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نشكــــــــــــر 
للاَّ الـــذي أعطانا 
أن نأتـــــــــــي إلـــــــــى 

هــــــــــــذا اليـــوم الـــذي نحتفل فيـــه بمرور مئة 
عـــام )1918- 2018م( علـــى تأســـيس 
وانتشار مـــــــــــدارس األحـــــــــــد في الكنيســـــــــــة 

األرثوذكســـية. القبطيـــة 

األساســـــــــي  التعليمــــــــــي  النظـــام  هـــذا 
فـــي الكنيســـة، والـــذي مـــّر بمراحـــل عديـــدة 
قبـــل أن يأخـــذ الشـــكل النظامـــي، وتوضـــع 
وينمـــو  واألنشـــطة،  والترانيـــم  المناهـــج  لـــه 
تحـــت رعايـــة الكنيســـة ممثلة فـــي بطاركتها 
وكافـــة  وشمامســـتها  وكهنتهـــا  وأســـاقفتها 

فيهـــا. الخـــدام والخادمـــات 

واليـــوم ال توجـــد كنيســـة قبطيـــة واحـــدة 
سواء على أرض مصر أو في خارج مصر 
حيث بالد الشرق والمهجر تخلو من وجود 
فصـــل أو فصـــول مـــدارس األحـــد، بـــل أن 
فـــي مناطـــق كثيـــرة ليـــس بها كنائـــس ولكن 
بهـــا فصـــل أو أكثـــر لمـــدارس األحـــد التـــي 
تقـــوم بالتربيـــة الكنســـية والتنشـــئة اإلنجيليـــة 
والروحيـــة للصغـــار والفتيـــان والفتيـــات فـــي 
القرى والمدن والنجوع والمناطق العشـــوائية 

والفقيـــرة والبعيـــدة وغيرها.

إننـــا نشعـــــر بالفخـــــــــــر إذ أوجــــــــــــد للاَّ 
القديـــــــــــس  هـــو  لنـــا خادًمـــا غيـــوًرا ومحًبـــا 
األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس )1876- 
تشـــكيل  بـــدأ  يديـــه  علـــى  الـــذي  1951م( 
اللبنـــات األولـــى فـــي هـــذه الخدمـــة، ومـــع 
آَخريـــن بـــدأ العمل ينجح، وصـــار االهتمام 
األول لـــه مع تكوين اللجنة العامة لمدارس 
األحد من أول صورة لها عام 
الفـــروع  وانتشـــرت  1922م، 
وفـــروع الفـــروع، وتأّهل الخدام 
والخادمـــات، ممـــــــــــا يدعونـــــــــــا 
جميًعـــا للشـــكر واالمتنان لهذه 
الرعايـــة اإللهيـــة الـــذي شـــملنا 

بهـــا جيـــاًل بعـــد جيل.

إننـــي أعتقـــد أن جميـــــــــــــع 
الذيـــن يخدمـــون فـــي الكنيســـة 
اليـــوم علـــى كافـــة المســـتويات 
هـــم الذين تخرَّجوا من مدارس 
بـــل  مـــكان،  أي  فـــي  األحـــد 
وأتجاسر وأقول إن كل اأُلسر 
القبطيـــة والشـــباب تخرَّجوا من 
مـــدارس األحد التـــي نالوا فيها 
التكويـــن المســـيحي والمعرفـــي 
األول واألساســــــــــــــي حيــــــــــــــث 

المحبـــات  نتعلـــم 
الخمـــس:

. + محبة للاَّ

+ محبة اآلخر.

+ محبة الحياة.

+ محبة الوطن.

+ محبة السماء.

مـــن خـــالل الكتـــاب المقـــدس والتـــراث 
الكنســـي واآلبائي والحضاري وكافة التقاليد 

القبطيـــة والمصرية.

إنهـــا قصـــة نجـــاح بنعمـــة هللا. ونحـــن 
ـــر األجيـــال  نحتفـــل باليوبيـــل المئـــوي نتذكَّ
التـــي أّسســـت وشـــاركت وشـــجَّعت وخدمت 
وتعبـــت ليكـــون لنـــا هـــذا الكنـــز الثميـــن في 

كنيســـتنا المصريـــة.

التـــي  للجنـــة  خاًصـــا  شـــكًرا  م  وُأقـــدِّ
قامـــت باإلعـــداد علـــى مـــدي أربع ســـنوات 
لمـــدارس  المئـــوي  اليوبيـــل  الحتفاليـــة 
األحـــد، وأُخـــّص نيافة األنبا دانيال أســـقف 

وتوابعهـــا. المعـــادي 

وبـــكل الفخـــر والتقديـــر، ونحـــن نحتفل 
باليوبيل المئوي، نتذكر جميع الذين خدموا 
ويخدمـــون بأمانة وإخـــالص، بل وُيطوِّرون 
مقتضيـــات  بحســـب  الخدمـــة  دون  ويجـــدِّ
العصـــر.. وليحفظكـــم هللا - واهـــب النعـــم 
- صغـــاًرا وكبـــاًرا.. لـــه كل المجـــد، آميـــن.
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الســـيوف باإلســـكندرية التابعة لقطاع المنتزه. شارك في صلوات 
التدشـــين والقـــداس أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس آڤـــا مينـــا 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بمريـــوط، واألنبا صليب 
أســـقف ميـــت غمـــر ودقـــادوس، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام 
للمحلـــة، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غرب 
األســـكندرية، واألنبـــا باڤلي األســـقف العام لكنائس قطـــاع المنتزه 
والمســـئول عـــن خدمـــة الشـــباب باإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينـــا 

األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن شـــمس والمطريـــة.
ويرجـــع تاريـــخ إنشـــاء هذه الكنيســـة إلى عـــام 1962م، حين 
زار القديس البابا كيرلس الســـادس األرض المخصصة للكنيســـة 
وباركهـــا وأمـــر بمضاعفة مســـاحتها وســـدد ثمنهـــا بالكامل وجعل 
األرض وقًفـــا علـــى ديـــر مارمينـــا، وبعدهـــا بـــدأ العمـــل فـــي بنـــاء 
الكنيســـة ســـنة 1968م، وفي فجر يوم 2٤ أبريل 1970م صلى 
قداســـته القـــداس بهـــا وُســـميت علـــى اســـم القديس األنبا أثناســـيوس 
الرســـولي، وزارهـــا كذلـــك مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده 
الثالـــث فـــي 25 مايـــو 1972م، بينمـــا زارهـــا قداســـة البابـــا األنبـــا 
تواضـــروس الثانـــي يـــوم 17 أغســـطس 201٤م. ونظًرا التســـاع 
الخدمة بالكنيســـة تم إعادة بنائها وتوســـعتها وإقامة مبنى خدمات 

ملحـــق بهـــا، ليتـــم تدشـــينها بيد قداســـة البابا. 

قداسة ابلابا يصيل 
عشية عيد مار مرقس باإلسكندرية

صلـــى قداســـة البابـــا مســـاء يـــوم االثنيـــن 7 مايـــو 2018م، 
عشـــية عيد استشـــهاد القديس مار مرقس كاروز الديار المصرية 
بالكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية، وقام قداســـته بتطييب رفات 
القديـــس مـــار مرقـــس بالحنـــوط واألطيـــاب، كمـــا ألقـــى عظـــة عن 
القديـــس مرقـــس الرســـول صاحـــب الرؤيـــة فـــي الخدمـــة. شـــارك 
فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس آڤـــا مينـــا أســـقف 
ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار مينـــا بمريـــوط، واألنبا باڤلي األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه والمشـــرف علـــى خدمـــة الشـــباب 
باألســـكندرية، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 

غـــرب األســـكندرية وعـــدد كبيـــر مـــن كهنـــة األســـكندرية.

تنويه
فـــي إطـــار حـــرص قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس 
الثانـــي علـــى التواصـــل مـــع أبنائـــه كافـــة، وبـــكل الوســـائل 
حســـاباته  عبـــر  قداســـته  مـــع  التواصـــل  يمكـــن  الممكنـــة، 

الرســـمية علـــى الوســـائل االجتماعيـــة الرقميـــة اآلتيـــة:
Facebook: Pope Tawadros II
Twitter: @popetawadros
Email: tawasoul@copticpope118.com

قرار بابوي رقم 2018/10

خبصوص انتداب األنبا ديفيد 
أسقف نيويورك ونيواجنالند بأمريكا نائًبا بابويًا

انتـــداب نيافـــة األنبـــا ديفيد أســـقف نيويـــورك ونيوانجالند 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ليكـــون نائًبا بابوًيا بمقر رئاســـة 
الكنيســـة القبطيـــة بنيـــو جيرســـي، وله اإلشـــراف الكامل روحًيا 
ومالًيـــا وإدارًيـــا علـــى جميـــع الكنائـــس فـــي الواليـــات التـــي ال 

تخضـــع لرعايـــة أســـاقفة اإليبارشـــيات القبطيـــة فـــي أمريكا.
وعلى ابن الطاعة تحل البركة

قداسة ابلابا يف احتفايلة خرييج اجلامعات
في يوم األربعاء 25 أبريل 2018م، شـــارك قداســـة البابا 
تواضـــروس األنبـــا الثانـــي، فـــي االحتفاليـــة الســـنوية لخريجـــي 
ُأقيمـــت  وقـــد  أكتوبـــر.   6 مطرانيـــة  تنظمهـــا  التـــي  الجامعـــات 
المرقســـية  الكاتدرائيـــة  فـــي  رويـــس  األنبـــا  بمســـرح  االحتفاليـــة 
بالعباســـية، بحضـــور نيافـــة األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبر 
وأوســـيم، ولفيـــف مـــن كهنـــة اإليبارشـــية. وحمـــل حفـــل هـــذا العام 
اُم« )فـــي٣: 1٣(. وقـــد ألقـــى عليهـــم  اســـم »َأْمَتـــدُّ ِإَلـــى َمـــا ُهـــَو ُقـــدَّ

قداســـة البابـــا كلمـــة عـــن النجـــاح.

CAICIID  ويستقبل وفد مركز
اســـتقبل قداســـة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم األربعـــاء 2 مايـــو 2018م، وفـــد مركـــز الملـــك 
عبـــد هللا بـــن عبـــد العزيـــز العالمـــي للحـــوار بيـــن أتبـــاع األديـــان 
والثقافـــات )CAICIID(، برئاســـة الســـيد فهـــد أبـــو النصر المدير 

العـــام للمركـــز، والدكتـــور محمـــد أبـــو النمـــر مستشـــار المركـــز.

مع »أطفال ٥٧٣٥٧«
استقبل قداسة البابا يوم األربعاء 2 مايو 2018م، في المقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، مجموعـــة مـــن أطفـــال 
مستشـــفى 57٣57 لعالج ســـرطان األطفال. وقد وزع هدايا على 
أطفـــال »57٣57« خـــالل اســـتقباله لهـــم، ثـــم توســـط األطفـــال فـــي 
ختام زيارتهم ألخذ الصورة التذكارية. ُيذكر أن قداســـة البابا زار 

المستشـــفى ذاتهـــا في شـــهر أغســـطس من العـــام الماضي.

تدشني كنيسة األنبا أثناسيوس 
بالسيوف باإلسكندرية

قـــام قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الســـبت 5 مايـــو 2018م، 
بتدشـــين مذابح وأيقونات كنيســـة القديس األنبا أثناســـيوس بمنطقة 
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جلنة الرهبنة واألديرة باملجمع املقدس
تقـــوم اللجنـــة بالتواصـــل مـــع األديـــرة القبطيـــة ودراســـة مـــا يخص 
اآلبـــاء الرهبـــان، كمـــا يقـــوم نيافة األنبا دانيال أســـقف ورئيس دير األنبا 
بـــوال بالبحـــر األحمـــر، أحـــد أعضـــاء اللجنـــة، باإلشـــراف علـــى أديـــرة 
الراهبات الُمعتَرف بها كنسًيا، وأيًضا التي تحت التأسيس واالعتراف 

الكنســـي مثـــل ديـــر مـــار جرجس واألم ســـفرنيكي بطريـــق العلمين.

قداس األربعني للمتنيح 
نيافة األنبا انطونيوس أسقف منفلوط

وســـط مشـــاركة شـــعبية كبيـــرة ُأقيـــم فـــي الثامنـــة مـــن صبـــاح يـــوم 
الســـبت 28 أبريـــل 2018م، بديـــر األميـــر تـــادرس الشـــطبي بمنفلوط، 
قـــداس ذكـــرى األربعيـــن لمثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا أنطونيوس 
أســـقف منفلوط وتوابعها. شـــارك فـــي القداس أصحـــاب النيافة: األنبا 
كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي، واألنبا بطرس األســـقف العـــام، واألنبا 
لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح، األنبا يوأنس أســـقف أســـيوط والنائب 
البابوى إليبارشـــية منفلوط، واألنبا بيجول أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العـــذراء المحـــرق. وقـــد نقـــل نيافة األنبـــا يوأنس تعزيات قداســـة البابا 
لشـــعب اإليبارشـــية، وأيًضا قّدم الشـــكر لآلباء األســـاقفة المشاركين في 
القـــداس، ولمحافـــظ أســـيوط ورجال الشـــرطة على حضورهـــم القداس.

املؤتمر السنوي ألساقفة وكهنة أوروبا

بـــدأت يـــوم االثنيـــن 7 مايـــو 2018م، بمقر المؤتمرات المســـيحي 
»بيـــت إيـــل« بشـــرق هولندا، فعاليات المؤتمر الســـادس ألســـاقفة وكهنة 
إيبارشـــيات الكنيســـة القبطيـــة بأوروبا، بحضور أصحـــاب النيافة: األنبا 
برنابا أســـقف تورينو وروما، األنبا أباكير أســـقف الدول اإلســـكندنافية، 
األنبـــا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا، األنبا 
أرســـاني أســـقف هولندا، نيافة األنبا دميان أســـقف ورئيس دير العذراء 
وأبي سيفين بهوكستر، نيافة األنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وجينيف، 
األنبا ميشـــائيل أســـقف ورئيس دير األنبا انطونيوس بكريفلباخ، األنبا 
أنطونيـــو أســـقف ميالنـــو ورئيـــس ديـــر األنبا شـــنوده رئيـــس المتوحدين 
ومعهـــم  أوروبـــا؛  ووســـط  المجـــر  أســـقف  جوفانـــي  األنبـــا  بميالنـــو، 
وثالثـــة وســـبعون كاهًنـــا وعشـــرات من الخـــدام والخادمات والشمامســـة 
والمكرســـين والمكرســـات يمثلـــون ثالثـــة عشـــر إيبارشـــية. حاضـــر فـــي 
المؤتمـــر نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنچلـــوس، ونوقشـــت 
خـــالل ورش العمـــل موضوعـــات حـــول مدارس األحد وخدمة الشـــباب 

واجتماعـــات إعـــداد الخـــدام والليتورجيا وخدمة الشمامســـة.

في يوم األحد 2018/4/29م - 21 برمودة 1734ش
احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مار مرقس بأبو تيج

برعاية حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل
األنبا أندراوس

أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم

باليوبيل الذهبي لسيامة
القمص تيموثاوس رشموخ

وكيل المطرانية
بمناسبة مرور خمسين عاًما في خدمة الكهنوت
والذي تمت سيامته كاهًنا بيد مثلث الرحمات

نيافة األنبا مرقص مطران أبو تيج
وطما وطهطا في 1968/٤/1٤م

وتم ترقيته إلى رتبة القمصية
بيد نيافة الحبر الجليل
األنبا أندراوس
فى 198٣/٣/1٣م

وقد شهد الحفل حضور العديد من
اآلباء الكهنة والرهبان والشخصيات العامة،

وعلى رأس الحاضرين نيافة
األنبا أنطونيوس

مطران الكرسي األورشليمي والشرق األدنى
وهو ابن القمص تيموثاوس شرموخ بالجسد،
وكذلك حضر لفيف من اآلباء الكهنة من

اإليبارشية واإليبارشيات األخرى،
كما شارك في االحتفال مجموعة من اآلباء

الرهبان من أديرة القدس
واالنبا أنطونيوس والشهيد مارمينا بمريوط

وقد تخلل الحفل كلمات من اآلباء الحاضرين
وتقديم الهدايا وكان يوًما مفرًحا لشعب

الكنيسة واإليبارشية بصلوات أبينا المحبوب

قداسة البابا توارضوس الثاين
وشريكه في الخدمة نيافة

األنبا أندراوس
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طابع بريد حيمل صورة مارمرقس 
صدر يف 1968م

الطابـــع الـــذي أصدرتـــه هيئـــة البريـــد المصـــري عـــام 1968 
وهـــو بمناســـبة رجـــوع رفـــات القديـــس مرقـــس كاروز مصـــر مـــن 
رومـــا ولمناســـبة مـــرور 1900 عام على استشـــهاد القديس كما هو 
مكتـــوب على الطابع ولمناســـبة افتتـــاح الكاتدرائية الكبرى في األنبا 
رويـــس بحضـــو البابا كيرلس الســـادس والرئيس جمال عبد الناصر 
واإلمبراطـــور هيالسالســـي وكان البنـــاء قد بـــدأ عام 1٤965 وكان 
عبـــد الناصـــر قـــّدم دعم مالي كبير من الدولة لبنـــاء الكاتدرائية التي 
تليق بكنيســـة مارمرقس وأودع جســـد مارمرقس في نهاية االحتفال 

فـــي مـــزاره الحلـــي باألنبا رويس

نيافة األنبا أباكري يدشن 
كنيسة األنبا أنطونيوس 

وابلابا كريلس السادس يف نورشوبينج - السويد
فـــي مطلـــع الشـــهر الجـــاري، قام نيافـــة األنبا أباكير أســـقف الدول 
اإلســـكندنافية بتدشـــين كنيسة القديســـين األنبا أنطونيوس والبابا كيرلس 
الســـادس فـــي مدينـــة نورشـــوبينج بالســـويد. اشـــترك معـــه فـــي الصـــالة 
نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطران لـــوس آنچلوس والـــذي كان في زيارة 
الســـويد فـــي األســـبوع األول مـــن شـــهر مايـــو. خالـــص تهانينـــا لنيافة 

األنبـــا أباكير، ومجمع كهنة اإليبارشـــية وشـــعبها.

سيامة اكهنني جديدين بإيبارشية طموه

قـــام نيافـــة األنبـــا صموئيـــل أســـقف طمـــوه يـــوم األحـــد 6 مايـــو 
2018م، بكنيســـة الشـــهيد إســـطفانوس واألنبـــا صموئيـــل بديـــر الشـــهيد 

نيافة األنبا باخوم يدشن مذابح 
بكنيسة مار جرجس بالغريزات، سوهاج

فـــي يـــوم الجمعـــة ٤ مايـــو 2018م، قام نيافة األنبا باخوم أســـقف 
مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  مذابـــح  بتدشـــين  والمراغـــة،  والمنشـــاة  ســـوهاج 
جرجـــس بقريـــة الغريـــزات بعـــد تجديـــد هيكلهـــا وحوائطهـــا وأرضيتهـــا 
والســـيدة  جرجـــس،  مـــار  الشـــهيد  أســـماء  تحمـــل  والمذابـــح  مؤخـــًرا. 
العـــذراء، ورئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل. كمـــت قـــام نيافته خـــالل القداس 
أبنـــاء الكنيســـة ذاتهـــا مـــن كافـــة  اإللهـــي برســـامة ٣80 شماًســـا مـــن 
المراحـــل الســـنية، فـــي رتبـــة اإلبصالتـــس. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 

باخـــوم، واآلبـــاء كهنة الكنيســـة وشـــعبها.

سيامة دياكون يف إيبارشية سيدين 
للكرازة برشق آسيا

قـــام نيافـــة األنبـــا دانييل أســـقف ســـيدني يـــوم األربعـــاء 25 أبريل 
2018م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد أبي سيفين بسيدني، بسيامة 
الدكتـــور نـــادر منقريـــوس بدرجـــة الشـــماس الكامـــل )دياكـــون(، باســـم 
الدياكـــون فيلوباتيـــر للخدمـــة بالكـــرازة فـــي دول شـــرق آســـيا. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا دانييـــل، والدياكـــون فيلوباتيـــر، ومجمع كهنة 

إيبارشـــية ســـيدني، وكل أفراد الشـــعب.
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أبـــي ســـيفين فـــي طمـــوه )مقـــر المطرانيـــة(، بســـيامة اثنيـــن مـــن الخـــدام 
بدرجـــة القسيســـية هما: القس فيلوباتير فـــاروق، والقس دانيال فرج، 
لخدمـــة قـــرى اإليبارشـــية. شـــارك فـــي الصـــالة نيافـــة األنبـــا رافائيـــل 
أســـقف عام كنائس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع المقدس، خالص 
تهانينـــا لنيافة األنبـــا صموئيل، والكاهنيـــن الجديدين، ومجمع اآلباء 

كهنـــة إيبارشـــية طمـــوه، وكل  أفراد الشـــعب.

رسامة قمص 
بإيبارشية باريس وشمال فرنسا

قام نيافة األنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، يوم 
الجمعة ٤ مايو 2018م، بكنيســـة القديســـين األنبا موسى القوي واألنبا 
صموئيـــل المعتـــرف بمنطقـــة دويالبار، برســـامة القس موســـى وهيب 
الكاهـــن باإليبارشـــية قمًصا. شـــارك في القداس أصحـــاب النيافة: األنبا 
ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية، واألنبا داود أســـقف المنصورة، واألنبا 
دانيال أســـقف ورئيس دير القديس األنبا شـــنوده بملبورن - أســـتراليا، 
واألنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام بإيبارشـــية لـــوس آنچلـــوس. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا مارك، والقمص موســـى، ومجمـــع اآلباء كهنة 

إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنسا، وســـائر أفراد الشعب.

نيافة األنبا بيرت يفتتح 
مدرسة قبطية بنورث اكرويلنا

صلى نيافة األنبا بيتر أســـقف نورث وســـاوث كارولينا وكنتاكي 
القداس اإللهي يوم األحد 29 أبريل 2018م، بكنيســـة رئيس المالئكة 
بواليـــة  هيـــل  تشـــابيل  بمدينـــة  اإلنجيلـــي  يوحنـــا  والقديـــس  روفائيـــل 
 Holy Youth Christian« نـــورث كارولينـــا، وافتتـــح بعـــده مدرســـة
Academy«  القبطية، والتي يشـــرف عليها القس آنجيلوس بشـــارة 

كاهـــن الكنيســـة ذاتها.

نشاط أسقفية شباب 
أمريكا وكندا

عقدت أســـقفية شـــباب أمريكا وكندا)ACYB(، خالل فترة الصوم 
الكبيـــر وبدايـــة فتـــرة الخمســـين المقدســـة نحـــو 15 لقـــاًء الجتماعـــات 
شـــباب كنائـــس نيوجيرســـي، تـــم خاللهـــا دراســـة احتياجـــات الشـــباب، 
وتعريفهـــم برؤيـــة ورســـالة وهـــدف األســـقفية، وكيفيـــة ووســـائل تحقيق 
خدماتهـــا. شـــارك فـــي اللقاءات عديـــد من اآلباء الكهنة المســـئولين عن 
خدمـــة الشـــباب بكنائســـهم. ومـــن ناحية أخـــرى تم مؤخـــًرا إعداد مركز 
األســـقفية )بيت عنيا( التابع لقداســـة البابا تواضروس الثاني الســـتقبال 

األنشـــطة الصيفيـــة للعـــام الجاري.

القس أثناسيوس مجال 
بإيبارشية إمخيم

رقـــد فـــي الـــرب إثـــر حـــادث أليم في ســـاعة مبكرة مـــن صباح 
يـــوم األربعـــاء 2 مايـــو 2018م، الكاهن الشـــاب القس أثناســـيوس 
جمال كاهن دير األنبا باخوم وأخته ضالوشـــام، بالصوامعة شـــرق 
التابعـــة إليبارشـــية إخميـــم وســـاقلتة، حيـــث ســـقطت به الســـيارة التي 
يقودهـــا فـــي إحـــدى التـــرع، بينمـــا كان فـــي طريقـــه لصـــالة القـــداس 
اإللهـــي بالديـــر الـــذي يخـــدم بـــه. وقـــد أقيمـــت صـــالة التجنيـــز فـــي 
الواحدة من بعد ظهر اليوم ذاته بكنيســـة الرســـولين بطرس وبولس 
بإخميـــم )مقـــر المطرانيـــة(، بحضـــور نيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف 
ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، بينمـــا لـــم يتمكـــن نيافـــة األنبا بســـاده 
أســـقف إخميم من المشـــاركة لتواجده خارج مصر. كما شـــارك في 
صـــالة التجنيـــز إلـــى جانـــب مجمـــع كهنة إيبارشـــية إخميم وســـاقلتة، 
لفيـــف مـــن كهنـــة إيبارشـــية ســـوهاج وكذلـــك رهبـــان أديـــرة الجبليـــن 

الشـــرقي والغربي بســـوهاج.

وهـــو يبلـــغ مـــن العمـــر حوالـــي ٣2 ســـنة، ُوِلـــد فـــي 2٣ يوليـــو 
1986م، بمركـــز المنشـــاة التابـــع لمحافظـــة ســـوهاج. وقضـــى فـــي 
الخدمـــة الكهنوتيـــة قرابـــة ســـنتين ونصـــف فقـــط، حيـــث ســـيم قّســـا 
فـــي 16 نوفمبـــر 2015م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا بســـاده، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيـــه.
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قد يسأل البعض: 
هـــل فـــي صعـــود الرب 

قـــد داس علـــى قانون الجاذبيـــة األرضية؟
نذكـــر  الســـؤال،  هـــذا  علـــى  ولإلجابـــة 

وهمـــا: هامتيـــن  نقطتيـــن 
أ- إن القوانيـــن الطبيعيـــة قـــد وضعهـــا 
هللا لتخضـــع لهـــا الطبيعـــة. وليـــس ليخضـــع 
هـــو لهـــا! فهـــل كان فـــي األمـــر معجـــزة إًذا؟ 

وأجيب: هنـــا 
ب- إنهـــا معجـــزة بالنســـبة إلينـــا نحـــن، 
إذ نـــرى الســـيد المســـيح صاعـــًدا بجســـده إلـــى 
السماء. ولكنها في الواقع أمر طبيعي بالنسبة 

إلـــى الجســـد الممجـــد الـــذي قـــام بـــه الرب.
فـــي  تكـــن  لـــم  الصعـــود  معجـــزة  إًذا 
االنتصـــار علـــى قوانيـــن الجاذبيـــة األرضية، 
الجســـد  هـــذا  فـــي  المعجـــزة  كانـــت  إنمـــا 
أن  يســـتطيع  الـــذي  الســـماوي،  الروحانـــي 
يصعـــد إلـــى فـــوق. إنـــه إًذا ســـمو للطبيعـــة 
وليـــس تعارًضـــا معهـــا. إنـــه نوع مـــن التجلي 

الجســـد... لطبيعـــة 
لو أن جســـًدا مادًيا صعد إلى الســـماء، 
لقلنـــا أن هـــذا ضد قوانين الجاذبية األرضية، 
أمـــا أن يصعـــد جســـد روحاني ســـماوي، فهذا 
أمـــر يتفـــق مـــع ســـمو الطبيعـــة الجديـــدة التي 
يأخذهـــا الجســـد فـــي القيامـــة، فيصير جســـًدا 
روحانًيـــا »ألن لحًمـــا ودًمـــا ال يقـــدر أن يرثـــا 

ملكـــوت هللا« )1كو5:15(.
+        +        +

جســـد  أو  القيامـــة  جســـد  إن  حًقـــا 
المعجـــزة. هـــو  الصعـــود: 

صعـــد الســـيد المســـيح إلـــى الســـماء 
بجســـد ممجـــد، ارتفـــع منطلًقا إلـــى فوق ال 
يخضـــع مطلًقا لقوانيـــن الجاذبية األرضية.

إنـــه جســـد ليســـت فيـــه ثقـــل المـــادة التي 
تجـــذب إلـــى أســـفل.. بـــل لـــه طبيعـــة أخـــرى 

ممجـــدة يمكـــن أن تصعـــد إلـــى فـــوق.
حًقـــا إن الســـيد المســـيح قد 
قام بجسد ممجد، أمكنه أن يخرج 
مـــن القبـــر وهـــو مغلـــق، وأمكنه 
أن يدخـــل العليـــة علـــى التالميـــذ 
وأبوابهـــا مغّلقة، وأمكنه أن يدخل 
وأبوابهـــا  التالميـــذ  علـــى  العليـــة 
)يـــو19:20-26(، ولكن  مغلقـــة 
التالميـــذ لـــم يتيقنـــوا مـــن مجـــد 
جســـده هـــذا، ألنهم ظنـــوه خيااًل، 
ثـــم ألنهـــم جســـوه، وألنـــه تنـــازل 
فـــأكل معهـــم )لـــو43-27:24(.

فـــي عمـــق  الصعـــود فدخلـــوا  فـــي  أمـــا 
اإليمـــان بهـــذا الجســـد الممجـــد، الـــذي جـــذب 
أنظارهـــم إلـــى فـــوق، حتى قال لهـــم المالكان 
»مـــا بالكـــم واقفيـــن تنظـــرون إلـــى الســـماء« 

)أع11:1(.
+        +        +

الجســـد  تحـــول  هـــي  الصعـــود  معجـــزة 
المـــادي إلى جســـد روحاني، جســـد ســـماوي، 
إلـــى  يصعـــد  أن  يمكنـــه  ممجـــد،  جســـد 
أيًضـــا  لنـــا  يحـــدث  مـــا ســـوف  فـــوق. وهـــذا 
فـــي القيامـــة، حينمـــا »نتمجـــد معـــه« ونقـــوم 
»فـــي عـــدم فســـاد«، »نقـــوم فـــي قـــوة« »فـــي 
مجـــد« )1كـــو٤2:15-٤٤(. األحيـــاء على 
األرض فـــي وقـــت القيامـــة، ســـوف يتغيـــرون 
فـــي لحظـــة، فـــي طرفـــة عيـــن، عنـــد البـــوق 
األخيـــر، ويلبـــس هـــذا المائـــت عـــدم مـــوت 
األحيـــاء  نحـــن  »ثـــم  )1كـــو52:15،5٣(. 
الباقين، ســـنخطف جميًعا معهم في الســـحب 
لمالقـــاة الـــرب فـــي الهـــواء. وهكـــذا نكون كل 

الـــرب« )1تـــس٤:17(... حيـــن مـــع 
والرســـول يبشـــرنا بـــأن الـــرب »ســـيغير 
شـــكل جســـد تواضعنـــا، ليكـــون علـــى صـــورة 

جســـد مجـــده« )فـــي21:٣(. أي أننـــا ســـنقوم 
بجســـد ممجـــد.

فـــي  بالتفصيـــل  األمـــر  هـــذا  وشـــرح 
أن  كيـــف  )1كـــو15(  القيامـــة  أصحـــاح 
جســـدنا المائت ســـيلبس عدم موت، والفاســـد 
ســـيلبس عدم فســـاد وســـنخلع الجســـد الترابي 
نورانًيـــا  روحانًيـــا  جســـًدا  لنلبـــس  الحيوانـــي، 

)1كـــو٤1:15-50(. ســـماوًيا.. 

+        +        +

إًذأ صعود الرب هو عربون لصعودنا.

كمـــا كانـــت قيامة الرب عربوًنا لقيامتنا، 
إذ هـــو »باكـــورة الراقديـــن« )1كـــو20:15(. 
»وكمـــا فـــي آدم يمـــوت الجميـــع، هكـــذا فـــي 

المســـيح ســـيحيا الجميع« )1كـــو22:15(.

نســـمعه  الصعـــود،  فـــي  أيًضـــا  كذلـــك 
إلـــّي  أجـــذب  ارتفعـــت،  إن  »وأنـــا  يقـــول: 
الســـحاب،  )يـــو٣2:12(.. علـــى  الجميـــع« 
وفي السماء وبجسد ممجد، ونكون كل حين 
مـــع الـــرب، فـــي أروشـــليم الســـمائية مســـكن 
هللا مـــع النـــاس )رؤ٣،2:21(. فـــي مســـتوى 
أعلـــى مـــن المـــادة ومـــن الحواس، على شـــبه 
جســـد مجـــده، فـــي ربـــوات قديســـيه.. حيـــث 
نتمجـــد أيًضـــا معـــه )رو17:8(. حيـــث ُنقام 
فـــي مجـــد )1كـــو٤٣:15(.. وبالتالي نصعد 

إليـــه في مجـــد...

فـــي صـــورة الصعـــود، أخذنـــا عربوًنـــا 
للجســـد الممجـــد المرتفـــع إلـــى الســـماء.

ومـــازال هـــذا هـــو أملنـــا، فـــي أن يعتقنـــا 
هللا مـــن المـــادة وتأثيرهـــا. وال يكـــون جســـدنا 
الجســـد  ســـنلبس  إنمـــا  األبـــد،  إلـــى  مادًيـــا 
)رو8:2٣(.  أجســـادنا  باقتنـــاء  الروحانـــي، 
ولكـــن مـــا هـــو الطريـــق الموصل إلـــى المجد 

الـــذي ســـتناله أجســـادنا.

الطريـــق الموّصل إلى مجد أجســـادنا، 
هـــو المـــوت أواًل، ثـــم القيامـــة.. ولهـــذا ال 
نتخلـــص  بالمـــوت  المـــوت.  نخـــاف 
مـــن ماديـــة الجســـد، وبالقيامة نلبس 

روحانيـــة الجســـد الممجـــد.

إن بقينـــا فـــي هـــذا الجســـد، 
إن  ولكـــن  المـــادة،  فـــي  ســـنبقى 
بالمـــوت،  المـــادة  هـــذه  خلعنـــا 
ســـنؤهل إلـــى روحانية الجســـد في 
األبديـــة. مـــن منـــا إًذا يشـــتهي أن 
يبقـــى في التـــراب، دون أن يتغير 

إلـــى المجـــد؟!
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عظة قداسة البابا في تدشن كنيسة األنبا أثناسيوس بالسيوف يوم السبت 5 مايو 2018م

هـــذه  فـــي  اليـــوم  معكـــم  بوجـــودي  ســـعيد 
المناسبة الجميلة، مناسبة تدشين هذه الكنيسة، 
بمنطقـــة  أثناســـيوس  البابـــا  القديـــس  كنيســـة 
الســـيوف فـــي اإلســـكندرية، والتـــي صـــارت أحد 
معالم اإلســـكندرية بجمالها ونشاطها وإنشاءاتها 
وأهلهـــا الكـــرام. بنعمة المســـيح دشـــّنا اليوم ثالثة 
البابـــا  اســـم  علـــى  الرئيســـي  المذبـــح  مذابـــح: 
أثناســـيوس الرســـولي، وكلنـــا نعـــرف أن كلمـــة 
بالحقيقـــة  وهـــو  »خالـــد«،  معناهـــا  أثناســـيوس 
خالـــد، وهو فخر الكنيســـة المصرية، ومن أكثر 
القديســـين الذيـــن اعترفـــت بهم جميـــع الطوائف، 
العالـــم.  فـــي  لإليمـــان  األول  المرجـــع  وُيعتَبـــر 
ودشـــّنا المذبـــح البحـــري علـــى اســـم األنبـــا بـــوال 
واألنبا أنطونيوس، وهما آباء الرهبنة والســـياحة 
الرهبانيـــة. ودشـــّنا المذبح القبلي على اســـم أمنا 
العـــذراء مريـــم، وهـــي فخر جنســـنا، ونحتفل هذا 
العام بمرور خمســـين ســـنة على ظهور الســـيدة 
العـــذراء مريـــم بكنيســـتها بالزيتـــون فـــي القاهـــرة.

ونشـــكر  ومتميـــزة.  جميلـــة  وكنيســـتكم 
اآلبـــاء الكهنـــة ابونـــا انطونيـــوس ويـــاه االبـــاء 
واالراخنـــة االحبـــاء اللـــي بذلـــوا مجهـــود واضح 

. الكنيســـة  لتعميـــر 
واليـــوم نفـــرح جـــًدا بتدشـــين هـــذه الكنيســـة، 
حيـــث أن عـــدد الكنائـــس التـــي علـــى اســـم البابا 
أثناســـيوس قليـــل جـــًدا. وهـــو كان مـــن أشـــهر 
البابـــوات الذيـــن جلســـوا علـــى الكرســـي البابـــوي 
حوالـــي 7٤ ســـنة، وتميـــزت حياته بنشـــاط كبير 
جـــًدا، ليـــس فـــي كرســـي اإلســـكندرية فقـــط بـــل 

علـــى مســـتوى العالـــم.
واليوم نتكلم عن ثالث نقاط رئيسة: 

الرسولــــــــــــي  أثناسيـــــــــــــــوس  القديـــس   -1
بإيمانه. نتمثـــل 

2- نفرح بسيرته.
٣- نطلب شفاعته.

أواًل: نتمّثل بإيمانه
يجب أن نتمثل بإيمان القديس أثناســـيوس 
الرســـولي، اإليمان المســـتقيم، حتى أن الكنيســـة 
فـــي  شـــارك  وقـــد  اإليمـــان«.  بـ«حامـــي  لّقبتـــه 
صياغـــة قانـــون اإليمـــان النيقـــاوي الـــذي نرتـــل 
ونصلـــي بـــه ونقوله فـــي صلواتنا حتى هذا اليوم 
)بالحقيقيـــة نؤمـــن...(، وتعترف بقداســـته جميع 
الكنائـــس المســـيحية فـــي العالـــم بـــال اســـتثناء، 
ويســـمونه »أبو علم الالهوت«. وإيمان القديس 
أثناســـيوس وتعبيراتـــه عـــن اإليمـــان ُتعتَبـــر هـــي 
المرجع األول واالساسي لفهم الكتاب المقدس. 
الكلمـــة«، وكتـــب  لنـــا كتـــاب »تجســـد  ووضـــع 
مـــن  كثيـــرة  الوثنييـــن«، وكتـــب رســـائل  »ضـــد 
أشـــهرها ”الرســـائل الفصحيـــة“. وإيمـــان القديس 
أثناســـيوس كلفـــه كثيـــًرا جـــًدا. وهـــو الـــذي كان 
يحـــدد موعـــد عيـــد القيامـــة لـــكل كنائـــس العالم. 
الكاهـــن  آريـــوس  بدعـــة  ظهـــرت  وعندمـــا 
الـــذي انحـــرف عـــن اإليمـــان، ودائًمـــا االنحراف 
عـــن اإليمان يبـــدأ بالكبرياء، وظـــن أنه األعظم 

واألفضـــل، وكانـــت النتيجـــة ذكـــره فـــي التاريـــخ 
ببدعـــة آريـــوس. وهـــذه البدعـــة انتشـــرت حينهـــا 
فـــي أماكـــن كثيـــرة. وتولـــى القديـــس أثناســـيوس 
عـــن  دفاًعـــا  قـــوة  بـــكل  اآلريوســـية  مهاجمـــة 
اإليمـــان. وتأّلبـــت عليـــه كل القـــوى فصمـــد ولـــم 
يهتـــز، ووقـــف وحـــده. حتـــى قيـــل لـــه: »العالـــم 
كلـــه ضدك يا أثناســـيوس«، فأجاب: »وأنا ضد 
العالـــم«، فُأطِلـــق عليـــه لقـــب ضـــد العالم. ولوال 
اإلســـكندري،  أثناســـيوس  البابـــا  فـــي  عمـــل هللا 
لضاع اإليمان. ولكن انتصرت نعمة المســـيح، 
ونحـــن نعيش على إيمان أثناســـيوس الرســـولي. 
يّدعـــي أي  مـــا ظهـــر شـــخص  يـــوم  فـــي  ولـــو 
شـــيء، نرجـــع إلـــى إيمـــان أثناســـيوس الرســـولي 

ونتمثـــل بإيمانـــه.
وهـــو مصـــري الجنســـية، وألنـــه كان يتكلـــم 
اليونانيـــة كانـــت بعـــض الكنائـــس بالعالم تنســـب 
البابا أثناســـيوس لها، لكن معروف بالكنيســـة أن 
بابـــاوات الكنيســـة ُيختارون مـــن مصر. والقديس 
أثناســـيوس كان مصرًيـــا، وعـــاش كافـــة التقاليـــد 
المصريـــة، وكان يفتخـــر وهـــو بطريرك يأنه كان 
يصـــّب المـــاء علـــى يـــد القديـــس أنبـــا أنطونيوس 

أب جميـــع الرهبـــان، وُذِكـــر هـــذا فـــي التاريخ.
نتمثـــل بـــه ألن إيمانـــه قامـــة كبيـــرة، ليـــس 
علـــى حســـب اإلســـكندرية وال مصـــر فقـــط، ألنه 
عندمـــا تـــم نفيه خارج مصر اســـتغل وقت النفي 
أنطونيـــوس  أنبـــا  القديـــس  هنـــاك وكتـــب ســـيرة 
أب جميـــع الرهبـــان، وكانـــت الرهبنـــة فـــي بداية 
النشـــأة، وكان يعّلـــم عـــن أنبـــا أنطونيـــوس، وتـــم 
نشـــر الســـيرة فـــي الغـــرب. وحتى اليـــوم، الكتاب 
الـــذي كتبـــه عن حياة أنبا أنطونيوس كان البذرة 
األولـــى التـــي نشـــرت الرهبنه فـــي العالم خاصة 

فـــي أوروبا. 
نحـــن نتثمـــل بإيمـــان القديـــس أثناســـيوس 
الرســـولي، ونعيش باإليمان الذي تســـلمانه منه. 
واليوم عندما ندشـــن كنيســـة القديس أثناســـيوس 
الـــذي عـــاش فـــي القرن الرابـــع الميـــالدي، بينما 
نحـــن اليـــوم فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين )أي 
أن هنـــاك ســـبعة عشـــر قرًنا بيننـــا(، فكأننا نقول 
أمام هللا إننا ال زلنا على هذا اإليمان المســـتقيم 
ونحفـــظ  األرثوذكســـية،  القبطيـــة  كنيســـتنا  فـــي 
ســـيرة هـــذا البطـــل العظيـــم في اإليمـــان، ونتمثل 

بإيمانـــه وجهاده.

ثانًيا: نفرح بسيرته
عندما نذهب لدير مار مينا ونري المنطقة 
األثريـــة والمدينـــة المرمريـــة التي كانـــت موجودة 
الكاتدرائيـــة  دشـــّن  الـــذي  أن  نتذكـــر  بالرخـــام، 
بمريـــوط هـــو القديـــس أثناســـيوس، وهـــو أيًضـــا 
أول مـــن رســـم أســـاقفة مـــن بيـــن الرهبـــان، وأول 
من ذهب للخدمة في إثيوبيا ورســـم أســـقًفا ِباســـم 
أنبـــا ســـالمة )لذلـــك هـــذا االســـم محبـــوب جـــًدا 

هنـــاك(. وســـيرة القديـــس 
أثناسيــــــــــوس هي سيـــــــــرة 
عطـــــــــــرة، منـــــــــذ أن كان 

شـــاًبا وصار بطريرًكا في عمر الثالثين، وكان 
ألكســـندروس، وصـــار  للبابـــا  شماًســـا مســـاعًدا 
ومجاهـــًدا  اإليمـــان  عـــن  مدافًعـــا  أثناســـيوس 
وخادًمـــا للبابا ألكســـندروس )البطريـــرك الـ19(، 
واختيـــر فيمـــا بعـــد ليكـــون بطريـــرك اإلســـكندرية 
فـــي عمـــر الثالثين، حيث أّهله نبوغه وتواضعه 
ليكـــون بطريـــرًكا عظيًما، ويخدم ويطوف مصر 
كلهـــا، ويدشـــن ويـــزور كنائس وأديـــرة. ورغم أنه 
ُنِفي خمس مرات عن كرســـيه ومنهم مرة خارج 
البـــالد، لكـــن شـــعبه كان يحبـــه جـــًدا. وكانـــت 
خدمتـــه تثمـــر، ولعل هذة الكنســـية هي ثمرة من 
ثمـــاره فـــي الجهـــاد مـــن القـــرن الرابـــع الميالدي. 
نحـــن نتمثـــل إيمانـــه، وعندمـــا نكـــون فـــي 
كنيســـة تحمـــل اســـمه، فـــكل واحـــد فيكـــم يحمـــل 
اإليمان القوي الذي عاشـــة القديس أثناســـيوس. 
ونفـــرح أيًضـــا بســـيرته العطـــرة، ونفتخـــر أن أحد 
أجدادنـــا هـــو البابـــا أثناســـيوس الرســـولي. وكمـــا 
قلـــت مـــن قبـــل، إنـــه مـــن الممكـــن أن تختلـــف 
كنائس العالم في أمور كثيرة، لكن أحد األشياء 
التـــي نجتمـــع عليهـــا هـــي القديـــس أثناســـيوس، 
وعندمـــا تختلـــف الكنائـــس فـــي أمـــر مـــا يكـــون 
المرجـــع هـــو القديـــس أثناســـيوس، وعندما نحكم 
علـــى إذا مـــا كانـــت طائفـــة مـــا مســـيحية أم ال، 
فيكـــون ذلـــك مـــن خـــالل قانـــون اإليمـــان الـــذي 

شـــارك القديـــس أثناســـيوس فـــي وضعـــه. 

ثالًثا: نطلب شفاعته
نصلي ونطلب شـــفاعة القديس أثناسيوس 
مـــن أجلنـــا، خصوًصـــا في هذا اليـــوم. وبالتأكيد 
البابا أثناســـيوس في غاية الســـعادة ونحن اليوم 
ندشـــن كنيســـة على اســـمه وفي موضع كرســـيه 
بمدينـــة اإلســـكندرية، ثـــم أن الكنيســـة الخاصـــة 
باســـمه تليـــق بـــه مـــن حيـــث جمـــال األيقونـــات 
وعددهـــا، والتصميـــم الهندســـي الـــذي اســـتغرق 
1٣ ســـنة فـــي اإلنشـــاء، والمذابـــح الجميلـــة... 
ولكن أجمل ما في الكنيســـة هو شـــعبها. ونحن 
ال نفتخـــر بامتالكنـــا لكنيســـة أو محتويـــات ألن 
الكنيســـة هـــي موضع التوبـــة. وعندما نكون في 
كنيســـة علـــى اســـم القديـــس أثناســـيوس، نقـــول 
ثّبـــت إيمانـــي لكـــي أكـــون مســـتحًقا أن  لربنـــا: 
أكـــون ابًنا للقديس أثناســـيوس فـــي القرن الـ21، 

وفـــي إيمانـــه وجهـــاده وســـيرته العطرة. 
عندمـــا ندخـــل الكنيســـة ونفـــرح بجمالهـــا، 
نتســـائل: كيـــف يكـــون جمـــال الســـماء؟ لذلـــك 
كذلـــك  الســـماء،  فـــي  »كمـــا  قائليـــن:  نصلـــي 

األرض«.  علـــى 
وإللهنا المجد الدائم آمين. 
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لم يظهـــــــــــــــــر السيد 
المســـيح بعـــد قيامتـــه إالَّ 
للذين قبلوه وللمؤمنين به 
فقـــط؛ ليؤكـــد أن التبريـــر 
ِمـــن جريمـــة َصلبـــه هـــو 
للذيـــن آمنـــوا باســـمه وقبلـــوه فادًيـــا ومخلًِّصـــا. لم 
يظهـــر لبيالطس وال لرؤســـاء الكهنة؛ ألن رؤية 
القيامـــة هـــي عربون للحيـــاة األبدية، فكل َمن 

رأى المســـيح القائـــم قـــد عايـــن الحيـــاة األبدية.
لذلـــك قـــال معلمنـــا بطـــرس الرســـول عـــن 
قيامـــة الســـيد المســـيح »َهـــَذا َأَقاَمُه هللُا ِفـــي اْلَيْوِم 
الثَّاِلـــِث َوأَْعَطـــى َأْن َيِصيـــَر َظاِهـــرًا. َلْيَس ِلَجِميِع 
ـــْعِب َبـــْل ِلُشـــُهوٍد َســـَبَق هللُا َفاْنَتَخَبُهـــْم. َلَنـــا  الشَّ
َنْحـــُن الَِّذيـــَن َأَكْلَنـــا َوَشـــِرْبَنا َمَعـــُه َبْعـــَد ِقَياَمِتِه ِمَن 

و٤1(.  )أع٤0:10  اأَلْمـــَواِت« 
يـــرى  أن  شـــخص  أي  اســـتطاع  هـــل 
الســـيد المســـيح بعـــد قيامتـــه وكان مـــا يـــزال فـــي 
الخطية؟! هل ظهر الســـيد المســـيح بعد القيامة 
ألي شـــخص من أولئك الذين رفضوه وصلبوه؟ 
ألي  قيامتـــه  بعـــد  المســـيح  الســـيد  ظهـــر  هـــل 
شـــخص مـــن غيـــر أحبائـــه؟ إن الحـــراس الذيـــن 

فــــــــــــــــي احتفالنــــــــــــــــا 
بالخمســـين المقدســـــــــــــــة، 
وهـــي تـــذكار الفتـــرة التي 
قضاهـــا الــــــــــــــــــــرب علـــى 
بعـــد قيامتــــــــــــــــــه  األرض 
الـــرب  نـــرى أن  الســـماء،  إلـــى  وقبـــل صعـــوده 
قـــد ُســـرَّ أن يقضـــي فتـــرة بيـــن تالميـــذه قبـــل أن 
يتركهـــم صاعـــًدا إلـــى الســـماء، وكان هـــذا جزًءا 

مـــن تدبيـــره للخـــالص. لمـــاذا؟ 
كان  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الـــرب  ألن  ذلـــك 
يعلـــن لتالميـــذه ولكنيســـته مـــن بعدهـــم حقيقـــة 
فـــي  الحقائـــق  مـــن  كثيـــًرا  ويوّضـــح  قيامتـــه، 

المســـيحي. إيماننـــا 
أن  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الـــرب  حـــرص  وقـــد 
يظهـــر لتالميـــذه مـــرات عديـــدة، يظهـــر بجســـده 
ـــد الـــذي قـــام بـــه مـــن المـــوت، فهـــو قـــد  الُممجَّ
ظهـــر لتالميـــذه إحـــدى عشـــرة مـــرة فـــي مواقـــف 
مختلفـــة... وأخيـــًرا ظهـــر لشـــاول الطرسوســـي 
المعانـــد لكنيســـة الـــرب ليدعـــوه دعـــوة خاصـــة، 

ويصّيـــره بولـــس رســـول األمـــم )أع9(.
وفـــي ظهـــورات الـــرب العديـــدة لتالميذه 
يوّضـــح  كان  فهـــو  منهـــا،  قصـــد  لـــه  كان 

كانـــوا يحرســـون القبـــر لـــم يـــروا الســـيد المســـيح 
عنـــد قيامتـــه، فـــإن القبـــر كان مختوًمـــا واألختام 
موضوعـــة عليه وبداخله جســـد الســـيد المســـيح، 
وقـــد رآه رؤســـاء اليهـــود مع الحـــراس وتأكدوا من 
ذلـــك بأنفســـهم قبـــل أن يضعـــوا األختـــام. ولكـــن 
يقـــول الكتـــاب: »ِإَذا َزْلَزَلـــٌة َعِظيَمـــٌة َحَدَثـــْت أَلنَّ 
ـــَماِء َوَجـــاَء َوَدْحـــَرَج  َمـــاَلَك الـــرَّبِّ َنـــَزَل ِمـــَن السَّ
اْلَحَجـــَر َعـــِن اْلَباِب َوَجَلَس َعَلْيـــِه« )مت2:28( 
ِل  أمـــا النســـوة الالئـــي ذهبـــن إلـــى القبر »ِفـــي َأوَّ
َل اْلَفْجـــِر َأَتْيـــَن ِإَلـــى اْلَقْبـــِر َحاِمـــاَلٍت  اأُلْســـُبوِع َأوَّ
اْلَحُنـــوَط الَّـــِذي أَْعَدْدَنـــُه َوَمَعُهـــنَّ ُأَنـــاٌس َفَوَجـــْدَن 
اْلَحَجـــَر ُمَدْحَرًجـــا َعـــِن اْلَقْبـــر َفَدَخْلـــَن َوَلـــْم َيِجْدَن 
ِفـــي  َجَســـَد الـــرَّبِّ َيُســـوَع َوِفيَمـــا ُهـــنَّ ُمْحَتـــاَراٌت 
َذِلـــَك ِإَذا َرُجـــاَلِن َوَقَفـــا ِبِهـــنَّ ِبِثَياٍب َبرَّاَقـــٍة َوِإْذ ُكنَّ 
َســـاٍت ُوُجوَهُهـــنَّ ِإَلـــى اأَلْرِض َقااَل  َخاِئَفـــاٍت َوُمَنكِّ
: ِلَمـــاَذا َتْطُلْبـــَن اْلَحـــيَّ َبْيـــَن اأَلْمـــَواِت؟ َلْيَس  َلُهـــنَّ
ُهـــَو َهُهَنـــا َلِكنَّـــُه َقـــاَم! ُاْذُكـــْرَن َكْيَف َكلََّمُكـــنَّ َوُهَو 

َبْعـــُد ِفـــي اْلَجِليـــِل« )لـــو6-1:2٤(.
أما الحراس فلم يروا المسيح القائم ولكنهم 
رأوا المـــالك الـــذي دحـــرج الحجـــر وجلـــس عليـــه 
»َوَكاَن َمْنَظـــُرُه َكاْلَبـــْرِق َوِلَباُســـُه َأْبَيـــَض َكالثَّْلـــِج 
َفِمـــْن َخْوِفِه اْرَتَعـــَد اْلُحرَّاُس َوَصـــاُروا َكَأْمَواٍت« 

مفاهيـــم هامـــة تخـــّص اإليمان، منهـــا حقيقة 
جســـد القيامة ومجـــد هذا الجســـد، فالرب في 
كل ظهوراتـــه بعـــد القيامـــة كان يظهـــر بجســـده 
المـــوت.  بعـــد  الـــذي ســـنناله  الجســـد  ـــد،  الُممجَّ
ـــد للســـيد المســـيح يعلـــن حقيقـــة  والجســـد الُممجَّ
قيامتـــه ومجـــد الهوتـــه، فبهـــذا الجســـد اســـتطاع 
الـــرب أن يخـــرج مـــن القبـــر والحجـــر موضـــوع 
العّليـــة  إلـــى  يدخـــل  أن  واســـتطاع  ومختـــوم، 
واألبـــواب ُمغلَّقـــة في مســـاء أحد القيامـــة. وبهذا 
الجســـد صعـــد إلـــى الســـماء تـــارًكا األرض يـــوم 
صعـــوده، فهـــو جســـد ممجد يمكنـــه أن يبقى في 
المجـــد الســـماوي إلـــى وقـــت مجيئـــة الثاني. في 
ـــد احتفظ الـــرب بآثار آالمه،  هـــذا الجســـد الُممجَّ
المســـامير والحربـــة، لكـــي ال يـــدع هنـــاك مجااًل 
للشك في قلب أيٍّ من تالميذه وال من المؤمنين 
فيمـــا بعـــد. وبهـــذا الجســـد الممجـــد شـــارك الرب 
تالميـــذه الطعـــام بعـــد قيامتـــه، لكـــي يؤكـــد لهـــم 
أنـــه هـــو هـــو، اإللـــه المتجســـد المصلـــوب القائم 
بجســـده، ويؤكـــد لهـــم عربـــون القيامـــة األخيـــرة.

فـــي قيامتـــه وظهـــوره قصد الـــرب أيًضا 
أن يعلـــن غلبتـــه علـــى المـــوت، وبهـــذا يكـــون 
قـــد أكمـــل لنـــا الخـــالص وأتـــّم لنـــا الفـــداء الـــذي 

)مت٣:28-٤(، لقد رأوا منظر المالك يضوي 
وشـــعروا بالزلزلـــة التـــي حدثـــت والحجـــر الـــذي 
ُدحرج، وبعدما انصَرفت المريمات نظروا داخل 
القبـــر فلـــم يجدوا جســـد المســـيح موجـــوًدا فيه... 
إذ أنـــه قـــد قـــام، ولمـــا وجـــدوا أن األختـــام غيـــر 
موجـــودة والحجـــر ُدحرج والجســـد غيـــر موجود، 
فانصرفـــوا وهـــم يشـــعرون بالحرج والخـــزي بأنهم 
يحرســـون قبـــًرا فارًغـــا، ومضـــوا وأخبـــروا اليهـــود 
بـــكل مـــا حـــدث وبـــدأت مؤامـــرة اليهـــود تنهـــار 
ظهـــر  يظهـــر..  المســـيح  الســـيد  وبـــدأ  تماًمـــا، 
لمريـــم المجدليـــة ومريـــم األخرى، ظهـــر لبطرس 
الرســـول، وظهـــر لتلميـــذي عمـــواس وبعـــد ذلـــك 
ظهـــر لألحـــد عشـــر وهـــم مجتمعـــون ولـــم يكـــن 
تومـــا معهـــم في األحد األول، وأراهم يديه وجنبه 
ـــوِني  ومكان المســـامير والحربة وقال لهم: »ُجسُّ
َواْنُظـــُروا« )لـــو٣9:2٤( ليؤكـــد لهـــم أنـــه قـــد قام 
حًقـــا بالجســـد ولـــم يكـــن مجـــرد شـــبح أو خيـــال، 
وانتشـــرت أخبـــار القيامـــة بيـــن التالميـــذ وبـــدأت 
الكنيســـة تفرح بقيامة الســـيد المســـيح. أما اليهود 
فكانـــوا فـــي ارتبـــاك.. كانوا في خزي، ال يعلمون 
القائـــم  المســـيح  يـــروا  لـــم  إنهـــم  يقولـــون،  مـــاذا 
مـــن األمـــوات؛ ألن رؤيـــة المســـيح القائـــم من 
األمـــوات معناها إن اإلنســـان قـــد رأى عربون 

الحيـــاة األبديـــة... عربـــون الملكوت.

بـــه حـــّول لنـــا العقوبـــة إلى خـــالص، لذلك نحن 
نســـّميه: “موته المحيي” ، فبقيامة الرب لم يعد 
للمـــوت ســـلطان على كل المؤمنين باســـمه، بل 

صـــارت لهـــم الحيـــاة الجديدة.
وبظهوراتـــه أيًضـــا أراد الـــرب أن يمحـــو 
مـــن ذاكـــرة تالميـــذه كل اآلالم واإلحباطـــات، 
كان  وبظهـــوره  فـــرح.  مشـــاعر  إلـــى  ويحّولهـــا 
يضمـــد جراحـــات تالميـــذه، ويعلـــن تغاضيه عن 
كل ضعفاتهـــم التـــي أظهروهـــا فـــي فتـــرة آالمه: 
فقد أعلن قبوله لبطرس الذي أنكره، ومســـامحته 
للتالميـــذ الذيـــن هربـــوا خائفيـــن تاركيـــن الـــرب 
وحـــده. فـــي ظهـــوره أيًضـــا كان يقصد أن يســـند 
ويـــرد كل المتراجعيـــن بضعـــف فـــي اإليمـــان، 
فـــكان فـــي الطريـــق مـــع تلميذي عمواس ليشـــّدد 
طبريـــة  بحيـــرة  شـــاطئ  علـــى  وكان  إيمانهـــم، 
ليجـــّدد دعوتـــه للخدمة لتالميذه الذين ظّنوا أنهم 

قـــد فقـــدوا دعوتهـــم األولـــى.
فـــي ظهـــوره أيًضـــا كان الـــرب يوضـــح 
ويؤكـــد لتالميذه علـــى موضـــوع كرازتهم، فهو 
قـــد أرســـلهم ال ليكـــرزوا بإلـــه مصلـــوب من أجل 
خـــالص العالـــم فقـــط، بـــل بإلـــه مصلـــوب وقائم 
مـــن بين األمـــوات، فالقيامة كانت هي موضوع 

الكـــرازة الـــذي نـــادي بـــه التالميـــذ لـــكل العالم.
إنهـــا فتـــرة مجيـــدة.. أدعـــوك أن تـــالزم 
الكنيســـة فيهـــا.. ففيهـــا كل الفـــرح واإليمـــان 

والحيـــاة التـــي فـــي الرب.

 demiana@demiana.org
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anbabenyamin@hotmail.com

تحدثنــــــــا قـــــــــــــــــراءات 
الكنيسة فـــــــــــــــي األحــــــــــــــــد 
الخامـــــــــس عن أن السيـــــــــد 
المسيـــــــــح هو الطريـــــــــــــــــق 
والحياة :)يو11-1:1٤(:

قال له يسوع : »أنا هو الطريــــــــــــق والحــــــــــــــق 
والحياة ليس أحد يأتي إلى اآلب إال بي«، والرب 
يسوع المسيح هو الطريق الحقيقي للحياة األبدية 
أُعطي  قد  السماء  اسم آخر تحت  ليس  : »ألنه 
بين الناس به ينبغي أن نخلص، وليس بأحد غيره 

الخالص« )أع12:٤-1٣(.
+ قال يسوع هذا عن نفسه.. ألنه ليس هو 
مرشد للطريق بل هو الطريق نفسه، وهو الطريق 
الوحيد للحياة األبدية فال طريق سواه.. هو الحق 
الكامل الذي ال يشوبه ظلم.. هو الحياة الحقيقية 

فال حياة بدونه .. 
+ السيد المسيح يكشف لنا حقيقة معزية: 
إذ يؤكد لتالميذه أنه هو الطريق والحياة وأنه ال 
السماء إال عن طريقه  إلى  يمكن أن يصل أحد 
وأنه ال يوجد طريق آخر سواه وال يمكن أن يأتي 

أحد إلى اآلب إال عن طريقه..
+ لماذا ال يصل أحد لآلب إال عن طريقه؟ 
وطبقًا  الالنهائي  المطلق  العدل  هو  هللا  ألن 

لمقتضيات العدل كان البد أن تكون هناك كفارة 
عن الخطيئة إذ أخطأ اإلنسان فال يمكن أن ُيقبل 

عند اآلب إال إذا كان هناك كفارة عن آثامه..
األنوار  ُتطَفأ  القيامة:  عيد  ليلة  في  لذلك 
في الكنيسة وُيغلق باب الهيكل، ويسمع المؤمنين 
داخل  الكاهن  أو  الكهنة  رئيس  بين  حواًرا 
الحوار  هذا  الهيكل..  آخرين خارج  وبين  الهيكل 
إلى  المسيح  السيد  دخل  حينما  حدث  ما  يمثل 
للقديسين  جعل  أن  بعد  منتصًرا  غالًبا  السماء 
في  معه  مكاًنا  الخالص  المنتظرين  المحبوسين 
الفردوس. »الذين نظروا المواعيد من بعيد وحّيوها 
وصدقوها«.. فعندما يسمع الحراس كالم المالئكة 
المجد”،  ليدخل ملك  أبوابكم  الملوك  أيها  “افتحوا 
فالحراس يقولون: “من هو ملك المجد؟:، فيجاوبهم 
المالئكة: “رب القوات هو ملك المجد”، لقد “َكَسَر 
يعلن  وهكذا  الحديد”..  ومتاريس  النحاس  أبواب 
المالئكة عن من هو الغالب المنتصر الذي قهر 

الموت وأعطانا القيامة والحياة.. 
ألنه هو الشفيع الكفاري الوحيد: »إن أخطأ 
أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح البار وهو 
كفارة ألجل خطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا 
كل العالم أيًضا«، إًذا كفارتنا فقط هو واحد وهو 
يسوع المسيح مخلصنا وفادينا وحده: »ليس بأحد 
المسيح هو  غيره الخالص«. هذا هو معنى أن 

 .. والحياة  والحق  الوحيد  والطريق  بل  الطريق 
آمن  إذا  إال  يخلص  أن  يقدر  إلنسان  يمكن  فال 
إذا  المسيح وإال  إذا اغتسل في دم  بالمسيح وإال 

قبل المسيح فادًيا ومخلًصا..
المسيح  كان  »إن  جيروم:  القديس  يقول 
هو طريق األبرار فالشيطان هو طريق األشرار، 
أي  بكلمة هللا  اتحادهم  هو  المؤمنين  يميز  وما 

المسيح«.. بالسيد 
المسيح  »السيد  أيًضا:  اآلباء  أحد  ويقول 
يجتذبني  »الطريق«.  بكونه  ذاته  إلى  يقودني 
إليه بحبال محبته اإللهية ويهبني شركة طبيعته: 

القداسة والنقاوة والحب واالتضاع...الخ«
ويقول القديس ذهبي الفم: »أنا هو الطريق 
الحياة  إلى  الطريق  هو  المسيح  والحياة.  والحق 
أي مصدر الحياة. فيه كانت الحياة والحياة كانت 
أبدية  حياة  له  باالبن  يؤمن  الذي  الناس.  نور 

)يو٣:٣6(«.
الطريق  »إنه  اآلباء:  أحد  يقول  وأيًضا 
اآلب  إلى  الصالح  اإلنسان  يقود  الذي  الصالح 
الصالح. يقود اإلنسان الذي من كنز قلبه الصالح 
يخرج الصالحات. يقود العبد األمين الصالح حًقا. 
أن  كثيرون  يقدر  ال  إذ  ضّيق،  الطريق  هذا  إن 
يحتملوا السير فيه ألنهم محبون ألجسادهم. ولكن 
ال  لشيء،  يعتاز  ال  المسيح  مع  فيه  يسير  من 
يحمل معه زاًدا وال مزوًدا وال ثوًبا وال عصا، وال 

يكون له احتياج )مت10:10(«.

ذكرنـــــــــا في أعـــــــــــــــداد 
ماضيــــــــــــــــة أن حاجـــــــــــــــــات 
اإلنســــــــــــــــــــــان المعاصـــــــــــــــر 
هــــــــــــــــــي: )1( المعرفــــــــــــــــة. 
)2( المرجعيــــــــــــــــــــــــــــــــة. ٣- 
الخـــالص. ٤- الخلـــود. وهـــذه االحتياجـــات األربعـــة 
يســـتحيل إشـــباعها إاّل من خالل الكتاب المقدس... 

وذكرنـــا منهـــا 1- المعرفـــة 2- المرجعيـــة..
3- الحاجة إلى الخالص

الكتـــاب المقـــدس هـــو دليـــل طريـــق الخـــالص، 
الخـــالص  ركائـــز  المعاصـــر  اإلنســـان  يجـــد  ففيـــه 
بوضـــوح، ليســـير علـــى هديهـــا، فيصـــل إلـــى مبتغـــاه 
الســـماوي. وركائـــز الخـــالص - كمـــا تتضـــح فـــي 

كلمـــة هللا هي:
أ- اإليمان: 

فتخلـــص...  المســـيح  يســـوع  بالـــرب  آمـــن   +
)أع٣1:16(.

+ مـــن آمـــن واعتمـــد خلـــص، ومـــن لـــم يؤمـــن 
)مـــر16:16(. ُيـــَدن 

يهلـــك  ال  لكـــي  العالـــم..  أحـــب هللا  هكـــذا   +
كل مـــن يؤمـــن بـــه، بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة األبديـــة 

)يـــو٣:16(.
اآلب  لـــه  ليـــس  االبـــن  ينكـــر  مـــن  كل   +

)1يـــو2:2٣(.
+ هذه هي وصيته أن نؤمن باســـم ابنه يســـوع 

المحـــب، ونحب بعضنا بعًضا )1يو2٣:٣(.
العالـــم:  تغلـــب  التـــي  الغلبـــة  هـــي  »هـــذه   +

.)5:٤ )1يـــو  إيماننـــا« 
+ مـــن هـــو الـــذي يغلـــب العالـــم إال الذي يؤمن 

أن يســـوع هـــو ابـــن هللا؟ )1يو5:5(.
+ مـــن لـــه االبن فله الحيـــاة، ومن ليس له ابن 

هللا، فليست له الحياة )1يو12:5(.
+ ونعلـــم أن ابـــن هللا قـــد جـــاء، وأعطانا بصيرة 
لنعـــرف الحـــق، ونحـــن فـــي الحـــق فـــي ابنـــه يســـوع 
األبديـــة  والحيـــاة  الحـــق،  اإللـــه  هـــو  هـــذا  المســـيح، 
)1يـــو20:5(. وهنـــا نتوقـــف لنقـــول إن اإليمـــان باهلل 
وحده ال يكفي للخالص، فاخناتون نفســـه كان يؤمن 
بـــاهلل، وكذلـــك أديـــان كثيـــرة.. اإليمان الســـليم هو أن 
نؤمـــن بـــاهلل الواحـــد، المثلـــث األقانيـــم، وأن االبن 
تجســـد ألجـــل خالصنا، وفدانا علـــى الصليب، وقام 
عنا، وصعد ألجلنا إلى الســـموات، وأرســـل المعزي، 
وأســـس الكنيســـة جســـده، ووضـــع فيهـــا األســـرار 
المقدســـة، راســـًما لنـــا طريـــق الحيـــاة األبدية، بعد 
الخـــالص مـــن الخطية، وبعـــد تغيير أجســـادنا إلى 

أجســـاد نورانية..
وبعد اإليمان الشـــخصي )في الكبار( أو على 
إيمـــان الوالدين )فـــي األطفال( تأتي المعمودية وبقية 

األســـرار، كما تأتي األعمال الصالحة... 
كيـــف نعـــرف هـــذا كلـــه؟ الجـــواب مـــن خـــالل 

المقـــدس. للكتـــاب  دراســـتنا 

mossa@intouch.com55العيد الـ
للرسامة المباركة 

2018/5/24 – 1963/05/24
للقمص يوحنا منصور
وكيل عام مطرانية – الجيزة

نهنئك من أعماق قلوبنا.
الرب يديم كهنوتك بصلوات صاحب القداسة

البابا األنبا توارضوس الثاين
وشريكه 

االنبا ثيؤدوسيوس
زوجتك ماري كامل

أبناؤك: جاكلين وإيهاب
هانى – مايكل ونهلة

أحفادك: 
أندرو ومريم وسيلينا – ساندرا وهادي

مينا وماريو وماركو
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هللا، والكنيسة وما فيها ِمن طقوس وإيمانيات.
ز. وقـــد يـــرى فـــي بعـــض النـــاس اســـتعداًدا 
فيظهـــر لهـــم مثـــل شـــاول الطرسوســـي الـــذي كان 

يحتـــاج إلـــى تصحيـــح مســـار.
3. قام ولكن هل قمنا معه؟

إن الموضـــوع طويـــل، ولكـــن يمكن تلخيصه 
في نقـــاط قليلة:

أ. نقـــوم معـــه باإليمان: مـــن يحيـــا اإليمان 
يحيـــا  ومـــن  األمـــوات؛  مـــن  القائـــم  هـــو  الحقيقـــي 
اإليمـــان الحقيقـــي والثقـــة به فـــي كل مواقف الحياة 
فـــال يضطـــرب وال يخـــاف مـــن شـــيء، وال يحـــزن 

علـــى شـــيء، بـــل يحيـــا فـــي الفـــرح الدائـــم.
مـــن  أن  إذ  بالمعموديـــة:  معـــه  نقـــوم  ب. 

أيًضـــا معـــه. يقـــوم  يمـــوت معـــه،  يعتمـــد 
ج. نقـــوم معـــه بالتوبة: فإن كانـــت الخطية 

هـــي مـــوت، فالتوبة هـــي قيامة.
د. نقـــوم معـــه بالتنـــاول: مـــن يتنـــاول يحيا 

إلـــى األبـــد وهـــو يقيمه.
ه. نقـــوم باالحتمـــال: من يحتمـــل من أجل 
الـــرب ظلًمـــا أو تعًبـــا أو اضطهـــاًدا أو ألًما أو فراًقا 
أو مرًضا وقد حمل صليبه هذا بفرح وشـــكر، هذا 

ســـيفرح معه بقيامته.
و. نقـــوم معـــه باألمـــل والرجـــاء: فاليـــأس 

قيامـــة. مـــوت واألمـــل 
ز. نقـــوم معـــه بالفـــرح: فكمـــا أن الحـــزن 

قيامـــة. أيًضـــا  هـــو  فالفـــرح  مـــوت، 

1. قـــام ولكـــن لـــم 
يقـــم أحـــد مثلـــه: 

كانـــت  فقيامتـــه 
كل  عـــن  تختلـــف  فريـــدة 
العهديـــن،  فـــي  قـــام  مـــن 
ســـواء أقامهـــم هـــو أو أنبياء أو قديســـين.. ففي كل 
معجـــزات أقامـــة الموتى في الكتـــاب المقدس نرى:

أ. لم يقم أحد بقوته دون مساعدة، إال السيد 
المســـيح لـــه المجـــد هـــو الوحيـــد الـــذي أقـــام ذاتـــه 
بقوتـــه الذاتيـــة دون ان يطلـــب عنـــه أحد أو يصلي 

لـــه أو يقـــف عنـــد قبـــره أو يفتح لـــه الباب.
ب. كل مـــن قـــام، قـــام بجســـده الـــذي مـــات 
بـــه، إاّل الســـيد المســـيح الـــذي قـــام بجســـده ولكنـــه 
تحـــول إلـــى جســـد روحانـــي ممجـــد، كأول مـــن قام 
بهـــذا الجســـد، والـــذي ســـنقوم بـــه كلنـــا فـــي القيامـــة 
العامـــة، حيـــث ســـنقوم بأجســـادنا ثـــم تتحـــول إلـــى 
هـــذه الصـــورة الروحانيـــة لنســـتطيع أن نحيا بها في 

السماء.
ج. أول مـــن قـــام ولـــم يمت مـــرة أخرى، ألنه 

قـــام بجســـد روحاني غيـــر قابل للموت.
د. وعلـــى الرغـــم مـــن قيامتـــه بجســـد روحاني 
إاّل أنـــه احتفـــظ بآثـــار الجـــراح فـــي جســـده الممجد، 

وهـــي معجـــزة فريـــدة لـــن تتم مـــع أحد إاّل المســـيح، 
فجميعنـــا ســـنقوم بـــال عيوب.

2. قام ولكن ليس الكل يستحق رؤيته:
حينمـــا قـــام كان يمكـــن أن يظهـــر لبيالطـــس 
الســـنهدريم  ومجمـــع  والكتبـــة  الكهنـــة  ورؤســـاء 
لتوبيخهـــم علـــى عـــدم قبولـــه ومـــا فعلـــوه معـــه حتى 
موتـــه... ولكـــن ليـــس الكل يســـتحق رؤية المســـيح 
القائـــم، إنـــه ال يظهـــر إاّل لمـــن يريـــده ومـــن يحبـــه، 
ومـــن يقبلـــه ومـــن يبحث عنه، أّما مـــن يرفضه فال 
يفـــرض نفســـه عليـــه... حًقـــا هو أحـــب العالم كله، 
ولكـــن ال يجبـــر العالـــم كلـــه علـــى اإليمـــان بـــه أو 
رؤيتـــه، بـــل إن كان أحـــد يريـــد أن يـــراه فهو يظهر 
لـــه ذاتـــه، ولكـــن من ال يريد فال يســـتحق.. لذا فهو
األخـــرى  ومريـــم  المجدليـــة  لمريـــم  ظهـــر  أ. 

ألنهمـــا أكثـــر مـــن ذهـــب لرؤيتـــه.
ب. ظهر لبطرس إلعادته لوضعه.

ج. ظهر للتالميذ أحبائه ليزيل خوفهم.
إلـــى  ليردهـــم  عمـــواس  لتلميـــذي  ظهـــر  د. 

التلمـــذة.
ه. ظهر لتوما ليزيل شّكه.

للتالميـــذ وقضـــى معهـــم أربعيـــن  و. ظهـــر 
يوًمـــا يعّلمهـــم ويســـلمهم كل مـــا يختـــص بملكـــوت 

ذلـــك بمـــا فعله القديس مقاريـــوس الكبير مع الصبي 
الراعي وكيف تعلم منه، عندما سأله ماذا يفعل وقد 
أكل عـــدة مـــرات ومـــا يـــزال يشـــعر بالجـــوع، فصدمه 
الراعـــي بقولـــه: »لســـت أظـــن أنك حمار يـــا راهب«، 
وهنا رّدد القديس في نفســـه: »حًقا إن كل من يأكل 
كثيـــًرا يشـــبه الحمـــار«. ونقـــرأ كذلـــك عـــن المرأتيـــن 
الســـكندريتين وكيـــف تبّكـــت من محبتهمـــا لبعضهما 
البعـــض، وكيـــف كانتـــا فـــي نفـــس درجتـــه الروحيـــة 
قـــدام هللا، قائـــاًل في نفســـه: »وال مثل هاتين المرأتين 
الغريبتـــي الجنـــس لي محبة لقريبـــي«. وكذلك تبّكت 
الجميـــع  نفســـه أن  فـــي  الـــذي اعتقـــد  الخيـــاط  مـــن 
ســـيخلصون إاّل هو. وهكذا القديس أنطونيوس تسلم 
درس الغربة والوحدة من امرأة بســـيطة، انتهرته بأنه 

يســـكن موضًعـــا ال يصلـــح للرهبان.
إن شـــخًصا قـــد تنظـــر إليـــه فيفهـــم ويتضـــع، 
بينمـــا آخـــر وال المصارحـــة وال حتـــى العقوبة تجدي 
عـــوا.  معـــه، هكـــذا قـــال الـــرب: »َضَربَتُهـــْم فَلـــْم يَتَوجَّ
وفـــي  )إر5: ٣(.  الّتأديـــِب«  ُقبـــوَل  وأَبـــْوا  أفَنيَتُهـــْم 
القـــراءة والســـماع علـــى اإلنســـان أن يعتبـــر أن كل 
هـــة لـــه، ُمعتِبـــًرا أنـــه ال يوجـــد  كلمـــة ُتقـــال هـــي ُموجَّ
غيـــره فـــي الكنيســـة، كمـــا وال يوجد خاطـــئ غيره في 

كل العالـــم.
وفـــي هـــذا الســـياق البـــد وأن نمتـــدح طاعـــة 
التلميـــذ، الـــذي احتمـــل أن يســـتخدمه أب شـــيهيت 
لـــم  أحـــد  كان  وإن  ســـيما  ال  أرســـانيوس،  لتعليـــم 
األب  أن  أتذكـــر  هنـــا  القصـــة؛  كواليـــس  يكتشـــف 
ـــر كثيـــًرا مـــا يقســـو علـــى القريبيـــن منـــه ألجـــل  المدبِّ

رســـائل آلخريـــن. توصيـــل 

بمناسبة تذكار نياحة القديس أرسانيوس معلم أوالد الملوك:

هـــذه العبـــارة صارت 
مثـــــــــــاًل بيـــــــــــــن اليقظيــــــــــن، 
وعنواًنـــا للتعلُّـــم بالتلميــــــــح، 
وهـــي عبـــارة تجمـــع بيـــــــــــن 
حيـــاء المتكلـــم وحساسيـــــــــة 
المتلّقـــي، فبينمـــا يـــوّد األب أاّل يكـــون التوبيـــخ أو 
لـــألب  ممتنًّـــا  التلميـــذ  يســـتجيب  مباشـــًرا،  التنبيـــه 
الـــذي راعـــى مشـــاعره. إنـــه منهج ناجح فـــي التدبير 
الروحي، فمع وجود أشخاص لهم حساسية خاصة 
تجـــاه التوبيـــخ المباشـــر، هنـــاك آبـــاء ُمحنَّكـــون فـــي 
هـــذا الصـــدد، يحافظـــون علـــى مشـــاعر التلميـــذ من 
جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى ال يتوقعـــون نتائـــج فورية، 
إنـــه منهـــج ُيتبـــع في التنوير من فوق المنابر، حيث 
ـــه الـــكالم إلى غير شـــخص بالتحديد، ومن هنا  ُيوجَّ
يتّقبـــل التالمـــذة النصـــح براحـــة ورضـــى. ومـــع ذلك 
هنـــاك أشـــخاص يناســـبهم التصريح وليـــس التلميح، 
ليـــس لكبريـــاء فيهـــم وإنمـــا عندما يحتاجون للرســـالة 
القديـــس  مـــن  مـــا كان  لعـــل  المباشـــرة.  الصريحـــة 
أرســـانيوس هـــو مـــا ُيطَلـــق عليـــه فـــي تراثنـــا اآلن: 

»كل لبيـــب باإلشـــارة يفهـــم«.
إلـــى راهـــب  مـــرة وهـــو يصغـــي  شـــوهد ذات 
بســـيط، ولمـــا أنكر البعـــض عليه ذلك وهو المتأدب 
بالروميـــة واليونانيـــة )المقصـــود ليـــس اللغـــة تحديًدا 
وإنمـــا الثقافـــة واآلداب المتعلقـــة بهـــا(، أجـــاب وقال 

إنـــه وإن كان قـــد اقتنـــى هـــذه المعـــارف إاّل أنـــه لـــم 
يصـــل بعـــد إلـــى »ألفـــا فيتـــا« فـــي طريـــق الفضيلـــة 
بدايـــات  )يقصـــد  البســـيط  المصـــري  لهـــذا  التـــي 
الفضائـــل(، وربمـــا كانـــت المناســـبة هـــي تدبيـــره في 
الطعـــام، قـــال: »هـــا أنـــا قـــد تأدبـــُت بســـائِر حكمـــِة 
اليونانييـــن، أّمـــا حكمـــُة هـــذا المصـــري بخصـــوِص 
األكِل وُحســـِن تدبيـــرِه فإنـــي لـــم أصـــل إليـــه بعـــد«. 
ويقـــول لراهـــب صديقـــه عـــن رهبـــان مصـــر: »إننـــا 
نعـــرف بعـــض الحكمـــة، ولكن هؤالء الرهبـــان اقتنوا 

الفضائـــل بأتعابهـــم«.
هكـــذا فـــي المرتيـــن اللتيـــن آثـــر أب الجبل أن 
يلفـــت فيهمـــا نظـــر الراهـــب المبتـــدئ أرســـانيوس: 
الـــذي  الراهـــب  وّبـــخ  كانـــت عندمـــا  األولـــى  المـــرة 
يختـــار الفـــول األبيـــض، والثانيـــة عندمـــا وّبـــخ األخ 
زينـــون بســـبب مـــا اعتبره مرًقا في اإلســـقيط، مع أن 
األخ لـــم يكـــن قـــد فعل ســـوى ترطيب الخبز ليســـهل 
عليـــه بلعـــه؛ وفي المرتين وكأّني بالقديس قد وضع 
يـــده علـــى خـــّده وهـــو يتمتـــم: »هـــذه اللطمـــة علـــى 

وجهـــك يا أرســـاني«.
هـــذا نـــراه فـــي كثير ممـــن يتخّلون عـــن علمهم 
وفلســـفتهم وغناهـــم ومجدهم ومراكزهـــم، أمام الكاهن 
البســـيط واألشـــخاص األبـــرار، ونجدهم في الكنيســـة 
بـــل  واتضـــاع،  بإلحـــاح  الصـــالة  طالبيـــن  يســـعون 
ويظهـــرون جهـــالء لكي يحّكمهم المســـيح!! ويذّكرنا 
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يقـــول  والشـــعب،  والشـــماس  الكاهـــن  يشـــترك  فيـــه 
القديـــس اكليمنضـــس الرومانـــّي: ]علـــى كل واحـــد 
منكم، أيها اإلخوة، كل بحســـب ترتيبه، أن يشـــترك 
فـــي اإلفخارســـتيا، بتقديـــم صلـــوات الشـــكر بضمير 
َفْلُيُســـّر  خدمتـــه...  قانـــون  بحســـب  كلٌّ   . صالـــح 
كل واحـــد منكـــم أيهـــا اإلخـــوة الرب بنقـــاوة ضميره، 
وال َيِخـــّل بالقانـــون الـــذى يحـــّدد الخدمـــة[ )الرســـالة 

األولـــى1:1٤( 
كمـــا يتنـــاول القديـــس أغناطيـــوس األنطاكـــّي 
األســـاس الالهوتـــّي للوحدانيـــة رابًطا بين األســـقف 
الواحـــد  المســـيح  وجســـد  الواحـــد  والمذبـــح  الواحـــد 
الذيـــن  الواحـــد،  والشـــعب  الواحـــدة(  )اإلفخارســـتيا 
هـــم أعضـــاء فـــى جســـد المســـيح الواحـــد. فيســـمِّي 
الكنيســـة ]مكان الذبيحة[ )أفســـس2:5؛ تراليا2:7؛ 
فيالدلفيا٤(، ويوصي قائاًل: ]اجتهدوا أن تشـــتركوا 
فـــي إفخارســـتيا واحـــدة، ذلـــك أنـــه واحـــٌد جســـد ربنا 
يســـوع المســـيح، واحـــٌد هـــو الـــكأس التـــي توّحدنـــا 
بدمـــه، واحـــٌد هـــو المذبـــح، كمـــا أنه واحٌد األســـقف 
الـــذي تلتـــّف حولـــه جماعـــة الكهنـــة والشمامســـة، 
شـــركائي فـــي الخدمـــة[ )فيالدلفيـــا٤(. كذلـــك جـــاء 
فـــي كتـــاب الديداخـــي، عند تقديـــس الخبز أنه كان 
حبـــات قمـــح مبعثـــرة فـــي أنحـــاء المســـكونة وُجمع، 
]فلتجتمـــع  كذلـــك:  الكنيســـة  تكـــون  أن  ويطلـــب 
ملكوتـــك[،  إلـــى  األرض  أقاصـــي  مـــن  كنيســـتك 
المؤمنيـــن جميًعـــا؛  تنـــاول  مـــن  ناتجـــة  الوحدانيـــة 
الذيـــن هـــم أعضـــاء فـــى جســـد المســـيح الواحـــد من 

جســـد ودم الـــرب الحقيقّييـــن.

اإلفخارستيــــــــا هــــــــــي 
أســـمى عطايا القيامـــــــــــــــــــة 
فهـــي  للبشـــرية،  المقدســـة 
والخلـــود.  الحيـــاة  عطيـــة 
ففـــي بـــدء الخليقـــة خلـــق هللا شـــجرة الحيـــاة، لكـــي 
عندمـــا يهـــب لإلنســـان أن يـــأكل منها يحيـــا خالًدا. 
ولكـــن كانـــت نتيجـــة الخطيـــة؛ أن هللا أخفاهـــا عـــن 
َســـْيٍف  َوَلِهيـــَب  »اْلَكُروِبيـــَم  ووضـــع  وحـــواء،  آدم 
ُمَتَقلٍِّب ِلِحَراَســـِة َطِريِق َشـــَجَرِة اْلَحَياِة« )تك2٤:٣(. 
يقـــول مـــار أفـــرام الســـريانّي عن شـــجرة الحياة إنها: 

.)Hymn of Virginity( بالصليـــب[  ]أُعِلنـــت 
اإلفخارستيا تمنح حياة من الموت: 

مـــن رمـــوز ســـر اإلفخارســـتيا، منـــذ القـــرون 
األولـــى للمســـيحية، طائـــر البجع، فمـــن طبيعة هذا 
الطائـــر أنـــه فـــي حالـــة عـــدم توفـــر الغـــذاء الكافـــي 
لفراخـــه، يطعـــن جنبـــه، ليطعـــم صغـــاره مـــن دمـــه. 
نفســـه  بجـــرح  يقـــوم  والتضحيـــة،  للحـــب  صـــورة 
وإطعـــام صغـــاره بدمـــه! يقـــدم دمـــه طعـــام لصغاره، 
هكـــذا قـــدم الســـيد المســـيح نفســـه بإرادتـــه وســـلطانه 
وحـــده، ذبيحـــة على الصليب، لكي يقدم لنا جســـده 

المقـــدس ودمـــه لحياتنـــا. 
الســـماء  مـــن  النـــازل  المـــن  أعطـــى هللا  لقـــد 
لشـــعب إســـرائيل فـــي العهـــد القديـــم، وكان إشـــارة 

إســـرائيل  للشـــعب  ورمـــًزا لإلفخارســـتيا. ألنـــه كان 
فقـــط، بينمـــا اإلفخارســـتيا للعالـــم كلـــه. وأيًضـــا كان 
المـــن طعـــام للجســـد فقـــط، فلـــم يمنـــح حيـــاة، بينمـــا 
ـــَماِء  ِ ُهـــَو النَّـــاِزُل ِمـــَن السَّ اإلفخارســـتيا »ُخْبـــَز للاَّ
اْلَواِهـــُب َحَيـــاًة ِلْلَعاَلـــِم« )يـــو٣٣:6(. فالمن الحقيقي 
الطعـــام الحقيقـــي الـــذي ]ُيقســـم عنكـــم وعـــن كثيرين 
.. وُيســـفك عنكـــم وعـــن كثيريـــن[ أي للعالـــم كلـــه، 
فهـــو االبـــن المتجســـد نفســـه، وألنـــه يملـــك الحياة له 
»َحَيـــاٌة ِفـــي َذاِتـــِه« )يـــو26:5(؛ لذلك يمنـــح الحياة 

]حيـــاة أبديـــة لمـــن يتنـــاول منـــه[. 
اإلفخارستيا تمنح غفران الخطايا: 

يصـــرخ الكاهـــن في القداس اإللهـــّي: ]ُيعطى 
لمغفـــرة الخطايـــا وحيـــاة أبديـــة لمـــن يتنـــاول منـــه[. 
َيُســـوَع  »َدُم  اإلنجيلـــّي:  يوحنـــا  القديـــس  ويقـــول 
ُرَنا ِمـــْن ُكلِّ َخِطيٍَّة« )1يو7:1(.  اْلَمِســـيِح اْبِنـــِه ُيَطهِّ
ممـــا هـــو جديـــر بالذكـــر أيًضـــا أن طائـــر البجـــع، 
يتغـــذى علـــى الحيـــات واألفاعـــي، لذلك يســـتخلص 
من دمها مصل يســـتخدم ضد الســـموم. وإذا لدغت 
الحيـــة أحـــد فراخ البجـــع، تقوم األم  بجرح صدرها، 
فـــم صغارهـــا  فـــي  وتصـــب مـــا يســـيل مـــن دمهـــا 
لتخلصهـــم مـــن المـــوت. والخطيئـــة أجرتهـــا مـــوت.   

اإلفخارستيا توّحدنا: 
ُيســـّمى ســـر اإلفخارســـتيا بســـر الشـــركة، ألن 

f.beniamen@gmail.com

يد التخريب إليها على يد الحملة الفرنسية في أواخر 
القرن الثامن عشر الميالدي فلم يبَق منها إال اآلثار 
هذا  في  يجمع  وكان  الصخر.  في  المنحوتة  الباقية 
الدير كنائس وقاللي للرهبان ومباٍن وبئًرا أثرًيا. كل هذا 
كان بداخل سور عظيم لم يبَق منه إاّل بقايا من الطوب 
اللبن يتوسطها من الناحية البحرية باب رئيسي للدير. 

والدير به كنيستان: 
عن  عبارة  وهي  مريم:  العذراء  السيدة  كنيسة 
الجبل،  باطن  في  الصخر  في  منحوتة  كبيرة  مغارة 
ح أنها من  غالًبا ما كانت آثار محاجر فرعونية وُيرجَّ
القرن األول الميالدي. ويذكر التقليد المحلي أن العائلة 
المقدسة في زيارتها لجبل قسقام ودير درنكة استراحت 
وزخارف  رسومات  بها  منقوش  الكنيسة  وجدران  بها. 
إلى  مقروفيوس  القديس  وقسمها  وقبطية.  فرعونية 
ثالثة خوارس بدون بناء أّية حوائط عن طريق األرض 
والسقف. ولهذه الكنيسة بابان، باب من الناحية القبلية 
بالكنيسة مذبحان:  البحرية، ويوجد  الناحية  وآخر من 
اسم  على  واآلخر  العذراء  السيدة  اسم  على  األول 
المالك ميخائيل، وكل منهما له قبة، وتوجد المعمودية 

بالجهة البحرية. 
القديسين  اسم  على  حديثة  الثانية  والكنيسة 
بطرس وبولس، وهي من القرن الثامن عشر الميالدي 
القديس  اسم  على  البحري  مذابح:  ثالثة  وبها  تقريًبا، 
القديسين  اسم  أبي سيفين، واألوسط على  مرقوريوس 
بطرس وبولس، والقبلي على اسم مار جرجس. وسقف 

الكنيسة مكون من تسع قباب. 
القرن  إلى  ترجع  قد  أثرية  بئر  بالدير  ويوجد 
األول المسيحي كان يستخدمه اآلباء الرهبان والزوار 
كان  التي  البركة  على  عالوة  المعيشة  لكل  وتكفي 

يشعر بها الزائرون. 

مغارة  في  الدير  يقع 
على  الغربي  بالجبل  كبيرة 
دير  قرية  غرب  كم   ٣ بعد 
الجنادلة مركز الغنايم، والتي 
تبعد بحوالي 25 كم جنوب 
إيبارشية أبو  غربي مدينة أسيوط. والدير يتبع كنسًيا 
لكلمة  يرجع  االسم  هذا  ألن  بالجنادلة  وُسمِّي  تيج. 
والصخور  لألحجار  نسبة  األحجار،  أي  الجنادل 
الكثيرة التي تحيط بالدير والبلدة القريبة منه. قال عنها 
محمد رمزي في قاموسه الجغرافي: “كان يوجد ناحية 
قديمة ذات وحدة مالية ُتسّمى دير مقروفة. وردت في 
تحفة اإلرشاد من األعمال السيوطية. وفي التحفة دير 
أطيان هذه  مت  ُقسِّ العثماني  العهد  أبو مقروفة. وفي 
الناحية على قرى دير الجنادلة والزرابي وكوم اسفحت 
والمشايعة.. واختفى اسم ابو مقروفة من عداد النواحي 
ورد  الجنادلة  دير  ناحية  توابع  من  وأصبح  المالية، 

باسمه الحالي في تاريخ 12٣0ه”. 
ذكره كثيرون من المؤرخين في كتاباتهم: فقد 
اشار إليه أبو المكارم في كتابه عن الكنائس واألديرة 
في إشارة سريعة قال فيها: “في الجبل الغربي بأسيوط 
مما هو نقر في الجيل باألزميل”. كما ذكره المقريزي 
في خططه فقال: “دير أبي مقروفة، وأبو مقروفة اسم 
للبلدة التي بها هذا الدير، وهو منقور في لحف الجبل، 
العذراء”.  السيدة  اسم  على  وهو  مغاير،  عدة  وفيه 
كتابه  في  المسعودي  المسيح  عبد  القمص  ذكره 
المصريين”،  الرهبان  أديرة  ذكر  في  السائلين  “تحفة 
القبطي  “المتحف  كتابه  في  سميكة  مرقس  وأيًضا 

وأهم الكنائس واألديرة األثرية”، كما ذكره علي مبارك 
أيًضا  ذكره  جاء  كما  التوفيقية”،  “الخطط  كتابه  في 
لـسومرز  النيل”  وادي  في  القبطية  “اآلثار  كتاب  في 
كالرك”. وذكره ايًضا القمص يوحنا جرجس و جبران 
نعمة هللا في كتاب “اللؤلؤة البهية في التراتيل الروحية”.
وجاء في مخطوط رقم 268 ميامر بمكتبة دير 
السريان العامر عن تسمية قديمة لدير الجنادلة تقول 
تيج هو جبل  أبو  يقع جنوب غربي  الذي  الجبل  إن 
الحالي،  الجنادلة  قرية  بلدة  بجوار  يقع  الذي  سرجه 
سرجه،  وادي  هو  أسفله  يقع  الذي  الوادي  وبالتالي 
مكانها شمال دير األنبا مقروفيوس حتى اآلن، وكانت 

توجد كنيسة على اسم مار جرجس. 
الموجود  هذا  سرجه  جبل  أن  بالذكر  والجدير 
مقروفيوس  القديس  فيه  عاش  الجنادلة  دير  بجوار 
)أبومقروفة( سنة ٤90م حتى 55٤م، أمير قاو الذي 
ترهب وعاش حياة النسك وعمل المعجزات وأسس أديره 
للرهبان، ولم ينَس خدمات النساء فأسس ديًرا للراهبات، 
يصرف  وكان  والفقراء،  والعجائز  للشيوخ  بيوتا  وأقام 
على كل هذا من ماله الخاص. كما انضم إليه إخوته 
إيلياس وبولس ويوساب ولبسوا اسكيم الرهبنة وساعدوه 
في خدمته، كما انضم إليه ألف راهب، وحفر الكثير 
من القاللي والمغاير في الجبل الغربي، وأسس خمسة 
أديرة )دير الباليزه البحري – دير الباليزة القبلي – دير 
مريم  العذراء  السيدة  دير   – ووادي سرجه   – بدكران 
بدير الجنادلة(. كل هذه األديرة استمرت عامرة باآلباء 
القديس  أسسها  منذ  الزمان  من  طويلة  فترة  الرهبان 
امتدت  الميالدي حتى  السادس  القرن  مقروفيوس في 

abonayostousfarag@yahoo.com
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أمواًتـــا بالخطايـــا والذنـــوب. فســـر اإلفخارســـتيا هو 
ترياق الخلود، وســـر الحيـــاة األبدية. 

4- سر التوبة واالعتراف:
هـــي كلمـــة يونانية )مطانيـــة( تعني »تجديد 
الذهـــن«، وهـــي موت وقيامة أيًضا، إلنه »مبارك 
ومقـــدس مـــن لـــه نصيب فـــي القيامـــة األولى ألن 
المـــوت الثانـــي ال يؤذيـــه«؛ القيامـــة األولـــى هـــي 

التوبـــة ألن الخطيـــة موت.
5- سر مسحة المرضى:

في مســـحة المرضى يتم شفاء الجسد حيث 
يأخذ اإلنســـان عمًرا جديد وحياة جديدة، هو كان 
ميًتـــا )بالخطيـــة(، وهـــي المـــرض الحقيقي، ولكنه 
تـــاب ثـــم اعتـــرف فُغِفـــرت لـــه خطايـــاه، وقـــام مـــن 

المـــوت الروحي، وُشـــفي من أوجاع الجســـد.
6- سر الزيجة:

إشـــباع مقدس عن طريق الزواج، لو عاش 
اإلنســـان فـــي الخطيـــة وتحـــت ضغـــوط الخطيـــة 
ســـوف يخطـــئ، والخطيـــة هي »مـــوت«، فالتزوج 
أفضـــل مـــن التحـــرُّق. إًذا ســـر الزيجـــة هـــو قيامة 

مـــن الموت وإشـــباع مقـــدس للغرائز.
7- الكهنوت:

عمـــل الكاهـــن األبـــوي هو عمل المســـيح له 
المجـــــــــد، إذ يقيـــم الخاطـــئ مـــن األمـــوات ويجعله 
يحيـــــــــــــا في ملكـــــــــــوت هللا، مختبًرا حضـــــــــــــور هللا 

ومحبتـــه ورعايته. 

من المعــــــــروف في 
إيماننــــــــــــــا المسيحــــــــــي أن 
مـــوت المســـيح وقيامتـــــــــه 
همـــا الحـــدث المؤســــــــــــس 
للعهد الجديد. فهو جــــــــاء 
لكـــي يمـــوت عنـــا ويهبنا حياتـــه، الحيـــاة الجديدة. 
مـــن أجل هذا تجســـد، ونتيجـــة لذلك انحدر الروح 
القـــدس علـــى الكنيســـة. وهـــذا الحـــدث الفصحي، 
كمـــا اختبـــره اإلســـرائيليون فـــي العهـــد القديم، كان 
تعبيـــًرا عـــن العبـــور مـــن المـــوت للحيـــاة. هكـــذا 
تّمـــم الرب يســـوع مـــا كان الشـــعب العبراني يفعله 
بالرمـــز. وصـــار عبورنـــا مـــن المـــوت إلـــى الحياة 
هو في شـــركتنا في موت المســـيح وقيامته. وهذا 
عمل الروح القدس في األســـرار، إذ يحيي ذكرى 
موت المســـيح وقيامته. ولكن ليس على مســـتوى 
الذكـــرى العقليـــة )الفكر(، أو القلبية )المشـــاعر(، 
ولكـــن الذكـــري الفعليـــة. فالـــروح القـــدس فـــي كل 
ســـر من األســـرار يحّقق بطريقة فّعالة ومحسوسة 
إحياء ذكرى موت المســـيح وقيامته، ويجعل هذا 
الحـــدث حدثـــا حًيـــا، حاضـــًرا وفّعـــااًل، ال يخـــّص 
الماضـــي فقـــط بـــل والحاضـــر أيًضـــا. فيختبــــــــــره 
شـــخصًيا كل المؤمنيـــن، فـــي كل زمـــان ومـــكان.

1- المعمودية
وقيامتـــه  المســـيح  مـــوت  فـــي  شـــركة  هـــي 
)رو6: ٣-5(. وهـــذا مـــا عّبـــر عنه أيًضا معلمنا 
بولـــس الرســـول عندمـــا تكلـــم عـــن إحـــدى رمـــوز 
عبـــور  وهـــي  أال  القديـــم  العهـــد  فـــي  المعموديـــة 
بصـــورة  يعّبـــر  أيًضـــا  والُفلـــك  األحمـــر.  البحـــر 
واضحـــة جًدا عـــن الموت والقيامة )1كو01: 1، 
2(. هكـــذا الطفـــل فـــي جـــرن المعموديـــة، الموت 
محيـــط بـــه، ولكنـــه يخـــرج منـــه بعهد جديـــد وحياة 

جديـــدة مـــع هللا. 
2- سر الميرون: 

مـــن  المســـيح  الســـيد  بقيامـــة  احتفـــال  هـــو 
المـــوت حيـــث يشـــترك الطفـــل فـــي موت المســـيح 
ـــد 6٣ رشـــًما  وقيامتـــه، وذلـــك عندمـــا ُيرَشـــم الُمعمَّ
بالصليـــب )رمـــز المـــوت(، ندّشـــنه ونســـّكنه روح 
هللا فيصير مكرًســـا ومخصًصا ومدشـــًنا هلل )رمز 

القيامـــة والحيـــاة الجديـــدة(. 
3- سر اإلفخارستيا:

هـــي بعينهـــا ذبيحـــة الصليب، ليســـت تكـــراًرا 
ولكنها امتداد واستمرار لذبيحة الصليب )هذا الخبز 
المكســـور، هذا الدم المسفوك(. وعندما يسكن فينا 
المســـيح ونتحـــد بـــه، نأخذ حياة القيامـــة بعد أن كنا 
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)عب31:10(. الحّي« 
أّننـــا  + نحـــن نخـــاف هللا أيًضـــا بمعنـــى 
نخاف على مشـــاعره الرقيقـــة وقلبه الُمِحّب، فال 
نريـــد أن نجرحـــه بخطايانـــا.. نخـــاف أن نحزنه 
ألّنـــه يحّبنـــا، ونحـــن أيًضـــا نحّبـــه، ونشـــتاق أن 

نظـــّل ثابتيـــن فـــي محبتـــه.
+ قـــال القديـــس باخوميـــوس: مخافـــة هللا 
أهـــاًل  وتجعلـــه  اإلنســـان،  مـــن  رذيلـــة  كّل  تطـــرد 

للكرامـــة، فَيصُلـــح لعمـــل هللا فيـــه وبـــه.
+ قـــال القديس موســـى األســـود: ِذكر يوم 
الدينونـــة يَولِّـــد مخافة هللا في الِفكر. أما ِقّلة خوف 
د  هللا فإّنهـــا ُتِضـــّل العقـــل. وقـــال أيًضـــا: َمـــن تعـــوَّ
الـــكالم فـــي الكنيســـة، فقـــد َدّل بذلـــك علـــى عـــدم 

وجـــود خـــوف هللا لديه.
+ قـــال أنبـــا يعقـــوب: مثـــل المصبـــاح الذي 
ينيـــر البيـــت المظلم، كذلك خوف هللا إذا دخل في 
قلب إنســـان، فإّنه يضيئه ويعلِّمه جميع الوصايا.

+ ســـأل أٌخ شـــيًخا قائـــاًل: كيـــف يأتي خوف 
فـــي  ُوِجـــَد  »إذا  الشـــيخ:  فـــرّد  النفـــس؟  إلـــى  هللا 
اإلنســـان االتضـــاع وإنـــكار الـــذات، وعـــدم دينونـــة 

أحـــد... فخـــوف هللا يأتيـــه«. 
+ ســـأل أٌخ أنبـــا بيمـــن: مـــاذا أصنـــع ألن 
نفســـي قاســـية، وال تخـــاف هللا؟! فـــرّد أنبـــا بيمـــن: 
وهـــو  يخـــاف هللا،  إنســـان  مـــع  واجلـــس  »اذهـــب 

مخافـــة هللا«..! ُيَعلِّمـــك 

كان  حينمـــا   +
مـــن  هارًبـــا  »يعقـــوب« 
أخيـــه،  »عيســـو«  وجـــه 
وذاهًبـــا لخالـــه »البان«.. 
حـــدث اللقـــاء األول بينه 
وبيـــن هللا )تـــك28(؛ عندمـــا ظهـــر لـــه فـــي رؤيـــا 
الليـــل فـــوق ســـّلم هائـــل ممتـــّد مـــن الســـماء إلـــى 
األرض، وتكّلـــم معـــه هللا وطمأنه، ووعده بالرعاية 
والنجـــاح. وعندمـــا اســـتيقظ »يعقوب« في الصباح 
خـــاف وقـــال »حًقا إن الرب في هـــذا المكان وأنا 
لـــم أعلـــم.. مـــا أرهب هـــذا المكان.. مـــا هذا إاّل 
بيـــت هللا وهـــذا بـــاب الســـماء« ودعـــا الموضـــع 

»بيـــت إيـــل« ومعنـــاه: »بيـــت هللا«. 
+ ظلَّـــت هـــذه الحادثـــة محفـــورة في ذهن 
»يعقـــوب« طـــوال عمره، فقـــد َزَرَعْت فيـــه اإليمان 
بـــأن هللا حاضـــر فـــي كل مـــكان، ويجب أن يمتلئ 
القلـــب مـــن مخافتـــه. وألن »يوســـف« كان االبـــن 
المحبـــوب ليعقـــوب فقـــد ســـلَّمه هـــذه الحقيقـــة 
اإليمانيـــة؛ أن هللا حاضـــر معنا فـــي أّي ظروف، 

وفـــي كّل مـــكان..
+ هـــذا اإليمـــان لمـــس قلب يوســـف وَثّبت 
مخافـــة هللا فـــي حياتـــه، وهـــو الـــذي ســـافر معـــه 
إلـــى مصـــر، وحفظه من الســـقوط فـــي الخطية مع 

زوجـــة فوطيفـــار.. عندمـــا َظّنـــْت هي أّنهـــا منفردة 
معـــه.. ولكّنـــه لفت نظرهـــا أّن هللا حاضر معهما. 
وعندمـــا ألّحـــت إليـــه، صـــرخ فـــي وجههـــا: كيـــف 
أصنـــع هذا الشـــّر العظيم وأخطئ إلـــى هللا..؟!!

+ اإلحســـاس بحضـــور هللا يولِّد في القلب 
وآثارهـــا  الخطّيـــة  مـــن  اإلنســـان  تحفـــظ  مخافـــًة؛ 
المدمـــرة. ولهـــذا يتوّســـل المرتّـــل إلـــى هللا ويقـــول: 
ر خوفـــك فـــي لحمي« )مـــز120:119(،  »ســـمِّ
الشـــكر  فـــي صـــالة  وكذلـــك نصلِّـــي كّلنـــا يومًيـــا 
ـــل لنـــا هللا كّل أيـــام حياتنـــا بـــكل ســـالم مـــع  أن يكمِّ
مخافتـــه.. وفـــي صالة التحليل التي يصلِّيها األب 
الكاهـــن علـــى رأس الُمعتـــِرف، وعلـــى كّل الشـــعب 
ـــاًل إلى  في ختام الصلوات الليتورجّية، يقول متوسِّ
هللا: »ُرّدنـــا إلـــى خوِفـــك...« أي يترّجـــى هللا أن 
يعـــود إلى قلوبنا اإلحســـاس بحضـــرة هللا ومخافته، 
ألن هـــذا اإلحســـاس يحفـــظ الحـــرارة الروحّيـــة 
فـــي القلـــب ويحـــرس النفـــس مـــن االســـتهتار 

والسقوط..!
+ نحـــن ال نخـــاف هللا بمعنـــى أّننـــا نرتعب 
منـــه، ولكّننا نهابه كأب وســـيِّد يليق به المهابة 
والكرامـــة. كما أّننا نخاف هللا ألّنه الدّيان العادل، 
فنخاف من الســـقوط في الخطّية واالســـتهانة بيوم 
الدينونـــة، ألّنـــه »مخيٌف هـــو الوقوع في يدّي هللا 
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أجزاء في حياته )ابتداًء من برموده 1611ش - 
يطبع  أن  قبل  المنية  وافته  بينما   ،)1895 مايو 
أوراق  كانت  حيث  منه،  واألخير  الخامس  الجزء 
هذا الجزء كاملة على مكتبه يوم نياحته. فاهتمت 
جمعية أبناء الكنيسة القبطية بالقاهرة بطباعة هذا 

الجزء سنة 19٤0م. 
- كذلك اهتم بطباعة عدد من الكتب الطقسية 
للكنيسة القبطية، حيث ساعد الراهب القمص عبد 
القبطية  األلفاظ  تصحيح  في  المسعودي  المسيح 
بالخوالجي المقدس عند نشره سنة 1902م. وطبع 
المقدسة  السنوية  اإلبصلمودية  من:  كاًل  منفرًدا 
الكيهكية  المقدسة  واإلبصلمودية  )1908م(، 

)1911م(.
كذلك اهتم بجمع الكلمات والعبارات العامية 
يطوف  فكان  قبطي،  أو  فرعوني  أصل  لها  التي 
البالد مستمًعا لألغاني الشعبية والمواويل وعازفي 
الكمان ومرّددي األغاني الشعبية، مجزاًل لهم العطاء 

ليرّددوا علي مسامعه أغانيهم الشعبية الجميلة.
عباس  الخديو  عليه  أنعم  سنة 190٣  وفي 
حلمي الثاني بلقب البكوية. هذه البكوية لها قصة 
لطيفة، هي: أنه عندما سافر البابا كيرلس الخامس 
إلى أسوان لحضور احتفاالت إنشاء خزان أسوان 
وكان برفقته اقالديوس لبيب باعتباره مدرس اللغة 
البابا  أن  وحدث  االكليريكية.  بالمدرسة  القبطية 
والخديو كانا أمام حجر أثري عليه كتابات فرعونية 
للبابا  وترجمتها  بشرحها  لبيب  اقالديوس  فقام 
الخديو  طلب  القاهرة  إلى  الرجوع  وعند  والخديو، 
الخامس  كيرلس  البابا  من  الثاني  حلمي  عباس 
إنه  حيث  البكوية  لرتبة  لبيب  اقالديوس  ترشيح 
كان جديًرا بها، وبالفعل تمت الموافقة وُأنِعم عليه 

باللقب.
بفتاة  فقد تزوج  الناحية االجتماعية،  أّما من 
قبطية اسمها »وردة« اهتم بتعلميها اللغة القبطية. 
باللغة  شغفه  ومن  بنات،  وخمس  ولدين  وأنجبا 
بأسماء  جميًعا  بتسميتهم  أهتم  القديمة  المصرية 
فهن:  البنات  أما  وشنوتي  باهور  هي:  فرعونية 

توتو، نفرتاري، تسامون؛ موني، هانوف.
مايو   9 الخميس  يوم  بالرب  رقد  وأخيًرا 
عاًما،  الخمسين  حوالي  يناهز  عمر  عن   1918
في  والقبطية  المصرية  اآلثار  علماء  وقتها  ونعاه 

العالم بكلمات مؤثرة.

يوافق هـــــــــذا العـــــــــــــام 
مـــــــــــــن  مجموعــــــة   2018
التذكارت الهامة والمؤثــــــرة 
في تاريخ كنيستنا القبطية 
في العصــــــر الحديــــــــــــــــث. 
تجلي  على  سنة   50 مرور  تذكار  على  فعالوة 
السيدة العذراء على قباب كنيستها بالزيتون، ونفس 
المدة على عودة رفات مبشرنا العظيم مار مرقس 
ومرور  بالعباسية.  المرقسية  الكاتدرائية  وتأسيس 
100 على تأسيس اللجنة المركزية لمدارس األحد. 
يوافق هذا العام أيًضا الذكرى المئوية لرحيل عدد 
مثل:  الحديث،  تاريخها  في  الكنيسة  علماء  من 
إقالديوس لبيب بك، ويوسف بك منقريوس. كذلك 
األرشيدياكون  القديس  تولى  على  المئوية  الذكرى 
التى  اإلكليريكية،  المدرسة  رئاسة  جرجس  حبيب 
كلية الهوتية بفضل صبره وجهاده...  إلى  حولها 
وأخيًرا الذكرى الـ125 لتأسيس المدرسة اإلكليريكية 
نوفمبر   29 منذ  العمل  في  واستمرارها  القبطية 
من  الكثير  رغم  توقف  بدون  اآلن  وإلى  189٣م 
سأحاول  الذي  األمر  والصعوبات.  التحديات 
عرضه من خالل مجموعة من المقاالت كاًل في 
حينه... أبدأها بمقال عن العالم الفاضل إقالديوس 

لبيب بك بمناسبة الذكرى المئوية لرحيله...
مئوية العالم الجليل

إقالديوس لبيب بك )1918- 2018(
لبيب  غبريال  يوحنا  إقالديوس  الطفل  ُوِلد 
كيهك 158٤ش  يوم 29  في  بأسيوط  مير  بقرية 
الموافق 6 يناير سنة 1868م، كما سجل هو بنفسه 
باللغة القبطية تحت صورته في بداية قاموسه. وفي 
طفولته كان يتردد على الدير المحرق مع أسرته، 
ثم  القبطية.  اللغة  بتعلم  االهتمام  تعلم  هناك  ومن 
الكبري  األقباط  بمدرسة  والتحق  القاهرة  إلي  نزح 
تعلم  وفيها  الرابع(،  كيرلس  البابا  اسسها  )التى 
اللغتين اإلنجليزية والفرنسية حتي أجادهما تماًما. 

كما اتصل بعلماء اآلثار الفرنسييـــــــــــــن وتعلم منهم 
الهيروغليفية.

اللغة  وبالذات  لغات  أربع  إلجادته  ونظًرا 
القبطية، ُعيِّن مفتًشا لآلثار القبطية ببوالق، وكذلك 
بالمدرسة  والقبطية  الهيروغليفية  للغتين  ُمدرًسا 
اإلكليريكية القبطية حتى نياحته. كما ألف حوالي 

25 كتاًبا في اللغة القبطية، منها:
- مجموعة كتب: الدروس النحوية في معرفة 

اللغة القبطية المصرية )ابتدأ من سنة 189٤م(.
- مجموع األلفاظ القبطية المتداولة باللهجة 

العربية العامية )1901م(.
- اإلعراب القبطي )1901م(.

- توتو هي طريقة خصوصية في تعليم اللغة 

المصرية، الجزء األول يونيو 1912م.
- تمهيد مصور لكتاب أخوم فات في تعليم 

لغة األقباط.
األقباط  لغة  تعليم  في  فات  أخوم  كتاب   -

)أكثر من جزء(.
- فـــــــــــردوس النعيــــــــــــــم في اللهجة الصعيدية 

)191٣م(.
- هذا غير مجلة عين شمس األثريــــــــــة التى 
أصدرها أبتداء من يوم االثنين أول توت 1617ش 
)11 سبتمبر 1900م( وكانت تصدر أول كل شهر 
قبطي، واستمرت ثالث سنوات فقط. كما أحضر 
بأحرف  مزودة  ألمانيا  من  مطبعة  المجلة  لهذه 
فارسية،  عربية،  التينية،  هيروغليفية،  قبطية، 
وحبشية.  يونانية  عبرية،  تركية،  هندية،  عجمية، 
ُأحِضرت  متخصصة  مطبعة  ثاني  هذه  كانت 
لمصر بعد مطبعة المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية.

- كما اهتم بعمل قاموس قبطي – عربي، 
استفاد به العلماء المتخصصون في اللغة القبطية 
 Crum العالم  بشهادة  وأجانب،  مصريين  من 
عند طباعة قاموسه سنة 19٣9. طبع منه أربعة 
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