هللا كان خيــًرا مــن الهــروب إلــى هللا؟ 
فأنــت ونحــن نــدرك تماًمــا أنــه ال يقــدر أحــد 
شــاهدت  ومــاذا  وجــه هللا!  مــن  يهــرب  أن 
هــاج  عندمــا  البحــر،  أمــواج  مشــهد  فــي 
األمــواج، وهّبــت  ارتفعــت  البحــر، وعندمــا 
الريــاح، وانزعــج البحــارة، وصــرخ النــاس.. 
لــم تصــرخ  قلبــك هادًئــا؟ ولمــاذا  هــل كان 
أننــا  تبالــي  »أمــا  لــه  وتقــل  خالقــك،  إلــى 
نغــرق؟!«؟ وهــل تعلمــت منهــا درًســا عــن 
بركــة الطاعــة، وعــن لعنــة العصيــان؟ وهــل 
شــعرت بأمــواج األفــكار التــي مــألت ســفينة 
حياتك وقتئذ؟ كان كل ما يشــغل يونان هو 
كيــف أنقــذ نفســي؟ فقــط فــي خطيــة األنانيــة 
إلــى الســفينة  لــم يلتفــت  إلــى أقصــى حــد، 
الــذي  إلــى هللا  حتــى  الشــعب وال  إلــى  وال 
مــن  يهــرب  الــذي  القلــب  هــذا  مــا  أرســله. 
مــن  يونــان  يــا  تمكنــت  المســئولية!! كيــف 
أن تنــام هــذا النــوم الثقيــل؟ وكيــف جعلــت 
اذنــك أن ال تســمع صــوت هللا، وال تســمع 
صــوت الضميــر؟ والعجيــب أن يونــان كان 
يبــّرر كل مــا يفعلــه مــن تجــاوزات ويقــول 
إن أهــل نينــوى شــعب وثنــي بعيــد عــن هللا! 
فلنســتمع إلــى يونــان يقــول لنــا: »أريــد أن 
أفتــح قلبــي لكــم وأحدثكــم عّمــا حــدث لــي، 
ــي. أبــدأ كالمــي بأننــي كنــت  ومــا حــدث مّن
مخطًئــا، وقــد غّطــى الخجــل وجهــي ألنــي 
عصيــت خالقــي الــذي يحبنــي، ونســيت وأنــا 
أتحــاور معــه ذلــك الحــوار الــذي كان بيــن 
هللا وإبراهيــم أب اآلبــاء، ونســيت نــدم إبراهيــم 
تــراب  المولــى وأنــا  أكلــم  وقولــه: »شــرعت 
ورمــاد«. لقــد خرجــت بعيــًدا عــن حــدودي، 
وعــن حجمــي، وخدعتنــي حكمتــي البشــرية، 
وإحساســي بعظمــة خبرتــي. إننــي أتعجــب! 
أجــرؤ  كيــف  اســتنارة،  قلبــي  فــي  يكــن  لــم 
للكــون  أن  أدرك  ألــم  هللا؟  أمــر  وأخالــف 
الًهــا؟! كيــف يدعونــي أنــا التــراب والرمــاد، 
الــذي ال أســتحق؟ كيــف يدعونــي ويفّوضنــي 
وأتكاســل؟  فأهــرب  منــه،  برســالة  ويكلفنــي 
ويحيــط الجهــل بقلبــي، وأنســى غــالوة كل 
خليقتــه ومنهــم أهــل نينــوي. لــم أدرك وقتئــذ 
أن هللا، بحــالوة تعاملــه مــع خليقتــه وطــول 
أناتــه وكثــرة إمهالــه ورحمتــه الواســعة، وأنــه 
يرجــع  مــا  مثــل  الخاطــئ  بمــوت  ُيســر  ال 
ويحيا، ونســيت أن كل هذا يقود إلى التوبة 
ال إلــى العصيــان. لقــد ظننــت أننــي هربــت 
بإرادتــي مــن وجــه هللا، لكننــي أحسســت أن 
الطبيعــة كلهــا اعترضــت مســيرتي، فالبحــر 
والســفينة  الريــاح،  وهبــت  هياًجــا،  ازداد 
إلــى  نفســي  وأســلمت  تغــرق،  أن  أوشــكت 
ونزلــت  الظلمــة،  بــي  وأحاطــت  الضيقــة، 
إلــى أعمــاق الميــاه، والتــف العشــب حــول 
رأســي، وأُغِلقــت علــّي المتاريــس، وخرجــت 
الشــمس  وضربــت  أخــرى،  مــرة  البــر  إلــى 
تنبــت  بــأن  هللا  ســمح  وألجلــي  رأســي، 
اليقطينــة التــي ظّللــت علــّي، ثــم ُأفاَجــأ بــأن 
الشــمس  لتضربنــي  وأعــود  الــدودة،  تأكلهــا 
اعتــرف  اآلن  دعونــي  فتذمــرت..  ثانيــة، 
والمتذمــر،  المتمــرد  العاصــي  يونــان  أننــي 
والــذي نســي حــدوده، وعّظــم أفــكاره وخبرتــه، 
وأســند لنفســه أنــه المشــير هلل. دعونــي رغــم 

أعمــال  أعلمكــم  وجهاالتــي،  أخطائــي  كل 
هللا معــي. إن أعمــال هللا معــي تؤكــد أنــه 
هــو المعلــم الصالــح، وأنــه راعــي البشــرية، 
قلبــي،  مــن عصيــان  يعالجنــي  كيــف كان 
رغــم أننــي أردت أن أبعــد، واعتقــدت أننــي 
أعــرف أكثــر مــن هللا، ولكنــه وضعنــي فــي 
الطريــق الضيــق الــذي ال أعــرف أن أهــرب 
الحــوت.  بطــن  فــي  وجــودي  وهــو  منــه، 
وقتهــا أدركــت خطــة هللا، وقلــت »دعــوت 
صرخــت  فاســتجابني،  الــرب  ضيقــي  مــن 
صوتــي«  فســمعت  الهاويــة  جــوف  مــن 
)يونــان 2:2(. لقــد كان يعلمنــي ويكلمنــي 
التــي  وبالــدودة  ابتلعنــي،  الــذي  بالحــوت 
أكلــت اليقطينــة الُمظلِّلــة علــّي. كان يكلمنــي 
ويعلمنــي باضطــراب البحــر، وبالبــر الــذي 
تلّقفنــي، وبهيــاج الريــاح، وضربــة الشــمس، 
وبالظلمــة.  وبالنــور  الطبيعــة،  وبســكون 
لقــد قــام الــرب فــي وســط كل هــذه الزوابــع 
األنبــا  المتنيــح  تأمــالت  فــي  جــاء  )كمــا 
كيرلــس مطــران ميالنــو( بتعريــف كل ركاب 
»حيــن  يونــان؟  إلــه  هــو  مــن  الســفينة.، 
فجــاءت  الــرب،  ذكــرت  نفســي  فــّي  أعيــت 
الذيــن  قدســك.  هيــكل  إلــى  إليــك صالتــي 
يراعــون أباطيــل كاذبــة يتركــون نعمتهــم، أمــا 
أنــا فبصــوت الحمــد أذبــح لــك، وأوفــي بمــا 
نذرتــه. للــرب الخــالص« )يونــان2: 7-٩(. 
الــذي مــأل نفســي وقلبــي،  ومــا أشــد األلــم 
شــعب  منــاداة  فــي  قســوتي  أبــّرر  فكيــف 
نينــوى، كيــف انكســر قلبهــم، وكيــف لبــس 
ــا  ملكهــا المســوح، وجلــس علــى التــراب باكًي
ونادًمــا، وكيــف بكــى الشــيوخ مــع األطفــال، 
وكيــف صــام الرضيــع مــع أمــه... لقــد فتــح 
الــرب عــن عينــّي، فرأيــت توبــة هــذا الشــعب 
وخالقــي.  خالقهــم  إلــى  ورجوعهــم  العظيــم 
كيــف -برغــم قســوة كالمــي- صــام األطفــال 
أنــا  بينمــا  والديهــم،  مــع  باعتــكاف  وصلــوا 
-بالرغــم مــن رقــة قلــب الــرب ولطفــه معــي- 
كنــت قاســًيا وعاصًيــا، وال أجــد إجابــة: لمــاذا 
والخطــاة؟  األشــرار  علــى  أناتــه  يطيــل هللا 
يوقــظ  أن  يحــاول  أناتــه  طــول  فــي  هــل 
اإلنســان؟ حًقــا إن توبــة هــذا الشــعب كانــت 
عظيمــة، ولقــد رأيتهــا بعينــي، ورأيــت مكافــأة 
عليهــم،  الــرب  رضــا  ورأيــت  للتائــب،  هللا 
كانــت  فــإن  لذلــك  لخطاياهــم.  ومغفرتــه 
هنــاك نصيحــة أو وصيــة أقولهــا لكــم: إن 
بــل هــي  الذبيحــة،  طاعــة هللا أفضــل مــن 
الذبيحــة األفضــل، فــإن ســمعتم صوتــه فــال 
تقّســوا قلوبكــم؟! القلــب المنكســر والمتواضــع 
ال يرذلــه هللا. لقــد قــدم الشــعب كلــه )ألــوف 
مــن البشــر( توبــة رائعــة، مــا أجمــل خطــط 
هللا لخــالص البشــرية!«أخيًرا، انظــروا إلــى 
المكافــأة الجميلــة التــي أعلنهــا لنــا هللا فــي 
تجســده، وهــي أن »رجــال نينــوى ســيقومون 
فــي الديــن مــع هــذا الجيــل، ويدينونــه ألنهــم 

تابــوا بمنــاداة يونــان« )مــت12: 41(.
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We are going to begin a new series of 
contemplations in the four coming sermons 
under the title of Profound sermons 
delivered in short statements. We notice 
throughout the scripture and the patristic 
writings many few-word statements but 
having a deep-touching meaning and 
effect. Thus. our first statement would be 
the one said by Saint Mary to the servants 
”Whatever He says to you. Do It“ 1. 

Saint Virgin Mary had attended the 
wedding of Cana in Galilee which had 
used to last for a week according to 
Hebrew traditions. therefore all people of 
village could come to greet the bride and 
the groom – whom used to be called the 
king and the queen-. This makes joy 
spreads to the whole village. In line with 
the traditions. they had used to have six 
waterpot filled with fresh grape juice ”Fresh 
wine“ but when it gets older it becomes 
fermented with increased alcohol percent. 
Therefore. it happened when the wedding 
started. they welcomed many people. so 
they began to run out of the drink being 
an embarrassing issue. Hence. the mother 
of Jesus approached him saying a three-
word ”They have no wine.“. The word wine 
means the grape juice which has a symbol 
of Joy in the scripture as it comes after 
the harvest of grape which used to be a 
season of happiness. 

Here is Jesus Christ answers his mother 
with a theological respectful one saying 
”Woman. what does your concern have to 
do with Me? My hour has not yet come“. 
This refers to the distant view of Jesus to 
the cross that would be happening in three 
years. Without negotiation. hence Mary our 
mother went away and said to the servants 
”Whatever He says to you. Do It“. 

Let’s contemplate in these words being 
addressed as a message from Our mother 
Virgin Mary to us ”Whatever Jesus Christ 
says to us. Do It“. It is important to notice 
that throughout time. we find some people 
who underestimate and despise the words 
of the scripture considering it an old book 
and old words. Hence. man began to 
leave the word of God. guided by his own 
mind not the commandment. Once God 
created man. He made him instructions 
and a guide through his life on earth. it is 
the Bible ”The word of God“. The words of 
saint Mary can be applied to every word in 
the scripture in order that we could obey 
these commandments inspired by God in 
the Bible to lead him in his path on earth to 
reach heaven. 

Nevertheless. the enemy of Good 
starts his war making man thinks that the 
commandments are illogical or too perfect 
that can’t be applied practically. Hence. 

man leaves away the word of God which is 
the true guidance to life. When man leaves 
away the word of God and follows the wars 
of good’s enemy. he consequently would 
lose his life both on earth and in heaven. 
We find the great King David who was 
before the Christ by 1000 years saying 
”Your word is a lamp to my feet. And a 
light to my path“2. As he finds the word of 
God the light for his forward path. 

Let’s contemplate in the features of the 
scripture commandment. mainly three of 
them are:

The scripture commandment is a gift 
from God and grace of Loving God over 
our life. 

Out of God’s Love. he gave us the 
scripture as a guide to lead man in his life. 
Without it. he would be lost and stray. Like. 
people who don’t know God yet. they do 
and think in anything. Listen to King David 
”I am a stranger in the earth; Do not hide 
Your commandments from me“ 3. He prays 
to God to let him know and understand the 
commandment as it is a grace. Blessed 
who keeps the commandment and make 
benefit of it. he would be full of the grace 
and would take the strength hidden in it. 
Similarly. the Church sacraments which 
bear power and strength of change hidden 
in their rituals. 

Likewise. many men in the Old 
Testament lived with this grace. Moses 
when thought to make the first census for 
the people but realized he was sinning to 
God. Also. King David when he had sinned 
in front of God. then Gad the prophet 
came to tell him three offers from God 
”Shall seven years of famine come to you 
in your land? Or shall you flee three months 
before your enemies. while they pursue 
you? Or shall there be three days’ plague 
in your land? Now consider and see what 
answer I should take back to Him who sent 
me“4. Then David answered ”I am in great 
distress. Please let us fall into the hand of 
the Lord. for His mercies are great; but do 
not let me fall into the hand of man.“ 5

In addition. when we read more in 
the book of proverbs. we would find it 
collecting experiences and situations of 
many people in life. Hence. we should 
call it ”The school of life“. All this enables 
us to invest the graces given by God and 
feel that commandments are daily gifts. 

That’s why we should read the bible daily. 
Moreover. each mother while raising her 
children should be careful to make them 
sleep over her voice reading the scripture. 
This is called education by grace as just 
making your baby hear the word of God 
would fill him with grace. 

The scripture commandment is the 
declaration of God’s continuous. abiding 
love for humans. 

When saint Mary ordered the servants to 
obey Jesus Christ. they filled the waterpots 
with water up to the brim. They started to 
taste the water. here that was made wine. 
One of the Christian philosophers once 
said ”When water looked forward the face 
of the Creator. it got shy and turned red into 
wine“. We always find mothers give advice 
and instructions to her children before going 
out. this is a declaration of her love. In the 
same way we find the church keeps telling 
us in the liturgy ”Do not love the world or 
the things in it. The world is passing away. 
and its lust; but he who does the will of God 
abides forever“. This repetition is a symbol 
of Love. 

We can hear similar daily instructions and 
declarations of God’s love to us through his 
scripture commandments. That’s why Saint 
Paul said ”I can do all things through Christ 
who strengthens me“6. This makes us feel 
how precious is having the commandment 
and how joyful is walking with God. As 
Christ says to us at the end of Gospel of 
Matthew ”I am with you always. even to 
the end of the age“7. He is with us out 
of his Love. Therefore. King David also 
said ”though I walk through the valley of 
the shadow of death. I will fear no evil; For 
You are with me“8. Since God is love 9. 
his commandments are declaration of his 
continuous love. Therefore. we love Him 
because He first loved us10. 

Not only the scripture is grace and love 
but also 3- It is the Light of the man’s life. 
through which one can be enlightened to 
know the will of the LORD.

The commandment makes one enjoys 
his life. As long as the scripture’s light in 
one’s life. he would have a joyful life. As 
it is said about the love commandment 
”You shall love the Lord your God with all 
your heart. with all your soul. with all your 
strength. and with all your mind.’ and ‘your 
neighbor as yourself.“11. As when man 
lives with this love. he would feel the great 
light filling his life and leading his path. 

Hereafter. Saint Paul says ”See then 
that you walk circumspectly. not as fools 
but as wise. redeeming the time. because 
the days are evil. Therefore. do not be 
unwise. but understand what the will of 
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»طوبى لمن اخترته يا رب
ليسكن في ديارك إلى األبد«
الذكرى السنوية األولى 

للمرحومة

السيدة/ اعيدة جرجس داود

انتقلت إلى األمجاد السماوية 
الزوجة الفاضلة واألم 

والجدة الحنونة
السيدة/ عايدة جرجس داود
بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢١

زوجة المرحوم عبده عبد المسيح 
الجواهرجي بالصاغة

والدة كل من رجل األعمال/ 
مجدي عبده عبد المسيح
زوج هدى كمال جبرة 

ومختار مدير بالضرائب سابقًا 
زوج حنان يوسف

ومرفت عبده عبد المسيح حرم 
عاطف أمين واصف / 
فضيات وجواهرجي 

وماجدة حرم هنري جرجس 
بأستراليا

جدة كل من سيلفيا ومارينا مجدي
وأمين عاطف واصف زوج 

مادونا نصيف
ونهى عاطف واصف 
حرم كريم مرجان 

ومريم عاطف واصف وماريا 
ومارينا مختار

ومينا وماري هنري 
شقيقة كل من المرحومين 

عزيز وفوزي
وماري وفوزية جرجس 
وشقيقة سميرة جرجس.

الذكرى السنوية السادسة
للشماس والخادم
عريس السماء

بوال هان
ُولد في 1٩٩5/2/15

رقد في الرب ١3/2016/2
اذكرنا أمام العرش اإللهي 

األسرة 

شكر وذكرى األربعين

لألم الفاضلة

مريده بولس
طوباِك يا من افتقدناِك بقلوبنا، 

وبكيناِك بدموعنا
وسلمناِك وديعة طاهرة 

لمن فداِك
تشكر األسرة كل من واساهم 

بالحضور أو البرق
وتدعو األحباب لحضور القداس

يوم االثنين 2022/3/7
الساعة 12ظ

بكنيسة مارجرجس ارمنت 
الحيط

تلغرافيًا: أوالدك
القس أندراوس
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إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

حاللو يا حاللو، أي يا شيخ يا شيخ من الكلمة القبطية الصعيدية ϩⲗ̅ⲗⲟ أي شيخ.

 القمص ماكريوس معوض
كاهن كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة 

قطاع غرب اإلسكندرية
صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يـــوم الجمعـــة 4 فبرايـــر 2022م، القمـــص 
مكاريـــوس معوض، كاهن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بالدخيلـــة، التابعـــة لقطـــاع كنائـــس 
تجـــاوز  عمـــر  عـــن  اإلســـكندرية،  غـــرب 
دامـــت  كهنوتيـــة  خدمـــة  وبعـــد  ســـنة   86
لــــ48 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح فـــي 21 
فـــي 27  نوفمبـــر 1٩35م، وســـيم كاهًنـــا 
ينايـــر 1٩74م بيـــد المتنيـــح البابـــا شـــنوده 
الثالـــث، بينمـــا ُرِســـم برتبـــة القمصيـــة فـــي 
3 مـــن أكتوبـــر 2012م بيـــد نيافـــة األنبـــا 
فـــي ذلـــك  باخوميـــوس قائمقـــام البطريـــرك 
الوقـــت. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته 
فـــي الثالثـــة مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاتـــه، 
بحضـــور صاحبي النيافـــة: األنبا إيالريون 
غـــرب  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 
اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، وعـــدد 
كبير من اآلباء كهنة اإلســـكندرية. خالص 
األســـقف  إيالريـــون  األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا 
العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، 
ولمجمع اآلباء كهنة اإلســـكندرية، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيـــه.

 القمص روفائيل صبيح
كاهن كنيسة المالك رافائيل ومار مينا 

باأللف مسكن - قطاع عين شمس
صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يـــوم الخميـــس 3 فبرايـــر 2022م، القمص 
روفائيـــل صبحـــي، كاهـــن كنيســـة رئيـــس 
مينـــا  مـــار  والشـــهيد  روفائيـــل  المالئكـــة 
عمـــر  عـــن  بالقاهـــرة،  مســـكن،  باأللـــف 
كهنوتيـــة  خدمـــة  وبعـــد  ســـنة   73 قـــارب 
بلغـــت 35 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح فـــي 
فـــي  كاهًنـــا  وســـيم  1٩4٩م،  يوليـــو   ٩
البابـــا  المتنيـــح  بيـــد  1٩87م  مـــارس   6
شـــنوده الثالـــث، بينمـــا رســـمه قداســـة البابـــا 
فـــي  القمصيـــة  برتبـــة  الثانـــي  تواضـــروس 
17 مـــن مـــارس 2017م. ُأقيمـــت صلوات 
تجنيـــزه بكنيســـته فـــي الثانية مـــن بعد ظهر 
النيافـــة:  ذاتـــه، بحضـــور صاحبـــي  اليـــوم 
لكنائـــس  العـــام  األســـقف  هرمينـــا  األنبـــا 
قطاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبا آكسيوس 
األســـقف العـــام لكنائس قطاع عين شـــمس 
والمطريـــة وحلمية الزيتون، وعدد كبير من 
اآلبـــاء كهنـــة القطاع وكهنـــة منطقة مصر 
األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص  الجديـــدة. 
آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 

عيـــن شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتـــون، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة القطاع، فـــي نياحة 
األب المبـــارك القمـــص روفائيـــل صبحـــي، 

المباركـــة وكل محبيـــه. وألســـرته 

 القمص صموئيل منري
كاهن كنيسة األنبا شنوده واألنبا هرمينا 
في عزبة دنا - قطاع شرق اإلسكندرية

صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يـــوم األربعـــاء ٩ فبرايـــر 2022م، القمص 
صموئيـــل منيـــر، كاهـــن كنيســـة القديَســـين 
األنبـــا شـــنوده واألنبـــا هرمينـــا الســـائح فـــي 
لقطـــاع  التابعـــة  باإلســـكندرية،  دنـــا  عزبـــة 
عمـــر  عـــن  اإلســـكندرية،  شـــرق  كنائـــس 
كهنوتيـــة  خدمـــة  وبعـــد  ســـنة   6٩ تجـــاوز 
األب  ُولـــد  ســـنة.   27 لحوالـــي  دامـــت 
المتنيـــح فـــي 8 ســـبتمبر 1٩52م، وســـيم 
كاهًنـــا فـــي 16 مايـــو 1٩٩5م بيـــد المتنيح 
البابا شـــنوده الثالث، وُرِســـم برتبة القمصية 
قداســـة  بيـــد  2021م  أكتوبـــر   16 فـــي 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي. ُأقيمـــت صلوات 
تجنيـــزه بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بفليمنج 
فـــي الواحـــدة مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاتـــه، 
بحضـــور صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا بافلـــي 
المنتـــزه  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 
باإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األسقف العام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، وعـــدد 
كبير من اآلباء كهنة اإلســـكندرية. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبا هرمينا األســـقف العام 
لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، ولمجمع 
اآلباء كهنة اإلســـكندرية، وألسرته المباركة 

وكل محبيـــه.

 القس رصابامون فخري
من إيبارشية 6 أكتوبر

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 30 ينايـــر 
2022م، بعـــد صـــراٍع قصيٍر مع المرض، 
القـــس صرابامـــون فخـــري، كاهن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينـــا بمدينة 
هـــرم ســـيتي، التابعـــة إليبارشـــية 6 أكتوبـــر 
وأوســـيم عـــن عمـــر تجـــاوز 55 ســـنة بعـــد 
ســـبع  الكهنوتيـــة  الخدمـــة  فـــي  قضـــى  أن 
ســـنوات فقـــط. ُولـــد األب المتنيـــح يـــوم 6 
أغســـطس 1٩66م، وســـيم كاهًنا بيد نيافة 
األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر يـــوم 
تعازينـــا  خالـــص  2015م.  فبرايـــر   14
لنيافـــة األنبـــا دوماديـــوس أســـقف إيبارشـــية 
6 أكتوبـــر وأوســـيم، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 
اإليبارشـــية، وألسرته المباركة وكل محبيه.
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