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أيًضـــا، ألن اإلنســـان يســـاوي مـــا يســـاويه مركـــز 
محبتـــه ورغبـــات قلبه، ويصير »انقســـام القلب« 
هـــو مصـــدر الشـــر حيـــث يتواجـــد الخيـــر والشـــر 
فيـــه. ويتعجـــب العالمـــة ديديمـــوس الضرير من 

كـــون القلـــب مرتًعـــا للعدالـــة واإلثم!!

والسؤال اآلن:

ما هو القلب النقي المطلوب مّنا؟

واإلجابـــة: هـــو القلب الـــذي يكون فـــي حالة 
طـــرد للخطية باســـتمرار. 

وهو أيًضا اإلنسان الذي يصلي من أعماقه: 
»قلًبـــا نقًيـــا اخلـــق فّي يـــا هللا...« )مز10:51(. 
وهـــو الذي يعـــي تماًما الوصية: »طوبى ألنقياء 
إن  )متـــى8:5(.  هللا«  يعاينـــون  ألنهـــم  القلـــب 
نقـــاوة القلـــب تتحقـــق بالصحبة الجيـــدة والقراءات 
الجيـــدة والمشـــاهدات الجيـــدة وأيًضـــا الســـماعات 
الجيـــدة. وإذا أردت الحصـــول على نقاوة القلب 

اآلتي: فاتبع 

أ( ادخل إلى أعماق النفس من خالل جلسة 
هادئـــة منشـــغاًل فقـــط بخطايـــاك، واذكـــر من أين 

ســـقطَت وتب )رؤيا5:2(.

ب( ارتفع بالصـــــــــالة إلى هللا.. »أخطأت يا 
ابتـــاه فـــي الســـماء وقدامـــك، ولســـت مســـتحًقا أن 

ُأدعـــى لـــك ابًنـــا« )لوقا 15(.

ج( ارتـــِم فـــي أحضان الكنيســـة، األم الحانية 
والمربيـــة والمرشـــدة، من خالل جلســـة االعتراف 

والتوبة بندم وانســـحاق. 

د( اعــــــــــــرف أن النقـــــــــــاوة هي هـــــــــــدف حياة 
ومنهــــــــــــج ســـلوك، وأيًضـــا فيهـــا ســـالمة الطريـــق 

الملكوت.  إلـــى 

ه( جاهـــد أن يكـــون تفكيـــرك النقـــي متزًنـــا 
ومعتــــــــــداًل ومنظًمـــا وإيجابًيـــا، لـــه شـــاهد مـــــــــــــــن 

الكتـــاب، وصانـــع ســـالم. 

الخالصـــة: اجعـــل قلبـــك مختوًنا، فـــإذا رأيت 
حقـــًدا أو عـــداوة أو بغضـــه أو حســـًدا أو زنـــًى أو 
شـــهوة مـــال أو شـــهوة قنيـــة أو عظمـــة أو محبـــة 
مجـــد باطـــل أو مـــا يشـــبه هـــذه األمـــور، فأســـرع 
واقطـــع ذلـــك الفكـــر لتحفـــظ قلبك نقًيـــا وبه تعاين 

هللا علـــى األرض وفـــي الملكـــوت أيًضـــا.

الجهـــاز  أن  الماضيـــة  األعـــداد  فـــي  ذكرنـــا 
الروحـــي فـــي اإلنســـان يتكـــون مـــن األذن والعين 
والقلـــب، وإذا كان صـــوم الميالد المجيد هو أول 
أصـــوام الســـنة الكنســـية، فهـــو يبـــدأ فـــي أناجيـــل 
قداســـات اآلحـــاد ويذكـــر آيـــه: »مـــن لـــه أذنـــان 
للســـمع فليســـمع«، وتتكـــرر فـــي اآلحـــاد الثالثـــة 
األولـــى فـــي شـــهر هاتـــور. وفـــي األحـــد الرابـــع 
تقـــدم لنـــا الكنيســـة قصـــة مقابلـــة الشـــاب الغنـــي 
مـــع الســـيد المســـيح، وكيـــف بـــدأ حديثـــه بـــأدب 
ووقـــار واهتمـــام، ولكن انتهـــى حديثه بأنه مضى 
حزيًنا والســـبب أن أذنيه لم تطيعا الوصية، ولذا 
ـــرو الكتـــاب بـ«الغنـــي الحزين«.. ثم  يســـميه ُمفسِّ
يأتـــي شـــهر كيهـــك ليمتـــد بطـــول أيامـــه ولياليـــه 
بتطويـــب أمنـــا العـــذراء مريم كنموذج أســـمى في 
أذن صاحيـــة واعية تســـمع جيًدا وتطيع باتضاع 
كمـــا قالـــت عنـــد بشـــارة المـــالك لهـــا » هـــوذا أنـــا 
أمـــة الـــرب، ليكـــن لـــي كقولـــك«.. وحتـــى بعـــد 
انتهـــاء صـــوم الميالد ومجيء صـــوم يونان تقدم 
لنـــا الكنيســـة نبًيـــا لم يســـمع نـــداء هللا لـــه وتكليفه 
بالخدمـــة، ثـــم فـــي نهايـــة القصـــة يســـمع ويطيـــع 

وينجح. ويخـــدم 

نجـــد  الكبيـــر  الصـــوم  إلـــى  نصـــل  وعندمـــا 
فـــي  الثانـــي  العضـــو  علـــى  تؤكـــد  الكنيســـة  أن 
كمـــا  العيـــن،  وهـــو  لإلنســـان  الروحـــي  الجهـــاز 
نقـــرأ فـــي إنجيـــل قـــداس االحد األول مـــن الصوم 
كلـــه.  الصـــوم  قـــراءات  وخـــالل  )متـــى22:6( 

أّمـــا العضو الثالـــث في الجهاز الروحي عند 
اإلنســـان فهـــو القلـــب الـــذي ال تمّل الكنيســـة عن 
ذكـــره فـــي فصـــول القـــراءات المختـــارة منـــذ أول 
الصـــوم الميـــالدي حتـــى نهايـــة الصـــوم الكبيـــر، 
الحيـــاة ومصـــدر  ألنـــه عضـــو  عنـــه  والحديـــث 
الحـــرارة الجســـدية كمـــا قال أرســـطو، وألنه مركز 
اإلحســـاس والعواطـــف والمحبـــة، كمـــا أنه عضو 
المعرفـــة اإللهيـــة، وفـــي اآلداب النســـكية تتـــردد 
عبـــارة: »القلـــب النقي« مع »الـــروح النقي« كما 

فـــي مزمـــور التوبة )مـــز11:50(.

وإذا كان القلـــب هـــو العضـــو األساســـي فـــي 
الحـــواس الداخليـــة، فهـــو الجـــذر الذي تنشـــأ منه 
هـــذه الحـــواس كلهـــا كمـــا يذكـــر لنـــا مـــار إســـحق 
الســـرياني فـــي كتاباتـــه. بمعنـــى أن بـــدء الحيـــاة 
بالنعمـــة  المتجـــّدد  القلـــب  حيـــاة  هـــو  الروحيـــة 
بقـــوة كلمـــة هللا الحيـــة والفّعالـــة. وإذا  والطاعـــة 
كنـــَت نقـــي القلـــب، فالســـماء فـــي داخلـــك، ومـــن 
نفســـه.  والـــرب  والمالئكـــة  النـــور  تـــرى  داخلـــك 
والقلـــب المحـــب هـــو القلـــب الملتهـــب بمحبة كل 
الخليقـــة: النـــاس والنباتـــات والحيونـــات وســـائر 
الكائنـــات الحيـــة، وبالتالـــي يصيـــر القلـــب مهتـــزا 
بالشـــفقه الـــال نهائيـــة التـــي تجعلـــه يصلـــي مـــن 

أجـــل كل كائـــن حـــي، بـــل ومـــن أجـــل الطبيعـــة 
ذاتهـــا، ويـــرى اآلبـــاء في كتاباتهـــم أن من يتمكن 
مـــن رؤيـــة خطيتـــه أعظـــم ممـــن يقيم ميًتـــا، ومن 
يـــري حقيقـــة نفســـه أعظـــم ممـــن يـــرى المالئكـــة.

وهـــي  وفّعالـــة  حّيـــة  كلمـــة هللا  فـــإن  ولذلـــك 
للقلـــب.  مرّبـــي  أفضـــل 

وتحكـــي لنـــا قصـــة مـــن بســـتان البريـــة عـــن 
ســـؤال أحـــد اإلخـــوة إلـــى أبيـــه الشـــيخ حيـــن قال: 
»يـــا أبـــي كنت أتأمل أنـــه ال يوجد تأنيب ضمير 
فـــي قلبـــي ألننـــي ال أفهم ما أقـــرأه أو أردده؟!«.. 
فأجـــاب الشـــيخ: »إن الحيـــة التـــي تحدثـــت مـــع 
حـــواء لـــم تفهـــم معانـــي الكلمـــات التـــي قالتهـــا، 
ولكـــن الشـــيطان كان يفهـــم ذلـــك. وهكـــذا نحـــن 
قـــد ال نفهـــم معانـــي الكلمـــات التـــي نســـتخدمها 
فـــي الصـــالة، ولكـــن الشـــياطين يفهمونهـــا جيـــًدا 

ويهربـــون فـــي رعـــب«. 

هـــو مصـــدر  العقـــل  أن  البعـــض  ويتصـــور 
التفكيـــر، ولكـــن الواقـــع أن القلـــب هـــو المصـــدر 

كمـــا يتضـــح فـــي اآليـــات التاليـــة:

+ »ال تضطــــــــــــــرب قلوبكـــــــــــــم وال ترهــــــــــب« 
)يـــو27:14(.

قلوبكـــم؟«  فـــي  بالشـــر  تفكـــرون  »لمـــاذا   +
.)4 )متـــى9:

+ »مــــــــــن فضلـــــة القلـــــــــــب يتكلـــــــــــم الفـــــــــــم« 
)متى34:12(.

+ »اختبرنـــــــــــــي يـــا هللا واعـــرف قلبـــــــــــي...« 
)مـــز34:139(.

وهـــذا يعنـــي أن االفكار تصيـــر نقية إن كان 
القلـــب نقًيـــا، وكلمـــة هللا تفحـــص »أفـــكار القلـــب 

ونياتـــه« )عب12:4(.

وحيـــث يكـــــــــــون كنـــزك هنــــــــــــاك يكـــون قلبـــك 

القلب واإلنسان )ج 4(
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كما أن اذلين جيالسون باعة املسك واألطياب العبقه يكتسبون الروائح الزكية، هكذا ينبىغ علينا أن نالزم احلكماء واملعلمني وأرباب الفضيلة نلقتدى بمثاهلم ىف الصاحلات.. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

االحتفال بايلوبيل اذلهيب لسيامة نيافة األنبا باخوميوس 
مطران ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

احتفلت إيبارشـــية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية باليوبيل الذهبي لتأســـيس اإليبارشية 
)1971-2021م(، حيـــن قـــام المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، بأولـــى الســـيامات األســـقفية يوم 
1971/12/12م للمتنيح األنبا يوأنـــــــــس أســـقف الغربيـــــــة الســـابق، ونيافة األنبا باخوميــــــــوس 

أطـــال هللا حياته.

وعلـــى مـــدار خمســـين عاًمـــا، قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس بتعميـــر هـــذه 
اإليبارشـــية المتراميـــة األطــــــــــــراف معمارًيـــا وروحًيـــا وخدمًيا فـــــــــــــي كل أرجائها 
فـــي مصـــر وليبيـــا، كمـــا قـــام بســـيامة العديـــد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، وتأســـيس 

خدمـــات كثيـــرة. 
وشـــاءت عنايـــة هللا أن يكـــون نيافتـــه هـــو قائمقـــام البطريـــرك عقـــب نياحـــة 
البابـــا شـــنوده الثالـــث، فقـــاد الكنيســـة بحكمـــة وتقـــوى وخـــوف هللا، حتـــى ســـّلم 

قيادتها لقداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــــــــــــي، معطًيـــا درًســـا فــــــــــــــــــي 
التواضـــع وإنكار الذات ألجــــــــــــــــل 

مجـــد هللا.
وفـــي اليوبيل الذهبي لســـيامة 
نيافة أســـقًفا، نســـأل هللا أن يمتعه 
بموفــــــــــــور الصحــــــــــــة والعافيـــــــــــة، 
ويحفـــظ كهنوته ورئاســـته، وينفعنا 

وصلواته. بتعاليمه 
وقـــد نظمت إيبارشـــية البحيرة 
ومطـــروح والخمس مـــدن الغربية، 
المناســـبة  بهــــــــــــذه  حفـــاًل ضخًمـــا 
الهامة، بحضــــــــــــــور قداســـة البابا 
أطـــال هللا  الثانـــــــــــــي  تواضـــروس 
حياتـــه، والذي زار يوم األحد 12 

ديســـمبر 2021م، محافظة البحيرة للمشـــاركة في احتفال اإليبارشـــية باليوبيل 
الذهبي لســـيامة نيافـــة األنبا باخوميوس.

وصـــل قداســـته مقـــر مطرانية البحيرة بدمنهور بعد ظهـــر اليوم ذاته، وكان 
فـــي اســـتقباله نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس وعدد من أحبـــار الكنيســـة واآلباء كهنة 
البحيـــرة، حيـــث عقـــد لقـــاًء مـــع اللـــواء هشـــام آمنـــة محافـــظ البحيـــرة، وعـــدد من 
قيـــادات المحافظـــة، ثـــم افتتـــح وبرفقته الســـيد المحافظ معـــرض اليوبيل الذهبي 
فوتوغرافيـــة  صـــوًرا  يحـــوي  الـــذي 
الرحلـــة  ترصـــد  فنيـــة  ولوحـــات 
الرعويـــة لنيافـــة األنبـــا باخوميوس 
خـــالل 50 ســـنة. تال ذلـــك الحفل 
الـــذي أقيـــــــــــــــم فـــي كنيســــــــــــة مـــار 
مرقـــس والـــذي تضّمـــن فقـــرة ترانيم 
مـــن  ولقطـــات  الكـــورال،  لفريـــق 
الفيلـــم التســـجيلي »مطـــــــــــــــران من 
ذهـــب«، إلـــى جانـــب عـــدة كلمات 
البابـــا،  لقداســـة  كلمـــة  بينهـــا  مـــن 
واللـــواء هشـــام آمنة، ونيافـــة األنبا 
أنـــدراوس مطران أبـــو تيج، واختتم 
بكلمـــة لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس. 
حضـــر االحتفـــال عدد مـــن اآلباء 
المطارنة واألســـاقفة ومجمع كهنة 
اإليبارشـــية وبعـــض مـــن شـــعبها.
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ما أعظم فخر الصابرين ىلع اتلجارب، فكن صبوراً وقاتل مجيع أفاكر الشياطني لىك يعطيك املسيح املواعيد الىت أعطاها للقديسني. )القديس األنبا باخوميوس(

قداس ايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس مطران ابلحرية وتوابعها

قداسة ابلابا يشهد احتفال املعاهد الالهوتية بايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس
وفـــي المســـاء شـــهد قداســـة البابـــا االحتفـــال الـــذي أقامتـــه الكليـــة اإلكليريكيـــة والمعاهـــد الالهوتيـــة بإيبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمس مـــدن الغربية، بمناســـبة 
اليوبيـــل الذهبـــي لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس. تضمـــن االحتفـــال، الـــذي أقيم في كرمة القديس مارمرقس بمقـــر المطرانية في دمنهور، افتتاح قداســـة البابا ونيافة األنبا 
باخوميـــوس تجديـــدات مبنـــى الكليـــة اإلكليريكيـــة ومبنـــى الضيافـــة، إلـــى جانـــب كلمات لقداســـة البابـــا، ونيافة األنبـــا باخوميـــوس، والدكتور جرجس صالـــح المدرس 
بالكليـــة، كمـــا ُعـــرض فيلـــم تســـجيلي عـــن اإلكليريكيـــة بعنـــوان »المعلـــم الـــكاروز«، واخُتِتم بتكريـــم عدد من أوائـــل وخريجي عدد من المعاهد الكنســـية باإليبارشـــية.

صلى قداســـة البابا القداس اإللهي صباح اليوم 
التالـــي )االثنيـــن 13 ديســـمبر 2021م(، في كرمة 
القديـــس مار مرقس الرســـول بمقـــر مطرانية البحيرة 
دمنهـــور،  فـــي  الغربيـــة  مـــدن  والخمـــس  ومطـــروح 
فـــي إطـــار احتفـــاالت اإليبارشـــية باليوبيـــل  وذلـــك 
الذهبـــي لســـيامة مطرانهـــا نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس 
أســـقًفا. شـــارك في القـــداس، إلى جانـــب نيافة األنبا 
الكنيســـة ومجمـــع  أحبـــار  مـــن  عـــدد  باخوميـــوس، 
كهنـــة اإليبارشـــية وخـــورس الشمامســـة وبعـــض من 
الشـــعب. وألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس، التي 
تناول خاللها خمسة مالمح للكرازة والخدمة، وذلك 
مـــن خـــالل وصية الســـيد المســـيح األخيـــرة لتالميذه 
ُدوُهْم ِباْســـِم اآلب  »اْذَهُبـــوا َوَتْلِمـــُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِّ
وِح اْلُقُدِس. َوَعلُِّموُهـــْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع  َواالْبـــِن َوالـــرُّ
َمـــا َأْوَصْيُتُكـــْم ِبـــِه. َوَهـــا َأَنـــا َمَعُكـــْم ُكلَّ اأَليَّـــاِم ِإَلـــى 

ْهـــِر«. آِميَن« )مـــت20،19:28(. اْنِقَضـــاِء الدَّ
وقســـم قداســـته هـــذه الوصية اإللهيـــة إلى خمس 
مالمـــح تميـــز الكـــرازة المســـيحية تحققـــت فـــي نيافـــة 

األنبـــا باخوميـــوس، وهي:
)1( »اْذَهُبـــوا« وتشـــير للُبعـــد الجغرافـــي، كمـــا 
تعنـــي االنطـــالق والحركـــة ال الســـكون، وإيبارشـــية 
البحيـــرة هـــي أوســـع إيبارشـــية جغرافيًّـــا في كنيســـتنا 
لـــذا يجـــب أن ُتطبـــق فيهـــا وصيـــة »اذهبـــوا«، وهـــو 
مـــا حققـــه نيافة األنبا باخوميـــوس عن طريق خدمة 

النـــاس وافتقادهـــم فـــي كل مـــكان.
)2( »َتْلِمُذوا« وتعّبر عن البعد البشـــري، حيث 

)4( »َعلُِّموُهـــْم«، التعليـــم باإليمـــان والالهـــوت 
والعقيــــــــــــدة، كل هـــذا راســــــــــــخ رســـوخ الجبـــال فـــي 
أحـــد أن يزحزحـــه، وهـــذه  يســـتطيع  الكنيســـة ولـــن 
هي القواعــــــــــــد القوية التي بنى عليها نيافة األنبــــــــــا 

باخوميـــوس تعليمـــه.
َأَنـــا َمَعُكـــْم« وهـــو البعـــد اإليمانـــي،  )5( »َهـــا 
فنحـــن نخـــدم مع المســـيح، نتحرك والمســـيح يتحرك 
معنا، ونيافة األنبا باخوميوس تحلى بهذا اإليمان، 
وكما قال المتنيح البابا شـــنوده: »األنبا باخوميوس 
بـــدأ مـــن مفيـــش!!«، ووصــــــــــــل إلـــى كل هـــذا عبـــر 

خمســـين سنة.

أن عالقـــة التلمـــذة مـــن أســـمى العالقـــات البشـــرية، 
واإلنســـان الناجـــح هـــو الـــذي يصيـــر تلميـــًذا طـــوال 
عمـــره باالتضـــاع، ونيافـــة األنبـــا باخوميـــوس اهتـــم 
بالتلمـــذة عن طريق االهتمـــام بفصول إعداد الخدام 
وتأســـيس الكليـــة اإلكليريكيـــة وإقامة األيـــام الروحية 

للشـــباب والخـــدام والمكرســـين، وغيرها.

ُدوُهْم« وهو البعد الكنسي، والمقصود  )3( »َعمِّ
بـــه هـــو نقـــل الحيـــاة الكنســـية إلـــى كل قلـــب، وحقق 
نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس هـــذا بفكرة المذبـــح المتنقل 
إليصـــال الكنيســـة إلى جميـــع أبنائها في كل مكان.
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ذاتك ىه أثمن ما تملك، فعانقها وتصالح معها، أنصت إىل جوعها الصارخ إىل احلياة، ال ختدعها بمسكنات العالم، بل أمحلها ىف صالتك إىل اهلل. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

ثانًيا: إيبارشيات الوجه البحري والقنال

اللقاء السنوي لقداسة ابلابا مع كهنة الراعية االجتماعية 
عقـــد قداســـة البابـــا خالل األســـبوعين الماضيين عـــّدة لقاءات مع اآلباء الكهنة المســـئولين عن خدمة الرعايـــة االجتماعية بمختلف إيبارشـــيات الكرازة، 

وهـــو لقاء ســـنوي يحرص قداســـة البابا على إقامته، لمشـــاركة الخبـــرات وتوجيه الخدمة لتواكب مســـتجدات الحياة.

أواًل: إيبارشيات الوجه القبلي من أسوان وحتى المنيا:

أول هذه اللقاءات كان يوم الخميس 2 ديسمبر 
فـــي  االجتماعيـــة  الرعايـــة  كهنـــة  مـــع  2021م، 
إيبارشـــيات الوجه القبلي، من أســـوان وحتى المنيا، 
بإجمالي 30 إيبارشية. وقدم القمص بيشوي شارل 
ســـكرتير خدمـــة الرعاية االجتماعيـــة عرًضا تحدث 
فيـــه عن مشـــروع »بنت الملك« الـــذي يهتم بتغطية 
احتياجـــات الفتيـــات وزواجهـــن مســـتقباًل، ومشـــروع 
دراســـية  بمجموعـــات  يعتنـــي  الـــذي  ابنـــك«  »عّلـــم 
لهـــم،  الدراســـي  المســـتوى  لدعـــم  للطلبـــة  مصغـــرة 
وكذلـــك مشـــروع »شـــنطة البركـــة« مشـــيًرا إلـــى أنـــه 

كما عقد قداســـة البابا يوم الخميس 9 ديســـمبر 
الرعايـــة  كهنـــة  مـــع  الســـنوي  االجتمـــاع  2021م، 
الوجـــه  محافظـــات  إيبارشـــيات  فـــي  االجتماعيـــة 
 )16( بإجمالـــي  والقنـــال،  واإلســـكندرية  البحـــري 
إيبارشـــية وقطاًعـــا رعويًّـــا. وقـــدم القمـــص بيشـــوي 
شـــارل ســـكرتير خدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة عرًضا 
تحـــدث فيـــه عـــن مشـــروع »بنـــت الملـــك« ومشـــروع 
»علـــم ابنـــك« ومشـــروع »شـــنطة البركـــة«. وألقـــى 
قداســـة البابـــا كلمـــة أشـــار خاللهـــا إلـــى أن طبيعـــة 
الزمـــن الـــذي نعيشـــه تتســـم بوجـــود تغيـــرات حـــادة، 
ويجـــب أن نكـــون علـــى وعى بها كقـــادة مؤثرين في 
المجتمـــع. وذكـــر قداســـته أربـــع عالمـــات توصـــف 
زماننـــا هـــي: )1( جفـــاف المشـــاعر بســـبب جائحـــة 
كورونـــا ووجود التباعـــد االجتماعي، وبالتالي يجب 
للمشـــاعر  مخـــازن  نكـــون  أن  اآلبـــاء  نحـــن  علينـــا 

الصحيـــة. ودعـــا قداســـة البابـــا إلـــى االهتمـــام الدائم 
بإخـــوة الـــرب، مشـــيًرا إلـــى اآلية 11 مـــن األصحاح 
26 بإنجيـــل القديـــس متـــى: »اْلُفَقَراَء َمَعُكـــْم ِفي ُكلِّ 
ِحيـــٍن« أي أنهـــم معنـــا دائًمـــا فـــال يجب أن ننســـاهم 
كافـــة  التـــزام  علـــى ضـــرورة  قداســـته  وشـــدد  أبـــًدا. 
الكنائـــس بمبـــدأ تخصيـــص 30٪ مـــن ميزانيـــة كل 
كنيســـة إلخوة الرب، ومشـــروعات التنمية. كما كرم 
قداســـته الخمســـة األوائل ممن شـــاركوا في مشـــروع 
»علـــم ابنـــك« مـــن إيبارشـــية ملوي، وكذلك مشـــرفي 

المشـــروع باإليبارشـــية ذاتها.

  SAIBوتضمن اللقاء اســـتضافة لوفد من بنك
برئاســـة الســـيد طـــارق الخولي رئيـــس مجلس اإلدارة 
والعضـــو المنتـــدب للبنـــك، الـــذي قدم شـــرًحا لمفهوم 
الشـــمول المالـــي، والمنتجـــات البنكيـــة مـــن قـــروض 
وشـــهادات وحســـابات ادخاريـــة، وكذلـــك البطاقـــات 
االئتمانيــــــــــــة والخدمـــات البنكيـــة الرقميـــــــــــة، وكيفية 
االســـتفادة منها في الخدمة الكنســـية، باإلضافة إلى 
شـــرح عـــن مشـــاريع التمويـــل العقـــاري التـــي تنظمها 
الدولـــة عن طريـــق البنك المركزي وعدد من البنوك 
وصنـــدوق اإلســـكان االجتماعـــي والتمويل العقاري. 
كما قدم رئيس مجلس إدارة SAIB الشـــكر لقداســـة 
البابـــا والحاضريـــن متمنًيـــا اســـتمرار التعـــاون بيـــن 

الكنيســـة القبطيـــة والبنك.

يعتنـــي بـــآالف األســـر، وكذلـــك مشـــروع مصاريـــف 
التعليـــم للمـــدارس خاصـــة أثنـــاء الجائحـــة.

وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة أشـــار خاللهـــا إلـــى 
ثـــالث نقـــاط: )1( البيانات: ضرورة تحديث بيانات 
متابعـــة  خـــالل  مـــن  وذلـــك  دائـــم،  بشـــكل  األســـر 
التطـــورات التي تطـــرأ على حالتهم. )2( الخدمات: 
االهتمـــام بتطويـــر خدمتهـــم بشـــكل دائـــم بمـــا يعـــود 
بالنفـــع علـــى حياتهـــم. )3( األزمات: الوقوف معهم 
وقـــت األزمـــات ســـواء االجتماعيـــة أو النفســـية أو 

اإلنســـانية. )2( اضطـــراب الطبيعـــة مـــن فيضانات 
الحـــراري،  االحتبـــاس  وقضيـــة  وأوبئـــة  وزالزل 
فاألرض التي نعيش عليها غير مســـتقرة فيجب أن 
نكـــون رســـالة طمأنينـــة لآلخريـــن. )3( التكنولوجيـــا 
أخطـــار  نكتشـــف  يـــوم  كل  مبـــادئ،  بـــال  صـــارت 
التكنولوجيـــا، فيجـــب أال ننســـاق وراءها. )4( تراجع 
القيـــم واألخـــالق وتزايـــد المشـــاكل األســـرية وتدريس 
المثليـــة الجنســـية فـــي بالد المهجـــر وغيرها، فيجب 
أن يكـــون األب الكاهـــن حارًســـا لألخالق واســـتقرار 
األســـرة وتربيـــة أوالدنـــا. واختتـــم قداســـة البابـــا باآلية 
»اَل َتْمَنـــِع اْلَخْيـــَر َعـــْن أَْهِلـــِه، ِحيـــَن َيُكوُن ِفـــي َطاَقِة 
قداســـته  كـــرم  كمـــا  )أم27:3(.  َتْفَعَلـــُه«  َأْن  َيـــِدَك 
العشـــرة األوائـــل ممـــن شـــاركوا فـــي مشـــروع »علـــم 
ابنـــك« مـــن إيبارشـــية بورســـعيد، وكذلـــك مشـــرفي 

المشـــروع باإليبارشـــية ذاتهـــا.
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 للتوبة وأنت تتواىن، وأنت بال عذر أيها اإلنسان. )القديس مار إفرام الرسياىن(
ً
قد أعطيت وقتا

قداسة ابلابا يستقبل جملس مدرسة الفرير

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

الجميع على حد ســـواء، أطلقت الكنيســـة »مبادرة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية لمجابهة التغيرات المناخية«.

وفي الختام قام قداسة البابا تواضروس الثاني باإلعالن عن »مسابقــــــــة زراعـــــــــــة األشجـــــــــــار بالكنائــــــــس واإليبارشيـــــــــات« بما ال يقل عن مائة شجرة 
وتوثيق كل األنشـــطة باســـم الكنيســـة واإليبارشـــية كتعبير عملي عن دور الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية للحفاظ على البيئة التي نعيش فيها. وســـوف يعلن قريًبا 

عن شـــروط المسابقة.
وجديــــــر بالذكر أن مصــــــــر ستستضيف رسمًيا مؤتمــــــــر األطــــــــراف التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022م.

بتشـــريف وحضـــور قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، اســـتضافت الكنيســـة 
القبطية األرثوذكسية اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021م، بمسرح األنبا رويس 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباســـية بالقاهـــرة، الســـيد/ أحمـــد فتحي أحمد 
محمـــد، رئيـــس مؤسســـة »شـــباب بتحـــب مصـــر« والمنســـق الوطنـــي للتحالـــف 
األفريقـــي للمنـــاخ، وبحضـــور 300 كاهن من إيبارشـــيات الصعيد المختصين 
بخدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة، قـــام الســـيد/ أحمـــد فتحـــي بإلقـــاء محاضـــرة عـــن 
التغيـــرات المناخيـــة وترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة والمياه والتشـــجيع علـــى الزراعة 

والتنمية المســـتدامة.
ُيعتبر تغير المناخ القضية الحاســـمة في عصرنا، ونحن اآلن أمام لحظة 
حاســـمة، فاآلثـــار العالميـــة لتغيـــر المنـــاخ هـــي واســـعة النطـــاق ولـــم يســـبق لها 
مثيـــل مـــن حيـــث الحجـــم، من تغير أنماط الطقس التي تهـــدد اإلنتاج الغذائي، 
إلـــى ارتفـــاع منســـوب ميـــاه البحـــار التي تزيد مـــن خطر الفيضانـــات الكارثي، 
إن التكيـــف مـــع هـــذه التأثيـــرات ســـيكون أكثـــر صعوبـــة ومكلًفـــا فـــي المســـتقبل 
إذا لـــم يتـــم القيـــام باتخـــاذ إجـــراءات جذريـــة اآلن، وارتفـــاع انبعاثـــات الكربـــون 
تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع درجات الحـــرارة أيًضا، ونحو نصف هـــذه االنبعاثات تبقى 
فـــي الغـــالف الجـــوي، والنصـــف اآلخـــر تمتصـــه الطبيعـــة، مـــن خـــالل التربـــة 
والمحيطـــات والنباتـــات، وهذه »البالوعـــات« الطبيعية للكربون تخفف من حدة 

التغيـــر المناخـــي بشـــكل فعـــال أكثـــر من أي تكنولوجيا بشـــرية.
وتأتـــي مصـــر علـــى قائمة البلـــدان األكثر تأثًرا بالتغيـــرات المناخية، وطبًقا 

لإلحصـــاءات الرســـمية ُتعـــد مصـــر فـــي المرتبـــة الثامنـــة والعشـــرين عالمًيا في 
ترتيـــب الـــدول مـــن حيث كميـــة االنبعاثات المؤدية لالحتبـــاس الحراري، والذي 
يظهـــر جلًيـــا فـــي تذبـــذب درجـــات الحـــرارة وموجـــات الســـيول التـــي تؤثـــر على 
انتاجيـــة األراضـــي الزراعيـــة، وكذلـــك يتوقـــع ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر وما 
يتبعـــه مـــن غـــرق 1٪ من األراضي الخصبة وزيادة معدالت التصحر وضياع 

12٪ مـــن أفضـــل أراضـــي دلتا النيـــل الزراعية.
والكنيســـة كمؤسســـة دينيـــة ومؤسســـة عاملـــة فـــي المجتمـــع ودورهـــا الفعال 
وبســـبب أهميـــة قضيـــة تغير المناخ واالحتباس الحـــراري، فتدعو في خطاباتها 
الدينية إلى االهتمام بالبيئة وترشـــيد اســـتهالك الطاقة، وإقامة الندوات وإطالق 
المبـــادرات كمبـــادرة اليـــوم »مبـــادرة الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية لمجابهـــة 

التغيـــرات المناخيـــة، ودعـــوة الكنائس لزراعة األشـــجار.
وكمثال خطوات الحفاظ على البيئة:

1- الحفـــاظ علـــى المصـــادر الطبيعيـــة التـــي تجعلهـــا تـــدوم لوقـــت أكثـــر 
ولألجيـــال المقبلـــة.

2- التقليل من استخدام البالستيك وإعادة تدوير النفايات.
3- تنظيف البيئة بعدم إلقاء القمامة غير في سلة المهمالت.

4- دعوة اآلخرين للحفاظ على البيئة.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة يـــوم االثنيـــن 6 ديســـمبر 
بولـــس  القديـــس  مدرســـة  إدارة  مجلـــس  2021م، 
الرسول بشبرا )الفرير(. رحب قداسة البابا بضيوفه 

المدرســـة  المجلـــس درع  المدرســـة. وقـــدم أعضـــاء 
لقداســـته، ومن جانبه منحهم قداســـته بعض الهدايا 
الصـــور  بعـــض  التقطـــوا  الختـــام  وفـــي  التذكاريـــة، 

التذكاريـــة مـــع قداســـة البابـــا.

وألقى عليهم كلمة روحية، مشيًرا إلى أهمية التعليم 
والـــدور الـــذي تقـــوم بـــه المـــدارس فـــي بنـــاء ونمـــو 
المجتمعـــات المتحضـــرة. كمـــا أجـــاب قداســـته على 
أســـئلتهم واســـتمع إلى آرائهم المســـتقبلية بخصوص 
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بينما القديس هو هيلك اهلل، هكذا اخلاطئ يقيم من نفسه قرباً.. )القديس جريوم(

  Thierryاســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة يـــوم الثالثـــاء 7 ديســـمبر 2021م، وفًدا مـــن البرلمان األوروبي برئاســـة الســـيد
 Marianiعضـــو البرلمـــان ووزيـــر المواصالت الفرنســـي الســـابق.

دار الحـــوار أثنـــاء اللقـــاء حـــول األوضـــاع الحاليـــة فـــي مصر وعن المشـــكالت التي تواجه الدول األوروبية من جراء الهجرة غير الشـــرعية، وحذر قداســـة البابا 
مـــن تهجيـــر وإفـــراغ منطقـــة الشـــرق األوســـط من المســـيحيين، مؤكًدا على أن الوجود المســـيحي فـــي المنطقة أصيل حيث أن جذورهم ممتـــدة منذ القرون األولى.

قداسة ابلابا يستقبل وفًدا من الربملان األورويب

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي على مدار األســـبوعين الماضيين، في المقـــر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى بالعباســـية بالقاهرة، عدًدا 

مـــن الزائرين كالتالي:

يوم األربعاء 1 ديسمبر 2021م

العاطـــي ســـفير مصـــر  بـــدر عبـــد  + الســـفير 
الجديـــد فـــي بلجيـــكا واالتحاد األوروبـــي والمنظمات 

الدوليـــة.

يوم االثنين 6 ديسمبر 2021م

+ مجلـــس كنيســـة القديـــس مار مرقس الرســـول 
بمصـــر الجديـــدة، حيـــث ناقش قداســـته مع المجلس 
الخاصـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــدًدا  اللقـــاء  أثنـــاء 

الكنيســـة. بخدمة 

+ الكاتـــب الصحفـــي الكويتـــي أحمد إســـماعيل 
بهبهانـــي رئيـــس معـــرض الكويـــت الدولـــي ورئيـــس 

تحريـــر جريـــدة الخليج. 

يوم الثالثاء 7 ديسمبر 2021م

ليتوانيـــا فـــي مصـــر، الـــذي حضـــر للتعـــارف عقـــب 
تســـلمه مهامـــه فـــي مصـــر منـــذ ثالثـــة أشـــهر. دار 
الحـــوار أثنـــاء اللقـــاء حـــول التبـــادل الشـــبابي بيـــن 

كنيســـة مصـــر وكنيســـة ليتوانيـــا.

+ الســـفير مـــارك باريتـــي، ســـفير فرنســـا الجديد 
فـــي مصـــر، الـــذي حضـــر للتعـــارف علـــى قداســـة 
البابـــا. رافـــق الســـفير الفرنســـي أثنـــاء الزيـــارة جـــون 
الدينيـــة  الشـــئون  مستشـــار  بوســـيل  كريســـتوف 
بالخارجية الفرنســـية الذي كان في زيارة لمصر في 
ذلـــك الوقـــت. دار حـــوار أثنـــاء اللقـــاء حـــول قانـــون 
األحـــوال الشـــخصية الجديـــد، وأهمية إصـــداره. كما 
أعـــرب الضيـــوف عـــن رغبتهـــم فـــي زيـــارة كاتدرائية 

ميـــالد المســـيح فـــي العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة.

+ الســـفير باســـل صـــالح ســـفير مصـــر الجديد 
فـــي العاصمـــة الصربيـــة بلجـــراد، وأعطـــى قداســـته 
شـــرًحا أثناء اللقاء عن كنائس العائلة األرثوذكســـية 
وأماكـــن تواجدهـــا فـــي العالـــم. ومـــن جهتـــه أعـــرب 
الســـفير المصـــري عـــن أملـــه فـــي الترويج للســـياحة 
الدينيـــة فـــي مصـــر، وال ســـيما بعـــد تدشـــين مســـار 

العائلـــة المقدســـة.

+ الســـفير محمـــد صالـــح الذويـــخ، ســـفير دولـــة 
الكويـــت فـــي مصـــر وذلك بمناســـبة انتهـــاء خدمته، 
والتي اســـتمرت ســـت ســـنوات. نقل ســـيادته لقداســـة 
البابـــا تحيـــات أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــيخ، نـــواف 
ســـعادته  عـــن  معرًبـــا  الصبـــاح،  الجابـــر  األحمـــد 
بالســـنوات التـــي قضاهـــا ســـفيًرا لبـــالده فـــي مصـــر.

+ الســـفير أرتوراس جايليوناس ســـفير جمهورية 
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باملسكنة والعوز ترتاح من األهواء، وعدم االنشغال باألشياء يشىف اإلنسان. )القديس بوال الطموىه(

قداسة ابلابا يستقبل وزير الشئون االجتماعية اللبناين

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم األربعاء 8 ديســـمبر 2021م، الدكتور هكتور حجار وزير الشـــئون االجتماعية اللبناني 
والوفد المرافق له. وحرص وزير الشـــئون االجتماعية اللبناني على زيارة المقر البابوي وااللتقاء بقداســـة البابا في أولى زياراته الرســـمية لمصر.

موقع »القاهرة 24« جيري حواًرا مع قداسة ابلابا
نشر موقع »القاهرة 24« يوم األربعاء األول من ديسمبر 2021م، حواًرا 
أجـــراه مـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي تناول عـــدة محـــاور وموضوعات. 
شـــمل الحـــوار الـــذي أجـــراه محمـــود المملـــوك رئيـــس تحريـــر الموقـــع، وجمـــال 
العاصـــي مستشـــار الموقـــع، وتامـــر إبراهيـــم وماريـــا رومانـــي الصحفيـــان بـــه، 

عـــدًدا مـــن كواليـــس إدارة قداســـة البابـــا للكنيســـة خـــالل تســـع ســـنوات، وآراء 
قداســـته فـــي العديـــد مـــن القضايـــا البـــارزة علـــى مختلـــف األصعـــدة، باإلضافة 
إلـــى تقييمـــه لمـــا وصـــل إليه ملـــف المواطنة وغيرها من المحـــاور التي تطرقت 

لهـــا أســـئلة الحوار.

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي العظـــة فـــي االجتمـــاع األســـبوعي 
مســـاء يـــوم يـــوم األربعـــــــــاء األول مـــن ديســـمبر 2021م، مـــن كنيســـة التجلـــي 
بمركز لوجوس بالمقــــــــــر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون. 
وُبثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المســـيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز 
اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. واســـتكمل 
قداســـته سلســـلة تأمالته في مزمور 37، وكانت العظة عن »نطق بالحف«.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
كمـــا ألقـــى قداســـته العظة في االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 8 
ديســـمبر 2021م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة. وُبثَّـــت العظـــة عبـــر القنـــوات 
الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة على 
شـــبكة اإلنترنت، دون حضور شـــعبي. واســـتكمل قداســـته سلســـلة تأمالته في 
« )تجدها منشـــورة في هذا  مزمـــور 37، حيـــث تنـــاول اآليـــة 34 »اْنَتِظِر الرَّبَّ

العدد صـ10(.
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إنه من األفضل أن نصمت ونعمل من أن نتلكم وال نعمل.. فاتلعليم أمر حسن إذا اكن املعلم يفعل ما يعلمه. )ق. أغناطيوس األنطاىك(

فــي مزمــور 37 نتوقــف عنــد اآليــة 34، »انَتِظــِر 
الــرَّبَّ واحَفــْظ طريَقــُه، فَيرَفَعــَك لَتــِرَث األرَض. إَلــى 
انِقــراِض األشــراِر تنُظــُر«. اآليــة تقــدم لنــا درًســا مــن 

دروس الحكمــة، نســميه: انتظــر الــرب. 
ماذا يعني االنتظار؟

فــي  الــكل حســًنا  الــكل، يصنــع  هللا ضابــط   -
وقتــه، ودائًمــا نخاطبــه فــي كل صلواتنــا بهــذا التعبير. 
وانتظــار اإلنســان الحكيــم يعنــي أن اإلنســان يعــرف 
بداخلــه أن هللا يرتــب كل شــيء، يصنــع المناســب 

لإلنســان وللخليقــة كلهــا.
إيمــان  لديــه  اإلنســان  أن  يعنــي  -االنتظــار 
قــوي، ورجــاء وصبــر. والصبــر يوجــد فــي تكويننــا 
المصــري، فالفــالح الــذي يضــع البــذرة ينتظــر عوامــل 
الهــواء والميــاه واألرض والشــمس، لكــي تبــدأ البــذور 
فــي اإلنبــات، فالزراعــة بصفــة عامــة تعلــم اإلنســان 

الصبــر مــن بدايــة الــزرع إلــى الحصــاد.
بموتــي  القــداس نصلــي: »تبشــرون  فــي  أيًضــا 
أجــيء«،  أن  إلــى  وتذكروننــي  بقيامتــي  وتعترفــون 
فهــذه تعتبــر حالــة انتظــار. كذلــك فــي قانــون اإليمــان 
الدهــر  وحيــاة  األمــوات  قيامــة  »وننتظــر  نقــول: 
هــذه  فــي  تــدور  كلهــا  اإلنســان  حيــاة  إًذا  اآلتــي«. 
الصفــة، واإلنســان الواعــي ال يتملمــل فــي انتظــاره.
مــاذا أنتظــر؟! اإلنســان الحكيــم هــو مــن ينتظــر 
الملكــوت. هــو مــن يعيــش علــى األرض، لكــن فــي 
الملكــوت.  تكــون عينــاه علــى  فــي حياتــه  يــوم  كل 
أمامه هدف يراه. إنسان يعرف طريقه نحو السماء، 
وهــذا هــو الجهــاد الروحــي الــذي تعلمــه لنــا الكنيســة، 
شــيء  الملكــوت  الملكــوت.  نحــو  وتعــب  بســعي 
غالــي، يجــب أن ندفــع فيــه ثمًنــا غالًيــا، وهــو مفــردات 
الحيــاة الروحيــة )صلواتــك، أصوامــك، قراءاتــك لســير 
النفــس( كل  الروحيــة، ضبــط  التداريــب  القديســين، 
هــذه خطــوات تبّيــن اإلنســان الحيكــم الــذي يســعى 

باجتهــاد نحــو الملكــوت.
الُمنتِظــر شــخص لديـــــــــــــه أمــل، ويتطّلــع لهدفـــــــــه 
ــاق يعطيــه طاقــة عمــل فــي  باشــتياق، وهــذا االشتيـــــــ
مســيرة حياتــه يوًمــا وراء اآلخــــــــــــــــر. فهــو شخــــــــــــــص 

مثابــر، »نفســه طويــل«.
يمكن أن نسّمي العمر )أيام االنتظار(، فطوباك 
لــو كانــت عينــاك علــى الملكــــــــــوت ال علــى األرض، 
قدمــاك علــى األرض تعمــــــــــل وتمــارس مســئولياتك 
علــى أكمــل وجــه، لكــن هدفــك فــي الســماء، تتطّلــع 

إلــى نصيبــك هنــاك.
لَتــِرَث  فَيرَفَعــَك  الــرَّبَّ واحَفــْظ طريَقــُه،  »انَتِظــِر 
األرَض. إَلــى انِقــراِض األشــراِر تنُظــُر«.. إًذا هــي 
بالفضيلــة  لتــرث األرض  انتظــار، يرفعــك هللا  أيــام 

نشــعر باالســتنارة، إذ امتــأل هــؤالء بالنــور، وعاشــوا 
التــي  القويــة  الكنيســة  الممارســات  مــن  النــور.  فــي 
نعيــش فيهــا االســتنارة، ســر المعموديــة، ونرمــز لهــذه 
االســتنارة مــن خــالل بالمالبــس البيضــاء. وهــذا النــور 
نحّصنــه بــدم المســح )الزنــار( الــذي يلبســه الطفــل 
نحــن  قلبــه.  فــي  باالســتنارة  ولتبــدأ حياتــه  الُمَعّمــد، 
نضعــه علــى بدايــة الطريــق بالــوالدة الســماوية مــن 
المــاء والــروح، يكــون فــي البدايــة فــي معيــة اإلشــبين؛ 
األب واألم، وبعدها عندما يتقدم في العمر يستكمل 

المســير فــي طريــق االســتنارة.
صعــب  أمــر  وهــو  مخــزي:  غيــر  وجــه   )3(
للغايــة، مثــل المتهــم الــذي يضــع وجهــه فــي األرض، 
وكما ذكر في الكتاب المقدس أن األشــرار ســيقولون 
فــي األيــام األخيــرة: أيتهــا الجبــال غطينــا مــن وجــه 
التاريــخ  يذكــر  العــرش )رؤ16:6(.  الجالــس علــى 
القديســة دميانــة،  الوالــي، والــد  الكنســي أن مرقــس 
كان يحتــل منصًبــا مدنًيــا، بينمــا عاشــت ابنتــه كراهبــة 
هــي وصاحباتهــا األربعــون فــي جهــاد روحــي. وكان 
وجحــد  اإلغــراءات  بــاب  تحــت  ســقط  قــد  مرقــس 
إيمانــه، فلمــا عرفــت دميانــة ردت علــى والدهــا قائلــة: 
»كنــت أفضــل أن يؤتــى إلــّي بخبــر انتقالــك عــن أن 
أســمع أنــك تركــت المســيح«. وكانــت كلمــات ابنتــه 
مؤثــرة فيــه، فرفعــت وجهــه مــن وجــه مخــزي، لوجــه 
غيــر مخــزي، فتــاب وأعلــن إيمانــه ونــال االستشــهاد. 
اإلنســان الحكيــم يحافــظ دائًمــا علــى أن يكــون وجهــه 
وجــه  يجعــل  الــذي  الوحيــد  والشــيء  مخــزي،  غيــر 

اإلنســان مخزًيــا هــو الخطيــة.
)4( إيمــان بــال ريــاء: إيمــان حقيقــي، واثــق، 
نشــيط وحاســم. شــاول الطرسوســي كان يتباهــى بأنــه 
تعلــم عنــد قدمــي غماالئيــل، واكتشــف عندمــا ظهــر 
لــه المســيح فــي طريــق دمشــق أن كل مــا فــات ليــس 
له معنى! وقال: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فيصير 
بإيمانــه العظيــم بولــس الرســول، ونســميه أحــد أســاتذة 

الالهــوت، إذ كان لــه إيمــان قــوي بــال ريــاء.
مــن  محبــة حقيقيــة  وهــي  كاملــة:  )5( محبــة 
القلــب، فكمــا أحبنــي المســيح يريــد منــي أن أحــب 
اآلخــر، كمــا نصلــي: »واغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا نغفــر 
نحــن أيًضــا للمذنبيــن إلينــا«، فهــل تغفــر لآلخريــن كل 
يــوم؟ أم أن قلبــك مغلــق، قــاٍس، يعيــش فــي الخصــام 
والكراهيــة؟ اإلنســان الحكيــم يعيــش المحبــة الكاملــة 
لــكل أحــد، مثــل القديــس يوحنــا الحبيــب عندمــا يقــول 
عنه الكتاب »التلميذ الذي كان يســوع يحبه«، هكذا 
نطلــق عليــه أيًضــا »يوحنــا الحبيــب«، فــكل كتاباتــه 
تتكلــم عــن الحــب. وكأن الحيــاة فــي أيــام انتظارنــا 
هــي صــراع لتحصيــل المحبــة. اإلنســان الحكيــم يملــك 

المحبــة الكاملــة ويحــاول ان يتجمــل بالمحبــة.
)6( رجــاء ثابــت: اإلنســان الحكيــم ينتظــر برجاء 
وأمــل، مثــل حنــة أم صموئيــل، اإلنســانة العاقــر التــي 
صّلــت بدمــوع كثيــرة مــن أجــل ابنهــا، وكان لديهــا 
رجاء. أيًضا القديســة مونيكا أم القديس أغســطينوس 
التــي كانــت تصلــي بدمــوع كثيــرة مــن أجــل ابنهــا. 
اإلنســان الحكيــم دائًمــا يترجــى حياتــه ويملــك الرجــاء 

الثابــت والثقــة الداخليــة أن هللا يدبــر كل شــيء.
هذه جوانب تشرح اإلنسان الحكيم في حياته...
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والتقــوى التــي تعيــش بهــا. وتــرى نهايــة الشــر والنــاس 
البعيديــن عــن هللا.

هــو  اإلنجيــل  طريــق  الملكــوت؟  نعــرف  كيــف 
دليلــك للملكــوت، وكنيســتك هــي التــي تســاعدك علــى 
تنّقــي  التــي  هــي  والتوبــة  الملكــوت،  إلــى  الوصــول 
طريقــك لكــي تصــل للملكــوت، والخدمــة بــكل أشــكالها 
فــي محبتــك لآلخريــن تصــل بــك إلــى الملكــوت، لكــن 
إن أهملــت كل ذلــك تجــد الملكــوت باهًتــا فــي عينيــك 
وغيــر حاضــر، حينمــا تنشــغل فقــط بــاألرض والكــّد 
الكتــاب »ليــس  يقــول  الســماء.  فــي  تفكــر  فيهــا وال 
بالخبــز وحــده يحيــا اإلنســان، بــل بــكل كلمــة تخــرج 
مــن فــم هللا«، الكلمــة المقدســة الموجــودة فــي الكتــاب 
المقدس هي التي تســاعدك وترشــدك وتجعل طريقك 

ــا بالحكمــة. مليًئ
مــا هــي صفــات اإلنســان المنتظــر؟ هنــاك ســت 
صفــات يصّليهــا الكاهــن فــي قســمة الصــوم الكبيــر، 
فيقــول: »لكــي بقلــٍب طاهــٍر، ونفــس مســتنيرة، ووجــه 
كاملــة،  ومحبــة  ريــاء،  بــال  وإيمــان  مخــزي،  غيــر 
ورجــاء ثابــت«.. هــذه العالمــات هــي مقيــاس درجــة 

االنتظــار واالشــتياق نحــو الســماء.
نقف عند كل نقطة...

)1( قلــب طاهــر: أكبــر مثــال هــو داود النبــي 
والــذي  صلواتنــا،  فــي  المزاميــر  عنــه  أخذنــا  الــذي 
قــال عنــه الكتــاب إن قلبــه حســب قلــب هللا، وســيرته 
وأحــداث حياتــه وحتــى خطيتــه التــي ســقط فيهــا ثــم 
تــاب، كل هــذه ُتعــد ُمعّلًمــا لحيــاة اإلنســان الــذي يريــد 
أن يكــون لديــه قلــب طاهــر. لقــد امتلــك داود النبــي 
القلــب الطاهــر حتــى وإن ســقط فــي الخطيــة، لكنــه 
تــاب ورجــع إلــى نقاوتــه. نضــع داود أمامنــا كمثــال 
قــوي للقلــب الطاهــر. لــذا أول مؤهــل يســاعدك فــي 

ســنوات وأيــام االنتظــار، هــو القلــب الطاهــر.
وليســت  مســتنيرة  نفــس  مســتنيرة:  نفــس   )2(
مظلمــة، ليســت نفًســا تعّشــش الخطيــة فيهــا. والنفــس 
هنــا تشــمل كل اإلنســان؛ العقــل والفكــر والمشــاعر 
والوجــدان. النفــس المســتنيرة ترتبــط بالحكمــة. يمكــن 
أن نراها في شخصية نقوديموس، فقد كان شخصية 
اليهــودي، ولــه مكانتــه، كان  فــي المجتمــع  ُمعتَبــرة 
يشــتهر بأنه ذهب إلى المســيح لياًل، أراد أن يســتزيد 
علًمــا ومعرفــًة، ويبحــث كيــف تكــون حياتــه الداخليــة 
فــي اســتنارة. ومــع أنــه بــدأ فــي الخفــاء، لكنــه ظهــر 
عالنيــة وقــت دفــن المســيح، إذ كان قــد رأى بعيــن 
جديــدة مســتنيرة، وامتــأل بالحكمــة. النفــس المســتنيرة 
تبحــث عــن النــور دائًمــا، مــن خــالل الكلمــة المقدســة، 
المرشــد الروحــي، القانــون الروحــي، كل ذلــك يســاهم 
فــي أن تكــون نفســك مســتنيرة. لذلــك نقــرأ السنكســار 
كل يوم في الكنيسة، ألننا من خالل سير القديسين 

انتظر الرب
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تهنا وقبلنا طعنات كثرية من العدو، ولكن اهلل الرحوم أرشدىن إىل الطريق، أضاءعيىن وأبرصت انلور. )ابلابا كريلس السادس(

إيبارشية منفلوط

قـــام نيافـــة األنبـــا ثاوفيلـــس أســـقف منفلـــوط، يـــوم االثنيـــن 6 ديســـمبر 
2021م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنفلـــوط )مقر المطرانية(، بســـيامة 
ثالثة كهنة جدد ورســـامة 7 من كهنة اإليبارشـــية في رتبة القمصية. شـــارك 
فـــي الصلـــوات نيافـــة األنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيس الديـــر المحرق بأســـيوط، 
ونيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل إخميـــم، 
وعدد من اآلباء كهنة اإليبارشـــية. والشمامســـة الثالثة الذين تمت ســـيامتهم 
كهنـــة، هـــم: )1( الشـــماس رومانـــي عطيـــة كاهًنا لكنيســـة الشـــهيد مـــار مينا 
يـــة باســـم القـــس هرمينـــا. )2( الشـــماس شـــنوده ميـــالد كاهًنـــا لكنيســـة  بالُعزِّ
يـــة باســـم القـــس إســـطفانوس. )3( الشـــماس  رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالُعزِّ
شـــنوده شـــحاتة كاهًنـــا لكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا كاراس بنجـــع 
ســـبع باســـم القـــس مرقوريـــوس. أمـــا القمامصـــة الجـــدد فهـــم: )1( القمـــص 
يـــة. )2( القمـــص أبانـــوب  كاراس أنـــور كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالُعزِّ
جمـــال كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمنفلوط. )3( القمـــص رويس القمص 
مرقس كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء ببني عدي. )4( القمص أفرايم القمص 
شـــنوده كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس ببني عدي. )5( القمص يوســـف 
يـــة. )6( القمـــص متـــى  ميخائيـــل كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالُعزِّ
رزق هللا كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمنفلـــوط. )7( القمـــص تواضـــروس 
رجائـــي كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس بمنفلـــوط. كما قبـــل نيافته أربعة 
مـــن الفتيـــات الراغبـــات فـــي التكريـــس، لبدء فتـــرة االختبار المقـــررة للتكريس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ثاوفيلـــس، ولآلبـــاء القمامصـــة والكهنـــة الجدد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية نيويورك ونيو إجنلند

قـــام نيافـــة األنبـــا دافيـــد أســـقف نيويـــورك ونيوإنجلنـــد، يـــوم الســـبت 27 
نوفمبـــر 2021م، بســـيامة القـــس تومـــاس قلتـــه كاهًنـــا علـــى كنيســـة الســـيدة 

العـــذراء والقديـــس القـــوي األنبـــا موســـى بنيولنـــدن بواليـــة كونيكتيكـــت.

وفي اليوم التالي، األحد 28 نوفمبر 2021م، 

ســـام القـــس أنطونيـــوس إســـكندر كاهًنـــا عاًمـــا للخدمـــة فـــي نيويـــورك. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دافيـــد، وللكاهنيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع اآلبـــاء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية الوادي اجلديد والواحات

قـــام نيافـــة األنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديد والواحـــات يوم االثنين 
6 ديســـمبر 2021م، بكنيســـة الســـيدة العذراء بالخارجة، وشاركه نيافة األنبا 
بموا أســـقف الســـويس، بســـيامة الدياكون كيرلس كاهًنا على كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس بقريـــة أبـــو الهـــول بواحـــة الفرافـــرة، 
باســـم القـــس مينـــا. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا أرســـانيوس، وللقـــس مينـــا، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية هونلدا
ســـام نيافـــة األنبا أرســـاني أســـقف هولندا، 
الشـــماس مـــارك أنطونيـــو فـــي درجـــة دياكـــون 
)شـــماس كامـــل(، خـــالل القـــداس الـــذي ُأقيـــم 
صبـــاح يـــوم الخميـــس 9 ديســـمبر 2021م، 
فـــي ديـــر الســـيدة العـــذراء واألميـــر تواضروس 
المشـــرقي بشـــرق بهولندا. شـــارك في صلوات 
القـــداس الســـيامة نيافـــة األنبـــا برنابـــا أســـقف 
تورينـــو ورومـــا الـــذي كان في زيارة إليبارشـــية 
هولنـــدا في ذلك الوقـــت. خالص تهانينا لنيافة 
األنبـــا أرســـاني، وللدياكـــون مـــارك، ولمجمـــع 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.
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أنت هو ابلهاء اذلى بك تصري الظلمه نوراً، ال ترتكىن قط ئلال يزداد جهىل وتكرث رشورى. )القديس أغسطينوس(

سيامة مكرسات جديدات بإيبارشية أسيوط

قـــام نيافـــة الحبـــر الجليـــل األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط وســـاحل ســـليم 
والبداري ورئيس دير العذراء القديســـة مريم بجبل درنكة بأســـيوط صباح يوم 
الثالثـــاء المبـــارك 2021/11/23 وهـــو يـــوم تـــذكار نياحـــة مثلـــث الرحمات 
األنبـــا ميخائيـــل بســـيامة أربعـــة مـــن المكرســـات الجـــدد وهـــم المكرســـة ليديـــا 
والمكرســـة دانيـــال والمكرســـة كرمـــة والمكرســـة تـــي شـــوري. كمـــا قـــام نيافتـــه 
أيًضـــا بمباركـــة تكريـــس ســـتة مـــن المتقدميـــن للتكريـــس بالدير. وألقـــى نيافته 
عظـــة أشـــار فيهـــا إلى أنـــه يجب أن تتحلى المكرســـة بالتواضع والمحبة لكل 
النـــاس كمـــا يجـــب أن تواظـــب علـــى الصلـــوات وقـــراءة الكتاب المقـــدس وأن 
تكـــون بشوشـــة الوجـــه، وفـــي نهايـــة القـــداس اإللهـــي قـــّدم نيافة األنبـــا يوأنس 

التهنئـــة للمكرســـات الُجدد.

الكنيسة تشارك يف استقبال رئيس جلنة احلوار 
بني األديان بسفارة الفاتياكن

أناب قداســـة البابا تواضروس الثاني نيافة األنبا اكليمندس األســـقف 
العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة نصر، لحضور 
حفـــل اســـتقبال الكاردينـــال ميجيـــل أنخيل أيوســـو رئيس لجنـــة الحوار بين 
األديـــان والـــذي ُأقيـــم فـــي ســـفارة الفاتيـــكان بالقاهـــرة، مســـاء يـــوم الجمعـــة 
3 ديســـمبر 2021م. حضـــر الحفـــل كذلـــك نيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف 
العـــام واألميـــن العـــام المســـاعد لبيت العائلة المصريـــة، إلى جانب غبطة 
البطريـــرك األنبـــا إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك، وممثلـــون 

عـــن الطوائـــف المســـيحية، وعـــن الدكتـــور أحمد الطيب شـــيخ األزهر.

زيارة األمني العام ملجلس كنائس الرشق األوسط 
ملعهد ادلراسات القبطية

الدكتـــــــــــــــــــــــــــور  زار 
ميشيل عبس األميـــــــن 
العـــام لمجلـــس كنائـــس 
الشــــــــــرق األوسط، يوم 
الثالثــــــــاء 30 نوفمبــــــر 
2021م، معهــــــــــــــــــــــــــــــد 
الدراســـــــــــات القبطيــــــة، 

بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، وكان في اســـتقباله األستاذ الدكتور إسحق 
عجبـــان عميـــد المعهـــد، واألســـتاذ الدكتـــور عـــادل فخـــري وكيـــل المعهـــد، 
واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق 
األوســـط. وتفقـــد األميـــن العـــام أقســـام المعهـــد، والمكتبـــة، وســـتوديو قســـم 
األلحـــان والموســـيقى القبطيـــة، وأتيليـــه قســـم الفـــن، ومركـــز الحاســـب اآللي، 
والمتحـــف الوثائقـــي لتاريـــخ المعهـــد. وألقـــى محاضـــرة دار موضوعهـــا حـــول 
»العمـــل المســـكوني فـــي الشـــرق األوســـط: األدوات والتحديـــات«، حضرهـــا 
الدارســـون في قســـم العالقات الكنســـية والمسكونية بالمعهد، تناولت التغيرات 
الحادثة بمنطقة الشـــرق األوســـط، والتحديات التي تعاني منها المنطقة، كما 
تنـــاول تاريـــخ المجلـــس وأهدافـــه، وهيئاتـــه، والعائالت الكنســـية التي يضمها، 
واللجـــان واألقســـام والدوائـــر والبرامـــج، والمكاتـــب االقليميـــة التابعـــة لـــه، كمـــا 
تحـــدث عـــن الجهـــود التـــي يبذلها في الســـعي للحفاظ على الوجود المســـيحي 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، دار بعدها حـــوار مفتوح مع الدارســـين، أجاب 
خاللـــه علـــى أســـئلة الحاضريـــن. رافـــق األميـــن العـــام خـــالل الزيـــارة القـــس 
رفعت فكرى األمين العام المشـــارك للمجلس عن العائلة اإلنجيلية، والســـيدة 

أوجيـــت ســـالمة مدير دائـــرة اإلعـــالم والتواصل.

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

اســـتضاف مقـــر معهـــد الدراســـات القبطيـــة فـــي الكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم الجمعـــة 3 ديســـمبر 2021م، المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي 
عقـــده الدكتـــور ميشـــال عبس األمين العام لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط 
بشـــأن زيارتـــه لمصـــر التـــي بـــدأت فـــي 28 نوفمبـــر الســـابق للتحضيـــر 
للجمعية العامة الثانية عشـــرة للمجلس، والتي تســـتضيفها الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية خـــالل شـــهر مايـــو المقبـــل. التقـــى عبس خـــالل زيارته، كما 
ذكـــر خـــالل المؤتمـــر، عـــدًدا مـــن رؤســـاء الكنائـــس فـــي مصـــر، فاســـتقبله 
أواًل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، حيث 
تناقـــش معـــه قداســـته خاللهـــا حـــول تفاصيل الجمعية العامة التي ســـتقام في 
ضيافـــة كنيســـتنا وبالتحديـــد فـــي مركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي فـــي ديـــر 
القديـــس أنبـــا بيشـــوي فـــي وادي النطـــرون خـــالل الفتـــرة مـــن 16 إلـــى 19 
مايـــو 2022م، حيـــث شـــكر الدكتـــور عبـــس قداســـته علـــى بـــادرة الكنيســـة 
باســـتضافة الجمعيـــة العامـــة، وعبـــر قداســـة البابـــا عـــن ســـعادته باســـتضافة 
مصر لهذا الحدث للمرة األولى منذ 1974 ال سيما وأن الكنيسة القبطية 
المصرية من مؤسســـي المجلس والحركة المســـكونية في الشـــرق األوسط، 
كمـــا أكـــد قداســـته أنه أوصـــى بتوفير كل ما تحتاجه األمانـــة العامة لمجلس 
كنائس الشـــرق األوســـط إلنجاح الحدث. ذكر الدكتور ميشـــال عبس كذلك 
تفاصيـــل لقاءاتـــه برؤســـاء الكنائـــس أعضـــاء المجلـــس فـــي مصـــر بـــكل من 
غبطـــة البطريـــرك إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك األقباط الكاثوليـــك وعدد من 
القيـــادات الكاثوليكيـــة، وكذلـــك جنـــاب القـــس أندريـــة زكـــي رئيـــس الطائفـــة 
اإلنجيليـــة بمصـــر، والـــذي وضـــع كل إمكانـــات الهيئـــة اإلنجيليـــة فـــي يـــد 
المجلـــس كمســـاهمة إلنجـــاح أعمـــال الجمعيـــة للمجلـــس، ونيافـــة المطـــران 
الدكتور ســـامي فوزي رئيس أســـاقفة إقليم اإلســـكندرية للكنيســـة األســـقفية 
الـــروم  الثانـــي بطريـــرك  ثيـــودوروس  البطريـــرك  األنجليكانيـــة، وغبطـــة 
األرثوذكـــس فـــي اإلســـكندرية وإفريقيـــا. كمـــا التقـــى عبـــس عـــدًدا آخـــر من 

القيـــادات وممثـــاًل لألزهـــر وبيـــت العائلـــة المصرية.
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مبادرة خدمية جديدة للجنة املرأة باملجمع املقدس
أطلقـــت لجنـــة خدمـــة المـــرأة المنبثقة عن لجنة األســـرة بالمجمع المقدس، 
الشـــهر الجاري، مبادرة جديدة في إطار الســـعي لمزيد من التوعية للســـيدات 
والفتيـــات ومســـاعدتهن علـــى فهـــم أعمـــق لطبيعتهن بغية تقدمهـــن لألمام في 
حياتهـــن. وتتضمـــن المبادرة، التي تحمل اســـم »أميرتي«، لقاًء أســـبوعًيا كل 
يـــوم جمعـــة فـــي الثامنـــة مســـاًء علـــى صفحـــة لجنة خدمـــة المرأة علـــى موقع 
التواصـــل االجتماعـــي Facebook، وذلـــك لمـــدة ثالثـــة أســـابيع اعتبـــاًرا من 

يـــوم الجمعة 10 ديســـمبر.

االحتفال بايلوبيل اذلهيب نليافة األنبا باخوميوس 
بكنيسة مدينة السادات

احتفلـــت كنائـــس قطـــاع جنـــوب الصحـــراء بإيبارشـــية البحيـــرة )كنائـــس 
الســـبت  يـــوم  التحريـــر(  مديريـــة  الخطاطبـــة،  الســـادات،  النطـــرون،  وادي 
4 ديســـمبر 2021م، باليوبيـــل الذهبـــي لســـيامة نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس المـــدن الغربيـــة ورئيـــس ديـــر القديـــس 
فـــي كنيســـة  ُأقيـــم االحتفـــال  االنبـــا مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي. 
الســـيدة العذراء بمدينة الســـادات، وتضمن فريق كورال وفيلًما تســـجيلًيا عن 
عمـــل هللا علـــى يـــد نيافتـــه فـــي كنائـــس القطـــاع، إلـــى جانـــب بعـــض كلمات 
التهنئـــة. حضـــر االحتفـــال صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 
أكتوبر وأوســـيم، واألنبا إيســـاك األســـقف العام واألب الروحي لدير القديس 

مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي.

تدشني كنيسة العذراء وأيب سيفني بالعامرية

دشـــن نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن 
الغربيـــة، صبـــاح يـــوم الخميس 2 ديســـمبر 2021م، كنيســـة الســـيدة العذراء 

والشـــهيد أبـــي ســـيفين فـــي منطقة عبد القـــادر بحري بالعامرية. شـــارك نيافته 
صلـــوات التدشـــين والقـــداس الـــذي تـــاله صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا ديمتريـــوس 
أســـقف ملـــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، واألنبـــا أيالريـــون أســـقف عـــام كنائـــس 
ـــن المذبح األوســـط باسم السيدة العذراء والشهيد أبي  غرب اإلســـكندرية. وُدشِّ
ســـيفين، والبحـــري باســـم رئيـــس المالئكـــة ميخائيل، والقبلي باســـم الشـــهيدتين 
فيرينا وفبرونيا، إلى جانب شـــرقية الهيكل )حضن اآلب( وأيقونات الكنيســـة 
وأوانـــي الخدمـــة والمعموديـــة. وذكـــر نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس أثنـــاء عظـــة 
القـــداس بدايـــات الخدمـــة فـــي هـــذه المنطقـــة مشـــيًرا إلـــى خدمـــة قداســـة البابا 
ـــب بطريـــرًكا منـــذ كان راهًبـــا  تواضـــروس فيهـــا لســـنوات طويلـــة قبـــل أن ُيَنصَّ

ثـــم أســـقًفا عامًّا.

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

احتضـــن المركـــز الثقافـــي القبطـــي بأمســـتردام التابـــع إليبارشـــية هولندا، 
يـــوم األحـــد 5 ديســـمبر 2021م، لقـــاء الســـفير حاتـــم عبـــد القـــادر، ســـفير 
مصـــر بالهـــاي مـــع مجموعـــة مـــن شـــباب الجيـــل الثانـــي مـــن أبنـــاء األســـر 
القبطيـــة المهاجـــرة، بحضـــور نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا. وأطلـــع 
الســـفير المصري الشـــباب خالل اللقاء على التطورات التي شـــهدتها مصر 
علـــى مختلـــف األصعـــدة فـــي الســـنوات األخيـــرة. كمـــا كانـــت هنـــاك فرصـــة 
إلـــى  لإلجابـــة علـــى كافـــة أســـئلة وشـــواغل الشـــباب المصـــري واالســـتماع 
مبادراتهـــم وأفكارهـــم. يأتـــي هـــذا اللقـــاء فـــي إطـــار حـــرص الدولـــة المصريـــة 
علـــى التواصـــل مـــع شـــباب المصرييـــن بالخـــارج وربطهم بجذورهـــم الوطنية. 
حضر اللقاء الســـكرتير االول للســـفارة المستشـــار شـــريف عبد العزيز واآلباء 

كهنـــة كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء بأمســـتردام.

نيافة األنبا رويس يزور سفارة مرص بإندونيسيا

التقـــى نيافـــة األنبـــا رويس األســـقف العام بآســـيا، يوم االثنين 6 ديســـمبر 
2021م، السفير أشرف سلطان سفير مصر لدى إندونسيا في مقر السفارة 
بالعاصمة اإلندونيســـية جاكرتا في إطار زيارة نيافته األولى جاكرتا. تعرف 
الســـفير مـــن نيافتـــه علـــى خدمـــة الكنيســـة للمجتمع اإلندونيســـي منـــذ دخولها 
الدولة عام 2014م، من خالل المؤسســـة القبطية األرثوذكســـية بإندونيســـيا.
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إيبارشيتنا يف ايلونان تستعد بلناء أول دير قبطي

تســـتعد إيبارشـــية اليونان للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية حالًيا لبناء دير 
باســـم القديـــس األنبـــا أنطونيوس في قرية كســـيرونومي بإقليم وســـط اليونان. 
تبلـــغ مســـاحة األرض التـــي اشـــتراها نيافـــة األنبـــا بافلوس أســـقف اإليبارشـــية 
لبناء الدير 23 ألف متر مربع، وهي الســـابقة األولى أن ُتبَنى منشـــأة تابعة 
للكنيســـة القبطيـــة باســـم »ديـــر« في دولة اليونان، وتســـتعد اإليبارشـــية حالًيا 

لبدء أعمـــال البناء.

تحدثنـــا فـــي المرتين الســـابقتين 
عن مقدمة في ســـفر الخروج وعن 
شـــخصية موســـى االنبـــي، وحديثنـــا 
اليـــوم حـــول الضربات العشـــر، فقد 
وقـــف موســـى أمـــام فرعـــون ملـــك 
مصـــر يطلـــب منـــه -بحســـب أمر 
الـــرب  شـــعب  يطلـــق  أن  الـــرب- 
مـــن العبوديـــة لكي يخرجـــوا ليعبدوا 
الـــرب. طالـــب موســـى فرعـــون أن 
يخـــرج الشـــعب كله: رجالـــه ومعهم 
نســـاءهم وأطفالهـــم ومواشـــيهم، وقد 
عانـــد فرعـــون ملـــك مصـــر كثيـــًرا 
كلمـــة الـــرب علـــى لســـان موســـى، 
العشـــر  الضربـــات  جـــاءت  وهنـــا 
وفيهـــا أظهـــر الـــرب عجائبـــه فـــي 
أرض مصـــر وأمـــام أعيـــن فرعـــون 
يعرفـــوا  لكـــي  المصرييـــن  وجميـــع 

الـــرب إلـــه إســـرائيل.
بدات الضربات بضربة تحويل 
مـــــــــــــاء النيـــــــــــــل إلـــى دم، ثم بعدها 
ضربـــة الضفـــادع، يليهـــا ضربــــــــــة 
البعـــوض، ثم ضربـــة الذباب، ولما 
تقّســـى قلـــب فرعـــون كانـــت ضربـــة 
المواشـــــــــــي، ثـــم الدمامـــــــــــل، بعدها 
البـــروق والرعـــود والبـــرد، ثم ضربة 
الجـــراد، وضربـــة الظـــالم، وأخيـــًرا 
ضربـــة مـــوت األبكــــــــــار فـــي بيوت 
المصريـيــــــــــــــن.. وهذه الضربـــــــــــات 
كل  ضـــد  موّجهـــة  كانـــت  جميعـــا 
معبـــــــــــــــــودات وآلهة المصرييـــــــــــــــــن 
كالنهـــــــــــــر والشمــــس والعجـــــــــــول... 
الـــخ، كإشـــارة إلـــى ســـلطان الـــرب 
وغلبتـــــــــــــه وســـلطانه فوق جميــــــــــــــع 
آلهـــة المصرييـــــــــــــن. كمـــا كانـــــــــــــت 
ـــز بيـــن شـــعب الرب  الضربـــات تميِّ
والمصرييـــن، فـــكان المصريــــــــــــــون 
يعانـــون من الضربـــات، بينما يبقى 
شـــعب الـــرب فـــي أمـــان. ونالحـــظ 
أيًضـــا أن الضربات قد شـــملت كل 
عناصـــر الطبيعة كالمياه والشـــمس 
والحشـــرات  والحيوانـــات  والنباتـــات 
واضحـــة  كإشـــارة  البشـــر،  وحتـــى 
إلـــه  الـــرب  ســـلطان  علـــى  أيًضـــا 
شـــعب إســـرائيل علـــى كل الخليقة.
الضربــــــات العشــر عموًما هي 
الروحـــي  لإلنســـان  روحيـــة  إشـــارة 
الذي يريد أن يترك العالم وشـــروره 
لكـــــــــــــــي يعيــــــــــــــــش مـــع هللا، ولكـــن 

الشـــيطان رئيس هـــذا العالم )ممثاًل 
فـــي فرعـــون( يقاوم خروج اإلنســـان 
مـــن تحـــت ســـلطانه مـــرات كثيـــرة، 
والضربـــات تشـــير إلى ســـلطان هللا 
مقاومتـــة  فـــي  لإلنســـان  ومعونتـــه 
ضـــرورة  ُتظهـــر  كمـــا  للشـــيطان، 
ثبـــات اإلنســـان فـــي طريـــق الـــرب. 
وفـــــــي هـــــــــــــذه الضربـــــــــات 
كلهـــا كانت هنـــاك دروس روحية 
معّزيـــة لنا فـــي كلمـــة الــــــــــــرب، 

بعضها: هـــذه 
)1( فـــي كل الضربـــــــــات كان 
العالـــم يســــــــــــاوم: ففرعون رفض 
خروج الشعب بكافة أطيافه وحاول 
أن يطلـــق البعض منه، وفي مرات 
أخـــرى أراد أن يطلـــق الشـــعب دون 
ممتلكاتهم، إاّل أن موســـى بحســـب 
أمر الرب أصّر أن يخرج الشـــعب 
جميعـــه وبقرهـــم ومواشـــيهم ليعبـــدوا 
الـــرب، وهـــذه كانـــت إشـــارة للعالـــم 
العديـــد  يعـــرض  الـــذي  والشـــيطان 
من العروض لكي يتنازل اإلنســـان 
عـــن روحياتـــه وأخالقياته، فيســـاوم 
االنســـان الروحي لكـــي يتنازل عن 
وصيـــة هللا أو يتنـــازل عـــن مبادئـــه 
الروحيـــة أو عـــن عقائـــده اإليمانيـــة 
أّمـــا أوالد هللا فعليهـــم  المســـتقيمة. 
أن يثبتـــوا راسخيـــــــــــن في كل أوامر 
الـــرب ووصايـــــــــــــــــاه، وال يخضعـــوا 
لمســـاومات العالم والشـــيطان مهما 

ضاقـــت الحياة.
)2( هللا يمنح أوالده السلطان 
فوق العالم وقـــوة إبليس المعاند، 
فقـــد أعطـــى الـــرب موســـى وهارون 
فرعـــون  قــــــــــــــوة  فـــوق كل  ســـلطاًنا 
والســـحرة المصرييـــــــن، لكـــي يقودوا 
الشـــعب ويخّلصـــــــــــــوه مـــن عبوديـــة 
فرعـــون. هكـــذا أيًضـــا منـــح الـــرب 
أوالده فــــــــــــي العالـــم ســـلطاًنا لكـــي 
يدوســـوا الحيـــات والعقـــــــــارب وكل 
قـــوات العـــدو، فالرب في غربة هذا 
العالم أعطانا السلطـــــان أن نتعّرف 
علـــى خـــداع الشـــياطين وخطــــــــــــط 
المعانديـــن مـــن حولنـــا لكـــي نســـلك 
بســـلطان وحكمـــة معهـــم، فنرفـــض 
كل مشوراتهـــــــــــم وتتبـــــــــــدد كل قـــوة 

المقاوميـــن لنـــا.      يتبـــع...

 metropolitanpakhom@yahoo.com

3- الرضبات العرش )1(

ُيحكــى أن رجــاًل صالًحــا تعــب 
واجتهــد حتــى بنــى مصنًعــا كبيــًرا.. 
بعرقــه  حجــر  علــى  حجــًرا  بنــاه 
ينظــر  كان  حتــى  وحبــه،  وكفاحــه 
اليــه كل صبــاح ويقــول: »حســٌن مــا 
صنعــت بجهــد الســنين«. ورزقــه هللا 
ولديــن، وكانــت فرحتــه بهمــا كبيــرة، 
الــذي  اليــوم  يأتــي  أن  لهمــا  وحلمــه 
فينمــو  المصنــع،  إدارة  يتســّلما  فيــه 
اســمه  حامــاًل  ويســتمر  ويزدهــر 
ُمخلِّــًدا تاريخــه. وهكــذا كان يربيهمــا 
»اســتعّدا  أظافرهمــا،  نعومــة  منــذ 
لترثــا المصنــع الــذي أعددتــه لكمــا، 
إن اعتنيتمــا بــه يكــون مصــدر ثــروة 
ثــم  للجميــع.«  يعــم  وخيــر  عظيمــة 
ولديــه  ودعــا  المنتظــر،  اليــوم  جــاء 
تعاليــا  الجــاد،  للعمــل  »هيــا  وقــال: 
اســتلما موقعكمــا!«. بســرعة أجــاب 
آتــي  أنــا  أبــي،  يــا  نعــم  األكبــر:« 
واعمــل معــك«، أمــا الصغيــر فــكان 
أكثــر صراحــة واندفاًعــا وربمــا بعــض 
أذهــب، ســأفعل  فقــال: »ال  أنانيــة، 
بحياتـــــــــــــــي مــا أريــد«. األب الحكيــم 
مــن  يحــزن  ولــم  بالكبيــر،  يفــرح  لــم 
جــًدا..  حكيمــا  ولكونــه  الصغيــر! 
انتظــر بهــدوء فــي مكتبــه بالمصنــع. 
بالثــروة  فقــد كان يفكــر  الكبيــر  أّمــا 
ســُيضاف  الــذي  واللقــب  المنتظــرة 
إلــى اسمـــــــــــــه »مديــر المصنــــــــــــع«، 
جاهــز  »أنــا  بســرعة  أجــاب  ولذلــك 
شــيًئا  كان  الواقــع  ولكــن  للعمــل«، 

مجهــود  المصنــع  إدارة  إن  آخــر، 
كبيــر لــم يكــن يحبــه، ثــم إنــه مســئولية 
والتــزام وانضبــاط، عليــه أن يراعــي 
قــرار  وكل  يخطوهــا  خطــوة  كل 
يتخــذه... فتراجــع! لــم يذهــب األكبــر 
رغــم التعهــدات والوعــود! أمــا االبــن 
الكــم  هــذا  كل  رأى  فقــد  األصغــر 
فتراجــع  والمســئوليات،  الجهــد  مــن 
واســتعفى ورفــض، ولكــن حيــن عــاد 
إلــى حجرتــه الصغيــرة تذكــر نظــرات 
أبيــه طــوال عمــره، كيــف كان يبــّث 
الحلــم فــي قلبــه الصغيــر، كيــف أن 
هــذا المصنــع يفتــح بيوًتــا ومصــدر 
خيــر وأمــل يكبــر كل يــوم، وتذكــر 
كيف أن أباه كان دائًما ســنًدا وعوًنا 
لــم يتركــه ولــم يتخــلَّ عنــه.. وهــان 
الجهــد أمــام الحــب، فأســرع وارتــدى 
ثيابـــــــــــــــــــه وذهـــــــــــــــب للمصنع متأخًرا 
عــن موعــده، ولكنــه وجــد أبــاه منتظــًرا 
ُمرّحبـــــــــــــــــة. وضــــــــــــــــع  بابتسامــــــــــــــــة 
ليريـــــــــــــه  وأخــذه  كتفــه  علــى  يــــــــــــــده 
الماكينـــــــــــــات تعمـــــــــــــــــل، والعمــــــــــــــــال 
يجتهـــــــــــــدون، وخطــــــــــــوط اإلنتــــــــاج، 

اإلتمــام!  تنتظــر  التــي  والعقــود 
ويقول السيد المسيح:

ــَل ِإَراَدَة  ــِن َعِمــــــــ ــَأيُّ ٱِلْثَنْيـــــــــ »َفــــــــ
ُل«. َقــاَل  َلــُه: »ٱأْلَوَّ ٱأْلَِب؟«. َقاُلــوا 
َلُهْم َيُســوُع: »ٱْلَحـــــــــــــقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ 
ِإَلــى  َيْســِبُقوَنُكْم  َواِنــَي  َوٱلزَّ ــاِريَن  ٱْلَعشَّ

َمَلُكـــــــــــوِت ٱهلِل«.“ )متــى31:21(.

marianneed@hotmail.com
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َِميِع« )1 تس 5: 14( نَّْوا ىلَعَ اجلْ
َ
َعَفاَء. تَأ ْسنُِدوا الضُّ

َ
ُعوا ِصَغاَر انلُُّفوِس. أ ِيَن باِلَ تَْرتِيٍب. َشجِّ

َّ
نِْذُروا اذل

َ
يَُّها اإِلْخَوةُ: أ

َ
ُْكْم أ ُب إيِلَ

ُ
»َوَنْطل

فـــي نهايـــة ســـنة وعلى مشـــارف 
ســـنة جديـــدة نحتـــاج إلـــى وقفتيـــن:

1- وقفة في ميدان الســـلبيات 
التـــي يجب أن ُتقّوم.

2- العشــــــــرة التـــــــــــي يجـــــــب 
عم. أن ُتدَّ

أواًل: بالنسبة للسلبيات
يحتاج اإلنســـان أن يراجع نفســـه 

علـــى األقل فـــي 3 بنود:
1- السلبيـات الفكريـــــة
2- السلبيات الوجدانية
3- السلبيات السلوكيـة
1- السلبيات الفكرية:

نراجع أنفســـنا على مـــــــــــا هــــــــــــــي 
أكثـــر أفـــكار كانت ســـائدة فـــي العام 
الـــذي مضى؟ وفـــي أي اتجاه كانت 
تســـير؟ وهـــل كّنـــا نحــــــــــــــرص علـــى 
نقـــاوة أفكارنـــا وقداســـتها؟!! ونطلـــب 
مـــن هللا فـــي العـــام الجديـــد أن يقّدس 
أفكارنــــــــا وينقيهـــا، فتصيـــــــــــر أفـــكاًرا 
إنجيليـــة وروحيــــــــــــــة. وهــــــــــذا يأتـــــــــــي 
مـــن الشـــبع الدائـــم بربنا الـــذي يجعل 

لنـــا فكر المســـيح.
2- السلبيات الوجدانية:

 أي المشـــاعر والعالقات، نسأل 
أنفســـنا مـــاذا كانـــت شـــكل عالقاتنا: 
داخـــــــــــل البيـــت مـــع أقاربنـــا وزمالئنا 
مـــع  خصـــام  يوجـــد  هـــل  وجيراننـــا؟ 
أحـــد أو خصومـــة؟ قبـــل أن ندخـــل 
العام الجديــــــــــــد ال بد أن يحصـــــــــــــــل 
أن  نســـمح  وال  الـــكل،  مـــع  الصلـــح 
يكـــون لنـــا خصومـــة مع أحد بســـبب 
أّيـــة ماديـــات أو أي شـــيء. ويقـــول 
القديـــــــس أغسطينــــــــــوس: »أترك 
حقـــك للفقيـــر مادًيا والفقيـــر روحًيا«. 
يجـــب أن نتخلى عن المادة والذات، 
ونقـــدم الحب للنـــاس، وندخل أعتاب 
الســـنة الجديـــدة بطاقـــة حـــب جديـــدة 
الســـماء.  مـــن  لنـــا  تأتـــي  ومتجـــددة 
نتـــرك قرباننا قـــدام المذبح ونصطلح 
مـــع إخوتنـــا، وكمـــا يقول أحـــد اآلباء 
إنـــه »إذا دخلـــــــــــت الكراهيـــــــــــــة قلـــب 
اإلنســـان، خـــرج المســـيح مـــن الباب 

اآلخـــر«.. فلنبـــدأ دائًمـــا بالحـــب.

3- السلبيات السلوكية:
نراجـــــــــــــــع سلوكيــــــــــــــات العـــــــــــــام 
الماضـــي.. ماذا فيها من ســـلوكيات 
ســـلبية مثــــــــــــل: الغضـــب – التذمـــر 
– النميمــــــــــة – أخطـــــــــــاء اللســـــان - 
أخطـــــــاء الفعل – أخطــاء الحواس.. 
أّية سلوكيــــــــــات ال ترضي المســـيح، 
ونطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن هللا أن يساعدنــــــــا 

للتخلـــص منها.

ثانًيا: العشــــــــرة التـــــــــي يجـــب 
أن ٌتدعَّم:

1- عشرتي في الصالة
2- عشرتي مع اإلنجيل
3- عشرتي في التناول

1- عشـــرتي فـــي الصـــــــــــالة: 
نراجـــــــــــع عشـــرتنا مـــع هللا مـــن جهـــة 
الصــــــــــــالة خـــالل العـــــــــــام الماضي، 
نعطـــي عهـــوًدا حماســـية  مـــا  كثيـــًرا 
أمـــام هللا فـــي وقفتنـــا أمـــام هللا فـــي 
نهايـــة العـــام، ولكننـــا أثنـــاء العـــام ال 
نســـتطيع تنفيـــذ هـــذه العهـــود. لذلـــك 
نحتـــــــــــاج في العام الجديد أن نعطي 
عهـــوًدا يمكــــــــــــن تنفيذهــــــــــــا، وننمـــو 
فيهـــا أثنـــاء الســـنة باالتفـــاق مـــع أب 
االعتـــراف. نحتـــاج أن ندعـــم حيـــاة 

الشـــركة ونقـــوي عشـــرتنا مـــع هللا.
2- عشـــرتنا مع اإلنجيل: ماذا 
كان فـــي العـــام الماضـــي؟! وما هي 
خطتنـــا فـــي العـــام الجديـــد؟ هل كان 
لنـــا عشـــرة مـــع اإلنجيـــل؟ نريـــد فـــي 
لنـــا نظـــام  العـــام الجديـــد أن يكـــون 
فـــي قـــراءه اإلنجيـــل، نحـــب اإلنجيل 

وننمـــو فـــي قراءته.
التنـــاول:  مـــع  عشـــرتنا   -3
نحتـــاج أن األســـرة كلهـــا تعتـــاد على 
التنـــاول مـــع بعـــض، هـــذا يجعل من 

بيوتنـــا كنيســـة.. 
ســـنة  الجديـــدة  الســـنة  فلنجعـــل 
نمـــو فـــي الصـــالة والنمـــو فـــي قراءه 

التنـــاول. فـــي  اإلنجيـــل والنمـــو 
هللا يعطينا ســـنة جديدة نســـعد 
بهـــا، وتســـعد بنـــــــــــا، ويكـــون لنا 
عشـــرة معـــه مـــن خـــالل: الصـــالة 
واإلنجيـــــــل والتنــــــــــــاول، وكل عام 

وجميعكـــم بخيـــر..

mossa@intouch.com

»األشياء العتيقة قد مضت. 
هوذا اللك قد صار جديًدا« )2كو5:17(

“أعطيتكــم كل بقــل يبــرز بــزًرا علــى 
ثمــر  فيــه  شــجر  وكل  األرض،  وجــه 
شــجر يبــزر بــزًرا، لكــم يكــون طعاًمــا، 
ولــكل حيــوان، ولــكل طيــر الســماء، وكل 
كل  أعطيــت  حيــة،  نفــس  فيهــا  دبابــة 
عشــب أخضــر طعاًمــا” )تــك 29:1-
30(. + كل شــجر يبــزر بــزًرا ممكــن 
أن يــؤكل نيًئــا كالفاكهــة والخضــروات، 
أو يتــم تجهيــزه مثــل الحبــوب أو البقــول، 
والحشــائش،  العشــب  يــأكل  والحيــوان 
البعــض  بعضهــا  تفتــرس  ال  وبالتالــي 

.)9-6:11 أش  )أنظــر 
++ “ورأي هللا كل مــا عملــه فــإذا 
هــو حســن جــًدا” + أعمــال هللا كملــت 
فــي اليــوم الســادس، كاملــة وموافقـــــــــــــة 
مكمــل  هــو  اإلنســــــــــــــان  ألن  لقصــده، 

الخليقــة وموضــوع ســرور هللا.
+ “حســـــــــن جــــــًدا”، تتطابق مع 
قــول الســيد المسيـــــــــح “قــد أكمــل”. فكمــا 
ــادس  أكملـــــــــــت الخليقــة فــي اليــوم الســـــــــ
)الجمعــة(، هكــذا المســيح أكمــل الخليقــة 
الجديــــــــــــدة علــى الصليــب فــي اليـــــــــــوم 

الســادس )الجمعــة(.
الحيــوان  هللا  خلــق  لمــاذا  س:   +
الضار أو الحشــرة الســامة؟ ولماذا خلق 

الفقيــر والمريــض والغنــي الصحيــح؟
ج: القديــس أغســطينوس يقــول: 
)إذا دخــل غيــر خبيــر معمــل صانـــــــــــع، 
أســبابها،  يجهــل  كثيــرة،  أدوات  ورأى 
فيظــن انــه ال فائــدة منهــا نظــًرا لجهلــه. 
ولكــن الصانــع لعلمــه طريقــة اســتعمالها 
يضحــك مــن جهلــه. كذلــك يوجــد فــي 
العالــم البعــض يشــتكون مــن أمــور كثيــرة 
فائــدة  فيهــا  فإنهــا  أســبابها،  يــرون  ال 

لكمــال الكــون(.
القديــس ذهبــي الفــم: )لــو رأيــت 
بانًيا أو نجاًرا يقطع الخشــب، هل كنت 
تعترضــه؟. ومتــى شــاهدت طبيًبــا يعالــج 
ســقيًما بتشــريح لحمــه أو بكّيــه، ويضّيــق 
عليــه فــي األكل، هــل كنــت تعارضــه؟ 

فكــم وكــم أمــور هللا(.
++ اإلنســان موضــوع عنايــة هللا: 
“مــن هــو اإلنســان حتــى تذكــره، جعلــت 
كل شــيء تحــت قدميــه” )مــز 6-4:8(.

تعتبــره  اإلنســان حتــى  هــو  “مــا 
وحتــى تضــع عليــه قلبـــــــــك وتتعهــده 
تمتحنــه؟”  لحظــة  وكل  صبــاح  كل 

)أي17:7(.
“تعالــوا إلــّى يــا جميــع المتعبيــن 
وأنــا أريحكــم” )مــت 28:11(، “فشــكًرا 
هلل علــى عطيتــه التــي ال ُيعبــر عنهــا” 

)2كــو15:9(.
ــة  ــة المســيح الفائق ــوا محب “وتعرف

المعرفـــــــة” )أف 18:3(، “ملقين كل 
همكــم عليــه ألنــه هــو يعتنــي بكــم” 

)1بــط 7:5(.
++ اهتمام هللا على نوعين:

1- طبيعــــــي: مثل ارســــــال المطر 
والثمــر، ارشــادنا إلــى الحــق والصــالح 
بالضميــــــــــــر، معاقبــة الخطـــــــــــــاة بطريقــة 
طبيعيـــــــة لكي يؤّدبهم )1كو 32:11(: 
ــاراة أخطائنــا، تحويـــــــل  منعنــا مــن مجــــــــــ
الشــر إلــى خيــر كقــول يوســف الصديــق 
الخوتــه: “أنتــم قصدتــم لــي شــًرا. أمــا 

هللا قصــد بــه خيــًرا”. )تــك 20:50(.
ــارج عــن الطبيعــة: مثــل  2- خـــــــ
المعجــزات أو التجســد اإللهــي فــإذا رأينــا 
هللا يصنــع هــذا ألجلنـــــــــــا فــال تندهــش 
ألن: “الــذي لــم ُيشــفق علــى ابنــه بــل 
ــا معــه كل  ــا، كيــف ال يهبن ــه ألجلن بذل

شــيء” )رو 32:8(.
++ خلـــــــــــق الكـــــــــل ألجلــــــــــــي: 
اعطانـــــــــــا هللا السلطان على الطيـــــــــــــــور 
والسمك والحيـــــــــــــوان وكنـــــــــــــوز األرض، 

فكيــف ال نحبــه؟
+ فوطيفـــــــــــــــار دفع ليوســـــــــف إدارة 
أموالــه، فعــزَّ علــى يوســــــــــــــف أاّل يحبــه، 

ولــم يســمح لنفســه بالخيانــة.
+ العـــــــــدو إن أردنـــــــا أن نلين قلبه، 
نطعمـــــــــــــــــــــه ونسقيـــــــــــــــه )رو 20:12(، 
فكـــــــــــم بالحــــــــــــــري نحــن عندمــا يقــدم لنــا 

هللا احتياجاتنــا.
+ مــن أجــل حبــه يهتــم المخلوقــات: 
بفلــس؟  ُيباعــان  عصفــوران  “أليــس 
وواحــد منهــا ال يســقط علــى األرض 
بدون أبيكـــــــــــــم. وأما أنتم فحتــــــــــــــى 
محصــاة”  جميعهــا  رؤوســكم  شــعور 

)مــت30-29:10(.
+ هللا عــال الشــعب فــي ســيناء 40 
ســنة ولــم يكــن لهــم بيــوت وال مخــازن، 
وحفــظ الثالثــة فتيــة فــي النــار، ودانيــال 
فــي جــب األســود، ويونــان فــي جــوف 
الحــوت، وبعــد ثالثــة أيــام أخرجــه مــن 

جــوف الحــوت.
+ القديــــــــــــــس غريغوريـــــــــــــوس 
الالهوتــي: )أقمــت الســماء لــي ســقًفا، 
وثّبــت لــي األرض ألمشـــــــــــــــــــــي عليهــا. 
مــن أجلــي ألجمــت البحــر، مــن أجلــي 
أظهــرت طبيعــة الحيــوان. أخضعــت كل 
شــيء تحــت قدمــّي. لــم تدعنــي معــوًزا 
شــيًئا مــن أعمــال كرامتــك. أنــت الــذي 
، وكتبــت  جبلتنــي ووضعــت يــدك علــىَّ
ــت لــي  ــورة ســلطانك، وفتحـــــــــــ فــّي صــــــــــ

الفــردوس التنعــم(.

 مطران أمخيم وساقلته

8- طعام اإلنسان واحليوان وعناية اهلل
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«)يوء 2: 32( َاقنَِي َمْن يَْدُعوهُ الرَّبُّ
ْ

. َوَبنْيَ ابل اَل الرَّبُّ
َ
َما ق

َ
َاٌة، ك

َ
وُرَشلِيَم تَُكوُن جن

ُ
نَُّه يِف َجَبِل ِصْهَيْوَن َوِف أ

َ
نَّ ُكَّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ َيْنُجو. أل

َ
»َويَُكوُن أ

»إنها يوبيل مقدسة تكون لكم« )ال25: ۱۲(

ميشيل لويس القمص والعائلة
يتقدمون بخالص التهنئة القلبية
لنيافة الحبر الجليل جزيل االحترام

األنبا باخوميوس
 مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية

ورئيس دير األنبا مكاريوس السكندري 
بجبل القاللي - البحيرة

بمناسبة اليوبيل الذهبي لنيافته
عرفناك

منذ قرابة الخمسين عاًما
أًخا وحبيًبا ألبي المتنيح

األنبا يوأنس
مالًكا وخادًما ومدّبًرا لشعبك
رجاًل للصالة والصوم والخدمة
رجل الحكمة والتدبير الكنسي
رجل البناء الروحي والتعمير
البابا الذي لم يحمل رقًما

الذي قاد الكنيسة لبّر األمان إلى أن سّلمها إلى
رئيس الرعاة المنظور

قداسة ابلابا توارضوس اثلاين
بابا وبطريرك الكرازة المرقسية
نسأل إلهنا ومخلصنا الصالح

أن ينعم على نيافته بأزمنة سالمية هادئة مديدة
ويعطيه زماًنا بهيًجا، ويحفظ حياته إلى منتهى األعوام

ببركة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم
وبصلوات صاحب القداسة والغبطة

البابا المعظم
األنبا توارضوس اثلاين
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نَاٍة َوَتْعلِيٍم«)2 يت 4: 2(
َ
ٍت ُمَناِسٍب وََغرْيِ ُمَناِسٍب. َوبِِّخ، اْنَتِهْر، ِعْظ بُِكلِّ أ

ْ
ْف ىلَعَ ذلَِك يِف َوق

ُ
لَكَِمِة. اْعك

ْ
ِرْز بِال

ْ
»اك

ــا فــي المقــاالت الســابقة  تحدثن
عــن رتــب اإلكليــروس فــي قوانيــن 
اآلبــاء الرســل، وكمــا ســبق القــول 
إن اإلكليــروس هــــــــــم األســاقفة، 
القســوس والشمامســة، ونســتعرض 
هنـــــــــــــــا الحديــــــــــــث عن الرتـــــــــب 

األخــرى كاآلتــي: 
رابًعــا: اإلبودياكــــــــون بــدًءا مــن 
هذه الرتبة ال يتم وضع اليد، ويذكر 
صراحــة،   )26:1( القانــون  ذلــك 
ُيجعــل  بــأن  اإلبودياكـــــــــــــون  وُيقــام 
عليهــم أنهــم يتبعــون الشمامســـــــــــــة، 
وأعطتهــم قوانيـــــــــــن الرســــــــــــــل بعــض 
الخدمــات المتفرقــة فــي الحديــث عــن 
خدمة الشمامســة، ومنها أنه يساعد 
الشمامســة فــي إعــالم األســقف بمــن 

هــم مرضــى ليفتقدهــم.
خامًسا: األغنسطس

ال يوضع عليه اليد عند إقامته، 
بل يدفع إليه األســقف الكتاب ليقرأ، 
شــرطونية  دون  للخدمــة  يقــام  فهــو 
قوانيــن  واشــترطت  اليــد.  بوضــع 
لألغنســطس  شــروط  عــدة  الرســل 
كاآلتــي: أن ُيجــرَّب أواًل بــأن يكــون 
وال  ســكير  وال  الــكالم  كثيــر  غيــر 
حســن  يكــون  وأن  بهــزء،  يتكلــم 
فــي  مســرًعا  للخيــر  ومحًبــا  الســيرة 
المضــي إلــى المجامــع التــي ُتذكــر 
أنهــا مجامــع  الربوبيــة )نعتقــد  فيهــا 

الــرب(. عــن  تعليميــة 
ونــرى أن الشـــــــــــــــــروط الواجــب 
توافرهــا فــي األغنســطس تتفــق مــع 
ــا للكتــب المقدســة، فتأتــي  كونــه قارًئ
فــي نطــاق عــدم الــكالم باســتهتار أو 
بهــزء، وكذلــك اإلســراع إلــى التعّلــم، 
وكل هــذه الشــروط حتــى يتســّنى لــه 

أن يقــرأ الكتــاب جيــًدا.
ــن الرســل  ــت قوانيـــــــــــ وقــد سمحــــــ
لألغنسطــــــــس والمرتـــــــــــل أن يتزوجــا 

بعــد الرتبــة. 
سادًسا: خدمة النساء

المقصود بالنساء هنا هن:
أواًل الخادمات وهن الشماســات، 

واالبودياكونيات، األغنسطسيات.
ثم العذارى واألرامل.

تذكـــــــــــر قوانيـــــــــــن الرســــــــل عــــن 

الشماسات أنهن ال يباركن وال يفعلن 
شــيًئا ممــا للقســوس أو الشمامســــــــــــة 
ويكــون عملهــن قاصــًرا علــى: خدمــة 
القســوس فــي موضــع تعميــد النســاء، 
حفــظ أبــواب النســاء بالكنيســة. أمــا 
بخصــــــــــوص العــذارى فتذكــر قوانيــن 
الرســل أنهــن ال يقمــن بوضــع اليــد، 
بــل الســيرة هــي التــي تجعــل العــذراء 
وعمــل  البتوليــة،  حفــظ  أي  عــذراًء 

العــذارى هــو العبــادة.

أّمــا بخصــوص األرامــل فتنــص 
عــدم  علــى  كذلــك  الرســل  قوانيــن 
إقامة األرامل بوضع اليد وال سيامة 
لهــا، بــل ُتجعــل فقــط باالســم، حيــث 
أن وضــع اليــد لإلكليــروس للخدمــة 
فقــط، أّمــا بالنســبة لألرامــل فــال يقمــن 
لخدمــة كمــا اإلكليــروس، فــال يقمــن 
كل  وال  التعميــد  وال  القرابيــن  برفــع 
مــا هــو متعلــق بخدمــة اإلكليــروس، 
وتقــام األرملــة للصــالة. وقــد حــددت 
قوانيــن الرســل بــأن تقــام فــي الكنيســة 
ثالثة أرامل ويكون عملهن كاآلتي:

تتفــرغ اثنتــان منهــن للصـــــــــــــــــــالة 
ألجل كل من هو في تجربة، وتقيم 
بــن  الثالثــة عنــد النســوة الالئــي ُيجرَّ
باألمــراض لتخدمهــن جيــًدا وتعــّرف 
هنــا  )نالحــظ  يكــون  بمــا  القســوس 
األســقف  تعــّرف  أن  لهــا  ليــس  أنــه 
الشمامســة،  عمــل  فــي  هــو  كمــا 
قوانيــن  واشــترطت  القســوس(.  بــل 
الرســل بعــض المواصفــات الخاصــة 
الواجــب توافرهــا فيمــن ُتدعــى أرملــة 
وهــي: ال تكــن ُمِحبــة للربــح، ال تكــن 
ســّكيرة، وأن يكــون بعلهــا قــد مــات 
ــا،  ــر وليــــــــــــــــس قريًب منــذ زمــان كبيــــــــ
وأن تكــون قــد عاشــــــــــت بعفــاف بعــد 
مــــــــوت زوجها واهتمت بأهــــــــل بيتها 

كمــا يجــب.

الرســل  قوانيــن  تكلمــت  وأخيــًرا 
عــن إطعــام االرامــل فنصــت علــى 
أرامــل  يدعــو  ان  أحــد  أراد  إن  أنــه 
فليشــبعهن ويصرفهــن قبــل أن يأتــي 
الليــل، وإن لــم يكــن ممكًنــا ذهابهــن 
ألجــل الرتبــة )أي لكونهــن أرامــل(، 
فليدفــع لهــن شــراًبا وطعاًمــا يأكلنــه 

فــي بيوتهــن كمــا يــردن. 

رتب اخلدمة الكنسية 
األخرى

عـــام  نهايـــة  فـــي  ونحـــن  مقدمـــة: 
وبداية عام جديد، وبعد محاسبة النفس 
ومعرفـــة األخطـــاء والتقصيـــرات، الحياة 
تحتـــاج إلـــى هـــدف، ويجـــب أن يكـــون 
هدًفا ســـليًما، ومعرفـــة كيف نصل إليه، 
فالحيـــاة بـــدون هدف ال قيمة لها.. حياة 
ال معنـــى لهـــا وال طعـــم، ولكـــن حينمـــا 
يكـــون أمامـــك هـــدف يمكنك أن تســـعى 
وتجاهـــد لكي مـــا تصل إلى هذا الهدف 
وطاقاتـــك.  إمكانياتـــك  كل  باســـتخدام 
وهنـــاك أهـــداف كثيـــرة فـــي الحيـــاة مثل: 
هدفـــه  وآخـــر  المـــال،  هدفـــه  البعـــض 
الســـلطة، وثالـــث هدفه اللـــذة )لذة األكل 
والشـــرب، لـــذة الجســـد...(، ورابع هدفه 
هدفـــه  وخامـــس  واالســـتقرار،  الـــزواج 
النجـــاح فـــي الدراســـة؛ وال مانـــع مـــن أن 
تكون ناجًحا في حياتك ســـواء الدراســـية 
أو العملية أو األســـرية، ولكن ليس هذا 
هـــو هدفـــك. كل مـــا ســـبق ال نســـتطيع 
أو  رغبـــات  إّمـــا  أهـــداف،  نســـميها  أن 
شـــهوات، أو هـــي أهـــداف مؤقتـــة زائلـــة 
رب  قالـــه  مـــا  لنســـمع  ولكـــن  زمنيـــة، 
يَن  المجـــد لمرثا أخت لعازر »َأْنِت َتْهَتمِّ
َوَتْضَطِرِبيـــَن أَلْجـــِل ُأُمـــوٍر َكِثيـــَرٍة، َولِكنَّ 
اْلَحاَجـــَة ِإَلى َواِحٍد« )لو42-41:10(. 
الهـــدف الوحيـــد لإلنســـان الروحـــي هـــو 
هللا وحـــده ال غيـــر.. كل هدفـــه هـــو أن 
يســـعى إلـــى هللا ويعرفـــه ويحبـــه ويثبـــت 
فيـــه وتكـــون لـــه عالقة معـــه »َوَمَعَك اَل 
ُأِريُد َشـــْيًئا ِفي اأَلْرِض« )مز25:73(. 
لكـــن الشـــيطان ال يعجبه ذلك، فيســـعى 
ليشـــّتت اإلنســـان بعيـــًدا عـــن هللا كهدف 
واالســـتعداد لألبدية، باألهداف العالمية 
التـــي يضعهـــا الشـــيطان أمام اإلنســـان، 

ومـــن أهـــم هـــذه األهداف:

الــــــــــذات: فتصيـــر الـــذات صنًمـــا 
يعبـــده اإلنســـان، وتصيـــــــــر ذاتـــه هـــي 
مركـــز تفكيــــــــــــــره... فيريد أن يبنيهـــــــــــــــــا 
ويكّبرهـــا ويجعلهـــا موضـــع رضـــى الكل 
ويهمـــل  بذاتـــه  وينشـــغل  ومديحهــــــــــــم، 
كل شـــيء فـــي ســـبيلها، حتـــى عالقتـــه 
بـــاهلل... وهكـــذا تصيـــر الـــذات منافًســـا 
هلل، تدخـــل إلـــى جـــــــــــوار هللا، ثـــم تنمـــو 
حتـــى تبقـــى وحدها في القلـــب، ويتحول 
ويظـــل  الـــذات  عبـــادة  إلـــى  اإلنســـان 
يفكـــر: مـــاذا أكـــون؟.. وكيـــف أكون؟.. 
و كيـــف أصبـــح أكبر وأعظـــم؟... لذلك 
أقـــول لـــك: كل هـــدف يبعـــدك عـــن هللا 
وعن خالص نفســـك، اعتبره خدعة من 
الشـــيطان وأرفضه في حزم. كل وســـيلة 
ُتبعـــدك عـــن هدفـــك الروحـــي، ارفضهـــا 
وضـــع أمامـــك أن »َمَحبَّـــَة اْلَعاَلـــِم َعَداَوٌة 

فرصـــة..  اآلن  لذلـــك  )يـــع4:4(.  هلِل« 
كانـــت  إن  ووســـائلك..  أهدافـــك  راجـــع 
ضـــد ملكوت هللا ارفضها ألنها انحراف 
عـــن الخـــط الروحي. الذي يكـــون هدفه 
هـــو هللا ال يتـــأّذى إن خســـر أي شـــيء 
عالمـــي )مثـــل القديـــس بولس الرســـول( 
َأْيًضـــا  َشـــْيٍء  ُكلَّ  َأْحِســـُب  ـــي  ِإنِّ »َبـــْل 
َخَســـاَرًة ِمـــْن َأْجـــِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِســـيِح 
َيُســـوَع َربِّي، الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِســـْرُت ُكلَّ 
اأَلْشـــَياِء، َوَأَنـــا َأْحِســـُبَها ُنَفاَيـــًة ِلَكْي َأْرَبَح 
اْلَمِســـيَح« )فـــي8:3(. ولكـــي تصل إلى 
هللا ال تجعـــل لـــك أهداًفـــا أخـــرى حتـــى 
لـــو كانـــت روحيـــة )الكهنـــوت - الرهبنة 
- الخدمـــة(، وال حتـــى الصالة والصوم 
هـــذه  يتقـــن  مـــن  فهنـــاك  والمعرفـــة، 
الوســـائل ولكـــن ليـــس حب هللا فـــي قلبه 
)يتـــرك العالـــم وكل مـــا فيـــه، ويتخاصـــم 
مـــع أخيـــه علـــى بصلـــة!(. وهنـــاك مـــن 
يخـــدم ولكنـــه لمجد ذاتـــه، بدأ بخدمة هللا 
وانتهـــى لخدمة نفســـه، وتتحـــول الخدمة 
إلـــى صـــراع لنجـــاح الخدمـــة والســـيطرة 
وحـــب الظهـــور ومجـــرد نشـــاط، وضاع 
الهـــدف الحقيقـــي وهـــو هللا نفســـه. أمـــا 
أنـــت فضـــع أمامك في كل عمل روحي 
الـــرَّبَّ  »َجَعْلـــُت  النبـــي  داود  قالـــه  مـــا 

َأَماِمـــي ِفـــي ُكلِّ ِحيـــٍن« )مـــز8:16(.

ثبـــات الهـــدف: اإلنســـان الروحـــي 
لـــه  هدفـــه،  فـــي  مســـتقر  شـــخص  هـــو 
هدف واضح ثابت ال يتغير، يركز كل 
اهتمامـــه علـــى هـــذا الهـــدف، ويســـتخدم 
كل إمكانياته للوصول إليه. إنه إنســـان 
راســـخ وثابت ال تغيره األيام واألحداث.

قـــول  امامنـــا  نضـــع  ليتنـــا  لذلـــك: 
إيليـــا النبـــــــــــــــــي »َحتَّـــى َمَتـــى َتْعُرُجـــوَن 
َبْيـــَن اْلِفْرَقَتْيـــِن؟ ِإْن َكاَن الـــرَّبُّ ُهـــَو هللَا 
َفاتَِّبُعـــوُه«  اْلَبْعـــُل  َكاَن  َوِإْن  َفاتَِّبُعـــوُه، 

.)21 )1مـــل18:

لذلك: فالهـــدف يحتاج إلى تصميم 
وإصـــرار علـــى االســـتمرار.. فـــال يكـــون 
إلـــى فتــــــــــــــــــــرة أو تأثـــًرا بعظـــة أو موقف 
)مـــرض أو مــــــــــــــوت أحـــــــــد األحبـــاء أو 
حادثـــــــــــــة(، أو ألننا نبدأ ســـنة جديــــــــــــدة 
فيكـــون هنـــاك حمــــــــــــاس لفتـــرة ثـــم يفتـــر 
تدريجًيا ونرجع إلى الوراء وتبرد المحبة 
األولـــى »لِكـــْن ِعْنِدي َعَلْيَك: َأنََّك َتَرْكَت 
َمَحبََّتـــَك اأُلوَلـــى« )رؤ4:2(، فـــال يكفي 
أن نبـــدأ بـــل أن نســـتمر حتــــــــــــــى النهاية 
َوِرْعـــَدٍة«  ِبَخـــْوٍف  َخاَلَصُكـــْم  ُمـــوا  »َتمِّ
)فـــي12:2(، »ِإًذا َمـــْن َيُظـــنُّ َأنَّـــُه َقاِئٌم، 
َفْلَيْنُظْر َأْن اَل َيْســـُقَط« )1كو12:10(.

وكل عـــام وانتـــم بخير،،،

avvatakla@yahoo.com

اهلدف الرويح
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+ أخيـــًرا.. نهـــض موســـى. وقـــف 
ممســـًكا بعصـــاه التـــي يســـوق بهـــا 

يتأمـــل.. وراح  غنيماتـــه 

غفـــوة  مـــن  يســـتيقظ  كمـــن  كان   +
طويلـــة، أو كمـــن يـــرى رؤيـــا، أو 

يتابـــع أحـــداث حلـــم مثيـــر..!

+ كــــــــان يشعر بخفة جســـده، فعّلق 
فـــــــــــــي دهشـــة، قائاًل: الجسد ليـــــــــس 
لـــه ثقـــل..! وأضـــاف: لكأنما أســـبح 

فـــي الفضاء..!

+ لـــم يســـتطع تفسيــــــــــر مـــا يعاينـــه 
فـــي تلـــك اللحظـــة، فقـــد ظهرت في 
نـــوًرا كانـــت  األفـــق كائنـــات ُتشـــعُّ 

تمـــأل الفضـــاء..

+ أخذتـــه دهشـــة عظيمـــة.. عندمـــا 
ح لـــه.. الفتـــة نظـــره إلى  رآهـــا ُتلـــوِّ
تلـــك العلَّيقـــة العجيبـــــــــــــة المشـــتعلة 

بنـــار هللا..

+ وبعد فتـــــــــــــرة مـــــــــــــن السكــــــــــــــــون 
العميـــق.. نـــــــــاداه هللا مـــن وســــــــــــط 
العلَّيقة.. كان صوته كجيشـــان مياه 
كثيـــرة.. أو كهديـــر أمـــواج وســـط 

خضـــم عظيـــم االتســـاع..!

+ قـــال مخاطًبـــا إّيـــاه، وهو خاضع 
ر المشـــاعر،  أمامـــه، خاشـــًعا مخـــدَّ

يســـتحي أن يرفـــع رأســـه..

فـــي  قـــد رأيـــت مذّلـــة شعبـــــــــــــي   +
مصـــــــــــــــــر.. سمعت صراخهــــــــــم.. 

أوجاعهـــم)1(.. علمـــت 

)1( )خر 7:3(

)2( )خــر 8:3(. قــال مــار أفــرام الســرياني تعليًقــا: »قــال هللا إنــي نظــرت تعــب شــعبي وُضّرهــم واســتعباد المصرييــن لهــم، ونزلــت لكــي أخلصهــم. هللا متعــال عــن كل كــذب، وقولــه: 

نزلــت ال يمكــن تحقيقــه فــي الطبيعــة اإللهيــة، ألنــه ال يســعه مــكان وال يخلــو منــه مــكان وال طــرف لــه وال حــد. كيــف يمكــن أن يصــح لــه نــزول، ألن المــكان الــذي ُيقــال إنــه نــزل 
إليــه هــو فيــه لــم يــزل؟. بــل كان هــذا القــول إشــارة إلــى تجســده وظهــوره فــي األرض مــن أجــل خــالص جنــس آدم ونجاتهــم مــن تعّبــد المصرييــن العقلييــن، أعنــي إبليــس وجنــوده 
الذيــن كانــوا يســتعبدونهم فــي األعمــال الشــريرة المهلكــة وبعــد ذلــك يحدرونهــم إلــى الجحيــم. وتجســد هللا الكلمــة هــو نــزول حقيقــي، وذلــك أن الطبيعــة غيــر المنظــورة اتحــدت فــي 
األقنــوم بطبيعــة منظــورة، وصــار غيــر المنظــور بالحقيقــة منظــوًرا مــن حيــث أنــه تجســد. )عــن كتــاب تفســير ســفر الخــروج، لمــار أفــرام الســرياني عــن المخطوطــة رقــم 112هـــ 

بمكتبــة جامعــة أوكســفورد(.
)7( )خر 7:4( )6( )خر 6:4(.   )5( )خر 4:4(.   )4( خر 2:4 و3(.   )3( )حز 15:3(.  

)+( إيضــاح: + أمــر الــرب موســى أن يلقــي عصــاه )التــي ُدعيــت فيمــا بعــد بعصــا هللا( علــى األرض فتصيــر حيــة تبتلــع كل حّيــات المصرييــن.. وهللا الكلمــة هــو عصــا هللا وقوتــه 

الــذي نــزل علــى األرض مــن أجلنــا، هــذا الــذي لــم يعــرف خطيــة صــار خطيــة ألجلنــا. + واليــد اليمنــى البرصــاء.. أن يــد األب اليمنــى أو يميــن األب إنمــا هــو االبــن الجالــس عــن 
يمينــه أي قــوة األب هــذا الــذي فــي حضنــه. لقــد نــزل إلينــا حامــاًل خطايانــا )البرمــس يشــير إلــى الخطيــة( ليغســلنا ويقدســنا ثــم يعــود بنــا إلــى حضــن أبيــه أصحــاء بــال خطيــة. )عــن 

كتــاب تفســير ســفر الخــروج – كنيســة مارجرجــس اســبورتنج 1981م(.

وكيـــف هو الصعـــود.. وأنت مالئ 
الـــكل.. يـــا هللا..؟! شـــارًحا: أنا هو 
النـــزول.. وأنا هـــو الصعود.. وأنا 

المالئ الكون بأســـره..

+ ثـــم بعـــد برهة.. قال: أنـــا الكائن 
بذاتـــي.. أنا الوجــــــــود.. أنا األزل، 
واألبـــد.. »وهـــّذا ِذْكـــِري ِإَلـــى َدْوٍر 
َفـــَدْوْر«)3(. وأضـــاف: هـــل يعســـر 
علـــى الـــرب أُمـــر.. يا موســـى..؟!

+ َخـــرَّ موســـى ساجـــــــــًدا، مرتعًبـــا، 
ة..  الهًثـــا.. تتالحــــــــــــق أنفاســـه بشـــدَّ
وهـــو يقــــــــــول: لـــك المجــــــــــــد.. لـــك 
العظمـــة والقـــدرة.. لك الســـلطان.. 

يـــا هللا..

+ بينمـــا أضــــــــــــاف الــــــــــرب قائـــاًل: 
سأريـــــك.. كيف هـــــــــــــو النــــــــــزول.. 
ومـــاذا  الصعــــــــــــــود..  هـــو  وكيـــف 
فـــي مـــلء الزمـــان.. حتـــى  يكـــون 
يمتلــــــــــــــــــئ قلبـــــــــــــــــك باليقيــــــــــــــــن.. يا 

رجـــل هللا..

+ ثـــم قـــال، وهو يشـــير إلى العصا 
التـــي يمســـك بهـــا موســـى: مـــا هـــذه 
فـــي يـــدك..؟، فقال: عصـــا.. فقال: 
اطرحهـــا إلـــى األرض.. فطرحهـــا 
َحيَّـــة..  فصـــارت  األرض..  إلـــى 

فهـــرب موســـى منهـــا..)4(.

+ ظـــل موســـى صامًتـــا يســـترجع 
مـــن أعمـــال ذاكرته أحـــداث ما قبل 
أربعيـــن عاًما من الزمان مضت..

ـــر حياتـــه فـــي مصـــر، وحياة  + تذكَّ
ب هنـــاك.. شـــعب هللا المتغـــرِّ

+ وكيــــــــــف أن الفرعون ُيســـّخرهم 
بأشـــد قســـوة.. كالشيطــــــــــان بذاته.. 
يرســــــــــــــل زبانيتـــــــــــه لتعذيب البشـــر 
الذين وقعـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــي قبضتــــــــــــــه 

القاســـية عنوة..

+ تذّكـــر موســـى كل شـــيء.. كان 
الشـــعور بالمرارة يمـــأل كيانه وهو 
واقـــف ينصت إلى صوت القدير..

+ وأخيــــــــــــًرا.. ثـــاب إلـــى رشـــده.. 
فقـــال فـــي قهـــر والدمــــــــــــوع تتخلَّـــق 
فـــي عينيـــه: يا ســـيدي هللا.. شـــعبك 
يكابـــد الهـــوان فـــي أرض غريبـــة..

+ وأضـــاف بنفس المرارة: أطفالنا 
الذكـــور ُيقتلـــون، واإلنـــاث ُيســـَبون 

للســـخرة كإماء..!

حديثـــه  الـــرب  اســـتكمل  بينمـــا   +
قائـــاًل: وأنا ».. نزلت ألنقذهم«)2(.

+ صمـــت موســـى لوقـــت طويـــل.. 
ظـــل يحملـــق متأماًل في ذهول.. ثم 
تســـاءل َدهًشـــا: كيف هو النزول.. 

+ ثـــم قـــال الرب لموســـى: مد يدك 
وأمســـك بذنبهـــا.. فمـــد يده وأمســـك 
بـــه.. فصـــارت عصا في يـــده..)5(.

+ ثـــم قـــال لـــه الـــرب أيًضـــا: أدخل 
يـــده  فأدخـــل  عّبـــك..  فـــي  يـــدك 
فـــي عبـــه ثـــم أخرجهـــا.. وإذا يـــده 

الثلـــج..)6(. مثـــل  برصـــاء 

+ ثم قـــــــــــــال له: رّد يــــــــــــــــدك إلـــــــــى 
عّبـــــــــــك.. فـــرّد يـــده إلـــــــــى عّبـــه ثـــم 
أخرجهـــا من عّبه.. وإذا هــــــــــــي قد 

عـــادت مثل جســـده..)7(.

+ أخذ موســـى ينظر َدِهًشـــا.. وهو 
ذاهـــل.. ثـــم اشـــرأب برأســـه ناظًرا 

إلى الســـماء..

+ وفــــــــــــــــي تلـــك اللحظـــــــة تماًمـــا.. 
شـــاهد فـــي السحــــــــــــاب.. جمهـــوًرا 
غفيًرا من النســـاء.. يمألن األفق.. 
وال يمكــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــر عددهن.. 
وجوههــــــــــن المعـــــــــــــة.. ومالبسهن 

مضيئـــة كالنهار..

+ كل واحـــدة منهـــن تحمـــل طفـــاًل 
ذكـــًرا.. وهـــن يتهللن بفرح مجيد.. 

يســـتحيل علـــى الشـــاعر وصفه..

+ كـــن ينشـــدن.. أناشـــيد غايـــة فـــي 
العذوبـــة.. مـــألت قلــــــــــــــب موســـى، 
ومســـامعه.. بالبهجـــــــــــــــــــــة، ونشـــوة 
الفـــرح.. ورغـــم أنـــه لـــم يــــــــــــــدرك 
أحـــس  لكنـــه  يتغنيـــن..  لغـــة  بأيـــة 

كيانـــه..! تمـــأل  بالغبطـــة.. 
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بَرُّ ِمْنُه؟«)حب 1: 13(
َ
يُر َمْن ُهَو أ ِّ ُع الرشِّ

َ
 انلَّاِهبنَِي، َوتَْصُمُت ِحنَي َيْبل

َ
لَِم َتْنُظُر إىِل

َ
َْورِ، ف  اجلْ

َ
، َوالَ تَْسَتِطيُع انلََّظَر إىِل َّ ْن َتْنُظَرا الرشَّ

َ
ْطَهُر ِمْن أ

َ
»َعْيَناَك أ

الراهب القمص فام الشنودي
رقـــد فـــي الرب، فجر يوم الســـبت 11 
ديســـمبر 2021م، الراهـــب القمـــص فام 
الشـــنودي، الراهـــب بديـــر القديـــس األنبـــا 
شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن بالجبـــل الغربي 
بســـوهاج، بعد صـــراع طويل مع المرض، 
عـــن عمـــر ناهـــز 52 ســـنة، قضـــى منهـــا 
فـــي الرهبنـــة أكثـــر مـــن 19 ســـنة، حيـــث 
ُولـــد فـــي 4 نوفمبـــر 1969م، وترهب يوم 
5 أبريـــل 2002م، وســـيم قًســـا يـــوم 21 
أكتوبر 2007م، ونال رتبة القمصية يوم 
8 يونيـــو 2014م. تمتـــع األب المتنيـــح 
بعالقات محبة مع الجميع، وُأســـندت إليه 
بعـــض الخدمات داخـــل الدير، وأيًضا في 
بالجبـــل  ميخائيـــل  المالئكـــة  رئيـــس  ديـــر 
الشـــرقي بإخميـــم. وُأقيمـــت فـــي الخامســـة 
مـــن مســـاء اليـــوم ذاتـــه صلـــوات تجنيـــزه 
بديـــره، بحضـــور نيافة األنبـــا أولوجيوس 
أســـقف ورئيـــس الديـــر، وشـــاركه أصحاب 
إخميـــم  مطـــران  بســـاده  األنبـــا  النيافـــة: 
وســـاقلته، واألنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج 
والمنشـــاة والمراغـــة، واألنبـــا مرقوريـــوس 
أســـقف جرجـــا، واألنبـــا متـــاؤس أســـقف 
ورئيـــس دير الســـيدة العذراء بجبل إخميم، 
ومجمـــع رهبـــان الديـــر، وعـــدد مـــن اآلباء 
الرهبـــان والكهنـــة ممثلـــي بعـــض األديـــرة 
واإليبارشـــيات. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة 
اآلبـــاء  ولمجمـــع  أولوجيـــوس،  األنبـــا 

رهبـــان الديـــر، ولـــكل محبيه.

القس ميخائيل ماكري 
من إيبارشية سوهاج

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، 
مســـاء يوم الخميس 2 ديســـمبر 2021م، 
القـــس ميخائيـــل مـــكاري، كاهـــن كنيســـة 
التابعـــة  إدفـــا  بقريـــة  فيلوثـــاؤس  الشـــهيد 
والمراغـــة،  والمنشـــاة  ســـوهاج  إليبارشـــية 
عـــن عمـــر قـــارب 79 ســـنة وبعـــد خدمـــة 
كهنوتيـــة اســـتمرت 24 عاًمـــا. ولـــد األب 
المتنيـــح فـــي 26 فبرايـــر 1943م، وســـيم 
كاهًنـــا فـــي 7 ديســـمبر 1997م. ُأقيمـــت 
فـــي  التالـــي  اليـــوم  فـــي  تجنيـــزه  صلـــوات 
بســـوهاج  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة 
)مقـــر المطرانيـــة( بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
مـــن  وعـــدد  اإليبارشـــية،  أســـقف  باخـــوم 
وأبنائـــه  المتنيـــح  األب  وأســـرة  كهنتهـــا 
ومحبيـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
باخوم ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

»لنمدح الرجال النجباء 
آباءنا الذين ُوِلدنا منهم« 

)سي44: 1(

الذكرى السنوية السادسة 
بسوهاج

للشماس
واألب والجد المحبوب

فاروق درياس اقالديوس

لقد كانت لمساتك الحنونة 
تظلل علينا كغيم الندى 

في الظهيرة تالحظ 
وتحرس كل الليالي 

أعطيت وأمتد عطاؤك 
فصرت مغبوًطا فكيف 

نوفيك ألننا ال تملك سوى 
تلك الكلمات القالئل

تقيم األسرة
القداس اإللهي
لروحه الطاهرة

يوم األربعاء 
2021/12/22

بكنيسة المالك بسوهاج

»أجسامهم ُدفنت بسالم، 
وأسماؤهم تحيا مدى 
األجيال« )سي44:14(

ذكرى األربعين

ألغلى األحباب

زهرة شباب بلوط 

شنوده عطاهلل جنيب أبادير
تتقدم األسرة بالشكر 

واالمتنان والتقدير والعرفان 
لكل من قدم لنا التعزية 

سواء بالحضور
أو االتصال أو عبر وسائل 

التواصل االجتماعى 
المختلفة

تقيم األسرة
القداس اإللهي
لروحه الطاهرة

يوم األحد
الموافق 2022/1/2

في تمام الساعة السابعة 
صباًحا

بكنيسة الشهيد العظيم 
مارجرجس

بقرية بلوط - القوصية 
أسيوط

تلغرافًيا: ابنك
سنيد عطاهلل

وكاراس شنوده

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد
الذكرى السنوية الثانية

ألغلى األحباب للوالدة الغالية

سعدية عبد املالك أبادير
تقيم األسرة القداس اإللهي

لروحها الطاهرة
يوم األحد الموافق 2022/1/2
في تمام الساعة السابعة صباًحا
بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس
بقرية بلوط - القوصية أسيوط

تلغرافًيا: ابنك سنيد عطاهلل
وكاراس شنوده

+   +   +
إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

+   +   +

+   +   +

»ولما كملت أيام خدمته مضى إلى 
بيته« )لوقا1: 23(

شكر وذكرى األربعين للمتنيح

القس ديمرتيوس فؤاد شنوده
كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم 

بأرض الشركة بالشرابية
والد كّلٍ من

الراهب القس مرقس آفا مينا
واألم مرقورة الشهيدة دميانة

ويُقام قداس األربعين 
لروحه الطاهرة يوم السبت 
الموافق 2021/12/25 

الساعة الثامنة صباًحا
بكنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة

ويرأس القداس اإللهي 
نيافة الحبر الجليل
األنبا مارتيروس

أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد
طالبين نياًحا لروحه الطاهرة وعزاًء لشعبه 
بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة

البابا تواضروس الثاني




