




3جملة الكرازة - 19 أبريل 2019

»المسيح قام.. حًقا قام«
القيامـــة  تحيـــة  هـــي  هـــذه 
المجيـــدة وهـــي تحيـــة إيمانيـــة 
تقليديـــــــــــــة تقــــــــــــــــدم الصــــــــــــورة 
المختصـــرة إليماننـــا المســـتقيم 
ألن قيامـــة السيــــــــــد المسيــــــــــــح 
هـــي قمـــة أفراحنــــــــــا. وكمــــــــــــا 
نعـــرف فـــإن كلمـــة »اإلنجيل« 
الُمفرحـــــــــــــة«  »البشـــارة  تعنـــي 
أو »األخبــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــارة« 
ألن  وذلـــك   .Good News
اإلنجيلييـــــــــــن كتبـــوا بشائرهـــــــم 
فـــي ضـــوء القيامــــــــــة، بمعنـــى 
أن القيامـــــــة هـــي التي أعطت 

لألحـــداث معناهـــا، ألنـــه لـــوال القيامة لما 
كان هناك كنيســـة وال إنجيل، وهذا يعني 
أن نـــور القيامـــة وفرحـــة القيامة تشـــّع في 
كل كتابات البشـــائر والرســـائل واألســـفار 
جـــاءت  هنـــا  ومـــن  الجديـــد،  العهـــد  فـــي 

»اإلنجيـــل«. تســـمية 
فـــي محضـــر المســـيح القائـــم، الفـــرح 
هـــو  األعمـــق  طبيعـــي، ألن جوهـــر هللا 
المحبـــة، والمحبـــة هـــي أعمـــق مـــا يفـــرح 
قلـــب اإلنســـان. الفـــرح إحســـاس بالرضـــا 
الذي يســـود النفس اإلنســـانية التي تتذوق 
قيامـــة المســـيح. وهـــذا اإلحســـاس العميق 
هـــو أوســـع وأعمـــق من أي إحســـاس بأّية 
لـــّذة مؤقتـــة. وعندمـــــــــا يســـتقر الفـــــــــــــرح – 
فـــرح القيامـــة – فـــي القلـــب، تنبـــع منـــه 
الحيـــاة المتغيـــرة إلـــى الخـــارج، وهـــذا مـــا 
قاله السيد المسيح لتالميـــــــــــــذه في الليلـــــة 

الســـابقة لصلبـــه:
َفَرِحـــي  َيْثُبـــَت  ِلَكـــْي  ِبهـــَذا  »َكلَّْمُتُكـــْم 
ِفيُكـــْم َوُيْكَمـــَل َفَرُحُكـــْم« )يوحنا 11:15(. 
إن محبـــة هللا الفّياضـــة لنـــا نحـــن البشـــر 
جعلتـــه ُيصلـــب ويتألـــم ويقـــوم مـــن أجلنا، 
فكانـــت قيامتـــه هـــي فرحـــة حياتنـــا التـــي 
تمـــأل قلوبنـــا، وعندها نســـتطيع أن نصنع 
الســـالم مـــع كل أحد ومـــن أجل كل أحد.
عـــن  تبحـــث  البشـــرية  عاشـــت  لقـــد 

الفرح والســـعادة في شـــتى المجاالت مثل 
المال أو السلطة أو األخالق أو السياسة 
أو االقتصـــاد أو التكنولوچيـــا أو العلـــم أو 
إلـــى  أشـــكاله...  بـــكل  الفـــن  أو  الفلســـفة 
آخـــر هـــذه القائمـــة الطويلـــة.. ولكـــن مـــا 
تحقق من فرح وســـعادة كان قلياًل ونســـبًيا 
ومؤقًتا، وسرعان ما يزول أثره... ووصل 
األمـــر إلـــى متاهـــات اإللحـــاد حتـــى قـــال 
أحدهـــم إن اإللحـــاد هو األســـلوب العلمي 
الصحيـــح!!! )الفيلســـوف رينوڤييه(.. لقد 
مّرت على التاريخ اإلنســـاني أربع ثورات 
مفاهيـــم  علـــى  وأثـــرت  حولـــت  متعاقبـــة 
الســـعادة والفـــرح فـــي حيـــاة البشـــر وهـــي: 
ثـــورة اآللـــة البخاريـــة، ثـــم ثـــورة الكهرباء، 
ثـــم ثـــورة الطاقة الذرية، ثم ثورة الكمبيوتر 
وتوابعه. وتاه اإلنسان وسط هذه الثورات 
المتتاليـــة ولـــم يشـــبع بعـــد، حتـــى أن األم 
تريـــزا – صديقـــة الفقـــراء – عبـــرت عـــن 
ذلـــك بهـــذه الكلمات: »لقـــد كبرت المنازل 
وصغرت األســـر، تطـــور الطب وازدادت 
األمـــراض، زادت األموال وقّلت الصدقة، 
ُوجـــد األمـــن وتالشـــت راحة البـــال، زادت 
المعرفـــة وقّلـــت الحكمـــة، كثـــر األصدقاء 
التواصـــل  شـــبكات  )علـــى  االفتراضيـــون 
االجتماعـــي( واختفى الحقيقيون، تنوعت 
الســـاعات وقّلت قيمة الوقت، كثر البشر 

وُفقدت اإلنســـانية«.

وجاءت قيامــــــــــة المسيــــــــح 
حــــــــــال  مـــن  باإلنســـان  لتعبـــر 
الحيـــاة التـــي بـــال معنـــى إلى 
وصـــــــار  الحقيقيـــة،  الحيـــاة 
هـــو  الفصـــح  أو  العبـــور 
الـــذي  االنتقالـــي  الموقـــف 
فرًحـــا  لإلنســـان  يضمـــن 
بولـــس  اختبـــره  كمـــا  حقيقًيـــا 
»أَلْعِرَفـــُه،  بقولـــه:  الرســـول 
َوُقـــوََّة ِقَياَمِتِه، َوَشـــِرَكَة آاَلِمِه، 
َلَعلِّـــي  ِبَمْوِتـــِه،  ُمَتَشـــبًِّها 
َأْبُلـــُغ ِإَلـــى ِقَياَمـــِة اأَلْمـــَواِت« 
)فيلبـــي11،10:2( وكمـــــــــــــــا 
َعبَّـــَر اإلنجيــــــــــــــل عـــن فرحة 
التالميــــــــــــــذ وقـــت قيامتـــــــــــــه. 
 » الـــرَّبَّ َرَأْوا  ِإْذ  التَّاَلِميـــــــــــــــُذ  »..َفَفــــــــِرَح 
)يوحنـــا20:20( ولهـــذا جعلـــت الكنيســـة 
فرحتنـــا بالقيامـــــــــــة المجيــــــــــــدة على أربعة 

مســـتويات:
+ كل يـــوم فـــي صـــالة باكـــر التـــي 

نفتتـــح بهـــا النهـــار.
+ كل أســـبوع فـــي يـــوم األحـــد اليـــوم 

الـــذي صنعـــه الرب.
+ كل شـــهر قبطـــي فـــي اليـــوم 29 
منـــه تـــذكارات القيامـــة والميالد والبشـــارة.

الخمســـين  فتـــرة  فـــي  ســـنة  كل   +
القيامـــة. عيـــد  تعقـــب  التـــي  المقـــدس 

أيهـــا الحبيـــب عش فرحة القيامة كل 
يوم لتكون إنســـاًنا ســـعيًدا ومتهلاًل، وأذكر 
الكلمات األولى في تســـبحة نصف الليل 
كل يوم حين نقول: »قوموا يا بني النور 

لنسبح رب القوات...«.
اخرستوس آنيستي.. آليثوس آنيستي.
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+ يـــوم 7 مـــارس 2019م، لقـــاء أســـاقفة القاهـــرة الكبـــري 
وهـــم أصحـــاب النيافة:

1- األنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.
2- األنبا موسى األسقف العام للشباب.

3- األنبا بطرس األسقف العام.
4- األنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة.

5- األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.
6- األنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا.

7- األنبا غبريال أسقف بني سويف.
8- األنبا مكسيموس األسقف العام لكنائس مدينة السالم والحرفيين.
9- األنبا مارتيروس األسقف العام لكنائس شرق السمة الحديد.

10- األنبا إرميا األسقف العام.
11- األنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

12- األنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة.
13- األنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم.

14- األنبا زوسيما أسقف اطفيح.
15- األنبا صموئيل أسقف طموه.

16- األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة 
والمنيـــل وفـــم الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات.

17- األنبا أبانوب األسقف العام لكنائس المقطم.
18- األنبا مكاري األسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية.

19- األنبا آنجيلوس األسقف العام لكنائس شبرا الشمالية.
20- األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبـــة 

الهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصر.
21- األنبـــا ســـاويرس األســـقف العـــام المشـــرف علـــى ديـــري 

األنبـــا موســـى واألنبـــا تومـــاس.
22- األنبا ميخائيل األسقف العام لكنائس القبة والوايلي.

عــــــــــــام  وكيــــــــــــــل  سرجيـــــــــــوس  سرجيــــــــــــوس  ـــص  ـ ـ ـ ـ القمـ  -23
بالقاهـــرة. البطريركيــــــــــة 

+ خـــال هـــذا الصـــوم المقـــدس، عقد قداســـة البابـــا تواضروس الثاني، سلســـلة من اللقـــاءات الرعوية مـــع مجموعات من 

األحبـــار األجاء المطارنة واألســـاقفة علـــى النحو التالي:

+ يـــوم 27 مـــارس 2019م، لقـــاء أســـاقفة شـــمال الصعيـــد 
وهـــم أصحـــاب النيافة:

1- األنبا بفنوتيوس مطران سمالوط.

2- األنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم.

3- األنبا أبرآم مطران الفيوم.

4- األنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

5- األنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين.

6- األنبا برسوم أسقف ديروط وصنبو.

7- األنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا.

8- األنبا توماس أسقف القوصية ومير.

9- األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

10- األنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري.

11- األنبا غبريال أسقف بني سويف.

12- األنبا جورجيوس أسقف مطاي.

13- األنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

14- األنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة.

15- األنبا مكاريوس األسقف العام للمنيا وأبو قرقاص.

16- األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة 
والمنيـــل وفـــم الخليـــج وأســـقفية الخدمـــات.

17- األنبــــــــــــــــا بيجـــــــــــول أسقــــــــــف ورئيـــــــــــس ديــــــــــــــــر السيــــــــــــــدة 
العـــذراء )المحـــرق(.

18- األنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

* وتغيـــــــــب نيافة األنبا أثناسيــــــــــــوس أسقف بني مزار بسبــــــــــب 
الســـفر للعالج.
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+ وقد دارت الحوارات والمناقشـــات حول تطوير منظومة العمل اإلداري باإليبارشـــيات، وتطبيق اللوائح التي تنّظم العمل الكنســـي، 
مع مناقشـــة موضوعات األحوال الشـــخصية، وتنمية اجتماعات وخدمات الشـــباب بصورة خاصة.

+ كمـــا تـــم عـــرض ألهميـــة االســـتفادة من المكتـــب البابوي للمشـــروعات، ومن المعهـــد القبطي للتدبير الكنســـي والتنميـــة. والتأكيد 
علـــى التعـــاون مـــع أنشـــطة مجلـــس كنائس مصـــر، والعمل على اكتشـــاف المواهـــب المتميزة فـــي مجاالت وقطاعـــات الخدمة.

+ وقـــد شـــاركت الســـكرتارية العامـــة للمجمع المقدس في إعـــداد وتنظيم هذه اللقاءات وحضورها، والتي كانـــت تبدأ بالصاة، وكلمة 
روحيـــة مـــن قداســـة البابا، ثم مناقشـــة جدول األعمال، وينتهـــي كل لقاء بالصاة وتناول وجبة األغابـــي وأخذ صورة تذكارية.

+ وعلـــى غـــرار هـــذه اللقـــاءات ســـوف ُيعَقد لقـــاء آخر لألباء أســـاقفة األديرة، ولقـــاء آخر لألباء األســـاقفة فى اإليبارشـــيات خارج 
مصـــر، وذلـــك خال األشـــهر القادمة إذا أراد الرب وعشـــنا.

+ ويوم 6 أبريل 2019م، لقاء أســـاقفة اإلســـكندرية والوجه 
البحري وهـــم أصحاب النيافة:

1- األنبـــا باخوميـــــــــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس 
الغربية. مـــدن 

2- األنبا بنيامين مطران المنوفية.
3- األنبا تادرس مطران بور سعيد.

4- األنبا بوال مطران طنطا.
5- األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

6- األنبا غبريال أسقف بني سويف.
7- األنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

8- األنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية.
9- األنبا داود أسقف المنصورة.

10- األنبا سارافيم أسقف اإلسماعيلية.
11- األنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية.

12- األنبا صليب أسقف ميت غمر.
13- األنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان.

14- األنبا كاراس األسقف العام للمحلة الكبرى.
15- األنبا بموا أسقف السويس.

16- األنبا بافلي األسقف العام لكنائس قطاع المنتزه.
17- األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، 

وديـــر القديســـة دميانـــه للراهبات.
18- األنبا ايالريون األسقف العام لكنائس قطاع غرب اإلسكندرية.
19- األنبا هرمينا األسقف العام لكنائس قطاع شرق اإلسكندرية.

20- القمص أبرآم إيميل وكيل البطريركية باإلسكندرية.

+ ويـــوم 9 أبريل 2019م، لقاء أســـاقفة جنوب الصعيد وهم 
النيافة: أصحاب 

1- األنبا هدرا مطران أسوان.

2- األنبا ويصا مطران البلينا.

3- األنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة.

4- األنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

5- األنبا باخوم أسقف سوهاجوالمنشاة والمراغة.

6- األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

7- األنبا شاروبيم أسقف قنا وقفط.

8- األنبا بيمن أسقف نقاده وقوص.

9- األنبا تكال أسقف دشنا.

األنبــــــــــــــا  ديـــــــــــــر  أســـقف ورئيـــــــــــــس  األنبـــــــــــا سلوانـــــــــــس   -10
)الشـــايب(. باخوميـــوس 

11- األنبا غبريال أسقف بني سويف.

12- األنبا مرقوريوس أسقف جرجا.

13- األنبا يوساب األسقف العام باألقصر.

14- األنبا يواقيم األسقف العام بأرمنت.

15- األنبا إسحق أسقف طما.

* ولم يتمكن نيافة األنبا إشعياء مطران طهطا من الحضور.
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قرار بابوي رقم )2019-11(
خبصوص جملس كنيسة الشهيد مارجرجس

 والقديس يوسف انلجار )أمريكا الشمايلة(
مارجرجـــس  الشـــهيد  كنيســـة  مجلـــس  تشـــكيل  اعتمـــاد  تـــم 
والقديـــس يوســـف النجـــار )أمريـــكا الشـــمالية( مـــن اآلتـــي أســـماؤهم:

القـــــــــــس صليـــــــــــب جرجــــــــــس – رئيًســـا للمجلــــــــــــس حســـــــــــب 
قوانيـــن الكنيســـة، القـــس ابـــرآم عجايبـــي – نائب الرئيـــس، د. بيتر 
ويليـــام – عضـــو منتخـــب، الســـيدة/ ســـارة جيـــد – عضـــو منتخب، 
د. عبيـــر تـــادرس – عضـــو منتخـــب، الســـيد/ عمـــاد جـــاد – عضو 
منتخـــب، اآلنســـة/ كاتريـــن داود – عضـــو معيـــن، مهنـــدس/ كريـــم 
ليلـــى رزوق – عضـــو منتخـــب،  خليـــل – عضـــو منتخـــب، د. 

مهنـــدس/ محيـــي ســـليم – عضـــو معيـــن

اجتماع األربعاء األسبويع
عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني اجتماع األربعاء األســـبوعي 
لقداســـته مســـاء يوم 3 أبريل 2019م، بكنيســـة التجلي بمركز لوجوس 
البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطرون. تحدث قداســـة 
البابـــا عـــن معجـــزة شـــفاء مريـــض بركـــة بيـــت حســـدا الـــواردة بإنجيـــل 
يوحنـــا اإلصحـــاح الخامـــس »أتريد أن تبرأ؟« )تجدها منشـــورة في هذا 
العـــدد صــــ11(. وفـــي مســـتهل كلمته باالجتماع أشـــار قداســـة البابا إلى 
احتفال الكنيســـة بالعيد الـ51 لتجلي الســـيدة العذراء بكنيســـتها بالزيتون 
)2 أبريـــل(، وكذلـــك عيـــد البشـــارة المجيد )7 أبريل(، وقد هّنأ قداســـته 

الحاضريـــن وكل أبنائـــه األقبـــاط بهذين العيدين.
كمـــا عقـــد قداســـته االجتماع األســـبوعي يـــوم األربعـــاء 10 أبريل 
2019م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية. تحـــدث قداســـة البابـــا عن موضوع حمـــل عنوان 
»كنـــت أعمـــى واآلن أبصـــر«، وذلـــك مـــن خـــالل معجـــزة شـــفاء الســـيد 

المســـيح للمولـــود أعمى.

األربعـــــاء ٣ أبريــــل 2019م

الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية تضـــئ باللـــون األزرق لدعم 
مرضـــي التوحـــد في اليـــوم العالمـــي لألوتزيزم

قداسة ابلابا حيرض العرض اخلاص 
لفيلم »ابن دموعها« 

عن القديس أغسطينوس
فـــي مســـاء يـــوم الثالثـــاء 2 أبريـــل 2019م، حضـــر قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، حفـــل العـــرض الخـــاص لفيلـــم »ابـــن 
دموعها« الذي ُأقيم بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، والـــذي شـــهدته الدكتورة غادة والـــي وزيرة التضامن 
وشـــئون  الهجـــرة  وزيـــرة  مكـــرم  نبيلـــة  والســـفيرة  االجتماعـــي، 
الديـــن وزيـــرة  بالخـــارج، والدكتـــورة دريـــة شـــرف  المصرييـــن 
واإلعالميـــن  والكتـــاب  الفنانيـــن  مـــن  وعـــدد  الســـابقة،  اإلعـــالم 
والشـــخصيات العامـــة. كمـــا شـــهد العـــرض الخـــاص مـــن أحبـــار 
الكنيســـة أصحاب النيافة: األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة 
والمراغـــة، واألنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقـــدس، واألنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا 
الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العــــــــــام لكنائـــــــــس قطـــــــــاع 

شـــبرا الشـــمالية.
بـــدأ الحفـــل بالســـالم الوطني، ثم عـــرض لبعض المقطوعات 
الموســـيقية القبطيـــة للمايســـترو نايـــر ناجـــي، تـــاله كلمـــة لمخـــرج 
الفيلـــم ســـمير ســـيف، ثـــم تـــم عـــرض الفيلم الـــذي اســـتغرق حوالي 
الســـاعتين. وعقـــب العـــرض ألقـــى قداســـة البابا تواضـــروس كلمة 
تحدث خاللها عن ســـيرة حياة القديس أغســـطينوس مقدًما الشـــكر 
إلـــى وجـــود جـــزء مـــن رفـــات القديـــس  لفريـــق العمـــل، مشـــيًرا 
أغســـطينوس بكاتدرائيـــة القديـــس أثناســـيوس الرســـولي بدمنهور.

وقـــد حصـــل الفيلـــم علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز، وشـــارك فيه 
طاقـــم عمـــل من عدة دول منها مصـــر وتونس والجزائر وإيطاليا 
وفرنســـا، ويأتـــي الفيلـــم بدعـــم مـــن وزارتـــي الثقافـــة فـــي تونـــس 
والجزائـــر، واســـتغرق تصويـــره 3 ســـنوات، وتـــم تصويـــره فـــي 

موقـــع األحـــداث األصليـــة بالجزائـــر وتونـــس.
وقـــد كـــّرم قداســـة البابـــا خالل الحفل المخرج ســـمير ســـيف، 
والفنانة التونســـية عائشـــة بن أحمد، والسيناريســـت ســـامح سامي، 

والمايســـترو نايـــر ناجي، وباقـــي طاقم العمل.

قداسة ابلابا يف حوار لقناة 
»العني اإلخبارية«

أجـــرت قنـــاة »العيـــن اإلخباريـــة« اإلماراتيـــة، حـــواًرا مـــع 
قداســـة البابـــا، يـــوم األربعـــاء 3 أبريـــل 2019م، وخـــالل اللقـــاء 
جاوب قداســـة البابا على العديد من األســـئلة التي تخص الكنيســـة 
والشـــباب، وكيفيـــة التعامـــل مـــع المشـــاكل والشـــائعات، ورؤيـــة 
قداســـة البابـــا لوضـــع الكنيســـة فـــي المســـتقبل، وأخيـــًرا عـــن وضع 

التعـــاون بيـــن البلديـــن مصـــر واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. 
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مؤتمر اآلباء الكهنة اجلدد بلوجوس
صلـــي قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم الخميـــس 4 أبريل 
2019م، القـــداس اإللهـــي بكنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر 
البابـــوي بديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، وشـــاركه اآلباء 
الكهنـــة الجـــدد الذيـــن تمـــت ســـيامتهم خـــالل فتـــرة الصـــوم األربعينـــي 
الحالـــي وعددهـــم 45 كاهًنـــا. وقـــد افتتـــح قداســـة البابـــا عقـــب القـــداس، 
المؤتمـــر الدراســـي لآلبـــاء الجـــدد بمحاضـــرة حملـــت عنـــوان »أســـس 
مفهـــوم  المحاضـــرة  خـــالل  قداســـته  أوضـــح  وقـــد  الروحيـــة«،  الحيـــاة 
القبطيـــة األرثوذكســـية، وأهميـــة  بالكنيســـة  الكنســـي واإلدارة  التدبيـــر 
تطبيـــق ذلـــك المفهـــوم بالكنائـــس. وتولـــى معهـــد التنميـــة واإلدارة بقيادة 
الدكتـــور مجـــدي لطيـــف الســـندي إلقـــاء بقية محاضـــرات المؤتمر الذي 

امتـــد ألربعـــة أيام. 

لقاء الكنائس املسيحية ملناقشة 
قانون األرسة

مـــع  أبريـــل 2019م،  الخميـــس 11  يـــوم  البابـــا  قداســـة  اجتمـــع 
واألســـقفية  واإلنجيليـــة  والكاثوليكيـــة  األرثوذكســـية  الكنائـــس  رؤســـاء 
بمصـــر، بالمقـــر البابـــوى بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، مع الســـادة 
المستشـــارين القانونيين، لمناقشـــة مواد قانون األسرة الجديد للمسيحين 
فـــي مصـــر، ووضـــع الصـــورة النهائيـــة قبـــل تقديمه للجهـــات المختصة 

فـــي الدولة.

مقابالت قداسة ابلابا 
البابـــوي  بالمقـــر  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 

مـــن: كلًّ  بالعباســـية  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة 
يوم الخميس 11 أبريل 2019م:

+ الســـيد Ramon gil lasares  ســـفير إســـبانيا بالقاهرة، تأتي 
زيارة بغيـــة التعارف.

+ السيد دينا مفتي سفير الجديد إثيوبيا بالقاهرة.
+ السيد ماساكي نوكي سفير اليابان، وذلك للتعارف.

يوم األحد 1٤ أبريل 2019م: 
+ الســـيد ياتســـيك تشـــابوتوفيتش وزيـــر الخارجيـــة البولنـــدي، فـــي 

إطـــار زيارتـــه لمصر.

قداسة ابلابا يلتيق مع كهنة كنائس 
Video Conference منطقة اخلليج العريب عرب الـ

اجتمـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بمجمـــع آبـــاء منطقـــة 
وقطـــر  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  تضـــم  والتـــي  العربـــي  الخليـــج 
 .video conference والبحريـــن وســـلطنة عمـــان، باســـتخدام تقنيـــة
ألقـــى قداســـته كلمـــة روحيـــة عـــن »الفرح في الصـــوم المقدس«. حضر 

اللقـــاء أيًضـــا نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة 
وأســـقفية الخدمـــات والمشـــرف علـــى كنائـــس الخليـــج، والـــذي كان فـــي 
زيـــارة رعويـــة لكنائـــس دولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة، بتكليف من 
قداســـة البابـــا لتفقـــد أبنـــاء الكنيســـة واآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام باإلمارات.

ويزور دير القديس األنبا مقار
زار قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الجمعـــة 12 أبريـــل 2019م، دير 
القديـــس األنبـــا مقـــار ببريـــة شـــيهيت، حيـــث التقى بمجمع رهبـــان الدير 
وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة، كمـــا عقـــد بعـــض اللقـــاءات الفرديـــة مـــع 

بعـــض اآلبـــاء الرهبان.

ويلتيق أمناء وأمينات خدمة املنيا
كمـــا اســـتقبل قداســـته صبـــاح يـــوم الســـبت 13 أبريل 2019م، 
إيبارشـــية  بكنائـــس  الخدمـــة  وأمينـــات  أمنـــاء  مـــن  كبيـــًرا  وفـــًدا 
العمـــل  مســـتقبل  حـــول  المناقشـــات  ودارت  قرقـــاص،  وأبـــو  المنيـــا 
ـــذه  ـ الكنســـي فـــي اإليبارشـــية وكيفيـــة تنميـــة الخدمـــة والرعايـــة في هـ

الواســـعة. اإليبارشـــية 

ْم َواْمِش
ُ
مركز ق

تلمكني ودمج األشخاص ذوي اإلاعقة
Rise Up and Walk Center for Disabled people

احللقة الرابعة )اتلواصل الغري لفظي(
+ إحـــدى أدوات التخاطـــب مـــع ذوي القـــدرات الخاصـــة، ويقصد 
بها اســـتخدام لغة الجســـد )الحركة باليد / أو بالجســـم / أو بالصوت / 

أو بالمشـــاعر( لتوصيل رســـالة.
+ 40% من فهم اإلنسان للرسالة يتوقف على اإلدراك والحس.

+ 60% مـــن فهـــم اإلنســـان للرســـالة يتوقـــف علـــى لغـــة الجســـد 
الوجـــه( تعبيـــرات  اإليمـــاءات،  )الصـــوت، 
+ ٣ مصادر تلقي الرسائل لإلنسان:

األولى: بالحواس )تزيد درجة اســـتيعاب محتوى الرســـالة بزيادة 
استخدام الحواس(.

الثانيـــة: بالفهـــم )دور العقـــل / المـــخ / الشـــفرات / المؤثـــرات 
الخارجيـــة(.

 / بالرســـم   / باإليمـــاءات   / )باإلشـــارة  باألحاســـيس  الثالثـــة: 
بالموســـيقى(.  / بالصـــور 

الهدف من التواصل الغير لفظي:
1- إيجاد وسيلة للتعبير )لغوية أو غير لغوية(
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مشاركة الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
يف مؤتمر اتلعايش السليم بني األديان

نيابـــة عـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، حضـــر نيافـــة االنبا 
ميخائيل األســـقف العام لكنائس منطقة القبة والوايلي، مؤتمر التعايش 
الســـلمي بيـــن األديـــان، والـــذي ُعِقـــد فـــي العاصمـــة الروســـية موســـكو. 
وألقـــى نيافتـــه كلمة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في المؤتمر، و ذلك 

في شـــهر مـــارس الماضي.

اللقاء املسكوين العاليم للشبيبة بلبنان

األوســـط  الشـــرق  كنائـــس  ومجلـــس  لبنـــان  كنائـــس  مـــن  بدعـــوة 
وجماعـــة تايزيـــه Taizé المســـكونّية الفرنســـّية، شـــارك مـــن كنيســـتنا 
45 شـــاب وفتاة في »اللقاء المســـكوني العالمي للشـــبيبة«. والذي أقيم 
فـــي بيـــروت - لبنـــان فـــي الفتـــرة مـــن 23 إلـــى 25 مـــارس 2019م، 
تحـــت عنـــوان »الصّديـــق كاألرز فـــي لبنـــان ينمـــو«. جديـــر بالذكـــر أن 
قداســـة البابـــا كان قـــد اســـتقبل مجموعة الشـــباب المشـــارك من كنيســـتنا 
قبيـــل ســـفرهم فـــي جلســـة أبويـــة حدثهـــم عـــن نشـــاط كنيســـتنا فـــي الحيز 
المســـكوني كمـــا أجـــاب عـــن تســـاؤالتهم. ُيَعـــد هـــذا الحـــدث األول مـــن 
نوعـــه فـــي الشـــرق األوســـط حيـــث شـــارك حوالـــي 1600 مـــن 43 
دولـــة اللقـــاء الـــذي انقســـم برنامجـــه بشـــكل رئيســـي إلـــى ثـــالث أقســـام، 
دروس كتاب، ورش عمل، وصالة. سافر كل الشباب المشارك على 
خطـــوط مصـــر للطيـــران، والتـــي كانـــت راعـــي النقـــل الجـــوي للشـــباب 

المشـــارك مـــن كنيســـتنا.

2- زيادة الحصيلة اللغوية للتعبير عن أكبر قدر من األفكار.
ـــالج  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدأ فـــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل نبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3- بعـــد نمـــو اللغـــة كوســـيلة تواصـ

عيـــوب النطـــق.
طريقة بليس:

1- وسيلة اتصال رمزية قابلة للزيادة.
2- قادرة على إثارة االتصال والنمو اإلدراكي.

3- تفيد كل األعمار والمستويات.
4- تستخدم بمفردها أو كطريقة مكملة.

5- تستخدم للتعبير عن العواطف واألفكار واألحالم.
6- مشـــتقة من عدد قليل من األشـــكال البســـيطة والمرسومة باليد 

مع اســـتخدام الكلمات المرافقة.
كيف تختار الرموز:

هدًفـــا  تحقـــق   / الطفــــــــــل  لـــدى  ومدركـــــــــــة  معروفـــــــــة  محبوبـــة، 
لديـــه. موضوعًيـــا 

قواعــــد يجب مراعاتها:
1- شـــجع األطفــــــــــال علـــى التواصــــــــــل، وأجعـــل مـــن التواصـــــــــل 

ممتعة. عمليـــة 
2- وجه اهتمامك للطفل عندما يحاول أن يقوم بالتواصل.

3- ساعد األطفال على فهم وبناء الصور العقلية.
4- شجع الطفل على أن يوجه اهتمامه إليك عندما تتحدث.

5- ال تسخر من األخطاء التي يقع فيها األطفال.
6- عليك بفحص قدرات الطفل السمعية والبصرية.

7- استخدام الرموز واإلشارات لتبدأ التواصل.
8- اجعل األسر تشارك في تعلم البرنامج.

9- ال تقوم بتقليد أخطائهم.

بيان الكنيسة خبصوص 
احلادث اإلرهايب بسيناء

القبطيـــة األرثوذكســـية، وعلـــى رأســـها  الكنيســـة  تديـــن 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، الحـــادث اإلرهابـــي الـــذي 
نفـــذه انتحـــاري، فجـــر نفســـه فـــي ســـوق شـــعبي بالشـــيخ زويد 
بشـــمال ســـيناء، مـــا أّدى إلـــى إزهـــاق أرواح بعض من رجال 
الشرطة ومدنيين وإصابة آخرين. نصلي أن يمنح هللا عزاًء 
وســـالًما ألهالـــي الشـــهداء األبريـــاء وأن يمن بالشـــفاء العاجل 
علـــى المصابيـــن. وتؤكـــد الكنيســـة على تضامنهـــا الكامل مع 
القـــوات المســـلحة وأجهـــزة الشـــرطة فـــي محاربـــة اإلرهـــاب 
وفـــي مواجهـــة كل مـــن يحاولـــون زعزعـــة اســـتقرار الوطن. 
نصلـــى أن يحفـــظ الـــرب وطننا العزيز من كل شـــر وأن ينعم 

عليـــه بســـالم وأمـــن وآمان.
الثالثاء 9 أبريل 2019م.. األول من برموده 1735ش 
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نيافة األنبا أنطونيوس 
يلتيق وزير الطريان املدين

فـــي يـــوم األربعـــاء 10 أبريـــل 2019م، اســـتقبل الفريـــق يونـــس 
المصـــري وزيـــر الطيـــران المدنـــي، نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران 
الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، وذلك بمقـــر وزارة الطيران. 
وتأتـــى هـــذه الزيـــارة فـــي إطـــار المبـــادرة التـــي أطلقهـــا وزيـــر الطيران 
وهيئتهـــا  الطيـــران  بـــوزارة  العامليـــن  مـــن  األقبـــاط  فـــرًدا  بســـفر 58 
وشـــركاتها التابعـــة، لزيـــارة بيـــت المقـــدس وكنيســـة القيامـــة، حيـــث ُتَعد 
هـــي المـــرة األولـــى فـــي تاريـــخ قطـــاع الطيـــران المدني. وخـــالل اللقاء 
توجـــه األنبـــا أنطونيـــوس بالشـــكر لوزيـــر الطيـــران علـــى تلـــك المبادرة 
النبيلـــة التـــي تعكـــس معـــدن وأصالـــة الشـــعب المصـــري، وتؤكـــد علـــى 
روح المحبـــة والوحـــدة الوطنيـــة بيـــن جميـــع طوائف أبنـــاء هذا الوطن. 
ومـــن جانبـــه أعـــرب الســـيد الوزير عـــن اعتزازه وتقديره لهـــذه الزيارة 
الكريمـــة مؤكـــًدا أن الحـــج لبيـــت المقدس حق أصيل لكل قبطي وهو ما 
يتفق مع رســـالة القيادة السياســـية بأن هللا حبا مصر بالمحبة والتســـامح 
والترابـــط بيـــن جمـــوع المصريين، وأضاف ســـيادته قائـــاًل: إنها خطوة 
أولـــى نحـــو تشـــجيع الســـياحة الدينية لبيت لحـــم وكنيســـة القيامة وزيادة 

أعـــداد الحجـــاج األقباط خـــالل الفتـــرة القادمة.

تدشني كنيسة العذراء واألمري تادرس 
بكفر ادلوار – إيبارشية ابلحرية

دشن نيافة األنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، صبـــاح يـــوم الجمعـــة 5 أبريل 2019م، كنيســـة الســـيدة 
العذراء والشـــهيد تادرس الشـــطبي بكفر الدوار، حيث تم تدشـــين ثالثة 
مذابـــح للكنيســـة، المذبـــح األوســـط على اســـم الســـيدة العـــذراء، والمذبح 
البحري على اســـم األمير تادرس الشـــطبي، والمذبح القبلي على اســـم 
القديـــس األنبـــا كاراس الســـائح، وحامـــل األيقونـــات وحضـــن اآلب إلـــى 
جانب أيقونات الكنيســـة. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس، نيافة 
األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائس قطاع المنتزه باإلســـكندرية، وعدد 

مـــن اآلبـــاء الكهنـــة وأعداد كبيرة من شـــعب كفـــر الدوار.

رسامة قمص بإيبارشية شربا اخليمة

قـــام نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، يـــوم األحـــد 14 
أبريـــل 2019م، بكنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بباســـوس التابعـــة 
القـــس  ورســـامة  الكنيســـة،  وأيقونـــات  مذابـــح  بتدشـــين  لإليبارشـــية، 
أغســـطينوس حلمـــي كاهـــن الكنيســـة ذاتها قمًصا. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبا مرقس، والقمص أغســـطينوس، ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وكل أفـــراد الشـــعب.

احتفاالت إيبارشية طنطا
بذكرى شهدائها اثلالثني

2019م،  أبريـــل   14 األحـــد  يـــوم  طنطـــا  إيبارشـــية  احتفلـــت 
وعلـــى مـــدار ثالثـــة أيـــام بالذكـــرى الثانيـــة ألبنائهـــا الثالثيـــن، شـــهداء 
أحـــد الشـــعانين. شـــارك فـــي االحتفـــاالت من أحبار الكنيســـة، أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر وداقـــوس، واألنبـــا مكاري 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الجنوبية، واألنبا ماركوس أســـقف 
كفـــر الشـــيخ ودمياط والبراري. ُاخُتِتـــم االحتفال بالقداس اإللهي الذي 
تولـــى خدمتـــه نيافـــة األنبـــا بـــوال مطـــران طنطا، وشـــاركه نيافـــة األنبا 
كاراس األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، ومجمـــع كهنـــة 
طنطـــا، وأســـر الشـــهداء، ومئـــات من الشـــعب. وعقب القـــداس اإللهي 

تـــم تطييـــب مزار الشـــهداء.
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اآلالم  أسبـــــــــــــــــوع 
هـــو أقـــدس أيام الســـنة 
كلهـــا. ولذلـــك فالصــــــــوم فيـــه هـــو أكثـــــــــــر 
األصـــــــــــوام ُنســـًكا. والكنسيـــــــة فـــي خاللـــه 
تلتحـــف الســـواد حزًنـــا. وألحانهـــا أيًضا هي 

ألحـــان مؤثـــرة ولهـــا نبـــرة الحـــزن.
وألن الســـيد المسيــــــــــح ُصلـــب خـــــــــارج 
المحلـــة باعتبـــاره ذبيحـــة إثـــم، لذلـــك فـــإن 
الكنيســـة تكـــون خـــالل أســـبوع اآلالم خارج 
المحلـــــــة أيًضـــا. تتـــــــــرك الخـــــــــــــورس األول 
خـــورس القديســـين وتكـــون كل صلواتها في 

الخـــورس الثانـــي.
والســـيد المســـيح خـــالل ذلـــك األســـبوع 
كان مضطهـــًدا مـــن قـــادة الشـــعب اليهودي 
ســـواء مـــن الكهنـــة، أو الكتبـــة والفريســـيين، 
أو الناموســـيين والصدوقيين. وذلك لغيرتهم 

منـــــــــه مــــــــــن أجــــــــــل شـــعبيته 
الكبيـــرة، ومن أجـــل معجزاته 
التـــي لـــم يحـــدث لهـــا مثيـــل 
مـــن قبـــل، وأيًضـــا مـــن أجـــل 
التـــي كشـــــــــف بهـــا  تعاليمـــه 

جهلهـــم بالشـــريعة.
وحرًصـــا مـــــــــن السيـــــــــد على 
حالة تالميذه وكل المؤمنيــــن 
بـــه، وإنقاذهـــم من الشـــك فيه 
فـــي وقـــت آالمـــه لذلك ســـبق 
أسبـــــــــــوع اآلالم معجزتيـــــــــــن 
عجيبتيـــــن هما: منح البصر 
للمولـــود أعمـــى األمـــر الـــذي 
لـــم يحـــدث إطالًقـــا مـــن قبل. 
المـــوت  مـــن  لعـــازر  وإقامـــة 
فـــي اليـــوم الرابـــع. وهـــذا لـــم 
يحـــدث أيًضا مـــن قبل. فكل 
من إيليا النبي وإليشـــع النبي 
أقـــام ميًتـــا. ولكـــن كان ذلـــك 
فـــي نفـــس يـــوم الوفـــاة. ولـــم 
فـــي  ميـــت  أقيـــم  أن  يحـــدث 
اليـــوم الرابع حتـــى أن لعازر 
قالـــــــــت عنـــــــــــه أختــــــــــه إنـــــــــه 

َقـــْد َأْنَتَن.

المقـــدس  األســـبوع  هـــذا  بدايـــة  وفـــي 
نصلـــي قـــداس أحـــد الشـــعانين وفي وســـطه 
نصلـــي قـــداس خميس العهد، وهما من أهم 
القداســـات. نحـــب أن يســـتعد لهما الشـــعب 

مـــن اليوم.

)أحـــد  الشعانيــــــــــــن  أحـــد  يـــوم  فـــي 
كملـــك  المســـيح  الســـيد  نســـتقبل  الســـعف( 
وهـــو ملـــك منـــذ األزل ولكنـــه يجلـــس هنـــا 
ملـــك  ونســـميه  أبيـــه.  داود  كرســـي  علـــى 
الســـالم فـــي لحن أبـــؤورو. ونقـــول عنـــــــــــــه 
فـــي المزمور »إنه ملك علــــــــــى خشبــــــــــــة« 

الصليـــب. أى علـــى خشبـــــــــة 

أرضًيـــا  ملـــًكا  فـــأرادوه  اليهـــــــــود  أمـــا 
يخلصهـــم مـــن حكـــم الرومـــان، وليـــس ملًكا 
روحًيـــا يخلصهـــم مـــن خطاياهـــم. هـــو يريد 
ُملكـــه علـــى القلـــب، أما هـــم فيريدونـــه ملًكا 

علـــى عـــرش، لذلـــك فقـــد رفـــض هـــذا النوع 
مـــن الُملـــك وتضايـــق اليهـــود مـــن هـــذا.

وأنـــت يـــا أخـــي الحبيـــب فـــي يـــوم أحد 
الشـــعانين قدم للســـيد المســـيح قلبـــك ليملكه 

وال تفـــرح بمجـــرد حملك للســـعف.

وفـــــــــــــي يـــــــــــوم أحــــــــــــــــد الشـــعانين طهـــــــــــر 
الســـيد المسيـــــــح الهيـــكل. وطــــــــــــــرد منــــــــــه 
 الباعــــــــــــــة، وقلــــــــــــــب موائــــــــــــد الصيارفـــــــة..
اَلِة ُيْدَعى.  ووبخهـــم قائاًل »َبْيِتي َبْيـــَت الصَّ
َوَأْنتُـــْم َجَعْلُتُمـــوُه َمَغـــاَرَة ُلُصـــــــــوٍص!«. وفـــي 
وديًعـــا  أورشليـــــــــــم  إلـــى  دخـــل  اليـــوم  ذلـــك 
وفي نفــــــــــــــــــس الوقـــــــــــــت كان حازًما فـــــــــــــي 

تطهيـــر الهيـــكل.

أمـــا عـــن خميـــس العهـــد فهو أقـــدم وأهم 
قـــداس في الســـنة كلها. وينبغي االســـتعداد 
لـــه بالتوبـــة، وبالصلـــح مع النـــاس، وبتنقية 
فـــي  يقـــول  الرســـول  بولـــس  ألن  القلـــب 
)1كـــو11( »ِإًذا َأيُّ َمـــْن َأَكَل هـــَذا اْلُخْبـــَز، 
، ِبُدوِن  َأْو َشـــِرَب َكْأَس الـــرَّبِّ
اْســـِتْحَقاق، َيُكـــوُن ُمْجِرًما ِفي 

َجَســـِد الـــرَّبِّ َوَدِمِه«.

علـــى أننـــا فـــي أسبـــــــــــــوع 
اآلالم علينـــا أن نتذكـــر قـــول 
بولـــس الرســـــــــــــــول »أَلْعِرَفُه، 
َوُقـــوََّة ِقَياَمِتِه، َوَشـــِرَكَة آاَلِمِه، 
ُمَتَشبًِّها ِبَمْوِتِه« )في10:3(. 
ولذلك إن كان السيد قد تركه 
النـــاس وقـــت صلبـــه مـــا عدا 
مجموعـــة قليلـــة كانت حوله، 
فإننـــا نتبعه في هذا األســـبوع 
خطـــوة خطوة، قائلين له تلك 
التســـبحة »لـــك القـــوة والمجد 
والبركـــة والعـــزة يـــا عمانوئيل 
إلهنـــا وملكنـــا«. ونحـــن نركز 
طـــول األســـبوع حـــول آالمه: 
فال أجبية وال رفع بخور )إال 
يـــوم الخميـــس(، وال صلـــوات 
قـــراءات  ونختـــار  طقســـية. 
معينة تناســـب كل يوم، ومن 

العهـــد القديـــم أيًضا.

نرجــــــــــو لكــــــــــم جميًعـــا 
أســـبوًعا مقدًسا مؤثًرا فيكم.
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فـــي معجـــزة مريـــض بيـــت حســـدا )المخلـــع - 
الوحيـــد - المفلـــوج(، نجـــد أحـــد األســـئلة األساســـية. 
واإلنجيـــل يـــدور كلـــه حـــول ســـؤال واضـــح مباشـــر 
وموّجـــه وقصيـــر. جـــاء المســـيح ووجـــد شـــخًصا لـــه 
ســـنون كثيـــرة، وســـأله هـــذا الســـؤال الجوهـــري، وهـــو 
هـــذا  نحـــن  يســـألنا  لكنـــه  فقـــط،  المفلـــوج  يســـأل  لـــم 

الســـؤال... فالســـؤال موجـــه لنـــا.
األســـبوع الماضـــي كان الســـامرية، واألســـبوع 
بعـــد القـــادم المولـــود أعمـــى، وهـــؤالء الثالثـــة آحـــاد 
عنـــد  الســـامرية  يقابـــل  )المســـيح  بالمـــاء  مرتبطـــون 
بئـــر المـــاء – والمخلـــع عنـــد بركـــة بيـــت حســـدا – 
فـــي  يغتســـل  يذهـــب  أعمـــى  المولـــود  أســـبوع  وفـــي 
مجهـــًزا  كان  الكبيـــر  الصـــوم  وألن  ســـلوام(.  بركـــة 
كبرنامـــج إلعـــداد الموعوظيـــن، لذلـــك فأحـــد المولـــود 
أعمـــى ُيســـمى أحـــد التناصيـــر، ألنهـــم ينالـــون نعمـــة 
الكنيســـة  اختـــارت  ولذلـــك  المـــاء،  فـــي  المعموديـــة 

بالمـــاء. اآلحـــاد مرتبطـــة 
اإلرادة  لـــه  خلـــق  اإلنســـان  خلـــق هللا  عندمـــا 
والحريـــة، وكل واحـــد منـــا يفعل ما يريد، وهللا أعطانا 
هـــذه الحريـــة لنســـتخدمها بطريقـــة صحيحـــة. وكانت 
أول وصيـــة هـــي وصيـــة الصـــوم، عندمـــا تكلـــم هللا 
مـــع َادم قايـــاًل: تـــأكل من كل األشـــجار مـــا عدا هذه 
الشـــجرة. لكـــن َادم لـــم يســـتطع أن يضبـــط صومـــه 
وهـــذا  ضعيفـــة،  إرادتـــه  وكانـــت  الوصيـــة،  وكســـر 
اإلرادة الضعيفـــة هـــي التـــي تضّيـــع اإلنســـان. هللا ال 
يتدخـــل فـــي إرادة األنســـان، فأنـــت حـــر، لكـــن هـــل 
خـــالل مشـــوارك الروحي إراداتـــك حاضرة وموجودة؟

هـــذا  قابل،المســـيح  عندمـــا  رحمـــة:  بـــا   )1
اإلنســـان قـــال لـــه: أتريـــد أن تبرأ؟ وهو ســـؤال غريب 
ألنه إنســـان مريض وملقى على البركة فماذا يريد؟! 
ولكـــن قـــد يكـــون عنده شـــيء َاخـــر يجـــده أفضل له، 
مثل شـــخص يســـتعذب الخطية، ووصـــل لدرجة من 
درجـــات الكســـل الشـــديدة والنـــاس تعطـــف عليـــه. أو 
شـــخص اهتـــم بأمـــور أهـــم من صحته ويفـــرح بعطايا 
الناس البسيطة، وهذه العطايا جعلته ينسى مرضه. 
أو قـــد يكـــون فقـــد رجاءه في الشـــفاء ووقع في اليأس 
ووصـــل إلـــى فكرة أنه ســـيعيش أليـــام قليلة ثم يموت 
ويتـــرك األرض وال يحتـــاج أن يبحـــث عـــن شـــيء 
آخر. يســـأل المســـيح هذا الســـوأل وينتظـــر اإلجابة، 
اإلجابـــة التـــي نتوقعهـــا »نعـــم لـــدّي إرادة، أريـــد أن 
أقـــوم«، ولكـــن هـــذا اإلنســـان المريـــض أجـــاب إجابة 
إنســـانية بالغـــة »يا ســـيد ليـــس لي انســـان يلقيني في 
البركـــة« وهـــذا المنظـــر يحكي حال اإلنســـانية.. هذا 
اإلنســـان الملقى ليس له أقارب، ليس له معارف أو 
جيـــران أو أســـرة أو أحـــد مـــن نفـــس بلـــده... ال يوجد 
أحـــد، وهنـــا يحـــدث تعـــارض بيـــن أمريـــن: المـــكان 
الموجـــود فيـــه اســـمه بيـــت حســـدا )بيـــت الرحمـــة(، 
والنـــاس الموجـــودون بالمكان ال يوجد عندهم رحمة! 
انظر إلى بســـاطة احتياجه »ليس لي إنســـان يلقيني 
فـــي البركـــة«، احتياحـــه هـــو مجـــرد دفعـــة!! القســـاوة 
تمّلكت على قلب اإلنســـان.. فربما يكون إنســـان مّنا 
ممـــن يعبـــرون أمـــام احتيـــاج إنســـان آخـــر، وال يعيره 
اهتمامـــه. ونالحـــظ اننـــا ال نتكلـــم عـــن مريـــض بيت 
حســـدا فقـــط، بل عـــن الناس الموجودة هنـــاك أيًضا. 
وهنـــا تظهـــر صـــورة قويـــة جـــًدا لطبيعة اإلنســـان، ال 
يوجـــد إنســـان عبر 38 ســـنة رأى هـــذا الرجل الملقى 
علـــى األرض ويدفعـــه إلـــى البركـــة؟! هـــل اختفـــت 
الرحمـــة مـــن قلـــوب البشـــر؟! هـــذا هو الســـؤال، وهو 

ســـؤال لنا...
أتريد أن تبرأ؟ أنت في احتياج أن تنال شفاًء؟ 

هـــل تفكـــر فـــي الصحة؟ أحياًنا عندمـــا نزور مريًضا 
نتكلم معه عن المرض وال نتكلم عن الشـــفاء.

بـــا  كان  الرحمـــة  بيـــت  كان  حســـدا  بيـــت 
األنانيـــة. روح  فيـــه  ســـادت  بـــل  رحمـــة، 

هـــل أنـــت أحـــد النـــاس الذيـــن يتـــرددون علـــى 
البركـــة دخـــواًل وخروًجـــا وهـــم بصحتهــــــــــم ولكـــن ال 

مشـــاعرهم؟ تتأثـــر 
2( بـــا فـــرح: حدثـــت هـــذه المعجـــزة وقـــت 
صعود الســـيد المســـيح ألورشـــليم، وقابـــل الرجل بعد 
38 ســـنة، 38 ســـنة بـــال شـــفاء وبـــال فرحـــة.. وُيقال 
إن هـــذه البركـــة كان المـــالك يأتـــي إليهـــا ويحـــرك 
المياه فيعطيها قوة شـــفاء. وبعض المفســـرين يقولون 
إن هـــذه البركـــة كان بهـــا نبـــع مـــاء باطنـــي يثور كل 
فتـــرة، وفـــي فورانـــه يخـــرج بعـــض المـــواد الكيمائيـــة 
التـــي تســـاعد علـــى شـــفاء األمـــراض الجلديـــة، ولكن 
حســـب تعبير الكتاب أن المالك يأتي ويحرك الماء 

ويمنحهـــا قـــوة علويـــة تســـاعد في الشـــفاء.
فـــكان هـــذا الرجل بال فرحة وفي حالة ميؤوس 
منها. ال يوجد لديه أمل وفشل األطباء في عالجه.

هـــذا  أن  األخطـــر  األمـــر  بـــا ُصحبـــة:   )٣
التفاًتـــا.  يعيـــره  أحـــد  ال  متـــروًكا،  كان  المريـــض 
إلـــى اإلنســـان  فـــي خطيـــة، ال نلتفـــت  نقـــع  أحيانـــا 
البعيـــد أو اإلنســـان الخاطـــئ المتروك. لذلك تســـميه 
الكنيســـة »الوحيـــد« إذ ال أحـــد معـــه. وأحيانا نســـميه 
»المخلـــع«.. يرقـــد مـــن 38 ســـنة وال يوجد حركة...

فـــكان هـــذا الرجـــل بـــال أمـــل، بـــال ُصحبـــة، ال يوجـــد 
أحـــد معـــه، ولـــم يكـــن هنـــاك فـــي ذلـــك الوقـــت نظـــام 

والورديـــات. التمريـــض 
قلـــب الصـــوم الكبيـــر هو األربعـــة آحاد )االبن 
الضـــال – الســـامرية – المخلـــع – المولـــود أعمـــى(، 
وقلب الصوم قصة واحدة ولكن على أربع مشـــاهد:

المشهد األول – االختيار – االبن الضال
المشهد الثاني – التكرار- السامرة

المشهد الثالث- االستمرار- المخلع
المشهد الرابع – المرار- المولود أعمى

هـــذه المشـــاهد تحكـــي حـــال الخطيـــة؛ االبـــن 
الضـــال اختـــار مرة وأخطأ ورجع. الســـامرية أخطأت 
عـــدة مـــرات ورجعـــت. هنا 38 ســـنة ولكـــن أعلن أن 
لـــه إرادة فـــي الصحـــة ويريـــد، فمـــاذا يحتـــاج؟ كان 
يحتـــاج اإللـــه الـــذي بـــال خطيـــة، ويحتـــاج لمـــن يرفع 
عنـــه هـــذه الخطيـــة.  فـــي العهـــد القديـــم كانـــت هناك 
عالقـــة بيـــن الخطيـــة والمـــرض، فـــإن كانـــت خطيـــة 
اإلنســـان كبيـــرة يصـــاب بمـــرض كبيـــر، وإن كانـــت 
خطيتـــه صغيـــرة ُيصـــاب بمرض بســـيط، كأنه تعبير 
عـــن طـــول الزمـــن الـــذي عـــاش فيـــه اإلنســـان فـــي 
الخطيـــة. ويأتـــي الســـؤال الـــذي يـــرن فـــي أذن وقلـــب 

كل واحـــد »أتريـــد أن تبـــرأ؟«.
هـــذا الرجـــل الذي يمثل اإلنســـان الـــذي يطلب 
التوبـــة، تميَّـــز في حياته بثالث عالمات مهمه جًدا:

1- وجـــود الرغبـــة واإلرادة بداخله: هو يريد 
ولكـــن ال يجـــد الفرصـــة، لذلـــك قـــام المســـيح بعمـــل 
المعجـــزة لـــه، وهـــي معجـــزة ثالثية الفعـــل )قم واحمل 
وامـــِش(. مـــن المهـــم وجـــود ارادة فـــي حيـــاة اإلنســـان 
نســـميه  مـــا  وهـــي  باســـتمرار،  أفضـــل  يكـــون  لكـــي 
تقـــول:  يونانيـــة  حكمـــة  وهنـــاك  التغييـــر«.  »إرادة 

»إذا أردت إصـــــــــالح العالـــم 
فابدأ بنفســـــــــك«. والتوبة هي 
تغييـــر النفـــس. هناك إنســـان 

متجـــدد، يريـــد دائًما أن يكـــون أفضل. ولذلك تعطينا 
الكنيســـة فترات أصوام، ألن كل فترة صوم هي فترة 
تتيـــح لنـــا التغيـــر وتتيح لنـــا تقويـــة اإلرادة، وهذه هي 
الحكمـــة في كنيســـتنا فـــي فترات األصوام الطويلة أو 

األســـبوعية، وتتكرر حتى ال ينســـى اإلنســـان.
2( الطاعـــة والتســـليم: بمجـــرد أن قـــال لـــه 
الســـيد المســـيح: »قـــم احمـــل ســـريرك وامـــِش«، قـــام 

وفعـــل هـــذا!
قـــم... فيهـــا فكـــر القيامـــة، مثلمـــا نصلـــي كل 
يـــوم فـــي منتصـــف الليـــل: »قوموا يا بنـــي النور..«.
احمل... تشـــير لتمام الصحة، فهو ال يحتاج 

ألحد بعد.
امِش... المطروح كل هذه السنين، يمشي!

أن  ممكـــن  كان  وتســـليم.  طاعـــة  عنـــده  كان 
يعتذر ولكنه اســـتمع إلى األمر اإللهي، وقام وحمل 

ســـريره ومشى.
٣( كان رجـــًا شـــاكًرا: ويحمـــد علـــى وضعه. 
لـــم نســـمع أنـــه تذمـــر أو شـــكا ضيـــق الدنيـــا وضيـــق 
الحـــال ومـــا صنعتـــه بـــه الحيـــاة.. بـــل برّقـــة شـــديدة 
يقـــول: »يا ســـيد ليس لي إنســـان يلقينـــي في البركة، 
فبينمـــا أنـــا آٍت ينـــزل قدامـــي آخـــر«.. رجـــل راٍض، 
اإلنســـان الراضـــي تكـــون حياتـــه أكثـــر ســـهولة مـــن 

اإلنســـان المتذمـــر.
يجـــب أن نعلـــم أن الحيـــاة مشـــاركة بيـــن نعمة 
هللا من فوق، وإرادة اإلنسان من الداخل. إن اإلرادة 
يشـــّبهونها بالوعـــاء الـــذي نأخـــذ فيـــه نعمـــة هللا، إذا 
لـــم تكـــن عنـــدك هـــذه اإلرادة ال تتمتـــع بنعمـــة هللا. 
ملكوتـــك.  ليـــأِت  اســـمك.  »ليتقـــدس  نقـــول:  لذلـــك 
لتكـــن مشـــيئتك«. أريـــد نعمتـــك يـــا رب وانـــا مســـتعد 
لكـــي أنالهـــا. المســـيح إلهنـــا هـــو المتحنـــن جـــًدا على 
اإلنســـان.. والمتحنـــن علـــى هـــذا اإلنســـان المريض. 
ولما تحنن عليه صنع المعجزة، وكانت يوم ســـبت. 
وبفكـــر اليهـــود الضيـــق لـــم يهتموا أن الرجـــل له 83 
ســـنة وهو مطروح على البركة بدون أمل، وتمســـكوا 
الســـبت،  يـــوم  شـــفاًء  المســـيح  بكيـــف يصنـــع  فقـــط 
فيجـــب أن يكـــون خاطًئا! وهذا القلـــب الضيق ُيتِعب 
تركـــوا  للشـــعب،  قـــادة  كانـــوا  والفريســـيون  النـــاس. 
القصة واإلنســـان الذي نال الصحة وتمســـكوا بكيف 
يصنـــع المعجـــزة يـــوم الســـبت. وهنا عالمة اســـتفهام 
كبيـــرة علـــى هـــوالء: كيف يقـــودون، ورؤيتهم لألمور 
بصـــورة معكوســـة؟! الصـــورة التي نراها في شـــخص 
ربنـــا يســـوع المســـيح وهـــو يقابـــل هـــذا المريـــض أنـــه 
يســـتجيب علـــى الفـــور، بـــل يســـتجيب بمجـــرد إعالن 
احتياجنـــا. لـــم يحقـــق فـــي األمر. وهللا يســـتجيب في 
التوقيـــت المناســـب لنـــا، حينمـــا يعّبـــر اإلنســـان عـــن 
احتياجـــه، مثـــل أب بالجســـد يطلـــب منـــه ابنـــه شـــيًئا 

فيحضـــره له.
الخاصــــــــــــة... العهـــد القديــــــــــــــم كان عهـــد 
تحريـــك الميـــاه بالمـــالك، كان عهـــد نامـــوس موســـى 
فهـــو عهـــد  الجديـــد  العهـــد  أّمـــا  هـــارون،  وكهنـــوت 
حضـــور المســـيح، عهـــد النعمة والخـــالص والحاجة 
إلـــى واحـــد، هـــو المخلـــص الذي يســـتطيع أن يعطي 

الشـــفاء والصحـــة لإلنســـان.

يوم السبت 3 أبريل 2019م، من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير األنبا بيشوي
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راشـــد المكتـــوم الخيريـــة بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة، وممثل عن 
مركز الدراســـات القبطية بمكتبة اإلســـكندرية. كما شـــاركت إيبارشـــية 
الفيـــوم بوفـــد كنســـي مـــن اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان الباحثين فـــي التاريخ 

الكنســـي واآلثـــار القبطية.
وقـــد قـــدم نيافـــة األنبـــا أبـــرآم ورقـــة بحثيـــة بالمؤتمـــر عـــن تاريـــخ 
األديـــرة القبطيـــة األثريـــة بالفيـــوم، أكـــد فيهـــا علـــى أهمية الحفـــاظ على 
التـــراث القبطـــي المتواجد بمحافظة الفيـــوم باعتباره آثاًرا ُصِنعت بأياٍد 
مصريـــة. كمـــا أشـــاد نيافتـــه بـــدور كليـــة اآلثـــار فـــي المســـاهمة الفعالـــة 
فـــي الحفـــاظ علـــى التـــراث القبطـــي بالفيـــوم، ووّجه نيافته دعـــوة لجميع 
المشـــاركين بالمؤتمـــر لزيارة األديرة القبطيـــة األثرية بالفيوم في اليوم 
الثالـــث للمؤتمـــر. وفـــى نهايـــة الجلســـة االفتتاحيـــة قـــام األســـتاذ الدكتور 
رئيـــس جامعـــة الفيـــوم بإهـــداء درع جامعـــة الفيـــوم لنيافة األنبـــا أبرآم.

رسامة قمص بإيبارشية ملوي

قـــام نيافـــة األنبـــا ديمتريوس، أســـقف ملوي وأنصنا واألشـــمونين، 
يـــوم الســـبت 13 أبريـــل 2019م، برســـامة القـــس هـــدرا توفيـــق كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم والقديـــس يوســـف النجار بملـــوي قمًصا، 
بمناســـبة اليوبيـــل الفضـــي لســـيامته كاهًنـــا، وذلـــك بكنيســـة مـــار مرقـــس 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  بمشـــاركة  واألشـــمونين  وأنصنـــا  ملَّـــوي  بُمطرانيـــة 
الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس، والقمـــص هـــدرا، 

ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

تسبحة نصف الليل لألطفال 
بإيبارشية املنيا وأبو قرقاص

أقيـــم بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة بقرية الفكرية، مركـــز أبو قرقاص 
بالمنيا، تسبحة نصف الليل لألطفال شارك فيها نيافة األنبا مكاريوس 
األســـقف العام لإليبارشـــية، وكهنة الكنيســـة، وبمشاركة أكثر من 500 

طفل من أطفال الكنيســـة.

تدشني كنيسة القديس ماكريوس السكندري 
بمنطقة وادي الريان بالفيوم

قـــام نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم والمشـــرف علـــى منطقـــة 
وادي الريان بالفيوم، صباح يوم الســـبت 13 أبريل 2019م، بتدشـــين 
كنيســـة القديـــس مكاريـــوس اإلســـكندري بمنطقـــة وادي الريـــان بالفيوم، 
حيـــث تـــم تدشـــين ثالثـــة مذابـــح للكنيســـة، المذبـــح األوســـط علـــى اســـم 
القديـــس مكاريـــوس الســـكندري، والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم القديســـة 
العذراء مريم، والمذبح القبلي على اســـم القديس مار مرقس الرســـول، 
وكذلك حامل األيقونات، وحضن اآلب، إلى جانب أيقونات الكنيســـة، 
والمعموديـــة، وأوانـــي للخدمـــة. شـــارك فـــي صلوات التدشـــين والقداس 
الـــذي تالهـــا صاحبـــا النيافـــة: األنبا مارتيروس األســـقف العـــام لكنائس 
قطاع شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، واألنبا صليب أســـقف ميت غمر 
ودقـــادوس، وعـــدد من اآلباء الكهنة بإيبارشـــية الفيوم، واآلباء الرهبان 
بديـــر رئيـــس المالئكـــة الجليـــل غبريـــال بجبـــل النقلون بالفيـــوم، واآلباء 
الرهبـــان المقيميـــن بمنطقـــة وادي الريان، ولفيف من الشـــعب القبطي. 
كما قام نيافته برســـامة 15 شماًســـا في رتبة إبصالتس للخدمة في هذه 
المنطقـــة وتـــم منـــح مجموعة مـــن اآلباء الرهبان المقيمـــن بهذه المنطقة 

رتبـــة أغنســـطس ومجموعة أخري رتبـــة إيوذياكون.

نيافة األنبا أبرآم يشارك يف افتتاح 
مؤتمر دويل عن القبطيات جبامعة الفيوم 

شـــارك نيافـــة األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم يـــوم االثنيـــن 8 أبريـــل 
2019م، فـــي افتتـــاح مؤتمـــر دولـــي بجامعـــة الفيـــوم بعنـــوان »التـــراث 
واآلثـــار القبطيـــة فـــي رحاب الحضارة اإلســـالمية - التأثيـــر والتأثر«، 
والذي نظمته كلية اآلثار بجامعة الفيوم بالتعاون مع مركز الدراسات 
القبطيـــة بمكتبـــة اإلســـكندرية فـــي الفترة مـــن الثامن وحتى العاشـــر من 
أبريـــل 2019م. شـــارك فـــي المؤتمـــر عمـــداء عدد من كليـــات الجامعة 
الجامعـــات  مـــن  والطـــالب  والباحثـــون  التدريـــس  هيئـــات  وأعضـــاء 
المصريـــة والمعاهـــد المتخصصـــة في هذا المجال، ووفـــود من العلماء 
والباحثيـــن مـــن روســـيا واليابـــان، وكذلـــك ممثل عن مؤسســـة محمد بن 
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تدشني كنيسة القديسة فريينا بالعمرانية

قـــام نيافـــة األنبـــا ثيئودوســـيوس أســـقف الجيـــزة، بتدشـــين مذابـــح 
كنيســـة القديســـة فيرينـــا بـــارض البحـــر بالعمرانية، وذلك يـــوم األربعاء 

10 أبريـــل 2019م.

زيارة وزير اآلثار و٣٧ سفريًا أجنبًيا 
دليري سوهاج األبيض واألمحر

اســـتقبل الديران األبيض واألحمر بجبل ســـوهاج الغربي، صباح 
يـــوم الســـبت 6 أبريـــل 2019م، الدكتـــور خالـــد العنانـــي وزيـــر اآلثار، 
ووفًدا من مســـئولي وزارته، وبرفقتهم 37 من ســـفراء الدول األجنبية 
بمصـــر، و20 مـــن نـــواب البرلمـــان المصـــري. كان في اســـتقبال الوفد 
بديـــر القديـــس األنبـــا شـــنوده رئيـــس المتوحديـــن )الديـــر األبيـــض( نيافة 
األنبـــا أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس الديـــر، ومعـــه نيافـــة األنبـــا باخـــوم 
أســـقف ســـوهاج والمنشاة والمراغة، وعدد من رهبان الدير. وفي دير 
القديســـين األنبـــا بيشـــاي واألنبـــا بيجـــول )الدير األحمر( اســـتقبل الوفد، 
القمـــص أنطونيـــوس الشـــنودي أميـــن الديـــر وبعًضا رهبانـــه. وقد أبدى 
الوفـــد إعجابـــه باألعمـــال الجاريـــة فـــي الديرين من إنشـــاءات وترميم.

وضع حجر أساس توسعة
مدرسة مار مرقس بأسرتايلا

في صباح يوم السبت 13 أبريل 2019م، قام نيافة األنبا دانييل 
أســـقف ســـيدني وتوابعهـــا، بوضـــع حجـــر األســـاس لمشـــروع توســـعات 
مدرســـة القديـــس مار مرقس القبطية بمنطقـــة Wattle Grove بوالية
NSW ، وقـــد حضـــر مـــع نيافتـــه القـــس جورج نخيل الكاهن المســـئول 

 Mr Craig Kelly, Federal Member،المدرســـة عـــن  الروحـــي 
 Clr Wendy Waller, ،عضـــو البرلمـــان الفيدرالـــي  for Hughes
زكـــي  ماجـــد  واألســـتاذ  البلديـــة،  رئيـــس   Mayor of Liverpool
كمـــا   ،  Secretary of the NSW Coptic Schools Board
حضـــر مديـــر المدرســـة ولفيـــف مـــن المدرســـين وأراخنـــة اإليبارشـــية 

وبعـــض مـــن طلبة المدرســـة وأســـرهم.

القمص منىس فرج 
كاهن كنيسة مار جرجس بالقللي

رقد في الرب يوم األحد 14 أبريل 2019م، القمص منســـى 
فـــرج، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بمنطقة القللـــي بالقاهرة. 
ُوِلـــد فـــي برديـــس بســـوهاج فـــي 11 مايـــو 1937م، باســـم وليم فرج 
ميخائيـــل، وســـيم كاهًنـــا علـــى يـــد نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف 
القليوبية، وبحضور نيافة األنبا غريغوريوس في عهد قداسة البابا 
كيرلـــس الســـادس فـــي يوم 22 يونيو 1969م، ونـــال القمصية على 
يـــد نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس 
مـــدن الغربيـــة القائمقـــام البطريركـــي حينهـــا في 23 ســـبتمبر 2012م.

هـــذا وقـــد ُوِضـــع جثمانه بالكنيســـة مســـاء يـــوم نياحته، ليتســـّنى 
ألبنائـــه مـــن شـــعب الكنيســـة فرصـــة إلقـــاء نظـــرة الـــوداع األخيـــرة 
عليـــه، وُأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز في الســـاعة العاشـــرة مـــن صباح 
النيافـــة:  أصحـــاب  بحضـــور  بكنيســـته،  أبريـــل،  االثنيـــن 15  يـــوم 
األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، وعدد كبيـــر من اآلباء كهنـــة القاهرة 
والرهبـــان المحبيـــن. خالص تعازينا لنيافـــة األنبا رافائيل، ومجمع 

اآلبـــاء كهنـــة المنطقـــة، وأســـرته وكل محبيه.

القمص بنيامني مرتي 
كاهن كنيسة مار مرقس بشبراخيت - إيبارشية البحيرة

أبريـــل   7 األحـــد  يـــوم  بشـــيخوخة صالحـــة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
2019م، القمص بنيامين متري، كاهن كنيسة مار مرقس الرسول 
بشـــبراخيت، التابعـــة إليبارشـــية البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن 
الغربيـــة، عـــن عمـــر تجاوز الـ77 ســـنة، بعد خدمـــة كهنوتية قاربت 
الــــ 50 ســـنة. وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيزه في الخامســـة من مســـاء 
اليـــوم ذاتـــه بكرمـــة مـــار مرقـــس الرســـول بدمنهـــور، وقـــد تـــم تلقـــي 

العـــزاء فـــي نفـــس اليـــوم بقاعـــة اليوبيـــل بالكرمة.
ُوِلد األب الراحل في 17 فبراير 1942م بنقادة، محافظة قنا، 
حصـــل علـــى دبلـــوم الكلية اإلكليريكيـــة من إكليريكيـــة األنبا رويس، 
وســـيم كاهًنا في 2 نوفمبر 1969م بيد المتنيح األنبا دانيال مطران 
الخرطـــوم، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 5 أكتوبـــر 1971م. خالـــص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، فـــي نياحة القمـــص بنيامين، 

ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.
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المغفـــــــــــــــرة التـــــــــــــي 
نطــلبــهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن هللا 
مشـــروطة بغفراننـــا لمـــن 
يســـيء إلينـــا »واغفر لنا 
ذنوبنـــا، كمـــا نغفـــر نحن 
أيًضـــا للمذنبيـــن إلينـــا« )مـــت12:6(، وهـــذا ما 
قالـــه الســـيد المســـيح: »إن لـــم تغفـــروا للنـــاس 
أيًضـــا زالتكـــم«  لكـــم أبوكـــم  زالتهـــم، ال يغفـــر 
لكـــم«  ُيغَفـــر  »اغفـــروا  وكذلـــك  )مـــت15:6(، 
)لـــو37:6(.. ولكـــن البـــد مـــن المحبـــة حتـــى 
يمكـــن المغفـــرة، ألن المحبـــة هـــي دليـــل الكمال 
المســـيحي الذي يقول عنه القديس مار إســـحق  
“حينمـــا تمتلـــئ النفـــس مـــن ثمار الـــروح تتقوى، 
فـــال ُتهـــَزم أمـــام حـــرب العـــدو، بل ينفتـــح القلب 
بالحب لســـائر البشـــر”. والســـيد المســـيح أعطى 
مثـــاًل أن عبـــًدا طلـــب مســـامحة ســـيده ِلما عليه 
مـــن ديـــن مالـــي، ولكـــن ســـمع هـــذا الســـيد أن 
هـــذا العبـــد رفـــض مســـامحة عبـــًدا آخـــر مديوًنا 
لـــه بديـــن مالـــي أقـــل كثيـــًرا فرفض مســـامحته.. 
فطلب الســـيد أن يوضع ذلك العبد في الســـجن 
إلـــى أن يوفـــي الفلـــس األخيـــر )مـــت26:5(. 
ومـــن هـــذا المثـــل يتضـــح أن المغفـــرة هـــي لمن 

يغفـــر لغيـــره، وإال لـــن ينـــال غفراًنـــا..

لذلك البد أن نقتنع بضرورة:
1- أن نتنـــازل عـــن كرامتنـــا الشـــخصية 
وحقوقنـــا مهما كانت اإلســـاءة، فنغفر أواًل حتى 

ننـــال الغفـــران من هللا.
2- شـــرط أن يكـــون الغفـــران مـــن القلـــب 

وليـــس بطريقـــة شـــكلية مظهريـــة.
3- نلتمـــس عـــذًرا لمـــن أخطـــأ فـــي حقنـــا 
مثل الســـيد المســـيح الذي التمس عذًرا لصالبيه 
وقـــال: »اغفـــر لهـــم يـــا أبتـــاه ألنهـــم ال يعلمـــون 

مـــاذا يفعلون« )لـــو34:23(. 
4- احـــرص أن تقـــف أمـــام هللا بريًئـــا من 

الحقـــد، حتـــى ال ُتحـــزن الـــروح القدس.
5- واشـــعر أنك مديون أكثر من غيرك، 
مثلمـــا قـــال الرب يســـوع لســـمعان الفريســـي عن 
الدائـــن الـــذي كان لـــه مديونـــان، األول 500 
دينـــار واآلخـــر 50 دينـــاًرا وســـامحهما كليهمـــا، 
ثـــم تســـاءل الـــرب: »تُـــرى َمـــْن أحبـــه أكثـــر؟«، 
وكان يقصد أن يكشـــف لســـمعان الفريســـي أنه 
مديـــون بخطايـــا مثل المـــرأة الخاطئـــة ولو بقدر 
أقل، والســـيد المسيح ســـامحهما كليهما، فأحبته 
المرأة الخاطئة أكثر من ســـمعان الفريســـي ألنه 

ســـامحها باألكثر.

لذلـــك يقـــول البابا شـــنوده: “ســـلف المغفرة 
لكـــي تجدهـــا في اليوم األخير، وال تكن باًرا في 
عينـــي نفســـك لئـــال تقســـو على أخيـــك وال تغفر 

لـــه، ألنـــك لســـت محتاًجا للمغفـــرة ألنك بار”.
6- اغفـــر ألخيـــك المخطـــــــــئ إليـــك ألنـــه 
ضحيـــــــــــة الشيطـــــــــــان الـــذي مأل قلبه بمشـــاعر 
قلبـــه  تمـــأل  لـــه  تغفـــر  ســـلبية تجاهـــك. وحيـــن 

بالمحبـــة الغافـــرة فيتعلـــم أن يغفـــر.
7- كما أن غفرانــــــــــك عالمة تواضعــــــــك 
ومحبتـــك للقريب كنفســـك التي تغفـــر لها كثيًرا.
ولكن ما بالك إن كنت أنت المســـــــــــيء؟! 
هنـــا يطلب الوحـــي اإللهي أن تذهب وتصطلح 
مـــع أخيـــك وتعتـــذر لـــه وُتصّحـــح أخطـــاءك.. 
وُيحكـــى عـــن القديـــس موســـى األســـود أنه حين 
ســـمع أمـــر مســـئول الديـــر بطـــرد راهـــب أخطأ، 
فقـــام بحمـــل قفة مملـــوءة رماًل ومثقوبـــة وحملها 
علـــى كتفـــه، وذهـــب لآلبـــــــــــــــاء الذيـــن جلســـوا 
“هـــذه  لهـــم:  وقـــال  المخطـــئ  علـــى  يحكمـــون 
خطايـــاي تجـــري وراء ظهـــري وال أراهـــا، وجئت 
وكانـــت  غيـــري”،  مخطـــئ  علـــى  أحكـــم  لكـــي 
النتيجـــة أن قـــام اآلباء بنصـــح المخطئ وأعطوا 
لـــه فرصـــة أخـــرى. والتدريــــــــــــــــب الرائـــع الـــذي 
يعلمنـــا أن نغفـــر بنكران الذات ليظهر مســـيحنا 
القـــدوس فينـــا كغافر للجميع ونردد »أحيا ال أنا 

بـــل المســـيح يحيا فـــّي« )غـــل20:2(.
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الملـــوك  ســـفر  فـــي 
األول، األصحـــاح الحادي 
والعشـــرون، يكلمنـــا الكتاب 
ملـــك  أخـــاب  قصـــة  عـــن 
إســـرائيل الذي اشـــتهى كرم 
نابـــوت اليزرعيلـــي الرجـــل البســـيط.. كانـــت خطيـــة 
أخـــاب الملـــك أنـــه أراد أن يغتصـــب نصيـــب نابـــوت 
وميراث آبائه الذي أوصى الرب شعبه أاّل يغنصب 
ســـبط أرض ســـبط آخـــر لنفســـه، بـــل تعـــود األمـــالك 
واألراضـــي ألصحابهـــا في ســـنة اليوبيـــل. أّما أخاب 
فـــكان يريـــد أن يقتنـــي الحقـــل لنفســـه فال يعـــود ميراًثا 
بهـــذا كان يريـــد أن يكســـر شـــريعة  لنابـــوت، وهـــو 
إســـرائيل. وأّمـــا نابـــوت فـــكان متمســـًكا بالشـــريعة أاّل 
يتنـــازل عـــن حقـــه وميـــراث آبائـــه وســـبطه.. فصـــار 
أخـــاب الملك كاســـًرا للوصية »ال تشـــتِه مـــا لقريبك« 
)خـــر17:20(.. وشـــهوة مـــا للقريـــب خطيـــة ليســـت 
ألخـــاب فقـــط، بـــل خطيـــة قد تعـــرض علينـــا جميًعا، 
أن تشـــتهي عيوننـــا مـــا ليـــس لنـــا.. ربمـــا مـــا إلخوتنا 
أو أحبائنـــا، ليـــس مـــن المـــال واألمـــالك والمواريـــث 
فقـــط، بـــل من الممتلكات ونجاح األبناء، أو األزواج 
والزوجـــات، فكمـــا كتـــب الحكيم »إن العين ال تشـــبع 
مـــن النظـــر« )جـــا8:1(. وخطيـــة اشـــتهاء مـــا للغير 
هـــي إحـــدى الخطايـــا األمهـــات التـــي تقـــود اإلنســـان 

إلـــى خطايـــا كثيرة.
+ اإلنســـان عندمـــا يشـــتهي ال يعـــود يتمنـــى 

ألخيـــه الخيـــر.. بـــل لـــو أتتـــه الفرصـــة يغتصب حق 
قريبـــه.. وتجعـــل اإلنســـان يتذمـــر علـــى هللا: لماذا لم 
تعطنـــي مـــا لدى اآلخرين؟.. كما أنها تقود اإلنســـان 
ليحســـد اآلخريـــن علـــى مـــا منحهم هللا مـــن عطايا أو 
ِنَعـــم، بـــداًل مـــن أن يدعـــو لهـــم أن يـــزدادوا، فيكســـر 
مـــا  تطلـــب  ال  »المحبـــة  المحبـــة  وصيـــة  اإلنســـان 

)1كو13(. لنفســـها« 
+ كمـــا أن اشـــتهاء مـــا للغيـــر يقـــود اإلنســـان 
فـــي خطايـــا أبشـــع، يقـــود اإلنســـان إلـــى لخصـــام مع 
اآلخريـــن، والنزاعـــات والقضايـــا، وربمـــا اللجـــوء إلـــى 

شـــهود الـــزور، وفقـــدان المحبـــة بيـــن اإلخـــوة.
االنشـــغال  إلـــى  اإلنســـان  تقـــود  أنهـــا  كمـــا   +
بغيرتـــه مـــن اآلخريـــن والتخلـــي عـــن مســـئولياته أو 
المملكـــة  أخـــاب  نســـي  لقـــد  الشـــخصية.  رســـالته 
والشـــعب، وحـــزن ونـــام ووجهه تجـــاه الحائط كعالمة 
علـــى الحـــزن والضيـــق. فربمـــا تقـــوده الشـــهوة إلـــى 

النفســـي. أو  العضـــوي  المـــرض 
+ شـــهوة ما للغير قد تقود االنســـان لالنصياع 
وراء مشـــورات غيـــر أمينـــه تجعله ينجـــرف في طريق 
الشـــر، كمـــا فعلـــت إيزابـــل زوجة أخـــاب عندما كلمته 
»أأنـــت تحكـــم إســـرائيل؟«، فكتبـــت رســـائل وختمتهـــا 
بختـــم الملـــك لكـــي يجـــدوا شـــهود زور علـــى نابوت.. 
وهكـــذا قـــد قـــد تدفع شـــهوة مـــا للغير اإلنســـان إلى أن 
يقتـــل أخـــاه أدبًيا عندمـــا يّدعي عليه ادعاءات باطلة.

+ اشـــتهاء مـــا للغيـــر يجعل االنســـان يتناســـي 
الوقـــوف امـــام هللا ويكســـر وصية محبـــة االخوة، فقد 
خـــاف أخـــاب مـــن إيليـــا عندما وقـــف يذّكـــره بخطيته 

»هـــل قتلـــَت وورثَت؟« )1مـــل19:21(.

+  اشـــتهاء مـــا للغيـــر يجعـــل االنســـان يخســـر 
كل شيء، ويعّرضه للعقاب االلهي، فاهلل ال يسكت 
عندما يشـــتهي اإلنســـان ما آلخرين، فقد أرسل الرب 
إيليـــا ألخـــاب منـــذًرا إّيـــاه أن الـــكالب التـــي لحســـت 
دم نابـــوت اليزرعيلـــي ســـوف تلحـــس دمـــه، وإن كان 
هللا قـــد أّجـــل تنفيـــذ عقوبـــة أخاب عندمـــا اتضع أمام 
الـــرب، إاّل أن العقوبـــة ظلـــت باقيـــة حتـــى لحســـت 
الـــكالب دمـــه في ذات المكان الذي ُقِتل فيه نابوت.

وكمـــا كان اأخـــاب مثااًل الشـــتهاء مـــا للقريب، 
إاّل أن يوحنـــا المعمـــدان كان قـــدوة فـــي رفـــض هـــذه 
ـــر تالميـــذ  الخطيـــة.. فعندمـــا أخبـــروه أن يســـوع يصيِّ
أكثـــر منـــه، أجـــاب: »ينبغـــي أن ذاك يزيـــد، وأنـــي 
أنـــا أنقـــص«، واســـتحق لذلـــك شـــهادة الـــرب يســـوع 
عنـــه أنـــه »بيـــن المولوديـــن مـــن النســـاء ليـــس أعظم 
مـــن يوحنـــا المعمـــدان«. اإلنســـان الذي يدّرب نفســـه 
أاّل يشـــتهي مـــا لآلخريـــن، يـــدّرب نفســـه أن يصلـــي 
مـــن أجـــل أن يزيـــد الـــرب نعمتـــه لآلخريـــن، ويصلي 
أن يرفـــع الـــرب عنـــه كل شـــهوة لبركـــة ليســـت لديـــه، 
ويجتهـــد أن ينـــال رغباتـــه بعـــرق جبينـــه.. كمـــا أن 
الـــرب يكافئـــه أيًضـــا، فيجعلـــه يتمتـــع بالقليـــل الـــذي 

يملكـــه ويرضـــى بمـــا لديه.
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الشعانيـــــــــــن  أحـــــــــــــد 
كبيـــر،  ســـيدي  هـــو عيـــد 
وألهميته تقرأ فيه الكنيســـة 
الحــــــــــدث مــــن األربعــــــــــــــة 

أناجيل...
1– يتميز طقس هذا اليوم: في عشية هذا 
العيـــد ُتزيَّـــن الكنيســـة بالســـعف وأغصـــان الزيتون، 
كمـــا فعـــل الناس في اســـتقبال الســـيد المســـيح عند 
دخوله أورشـــليم. وهذه الطريقة كانت تســـتخدم في 
اســـتقبال الملـــوك والقـــادة والجيـــوش عنـــد عودتهـــم 
بعد انتصارهم، وإن كان اليهود قد اســـتقبلوه هكذا 
ألنهـــم كانـــوا يتمنـــون قائـــًدا ينقذهـــم مـــن الرومـــان، 
علـــى الرغـــم من أن الســـيد المســـيح لـــه المجد كان 
دائًمـــا يؤكـــد لهم أن مملكته ليســـت مـــن هذا العالم 
وأن كل عملـــه كان روحًيـــا: عظاتـــه، وتحركاتـــه، 
ومعجزاتـــه.. كلهـــا تقـــود النـــاس إلـــى معرفـــة هللا 
واإليمـــان بـــه والنمـــو فـــي العالقـــة معـــه واالتبـــاط 
باألبدية.. ولذلك حتى وإن قبل منهم أن يســـتقبلوه 
بهـــذه الطريقـــة إاّل أنـــه جاءهـــم راكًبـــا علـــى أتـــان 
وجحـــش ابـــن آتان منفًِّذا النبـــوة التي تقول: »قولوا 
البنـــة صهيـــون هـــوذا ملـــكِك يأتيـــِك وديًعـــا، راكًبـــا 
علـــى آتـــان وجحش ابـــن آتان« )زك 9:9(. كذلك 
يتميـــز طقـــس هـــذا اليـــوم باألناجيـــل األربعـــة وهو 
القـــداس الوحيـــد الـــذي بـــه هـــذه الظاهـــرة.. وكذلك 

بعـــد انتهـــاء القـــداس إقامـــة صـــالة الجنـــاز العـــام، 
ـــًبا النتقـــال أحـــد فـــي أســـبوع اآلالم والكنيســـة  تحسُّ
متفرغـــة ألحـــداث هـــذا األســـبوع الخاصـــة بالســـيد 
المســـيح، فيكـــون قـــد تـــم الصـــالة عليـــه مقدًمـــا. 
وفـــي صـــالة التجنيـــز العام نحن نصلـــي من أجل 
النـــاس ونرشـــهم بالمـــاء المصلـــى عليـــه.. ال مـــن 
أجل الســـعف لذلك يجب أن ال ننشـــغل بالســـعف 
ونهمـــل التركيـــز فـــي القـــداس.. فالســـعف انتهـــى 
دوره فـــي رفـــع بخـــور باكـــر.. ألن اســـتقبال الســـيد 
لذلـــك  داخلـــه..  ال  الهيـــكل  خـــارج  كان  المســـيح 
نتمـــم هـــذه الـــدورة فـــي رفع بخور باكـــر قبل دخول 
الحمـــل إلـــى الهيـــكل، وفـــي هـــذه الـــدورة نقـــرأ )12 
إنجيـــاًل( فـــي أرجـــاء الكنيســـة لنقـــول أن اإلنجيـــل 
انتشـــر فـــي العالـــم كلـــه وأن الرب جاء إلـــى العالم 

كلـــه والخليقـــة كلها.
2– ملـــك مختلف: دخل الســـيد المســـيح له 
المجـــد فـــي هـــذا اليوم أورشـــليم كملـــك، ولكنه ملك 
مختلـــف عـــن باقـــي الملـــوك، فهـــو ملـــك وديـــع ال 
يصـــرخ وال يصيـــح وال يســـمع أحـــد فـــي الشـــوارع 
صوتـــه.. متواضـــع ُوِلـــد فـــي مـــذود للبقـــر، وعاش 
ال يملـــك شـــيًئا، وليـــس له أين يســـند رأســـه، وحتى 
الركوبـــة التـــي لـــم تكـــن مثـــل باقـــي الملـــوك )مـــن 
الخيـــل( لـــم تكـــن ملكـــه، ولكنـــه اســـتعارها من أحد 
األحبـــاء.. ملـــك ولكـــن مملكتـــه ليســـت مـــن هـــذا 

العالـــم.. مملكته علـــى األرواح والقلوب والعقول.. 
مملكته في كل قلب.. عرشه كان الصليب )الرب 
قـــد ُعلِّـــق علـــى خشـــبة(.. حّررنـــا ليس مـــن أعداء 
ولكن من الشـــيطان والخطيـــة، يهبنا بركات مادية 
ولكنـــه يهبنـــا أواًل نعـــم ومواهب وبـــركات روحية ال 
ر بالمـــال. لـــم يعدنـــا بإغـــراءات ماديـــة ولكـــن  ُتقـــدَّ
بالملكـــوت الســـماوي ومـــا فيـــه مـــن أفـــراح روحيـــة 
»مـــا لـــم تـــَر عيـــن، ولـــم تســـمع أذن، ولـــم يخطـــر 
حتـــى  وهكـــذا  )1كـــو9:2(.  إنســـان«  بـــال  علـــى 
الهتـــاف كان روحًيـــا دون أن يـــدروا: »أوصنـــا )أو 
هوشـــعنا أي خلصنـــا(... أوصنـــا فـــي األعالي... 
الخـــالص إللهنـــا فـــي األعالـــي... مبـــارك اآلتـــي 
باســـم الـــرب... مباركـــة مملكـــة أبينـــا داود اآلتيـــة 

باســـم الرب«.
كان حافـــًا:  االستقبــــــــــال  أن  ٣– علـــى 
الطريـــق،  فـــي  ثيابهـــم  فرشـــوا  األكثـــر  فالجمـــع 
وآخرون قطعوا أغصاًنا من الشـــجر وفرشـــوا على 
الطريـــق.. مـــع الهتـــاف والفـــرح.. ولكـــن العجيـــب 
هـــو هـــذا التحـــول الـــذي حـــدث كيف يفرحـــون كل 
هـــذا الفـــرح ويرحبـــون كل هذا الترحيـــب يوم األحد 
وينقلبـــون هكـــذا ســـريًعا في نهاية األســـبوع.. نفس 
الجمـــوع تقـــول: »اصلبـــه اصلبه دمـــه علينا وعلى 
أوالدنـــا«. إنـــه فـــرح خارجي جســـدي.. ولكن الرب 
يريدنـــا أن نفـــرح فرًحـــا روحًيـــا داخلًيـــا.. فـــرح بـــه، 
وبالتوبـــة والرجوع إليـــه وبالثبات فيه.. فرح بكلمته 
وبكنيســـته والشـــبع بـــكل كلمـــة تخـــرج مـــن فمـــه.. 
يريدنـــا ال أن نقـــدم عطايـــا خارجيـــة والقلـــب بعيـــد 
حجـــري.. بـــل يريدنـــا أن نقـــدم مـــن قلـــوب طاهـــرة 

نقيـــة مملـــوءة بحبه.

avvatakla@yahoo.com

mossa@intouch.com

ال شـــك أن ذبيحـــة 
الســـيد المســـيح تختلف 
عـــن كل الذبائـــح التـــي 
رأيناها في العهد القديم: 
ذبيحـــة: المحرقـــة - اإلثم 
- الخطيـــة - الســـالمة - تقدمـــة الدقيـــق. فهـــي:

1- ذبيحـــة واحـــدة وحيـــدة ال ُتكـــرر أبًدا: 
فهـــي واحـــدة ألنهـــا ال نهائيـــة المفعـــول، بســـبب 
الفـــادي اإللـــه المســـيح الكلمة، فالذبيـــح على عود 
الصليـــب ليـــس مجـــرد إنســـان، وال حتـــى إنســـان 
أنبيـــاء، وال رئيـــس  نبـــي، وال رئيـــس  مميـــز، وال 
مالئكة، لكنه اإلله ظاهًرا في الجســـد، في صورة 
إنســـان.. فالمصلـــوب شـــخصية ال نهائيـــة، وهنـــا 
نواجـــه ســـؤال: كيـــف يكـــون ال نهائًيـــا ومع ذلك 
يمـــوت؟ اإلجابة: الناســـوت هـــو الذي مـــات، أّما 
الالهوت المتحد بالناســـوت فلم ولن يموت أبًدا.. 
وحيـــث أنـــه ال يوجـــد ســـوى إله واحـــد غير محدود 
لذلـــك ال توجـــد ذبيحتـــان. إن هللا الـــال نهائـــي أي 
الـــال محـــدود، المالـــئ الســـماء واألرض، والتاريـــخ، 
عقيدتنـــا  فـــي  نؤمـــن  لذلـــك  واألزليـــة.  واألبديـــة، 
وإيماننـــا المســـيحي بإلـــه واحـــد فقـــط هـــو هللا الـــال 

نهائـــي غيـــر المحـــدود!
- الســـيد المســـيح لـــه المجـــد هـــو اإلله غير 

المحـــدود ظاهًرا في شـــكل إنســـان محـــدود، متحًدا 
ره..  بناســـوت، يمكننا أن نرســـمه ونصوِّ

- إنه جســـد يجوع ويعطش وينام ويموت.. 
)الناســـوت  الجســـد  هـــو  يمـــوت  الـــذي  ولكـــن 
المتحـــد  )الالهـــوت  وليـــس  بالالهـــوت(،  المتحـــد 
بالناســـوت(.. ألن الالهوت معطي الحياة، »وِبِه 

ُك َوُنوَجـــُد« )أع28:17(. َنْحَيـــا َوَنَتَحـــرَّ
- لذلـــك نقول فـــي القداس اإللهي: “الهوته 
لـــم يفـــارق ناسوتـــــــــــه لحظــــــــــــة واحـــــــــدة وال 

طرفـــة عين”.
- اإلنســـان قد يفدي إنســـاًنا آخر، أّما السيد 
المســـيح فهـــو اإللـــه المتحســـد، ولذلـــك ففـــداؤه لـــه 
أثـــر ال نهائـــي، وذو قيمـــة ال نهائيـــة، فهـــو يفـــدي 

الجميـــع مـــن أول آدم إلـــى آخـــر الدهور.
لجميـــع  ومخّلصـــة،  فّعالـــة  ذبيحـــة   -2
النـــاس، ولها أثـــر على مدى التاريخ البشـــري:
أ- الصليـــب يصالـــح اإلنســـان، مـــع هللا، 

ومـــع اإلخـــوة، ومـــع اآلخريـــن..
حقيقييـــن..  مســـيحيين  نكـــون  لكـــي  ب- 
البـــد أن نحـــب كل النـــاس: »َأِحبُّـــوا َأْعَداَءُكـــْم، 
َباِرُكـــوا اَلِعِنيُكـــْم. َأْحِســـُنوا ِإَلـــى ُمْبِغِضيُكْم،...« 

)مـــت44:5(. ليـــس صعًبـــا تطبيـــق هـــذه اآليـــة.. 
فأنـــت تأخـــذ مـــن فوق، مـــن المحبـــة الـــال نهائية 
التـــي هلل، ألن مخـــزون الحـــب الســـمائي ليـــس لـــه 
حـــدود، وال نهائـــي، وأنـــت القنـــاة التـــي تســـتمد من 

هـــذا الحـــب لكـــي تعطـــي اآلخريـــن.
ج- الصليـــب يصالح النفس مع الجســـد: 
فهـــو ُيحـــدث تناغًمـــا بيـــن النفـــس والجســـد والروح 
والذهـــن.. إنهـــا مصالحـــة شـــاملة جميلـــة، تعزفهـــا 
قيثـــارة الـــروح القدس داخل اإلنســـان فتدفعه فوق: 
المادة، والحســـيات، والمحدودات، وتمنحه ســـالًما 
مـــن هللا، فيـــه قـــوة، فينتصر اإلنســـان الجديد على 

بقايـــا اإلنســـان العتيق الـــذي بداخله.. 
٣- ذبيحـــة ممتدة ومســـتمرة حتى مجيء 
المســـيح الثاني، ونهايـــة العالم: فالصليب الذي 
تحّقـــق بـــه الفـــداء مـــازال ماثـــاًل أمامنـــا: والجســـد 
الـــذي مـــات على الصليب، والدم الذي ُســـِفك على 
الخشبة، هما بذاتهما أمامنا كل يوم على المذبح. 
فذبيحـــة الـــرب لـــن تتكـــرر، وكمـــا قـــال الكتـــاب: 
ُســـوَن ِبَتْقِديِم َجَســـِد َيُســـوَع اْلَمِســـيِح  »َنْحُن ُمَقدَّ
َمـــرًَّة َواِحَدًة« )عـــب10:10(. فصليب الرب كان 
فـــي قلبـــه حًبا، وفـــي ذهنه حضـــوًرا! صليب الرب 
كان وعـــًدا أُعطي آلدم وحواء، وكان دًما يقدس 
صفحـــات العهـــد القديـــم، ويشـــير إلـــى ذبيحـــة 
العهـــد الجديد. وكان فعـــاًل! ولهذا فعلينا أن نحيا 
للصليـــب بالمصلـــوب، ونصلـــب ذواتنـــا وشـــهواتنا 
والعالـــم، ليبقـــى الرب وحده حًيـــا فينا، ونبقى نحن 
أحيـــاء إلـــى األبـــد.. كل عام وجميعكـــم بخير،،،
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فعلتـــه. فـــإذ بالشـــمس تتـــوارى خجـــاًل، وترفـــض أن 
تهتـــز  واألرض  بأشـــعتها.  وتشـــرق  نورهـــا  ترســـل 
ارتعـــاًدا واندهاًشـــا. »فلـــوال أن المصلـــوَب معنـــا إلـــٌه 
الشـــمس أخفـــت شـــعاعها وال  مـــا كانـــت  متجســـد، 

األرض ماجـــت مرتعـــدة«. 
ولكـــن إلـــى متـــى؟ حتـــى متـــى يســـود الظـــالم 

ويتـــوارى النـــور؟ 
الضربة التاســـعة من الضربات العشر، كانت 
ضربـــة الظالم علـــى كل أرض مصر، وكانت لمدة 
ثالثـــة أيـــام فقـــط. وبعدهـــا جـــاءت الضربـــة العاشـــرة 
وتـــم ذبـــح الخـــروف، وبعالمة الدم تم إنقاذ الشـــعب، 
وعبـــروا مـــن الظلمـــة إلـــى النـــور، حيـــث أضـــاء لهم 
هللا مثـــل عمـــود نـــار فـــي البريـــة. وفـــي فجـــر اليـــوم 
الثالـــث ذهبـــت مريم المجدلية مســـرعة والظالم باٍق، 
ولـــم تكـــن تعلـــم أنـــه لـــم يعد هنـــاك ظالم. لقـــد انهزم 
الظالم في عقر داره، فأشرق النور اواًل على الذين 
في ظالم الجحيم، إذ ذهب فكرز لألرواح التي في 
الســـجن »الشـــعب الجالـــس فـــي ظلمـــة، أبصـــر نوًرا 
عظيًمـــا )ســـبت النـــور(«. وها هو اآلن يشـــرق بنور 
قيامتـــه علـــى الخليقـــة كلهـــا، ليعلـــن بدايـــة الخليقـــة 
الجديـــدة، أبنـــاء النـــور والنهـــار. ولذلـــك فـــي خلقتنـــا 
الجديـــدة، ننعـــم بالنور اإللهي، نـــور قيامته، فنصير 
نور للعالم. لذلك نطلق على ســـر المعمودية »ســـر 
االســـتنارة«، حيـــث تنفتح عيوننا الداخلية »مســـتنيرة 
وســـيرتنا  مســـيرتنا  ونبـــدأ  أذهانكـــم«.  عيـــون  هـــي 
النورانيـــة، حينمـــا نـــدرك »َرَجـــاُء َدْعَوِتـــِه« )أبنـــاء هلل 
يِســـيَن«  اآلب(، »َوَمـــا ُهـــَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِه ِفي اْلِقدِّ
ُقْدَرِتـــِه  َعَظَمـــُة  ِهـــَي  »َوَمـــا  المســـيح(،  مـــع  )ورثـــة 

اْلَفاِئَقـــُة نحونـــا« )ختم الـــروح القدس(.

في نحـــــــــو الساعــــــــــة 
الثانيــــــــــة عشـــــــــــر ظهــــــــــــــًرا 
)السادســـــــــــــــــة بالتوقيـــــــــــــــت 
العبـــــــــــري(، وبينما كانـــــــــت 
الجمـــوع تراقــــــــــــــــــب مشـــهد 
الصلـــب، والمخلـــص ُمعلَّـــق علـــى الصليـــب والدماء 
تنـــزف منـــه بغـــزارة.. بغتـــة حـــدث شـــيء عجيـــب، 
إذ بالشـــمس تحجـــب نورهـــا، وصـــارت ظلمـــة، مـــن 
الســـاعة السادســـة حتى التاســـعة. وفي الحقيقة فان 
هـــذه الظلمـــة، لـــم تكن حدًثا طبيعًيا أو كســـوًفا ُكلًيا، 
لقـــد كانت المناســـبة عيـــد الفصح الـــذي يوافق دائًما 
بـــدر التمـــام، أي عندمـــا يكـــون القمـــر بـــدًرا. ولكنهـــا 
حـــدث معجـــزي بامتيـــاز، بإشـــارات ورمـــوز واضحة 

فـــي الكتـــاب المقدس. 
لقـــد كان أول ذكـــر للظالم في ســـفر التكوين، 
»علـــى  كان  لقـــد  األولـــى،  الخليقـــة  بـــدأت  عندمـــا 
وجـــه الغمـــر ظلمـــة«، ولكـــن كان هنـــاك روح هللا 
الـــذي يحتضـــن )يـــرّف( الخليقة فيشـــرق عليها بنوره 
وبهائـــه. وعندمـــا قـــال هللا: »ليكـــن نـــور«، أشـــرق 
النـــور، وبـــدأت الحيـــاة. وآخـــر ذكر للظالم ســـيكون 
فـــي ســـفر الرؤيـــا »الظام ال يوجد فيما بعد«، فبعد 
سلســـلة مـــن الصـــراع الدائـــر بيـــن النـــور والظلمـــة، 
يأتـــي الـــرب يســـوع في مجيئـــة الثانـــي، ليعلن ملكه، 
ويحتضـــن خليقتـــه الجديـــدة، يشـــرق بنـــوره، ويعكس 

واالرض  الجديـــدة  الســـماء  حيـــث  عليهـــا،  بهـــاءه 
قـــد أنارهـــا والخـــروف  الجديـــدة ».. ألن مجـــد هللا 

)رؤ23:21(. ســـراجها« 
ومـــا بيـــن ســـفر التكويـــن وســـفر الرؤيـــا، يأتـــي 
صلـــب المســـيح وقيامتـــه كحـــدث مركـــزي، يتوســـط 
الكتـــاب المقـــدس. حيـــث تجتمع الظلمـــة والنور مًعا 
فـــي حـــدث واحـــد. لقـــد حانت ســـاعة الظلمـــة، وجاء 
الظـــالم ليســـود ويقـــود، حيـــث ُيعلَّـــق اإلله المتجســـد 
»النـــور الحقيقـــي« علـــى الصليـــب، بيـــد اإلنســـان 
وبغوايـــة الشـــيطان. المخلـــوق يعّلـــق خالقـــه، يســـّمر 
اليـــد التـــي صنعتـــه، ويقّيـــد الرجليـــن التـــي ســـتعتقه، 
بارابـــاس  واحتضنـــه!  أحبـــه  الـــذي  القلـــب  ويطعـــن 
ُحـــّر طليـــق، ويســـوع المســـيح ُمعّلـــق بيـــن لّصيـــن.. 
هيـــرودس علـــى العـــرش، وملك الملوك على خشـــبه 
فـــي  يجلســـون  وكهنتـــه  وقيافـــا  حّنـــان  الصليـــب.. 
الهيـــكل، ورئيـــس الكهنة يدخل قـــدس األقداس ليقدم 
نفســـه كذبيحـــة وقربـــان بـــال عيـــب.. اإلنســـان يقّيـــد 
اإللـــه، يجلـــده، يصفعـــه، ويقتـــاده بقســـوة للصلـــب، 
ينـــزع عنـــه ثيابـــه، ويكّللـــه بالشـــوك، ويطعنـــه بالظلم 
والشـــر والخيانـــة.. يهـــوذا خائـــن، وبطـــرس ناكـــر، 
ويعقوب هارب، والبقية متشـــكِّكون ويائســـون. جنود 
يســـخرون، وحشـــود يصيحـــون، والبعـــض يبكون... 
إنهـــا حًقـــا ســـاعه الظلمـــة. ولكـــن يبـــدو أن الطبيعـــة 
اســـتحت مـــن خالقهـــا، وتأبـــى أن تشـــارك اإلنســـان 

كــــــــان واضًحـــا في 
دخـــول الـــرب يســـوع إلى 
أّنه يدُخـــــــــل  أورشليــــــــــم 
كملـــك.. حتّـــى وإن كانـــت 
مالمحـــــــــــــــــــــه الشخصّيــــــــــــة 
ملـــوك  باقـــي  وطريقـــة دخولـــه مختلفـــة كثيـــًرا عـــن 
ملـــك  ومتواضـــع..  بســـيط  ملـــك  فهـــو  العالـــم.. 
وديـــع وُمســـالم.. ملـــك روحاني وغريـــب عن هذا 
العالـــم.. ومـــع ذلـــك فهـــو ملك عظيـــم وقوي.. ملك 
عـــادل ومنصور )زك9:9(.. ملـــك ُمخيف وُمِحب 

في نفـــس الوقـــت..!
وإذا كان السيِّد المسيح ملًكا هكذا بمواصفات 
اســـتثنائّية، فـــإّن مملكتـــه بالتالي مـــن الُمفتّرض أن 
تكـــون مملكة مختلفة عن ممالـــك العالم في الكثير 
مـــن مالمحهـــا.. وإذا كان الملـــك عظيـــم هكذا، فمن 
ـــد أّن مملكتـــه هـــي مملكة ســـامية وســـعيدة،  المؤكَّ

مملـــوءة بالِغنى والمزايـــا الُمتنوِّعة ألعضائها..
هـــذه هـــي المملكـــة التـــي نحـــن أعضـــــــــاء 
فيهـــا.. فباإليمان والمعمودّية دخلنا إلى عضويتها، 
وبااللتـــزام بقوانينهـــا نتمتّـــع بـــكل مزاياهـــا وبركاتهـــا 
وأمجادهـــا..! لنســـتعرض مًعـــا بعـــض مامـــح هذه 
المالمـــح علينـــا،  هـــذه  تنعكـــس  المملكـــة، وكيـــف 
كأعضـــاء وســـفراء للمملكـــة علـــى هـــذه األرض..؟!

أواًل: هـــي مملكـــة ليســـت مـــن هـــذا العالـــم 
)يـــو٣6:18(.. مملكـــة غريبة عن هـــذه األرض.. 
ســـماوية  مملكـــة  مادّيـــة..  وليســـت  مملكـــة روحّيـــة 
وليســـت أرضّيـــة.. مملكـــة أبديـــة وليســـت زمنّيـــة.. 
مملكـــة داخلّيـــة علـــى القلـــوب وليســـت خارجّية على 
أراٍض وشـــعب وممتلـــكات.. مملكـــة ليـــس لهـــا أّيـــة 
أطماع في العالم، ســـوى أن ترتقي بالناس لينضمُّوا 

إلـــى عضويتهـــا ويتمّتعـــوا بحيـــاة أفضـــل..!
ثانًيـــا: هـــي مملكـــة مّتضعيـــن.. ألن ملكهـــا 
مّتضـــع وال يعطـــي نعمتـــه إاّل للمّتضعيـــن.. لذلـــك 
فإّن َمن يريد أن يتمّتع بغنى هذه المملكة وأســـرارها 
الُمفِرحة، يلزمه أّن يضع نفســـه في آِخر الصفوف، 

ويكـــون للجميـــع خادًما..
ثالًثـــا: هـــي مملكـــة قديســـين.. فملكهـــا هـــو 
ملك القديســـين )رؤ٣:15( وعضويتها قاصرة على 
القديســـين الذيـــن يبيِّضـــون ثيابهـــم ويغســـلون قلوبهم 
باســـتمرار فـــي دم الحمل ملـــك الملوك )رؤ7:1٤(.

رابًعـــا: هـــي مملكـــة ســـام.. ال يوَجـــد ُعنـــٌف 
فـــي قاموســـها وال فـــي ســـلوك أعضائهـــا.. بـــل يتمّتع 
بالســـالم كّل َمـــن ينضـــم لعضوّيتها.. ســـالم حقيقي 
ينبـــع مـــن القلـــب ويمأل الِفكـــر ويقود الســـلوك، حّتى 
أّن أعضاء المملكة مشـــهورون بأّنهم صانعو ســـالم 

)مت9:5(.

خامًســـا: هـــي مملكـــة منتصـــــــرة ومجيـــدة.. 
فملكهـــا جّبـــار ال يمكـــن هزيمتـــه.. هو غالـــب للعالم 
فـــي  المملكـــة  أبنـــاء  دائًمـــا  ويقـــود  )يـــو16:٣٣(، 
موكـــب نصرتـــه المجيـــدة )2كـــو1٤:2(، لذلك فإّن 
أحـــد أهـــم ألقابـــه أّنه ملك المجـــد، ويعطي ألعضاء 
مملكتـــه أن يتمّجـــدوا معـــه، لـــو تألمـــوا معـــه حاملين 
الصليـــب بشـــكر.. فالصليـــب هـــو َعَلـــم المملكـــة 
ورمـــز المحّبـــة فيهـــا، وهو عـــرش الملـــك ومركز 
فـــإّن  ذلـــك  أجـــل  مـــن  وملكوتـــه..  حّبـــه  إشـــعاع 
الصليــــــــــــب هـــــــــــــو سّر االنتصــــــــــــار والمجـــــــد 

فـــي المملكـــة..!
سادًســـا: هـــي مملكـــة ثابتـــة.. ال تنتهـــي وال 
تـــزول مثـــل ممالـــك األرض التي تضعف وتنقرض، 
مملكـــة  أّمـــا  األرض..  بنهايـــة  جميعهـــا  وســـتنتهي 
المســـيح فليـــس لهـــا نهايـــة أو انقضـــاء )دا7:1٤(، 
)لـــو٣٣:1(. ومـــن هنـــا فإّن المكاســـب التـــي يتمّتع 
منهـــم،  ُتنـــَزع  أن  يمكـــن  المملكـــة ال  أعضـــاء  بهـــا 

والســـعادة ســـتظّل تنمـــو فـــي قلوبهـــم إلـــى األبـــد.
ســـابًعا: هـــي مملكـــة عضويتهـــــــــــا مفتوحة 
علـــى  ملـــًكا  المســـيح  يقَبـــل  مـــن  فـــُكّل  للجميـــع.. 
حياتـــه، ويقبـــل الدخـــول معـــه فـــي عهـــد بالمعمودّية 
ويثبت فيه باألســـرار المقّدســـة، ثم يلتزم في ســـلوكه 
المملكـــة،  قوانيـــن  هـــي  التـــي  اإلنجيـــل  بوصايـــا 
ســـيملك مـــع المســـيح إلـــى األبـــد، ولن يكـــون للموت 
ســـلطان عليـــه.. بعكـــس َمـــن يرفض هـــذه العضوّية 
الزائلـــة..  العالـــم  ممالـــك  وراء  ويســـعى  المجانّيـــة، 
ـــلطة والشـــهوات.. ســـيهلك بعيًدا  المال والشـــهرة والسُّ
عـــن الملـــك الحقيقـــي.. وتكـــون خســـارته فادحـــة..!

fryohanna@hotmail.com
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وســـارة  إبراهيـــم  كان 
شـــيخين متقدمين فـــي األيام 
)تـــك 11:18-14(، ورغـــم 
مملـــوءان  شـــيخان  أنهمـــا 
حكمة كما قال أوريجانوس، 
ولـــم يضيعـــا يوًما واحًدا من حياتهمـــا بال ثمر روحي، 
فـــكان تقـــدم األيـــام لهمـــا مزيـــًدا مـــن التقـــدم فـــي النعمة 
ال الشـــيخوخة، وســـمعت ســـارة بالوعد، فضحكت في 
باطنهـــا، قائلـــة: »أبعـــد فنائي، يكون لي تنعم وســـيدي 
قـــد شـــاخ؟!! فقـــال الـــرب: هـــل يســـتحيل علـــى الـــرب 
شـــيء؟!، لمـــاذا ضحكـــِت؟!«.. وفعـــاًل أنجبا إســـحق، 
الذي وهبهما نعمة تفوق حدود الطبيعة، ويتأكدان أن 
هللا إله المستحيالت!!.مسيحنا يسمع، ويرى، ويراقب، 
موجود معنا في الضيقة، بشـــرط وحيد أن تســـلم للرب 
طريقـــك وتتـــكل عليـــه، وهـــو يجري. ضع رجـــاءك فيه 
بإيمـــان قـــوي وتذكـــر قـــول داود: »ال أخاف من ربوات 
الجموع المحيطين بي، القائمين علّي، حتى أن سرت 
فـــي وادي ظـــل المـــوت، ال أخـــاف شـــًرا ألنـــي واثـــق 
وعنـــدي رجـــاء بـــأن هللا معـــي، وأن عصـــاك وعـــكازك 
همـــا يعزيانني«، »يحاربونـــك وال يقدرون عليك، ألني 
أنا معك، يقول الرب ألنقذك« )إرميا 1(، فقط انتظر 

الـــرب، تقـــوَّ وليتشـــدد قلبـــك، وانتظر الـــرب. وتذكر:
الثاثـــة فتية في أتون النـــار، وكيف حفظتهم 
نعمـــة هللا، فلـــم تكن للنار قوة على أجســـامهم، وشـــعرة 
مـــن رؤوســـهم لـــم تحتـــرق )دا 27:3(. دانيال في جب 

ـــــــرف اآلبــــــــــــــــاء  لقد عَّ
األيقونة على أنها معجــــــــــم 
الهوتي يتضمن بداخلـــــــــــــه 
يمكن  التي  التعاليــــــــــــم  كل 
من خاللهـــــــا معرفة العقيدة 
عبر  المؤمن  وتنقل  )الليتورجيا(،  العبادة  وممارسة 

لحظات قليلة ليعيش في زمان ومكان رسمها.

نعتبر  أن  يمكن  لأليقونة  التعريف  هذا  من 
الرسم الجداري بالكنيسة األثرية بديراألنبا أنطونيوس 
صادق  لملكي  الـ13م  القرن  من  األحمر  بالبحر 
إلحدى  فنية  ترجمة  هو  إبراهيم  أبانا  يناول  وهو 
قسم القداس اإللهي – قسمة يا هللا الذي كلم أبينا 
إبراهيم على جبل ميمرا – التي كانت ُتقال وُأبِطلت 
اآلن، عندما رأت الكنيسة أنها غير طقسية وليس 
لها أصل كتابي)*(. فالقسمة تذكر أن إبراهيم أخذ 
به  قص  صادق  ملكي  وأن  الحديد  المقص  معه 

األســـود، قال »إلهي أرسل مالكه، فسد أفواه األسود« 
)دا 20:6(. لـــوط، وكيـــف أمســـكه المـــالكان بيـــده، 
وأخرجـــاه، ووضعـــاه خـــارج المدينـــة، »أهـــرب لحياتك، 
ال تنظـــر إلـــى ورائـــك«، وعندمـــا نظرت زوجتـــه للوراء 
مخالفة أمر هللا، تركها هللا لذهنها المرفوض، وصارت 
عمـــود ملـــح. داود، ونجاتـــه من بطش جليـــات الجبار 
واالنتصار عليه، فكيف يتصور عقل أن )حصاة في 
مقالع( تســـقط هذا الجبار المسلح، المنتفخ والمتكبر، 
لكـــن نعمـــة هللا ويـــده فـــوق المســـتحيالت، أنـــت تأتـــي 
برمـــح وســـيف، وأنـــا آتيـــك باســـم رب الجنـــود الموجود 
معـــي. موســـى النبـــي، مـــا كان يقـــدر أن يقـــف وحده 
أمـــام فرعـــون، ومركباته وفرســـانه، وفـــي وقت كان فيه 
جميـــع النـــاس منزعجيـــن، والبحـــر أمامهـــم، وفرعـــون 
وقـــال  هللا،  نعمـــة  علـــى  واعتمـــد  بمركباتـــه،  خلفهـــم 
موســـى كلمتـــه: »الرب يقاتل عنكـــم، وأنتم تصمتون« 
)خـــروج 14:14(. يونـــان، وقصـــة عـــدم طاعتـــه هلل 
وإلقائـــه فـــي بطـــن الحـــوت، وكيـــف رب المســـتحيالت 
أخرجه خارًجا. مشـــورة )أخيتوفل(، وكيف اســـتجاب 
الـــرب لـــداود عندمـــا صرخ إليه، »يا رب أبطل مشـــورة 
داود،  أمـــام  جـــًدا  األمـــور  تـــأزم  ورغـــم  أخيتوفـــل«، 
وأصبحـــت مســـتحيلة، ولكـــن هللا ال يســـتحيل عليـــه 
شـــيء!! فقـــد أبطـــل هـــذه المشـــورة، فلـــم يأخذ أبشـــالوم 
بمشورته، بل أخذ بمشورة )حوشاي األركي(، فمضى 
)أخيتوفل( وخنق نفســـه )2صم 31:15(. نقل الجبل 
المقطـــم، »إن كان لكـــم إيمان مثل حبة خردل تقولون 

أظافر يديه ورجليه وشعر رأسه، وهي أيًضا صالة 
القسمة الخاصة بالقداس الحبشي المنسوب للقديس 

غريغوريوس أسقف نصيص.
منتشرة  كانت  الصالة  تلك  أن  الممكن  من 
في هذه الفترة ناحية أديرة البحر األحمر عند رسم 
هذا المشهد، فنرى فيه ملكي صادق يناول إبراهيم 
أمامهما. وهذا  والمقص  والسكين  نافذة،  من خالل 
الرسم موجود تحديًدا داخل الهيكل األوسط بالكنيسة 
األثرية، حيث يتم تقديس الخبز والخمر ليتحوال إلى 
الجسد والدم الحقيقي للسيد المسيح. وكان العالمة 
الميالدي  الثالث  القرن  من  السكندري  إكليمنضس 
هو أول من شّبه تقدمة ملكي صادق من خبز وخمر 

.Stromata تك18:14( باإلفخارستيا في كتابه(
هذه  فيها  ُوِجدت  التي  المخطوطات  ومن 
مخطوطتان  والعربي،  القبطي  بنّصيها  القسمة 
ذكرهما األب چيرار فيو Gerard viaud ، األولى 

لهـــذا الجبـــل انتقـــل مـــن هنـــا إلـــى هنـــاك، فينتقـــل، وال 
يكون شـــيء غير ممكن لديكم« )مت 20:17(، حًقا 
يا رب غير المســـتطاع عند الناس مســـتطاع عند هللا.
شـــاول  تحـــول  وكيـــف  الرســـول،  بولـــس 
بعمـــق،  الكنيســـة  يضطهـــد  كان  الـــذي  الطرسوســـي 
ويســـطو علـــى الكنائس، ويدخل البيـــوت، ويجر رجااًل 
ونســـاًء، ويدخلهـــم إلـــى الســـجن، ويأتيـــه صـــوت رب 
المســـتحيالت: »صعـــب عليـــك أن ترفـــس مناخـــس«. 
مريم المجدلية، التي بها ســـبعة شـــياطين تتحول إلى 

كارزة، وتبشـــر الرســـل بالقيامـــة المجيـــدة.
حًقـــا يـــا رب أنـــت رجـــاء مـــن ليـــس لـــه رجـــاء، 
ومعيـــن مـــن ليـــس له معين، وإن قيامتـــك من األموات 
تؤكد أنه ال يوجد شـــيء صعب، أو مســـتحيل أمامك، 
أفواهنـــا  فـــي  بـــل وضعـــت  المـــوت منتصـــًرا،  دســـت 
عبـــارة التحـــدي أمـــام أقصـــى موقف ليس لـــه حل وهو 
)المـــوت(: أيـــن شـــوكتك يـــا مـــوت؟؟! أيـــن غلبتـــك يـــا 
هاويـــة؟؟! علمتنـــا القيامة أنه فعاًل ال يوجد مســـتحيل، 
بالنعمـــة كل شـــيء يصيـــر ممكًنـــا في المســـيحية التي 
نزعـــت مـــن قلوبنـــا وعقولنـــا اليـــأس والفشـــل، ومنحتنـــا 
الرجـــاء والفرح واالتجاه نحو المثاليات، وقوة االحتمال 
فـــي االستشـــهاد، وتأكدنـــا أن هللا يهتـــم بنـــا، وهـــو قـــوي 
قـــادر علـــى كل شـــيء، وعلـــى كل أحـــد، وعلـــى كل 
منافـــق متســـلق على أكتاف اآلخريـــن... تأكد أنك مع 
هللا الذي ليس أمامه مستحيل. بعد القيامة ال خوف، 
ال قلق، ال تهزنا العذابات أو اآلالم، وال مؤامرات أهل 
الشـــر )تخـــرج روحهـــم فيعـــودون إلـــى ترابهـــم(، فلنتكل 
على اسم الرب ونستند فقط عليه، وسنعود منتصرين 

وبقـــوة أعظم، قـــوة القيامة..

من كنيسة الشهيدة رفقة بسنباط وترجع ألواخر القرن 
دير  بمكتبة  توجد  والثانية  الميالدي،  عشر  التاسع 
بـ11هاتور  ومؤرخة  بالموسكي  الفرنسيسكان  اآلباء 
هذه  مصدر  أن  ح  وُيرجَّ )1907م(.  1623ش 
وهي  الخبز،  مباركة  صالة  لنص  يرجع  القسمة 
التي وردت في  من صلوات سر الزيجة )اإلكليل( 
خوالجي الدير األبيض، ويذكر األنبا أبيفانيوس في 
كتابه عن هذا الخوالجي أن: »بركة الخبز هي عبارة 
عن اختصار بتصرف لعظة باللغة اليونانية منسوبة 
خطأ للقديس أثناسيوس الرسولي تخص قصة حياة 
ملكي صــــــادق«. وُتوجد نسخـــــــــــــة عربية لتلك العظة 

المخطوطــــــــــــــات  ببعض 
أحدها بمكتبـــــــة الڨاتيكان 
وتعــــــــــــــود إلى القــــــــــــــــــرن 
الـ14م. وجديًرا بالذكـــــــــر 
أن تفاصيـــــــــــــــــل قصـــــــــــــة 
مقابلة إبراهيم مع ملكـــــي 
تعــــــــــــــود  صادق بكاملها 
إلى التقاليــــــد اليهوديـــــــــــــة 
من فترة القرنيـــــــــن الرابع 
والخامـــــــــس الميالديين.

k_zakaria23@yahoo.com

)*( في هذا الشأن أنظر قرار المجمع المقدس في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو1997 بقبول توصية بأن »يلتزم جميع رجال 

الكهنوت بمصر، في صلواتهم الطقسية بنص الخوالجي الكبير المقدس طبعة القمص عبد المسيح المسعودي.......«. 
المراجـــــــع: )1( جودت جبره، »الكنائس في مصر«، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016م. )2( الكنيسة األثرية بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس، 

اعداد مجمع رهبان الدير، 2003م. )3( األنبا إبيفانيوس، »خوالجي الدير األبيض«، مدرسة اإلسكندرية، 2014م.
(4) Gérard Viaud, “prière de la fraction de notre père abraha (texte copte-arabe)”, SOC-Collectanea, 1964, pp.363-374.
(5) PG GRAF ,Geschichte der Christlichen Arabischen Lieratur (Studi e Testi ,133) Città del Vaticano, 1947.
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متستًِّرا بالظالم، في جنــــــــــــــح الليــــــل، ذهب طائًعا نــــــــــداء قلبه..
بوضعـــه  يذّكـــره  يمنعـــه،  طويلـــة  أســـابيع  مـــدار  علـــى  عقلـــه  كان 
االجتماعـــي، ومركـــزه الرفيـــع كعضـــو في المجمـــع اليهودي )الســـنهدريم(.. 
مكانـــة تحتّـــم عليـــه ان يتحّفـــظ لـــكل خطوة وكلمـــة وفكرة... ولكـــن قلبه كان 

قـــد انجـــذب تماًمـــا نحـــو الســـيد..
فلمـــا تملـــك بـــه الشـــغف تماًمـــا، وغمرته تلـــك النعمة في زيارتها له تلـــك الليلة؛ أبت ان تتركه 

دون أن تصطحبـــه معهـــا إلـــى هناك.. إلى حيث يمكث 
الســـيد، منتظـــًرا اســـتجابة مـــن دعتهم برقتهـــا لذلك اللقاء 

الهـــادئ.. لياًل، وســـًرا.. دون أن يدري أحد.
هناك جرى حديث خاص، صادق للغاية..

حديـــث ال لـــوم فيـــه، وال إلزام ما. فلـــم يكن مطلوًبا 
مـــن نيقوديمـــوس أن يعلـــن تبعيتـــه للمخلـــص فـــي ذلـــك 
الوقت، وال أن يســـير وراءه جهًرا أينما ذهب، لكنه كان 

يتبعـــه قلبًيا من دون شـــك.
فالبعـــض لهـــم طرقهـــم الخاصـــة جـــدا، ولقاءاتهـــم 

المختفيـــة، وعالقاتهـــم الشـــخصية بـــه.
وإذ حـــان موعـــد إعـــالن اإليمـــان، فإنـــه مـــن نفـــس 

»َمْكتُـــــــــــــــــــــــــوٌب: ِإنَّ 
َبْيِتي َبْيــــــــــــــــُت الّصـــــــــَاَلِة. 
َوَأْنتُــــــــــــــــــــــــــْم َجَعْلُتُمـــــــــــــــــــــــوُه 
ُلُصــــــــــــوٍص!«  َمَغـــــــــــــــــــاَرَة 

)لوقا46:19(
قـــال الســـيد المســـيح لـــه المجـــد هـــذه اآليـــة 
عندما دخل الهيكل ووجد ُأناًسا يبيعون ويشترون 
فيـــه، فطـــرد باعة الحمام، وقلب موائد الصيارفة. 
وهـــذا الموقـــف ُيعتبـــر الموقـــف الوحيـــد الـــذي ثار 
فيه الســـيد المســـيح، وهذا دليل على خطورة عدم 
احتـــرام بيـــت هللا! فدعونـــا نقوم بتحليـــل هذه اآلية 

التـــي قالها الســـيد المســـيح في هـــذا الموقف:
+ بيتـــي بيـــت الصالة: والصـــالة هي صلة 
فـــال يصـــّح أن يتحـــدث  بـــاهلل، والحديـــث معـــه، 
النـــاس مـــع بعضهم البعض داخل الكنيســـة )بيت 
هللا(، تخيـــل معـــي أنـــك ُدعيـــت لحضـــور اجتماع 
جـــًدا،  المركـــز  ومرموقـــة  هامـــة  شـــخصية  مـــع 
بالطبـــع ســـتلتزم بالحضـــور فـــي الموعـــد المحدد، 
شـــكل دخولـــك لـــه ســـيكون الئًقـــا، والتحـــدث معـــه 
ســـيكون باحتـــرام وانتبـــاه، وســـوف تغلـــق تليفونـــك 
المحمـــول قبـــل دخولـــك لـــه... ِإًذا مـــا هـــو الحـــال 
بالنســـبة لبيـــت هللا؟ الـــذي هـــو السمـــــــــــــــاء علـــى 

األرض، ونحـــن نشـــارك المالئكـــة فـــي التســـبيح 
)أعلـــى درجـــات الصـــالة( والتأمل فـــي عظمة هللا 
وبهـــاء مجـــده، ونتعلم مـــن المالئكة معنى الوجود 
فـــي حضـــرة هللا، نتعلـــم مـــن الشـــاروبيم الممتلئون 
أعيًنـــا: اليقظـــة والتركيـــز مـــع هللا، ومن الســـارافيم 
وجوههـــم  يغطـــون  باثنيـــن  أجنحـــة  الســـتة  ذوي 
وباثنيـــن يغطـــون أرجلهم ويطيـــرون باثنين، نتعلم 
منهم: الوقار والحشـــمة. اإلنســـان الروحي والذي 
يحـــب هللا، يحتـــرم هللا، ووجـــوده فـــي حضرتـــه، 
ويحتـــرم بيتـــه )الكنيســـة(، فـــال يتحدث مـــع الناس 
داخل الكنيســـة نهائًيا، فما هو الحال ِإًذا لو كان 
الحديـــث عبـــارة عـــن )نميمـــة – إدانة – تشـــهير( 
وغيرهـــا مـــن خطايـــا اللســـان؟ يجـــب أن نراجـــع 
أنفســـنا مـــن جهة تلك األفعـــال، فاحترام بيت هللا، 

أمـــر ال يســـتهان بـــه.
تـــرى  لصـــوص:  مغـــارة  جعلتمـــوه  أنتـــم   +
هـــل يمكننـــا نحـــن أبنـــاء هللا  أن نجعـــل بيـــت هللا 
مغـــارة لصـــوص؟ لألســـف نعـــم! دعونـــا نتفـــق أن 
اللصـــوص هـــم الشـــياطين الذين يســـرقون أفكارنا 

ونياتنـــا، فمثـــاًل:
1( أفـــكاري: هـــل وجـــودي داخـــل الكنيســـة 
أصلـــي  هـــل  كلـــه؟  بكيانـــي  أم  فقـــط،  بجســـدي 

ســـلطان تلك المكانة الرفيعة التي لنيقوديموس، 
تّمم رســـالته بإخـــالص واتضاع، ربما أكثر مما 
كان لتالميذ يســـوع وتابعيه. حاماًل جســـد يسوع 
بإكـــرام بالـــغ، وشـــاهًدا علـــى ذلـــك »الحـــي الذي 

ال يمـــوت«، حتـــى من قبـــل قيامته.
مـــن ظلمة الليل، لظلمـــة النفوس المملوءة 
كآبة، تأتي لقاءات أخرى.. يذهب السيد بنفسه 
متحـــرًكا نحـــو الظالم، ليلقي كلمات تبعث على 
الســـرور، تنيـــر وتريح القلـــب الحزين، الذي فقد 
بصيرتـــه وأصبـــح متخّبًطـــا فـــي عتمـــة ليـــل ال 

يـــكاد يـــرى فيـــه أي بصيص للنور.
في ظالم الليل أتى نيقوديموس ليســـتنير، 
ويفهـــم ويجـــد راحـــة لقلبـــه المملوء بالتســـاؤالت.. 
وفـــي ظالم النفوس وضيقهـــا وإحباطاتها يظهر 
يســـوع نفســـه. يأتي الـــى المجدلية وإلـــى تلميذي 
عمـــواس وبقيـــة التالميـــذ المتســـّترين فـــي خوف 

داخـــل العلية.
هنـــاك حيـــث الهدوء والصمـــت، في الفجر 
قبـــل أن يســـتيقظ النـــاس، أو فـــي ســـكون الليل، 
تأتـــي زيـــارات النعمـــة باســـطة أجنحتهـــا لتحمـــل 

مـــن يريـــد ومـــن يســـتجيب، إلـــى محضر هللا..

بوعـــي وفهـــم وتركيـــز، أم أن ذهنـــي مشـــتت؟ هل 
قلبـــي وفكـــري وحواســـي مشـــغولين بالمســـيح، أم 
ـــْعُب ِبَفِمِه،  بأمـــور أخـــرى؟ »َيْقَتـــِرُب ِإَلـــيَّ هـــَذا الشَّ
َوُيْكِرُمنـــي ِبَشـــَفَتْيِه، َوَأمَّا َقْلُبـــُه َفُمْبَتِعٌد َعنِّي َبِعيًدا« 

)متـــى 8:15(.
مـــن  وهدفـــك  نيتـــك  افحـــص  نّياتـــي:   )2
الذهـــاب للكنيســـة، هـــل هي من أجـــل هللا ومحبته 
فذهابـــك  وبالتالـــي  أخـــرى؟  ألغـــراض  أم  فقـــط، 
يكون إلى داخل الكنيســـة، أم إلى فناء الكنيســـة؟ 
فلنضع قول الســـيد المســـيح أمام أعيننا حين قال: 
»َيـــا َصاِحـــُب، ِلَمـــاَذا ِجْئـــَت؟« )متـــى 50:26(.

بالطبـــع  المتنوعـــة:  االتصـــال  أجهـــزة   )3
يمكـــن للشـــيطان أن يســـتغل هـــذه األجهـــزة فـــي 
تشـــتيتنا عـــن الوجـــود فـــي حضـــرة هللا، ال يصـــح 
أبـــًدا االنشـــغال بهـــذه األجهـــزة ونحـــن فـــي حضرة 
هللا وداخــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه، فيجــــــــــــــــب غلـــق هـــــــــــــــذه 

األجهـــزة تماًمـــا.
وفـــي الختـــام نقـــول: الـــذي ال يشـــعر بهيبـــة 
بيـــت هللا )الكنيســـة(، يجـــب أن يتـــوب ويعتـــرف 
بهـــذه الخطيـــة أمام هللا وأب اعترافه، وليعطينا هللا 
جميًعـــا الوعـــي كـــي ما نـــدرك عظمـــة وهيبة بيت 
هللا، وأن نلتـــزم بالهـــدوء داخـــل الكنيســـة فـــي كل 

وقـــت، حتـــى فـــي المناســـبات المتنوعة.
»َمـــا َأْرَهـــَب هـــَذا اْلَمـــَكاَن! َمـــا هـــَذا ِإالَّ َبْيُت 

ـــَماِء« )تكويـــن 17:28( هللا، َوهـــَذا َبـــاُب السَّ
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ثالًثا( طباعة الكتب الطقسية للكنيسة القبطية:
قبل إعادة إفتتاح المدرسة اإلكليريكية في نوفمبر سنة 3981م، 
كانت الكتب الطقسية القبطية المطبوعة داخل مصر قليلة ونادرة. لعل 
أولها كان كتاب اإلبروسات أو خدمة الشماس، والذي ُطبع بمطبعة الحجر في عهد البابا 
كيرلس الرابع الـ110. واهتم الخواجا إبراهيم جرجس صاحب مطبعة الوطن بطباعته مرة 
ثانية سنة 1603ش )1887/86م(. ولما لم يمكنه أن يعيد طبعه مرة ثالثة بسبب مرضه، 

فقام بذلك نجاله حبيب وتادرس بعد وفاة والدهما، سنة 1616ش.
وفي السنة عينها أي 1603ش )1887/86م(، طبع الخواجا إبراهيم جرجس كتاب 
الخوالجي المقدس. كما اهتم بطباعة كتاب المعمودية بالقبطية والعربية، بما فيها صالة 
الطشت وحل الزنار، سنة 1613ش )1896م(، وكان قد نقحه وراجعه وصححه وأعاد 

ترتيب أبوابه القمص عبد المسيح صليب المسعودي البرموسي.
كذلك كان قد ُطبــــــــــــع كتاب القطمـــــــــــــــارس الشهري باللغة العربية في هذه الفتـــــــــــــــــرة 

)بدون تاريخ(.

ولما ُافُتِتحت اإلكليريكية، توجه بعض أساتذتها لطباعة الكتب الطقسية القبطية، ولعل 
كان أولهم:

القمص  بعد  بالمدرسة  الالهوت(  )علم  الدين  مدرس  حبشي:  يوسف  القمص   )1
القمص  وكان  جرجس.  حبيب  األرشيدياكون  القديس  وقبل  بغدادي،  إبراهيم  فليوثاؤس 
يوسف ُيجيد التحدث باللغات اإليطالية والفرنسية. أما أهم أعماله في مجال نشر الكتــــــــــــب 

الطقسية، فكان:
أ( جمع ونشر سنة 1611ش/ 1894م كتاب دليل السنكسار القبطي وفيِه فصول 
هو  كما  وهو  األرثوذكسية.  المرقسية  الكنيسة  في  تقرأ  التى  واألعياد  والحدود  األيام 
واضح من عنوانه يشتمل على: دالل للسنكسار القبطي على مدار السنة التوتية وكذلك 
مدار  على  القداسات  في  للقراءة  الُمنتخبة  الكتابية  الفصول  يذكر  أي  للقطمارس:  دالل 

السنة القبطيــــــــــة، ليس فقط في األيام 
السنوية، بل وفي فترتي صوم يونان 
النبي وصـــــــــوم األربعين المقدسة )أيام 
والبصخة  اآلالم  وأسبوع  وآحــــــــــــــــاد(، 
المقدســـــــــــة، ويختم بفترة الخماسيــــــــــــن 

المقدسة )أيام وآحاد(.
ومما هو جديــــــــــــر بالذكــــــــــــــــر أنه 
سجل ضمـــــــــــــن هذه الطبعـــــــــــة بعض 
أسماء  مثل:  الُمهمة،  المعلومـات 
آحاد الصوم األربعيني المقـــــدس نقاًل 
اآلن،  مصدره  نجهل  مخطوط  عن 
ما،  منطقة  في  ُمتداول  تقليد  ُيسجل 
في تلك اآلونة. فاألحد األول: ُيسمى 
»الوحيـــــــــــد«. األحد الثاني: »حـــــــــد 
األحد  العجايبـــــــــــي«.  مينـــــــــا  مار 
الثالث: »حد قزمان ودميان«. األحد 
الرابع: »حد النص«. األحد الخامس: 
»حد العريان«. األحد السادس: »أحد 

التناصير أو أحد األعمى«.

ب( كذلك بمباشرته )أي تحت إشرافه( 
القبطية  اإلكليريكية  المدرسة  طلبة  طبع 
اآلالم، سنة 1614ش  ترتيب جمعة  كتاب 

)1897م(.
2( إقاديوس بك لبيب: مدرس اللغة 
الكتب  بطباعة  اهتم  بالمدرسة،  القبطية 
الطقسية للكنيسة القبطية سواء كان منفرًدا 
القطمارس  كتاب  نشر  على  عمل  حيث 
الدوار السنوي بالقبطية، مطبعة عين شمس 
سنة 1616ش )1900م(، أو بالتعاون مع 
المسيح  عبد  القمص  مع  تعاون  فقد  آخر. 
على  فعمال  البرموسي،  المسعودي  صليب 
الواردة  القبطية  األلفاظ  وضبط  تصحيح 
وكانت  المتنوعة،  الطقسية  بالمخطوطات 
المشهورة  الطبعة  ظهور  التعاون  هذا  ثمرة 

للخوالجي الُمقدس سنة 1902م. 
مرقس  القمص  مع  تعاون  أنه  كما 
المقدس  الخوالجي  كتاب  طبع  في  بساده 
وغريغوريوس  باسيليوس  القديس  قداس  أي 
)فقط(، سنة 1624ش )1908م( بمطبعة 

هليوبولس )عين شمس( بمصر. 
ثم طبع منفرًدا كاًل من:

- كتاب اإلبصلمودية السنوية المقدسة، 
مطبعة عين شمس، سنة 1908م.

- كتاب المسحة المقدسة )أي القنديل( 
مع صالة القديس ابو تربو، سنة 1625ش- 

1909م.
المقدســـــــــة  اإلبصلموديــــــــــــــة  كتاب   -

الكيهكية، مطبعة عين شمس 1911م.

ناظر  منقريـــــــــــوس:  بك  يوسف   )٣
المدرسة اإلكليريكية، الذي اهتم مع القمص 
قطمارس  كتاب  بطباعة  األنطوني  زخاري 
اإلنجيلية  الفصول  أو  المقدسة  الخمسين 
بكنائس  المدة  تلك  في  تالوتها  المقررة 
مطبعة  األولى،  الطبعة  المرقسية،  الكرازة 
سنة  القديمة،  بمصر  مكاريوس  القديس 

1629ش–1913م.
فليوثاؤس  القمص  مع  اشترك  كما 
كيرلس  البابا  غبطة  )سكرتير  المقاري 
البلينا  مطران  أبرآم  األنبا  وقتها،  الخامس 
األمجاد  تحفة  كتاب  طباعة  في  بعد(  فيما 
طبًقا  واألعياد،  اآلحاد  فصول  تفسير  في 
لترتيب الكنيسة القبطية االرثوذكسية، ط.1، 
القديمة  بمصر  مكاريوس  القديس  بمطبعة 

1630ش-1914م.
ُيتبـــــــــع
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