




3جملة الكرازة - 31 مايو 2019

النظـــام أحد أساســـيات الوجود 
اإلنســـاني كمـــا يتضـــح فـــي الخليقـــة 
التـــي صنعهـــا الخالـــق بـــكل تدقيق، 

ونقـــرأ عـــن ذلـــك فـــي األصحاحـــات األولى من 
ســـفر التكوين.

والكنيســـة، بيت هللا والمالئكة والقديســـين، 
تســـير بشـــكل نظامـــي دقيـــق فـــي كل شـــئون 
حياتها.. على ســـبيل المثال ُوِضع اإليمان في 
صـــورة قانونيـــة محّددة الصياغة والتعبير حيث 
ال لبـــس أو تشـــكيك.. وكذلـــك درجـــات الخدمة 
الكنسية: األســـقفية والقسيسية والشموسية، من 
أجـــل تكميـــل الخدمـــة فـــي طقوســـها وألحانهـــا 

وقراءاتهـــا وصلواتها.
ومـــن أجـــل هـــذا وضعنـــا منظومة شـــاملة 
لمســـتويات العمـــل اإلداري والتدبيـــر الكنســـي، 
من أجل النهوض بالشـــئون الكنسية المتنوعة، 
ســـواء باالقتراحات أو الدراســـات أو المناقشات 
أو القرارات وغيرها، والهدف أن تكون الكنيسة 
ناميـــة ومثمـــرة فـــي كل عمل صالح لمجد اســـم 

المســـيح إلهنا.
وهـــذه المنظومة الكنســـية تشـــمل حالًيا 

هـــذه البنـــود العشـــرة كما يلي:
أوًل: »المجمـــع المقـــدس«، وهـــو الهيئة 
التشـــريعية الرسميـــــــة فـــي الكنيســــــــــــة القبطيـــة، 
بعضويـــة كافـــة المطارنـــة واألســـاقفة ووكيلـــي 
البطريركيـــة باإلســـكندرية والقاهـــرة، وال يجتمـــع 
إال برئاســـة قداســـة البابا البطريرك. واالجتماع 
الرســـمي هو في نهاية فترة الخمســـين المقدســـة 

مـــن كل عـــام، وفيـــه تؤخـــذ القـــرارات الالزمة.
ثانًيا: »السمينــــــــــــــار السنــــــــــــــــــوي«، 
وهـــو لجميـــع أعضاء المجمـــع المقدس، ويغلب 
عليه الطابع الدراســـي والبحثي، ويســـتمر عادة 
ثالثـــة أو أربعـــة أيام حيث يقدم خالصة بحثية 
فـــي موضـــوع مّحـــدد يتـــم دراســـته تفصيـــاًل مـــن 
خـــالل لجـــان مناقشـــة ومحاضـــرات وعـــروض 
هـــذا  ُيعَقـــد  وعـــادة  الموضـــوع.  نـــوع  حســـب 

الســـمينار فـــي شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عـــام.
ثالًثا: »مؤتمــــــــــر خدمـــــــــة أوروبـــــــا«، 
والكنائـــس  اإليبارشـــيات  خدمـــة  لتدبيـــر  وهـــو 
القبطيـــة فـــي قـــارة أوروبـــا، وُيعَقـــد كل ســـنتين. 
وكان أول مؤتمـــر عـــام 2013 بتدبيـــر المتنيح 
األنبـــا كيرلـــس مطـــران ميالنـــو. وُيعَقـــد كل مرة 
فـــي إحـــدى اإليبارشـــيات بأوروبـــا، وفـــي هـــذا 
للمـــرة  ُيعَقـــد  الرابـــع(  )المؤتمـــر  العـــام 2019 
األولـــى فـــي مصر فـــي المقر البابـــوي في دير 

بيشـــوي. األنبا 

رابًعا: »مؤتمــــــــــــر أرض المهجـــــــــــر«، 
وهو لتدبيــــــــــــــــر الرعايـــــــــــــــة الكنسية في بـــــــــــالد 
االنتشـــار واالمتـــداد بالمهجـــر خاصـــة الناطقـــة 
باإلنجليزيـــة، وقـــد بـــدأ أول مؤتمر عام 2015 
فـــي ضيافـــة اســـتراحة ديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر 
األحمـــر، وكان المؤتمـــر الثانـــي 2018 فـــي 
إنجالنـــد  ونيـــو  نيويـــورك  إيبارشـــية  ضيافـــة 
بأمريـــكا. ومـــن المقـــرر أن ُيعَقد كل 3 ســـنوات 
بالتبـــادل بيـــن الكنيســــــــــة فـــي مصـــر وإحـــدى 

اإليبارشـــيات الناطقـــة باإلنجليزيـــة.
خامًســـا: »اجتمـــــــاع أســـاقفة أمريكا«، 
وُيعَقـــد مرتيـــن كل عــــــــــــام فـــي ضيافـــة إحـــدى 
بدراســـة  ويهتـــم  وكنـــدا،  بأمريـــكا  اإليبارشـــيات 
الشئون الداخلية للكنائس واإليبارشيات، ويرفع 
تقريـــًرا وافًيـــا عـــن أعماله إلى قداســـة البابا. وقد 

بـــدأ هـــذا االجتمـــاع منـــذ حوالي ســـنتين.
سادًســـا: »اللجـــان المجمعيـــة«، وهـــي 
عشـــر لجـــان، يختص كل منهـــا بأحد مجاالت 
الشـــئون الكنسية: مثــــــــــــــل األســــــــــرة والرهبنـــــــــــة 
واإليبارشيــــــــــات والتشريـــــــــع.. وغيرها.. ولكــــــــل 
لجنـــة مقـــّرر ومقّرر مســـاعد وعدد من األحبار 
األجـــالء فـــي حـــدود عشـــرين عضـــًوا. وتجتمع 
اللجـــان أكثـــر من مرة في الســـنة، وتضع خطة 
ل إليهـــا،  ألعمالهـــا، كمـــا تـــدرس كل مـــا ُيحـــوَّ
وتنتهـــي مناقشـــاتها بإصـــدار توصيـــات ُترَفـــع 

إلـــى المجمـــع المقدس.
ســـابًعا: »لجنـــــــــة المتابعـــــــــــة«، وهـــي 
لجنـــة تضم مقّرري اللجـــان المجمعية وأعضاء 
لجنة الســـكرتارية، باإلضافة إلى ســـتة أعضاء 
األحبـــار  بيـــن  مـــن  البابـــا  قداســـة  يختارهـــم 

األجـــالء ذوي الخبـــرة والمشـــورة في 
طويلـــة.  لســـنوات  الكنســـي  العمـــل 
وتنعقـــد  محـــددة  اختصاصـــات  اللجنـــة  ولهـــذه 
بدعـــوة مـــن قداســـة البابـــا عـــدة مـــرات ســـنوًيا.

ثامًنـــا: »الجتماعـــات الرعويـــة«: وقـــد 
بدأنـــا هـــذا التقليـــد خـــالل هـــذا العـــام حيـــث تـــم 
لقـــاء مـــع األســـاقفة من منطقة محـــددة )القاهرة 
الكبرى – اإلســـكندرية وبحري والقناة – شـــمال 
الصعيـــد – جنـــوب الصعيـــد(، وذلـــك لمناقشـــة 
أمـــور رعويـــة فـــي اإليبارشـــيات، وســـتكون هذه 

االجتماعـــات ســـنوًيا بنعمـــة المســـيح.
اجتماعـــات  ُتعَقـــد  المنـــوال  نفـــس  وعلـــى 
رعويـــة لآلبـــاء كهنة المناطق الرعويـــة بالقاهرة 
مـــع أســـقفهم العـــام، أو بزيـــارات مـــن مجامـــع 
قداســـة  مـــع  وااللتقـــاء  باإليبارشـــيات  الكهنـــة 
البابـــا، وأيًضـــا مـــن خـــالل الفيديـــو كونفرانـــس 
خـــارج مصـــر حيـــث يلتقـــي بهـــم ويلقـــي عليهـــم 

محاضـــرة روحيـــة ويجيـــب علـــى أســـئلتهم.
تاسًعا: »الزيــــــــــارات البابويـــــــة«: سواء 
داخل مصـــــــــــر أو خارجهـــــــــا، والهــــــــــدف منهـــا 
الرعاية والتشـــجيع وأيًضا التدبير. وعلى ســـبيل 
المثال زرنا منذ بداية العام 2019 إيبارشـــيات 
جنـــوب ألمانيـــا، والقطاع اإللماني في سويســـرا 
)إيبارشـــية النمســـا(، وأيًضـــا إيبارشيـــــــــــــة لنـــدن 
بإنجلتـــرا؛ ويتـــم فـــي هـــذه الزيـــارات تدشـــين أو 
افتتـــاح كنائـــــــــــس أو مشروعــــــــــات كنســـية مـــع 
لقـــاء الشـــعب والكهنـــة والمســـئولين، ممـــا يقّوي 

عالقـــات المحبـــة والود بيـــن الجميع.
عاشًرا: »اللوائـــــــــح النظاميـــــــة«، وهـــي 
مجموعـــة مـــن اللوائـــح تـــم إصـــدار عشـــرة منها 
لتنظيم العمل الكنســـي بدًءا من الئحة انتخاب 
البطريرك إلى اختيــــــــــــــــار الكاهـــــــــــــن – مجلس 
الكنيســـة – اختيار األســـقف وإدارة اإليبارشـــية 
– التربية الكنســـية – المكرســـين – المكرســـات 
وغيرها... ونأمل أن يتســـع تطبيق هذه اللوائح 

مـــن أجـــل وحدانية العمل الكنســـي ونموه.
يِسيـــــــــَن  كـــــــــل ذلك »أَلْجــــــــــِل َتْكِميــــــــِل اْلِقدِّ
ِلَعَمِل اْلِخْدَمــــــــــــــِة، ِلُبْنَيـــــــــــاِن َجَســـــــــــــــِد اْلَمِســـيِح« 

)أفسس12:4(.
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استكمل قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي، بابا 
وبطريــــرك  اإلسكندريــــــة 
الكرازة المرقســـية، خالل 
الماضييـــن،  األســـبوعين 
فعاليات زيارتـــه الرعوية 
زار  حيـــــــــث  ألوروبـــــــا، 
سويســـــــــــرا، وبعـــــــــــض 
المقاطعــــــــــات األلمانيــــة، 
قبـــل  وذلـــك  وإنجلتـــرا، 

عوتـــه ســـالًما ألرض الوطن.

قداسة ابلابا يف حفل 
»حاكية كنيسيت« يف زيورخ

أقامت إيبارشية النمسا والقطاع األلماني بسويسرا، مساء يوم 
الثالثـــاء 14 مايـــو 2019م، احتفاليـــة بعنـــوان »حكايـــة كنيســـتي«، 
فـــي  ودورهـــم  بالكنيســـة  سويســـرا  فـــي  األقبـــاط  عالقـــة  تناولـــت 
المجتمـــع السويســـري بدًءا من الكتيبـــة الطيبية وحتى اآلن. حضر 
االحتفـــال قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، وأصحـــاب النيافـــة: 
األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لـــوس آنجلوس، واألنبا جابرييل أســـقف 
النمســـا والقطـــاع األلمانـــي بسويســـرا، واألنبـــا لوقـــا أســـقف جنـــوب 
فرنســـا والقطاع الفرنســـي بسويســـرا، واألنبا مارك أســـقف باريس 

وشـــمال فرنسا.

تضمـــن الحفـــل عـــدًدا من الفقرات، من ضمنهـــا كلمة افتتاحية 
لنيافـــة األنبـــا جابرييـــل، وعـــرض لألنشـــطة الرعويـــة التـــي قام بها 
قداســـة البابـــا فـــي زيـــورخ خـــالل زيارته لهـــا، وقّدم الكـــورال عدد 
مـــن األلحـــان والترانيـــم باللغتيـــن العربيـــة واأللمانيـــة، باإلضافـــة 
إلـــى عـــدد مـــن العـــروض المســـرحية. وســـّجل قداســـة البابـــا كلمـــة 
فـــي ســـجل كبـــار زوار كنيســـة العـــذراء والقديســـة فيرينـــا بزيورخ 
بمناســـبة تدشـــينها بيـــد قداســـته، كمـــا قامـــت قنـــاة »تيلـــي زيـــوري« 

بعـــرض تقريـــر عـــن زيارة 
لزيـــورخ  البابـــا  قداســـة 
العـــذراء  كنيســـة  وتدشـــين 
كمـــا  فيرينـــا،  والقديســـة 
»بليـــك«  صحيفـــة  نشـــرت 
مـــع  مقابلـــة  السويســـرية 

البابـــا. قداســـة 

قـــد  البابـــا  قداســـة  كان 
وصـــل زيـــورخ قادًمـــا مـــن 
ألمانيـــا صبـــاح اليـــوم ذاتـــه، 
وفـــور وصولـــه قـــام بتدشـــين كنيســـة العـــذراء والقديســـة فيرينـــا.

قداسة ابلابا يغادر سويرسا
فـــي يـــوم الخميـــس 1٦ مايـــو 2019م، غـــادر قداســـة البابـــا 
مدينـــة زيـــورخ السويســـرية عائـــًدا إلـــى ألمانيا، بعد زيـــارة رعوية 
لسويســـرا اســـتغرقت ثالثـــة أيـــام، كان فـــي وداع قداســـته بالمطـــار 
األنبـــا  ونيافـــة  بسويســـرا،  مصـــر  ســـفير  أبوســـيف  هشـــام  الســـيد 

جابرييـــل أســـقف النمســـا والقطـــاع األلمانـــي بسويســـرا.

يف لوكسمبورج
ثـــم وصـــل عصـــر اليـــوم ذاتـــه إلى مطـــار مدينة لوكســـمبورج 
قادًمـــا مـــن مدينـــة زيـــورخ السويســـرية، فـــي طريقـــه إلـــى مدينـــة 
بتبـــورج األلمانيـــة التـــي تبعـــد عـــن لوكســـمبورج حوالـــي 35 كـــم. 
وكان فـــي اســـتقبال قداســـته نيافـــة األنبـــا دميـــان أســـقف ورئيـــس 
ديـــر الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبي ســـيفين بهوســـكتر والكنائــــــــــــس 
التـــي حوله، ونيافـــــــــــــة األنبا ميشـــائيل أســـقف ورئيـــس دير القديس 
األنبـــا أنطونيــــــــــــوس بكريفلبـــاخ والكنائــــــــــــس التـــي حوله، وعــــــــــــدد 
مـــن اآلبــــــــــاء الكهنـــة والرهبــــــــــان، ولفيـــف مـــن األســـر وشعـــــــــــب 
مدينة لوكســـمبرج الذيـــــــــــــن استقبلوا قداســـته استقبااًل حافاًل مملوًءا 

بمشـــاعر الحـــب والترحـــاب والفـــرح.

قداسة ابلابا يصل بتبورج
ثم توجه قداســـته من لوكســـمبورج إلى مدينة بتبورج بمنطقة 
تيريـــر جنـــوب ألمانيـــا، إلـــى كنيســـة القديس أثناســـيوس الرســـولي، 
ورافقـــه صاحبـــا النيافـــة األنبـــا دميـــان واألنبـــا ميشـــائيل، والقمـــص 
آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـته. وقـــد اصطّف شـــعب الكنيســـة 
ومرافقـــوه،  البابـــا  قداســـة  الســـتقبال  والرهبـــان  الكهنـــة  واآلبـــاء 
وحملـــوا أعالًمـــا عليهـــا صورة القديس أثناســـيوس وصورة قداســـة 
البابـــا. وفـــور وصـــول قداســـته بـــدأت صلوات رفع بخور العشـــية، 
وقـــام قداســـة البابـــا بتطييـــب رفـــات القديـــس أثناســـيوس الرســـولي 
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بكنيســـته ببتبورج. وبعد العشـــية ُعرض فيلم عن تاريخ الكنيســـة، 
أعقبـــه كلمـــة ترحيـــب لنيافـــة األنبـــا ميشـــائيل، ومـــن بعـــده الراهـــب 
القـــس شـــنوده ســـانت أنطونيـــوس كاهـــن الكنيســـة. ثـــم ألقـــى قداســـة 
البابـــا كلمـــة تحـــدث فيهـــا عن أربعة مشـــاهد تجســـد عظمـــة القديس 
أثناســـيوس، وهي في بيته، في الكنيســـة، في البرية، في المجمع. 

وقد قّدم صاحبا النيافة: األنبا دميان، واألنبا ميشـــائيل صليًبا 
قبطًيـــا كبيـــًرا هديـــة لقداســـة البابـــا، ومـــن جانبـــه أهدى قداســـة البابا 
أيقونـــة القديـــس أثناســـيوس الرســـولي لنيافـــة األنبـــا دميـــان واألنبـــا 

ميشائيل.

جديـــر بالذكـــر أن مدينـــة بتبورج بمنطقة تيرير بجنوب ألمانيا 
هـــي المدينـــة التـــي ُنِفـــي إليهـــا القديـــس أثناســـيوس الرســـولي نفيـــه 
الثالـــث، وأّلـــف فيهـــا عـــدًدا مـــن الكتـــب أهمها »حيـــاة أنطونيوس«، 

ومـــن خاللـــه نشـــر الحيـــاة الرهبانية فـــي أوروبا.

قناة CTV القبطية حتاور قداسة ابلابا 
مايـــو  الخميـــس 1٦  يـــوم  مســـاء  البابـــا  قداســـة  أجـــرى  وقـــد 
2019م، لقـــاًء مـــع قنـــاة CTV القبطيـــة، خـــالل زيارتـــه لكنيســـة 
القديس أثناســـيوس الرســـولي ببتبورج، أجاب خالله على األســـئلة 

التـــي وجهتهـــا لـــه القنـــاة.

تدشني كنيسة ابلابا أثناسيوس
يف بتبورج جنويب أملانيا

التالـــي، الجمعـــة 1٧ مايـــو 2019م،  اليـــوم  أقيمـــت صبـــاح 
صلـــوات تدشـــين كنيســـة القديـــس البابـــا أثناســـيوس الرســـولي فـــي 

مدينـــة بتبـــورج بمنطقـــة تيريـــر جنوبـــي ألمانيـــا، بيـــد قداســـة البابـــا 
تواضروس الثاني. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس اإللهي 
صاحبـــا النيافـــة األنبـــا دميـــان واألنبا ميشـــائيل. وألقى قداســـة البابا 

عظـــة القـــداس عـــن »مـــا هـــي الكنيســـة؟ وأهميتهـــا فـــي حياتنـــا«.

يف بدلية بتبورج
فـــي ســـجل بلديـــة مدينـــة بتبـــورج، ســـّجل قداســـة البابـــا كلمـــة 
تذكاريـــة كتـــب فيهـــا: »المحبـــة ال تســـقط أبـــًدا.. شـــكًرا لمحبتكـــم.. 
الـــرب يبـــارك بتبـــورج«. والُتِقطت صورة تذكاريـــة لعمدة بتبورج 
مع قداسة البابا. وقد أهدى قداسته أيقونة قبطية للقديس أثناسيوس 
الرســـولي إلـــى اثنيـــن من المســـئوليين المحليين بمدينـــة بتبورج أتيا 

للترحيب بقداســـته.

احتفال الكنيسة الاكثويلكية 
بمدينة تريير األملانية بقداسة ابلابا

الكاثوليكيـــة  للكنيســـة  التابعـــة  بيتـــر  ســـان  كاتدرائيـــة  نظمـــت 
بمدينـــة تيريـــر األلمانيـــة، حفـــل اســـتقبال لقداســـة البابـــا تواضروس 
الثاني، مســـاء يوم الجمعة 1٧ مايو 2019م. واســـتقبل الكاردينال 
ســـتيفان قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي لـــدى وصولـــه كاتدرائية 
ســـان بيتـــر بحفـــاوة بالغة.وألقـــى األســـقف الدكتـــور ســـتيفان أكـــران 
كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابا،ثـــم قّدم شـــرًحا عن تاريـــخ الكاتدرائية 
وإنشـــائها وكذلك التاريخ المشـــترك بين الكنيســـة القبطية والجالية 
الكاثوليكيـــة هناك.وأضـــاف أن قداســـة البابـــا تواضـــروس هـــو أول 
بطريرك قبطي يزور المدينة العريقة بعد القديس البابا أثناسيوس 
الرســـولي البطريـــرك الــــ20 للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية. ومن 
جانبـــه ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة بمناســـبة تلـــك الزيارة، وقـــد أهدى 

قداســـته أيقونـــة العائلة المقدســـة للكاردينال ســـتيفان.

وقـــد تســـّلم قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي جـــزًءا من رفات 
القديســـة هيالنـــة الملكـــة، ثـــم قـــام قداســـة البابـــا والوفـــد المرافـــق لـــه 
بعمـــل تمجيد للقديســـة هيالنة، حيث وافـــق اليوم ذاته عيد نياحتها.

يف كنيسة ابلابا أثناسيوس الرسويل
بكاتدرائية سان بيرت الاكثويلكية

وزار قداســـة البابا كنيســـة القديس أثناسيوس الرسولي الكائنة 
بكاتدرائيـــة ســـان بيتـــر الكاثوليكيـــة بمدينـــة تيريـــر األلمانية.وقـــال 
نيافـــة األنبـــا ميشـــائيل إن وجـــود كنيســـة لألقبـــاط علـــى اســـم البابـــا 
أثناســـيوس الرســـولي، كانت رغبة ســـعى لتحقيقها مثلث الرحمات 
البابـــا شـــنوده الثالـــث، وتجاوبـــت الكنيســـة الكاثوليكيـــة هنـــاك مـــع 
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رغبـــة قداســـته، وتـــم اختيـــار المكان الموجود أســـفل حجـــرة الرداء 
المقـــدس بكاتدرائيـــة ســـان بيتر، وقاموا بدعوة قداســـة البابا شـــنوده 
لتدشينها، ولكنه لم يتمكن وقتها من المجيء للتدشين. وهي حالًيا 
مخصصة لصلوات قداســـات الكنائس األرثوذكســـية، وتصلي فيها 
كنيســـتنا القبطية القداس اإللهي مرة واحدة شـــهرًيا، وصّلى قداســـة 

البابا صالة الشـــكر بالكنيســـة.

قداسة ابلابا يزور 
غرفة الرداء املقدس 

ثـــم زار قداســـة البابـــا الغرفـــة التـــي يوجـــد بهـــا رداء الســـيد 
ر بهـــا أثناء صلبه، والـــذي أحضرته  المســـيح والمســـامير التـــي ُســـمِّ
الملكـــة هيالنـــة فـــي القرن الرابع الميالدي من أورشـــليم. واســـتمع 
قداســـة البابـــا إلـــى شـــرح لمراحـــل الحفـــاظ علـــى الثـــوب المقـــدس 
واألماكـــن التـــي كان ُيحَفـــظ بهـــا إلـــى أن وصـــل للوضـــع للحالـــي. 
وقّدم كاردينال كاتدرائية ســـان بيتر أحد مســـامير الســـيد المســـيح، 
ك بـــه، وفـــي لفتة جميلـــة ســـبح الحاضرون في  لقداســـة البابـــا للتبـــرُّ

الغرفـــة لحـــن »خريســـتوس آنيســـتي«.

تدشني كنيسة املالك 
بمدينة آتلنا األملانية

فـــي صبـــاح يوم الســـبت 18 مايو 2019م، دشـــن قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بمدينـــة آلتنـــا 
األلمانية، وقد ألقى نيافة األنبا ميشائيل كلمة ترحيب وشكر لقداسة 
البابا الفتتاح الكنيســـة وتدشـــينها بعد إغالقها لســـنين، وذلك قبل أن 
يلقـــي قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس التـــي كانـــت بعنوان »كيف نشـــبع 
بالمســـيح؟«، وقـــام كاهـــن الكنيســـة بالترجمـــة إلـــى اللغـــة األلمانيـــة. 
وأهـــدى قداســـة البابـــا أيقونـــة قبطية للمالك ميخائيـــل كهدية تذكارية 
لضيوفـــه مـــن األلمـــان الذيـــن جـــاءوا للترحيـــب بقداســـته فـــي كنيســـة 

المـــالك ميخائيـــل بمدينة آلتنـــا األلمانية.
وكان مـــن ضمـــن الحضور لالحتفـــال الدكتور المهندس هاني 
عـــازر مستشـــار رئيـــس الجمهوريـــة، وامتـــدح قداســـة البابـــا عـــن 
جهـــوده المخلصـــة في مشـــروعات مصر للتنميـــة، وخاصة جهوده 
في إنشـــاء األنفاق التي ُنفَِّذت تحت قناة الســـويس، وقد قال قداســـة 
البابـــا متحدًثـــا عـــن د. هانـــي عـــازر: »إنه فخٌر لـــكل المصريين«.

الزيارة الرعوية لقداسة ابلابا
بالصحف األوروبية

وقـــد اهتمـــت وســـائل اإلعـــالم األلمانيـــة بـــزارة قداســـة البابـــا 
لصحيفـــة  اإللكترونـــي  الموقـــع  نشـــر  حيـــث  أللمانيـــا،  الرعويـــة 

Rheinische post وهـــي مـــن صحف الصف األول في ألمانيا، 
أخبـــار زيـــارة قداســـة البابـــا لمدينـــة دوســـلدورف األلمانية وتدشـــين 
فـــي  لدوســـلدورف  الذهبـــي  بالكتـــاب  كلمـــة  وتســـجيله  الكنيســـة، 
 Limmattaler Zeitung تغطيـــة خاصة.بينمـــا نشـــرت صحيفـــة
السويســـرية التـــي تصـــدر باأللمانيـــة، تغطيـــة مميـــزة علـــى موقعها 
اإللكترونـــي، لزيـــارة قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي لزيـــورخ 
وتدشـــين كنيســـة العذراء والقديســـة فيرينا هناك.كما ذكرت العديد 
مـــن الصحـــف األلمانيـــة زيـــارة قداســـة البابـــا لكاتدرائية ســـان بيتر 

الكاثوليكيـــة بمدينـــة تيريـــر األلمانيـــة.

استقبال رسيم لقداسة ابلابا يف 
مقاطعة شمال الفيستفايلا بأملانيا

وقـــد أقامـــت مقاطعـــة شـــمال الڤيســـتفاليا األلمانيـــة يوم الســـبت 
18 مايـــو 2019م، حفـــل اســـتقبال رســـمي لقداســـة البابـــا، حيـــث 
كان علـــى رأس مســـتقبلي قداســـته والوفد المرافـــق، بمقر االحتفال 
بمدينـــة أونـــا، رئيـــس المقاطعـــة الســـيد ميشـــائيل ماكيـــوال، ومحافظ 
مدينـــة أونـــا ڤيرنـــار كولتـــا، والســـيدة ريناتـــا نيـــك نائـــب المحافـــظ، 
والســـيد رودولـــف فروليـــش رئيـــس الحـــزب المســـيحي فـــي مدينـــة 
أونـــا، وجونتـــار شـــميت عـــن حـــزب الديمقراطـــي الحـــر، والســـيد 
فولـــكار كونيـــج رئيـــس الحـــزب االجتماعـــي بالمدينـــة، ومديـــري 
مكتـــب المحافـــظ أوليڤـــر بـــور وكاتيـــا زاميـــل، ولفيـــف مـــن رجـــال 
اإلعـــالم األلمانـــي، ومـــن الكنيســـة الكاثوليكية الســـيد راينـــر إنجل. 
رافق قداســـة البابا خالل اللقاء نيافة األنبا ميشـــائيل أسقف ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بكريفلبـــاخ، والقمـــص آنجيلـــوس 
إســـحق ســـكرتير قداســـة البابـــا، والقـــس تواضـــروس تواضـــروس، 

ومجلـــس الكنيســـة هناك.

وقـــد رحـــب محافظ مدينة أونا، ڤيرنار كولتا األلمانية بقداســـة 
البابـــا تواضـــروس مشـــيًرا إلـــى عراقة الكنيســـة القبطيـــة وأهميتها، 
واعـــرب عـــن ســـعادته باســـتقبال قداســـة البابـــا فـــي هـــذه المناســـبة 
الفريـــدة وهـــي تدشـــين الكنيســـة القبطيـــة بمدينـــة أونا.كمـــا عـــرض 
فـــي  التاريخـــي  أونـــا وال ســـيما دورهـــا  لتاريـــخ مدينـــة  المحافـــظ 
اســـتقبال المهاجرين إلى ألمانيا واحتضانهم وحتى الوقت الحالي. 
وألقى قداســـة البابا كلمة أثناء حفل االســـتقبال الذي أقيم لقداســـته. 
وقـــد قـــّدم محافـــظ مدينـــة أونـــا األلمانية هديـــة تذكارية لقداســـة البابا 
عبـــارة عـــن صـــورة تحتـــوي أهـــم معالـــم المدينـــة، واختتـــم بدعـــوة 
قداســـة البابـــا للتوقيـــع فـــي الكتـــاب الذهبـــي للمحافظـــة لكـــي تصبـــح 

زيـــارة قداســـته جـــزًءا مـــن تاريـــخ المدينة.
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قداسة ابلاباحيرض عرًضا مرسحًيا
ألبناء كنيستنا بمدينة أونا حبضور

وقـــد شـــهد قداســـة البابـــا مســـاء اليـــوم ذاتـــه عرًضـــا مســـرحًيا، 
بمسرح مدرسة بيتر ڤايس بمدينة أونا، قدمه فريق مسرح كنيسة 
الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبـــي ســـيفين بأونا، وحضـــر العرض مع 
قداســـته، الســـيد فرويلش، والسيد ماكيوال عضوا الحزب المسيحي 
الحاكـــم، والســـيد أنچـــل رئيـــس الحزب المســـيحي للمنطقة، والســـيد 
أشـــميت عضو الحزب الفيدرالي األلماني، ونيافة األنبا ميشـــائيل.

حمل العرض المسرحي عنوان »ستيفانيا«، وناقش دور مسيحيي 
العصـــر الحالـــي فـــي الشـــهادة للمســـيح، مـــن خـــالل طـــرح قضيـــة 
الشـــهادة بيـــن العصـــر القديـــم و عصرنـــا الحديـــث. وعقـــب انتهـــاء 
العـــرض توســـط قداســـة البابـــا فريق مســـرح كنيســـة العـــذراء وأبي 

ســـيفين اللتقـــاط صـــورة تذكارية معهم.

حديث قداسة ابلابا 
مع قناة ME Sat القبطية

وقـــد أجـــرت قنـــاة ME Sat القبطيـــة حـــواًرا مـــع قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي علـــى هامش زيارتـــه الرعويـــة أللمانيا.

تدشني كنيسة العذراء وأيب سيفني
بمدينة أونا األملانية

وفي صباح يوم األحد 19 مايو 2019م، دّشـــن قداســـة البابا 
كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مرقوريوس بمدينة أونا األلمانية، 
حيـــث اســـتقبله أطفـــال الكنيســـة بالـــورود. وُتّعد هذه خامس كنيســـة 
يدشـــنها قداســـته خـــالل رحلتـــه الرعويـــة ألوروبا. وحرص قداســـة 
البابـــا إن يشـــرح ألبنائـــه عقب تدشـــين الكنيســـة، خطوات التدشـــين 
والمعانـــي الروحيـــة الجميلة والرمـــوز الروحية التي يحويها طقس 
التدشـــين والتـــي تشـــير إلـــى خالصنـــا وأبديتنا.وقد أثـــارت األجواء 
الروحيـــة الممزوجـــة بالفرحة والحفاوة، اندهاش الضيوف األلمان 
مـــن القيـــادات الحزبيـــة والمحليـــة بمدينـــة أونـــا، من العالقـــة القوية 
والتقديـــر الكبيـــر الـــذي أحـــاط بـــه الشـــعب القبطـــي باباهـــم. وألقـــى 
قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس، والتـــي دارت حول موضـــوع »ينابيع 

االرتواء«. وقّدم قداســـته أيقونة قبطية هدية لضيوفه من مســـئولي 
مدينـــة أونـــا الذين جاءوا للترحيب بقداســـته بكنيســـة العـــذراء وأبي 

سيفين.

قداسة ابلابا يلتيق شعب 
كنيسة العذراء وأيب سيفني بأونا

وعقـــب القـــداس اإللهـــي، التقـــى قداســـة البابـــا شـــعب الكنيســـة، 
وتضمن اللقاء فقرة ترانيم وتكريم لعدد من المسئولين الحاضرين، 
وكلمـــة لقداســـة البابـــا بعنـــوان »مفاتيـــح النجـــاح الزيجـــي«، وبعدها 
أجـــاب قداســـته علـــى أســـئلة الحاضريـــن. وقـــّدم قداســـة البابـــا هديـــة 
َمت هدية تذكارية  تذكاريـــة لنيافة األنبا ميشـــائيل خالل اللقـــاء، وُقدِّ

من كنيســـة العذراء وأبي ســـيفين لقداســـة البابا.

تغطيات إعالمية لزيارة قداسة ابلابا
وقـــد أجـــرت قنـــاة CTV القبطيـــة حـــواًرا مع قداســـة البابا يوم 
االثنيـــن 20 مايـــو 2019م، أثنـــاء زيارتـــه الرعويـــة لمدينـــة أونـــا 
األلمانيـــة ضمـــن جولـــة قداســـته الرعويـــة بأوروبـــا. كمـــا نشـــرت 
صحيفـــةSWR Aktuell  اإللكترونيـــة األلمانيـــة، زيـــارة قداســـة 
البابـــا لمدينـــة أونا األلمانية وتدشـــين الكنيســـة، وزيارتـــه لكاتدرائية 

ســـان بيتـــر فـــي تغطيـــة خاصة.

قداسة ابلابا يستقبل
نيافة األنبا موىس يف نلدن

استقبل قداسة البابا نيافة األنبا موسي األسقف العام للشباب، 
فـــي مقـــر إقامتـــه بلندن، يـــوم الخميس 23 مايـــو 2019م، و كانت 
فرصة لتهنئة نيافته بالعيد الـ39 لســـيامته أســـقًفا وتأســـيس أســـقفية 
الشـــباب على يد المتنيح البابا شـــنوده الثالث. حضر المقابلة نيافة 
األنبـــا آنجيلـــوس أســـقف لنـــدن، والقمص أنطونيوس ثابت والســـيدة 

ابنته. الفاضلة 

قداسة ابلابا يعود ألرض الوطن
وقـــد صـــل قداســـة البابـــا إلـــى أرض الوطـــن يـــوم الســـبت 25 
مايـــو 2019م، بعـــد جولـــة رعويـــة بكنائســـنا بألمانيـــا وسويســـرا 
وإنجلترا، اســـتغرقت أســـبوعين، دّشـــن خاللها خمس كنائس، أربع 
منهـــا بألمانيـــا، وواحـــدة بزيورخ بسويســـرا. وعقد عـــدة اجتماعات 
رعويـــة وتعليميـــة وإدارية مع أبنائـــه المهاجرين ومجالس الكنائس 
ورعاتهـــا مـــن اآلبـــاء األســـاقفة والكهنة.كمـــا كانـــت هنـــاك فرصـــة 

إلجـــراء قداســـته بعـــض الفحوصـــات الطبية.
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جملة الكرازة - 31 مايو 2019

مبدأ أهميـــــــــة العطــــاء 
من األعواز يتضح بصورة 
عميقة في قصة األرملـــــــــة التي وضعــت فلسين في 
الصندوق )حوالـــــي مليميــــــــن( فامتدحها الرب وقال: 
»الحق أقول لكم إن هذه األرملة. الفقيرة ألقت أكثر 
من الجميع، ألن هؤالء من فضلتهم ألقوا في قرابين 
هللا. وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة التي 
لها« )لو2:21-4(. إن الرب يعلمنــــــــــا أن أعظــــــــم 
فالذي يعطي من  األعواز.  العطاء من  عطاء هو 
فيه  عطاءه  أن  على  يدل  احتياجاته(  )من  أعوازه 
على  غيره  تفضيل  ومن  والبذل،  الحب  من  الكثير 
من  عنه  فاض  مما  يعطي  الذي  بعكس  نفسه.. 
سعة، دون أن يشعر باحتياج. وفي هذا الموضوع 
أود أن أتأمل معكم فيمن يعطي من أعوازه: سواء 
من جهة المال، أو أعوازه من جهة الوقت، أو من 
من  يعطــــــــــي  من  كذلك  والصحة...  الراحة  جهة 
أعــــــــــوازه، من جهـــة األولد واألقارب.+ أول مثل 
لذلك: أبونا إبراهيم أبو اآلباء في تقديمه إسحق. 
لقد أنجب أبونا إبراهيم ابًنا بعد طول انتظار، وبعد 
وعود إلهية وعقم من زوجته، وكان قد شاخ. وفرح 
بهذا االبن جًدا، وإذا باألمر اإللهي يصل إليه »خذ 
ابنك، وحيدك، الذي تحبه.. وأصعده هناك محرقة 
إبراهيم  وذهب  )تك2:22(.  الجبال..«  أحد  على 
ليقدم للرب هذا االبن من أعوازه. وكانت هذه التقدمة 
أن  بعد  عنها  فمنعه  الرب،  عيني  في  جًدا  عزيزة 
أجل  له »من  والسكين. وقال  والحبل  المذبح  جّهز 
أباركك مباركة،  ابنك وحيدك عني،  لم تمسك  أنك 
الذي  وكالرمل  السماء،  كنجوم  تكثيًرا  نسلك  وأكثر 

على شاطيء البحر« )تك22:1٦،1٧(.
كانت  صموئيل:  أم  حنة  هو  آخر  مثال   +
عاقًرا، وكانت ُضّرتها تعايرها وتغيظها حتي أبكتها. 
بكاًء  وبكت  الهيكل،  في  صالة  وصلت  فصامت، 
ونذرت نذًرا إن أعطاها الرب نساًل أن تقدمه لخدمة 
الرب  أعطاها  فلما  كان..  وقد  )1صم1(.  الرب 
أخذته  حتى  األرض،  عن  شّب  أن  ما  صموئيل، 
وقدمته ليخدم الرب في الهيكل في شيلوه. أعطته للرب 
من أعوازها، فباركه الرب، وجعله نبًيا له، وأعطاها 
أن يمسح شاول ملًكا )1صم10( ويمسح داود ملًكا 
)1صم1٦(. كما أعطى الرب حنة أم صموئيل ثالثة 
ابًنا  للرب  أعطت  إنها  وبنتين )1صم22:2(.  بنين 

من أعوازها، فلم يدعها معوزة للبنين.
يبخلن  حالًيا  النساء  بعض  لألسف   +
يبخلن  وأيًضا  الكهنوت!  سيامة  في  بأزواجهن 
بأبنائهن أو بناتهن في التقدم للرهبنة.. وقد حدث 
هذا معنا أكثر من مرة: الشعب وافق باإلجماع علي 
ترشيح أحد الخدام للكهنوت. ولكن الزوجة رفضت، 
فلم تتم الرسامة!! ألن الكتاب يقول »المعطي بسرور 
يحبه الرب« )2كو ٧:9(. إعطاء الزوج للكهنوت قد 
أنه  الزوجة  يكون عطاء من األعواز، قد ترى فيه 
سيتحول إلى )قطاع عام( بعد أن كان خاًصا بها..!

وهو  أعوازه:  من  يعطي  ممن  آخر  مثال   +
من يعطي نفسه للرب. أقصد من يكرس ذاته للرب، 
ويعطيه هذه الذات التي ال يملك غيرها، ويترك الكل 

من أجله: أحباء ومقتنيات..
ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي عطاء المال من 
األعواز. قد يوجد إنسان له مال كثير ويعطي منه 
للرب. ولكن هذا العطاء ال يكون له العمق مثل من 

يعطي وهو محتاج إلي ما يعطيه.

+ كإنسان يقول: مرتبي كله ال يكفيني. فكيف 
أدفع عشوره؟ حًقا، إنك ستعطي من أعوازك. لذلك 
سيبارك هللا الباقي فيكون أكثر من المرتب كاماًل..

كل  لي  »قدِّس  الرب  قول  آخر،  مثال   +
هي  وهذه   .)2:13 )خر  رحم«  فاتح  كل  بكر، 
وصية البكور. وكانت قديًما من اإلنتاج النباتي أو 
الحيواني. إنسان مثاًل يزرع شجرة، وينتظر أن تعطي 
ثمًرا. فتعطي ثمرها بعد ثالث أو أربع سنوات. فيأخذ 
إنه  للرب.  ويقدمه  )باكورة طرحها(  كله  الثمر  هذا 
أيًضا عطاء من األعواز. كان ينتظره ولم يأخذ منه 
لنفسه. وهكذا إن كانت عنده بهيمة أو شاة. وينتظر 
أن تلد، فأول مولود لها يقدمه للرب.. ولكن ماذا عن 

الوضع اآلن؟
البطالة.  من  يشكون  الخريجين  غالبية   +
طالما  معينة،  وظيفة  نال  أحدهم  أن  حدث  فإن 
هلل  فيقدمه  مرتب،  أول  منها  ويأخذ  ينتظرها.  كان 
األعواز.  من  أيًضا عطاء  هذا  إيراده.  باكورة  ألنه 
وبالمثل أول عملية جراحية يجريها طبيب، أو أول 
كشف أو عالج، يقدمها أيًضا للرب. وبالمثل يفعل 
كل مهندس، أو مدرس، أو محاسب، أو محام، أو 

صاحب أّية مهنة، يقدم أول مكسب له هلل.
فهل تحاسبون أنفسكم على البكور القديمة 
القديم  بمقدارها  أقصد  ال  للرب؟  تقدموها  لم  التي 
الذي كان منذ عشر سنوات أو أكثر، وإنما بما يوازي 
ذلك القدر حالًيا.. ألنك إذا دفعت حالًيا بنفس القيمة 

القديمة ال تكون قد أعطيت من أعوازك..!
محبة  مدى  على  باختصار  يدل  األمر  إن 
اإلنسان للمال أم ارتفاعه عن مستوى ذلك.. لذلك 
الغني  مال  من  قيمة  أكثر  هلل  المقدم  الفقير  مال 

الموسر. إنه يمثل لوًنا من العملة الصعبة.
+ إنه يذكرني بقصة أولوجيوس قاطع األحجار، 
فيجلس  واحًدا.  درهًما  اليوم  في  يكسب  كان  الذي 
غريب  أي  ليرى  بلدته،  مدخل  على  الغروب  في 
فيستضيفه من درهمه الوحيد. وقد روى القديس األنبا 

دانيال قمص شيهيت قصة هذا الرجل..
يوسف  القمص  بقصة  أيًضا  هذا  يذكرني   +
في  قابله  اإلسكندرية:  كهنة  أقدم  وكان  مجلي، 
الطريق إنسان محتاج يطلب منه صدقة. ولم يكن 
في جيبه شيء من المال، فاقترض من )بّقال( قرب 
وصية  منّفًذا  المحتال..  ذلك  وأعطي  البطريركية، 
»من سألك فأعطه«، حتى لو كنت ال تملك شيًئا. 
يعلم  الذي  الفقير  األب  ذلك  األخرى،  األمثلة  من 
أوالده من أعوازه. أو ذلك األب المريض الذي يفضل 
عدم شراء الدواء الالزم له، ويقدم ثمن الدواء ليغطي 
احتياجات أوالده.. هل يذكر األبناء عطاء آبائهم – 

من فقرهم – حتى أمكن تربيتهم؟!
هنا وأتذكر الكنائس التي تقصر في إعطاء 
المال  تحتاج  بأنها  معتذرة  احتياجاتهم  الفقراء 
لمشروعات بناء أو أنشطة أخرى!! هذه أيًضا كان 
يجب أن تعطي من أعوازها لتنفذ وصية الرب، ولكي 
تكون عنايتها بالفقراء عملية مهما كان االحتياج.. 
أعطوا الفقراء ولو من مال المشروعات المعتازة. إننا 
جربنا هذا العطاء في بعض كنائس مصر الجديدة، 
فكانت النتيجة أن اإليرادات زادت جًدا عن ذي قبل. 
مع أن الكنيســــــــــة عندها مشروعات، ولكنها تعطــــــي 

مع أن المشروعات محتاجة.
أنتقـــــــل إلى نقطـــــــــة أخرى، وهي العطاء من 
أعواز الوقت. من جهة وقت العمل، أو وقت الراحة 

والصحة. ترجع البيت وأنت في غاية التعب، ولسان 
لضعف  احتمل  لم  وحّره  النهار  »ِثَقل  يقول  حالك 
بشريتي«. وتريد أن تنام وتستريح. ولكن ماذا عن 
بكل  اآلن.  وقت  لها  لدّي  ليس  تقول:  الصالة؟! 
صراحة أنا في غاية التعب، والنوم ضاغط علّى.. 
أنت  فلو  أعوازك!  من  تعطي  أن  تريد  ال  أنت  إًذا 
الراحة،  إلى  أعوازك  من  وأعطيت  التعب،  قاومت 
فعلها.  في  كثيًرا  تقتدر  صالتك  حينئذ  وصّليت، 

والرب يعطيك نعمة لتكمل...
ذهنك  وفي  للصالة،  تتقدم  أحياًنا  أو   +
فيها.  تفكر  أن  وتريد  تشغلك  كثيرة  موضوعات 
ومعني ذلك أن تحّل نفسك من كل تلك الموضوعات 
هذا  فعلت  فإن  تصلي..  كيف  تعرف  لكي  المهمة 
من  أنتهي  تقل:  ال  أعوازك.  من  أعطيت  قد  تكون 
الحديث  من  انتهي  أو  أصلي..  ثم  أواًل  الفكر  هذا 
مع هذا الضيف الذي عندي ثم أصلي.. أو أتعشى 
آخر  في  تجعل هللا  ذلك أصلي.. وهكذا  وبعد  أواًل 
القائمة.. ثم تذهب أخيًرا إلى الصالة وأنت في غاية 
الصباح  يأتي  وعندما  اآلن،  أنام  فتقول  اإلرهاق.. 
سوف أصلي!! وكأنك تقول هلل – كما قيل لبولس 
وقت  لي  حصل  ومتي  اآلن.  »أذهب   – الرسول 
استدعيك« )أع25:24(.. ال يصّح أن تكون األمور 
هكذا.. أعِط إًذا من أعواز وقتك: سواء لعمل الصالة 
لذلك.  قلبك  وأعِط  الروحية.  القراءة  أو  التأمل  أو 
لراحتك..  وَبذلك  تعبك،  لك  ينسى  ال  سوف  وهللا 
للخدمة،  الالزم  الوقت  إلى  بالنسبة  الوضع  نفس 
مشغولياتك  كثرة  من  الرغم  على  هلل  تقدمه  الذي 
تعتذر  أن  تحاول  ال  األخرى..  المسئوليات  وعبء 
بأنه ليس لديك وقت. بل أعِط  ًرا  عن الخدمة، مبرِّ
لخدام  ذلك  أقول  الوقت.  إلى  أعوازك  من  للخدمة 
اجتماعات الشباب واألسرات الجامعية والوعظ. كما 
الكهنة ولزوم تخصيصهم  لآلباء  الكالم  نفس  أقول 
المرضى،  وزيارة  االعترافات،  وتلّقي  لالفتقاد،  وقًتا 
أداء  عن  تعتذروا  ال  العالئالت..  مشاكل  وحّل 
تذكروا  بل  بأعذار،  ذلك  مبّررين  الخدمات،  هذه 
باألعذار  مفروش  جهنم  طريق  »إن  العبارة  تلك 
مشغولياتك،  على  تنتصر  أن  حاول  والتبريرات«.. 
وأعِط هلل وقًتا من أعوازك.. عندما تعطي هللا وقًتا في 
تعبك، هو يعوضك ويرفع عنك التعب. كمان قيل 
إنه »يعطي المعيي قدرة، ولعديم القدرة يكثر شدة« 

)إش29:40(.
ربما  وقت«  عندي  »ليس  عبارة  أن  أعرف 
يكون تفسيرها »ليس عندي اهتمام«. فاألمر الذي 
تعطيه أهمية سوف تجد له وقًتا. أتكلم أيًضا من 
المنزلية.األب واألم مسئوالن  التربية  جهة واجبات 
عن تربية ابنهما روحًيا، وليس فقط من جهة الصحة 
والتغذية والملبس والتعليم. فهل يعتذر كل منهما بأنه 
ليس لديه وقت يقضيه في جلسة روحية مع أوالده؟ 
بها  أوصيك  التي  الكلمات  »لتكن  يقول:  هللا  هوذا 
بها  وتكلم  أوالدك،  على  وقصها  قلبك.  على  اليوم 

حين تجلس في بيتك« )تث٦:٦(.
روسيا،  لمعمودية  األلفي  العيد  في حضوري 
سنة   ٧0 خالل  اإليمان  لحفظها  الكنيسة  شكرت 
والجدات  األمهات  أيًضا  وشكرت  الشيوعية.  من 
الالتي كن يهتممن باألطفال ويقمن بتقلينهم اإليمان 

وأعدادهم للمعمودية.
لتعليم   – أعوازكم  من  ولو   – وقًتا  إًذا  أعطو 

أوالدكم دينهم.
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أهاًل وســـهاًل بكم. أنا ســـعيد أن أكون 
معكـــم. ســـعيد بمحبـــة اآلبـــاء األســـاقفة: 
نيافـــة أنبا دميـــان ونيافة األنبا ميشـــائيل، 
ومحبـــة اآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة وكل 
الشـــعب المبارك. لم أكـــن أتوقع أن المكان 
بهـــذا التســـاع والجمـــال، ويـــزداد جمـــاًل 
بوجودكم فيه. أشـــكر نيافة األنبا ميشـــائيل 
علـــى الكلمـــة الطيبـــة، وأبونا شـــنوده على 
كلمتـــه، وعلـــى الفيلـــم الذي يعطـــي صورة 

موجزة عـــن تاريخ الكنيســـة.
نقــــــــــرأ مـــــــــن سفـــــــــــــر أعمـــــــــــال الرســـــــــــــل 

)أع42:2-4٧(:
ُســـِل،  »َوَكاُنـــوا ُيواِظُبـــوَن َعَلـــى َتْعِليـــِم الرُّ
َلـــَواِت. َوَصاَر  ـــِرَكِة، َوَكْســـِر اْلُخْبـــِز، َوالصَّ َوالشَّ
َخـــْوٌف ِفـــي ُكلِّ َنْفـــٍس. َوَكاَنْت َعَجاِئـــُب َوآَياٌت 
ُســـِل. َوَجِميُع الَِّذيَن  َكِثيـــَرٌة ُتْجَرى َعَلى َأْيِدي الرُّ
َشـــْيٍء  ُكلُّ  ِعْنَدُهـــْم  َوَكاَن  َمًعـــا،  َكاُنـــوا  آَمُنـــوا 
ُمْشـــَتَرًكا. َواأَلْمـــاَلُك َواْلُمْقَتَنَيـــاُت َكاُنوا َيِبيُعوَنَها 
ِلـــُكلِّ  َيُكـــوُن  َكَمـــا  اْلَجِميـــِع،  َبْيـــَن  َوَيْقِســـُموَنَها 
َواِحـــٍد اْحِتَيـــاٌج. َوَكاُنـــوا ُكلَّ َيـــْوٍم ُيواِظُبـــوَن ِفـــي 
اْلَهْيـــَكِل ِبَنْفـــٍس َواِحَدٍة. َوِإْذ ُهْم َيْكِســـُروَن اْلُخْبَز 
ِفـــي اْلُبُيـــوِت، َكاُنـــوا َيَتَناَوُلـــوَن الطََّعـــاَم ِباْبِتَهاٍج 

َقْلٍب.« َوَبَســـاَطِة 

الكنيســـة  شـــكل  لنـــا  يشـــرح  الجـــزء  هـــذا 
حيـــاة  وفـــي  امتدادهـــا.  نحـــن  التـــي  األولـــى 
القديـــس أثناســـيوس الرســـولي -الـــذي تحمـــل 
كنيســـتكم اســـمه- يتضح لنا ســـر عظمته في 

مشـــاهد.. أو  أماكـــن،  أربعـــة 

المشهد األول، في بيته:
يحـــب  كان  صغيـــًرا،  طفـــاًل  كان  حيـــن 
اللعـــب كســـائر األطفـــال، ولكـــن فـــي اللعـــب 
ظهـــر نبوغـــه، ورآه البابـــا ألكســـندروس وشـــعر 
والخـــدام؛  الوالديـــن  مهمـــة  وهـــذه  بنبوغـــه. 

بمواهبهـــم. واالهتمـــام  أوالدهـــم  اكتشـــاف 
ُوِلد عام 298م، ومثل كل االطفال كان 
يلعـــب عنـــد شـــاطئ البحـــر فـــي إالســـكندرية. 
فلمـــا رآه البابـــا ألكســـندروس، اهتـــم بـــه حتـــى 
صـــار فيمـــا بعد: أثناســـيوس الرســـولي.. لذلك 
اهتمـــوا بأوالدكـــم، أثناســـيوس مثـــال قوي.. من 

اللعـــب يمكنكـــم أن تكتشـــفوا أوالدكم.

المشهد الثاني، في الكنيسة:
عندمـــا عـــاش بداخل الكنيســـة وبدأ يكبر 
يســـاعد  وكان  شماًســـا،  ُرِســـم  شـــاًبا،  وصـــار 
البابـــا ألكســـندروس، وكان البابا يشـــجعه على 
القـــراءة والبحـــث وكتابة الكتب. وكانت الكتابة 
فـــي ذلـــك الزمـــان عمليـــة صعبة. قـــام القديس 
بتأليـــف  شماًســـا،  بعـــد  وكان  أثناســـيوس، 
كتابين، هما: “تجســـد الكلمة”- ويشـــرح عقيدة 

المســـيحية في تجســـد هللا الكلمة. وكتاب “ضد 
الوثنيين” - ليشـــرح لهم خالص المســـيح على 
لـــه  وكانـــت  كتاباتـــه،  فـــي  ونجـــح  الصليـــب. 
كتابـــات أخـــرى رائعة. قالـــوا عنها: “إن وجدَت 
كتاًبـــا ألثناســـيوس وليـــس معك ورًقا لتنســـخه، 

اكتبـــه علـــى قميصك!”
عاش بداخل الكنيسة وارتوى منها وشبع 
من تعاليمها وأســـرارها. وبدأ يشـــرح العقيدة... 
أن  ألبنائكـــم  لتربيتكـــم  بالنســـبة  شـــيء  أهـــم 
تزرعـــوا أوالدكـــم بداخل الكنيســـة، ليعيشـــوا في 
األســـرار ويقرأوا في اإلنجيل. ســـّموهم بأســـماء 
قبطيـــة. اغـــرس ابنـــك وابنتك بداخل الكنيســـة. 
مـــن األمانـــة ان تحفظوا أوالدكم من أن يذوبوا 
في المجتمع. كنيســـتك كنيســـة تقليدية، كنيسة 
عريقـــة ولهـــا جـــذور تمتد 20 قرًنا من الزمان. 
تذكـــروا الترنيمـــة الشـــهيرة “ كنيســـتي كنيســـتي 
هـــي بيتـــي، هي أمي، هي ســـر فـــرح حياتي”، 
الكنيســـة بيـــت وأم وفـــرح. أدعـــوك أن تضـــع 
أوالدك فـــي هـــذا البيـــت ليعيشـــوا هـــذا الفـــرح. 
نعمـــة كبيـــرة أن تكـــون عندكـــم كنيســـة قريبـــة 
حضـــور  علـــى  أوالدكـــم  فشـــّجعوا  وجميلـــة، 

الكنيســـة. هـــذه مســـئولية امـــام هللا.

المشهد الثالث، في البّرية:
ذهب أثناسيوس للبرية وبدأ يتعرف على 
األنبـــا أنطونيوس. ويقول القديس أثناســـيوس: 
“لقـــد ســـكبُت مـــاًء على يد األنبـــا أنطونيوس”، 
وهـــو تقليـــد قديـــم يعّبر عن المحبـــة، والصغير 
هـــو الـــذي يصّب على يـــد الكبير، وهو يقول: 
أنـــا تلميـــذ. وعاش حياة االتضـــاع الذي تعلمه 
فـــي البريـــة. كان القديـــس أثناســـيوس عظيًمـــا 
يحيـــا  فـــكان  االتضـــاع،  يفارقـــه  لـــم  ولكـــن 
بالصـــورة التـــي قالهـــا المســـيح: »تعلمـــوا منـــي 

ألنـــي وديـــع ومتواضـــع القلب«.
عـــاش الوداعــــــــــــة، لذلـــك كــــــــــــان ناجًحـــا 
مـــن الصعـــاب والنفـــي. عـــاش  الرغـــم  علـــى 
االتضـــاع، وكان مبهـــوًرا باألنبـــا أنطونيـــوس. 
والقديس أثناســـيوس هو أول من رســـم أساقفة 

الرهبان. مـــن 

المشهد الرابع، في المجمع:
ذهـــب مـــع البابـــا ألكســـندروس وقـــت أن 
ظهـــرت بدعـــة آريـــوس. وكان آريـــوس خطيًبـــا 
الســـيد  عـــن  فاســـدة  تعاليـــم  ونشـــر  بارًعـــا، 
المســـيح، إذ اّدعى أن المســـيح ليس هللا. وبدأ 
ســـالم الكنيســـة فـــي العالـــم كله يتزعـــزع. فأمر 
الملـــك قســـطنطين ســـنة 325م بعقـــد مجمـــع 
مســـكوني، اجتمـــع فيـــه األســـاقفة مـــن أنحـــاء 

العالـــم. وبـــدأت محاكمـــة 
آريـــوس الذي كان يجادل 

ويعاند. ولكن القديس اثناسيـــــــــــــــوس واآلبــــــــــاء 
أظهـــروا فســـاد هـــذا التعليـــم. فاختـــار المجمـــع 
لجنـــة كان أحـــد أعضائها القديس أثناســـيوس، 
لوضـــع اإليمــــــــــــــــان فـــي صـــورة قانـــون. ونشـــأ 
قانـــون اإليمـــان الذي نصليه في كل مناســـبة. 
ووضع القديس أثناســـيوس قانون اإليمان بكل 
تعبيـــر جيد وُمحكم وقانونـــي، فأصبح اإليمان 
عقائدنـــا،  كل  يشـــمل  ومشـــروًحا،  واضًحـــا 

وُاســـُتكِمل فـــي باقـــي المجامـــع فيمـــا بعد.
قالـــوا لـــه: “العالم كله ضدك”، فرد: “وأنا 
ضـــد العالـــم”، انا بالمســـيح ضد العالـــم، مثلما 
قال بولس الرســـول: »أســـتطيع كل شـــيء في 

المســـيح الذي يقّويني«.
كان آريـــوس يملـــك معرفـــة دينيـــة ولكنـــه 
ال يملـــك أخالًقـــا دينيـــة. أّما أثناســـيوس فكان 
إيمـــان  قلبـــه  فـــي  لـــه  وكان  الخليقـــة،  يحـــب 
قـــوي حقيقـــي، لذلك اســـتطاع أن يدافع دفاًعا 
مجيـــًدا، وكان ناجًحـــا فـــي هـــذا الدفـــاع إلـــى 

أبعـــد حد.
النزينـــزي:  غريغوريـــوس  القديـــس  يقـــول 
“عندمـــا أمتدح أثناســـيوس، أمتـــدح الفضيلة”. 
كان ســـيره مستقيًما، متشـــبًِّعا بالحياة الكنسية. 
أطلقوا عليه عمود الكنيســـة وأبو األرثوذكســـية 
فـــي العالـــم. يقـــول أحـــد الكتـــاب المعاصريـــن: 
“هـــذا الرجـــل العظيـــم قـــد طبع الكنيســـة بطابع 

ال يمحـــوه الدهر.”
عندمـــا ُنِفـــي وكتـــب قصـــة حيـــاة العظيـــم 
بمثابـــة  هـــذا  عملـــه  كان  انطونيـــوس،  األنبـــا 
جســـر مـــن الشـــرق للغرب، انتقلـــت من خالله 
فكـــرة وحيـــاة الرهبنـــة من الشـــرق إلـــى الغرب. 
وكان أحـــد أســـباب توبـــة القديس أغســـطينوس 
بقلـــم  أنطونيـــوس  حيـــاة  لكتـــاب  قراءتـــه 
أغســـطينوس  وأصبـــح  الرســـولي.  أثناســـيوس 
أســـقًفا، كان أول من دّون اعترافاته وضعفاته 
مـــن الصغـــر وحتـــى توبتـــه. وصـــار بعـــد ذلك 

قديًســـا فـــي الكنســـية.
أثناسيــــــــــــــــوس تاريـــخ مجيـــد، ظهـــر فـــي 
كنيســـة عريقــــــــــــــة. وعندمـــا نحتفل بالقديـــــــــس، 
نحتفـــل بـــه ليـــس لكونـــه بطـــاًل فحســـب، ولكن 

لنكـــون مثلـــه ونقتـــدي بـــه.
اقـــرأ واعرف وافهـــم إيمانك بصورة جيدة، 
وِعش نقاوة القديســـين وتمثل بهم. نحن أحفاد 
خليفـــة  هـــو  لعظمتـــه.  وننتمـــي  أثناســـيوس، 
القديـــس مارمرقـــس الرســـول، وهو رقم 20 في 

سلســـلة بطاركـــة كنيســـتنا العظيمة.
إللهنـــا كل المجد والكرامة من األن وإلى 

األبد آمين.

كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني في عشية وتطيب جسد القديس أثناسيوس
من كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي ببتبورج
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زيارة وفد جملس الشيوخ الكندي للاكتدرائية

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع 
المقـــدس، نيابـــة عـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، بالمقـــر البابوي 
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، يوم االثنين 20 مايو 2019م، وفد 
مجلس الشـــيوخ الكندي برئاســـة السناتور George Furey، وأعرب 
الســـيناتور عـــن تقديـــره لدور الكنيســـة القبطية في بـــالده ودور األقباط 
فـــي الحيـــاة السياســـية وتنميـــة ونهضـــة المجتمـــع الكنـــدي. ومـــن جانبـــه 
شـــرح نيافة األنبا دانيال، دور الكنيســـة القبطية عبر التاريخ والعالقة 

الوطيـــدة التـــي تربـــط أطياف المجتمـــع المصري.

لقاءان للجنة املجمعية إلخوة املسيح األصاغر 
إليبارشيات الوجهني القبيل وابلحري

نظمـــت اللجنـــة المجمعية الفرعية لخدمة إخوة المســـيح األصاغر 
وقطـــاع المالجـــئ ودور األيتـــام، يومـــي االثنيـــن والثالثـــاء 20 و21 
مايـــو 2019م، لقـــاًء لآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام والخادمـــات إليبارشـــيات 
الوجـــه القبلـــي، بدير األنبا شـــنوده رئيس المتوحدين بســـوهاج، حضره 
مقـــرر اللجنـــة نيافة األنبا إشـــعياء مطران طهطـــا وجهينة، ونيافة األنبا 
أولوجيـــوس أســـقف ورئيـــس الديـــر. كمـــا حاضـــر فـــي اللقـــاء أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا صليـــب أســـقف ميـــت غمـــر، واألنبا مرقوريوس أســـقف 
جرجـــا، واألنبا أرســـانيوس أســـقف الوادي الجديـــد، بحضور 155 من 

الخـــدام والخادمـــات بينهـــم 20 من اآلبـــاء الكهنة. 
وُعِقد لقاٌء مماثل يومي ٦ و٧ مايو 2019م، إليبارشيات الوجه 
البحـــري، وذلـــك بديـــر المالك بعزبـــة حنين التابع إليبارشـــية المنوفية، 

حضـــره حوالـــي 1٦5 من الخـــدام والخادمات، بينهم 30 كاهًنا.

حمافظ ادلقهلية يزور 
دير القديسة دميانة يف عيدها

الشـــيخ  وكفـــر  دميـــاط  أســـقف  ماركـــوس  األنبـــا  نيافـــة  اســـتقبل 
والبـــراري ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة ببراري بلقاس الســـيد الوزير 
المحافـــظ كمـــال جـــاد شـــاروبيم محافـــظ الدقهلية وكل قيـــادات المحافظة 
والذين حضروا للتهنئة بعيد القديســـة دميانه بديرها بالبراري. حضر 

اللقـــاء نيافـــة األنبـــا صليـــب اســـقف ميـــت غمـــر وتوابعها 

لقاء قداسة ابلابا بطلبة اإللكرييكية

الكليـــة  بطلبـــة  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  التقـــي 
اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس )القســـم الصباحي(، يـــوم الثالثاء 28 
بديـــر األنبـــا  البابـــوي  بالمقـــر  مايـــو 2019م، بمركـــز لوجـــوس 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. بـــدأ اللقـــاء بالقداس اإللهـــي، ثم حدثهم 
قداســـة البابـــا عـــن موضـــوع بعنـــوان: »إدارة التغييـــر« من خالل 
األصحـــاح الثانـــي عشـــر مـــن رســـالة القديـــس بولس الرســـول إلى 
أهـــل روميـــة. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز 
والقمـــص  الكليـــة،  ووكيـــل  رمضـــان  مـــن  والعاشـــر  الشـــرقية 

ديسقورس البرموسي المشرف الروحي للكلية.

ويستقبل نيافة األنبا رصابامون
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بمركـــز لوجـــوس 
البابـــوي بـــوادي النطـــرون يـــوم الثالثاء 28 مايـــو 2019م، نيافة 
األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 

بـــوادي النطـــرون، وذلـــك عقـــب عودتـــه مـــن الخـــارج.

واكهننا اجلديد ببونلدا
كما اســـتقبل قداســـته يوم الثالثاء 28 مايو 2019م، بمركز 
لوجـــوس البابـــوي بـــوادي النطـــرون، القـــس داود أديب وأســـرته، 
حيـــث تـــم انتدابـــه للخدمـــة فـــي بولنـــدا تحـــت رعايـــة نيافـــة األنبـــا 
جوفانـــي أســـقف المجـــر ووســـط أوروبـــا، وذلـــك قبـــل ســـفره هـــذا 

الشـــهر إلـــى مقـــر خدمتـــه الجديد.

وفوًجا شبابًيا من نيوچرييس
كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا بمركـــز لوجـــوس البابـــوي بـــوادي 
النطرون يوم الثالثاء 28 مايو 2019م، رحلة شبابية من كنيسة 
الشـــهيد أبانـــوب والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بمدينة بايـــون بوالية 
نيوچيرســـي األمريكيـــة، حيـــث يقضـــون عـــدة أيـــام فـــي زيـــارات 
كنســـية وســـياحية. وألقـــى عليهـــم محاضـــرة روحية وأجـــاب على 
أســـئلتهم، ومـــن جانبهـــم أعـــرب الشـــباب عـــن ســـعادتهم باحتضان 

كنيســـتهم األم لهـــم، واســـتمتاعهم بأجـــواء مصـــر الرائعة.
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الراهب القمص شنوده األنبا بيشوي
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 25 مايـــو 2019م، بعـــد أن احتمـــل 
بشـــكر صليـــب المـــرض لســـنوات طويلـــة، الراهـــب القمـــص شـــنوده 
األنبـــا بيشـــوي، فـــي المستشـــفى بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، بعـــد 
أن زاره نيافـــة األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر االنبا بيشـــوي، 
وصلـــى لـــه التحليـــل. وهـــو مـــن اآلباء المشـــهود لهـــم بالمحبـــة والتقوى 
والروحانيـــة ومحبـــة األلحـــان والتســـبحة ومحبـــة القديســـين. وقـــد تتلمـــذ 
على يد القديس البابا كيرلس الســـادس، ومن بعده كان شماًســـا خاًصا 
لمثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالـــث، والذي صحبه معـــه لدير األنبا 

بيشـــوى وقـــام برهبنته.
علـــي  حصـــل  وقـــد  1943م،  نوفمبـــر   14 مواليـــد  مـــن  وهـــو 
بكاولريـــوس العلـــوم الالهوتية فـــي 19٦4م، وعمل معيًدا للعهد الجديد 
واأللحـــان والالهـــوت األدبـــي بالكليـــة، وترهـــب بدير األنبا بيشـــوي في 
8 مارس 19٧4م، تم ســـيامة قًســـا في 2٦ مايو 19٧4م، وقمًصا في 

5 أبريـــل 19٧٧م.
خـــدم أميًنـــا لديـــر األنبـــا بيشـــوي وخـــدم فـــي كنيســـة الشـــهيد مـــار 
جرجس بوادي النطرون، وأوفده قداســـة البابا شـــنوده أميًنا لدير األنبا 
أنطونيـــوس فـــي البريـــة الشـــرقية لمـــدة عـــام. بعدهـــا أوفده قداســـة البابا 
شـــنوده للخدمـــة فـــي الواليات المتحدة لكنيســـة األنبا أبـــرآم بلونج أيالند 
19٧8م. ثـــم خـــدم وأســـس كنيســـة القديـــس مـــار مرقس بشـــيكاغو حتي 
1988م. وهـــو ابـــن المتنيح القمص ديمتـــري ببني مزار، وأخ للمتنيح 
القمص بيشـــوي ديمتري بإيســـت برونزويك بنيوجرســـي، وأخ للمتنيح 
القمـــص ديمتـــري ببنـــي مـــزار. وقـــد تمـــت الصـــالة علـــى جثمانـــه يـــوم 
الخميـــس 30 مايـــو 2019م، بكنيســـة القديســـة مريـــم العـــذراء بإيســـت 
برونزويـــك – نيوجرســـي، بحضـــور نيافـــة األنبـــا تـــادرس مطـــران 
بورســـعيد، ونيافـــة األنبـــا ديفيـــد أســـقف نيويـــورك والنائـــب البابـــوي 
بأمريـــكا الشـــمالية، واآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان فـــي نيوجرســـي، وُدِفـــن 
بجـــوار أخيـــه المتنيح القمص بيشـــوي ديمتري في نيوجرســـي. خالص 
تعازينـــا لنيافـــة األنبا صرابامون أســـقف ورئيس دير األنبا بيشـــوي 

العامـــر، ومجمـــع اآلبـــاء رهبان الديـــر، ومحبيه.

القمص رصبامون عطية 
كاهن كنيسة مار مينا بفلمنج

رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم االثنين 21 مايو 2019م، 
القمـــص صربامـــون عطيـــة كاهـــن كنيســـة مار مينـــا بفلمنـــج عن عمر 
ناهـــز 84 ســـنة بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت إلـــى 42 عاًمـــا. ُوِلـــد فـــي 
10 أكتوبـــر 1934م، وســـيم قًســـا بيـــد مثلـــث الرحمـــات المتنيـــح البابـــا 
شـــنوده الثالـــث يـــوم 19 ديســـمبر عـــام 19٧٦م، ونـــال نعمـــة القمصيـــة 
فـــي 24 ديســـمبر مـــن عـــام 200٧م. ٌأقيمـــت صلوات تجنيزه بكنيســـته 
فـــي الثانيـــة عشـــرة ظهـــر اليـــوم التالـــي لنياحتـــه، بحضـــور أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا كيرلـــس آفـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار 
مينـــا بمريـــوط، واألنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتزه، 
واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، 
وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية. وقـــد أرســـل قداســـة البابا 
تواضـــروس الثاني رســـالة تعزية خاصـــة، قرأها نيافـــة األنبا هرمينا، 

وكذلـــك أرســـل رســـالة تعزية، القمـــص أبرآم إميل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، نظـــًرا لســـفره. كمـــا حضـــر الجنـــازة عـــدد مـــن القيـــادات 
التنفيذيـــة باإلســـكندرية. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا هرمينا، ولمجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص كريلس وردي 
شيخ كهنة إيبارشية نجع حمادي

رقـــد فـــي الرب يـــوم الثالثاء 21 مايـــو 2019م، القمص كيرلس 
وردي، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس الكبرى ببهجورة، وشـــيخ 
كهنـــة كنائـــس بهجـــورة، بعد خدمـــة كهنوتية قاربت 42 ســـنة. وأقيمت 
صلـــوات تجنيـــزه فـــي ظهـــر اليوم ذاتـــه. ُوِلد فـــي 28 أكتوبر 194٧م، 
ســـيم قًســـا فـــي 19 ديســـمبر 19٧٦م فـــي حبريـــة المتنيـــح األنبـــا مينـــا 
مطـــران جرجـــا، نـــال رتبـــة القمصية في 25 فبرايـــر 198٧م بيد نيافة 
األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجع حمـــادي، واهتم األب الراحـــل بخدمة إخوة 
الـــرب طـــوال فتـــرة خدمتـــه الكهنوتيـــة. شـــارك فـــي صلـــوات تجنيـــزه 
مجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وبعض من رهبان ديـــر القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، وديـــر القديـــس أبـــو فانـــا بملـــوي، وكهنـــة 
مـــن إيبارشـــيات الفيـــوم ودشـــنا وجرجـــا. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا 
كيرلـــس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص بيشوي جرجس 
كاهن كنيسة المالك القبلي بمصر القديمة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة صباح يـــوم الجمعـــة 1٧مايو 
2019م، القمـــص بيشـــوي جرجـــس خليـــل، كاهـــن كنيســـة المـــالك 
ميخائيل القبلي األثرية، عن عمر ناهز ٧5 سنة، وبعد خدمة كهنوتية 
امتـــدت إلـــى 39 عاًمـــا. ُوِلـــد فـــي 25 أغســـطس 1944م، وســـيم كاهًنا 
علـــى مذبـــح المـــالك القبلـــي بيـــد مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده 
الثالـــث فـــي 2 نوفمبـــر 1980م، ونال القمصية في 18 يوليو 2012م 
بيـــد القائمقـــام فـــي ذلـــك الوقت نيافـــة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة 
ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة. وقـــد ُأقيمـــت صـــالة الجنـــازة على 
روحـــه الطاهـــر فـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي بكنيســـته، بحضـــور أصحاب 
النيافة: األنبا دانيال أســـقف المعادي والبســـاتين ودار الســـالم وتوابعها 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، مندوًبـــا عـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي، واألنبا يوليوس األســـقف العام لكنائـــس مصر القديمة والمنيل 
العامـــة واالجتماعيـــة والمســـكونية،  الخدمـــات  الخليـــج وأســـقفية  وفـــم 
والقمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة، واآلبـــاء 
مجمـــع كهنـــة المنطقـــة، ووفـــود مـــن كهنة إيبارشـــية المعـــادي، وكنائس 
وســـط القاهـــرة، والمقطـــم، ولفيـــف مـــن اآلباء الرهبان مـــن أديرة األنبا 
بيشـــوي والبرمـــوس بـــوادي النطـــرون ومارمينـــا بمريـــوط. كما حضر 
الصـــالة الســـيد النائـــب عصـــام فـــاروق عضـــو مجلـــس النـــواب عـــن 
دائـــرة مصـــر القديمـــة، باإلضافـــة إلـــي جمـــع غفيـــر من الشـــعب وأبنائه 
ومحبيـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يوليـــوس، ولمجمـــع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.                                                  
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كيف يقــــوم األمـوات 
وبــــــــأي جســـــد يقومــون؟ 
وبأي جســــــــم يقومـــــون؟ 
يتساءل البعض: بأّية قــــــوة 
أو كيــــــــــــف يمكـــــــــن تحقيق 
القيامـــــــة؟ ألن هـــذا فـــي نظرهـــم مســـتحيل. وهـــل إذا 
حـــدث يقوم بذات الشـــكل واألعضاء؟.. يوّضح ذلك 
الرســـول بولـــس في رســـالته األولى ألهـــل كورنثوس: 
»لكـــن يقـــول قائل: كيـــف ُيقام األموات؟ وبأي جســـم 

)1كو35:15(. يأتون؟« 
+ يوّبـــخ الرســـول المتشـــككين فـــي القيامـــة 
بقولهـــم “كيـــف؟”، إذ ال يجـــوز التشـــكيك فيمـــا يعلنـــه 
هللا مـــن حقائـــق لعجـــز العقل عـــن إمكانيـــة تحقيقها، 
لذلـــك يوبـــخ هـــؤالء: »يـــا غبـــي الـــذي تزرعـــه ال يحيا 
إن لـــم يمـــت« )3٦:15(. كأنـــه يقـــول: لمـــاذا فـــي 
غبـــاوة نجحـــد قـــوة هللا واهـــب القيامـــة، ونحـــن نختبـــر 
فـــي كل يـــوم قدرتـــه المحييـــة ألشـــياء ميتـــة؟ يقـــول 
القديـــس أمبروســـيوس: “يليـــق بنـــا أاّل نشـــك فيما هو 
ُمتِفـــق مـــع الطبيعـــة وليـــس ضدهـــا، فإنـــه طبيعًيا كل 
األشـــياء الحيـــة تقـــوم ودمارهـــا أمـــر غيـــر طبيعـــي”.

ويقـــول مندهًشـــا »والـــذي تزرعـــه لســـت تزرعـــه 
الجســـم الـــذي ســـوف يصيـــر، بـــل حبـــة مجـــردة ربما 
مـــا  البواقـــي« )3٧:15(. إن  مـــن حنطـــة أو أحـــد 
يزرعه اإلنســـان ليســـت السنابل التي سيحصدها، بل 
حبة مجردة منها تخرج ســـنبلة من ذات النوع، لكنها 

أفضـــل وأعظـــم. هكـــذا اإلنســـان، ُيـــزرع جســـًما ليقوم 
ذات الجســـم ولكنـــه أبـــرع جمـــااًل وبهـــاًء، لـــه طبيعـــة 
جديـــدة مجيـــدة روحيـــة أعظـــم، فالمـــوت ليـــس طريًقـــا 
لعبـــور الجســـد وعودته فحســـب، لكنه طريـــق لتمجيد 
الجســـد ليشـــارك النفـــس بهاءها األبـــدي. وبذلك ترفع 
القيامـــة من شـــأن الجســـد الـــذي يقوم في بهـــاء أبدي 
مشـــاركة للنفـــس. يقـــول القديـــس أمبروســـيوس: “إن 
كانـــت البـــذرة تمـــوت وتقـــوم بمنافـــع إضافيـــة للجنـــس 
البشـــري، فلمـــاذا ُيحَســـب غيـــر معقـــول أن الجســـد 
البشـــري يقوم بقوة هللا بكيان مســـاٍو تماًما؟”. ويقول: 
»ولكـــن هللا يعطيها جســـًما كمـــا أراد، ولكل واحد من 

البـــذور جســـمه« )38:15(.
+ الجســـد القائـــم مـــن نفـــس نـــوع الجســـد: 
يقـــول القديـــس ثيؤدور معلًقا: “ليس كل جســـد جســـًدا 
واحـــًدا، بـــل للناس جســـد واحد، وللبهائم جســـد آخر، 
وللســـمك آخـــر، وللطيـــر آخـــر )39:15(،ألنـــه فـــي 
القيامة ســـيقوم جســـد أفضل، جســـد ال يعود فيه لحم 

ودم، بـــل كائـــن حـــي خالـــد وال يمكـــن هالكه”.
لكـــن  أرضيـــة..  وأجســـام  ســـماوية  »أجســـام 
مجـــد الســـماويات شـــيء ومجـــد األرضيـــات آخـــر« 
)40:15(. يقصـــد بالســـماء الشـــمس والقمـــر وبقيـــة 
جـــرم  بـــاألرض  يقصـــد  بينمـــا  الســـماوية،  األجـــرام 

المـــادي.. األرض 
+ القيامـــة تهـــب المؤمـــن قـــوة هنـــا ليحطم 
الخطيـــة ويكســـر شـــوكة المـــوت فيعيـــش بـــروح 

النصـــرة المتهّللـــة.. يقـــول ذهبـــي الفم: “حًقا ســـيقوم 
الكل في قوة وعدم فســـاد، ولكن في هذا المجد الذي 
بال فســـاد ال يتمتع الكل بذات الكرامة واألمان. ومع 
وجـــود قيامة واحـــدة لكن توجد اختالفات ضخمة في 

الكرامـــة من جســـد آلخر”.
سمات جسد القيامة:

1- بال فســـاد: جســـد أبدي حي »هكذا أيًضا 
قيامـــة األمـــوات، ُيـــزّرع فـــي فســـاد وُيقـــام فـــي عـــدم 

فســـاد« )42:51(.
2- مجيـــد: فـــي مجـــد دائـــم ال ينقطـــع »ُيـــزَرع 
فـــي هـــوان وُيقـــام فـــي مجـــد، ُيـــزَرع في ضعـــف وُيقام 

فـــي قـــوة« )43:15(.
3- فـــي قـــوة: ال يرتبـــط بالجســـد الضعيـــف 
»ُيـــزَرع فـــي ضعـــف وُيقـــام فـــي قـــوة« )43:15(.

4- جســـم روحانـــي: »ُيـــزَرع جســـًما حيوانًيا، 
وُيقـــام جســـًما روحانًيـــا.. يوجـــد جســـم حيوانـــي ويوجد 

جســـم روحانـــي« )44:15(.
5- على شـــبه جسم اإلنســـان الثاني، الرب 
األول  »اإلنســـان   :)50-45:15( الســـماء  مـــن 
مـــن  الـــرب  الثانـــي  اإلنســـان  تـــراب..  مـــن  األرض 
الســـماء«. لذلـــك إذا كانـــت القيامـــة ترفـــع مـــن شـــأن 
الجســـد ليصيـــر فـــي صـــورة الســـماوي »وكمـــا لبســـنا 
صورة الترابي ســـنلبس أيًضا صورة الســـماوي«، البد 
مـــن أن يتغيـــر اإلنســـان لننعـــم بإشـــراقات القديســـين. 
إشـــراقات  إلـــى  “ُيشـــار  كاســـيدورس:  األب  يقـــول 
القديســـين عندمـــا يتـــألألون فـــي القيامة مثـــل مالئكة 
هللا.. فإنهـــم ســـيظهرون هكـــذا، ويصيـــرون في بهاء، 
فيقـــدرون أن يتطلعـــوا إلـــى العظمـــة بعيـــن القلـــب. ال 
يقـــدرون أن يتفرســـوا فـــي النـــور ما لـــم يتغيروا إلى ما 

أفضل”. هـــو 

 metropolitanpakhom@yahoo.com

نتذكــــــــــــر كلمـــــــــــــات 
الـــــــــــرب يســـــــــــوع عندمـــــا 
كان مـــــــــــع تالميـــــــــــذه في 
السفينـــــــــــة واشتــــــد الريـــــح 
وهاجــــــــت العواصــــــــــف.. 
وعندمـــا عاتبـــه تالميـــذه »يا معلم أمـــا يهمك أننا 
بالكـــم  »مـــا  الشـــافية  إجابتـــه  كانـــت  نهلـــك؟«. 
خائفيـــن؟«، ومـــا زال هللا يـــردد نفـــس الكلمـــات 
لنـــا اليـــوم.. »مـــا بالكـــم خائفين؟ كيـــف ال إيمان 

لكـــم؟« )مـــت 8:2٦(.
فـــي مـــرات كثيـــرة ونحـــن نجتـــاز الضيقـــات 
الميديـــا  بمشـــاهدة  مخاوفنـــا  تـــزداد  واآلالم، 
االجتماعـــي،  التواصـــل  ووســـائل  والفضائيـــات 
صفحـــات  علـــى  واألخبـــار  الجرائـــد  وبمطالعـــة 
اإلنترنـــت، ويظـــن البعـــض أن الـــرب قـــد تركنـــا 
هـــذه  كل  وســـط  ولكننـــا  وحدنـــا،  اآلالم  نواجـــه 
المخـــاوف البـــد أن نثـــق أن يســـوع موجـــود فـــي 
أنـــه  بـــدا نائًمـــا، إاّل  ســـفينة حياتنـــا، حتـــى وإن 
ينتظـــر مّنـــا إيماننـــا لنوقظـــه.. فيهـــدأ كل شـــيء.
والخـــوف فـــي حياتنا نوعان، خوف غريزي 
وخـــوف بســـبب عـــدم اإليمـــان، وهـــذا األخيـــر قد 
يفقدنـــا نصيبنـــا الســـماوي. وعـــدم خوفنـــا مصدره 

حياتنـــا  يرافـــق  هللا  أن  نعلـــم  فنحـــن  اإليمـــان، 
باستمرار »ألنه إن سرُت في وادي ظّل الموت، 
ال أخـــاف شـــرًّا ألنـــك أنت معي« )مـــز23: 4(. 
وهـــذه بعـــض المخاوف التي تواجهنا، والتي نثق 

أننـــا نجتازهـــا بســـالم باإليمان..
المـــوت  مواجهـــة  مـــن  مخـــاوف   .1
أو الرحيـــل مـــن العالـــم: كمـــا حـــدث ألبنائنـــا 
الشـــهداء فـــي الكنيســـة البطرســـية أو فـــي طنطـــا 
واإلســـكندرية، لكنني أعلم أن جميعكم رغم األلم 
اجتزتموهـــا بفـــرح.. فرح مقابلة الـــرب الذي نقول 
عنه في الكتاب »إن الموت ربح« )في21:1(، 
فمـــن يخـــاف المـــوت هـــو من ال يســـتعد لألبدية، 
فاســـتعدادنا الدائم للســـماء يحفظ لنا ســـالمنا من 
جهـــة مواجهـــة المـــوت.. الـــذي به ننـــال األكاليل 

والمجـــد الســـماوي.
2. مخـــاوف من الســـلطان الزمني: وهذه 
اجتازهـــا قبلنـــا شـــعب هللا تحـــت عبوديـــة فرعـــون 
مصـــر، وكانت تشـــتد عليهم يـــده كلما طالبوا أن 
يخرجوا ليعبدوا الرب في البرية )سفر الخروج(، 
أيًضـــا مردخـــاي بمكيـــدة هامـــان  كمـــا اجتازهـــا 
صاحب الســـلطان الزمني )ســـفر أســـتير(، لكننا 
نعلـــم كيـــف كان الصـــوم والصـــالة همـــا مخـــرج 

شـــعب الـــرب دائًمـــا، فيـــده العزيـــزة كانـــت دائمـــا 
تنجـــي مـــن كل ســـلطان الملك.

3. مخـــاوف مـــن قوى الشـــر: فالشـــيطان 
دائًمـــا كان يحـــارب شـــعب الـــرب مـــن دور إلـــى 
دور. وهكـــذا عّيـــر جليـــات شـــعب الـــرب قديمـــا، 
وهكـــذا خـــاف الشـــعب مـــن دخـــول أرض الموعد 
بســـبب العمالقـــة الســـاكنين فيهـــا، لكننـــا فـــي كل 
ذلك رأينا ان المقالع الصغير بيد داود استطاع 
أن يهـــزم جليـــات، ومقالعنـــا ليـــس ســـوى الصوم 
والصـــالة، والثقـــة أن هللا الـــذي وعدنـــا أن يدخلنا 

إلـــى راحتـــه هـــو يقودنـــا في وجـــه عماليق.
4. مخـــاوف مـــن معاناة األلـــم والمرض: 
فكثيـــر مـــن أبنائنـــا فـــي األحـــداث التـــي واجهتهـــا 
الكنيســـة ُأصيبـــوا وعانـــوا آالم الجســـد القاســـية، 
ولكننـــا نعلـــم أن كل هـــذه اآلالم تـــؤول إلى مجد، 
ألنهـــم ُحِســـبوا أهـــاًل أن يصيـــروا بيـــن صفـــوف 
المعترفيـــن، والبـــد أن مجازاة الرب عظيمة لهم.. 
فهـــا نحـــن قد ســـمعنا بصبر أيـــوب وعاقبة الرب 

قـــد رأيناها.
5. مخـــاوف من غموض المســـتقبل: في 
ظـــل هـــذه األحـــداث قـــد يـــرى البعض المســـتقبل 
مظلًمـــا، لكننـــا نثـــق أن كل أيامنـــا هـــي فـــي يـــد 
عندمـــا  لذلـــك  إنســـان،  يـــد  فـــي  وليســـت  الـــرب 
تهاجمنـــا األفكار لنجعلهـــا موضوع صالة وليس 
موضـــوع خـــوف، فحياتنـــا وحيـــاة أوالدنـــا هي في 
يـــده وحـــده، وهـــو قـــادر أن يحفظنـــا إلـــى التمام.
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ألكثـــر  ظهـــر   -1
أخ: خمســـمائة  مـــن 

ظهـــــــور  وهـــــــــــــذا 
ينفـــي  وهـــام...  مجيـــد 
فـــي  أو  الرؤيـــا  فـــي  ســـواء  تشـــكيك،  أي محاولـــة 
الصـــدق!! فـــإذا ما كانت جماعة الشـــهود صغيرة، 
كالتالميـــذ فقـــط مثـــاًل، فربمـــا تصـــور البعـــض أنهم 
المنطـــق  أن  )مـــع  وكـــذب  ضاللـــة  علـــى  اتفقـــوا 
شـــهداء ضاللـــة!!(. يموتـــون  أنـــاس  مـــع  يتنافـــى 
أّما وقد صــــــــــــــار الرقم أكثـــــــــــر من خمسمائة، 
فيســـتحيل أن يخطـــئ كل هـــؤالء فـــي الرؤيـــا، أو أن 

يتفقـــوا مًعـــا علـــى ضاللة!!
وأرجـــو أن نالحـــظ أن رســـالة كورنثـــوس ُكِتبت 
ربـــع  بعـــد حوالـــي  أي  ميالديـــة،  ســـنه 58  حوالـــي 
قـــرن مـــن القيامـــة، »َوَبْعـــَد َذِلـــَك َظَهَر َدْفَعـــًة َواِحَدًة 
أَلْكَثـــَر ِمـــْن َخْمِســـِمَئِة َأٍخ، َأْكَثُرُهْم َبـــاٍق ِإَلى اآلَن« 
مـــن  أكثـــر  يتفـــق  أن  ُيعَقـــل  فهـــل  )1كـــو15:٦(. 
خمســـمائة شـــخص، لمـــدة ربـــع قـــرن، علـــى خيال أو 
ضـــالل؟! مســـتحيل!! فالقيامـــة أكيدة، وهـــذا الظهور 

مجـــرد أحـــد براهينهـــا!!
2- ظهر ليعقوب:

ُســـِل  ِللرُّ ُثـــمَّ  ِلَيْعُقـــوَب،  َظَهـــَر  َذِلـــَك  »َوَبْعـــَد 
)1كـــو15:٧(. َأْجَمِعيـــَن« 

وهـــذا ظهـــــــــــــــــــــــور 
خـــاص... لمـــاذا؟

يعقـــوب  هـــل ألن 
هـــو أخو الـــرب؟ أم ألنه 
أســـقف  أول  سيكــــــــــــون 

علـــى أورشـــليم؟
إنـــه يعقـــوب البـــار... الـــذي كانـــت ركبتاه مثل 

ُخّفـــي الجمـــل من كثرة الســـجود...
ودعـــاه اليهـــود )البار( ألنـــه كان دائم الصالة، 

مواظًبـــا على الهيكل.
حتى ظنوه يهوديا مثلهم ال مسيحيا...

ولّمـــا ســـألوه عـــن إيمانـــه... وقـــف علـــى جناح 
الهيـــكل... وأعلـــن مســـيحيته...فطرحوه من أعلى...

فمات ساجدا...
غافًرا لهم فعلتهم!!

ولعل هذا الظهور، كان دعًما خاًصا لشـــهيد 
مبكر، ســـيموت بفرح من أجل اســـم المسيح!!

3- ثم للرسل أجمعين:
وهـــذا الظهـــور لـــم يقتصـــر علـــى االثني عشـــر 
فقـــط، بـــل كان معهـــم جماعة الرســـل الســـبعين، فهذا 
إًذا ظهـــور هـــام، لعـــدد ضخم، وهو يضـــارع الظهور 

الســـابق، الـــذي كان ألكثـــر مـــن 500 أخ.
القيامة إًذا أكيدة!!

وأمجـــــــــــــــــاد  نورانــــــــــــــــي!!  القيامـــــــــــــــة  وجســـد 
تنتظرنـــا!! القيامـــة 

فلنحذر أن نفقد نصيبنا منها!!
فالرب في انتظار!!... هّيا إليه!!

mossa@intouch.com
حضرة األم المحبوبة

متـــــاف أغابـــــي
رئيسه بيت السيدة العذراء مريم 

والمالك ميخائيل
للعذاري المكرسات بطموه – جيزه

تهنئة من عمق القلب على مرور
ثالثين عاًما

على تكريس حضرتك
ومرور خمس سنوات

على ترقية حضرتك مساعدة شماسة
فإن حضرتك رمز لألمومة الحنونة الحكيمة 

التي تتلمذ على يديها جيل مميز
من المكرسات والخادمات

الناجحات والزوجات المباركات اللواتي غمرتيهن 
بكل الحب والحتواء والرعاية 

الرب يديم على حضرتك
نعمة الخدمة لمجد المسيح والكنيسة، ويعّوض 

تعب محبتك
أسرة انجيلز هوم للمسنين بمدينة 6 أكتوبر

2019/6/1 ان  لبـــد  كان   .1
كان  موتـــه  ألن  يقـــوم 
مجـــرد وضع مؤقت ألداء 
رســـالة مزدوجـــة: حينمـــا 
مـــات لم يكـــن بخطية ألنه 
لـــم تكـــن لـــه خطيـــة.. ولكنه قبل أن يمـــوت عوضا 
اًنـــا ِبِنْعَمِتِه  ِريـــَن َمجَّ عنـــا، لكـــي يفدينـــا بموتـــه »ُمَتَبرِّ
َمُه هللُا َكفَّاَرًة  ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَِّذي َقدَّ
ِباإِليَمـــاِن ِبَدِمِه«)رو25،24:3(.كانـــت هـــذه هـــي 
الرســـالة األساســـية للمـــوت: الفداء.. ومـــاذا أيضا؟ 
كان البـــد بعـــد الفـــداء أن يذهـــب ويبّشـــر الراقديـــن 
علـــى الرجـــاء، ويفتـــح بـــاب الفـــردوس، وينقلهم من 

الجحيـــم إلـــى الفـــردوس )1بـــط3؛ أف4(.
2. لكـــي يتمـــم النبوات: يقـــول الكتاب:»ِمْن 
ذِلـــَك اْلَوْقـــِت اْبَتَدَأ َيُســـوُع ُيْظِهُر ِلَتاَلِميـــِذِه َأنَُّه َيْنَبِغي 
ـــُيوِخ  َأْن َيْذَهـــَب ِإَلـــى ُأوُرَشـــِليَم َوَيَتَألَّـــَم َكِثيـــًرا ِمـــَن الشُّ
َوُرَؤَســـاِء اْلَكَهَنـــِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتـــَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث 
َيُقوَم«)مـــت1٦(. وبعـــد معجـــزة التجلي:»َوِفيَما ُهْم 
َقاِئـــاًل: »اَل  َيُســـوُع  َأْوَصاُهـــْم  اْلَجَبـــِل  ِمـــَن  َناِزُلـــوَن 
ُتْعِلُمـــوا َأَحـــًدا ِبَمـــا َرَأْيتُـــْم َحتَّـــى َيُقـــوَم اْبـــُن اإِلْنَســـاِن 
َســـْوَف  اإِلْنَســـاِن  اأَلْمَواِت«)مت1٧(.»اْبـــُن  ِمـــَن 
اْلَيـــْوِم  َوِفـــي  َفَيْقُتُلوَنـــُه،  النَّـــاِس  َأْيـــِدي  ِإَلـــى  ُيَســـلَُّم 
الثَّاِلـــِث َيُقـــوُم« )مت1٧(.»َها َنْحـــُن َصاِعُدوَن ِإَلى 

ُأوُرَشـــِليَم، َواْبـــُن اإِلْنَســـاِن ُيَســـلَُّم ِإَلى ُرَؤَســـاِء اْلَكَهَنِة 
َواْلَكَتَبـــِة، َفَيْحُكُمـــوَن َعَلْيـــِه ِباْلَمـــْوِت، َوُيَســـلُِّموَنُه ِإَلى 
ِبـــِه َوَيْجِلـــُدوُه َوَيْصِلُبـــوُه، َوِفـــي  اأُلَمـــِم ِلَكـــْي َيْهـــَزُأوا 
وهكـــذا  لـــو9(.  )مـــت20،  َيُقـــوُم«  الثَّاِلـــِث  اْلَيـــْوِم 
ـــي أَْعَلـــُم َأنَُّكَمـــا َتْطُلَبـــاِن  قـــال المـــالك للمرأتيـــن »َفِإنِّ
َيُســـوَع اْلَمْصُلـــوَب. َلْيـــَس ُهـــَو هُهَنـــا، أَلنَّـــُه َقـــاَم َكَما 
َقاَل«)مـــت٦،5:28(. راجـــع أيًضـــا مـــا قالـــه الرب 
لتلميـــذي عمـــواس )لـــو24(. وكمـــا نقـــول عـــن ذلك 
فـــي قانـــون اإليمـــان:« وقام من األمـــوات في اليوم 
الثالـــث كمـــا فـــي الكتب«.ومـــن الرمـــوز للقيامة في 

العهـــد القديـــم قصـــة ذبـــح إســـحق وقصـــة يونـــان.
3. كان لبـــد ان يقوم لكـــي ما يؤكد الحياة 
التي بعد الموت: »َولِكِن اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِســـيُح ِمَن 
اأَلْمـــَواِت َوَصـــاَر َباُكـــوَرَة الرَّاِقِديَن.َفِإنَّـــُه ِإِذ اْلَمـــْوُت 
ِبِإْنَســـاٍن، ِبِإْنَســـاٍن َأْيًضـــا ِقَياَمـــُة اأَلْمَواِت.أَلنَّـــُه َكَمـــا 
ِفـــي آَدَم َيُمـــوُت اْلَجِميـــُع، هَكَذا ِفي اْلَمِســـيِح َســـُيْحَيا 
اْلَجِميُع.َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِفي ُرْتَبِتِه: اْلَمِســـيُح َباُكوَرٌة، 

ثُـــمَّ الَِّذيَن ِلْلَمِســـيِح ِفي َمِجيِئـــِه« )1كو15(.
4. كان لبـــد ان يقـــوم لكي يعـــزي التالميذ 
ويقويهم ويؤســـس المســـيحية: كان البد ان يقوم 
لكـــي يزيـــل النتائج المرعبة التي نتجت عن صلبه، 
حيـــث خـــاف التالميـــذ واختفـــوا في العلية، وتشـــتت 
باقـــي المؤمنيـــن خائفين مـــن اليهود، وأنكر البعض 

وشـــك البعض... فكان البد أن يقوم المســـيح لكي 
يقـــوم بعمليـــة ترميـــم إليمـــان المؤمنيـــن، ويشـــجعهم 
أمـــام  ويصمـــدوا  إيمانهـــم،  فـــي  يســـتمروا  لكـــي 
اضطهـــادات اليهـــود. وهكـــذا كانـــت قيامتـــه أكبـــر 
دافـــع لهـــم على الكرازة، إذ مكث معهم أربعين يوًما 
يحدثهـــم عـــن األمور المختصة بملكوت هللا، يضع 
لهـــم قواعـــد اإليمـــان ويســـلمهم األســـرار والطقـــوس 
ُدوُهْم ِباْسِم اآلب  »َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِّ
وِح اْلُقـــُدِس. َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع  َواالْبـــِن َوالرُّ
َمـــا َأْوَصْيُتُكـــْم ِبـــِه« )مت28(.»اْذَهُبـــوا ِإَلـــى اْلَعاَلـــِم 
َأْجَمـــَع َواْكـــِرُزوا ِباإِلْنِجيِل ِلْلَخِليَقـــِة ُكلَِّها« )مر1٦(. 
+ لـــو لـــم يقـــم المســـيح، لـــكان المســـيح واحًدا 

ـــذ فيهـــم حكـــم المـــوت بالصليب. مـــن الذيـــن ُنفِّ
+ لـــو لـــم يقـــم المســـيح لـــكان مجرًما مســـتحًقا 
الصلـــب )أمثـــال: الخمســـة ملـــوك الذيـــن حاربهـــم 
يشـــوع )5:٦(، أو مثـــل هامـــان وأوالده العشـــرة(.

- إن الصليـــب والقيامـــة أمـــران متالزمـــان 
غيـــر منفصليـــن عـــن بعضهمـــا.. ففـــي الصليـــب 
احتفـــظ  القيامـــة  وفـــي  القيامـــة،  قـــوة  تفارقـــه  لـــم 

بآثـــار الصلـــب.

avvatakla@yahoo.com
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تتمّيـــــز عظــــــــــات 
القديـــــــــــس مكاريـــوس 
الكبيـــــــــر، والملّقـــــــــــب 
بالالبــــــــــس الـــــــــــروح، 
بالتشبيهــــات الجميلـــــة 
النابعـــــــــة مـــن خبــــــــــــرة شـــخصّية حّيـــة مع 

الـــروح القدس..
فـــي هـــذا المقال، انتقيت لكم هذا التشـــبيه 
البديـــع، مـــن العظـــة الثامنـــة عشـــرة.. والكالم 
ا الكهنـــة والُخـــّدام والعاملين في حقل  يناســـب جـــدًّ
التعليـــم الروحـــي.. إذ يركِّز القديس مكاريــــــــــــــوس 
في هذا التشـــبيه على أهّميــــــــــــة أن يغتنـــــــــــــي 
اإلنســـــــــــــان بالـــروح أّوًل، قبـــل أن يحـــاول أن 

ُيطِعــــــــــم اآلخرين روحيًّا..!
+ إذا كان إنســـاٌن غنـــيٌّ يريـــد أن يصنـــع 
وليمـــًة فاخـــرة، فإّنه يصرف مـــن ثروته والكنز 
ا، فإّنـــه ال يخاف  الـــذي يملكـــه.. وألّنه غنـــيٌّ جدًّ
مـــن عـــدم كفاية أمواله لتجهيز كّل لوازم الوليمة. 
وهكـــذا فإّنـــه ُيكـــرم الضيـــوف الذيـــن دعاهـــم، 
ببـــذٍخ وُأّبهـــة، واضًعـــا أمامهـــم أنواًعـــا كثيـــرة مـــن 

المأكـــوالت وبأحـــدث أنـــواع التجهيز.
+ وأّمـــا الفقيـــر الـــذي ليـــــــــس عنده مثل 

هـــذا الِغَنـــى، فإّنـــه إذا رغـــب فـــي عمـــل وليمة 
ألصدقـــاء قليلين، فإّنه يضطّر أن يســـتعير كّل 
شـــيء، مـــن األوانـــي واألطبـــاق والمفـــاِرش وكّل 
شـــيء آَخـــر. وبعـــد ذلـــك حينمـــا تنتهـــي الوليمـــة، 
ويخـــُرج المدعـــّوون، فإّنـــه ُيِعيد كّل األشـــياء التي 
اســـتعارها إلـــى أصحابهـــا، ســـواء أطبـــاق ِفّضـــة 
أو مفـــاِرش أو أي أشـــياٍء أخـــرى.. وهكـــذا حينمـــا 
ُيرِجع كّل شـــيء، يظّل هو نفُســـُه فقيًرا وعرياًنا 

إذ ليـــس لـــه ِغنى خـــاص ُيعزِّي به نفســـه.
+ بنفـــس الطريقـــــــــــــــة، فـــإّن أولئـــك الذيـــن 
يكونـــون أغنيـــاء بالروح القدس، الذيـــن عندهم 
ـــا، وشـــركة الـــروح فـــي داخل  الِغنـــى الســـماوي حقًّ
بكلمـــة  أحـــًدا  يكّلمـــون  حينمـــا  فإّنهـــم  نفوســـهم، 
الحـــّق أو حينما يتحّدثـــون باألحاديث الروحانّية، 
يتكّلمـــون  فإّنهـــم  النفـــوس،  ُيعـــّزوا  أن  ويريـــدون 
وُيخِرجـــون مـــن ِغناهـــم ومـــن كنزهـــم الخـــاص 
الـــذي يمتلكونه فـــي داخل نفوســـهم. ومن هذا 
الكنـــز  ُيعـــّزون وُيفرِّحـــون نفوس الذين يســـمعون 
أحاديثهـــم. وال يخافون أن ينُضب َمعينهم، ألنهم 
يملكـــون فـــي داخلهـــم كنز الصالح الســـماوي، 
لذلـــك يأخــــــــــــذون منـــــــــــــه ليعّزوا ويفرِّحـــــــــــوا 

الروحّيين. ضيوفهـــم 
+ أّما الفقير الذي لم يملك ِغّنى المسيح، 

وليـــس عنـــده الِغنى الروحي في داخل نفســـه، 
الـــذي هـــو ينبـــوع كّل صالح، ســـواء فـــي األقوال 
أو األعمال أو األفكار اإللهّية واألسرار التي ال 
ُيعبَّـــر عنهـــا. فحتّـــى إذا أراد هـــذا الفقير أن يتكّلم 
بكلمـــة الحـــّق، ويعـــّزي بعض ســـامعيه، بدون أن 
ينـــال فـــي نفســـه كلمـــة هللا بالقـــّوة والحـــّق، فإّنـــه 
ر مـــن الذاكـــرة، ويقتبـــس فقـــط كلمات من  يكـــرِّ
أجـــزاء مختلفـــة من الكتـــاب المقـــّدس، أو ِمّما 
ســـمعه مـــن الرجـــال الروحّييـــن، فيخبـــر ويعّلم 
بهـــا اآلَخرين.. وهكـــذا َيظَهر كأّنه ُيعـــّزي وُيَفرِّح 
ُيخبرهـــم،  بمـــا  يبتهجـــون  واآلَخـــرون  اآلخريـــن، 
ولكـــن بعـــد أن ينتهـــي مـــن الـــكالم تعـــود كّل 
كلمـــة إلـــى مصدرها األصلي الـــذي ُأِخَذت منه، 
وَيبقـــى هـــذا اإلنســـان ويعـــود كمـــا كان عرياًنا 
وفقيـــًرا ألّن ليـــس له كنـــُز الروح الخـــاّص به، 
ليأُخـــذ منـــه وُيعزِّي ويفـــرِّح اآلَخرين، إذ أّنه هو 

نفســـه لم يتعـــّز أّوًل ول ابتهـــَج بالروح.
+ لهـــذا الســـبب ينبغـــي لنـــا أّواًل أن نطلـــب 
مـــن هللا باجتهاِد قلٍب وبإيمـــان، حّتى يهبنا أن 
نجـــد فـــي قلوبنا هـــذا الِغنى، أي كنز المســـيح 
الحقيقـــي بقّوة الروح القـــدس وفاعلّيته. ولهذا 
فعندمـــا نجـــد الـــرب أّوًل فـــي نفســـنا، لمنفعتنـــا 
أي للخـــالص والحيـــاة األبدّية، فحينئـــِذ يمكننا 
أن ننفـــع اآلَخريـــن أيًضا إذ يصير هـــذا ُممِكًنا، 
ألننـــا نأُخـــذ مـــن المســـيح الـــذي هـــو الكنـــز 
الموجـــود فـــي داخلنا، وُنخـــِرج منه كّل الصالح 
الـــذي للكلمـــات الروحانّيـــة، ونكِشـــف أمامهـــم 

أســـرار السماء.

fryohanna@hotmail.com

fribrahemazer2003@gmail.com

يكـــون بقيـــة الجســـد أيًضـــا معـــه. هكـــذا نحن جســـد 
المســـيح وأعضـــاؤه، صرنـــا ننتمـــي للســـماء ونطلب 
مافـــوق حيـــث مخلصنـــا الصالـــح ورأس كنيســـتنا. 

تّمـــم  لقـــد  ولّمـــا صعـــد جلـــس عـــن اليميـــن، 
الملـــك مهمته الخالصية وعاد إلى ســـمائة منتصًرا 
المجـــد  لـــه  مـــًة  ُمقدِّ مالئكتـــه،  واســـتقبلته  وغالًبـــا، 
والكرامـــة والعظمة والســـلطان. فعندما تجســـد أخلى 
نفســـه آخـــًذا صـــوره العبـــد، وعندمـــا صعـــد أظهـــر 
مجـــده الـــذي أخفـــاه عـــن أعيننـــا، حيـــث ال نقدر وال 
نســـتطيع أن نعاينـــه. وألن فـــداءه أبـــدي، وكهنوتـــه 
دائـــم، فشـــفاعته دائمـــة، وذبيحتـــه مســـتمرة إلـــى أن 
يجـــيء. الســـيد المســـيح رأس الكنيســـة ال يـــزال حيًّا 
ويعمـــل مـــن أجل خالص كنيســـته، مازال خالصه 
يســـري بيـــن النـــاس وفـــي العالـــم. هـــو حاضـــر فـــي 
كنيســـته بالـــروح القـــدس مـــن خالل كهنتـــه. الكاهن 
ليـــس مســـيًحا آخـــر؛ وإنمـــا هـــو »ســـر المســـيح«، 
العالمـــة المنظـــورة لحضـــور المســـيح. ولذلـــك تأتي 
العمـــل  قلـــب  فـــي  الذبيحـــة )ذبيحـــة اإلفخارســـتيا( 
وأســـاس  المســـيحية،  الحيـــاة  وجوهـــر  الكهنوتـــي، 
الســـيد  أّســـس  الســـبب  ولهـــذا  األبـــدي.  الخـــالص 
المســـيح هـــذا الســـر فـــي يـــوم خميـــس العهـــد، قبيل 
موتـــه الكفـــاري، باعتبـــاره الفصح الجديـــد والحقيقي 

الـــذي ســـيعبر بـــه المـــوت عـــن كل واحـــد.
مـــن  كســـابق  الملـــك،  المســـيح  صعـــد  لقـــد 
أجلنـــا، لكـــي يمـــارس عمله الكهنوتي الشـــفاعي في 
الســـماء. وهو أيًضا حاضر بكل قوته في كنيســـته 
بالروح القدس، ويمارس عمله الكنســـي الســـرائري.

لّمـــا كـــــــــــــان المـــــــوت 
هو نصيب البشريـــــــــة كلها 
نتيجة خطيــــــــة آدم األول، 
ففـــي آدم مــــــــات الجميــــــع، 
لذلك جــــــــــــــــــاء هللا إلـــــــــــــــــى 
عالمنـــا متجســـًدا، وصـــار إنســـاًنا، واضًعـــا الحيـــاة 
ًمـــا نفســـه كذبيحـــة  كهـــدف، والمـــوت كوســـيلة. مقدِّ
علـــى عـــود الصليـــب، ليجمع ما بيـــن كونه الذبيحة 
مهـــا، أي الكاهـــن والذبيحـــة. فيولـــد في المذود  وُمقدِّ
ألنـــه الذبيحـــة، ثـــم يأتـــي المجوس باللبـــان ألنه هو 
الكاهـــن بـــل رئيـــس الكهنة األعظـــم. على الصليب 
م، ولكـــن  وُيقـــدَّ ُيقـــرَّب  الـــذي  الَحَمـــل  ُيذَبـــح، ألنـــه 
بإرادتـــه وبتدبيـــره الخـــاص، إلنـــه الكاهـــن أيًضـــا، 
تقديـــم  تفاصيـــل  كل  علـــى  بنفســـه  أشـــرف  الـــذي 
الذبيحـــة، كمـــا ســـبق وتنبـــأ عـــن تفاصيلهـــا قديًمـــا. 
وبينمـــا كان رئيـــس الكهنـــة يأخـــذ الذبيحـــة ســـنوًيا، 
كّفـــارة  يقـــدم  لكـــي  األقـــداس  قـــدس  نحـــو  متوجًهـــا 
عـــن الخطايـــا، ليظهـــر أمـــام هللا ليجلـــب غفراًنـــا له 
ولشـــعبه؛ ولكـــن ألن الذبيحـــة مختلفة في طبيعتها، 
فهـــي ذبيحـــة بال عيب وال دنس، والدم ليس لتيوس 
وعجـــول، ولكـــن لالبـــن الكلمة المتجســـد، فقد دخل 
ًمـــا ذبيحـــة نفســـه، فأوجـــد  ككاهـــن مـــرة واحـــده، ُمقدِّ
فـــداًء مســـتمًرا، وخالًصـــا ال ينتهـــي، وحيـــاة دائمـــة 

أي أبديـــة.

آدم االول خـــرج مـــن جنـــة عـــدن والبشـــرية 
معـــه، ثـــم انحـــدر إلـــى الجحيـــم، فجاء الرب يســـوع 
وصعد إلى السماء وأصعدنا معه. لقد كان صعود 
الـــرب يســـوع )آدم الثانـــي( علـــى جبـــل الزيتـــون، 
ودخولـــه إلـــى الســـماء، هـــو الصـــورة المقابله لنزول 
آدم األول)خروجـــه( مـــن جنـــة عـــدن، وانحـــداره في 
الجحيم. لذلك كان دخول الرب يســـوع إلى الســـماء 
دخواًل كهنوتًيا، ملوكًيا، انتصارًيا، لحســـاب بشريتنا 
وبطبيعتنا الضعيفة، التي ســـبق واتحد بها، اتحاًدا 
أبدًيـــا بغيـــر افتـــراق وال انفصال. لقد دخل أورشـــليم 
منتصـــر،  كملـــك  الشـــعانين،  فيأحـــد  األرضيـــة 
وذبيحـــة مقدســـة، وكرئيـــس كهنـــة، واضًعـــا عينـــه 
علـــى الهيـــكل، قاصـــًدا قـــدس األقـــداس. وتحـــرك 
الذبيحـــة علـــى  الكاهـــن األعظـــم،  وقـــّدم  الموكـــب 
مذبـــح الصليـــب. ُذِبـــح الحمـــل وُســـِفك دمـــه وُفِتـــح 
جنبـــه. وألنـــه بـــار ومقـــدس وبـــال عيـــب وال دنـــس، 
فلـــم تتوقـــف رحلـــه الخالص، بل بـــدأت لتكون حاًل 
نهائًيـــا وأبدًيـــا لقضيـــة اإلنســـان، فقام صاعـــًدا نحو 
قـــدس األقـــداس، ولكن ليس حيثما يوجد الخيمة أو 
الهيـــكل، ولكـــن حيـــث هللا ومحضـــره، إلى المســـكن 
الســـمائي األعظـــم. لقد تخّطـــى الحواجز األرضية، 
التـــي  الحواجـــز  ًمـــا كل  ُمحطِّ المـــادي،  والحجـــاب 
صنعهـــا اإلنســـان بخطيته وزّكاهـــا بعصيانه، ليعيد 
اإلنســـان إلـــى محضـــر هللا. فحيثمـــا توجـــد الـــرأس 
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