 ،)2013/3/13وأثنــاء زيــارة الســفير
ـت
قـ ّـدم دعــوة لزيــارة الفاتيــكان ،فقلـ ُ
أود زيــارة الفاتيــكان ،ولكــن
للســفير إننــي ّ
فــي يــوم ُمحـ َّـدد هــو  10مايــو ،2013
عامــا
ألن فــي هــذا التاريــخ يكــون قــد مـ ّـر ً 40
علــى زيــارة المتنيــح البابــا شــنوده الثالــث .فاندهــش
الســفير وقــال إن الوقــت المتــاح قصيــر لترتيــب
زيارة رســمية ،ولكنه (أي الســفير) قال إنه ســوف
يحــاول ألن المعتــاد فــي مثــل هــذه الزيــارات أن
يتــم اإلعــداد لهــا بحوالــي  7أو  8أشــهر قبــل
إتمامهــا.

فــي ذاك ـرة الشــعوب واألمــم توجــد
أيامــا
بعــض الذكريــات التــي تحتـ ّـل ً
معينــة عبــر الســنين ،وتشــهد ألحــداث
هامة أو مناسبات ذات طابع اجتماعي
أو دينــي أو وطنــي أو غيــر ذلــك.
عامــا الماضيــة ،احتـ ّـل يــوم
وخــال الســتين ً
 10مايــو ذكريــات هامــة فــي تاريــخ كنيســتنا
تصــادف أنهــا حدثــت فــي نفــس اليــوم ولكــن فــي
أود فــي هــذا المقــال أن أتوقــف
أع ـوام مختلفــة .و ّ
أمام ثالث مناســبات هامة حدثت في هذا اليوم.

يوم  10مايو 1959م:

كان يــوم تجليــس القديــس البابــا كيرلــس
ـركا للكنيســة القبطيــة (رقــم ،)116
الســادس بطريـ ً
ـهودا خاصــة أنــه جــاء بعــد فت ـرة
يومــا مشـ ً
وكان ً
اضط اربــات داخليــة عاشــت فيهــا الكنيســة فــي
نهايــة حبريــة المتنيــح البابــا يوســاب (البطريــرك
عامــا الســابقة
 ،)115كمــا أنــه خــال الثالثيــن ً
علــى هــذا التاريــخ كان اختيــار البابــا البطريــرك
يتــم مــن بيــن أســاقفة اإليبارشــيات ،وقــد حــدث
هــذا لظــروف خاصــة ال داعــي لذكرهــا ،حيــث
أنــه بيــن البابــا كيرلــس الخامــس (البطريــرك
 )1927-1874 ،112والبابــا كيرلــس الســادس
(البطريــرك  ،)1971–1959 ،116تعاقــب
ثالثــة مــن اآلبــاء البطاركــة علــى كرســي مــار
مرقــس كان ـوا أســاقفة ومطارنــة إيبارشــيات قبـ ًـا،
وهــم :البابــا يوأنــس التاســع عشــر ( ،)113والبابــا
مكاريــوس الثالــث ( ،)114والبابــا يوسـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الثانــي (.)115
ثــم جــاء اختيــار ال ارهــب مينــا المتوحــد فــي
طاحونــة مصــر القديمــة ،والــذي كان يصلــي
ويخــدم كل مــن يلجــأ إليــه ،وصــار معروًفــا بيــن
الجميــع بســبب ُنســكه وتق ـواه .وعندمــا أ ِ
ُجريــت
االنتخابــات بيــن المرشــحين الخمســة الختيــار 3
منهــم ،حصــل هــو علــى أقـ ّـل نســبة مــن األصـوات
بيــن الثالثــة .ثــم جــاءت القرعــة الهيكليــة ،واختيــار
الطفل رفيق باسيلي الطوخي ( 5سنوات) الورقة
التــي حملــت اســم ال ارهــب مينــا البرموســي ليكــون
هــو البابــا كيرلــس الســادس البطريــرك .116
وقضــى علــى الكرســي  12ســنة عامـرة بعمــل هللا
مثل :ســيامة األســاقفة العموم (بدون إيبارشــيات)
ألول م ـرة فــي تاريــخ الكنيســة ،وظهــور العــذراء
مريــم بالزيتــون ،وإنشــاء الكاتدرائيــة المرقســية
أيضــا بدايــة تأســيس كنائــس قبطيــة
بالعباســية ،و ً
خــارج مصــر (فــي الكويــت وكنــدا وأمريــكا
وأســتراليا وإنجلت ـرا).
وجديــر بالذكــر أن البابــا كيرلــس الســادس قــام
بســيامة المتنيــح األنبــا غريغوريــوس ،األســقف
العــام للبحــث العلمــي والد ارســات الالهوتيــة
والثقافــة القبطيــة ،يــوم  10مايــو .1967

يوم  10مايو 1973م:

فــي حبريــة المتنيــح البابــا شــنوده الثالــث،
حيــث قــام بزيــارة الفاتيــكان ومقابلــة البابــا بولــس
الســادس ،فــي اول لقــاء بيــن الكنيســة القبطيــة
األرثوذكســية والكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة
منــذ  15قرًنــا مــن الزمــان (منــذ مجمــع خلقدونيــة
عــام 451م) ،وكان هــذا أول تقــارب مباشــر
بيــن األرثوذكــس غيــر الخلقدونييــن ()Oriental
مــع الكاثوليــك ،وذلــك كمــا حــدث عــام 1965م
حيــن تقابــل البطريــرك المســكوني (الكنائــس
األرثوذكســية الخلقدونيــة) مــع البابــا الرومانــي
أيضــا فــي أول لقــاء مباشــر.
ً

وكانــت زيــارة البابــا شــنوده للفاتيــكان حدثًــا
كبيـ ًـرا ،حيــث تســلم جــزًءا مــن رفــات القديــس
أثناســيوس الرســولي (البطريــرك القبطــي رقــم
 ،)20كمــا أجــرى الوفــد القبطــي برئاســته
مباحثــات الهوتيــة مــع الوفــد الكاثوليكــي برئاســة
البابــا الرومانــي ،انتهــت بتوقيــع اتفــاق كنســي
طويــل تــم اإلعــان عنــه فــي وقتهــا .وكانــت
هــذه الزيــارة تمهيـ ًـدا لعقــد ح ـوار الهوتــي بيـ ـ ـ ـ ـ ــن
مجموعــة الكنائــس األرثوذكســية القديمــة مــع
الكنيســة الكاثوليكيــة.
رد البابــا الرومانــي الزيــارة،
عامــاّ ،
وبعــد ً 27
حيث قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة مصر،
وذلــك فــي عــام األلفيــة (ســنة  )2000فــي زيــارة
أيضــا اول مـرة فــي التاريــخ.
رســمية ،وكانــت ً

يوم  10مايو 2013م:

فــي حبريــة البابــا تواضــروس الثانــي ،وبعــد
تجليســه بنحــو ســتة أشــهر حيــث قــام بزيــارة
الفاتيــكان فــي مثــل هــذا اليــوم .وللموضــوع قصــة
إذ أن ســفير الفاتيــكان الجديــد فــي مصــر قــام
بزيــارة تعــارف إلــى البابــا تواضــروس يــوم  3أبريــل
( 2013وكان ذلــك بعــد تجليــس البابــا فرنســيس
يومــا ،إذ تــم تجليســه فــي
فــي رومــا بحوالــي ً 20

وبعــد أيــام قليلــة أخبرنــا الســفير أن الفاتيــكان
وافــق علــى إتمــام الزيــارة فــى التاريــخ المطلــوب..
وبنعمــة المســيح تمــت الزيــارة مــع وفــد كبيــر مــن
عش ـرة أعضــاء مطارنــة وأســاقفه وكهنــة ورهبــان
ـت فيهــا أن يكــون يــوم
وشمامســة ،والتــي اقترحـ ُ
 10مايــو مــن كل عــام «يــوم المحبــة األخويــة»
ـارك
بيــن الكنيســتين ،نتبــادل فيــه المحبــة والتشـ ُ
الروحــي ،فــي لقــاء يجمــع بيــن أبنــاء الكنيســتين
ـنويا
فــي مصــر وفــي الخــارج ،ليكــون هــذا تقليـ ًـدا سـ ً
لتأكيــد أواصــر المحبــة األخويــة التــي قــال عنهــا
الكتــاب المقــدس فــى رســالة بطــرس الرســول
اجتهـ ٍ
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ويـ ِـة َم َحَّب ـ ًة» (2بطــرس .)7-5 :1وفــي
األخ َّ
َ
هــذا اليــوم نتبــادل الرســائل والمكالمــات الهاتفيــة،
مــع االلتقــاء مــع غبطــة بطريــرك الكاثوليــك فــي
مصــر ،واألحبــاء مــن مطارنــة وكهنــة ورهبــان
وراهبــات مــن الكنيســتين .ويكــون اللقــاء بالتبــادل
عــام بعــد عــام فــي إحــدى الكنائــس أو األدي ـرة
المختــارة ،والتــي يتــم التوافــق عليهــا.
وبعــد أربعــة ســنوات فقــط ،قــام قداســة البابــا
فرنســيس علــى رأس وفــد كبيــر بزيــارة محبــة إلــى
مصــر عــام  2017لمــدة يوميــن ،وكانــت فرصــة
طيبــة إللقــاء كلمــات المحبــة ،وإصــدار بيــان
ـدادا للبيــان الــذي صــدر قبــل أربعيــن
كنســي امتـ ً
عامــا مــع المتنيــح البابــا شــنوده الثالــث .وهكــذا
ً
نمضــي فــي طريــق المحبــة المســيحية ،لنشــهد لهــا
فــى كل مــكان ،عالميــن أن المحبــة األخويــة هــي
الدليــل القــوي علــى أننــا أوالد هللا.

يومــا
وهكــذا يصيــر يــوم العاشــر مــن مايــو ً
مشــهودا بالذكريــات المباركــة ،والتــي يذخــر
ً
بهــا تاريخنــا المجيــد.
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ظ ــل إله الس ــماء» ،هذا اإلنس ــان المبارك
كرًس ــا كل يوم
ال ــذي ع ــاش حيات ــه كله ــا ُم َّ
م ــن أج ــل المس ــيح ،وع ــاش ه ــذه الحي ــاة
مش ــتاًقا إل ــى الس ــماء منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ أن وعـ ـ ـ ـ ــى
ه ــذه الدنيا.

أس ــقف مي ــت غم ــر ،واألنبا يوحنا أس ــقف ش ــمال
الجيـ ـزة ،واألنب ــا مق ــار أس ــقف م ارك ــز الش ــرقية
والعاش ــر م ــن رمض ــان ،واألنبا يوليوس األس ــقف
الع ــام لكنائ ــس مصر القديمة وأس ــقفية الخدمات،
واألنب ــا اكليمن ــدس األس ــقف الع ــام لكنائس قطاع
ألماظ ــة والهجان ــة وش ــرق مدين ــة نص ــر ،واألنب ــا
ميخائي ــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع حدائ ــق
القب ــة والوايل ــي والعباس ــية ،والقم ــص س ــرجيوس
س ــرجيوس وكي ــل ع ــام البطريركي ــة بالقاهـ ـرة.

ف ــي ي ــوم الخمي ــس  ١٤ماي ــو ٢٠٢٠م ،رق ــد
ف ــي ال ــرب مثل ــث الرحم ــات نيافـــة األنبـــا رويـــس
عام ــا ،بعد
األس ــقف الع ــام ،ع ــن عم ــر ناه ــز ً ٨١
أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من  ٥٧س ــنة
ـقفا.
منه ــا  ٤٣س ــنة أس ـ ً

ُوِل ــد ي ــوم  ١٥أكتوب ــر ١٩٣٩م ،وترّه ــب ف ــي
دير السـ ـريان بوادي النطرون باس ــم الراهب متياس
ـقفا
السـ ـرياني ف ــي  ٣٠أكتوب ــر ١٩٦٣م ،وس ــيم أس ـ ً
عام ــا ي ــوم  ٢٩ماي ــو ١٩٧٧م.
ً

وق ــد أقيم ــت صلـ ـوات تجنيـ ـزه ف ــي الثالث ــة
م ــن عص ــر الي ــوم ذات ــه بالكنيس ــة البطرس ــية
بالعباس ــية بحض ــور قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي ،وأصح ــاب النياف ــة :األنب ــا مرقس مطران
ش ــب ار الخيم ــة ،واألنب ــا مت ــاؤس أس ــقف ورئي ــس
دي ــر السـ ـريان بـ ـوادي النط ــرون ،واألنب ــا بط ــرس
األس ــقف الع ــام ،واألنب ــا داني ــال أس ــقف المع ــادي
وس ــكرتير المجم ــع المق ــدس ،واألنب ــا يوأن ــس
أس ــقف أس ــيوط ،واألنب ــا رافائي ــل األس ــقف الع ــام
لكنائ ــس قط ــاع وس ــط القاهـ ـرة ،واألنب ــا إرمي ــا
األس ــقف الع ــام ،واألنب ــا داني ــال أس ــقف ورئي ــس
دي ــر األنب ــا بـ ـوال بالبح ــر األحم ــر ،واألنبا صليب

باس ــم اآلب واالب ــن والروح الق ــدس اإلله الواحد
آمي ــن ،تح ــل علين ــا نعمت ــه ورحمته م ــن األن وإلى
األب ــد آمين.
خرس ــتوس آنس ــتي أليث ــوس آنس ــتي ..المس ــيح
ق ــام بالحقيقي ــة ق ــام.
ن ــودع عل ــى رج ــاء القيام ــة وف ــي أي ــام الف ــرح،
مثلث الرحمات نيافة األنبا رويس األس ــقف العام،
ونودعه إلى مواضع النور التي كان يس ــكن فيها،
فه ــو بالحقيق ــة ينطب ــق علي ــه العب ــارات الت ــي قالها
المزم ــور «الس ــاكن ف ــي ع ــون العل ــي يس ــتريح ف ــي

نح ــن ي ــا إخوت ــي األحب ــاء عندما نقف
كثير
ف ــي ه ــذه األوقات ون ــودع أحباءن ــاً ،ا
ـانا فاض ـ ًـا نش ــهد ل ــه
عندم ــا ن ــودع إنس ـ ً
جميعن ــا بس ــلوكه وحيات ــه وب ــكل كالم ــه
ووداعت ــه ،وعندم ــا نودع ــه نش ــعر ف ــي قلوبن ــا برّن ــة
ـانا ع ــاش على ه ــذه األرض
ف ــرح ألنن ــا ن ــودع إنس ـ ً
ول ــم يك ــن منه ــا ،ع ــاش وس ــط البش ــر ولك ــن عاش
ف ــي حال ــة س ــمو وحالة جهاد روح ــي نقي ،ونودعه
وه ــو يس ــمع كلم ــات بول ــس الرس ــول «م ــا ل ــم تـ ـره
عي ــن ،ول ــم تس ــمع ب ــه أذن ،ول ــم يخط ــر على قلب
بش ــر ،م ــا أع ــده هللا للذين يحبونه» ويحبون اس ــمه
ويحب ــون خدمت ــه ..وه ــذا ينطبق عل ــى حبيبنا الذي
نودع ــه ف ــي ه ــذا الي ــوم ،نياف ــة أنب ــا رويس.
م ــن بك ــور حيات ــه وه ــو بعم ــر  ٢٣س ــنة تقر ًيبا
يكرس حياته كلها ،وربما
ذهب إلى البرية لكي ما ّ
ه ــو ذه ــب إل ــى البري ــة ولك ــن كان ــت البري ــة تعيش
محب ــا للحياة النس ــكية وحياة البرية منذ
في ــه ،وكان ً
أن وع ــى الدني ــا ،وبع ــد أن أكم ــل تعليم ــه ذه ــب
ف ــي زم ــن حبري ــة القدي ــس الباب ــا كيرل ــس الس ــادس
لك ــي م ــا يترّه ــب ف ــي دي ــر السـ ـريان العام ــر ،وفي
ع ــام  ٦٣دخ ــل الدي ــر .ع ــاش الحي ــاة الرهبانية في
كل عمقه ــا ،وأح ــد مالم ــح الحي ــاة الرهباني ــة أيه ــا
األحب ــاء حال ــة الصم ــت والس ــكون الداخل ــي ،م ــا
نس ــميه «س ــام» .وفي عام  ١٩٦9حاول المتنيح
ـقفا في
الباب ــا كيرل ــس أن يخت ــاره لك ــي ما يكون أس ـ ً
دمي ــاط فاعت ــذر واعتك ــف ،ويقول ــون إن ــه هرب من
ه ــذه النعم ــة ،وأتذك ــر ه ــذا الخبر.
ومثل ــث الرحم ــات األنب ــا روي ــس كلف ــه الباب ــا

ش ــنوده أن يتاب ــع الخدم ــة ف ــي كن ــدا ول ــم يك ــن
فيه ــا أس ــاقفة ،وكان به ــا ع ــدد قلي ــل م ــن اآلب ــاء
والكنائ ــس ،وكان يذه ــب إليه ــا ويفتقده ــا ويج ــري
معه ــم كل المناس ــبات الكنس ــية ف ــي ه ــدوء ش ــديد،
كه ــدوء امت ــداد الج ــذور في األش ــجار وه ــي تحمل
ش ــجرة عالي ــة كثيـ ـرة الف ــروع ..هك ــذا كان حبيبن ــا
ال ــذي نودع ــه ..ه ــدوؤه واض ــح ،كلمات ــه مع ــدودة،
وه ــو بالحقيق ــة الس ــاكن ف ــي ع ــون العل ــي.
أتذك ــر األنب ــا روي ــس كأس ــقف كبي ــر عندم ــا
ُرِس ــمنا أس ــاقفة ،وأتذك ــر وأن ــا أحضر أول جلس ــات
المجم ــع المق ــدس أن األنب ــا روي ــس ق ــال ل ــي:
مالي ــا
«مب ــروك عل ــى الرس ــامة» ،وأعطان ــي ً
مبلغ ــا ً
لرعاي ــة الفقـ ـراء في اإليبارش ــية ،وكانت أول عطية
ربن ــا يرس ــلها .أتذكر حضوره في جلس ــات المجمع
هادئ ــا وكلمات ــه
المق ــدس وه ــو يحض ــر كالمالئك ــة ً
قليل ــة ،ولك ــن حض ــوره والس ــام ال ــذي عل ــى وجهه
كبي ــر ج ـ ًـدا .ولذل ــك باس ــم كل اآلب ــاء األس ــاقفة
والمطارن ــة الحاضري ــن معن ــا ،وباس ــم كل المجم ــع
المق ــدس للكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية ،وباس ــم
كل اآلب ــاء األحب ــاء الذي ــن خ ــدم ف ــي وس ــطهم،
وباس ــم اآلب ــاء الرهب ــان وباس ــم الشمامس ــة وباس ــم
الكنيس ــة كله ــا ،نح ــن نودع ــه .ونطل ــب من ــه أن
يذكرن ــا ويتش ــفع م ــن أجلنا ،وهو الس ــاكن في عون
العل ــي يس ــتريح ف ــي ظل إله الس ــماء ،ه ــو اآلن قد
اس ــتراح من كل أتعاب وهموم األرض ألنه س ــاكن
ـاكنا ه ــذا
ف ــي ع ــون العل ــي ،وظ ــل حيات ــه كله ــا س ـ ً
الس ــكون الجميل ،فهو اآلن له أن يس ــتريح من كل
أتع ــاب األرض ،ولكن ــه بالحقيق ــة يصلي من أجلنا
ويتش ــفع م ــن أجلن ــا ويرف ــع صلوات ــه عن ــا وع ــن كل
العال ــم ،ألن محبت ــه كانت فياضه للجميع .نودعه،
ونع ــزي أسـ ـرته المباركة ،وكل أحبائ ــه ،وكل الذين
خ ــدم معه ــم خاصت ًة في كنيس ــة قصري ــة الريحان،
وكل الذي ــن تعاملـ ـوا مع ــه ..ه ــم يش ــعرون أن ه ــذا
األس ــقف المب ــارك يصل ــي عن ــا ،وأكم ــل حيات ــه

بس ــام ،ورج ـ ـ ـ ــع إل ــى
بيت ــه وكأنه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
عاش بينن ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
السنـ ـ ـوات الطويل ـ ـ ـ ــة:
 ٥٧س ــنة ف ــي الرهبنة
و ٤٣سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
األسقفيـ ـ ـ ـ ـ ــة .ل ــم يك ــن
ـببا في مشكلة
يوما س ـ ً
ً
في رهبنته أو مهمت ـ ــه
كس ــكرتير أو أي تكلي ــف ،ه ــو كم ــاك بالحقيق ــة
ع ــاش بينن ــا ،وه ــا ه ــو يغادرن ــا للس ــماء لك ــي م ــا
يصلي عنا .نس ــأله أن يصلي عنا ،ويرفع صلواته
م ــن أج ــل كنيس ــتنا وبالدن ــا ،وم ــن أج ــل خدمتن ــا،
جميع ــا أن نكم ــل مس ــيرة حياتن ــا
وأن يعطين ــا نح ــن
ً
جميع ــا النهاي ــة الصالح ــة .إللهن ــا
بس ــام ،يعطين ــا
ً
كل مج ــد وك ارم ــة م ــن األن وإل ــى األب ــد آمي ــن.

ق ــدم المطـ ـران م ــار ثاؤفيل ــس ج ــورج صليب ــا
متروبولي ــت جب ــل لبنان وطرابلس ،التعزية لقداس ــة
الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،ف ــي نياح ــة مثل ــث
الرحم ــات نياف ــة األنب ــا رويس األس ــقف العام الذي
رق ــد ف ــي ال ــرب .ج ــاء ذل ــك خ ــال رس ــالة تعزي ــة
بع ــث به ــا يوم الجمع ــة  15مايو 2020م ،مطران
جب ــل لبن ــان لقداس ــة الباب ــا .وق ــال م ــار ثاوفيل ــس
ج ــورج صليب ــا ف ــي رس ــالته« :ع ـ ّـز علين ــا غي ــاب
نياف ــة الحب ــر الجلي ــل األنبا رويس األس ــقف العام،
ال ــذي غ ــادر عالمنا في هذه األي ــام الخالصية من
أي ــام القيام ــة المبارك ــة ،وانض ــم إلى الم ــأ األعلى
بجـ ـوار اآلب ــاء القديس ــين .أرف ــع تعاز َّي وأبروش ــيتي
طالب ــا صلواتك ــم
إل ــى قداس ــتكم والمجم ــع المق ــدس ً
ـائل ال ــرب أن
وش ــفاعته ألجلن ــا ف ــي الس ــماء ،س ـ ً
يع ــوض عل ــى الكنيس ــة بأمثال ــه كثيري ــن».

انطلق ــت ف ــي ه ــدوء المالئك ــة ال ــروح الطاهـ ـرة
النقي ــة لنياف ــة الحب ــر الجليل مثل ــث الرحمات األنبا
روي ــس األس ــقف الع ــام ،وذل ــك ي ــوم الخمي ــس 14
ماي ــو .2020
ترّه ــب ف ــي دي ــر الس ــيدة الع ــذراء السـ ـريان ف ــي
 1963/10/30وس ـ ّـنه ال تتجاوز  24س ــنة فقط،
وبع ــد أن حص ــل عل ــى بكالوري ـ ـ ـ ـ ـ ــوس التج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
بس ــنة واح ــدة ،ألن ــه كان ل ــه اش ــتياق للرهبن ــة من ــذ
نعوم ــة أظافـ ـره.
ق ــام برهبنت ــه أب ــوه الروح ــي نياف ــة األنبا ش ــنوده
ـر ج ـ ًـدا،
أس ــقف التعلي ــم آن ــذاك ،وكان يحب ــه كثي ـ ًا
ورهبنه باس ــم متياس السـ ـرياني ،وهو اس ــم صديقه
أسقفا للجيزة
القديم متياس السـ ـرياني الذي قد س ــيم ً
باس ــم األنب ــا دوماديوس.
أس ــتطيع أن أق ــول إن رهبن ــة ال اره ــب متي ــاس
ـخصيا،
ـببا ف ــي رهبنت ــي أن ــا ش ـ ً
السـ ـرياني كان ــت س ـ ً
ـابا
لما س ــمعت من أحد رهبان دير السـ ـريان أن ش ـ ً
غني ــا ق ــد تره ــب وت ــرك كل ش ــيء
جامعي ــا ً
مثقف ــا ً
ً
ف ــي العال ــم ،أخذتن ــي غيـ ـرة روحي ــة لتنفي ــذ مش ــروع
الرهبن ــة ال ــذي كان ف ــي ذهن ــي ،فجئ ــت إل ــى الدير

س ــنة  1964وترهب ــت ف ــي أوائ ــل .1965
لم ــا جئ ــت إل ــى الدي ــر و أري ــت ال اره ــب متي ــاس
السـ ـرياني -ال ــذي كن ــت ق ــد س ــمعت عن ــه -أري ــت
في ــه أكث ــر مم ــا س ــمعت ،وتذك ــرت كالم ملكة س ــبأ
لم ــا زارت س ــليمان الحكي ــم ورأت الحكمة قالت له:
«ص ِحيح ــا َكان اْلخب ــر َّال ـ ِـذي س ـ ِـمعتُه ِف ــي أَر ِ
ض ــي
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َس ــم ْعتُ ُه» (1م ــل.)7 ،6 :10
ـاكا يمش ــي عل ــى األرض .كن ــت
كن ــت أراه م ـ ً
ـيئا .رأيت
أ ارق ــب حركات ــه وس ــكتاته لعّل ــي أتعل ــم ش ـ ً
في ــه التواض ــع العمي ــق .رأيت فيه الهدوء والخش ــوع
سـ ـواء ف ــي الكنيس ــة أو خ ــارج الكنيس ــة .أري ــت في ــه
الصم ــت وقّل ــة ال ــكالم .أري ــت في ــه الح ــب العمي ــق
والخدم ــة الباذل ــة للرهب ــان والعمال.

ال اره ــب متي ــاس السـ ـرياني وصديق ــه الحمي ــم
أبون ــا أنطوني ــوس السـ ـرياني (ه ــو اآلن نيافة األنبا
باخوميوس مطران البحيرة أطال هللا حياته) ،عمال
جميل طيلة وجودهما بالدير .كانا
تقليدا
ً
لنفس ــهما ً
كل ي ــوم أح ــد يجهـ ـزان لعمال الدي ــر (وكان عددهم
حوال ــي عشـ ـرة عم ــال ،ناس كبار في الس ــن وفقراء
وغالب ــة) .كان األبـ ـوان المب ــاركان يجهزان لهم كل
يوم أحد وجبة دس ــمة س ــاخنة من اللحوم الخضار
والفاكه ــة ،وبع ــد ص ــاة غ ــروب ي ــوم األح ــد يحمل
األبـ ـوان بمس ــاعدة بع ــض العم ــال أوان ــي الطع ــام
الدوار مكان س ــكن
والخب ــز والفاكه ــة ويذهبان إلى َّ
العم ــال .يق ــوم أبون ــا أنطوني ــوس بتحفي ــظ العم ــال
طا مث ــل درس
درس ــا بس ــي ً
ترنيم ــة بس ــيطة ويعلمه ــم ً
م ــدارس األح ــد ،بينما أبونا متي ــاس يجهز المائدة،
وبع ــد انته ــاء ال ــدرس يجل ــس العم ــال عل ــى المائدة
لتن ــاول طع ــام العش ــاء ،ويق ــوم األبـ ـوان المب ــاركان
بخدمتهم حتى ينتهوا من العشاء ،ويغسلون الحلل
فرحين بهذه
واألطب ــاق ،ويرجع ــان إل ــى ّ
قلياتيهم ــا ْ
وعطاء،
حب ــا
الخدم ــة البس ــيطة العميق ــة الممل ــوءة ً
ً
وق ــد اس ــتمر ه ــذا الحال عدة س ــنوات.
ق ــام نياف ــة الحب ــر الجلي ــل األنب ــا ثاؤفيل ــوس
أس ــقف دير السـ ـريان بس ــيامة ثالثة رهبان أفاضل
في درجة القسيس ــية هم :القس أوغريس السـ ـرياني
نيح هللا نفس ــه ،والقس أنطونيوس السـ ـرياني (نيافة
األنبا باخوميوس أطال هللا حياته) ،والقس متياس
السـ ـرياني (نياف ــة األنب ــا روي ــس ني ــح هللا نفس ــه)،
ي ــوم  2يناي ــر  ،1966ث ــم ن ــال أبون ــا متياس درجة
القمصي ــة ف ــي  25يوني ــة  .1967ث ــم طلب ــه الباب ــا
تير ل ــه ،ث ــم
كيرل ــس الس ــادس للخدم ــة فن ــزل س ــكر ًا
مشـ ـرًفا عل ــى طلب ــة الكلي ــة اإلكليريكية.

بع ــد نياح ــة األنب ــا تيموث ــاوس مطـ ـران الدقهلي ــة
ودمي ــاط ،أراد الباب ــا كيرلس س ــيامة الراهب القمص
ـقفا عل ــى دمي ــاط فرفض ألنه
متي ــاس السـ ـرياني أس ـ ً
تمام ــا ،ويقول:
كان عازًف ــا عن مس ــئولية األس ــقفية ً
«أس ــقف اإليبارش ــية مس ــئول ع ــن كل أح ــد ف ــي
اإليبارش ــية ليخلصه ،وأن ــا غير قادر على خالص
نفسي فكيف أتحمل مسئولية خالص األخرين؟»،
ولم ــا ضغطـ ـوا علي ــه هرب إلى دير السـ ـريان وكان
حبيس ــا ف ــي قالية منفردة
ذل ــك س ــنة  ،1969وظل ً
ـيئا
بعي ــدة ف ــي حديق ــة الدي ــر ال يع ــرف أح ــد عنه ش ـ ً
ع ــدة ش ــهور حت ــى تمت س ــيامة أس ــقف لدمي ــاط ثم
رج ــع للخدم ــة مـ ـرة أخ ــرى ،وف ــي ه ــذه المرة أرس ــله
الباب ــا كيرل ــس لخدم ــة األقباط ف ــي إنجلترا.
لم ــا جل ــس أب ــوه الروح ــي الباب ــا ش ــنوده الثال ــث
في  14نوفمبر  1971على كرس ــي البطريركيةن
تير ل ــه ،وح ــاول ع ــدة مرات
اس ــتدعاه ليك ــون س ــكر ًا
ـقفا إلحدى اإليبارش ــيات وكان يرفض،
س ــيامته أس ـ ً

ـر اقتن ــع برتب ــة أس ــقف ع ــام ،فرس ــمه الباب ــا
وأخي ـ ًا
عام ــا ف ــي عي ــد العنصـ ـرة  9ماي ــو
ش ــنوده أس ـ ً
ـقفا ً
 1977باس ــم األنب ــا روي ــس ،وأس ــند ل ــه خدم ــة
كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء قصري ــة الريح ــان بمجم ــع
الكنائ ــس بمص ــر القديم ــة ،إل ــى جان ــب س ــكرتارية
الباب ــا ،إل ــى جان ــب بع ــض الخدم ــات ف ــي الكنائس
الناش ــئة بكن ــدا ،فخ ــدم كنيس ــة قصري ــة الريح ــان
بنش ــاط وأمان ــة وأحي ــا الخدم ــة فيه ــا ج ـ ًـدا ،وج ــذب
الكثيري ــن إليه ــا حت ــى أصبح ــت أش ــهر كنيس ــة في
مص ــر القديم ــة بفض ــل خدمت ــه ورعايت ــه .وم ــن
محبت ــه له ــذه الكنيس ــة بنى في ركن فيه ــا منامة له
ليت ــم دفن ــه فيه ــا عن ــد نياحت ــه.
ـر وبعد خدم ــة طويلة تنيح المالك الطاهر
أخي ـ ًا
األنب ــا روي ــس صب ــاح الخمي ــس  14مايو ،2020
صل ــى علي ــه قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي مع
ع ــدد قلي ــل م ــن األس ــاقفة والش ــعب بس ــبب وب ــاء
الكورون ــا وذل ــك في الكنيس ــة البطرس ــية بدير األنبا
ودفن في المنامة التي أنش ــأها في كنيس ــة
رويسُ ،
قصري ــة الريح ــان بمص ــر القديمة حس ــب وصيته.
نس ــتطيع أن نقول إن نيافة األنبا رويس عاش
غر ًيب ــا ورح ــل غر ًيب ــا ،والغرب ــة فضيل ــة عظمى في
الرهبنة أتقنها األنبا رويس .قال عنه قداس ــة البابا
هادئا ،ل ــم يكن في يوم
ف ــي كلم ــة التأبي ــن« :عاش ً
ـببا ف ــي مش ــكلة ،ب ــل كان م ــاك س ــام .ع ــاش
سـ ً
ف ــي وس ــطنا كم ــاك ،وه ــا هو يغادرنا إلى الس ــماء
كم ــاك ،لك ــي م ــا يصل ــي عن ــا لك ــي يعينن ــا ال ــرب
جميع ــا للنهاي ــة الصالحة».
ً
باس ــم مجم ــع رهب ــان دير السـ ـريان ،إخ ــوة األنبا
روي ــس ف ــي الرهبن ــة ،نق ــدم خال ــص العـ ـزاء ألسـ ـرة
األنب ــا روي ــس وألبن ــاء األنب ــا روي ــس الروحيي ــن ف ــي
مص ــر القديم ــة وكندا وكل األماكن التي خدم فيها،
ونطل ــب إلي ــه أن يذكرنا أمام ع ــرش النعمة ،ليعيننا
هللا كم ــا أعان ــه ،ويكم ــل أيام غربتنا بس ــام ،ويكون
لن ــا مع ــه نصي ــب في األمج ــاد الس ــماوية .آمين.

عل ــى ال ــدوام أنن ــي أم ــام م ــاك نو ارن ــي ،س ــماوي..

قمة الوداعة ،والروحانية ..وغاية الهدوء والس ــكينة
القلبي ــة ..ع ــاش حياة التجرد ،قليل الكالم ،ناس ــك،

ازه ــد ،يه ــرب م ــن المج ــد الباط ــل ،فقد رف ــض رتبة
األس ــقفية ع ــدة مـ ـرات ،وال يبال ــي ف ــي ي ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــن
كان ــت الدنيا..

دائم ــا أص ــرخ نح ــوه قائ ـ ًـا :بال ارح ــة
 وكن ــت ًتعود أن يقود س ــيارته
في السـ ـواقة يا س ــيدنا ،حيث ّ
بس ــرعة ،ليلح ــق بقداس ــات واجتماع ــات وزيـ ـ ـ ـ ـ ــارات

ال تنته ــي..

دائم ــا تغط ــي وجه ــه
 مس ــحة الن ــور كان ــت ًالمالئك ــي ،وكان كالم ــه قلي ـ ًـا ،يتس ــم بالقداس ــة
والجدي ــة ،وكان ــت االبتس ــامة الت ــي حدثن ــا عنه ــا
حي ــاه ..ق ــال
القدي ــس مقاري ــوس الكبي ــر ،تعل ــو ُم ّ
األنب ــا مكاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس« :اإلنســـــــــــــان المتواضــــــــــع

ال تبـــرح االبتســـامة شـــفتيه» ..وكان ه ــو ذل ــك
اإلنس ــان فع ـ ًـا.

نيافـــة أنبـــا رويـــس كنـــز الفضائـــل :فه ــو

«ظاهـ ـرة» ،م ــن الصع ــب أن تجتم ــع كل ه ــذه
الفضائ ــل ف ــي إنس ــان واح ــد حي ــث:

 -1الهدوء العميق ،والبسمة الصادقة.
 -2الوجه النوراني ،والنظرة المركزة.
 -3العط ــاء المس ــتمر للفقـ ـراء به ــدوء،

وب ــا ح ــدود.

 -4التعليم العميق بصوت خفيض.
 -5النظام ،والنشاط الدائم بال هدوء!!
 -6المحب ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخالص ـ ـ ـ ـ ـ ــة والشهـ ـ ـ ـ ـ ــادة

األمين ــة لمخّلصه.
وداعـــــا...
ً

 +المــــــــــــاك ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع إلـ ـ ـ ـ ـ ــى

مكان ــه األصل ــي..

 +والنورانـــي ال ــذي سيش ــرق ن ــوره على

م ــدى األجيال ..
ظ ــروا ِبأ ِ
ـف تَ ِع ْب ُت َقِلي ـ ًـاَ ،ف َو َج ْد ُت
ْ
َعُين ُك ـ ْـم َك ْي ـ َ
«اُْن ُ ُ
ِ
ِ ِ
اح ًة َكث َيرًة» (سي)35 :51
لَنْفسي َر َ
 عرف ــت نيافـــة أنبـــا رويـــس ،من ــذ س ــنواتمع ــا ف ــي بيت
بعي ــدة ،ف ــي الثماني ــات ،حي ــن س ـ ّ
ـكنا ً
األس ــاقفة بالكاتدرائي ــة ،باألنب ــا رويس ،العباس ــية..
كن ــا ف ــي مس ــكن مقاب ــل اآلخ ــر ..والحظ ــت
ّ -

 +وحبيـــب الفقـــراء الذي خ ــدم اآلالف
ب ــدون ضجي ــج ..
 +ورجـــل الصـــاة ال ــذي صالته تش ــبه

ص ــاة المالئكة..

 +واألنبا ابرآم الجديد...
وداعا أغلى األحباء،،،
ً
الصور ُمهداه من األستاذ /نشأت نسيم  -الخادم بكنيسة السيدة العذراء المعلقة

الصَّي ِاد َو ِم َن اْل َوَبِإ اْل َخ ِط ِر» (مز )3:91
يك ِم ْن َف ِّخ َّ
«أل ََّن ُه ُيَن ِّج َ

منذ ظهور جائحة كورونا المس ــتجد
(كوفي ــد )19-ف ــي مص ــر ف ــي أوائ ــل
ان أس ــقفية
م ــارس الماض ــي ،ل ــم تتـ ـو َ
الخدم ــات ف ــي تحمل دورها في مس ــاندة
جه ــود الدول ــة المصري ــة ف ــي محارب ــة
تفش ــي في ــروس كورون ــا المس ــتجد،
وتقدي ــم الدع ــم م ــن أج ــل التخفي ــف م ــن
اآلث ــار الناجم ــة ع ــن انتش ــار الفيروس،
وذل ــك انطالًق ــا مم ــا تملك ــه أس ــقفية
الخدم ــات م ــن خبـ ـرة طويل ــة ف ــي مجال
االس ــتجابة لح ــاالت الطـ ـوارئ ،وف ــي
إط ــار المس ــئولية المجتمعي ــة وال ــدور
التنم ــوي الذي تقوم به األس ــقفية لخدمة
المجتم ــع المص ــري على مدار ما يقرب
عام ــا.
م ــن ثماني ــة وخمس ــين ً

ومم ــا أعط ــى دفع ــة قوية لألس ــقفية
لب ــذل المزي ــد م ــن الجه ــد ف ــي ه ــذا
المج ــال ،زي ــارة قداس ــة البابا تواضروس
الثاني لألسقفية ،ليطمئن على خطوات
الرج ــوع اآلم ــن واله ــادئ للخدم ــة الت ــي
وضعه ــا نياف ــة الحب ــر الجلي ــل األنب ــا
يولي ــوس ف ــي ظ ــل الظ ــروف الت ــي
يواجهها العالم .وأش ــار قداس ــته بس ــرعة
التح ــرك لمس ــاندة المجتم ــع وباألخ ــص
الق ــرى الفقيـ ـرة والمجتمع ــات العشـ ـوائية
حت ــى تعب ــر ه ــذه الجائح ــة ع ــن مص ــر
والعال ــم بخير .وأكد قداس ــته على أهمية
التنس ــيق م ــع جه ــود الدول ــة والخط ــط
الوطني ــة ف ــي الحد من انتش ــار اإلصابة
بفي ــروس كورون ــا.

التدابي ــر الرئيس ــية لتجن ــب اإلصاب ــة
بع ــدوى في ــروس كورون ــا المس ــتجد،
وكذل ــك مواجه ــة الش ــائعات والمفاهي ــم
الخاطئ ــة والوص ــم المرتب ــط في ــروس
سيما بين األطفال
كورونا المس ــتجد ،ال ّ
والنس ــاء والمعوقي ــن والش ــباب والفئ ــات
الضعيف ــة والمهمش ــة.
 .4تقديم الدعم النفسي واالجتماعي
للمجتمع ــات المتض ــررة ،خاص ــة أولئك
الذين فق ــدوا ذويهم وأحبائهم.
أهـــم المبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا
األســـقفية فـــي هـــذا المجـــال:
 .1توفي ــر كمام ــات وأدوات تطهير
بأس ــعار بس ــيطة ،باإلضافة إلى تجهيز
مالب ــس واقي ــة لألطب ــاء تتناس ــب م ــع
للمواصف ــات الصحي ــة الموصى بها من
الجه ــات الرس ــمية المصري ــة .ه ــذا وق ــد
تمكن ــت األس ــقفية م ــن خ ــال المش ــغل
الخ ــاص به ــا م ــن توفي ــر م ــا يق ــر م ــن
اثنتي ــن وعشـ ـرين أل ــف كمام ــة صحي ــة

حت ــى  18ماي ــو .2020
 .2توفير زجاجـ ـ ـ ـ ـ ــات سع ـ ـ ــة 100
ملليليت ــر م ــن الكح ــول اإليثيل ــي بنس ــبة
التركي ــز  %70حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مواصفـ ـ ـ ـ ـ ــات
و ازرة الصح ــة.
 .3تصنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  1000قطع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مالب ــس واقي ــة لألطب ــاء ،إه ــداء م ــن
قداس ــة الباب ــا تواض ــروس إل ــى الجي ــش
فانا من الكنيس ــة بجهودهم
األبيض ،عر ً
المس ــتميتة ف ــي إنق ــاذ الش ــعب المصري
والتص ــدي لفي ــروس كورون ــا المس ــتجد.
 .4تجهي ــز وتوزي ــع  6100كرتون ــة
طع ــام متكامل ــة القيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الغذائيـ ـ ـ ـ ـ ــة،
باإلضاف ــة إل ــى شنطـ ـ ـ ـ ـ ــة لمس ــتلزمات
النظاف ــة الش ــخصية والمطهرات ،لتعقيم
وتطهي ــر المن ــازل والصاب ــون .س ــوف
يس ــتفيد م ــن هذه المس ــاعدات م ــا يقرب
م ــن  6000أسـ ـرة بأكث ــر المجتمع ــات
احتياج ــا وتض ـ ُّـرًار بالجائح ـ ـ ـ ـ ــة بجمي ــع
ً
محافظ ــات مص ــر.
 .5تصمي ــم وانت ــاج مطوي ــة مصورة
تع ــزز أه ــم الرس ــائل الصحي ــة ح ــول
الوقاي ــة م ــن الع ــدوى بالفي ــروس .ويت ــم
حالي ــا توزي ــع م ــا يقرب م ــن ()10000
ً
عشـ ـرة آالف مطوي ــة و 6500ورق ــة
إرش ــادية ح ــول المعايي ــر الصحيح ــة
الس ــتخدام الكمام ــات والتخل ــص اآلم ــن
منه ــا ،واس ــتخدام المطهـ ـرات ف ــي تعقيم
المن ــازل .وم ــن الجدي ــر بالذك ــر أن ــه ت ــم

طباع ــة المطوي ــة بطريق ــة ب اري ــل حت ــى
نتمك ــن م ــن الوص ــول إل ــى الفئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ذوي اإلعاق ــة.
 .6يصاح ــب توزيع المـ ـواد الغذائية
التوعي ــة العملي ــة م ــن خ ــال منص ــة
صوتي ــة (مكبرات صوت تجوب شـ ـوارع
المجتم ــع) لمدة ثالث أيام لكل مجتمع،
وذل ــك من خالل قيام إح ــدى الخادمات
ف ــي المجتمع ــات المس ــتهدفة بمح ــاكاة
عملي ــة ألس ــاليب الوقاي ــة م ــن الفي ــروس
أم ــام األطف ــال واألمي ــات أثن ــاء انعق ــاد
المنصة الصوتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحف ـ ـ ـ ـ ــاظ
على التباعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وكاف ـ ـ ـ ــة
اإلجـ ـراءات االحت ارزي ــة.
 .7حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات تطهي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الشـ ـ ـوارع
وج ــدران الق ــرى المستهدف ـ ـ ـ ــة بارتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
مت ــر ونصف.
 .8بالتع ـ ـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أخصائيي ـ ـ ــن
ف ــي اإلرش ــاد والدع ــم النفس ــي ،قام ـ ـ ـ ـ ــت
األس ــقفية بإعداد وتوزي ــع مطويات تقدم
رس ــائل للدع ــم نفس ــي ،وذل ــك للتغل ــب
عل ــى المخ ــاوف الناتج ــة ع ــن انتش ــار
الفيروس ،والحد من مشكـ ـ ـ ـ ــات العنف
األس ــري والعن ــف ض ــد األطف ــال ،الت ــي
أفرزه ــا الحج ــر المنزل ــي.
الــــــــرب قـــــــادر أن يكلل عملنـــــــــــا
بالخيـــر والنجـــاح بمـــا فيـــه صالـــح
بلدنـــا الحبيبـــة ويرفع عنـــا وعن العالم
أجمعين الشـــرور واألمراض واألوبئة.

وبناء على توجيهات قداسته ونيافة
ً
األنب ــا يوليوس أس ــقف الخدمات ،قامت
األس ــقفية بمخاطبة الهيئات والمنظمات
الشـ ـريكة لألس ــقفية للتنس ــيق م ــن أج ــل
تقدي ــم أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمجتمع ــات
الفقيـ ـرة والمناط ــق العشـ ـوائية ،كم ــا بثّت
األس ــقفية خط ــة عملها ف ــي ضوء خطة
الدول ــة ووفًق ــا لالحتياج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الوطني ــة
متضمن ــة أربع ــة أهداف اس ــتراتيجية.
 .1المس ــاهمة ف ــي توفي ــر كمام ــات
وأدوات تطهير ومالبس واقية لألطباء.
 .2توفي ــر المساع ـ ـ ـ ــدات الفوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م ــن مـ ـواد غذائي ــة ،ومس ــتلزمات نظاف ــة
احتياجا.
ومطهرات ألكثر األشخ ـ ـ ــاص
ً
 .3نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف والوعـ ـ ـ ـ ـ ــي
الصح ــي عل ــى وج ــه الس ــرعة بش ـ ـ ـ ـ ــأن
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َّ
َّ
ج ِر؟» (نشيد األنشاد )٦ :٣
ان وب ِك ل أذِرة ِ اتل ا ِ
ان ،م ع ط رة ب ِال م ر والل ب ِ
«م ن ه ِذه ِ الط ال ِع ة مِن ال بي ِة ك أع ِم د ٍة مِن دخ ٍ

يوم املحبة األخوية
بمناس ــبة ت ــذكار ي ــوم المحب ــة األخوي ــة بي ــن الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية

عب ــر قداس ــة الباب ــا فرانس ــيس عن محبت ــه وتقديره لمصر والمصريي ــن ،وإنه يرفع
ّ

الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ي ــوم األح ــد  ١٠ماي ــو ٢٠٢٠م ،مكالم ــة هاتفي ــة م ــن

قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي عل ــى أنن ــا نقب ــل كل م ــا يصنع ــه هللا معنا ،وأن
مع ــا للخي ــر للذي ــن يحب ــون هللا .وف ــي نهاي ــة االتص ــال تبادال
كل األش ــياء تعم ــل ً

والكنيس ــة الكاثوليكي ــة الروماني ــة ،المواف ــق  ١٠ماي ــو م ــن كل عام ،تلقى قداس ــة
قداس ــة الباب ــا فرنس ــيس ،تب ــادال خاللها التهان ــي القلبية بهذه المناس ــبة ،والتي بدأ
االحتف ــال به ــا بش ـ ٍ
ـكل س ــنوي من ــذ ٢٠١٣م ،وذلك لدعم أواص ــر المحبة األخوية
الت ــي تجم ــع الكنيس ــتين ف ــي طري ــق خدمة الس ــيد المس ــيح القائ ــم والمنتصر .وقد

الص ــاة م ــن أج ــل س ــام العال ــم خاصة في هذه األيام الصعب ــة .ومن جهته أكد

الصالة ليرحم هللا العالم والكنيس ــة وكل المؤمنين ،مع التمنيات القلبية بالصحة

والس ــامة للجميع.

توقيع بروتوكول مرشوع «بنت امللك» بني الكنيسة القبطية األرثوذكسية وبنك نارص االجتمايع
اس ــتقبل قداس ــة الباب ــا تواضروس الثان ــي بالمقر
البابوي بالكاتدرائية المرقس ــية الكبرى باألنبا رويس،
يوم األحد  ١٠مايو ٢٠٢٠م ،الدكتورة نيڤين القباج
وزيـ ـرة التضام ــن االجتماع ــي ،حيث ت ــم خالل اللقاء
توقي ــع بروتوك ــول التع ــاون بي ــن الكنيس ــة القبطي ــة
األرثوذكس ــية وبن ــك ناص ــر االجتماع ــي فيما يخص
مش ــروع «بن ــت المل ــك» ،ال ــذي يه ــدف إل ــى إصدار

دفات ــر توفي ــر خاص ــة ل ــزواج الفتي ــات القاصـ ـرات
عن ــد بلوغه ــن س ــن الزواج ممن تس ــاهم الكنيس ــة في
دعمه ــن باالش ــتراك م ــع أسـ ـرة الفت ــاة والراغبي ــن ف ــي
تقدي ــم الدع ــم والمس ــاعدة م ــن أبن ــاء الكنيس ــة ،مم ــا
يس ــهم ف ــي تدبير احتياجات الفتي ــات المقبالت على
ال ــزواج بش ــكل الئ ــق .ق ــام بتوقي ــع العق ــد م ــن جانب
الكنيس ــة نيافة األنبا يوليوس األس ــقف العام لكنائس

مص ــر القديم ــة والمش ــرف عل ــى أس ــقفية الخدم ــات،
وم ــن جان ــب بن ــك ناص ــر الدكت ــور شـ ـريف ف ــاروق
نائ ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة والعض ــو المنت ــدب.
للتب ــرع لمش ــروع «بن ــت المل ــك» :البن ــك
التج ــاري الدول ــي ، C.I.Bحس ــاب رق ــم :جني ــه
مص ــري  ،100035771907دوالر أمريك ــي
100035771926

قداسة ابلابا يستقبل رئيس املكتب الفين ملادة ادلين املسييح

كما اس ــتقبل قداس ــة البابا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقس ــية الكبرى باألنبا

روي ــس ،ي ــوم الثالث ــاء  ١٢ماي ــو ٢٠٢٠م ،األس ــتاذ الدكت ــور عب ــد هللا حنا رئيس
المكت ــب الفن ــي لتوجي ــه التربي ــة الديني ــة المس ــيحية ب ــو ازرة التربية والتعلي ــم ،والذي

عرض على قداسته نتيجة المسابقة البحثية المسيحية لمراحل التعليم المختلفة،
والت ــي ش ــهدت مش ــاركة  ٤٥١٤٩متس ــابًقا م ــن مختل ــف الم ارح ــل التعليمي ــة إلى

جان ــب ذوي الق ــدرات الخاص ــة والمكفوفي ــن والوافدي ــن .وتم التوقي ــع على النتيجة
النهائي ــة قب ــل اعتماده ــا م ــن ِقَب ــل الدكت ــور محم ــود فـ ـؤاد مدي ــر ع ــام تنمي ــة مادة
التربي ــة الديني ــة بال ــو ازرة ،والدكت ــور عب ــد هللا حن ــا رئي ــس المكت ــب الفن ــي لتوجي ــه

التربي ــة الديني ــة المس ــيحية ،اللذي ــن قادا فعاليات المس ــابقة.

وأع ــرب قداس ــة الباب ــا ع ــن تقديـ ـره لل ــدور اإليجابي ال ــذي يقوم ب ــه الدكتور طارق
ش ــوقي وزي ــر التربي ــة والتعلي ــم ونائب ــه الدكت ــور رض ــا حج ــازي ف ــي دع ــم تنمي ــة م ــادة
ـدر و ٍ
التربي ــة الديني ــة لتزوي ــد الط ــاب بق ـ ٍ
اف م ــن المعرف ــة الديني ــة الصحيح ــة وال ــذي
يترجمه بوضوح المس ــابقة البحثية وبنك المعرفة ومش ــروع تدريب  ١٠٠٠معلم دين
مس ــيحي .كم ــا تم ــت مناقش ــة موض ــوع تدري ــب  ١٠٠٠معل ــم تربي ــة ديني ــة مس ــيحية
وال ــذي ت ــم االنته ــاء في ــه م ــن تدري ــب  ٤٨٠معل ــم ،بالتع ــاون م ــع الكنيس ــة القبطي ــة
األرثوذكس ــية ،وكذل ــك موض ــوع بن ــك المعرفة للتربية الدينية المس ــيحية .وقدم قداس ــة
الباب ــا الش ــكر للدكت ــور عب ــد هللا حنا على الجهد المب ــذول لتطوير مادة التربية الدينية
قدر و ٍ
المس ــيحية وصقل مهارات معلميها وإكس ــاب الطالب ٍ
اف من المعرفة .حضر
اللق ــاء الق ــس بول ــس حليم ،المتحدث الرس ــمي باس ــم الكنيس ــة.

ويستقبل كهنة وأعضاء جملس كنيسة العذراء األباصريي

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى
باألنبـــا رويـــس ،يـــوم األربعـــاء  ١٣مايـــو ٢٠٢٠م ،كهنـــة وأعضـــاء مجلـــس كنيســـة الســـيدة
العـــذراء والمـــاك ميخائيـــل باألباصيـــرى بعين شـــمس.

تهنئة قداسة ابلابا بمناسبة
ايلوم العاليم للتمريض

ف ــي مناس ــبة االحتف ــال بالي ــوم العالم ــي
للتمري ــض ،وال ــذي يوافق يوم الثاني عش ــر من
ماي ــو كل ع ــام ،يس ــعدني أن أق ــدم تهنئ ــة قلبية
لف ــرق التمري ــض وجمي ــع العاملي ــن ف ــي مهن ــة
أود
التمري ــض ف ــي كاف ــة مستش ــفيات مص ــر .و ّ
في هذه المناسبة أن أعرب عن خالص تقديري
لل ــدور العظي ــم ال ــذي تقدم ــه أطق ــم التمري ــض
مم ــا يجع ــل مهنته ــم ،إح ــدى المه ــن الس ــامية
المفعم ــة بالعط ــاء والقي ــم اإلنس ــانية والت ــي
تتجس ــد فيه ــا التفان ــي والتضحي ــة والرحمة .كما
ِ
حاليا
أُثَ ّم ــن تضحياته ــم الغالي ــة الت ــي يقدمونها ً
ب ــكل إخ ــاص وتف ـ ٍ
ـان م ــن أج ــل تقدي ــم الرعاية
الصحي ــة الالزم ــة للمرض ــى وحماي ــة الوط ــن
والمواطني ــن م ــن في ــروس كورون ــا المس ــتجد.

َّ َّ َ َّ ُ َ ٌ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
َُْ
«ا ِح دوا الرب ألن ه ص ال ِح ،ألن إِل األب ِد رح ت ه» (مزمور )١ :١٣٦
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قداسة ابلابا يصيل عشية عيد القديس أثناسيوس الرسويل بم زاره بالاكتدرائية
صل ــى قداس ــة الباب ــا
تواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس الثان ـ ـ ـ ــي
مس ــاء ي ــوم الخميس ١٤
ماي ــو ٢٠٢٠م ،عش ــية
عي ــد القديس أثناس ــيوس
الرسول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بالمذب ـ ـ ـ ــح
ال ــذي يحم ــل اس ــمه والموج ــود ب ــه جس ــده الكائ ــن
طي ــب
أس ــفل الكاتدرائي ــة المرقس ــية بالعباس ــية .كم ــا َّ
قداس ــته رف ــات القدي ــس ف ــي نهاية العش ــية ،ث ــم ألقى
قداس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة البابا العظة عن مشـــاهد في حياة البابا
أثناســـيوس الرسولي.

وفي مســـتهل عظتـــه نعى قداســـة البابا مثلث
الرحمات نيافة األنبا رويس األســـقف العام ،الذي
رق ــد ف ــي الرب بش ــيخوخة صالحة الي ــوم ذاته ،حيث
ق ــال قداس ــته« :أح ــب أن أذك ــر أنن ــا ودعن ــا الي ــوم
واح ـ ًـدا م ــن أحبار الكنيس ــة األجالء ،مثلث الرحمات
المتني ــح نياف ــة األنب ــا روي ــس األس ــقف الع ــام ف ــي
الكنيسة ،بعد جهاد روحي ،وبعد أن حم ـ ـ ــل صليب
المرض فتـ ـ ـ ـ ـ ـرة طويلة .نودعه كقامة ونموذج طيب

قرار بابوي رقم ()2020-3
خبصوص إدارة كنيسة العذراء بأرض اجلولف

كثير بالهدوء
لألب األس ــقف وخدمت ــه الهادئة ،تميز ًا
والصمت وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح المالئكي ـ ـ ــة .قضى في الرهبنة
 ٥٧س ــنة وف ــي األس ــقفية  ٤٣س ــنة ،وبدأ ف ــي حياته
الرهباني ــة م ــع المتني ــح الباب ــا كيرل ــس القدي ــس ثم مع
دائما عبر هذه الس ــنين
البابا ش ــنوده ثم معنا ،وكان ً
نموذج ــا يش ــهد ل ــه الجمي ــع ويش ــهد لمحبت ــه
الطويل ــة
ً
وهدوئ ــه وحيات ــه الت ــي عاش ــها ف ــي صم ــت .ربما هللا
محب ــا
اخت ــار أن يرح ــل ف ــي ه ــذه األي ــام ألن ــه كان ً
لحي ــاة اله ــدوء فاخت ــار أن يرح ــل ف ــي ه ــدوء ،ربن ــا
ينفعن ــا بصلوات ــه وش ــفاعاته أمام هللا».

كمـــــــا أشــــــــــــار قداستـــــــــه لتذكـــــار استرجاع
رفات شـــهداء ليبيا« :في يوم  ١٤مايو منذ س ــنتين
اس ــتقبلنا رف ــات ش ــهداء ليبي ــا بع ــد ثالث س ــنوات من
الكش ــف ع ــن استش ــهادهم .ث ــم بعد ثالث
س ــنوات ُو ِج ــدت المقبـ ـرة التي ُد ِفنـ ـوا فيها،
قداسة ابلابا يف
وبتع ــاون الس ــلطات المصري ــة والليبي ــة
دير القديس أنبا مقار
أمك ــن اس ــترجاع ه ــذه الرف ــات ف ــي طائرة
خاص ــة ،واس ــتقبلناها ف ــي مط ــار القاهـ ـرة
زار قداســـة البابا تواضروس الثاني،
بع ــدد كبي ــر م ــن اآلب ــاء األس ــاقفة واآلباء
صباح يوم الســـبت  ١٦مايو ٢٠٢٠م،
ديـــر القديـــس أنبا مقار ببرية شـــيهيت،
الكهن ــة والشمامس ــة وع ــدد م ــن األراخنة.
حيـــث التقـــى بمجمع رهبـــان الدير ،كما
كان ي ــوم ف ــرح ..ث ــم أودعـ ـوا ف ــي مقبـ ـرة
تفقد قداســـته كنائس الديـــر وتبارك من
كبيـ ـرة ف ــي كنيس ــتهم في س ــمالوط .نطلب
أجساد القديســـين الموجودة به.
صلواته ــم م ــن أجلنا».

تنويه من كنيسة السيدة العذراء
والشهيد مار جرجس بيح غربيال باإلسكندرية
مترجل
في تمام الس ــاعة الثالثة فجر أمس الس ــبت  16مايو ،قام ش ــخص ّ
بإلق ــاء زجاج ــة مولوت ــوف عل ــى كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والش ــهيد م ــار جرج ــس
بغبري ــال بش ــرق اإلس ــكندرية .ول ــم يس ــفر الح ــادث ع ــن أي ــة إصاب ــات أو أي ــة
تأثيـ ـرات عل ــى مبن ــى الكنيس ــة .وقام ــت األجهـ ـزة األمنية بالقب ــض على مرتكب
الواقع ــة .كم ــا س ــجلت كاميـ ـرات المراقب ــة التابع ــة للكنيس ــة ،الواقع ــة بالتفصيل.
نش ــكر هللا ضاب ــط ال ــكل عل ــى صنيع ــه معن ــا وحفظ ــه لكنيته وش ــعبه.

األحد  17مايو 2020م 9-.بشنس 1736ش

جلنة املرأة باملجمع املقدس تطلق
اغل” ملواجهة أوقات الفراغ
مبادرة
ِ
«وقتك ٍ

أطلق ــت لجن ــة المـ ـرأة المنبثق ــة ع ــن اللجن ــة المجمعي ــة لألسـ ـرة بالمجم ــع
المق ــدس ،مب ــادرة لرب ــات األس ــر تح ــت عنـ ـوان «وقت ـ ِـك غ ـ ٍ
ـال» ،بغي ــة مس ــاعدة
وبَّن ــاء بم ــا
الزوج ــات واألمه ــات عل ــى اس ــتثمار أوق ــات فراغه ــن بش ــكل ممت ــع َ
يع ــود بالنف ــع عليه ــن وعلى أس ــرهن ،في ظل قضاء وقت أطول بالمنزل بس ــبب
حظ ــر التنق ــل الت ــي فرضت ــه ظ ــروف في ــروس كورونا المس ــتجد .وتق ــدم المبادرة
لرب ــة األسـ ـرة عش ــر أف ــكار متنوع ــة تس ــاعدها على إس ــعاد أسـ ـرتها وإف ــادة وبناء
فكره ــم ووجدانهم.
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يت ــم تش ــكيل لجن ــة إدارة كنيس ــة الع ــذراء ب ــأرض
الجول ــف م ــن األس ــماء اآلتي ــة -1 :القـــس بيشـــوي إدوار
أميـــن -2 .أ .ألفونـــس بســـماتيك فرج -3 .د .أشـــرف
صبحـــي أدولـــف -4 .أ .أكمـــل شـــوقي كامـــل .وله ــذه
اللجن ــة الح ــق ف ــي إدارة كل أنش ــطة الكنيس ــة واإلش ــراف
المال ــي واإلداري والكنس ــي عليه ــا واتخ ــاذ كاف ــة القرارات
المطلوب ــة م ــع تقدي ــم تقري ــر ش ــهري ع ــن أعماله ــا .ويكون
ـارا له ــذه اللجنة.
األس ــتاذ /طـــارق زكـــري ســـدره ،مستش ـ ً
وذل ــك حت ــى إش ــعار آخر .وعلى ابـــن الطاعة تحل البركة
القاهرة 2020-5-11

قرار بابوي رقم ()2020-4
خبصوص إدارة كنيسة ودير القديس سمعان
اخل راز باملقطم

تش ــكل لجن ــة تخت ــص بالش ــئون اإلداري ــة والمالي ــة
لجميع مش ــروعات وأنش ــطة كنيس ــة ودير القديثس س ــمعان
الخ ــراز بالمقط ــم كالتال ــي -1 :م .رفيـــق رشـــدي أميـــن
رئيس ــا -2 .أ .محـــروس فخـــري عطيـــة -
الطوخـــي ً -
ـكرتيرا -3 .د .ســـعد نصـــر هللا منصـــور إبراهيـــم -
سـ ً
عض ـ ًـوا -4 .أ.بديـــع جرجـــس بقطـــر الجوهـــري  -أمي ــن
عضوا .وتلتزم
الصندوق -5 .أ .حنا شـــحاته يوســـف -
ً
اللج ن ــة بتقدي ــم تقري ــر ع ــن كافة األعمال بصف ــة دورية كل
ثالث ــة ش ــهور لقداس ــة الباب ــا .وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل
القاه ــرة 2020-5-12
البركـــة

بدء حمارضات

الكورسات املتخصصة Online
انطلق ــت ي ــوم الجمع ــة  15ماي ــو 2020م ،بأس ــقفية الش ــباب ،فعالي ــات
الع ــروض التقديمي ــة الت ــي أعده ــا الدارس ــون بالمس ــتوى ال ارب ــع م ــن الكورس ــات
المتخصص ــة ،وذل ــك بطريق ــة  ،onlineحي ــث تواص ــل الدارس ــون م ــع لجن ــة
التقيي ــم مباشـ ـرة .وف ــي الس ــياق ذات ــه ب ــدأ ك ــورس تاري ــخ الكنيس ــة وفًق ــا للج ــدول
المعل ــن عن ــه مس ــبًقا.

رسامة مكرسات باجلزية
ق ــام نياف ــة األنب ــا ثيئودس ــيوس
أس ــقف وس ــط الجيـ ـزة صب ــاح ي ــوم
األحد  10مايو 2020م ،برس ــامة
مكرس ــات جدي ــدات لبي ــت القديس ــة
دميان ــة للمكرس ــات باله ــرم وه ــن:
تاس ــوني فيرونيك ـ ـ ـ ـ ــا ،وتاسون ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بوتامين ـ ـ ـ ـ ــا ،وتاسوني أناسيمـ ـ ـ ـ ــون،
وتاس ــوني بربتـ ـوا.
خال ــص تهانين ــا لنياف ـ ـ ـ ـ ـ ــة األنبا
ثيئودس ــيوس والمكرسات الجديدات
ومجمع مكرس ــات اإليبارش ــية.
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أن انلفس تشبه األرض اليت حتتاج إىل سيق مستمر ،تلأيت بثمار ّ
الرب والقداسة .يتم هذا السيق بمياه التسبيح املتكرر( .القديس يوحنا ذهيب الفم)

عظة عشية عيد القديس أثناسيوس الرسولي ،يوم الخميس  ١٤مايو ٢٠٢٠م.

نح ــن ف ــي ه ــذه العش ــية نحتف ــل بت ــذكار القدي ــس العظيم
الباب ــا أثناس ــيوس الرس ــولي ،الباب ــا الـ ــ 20ف ــي الق ــرن ال ارب ــع
المي ــادي .ونح ــن ف ــي مـ ـزار القدي ــس أثناس ــيوس الرس ــولي؛
عندم ــا اس ــتلم الباب ــا ش ــنوده الثال ــث ف ــي ش ــهر ماي ــو 1973
ج ــزًءا م ــن رف ــات القدي ــس الباب ــا أثناس ــيوس م ــن روم ــا،
وكان ــت ه ــذه أول زي ــارة يق ــوم به ــا بابا قبطي إل ــى الفاتيكان،
وكان ــت الزي ــارة ي ــوم 10مايو  ،1973وتقاب ــل فيها مع البابا
بول ــس الس ــادس .وم ــن ه ــذا اليوم ب ــدأت عالق ــات طيبة بين
الكنيس ــتين ،خاصتـ ـ ًة أن الباب ــا ش ــنوده وّق ــع اتف ــاق م ــا بي ــن
الكنيس ــتين وكان ــت البداي ــة .وكان هن ــاك قطيع ــة بي ــن العالم
األرثوذكس ــي والعال ــم الكاثوليك ــي لم ــدة  15قرًن ــا .العال ــم
األرثوذكس ــي يتك ــون م ــن جزئي ــن :الكنائ ــس األرثوذكس ــية
ال ــا خلقدوني ــة ومنه ــم كنيس ــتنا ،والكنائ ــس األرثوذكس ــية
الخلقدوني ــة مث ــل القس ــطنطينية واليون ــان وروس ــيا .س ــنة
 1965ق ــام البطري ــرك المس ــكوني م ــن الكنائ ــس الخلقدونية
ب ــأول زي ــارة أرثوذكس ــية للفاتي ــكان ،ث ــم كنائس ــنا الالخلقدونية
نح ــن والسـ ـريان واألرم ــن واألحباش واألرتريي ــن والهنود ،قام
استكمال للعائلة
البابا ش ــنوده بزيارة س ــنة  1973،وهذا كان
ً
األرثوذكس ــية ف ــي زيارته ــا للفاتي ــكان ،وكان ــت ه ــذه بداي ــات
طيبة من أجل الحياة التي تمجد المس ــيح .وفي ذلك الوقت
اس ــتلم البابا ش ــنوده جزًءا من رفات القديس البابا أثناس ــيوس
ف ــي وع ــاء عل ــى ش ــكل كأس كبي ــر ،والوع ــاء محف ــوظ ف ــي
ه ــذا المذب ــح ،ونح ــن نس ــتخدمه كمذب ــح ،ولكن ــه مق ــر لرفات
القدي ــس الباب ــا أثناس ــيوس ،ونس ــتخدم الل ــوح المق ــدس.
لمص ــر الح ــق أن تفتخر أن ــه ظهر على أرضها القديس
أثناسيوس الرسولي ،هو القامة األولى في الشرق المسيحي،
وكانـ ـوا يطلقـ ـوا علي ــة بطريرك الشـــرق من عظمت ــه .ولنعش
ف ــي زمن ــه ونذكر مجموعة من التواريخ مسلس ــلة:

284م :قب ــل مي ــاد القدي ــس (ومعن ــى اس ــم أثناس ــيوس
«الخال ــد») كان ــت بداي ــة حك ــم دقلديان ــوس وبداي ــة التقوي ــم
القبط ــي وبداي ــة س ــنة الش ــهداء .ودقلديان ــوس أكث ــر ش ــخص
ف ــي التاري ــخ اضطهد المس ــيحية ،آباؤنا اخت ــاروا تاريخ بداية
حكم ــه ليك ــون بداي ــة للتقوي ــم القبطي.

297مُ :وِل ــد القدي ــس أثناس ــيوس ف ــي الصعيد ،وبعض
كاهن ــا ،وانتقل ــت أسـ ـرته م ــن
المص ــادر تق ــول إن أب ــاه كان ً
الصعي ــد إل ــى اإلس ــكندرية ربم ــا للتعلي ــم أو لل ــرزق ،وف ــي
ـدر كاف ــي م ــن التربي ــة األسـ ـرية.
اإلس ــكندرية أخ ــذ ق ـ ًا
303مُ :رِس ــم الباب ــا بط ــرس األول الباب ــا الـ ــ 17خات ــم
ـهور قليل ــة) ،ثم
الش ــهداء ،وبع ــده الباب ــا أرش ــيالوس (ظ ــل ش ـ ًا
كبيرا ،وكان في عصره
جاء البابا ألكس ــندروس وكان ش ـ ً
ـيخا ً
طفل.
أثناس ــيوس ً
311م :استش ــهد البابا بط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس خات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الشه ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
في اإلس ــكندرية.

شماس ــا ،وكان لدي ــه
312مُ :رِس ــم القدي ــس أثناس ــيوس
ً
عام ــا تقر ًيب ــا ،وكان صاح ــب نب ــوغ مبك ــر.
ً 15
313م :ص ــدر مرس ــوم مي ــان ال ــذي س ــمح للمس ــيحية
أن تك ــون ديان ــة ُمعت ـ َـرف به ــا ف ــي الغمبراطوري ــة الروماني ــة،
عالمي ــا ،وكان ل ــه تأثي ــر ،وصارت المس ــيحية
ـور
وكان منش ـ ًا
ً
ال تُضطهد .وأصبح أثناس ــيوس في س ــن الـ 17تقر ًيبا ،وزار
البرية .وفي نفس الوقت ظهر كاهن في مدينة اإلس ــكندرية
ّ
معجب ــا بنفس ــه ولديه كثير من
عام ــا ،وكان
ً
وكان عمـ ـره ً 60
تعليم ــا أول مـ ـرة ُيس ــمع في المس ــيحية
المواه ــب ،وب ــدأ يعّل ــم ً
إله ــا! واس ــتخدم موهب ــة الش ــعر والفصاحة
أن المس ــيح لي ــس ً
والخطاب ــة والوع ــظ لنش ــر ه ــذا ال ــكالم .ويظه ــر الباب ــا
الكس ــندروس ويرى أثناس ــيوس ويأخذه ويصير تلمي ًذا للبابا،

وذه ــب أثناس ــيوس للبري ــة وش ــاهد القديس األنب ــا أنطونيوس
ال ــذي كتب س ــيرته وتعلم نس ــكيات البرية وش ــبع م ــن البرية.

325م :كان ــت األم ــور ملتهب ــه ف ــي الحق ــول الكنس ــية
سببه من انشقاقـ والتاريخ
وفي المس ــيحية بس ــبب آريوس وما ّ
يق ــول إن الس ــيد المس ــيح ظه ــر بث ــوب ُمم ـ ّـزق للباب ــا بط ــرس
خات ــم الش ــهداء ،وق ــال إن آري ــوس م ــن م ــزق ثوب ــه ..وأقي ــم
مجم ــع نيقي ــة ،وكان أول مجم ــع مس ــكوني ف ــي العال ــم كله،
جمع أس ــاقفة وبطاركة وكهنة وشمامس ــة .وكان األمبراطور
قس ــطنطين يري ــد حف ــظ س ــام اإلمبراطوري ــة ،فجم ــع المجمع
ليتفقـ ـوا ه ــل آري ــوس مخط ــئ أو ال؟

ـورا،
328م :تني ــح الباب ــا ألكس ــندروس وكان ش ـ ً
ـيخا وق ـ ً
وتني ــح بع ــد المجم ــع بس ــنوات قليل ــة .وأثناس ــيوس ال ــذي
كاهن ــا ،وف ــي عم ــر 30
ورِس ــم ً
ظه ــر نبوغ ــه ف ــي المجم ــع ُ
عام ــا اختي ــر الباب ــا البطري ــرك رق ــم  20ف ــي تاري ــخ باب ــاوات
ً
يركا
اإلس ــكندرية ،وهللا اعط ــاه العم ــر الطوي ــل ،وص ــار بطر ً
 47س ــنة ،وكان به ــا متاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب كثيـ ـرة ولك ـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ــان به ــا
إنج ــازات عظيم ــة.
أسقفا إلثيوبيا أنبا سالمة
330م :أقام البابا أثناسيوس ً
«فرومنتي ــوس» ،وص ــار أنبا س ــامة أول أس ــقف في إثيوبيا
وص ــارت م ــن هذا التاريخ إثيوبيا تابعة للكنيس ــة القبطية.

377م :كانت نياحة البابا أثناس ــيوس في اإلس ــكندرية،
وم ــن  47س ــنة الت ــي قضاه ــا على الكرس ــي ،كان منهم 17
س ــنة في النفي.

ســـوف نتكلـــم عـــن خمســـة مشـــاهد فـــي حيـــاة البابا
أثناســـيوس الرســـولي ،وهو الوحيد الـــذي أخذ هذا اللقب،
طويل وحفظ اإليمان
جهادا ًا
كبيـــر وعاش ً
ألن جهـــاده كان ً
المســـتقيم .الخمســـة مشـــاهد كان لهـــم تأثيـــر فـــي حيـــاة
البابا أثناســـيوس الرســـولي:
 -1البيت :أخذ القديس أثناسيوس حصيلة من أسرته،
وظه ــرت ه ــذه الحصيل ــة عندم ــا اكتش ــفه الباب ــا ألكس ــندروس
وه ــو يلع ــب م ــع أصدقائ ــه عل ــى ش ــاطئ اإلس ــكندرية .والبابا
ألكس ــندروس كانت إقامته في الكنيس ــة المرقس ــية «بوكاليا»،
ـال
وكان ش ــاطئ البح ــر قر ًيب ــا م ــن الكنيس ــة ،وش ــاهد أطف ـ ً
يلعب ــون ،وكان أح ــد األطف ــال يلع ــب «دور أبون ــا» ويلعب ــون
لعب ــة المعمودي ــة .والحظ ــه الباب ــا ألكس ــندروس وكان ــت عينه
ثاقب ــة ،وم ــن ه ــذه اللحظ ــة أخ ــذه ورع ــاه ..وهذه رس ــالة كيف
نرع ــى أطفالن ــا وكي ــف نكتش ــفهم مبك ـ ًـرا .وعندم ــا أصب ــح
أثناس ــيوس ف ــي حضـ ـرة الباب ــا وكان تلمي ًذا صغي ـ ًاـر تعلم منه،
ـاعدا للباب ــا ،ث ــم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ودفع ــه الباب ــا للبري ــة ،وص ــار مس ـ ً
الباب ــا رق ــم .20

تعليم ــا كنس ـ ًـيا وع ــاش ف ــي روح
 -2الكنيســـة :تلق ــى ً
الكنيس ــة ومجده ــا وعقيدته ــا وتراثه ــا وأصالته ــا ،وكان لدي ــه
تعبي ــر مه ــم ج ـ ًـدا «ال للفردي ــة نع ــم للجماعي ــة»« ،الجماعية
ال تصل ــح ّإل بأعض ــاء أش ــداء محبي ــن»« ،المؤم ــن نغم ــة
ف ــي نوت ــه موس ــيقية تش ـ ّـكل أجم ــل ألح ــان األبدي ــة» .وقب ــل
ـركا ،وض ــع لن ــا كتابين
أن يصي ــر القدي ــس أثناس ــيوس بطري ـ ً
م ــن أكب ــر الكت ــب ،كتاب «تجســـد الكلمة» والكت ــاب الثاني
ـركا اهتم بتنظيم
«رد علـــى الوثنييـــن» .وعندما ص ــار بطري ـ ً
الحي ــاة الرعوي ــة ،وب ــدأ م ــا ُيس ـ ّـمى باالفتق ــاد ،وكان ــت بدايت ــه
قوي ــة ومرتبط ــة بحي ــاة الكنيس ــة ،وكان يؤمن بعمل الكنيس ــة
الجماعي ،وعاش بهذه الفكرة .وهو أول من رس ــم األس ــاقفة
م ــن بي ــن الرهب ــان وه ــذا م ــن أجل تنظي ــم الرعاي ــة ،وهو أول
م ــن أع ـ ّـد المي ــرون المق ــدس ،واهت ــم بتدش ــين الكنيس ــة ف ــي
المدين ــة المرمري ــة ف ــي آثار دير مار مينا في احتفال عظيم،
وكان ــت مالمح حياته مالمح كنس ــية واهت ــم بالعمل الرعوي.

 -3البريـــة :ع ــاش بتوًل ،وذهب للبرية وظل بها ثالث
س ــنوات تقر ًيب ــا ،وتع ـ ّـرف على القدي ــس أنطونيوس أب جميع
الرهب ــان ،وكان يفتخ ــر ف ــي عظات ــه «أن ــه ص ـ ّـب الماء على
ي ــد أنطوني ــوس» وه ــي عالم ــة فخ ــر .عندم ــا ت ــم نفي ــه إل ــى
تري ــر عل ــى الح ــدود األلماني ــة ،أس ــتغل وق ــت النف ــي وكت ــب
س ــيرة القدي ــس أنطوني ــوس ،وكان ه ــذا الكت ــاب بداي ــة نش ــأة
الحي ــاة الرهباني ــة ف ــي أوروبا ،وانتش ــرت في العال ــم كله .هذا
قديسا.
الكتاب كان س ــبب توبة القديس أغس ــطينوس وصار ً
البري ــة تعيش داخل اإلنس ــان بنس ــكها ورؤي ــة أباطيل العالم،
وتظ ــل داخ ــل اإلنس ــان في حيات ــه وخدمته.
 -4المجمع :وهذا س ــبب ش ــهرة أثناس ــيوس ،وكان مع
ظ ــا ،وتكل ــم كثي ـ ًاـر
الباب ــا ألكس ــندروس ،ولك ــن كان إنس ـ ًـانا يق ً
ع ــن ش ــموخ الاله ــوت وكم ــال الناس ــوت .وم ــن أقوال ــه« :لو
إلها ،فإن
قمطت ــه مريم الع ــذراء ،ولكون ــه ً
ل ــم يك ــن جس ـ ًـدا م ــا ّ
الرع ــاة والمج ــوس س ــجدوا له» .وقد تع ــرض لمتاعب كثيرة،
وكان يق ــول إن حج ــر الزاوي ــة ف ــي إيمانن ــا ه ــو ه ــذه اآلي ــة
ِ
ِ
ظ َه َر ِفي اْل َج َس ـ ِـد».
يم ُه َو ِس ـ ُّـر التَّْق َوى :هللاُ َ
«وبِاإل ْج َما ِع َعظ ٌ
َ
وبس ــبب دفاع ــه ض ــد آري ــوس واتباعه اطلقوا عليه :أســـقف
األســـاقفة ،ومنارة ،فـــارس وحامي اإليمـــان القويم ،وعين
العالم المقدســـة ،وعمود اإليمـــان ،والصوت العالي للحق،
ورســـول المســـيح الجديـــد ،وحكيـــم الكنائـــس ،وصموئيل
الكنيســـة .وأع ــداؤه أس ــموه :الزعي ــم المش ــاغب ،البغي ــض
أثناس ــيوس ،الس ــاحر الق ــوي ،الثائ ــر المتآم ــر ،المفت ــون.
تأصلت فيه
لك ــن كان ــت قوت ــه يس ــندها محبته للمس ــيح الت ــي ّ
من ــذ ش ــبابه ،وكان اس ــمه -وم ــا زال -مرادًف ــا للق ــوة والعقي ــدة
ولإليم ــان .وم ــن العب ــارات الرائع ــة« :ليس ــت الكلم ــات ه ــي
الت ــي تصن ــع األتقي ــاء ،ب ــل النف ــس المس ــتقيمة والحي ــاة
أيض ــا« :اليقظ ــة ممدوح ــة ،والتقش ــف
المقدس ــة» ،وق ــال ً
مقدس ،وإذا حافظ عليهما إنس ــان أنقذ س ــفينة حياته وقادها
دون مش ــقة إل ــى مين ــاء مدين ــة القديس ــين» .وبع ــد المجم ــع
ـركا وب ــدأ خدمت ــه الواس ــعة ف ــي الكنيس ــة.
ص ــار بطري ـ ً
 -5المنفىُ :ن ِفي  5مرات ،واح ـ ـ ـ ـ ــدة خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج مص ـ ـ ـ ـ ــر
والباق ــي داخ ــل مص ــر ،وف ــي كل ه ــذا كان يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ــروح
ـف حول ــه الش ــعب .وبرغ ــم أن الش ــعب كان
االنتص ــار ،ويلت ـ ّ
يتع ــرض آلالم ــات كثيـ ـرة ،لك ــن القدي ــس أثناس ــيوس وش ــعبه
كانـ ـوا أمن ــاء في حياتهم للمس ــيح .كان يقول« :التواضع هو
الح ــارس والحاف ــظ لجمي ــع أثمارن ــا» .وع ــاش دون أن يحمل
ّإي ــة بغض ــة لآلخري ــن ،وكان يتكل ــم بدق ــة ش ــديدة .وكان ــت
ش ــخصيته في المس ــيح قوية ،وعالقته به عالقة قوية ،وهذا
م ــا كان يعطي ــه الق ــوة الحقيقي ــة الت ــي ع ــاش به ــا .اصالت ــه
اعي ــا وكان ًأب ــا ،عندم ــا
وأبوت ــه وإيمانيات ــه .أثناس ــيوس كان ر ً
ُدع ــي لمش ــكلة آري ــوس تكل ــم فيه ــا ،ولك ــن البع ــد األكب ــر من
اعي ــا ،وحف ــظ األمان ــة
اعي ــا 47 ،س ــنة كان ر ً
حيات ــه كان ر ً
بص ــورة قوي ــة ،وص ــار لنا تاري ــخ مجيد .وكم ــا قلت :لمصر
الح ــق أن تفتخر أن أثناس ــيوس الرس ــولي ُوِل ــد على أرضها،
وص ــار البطري ــرك رق ــم  20ف ــي التاري ــخ ،الح ــارس والحامي
لإليم ــان .أح ــد كرادل ــة الغ ــرب ق ــال ه ــذه العب ــارة الجميل ــة:
«ه ــذا الرج ــل العظي ــم طب ــع الكنيس ــة بطاب ــع ال يمح ــوه
ـدرس ف ــي كل م ــكان ،وقي ــل عن ــه« :إن
الده ــر» .س ــيرته تُ ـ َ
كتاب ــا ألثناس ــيوس وليس معك ورق ،فانس ــخه واكتبه
وج ــدت ً
وعبر عن ــه القديس غريغوريوس النزينزي:
عل ــى قميصك»ّ ،
«عندم ــا أم ــدح أثناس ــيوس ،فإنن ــي أم ــدح الفضيل ــة»..

ه ــذا ه ــو أثناس ــيوس العظي ــم ف ــي خم ــس مش ــاهد.
وه ــذه القام ــة الروحي ــة الجميل ــة الت ــي نحتف ــل به ــا اليوم
ضم ــن احتفالن ــا ف ــي ش ــهر ماي ــو بالقديس ــين .يباركن ــا
مس ــيحنا ب ــكل بركة روحي ــة ،ويعطينا أن ننتفع بصلواته
وبحي ــاة ه ــذا القدي ــس العظي ــم .إللهن ــا كل مج ــد وكرامة
م ــن األن وإل ــى األب ــد آمي ــن.
مج ةل الكرازة  29 -مايو 2020

َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ٌ َ ْ َ
اآلب إِال ِب( ».يوحنا )٧ :١٤
« ..أن ا ه و الط ِريق وال ق وال ي اة .ل ي س أح د ي أ ِت إِل ِ
َّ
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أح ــب أن أض ــع امامك ــم كلمات
معلمن ــا يوحنا الحبيب في األصحاح
الس ـ ـ ـ ــادس من س ــفر الرؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،كان
يتح ــدث عن الختوم الس ــبعة ،وأحب
عزي ــزي الق ــارئ أن تالح ــظ أن ــه ق ــد
ب ــدأ حديث ــه بكلم ــات يملؤه ــا الرج ــاء
روف
«ون َ
ـرت َل ّم ــا فت ـ َـح َ
قائ ـ ًـاَ :
ظـ ُ
الخ ُ
ِ
ِ
وِ ِ
عت
الختو ِم َّ
اح ًدا م َن ُ
وس ــم ُ
الس ـ َ
ـبعةَ ،
ِ
اح ــدا ِم ــن األربعة الحيوان ـ ِ
ِ
قائل
ـات ً
و ً َ
ََ ََ
ٍ
ِ
ظ ـ ْـر!».
«هُل ـ َّـم وان ُ
كص ــوت َرع ــدَ :
ـض،
َفن َ
ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أبي ـ ُ
ـرت ،وإذا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ٌس َ
و ِ
ـس عَلي ـ ِـه مع ـ ُـه َق ـ ْـو ٌس ،وَق ـ ْـد
ـ
الجال
ُ
أُعط ــي إكلي ـ ًـا ،وخ ــرج ِ
غالًب ــا ولك ــي
َ
ِ َ
ـب» (رؤ.)2-1:6
َيغل ـ َ
تط ـ ّـرق األصح ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ليتح ــدث
ع ــن ضيق ــات وآالم س ــتواجه العال ــم
والكنيس ــة قب ــل انقض ــاء الده ــرّ ،إل
جميعا ه ــذه الرؤيا
أن ــه وض ــع قبله ــا
ً
غالب ــا ولك ــي
للف ــارس ال ــذي خ ــرج ً
ويجم ــع المفس ــرون أن ــه
يغل ــبُ .
ش ــخص ربن ــا يس ــوع المس ــيح ال ــذي
حم ــل لن ــا تباش ــير الغلب ــة...
فالس ــيد المس ــيح غل ــب الم ــوت
عندم ــا ق ــام م ــن االمـ ـوات ول ــم يع ــد
للم ــوت س ــلطان علي ــه .وغل ــب
الخطي ــة ولم يكن لها س ــلطان عليه،
يبكتن ــي
فه ــو ق ــد ق ــال «م ــن منك ــم ّ
عل ــى خطي ــة؟» .وغل ــب الش ــيطان
عل ــى جب ــل التجرب ــة ،وطيل ــة م ــدة
ـر غلب ــه
حيات ــه عل ــى األرض ،وأخي ـ ًا
قائل:
ف ــوق الصلي ــب حينم ــا ص ــرخ ً
«ق ــد أ ِ
ُكم ــل» .كم ــا غل ــب الس ــيد
المسي ـ ـ ـ ـ ــح العال ــم وق ــال« :أن ــا ق ـ ـ ـ ـ ــد
ـت العال ــم».
غلب ـ ُ
وال ــرب يس ــوع ال ــذي غل ــب ،ق ــد
غل ــب ألجلنا .وال ازل ــت غلبته تعمل
فين ــا كأبن ــاء ل ــه ،فأن ــت كاب ــن لإلل ــه
الغال ــب ،صرت وارثً ــا له لكي تغلب
الخطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والعالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم والشيطـ ـ ـ ـ ــان،
وحت ــى الموت..
ف ــإن كن ــت ي ــا حبيب ــي تنظر إلى
تتعرض
غلب ــة الش ــر ف ــي العال ــم ،أو ّ
لضيق ــات أو آالم لبع ــض األوق ــات،
ف ــا تضط ــرب وال تخ ــف وال تهت ــز،
ب ــل ك ــن واثًق ــا عل ــى ال ــدوام أن إلهن ــا
ال ــذي غل ــب س ــوف يغل ــب ..ويغلب
ب ــك أنت..
فال ــرب يس ــوع ق ــد أعطان ــا الغلبة
عندم ــا غلب هو ،لكن األمر يحتاج
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منك أن تستمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الكلمات
«هلـــم وانظر»...
عندم ــا تتعرض حياتك لأللم ،ال
تنش ــغل باأللم عن هللا ،بل الجأ اليه
ف ــي صلـ ـوات تش ــكو فيه ــا هموم ــك
ـدل م ــن أن تس ــلم نفس ــك
لل ــرب .وب ـ ً
للضج ــر ،افت ــح كتاب ــك المق ــدس
رسلة إليك ،وال
الم َ
وانظر كلمات هللا ُ
ب ــد أن ــك س ــتجد راحت ــك ف ــي الحضن
اإلله ــي ،ألن ــك عندم ــا تح ــرم نفس ــك
من هذا الحضن فأنت تسـ ـّلم نفس ــك
لرباط ــات الش ــياطين..
األم ــر يحتاج من ــك إ ًذا أن تميل
إل ــى مخدع ــك ،وتنظ ــر وجـ ـ ـ ـ ـ ــه هللا
وكلمت ــه الحي ـ ـ ـ ـ ــة .فق ــد م ــال موس ــي
النب ــي لينظ ــر ،فاس ــتحق أن ي ــري
الوع ــد بالتجس ــد اإلله ــي في أغصان
عليق ــة تش ــتعل بالن ــار وال تحت ــرق.
آالما
ربما تواجه ف ـ ـ ـ ــي حيات ـ ـ ـ ـ ــك ً
كثيـ ـرة ،ولك ــن ك ــن واثًق ــا أن هن ــاك
غالب ــا ولك ــي يغل ــب ،وهو
م ــن خ ــرج ً
يس ــتطيع أن يعطي ــك الغلب ــة.
بهـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــروح –روح الغلبـ ـ ـ ـ ـ ــة
دائم ــا ،ف ــاهلل يح ــب
والرج ــاء– ع ــش ً
ـخصا تحي ــا ف ــي الرجاء،
أن يـ ـراك ش ـ ً
ـجع اآلخري ــن ب ــه ،وحينئ ــذ يفرح
وتش ـ ّ
ويتقوون
ـك،
ـ
ث
وحدي
ـك
ـ
ت
بمقابل
ـاس
الن ـ
ّ
بقوت ــك ،ولتك ــن كلمات ــك مش ــجعة
مظلما،
ومعزية ،حتى وإن بدا اليوم
ً
فظلم ــة ي ــوم الصلي ــب أعقبته ــا دائما
فرح ــة القيامة.
دائم ــا أنك ابن
أح ــب أن تتذك ــر ً
ه ــذا اإلل ــه ال ــذي غل ــب وس ــيغلب
أمس ــا والي ــوم وإل ــى األب ــد،
ً
أيض ــاً ،
فنح ــن ال نتعام ــل م ــع إل ــه ل ــه قصة
ف ــي التاري ــخ ،بل م ــع إله حي يظهر
ف ــي حيات ــك كل ي ــوم.
فتش ـ ّـدد وتش ــجع ...ال ــرب إله ــك
مع ــك ،وأن ــت مدع ــو للغلب ــة عل ــى
العال ــم والش ــيطان والخطي ــة ،وتذك ــر
دائم ــا أن ــك مدع ــو لنـ ـوال األكالي ــل،
ً
ف ــا تسـ ـّلم نفس ــك لألل ــم ب ــل انظ ــر
إل ــى مس ــتقبل األي ــام ب ــروح الغلب ــة
الت ــي لربن ــا يس ــوع المس ــيح ،وانظ ــر
للمس ــتقبل ب ــروح الرج ــاء ،واعل ــم أن
هللا يس ــتطيع أن يعم ــل بن ــا وفين ــا.
فقط انتظ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــرب ..انتظـ ـ ـ ـره
فهو قريب..
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أبــدأ باآلي ـ ـ ـ ـ ــة «ألن َم ـ ـ ْـن عــرف
فك ـ ـ ـ ـ ــر الــرب؟ أو َم ـ ـ ـ ـ ـ ْـن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ـيرا؟» (رو ،)34:11وهنــا
ل ـ ـ ـ ــه مشـ ً
يكشــف الكتــاب عــن الفــارق الكبيــر
بيــن معرفــة هللا ومعرفــة اإلنســان،
وبيــن صــاح هللا وصــاح اإلنســان،
وبيــن قداســة هللا وقداســة اإلنســان،
ورؤيــة هللا ورؤيــة اإلنســان ...وهكــذا
تميــز هللا فــي
نــرى بوضــوح شــديد ُّ
صفاتــه المطلقــة ،وصفــات اإلنســان
المحــدودة والقاص ـرة..
لذلــك يحتـ ـ ـ ـ ـ ــاج اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إلــى
التقـ ُّـرب إلــى هللا لكــي يقــوده فكرًيــا،
وبالتال ـ ـ ــي يســتفيد من فكر هللا ..من
هنــا جــاءت فكـ ـ ـ ـ ـ ـرة «ألن كل الذيــن
ينقــادون بــروح هللا فأولئــك هـ ـ ـ ــم أبنــاء
هللا» (رو ،)14:8بمعنـ ـ ـ ــى انتمـ ـ ـ ـ ــاء
اإلنســان هلل وارتباطــه بــه واحتياجــه
لقيــادة روح هللا لــه ،حتــى يتغيــر فكــر
اإلنســان ليأخــذ فكــر هللا ويعيــش بــه.
وممكــن أن نشـ ّـبه الفــرق بيــن فكــر
هللا واإلنســان ،بالفــرق بيــن الطبيــب
ومريضــه ،وبي ـ ـ ـ ـ ــن فكـ ـ ـ ـ ـ ــر المعل ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وتلميــذه ،وبيــن فك ـ ـ ـ ـ ــر األب وابن ـ ـ ـ ـ ـ ــه
الطفــل الصغيــر ،وبيــن فكــر القائــد
ومـ ْـن ينقــاد بــه ..وهكذا
ّ
المدبــر حسـًـنا َ
يشــعر اإلنســان باحتياجــه لفكــر هللا،
يطلبــه فــي الصــاة ،ويتعــرف عليــه
مــن الكتــاب المقــدس.
ولكــن كيــف يســتفيد اإلنســان
مــن فكــر هللا؟ وكيــف ينــال هــذا
الفكـــــــر؟ ومــا هـــــــــــي وعـــــــــــود هللا
فــي ذلــك؟
وأبدأ بوعود هللا:

قلبــا واح ـ ـ ـ ـ ًـدا،
« -1وأعطيهـ ـ ـ ـ ـ ــم ً
روحــا جديـ ًـدا،
واجعــل فــي داخلكــم ً
وأنــزع قلــب الحجــر مــن لحمهــم،
وأعطيهــم قلــب لحــم» (حز،)19:11
والمقصــود هنــا التغييــر الــذي يحــدث
فــي القلــب مــن الداخــل ،الــذي منــه
جميــع مخــارج الحيــاة .وهــذه إمكانيــة
ال يملك إعطاءها ّإل هللا فقط .وهذا
القلــب الجديــد والــروح الجديــد يمنــح
اإلنســان إمكانيــة الفكــر الجديــد ،بــل
الطبيعــة الجديــدة فــي المعموديــة،
والفكــر المتجــدد الــذي يــدوم.
 -2وعــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر «ألنــه ينجيــك
مــن فــخ الصيــاد ومــن الوبــأ الخطــر،
بخوافيــه يظّللــك وتحــت أجنحتــه

تحتمــي» (مــز ،)4-3:91ومكتــوب
أيضا «ألنه بجناحيه يظّللك ،وتحت
ً
جناحيــه تحتمــي» ( مــز ..)91أي
أن الطائــر بخوافيــه (وهــي منطقــة
البطــن بمــا فيهــا مــن ريــش ناعــم)
يخفــي صغــاره ويعطيهــم الــدفء
والحنــان واالطمئنــان ،فيحميهــم مــن
الحش ـرات الصغي ـرة ومــن المخاطــر
المحيطــة .وهللا يشـ ّـبه نفســه بهــذا
الطائــر ويقــدم هــذا المثــال الحقيقــي
والطبيعــي لكــي نشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كأبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
هلل بمــدى حرصــه علــى حمايتنـ ـ ـ ـ ـ ــا
وحفظنــا ،فــا تستطيـ ـ ـ ـ ــع أي قـ ـ ـ ـ ـ ــوى
تضرنــا أو تؤذينــا .هــذه
ش ـريرة أن
ّ
الثقة في هللا تقودنا في كل الظروف
المحيطــة بنــا والمتغي ـرة والمتالحقــة،
منهــا الطبيعــي كالوبــأ ،ومنهــا بســبب
خطايانــا .ومــن صلواتنــا فــي القــداس
اإلغريغــوري“ :ربطتنــي بــكل األدويــة
المؤديــة إلــى الحيــاة” ويقصــد أدويــة
روحيــة كالتوبــة وطاعــة كلمــة هللا،
ومــا قدمتــه الكنيســة لنــا مــن أس ـرار
مقدســة تُحيينــا .وهكــذا نختبــر إرادة
هللا الصالحــة المرضيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكاملــة
(رو)2:12؛ واإلرادة ه ـ ـ ـ ـ ــي تالق ـ ـ ــي
الفكــر مــع المشــاعر ،فتكــون اإلرادة
والمشــيئة المقدســة كثمـ ـ ـ ـ ـ ـرة حقيقيــة
للســلوك الروحــي المقــدس والمفــرح.
مما سبـ ـ ــق نـ ــرى فك ـ ـ ـ ـ ـ ــر هللا من
حيــث وعـ ـ ـ ــوده الممل ـ ـ ـ ـ ـ ــوءة محب ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يعبــر هللا عــن
لإلنس ـ ـ ــان ،والتــي بهــا ّ
محبتــه لإلنســان ،ومــدى رغبتــه أن
اديــا،
يقــود المؤمــن فكرًيــا
وروحيــا وإر ً
ً
فــي كل وقــت وفــي كل م ارحــل حيــاة
اإلنســان ،منــذ ميــاده وفــي صبــاه
وشــبابه وحتــى شــيخوخته ،ويبقــى
لخالصــه مــدى طاعتــه وخضوعــه
إلرادة هللا وفكــر هللا ،وكل هــذا لينعــم
بمحبــة هللا وح ارســته لــه وحفظــه مــن
شــرور العالــم وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب الشــيطان
وباقــي ضغــوط العالــم والمجتمـ ـ ـ ـ ــع
مضيئــا مــن
عليــه ،وســيبقى فكــر هللا
ً
خــال األب الروحــي الــذي يرشــد
دائمــا.
ويقــود ويوجــه ً
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أحد جيد الطريق( .القديس أغسطينوس)
لك إنسان يرغب يف احلق واحلياة ،لكن ليس لك ٍ
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الي ــوم نس ــتكمل باق ــي المب ــادئ
واألسـ ـ ـ ـ ـ ــس الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وضعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ــرب لتالميذه:
تحيــــــــة وعطيــــــة :عّل ــم الرب
تالمي ــذه أنه ــم حينم ــا يدخل ــون أي
بي ــت ،ف ــإن كان البي ــت مس ــتحًقا
يح ـ ّـل س ــامهم علي ــه ،ولك ــن إن
ل ــم يك ــن مس ــتحًقا فيرج ــع س ــامهم
إليه ــم (م ــت .)13-12:10وهن ــا
نعل ــم اهتم ــام ال ــرب بالس ــام ،فه ــو
ملك الس ــام ورئيس الس ــام .غير
أن الس ــام لي ــس مج ــرد تحية ُتلقى
من ــح ،وه ــذا واضح
ولكن ــه عطي ــة تُ َ
«يحل س ــامكم علي ــه» ،وهذا
م ــن
ّ
أيضا ف زيارة الس ــيدة
ما الحظناه ً
الع ـ ـ ـ ـ ــذراء ألليصابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،فحينم ــا
سـ ـّلمت عل ــى أليصابـ ـ ـ ـ ــات قال ــت
أليصاب ــات «فه ـ ـ ـ ـ ـ ــوذا حي ــن صار
صوت سالمك في أذني ،ارتكض
ّ
الجنيـ ـ ـ ـ ـ ــن بابتهـ ـ ـ ـ ـ ــاج ف ــي بطن ــي»
(ل ــو ،)44:1ه ــو عطي ــة يمنحه ــا
إنس ــان يمتلئ قلبه بالسالم إلنسان
آخ ــر مس ــتحق ل ــه .فم ــا أجم ــل أن
يحي ــا اإلنس ــان في س ــام ،ويحاول
أن يجع ــل غيـ ـره يحي ــا ف ــي س ــام.
االستقــــــــرار :أوص ـ ـ ــى الـ ـ ــرب
تالمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه باالستق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار قائ ـ ـ ـ ـ ـ ًـا:
«أية مدينة أو قريـ ـ ـ ـ ــة دخلتموه ـ ـ ـ ــا،
ّ
فافحصوا مـ ـ ـ ـ ـ ــن فيه ـ ـ ـ ـ ـ ــا مستح ـ ـ ــق
وأقيمـ ـوا هنـ ـ ـ ـ ــاك حت ــى تخرجـ ـوا»
(م ــت ،)11:10ولك ــن االس ــتقرار
ـأي مكان
يأت ــي م ــن االس ــتمرار .ف ـ ّ
تس ــتمر فيه ستك ـ ـ ـ ـ ــون
مستقر فيه،
ًا
وهك ـ ـ ـ ــذا إن استمريـ ـ ـ ـ ــت
ف ــي الصـ ـ ـ ــاة ستس ــتقر
فيه ــا ،وهكذا االس ــتمرار
ف ــي الصـ ـ ـ ـ ــوم والقـ ـراءة
وحض ــور االجتماع ــات
والقداس ــات واالعترافات
والتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ...إن
االس ــتقرار ه ـ ـ ـ ـ ـ ــام جدا؛
فبدون ــه ال يوج ــد ثم ــر،
وكم ــا يق ــول بست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الرهب ــان« :النبت ــة كثيرة
ُّ
التنق ــل ال تثم ــر» ،لذلك
ف ــإن كنت ت ــود أن تثمر
علي ـ ـ ـ ـ ـ ــك باالستقـ ـ ـ ـ ـ ـرار؛

ف ــا تتش ــتّت ،وال تنتق ــل م ــن فكـ ـرة
لفكـ ـرة ،وم ــن موض ــوع لموض ــوع،
وم ــن مكـ ـ ـ ـ ـ ــان لمك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ش ــخص لش ــخص ..ولكن اس ــتمر
تس ــتقر تثمر.
حمــــــــــان ال ذئــــــــــــاب« :ه ــا
أن ــا أرس ــلكم كغن ــم وس ــط ذئ ــاب،
فكونـ ـوا حكم ــاء كالحيات وبس ــطاء
كالحم ـ ـ ـ ـ ـ ــام» (مت .)16:10م ـ ـ ـ ـ ــا
ه ــذا العج ــب؟! كي ــف تحي ــا الغن ــم
ذئب ــا واح ـ ًـدا
وس ــط الذئ ـ ـ ـ ـ ــاب؟! إن ً
كفي ــل بتش ــتيت الغنـ ـ ـ ـ ــم ..ولكنه ــا
كح َم ــل،
وصي ــة إلهي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن تحي ــا َ
والرب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عل ـ ـ ــى حمايتـ ـ ــك..
الذئ ــب يحم ــي نقس ـ ـ ـ ـ ــه ويأخ ــذ م ــا
يري ــد ،ولكن ــه منب ــوذ م ــن الن ــاس.
أم ــا الحم ــل ف ــا يحم ــي نفس ــه ،وال
ّ
يس ــتطيع أن يأخ ــذ كل م ــا يري ــد،
ولكن ــه محب ــوب م ــن الن ــاس .ه ــو
يضحي بنفسه من أجلهم ،ولكن..
ّ
كيف يحيا الحمل وس ــط الذئاب؟!
إن ــه يحت ــاج إل ــى حكم ــة الحي ــات
وبس ــاطة الحمام ،فب ــدون حكمة ال
يمك ــن أن تقتن ــي ّأي ــة فضيل ــة وال
أن تنم ــو فيه ــا أو تثم ــر ،وب ــدون
البس ــاطة تتحول الحكمة إلى مكر
جيدا
وخب ــث وده ــاء ..لذل ــك فك ــر ً
كي ــف تج ـ ّـدد نفس ــك باس ــتمرار،
وكي ــف تحاف ــظ عل ــى أرس ــك ،وفي
طا
نف ــس الوق ــت كي ــف تحي ــا بس ــي ً
ف ــي روح جماعي ــة وح ــب لل ــكل
ووداع ــة وس ــام وتس ــبيح.

anbaraphael@copticholysynod.org

«ٱل ِذي أُس ِ
َّ
َج ِ
ــــــــــــل
ـــل َم ِم ْ
ــــــــن أ ْ
ْ
طاياَنـــا وأ ُِق ِ
َج ِ
ـــــــــل َتْب ِر ِ
يرَنا».
يم ل ْ
َخ َ َ َ َ
(رو)٢٥:٤
مع أن المسي ـ ـ ـ ـ ــح ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم يك ـ ـ ـ ـ ــن
ليستحق الم ـ ـ ـ ــوت؛ إذ إنـ ـ ـ ـ ـ ــه -ل ـ ـ ــه
المج ــد -م ـ ــن جه ــة الهوت ــه ،غي ــر
مائت ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جه ـ ـ ـ ـ ـ ــة ناسوتـ ـ ـ ــه،
ال يس ــتحق الموت .ألن ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ــان
معصوم ــا م ــن الخطي ــة ،ول ــم يفعل
خطي ــة واح ــدة (1بط ــرس،)٢٢:2
ولذل ــك ل ــم يك ــن ليس ــتحق الم ــوت،
ال ــذي ه ــو عقوبة ،وأجـ ـرة الخطية.
بيد أن المسيح -تدبيرًيا( -من
عن ــا بإرادت ــه،
أجلن ــا) قب ــل الم ــوت ّ
ف ــي جس ــده الخ ــاص؛ ليخلصن ــا
م ــن الم ــوت ،والخطي ــة ،والفس ــاد،
وليرف ــع ع ــن آدم ونس ــله العقوب ــة،
خالص ــا ،ولك ــي يبيد
مح ـ ِّـوًل ّإياه ــا
ً
الم ــوت الذي تس ــلط على آدم وكل
البش ــر المولودي ــن من ــه.
ِ
ـار َك ْٱل َْوَل ُد ِف ــي
«َفـ ـإ ْذ َق ـ ْـد تَ َش ـ َ
َّ
ض ــا
ٱلل ْحـ ـ ِم َوٱل ـ َّـد ِم ْ
ٱش ــتَ َر َك ُه ـ َـو أ َْي ً
ِ
ـك ِف ِ
يه َم ــاِ ،ل َك ــي ُيِبي ـ َـد ِبٱْل َم ـ ْـو ِت
َك َذل ـ َ
ْ
ِ
ان ٱْل َم ـ ْـو ِت،
اك َّٱل ــذي َل ـ ُـه ُسـ ـْل َ
طُ
َذ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
أ ِ
ـك ٱلذي ـ َـن
ـق أُوَلئ ـ َ
ـسَ ،وُي ْعت ـ َ
َي إْبلي ـ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
يعا
م
ج
ا
و
ـ
ـ
ان
ك
ت
و
م
ل
ٱ
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ف
و
خْ
ًَْ
َُ َ ً
َ َْ
ُك َّل حي ِ
ـت ٱْلع ُب ِ
ِ
ودَّي ـ ِـة»
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ح
ت
ـم
ـ
ه
ات
َ
ََ ْ ْ َ ُ
( ع ــب.)١٥-١٤:٢
وكم ــا أن م ــوت المسيـ ـ ـ ــح ل ــم
يك ــن إال موتً ــا م ــن أجلن ــا ،كذل ــك
قيامت ــه ،وإن كان المس ــيح -ل ــه
المج ــد -ق ــد أنجزه ــا ف ــي جس ــده
الخ ــاصّ ،إل أنه ــا ل ــم تك ــن ألجل ــه
ه ــو ذات ــه ،ب ــل ه ــي ألجلن ــا نح ــن؛
ف ــكل م ــا عمل ــه المس ــيح بالجس ــد
كان م ــن أجلن ــا وألجلن ــا.
لذل ــك فف ــي أوشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلنجي ــل
نق ــول للس ــيد المس ــيح :أن ــت ه ــو
حياتن ــا كلن ــا ،وقيامتن ــا كلن ــا.
ه ــذه القيامة محس ــوبة لنا نحن
البش ــر في عدة مس ــتويات.
 -١قيامـــة الطبيعة البشـــرية
العامـــة في المســـيح

ط َايا
ات ِباْل َخ َ
«وَن ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن أ َْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ٌ
َ
النعم ـ ـ ـ ـ ـ ــةِ
أَحياَنا م ــع اْلم ِسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـح ِب ِ
ّْ َ
َْ َ َ َ

َّ
امَنـــا َم َع ـ ُـه،
ص ــو َن َوأَ َق َ
أ َْنتُ ـ ْـم ُم َخل ُ
الس ــم ِاوي ِ
ِ
َّات ِفي
َوأ ْ
َجَل َســـَنا َم َع ـ ُـه في َّ َ
ِ
ع» (أفسس.)٦-٥:٢
ـو
ـ
س
ي
يح
س
اْل َم ِ َ ُ َ
التعبيـ ـرات هن ــا (أحيان ــا ،أقامن ــا،
أجلس ــنا) ،بصيغة الفعل الماضي،
تعب ــر ع ــن م ــا نالت ــه الطبيع ــة
ّ
البشـ ـرية العام ــة كلها ،في المس ــيح
يس ــوع ربن ــا بموت ــه وقيامت ــه.
وهـــذا مـــا تعلنـــه الليتورجيـــا
القبطيـــة« :ودفنن ــا مع ــه» (قس ــمة
عي ــد القيام ــة)« ،بارك ــت طبيعت ــي
في ــك ،أصع ــدت باكورت ــي إل ــى
السماء( »...القداس.الغريغوري).
يقـــول القديـــس يوحنـــا ذهبي
الفم« :خالل الجسد (الذي أخذه)،
الذي هو عربون خالصنا ،أجلسنا
في الس ــماويات .إنه أس ــاس الكل،
ورأس الكنيس ــة ،في ــه اس ــتحقت
طبيعتن ــا العام ــة حس ــب الجس ــد أن
تجل ــس ف ــي الع ــرش الس ــماوي ،لقد
نصيبا في
ُك ِّرم الجس ــد ،إذ وجد له
ً
وك ِّرمت
المس ــيح الذي هو هللا ،بل ُ
كل طبيع ــة الجن ــس البش ــري إذ
نصيب ــا ف ــي الجس ــد.
وج ــدت له ــا
ً
نح ــن نجل ــس فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
طبيعتن ــا الجس ــدية».
ويقول القديس أمبروسيوس:
«إ ًذأ قيام ــة المس ــيح وجلوس ــه ف ــي
الس ــماويات كباك ــورة لن ــاُ ،ح ِس ــبا
وجلوس ــا لن ــا مع ــه ف ــي
قيام ــة لن ــا
ً
الس ــماويات .ه ــذا من جانب ،ومن
جان ــب آخ ــر ،فإننا ننع ــم بذلك حًقا
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قيامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النف ــس م ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م ــوت الخطي ــة وتمتُّعه ــا بعربـ ـ ـ ـ ــون
الحي ــاة الس ــماوية».
واض ـ ـ ــح إ ًذا ،أن قيامتن ــا م ــع
المس ــيح ،ه ــي أوال ،قيام ــة الطبيعة
عموم ــا ،وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ــذا
البشري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
المس ــتوى ال تك ــون القيام ـ ـ ـ ـ ــة على
المس ــتوى الشخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ــذي ال
يتحق ــق فين ــا ب ــدون المعمودية التي
شخصيا للمسيح،
فيه ـ ـ ـ ـ ــا ننتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ً
واإلفخارستيـا ،والتوبة ،و… ثم في
القيام ــة العام ــة ف ــي الي ــوم األخير،
والجل ــوس مع المس ــيح في عرش ــه،
وه ــذا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال العدد القادم
ب ــإذن هللا.
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ذاك اذلي ي سي ج حويل ويغلق طريق الرشيرة ،أجده هو الطريق احلقييق القائل يف اإلجنيل« :أنا هو الطريق واحلق واحلياة»( .القديس جريوم)
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ه ــو زعي ــم وطن ــي وأب رهبن ــة م ــن
الطـ ـراز الن ــادر ،كان مس ــئوًل ع ــن عدد
كبي ــر م ــن الرهب ــان ومنه ــم المتوحدي ــن،
وه ــو ينتم ــي لعائل ــة رهباني ــة ،ترّه ــب
عن ــد خال ــه األنب ــا بيج ــول وعمـ ـره تس ــع
س ــنوات ،مما يعني أن تربيته األساس ــية
كان ــت رهباني ــة.
ق ـ ّـدم األنبا ش ــنوده خبـ ـرة خاصة في
انفت ــاح الرهبن ــة أيام ــه عل ــى المجتم ــع،
لتش ــاركه مش ــكالته وتس ــهم ف ــى تقدي ــم
حل ــول له ــا ،ففتح أبـ ـواب الدي ــر إلطعام
الش ــعب وتس ــديد احتياجات ــه .وهك ــذا
اس ــتطاع الدي ــر أن يحّق ــق ه ــذا التـ ـوازن
بين الحياة الروحية والحياة االجتماعية،
فص ــار ملجأً لكل المظلومين والضعفاء
والذي ــن ب ــا مورد أو ماوى .فإنه بس ــبب
االضطه ــاد واالحت ــال والض ارئ ــب
الباهظ ــة والطبقي ــة ،ق ــرر األنب ــا ش ــنوده
ان يترج ــم المحب ــة ترجم ــة عملي ــة.
ـتثنائيا ق ــد ت ـ ّـم ف ــي
ولك ــن حدثً ــا اس ـ ً
أيام ــه تج ــدر اإلش ــارة الي ــه ،فق ــد ج ــاء
ف ــي سيرتـ ـ ـ ـ ــه أن القبائـ ـ ـ ـ ـ ــل النوبي ــة ق ــد
اعت ــدت عل ــى بع ــض القـ ـ ـ ـ ــرى بالقـ ـ ـ ــرب
م ــن إخمي ــم ،ونهبوه ــا ،ثم أخ ــذوا الكثير
م ــن س ــكانها أس ــرى وس ــبايا .فم ــا كان
م ــن األنب ــا شن ـ ـ ـ ــوده ّإل أن ذه ــب إليه ــم
بنفس ــه ،وتف ــاوض م ــع رئيسهـ ـ ـ ــم لك ــي
يطل ــق سـ ـراح األس ــرى عل ــى أن يحتفظ
بم ــا نهب ــه م ــن أمـ ـوال وغنائ ــم ،فوافق..
وعندئ ــذ اصطح ـ ـ ـ ـ ــب األس ـ ـ ـ ــرى لديـ ـره،
فاعتن ــى به ــم وق ــدم لهم الطع ــام والثياب
والع ــاج حتى اس ــتقرت أموره ــم ،وكانوا
نح ــو عشـ ـرين ألف ش ــخص! ق ــام الدير
بتدبي ــر احتياجاته ــم لم ــدة ثالثة أش ــهر،
وج ــاء ف ــي الس ــجالت أنه ــم اس ــتهلكوا
 8500أردب قم ــح ،وكمي ــات ضخم ــة
م ــن الع ــدس والف ــول والزي ــت .كم ــا ق ــام
الرهب ــان خ ــال تل ــك الم ــدة بخدمته ــم
بأنفس ــهم ،كما اس ــتقدم الدير س ــبعة من
األطب ــاء لع ــاج الجرح ــى والمرض ــى.
ذك ــر أن ــه خ ــال ه ــذه الش ــهور تُوّف ــي
وي َ
ُ
أربع ــة وتس ــعون م ــن الضي ــوف ،ت ــم
دفنه ــم ف ــي مقاب ــر الدي ــر ،كم ــا ُوِل ــد لهم
طفل ،وقد
ف ــي المقابل اثنان وخمس ــون ً
احتاجـ ـوا بالطب ــع إل ــى رعاي ــة خاص ــة
وجه ــد كبي ــر.
أيض ــا
ومم ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي أيام ـ ـ ـ ـ ـ ــه ً
ـديد ف ــي منطق ــة
أن ح ــدث مـ ـرًة قحـ ـ ٌ
ط شـ ٌ
إخمي ــم ،فج ــاء كثي ــرون إلي ــه ،فاس ــتمر
ف ــي إعطائه ــم الخب ــز حتى ف ــرغ الطعام
م ــن الدي ــر ،وع ــرض ال اره ــب المس ــئول
األم ــر علي ــه بأن ــه ال يوج ــد خب ــز ال
للس ــكان وال حتى لرهبان الدير ،فأمرهم
أن يجمعوا كس ــر الخبز المتبقية ،وبّلها
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بالم ــاء ،وقدمـ ـوا للجمي ــع ،وق ــال له ــم:
«صلـ ـوا لك ــي يب ــارك ال ــرب ف ــي القلي ــل
ليكف ــي الجمي ــع» ،ففعلـ ـوا ذل ــك ،ث ــم لم ــا
فتحـ ـوا مخ ــزن الخب ــز وج ــدوا أن الخب ــز
م ــأ المخ ــزن حتى فاض وس ــقط فوقهم
م ــن ب ــاب المخزن .ولما ش ــبع الجمهور
وطوبـ ـوا القدي ــس.
مج ــدوا هللا ّ

وم ــع ذل ــك نقـ ـ أر أن ــه م ــع محبت ــه
للفقـ ـراء والمحتاجين والمس ــبيينّ ،إل أنه
منهجا في
جدا -يق ــدم
وبش ــكل مبك ــر ًً
العم ــل التنم ــوي ،فف ــي إح ــدى المـ ـرات
ذه ــب لزي ــارة فقي ــر غي ــر ق ــادر عل ــى
إعالة أوالده ،فأعطاه بعض بذور نبات
الق ــرع ليزرعه ،فنما الزرع وباعه الرجل
ـدر لكس ــب
لي ــزرع غيـ ـره ،وص ــار مص ـ ًا
منهج ــا ف ــي
قوت ــه ،وق ــدم القدي ــس به ــذا
ً
كيفي ــة تحويل المس ــتعطي إلى ش ــخص
منت ــج يعي ــن ه ــو آخري ــن.
والحقيق ــة أن االهتم ــام بالفقـ ـراء من
ِقَب ــل الرهب ــان ،ل ــم يك ــن منه ــج األنب ــا
ش ــنوده وح ــده ،حي ــث ي ــرد ف ــي تاري ــخ
ـر م ــا أرس ــلت
الرهبن ــة أن األديـ ـرة كثي ـ ًا
الثياب والطعام لفقراء اإلس ــكندرية ،كما
المتوحد
نقـ ـ أر في أغلب س ــير اآلب ــاء أن
ّ
كان يسـ ـّلم ما يصنعه من قفف وزنابيل
يتصدقوا
إل ــى الخفـ ـراء لبيعها ،عل ــى أن
ّ
عن ــه بنص ــف الثم ــن أو أكث ــر للفقـ ـراء،
ث ــم يش ــترون ل ــه بم ــا تبّق ــى البس ــيط من
الطع ــام مث ــل البق ــول وغيره ــا .كم ــا نق أر
يمرون
ع ــن بع ــض الفقـ ـراء الذين كانـ ـوا ّ
عل ــى مغ ــارات المتوحدي ــن للحص ــول
عل ــى الخب ــز ف ــي أوقات القح ــط ،ومنهم
خبز فأخذه الراهب
الفقي ــر الذي التم ــس ًا
القلي ــة ،فلم يجد
م ــن ي ــده وأدخل ــه إل ــى ّ
أي خبز وال متاع ،فأشفق على الراهب
وأف ــرغ م ــا مع ــه من خب ــز ف ــي القالية.
أيضـــا الضاّليـــن والمســـافرين
«و ً
ُرّدهم ،واألرامــــــــــل واأليتــــــــــــام ُعلهم،
والجيـــاع والعطـــاش أشـــعبهم ،والذين
عليهم ديـــن ِ
أوف عنهم وسامحهــــــم،
والمحبوســـين والذيـــن فـــي الشـــدائد
أفـــــــــــــرج عنهـــــــــم ،والمرضى اشفهم،
والراقديـــــــــــن نيحهـــــــــــم .نسألك يارب
اسمعنــــــــا وارحمنــــــــــــا»( .مـــــن طلبة
البصخة المســـائية)

ل ــم يك ــن ج ــرس الكنيس ــة ال ــذي
نعرف ــه الي ــوم يعرف طريق ــه إلى أعين
وآذان الش ــعب أي ــام موس ــى النب ــي،
إنم ــا كان الش ــعب ينتظ ــر ص ــوت
األبـ ـواق الت ــي أم ــر به ــا هللا موس ــى
لكي ين ــادي الجماعة وينصتون إليه.
ون ــري ذل ــك عندم ــا ق ــال هللا لموس ــى
«اصن ــع ل ــك بوقي ــن م ــن فض ــة،
مس ــحولين تعملهم ــا ،فيكون ــان ل ــك
لمن ــاداة الجماع ــة ...فإذا ضربوا بهما
يجتم ــع إلي ــك كل الجماع ــة إل ــى باب
خيم ــة االجتماع» (ع ــدد.)٣-١:١٠
أيضا الق ــرون الثالثة
ول ــم تع ــرف ً
األول ــى ف ــي المس ــيحية األجـ ـراس،
إنم ــا ف ــي الق ــرن ال ارب ــع عندم ــا أعلنت
اإلمبراطوري ــة الروماني ــة المس ــيحية
واح ــدة م ــن الديان ــات ف ــي الدول ــة،
ـر ع ــن بداي ــة
وت ــم اس ــتخدامها تعبي ـ ًا
الصلـ ـوات .وكان الج ــرس عب ــارة
ع ــن ل ــوح خش ــبي أو معدن ــي ي ــدق
علي ــه الكاه ــن إلع ــان الص ــاة ،ث ــم
تط ــور وص ــار بش ــكله المع ــروف
ـكل
الي ــوم لدين ــا ..والي ــوم عرفن ــا ش ـ ً
جدي ـ ًـدا للج ــرس ال ــذي ال نس ــتطيع
أن نـ ـراه بأعينن ــا المج ــردة ،إن ــه جرس
ه ـ ّـز العال ــم وأركان ــه ،وأرع ــب العال ــم
وس ــكانه ،ب ــل أيق ــظ المس ــكونة أينم ــا
كانـ ـوا ....إن ــه (ج ــرس كورون ــا).
وأتذك ــر ق ــوًل للمتني ــح الباب ــا
ش ــنوده الثال ــث يق ــول« :إن ــذارات هللا
ه ــي أجـ ـراس م ــن هللا» .والي ــوم ن ــرى
ه ــذا الج ــرس ال ــذي وص ــل رنينه لكل
العال ــم ،بم ــا فيه ــم الرؤس ــاء والمل ــوك
وال ــوزراء والعلم ــاء واألغني ــاء وحت ــى
الفقـ ـراء ،ان ــه إن ــذار م ــن هللا المح ــب.
المتتب ــع لعالق ــة هللا باإلنس ــان ي ــري
و ّ
اضحا ،سـ ـواء في الكتاب
و
ـا
ـ
جلي
ه ــذا ً
ً
المق ــدس أو األح ــداث الت ــي س ــطرها
لن ــا الكت ــاب والكت ــب والتاري ــخ...

إن اول إن ــذار وج ــرس للبشـ ـرية
كان ألبين ــا آدم بع ــدم األكل م ــن
الش ــجرة ،ث ــم اإلن ــذار البن ــه قايي ــن
عندم ــا ح ــذره «عن ــد الب ــاب خطي ــة
رابضة ،وإليك اش ــتياقها ،وأنت تس ــود
أيض ــا
عليه ــا» (ت ــك .)٧:٤ونقـ ـ أر ً
ف ــي حزقي ــال« :ي ــا اب ــن آدم ،جعلت ــك
قيب ــا لبي ــت إسـ ـرائيل ،فتس ــمع ال ــكالم
رً
م ــن فم ــي وتح ّذره ــم م ــن ِقَبل ــي»..
( ح ــز.)٧:33
وهكذا توالت إنذارات هللا وأجراسه
م ــن أنبيائ ــه ورس ــله القديس ــين للبش ــر

والبشـ ـرية ،فمنه ــم م ــن كان يس ــمع
ويطي ــع ،ومنه ــم م ــن كان ال يس ــمع
ويضيع ،وكان البعض لديه آذان من
طي ــن واآلخ ــر له ــم آذان م ــن عجين،
برغ ــم ق ــوة الج ــرس وصوت ــه ورنين ــه
ال ــذي يح ــرك األحج ــار الصامت ــة،
واليح ــرك ش ــعرة م ــن بع ــض األنف ــار
الجام ــدة ...إن ج ــرس كورونا لم يكن
األول ول ــن يك ــون األخي ــر .لق ــد دّقت
أجـ ـراس عب ــر التاريخ لماليين البش ــر
منه ــا :األوبئ ــة والبراكي ــن والـ ـزالزل
والح ــروب والمجاع ــات وغيره ــا،
وحص ــدت ارواح الماليين ــز .والي ــوم
مبهور أم ــام رنين جرس
ًا
يق ــف العال ــم
كورون ــا ال ــذي ص ــدع آذان الماليين،
وش ـ ّـل حرك ــة الطائـ ـرات والمط ــارات،
وأغل ــق الم ــدارس والجامعات ،وش ــغل
المعام ــل والمستش ــفيات ،ب ــل وارب ــك
البورصة واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ب ــه األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن أسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت لنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
األلح ــان والقداس ــات!

غضب ــا من هللا
وم ــع ذل ــك ال نـ ـراه
ً
ـذارا ،وال نـ ـراه
جرس ــا وإن ـ ً
بق ــدر مانـ ـراه ً
لعن ــة م ــن الس ــماء بق ــدر مانـ ـراه برك ــة
تقربن ــا للس ــماء ،ان ــه ص ــوت المس ــيح
ّ
«توبـ ـوا ألن ــه ق ــد اقترب منك ــم ملكوت
كن ــا
السمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات» (م ــت .)٢:3وإن ّ
الي ــوم ح ازن ــى الختف ــاء ص ــوت جرس
الكنيس ــة ال ــذي يدعون ــا للقداس ــات
والصلـ ـوات ،فإنن ــا فرح ــون بص ــوت
ج ــرس كورونـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ــذي دعان ــا للتوبة
والميطانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .إن رني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جرس
كورون ــا ارتف ــع ع ــن رنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ــرس
الكنيس ــة والقالل ــي ،ودقات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه القوي ــة
المتس ــارعة تخط ــت دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات خطاي ــا
العال ــم المتص ــارع المتعال ــي ...لق ــد
فهمن ــا ال ــدرس ي ــا إل ــه ال أرف ــة والرحمة
واألمي ــن ،وفهمن ــا الطلب ــة «اجعل ــي
أبـ ـواب الكنائ ــس مفتوح ــة للمؤمنين».
وأن س ــألتنا اليوم :ماذا تفضلون:
دق
ج ــرس الكنيس ــة ال ــذي كثي ـ ًا
ـر م ــا ّ
ون ــادى ول ــم تس ــمعوا لدقات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،أم
تري ــدون مزي ـ ًـدا م ــن إنذارات أج ارس ــي
الت ــي جعلته ــا ف ــي أوقات ــي؟ إنن ــا
نجيبك بكل توبة واش ــتياق وانس ــحاق:
نرج ــوك أس ــكت دق ــات ج ــرس كورونا
الذي س ــاد وفاق ،وأرجع لنا دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ج ــرس كنيس ــتك ألننـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رعيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
وش ــعب كنيس ــتك!...

ُْ ُ ُ َْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ً
َ
َ َ َْ ُُ َ ًْ ْ
«إِل اآلن ل ْم ت ط ل ب وا ش ي ئ ا ب ِاس ِم .اط ل ب وا ت أخ ذواِ ،ل ك ون ف رح ك م كمِل» (يوحنا )٢٤ :١٦
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يوم األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــو التذكـ ـ ـ ـ ــار
األس ــبوعي للقيام ــة المقدس ــة ،فق ــد
ّ
جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت الوصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة« :اُ ْذ ُك ْر َي ْوَم
الس ـ ْـب ِت ِلتَُق ِّد َس ُه» (خر ،)8:20فقد
َّ
رمز
كان الس ــبت في العه ــد القديم ًا
وظ ـ ًّـا للس ــبت الجدي ــد ،ال ــذي ه ــو
ـودي ارح ــة
األح ــد .فالس ــبت اليه ـ ّ
بدني ــة ،بينم ــا الس ــبت المس ــيحي
(األح ــد) راحة روحية .في الس ــبت
انته ــى هللا من عم ــل الخليقة بينما
في األحد َكمل عم ـ ـ ـ ـ ـ ــل الف ـ ـ ـ ـ ــداء،
ال ــذي في ــه أصبحن ــا خليق ــة جدي ــدة
ف ــي المسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول القدي ــس
أثناس ــيوس الرس ــولي[ :نح ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال
ّ
نحف ــظ ي ــوم الس ــبت ،إنم ــا نحف ــظ
ـذكار لبداي ــة الخليقة
ي ــوم ال ــرب؛ ت ـ ًا
اليهودي
الثاني ــة الجديدة] .الس ــبت
ّ
هو اليوم السابع كم ـ ــال الزمنيات،
الماديات ،بينما الثامـ ـ ـ ــن هو بداية
الده ــر اآلت ــي بداي ــة الروحيات.
لق ــد أعط ــى هللا الس ــبت ارح ــة،
ـز للتح ــرر م ــن عبودي ــة فرعون
رم ـ ًا
المادي ــة ،وف ــي األح ــد كم ــل الفداء
والخ ــاص م ــن عبودي ــة إبلي ــس،
وعتقن ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـ ـ ــذي
تمّل ــك علينا.
كم ــا كان لألحد (اليوم الثامن)
مكان ــة عظيم ــة ف ــي العه ــد القديم:
ف ــي عي ــد المظ ـ ـ ـ ـ ــال كان ُيحتف ــل
ب ــه س ــبعة أي ــام ،ولك ــن كان الي ــوم
الثام ــن هو «اْلي ــو ِم األ ِ
َخ ِ
ير اْل َع ِظي ِم
َْ
ِم ـ َـن اْل ِعي ـ ِـد» (ي ــو  ،)37:7فه ــو
دمج مع
ُيش ــير إل ــى بداية (غي ــر ُم َ
أي ــام العيد) فيها رم ـ ـ ـ ـ ــز وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
إل ــى األح ــد العظيـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ال ــذي في ــه
كان ــت القيامة.
األحد في العهد الجديد:

ُيس ـ ّـمى ي ــوم األح ــد «يوم الرب
»th Kuriakh h`mera
(رؤ ،)10:1وبالالتيني ــة Dies
 ،Dominicaوج ــاءت عنه ــا
بالفرنس ــية Le Dimanche
الت ــي تعن ــى الربان ــي ،ال ــذى ه ــو
ّ
الت ــذكار األس ــبوعي للقيام ــة.
فم ـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــور المسلم بها أن
أعمـ ـ ـ ـ ــال هللا تجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري وفًق ــا لخطة

أز ّلي ــة ،فهن ــاك حقائ ــق قوي ــه بن ــت
عليها الكنيس ــة تقديس يوم األحد:
ف ــي األح ــد دخ ــل الس ــيد المس ــيح
مدين ـ ـ ـ ـ ــة أورشلي ـ ـ ـ ـ ـ ــم (مت.)1:21
وف ــي األح ــد قام من بي ــن األموات
(م ــر ،)9:16والقيامة هي أس ــاس
ِ
ـيح
المس ــيحية «َِإ ْن َل ـ ْـم َي ُك ـ ِـن ٱْل َمس ـ ُ
ِ ِ
يم ُان ُك ـ ْـم .أ َْنتُ ـ ْـم َب ْع ُد
ـام َفَباط ـ ٌـل إ َ
َق ـ ْـد َق ـ َ
اك ـ ْـم» (1ك ــو.)17:15
ِف ــي َخ َ
ط َاي ُ
وف ــي األحد ظهر الس ــيد المسي ـ ـ ــح
خم ــس مـ ـرات بع ــد القيام ــة :لمريم
المجدلي ـ ـ ـ ــة (ي ــو ،)11:20النس ــوة
وه ـ ـ ـ ـ ــن راجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات (مت،)1:28
لبطـ ـ ـ ـ ــرس (ل ــو ،)34:24تلمي ــذي
عمـ ـواس (ل ــو ،)13:24وللرس ــل
توم ــا (ي ــو )19:20هذا في
ب ــدون ً
ي ــوم القيام ــة .ث ــم ع ــاود الظه ــور
ف ــي األح ــد التالي للتالمي ــذ ومعهم
توم ــا (ي ــو .)26:20وفي ــه ح ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ــروح الق ــدس عل ــى التالمي ــذ
(أع.)4–1:2
لنجتهـــد أن نحفـــظ يـــوم الرب
مقدســـا  Holidayوليس
يوما
ً
ً
:Weekend
 توصينـ ـ ـ ـ ـ ــا الديداكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أننقضي األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـ ــي التوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالعتـ ـراف والتن ــاول[ :ف ــي ي ــوم
مع ــا لتكس ــروا
ال ــرب اجتمعـ ـوا ً
الخب ــز وتش ــكروا ف ــى ي ــوم ال ــرب،
ولك ــن أوًل اعترفـ ـوا بخطاياك ــم لكي
تك ــون ذبيحتك ــم طاهـ ـرة .ال يجتمع
معك ــم م ــن له منازع ــة مع صاحبه
حت ـ ـ ـ ـ ـ ــى يتصالح ــا ،لئ ــا تتنج ــس
الذبيح ــة] ( .)2،1-14القدي ـ�س
اكليمنض ــس الس ــكندر ّي (200م)،
الذي يعتبر أن الغنوس ــي الحقيقي
ّ
ه ــو المس ــيحي ال ــذي اعتم ــد ون ــال
ّ
االس ــتنارة ،يق ــول[ :أن الغنوس ــى
الحقيق ــي ،يحف ــظ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
بالتخلي عن الطبع الشـ ـرير ويتخذ
ـددا قيامة الرب
طب ــاع العارف مج ـ ً
ف ــي ذاته].
 يطلــــــــــــب منـــــــــــا األسقفديونيســـيوس (أس ــقف كورنث ــوس
س ــنة 170م) ،أن [نصـ ـ ـ ـ ـ ــرف يوم
الرب المق ـ ـ ـ ـ ـ ــدس ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة
الكت ــاب المق ــدس].

هـــذا الباب الـــذي تنتوي إدارة
المجلـــة تقديمـــه لقرائهـــا ،ذو
هـــدف مـــزدوج:
فـــأول :يهـــدف إلـــى قـــراءة
ً
صحيحة للنصـــوص الليتورجية،
ذل ــك؛ ألن القـ ـ ـ ـ ـ ــتراءة الصحيح ــة
يتوق ــف عليه ــا الفه ــم الصحي ــح،
أم ــا الفه ــم الصحي ــح فإن ــه يني ــر
وّ
العق ــل والقل ــب ،األمر الذي يجعل
ـادر أن يصل ــي ،ال
اإلنس ــان ق ـ ًا
أيضا،
بال ــروح فقط ،ولكن بالذهن ً
كم ــا يق ــول الرس ــول بول ــس« :فم ــا
ه ــو إ ًذا؟ أصل ــي بال ــروح وأصل ــي
أيض ــا أرتل بال ــروح وأرتل
بالذه ــن ً
أيض ــا» (١ك ــو.)١٥:14
بالذه ــن ً
نبيـــــــــــن أهميــــــــة
ولكـــــــــــي ّ
القـــراءة الصحيحـــة للنصـــوص
الليتورجيـــة ،وتأثيرها على الفهم
الصحيـــح ،نســـوق هـــذا المثال:
فـــي القطعـــــــــة الثالثـــــــة من
صالة الســـاعة التاســـعة ،نقول:
«ي ــا م ــن ُوِل ــدت م ــن البت ــول م ــن
أجلن ــا ،واحتمل ــت الصلـ ـ ـ ـ ــب أيه ــا
الصال ــح ،وأم ـ َّ
ـت الم ــوت بموت ــك،
وأظه ــرت القيام ــة بقيامت ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ال
تُع ـ ِـرض يـ ـ ـ ـ ـ ــا هللا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن الذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
جبلته ــم بيدي ــك»...
فكي ــف يقـ ـ أر المصل ــون « :ال
تُع ـ ِـرض ي ــا هللا»؟

معظمهـــــــــــم يقرأونهـــا« :ال
تَ ْع ـ ِـرض ي ــا هللا» بفت ــح الت ــاء
وس ــكون العي ــن وكس ــر الـ ـراء...
والقـ ـراءة به ــذا الش ــكل تجع ــل
م ــن الفع ــل« :تع ــرض» صيغ ــة
ض
المض ــارع للفعل الماضيَ :ع َر َ
ب ــوزن َف َع ـ َـل وال ــذي ه ــو ب ــدوره
«ع ْرض»
مأخ ــوذ م ــن المص ــدرَ :
ض؟
فم ــاذا تعن ــي الكلم ــة َع ـ َـر َ

التاج ــر
ع ــرض
ُيق ــال
بضاعت ــه ،أي أظهره ــا لم ــن يري ــد
شـ ـراءها ،ونق أر كذلك عن العرض
العس ــكري ،وع ــرض األم ــر،
وع ــرض المس ــألة ...ومعان ــي
الكلم ــة ه ــي اإلظه ــار والكش ــف.
فهـــل هـــذا هـــو المعنـــى الـــذي

يقصـــده المصلـــي؟.
الجواب بـــكل تأكيد ،ال! ليس
هذا هو قصـــد المصلي.
إن قصـــد المصلـــي هـــو:
التُ َح ـ ِّـول وجه ــك عن ــا ي ــا هللا.
صححن ــا
وه ــذا المعن ــى نج ــده إذا ّ
القـ ـراءة وجعلناه ــا «ال تُ ْع ـ ِـرض ي ــا
هللا ع ــن الذين جبلته ــم بيديك»...
بض ــم ت ــاء تعرض،ألن ــه ف ــي ه ــذه
الحال ــة يك ــون الفع ــل «تُع ــرض»
ه ــو صيغ ــة المض ــارع م ــن الفع ــل
ض» ولي ــس م ــن
الرباع ــي «أ ْ
َع ـ َـر َ
ض» ،ومعنى
«ع َر َ
الفع ــل الثالثي َ
«أَع ــرض» يختل ــف ع ــن معن ــى
«ع ــرض» ،حي ــث يفي ــد أع ــرض:
َ
التجاه ــل ،إدارة الظه ــر...
فنقـــــول :أع ــرض الرج ــل عن
صاحب ــه ،أي :أدار ظهـ ـره ل ــه،
وتجاهل ــه ،ول ــم يلتف ــت إلي ــه ،ول ــم
يكت ــرث ل ــه ،ول ــم يهت ــم ب ــه،...
وه ــذا ه ــو المعن ــى ال ــذي يقص ــده
المصل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فعندم ــا نق ــول :ال
تُ ْع ـ ِـرض ي ــا هللا ع ــن الذي ــن جبلتهم
بيديك ،فإن المقصود :ال تتجاهلنا
ي ــا هللا ،وال تح ــول وجه ــك عن ــا،
وال تصدن ــا عن ــك ،وال ترفضنـ ـ ـ ـ ــا،
وه ــو معنى يختلف تماما عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الع ــرض.
معن ــى َ
وهنـــاك مثـــال
ثـــان :نق ــول
ٍ
ف ــي القطع ــه السادس ــة م ــن قط ــع
ألن م ــن
الس ــاعة السادس ــةْ ...« :
قب ــل صلي ــب ابن ـ ِـك انهب ــط الجحيم
ط ـ َـل الم ــوت»...
وب َ
َ

ومعظـــم المصليـــن يقولـــون:
َّ
ألن بتش ــديد ن ــون ألن والصحي ــح
بتسكينهـ ـ ـ ـ ـ ــا .وكذل ـ ـ ـ ـ ــك يقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
طل ...بفتح الباء وضم الطاء،
وب ُ
َ
والصحي ــح فت ــح الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والط ــاء
ط ـ َـل» بوزن «َف َع َل» ألن
«ب َ
وال ــام َ
ط ــل بض ــم الط ــاء تعن ــي ص ــار
َب ُ
طل بفتح الطاء فتعني
بط ـ ًـا أم ــا ب َ
ِ
ص ــار باط ـ ًـا أي :أ ُْبط ـ َـل ،وه ــذا
ه ــو المعن ــى المقص ــود.
مج ةل الكرازة  29 -مايو 2020

ْ ُ ََ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ٌ
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ َّ َ َ ٌ
َْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ
ك ن ث ِق وا :أن ا ق د غ ل ب ت ال ع ال َم» (يوحنا )٣٣ :١٦
ف س المِ .ف ال ع ال ِم س ي ك ون ل ك م ِض يقَ ،ول ِ
«ق د ك م ت ك م ب ِهذا ِل ك ون ل ك م ِ
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تســـبحة القيامـــة «تيـــن نـــاف»
ه ــي م ــن أجم ــل التس ــابيح الت ــي تُ ِ
نش ــد
القبطية ف ــي عيد القيامة،
به ــا كنيس ــتنا
ّ
المقدس ـ ـ ـ ــة،
ـن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
الخمس
ة
ر
وطـ ـوال فتـ ـ
ّ
وكل اآلح ـ ـ ـ ـ ــاد التالي ــة حتّ ــى نهايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ّ
ش ـ�هر هات ـ�ور.
س ــأعرض ف ــي ه ــذا المق ــال بنعم ــة
المس ــيح بع ــض مقتطف ــات م ــن ه ــذه
التس ــبحة الجميل ــة ،م ــع إبـ ـراز بع ــض
هام ــة فيه ــا:
معان ــي ّ

 +ننظـــر إلـــى قيامـــة المســـيح،
للقـــدوس يســـوع المســـيح
ونســـجد
ّ
خطيـــة وحـــده.
بـــا
الـــذي
ربنـــا،
ّ
ّ
 +نســـجد لصليبك ّأيها المســـيح.
ِّ
ونمجـــد قيامتـــك .أل ّنـــك أنـــت
نســـبح
ِّ
أحـــدا ســـواك،
هـــو إلهنـــا ،وال نعـــرف ً
ِ
وباســـم َك ُدعينا.
 +تعالـــوا يـــا جميــــــــع المؤمنيـــن
لنســـجد لقيامـــة المســـيح ،أل ّنـــه من
ِقَبـــل صليبه دخـــل الفـــــــــــرح إلـــــــــــى
العالـــم كّله.
ونمجد
كل حين
 +فلنبارك
ِّ
ّ
الـــرب ّ
ـــــق
وس َح َ
قيامتــــــــــ ،أل ّنـــــــــ���ه َصبـَ َ
ـــر َ
المـــوت بموته.
َ

المالئكية ُب ِهتوا عندما
 +الجنـــود
ّ
مت
ـــبت مـــع األمـــوات .وح ّ
ط َ
رأوك ُح ِس َ
ِ
أقمت
قـــوة المـــوت ّأيهـــا َ
المخّلـــص .و َ
ّ
آدم معـــك ،وأعتقته مـــن الجحيم.
َ
 +نســـجد لـــآب واالبـــن والـــروح
وحدانيـــة الجوهـــر.
القـــدس فـــي
ّ
ونصـــرخ مـــع الشـــاروبيم ،قائليـــن:
قـــدوس أنـــت يـــارب.
قـــدوس ّ
قـــدوس ّ
ّ
روحية:
* معاني
ّ

 -1القيامـــة هـــي مركـــز حياتنـــا
بـــكل تركيـــز .فقد
الـــذي نتطّلـــع إليـــه ّ
ص ــار المس ــيح المصل ــوب القائ ــم ه ــو
مرك ــز حياتن ــا الجديد الذي ُغ ِرس ــنا فيه
التبني هلل ونعمة
بالمعمودية ،ونلنا فيه ّ
ّ
ِ
ِ
األبدي ــة ،وباس ــمه ُدعينا وصرنا
الحي ــاة
ّ
إلها سـ ـواه.
ـرف
ـ
ع
ن
ـا
ـ
ف
ـه،
ـ
خاصت
ً
ّ
 -2الصليب ال يزال في المشهد،
وســـيظل إلى األبد ..فالمس ــيح قائم في
ّ
كحم ـ�ل ب ـ�ه آثار ال ّذب ـ�ح (رؤ:5
الس���ماء َ
 ،)13-6وه ــو ف ــي نفس الوقت ُم َم َّجد
إل ــى أبد اآلبدين.
 -3فرحـــة ومجـــد القيامـــة َنَب َتـــا
ـرب
مـــن مـــرارة الصليـــب ،إذ صب ــر ال ـ ّ
عل ــى اآلالم حتّ ــى اقتحـ ـ ـ ـ ـ ــم المـ ـ ـ ـ ـ ــوت
وس ــحقه س ــحًقا وكسر ش ــوكته ..وهكذا

16

مج ةل الكرازة  29 -مايو 2020

نح ــن إذ نحم ــل الصليب معه ،ونصبر
عل ــى م اررته ،نتجّل ــي معه في المجد..
كم ــا يعّلمن ــا القدي ــس بول ــس الرس ــول:
ـــد ُم ْتَنا َم َع ُه َف َســـَن ْحَيا أَْي ًضا
«إن ُكَّنـــا َق ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـــر َف َســـَن ْمل ُك أَْي ًضا
ب
ص
ن
ـــا
ن
ك
ن
إ
.
ـــه
َم َع ُ ْ ُ َ ْ ُ
َم َع ُه» (2تـــي.)12-11:2
 -4المالئكـــة كانـــوا يتابعـــون
مشـــهد مـــوت المســـيح باندهـــاش،
وفرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا بانتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاره علـ ـ ـ ـ ـ ــى الموت
لصالحن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ا ،كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ا هـ ـ ــي عادتهـ ـ ـ ـ ــم
(لـــو ،)10:15وبخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج آدم مـ ـ ـ ـ ــن
ـدي يس ــوع المخّل ــص
الجحي ــم عل ــى ي ـ ّ
الجب ــار ..وهذا م ــن واقع اهتمامهم بنا،
ّ
متحاب ــة!..
ـدة
ـ
ح
ا
و
ة
ر
ـ
ـ
كأس
ّ
أيض ـ�ا فقرات
* ف��يـ هذه التسبـــحة ً
بالســـيدة العـــذراء..
تختـــص
رائعـــة
ّ
ّ
وه ــي كم ــا يل ــي:

كل األفـــراح تليـــق بـــك يا والدة
ّ +
اإللـــه ،أل ّنـــه مـــن ِ
ِ
ـــع آدم
ُرج
أ
لـــك
ب
ق
َ
َ
حواء
الزينـــة
ونالت
إلـــى الفـــردوس،
ّ
ِ
الحرّي َة ُدفعة
َت
ذ
أخ���
و
���وض حزنها،
ْ
ّ
عَ
الخالص الدهري.
أخـــرى من أجلـــك ،و
َ
فلنمجـــدك ككنـــز
أيضـــا
 +نحـــن ً
ِّ
للقيامة .الســـام للكنز المختوم الذي
امتألنـــا بالحيـــاة مـــن ِقبِل ِ
ـــه .الســـام
َ
للتـــي َوَلـــدت لنـــا المســـيح إلهنـــا،
وأعطانـــا الحيـــاة مـــن ِقَبـــل قيامتـــه.
َلـــد ِت ّأيتهـــا العـــذراء ُمعطـــي
+و ْ
الحيـــاة .وخّل ِ
الخطية.
مـــن
آدم
صـــت
ّ
َ
نحت حـــواء الفرح ِ
وم ِ
ض ُحزِنها.
ع
ـــو َ
ّ
َ
َ
ِ
وأنعمـــت لنـــا بالحيـــاة والخـــاص من
التغييـــرِ .ص ِ
رت لنا شـــفيعة
الفســـاد و َ
ِ
تجســـد منك.
الذي
صنا
ل
مخ
أمـــام هللا
ّ
ّ
روحية:
* معاني
ّ

 -1نحـــن ال ننســـى دور العذراء
مريم فـــي أفراحنا بقيامة مخّلصنا ،إذ
قدم ــت ل ــه عجينة البشـ ـرّية،
ه ــي الت ــي ّ
ليتّح ــد به ــا ،ويش ــفيها م ــن أمراضه ــا،
ويحييه ــا م ــن موتها.
 -2كمـــا أّنـــه قـــد دخل الســـقوط
البش���رية عن
العبودية إلى
الح���زن و
و ُ
ّ
ّ
حواء ،فعـــن طريق والدة اإلله
طريـــق ّ
البشـــرية بالخـــاص والفـــرح
تزينـــت
ّ
ّ
الحرّيــ�ةُ ،م َجَّد ًدا.
و ّ
 -3العـــذراء هـــي الكنـــز المملوء
بالحي���اة ،وقـــد اغتنينا بـــه ..فصارت
أيضا
لنـــا
نموذجـــا ،لكي نصيـــر نحن ً
ً
الغنيـــة،
المســـيح
بنعمـــة
مملوئيـــن
ّ
ونهبهـــا لآلخرين!..
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بينم ــا يكلمنا العال ــم عن الموت
المحي ــط بن ــا ،ويخيفن ــا بأخب ــاره
المزعج ــة ،تُخبرن ــا كلم ــة هللا ع ــن
الحياة وتطمئننا بهذا الخبر السارة،
ب ــأن الحي ــاة أ ِ
ُظه ــرت .لق ــد كان ــت
قيام ــة ال ــرب يس ــوع ف ــي جوهره ــا
م ــا ه ــي ّإل تعبير وإظهار وكش ــف
لتل ــك الحي ــاة الت ــي فيه .ه ــذه الحياة
الت ــي جعل ــت م ــن قيامت ــه حدثً ــا
أما
ً
طبيعي ــا ،فه ــو القيامة والحي ــاةّ .
موت ــه ف ــكان حدثً ــا اختيارًيا ،فهو ال
يتناس ــب مع طبيعته اإللهية ،ولكنه
اقتبل ــه عندم ــا اتخ ــذ جس ـ ًـدا وَقِب ــل
الم ــوت في ــه ،من أج ــل أن يخلصنا
م ــن الم ــوت ويهبن ــا ه ــذه الحي ــاة.
لذل ــك موت ــه ل ــم يس ــلبه حيات ــه ،أو
يطع ــن ف ــي قوت ــه ،أي ق ــوة الحي ــاة
الت ــي في ــه .بل على العكس كش ــف
ع ــن تل ــك الحياة اإللهية ،إذ لم يكن
مس ــك من ــه ،أي م ــن
ً
ممكن ــا أن ُي َ
الم ــوت .فكم ــا أن ــه بالضعف أظهر
قوت ــه ،هكذا بالم ــوت أظهر حياته،
ّ
فبالم ــوت داس الم ــوت ،أي أن
موت ــه ل ــم يك ــن موتً ــا للحي ــاة ،ولكن
كان حي ــاة للموت .لقد غلبت حياته
الم ــوت وقهرت ــه .ولذلك صار موته
ـز
(الصلي ــب) عالم ــة الحي ــاة ،ورم ـ ًا
لمس ــيحيتنا وعنوان إيماننا به وفيه.
القيام ــة كش ــفت لن ــا أن حي ــاة
المس ــيح ه ــي في أصله ــا حياة هللا،
فه ــو كلم ــة الحي ــاة ،ه ــو الحي ــاة في
أصله ــا وجوهرها «الحياة األبدية».
الحي ــاة الت ــي لي ــس له ــا بداي ــة وال
نهاي ــة ،حي ــاة لي ــس له ــا م ـ ٍ
ـاض وال
دوم ــا حاضـ ـرة.
مس ــتقبل ،فه ــي ً
ـص كل م ــن ل ــه بداي ــة،
فالزم ــن يخ ـ ّ
حس ــب حيات ــه بالس ــنوات واألرقام.
تُ َ
أما الرب يس ــوع فال بداية وال نهاية
ّ
ل ــه ،فه ــو األلف ــا واألوميج ــا ،ه ــو
نفس ــه البداي ــة والنهاي ــة .وم ــا حي ــاة
العال ــم (الخل ــق) ّال إع ــان ع ــن
حي ــاة هللا ،فعندم ــا خلق آدم نفخ في
أنف ــه نس ــمة الحي ــاة .فالك ــون تعبي ــر
ع ــن نس ــمه الحي ــاة الت ــي ف ــي هللا،
الفَلك
فالس ــموات تح ـ ّـدث بمج ــد هللا و َ
يخب ــر بعم ــل يدية ،والطبيع ــة تتكلم
ع ــن صانعه ــا ،صان ــع الحي ــاة.
والخـ ـ ـ ـ ـ ــاص هو إع ـ ـ ـ ـ ــادة خلق
اإلنس ــان ،أي إع ــادة تل ــك الحي ــاة

ُ

لإلنس ــان ،تلك الحياة التي امتزجت
وس ـ ِـلبت بش ــوكة
برائح ــة الم ــوتُ ،
الخطي ــة ،وُف ِق ــدت بظ ــام القب ــر
والهاوية .فجاء الرب يسوع المسيح
لك ــي يخ ــرج كل الع ــازر م ــن قبـ ـره،
يحرره من ظالم
ويحّل ــه من قي ــودهّ ،
القبر ،ويكس ــر شوكة الموت .لذلك
دخ ــل اب ــن هللا إل ــى قب ــر البشـ ـرية،
وبالحي ــاة الت ــي في ــه أم ــات الم ــوت،
ووهبن ــا الحي ــاة األبدية .لذلك عندما
ط ِعن
نك ــس أرس ــه واقتبل الم ــوت ،و ُ
ّ
بالحرب ــة ف ــي جنب ــهُ ،فِت ــح ب ــاب
الحي ــاة ،لتخ ــرج الكنيس ــة وتول ــد من
موته .فالماء والدم يرمزان للكنيس ــة
ف ــي أسـ ـرارها ،الكنيس ــة الت ــي ته ــب
الحي ــاة العال ــم .الكنيس ــة الت ــي تق ــدم
إكس ــير الحياة وترياق الخلود (س ــر
اإلفخارس ــتيا) .ولذل ــك بع ــد قيامت ــه
يوم ــا ليك ــون
ظ ـ ّـل يظه ــر أربعي ــن ً
ـهودا فق ــط لموته،
التالمي ــذ لي ــس ش ـ ً
ب ــل ولحيات ــه الت ــي غلب ــت الم ــوت.
أيض ــا احتف ـ ـ ـ ـ ـ ــظ بعالم ــات
ولذل ــك ً
مج ــد ،فه ــي
الم َّ
موت ــه ف ــي جسـ ـ ـ ـ ــده ُ
ليس ــت عالمـ ـ ـ ـ ــات ضعـ ـ ـ ـ ـ ــف ،ب ــل
عالم ــات لق ــوة الحي ــاة الت ــي هزمت
الموت وقهرته في جس ــده .فالقيامة
اظه ــرت قوة الحي ــاة ونوعية الحياة،
أي الحي ــاة التـ ـ ـ ـ ـ ــي ال تنته ــي .وهذا
ه ــو الوع ـ ـ ـ ــد ال ــذي وعدن ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
الحي ــاة االبدي ــة.
لذل ــك تدعون ــا الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي
فتـ ـرة الخمس ــين المقدس ــة أن نقتن ــي
المس ــيح ونف ــوز بحيات ــه .فاإليم ــان
ض ــرورة ،وه ــو البواب ــة الت ــي منه ــا
ندخ ــل لس ــر الحي ــاة ،فم ــن يؤم ــن
ب ــه ل ــه الحي ــاة .وه ــو خب ــز الحي ــاة،
ش ــجرة الحي ــاة من يأكل ــه ويتحد به،
ال يس ــري الم ــوت إل ــى حيات ــه ،ق ــد
حينا ،ولكن ال
يصيب جس ــده فيرقد ً
يؤث ــر على حيات ــه .هو ماء الحياة،
ينب ــوع يتدف ــق وال ينته ــي .هو النور
ف ــا ظ ــام للم ــوت .ه ــو الطري ــق،
فالحياة في ش ــخصه .والرب يس ــوع
يدعون ــا لش ــركة الحي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ،الحيـ ـ ـ ـ ــاة
األبدي ــة ،لنش ــاركه مج ــد األبدي ـ ـ ـ ـ ــة،
ونف ــرح بلقائ ــه وحياتن ــا مع ــه لألب ــد.
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ونستكمــــل حديثنــــــــا عــــــن
خدمـــة المفقوديـــن التـــي رأينـــا
مقدار أهميتهـــا وخطورتها ،إذ
قـــد نضـــع أنفســـنا أمـــام الحق
اإللهـــي نجـــد أننـــا قـــد اخترنـــا
ألنفســـنا الخدمـــــة األســـهل
واألكثر راحة ،وذات االستجابة
األســـرعن وهي االكتفاء بخدمة
الموجوديـــن ،وخدمـــة الذيـــن
يرغبـــون فـــي الخدمة.
 +رأينـــا في (حـــز)11:34
ائعـــا إذ قـــال «هأنـــذا
درســـا ر ً
ً
أســـأل عـــن غنمـــي وأفتقدها».
فليـــس شـــيء أثمـــن لـــدى هللا
مـــن النفـــس البشـــرية التـــي
أوجدهـــا على صورتـــه ومثاله.
فـــإن كان قد َّ
ســـلم شـــعبه بين
يدي رعاة ،إنما تكريم للبشـــرية
ذاتها لتشـــترك مع هللا وباســـمه
وبقوتـــه فـــي رعايـــة النفـــوس،
لكـــن هللا يحتفـــظ بهـــذا العمـــل
قائـــا:
معتـــز بـــه،
ًا
اإللهـــي،
ً
«هأنـــذا أســـأل عـــن غنمـــــــــي
وأفتقدهـــا« .وهنـــا نتعلـــــــــم أن
نبقـــى أمنـــاء من أجـــل خالص
كل نفـــس .مـــا أجمـــل الكلمات
التي ســـجلها لنا القديس يوحنا
الذهبـــي الفـــم بخبرتـــه العملية
كمـــا بقلمـــه« :إنـــي أب مملوء
حنـــوا ...أســـمعوا مـــا يطلبـــه
ً
بولــــــــــس« :يـــا أوالدي الذيـــن
أتمخـــض بهم» (غـــل.)١٩:٤
كل أم تصـــرخ وهـــي تتمخـــض
فـــي ســـاعة الـــوالدة ،هكـــذا
أيضا».
نتعلـــم أن نفعـــل نحـــن ً
ويؤكـ ـ ــد علين ــا الوح ــي اإلله ـ ـ ـ ـ ــي
ف ــي س ــفر صفني ــا (:)19:3
«هَئَنـــ َذا ِفـــي َذِلك اْليـــو ِم أُع ِ
ام ُل
َ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ُك َّل ُم َذّلليك،وأخلـــص الظالعـــة
(أي العرجـــاء أو الضعيفـــة)
ـــم
وأجمـــع المنفيـــة َوأ ْ
َج َعُل ُه ْ
اســـما ِفـــي ُك ِّل أَْر ِ
ض
َت ْســـ ِب َ
يح ًة َو ْ ً
ِ
ـــم» ،فـــإن كان العـــدو قد
خ ْزِي ِه ْ

شـــوه صورتهـــا وســـكب عليها
َّ
العـــار والخـــزي ،فإنهـــا تحمـــل
اســـم مخلصها فـــي كل األرض
وتصيـــر هي نفســـها تســـبحة،
فرح لكثيريـــن .ولنتذكر
مصـــدر ٍ
أن ــه عندمـــا وجـــد الراعـــي
الخـــروف الضـــال الـــذي أتعبه
في البحـــث عنه لم يعاقبه ،وال
ســـحبه إلى القطيـــع «بعنف»،
بـــل وضعـــه على كتفـــه ،حمله
برفـــق وضمه للقطيـــع .ولنختم
حديثن ــا بص ــاة ألبين ــا الحبي ــب
المتني ــح القم ــص بيش ــوي كامل:
 +ه ــم أوالدك ي ــا رب..
منه ــم األبرار ..منهم األشـ ـرار..
كله ــم أوالدك وفيهم ش ــيء طيب
واح ــد ،أنه ــم كله ــم أوالدك..
أوالدك الظالم ــون والتائب ــون..
الساقطون والقائمون ..الماديون
والروحي ــون.

 +أن ــا خ ــادم أوالدك ..أن ــا
خادم ــك ..لي ــس ل ــي الح ــق أن
أهي ــن أوالدك أو أحتق ــر أح ــد
أوالدك ،ألن إحتق ــارى و إهانت ــى
له ــم ،ه ــو إحتق ــار وإهان ــة ل ــك.
 +أن ــت أبوه ـ ـ ـ ـ ـ ــم ومحتم ــل
ضعفه ــم ،وكات ــم أسـ ـرارهم ..وأنا
ـي أن أحف ــظ س ــر
خادم ــك ،عل ـ َّ
أوالدك .هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أوالدك ..لذل ــك
أن ــت حام ــل خطايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الجمي ــع،
الضال وغير الضـ ـ ـ ـ ــال ..البعيد
والقري ــب ..حامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خطاي ـ ـ ـ ـ ــا
العال ــم كل ــه.
 +ه ــم أوالدك ..وأن ــا خ ــادم
أوالدك ،عل ــي أن أنصحهـ ـ ـ ـ ـ ــم
ّ
بح ــب أبيه ــم ،وأؤك ــد له ـ ـ ـ ـ ــم هذه
الحقيق ــة “أن هللا يحبه ــم”.
فلنطل ــب بإلح ـ ـ ـ ـ ــاح كثي ــر أن
يعطين ــا روحين م ــن روح خدامه
نؤه ــل أن نك ــون
األمن ــاء ،لك ــي َّ
خدامه بحس ــب قلبه بالحقيقة...
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يواف ــق ه ــذا األس ــبوع (ي ــوم 12
بش ــنس) ذك ــرى نياح ــة الباب ــا مرق ــس
الس ــابع الـ ــ1769-1745( 106م)،
ه ــذا األب ال ــذي عان ــى ف ــي س ــنين
حبريت ــه الكثي ــر والكثي ــر ،ونج ــح ف ــي
تحوي ــل المصاع ــب الت ــى واجهته إلى
ص ــاة وتس ــبيح وتهلي ــل ف ــي ص ــورة
ـاهدا
مدائ ــح ،وت ــرك لن ــا هذا اإلرث ش ـ ً
عل ــى ُمجري ــات األم ــور ف ــي عصـ ـره.
وعل ــى الرغ ــم أنن ــا ال نع ــرف الكثي ــر
ع ــن تاريخ ــه قب ــل البطريركي ــة ،س ــوى
أن ــه م ــن موالي ــد بل ــدة قلوصن ــا م ــن
أعم ــال والي ــة البهنس ــا باس ــم س ــمعان.
وتره ــب بنف ــس االس ــم ف ــي دي ــر أنب ــا
أنطوني ــوس بالصحراء الش ــرقية .ومنه
انتق ــل للس ــكنى بدي ــر أنب ــا بـ ـوال لفتـ ـرة،
يركا
ومن هذا الدير تخرج ُليرس ــم بطر ً
ف ــى  30ماي ــو 1745م.
ّإل أن المؤرخي ــن وصفـ ـوا
لن ــا تاريخ ــه بع ــد البطريركي ــة بتل ــك
الكلم ــات« :ل ــم يتمت ــع الباب ــا باله ــدوء
ّإل أول س ــنتين م ــن عه ــده ،بعده ــا
أحيان ــا م ــن
قاس ــى ش ــدائد كثيـ ـرة،
ً
المخالفي ــن وأخ ــري م ــن ش ــعبه».
وبالرج ــوع ألح ــداث تل ــك الفتـ ـرة ،نج ــد
أن في س ــنة 1748م وقعت فتنة بين
الدمايط ــة نس ــبة إل ــى رئيس ــهم عل ــى
ب ــك الدمياط ــي ،والقطامش ــه ورئيس ــهم
ابراهي ــم ب ــك قطام ــش ،وبع ــد ح ــرب
ض ــروس انتص ــر فيه ــا الدمايط ــة
وع ــزل بس ــببها الوال ــي محم ــد ارغ ــب
ُ
باش ــا .وبعده ــا وقع ــت موج ــة غ ــاء
ش ــديد س ــنة 1750م ،ث ــم زلـ ـزال ي ــوم
 1س ــبتمبر 1753م ...إل ــخ ( ارج ــع:
محم ــد مخت ــار باش ــا ،التوقع ــات
اإللهامي ــة ف ــي مقارن ــة التواريخ الهجرة
بالس ــنين األفرنكي ــة والقبطي ــة ،ط،1.
ص .)584 ،582 ،581
ه ــذا م ــن جان ــب ،وم ــن الجان ــب
اآلخ ــر ،فق ــد اجت ــاز الباب ــا مرق ــس
متعاب بس ــبب أحد رج ــال اإلكليروس
ال ــذي م ــرق عن اإليمان االرثوذكس ــي
س ــنة 1758م ،فتص ــدى ل ــه الباب ــا
وكت ــب رس ــالة لش ــعبه ليثبت ــه عل ــى
اإليم ــان المس ــتقيم.

وإذ ق ــد ش ــهد المؤرخ ــون ع ــن
البابا مرقص انه كان ش ــجي الصوت
فصي ــح اللس ــان ،فم ــن ثَ ـ ّـم ح ـ ّـول البابا
بصبـ ـره وحكمته المح ــن التي أحاطت
ب ــه إلى ص ــاة وترتيل وتس ــبيح كعادة
تاجر بالوزن ــة (الموهبة) التي
آبائ ــهُ ،م ًا
حب ــاه هللا به ــا وه ــي عذوب ــة الص ــوت،

صن ــف العدي ــد م ــن
وبفصاح ــة لس ــانه ّ
المدائ ــح العربي ــة الت ــي تُتل ــى حت ــى
اآلن ف ــي تس ــبحة رف ــع بخ ــور عش ــية
ليالي آحاد ش ــهر كيهك ،وهي التس ــع
قط ــع العربي ــة المرتب ــة عل ــى التس ــع
قط ــع (أقس ــام) الم ِّ
كون ــة لثيؤطوكي ــة
ُ
ي ــوم الس ــبت ،وتب ــدأ بعب ــارة« :أب ــدي
باس ــم هللا الق ــدوس :الخال ــق كل دهور
وأزمان( « ...راجع :المخطوط 483
طق ــس 1228 /عمومي ــة ،بمكتب ــة
ال ــدار البطريركي ــة القبطي ــة بالقاهـ ـرة،
الورق ــة 394ج – 483ظ).
والجدي ــر بالذك ــر أن إقالدي ــوس
لبي ــب (بك) عند طباعة األبصلمودية
المقدس ــة الكيهكي ــة ،نس ــب تل ــك
القط ــع للباب ــا مرق ــس الثام ــن الـ ــ108
[االبصلمودي ــة المقدس ــة الكيهكي ــة،
ط ،1 .س ــنة 1627ش (1911م)،
ص  ،156الهام ــش ( ،])1دون
ذك ــر مص ــدر تل ــك المعلوم ــة ،كما لم
وضح لنا وهو ينش ــرها للمرة األولى،
ُي ّ
ه ــل وض ــع الباب ــا مرقس تل ــك المدائح
ألج ــل تعزيته الش ــخصية (كعادة ذلك
الزم ــان) ،أم وضعه ــا م ــن أج ــل أن
تض ــاف إل ــى طق ــوس الكنيس ــة وقتها؟
أم وجده ــا ش ــخص م ــا بع ــد نياح ــة
الباب ــا بي ــن أو ارق ــه ،ف ــأراد نـ ـوال بركت ــه
وتخلي ــد ذكـ ـراه بترتي ــب (وض ــع) تل ــك
المدائ ــح ف ــي تس ــابيح ش ــهر كيه ــك؟
عل ــى العم ــوم ،هذه كلها أس ــئلة جديرة
بالد ارس ــة والبح ــث .لمحاول ــة فه ــم
وتاري ــخ تكوي ــن كت ــاب اإلبصلمودي ــة
الكيهكي ــة ،وكي ــف وصلت بي ــن أيدينا
بتل ــك الص ــورة التى هي عليه ــا اليوم.
عل ــى كل ح ــال ،كان ــت إضاف ــة
العدي ــد م ــن المدائح والتراتيل لصلوات
الكنيس ــة وطقوس ــها ،ه ــي واح ــدة م ــن
وس ــائل تعزي ــة وخدم ــة الش ــعب ف ــي
ذل ــك الزم ــان ،تمش ـ ًـيا م ــع معطي ــات
وثقاف ــة ذل ــك العص ــر .ف ــي زم ــن ل ــم
طب ــع
يك ــن في ــه الكت ــاب المق ــدس ق ــد ُ
متوفر
ًا
عر ًبيا بعد ،وال التعليم الكنس ــي
بالط ــرق المعروف ــة ،وال وج ــود ألي
وس ــيلة من وس ــائل االتص ــال الحديثة
والتواص ــل االجتماع ــي ...إل ــخ.

وأخي ـ ًـرا ،لم ــا أكم ــل الباب ــا مرقس
س ــعيه تني ــح بس ــام في ي ــوم الخميس
 12بش ــنس 1485ش ( 18ماي ــو
1769م) بدي ــر الس ــيدة الع ــذراء
بالعدوي ــة (المع ــادي) ،بع ــد أن خ ــدم
الكرس ــى المرقس ــى ق ارب ــة  24س ــنة.
مج ةل الكرازة  29 -مايو 2020

ُ َّ
أمور حمزنة خاصة بالعالم( .القديس يوحنا ذهيب الفم)
أي
ىلع
حنزن
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ح
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 )2القديسة الكارزة فيرينا:

تل ــك الفت ــاة الت ــي انطلق ــت م ــن
صعي ــد مص ــر ع ــام ٢٨٠م ،حي ــث
تحرك ــت مش ــاعرها بح ــس إله ــي،
إل ــى م ــا يعاني ــه الجن ــود األبط ــال
ف ــي أرض غريب ــة خ ــارج ح ــدود
الوط ــن .وترج ــع البداية إل ــى القرن
الثال ــث المي ــادي أثن ــاء الحك ــم
الرومان ــي ،وكان دقلديان ــوس عل ــى
رأس اإلمبراطوري ــة ،وكان ــت مصر
ضم ــن الش ــعوب الخاضع ــة ل ــه،
وكان ــت هن ــاك كتيب ــة ف ــي مدين ــة
طيب ــة باألقص ــر ،تعداده ــا ٦٦٠٠
جن ــدي مس ــيحي قبط ــي ،بقي ــادة
«موري ــس» ،وص ــدرت لهم األوامر
باالرتح ــال م ــن مص ــر إل ــى غ ــرب
أوروب ــا ،به ــدف مس ــاعدة زمي ــل
اإلمب ارط ــور (مكس ــميان) ،إلخم ــاد
ث ــورة ش ــعب بجن ــوب ش ــرق فرنس ــا،
قررت القديس ــة فيرين ــا ترجمة
وهن ــا ّ
مش ــاعرها إلى عمل إيجابي ،حيث
ـعار لحياته ــا
كان ــت ق ــد اتخ ــذت ش ـ ًا
«أن ــا خادم ــة إلخوت ــي» ،فرافق ــت
الكتيب ــة التي ص ــدرت إليها األوامر
أن تتج ــه إل ــى ش ــمال وغ ــرب
سويسـ ـرا .وبع ــد استش ــهاد القدي ــس
موري ــس ق ــام اإلمب ارط ــور بتسـ ـريح
الممرض ــات الالئي صحبن الكتيبة
إلى مصرّ ،إل أن القديس ــية فيرينا
فضل ــت البق ــاء م ــع مجموع ــة
صغيـ ـرة م ــن الع ــذارى ،حي ــث رأت
ـدرب الفتي ــات
أنه ــا تس ــتطيع أن ت ـ ّ
بسويسـ ـ ار عل ــى م ــا لديه ــا م ــن خبرة
ف ــي الحياكة والتطري ــز ،وكذلك فن
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التمري ـ ـ ـ ــض واإلسعاف ـ ـ ـ ــات األولية،
والعنايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنظافتهـ ـ ـ ـ ـ ــن الجسمي ـ ـ ــة
والش ــخصية ،حيث كان ــت المنطقة
تمام ــا ألص ـ ـ ـ ـ ـ ــول الرعاي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فاق ــدة ً
والعناي ـ ـ ـ ـ ــة ،واالهتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بتنظي ــف
مس ــاكنهم ،وأبنائهم ،وحتى تمش ــيط
ش ــعور رؤوس ــهم وتنظيفه ــا .كم ــا
اهتم ــت بالعناية بالفقراء ،وتمريض
مرض ـ ـ ـ ــى الج ازم ـ ـ ـ ــز واقت ــرب إليه ــا
الجمي ــع ،وبـ ـ ـ ـ ــدأوا يتطلع ــون إل ــى
معرف ــة إلهه ــا ،فعمل ــت عل ــى نش ــر
القي ــم والمب ــادئ المس ــيحية .وكانت
ي ــد ال ــرب تعم ــل ،فق ــد تقل ــد الحك ــم
اإلمب ارط ـ ـ ــور (قس ــطنطين) الكبير،
ال ــذي اعت ــرف بالمس ــيحية كدي ــن
صرح بممارس ــتها
الم َّ
م ــن الديان ــات ُ
ع ــام ٣١٣م (قان ــون ميالن ــو)،
وهن ــا انطلق ــت القديس ــة فيرين ــا ف ــي
أعمال التبش ــير ،والتعليم المس ــيحي
وقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص الكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المق ـ ـ ـ ــدس،
وتوجيهه ــم للعم ــاد ،بجان ــب اوج ــه
الرعاي ــة الس ــابقة ،كمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اهتمـ ـ ـ ـ ــت
بالشي ـ ـ ــوخ والعجائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز والفقـ ـ ـ ـ ـ ـراء،
وعاشت حياة التقشف ،وكان لديها
نعم ــة ش ــفاء المش ــلولين والعمي ــان.
وهك ـ ـ ـ ـ ــذا عاشـ ـ ـ ـ ــت ف ــي العال ــم
ول ــم يع ــش فيه ــا العال ــم ،وانتقل ــت
بس ــام ع ــام ٣٤٤م ،،وت ــم بن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
كنيس ــة باس ــمها ف ــي تسورتس ـ ـ ـ ــاخ
بسويس ـ ـ ـ ـ ـرا ،وهن ــاك تمث ـ ـ ـ ـ ـ ــال له ــا
بمدخل الس ــفارة السويسرية بالقاهرة
بالحج ــم الطبيع ــي ،وه ــي تحم ــل
ف ــي ي ــد إبري ــق مي ــاه والي ــد األخ ــرى
المش ــط ،،وق ــد ُن ِق ــش عل ــى التمثال
ه ــذه العب ــارة« :الفت ــاة الت ــي علمت
سويسـ ـ ار النظاف ـ ـ ــة ،وعلم ــت فتياتن ــا
العف ــة والطه ــارة» ،وأصبـ ـ ـ ـ ــح ع ــدد
الكنائ ــس الت ــي تحم ــل اس ــمها ف ــي
سويسـ ـ ار وحدهـ ـ ـ ـ ـ ــا ما يق ـ ـ ـ ـ ـ ــرب من
س ــبعين كنيس ــة ،باإلضافـ ـ ـ ــة إل ــى
العدي ــد م ــن ال ــدول ،ويوج ــد كنيس ــة
باسمهـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي أسقفي ـ ـ ـ ـ ــة الخدمات
االجتماعي ــة بالعباس ــية وبه ــا ج ــزء
م ــن رفاته ــا.
أيض ــا صفحة مضيئة من
ه ــذه ً
امرأة قبطية في العص ـ ـ ـ ــور األولى،
ترجم ــت مش ــاعرها اإلنس ــانية إل ــى
أفعال وعم ــل إيجابي.

ك ــم كانـ ـ ـ ـ ــت طويلـ ـ ـ ــة تل ــك
الس ــنوات الس ــبعون ،وقتما ُس ــبي
ش ــعب هللا ف ــي باب ــل بي ــد مل ــك
جب ــار ،حت ــى ح ـ ّـرك هللا قل ــب
ك ــورش ،بفع ــل عجي ــب ،فس ــمح
للش ــعب بالع ــودة لبناء أورش ــليم.
ق ــد ح ــازوا ثق ــة ومحب ــة ش ــعب
ِ
حملين
ورؤس ــاء بابلّ ،
فردوه ــم ُم ّ
ّإياه ــم ب ــكل م ــا ه ــو ثمي ــن.
فوجا وراء
أم ــا أولئ ــك فع ــادوا ً
ّ
اآلخر ..واح ـ ـ ـ ــد يبن ـ ـ ـ ــي الهيكل،
ِ
يرمـ ـ ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ـ ـ ــور المدين ــة
وآخ ــر ّ
الس ــقيم ..ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــان أره ــب
تل ــك األيـ ـ ـ ـ ـ ــام حينما اجتمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
ف ــي أورش ــليم ،كهن ــة والويي ــن،
البنائين ،ومن
وبع ــض الش ــعب و ّ
حوله ــم س ــكن ُخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام الهي ــكل
م ــع المرِّنمي ــن ..فلم ــا ُرِّم ــم
الهي ــكل والمذب ــح ب ــكل م ــا تب ــرع
ب ــه الش ــعب م ــن قرابي ــن ،أخ ــرج
أيض ــا مالبس ــهم ،التي
الكهن ـ ـ ـ ـ ــة ً
صِنع ــت م ــن جدي ــد،
ُ
ظا
وما بق ـ ـ ـ ـ ـ ــي منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا محفو ً
من س ــنين..

نظ ــر الش ــيوخ فع ــا صوته ــم
بالبك ـ ـ ـ ـ ـ ــاءِّ ،
متذكريـ ـ ـ ـ ـ ــن الهي ــكل
القدي ــم ..وع ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت باق ــي
الشع ـ ـ ـ ـ ــب بالهت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والتهلي ــل
هلل حامدي ـ ـ ـ ـ ــن« :اشكـ ـ ـ ـ ــروا الرب
ألن ــه صال ــح ،ورحمت ــه ال ــى أب ــد
اآلبدي ــن» ،فاختلـ ـ ـ ـ ــط ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت
هت ــاف الف ــرح بص ــوت الباكين..
وأ ِ
ُخرج ــت القيثارات الت ــي ُعِّلقت
يوم ــا بي ــن شجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الصفصاف
ً
الحزي ـ ـ ـ ـ ــنُ ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدت األوت ـ ـ ـ ـ ــار،
وبتس ــابيح صهي ـ ـ ــون شـ ـ ـ ـ ـ ــدا كل
المرنمي ـ ـ ـ ـ ــن ..ههنـ ـ ـ ـ ـ ــا األرض..
الهيك ـ ـ ـ ــل والمذب ـ ـ ـ ـ ــح ..الوطن..
ومس ــكن هللا م ــع الفرحي ــن..
ولم يصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الشيط ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بالطبع ،فج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من
ِ
«فلنبن معكم
الس ــامريين قائلين:
الهي ــكل ،ألنن ــا نعب ــد إلهك ــم من ــذ

ـكنا ههنا من عدة س ــنين!»..
سـ ّ
وكان رؤس ــاء إسـ ـرائيل يعلم ــون
أن قلبهم ليس بمستقيم ،فرفضوا
عرضه ــم ،وقالـ ـوا« :انم ــا وحدن ــا
لهي ــكل هللا نقيم» ..اغتاظ أولئك
وذهبـ ـوا ليضعـ ـوا ش ــكوى أم ــام
مل ــك الفرسِ :
«عش أيها الملك،
وأوق ــف عم ــل هـ ـؤالء الثائري ــن!
فإنه ــم يري ــدون العصي ــان عل ــى
المل ــك الكري ــم ،وس ــوف ال
ي ــؤدون الجزي ــة والض ارئ ــب التي
كانـ ـوا له ــا دافعي ــن .ه ــذه المدينة
المتم ــردة تس ــيء إل ــى المل ــوك
وح ــكام األقالي ــم».
وظ ـ ّـن المل ــك األم ــر صدًق ــا،
البنائي ــن ،ث ــم أع ــاد
فأم ــر بوق ــف ّ
ـجلت
فح ــص األم ــر ف ــي س ـ ّ
المل ــوك الس ــابقين .قـ ـ أر أم ــر
ك ــورش المل ــك ببن ــاء الهيكل في
ـر
أورش ــليم ،فع ــاد وأص ــدر أم ـ ًا
بمس ــاعدة الش ــعب األمي ــن!
أم ــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور فبنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه كل
ّ
عش ــيرة م ــن أم ــام بيته ــا ،حت ــى
حصن ــا حصي ــن..
اتص ــل كل ــه
ً
الجمي ــع اش ــترك كرج ـ ـ ـ ـ ــل واح ــد
يبن ــي هيكل ــه ،ويحصن ــه م ــن
المعتدي ــن ..ه ــذا صائ ــغ ،وذاك
تاجـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وهـ ـؤالء صن ــاع ،وتلك
فتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ألب لي ــس ل ــه بني ــن..
وآخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال يخض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ألوام ــر
المشـ ـرفين! انم ــا قلبـ ـ ـ ـ ــه جاد ،ال
ـار أو يمي ــن .تتحص ــن
يحي ــد يس ـ ًا
المدين ــة بالجس ـ ـ ـ ـ ــد الواح ــد ،ب ــا
دخ ــاء أو ُم ِ
غرضي ــن ،ث ــم تقب ــل
إليه ــا الداخلي ــن ،حت ــى ل ــو ل ــم
يكونـ ـ ـ ـ ـ ـوا قب ـ ًـا م ــن المؤمني ــن..
وال تش ــترط ّإل أمان ــة وصدًق ــا
بالغي ــن ..قل ــب واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،يتج ــه
ُم ِّثبتًا نظره نحو أورش ــليم ،مدينة
الس ــام ..مدينة الملك العظيم..
رمزا ..ثم كنيس ــة..
أرض كانت ً
ٌ
طريًق ــا ..إل ــى حي ــث مس ــكن هللا
م ــع القديس ــين.
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