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ثالًثا: القيامـــــــــة هـــــــــــــي 
مصدر أفراحنا وسالمنا

الســـبب الثالث الذي بســـببه 
نحتفـــل بالقيامـــة وتمتـــد إلى كل هذه األيام، أن 
القيامـــة هي مصدر أفراحنا ومصدر ســـامنا. 
عندمـــا نقرأ في إنجيل يوحنا )20:20( »ففرح 
التاميـــذ إذ رأوا الـــرب«. لمـــا ظهـــر لهـــم فـــي 
العليـــة كانـــت األبـــواب ُمغلَّقـــة وبداخلهـــم حالـــة 
مـــن الخـــوف والرعـــب. وفي ظهور ربنا يســـوع 
المســـيح وســـطهم، ابتـــدأ بعبـــارة »ســـام لكم«. 
فصـــارت القيامـــة هـــي ســـبب فـــرح وصـــارت 
سبب للسام. وهذا هو سبب تسميتنا لإلنجيل 
بالبشـــارة، أي الفـــرح. وكل مـــرة تمســـك إنجيلك 
تتعامل مع مصدر الفرح في حياتك. وُتســـّمى 
الشـــرق، أي  مـــن  بمعنـــى   ،Easter القيامـــة 
النـــور والبهجـــة والفرحـــة. هي الســـام بالنســـبة 
لإلنســـان. »هـــذا هو اليوم الـــذي صنعه الرب، 

فلنفـــرح ونبتهج فيه« )مـــز24:118(.

أهّنئكـــم جميًعـــا وكل إخوتنـــا األحبـــاء مـــن 
واآلبـــاء  األســـاقفة،  واآلبـــاء  المطارنـــة  اآلبـــاء 
كل  فـــي  الخـــدام  وكل  والشمامســـة  الكهنـــة 
كنيســـة. وأهنـــئ كل الشـــعب فـــي كل كنيســـة. 
ونصلـــي جميًعـــا من أجل ســـام العالم وســـام 
كل األحبـــاء. ونرفـــع صلـــوات خاصـــة، ونحـــن 
الوبـــاء  هـــذا  أجـــل  مـــن  القيامـــة،  بهـــذه  نفـــرح 
الـــذي تعانيـــه البشـــرية، كيمـــا يحفـــظ هللا جميع 
البشـــر في كل مكان، ويرفع هذه الضيقة عن 
الجميـــع، ويجعلنـــا نفـــرح بهذه القيامـــة المجيدة 
فـــي حياتنـــا. الســـام أنقلـــه إليكـــم مـــن أرض 
مصـــر ومن المقر البابوي بالعباســـية بالقاهرة. 
فـــي  اإليبارشـــيات  كل  فـــي  الجميـــع  وأهنـــئ 
قـــارات أوروبا وأمريكا الشـــمالية وكنـــدا وأمريكا 
األورشـــليمي،  والكرســـي  وأفريقيـــا  الجنوبيـــة 
وأيًضـــا فـــي منطقـــة الخليـــج وآســـيا وأيًضـــا في 
أســـتراليا. تحياتـــي ومحبتـــي للجميـــع راجًيا لكم 

كل خيـــر وكل صحـــة.
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 باســـــم اآلب واالبـــن والروح
القـــدس اإللـــه الواحـــد آمين.
Xrictoc Anecth. 

Alhqwc Anecth

أهنئكم أيها األحباء في كل كنائسنا القبطية 
عبر المســـكونة كلها بهذا العيد وبفرح أفراحنا. 
أود أن أرســـل تهنئتـــي إلـــى اآلبـــاء المطارنـــة 
واآلبـــاء األســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة 
ومجالـــس الكنائـــس واألراخنـــة. وأيًضا إلى كل 
الشـــباب وإلـــى كل األطفـــال وإلـــى كل األســـر. 
أرســـل هـــذه التهنئـــة مـــن أرض مصـــر. أهنئكم 
وأفـــرح معكـــم بهـــذا العيد. عيد القيامـــة له واقع 
ولـــه تأثيـــر فـــي حياتنـــا جميًعا. ولكـــن أحب أن 
يكـــون تأملـــي فـــي هـــذه الدقائـــق المعـــدودة عن 
لمـــاذا نحتفـــل بعيـــد القيامـــة ونعطيـــه كل هـــذه 
األهميـــة؟ ونحتفل به على مدى خمســـين يوًما 
كاملة، ألننا نعتقد أن الخمســـين يوًما المقدســـة 
هـــي يـــوم أحـــد طويـــل، فيـــه نحتفـــل بالقيامـــة 
المجيدة. هناك ثاثة أســـباب أحب أن أضعها 
أمامـــك ونحن نحتفــــــــــــــــل بعيـــد القيامة المجيد.

فـــي  حـــدث  أروع  هـــي  القيامـــة  أواًل: 
حياتنـــا وفـــي  تاريخنـــا 

قيامة ربنا يســـوع المســـيح فـــي اليوم الثالث 
ُيعتبـــر أهـــم وأروع حـــدث فـــي تاريـــخ كنيســـتنا. 
عندمـــا نعـــود إلـــى أحـــداث األســـبوع الماضـــي 
أن  نجـــد  كلهـــا،  أســـبوع اآلالم  أحـــداث  وهـــي 
واحـــدة.  لًعملـــة  وجهـــان  والقيامـــة  الصليـــب 
الصليـــب يـــؤدي إلـــى القيامـــة، والقيامة جاءت 
مـــن الصليـــب. الصـــوم الكبيـــر كلـــه بأســـابيعه 
نســـكياته،  بـــكل  اآلالم  أســـبوع  ثـــم  وآحـــاده، 
إلـــى جمعـــة الصلبـــوت لكـــي مـــا  ثـــم مجيئنـــا 
المســـيح  »مـــع  الرســـول:  بولـــس  مثـــل  نقـــول 
ُصلبـــت فأحيـــا ال أنـــا بـــل يحيـــا المســـيح فـــّي« 
)غاطيـــة20:2(. القيامـــة فيهـــا القبـــر الفارغ، 
والحراســـة التـــي كانـــت علـــى القبـــر، والحجـــر 
الكبيـــر الـــذي ُوِضـــع علـــى بـــاب القبـــر، وبعـــد 
ثاثـــة أيـــام قـــام ربنـــا يســـوع المســـيح. الشـــواهد 
األثريـــة والتاريخيـــة كثيـــرة جـــًدا، ولكـــن ُيضاف 
إليهـــا الشـــواهد النبويـــة »فَكَمـــا َكاَن ُيوَنـــاُن ِفـــي 
َبْطـــِن اْلُحـــوِت َثَاَثـــَة َأيَّـــاٍم َوَثـــَاَث َلَيـــال، هَكَذا 
َكاَن اْبُن اإِلْنَســـاِن،« ربنا يســـوع المسيح، »ِفي 
َبْطـــن اأَلْرِض َثَاَثـــَة َأيَّـــاٍم َوَثـــَاَث َلَيال« )متَّى 
40:12(. فـــي العهـــد القديـــم، فـــي الضربـــات 
التـــي كانـــت على أرض مصر في أيام فرعون 

وموســـى النبـــي، ظـــل الظـــام ثاثة أيـــام على 
أرض مصـــر ثـــم انقشـــع وظهـــر النـــور. عندما 
علـــى  ليضعنهـــا  بالحنـــوط  المريمـــات  ذهبـــت 
القبـــر، وهـــن فـــي طريقهـــن إلـــى القبـــر ليضعن 
الحنـــوط كشـــيء مـــن الوفـــاء، تفاجـــأن بالعبارة 
التـــي قـــال عنهـــا الكتـــاب المقـــدس: الـــذي يرقد 
هنـــا ليـــس هـــو ههنا لكنه قد قام )لوقا 6:24(. 
القيامـــة أروع حـــدث فـــي تاريخنا وفـــي حياتنا.

ثانًيا: القيامة هي أساس اإليمان
الســـبب الثانـــــــــــي الـــذي يجعلنـــــــــــــــــا نحتفـــل 
بالقيامـــة المجيـــدة هـــذا االحتفـــــــــال الممتـــد، أن 
القيامـــة جــــــــــــــاءت مـــن الصليـــب، كمـــا علمنـــا 
المتنيح أبونا بيشـــوي كامل، ان المســـيحية با 
صليـــب كعـــروس بـــا عريـــس. بـــدون القيامـــة 
ال يكـــون لنـــا أي إيمـــان مســـيحي. القيامة هي 
أســـاس اإليمـــان وأســـاس عقيدتنـــا. هـــي التـــي 
تقـــوم عليهـــا مســـيحيتنا. فبـــدون قيامـــة ال توجد 
كنيســـة وال إنجيل وال كرازة وال أســـاس إليماننا. 
ولذلـــك الســـبب الثانـــي: نحـــن نحتفـــل بها ألنها 
نقولهـــا  تســـبحة  أول  لذلـــك  اإليمـــان.  أســـاس 
فـــي نصـــف الليـــل: »قومـــوا يـــا بنـــي النـــور،« 
هـــي إشـــارة للقيامـــة. فـــي مديحة »آريبســـالين« 
نقـــول: »رتلـــوا للـــذي ُصِلـــَب عنـــا ... وقـــام«، 
الثاثـــة  تســـبحة  التســـبحة،  فـــي وســـط  وذلـــك 
فتيـــة. القيامة هي أســـاس اإليمـــان في حياتنا. 
عندمـــا نصلـــي صاة باكـــر في كل يوم نحتفل 
بعيـــد القيامة: »وبنـــورك يا رب نعاين النور«. 
الـــى  نذهـــب  عندمـــا  أحـــد  يـــوم  كل  ونحتفـــل 
الكنيســـة: »هـــذا هو اليوم الـــذي صنعه الرب« 
القيامـــة  تصيـــر  هكـــذا  )مزمـــور 24:118(. 
أســـاس إيماننـــا. وال يكون لنـــا رجاء في األبدية 

إال بســـبب قيامـــة ربنـــا يســـوع المســـيح.



قداسة ابلابا توارضوس اثلاين
يرأس صالة قداس عيد القيامة املجيد 1737ش/2021م

رأس قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا 
اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، قـــداس 
عيـــد القيامـــة المجيـــد، مســـاء يـــوم الســـبت األول 
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  2021م،  مايـــو  مـــن 
الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة. وقد اشـــترك مع 
األنبـــا  النيافـــة:  الصـــاة أصحـــاب  فـــي  قداســـته 
مكســـيموس  واألنبـــا  العـــام،  األســـقف  بطـــرس 
األســـقف العام لكنائس مدينة الســـام والحرفيين، 
واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، واألنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام 
الخدمـــات  وأســـقفية  القديمـــة  مصـــر  لكنائـــس 
العامـــة واالجتماعيـــة، واألنبـــا مـــكاري األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا آنجيلوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا 
اكليمنـــدس األســـقف العام لكنائـــس ألماظة وعزبة 
الهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، واألنبـــا ميخائيـــل 
األســـقف العـــام لكنائـــس منطقـــة القبـــة، واألنبـــا 
ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائس عزبـــة النخل، 
واألنبـــا آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائـــس عيـــن 
شـــمس والمطرية، واألنبا جوزيف األســـقف العام 
ألفريقيـــا، واألنبـــا رويـــس األســـقف العـــام لشـــرق 
ســـرجيوس  ســـرجيوس  القمـــص  ومعهـــم  آســـيا، 
وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، وكهنـــة كنائس 
الكاتدرائيـــة، وخـــورس الكليـــة اإلكليريكيـــة بقيـــادة 
األرشـــيدياكون إبراهيـــم عيـــاد، مع مشـــاركة أعداد 
محـــدودة من الشـــعب وغياب كامـــل للمهنئين في 
ظـــل القيـــود التـــي تفرضهـــا اإلجـــراءات الوقائيـــة 

لمواجهـــة انتشـــار عـــدوى فيـــروس كورونـــا. 
وقـــد نقـــل التليفزيون المصـــري وقائع صلوات 
عيـــد القيامـــة فـــي بـــث مباشـــر مـــن الكاتدرائيـــة، 

عبـــد الفتـــاح السيســـي رئيـــس الجمهوريـــة، الـــذي 
هّنأنـــا كعادتـــه دائًمـــا بالعيـــــــــــد، وأرســــــــــــل برقيــــــــــة 

تهنئـــة رقيقـــة.
ونحن إذ نشكر سيادته على مشاعره الطيبة، 
نرفع قلوبنا وأيدينا إلى هللا تبارك اســـمه، ونصلي 
مـــن أجـــل بادنـــا وكل العالـــم أن يرفـــع عنـــا هـــذا 

الوبـــاء، وينعـــم على بادنا بالســـام والرخاء.
أيًضـــا نقـــدم كل الشـــكر والتقديـــر لـــكل مـــن 
أرسل لنا برقيات أو اتصل تليفونًيا أو من خال 

وســـائل التواصـــل االجتماعيـــة للتهنئـــة بالعيد.
هّنأنا بالعيد:

الســـيد المستشار/ حنفي جبالي رئيس مجلس 
النـــواب، وأيًضـــا الســـيد المستشـــار/ عبـــد الوهاب 

عبـــد الـــرازق رئيس مجلس الشـــيوخ.
الدكتـــور/  الســـيد  تهنئـــة  ببرقيـــة  بعـــث  كمـــا 

الـــوزراء. مجلـــس  رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى 
نشـــكر أيًضـــا فضيلـــة اإلمـــام األكبر األســـتاذ 
الدكتـــور/ أحمـــد الطيـــب شـــيخ الجامـــع األزهـــر 

الـــذي اتصـــل تليفونًيـــا لتهنئتنـــا بالعيـــد.
كمـــا اتصـــل بنـــا للتهنئـــة ســـيادة الفريـــق أول/ 
الجمهوريـــة  رئيـــس  مســـاعد  صبحـــي  صدقـــي 

الدفـــاع لشـــئون 
كمـــا هنأنـــا ســـيادة الفريـــق أول/ محمـــد أحمـــد 
زكـــي وزيـــر الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي القائد العام 

المســـلحة.  للقوات 
نقـــف ونســـاند قواتنـــا المســـلحة لحمايـــة ِمصر 
أيًضـــا علـــى  الوطـــن. نشـــكرهم  ُمقـــدرات  وحفـــظ 

ومـــن خالـــــــــــــــه تنقـــل عــــــــــــــدد مـــن الفضائيـــات 
العامـــة والقبطيـــــــــــــــة وقنــــــــــــــــاة COC عبر مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي. 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة قـــداس العيـــد 
)تجدهـــا  للقيامـــة«  مشـــاهد  »خمســـة  بعنـــوان 
منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صــــ 10 و11(. وفـــي 
بدايـــة العظـــة شـــكر قداســـة البابـــا فخامـــة الرئيس 

وجميـــع المهنئيـــن بالعيـــد، حيـــث قـــال:
»أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بعيد القيامـــة المجيد. 
أهنـــئ جميـــع الكنائـــس القبطية فـــي مصر وخارج 

مصـــر بالمهجر..
أهنئ جميع اآلباء المطارنة واآلباء األســـاقفة 
وكل  والقســـوس  والقمامصـــة  الكهنـــة  واآلبـــاء 
كنائســـنا  فـــي كل  األراخنـــة والشـــباب واألطفـــال 
فـــي  المهجـــر،  وبـــاد  مصـــر  فـــي  وإيبارشـــياتنا 
أمريـــكا الشـــمالية وأمريـــكا الجنوبيـــة أوروبـــا ودول 
أفريقيـــا وأورشـــليم القـــدس وفـــي منطقـــة الخليـــج، 

وأيًضـــا فـــي بعـــض دول آســـيا وأســـتراليا.
أهنئكم جميًعا بهذا العيد..

باإلصالة عن نفسي، وباسم المجمع المقدس 
لكنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية، وهيئـــة األوقاف 
القبطيـــة، والمجلـــس المّلي العام والمجالس المّلية 
الفرعيـــة، وكافـــة الهيئـــات القبطيـــة، واإلكليـــروس 

وكل الشـــعب بمصـــر والخارج وبـــاد المهجر..
أهنئكـــم يـــا إخوتـــي وأبنائـــــــــــي األحبــــــــــاء بعيـــد 

القيامـــة المجيـــد.
بدايـــًة أوّد أن أشـــكر فخامـــة الســـيد الرئيـــس 



الرسالة ابلابوية لعيد القيامة املجيد
نشـــر الموقـــع الرســـمي للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، يـــوم الســـبت األول من مايو 2021م، الرســـالة البابويـــة لعيد القيامة المجيـــد 2021، والتي 
يوجهها قداســـة البابا تواضروس الثاني ســـنويًّا ألبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رســـالة روحية ســـريعة لهم. وُنِشـــَرت الرســـالة مترجمة لعدد 
مـــن اللغـــات هـــي اإلنجليزيـــة والفرنســـية واإليطاليـــة واأللمانيـــة والهولندية واليونانية والســـويدية والنمســـاوية واإلســـبانية والبرتغالية واإلندونيســـية والفليبينة 

والتيجرانيـــة واألمهريـــة )تجدها منشـــورة في افتتاحية هـــذا العدد صـ3(. 

وتعقيـــم  احترازيـــة  إجـــراءات  مـــن  بـــه  قامـــوا  مـــا 
للصـــاة. الشـــعب  لتأميـــن تجمـــع  للكاتدرائيـــة 

هنأنـــا أيًضـــا الســـيد الوزيـــر/ عبـــــــــــــاس كامـــل 
مديـــر جهـــاز المخابـــرات العامـــة المصريـــة.

كما نشـــكر وزارة الداخلية وعلى رأســـها الســـيد 
اللـــواء/ محمـــود توفيـــق وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة الـــذي 

هنأنـــا بالعيد..
تلقينا أيًضا التهنئة من السادة الوزراء:

الســـيد الدكتـــور محمـــد شـــاكر وزيـــر الكهرباء 
والطاقـــة المتجـــددة، الســـيدة الســـفيرة نبيلـــة مكـــرم 
وزيـــرة الدولة الهجرة وشـــئون المصريين بالخارج، 
الســـيد الدكتـــور محمد عبد العاطـــي وزير الموارد 
المائيـــة والـــري، الســـيد الدكتور علـــي المصيلحي 
وزيـــر التمويـــن والتجارة الداخلية، الســـيدة الدكتور 
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصاح 
اللـــواء محمـــود شـــعراوي وزيـــر  الســـيد  اإلداري، 
التنميـــة المحليـــة، الســـيد الدكتـــور عاصـــم الجزار 
وزيـــر اإلســـكان والمرافق والمجتمعـــات العمرانية، 
العـــدل،  وزيـــر  مـــروان  عمـــر  المستشـــار  الســـيد 
الســـيد المستشـــار عـــاء الديـــن فـــؤاد وزير شـــئون 
المجالـــس النيابيـــة، الســـيد األســـتاذ الســـيد محمـــد 
القصيـــر وزيـــر الزراعـــة واســـتصاح األراضـــي، 
اللـــواء مهنـــدس محمـــد أحمد مرســـي وزيـــر الدولة 

لإلنتـــاج الحربي.
ومن السادة المحافظين: 

اللـــواء محمـــد عبـــد الفضيـــل شوشـــة محافـــظ 
شـــمال ســـيناء، اللـــواء خالـــد عبـــد العـــال محافـــظ 
القاهـــرة، اللـــواء هشـــام عبـــد الغنـــي آمنـــة محافـــظ 
محافـــظ  حنفـــي  محمـــد  عمـــرو  اللـــواء  البحيـــرة، 
البحـــر األحمـــر، اللواء أوســـامة القاضـــي محافظ 
المنيـــا، اللـــواء أركان حـــرب شـــريف فهمي بشـــارة 
محافـــظ اإلســـماعيلية، الدكتـــور أحمـــد األنصاري 
راشـــد رحمـــي  طـــارق  الدكتـــور  الفيـــوم،  محافـــظ 

محافـــظ الغربيـــة.
كمـــا نشـــكر أيًضـــا: الســـادة القضـــاة األجـــاء 
المستشـــارين ورؤســـاء الهيئات القضائية ورؤساء 
األنديـــة القضائيـــة وأعضائهـــا ورؤســـاء المحاكـــم 
والهيئـــة الوطنيـــة لانتخابـــات ورؤســـاء النيابـــات 

العامـــة اللذيـــن هنئونـــا بالعيد.
محمـــد  المستشـــار  الســـيد  بالشـــكر  ونخـــص 
والســـيد  الدولـــة  مجلـــس  رئيـــس  الديـــن  حســـام 
المستشـــار أبـــو بكـــر الصديق عامـــر رئيس هيئة 
قضايـــا الدولـــة، والســـيد المستشـــار محمـــد عبـــد 

القضـــاة. نـــادي  المحســـن رئيـــس 

الجامعـــات ونوابهـــم ووكائهـــم وأعضـــاء هيئـــات 
التدريـــس بالجامعــــــــــــــــات المصريــــــــــــــــــــــة، ونخص 
منهـــم الســـــــــــــــادة رؤســـاء جامعــــــــــــــــات القاهـــــــــــــرة 
وأسيـــــــــــــوط وبنـــي ســـويف وبنهـــا والمنوفيــــــــــــــــــة، 
والجامعـــة المصرية للتعليـــم اإلليكتروني األهلية، 

واألكاديميـــة الوطنيـــة للتدريـــب
كمـــا هنأنـــا بالعيــــــــــــد عـــدٌد من الســـادة الوزراء 

والمحافظيـــن الســـابقين وبرلمانيين ســـابقين.
نشكر أيًضا الســـــــــــــــادة رؤســـــــــــــاء األحــــــــــزاب 
ونوابهم، وأيًضا االئتافات السياســـية، وتنســـيقية 
شـــباب األحـــزاب والسياســـيين والنقابـــات العامـــة 
والفرعيـــة والجمعيـــات ومؤسســـات العمـــل األهلي 

الذيـــن هنأونـــا بالعيد.
نشـــكر أيًضا المجلس األعلى لتنظيم اإلعام 
ُمَمثـــًا فـــي الهيئـــات الوطنية لإلعـــام والصحافة 
ورئيـــس التليفزيـــون المصـــري لنقلهـــم وتغطيتهـــم 

لصـــاة القـــداس على الهواء مباشـــرًة.
ونقـــدم الشـــكر أيًضـــا لجمعية الهـــال األحمر 
المصــــــــــــري لمجهودهـــــــــا فــــــي تعقيـــــــــــم الكنيســـــــة 

صبـــاح اليوم.
والشـــكر موصـــول لجميـــع القنـــوات الفضائيـــة 
المصريـــــــــة والعربيـــــــــــــة واألجنبيــــــــــــة الناقلـــة عـــن 
التليفزيـــون المصـــري واإلذاعة المصرية.. وجميع 
وكاالت األنبـــاء والصحـــف والمجـــات التي تقوم 

بتغطيـــة ونقـــل القـــداس اإللهي.
ال ننســـى مجهود وتعب القائمين على نظافة 

وتجميل القاهرة ورئاســـة الحي.
نشكركم جميًعا...

قبل أن أبدأ كلمتي إليكم اليوم، أوّد أن ُأشير 
إلـــى مقولـــة المـــؤرخ اليوناني هيـــرودوت: »ِمصر 

النيل«. هبة 
وفـــي الواقـــع يـــا أحبائـــي إن ِمصـــر أَعطـــت 
للنيـــل الحيـــاة.. أعطتـــه المعنـــى.. منحتـــه العراقة 

التـــي اكتســـبها مـــن حضـــارة المصرييـــن..
لم ُيعـــــــــــِط أحـــــــــــــد للنيـــــــــــــــل مثلمـــــــــــا أعطــــــــــت 

مصـــر والمصريـــون.. 
وطنيـــة  أرثوذكســـية  قبطيـــة  ككنيســـة  نقـــف 
مـــع الدولـــة، وُنثّمـــن دور القيـــادة السياســـية فـــي 
مســـاعيها إليجـــاد حـــل شـــامل وعـــادل لمشـــكلة 
الميـــاه يضمـــن حـــق الشـــعب المصـــري وأشـــقائه 
الشـــعب الســـوداني فـــي الحياة التـــي وهبها لنا هللا 

الحيـــاة..« واهـــب 

كمـــا نشـــكر أيًضـــا: الســـيد المستشـــار حمـــادة 
الصـــاوي النائـــب العـــام لتهنئتنـــا بالعيـــد.

المستشـــار  الســـيد  بالعيـــد  أيًضـــا  كمـــا هنأنـــا 
أحمـــد ســـعد الديـــن، الســـيد محمـــد أبـــو العينيـــن 
وكيلـــي مجلـــس النـــواب، والمستشـــار أحمـــد مناع 
األمين العام لمجلس النواب، ولفيًف من الســـادة 

أعضـــاء مجلســـي النـــواب والشـــيوخ.
وتلقينـــا التهنئـــة مـــن عـــدد مـــن الســـادة نـــواب 
الـــوزراء والمحافظيـــن ورؤســـاء المـــدن واألحيـــاء.

كمـــا هنأنـــا بالعيـــــــــــــد سعــــــــــادة سفيـــــــــــر مملكة 
البحرين، وسعـــــــادة سفيـــــــــــــر دولـــــــــــة اإلمــــــــــــــارات 

العربيـــة المتحـــدة.
كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة الساهرين 

علـــى حفظ األمن واألمان.
نشـــكر الســـادة نـــواب ومســـاعدي ومديــــــــــري 
األمـــن والقطاعـــات واألمـــن الوطني واألفراد على 
مجهوداتهـــم فـــي تأمين الصـــاة بجميع الكنائس، 
وكذلك تأمين تواجد المصريين بالشوارع ومتابعة 

التزام الشـــعب باإلجـــراءات االحترازية.
ونخّص بالشـــكر الســـيد اللواء أشرف الجندي 
مســـاعد أول وزيـــر الداخليـــة لقطاع أمـــن القاهرة، 
الســـيد اللـــواء هانـــي القاضـــي نائـــب مديـــر أمـــن 
عـــادل  اللـــواء  الســـيد  الشـــمال،  لقطـــاع  القاهـــرة 
جعفـــر مســـاعد الوزيـــر لقطـــاع األمـــن الوطنـــي، 
الســـيد اللواء أشـــرف البربري مدير اإلدارة العامة 
لألمـــن الوطنـــي بالقاهـــرة، الســـيد العميـــد محمـــد 
الســـيد  بالقاهـــرة،  الوطنـــي  األمـــن  إدارة  األلفـــي 
اللـــواء محمـــود الجمســـي مســـاعد الوزيـــر لقطـــاع 
الحراســـات والتأميـــن، الســـيد اللـــواء هشـــام طاهر 
مدير اإلدارة العامة لشـــرطة الحراســـات الخاصة.

نشـــكر أيًضا الســـــــــــادة رؤســــــــــــاء وأعضـــــــــــــاء 
المجالـــــــس القوميـــــــــــــــــــــة المتخصصـــــــــــة والهيئات 
والمصالـــح واألجهزة الحكوميـــة والرقابية لتهنئتهم 
لنـــا بالعيـــد، ونخـــص بالشـــكر دكتورة مايا مرســـي 
رئيســـة المجلـــس القومـــي للمـــــــــــرأة، اللـــواء أشـــرف 
الخطيـــب األميـــن العـــام للمجلـــس القومـــي لرعاية 

ُأســـر الشـــهداء والمصابين.
تلقينا تهنئة أيًضا من األســـتاذ الســـيد محمود 

الشـــريف نقيب األشراف.
كمـــا هنأنـــا بالعيـــد الســـيد محمــــــــــــد األتربــــــــــي 
رئيـــس اتحـــاد بنـــوك مصر ورئيس مجلــــــــس إدارة 

بنـــك مصر.
كمـــا نشـــكر أيًضـــا الســـادة األســـاتذة رؤســـاء 
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القيامة حياة واختبار يوىم نذوقه ىف لك مرة نقرتب من الصليب وحنمله بفرح. )أبونا بيشوي اكمل(

قداسة ابلابا يف أسبوع اآلالم
أحد الشعانين:

خميس العهد:

صّلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صباح يوم األحـــد 2٥ أبريل 
2021م، فـــي كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبـــي ســـيفين والقديـــس 
األنبـــا كاراس بحـــي القبـــاري باإلســـكندرية، باكـــر وقـــداس أحـــد الشـــعانين 
والجنـــاز العـــام. شـــارك فـــي الصلـــوات اآلبـــاء األســـاقفة العمـــوم المشـــرفين 
علـــى القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إياريـــون األســـقف العـــام 
لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس 

صلـــى قداســـة البابـــا صلوات »خميـــس العهد«، 
يـــوم الخميـــس 2٩ أبريل 2021م، في دير الشـــهيد 
غـــرب  مريـــوط  بصحـــراء  العجائبـــي  مينـــا  مـــار 
آفـــا  كيرلـــس  األنبـــا  نيافـــة  بمشـــاركة  اإلســـكندرية، 
مينـــا أســـقف ورئيس الدير، ونيافـــة األنبا اكليمندس 
ومدينـــة  ألماظـــة  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 
األمـــل وشـــرق مدينـــة نصر، ومجمع رهبـــان الدير. 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهـــي 
عـــن »ثاثـــة عهـــود رئيســـية فـــي خميـــس العهـــد«، 
وخال العظة أكد قداســـته أن الكنيســـة تصلي لكي 
مـــا يرفـــع هللا جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد عن 
العالـــم، مناشـــًدا أبنـــاءه أن يلتزمـــوا بـــكل الحـــرص 
بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة واصًفـــا إياهـــا، بأنهـــا 
خـــط الوقايـــة األول أمـــام هـــذا الفيـــروس. كما شـــدد 
علـــى التـــزام المصليـــن فـــي كافـــة كنائـــس الكـــرازة 

المرقســـية باألعـــداد المقـــررة، تجنًبـــا للتجمعـــات. 

قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، ومعهـــم القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية 
باإلســـكندرية، واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة، وســـط عـــدد محـــدود مـــن الحضـــور 

بســـبب وبـــأ كورونـــا. وكانـــت العظـــة عـــن »عامـــات أحد الســـعف«.

كان الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي افتتـــح الكاتدرائيـــة ضمـــن افتتاحـــه 
لمشـــروع بشـــائر الخير 3 في شـــهر مايو من العام الســـابق، بينما دشـــنها 

قداســـة البابـــا في شـــهر أكتوبـــر 2020م. 
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 لم تقتبسه أنت حىت ال تسبب اخلزى نلفسك. )القديس مار إسحق الرسياين(
ًً
ال تعلم أحد شيئا

الجمعة الكبيرة:

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، يوم الجمعة 30 أبريل 2021م، 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويـــس بالقاهـــرة، صلـــوات الجمعـــة 
العظيمـــة، وشـــارك فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا مكســـيموس 
األســـقف العام لكنائس مدينة الســـام والحرفيين، واألنبا يوليوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعيـــة، 
واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظـــة وعزبة الهجانة وشـــرق 
مدينة نصر، واألنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس منطقة القبة، واألنبا 
ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس عزبـــة النخـــل، واألنبا رويس األســـقف 
العام شـــرق آلســـيا، واألنبا آكســـيوس األســـقف العام لكنائس عين شـــمس 
والمطريـــة، وخـــورس الكليـــة اإلكليريكيـــة بقيادة األرشـــيدياكون إبراهيم عياد 

االحتفال بشم النسيم:
اســـتضاف ديـــر الســـيدة العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطـــرون صبـــاح يـــوم االثنين 3 مايـــو 2021م، مائدة أغابي جمعت قداســـة البابا تواضـــروس الثاني 
بعـــدٍد مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، وذلـــك عقـــب انتهـــاء القداس اإللهي الـــذي تم فيه إضافة خميرة الميـــرون لزيتي الميرون والغاليـــاون الجديدين. وألقى 

قداســـة البابـــا كلمـــة روحيـــة بمناســـبة القيامـــة أثناء اللقاء الذي ُيَعد تقليًدا ســـنويًّا لقداســـته وأعضـــاء المجمع المقدس. 

إلـــى جانـــب عـــدد محدود من الشـــعب. 
وشـــهدت عمليـــة دخـــول الكاتدرائيـــة إجـــراءات احترازيـــة مشـــددة حيث 
تولـــى فريـــق الكشـــافة التابـــع للكاتدرائيـــة، تطبيـــق عـــدد مـــن الخطـــوات 
الوقائيـــة حيـــال المشـــاركين فـــي الصـــاة بســـبب ظـــروف انتشـــار فيروس 

كورونـــا المســـتجد. 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة قبـــل بدء صلوات الســـاعة السادســـة من 
صلوات الجمعة العظيمة شـــرح فيها »المحاكمات التي حوكم فيها الســـيد 
المســـيح«. وقبل بدء الســـاعة الثانية عشـــرة من صلوات الجمعة العظيمة 

ألقـــى قداســـة البابا عظة عن »معانـــي الصليب«. 
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إن أصل اإلدانة هو عدم املحبة، ألن املحبة تغطى لك عيب. )القديس دوروثيئوس(

وضع مخرية املريون املقدس

صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي صباح 
يوم االثنين 3 مايو 2021م، قداس ظهور المسيح 
لتلميـــذي عمواس )شـــم النســـيم( بديـــر القديس األنبا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، والـــذي تـــم فـــي نهايتـــه 
طقـــس إضافـــة خميـــرة الميـــرون إلـــى زيـــت الميرون 
الـــذي تـــم إعداده يومـــي 10 و11 مارس 2021م، 

بواســـطة قداســـة البابـــا والمجمـــع المقدس. 

شـــارك فـــي الصلـــوات 2٩ من أعضـــاء المجمع 

دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقدس، 
رافائيـــل  واألنبـــا  أســـيوط،  أســـقف  يوأنـــس  واألنبـــا 
األســـقف العام لقطاع كنائس وســـط القاهرة، واألنبا 
إســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، واألنبا مارتيروس 
األســـقف العـــام لكنائس قطاع شـــرق الســـكة الحديد 
بالقاهـــرة، واألنبـــا مينـــا أســـقف ورئيـــس دير الشـــهيد 
مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، واألنبـــا صليـــب أســـقف 
ميـــت غمـــر ودقـــادوس، واألنبـــا مرقوريـــوس أســـقف 
جرجـــا، واألنبـــا مقـــار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر من 
رمضـــان، واألنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر، 
واألنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، واألنبا مكاري 
الجنوبيـــة،  شـــبرا  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف 
واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع 
شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام 
لكنائس قطاع ألماظة وعزبة الهجانة وشـــرق مدينة 
نصـــر، واألنبـــا بيجول أســـقف ورئيـــس دير المحرق 
بأســـيوط، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لقطـــاع 
كنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، واألنبـــا ســـاويرس 
أســـقف ورئيـــس ديـــري الشـــهيد بقطـــر بالخطاطبـــة 
والقديس األنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، واألنبا 
ثاوفيلـــس أســـقف منفلـــوط، واألنبـــا أغابيوس أســـقف 
ورئيس دير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، 
واألنبـــا فـــام أســـقف شـــرق المنيـــا، واألنبـــا رويـــس 
األســـقف العـــام بآســـيا، واألنبـــا آكســـيوس األســـقف 

العـــام لقطـــاع كنائـــس عيـــن شـــمس والمطرية. 
ن طقـــس إضافـــة الخميـــرة المقدســـة، مـــن  تَكـــوَّ
صاة قداســـة البابا واألحبار المشـــاركين الرشومات 
علـــى األوانـــي التـــي تحـــوي الزيـــت المقـــدس حديًثا، 
ثـــم قـــرأوا 24 قطعة من الصلوات، وبعدها ُوِضعت 
الخميـــرة المقدســـة، تاهـــا عمليـــة تدويـــر الخميـــرة 
الكنيســـة،  وأحبـــار  البابـــا  قداســـة  بيـــد  الزيـــت  فـــي 
وهـــي الخطـــوات التـــي أجريـــت على زيَتـــي الميرون 
والغاليـــاون، ليصبحـــا بذلـــك جاهزيـــن لاســـتخدام. 

المقـــدس، هـــم أصحاب النيافة: األنبا ويصا مطران 
البلينا، واألنبا بساده مطران إخميم وساقلته، واألنبا 
مرقس مطران شـــبرا الخيمة، واألنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح، واألنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــوي 
أســـقف  باســـيليوس  واألنبـــا  واألشـــمونين،  وأنصنـــا 
المعتـــرف  األنبـــا صموئيـــل  القديـــس  ديـــر  ورئيـــس 
بجبل القلمون، واألنبا يســـطس أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بالبحر األحمـــر، واألنبا 

استقباالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، عـــدًدا من الزائرين للتهنئـــة بعيد القيامة 

كالتالي:  المجيد، 

يوم األحد ٢ مايو ٢٠٢١م: 
+ نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد.

+ نيافة األنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.
+ نيافة األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

+ نيافة األنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة.
+ نيافة األنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

+ نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظـــة وعزبة 
الهجانـــة وشـــرق مدينـــة نصر.

+ نيافة األنبا ساويرس أسقف ورئيس دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة 

والقديس األنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج.
+ نيافة األنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.

+ نيافة األنبا رويس األسقف العام بآسيا.
+ نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا.

+ نيافة األنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء برموس.
+ نيافـــة األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي 

النطـــرون. بـــوادي 
+ وفد من رهبان ديري الســـيدة العذراء البرموس، والقديس األنبا بيشـــوي 

بوادي النطرون.
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يوم االثنين 3 مايو ٢٠٢١م: 

+ نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون.

+ نيافة األنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونين.

+ نيافة األنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية.

+ نيافـــة األنبـــا كيرلــــــــــــــس آفـــا مينــــــــــــــــا أســـقف ورئيـــس ديـــر الشـــهيد مـــار 
بمريوط. مينـــا 

+ نيافة األنبا داود أسقف المنصورة.

+ نيافة األنبا بموا أسقف السويس.

+ نيافة األنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد.

+ نيافة األنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط.

+ نيافة األنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

+ نيافة األنبا سيداروس األسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اجتماعـــه األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 21 أبريـــل 2021م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهرة، وُبثَّـــت العظة مباشـــرًة عبر 
القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعامـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت. وربـــط قداســـته في عظـــة اليوم بين محتوى ســـفر ماخي 

ورحلـــة الصـــوم الكبير. 

وقد أعلن قداسة البابا عن توقف االجتماع خال فترة أسبوع اآلالم والخمسين المقدسة حتى عودته مرة أخرى مع عيد العنصرة. 

كمـــا شـــّدد قداســـة البابـــا علـــى االلتـــزام بنســـبة 2٥٪ مـــن ســـعة الكنيســـة مـــع الكمامـــة والتباعـــد االجتماعـــي خـــال صلـــوات أســـبوع البصخـــة المقدســـة وعيـــد 
المجيد.  القيامـــة 

تهنئة هاتفية من البطريرك بشارة الراعي لقداسة البابا بالعيد
تلقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي اتصـــااًل هاتفًيـــا، يـــوم الثاثـــاء 4 
مايـــو 2021م، مـــن غبطـــة الكاردينـــال مـــار بشـــارة بطـــرس الراعـــي بطريـــرك 
الكنيســـة المارونيـــة، للتهنئـــة بعيـــد القيامـــة المجيـــد. وشـــملت المحادثـــة، إلـــى 
جانب التهنئة بالعيد، اطمئنان قداســـة البابا على أحوال لبنان، واالتفاق بين 
قداســـته وغبطـــة البطريـــرك على اســـتمرار صلواتهما مـــن أجل خاص مصر 

ولبنـــان والعالـــم مـــن خطر جائحـــة كورونا. 

مقابلة لقداسة البابا مع التلفزيون األلماني 
في إطار وثائقي عن نشأة المسيحية

البابـــا  قداســـة  مـــع  مقابلـــة  جيـــرالخ  دانيـــال  األلمانـــي  الصحفـــي  أجـــرى 
تواضـــروس الثانـــي، ظهـــر يـــوم االثنيـــن 3 مايـــو 2021م، فـــي ديـــر القديـــس 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، فـــي إطـــار عمـــل وثائقـــي تنتجـــه محطـــة 

الثانـــي )ZDF( عـــن نشـــأة المســـيحية.  التلفزيـــون األلمانـــي 

زيارة سفري اإلمارات إىل منطقة 
كنائس مرص القديمة

اســـتقبل نيافة األنبا يوليوس األســـقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة 
والمنيـــل وفـــم الخليـــج والمشـــرف علـــى كنائس الخليج، ســـفير دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الجديـــد بمصر، ومندوبها الدائم فـــي جامعة الدول العربية، 
دكتـــور حمـــد ســـعيد الشامســـي، وبرفقتـــه وفد من الســـفارة، وذلـــك بمقر نيافته 
فى كنيســـة الســـيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة، شـــمل اللقاء والذي جاء 
بهـــدف التعـــارف، زيـــارة كنيســـة مغـــارة العائلـــة المقدســـة باإلضافـــة إلـــى دير 
مـــار جرجـــس للراهبـــات. حضـــر اللقـــاء وفـــد مـــن اآلبـــاء كهنة قطـــاع كنائس 

مصـــر القديمـــة والمنيل وفـــم الخليج. 

زيارة سفري مملكة ابلحرين إىل منطقة 
كنائس مرص القديمة

كمـــا اســـتقبل نيافـــة األنبـــا يوليـــوس، ســـعادة الســـيد هشـــام بـــن محمـــد 
الجـــودر، ســـفير مملكـــة البحريـــن بالقاهرة ومندوبها الدائم لـــدى جامعة الدول 
العربيـــة، وذلـــك بمقـــر نيافتـــه فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء المعلقـــة بمصـــر 
القديمـــة، وتضمنـــت الزيـــارة التـــي جـــاءت بهـــدف التعـــارف، كنيســـة مغـــارة 
العائلـــة المقدســـة. حضـــر اللقـــاء عـــدد من اآلبـــاء كهنة قطـــاع كنائس مصر 

القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج. 

ْمٌر.” )أيوب ٤2: 2(
َ
ْيَك أ

َ
ٍء، َوالَ َيْعرُسُ َعل نََّك تَْسَتِطيُع لُكَّ َشْ

َ
ْد َعلِْمُت أ

َ
“ق



لة الكرازة - 7 مايو ١٠2021 مج

َِميُع.” )كورنثوس األوىل 1٥: 22( َمِسيِح َسُيْحَيا الْ
ْ
َذا يِف ال

َ
َِميُع، هك َما يِف آَدَم َيُموُت الْ

َ
نَُّه ك

َ
“أل

باســــــــــــــــم اآلب واالبـــــــــــــن والـــــروح القـــدس اإللـــه 
الواحـــد. آمين. 

تحـــل علينـــا نعمتـــه ورحمتـــه في كنيســـته المقدســـة 
مـــن اآلن وإلـــى األبـــد. آمين.  

Xrictoc Anecth.. المسيح قام 

نشـــكركم جميًعـــا أيهـــا األحباء ونشـــكر حضوركم، 
وإن كانـــت هـــذه الجائحـــة قد عطلـــت الكثيرين، ونحن 
احتراًمـــا لـــكل اإلجراءات االحترازيـــة تقّبلنا التهاني من 
جميع أحبائنا من المســـؤولين في كل قطاعات الدولة 
المصريـــة. نشـــكرهم علـــى محبتهـــم وتهنئتهـــم، ونظـــًرا 
للســـعة المحـــدودة اكتفينـــا بعـــدد تقريًبا 10٪ من ســـعة 
هـــذه الكنيســـة )الكاتدرائية(، آخر مـــرة صلينا هنا كان 

فـــي أبريل 201٩.  
نشـــكر هللا أنـــه أعطانا هـــذه النعمة أن نحتفل بعيد 
القيامـــة فـــي هـــذه الكاتدرائيـــة المباركـــة، نحـــن نحتفـــل 
بعيـــد القيامـــة الـــذي هـــو عيـــد األعيـــاد وفـــرح األفراح، 
وهـــو أســـاس إيماننـــا وأســـاس حياتنـــا وبـــدون القيامـــة 
لـــم توجـــد الكنيســـة المســـيحية ولـــم توجـــد المســـيحية 
أصـــًا، والقيامـــة ليســـت عمـــًا أو حدًثـــا ماضًيـــا أو 
تاريًخـــا، لكنهـــا حالـــة مســـتمرة وتاريًخـــا حاضـــًرا علـــى 
الـــدوام، وهـــذا الحضـــور لعيد القيامة هـــو الذي يعطي 
لحياتنـــا المســـيحية ولكنيســـتنا ولـــكل العالـــم المســـيحي 
طعم اإليمان المســـيحي والحياة المســـيحية. واختاف 
مواعيـــد عيـــد القيامـــة بيـــن الشـــرق والغـــرب يرجـــع إلى 
اختـــاف التقويـــم المســـتخدم ودائًمـــا يوجد فـــرق يتراوح 
مـــن أســـبوع إلـــى أربعـــة أســـابيع كمـــا هـــو الحـــال هـــذا 
العـــام  العـــام، وســـيتوافق ميعـــادا العيـــد شـــرًقا وغرًبـــا 
القـــادم، فاالختـــاف فـــي التقويـــم وليـــس فـــي العقيـــدة. 
واحتفالنـــا بعيـــد القيامـــة المجيد يســـتمر لمـــدة ٥0 يوًما 
نســـميها »الخمســـين المقدســـة«، وهي بمثابة يوم أحد 
طويل يمتد لســـبعة أســـابيع، أي 4٩ يوًما، واليوم رقم 
٥0 هـــو عيـــد العنصـــرة، ففتـــرة الخمســـين هـــي الفتـــرة 
الوحيـــدة فـــي الســـنة التـــي نبدأهـــا بعيـــد وننهيهـــا بعيـــد، 
نبدأهـــا بعيـــد القيامـــة وننهيهـــا بعيـــد العنصـــرة )حلـــول 

القدس(.  الـــروح 
لكننـــا أيًضـــا نحتفـــل بعيد القيامة فـــي كل صباح، 
فنحن حسب ترتيب كنيستنا نصلي في القطعة الثانية 
لصـــاة باكـــر كل يـــوم بهـــذه الكلمـــات: »عندمـــا دخل 
إلينـــا وقـــت الصباح أيها المســـيح إلهنـــا النور الحقيقي 
فلتشـــرق فينـــا الحـــواس المضيئة واألفـــكار النورانية وال 
تغطينـــا ظلمـــة اآلالم«، و»وقـــت الصبـــاح« هـــو وقت 
القيامـــة ألن القيامـــة كانـــت فجًرا، و»النـــور الحقيقي« 
هـــو المســـيح الـــذي قـــام فـــي الفجـــر مثل نور الشـــمس 
الذي يشـــرق في وقت الصباح. وأريد أن أقف وأتأمل 
معكـــم فـــي تعبيـــر »الحـــواس المضيئـــة«، فـــاهلل عندما 
خلق اإلنســـان زّوده بالحواس الخمس المعروفة، وهي 
وســـائل اإلنســـان للمعرفة والفهم واإلدراك واالكتشـــاف 
والتعلُّـــم والتعليـــم والنشـــأة وبقية نواحـــي المعرفة بصفة 
عامـــة. والحـــواس الخمس التي أعطاها هللا لنا جميًعا، 
عندمـــا تضعـــف إحداهـــا، النظـــر مثـــًا، نذهـــب إلـــى 
الطبيـــب فيوصـــي بعمل نظارات طبية، أو إذا ضعف 
الســـمع يوصـــي الطبيـــب بعمـــل ســـماعة طبيـــة، وهـــذا 
مـــن الناحيـــة الماديـــة أو الفســـيولوجية الوظيفيـــة لهـــذه 
الحـــواس، ولكـــن القيامـــة يـــا أحبائـــي أعطـــت اإلنســـان 
ُبعـــًدا جديـــًدا، فجعلـــت لـــه »الحـــواس المضيئـــة«، فلـــم 

منهـــا هذه الشياطيـــــــــن الســـبعة 
فصــــــــــــارت إنسانــــــــــة فاضلــــة، 
وتبعـــت المسيـــــــح وظلـــت فـــي 
تبعيتـــه وفـــي وفــــــــاء شـــديد لـــه 

ألنه أنقذها من أتعاب الشـــياطين، وظلت مع المســـيح 
حتـــى الصليـــب وحتى الدفن. وفـــي فجر األحد ذهبت 
إلـــى القبـــر باكيـــة، وتصـــور معي إنســـانة بقيت 3 أيام 
تبكـــي وعيناهـــا مليئتان بالدمـــوع، وذهبت إلى القبر ال 
تعلـــم مـــا عســـاها أن تفعـــل، هـــي فقط ذهبـــت لتراه في 
القبـــر، فدخلـــت لتجـــد القبـــر فارًغـــا! ســـألها المـــاكان 
عـــن ســـبب بكائهـــا فأجابتهمـــا »ألنهـــم أخـــذوا ســـيدي 
ولســـت أعلـــم أين وضعـــوه«. ثم ظهر لها المســـيح فلم 
تســـتطع تمييـــزه بســـبب البـــكاء الشـــديد، ممـــا يعنـــي أن 
حاســـة البصـــر لديهـــا كانـــت ضعيفـــة بعض الشـــيء، 
لكنها عندما ســـمعت اســـمها من فم المسيح استيقظت 
فيهـــا حاســـة الســـمع المضيئـــة وانتبهـــت أذناهـــا، فقـــط 
عنـــد ســـماع اســـمها »َيـــا َمْرَيـــُم« التفتـــت إليـــه ورأتـــه 
ونادتـــه بالتعبيـــر اليهـــودي لكلمة »يـــا معلم« الذي هو 
»َربُّوِنـــي« وانتبهـــت للمســـيح. وأرجوك أن تتخيل معي 
مـــاذا حـــدث ألذنهـــا فـــي هـــذه اللحظة عندما اســـتمعت 
إلـــى صـــوت اســـمها مـــن المســـيح، وصـــارت لهـــا هذه 
الحاســـة المضيئة، فانتبهت واســـتيقظت وفرحت حتى 
أنهـــا لـــم تكـــن مصدقة فحاولت لمس المســـيح لتتأكد.. 
الحاســـة المضيئـــة تجعلـــك تســـتجيب وتســـتمع لصوت 
هللا. ربمـــا تتذكـــرون معـــي صموئيـــل النبـــي فـــي العهد 
القديـــم، عندمـــا كان طفـــًا صغيـــًرا وكان هللا يناديـــه، 
فذهـــب لمعلمـــه الكاهـــن يســـأله عّمـــا يجـــب أن يفعلـــه 
عنـــد ســـماع الصـــوت الذي لـــم يفهم مصـــدره، فقال له 
الكاهـــن الفاهـــم: عندمـــا تســـمع الصوت قـــل: »َتَكلَّْم َيا 
َربُّ أَلنَّ َعْبَدَك َساِمٌع«. يجب أن تكون أذنك حاضرة 
وســـامعة. قـــد ُتصـــادف شـــخًصا يقـــول إن أذنه تســـمع 
»دّبـــة النملـــة«، لكن الســـؤال هنا: هل تســـمع الوصية 
وتطيعهـــا؟ وهـــل حاســـة ســـمعك مضيئـــة؟ هللا يشـــتاق 
أن يســـمعنا ويـــرى وجوهنـــا، وفـــي ســـفر النشـــيد يكلـــم 
هللا النفس البشـــرية ويقول: »َأِريِني َوْجَهِك، َأْســـِمِعيِني 
َصْوَتـــِك، أَلنَّ َصْوَتـــِك َلِطيـــٌف َوَوْجَهـــِك َجِميـــٌل«، هللا 
يكلـــم كل نفـــس فينـــا بهذه الكلمـــات، ففي كل مرة تقف 
للصـــاة أيهـــا الحبيـــب، هللا يشـــتاق أن يســـمع صوتـــك 
ويـــرى وجهـــك، فهـــل تشـــتاق عينـــاك وأذنـــاك بالمثـــل؟ 
هـــل تقـــول لـــه »عندمـــا دخل إلينـــا وقت الصبـــاح أيها 
المســـيح إلهنـــا النـــور الحقيقـــي فلتشـــرق فينـــا الحـــواس 
المضيئـــة«؟ وأنـــت تصلـــي اآلن وتحتفـــل بالقيامـــة قل 
لـــه: يـــا رب أعطنـــي حاســـة الســـمع المضيئـــة التـــي 

تســـمع وصيتـــك وكلمتـــك وكل شـــيء تقولـــه لي.  
3- حاســـة الشـــم: يتميز بها اإلنســـان وإن كانت 
بعـــض الحيوانـــات لهـــا حاســـة شـــم أكثـــر تركيـــًزا، وهي 
حاســـة رقيقة للغاية، وهي تتضح في موقف المريمات 
وهـــن ذاهبـــات إلـــى القبـــر يأخـــذن معهن حنوًطـــا، وهي 
عبـــارة عـــن مواد نباتية عطرة ُمجّففة، يأخذها اإلنســـان 
ويقدمهـــا كتقليـــد قديـــم كرمـــز عن قيمة الشـــخص الذي 
انتقـــل بصـــورة الوفـــاء. كأننـــا نقول له حياتـــك كالعطر، 
ســـيرتك كانت عاطرة، حياتك كانت ســـامية ومقدســـة. 

نعـــد نســـتخدم فقـــط الحـــواس الماديـــة فـــي حياتنـــا، بـــل 
فـــي  نســـميه  جديـــد  ُبعـــد  لإلنســـان  بالقيامـــة  ُأضيـــف 
صلواتنـــا »الحـــواس المضيئـــة« وهي الحـــواس الواعية 
الفاهمـــة التـــي تمتـــاز بحساســـية فائقـــة. وربمـــا نعلـــم 
جميًعا الفارق بين »البصـــــــر« و»البصيرة«، ويتضح 
أمامنا أن البصر هو االستخدام المـــــادي للعين الذي 
يســـتطيع الطبيـــب قياســـه وتقييمـــه، أمـــا البصيـــرة فهي 

شـــيء آخر. 
القيامة ونورها يا إخوتي يعطيان حواســـنا إمكانية 
أكبر فتصير حواســـنا مضيئة، فهنالك شـــخص يمكن 
أن نصفـــه بـــأن عقله مســـتنير، وشـــخص آخر -الرب 
يحفـــظ الجميـــع- نصفـــه بأنـــه »أعمـــى القلـــب«، فقلبه 
المـــادي يعمـــل وينبـــض، وقـــد يقّيـــم الطبيـــب أداء قلبه 
بـ»10/ 10«، ولكن قلبه ال يرى! وقد يكون شـــخص 
آخـــر -الـــرب يحفـــظ الجميع- بليـــد اإلحســـاس... إًذا 
فالقيامـــة أعطتنـــا ُبعًدا جديًدا في الحياة اســـمه الحواس 
المضيئـــة، أي الحـــواس التـــي تفهـــم وتشـــعر، الحواس 
المســـتنيرة، وأريـــد أن أقـــف معكـــم أمـــام ٥ مشـــاهد في 

القيامـــة تظهـــر هذه الحـــواس المضيئة:  
١- حاســـة البصـــر: ونراهـــا فـــي جمـــوع التاميـــذ 
الذيـــن كانـــوا فـــي حالـــة خـــوف وهلـــع بعد صليـــب ربنا 
يســـوع المســـيح، وهـــذا الخـــوف جعلهـــم يجتمعـــون فـــي 
العليـــة )وهـــي غرفـــة مرتفعة قليًا( التـــي كانت أبوابها 
»ُمَغلََّقـــًة« حســـب تعبيـــر الكتـــاب المقـــدس، أي أنهـــا 
كانـــت مغلقـــة بإحـــكام دليـــًا علـــى الخوف. في مســـاء 
يوم القيامة نرى المســـيح يظهر في وســـطهم ويمنحهم 
الســـام، ويريهـــم يديه وأثر المســـامير ومـــكان الحربة، 
ثـــم يقـــول الكتـــاب تعبيـــًرا هامًّا »َفَفـــِرَح التََّاِميـــُذ ِإْذ َرَأْوا 
«، فـــي هـــذا الوقـــت نالـــوا نعمـــة حاســـة البصـــر  الـــرَّبَّ
المضيئـــة أو المســـتنيرة، فعندمـــا رأوا المســـيح ُانتُـــِزع 
منهـــم كل خـــوف وهلـــع، وتحـــّوال إلـــى فـــرح، فصـــارت 
تـــرى  العيـــن المســـتنيرة أو حاســـة البصـــر المضيئـــة 
فرًحـــا، والخـــوف ينتفـــي ويبتعـــد، وتصيـــر لهـــم هـــذه 
الحاســـة التـــي تبـــّدل كل مـــا عاشـــوا فيـــه مـــن مخاوف 
إلـــى فـــرح شـــديد، وهـــو مـــا حركهـــم للكـــرازة والتبشـــير 
والتعب من أجل خدمة المسيح، كل هذا ألن عيونهم 
رأت فـــرح القيامـــة.. أيهـــا الحبيـــب ارفـــع قلبك وقل له: 
يـــا رب أعطنـــي هـــذه العيـــن، حاســـة البصـــر المضيئة 
لكيمـــا تـــرى فرًحا، حتـــى إن هاجت األمواج يمكنك أن 
تـــرى فرًحـــا ألن عينيك تريان المســـيح الـــذي يقود هذه 
الحيـــاة وهـــو ضابـــط الكل، فالنور أشـــرق فينا فصارت 
لنـــا الحـــواس المضيئـــة واألفـــكار النورانيـــة، وهـــذه هي 

نعمـــة القيامة. 
٢- حاســـة الســـمع: آذاننـــا تســـمع ولهـــا مقيـــاس 
مـــادي، واألذن الخارجيـــة تجمع الصـــوت وتدخله إلى 
أعضـــاء األذن الداخليـــة لكي يفهمه اإلنســـان، وترتبط 
األذن بالـــكام.. لكننـــا نـــرى مشـــهد األذن أو حاســـة 
الســـمع المضيئـــة في مقابلة المســـيح فـــي فجر القيامة 
مـــع مريـــم المجدليـــة، فمريـــم المجدليـــة كانـــت إنســـانة 
غنية ولكنها ُاحُتلَّت من ِقَبل سبعة شياطين، فصارت 
حياتها خربة، وعندما تقابلت مع الســـيد المســـيح أخرج 
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المريمـــات أخـــذن معهـــن الحنـــوط لكـــي يقدمنهـــا، 
وهـــو مـــا يمثـــل حاســـة الشـــم الرقيقـــة. وتقديـــم الزهور 
التـــي  الرقيقـــة  المشـــاعر  عـــن  تعبيـــر  هـــو  والـــورود 
يحملهـــا اإلنســـان. وهنـــاك تقليـــد معـــروف لـــدى كل 
البشـــر، وهـــو تقديـــم الـــورود في مناســـبات مثـــل زيارة 
ـــن، أو عنـــد  مريـــض، كنـــوع مـــن التمنـــي لـــه بالتحسُّ
انتقـــال أحـــد نقـــدم الـــورد كتعبيـــر عـــن الوفـــاء لهـــذا 

اإلنســـان الـــذي فـــارق الحيـــاة. 
عندمـــا  الكنيســـة  فـــي  نســـتخدمها  الشـــم  حاســـة 
أيًضـــا يمثـــل الصلـــوات  البخـــور، فالبخـــور  نســـتخدم 
الصاعـــدة. لهـــذا فنحـــن في احتفاالت أعياد القديســـين 
نقـــدم الحنـــوط، وكذلك فـــي الجمعة العظيمة نســـتخدم 
الكثيـــر مـــن الحنوط والـــورود. كلها تحمـــل تعبير عن 
معـــاٍن ســـامية وراقيـــة للغايـــة. حاســـة الشـــم المضيئة، 
هنـــاك إنســـان مشـــاعره غائبـــة أو هـــي ميتـــة، بينمـــا 
مضيئـــة  حاضـــرة  حساســـة،  مشـــاعره  آخـــر  هنـــاك 
مســـتنيرة، هكـــذا كانـــت حاســـة الشـــم لـــدى المريمـــات 

الاتـــي قدمـــن الحنـــوط.  
٤- حاســـة التذوق: بطرس الرســـول كان تلميًذا 
متقدًمـــا بيـــن تاميذ ربنا يســـوع، ولكنه فـــي أهم موقف 
وقـــع فـــي خطـــأ شـــديد، وقبـــل الصليب بســـاعات أنكر 
كل  وبالطبـــع  منـــه،  بشـــري  وهـــو ضعـــف  المســـيح. 
إنســـان معـــرض للضعـــف. ولكـــن أنظـــروا يـــا إخوتـــي 
كيـــف تعامـــل هللا مـــع هـــذا الضعـــف. بطرس الرســـول 
الـــذي شـــهد معجـــزات الســـيد المســـيح وســـمع تعاليمـــه 
وحضـــر معـــه كثيـــًرا يأتـــي فـــي هـــذه اللحظـــة وينكـــر 

المســـيح، فهـــل يتركـــه هللا؟!  
بعـــد القيامـــة يذهـــب بطـــرس ويترك مكانتـــه ويعود 
إلـــى مهنتـــه األولى )صيد الســـمك(، وبينما هو يحاول 
إلـــى جـــاء الســـيد  لـــم يجـــد أي أســـماك  أن يصطـــاد 
المســـيح وقـــال لهم ارموا الشـــباك فـــي الجانب األيمن، 
وإذ فعلـــوا ذلـــك وجـــدوا ســـمًكا كثيـــًرا. أخرجـــوا 1٥3 
ســـمكة وهـــو رقـــم لـــه مدلـــول )حاصـــل جمـــع األرقـــام 
مـــن 1 وحتـــى 1٧ هـــو 1٥3(، ورقـــم 1٧ حاصـــل 
جمـــع 10 )الوصايـــا العشـــر فـــي العهـــد القديـــم( مـــع 
٧ )األســـرار الســـبعة فـــي العهـــد الجديـــد(. وظهـــر لهم 
المســـيح فخرجوا من الماء وجلســـوا ليأكلوا أي يتذّوقوا 
من الســـمك الذي اصطادوه. وهنا أراد الســـيد المســـيح 
لبطـــرس أن يتـــذّوق طعاًمـــا آخـــر وهـــو طعـــام الحـــب. 
حيـــن قـــال له: أتحبني؟! ثـــاث مرات، ويجيبه بطرس 
بنعـــم، فيقـــول لـــه: »ارَع غنمـــي.. ارَع خرافـــي«، وهنـــا 
يتـــذوق بطـــرس من خال جلســـة األكل، طعم الحب، 
وينجو ويعود إلى رتبته األولى. ويبدأ عهًدا جديًدا مع 
المســـيح، بالطبـــع لقـــد تـــذوق بطرس الطعام )الســـمك( 
لكنـــه باألكثـــر تـــذوق طعـــم الحـــب، حـــب المســـيح لـــه 

وصـــارت لـــه الحاســـة المضيئـــة، حاســـة التذوق. 
وأحد أهداف الصوم هو أن يعطينا حاســـة التذوق 
المضيئـــة، أي أن تنمـــو فـــي اإلنســـان حاســـة التـــذوق 
 » المضيئـــة، فيقـــول »ُذوُقـــوا َواْنُظـــُروا َمـــا َأْطَيـــَب الرَّبَّ

)مز8:34(.  
٥- حاســـة اللمس: عندما ظهر الســـيد المســـيح 
للتاميـــذ مســـاء يـــوم القيامـــة لـــم يكـــن تومـــا الرســـول 
معهم. وعندما أخبره التاميذ أنهم رأوا الســـيد المســـيح 
لـــم يصـــدق، وقال لهم »لن أؤمن إن لم أضع أصبعي 
فـــي مـــكان المســـامير ويدي في مـــكان الحربة«. وبعد 

فـــي القطـــاع الصحـــي، األطبـــاء والتمريـــض والفنييـــن 
وكل العامليـــن باعتبارهـــم الخـــط األول فـــي مواجهـــة 
هـــذه الجائحـــة، نصلـــي أن يعطيهـــم هللا القـــوة والقـــدرة، 
ونعـــزي أســـر الذيـــن رحلـــوا بعـــد أن أبلـــوا حســـًنا فـــي 
معالجـــة المرضـــى عموًمـــا ليـــس فـــي الكورونـــا فقـــط.  
نرفع طلبة خاصة ونصلي كثيًرا من أجل مشـــكلة 
ســـد النهضـــة، ليمـــد هللا يده ويعمل فيهـــا للوصول إلى 
حلـــول ترضـــي الجميـــع، نحـــن ننظر إلى دولـــة إثيوبيا 
الشـــقيقة فكلنـــا فـــي قـــارة واحـــدة، قـــارة أفريقيـــا، وندعو 
إثيوبيـــا حكومـــة وشـــعًبا بداًل مـــن أي قلق أو صراع أو 
متاعب إلى المشـــاركة والتعاون والتنمية، لكيما نعمل 
جميًعـــا، ونحـــن أشـــقاء فـــي نهـــر النيـــل الخالـــد، مـــن 
أجـــل جميـــع هـــذه الشـــعوب التـــي عاشـــت علـــى أرض 
افريقيـــا مئـــات وآالف الســـنين، ونصلـــي أن ينجـــح هللا 
كل الجهـــود الطيبـــة، الجهود الدبلوماســـية والسياســـية، 
حتـــى ال نلجـــأ إلـــى أي جهـــود أخـــرى، ونصلـــي أن 
يعطـــي هللا حكمـــة لـــكل المســـئولين فـــي هـــذا األمـــر، 
فالمـــاء هـــو عطيـــة إلهيـــة يعطيهـــا هللا وأعطاهـــا منـــذ 
آالف الســـنين، ونهـــر النيل الـــذي نعيش على ضفافه 
قبلنـــا تســـع دول )بمجمـــوع 10 دول علـــى  وتعيـــش 
مجـــرى نهـــر النيـــل(، وهـــذه الـــدول كلهـــا تعيـــش علـــى 
هـــذا النهـــر منـــذ فجـــر التاريـــخ، ولذلك ندعـــو الجميع، 
بعيـــًدا عـــن التعنت وعن أي عناد، إلى الســـام والحل 
التوافقـــي الـــذي يضمـــن التنميـــة لـــكل الشـــعوب، فنحن 
جميًعـــا نريـــد أن نعيـــش فـــي حالة من الســـام والرخاء 
والنمـــو، ودائًمـــا تعلمنـــا الحيـــاة أن المعـــارك ال تأتـــي 
بـــأي ثمـــر، ونحـــن نصلـــي دائًمـــا مـــن أجل نهـــر النيل 
نفســـه فـــي كل قـــداس واثقيـــن أن يـــد هللا تســـتطيع أن 

تعمـــل ألنـــه ضابـــط الكل.  

بهـــذه  نفـــرح  أن  أحبائـــي  يـــا  جميًعـــا  يعطينـــا هللا 
القيامـــة المجيـــدة فـــي حياتنـــا، ويدبـــر أمورنـــا وأحوالنا، 
أســـتغل  أن  ويســـرني  أهلهـــا،  وكل  بادنـــا  ويحفـــظ 
هـــذه األيـــام أيًضـــا وأهنـــئ إخوتـــي فـــي مصـــر بشـــهر 
رمضـــان الـــذي قـــارب علـــى االنتهـــاء، وباقتـــراب عيـــد 
الفطـــر المبـــارك، نصلـــي أن يجعـــل هللا أعيادنا جميًعا 
واالجتماعيـــة  والوطنيـــة  الدينيـــة  فأعيادنـــا  مباركـــة، 
والقوميـــة هـــي التـــي تجمعنـــا جميًعـــا، ونحـــن -كمـــا 
قلـــت- نحتفـــل بعيـــد القيامـــة لمـــدة ٥0 يوًمـــا، عيـــد 
القيامـــة يـــوم األحـــد، واالثنيـــن التالي له اســـمه »اثنين 
القيامـــة« أو »Easter Monday« وهـــو كان عيـــًدا 
فرعونيًّـــا قديًمـــا ســـمي بـ«عيـــد الربيـــع« وكان تاريخـــه 
ثابًتـــا فـــي 21 مـــارس، وهـــو اليـــوم الذي خلـــق فيه هللا 
الدنيـــا لذلـــك يطلـــق عليـــه أيًضـــا »عيد الخلقـــة«، وألن 
21 مـــارس دائًمـــا يأتي خال الصوم الكبير، والصوم 
ليســـت فيـــه مظاهـــر فـــرح، نقلـــه األقدمون فـــي القرون 
األولـــى مـــن تاريخـــه المعتـــاد إلـــى اليـــوم التالـــي لعيـــد 
القيامـــة ليكـــون اســـتمراًرا لعيـــد القيامـــة فصـــار »شـــم 
النســـيم« وهـــو االســـم الفرعوني للعيـــد والذي يعبر عن 
الحصـــاد، وصـــار أيًضـــا امتـــداًدا لعيـــد القيامـــة وبداية 

لاحتفـــال بالخمســـين المقدســـة.  

بـــكل بركـــة روحيـــة ويجعـــل أيامكـــم  يباركنـــا هللا 
كلهـــا أعيـــاد، إللهنـــا كل مجـــد وكرامة مـــن اآلن وإلى 

آمين.  األبـــد. 

أســـبوع بينما كان التاميذ مجتمعين وتوما معه، جاء 
الســـيد المســـيح وقـــال له »تعال هـــات اصبعك والمس 
مـــكان المســـامير وهات يـــدك والمس مـــكان الحربة«. 
ويلمـــس جراحـــات المســـيح والمســـامير وأثرهـــا، ومكان 
الحربـــة فـــي جنبـــه، فيصـــرخ صرختـــه القويـــة ويقـــول 
بنـــا نحـــن  بـــه المســـيح ثـــم يطوِّ »ربـــي وإلهـــي«، فيطوِّ
َيـــَرْوا«، وتصيـــر  َوَلـــْم  آَمُنـــوا  ِللَِّذيـــَن  بقولـــه: »ُطوَبـــى 
حاســـة اللمـــس مضيئـــة، لذلـــك تـــرون األب الكاهن أو 
األســـقف يمســـك صليًبـــا في يـــده، فهذا تطبيق لحاســـة 
اللمـــس المضيئـــة ألنـــه يتامـــس مـــع المســـيح علـــى 
الـــدوام. وعندمـــا نصلـــي القـــداس فـــي بدايتـــه نقـــول: 
»قبلـــوا بعضكـــم بعًضـــا« ونســـلم بعضنـــا علـــى بعـــض 
باأليـــدي وهـــو ضمن حاســـة اللمـــس المضيئـــة أيًضا، 

ويعبـــر عـــن المصالحـــة والصفـــح والغفران. 
ونعـــود لنقـــول مع هـــذه الحواس الخمـــس: »عندما 
دخـــل إلينـــا وقـــت الصبـــاح أيهـــا المســـيح إلهنـــا النـــور 
الحقيقـــي فلتشـــرق فينـــا الحـــواس المضيئـــة واألفـــكار 

النورانيـــة وال تغطينـــا ظلمـــة اآلالم«.  
يـــا إخوتـــي األحباء نحـــن ال نحتفل بحدث ماٍض، 
وال مجـــرد تـــذكار وال مجـــرد مظاهـــر عيـــد كغيـــره مـــن 
األعيـــاد، ألن فـــي عيـــد القيامـــة تتجـــدد حواســـنا التـــي 
بها نحيا فنرى الســـماويات ونتذوق الروحيات، ونتمتع 
بهـــذه الحـــواس لكيما تكـــون مداخل للمعرفـــة الروحية، 
فهنالـــك شـــخص عندمـــا يقـــرأ اإلنجيـــل تفهـــم حواســـه 
الروحيـــة، أو يقـــف للصـــاة فيســـمع ويتكلـــم بالحـــواس 
الروحية، أو يقرأ في ســـيرة قديس أو في كتاب روحي 
أو يســـتمع إلى عظة فتســـتيقظ حواســـه الروحية، لذلك 
ارفـــع قلبـــك اليـــوم أثنـــاء القـــداس وصـــلِّ أن يعطيـــك 
هللا هـــذه الحـــواس المضيئـــة واألفـــكار النورانيـــة، وأاّل 
تغطيـــك ظلمـــة اآلالم. أعطنـــي يـــا رب هـــذه الحـــواس 
المضيئة في البصر والســـمع والشـــم والتذوق واللمس، 
ـــا جســـمانية كمـــا نصلـــي في  وأعطنـــي أاّل تكـــون حواسًّ
صاة الســـاعة التاســـعة »أمت حواســـنا الجســـمانية«، 
فالحواس الجســـمانية هي للتراب أما الروحية فللســـماء 

لذلـــك اهتـــم أن تكـــون حواســـك روحية.  
نحن نشـــكر هللا الذي أعطانا اليوم أن نفرح فرحة 
القيامـــة المجيـــدة لكيمـــا تمـــأل حياتنا وكنائســـنا وبيوتنا 

وبادنـــا وتغمـــر العالم كله.  
ونكرر شـــكرنا للســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي 
رئيـــس الجمهوريـــة علـــى محبتـــه وتعبـــه ومســـئولياته 
الكثيـــرة التـــي يقـــوم بهـــا، حتـــى أننـــا نـــراه يســـتغل أيـــام 
اإلجازات لتفقد المشـــروعات المتنوعة. نحييه ونصلي 
المســـئولين  أجـــل كل  مـــن  أجلـــه. كمـــا نصلـــي  مـــن 
فـــي قطاعـــات بادنـــا الحبيبـــة، ونحّيـــي أيًضـــا قواتنـــا 
المســـلحة وشـــرطتنا الوطنية حراس الوطن في الداخل 
والخـــارج. نحيـــي كل الذيـــن يعملـــون بإخـــاص وأمانة 
المســـتويات وفـــي كل  الوطـــن علـــى كل  هـــذا  لبنـــاء 
مـــكان، ونريـــد أن تكـــون حياتنـــا وبادنـــا متقدمـــة فـــي 
وســـط بـــاد العالـــم. نحـــن نصلي من أجل كل شـــهداء 
مصـــر ونذكرهـــم بـــكل الوفـــاء، أيًضا نصلـــي من أجل 
المصابيـــن لكيمـــا يعطيهـــم هللا شـــفاًء، ونصلـــي فـــي 
طلبـــة خاصـــة مـــن أجـــل هـــذا الوبـــاء والجائحـــة التـــي 
اجتاحـــت العالـــم بصـــورة مفزعـــة، واثقيـــن أن يـــد هللا 
الرحيم تســـتطيع أن ترحم العالم كله. نصلي من أجل 
األســـر المتألمـــة ومـــن أجـــل المصابين لكيمـــا يمّن هللا 
عليهـــم بالشـــفاء، نصلـــي مـــن أجـــل األحبـــاء العامليـــن 
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افتتاح اكتدرائية 
القديس ابلابا أثناسيوس الرسويل بالعارش

افتتح نيافة األنبا مقار أســـقف الشـــرقية ومدينة العاشـــر من رمضان، يوم 
الجمعـــة 23 أبريـــل 2021م، الكاتدرائيـــة الجديـــدة بمنطقـــة غـــرب ابنـــي بيتك 
الحـــي الــــ14 بمدينـــة العاشـــر مـــن رمضـــان، والتي تحمل اســـم القديـــس البابا 
أثناســـيوس الرســـولي. وجـــاء االفتتـــاح بإقامة أول قداس فـــي الكاتدرائية، وهو 
قـــداس جمعـــة ختام الصوم. جرت الصلوات بمشـــاركة كاهني الكنيســـة وعدد 

محـــدود من الشمامســـة والشـــعب مـــع تطبيق اإلجراءات الصحيـــة الوقائية. 

بيان صادر من 
مطرانية األقباط األرثوذكس بالزية

فـــي هـــذا اليـــوم الجمعـــة الموافـــق 2021/4/30، شـــب حريـــق فـــي 
كنيســـة رئيس المائكة ســـوريال والشـــهيد مار مينا بالعمرانية، وذلك في 
تمـــام الســـاعة التاســـعة مســـاءً بعـــد االنتهـــاء من صلـــوات الجمعـــة العظيمة. 
وتـــم إبـــاغ األجهـــزة المعنيـــة وقاموا بإرســـال ســـيارات اإلطفـــاء وقام 

أهالـــي المنطقـــة بمســـاعدة رجـــال اإلطفاء للســـيطرة علـــى الحريق. 
وأســـفر الحريـــــــــــق عـــن بعـــض حـــاالت االختنـــاق بيـــن مـــن شـــاركوا 
فـــي اإلطفـــاء وتـــم نقلهـــم إلـــى المستشـــفى، ولكـــن النيـــران التهمـــت كافـــة 

محتويـــات الكنيســـة فـــي األربعـــة طوابـــق. 
وتقوم األجهزة المعنية بالفحص للوقوف على أسباب الحريق. 

األنبا ثيؤدوسيوس 
أسقف وسط الجيزة 

الجمعة 3٠ أبريل ٢٠٢١م-٢٢ برموده ١737ش

بيان من 
دير الشهيد مار مينا العجائيب بصحراء مريوط

حـــدث حريـــق محـــدود اليـــوم بمخـــزن تعبئـــة زجاجـــات زيـــت البركـــة 
الســـيطرة علـــى  المدنيـــة  الحمايـــة  مـــن  قـــوة  بالديـــر، وتولـــت  الخـــاص 
الحريـــق، ولـــم يصـــب أي شـــخص بـــأي أضـــرار، وأســـفر الحريـــق عـــن 

خســـائر ماديـــة طفيفـــة. 
ونتقـــدم بخالـــص الشـــكر لكافة األجهزة المعنية على ســـرعة التعامل 

الموقف.  مع 
األنبا كيرلس آفا مينا 
أسقف ورئيس الدير 

األربعاء ٢8 أبريل ٢٠٢١م-٢٠ برموده ١737ش

عزيـــزي القـــارئ بعـــد أن تحدثنـــــــــــا 
عـــن بعـــض مشـــاهير األطبــــــــــــــاء فـــي 
العصــــــــــــر الحديـــث، وبصلــــــــوات أبينا 
الطوبـــاوي قداســـة البابـــا تواضــــــــــروس 
الثانـــي، ســـوف نتحدث في األعــــــــــــداد 
القـــادة عـــن مشاهيــــــــــــر المهندسيــــــــــــن 
األقبـــاط الذيـــن ســـاهموا بقدر كبير في 
صنـــع الحضارة المصرية ورفعوا اســـم 
فـــي المحافـــل الدوليـــة  بادهـــم عالًيـــا 

والعالميـــة ومنهيـــم نذكـــر:
د. وليـــــم سليــــم حنـــــا

عميد المهندسين اإلنشائيين 
)١98١-٠897(

ُوِلد ســـليم حنـــــــا بمحافظة أســـيوط 
فـــي أكتوبـــر 18٩6م، وتخـــــــــــــرج مـــن 
مدرســـــــــــة المهندسخانة عام 1٩20م، 
وبعدهـــــــــا سافــــــــــــــر إلـــــــــــــــــى إنجلتــــــــــــــرا 
الســـتكمال دراستــــــــــه فـــي الهندســــــــــــــة، 
وتمكن من الحصول على بكالوريوس 
الهندســـة مـــن جامعـــة برمنجهـــام عـــام 
1٩23م، ودرجة الكتوراه في الهندســـة 

عـــام 1٩26م.
د. وليـــــــم سليــــــم حنـــا - أعمال 
وإنجـــازات: إنجـــازات عديـــدة قـــام بهـــا 
الدكتور سليم حنا في مجال الهندسة، 
الهندســـــــــة  بكليـــة  مدرًســـا  عمـــل  فقـــد 
جامعـــة القاهـــرة عــــــــــام 1٩26م، ثــــــــــم 
مديـــًرا لمعمـــل أبحـــاث الخرســـانة عنـــد 

إنشـــائه عـــام 1٩32م.
تـــم تعيينـــه مديـــًرا لمعمـــل أبحـــاث 
ثـــم  1٩33م،  عـــام  التربـــة  ميكانيـــكا 
أســـتاذ كرســـــــــــــي الخرسانــــــــة بالكليـــــــــــة 

.)1٩٥2-1٩41(
بعـــد قيـــام ثـــورة يوليـــو 1٩٥2م تم 
تعيينـــه وزيًرا للشـــئون البلديـــة والقروية 

 .)1٩٥4-1٩٥2(
بعـــــــــــــد الـــــــوزارة عمـــــــــــــــل مهندًســـا 
استشارًيا فــــــــــــي مكتبــــــــــــــه الخـــــــــــاص، 
وأستاًذا غير متفــــــــرغ بكليــــــة الهندســــة 

القاهرة. جامعـــة 
اختيـــــــــر عضــــــــــًوا بمجلــــــــــس إدارة 
جامعة عيـــــــــــــن شـــمس عام 1٩٥4م، 
كمــــــــــا اختيـــــــــــــــــــــر عضـــًوا بالعديـــد من 
الجمعيــــــــــــــات والهيئــــــــــــــــــات الهندسيــــــة 

بمصـــر والخارج.
ُانُتِخـــب نائًبـــا لرئيـــس مجلس إدارة 
التربـــة  لميكانيـــكا  الدوليـــة  الجمعيـــة 

وهندسة األساســـــــــات سنـــــــــة 1٩٥3م، 
ونائًبـــا لرئيـــــــــــــس الجمعيــــــــــــــة الدوليـــة 
للخرسانة السابقـــــــــة اإلعـــــــــــــداد عـــــــــــام 

.)1٩٥٩-1٩٥٥(
د. وليـــــــم سليــــــــــم - أبحــــــــــــاث 
ومشـــروعات: د وليم ســـليم لـــه العديد 
مـــن البحوث العلميـــــــــــــــة المنشـــــــــــــــــــورة 
واألوراق المقدمــــــــــــــــــــــة لمؤتمــــــــــــــــــــــرات 

مصريـــة ودولية.
قام بإنشـــاء محطة أبحاث بمنطقة 
باشـــتوم  وأخـــرى  باإلســـكندرية،  جليـــم 
الجميـــل علـــى طريــــــــــــق بورسعيــــــــــــد-

دمياط لدراســـة الخرسانــــــــــة المسلحـــــــــة 
وتأثيـــر ميـــاه شـــواطئ البحـــر األبيض 
المتوســـط عليها. وكان للنتائج العلمية 
التـــي توصلت إليها محطات األبحاث 
هـــذه قيمـــة علميـــة واقتصاديـــة كبرى. 
كان أول مـــن أدخـــل علـــم أبحـــاث 
التربـــة عـــام 1٩31م فـــي برامـــج كليـــة 
الهندســـة، وأول مـــن مثّـــل مصـــر فـــي 
التربـــة  لميكانيـــكا  الدولـــي  المؤتمـــر 
عـــام  بأمريـــكا  األساســـات  وهندســـة 
1٩36م، وأول مصـــري يقـــوم بتدريس 
الخرســـانة المســـلحة في كلية الهندســـة 
1٩38م، بعـــــــــد أن كــــــــــــان تدريسهـــــــا 
قاصـــًرا علـــى األجانـــــــــــــــب. أمــــــــــــــا أهم 
مشـــروعاته الهندسية على اإلطــــــــــاق 
بـــه  قـــام  الـــذي  المشـــروع  ذلـــك  فهـــو 
باالشـــتراك مـــع المهندســـين مصطفـــى 
شـــوقي وعبـــد الرحمـــن حلمـــي الرملـــي 
عندمـــا كّلفتـــه هيئـــة اليونيســـكو بإنقـــاذ 
معابـــد فيلـــة وآثـــار النوبـــة مـــن الغـــرق 
تحـــت مياه الســـد العالـــي. ونجح فريق 
العمـــل بدرجـــة رائعـــة فـــي هـــذه المهمة 
تحـــت رئاســـته، واختيـــر هذا المشـــروع 
كأحســـن  العالميـــة  الهيئـــة  بواســـطة 
مشروع هندســــــــي فـــــــــــي العالـــــــــــم 

لعـــام ١98٠م.
التـــي  األخـــرى  المشـــروعات  مـــن 
قـــام بتنفيذهـــا: كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بالزمالـــك، دار الهال، فندق النيــــــــــــــل 
هيلتـــون، فنـــدق رمسيــــــــس هيلتــــــــــــون، 
شـــركة مصر للحريــــــــــــــر الصناعـــــــــي، 
مطبعـــة  بامبابـــة،  األميريـــة  المطابـــع 
أوراق النقـــد بالهـــرم، محطـــة كهربـــاء 
طلخـــا، محطـــة دمنهـــور، محطـــة كفر 
الـــدوار وغيرهـــا... وهـــو أول مـــن فكر 
فـــي إنشـــاء مترو األنفـــاق وحّدد تكلفته 
وكانـــت وقتهـــا ضئيلـــة جـــًدا، ولكـــن لم 

ينتبـــه أحـــد لفكرته.
وهكـــذا قدم الدكتــــــــور وليـــــــم ســـليم 
لبـــاده خدمــــــــات جليلـــة ســـوف  حنـــا 
باقيـــة وشـــاهدة علـــى وطنيـــــــــة  تظـــل 
ونبـــوغ هـــذا المهنـــدس القبطي، وتوفي 

1٩80م. عـــام 
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القمص ميخائيل ميخائيل 
كاهن كنيسة العذراء بدرياس-عين شمس

رقـــد فـــي الـــرب مســـاء يـــوم األحـــد 2٥ أبريـــل 2021م، القمـــص 
ميخائيـــل ميخائيـــل، كاهـــن كنيســـة الســـيدة العذراء بشـــارع درياس، عن 
عمـــر قـــارب 80 عاًمـــا، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة تجـــاوزت 43 عاًمـــا. 
ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 22 يونيـــو 1٩41م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 13 
نوفمبـــر 1٩٧٧م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 2٥ نوفمبـــر 2020م. 
وصلـــى نيافـــة األنبـــا آكســـيوس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع عيـــن 
شـــمس والمطريـــة، فـــي اليـــوم التالـــي، صـــاة البصخـــة ليـــوم االثنيـــن 
الكبيـــر، فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء بدريـــاس، بوجـــود جثمـــان األب 
المتنيـــح القمـــص ميخائيـــل كاهـــن الكنيســـة ذاتها، كبديـــل عن صلوات 
التجنيز التي تتوقف خال أســـبوع البصخة، وشـــارك في الصاة عدد 
مـــن اآلبـــاء الكهنة وأبناء الكنيســـة، باإلضافة إلى أســـرة األب المتنيح. 
خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا آكســـيوس، ولمجمع اآلبـــاء كهنة القطاع، 
في نياحة األب الفاضل القمص ميخائيل ميخائيل، وألســـرته المباركة 

وكل محبيـــه. 

القمص مكسيموس عزيز 
من إيبارشية المنيا

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الســـبت األول مـــن مايـــو 2021م، القمـــص 
مكســـيموس عزيـــز، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا 
كيرلـــس بالمنيـــا، التابعة إليبارشـــية المنيا، عن عمر تجاوز ٧8 عاًما، 
وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامت لما يزيد عن 42 عاًما. ُوِلد األب المتنيح 
يـــوم 6 ينايـــر 1٩43م، وســـيم كاهًنـــا في 10 ديســـمبر 1٩٧8م، ونال 
رتبة القمصية في 24 نوفمبر 2006م. األب المتنيح أيًضا هو خال 
نيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر أســـقف إيبارشـــية أبـــو قرقـــاص. خالـــص العـــزاء 
لنيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقف المنيـــا، ولنيافـــة األنبا فيلوباتير أســـقف 
أبـــو قرقـــاص، ولمجمـــع اآلباء كهنة إيبارشـــية المنيا، وألســـرته المباركة 

محبيه.  وكل 

القمص مرقس جرجس 
من إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

رقـــد فـــي الـــرب صباح يـــوم األربعـــاء 28 أبريـــل 2021م، القمص 
مرقـــس جرجـــس، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بمنيـــا القمـــح، 
التابعـــة إليبارشـــية الزقازيـــق ومنيا القمح، عن عمـــر تجاوز ٧3 عاًما، 
وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامت لما يزيد عن 41 عاًما. ُوِلد األب المتنيح 
يـــوم ٧ مـــارس 1٩48م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 23 ديســـمبر 1٩٧٩م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 28 نوفمبر 2011م. خالـــص تعازينا لنيافة 
األنبـــا تيموثـــاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيـــا القمح، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 

القمص مينا عبد اهلل 
من إيبارشية بورسعيد

يـــوم الخميـــس 2٩ أبريـــل 2021م، بشـــيخوخة  رقـــد فـــي الـــرب، 
صالحـــة، القمـــص مينـــا عبـــد هللا، كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أبـــي ســـيفين 
والشـــهيدة دميانـــة ببورســـعيد، ووكيـــل الكليـــة الاهوتية ببورســـعيد، عن 
عمـــر قـــارب ٧1 عاًمـــا، وبعـــد خدمة كهنوتية دامت لمـــا يزيد عن 36 
عاًما. ُوِلد األب المتنيح يوم 10 مايو 1٩٥0م، وســـيم كاهًنا في 10 
أغســـطس 1٩84م، ونـــال رتبـــة القمصيـــة فـــي 24 نوفمبـــر 2000م، 
وتولـــى خـــال خدمتـــه مســـئوليات كثيـــرة منهـــا التدريـــس في كليـــة البابا 
كيرلـــس عمـــود الديـــن اإلكليريكيـــة ببورســـعيد ثـــم وكالتهـــا، باإلضافـــة 
إلـــى خدمـــات رعويـــة وعمرانيـــة كثيـــرة. وقـــد ُأقيمت صلـــوات تجنيزه في 
كنيســـته، يـــوم الســـبت األول مـــن مايـــو 2021م فـــي الســـاعة الثانيـــة 
بعـــد الظهـــر. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا تـــادرس مطران بورســـعيد، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه. 

القمص يوحنا فؤاد 
كاهن كنيسة العذراء الدمشيرية 

بمصر القديمة

رقـــد فـــي الـــرب مســـاء يـــوم األحـــد 2٥ أبريـــل 2021م، القمـــص 
يوحنـــا فـــؤاد، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء الدمشـــيرية بمصـــر القديمة، 
عـــن عمـــر تجـــاوز 64 عاًمـــا، وبعـــد خدمـــة كهنوتية دامـــت 32 عاًما. 
بيـــد  يـــوم 18 أغســـطس 1٩٥6م، وســـيم كاهًنـــا  المتنيـــح  ُوِلـــد األب 
مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالث في 18 يونيـــو 1٩8٩م، 
ونـــال رتبـــة القمصيـــة بيد قداســـة البابـــا تواضروس الثاني فـــي 2 أبريل 
2013م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العام لقطاع 
كنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

القطـــاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه. 

القمص رصابامون ويصا 
من إيبارشية األقصر

رقـــد فـــي الرب، يـــوم االثنين 3 مايـــو 2021م، القمص صرابامون 
ويصـــا، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المائكـــة ميخائيـــل باألقصـــر، التابعـــة 
إليبارشـــية األقصـــر، عـــن عمر قارب 63 عاًما، وبعـــد خدمة كهنوتية 
دامـــت ألكثـــر مـــن 28 عاًمـــا. ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 2٩ ســـبتمبر 
1٩٥8م، وســـيم كاهًنا في 22 أبريل 1٩٩3م، وُرِســـم برتبة القمصية 
فـــي 10 ينايـــر 2000م. وُأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز فـــي التاســـعة مـــن 
مســـاء اليـــوم ذاتـــه في كنيســـته، بحضور نيافة األنبا يوســـاب األســـقف 
األســـقف  يوســـاب  األنبـــا  لنيافـــة  تعازينـــا  لإليبارشـــية. خالـــص  العـــام 
العـــام إليبارشـــية األقصـــر، ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيـــه. 
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اليوم األول: إنطالق النور
دراسة يف سفر التكوين

 مطران أمخيم وساقلته

+ هللا أمــر النــور أن يظهــر للوجــــــــــود، بــداًل 
مــن الظلمــة. »هللا نــور وليــس فــي ظلمــة البتــة« 
)1يــو٥:1-٧(، »الــذي وحــده لــه عــدم المــوت 
وســاكن فــي نــور ال ُيدنــى منــه« )1تــي 16:6(. 
فبعــد انقشــاع األبخــرة مــن الســديم، كان نــور، غيــر 
ــور فــي اليــوم  أنــه كان عارًيــا مــن الصــورة ثــم تصَّ

الرابــع )الشــمس(.
+ هللا هــو النــور األزلــي، والمســيح هــو شــمس 
البــر، النــور الحقيقــي، نــور مــن نــور، أضــاء فــي 

الظلمــة والظلــم لــم تدركــه.
»الــرب نــوري وخالصــي ممــــــــــن أخـــــــــــاف« 
نعايــــــــــــن  رب  يــا  »بنــورك   ،)1:2٧ )مــز 
النــــــــــور« )مــز 3:36(، »أرســل نــورك وحقــك 
همــا يهدياننــي« )مــز 3:43(، »ينفجــــــــــر مثــــــــل 
الصبح نورك« )مز 8:٥8(، »فتســير األمـــــم في 

)مــز 3:60(. نــورك« 
+ قــال الســيد المســيح: »النــور معكــم زماًنــا 
يســيًرا بعــد، فســيروا فــي النــور مــا دام لكــم النــور، 

لئــال يدرككــم الظــالم« )يــو 12:3٥(.
الوصيــة  حفــظ  يلزمنــا  المعموديــة:  بعــد   +
)مــز  لســبيلي«  ونــور  كالمــك  لرجلــي  »ســراج 

.)10٥ :11٩
+ وفصــل هللا بيــن النــور والظلمــة: »حتــى 
متــى تعرجــون بيــن الفرقتيــن« )1مــل 21:18(، 
»أيــة خلطــة للبــر مــع األثــم، وأيــة شــركة للنــور 
ــال«  ــاق للمســيح مــع بليع ــة اتف مــع الظلمــة، وأي

.)1٥-14:6 )2كــو 
+ ينبغــي االنفصــال عــن الشــر والخطيــة: قــال 
الــرب ألبــرام: »أذهــب مــن أرضــك ومــن عشــيرتك 
ومن بيت أبيك إلى األرض  التــي أريــك« )تــك 

.)1:12
وقــال للــوط: »أهــرب لحياتــك ال تنظــر إلــى 
ورائــك، وال تقــف فــي كل الدائــرة« )تــك 1٩:1٧(.

»المعاشــرات  العالقــة:  قطــع  مــن  البــد   +
الرديئــة تفســد األخــالق الجيدة« )1كــو 33:1٥(، 
»إن كانــت عينــك اليمنــى تعثــرك فاقلعهــا وألقهــا 
عنــك. وإن كانــت يــدك اليمنــى تعثــرك فاقطعهــا 

وألقهــا عنــك« )مــت 30-2٩:٥(.
ــة:  ــا كان الخاطــئ ُيفــرز خــارج المحل + قديًم
وهللا  المعموديــة،  قبــل  الشــيطان  نجحــد  فنحــن 
ســيفصل العــذارى الجاهــات عــن الحكيمــات )مــت 
2٥(، والغنــي عــن لعــازر المســكين )لــو 16:1٩-
31(، والخــراف عــن الجــداء )مــت 24-30:2٥(.

+ انعــزال: »طوبــى للرجــل الــذي لــم يســلك فــي 
مشــورة المنافقيــن وفــي طريــق الخطــاة لــم يقــف 
وفــي مجلــس المســتهزئين لــم يجلــس« )مــز ١(.

»أمــا دانيــال فجعــل فــي قلبــه أنــه ال يتنجــس 
بأطايــب الملــك« )دا 8:1(

»مستأســرين كل فكــر لطاعـــــــة المسيــــــــح« 
)2كــو ٥:10(، »ال تشــتركوا فــي أعمــال الظلمــة 
غيــر المثمــرة بــل الحــري وبخوهــا« )أف ٥:11(.

+ ال عــودة بعــد االنفصــال: »ليــس أحــد يضــع 
يــده علــى المحــراث وينظــر إلــى الــوراء، يصلــح 
نظــرت  لــوط  »وامــرأة  )لــو٩:62(  لملكــوت هللا« 
إلــى خلــف فصــارت عمــود ملــح« )تــك 26:1٩(، 
شمشــون أحــب الغريبــات، فغضــب الــرب عليــه 
)قض 21:16(، ســليمان كذلك )1مل 11:11(، 
بلعــام بــن بعــور كان نبًيــا وانحــرف وأشــار بخطيــة 
الزنــا لســقوطهم« )عــدد 2٥(، الشــعب فــي ســيناء 
صنعــوا عجــاًل ذهبًيــا وعبــدوه )خــر 32(، بيالطــس 
)مــت  انحــرف  لكنــه  المســيح،  ببــراءة  شــعر 
يعرفــون  والفريسيـــــــــون  الكتبــة   ،)2٧-11:2٧
الكتــب وال يطيعونهــا )مــت 13:23-36(، التائــب 

غيــر الثابــت يرجــع عــن توبتــه.
++ يــــــــــوم الخليقـــــــــة: يذكـــــــــــر القديســـــــــــون 
أثناســيوس وأغســطينوس وغيرهمــا أن اليــوم ليــس 

24 ســاعة للىتــي:
1- الكواكــب لــم تكــن خلقــت فــي اليــوم األول، 

فلــم يظهــر اليــوم الفلكــي.
2- كلمــة يــوم يقصــد بهــا زمــن الخليقــة، ألن 
مــا وصفــه فــي األصحــاح األول بأنــه قــد تكونــت 
فــي ســتة أيــام، عــاد ووصفــه فــي األصحــاح الثانــي، 
بأنــه قــد تكــون فــي يــوم واحــد »يــوم عمــل الــرب« 

)تــك 4:2(.
3- »أنــت ابنــي وأنــا اليــوم ولدتــك« هــي نبــوة 

عــن االبــن األزلــي األبــدي )مــز ١٠9(.
4- يوم واحــــــــــــد كألفــــــــق سنة )مز ٩:4(، 

)2بط 8:3(.
٥- الخليقة تكونت في مايين السنين.

++ هــل كـــــــــان اليــــــــوم الرابــــــــــع ومــا بعــده أياًمــا 
شمسيـــــــة بعــــــــــد خلقــــــــــــة الشمـــــــــس؟. لــم يكــن يوًمــا 

شمســًيا لآلتــي:
ونهــار  ليلــه،  مــن  أقصــر  الشــتاء  نهــار   -1
القطبيــن قــد يطــول إلــى ســتة شــهور، وكــذا ليلــه. 
فاليــوم = ســنة. فــإذا كان اليــوم يختلــف فــي مدتــه 

علــى األرض، فــا نلتــزم بــه.
ــادس خلــــــــــــق هللا فـيــــــــــــــــــــــه  2- اليـــــــــــوم الســــــــــــــــ
ــات وآدم، وغــرس فيــه جنــة عــدن، وســّمى  الحيوانـــــ
الحيوانــات، وكــّون حــواء، فكيــف حــدث هــذا كلــه 

فــي 24 ســاعة؟.

القس مقار القمص مىت 
كاهن كنيسة مار جرجس بالشادر في 

منطقة الزاوية الحمراء

رقد في الرب، يوم األحد 2 مايو 2021م عيد 
القيامـــة المجيـــد، القـــس مقار القمـــص متى، كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالشـــادر فـــي منطقة 
شـــرق  كنائـــس  لقطـــاع  التابعـــة  الحمـــراء،  الزاويـــة 
الســـكة الحديـــد، عـــن عمر قـــارب 8٥ عاًمـــا، وبعد 
خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لقرابة ٥0 عاًمـــا. ُوِلد األب 
المتنيـــح يـــوم 22 يوليـــو 1٩36م، وســـيم كاهًنا في 
22 أكتوبـــر 1٩٧1م. وقـــد أقيمـــت صلوات تجنيزه 
فـــي الواحـــدة من بعـــد ظهر اليوم التالي لنياحته في 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالزيتـــون. خالـــص تعازينـــا 
لنيافـــة األنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع شـــرق الســـكة الحديـــد، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

القطـــاع، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 

القس يوحنا إبراهيم 
من إيبارشية مطاي

رقـــد فـــي الرب، يوم األحـــد 2 مايو 2021م يوم 
عيـــد القيامـــة المجيـــد، القـــس يوحنـــا إبراهيـــم، كاهن 
كنيســـة رئيس المائكة ميخائيل بالقطوشـــة، التابعة 
إليبارشـــية مطـــاي، عـــن عمـــر تجـــاوز 60 عاًمـــا، 
وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لحوالـــي 10 ســـنوات. 
ُوِلـــد األب المتنيـــح يـــوم 28 فبرايـــر 1٩61م، وســـيم 
كاهًنا في 28 يونيو 2010م. خالص تعازينا لنيافة 
األنبـــا جوارجيـــوس أســـقف مطـــاي، ولمجمـــع اآلباء 
كهنـــة اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه. 

تاسوين فيلومينا 
من إيبارشية دشنا

أبريـــل   21 األربعـــاء  يـــوم  الـــرب  فـــي  رقـــدت 
فيلومينـــا  تاســـوني  ســـير،  حـــادث  إثـــر  2021م، 
المكرســـة في بيت التكريس التابع إليبارشـــية دشـــنا 
والتـــي تخـــدم باإليبارشـــية ذاتهـــا. كانـــت المكرســـة 
»فيلومينـــا« قـــد تعرضـــت لحـــادث منذ عشـــرة أيام، 
بينما كانت برفقة أســـرتها وهم في طريقهم للقاهرة، 
ودخلـــت فـــي غيبوبـــة وخضعـــت للعـــاج بإحـــدى 
المستشفيات قبل أن تفيض روحها الطاهرة. وتبلغ 
المكرســـة الراحلـــة مـــن العمـــر 2٥ ســـنة ولهـــا فـــي 
خدمـــة التكريـــس البتولـــي حوالي ســـنة واحـــدة فقط، 
حيث ولدت يوم ٩ ســـبتمبر 1٩٩6م وتكرســـت يوم 
12 فبرايـــر 2020م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا 
تكا أســـقف دشـــنا، ولمجمع مكرســـات اإليبارشية، 

المباركة. وألســـرتها 
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َدى َنْفِس ِمْن لُكِّ ِضيق.” )صموئيل اثلاين ٤: ٩(
َ
ِي ف

َّ
“.. َحٌّ ُهَو الرَّبُّ ال

عنـــد البـــوق األخير، يقوم األمـــوات عديمي فســـاد، ويتغير األحياء 
الباقـــون عنـــد مجـــيء الرب، وتكون أجســـادنا قد أخـــذت طبيعة جديدة 

تناســـب الحياة السمائية.
+ »ُهـــَوَذا ِســـرٌّ َأُقوُلـــُه َلُكـــْم: اَل َنْرُقـــُد ُكلَُّنـــا، َوَلِكنََّنـــا ُكلََّنـــا َنَتَغيَّـــُر، ِفـــي 
ُق، َفُيَقاُم ٱأْلَْمَواُت  َلْحَظـــٍة ِفـــي َطْرَفـــِة َعْيٍن، ِعْنـــَد ٱْلُبوِق ٱأْلَِخيِر. َفِإنَُّه َســـُيَبوَّ
َعِديِمـــي َفَســـاٍد، َوَنْحـــُن َنَتَغيَّـــُر. أِلَنَّ َهَذا ٱْلَفاِســـَد اَلُبدَّ َأْن َيْلَبَس َعَدَم َفَســـاٍد، 

َوَهـــَذا ٱْلَماِئـــَت َيْلَبـــُس َعـــَدَم َمْوٍت« )1كـــو٥1:1٥-٥3(.
 » ـــَماِويِّ ، َســـَنْلَبُس َأْيًضـــا ُصـــوَرَة ٱلسَّ + »َوَكَمـــا َلِبْســـَنا ُصـــوَرَة ٱلتَُّراِبـــيِّ

)1كـــو1٥:4٩(.
ســـيتغير شـــكل جســـد تواضعنا )الجســـد البشـــري الضعيف الخاضع 
للمـــرض، واأللـــم، والوهـــن، والمـــوت(، ليكـــون علـــى صورة جســـد مجده 

)القائـــم مـــن األمـــوات، وغيـــر خاضـــع لأللـــم والمـــرض والموت(.
ـــَماَواِت، ٱلَِّتـــي ِمْنَهـــا َأْيًضـــا َنْنَتِظـــُر  »َفـــِإنَّ ِســـيَرَتَنا َنْحـــُن ِهـــَي ِفـــي ٱلسَّ
ُمَخلًِّصـــا ُهـــَو ٱلـــرَّبُّ َيُســـوُع ٱْلَمِســـيُح، ٱلَّـــِذي َســـُيَغيُِّر َشـــْكَل َجَســـِد َتَواُضِعَنـــا 
ِلَيُكـــوَن َعَلـــى ُصـــوَرِة َجَســـِد َمْجـــِدِه، ِبَحَســـِب َعَمـــِل ٱْســـِتَطاَعِتِه َأْن ُيْخِضـــَع 

ِلَنْفِســـِه ُكلَّ َشـــْيٍء« )فـــي3: 21-20(.
وتغييـــر جســـدنا إلـــى الطبيعـــة الســـمائية، هـــو آخـــر مرحلـــة مـــن 

خالصنـــا الثميـــن.
»َأْنتُـــُم ٱلَِّذيـــَن ِبُقـــوَِّة ٱهلِل َمْحُروُســـوَن، ِبِإيَماٍن، ِلَخَاٍص ُمْســـَتَعدٍّ َأْن ُيْعَلَن 

َماِن ٱأْلَِخيـــِر« )1بط1:٥(. ِفـــي ٱلزَّ
وهذا التغيير أسماه معلمنا بولس الرسول، فداء الجسد.

وِح، َنْحُن َأْنُفُســـَنا  + »َوَلْيـــَس َهَكـــَذا َفَقـــْط، َبـــْل َنْحـــُن ٱلَِّذيَن َلَنا َباُكوَرُة ٱلرُّ
َأْيًضا َنِئنُّ ِفي َأْنُفِســـَنا، ُمَتَوقِِّعيَن ٱلتََّبنَِّي ِفَداَء َأْجَســـاِدَنا« )رو23:8(.

ٱْلِفـــَداِء«  ِلَيـــْوِم  ُخِتْمتُـــْم  ِبـــِه  ٱلَّـــِذي  وَس  ٱْلُقـــدُّ ٱهلِل  ُروَح  ُتْحِزُنـــوا  + »َواَل 
.)30 )أف4:

إنها نعمة عظيمة وعدنا بها المسيح إلهنا.
»ِلَذِلـــَك َمْنِطُقـــوا َأْحَقـــاَء ِذْهِنُكـــْم َصاِحيـــَن، َفَأْلُقـــوا َرَجاَءُكـــْم ِبٱلتََّمـــاِم َعَلى 
ٱلنِّْعَمِة ٱلَِّتي ُيْؤَتى ِبَها ِإَلْيُكْم ِعْنَد ٱْســـِتْعَاِن َيُســـوَع ٱْلَمِسيِح« )1بط13:1(.

وتغييرنـــا إلـــى شـــكل الســـيد المســـيح، هـــو جوهـــر الخالص 
في الفكر األرثوذكســـي، حيث يســـتعيد اإلنســـان صورة هللا التى 

ُخلـــق عليها.
وتبدأ قصة تشكيل مالمح المسيح فينا، من يوم المعمودية:

ـــا ُكلُّ ٱلَِّذيـــَن َقِبُلـــوُه َفَأْعَطاُهْم ُســـْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد ٱهلِل، َأِي  + »َوَأمَّ
ٱْلُمْؤِمُنوَن ِبٱْســـِمِه. َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشـــيَئِة َجَســـٍد، َواَل ِمْن 

َمِشـــيَئِة َرُجٍل، َبْل ِمَن ٱهلِل« )يو13-12:1(.
ْنَســـاَن ٱْلَعِتيـــَق َمـــَع أَْعَماِلـــِه، َوَلِبْســـُتُم ٱْلَجِديـــَد ٱلَّـــِذي  + »ِإْذ َخَلْعتُـــُم ٱإْلِ

ُد ِلْلَمْعِرَفـــِة َحَســـَب ُصـــوَرِة َخاِلِقـــِه« )كـــو3:٩-10(. َيَتَجـــدَّ
يَماِن ِبٱْلَمِســـيِح َيُســـوَع. أِلَنَّ ُكلَُّكُم ٱلَِّذيَن  + »أِلَنَُّكْم َجِميًعا َأْبَناُء ٱهلِل ِبٱإْلِ

ٱْعَتَمْدُتْم ِبٱْلَمِســـيِح َقْد َلِبْســـُتُم ٱْلَمِسيَح« )غل26:3-2٧(
ويكمـــل الـــروح القـــدس تشـــكيل هـــذا المالمـــح، خالل رحلـــة الحياة 
معـــه، مـــن خـــالل كل األعمـــال الروحيـــة، من صـــالة وأصـــوام وخدمة 

روحيـــة ومشـــاركة الكنيســـة فـــي حياتهـــا الليتورجية.
+ »َوَنْحـــُن َجِميًعـــا َناِظِريـــَن َمْجـــَد ٱلـــرَّبِّ ِبَوْجـــٍه َمْكُشـــوٍف، َكَمـــا فـــي ِمـــْرآٍة، 
وِح«  ـــوَرِة َعْيِنَهـــا، ِمـــْن َمْجـــٍد ِإَلـــى َمْجٍد، َكَمـــا ِمَن ٱلـــرَّبِّ ٱلرُّ َنَتَغيَّـــُر ِإَلـــى ِتْلـــَك ٱلصُّ

)2كـــو18:3(.
+ »أِلَنَّ ٱلَِّذيـــَن َســـَبَق َفَعَرَفُهـــْم َســـَبَق َفَعيََّنُهـــْم ِلَيُكوُنـــوا ُمَشـــاِبِهيَن ُصـــوَرَة ٱْبِنِه، 

ِلَيُكـــوَن ُهـــَو ِبْكـــًرا َبْيَن ِإْخـــَوٍة َكِثيِريـــَن« )رو8:2٩(.
وتكتمـــل مالمـــح المســـيح فينـــا عنـــد مجيئـــه الثانـــي، حيـــث يهبنـــا هللا، 

بالنعمـــة أن نكـــون مثلـــه، ألننـــا ســـنراه كمـــا هـــو.
+ »َأيَُّها ٱأْلَِحبَّاُء، ٱآْلَن َنْحُن َأْواَلُد ٱهلِل، َوَلْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َســـَنُكوُن. َوَلِكْن 

َنْعَلـــُم َأنَّـــُه ِإَذا ُأْظِهـــَر َنُكوُن ِمْثَلُه، أِلَنََّنا َســـَنَراهُ َكَما ُهَو« )1يو2:3(.
+ »َمَتـــى ُأْظِهـــَر ٱْلَمِســـيُح َحَياُتَنـــا، َفِحيَنِئـــٍذ ُتْظَهـــُروَن َأْنتُـــْم َأْيًضـــا َمَعـــُه ِفـــي 

ٱْلَمْجـــِد« )كـــو4:3(.
وطبًعـــا ال ُيقصـــد بالمامـــح هنـــا، المامـــح الجســـدية، مـــن لـــون البشـــرة 
والعيـــن والشـــعر، بـــل مامـــح الشـــخصية، التـــي هـــى الوداعـــة، واالتضـــاع، 

والمحبـــة… والطهـــارة، 
وتغييـــر جســـدنا الضعيـــف، إلـــى صـــورة جســـد مجـــده، هـــى ما أســـماه 

معلمنـــا بطـــرس »شـــركة الطبيعـــة اإللهيـــة«
َلِهيَّـــَة َقـــْد َوَهَبـــْت َلَنـــا ُكلَّ َما ُهـــَو ِلْلَحَياِة َوٱلتَّْقـــَوى، ِبَمْعِرَفِة  »َكَمـــا َأنَّ ُقْدَرَتـــُه ٱإْلِ
ٱلَّـــِذي َدَعاَنـــا ِبٱْلَمْجـــِد َوٱْلَفِضيَلـــِة، ٱللََّذْيـــِن ِبِهَمـــا َقـــْد َوَهـــَب َلَنـــا ٱْلَمَواِعيـــَد ٱْلُعْظَمـــى 
َلِهيَِّة، َهاِرِبيَن ِمَن ٱْلَفَســـاِد ٱلَِّذي  َوٱلثَِّميَنـــَة، ِلَكـــْي َتِصيـــُروا ِبَهـــا ُشـــَرَكاَء ٱلطَِّبيَعِة ٱإْلِ

ـــْهَوِة« )2بط4-3:1(. ِفـــي ٱْلَعاَلـــِم ِبٱلشَّ
وطبًعا شـــركة الطبيعة اإللهية، ليســـت بمعنى تحولنا إلى آلهة -حاشـــا- 

بـــل نوالنـــا نعمة إلهيـــة خاصة، بها نكون مثله، ألننا ســـنراه كما هو.
هـــذه الدعـــوة والوعـــد اإللهـــي العظيـــم، يضع علينا مســـئولية الســـيرة الحســـنة 

الائقـــة بهـــذه الدعوة.
ـــاِبَقَة ِفـــي َجَهاَلِتُكـــْم، َبـــْل َنِظيـــَر  »َكَأْواَلِد ٱلطَّاَعـــِة، اَل ُتَشـــاِكُلوا َشـــَهَواِتُكُم ٱلسَّ
يِســـيَن ِفي ُكلِّ ِســـيَرٍة. أِلَنَّـــُه َمْكُتوٌب:  وِس ٱلَّـــِذي َدَعاُكـــْم، ُكوُنـــوا َأْنُتْم َأْيًضا ِقدِّ ٱْلُقـــدُّ

وٌس« )1بـــط16-14:1(. ـــي َأَنا ُقـــدُّ يِســـيَن أِلَنِّ ُكوُنـــوا ِقدِّ
ويصف معلمنا بولس طبيعة جسد القيامة، بتفاصيل رائعة:

»َهَكـــَذا َأْيًضـــا ِقَياَمـــُة ٱأْلَْمـــَواِت: ُيـــْزَرُع ِفي َفَســـاٍد َوُيَقاُم ِفي َعَدِم َفَســـاٍد. ُيْزَرُع 
ِفـــي َهـــَواٍن َوُيَقـــاُم ِفـــي َمْجٍد. ُيْزَرُع ِفي َضْعٍف َوُيَقاُم ِفي ُقوٍَّة. ُيْزَرُع ِجْســـًما َحَيَواِنيًّا 
. َهَكَذا َمْكُتوٌب  َوُيَقاُم ِجْســـًما ُروَحاِنيًّا. ُيوَجُد ِجْســـٌم َحَيَواِنيٌّ َوُيوَجُد ِجْســـٌم ُروَحاِنيٌّ
ُل، َنْفًســـا َحيَّـــًة «، َوآَدُم ٱأْلَِخيـــُر ُروًحا ُمْحِيًيا.  ْنَســـاُن ٱأْلَوَّ َأْيًضـــا: »َصـــاَر آَدُم، ٱإْلِ
ُل  ْنَســـاُن ٱأْلَوَّ . ٱإْلِ وَحاِنيُّ ، َوَبْعَد َذِلـــَك ٱلرُّ وَحاِنـــيُّ َأوَّاًل َبـــِل ٱْلَحَيَواِنـــيُّ َلِكـــْن َلْيـــَس ٱلرُّ
ـــَماِء. َكَما ُهـــَو ٱلتَُّراِبيُّ َهَكَذا  ْنَســـاُن ٱلثَّاِنـــي ٱلـــرَّبُّ ِمَن ٱلسَّ . ٱإْلِ ِمـــَن ٱأْلَْرِض ُتَراِبـــيٌّ
ـــَماِويُّوَن َأْيًضا. َوَكَما َلِبْســـَنا ُصوَرَة  ـــَماِويُّ َهَكَذا ٱلسَّ ٱلتَُّراِبيُّوَن َأْيًضا، َوَكَما ُهَو ٱلسَّ
ْخَوُة: ِإنَّ َلْحًما َوَدًما  . َفَأُقوُل َهَذا َأيَُّها ٱإْلِ ـــَماِويِّ ، َســـَنْلَبُس َأْيًضا ُصوَرَة ٱلسَّ ٱلتَُّراِبيِّ
اَل َيْقـــِدَراِن َأْن َيِرَثـــا َمَلُكـــوَت ٱهلِل، َواَل َيـــِرُث ٱْلَفَســـاُد َعـــَدَم ٱْلَفَســـاِد. ُهَوَذا ِســـرٌّ َأُقوُلُه 
َلُكـــْم: اَل َنْرُقـــُد ُكلَُّنـــا، َوَلِكنََّنـــا ُكلََّنـــا َنَتَغيَّـــُر، ِفـــي َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعْيـــٍن، ِعْنَد ٱْلُبوِق 
ُق، َفُيَقـــاُم ٱأْلَْمـــَواُت َعِديِمـــي َفَســـاٍد، َوَنْحُن َنَتَغيَّـــُر. أِلَنَّ َهَذا  ٱأْلَِخيـــِر. َفِإنَّـــُه َســـُيَبوَّ
ٱْلَفاِســـَد اَلُبـــدَّ َأْن َيْلَبـــَس َعـــَدَم َفَســـاٍد، َوَهـــَذا ٱْلَماِئَت َيْلَبُس َعَدَم َمـــْوٍت. َوَمَتى َلِبَس 
َهـــَذا ٱْلَفاِســـُد َعـــَدَم َفَســـاٍد، َوَلِبـــَس َهـــَذا ٱْلَماِئُت َعَدَم َمـــْوٍت، َفِحيَنِئٍذ َتِصيـــُر ٱْلَكِلَمُة 

ٱْلَمْكُتوَبـــُة: ٱْبُتِلـــَع ٱْلَمْوُت ِإَلـــى َغَلَبٍة« )1كو٥4-42:1٥(.

»ُشـــْكًرا ِلِ ٱلَِّذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب ُنْصَرِتِه ِفي ٱْلَمِســـيِح ُكلَّ ِحيٍن، َوُيْظِهُر 
ِبَنـــا َراِئَحـــَة َمْعِرَفِتِه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن« )٢كو٢:١٤(.

anbaraphael@copticholysynod.org



لة الكرازة - 7 مايو ١62021 مج

 أهواء رشيرة، جيعل البرش مّدفني، ويدفعهم إىل فقدان معرفة اهلل مع أنهم ينالون منه آالف العطايا. )القديس يوحنا الهيب الفم(
ِّ

الطمع يول

من األشيــــــــاء العجيبة في رواية 
القيامـــــــــــة بحســــــــــــب البشيرْين متــــــى 
ومرقـــس أنهمـــا فـــي حديثهمـــا عـــــــــــن 
المـــاك الـــذي دحـــرج الحجـــر عـــن 
الحّلـــة  الابـــس  والشـــاب  القبـــر  فـــم 
القبـــر  داخـــل  كان  الـــذي  البيضـــاء 
عـــن اليميـــن، أنهمـــا كانـــا جالســـْين. 
ففـــي إنجيـــل متى يقول: »ألن ماك 
الرب نزل من الســـماء وجاء ودحرج 
الحجـــر علـــى البـــاب وجلـــس عليـــه 
وكان منظـــره كالبرق ولباســـه أبيض 
أمـــا  )مـــت3-2:28(.  كالثلـــج« 
إنجيـــل مرقـــس فيقول: »ولمـــا دخلن 
القبـــر رأين شـــاًبا جالًســـا عـــن اليمين 
فاندهشـــن«  بيضـــاء  حلـــة  البًســـا 

)مـــر16:٥(. 
بـــد  ال  الـــذي  العجيـــب  الســـؤال 
وأن يطـــرح نفســـه هـــو: لمـــاذا اعتنى 
الوصـــف  هـــذا  بتســـجيل  البشـــيران 
الدقيـــق بجلـــوس المـــاك؟ لمـــاذا يـــا 
تـــرى جلـــس المـــاك علـــى الحجـــر 

أن دحرجـــه؟  بعـــد 
الحقيقـــة أن للمائكة ذكـــًرا كثيًرا 
كان  حيـــث  المقـــدس،  الكتـــاب  فـــي 
لهـــم عمـــل كبيـــر في تدابيـــر هللا من 
جهـــة خـــاص اإلنســـان، ولكن المرة 
الوحيـــدة التـــي وصف فيهـــا المائكة 
بالجلـــوس كانـــت عنـــد قبر الرب بعد 
قيامتـــه. أّمـــا فـــي قصـــة الســـقوط فقد 
أقام الرب شرقي جنة عدن الكروبيم 
ولهيب ســـيف متقلب لحراســـة طريق 
وفـــي  )تـــك24:3(؛  الحيـــاة  شـــجرة 
المائكـــة  ظهـــور  قصـــص  جميـــع 
فـــي الكتـــاب المقـــدس مثـــل ظهورهم 
ليعقـــوب، ويشـــوع، ودانيـــال، وزكريـــا 
والرعـــاة  مريـــم،  والعـــذراء  الكاهـــن، 
صاعديـــن  أو  واقفيـــن  إّمـــا  كانـــوا 
ونازليـــن إلـــى الســـماء، ولـــم يوصفوا 
مـــاك  بأنهـــم جالســـون. »وإذا  قـــط 
)لـــو2:٩(.  بهـــم«  وقـــف  قـــد  الـــرب 
بـــل حتـــى فـــي رؤيـــا حزقيـــال النبـــي 
الحاملـــة  الشـــاروبيمية  للمركبـــة 
للعـــرش اإللهـــي ذكـــر أن الشـــاروبيم 

كانـــوا إّمـــا يقفـــون أو يتحركـــون. 
إن الوقــــــــــــــــــــوف يعني االستعداد 
ـــز للعمـــــــــــل والحركــــــــــــة، أمـــا  والتحفُّ
الجلـــوس فيعني االنتهـــاء من العمل 
واالستقرار والراحـــــــــــــــة. وللجلـــــــــــــوس 
معنـــى خـــاص في الكتـــاب المقدس. 

فجلـــوس الســـيد المســـيح عـــن يميـــن 
مجـــــــــــــده  إلـــى  دخولـــه  يعنـــي  اآلب 
بعـــد أن أخلـــى ذاتـــه وأتـــم عمــــــــــــــل 
الفـــداء. وهـــذا بعينـــه مـــا أشـــار إليـــه 
لمجمـــع  قولـــه  فـــي  المســـيح  الســـيد 
الســـنهدرين أثنـــاء محاكمتـــه: »مـــن 
اآلن تبصـــرون ابن اإلنســـان جالًســـا 
عـــن يميـــن القـــوة وآتًيـــا على ســـحاب 
الســـماء« )مت64:26(. وهو أيًضا 
مـــا ذكـــره القديـــس مرقـــس فـــي قصة 
بعدمـــا  الـــرب  أن  »ثـــم  الصعـــود: 
كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن 
يميـــن هللا« )مـــر1٩:16(. وما ذكره 
أيًضـــا بولس الرســـول قائًا: »بعدما 
صنع بنفســـه تطهيًرا لخطايانا جلس 
عـــن يميـــن العظمـــة فـــي األعالـــي« 
)عـــب2:1-3(؛ »لمن من المائكة 
قـــال قـــط اجلـــس عـــن يمينـــي حتـــى 
لقدميـــك«  موطًئـــا  أعـــداءك  أضـــع 

)عـــب13:1(.
والجلـــوس عن يميـــن اآلب ليس 
مـــن نصيـــب الســـيد المســـيح وحـــده 
بعـــد  للمجـــد  كعامـــة علـــى دخولـــه 
إتمامـــه لعمله الفدائي، بل هو أيًضا 
مكافـــأة كل المؤمنيـــن الذيـــن جاهدوا 
وغلبـــوا: »مـــن يغلـــب فســـأعطيه أن 
يجلـــس معـــي في عرشـــي كما غلبت 
فـــي  أبـــي  مـــع  أيًضـــا وجلســـت  أنـــا 

)رؤ21:3(. عرشـــه« 
القيامـــة  لمـــاك  لنعـــود  واآلن 
الســـؤال:  علـــى  اإلجابـــة  ونحـــاول 
لمـــاذا جلـــس المـــاك علـــى الحجـــر 
قـــد  اليميـــن؟  عـــن  القبـــر  وداخـــل 
يكـــون هنـــاك ســـببان لذلـــك: أولهمـــا 
أن جلـــوس المـــاك عنـــد القبـــر هـــو 
بمثابـــة إعـــان إلتمام عمل المســـيح 
يميـــن  عـــن  واســـتقراره  الخاصـــي 
خدمـــت  التـــي  فالمائكـــة  اآلب. 
القـــرون  مـــدار  علـــى  الخـــاص 
الطويلة اســـتراحت هي أيًضا بقيامة 
الـــرب. وقد يكون الســـبب الثاني هو 
أن يكـــون المـــاك نفســـه بمثابة ختم 
ســـماوي علـــى الحجر ليكون حارًســـا 
لخبـــر قيامـــة الرب عوًضـــا عن ختم 
بياطـــس الـــذي وضعه على الحجر 
ليحرســـوا  بالحـــراس  القبـــر  وضبـــط 
بيـــن  وشـــّتان  يســـوع،  الـــرب  مـــوت 
الختميـــن!! فـــاألول ختـــم موت الرب 
والثانـــي ختم قيامته التي أبطلت كل 

مـــا للمـــوت بمـــا فيـــه ختومـــه!!

hgby@suscopts.org

»وجلـــس عليـــــه...«

»مــن أفــواه األطفــال والرضعــان 
)مز2:8-الترجمــة  ســبًحا«  هيــأتَّ 
القبطيــة(. ورد هـــــــــــــــذا المزمــــــــــــــور 
في كثيـــــــــــر مــــــــــــــــن الصلـــــــــــــــــــــــــوات 

الليتورجيــة، مثــل:
+ صاة باكر.

+ مزمــــــــــور، وإنجيــــــــــل، وطــرح 
الســاعة التاسعـــــــة مــن يــــــــــــوم أحــد 
الشــعانين، وورد أيًضــا فــي الترجمــة 

القبطيــة للعهــد الجديــد.
وفـــــــي هذا المزمـــــــــور كلمتان 
ــا،  تســتحقان الوقــــــــــوف عندهمـــــــ
وهمــــــــا: »الرُّْضَعــــــــان«، و»ُسْبًحا«.

فالكلمــــــــة األولــى« الرُّْضَعــان« 
جــاءت جمًعــا لكلمـــــــــــة »الرَّضيــع«، 
والحقيقــة أن الرَّضيــع ُتجمــع علــى 
ع« وليس علـــــــــى الرُّْضَعان،  »الرُّضَّ
كمـــــــــا جــــــــــــــــــــــاءت فـــــــــــــــي المعاجـــــــــم 
العربيــة )انظــر: لســــــــــان العــرب، د. 
إميــل يعقـــــــــوب، المعجـــــــــم المفصــل 

فــي الجمــوع(.
ولذلــك، لـــــــــم تــــــــرد »الرُّْضَعان« 
في الترجمـــــــــات العربيـــــــــــة الخمسة: 
فاندايـــــــــــك، واليسوعيــــــــــة، والعربيــــــــة 
المشتركـــــــة، والحيــــــــــــــاة، والعربيــــــــــــــة 
المبسطـــــــــة، بــــــــــــل جــــــــــاءت كلمــــــــــة 

ــع« كمــا فــي: »الرُّضَّ
+ »مـــــــــــــن َأفـــــــــــــواِه األطفــــــــــــــــاِل 

ــع...« )فاندايــك(.  والرُّضَّ
ع...«  + »بَأفواِه األطفاِل والرُّضَّ

)اليسوعية(.
ع«  + »... أفواه األطفال والرُّضَّ

)العربية المشتركة(.
+ »مـــــــــــــن َأفـــــــــــــواِه األطفــــــــــــــــاِل 

ــع...« )كتــاب الحيــاة(. والرُّضَّ
+ وجــاءت فـــــــــي ترجمـــــــــة ابــن 
العســال »مــن َأفــواِه ِصَغــاِر األطفــاِل 
 .)16 )مــت21:  والُمْرَضِعيــن...« 
ــع«  يــع« هــو »ُرضَّ وأَلنَّ جمــع »ُرضَّ
لذلــك ليــــــــــــس صحيًحــا أن نقـــــــــــــــول 
»رضعــان« بــل يجــــــــــب تصحيـــــــــح 
ــــــــــع« بداًل  الكلمــــــــــــــــة إلــــــــــــى« الرُّضَّ

ــان«. مــن »الرُّْضَع
أمَّا الكلمة الثانيــــــــــة »ُســْبًحا« 
فــا وجــود لهــا فــي المعاجــم العربيــة، 

مــع أنهـــــــــا جــــــــــــاءت فـــــــــــي الترجمــة 
القبطية للعهد الجديـــــد، وفي ترجمة 
ال، وكان يجـــــــب استخدام  ابن العسَّ
الكلمة »تســبيًحا« كمــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــت 
الترجمــة العربيــة المبسطــــــــــة، حيــث 
جاء النص فيها هكــذا: »ِمـــــــْن َأْفَواِه 
تســبيًحا  ْســَت  َأسَّ ــِع  َوالرُّضَّ اأَلْطَفــاِل 

فــي وجــه مقاوميــك« )مــز2:8(.

وكذلك جـــــاءت الكلمة تســبيًحا 
فــي الشــواهد التاليــة:

+ »فقـــــــــــــــــال لهــــــــــــــم يســــــــــــــــــوع: 
َأَما َقَرْأتُـــــــــــــــــــــْم َقـــــــــــــــطُّ: ِمـــــــْن َأْفـــــــــــــــَواِه 
ــِع َهيَّــْأَت َتْســِبيًحا؟«  اأَلْطَفــاِل َوالرُّضَّ

)مــت16:21(- فاندايــك.

ــم،  ــوع: نعـــــــــ + »فقــال لهــم يســــــــ
أمــا قرأتـــــــــــــم قـــــــــــط: علـــــــــــــى ألسنـــــــــة 
ــِع أعــددت لنفســك  الصغـــــــــــار والرُّضَّ

تســبيًحا؟« - اليســوعية.

+ »فأجابهـــــــــــم يســــــــــــوع: نعــم! 
ألــم تقــرأوا قــــــــــــــــــط: مــــــــــــــــــــــــن أفـــــــــــواه 
األطفال والرَُّضَعــــــــــــاِء أعــــــــــــــــــــــــددَت 

تســبيًحا؟« - الحيــاة.

+ »أمــا قرأتــم فــي الكتــاب: مــن 
ــــــــــِع صنعــــــــــــت  أفــواه األطفــال والرُّضَّ

تســبيًحا؟« - العربيــة المبســطة.

ــي النصــوص  ــظ فـــــ والمالحـــــــــ
الســابقة: 

* أن كالًّ مــــــــــن الترجمــــــــات: 
فاندايــــــك، واليسوعيــــــــــة، والمبسطـــــــة 
ـــــع«  استخدمــــــــت الكلمتيــــــــن: »الرَّضَّ
و»تســبيًحا«، واستخدمـــــت ترجمــــــــــة 
الحيــاة كلمــة »الرَُّضَعــاء« بــداًل مــن 
ــا استخدمـــــــــــــــت  ــــــــــــــــع، ولكنهــــــ الرُّضَّ

الكلمــة »تســبيًحا«.

* أّمــا العربيـــــــــــة المشتركــــــــة 
فاســتخدمت كلمة »الصغـــــار« بداًل 
ــة »الحمــد«  ــع«، وكلمـــــــ مــن »الرُّضَّ

بــداًل مــن الكلمــة »تســبيًحا«.

والخالصـــــــــة، يجـــــــــب اســتبدال 
الكلمتيــن: »الرٌّْضَعــان« و«ُســْبًحا« 
ــع« و«تســبيًحا . بالكلمتيــن: »الرُّضَّ
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الخـــادم هـــو تلميذ أميـــن للكتاب 
المقـــدس، ويتلـــّذذ بالكلمـــة، ويعكف 
ولـــه  ودراســـاتها،  قراءتهـــا  علـــى 
جلســـات طويله في نورها ومحبتها، 
وهـــذا مـــا يدفعـــه إلـــى كثـــرة الحديث 

وعنها... بهـــا 

وإن كان الكتـــــــــــــاب المقـــــــــــــدس 
ضـــروري ألي إنســــــــــــــان، فباألولى 
كثيـــًرا لـــكل خـــادم وخادمـــــــــة، فهـــو 
يحيـــا بها قبـــل أن يقدمها لآلخرين، 
ويلهـــج بهـــا نهاًرا وليًا، فهي ســـراج 
لألرجل وزاد للطريق ونور للســـبيل.

وجـــــــــد معلمنــــــــــــا داود الكـــــــــــــام 
كالشـــهد فأكلـــه وتلـــّذذ بـــه، وصـــار 
يبتهـــج به أكثر مـــن الغنائم الكثيرة، 
وصـــارت الكلمـــــــــــة مصـــدًرا للتوبـــة 

والمشـــورة والتعزيـــة والتقديـــس.

هكـــذا الكلمـــة بالنســـبة للخـــادم، 
يجب أن تكــــــــــــون هـــــــــــــي الدافــــــــــــــع 
األكبـــر للتوبـــة والتغييـــر والتقديـــس 
الداخلـــي، وحيـــن تثمـــر فـــي داخلـــه 
تخـــرج لتنـــادي وتكـــرز بالتوبـــــــــــــــــــــة 

والتقديـــس لآلخريـــن.

+ مـــن أخطـــر دوافــــــــع الخطيـــة 
واالبتعـــاد عـــن هللا هـــو االبتعاد عن 
كلمتـــه، كمـــا قال القديس جيـــــــــروم: 
»الجهـــــــــــــل باإلنجيــــــــــــــل هـــو عّلـــة 

الشـــرور«. جميع 

+ رأينـــا ذلـــك بوضوح في تاريخ 
فتـــرات  كانـــت  حيـــث  هللا  شـــعب 
الضعـــف هـــي فتـــرات االبتعـــاد عن 

الشـــريعة وتركهـــا.. 

الملـــك  بيوشـــيا  صنــــــــــع هللا   +
حركـــة إصـــاح فـــي الشـــعب حيـــن 
بيـــت  فـــي  الشـــريعة  ســـفر  وجـــدوا 
الـــرب بعـــد أن كانـــت مهملـــة وغير 
معروفـــة منـــذ أيام صموئيـــل النبي.

وأحضرها يوشـــيا وأخذ يســـمع.. 
وقيل عنه »ولما ســـمع الكام مّزق 
ثيابـــه« )وهـــذا يعلن لنا مقدار تأثير 
الكلمـــة وســـلطانها(، ولمـــا رأى هللا 
أنـــه تواضـــع أمامـــه ورّق قلبه ومزق 
ثيابـــه وبكـــى، قـــال: قـــد ســـمعت أنا 
أيًضـــا )2أخ 34:2٧(، وبـــــــــــــدأت 

حركـــة اإلصاح بالشـــريعة.

+ وكذلك أيًضا أيام يهوشـــافاط 
الشـــعب  يصلـــح  أن  اجتهـــد  الـــذي 
بالشـــريعة، فأرســـل الكهنـــة ومعهـــم 
فـــي  وجالـــوا  الـــرب  شـــريعة  ســـفر 
جميـــع مـــدن يهوذا وعلموا الشـــعب. 

ليت كل خادم ُيقال عنه ما قاله 
يهوشـــافاط الملـــك عن أليشـــع النبي 
»عنـــده كام الرب« )2مل3:12(، 
فالخــــــــــــادم ُيَعد مســـتودًعا وخزانــــــــــة 
لكلمـــــــــــــة هللا، يخرجهــــــــــــا مــــــــن قلبه 
وعقله، فتبهج نفس الســـامع وتذيب 

القلـــب وتغير الحياة.

+ ومـــا أروع مـــا قـــام بـــه عـــزرا 
الكاتــــــــــــب الـــذي هّيـــأ قلبـــه لطلـــب 
شـــريعة الـــرب والعمـــل بهـــا، وليعّلـــم 
إســـرائيل فريضـــة وقضــــــــــــــاًء، وألن 
الشـــعب كان قد نســــــــــــي الشريعـــــــــة 
وســـلكوا بحســـب أهوائهـــم، واختلطوا 
بالشـــعوب الغريبـــة وســـلكوا بحســـب 
عوائدهـــم، ولكـــن حيـــن قـــرأ عليهـــم 
الشريعـــــــــة أجابـــــــــــــــوا: آميـــن آميـــن، 
أيديهــــــــم، وخـــّروا وســـجدوا  رافعيـــن 
للـــرب علـــى وجوههم إلـــى األرض، 
وبكـــوا وصامــــــــــــــــــوا ولبســـوا مســـوح 
وكانـــت  التــــــــــــــــــراب،  فـــي  وجلســـوا 
النتيجـــة المفرحـــة أن انفصـــل نســـل 
إســـرائيل مـــن جميـــع بنـــي الغربـــاء، 
واعترفـــوا بخطاياهـــم وذنوب آبائهم، 
وقطعـــوا عهًدا مقدًســـا، وقالـــوا: كما 
كلمتنـــا هكذا نفعل، وطردوا النســـاء 
الغريبـــة. وهذا يعلن لنا مقدار تأثير 
كلمـــة هللا، وقـــد فعلـــت مـــا يعجـــز 
عنـــه أي نبـــي أو كاهـــن أو كارز، 
فهـــي القـــادرة على قطع قيود الشـــر 
ونقـــل الحيـــاة مـــن ســـلطان الظلمـــة 
وقيـــود الخطية إلى حرية مجد أوالد 
هللا، فســـلطانها وصل إلى حد طرد 

الزوجـــات الغريبـــات.

فلنتعلـــق بهـــا ونثق فـــي تأثيرها، 
فهـــي وحدهـــا القـــادرة علـــى فعـــل ما 

عجزنـــا ونعجـــز عنه...

وللحديث بقية.

frantoniosge@hotmail.com

+ األسطورة أو األساطير:
+ تقابــــــــل فـــــي اليونانيــــــــة 

“ميثولوجيا”:
= MYTHO حكايـــة تقليديـــة 
 LOGY ،عـــن اآللهـــة واألبطـــال
علـــم، ولكنـــه ليـــس علـــم بمعنـــى 
علمـــي بقـــدر مـــا هــــــــــو دراســــــــــــــة 

فـــي موضـــوع. 
= في بعــــــــــــض القواميــــــــــــس: 
الروايـــات الكاذبة عـــن اآللهة، أو 
روايـــات لتمجيـــد اآللهـــة، وَتنســـب 

إليهـــا مظاهـــر فـــوق الطبيعة.
= تعريف قامــــوس أوكسفورد: 
األسطــــــــــورة هـــــــــي قصـــة تقليديـــة 
خصوًصا تلك التي تهتم بالتاريخ 
البدائي لشـــعب، أو لشـــرح ظاهرة 
طبيعيـــة أو اجتماعيـــة، وتتضّمن 

كائنـــات وأحداث فـــوق الطبيعة.
= التعريـــــــف المذكــــــــــــور فـــي 
كتـــــــــــــاب “موسوعـــــــــة ميثولوجيــــــا 
وأســـاطير الشعـــــــــــوب القديمـــــــــــــة” 
للكاتب حســــــــــن نعمة: األساطير 
هي حكايـــــــــات مدهشــــــــــة مقدســـة 
يلعب أدوارهـــــــــــــا اآللهــــــــــة ممثلين 
شخصيــــــــــــات األسطــــــــــــــــورة، ففي 
أقـــوى  األســـطورة تدخـــل كائنـــات 
وأرفـــع مـــــــــن البشــــــــــر، تدخـــل في 
نطــــــــــاق الديــــــــــن حاملة أســـراًرا ال 

يســـع إلنســـان معرفتها.
= حاليا ننظر إلــى األســــــــطورة 
علـــى أنهـــا الدين القديم الذي آمن 
بـــه األســـاف وتناقلتـــه األجيـــال، 
بمعنـــى أنهـــم يقولـــون إن اآللهـــه 
هي التي عّلمت اإلنســـان الزراعة 

والصيـــد.. الخ.
= األسطــــــــــــورة قـــــــــــد تعكـــس 
محاولـــة تفســـير النـــاس للظواهـــر 
الطبيعيــــــــــــة فـــي عصـــر مـــا قبـــل 
والفياضانــــــــــات  كالـــزالزل  العلـــم، 
إلى اآللهة، لم يكن لديهم تفســـير 

لها. علمـــي 
= في كثير من الميثولوجيـــــــــــا 
توجـــد قصـــــــــة عـــن خلـــــــــق الكون 
مـــن  ومنهـــم  اإلنســـان،  وخلـــق 

كتب عــــــــــــن الطوفــــــــــــــــــان، ووالدة 
اآللهـــه وأدوارهـــم.

+ “حكايـــة أن قصــــــــــة ســـفر 
التكويـــن مـــن األدب األســـطوري، 
مـــن المسائـــــــــــــل الداخلـــــــــة فــــــــــــي 
البدعـــة المعروفـــــــــــة فــــــــــي الغرب 
باســـــــــــــــم )new theology( أي 
الاهـــوت الجديــــــد، وهـــم يقولـــون 
إن أول 11 إصحاًحـــا مـــن ســـفر 
التكويـــن هـــي أســـاطير بمـــا فيهـــم 
قصـــة الخلـــق والطوفـــان” )البابـــا 

شـــنوده الثالـــث(.
+ األسطـــــــــورة ال يمكـــن ألحد 
عـــي حــــــــــق تأليفهـــا، فهـــي  أن يدَّ
مجهولـــة األصـــل والمؤلـــف -بـــل 

وأحياًنـــا- المنشـــأ والتاريـــخ.
+ كانـــــــــــت األساطيــــــر تشكل 
جـــزًءا مـــن ثقافـــة وعبـــادة بعـــض 
الحضـــارات كاإلغريقيـــة )اليونان 
أو  الفرعونيــــــــــــة  أو  القديمــــــــــــــــــة( 
الرومانيــــــــــــــــة أو الوثنيــــــــــــــة، وهذه 
األســـاطير تتعلـــق كثيـــًرا بكائنـــات 

الطبيعة. فـــوق 
+ جميـــع األســـاطير تحمــــــــــــل 
خيـــااًل، منها مـــا هـــــــــــــو خيــــــــــــــــال 
بجملتـــه، أو يكـــون خيااًل مخلوًطا 

بجـــزء واقعي.
+ تولـــــــــد األسطـــــــــورة حكايــــة 
بسيطة، ثـــــــــــــــــــــم تنمـــــــــــــــو تدريجًيا 
ر، وبسبــــــــب اإلعــــــــــــادة  وتتطــــــــــــــوَّ
والتكرار تنتشـــر وتبقــــــــــــى، وقــــــــــــد 
تنشـــطر األسطـــــــــــــورة إلــــــــــــى عدة 
أساطيـــــــــــــر أثنـــــــــــــاء خروجهـــا من 
المســـتوى المحلي إلـــى الخارجي.

+ يعتنـــق دخـــول األساطيــــــــــر 
في أول 11 إصحــــــــاح في ســـفر 
التكويــــــن: أصحــــــــــــــاب مدرســــــــــة 
النقـــــــــــــد والتشكيــــــــــــك، ودعـــــــــــــــــــاة 
اإللحـــــــــــاد، وبعــــــــــــض مـــن بعض 

الطوائف المســـيحية.
+ سنلتقـــــــــــي بنعمـــــــــــــة الـــرب 
فـــي المقـــاالت القادمـــــــــــة حــــــــــــــول 

هـــذا الموضـــوع.

الكتـــاب املقـــدس
ليس كتاب أساطري  جـ 1








