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+ مـــــــــن تأّنـــــــى نــــــــــال 
ما تمّنى.

+ تحــــــــت نفـــــــــس الشمـــــــــــــــس وفـــــــــــــوق 
نفس التراب 

كلنــــــا بنجــــــري وراء نفــــــــــــــس الســـــــــــــراب 
)سيد حجاب(

+ عندمـــا تلعـــب مـــع األطفـــــــــــــــال أنت 
تكافـــئ نفســـك، وعندمـــا تلعـــب مـــع الكبـــار 

أنـــت تضّيع نفســـك.
+ ليـــس القــــــــــوي مـــن يكســـب الحرب، 
وإنمـــا الضعيـــف من يخســـر الســـام دائًما.

+ سر العبقــــرية أن تحمل روح الطفل 
إلى سن الشيخوخة.

+ لــــــــــــن يتــــــــــــم شــــــــــــيء ســــــــــــوى مـــــــــا 
يريــــــــده هللا، فــــــا تقلــــــــــق أنــــــــت فــــــي يـــــــده. 

)البابـــا كيرلس الســـادس(
+ كـــــل ُمّر سوف َيمّر، ليأتـــي بالُيسر 

الذي َيُسّر.
+ كـــم زهـــرة فـــي قلـــوب الغيـــر، كانـــت 

جذورهـــا كلماتـــك.
+ االتضــــاع مع أعمال صغيرة أفضل 

جًدا من أعمال كبيرة بدون اتضاع.
+ ال ُتعّلم أوالدك ليكونــــــــوا أغنيــــــــــــــــاء، 
علمهـــم ليكونـــوا ســـعداء، وعندمـــا يكبـــرون 

ســـيعرفون قيمـــة األشـــياء وليس ســـعرها.
+ ُكل غذائـــك كاألدويـــة )بنظـــام( وإاّل 

ســـتأكل األدويـــة كغذاء.
+ التعب مع وجــــــود هــــــدف... راحة، 

والراحة بدون هدف.. تعب.
+ ليـــس مهًمـــا كيـــف يـــراك اآلخرون، 

المهـــم كيـــف تـــرى أنت نفســـك.
+ الســـعداء حًقـــا هـــم أشـــخاص عرفوا 

أن الحـــزن لـــن يفيدهـــم بشـــيء بابتســـموا.
+ الراحـــة كالســـراب كلمـــا اقتربنا منها 

ابتعـــدت.. ولـــن نصلها إال فـــي الجنة.
+ هنـــاك قلـــوب جميلـــة تلتقي بها مرة، 

وتتعلـــق بها لألبد.
+ العمل الشـــــــــــاق يتفوق دوًما علـــــــــى 

الموهبـــة النائمة.
+ هنـــــــــــاك فــــــــــــــارق شاســــــــع بيـــــــن أن 

تكون إنســـاًنا، وأن تتصرف كإنســـان. قليل 
يعرفـــون الفرق.

+ ليســـت البطولـــة فـــي هـــذا الزمـــــــــــان 
أن يحمـــل اإلنســــــــــان ســـيًفا، ولكـــن البطولة 

الحقيقيـــة أن يحمـــل اإلنســـان ضميـــًرا.
+ القلـــــــــوب الطيبـــــــــة مثل الذهـــــــب ال 

تصـــدأ أبـــًدا حتـــى لو أنهكهـــا التعب.
+ أناقـــة اللســـــان هـــــــــــي ترجمـــة إلناقة 
الـــروح، وعنـــد الحـــوار ال ترفـــع صوتـــك بل 

أرفـــع مســـتوى كلماتك.
+ بعض األشخـــــــاص ال تستطيـــــع أن 

تمســـك قلبك عن حبهم.
+ َمـــْن كــــــــان فـــي نعمــــــــة ولم يشـــكر، 

خـــرج منهـــا ولم يشـــعر.
+ غيــــــــــاب َمـــْن نحـــب تماًما كغيــــــــاب 
اللون عن الصــــــــورة، هو ال يفقدنـــــــا الحياة، 

إنمـــا يفقدنا طعـــم الحياة.
+ أول شخـــــص يجـــــــــب أن تثـــــــــــق بــه 

هو نفسك.
+مـــا مـــر ذكـــرك إال وابتســـمت، كأنك 

العيـــد والباقـــون أيام..
+ السعادة شيء أنت تصنعه.

+ ال تكثـــر مـــن الشـــكوى فيأتيك الهّم، 
لكـــن أكثـــر من الحمد هلل تأتيك الســـعادة.

+ الشخــــــــــص الوحيــــــــــد الذي أعرفــــــــــه 
ويتصرف بعقل هو “الخيـــــــــاط”، فهو يأخذ 

مقاســـاتي مـــن جديــــــــــد كل 
مــرة يرانـــــي، أمـــــــــا الباقون 
فيستخدمــــــــــون مقاييسهــــــــم 
القديمـــــــــة ويتوقعـــــــــون منـــــــي أن أناسبهـــــــــا. 

)برنارد شـــو(
+ أحســـن ســـتة أطبـــاء فـــي العالم هم: 
ضـــــــوء الشمــــــس – الراحـــــــــــة – التماريـــــــــن 

– الغـــذاء – الثقـــة بالنفـــس – األصدقاء.
+ إن الحيـــاة تصبـــح صغيـــرة جـــًدا في 

قلبـــي كلمـــا عرفـــت هللا أكثر.
هللا  غيـــر  يعلمهـــا  ال  هللا  مقاصـــد   +

لخيـــرك. أنهـــا  دائًمـــا  ثـــق  ولكـــن 
+ اإلعجـــــــــاب مشـــاعر بَنَفس قصير. 

والحـــب إعجـــاب بَنَفس طويل.
+ ثبت أن وجود الصداقة بين زوجين 

يجعل الحياة أسهل وأقل تكلفة نفسية.
+ ليـــس بمقدورنـــا توجيه الرياح، ولكن 

بمقدورنا ضبط الشراع.
+ خلـــــــــــف كل غيمــــــــة تراهـــــــــا، شمس 

مشـــرقة أو قمـــر مضيء.
+ يـــا أبـــي تنـــازل الَجماُل عـــن الَجماِل 
لَجمالـــك، فـــزاد َجماُلك على الَجماِل َجمااًل.

+ ال يمكــــــــــن أن يبـــــــــــــدع الخائفـــــــــون. 
)د. أحمـــد زويل(

+ ال أعلـــــــــم لـــك منصًفـــا إال عملـــك: 
إذا احسنتــــــــــه َجّملـــك، وإذا أتقنتــــــــــــه كمَّلك. 

شـــوقي( )أحمد 
+ الفشــــــــــــل يصيب الذين يجلســــــــــــون 

دائًمـــا وينتظـــرون النجـــاح أن يأتي.
+ الغـــد يعلمـــه هللا ويصنعه اإلنســـان. 

)نجيـــب محفوظ(
+ اإلنســــــــــــــان الذي ال تكمــــــــــــن فيـــــــــــه 
الموســـيقى وال تحركـــه النغمات الجميلة، ال 

يمكـــن الوثـــوق به. )وليم شكســـبير(



غـــادر قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، مطـــار القاهرة الدولي يوم 
الســـبت ١١ مايـــو ٢٠١٩م، متوجًهـــا إلـــى مدينة  دوســـلدروف األلمانية، 
في مســـتهل زيارته الرعوية لكنائســـنا بألمانيا. رافق قداســـة البابا خال 
الزيـــارة القمـــص آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـته، بينمـــا كان فـــي 
وداعـــه بالمطـــار نيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع 

المقـــدس واآلبـــاء الكهنـــة أعضاء ســـكرتارية قداســـة البابا.
وقـــد وصـــل قداســـته إلـــى مطـــار ميونـــخ الدولـــي عصـــًرا، وكان 
فـــي اســـتقبال قداســـته فـــي الترانزيـــت الســـفير خالـــد طـــه قنصـــل مصـــر 
بفرانكفـــورت الـــذي رافـــق قداســـته لدوســـلدورف. ومعتز يوســـف رئيس 
كنيســـتنا  كاهـــن  األنطونـــي  ديســـقورس  القمـــص  والراهـــب  الطيـــران، 

القبطيـــة بميونـــخ.

قداسة ابلابا يصل دوسدلورف
فـــي  وكان  األلمانيـــة،  دوســـلدروف  مدينـــة  قداســـته  وصـــل  ثـــم 
اســـتقباله بالمطـــار نيافـــة األنبـــا ميشـــائيل أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس 
األنبـــا أنطونيـــوس بكريفلبـــاخ والكنائـــس التـــي حولـــه بألمانيـــا، وعمـــدة 
نعيـــم  بولـــس  القمـــص  الكهنـــة  Mr. Conzen، واآلبـــاء  دوســـلدورف 

بشـــاي. بطـــرس  والقـــس 

يف كنيسة العذراء بدوسدلورف
وقـــد توجـــه قداســـة البابـــا فـــور وصولـــه لكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بدوسلدورف ومعه نيافة األنبا ميشائيل، وأندريه كوير رئيس البرلمان 
فـــي شـــمال شـــرق الرايـــن، وعمـــدة مدينة دوســـلدورف، واآلبـــاء الكهنة. 
وكان فـــي اســـتقبال قداســـته، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بطـــرس األســـقف 
العام، واألنبا أباكير أســـقف الدول اإلســـكندنافية، واألنبا باڤلوس أســـقف 
اليونـــان، واآلبـــاء كهنـــة منطقة جنـــوب ألمانيا، وجمع غفير من الشـــعب 
القبطـــي الـــذي احتشـــد الســـتقبال قداســـته. كما كان في اســـتقبال قداســـته 
الســـفير دكتـــور بـــدر عبد العاطي ســـفير مصر في ألمانيـــا )برلين(، إلى 
جانـــب الســـفير خالـــد طـــه القنصـــل العـــام بفرنكفـــورت. وقـــد ألقـــى القس 
بطرس بشـــاي كاهن الكنيســـة، كلمة ترحيب بقداســـة البابا، وقّدم كورال 
الكنيســـة باقـــة مـــن الترانيـــم باللغـــات العربيـــة واأللمانيـــة والقبطيـــة. ثـــم 
تحـــدث قداســـة البابا وشـــكر قيـــادات المدينة الدينيـــة والمحلية، الضيوف 
والحضـــور، ودعـــا األلمـــان لزيـــارة مصـــر. كمـــا قام قداســـته بتكريم كٍل 
مـــن: الســـيد فريدريـــش كونســـن عمـــدة المدينـــة عـــن الحـــزب المســـيحي 
المتحـــد، والقـــس ميشـــائيل ديدريـــش كاهـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة بهـــا، 
والبروفيســـور الدكتـــور يوخـــن لوديكا المحامي، وذلـــك تقديًرا لجهودهم 

مـــع الكنيســـة القبطيـــة بالمدينة.
ووجه قداســـة البابا الشـــكر، للســـفير بدر عبد العاطي ســـفير مصر 
ببرليـــن، والســـفير خالـــد أحمـــد طـــه القنصـــل المصـــري بفرانكفـــورت، 
لمرافقتهـــم قداســـته خـــال زيارتـــه الرعويـــة، كما هنأهما قداســـته بحلول 

شـــهر رمضـــان المبارك.

تدشني كنيسة السيدة العذراء بدوسدلورف
بـــدأت، صبـــاح يـــوم األحـــد ١٢ مايـــو ٢٠١٩م، صلـــوات تدشـــين 

كنيســـة الســـيدة العـــذراء بمدينـــة دوســـلدروف األلمانيـــة، بيد قداســـة البابا 
تواضروس الثاني. وقد دشن قداسته مذبح الكنيسة باسم السيدة العذراء 
)عـــذراء الزيتـــون(، بشـــرقية الهيـــكل، باإلضافـــة إلـــى حامـــل األيقونـــات 
ســـت باســـم القديس يوحنا المعمدان. وألقى  ومعمودية الكنيســـة التي ُكرِّ
قداســـة البابـــا كلمـــة عقـــب تدشـــين الكنيســـة شـــرح فيهـــا ثـــاث خطـــوات 

لتدشـــين الكنيســـة والمذبح.
وبعد ذلك صلى قداســـة البابا القداس اإللهي بالكنيســـة وألقى عظة 
القـــداس التـــي كانـــت عـــن أحـــد الخبـــز وهـــو األحـــد الثانـــي بعـــد القيامـــة. 
وأيًضـــا قـــام قداســـة البابا بتهنئة األمهات بعيـــد األم في أوروبا وأمريكا.

وترحيًبـــا بقداســـة البابـــا قام األب القمـــص صموئيل كوموش كاهن 
كنيســـة مـــار بطـــرس ومـــار بولـــس للســـريان األرثوذكـــس بألمانيـــا بإلقاء 
كلمـــة تهنئـــة لقداســـته بمناســـبة تكريس كنيســـة العذراء مريـــم والدة اإلله 

فـــي مدينة دوســـلدورف.
وعقـــب انتهـــاء القـــداس اإللهي، التقى قداســـة البابا بشـــعب الكنيســـة 
ذاتها، حيث عّبر شـــباب الكنيســـة عن ســـعادتهم بتدشينها وزيارة قداسته 
لهـــا. وألقـــى قداســـته خـــال اللقـــاء كلمـــة روحيـــة عـــن ٣ خطـــوات تقـــود 
األســـر إلى حياة المحبة والســـام، هي: تبادل عبارات وأفعال المحبة، 
والحـــوار، والحريـــة. وأجـــاب قداســـته علـــى األســـئلتهم التـــي وجهها إليه 
الحضـــور، فـــي حـــوار أبـــوي، وقـــام قداســـة البابـــا بتكريـــم فريـــق كـــرة 
القدم بكنيســـة العذراء بدوســـلدورف لفوزه بالمركز األول على مســـتوي 

كنائـــس جنـــوب ألمانيا.

قداسة ابلابا يلتيق جملس 
كنيسة السيدة العذراء بدوسدلورف

عقـــد قداســـة البابـــا اجتماًعـــا مســـاء يـــوم األحـــد ١٢ مايـــو ٢٠١٩م، 
بمقـــر إقامتـــه بمدينـــة دوســـلدورف األلمانيـــة، مـــع مجلس كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بدوســـلدورف، اســـتعرض قداســـته خـــال االجتمـــاع مجريـــات 
العمـــل بالكنيســـة، وعـــرض أعضـــاء المجلـــس علـــى قداســـة البابـــا عـــدة 

أفـــكار لتطويـــر الخدمـــة بالكنيســـة.

قداسة ابلابا يف ضيافة كبري عمداء دوسدلورف
وعمدة املنطقة للحزب املسييح ادليمقرايط احلاكم

وفـــي اليـــوم التالـــي االثنيـــن ١٣ مايـــو ٢٠١٩م، اســـتضاف كبيـــر 
عمـــداء دوســـلدورف الســـيد جايـــزل، وعمـــدة المنطقـــة الســـيد كونســـن، 
قداســـة البابـــا تواصـــروس الثانـــي فـــي حفـــل اإلفطـــار المقـــام بالفنـــدق 
القريـــب مـــن الكنيســـة بمناســـبة زيارتـــه الرعويـــة لمدينـــة دوســـلدورف. 
شـــارك فـــي لقـــاء المحبـــة العديـــد مـــن الشـــخصيات السياســـية والكنســـية: 
الوكيـــل   .Mr.Geisel جازيـــل  الســـيد  العمـــداء  كبيـــر  زوجـــة  الســـيدة 
الثانـــي للكنيســـة الكاثوليكيـــة في دوســـلدورف الســـيد ميخائيـــل ديديريش. 
 .Frank Heidkamp رئيـــس الكنيســـة الكاثوليكيـــة فرانـــك هايد كامـــب
 .Mr.Neuhaus رئيـــس المستشـــفى الطبـــي البروفســـور نـــوى هـــاوس
اإلداري  المديـــر   .Mr.Florian Conzen كونســـن  فلوريـــان  الســـيد 
لدوســـلدورف الســـيد هينتش Mr.Hintzsche. عضو البرلمان المحلي 
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 SKFMرئيس هيئة الـ .Mr.Giuseppe Saitta الســـيد جيزبى زايتة
االستشـــاري  الرئيـــس  وزوجتـــه.   ،Mr.Schnittker شـــنيتكر  الســـيد 
فـــي المستشـــفى اإلنجيلـــي الطبـــي. رئيـــس البنـــك المحلـــي الســـيد فوكـــس 
 .Mrs.Warden المحلـــي الســـيدة فـــاردن NGOوزوجتـــه. مديـــرة الــــ
ســـكرتيرة العمـــدة الســـيدة ريـــدلMrs. Riedel . عضـــو مجلس كنيســـة 

العـــذراء بدوســـلدورف للعاقـــات العامـــة.
جديـــر بالذكـــر أن الســـيد كونســـن عمـــدة المنطقـــة التـــي توجـــد بهـــا 
كنيســـة العـــذراء بدوســـلدورف وهـــو الـــذي ســـعى وســـاهم فـــي شـــراء 
الكنيســـة )كانت ملك الكنيســـة الكاثوليكية( لتصبح ملك للكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية. وقد ألقى عمدة دوســـلدروف كلمة بمناســـبة زيارة قداســـة 
البابـــا لمبنـــى البلديـــة. ومن جانبه ألقى قداســـة البابـــا كلمة في مبني بلدية 
مدينـــة دوســـلدروف فـــي حضـــور كبيـــر العمـــداء وعمـــدة المنطقـــة. وقـــد 
ســـجل قداســـة البابـــا كلمـــة فـــي الكتـــاب الذهبـــي للمدينـــة فـــي مبنـــي بلديـــة 

مدينة دوســـلدورف.

وسائل اإلعالم األملانية
حتتيف بزيارة قداسة ابلابا

ومـــن جانبهـــا اهتمـــت الصحـــف األلمانيـــة واإلذاعـــة بزيارة قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي لمدينة دوســـلدورف، وتدشـــين كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء، ولقـــاء المصرييـــن المقيميـــن فـــي ألمانيـــا، والكنيســـة الجديـــدة 
أّن  إلـــى  التســـمية  معروفـــة باســـم كنيســـة »الحصـــن« )ويرجـــع ســـبب 
النازييـــن اســـتولوا عليهـــا فـــي عـــام ١٩4٠م، وحولوها إلـــى حصن منيع 
أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وبعد انتهاء الحـــرب، في عام ١٩47م، 
قـــام القـــس كارل كلينكهامـــر بتحويلهـــا مـــن جديـــد إلى كنيســـة، وهي تعد 

رمـــًزا بالنســـبة للمدينة(.
ففـــي صحيفـــة راينيشـــه بوســـت التـــي تصدر في دوســـلدورف ويقع 
المقـــر الرئيســـي لهـــا علـــى بعـــد ١٠٠ متر مـــن الكنيســـة خصصت أكثر 
مـــن مســـاحة فـــي عـــدد يـــوم االثنيـــن ١٣ مايـــو ٢٠١٩م، للحديـــث عـــن 
هـــذه الزيـــارة. ونوهـــت الصحيفـــة إلـــى أن الكنيســـة كانـــت مقـــًرا لحمايـــة 
الســـكان مـــن غـــارات قـــوات التحالـــف مـــن القصـــف الجوي فـــي الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وكانـــت ُتســـتخدم قبل ذلـــك كمخزن للســـاح، وتحولت 
إلـــى كنيســـة كاثوليكيـــة تمت بها الصاة عدة ســـنوات، حتـــي تم إهداؤها 
إلـــى الكنيســـة المصريـــة األرثوذكســـية فـــي ٢٠١٥م عقـــب زيارة قداســـة 

البابـــا تواضـــروس للفاتيكان.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن بعـــض المصرييـــن المســـيحيين بالكنيســـة 
ســـعادتهم بقـــدوم قداســـة البابـــا وتدشـــين الكنيســـة، خاصـــة وأنـــه كان مـــن 
المقـــرر تدشـــينها فـــي خريـــف ٢٠١7م، خـــال زيـــارة قداســـته فـــي هـــذا 
التوقيـــت ولكـــن األمـــر تأجـــل، ونوهـــت الصحيفـــة إلـــى تجمـــع أكثـــر من 
4 آالف مـــن المســـيحيين لحضـــور الصلـــوات ونـــوال بركة قداســـة البابا 
تواضـــروس، مـــع تعميـــد بعـــض األطفـــال المولوديـــن حديًثا بيد قداســـته.
ونقلت الصحيفة عن قداســـة البابا شـــكره للكنيســـة الكاثوليكية على 
مـــا قدمتـــه، ومقتطفـــات مـــن حديثـــه للحضـــور فـــي أمـــور دينيـــة وغيرها 
نتيجـــة قيـــام مترجـــم ألماني بترجمة حديث قداســـة البابـــا للحاضرين من 

األلمان.
وفـــي تغطيـــة خاصة بها أوضحت إذاعة غرب ألمانيا WDR، أن 
زيـــارة البابا تواضروس للشـــعب المســـيحي في ألمانيـــا لها بركة كبيرة، 
وكان مـــن المقـــرر أن تكـــون هـــذه الزيارة منذ عاميـــن ولكنها لم تحدث، 
وشـــرف كبير لألقباط المصريين اســـتقبال البابا تواضروس. وأشـــارت 
أيًضـــا فـــي تغطيتهـــا إلـــي أن الكنيســـة تـــم إهداؤهـــا للكنيســـة المصريـــة 

بعـــد تزايـــد أعـــداد المســـيحيين المصرييـــن والعـــرب بعـــد ثـــورات الربيع 
العربـــي، حيـــث كانـــت الكنيســـة الســـابقة في حـــي جيريشـــبم صغيرة وال 
تتناســـب مـــع تزايـــد أعـــداد األقبـــاط، حيث تتســـع الكنيســـة الحاليـــة إلى 4 
آالف مصلي، مع اإلشـــارة إلى تزايد عدد قدوم المســـيحيين المصريين 

إلـــى ألمانيـــا، وقّدرتُهـــم اإلذاعة بــــ١٢ ألف مواطن.
واهتمـــت بمنـــح البابـــا تواضـــروس ثـــاث جوائـــز لممثلـــي الكنيســـة 
الكنيســـة،  إهـــداء  الكاثوليكيـــة ومدينـــة دوســـلدورف امتناًنـــا منـــه علـــى 
وتنـــاول اإلفطـــار مـــع عمـــدة المدينـــة، اللـــورد تومـــاس جيـــزل وكذلـــك 

التوقيـــع فـــي الكتـــاب الذهبـــي للمدينـــة.

قداسة ابلابا يصل سويرسا
فـــي باكـــر يـــوم الثاثـــاء ١4 مايـــو ٢٠١٩م، وصـــل قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي إلى العاصمة السويســـرية زيورخ قادًما من ألمانيا، 
حيث كان في استقباله بالمطار السفير المصري بسويسرا هشام سيف 
الديـــن، وبعـــض رجال الســـفارة المصريـــة ونيافة األنبا جابرييل أســـقف 
النمســـا والقطـــاع األلمانـــي من سويســـرا، ومعـــه أصحاب النيافـــة: األنبا 
ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنچلـــوس، واألنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، 
واألنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب فرنســـا والقطـــاع الفرنســـي مـــن سويســـرا، 
واألنبـــا مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا، واألنبـــا چوفانـــي أســـقف 
المجـــر ورومانيـــا والتشـــيك وســـلوفينيا وبولنـــدا، واألنبا أنطونيو أســـقف 

ميانـــو ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا شـــنوده بميانو.

تدشني كنيسة السيدة العذراء 
والقديسة فريينا بزيورخ

وقـــد توجـــه قداســـة البابـــا فـــور وصوله إلى كنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديســـة فيرينـــا بمدينـــة زيـــورخ السويســـرية، لتدشـــين الكنيســـة، وقـــد 
افتتـــح اللوحـــة التذكاريـــة قبل التدشـــين. وألقى قداســـة البابا كلمة لشـــعب 
الكنيسة عن صلوات طقس التدشين وحدثهم عن القديسة فيرينا شفيعة 
الكنيســـة، وعـــن القديـــس األنبـــا أثناســـيوس بمناســـبة عيده الموافـــق اليوم 
التالـــي األربعـــاء ١٥ مايـــو ٢٠١٩م. وأيًضـــا قـــام نيافة األنبا ســـيرابيون 

مطـــران لـــوس آنچلـــوس، بإلقـــاء كلمة بهذه المناســـبة. 
وأقيـــم حفـــل الســـتقبال قداســـة البابـــا، وقـــد حضـــر االحتفـــال العديـــد 
مـــن الشـــخصيات العامـــة والسياســـية والدينيـــة وســـفير مصـــر بسويســـرا 
الســـفير هشـــام أبـــو ســـيف. وقـــد اســـتمع قداســـته لكـــورال الكنيســـة. وقام 
بتوزيـــع الهدايـــا التذكاريـــة علـــى بعـــض الحاضريـــن فـــي احتفال تدشـــين 
كنيســـة العـــذراء والقديســـة فيرينـــا، كمـــا أيًضا قام بتكريم أحبار الكنيســـة 
الهدايـــا  ووزع  بسويســـرا،  المصـــري  الســـفير  وتكريـــم  الحاضريـــن 

التذكاريـــة علـــى اآلبـــاء كهنـــة ميانـــو وزوجاتهـــم.

وســـوف نوافيكـــم فـــي العـــدد القـــادم بـــإذن هللا بمتابعـــة لباقـــي 
فعاليـــات زيـــارة قداســـة البابـــا الرعويـــة ألوروبـــا.
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وأكبـــر  أقـــدم  هـــي  بموســـكو  الاهوتيـــة  األكاديميـــة 
األكاديميـــات الاهوتيـــة في الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية، 
وتقـــوم باإلشـــراف علي بقية األكاديميـــات والكليات الاهوتية 
فـــي الكنيســـة الروســـية، والتـــي يبلـــغ عددهـــا أربـــع أكاديميـــات 
الهوتيـــة )موســـكو – ســـان بطرســـبرج – كييـــف - منســـك(، 
للكنيســـة  التابعـــة  األنحـــاء  ســـائر  فـــي  الهوتيـــة  كليـــة  و٣٣ 
الروســـية. وقـــد تأسســـت األكاديميـــة الاهوتيـــة بموســـكو ســـنة 
١687م علـــي يـــد الراهبيـــن صفرونيـــوس ويوانيكي، ومقرها 
ديـــر )الفـــرا( الثالـــوث القـــدوس للقديـــس سرجيوس،عــــلى بعد 
حوالـــي 7٠ كـــم شـــمال شـــرق العاصمـــة موســـكو. ويبلـــغ عدد 
األســـاتذة بها ١٣٠ أســـتاًذا، وعدد الدارســـين بها  8٠٠ طالب 
بالقســـم النهاري، و١٢٠٠ طالب بالقســـم المســـائي. ويرأســـها 

حالًيـــا رئيـــس األســـاقفة أمفروســـي )أي أمبروســـيوس(.
وتعـــد زيـــارة األكاديميـــة الاهوتيـــة بموســـكو للكنيســـة القبطيـــة خال 
الفتـــرة مـــن 6 إلـــى ١٣ مايـــو ٢٠١٩م، هـــي الزيـــارة األولـــى مـــن نوعهـــا، 
وتهـــدف لتعريـــف الطـــاب والدارســـين واألســـاتذة باألكاديميـــة، بالكنيســـة 
القبطية وتاريخها وأديرتها وآبائها وشـــهدائها وقديســـيها، ولغــــرس مفاهيم 
وخبـــرات ميدانيـــة وعمليـــة وبخاصـــة لـــدي األجيـــال الجديـــدة مـــن الشـــباب، 
وللتعــــبير عن اعــــتزازهم بالكنيسة القبطية التي أسست الرهبنة والتي هي 
ف أيًضا على  كنيســـة شـــهداء ومـــا زالـــت تقـــدم شـــهداء حتى اليـــوم، وللتعـــرُّ
كلياتهـــا ومعاهدهـــا التعليميـــة. وســـتقوم األكاديميـــة بتوثيق هـــذه الزيارة في 
فيلـــم تســـجيلي ســـيتم أعـــداده قريًبـــا لتعريف بقية الدارســـين وســـائر الشـــعب 

الروســـي بالخبـــرات التـــي اكتســـبوها بزيـــارة الكنيســـة القبطية.   
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي إطـــار التعـــاون والعاقـــات المســـكونية بيـــن 
الكنيســـتين القبطية والروســـية، وبخاصة عقب اللقاء التاريخي بين قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي بابـــا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية، 
وغبطـــة البطريـــرك كيريـــل بطريـــرك موســـكو وســـائر روســـيا، يـــوم ٢٩ 
أكتوبـــر ٢٠١4م، أثنـــاء زيـــارة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي للكنيســـة 
الروســـية )٢8 أكتوبـــر–4 نوفمبـــر ٢٠١4م(، وأيًضـــا اثنـــاء زيارة قداســـته 
الثانيـــة للكنيســـة الروســـية )مايـــو ٢٠١7م(، وأيًضـــا فـــي إطـــار توصيـــات 
لجنة العاقات بين الكنيســـتين برئاســـة نيافة األنبا ســـرابيون مطران لوس 
آنجلوس )من الكنيســـة القبطية(، ونيافة المطران هياريون )من الكنيســـة 

الروسية(. 
وقد ضم الوفد: رئيس األســـاقفة أمفروســـي مدير األكاديمية ورئيس 
الوفـــد وأســـتاذ علـــم الاهـــوت الروحـــي والنســـكي، واألب الراهـــب ســـتيفان 
مـــن قســـم العاقـــات الكنســـية الخارجيـــة ببطريركيـــة موســـكو، وســـتة مـــن 
اإليغومانـــوس  الراهـــب  األب  باألكاديميـــة:  المدرســـين  الرهبـــان  اآلبـــاء 
جراســـيم )علـــم الكتابـــات القديمـــة والتاريـــخ القديـــم(، األب الراهب ثيؤدور 
)اليونانيـــة القديمـــة(، واألب الراهـــب دومتيـــان )اليونانيـــة القديمـــة(، واألب 
الراهـــب فيتشســـاف )الليتورجيـــات(، واألب الراهـــب أبولينـــاري )تاريـــخ 
الكنيســـة(، وضـــم الوفـــد ايًضـــا مجموعـــة مـــن الدارســـين شـــملت ١١ طالًبـــا 
مـــن تخصصـــات متعـــددة، وقـــد رافقهم أيًضا الراهب القـــس داود األنطوني 

الـــذي يقـــوم بالخدمـــة فـــي موســـكو والدراســـة باألكاديمية.  
وعقـــب وصولهـــم مباشـــرة وبعـــد فترة اســـتراحة قصيـــرة بمركز مار 
مرقـــس بمدينـــة نصـــر، توجهـــوا لزيـــارة منطقـــة األهرامـــات وأبـــو الهـــول 

األاكديمية الالهوتية الروسية
يف زيارة الكنيسة القبطية األرثوذكسية )6–13 مايو 2019م(

إعداد د/ إسحق إبراهيم عجبان
وكيل معهد الدراسات القبطية

وكان إعجابهـــم شـــديًدا بالحضـــارة المصريـــة العريقـــة، وقاموا بجوالت في 
المنطقـــة األثرية.

يف أديرة وادي انلطرون
وبعـــد ذلـــك توجهـــوا لمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس 
األنبـــا بيشـــوي، وفـــي اليـــوم التالـــي )الثاثـــاء 7 مايـــو( كانـــت زيارتهم لدير 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي، حيث قاموا بزيارة كنائـــس الدير ومعالمه األثرية، 
واســـتمعوا إلـــي شـــرح اآلبـــاء الرهبـــان، وتباركـــوا بأجســـاد ورفات قديســـي 
الدير، وفي مســـاء نفس اليوم كانت لهم جلســـة روحية عميقة مع مجموعة 
مـــن رهبـــان الديـــر ومن آباء الدير الذين عاشـــوا في حيـــاة الوحدة، ودارت 
حوارات روحية عن حياة الوحدة وحياة الرهبنة وحياة الصاة عــــند آباء 

الرهبنـــة القبطية وآباء الرهبنة الروســـية.
وفـــي نفـــس اليـــوم كانـــت زيـــارة ديـــر الســـريان العامر وقامـــوا بزيارة 
الديـــر  أفـــرام ومعالـــم  مـــار  القديســـين وشـــجرة  الديـــر ومـــزارات  كنائـــس 
األثريـــة، وبعدمـــا اســـتمعوا لشـــرح آبـــاء الديـــر، جمعهـــم لقـــاء روحـــي مـــع 
نيافـــة األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيس الدير، تناول فيه أســـس ونظم الرهبنة 
القبطيـــة، ودار حـــوار مفتـــوح مـــع نيافتـــه أجـــاب فيـــه عـــن تســـاؤالتهم عـــن 

القبطية. الرهبنـــة 
وفـــي يـــوم األربعـــاء 8 مايـــو قامـــوا بزيـــارة ديـــر البرمـــوس العامـــر، 
شـــملت كنائـــس الديـــر ومعالمـــه األثريـــة ومـــزارات القديســـين، واللقـــاء مـــع 
مجموعـــة مـــن آبـــاء الديـــر. وبعــــد ذلـــك زيارتهـــم لديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار، 
وكنائـــس الديـــر، ومـــزارات الثاثـــة مقارات القديســـين والتســـعة واألربعين 
شـــهيًدا شـــيوخ شـــيهيت والقديـــس يحنـــس القصير، وزيـــارة المعالـــم األثرية 
للديـــر، وزيـــارة مكتبـــة الديـــر، وطافـــوس الديـــر. وعقـــب العـــودة للقاهـــرة 
فـــي مســـاء نفـــس اليـــوم شـــاهدوا تقديـــم عرض باللغة الروســـية عـــن ارتباط 

الشـــعب الروســـي بزيـــارة أهـــم معالـــم الســـياحة الدينيـــة واألثريـــة بمصـــر.
يف مرص القديمة

وفـــي يـــوم الخميـــس ٩ مايو توجهوا إلـــي منطقة مصر القديمة وقاموا 
بزيـــارة المتحـــف القبطـــي، وكانـــت في اســـتقبالهم األســـتاذة جيهـــان عاطف 
مديـــر عـــام المتحـــف القبطـــي، وقاموا بجولة تفصيليـــة بالمتحف، كما قاموا 
بزيـــارة الكنيســـة المعلقـــة وكنيســـة أبـــو ســـرجة وكنيســـة القديســـة بربـــارة، 
حيث اســـتقبلهم في كل كنيســـة اآلباء كهنة الكنيســـة الذين قدموا لهم شـــرًحا 
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وافًيـــا عـــن كل كنيســـة، كمـــا قامـــوا بزيـــارة كنيســـة مـــار جرجـــس للـــروم 
األرثوذكـــس، ثـــم ديـــر مار جرجـــس للراهبات وكانت في اســـتقبالهم تماف 
تكا رئيســـة الدير وراهبات الدير، وبعدها زيارة دير القديس أبي ســـيفين 
للراهبـــات وكانـــت فـــي اســـتقبالهم تمـــاف كيريـــة رئيســـة الديـــر وراهبـــات 
الديـــر، وبعـــد ذلـــك قامـــوا بزيـــارة ديـــر األمير تـــادرس للراهبـــات وكان في 
اســـتقبالهم تمـــاف أدروســـيس رئيســـة الديـــر وقد خرجـــت كل راهبات الدير 
الســـتقبالهم بموكـــب كبيـــر بالشـــموع والـــورود وباأللحـــان القبطيـــة وتفقدوا 

معالـــم الديـــر ومزارات القديســـين.
يف الاكتدرائية املرقسية بالعباسية

ويوم الجمعة ١٠ مايو قامو بزيارة الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية 
ومـــزار القديـــس مار مرقس الرســـول ومزار القديس أثناســـيوس الرســـولي 

والكنيســـة البطرســـية واللقاء مع أســـرة من أســـر شـــهداء البطرسية.
وبعدهـــا قامـــوا بزيـــارة الكليـــة اإلكليريكيـــة، وكان في اســـتقبالهم نيافة 
األنبـــا مقـــار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر من رمضـــان ووكيل الكلية، 
ومجموعة من األســـاتذة والدارســـين، وقد اســـتقبلهم خورس الكلية باأللحان 
القبطية. وبعد لقاء للتعارف بين األكاديمية الروســـية والكلية اإلكليريكية، 
قامـــوا بزيـــارة كنيســـة الكليـــة ومعــــمل اللغـــات ومركـــز الكمبيوتـــر وقاعات 

المحاضرات.
وبعد ذلك كانت زيارة معهد الدراسات القبطية، وكان في استقبالهم 
عميـــد المعهـــد ووكيـــل المعهـــد واألميـــن العـــام، وكذلـــك نيافة األنبـــا مكاري 
األقـــف العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، ورؤســـاء األقســـام. وقـــدم لهم عميد 
المعهـــد شـــرًحا ألقســـام المعهـــد وبعدهـــا تفقـــدوا مكتبـــة المعهـــد ومعـــرض 
الفـــن القبطـــي الـــذي أعـــده قســـم الفـــن بالمعهد، ويشـــمل أيقونـــات وموزاييك 

ونســـجيات وأعمـــال الزجـــاج الملـــون واألعمـــال الفخاريـــة وغيرها.
وأقيمـــت مائـــدة للحـــوار جمعـــت ممثلي اإلكليريكية ومعهد الدراســـات 
القبطيـــة، مـــع وفـــد األكاديميـــة الروســـية، وبحضـــور بعـــض أعضـــاء لجنـــة 
العاقـــات بيـــن الكنيســـتين، لتحديـــد أوجه التعاون بين المؤسســـات التعليمية 
تبـــادل زيـــارات االســـاتذة والطـــاب، وترجمـــة  الكنيســـتين، ومنهـــا:  فـــي 
المطبوعـــات، وتبـــادل المطبوعـــات، وتعليـــم اللغـــات، وتنظيـــم المؤتمرات، 
وفـــي مجـــاالت الفنـــون ومنهـــا فـــن األيقونـــات، وقـــد تمـــت صياغـــة بعــــض 

التوصيـــات لرفعهـــا للجنـــة العاقـــات بيـــن الكنيســـتين.  
لقاء قداسة ابلابا توارضوس مع 

وفد األاكديمية الروسية
بالمقـــر  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  مـــع  اللقـــاء  كان  وبعدهـــا 
البابـــوي، وفـــي كلمـــة قداســـة البابا عّبر عن ســـعادته باللقـــاء معهم وقدم لهم 
التهنئـــة بعيـــد القيامـــة المجيـــد، وأن هذه الزيارة تســـاعد علـــى جمع خبرات 
عميقـــة عـــن مصـــر وعـــن كنيســـتها. وأن التاريـــخ المصـــري والمســـيحي 
تاريـــخ رائـــع. وقـــدم لهـــم قداســـته التعزيـــة فـــي حـــادث الطائـــرة الـــذي كان 
فـــي وقـــت إقاعهم بمطار موســـكو، وأشـــار قداســـته إلي مقابلتـــه مع غبطة 
البطريـــرك كيريـــل أثنـــاء زيارته مرتين للكنيســـة الروســـية، ووّجه قداســـته 
الدعـــوة للبطريـــرك كيريـــل لزيـــارة الكنيســـة القبطيـــة. وأشـــار قداســـته إلـــي 
زيـــارة المطـــران هياريـــون منـــذ عـــدة أشـــهر، وزيـــارة الوفـــود الرهبانيـــة 
الروســـية للكنيســـة القبطيـــة، وزيـــارة وفد من رؤســـاء األديـــرة القبطية إلى 
الكنيســـة الروســـية. وأشـــار قداســـته كذلـــك إلـــى الروحانيـــة الروســـية وإلـــي 
تاريـــخ الكنيســـة الروســـية، وإلـــى مجـــاالت التعـــاون بيـــن الكنيســـتين. وعّبر 
قداســـته عـــن ســـعادته بصفـــة خاصـــة بوجـــود شـــباب مـــن الدارســـين لكـــي 
يتعرفـــوا علـــى الكنيســـة القبطيـــة عـــن قـــرب، وأيًضـــا لكـــي نتعـــرف عليهم، 
فالشـــباب هـــم كنيســـة المســـتقبل التـــي نشـــتاق أن تكـــون واحًدا في المســـيح. 

وتحـــدث قداســـته عـــن ثاثـــة أهرامـــات رمزية فـــي التاريخ المســـيحي: )١( 
التعليـــم الاهوتـــي: الـــذي تأســـس  فـــي مدرســـة اإلســـكندرية الاهوتية على 
يـــد القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول، وامتـــد في الكنيســـة القبطية إلـــى الزمن 
الحاضـــر مـــن خـــال المعاهـــد الاهوتيـــة. )٢( هـــرم االستشـــهاد: وتاريـــخ 
الكنيســـة القبطيـــة مملـــوء بالشـــهداء قديًمـــا وحديًثـــا، وأشـــار قداســـته لزيـــارة 
الوفـــد للكنيســـة البطرســـية التـــي تعرضـــت لحـــادث إرهابـــي منـــذ حوالـــي 
ثـــاث ســـنوات. )٢( هـــرم النســـك والرهبنة: فالراهـــب األول في العالم هو 
القديـــس أنطونيـــوس وهـــو مصـــري مـــن صعيـــد مصـــر، ومـــن بعده نشـــأت 

الكثيرة. األديـــره 
وقـــدم قداســـة البابـــا فكـــرة عـــن تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة وخدمتهـــا في 
الوقـــت الحاضـــر، وطلـــب منهـــم أن ينقلـــوا هـــذه الخبرة لكنيســـتهم، وأن هذا 
يســـاعد علـــى بنـــاء جســـور قويـــة للعاقـــة بيـــن الكنيســـتين. ووجـــه قداســـته 
الشـــكر لهـــم علـــى هـــذه الزيـــارة وطلب أن تتكرر، وقال قداســـته أنه ســـوف 
يبعـــث بوفـــد مماثـــل لزيـــارة روســـيا وذلـــك مـــن خـــال لجنـــة الحـــوار بيـــن 
الكنيســـتين. ثم ألقى رئيس األســـاقفة أمفروســـي كلمة عّبر فيها عن سعادته 
بهـــذه الزيـــارة، وقـــدم الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى االســـتقبال الحافـــل وكـــرم 
الضيافـــة، وتحـــدث عـــن أن هـــذه الزيـــارة ُتعد األولى فـــي التاريخ، وتحدث 
عـــن أهميـــة الزيـــارات المتبادلـــة، وأهميـــة تعريـــف الدارســـين باألكاديميـــة 
بالكنيســـة القبطيـــة بزيارتهـــا ميدانًيـــا، وأن كل مـــن زاروا الكنيســـة القبطيـــة 
عـــادوا بانطباعـــات طيبـــة جـــًدا. ولذلـــك هم جـــاءوا لزيارة الكنيســـة القبطية 
بعدما اســـتمعوا إلى انطباعات من ســـبقوهم بالزيارة إلى الكنيســـة القبطية. 
كمـــا أنـــه شـــاهد دمـــاء الشـــهداء فـــي بعـــض الكنائـــس، وأن الكنيســـة القبطية 
كنيســـة مـــا زالـــت تقـــدم شـــهداء، وهذا يعطـــي قوة للكنيســـة. وأنهم اكتشـــفوا 
مفاهيـــم جديـــدة وخبرات جديدة عن الكنيســـة القبطية وعن الرهبنة القبطية 

وعـــن مفهوم االستشـــهاد.
وبعـــد انتهـــاء اللقـــاء مـــع قداســـة البابـــا قـــام الوفـــد بزيـــارة كاتدرائيـــة 
مياد المســـيح بالعاصمة االدارية الجديدة..  وأبدوا اعجابهم الشـــديد بهذه 

الكاتدرائيـــة المتســـعة جًدا.

يف الربية الرشقية
وفي يوم الســـبت ١١ مايو في الســـاعة الخامســـة فجًرا كان الصعــــود 
لمغـــارة القديـــس األنبا أنطونيوس ســـيًرا على األقدام، وبعدها قاموا بزيارة 
ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيوس وتقابلوا مع آباء الدير وزاروا كنائس الدير 
ومعالمـــه األثريـــة ومـــزارات القديســـين، وبعدهـــا قاموا بزيـــارة دير القديس 
األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر وكنائســـه ومعالمـــه األثريـــة وتقابلوا مـــع نيافة 
األنبـــا دانيـــال أســـقف ورئيـــس الديـــر، وتحدثـــوا فيـــه عـــن مجـــاالت التعاون 

بين الكنيســـتين.. 

ختام الزيارة
وفـــي يـــوم األحـــد ١٢ مايـــو ســـافر رئيـــس االســـاقفة امفروســـي ومعـــه 
عضويـــن مـــن الوفـــد إلـــي االســـكندرية للقاء غبطـــة البطريـــرك ثيئودورس 
الثانـــي بطريـــرك اإلســـكندرية للـــروم األرثوذكس، وقدم غبطـــة البطريرك 
الشـــكر للكنيســـة القبطيـــة وعلـــى رأســـها قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
علـــى اســـتضافته لوفـــد األكاديمية الاهوتية الروســـية، متمنًيـــا نمو عاقات 

التعـــاون بين الكنيســـتين.
ومســـاء يـــوم األثنيـــن ١٣ مايـــو غادر الوفد مطار القاهرة بســـامة هللا 

للعودة إلى موســـكو.
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أحبار الكنيسة يهنئون 
قداسة ابلابا بالعيد

بالعباســـية  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  المقـــر  علـــى  توافـــد 
المطارنـــة  اآلبـــاء  مـــن  مايـــو ٢٠١٩م، عـــدد  الســـبت 4  يـــوم  صبـــاح 
واألســـاقفة لتهنئـــة قداســـة البابا تواضروس الثاني بعيـــد القيامة المجيد، 
وهـــم أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطروح 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة، واألنبـــا أنـــدراوس مطـــران أبـــو تيـــج وصدفـــا 
والغنايـــم، واألنبـــا أغابيـــوس أســـقف ديرمـــواس ودلجـــا، واألنبـــا بيمـــن 
أســـقف قـــوص ونقـــادة، واألنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس 
األنبا باخوميوس )الشـــايب( باألقصر، واألنبا بافلوس أســـقف اليونان، 

واألنبـــا أرســـانيوس أســـقف الـــوادي الجديـــد.
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  قداســـته  اســـتقبل  كمـــا 
بالعباســـية، يـــوم االثنيـــن 6 مايـــو ٢٠١٩م، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا 
شـــاروبيم أســـقف قنـــا وقفـــط، واألنبـــا كاراس األســـقف العام إليبارشـــية 
المحلـــة الكبـــرى، واألنبـــا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت، واألنبا 

بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر المحـــرق.
واســـتقبل قداســـته يـــوم الجمعـــة ١٠ مايو ٢٠١٩م، بالمقـــر البابوي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، نيافة األنبا أولوجيوس أسقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بســـوهاج.

تهنئة قيادات الكنيسة املارونية 
بعيد القيامة املجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية يـــوم االثنيـــن 6 مايـــو ٢٠١٩م، اآلباتـــي مـــارون 
الشـــدياق، رئيـــس عـــام الرهبنـــة المارونية المريميـــة، واألب نبيل رفول 
رئيـــس البطركخانـــة المارونيـــة بمصـــر، ومعهم األب طارق مشـــعاني 

وكيـــل البطركخانـــة، والذيـــن حضـــروا للتهنئة بعيـــد القيامة المجيد.

زيارة قداسة ابلابا دلار الكتاب املقدس
شـــارك قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الســـبت 4 مايو 
٢٠١٩م، فـــي افتتـــاح النســـخة الثانية من عالـــم الكتاب الذي ينظمه دار 
الكتـــاب المقـــدس، حيـــث زتر قداســـته مقر الدار بمصـــر الجديدة، وكان 
فـــي اســـتقباله ماجـــد ويصـــا رئيـــس مجلـــس إدارة دار الكتـــاب ورامـــز 
عطـــاهلل المديـــر التنفيـــذي للـــدار. شـــاركت فـــي االفتتـــاح الســـفيرة نبيلـــة 
مكـــرم وزيـــرة الدولـــة للهجرة وشـــئون المصريين بالخـــارج. والدكتور 
كمـــال شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة. وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة فـــي ختام 

حفـــل االفتتـــاح وُقِدمـــت له هديـــة تذكارية.

قداسة ابلابا يستقبل عضو ابلوندستاج
البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية مســـاء يوم الســـبت 4 مايو ٢٠١٩م، 
الســـيد Volker Kauder عضو البرلمان األلماني )البوندســـتاج( الذي 

كان يـــزور مصـــر فـــي ذلـــك الوقـــت. تنـــاول الحديث موضوعـــات عدة 
عن الشـــباب وأهمية الحوار مهخم، وعن التعليم، وأشـــاد قداســـة البابا 
بمســـاهمة ألمانيـــا فـــي تحديـــث التعليـــم فـــي مصـــر. كما تطـــّرق الحديث 
لوضع المســـيحيين في منطقة الشـــرق األوســـط، حيث أوضح قداســـته 
أن وجـــود المســـيحيين فـــي المنطقـــة يحميهـــا مـــن العنـــف، ألن تفريـــغ 
الشـــرق األوســـط من المســـيحيين ســـيزيد مـــن الصراعـــات والنزاعات. 
وأضـــاف أننـــا نشـــعر بالقلـــق علـــى مـــا يحـــدث فـــي بعـــض دول الجـــوار 
ونصلـــي مـــن أجـــل أن تهـــدأ المنطقـــة بصفـــة عامـــة. ونصلـــي دائًما من 

أجـــل اســـتقرار المنطقة.
وعلـــق عضـــو البوندســـتاج: أن الكنيســـة القبطيـــة فـــي ألمانيا مثال 
ُيحتـــذى بـــه، وتعجـــب من أن القداس يســـتمر ســـاعتين أو ثاثة، فأجاب 

قداســـة البابـــا: »هذا هو ســـر قوتنا«. 

ويستقبل مدير الربنامج القويم 
لصحة املرأة

المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
بالعباســـية، يـــوم االثنيـــن 6 مايـــو ٢٠١٩م، األســـتاذ الدكتـــور عمـــرو 
شـــريف عمـــرو مديـــر البرنامـــج القومي لصحة المـــرأة. حضر المقابلة 
نيافة األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية 
الخدمـــات، وأيًضـــا المدير التنفيذي ومديرة برنامج الصحة باألســـقفية، 

ومحاســـبو هيئـــة كوبتـــس، أســـتراليا لخدمـــة المجتمـــع المصري.

ويلتيق قيادات الكشافة
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  بالمقـــر  قداســـته  اســـتقبل  كمـــا 
بالعباســـية يـــوم األحـــد ٥ مايـــو ٢٠١٩م، قـــادة الكشـــافة الذيـــن قامـــوا 
القيامـــة بالكاتدرائيـــة، وكذلـــك  قـــداس عيـــد  بتحضيـــر وتنظيـــم خدمـــة 
اســـتقباالت يـــوم العيـــد. هنأهم قداســـة البابـــا بالعيـــد، ووزع عليهم هدايا 
تذكارية بهذه المناســـبة. حضر اللقاء نيافة األنبا موســـى األســـقف العام 
للشـــباب والمشـــرف علـــى أمانة الكشـــافة الكنســـية، والقمـــص آنجيلوس 
إســـحق، والقمص أمونيوس عادل، والقس كيرلس ســـكرتارية قداســـته، 

والدكتـــور صموئيـــل متيـــاس األميـــن العـــام للكشـــافة الكنســـية. 

قداسة ابلابا يصيل عشية 
مار مرقس باإلسكندرية

صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم الثاثـــاء 7 
مايـــو ٢٠١٩م، صـــاة عشـــية عيـــد استشـــهاد القديـــس مرقـــس الرســـول 
بالكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية. شـــارك في الصاة أصحاب النيافة: 
األنبـــا كيرلـــس آڤـــا مينا أســـقف ورئيس دير الشـــهيد مـــار مينا بمريوط، 
واألنبـــا باڤلـــي األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتـــزه، واألنبا إياريون 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينـــا 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمص أبرآم إميل 
وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، وعـــدد كبيـــر من كهنة اإلســـكندرية، 
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مـــع خـــورس شمامســـة الكنيســـة، وعـــدد كبيـــر مـــن شـــعب المدينـــة. وقد 
طيَّـــب قداســـة البابـــا واألحبـــار األجـــاء رفـــات القديـــس مـــار مرقـــس، 

وألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة عن القديـــس مرقس.

ويستقبل كهنة وخدام ابلحر األمحر
اجتماًعـــا  مايـــو ٢٠١٩م،   ٩ الخميـــس  يـــوم  البابـــا  قداســـة  عقـــد 
مـــع مجمـــع كهنـــة وخـــدام إيبارشـــية البحـــر األحمـــر، بمركـــز لوجـــوس 
البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، بحضـــور نيافـــة األنبا 
بالبحـــر األحمـــر،  بـــوال  األنبـــا  القديـــس  ديـــر  أســـقف ورئيـــس  دانيـــال 
والنائـــب البابـــوي لإليبارشـــية. تمت مناقشـــة األمـــور الرعوية الخاصة 
باإليبارشـــية فـــي ظـــل نياحـــة أســـقفها، مثلـــث الرحمـــات األنبـــا ثاوفيلس 

الـــذي رقـــد فـــي الـــرب يـــوم ١٢ فبرايـــر ٢٠١٩م.

قداسة ابلابا يعزي يف انتقال اكردينال 
الكنيسة املارونية مار نرص اهلل بطرس صفري

اســـتقبلنا خبـــر نياحة مثلث الرحمة البطريـــرك الكاردينال مار 
نصر هللا بطرس صفير، عميد الكنيســـة المارونية، بمشـــاعر ملؤها 

الحـــزن والرجاء في القيامـــة والحياة األبدية.
باإلصالـــة عـــن نفســـي وعن أعضـــاء المجمع المقدس للكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية، نقـــدم التعـــازي للكنيســـة المارونيـــة وغبطـــة 
والســـادة  الراعـــي،  بطـــرس  بشـــارة  مـــار  الكاردينـــال  بطريركهـــا 
المطارنة أعضاء الســـينودس، وكل اإلكليروس والشـــعب في لبنان 
والمشـــرق وبلـــدان االنتشـــار؛ ذاكريـــن تعبـــه فـــي خدمـــة الكرســـي 
البطريركـــي، الـــذي عـــاش فيـــه ثاثـــة وســـّتين ســـنة متواصلـــة كاهًنا 

وأســـقًفا وبطريـــرًكا وكاردينـــااًل.
ونطلـــب مـــن هللا راحة ونياًحا لنفس الراحل الكبير وأن يعزى 

قلوبكم بتعزيات السماء.
تواضروس الثاني 

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

االحتفال يوم املحبة األخوية بني الكنيسة 
القبطية األرثوذكسية والكنيسة الاكثويلكية

ُأقيـــم يـــوم الثاثـــاء 7 مايـــو ٢٠١٩م، فـــي كنيســـة البيـــت التابعـــة 
لآلبـــاء اليســـوعيين بكنـــج مريـــوط، االحتفـــال بيوم المحبـــة األخوية بين 
الكنيســـتين القبطيـــة والكاثوليكيـــة، بحضـــور قداســـة البابـــا تواضـــروس 
وغبطـــة  المرقســـية،  الكـــرازة  وبطريـــرك  اإلســـكندرية  بابـــا  الثانـــي 
البطريـــرك األنبـــا إبراهيـــم إســـحق بطريرك األقباط الكاثوليك، وســـفير 
الفاتيـــكان بمصـــر برونـــو مـــوزارو، والعديـــد مـــن أعضـــاء اإلكليـــروس 

الكنيســـتين. من 
بدأت فعاليات اللقاء بصاة مشتركة، ثم قداسة البابا تواضروس 
الثانـــي والبطريـــرك إبراهيـــم إســـحق بزراعـــة شـــجرة زيتـــون رمـــًزا 
للســـام والمحبـــة واألخويـــة فـــي ديـــر اآلباء اليســـوعيين بكنـــج مريوط. 

بعـــد ذلـــك ألقـــى األب دانـــي يونـــس الرئيـــس اإلقليمـــي للرهبانيـــة 
اليســـوعية كلمـــة ترحيـــب، ثـــم ُعـــِرض فيلـــم قصيـــر عـــن يـــوم المحبـــة 
بيـــن الكنيســـتين القبطيـــة األرثوذكســـية والكاثوليكية، تـــاه كلمة القاصد 
الرســـولي برونو موزارو، ثم غبطة البطريرك األنبا إبراهيم إســـحق، 
وبعـــده قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي. ثـــم ُألقيـــت كلمـــة قداســـة البابا 
فرنســـيس األول الُمرســـلة لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي يـــوم 

المحبـــة األخويـــة )الكلمتـــان منشـــورتان فـــي هـــذا العـــدد صـ١١(:
وفـــي نهايـــة اللقـــاء ُالُتِقطت الصور التذكارية ألعضاء الكنيســـتين 

القبطيـــة والكاثوليكيـــة في يـــوم المحبة األخوية.

ادلورة اتلدريبية األوىل لآلباء الكهنة
بمعهد الراعية والرتبية

انطاًقـــا مـــن دور معهد الرعاية والتربية فى إعداد الراعي، ذلك 
الهـــدف الـــذي ُأنِشـــئ مـــن أجلـــه المعهـــد. نّظـــم المعهـــد الـــدورة التدريبية 
األولـــى لآلبـــاء الكهنـــة تحـــت عنـــوان “البنـــاء الداخلـــي للكاهـــن”، وذلـــك 
فيـــى الفتـــرة مـــن 7 مايـــو إلـــى ١١ يونيـــو ٢٠١٩م، وقـــد اشـــترك بهـــا 
١4٠ كاهًنـــا مـــن القاهـــرة واإليبارشـــيات المحيطة، وكانـــت المحاضرة 
االفتتاحيـــة يـــوم الثاثـــاء 7 مايـــو ٢٠١٩م للقمـــص داود لمعـــي عـــن: 
“الكاهـــن الـــذي ترجـــوه الكنيســـة”. الرب إلهنا الراعي الصالح يســـتخدم 

هـــذا العمـــل للمزيـــد مـــن البركة واالســـتفادة ألبنائـــه الرعاة.

رسامة قمصني ودياكونيني بإيبارشية ابلحرية

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوميوس مطران البحيـــرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، صبـــاح يـــوم األحـــد ٥ مايـــو ٢٠١٩م، برســـامة القـــس 
باإليبارشـــية  الكاهنيـــن  إســـحق  آنجيلـــوس  والقـــس  عـــادل،  أمونيـــوس 
وســـكرتيري قداســـة البابا، في رتبة القمصية، وكذلك ســـيامة اثنين من 
الشمامســـة فـــي درجـــة الدياكونيـــة، وذلـــك بكنيســـة القديـــس مـــار مرقس 
بكرمـــة دمنهـــور، حيـــث تمـــت رســـامة القـــس أمونيـــوس عـــادل قمًصـــا 
علـــى مذبـــح كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم والمـــاك ميخائيل بالعشـــرة 
آالف، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق قمًصـــا علـــى مذبـــح كنيســـة رئيـــس 
المائكة ميخائيل بدمنهور. وكذلك تمت ســـيامة الشـــماس لويس غالي 
دياكون باســـم بولس، والشـــماس رفعت عرندس دياكون باســـم بطرس 
لخدمـــة كنيســـة مـــار مرقـــس الرســـول بكرمـــة دمنهـــور. خالـــص تهانينا 
لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، ولنيافة األنبـــا باخوميوس، والقمص 
أمونيـــوس، والقمـــص آنجيلـــوس، والدياكونييـــن الجـــدد، ولمجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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كلنـــا نطلـــب البركة 
فـــي حياتنـــا ونفـــرح بهـــا. 
فمــــــــــــــا هـــــــــــــي البركـــــــــــــــة؟ وما هي فاعليتهــــــــــــا؟ 
ومـــا تاريخهـــا؟ ومـــا أنواعهـــا؟ هـــذا مـــا ســـوف 

نتحـــدث عنـــه.
تبـــدأ البركـــة منـــذ خلق اإلنســـان األول، 

آدم وحـــواء.
خلقهما هللا على صورته ومثاله. »وباركهم 
هللا. وقـــال لهـــم: أثمـــروا وأكثـــروا وامألوا األرض 
وأخضعوها، وتســـلطوا على ســـمك البحر وعلى 
علـــى  يـــدب  حيـــوان  كل  وعلـــى  الســـماء  طيـــر 
األرض« )تـــك٢8:١(. ونفـــس البركـــة كانـــت 
»وبـــارك هللا  الكتـــاب  يقـــول  إذ  وبنيـــه.  لنـــوح 
نوًحـــا وبنيـــه، وقـــال لهـــم: أثمروا وأكثـــروا وامألوا 
كل  علـــى  ورهبتكـــم  خشـــيتكم  ولتكـــن  األرض. 
حيوانـــات األرض، وكل طيور الســـماء، مع كل 
مـــا يـــدب علـــى األرض، وكل أســـماك البحر قد 

دفعـــت إلـــى أيديكـــم« )تـــك٢،١:٩(.
وهكـــذا كانـــت البركـــة األولى هـــي الكثرة 
والســـلطة. وبهـــا أصبـــح اإلنســـان وكيـــًا هلل 

علـــى األرض.
وتطـــــــور األمـــــــر إلــــــــى أن هللا جعــــــــل 

بركة. البعض 
وظهـــر هذا األمر فـــي مباركته ألبينا أبرآم 
أبـــي اآلبـــاء، إذ قـــال لـــه »أجعلـــك أمـــة عظيمة، 
وأبـــاركك، وأعّظـــم أســـمك، وتكون بركة. وأبارك 
ُمبـــاِرَكك، والعنـــك ألعنـــة. وتتبـــارك فيـــك جميـــع 

قبائـــل األرض« )تك٣،٢:١٢(.
حًقـــا مـــا أجمل هـــذا األمر وما أســـماه، أن 
يصبـــح اإلنســـان بركة. بنفس الوضـــع كان إيليا 
النبـــي بركـــة فـــي بيـــت أرملـــة صرفـــة صيـــدا في 
وقـــت المجاعـــة: كـــوار الدقيـــق لـــم يفـــرغ، وكوز 
الزيـــت لـــم ينقص )١مـــل١6:١7(. ومـــن بركته 
أيًضا أنه أقام ابنها من الموت )١مل٢٢:١7(.
وبنفس الوضع كان يوسف الصديق بركة 
فـــي بيـــت فوطيفـــار »فبـــارك الـــرب هـــذا البيـــت 
بســـبب يوســـف. وكانت بركة الرب على كل ما 
كان لـــه في البيت وفي الحقل« )تك٥:٣٩،6(.
إن كان الـــرب قـــد جعـــل أبانـــا أبـــرآم بركة، 
فقـــد منحـــه أيًضـــا الكثـــرة. فقـــال لـــه »ال ُيدعـــى 
اسمك بعد أبرآم، بل يكون اسمك إبراهيم، ألني 
أجعلـــك أًبـــا لجمهـــور مـــن األمـــم، وأثمـــرك كثيًرا 
جـــًدا، وأجعلـــك أمًمـــا، وملـــوك منـــك يخرجـــون« 
)تك6،٥:١7(، وهكذا وعد هللا أن نســـل إبراهيم 
يكونـــون فـــي الكثـــرة مثـــل نجـــوم الســـماء ورمـــل 

البحـــر، ال ُيحصـــى لهـــم عدد.
وهنـــاك أنواع كثيـــرة من البركة وردت في 

)تث11-1:82(.

وكلهــــــــــا تتوقــــــــــف على طاعـــــــة الرب 
بوصاياه. والعمـــل 

ســـمعت  »إن  التثنيــــــــــة:  ســـفر  فـــي  ورد  هكـــذا 
ســـمًعا لصـــوت الـــرب إلهـــك لتحـــرص أن تعمـــل 
بجميـــع وصايـــاه.. يجعلـــك الـــرب مســـتعلًيا على 
جميـــع قبائـــل األرض، وتأتـــي عليـــك جميع هذه 

البـــركات وتـــدركك.
مبـــارًكا تكـــون فـــي المدينة، ومبـــارًكا تكون 

فـــي الحقل.
مباركـــة تكـــون ثمرة بطنـــك، وثمرة أرضك، 
وثمـــرة بهائمـــك،.. نتـــاج بقـــرك وإنـــاث غنمـــك. 

مباركـــة تكـــون ســـَلتك ومعجنك.
مبـــارًكا تكـــون فـــي دخولك، ومبـــارًكا تكون 

فـــي خروجك.
يجعـــل الـــرب أعـــــــــــداءك القائميـــن عليــــــــــك 
منهزميـــن أمامـــك. فـــي طريـــق واحـــدة يخرجـــون 

عليـــك، وفـــي ســـبع طـــرق يهربـــون أمامـــك.
يأمـــر لـــك الرب بالبركة فـــي خزائنك، وفي 
كل مـــا تمتـــد إليـــه يـــدك.. يقيمـــك الـــرب لنفســـه 

شـــعًبا مقدًســـا.. ويزيـــدك الـــرب خيًرا«.
مــــــــــــن أجـــــــــــــل هــــــــــذا، يسعـــــــى الكل 

للبركـــــــــــة ويطلبونهـــا:
يعقـــوب أبـــو اآلبـــاء ســـعى إلـــى نـــوال بركة 
أبيـــه ولـــو بحيلة خاطئة وصارع مـــع الرب قائًا 
لـــه »ال أطلقـــك إن لم تباركنـــي« )تك٣٢:٢6(.
وعيســـو أخـــوه صـــرخ وبكـــى طالًبـــا البركـــة 

مـــن أبيه )تـــك٢7(.
ألوالده  يعقـــوب  بركـــة  أيًضـــا  ناحـــظ 
قـــال، هكـــذا كان. ومباركتـــه  )تـــك48(، وكمـــا 
فـــي  وكيـــف  يوســـف.  ابنـــى  ومنســـى  ألفرايـــم 
مباركتهمـــا وضـــع يديه عليهمـــا بحكمة وترتيب.
وبركـــة الوالديـــن تظهر أيًضا فـــي الوصايا 
العشـــر )خـــر٢٠، تـــث6( إذ يقـــول »أكـــرم أباك 
وأمـــك، لكي تطول أيامك على األرض«. فوراء 
إكرامهمـــا بركـــة. وهكـــذا قال بولس الرســـول إنها 

أول وصيـــة بوعد )أف6:٢(.
مصـــادر البركـــة إًذا كثيـــرة: منهـــا حفـــظ 
الوصايـــا، ومنهـــا إكـــرام الوالديـــن. ومنها دفع 
العشـــور. وفـــي هـــذا ورد في األصحـــاح الثالث 
مـــن ســـفر ماخي »هاتـــوا العشـــور وجّربوني – 
يقول الرب – إن كنت ال أفتح لكم كوى السماء، 
بركـــة  تأخـــذ  بالعطـــاء  إنـــك  لكـــم..«.  وأفيـــض 
الذيـــن يتلقـــون عطـــاءك، فيدعـــون لـــك. ويكـــون 
لـــك – بعطائـــك – كنـــز في الســـماء، ويكون لك 
أيًضـــا »بركـــة في ذريتـــك« )إش٣:44(. وأيًضا 
تحـــل البركـــة علـــى بيتـــك )حـــز٣:44(. وأيًضـــا 
إن تعـــرض إنســـان للهاك وأنقذتـــه، تنال بركة. 

وفـــي ذلـــك قـــال أيـــوب الصديـــق »بركـــة الهالـــك 
حَلت علّي« )أي١٣:٩٢(. أي الشـــخص الذي 

كاد يهلـــك، وأنقذتـــه، بركتـــه حّلـــت علّي.
إن كل عمل طيب تقوم به، تنال بركته.

إن هناك بركــــــــــات ماديـــــــــــة يهبها هللا، 
وبـــركات روحية.

وعـــن البركـــــــــــات الروحيــــــــــــة، قـــال القديس 
بولس الرســـول »باركنا بكل بركـــــــــــة روحيـــــــــــــة« 
)أف٣:١(. وكل خيرات األرض بركات مادية. 
ويقـــول الكتـــاب إن العنقود الـــذي تتبّقى فيه حبة 

واحـــدة، فيه بركة.
هناك بركــــــة الكهنـــــــوت. فالكاهن يبارك 
يـــده،  بوضـــع  أو  بالرشـــم،  األفـــراد  أو  الشـــعب 
القديـــم  العهـــد  فـــي  أو بكلمـــة بركـــة. وكان هللا 
يأمـــر الكهنـــة بمباركـــة الشـــعب. وقـــال لهم هكذا 
»تباركون بني إســـرائيل« )عد٣:6(. ناحظ أن 
ســـليمان – كمســـيح للـــرب – بـــارك الشـــعب فـــي 

يـــوم تدشـــين الهيـــكل )١مل8(.
والكنيســـــــــة المقدســـة تبـــارك الشـــعب بقـــول 
الكاهـــــــــــــن »محبــــــــــــة هللا اآلب، ونعمـــــــــــــة االبن 
الوحيـــد، وشـــركة وموهبـــة الـــروح القـــدس، تكون 
مـــع جميعكـــم. امضـــوا بســـام، ســـام هللا يكـــون 
معكـــم«. مـــع ذكـــر بركات القديســـين قبـــل ذلك.

توجـــد أيًضا مباركــــــــة البيـــــــوت الجديدة، 
ولها طقـــس خاص.

أيًضـــا الكاهـــن حينمـــا يـــزور أي بيـــت، يباركـــه 
بصـــاة معينـــة. وأنـــا حينما كنـــت أزور أي بيت 
فـــي المهجـــر، كنـــت حالمـــا أدخلـــه أقـــول: »قال 
الـــرب يســـوع: أي بيـــت دخلتمـــوه، قولـــوا ســـام 
ألهل هذا البيت«، ثم أصلي صاة على كوب 
مـــن المـــاء، وأرش المـــاء علـــى الجـــدران )لكـــي 
ال يقـــع المـــاء الُمصّلـــى عليـــه علـــى األرض(، 
وأقـــول: »بيـــوت صـــاة، بيـــوت طهـــارة، بيـــوت 
بركـــة، أنعـــم بهـــا يـــا رب علينـــا وعلـــى عبيـــدك 

اآلتيـــن بعدنـــا إلـــى األبد«.
يقومـــون  البيـــوت،  الكهنـــة  يبـــارك  وكمـــا 
بمباركــــــــــة المائــــــــــدة قبـــل تنـــاول الطعام. بل 
كل شخـــــــــص – قبـــل أن يأكــــــــــــــل – عليــــــــــــــه 
أن يبـــارك الطعـــام. وأنـــا شـــخصًيا أرشـــم الطعام 
أواًل، وأقـــول: »بـــارك يـــا ربنـــــــــــا يســـــــــــــــوع طعاًما 
ألرواحنـــا كمـــا أعطيتنا ألجســـادنا«. ثم بعد ذلك 

الصـــاة الربيـــة.
نذكـــر فـــي البركــــــــة أيًضـــا بركـــة الهيكل 
والمذبـــح، وبركـــة التنـــاول، إذ ننـــال فيـــه بركـــة 
عظيمــــــــــــة، ألنه »طهــــــــــــــارة ألنفسنا وأجسادنــــــــا 

وأرواحنـــا« كمـــا نقـــول فـــي القـــداس اإللهـــي.
كذلك هنــــــــاك بركة نأخذها من المواضــــــع 
المقدســـــــــــة، مثـــل األديــــــــــــــرة والمغارات، وبعض 
الكنائــــــــــــس. وبركـــة أخـــرى نأخذهــــــــــــــا من رفات 
القديسيـــــــــن ومـــن أيقوناتهم. فلتكـــن بركتهم معنا 

مـــن اآلن وإلـــى األبد، آمين.

مجلة الكرازة ٢٥ أبريل ٢٠٠8م - العددان ١٣-١4
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حاضرة الفاتيكان، 7 مايو 2019
رقم 451398 

إلى قداسة أخي الحبيب في المسيح، البابا تواضروس 
الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ال  الذي  للقائنا  السنوية  الذكرى  من  نقترب  ونحن 
صادف  الذي   ،٢٠١٣ مايو   ١٠ في  روما  في  ُينسى 
البابا  بين  التاريخي  للقاء  األربعين  بالذكرى  االحتفال 
القديس بولس السادس والبابا شنوده الثالث، والذي افتتح 
أن  أود  والكاثوليك،  األقباط  بين  للصداقة  السنوي  اليوم 
أعرب عن سعادتي القلبية بالروابط الروحية العميقة التي 

تجمع كرسي القديس بطرس وكرسي القديس مرقس.
وقد تعززت هذه الروابط الروحية ونمت بشكل متزايد 
ابتدأ منذ عام ٢٠٠4  الذي  الاهوتي  الحوار  من خال 
مع اللجنة الدولية المشتركة للحوار الاهوتي بين الكنيسة 
الكاثوليكية والكنائس األرثوذكسية الشرقية، والتي أنتجت 

وثيقتين مهمتين تعبران عن التفاهم المتزايد بيننا.
الذي  المتفاني  للمجهود  امتنان  وكلي  أتذكر  إني 
الذكرى  صاحب  بيشوي  األنبا  النيافة  صاحب  بها  قام 
المباركة، كرئيس مشارك لهذا الحوار منذ بدايته، ويسرني 
وعالم  راٍع  أخرى  مرة  هو  الجديد  المشارك  الرئيس  أن 
الهوت في الكنيسة القبطية، نيافة األنبا كيرلس، أسقف 

لوس آنجلوس.
الشركة  نحو  الطريق  هذا  في  مسيرتنا  في  ونحن 
وكل  والشهداء  القديسين  بشفاعة  مدعومين  الكاملة، 
بحزن عميق  لقد شعرت  المسيح.  باسم  ُاضُطِهدوا  الذين 
لألحداث التي جرت في نوفمبر الماضي للمؤمنين األقباط 
يرسل  أن  الرب  سائًا  قداستكم  إلى  وأنضّم  القاهرة،  في 
تكّبدوا  الذين  أولئك  قلوب  ويجّدد  ليعّزي  القدوس  روحه 
رباط  في  األبد  إلى  القدس  الروح  فليوّحدنا  المأساة.  هذه 
المحبة المسيحية، ويرشدنا في حجنا المشترك، في الحق 
بأجمعهم  »ليكونوا  المسيح  تحقيق صاة  نحو  والصدقة، 
واحًدا« )يو٢١:١7(. وأعدكم أنني سأواصل الصاة من 
األرثوذكسية.  القبطية  الكنيسة  أجل  ومن  قداستكم  أجل 
وأود عن طيب خاطر أن أبادل قداستكم عناًقا أخوًيا من 

السام في المسيح الرب القائم من األموات.
البابا فرنسيس األول

ولكم مني جزيل الشكر والمحبة
وتفضلوا بقبول فائق االحترام في المسيح

أخي الحبيب في المسيح صاحب القداسة البابا فرنسيس
بابا الكنيسة الكاثوليكية

المسيح قام... حًقا قام
في محبة المسيح القائم والمنتصر أبادلكم فرحة القيامة المجيدة والتي نعيش 

في أيامها المقدسة.
إننا عندما ننظر إلى أحداث القيامة واأليام الثاثة “الجمعة والسبت واألحد” 
والتي تحّدث عنها القديس بولس الرسول بصورة الهوتية في أصحاح المحبة حينما 
قال »أّما اآلَن فَيثُبُت: اإليماُن والرَّجاُء والَمَحبَُّة، هِذِه الثَّاَثُة ولكن أعَظَمُهنَّ الَمَحبَُّة« 

)١كورنثوس ١٣:١٣(.
فكان اليوم األو يوم الجمعة هو يوم الصليب، أساس إيماننا بالمسيح إلًها وفادًيا 
ومخلًصا، وبذلك تبّدل الصليب من معاني الُذّل والعار والموت إلى معاني المجد 
واالفتخار والحياة، وفيه ُننشد مع بولس الرسول »... مع الَمسيِح ُصِلبُت، فأحيا ال 

« )غاطية ٢٠:٢(. أنا، بل الَمسيُح َيحيا فيَّ
أّما اليوم الثاني يوم السبت هو يوم القبر ويوم االنتظار والرجاء. حًقا كان يوًما 
مشحوًنا بالقلق والخوف والصبر، ولكنه كان يوم األمل للذين يعيشون اإليمان )يوم 

الجمعة(، وهذا األمل كان يمأل قلوبهم، وعلى رجاء ينتظرون تحقيق الوعود.
أّما اليوم الثالث فكان فجر يوم األحد، يوم القيامة المجيدة حًبا في كل البشر، 
وكان االختبار الشخصي الروحي الذي اجتازه بولس الرسول »ألعِرَفُه، وقوََّة قياَمِتِه، 
وَشِرَكَة آالِمِه، ُمَتَشبًِّها بموِتِه« )فيلبي ١٠:٣(، هو بمثابة النموذج الرفيع لمن يعيش 

اإليمان بالصليب، ويحيا بالرجاء، ويفرح بالقيامة عامة المحبة لكل البشر.
القبطية  الكاثوليكية والكنيسة  الكنيسة  المحبة األخوية بين  بيوم  ونحن نحتفل 
األرثوذكسية، في العاشر من مايو كل عام، نتبادل محبتنا وفرحتنا مع إخوتنا األحباء 
والراهبات  والكهنة  والرهبان  األساقفة  واآلباء  الكاثوليكية  القبطية  الكنيسة  بطريرك 
والخدام والخادمات، وأتذكر بكل المشاعر القلبية المفرحة لقاءاتنا في الفاتيكان عام 
٢٠١٣ وفي القاهرة ٢٠١7 وفي باري بإيطاليا ٢٠١8. وكذلك أشكر قداستكم على 

رسالة المحبة التي وصلتنا من خال سعادة القاصد الرسولي بالقاهرة.
وإذ نحتفل هذا العام يوم 7 مايو نظًرا الرتباطي بالسفر إلى ألمانيا في خدمات 
رعوية، فإنني أشّدد على أن المحبة األخوية التي تجمعنا هي فرحة القلوب وراحة 
النفوس وسامة العقول، وهذه المحبة األخوية هي التي تقودنا إلى قلب المسيح الواحد.
الكنيسة  وكل  قداستكم  إلى  وتحياتي  محبتي  وأقدم  وتقديري،  شكري  أكّرر 
العالم،  بلدان  بين  وكرازتكم  خدمتكم  القائم  مسيحنا  يبارك  أن  وأصلي  الكاثوليكية، 
والتي نتابعها بكل فخر وامتنان راجًيا لقداستكم موفور الصحة وطول العمر وكل 

الفرح والسام.
دمتم في المسيح راجًيا صلواتكم عنا.         الجمعة 10 مايو 2019

تواضروس الثاني
الكنيسة القبطية األرثوذكسية

مصر
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اللقاء انلصف سنوي ألساقفة 
إيبارشيات أمريكا الشمايلة

ُأقيـــم فـــي الفتـــرة مـــن ٥-٩ مايـــو ٢٠١٩م، اللقاء النصف ســـنوي 
لرعـــاة إيبارشـــيات أمريـــكا الشـــمالية لكنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية، 
بكنيســـة القديـــس مـــار مرقـــس الرســـول، بواليـــة هونولولـــو، إيبارشـــية 
لـــوس آنچلـــوس وهـــاواي. شـــارك فـــي أعمـــال اللقـــاء أصحـــاب النيافة: 
األنبا ســـيرابيون مطران لوس آنچلوس، واألنبا يوســـف أســـقف جنوبي 
إنجانـــد،  نيويـــورك ونيـــو  أســـقف  دافيـــد  المتحـــدة، واألنبـــا  الواليـــات 
واألنبا كاراس أســـقف بنســـلفانيا ودياوير وميرالند ووســـت فيرجينيا، 
واألنبا بيتر أســـقف نورث وســـاوث كارولينا وكنتاكي، واألنبا أبراهام 
األســـقف العـــام إليبارشـــية لـــوس آنچلـــوس، واألنبـــا كيرلـــس األســـقف 
أوهايـــو  أســـقف  ســـارافيم  واألنبـــا  آنچلـــوس،  لـــوس  إليبارشـــية  العـــام 
وميتشـــجن وإنديانـــا، واألنبـــا بيـــزل األســـقف العـــام بإيبارشـــية جنوبـــي 
الواليات المتحدة، واألنبا جريجوري األســـقف العام بإيبارشـــية جنوبي 
الواليـــات المتحـــدة. حضـــر اللقاء أيًضـــا نيافة األنبا صرابامون أســـقف 

ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطرون.

مؤتمر لآلباء الكهنة واخلدام والشعب
بإيبارشية تورينو وروما

أقامـــت ايبارشـــية تورينـــو ورومـــا برعايـــة أســـقفها نيافـــة األنبـــا 
برنابـــا، مؤتمـــًرا خـــال الفتـــرة مـــن الســـبت١١ إلـــى الثاثـــاء ١4 مايو 
٢٠١٩م، شـــارك فيـــه نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس األســـقف العـــام بالمنيـــا 
وأبـــو قرقـــاص. وقـــد شـــمل المؤتمـــر القداســـات اليوميـــة واجتماعـــات 
للخـــدام والخادمـــات والشـــباب وعامـــة الشـــعب، كمـــا أُقيـــم خـــال هـــذه 
الفتـــرة اللقـــاء الـــدوري لآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية. الـــرب يبـــارك كل 
عمـــل لمجـــد اســـمه القدوس، بصلوات صاحب الغبطة والقداســـة البابا 

تواضـــروس الثانـــي.

لقاء حمبة وتعارف لقادة الطوائف املسيحية 
بقطاع شربا اجلنوبية

اســـتضاف نيافة األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا 
الجنوبيـــة، بقاعـــة كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بشـــبرا، كهنـــة وقساوســـة 
وخـــدام رعايـــا الطوائـــف األرثوذكســـية والكاثوليكيـــة واإلنجيلية بقطاع 
شبرا الجنوبية. وذلك بالتنسيق مع لجنة الكهنة وخدام الرعايا بمجلس 
كنائـــس مصـــر. بـــدأ اللقـــاء بكلمـــة للقـــس بيشـــوي حلمـــي كاهـــن كنيســـة 
القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بشـــبرا واألميـــن المشـــارك بمجلـــس كنائـــس 
مصـــر عـــن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، ثـــم كلمـــة للقـــس بطـــرس 
فـــؤاد كاهـــن كنيســـة العـــذراء بمدينـــة النـــور وأميـــن لجنـــة خـــدام الرعايا 
بالمجلس. تاها كلمة األب بيشـــوي فوزي راعي الكنيســـة الكاثوليكية 
بالقللـــي وعضـــو لجنـــة خـــدام الرعايـــا، وأيًضا كلمة للقـــس ناجح فوزي 
راعي الكنيســـة اإلنجيلية بشـــبرا الشـــرقية، وتكلم األرشـــمندريت نيقوال 
فانـــوس عـــن كنيســـة الـــروم األرثوذكـــس، قبـــل أن يختتـــم نيافـــة األنبـــا 
مـــكاري اللقـــاء بكلمـــة دار موضوعهـــا عـــن »المحبة«. شـــارك في لقاء 
»المحبـــة والتعـــارف« أكثر من مائة كاهن وقس وراعي من الطوائف 

المختلفـــة بشـــبرا الجنوبيـــة وســـاد اللقـــاء روح محبة وود.

سيامة ثالثة دياكونيني 
إليبارشية باريس وشمال فرنسا

قام نيافة األنبا مارك أســـقف باريس وشـــمال فرنســـا، صباح يوم 
الســـبت ١١ مايـــو ٢٠١٩م، بســـيامة ثاثـــة شمامســـة في رتبة الشـــماس 
الكامـــل )دياكـــون(، بكاتدرائية الســـيدة العذراء والمـــاك روفائيل )مقر 
المطرانيـــة( بمنطقـــة درافـــي. والشمامســـة الجـــدد هـــم: )١( الشـــماس 
ســـمير دانيال باســـم الدياكون دانيال، )٢( الشـــماس منير عطاهلل باســـم 
الدياكـــون جبريـــل، )٣( الشـــماس عـــادل غطـــاس باســـم الدياكـــون جون 
مـــارك. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة صاحبـــا النيافـــة: األنبا 
بســـاده مطران إخميم وســـاقلته، واألنبا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا مـــارك، والدياكونيين الجدد، ومجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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رسالة ماجستري عن القديس أثناسيوس
تزامًنـــا مـــع احتفـــال الكنيســـة القبطيـــة بعيـــد نياحـــة القديـــس أثناســـيوس الرســـولي بمعهد الراعية والرتبية

فـــي ١٥ مايـــو، وتحـــت رعاية قداســـة البابا تواضروس الثانـــي، وبحضور نيافة األنبا 
موســـى األســـقف العام للشـــباب ووكيل المعهد، تمت يوم االثنين ١٣ مايو 
٢٠١٩، بمقـــر المعهـــد، مناقشـــة رســـالة ماجســـتير عـــن “الفكـــر الرعـــوي 
والتربـــوي للقديـــس أثناســـيوس الرســـولي”، للباحـــث أشـــرف ســـمير ثابت. 
وتكونـــت لجنـــة المناقشـــة والحكـــم مـــن: القـــس بيشـــوي حلمـــي، مشـــرًفا. 
ا.د/ رســـمي عبـــد الملـــك رســـتم، ا./ غـــادة برســـوم، ا.د/ نجـــاء حمـــدي، 
وبحضـــور د/ مايـــكل إدوارد األميـــن العـــام للمعهـــد. وقد ُأجيزت الرســـالة 

بتقديـــر امتيـــاز. خالـــص تهانينـــا للباحث.

القمص عبد املسيح عبد املالك
شيخ كهنة إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

األب  مايـــو ٢٠١٩م،   7 الثاثـــاء  يـــوم  مســـاء  الـــرب  فـــي  رقـــد 
القمـــص عبـــد المســـيح عبـــد المـــاك، كاهـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا 
أنطونيـــوس بالزقازيـــق، وشـــيخ كهنة إيبارشـــية الزقازيـــق ومنيا القمح، 
بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة قاربت الـ48 ســـنة. ُوِلد فـــي ٢6 نوفمبر ١٩٣6م، 
وتخـــرج فـــي كليـــة الزراعـــة عام ١٩٥8م، وعمل مـــدرس أول ثانوي. 
زامـــل خـــال خدمتـــه نيافـــه األنبا باخوميـــوس مطران البحيـــرة، واألنبا 
آنجيلـــوس أســـقف الشـــرقية المتنيـــح، وتتلمـــذ فى اإلكليريكيـــة على يدي 
مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث. ســـيم كاهًنـــا بيـــد المتنيح 
األنبـــا متـــاؤس مطـــران الشـــرقية ومـــدن القنـــال األســـبق فـــي ٢٥ يوليو 
عـــام ١٩7١م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة بعـــد ســـيامته قًســـا بأقـــل مـــن ســـتة 
أشـــهر، في ١4يناير ١٩7٢م، وهو أول كاهن ُيســـام على كنيســـة األنبا 
أنطونيـــوس بالزقازيـــق. تتلمـــذ علـــى يديـــه العديـــد مـــن اآلبـــاء األســـاقفة 
والكهنـــة والرهبـــان والراهبـــات والمكرســـين والخـــدام. وخـــدم خـــال 

الــــ١4 ســـنة األخيـــرة وهـــو علـــى كرســـي متحرك بـــكل جهد ونشـــاط.
تيموثـــاوس  األنبـــا  نيافـــة  بحضـــور  تجنيـــزه  وأقيمـــت صلـــوات 
أســـقف اإليبارشـــية، وأصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بطـــرس األســـقف العام، 
واألنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، واألنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز 
الشـــرقية والعاشـــر، ونحـــو ١١٠ مـــن اآلباء الكهنـــة والرهبان من داخل 
اإليبارشـــية وخارجها، واآلالف من شـــعب اإليبارشـــية. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا تيموثاوس، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــة، وأســـرته 

وكل محبيـــه.

القمص مرقس عزيز بأمريكا
بشـــيبة صالحـــة،  مايـــو ٢٠١٩م،  الثاثـــاء 7  يـــوم  مســـاء  تنيـــح 
القمـــص مرقـــس عزيز خليـــل كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيدة 
دميانـــة المعلقـــة بمصـــر القديمـــة، والمنتـــدب للخدمة بالواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة منـــذ أكثـــر مـــن ١٠ ســـنوات، عـــن عمـــر ناهـــز 74 عاًمـــا، 
وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت إلـــى ٣٩ عاًما. وقد أقيمـــت الصاة على 

جثمانـــه الطاهـــر فـــي اليـــوم التالـــي لنياحتـــه بأمريـــكا. وقـــد أقـــام نيافـــة 
األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم 
الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة والمســـكونية، قداًســـا 
علـــى روحـــه الطاهـــرة يوم األربعـــاء 8 مايو ٢٠١٩م، بكنيســـة المعلقة 
وبحضور مجمع كهنة المنطقة، واســـتقبل نيافته العزاء في مســـاء ذات 
اليـــوم وبنفـــس الكنيســـة. ُيذكـــر أن األب المنتقـــل ُوِلد في ١٣ أغســـطس 
١٩4٥م بالقاهـــرة، باســـم وهيـــب عزيـــز، وتخـــرج مـــن كليـــة الزراعـــة 
جامعـــة القاهـــرة ١٩66م، وخـــدم فترة بكنيســـة الشـــهيدة دميانة بالهرم، 
ثـــم ســـيم كاهَنـــا علـــى مذبح الكنيســـة المعلقة في ٢ نوفمبـــر ١٩8٠م بيد 
مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالث، والذي رســـمه قمُصا في 
١٥ يوليـــو ١٩٩4م. وقـــد ُانتُـــدب أيًضـــا للخدمـــة فـــي كنـــدا وأمريكا في 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي. وقـــد تميـــز األب المنتقـــل بغـــزارة تعليمـــه 
فكانـــت لـــه العديـــد من المؤلفات الروحية التي تجاوزت الســـتمائة كتاب 
في شـــتي العلوم الكنيســـة، وباألخص المتعلقة بدراسة الكتاب المقدس، 
ويعـــد مـــن أبرزها كتاب »اســـتحالة تحريف الكتـــاب المقدس«. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يوليـــوس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــة، 

وأســـرته وكل محبيه فـــي كل األنحاء.

القمص مقار سعد 
بمطرانية شبرا الخيمة

أقيمت مســـاء يوم االثنين ١٣ مايو ٢٠١٩م، بكنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بشـــبرا الخيمـــة )مقـــر المطرانيـــة(، صلـــوات تجنيـــز القمـــص 
مقـــار ســـعد، كاهـــن كنيســـة مـــار مرقـــس الرســـول بالمنشـــية الجديـــدة، 
والـــذي فاضـــت روحـــه صبـــاح اليـــوم ذاتـــه إثـــر إطـــاق النـــار عليه من 
قبـــل أحـــد العامليـــن فـــي كنيســـته التـــي يخـــدم بهـــا. شـــارك فـــي صلوات 
التجنيـــز مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وشـــعب غفيـــر. ُوِلـــد األب المتنيـــح 
فـــي ٥ مـــارس ١٩٥6م، وســـيم قًســـا فـــي ٢4 فبرايـــر ١٩٩٥م بيد نيافة 
األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، ورســـم قمًصـــا فـــي 4 ديســـمبر 
٢٠٠٩م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا مرقـــس، ولمجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــة، وكل شـــعب كنيســـته، وأســـرته وكل محبيه.
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عيـــــــد القيامـــــــــــة هو 
عيـــــــــــد الحيــــــاة، فمـــــــــــن ال 
يتمتـــع بالحيــــــــاة هو ميت. 
وكما أعطى يســـــــوع الحياة 
لموتـــى كثيريـــن أثنـــاء فترة 
خدمته الجهارية على األرض، فهــو أيًضا استطاع 
أن يقـــوم بقـــوة الهوتـــه، وأن يكســـر عـــن البشـــرية 
ســـلطان الموت. فهو اإلله الكلمة المتجســـد، الذي 
اســـتطاع أن يضـــع ذاتـــه عّنـــا على الصليـــب، وأن 
يأخذها أيًضا بالقيامة، فليس للموت ســـلطان عليه 
ولـــم تســـتطع طلقـــات المـــوت أن تمســـكه. والمبهـــج 
فـــي قيامـــة الـــرب أنه ليـــس فقط يســـتطيع أن يقوم، 
بـــل هـــو أيًضـــا يســـتطيع أن يهـــب الحيـــاة آلخرين، 
فهـــو بقـــوة وبهجـــة قيامته قد أعطانـــا نحن اوالده أن 

نختبـــر قـــوة القيامة فـــي حياتنا.
والقيامـــــــــــة حقيقة في إيماننـــــــــــــا المسيحــــــــي، 
فالتاريـــخ يشـــهد لهـــا، واألكفان المرفوعـــة من القبر 
التي وقعت تحت العديد من الدراســـات والفحوص 
بعـــد  للكثيريـــن  الـــرب  للقيامـــة، وظهـــورات  تشـــهد 
قيامتـــه تشـــهد عن القيامـــة، والنور الخارج من قبره 
المقـــدس كل عـــام يشـــهد للقيامـــة... أّمـــا نحن فلنا 

أن نختبـــر قـــوة وبركـــة القيامة فـــي حياتنا.
1. اختبار القيامـــــــة هو اختبار قوة: فكما 

أن القيامـــة كانـــت اســـتعاًنا لقـــوة الـــرب األبديـــة 
أيًضـــا  قيامتـــه  قـــوة  فـــإن  المـــوت،  واألزليـــة علـــى 
تســـتطيع أن تعيننـــا وتجـــّدد كل ضعف في حياتنا. 
لذلـــك فاختبـــار القيامة في حياتنا يمنحنا أن نعيش 
أقويـــاء ألننـــا أبنـــاء اإلله القـــوي. أقوياء في الحب، 
أقويـــاء فـــي الغفـــران، أقوياء في الشـــهادة للمســـيح، 

أقويـــاء فـــي الجهاد ضـــد الخطيـــة... الخ.
2. اختبـــار القيامـــة هـــو اختبار ســـرائري: 
فنحـــن نختبـــر قـــوة القيامـــة عندمـــا ننـــال الطبيعـــة 
الجديـــدة فـــي المعموديـــة، وفي كل مرة نتحد بالرب 
يســـوع على المذبح، ألجل لذلك في كل مرة نتقدم 
فيها لاشـــتراك في ســـر اإلفخارســـتيا فإننا نصلي: 
»آمين آمين آمين بموتك يا رب نبشـــر. وبقيامتك 
نعتـــرف«.  الســـموات  إلـــى  وصعـــودك  المقدســـة 
ونســـتطيع أن نختبـــر القيامـــة أيًضـــا فـــي كل مـــرة 
نتقـــدم فيهـــا لســـر التوبـــة واالعتراف، فالرب يســـوع 
المســـيح القائـــم هـــو وحـــده الـــذي يســـتطيع أن يهبنا 
قـــوة للنصـــرة علـــى الشـــيطان والخطيـــة، فننتصـــر 
بقـــوة قيامتـــه على مـــوت كل خطية نجاهد ضدها.
3. اختبـــار القيامـــة هـــو اختبـــار ســـام 
فـــي الضيقـــات والمشـــاكل: ففـــي كل مـــرة تواجهنا 
بألـــم  ال  نتمســـك  عندمـــا  نتشـــّدد  فإننـــا  المشـــاكل 
ضيقـــة يـــوم الصليـــب والمـــوت فـــي اليـــوم األول، 

لكننـــا نواجـــه الضيقـــات بفكـــر القيامـــة، فكـــر اليوم 
الثالـــث، فكـــر القيامـــة التي حّولت كل ألم إلى فرح 

وانتصـــار علـــى كل ضيـــق.
4. اختبـــار القيامـــة هـــو اختبـــار إيمـــان 
ويقيـــن: بـــأن »خفـــة ضيقتنـــا الوقتيـــة، تنشـــئ لنـــا 
)٢كـــو١7:4(،  أبـــدي«  مجـــد  ثقـــل  فيوًمـــا  يوًمـــا 
للملكـــوت  المؤديـــة  الطريـــق  أن  نعلـــم  فبالقيامـــة 
الســـماوي حًقـــا ضيقـــة، وأن البـــاب للســـماء ضيق، 
لكننـــا نثـــق أن إكليـــل الشـــوك علـــى األرض هـــو 
الســـبيل إلكليـــل المجـــد. نعم هناك طـــرق كثيرة في 
العالـــم رحبـــة وواســـعة لكنهـــا ال تـــؤدي للملكـــوت، 
أّمـــا نحـــن، ففيمـــا نجتـــاز ظلمـــة اآلالم فـــي حياتنا، 
فإننـــا ننظـــر ونترّجى الملكوت المفرح، إن تمســـكنا 

برجـــاء القيامـــة.
5. اختبـــار القيامـــة هـــو اختبـــار نصـــرة: 
على الشـــر، وعلى األشـــرار. نصرة على الشـــيطان 
وخططـــه. نصـــرة علـــى كل ظلمـــة تواجـــه حياتنـــا 
الروحية. ففي القيامة انتصر الرب على الشيطان 
وكل قواتـــه وأعوانـــه، ونحـــن أيًضـــا لنـــا فـــي الـــرب 
يســـوع نفس النصرة على العالم والشـــيطان والذات.

لذلـــك ونحـــن نحتفـــل بأفـــراح القيامـــة، ليكـــن 
لنـــا اختبـــار القيامـــة، اختبار القـــوة، واختبار إدراك 
ثبـــات وإيمـــان وقـــت  اإللهيـــة، واختبـــار  لألســـرار 
الضيق، واختبار ثقة ورجاء في مكافآت ســـمائية. 
لتكن أيام الخمســـين بركة لحياتنا، ليســـت فترة فرح 
فقـــط، ولكنهـــا فتـــرة اختبـــار روحـــي عميـــق للحيـــاة 
المقامة في المســـيح، فالقيامة ليســـت حدًثا بمقدار 

مـــا هـــي خبـــرة حّية فـــي حياتنـــا الروحية.

anbabenyamin@hotmail.com

القيامـــــــة وكيـــــــــف 
نحياهـــا بصورة عملية:

+ القيامــــــــــــة بعـــــــث 
جديــــــــد، تمثل بداية جديدة 
وال تعـــرف نهايـــة، بل فيها 
الديمومـــة والتجديـــد المســـتمر بـــا نهايـــة.. والرجاء 
الـــذي ال يعـــرف يأًســـا.. وهـــذا يعني الحيـــاة التي ال 
تعـــرف مـــوت في كل شـــيء يـــل تدخـــل القيامة في 

جهادنـــا وعاقاتنا..
1- القيامـــة قـــوة تغلـــب كل قـــوى معاديـــة 
ومضـــادة: + القيامـــة تغلـــب اآلالم فتحولهـــا إلـــى 
أمجـــاد.. + القيامـــة تغلـــب األمـــراض فتحولهـــا إلى 
شـــفاء.. + القيامـــة تغلـــب الخطايـــا فتحولهـــا إلـــى 
فضائـــل.. + القيامـــة تغلب العـــداوات فتحولها إلى 
صداقـــات.. + القيامة تغلب االضطرابات فتحولها 
إلـــى ســـام.. + القيامـــة تغلب المحاربـــات فتحولها 
إلـــى خبـــرات مقدســـة.. + القيامة تغلـــب المؤامرات 
فتحولهـــا إلـــى تـــذكارات تعبديـــة.. + القيامـــة تغلب 
الماضـــي ألنهـــا المستقبــــــــــل المشـــرق بالخيـــرات.. 

+القيامـــة تجعـــل المفقـــود موجـــوًدا دائًما. 
2- القيامـــة هـــي قيمة لما ليـــس له قيمة 
وقتهـــا:  + الحيـــاة الحاضـــرة قيمتها في اســـتمرارها 
فـــي األبدية.. + والجســـد الحالـــي قيمته في القيامة 
والحيـــاة األبديـــة.. + والصليـــب تحـــول مـــن عقوبـــة 
إلـــى خـــــــــــاص، لذلـــك يقـــــــــــــول االب الكاهـــن فـــي 

القـــداس اإللهـــي )القـــداس الغريغوريـــوي(: “حّولـــَت 
لـــي العقوبة خاًصـــا”.. + األكفان صارت مصدر 
بركـــه بالقيامـــة، إذ تـــم تصويـــر كل الجراحات بنور 
صـــار  القبـــر   + الكفـــن..  علـــى  المبهـــر  القيامـــة 
مصـــدًرا لنـــور القيامـــة الـــذي يعلـــن الحياة بـــداًل من 
المـــوت.. + الجراحـــات المؤلمـــة صـــارت الوســـيلة 
أن  الرســـول  تومـــا  لذلـــك طلـــب  القيامـــة،  إلثبـــات 
يعاينهـــا.. + الغفـــران تـــم علـــى الصليـــب إذ صـــار 
المســـيح ذبيحـــة، إذ بالقيامـــة صـــار ذبيحـــة َحيَّـــة، 
وبالصعـــود صـــار ذبيحـــة َحيَّـــة دائمـــة فـــي الســـماء 
»دخـــل األقـــداس مـــرة واحـــدة فوجـــد لنا فـــداًء أبدًيا« 

)عـــب١٢:٩(.
3- القيامـــة عالجـــت كل قضايا البشـــرية:  
+ قضية الموت: الموت تمّلك من آدم إلى موسى 
»بخطيـــة واحدة دخل الموت إلى الجميع«، الموت 
األبـــدي واألدبـــي والروحي والجســـدي.. بالقيامة تم 
معالجة كل األنواع، وحتى الموت الجســـدي أصبح 
وفســـاد  الـــروح  فســـاد  الفســـاد:  قضيـــة   + راحـــة.. 
الجســـد كنتيجـــة للخطيـــة.. والفســـاد هـــو التحالـــف 
الخاطئ الســـيء الســـمعة. + قضية العقوبة: إيفاء 
العدل اإللهي َحقَّه حتى تنســـكب الرحمة. والعقوبة 
ـــر عـــن غضب هللا، مثل الطوفان وحرق ســـدوم  ُتعبِّ
وعمورة وموت حنانيا وســـفيره.. + قضية الخطية: 
التـــي صـــارت فـــي طبـــع اإلنســـان )ليـــس عبـــد بـــا 
خطية(، والســـيد المســـيح شـــابهنا في كل شـــيء ما 

خـــا الخطيـــة وحدهـــا، التـــي بســـببها تســـّلط الشـــر 
البشـــري. + قضيـــة األلـــم: تحـــول  الكيـــان  وفســـد 
رفـــض األلـــم والهروب منـــه إلى تقديس األلم والفرح 
بـــه، وصـــار األلـــم هـــو طريـــق المجـــد كمـــا شـــرح 
الرســـول بولـــس. + قضيـــة الوصيـــة والشـــريعة أو 
النامـــوس: بـــه ُعِرَفـــْت الخطيـــة.. فالنامـــوس روحي 
أمـــا أنـــا فجســـدي مبيـــع للخطيـــة، نامـــوس الجســـد 

ونامـــوس الذهـــن أيًضا..
لـــه  َمـــْن  »مبـــارك  والتوبـــة:  القيامـــة   -4
لقـــد  )رؤ٢٩:6(،  األولـــى«  القيامـــة  فـــي  نصيـــب 
عالجـــت القيامـــة بالتوبـــة كل مـــا هـــو للخطية مثل: 
+ قيامة الروح وقيامة الجسد.. إذ أظهرت القيامة 
الرســـول  بطـــرس  شـــخصية  مـــع  والعتـــاب  التوبـــة 
التوبـــة  أيًضـــا  معـــه.. +  الـــرب  ولقـــاء  )يـــو٢٠( 
والخـــوف »َمـــْن يدحـــرج لنـــا الحجـــر؟«، وكيـــف أن 
المـــاك قـــد دحـــرج الحجـــر بعـــد قيامـــة المخلـــص 
ليظهـــر معجـــزة القيامـــة.. وهنـــا يظهـــر دور التوبـــة 
مـــع الشـــك: »طوبى للذيـــن آمنوا ولم يروا« وموقف 
توما الرســـول.. + التوبة والعودة للماضي: )بحيرة 

طبريـــة والتاميـــذ الســـبعة(.
الخـــوف والشـــك  ذلـــك  القيامـــة عالجـــت كل 
واالنتكاســـة.. لذلك فالقيامة قوة ُمغيِّرة لكل شـــيء. 
التاميـــذ تغيروا من الخوف إلى الشـــجاعة، وكذلك 
تغيـــروا من الشـــك إلـــى الكرازة، وأيًضا مـــن األنانية 
إلـــى البـــذل، ومـــن الـــِرّدة إلـــى التقـــدم، ومـــن الموت 
إلـــى الحيـــاة، وكذلـــك تغيـــر التاميـــذ مـــن الضعـــف 

إلـــى القوة.
لتكـــن لنـــا حيـــاة القيامـــة الدائمـــة فـــي صحبـــة 

إلهنـــا القائـــم مـــن بيـــن األمـــوات.. 
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َمْوِت«
ْ
وَْجاَع ال

َ
اَمُه اهلُل نَاقًِضا أ

َ
ق
َ
»أ

)أع٢:٢4(

1( كـــــان البد أن 
يقـــــــــوم المسيـــــح ألنه 
ليـــــــــــس إنساًنا عادًيا: 
جميـــــــع الناس يموتون، 
وحتى الذيــــــــن أقامهــــــــــم 
غيرهـــم عـــادوا وماتوا مرة أخرى، والكل منتظر 
القيامة العامة لكي يقوموا. أّما السيد المسيح، 
فكان البد أن يقوم مباشـــرة وإاّل ُحِســـب إنســـاًنا 
عادًيـــا، إن قيامتـــه أثبتت الهوتـــه... وبخاصة 

أنـــه قـــام بذاته ولـــم يقمه أحد. 
2( ألن فيـــه كانـــــــــــت الحيــــــــــاة: كمـــا 
قـــال القديـــس يوحنـــــــــــا الحبيـــب: »ِفيـــِه َكاَنـــِت 
اْلَحَيـــاُة« )يـــو4:١(. والذي فيه الحياة ال يمكن 
أن يبقـــى ميًتـــا، فهـــو الـــذي قـــال لمرثـــا: »َأَنـــا 
ُهـــَو اْلِقَياَمـــُة َواْلَحَيـــاُة. َمـــْن آَمـــَن ِبي َوَلـــْو َماَت 
الحيـــاة  هـــو  مـــادام  )يـــو٢٥:١١(.  َفَســـَيْحَيا« 
فكيـــف إًذا ال يقـــوم؟ مـــادام هـــو القيامـــة فكيف 
ال يقـــوم؟ لهـــذا وّبـــخ الماك النســـوة الحامات 
الطيـــب: »ِلَمـــاَذا َتْطُلْبَن اْلَحـــيَّ َبْيَن اأَلْمَواِت؟« 

)لو٥:٢4(.
3( الـــذي اســـتطاع أن يقيـــم غيـــره، أال 

يســـتطيع أن يقيم نفســـه؟ الذي أمـــر الموتى 
أن يقومـــوا، أال يســـتطيع أن يقيـــم نفســـه؟ فقـــد 
وهـــب الحيـــاة بمجـــرد كلمـــة: ففـــي إقامـــة ابنـــه 
يايرس أمســـك بيدها وقال لها »َطِليَثا، ُقوِمي« 
)مـــر4٢،4١:٥(، وفي إقامـــة ابن أرملة نايين 
 ، ـــابُّ تقـــدم ولمـــس النعـــش... فقـــال »َأيَُّهـــا الشَّ
َلـــَك َأُقـــوُل: ُقـــْم« )لـــو١٥،١4:7(، وفـــي إقامة 
لعـــازر »َصـــَرَخ ِبَصـــْوٍت َعِظيـــٍم: ِلَعـــاَزُر، َهُلـــمَّ 
َخاِرًجـــا« )يـــو44،٣4:١١(. هـــذا الـــذي أمـــر 
الموتى فقاموا.. أكان صعًبا أن ُيقيم نفســـه؟..  
كان البـــد أن يقـــوم ألنـــه قـــال »َكَمـــا َأنَّ اآلَب 
َأْيًضـــا  ُيِقيـــُم اأَلْمـــَواَت َوُيْحِيـــي، َكذِلـــَك االْبـــُن 
ُيْحِيـــي َمـــْن َيَشـــاُء« )يـــو٢١:٥(. فهـــل الـــذي 

يحيـــي مـــن يشـــاء، أال يحـــي نفســـه؟ 
ناســـوته  يفـــارق  لـــم  4( ألن الهوتـــه 
لحظـــة واحـــدة وال طرفـــة عيـــن: حينمـــا مات 
المســـيح علـــى الصليـــب انفصلـــت روحـــه عـــن 
جســـده مثـــل مـــوت البشـــر، ولكـــن الهوتـــه لـــم 
ينفصـــل قـــط ال عـــن روحـــه وال عـــن جســـده. 
روحـــه المتحـــدة بالاهـــوت نزلـــت إلـــى أقســـام 
األرض الســـفلى وكـــرزت لـــألرواح التـــي فـــي 

الســـجن وأصعدتهـــا إلـــى الفردوس، أّما جســـده 
فبقـــي فـــي القبـــر متحًدا باهوتـــه. كان البد أن 
يقـــوم هـــذا الجســـد المتحـــد بالاهـــــــــــــــــوت، ومـــا 

كــــــــــــــــان ممكًنـــا أن يستمـــــــــــر فـــي المـــوت.
إن  المـــوت:  علـــى  ينتصـــر  لكـــي   )5
لـــم ينتصـــر عليـــه مطلًقـــا، ومـــا كان  المـــوت 
داس  بموتـــه  بـــل  عليـــه،  ينتصـــر  أن  ممكًنـــا 
كافـــة  علـــة  انتصـــر  الـــذي  المـــوت  المـــوت، 
البشـــر، فنّجاهـــم الســـيد مـــن هذا المـــوت بموته 
عنهـــم، ودفـــع ثمـــن خطاياهـــم، وهكـــذا قضـــى 
علـــى ســـلطان المـــوت. وكان البـــد أن يقـــوم 
ليعلـــن انتصـــاره علـــى الموت بقيامتـــه، وليعلن 
للنـــاس جميًعـــا أنـــه ال شـــوكة للمـــوت وال غلبـــة 

)١كـــو٥٥:١٥(. للهاويـــة 
6( كان البـــد أن يقـــوم ألن قيامتـــه في 
ســـلطانه هو: لقد مات بإرادته. هو قدم نفســـه 
ـــي  قـــال موضًحـــا األمـــر: »أَلنِّ للمـــوت. وقـــد 
َأَضـــُع َنْفِســـي آلُخَذَها َأْيًضـــا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها 
ـــي، َبـــْل َأَضُعَهـــا َأَنـــا ِمـــْن َذاِتي. ِلي ُســـْلَطاٌن  ِمنِّ
َأْن َأَضَعَهـــا َوِلـــي ُســـْلَطاٌن َأْن آُخَذَهـــا َأْيًضـــا« 
أن  ســـلطان  لـــه  أنـــه  أي  )يـــو١٠:١7،١8(، 
يســـترجع هـــذه الحياة التي وضعهـــا من ذاته.. 
ولـــم يكـــن ألحـــد ســـلطان أن يأخذهـــا منـــه. إًذا 

كان البـــد أن يقـــوم، ويقـــوم بإرادتـــه.. 

avvatakla@yahoo.com

f.beniamen@gmail.com

إن التعبيـــــــــــر الـــذي 
استخدمه القديس بطرس 
الرســـول، في التعبير عن 
فاعليـــة القيامـــة »َناِقًضـــا 
َأْوَجـــاَع اْلَمـــْوِت«، يحمـــل دالالت قوية، فقد شـــّبه 
اآلالم الناجمـــة عن المـــوت الناتج عن الخطيئة، 
باألوجـــاع المصاحبـــة للـــوالدة، فقد حـــاول الموت 
أن يغلـــق علـــى الســـيد المســـيح فـــي أحشـــائه فلـــم 
المـــوت  رحـــم  المســـيح  الســـيد  شـــق  فقـــد  يفلـــح. 

والهاويـــة وقـــام بســـلطان الهوته.
 λυσας τας كما تحمل الكلمة اليونانية
 ωδινας του θανατου معنـــى يفـــك أو 
يحـــل، وهـــو تعبيـــر مناســـب لفعل الخطيئـــة التي 
عندما تسيطر على اإلنسان تتمّلك عليه وتقيده، 
فيكون أســـيًرا و»َعْبـــٌد ِلْلَخِطيَِّة« )يو٣4:8(. كما 
أن هـــذا التعبير، الذي اســـتخدمه القديس بطرس 
الرســـول بوحي من روح هللا القدوس، يتناغم مع 

نبـــؤات العهد القديم:
- فجـــاء فـــي ســـفر المزاميـــر: »ِاْكَتَنَفْتِنـــي 
ِحَبـــاُل اْلَمـــْوِت َوُســـُيوُل اْلَهـــَاِك َأْفَزَعْتِنـــي ِحَبـــاُل 
اْلَهاِوَيِة َحاَقْت ِبي. َأْشـــَراُك اْلَمْوِت اْنَتَشـــَبْت ِبي« 
)مـــز٥،4:١8(، وأيًضا »اْكَتَنَفْتِني ِحَباُل اْلَمْوِت. 
َأَصاَبْتِنـــي َشـــَداِئُد اْلَهاِوَيِة. َكاَبـــْدُت ِضيًقا َوُحْزًنا« 

)مـــز٣:١١6(. ففـــي هــــذه النبـــؤات، يصور داود 
النبي، الموت بشـــخص يربـــط بالحبال، وينصب 
فخاخـــه. إذ ظـــن المـــوت أنـــه قـــادر علـــى فـــرض 
ســـلطانه علـــى الســـيد المســـيح، لكنـــه حـــّل وفـــك 
حبـــال المـــوت وفخاخـــه. فقـــد مات المســـيح إلهنا 
بالحقيقـــة، إذ انفصلـــت نفســـه عـــن جســـده، لكـــن 
الهوتـــه لـــم ينفصـــل قـــط ال عـــن جســـده ،ال عـــن 
روحـــه، لــــذلك هو: »َرِئيُس اْلَحَيـــاِة« )أع١٥:٣(. 
 . ُل َواآلِخُر، َواْلَحيُّ فهـــو الـــذي قال: »َأَنا ُهَو اأَلوَّ
َوُكْنـــُت َمْيًتـــا َوَها َأَنا َحيٌّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. آِميَن« 

)رؤ١:١7،١8(. 
إلـــى  باهوتـــه  المتحـــدة  نفســـه  نزلـــت  لقـــد 
الجحيـــم، فيقـــول معلمنـــا القديس بولس الرســـول: 
ـــْفَلى«  »ِإنَُّه َنَزَل َأْيًضا َأوَّاًل ِإَلى َأْقَســـاِم اأَلْرِض السُّ
)أف٩:4(. ال لُيقبـــض عليهـــا أبدًيـــا، وإنمـــا لكي 
يحطم متاريســـه، لقد بشـــر الراقدين، بقوة سلطانه 
وفك قيودهم وحملهم إلى الراحة. لقد نزل الســـيد 
المســـيح إلـــي العالم الســـفلي لتبشـــير الذيـــن ماتوا 
علـــي رجـــاء وأخذهم معه إلي الفردوس بعد إتمام 
الفـــداء. فحســـب وعده للـــص اليمين »اليوم تكون 
معـــي فـــي الفـــردوس« )لـــو4٣:٢٣(، هكـــذا فتـــح 
بـــاب الفـــردوس فـــي نفـــس يـــوم الصلـــب، ودخـــل 
إليـــه المســـيح ومعـــه اللـــص اليميـــن وأبـــرار العهد 

القديـــم الراقديـــن علـــي رجاء حيث: »َســـَبى َســـْبًيا 
َوأَْعَطـــى النَّاَس َعَطأَيـــا« )أف8:4(

فهـــو اشـــترك فـــي موتنـــا لنشـــترك نحن معه 
فكيـــف  نحـــن.  ليقيمنـــا  قـــام  وهـــو  قيامتـــه،  فـــي 
للمـــوت أن يمســـك برئيس الحيـــاة؟! فكأن الموت 
أمـــر ضعيـــف أمـــام مـــن لـــه الحياة فـــي ذاته. لقد 
حمـــل رحـــم المـــوت بالحياة، فقضـــت الحياة على 
الموت. يقول القديس إبيفانيوس أســـقف قبرص: 
]كيـــف حطـــم أبـــواب الجحيـــم من لم يفتـــح أبواب 
العليـــة، بـــل دخـــل حيـــث كان تومـــا هنـــاك فـــرآه؟ 
كيـــف فتـــح للبشـــر أبـــواب الملكـــوت مـــع أنـــه لـــم 
يفتـــح أبـــواب القبـــر وال أختامـــه )حين قام(؟ كيف 
ُأحِصـــي فـــي عـــداد الموتـــى، َمـــن هـــو ُحـــر فيمـــا 

بيـــن األمـــوات؟[ )عظـــة علـــى ســـبت الفرح(.
إن الـــذي قـــام »َناِقًضـــا َأْوَجـــاَع اْلَمـــْوِت«، 
جعل القديسين الذين المؤمنين باسمه ال يرهبون 
الرســـولّي:  أثناســـيوس  القديـــس  يقـــول  المـــوت. 
 - للمخلـــص  اإللهـــي  الظهـــور  قبـــل   - ]قديًمـــا 
كان المـــوت مرعًبـــا حتـــى للقديســـين، وكان الكل 
ينوحـــون علـــى األمـــوات كأنهم هلكـــوا. أّما اآلن، 
وقـــد أقام المخلص جســـده، لم يعـــد الموت مرعًبا 
بعـــد، ألن كل الذيـــن يؤمنون بالمســـيح يدوســـونه 
كأنـــه ال شـــيء، ويفضلـــون أن يموتـــوا عـــن أن 
ينكـــروا ايمانهـــم بالمســـيح. ألنهـــم يعلمـــون يقيًنـــا 
أنهـــم عندمـــا يموتـــون ال يهلكـــون، بـــل يبـــدأون 
الحيـــاة فعـــًا، ويصبحـــون عديمي الفســـاد بفضل 

القيامـــة[ )تجســـد الكلمـــة ٢:٢7(.
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أجمـــــــــــل مـــا فـــي 
مســـيحّيتنا هو شـــخص 
المســـيح نفســـه.. فنحن 
لسنا مجّرد »أهل كتـاب« 
كما يدعونـــــــــا البعــــــــــض، 
ولكّننـــا »أهل شخــــــص«؛ أحّبنا إلى المنتهى.. 
أخذ جســـدنا، وهزم الموت لحســـابنا، وفتح لنا 
بـــاب العضوّيـــة في جســـده، لكي يهبنـــا الحياة 
فيـــه.. فـــي حديـــث الســـّيد المســـيح الُممِتـــع مـــع 
تومـــا، فـــي ليلـــة الصليـــب، ألمـــح لـــه وللتاميـــذ 
أّنـــه ســـيتركهم، ولكّنهـــم ســـيعرفون أين ســـيذهب، 
باألكثـــر،  تومـــا  فتحّيـــر  الطريـــق..  وســـيعلمون 
ُد، َلْســـَنا َنْعَلُم َأْيـــَن َتْذَهُب،  وقـــال لـــه: »َيـــا َســـيِّ
َلـــُه  َقـــاَل  الطَِّريـــَق؟  َنْعـــِرَف  َأْن  َنْقـــِدُر  َفَكْيـــَف 
َيُســـوُع: َأَنا ُهـــَو الطَِّريُق َواْلَحـــقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَس 
َأَحـــٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي.« )يو١4:6-4(.. 
هنـــا ينفتـــح لنـــا مفهوم جميل، وهـــو أّنه بوجودنا 
فـــي المســـيح فنحن فـــي الطريق المـــؤّدي إلى 
الكنيســـة  عاشـــت  المفهــــــــوم  هـــذا  وحـــول  هللا.. 
منـــذ عصـــر الرســـــــــــل وحتّـــى اآلن.. فقـــد كان 
المســـيحّيون األوائـــل، ُيَســـمَّْون »أهل الطريق«، 
كمـــا جـــاء فـــي ِســـفر أعمـــال الرســـل )أع٢:٩-
أع٢٣،٩:١٩-أع4:٢٢-أع٢4:٢٢،١4(..! 

أحياًنـــا ننزعـــج، عندمـــا نفّكـــر فـــي كام الســـّيد 
الحيـــاة  إلـــى  المـــؤّدي  الطريـــق  عـــن  المســـيح 
)مـــت٣١:7-١4(، عندمـــا وصفـــه بأّنـــه طريـــق 
ا.. ولكن بعـــد أن فهمنا  كـــرب، وبابـــه ضّيـــق جـــدًّ
أّن الطريق هو المســـيح نفســـه، فهـــذا يطمئّنا 
ا، بـــأّن ثباتنـــا فـــي المســـيح ســـيضمن لنا  جـــدًّ
ـــر، ما  الوصـــول بـــكّل تأكيـــد..! لكـــن لعّلنـــا نفكِّ
هـــو دورنـــا نحـــن بالتحديـــد؟! فإذا كان الســـّيد 
المســـيح هـــو الطريق، هـــو طريـــق الخاص، 
هـــو طريـــق الحيـــاة األبدّية.. فمـــاذا نفعل لكي 
ينّبهنـــا  األبدّيـــة؟!  الخـــاص والحيـــاة  نضمـــن 
القديـــس بولـــس الرســـول قائـــًا: »َكَمـــا َقِبْلُتـــُم 
ِليَن  بَّ اْســـُلُكوا ِفيـــِه، ُمَتَأصِّ اْلَمِســـيَح َيُســـوَع الرَّ
يـــَن ِفيِه..« )كو6:١-7(.. فســـلوكنا وكّل  َوَمْبِنيِّ
تصرفاتنـــا ينبغـــي أن تكـــون نابعة مـــن عضوّيتنا 
فـــي المســـيح؛ فهـــو الطريق الـــذي يحملنا فيه.. 
وأيًضـــا يضـــع لنـــا القديـــس بطـــرس الرســـول 
فـــي رســـالته الثانيـــة )٢بـــط٣:١-١١( روشـــّتة 
متكاملـــة عـــن كيفّيـــة الســـلوك فـــي الطريق.. 
ـــد لنـــا أّنـــه قـــد ُوِهَبـــت لنـــا المواعيـــد  فبعـــد أن يؤكِّ
الطبيعـــة  شـــركاء  وِصرنـــا  والثمينـــة،  الُعظمـــى 
مـــا  ِمّنـــا  يطلـــب  بالمســـيح..  باتحادنـــا  اإللهّيـــة، 
يلـــي:1- رفـــض الفســـاد والشـــهوات العالمّية، 

بـــل والهـــروب منها تماًمـــا. 2- بذل كّل الجهد 
فـــي النمو الروحـــي.. فُنضيف علـــى الفضيلة 
معرفـــة نقّيـــة وصبـــًرا، ونتحّلـــى بمخافـــة هللا 
والمـــوّدة األخوّية، ويمتلئ قلبنـــا ُحبًّا للجميع.. 
3- تثبيـــت أقدامنـــا فـــي طريـــق الـــذي اختارنا 
ودعانـــا هذه الدعوة الســـماوّية. ثّم يختم كامه 
ُم َلُكـــْم ِبِســـَعٍة ُدُخوٌل  ـــُه هَكـــَذا ُيَقـــدَّ بالقـــول: »َأنَّ
ِإَلـــى َمَلُكـــوِت َربَِّنـــا َوُمَخلِِّصَنا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح 
ا، وُيعني أّنه  ع جـــدًّ «.. وهذا كام ُمشـــجِّ اأَلَبِديِّ
إذا ســـلكنا حســـب الخطـــوات الســـابقة، ســـيكون 
اّتســـاِعِه..  علـــى  لنـــا  مفتوًحـــا  الملكـــوت  بـــاب 
وســـيكون الســـير في الطريق ُممِتًعا، وُمفِرًحا.. 
وغايـــة فـــي األمـــان والطمأنينـــة..! فـــإذا كان 
األمـــر هكـــذا، فلمـــاذا يصّف الرب يســـوع الباب 
بأّنـــه ضّيـــق والطريق أّنه َكـــْرٌب وصعب، مادام 
الطريـــق هـــو المســـيح نفســـه..؟! الحقيقـــة أّن 
صعوبـــة الطريـــق تأتـــي من أّن المســـيح الذي 
مصلـــوب،  مســـيٌح  هـــو  فيـــه  ثابتـــون  نحـــن 
وُمهـــان، ومجـــروح، ومرفـــوض مـــن العالـــم.. 
مـــع أّنه قائـــم وغالٌب أيًضا..! الطريـــق بالتأكيد 
عبـــر أرض  يمـــّر  ولكّنـــه  الحيـــاة،  إلـــى  مـــؤّدي 
غربـــة هـــذا العالـــم، وســـط مقاومـــة شرســـة مـــن 
عـــدّو الخيـــر.. ولذلـــك فـــإّن الســـائر فيـــه بثبـــات 
ينبغـــي أن يتأّلـــم مـــع المســـيح، كعضـــو فـــي 
جســـده.. البـــد أن يأُخـــذ نصيبه مـــن آالم هذا 
الجســـد الذي دخل إلـــى عضوّيتـــه بالمعمودّية 
)١كـــو١٣:١٢(، لكـــي يأُخذ أيًضـــا نصيبه من 

المجـــد والقـــّوة والفرح..!

fryohanna@hotmail.com

fribrahemazer@hotmail.com

حـــول القيامة وحياة المســـيح القائم تتمحور 
الكنيســـة بصلواتهـــا وليتورجياتها. وهي تهدف إلى 
اختبـــار القيامـــة األولـــى، لكي ما ال يكـــون للموت 
الثانـــي ســـلطان علينـــا. المســـيح الحـــي القائـــم فينـــا 
يهبنـــا حيـــاة النصرة والغلبة، على الخطية والشـــيطان 
والعالم. الكنيســـة تعالج مواتنا وموات العالم، وُتخِرج 
كل لعـــازر مـــن قبره، تحـــّرره من قيوده، تهبه حياة ال 
تنتهـــي، حيـــاة ال يمكـــن لقبـــر أن يحبســـها، وال لموت 

أن يعيقهـــا، إلنهـــا حيـــاة القائم مـــن بين األموات.
القديســـون هـــم نمـــاذج حّية للقيامـــة، هؤالء 
الذيـــن قامـــوا معه، رفضـــوا الموت وتمســـكوا بالحياة، 
فصـــارت حياتهـــم شـــاهدة. لقـــد نفضـــوا رائحـــة القبور 
الزكيـــة، رائحـــة  المســـيح  برائحـــة  العفنـــة، وتعّطـــروا 

القيامـــة. فاشـــتّمتها الكنيســـة فـــي كل أجيالهـــا.
المؤلَّفـــات والكتب الروحيـــة هي عبرة وخبرة، 
هـــي تعبيـــر عن خبرة مقّدســـة إلهّية-إنســـانية، نتيجة 
شـــركة عاشـــها القّديســـون مـــع هللا. ُكِتبـــت إلفادتنـــا 
ولتعليمنـــا، لكـــي نســـعى نحن أيًضـــا مجاهدين لعيش 

مثـــل هـــذه الخبـــرة مع هللا. 
الخدمـــة والشـــهادة للمســـيح، هـــي حـــال كل 
مـــن تامـــس مـــع جـــراح القائـــم مـــن بيـــن األمـــوات، 
أو تقابـــل مـــع نـــور المســـيح في وســـط طريـــق مظلم، 
فأشـــرق عليـــه نـــور المســـيح، فصـــار هـــو نفســـه نـــوًرا 

وملًحـــا وســـفيًرا.
القيامـــة هـــي حيـــاة جديدة ال تنتهـــي، ونحن 
نحيـــا هـــذه الحيـــاة منـــذ اآلن، نتذوقهـــا، ونختبرهـــا، 
ألنهـــا حدثـــت فينـــا، حينمـــا ســـكن القائـــم فينـــا واتحـــد 
بنـــا. ولكننـــا بالتأكيـــد ننتظـــر كمـــال إعانهـــا، حينمـــا 
يأتـــي الـــرب علـــى ســـحاب الســـماء فتصيـــر لـــألرض 

كلهـــا للـــرب ومســـيحه.

ســـر  هـــي  القيامـــة 
فالقيامة  قيامة مسيحيتنا. 
بالنســـبة لمســـيحيتنا ليســـت 
تاريخـــي  حـــدث  مجـــرد 
الكنيســـة  ألعيـــاد  ُيَضـــم 
ومناســـباتها. واحتفاؤنـــا بهـــا ليـــس لمجـــرد اعتبارهـــا 
معجـــزة خارقـــة، ُتَضـــم ألعمـــال المســـيح التـــي تثبـــت 
الهوتـــه.. وإنمـــا باعتبارهـــا قـــوة المســـيحية وســـر 
حياة الكنيســـة. لقد كشـــفت قيامة المســـيح عن ســـر 
هللا، ذلـــك الســـر األزلـــي األبـــدي، الـــذي كان فـــي هللا 
منـــذ األزل، ثـــم أُعِلـــن لنـــا فـــي الزمن بتجســـده. ولكنه 
ظل ُمحتِجًبا في الجســـد عن أعين العالم، حتى عن 
أعيـــن التاميـــذ، فلـــم يســـتطيعوا أن يعاينـــوا ويدركـــوا 
ســـر هللا، إاّل عندما قام ناقًضا أوجاع الموت، ُمعِلًنا 
عن نفســـه بأنه الحياة، جوهرها، أساســـها، مصدرها، 
وينبوعهـــا. عندهـــا انفتحـــت أعينهـــم لتـــدرك أن قيامة 
الـــرب يســـوع، كشـــفت عـــن تلك الحيـــاة اإللهيـــة التي 

يريـــد هللا أن يهبهـــا لنـــا. 
عندمـــا جـــاء الرب يســـوع، لم يكـــن هدفه أن 
يتـــرك نظاًما فلســـفًيا، أو يؤّســـس تعليًمـــا منهجًيا، 
أو ُينشـــئ ديًنـــا جديـــًدا. وإنمـــا جـــاء لكـــي ُيحيـــي 
العالـــم المائت، أي يهب الحيـــاة للعالم. ولذلك بعد 
قيامتـــه صعد إلى الســـماء، وأرســـل لنا الـــروح القدس 
لكـــي يهبنـــا كل مـــا حققـــه المســـيح بفدائـــه، أي لكـــي 
يمنحنـــا ســـر حياتـــه. لذلـــك أّســـس الكنيســـة التي هي 

جســـده، واســـتودع فيها حياته، لتصير بالروح القدس 
ســـر حياة للعالم كله. حًقا لم تتأّســـس الكنيســـة فعلًيا 
إاّل عندما أرســـل الرب يســـوع الروح القدس، أي بعد 
عملـــه الفدائـــي، عندهـــا صار هنـــاك إمكانيـــة للوحدة 
بيـــن األعضـــاء والـــرأس. ومن الرأس القائم، تنســـكب 
النعمة والحياة لتروي الكنيســـة. الكنيســـة جسد، لكون 
المســـيح رأســـها، وهـــي مـــلء الـــروح القـــدس، يمألهـــا 

بحيـــاة المســـيح ويحيـــي كل عضو مـــن أعضائها. 
واألســـرار هـــي تلـــك القنـــوات المحييـــة، أي 
المعطيـــة الحيـــاة، حيـــاة المســـيح. فـــي المعموديـــة 
نلبس المســـيح، نموت ونقوم معه، لكي نحيا حياته، 
حيـــاة الخليقـــة الجديـــدة، فـــا نعـــود أمواًتـــا بالخطيـــة، 
بل أحياء هلل بالمســـيح يســـوع. وعندما يســـكننا روحه 
القدوس في ســـر الميرون، يمألنا بالقوة للســـلوك في 
الحيـــاة الجديـــدة. فا ننقاد بـــروح العالم، بل بروح هللا 
كأبنـــاء. وفـــي ســـر التنـــاول نتحـــد مع المســـيح، نأكل 
من شجرة الحياة، دواء الخلود. نصير فيه وهو فينا، 
نحيـــا بـــه وفيـــه ومعـــه. وال شـــك تبقـــي توبتنا في ســـر 
التوبـــة واالعتـــراف الســـبيل األول لّلقـــاء مـــع المســـيح 
الحّي في األســـرار، وخاصة ســـّر االفخارســـتيا الذي 
يتطّلـــب اســـتعداًدا خاًصـــا للقـــاء العريـــس. فاألســـرار 
بصـــورة خاصـــة تهبنـــا حيـــاة المســـيح وتوّحدنـــا معـــه. 
وهـــذا هـــو المعنى الحقيقي للكنيســـة. إذ نصير واحًدا 

مـــع المســـيح، ونقتـــات الحيـــاة اإللهيـــة التي فيه. 
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أخصـــــــــــــــص هــــــــــذه 
بـــدور  لإلشـــادة  المقالـــة 
واحد من أبناء اإلكليريكية 
البـــررة، والـــذي توافـــق هـــذه األيـــام الذكرى الســـتين 
لرحيله، وهو العاِلم القبطي الجليل األســـتاذ يّســـى 
عبـــد المســـيح حنا، ُمـــدرس اللغة اليونانيـــة وأمين 
مكتبـــة المتحـــف القبطـــي األســـبق، الـــذي غـــادر 
عالمنـــا الفانـــي يـــوم الثاثـــاء ١٢ مايـــو ١٩٥٩م، 
عـــن عمـــر يناهز الســـتين عاًما )حيـــث أنه ُولد في 
٢٩ يوليـــو ســـنة ١8٩8م، ببلـــدة أشـــنين النصـــارى 
- مركـــز مغاغـــة، محافظـــة المنيـــا(، تـــارًكا خلفـــه 
إرًثـــا ثميًنـــا يتمّثل في ذلـــك الُتراث العلمي الضخم، 
منـــه المنشـــور ومنـــه غيـــر المنشـــور حتـــى اليـــوم. 
تتلمذ راحلنا الكريم بالمدرســـة اإلكليريكية بمهمشـــة 
وتخـــرج فيهـــا ســـنة ١٩٢٢م، ثـــم التحـــق كمســـتمع 
عـــام  حتـــى  المصريـــة  بالجامعـــة  اآلثـــار  بقســـم 
١٩٢6م. وحيـــث كان ضليًعـــا فـــي اللغـــة القبطيـــة 
فاســـتعانت بـــه جامعـــة عيـــن شـــمس لتدريســـها في 
قســـم اآلثـــار، حيـــث قـــد اشـــترك فـــي نشـــر كتـــاب 
١٩٣4م،  عـــام  القبطيـــة  باللغـــة  الجديـــد  العهـــد 
الصـــادر مـــن المدرســـة اإلكليريكيـــة. كما اســـتعان 
بـــه العاِلـــم Walter Crum عـــام ١٩٣٩م عنـــد 
وضعـــه لقاموســـه فـــي اللغـــة القبطيـــة، وقـــد أشـــار 
ًنـــا من  لهـــذا فـــي مقدمـــة القامـــوس. كمـــا كان ُمتمكِّ
اللغـــة اليونانيـــة القديمـــة كعلمائهـــا القائـــل، وقـــام 
علـــى  ممتـــازة  قـــدرة  مـــع  باالكليريكيـــة،  بتدريســـها 
دراســـة نصـــوص العهـــد الجديد بهـــذه اللغة وتحليل 
تركيباتها اللغوية. ومع ذلك تنّقل بالعمل في أكثر 
مـــن مـــكان منهـــا: مدرســـة التوفيـــق، اإلكليريكيـــة، 
وأخيـــًرا أميًنـــا لمكتبـــة المتحـــف القبطـــي بالقاهـــرة.

اشـــترك مـــع المستشـــرق الهولنـــدي القمـــص 
لمخطوطـــات  دليـــل  إعـــداد  فـــي  مويـــزر  يعقـــوب 
عملـــه  أثنـــاء  والقاهـــرة.  القديمـــة  مصـــر  كنائـــس 
كأمين لمكتبة المتحف القبطي اشـــترك مع مرقس 
باشـــا ســـميكة مؤســـس المتحـــف فـــي عمـــل فهـــرس 
فـــي  الموجـــودة  والعربيـــة  القبطيـــة  للمخطوطـــات 
مكتبة المتحف )نشـــرت ســـنة ١٩٣٩م(، ثم مكتبة 
الدار البطريركية بالقاهرة )نشـــرت ســـنة ١٩4٢م(. 
كمـــا قـــام مـــع د. عزيـــز ســـوريال عطيـــة بفحـــص 
وحصـــر مخطوطـــات ديـــر القديســـة كاتريـــن فـــي 
ســـيناء عـــام ١٩٥١م. كما أعـــد العديد من فهارس 
مكتبـــات المخطوطـــات باألديـــرة القبطيـــة وبعـــض 
الكنائـــس القديمـــة واألثريـــة، غيـــر أنـــه رحـــل عـــن 
دنيانـــا قبـــل أن تـــرى هـــذه الكنـــوز النـــور، وال تزال.

فـــي هذا المقــــــــــال ســـوف نســـلط الضـــوء على 
الفضـــل العلمـــي لهـــذه الشـــخصية الفـــذه، وإســـهماته 
الجـــادة فـــي مجـــال علـــم تاريـــخ الطقـــوس القبطيـــة، 
حيث ُيعد هو واحد من أوائل الذين َدَرسوا هذا العلم 
دراســـة وافية، ونشـــر العديد من المقاالت والدراســـات 
العربيـــة  باللغتيـــن  العلميـــة  والدوريـــات  بالمجـــات 
واإلنجليزيـــة، بمفـــرده حيًنـــا، أو بمســـاعدة صديقـــه 

أخـــرى.  أحياًنـــا   BURMESTER الراحـــل  العاِلـــم 
فالغـــرض مـــن هـــذا المقـــال ليـــس مجـــرد التأريخ له 
أو التســـجيل التفصيلـــي آلثـــاره المكتوبـــة، أو تأريخ 
ألعمالـــه المنشـــورة، حيـــث ســـبق نشـــر هـــذا الثبـــت 
أكثـــر مـــن مـــرة، ولكن الغرض من هـــذا المقال هو 
الغـــوص فـــي بحـــار بعـــض كتباتـــه اللتقـــاط العديد 
مـــن الآللـــئ الجـــدد والعتقـــاء لنســـتنير بهـــا ومـــن 
خالهـــا. نّيـــح هللا نفس عاِلمنـــا الكبير في أحضان 
القديســـين، وعّوضـــه خيـــًرا نظيـــر مـــا قّدم للكنيســـة 

مـــن جهـــد ودراســـة ُتفيـــد األجيـــال المتعاقبـــة.
أواًل تقديــــــــــــم تعريــــــــــــف للمصطلحـــــــــات 
الليتورجيـــــــــة القبطيــــــــــة: كان عاِلمنـــا الجليـــل 
وضعـــوا  مـــن  أوائـــل  مـــن  المســـيح  عبـــد  يّســـى 
القبطيـــة  الليتورجيـــة  للمصطلحـــات  تعريًفـــا 
Terminology. فوضـــع سلســـلة مقـــاالت باللغـــة 
اإلنجليزيـــة عـــن الذكصولوجيـــات القبطيـــة، مبتِدًئا 
بمقـــال ُيعـــّرف مـــن خاله ما هـــي الذكصولوجيات 
القبطيـــة،  الكنيســـة  فـــي  واســـتخداماتها  القبطيـــة 
شـــارًحا أن العبادة )الليتورجيا( القبطية تنقســـم إلى 
اجتماعيـــن هاميـــن، أولهمـــا هـــو االجتمـــاع الكبيـــر  
  ;ni];  أي بالقبطيـــة The Great Synaxis
 The Little الصغيـــر  واالجتمـــاع   ،`ncuna[ic
 .;kouji  `ncuna[ic بالقبطيـــة  أو   Synaxis
القـــداس  خدمـــة  الكبيـــر  باالجتمـــاع  والمقصـــود 
اإللهـــي، وأهـــم كتـــاب ليتورجـــي ُيســـتخدم فيـــه هـــو 
باالجتمـــاع  المقصـــود  بينمـــا  الخوالجـــي،  كتـــاب 
وهـــذه  الســـواعي،  وصلـــوات  التســـبحة  الصغيـــر 
كتابـــي  علـــى  أساســـي  بشـــكل  تعتمـــد  الخدمـــة 
األبصلموديـــة واألجبيـــة. أي أن االجتمـــاع الكبيـــر 
هـــو اجتمـــاع ســـرائري يســـتلزم العنصـــر الكهنوتـــي 
إلتمامـــه، بينمـــا ال ُيشـــتَرط تواجـــد إكليـــروس فـــي 
االجتمـــاع الصغيـــر، فهـــو اجتمـــاع نشـــأ فـــي الجو 
الرهباني حيث كان يندر التواجد اإلكليريكي قديًما. 
كمـــا أن هـــذا الجـــزء مـــن العبـــادة يســـتطيع المؤمن 
البســـيط )رجـــًا كان أم إمـــرأة( أن يؤديـــه بمفـــرده، 
كجـــزء مـــن جهـــاده الشـــخصي. ثـــم عـــاد وفّصـــل 
حديثـــه عـــن الذكصولوجيـــات فـــي مقاليـــن آخريـــن، 
أولهمـــا عـــن تلـــك الذكصولوجيات الغير مســـتخدمة 
فـــي كنيســـتنا اآلن، أي الذكصولوجيـــات القبطيـــة 
باللهجـــة الصعيدية، وثانيهما عـــن الذكصولوجيات 
القبطية باللهجة البحيرية المســـتخدمة في الكنيسة، 
نشـــر  وللتفصيـــل  بالطبـــع.  وُنشـــرت  ســـبق  والتـــي 
بالكنيســـة  الُمســـتخدمة  البحيريـــة  الذكصولوجيـــات 

اآلن علـــى جزءيـــن الجزء األول من شـــهر 
تـــوت إلى شـــهر كيهك، والجـــزء الثاني من 
شـــهر طوبـــه إلى النـــسء. كما وضع مقااًل 
عـــن بعـــض اإلبصاليـــات القبطيـــة النادرة، 
مثـــل: مقالته عن إبصالية رومي )يوناني( 
عربـــي، التـــى نشـــرها باللغتيـــن اإلنجليزيـــة 
لهـــذه  وضـــع تصنيًفـــا  كمـــا  والعربيـــة. 
كان  حيـــث   ،Typology المصطلحـــات 

 Coptic Hymnology أول مـــن كتـــب عـــن ِعلـــم
أي اإليمنولوغيـــا القبطيـــة، أي ِعلـــم دراســـة تاريـــخ 
ثـــم  وأصـــول ِقطـــع التســـابيح واأللحـــان القبطيـــة، 
تبعـــه كثيـــرون مقتفيـــن أثره، ومتعلميـــن من منهجه 

العلمـــي فـــي البحث والدراســـة.
الطقـــوس  مـــن  للعديـــد  تأريـــخ  ثانًيـــا 
الكنســـية: كمـــا كتـــب عـــن الليتورجيـــات الشـــرقية، 
وزّي إكليـــروس الشـــرق أي المابـــس الكهنوتيـــة: 
ســـواء الرهبـــان فـــي األزمنـــة الســـالفة أو األســـاقفة 
والقســـوس والشمامســـة أيًضا، واألواني المســـتعملة 
في الكنائس الشـــرقية أثناء تأدية الشـــعائر الدينية. 
ومـــن الطريـــف أن هـــذه المجموعـــة مـــن المقـــاالت 
لـــم تـــأِت مـــن فـــراغ، ولكـــن كانـــت نتيجـــة مجموعـــة 
مـــن أبحاثـــه المدّققـــة، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 
المرســـات بينـــه وبيـــن المتنيـــح األنبـــا مكاريـــوس 
مطران أســـيوط الســـابق )١8٩7-١٩44م(، الذي 
صـــار فيمـــا بعـــد قداســـة البابـــا مكاريـــوس الثالـــث 
الــــ١١4 )١٩44-١٩4٥م(.  ومـــن أهميـــة هـــذه 
المجموعـــة مـــن المقـــاالت، نشـــرتها ثانًيـــا جمعيـــة 
مـــار مينـــا باإلســـكندرية فـــي كتابيـــن. حيـــث ذكـــر 
فـــي هـــذه المجموعـــة مـــن المقاالت عـــدة أمور 

مثل: هامـــة، 
١- كان الرسل ال يقيمون ليتورجية إاّل وهم 
صائمـــون، اســـتناًدا علـــى مـــا جـــاء بســـفر أعمـــال 

الرســـل )٢:١٣(.
٢- ال يجـــوز ألحـــد مـــن المؤمنيـــن الدخـــول 
للكنيســـة إاّل وهـــو حافـــي القدميـــن وعـــاري الـــرأس 
]مـــن قوانيـــن البابا خرســـتوذولوس الـ66 )١٠47-

١٠77م([.
)باللغـــة  البطاركـــة  ألحـــان  مجموعـــة   -٣
اليونانيـــة(، والتـــى دخلـــت للكنيســـة القبطيـــة فـــي 
عهـــد البابـــا كيرلـــس الرابـــع الــــ١١٠ الشـــهير بأبـــي 
اإلصـــاح )١8٥4-١86١م(، أّمـــا إضافة كلمة: 
“مدينـــة إلهنـــا أورشـــليم” في لحـــن “إي أغابي”، فقد 
ذكـــر: أن هـــذه الجملـــة ُأضيفـــت علـــى اللحـــن فـــي 
زمن البابا كيرلس الثالث الـ7٥، الذي ُقدم )ُرســـم( 
بطريـــرًكا ســـنة ١٢٣6م، الـــذي فصـــل أوروشـــليم 
عـــن كرســـي أنطاكيـــة، أو يمكـــن أن يكـــون اللحـــن 

ُألـــف فـــي زمـــن البطريـــرك المذكـــور.  
4- تعليق أيقونات على جانبي باب الهيكل، 
قال:  اإليقونات، حيث  باسم حامل  والذي ُعرف 
“... وقد شرع اليونان منذ ظهور بدعة محاربي 
يضعون  الميادي  التاسع  القرن  في  األيقونات 
باليونانية  وُيسّمى  الهيكل  حجاب  على  الصور 
ikoncatacion محل الصور، وقد حذا حذوهم 
األقباط، ولكن لم يعتد السريان واألرمن من وضع 

األيقونات فوق الحجاب.
٥- فـــي كامـــه عـــن ترتيـــب تـــذكار قيامـــة 
كتـــب  فـــي  يوجـــد  ال  أنـــه  ذكـــر  المســـيح،  الســـيد 
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الكنيســـة مـــا يدل على قفـــل باب الهيكل 
وال إطفـــاء أنـــوار الكنيســـة )أثناء تمثيليـــة القيامة(. 
ح أن الكنيســـة اتخذت ذلك من الكنيســـة  وقال: ُيرجَّ
اليونانيـــة، كمـــا أن الكنيســـة لم تعـــرف هذا الترتيب 
منـــذ إاّل مـــن عصـــر المتنيـــح القمـــص فيلوثـــاوس 
ابراهيـــم بغـــدادي رئيـــس الكاتدرائيـــة المرقســـية )+ 
١٩٠4م(، وهـــو أيًضـــا )أي القمـــص فيلوثـــاوس( 
ناظم البرلكس العربي المعروف: “يا كل الصفوف 

الســـمائيين، ابتهجـــوا معنـــا اليوم فرحيـــن... إلخ.
ثالًثـــا تعمُّقـــه فـــي ِعلـــم الطقوس الشـــرقية 
المقارنـــة: وقـــد تعـــّرض أثنـــاء دراســـته هـــذه للعديد 
مـــن المقارنـــات الطقســـية بيـــن الطوائـــف والتقاليـــد 
الشـــرقية المتنوعـــة، متجـــواًل بيـــن ربوعهـــا حاصـــًدا 
فـــي النهايـــة معرفـــة أصـــل أو تاريـــخ شـــيء ُمعين، 
مثـــل: ١( زّي اإلكليـــروس: ففـــي مقاالتـــه عـــن زّي 
اإلكليـــروس الشـــرقي أظهـــر لنـــا القطـــع المتنوعـــة 
اإلكليـــروس  رجـــال  مابـــس  منهـــا  يتكـــون  التـــى 
القبطـــي مـــن أســـاقفة وكهنـــة ورهبـــان وشمامســـة، 
المســـيحية  بالشـــعوب  وتأثُّرهـــا  تأثيرهـــا  ومـــدى 
المحيطـــة بنـــا. ومنهـــا عرفنـــا القطـــع األقـــدم فـــي 
هـــذه المابـــس الكهنوتيـــة، ومن َثّم نســـتطيع تمييز 
الُمســـتحَدث عليها بســـهوله. ٢( درجة الشماســـية: 
أّما بحثه القيم عن “درجة الشماســـية في الكنيســـة 
القبطيـــة”، فقـــد صـــال فيه وجال في كتب الكنيســـة 
وقوانينهـــا، ومـــن َثـــّم قـــّدم لنـــا بحثه هـــذا في خمس 
يكـــون  ال  أن  يجـــب  بعنـــوان:  كان  أولهـــا  نقـــاط، 
الشـــماس ولًدا صغيًرا، والثانية: رسامته ، والثالثة: 
واجباتـــه، والرابعـــة إلـــى أّي زمن حافظت الكنيســـة 
علـــى درجـــة الشماســـية، وختمـــه بالنقطة الخامســـة 
التـــي كانـــت بعنـــوان: وجـــوب إرجـــاع هـــذه الدرجة 
إلـــى وضعهـــا األصلـــي. ومـــن خـــال هـــذه الجولة 

الشـــيقة درس وضـــع درجة الشماســـية في الكنائس 
الشـــرقية المتنوعـــة. ٣( اللوح المقـــدس: بعد كامه 
عـــن اللـــوح المقدس عند القبط وصاة تكريســـه... 
الشـــرقية  الكنائـــس  عنـــد  يقابلـــه  مـــا  ذكـــر  إلـــخ، 
األخـــرى، حيـــث قـــال: “واليونـــان يســـتعملون قطعة 
 antimhcion ُتســـّمى  الكتـــان  أو  القمـــاش  مـــن 
بالميـــرون  ويمســـحها  األســـقف  عليهـــا  ليصلـــي 
ويوضع فيها ذخائر القديســـين. والســـريان يضعون 
علـــى المذبـــح قطعـــة حجـــر، وقـــد انفـــرد النســـاطرة 
بوضـــع قطعـــة مـــن الجلـــد علـــى المذبـــح عـــن كل 

الطوائـــف الشـــرقية”.
رابًعـــا دفاعـــه عـــن معتقـــد وآبـــاء كنيســـته 
الكنيســـة  علـــوم  فـــي  ـــره  تبحُّ رغـــم   -١ القبطيـــة: 
اليونانية، إال أنه كابن بار لكنيسته ومحب حقيقي 
لترثهـــا وتاريخهـــا التليـــد، ظـــّل ُمدافًعا عـــن عقيدتها 
وعن تعاليم آبائها العظام، مثل القديس ديســـقورس 
وغيـــره مـــن آباء الكنيســـة القبطية العظـــام، كما هو 
يتضـــح مـــن مقالـــه الـــذي نشـــره بعنـــوان: “اعتقـــاد 
أوائـــل  مـــن  كان  كذلـــك   -٢ القبطيـــة”.  الكنيســـة 
مـــن ترجـــم مختـــارات مـــن أخبـــار اآلبـــاء الرهبـــان 
ممـــا ُوِجـــد بالقبطيـــة اللهجة الصعيديـــة، مما طبعه 
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أي “كتالـــوج المخطوطـــات القبطيـــة”، والـــذي ُطبع 

بمدينـــة ليزبـــج األلمانيـــة ســـنة ١٩٠٣م.
٣- عـــاوة علـــى هـــذا جـــاءت مقالتـــه عـــن 
القديـــس كيرلـــس الكبيـــر بمناســـبة األحتفـــال بمرور 
١4٠٠ علـــى نياحتـــه، بمثابـــة شـــهادة قويـــة علـــى 
محبة هذا العاِلم الفاضل لكنيسته وآلباءها العظام. 
4- كمــــــــــــــا كتــــــــــب مقااًل هاًما عن األنبــــــــــــا 
ساويروس بن المقفع )من رجال الكنيسة القبطية 
في القرن العاشر الميادي(، كان له السبق في 
أن أشار إلى أن التاريخ المشهــــــــــــــور والمنسوب 
لألنبا ساويروس، هو في الحقيقة عمل من إنتاج 
مجموعة من المؤلفين، لعل أبرزهم هو الشماس 
موهوب بن منصور بن مفّرج اإلسكندري بمساعدة 
الشماس أبي حبيب ميخائيل بن بدير الدمنهوري، 
واقع،  كأمر  مؤخًرا  العلماء  أثبته  الذي  األمر 

ومعلومة ُمسلَّم بها في األوساط العلمية اليوم.
محاولة  سوى  المقالة  هذه  تكن  لم  أخيًرا 
متواضعة لتسليط الضوء على جهد واحد من أعام 
الدراسات القبطية من أبناء اإلكليريكية البررة، وال 
يمكن أن توفيه هذه الكلمات البسيطة حقه، فهو 
الذي قدم للكنيسة وألبنائها الكثير والكثير من وقته 
وجهده وفكره وعلمه. نّيح هللا نفس عاِلمنا الكبير 
في أحضان القديسين، وعّوضه خيًرا نظير ما قدم 
السنوية  ذكراه  في  الكلمات  هذه  ولتكن  للكنيسة. 
الستين، سبب تشجيع  للكثيرين للنسج على منواله 
في  الجادة  الدراسة  في  والتعمُّق  ص  التخصُّ في 

مجال الدراسات القبطية الخصبة.
مع صديقه العالم بورمستر

تحتفـــــــــل الكنيســــــــــة 
القبطيــــــة األرثوذكسيـــــــــــــة 
في كل أنحـــــــاء الكــــــــــرازة 
المرقسية بالعالـــــم، بعيـــــــد 
بطل اإليمـــــــــان العظيـــــــــم 
البابا أثناسيـــــوس الرسولــــــــــي )العشرين في عدد 
اآلباء البطاركة(، يوم ١٥ مايو من كل عام. 

بمدينة  »الخالد«  ومعناه  أثناسيوس  ُوِلد 
اإلسكندرية عام ٢٩6م. ورغم أن أسرته وثنية، 
إاّل أن والدته أرادت أن يتعلم بمدرسة مسيحية 
اعتقاًدا منها بأنها األصلح له، وكان ذلك سبًبا 
يتتلمذ  ثم  للمسيحية،  وحبه  ميوله  اكتشاف  في 
على يد البابا ألكسندروس )١٩(، وعاش معه 
يعّده روحًيا  كان  وكأن هللا  واحد،  تحت سقف 
عبئها،  حمل  التي  الخطيرة  للرسالة  وعملًيا 
وأصبح البابا العشرين خليفة للبابا الراحل، عام 
٣٢8م، وواجه المؤامرات والنفي حتى رقد في 

الرب عام ٣7٣م عن عمر 78 عاًما.
إن جميــــــــــع المسيحييــــــــن على اختـــــــــــاف 
مذاهبهم يعتبرون أثناسيوس من قديسي الكنيسة 
المسيحيــــــــــة، ويمكننــــــــا أن نصــــف بعض نواحي 

قداسته ومنها:

نواحي قداسته: ١- صبره وثباته ويقينه 
بأن الحق سوف ينتصر، وهذا اليقين دليل على 
إيمانه، وإخاصــــــــــه، وعمق تقواه، وأيًضا  شدة 
حفظه ومحبتــــه لألسفار المقدسة، كما كان رجل 
الصــــــــــاة، وكثيــــــــــــًرا ماكان يشــــــــــــارك الرهبـــــــان 

في تقشفهم.
وحده  يعتبره  كان  الذي  لسيــــــده  حبه   -٢
ولم  األبدية،  الحياة  ينبوع  أو  القداسة  ينبوع 
تكن الكنيسة المسيحية على خطأ عندما لّقبته 
بالرسولي ألنه شابه رسل المسيح في خلوهم من 
من  تجردهم  وفي  الروحية،  والكبرياء  األنانية، 

محبة العالم، والتطلُّع إلى الشهرة.
٣- عقب سيامته رأى القديس باخوميوس 
رؤيا حيث خاطبه روح هللا قائًا: »إني أقمُت 
وسنتاله  لكنيستي،  ونوًرا  عموًدا  أثناسيوس 
دفاعه  تهم كثيرة من أجل  وُتلقى عليه  شدائد، 
عن حق الديانة، إاّل أنه بالقوة اإللهية يظفر بكل 

التجارب، ويبشر الكنائس بحق اإلنجيل«.
4-جمعت شخصيته بين العزة المتشامخة، 
القدرة  ويمتلك  المتناهية،  والبساطة  والتواضع، 
على اإلقناع، والتأثيــــــــــر على الجماهير، وسرعة 
والرؤية  لها،  حدود  ال  التي  والفصاحة  البديهة 

بل  الهوتًيا  عالًما  وكـــــــــان  للمستقبــــــل،  العميقة 
واُعُتِبر أًبا لعلماء الاهــوت في عصره والعصور 
المسيح ضد  الهوت  عن  بشدة  ودافع  التالية، 

بدعة آريوس.
المدافع  لهذا  إنجاز  أهم إنجازاته: + أهم 
كل  تلتّف  أثناسيوس  إيمان  على  أنه  العظيم، 

كنائس العالم، با خاف.
مؤلفاته  من  ضخًما  تراًثا  لنا  خّلف   +
الاهوتية، وكتاباته الروحية، ُترِجمت إلى كافة 
الغرب  باد  في  بعضها  وُسمِّي  العالم،  لغات 

بالساسل الذهبية.
+ كان مؤلًفا غزير اإلنتاج، ترك للكنيسة 
مستهل  في  وهو  واستطاع  متنوعة،  مؤلفات 
»تجسد  هما  هامين  كتابين  يؤلف  أن  شبابه 

الكلمة«، و«ضد الوثنيين«.
+ ُاختير ضمن لجنة ثاثية قامت بصياغة 
أول قانون لإليمان، وما زالت الكنائس في كل 

أنحاء العالم ترّدده حتى اآلن.
األمين  الحارس  حياته  طوال  ظل   +
أجل  ومن  كله،  العالم  في  المستقيم  لإليمان 
المؤامرات،  ضده  حيكت  اإليمان  عن  دفاعه 
ونفوه عن كرسيه خمس مرات، ولمدد زادت عن 
يناضل  واستمر  يستسلم،  ولم  عاًما..  عشرين 
من أجل الحق، وقيل له: »إن العالم ضدك يا 
أثناسيوس«، فكان جوابه: »وأنا ضد العالم«. 

بركاته المقدسة فلتكن معنا. آمين.

شفيع املظلومني
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