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ترك األشـــرار يفعلون الشـــر بإرادتهم من زنا وشـــذوذ 
أهانـــوا بها أجســـادهم الطاهرة، ونســـوا أنهم مخلوقون 
علـــى صـــورة هللا ومثالـــه، وســـقطوا فـــي ممارســـات 
جنســـية خاطئـــة، ســـواء أنثـــى مـــع أنثـــى مثلهـــا، أو 

رجـــًا مـــع آخـــر مثله.
لقـــد ُخِلقـــت الطبيعة اإلنســـانية صالحـــة، ووضع 
فـــي  بيـــن رجـــل وامـــرأة  فيهـــا هللا االتحـــاد الجنســـي 
الحيـــاة  ليخلـــق  والجمـــال  بالحـــب  ســـامية  تكامليـــة 
ويعّمـــر األرض راعًيا لهمـــا: »أثمروا وأكثروا وامألوا 
األرض...« )تـــك28:1(، فـــاهلل لـــم يخلـــق اإلنســـان 
»مثلـــي الجنـــس«، بـــل خلقـــه علـــى الجنســـية الغيرية 
رجـــااًل ونســـاًء، ليعيشـــوا تكامـــل الحيـــاة فـــي إطـــار 
الـــزواج وحيـــاة المحبة والشـــركة نفًســـا وجســـًدا وروًحا 

وعاطفـــًة واتحـــاًدا مقدًســـا.
فـــي فاتحـــة رســـالة روميـــة رســـم بولـــس الرســـول 
صورة ناطقة للمســـار المنحدر للخطية، يبدأ برفض 
الناس هلل، ثم يضعون تصورات خاصة بهم تمضي 
إلـــى الســـقوط فـــي الخطيـــة، خطيـــة الجنـــس والطمع 
والكراهيـــة والحســـد والكذب، ويصبحـــون كارهين هلل، 
ويســـتمرون فـــي االنحـــدار بزعـــم الحرية واالســـتقال 
االختيـــارات  لهـــذه  عبيـــًدا  يصيـــروا  حتـــى  هللا  عـــن 
المتمـــردة، وينســـوا أنـــه ليـــس هنـــاك عبوديـــة أشـــر 
مـــن العبوديـــة للخطيـــة. إن هـــذه الخطيـــة الشـــنيعة 
هـــي التـــي أغضبـــت هللا بشـــدة مـــن أهل ســـدوم حتى 
أحرقهـــا هللا بالنـــار، وهـــي الخطيـــة التـــي حّرمهـــا هللا 
تحريًمـــا تاًمـــا منذ القديـــم )الويين 22:18(، وتمادى 
اإلنســـان فـــي تصديـــق األكاذيـــب التـــي تعـــّزز ذاتـــه 
ناســـًيا هللا، واتبع فلســـفات ومزاعم ونشرها عبر العالم 
بـــكل وســـيلة ممكنـــة، حتـــى صـــار يصدق نفســـه في 
خطايـــاه وأفعالـــه بعيـــًدا عـــن الحق الذي فـــي الكتاب 
المقـــدس والـــذي هـــو المعيـــار الوحيـــد للحـــق والـــذي 
علـــى أساســـه نفحـــص كل مـــا يصنعـــه اإلنســـان من 

أفـــكار ذاته.
ولألســـف -كمـــا هـــو ظاهـــر فـــي باد كثيـــرة في 
العالـــم- بعـــد مـــا عرف األشـــرار غضـــب هللا وعقابه 
بالهـــاك لهـــم، لـــم يتوبـــوا، بل تحدوه بتشـــجيع غيرهم 
بتقديـــم األفـــام  علـــى الخطيـــة مثلمـــا يحـــدث اآلن 
المثيـــرة، وتحريـــض بعضهم البعض علـــى العاقات 
الخاطئـــة والحرية الجنســـية باعتبارها إثباًتا لرجولتهم 
هـــذه  تبيـــح  التـــي  القوانيـــن  بـــل وســـّن  أنوثتهـــم،  أو 
الخطايـــا فـــي بعـــض المجتمعـــات والكنائـــس الغربيـــة 
التـــي انحرفـــت وانجرفت بإغراءات الشـــيطان.. انتبه 

يـــا صديقي.
تدريب: اقرأ وادرس األصحاح األول من رســـالة 
لتعـــرف  التفســـير  كتـــب  ببعـــض  واســـتعن  روميـــة، 

وتنجـــو مـــن فكـــر الخطيـــة وفعلهـــا؛ والـــرب معـــك.

خلـــق هللا اإلنســـان علـــى غير فســـاد. خلقه على 
صورتـــه ومثالـــه وأعطاه الكثير من النعم، ومن بينها 
»نعمة الصداقة« التي هي قمة العاقات اإلنســـانية 
غير الرسمية، والتي ال يدخل فيها العامل الجنسي، 

ل في أّية أوراق رســـمية. وبالتالي ال ُتســـجَّ
قّمـــة  وهـــي  الـــزواج«  »نعمـــة  أيًضـــا  وأعطـــاه 
العاقـــات اإلنســـانية الرســـمية، حيـــث يدخـــل فيهـــا 
ل في عقود رسمية،  العامل الجنســـي، وبالتالي ُتســـجَّ

وينشـــأ عنهـــا آثـــار وأنســـاب وأجيـــال.
وإذا كانت الصداقــــــــــــة هــــــــــي »كيــــــــــــان الحـــــــــب 
االجتماعـــي«، فـــإن الـــزواج يكـــون »كيــــــــــــان الحـــب 
االندماجـــي« حيـــث يصير االثنـــان –الرجل والمرأة– 
لتعميـــر األرض  )تـــك24:2(  جســـًدا زيجًيـــا واحـــًدا 

حســـب األمـــر اإللهـــي )تـــك28:1(.
وإذا كانـــت الصداقـــة تنشـــأ فـــي أّيـــة ســـن مـــن 
الطفولـــة إلـــى المراهقـــة إلى الشـــباب مـــروًرا بالنضوج 
النفســـي والوجداني، وتســـتمر زمًنا قصيًرا أو طويًا، 
ويمكـــن أن تنقطـــع ألســـباب مثـــل الســـفر أو الغربـــة 
ولكنهـــا تعـــود وتتجـــّدد وربمـــا أقـــوى، وكلنـــا نتذكـــر 
أصدقـــاء الدراســـة الجامعيـــة وكيـــف تـــدوم صداقتهـــم 

ربمـــا طـــول العمـــر...
أما الزواج الناجح فيحتاج إلى النضوج النفســـي 
والفكـــري والوجدانـــي، فضـــًا عـــن النضوج الجســـدي 
واالجتماعـــي والروحـــي. والمفتـــرض أن تســـتمر هذه 
العاقـــة الزيجيـــة إلـــى نهاية العمر، إاّل إذا تشّوشـــت 
الخيانـــــــــة وتحطمـــت  بأفعـــال  بالخطيـــة وتصّدعـــت 

بغيـــر رجعة.
وثمـــة ماحظـــة هامة في تطور نضوج اإلنســـان 
عندمـــا يصـــل إلـــى ســـنوات المراهقـــة، حيـــث تنشـــأ 
عنـــده أو عندهـــا مشـــاعر الجنســـية الغيريـــة العامـــة، 
حيـــث تظهـــر الميـــول الجنســـية نحو الجنـــس اآلخر، 
وتبـــدأ العاطفـــة في الشـــعور باالنجـــذاب نحو أي فرد 
من الجنس اآلخر دون تحديد شـــخص بعينه، وهذه 
الميـــول تظهـــر مـــع مظاهـــر المراهقـــة األخرى ســـواء 
الجســـدية أو النفســـية أو الوجدانيـــة، وهـــي عامـــات 

علـــى طريـــق النضـــوج الروحي والنفســـي.
وقـــد تكـــون هـــذه المظاهـــر هادئـــة أو هائجـــة أو 
حتـــى جامحـــة ألســـباب متنوعـــة ســـواء اجتماعية أو 

بيئيـــة أو أســـرية.
ومع ســـنوات العشـــرينات تقّل مشـــاعر الجنســـية 
الغيريـــة »العامـــة« تدريجًيـــا، وتحـــّل محلهـــا مشـــاعر 
الجنســـية الغيريـــة »الخاصـــة«، حيـــث تتجـــه ميـــول 
اإلنســـان نحـــو شـــخص بعينـــه مـــن الجنـــس اآلخـــر، 
وتظهـــر بـــوادر االهتمام والشـــغف ثـــم التعّلق والحب 
تمهيًدا لتكوين أســـرة من شـــاب وشـــابة لهما النضوج 
النفســـي الكافـــي لبدء عاقة زواجيـــة ناجحة ودائمة. 
ويصيـــر مخـــزون العاطفـــة الـــذي تكـــون منذ ســـنوات 
المراهقـــة األولـــى وحتـــى تمـــام الزيجـــة هـــو الضامـــن 

لحيـــاة أســـرية دافئـــة، حيـــث مـــّرت هذه الســـنوات في 
نقـــاوة وطهـــارة بالســـلوك الحســـن دون ســـقطات أو 
الممنوحـــة  العاطفـــة  تتســـّرب  أن  ودون  انحرافـــات، 
مـــن هللا فـــي ضعفـــات وعاقـــات بأّيـــة صـــورة وتحت 
أي مســـّمى. وبصـــورة أخـــرى يكـــون القلـــب الممتلـــئ 
بالعاطفـــة النقيـــة هـــو الهدية الثمينـــة التي يقدمها كل 
شـــريك لشـــريكه يوم الزفاف، لبدء حياة أســـرة مباركة 
تعيـــش وتصمـــد أمـــام أمـــواج الحيـــــــــاة، ويغـــدق هللا 
نعمـــه الكثيـــرة عليهـــا في الصحة واإلنجــــــــاب والعمل 

والبركة والســـتر.

ما سبق هو التطور الطبيعي لنشأة اإلنسان منذ 
أن ُوِجد على األرض، ولكن اإلنســـان -الذي ســـبق 
وكســـر الوصيـــة- اختـــار التمـــرد علـــى هللا الخالـــق، 
فقام بتشـــويش خلقته، وقاده عقله الفاســـد إلى اختراع 

يتحـــدى به النظام الذي أراده هللا لإلنســـان.

لقـــد اختـــرع أمـــًرا مأســـوًيا حيث أخـــّل بما وضعه 
هللا وقّرره، فجعل عاقة بين اثنين من نفس الجنس 
ولكـــن مـــع وجود عاقات جنســـية، وبذلك خلط جزًءا 
مـــن مفهـــوم الصداقة مع جزء مـــن مفهوم الزواج في 
ـــد للوجـــود اإلنســـاني الصحيـــح، وصار  تشـــويه ُمتعمَّ

كياًنـــا ممســـوًخا يتباهى به للعجب!!

+ الصداقـــة: بيـــن اثنيـــن مـــن نفـــس الجنـــس / 
بـــدون العامـــل الجنســـي / تنتـــج أحبـــاء وراحـــة.

+ الـــزواج: بيـــن رجـــل وامـــرأة / فيـــه الجنـــس / 
ينتـــج أبنـــاء وأفراًحـــا.

+ المثليـــة: بيـــن اثنيـــن من نفـــس الجنس / فيها 
الجنس / ال تنتج شـــيًئا.

يت »نصـــف الصداقـــة ونصـــف الـــزواج«  وُســـمِّ
العاقـــة  هـــذه  البعـــض  وتبّنـــى  المثليـــة،  بالجنســـية 
الشـــاذة تحـــت عنـــوان الحريـــة! وصـــار يعزوهـــا تـــارة 
إلـــى الجينـــات والوراثـــة، وتـــارة إلـــى التربيـــة والنشـــأة، 
وتـــارة إلى هللا نفســـه وحاشـــا! ويؤكـــد الكتاب المقدس 
علـــى غضـــب هللا الُمعَلـــن مـــن الســـماء علـــى جميـــع 
هـــؤالء   ،)18:1 )روميـــة  وإثمهـــم  النـــاس  فجـــور 
المســـتهينين بـــاهلل ومتمادين فـــي خطاياهم، إذ عندما 
اســـتبدل اإلنســـان هللا باألصنـــام -وهـــي آلهـــة كاذبـــة 
غيـــر حقيقيـــة- أســـلمه هللا إلى النجاســـة، بمعنى أنه 
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صلوات جتنزي مثلث الرمحات األنبا لواكس يف الاكتدرائية

لكمة قداسة ابلابا يف جناز مثلث الرمحات األنبا لواكس
علــى رجــاء القيامــة نــودع هــذا األســقف المبــارك، مثلــث الرحمــات 
 األنبا لوكاس، أســقف أبنوب والفتح وأســيوط الجديدة، ورئيس دير الشــهيد 
مارمينا المعلق بجبل أبنوب. نودع أســقًفا وحبًرا جليًا  من أحبار كنيســتنا 

القبطيــة األرثوذكســية.
ونحــن أيهــا األحبــاء نجتمــع فــي مناســبات االنتقــال ومواجهــة المــوت، 
هــذا  الزائــر الــذي يعتبــره البعــض زائــًرا مزعًجــا، ولكننــا ننظــر إليــه أن هــذا 
الزائــر هــو الــذي ينظــم شــئون حياتنــا،  فالمــوت ليــس أمــًرا رديًئــا، ولكنــه أمــر 

مفيــد لحيــاة اإلنســان.

شــهدت الكنيســة الكبــرى بالكاتدرائيــة المرقســية فــي العباســية، فــي 
الواحــدة مــن بعــد ظهــر يــوم األحــد 1٣ فبرايــر 2٠22م، صلــوات 
تجنيــز مثلــث الرحمــات نيافــة األنبــا لــوكاس، وصلــى قداســة البابــا 
تواضــروس الثانــي صلــوات التجنيــز بمشــاركة عــدد كبيــر مــن اآلبــاء 
المطارنــة واألســاقفة، ومجمــع رهبــان ديــر الشــهيد مــار مينــا المعلــق 

فــي المــوت أيهــا األحبــاء نــرى تفاهــة صراعــات الحيــاة علــى األرض: 
الصراعــات التــي علــى األرض ســواء الصراعــات الصغيــرة أو الكبيــرة، بيــن 
األفراد أو بين األمم، كل هذه الصراعات تتوقف بالموت، ويرى اإلنســان 
تفاهــة هــذه الحيــاة مثلمــا رآهــا ســليمان الحكيــم حيــن قــال: » باطــل األباطيــل 

الــكل باطــل وقبــض الريــح وال منفعــة تحــت الشــمس«.  
فالمــوت يعلمنــا أن كل متاعــب الحيــاة وصراعاتهــا ونزاعاتهــا ومشــاكلها 
وضيقاتهــا تتوقــف بــه، ويــرى اإلنســان فــي النهايــة أنــه ال يأخــذ شــيًئا معــه، 

ويعيــش حياتــه فــي نــزاع وتأتــي النهايــة وال يأخــذ شــيًئا معــه.

بأبنــوب، ومجمــع كهنــة إيبارشــية أبنــوب وتوابعهــا، وأعــداد كبيــرة مــن 
الشــعب مــن أبنــاء اإليبارشــية ومحبــي نيافــة األنبــا لــوكاس، وجــرت 
ترتيبــات الصــاة كافــًة وســط إجــراءات احترازيــة دقيقــة، قامــت علــى 

تطبيقهــا فــرق الكشــافة.

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحة يـــوم الســـبت ١٢ فبرايـــر ٢٠٢٢م، نيافة األنبا 
لـــوكاس، أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، ورئيـــس دير الشـــهيد مـــار مينا 
المعلـــق بجبـــل أبنوب، عن عمر تجاوز ٧٢ ســـنة، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ ســـنة، 

قضى منها 3٦ ســـنة أســـقًفا.

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



علــى  ولكننــا  الحيــاة،  وصراعــات  تفاهــة  نزاعــات  نــرى  المــوت  فــي 
الجانــب اآلخــر نــرى فــي المــوت حــاوة التطّلــع للســماء. عندمــا نجتمــع 
جميًعــا ونــودع أحباءنــا الذيــن عاشــوا معنــا  وتامســنا معهــم وكّنــا نفــرح علــى 
الــدوام بحضورهــم ووجودهــم وكامهــم، وعندمــا نودعهــم إلــى الســماء ترتفــع 
قلوبنــا إلــى الســماء،  وكمــا هــو مكتــوب »طوبــى لمــن اخترتــه وقبلتــه ليســكن 

فــي ديــارك«.
نتطلــع  إلــى الســماء التــي هــي مشــتهى حياتنــا جميًعــا، فاإلنســان مهمــا 
طالــت حياتــه علــى األرض ومهمــا صنــع ومهمــا عمــل ومهمــا فعــل، كل 
هــذا يتصاغــر تماًمــا أمــام حــاوة الســماء والوجــود فــي المعيــة اإللهيــة بيــن 
القديســين واألبــرار والذيــن عاشــوا فــي النقــاوة. نتطلــع إلــى الســماء فنجدهــا 

الســماء  ومجتمــع  وصافيــه،  ورحبــة  واســعة 
يختلــف تماًمــا عــن مجتمــع األرض، فــإذا كان 
فــي مجتمــع األرض المتاعــب بــكل أنواعهــا 
هــي  الســماء  ولكــن  أنواعهــا،  بــكل  والهمــوم 
مجتمــع الفــرح وهــي مجتمــع الراحــة، ولذلــك 
نقــول إن فاًنــا تنيــح، فالنياحــة ليســت كلمــة 
عربيــة ولكنهــا كلمــة ســريانية  تعنــي نــوع مــن 
الراحــة الســامية، ليســت راحــة نختبرهــا علــى 
األرض ولكنهــا راحــة نختبرهــا فــي الســماء.

إلــى  قلوبنــا  إخوتــي  يرفــع  يــا  فالمــوت 
يتركوننــا  الذيــن  أحباؤنــا  كان  وإذا  الســماء، 
علــى األرض هــم بمثابــة الكنــز »فحيــث يكــون 
كنــزك هنــاك يكــون قلبــك أيًضــا«، فهــم كنــوز 
ونســتودع  الرحيمــة،  هللا  يــد  فــي  نســتودعها 
حياتهــم، وترتفــع فــي نفــس الوقــت أنظارنــا نحو 
الســماء علــى الــدوام فيقــّل ارتباطنــا بــاألرض، 
واإلنســان الــذي ينغمــس فــي الحيــاة األرضيــة 
وينســى نفســه. الســماء ال تعطينــا فقــط هــذه 
الراحــة، ولكــن تعطينــا أيًضــا االشــتياق، ولذلــك 
هذا االشــتياق يحتاج منا دائًما االســتعداد في 

كل مــرة يــا إخوتــي األحبــاء.
نحضــر جنــاز وداع أحــد أحبائنــا،  إنمــا هــي بمثابــة نــداءات مــن هللا 
مرســلة إلينــا جميًعــا لكيمــا نســتعد، فمــن يــدري مــن يكــون القــادم الــذي يرحــل 
إلــى الســماء؟ وإذا كان اليــوم لــك فاســتعد!! اســتعد لتكــون بالحقيقــة مــن 
ســاكني الســماء، فليــس المــوت فقــط يظهــر لنــا تفاهــة الحيــاة وصراعاتهــا، 
وال يظهــر لنــا أيضــا المــوت أن الســماء فــي هــذه الحــاوة التــي نشــتاق 
إليها، ولكن الموت أيضا يعطينا دفعه لكي نســتعد ولكيما تكون لإلنســان 
نهايــة صالحــة. وكانــت مــن  الصلــوات المشــهورة التــي نتعلمهــا مــن اآلبــاء: 
»أعطنــي يــا رب النهايــة الصالحــة.. أعطنــي يــا رب النهايــة الصالحــة«، 

وهــذه دعــوة كل إنســان..

نودع حبيبنا نيافة األنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، 
ورئيــس ديــر مارمينــا المعلــق بجبــل أبنــوب. نــودع أســقًفا محًبــا محبوًبــا، 
وعــاش بيننــا، وخــدم وترهــب منــذ 45 ســنة فــي ديــر القديــس العظيــم األنبــا 
بيشــوي، وعــاش الرهبنــة فــي ســنواته األولــى، ثــم أنتدبــه البابــا شــنوده لكــي 
يخــدم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة فــي إمــارة دبــي. خــدم هنــاك حوالــي 5 
ســنوات ثــم اختــاره لكيمــا يكــون أســقًفا علــى هــذه اإليبارشــية المحبــة، ولهــذه 
الخدمــة الكبيــرة، خدمهــا بأمانــة وإخــاص علــى مــدي حوالــي ٣5 ســنة. 

تميــز نيافــة األنبــا لــوكاس بأمريــن هاميــن جــًدا: األمــر األول االهتمــام 
الشديد بإيبارشيته  وبالشعب واآلباء واآلباء الرهبان وبالخدام وبالمكرسات، 
واهتــم باإليبارشــية لكيمــا ينميهــا روحًيــا، وكان يهتــم باإليبارشــية ويرتبــط بهــا 
ويتواجــد فيهــا أوقــات طويلــة جــًدا. كان محًبــا 
إليبارشــيته وإيبارشــيته أيضــا تحبــه، وارتبطــن 
هــذه  فــي  خدمتــه  فــي  أيًضــا  أنــه  بــه.  كمــا 
اإليبارشية شارك بإيبارشيته في كل الخدمات 
العامــة التــي ُتقــام بيــن كل إيبارشــيات الكــرازة 
المرقســية، فلــم يفصــل اإليبارشــية وال شــعبه 
 عن الخدمة العامة والمشــاركة، ففي  اللقاءات 
كان دائًمــا يوجــد آبــاء وخــدام وخادمــات مــن 
إيبارشــية أبنــوب، يتواجــدون ويرتبطــون بعمــل 
فــي  خدمتــه  فــي  وأيًضــا  العــام.  الكنيســة 
اإليبارشــية تحمــل مســئوليات كثيــرة، مــن هــذه 
المســئوليات -وليــس علــى ســبيل الحصــر- 
أنــه اهتــم بإعــادة الحيــاة الرهبانيــة لديــر الشــهيد 
أن  واهتــم  أبنــوب،  بجبــل  المعلــق  مارمينــا 
يعيــد الحيــاة الرهبانيــة حتــى اعتــرف المجمــع 
المقــدس بالديــر وبالحيــاة الرهبانيــة فيــه منــذ 
عــام 2٠٠1.  وُرســم فــي هــذا الديــر عــدد مــن 
اآلبــاء الرهبــان ومــن بينهــم اثنــان مــن اآلبــاء 
الرهبــان صــارا أســاقفة وهمــا نيافــة األنبــا بمــوا 
فــي  أرســانيوس  األنبــا  ونيافــة  الســويس  فــي 
الــوادي الجديــد والواحــات،  وهــو ديــر عامــر 
باآلبــاء األحبــاء وبخدمتــه وبــكل الذيــن يلتمســون البركــة فــي زيــارة هــذا 
الديــر.  كذلــك فــي اهتمامــه بإيبارشــيته واهتماماتــه الكنســية العامــة، شــارك 
فــي العديــد مــن لجــان المجمــع المقــدس، وكان دائًمــا عضــًوا عامــًا فاعــًا، 
 فاشــترك فــي لجــان الرعايــة ولجــان األســرة وشــئون اإليبارشــيات وشــئون 
أيًضــا تحمــل مســئولية  أنــه  اللجــان. كمــا  الرهبنــة واألديــرة والعديــد مــن 
أيبارشــيات  مســتوى  الكهنــة  علــى  اآلبــاء  لشــئون  اإلكليريكــي  المجلــس 
الصعيــد، وكان لــه أيضــا دور كبيــر فــي لجنــة األســرة التــي قادهــا عبــر 
ســنوات كثيــرة، ومــن خــال هــذه القيــادة أثمــرت عــدة كتــب فــي التربيــة 
والتنشــئة وفــي اإلعــداد للــزواج. كل هــذه الخدمــات كان يعمــل فيهــا بجــد 



وإخــاص وأمانــة، يعمــل فيهــا أيًضــا بتوافقيــة مــع 
جميــع أعضــاء المجمــع المقــدس. 

نيافــة  الرحمــات  مثلــث  اآلخــر،  الجانــب  علــى 
األنبــا لــوكاس أقــام عاقــات طيبــة جــًدا مــع كافــة 
أســيوط، وكمــا  المســئولين علــى مســتوى محافظــة 
ســمعنا فــي برقيــات العــزاء ومكالمــات العــزاء التــي 
القيــادات  فــي  المســئولين  وكل  األحبــة  كل  قدمهــا 
التنفيذيــة والتشــريعية والقيــادات العســكرية والقيــادات 
الذيــن  األحبــاء  وكل  الدينيــة  والقيــادات  األمنيــة 
أقــام  المبــارك.  األســقف  هــذا  وداع  فــي  شــاركوا 
عاقــات طيبــة جــًدا مــع كافــة المســئولين، والجميــع 
يذكرونه بكل خير، ولذلك كانت إيبارشيته إيبارشية 
هادئــة  وتعمــل فــي خــوف هللا وتعمــل وتمجــد اســم 

هللا وتحفــظ ســام الكنيســة وتحفــظ ســام الوطــن، ولذلــك اختيــر رئيًســا 
لبيــت العائلــة المصريــة فــي أســيوط، ولأُلســر الجامعيــة أيًضــا فــي أســيوط، 

وخدمتــه الكبيــرة وخدمــات كثيــرة.. إننــي أذكــر بعــض هــذه الخدمــات.
خــارج  أيًضــا  كان  كمــا  ناجًحــا،  كان  اإليبارشــية  داخــل  فــي  فهــو 

األخــرى. المســئوليات  كل  ناجًحــا  فــي  اإليبارشــية 

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

جميًعــا بســام. 
األنبــا  نيافــة  ســيكون  الرعــوي  التدبيــر  أجــل  مــن 
أرســانيوس أســقف الــوادي الجديــد والواحــات نائبــا بابوًيــا 
فــي هــذه اإليبارشــية، يقودهــا رعوًيــا وإدارًيــا لحيــن أن 
يدّبــر هللا أمرهــا فــي المســتقبل إذا أراد ربنــا وعشــنا. يعطينــا هللا دائًمــا أن 
نتطلــع إلــى الســماء وأن تكــون حياتنــا مــن أجــل الســماء، ونطلــب صلــوات 
القيامــة  بقلوبنــا ونودعــه علــى رجــاء  نودعــه  الــذي  الجليــل  الحبــر  هــذا 

ملتمســين صلواتــه وطلباتــه وشــفاعته مــن أجلنــا.
له كل مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد آمين.

قرار بابوي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢
خبصوص تكليف نائب بابوي إليبارشية أبنوب وتوابعها ودير مارمينا املعلق جببل أبنوب

انتداب نيافة األنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات
ليكــون نائًبــا بابوًيــا إليبارشــية أبنــوب والفتــح وأســيوط الجديــدة، وديــر الشــهيد مارمينــا المعلــق بجبــل أبنــوب، بعــد نياحــة أســقفها مثلــث الرحمــات األنبــا 

لــوكاس، وذلــك لحيــن تدبيــر رعايتهــا فــي المســتقبل القريــب.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

عشية سيامته أسقًفاَمع رهبان الدير

َمع المتنيح األنبا مينا مطران جرجا السابق سيامته أسقًفا



مثلث الرمحات األنبا لواكس
يف سطور

فــي 5 نوفمبــر  ُوِلــد ِبســم إســحق عطــاهلل جرجــس اقاديــوس   +
ســوهاج.  محافظــة  طهطــا،  مركــز  بخــواج،  عــرب  بقريــة  1949م، 
+ حصــل علــى دبلــوم التجــارة عــام 1967م، وشــارك فــي حــرب 

أكتوبــر 197٣م. 
+ ترّهــب بديــر القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون فــي 2٣ 

مــارس 1977م، باســم الراهــب أرســانيوس األنبــا بيشــوي. 
+ ســيم كاهًنــا فــي 21 مايــو 1979م، وُرِســم قمًصــا فــي 18 يوليــو 
198٣م، وخــدم فــي الديــر فــي: بيــت الخلــوة – مخــازن الديــر »الجــو« 

- المقــر البابــوي – المبانــي. 
+ انتدبــه مثلــث الرحمــات البابــا شــنوده الثالــث للخدمــة فــي إمــارة 
دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة مــن 9 أبريــل 198٠م حتــى 2٣ ســبتمبر 

1985م. 
أبنــوب  إيبارشــية  أســقًفا علــى  فــي 22 يونيــو 1986م، ســيم   +
والفتــح وأســيوط الجديــدة وديــر الشــهيد مــار مينــا بجبــل أبنــوب، وتــم 

فــي 8 نوفمبــر 1986م.  تجليســه 
+ تنيــح بســام بعــد صــراع مــع المــرض يــوم الســبت 12 فبرايــر 
2٠22م، الموافــق 5 أمشــير 17٣8ش، عــن عمــر يناهــز 7٣ عاًمــا.

صلوات جتنزي ودفن نيافة األنبا لواكس يف مقر إيبارشيته
ُأقيمــت فــي الثانيــة عشــرة ظهــر يــوم االثنيــن 14 فبرايــر 2٠22م، 
صلــوات تجنيــز مثلــث الرحمــات األنبــا لــوكاس، فــي كاتدرائيــة الــكاروز 
مار مرقس الرســول بأســيوط الجديدة. وكان جثمان األب األســقف الجليل 
المتنيــح وصــل مســاء اليــوم الســابق إلــى أســيوط الجديــدة، وذلــك عقــب 

انتهــاء صلــوات تجنيــزه بالكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية.
حضــر الجثمــان تســبحة نصــف الليــل، تاهــا القــداس اإللهــي، قبــل أن 
تبــدأ صلــوات التجنيــز فــي الثانيــة عشــرة ظهــًرا. شــارك فــي صلــوات التجنيــز 
عــدد مــن اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة ومجمــع كهنــة اإليبارشــية ومجمــع 
رهبــان ديــر الشــهيد مــار مينــا المعلــق بأبنــوب، ووفــود مــن كهنــة عــدد مــن 
اإليبارشــيات ورهبــان ممثلــون عــن مجامــع بعــض األديــرة، وأعــداد كبيــرة 

مــن شــعب اإليبارشــية.
كمــا حضــر الصــاة اللــواء عصــام ســعد محافــظ أســيوط، وقيــادات 
األزهــر  وممثلــو  أســيوط،  محافظــة  عــن  البرلمــان  وأعضــاء  المحافظــة، 

بالمحافظــة. األوقــاف  ومديريــة  الشــريف 
وعقــب انتهــاء الصلــوات ُحِمــل الجثمـــــــــــان إلــى ديــر الشــهيد مــار مينــا 
المعلــق بجبــل أبنــوب ليــــــــــودع فــــــــــي المدفــــــــــن الــذي تــم تجهيــزه هنــاك 

لنيافتــه. خصيًصــا 

صالة اثلالث ملثلث الرمحات األنبا لواكس بأبنوب
أقيمــت فــي العاشــرة مــن صبــاح يــوم الثاثــاء 15 فبرايــر 2٠22م، 
فــي كنيســة الشــهيد مــار يوحنــا المعمــدان بأبنــوب، صــاة »اليــوم الثالــث« 
لمثلــث الرحمــات نيافــة األنبــا لوكــــــــــــاس أســقف إيبارشيـــــــة أبنــوب والفتــح 
ديــر  ورئيــس  الجديــدة  وأســيوط 
الشــهيد مــار مينــا المعلـــــــق بجبــل 
أبنــوب. شــارك فــي الصلــوات مــن 
أحبار الكنيســــة أصحاب النيافة: 
األنبــا يوأنــس أســقف أسيـــــــــــوط، 
واألنبــــــــــــــــــــا أرسانيـــــــــــــــــوس أســقف 
البابــوي  الجديــد والنائــب  الــوادي 
إليبارشــية أبنــــــــــــــوب، ومجمــــــــــــع 
العــزاء  وأقيــم  اإليبارشــية.  كهنــة 
فــي مدينــة أســيوط الجديــدة مــن 
التاســعة  وحتــى  الثالثــة  الســاعة 

مســاء الثاثــاء.

هللا ينيــح نفســـــــه البـــــــــــــــارة فــي 
فـــــــــــــردوس النعيـــــــــــــم، ويعوضــــــــــــه 
عن أتعابـــــــــــــــه وخدمتــــــــــــه، ويدّبر 

شــئون إيبارشــيته.
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دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم الســـبت 12 فبرايـــر 
2٠22م، كاتدرائيـــة البشـــارة والمـــاك غبريـــال، بمحـــور األمـــل )المحموديـــة(، 
التابعـــة لقطـــاع كنائـــس شـــرق اإلســـكندرية، بمشـــاركة اآلبـــاء أســـاقفة العمـــوم 
المشـــرفين علـــى القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبا إياريون األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق، 
والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، واآلباء كهنة الكنيســـة.
وأزاح قداســـة البابـــا، لـــدى وصوله الكنيســـة، الســـتار عن اللوحـــة التذكارية 
التـــي تـــؤرخ لتدشـــينها، بحضـــور اللـــواء أحمـــد العـــزازي نائـــب رئيـــس الهيئـــة 
الهندســـية للقـــوات المســـلحة، وعـــدد مـــن قيـــادات الهيئـــة، الذيـــن أهداهم قداســـة 

البابـــا هديـــة تذكارية.
بـــدأت بعدهـــا صلـــوات التدشـــين التي شـــملت تدشـــين المذبـــح الرئيس على 
اســـم الســـيدة العـــذراء، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم رئيـــس المائكـــة غبريـــال، 
والمذبـــح القبلـــي علـــى اســـم الشـــهيد أبســـخيرون القلينـــي، إلـــى جانـــب أيقونـــات 

الهيـــاكل وصحـــن الكنيســـة ومعموديتهـــا.

ثـــم صلـــى قداســـة البابـــا القـــداس اإللهي وألقـــى العظة التي جـــاءت بعنوان 
»التطويبـــات«، وقـــدم قداســـته فـــي ختـــام العظة الشـــكر لكل مـــن تعب في هذه 
الكاتدرائيـــة، وخـــص بالشـــكر المهندســـين وفريـــق عمـــل القوات المســـلحة الذي 
أشـــرف على بنائها وعلى المنطقة كلها بقيادة اللواء أحمد العزازي، كما كرر 
قداســـته الشـــكر لفخامـــة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي الهتمامـــه بتجديد الحياة 
علـــى أرض مصـــر فـــي كل موقـــع، وأضـــاف قداســـته إشـــارة إلـــى الفـــارق الذي 
ـــر الوقـــت المطلـــوب  أحدثـــه تطويـــر الطـــرق وعمـــل طـــرق جديـــدة، حيـــث َقصَّ
لقطـــع المســـافات، وأكمـــل قداســـته أنـــه مـــن أجـــل هـــذا كل المســـئولين الذيـــن 
يســـاهمون في جعل الحياة أجمل يســـتحقون أن نصلي من أجلهم ليعطيهم هللا 
النعمـــة والمعونـــة والصحـــة والســـامة واإلخـــاص واألمانـــة في إتمـــام الصورة 

الجميلـــة لمصـــر كلها.
وأشـــاد قداســـته كذلـــك بأيقونـــات الكنيســـة التـــي رســـمت بمهـــارة مصحوبـــة 

بآيـــات مـــن الكتـــاب المقـــدس لتكـــون درًســـا لإلنســـان عندمـــا يراهـــا.
يأتـــي بنـــاء كاتدرائيـــة البشـــارة فـــي إطـــار خطـــة التطويـــر التـــي قامـــت بهـــا 
الدولـــة مؤخـــًرا بمنطقـــة ترعـــة المحموديـــة، وتحويلهـــا إلـــى »محـــور األمـــل«.

تدشني كاتدرائية البشارة - حمور األمل - اإلسكندرية

قرار بابوي رقم 3 لسنة ٢٠٢٢
خبصوص تشكيل جملس كنيسة األنبا موىس األسود واألنبا أبرآم

بمدينة بساكت اواي - نيو جرييس- أمريكا
يتم تشكيل مجلس كنيسة األنبا موسى األسود واألنبا أبرآم بمدينة بسكات اواي – نيو جيرسي – أمريكا، من األحباء اآلتي أسماؤهم:

1- المحاســـــــــب/ وصفــــــــــــــــــــي صموئيـــــــــــــــــل. 2- الصيدلي/ نــــــــادي عـــــــــــــــازر. ٣- الطبيب/ جوزيف يعقــــــــــوب. 4- المحامي/ دانـــــــــــــــــي سعيــــــــــــــــــد. 
5- الصيدالنيـــة/ مريـــم نســـيم. 6- المهنـــدس/ أنـــدرو رزق. 7- المحاســـب/ مينـــا مقـــار.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،،
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فالن دخل ‘‘الُخن’’ أي المكان الداخلي من الكلمة ⲉϧⲟⲩⲛ أي إلى الداخل

زيارة قداسة ابلابا دلير القديس أنبا مقار

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بزيـــارة رعويـــة يـــوم الســـبت 19 فبرايـــر 2٠22م، لديـــر القديـــس مقاريـــوس الكبيـــر )ديـــر أبـــو مقـــار( ببرية شـــيهيت، وذلك 
لمتابعـــة تدبيـــر العمـــل بالديـــر من كافـــة جوانبه.

وصلـــى قداســـته لـــدى وصولـــه، صـــاة الشـــكر فـــي الكنيســـة الرئيســـية، وتبـــارك من رفات قديســـي الدير، ثم عقد جلســـة روحية مـــع اآلباء الرهبـــان وألقى عليهم 
كلمـــة مناســـبة، واســـتمع الستفســـاراتهم، وأجـــاب عليهـــا. وفـــي ختـــام الزيارة التقطـــت صورة تذكارية لمجمـــع رهبان الدير مع قداســـة البابا.

تكريم أوائل مبادرة »شبابنا بيقرا«
إن القراءة الروحّية مرشـــد في الطريق إلى هللا، 
يعـــرف اإلنســـان مـــن خالهـــا مشـــيئة هللا، وتكشـــف 
إرادتـــه المقّدســـة وتنيـــر ســـبله، لذلـــك يقـــول المرّنـــم: 
»ســـراج لرجلـــي كامـــك ونور لســـبلي«؛ وفي اطار 
بتوعيـــة  األرثوذكســـية  القبطيـــة  كنيســـتنا  اهتمـــام 
شـــبابها بقيمـــة القـــراءة، فقـــد أطلـــق قطـــاع كنائـــس 
تحـــت  مبـــادرة  والعباســـية  والوايلـــي  القبـــة  حدائـــق 
شـــعار »شـــبابنا بيقـــرأ« ألول مـــرة فـــي مطلـــع شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي، بهـــدف تشـــجيع أبنـــاء القطـــاع 
علـــى القـــراءة، وذلـــك مـــن خـــال مســـابقة »كتـــاب 
× الشـــهر«، حيـــث يتـــم تحديـــد الكتـــاب مـــن خـــال 
اللجنة المشـــرفة على المبادرة، وتوفيره للشـــباب في 
مطلـــع كل الشـــهر، ثـــم ُيعقـــد امتحـــان online فـــي 
نهايـــة الشـــهر فـــي محتوى الكتاب. مـــع رصد هدايا 

لألوائـــل، فـــي احتفاليـــة ُتعقـــد كل شـــهر.
وقـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بتكريـــم 
شـــهور  لثاثـــة  األول  المركـــز  علـــى  الحاصليـــن 
متتاليـــة، وذلـــك فـــي حفـــل تكريـــم بمركـــز لوجـــوس 
بالمقر البابوي بدير األنبا بيشـــوي بوادي النطرون. 
حيث تضمنت فقرات الحفل الذي قدمته اإلعامية 
دينـــا عبـــد الكريـــم، فيلًمـــا تســـجيلًيا عن أثـــر المبادرة 
علـــى الفـــرد واألســـرة والكنيســـة مـــن خـــال خبـــرات 

على األســـرة حيث عادت األســـرة تجتمع من جديد 
للمناقشـــة حـــول كتـــاب، كمـــا اســـتطاعت المبـــادرة 
أن تبـــرز الجوانـــب اإليجابيـــة المبهـــرة لـــدى شـــبابنا 
المتحمـــس الـــذي يمتلـــك الطاقـــة والشـــغف للمعرفة، 
إنمـــا ينتظـــر فقـــط تهيئـــة البيئـــة الثقافية المناســـبة. 

ودعـــا نيافتـــه الجميـــع للمشـــاركة بالمبـــادرة لكي 
يســـتمتعوا بالقـــراءة فإنهـــا وحدهـــا هـــي التـــي تجعـــل 

عمًقا.  للحيـــاة 

واختتـــم قداســـة البابـــا االحتفاليـــة بكلمـــة أثنـــى 
خالهـــا علـــى فكـــرة المبـــادرة وعلـــى اختيـــار الكتـــب 
الثاثـــة التـــي تـــم اختيارهـــا خـــال المبـــادرة، مشـــيًرا 
إلـــى خمـــس مميـــزات توفرهـــا القـــراءة فهـــي: بركـــة، 
متعـــة، صداقـــة، معرفـــة، قيـــادة. وألمح قداســـته إلى 
العاقـــة الوثيقـــة بين القـــراءة والقيادة »اقـــرأ لتقود«. 
كمـــا طالـــب قداســـته بـــأن يصحـــب قـــراءة الكتـــاب 
الشـــهري، دراســـة ســـفر كتابـــي. وبهـــذه االحتفاليـــة 
كانـــت االنطاقـــة الحقيقيـــة للمبـــادرة، وتـــم اختيـــار 
الكتـــاب للشـــهر الرابـــع »الشـــفاء الداخلـــي« لنيافـــة 
األنبا يوســـف أســـقف جنوبي الواليات المتحدة، مع 
قراءة لرســـالة القديس بولس الرســـول ألهل أفســـس.

المشـــاركين فـــي المبـــادرة.
كمـــا قـــدم نيافـــة األنبـــا ميخائيل، األســـقف العام 
لكنائـــس القطـــاع والمشـــرف علـــى المبادرة، الشـــكر 
لقداســـة البابـــا علـــى تشـــجيعه للشـــباب واســـتضافته 
لاحتفاليـــة، الفًتـــا ألهمية القراءة في عالم ســـيطرت 
فيـــه وســـائل التواصـــل الحديثـــة علـــى وقـــت وفكـــر 
الشـــباب. وقـــال نيافتـــه إن القـــراءة متعـــة متجددة ال 
تتوقـــف، فأهميـــة القـــراءة تتجّلى فـــي تطوير العقول 
ومنـــح العلـــم والمعرفـــة، فالقـــّراء ال يتكلمـــون وإنمـــا 
يســـتمعون بصورة عميقة وطويلة إلى الذين يقرأوه. 
فالقـــراءة هـــي وســـيلة خاصة جـــدا للتواصل مع هللا، 
إذ يقـــول القديـــس مـــار إســـحق الســـرياني »المعرفـــة 
تـــؤدي الـــى الحكمـــة، والحكمـــة تجلب قلًبـــا فهيًما«، 
فـــإذا توقفـــت القراءة تحكمت األهـــواء، وإذا تحكمت 
لذلـــك  االهـــواء زالـــت المعرفـــة فغابـــت اإلنســـانية. 
يصلـــي القديـــس بولـــس ألوالده: »َأْن َتـــْزَداَد َمَحبَُّتُكْم 
َأْيًضـــا َأْكَثـــَر َفَأْكَثـــَر ِفـــي اْلَمْعِرَفـــِة َوِفـــي ُكلِّ َفْهـــٍم« 

)فـــي1: 9(.
وأوضح نســـافة األنبا ميخائيل أن فكرة المبادرة 
مواهـــب  اكتشـــاف  أهمهـــا  عديـــدة  بثمـــار  جـــاءت 
العديـــد مـــن الشـــباب ومحبتهـــم للقـــراءة والمعرفـــة، 
واســـتعدادهم لتحّمل المســـئولية، وكذلك أثر المبادرة 
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خد أقول لك، أي اقترب وهي من الكلمة القبطية  ϧⲱⲛⲧ  التي تحمل نفس المعنى

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح األربعـــاء 2٣ فبرايـــر 
2٠22م، مجموعـــة مـــن الخـــدام والخادمـــات مـــن عـــدة كنائس يقومـــون بإعداد 
وإنتـــاج حلقـــات كتابيـــة بالرســـوم المتحركـــة تحـــت عنوان حكايتنا عـــن قصص 
وأحداث الكتاب المقدس، بأســـلوب قصصي جّذاب، وبروح قبطية أرثوذكســـية 
مـــن  لموضوعـــات  حلقـــة  اآلن حوالـــي 16  حتـــى  أخرجـــوا  حيـــث  واضحـــة، 

العهديـــن. وقـــد شـــجعهم قداســـته وطالبهـــم بالمزيـــد مـــن الجهـــد لخدمـــة فصـــول 
واجتماعـــات الكنائـــس والتربيـــة الكنســـية، ووعدهـــم بتذليـــل بعـــض الصعوبـــات 
التـــي تعتـــرض عملهـــم وخدمتهـــم. وجديـــر بالذكـــر أن هذه الحلقـــات معروضة 
 COPTIC علـــى موقـــع الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية على شـــبكة االنترنت

ORTHODOX.CHURCH

ابلابا يستقبل خدام مرشوع »حاكيتنا«

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، يوم الجمعـــة ١8 فبرايـــر ٢٠٢٢م، عدًدا من 

الزائريـــن، كالتالي:
نيافـــة األنبـــا ديفيـــد أســـقف نيويـــورك ونيـــو   +
مـــن  اللقـــاء مناقشـــة عـــدٍد  إنجلنـــد، وجـــرى خـــال 
نيويـــورك. بإيبارشـــية  الخاصـــة  الرعويـــة  األمـــور 

+ نيافـــة األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر 
وأوســـيم، ومقـــرر اللجنـــة المجمعيـــة الفرعيـــة لخدمة 
الســـجون، الـــذي عـــرض علـــى قداســـة البابـــا بعض 
الموضوعـــات الخاصـــة بالخدمـــة الرعويـــة لنيافتـــه.

الـــوادي  أســـقف  أرســـانيوس  األنبـــا  نيافـــة   +
الجديـــد والواحات والنائب البابوي إليبارشـــية أبنوب 
وتوابعها، حيث ناقش مع قداســـته عدًدا من األمور 
بإيبارشـــية  الخدمـــة  ترتيـــب  أبرزهـــا  مـــن  الرعويـــة، 
أبنوب، عقب تســـلمه مســـئوليتها بتكليف من قداسة 

الرئيـــس الفرنســـي فـــي مجـــال التعليم وحفـــظ التراث 
ودار  لـــه،  المرافـــق  والوفـــد  األوســـط  الشـــرق  فـــي 
الحـــوار أثنـــاء اللقـــاء حـــول المدارس وكيفيـــة تدعيم 
دورهـــا فـــي تنشـــئة اإلنســـان وتعليـــم اللغـــات وحفـــظ 

التـــراث بكافـــة أنواعـــه.

الغفـــار  عبـــد  إســـماعيل  الدكتـــور  األســـتاذ   +
والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  العربيـــة  األكاديميـــة  رئيـــس 
والنقـــل البحـــري وبرفقته وفد من أســـاتذة األكاديمية. 
تأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي ذكـــرى زيـــارة قداســـة البابـــا 
لمقـــر األكاديمية باإلســـكندرية عـــام 2٠2٠م، ودار 
الحـــوار خـــال اللقـــاء حـــول إنجـــازات األكاديميـــة 

وأهميـــة التعليـــم.

البابـــا عقـــب نياحـــة أســـقفها مثلـــث الرحمـــات األنبـــا 
لوكاس.

كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، 
بالعباســـية  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر 

بالقاهـــرة، يـــوم االثنيـــن ٢١ فبرايـــر ٢٠٢٢م: 
+ المهنـــدس يحيـــى زكـــي رئيـــس الهيئـــة العامة 
للمنطقـــة االقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس، الـــذي جـــاء 
للتعـــارف مـــع قداســـة البابـــا، وجـــرى حديـــث أثنـــاء 
اللقـــاء حـــول المنطقـــة االقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس.

يوم الثالثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢م:
+ الســـيد Charles Personnaz مستشـــار 
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فالن دا خنفاوي، أي متعالي، وهي من الجملة ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ أي في السموات

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي العظـــة 
فـــي االجتمـــاع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 9 
فبراير 2٠22م، من كنيســـة التجلي بالمقر البابوي 
بمركـــز لوجـــوس فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 
القنـــوات  عبـــر  العظـــة  وُبثَّـــت  النطـــرون،  بـــوادي 
الفضائية المســـيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز 
مـــع  اإلنترنـــت،  شـــبكة  علـــى  للكنيســـة  اإلعامـــي 
حضـــور عـــدد محـــدود من الشـــعب. وبمناســـبة عيد 
القديـــس األنبـــا بـــوال أول الســـواح الـــذي احتفلـــت بـــه 
الكنيســـة اليـــوم ذاتـــه، تأمـــل قداســـة البابـــا فـــي قـــول 
القديـــس »مـــن يهـــرب من الضيقة يهـــرب من هللا«، 
وذلـــك ضمـــن سلســـلة تأماتـــه »عظـــات عميقة في 

عبـــارات قصيـــرة«.
كمـــا ألقـــى قداســـته عظـــة االجتماع األســـبوعي 
فـــي  2٠22م،  فبرايـــر   16 األربعـــاء  يـــوم  مســـاء 
كنيســـة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير 

القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون.
م قداســـة البابا تعازيه لشـــعب  وفـــي بدايتهـــا، قـــدَّ

تعازيـــه  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  قـــدم  كمـــا 
لشـــعب إيبارشـــية أبنـــوب فـــي نياحـــة نيافـــة األنبـــا 
لـــوكاس أســـقف اإليبارشـــية وقـــال قداســـته: »نعـــزي 
إيبارشـــية أبنـــوب فـــي انتقـــال مثلـــث الرحمـــات نيافة 
األنبـــا لـــوكاس، هـــو أحد أعضـــاء المجمـــع المقدس 
فـــي كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية وأســـقف أبنوب 
والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مار 
مينـــا المعلـــق بجبـــل أبنـــوب، وكان نيافتـــه رحل بعد 
خدمـــة كبيـــرة، وكان راهـــب بديـــر األنبا بيشـــوي منذ 
45 ســـنة ومنهـــم ٣6 ســـنة فـــي قيـــادة اإليبارشـــية 

لها. كأســـقف 

األســـبوعية،  عظتـــه  البابـــا  قداســـة  وألقـــى 
وبمناســـبة صوم أهل نينوى، تأمل قداســـة البابا في 
قـــول يونـــان النبي »َبعَد َأرَبِعيـــَن َيوًما َتنَقِلُب ِنيَنَوى« 
وذلـــك ضمـــن سلســـلة تأماتـــه »عظـــات عميقة في 
عبـــارات قصيـــرة« )تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد 

صــــ1٣ مـــع ترجمـــة إنجليزية صــــ19(.

أبونـــا  رحيـــل  فـــي  اإلريتريـــة  وللكنيســـة  إريتريـــا 
أنطونيـــوس األول بطريـــرك إريتريـــا، وقال قداســـته: 
فـــي  اإلريتريـــة  والكنيســـة  إريتريـــا  شـــعب  »نعـــزي 
نياحـــة أبونـــا أنطونيـــوس األول بطريـــرك الكنيســـة 
األرثوذكســـية التوحيديـــة اإلريتريـــة، الـــذي رحل منذ 
فـــي عـــداد بطاركـــة  الثالـــث  البطريـــرك  أيـــام وهـــو 
مخلًصـــا  كان  إريتريـــا...  فـــي  الناشـــئة  الكنيســـة 
لكنيســـته رغـــم تعرضـــه للمتاعب، ورحـــل عن عمر 
92 ســـنة منهـــم 15 ســـنة األخيرة فـــي إقامة محددة 
لظـــروف خاصـــة بالكنيســـة اإلريترية، كما كان أحد 
األســـاقفة الذين رســـمهم قداســـة البابا شـــنوده عندما 
قامـــت الكنيســـة القبطيـــة بتكويـــن مجمـــع للكنيســـة 

اإلريتريـــة«.

وعّبـــر قداســـته عـــن أمنياتـــه أن تعـــود الكنيســـة 
اإلريتريـــة للكنائـــس الشـــرقية األرثوذكســـية وتمـــارس 
دورهـــا القـــوي وخاصـــة أنهـــا مـــن الكنائـــس الشـــقيقة 
واألرمنيـــة  الســـريانية  الكنائـــس  مثـــل  لكنيســـتنا 

والهنديـــة. واإلثيوبيـــة 

إيبارشية القوصية ومري
قـــام نيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف 
 21 االثنيـــن  يـــوم  وميـــر،  القوصيـــة 
فبراير 2٠22م، بكنيســـة الشـــهيد مار 
نيافتـــه  بســـيامة  القوصيـــة،  فـــي  مينـــا 
الشـــماس مينـــا مجـــدي كاهًنـــا لخدمـــة 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار 
داود.  القـــس  باســـم  بالقوصيـــة  مينـــا 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا توماس، 
وللقـــس داود، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية بويلفيا

قـــام نيافـــة األنبا يوســـف أســـقف بوليڤيا، يوم األحـــد 2٠ فبراير 2٠22م، 
بكاتدرائية الســـيدة العذراء والقديس مار مرقس بمدينة ســـانتا كروس ببوليفيا، 

بســـيامة الديكـــون مينـــا حبيـــب، كاهًنـــا للخدمـــة بإيبارشـــية بوليڤيا باســـم القس 
مينـــا. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة، الراهـــب القمـــص هـــدرا األنبـــا 
بـــوال، والراهـــب القمـــص حنانيـــا المحرقـــي، اللـــذان يخدمـــان فـــي بوليڤيا، إلى 
جانـــب القـــس ديڤيـــد نجيـــب كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس روتشســـتر، 
نيويورك، والقس جريجوري، والدياكون ماركوس من كنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس مارمرقـــس بمنهاتـــن نيويـــورك. خالص تهانينا لنيافة األنبا يوســـف، 

وللقـــس مينـــا، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم

صلى نيافة األنبا دوماديوس أســـقف إيبارشـــية 6 أكتوبر وأوســـيم القداس 
اإللهـــي، صبـــاح يـــوم الســـبت 19 فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والقديـــس مـــار مرقـــس الرســـول بمدينـــة 6 أكتوبـــر )مقـــر المطرانيـــة(، وســـام 
نيافتـــه اثنيـــن مـــن الشمامســـة بدرجـــة القسيســـية الكاملة للخدمة باإليبارشـــية، 
وهمـــا: )1( الشـــماس رانـــي منصـــور كاهًنـــا لخدمـــة كنيســـة القديـــس األنبـــا 
كاراس الســـائح بطريـــق القاهـــرة اإلســـكندرية الصحراوي باســـم القس صليب. 
)2( الشـــماس بيتر مجدي كاهًنا لخدمة كنيســـة القديس القوي األنبا موســـى 
بقريـــة برقـــاش باســـم القس ســـوريال. خالص تهانينا لنيافـــة األنبا دوماديوس، 
وللكاهنين الجديدين، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية، وسائر أفراد الشعب.
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علم الكيمياء وكان ُيطلق عليه العلم األسود، من الكلمة ⲭⲏⲙⲓ أي مصر أو األرض السوداء

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري

صلى نيافة األنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبراري القداس 
اإللهـــي، صبـــاح يـــوم الســـبت 19 فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار 
مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس فـــي كفـــر الشـــيخ، وســـام نيافتـــه اثنين 
مـــن الشمامســـة بدرجـــة القسيســـية الكاملـــة للخدمـــة باإليبارشـــية، وهمـــا: )1( 
الشـــماس أميـــر فـــارس كاهًنـــا لخدمة كنيســـة الشـــهيد أبانوب بقريـــة المرابعين 
في كفر الشـــيخ باســـم القس أبانوب، )2( الشـــماس بيتر ســـمير كاهًنا لخدمة 
كنيســـة الشـــهيد أبســـخيرون القلينـــي بمدينـــة قليـــن باســـم القـــس أبســـخيرون. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا ماركوس، وللكاهنيـــن الجديدين، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية سوهاج واملنشاة واملراغة

قـــام نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، يوم الســـبت 
12 فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل بســـوهاج، بســـيامة 
الشـــماس ماهـــر يونـــان بدرجـــة دياكون )شـــماس كامل(، كما رســـم عدًدا من 

أبنـــاء الكنيســـة فـــي رتب شماســـية أخرى.
يـــوم الجمعـــة 18 فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة الشـــهيد  قـــام نيافتـــه  كمـــا 
فيلوثـــاؤس بإدفـــا، بســـيامة الشـــماس زكـــري حبيـــب بدرجـــة دياكـــون )شـــماس 
كامل(، باســـم دياكون زكريا. شـــارك في صلوات القداس وتكريس الشمامسة 
نيافـــة األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس 

المتوحديـــن بســـوهاج.
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخـــوم، وللدياكونييـــن الجديديـــن، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية طما 

صلـــى نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا صباح يـــوم الجمعـــة 18 فبراير 
2٠22م، القـــداس اإللهـــي بديـــر القمـــص يســـى ميخائيـــل بطمـــا، حيث ســـام 
نيافته الشـــماس عاطف شـــفيق أمين عام الخدمة باإليبارشـــية بدرجة دياكون 
)شـــماس كامل( باســـم دياكون إســـطفانوس، كما رســـم 29 من أمناء الخدمة 
واألمنـــاء المســـاعدين فـــي رتبـــة إبودياكـــون )مســـاعد شـــماس(، وعـــدًدا مـــن 
الشمامســـة فـــي رتـــب أخرى. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا إســـحق، وللدياكون 

إســـطفانوس، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

نيافة األنبا يوسف يف بريو

زار نيافـــة األنبـــا يوســـف أســـقف بوليفيـــا، دولـــة بيـــرو، خـــال األســـبوع 
الثـــاث مـــن شـــهر فبرايـــر، حيـــث صلـــى القـــداس اإللهـــي يـــوم األحـــد 1٣ 
  La Santísima Trinidadفبراير 2٠22م، في كنيســـة الثالوث القدوس
فـــي مدينـــة ليمـــا عاصمـــة بيـــرو، ومنح أثنـــاء القداس ســـر المعموديـــة لطفلة 
إحـــدى األســـر هنـــاك. كمـــا زار نيافتـــه الســـفارة المصريـــة يـــوم األربعـــاء 16 
فبراير 2٠22م، والتقى الســـفير المصري دكتور هاني ســـليم والســـيدة حرمه 

الســـفارة. وأعضاء 
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الكلمة ⲉⲛⲕⲟⲧ بمعنى يرقد أو يضطجع، ومنها الكلمة المصرية ‘‘ينكت’’.

في ســـفر يونان وبداية األصحاح الثالث، يدعو 
هللا يونـــان ثانيـــة قائـــًا: »ثُـــمَّ صـــاَر َقـــْوُل الـــرَّبِّ إَلـــى 
يونـــاَن ثانَيـــًة قائـــًا: »ُقـــِم اذَهـــْب إَلـــى نيَنـــَوى المدينِة 
العظيَمـــِة، ونـــاِد لهـــا الُمنـــاداَة اّلتي أنـــا ُمكلُِّمَك بها«. 
 . فقـــاَم يونـــاُن وَذَهـــَب إَلـــى نيَنَوى بَحَســـِب َقـــْوِل الرَّبِّ
أّمـــا نيَنـــَوى فكانـــْت مدينـــًة عظيَمـــًة هلِل َمســـيَرَة َثاَثـــِة 
أّيـــاٍم. فابَتـــدَأ يونـــاُن َيدُخُل المدينَة َمســـيَرَة يـــوٍم واِحٍد، 
ونـــاَدى وقـــاَل: »َبعـــَد أرَبعيـــَن يوًمـــا تنَقِلـــُب نيَنـــَوى«. 
فآَمـــَن أهـــُل نيَنَوى باهلِل وناَدْوا بَصْوٍم وَلِبســـوا ُمســـوًحا 
ِمـــْن كبيِرِهـــْم إَلى َصغيِرِهْم. وَبَلَغ األمـــُر َمِلَك نيَنَوى، 
فقـــاَم عـــن ُكرســـيِِّه وَخَلـــَع ِرداَءُه عنُه، وَتَغطَّى بِمســـٍح 
مـــاِد. ونـــودَي وقيـــَل في نيَنـــَوى عن  وَجَلـــَس عَلـــى الرَّ
أمـــِر الَمِلـــِك وُعَظمائـــِه قائـــًا: »ال تـــُذِق الّنـــاُس وال 
الَبهائـــُم وال الَبَقـــُر وال الَغَنـــُم َشـــيًئا. ال ترَع وال تشـــَرْب 
ماًء. ولَيَتَغطَّ بُمســـوٍح الّناُس والَبهائُم، وَيصُرخوا إَلى 
ديَئـــِة  ٍة، وَيرِجعـــوا ُكلُّ واِحـــٍد عـــن طريِقـــِه الرَّ هللِا بِشـــدَّ
وَعـــِن الظُّلـــِم اّلـــذي فـــي أيديِهـــْم، َلَعلَّ هللَا َيعـــوُد وَينَدُم 
وَيرِجـــُع عـــن ُحمـــوِّ َغَضِبـــِه فـــا َنهِلـــَك«. فَلّمـــا رأى 
ديَئـــِة، َنِدَم  هللُا أعمالُهـــْم أنُهـــم َرَجعـــوا عـــن طريِقِهـــِم الرَّ
ـــرِّ اّلـــذي تكلَّـــَم أْن َيصَنَعـــُه بِهـــْم، فَلـــْم  هللُا عَلـــى الشَّ

َيصَنعُه.«
بـــدأت معكـــم منـــذ أســـبوعين موضوًعا أســـميناه: 
عظـــات عميقـــة، ولكن في كلمـــات أو آيات قصيرة. 
األســـبوع قبـــل الماضـــي تناولنـــا عبارة القديســـه مريم 
التـــي قالتهـــا للخـــدام: »كل مـــا قالـــه لكـــم فافعلـــوه«، 
وكانـــت نصيحـــة أمينـــة فـــي هـــذه العبـــارة مـــن ناحية 

الطاعـــة والتســـليم فـــي الحياة. 
نياحـــه  تـــذكار  كان  الماضـــي  األســـبوع  وفـــي 
القديـــس األنبـــا بوال أول الســـواح، وتأملنـــا فيه العبارة 
القصيـــرة: »مـــن يهرب مـــن الضيقة يهرب من هللا«، 

واعتبرنـــا أن هـــذه العبـــارة هـــي خبـــرة حيـــاة.
واليـــوم فـــي المحاضـــرة الثالثـــة، نتأمل فـــي عبارة 
قصيـــرة قالهـــا يونـــان النبـــي إلـــى أهـــل نينـــوى بعـــد 
تجربـــة الحـــوت. قـــال لهـــم عبارة من خمـــس كلمات: 
»بعـــد أربعيـــن يوًما تنقلـــب المدينة«، وهي عبارة بها 

تحذيـــر، وتوبـــة، ولكـــن فيهـــا أيًضا معـــاٍن كثيرة.
نعـــرف بالطبـــع أن قصـــة يونـــان قصـــة حقيقية، 
ويونـــان النبـــي هو الوحيد الذي شـــّبه الســـيد المســـيح 
نفســـه بـــه، وكانـــت تجربـــة يونـــان كلهـــا مثـــااًل ورمـــًزا 
لمعجـــزة القيامـــة وصلب المســـيح وقيامتـــه بعد ثاثة 
أيـــام. ويقـــدم يونـــان صـــورة لإلنســـان الـــذي يمكن أن 
يضّللـــه عقلـــه، كمـــا يقـــدم صورة لحضن هللا المتســـع 
الـــذي يســـع الجميـــع، أهـــل نينـــوى والبحـــارة، ويونـــان 
نفســـه، أيضا ما زال هذا الحضن متســـًعا لنا جميًعا 

علـــى عـــود الصليب. 
إذا كان يونان النبي في بداية الســـفر هو يونان 

عالـــج هـــذا الضعـــف بالحب، ولما قـــال كلمة واحدة: 
»أتحبنـــي؟«، كانـــت النتيجة أنه رجع وصار بطرس 

العظيـــم، شـــاهًدا ثم شـــهيًدا.
+ وفـــي العهـــد القديم نجد أمثلـــة مثل داود النبي 
الـــذي أخطـــأ عـــّدة خطايـــا مرّكبـــة، ولكنـــه قـــدم توبـــة 
أمـــام ناثـــان النبـــي، حتى أننـــا نصلي بمزمـــور توبته 
فـــي كل صـــاة »ارحمنـــي يا هللا كعظيم رحمتك...« 

)مز5٠(.
+ ومـــن تاريـــخ الكنيســـة نجـــد القديـــس موســـى 
والقديـــس  المصريـــة،  مريـــم  والقديســـه  األســـود، 

وغيرهـــم. أغســـطينوس 
هـــذه األمثلـــة نضعهـــا أمامنـــا فـــي فتـــرة الصـــوم 
كـــي ال ننســـى، فعندمـــا أضـــع عقلـــي وقلبـــي فـــي يـــد 
المســـيح يســـتطيع أن يغيرهم. أحياًنا يشـــعر اإلنسان 
أنـــه أضعـــف مـــن أن يترك خطية معينـــة، ألن قوتنا 
البشـــرية محـــدودة، ولكـــن لو تامســـت مـــع محبة هللا 
ونعمتـــه يحـــول هـــذا الضعـــف إلـــى قوة. ســـلم نفســـك 
فـــي يـــد المســـيح بجدية، بإصرار، قل لـــه: يا رب أنا 
فـــي يـــدك، أريـــد أن تغير قلبي، لكن بطلبة مســـتمرة، 

تحتـــاج معها لألســـرار وللجهـــاد الروحي.
في كل صباح نصلي في صاة باكر: »بنورك 
يا رب نعاين النور«، انتهى الليل ونبدأ نهاًرا جديًدا 
نطلـــب فيـــه: »أنر عقولنـــا وقلوبنا وأفهامنا« ألن كل 
مـــا هـــو فـــي الخطيه ظـــام، وكل ماهو في المســـيح 

منير، فالعبارة تأكيد لتوبة اإلنســـان.
نطلـــب مـــن هللا صبـــاح كل يـــوم قائليـــن: »هـــب 
نرضيـــك  فيـــه«،  نرضيـــك  أن  اليـــوم  هـــذا  فـــي  لنـــا 
بحفـــظ الوصيـــة، بـــأن يعيـــش اإلنســـان حياتـــه غيـــر 
»ال  لنـــا:  يقـــول  الرســـول  بولـــس  بالعالـــم.  متأثـــر 
تشـــاكلوا هـــذا الدهـــر، بـــل تغيروا عن شـــكلكم بتجديد 
أذهانكـــم لتختبـــروا ما هـــي إرادة هللا«. هنا يتكلم عن 
)ميطانيـــة(، هنـــا تغييـــر االتجاه تماًمـــا كما فعل أهل 

نينوى. 
صـــوم نينـــوى يشـــكل ثـــاث َقرعات قبـــل الصوم 
الكبيـــر لنســـتعد له، وهنا أحـــب أن ألفت أنظاركم أن 
مـــن يواظـــب علـــى فعل معين مـــدة 4٠ يوًما، يصير 
لديـــه عـــادة تثبت معـــه. لذلك يمكن خـــال األربعين 

المقدســـة أن نغيـــر الفكر واالتجاه.
فلتبدأ إًذا باالســـتعداد بالخطوة األولى: قابل أب 
اعترافـــك وحـــدد معـــه تدبيـــرك فـــي الصـــوم الكبيـــر. 
التوبـــة تحتـــاج عدم التأجيل »مزقـــوا قلوبكم ال ثيابكم 
وارجعـــوا للـــرب إلهكـــم ألنـــه رؤوف، رحيـــم، بطـــيء 
الغضـــب، كثيـــر الرأفـــة، وينـــدم على الشـــر« )يوئيل 
2(، ثـــم خـــذ تدريـــب الميطانيات البســـيط، أدخله في 
حياتـــك ومـــع أب اعترافـــك. اعتـــرف بخطايـــاك، حدد 
ضعفاتـــك، األشـــياء المؤجلـــة، ابدأ فـــي عمل صحوة 
فـــي حياتـــك الروحيـــة. وقبلمـــا تقـــدم توبتـــك أمـــام أب 
اعترافـــك قدمهـــا أمـــام هللا فـــي صاة خاصـــة بدموع، 

وبنـــدم مثل أهـــل نينوى.
ليعطنـــا مســـيحنا أن يكـــون لنا هذا العمل وتغيير 
االتجـــاه فـــي توبـــة حقيقيـــة فـــي قلوبنـــا. لـــه كل مجد 

وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبد آمين.

الهـــارب، فهـــو في نهاية الســـفر يونـــان الكارز، وهذا 
يـــد هللا ممكـــن أن  فـــي  فكـــرة أن اإلنســـان  يعطينـــا 

يتحـــول مـــن أقصى اليســـار إلـــى أقصـــى اليمين.
»بعـــد أربعيـــن يوًمـــا تنقلـــب المدينـــة«، يمكن أن 
ُتطبَّـــق علـــى الفـــرد كمـــا المجتمـــع أو األســـرة، مـــا لم 
تكـــن هنـــاك توبـــة. نتيجـــة الخطيـــة والطـــرق الرديئـــة 
بمعنـــى  هنـــا  كلمـــة »تنقلـــب«  لكـــن  الخـــراب.  هـــي 
تنقلـــب الخطيـــه إلى خراب وإلى مـــوت، ولكن تنقلب 
أيًضا بالتوبة إلى ســـماء وإلى حياة. فالعبارة تشـــمل 
التحذيـــر وتشـــمل أيًضا المكافأة. هـــذا المفهوم تمّثله 
كلمـــة »ميطانيـــة« التي نقدمها فـــي أصوامنا، عملية 
تغيير االتجاه. الكلمة نفســـها باللغة اليونانية تعني: 
)تغيير اتجاه( حينما نســـجد إلى األرض كأني أقول 
إن الخطية وضعت رأس اإلنســـان إلى التراب، لكن 
أقـــوم واقًفـــا معناهـــا أن التوبة جعلت لإلنســـان حياة.
توبـــة  نتيجتهـــم  كانـــت  كلمـــات  الخمـــس  هـــذه 
شـــعب كامـــل. قضـــى يونـــان ثاثـــة أيـــام مصلًيـــا في 
بطـــن الحـــوت، وبعـــد تلك الخبـــرة الروحيـــة في بطن 
الحوت، خرج منادًيا بالخمس كلمات على مشـــارف 
مدينـــة نينـــوى، فكانـــت النتيجـــة غيـــر المتوقعة، توبة 
الشـــعب كله. هكذا تعمل التوبة في حياة الشـــعوب، 
أيـــام  عشـــرة  المســـيح،  صعـــود  بعـــد  حـــدث  مثلمـــا 
قضاهـــا التاميـــذ فـــي الصـــاة حتـــى حلـــول الـــروح 
القـــدس، وبعدهـــا يقف بطـــرس واعًظا يوم الخمســـين 
فتكـــون النتيجـــة أن الســـماء تربح ثاثـــة آالف نفس.
ونحـــن علـــى مشـــارف الصوم الكبيـــر، يمكن أن 
تأخـــذ تدريًبـــا ســـهًا، فنبـــدأ فـــي أول يـــوم فـــي الصوم 
اثنتـــي عشـــرة ميطانيـــة، تحـــاول فيهـــا أن تـــزرع فـــي 
نفســـك فكر تغيير االتجاه. يمكنك أن تجعل لنفســـك 
خطايـــاك وضعفاتـــك،  أجـــل  مـــن  ميطانيـــات  ســـتة 
والســـتة اآلخريـــن مـــن أجـــل المجتمـــع المحيـــط بـــك، 
أســـرتك، أحبائـــك، أب اعترافـــك، كنيســـتك... ثـــم في 
كل يـــوم مـــن أيام الصوم تزيـــد ميطانية، وهكذا عبر 
الصـــوم تأخـــذ تدريًبا تدريجًيا يـــزرع فيك تغيير الفكر 
حتـــى يتأصـــل وتصبـــح حياتك كلها هـــي حياة توبة.
هناك أمثلة كثيرة ألناس تغيرت حياتهم بالتوبة: 
+ بولـــس الرســـول الـــذي كان يضطهـــد كنيســـة 
هللا، لما ظهر له المســـيح، قال عبارة جميلة: »ماذا 
تريـــد يـــا رب أن أفعـــل؟«، وتغيـــر اتجاهـــه وأصبـــح 

بولـــس الرســـول الـــكارز والخادم والشـــهيد.
+ زكا العشـــار، تغيـــر بمجـــرد مقابلته مع الســـيد 

المسيح.
تلمذتـــه  مـــن  الرغـــم  علـــى  الرســـول  بطـــرس   +
لتعاليـــم  وســـماعه  للمعجـــزات  وحضـــوره  للمســـيح 
المســـيح، لكنه ضعف وقت الصلب، ولكن المســـيح 

عظة األربعاء 16 فبراير 2٠22م، من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون
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ⲫⲁⲗⲁⲫⲉⲗ الطعمية أوالفالفل من أصل قبطي وهي

نيافة األنبا ماكريوس يفتتح
مركًزا تلأهيل ذوي اهلمم بإيبارشية املنيا

افتتـــح نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، يـــوم األربعـــاء 9 فبرايـــر 
2٠22م، مركـــز »هـــوب ســـنتر« لـــذوي الهمـــم )اإلعاقـــة الذهنيـــة( بالمنيـــا. 
ويضـــم المركـــز الجديـــد والـــذي يتبـــع دار الســـامري الصالـــح وفـــرح األجيال:  
-  فصـــول تعليميـــة )إدراك - تعديـــل ســـلوك(. - ورش تأهيليـــة )أركيـــت - 
خياطـــة وتطريـــز - ألـــوان - شـــمع وصناعـــة الصـــوف(. - غرفـــة للتكامـــل 

الحســـي واالســـترخاء.

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

صلـــى نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمـــر ودقادوس وباد الشـــرقية 
القـــداس اإللهـــي يـــوم الســـبت 19 فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجس في كفر الشـــهيد، وقبل القداس دشـــن نيافته مذبح الكنيســـة وشـــرقية 
الهيـــكل )حضـــن اآلب( وأيقونـــات صحـــن الكنيســـة وحامل األيقونـــات. يأتي 
التدشـــين بعـــد انتهـــاء أعمـــال ترميم كاملة للكنيســـة اســـتغرقت ثاث ســـنوات.

نيافة األنبا أرساين يفتتح كنيسة
العذراء وبطرس وبولس يف هونلدا

صلـــى نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا القـــداس اإللهـــي صبـــاح يوم 
الســـبت 12 فبراير 2٠22م، في كنيســـة الســـيدة العذراء والرســـولين بطرس 

الخدمـــة  افتتـــاح  بمناســـبة  بيفيرفايـــك شـــمالي هولنـــدا،  فـــي مدينـــة  وبولـــس 
بالكنيســـة. حضـــر القـــداس العديـــد من العائات القبطية الســـاكنة في منطقة 
رعايـــة الكنيســـة، وألقـــى نيافتـــه كلمـــة شـــرح فيهـــا الهـــدف مـــن تأســـيس هـــذه 
الكنيســـة وهو تركيز الرعاية من أجل نمو الشـــعب في روح العبادة والصاة 
وتعميق ارتباط أبناء الجيل الثاني بالحياة الكنسية. وتخدم الكنيسة الجديدة، 
وهـــي مؤجـــرة حالًيـــا بشـــكل مؤقـــت مـــع االحتفاظ بحـــق الشـــراء، 15٠ عائلة 
قبطيـــة كانـــت ضمـــن منطقـــة رعايـــة كاتدرائية الســـيدة العذراء في أمســـتردام.

»اِحَفظ الَوِديَعَة«
مؤتمر شباب وشابات أبو قرقاص

فـــي  أبوقرقـــاص  بإيبارشـــية  الشـــباب  لخدمـــة  القبطـــي  المركـــز  نظـــم 
الفتـــرة مـــن 11 وحتـــى 1٣ مـــن فبرايـــر الجـــاري، مؤتمـــًرا للشـــباب والشـــابات 
بعنـــوان »ِاحَفـــظ الَوِديَعـــَة« وذلـــك ببيـــت مارمينـــا للمؤتمـــرات بمنهـــري، التابع 
لإليبارشـــية، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 15٠٠ مـــن شـــباب اإليبارشـــية. تضمـــن 
المؤتمـــر محاضـــرات قدمهـــا صاحبـــا نيافـــة األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، واألنبـــا مكاري األســـقف العـــام لكنائس قطاع 

شـــبرا الجنوبيـــة، ومتخصصـــون، حـــول التجســـد اإللهـــي.

وعلـــى هامـــش المؤتمـــر افتتـــح نيافـــة األنبـــا فيلوباتير أســـقف اإليبارشـــية 
المعـــرض األول للكتـــاب باإليبارشـــية تحـــت عنـــوان »اقـــرأ [w«، بمشـــاركة 

21 دار نشـــر ومكتبـــة.

كنيستنا يف ناميبيا

صلى نيافة األنبا جوزيف األسقف العام ألفريقيا القداس اإللهي، صباح 
يـــوم األحـــد 2٠ فبرايـــر 2٠22م، بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول فـــي 
أوندانجو شمالي ناميبيا، كما عمد نيافته 8 من أبناء البلد لينضموا للكنيسة.
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ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ أي يفكر، ومنها الكلمة ‘‘مخمخ’’ أي يفكر بتركيز

لكل شـــيء في الحيـــاة معنى وإذا 
فقد اإلنســـان المعنى فقد الحياة ذاته، 
المعانـــي  بعـــض  نـــدرك  أن  أود  لذلـــك 
الهامـــة فـــي حياتنـــا.. وليكن أول شـــيء 
هـــو: الديـــن )Religion(: وقـــد يفهـــم 
البعـــض الديـــن أنه فقـــط مجموعة عقائد 
 )Theories( نظريـــات  مجموعـــة  أو 
بـــدون تطبيقـــات عمليـــة، أو مجموعـــة 
نظـــم أو أنمـــاط حيـــاة أو قواعـــد تضـــع 
ولكـــن  معينـــة..  قوالـــب  فـــي  النـــاس 
جوهـــر الديـــن كمعنـــى أساســـي كيف 
يمكـــن أن يحـــب اإلنســـان هللا ويعبـــده 
وســـط إغـــراءات هـــذا العالـــم الشـــرير 
ووسط حروب الشـــيطان ووسط جذب 
الماديـــات ومتاعب الجســـد.. هـــذا هو 
جوهـــر الوصيـــة اإللهيـــة التـــي أعطاهـــا 
هللا لإلنســـان حيـــن خلقـــه فـــي جنـــة ال 
يحتـــاج فيهـــا إلى شـــيء ســـوى هللا، فكل 
شـــيء موجـــود وقـــد أعـــده هللا لإلنســـان 
قبـــل خلقتـــه، وَحذََّره مـــن أن ينجذب إلى 
شـــيء بعيـــًدا عـــن هللا، فـــكل مـــا يأكلـــه 
يكـــون مـــن يـــد هللا وأن يكـــون هللا هـــو 
الـــكل فـــي الـــكل بالنســـبة لإلنســـان، 
وأن يكـــون تعامله مـــع الخليقة كدائرة 
مركزهـــا هللا. هـــذا هـــو هـــدف الشـــرائع 
اإللهيـــة التـــي نزلـــت مـــن الســـماء عبـــر 
األجيال، لذا إذا تمســـك أحد بالشـــرائع 
بـــدون عالقـــة حقيقية مـــع هللا أفقدها 
جوهرهـــا، وتتحـــول إلـــى مجـــرد شـــكل 
بـــدون مضمون ووســـيلة بـــال هدف.. 
+ عالقـــة الصـــوم بالعبـــادة: يظن 
البعـــض أن الصـــوم هـــو مجـــرد عاقـــة 
بالطعـــام، بينمـــا الصـــوم الحقيقـــي هـــو 
بهـــا  بـــدأ  عبـــادة هلل، ووصيـــة حقيقيـــة 
هللا مع اإلنســـان، وطالما كان اإلنســـان 
متمســـًكا بهـــا حظـــي بشـــركة جميلـــة مع 
هللا، ولكن حين كســـر الوصية ُطِرَد من 
حضـــرة هللا. لذلـــك حيـــن تجســـد ابـــن هللا 
الكلمـــة وتبنـــي قضيـــة خاصنـــا، صـــام 
4٠ نهـــاًرا وأربعيـــن ليلة ليصّحح مســـيرة 
البشـــرية نحـــو هللا. وكمـــا كنـــا فـــي آدم 
األول حيـــن كســـر الوصيـــة، هكذا حين 
صـــام آدم الثانـــي ونـــاب عنـــا بـــل صـــام 
َعنَّـــا ليعالج المشـــكلة.. وأوصـــي كبداية 
للصـــوم الحقيقي بمـــا قاله )المزمور2(: 
اعبـــدوا الرب... افهمـــوا... تأدبوا )أي 
تغيـــروا(.. وهـــو مزمـــور إنجيـــل قـــداس 
أحـــد الرفـــاع، والخطـــة التـــي رســـمها لنا 
ألداء الصـــوم الحقيقـــي.. وألن الصـــوم 
وعالقـــة  هلل  اإلنســـان  لحـــب  دليـــل 
حرصـــه على تقديم دليـــل قوي لمحبته 
الصـــوم  يتحـــول  لذلـــك  ولوصيـــاه  هلل 
إلـــى وســـيلة قويـــة لتعميـــق حـــب هللا 
فـــي قلب اإلنســـان مما يقـــوده للعبادة 
النقيـــة بالصـــوم والصـــالة والتســـبيح 
والليتورجيـــات في التســـابيح واأللحان 

والتأمـــل فـــي كالم هللا المقـــدس...
+ ملكيـــة هللا للجســـد: وهـــذا هـــو 
أن  فرغـــم  الحقيقيـــة،  القداســـة  منهـــج 
القديســـين كانـــت لهـــم أجســـاد مثلنـــا لهـــا 
ميـــول وغرائز وعواطف، ولكن قدســـوها 
جميًعـــا بالشـــبع مـــن هللا وتمليكـــه علـــى 
الجســـد وطاقاتـــه، فصـــار الجســـد هيكل 
هللا وروح هللا ســـاكن فيـــه، ومـــع تفعيـــل 
عمـــل الـــروح القـــدس بالصـــوم والعبـــادة 
الروحـــي  للكيـــان  تقويـــه  هنـــاك  تكـــون 
بقيادة روح اإلنسان المقودة بعمل الروح 
الجســـد خاضًعـــا  يجعـــل  ممـــا  القـــدس، 
يعنـــي  فالقمـــع  للـــروح،  مطيـــع  كعبـــد 
الخضـــوع لملكيـــة هللا وخدمـــة األهـــداف 
الروحيـــة، فيحيـــا اإلنســـان حســـب الروح 
وليـــس حســـب الجســـد. وهنـــاك تحذيـــر 
فـــي كلمـــات هامـــة للقديـــس بولس: »إن 
عشـــتم حســـب الجسد فســـتموتون، ولكن 
إن كنتـــم بالـــروح ُتميتـــون أعمال الجســـد 
فســـتحيون«، وأيًضا: »َمْن يزرع للجسد 
فمـــن الجســـد يحصـــد فســـاًدا، وَمْن يزرع 
للـــروح فمـــن الـــروح يحصد حيـــاة أبدية« 
)2كو6:9(. ولخطورة األمر نّبه الســـيد 
المسيح لعدم التهاون فقال: »إن أعثرتك 
عينـــك فاقلعهـــا وألقهـــا عنـــك، فخيـــر َلَك 
أن تدخـــل الحيـــاة أعـــور مـــن أن تدخـــل 
جهنـــم وَلـــَك عينـــان« )مـــت9-6:18(، 
أي أن قطـــع العثـــرة مـــن العيـــن يوّصـــل 

للحيـــاة األبديـــة وهـــذا مهـــم للجســـد..
+ بالصـــوم نحقـــق إمكانية تغليب 
حتـــى  إرادًيـــا،  الجســـد  علـــى  الـــروح 
نحقـــق مـــا كتبه لنـــا القديس بولس: »إن 
عشـــتم حســـب الجســـد فســـتموتون، لكن 
إن كنتـــم بالـــروح تميتـــون أعمال الجســـد 
فالصـــوم  )رو8:1٣(،  فســـتحيون« 
لتقـــوى  الماديـــة  الجســـد  إرادة  ُيضعـــف 
إرادة الـــروح فننتصـــر لحســـاب وصايـــا 
عموًمـــا  اإللهيـــة  الوصيـــة  فنطيـــع  هللا، 
ونعيش حســـب إرادة هللا لنا، كما نطلب 

فـــي الصـــاة: »لتكـــن مشـــيئتك«. 
+ بالصـــوم َتقـــوى الصـــالة: كمـــا 
ُيجمـــع القديســـون أن الصـــوم والصدقـــة 
همـــا جناحـــا الصـــاة القويـــة والمقبولـــة 
الجســـد  يجعـــل  فالصـــوم  هللا،  أمـــام 
ذبيحـــة حـــب نقية هلل: »قدموا أجســـادكم 
ذبيحـــة حيـــة مرضيـــة عنـــد هللا عبادتكـــم 
العقليـــة« )رو1:12-٣(. الصـــوم أفـــاد 
أرضـــى  تذّلـــًا  قدمـــوا  إذ  نينـــوى  أهـــل 
وغفـــر  عـــن غضبـــه  فرجـــع  قلـــب هللا، 
لهـــم خطاياهـــم، كما أفاد الصوم أســـتير 
بحكمـــة فائقـــة ســـاعدتها علـــى خـــاص 
مـــن صـــوم  كًا  أن  وناحـــظ  شـــعبها، 
الملكـــة  أيـــام  اليهـــود  وصـــوم  نينـــوى 
أســـتير كانا صوًما لكل الشـــعب بطريقة 

جماعيـــة...
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العهـــد  »كان 
بالنســـبة  القديـــم 
برقيـــة  لـــي 
يفـــك  لـــم  مشـــّفرة 
إاّل  طاســـمها 
إيمانـــي بالمســـيح«، هـــذا مـــا قالـــه 
أحـــد خامـــات اليهـــود بعـــد إيمانـــه 
اكتشـــف  فلقـــد  المســـيح،  بالســـيد 
بتاريخـــه  كلـــه  القديـــم  العهـــد  أن 
ووصايـــاه،  بطقوســـه  وشـــرائعه، 
وكذلـــك عـــادات وتقاليـــد الشـــعوب 
األخـــرى، مـــا هـــي إال تمهيـــد لعقل 
وقلـــب ووجدان البشـــرية الســـتقبال 
المســـيا )المســـيح( المنتظـــر، وإن 
كان العهد الجديد قد أعلن حضور 
عمانوئيـــل في وســـطنا وصرنا نراه 
وجًهـــا لوجـــه إاّل أننـــا نجـــد أن كل 
كلمـــة وكل آية وكل أصحاح وكل 
ســـفر فـــي العهـــد القديم مـــا هو إال 
إعان لشـــخص المسيا، وما علينا 
إاّل أن نفـــك تلـــك البرقيـــة المشـــّفرة 
حتـــى نـــرى المســـيح بوضـــوح فـــي 
كل أحـــداث وأســـفار العهـــد القديم، 
فلـــم يهبـــط الـــرب يســـوع فجـــأة مـــن 
الســـماء منـــذ ألفـــي عـــام، بـــل إنـــه 
منـــذ فجر التاريخ وهو حاضر في 
خليقتـــه، وهـــو الوحيـــد الـــذي كان 
محـــور التاريـــخ وحوله تـــدور كافة 
البشـــرية  كانـــت  فقـــد  األحـــداث. 
تـــدري  أن  دون  المســـيح  تتنفـــس 
أنـــه يعيـــش في وجدانهـــا. فقد كان 
هـــو موضـــوع انتظارهـــا ورجائهـــا. 
فمـــن يتتبـــع التاريـــخ البشـــري منـــذ 
آدم وحتـــى اآلن نجـــد أن آدم بعـــد 
حكـــى  عـــدن  جنـــة  مـــن  خروجـــه 
فـــي  حـــدث  مـــا  وأحفـــاده  ألوالده 
الجنـــة والـــذي يتلخص فـــي اآلتي:
هـــذه  وثمـــرة  محبـــة  هللا   -1

اإلنســـان. خلقـــة  هـــو  المحبـــة 
2- تعبيـــر هـــذه المحبـــة هـــو 
فـــكان  اإلنســـان  مـــع  حضـــور هللا 
يســـير معـــه وســـط الجنة »َوَســـِمَعا 
ِفـــي  َماِشـــًيا  اإِللـــِه  الـــرَّبِّ  َصـــْوَت 

)تـــك٣:8(. اْلَجنَّـــِة« 
٣- الخطيـــة فصلـــت اإلنســـان 
عن هللا وُطِرد من حضرته وفارقه 

عمانوئيل.

4- ال بد من مخلص يخلص 
اإلنســـان مـــن خطيتـــه ويعيـــده مرة 
ثانيـــة إلـــى الحضـــرة اإللهيـــة فكان 

الوعـــد بالمخلـــص )عمانوئيل(.
الوســـيلة  هـــو  الـــدم  إن   -  5
التـــي يعيـــد بهـــا اإلنســـان للحضـــرة 
مجـــيء  وانتظـــروا  اإللهيـــة، 
»عمانوئيـــل«. وســـرى هـــذا الفكـــر 
فـــي كل الشـــعوب، وحافـــظ عليـــه 
حـــد  إلـــى  نقيـــة  بصـــورة  اليهـــود 
ذات  الوثنيـــة  الشـــعوب  أّمـــا  مـــا، 
الحضـــارات الراقيـــة فقـــد احتفظـــوا 
بأساســـيات فكـــرة انتظار وخاص 
ولكـــن  المنتظـــر  )الملـــك(  المســـيا 

ســـليمة. غيـــر  بصـــورة 
ولذلـــك ليـــس باألمـــر العجيـــب 
وتقاليـــد  عـــادات  فـــي  تجـــد  أن 
الملـــك  مامـــح  الوثنيـــة  الشـــعوب 
أبيهـــم  مـــن  ورثـــوه  فقـــد  المنتظـــر 
آدم، ولكـــن -كمـــا قلنـــا ســـابًقا- لم 
يحافظـــوا عليـــه نقيًّـــا. ونجـــد مثـــًا 
مجـــيء  ســـبق  الـــذي  أفاطـــون 
الســـيد المســـيح يقـــول »متـــى يأتي 
الـــذي يعلمنـــا كل  الشـــخص  هـــذا 
شـــيء؟ إنني في غاية الشـــوق إلى 
معرفتـــه«. أّمـــا الشـــاعر الروماني 
فريجيـــل فيقول عـــن انتظاره للملك 
المخلـــص »طفـــل صغيـــر ُمرَســـل 
مـــن الســـماء إلينـــا، وعلـــى عهـــده 
ســـُتمحى آثـــار جريمتنـــا، واألرض 
لـــن تعـــرف الخـــوف فيمـــا بعـــد«.

بعـــد طرد اإلنســـان من حضرة 
هللا لـــم يصمـــت هللا حتـــى مجيئـــه 
حضـــوره  كان  بـــل  العالـــم،  إلـــى 
واضًحـــا، نـــار مـــن الســـماء تنـــزل 
فـــي  علـــى الذبيحـــة تعلـــن أن هللا 
ينـــزل  ثـــم  )عمانوئيـــل(،  وســـطنا 
فـــي ســـحاب فوق خيمـــة االجتماع 
وفـــوق هيكل ســـليمان يعلن مجده، 
ثـــم يحضر بنفســـه إلى العالم ونراه 
ودمـــه(،  )جســـده  المذبـــح  علـــى 
فـــي  ليـــس  عمانوئيـــل  ويصيـــر 
وســـطنا فقـــط بل يســـكن فينـــا، إلى 
أن نـــراه بالعيـــان وجًهـــا لوجـــه فـــي 

األبديـــة!!
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كانـــت مريـــم فتاة ُوِلدت في أســـرة 
والمحبـــة  التفاهـــم  يســـودها  مباركـــة 
والمعاملـــة الحســـنة بيـــن الجميع، وما 
أن وصلت مريم لســـن الجامعة حتى 
تقدمـــوا  الذيـــن  الشـــبان  عـــدد  تكاثـــر 
لارتبـــاط بها لجمالهـــا الفائق وعذوبة 
لســـانها ووداعتهـــا، وكانـــت مريـــم فـــي 
كل هـــذا تبتســـم وتقول إنهـــا مخطوبة 
بالفعـــل، وتقريًبـــا لـــم يفهـــم أحـــد فـــي 
األســـرة مـــا تقصـــده مريم بهـــذا القول، 
وإن كان البعـــض فيهـــم َفِهم أنها ربما 
أديـــرة  ألحـــد  المتكـــررة  زياراتهـــا  فـــي 
الراهبـــات قـــد تعرفـــت بأحـــد الشـــبان 

وتعاهـــدا علـــى االرتبـــاط.
بعـــض  فـــي  تخـــدم  مريـــم  كانـــت 
فصـــول البنات الصغيرة في الكنيســـة 
أحبـــت  وقـــد  إليهـــا،  تذهـــب  التـــي 
وبادلتهـــا  حقيقًيـــا،  حًبـــا  مخدوميهـــا 
أعظـــم. بحـــب  الصغيـــرات  البنـــات 

وما أن انتهت مريم من دراســـتها 
فـــي الجامعـــة حتـــى أعلنـــت عانيـــة 
رغبتهـــا للذهـــاب للديـــر لتعيـــش حيـــاة 

البتوليـــة فـــي رهبنـــة فـــي الدير.
أن  شـــديد  بهـــدوء  األب  حـــاول 
بأنهـــا  ويقنعهـــا  مريـــم  مـــع  يجلـــس 
تســـتطيع أن تعمـــل وتصـــرف علـــى 
أســـر فقيـــرة، وأن تعيش حياة مقدســـة 
فـــي زواج مقـــدس فتنجـــب منـــه أوالًدا 
الكنيســـة،  فـــي  كأعضـــاء  مباركيـــن 
»خطيبـــي  ضاحكـــة:  قالـــت  ولكنهـــا 
لـــه  أكـــون  أن  وعدتـــه  لقـــد  يزعـــل.. 
ولـــن أخلـــف وعـــدي. لقد وعـــدت أني 

لـــي.« وحبيبـــي  لحبيبـــي 
والجميـــل أن األم بحـــركات يديها 
كانـــت  وجههـــا  وإشـــارات  ومامـــح 
فـــي وعدهـــا  الثبـــات  تشـــجعها علـــى 

المبـــارك.
اجتمعـــت األســـرة والمكّونـــة مـــن 
أخ كبيـــر عـــن مريـــم وأخـــت تصغرها 
واألب واألم، وقـــد اتفقـــوا جميًعـــا أن 
ويذهبـــوا  مواصـــات  وســـيلة  يعـــّدوا 
يقدمـــوا  لكيمـــا  مريـــم  مـــع  جميًعـــا 

فـــرح. بـــكل  للديـــر  ذبيحتهـــم 
الراهبـــات  مـــن  كثيـــرات  فرحـــت 
أب  وحتـــى  الرئيســـة  األم  وباألكثـــر 
اعتـــراف الديـــر، الجميـــع فـــرح بقـــدوم 
مريـــم مـــع أســـرتها ألن هـــذا ال يحدث 
إاّل نـــادًرا فـــي أســـرنا المصريـــة، وقـــد 
أشـــادت بعـــض الراهبات بجمال مريم 
المقـــدس  بالحـــب  المشـــتعل  وقلبهـــا 

الـــذي للعريـــس الســـمائي.

إحضـــار الـــدواء ألمنـــا الراهبـــة، ومـــا 
بالـــدواء حتـــى  لهـــا  يديهـــا  مـــّدت  أن 
صفعتهـــا األم لتأخرهـــا عليهـــا كثيـــًرا. 
تألمـــت كثيـــًرا أمنـــا بارثينيـــا مـــن هـــذا 
ولكنهـــا ذهبت ســـريًعا لمخدعها لكيما 
تشـــكو أمنا الكبيرة في الســـن، صلت 
وقالت وهي جريحة: »أخبرني يا من 
تحبه نفســـي ماذا أفعل ومشـــاعري قد 
اضطربـــت وقلبـــي يمـــوج بالغضـــب؟ 
حًقا إني ســـوداء ولســـت جميلة بعد.. 

أســـعى«. ولكني 
تكلـــم أيًضـــا الحبيـــب فـــي قلبهـــا 
قائـــًا: »ألـــم تعرفـــي مـــاذا صنعوا بي 
كيـــف  الحبيـــب؟  أنـــا  الصليـــب  عنـــد 
ثوًبـــا  وألبســـوني  بالســـياط  ضربونـــي 
للهـــزء ووضعـــوا في رأســـي إكليًا من 
شـــوك؟ أتذكريـــن أيًضـــا أنـــي لـــم أرّد 

وجهـــي عـــن خـــزي البصـــاق؟«
بكـــت مريـــم كثيـــًرا مـــن أجـــل مـــا 
»حًقـــا  قالـــت:  عريســـها..  احتملـــه 
وأنـــت عريســـي، أنت أبيـــض وأحمر. 
أبيـــض فـــي نقاوتـــك ونـــورك وبهائك، 
وأحمـــر بجســـدك المخّضـــب بالدمـــاء 
مـــن أجلـــي يـــا حبيبي يا ربـــي والهي. 
لقـــد غفـــرت لهـــا كمـــا غفـــرت أنـــت يا 
مـــن تحبه نفســـي لصالبيك على عود 
الصليـــب، حًقـــا لـــم أَر حًبـــا أعظم من 
هـــذا«. وشـــعرت فـــي الحـــال أن قلبها 

عـــاد ينبـــض بحـــب أمنـــا العجوز.
األيـــام  مـــع  أمنـــا  كانـــت  وهكـــذا 
نعمـــة،  فـــوق  نعمـــة  تـــزداد  والســـنين 

قلبهـــا. فـــي  ونقـــاوة  وبهـــاًء 
عنهـــا  الشـــيطان  يســـكت  ولـــم 
فقـــد أعـــّد لهـــا ســـهًما ملتهًبـــا نـــاًرا، إذ 
حضـــرت إلـــى الديـــر فتـــاة هاربـــة من 
أبيهـــا خوًفا من قتلهـــا، ولكنها جاءت 
بحيلـــة مـــن الشـــيطان لرئيســـة الديـــر 
فـــي حيـــاة  إنهـــا ترغـــب  لهـــا  وقالـــت 
أمنـــا  فأوصـــت  الديـــر،  فـــي  الرهبنـــة 
الرئيســـة أمنا بارثينيا أن تجلس معها 

وتعتنـــي بهـــا.
ومـــا أن جلســـت أمنـــا بارثينيا مع 
بلســـان  الفتـــاة  تكلمـــت  حتـــى  الفتـــاة 
الشـــيطان عـــن أمـــور صعبـــة وخطايا 
نجاســـة مـــع كثيريـــن، وكانـــت تتعّمـــد 
بـــا  بنـــوع مـــن التفاصيـــل  أن تقـــول 
خجـــل وبـــكل صراحة وبألفاظ ســـوقية 
غيـــر منضبطـــة، وكانت الفتـــاة تتكلم 
مـــع أمنـــا ومن طرف خفي تحاول أن 
تزّيـــن لها حياة الخطية، وأن هللا يقبل 
التوبـــة فـــي أي وقـــت. وأعلنت لها أن 
الرهبنـــة ليســـت بخاطرهـــا ولكـــن هـــي 
هاربـــة مـــن أســـرتها وتحتمـــي بالدير.

تألمـــت أمنـــا كثيـــًرا ممـــا ســـمعته 
مـــن أمـــور كانـــت التعلـــم عنهـــا شـــيًئا 
علـــى اإلطاق، وجـــرت أمنا كعادتها 

عاشـــت مريـــم فـــي هـــدوء ومحبـــة 
صلواتهـــا  علـــى  ومواظبـــة  للجميـــع، 
بالديـــر،  الليليـــة  التســـبحة  وحضـــور 
وكّملـــت أيـــام اختبارهـــا وترّهبـــت مريم 
أول  وكان  بارثينيـــا«،  »أمنـــا  باســـم 

عمـــل لهـــا بوابـــة الديـــر.
مـــن المؤكـــد أن أمنـــا لـــم يكن لها 
خبـــرة بكيفيـــة التعامـــل مـــع األمهـــات 
الكبـــار فـــي الســـن، باإلضافـــة لعـــدو 
الخيـــر الـــذي لـــم يتركهـــا مـــن ســـهامه 
كانـــت  مريـــم  ولكـــن  نـــاًرا،  الملتهبـــة 
مـــا  وكثيـــًرا  اعترافهـــا،  ألب  تلجـــأ 
كانـــت تدخـــل مخدعهـــا وتغلـــق بابهـــا 
العريـــس  مـــع  حديثهـــا  فـــي  وتنطلـــق 
الـــذي اختارتـــه لنفســـها، وكانـــت كثيًرا 
ما تشـــعر وتدرك صوت الرب يســـوع 
تفـــرح  فـــي هـــذا  فـــي قلبهـــا، وكانـــت 
وتتعـــّزى كثيـــًرا بمـــا كان يضعه الرب 

يســـوع عريـــس نفســـها فـــي قلبهـــا.
كان مـــن ضمـــن المترّدديـــن على 
مـــن  الســـن  فـــي  كبيـــر  رجـــل  الديـــر 
إحـــدى القبائـــل القريبـــة مـــن الديـــر، 
كان يجـــيء ويقـــرع الجـــرس وبطريقـــة 
خشنة وكأن له حًقا أن يطلب طعاًما 
وصابـــون  وســـكر  شـــاي  ويطلـــب 
وهكـــذا أشـــياء كثيـــرة، وكان أكثـــر مـــا 
يغضبهـــا منـــه أســـلوبه وخصوًصا أنه 
جرحهـــا يوًمـــا قائا: »مـــا دمِت هكذا 
جميلـــة لمـــاذا لـــم تتزوجـــي؟«، تألمت 
أمنـــا بارثينيـــا كثيـــًرا مـــن هـــذا الرجل، 
ودخلـــت مخدعهـــا لتطلـــب من هللا أن 
يميـــت هـــذا الرجـــل حتـــى ترتـــاح منـــه 
ومـــن طلباتـــه. لكـــن كمـــا كان جـــاء 
إليهـــا عريســـها فـــي مخـــدع الصـــاة 
وســـألها: »يـــا بارثينيـــا أتحبيننـــي؟«، 
تعلـــم  أنـــت  »ربـــي  بســـرعة:  قالـــت 
أنـــي أحبـــك، بـــل أني مريضـــة حًبا«. 
»ألـــم  قلبهـــا:  فـــي  الـــرب  لهـــا  قـــال 
تســـمعي صوتـــي يوًما يقـــول: »أحبوا 
أعداءكـــم. باركـــوا العنيكـــم. أحســـنوا 
إلـــى مبغضيكـــم، وصلـــوا ألجل الذين 

إليكـــم ويطردونكـــم«؟«.  يســـيئون 
ســـجدت أمنـــا فـــي قايتهـــا قائلة: 
»ربـــي وراعـــي نفســـي، لقـــد أصبحـــت 
فيـــه  وســـأراك  الرجـــل،  هـــذا  أحـــب 
بـــكل  أنـــت  وأعطيـــك  منـــي،  تطلـــب 

فـــرح«.
منهـــا  طلبـــت  آخـــر  ويوًمـــا   +  
إحـــدى األمهـــات الكبيـــرات ســـًنا فـــي 
الديـــر نوًعـــا معيًنا من الدواء، فذهبت 
لتبحـــث عـــن هـــذا الدواء فـــي صيدلية 
الديـــر، وتأخـــرت بعـــض الشـــيء فـــي 

لعريـــس نفســـها فـــي مخدعهـــا، وكانت تبكي 
بكاًء مًرا صارخة كيف تدّنســـت مســـامعها. 
وجاء أيًضا العريس إلى قلبها بنبضات 
قويـــة فـــي قلبها قائًا: »يـــا أختي يا حبيبتي 
يـــا حمامتـــي يا كاملتـــي، حّولي عنى عينيِك 
فقـــد غلبتاني ألني أُغلـــب بالدموع«، وطّيب 
خاطرهـــا وكأنه يبتســـم لهـــا وقال لها: »نحن 
فيجـــول  العـــدو  أمـــا  خيـــًرا،  نصنـــع  نجـــول 
يصنـــع شـــًرا وســـهاًما مـــن نـــار«، وقـــد أزاح 
عن ذاكرتها كل ما ســـمعت من هذه الفتاة.

وفـــي الغد عرفت أن الفتاة وجدت رحلة 
وقـــد ركبـــت معهـــم. وكأن  للقاهـــرة  راجعـــة 
قـــد أرســـلها لرســـالة معينـــة  الشـــيطان كان 

ولكنهـــا ذهبـــت وذهبـــت معهـــا أفكارهـــا.
وعبـــرت األيـــام والســـنين وقاربـــت أمنـــا 
ســـن الخمســـين، وكانـــت قـــد صـــارت بركـــة 
للديـــر ومحبوبة مـــن الجميع، وكان البعض 
يلجـــأ إليهـــا كثيـــًرا طلًبـــا للمشـــورة الروحيـــة، 
وكانـــت أمنا ما زالـــت تلتقي بالعريس الملك 

الســـمائي وتســـمع صوتـــه فـــي قلبها.
ولكـــن هـــذه المـــرة جـــاء العريـــس، ورأت 
أمنـــا نوًرا قوًيا بقايتها وســـحابة من البخور 
الَعِطـــر، وإذا ملـــك الملـــوك يظهر ألمنا هذه 
المـــرة عياًنـــا، وكم كانت ابتســـامته حلوة لها 
تخلـــب القلـــب وتهـــّزه مـــن أعماقـــه، وناداها: 
لقـــد  الصخـــر،  محاجـــئ  فـــي  »ياحمامتـــي 
أنـــِت اآلن  تعبـــِت كثيـــًرا مـــن أجلـــي، وهـــا 
جميلـــة كالقمـــر، طاهـــرة كالشـــمس«، وقـــال 
لهـــا هكـــذا: »مـــا أجملـــِك ومـــا أحـــاِك أيتها 
العـــروس لقـــد بلغـــِت زينـــة األزيـــان واآلن لم 
يعـــد لـــِك مكاًنـــا فـــي األرض لقـــد آن أوان 

الزفاف 
معـــي  ســـتكونين  عروســـي،  يـــا  اليـــوم 
بارثينيـــا  أمنـــا  وســـمعت  الفـــردوس«.  فـــي 
صوًتـــا كصـــوت ميـــاه كثيرة يقـــول: »طوبى 
للمدعويـــن إلـــى عشـــاء عـــرس الخـــروف«.

ســـجدت أمنـــا وقالـــت: »نعـــم تعـــال أيها 
الـــرب يســـوع، وأنا يـــا عريس نفســـي وملكي 
وإلهـــي لـــي اشـــتهاء أن أنطلـــق وأكون معك 

فـــي كل حيـــن، ذاك أفضـــل جًدا«.
ســـحابة  وارتفعـــت  قـــوة،  النـــور  وإزداد 
البخـــور العطـــرة، وبالمصادفـــة كانت إحدى 
األمهـــات تعبـــر من أمام قايـــة أمنا بارثينيا 
فذهبـــت  النـــور،  ورأت  البخـــور  واشـــتمت 
ســـريًعا ألمنـــا الرئيســـة لتخبرهـــا بمـــا رأت، 
وجـــاءت أمنـــا الرئيســـة مع بعـــض األمهات 
البخـــور  رائحـــة  واشـــتموا  النـــور  وعاينـــوا 

العطـــر، وطرقـــوا علـــى بابهـــا فلـــم تفتـــح.
ســـاجدة  ووجدوهـــا  البـــاب  هـــم  فتحـــوا 
وفـــي يديهـــا الكتـــاب المقـــدس مفتـــوح علـــى 
ســـفر نشـــيد األنشـــاد، ووجههـــا ممتلـــئ نوًرا، 
وابتســـامة خفيـــة كابتســـامة مـــن هـــو ذاهـــب 

للقـــاء حبيبـــه...
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إســـحق: »إن  مـــار  قـــال  الكنـــوز  هـــذه  عـــن 
الذيـــن ارتضـــوا أن يعيشـــوا مـــع المســـيح بمخافـــة 
علـــى  ويصبـــرون  الضيقـــات،  يتحملـــون  هللا 
الكنـــوز  فينالـــون  هللا(  )بمعونـــة  االضطهـــادات 
هدفـــه  اإلنســـان  يضـــع  أن  جميـــل  الســـماوية«. 
أمامـــه دائًمـــا فـــي كل عمـــل وفـــي كل مشـــروع، 
ولذلـــك تضـــع لنا الكنيســـة فـــي أول أحد من آحاد 
بـــل مـــن الحيـــاة  الصـــوم الهـــدف مـــن الصـــوم، 
الروحيـــة كلهـــا وهـــو »الملكوت«، مناديـــة لنا في 
نهايـــة اإلنجيـــل »اطلبـــوا أواًل ملكوت هللا«، ولكن 

كيـــف نصـــل إليـــه؟ 
يوضـــح لنـــا إنجيل أحـــد الكنـــوز الخطوات: 

١– الخطـــوة األولى:
أن نكنـــز ألنفســـنا كنـــوًزا فـــي الســـماء ال على 
األرض، ويعنـــى هـــذا أن نخـــزن كل ما نســـتطيع 
واألصـــوام  الصلـــوات  أفضـــل  مـــن  نخزنـــه  أن 

والخدمـــة والقـــراءات ومحبـــة اآلخريـــن. 
ومـــن كنـــوز الســـماء: أ- الصـــالح: فيقول 
اِلـــِح  اِلـــُح ِمـــَن اْلَكْنـــِز الصَّ الـــرب »اإِلْنَســـاُن الصَّ
اِلَحـــاِت« )مـــت٣5:12(،  ِفـــي اْلَقْلـــب ُيْخـــِرُج الصَّ
وندعـــو الـــروح القـــدس في الســـاعة الثالثة بـ»كنز 
الصالحـــات« متوســـلين إليـــه أن يطّهرنـــا من كل 
دنـــس. ب- مخافـــة هللا: »َفَيُكـــوُن َأَمـــاُن َأْوَقاِتـــَك 
َوْفـــَرَة َخـــَاٍص َوِحْكَمٍة َوَمْعِرَفـــٍة. َمَخاَفُة الرَّبِّ ِهَي 
َكْنـــُزُه« )إش6:٣٣(، ومخافـــة هللا تعني أن يكون 
عنـــد اإلنســـان هيبـــه وتقديـــر هلل ورؤيتـــه فـــي كل 
مـــكان، وطاعـــة فـــي كل وصايـــاه. ت- الحكمة: 
قيـــل عـــن الســـيد المســـيح »اْلُمذََّخـــِر ِفيـــِه َجِميـــُع 
ُكُنـــوِز اْلِحْكَمـــِة َواْلِعْلِم« )كـــو٣:2(، والحكمة هي 
جـــودة التفكيـــر ودقـــة التعبيـــر وســـامة التدبيـــر. 
ث- العطاء: قال الســـيد المســـيح للشـــاب الغني 
»ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكـــوَن َكاِمـــًا َفاْذَهْب َوبْع َأْمَاَكَك 
ـــَماِء...«  َوأَْعـــِط اْلُفَقـــَراَء، َفَيُكـــوَن َلـــَك َكْنٌز ِفي السَّ
)مـــت21:19(. والواضـــح هنـــا أنه ليـــس مطلوًبا 
أن نخـــزن أي شـــيء، فالكنـــز هـــو أثمن ما يقتنيه 
اإلنســـان، لذلـــك فالمطلـــوب ال أن تصّلـــي فقـــط، 
ولكـــن تصّلـــي صـــاة عميقـــة روحانية باســـتخدام 
كل الحـــواس، وهكـــذا فـــي باقـــي الفضائـــل.. وفى 
نهايـــة النقطـــة األولـــى يوضـــح اإلنجيـــل أنـــه إن 
كان كنـــزك فـــي الســـماء فســـيكون قلبـــك أيًضـــا 
فـــي الســـماء، ألنـــه »حيـــث يكـــون كنـــزك هنـــاك 
يكـــون قلبـــك أيًضـــا«. ويقـــارن بيـــن كنـــز األرض 
وكنـــز الســـماء.. فكنـــز األرض يجعلـــك متعلًقـــا 
بهـــا وُيعرِّضـــك للســـرقة والتلـــف. إّمـــا ســـتتركه أو 
يجعلـــك متعلًقـــا  الســـماء  كنـــز  ســـيتركك، ولكـــن 
بالســـماء، وهنـــاك ال يكـــون ســـارقون وال تلـــف.. 

ولذلـــك ُســـمِّي هـــذا األحـــد »أحـــد الكنوز«.
االهتمـــام  بعـــد  الثانيـــة:  الخطـــوة   –٢
باإليجابيات، الحذر من الســـلبيات.. فالعين هي 
بـــاب العقـــل الـــذي يدخـــل منـــه كل معرفـــة ســـواء 
إيجابيـــة أو ســـلبية، بالقـــراءة والرؤيـــة، لذلـــك فـــإن 

كانـــت عينـــك نقيـــة ســـيكون عقلك نقًيـــا، وبالتالي 
كانـــت  إن  والعكـــس صحيـــح..  كلـــه..  جســـدك 
عينـــك شـــريرة ســـيكون عقلك شـــريًرا، وهـــذا يلّوث 
جســـدك كلـــه.. لذلك اهتـــم بعينك وبما تراه وتقرأه، 
فـــإن تحكمـــت فـــي المدخـــل تحكمـــت فـــي الجســـم 
كلـــه.. ثـــم يوضـــح أن العيـــن هي ســـراج الجســـد، 
فهـــي التـــي تنيـــر للجســـد وبدونهـــا يحيـــا اإلنســـان 
فـــي ظـــام.. ولكـــن إن كان هـــذا الســـراج ُمطفـــًأ 
أكثـــر  ســـيكون  كلـــه  فالجســـد  شـــرير(  )مظلـــم.. 

. ظاًما
3– الخطـــوة الثالثـــة: هـــي االســـتقامة فـــي 
العبـــادة وعـــدم التعريج بيـــن فرقتين أو بين ربين، 
هللا والمـــال، فـــإن كنـــت حًقـــا تعبـــد هللا فـــا تعبـــد 
غيـــره.. ولكـــن إن أردت أن تعبـــد االثنيـــن فلـــن 
تســـتطيع ذلك ألنك إما أن تحب الواحد وتبغض 
اآلخـــر، أو تقبـــل الواحـــد وتبغـــض اآلخـــر. ومـــا 
ُيقـــال علـــى المـــال ُيقـــال علـــى الشـــهوات عموًمـــا 
والعـــادات الرديئـــة.. المـــال ليـــس شـــًرا فـــي حـــد 
ذاتـــه، إنمـــا هـــو نعمـــة وبركـــة وعطيـــة مـــن هللا 
لنســـتثمرها لمجـــد اســـمه، ولكـــن البـــد أن نجعلـــه 
خادًمـــا ال ســـيًدا، حيـــث أنـــه ُيمكـــن أن يصيـــر 
المـــال ســـيًدا إن: أ- اهتممنـــا بـــه وبجمعـــه فـــا 
يتوافـــر وقـــت لعمـــل روحـــي بـــل يكون االنشـــغال 
كلـــه بـــه. ب- محبتـــه تجعلنا نضـــل عن اإليمان 
ونستخدم وسائل ال ترضي هللا »أَلنَّ َمَحبََّة اْلَماِل 
ـــُروِر، الَّـــِذي ِإِذ اْبَتَغـــاُه َقـــْوٌم َضلُّوا  َأْصـــٌل ِلـــُكلِّ الشُّ
َعـــِن اإِليَمـــاِن، َوَطَعُنـــوا َأْنُفَســـُهْم ِبَأْوَجـــاٍع َكِثيـــَرٍة« 
»َفَأَجـــاَب  عليـــه  اإلتـــكال  ت-  )1تـــي6:1٠(. 
أَْعَســـَر  َمـــا   ، َبِنـــيَّ َيـــا  َلُهـــْم:  َوَقـــاَل  َأْيًضـــا  َيُســـوُع 
ُدُخـــوَل اْلُمتَِّكِليـــَن َعَلى اأَلْمَواِل ِإَلى َمَلُكوِت هللِا!« 
)مـــر24:1٠(. ث- التكبـــر بســـببه »َواْلَمـــْزُروُع 
ـــْوِك ُهـــَو الَّـــِذي َيْســـَمُع اْلَكِلَمـــَة، َوَهـــمُّ هَذا  َبْيـــَن الشَّ
اْلَعاَلـــِم َوُغـــُروُر اْلِغَنـــى َيْخُنَقـــاِن اْلَكِلَمـــَة َفَيِصيـــُر 
ِبـــَا َثَمـــٍر« )مـــت22:1٣(. ج- الطمـــع وعـــدم 
االكتفـــاء )عبـــادة األوثـــان(: »َفَأِميتُـــوا أَْعَضاَءُكُم 
الَِّتـــي َعَلـــى اأَلْرِض... الطََّمـــَع الَّـــِذي ُهـــَو ِعَبـــاَدُة 
اأَلْوَثـــاِن« )كـــو5:٣(. ح- اســـتخدامه في أشـــياء 
خاطئـــة مثـــل: الربا – التجارة غير المشـــروعة – 
اإلدمـــان – الشـــهوة ... حًقـــا ال يســـتطيع أحد أن 

يعبـــد ربين.
٤– أخيـــًرا.. يوضـــح فصـــل اإلنجيـــل عـــدم 
حمـــل الهـــم من ناحية األكل والشـــرب أو اللبس، 
فيكفـــي أن تعمـــل قـــدر اســـتطاعتك واتـــرك الباقي 
علـــى هللا..  ويكفـــي أن تتأمـــل الطبيعـــة حولـــك 
وذلـــك الجمـــال البديـــع في الزهـــور والطيور كيف 
خلقهـــا هللا ويقوتهـــا.. أفـــا يهتم بـــك أنت أيًضا؟! 

حًقـــا.. ألـــِق عليـــه همك فهـــو يعولك.

avvatakla@yahoo.com

أحد الكنوز

درجـــات  عـــن  الحديـــث  فـــي  عرضنـــا 
اإلكليـــروس، الثـــاث عقوبـــات الخاصـــة بـــكل 
درجـــة علـــى حـــدة، إاّل أن هنـــاك عقوبات عامة 
منهـــا  وهنـــاك  بـــل  الثـــاث،  الدرجـــات  تشـــمل 
مـــا يشـــمل معـــه علمانييـــن إذا وقعـــوا فـــي ذات 
الخطـــأ، مـــع اختـــاف أن القطع لإلكليروس أّما 
الفـــرز فهـــو للعلمانييـــن. وتتنـــوع تلـــك العقوبـــات 

العامـــة إلـــى أربعـــة أقســـام: 

األول عقوبات بسبب خلطات ممنوعة.

العنايـــة  بعـــدم  خاصـــة  عقوبـــات  الثانـــي 
بينهـــم. فيمـــا  اإلكليـــروس  أو  بالشـــعب 

الثالـــث عقوبـــات خاصة بأخطاء خاصة أو 
تجاه اآلخرين.

الرابع عقوبات خاصة بالرسامات.

العقوبـــات  تلـــك  عـــن  الحديـــث  وســـنتناول 
بأقســـامها األربعـــة فـــي مقاليـــن متتالييـــن بنعمـــة 

الـــرب.

القســـم االول : عقوبـــات خاصـــة بخلطات 
ممنوعـــة )دون ذكر أرقـــام القوانين(:

شـــماس  أو  قســـيس  أو  أســـقف  صنـــع  إذا 
البصخـــة المقدســـة مع اليهود قبـــل اعتدال الليل 

والنهـــار فلُيقطـــع.

إذا صام أســـقف أو قســـيس أو شـــماس مع 
قبـــل منهـــم هدايـــا  اليهـــود أو عّيـــد معهـــم، أو 
لعيدهـــم كفطائـــر أو شـــيء آخـــر فلُيقطـــع، وإن 

كان مـــن فعـــل ذلـــك علمانًيـــا فلُيفـــرق.

إذا صلـــى أحـــد اإلكليـــروس مـــع إكليروســـي 
آخـــر مقطـــوع، فلُيقطـــع هـــو أيًضا.

أي أســـقف أو قســـيس أو شـــماس يمضـــي 
إلـــى معمودية الهراطقـــة أو يتقّرب من قرابينهم، 
تأمـــر القوانيـــن بـــأن ُيقطـــع مـــن درجتـــه، ألنـــه 
ليســـت بيـــن المســـيح والشـــيطان مســـالمة، وأّي 

نصيـــب للمؤمـــن مـــع غيـــر المؤمـــن؟

شـــماس  أو  قســـيس  أو  أســـقف  يختلـــط  ال 
فلُيقطـــع. اختلـــط  فـــإذا   . العالـــم  هـــذا  بأشـــغال 

الـــذي  الشـــماس  أو  القســـيس  أو  األســـقف 
اثنتيهمـــا،  يفعلهمـــا  للجنديـــة، ويريـــد أن  يتفـــرغ 
لينال رئاســـة بشـــرية مع الكهنوت، فلُيقطع ألنه 

قـــال »ادفـــع مـــا هلل هلل ومـــا للملـــك للملـــك«.

إذا ُوجـــد مـــن اإلكليـــروس مـــن يـــأكل فـــي 
خمـــارة أو يشـــرب، فلُيفـــرق. إاّل أن يكـــون فـــي 

فنـــدق ألجـــل الضـــرورة والغربـــة والمـــأوى.

‘‘الحالوم’’ نوع من الجبنة في مصر، من الكلمة القبطية ⲁⲗⲱⲙ أو ϩⲁⲗⲱⲙ أي ‘‘الجبنة’’
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ⲙⲁϣⲑⲟϯ المشط يستخدم لتصفيف الشعر بالقبطية

»ولما كملت أيام خدمته 
مضى إلى بيته« )لو1: 2٣(
أسرة مكتبة المحبة بشبرا

وأسرة المرحوم
فيكتور يونان نخلة

األستاذة أوديت فيكتور
المحاسب برتي فيكتور
المهندس نزيه فيكتور

يزفون إلى أحضان القديسين
مثلث الرحمات 

نيافة الحبر الجليل

األنبا لواكس

أسقف أبنوب والفتح 
وأسيوط الجديدة

ورئيس دير الشهيد مارمينا 
المعلق بأبنوب

طالبين نياًحا لروحه الطاهرة
في أحضان القديسين

وعزاء آلبائنا المطارنة 
واألساقفة

أعضاء المجمع المقدس
وأسرته المباركة 
وكل أبنائه ومحبيه

بصلوات صاحب الغبطة 
والقداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين

+   +   +

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

 القمص جرجس لوقا
أول كاهن قبطي في فرنسا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 2٠ فبرايـــر 
2٠22م، القمـــص جرجـــس لوقـــا، كاهن 
مـــار  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة  كنيســـة 
مرقس بشـــاتنيه ماالبري، التابعة إليبارشية 
باريـــس وشـــمالي فرنســـا، عـــن عمـــر قارب 
الخدمـــة  فـــي  قضـــى  أن  بعـــد  ســـنة   8٣
األب  ُولـــد  ســـنة.   46 حوالـــي  الكهنوتيـــة 
المتنيـــح فـــي 22 يوليـــو 19٣9م، وحصـــل 
علـــى بكالوريـــوس الطب البيطـــري، جامعة 
القاهـــرة عـــام 1962م، توجـــه إلـــى فرنســـا 
حيـــث حصـــل هنـــاك علـــى درجـــة الدكتوراه 
فـــي علـــم األمراض الفيروســـية مـــن جامعة 
»باســـتير« عام 1968م، ثم حصل بعدها 
بعاميـــن، فـــي عـــام 1969م علـــى دكتـــوراه 
الدولـــة فـــي العلوم من فرنســـا أيًضا، وعمل 
أســـتاًذا فـــي جامعـــة باســـتير وفـــي عدد من 
الجامعـــات الفرنســـية، حتى أيامـــه األخيرة.
بيـــد  أبريـــل 1976م   4 يـــوم  كاهًنـــا  ســـيم 
مطـــران  مرقـــس  األنبـــا  الرحمـــات  مثلـــث 
مارســـيليا وطولون، مع اســـتمراره في عمله 
كأســـتاذ جامعـــي، ونال رتبـــة القمصية يوم 
2٣ أغســـطس 1989م. في عام 1995م 
تكـــون  كنيســـة  أول  تأســـيس  فـــي  ســـاهم 
األرثوذكســـية  القبطيـــة  للكنيســـة  مملوكـــة 
فـــي فرنســـا، وهـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
ومـــار مرقـــس الرســـول، التـــي كان يخـــدم 
بهـــا حتـــى نياحتـــه، كمـــا أســـهم فـــي إنشـــاء 
عـــدد مـــن الكنائـــس القبطيـــة فـــي فرنســـا. 
الفرنســـي  الشـــرف  وســـام  علـــى  حصـــل 
التـــي  األوســـمة  أرفـــع  وهـــو  فـــارس  برتبـــة 
تمنحهـــا فرنســـا فـــي أبريـــل عـــام 2٠16م، 
لجهـــوده فـــي مجال األمـــراض الفيروســـية، 
بالتزامـــن مـــع مـــرور 5٠ ســـنة علـــى بـــدء 
رحلته الدراســـية بفرنســـا و4٠ ســـنة خدمته 
الكهنوتيـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
مارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمالي 
فرنســـا، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشية، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

 القمص تادرس بليب
كاهن كنيسة مكسيموس ودوماديوس 

واألنبا موسى بالعصافرة
قطاع المنتزه - اإلسكندرية

رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم 
الخميـــس 1٠ فبرايـــر 2٠22م، القمـــص 
تـــادرس لبيـــب، كاهـــن كنيســـة القديســـين 
األنبـــا  والقـــوي  ودوماديـــوس  مكســـيموس 
موســـى بالعصافـــرة، التابعـــة لقطاع كنائس 
المنتـــزه باإلســـكندرية، عـــن عمـــر بلـــغ 75 
ســـنة وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت ألكثـــر 
مـــن 41 ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح في 2٠ 
فبرايـــر 1947م، وســـيم كاهًنـــا فـــي األول 

مـــن أغســـطس 198٠م، بيـــد نيافـــة األنبـــا 
بنياميـــن مطـــران المنوفيـــة الحالـــي )النائب 
البابـــوي لإلســـكندرية وقتهـــا(، وُرِســـم برتبـــة 
القمصيـــة فـــي 27 مـــن ســـبتمبر 2٠12م 
بيـــد نيافة األنبـــا باخوميوس مطران البحيرة 
آنئـــذ(.  البطريركـــي  )القائمقـــام  وتوابعهـــا 
وُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي بالكاتدرائيـــة 
مـــن  الثالثـــة  فـــي  باإلســـكندرية،  المرقســـية 
بعـــد ظهـــر اليـــوم ذاتـــه، بحضـــور صاحبي 
العـــام  األســـقف  بافلـــي  األنبـــا  النيافـــة: 
باإلســـكندرية،  المنتـــزه  قطـــاع  لكنائـــس 
لكنائـــس  العـــام  األســـقف  هرمينـــا  واألنبـــا 
قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، وعـــدد كبير من 
اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا بافلـــي، ولمجمـــع اآلبـــاء 
المباركـــة  اإلســـكندرية، وألســـرته  كهنـــة 

وكل محبيـــه.

 القمص أاغبيوس سعد
من إيبارشية شرق المنيا

رقـــد فـــى الرب يـــوم االثنيـــن 21 فبراير 
2٠22م، القمـــص أغابيـــوس ســـعد، كاهـــن 
مقـــارات  العـــذراء والثـــاث  الســـيدة  كنيســـة 
القديســـين بنزلـــة عبيـــد، التابعـــة إليبارشـــية 
شـــرق المنيـــا، عـــن عمـــر تجـــاوز 55 ســـنة 
بعـــد أن قضـــى في الخدمـــة الكهنوتية أكثر 
مـــن 2٣ ســـنة. ُولـــد األب المتنيـــح يوم 22 
أغســـطس 1966م، وســـيم كاهًنـــا يـــوم 27 
القمصيـــة  رتبـــة  ونـــال  1998م،  نوفمبـــر 
يـــوم 25 يونيـــو 2٠21م، وُأقيمـــت صلوات 
تجنيـــزه بكنيســـته فـــي السادســـة مـــن مســـاء 
اليـــوم ذاتـــه. خالص تعازينا لنيافة األنبا فام 
أســـقف شـــرق المنيـــا، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 
اإليبارشـــية، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

تاسوين صوفيا
أقدم مكرسات دير السيدة العذراء 

بجبل درنكة في أسيوط
 18 الجمعـــة  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــدت 
فبرايـــر 2٠22م، تاســـوني صوفيـــا، أقـــدم 
بجبـــل  العـــذراء  الســـيدة  بديـــر  المكرســـات 
إليبارشـــية  التابـــع  أســـيوط  فـــي  درنكـــة 
الخدمـــة  مـــن  عاًمـــا   55 بعـــد  أســـيوط، 
بالتكريـــس. تكرســـت المتنيحـــة بيـــد مثلـــث 
الرحمـــات األنبـــا ميخائيـــل مطـــران أســـيوط 
ورئيـــس ديـــر درنكة الســـابق عام 1967م، 
وخدمـــت بتعليـــم اللغـــة القبطيـــة واأللحـــان 
الكنســـية فـــي الدير بشـــكل أساســـي. صلى 
اإليبارشـــية  أســـقف  يوأنـــس  األنبـــا  نيافـــة 
ورئيـــس الديـــر صلـــوات تجنيزها فـــي ديرها 
لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص  نياحتهـــا.  يـــوم 
األنبا يوأنس أســـقف إيبارشـــية أســـيوط، 
ولمكرســـات ديـــر الســـيدة العـــذراء بجبـــل 
درنكة، وألســـرتها المباركـــة وكل محبيها.

+   +   +

+   +   +

+   +   +

ذكري األربعين لألب الغالي
والجد المحبوب جًدا

شايب جرجس سيفني
كنت أبًا حانيًا وحكيًما، وكانت محبتك 
تظلل علينا وتروي قلوبنا العطشى 
لرؤيتك اآلن رحلت وأدميت قلوبنا 
بفراقك، على رجاء اللقاء ننتظرك.

زوجتك وأبناؤك وأحفادك
تقيم األسرة 

القداس اإللهي لروحه الطاهرة
يوم السبت الموافق 2022/3/5

بكنيسة الرسولين بطرس وبولس 
)البطرسية( بالعباسية

في تمام الثامنة والنصف صباًحا
تلغرافيًا جورج وفيكتور شايب

+   +   +

»طوبى لمن اخترتة وقبلته يا رب 
ليسكن في ديارك إلى األبد«

شكر وذكرى األربعين لألب الغالي

المرحوم كمال يوسف حنا

لقد عشت بيننا في هدوء المالئكة، 
ورحلت عنا في سكون القديسين، 
وكنت دائًما مستعًدا للقاء الرب، 
شاعًرا بالغربة في هذه األرض، 
لسان حالك يقول مع داود النبي

»غريب أنا في األرض فال تُخِف 
عنّي وصاياك« )مز119: 9(.
تقيم األسرة القداس اإللهي 

لروحه الطاهرة 
يوم األحد الموافق 2022/3/13
في تمام الساعة السابعة صباًحا
بكنيسة السيدة العذراء مريم 

بعزبة النخل
أمام محطة متروعزبة النخل

أوالدك وبناتك وأحفادك



We were celebrating the great Jonah’s 
(Nineveh) fast, let’s contemplate in some 
of the scripture verses under the title 
of Profound sermons delivered in short 
statements.  “So the Lord spoke to the 
fish, and it vomited Jonah onto dry land”. 
(1) Then “Now the word of the Lord came 
to Jonah the second time, saying, “Arise, 
go to Nineveh, that great city, and preach 
to it the message that I tell you.”  So Jonah 
arose and went to Nineveh, according 
to the word of the Lord. Now Nineveh 
was an exceedingly great city, a three-
day journey in extent.  And Jonah began 
to enter the city on the first day’s walk. 
Then he cried out and said, “Yet forty 
days, and Nineveh shall be overthrown!”. 
“ So the people of Nineveh believed God, 
proclaimed a fast, and put on sackcloth, 
from the greatest to the least of them.  Then 
word came to the king of Nineveh; and he 
arose from his throne and laid aside his robe, 
covered himself with sackcloth and sat in 
ashes. And he caused it to be proclaimed 
and published throughout Nineveh by the 
decree of the king and his nobles, saying, 
Let neither man nor beast, herd nor flock, 
taste anything; do not let them eat, or 
drink water, let everyone turn from his evil 
way and from the violence that is in his 
hands. Who can tell if God will turn and 
relent, and turn away from His fierce anger, 
so that we may not perish?  Then God saw 
their works, that they turned from their evil 
way; and God relented from the disaster that 
He had said He would bring upon them, and 
He did not do it”(2). 

These words were said by Jonah to the 
people of Nineveh. Jonah is the only prophet 
to whom Christ has compared himself. As 
the whole real story of Jonah was a symbol 
for the crucifixion and resurrection of the 
Christ. Jonah’s temptation has displayed a 
symbol for not only a man who could lose 
his life because of his mind but also God’s 
embracing for the whole humanity. As we 
see Jonah at the beginning as a runaway but 
lastly as an evangelist. 

The words “Yet forty days, and 
Nineveh shall be overthrown!”, said by 
Jonah includes an equation set by GOD to 
Nineveh and to us all. The city would be 
overthrown after 40 days to destruction, 
ruin and death through their sins, but 
through their repentance it would turn into 
life and heaven which is the same meaning 
of the word metanoia (prostration) meaning 
changing the mind direction. Jonah has 
spent three days and nights in the belly of 
the fish praying, resulting in the repentance 
of the whole people of Nineveh. Similarly, 
as the disciples spent ten 10 days from The 
Ascension of Christ till the descent of the 

holy spirit upon the Apostles, whereafter 
Saint peter said a sermon and those who 
gladly received his word were baptized; and 
that day about three thousand souls were 
added the church(3). Thus we should put the 
act of repentance in front of you through 
changing the direction of your mind from 
the earthly lusts to the heavenly matters. 
Through a spiritual gradual practice 
by starting the Great Lent with twelve 
prostrations (metanoias) praying in 6 of 
them to yourself and the last six praying 
for others, then add one metanoia each 
following day of the fast. 

Our church has many examples for 
people whom lives changed through 
their repentance e.g saint Paul who kept 
persecuting the church of God but since 
Christ appeared to him on his way, he replied 
“Lord, what do You want me to do?”(4) and 
his whole life was converted to be the great 
evangelist, servant and martyr apostle. 

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

In addition to Old Testament examples 
e.g David the prophet who committed a 
complexity of sins, but offered repentance 
before Nathan the prophet, so we pray his 
psalm of repentance every prayer, “Have 
mercy upon me, O God, According to Your 
lovingkindness.”(7). In addition to many 
church history examples likewise saint 
Moses the black, saint Mary the Coptic and 
Saint Augustine etc.…

Let’s put these examples before us 
during the great Lent to remind us that when 
we put our mind and heart in the hands of 
Christ, He can change them. Sometimes 
every one of us feels being weak to leave a 
certain sin, for our limited human strength, 
however getting in continuous contact 
with God’s love and grace, he turns this 
weakness into strength. Surrender yourself 
in the Christ hands seriously, persistently, 
say to him, Lord, I am in your hand, I 
want to change my heart. Make this your 

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

Every morning we pray in the prime 
prayer: “With your light, O Lord, we see 
the light.” The night ends and we begin a 
new day in which we ask: “Enlighten our 

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

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

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

May our Christ grant us to have this 
work and a change of direction in true 
heartly repentance. 

“Yet forty days, and Nineveh 

shall be overthrown!”

His Holiness Pope Tawadros II’s 
Wednesday meeting Sermon on

16-2-2022

1. Jonah 2: 10.   2. Jonah 3: 1-10.   3. Acts 2: 41.   4. Acts 9: 6.   5. Luke 19: 1-10.   6. John 21: 15.    7. Psalm 50: 1.   8. Romans 12: 2.   9. Joel 2: 13.
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