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شخصه ليظهر هو بذاتــــــــــــه وكبريائـــــــه، 
كالمـــه  مـــن  المسيـــــــح  صـــورة  وتضيـــع 
وألفاظـــه وأســـلوبه وحياتـــــــه، ألنــــــه يهتـــم 
بربــــــــــط النـــــــــــاس بــــــــــــه وليــــــــس بشخص 
المسيــــــــــح، وتغيـــــــــــب األبـــــــوة المطلوبة، 

وتظهـــر الشـــعبية الرديئـــة.
أّما خادم المســـيح فيذيب نفســـه في شـــخص 
المســـيح، وينطبـــق  بجـــوار  المســـيح، ويتالشـــى 
عليـــه قـــول المعمـــدان في )يوحنـــا 3:3( »ينبغي 
أن ذلـــك يزيـــد وإنـــي أنـــا أنقـــص«، ألنـــه إن لـــم 
يفعـــل ذلـــك تتحـــول الخدمـــة إلى وظيفـــة وتظهر 
اإلنســـان  لذلـــك  وويـــل  المخزيـــة،  االنشـــقاقات 
الـــذي بـــه تأتـــي العثـــرات )متـــى 7:18(، »إننـــا 
لســـنا نكـــرز بأنفســـنا، بـــل بالمســـيح يســـوع رًبـــا« 

الثانيـــة 5:4(. )كورنثـــوس 
ثالثـــًا: خــــــــــادم الســـبت شـــديد الثقـــة بنفســـه، 
يتحـــدث وكأنـــه صـــوت الحقيقـــة المطلقـــة، وألنه 
فـــي ذاتـــه يشـــعر بأنـــه يعلـــم كل شـــيء، وبالتالي 
يصـــّم آذانـــه عـــن أي معرفــــــــــــــة جديـــدة أو أي 
قســـاوة  قلبـــه  فـــي  المريضـــة.  تصحيـــح ألفـــكاره 
تجـــاه اآلخريـــن وهـــــــــــــم فـــي عينيه أقـــل منه فهًما 

ومعرفـــة وعلـــم. 
أّمـــا خـــادم اإلنســـان فهـــو بســـيط وتقـــي، ال 
يقـــول إاّل صـــالة العشـــار: »اللهـــم ارحمنـــي أنـــا 
الخاطئ«، ودائًما يعاتب نفســـه ويتوب ويتضع، 
وبســـبب هـــذه تنمـــو الخدمة وتثمر بســـبب نظرته 

لألمور. اإليجابيـــة 
رابًعـــا: خـــادم الســـبت دائًمـــا في حالـــة صراع 
ســـالًما  يصنـــع  وال  وانقســـام،  جانبيـــة  ومعـــارك 
بســـبب ذاتـــه المنتفخـــة، ويعطـــل عمـــل الكنيســـة 
يضـــع  الـــذي  وهـــو  وتفاعلهـــا،  تقدمهـــا  ق  ويعـــوِّ
الســـراج تحت المكيال بدل أن يكون نور العالم.

أّمـــا خادم اإلنســـان فهـــو أداة في يد هللا، ثمره 
مبـــارك، يبنـــي كنيســـة هللا الحـــي، ويمتـــد عمـــل 
الملكـــوت علـــى يديه في ســـالم وانســـجام وطاعة 
قلـــب واتضـــاع فكـــر، وتظهـــر بالحقيقـــة رائحـــة 

المســـيح فـــي حياته.
البشـــائر  تقـــرأ  أن  القـــارئ  عزيـــزي  وأريـــدك 
األربعـــة، وتجمـــع كل مـــا صنعـــه المســـيح يـــوم 
الرمـــز  هـــذا  مـــات  تفهـــم كيـــف  الســـبت، حتـــى 
الحرفيـــة  ماتـــت  وكيـــف  المســـيح،  خدمـــة  فـــي 
والناموســـية، وحّلـــت المحبـــة والرحمـــة والخدمـــة 
لـــكل إنســـان، ومـــن لـــه أذنان للســـمع فليســـمع ما 

يقولـــه الـــروح لنـــا.

كان »يـــوم الســـبت« عقبـــة أمـــام فهم 
المسيـــــــــــح ويخـــدم  لمـــا يصنعـــه  اليهـــود 
الناس به من خــــالل المعجزات والتعاليم 
واألمثـــال واألفعــــــال والمقابالت. صحيح 
كان الســـبت وصية من ضمن الوصايـــــا 

ن فـــي ســـفر الخـــــــــــــــروج  العشـــر كمـــا هـــو ُمـــدوَّ
األصحــــــــاح العشـــرين ».. ُاذكــــــــــــر يـــوم الســـبت 
لتقّدســـه. ســـتة أيام تعمل وتصنع جميع عملك« 
)خـــروج 8:20 و9(. وكلمـــة »ســـبت« عبرانيـــة 
األصـــل ومعناهـــا »راحـــة«، وكان القصـــد مـــن 
الوصية هو أن يســـتريح اإلنســـان من كل أعماله 
تـــذكاًرا لليـــوم الســـابع الـــذي اســـتراح فيـــه الـــرب 
مـــن الخليقـــة )تكوين 1:2-3 وخروج 22:16-

30(. وتطـــّور األمـــر فـــي فكرهـــم إلـــى حرفيـــة 
جامـــدة بـــال أي منطـــق، وعلـــى هـــذا فإنـــه عندما 
كســـر أحـــد اليهـــود الســـبت قتلـــوه بـــدون رحمـــة 
)عـــدد 32:15-36(؛ لقد كانوا يعبدون الســـبت 

وليـــس رب الســـبت.
ذوا  القديـــم  العهـــد  أزمنـــة  فـــي  الســـبت  كان 
جانبيـــن: أحدهمـــا دينـــي، واآلخــــــــــر اجتماعـــي 
)تثنيـــة  والعبيـــد  والمشـــتغلين  الُعّمـــال  إلراحـــة 
ثـــم  يحفظونـــه،  اليهـــود  وبقـــى   ،)15-12:5
تطّرفـــوا فـــي ذلـــك حيـــث حفظـــوه حرفًيـــا وليـــس 
روحًيـــا، وصـــارت حرفيتهـــم فـــي حفـــظ الســـبت 
تتقـــدم علـــى أعمـــال الرحمـــة والشـــفقة واإلنســـانية 
التـــي كان يصنعهـــا المســـيح فـــي خدمتـــه، حتـــى 
صـــار موضـــوع »حفظ الســـبت« هو مـــادة النزاع 
األولـــى بينـــه –لـــه المجـــد– وبيـــن شـــيوخ اليهـــود 
ومعظـــم  والصدوقييـــن  والكتبـــة  الفريســـيين  مـــن 

اليهوديـــة. الطوائـــف 
لم يجّرد المســـيح يوم الســـبت من قيمته كيوم 
للعبـــادة، حيـــث ذهب دوًما إلى المجامع للصالة 
كان  ولكنـــه   ،)16:4 )لوقـــا  الســـبت  يـــوم  فـــي 
يتحّنـــن ويعمـــل المعجـــزات فـــي يوم الســـبت ألنه 
رب الســـبت )مرقـــس 28:2(، وكان يريـــد يـــوم 
الســـبت أن يكـــون يـــوم الخدمـــة وعمـــل الرحمة.

وصارت القضية عبر التاريخ المســـيحي من 
الناحيـــة الرمزيـــة أن يـــوم الســـبت يمثـــل اإلنســـان 
والرافـــض  والقلبـــي  الفكـــري  الجمـــود  صاحـــب 
لمتغيرات العصر، والذي يعيش في هذا الزمان 
وعقلـــه وفكـــره ومشـــاعره وإحساســـاته تعيـــش فـــي 
أزمنـــة قديمـــة مضـــت، دون مراعـــاة لمـــا يتطـــّور 
فـــي مســـيرة الحيـــاة اإلنســـانية. هـــو أيًضـــا الـــذي 
يتمســـك بالحرفيـــات والشـــكليات دون أن ُيعِمـــل 
بـــكل تطوراتـــه. وبالطبـــع  العقـــل ويواجـــه زمنـــه 
حديثي ليس عن الُمســـلَّمات اإليمانية والعقائدية 
المســـتقيمة التـــي هـــي وديعة اإليمان المســـتقيم، 
عاشـــوا  وقديســـين  أبـــرار  مـــن  تســـّلمناها  والتـــي 
بهـــا ودافعـــوا عنهـــا وحفظوهـــا بدمائهـــم ودموعهم 
وعرقهـــم، هـــذا اإليمـــان المســـتقيم المحفـــوظ فـــي 

قلوبنـــا عبـــر القـــرون. ولكنـــي أتحـــدث عن هؤالء 
الذيـــن جعلـــوا »الســـبت« إلًها لهم بســـبب قصور 
وطبيعـــة  اإلنســـانية،  الحيـــاة  لطبيعـــة  فهمهـــم 
هللا الخالـــق الـــذي يريـــد أن الجميـــع يخلصـــون 
وإلـــى معرفـــة الحـــق يقبلـــون )تيموثـــاوس األولـــى 
4:2(، ألنهـــم خلطـــوا بيـــن اإليمانيـــات العقائدية 
الثابتـــة، وبين متغيـــرات الفنون والثقافة والفلكلور 
والموروثـــات الشـــعبية واألقوال البالية ســـواء فكًرا 
أو فعاًل.. هؤالء ينقصهم العلم والفهم والمعرفة، 
فضـــاًل عـــن غيـــاب الرحمـــة والمحبـــة والتعاطف 
من قلوبهم، ليحّل محّلها القوة والكراهية والرفض 
وعـــدم القبـــول. ويتمـــادى هـــؤالء فيتحدثـــون على 
أســـاس أنهـــم فقـــط المـــوكل لهـــم الشـــرح والحديث 
والـــكالم، حاســـبين ذواتهـــم أفضـــل مـــن كل أحد.

ومـــن هنـــا يمكـــن أن نوّضـــح أربعة صفات 
تشـــرح عقلية هـــؤالء الذين يعيشـــون الحرفية 
ولـــم يمـــت الســـبت مـــن فكرهـــم، وذلـــك بنـــاء 
علـــى النص اإلنجيلي )مرقـــس 28-14:2(، 

ونقـــارن ذلك مـــع خادم اإلنســـان:
الطقـــس ويجّلـــه  يحـــب  الســـبت  خـــادم  أواًل: 
لذاته، ويراه الهدف والغاية، ويتمســـك به ويغالي 
في الدفاع عنه. أّما خادم اإلنسان فإنه يعي أن 
الســـبت إنمـــا ُجِعـــل ألجل اإلنســـان، ال اإلنســـان 
ألجـــل الســـبت )مرقـــس 27:2(، وبالتالـــي فإنـــه 
تراثيـــة لالهـــوت، ووعـــاًء  الطقـــس خزانـــة  يـــرى 
وبذلـــك  الكنيســـة،  وإيمـــان  لفكـــر  محلًيـــا  ثقافًيـــا 
أن  وحيـــث  الوعـــاء.  قبـــل  بالمحتـــوى  اهتمامـــه 
كنيســـتنا تمتـــد إلـــى أقاصي المســـكونة في لغات 
مختلفـــة وُمناخ مختلف وعـــادات وثقافات عديدة 
تجبرنا أن نحترم الثقافات المحلية، ألن هللا روح 
والذيـــن يســـجدون لـــه فبالـــروح والحـــق ينبغـــي أن 

يســـجدوا )يوحنـــا 24:4(.
فـــي  المســـيح  يذيـــب  الســـبت  خـــادم  ثانًيـــا: 
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إطالق الكنيسة القبطية األرثوذكسية ثلالث وثائق توّضح رأي الكنيسة القبطية يف 
تنظيم األرسة، وماكفحة ختان اإلناث، والعنف ضد املرأة

حتت راعية قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

بَِديَُّة.« )يوحنا 3: 16(
َ
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َ
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َ
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وقـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا 
المرقســـية،  الكـــرازة  وبطريـــرك  اإلســـكندرية 
ثـــالث وثائـــق تعّبـــر عـــن رأي الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية في قضايا: تنظيم األسرة، ومكافحة 
العنـــف  أشـــكال  كافـــة  اإلنـــاث، ومناهضـــة  ختـــان 
وذلـــك  أبريـــل 2021،  اليـــوم 15  المـــرأة،  ضـــد 
بالمشـــاركة مـــع صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان، 
اســـتراتيجية مصـــر  مشـــروع تعزيـــز  إطـــار  فـــي 
القوميـــة للســـكان وبدعـــم مـــن االتحـــاد األوروبـــي.
تـــم إطـــالق الوثائـــق الثـــالث بالمقـــر البابـــوي 
بحضـــور  بالعباســـية،  المرقســـيه  بالكاتدرائيـــة 
قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، ونيافة األنبــــــــــــا 
يوليـــوس، األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة 
والمنيــــــــــــــــــــــــــــــــل وفــــــــــــم الخليـــج، والخدمات العامة 

واالجتماعيـــة والمســـكونية.
شـــارك بالحضـــور رئيســـة المجلـــس القومـــي 
لمناهضـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  ورئيســـة  للمـــرأة 
ختـــان اإلثـــاث د. مايـــا مرســـي، والدكتـــورة ســـحر 

اإلنســـان«، والـــذي يشـــّكل تهديـــًدا خطيـــًرا لصحـــة 
الفتيـــات والنســـاء. كمـــا أنه قد يتســـّبب في مشـــاكل 

صحيـــة ونفســـية واجتماعيـــة طويلـــة األمـــد.
كمـــا تؤكـــد الوثيقـــة الثالثـــة موقف الكنيســـة 
من مبادئ المســـاواة بين الجنســـين كما ورد في 
الكتـــاب المقـــدس، وترفـــض جميـــع أشـــكال العنف، 
ســـواء كان هذا العنف جســـدًيا أو لفظًيا أو معنوًيا، 
كمـــا تنـــص الكنيســـة علـــى أن لـــكل امـــرأة الحـــق 
فـــي حيـــاة صحيـــة وآمنـــة خاليـــة من جميع أشـــكال 
العنـــف، ســـواء فـــي المنـــزل أو فـــي العمـــل أو فـــي 

األماكـــن العامة.
هـــذا ومـــن المقـــرر أن يتـــم نشـــر تلـــك الوثائـــق 
أنحـــاء  فـــي  األرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنائـــس  فـــي 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وذلـــك مـــن أجل نشـــر 
الكنيســـة  ورأي  القضايـــا،  تلـــك  بأهميـــة  الوعـــي 
واألمهـــات  اآلبـــاء  وتشـــجيع  لهـــا،  المناهـــض 
والشـــباب علـــى مناهضة تلك العـــادات والمورثات 

التـــي ليـــس لهـــا عالقـــة بالديـــن.

للطفولـــة  القومـــي  المجلـــس  رئيـــس  الســـنباطي 
الصحـــة  وزارة  عـــن  وممثليـــن  واألمومـــة، 
المصريـــة، وســـفير االتحـــاد األوروبـــي في مصر 
الســـيد كريســـتيان برجـــي، وممثلـــة صنـــدوق األمم 
فريدريـــكا  الســـيدة  مصـــر  فـــي  للســـكان  المتحـــدة 
مييـــر، الســـيد أرلـــد أوكســـنيفاد: مستشـــار / رئيس 
الســـفارة  التجـــاري-  والتعـــاون  التنميـــة  قســـم 
النرويجيـــة فـــي القاهـــرة، وســـفير دولـــة اإلمـــارات 
بالقاهـــرة، وســـفير فرنســـا بالقاهـــرة، وممثـــل عـــن 

القاهـــرة. لـــدى  ســـفير هولنـــدا 
فـــي وثيقـــة تنظيـــم األســـرة، تؤكـــد الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية علـــى أهميـــة تنظيم األســـرة 
الســـكانية  الزيـــادة  مشـــكلة  لمواجهـــة  وضرورتـــه 
التـــي تهّدد االقتصاد المصري، وموارد ومســـتقبل 
البـــالد. ونّوهـــت الكنيســـة علـــى أن وســـائل تنظيـــم 
األسرة ال ينبغي أن تضر بصحة األم أو المولود.

وفـــي وثيقـــة ختان اإلنـــاث، اعتبرت الكنيســـة 
لحقـــوق  صريـــح  »انتهـــاك  أنـــه  اإلنـــاث  ختـــان 
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اجتماع قداسة ابلابا مع أساقفة قطااعت القاهرة واإلسكندرية

يتـــم تكليـــف الراهـــب القمـــص لـــوكاس األنبـــا بيشـــوي باإلشـــراف الكامـــل علـــى ملحـــق ديـــر الزجاج المعروف باســـم ديـــر مار مرقس 
الرســـول والشـــهيد ابســـخيرون القلينـــي في منطقـــة الكيلو 105 طريـــق وادي النطرون العلميـــن، وذلك من الناحيـــة الروحية واإلدارية 
والماليـــة واإلنشـــائية، ويكـــون هـــو الممثـــل القانونـــي لهـــذا الملحـــق أمام جميع الجهـــات الحكومية والرســـمية وأمام المحاكـــم، على أن يقدم 

لنـــا تقاريـــر دورية عـــن هذا التكليف باإلشـــراف.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة،،                                                                    القاهرة 17 أبريل 2021م

ْيِه، َوِبُُبِهِ ُشِفيَنا.« (إشعياء 53: 5(
َ
ِديُب َسالَِمَنا َعل

ْ
اِمَنا. تَأ

َ
ْجِل آث

َ
ْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أل

َ
“َوُهَو َمُْروٌح أل

عقـــد قداســـة البابـــا تواضروس الثاني اجتماًعا بالمقـــر البابوي بالقاهرة 
يـــوم الســـبت 17 أبريـــل 2021م، مـــع اآلبـــاء األســـاقفة العمـــوم المشـــرفين 
علـــى القطاعـــات الرعويـــة بالقاهـــرة واإلســـكندرية، ووكيلـــي البطريركيـــة 

بالقاهرة واإلســـكندرية.

تـــم خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة عـــدد مـــن الملفـــات الرعويـــة مـــن أبرزهـــا 
الترتيبـــات الخاصـــة بالمناســـبات الكنســـية بـــدًءا مـــن جمعـــة ختـــام الصـــوم 
وحتـــى عيـــد القيامـــة المجيـــد، وكذلك الفتـــرة التالية لها، في ظـــل القيود التي 

تفرضهـــا الموجـــة الحاليـــة لفيـــروس كورونـــا المســـتجد.

اجتمـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي بالقاهـــرة 
اليـــوم باآلبـــاء األســـاقفة العمـــوم، المشـــرفين علـــى القطاعـــات الرعويـــة 
الكنســـية  المناســـبات  صلـــوات  وضـــع  لبحـــث  واإلســـكندرية،  بالقاهـــرة 
المقبلـــة بـــدًءا مـــن جمعة ختام الصوم وحتى عيـــد القيامة المجيد، وكذلك 

الفتـــرة التاليـــة لها.
وبعـــد اســـتعراض الوضع في الكنائس بخصوص انتشـــار فيروس 

كورونا المســـتجد، وانتهت المناقشـــات إلى ما يلي:
1- التشديد على مراعاة كافة اإلجراءات الصحية الواجبة من حيث 
تطهيـــر اليديـــن وارتـــداء الكمامـــة بالشـــكل الصحيح والتباعـــد االجتماعي، 
أثناء التواجد في الكنيســـة، ويســـري ذلك على اآلباء الكهنة والشمامســـة.

2- ال تزيد نسبة المشاركة عن 25% من مساحة الكنيسة )فرد في 
كل دكـــة(. ويتولـــى كل أب أســـقف مشـــرف علـــى قطاع، تنظيـــم ترتيبات 

مشـــاركة الشـــعب وتطبيق اإلجراءات االحترازية مع كهنة القطاع.
3- ُتصّلـــى الجنـــازات فـــي كنيســـة المدافـــن أو فـــي فنـــاء الكنيســـة، 
ويصليهـــا كاهـــن واحـــد وشـــماس واحـــد بمشـــاركة أســـرة المتوفـــي بما ال 
يزيـــد عـــن عشـــرة أشـــخاص، مـــع عـــدم االســـتثناء في هـــذا األمـــر حفاًظا 
علـــى صحـــة وســـالمة الجميع، مع اســـتمرار غلق قاعات العـــزاء تماًما.

4- مـــن بـــاب األمانـــة عـــدم مشـــاركة أي فـــرد فـــي الصلـــوات عنـــد 
شـــعوره بأّيـــة أعـــراض مرضيـــة حتـــى ولـــوك انـــت بســـيطة.

5- تعليـــق كافـــة الزيـــارات للبيوت والمستشـــفيات وصلـــوات التبريك 
والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بأن يكون االفتقاد ومتابعة أحوال األسر، 

وال ســـيما المتألمين، من خالل التليفون ووســـائل التواصل االجتماعي.
6- تعليـــق أّيـــة ترتيبـــات خاصـــة بخدمـــات مـــدارس األحـــد الكنســـية 

واالجتماعـــات واألنشـــطة بكافـــة أنواعهـــا.
7- صلـــوات األكاليـــل فـــي فترة الخمســـين المقدســـة تكـــون بحضور 

أب كاهـــن واحـــد وشـــماس واحـــد وبنســـبة مشـــاركة 25% فقط.
8- يجـــب أاّل يكـــّف اآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام عـــن توعيـــة الشـــعب 
وتنبيههـــم لضـــرورة الســـلوك بالحـــرص الواجب، فيما يتعلـــق بإجراءات 
الوقايـــة فـــي كل مـــكان، حفاًظـــا علـــى حياتهـــم، وذلـــك بالتنبيـــه علـــى ذلك 
داخـــل الكنائـــس باســـتمرار، وباســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.

نثق في تفهمكم للوضع الحالي والتجاوب مع حرص الكنيســـة على 
ســـالمتكم. ولتســـتمر صلواتنـــا دون انقطـــاع فـــي الكنائـــس وفـــي البيـــوت 
وفـــي كل مـــكان وكل وقـــت بحســـب وصيـــة الســـيد المســـيح، وســـنظل 
طالبيـــن أن يرفـــع هللا عـــن بالدنـــا وعـــن العالـــم أجمـــع هذا الوبـــاء وجميع 

والضيقات. األمـــراض 
كونـــوا معافيـــن، محفوظيـــن في نعمـــة الرب القـــدوس، نائلين بركات 

آالم وقيامة الســـيد المســـيح.
السبت 17 أبريل 2021م-9 برموده 1737ش.

وقد صدر عن االجتماع البيان التالي:

وطلـــب قداســـته مـــن اآلبـــاء األســـاقفة ضـــرورة تنظيـــم عمليـــة مشـــاركة 
الشـــعب لضمـــان حصـــول الجميـــع علـــى فرصـــة المشـــاركة فـــي الصلـــوات 
ولـــو لمـــرة واحـــدة ليتمتـــع كافـــة أبناء الكنيســـة ببـــركات هذه األيام المقدســـة. 
كمـــا أشـــار قداســـة البابـــا إلـــى ضـــرورة بث الصلـــوات عبر شـــبكة اإلنترنت 
والقنوات المســـيحية ليتســـنى لمن لن يتاح له الحضور إلى الكنيســـة، متابعة 
الصلـــوات طـــوال هذه األيام المقدســـة. وطلب قداســـته توصيـــة اآلباء الكهنة 
بكافـــة كنائـــس القاهـــرة واالســـكندرية باالســـتمرار فـــي توعيـــة النـــاس بكافـــة 
الوســـائل بالحـــرص علـــى اتبـــاع كافـــة اإلجـــراءات الصحيـــة الوقائيـــة فـــي 

الكنيســـة وفـــي كل مـــكان، حرًصـــا علـــى صحتهم وســـالمتهم.

ري
إدا

ار 
قر
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صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس 8 أبريل 
2021م، القـــداس اإللهـــي فـــي كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بمنطقـــة 
مصطفى كامل باإلســـكندرية، وذلك في مناســـبة مرور خمســـين ســـنة على 
صـــالة أول قـــداس بالكنيســـة )8 أبريـــل 1971م-8 أبريـــل 2021م(. وقـــد 
قـــام قداســـة البابـــا بإزاحة الســـتار عن اللوحـــة التذكارية التي تـــؤرخ لليوبيل 

الذهبـــي لكنيســـة المالك باإلســـكندرية.

رسامة أرشيدياكون لكنيسة املالك باإلسكندرية بيد قداسة ابلابا

قداسة ابلابا يلتيق املجالس اإلقليمية لألحوال الشخصية بمرص وأفريقيا

شـــارك في الصلوات اآلباء األســـاقفة العموم المســـئولون عن القطاعات 
العـــام  األســـقف  بافلـــي  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  باإلســـكندرية،  الرعويـــة 
لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق 
اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، إلـــى 
جانـــب اآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة. كمـــا شـــهد القـــداس مشـــاركة عدد محـــدود من 

شـــعب الكنيســـة وســـط تطبيـــق إجـــراءات وقائيـــة دقيقـــة.

وأثناء القداس منح قداسة البابا رتبة »أرشيدياكون« للدياكون ميخائيل أقدم شمامسة كنيسة رئيس المالئكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل باإلسكندرية. 
وقد ألقى قداســـة البابا عظة القداس اإللهي عن االســـتفادة من رحلة الصوم المقدس.

االحتفال بايلوبيل الهيب لكنيسة 
املالك ميخائيل بمصطىف اكمل باإلسكندرية

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صبـــاح 
يـــوم الثالثـــاء 13 أبريل 2021م، اجتماًعا بمركز 
األنبـــا  القديـــس  بديـــر  البابـــوي  بالمقـــر  لوجـــوس 
اإلقليميـــة  للمجالـــس  النطـــرون،  بـــوادي  بيشـــوي 
لألحـــوال الشـــخصية فـــي مصـــر وأفريقيـــا وهـــي: 
)1( القاهرة وأفريقيا برئاسة نيافة األنبا ماركوس 
أســـقف دمياط وكفرالشيخ )اعتذر بسبب الظروف 
الصحية(. )2( اإلســـكندرية ووجه بحري برئاســـة 
نيافـــة األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة. )3( 
الصعيد برئاســـة نيافة األنبا إســـطفانوس أسقف ببا 
والفشـــن. حضر االجتماع أعضاء كل مجلس من 

اآلبـــاء الكهنـــة والمحاميـــن واألطباء. 

التـــي واجهتهـــم، وقدمـــوا  التحديـــات والمشـــكالت 
بعـــض الخبـــرات العمليـــة، حيـــث قامـــت المجالـــس 
بدراســـة حوالـــي خمســـة آالف  الثالثـــة  اإلقليميـــة 
ملف من ملفات األحوال الشـــخصية خالل الدورة 
الحاليـــة. وأســـفر االجتمـــاع عن االتفـــاق على عدة 

توصيـــات ســـيتم تطبيقهـــا فيمـــا هـــو قـــادم.

وتوجـــد ثالثـــة مجالس إقليميـــة أخرى لألحوال 
الشـــخصية خـــارج مصـــر، فــــــــــــي كٍل مـــن أمريـــكا 
وأوروبا وأستراليا سيتم عقــــــــــــــد لقـــــــــــــــاء تنسيقــــــــي 

لهـــا قريًبا.

كمـــا شـــارك فـــي االجتمـــاع ثالثـــة مـــن اآلبـــاء 
األســـاقفة الذيـــن ســـيتولون مســـئولية هـــذه المجالس 
فـــي دورتـــه الثالثـــة والتـــي مـــن المقـــرر أن تبـــدأ 
فـــي يوليـــو 2021م، لمـــدة ثـــالث ســـنوات وهـــم: 
بنـــي  أســـقف  غبريـــال  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب 
ســـويف، للصعيـــد، واألنبـــا كاراس األســـقف العـــام 
إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، لإلســـكندرية ووجـــه 
بحـــري، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائس 

قطـــاع شـــبرا الشـــمالية، للقاهـــرة وأفريقيـــا.

وقـــد اســـتعرض قداســـة البابـــا مـــع الحاضريـــن 
الـــدورة الحاليـــة، وأهـــم  أعمـــال المجالـــس خـــالل 
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الكنيسة القبطية تطلق مبادرة »يه تستطيع«

قداسة ابلابا حيارض يف دورة اتلدبري الكنيس لـ35 اكهًنا بلوجوس

أطلقـــت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية يـــوم 
لدعـــم  مبـــادرة  2021م،  أبريـــل   15 الخميـــس 
يحققـــن  الالئـــي  المكافحـــات  والســـيدات  الفتيـــات 
عنـــوان  تحـــت  وألســـرهن،  ألنفســـهن  إنجـــازات 

تســـتطيع«. »هـــي 

واســـتضاف المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة فعاليـــات 
إطـــالق المبـــادرة التـــي تقـــوم علـــى تنفيذها أســـقفية 
مـــع  باالشـــتراك  واالجتماعيـــة  العامـــة  الخدمـــات 

المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات.

بـــدأ المعهـــد القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنمية 
)COPTICAD(، يـــــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــــــد 11 أبريـــل 
البابـــوي  بالمقـــر  لوجـــوس  مركـــز  فـــي  2021م، 
فـــي ديـــر القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، 
الكنســـية  اإلدارة  علـــوم  فـــي  متخصصـــة  دورة 
والتفكيـــر المخطـــط لــــ35 كاهًنـــا. كان قداســـة البابا 

العامـــة واالجتماعيـــة  الخدمـــات  أســـقف  يوليـــوس 
والســـيدة بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوي 

الخدمـــات. أســـقفية  وقيـــادات  للمشـــروعات، 

مبـــادرة الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية »هـــي 
اســـتكمال  علـــى  الســـيدات  تشـــجع  تســـتطيع«... 
تعليمهن لتجدن فرص عمل تناســـب ظروفهن، إذ 
أن شيوع التعليم من سمات المجتمعات المتقدمة، 
كمـــا أن العلـــم يعزز وعي الفتـــاة والمرأة وينعكس 

علـــى جوانب حياتهـــا كافة.

يـــوم 17  اســـتمرت حتـــى  التـــي  بالـــدورة  العمـــل 
أبريـــل 2021م، أســـاتذة معهـــد التدبيـــر الكنســـي 
مجـــدي  الدكتـــور  األســـتاذ  المعهـــد  عميـــد  بقيـــادة 
لطيـــف. وألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
المحاضـــرة االفتتاحيـــة بعنوان )الدعـــوة الكهنوتية 

عظمـــة وبهـــاء(.

الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  وكـــّرم 
مجموعـــة مـــن الســـيدات كنمـــاذج مضيئـــة، حيـــث 
األميـــة  محـــو  فصـــول  فـــي  يتعلمـــن  أن  اســـتطعن 
واســـتكملن المســـيرة حتـــى حصلـــن علـــى مؤهـــل 
دخـــل  لهـــن  وأصبـــح  بوظائـــف  والتحقـــن  عـــاٍل، 
ســـاعدن به في تســـديد احتياجات أســـرهن. وكذلك 
أخريـــات قمـــن بعمـــل مشـــروعات صغيـــرة بدعـــم 
مـــن أســـقفية الخدمـــات والمكتـــب البابـــوي، وحققن 

نجاًحـــا كبيـــًرا فـــي هـــذه المشـــروعات.
األنبـــا  نيافـــة  المبـــادرة  إطـــالق  حضـــر 

تواضـــروس الثانـــي قـــد ســـام 19 كاهًنـــا قبل شـــهر 
للخدمـــة فـــي عـــدة كنائـــس بالقاهـــرة واإلســـكندرية 
واألقصـــر وأفريقيا والواليات المتحدة األمريكية، 
إلـــى جانـــب كهنـــة جـــدد مـــن إيبارشـــيات البحيـــرة 

ومراكـــز الشـــرقية والبحـــر األحمـــر.
وشـــارك فـــي تقديـــم محاضـــــــــــــــــــــــرات وورش 

قداسة ابلابا يستقبل رئيس جامعة الزقازيق
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ظهـــر يـــوم األحـــد 18 أبريـــل 
الزقازيـــق،  جامعـــة  رئيـــس  شـــعالن  عثمـــان  الدكتـــور  األســـتاذ  2021م، 
واألســـتاذ الدكتـــور كمـــال شـــاروبيم األميـــن العـــام للمجالـــس المتخصصـــة 
برئاســـة الجمهوريـــة، واألســـتاذ الدكتـــور محمـــود عمـــر ســـليم عميـــد معهـــد 

الحضـــارة بجامعـــة الزقازيـــق.
تأتـــي هـــذه الزيـــارة بغيـــة الترتيب إلقامـــة احتفالية بمناســـبة عيد دخول 
العائلة المقدســـة أرض مصر ووصولها منطقة تل بســـطة إحدى محطات 

مســـار رحلـــة العائلـــة. ومـــن المنتظـــر أن ُتقـــام االحتفاليـــة على مـــدى ثالثة 
أيـــام خـــالل العـــام الجـــاري في الفترة من 31 مايـــو إلى 2 يونيو 2021م، 
ومعهـــد  الزقازيـــق  جامعـــة  بيـــن  التعـــاون  بروتوكـــول  إطـــار  فـــي  وذلـــك 

الدراســـات القبطية.
حضـــر اللقـــاء الدكتـــور إســـحق عجبان عميـــد معهد الدراســـات القبطية، 
والدكتـــور عـــادل فخـــري وكيـــل المعهـــد، والدكتـــور إيهـــاب عاطـــف رئيـــس 

قســـم التربيـــة الموســـيقية بكليـــة التربيـــة النوعيـــة بجامعـــة الزقازيق.
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الِِم.« )املزامري 71: 4( ِّ َوالظَّ اِعِل الشَّ
َ
فِّ ف

َ
يِر، ِمْن ك ِّ ِِّن ِمْن يَِد الشِّ »يَا إِلِه، نَ

اجتماع لقداسة ابلابا بكهنة مدينة العبور 
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يوم االثنيـــن 12 أبريل 2021م، اجتماًعا مع كهنة كنائـــس مدينة العبور، بحضور األب 
الراهـــب القمـــص روفائيـــل األنبـــا بيشـــوى النائـــب البابـــوي لخدمـــة مدينـــة العبـــور. ألقـــى قداســـته كلمة روحية عـــن العمل الجماعـــي وكيفية 
تجنب الســـلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنســـيق مســـئوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شـــهري للمتابعة الروحية واإلدارية والمالية 
مـــع مناقشـــة االحتياجـــات الرعويـــة المتزايـــدة مســـتقباًل، خاصـــة أن المدينـــة في توســـع ونمو مســـتمرين بفضـــل جهود التعميـــر واإلنجازات 

التـــي تقـــوم بهـــا الدولـــة في كل مكان علـــى أرض مصر.

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:

بيان من دير األمري تادرس للراهبات بارة الروم
حـــدث حريـــق فـــي مبنـــى تابـــع للديـــر يقـــع خـــارج أســـوار الديـــر، مخصص لســـكنى عمـــال الدير. نتـــج الحريق عـــن انفجار أنبوبـــة بوتاجاز، وأســـفر عنه 
وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين. وقد ســـارعت قوات اإلطفاء وأجهزة الشـــرطة إلى مكان الحريق ونجحت في الســـيطرة عليه. نشـــكر وزارة 
الداخليـــة ومحافظـــة القاهـــرة علـــى تجاوبهـــم بحـــرص واهتمـــام فـــي هـــذا الحـــادث، كمـــا أننا نشـــهد بمحبـــة جميع جيـــران الدير ونشـــيد بموقفهـــم البطولي الذي 

أظهـــروه فور وقـــوع الحادث.
األم أدروسيس رئيسة الدير - الثالثاء 20 أبريل 2021م-12 برموده 1737ش

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماعـــه األســـبوعي مســـاء يـــوم 
األربعاء 7 أبريل 2021م، من المقر البابوي بالقاهرة، وُبثَّت العظة مباشرًة 
عبـــر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركز اإلعالمي 
للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت. وربط قداســـته فـــي العظة بين محتوى ســـفر 

ناحـــوم النبي وشـــفاء الســـيد المســـيح لمريـــض بركة بيت حســـدا )المخلع(.
كمـــا عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي االجتماع األســـبوعي مســـاء 
يـــوم األربعـــاء 14 أبريـــل 2021م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، وُبثَّـــت 
العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة 
للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. وربط قداســـته في العظة 

بين ما ورد في ســـفر ميخا النبي وشـــفاء الســـيد المســـيح للمولود أعمى الذي 
يعـــد موضـــوع إنجيل قداس األحد الســـادس من الصـــوم األربعيني المقدس، 
والـــذي جـــاء فـــي األصحـــاح التاســـع مـــن إنجيل يوحنـــا )تجدها منشـــورة في 

هذا العـــدد صـ 12(. 
المصرييـــن  لجميـــع  التهنئـــة  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  وقـــّدم 
المســـلمين وفـــي مقدمتهـــم الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي، ومســـئولي 
الدولـــة، بمناســـبة بـــدء شـــهر رمضـــان الـــذي بـــدأ يـــوم الثالثـــاء 13 أبريـــل 
2021م. كمـــا هنـــأ قداســـة البابـــا جميـــع المســـئولين فـــي كافة الـــدول العربية 

بالمناســـبة ذاتهـــا.

يوم األربعاء 14 أبريل 2021م
+ نيافـــة األنبـــا جوزيف األســـقف العـــام الجديد 

والمكلـــف بالخدمة فـــي أفريقيا.
يوم الجمعة 16 أبريل 2021م

عـــدة  مـــن  أبنائـــه  مـــن  جديـــدة  مجموعـــة   +
إيبارشـــيات ممـــن قامـــوا بطلـــب لقـــاء قداســـته عـــن 

يوم االثنين 19 أبريل 2021م
+ الســـفير ماهـــر العدوي ســـفير مصـــر الجديد 
بدولـــة كوبـــا ومنطقـــة الكاريبي، وذلـــك للتعارف.

الجـــودر ســـفير  بـــن محمـــد  الســـفير هشـــام   +
مملكـــة البحريـــن بمصـــر ومندوبهـــا الدائـــم للمملكة 

لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة.

طريــــــــــــــــــــق الموقــــــــــــــع الرسمــــــــــــــــي للكنيســـــــــــــــــــــــــــــة 
األرثوذكســـية. القبطيـــة 

يوم األحد 18 أبريل 2021م
+ نيافــــــــــــــــة األنبــــــــــــــا دوماديــــــــــــــــوس أســـقف 6 

أكتوبـــر وأوســـيم.

الكنيسة تنيع الاكتب الكبري مكرم حممد أمحد
تنعـــي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابـــا تواضروس 
الثاني، وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة 
مؤسســـة دار الهـــالل ونقيـــب الصحفييـــن األســـبق، ورئيـــس المجلس األعلى 
لتنظيـــم  اإلعـــالم الســـابق، واألمين العـــام التحاد الصحفيين العرب الســـابق، 
والـــذي وافتـــه المنيـــة اليـــوم بعـــد مســـيرة صحفيـــة ووطنيـــة حافلـــة، جعلتـــه 
يحســـب أحـــد رمـــوز الصحافـــة المصريـــة، وأســـتاذ ألجيـــال مـــن الصحفييـــن 

الذيـــن تعلمـــوا علـــى يديـــه أصول المهنـــة وحب الوطن واإلخـــالص له. كما 
كان مـــن الُكتَّـــاب المهتميـــن بوطنيـــة الكنيســـة المصريـــة ودورهـــا الفعال في 
حفـــظ الوطـــن عبـــر تاريخـــه المجيـــد. نصلي أن يرحم هللا الفقيـــد، طالبين أن 

يمنـــح أســـرته وكل محبيه صبـــًرا وعزاًء.

الخميس 15 أبريل 2021م-7 برموده 1737 ش.
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استشهاد نبيل حبيش سالمة 
من مدينة برئ العبد بشمال سيناء

انضـــّم إلـــى مصـــاف الشـــهداء، الشـــهيد نبيل حبشـــي ســـامة، أحـــد أبنـــاء منطقة بير العبـــد التابعة إليبارشـــية ســـيناء الشـــمالية، عن عمـــر 62 عاًما. 
الشـــهيد نبيل كان يعمل صائًغا، وينتمي ألســـرة من التجار وأصحاب األعمال بالمنطقة. واشـــترك في بناء كنيســـة الســـيدة العذراء ببير العبد، الكنيســـة 

الوحيـــدة بالمنطقة. 

نّيـــح هللا نفـــس الشـــهيد نبيـــل فـــي ملكوت الســـموات، ونفعنا ببركة صلواتـــه، وأعاننا على الثبات علـــى إيماننا إلى النفس األخيـــر، وحفظ هللا مصر 
شعبها. ووحدة 

كما صدر البيان التالي عن إيبارشية سيناء الشمالية التي ينتمي إليها الشهيد:

باسم هللا القوي

بيان من مطرانية سيناء الشمالية لألقباط األرثوذكس
تنعـــي مطرانيـــة ســـيناء الشـــمالية بكل األســـى أحـــد أبنائها المحبين من شـــعب مدينة 
بئـــر العبـــد، وهـــو الســـيد نبيـــل حبشـــي، شـــهيد الكنيســـة والوطـــن، الـــذي اغتالتـــه أيـــدي 
اإلرهـــاب الغاشـــمة الدمويـــة. وتـــزّف روحـــه المباركـــة مع األبـــرار والقديســـين طالبين 

لنفســـه راحـــة ونياًحـــا، وألســـرته وأوالده ومحبيـــه تعزيـــات الســـماء.

واثقيـــن فـــي قـــدرة قواتنـــا المســـلحة وقـــوات األمـــن تحـــت رئاســـة قائدنـــا المحبـــوب 
الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي الـــذي ال يتهاون في أي نقطـــة دم ألحد من أوالده 

المصرييـــن حتـــى ولـــو خـــارج القطر.

كمـــا تعلـــن المطرانيـــة أنـــه ال إرهـــاب وال تهديـــد ســـيؤثر علـــى وحدة شـــعب شـــمال 
ســـيناء، ككل الشـــعب المصري المتضامن باليد الواحدة واإليمان باهلل من أجل تجاوز 

أي محنـــه الســـتمرار عجلـــة التقـــدم والتنمية التي يلمســـها الجميع.

كما تعلن أيًضا المطرانية عن تواجد األنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية واآلباء 
الكهنة مع الشـــعب المســـيحي داخل المحافظة واســـتمرار الصلوات كالمعتاد كل األيام 

والمناســـبات القادمة واالحتفـــال بقداس عيد القيامة المجيد.

مصليـــن هلل القديـــر أن يحمـــي مصـــر وشـــعبها وقواتهـــا وقائدهـــا من كل شـــر ببركة 
العائلـــة المقدســـة التـــي باركـــت أرضها وبصلـــوات أبينا صاحب القداســـة والغبطة البابا 

األنبـــا تواضـــروس الثانـــي ولربنـــا المجد الدائـــم أبدًيا آمين.

األنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية لألقباط األرثوذكس

األحد 18 أبريل 2021م-10 برموده 1737ش

وفـــي اليـــوم التالـــي أذاعـــت وزارة الداخليـــة بياًنا ذكـــرت فيه أنه 
توافـــرت  معلومـــات لقطاع األمـــن الوطني حول تواجـــد مجموعة من 
العناصـــر اإلرهابيـــة المتورطـــة فـــي حـــادث مقتـــل المواطـــن حبشـــي 
بمنطقـــة األبطـــال بشـــمال ســـيناء واضطاعهـــم باإلعـــداد والتخطيـــط 
لتنفيـــذ عـــدد مـــن العمليـــات العدائيـــة تســـتهدف المواطنيـــن األقبـــاط 
وممتلكاتهـــم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المســـلحة والشـــرطة.

وكشـــفت أنـــه تـــم التعامـــل الفوري مع تلك المعلومات حيث أســـفرت 
نتائـــج الرصـــد عـــن تحـــرك ثالثـــة مـــن تلـــك الخلية شـــديدة الخطـــورة في 
المنطقـــة  بســـيارة ماركـــة نيســـان ربـــع نقل بيضـــاء اللون  بهـــدف اإلعداد 
الرتـــكاب عمليـــة عدائيـــة حيـــث أمكـــن  إحـــكام الحصـــار عليهـــم بمعرفـــة 
القـــوة وبمجـــرد استشـــعارهم ذلـــك قامـــوا بإطـــالق النيـــران بكثافـــة تجـــاه 
القـــوات، وبالتعامـــل معهـــم أســـفر عـــن مصرعهم وانفجار حزام ناســـف 
كان يرتديـــه أحدهـــم وعثـــر بحوزتهـــم علـــى 3 أســـلحة وحـــزام ناســـف 

وقنبلـــة يدويـــة، وكميـــة مـــن الطلقـــات اآللية.
وقالـــت الـــوزارة إنـــه تـــم تحديـــد اثنيـــن مـــن العناصـــر اإلرهابية التي 
لقيـــت مصرعهـــا، وهمـــا القيـــادي اإلرهابـــي محمـــد زيـــادة ســـالم زيـــادة، 
واســـمه الحركـــي عمـــار، ويعـــد من أخطـــر العناصر اإلرهابيـــة، وتولى 
اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث اإلرهابية التي شـــهدتها 
محافظـــة شـــمال ســـيناء، كمـــا تولـــى مســـؤولية توفيـــر الدعم اللوجيســـتي 
للعناصـــر اإلرهابيـــة، والثانـــي هـــو اإلرهابـــي يوســـف إبراهيـــم ســـليم، 
واســـمه الحركـــي أبـــو محمـــد، المتـــورط فـــي تنفيـــذ العديـــد مـــن العمليات 

اإلرهابيـــة، ومـــن المعاونيـــن لـــألول فـــي توفيـــر الدعم اللوجيســـتي.
وتابعـــت أنـــه يجـــري مالحقـــة باقـــي عناصـــر تلـــك الخليـــة اإلرهابية 
المتورطـــة فـــي الحـــادث حيـــث أمكـــن تحديدهـــم وهـــم: جهـــاد عطـــا هللا 
ســـالمة عـــودة وأحمـــد كمـــال محمـــد شـــحاته وخالد محمد ســـليم حســـين.

وعقب التحقق من األنباء، أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني البيان التالي:
تنعي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية برئاســـة قداســـة البابا تواضروس الثاني، ابنها البار نبيل حبشـــي ســـالمة، الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشـــمال ســـيناء 
منـــذ خمســـة أشـــهر وُاسُتشـــهد بأيديهـــم بعدهـــا، وهـــو مـــا ظهـــر مـــن خـــالل مقطـــع فيديو نشـــرته المنصـــات التابعـــة لهذه العناصـــر، اليـــوم. وإذ تنعي الكنيســـة االبن 

والخـــادم األميـــن، تفـــرح بنصيبـــه الســـماوي الذي صار له في المســـيح، بواســـطة تمســـكه بإيمانـــه حتى الدم.

وتؤكـــد الكنيســـة وقوفهـــا متضامنـــًة مـــع كل مجهـــودات الدولـــة المصريـــة فـــي دحض أعمال اإلرهـــاب البغيضة، التي ســـتزيدنا عزًما وإصـــراًرا على الحفاظ 
علـــى وحدتنـــا الوطنيـــة الغاليـــة. وفـــي ذلـــك نحيـــي أبطـــال القوات المســـلحة والشـــرطة المصرية. كما نقدم تعازينا إلى أســـرة الشـــهيد، وكنيســـته، مصلين من أجل 

ســـالم بالدنـــا وازدهارهـــا.                                                                        األحـــد 18 أبريـــل 2021م-10 برمـــوده 1737ش

فـــي يـــوم 8 نوفمبـــر 2020م، قـــام مســـّلحون باختطافـــه مـــن الشـــارع أمـــام منزله وفّروا وســـط 
المدينة دون اعتراض. وقد حّررت أســـرته محضًرا بالخطف، وتابعت األجهزة األمنية الوضع. 
اتصـــل الخاطفـــون بأســـرته وطلبـــوا فدية 5 ماليين جنيـــه، وبعد ذلك انقطعت االتصاالت. نصحت 
األجهزة أبناء نبيل حبشـــي بمغادرة المدنية خوًفا عليهم، فغادر أبناؤه بأســـرهم وزوجته لمحافظة 

أخـــرى وأغلقوا متاجرهم.
فـــي يـــوم 18 أبريـــل 2012م، بـــّث تنظيـــم داعـــش فيديو إلعدام نبيل حبشـــي رميا بالرصاص، 
ووّجه التنظيم رســـالة تهديد لمســـيحيي مصر وذلك لمســـاندتهم للدولة المصرية والجيش ضدهم. 
كمـــا تـــم إجبـــار الشـــهيد نبيـــل حبشـــي قبـــل قتله علـــى الحديث وإعالن أنـــه قبطي وأن الكنيســـة تقف 
مـــع الجيـــش ضـــد تنظيـــم الدولـــة اإلســـالمية. ويظهـــر مـــن الفيديـــو أن الشـــهيد نبيـــل قد ُاسُتشـــهد بعد 
خطفـــه بثالثـــة أشـــهر، حيـــث قـــال فـــي كملتـــه إنـــه ُخِطـــف منذ 3 شـــهور، بينمـــا ظهر فيديـــو إعدامه 

بعـــد 7 أشـــهر مـــن خطفه فـــي 18 أبريل. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الصدمـــة، وبشـــاعة المقطـــع المصور، إاّل أن أبناء الشـــهيد نبيـــل أعلنوا عن 

اعتزازهـــم وفخرهـــم بأبيهـــم الـــذي بقي متمســـًكا بإيمانه حتـــى النفس األخير.
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دير القديس األنبا بيشوي 
بوادي انلطرون

قـــام نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس، أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
بيشـــوي بوادي النطرون، يوم الســـبت 17 أبريل 2021م، بصلوات 
رهبنـــة خمســـة مـــن طالبـــي الرهبنـــة الذيـــن اجتـــازوا فتـــرة االختبـــار 
الرهبانـــي المقـــررة، لينضمـــوا بذلـــك إلـــى مجمـــع رهبـــان الديـــر، كما 
تـــم قبـــول 5 طـــالب رهبنـــة جـــدد لخـــوض فتـــرة االختبـــار الرهبانـــي. 
شـــارك فـــي الصلـــوات نيافـــة األنبـــا جوزيف األســـقف العـــام بأفريقيا. 
والرهبـــان الجـــدد هـــم: )1( الراهـــب ســـيداروس األنبـــا بيشـــوي، )2( 
والراهب أرســـاني األنبا بيشـــوي، )3( والراهب ثيؤدوســـيوس األنبا 
بيشـــوي، )4( والراهب فيلبس األنبا بيشـــوي، )5( والراهب بيشـــاي 

األنبا بيشـــوي. 

كمـــا قـــام نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس يـــوم األحـــد 18 أبريـــل 2021م، 
بمشـــاركة نيافة األنبا جوزيف األســـقف العام بأفريقيا، بسيامة خمسة 

مـــن رهبـــان الديـــر كهنـــة، وهـــم: )1( الراهـــب القـــس عـــازر األنبـــا 
بيشـــوي، )2( والراهب القس يوســـاب األنبا بيشـــوي، )3( والراهب 
القـــس تيموثـــاوس األنبـــا بيشـــوي، )4( والراهـــب القـــس أولوجيـــوس 
األنبا بيشـــوي، )5( والراهب القس بشـــارة األنبا بيشـــوي. كما رســـم 
نيافتـــه خمســـة مـــن الرهبـــان الكهنـــة فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( 
الراهـــب القمـــص صليب األنبا بيشـــوي، )2( والراهب القمص إرميا 
األنبـــا بيشـــوي، )3( والراهـــب القمـــص يوأنـــس األنبـــا بيشـــوي، )4( 
والراهـــب القمـــص أنسطاســـي األنبـــا بيشـــوي، )5( والراهب القمص 

أكليمنـــدس المقاري. 
القمامصـــة  ولآلبـــاء  أغابيـــوس،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص 

الديـــر. رهبـــان  اآلبـــاء  ولمجمـــع  الجـــدد،  والرهبـــان  والقســـوس 

إيبارشية بأسوان

المالئكـــة  رئيـــس  بكاتدرائيـــة  2021م،  مـــارس   28 يـــوم  فـــي 
ميخائيـــل بأســـوان، قـــام نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، بســـيامة 
الشـــماس اإلكليريكي ســـتيوارت ســـمير في درجة القسيسة باسم القس 
ســـدراك، للخدمـــة علـــى مذبح كنيســـة الثالثة فتية القديســـين بأســـوان. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا هدرا، وللقـــس ســـدراك، ولمجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية بنها وقويسنا

قـــام نيافـــة األنبـــا مكســـيموس أســـقف بنهـــا وقويســـنا صبـــاح يـــوم 
الجمعـــة 16 أبريـــل 2021م، بكنيســـة القديـــس مـــار يوحنـــا الحبيـــب 
بمدينـــة بنهـــا، بســـيامة الشـــماس الدكتـــور مينـــا ثـــروت كاهًنـــا علـــى 
الكنيســـة ذاتهـــا، باســـم القـــس أثناســـيوس. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
مكســـيموس، وللقـــس أثناســـيوس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفـــراد الشـــعب.

زيارة الرئيس اتلونيس 
لاكتدرائية ميالد املسيح

زار الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد 
صبـــاح يوم األحـــد 11 أبريل 2021م، 
بالعاصمـــة  المســـيح  ميـــالد  كاتدرائيـــة 
اإلداريـــة الجديـــدة، وكان فـــي اســـتقباله 
القـــس تـــادرس ريـــاض المســـئول عـــن 
التونســـي  الرئيـــس  تفقـــد  الكاتدرائيـــة. 
معالمهـــا  علـــى  وتعـــرف  الكاتدرائيـــة 
الرئيســـية، وفي ختام الزيارة قدم القس 
تـــادرس، للضيـــف، هدية تذكارية باســـم 
قداســـة البابا تواضروس الثاني، عبارة 

عـــن أيقونـــة زيـــارة العائلـــة المقدســـة لمصـــر. ويعـــد الرئيـــس قيـــس 
ســـعيد الـــذي كان فـــي زيـــارة رســـمية لمصـــر فـــي ذلـــك الوقـــت، أول 

رئيـــس عربـــي يـــزور كاتدرائيـــة العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة.
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مكتبة اإلسكندرية حتتفل بعش سنوات 
من ادلراسات القبطية

2021م،  ـــل  أبري  8 ـــس  الخمي ـــوم  ي اإلســـكندرية،  ـــة  مكتب أقامـــت 
احتفالية بمناســـبة مرور عشـــر ســـنوات من الدراســـات القبطية بمكتبة 
ـــور  ـــوم، والدكت ـــرآم مطـــران الفي ـــا أب ـــة األنب اإلســـكندرية، بحضـــور نياف
ـــان عـــن معهد الدراســـات القبطية، والدكتور أشـــرف ناجح  إســـحق عجب
ـــق التراث القبطـــي. وخالل فعاليات  ي ـــس مرقس لتوث عـــن مؤسســـة القدي
ـــر المكتبة، تم تكريم كل  ـــور مصطفى الفقي مدي ـــوم بحضـــور الدكت ي ال
ـــس دير القديس  ـــث الرحمات األنبا إبيفانيوس أســـقف ورئي مـــن اســـم مثل
ـــي النيافة األنبا مارتيروس األســـقف  ـــار ببرية شـــيهيت، وصاحب ـــا مق أنب
العام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديد، واألنبا مقار أســـقف الشرقية 
ـــس باســـيليوس صبحـــي، والقمـــص يوســـف  والعاشـــر مـــن رمضـــان، والق

ـــة االستشـــارية بمكتبة اإلســـكندرية. ـــادرس أعضـــاء اللجن ت
موضوعهـــا  كان  ـــي  ت ال ـــة  ي االحتفال اإلســـكندرية،  ـــة  مكتب وأقامـــت 
مســـتقبل الدراســـات القبطية بمصر، في بيت الســـناري بمنطقة السيدة 
ـــة وعـــدًدا مـــن  ـــات القبطي ـــت معرًضـــا لأليقون ـــب بالقاهـــرة، وتضمن زين

ـــات ومفكـــرون. ـــي القبطي ـــون ف ـــي ألقاهـــا باحث ت المحاضـــرات ال

نيافة األنبا باخوميوس يدشن 
كنيسة العذراء ومار مينا بأبو املطامري 

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2021م ،  أبريـــل   10 الســـبت  يـــوم  صبـــاح  فـــي 
باخوميـــوس، مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمس مدن الغربية، بتدشـــين 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مـــار مينـــا بعزبـــة الســـبعاوي، مركـــز أبو 

المطاميـــر، بمشـــاركة أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر 
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، واألنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام واألب الروحي 
ميخائيـــل  واألنبـــا  القاللـــي،  بجبـــل  الســـكندري  مكاريـــوس  القديـــس  لديـــر 
األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي. ويتزامـــن هـــذا التدشـــين 
مـــع احتفـــاالت إيبارشـــية البحيـــرة بعـــام اليوبيـــل الذهبـــي لســـيامة مطرانهـــا 

وتأسيســـها إيبارشـــيًة مســـتقلة.

نيافة األنبا مرقس يدشن 
كنيسة العذراء وأيب مقار بشبا اخليمة

دشـــن نيافـــة األنبـــا مرقس مطران شـــبرا الخيمة وتوابعهـــا يوم الخميس 
15 أبريـــل 2021م، مذابـــح وأيقونـــات ومعموديـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والقديـــس أبـــي مقار بشـــبرا الخيمـــة، وعقب انتهاء صلوات التدشـــين صلى 
نيافتـــه القـــداس اإللهـــي بمشـــاركة بعـــض اآلبـــاء الكهنة. وتم تدشـــين المذبح 
الرئيـــس علـــى اســـم الســـيدة مريـــم العـــذراء والقديـــس أبـــي مقـــار الكبيـــر، 
والمذبـــح البحـــري علـــى اســـم رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل، والمذبـــح القبلـــي 
علـــى اســـم القديســـين األنبـــا موســـى القـــوي واألنبـــا كاراس الســـائح. أقيمت 
الصلـــوات وســـط تطبيـــق إجـــراءات احترازيـــة دقيقـــة، للوقايـــة مـــن انتقـــال 

عـــدوى فيـــروس كورونا المســـتجد.

نيافة األنبا أرساين يدشن 
كنيسة املالك واألنبا أنطونيوس بهونلدا

دشـــن نيافـــة األنبـــا أرســـاني أســـقف هولنـــدا، يـــوم الســـبت 17 أبريـــل 
2021م، مذابـــح ومعموديـــة كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل والقديـــس 
األنبـــا أنطونيـــوس بمدينـــة آيندهوفـــن بهولنـــدا، بعد توســـعتها. وعقب انتهاء 
صلـــوات التدشـــين صلـــى نيافتـــه القـــداس اإللهـــي بمشـــاركة بعـــض اآلبـــاء 
الكهنـــة. وتـــم تدشـــين المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم المـــالك ميخائيـــل واألنبـــا 

أنطونيـــوس، والمذبـــح الجانبـــي علـــى اســـم األنبـــا بيشـــوي. 
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عظة األربعاء 14 أبريل 2021م من المقر البابوي بالقاهرة

نـــرى  اعمـــى )يوحنـــا 9(،  المولـــود  شـــفاء  فـــي معجـــزة 
المســـيح هـــو مانـــح اإلبصـــار. وهـــذه المعجـــزة ســـنربطها مع 
ســـفر ميخـــا أحـــد أســـفار األنبيـــاء الصغـــار، وهـــو يتكون من 
ياهـــو  لميخـــا  ســـبعة أصحاحـــات. وكلمـــة ميخـــا اختصـــار 

ومعناهـــا »مـــن مثـــل هللا«. 
معاصـــًرا  وكان  الشـــمالية،  المملكـــة  فـــي  ميخـــا  عـــاش 
إلشـــعياء النبي. وبدأ يعلن عن اســـم الرب بقوة، ويعلن ذلك 
لشـــعب يهوذا وشـــعب إســـرائيل ألنهم عاشوا في شروٍر كثيرٍة 
فقـــال: »لِكنَِّنـــي َأَنـــا َمآلٌن ُقوََّة ُروِح الرَّبِّ َوَحقًّا َوَبْأًســـا، أُلَخبَِّر 
الســـفر  ِبَخِطيَِّتـــِه« )ميخـــا 8:3(.  َوِإْســـَراِئيَل  ِبَذْنِبـــِه  َيْعُقـــوَب 
بـــه مجموعـــة كبيـــرة مـــن التحذيـــرات واالتهامـــات والنبـــوات 
والرمـــوز، وأيًضـــا رســـائل الرجاء. المولـــود أعمى كان يحتاج 
إلـــى الرجـــاء، ومنحـــه المســـيح فـــي الوقـــت المناســـب البصر 
والرؤية. أهم شـــيء أن هذا الســـفر ينّبه الشـــعب لخطاياهم، 
وأنـــه ســـيكون هنـــاك عقـــاب وهـــو أن تأتـــي أمـــة قويـــة تهـــدم 
أورشـــليم. وفي نهاية الســـفر يقدم لنا »روشـــتة« عن اإلنسان 
المقبـــول أمـــام هللا »َقـــْد َأْخَبـــَرَك َأيَُّها اإِلْنَســـاُن َما ُهـــَو َصاِلٌح، 
َوُتِحـــبَّ  اْلَحـــقَّ  َتْصَنـــَع  َأْن  ِإالَّ   ، الـــرَّبُّ ِمْنـــَك  َيْطُلُبـــُه  َوَمـــاَذا 

الرَّْحَمـــَة، َوَتْســـُلَك ُمَتَواِضًعـــا َمـــَع ِإلِهـــَك« )ميخا8:6(:
1- تصنـــع الحـــق: تعيـــش بـــال ريـــاء وبـــال فريســـية، 
وهـــذا واضـــح فـــي معجزة المولود أعمى. والحق هو شـــخص 
أقـــول  يقـــول: »الحـــق الحـــق  فـــكان دائًمـــا  المســـيح نفســـه، 

لكـــم...« عندمـــا يعلمنـــا الوصايـــا.
2- تحـــب الرحمـــة: أي تتخّلـــى عـــن القســـاوة والتجبُّر 
وتمـــأل  وعمليًّـــا،  نظريًّـــا  الرحمـــة  وتحـــب  الحجـــر،  والقلـــب 

أيامـــك بالرحمـــة.
3- تســـلك متواضًعـــا: أي تتخلـــى عـــن تشـــامخ الـــروح 
والكبريـــاء. هـــذه الثاثـــة أشـــياء خاصـــة روحيـــة قويـــة 
ومختصـــرة وموجزة وكنز كبير لحياتك. ميخا في األصحاح 
األخيـــر يقـــول »َمـــْن ُهـــَو ِإلٌه ِمْثُلـــَك َغاِفٌر اإِلْثـــَم َوَصاِفٌح َعِن 
الذَّْنـــِب ِلَبِقيَّـــِة ِميَراِثـــِه! اَل َيْحَفـــُظ ِإَلى اأَلَبِد َغَضَبُه، َفِإنَُّه ُيَســـرُّ 
ِبالرَّْأَفـــِة« )ميخـــا18:7(. يـــد الرب مســـتعدة دائًمـــا أن تصفح 
عـــن ســـلوك اإلنســـان، ويبـــدأ بدايـــة جديـــدة، وهللا يفـــرح وهـــو 

يقـــدم هـــذه الرأفـــات لإلنســـان التائب.
تعالـــوا فـــي رحلـــة للمعجـــزة وربطهـــا بالســـفر: هـــذه 
المعجـــزة تضعهـــا الكنيســـة فـــي األحد الســـادس مـــن الصوم، 
ونســـميه أحـــد االســـتنارة أو التناصيـــر، ألن الكنيســـة قديًمـــا 
كانـــت تضـــع برنامـــج لتعليـــم الموعوظيـــن عبر فتـــرة الصوم، 
وعندمـــا يأتـــي أحـــد المولـــود أعمـــى ينالـــون ســـر المعموديـــة 
وتحـــدث لهـــم االســـتنارة. هذه المعجـــزة توّضح ماذا تفعل فينا 
المعموديـــة، فنحـــن نحرص على تعميـــد أطفالنا وعمرهم أيام 
ليتحولـــوا مـــن العمى لالســـتنارة مثل المولـــود أعمى. المعجزة 
في األحد الســـادس لذلك وضعت لكم ســـتة نقاط تســـاعدك 

فـــي اســـتبيان تفاصيل هـــذه المعجزة.
1- هللا يهتـــم بـــكل إنســـان: »َوِفيَمـــا ُهـــَو ُمْجَتـــاٌز َرَأى 
ِإْنَســـاًنا أَْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدِتِه«، رجل أعمى منســـي وســـط البشـــر 
لكـــن هللا رآه. »ِمـــْن َأْجـــِل ذِلـــَك َأُنـــوُح َوُأَوْلـــِوُل. َأْمِشـــي َحاِفًيـــا 
َوُعْرَياًنـــا. َأْصَنـــُع َنِحيًبـــا َكَبَنـــاِت آَوى، َوَنْوًحـــا َكِرَعـــاِل النََّعاِم« 
)ميخـــا1: 8(. كان أعمـــى يعيش على الصدقات كأنه حاٍف 
وعـــاٍر مـــن رؤيـــة الحيـــاة والطبيعـــة، لكـــن ربنا يراه وســـط كل 
هـــذا وجـــاء لـــه مخصوص. وســـأله التالميـــذ: »َيا ُمَعلِّـــُم، َمْن 
َأْخَطـــَأ: هـــَذا َأْم َأَبـــَواهُ َحتَّـــى ُوِلـــَد أَْعَمـــى؟«. عنـــد اليهـــود فكر 
ارتبـــاط الخطيـــة بالمـــرض، فلو خطية بســـيطة يكـــون مرًضا 
بســـيًطا، أمـــا لـــو خطيـــة كبيرة فالمـــرض كبير. لذلـــك المولود 
أعمـــى خطيتـــه كبيـــرة لذلك ســـألوه أهـــذا أخطـــأ؟ فكيف أخطأ 
وهـــو مولـــود أعمى؟ أم أبواه؟ أي أنهم أخطأوا فكانت النتيجة 
فـــي هـــذا االبـــن أنه ُوِلد أعمى. ولكن الســـيد المســـيح أجاب: 
»اَل هـــَذا َأْخَطـــَأ َواَل َأَبـــَواهُ، لِكـــْن ِلَتْظَهَر أَْعَمـــاُل هللِا ِفيِه لظهر 
اعمـــال هللا فيـــه«، لنـــرى عمل هللا العظيم. وفي )ميخا 9:7( 
»ُيِقيَم َدْعَواَي َوُيْجِرَي َحقِّي. َســـُيْخِرُجِني ِإَلى النُّوِر، َســـَأْنُظُر 
ِبـــرَُّه«.. الموضـــوع فـــي يـــد المســـيح يوجد أمل هـــو ولد أعمى 
فـــال يوجـــد جهـــاز البصر لذلـــك المعجزة كانـــت خلق عينان. 
ويعطـــى أيًضـــا درس عـــن أهميـــة النـــور يلفـــت أنظارنـــا إلـــى 

+ المولود أعمى »َفَدَعْوا َثاِنَيًة 
اإِلْنَســـاَن الَّـــِذي َكاَن أَْعَمـــى، َوَقاُلوا 
َلـــُه: أَْعـــِط َمْجًدا هلِل. َنْحـــُن َنْعَلُم َأنَّ 
هَذا اإِلْنَســـاَن َخاِطٌئ«، كلموه وهم 

يوحـــون لـــه باإلجابـــة، يريـــدون أن يقـــول عـــن المســـيح إنـــه 
إنســـان خاطئ. »ِاْســـَمُعوا هَذا َيا ُرَؤَســـاَء َبْيِت َيْعُقوَب َوُقَضاَة 
َبْيِت ِإْســـَراِئيَل، الَِّذيَن َيْكَرُهوَن اْلَحقَّ َوُيَعوُِّجوَن ُكلَّ ُمْســـَتِقيٍم« 
الفريســـيين. كان ممكـــن أن  )ميخـــا9:3(.. هـــذه أوصـــاف 
يأمنـــوا ويعيشـــوا فـــي ســـالم، لكـــن المولـــود أعمـــى قـــال »ِإنََّما 
ـــي ُكْنـــُت أَْعَمـــى َواآلَن ُأْبِصـــُر«. أحياًنا  أَْعَلـــُم َشـــْيًئا َواِحـــًدا: َأنِّ

اإلنســـان يتـــوه فـــي األفكار والشـــكوك وال يـــرى الحق.
4. طـــرد األعمـــى: »َفَشـــَتُموُه َوَقاُلـــوا: َأْنـــَت ِتْلِميـــُذ َذاَك، 
ـــا َنْحـــُن َفِإنََّنـــا َتاَلِميُذ ُموَســـى«، كانوا يفتخروا بموســـى فى  َوَأمَّ
العهـــد القديـــم، وقالـــوا »ِفـــي اْلَخَطاَيـــا ُوِلـــْدَت َأْنـــَت ِبُجْمَلِتـــَك، 
َوَأْنـــَت ُتَعلُِّمَنـــا! َفَأْخَرُجـــوُه َخاِرًجـــا«، وهنا يوضح مقدار الشـــر 

والخطيـــة التـــي عـــاش فيهـــا هؤالء.
َبْيـــَن  ُمْســـَتِقيٌم  َوَلْيـــَس  اأَلْرِض،  ِمـــَن  التَِّقـــيُّ  َبـــاَد  »َقـــْد 
َبْعُضُهـــْم  َيْصَطـــاُدوَن  َمـــاِء،  ِللدِّ َيْكُمُنـــوَن  َجِميُعُهـــْم  النَّـــاِس. 
للقتـــل،  كميًنـــا  يصنعـــون  )ميخـــا2:7(..  ِبَشـــَبَكٍة«  َبْعًضـــا 
وفخاًخا لبعضهم. الرؤســـاء يقضون بالرشـــوة... الفريســـيون 
هنـــا صنعـــوا الشـــر وكرهـــوا الحـــق ورفضـــوا التعليـــم. كم مرة 
الضيـــق  فكـــرك  عـــن  تتراجـــع  أن  بفرصـــة  لـــك  يســـمح هللا 
وتســـتنير فـــي عالقاتـــك؟ ممكن أن تكـــون مبصًرا وال تعرف 
للحـــق طريًقـــا. انتبـــه أيهـــا الحبيـــب: فتـــرة الصـــوم فرصة أن 

اإلنســـان يعـــرف ضعفـــه.
5- المســـيح يقابـــل األعمـــى الـــذى أبصـــر: »َفَســـِمَع 
َيُســـوُع َأنَُّهـــْم َأْخَرُجـــوُه َخاِرًجـــا، َفَوَجـــَدُه َوَقـــاَل َلـــُه: َأُتْؤِمـــُن ِباْبِن 
هللِا؟ َأَجـــاَب َذاَك َوَقـــاَل: َمـــْن ُهَو َيا َســـيُِّد أُلوِمَن ِبـــِه؟ َفَقاَل َلُه 
َيُســـوُع: َقـــْد َرَأْيَتـــُه، َوالَّـــِذي َيَتَكلَّـــُم َمَعـــَك ُهـــَو ُهَو! َفَقـــاَل: ُأوِمُن 
َيا َســـيُِّد!. َوَســـَجَد َلُه«.. اســـتجاب ألنه اختبر النور. أذّكركم 
ثانيـــة »َقـــْد َأْخَبـــَرَك َأيَُّهـــا اإِلْنَســـاُن َمـــا ُهـــَو َصاِلـــٌح، َوَمـــاَذا 
، ِإالَّ َأْن َتْصَنـــَع اْلَحـــقَّ َوُتِحـــبَّ الرَّْحَمـــَة،  َيْطُلُبـــُه ِمْنـــَك الـــرَّبُّ
َوَتْســـُلَك ُمَتَواِضًعـــا َمـــَع ِإلِهـــَك« )ميخـــا8:6(. الطريـــق جميل 
وســـهل وواضـــح، وصـــار المولود أعمى هنـــا صاحب بصيرة 
وإيمـــان، وبـــدأ يســـير فـــي المراحـــل الثـــالث: تصنـــع الحـــق 

وتحـــب الرحمـــة وتســـلك متواضًعـــا.
6- الخاصـــة: اســـأل نفســـك: هـــل أنـــت فـــي جانـــب 
المولـــود أعمـــى وأبصـــر، أم جانـــب الفريســـين الذيـــن ُوِلـــدوا 
مبصريـــن وظلـــوا عميـــان؟ »َفَقـــاَل َيُســـوُع: ِلَدْيُنوَنـــٍة َأَتْيـــُت َأَنـــا 
ِإَلـــى هـــَذا اْلَعاَلـــِم، َحتَّـــى ُيْبِصـــَر الَِّذيـــَن اَل ُيْبِصـــُروَن َوَيْعَمـــى 
يِســـيِّيَن،  الَِّذيَن ُيْبِصُروَن. َفَســـِمَع هَذا الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه ِمَن اْلَفرِّ
َوَقاُلوا َلُه: َأَلَعلََّنا َنْحُن َأْيًضا ُعْمَياٌن؟«. كل هذا ولم يكتشـــفوا 
أنهـــم عميـــان لألســـف الشـــديد، انتبه أيها الحبيـــب لئال تكون 
واحـــًدا منهـــم »َقاَل َلُهْم َيُســـوُع: َلْو ُكْنتُـــْم ُعْمَياًنا َلَما َكاَنْت َلُكْم 
َخِطيَّـــٌة. َولِكـــِن اآلَن َتُقوُلـــوَن ِإنََّنـــا ُنْبِصـــُر، َفَخِطيَُّتُكـــْم َباِقَيٌة«. 
انتبـــه »ِلذِلـــَك َتُكـــوُن َلُكـــْم َلْيَلـــٌة ِبـــاَل ُرْؤَيـــا. َظـــاَلٌم َلُكـــْم ِبـــُدوِن 
ـــْمُس َعِن اأَلْنِبَيـــاِء، َوُيْظِلُم َعَلْيِهِم النََّهاُر«  ِعَراَفـــٍة. َوَتِغيُب الشَّ
)ميخا6:3(، الخطية باقية، ال توجد عندهم شمس أو نور، 
نهارهـــم مظلـــم فيظلـــون فـــي خطيتهـــم، فالمبصـــر الحقيقـــي 
المولـــود أعمـــى هنـــا هـــو الـــذى أبصر حقيقيـــًة، أّمـــا العميان 
الحقيقيـــون هنـــا هـــم الفريســـيون الذيـــن لهـــم عيـــون ولكـــن ال 
يبصرون.واذكـــرك بخالصـــة اإلنســـان الصالـــح الثالثـــة: أن 
تصنـــع الحـــق وتحـــب الرحمة وتســـلك متواضًعا. قس نفســـك 
عليهـــا لكـــي ال تكـــون فتـــرة الصـــوم وهـــي تقترب مـــن النهاية 
مضـــت هكـــذا. اكتشـــف فـــي نفســـك حرفيـــة الســـبت واطلـــب 
اســـتنارة وتوبة، وافحص نفســـك جيًدا وحاول تقرأ ســـفر ميخا 
لتعـــرف مراحـــل االنتقـــال مـــن الظلمة إلى النور لتكتشـــف إذا 

كان فـــي ظلمـــة فـــي حياتـــك تحولها لنـــور بنعمة المســـيح.

النـــور الداخلـــى اســـتنارة العقـــل والقلـــب والحياة. »اَل َتْشـــَمِتي 
ِتـــي، ِإَذا َســـَقْطُت َأُقـــوُم. ِإَذا َجَلْســـُت ِفـــي الظُّْلَمـــِة  ِبـــي َيـــا َعُدوَّ
َفالـــرَّبُّ ُنـــوٌر ِلي« )ميخا8:7(، والمســـيح يقول »َما ُدْمُت ِفي 
اْلَعاَلِم َفَأَنا ُنوُر اْلَعاَلِم«. اقرأ وادرس وســـافر، كل هذه أشـــياء 
خارجيـــة، لكـــن األهـــم الداخليـــة. وأحياًنـــا نقـــول »فالن أعمى 

القلـــب«، لـــه قلـــب ولكن ليـــس عنده اســـتنارة داخلية.
الخالصـــة أن هللا يهتـــم بـــكل إنســـان ويهتـــم بتصحيـــح 
المفاهيـــم الخاطئـــة والناقصة والضيقة. أحـــد القضايا الكبرى 
هـــي المفاهيـــم الخاطئـــة، مثل إنســـان يوجد في مـــكان والنور 
ضعيـــف فـــال يســـتطيع أن يـــرى التفاصيل، والنـــور دائًما هو 
تعبيـــر عـــن الفـــرح، أنـــت عندمـــا تفـــرح تزيـــد النـــور لتعطـــى 
تعطـــى  تعبيـــر عـــن االســـتنارة، واالســـتنارة  فالنـــور  بهجـــة، 

لإلنســـان بهجـــة وفرح.
هـــذا  لهـــذا اإلنســـان: شـــفاء  الجديـــدة  الخليقـــة   -2
المولـــود قـــال لـــه »اْذَهـــِب اْغَتِســـْل ِفـــي ِبْرَكـــِة ِســـْلَواَم«، بركة 
ســـلوام كانـــت فـــي آخـــر البلـــد، والســـيد المســـيح تفـــل ووضع 
الطيـــن مـــكان العينيـــن، وقـــال لـــه أن يذهـــب يغتســـل فـــي 
البركـــة آخـــر البلـــد ليشـــهد كل أهـــل البلد على ذلـــك. »َيُعوُد 
َيْرَحُمَنـــا، َيـــُدوُس آَثاَمَنـــا، َوُتْطـــَرُح ِفـــي أَْعَمـــاِق اْلَبْحـــِر َجِميـــُع 
َخَطاَياُهـــْم« )ميخـــا7: 19(، يتكلـــم عـــن رأفـــة هللا، والخليقـــة 
الجديـــدة مـــن خـــالل المعموديـــة، فـــي هـــذه المعجـــزة الِبركـــة 
إشـــارة إلى المعمودية وهذا أول ســـر نمارســـه. يقول القديس 
جيـــروم »إنهـــا نعمـــة المعمودية التي تشـــير إليهـــا نبوة ميخا 
البحـــر  فـــى أعمـــاق  آثامنـــا وتطـــرح  يـــدوس  يعـــود يرحمنـــا 

جميـــع خطايانـــا«.
3- الذيـــن لهـــم عيـــون وال يبصـــرون العميـــان عـــن 
الحـــق: + الجيـــران قالـــوا »َفاْلِجيَراُن َوالَِّذيَن َكاُنـــوا َيَرْوَنُه َقْباًل 
َأنَّـــُه َكاَن أَْعَمـــى، َقاُلـــوا: »َأَلْيـــَس هـــَذا ُهـــَو الَّـــِذي َكاَن َيْجِلـــُس 
َوَيْســـَتْعِطي؟« آَخـــُروَن َقاُلـــوا: »هـــَذا ُهـــَو«. َوآَخـــُروَن: »ِإنَّـــُه 

ُيْشـــِبُهُه«.. أول شـــيء يشـــّككون.
يـــَن  + الفريســـيون »َوَكاَن َســـْبٌت ِحيـــَن َصَنـــَع َيُســـوُع الطِّ
َوَفَتَح َعْيَنْيِه«، المسيح صنع المعجزة في يوم سبت ليوّضح 
ُم ِإَلى  أن الســـبت من أجل اإلنســـان ليخدم اإلنســـان »ِبَم َأَتَقدَّ
ُم ِبُمْحَرَقـــاٍت، ِبُعُجول  ؟ َهـــْل َأَتَقـــدَّ الـــرَّبِّ َوَأْنَحِنـــي ِلإِللـــِه اْلَعِلـــيِّ
َأْبَنـــاِء َســـَنٍة؟« )ميخـــا6:6(، يتكلم هنا عن من يتبع الطقوس 
بصورة جوفاء يقدم محرقات بدون ســـجود بقلبه. الفريســـيون 
المعاصـــرة  بلغتنـــا  يمثلـــون  »المفـــرزون«،  ُيســـمَّون  كانـــوا 
الحاصليـــن علـــى الدكتـــوراه، فكانـــوا متعمقين فـــي العلم ولكن 
يِســـيِّيَن: هـــَذا  يعيشـــون الريـــاء بالكامـــل »َفَقـــاَل َقـــْوٌم ِمـــَن اْلَفرِّ
ـــْبَت«، تركـــوا  َيْحَفـــُظ السَّ أَلنَّـــُه اَل  ِمـــَن هللِا،  َلْيـــَس  اإِلْنَســـاُن 
المعجـــزة وشـــفاء األعمـــى وتكلمـــوا عن الســـبت! فـــكان بينهم 
انشـــقاق، فالشـــك أوصلهـــم للتحـــزب وتاهـــوا عـــن الحقيقـــة. 
ُجُلوَدُهـــْم  النَّاِزِعيـــَن   ، ـــرَّ الشَّ َواْلُمِحبِّيـــَن  اْلَخْيـــَر  »اْلُمْبِغِضيـــَن 
َعْنُهـــْم، َوَلْحَمُهـــْم َعـــْن ِعَظاِمِهْم« )ميخـــا2:3(.. آية صعبة، 
فـــال يحبـــون الخيـــر بـــدل أن يقولـــوا للرجـــل مبـــروك علـــى 
الشـــفاء. ونـــزع الجلـــود هنـــا تعبيـــر مجـــازي عّمـــن ينهـــش فى 
ســـيرة اآلخريـــن، ومـــن يشـــّوه ســـيرة إنســـان، أي أنـــك تكشـــفه 
وتتحـــدث عـــن خطايـــاه، فهـــو تعبيـــر قـــاٍس للغايـــة، أي نـــزع 
الســـتر، فالجلـــد هـــو الـــذى يســـتر علـــى اإلنســـان. وكانـــت 

معجـــزة مبهـــرة لعـــدم وجـــود طـــب عيـــون وقتها.
ِق اْلَيُهـــوُد َعْنـــُه َأنَّـــُه َكاَن أَْعَمى  + الوالـــدان » َفَلـــْم ُيَصـــدِّ
َفَأْبَصَر َحتَّى َدَعْوا َأَبَوِي الَِّذي َأْبَصَر«، ولما ســـألوهم كيف 
أبصـــر؟ خافـــا وقـــاال »هـــو كامـــل الســـن إســـالوه«. »َوُهْم اَل 
َيْعِرُفـــوَن َأْفـــَكاَر الـــرَّبِّ َواَل َيْفَهُمـــوَن َقْصـــَدُه« )ميخا12:4(.. 
أفـــكار الـــرب أن هـــذا الشـــخص يبصـــر، وقصده أنـــه مولود 
أعمـــى كان محروًمـــا مـــن الحيـــاة الطبيعيـــة، ولكنهـــم تركـــوا 
جـــًدا  الضيقـــة  القضيـــة  فـــي  وعاشـــوا  الرئيســـي  الموضـــوع 

الســـبت. قضية 
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َمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا.« )رومية 6: 23(
ْ
بَِديٌَّة بِال

َ
ِهَ َحَياٌة أ

َ
ا ِهَبُة اهللِ ف مَّ

َ
َِطيَِّة يِهَ َمْوٌت، وَأ ْجَرَة اخلْ

ُ
نَّ أ

َ
»أل

تحتفل كنيســـتنا هـــذا األسبـــــــــــــــــــوع 
بتذكار آالم السيد المسيــــــح عن العالم 
كلـــه. والكنيســـــــــــــــة فـــي ترتيـــب مبـــدع 
تمـــزج بيـــن الطقـــس والعمـــل الروحـــي 
هللا  كلمـــة  مـــن  الكتابيـــة  والقـــراءات 
. وفـــي احتفالنـــا بهذا  فـــي توافـــق معـــزٍّ
األســـبوع، ورغـــم أننـــا نســـّميه “أســـبوع 
يســـوع  ربنـــا  تألـــم  فيـــه  ألن  اآلالم” 
المســـيح عّنا بالجســـد، إاّل أن الكنيســـة 
تعّلمنـــا أنـــه أســـبوع مفـــرح لنـــا جميًعـــا 
ألن ربنـــا يســـوع المســـيح قد أتـــّم عمل 
الخـــالص للبشـــرية فـــي كل االجيـــال 
بموتـــه عّنـــا علـــى الصليـــب وقيامتـــه 
المقدســـة، لذلك يتحـــدث معلمنا بولس 
عندمـــا  الخـــالص  هـــذا  بهجـــة  عـــن 
كتـــب عن الرب يســـوع أنـــه »من أجل 
الســـرور الموضـــوع أمامـــه قبـــل اآلالم 

بالخـــزي« )عـــب2:12(. مســـتهيًنا 
وُيميِّز أســـبوع اآلالم ثاثة أمور 
مفرحـــة، تبـــدأ وتنتهـــي بهـــا أحداث 
جهـــة  مـــن  وذلـــك  األســـبوع،  هـــذا 
ترتيـــب الطقـــس والقـــراءات الكتابيـــة.. 
ولـــكل مـــن هذه األمـــور معـــاٍن روحية 
ذات مغـــزى روحـــي، وهـــي: 1- يبدأ 
االســـبوع وينتهـــي بالقيامة:  أحداث 
األســـبوع تبـــدأ بقـــداس ســـبت لعـــازر، 
يســـوع  الـــرب  إلقامـــة  تـــذكار  وهـــو 
لجســـد لعـــازر الميـــت الـــذي قـــد أنتـــن 
األســـبوع  وينتهـــي  أيـــام.  أربعـــة  بعـــد 
فـــي فجـــر األحـــد بقيامـــة الـــرب يســـوع 
مـــن بيـــن األمـــوات كباكـــورة للراقديـــن. 
وقيامة الرب هي نصرته على شـــوكة 
لـــه  يعـــد  لـــم  الـــذي  الخطيـــة والمـــوت 
ســـلطان علـــى البشـــرية فيمـــا بعـــد، إن 
قبل البشـــر عمل الخالص الذي أتّمه 

الـــرب يســـوع علـــى الصليـــب. 
لـــم يعـــد المـــوت َبعـــد قيامـــة الرب 
عقوبـــة، لكنـــه أصبح بداية لحياة أبدية 
مفرحة ال تنتهي، فبقيامة الرب لم يعد 
للخطية ســـلطان علينا نحن المؤمنين، 
لذلـــك يقـــول الكتـــاب »مبـــارك ومقدس 
مـــن لـــه نصيـــب فـــي القيامـــة األولـــى 
)التوبـــة(، هـــؤالء ليـــس للمـــوت الثاني 
لذلـــك  ســـلطان عليهـــم« )رؤ6:20(. 
لنجتهـــد أن نقبـــل خـــالص ربنـــا يســـوع 
الثميـــن، ونحـــرص أن نجـــّدد عهودنـــا 
معـــه بتوبـــة صادقـــة مـــن القلـــب، لكي 
نشـــترك في اســـتحقاقات قيامـــة الرب. 
2- يبـــدأ األسبـــــــــــــــوع وينتهـــي 
بالطيـــب: أحـــداث األسبــــــــــــــــــــــوع تبـــدأ 
ســـكبت  حيـــث  الســـعف  أحـــد  بعشـــية 
مريـــم أخـــت لعـــاز الطيب علـــى قدمي 

الـــرب يســـوع كعالمـــة شـــكر وعرفـــان 
ليســـوع على إقامـــة أخيها من الموت. 
وينتهـــي األســـبوع أيًضـــا بالحديث عن 
األحـــد  فجـــر  الخارجـــات  المريمـــات 
بـــاٍق،  والظـــالم  أورشـــليم  مدينـــة  مـــن 
مـــن أجـــل تطيـــب جســـد الـــرب يســـوع 
كعالمـــة حـــب لشـــخص الـــرب يســـوع، 
قـــد  قـــد نظـــرن الحجـــر  أنهـــم  وكيـــف 

ُدحـــِرج وأن الـــرب قـــد قـــام. 
الطيـــب كمعنـــى روحـــي  وســـكب 
إلـــى أن اإلنســـان الروحـــي ال  يشـــير 
ينبغـــي أن يظهـــر أمـــام الـــرب فارًغـــا، 
أطيابـــه  معـــه  يحمـــل  أن  عليـــه  بـــل 
وحنوطـــه، والطيـــب يختلـــف فـــي حياة 
كلٍّ مّنـــا عـــن اآلخـــر.. فتـــرك الخطية 
المحبوبة طيب، واالرتباط الشـــخصي 
بربنـــا يســـوع طيـــب، والخدمـــة طيـــب، 
واحتمـــال  طيـــب،  الطّيـــب  والســـلوك 
اآلخرين طيب... الخ. لذلك فالكنيسة 
تعّلمنـــا أن كل من يأتي ليســـوع ينبغي 
أن يحمـــل طيًبـــا، أي ينبغـــي أن يبـــذل 
مـــن أجلـــه. نعـــم يســـوع يحبنـــا أن ُنقِبل 
إليـــه دائًمـــا، لكننا نحتـــاج أن نتعلم أنه 
ال ينبغـــي أن نظهـــر أمامـــه فارغيـــن.

وينتهـــي  االســـبوع  يبـــدأ   -3
كملـــك:   يســـوع  الـــرب  باســـتعان 
األســـبوع يبـــدأ بأحـــداث أحـــد الســـعف 
حيـــث اســـتقبلت مدينـــة أورشـــليم الرب 
وهتفـــوا  أتـــان،  علـــى  راكًبـــا  يســـوع 
إســـرائيل.  ملـــك  »أوصّنـــا  كملـــك  لـــه 
أوصّنـــا  الـــرب.  باســـم  اآلتـــي  مبـــارك 
فـــي األعالـــي« )مـــت9:21(، وينتهي 
األســـبوع بارتفـــاع الـــرب يســـوع علـــى 
داود  نبـــوة  بحســـب  كملـــك  الصليـــب 
علـــى خشـــبة«،  الـــرب  »َمَلـــَك  النبـــي 
وكتـــب بيالطـــس عنـــوان عّلتـــه وعلقـــه 

إســـرائيل«. »ملـــك  الصليـــب  فـــوق 
وُملك الرب يسوع له معنى روحي 
غني، وهو أن مســـرة الرب يســـوع هو 
أن يملـــك علـــى قلوبنا، فال يعود للعالم 
وال للخطيـــة ســـلطان علينـــا، بـــل يملك 
الـــرب علـــى كل الحيـــاة. وبقدر أمانتنا 
للـــرب، بقـــدر ما نقطـــع كل ما يفصلنا 
عنـــه إن كان خطية أو محبة خاطئة. 
ونحـــن عندمـــا نقبـــل ُملـــك الـــرب على 
قلوبنـــا، فإننـــا نقبل أيًضـــا أن نتألم من 
أجلـــه، ونقبـــل األلـــم فـــي حياتنـــا كهبـــة 
»ُوِهـــب لكـــم ال أن تؤمنـــوا به فقط، بل 
أن تتألموا أيًضا ألجله« )في29:1(.
مـــن  مملـــوء  مبـــارك  آالم  أســـبوع 
جميًعـــا... حياتنـــا  فـــي  الـــرب  عمـــل 
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تـــدوم  التـــي  الحقيقيـــــــــــة  الصداقـــة 
هـــي التـــي يرتبـــط فيهـــا األصدقـــاء مـــع 
الـــرب  فـــي شـــخص  البعـــض  بعضهـــم 

يســـوع بمحبـــة وأمانـــة.
ال يمكـــــــــن أن تـــــــــــــدوم الصداقــــــــــــة 
مـــــــــــــــا لــــــــــــــم تكــــــــــــن األطــــــــــــــراف كلهـــا 
فـــي  الهـــدف ومتســـاوية  فـــي  متشـــابهة 

والفضيلـــة. الصـــالح 
أســـباب فشـــل الصداقـــة مـــع بعض 
محبـــة  هـــو  )العالمييـــن(  الجســـدانيين 

الـــذات واألمـــور الزمنيـــة والطمـــع.
أســـباب فشـــل الصداقـــة مـــع بعض 
الروحانييـــن هـــو مـــا يبثـــه عـــدو الخيـــر 

مـــن اختـــالف فـــي الفكر.
وأمامنـــا فـــي اإلنجيل المقدس مثال 
بيـــن  الناجحـــة  الصداقـــة  عـــن  واضـــح 
الرســـولين العظيميـــن بطـــرس ويوحنـــا.

الســـن  فـــي  الكبيـــر  الفـــارق  فبرغـــم 
بينهمـــا توطـــدت بينهمـــا صداقـــة متينـــة 

قويـــة وعميقـــة.
كانـــا شـــريكين فـــي صيـــد السمــــــــك 
مـــن بحـــر الجليـــل ومـــن هنـــاك دعاهما 
ليكونـــوا  وأخوتهمـــا  همـــا  يســـوع  الـــرب 

النـــاس. صيـــادي 
وكالهمـــا كان يحـــب الـــرب يســـوع 
محبة عظيمة وعميقة بشهادة اإلنجيل.

الثالثـــة  التالميـــذ  ضمـــن  كانـــا 
المتميزيـــن الذين كان الرب يصطحبهم 
مثـــل  الخاصـــة  المواقـــف  بعـــض  فـــي 
شـــفاء ابنة يايرس )لـــو51:8(، وحادثة 
التجلي على جبل الطابور )لو28:9(، 
وفـــي بســـتان جثســـيماني »ِحيَنِئـــٍذ َجـــاَء 
َيُســـوُع َمـــَع َتاَلِميـــَذُه ِإَلـــى َضْيَعـــٍة ُيَقـــاُل 
َلَهـــا َجْثَســـْيَماِني، َفَقـــاَل ِللتَّاَلِميـــِذ )عنـــد 
باب البســـتان(: اْجِلُســـوا َأْنُتْم هُهَنا َحتَّى 
َأْمِضـــَي َوُأَصلِّـــَي ُهَنـــاَك.  ثُـــمَّ َأَخـــَذ َمَعـــُه 
ُبْطـــُرَس َواْبَنْي َزْبـــِدي )يعقوب ويوحنا(، 
َواْبَتـــَدَأ َيْحـــَزُن َوَيْكَتِئُب« )مت36:26(.

كان  صداقتهمـــا  الـــرب  رأي  لمـــا 
المهـــام. بعـــض  فـــي  مًعـــا  يرســـلهما 

فأرســـلهما مًعـــا إلحضـــار الحمـــار 
ليدخـــل بـــه أورشـــليم فـــي أحد الشـــعانين 

)لـــو30-28:16(.
أرســـلهما الـــرب يســـوع مًعـــا ليعـــدا 
الفصـــح في علية صهيون )لو8:22(.

قـــال  لمـــا  الفصــــــــــح  عشـــاء  أثنـــاء 
الـــرب يســـوع لتالميـــذه إن واحـــًدا منكـــم 
يســـلمني تحيـــر التالميـــــــــــــذ واضطربـــوا 
ينظـــرون بعضهـــم إلـــى بعـــض ليعرفـــوا 
مـــن يقصـــده الـــرب وفـــي حيرتهـــم أومـــأ 
بطرس إلى يوحنا أن يســـأل الرب فقال 
للـــرب يـــا ســـيد َمـــن هـــو؟ فعرفهـــم الرب 

أنـــه يقصـــد يهــــــــــــــــوذا اإلسخريوطــــــــــــــي 
)يـــو26-21:13(.

أثنـــاء محاكمـــة الــــــــــــرب فـــي بيـــت 
رئيـــس الكهنـــة »َوَكاَن ِســـْمَعاُن ُبْطـــُرُس 
َيْتَبَعـــاِن  )يوحنــــــــــــــا(  اآلَخـــــــــــُر  ْلِميـــُذ  َوالتِّ
ْلِميـــُذ َمْعُروًفا ِعْنَد  َيُســـوَع، َوَكاَن ذِلـــَك التِّ
َرِئيـــِس اْلَكَهَنـــِة، َفَدَخـــَل َمَع َيُســـوَع.  َوَأمَّا 
ُبْطـــُرُس َفـــَكاَن َواِقًفا ِعْنـــَد اْلَباِب َخاِرًجا. 
ْلِميـــُذ اآلَخـــُر )يوحنـــا(، َوَكلَّـــَم  َفَخـــَرَج التِّ
)صديقـــه(«  ُبْطـــُرَس  َفَأْدَخـــَل  اْلَبوَّاَبـــَة 

)يـــو16،15:18(.
بعـــد قيامـــة الـــرب يســـوع مـــن بيـــن 
األمـــوات انتشـــر خبـــر القيامـــة، فخـــرج 
بطـــرس ويوحنـــا مـــن العليـــة وأتيـــا إلـــى 
ثـــم  الـــرب  قيامـــة  مـــن  وتأكـــدا  القبـــر 
رجعـــا إلـــى موضعهمـــــــــــــا »العليـــــــــــــة« 

)يـــو10-3:20(.
وفـــي اليـــوم الثامـــن لقيامـــة الـــرب 
ظهـــر لثمانيـــة مـــن الرســـل علـــى بحـــر 
وبعـــد  ويوحنـــا،  بطـــرس  منهـــم  طبريـــة 
معجـــزة صيـــد الســـمك واآلكل مًعا على 
مائـــدة الـــرب، وبعـــد حـــوار ســـاخن مـــع 
بطـــرس وطمأنتـــه علـــى مســـتقبله، نظر 
بطـــرس إلى صديقه يوحنا وســـأل الرب 
»يـــا رب وهـــذا مـــا لـــه؟« أي مـــا هـــو 
مســـتقبله؟ ولمـــا رأي الـــرب أنـــه ســـؤال 
نصيحـــة  ونصحـــه  أســـكته  فضولـــي 
غاليـــة قائـــاًل »اتبعني أنـــت« وليس لك 

شـــأن بغيـــرك.
بعـــد صعـــود الـــرب وحلـــول الـــروح 
الرســـل، صعـــد بطـــرس  القـــدس علـــى 
وقـــت  فـــي  الهيـــكل  إلـــى  مًعـــا  ويوحنـــا 
صالة الســـاعة التاســـعة، وشـــفيا الرجل 
المقعـــد عنـــد بـــاب الهيـــكل الجميـــــــــل، 
عـــن  الشـــعب  يكلمــــــــــان  كانـــا  وبينمـــا 
المعجـــــــــــزة، فقبــــــــــض عليهمـــا رؤســـاء 
الكهنة اليهود وســـجنوهما ثم حاكموهما 
مًعـــا أمـــام مجمـــع الســـنهدريم ولمـــا لـــم 
يجـــدوا عليهما علة هددوهما وأطلقوهما 

)أع4،3(.
لما ســـمع الرسل الذين في أورشليم 
أن الســـامرة قد قبلت كلمة هللا )على يد 
فيلبـــس المبشـــر وعمدهم، أرســـلوا إليهم 
بطـــرس ويوحنـــا اللذيـــن لمـــا نـــزال صليا 
ألجلهـــم لكي يقبلوا الروح القدس )أع8: 

.)16-14
خـــدم كالهمـــا فـــي آســـيا الصغـــرى 
)تركيـــا حالًيـــا( فأســـس بطرس الرســـول 
كرســـي أنطاكية، وأســـس يوحنا الرسول 

كرســـي أفسس.
بركــــــــــــــــــــــــة صلـــــــواتهمــــــــــــا فلتكـــــــــــن 

معنـــا. آمين.
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القمص بولس حبيب 
أحد شيوخ كهنة األسكندرية

رقـــد فـــي الـــرب يوم الخميس 15 أبريـــل 2021م، القمص بولس 
المالئكـــة ميخائيـــل بمنطقـــة غربـــال  حبيـــب، كاهـــن كنيســـة رئيـــس 
باإلســـكندرية، عن عمر تجاوز 88 ســـنة، بعد خدمة كهنوتية دامت 
ألكثـــر مـــن نصف قرن. ُأقيمت صلوات تجنيزه بكنيســـة الشـــهيد مار 
جرجـــس بالشـــاطبي بحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا بافلي األســـقف 
لكنائـــس  األســـقف  هرمينـــا  واألنبـــا  المنتـــزه،  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام 
قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية. ُوِلد األب المتنيح يوم 25 يناير 1933م، وســـيم كاهًنا 
فـــي 13 ديســـمبر 1967م، ونـــال القمصيـــة بيـــد القائمقـــام نيافـــة األنبا 
باخوميـــوس فـــي 27 ســـبتمبر 2012م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، ولمجمـــع 

كهنـــة اإلســـكندرية، وألســـرته المباركـــة ولـــكل محبيه.

القمص إقالديوس يواقيم 
كاهن كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة

القمـــص  أبريـــل 2021م،  األربعـــاء 14  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
إقالديـــوس يواقيـــم، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بـــأرض الشـــركة، 
التابعـــة لقطـــاع كنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد بالقاهـــرة، عـــن عمـــر 
تجـــاوز 66 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لحوالـــي 36 ســـنة. 
ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي كنيســـته عقـــب القـــداس اإللهـــي، صباح 
اليوم التالي، بحضور نيافة األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس 
القطـــاع، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 3 أبريل 
القمصيـــة  ونـــال  يونيـــو 1985م،  فـــي 15  كاهًنـــا  وســـيم  1955م، 
فـــي 15 فبرايـــر 2012م. كمـــا خـــدم بعـــدة كنائـــس، حيـــث خـــدم ديـــر 
القديـــس األنبـــا برســـوم العريـــان بالمعصرة في بدايـــة كهنوته، وكذلك 
خـــدم بكنيســـة الســـيدة العـــذراء فـــي ســـتاتن آيالنـــد بالواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد، ولمجمـــع كهنـــة قطـــاع شـــرق 

الســـكة، وألســـرته وكل محبيـــه.

القمص أكليمندس وديع 
من إيبارشية المعادي

رقد في الرب يوم االثنين 12 أبريل 2021م، القمص أكليمندس 
وديـــع، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بالمعـــادي، عن عمر يناهز 66 
ســـنة، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامت 34 ســـنة. ُوِلد يوم 17 أغســـطس 
1955م، وسيم كاهًنا في 7 يونيو 1987م بيد مثلث الرحمات البابا 
شـــنوده الثالـــث علـــى كنيســـة القديس مـــار مرقس الرســـول بالمعادي، 
ثـــم انتدبـــه للخدمـــة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمعـــادي فـــي ديســـمبر 
1988م. نـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 8 يونيـــو 2012م بيـــد القائمقـــام 
نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مدن 
الغربيـــة. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيزه بحضور نيافة األنبا دانيال أســـقف 
المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا 

دانيـــال، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيه.

القمص أنسيموس رزق 
من إيبارشية ميت غمر

القمـــص  أبريـــل 2021م،  األربعـــاء 14  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــد 
أنســـيموس رزق، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بميـــت غمـــر، 
عـــن عمـــر تجـــاوز 70 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت ألكثر من 
وســـيم  ديســـمبر 1950م،  يـــوم 12  المتنيـــح  األب  ُوِلـــد  ســـنة.   25
كاهًنـــا فـــي 6 أكتوبـــر 1995م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة يـــوم 26 يونيو 
2000م. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه بحضـــور نيافـــة األنبا 
صليـــب أســـقف ميـــت غمر ودقـــادوس وبالد الشـــرقية، وبعض اآلباء 
الكهنـــة، وأســـرة األب المتنيـــح. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا صليب، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته وكل محبيـــه.

القمص صليب حكيم 
من إيبارشية بورسعيد

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 11 أبريـــل 2021م، القمص صليب 
حكيم، كاهن عام األنشـــطة في إيبارشـــية بورســـعيد، عن عمر قارب 
الـ76 ســـنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لـ23 ســـنة، خدم خاللها في 
خدمة األنشـــطة الكنســـية وبيوت المؤتمرات حيث أشـــرف على بيت 
الســـالم للمؤتمـــرات بجمصـــة التابـــع لإليبارشـــية. ُوِلـــد األب المتنيـــح 
فـــي 6 ســـبتمبر عـــام 1945م، وســـيم كاهًنـــا فـــي األول مـــن مـــارس 
1998م بيـــد نيافـــة األنبـــا تادرس مطران بورســـعيد. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا تـــادرس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته 

محبيه. وكل 

القمص صموئيل فرج اهلل 
من إيبارشية القوصية ومير

رقد في الرب يوم االثنين 12 أبريل 2021م، القمص صموئيل 
فـــرج هللا، كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار يوحنـــا المعمـــدان بالقوصيـــة، 
التابعـــة إليبارشـــية القوصيـــة وميـــر، عـــن عمر قارب 70 ســـنة، بعد 
خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لحوالـــي 23 ســـنة، وُأقيمـــت صلـــوات تجنيزه 
اليـــوم ذاتـــه بحضـــور نيافـــة األنبـــا توماس أســـقف اإليبارشـــية، وعدد 
من اآلباء الكهنة. ولد األب المتنيح يوم 22 أبريل 1951م، وســـيم 
كاهًنـــا فـــي 1998م، ونـــال القمصيـــة عـــام 2012م. خالـــص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا تومـــاس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية وألســـرته 

محبيه. وكل 

القمص ساويرس هارون 
من إيبارشية نقادة وقوص - وشقيق نيافة األنبا بيمن 

رقد في الرب يوم الجمعة 16 أبريل 2021م، القمص ساويرس 
هارون، كاهن كنيســـة الشـــهيدة دميانة بنقاده، التابعة إليبارشـــية نقادة 
وقـــوص، عـــن عمـــر قـــارب 70 ســـنة، بعد خدمة كهنوتيـــة قصيرة لم 
تتـــم 3 ســـنوات، حيـــث ُوِلـــد يـــوم 27 ســـبتمبر 1951م، وســـيم كاهًنـــا 



15 يل 2021 لة الكرازة - 23 أ�ب مب

أنت أعظم يا سيدى من األفاكر واأللسنة، وتتصاغر العقول واألفهام عن وصفك. )القديس ماريعقوب الرسوىج(

في 19 مايو 2018م، وهو الشـــقيق األكبر لنيافة األنبا بيمن أســـقف 
نقـــادة وقـــوص، واألب الروحـــي لكثيـــر مـــن كهنـــة اإليبارشـــية. وقـــد 
صّلـــى نيافـــة األنبـــا بيمـــن فـــي اليوم التالي صـــالة التجنيـــز، وذلك في 
ديـــر المـــالك ميخائيـــل بنقـــادة. شـــارك فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافة: 
األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، واألنبـــا غبريـــال أســـقف بني ســـويف، 
واألنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمـــح، واألنبـــا كاراس 
األســـقف العـــام إليبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، واألنبا يوســـاب األســـقف 
العـــام لألقصـــر، واألنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت، واألنبا 
بيجـــول أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـيدة العـــذراء )المحـــرق( بأســـيوط، 
واألنبا ثاؤفيلس أســـقف منفلوط، واألنبا رويس األســـقف العام بآســـيا، 
كمـــا حضـــر عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة من إيبارشـــيات وقطاعـــات نقادة 
وقـــوص، واألقصـــر، وإســـنا وأرمنـــت، ورهبـــان مـــن أديـــرة الســـيدة 
العـــذراء )المحـــرق( بأســـيوط، والشـــهيد مـــار جرجـــس بالرزيقـــات، 
والقديـــس األنبـــا باخوميـــوس )الشـــايب( باألقصـــر، ورئيـــس المالئكـــة 
ميخائيـــل بنقـــادة، باإلضافـــة إلى أســـرة األب المتنيـــح. خالص تعازينا 
وألســـرته  اإليبارشـــية  كهنـــة  اآلبـــاء  ولمجمـــع  بيمـــن،  األنبـــا  لنيافـــة 

المباركـــة وكل محبيه.

القس بيت توفيق 
من إيبارشية أسيوط

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثالثـــاء 13 أبريـــل 2021م، القـــس بيتـــر 
توفيـــق، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أباديـــر وأختـــه ايرينـــي بغـــرب مدينـــة 
ٔاســـيوط، عـــن عمـــر تجـــاوز 67 ســـنة، بعـــد أن خـــدم المذبـــح المقدس 
ألكثـــر مـــن 25 ســـنة. ُوِلـــد األب المتنيـــح فـــي 10 فبرايـــر 1954م، 
وســـيم كاهًنـــا بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا ميخائيـــل مطـــران أســـيوط 
الســـابق يـــوم 1 ينايـــر 1996م. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه اليـــوم ذاتـــه 
بحضـــور نيافـــة األنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، ومجمع اآلبـــاء الكهنة. 
وقد أرســـل قداســـة البابا تواضروس الثاني رســـالة تعزية لنيافة األنبا 
يوأنـــس ولمجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة وأســـرة المتنيـــح القـــس بيتـــر توفيـــق. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يوأنـــس، ولمجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية 

وألســـرته وكل محبيـــه.

القس يعقوب بنيامني 
من إيبارشية طهطا وجهينة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 19 أبريـــل 2021م، القـــس يعقوب 
بنياميـــن، كاهن كنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل بقرية عنيبس مركز 
جهينـــة التابعـــة إليبارشـــية طهطـــا وجهينـــة، عـــن عمـــر تجـــاوز 55 
ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت ألكثـــر مـــن 21 ســـنة. ُوِلـــد األب 
المتنيـــح يـــوم 29 أغســـطس 1965م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد نيافـــة األنبـــا 
إشعياء مطران اإليبارشية في 17 أكتوبر 1999م. خالص تعازينا 
لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيـــه.

القس بيشوي اكمل 
كاهن كنيسة العذراء ومار مرقس باإلسكندرية

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 17 أبريـــل 2021م، القـــس بيشـــوي 
كامـــل، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مار مرقـــس بمنطقة 
جريـــن بـــالزا التابعـــة لقطـــاع كنائـــس شـــرق اإلســـكندرية، عـــن عمـــر 
تجـــاوز 49 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت ألكثـــر مـــن 21 ســـنة. 
ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 15 ينايـــر 1972م، وســـيم كاهًنـــا بيد المتنيح 
البابـــا شـــنوده الثالـــث فـــي 23 مـــارس 2000م، علـــى كنيســـة الشـــهيد 
مـــار مينـــا بفلمنـــج، وتولـــى مســـئولية خدمـــة الصـــم وضعـــاف الســـمع 
بـــكل اإلســـكندرية تحت اســـم خدمة أم الرحمة، وانتقـــل بعدها للخدمة 
بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مـــار مرقـــس بمنطقـــة جرين بالزا 
عـــام 2017م. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيزه بالكنيســـة المرقســـية الكبرى، 
باإلســـكندرية، اليـــوم ذاتـــه، بحضـــور صاحبـــي النيافـــة األنبـــا تومـــاس 
أســـقف القوصية ومير، واألنبا هرمينا األســـقف لكنائس قطاع شـــرق 
اإلســـكندرية، وعـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية. خالـــص تعازينـــا 
لنيافـــة األنبـــا هرمينـــا، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيـــه.

القس ماكريوس بشندي 
من إيبارشية جرجا

رقـــد فـــي الرب يـــوم االثنين 19 أبريل 2021م، القس مكاريوس 
بشـــندي، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بقريـــة الرقاقنـــة التابعة 
إليبارشـــية جرجـــا، عـــن عمـــر تجـــاوز 58 ســـنة، بعد خدمـــة كهنوتية 
دامـــت ألكثـــر مـــن 9 ســـنوات. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 23 أغســـطس 
1962م، وســـيم كاهًنا بيد نيافة األنبا مرقوريوس أســـقف اإليبارشـــية 
فـــي 22 فبرايـــر 2012م. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا مرقوريوس، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القس عبد املسيح ادليب 
من إيبارشية سوهاج

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الخميـــس 15 أبريـــل 2021م، القـــس عبـــد 
المســـيح الديـــب، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبي ســـيفين 
بنجع الكماش )نجع أبو عوض(، التابعة إليبارشية سوهاج والمنشاة 
والمراغـــة، عـــن عمـــر قـــارب 53 ســـنة، بعـــد خدمة كهنوتيـــة قصيرة 
لم تســـتمر ســـوى 6 ســـنوات، حيث ُوِلد يوم 1 يونيو 1968م، وســـيم 
كاهًنـــا فـــي 28 فبرايـــر 2015م. ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـة 
الشـــهيد مـــار جرجس، مقر المطرانية بســـوهاج اليـــوم ذاته، بحضور 
نيافة األنبا باخوم أســـقف اإليبارشـــية، وبعض اآلباء الكهنة، وأســـرة 
األب المتنيـــح فقـــط نظـــًرا للظـــروف الحاليـــة. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة 
األنبا باخوم أســـقف إيبارشـــية ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.
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إن أردت أن تعرف حقيقة ذاتك، فال تنظر إىل ما أنت عليه، بل إىل خلقتك األصلية. )القديس مارأوغريس(

ســـنحاول أن نذكر بعـــض الدروس 
التـــي نســـتفيد منهـــا خـــالل أحـــداث كل 
يـــوم مـــن أيـــام أســـبوع اآلالم فـــي صورة 

نقـــاط مركزة.
فـــي يـــوم ســـبت لعـــازر: 1. للـــرب 
تأّنـــي  وإن  تصـــرف،  كل  فـــي  حكمـــة 
يســـتجيب. 2. اللجـــوء إلـــى هللا فـــي أي 
مشـــكلة )حتـــى لـــو كانـــت المـــوت(. 3. 
عـــدم االســـتعجال علـــى حـــل المشـــاكل. 
ســـيقيم  إنمـــا  يشـــِف  لـــم  لـــو  ربنـــا حتـــى 
مـــن المـــوت. 4.  عـــدم اليـــأس وال فقـــدان 
الرجـــاء )إن آمنـــِت تريـــن مجد هللا(. 5.   
نفعـــل مـــا يجب علينـــا عمله فقط )نجاهد 
فـــي عمـــل كل ما يمكننا فقط(. 6. علينا 

دحرجـــة الحجـــر وهللا عليـــه القيامـــة.
وفـــي قصة زكا: 1. الســـيد المســـيح 
يهتـــم بـــكل أحـــد، فيجـــب أن نطمئـــن أننا 
لـــن نتـــوه أو نضيـــع وســـط الزحـــام. 2. 
التغلـــب علـــى المعّوقات في ســـبيل رؤية 
الرب واالســـتمتاع بـــه. 3. إن لقاء الرب 
يحتـــاج إلـــى بـــذل وتضحيـــة مثلمـــا فعـــل 
يعطـــي  أن  قـــادر  الـــرب  إن   .4 زكا. 
الخـــالص إن وجدنـــا نحـــارب مـــن أجله.
يـــوم أحد الشـــعانين: 1. الشـــجاعة 
اإلنســـان  بهـــا  يتحّلـــى  أن  ينبغـــي  التـــي 
المســـيحي في مواجهة الموت واألشرار، 
التهـــور. 2. قبـــول  وهـــي تختلـــف عـــن 
الرمزيـــة،  العطايـــا  المســـيح  الســـيد 
يرمـــز  كمـــا  للقلـــب،  يرمـــز  )فالســـعف 
للنقـــاء. والزيتـــون يرمـــز للثبات في الرب 
والســـالم فـــي العالقـــة مـــع هللا والنـــاس. 
والمالبـــس تشـــير لألجســـاد التـــي ينبغـــي 
الملـــك  الـــرب  إن   .3 هلل(.  تكـــون  أن 
يبحـــث فـــي دواخلنا عن شـــيء لـــم يملكه 
بعـــد، حتـــى يطهـــره ويملك عليـــه، فتكون 
األرض للـــرب )أي الجســـد للـــرب(. 4. 
فيتـــرك  اإلنســـان  يتهـــاون  أن  ينبغـــي  ال 
هيكلـــه ليكـــون مغـــارة للصـــوص. 5. في 
هـــذا اليـــوم تعلمنـــا كيفية التســـبيح للرب، 
فـــإن كانـــت الحجارة تنطـــق فينبغي علينا 
أن نســـبح. 6.   نحـــاول قـــدر اإلمـــكان 
بخدمتنـــا  ونفرحـــه  المســـيح  نســـتقبل  أن 
طـــول ايـــام حياتنـــا. 7.   نهتـــم بأن نكون 
مصـــدر ســـالم )غصـــن زيتـــون( ونقـــاء 
أن  نحـــاول     .8 )األبيـــض(.  الســـعف 
نكـــّرس حياتنـــا لربنـــا بالكامـــل، وال نبخـــل 

ال بالجهـــد وال بالمـــال.
يـــوم االثنيـــن: 1. مقاومـــة الريـــاء: 
الـــذي ظهـــر واضحـــا فـــي شـــجرة التيـــن 
فـــي  الملعونـــة، لذلـــك علينـــا أن نبحـــث 
دواخلنـــا عن الثمر لئال يكون لنا نصيب 
هـــذه الشـــجرة. الـــرب يطلـــب منـــا الثمـــر 
والعمـــق )ال الشـــكل وال المظهـــر(. 2. 
هـــل نهتـــم بالظاهر أم بالثمـــر؟ بصورتنا 
أمـــام النـــاس أم أمام هللا؟ 3. تأكد أن هللا 

ال ينخـــدع بالمظهـــر أبـــًدا.

يـــوم الثاثـــاء: يـــوم التعليـــم الـــذي 
مـــرة،  الهيـــكل آلخـــر  الـــرب  دخـــل  فيـــه 
هـــذا  فـــي  كثيـــرة  حـــوارات  دارت  وقـــد 
متنوعـــة  أمثلـــة  الـــرب  وأعطـــى  اليـــوم، 
عـــن ملكــــــــــــوت السمــــــــــوات. 1. المعرفة 
الخـــوف  عـــدم   .2 الناميـــة.  المســـتمرة 
مـــن المناقشـــة )بشـــرط إقنـــاع اللفـــظ ال 
الصـــوت(. 3. التبســـيط المطلـــوب مـــن 
المعلـــم لتوصيـــل المعلومـــة بســـهولة إلي 
باألمثـــال،  التعليـــم  الســـامعين. 4. كان 
للنـــاس  الملكـــوت  تبســـيط  يعلمنـــا  وهـــذا 
وكيفيـــه جـــذب الناس للملكوت وللســـماء 
بصورة مبســـطه، فالحياة الروحية ليســـت 
صعبـــه... )يشـــبه ملكـــوت الســـموات(. 

5. الهـــدف هـــو ملكـــوت الســـموات. 
يـــوم األربعـــاء: 1. كل مـــن يفعـــل 
مـــن أجـــل  الـــرب ويبيعـــه  الشـــر يخـــون 
الخيانـــة هـــي أن  خطيـــة رخيصـــة. 2. 
نســـرق مجـــد هللا وننســـبه لذواتنـــا.  3. 
ينبغـــي أن نتعلـــم مـــن الرب كيـــف نوازن 
بيـــن الخدمة والخلـــوة. 4.   نحتاج للخلوة 
لمراجعـــة ذواتنـــا، فـــال نكـــون مثـــل الـــذي 

بنـــى الفلـــك وهلـــك ألنـــه لـــم يدخلـــه.
يـــوم الخميـــس: 1. كيـــف نجهـــز 
نفســـنا للتناول بالتوبة. 2. وكيف نعيش 
فـــي اتضـــاع مـــع الجميـــع. 3. ال تغتـــّر 
بنفســـك مثل بطرس متســـرًعا في الكالم.  
حتـــى  والجهـــاد  والتســـبيح  الصـــالة   .4
ولـــو مـــع عـــرق ممـــزوج بالـــدم. 5. حيـــاة 
التســـليم التـــي ظهـــرت فـــي قـــول الـــرب: 
 .6 مشـــيئتك.  بـــل  مشـــيئتي  ال  لتكـــن 
احتمـــال اآلالم وعـــدم الهـــروب منها. 7. 
إن الثبـــات فـــي الرب يعطي هيبة للغير. 
ونعمـــة ومخافـــة في عيون اآلخرين )كما 
حـــدث مـــع الـــرب حيـــن قـــال أنـــا هـــو(. 
8. هنـــاك ســـاعة للظلم ولســـلطان الظلم 
ينبغـــي أن نصمـــت فيهـــا ونحتملها ألنها 
ال بـــد أن تأتـــي )هـــذه ســـاعتهم وســـلطان 
الظلمـــة(. 9. إن كل ظلـــم يمـــر عليـــك 
يتحـــول لـــك في النهايـــة إلى كرامة ومجد 
واستشـــهاد بدون ســـفك دم. لذلك ال تفقد 
ســـالمك وال ثقتـــك فـــي هللا وفـــي وجـــوده. 

10. ال تهـــرب مـــن الضيقـــة.
يوم الجمعـــــــــة: 1. احتمـــال اآلالم 
حتـــى النهاية )فمـــن يصبر للمنتهى فهذا 
يخلـــص(. 2. التســـليم الكامـــل لمشـــيئة 
هللا وإرادتـــه. 3. التســـامح والصفـــح حتى 
لألعـــداء. 4. الوفـــاء واإلخـــالص حتـــى 
فـــي أحلك الظروف. 5. الجهاد الروحي 
حتـــى المـــوت ضـــد الخطية، والـــذي يقود 
العتيـــق  اإلنســـان  لمـــوت  النهايـــة  فـــي 
كيـــف   .6 الجديـــد.  اإلنســـان  وقيامـــة 
نحمـــل الصليـــب بـــكل فـــرح وشـــكر. 7. 

نحتمـــل األلـــم، الضيـــق، المتاعـــب.

avvatakla@yahoo.com

الـــرب  معرفـــة  ألعرفــــــــه:   -1
وهـــذه  الزاويـــة،  هـــي حجـــر  يســـــوع 
المعرفة معناها معرفــــــة المخلـــــــــص 
الفادي، سر حياتنــــــــــا ووجودنا وسر 

أبديتنـــا وخلودنـــا.
»هـــذه هـــي الحيـــاة األبديـــة، أن 
يعرفـــوك أنت اإلله الحقيقي وحدك، 
أرســـلته«  الـــذي  المســـيح  ويســـوع 
يســـوع  الـــرب  معرفـــة  )يـــو3:17(. 
الخــــــــــــالص  طريـــق  هـــي  –إًذا– 
والخلـــــــود.. وهــــــــي معرفة شخصيــــــة 

مباشـــرة بيـــن اإلنســـان وهللا.
2- وقــــــوة قيامتـــــــه: فنحن ال 
نعــــرف مسيًحا ميًتا اآلن. بل مسيًحا 
قائًما َقَهر الموت، وَهَزم الشيطان، 
المغلقـــة،  الفـــردوس  أبـــواب  وفتـــح 
ودخـــل بالبشـــرية إلى األقـــداس، من 
خـــالل جســـده الطاهـــــــر، الـــذي قـــام 
بـــه جســـًدا نورانًيـــا، ودخـــل بـــه إلـــى 
قـــدس األقـــداس في الســـماء، وقيامة 
الـــرب قـــوة لنـــا، إذ مـــن خـــالل الرب 
القائـــم نجد شـــفيًعا كفارًيا يشـــفع عنا 
حَيـــا  رفيَقـــا  اإللهـــي.  العـــدل  أمـــام 
يســـلك معنـــا كل الطريـــق، ومخلَصا 
قوًيـــا يطرد عنا الخطيئة واألحزان!!
3- وشركــــــة آالمـــــــه: وهـــذه 
تأتـــي بعـــد أن نحصـــــــل علـــى قـــوة 
آالم  نحتمـــل  فبالقيامـــــــــــة  القيامـــة، 
وجهـــــــــــــادات  الحاضــــــــــر،  الزمـــان 
اإلماتــــــــة اليوميـــة، ونرفــــــض خطايـــا 
الجســـــــــــــــد، وتجـــارب العدو اليومية، 
ونشعر أن »آالم الزمــــان الحاضــــر 
العتيـــــــــــــــد«  بالمجــــــــــــد  ُتقـــاس  ال 
)رو18:8(. ومـــن هنـــا نحتمــــــــــــــــــــل 
اآلالم بصبـــر وشكــــــــر، ألنـــه »إن 
تألمنـــا معــــــــه نتمجـــــــــد أيًضـــا معـــه« 
يستحيـــــــــــــل  لذلــــــــــــك  )رو18:8(. 

علـــى مـــن لـــم يتعــــــرف علـــى الـــرب 
يســـوع شـــخصًيا، ويأخــــــــذ منـــه قـــوة 
أو  اآلالم  يحتمـــــــــل  أن  قيامتـــــــــــــــه، 

بصبـــر علـــى التجـــارب.
هنـــا  بموتـــــــــه:  متشـــِبّهًا   -4
أن  أي  المـــوت!!  حـــد  األلـــم  يبلـــغ 
يكـــون المؤمـــن قـــادًرا بقوة القيامــــــــــــة 
العاملـــة فيــــــــــه، ال أن يحتمـــــــل اآلالم 
مســـتعًدا  يكـــون  أن  بـــل  فحســـــــــب، 
للمـــــــــوت من أجل المســـيح، واضًعا 
فـــي قلبـــه قـــول الرســـول: »أن متنـــا 
معه، نحيا أيًضا معــــــــــــــه« )2تــــــــــــي 
الصليـــب  يصيـــر  هنـــا   ،)11:2
فالمؤمـــن  شـــهوة،  ربمـــا  بـــل  بركـــة، 
الحقيقـــي ال يـــرى الصليـــب إال فـــي 
ضـــوء القيامة، وال يـــرى ظلمة القبر 

إاّل فـــي ضـــوء إشـــراقه الخلـــود.
5- لعّلــــــــــي أبلـــــــــغ إلــــــــــــى 

األمـــوات: قيامـــة 
القيامـــة  هــــــــــي  القيامــــــــــة  هـــذه 
األخيـــــــــــــــر،  اليـــــــــــــوم  فـــــــي  العامـــة 

الـــذي:  فالمؤمـــن 
- تعّرف علـى السيد المسيح

- وأخذ منه قوة قيامته
فـــــــــــــــــي  - واتحـــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــه 

شـــركة األلـــم 
- وعـــاش اإلماتــــــــة اليومية من 

أجل اسمه 
- يجاهــــــــــد كـــــــــــل يــــــــــــوم ضــــــــد 

الجســـد والعالـــم والشـــيطان.
للقيامـــــــــة  مســـتحًقا  يكـــــــــــــــــــــون 
العامــــــــــــــة، التـــــــــــــي مـــــــــن خاللهــــــــــا 
ويحيــــــــــا  الملكــــــــــــــوت،  إلـــى  يدخـــل 

والخلـــود!! األبديـــة 

mossa@intouch.com



17 يل 2021 لة الكرازة - 23 أ�ب مب

لقد رشب الرب وحده الكأس وذلك لىك يطهر هؤالء الين تآمروا عليه ولم يؤمنوا به. )القديس إكيمندس السكندرى(

مـــا أجمـــل أن نتأمـــل فيمـــا أورده 
معلمنـــا بولـــس الرســـول فـــي رســـالته 
َوُقـــوََّة  فيلبـــي: »أَلْعِرَفـــُه،  أهـــل  إلـــى 
ُمَتَشـــبًِّها  آاَلِمـــِه،  َوَشـــِرَكَة  ِقَياَمِتـــِه، 
معرفتنـــا  إن  )فـــي10:3(.  ِبَمْوِتـــِه« 
المعرفـــة  إلـــى  ترقـــى  بالمســـيح 
خـــالص  معرفـــة  أي  المســـيانية، 
المســـيح المســـياني لنـــا، الـــذي قد بدأ 
بتجســـده، ثم آالمه، وموته بالجســـد، 

ثـــم قيامتـــه مـــن بيـــن األمـــوات. 
مّنـــا  تتطّلـــب  المســـيح  ومعرفـــة 
ونـــدرك  لنعـــرف  الكافـــي  اإليمـــان 
الغايـــة في ســـر تجســـده اإللهي أواًل، 
وكيـــف هو ســـر عظيـــم أن هللا ظهر 
في الجســـد، فبدون إدراك هذا الســـر 
يعســـر علـــى الكثيريـــن معرفـــة ســـر 
آالمـــه وموتـــه بالجســـد مـــن أجلنـــا، 
وقـــوة قيامتـــه، ومـــن َثّم الشـــركة معه 

مـــن عدمـــه.
قـــد  إن معلمنـــا بولـــس الرســـول 
أشـــار ســـابًقا إلى أن قبول الخالص 
يحســـب  أن  اســـتدعى  المســـياني 
كل شـــيء خســـارة مـــن أجـــل فضـــل 
معرفـــة يســـوع المســـيح  )فـــي8:3(، 
وإن كان وهـــو فـــي تواضـــع الـــروح 
يقـــول: »أســـعى لعّلـــي أدرك الـــذي 
المســـيح..  أيًضـــا  أدركنـــي  ألجلـــه 
أنـــا لســـت أحســـب لنفســـي أنـــي قـــد 
ألن  )فـــي13-11:3(،  أدركـــت« 
مـــن يســـتطيع أن يـــدرك »كل غنـــى 
يقيـــن الفهـــم، لمعرفـــة ســـر هللا اآلب 
والمســـيح« )كـــو2:2(، ألن معرفـــة 
المســـيح وخالصـــه تســـتدعي تكميل 
بر الناموس ببر المســـيح، واالنتقال 
مـــن الرمـــز واإلشـــارة إلـــى المرمـــوز 
إليـــه، حيـــث النـــور الحقيقـــي الـــذي 
ينيـــر لـــكل إنســـان آٍت إلـــى العالـــم، 
والـــذي يشـــرق علـــى الجالســـين فـــي 
الظلمـــة وظـــالل المـــوت، فيضـــيء 
إلـــى  بهـــم  ســـاعًيا  المســـيح  لهـــم 
أبـــدي، حيـــث ال ســـلطان  خـــالص 
للمـــوت، وال فســـاد يطـــول الطبيعـــة 
إن  ذلـــك.  بعـــد  الُمخلَّصـــة  البشـــرية 
إلـــى  تدعونـــا  المطروحـــة  اآليـــة 
ألمـــور  اإليمانيـــة  الثقـــة  اســـتجالب 

مرجـــوة فـــي أنفســـنا. 
لقـــد أســـاء الغنوســـيين قديًما فهم 
ســـر التجســـد اإللهـــي، وابتذلـــوا فـــي 
اإليمـــان، فبعـــدوا كثيـــرا عـــن الحـــق، 
حتـــي  هللا  مـــع  الشـــركة  وخســـروا 

مـــع  وتشـــابهوا  فيشـــفيهم،  يرجعـــوا 
حكمـــاء المعرفـــة لهـــذا العالم المضل 
وبمعرفـــة  عنـــا،  ابعـــد  »هلل  وقالـــوا 
)أي14:21(.  ُنَســـّر«  ال  طرقـــك 
اســـتعالن  فهـــم  اآلريوســـيين  وأســـاء 
اآلب فـــي ابنـــه الوحيـــد والواحـــد معه 
فـــي الجوهـــر، ولـــم يدركـــوا خـــالص 
هللا للبشـــر، لينالـــوا الخـــالص المبني 
علـــى  ال  الروحيـــة  المعرفـــة  علـــى 
أركان  بحســـب  الفلســـفية،  المعرفـــة 
هـــذا العالـــم. إن المعرفـــة كمـــال ال 
نقصـــان، فالمعرفة الناقصة كإنســـان 
ال  الطريـــق،  نصـــف  إلـــى  يمشـــي 
إن  المرجـــو.  الهـــدف  إلـــى  يصـــل 
العهـــد القديـــم هـــو نصـــف الطريـــق، 
المســـيح  بمعرفـــة  ُيكَمـــل  أن  يجـــب 
المســـيا، والغاية من مجيئه لخالص 
البشـــر، وأن خطـــة الخـــالص بـــدأت 
بتجســـد االبن الكلمة وموته بالجســـد 
وقيامتـــه مـــن بيـــن األمـــوات، فمعرفة 
بقيامتـــه،  إاّل  تكمـــل  ال  المصلـــوب 
وهـــذه دليـــل نصرته وتأكيـــد خالصه 
للبشـــر. لذا كانت كرازة آبائنا الرســـل 
تتلّخـــص فـــي مـــوت الـــرب وقيامتـــه، 
وعندمـــا نؤمـــن بهـــذه الكرازة نســـتحق 
الشـــركة معـــه واالتحـــاد به، ومـــن َثّم 

نملـــك معـــه. 
إن أبعاد الشركة في المسيح من 
خـــالل هذيـــن الُبعديـــن، وهما الموت 
والقيامـــة، يفّســـر لنـــا نـــوال الخالص 
األبـــدي بموت خطايانـــا فيه وقيامتنا 
الـــوالدة  فنلنـــا  فيـــه،  حياتنـــا  بتجديـــد 
بالتبّنـــي،  أبنـــاءه  وأصبحنـــا  منـــه 
ونحـــن ندعـــوه »يا أبانـــا«، وبمعرفتنا 
للـــذي دعانـــا قـــد أصبحنا مســـتحقين 
مـــن  المجانيـــة،  عطايـــاه  ذلـــك  فـــي 
واإلفخارســـتيا،  واالســـتنارة  التجديـــد 
حيـــث قـــد دعانـــا للشـــركة معـــه »فإذ 
قـــد تشـــارك األوالد فـــي اللحـــم والدم، 
اشـــترك هو أيًضا كذلك فيهما، لكي 
يبيـــد بالمـــوت ذاك الـــذي له ســـلطان 
المـــوت أي إبليـــس« )عـــب14:2(.

علينـــا بعد أن نعيــــــــــــــش إماتـــــــــــة 
الـــذات والشـــهوات واألهـــــــــــــواء، ألن 
الـــرب مّكننـــا مـــن الخليقـــة الجديـــدة، 
وبخبرنـــا معلمنـــا بولـــس الرســـول إنه 
»إن كان أحــــــــــــد فـــي المسيــــــــح فهـــو 
خليقـــة جديـــــــــــــدة. األشيـــــــــــــاء العتيقة 
قـــد مضـــت. هـــوذا الـــكل قـــد صـــار 

جديـــًدا« )2كـــو17:5(.

anbamartyros3@yahoo.com
نختتـــم فـــي هـــذا المقـــــــــــال مدخـــل 
القانـــون الكنســـــــــــي، لنبـــدأ فـــي المقـــال 
شـــرح  بـــدء  المسيـــــــــــــــح  بنعمـــة  القـــادم 
قوانيـــن اآلبـــاء الرســـل، ونعـــرض فـــي 
التـــي  العقوبـــات  ألنـــواع  المقـــال  هـــذا 
اشـــتملت عليهـــــــــــــــــا مختلـــف القوانيـــن 
الكنسيــــــــــــــــة، مـــع الحديـــث عـــن عالقة 
بالعقوبـــات  الكنيســــــــــــة  فـــي  الخـــوارس 
الكنســـية  العقوبـــات  تتنـــوع  الكنســـية. 
تبًعـــا لنوعيـــة الخطيـــة وتكرارهـــا، وقـــد 
وضـــع اآلبـــاء قاعـــدة هامـــة وهـــي »ال 
يجـــوز فـــرض عقوبتيـــن علـــى خطيئـــة 
واحـــدة«. وتتنوع العقوبات الكنســـية ما 
بيـــن: 1-عقوبة اإلنذار: كما ورد في 
الرســـالة إلـــى تيطـــس »الرجـــل المبتدع 
بعـــد اإلنـــذار مــــــــــرة ومرتيـــــــــــن أعـــرض 

عنـــه« )تـــي3:10(.
ورد  كمـــا  التوبيـــخ:  2-عقوبـــة 
النصـــوص اآلتيـــة )علـــى ســـبيل  فـــي 
وّبخهـــم  يخطئـــون  »الذيـــن  المثـــال(: 
أمـــام الجميـــع لكـــي يكـــون عنـــد الباقين 

)1تـــي5:20(. خـــوف« 
3-عقوبــــــــة الطــــــــرد أو الفرز: 
وهي طــــــــــــرد المؤمنيـــــــــــــن وفرزهم من 
بهـــا  يختـــص  وهـــي عقوبـــة  الشـــركة، 

العلمانيـــون بمفردهـــم. 
4-عقوبـــة القطع: وهـــي تختص 
فقـــط باإلكليـــروس، حيـــث القطع يعني 
القطـــع مـــن الدرجـــة الكهنوتيـــة، وتتبـــع 
بالطـــرد والفـــرز فـــي حــــــــاالت الهرطقة 
مثـــل آريـــوس ونســـطور. ولمـــا كانـــت 
شـــديدة  عقوبـــة  هـــي  القطـــع  عقوبـــة 
تقضـــي علـــى من ُحكم عليه بها، لذلك 
أوصت الدســـقولية األسقف بخصوص 
تلك العقوبة قائلة له: »ال تكن مسرًعا 
إلـــى القطـــع وال جســـوًرا، وال تســـتخدم 
وتكـــون  األســـنان«.  الحـــاد  المنشـــار 
عقوبـــة القطـــع فـــي حالـــة البدعـــة ضد 
اإليمـــان، وإنـــكار اإليمـــان، والهرطقة، 
والتعدي على المقدســـات، والسيمونية، 
وســـرقة  الُمحّرفـــة،  الكتـــب  واســـتعمال 

المذبح. أوانـــي 
ُتوقَّـــع  وهـــي  الحـــرم:  5-عقوبـــة 
أمثلتهـــا  ومـــن  الهرطقـــة،  عنـــد  أيًضـــا 
الحرومـــات االثني عشـــر التـــي أوقعها 
البابـــا كيرلـــس الكبيـــر علـــى نســـطور. 
وعقوبـــة الحـــرم نجد لها أساًســـا إنجيلًيا 
واضًحـــا فـــي تعليـــم بولس الرســـول في 
النصـــوص اآلتيـــة: »إن كان أحـــد ال 
فليكـــن  المســـيح  يســـوع  الـــرب  يحـــب 
أناثيمـــا. مـــاران اثـــا« )1كـــو16:22(.

فـــي  الخــــــــــوارس  نظـــام  تاريـــخ 
للكنيســـة  كان  الكنســـية:  العقوبـــات 

نظـــام ُتبنـــى بـــه، وكان ُيســـتخدم هـــذا 
النظـــام للتأديـــب كذلـــك، ولكن قد ُألغي 
فـــي القرن الحادي عشـــر، أي أنه ظل 
معمـــواًل به إحدى عشـــر قرًنـــا، ويتمثل 

نظـــام العقوبـــة بالخـــوارس كاآلتـــي:
درجة الباكيـــــــــن أو النائحيـــــــــن 
ُيمَنـــع  وكان  الكنيســـــــــة:  خـــــــــارج 
على هؤالء الدخول إلى الكنيســـة. بل 
يقفـــون خـــارج بـــــــاب الكنيســـة يلبســـون 
المســــــــــوح ويبكــــــــــون علـــى خطاياهـــم، 
ويطلبـــون مـــن الداخليـــن إلى الكنيســـة 
أن يصلـــوا مـــن أجلهم. وفي هذا يقول 
العجائبـــي:  اغريغوريـــوس  القديـــس 
»يجـــب أن يكـــون البـــكاء خـــارج بـــاب 
الكنيســـة حيث يقـــف الخاطئ ويلتمس 
مـــن المؤمنيـــن الداخليـــن إلى الكنيســـة 

أن يصلـــوا ألجلـــه«.
خـــــــــــــــــورس السامعيـــــــــــــــن أو 
اجتيـــاز  بعـــد  وموقعـــه  الموعوظيـــن: 
البـــاب الكبيـــر للكنيســـة، وهـــو عبـــارة 
عـــن فســـحة ضيقـــة بعـــرض الكنيســـة 
ومفصـــول عنهـــا، وكان الوقـــوف فيـــه 
علـــى صّفيـــن: األول يقـــف بـــه اليهـــود 
واألمـــم والمنشـــقين ومـــن بهـــم مّس من 
األرواح الشريرة، الثاني وكان يقف به 

والموعوظـــون. الســـامعون 
فـــي  الراكعيـــن وموقعـــه  خـــورس 
منتصـــف الكنيســـة، وكانـــوا يخرجـــون 
خروجهـــم  وقبـــل  الموعوظيـــن،  مـــع 
كانـــوا يركعـــون ويصلـــي عليهـــم األب 
األســـقف أو الكاهن، ولم يكن بالطبع 
بتنـــاول األســـرار، حيـــث  لهـــم  ُيســـمح 
وقبـــل  العظـــة  عقـــب  خروجهـــم  كان 

المؤمنيـــن. قـــداس 
خـــورس المؤمنين: وهـــو األقرب 
المؤمنـــون  يقـــف  وفيـــه  الهيـــكل،  إلـــى 
المؤمنيـــن،  قـــداس  يحضـــرون  الذيـــن 
المقدســـة.  األســـرار  مـــن  ويتناولـــون 
كانـــوا  المؤمنيـــن  أن  هنـــا  ونالحـــظ 
يعبـــرون علـــى الثالثة درجات الســـابقة 
قبـــل دخولهـــم إلـــى خـــورس المؤمنيـــن 
الخـــاص بهـــم، وفي هـــذا حكمة روحية 

رائعـــة لســـببين:
األول: أنهـــم كانـــوا يمـــّرون علـــى 
التـــي  الدرجـــات  مـــن  الســـابق ذكرهـــم 
وبالتالـــي  المؤمنيـــن،  خـــورس  دون 
مـــا  كل  ِمـــن  الصـــالة  منهـــم  ُيطلـــب 

درجـــات. مـــن  دونهـــم 
الثانـــي: كان ذلـــك بمثابـــة التنبيـــه 
إلـــى مـــا هـــم فيـــه مـــن نعمـــة وقبـــول، 
وبالتالـــي يحـــذرون مـــن الوقـــوع والحكم 
عليهـــم بالرجـــوع إلى الخوارس الســـابقة 

وحرمانهـــم مـــن الشـــركة المقدســـة.
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ال تعجب أن العالم كه خيلص، فإنه ليس مرد إنسان، بل هو ابن اهلل الوحيد الى مات عن العالم. )القديس كريلس األورشليىم(

الصليـــب فـــي حقيقتــــــــــه هـــو 
وســـيلة إعـــدام َبِشـــعة.. ولكّنه في 
المســـيحّية قـــد صار أعظم وســـيلة 
كقـــول  للبشـــر،  ُحـــّب هللا  إلعـــان 
رّبنـــا يســـوع له المجـــد: »ليس َلْيَس 
أَلَحـــٍد ُحـــبٌّ َأْعَظـــُم ِمـــْن هـــَذا: َأْن 
َيَضـــَع َأَحـــٌد َنْفَســـُه أَلْجـــِل َأِحبَّاِئـــِه« 
)يو13:15(.. وهو أيًضا وســـيلة 
أعدائنـــا،  أكبـــر  المـــوت،  اقتحـــام 
وهزيمتـــه.. إذ أّن المســـيح بالمـــوت 
صـــار  فقـــد  لذلـــك  المـــوت..  داس 
لنـــا الصليـــب فخـــًرا وقـــّوًة ومنهج 
ننطلـــق  الصليـــب  ومـــن  حيـــاة..! 
لفهـــم معنى الطريـــق الضيِّق.. فهو 
الســـّيد  لنـــا  كّرســـه  الـــذي  الطريـــق 
إلـــى  بـــدم صليبـــه للدخـــول  المســـيح 
األقـــداس.. »َلَنـــا َأيَُّهـــا اإِلْخـــَوُة ِثَقٌة 
ِبـــَدِم  »اأَلْقـــَداِس«  ِإَلـــى  ُخـــوِل  ِبالدُّ
َســـُه َلَنـــا َحِديًثا  َيُســـوَع، َطِريًقـــا َكرَّ
َجَســـِدِه..«  َأْي  ِباْلِحَجـــاِب،  ـــا،  َحيًّ
)عـــب19:10-20(.. فال يوجـــد 
نســـلكه  أن  يمكـــن  آَخـــر  طريـــق 
للوصـــول للحيـــاة األبدّيـــة ســـوى هذا 
ـــق.. طريـــق اآلالم..  الطريـــق الضيِّ
طريـــق الصليـــب.. لذلـــك فاأللم هو 
عكـــس  للســـائرين  طبيعـــي  وضـــع 
العالـــم  هـــذا  مبـــادئ  وضـــّد  التيـــار، 
الســـاقط المغلـــوب )يـــو33:16(..!

فـــي  أقدامنـــا  يضبـــط  والـــذي 
حمـــل  هـــو  الضيـــق  الطريـــق 
الصليـــب مـــع المســـيح.. فالصليب 
الـــذي علـــى أكتافنـــا يحفظنـــا ثابتيـــن 
فـــي الطريـــق الضّيـــق المـــؤّدي إلـــى 
الحيـــاة )مـــت14:7(، أّمـــا الهـــروب 
ننحـــرف  فيجعلنـــا  الصليـــب  مـــن 
ي إلـــى  إلـــى الطريـــق الواســـع المـــؤدِّ
القديـــس  يعّلمنـــا  وكمـــا  الهـــالك.. 
»الطريـــق  الكبيـــر  باســـيليوس 
المســـتقيم ضيِّق. أّي انحراف عنه 
مملـــوء بالمخاطـــر، ســـواء علـــى 
اليميـــن أو اليســـار. إّنـــه كِجســـٍر، 
َمـــن يـــزّل عنه مـــن أّي جانب منه، 

يســـقط فـــي النهـــر”..!
مـــن هنـــا نفهم األهّمّيـــة القصوى 
فهـــو  حياتنـــا،  فـــي  الصليـــب  لحمـــل 
ـــن لنا الوصـــول إلى ميناء  الـــذي يَؤمِّ
الخالص، إذ يربطنا تماًما بالمســـيح 
الطريـــق  كان  وإن  فحتّـــى  قائدنـــا.. 
األتعـــاب،  بعـــض  وبـــه  صعـــًبا، 
لكّنـــه آِمـــن ومنيـــر بوجـــود المســـيح 
الصليـــب،  حامـــاًل  المقّدمـــة  فـــي 

ونحـــن نحملـــه خلفه، متشـــّجعين به، 
الجـــروح  رغـــم  بحّبـــه،  ومتعّزيـــن 
هـــذا  مـــن  انتقلنـــا  وإذا  واآلالم..! 
العملّيـــة،  الحيـــاة  إلـــى  الصـــورة 
وتســـاءلنا: كيـــف نحمل الصليب في 

اليومّيـــة؟! حياتنـــا 
اإلجابــــــــــة ستكـــــــــون أّن َحْمل 

الصليـــب يتحّقـــق باآلتي:
بالكامــــــــــل  خضوعنـــــــــا  أّواًل: 
وتنفيـــذ  حياتنـــا،  فـــي  لمشـــيئة هللا 
ـــر..  وصّيتـــه بـــدون شـــكوى أو تذمُّ
قبـــول اآلالم واألتعـــاب  ثانًيـــا: 

وتســـليم.. بشـــكر 
ثالًثـــا: تبعّيتنـــا للمصلوب، التي 
القيامـــة..  ثـــّم  بالّصلـــب  تنتهـــي 
فحمـــل الصليب ليـــس ُنزهًة لبعض 
ـــا فـــي حياة  الوقـــت، وليـــس اختياريًّ
فُهـــم  المصلـــوب..  يســـوع  تالميـــذ 
ُيدركـــون أّنهـــم فـــي الطريـــق إلـــى 
وهـــم  معـــه،  والمـــوت  الصلـــب 
بـــل ويفرحـــون  مســـتعدون لهـــذا، 
بـــه.. إذ قد فهمـــوا أّن حمل الصليب 
مـــا  وهـــذا  للمجـــد..  دخـــوٌل  هـــو 
أوضحـــه الـــرّب يســـوع فـــي عتابـــه 
قيامتـــه:  بعـــد  عمـــواس  لتلميـــذّي 
اْلَمِســـيَح  َأنَّ  َيْنَبِغـــي  َكاَن  »َأَمـــا 
َيَتَألَّـــُم ِبهـــَذا َوَيْدُخـــُل ِإَلـــى َمْجِدِه؟« 
)لـــو26:24(.. وهـــو أيًضا ما أّكده 
َنـــَراُه  »َيُســـوَع،  بولـــس:  القديـــس 
ُمَكلَّـــًا ِباْلَمْجـــِد َواْلَكَراَمـــِة، ِمْن َأْجِل 
َأَلـــِم اْلَمـــْوِت، ِلَكْي َيـــُذوَق ِبِنْعَمِة هللِا 
َوُهـــَو  َواِحـــٍد..  ُكلِّ  أَلْجـــِل  اْلَمـــْوَت 
آٍت ِبَأْبَنـــاٍء َكِثيِريـــَن ِإَلـــى اْلَمْجـــِد.. 
ـــَل َرِئيـــَس َخَاِصِهـــْم ِبـــاآلاَلِم«  ُيَكمِّ
)عـــب9:2-10(. لهذا يحمل أوالد 
هللا الصليـــب بفـــرٍح خلـــف رئيـــس 
لمشـــيئته،  خاضعيـــن  خاصهـــم، 
مســـتعّدين للمـــوت با خــــــــــــــوف، 
متيّقنيـــن أّنهم فـــي الطريق للمجد.
وأخيـــًرا، إن كان حمل الصليب 
يربطنـــا بالمســـيح الغالـــب، فهو ِهبة 
ثمينـــة مـــن هللا لنـــا، كمـــا عّبـــر عن 
ذلـــك القديس بولس الرســـول: »أَلنَُّه 
َقـــْد ُوِهـــَب َلُكـــْم أَلْجـــِل اْلَمِســـيِح اَل 
َبـــْل َأْيًضـــا  ِبـــِه َفَقـــْط،  َأْن ُتْؤِمُنـــوا 
َأْن َتَتَألَُّمـــوا أَلْجِلـــِه« )في29:1(.. 
َد  ـــا َنَتَألَّـــُم َمَعـــُه ِلَكـــْي َنَتَمجَّ و»ِإْن ُكنَّ
َمـــاِن اْلَحاِضِر  َأْيًضـــا َمَعُه.. آاَلَم الزَّ
اَل ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْســـَتْعَلَن 

)رو18-17:8(. ِفيَنـــا« 

fryohanna@hotmail.com

يذكـــــــــــر القديـــــــــــس كيرلـــــــــــــــس 
الســـكندرّي أن الفصـــح كان رمـــًزا 
للمســـيح الكلمة المتجسد، الفصح 

الحقيقـــي، ومـــن ذلك:
1 – المسيـــــــــــــح هـــو البكـــر: 
الفصـــح  فيـــه  ُصنـــع  الـــذي  الشـــهر 
َلُكـــْم  ُهـــَو  ـــُهوِر.  الشُّ »َرْأَس  أصبـــح 
ـــَنِة« )خـــر2:12(.  ُل ُشـــُهوِر السَّ َأوَّ
والســـيد المسيح هو أصل ورأس كل 
شـــيء »َالَّـــِذي ُهـــَو َقْبـــَل ُكلِّ َشـــْيٍء، 
. َوُهَو َرْأُس اْلَجَســـِد:  َوِفيـــِه َيُقوُم اْلُكلُّ
اْلَكِنيَسِة. الَِّذي ُهَو اْلَبَداَءُة، ِبْكٌر ِمَن 
ًماِفي  اأَلْمـــَواِت، ِلَكْي َيُكـــوَن ُهَو ُمَتَقدِّ
)كـــو18،17:1(.  َشـــْيٍء«  ُكلِّ 
فالكلمـــة أزلـــّي مولود مـــن اآلب قبل 

كل الدهـــور. 
ااِلْبـــُن  َرُكـــْم  2 – »َفـــــــــِإْن َحرَّ
َفِباْلَحِقيَقـــــــــِة َتُكوُنـــــــــــــوَن َأْحَراًرا« 
شـــعب  عبوديـــة  فـــي  )يـــو8:36(: 
إســـرائيل لـــم يتحـــرروا إالَّ بعـــد ذبـــح 
خـــروف الفصـــح، وكانـــت العبوديـــة 
الخطيئـــة،  لعبوديـــة  رمـــًزا  لفرعـــون 
مـــن  نتحـــرر  أن  يمكـــن  ال  لذلـــك 
العبوديـــة إالَّ بالهـــروب مـــن فرعـــون 
)الشـــيطان( وبمحبـــة المســـيح ننـــال 
الحريـــة وتحـــــــــــــــرر مـــن الخطيئــــــــــــة 
ونصيـــر بإرادتنـــــــــــا الحـــــــــــــرة »َعِبيًدا 

)رو18:6(.  » ِلْلِبـــرِّ
3 – تجســـد الكلمـــة فـــي ملء 
الزمان: كان حفظ الخروف خمســـة 
أيـــام مـــن اليوم العاشـــر حتـــى الرابع 
عشـــر لكـــي يذبـــح في المســـاء، يدل 
علـــى أن تجســـد الكلمـــة كان قـــد مر 
أزلًيـــا،  الكلمـــة  وكان  أزمنـــة،  قبلـــه 
وهكـــذا مـــر الكرام بخمـــس أزمنة في 
ايجـــار الفعلـــة ]الصبـــح – الســـاعة 
 – السادســـة  الســـاعة   – الثالثـــة 
الســـاعة التاســـعة – الساعة الحادية 
كيرلـــس  القديـــس  ويذكـــر  عشـــر[، 
أن الخمـــس أيـــام التـــي ُيحفـــظ فيهـــا 
الخـــروف إشـــارة إلـــى خمـــس أزمنة، 
األولـــى آدم فـــي الفـــردوس، الزمـــن 
الثانـــي زمـــن نـــوح، والزمـــن الثالـــث 
إبراهيـــم،  دعـــوة  فيـــه  تمـــت  الـــذي 
والرابـــع زمـــن الناموس، وأخيًرا كلمنا 
فـــي ابنـــه الـــذي اســـتأجر الذيـــن لـــم 

يســـتأجرهم أحـــد )األمـــم(.
4 - المســـيح هو نور العالم: 

يتـــم عمـــل الفصـــح في الرابع عشـــر 
من نيسان العبرّي، وفيه يكون القمر 
المســـكونة  وينيـــر  البهـــاء،  ُمكتمـــل 
ـــْعُب اْلَجاِلُس ِفـــي ُظْلَمٍة  فحًقـــا: »الشَّ
َواْلَجاِلُســـوَن  َعِظيًمـــا  ُنـــوًرا  َأْبَصـــَر 
َأْشـــَرَق  َوِظاَلِلـــِه  اْلَمـــْوِت  ُكـــوَرِة  ِفـــي 
َعَلْيِهْم ُنوٌر« )مت16:4(، فبتجســـد 
الكلمـــة أشـــرق البـــر وأبطـــل رئيـــس 
الليـــل، فالســـيد المســـيح هـــو ]الحمل 
الحقيقي الذي رفــــــــــــــع خطية العالم، 

وأبطـــل مجـــد الشـــيطان الزائـــف[.
5 – المســـيح الواحـــد: أمر هللا 
َشـــاًة  َواِحـــٍد  َلُهـــْم ُكلُّ  أن »َيْأُخـــُذوَن 
ِبَحَســـِب ُبُيوِت اآلَباِء. َشـــاًة )واحدة( 
عمانوئيـــل  )خـــر3:12(،  ِلْلَبْيـــِت« 
واحـــد، غيـــر منقســـم، ألن المســـيح 
هو كامل لذلك البد أن تكون الشـــاه 
صحيحـــة أي كاملـــة، عمـــر ســـنة ال 
تنقـــص، بـــال عيـــب. وال تكســـر لـــه 
عظم، ألن العظم ال يؤكل بأسناننا، 
والكلمـــة األزلـــى نحـــن نومن به دون 

شـــك، فاإليمـــان يفـــوق العقل
6 – يقول المسيح إلهنا: »َأَنا 
ُهَو اْلِقَياَمـــُة َواْلَحَياُة. َمْن آَمَن ِبي 
َوَلْو َمـــاَت َفَســـَيْحَيا )يو11:25(: 
رمـــًزا  كان  الفصـــح  خـــروف  ألن 
للمســـيح إلهنا الفصـــح الحقيقي، فقد 
كانـــت لـــه فاعليـــة، فعنندمـــا تدهـــن 
بـــدم  القائمتيـــن  مـــع  العليـــا  العتبـــة 
الخـــروف، يعبـــر المـــالك المهلـــك، 
الجســـد  مـــن  نتنـــاول  عندمـــا  هكـــذا 
ـــن  ]نؤمَّ الكريـــم،  والـــدم  اإللهـــّي، 
منـــه  طارديـــن  األرضـــّي  مســـكننا 
الموت الذي كان نتيجة العصيان[.
ُكـــْم ُكلََّمـــــــــــــا َأَكْلُتـــْم  7 – »َفِإنَّ
َهـــَذا اْلُخْبـــَز َوَشـــِرْبُتْم َهـــِذِه اْلَكْأَس 
َأْن  ِإَلـــى  بِّ  الـــرَّ ِبَمـــْوِت  ُتْخِبـــُروَن 
يكـــون  )1كـــو11:26(:  َيِجـــيَء« 
الليلـــة  ذات  فـــي  الخـــروف  أكل 
أن  البـــد  لذلـــك  فيهـــا،  يذبـــح  التـــي 
يكـــون إتحادنـــا بالمســـيح فـــي الحياة 
الفصـــح  كان  وكمـــا  الحاضـــرة، 
فريضـــة دهريـــة، هكـــذا نتنـــاول مـــن 
جســـد الـــرب ودمـــه األقدســـين طوال 
وجودنا في هذا العالم. كان الفصح 
ليتذكـــروا الخـــالص عبودية فرعون، 
هكـــذا في اإلفخارســـتيا نعترف بآالم 

وقيامتـــه. المســـيح  ومـــوت 

f.beniamen@gmail.com
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تألم ابن اهلل يلجعلنا أبناء اهلل، ويرفض ابن اإلنسان )أى حنن( أن يتألم لىك ما تستمر بنوته هلل! )القديس كبيانوس(

»ال يا سيدي. إني امرأة حزينة 
الروح ولم أشـــرب خمًرا وال مسكًرا، 
بـــل أســـكب نفســـي أمـــام الـــرب«، 
هـــذا مـــا قالتـــه حّنـــة أم صموئيـــل 
عندمـــا انتهرهـــا عالـــي الكاهن ظنًّا 
منـــه أنها ســـكرانة. الكتاب المقدس 
ُتقـــاس  الـــذي  النمـــوذج  هنـــا  يقـــدم 
عليـــه صلواتنـــا، وأن أّيـــة صالة ال 
تنســـكب فيها النفس أمام هللا مثلما 

فعلـــت حنـــة ليســـت بصالة!
لمـــاذا  والملـــل؟  الفتـــور  لمـــاذا 
التشـــتيت والتخبُّـــط؟ لمـــاذا التحزُّب 
واالنقســـامات؟ أليـــس الســـبب أننـــا 
ال نعـــرف كيف نصلي؟ وما الحّل 
إاّل أن نســـكب أنفســـنا أمـــام هللا!!

أواًل: الصالة ليســـت كلمات أو 
مفـــردات مـــن عندياتنـــا وال نتعلمها 
مـــن الوعـــظ أو الكتـــب، فالصـــالة 
الحقيقيـــة هـــي اختبار نمارســـه في 
تســـليم كامـــل لـــروح هللا نتعلـــم منـــه 
الصـــالة، نأخـــذ منه ونتكلـــم، يتكلم 
فينـــا ونحاججـــه، يعطينـــا المفردات 
بهـــا،  نســـبحه  التـــي  والكلمـــات 
ونقضـــي حياتنـــا كلهـــا فـــي الصالة 

الصالة. نتعلـــم 
كلهـــا  الصـــالة  حيـــاة  إن  بـــل 
تتلخـــص فـــي هذه العبارة: »يا رب 

علمنـــا أن نصلـــي«.
تُـــرى هـــل كانـــت لدينـــا فرصـــة 
لندخـــل بالروح القـــدس إلى أعماقنا 
لنعـــرف خبـــرة الصـــالة التـــي نلناها 
منـــه؟ مـــاذا أخذنـــا؟ ومـــاذا تعلمنا؟ 

وهـــل أتقّنـــا لغتـــه، لغة الســـماء؟
يقـــود  القـــوي  المخـــدع  ثانًيـــا: 
إلـــى مذبـــح قـــوي، فال نســـتطيع أن 
ندخـــل إلى قـــدس أقداس الليتورجيا 
إاّل بالمخـــدع القـــوي، ُترى لو دخل 
غريـــب إلـــى الكنيســـة وقـــت صالة 
حضـــور  يـــرى  هـــل  الليتورجيـــا، 
المســـيح فينـــا؟ هـــل يشـــعر بمهابـــة 
المكان؟ هل يرى نفوًســـا منســـكبة؟ 
هـــل يـــرى ركًبـــا منحنيـــة؟ هـــل يرى 

قلوًبـــا تصـــارع هللا؟
ثالًثـــا: المخـــدع القوي يقود إلى 
مذبـــح قـــوي والذي يقـــود إلى خدمة 
قويـــة، الخدمـــة ليســـت ملـــكات أو 

إمكانـــات، فمعلمنـــا بولس الرســـول 
وناصيـــة  الفلســـفة  يملـــك  الـــذي 
الـــكالم يقـــول »َوَكاَلِمـــي َوِكَراَزِتـــي 
َلـــْم َيُكوَنا ِبـــَكاَلِم اْلِحْكَمِة اإِلْنَســـاِنيَِّة 
وِح َواْلُقوَِّة«  اْلُمْقِنـــِع، َبـــْل ِبُبْرَهاِن الـــرُّ

)1كـــو4:2(.
ألـــم يُقـــد البابا كيرلس الســـادس 
مخـــدع  داخـــل  مـــن  الكنيســـة 
الصالة؟ ألم يســـكب نفسه أمام هللا 
فـــي مخدعـــه وعلـــى مذبحـــه وجعل 

الكنيســـة منـــارة فـــي العالـــم كلـــه؟
العالـــم  أثناســـيوس  يُقـــد  ألـــم 
المســـيحي كلـــه في اإليمان بســـبب 
وكمـــا  ومذبحـــه(  )مخدعـــه  تقـــواه 
آريـــوس  »كان  المؤرخـــون:  قـــال 
يملـــك معرفـــة دينية ولـــم يكن يملك 
أخالًقا، بينما أثناســـيوس يملك مع 

تقـــوى«. المعرفـــة 
لذلـــك يـــا أحبائـــي أي خدمة أو 
نشـــاط ال يقودنا إلى مذبح الصالة 
أحـــوج  فمـــا  شـــيًئا،  ينفـــع  ال  فهـــو 
الكنيســـة والعالـــم اآلن إلـــى نفـــوس 
تســـكب أنفســـها أمـــام هللا، فضعف 
صـــالة كل عضـــو فينـــا يضعـــف 
الكنيســـة العامة، أليســـت مســـؤولية 
تكـــون كنيســـتنا  علينـــا جميًعـــا أن 
قويـــة؟ إًذا فلندخـــل مخادعنـــا حتى 
يعبـــر اإلثـــم، اآلن وقـــت خـــالص 
والزمـــن زمـــن مقبـــول فلندخـــل إلى 
حتـــي  قلوبنـــا  رافعيـــن  مخادعنـــا 
يعبـــر اإلثـــم »َهُلـــمَّ َيا َشـــْعِبي اْدُخْل 
َمَخاِدَعـــَك، َوأَْغِلـــْق َأْبَواَبـــَك َخْلَفـــَك. 
اْخَتِبـــْئ َنْحـــَو ُلَحْيَظـــٍة َحتَّـــى َيْعُبـــَر 

)إش20:26(. اْلَغَضـــُب« 
بحســـب  صلينـــا  إذا  رابًعـــا: 
أســـرنا  وتتغيـــر  نتغيـــر،  هللا  قلـــب 
كلـــه،  والعالـــم  ووطننـــا  ومجتمعنـــا 
ذكائنـــا  إلـــى  يحتـــاج  ال  فالعالـــم 
وقدراتنـــا ومواهبنـــا بـــل يحتـــاج إلى 
صالتنـــا فيرى فيها المســـيح، وهذه 
هـــي خدمتنـــا أن نكـــون نـــوًرا للعالم 

لـــن ياتـــي إال بالصـــالة. وهـــذا 
ويظـــل هذا الســـؤال أمام أعيننا 
طـــوال حياتنـــا: مـــا الـــذي علمه لنا 

هللا فـــي مخـــدع الصالة؟

كان المولـــــــــــــود أعمـــى يعيـــش في 
الظــــــــــــــــالم، فهـــو أعمـــى منـــذ والدتـــه. 
لـــم تكـــن  لذلـــك معجـــزة الـــرب يســـوع 
ولكـــن  البصـــر،  رد  معجـــزة  مجـــرد 
كانـــت خلـــق عينيـــن مـــن جديـــد. ولقد 
هـــذه  خـــالل  مـــن  يســـوع  الـــرب  أراد 
المعجـــزة أن يضـــع األســـاس لمفهـــوم 
الخلقـــة الجديدة، مـــا معناها وأهميتها؟ 

وكيـــف تتـــم خلقتنـــا مـــن جديـــد؟
التـــي  هـــي  الجديــــــدة  الخليقـــة 
يرمـــز  هنـــا  والنـــور  النـــور:  تحيـــا 
تمّيـــز  أشـــياء،  لثالثـــة  األقـــل  علـــى 
معرفـــة  يمثـــل  النـــور  الخليقـــة.  تلـــك 
النـــور.  فـــي  نـــور وســـاكن  فـــاهلل  هللا، 
ليـــس  هللا  يعـــرف  الجديـــد  واإلنســـان 
وال  والمعرفـــة،  الفكـــر  مســـتوى  علـــى 
يكتفـــي بالخبـــرة والعشـــرة، ولكـــن أيًضا 
النـــور  هـــذا  االتحـــاد.  مســـتوى  علـــى 
يعطـــي للمخلوق الجديد اســـتناره حتى 
يســـتطيع أن يميـــز األشـــياء المخالفة، 
يســـتلذ  أو  الظـــالم  يطيـــق  ال  فهـــو 
بالخطيـــة، فطبيعتـــه الجديـــدة لـــم تعـــد 
تحـــب الخطيـــة أو تســـتعذب الجلـــوس 
فيهـــا. بـــل األكثر أن الخليقـــة الجديدة 
صـــارت كارزة بالنور، فهي ُتشـــّع نوًرا 
وتنشـــر بهـــاًء، فهـــو نـــور فـــي كلماتـــه 

ومشـــاعره.  وأفعالـــه 
احتيــــــــــــاج  فــــــــــي  الخليقــــــــة 
تنتمـــي  خليقـــة  كل  جديـــد:  لميـــاد 
لـــرأس، منـــه تســـتمد كيانهـــا وأصلهـــا، 
هـــو يحـــّدد غايتهـــا ويرســـم مســـتقبلها، 
منـــه  وتـــرث  طبيعتهـــا  منـــه  تأخـــذ 
صفاتهـــا. لقـــد ُكّنا في آدم األول، هذا 
هـــو رأســـنا القديـــم، جذرنـــا العتيق، 
أساســـنا وأصل ميادنـــا األول. لذلك 
نحـــن فـــي احتياج لجذر جديـــد، لرأس 
نســـتمد منـــه كياننـــا الجديـــد وطبيعتنـــا 
الجديـــدة. نحتـــاج أن نولـــد مـــن جديـــد 
بنـــا  فـــي الظـــالم وانتهـــى  وإاّل عشـــنا 
األمـــر فـــي ظالم ال نهاية لـــه. نحتاج 

لخلـــع إنســـايتنا العتيقـــة المظلمـــة 
وليـــس طبيعـــه نورانيـــة جديـــدة.

ال  الجديـــدة  الخليقـــة  هـــذه 
بـــد أن تأتـــي على مثـــال الخلق 
القديـــم ولكن بـــرأس جديد: حيث 
روح هللا يـــرّف علـــى وجـــه الميـــاه، 
ثـــم قـــال هللا: ليكـــن نـــور، فجـــاء 
النـــور. لذلك تأتـــي خلقتنا الجديدة 
مـــن خالل المياه وروح هللا. ولكن 
آلدم  نولـــد  ال  أننـــا  هنـــا،  الفـــرق 
الـــرب  الجديـــد،  آلدم  بـــل  األول 
المعموديـــة  تأتـــي  لذلـــك  يســـوع. 

خـــالل  مـــن  القـــدوس  الثالـــوث  باســـم 
إيماننا بالرب يســـوع الكلمة المتجســـد، 
وعملـــه الفدائي من اجلنا »َأْم َتْجَهُلوَن 
َأنََّنـــا ُكلَّ َمـــِن اْعَتَمـــَد ِلَيُســـوَع اْلَمِســـيِح 
اْعَتَمْدَنـــا ِلَمْوِتِه، فُدفّنا معه بالمعمودية 
تمّثـــل  ولذلـــك  )رو6(.  للمـــوت...« 
فـــي  الزوايـــة  حجـــز  المعموديـــة 
الوســـيلة  فهـــي  المســـيحي.  اإليمـــان 
التـــي بهـــا نعتمـــد للمســـيح، نتحـــد بـــه، 
نلبســـه ويكـــون فينا )لبســـتم المســـيح(. 
عالقـــة  فـــي  معـــه  ندخـــل  عندهـــا 
)اتحـــاد(.  تنفصـــل  وال  تنفصـــم  ال 
واتحادنـــا بالمســـيح مبني على موته 
وقيامتـــه. هـــذا هـــو أســـاس خالصنا، 
ألن هـــذا هـــو فـــي األســـاس احتياجنـــا 
منـــه. فنحـــن نـــرى المســـيح ليـــس فقـــط 
معلًمـــا وراعًيـــا ونموذًجـــا، ولكننـــا نـــرى 
جـــاء  مخلًصـــا،  بـــه  ونؤمـــن  المســـيح 
لذلـــك  الخطيـــة.  مـــوت  مـــن  ليقمنـــا 
موتـــه وقيامتـــه همـــا أســـاس خالصنا. 
فعندمـــا نتحـــد معـــه فـــي موته، تســـقط 
الخطيـــة وتنتهي ســـيادتها. فهل يمكن 
أن تســـود الخطيـــة وحكمهـــا بالمـــوت 
علـــى مـــن مـــات أصـــاًل؟ وهـــل يمكـــن 
أن يطلـــب هللا العقوبـــة بعـــد أن حملها 
الـــرب يســـوع فـــي جســـده؟ ال شـــك أن 
يحيـــا  مـــن  هـــو  الحقيقـــي  المســـيحي 
بفكـــر  جديـــدة،  حيـــاة  المســـيح  فـــي 
ولذلـــك  جديـــدة.  وتوجهـــات  وأهـــداف 
فأفضـــل التعبيـــرات عـــن المعموديـــة 
أنهـــا الميـــاد الثاني. الـــذي فيه يعيد 
هللا تجديـــد خلقتنـــا ولكـــن ليـــس علـــى 
مثـــال آدم االول الـــذي ُأخـــذ من تراب 
وهـــذا  ترابــــــــًي(،  الكتــــــــــاب  )وبتعبيـــر 
يمكـــن  ال  الترابيـــون  وهـــؤالء  التـــراب 
نحتـــاج  لذلـــك  الملكـــوت،  يرثـــوا  أن 
إلـــى الطبيعـــة الســـمائية، حتـــى يكـــون 
لنـــا نصيـــب مع الســـمائيين فـــي المجد 
األبـــدي »وكمـــا هـــو الســـماوي هكـــذا 
)1كـــو48:15(. أيًضـــا«  الســـمايون 
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ونختتــم هــذه الحقبــة باســتعراض 
جانــب مــن العمــل الــذي قــام بــه األب 
 Louis Badet الفرنســي  اليســوعي 
للمســاهمة   )1933–1873(  Père
فــي تدويــن موســيقى ألحــان ليتورجيــات 
األرثوذكســية.  القبطيــة  الكنيســة 
مــا  عــام 1873م، وقضــى  ُوِلــد  فقــد 
يقــرب مــن عشــر ســنوات فــي الشــرق 
العلــوم  أواًل  تلّقــى  حيــث  األوســط، 
فــي  الدينيــة كراهــب مبتــدىء حديــث 
مدينــة »غزيــر« بجبــال لبنــان، والتــي 
تبعــد 27 كــم شــمال بيــروت مــن عــام 
1891–1895، وكــّرس هنــاك نــذوره 
الرهبانيــة األولــى، ثــم قضــى بعــد ذلــك 
ســنتين فــي دراســة العلــوم الكالســيكية 
اليســوعيين،  اآلبــاء  إشــراف  تحــت 
ونــال مــا يعــادل درجــة البكالوريــوس. 
فيهــا  للعيــش  مصــر  إلــى  جــاء  ثــم 
والقيــام بالعمــل التبشــيري مثــل األب 
–1853(  Jules Blin اليســوعي 

1891(. ومــن عــام 1895–1899 
قائــًدا  ثــم  ومدّرًســا،  ناظــًرا  عمــل 
المقدســة  العائلــة  »بكليــة  للكــورال 
 Collège de la( بالقاهــرة« 
ُأنشــِئت  والتــي   )Sainte Famille
عــام 1879 بأمــر مــن البابــا بيــوس 
لتدريــب  كاثوليكــي  كمعهــد  التاســع 
رجــال الديــن األقبــاط الكاثوليــك لخدمــة 
المنضميــن الجــدد مــن أقبــاط مصــر 
للكنيسة الكاثوليكية، كما أصبح مديًرا 
مســاعًدا للســيمنار القبطــي بالقاهــرة. 
بجــد  بنفســه  انكــّب  األثنــاء  هــذه  فــي 
واجتهــاد علــى دراســة موســيقى ألحــان 
الكنيســة القبطيــة وتدوينهــا. وفــي عــام 
 Père Louis Badet 1899 نشــر
بالقاهــرة كتاًبــا عــن الموســيقى القبطيــة 
 Chants liturgiques« بعنــوان 
 des Coptes, notés et mis
الليتورجيــات  )ألحــان   »en ordre
طقســًيا(،  ومرتبــة  ُمدّونــة  القبطيــة، 
وكان هدفــه الرئيســي مــن هــذا العمــل 
لتدوينــات  وتصحيــح  اســتكمال  هــو 
وأن  ســبق  التــي  الكنســية  األلحــان 
 Jules Blin قــام بــه األب اليســوعي
رقــم  الســابقة  الحلقــة  )انظــر   Père
6(. وُيعتبــر التدويــن الموســيقي الــذي 
قــام بــه األب Père Badet هــو مــن 
الموثقــة  الموســيقة  التدوينــات  أقــدم 
»أنافــورا  مــن  كل  ألحــان  لموســيقى 
و«أنافــورا  باســيليوس«  القديــس 
القديــس غريغوريــوس«. فــي الفتــرة مــن 
عــام 1899–1901 عــاد إلــى مدينــة 
أخــرى  مــرة  لبنــان  بجبــال  »غزيــر« 

ودرس الفلسفة. وفي 4 فبراير 1933 
اســتراح مــن أتعــاب الجســد ورقــد فــي 
Villefranche-sur- الــرب بمدينــة

Saône فــي أحــدى مقاطعــات الــرون 
فــي شــرق فرنســا.

ذكــر Père Badet فــي مقدمــة 
األلحــان  موســيقى  تدويــن  إن  كتابــه 
عليهــا  للحفــاظ  ضروريــة  الليتورجيــة 
األلحــان  انتقــال  ألن  العبــث،  مــن 
الشــفهي  التقليــد  )أي  لفــم  فــم  مــن 
األلحــان  تســليم  فــي  لــآلن  المتبــع 
الكنســية( يســبب تغييــًرا فــي أصولهــا 
العديــد  الفنيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
علــى  طــرأت  قــد  التعديــالت  مــن 
األلحــان الكنســية، إاّل أنهــا احتفظــت 
مماثلــة  وظلــت  الخــاص،  بطابعهــا 
الرئيســية  القديمــة  لأللحــان  مــا  لحــد 
وّجــه  ثــم  األقبــاط.  يتقنهــا  والتــي 
األلحــان  تدويــن  بأهميــة  االهتمــام 
الكنســية وتعليمهــا للدارســين بالكليــات 
اإلكليريكيــة القبطيــة الذيــن ســيكونون 
بدورهــم  ويقومــون  المســتقبل،  كهنــة 
بتعليمهــا لتالميــذ المــدارس )القبطيــة(، 
وبالتالــي يكونــون قادريــن علــى التــدرُّب 
ألداء األلحــان بصــورة جماعيــة وجيــدة 
فــي الكنائــس، وهــذا سيســاعد بالتالــي 
ناشــد  كمــا   . اللحــن  أداء  دقــة  علــى 
المــدارس  تالميــذ  تدريــب  يتــم  بــأن 
)القبطيــة( واإلكليريكيــات علــى تلقــي 
بعــض العناصــر األساســية للموســيقى 
دروًســا  إعطاؤهــم  ويتــم  والصولفيــج، 
نصــف  لمــدة  الموســيقى  األداء  فــي 
ســاعة مرتيــن فــي األســبوع، كمــا أنــه 
علــى  العــزف  تعليــم  المفضــل  مــن 
وموهبــة  حــس  لهــم  لمــن  األرغــن 

موســيقية.
لتدويــن  مجلديــن  أصــدر  وقــد 
ألحــان الكنيســة القبطيــة، ولــم يتمكــن 
مــن إصــدار الجــزء الثالــث والــذي كان 
لأللحــان  تدويــن  يتضمــن  أن  يجــب 
المستخدمة في طقس العماد والتجنيز 
 Père Badet وأوضــح  واألفــراح. 
فــي المجلــد األول األســس المشــتركة 
بيــن الموســيقى األوروبيــة والموســيقى 
ــزة لموســيقى  القبطيــة، والصفــات المميِّ
مــن  الرغــم  وعلــى  القبطــي.  اللحــن 
أن مــا قــام بــه مــن تدويــن لموســيقى 
الليتورجيــا القبطيــة والتــي تتشــابه مــع 
الصياغــة الموســيقية لأللحــان القبطيــة 
لحــد مــا، ولكــن يظــل الســؤال مطروًحــا 

حــول عــدم دقــة التدويــن. 

لذلك نجد القديس أوغســـطينوس 
لذاتـــك،  قـــد خلقتنـــا  يقـــول: »يـــا هللا 
ونفوســـنا لن تجـــد راحتها إاّل فيك«. 
ويّنبهنا يشـــوع بن سيراخ )40:7(: 
»فـــي جميـــع أعمالك اذكـــر أواخرك 

فلـــن تخطئ إلـــى األبد«.
مـــــــــــــــع  نستفســـــــــــــــر  دعونـــــــــــــا، 
فنـــي يا رب الطريق التي  َداُوَد »عرِّ
أســـلك فيها« )مـــز142(، عرفني يا 
رب: لمـــاذا جئـــت؟ ولمـــاذا نعيـــش؟ 

ولمـــاذا نمـــوت؟
لمـــــاذا جئـــــت؟ مـــن صـــالح هللا 
وإحســـانه، أن منحـــك نعمة الوجود، 
ومـــن جـــوده وكرمـــه أعطاك فرصة 
أن توجـــد وتعيـــش وتتمتـــع بالحيـــاة 
تكـــون  وأن  االرض،  علـــى  هنـــا 
لـــك الفرصـــة أيًضـــا إن عملـــت فـــي 
حياتـــك علـــى األرض، مـــا يجعلـــك 
تســـتحق أن تتمتع فـــي النعيم األبدي 

الســـماوية. باألمجـــاد 
تعيـــش  أنـــت  تعيـــش؟  لمـــاذا 
نفســـك  نحـــو  رســـالة  تـــؤدي  لكـــي 
ونحـــو غيـــرك، لكـــي تتمتع بـــاهلل هنا 
الـــرب  أطيـــب  مـــا  وتنظـــر  وتـــذوق 
فـــي  تختبـــر  وأيًضـــا  )مـــز8:34(، 
انجذابهـــا  ومـــدى  إرادتـــك،  حياتـــك 
إلـــى الخيـــر أم الشـــر، فحياتـــك علـــى 
االرض، فتـــرة اختبـــار، تختبـــر فيها 
اســـتحقاقك لملكوت هللا في الســـماء، 
فـــي  حياتـــك  درجـــة  بهـــا  وتتحـــّدد 
األبديـــة، فعليـــك أن تدرك رســـالتك، 
وتؤديهـــا جيـــًدا، وتكون ســـبب بركة 
للجيـــل الـــذي تعيـــش فيـــه، فبقـــدر ما 
تكـــون رســـالتك قويـــة ونافعـــة، بقدر 
علـــى  ممجـــدة  حياتـــك  تكـــون  مـــا 

الســـماء. وفـــي  األرض 
لمـــاذا نمـــوت؟ المـــوت إًذا ليس 
فنـــاًء بـــل هـــو انتقـــال. إن حياتـــك لو 
دامت على األرض، وبقيت متصاًل 
بالمـــادة، ومتحـــًدا بالجســـد المـــادي، 
فليـــس فـــي هـــذا الخيـــر لـــك، ولكـــن 
الخيـــر أن تنتقـــل مـــن حيـــاة الجســـد 

في قصيدة لقداسة البابا شنوده الثالث تحت هذا العنوان، يقول فيها:
إن للكــــــــــــــــــــــــــــون إلهـــــــــــــــــًــــــــــــا
هــــــــــــــــــو أصــــــــــــل للوجـــــــــــــــــود
فـــــــــي ركـــــــــــــوٍع فــــــي سجــــــــــــود
يجــــــــــــــــــد الوجـــــــــــــدان فـــــــــــــــــــي
كـــــــــــــل مــــــــــــــــــــا أبغيـــــــــــــــــــــه أن
ــظ ــق والحافــــــــــــــ إنــه الخالـــــــــــــــ
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ــواه ــوٌد ســـــــــــــــــــــ ليــــــــــس معبــــــــــــ
وهـــــــــو أصـــــــــــــــــــــٌل الحيـــــــــــــــــاة
فــي ابتهــــــــــــــــاٍل فــي صــــــــــالة
حبــــــــــــــــــه، أسمـــــــــى مشتهــــــــاه
أقضــي عمــري فــي رضـــــــــــاه
ــاة ــي الحمــــــــــــ ــل حـــــامــــــــ بـــــــــــــــ

والمـــادة، إلـــى حيـــاة الـــروح، وإلـــى 
األبديـــة، وتكـــون مـــع المســـيح، لذلك 
مـــن  االنطـــالق  القديســـون  اشـــتهى 
هـــذا الجســـد. إنما الذيـــن يخافون من 
المـــوت، هـــم الذين ال يســـتعدون له، 
وال يثقـــون أنهـــم ينتقلـــون إلـــى حيـــاة 
بشـــهواتهم،  المتعّلقـــون  أو  أفضـــل، 
أن  راغبيـــن  غيـــر  األرض  علـــى 
يفارقوهـــا. وهانحـــن نرى في واقعنا 
أن جيـــاًل يمـــوت بعـــد أن تعـــب مـــن 
إلـــى  ويحتاجـــون  الشـــيخوخة،  ثقـــل 
ليعطـــي  ويحملهـــم،  يخدمهـــم  مـــن 
فرصـــة للجيـــل اآلخـــر مـــن بعده، أن 
يعيـــش علـــى األرض ويأخـــذ مكانـــه 
فـــي كل شـــيء!! لذلـــك فـــأول شـــيء 
الواقعـــي  يقولـــه اإلنســـان  يجـــب أن 
لنفســـه فـــي كل لحظـــة »لـــي اشـــتهاء 
أن أنطلـــق وأكون مع المســـيح، ذاك 
أفضـــل جـــًدا«، ســـواء علـــى األرض 
أو فـــي الســـماء، وأن يقـــول: لســـت 
أريـــد شـــيًئا مـــن العالـــم، فليـــس فـــي 

العالـــم شـــيء أشـــتهيه.
عزيزي القارئ.. يذكرنا قداسة 
البابا شـــنوده فـــي النهاية بأن نالحظ 
أن الذين تمســـكوا بالعالم، ونسوا أن 
للكـــون إلًهـــا، فقـــد صـــاروا عبيـــًدا له 
)يعطيهـــم لـــّذة الجســـد، ويأخـــذ منهـــم 
ممالـــك  يعطيهـــم  الملكـــوت.  بركـــة 
ويســـجدوا  ليخـــّروا  كلهـــا،  األرض 
لكـــي  عنـــده  مـــا  ويعطيهـــم كل  لـــه، 
يخســـروا أنفســـهم(، أّمـــا المؤمـــن فقد 
خســـر كل األشـــياء، وهـــو احســـبها 
نفاية لكي يربح المســـيح )في8:3(.

حًقـــا يـــا يســـوع، معـــك ال أريـــد 
شـــيًئا مـــن هـــذا العالـــــــــــم، أريــــــــــــــــــدك 
وحـــدك، أنـــت الـــذي أحببتنـــي حتـــى 
المنتهـــى، وبذلـــت ذاتـــك عنـــي. أنت 
الـــذي كّونتنـــي إذ لـــم أكـــن، ولم تكن 
محتاًجـــا لعبوديتـــي، بل أنـــا المحتاج 
إلـــى ربوبيتـــــــــــــك. أريـــــــــــد أن أنطلـــق 
مـــن العالـــم وأتحــــــــــــد بـــك، أنت الذي 

أعطيتنـــي علـــم معرفتـــك.

Profrasmy_r@yahoo.com

َت يِف ُطُرقِِه.« )اتلثنية 28: 9(
ْ
ك

َ
َك، إَِذا َحِفْظَت َوَصايَا الرَّبِّ إِلِهَك َوَسل

َ
َف ل

َ
َما َحل

َ
ًسا ك »يُِقيُمَك الرَّبُّ نِلَْفِسِه َشْعًبا ُمَقدَّ
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غنيـــة  القبطيـــة  الكنيســـة  أن 
بصلواتهـــا وليتورجيتها، ولم تترك 
أمـــًرا أو زمًنـــا إاّل وعبَّرت عنه في 
صلواتهـــا وطلباتهـــا وتضرعاتهـــا، 
ومـــن بيـــن تلـــك الصلـــوات صالة 
وطلبـــة ُتقـــال في زمـــن الطاعون، 
شـــفاعة  المؤمنـــون  يطلـــب  فيهـــا 
العـــذراء أم الخـــالص، ويلّقبونهـــا 
بالنجمـــة الســـمائية التـــي وضعت 
َيْعُقـــوَب«  ِمـــْن  الـــذي  »َكْوَكـــٌب 
ْبِح  )عـــدد17:24(، »َكْوَكُب الصُّ
الـــذي  )رؤ16:22(،  اْلُمِنيـــُر« 
أدم  خطيـــة  يقتلـــع  أن  اســـتطاع 
أنهـــا  ثقـــة  وكلهـــم  األول،  الوبـــاء 
البشـــر  فـــي  تشـــفع  أن  تســـتطيع 
لتمنع كواكب هذا الدهر، »وُزَهَرُة 
ْبِح« )إش12:14( من  ِبْنَت الصُّ
ويذكـــر  بالوبـــاء.  النـــاس  تجربـــة 
كانـــت،  التـــي  الوبـــاء  ضربـــة 
وكيـــف منعهـــا الـــرب عـــن شـــعبه 
نتلـــو  أن  ويمكننـــا  )خـــر15:9(. 
طلباتنـــا  ضمـــن  الصـــالة  هـــذه 
يرفـــع  لكـــي  الخاصـــة  وصلواتنـــا 
الـــرب الوبـــاء عـــن العالم بشـــفاعة 
العـــذراء مريـــم والـــدة اإللـــه الكلمة 
المتجســـد الرؤوف والمتحنن على 

جنـــس البشـــر.
وُوِجــــــــــــدت تلك الصــــــــــــاة 
في مخطـــــــــــــــوط مجموعـــــــــــــــة 
خاصـــــة »طلبـــــــات ومدائـــــــــــح« 
-124( الصفحــــــــات  فـــــــــــــي 

.)127
النـــــــص:

1. بسم هللا القوي 
2. بســـــــــــــــــــــــم اآلب 
القـــدس  والـــروح  واالبـــن 

هللا الواحـــد أميـــن.
3. طلبـــة تقـــال فـــي 

الطاعـــون. زمـــن 
4. ]أيتهـــا[ النجمــــــــــــــــة 
السماويــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
وضعـــــــــــــــت الــــــــــــــرب، وقد 
قلعـــت طاعـــــــــــــــــــون الموت 
الـــذي غرســـــــــــه مـــن األول 
أب النــــــــــاس، فلترضـــــــــــــــى 
أن  النجمـــــــــــــــــــــــــــة  تلـــــــــــــــك 

تمنــــــــــــــــــــع النجــــــــــــــــوم والكواكــــــــــب 
التـــي تحـــارب الشـــعوب من قرحة 

المـــوت الُمحيَّـــل.
5. يـــا أيتهـــا النجمـــة الحنونـــة 
عينينـــا علـــى الطاعـــون والوبـــاء.

6. اســـتمعي لنـــا يـــا سيدتنــــــــــــا 
لـــــــــــِك  ابنــــــــــــــــــِك يستجيــــــــــــب  ألن 

دائًمـــا ويكرمـــك.
7. نّجنـــا يـــا يســـــــــــــوع نحــــــــــن 
البتـــول  أمـــــــــــــــــك  تتضـــرع  الذيـــن 

ألجلنـــا. إليـــك 
8. تضرعـــي ألجلنـــــــــــا لكــــــــــي 
نستحــــــــــــــــــــق النجـــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــن 

الطاعـــون والوبـــاء.
9. نطلـــب أيهـــا اإللـــه الرحوم 
الـــرؤوف الغفـــــــــــــــور الذي تحننت 
علـــى شـــدة شـــعبك وبّليتـــه إكراًمـــا 
التـــي  المجيــــــــــــــــــدة  النجمـــة  لتلـــك 
رضعـــت ثدييها الكريمة. بالشـــداد 

خرشـــم ذنوبنـــا وعفونتهـــا.
10. وقلـــت للمـــالك الضارب 
شعبــــــــــــك. أمســـــــــــــــك يـــــــدك عـــــــن 

الضـــرب والطعنة.
11. امنحنـــا نعمـــة معونتـــك 
لكـــي ننجـــو مـــن كل الطاعــــــــــــــون 
ومـــن غفلتـــه، ونخلـــص مـــن كل 
وهـــالك  شـــدة  كل  ومـــن  وقعـــة، 
برحمتك، وبإســـمك الجليل يا ربنا 
يســـوع المســـيح الملك الذي يحيا، 
ويملـــك إلى دهـــر الداهرين أمين.

تعلمنـــــــــــا فـــــــــي فصــــــــــل إعداد 
الخـــدام أن أكثـــر مهمـــة خطيـــرة 
وحّساســـة لخادم التربية الكنســـية 
هـــي تحضيـــر وتقديــــــــــم الـــدرس. 
وَدَرسنـــــــــا جميًعـــا وتدّربنـــا علـــى 
أساليـــــــــــــــــب الــــــــدرس التفاُعلـــــــــــي 

والشـــيق والجـــذاب.

ومع تحديات الميديا وارتفاع 
عـــن  المخـــدوم  رضـــاء  ســـقف 
لـــه... حـــدث  الـــدرس وانجذابـــه 
أمـــًرا خطيـــر جـــًدا وهـــو االهتمام 
والوســـيلة  باألســـلوب  الكبيـــر 
دون  للـــدرس  الجـــذب  وعوامـــل 

الكنســـي.  والتعليـــم  العمـــق 

وهنـــا لســـت بصدد عـــــــــــرض 
سمـــــــــــات الـــــــــــدرس وطريقــــــــــــــــــــة 
التحضير، ولكــــــــــــــن سنعــــــــــرض 
ســـوًيا نقـــاط لنضعهـــا أمامنـــا فـــي 
كل تحضيـــر لـــــــــــــــــدرس ليصبـــح 

درًســـا كنسًيا:

1- ابدأ بالصاة:

مـــا أجمـــل أن نبـــدأ بالتحضير 
قبـــل الـــدرس بفترة كافيـــة، وأول 
القلـــب  رفـــع  هـــي  الخطـــوات 
بصـــالة وطلـــب المعونـــة مـــن هللا 
لتصيـــر الكلمـــات منه هـــو فتعود 
َتُكـــوُن  »هَكـــَذا  المفـــرح  بالثمـــر 
َكِلَمِتـــي الَِّتـــي َتْخـــُرُج ِمـــْن َفِمـــي. 
اَل َتْرجـــُع ِإَلـــيَّ َفاِرَغًة، َبـــْل َتْعَمُل 
َمـــا ُســـِرْرُت ِبـــِه َوَتْنَجـــُح ِفـــي َمـــا 
.)11 )إش55:  لهـــا«  َأْرَســـْلُتَها 

2- عيش ما تحكيش:

مـــا أجمـــل أن يجاهـــد الخـــادم 
فـــي أن يحيـــا هـــدف الدرس الذي 
مـــا  كثيـــًرا  للمخدوميـــن.  يقدمـــه 
نتكلـــم ونحكـــي ونعّلـــم ونحـــن ال 
نعيـــش ما نحكيـــه. صدقوني: إن 
تأثيـــر مـــا نفعلـــه حتى فـــي الخفاء 
أقـــوى بكثيـــر مـــن أبلـــغ الكلمـــات 
والـــدروس فـــي نفـــوس أوالدنـــا. 
ومـــا أجمـــل قـــول القديـــس يوحنـــا 
بحياتـــك  »عّلمنـــي  الفـــم:  ذهبـــي 

فهـــذا أفضـــل«.

3- مصادر التعليم الكنســـي 
األرثوذكسي: القبطي 

م فـــي خدماتنـــا  كل درس ُيقـــدَّ
ولـــكل األعمـــار ال بـــد أن نجتهـــد 
كـــي يحتوي على مصادر التعليم 

الكنســـية وهي: 

1- الكتاب المقدس
2- تعاليم وأقوال اآلباء

)الصلـــوات  الليتورجيـــا   -3
الطقســـية( الكنســـية 

4- تاريخ الكنيسة
5- الهوية القبطية

وبالطبـــع كل هذه المصــــــــادر 
تحتـــــــــــــــوي علـــــــــــــى العقيــــــــدة فـــي 
تفاصيلهــــــــــا.. ويجــــــــــــــب علينـــــــــــــا 
أن نتــــــــــــدرب كثيــــــــــــــــــًرا فــــــــــــــــــــــي 
اســـتخدام المصـــادر في دروســـنا 

إبداعي. بشـــكل 

4- التـــــوازن:

بيـــن الشـــكل والمحتوي.. فما 
م بشـــكٍل  فائـــدة محتـــوى قـــوي ُيقدَّ
غير جيد؟! وما قيمة شكل مبهر 
نحتـــاج  محتـــوى..  دون  جـــّذاب 

لهـــذا الميـــزان في دروســـنا.

5- اعرف قيمة ما عندك:

نحتـــاج اليـــوم وباألحـــرى فـــي 
هـــذا الزمن كخدام إدراك ومعرفة 
وآبائهـــا  كنيســـتنا  قيمـــة  ودراســـة 
وليتورجيتها وعقيدتها وعمقها... 
كنســـًيا  مخدوًمـــا  ننتـــج  كيـــف  إذ 
نـــدرك أو نحيـــا حيـــاة  ونحـــن ال 
كنســـية عميقة؟! ونحاول جاهدين 
جـــذب المخدوميـــن بأمـــور ماديـــة 
و)شـــنطة  وحلويـــات  هدايـــا  مـــن 
الهدايـــا( والتفنُّـــن فـــي محتواها... 
بالطبـــع ال نهاجم أو نرفض فكرة 
التشجيع بالهدايا، ولكن لنحذر أن 

يصيـــر هدًفـــا ال وســـيلة.

وفـــي النهايــــــــــة: لنحيا بقوة 
بالكنيســـة فـــي الكنيســــــــــــة، ولُنعّلم 
الكنيســـة بعمـــق، لنبنـــــــــــــي كنيســـة 

قويـــة للغد.

صعد إىل السماء يلجذبنا إيله حنن الين تمرَّغنا يف اخلطيئـة )القديس غريغوريوس انلـزينـزي(
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َســـة«،  قٍة في أقدِم مخطوطات »ِســـَير الِبْيَعة الُمَقدَّ ُنتاِبُع دراســـتنا الُمتعمِّ
وحديثنـــا الُمتواِصل عن الُكتَّاِب الَّذين أســـَهموا في تكوينِه..

 : 6( أبو البركات موهوب بن منصور بن ُمفرِّج اإلسكندرانيَّ
كان أرُخًنـــا فاِضـــاًل مـــن أراِخنـــِة )أعيان( مدينة اإلســـكندريَّة، ُرِســـم شمَّاًســـا 
بيد البابا شنودة الثَّاني/65 )1032-1046م(، وكان يحظى بمكانٍة مرموقة 
في األوســـاِط الكنســـيَّة وِصلة ُمباِشـــرة باآلباِء البطاِركة الَّذين عاصرُهم. فضاًل 
عـــن الحظـــوِة الَّتـــي تمتَّـــع بهـــا لـــدى والة األمـــر؛ لعملـــِه -مـــع أفـــراد عائلتـــه- 
ـــات الَّتـــي كان أولئك الوالة بحاجـــٍة إليها، وكانت وكالة  بالتِّجـــارِة وتوفيـــره المهمَّ

ـــام واألنَدُلس.  اِر الشَّ موهـــوب باإلســـكندريَّة مقصًدا لُتجَّ
كمـــا تظَهـــر مكانـــة موهـــوب وعائلتـــه أيًضـــا فـــي الُكنى الَّتـــي اســـُتِبَقت بها 
ـــيخ أبـــو الفتـــح منصـــور بـــن ُمفـــرِّج“، وأخـــوه ”أبو  أســـماؤهم، فوالـــده هـــو ”الشَّ
ـــا موهـــوب نفســـه فلم َيســـتِبق اســـمه في »ِســـَير  الَعـــاء فهـــد بـــن منصـــور“. أمَّ
الِبْيَعـــة« بـــأيِّ ُكنـــى أو ألقـــاب، بـــل فـــي اتِّضـــاٍع َجـــّم يصـــُف نفســـه دائًمـــا بــــ: 
ـــا ُكنيتـــه الَّتـــي  الخاطـــئ، الحقيـــر، البائـــس، الُمذِنـــب، غيـــر الُمســـَتِحّق! أمَّ
اشـــتَهر بهـــا فنعـــِرف عنهـــا مـــن إشـــارٍة فريـــدة للمـــؤرِِّخ أبـــو المـــكارم )فـــي الجزِء 
الثَّانـــي مـــن كتابـــِه: »أخبـــار مـــن نواحـــي مصـــر وإقطاعهـــا«، المنســـوب خطأ 
ـــيخ أبـــو البـــركات موهـــوب بن  ألبـــي صالـــح األرمنـــّي(، وُهنالـــك ُيدعـــى: ”الشَّ

منصـــور بـــن ُمفـــرِّج اإلســـكندرانيَّ “.
وبرغـــِم تلـــك المكانـــة المرموقـــة فقد تجرَّع أفـــراد هذه العائلـــة الُمباركة مرارة 
ـــيخ أبـــو الفتـــح بالحبـــِس الســـتنزاِف أموالـــه، وُقِتل أبو  االضطهـــاِد، فعوِقـــب الشَّ
الَعـــالء بعـــد تكـــرار حبســـه وتغريمـــه مبالـــغ باِهظـــة، وموهـــوب نفســـه عوِقـــب 
بالحبـــِس واضطـــر لبيـــِع أكثر ُممتلكاته لَدفِع الّرســـوِم الَّتـــي ُفرِضت عليه بدوِن 
وجـــه حـــّق، وأكثـــر مـــن ذلـــك تهديده فـــي زوجتِه وابنـــه الوحيـــد: ]فأخرَجني أبو 
الحـــاِرث َيوًمـــا ِمن االعِتقـــاِل وأوَقَفني بين َيَديه، وقال لـــي: قد ضَجرُت ِممَّا 
ـــيخ أبـــو الطَّيب بـــن الظَّاِلم: عاِقـــب َموهوب وَوَلـــده وَزوَجته  يقـــول لي الشَّ
ـــلطاِن ِبمالِه  ـــرور بـــن األبح إلـــى أن َيقوموا للسُّ وأبـــو الحَســـن ولد أبو السُّ
الَّـــذي كَتبـــوا ُخطوطهم بـــه. وَحَلف عليَّ بأيمـــاٍن َعظيمـــة أنَّ المذكور َحثَّه 
علـــى هـــذا َدفعـــاٍت َكثيـــرة. ُثـــمَّ َحَلف -أعنـــي أبو الحـــاِرث- قاِئـــًا لي: إْن 
لـــم ُتحِضـــر لـــي عشـــيَّة الَيـــوم َكـــذا وَكـــذا -َذَكـــر َدنانير َكثيـــرة ال ُقـــدَرة لي 
امـــك فـــي هـــذه العشـــيَّة. فُقلـــت له: يـــا َموالي  َعليهـــا- أُلعاِقَبـــّن َوَلـــدك ُقدَّ
ِة ما ناله ِمـــن الُعقوبـــِة، وإْن أنت  هـــو َمطـــروح وَقـــد قـــارَب أْن َيمـــوت لِشـــدَّ

اســـَتدَعيته مات[.
لقـــد كـــرَّس موهـــوب حياته ُكّلهـــا لِخدمِة البْيعة، وفضاًل عن وقتِه وَجهده لم 
يُكن أيًضا يبَخل على البْيعِة بمالِه، برغِم أعبائِه الماليَّة وابتزازه الُمســـَتِمّر من 
جانـــب الُســـلطات، ومـــن ذلـــك قيامـــه بَســـداِد اإلتـــاوة المفروضة علـــى الكنائِس 
نيابـــة عـــن البابـــا خرســـتوذوُلس/ 66: ]وُكنـــت أنـــا الخاطئ َموهـــوب قد ُقمُت 

نانيـــِر الُمســـَتقرَّة على البَيـــِع بُحكِم ما ناله وحَملـــُت َعنه َهّمها[. بالدَّ
ة  يـــس مـــار مرقـــس فـــي بيتـــِه ُمـــدَّ وقـــد تشـــرَّف موهـــوب بحيازتـــِه لـــرأِس القدِّ
يس ماري َمرُقـــس -لمَّا أخذته  مـــن: ]وكان يظَهـــر لنا ِمـــن رأِس الِقدِّ مـــن الزَّ
يس[. إلـــى عنـــدي- َعجاِئب كثيـــرة... فلمَّا ِنمت تيـــك اللَّيلة ظهر لـــي الِقدِّ

َدور موهوب في جمِع وترجمة »ِسَير الِبْيَعة«:
قـــادت الِعنايـــٍة اإللهيَّـــة موهـــوب إلى التَّفكيِر في جمِع ِســـَيِر البطاركة الَّتي 
قـــة علـــى أيامـــِه فـــي مكتبـــاِت األديرة القديمـــة، وترجمِتها مـــن اللُّغِة  كانـــت ُمتفرِّ
ـــمَّاس »ميخائيل بـــن ٰبدير«،  القبطيَّـــة إلـــى اللُّغـــِة العربيَّـــة بُمســـاعدِة رفيقـــه الشَّ
ـــَير المكتوبة باللُّغِة  ياِع الَّذي آلت إليه أصول السِّ وبذلـــك حِفظهـــا لنـــا مـــن الضَّ
م ِذكره فيما  منهوري الُمَقـــدَّ ـــمَّاس أبـــو حبيب الدَّ ثـــت مع الشَّ القبطيَّـــة: ]وتحدَّ

اشـــَتَهيته ِمـــن َجمِع ِســـَير الَبطاِركة، فاتََّفـــق رأينا على البحـــِث عليها وَطَلبها 
ـــيِّدة نهيا ِســـيَرة اثَنين وأرَبعيـــن َبطَرك ِمن  حيثمـــا كاَنـــت. فَوَجدنـــا في َديِر السَّ
ـــهيد تادُرس على  مـــاري َمرُقـــس اإلنجيلـــّي إلى ســـيمون. وَوَجدنا في َديِر الشَّ
الَمنهـــى بأباح ِســـيَرة أرَبع َبطاِركة ِمن أالكســـندروس إلـــى خائيل، وهو َتمام 
ِســـتَّة وأرَبعين َبطَرك. وفي َديِر نهيا أيًضا ِســـَير ِتســـعة َبطاِركة ِمن أنبا مينا 
إلـــى ســـانوتيوس، وُهم َتمام َخمَســـة وَخمســـين َبطـــَرًكا. وَوَجدنا فـــي َديِر أبو 
ـــاِدس وَخمســـين إلى ســـانوتيوس  مقـــار ســـيرة َعَشـــرة َبطاِركـــة ِمن خائيل السَّ

الخاِمـــس وِســـتِّين، َكَتبها أنبا ميخائيل ُأســـُقف ِتنِّيس[.
ة وُنِســـب العمل  ـــش دور موهـــوب لقـــروٍن ِعـــدَّ لكـــن بالرَّغـــِم مـــن ذلـــك فقـــد ُهمِّ
يـــت، إلى أن ظهَرت  بأكملـــِه إلـــى األنبـــا ســـاويُرس بـــن الُمَقفَّع اأُلســـُقف ذائع الصِّ
راســـات الحديثـــة الَّتـــي َســـَعت إلبـــراِز هـــذا الـــدَّور -واحـــدة تلـــو األخـــرى- فـــي  الدِّ
راســـات  رة لَرســـِم مالمحه بِدقٍَّة. أمَّا البناء الَّذي ُتمثِّله كّل تلك الدِّ ُمحاوالٍت ُمَتكرِّ
ـــمَّاس »كامل صالح نخلة« ُعضو لجنة التَّاريخ القبطّي،  فقد وضع أساســـه الشَّ
فـــي كتابـــِه »تاريـــخ وجـــداول بطاركـــة اإلســـكندريَّة القبـــط / 1943م«، والَّـــذي 
َســــــــــــــة« وتحديـــــــــــــــــــد األدوار  ل ُمحــــــــــــــــاوالت دراســـــــــــــــــــة »ِسَير الِبْيَعة الُمَقدَّ ُيَعّد أوَّ

ريه. الُمختلفـــة لُمحرِّ
راســـات الُمختلفة دور  وقـــد أبـــرَزت الدِّ
ـــَير )65-1(  موهـــوب فـــي جمــــــــــــــــِع السِّ
لســـيرة  تدوينـــِه  عـــن  فضـــاًل  وترجمتهـــا، 
-1047( خرستوذوُلـــــــــــــس/66  البابـــــــــــا 
الثَّانـــي/67  كيرلـــس  والبابـــا  1077م(، 
ـــَير  )1078-1092م(، وهـــي أولـــى السِّ

الَّتـــي ُكِتَبـــت ُمباشـــرة باللُّغـــِة العربيَّـــة. 
وفـــي نـــّصٍ فريد يكشـــف لنـــا موهوب 
عـــن دوٍر لـــه أيًضـــا فـــي التَّأريـــِخ للبابـــا 
ميخائيل الرَّابع/68 )1092-1102م(، 
الَّـــذي عاصـــر تكريســـه بطريـــرًكا، لكـــن 
قبـــل  فتنيَّـــح  ُيمهلـــه  لـــم  القـــدر  أنَّ  يبـــدو 
ـــة، أو ُربَّمـــا أعاقـــه  اســـتكماله تلـــك المهمَّ

ـــيخوخة، وكان ُعمـــره آنـــذاك قـــد ناَهـــز الثَّمانيـــن عاًمـــا،  عـــن ذلـــك الَوهـــن والشَّ
ـــة احتمال أيًضا  فضـــاًل عـــن إقامتـــِه باإلســـكندريَّة بعيًدا عن مركـــِز األحداث. ثمَّ
أنَّ مـــا ســـطَّره موهـــوب مـــن أخبـــاٍر تُخـــّص تكريـــس البابـــا ميخائيل قـــد ُأدِمج في 
رهـــا ُمعاِصـــره يوحنَّـــا بـــن صاعـــد )المعـــروف بابـــن القلزمـــّي(،  ـــيرة الَّتـــي حرَّ السِّ
وكان األخيـــر قريًبـــا مـــن األحـــداِث وفاعاًل فيها، إذ أنَّ الُكرســـّي البطريركّي كان 
قـــد اســـتقّر نهائيًّـــا بمصـــر والقاهـــرة: ]وُكنـــت أنـــا الُمذِنـــب الباِئس قد تجاَســـرت 
وَشـــَرحت ســـيَرة أنبا إخرســـطوذوُلس وأنبـــا كيرلُّس، على ما عاَينت وَســـِمعت 
ِمـــن الثِّقـــاِت. فصـــار فيه، أعني هذا الُجزء، ســـيرة االثَني َعَشـــر َبطرَيرًكا إلى 
كيرلُّـــس، بُحكـــِم ُمعاَصَرتـــي لاثَنيـــِن الَمذكوَريـــن، بعد األّب أنبا شـــنودة الَّذي 
أوَســـَمني َشمَّاًســـا باالســـِم أنا الَغير ُمسَتِحّق. ُثمَّ َصنَّفت ســـيَرة األّب الَبطرَيرك 

ـــنجارّي الَّـــذي أوِســـم على مـــا َتَضمََّنته ســـيَرته[. ميخائيـــل السِّ
ـــَير فـــي َحبريَّة البابا  د موهـــوب التَّاريـــخ الَّـــذي بـــدأ فيـــه عمله بجمِع السِّ وُيحـــدِّ
ـــَهداِء،  كيرلـــس الثَّانـــي/67: ]وذلـــك في َبرمهات َســـنة َثمـــاِن مائة وأرَبعة للشُّ
م َســـنة  المواِفقـــة لَســـنِة أربـــع مائـــة وِســـتَّة وَســـبعين الَخراجيَّـــة وهـــو الُمحـــرَّ
ِتـــِه[. وهذا  ـــنة العاِشـــرة ِمن َبطَركيَّ ثماِنـ)ــــين( وأرَبـــع مائـــة الِهاليَّة، وهي السَّ

التَّاريـــخ يوافـــق مـــارس ســـنة 1088م. 
قيـــق فـــي مخطوطـــاِت »ِســـَير الِبْيَعة« إلى نتيجـــٍة مفاُدها  ويقودنـــا البحـــث الدَّ
ِة  ـــمَّاس موهـــوب بـــن منصـــور بـــن ُمفـــرِّج اإلســـكندرانيَّ قـــد مـــّر بعـــدَّ أنَّ عمـــل الشَّ
ـــابقين، وأخرها تأريخه  لها عمليَّة الجمع والتَّرجمة لِســـَيِر البطاركة السَّ مراحٍل، أوَّ
للبطاركـــِة الثَّـــالث الَّذيـــن عاصرهـــم، وبينهمـــا َجهـــٌد دؤوب لـــم يتَوقَّف فـــي العمِل 
علـــى تجويـــِد َنـــّصِ ُنســـَخته األوليَّـــة وضبـــِط إيقاعـــه، وذلـــك قبـــل أن تطـــرأ علـــى 
ـــاخ  ِتـــه تغييــــــــــــــــــــرات يصُعـــب حصرهـــا نتيجـــة لَتدخــــــــــــــُـــّــالت النُّسَّ العمـــــــــــــــــل بُرمَّ

والُكتَّـــاب الالحقين.

ُيتََّبـــــــــع

باألمس طردنا العصيان من الفردوس، وايلوم يُعيدنا إيله اإليمان بقيامة املسيح )القديس غريغوريوس انلييص(
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ليـــس جديـــًدا أن تجـــد َمن يطلب 
منـــك عـــدم اإلنصات لـــكالم الناس، 
ألن ليـــس كل مـــا يصل إلى مســـامع 
الشـــخص حقيقـــي أو جـــاّد أو بّنـــاء، 
وكثيـــًرا مـــا تتعـــب نفســـية الشـــخص 
لمجرد كلمــــــــــــة أو عبـــــــــــارة ســـمعها 

مـــن اآلخرين.
هنـــــــــــاك عشـــــــــرات األقوال من 
اآلبــــــــــاء القديسيــــــــــــن، والفالسفـــــــــــة، 
والُكتّـــاب تدعونـــا جميًعـــا إلـــى عـــدم 
االلتفـــات لـــكالم النـــاس، وال نرهـــن 

نفســـيتنا ألحكامهـــم المتغيـــرة. 
فـــي يـــوم أحـــد الشـــعانين، يـــوم 
أن دخـــل الســـيد المســـيح أورشـــليم، 
هتـــف النـــاس لـــه »أوصًنـــا يـــا ابـــن 
داود«، حتـــى قيـــل إن العالـــم ذهـــب 
النـــاس  تركـــه  أيـــام  وبعـــد  وراءه. 
وحـــده، وهـــو القائـــل »لســـت وحدي 
ألن اآلب معـــي«، لـــم يمـــِض معـــه 
إاّل نفـــر قليـــل إلـــى الجلجثـــة حيـــث 
هتافـــات  وســـط  المخلـــص،  ُصِلـــب 

اصلبـــه..«.  »اصلبـــه.. 

لمــــــــــــــــــاذا تتغيــــــــــــــر آراء 
الناس؟ ونفســـية 

+ البعض يسير مثـــــــــــل العميان 
وراء قادة تحركهم، وتتالعب بهم. 
+ البعض يبحث عن مصالحه، 

ويتحرك ويتلّون لتحقيقها.
+ البعـــض ليـــــــــــس لـــه موقـــف، 
يغير رأيه وسط الحشـــــــد، أي تأثير 
مشـــاعر الجمهور، فال يســـتطيع أن 
يكّون رأًيا مســـتقاًل، ويختــــــــــــــــار أن 

يكـــون منقـــاًدا ال قائًدا. 

ببراعـــة  يخفــــــــــــــي  البعـــض   +
مشـــاعره، نجـــده فـــــــــــــي موقـــف لـــه 
رأي ال يعكـــس حقيقــــــــــة مشاعــــــــــره 
وأفـــكاره التـــي تســـتيقظ واضحة في 

موقـــف آخـــر..

+ البعــــــــــــــض يحمــــــــــــل بداخلـــه 
مشاعـــــــــــــــــــر سلبيــــــــــــــــــــة: غيـــــــــــرة.. 
حســـــــــد.. كراهيـــــــــــــــــة... ويستغـــــــــل 
بساطـــــــــة من يسمعه، ويتالعــــــــــــــــــب 

بمشـــاعره، وأفـــكاره. 

كـــم من نـــــــــــاس حزنـــــــــت يـــــــــــوم 
فرحهـــا، واغتّمـــت فـــــــــي مناسبـــــــــــة 
نجاحهــــــــــــــا، وأفســـــــــــــدت عالقاتهـــــــــا 
بأسرتها، واضطربــــــــت في عملها، 
ليـــس لســـبب موضوعـــي أو حقيقي 

ولكـــن بســـبب كالم النـــاس؟!

الســـيد المســـيح فـــي لقائـــــــه مـــع 
تلميـــذي عمــــــــــــــواس شـــــــــــــرح لهمـــا 
الطريـــق، حكيـــا مـــا يرويـــه النـــاس 
عّما حدث له، انشغال بكالم الناس، 
ولم يكتشـــفا أنه هـــو المخلص القائم 
من األموات إاّل عندما جلســـا معه.

ُتقـــدم لنـــا القيامـــة فرصـــة اللقـــاء 
معـــه، ســـواء بالقـــــــــــرب مـــن القبـــر 
الفـــارغ بعـــد أن فـــّر الحـــراس مـــن 
أمامـــه، أو فـــي العليـــة التـــي نظـــن 
أن أبوابهـــا الُمغلَّقـــة تحمينـــا ظاهرًيا 
مـــن النـــاس، أو علـــى بحـــر طبريـــة 
بعيـــًدا عن الناس... المهم أن نلتقي 
بـــه وحـــده، وال ننشـــغل بغيـــره، وال 
نلتفـــت لمشـــاعر أو كالم أو أحـــكام 
النـــاس المتقّلبـــة، ألن محبتـــه ثابتـــة، 

ونثـــق فـــي خطتـــه لحياتنـــا.

samehfh@gmail.com

روايات انلاس

طريــــــــــــق طويــــــــــــل ســـارا فيه 
مـــع رفيـــق الســـفر، يسترجعـــــــــان 
تراكمـــت  عقليــــــــــــــة  معرفـــة  فيـــه 
مـــع الســـنوات، أقاويــــــــــل النـــاس 
ككلمـــات  المتناثـــرة  واإلشـــاعات 
متعّلقـــة بـــذّرات الهـــواء. صخـــب 
شـــديد من الداخـــل ومن الخارج، 
فيـــٌض يتكامل أحياًنـــا ويتعارض 
في أحيان أخرى. نبوات قديمة، 
أحـــداث تحققـــت، أو ربمـــــــــــا لـــم 
تتحقـــق! هـــل كان المســـيح حقًّا؟! 
مـــن  األمـــة  يخّلـــص  لـــم  كيـــف 
حكـــم الرومـــان إًذا؟! كيـــف تبقى 
األرض محتلـــة مـــن الغريب بعد 
أن جـــاء ورحـــل؟ ثـــم كيف تكون 
النهايـــة بهذه الصورة المخجلة؟!

مــــــــــــــن  حًقـــا  قـــام  لعّلـــه  أو 
المـــوت كمـــا أقـــام لعـــازر الـــذي 

أنتـــن؟ قـــد  كان 

لكـــن أيـــن التغييـــر والثـــورة؟ 
معجـــزات  بعـــض  تكفـــي  هـــل 
الشـــفاء؟! هـــل هذه هي رســـالته، 
شـــفاء حفنة من المرضى فحسب 
وخـــالص  حقيقيـــة  ثـــورة  دون 
إســـرائيل  مجـــد  ورّد  ونصـــرة 

وســـليمان؟! داود  كأيـــام 

لكـــن الحراك موجود بالفعل، 
الســـطح،  تحـــت  داخلـــي  حـــراك 
ال  وروحـــي،  إنســـاني  حـــراك 
سياســـي وال ديني. الكل يتحدث، 
الكل يشـــعر بتلك الثورة بداخله، 
بـــل ُقـــل: نهضة، يقظة، اســـتنارة 

خـــاص.. بنوع 

لكـــن مـــاذا عّنـــا، وعـــن باقـــي 
التالميـــذ؟ يـــا تُـــرى كيـــف يشـــعر 
مـــا  بعـــد  المعّلـــم  مـــن  بـــون  الُمقرَّ
لحـــق بـــه؟ أتُـــراك ســـمعت مثلنـــا 
بأمـــر القبر الفـــارغ الذي أخبرت 
المجدليـــة  تقـــول  النســـوة؟  عنـــه 
إنهـــا رأتـــه ولـــم تعرفـــه أواًل حتى 
ربمـــا  ولكنهـــا  باســـمها،  ناداهـــا 
تكـــون مشـــاعر النســـاء المرهفـــة 
قالـــوا  أيًضـــا  التالميـــذ  فحســـب! 
إن القبـــر كان فارًغـــا لّمـــا ذهبـــوا 

ليســـتطلعوا األمـــــــــــــــر، لكنهــــــــم لم 
يـــروه وجهـــا لوجـــه.

يقولـــون إن الحــــــــــــــزن قــــــــادر 
أن يضعـــف بصـــر االنســــــــــــان ال 
بصيرتـــه فحســـب. فـــإن كانــــــــــــت 
ســـحب الدمـــوع تحجـــب بعــــــــض 
فـــي  الحــــــــــــــزن  فغيـــوم  الرؤيـــة، 
كثافتهـــا ُتثِقـــل القلـــب وتخنقه، فال 
يـــرى أن مـــا يبحـــث عنــــــــــــــه قائـــم 
والســـالم  الفـــرح  تماًمـــا،  أمامـــه 
والحقيقـــة ماثلة أمامه أقرب جًدا 
ممـــا يتصـــور ويجـــّد فـــي بحثـــه.

الرفيـــق  كان  قليـــاًل  قليـــاًل 
عـــن  الثقيلـــة  القشـــور  يزيـــل 
أعينهما، يفّســـر الكتب المقدسة، 
يذّكرهمـــا بنبـــوات يعرفانهـــا منذ 
فـــي  غابـــت  ولكنهـــا  حداثتهمـــا، 

والحـــزن. التخبُّـــط  ظلمـــة 
»هـــا قد وصلنـــا إلى عمواس 
أن  فنســـألك  النهـــار،  مـــال  ولقـــد 
المتواضـــع  بيتنـــا  إلـــى  تنـــزل 
الطريـــق  عنـــاء  مـــن  فتســـتريح 
كـــّررا  خبـــزا«..  معنـــا  وتـــأكل 
إلـــى  فمـــال  دْين،  ُمشـــدِّ الدعـــوة 
البيـــت وجلـــس، توقـــف الحديـــث 

األفـــكار.. وســـكنت 
ليكســـــــــر  يـــده  ومـــّد الضيـــف 
الخبـــز، وليخرج نور البصيـــــــــرة 
فـــي بســـاطة نافًضـــا عنه زحـــــــــام 
الكــــــــــــالم والمباحثـــــــــــــــــات وروح 
الحــــــــــــــــزن الخانقــــــــــــــــة. هنـــا، في 
السكـــــــــــــــون، كانــــــــــــت المعرفــــــــــة 
المطلقـــة، اللقـــاء الحي، الفـــــــــــــرح 
الحقيقـــي الـــذي يصاحـــب النعمـــة 
واالســـتنارة.. بيـــن هاتيـــن اليدين 
والخبز المكسور.. إنــــــــــــه هـــــــــو. 

حًقـــا قام.
ولّما اختــــــــــفى عنهما، قامـــــــــــا 
فـــي تلك الســـاعة ورجعـــا إلــــــــــــى 
أورشليـــــــــــــــم، بقلـــب ُحّر، غيــــــــــر 
ـــل بالحـــــــــزن، ووجـــوه فرحة  ُمثقَّ
تركهـــا العبـــوس، وأعيـــن ُمعلَّقـــة 
ال  ســـماًء  المقدســـة،  بالمدينـــة 

أرًضـــا فحســـب.
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