 +طوب ــى للحام ــل ف ــي قلب ــه ذك ــرك ف ــي كل
دائم ــا بحالوت ــك!...
وق ــت ،ألن نفس ــه تس ــكر ً
طوب ــى لذل ــك ال ــذي يطلب ــك ف ــي داخل ــه كل
ليتنع ــم!...
س ــاعة ،من ــك تج ــري ل ــه الحي ــاة ّ

دائم ــا،
طوب ــى لل ــذي يش ــخص في ــك داخل ــه ً
ف ــإن قلب ــه يض ــيء فينظ ــر الخفاي ــا!...

طوب ــى ل ــذاك ال ــذي يطلب ــك ف ــي ش ــخصه،
ف ــإن قلب ــه (ملته ــب) بن ــورك ،ويحت ــرق لحمه مع
عظام ــه بحـ ـ اررة طاهـ ـرة!...
طوب ــى ل ــذاك ال ــذي أف ــكاره في ــك ي ــا س ــيدي،
ف ــإن في ــه ينب ــوع روح أنه ــار م ــاء الحي ــاة لل ّذت ــه،
وللذي ــن ه ــم عط ــاش إل ــى نظ ــرك!...

طوب ــى للذي ــن احترقـ ـ ـ ـ ـ ــت خدودهم بدم ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
محبت ــك! ف ــإن ه ــذه الدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ُتليَّن األ ارضـ ـ ـ ـ ـ ــي
الناطق ــة التي احترقت بالنار المنافقـ ـ ـ ـ ــة ،فتعطي
ثم ــار ف ــرح ،والذي ــن يأكلونه ــا ال يموتون!...
ألنه برعدة
طوب ــى لل ــذي خل ــط نومه بحب ــكّ ،
ته ــرب م ــن عنـ ـ ـ ـ ـ ــده الش ــياطين النجس ـ ـ ـ ـ ــة الت ــي
تدن ــس الكس ــالي!...
ّ
طوبى للذي بس ــط ف ارش ــه بعجب أسرارك بال
فت ــور ،فمن ــه تف ــوح رائح ــة الحياة الت ــي تفرح قلب
القدوس!...
النش ــطاء المنفعلين بروحك ّ
طوب ــى لل ــذي نس ــي حدي ــث العال ــم بحديث ــه
مع ــك ،ألن من ــك تكتم ــل كل حاجات ــه.
أنت أكله وشربه!

أن ــت ه ــو بيت ــه ومس ــكن راحت ــه ،إلي ــك يدخل
ف ــي كل وق ــت ليس ــتتر!

أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو شمسـ ـ ـ ــه ونه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ،بن ـ ـ ـ ــورك
ي ــرى الخ ّفيات!
أنت هو اآلب والده!

أن ــت أعطي ــت روح ابن ــك ف ــي قلب ــه ،وال ــروح
أعط ــاه دال ــة أن يطل ــب من ــك كل مال ــك ،مثلم ــا
يطل ــب االب ــن م ــن أبي ــه! مع ــك حديث ــه ف ــي كل
ألن ــه ال يعل ــم ل ــه ًأب ــا غي ــرك!
حي ــنّ ،

 +آه م ــا أعج ــب خفاي ــاك ي ــا إلهن ــا .وم ــا
أعظ ــم َم ـ ْـن يؤمن بها .نس ــيت ذات ــي بهذيذ أولئك
القديس ــين ،الذي ــن لس ــت أن ــا واح ـ ًـدا منه ــم.
ّ
ِ
مس ــك.
أجاه ــد أن أُمس ــك هللا الق ـ ّـدوس ،ف ــا ُي َ
يتصور.
أص ـ ِّـوره ف ــا
َّ
إذ أن ــا ممل ــوء فحينئ ــذ أن ــا ف ــارع ...وإذ أن ــا
ـي.
س ــاكن في ــه ،يس ــكن ه ــو ف ـ َّ
عني ،أنا َمخفي فيه.
وإذا هو َمخفي ّ

وإذ أردت أن أطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
أبصـ ـ ـره داخل ـ ــي.

أي موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وإلى
ومن ّ
أي موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أذه ـ ـ ـ ـ ـ ــب به،
ّ
ال يتركني.
وإذ أنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـت إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
يتكّلم مع ـ ـ ـ ـ ــي .وإذا التسمتـ ـ ـ ـ ــه
ال يتح ـ ّـرك...

الس ــبح ل ــكّ ،إن ــك َمخف ــي
ُّ
ق
حبيك تش ــر ب ــا انقطاع!
ولم ّ
ع ــن ال ــكلُ ،
الس ــبح ل ــك ،وعلين ــا رحمت ــك إل ــى
ُ
األب ــد .آمي ــن.

 +رّب ــي وإله ــي ...ل ــم تق ــدر
يمين ــي أن ترس ــم أسـ ـرارك بالص ــور،
ولك ــن مث ــل حكي ــم أتق ـ ّـدم ألكت ــب...

أتنع ــم! نصعد إلى
أتق ـ ّـدم اآلن إلي ــك و ّ
مجد.
الم َّ
جبل ــك ّ
المقدس لنظر جمال ــك ُ
نورك مسبوك ،كثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـراق،
عجي ــب اإلحس ــانُ ،ي ِ
بهر ناظريه.

يلّقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك «بح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا» و«ينب ــوع كل
العال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» .عظمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك تحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس كل
عم ــق عمي ــق.

ألنها
يشبهونك بالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارّ ،
ّ
تعطـ ـ ـ ـ ـ ــي دون أن تنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص،
طهر وال تتّس ــخ.
تُ َّ

لم ـ ْـن في شـ ـربه
 +طوب ــى َ
طا ،يشرب ويبتهج
يراك مخلو ً
قلب ــه بمحبتّك.
لم ـ ْـن دخل إليك،
طوبـ ـ ـ ـ ــى َ
ونظــر منظ ـ ـ ـ ـ ــرك العجي ـ ـ ـ ـ ـ ــب،
وتعج ــب بجمال ــك البه ــي الذي ينب ــع داخله.
ألنه
احتَّ ــد قلب ــي عل ــى القل ــم ،ك ــدت أكسـ ـرهّ ،
ال يق ــدر أن يص ـ ِّـور الجمـ ـ ـ ـ ــال العجي ــب ال ــذي
أنظـ ـره ،أنه ــار مي ــاه الحيـ ـ ـ ـ ـ ــاة الت ــي تج ــري م ــن
ينب ــوع الطوب ــى...
إن دخ ــل إل ــى ه ــذا
كل عق ــل كثي ــر ال ــكالمْ ،
البل ــد ،يلت ــزم الس ــكوت ع ــن ال ــكالم والح ــركات
الندهاش ــه باألسـ ـرار.
ِ
حبيه.
لم ّ
َه ُهنا ُيظهر هللا جماله ُ
َه ُهنا تبصر النفس ذاتها والمسيـ ـ ــح المش ــرق
ُ
ويبهجها منظره.
فيه ــاُ ،

بالسر ُيرى.
القدوس
َه ُهنا الثالوث ّ
ّ
لم ْن س ــكروا بمحبتك يا إلهي ،ألن
 +طوبى َ

بس ــكرهم بك استمتعوا بجمالك.

ُذ ْق ي ــا أخ ــي ،وانظ ــر ح ــاوة أبين ــا الصال ــح

ومق ــدار لذته ــا.
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العالم يواجه انتشار وبأ «كورونا» COVID-19
م ــازال العال ــم يواج ــه انتش ــار وب ــأ كورونا (كوفي ــد )19-بمزيد من اإلجـ ـراءات الصارمة للحد
م ــن انتش ــار الوب ــأ .وكان ــت الكنيس ــة القبط ــة األرثوذكس ــية ق ــد أعلنت ف ــي يوم الس ــبت  21مارس
2020م ،تعليق كافة األنشطة واالجتماعات والخدمات الليتورجية ،للحد من التجمعات ،وبالتالي
اضطالع ــا م ــن الكنيس ــة بمس ــئوليتها نحو العالم ،دعا قداس ــة الباب ــا تواضروس
ف ــرص الع ــدوى .و
ً
الثان ــي ،باب ــا اإلس ــكندرية وبطري ــرك الكـ ـ ارزة المرقس ــية ،إل ــى وقف ــة ص ــاة ظهر ي ــوم األربعاء 25
مارس 2020م ،حيث قاد قداس ــته وقفة الصالة بحضور عدد قليل من العاملين بالمقر البابوي
باألنب ــا روي ــس ،وقام ــت القنـ ـوات المس ــيحية
ببثّه ــا على الهواء مباشـ ـرة.

صالة قداسة ابلابا ألجل مرص والعالم
يوم األربعاء  ٢٥مارس ٢٠٢٠م

باسم اآلب واالبن والروح القدس
اإلله الواحد آمين.
معا المزمور رقم  26بحســـب
نصلـــي ً
ترتيـــب األجبيـــة« :ال ـ َّـر ُّب ن ــورِي وخ ِ
الصي،
َ
ُ
اص ــر ح ِ
ِ
ِ
يات ــيِ ،م َّم ــن
م َّم ــن َ
أخ ـ ُ
ـاف؟ ال ـ َّـر ُّب َن ُ َ
أج ـ َـزعُ؟ ِعن ـ َـد ا ْقِتـ ـر ِ
ْكلـ ـوا
اب ْ
األشـ ـرِار ِمِّن ــي ِليأ ُ
ْ
لح ِم ــي ،مضايَق ــي وأع ِ
طوا.
ا
و
ر
ث
ع
ـي
ـ
دائ
وسـ ـَق ُ
ُ
ّ ْ
َ
ْ
َ
ُ
ِ
ِ
إن
ـي.
ـ
ب
ل
ق
ـاف
ـ
خ
ي
ـن
ـ
ل
ف
ـش
ـ
ي
ج
ـي
ـ
ن
ب
حار
ي
إن
ْ
َ
َ
َ ٌ
ْ
ْ َ َ
ْ ُ َ
ق ــام عل ــي ِ
طمئ ـ ُّـن .و ِ
دة
اح
أ
ا
أن
ـذا
ـ
ه
في
ف
ـال
ـ
ت
ق
َ
َ
َ ً
ٌ
َ َ ْ
َ ِّ
ِ
أس ـ ُـك َن
أن
:
ـس
ـ
م
ت
ل
أ
ـا
ـ
َّاه
إي
و
ب
ـر
ـ
ل
ا
ـن
َّ
ْ
َس ـ ُ
ـألت م ـ َ
َ
ّ
ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ظر
ف ــي َبي ــت ال ـ َّـر ِّب َّ
كل أيَّا ِم َحيات ــي .لكي ْأن َ
ِ
َنعي ــم ال ـ َّـر ِّب ،وأتَف ـ َّـر َس ف ــي َه ْيكل ــه المُق ـ َّـد ِ
س.
َ
فان ــي ف ــي خي ِ
أخ ِ
َّ
مت ـ ِـه ،ف ــي َي ــو ِم ِش ـ َّـدِتي،
ألن ـ ُـه ْ
َْ
ِ
ِ
ِ َّ
ص ْخرٍة رَف َعني.
َس ــتَرِني بس ـ ْـت ِر مظلتهَ .
وعَلى َ
واآلن ه ــوَذا َق ــد رَف ــع ر ِأس ــي عَل ــى أع ِ
دائ ــي.
ْ
َ
َ ُ
ْ َ َ
ِ
ِ
َّ
بيحـ ـ َة التَّ ْهلي ـ ِـل.
ذ
ـه
ـ
ت
ظل
م
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
ح
ب
ذ
و
ُ
ـت َ َ ْ ُ
طْف ـ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْوت ــي
اس ــتَ ْ
أس ـ ّـب ُح وأرتّ ـ ُـل لل ـ َّـر ّبْ .
مع ي ــا َر ُّب َ
ِ ِِ
ِ
َّ
جب لي فإن ُه
اس ــتَ ْ
الذي به َدعوتُ َكْ .ار َحمني و ْ
وج َه ــك،
ـال قْلِب ــيَ :
ط ْلب ـ ُ
لـ َ
ـت ْ
ـك ق ـ َ
ِ
ـس .ال
وو ْج َه ــك ي ــا ُّ
رب أْلتم ـ ُ
َ
ِ
رض
ع
ت
ال
و
ـي
ـ
عن
ك
ه
وج
ـب
ـ
ج
ح
ّ
ُْ ْ
تَ ْ ْ ْ َ
ضـ ٍ
ـدكُ .ك ـ ْـن ل ــي
َ
بغ َ
ـب َع ــن َع ْب ـ َ
ِ
ِ
تخ ُذلن ــي وال تَ ْرفضن ــي
ال
ـا.
ـ
عين
ْ
ُم ً
ِ
ِ
َي ــا هللا مخِّلص ــي .ف ـ َّ ِ
ُمي
ـإن أبي وأ ّ
ُُ
ِ
َق ــد تر ِ
أم ــا ال ـ َّـر ُّب فقِبَلني.
كان ــي ،و َّ
ْ َ
أه ِدني في
و
ك
ق
ي
ر
ط
يارب
ني
عِّل ْم
ُّ ّ َ َ ْ
ِ ٍ
مس ــتَقي ٍم ِم ْن أجل أعدائي.
َسـ ـبيل ْ
ـلمني إلى أي ــدي ُمضا ِيقي،
ال تس ـ َ
ّ
ٍ
َّ
ـهود ُزور.
ألن ــه ق ــد ق ــام عل ـ
ـي ُش ـ ُ
َْ َ َ ّ
لم ــاَ .أن ــا أؤ ِم ـ ُـن
ذبـ ـوا َعل ــي ُ
َ
وك ُ
ظً
ِ
ِ
ِّأن ــي أُعاي ـ ُـن َخ ْيـ ـرات ال ـ َّـر ّب ف ــي
ـاء .ان ِ
قو
تظ ِر َّ
الر ِّب تَ َّ
األحي ـ ِ ْ
ْأرض ْ
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ـك و ْأنتَظـ ـ ــِــر ال ـ َّـر ِّبَ .هِّلُلويا».
وليتَ َش ـ َّـد ْد قْلب ـ ـ ـ َ
أيضـــا المزمـــور رقـــم  ٩٠بحســـب
و ً
نـــص األجبية« :الس ـ ِ
ـاكن ف ــي ع ــو ِن
العلي،
ِّ ُ ِ َ ْ َ ّ
للر ِّب:
ـول َّ
يح ف ــي ِظ ـ ِّـل إل ــه َّ
َي ْس ــتَر ُ
الس ــماءَ .يق ـ ُ
ِ
ِ
َّ
ومْل َجئ ــي ،إَله ــي فأت ــك ُل
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ـك،
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َ
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بح َج ـ ٍـر ِر ْجُل َك.
يحم َ
لون ـ َ
ْأي ِ ْ ْ
ـكَ ،لئـ ـاّ تَ ْعثُر َ
ِ
األس ـ َـد
ومل َك ّ
الحيات ،وتَ ْس ـ ُ
ـحق َ
تَطـ ـأُ األ ْف َع ــى َ
وِ
َّ
ِ
أنجي ــه ،أُرّف ُع ُه َّ
التّّني ـ َـنَّ .
ألن ُه
ـق بي َف ّ
ألن ـ ُـه تَعل ـ َ
عه
فأس ــتجيب َل ـ ُـهَ ،م ُ
َع ـ َ
اس ــميْ .يدعوني ْ
ـرف ْ
الش ـ َّـدةْ ،أن ِق ــذه وأم ِج ــده و ِم ـ ْـن ط ـ ِ
ـول
أَن ــا ف ــي ِّ
ُ َّ ُ
ِ
أشـ ـِب ُع ُه ،وأُري ــه َخالص ــيَ .هِّلُلوي ــا».
األي ــا ِم ْ
ّ
باسم اآلب واالبن والروح القدس
اإلله الواحد آمين.
نب ــارك اس ــمك ي ــا س ــيدنا الصال ــح.
نش ــكرك ي ــا إلهن ــا ألن ــك حفظتن ــا ،وقبلتن ــا
إلي ــك ،وأش ــفقت علين ــا ،وعضدتن ــا ،وأتي ــت
بن ــا إل ــى ه ــذه الس ــاعة المقدس ــة .نش ــكرك ي ــا
رب عل ــى كل ح ــال ،وم ــن أج ــل كل ح ــال،

ً
كما أنه عند تسليمه الروح زلزل األرض ،هكذا عند قيامته زلزهلا أيض ا يلُ علن أن اذلي مات هو اذلي قام( .األنبا بولس ابلويش)

وف ــي كل ح ــال .نش ــكرك ي ــا إلهن ــا الصال ــح
ألن ــك أعطيتن ــا أن نق ــف أمامك ونرف ــع قلوبنا
إلي ــك .أن ــت تعل ــم ي ــا إلهن ــا الصال ــح مق ــدار
حاليا.
المخ ــاوف والضيق ــات الت ــي نم ـ ّـر به ــا ً
نعل ــم ي ــا رب أن ــك أرس ــلت ه ــذا الوب ــاء لك ــي
يس ــتيقظ اإلنس ــان ،ويس ــتيقظ كل واح ــد فين ــا،
لك ــي م ــا ينظ ــر لقلب ــه وعقل ــه وأعماق ــه ،ف ــاهلل
ال ُي َس ــر بالش ــكليات .ولك ــن أن ــت ي ــا س ــيدنا
الصال ــح تبح ــث ع ــن دواخلن ــا ونق ــاوة قلوبنا.
نعل ــم أنن ــا ق ــد أغضبن ــاك ،وأننا صنعنا الش ــر
أمام ــك ،وأنن ــا أهملن ــا ،وتكاس ــلنا ،وابتعدن ــا
ع ــن طرق ــك المس ــتقيمة ،وص ــارت أمور هذا
العال ــم تغرين ــا ،وص ــارت ش ــهوات ه ــذا العالم
تس ــقطنا وتتعبنا وتبعدنا عنك ،وتجعل قلوبنا
ب ــاردة نح ــوك.
ي ــا إلهن ــا الصال ــح نأت ــي إلي ــك بدموعن ــا
جميع ــا وننطرح أمامك،
وبقلوبن ــا .نأت ــي إليك
ً
ونط ــرح خطايان ــا عن ــد قدمي ــك .نح ــن نعل ــم
ي ــا رب أن ــك تحبن ــا ،وأن عين ــك علين ــا م ــن
أول الس ــنة آلخره ــا ،وأن ــك ال تترك اإلنس ــان
ال ــذي خلقت ــه .تم ــر علين ــا ضيق ــات كثيـ ـرة
لكنن ــا ي ــا رب ننظ ــر إل ــى رحمت ــك ومعونت ــك
وإل ــى نعمت ــك ،ننظ ــر إليك ي ــا رب أنت الذي
أنق ــذت الخط ــاة م ــن خطاياه ــم وغف ــرت لهم،
وأعطيته ــم أن يب ــدأوا بداي ــات جدي ــدة .نح ــن
ي ــا رب نس ــقط أمام ــك معترفي ــن بجهاالتن ــا
وخطايان ــا ،معترفي ــن ي ــا رب أنن ــا ابتعدن ــا
ـر م ــا كلمناك بش ــفاه بعيدة
عن ــدك ،وأنن ــا كثي ـ ًا
ع ــن القلب.
ي ــا إلهن ــا الصال ــح ،ندع ــوك ف ــي ه ــذا
تتحنن عل ــى الجميع ،وتوقظ
الوق ــت لك ــي ما ّ
اإلنس ــان ،وتم ــد يمي ــن الق ــوة ذ ارع ــك الرفيع ــة
وقوت ــك ،تمت ــد نح ــو اإلنس ــان وتنتش ــلهم .ك ــم
اإلنس ــان ضعي ــف ي ــا رب! ك ــم هو اإلنس ــان
ضعيف رغم اختراعاته ومشاريعه وإنجازاته،
ولك ــن كل ه ــذا ص ــار كال ش ــيء أم ــام ه ــذا
الوب ــاء وأم ــام هذا االنتش ــار.
ي ــا إلهن ــا الصالح اس ــمعنا وتحنن علينا.
قرين ب ــكل خطية ،نأتي
نأت ــي إلي ــك ي ــا رب ُم ّ
قرين بعفوك ورضاك ،ونطلب
إلي ــك ي ــا رب ُم ّ
ي ــا رب أن تظّللن ــا بمراحم ــك الكثيـ ـرة .نطل ــب
إلي ــك ي ــا رب أن تعينن ــا .نح ــن نق ـ ّـر ي ــا رب
ب ــكل ضع ــف فين ــا ،ولك ــن نح ــوك أعينن ــا.
نح ــن ي ــا رب لي ــس لن ــا سـ ـواك ،ولي ــس لنا ما
نعتم ــد علي ــه ّإل أن ــت ي ــا رب ،عالمي ــن أن ــك
الق ــادر أن ترف ــع ه ــذه الضيق ــة الش ــديدة وهذه
تطي ــب خاط ــر
األزم ــة ع ــن العال ــم كل ــه ،أن ِّ
اإلنس ــان .ونع ــدك ّأل نع ــود إل ــى م ــا وقعن ــا
في ــه قب ـ ًـا .نعدك أن نبدأ بداية جديدة .نعدك
أن نق ــدم توبتن ــا بقلوبن ــا ،ونس ــير مع ــك م ــن

جدي ــد ،ونتمت ــع بحض ــورك وبعمل ــك ،ونتمتع
ب ــك ي ــا إلهن ــا الصال ــح ،بحضورك وبكنائس ــنا
وخدمتن ــا ،وف ــي كل م ــا تمت ــد إلي ــه أيدينا.
س ــيدنا الصال ــح ..ارف ــع عن ــا ضعف ــات
الخص ــام والكس ــل والته ــاون وتس ــويف العمر
باط ـ ًـا .ارف ــع عن ــا ي ــا رب ضعف ــات الب ــرود،
ب ــرود حياتن ــا ،وأعطنا ح اررة الروح مرة أخرى
لك ــي م ــا نق ــف ونمجدك.
إلهن ــا الصال ــح ال تتركن ــا ،ال تبع ــد عنا،
وال تش ــيح بوجه ــك عنا ،ولك ــن يا رب ارحمنا
كعظي ــم رحمت ــك .ارحمن ــا ي ــا إلهن ــا الصال ــح،
ـتقيما
ـقيما ج ــدده فين ــا،
ً
ً
وروح ــا مس ـ ً
وقلب ــا مس ـ ً
ج ــدده ف ــي أحش ــائنا ،وأعطن ــا ي ــا رب أن
ونف ـ ِـرح قلب ــك .أعطن ــا ي ــا هللا
نب ــدأ م ــن جدي ــد ُ
أن نعي ــش ف ــي ص ــدق وبح ــب ،عالمي ــن أن
غاي ــة الوصي ــة ه ــي المحبة م ــن قلب صالح
وضمي ــر ب ــا ري ــاء .أعطن ــا ي ــا رب أن نف ــرح
عل ــى ال ــدوام ،وارف ــع ي ــا رب عن ــا أحزانن ــا
وأتعابن ــا.
اذكر يا رب الذين رحلوا في هذا الوباء،
اذكره ــم ي ــا رب .واذك ــر كل المصابي ــن ف ــي
كل العال ــم ،وارف ــع عنه ــم ه ــذا الم ــرض وهذا
ال ــداء .واذك ــر يا رب كل الذين يتعاملون كل
التمري ــض واألطب ــاء ،اذكره ــم ي ــا رب ألنه ــم
يواجه ــون ه ــذا الم ــرض بش ــجاعة .احفظن ــا
ي ــا ربن ــا يس ــوع المس ــيح ف ــي اس ــمك وإيمانك،
أعطنا أن نكمل أيام غربتنا في س ــام .اذكر
كل المرض ــى وكل الذي ــن ف ــي ش ــدة ،واذك ــر
الراقدي ــن ،واذك ــر الذي ــن لي ــس له ــم أح ــد أن
يذكره ــم .اذكرن ــا أيها اإلله الصالح واغفر لنا
خطايانا ،وس ــامحنا واقبل إليك توبتنا ،واذكر
مراحم ــك الغنية علينا .بش ــفاعة العذراء مريم
والم ــاك الجلي ــل ميخائي ــل والقدي ــس األنب ــا
أنطونيوس.
اذك ــر بالدن ــا واحمه ــا .واذك ــر كنيس ــتك
ف ــي كل م ــكان .واذك ــر عمل ــك الصال ــح ف ــي
كل قل ــب .ف ــي برك ــة ه ــذا الص ــوم المق ــدس
وبرك ــة ه ــذه األي ــام المقدس ــة الت ــي نعيش ــها.
اقبلن ــا إلي ــك واجعلنا مس ــتحقين أن نقول بكل
الس ــمو ِ
اتِ ،ليتَقدس
الش ــكر« :أبانا ال ــذي في َّ َ
ِ
ـيئتُ َك ،كما
ـك .لتَكن َمش ـ َ
ـمك .لي ــأت َملكوتُ ـ َ
اس ـ َ
ْ
في الس ـ ِ
األر ِ
ضُ .خ َبزنا الذي
على
ذلك
ك
ـماء
َ
ْ
ّ
للغ ـ ِـد ِ
أعطن ــا الي ــوم .و ِ
ذنوبن ــا كم ــا
ـا
ـ
ن
ل
ـر
ـ
اغف
َ
َ
نغف ــر نح ــن أيض ــا للمذنبين إلين ــا .وال تُ ِ
دخلنا
ْ
َ
ُ ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـيح
الشـ ـرير .بالمس ـ ِ
نجنا م ْن ّ
في تَجربة .لكن ّ
يس ــوعُ رِّبن ــاَّ ،
ـوة والمج ـ َـد
ـك والق ـ َ
المل ـ َ
ألن َل ـ َ
ـك ُ
إل ــى األب ـ ِـد .آمي ــن» .ارحمن ــا ي ــا هللا اآلب ي ــا
ضاب ــط ال ــكل ..ارحمن ــا ي ــا هللا مخلصن ــا..
ارحمن ــا ي ــا هللا ث ــم ارحمن ــا ..ي ــا رب ارح ــم.
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بيان من جلنة السكرتارية باملجمع املقدس
َش ــي ِ
«وَن ْح ـ ُـن َن ْعَل ـ ُـم أ َّ
اء تَ ْع َم ـ ُـل َم ًع ــا
َن ُك َّل األ ْ َ
َ
ِ
َّ
ِلْل َخ ْي ـ ِـر ِلَّل ِذي ـ َـن ُي ِحُّب ــو َن هللاَ ،الذي ـ َـن ُه ـ ْـم َم ْد ُع ـ ُّـوو َن
ص ـ ِـدِه» (رس ــالة رومي ــة  ،)28 :8ل ــذا
َح َس ـ َ
ـب َق ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صابري ـ َـن ف ــي
فنح ــن «َفرحي ـ َـن ف ــي َّ
الر َج ــاءَ ،
ِ
ـق ،مو ِ
ِ
الصـ ـاَة» (رس ــالة
اظِبي ـ َـن َعَل ــى َّ
ّ
الض ْي ـ ِ ُ
رومي ــة .)12:12
اجتمع ــت لجن ــة س ــكرتارية المجمع المقدس
برئاس ــة قداس ــة البابا تواض ــروس الثاني ،صباح
الخمي ــس  2أبري ــل 2020م ،لمناقش ــة آخ ــر
التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا
ُّ
المس ــتجد  .COVID-19وف ــي ظ ــل اس ــتمرار
الوب ــاء وال ــذي اليـ ـزال يه ـ ّـدد مص ــر والعدي ــد م ــن
دول العال ــم حت ــى اآلن ،وحي ــث أن الكنيس ــة هي
دائما للحفاظ
جزٌء أساسي من المجتمع ،وتسعى ً
عل ــى جمي ــع أفـ ـراده ،وتؤم ــن أن النف ــس الواح ــدة
له ــا قيم ــة غالية عند هللا محب البش ــر ،وانطالًقا
م ــن حرصه ــا عل ــى س ــامة الجمي ــع وصحته ــم،
وف ــي ظ ــل خط ــورة إقام ــة ّأي ــة تجمع ــات ،ق ــررت
الكنيس ــة اآلتي:
 -1اس ــتمرار تعلي ــق جمي ــع الصلـ ـوات
بالكنائ ــس ،بم ــا فيه ــا صلوات األس ــبوع المقدس،
والت ــي تُعتب ــر م ــن أه ــم المناس ــبات الكنس ــية ف ــي
الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية .وذل ــك لحي ــن
اس ــتقرار األوض ــاع وانته ــاء األس ــباب الصحي ــة
الت ــي دع ــت لذل ــك.
 -٢تأجي ــل طق ــس إع ــداد زي ــت المي ــرون
المق ــدس ،ال ــذي كان م ــن المق ــرر إع ــداده خالل
األس ــبوع المقب ــل ،وه ــو ح ــدث كنس ــي ل ــه أهميته
الكنس ــية والتاريخية والرعوية ،وهو الذي يقوم به
قداس ــة الباب ــا م ــع جمي ــع اآلباء مطارنة وأس ــاقفة
المجم ــع المقدس.
 -٣التأكي ــد عل ــى أن تقتص ــر الجن ــازات
عل ــى أسـ ـرة المنتق ــل فق ــط.
 -٤إيق ــاف صلـ ـوات األكالي ــل ،لحي ــن
اس ــتقرار األوض ــاع.
 -٥اس ــتمرار اآلب ــاء الكهن ــة ف ــي متابع ــة
العمل الرعوي لألسر وال سيما الحاالت الخاصة
م ــن خ ــال وس ــائل التواص ــل االجتماعي.
 -٦تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية
األرثوذكس ــية ،ق ــدره  ٣ملي ــون جني ــه لصن ــدوق
تحي ــا مص ــر وذل ــك للمس ــاهمة ف ــي شـ ـراء أجهزة
التنف ــس الصناعي.
 -٧توجيه مش ــاغل الخياطة باإليبارش ــيات
للمس ــاهمة ف ــي إع ــداد المالب ــس الطبي ــة
ومس ــتلزماتها ،الت ــي تحتاجه ــا الطواق ــم الصحي ــة
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كثيرا.
في عملها الوطني ،الذي نقدره ً

 -٨اس ــتمرار مش ــاركة الكنائ ــس ف ــي تقدي ــم
التوعي ــة المس ــتمرة ألبنائه ــا ،بااللتـ ـزام بتعليم ــات
األجهـ ـزة الصحية.
 -٩مش ــاركة الكنائس القادرة في المساهمة
ف ــي توفي ــر المطهـ ـرات وأدوات التعقي ــم لألماك ــن
المحتاجة.
 -١٠تناش ــد الكنيس ــة جمي ــع المصريي ــن
باتب ــاع تعليم ــات الوقاي ــة والس ــامة م ــع االلتـ ـزام
بالبق ــاء ف ــي المن ــزل لمن ــع تفش ــي الوب ــاء.
تفه ــم أبنائن ــا للظ ــرف ال اره ــن،
نث ــق ف ــي ّ
والض ــرورة الت ــي دعتن ــا التخ ــاذ ه ــذه القـ ـ اررات
ـعيا ل ــكل م ــا ه ــو صال ــح لجمي ــع
االس ــتثنائية ،س ـ ً
أبن ــاء الوط ــن الغال ــي.
ظ ــروا ُك ُّل و ِ
اح ـ ٍـد ِإَل ــى َم ــا ُه َو ِلَنْف ِس ـ ِـه،
«الَ تَْن ُ ُ
َ
بل ُك ُّل و ِ ٍ
ضا» (رسالة
احد ِإَلى َما ُه َو َ
ين أ َْي ً
آلخ ِر َ
َْ
َ
فيلبى)4 :2
ونح ــن عل ــى يقي ــن ب ــأن ب ــركات ه ــذه األيام
المقدس ــة َّ
حال ــة وحاضـ ـرة بيننا.
وس ــنظل نصل ــي متضرعين إلى هللا ضابط
ال ــكل أن يحف ــظ كل إنس ــان ف ــي كل م ـ ٍ
ـكان ف ــي
العالم ،كل إنسان وكل اإلنسان ،وندعو الجميع
بتوس ــل إل ــى هللا الق ــادر عل ــى كل
إل ــى الص ــاة ُّ
ش ــيء لك ــي يرف ــع ع ــن مصر والعالم ه ــذا البالء
الخطي ــر .متذكري ــن كلم ــات الوح ــي اإلله ــي
«هُل َّم َيا َش ـ ْـعِبي
عل ــى ف ــم إش ــعياء النبي القائل ــةَ :
ْاد ُخ ــل م َخ ِادع ــك ،وأ ْ ِ
ـك َخْلَف َك» (س ــفر
ـق أ َْب َو َاب ـ َ
َغل ـ ْ
ْ َ َ َ َ
إش ــعياء.)20:26
دوم ــا خالل ه ــذه األيام
ولتجتم ــع كل أسـ ـرة ً
المقدس ــة ،لتقدي ــم العب ــادة القلبي ــة كق ــول الكت ــاب
َم ــا أََن ــا َوَب ْيِت ــي َفَن ْعُب ـ ُـد ال ـ َّـر َّب» (س ــفر
المق ــدس «أ َّ
يش ــوع .)15:24
وف ــي أعق ــاب هذا البي ــان ،أعلن القس بولس
حليم ،المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ،أن قداسة
الباب ــا س ــيرأس صلـ ـوات أس ــبوع اآلالم م ــع ع ــدد
قلي ــل من اإلكليروس (لمنع التجمعات) ،في دير
القدي ــس األنبا بيش ــوي بـ ـوادي النطرون ،وس ــتقوم
القنـ ـوات القبطي ــة الث ــاث ،إل ــى جان ــب الصفح ــة
الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية
ببث الصلوات مباشـ ـرة من هناك،
األرثوذكس ــيةّ ،
ليتس ـ ّـنى لجم ــوع الش ــعب القبط ــي ح ــول العال ــم
المش ــاركة .نس ــأل إلهن ــا الصال ــح أن يجي ــز ه ــذه
األزمة بس ــام ،وينعم لنا ببهجة قيامته المقدس ــة،
وفت ــح أبواب الكنائ ــس للمؤمنين.
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االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
قــام قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،مســاء
يــوم األربعــاء  25مــارس 2020م ،بإلقــاء عظتــه
األســبوعية علــى الشــعب عبــر القنـوات الفضائيــة
القبطية ،إلى جانب الصفحة الرســمية للمتحدث
الرســمي باســم الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية.
وتحــدث قداســة البابــا فــي بدايــة العظــة عــن
ق ـرار اللجنــة الدائمــة للمجمــع المقــدس بالكنيســة
القبطيــة األرثوذكســية بإغــاق الكنائــس وتعليــق
كافــة الخدمــات الطقســية للحــد مــن التجمعــات
كإج ـراء وقائــي مــن جائحــة فيــروس كورونــا
المســتجد ،حيــث أكــد قداســته أن الق ـرار كان

صعبــا للغايــة ولكنــه كان ضرورًّيــا لســامة
ً
جميــع أبنــاء الكنيســة ومصــر.
وأضــاف قداســة البابــا أن اإلج ـراء مؤقــت،
ولعــل هللا يســتخدم الظــرف لتجمــع أف ـراد األس ـرة
مــع بعضهــم البعــض ،ولتكــون هنالــك فرصــة
لتقديــم التوبــة ،واللتقــاط األنفــاس مــن الص ارعــات
الموجــودة س ـواء فــي العمــل أو الخدمــة أو
النشاط .كما وجه قداسته التحية للطواقم الطبية
والصحيــة التــي تعمــل فــي الخطــوط األماميــة
لمواجهــة الفيــروس ورعايــة المصابيــن بــه،
وطالــب قداســته أبنــاءه بااللتـزام بطــرق وتعليمــات

عظة األحد لقداسة ابلابا
ىلع الفضائيات املرصية

ألقــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي ،فــي العاش ـرة
مــن صبــاح يــوم األحــد  29مــارس 2020م ،كلمــة للشــعب
علــى اله ـواء مباش ـرة عبــر عــدد مــن القن ـوات الفضائيــة
المصريــة ،بمناســبة حلــول أحــد المخلــع .ورتــب اللقــاء
الكاتــب الصحفــي أشــرف صــادق نائــب رئيــس تحريــر
جريــدة األه ـرام .وقــد أذاعــت قن ـوات الشــركة المتحــدة
للخدمــات اإلعالميــة (أون تــي ڤــي ،دي إم ســي ،ســي بــي
ســي ،الحيــاة) كلمــة قداســة البابــا .وفــي العظــة أشــاد قداســة
البابــا بطواقــم الرعايــة الصحيــة ويؤكــد« :هللا يحــب البشــر
وال يحــب الشــر» .ووجــه قداســته فــي بدايــة العظــة التحيــة
لــكل العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة فــي الوقــت الحالــي،
لمــا يقومــون بــه مــن دور هــام فــي حمايــة المصرييــن،
ووصفهــم بالجنــود البواســل ،وقــال قداســته خــال العظــة:
«هللا ضابــط الــكل يدبــر هــذا العالــم .وهــو يحــب البشــر
ولــم يتخـ ّـل عــن هــذا العالــم ،والدليــل أنــه مــازال يخلــق
بشـ ًـرا ،فــاهلل يحــب العالــم ولكنــه ال يحــب الشــر الــذي فــي
العالــم» ،كمــا تحــدث قداســته عــن محبــة المــال ومضارهــا
التــي ذكرهــا الكتــاب المقــدس .وأكــد قداســته أن الخط ـوات
تخــذة ضــد فيــروس كورونــا المســتجد هــي إجـراءات قويــة
الم َ
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علــى الكنيســة لكنــه كان ضرورًّيــا لحمايــة كل أحــد ،كمــا
ناشــد الجميــع بالتـزام المنــازل لمــا لهــذا اإلجـراء مــن أهميــة
فــي كســر سلســلة انتشــار الفيــروس .وصلــى قداســة البابــا
فــي الختــام بهــذه الكلمــات:
“يــا رجــاء مــن ليــس لــه رجــاء ،يــا معيــن مــن ليــس
لــه معيــن ،يــا ع ـزاء صغيــري القلــوب ،مينــاء الذيــن فــي
العاصــف ،نقــول لــك يــا رب أننــا فــي عاصــف ،ولكــن
أنــت هــو المينــاء ،مينــاء الخــاص .واثقيــن أننــا فــي يــد
هللا وأن بالدنــا محفوظــة ،وال تنسـوا الوعــد الــذي اختصــت
ِ ِ
صـ ُـر» (إش .)٢٥ :١٩بالدنــا
ـار ٌ
«مَبـ َ
ك َشـ ْـعبي م ْ
بــه بالدنــا ُ
مباركــة ،أرضنــا مباركــة ،وتاريخهــا مبــارك ومحفوظــة فــي
يــد هللا القــوي».

الوقايــة التــي ُيعَلــن عنهــا ،لعــل هللا يســتجيب
للصلـوات والقلــوب المرفوعــة لــه بالصــاة ويرفــع
الضيقــة عــن العالــم كلــه .وبعــد ذلــك بــدأ قداســة
البابــا العظــة التــي كانــت بعن ـوان «نيــة نقيــة».
كمــا قــام قداســة البابــا مســاء يــوم األربعــاء
األول مــن أبريــل 2020م ،بإلقــاء عظتــه
األســبوعية علــى الشــعب عبــر القنـوات الفضائيــة
القبطية ،إلى جانب الصفحة الرســمية للمتحدث
الرســمي باســم الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية،
وكانــت العظــة بعن ـوان “صبــر كامــل».

رسالة حمبه من قداسة ابلابا
للك الشباب القبطي يف مجيع أحناء العالم

َن َّ ِ
«تَ َش َّد ْد َوتَ َش َّج ْع! الَ تَ ْرَه ْب َوالَ تَ ْرتَ ِع ْب أل َّ
له َك َم َع َك َح ْيثُ َما تَ ْذ َه ُب» (يشوع.)9:1
الر َّب إ َ
أبنائي األحباء ..سالم ومحبة لجميعكم .أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.
نحــن نصلــي «ارحمنــا يــا هللا» مـرات عديــدة فــي كنيســتنا وفــي بيوتنــا ،خاصــة خــال
هــذا الوقــت الصعــب مــن  COVID-19فيــروس كورونــا  .١٩كون ـوا أقويــاء ،ولديكــم
غيــروا قلوبكــم
رجــاء كبيــر فــي أن يــد هللا تتحكــم فــي كل شــيء ،وأن هــذا هــو زمــن التوبــةِّ .
نحــو األمــور الســماوية.
جميعــا :األســر ،والشــباب ،واألطفــال ،واآلبــاء الكهنــة ،واآلبــاء
أصلــي مــن أجلكــم
ً
جميعــا ولكــم منــي كل المحبــة.
األســاقفة والشمامســة .الــرب يحفظكــم ويبارككــم
ً
البابا تواضروس الثاني 2020/3/30م

القنوات الفضائية تذيع

رسالة رجاء لقداسة ابلابا

قداسة ابلابا ينيع
الفنان جورج سيدهم

أذاع عــدد مــن الفضائيــات
المصريــة ،يــوم االثنيــن  ٦أبريــل
٢٠٢٠م ،كلمــة قصي ـرة لقداســة
وجــه فيهــا
البابــا تواضــروس الثانــيّ ،
رســالة رجــاء للشــعب وذكــر قداســته
خاللهــا أمثلــة ألنــاس كان لهــم رجــاء
نع ــى قداس ــة الباب ــا تواضروس الثان ــي ببالغ
فــي الضيقــات المختلفــة فــكان لهــم
ن
الحز  ،فقيد مصر والفن ،الفنان جورج س ــيدهم،
مــا رجــوه.
ال ــذي رح ــل ع ــن عالمن ــا الفاني ي ــوم الجمعة 27
مارس 2020م ،بعد س ــنوات من رس ــم االبتسامة
ف ــي مص ــر والعال ــم العرب ــي ،وس ــنوات طويلة من
الم ــرض احتمله ــا ف ــي ش ــكر .وإذ نودع ــه عل ــى
صانع ــا للبهج ــة ،ونتذك ــر
رج ــاء القيام ــة نتذكـ ـره
ً
فن ــه ال ارق ــي ال ــذي نش ــر القي ــم النبيل ــة ،ولمس ــته
اإلنسانية ،ونقاء قلبه ،ونصلي أن ينيح هللا نفسه
ف ــي ف ــردوس النعي ــم وأن يع ــزي الس ــيدة الفاضل ــة
زوجت ــه وجمي ــع أفراد أسـ ـرته وأحبائه ومحبي فنه.
جملة الكرازة  10 -أبريل 2020
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الكنيسة القبطية األرثوذكسية تساعد املرصيني العالقني يف كينيا
ف ــي إط ــار رعاي ــة ومتابع ــة و ازرة الدول ــة
للهجـ ـرة وش ــئون المصريي ــن بالخ ــارج ،لكاف ــة
الجالي ــات المصري ــة بمختل ــف دول العال ــم ف ــي
ظ ــل تداعي ــات انتش ــار في ــروس كورون ــا ،فق ــد
اس ــتجابت الس ــفيرة نبيل ــة مك ــرم عب ــد الش ــهيد
وزيـ ـرة الهجـ ـرة ،الس ــتغاثات عدد م ــن المصريين
العالقي ــن بدول ــة كيني ــا ،بس ــبب تداعي ــات فيروس
كورون ــا المس ــتجد؛ حي ــث أنه ــم كانـ ـوا ف ــي زي ــارة
عم ــل ،وتقطع ــت به ــم الس ــبل عق ــب قـ ـرار تعليق
رح ــات الطيـ ـران ،وطلب المواطني ــن المصريين
بنيروب ــي م ــن ال ــو ازرة مس ــاعدتهم وتقدي ــم الع ــون
والس ــند له ــم خالل ه ــذه الفترة التي تش ــهد تعليق
الرح ــات االس ــتثنائية للمصريي ــن بالخ ــارج.
وعل ــى الف ــور ،تواصلت الس ــفيرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة مع قداس ــة البابا تواضروس الثاني
باب ــا اإلس ــكندرية وبطري ــرك الكـ ـ ارزة المرقس ــية؛
لطل ــب دع ــم الكنيس ــة المصري ــة بكيني ــا للعالقي ــن
ـر لع ــدم وج ــود جالي ــة مصري ــة ف ــي
هن ــاك نظ ـ ًا
كيني ــا ،وب ــدوره ،تواصل األنبا بولس أس ــقف عام
الكـ ـ ارزة بأفريقي ــا ،م ــع المصريي ــن العالقي ــن ووّفر
له ــم س ــبل الدع ــم إضافة إل ــى مس ــاعدات مالية،
وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم
وتلبي ــة احتياجاته ــم خ ــال ه ــذه الفتـ ـرة ،وحت ــى
اس ــتئناف الرح ــات االس ــتثنائية المخصص ــة
لع ــودة المصريي ــن بالخ ــارج مـ ـرة ثانية.
م ــن جهت ــه ،وج ــه وائ ــل محم ــد ت ــرك أح ــد
العالقي ــن ف ــي نيروب ــي ،أس ــمى آي ــات الش ــكر
للكنيس ــة المصري ــة بكيني ــا عل ــى م ــا الق ــاه م ــن

اهتم ــام ودعم ف ــوري للمصريين الذين اضطرتهم
ظ ــروف وق ــف الطيـ ـران إل ــى البقاء عق ــب انتهاء
ـير إلى
زي ــارة العم ــل ،فلج ــأوا ل ــو ازرة الهجرة ،مش ـ ًا
أن الكنيس ــة تعه ــدت برعايته ــم لحي ــن انته ــاء
الظ ــروف الطارئ ــة.
أك ــدت وزيـ ـرة الدول ــة للهجـ ـرة ،أن م ــا قدمته
الكنيس ــة المصري ــة يأت ــي ضم ــن مب ــادرة «خلين ــا
س ــند لبع ــض» الت ــي أطلقته ــا ال ــو ازرة وتعتمد في
األس ــاس عل ــى توحي ــد كاف ــة الجه ــود الش ــعبية
والوطني ــة لخدم ــة أبنائنا م ــن المصريين العالقين
ف ــي مختل ــف دول العال ــم؛ نتيج ــة تفش ــي فيروس
كورون ــا ،الفت ــة إل ــى أن هن ــاك دول وتحدي ـ ًـدا في
إفريقي ــا ال يوج ــد بها جالي ــات مصرية أو كيانات
تس ــتطيع خدم ــة العالقي ــن هن ــاك لحي ــن عودته ــم
إل ــى وطنهم.
وثمن ــت وزيـ ـرة الهجـ ـرة ،الدور الب ــارز الذي
تقوم به الكنيسة المصرية دوما ألبنائنا بالخارج،
دائم ــا بالوطني ــة وتقف
مؤك ــدة أنه ــا مش ــهود له ــا ً
م ــع الوط ــن ف ــي كاف ــة المواق ــف ،فه ــي تح ــرص
دائم ــا عل ــى خدم ــة أبن ــاء الجالي ــات المصري ــة
ً
ف ــى الخ ــارج ،وتوفير أوج ــه الرعاي ــة االجتماعية
والصحي ــة ألبن ــاء الجالي ــات األخ ــرى خاص ًة في
ال ــدول اإلفريقية.
كم ــا وجه ــت ش ــكرها لقداس ــة الباب ــا
تواض ــروس الثان ــي على حرص ــه على أن يكون
للكنيس ــة دور إيجاب ــي وفع ــال ف ــي ظ ــل األزم ــة
الت ــي يواجهه ــا العال ــم ،مش ــيدة بجه ــوده للرب ــط
أبن ــاء الوط ــن ف ــي مختل ــف أنح ــاء العال ــم.

أمانة األرسات اجلامعية تويع ضد الكورونا
وتطلق «فتشوا الكتب»

أطلق ـ ـ ـ ـ ــت األمان ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة
لألس ـرات الجامعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بأسقفي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الشــباب ،حملـ ـ ـ ـ ــة توعوي ـ ـ ـ ـ ــة ضــد
أخطــار فيــروس كورونــا المســتجد
علــى موقــع فيســبوك ،كمــا أطلقــت
مســابقة إلكترونيــة لد ارســة الكتــاب
المقــدس عبــر اإلنترنــت بعن ـوان
«فتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا الكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب» .وتتن ـ ـ ـ ـ ــاول
الد ارســة الكتابيــة الحالي ـ ـ ـ ــة ثالثــة
أصحاحــات مفس ـرة كل أسبـ ـ ـ ـ ـ ــوع
مــن رســالة القديــس بولــس الرســول
األولــى ألهــل كورنثــوس .يأتــي ذلــك فــي إطــار اســتمرار الخدمــات التــي تقدمهــا االيبارشــيات ،عــن
بعــد ،فــي ظــل ق ـرار الكنيســة إيقــاف كافــة التجمعــات لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد
).(COVID-19
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القمص كريلس برسوم
الراهب القمص إشعياء الربمويس
فــي يــوم  29مــارس 2020م ،رقــد فــي الــرب ال ارهــب القمــص
إشــعياء البرموســي ،بعــد أن احتمــل أتعــاب المــرض بشــكرُ .وِلــد فــي
1953/11/4م بحــي محــرم بــك باإلســكندرية ،ودخــل ديــر الســيدة
الــذراء (برمــوس) فــي 1983/11/29م ،وترهــب فــي 1984/7/2م.
ســيم قســا في 1993/2/28مِ ُ ،
قمصا في 2005/7/19م .وقد
ورســم ً
ً
خــدم فــي انجلتـ ار مــن1997/8/3م إلــى 2000/8/1م ،ثــم فــي أســبانيا
من  .2007-2000وقد صّلى عليه نيافة األنبا إيســوذورس أســقف

ورئيــس الديــر ،ومجمــع اآلبــاء الرهبــان .خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا

إيســوذورس ،ومجمــع اآلبــاء رهبــان الديــر ،وكل محبيــه.

القمص إسحق ثابت
كاهن كنيسة مار جرجس وقلته الطبيب بإيبارشية ملوي
رقــد فــي الــرب يــوم الخميــس  ٢أبريــل ٢٠٢٠م ،القمــص إســحق

ثابــت كاهــن كنيســة الشــهيد مــار جرجــس والقديــس قلتــه الطبيــب بقريــة

ديــر أبوحنــس التابعــة إليبارشــية ملــوي ،عــن عمــر قــارب الــ ٧٣ســنة

كاهن كنيسة أبي سيفين بإيبارشية طنطا
رقــد فــي الــرب يــوم الجمعــة  27مــارس 2020م ،القمــص كيرلــس

برســوم كاهــن كنيســة الشــهيد أبــي ســيفين واألميــر تــادرس بإيبارشــية

طنطــا ،عــن عمــر تجــاوز الــ ٦٦ســنة قضــي منهــا  ٢٩ســنة فــي الخدمــة
كاهنــا فــي
الكهنوتيــةُ .ولــد األب ال ارحــل فــي  ١٠نوفمبــر ١٩٥٤م ،وســيم ً

قمصــا فــي  ٩مــارس ٢٠٠٣م ،واســتراح مــن
 ٤مايــو ١٩٩١مُ ،
ورســم ً
أتعابــه بعــد صـراع لســنوات عديــدة
مــع المــرض .خالــص تعازينــا

لنيافــة األنبــا ب ـوال مط ـران طنطــا

ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشــية،

وألســرته وكل محبيــه.

القمص بنيامني فؤاد
كاهن كنيسة العذراء
والمجدلية بشب ار الخيمة
رقــد فــي الــرب فجــر يــوم

الســبت  ٤أبريــل ٢٠٢٠م ،بعــد

قضــى منهــا  ٤٥ســنة فــي الخدمــة الكهنوتيــةُ .ولــد األب ال ارحــل فــي ٣
قمصــا
أكتوبــر ١٩٤٧م ،وســيم ً
كاهنــا فــي  ١١أبريــل ١٩٧٥م ،ورســم ً

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـراع طوي ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــع المرض،

عديــدة مــع المــرض ،وقــد أقيمــت صلـوات تجنيـزه بكنيســته فــي العاشـرة

كنيســة الســيدة العــذراء والقديســة

فــي  ٣١يوليــو ١٩٩٤م ،واســتراح مــن أتعابــه بعــد ص ـراع لســنوات

مــن صبــاح اليــوم ذاتــه .خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا ديمتريــوس
أســقف ملــوي ،ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية ،فــي رحيــل األب

إســحق ،وألســرته وكل محبيــه.

القمــص بنياميــن ف ـؤاد كاهــن
مريــم المجدليــة بإيبارشــية شــب ار

الخيمــة ،بعــد خدمــة كهنوتيــة
امتــدت لمــا يقــارب الــ ٢٤ســنة.
وأقيمــت صلـوات تجنيزه بحضور

القمص برسوم القمص منقريوس

نيافــة األنبــا مرقــس مطـران شــب ار

كاهن كنيسة السيدة العذراء بإيبارشية بني مزار

المشــاركة فــي الصل ـوات علــى

رحــل عــن عالمنــا الفانــي يــوم االثنيــن  ٦إبريــل ٢٠٢٠م ،القمــص

برســوم القمــص منقريــوس ،كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء ببنــي م ـزار،
عن ٍ
عمر بلغ حوالي  ٧٢سنة بعد خدمة كهنوتية تزيد عن  ٤٢سنة.

وأُقيمــت صلـوات تجنيـزه بحضــور نيافــة األنبــا أثناســيوس أســقف بنــي
مـزار والبهنســا ،واقتصــرت المشــاركة فــي الصلـوات علــى اآلبــاء كهنــة
كنيســته وأسـرته فقــطُ .ولــد األب المتنيــح فــي  ١٥نوفمبــر عــام ،١٩٤٨

قمصــا عــام  .١٩٨٧خالــص
وســيم ً
كاهنــا فــي  ٩فب اريــر ُ ،١٩٧٨
ورســم ً

تعازينــا لنيافــة األنبــا أثناســيوس ،ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية،

وألســرته وكل محبيــه.

الخيمــة

وتوابعهــا

واقتصــرت

اآلبــاء كهنــة كنيســته وأس ـرته

فقــط .وقــد ُولــد فــي  ٤مايــو
كاهنــا فــي ٢٤
 ،١٩٥٩وســيم
ً
قمصــا فــي
مايــو ُ ،١٩٩٦
ورســم ً
 ١٢ابريــل  .٢٠٠٩خالــص
تعازينــا لنيافــة األنبــا مرقــس

مط ـران شــب ار الخيمــة ،ولمجمــع

اآلبــاء

كهنــة

اإليبارشــية،

وأســرته وكل محبيــه.

جملة الكرازة  10 -أبريل 2020
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عظة األحد  29مارس 2020م ،مذاعة على القنوات الفضائية المصرية
نحتفــل فــي كنيســتنا القبطيــة األرثوذكســية فــي هــذا
األســبوع باألحــد الخامــس فــي آحــاد الصــوم المقــدس
أو الصــوم الكبيــر ،وهــذا األســبوع الــذي نسـ ّـميه «أحــد
المخلــع» ،والمقصــود بــه مريــض بيــت حســدا .أق ـ أر
معكــم نــص المعج ـزة التــي صنعهــا الســيد المســيح
فــي مدينــة أورشــليم ،مــن إنجيــل معلمنــا مــار يوحنــا
األصحــاح الخامــس:
«وَب ْعـ َـد ه ـ َذا َك َ ِ ِ ِ
ص ِعـ َـد َي ُســوعُ ِإَلــى
َ
ان عيـ ٌـد لْلَي ُهــودَ ،ف َ
أُورَشـ ِـليم .وِفــي أُورَشـ ِـليم ِع ْنـ َـد بـ ِ
الض ـأ ِ ِ
ـاب َّ
ـال
َ
ُ
ُ
ْن ب ْرَك ـ ٌة ُيَقـ ُ
َ
َ
َ
َلهــا ِباْل ِعبرِانَّيـ ِ
ـت ِح ْسـ َـدا» َل َهــا َخ ْم َس ـ ُة أ َْرِوَقـ ٍـةِ .فــي
ـة
«ب ْيـ ُ
َ
َْ
َ
ِِ
ِ ِ
ضــى َو ُع ْمـ ٍـي
ضَ
ان ُم ْ
ـور َكثيـٌـر مـ ْـن َم ْر َ
هــذه َك َ
ط ِج ًعــا ُج ْم ُهـ ٌ
وعــرٍج وعسـمٍ ،يتَوَّقعــون تَح ِريــك اْلمـ ِ
ـاء .أل َّ
ان
َن َمـاَ ًكا َك َ
َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ْ َ َ
ِ
ـ
م
ل
ْ
ـاءَ .ف َمـ ْـن َنـ َـزَل أََّوالً
َحَي ًانــا فــي اْلِب ْرَكــة َوُي َحـ ِّـر ُ
َي ْنـ ِـزُل أ ْ
كاَ َ
ـر ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
اعتَـ َـراهُ.
ض
ـر
ـ
م
َي
أ
ـن
ـ
م
أ
ـ
ب
ي
ان
ك
ـاء
ـ
م
ل
ا
ـك
ـ
ي
ر
َب ْعـ َـد تَ ْح
ْ
ْ َ َ َ َْ َ ْ ّ َ َ
ِ
ِ
ض ُم ْن ـ ُذ ثَ َمـ ٍ
ـان َوثَالَثيـ َـن
ـاك ِإ ْن َسـ ٌ
ـان ِبــه َمـ َـر ٌ
َوَك َ
ان ُهَنـ َ
ط ِج ًعــاَ ،و َعِلـ َـم أ َّ
َن َلـ ُـه َزَم ًانــا
ض
م
ع
ـو
ـ
س
ي
آه
ر
ا
ذ
ـ
ه
.
َسـ َـن ًة َ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ
ِ
«:يــا
َن تَْبـ َأ
ـال َلـ ُـه« :أَتُ ِريـ ُـد أ ْ
َج َابـ ُـه اْل َم ِر ُ
يض َ
ـرَ؟» أ َ
َكثيـ ًـراَ ،فَقـ َ
ِ
ِ
ـان ُيْل ِق ِينــي ِفــي اْلِب ْرَكــة َمتَــى تَ َحـ َّـر َك
ـس ِلــي ِإ ْن َسـ ٌ
َسـ ّـي ُدَ ،ل ْيـ َ
ٍ
ِ
ـال
ـاءَ .بـ ْـل َب ْيَن َمــا أََنــا آتَ ،ي ْنـ ِـزُل ُق َّدامــي َ
آخـ ُـر»َ .قـ َ
اْل َمـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِئ
ـر
ـ
ب
ال
ـا
ـ
ح
ف
».
ـش
ـ
ام
و
ك
ير
ـر
ـ
س
ـل
ـ
م
اح
ِ.
م
ق
«:
ع
ـو
ـ
س
ً
َلـ ُـه َي ُ ُ ُ
ََ َ َ
ْ ْ َ ََ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك اْلَيـ ْـو ِم
ـان َو َح َمـ َـل َســر َيرهُ َو َم َشــىَ .وَك َ
اإل ْن َسـ ُ
ان فــي ذلـ َ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ـود للــذي ُشــفيِ«:إَّن ُه َسـ ْـب ٌت الَ َيحـ ُّـل
ـال اْلَي ُهـ ُ
َسـ ْـب ٌتَ .فَقـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
َج َاب ُهـ ْـم«:إن الــذي أ َْب َأرَنــي ُهـ َـو
ـك أ ْ
َلـ َ
َن تَ ْحمـ َـل َســر َير َك» .أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
«:م ْن ُهـ َـو
وه
ل
َ
أ
ـ
س
ف
».
ـش
ـ
ام
و
ك
ير
ـر
ـ
س
ـل
ـ
م
اح
ـي:
ـ
ل
ـال
ُ
َقـ َ
ْ ْ َ ََ َْ
ََ ُ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َمــا
أ
؟».
ـش
ـ
ام
و
ك
ير
ـر
ـ
س
ـل
ـ
م
اح
:
ـك
ـ
ل
ـال
ـ
ق
ي
ـذ
ـ
ال
ـان
ـ
س
َّ
اإل ْن َ ُ
َ َ ََ ْ ْ َ ََ َ ْ
ِ
ِ
َّالــذي ُشــفي َفَلـ ْـم َي ُكـ ْـن َي ْعَلـ ُـم َمـ ْـن ُهـ َـو ،أل َّ
اعتَـ َـزَل،
َن َي ُســو َ
ع ْ
َِ
ِ
ِ
ـك َو َجـ َـدهُ َي ُســوعُ
ِإ ْذ َك َ
ان فــي اْل َم ْوضـ ِـع َج ْمـ ٌـعَ .ب ْعـ َـد ذلـ َ
ِ
ِ
ِ
ـئ
ـت َقـ ْـد َب ِرْئـ َ
«:هــا أ َْنـ َ
ـال َل ُه َ
ـتَ ،ف ـاَ تُ ْخطـ ْ
فــي اْل َه ْيـ َـكل َوَقـ َ
ِ َّ
ضــى ِ
َخَبـ َـر
ـك أ َ
ـان َوأ ْ
اإل ْن َسـ ُ
َشـ ُّـر»َ .ف َم َ
أ َْي ً
ضــا ،لَئــا َي ُكــو َن َلـ َ
ِ
َّ
ـود أ َّ
ـود
ع ُهـ َـو الــذي أ َْبـ َأ
ان اْلَي ُهـ ُ
اْلَي ُهـ َ
َن َي ُســو َ
ـرَهَُ .وِله ـ َذا َك َ
ن
ن
َن َيْقُتُلــوهُ ،ألََّنـ ُـه َع ِمـ َـل ه ـ َذا
أ
ـو
ـ
ب
ل
ط
ي
و
،
ع
ـو
ـ
س
ي
و
ْ
َي ْ
طـ ُـرُد َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
َّ
اآلن َوأََنــا
َج َاب ُهـ ْـم َي ُســوعُ«:أَبي َي ْع َمـ ُـل َحتــى َ
فــي َسـ ْـبتَ .فأ َ
ِ
َن
ـود َي ْ
ان اْلَي ُهـ ُ
طُلُبــو َن أَ ْكثَـ َـر أ ْ
َجـ ِـل ه ـ َذا َك َ
أْ
َع َمـ ُـل»َ .فمـ ْـن أ ْ
ِ
ِ
َّ
ضــا إ َّن
السـ ْـب َت َفَقـ ْ
َيْقُتُلــوهُ ،ألَنـ ُـه َلـ ْـم َي ْنُقــض َّ
ـال أ َْي ً
طَ ،بـ ْـل َقـ َ
هللا أَبــوه ،معـ ِ
ـادالً َنْف َسـ ُـه ِبــاهللِ( ».يوحنــا.)18-1:5
َ ُ ُ َُ
هــذه إحــدى معج ـزات الشــفاء التــي صنعهــا الســيد
المســيح ،نحتفــل بهــا فــي األســبوع الخامــس مــن الصــوم،
وكلنــا نعــرف أن الصــوم الكبيــر مكــون مــن ثماينــة
آحــاد؛ أحــد الكنــوز ،أحــد التجربــة ،أحــد االبــن الضــال،
أحــد الســامرية ،أحــد المخلــع ،أحــد المولــود أعمــى ،ثــم
ـر أحــد القيامــة المجيــد .ويأتــي أحــد
أحــد الســعف ،وأخيـ ًا
المخلــع فــي النصــف الثانــي مــن الصــوم ،ولــه عملــه
المعجــزي الــذي صنعــه الســيد المســيح مــع المريــض.
القصــة باختصــار أنــه كانــت توجــد فــي ضواحــي
أورشــليم بركــة بيــت حســدا ،وكانــت مثــل أصابــع اليــد
لهــا خمســة أروقــة ،وأروقــة أي أرصفــة .كان المرضــى
طرحــون علــى األروقــة منتظريــن ،بحســب نــص
ُي َ
اإلنجيــل ،أن يأتــي مــاك يحــرك هــذا المــاء ،ومــن ينــزل
منــح الشــفاء .ومعنــى اســم البركــة «بيــت حســدا»
أوًل ُي َ
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أي «بيــت الرحمــة» .وكان هنــاك أنـواع مــن المرضــى،
متقدمــا فــي تلــك األيــام،
وكلنــا نعلــم أن الطــب لــم يكــن
ً
ولكــن مــا حــدث أن هــذا المريــض المطــروح بــا أي
معيــن مــدة  ٣٨ســنة ،وهــذا المريــض -مــع كل هــذه
المــدة -صــار بــا أحــد ..ورغــم أن الوقــت كان وقــت
عيــد ويــوم ســبت -أي ارحــة -لكنــه لــم يكــن لديــه فرحــة
ـروكا بــا أحــد ،بــا
العيــد وال ارحــة الســبت ،وكان متـ ً
هــدف أو رجــاء ،وهــذا هــو حالــه ،نعتبـره ضمــن اليــأس.
ويأتــي إليــه الســيد المســيح يمـ ّـر بأروقــة البركــة،
وعيشـوا معي إحســاس هذا المريض ..يأتي إليه الســيد
المســيح ويســأله س ـؤ ًال ربمــا لــم يخطــر ببــال إنســان
ـرَ؟» .واضــح جـ ًـدا أن هــذا
َن تَْبـ َأ
فيقــول لــه« :أَتُ ِريـ ُـد أ ْ
اإلنســان مــدة هــذه الســنين الطويلــة لــه خطيــة عظيمــة،
لكنــه لــم يســأل الس ـؤال للمفلــوج ،بــل لنــا كلنــا .والســيد
مفلوجــا
المســيح احتــرم إرادتــه عندمــا ســأله ،فهــو كان
ً
فدائمــا توجــد مــا تُســمى إرادة الشــفاء،
فقــد األمــل،
ً
وحضــور اإلرادة بدايــة النجــاح فــي أي عمــل .رغــم أن
الصــوم الكبيــر بــه أســابيع كبي ـرة لكــن الهــدف مــن كل
هــذا تقويــة إرادة اإلنســان ،فبــاإلرادة يســتطيع أن يقــف
أمــام ّأيــة خطيــة ،وهنــا الســيد المســيح وضــع الخطــة
ـرَ؟» .ورغــم تعاســة هــذا
َن تَْبـ َأ
األولــى للشــفاء« :أَتُ ِريـ ُـد أ ْ
الرجــل إال أنــه كان يــزداد تعاســة ألنــه كل م ـرة يحــرك
تمامــا،
المــاك الميــاه ال تأتــي لــه فرصــة ،وكان معــزوًل ً
وهــذه صفــة تقــدم لنــا صــورة حالــة األلــم التــي كان
يعانــي منهــا هــذا الرجــل الــذي حــاول مــدة 38ســنة ولــم
يتحقــق لديــه الرجــاء ،لكــن كان لديــه مثاب ـرة .رغــم ألــم
اإلنســان إال أنــه قــال للــرب يســوع عندمــا ســأله «ليــس
لــي إنســان ،»...وهــذه إجابــة رقيقــة بالنســبة لشــخص
مريــض .أريــدك أن تعيــش مشــاعر هــذا اإلنســان ..كل
مــن يحــاول يفشــل ،ولكــن مــع مثابرتــه ورقــة إجابتــه
قويــا ،رغــم أنــه لــم يتحــرك مــدة
ظهــر أن لديــه ً
إيمانــا ً
38ســنة وعضالته يبســت ،ولكن كان في قمة اإليمان
والطاعــة ،عندمــا يأتــي إليــه الســيد المســيح يقــول لــه
«قــم .احمــل س ـريرك وامـ ِ
ـش» ،فيقــوم الرجــل ويتــم
شــفاؤه .تأملـوا معــي نظـرة كل مــن كانـوا فــي البركــة وهــم
يرونــه يمشــي .تخيــل مــدى االندهــاش والقــوة ،والحــظ أن
الســيد المســيح تحــدث معــه عــن الشــفاء ولــم يتكلــم عــن
المــرض ،فالســيد المســيح يفتــح طاقــة رجــاء ،ويعطينــا
ودائمــا نقــول عنــه إنــه« :رجــاء مــن
حديثًــا عــن الشــفاء.
ً
ليــس لــه رجــاء ..وع ـزاء صغيــري النفــوس».
الســيد المســيح صنــع معج ـزة شــفاء قويــة وواضحــة
أمــام الجميــع ،وبرغــم وضــوح المعج ـزة ّإل أن عقليــة
اليهــود وقفــت أن المعجـزة تمــت يــوم ســبت ،يــوم ال ارحــة.
أيهمــا أهــم :هــذا المريــض ،أم يــوم الشــفاء؟! بالتأكيــد
يتمــم المعجـزة يــوم الســبت ليرفــع
الســيد المســيح أراد أن ّ
فكــر اإلنســان اليهــودي مــن الحرفيــة للفكــر المتســع،
ألن اإلنســان هــو أهــم ،ولكنهــم اقتصــروا المعج ـزة فــي
أنهــا يــوم ســبت ،يــوم تقــف فيــه الحيــاة كاملــة ..ال يحــق
لــك حمــل س ـريرك فــي الســبت ..ولكــن األهــم الشــفاء.

وهنــا نصــل للنعمــة األولــى ..الصحــة وقيمــة حيــاة
اإلنســان ،الســتر والصحــة .والســيد المســيح بقولــه
«ال تخطــئ لئــا يكــون لــك أشـ ّـر» ألن الخطيــة تطــرح
اإلنســان بعيـ ًـداز وهنــا ابتــدأ اليهــود يفكــروا فــي قتــل
الســيد المســيح...
والكنيســة تضــع أمامنــا هــذه المعج ـزة ألن هللا
يســتطيع أن يشــفي كل أحــد .ومــا معنــى العمــر بــدون
صحــة؟ وهــذا الرجــل شــهد شــهادة قويــة أمــام اليهــود.
وتأتــي هــذه المعجـزة بيــن مقابلــة ومعجـزة ..بيــن مقابلــة
الســامرية ،واألحــد القــادم معج ـزة أخــرى فــي يوحنــا
 9حيــث الســيد المســيح خلــق عينيــن لمولــود أعمــى،
ونســمي الســيد المســيح «نــور العالــم» ،وأحــد الســامرية
«مخلــص العالــم» .واليــوم المســيح «يشــفي العالــم»...
ويمكــن الظــروف التــي نعيشــها أن هــذا الوبــاء ينتشــر،
والعالــم كلــه تــدور أخبــاره حــول هــذا الفيــروس ،نصلــي
أن هللا يحمــي بالدنــا وكل العالــم ،ولكــن ننظــر إليــه
أنــه حركــة مــن هللا ليســتيقظ اإلنســان ..نســمع عــن
حروب ،ومجاعات ،وتهديدات دول لبعضها ،وانتشــار
الضعفــات البش ـرية مثــل اإللحــاد ،صــار العالــم يجعــل
الشــر عنو ًانــا لــه ،وبهــذا جعــل العالــم ينصــرف عــن هللا،
مطمئنــا ،هللا
لكــن أحــب أن أضــع أمامــك كإنســان :كــن
ً
ضابــط الــكل يديــر هــذا العالــم ،فهــو خالــق البشــر ،وهــو
ال زال يحــب العالــم.
ونحن نواجه هذا الفيروس ونشكر هللا أن في بلدنا
إج ـراءات قويــة وحاســمةن والجميــع يعلــم أننــا نحــاول
ـدي رجــاء أن الســيد
حفــظ البــاد مــن هــذا الفيــروس ،ولـ ّ
المســيح يمـ ّـد يــده ويرفــع هــذا الوبــاء عــن العالــم .أعطانــا
هللا أن نفكــر بالعقــل ،وكل البشــر لــم يعتــادوا ظهــور
وبــاء بهــذا الحجــم ،ونشــكر ربنــا أن بالدنــا مــن أوائــل
الــدول التــي اتخــذت احتياطهــا ،وأشــكر كل األطبــاء
والممرضيــن لحمايــة الشــعب ،واإلجـراءات التــي نأخذهــا
كلنــا ونســمعها ..مــن فضلــك اجلــس فــي البيــت ألن هــذا
يكســر دائـرة االنتشــار ،وابتعــد عــن أي تجمــع ألن هــذا
كفيــل بنشــر العــدوى ..مــن فضلــك اكســر دائـرة العــدوى،
واهتم أن ال تلمس األســطح ،هذا يســاعد إلى حد كبير
في تقليل نقل العدوى واالنتشــار ..واســتخدم المطهرات
بحكنــة .وعندمــا تتواجــد مــع أي إنســان اجعــل مســافة
بينك وبين اآلخر .وإذا تواجد إنســان لديه إصابة انتبه
وكــن بعيـ ًـدا عــن مجــال النفــس ألي إنســان آخــر...
وعلــى الرغــم مــن انتشــار الفيــروس إال أن لــه اجـراءات
بســيطة يجــب أن نتبعهــا لمنــع انتشــاره ،فــا يوجــد أغلــى
مــن الصحــة لإلنســان ،ومــا الفائــدة مــن وجــود مجتمــع
مريــض؟ ال يوجــد عمــل وال إنتــاج! ونشــكر هللا أنــه
يوجــد وســائل اتصــال حديثــة ،وأدعــو كل اآلبــاء فــي
الكنائــس (صحيــح غلــق الكنائــس صعــب وق ـرار جديــد
نتحمــل قليـ ًـا مــن أجــل الســامة والوقايــة)
علينــا ،ولكــن ّ
ممارســة االفتقــاد بهــذه الوســائل ،وبعــض اجتماعــات
الصــاة والتســبحة ..نشــكر ربنــا ونطلــب مــن هللا أن
تمــر هــذه الفتـرة وال تطــول .نقــول هلل« :يــا رب إننــا فــي
عاصفــة ،ولكنــك أنــت هــو مينــاء الخــاص» .ال تنسـوا
أن بلدنــا مباركــة «مبــارك شــعبي مصــر» ،وتاريخهــا
مبــارك ،وجغرافيتهــا مباركــة.
هللا يحفظكــم ويبــارك حياتكــم وينهــي هــذه األزمــة
يعا .نصلــي مــن أجــل المســئولين واألطبــاء أن
س ـر ً
يقويهــم هللا .وكل مــا نجلــس فــي البيــت هــذا يســاعد.
ربنــا يبــارك الجميــع ،ويبــارك كنائســنا فــي داخــل وخــارج
مصــر .حفظكــم هللا مــن كل شــر .لــه كل مجــد وك ارمــة
مــن اآلن وإلــى األبــد آميــن.
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ً
لقد احتمل هذه األمور بصرب عجيب من أجلنا ...وحنن حق ا ال نقدر أن حنتمل الصرب العادي من أجل أسمه( .القديس أمربوسيوس)
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تحتفـ ــل الكنيسـ ـ ـ ــة هذا األسب ـ ـ ـ ـ ــوع
بتذكار دخول ربنا يسوع المسيح إلى
مدين ــة أورش ــليم قب ــل أح ــداث صلب ــه
بأي ــام قليل ــة .ولهـــذا اليـــوم أهميتـــه
فـــي نظـــام الكنيســـة وطقســـها،
فكنيس ــتنا تعتب ــر ه ــذا الي ــوم ه ــو أحد
األعي ــاد الس ــيدية الكب ــرى ،ذل ــك ألن
أهمي ــة ه ــذا الي ــوم تأت ــي م ــن إع ــان
ال ــرب يس ــوع ذات ــه مل ـ ًـكا عل ــى قل ــوب
أوالده .وتب ــدأ رحل ــة ه ــذا اإلع ــان
بدخول ــه الملوك ــي إل ــى أورش ــليم،
وفادي ــا
مخلص ــا
وتنته ــي باس ــتعالنه
ً
ً
ـر للم ــوت
عل ــى ع ــود الصلي ــب ،قاه ـ ًا
بقيامت ــه المقدس ــة باكر أح ــد القيامة.
ويأت ــي أح ــد الش ــعانين ب ــكل بهجت ــه،
س ــابًقا لي ــوم الجمع ــة العظيمة ،تذكار
تعلي ــق ال ــرب يس ــوع عل ــى الصلي ــب
ألج ــل خ ــاص البشـ ـرية ،وذلك حتى
ال يفق ــد التالمي ــذ وال الش ــعب الرج ــاء
وال الثق ــة وال اإليم ــان ف ــي ش ــخص
ال ــرب يس ــوع .فه ــو وإن تأل ــم وم ــات،
ّإل أن ــه المل ــك الحقيق ــي ال ــذي ج ــاء
لكيم ــا يمل ــك عل ــى قلوب كل البش ــر،
كل م ــن يقبل ــه منه ــم .ففي ه ــذا اليوم
أعل ــن ال ــرب يس ــوع نفس ــه أن ــه ه ــو
المل ــك الحقيق ــي ال ــذي أت ــى من أجل
خ ــاص البشـ ـرية كله ــا.
أيضـــا
وليـــوم أحـــد الشـــعانين ً
أهميتـــه التاريخية :فعنه تنبأت كتب
العه ــد القدي ــم «ال تخاف ــي ي ــا ابن ــة
وديع ــا
صهي ــون ه ــوذا مل ــكك يأتي ــك ً
اكب ــا عل ــى أت ــان وجح ــش
اضع ــا ر ً
متو ً
اب ــن أت ــان» (ي ــو ،)15:12كم ــا تنب ــأ
أيض ــا «م ــن أفـ ـواه
س ــفر المزامي ــر ً
ـبحا»
ـ
س
ـأت
ـ
هي
ـان
األطف ــال والرضع ـ
ّ
ً
(م ــز .)2:8فف ــي دخ ــول ربن ــا يس ــوع
إل ــى أورش ــليم تحقق ــت نبـ ـوات العه ــد
القدي ــم ع ــن ش ــخص ال ــرب يس ــوع،
ال ــذي يدخ ــل إلى أورش ــليم ليس كملك
أرضي يبتغي الملك والس ــلطان ،لكن
كمل ــك روح ــي يمل ــك عل ــى القل ــوب.
كم ــا تظه ــر أهمية هذا اليوم التاريخية
أيض ــا أن في ــه تنب ــأ ال ــرب يس ــوع ع ــن
ً
خـ ـراب أورش ــليم ،وه ــو بذل ــك يعل ــن
ع ــن انتهاء الكهن ــوت اليهودي وزوال
المملك ــة اليهودي ــة الت ــي أساس ــها
البن ــوة الجس ــدية ألبين ــا إبراهي ــم ،ليقيم
مملك ــة جدي ــدة تش ــمل كل األجن ــاس
والش ــعوب ،مملك ــة المس ــيح الروحي ــة
الت ــي تش ــمل كل العال ــم.
أيضا أهميتـــه الروحية:
ولليـــوم ً
ألن دخ ــول ال ــرب إل ــى اورش ــليم

كمل ــك كان إش ــارة لمل ــك ال ــرب يس ــوع
المس ــيح على القل ــوب .كانت الجموع
ملكا
اليهودي ــة تنتظر أن يملك يس ــوع ً
زمني ــا ليخلصه ــم م ــن أع ــداء أمته ــم
ً
ار كثيرة أعلن
اليهودية ،لكن يسوع مرًا
أن مملكت ــه ليس ــت م ــن ه ــذا العال ــم
(يو .)36:18كان الرب يس ــوع -في
نظ ــر الكثيري ــن -مس ــتحًقا أن يجل ــس
عل ــى كرس ــي داود مل ـ ًـكا ،حت ــى ظنـ ـوا
أنه ــم س ــيأتون ويختطفون ــه ويجعلون ــه
منفردا
مل ـ ًـكا ،لكن يس ــوع كان يمضي
ً
الملك.
إل ــى الجبل وح ــده ر ً
افضا ه ــذا ُ
لكن ــه ف ــي ه ــذا الي ــوم أعل ــن أن ــه ج ــاء
ملكا على قل ــوب الذين
لكيم ــا يصي ــر ً
يقبلون ــه ..لذل ــك نح ــن نصل ــي ف ــي
كل صلواتن ــا “لي ـ ِ
ـأت ملكوت ــك” لك ــي
روحي ــا على قلوبنا
يمل ــك الرب يس ــوع
ً
وحياتنا.
والي ــوم ال تـ ـزال الكثير من األمور
ف ــي العال ــم تتص ــارع لك ــي م ــا تمل ــك
عل ــى قلوب البش ــر :الجنس وحروبه،
واإلدم ــان وخطاي ــاه ،والفـ ـراغ الروح ــي
ال ــذي يفق ــد الكثيرين فرحه ــم ،والعنف
ب ــكل ص ــوره ...وف ــي ي ــوم دخوله إلى
اورش ــليم نس ــأل أنفس ــنا :هل هناك ما
يمل ــك عل ــى حياتي وفكري أو أعمالي
أو كلمات ــي س ــوى الرب يس ــوع؟!
ف ــي ه ــذا الي ــوم نحت ــاج أن نسـ ـّلم
حياتن ــا لل ــرب كمل ــك لك ــي يمل ــك ف ــي
داخ ــل قلوبن ــا ،يمل ــك عل ــى حياتن ــا
وبيوتن ــا وعالئالتن ــا ،وف ــي كنائس ــنا
وخدماتن ــا ،وعل ــى أوقاتن ــا ،وف ــي
عالقاتن ــا ،فنس ــتطيع أن نخل ــص ألنه
لي ــس بأح ــد غيـ ـره الخ ــاص .ولنطلبه
ونناجيهِّ :
“عرفنا يا سيد أين نحن من
الطري ــق” ،ولنص ــرخ نح ــوه طالبي ــن:
“لتمل ــك أن ــت وحدك عل ــى قلوبنا ،فال
ُنس ــتعبد لخطاي ــا وانح ارف ــات كثيـ ـرة”،
ولنبتع ــد ع ــن كل األس ــباب الت ــي
تس ــوقنا للخطية :األصدقاء والقراءات
والب ارم ــج والمش ــاهدات الت ــي ال تليق.
تغيرن ــا
ولنث ــق أن نعمت ــه تس ــتطيع أن ّ
وتحركن ــا لك ــي ال يك ــون
وتس ــندنا
ّ
هن ــاك م ــن يمل ــك عل ــى قلوبن ــا سـ ـواه.
فنح ــن في ه ــذه الضيقة نت ــكل عليك،
ونترج ــى خالص ــك ،ونس ــتقبلك ف ــي
ه ــذا الي ــوم بف ــرح لتمل ــك عل ــى قلوبن ــا
صارخي ــن نحوك :مبارك اآلتي باس ــم
ال ــرب .مبارك ــة مملكت ــك الت ــي أقمتها
ف ــي قلوبنا.
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الش ــفاء م ــن الم ــرض يف ــرح قلب
المريض وأسرتـ ـ ـ ـ ـ ــه وكل أحبائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
وعل ــى ق ــدر آالم الم ــرض ومتاعب ــه
الكثيـ ـرة ،تك ــون فرحة الش ــفاء من هللا
مص ــدر الحي ــاة ،وباهتم ــام األطب ــاء
وأطق ــم التمري ــض الذي ــن يهتم ــون
بالمرضى .ولقد ًك َّرَم الس ــيد المس ــيح
المرض ــى وم ــن يهت ــم به ــم ،حي ــن
نس ــمع م ــا قاله ع ــن حس ــاب األبرار
ـت
ومكافأته ــم ،إذ س ــيقول له ــم« :كن ـ ُ
يض ــا فزرتموني» (مت،)36:25
مر ً
يضا
وحي ــن يس ــألونه متى رأين ــاك مر ً
فزرناك؟ يقول لهم« :كل ما فعلتموه
بأح ــد إخوتي هـ ـؤالء األصاغر ،فبي
ق ــد فعلت ــم» (م ــت .)40:25ف ــي
الدي ــان لم ــن ل ــم
حي ــن س ــيقول ال ــرب ّ
يهتمـ ـوا بالمرض ــى «اذهبـ ـوا عن ــي يا
المع ـ ّـدة إلبليس
مالعي ــن إل ــى الن ــار ُ
ومالئكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه( »...مـ ـ ـ ــت.)41:25
ويق ــول ذهبـ ـ ـ ـ ـ ــي الف ــم“ :يج ــب أن
نخدمه ــم ب ــإرادة صالحة م ــن القلب،
ألن الرب يقول لمن يفعل هذا« :إن
كان أح ــد يخدمن ــي فليتبعني ،وحيث
أك ــون أن ــا هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك يك ــون خادم ــي.
وإن كان أح ــد يخدمن ــي يكرم ــه
اآلب» (ي ــو .”)26:12ويعّل ــق
القدي ــس أغس ــطينوس فيقول“ :يجب
أن يعل ــم كل الخ ــدام الصالحي ــن
ب ــكل رتبه ــم ،الذي ــن يقدم ــون الق ــدوة
الصالح ــة والجه ــد في العطاء وراحة
المتعبي ــن ،فيزي ـ ـ ــدوا جهده ــم بق ــدر
المس ــتطاع ليف ــوزوا به ــذا الجـ ـزاء”..
ُ
ويؤك ــد القدي ـ ـ ــس بولـ ـ ـ ـ ــسَّ :
«ألن هللاَ
ِ
َّ
لك ـ ْـم
نس ــى َع َم ُ
لي ــس بظالـ ـ ٍم ِحت ــى َي َ
أظهرتُموه ـ ـ ـ ــا
وتَ َع ـ َ
الم َحَّب ــة اّلت ــي َ
ـب َ
ِ
ِ
ِ
ـين
َنح ـ َـو اس ــمه ،إذ قد َخ َدمتُ ُم الق ّديس ـ َ
ِ
مون ُه ـ ْـم .ولكنن ــا َنش ــتَهي َّ
أن ُك َّل
وتَخد َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وِ
نك ــم ُي ِ
ـاد
اح ــد م ُ
ظه ُر هـ ـ ـ ــذا الجتهـ ـ ـ ـ َ
ْ
ِ
الرج ـ ـ ـ ـ ـ ِ
هاي ـ ِـة،
َع َين ـ ُـه َليقي ـ ِـن َّ
ـاء إَل ــى ّ
الن َ
ِ
ِ
لين
َ
ئين بل ُمتَ َمثّ َ
لك ْي ال تكونوا ُمتَباط َ
ِ
باّلذي ـ ـ ـ ـ َـن باإليم ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان واألن ــاة َي ِرث ــو َن
المواعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد» (ع ـ ــب.)12-10:6
َ
ويعّل ــق ذهب ــي الف ــم قائ ـ ًـا“ :الجه ــد
البش ــري ال ــذي ي َّ
غل ــف بالفضيل ــة،
ُ
ألنن ــا برج ــاء ننتظ ــر ،وننتظر ش ــفاء
م ــن األمـ ـراض وم ــا يصاحبه ــا م ــن
قل ــق أو ي ــأس ،لئ ــا يصي ــر رجاؤن ــا
باط ـ ًـا” .ويدعون ــا القدي ــس بط ــرس
ف ــي رس ــالته اآلول ــى ع ــن الخدم ــة
فيق ــول« :ليك ــن ل ــكل واح ــد بحس ــب
الموهب ــة الت ــي أخذه ــا ،لنخ ــدم

بعض ــا ك ــوكالء صالحي ــن
بعضن ــا ً
عل ــى نعمـ ـ ـ ــة هللا المتنوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة»
(1ب ـ ـ ـ ـ ــط .)10:1ويؤيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القدي ـ ـ ــس
أغس ــطينوس ه ــذه الدع ــوة للخدم ـ ـ ـ ـ ــة
بقول ــه“ :احتمـ ـ ـ ـ ـ ــال التعب إلس ــعاف
المري ــض وخدمتـ ـ ـ ـ ـ ــه أم ــر طبيع ــي
وض ـ ـ ـ ـ ــروري لخدم ــة وإس ــعاف َم ـ ْـن
يحت ــاج بس ــرور م ــن أج ــل ض ــرورة
الرحم ــة” .وه ــذا م ــا رأين ــاه في خدمة
السي ـ ـ ـ ـ ــد المسي ـ ـ ـ ـ ـ ــح إذ ش ــفى:
 -1نازفـــــــة الدم بعد 12ســـنة
أنفق ـ ـ ـ ــت فيه ـ ـ ـ ــا كل م ــا له ـ ـ ـ ـ ــا عل ــى
األطب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ولك ــن حيـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ــاءت
ولمس ــت ُهدب ثوب ال ــرب بإيمانها،
ـت
إذ قال ــت ف ــي نفس ــها« :إن مسس ـ ُ
ه ــدب ثوب ــه ش ــفيت» (م ــت،)20:9
فالتف ــت الس ــيد المس ــيح له ــا وق ــال:
«ثق ــي ي ــا ابن ــة إيمان ـ ِـك ق ــد ش ـ ِ
ـفاك»
(م ــت.)22:9
 -2المخلـــع  38ســـنة :وه ــذه
ص ــورة أخرى للمرض ،وبعد انتظار
 38س ــنة بجـ ـوار برك ــة الماء ،وحين
ق ــال له ال ــرب« :قم احمل سريـ ـ ـ ـ ــرك
وام ـ ِ
ـش» .ربم ــا يج ــد المري ــض ًم ـ ْـن
ظف ــه ،لك ــن
وين
ـه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ويسق
ـه
ُيطعم ـ
ّ
ـفاء ّإل م ــن ف ــم هللا
ربم ــا ال يج ــد ش ـ ً
ال ــذي يعط ــي الش ــفاء لم ــن يحتاج ــه
بعمل ــه العجي ــب .ويعّل ــق القديـ ـ ـ ـ ــس
أغسطينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ويقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول“ :خدم ــة
المريـ ـ ـ ـ ـ ــض ه ــي ضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نام ــوس
المحب ــة ،واحتم ــال المري ــض حت ــى
ُيش ــفى بنعم ــة هللا”.
المدّلـــى مــــــــن
 -3المفلـــــــوج ُ
السقف :وهذه صورة ثالثة للمرضى
الذين حالتهم مس ــتعصية ،والتي من
الصع ــب ش ــفاؤها لـ ـوال تع ــاون أربعة
م ــن أصدقائ ــه ،إذ حمل ــوه ودّل ــوه من
اقفا
الس ــقف حيث كان الرب يس ــوع و ً
وس ــط الجم ــوع الذي ــن م ــأوا البي ــت،
واس ــتحال دخوله ــم من الب ــاب ،فقال
ل ــه ال ــرب« :مغف ــورة ل ــك خطاياك»،
أيض ــا« :ل ــك أق ــول :ق ــم
ث ــم ق ــال ً
واحم ــل سـ ـريرك وأذه ــب إل ــى بيتك.
فقام للوقت وحمل سـ ـريره وخرج قدام
الكل» (م ــر.)15-9:2

هللا قـــادر أن يقـــول كلمـــة ليب أر
الجميـــع ،ويحفـــظ الـــكل مـــن هـــذا
جـــدا...
الوبـــاء الخطيـــر ً
جملة الكرازة  10 -أبريل 2020
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أول :ال تنـــزع عنا رحمتــــك:
ً

 م ـ ـ ـ ـ ــع رحل ـ ـ ـ ــة أسب ـ ـ ــوع اآلالم،واجتياح هجمة عدو خفي ش ـ ـ ــرس هو
فيـ ـ ــروس “الكورونــــــا” على البشريـ ـ ـ ــة
كلهــا ،فــي كل العالــم ،نصلــي وننــادي
يوميــا فــي طلبــة المســاء مــن
الــرب ً
البصخــة المقدســة قائليــن:
 +يــا إلــه الرحمــة وال أرفــة ورب
كل عزاء ال تسخط علينا ،وال تؤاخذنا
بســوء أعمالنــا ،وال بكثـرة خطايانــا ،وال
تغضــب علينــا ،وال يـ ُـدم غضبــك إلــى
األبــد .أنصــت يــا إلــه يعقــوب وأنظــر
يــا إلــه عوننــا ،وارفــع عــن العالــم:
المــوت ،والغــاء ،والوبــاء ،والجــاء،
وسيـــــــــف األعــــــــــداء ،والــــــــ ـزالزل،
واأله ـوال ،وكل أمــر مخيــف ،نســألك
يــا رب اســمعنا وارحمنــا..
 +تــراءف علــى العالــم وخّلــص
وحل فيهمِ ،
وســر
شــعبك من كل شـّـدةّ ،
بينهــم ،نســألك يــا رب اســمعنا وارحمنــا..

 +ارحــم شــعبك ،وخِّلصــه مــن
جميــع :الباليــا ،والمحــن ،والتجــارب،
والشــدائد ،يــا ناصــر جميــع المتوكليــن
عليك ،نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا..
وفي كل طلبة نقول :كيرياليسون
(يــارب ارحــم) ،حيــث نســتمطر م ارحــم
هللا الجزيلة ،ونطلب منه أن ينظر الى
البشـرية نظـرة عطــف ،فهــو رجاؤنــا فــي
انقــاذ البشـرية مــن هــذا الوبــاء ،بكلمــة،
أو انجــاح جهــود األطبــاء ،والعلمــاء
ـي أَْل َهـ َـم َّ
ـاس اْل ِعْلـ َـمِ ،ل َكــي
«ِإ َّن اْل َعِلـ َّ
النـ َ
ِْ
ِ
ِ
ِ
يمج َ ِ
ِ
ِ
ــك َي ْشــفي
َّــد فــي َع َجائبه.بتْل َ
َُ
الس ـاَ ُم ِمـ َـن
ـل َّ
ـاعَ ..فَي ِحـ ُّ
ـل األ َْو َجـ َ
َوُي ِزيـ ُ
الـَّـر ِّب َعَلــى َو ْجـ ِـه األَْر ِ
ض» (يشــوع بــن
ســيراخ .)8-6 :38
هلل َلَنا َمْل َجأٌ َوُق َّوٌة:
ً
ثانيا :اَ ُ
يقـــــــــول الكتــــــــاب المقـــــــدس:

«مْلجــِإي و ِحص ِنــيِ .إَل ِهــي َفأ ََّت ِ
ــك ُل
َ َ
َ ْ
عَليـ ِ
الصَّيــادِ
ِ
َّ
ـ
ي
ج
ن
ي
ـه
ـ
َن
أل
،
ـه
ـك ِمـ ْـن َف ـ ِّخ َّ
َ
ُُ ّ َ
َْ
ــن اْل َوَبــِإ اْل َخ ِط ِــر» (مــز.)3-2 :9
َو ِم َ
الــر ُّب مْلجــأًِ ..فــي أ َْزِمَن ِ
ــة
«وَي ُكــو ُن َّ َ َ
َ
ِّ
الض ِ
يــق» (مــز.)9:9
ـب اْل َوَبـأَُ ،و ِعْنـ َـد
امـ ُ
ـه َذ َهـ َ
ُ « -1قَّد َ
ِرجَلي ِ
ــه َخرج ِ
ــت اْل ُح َّمــى» (حبقــوق:3
ََ
ْْ
 ،)5فالــرب قــادر أن يبيــد الفيــروس
بنفخــة فمــه ،وكمــا نقــول فــي قانــون
اإليمــان « :بالحقيقــة نؤمــن بإلــه واحــد،
هللا اآلب ،ضابــط الــكل ،خالــق الســماء
واألرض ،مــا ُيــرى ومــا ال ُيــرى» ،هــذا
هــو دســتور إيماننــا ،فهــو يضبــط كل
الكائنــات ،وال يخــرج شــيء عــن تدبيـره.
 -2لذلــك كمــا قــال الــرب« :الَ
َتْقَلُق ـوا» (لــو ،)29:12فالقلــق عالمــة
تعظيــم تقديــر المخاطــر ،دون إيمــان
بقــدرة الخالــق ،الــا نهائــي غيــر
المحــدود ،وكلــي المحبــة ...القــادر أن
ّ
يهــزم كل هــذه المخاطــر.
 -3أن نحيــــــــا بالســــــــام كمــا
ِ
يكـ ْـم»
ُع ِط ُ
قــال لنــا الــرب« :سالَمـــــــي أ ْ
(يــو ..)27:14فالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الم ِحــب،
مجانيــة مــن إلهنــا ،الخالــقُ ،
القـ ـ ــادر علــى كل ش ـ ـ ـ ــيء ،والضابـ ـ ـ ـ ــط
حنانــا .ومــا أحــوج كل
الــكل ،والمملــوء ً
إنســان إلــى الســام واالطمئنــان فــي
ظــل هــذه الجائحــة القاســية ،التــي
يمــر بهــا العالــم.
تعال ـوا نصلــي أن يرفـــــــع الــرب
عنــا هــذا الوبــــــاء ،ونقــول مــع الكتاب
ِ
ـاء َعَلْيَنــا َشـٌّـر،
المقـــــــدس« :إ َذا َجـــــــ َ
عَ ،وَوَق ْفَنا
اء أ َْو َوَبأٌ أ َْو ُجـــو ٌ
َسْي ٌ
ف َق َض ٌ
ِ
ـكَ ...و َصَر ْخَنا
امـ َ
َمـ َ
َم َ
ـام َهــــ َذا اْلَبْيــت َوأ َ
أَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـك َت ْسـ َـم ُع
ـك مــــــ ْـن ضيقَنــا َفإنـــــــ َ
ِإَلْيــــــ َ
ِ
ــص» (2أخ.)9:20
َوُت َخّل ُ
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بمناســـبة أســـبوع اآلالم ،نود أن
نتكلـــم عن التســـامح والمغفرة...
أول :حاجتنا للتسامح:
ً

( )1التس ــامح والمغفـ ـرة ع ــاج
للتعص ــب والكراهي ــة .ونح ــن ف ــي
ه ــذا العال ــم ال ــذي يس ــوده العن ــف
والحق ــد والكراهي ــة ومح ــاوالت اإلي ــذاء
والس ــيطرة عل ــى الغي ــر أو اس ــتغاللهم
أو إذالله ــم ..وس ــط كل ه ــذا ،نح ــن
نحت ــاج إل ــى روح التس ــامح والمغفـ ـرة.
( )2التس ــامح والمغفرة هو سلوك
تعلمن ــاه م ــن ال ــرب يس ــوع ال ــذي جال
ـر عل ــى األرض ،وس ــامح
يصن ــع خي ـ ًا
وغف ــر للذين أس ــاءوا إليه ،حتى الذين
صلب ــوه وأهانوه وجل ــدوه صّلى ألجلهم
طالب ــا م ــن اآلب له ــم المغفـ ـرة «فق ــال
ً
يس ــوع :ي ــا أبت ــاه اغف ــر له ــم ألنه ــم ال
يعلم ــون ماذا يفعل ــون» (لو.)34:23
( )3إن العن ــف ل ــن يوقف ــه الفع ــل
طف ــأ ّإل بالم ــاء،
العني ــف ،فالن ــار ال تُ َ
هك ــذا العن ــف والكراهي ــة ال تق ــف ّإل
بالمحب ــة والحكم ــة والتس ــامح (وم ــن
الدول ــة س ــيادة القان ــون).
( )4م ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــل هذا عّلمنا رب
ِ
ين
المج ــد ً
قيلَ :ع ٌ
قائل« :س ــمعتُ ْم َّأن ُه َ
ِ
ِ
ـول
َ
أم ــا أن ــا فأق ـ ُ
بعي ـ ٍـن وس ـ ٌّـن بس ـ ٍّـن .و ّ
َّ
ِ
ط َم َك
ل
ن
م
بل
،
ـر
ـ
الش
ا
و
م
قاو
ت
َّ
َْ َ َ
ُ
لك ْم :ال ُ
ِ
اآلخ َر
فحِّو ْل ل ـ ُـه َ
األيم ـ ِـن َ
عَل ــى َخ ـ ّـد َك َ
أيضا( »...م ــت.)47-38:5
ً
( )5التس ــامح والمغف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ه ــي
ثمـ ـرة المحب ـ ـ ـ ـ ــة التي تصبر على كل
ش ــيء وتحتمل كل ش ــيء وتبذل من
أج ــل اآلخرين ،وم ــن أجل خالصهم
ورب ــح نفوس ــهم ،وم ــن أج ــل س ــام
اإلنس ــان الداخل ــي.
( )6الكراهي ــة وب ــاء ومرض يؤثر
عل ــى م ــن يعيش به ــا ،وتجعله قلًقا ال
ـاما ،ال ف ــي عالقت ــه م ــع هللا
يج ــد س ـ ً
وال م ــع الن ــاس وال ف ــي داخل ــه ،فه ــو
يحي ــا ف ــي صـ ـراع داخلي.
( )7لي ــس معن ـ ـ ـ ـ ــى التس ــامح ّأل
نعات ــب ،أو نتغاض ــى عن حقوقنا في
إحس ــاس بالظلم أو الضعف ،فالس ــيد
المس ــيح ل ــه المجد عات ــب من لطمه،
والقدي ــس بولس الرس ــول أص ـ ّـر على
اعت ــذار الروم ــان ل ــه ،ورف ــع دعـ ـواه
إل ــى قيصر.
( )8التس ــامح والمغفـ ـرة فضيل ــة
به ــا نم ــو ،فنظ ــل ننم ــو ف ــي المغفـ ـرة
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حت ــى نص ــل إل ــى غفـ ـران هللا غي ــر
المح ــدود .فق ــد س ــأل القدي ــس بط ــرس
الس ــيد المس ــيح قائ ـ ًـا :ه ــل إلى س ــبع
مـ ـرات يخط ــئ أخ ــي إلي وأس ــامحه؟،
ّ
فأج ــاب المخل ــص «ال! ب ــل إل ــى
س ــبعين مـ ـرة س ــبع مـ ـرات (أي ع ــدد
غير محدود)» (م ــت.)35-21:18
( )9ليتن ــا نتذك ــر كم مـ ـرة أخطأنا
إل ــى هللا وس ــامحنا وس ــتر خطايان ــا
وغفره ــا عندم ــا رجعن ــا إلي ــه.
( )10عـ ـ ـ ـ ـ ــدم المغفـ ـ ـ ـ ـ ـرة يجعل ــك
ـجينا داخ ــل نفس ــك ويؤذي ــك ،كم ــا
سـ ً
ق ــال القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم« :ال
يق ــدر أح ــد أن يؤذي ــك إن ل ــم ت ـ ِ
ـؤذ
وم َّقي ـ ًـدا
نفس ــك» .فس ــتظل ممس ـ ً
ـوكا ُ
بم ــا تمّل ــك عل ــى أف ــكارك وتصرفات ــك
وكالم ــك ،إن تل ــك المش ــاعر الس ــلبية
تنخر في داخلك مثل س ــرطان سام..
ثانيا :صفات التسامح:
ً
 )1من كل القل ـ ـ ـ ـ ــب ،ف ـ ـ ـ ــا نعود
نذك ــر اإلس ــاءة مـ ـرة أخرى.
 )2عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األخطـ ـ ـ ــاء ال
ع ــن بعضها.
 )3لكـ ـ ــل الن ـ ـ ـ ـ ــاس ال لألقـ ـ ـ ـ ـ ــارب
واألحباب فقط.
ثال ًثا :كيف أسامح؟
 )1ال ترد اإلساءة باإلساءة.

 )2أع ـ ِـط وقتًا لتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
بس ــام (مثلما نت ــرك الماء في الكوب
حت ــي تنزل الرواس ــب وي ــروق الماء).
 )3تعّل ــم كي ـ ـ ـ ـ ــف تصل ــي ألج ــل
م ــن يس ــيء إليك تنفيـ ـ ًذا لوصية الرب
(مت ،)44 :5وعندما تنفذها تعطيك
ـاما ،وعل ــى ق ــدر التس ــامح
ً
فرح ــا وس ـ ً
عل ــى ق ــدر الس ــام ال ــذي يم ــأ قلبك.
 )4عل ــم أوالدك بقدوت ــك وكالمك
كي ــف يس ــامحون ويحترم ــون م ــن
يختلف ــون معه ــم وال يس ــيئون له ــم،
ويمك ــن اس ــتخدام الثـ ـواب والعق ــاب
لتثبي ــت ه ــذه الفضيل ــة.
 )5التواضـ ـ ـ ـ ــع يجعل ــك تس ــامح
بس ــهولة ،فالمتواض ــع يحتم ــل ،وال
يبح ــث ع ــن كرامته خاص ــة مع أقرب
الن ــاس له ،ويتغاضى عن اإلس ــاءات
م ــن اآلخري ــن.

ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َّ
َ ُ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ
اص َّي ال م ص ل وب .ق د ق ام! ل ي س ه َو هه ن ا .ه َوذا ال م ْو ِض ع الِي َوض ع وهُ فِي ِه» (مر )٦ :١٦
«ال ت ن دهِش ن! أن ت ت طل ب ي س وع انل ِِ
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كانت شـ ـريعة األب ـ ـ ـواق إحدى
شـ ـرائع أمثل ــة األش ــياء الت ــي ف ــي
السمـ ـ ـ ـوات الت ــي اس ــتلمها موس ــى
النبـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب نفس ــه.
فف ــي األصحـ ـ ـ ـ ــاح العاشـ ـ ـ ـ ـ ــر م ــن
س ــفر العـ ـ ـ ــدد ،أم ــر الرب موس ــى
بوقي ــن مس ــحولين م ــن
أن يصن ــع ْ
الفض ــة للمن ــاداة .وعّلم ــه ال ــرب
أن الكهن ــة ه ــم الذي ــن يضرب ــون
كودي ــن أو
باألبـ ـواق ،كم ــا س ــلمه ْ
شفرتين صوتيتيـ ـ ـ ـ ـ ــن الستعمـ ـ ـ ــال
األبـ ـواق .الشفــــــــرة األولـــــى هي
الضرب بالبوق ،وهي عبارة عن
ص ــوت طوي ــل مس ــتمر ينتج عن
نف ــخ متواص ــل غي ــر متقط ــع ف ــي
الب ــوق .والض ــرب كان ُيس ــتعمل
ف ــي حالتي ــن :من ــاداة الجماع ــة،
االحتف ــال في يوم الف ــرح واألعياد
ورؤوس الش ــهور .والمناداة كانت
إم ــا عل ــى رؤوس أل ــوف إسـ ـرائيل
ّ
بالض ــرب ف ــي ب ــوق واح ــد ،أو
عل ــى كل الجماع ــة بالض ــرب في
أما الشـــفرة الثانية
البوقي ــن ً
معاّ .
فهـــي الهتـــــــــاف بالبـــوق وه ــي
طع
عب ــارة عن ص ــوت قصير متق ِّ
متك ـ ِّـرر ،وه ــذا الص ــوت ُيس ــتعمل
ف ــي حالتي ــن :ارتح ــال الجماع ــة،
وطل ــب النج ــدة م ــن الس ــماء ف ــي
الح ــرب .فلو ض ــرب الكهنة هتاًفا
واح ـ ًـدا باألبـ ـواق ترتح ــل المحالت
النازل ــة إل ــى الش ــرق ،وإذا ضربـ ـوا
ثاني ــا ترتح ــل المحـ ـ ـ ــات
هتاًف ــا ً
النازل ــة إل ــى الجنـ ـ ـ ــوب .وبحس ــب
الترجمـ ـ ـ ـ ـ ــة السبعيني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ترتحـ ـ ـ ــل
المح ــات النازل ــة إل ــى الغرب إذا
ضربـ ـوا هتاًف ــا ثالثً ــا ،والمح ــات
النازل ــة إل ــى الش ــمال إذا ضربـ ـوا
ـتكمال لتل ــك
ابع ــا .واس ـ ً
هتاًف ــا ر ً
الشـ ـريعة أم ــر ال ــرب موس ــى أن
يجع ــل الي ــوم األول م ــن الش ــهر
الس ــابع ي ــوم عي ــد األبـ ـواق حي ــث
يك ــون عطلة ت ــذكار هتاف البوق
محف ــل مق ــدس (ال.)42:23
وتطـ ـ ـ ــور استعمـ ـ ـ ـ ـ ــال األبواق
فيم ــا بع ــد حي ــث اس ــتخدم يش ــوع
س ــبعة أبـ ـ ـ ـ ـ ـواق مصنوعـ ـ ـ ـ ــة م ــن

ق ــرون الكب ــاش إلس ــقاط أسـ ـوار
أم ــا جدع ــون
أريح ــا (ي ــش)4:6؛ ّ
فاس ــتعمل  300ب ــوق ف ــي حرب ــه
ض ــد مدي ــان (ق ــض .)22:7وفي
أي ــام س ــليمان كان ع ــدد الكهن ــة
النافخي ــن في األبـ ـواق في الهيكل
كاهن ــا (2أخ.)12:5
120
ً
وم ــن أب ــرز المواض ــع ف ــي
العه ــد الجدي ــد الت ــي تتكل ــم ع ــن
األبـ ـواق وصف المجـــيء الثاني
للس ــيد المس ــيح« :فيرسل مالئكته
بب ــوق عظيم الص ــوت ،فيجمعون
مختاري ــه م ــن األرب ــع الرياح ،من
أقصاء الس ــماوات إلى أقصائها»
(مت)31:24؛ «ألن الرب نفسه
بهت ــاف ،بص ــوت رئي ــس مالئك ــة
وب ــوق هللا ،س ــوف ين ــزل م ــن
أيضا
الس ــماء» (1ت ــس .)16:4و ً
وصف األبواق الســـبعة في سفر
الرؤي ــا في األصحاحات ،11-8
حي ــث أ ِ
ُعط ــي الس ــبعة المالئك ــة
الذي ــن يقف ــون أم ــام هللا س ــبعة
أبـ ـواق ،لك ــي ِّ
يبوق كل واحد منهم
جديدا
معلنا ًا
ب ــدوره في بوقه ً
إنذار ً
م ــن إن ــذارات هللا في نهاية األيام.
والب ــوق الس ــابع ه ــو األخير الذي
يعلن أن ممالك العالم قد صارت
لربن ــا ،وأن مس ــيحه س ــيملك إل ــى
األب ــد (رؤ.)11:15

أم ــا كلمة «صوت ــه» المذكورة
ف ــي ي ــو« 29-28:5ال تتعجبـ ـوا
م ــن ه ــذا ،فإن ــه تأت ــي س ــاعة
فيه ــا يس ــمع جمي ــع الذي ــن ف ــي
القب ــور صوتـــه ،فيخ ــرج الذي ــن
فعلـ ـوا الصالح ــات إل ــى قيام ــة
الحي ــاة ،والذي ــن عملـ ـوا الس ــيئات
إل ــى قيام ــة الدينون ــة» ،فه ــي ف ــي
اليوناني ــة «فونيه» أي صوت آلة
موس ــيقية (تون) ،وربما المقصود
به ــا ص ــوت الب ــوق العظي ــم الذي
يرس ــل مالئكت ــه ب ــه عن ــد مجيئ ــه
ليجم ــع مختاري ــه( ...يتب ــع)

تفاج ـ ـ ـ ـ ــأت السي ـ ـ ـ ـ ــدة الع ــذراء
مري ــم ب ــكالم س ــمعان الش ــيخ لها
أن طفله ــا س ـ ُـيقام لعالم ــة تُق ــاوم
(ل ــو .)35-25:2لعّله ــا كان ــت
تتس ــائل :م ــا هي ه ــذه العالمة؟
لق ــد أيقنته ــا بعد ذلك عندما رأت
ابنه ــا م َّ
علًق ــا عل ــى الصلي ــب ذي
ُ
العارضتي ــن المتقابلتي ــن ،تل ــك
عالم ــة الخ ــزي والع ــار ،وال ــذي
يم ــوت علي ــه أعت ــى المجرمين..
ألنه وس ــط لعنة الجمهور يموت
ومجلودا
يانا
المج ــرم ُمس ـ َّـم ًار وعر ً
ً
أربعي ــن جل ــدة ّإل واح ــدة .فعل ــى
مرم ــى البص ــر رأت أم ــه صلب ــه
وموت ــه .وبك ــت الع ــذراء بحرقة،
رم ــا م ــن
فه ــو ل ــم يك ــن أخ ـ ّ
ـف ُج ً
بارب ــاس القات ــل ال ــذي ن ــال
اإلعف ــاء م ــن جرائم ــه المخري ــة
م ــن اليه ــود ،ل ــذا أيقن ــت الس ــيدة
العذراء مريم السيف الذي يجوز
ف ــي نفس ــها ..إن ــه ذل ــك المش ــهد
المري ــع الذي يم ـ ّـر به ابنها على
ع ــود الصلي ــب .إن كلمة س ــيف
ف ــي أصله ــا اليونان ــي -تعن ــيالس ــيف كبير الحجم ،مثل الذي
كان جليـ ــات يس ــتخدمه ،السيف
الح ــاد الطوي ــل ،المخي ــف،
فكان ــت تحف ــظ كل ه ــذه األم ــور
م ِّ
تفكـ ـرة به ــا ف ــي قلبه ــا .وكأُم
ُ
ُغِل ــب على أمره ــا أمام من ثقبوا
يدي ــه ورجليه ،وعلى لباس ــه ألقوا
قرع ــة ..ولك ــن عندم ــا ق ــام ابنها
ـر على الم ــوت بعد ثالثة
منتص ـ ًا
أيام من صلبه ،قامت والتصقت
يوما،
بالتالمي ــذ طيل ــة األربعي ــن ً
ثم العشـ ـرة أيام التالية في العلية
وحت ــى ي ــوم الخمس ــين.
وبع ـ ـ ـ ـ ــد أن كان ـ ـ ـ ــت عالمـ ـ ـ ــة
الصليب عالمة عـار ،أصبحت
هي عالمـ ـ ـ ـ ـ ــة انتصـ ـ ـ ــار وغلب ـ ــة
وق ــوة وحياة .وق ــام المسيحي ـ ـ ــون
بوض ــع ه ــذه العالمة مرسومـ ـ ـ ـ ــة
أم ــام أعينهـ ـ ــم ،فيق ــول معلمن ــا
«أيهـ ـ ـ ـ ـ ــا
بول ـ ـ ـ ـ ــس الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولُّ :
الغ ّ ن
ـاءَ ،م ـ ْـن
َ
الطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َ األغبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ِ
ـق؟
َر ُ
للح ـ ِّ
قاك ـ ْـم حتَّ ــى ال تُذعنـ ـوا َ
أمام ُعيوِن ُك ْم قد ُرِس ـ َـم
أنتُ ـ ُـم اّل َ
ذين َ
صلوبا!»
ـيح َب َين ُك ْم َم ً
المس ـ ُ
َيس ــوعُ َ
(غ ــل .)1:3لق ــد تحول الصليب
إل ــى عالمة الفخ ــار األولى عند
المس ــيحيين كم ــا ص ـ ّـرح معلمن ــا
أم ــا ِم ْن
بول ـ ـ ـ ـ ــس الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول« :و ّ
أن أفتَ ِخ ـ َـر
ِج َهت ــي ،فحاش ــا ل ــي ْ
ّإل بص ِ
سيح»
الم ِ
ليب َرّبِنا َيس ــو َ
ع َ
َ
ِ
(غل .)14:6واُستُخدم الصليب
كتعبي ــر موج ـ ـ ـ ـ ـ ــز ع ــن إنجيـ ـ ـ ـ ــل
الخل ـ ـ ــاص كل ــه ،ألن الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة
باإلنجي ــل ص ــارت ترتك ــز عل ــى
الصلي ــب حي ــث يحم ــل م ــوت
ال ــرب وقيامت ــه .وم ــن أج ــل ذلك
كان الصليب عالمة قوة يرس ــمه
المس ــيحيون عل ــى أجس ــامهم،
وعالم ــة نصـ ـرة يرس ــمونه أم ــام
عيونه ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وعالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة انتمـ ـ ـ ــاء
وهويـ ـ ـ ـ ــة يرس ــمونه عل ــى أيديه ــم
وظهورهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،وينقشونـ ـ ـ ـ ـ ــه عل ــى
خواتمه ــم ومصوغاته ــم ليزينـ ـوا
ب ــه مش ــغوالتهم .وعاش ــوه مغ ــزى
ومعن ــى ،وتس ــتخدموه إش ــارة
ورم ـ ًـزا ،وكان األداة األول ــى ف ــي
طقوس ــهم الليتورجي ــة ،والس ــاح
األنج ــح في محارباتهم الروحية،
والس ــند األق ــوى ف ــي جهاداته ــم
الحياتي ــة ،والعالم ــة الت ــي تقه ــر
الش ــياطين وتخيف أجناد الشر،
وس ــياًقا عل ــى ذلك يق ــول القديس
ـدل
م ــار أفـ ـرام السـ ـرياني «ب ـ ً
ـيئا
ـاحا أو ش ـ ً
م ــن أن تحم ــل س ـ ً
يحمي ــك ،احم ــل الصليب واطبع
صورت ــه عل ــى أعضائ ــك وقلبك،
وارس ــم به ذاتك ،ال بتحريك اليد
فق ــط ،ب ــل ليك ــن برس ــم الذه ــن
أيض ــا .ارس ــمه ف ــي كل
والفك ــر ً
مناس ــبة ف ــي دخول ــك وخروجك،
في جلوس ــك وقيامك ،في نومك
وفي عملك ،ارس ــمه باس ــم اآلب
واالب ــن وال ــروح الق ــدس».
جملة الكرازة  10 -أبريل 2020

ً
ّ
اكنا يمشيان معه يف الطريق :موىت مع ّ
اليح ،أم وات ا مع احلياة .اكنت «احلياة» تميش معهما ،غري أن قلبيهما لم يكونا ينبضان باحلياة( .القديس أغسطينوس)
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ـدل م ــن أن يش ــترك رؤس ــاء
بـ ً
الكهن ــة والكتب ــة م ــع الجم ــوع ف ــي
اس ــتقبال المس ــيا ،فه ــم العارف ــون أو
بالح ــري ّيدع ــون معرف ــة الكت ــب..
حائل
لك ــن كانت ذواته ــم وكبرياؤهم ً
دون ذاك ،لي ــس ه ــذا فق ــط ،ب ــل
أعلنوا اس ــتياءهم من صراخ األوالد،
وقالـ ـوا للمل ــك المس ــيا« :أَتَ ْس ـ َـم ُع َم ــا
ـول َه ـ ُـؤالَ ِء؟» .وبه ــذ أعلنوا أن ما
َيُق ـ ُ
س ــبق داود وكتب ــه بخص ــوص اب ــن
هللا ،ق ــد تحّق ــق فع ـ ًـا ف ــي ش ــخص
المس ــيح ،كاش ــفين عن مدى جهلهم
بالكت ــب المقدس ــة وع ــدم معرفته ــم
لتدبي ــر هللا ،فعيونه ــم ال تبص ــر،
وآذانه ــم ال تس ــمع (م ــر،)18:8
فذكره ــم المس ــيح إلهن ــا ،بق ــول داود
ّ
ف ــي المزامي ــرِ :
طَف ِ
ال
«م ـ ْـن أَ ْف ـ َـو ِاه األَ ْ
الر َّ
ـت َح ْم ًدا» (مز.)2:8
َو ُّ
ض ِع أ َّ
َس ْس ـ َ
عجــــــز معلمــــــــو النامـــــــــوس،
عـــن تســـبيحك ،وصـــرخ األطفـــال
ُوصَّنا ِالْب ِن
والرضعان ،قائليـــن« :أ َ
ِ
ِ
الر ّب!
اســـ ِم َّ
َد ُاوَد! ُمَب َ
ـــار ٌك اآلتـــي ِب ْ
َع ِالي!».
أل
ا
ـــي
ُوصَّنـــا ِف
َ
أ َ
لقد اهتم المسيح مخلصنا ِ
بالكل
ّ
عل ــى مخلت ــف أطيافه ــم ،ومنه ــم
األطف ــال ،فعندم ــا ُق ـ ِّـدم إلي ــه أوالد
يض ــع يدي ــه عليه ــم ويباركهم،
لك ــي َ
فانتهره ــم التالمي ــذ ،أم ــا يس ــوع فقال
ـي َوالَ
«د ُعـ ـوا األ َْوالََد َيأْتُ ــو َن ِإَل ـ َّ
له ــمَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ـ ْـم أل َّ
ـوت
َن لم ْث ــل َه ـ ُـؤالَء َمَل ُك ـ َ
تَ ْمَن ُع ُ
الس ــماو ِ
ات» (م ــت .)14:19ل ــذا
َّ َ َ
رتّب ــت الكنيس ــة أن ين ــال األطف ــال
المعمودي ــة والمي ــرون واإلفخارس ــتيا
من ــذ الصغ ــر ،وال تحرمه ــم م ــن
ه ــذه النعم ــة ،فق ــد رس ــم هللا ف ــي
العه ــد القدي ــم أن ُيختت ــن الطف ــل في
الي ــوم الثام ــن ،ويدخ ــل ف ــي رعوي ــة
ش ــعب هللا .كم ــا رتب ــت الكنيس ــة
رتب ــة اإلبصالتي ــس (المرت ــل)،
غالب ــا لألطف ــال،
وه ــي رتب ــة تُمن ــح ً
لك ــي يرتبطـ ـوا بالكنيس ــة ويعيشـ ـوا
طقوس ــها وصلواته ــا وألحانه ــا ،وفي
س ــيامتهم يصل ــي األب األس ــقف،
قائ ـ ًـا[ :ه ــب له ــم أن يرتلـ ـوا بفه ــم
تسابيح روحاني ـ ـ ـ ــة .وليستحقـ ـ ـ ـ ـوا أن
ويتعب ـ ـ ـ ــدوا ل ــك
يبتدئـ ـوا باإليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ّ
قدسهم ،باركهـ ـ ـ ــم،
بالعقل والطهارةّ .
امأله ـ ــم م ــن مخافت ــك ،احرس ــهم
المالئكي ــة].
بقوت ــك
ّ
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أم ــا نح ــنُ ،يوصين ــا المس ــيح
الف ــاديِ« :إن َل ــم تَرِجعـ ـوا وتَ ِ
صي ـ ُـروا
ً
ْ ْ ْ ُ َ
ِ
ِ
ـوت
ـ
ك
ل
م
ا
و
ـ
ـ
ل
خ
د
ت
ـن
ـ
ل
ف
د
ال
َو
أل
ا
َ
َ
ُ
َ
م ْث ـ َـل ْ َ ْ َ ْ ُ
َ ُ َ
الس ــماو ِ
ات» (م ــت ،)3:18وه ــذا
َّ َ َ
يتحق ــق م ــن خالل س ـ ّـر المعمودية،
المي ــاد الثان ــي ،الذي يهب لنا حياة
البس ــاطة الت ــي لألطف ــال ،فنك ــون:
ـيح» (1كو،)1:3
ال ِفي اْل َم ِس ـ ِ
«أَ ْ
طَف ً
ونن ــال االس ــتنارة الت ــي بها نس ــتطيع
أن نعاي ــن م ــا ال يس ــتطيع أعظ ــم
الفالس ــفة األرضيي ــن أن يدرك ــوه.
ألننا ببس ــاطة األطف ــال واتضاعهم،
وباإليم ــان نن ــال ه ــذه الحكم ــة التي
ِِ
اء واْلُفهم ِ
ِ
اء
«أ ْ
َخَف ْي َت َهذه َع ِن اْل ُح َك َم َ َ َ
ِ
ِ
طَفال» (مت.)25:11
َعَل ْنتَ َه ــا لألَ ْ
َوأ ْ
بالمعموديـــة نولـــد ونرضـــع
َّ
ـــي اْل َع ِديـــم اْل ِغ ِّ
ـــش
ـــن اْل َعْقِل َّ
«اللَب َ
َ
ِل َكـــي َتْنمـــوا ِب ِ
ـــه» (1بـــط،)2:2
ْ ُ
وهـــذا يدعونـــا إلـــى تســـبيح هللا ال
بألســـنتنا فقـــط ،بـــل وبـــكل كياننا.
نأخذ كأس الخالص ،وباســـم الرب
ُوصَّنـــا ِالْب ِ
ـــن
ندعـــو صارخيـــن« :أ َ
ِ
م
ـــ
اس
الر ِّب!
ِ
َّ
َد ُاوَد! ُمَب َ
ـــار ٌك اآلتـــي ِب ْ
ِ
ِ
َعالـــي!».
ُوصَّنـــا فـــي األ َ
أ َ
األطفـــال ال يعملون
شـــيئا من
ً
ذواتهـــم بل يســـتندون إلى آبائهم:
هك ــذا ف ــي تس ــبيحنا نس ــتند إل ــى
عم ــل ال ــروح« ،ألََّنَن ــا َل ْس ـ َـنا َن ْعَل ـ ُـم َما
ُن ِ
َجِل ـ ِـه َك َم ــا َي ْنَب ِغ ــيَ .وَل ِك ـ َّـن
صّل ــي أل ْ
َ
ٍ
ِ
ال ـ ُّـرو َح َنْف َس ـ ُـه َي ْش ـ َـف ُع ف َين ــا ِبأََّن ــات الَ
ط ــق ِبه ــا» (روِ ،)26:8
«م ـ ْـن
ُي ْن َ ُ َ
ِ
َّ
ْت
أ
ـ
ـ
ي
ه
ـع
ـ
ض
الر
و
ـال
ـ
ف
ط
أَ ْف ـ َـو ِاه األَ ْ َ
َ ُّ ِ َ َّ َ
ِ
هي ــأت:
يحا» (م ــتّ ،)16:21
تَ ْسـ ـب ً
يجه ــز أو
( )κατηρτίσωبمعن ــى ّ
ي ـ ِّ
ـزود بص ــورة كامل ــة ،وعل ــى ذل ــك
كامل أو يرفعه إلى مستوى
يجعله ً
زودتهم ووهبتهم كمال
الكم ــال .لق ــد ّ
التس ــبيح .يكم ــل هللا التس ــبيح بمن ــح
ق ــوة ف ــي أفـ ـواه األطف ــال والرض ــع.
فتخ ــرج الق ــوة العظيم ــة من أضعف
اآلنية ،فيتعظم هللا ألن قوته تكمل.
ُوصَّنـــا ِالْب ِ
ـــار ٌك
ـــن َد ُاوَد! ُمَب َ
«أ َ
ِ
ِ
ُوصَّنـــا فـــي
اســـ ِم َّ
اآلتـــي ِب ْ
الـــر ِّب! أ َ
َع ِالـــي!» تســـبحة جديـــرة بأفواه
األ َ
ن
األطفـــال الذيـــن يتعلمـــو مـــن
الصغـــر لغة الســـماء ،م ْغُر ِ
ـــين
وس َ
َ
ِفـــي بي ِ
الـــر ِّب ِفـــي ِدَي ِ
ـــار ِإَل ِهَنـــا
ـــت َّ
َْ
ـــرو َن (مـــز.)13:92
ُي ْزِه ُ

fryohanna@hotmail.com

فــي دخــول السـ ِّـيد المســيح إلــى
أورشــليم كان الشــعب يترّنــم متهِّلـ ًـا
بقــدوم ملــك الملــوك ،العجيــب فــي
تواضعــه ،ال اركــب علــى جحــش
صغيــر ،والــذي جــاء لكــي يخِّلــص
شــعبه مــن أثقــال خطاياهــم!..
عبــر عنــه زكريــا النبــي
وهــو مــا َّ
تجسد المسيح بخمسة قرون في
قبل ُّ
نبوتــه الجميلــة حيــن قــال« :ابتهجــي
ّ
ًّ
جــدا ياابنــة صهيــون ،اهتفــي يــا
بنــت أورشــليم .هــوذا ملــكك يأتــي
إليــك ،هــو عــادل ومنصــور وديــع،
حمــار وجحــش ابــن
وراكــب علــى
ٍ
أتــان( »..زك.)9:9
وهنــا تظهــر لنــا أســباب فــرح
أبنــاء الملكــوت بملكهــم الداخــل
ليملــك عليهــم ،فإنــه:
ِ
ـب ..يتنــازل ويأتــي
 -1ملــك ُمحـ ّ
إلينــا بنفســه ،وال ينتظرنــا لنأتــي إليــه،
بــل هــو يعــرف ّأننــا عاجــزون عــن
الوصــول إليــه بنفســنا ،لذلــك هــو
دائمــا صاحــب المبــادرة ويحضــر
ً
إلينــا حيثمــا نحــن موجــودون..
حتّــى لــو ُكّنــا فــي الحضيــض ،فهــو
ـتعد أن ينــزل إلــى مســتوى المــذود
مسـ ّ
وإلــى القبــر لكــي يقيمنــا ويرفعنــا ،ال
التالمــس
يســتنكف أو يتأفــف مــن
ُ
المصابــة بعفونــة
مــع جراحتنــا ُ
ويعيــد لهــا
الخطيــة لكــي يبرئهــا ُ
مالمــح الجمــال األولــى!..
 -2ملــك عــادل ..فهــو قــادر
أن يرفــع ُّ
الظلــم عــن المنكس ـرين،
ويقيــم المســكين مــن التـراب والبائــس
مــن المزبلــة ..هــو يطلــب الضــال
ـترد المطــرودِّ ،
ويجبــر الكســير
ويسـ ّ
ويعصــب الجريــح ،ويبيــد الســمين
بعــدل..
والقــوي ،ويرعــى غنمــه
ٍ
يــرّد لنــا حقوقنــا
(حــز ..)34هــو ُ
المســلوبة التــي اغتصبهــا ِمّنــا عــدو
قوتنــا ،ســامنا،
الخيــر ..طهارتنــاّ ،
حريتنــا ،كرامتنــا ،إرادتنــا ..هــو الملــك
ّ
العــادل الــذي نحتمــي فيــه ،وتحــت
جناحيــه المبســوطين علــى الصليــب
ـتظل ونبتهــج (مــز ،)63وكمــا
نسـ ّ
ِ
يقــول المرتّــل فــي المزمــور« :فــي
وســط منكبيــه يظللــك ،وتحــت
جناحيــه تعتصــم .عدلــه يحيــط بــك
كالســاح فــا تخشــى مــن خــوف
الليــل( »...مــز.)91
 -3ملــك منصــور ..فهــو قــد

«غالبا ولكي يغلب» (رؤ..)6
جاء
ً
ـكل أعضــاء
ولكــي يهــب غلبتــه هــذه لـ ّ
كل َمــن يدخــل فــي شــركة
ملكوتــهّ ..
معــه ويثبــت فيــه ينــال قـّـوة الغلبــة بــه،
ويهتــف بتســابيح الغلبــة والخــاص
مــع جميــع الســمائيين الغالبيــن..
ّإنــه ملــك منصــور أتــى ليحــارب
عنــا حروبنــا ،ويهــزم أقــوى أعدائنــا؛
ّ
الــذي هــو المــوت الــذي تسـَّـلط علينــا
تمامــا« ..فــإذ قــد تشــارك األوالد
ً
أيضــا
فــي اللحــم والــدم اشــترك هــو ً
كذلــك فيهمــا لكــي يبيــد بالمــوت
ذاك الــذي لــه ســلطان المــوت
أي إبليــس ،ويعتــق أولئــك الذيــن
جميعــا
خوًفــا مــن المــوت كانــوا
ً
كل حياتهــم تحــت العبوديــة»
(عــب.)15-14:2
 -4ملــك وديــع ومتواضــع..
وهــذا أحــد أهــم أس ـرار جاذبيتــه،
فهــو ال يصيــح وال يســمع أحــد فــي
الشـوارع صوتــه ..قصبــة مرضوضــة
ال يقصــف ،وفتيلــة ُم َد ّخنــة ال
يطفــئ ..لــم يـ ِ
ـأت ليديــن العالــم بــل
ليخِّلــص العالــم ..تســتريح النفــس
للقائــه ،فهــو يضــع نفســه فــي خدمتهــا
ِ
ـجعها علــى النهــوض والســير
ويشـ ّ
التخبــط فــي
فــي النــور بعيـ ًـدا عــن
ُّ
ظلمــات الشـ ّـر ..الجميــع لهــم مــكان
فــي أحضانــه الحانيــة ،ولهــم مكانــة
فــي اهتماماتــه ،ولهــم نصيــب فــي
الغنيــة..
نعمتــه
ّ
هــو يملــك علــى القلــوب بوداعتــه
وتواضعــه وليــس بــأي لــون مــن
جميعــا
االســتبداد أو التسـُّـلط ،فنحــن
ً
نرتــاح عندمــا ُن َمِّلكــه علــى قلوبنــا،
فيســكن فيهــا ،وبروحــه يحييهــا،
وبنعمتــه ُيغنيهــا ،ومــن مجــده
وكرامتــه يفيــض عليهــا!!..
 -5ملــك وعريــس لــكل نفــس..
فهــو يقـ ِّـدم نفســه لنــا كش ـريك حيــاة
ندخــل معــه فــي عهــد زيجــة ُمفـ ِـرح
إلــى األبــد ..ولعــل هنــاك إشــارات
واضحــة لذلــك فــي عبــارات «ابنــة
صهيــون»« ،بنــت أورشــليم»..
«ابتهجــي ..اهتفــي ..ملــكك»
فالسـ ِّـيد المســيح يأتــي كعريــس ُمفـ ِـرح
ويش ـِبع
يمــأ علــى النفــس حياتهــاُ ،
كل احتياجاتهــا ..وبدونــه تصيــر
النفــس كأرملــة مهجــورة غادرها الفرح
وغابــت عنهــا شــمس البهجــة!!..

جملة الكرازة  10 -أبريل 2020

ملاذا جناهد ووجوهنا اعبسة؟! ألسنا ورثة احلياة األبدية؟ (القديس أبوللو)

 أن ــا با ارب ـ ـ ـ ــاس ..أعت ـ ـ ـ ــى مج ــرم فيأورش ــليم ..تس ــتحق القت ــل ي ــا با ارب ـ ـ ـ ــاس..
لق ــد قتل ــت ،وزني ــت ،وسرق ـ ـ ـ ـ ــت وطغي ــت
ف ــي كل م ــكان ..غ ـ ًـدا ينتهي كل ش ــيء..
غ ــدا تم ــوت ي ــا با ارب ــاس .غ ــدا تُ َّ
علق على
ً
ً
الصلي ــب !..أبش ــع وس ــيلة إع ــدام ابتكره ــا
العق ــل الرومان ــي!..
َّ
أنا باراباس ..سأموت ..سأُعلق على
خش ــبة الخ ــزي أم ــام كل الن ــاس ...أم ــام
م ــن كانهـ ـوا يرهبون ــك ...ي ــا با ارب ــاس!..
كان ــت ه ــذه الكلم ــات تُس ـ َـمع م ــن داخ ــل
حجـ ـرة مظلم ــة بإح ــدى ق ــاع أورش ــليم
ـجنا لكل
الت ــي ش ـ ّـيدها الروم ــان لتك ــون س ـ ً
مج ــرم ،ول ــكل خ ــارج ع ــن الس ــلطة ف ــي
مس ــتعمرات اإلمبراطوري ــة الشاس ــعة...
كان ــت القلع ــة م ــن الظ ــام ترب ــص ف ــوق
أح ــد الت ــال ..وكان ــت س ــاكنة س ــكون
الم ــوت !..الح ــارس الرومان ــي يقط ــع
المم ــر ال ــذي تق ــع في ــه حجـ ـرة الس ــجين
وذهاب ــا بخط ــى رتيب ــة،
با ارب ــاس جيئ ــة
ً
وكان يتأك ــد م ــن أن السالس ــل ق ــد أ ِ
ُحك ــم
ربطه ــا عل ــى األبـ ـواب ،حت ــى ال يف ـ ّـر أحد
م ــن المس ــاجين قب ــل تنفي ــذ الحك ــم عليه..
كان الح ــارس يس ــمع ص ــوت با ارب ــاس
اله ــادر م ــن الداخ ــل ويعج ــب لذل ــك ..لقد
كان با ارب ــاس أعت ــى مج ــرم حًق ــا !..كان
ـروع أورش ــليم وي ـ ِّ
ي ـ ِّ
ـدوخ الس ــلطة الرومانية،
يس ــلب البي ــوت ويقط ــع الطري ــق ،ويقت ــل
الن ــاس ..يغتص ــب الع ــذارى ،ويعت ــدى
عل ــى كل م ــا ه ــو مق ــدس ..وكان يس ــكن
الجب ــال المحيطة بأورش ــليم ...كان ضخم
ظ الطب ــاع ،خش ــن الملب ــس ،ال
الجث ــة ،فـ ـ ّ
يهت ــم بتقلي ــم أظافـ ـره ،وكان يطل ــق ش ــعر
أرس ــه ولحيت ــه ..حت ــى ليب ــدو كأن ــه وح ــش
كاس ــر خ ــرج م ــن الجب ــل ت ـ ًـوا !..فك ــر
الحارس في كل هذه األش ــياء وهو يس ــمع
ص ــوت با ارب ــاس يت ــردد من داخ ــل زنزانته
المظلم ــة لكأنم ــا يناج ــي أح ـ ًـدا م ــا:
 أن ــا با ارب ــاس ..غ ـ ًـدا تم ــوت ي ــابا ارب ــاس !..غ ـ ًـدا تس ــمع صري ــر سالس ــل
الباب الرهيبة ..س ــيقودونك إلى الصلب..
وينته ــي كل ش ــيء ..وهذا جـ ـزاء عادل يا
باراباس ..جزاء عااادل !..إن الزمن ليكاد
يوق ــف دقات ــه عند ه ــذه اللحظ ــات الرهيبة
ف ــي عم ــر الك ــون الواس ــع الالنهائ ــي!..
وس ــيصبح الصب ــاح ف ــي أورش ــليم لي ــس
ككل صب ــاح ..إن ــه صب ــاح متف ـ ِّـرد إل ــى
أبع ــد ح ــد ..غ ـ ًـدا ستُس ــاق الش ــاة إل ــى
الذب ــح ..س ـ ُـيغتال الح ــب ،وتُقت ــل الوداعة،
س ــيطوف الطوف ــان فيغمر كل ش ــيء إلى
األعن ــاق !..إن اله ــدوء غريب ..غريب..
إل ــى أبع ــد ح ــد !..اللحظ ــات تهم ــس وهي
ويس ــمع الصوت
تم ـ ّـر ف ــي ب ــطء عجي ــبُ ،
البش ــع م ــن داخ ــل الزن ازن ــة المظلم ــة..
 أن ــا با ارب ــاس ..س ــنتهي كل ش ــئغ ـ ًـدا ي ــا با ارب ــاس ..تس ــتحق أن تُقت ــل..
تس ــتحق كل ش ــيء!..
+++
خطـ ـوات الح ــارس تقط ــع المم ــر

وبينه ــم با ارب ــاس ،وكان يهرول كالمجنون
وه ــو يردد:

 أم ـ ـ ـ ـ ــا أن ــك لمل ــك ..يا يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع!..وأن ــا باراباس!..
الطوي ــل ..كأنه ــا دق ــات الق ــدر العات ــي،
ويس ــتمر حوار باراباس العجيب مع نفس ــه
م ــن داخ ــل الزن ازن ــة..
+++
وتم ـ ّـر الس ــاعات الباقي ــة ف ــي ب ــطء
ش ــديد !..الن ــور يغم ــر كل ش ــيء ف ــوق
ظه ــر ه ــذه األرض ..يغم ــر ال ــدودة الت ــي
تزح ــف ف ــوق العف ــن ،ويغمر النس ــر الذي
يحل ــق ف ــوق قم ــم الجب ــال العالي ــة ..يغمر
كل ش ــيء ..لق ــد انهزم ــت جي ــوش اللي ــل
الني ــر
المدلهم ــة ووّل ــت ..وج ــاء الن ــور ّ
ّ
يغم ــر ي ــوم الجمع ــة ..الحزي ــن.
ـت ككل صب ــاح ..ي ــا صب ــاح
 لس ـ َالجمع ــة الحزي ــن !..فأن ــا با ارب ــاس ..وهذا
آخ ــر صب ــاح أراه ..م ــا أجم ــل الن ــور
ال ــذي يغم ــر كل ش ــيء ف ــي ه ــذا الكون..
ي ــا هللا !..فج ــأة س ــمع بارب ــاس صري ــر
السالس ــل الرهي ــب ،ال ــذي كان ينتظ ــر
س ــماعه طـ ـوال اللي ــل ..س ـ ُـيفتح الب ــاب..
وينته ــي كل ش ــيء !..ارتج ــف با ارب ــاس،
خ ــارت قواه ،أغم ــض عينيه ،وأخذ يهمس
ف ــي ب ــطء - :ي ــا إل ــه الس ــماء!..
ُفِت ــح الب ــاب ووقف الحارس لحظة في
غم ــض العينين..
مواجه ــة با ارب ــاس وهو ُم َ
وس ــمع أغ ــرب كلم ــات ف ــاه به ــا ذل ــك
الح ــارس من ــذ أن قابل ــه..
ِ
امض ..أنت ُحر يا باراباس!..
ارتع ــب ،لهث ــت أنفاس ــه ،غ ــاب ع ــن
الوع ــي والح ــس ..كان ــت الدني ــا ت ــدور..
وت ــدور ..وت ــدور!..
 م ــاذا..؟ أي ــن..؟ كي ــف..؟ ف ــردالح ــارس مـ ـرة ثاني ــة بأعل ــى ص ــوت:
 أن ــت ُح ــر ي ــا باراباس ..لق ــد أطلقبيالط ــس الحاك ــم سـ ـراحك !..هن ــاك م ــن
س ـ ُـيصلب عن ــك ..ي ــا با ارب ــاس !!..يس ــوع
الناصري ..س ــي َّ
بدل منك !..اذهب..
علق ً
ُ
أن ــت ُح ــر ..ي ــا با ارب ــاس !..ن ــزل باراباس
إل ــى شـ ـوارع أورش ــليم الت ــي أحبه ــا ،وترّبى
جوا غر ًيبا يس ــيطر
فيه ــا ..وج ــد أن هناك ً
عل ــى كل ش ــيء ..الجماهي ــر تزح ــف إلى
خ ــارج المدين ــة ..هن ــاك ش ــيء م ــا!..
انج ــرف م ــع التي ــار البش ــري الزاحف ..ال
يع ــرف إل ــى أي ــن !..أخذ يس ــرع الخطى..
هن ــاك أصـ ـوات مبهم ــة يس ــمعها با ارب ــاس
ف ــي خياله ..إنها همهمات القدر – ..هل
ه ــي نهاية الزمان ..أو ميـ ـ ـ ـ ــاد الزمان يا
ت ــرى..؟! إنه ال يع ــرف على وجه الدقة..
 أي صب ــاح ذاك ي ــا با ارب ــاس ..أالتضح ــك..؟ أال تف ــرح وتس ــعد..؟ بل ــى...
بل ــى ي ــا با ارب ـ ـ ـ ـ ـ ــاس !..س ــار با ارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
وهو يس ــمع الن ــاس يتناقل ـ ـ ـ ــون األخب ـ ـ ـ ـ ـ ــار
بص ــوت ع ـ ِ
ـال:

 ه ــا ه ــو يس ــوع الناص ــري ..إن ــهمـ ٍ
ـاض ليصل ــب !..زّج با ارب ــاس نفس ــه
ف ــي تي ــار الجم ــوع الزاحف ــة إل ــى م ــا ال
نهاي ــة ..ووق ــع ببصره عليه ..على يس ــوع
الناصري !..إنه م َّ
مزقت
كلل باألشـ ـواكّ ..
ُ
جبهت ــه ..وس ــالت منه ــا الدم ــاء القاني ــة
صليب ــا
عل ــى وجه ــه الودي ــع ..إن ــه يحم ــل
ً
عمالًق ــا ين ــوء تحت ثقله أعت ــى األبطال..
الجلد ..ويس ـ ّـبه بأقذع الس ــباب..
يس ــوقه ّ
ويرد يس ــوع في
النس ــاء تبكي على يس ــوع ّ
ه ــدوء عجي ــب:
 يا بنات أورشليم ال تبكين علي!..ّ
ويجلد الجنود يسوع ..وتهّلل الجموع:
 ُليصَل ــبُ ..ليصَل ــب !..آه ي ــايس ــوع ..أن ــت تحم ــل الصلي ــب عن ــي..؟!
ـدل من ــي..؟!
وي َتف ــل علي ــك ب ـ ً
أن ــت تُجَل ــدُ ،
اقت ــرب باربـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ــن يس ـ ـ ـ ـ ــوع ال ــذي
يحم ــل الصلي ــب ويتعثّ ــر ف ــي الطري ــق
الطوي ــل ..ح ــاول أن يس ــاعده !..لك ــن
يس ــوع نظ ــر إليه أغرب نظـ ـرة ..نظر إليه
ف ــي ح ــب وحن ــان ..لكأنما يخاط ــب عقله
وقلب ــه ..وروح ــه..
 ال ..يا بنـ ـ ـ ـ ــي .فأن ـ ـ ـ ـ ـ ــت مغف ـ ـ ـ ـ ـ ــورةل ــك خطاي ــاك !...ت ارج ــع با ارب ـ ـ ـ ـ ـ ــاس إل ــى
منهزم ــا ومخ ــذوالً !...س ــار
الخل ــف..
ً
محموم ــا ال تق ــوى س ــاقاه عل ــى حمل ــه..
ً
ـر وصل ــت الجم ــوع إل ــى الجب ــل
وأخي ـ ًا
ورِف ــع يسـ ـ ـ ـ ـ ــوع بي ــن
القدي ــم ..الجلجث ــةُ ..
ودَّق ــت المس ــامير ف ــي يديـ ـ ـ ـ ـ ــه
لصيـ ـ ـ ـ ــنُ ،
ط ِع ــن بالحرب ــة فس ــالت الدم ــاء
ورجلي ــه ،و ُ
تغم ــر الم ــكان ..تشـ ـّقق الصخ ــور..
وتمس ــح الذن ــوب ..والخطاي ــا..
+++
وق ــف با ارب ــاس ينظ ــر إل ــى يس ــوع
المصل ــوب وش ــهق ش ــهقة عظيم ــة:
 كل ه ــذا األل ــم ي ــا يس ــوع ..لس ــتأن ــت بإنس ــان حًق ــا ي ــا يس ــوع!..
ُخِّيل إليه أن يس ــوع ينظر إليه ،يحنو
علي ــه ،ويهم ــس ف ــي أذن ــه بأحل ــى ص ــوت
س ــمعه في حياته:
 ال تحزن يا بني ..أنا مصلوب منأجل ــك ي ــا باراباس ..من أج ــل كل الخطاة
المس ــاكين ..ال تح ــزن ي ــا با ارب ــاس!..
أح ــس با ارب ــس بضآلته أمام هذا الجبروت
العظي ــم ،وأخ ــذ يردد:
 أم ــا أن ــك لمل ــك يا يس ــوع ..أحس ــكف ــي داخل ــي ..بي ــن ضلوع ــي .تربت على
قلب ــي المبه ــور الجري ــح فيه ــدأ القل ــب ي ــا
يس ــوع ..أنا منك ..يا يس ــوع ..يا حبيبي..
+++
وفجأة أظلمت الس ــماء ،وحدثت زلزلة
رهيب ــة ،واندف ــع ال ــكل إل ــى غي ــر ه ــدف..

َّ َّ َّ َ َ ْ َ َ
« ..إِن الرب ق ام ب ِال ِق يق ةِ» (لو )٣٤ :٢٤

+++

لج ــأ با اربـ ـ ـ ـ ـ ــاس إل ــى م ــكان ه ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ
بأح ــد الجب ـ ـ ـ ـ ــال ،إنها الساعـ ـ ـ ـ ــة السادس ــة
ـف
م ــن النه ــار ،وم ــع ذل ــك فالظ ــام يل ـ ّ
كل ش ــيء ..كل ش ــيء ..ال شمـ ـ ـ ــس ..ال
نج ــوم ..ال بصي ــص م ــن الض ــوء ..حزن
جميعا تع ــول وتبكي..
ش ــامل ..الكائن ــات
ً
ع ــداك أن ــت أيه ــا اإلنس ــان..
 ع ـ ـ ـ ــداك أن ــت ي ــا با اربـ ـ ـ ـ ـ ــاس ..ي ــافاج ــر !..أل ــم يم ــت عن ــي..؟!
+++

ال ي ــدري با ارب ــاس ك ــم مض ــى م ــن
الوق ــت وه ــو قاب ــع ف ــي مكان ــه يتأم ــل..
أن ــه ذاه ــل ال ي ــدري م ــا حوالي ــه ..أضـ ـواء
الفج ــر تل ــوح ،وتول ــد م ــن قل ــب الظ ــام..
الطبيع ــة تصح ــو ..شقش ــقة العصافي ــر
تمأل الجو بأحلى ما يمكن أن ُيس ـ َـمع من
ـب ف ــي رفق
األنغ ــام ..النس ــيم الحن ــون يه ـ ّ
جمي ــل ..ويهده ــد الحـ ـواس والمش ــاعر..
ـار
يمين ــا ويس ـ ًا
األش ــجار تهت ـ ّـز ف ــي نش ــوة ً
لكأنم ــا ترق ــص ،ال ــورود تتفتّ ــح وتنث ــر
الع ِط ــر ف ــي أرج ــاء الم ــكان..
ش ــذاها َ
الطبيع ــة تتغن ــى بأعذب األلح ــان ..لكأنما
ه ــي قيث ــارة عجيب ــة تحركه ــا أصاب ــع فنان
عظي ــم !..وبا ارب ــاس قابع في مكانه يحس
ه ــذا الجم ــال ويش ــمه ويتذوق ــه ألول مـ ـرة
ف ــي حيات ــه ..يهم ــس لنفس ــه:
 -يا هللا !..ثم يخاطب نفسه:

 أأن ــت ال ــذي تح ــس ه ــذا الجم ــالب ــكل ه ــذه الرق ــة والعذوبة ي ــا باراباس..؟!
م ــا أقب ــح م ــا كن ــت تعيش فيه م ــن حياة..
أن ــت تول ــد ي ــا با ارب ــاس ..أن ــت تول ــد!..
كان ــت هناك ابتس ــامة على ش ــفتيه ،أحس
بال ارح ــة الالنهائي ــة ،أحس بالندى المقدس
يهب ــط علي ــه ..انطلق من مكانه كالس ــهم،
ورج ــع مـ ـرة ثاني ــة إلى أورش ــليم..
الناس يهمسون:

 يسوع قامُ !..يقال أن يسوع قام!..لس ــعت ه ــذه الكلم ــات با ارب ــاس ،فانطل ــق
يع ــدو بأس ــرع م ــا يملك من ق ــوة ،ال يعرف
إل ــى أي ــن يجري ،أخذ يردد بأعلى صوته:

 برئ ــت ي ــا باراباس ..برئت !..ماتمن أجلي!..
أن ــه يج ــري ال يح ــس م ــا حول ــه وال
م ــن حول ــه ،أخذته نش ــوة جارف ــة وهو يردد
لكأنم ــا يغن ــي أع ــذب األلح ــان:
 -مات من أجلي!..

قام من أجلي!..

برئت يا باراباس ..برئت!..
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س ــبق أن تحدثن ــا ع ــن خدم ــة
المفقودين ورأين ــا مقدار أهميتها...
إذ أنه ــا تُعتب ــر م ــن أه ــم الخدم ــات
الت ــي ن ــكاد نهمله ــا م ــع كثـ ـرة
انش ــغاالتنا رغ ــم ضرورته ــا ،وق ــد
تعلمن ــا م ــن مخلصن ــا الصال ــح في
أثن ــاء خدمت ــه كي ــف يبح ــث ع ــن
التائهي ــن والمتروكي ــن والمنس ــيين.
 +ومع ــه نج ــد كل النم ــاذج..
ِ
قدمي ــن
فالبع ــض ذهبـ ـوا الي ــه ُم ّ
إرادته ــم ل ــه مث ــل األب ــرص وزكا
العش ــار .والبع ــض انتظره ــم مث ــل
االب ــن الض ــال .والبع ــض ذه ــب
إلي ــه محم ــوًل بأي ــدي اآلخري ــن مثل
المفلوج .والبعض اآلخر ذهب هو
إليه ــم لع ــدم قدرته ــم عل ــى المجيء
بأنفس ــهم مث ــل مري ــض برك ــة بي ــت
حس ــدا ،وكذل ــك الس ــامرية الت ــي
س ــافر من أجلها وجعل من مكانها
محط ــة هام ــة ل ــه الب ــد أن يجت ــاز
منه ــا ،وجع ــل لقاءها مكافأة لتعبه،
ـودد اليه ــا لتفتح قلبه ــا وتكلمه..
وت ـ ّ
فتع ــب م ــع واح ــدة ،فأحض ــرت ل ــه
مدين ــة...
وهن ــا يعلمن ــا أن نذهب ونطلب
ونس ــاعد المفقودي ــن والمطروحي ــن
والهالكين.
 +تعلمن ــا من رعايته في س ــفر
حزقي ــال كنم ــوذج لل ارع ــى األمي ــن
«اطل ــب الض ــال وأس ــترد المط ــرود
وأجب ــر الكس ــير وأعص ــب الجري ــح
وأبي ــد الس ــمين والق ــوي وأرعاه ــا
بع ــدل» (ح ــز .)16:34ويس ــتمر
تقووه،
ف ــي تحذيرن ــا« :المريض ل ــم ّ
والمج ــروح لم تعصبوه ،والمكس ــور
لم تجبروه ،والمطرود لم تس ــتردوه،
والض ــال ل ــم تطلب ــوه ،ب ــل بش ــدة
وبعن ــف تس ــلطتم عليه ــم» [-٢
 ،]٤إذ يتح ــول قل ــب الخ ــادم ع ــن
االهتم ــام بالمخدومي ــن إل ــى ذات ــه
فيرع ــى مصالح ــه
الخاص ــة ،ويعمل
لحس ــاب كرامت ــه
الش ــخصية أو
ممتلكاته أو راحته
ا لجس ــد ية . . .
ع ــوض أن يهت ــم
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باحتياجاته ــم ومصالحه ــم .إن ــه ال
ُيبال ــي بالمري ــض أو المج ــروح أو
المكس ــور أو المط ــرود أو الضال،
ب ــل يهت ــم بأنانيت ــه .مث ــل ه ــذا ال
اعي ــا ب ــل أجي ـ ًـرا ،يطل ــب
حس ــب ر ً
ُي َ
أحيان ــا
األجـ ـرة ال البن ــوة ،ب ــل و ً
لصا يسرق الرعية عوض
حس ــب ً
ُي َ
أن يصونه ــا ويس ــندها.
 +يوج ــد أجـ ـراء يعمل ــون ف ــي
الكنيس ــة ،يق ــول عنه ــم الرس ــول
بول ــس« :يطلب ــون ما هو ألنفس ــهم
ال م ــا ه ــو ليس ــوع المس ــيح»
(ف ــي .)٢١:٢م ــاذا معن ــى:
«يطلب ــون م ــا ه ــو ألنفس ــهم»؟ أي
مجان ــا .ال
ال يحب ــون المس ــيح
ً
يطلب ــون م ــا ه ــو هلل ب ــل يطلب ــون
المناف ــع الزمني ــة ،يفغ ــرون أفواهه ــم
للرب ــح ،ويوَلع ــون بطل ــب الك ارم ــة
م ــن الن ــاس .مت ــى اش ــتهى أي
ـور كه ــذه ،وكان يخدم هللا
خ ــادم أم ـ ًا
ألج ــل نواله ــا ،فإنه مهم ــا يكن هذا
أجير وال يقدر أن
حسب ًا
اإلنس ــان ُي َ
يحس ــب نفس ــه بي ــن األوالد ،ألن ــه
أيضا:
ع ــن مثل هـ ـؤالء قال ال ــرب ً
«الح ــق أق ــول لكم أنهم قد اس ــتوفوا
أجره ــم» (م ــت...)٥:٦
أيضا بيننا،
األجـ ـراء موجودون ً
لكن الرب وحده يفرزهم ،ذاك الذي
يع ــرف القل ــوب ه ــو يفرزه ــم ،وإن
أحيان ــا نس ــتطيع أن نعرفه ــم،
كن ــا
ً
ألن ــه ل ــم ينط ــق ال ــرب باط ـ ًـا ف ــي
حديث ــه ع ــن الذئ ــاب« :م ــن ثمارهم
تعرفونهم» (م ــت.)١٧:٦
 +ولنتعل ــم م ــن القدي ــس بول ــس
أناس ــا ونحن
الرس ــول كي ــف نذك ــر ً
باكين ،ولنتعلم كيف ننذر بدموعنا
م ــن ال نس ــتطيع الوص ــول اليه ــم،
فمهم ــا ابتع ــدت المس ــافات تظ ــل
األي ــدي مرفوع ــة
م ــن أجله ــم ،وال
نفت ــر ع ــن أن ننذر
بدم ــوع كل واح ــد،
فتجذبه ــم بحب ــال
محبتك ،وال تطمئن
وال تس ــكت ّإل وق ــد
رجعـ ـوا إلي ــك...

أوج ــدت محن ــة في ــروس الكورون ــا
الت ــي تجت ــاح العال ــم ،حالة م ــن التكاتف
بي ــن الجمي ــع ،وأذاب ــت الكثي ــر م ــن
طقوس ــا م ــن التالحم،
الفروق ،وش ــاهدنا
ً
والتأم ــات والمعان ــي النبيل ــة ،والع ــودة
إل ــى الخالق نلتمس من ــه الرحمة والرأفة.
وتحي ــرت العقول متس ــائلة :لم ــاذا يارب؟
ه ــل ه ــو اختب ــار لن ــا؟ ه ــل لك ــي توقظنا
م ــن س ــباتنا العمي ــق؟ ه ــل أن ــت غاضب
علينا؟ هل تركتنا ُلحيظة لنراجع أنفسنا؟
ه ــل لك ــي ننتب ــه إل ــى حقيق ــة أنفس ــنا أننا
تـ ـراب ،وبدون ــك ل ــن نس ــتطيع أن نفع ــل
ـيئا؟ ه ــل ترغ ــب ي ــا رب أن تعيدن ــا
شـ ً
إل ــى صورتن ــا األول ــى الت ــي خلقتنا عليها
(عل ــى صورتك المقدس ــة الطاهـ ـرة) ،بعد
كل
أن تجاسـ ـرنا ونس ــينا أنفس ــنا ،وظ ـ ّـن ٌّ
من ــا أن ــه إل ــه عظي ــم؟ وأصبحن ــا عبي ـ ًـدا
ّ
أشـ ـرار ال نرح ــم وال نتس ــامح ،حياتن ــا
مليئ ــة بالرجاس ــات والك ــذب والنف ــاق
واالاس ــتهتار ،وقت ــال وح ــروب وغ ــدر،
وزغن ــا وفس ــدنا وأعوزن ــا مج ــد هللا! أم
أردت ي ــا رب أن تعط ــي الك ــون كل ــه
أج ــازة ،ألن ــك أري ــت بحكمت ــك الت ــي ال
أياما
يعلوه ــا حكم ــة ،أن األرض تحت ــاج ً
م ــن الس ــكينة واله ــدوء ،بع ــد م ــا مض ــى
م ــن س ــنين ،وتحت ــاج إل ــى إع ــادة تعقي ــم
قل ــوب وأرواح البش ــر مم ــا لصق بها من
أمـ ـراض اجتماعية وروحي ــة؟! أم تريد يا
رب أن يع ــود اإلنس ــان إل ــى إنس ــانيته؟
والبش ــر مخلوقات ــك ي ــا رب ،يعلم ــون
أنه ــم كالخ ــزف بين يدي ــك ،وأنت جابلهم
وصانعه ــم؟ أم أردت ي ــا رب أن تخف ــق
التلون والمساحيق واألصباغ
كل أشكال ُّ
أحيان ــا عل ــى وجوهن ــا
الت ــي كن ــا نضعه ــا ً
لنرض ــي الن ــاس وال نرضي ــك؟ أم أن
قليل ثم
ت ّذكرن ــا بأنن ــا مجرد بخ ــار يظهر ً
يضمح ــل! فم ــاذا ينتف ــع االنس ــان لو ربح
العال ــم كل ــه وخس ــر نفس ــه؟! وأن ــه لدي ــك
وح ــدك فق ــط إع ــادة ش ــفاء اإلنس ــانية من
جدي ــد ،وأبواب ــك مفتوح ــة ال تغل ــق أب ـ ًـدا.
جميع ــا ذلك ،لكن
أيقنا
نع ــم ي ــا رب! لق ــد ّ
ً
م ــا زلن ــا ال ن ــدرك أبع ــاد حكمتك في هذه
التجرب ــة الت ــي ش ــملت الك ــون كل ــه ،ف ــي
عص ــر انفج ــار المعرف ــة والتكنولوجي ــا،
وعص ــر تجاوزن ــا في ــه م ــا أخذن ــاه م ــن
أدبي ــات الس ــلحفاة ،ونعي ــش م ــع أوضاع
يتم حسابها بالفيمتو ثانية لمسايرة الواقع
ّ
ومعطي ــات الحداث ــة وتج ــاوز الزم ــن.
عص ــر انه ــارت في ــه القي ــم اإلنس ــانية
والروحي ــة واالجتماعي ــة ،واختف ــت في ــه
المس ــئولية األخالقي ــة ،وظه ــرت عل ــى
البش ــر عالمات االس ــتعالء والتس ـ ُّـلط .أم
ه ــو اختب ــار إيمانن ــا ،ومحبت ــك للبشـ ـرية
الت ــي اش ــتريتها بدم ــك ،ول ــم ترس ــل
ـانا يق ــوم بفدائنا وخالصن ــا ،وتنازلت
إنس ـ ً
م ــن علي ــاء س ــمائك ف ــي ش ــخص يس ــوع
المس ــيح الكلم ــة ،وتجس ــدت م ــن أمن ــا

لتتمم عملي ــة الفداء ،ألنك
الع ــذراء مري ــم ّ
ال تُ َس ــر بم ــوت الخاط ــئ مث ــل م ــا يرجع
عما
ويحي ــا؟ ال ش ــك أن األي ــام س ــتخبرنا ّ
وراء م ــا تعني ــه حكمتك التي تفوق العقل
ـت
البش ــري ،واآلن ي ــا س ــيدنا ...أن ــت قل ـ َ
لن ــا« :ف ــي العال ــم س ــيكون لك ــم ضي ــق،
ولك ــن ثقـ ـوا أنا قد غلبت العالم» (يو:١٦
 ،)٣٣ووعدتن ــا بالس ــام العجي ــب ال ــذي
لي ــس ل ــه مثيل في العالم «س ــامي أترك
لكم ،سالمي أعطيكم ،ليس كما .يعطي
العال ــم أعطيك ــم أن ــا ...ال تضط ــرب
قلوبك ــم وال تره ــب» .حًق ــا يا رب ،وعدتنا
أن نج ــد الس ــام ف ــي وس ــط الضيق ــات
واألحـ ـزان والب ــاء ،ه ــذه ه ــي المعجـ ـزة
المس ــيحية أن «س ــام هللا ال ــذي يف ــوق
كل عق ــل يحف ــظ قلوبك ــم وأفكارك ــم ف ــي
المس ــيح يس ــوع» (ف ــي .)٧-٦ :٤لذل ــك
نحتف ــظ بـ«المنحة اإللهية» التي أعطاها
هللا لن ــا وه ــي منحة الس ــام ،وخاصة في
أوق ــات المحن ــة واأللم والكـ ـوارث والوباء،
فتتحول(المحن ــة) إل ــى (منح ــة إلهي ــة)،
والت ــي ال يحص ــل عليه ــا إال الس ــاكن
ف ــي ع ــون العل ــي ،ال ــذي ينجي ــه م ــن فخ
الصي ــاد ،وم ــن الوب ــأ الخط ــر ،عندم ــا
يدع ــو ال ــرب فيس ــتجيب ل ــه ويظ ــل مع ــه
ف ــي الش ــدة ،وينق ــذه ويمج ــده ،ومن طول
االي ــام يش ــبعه ويري ــه خالص ــه .واآلن يا
رب ،نرف ــع أيادين ــا إلي ــك قائلين :اذكر يا
رب مراحم ــك ووع ــودك ،أرن ــا رحمت ــك،
وتقبلن ــا كم ــا ع ــدت وقبل ــت داود بعدم ــا
ّ
س ــمع لص ــوت الش ــيطان ليحص ــي ع ــدد
ش ــعب اسـ ـرائيل ،ولم ــا قب ــح ه ــذا األم ــر
ف ــي عيني ــك ي ــا رب ،رج ــع داود وق ــال
ـأت ج ـ ًـدا حي ــث عمل ــت ه ــذا
هلل« :أخط ـ ُ
األم ــر ،ألن ــي س ــفهت ج ـ ًـدا ،وق ــد ض ــاق
جدا ...دعني أس ــقط في يدك
بي األمر ً
ي ــا رب ألن مراحم ــك كثيـ ـرة ،وال أس ــقط
ف ــي ي ــد إنس ــان» .أن ــت ي ــا رب أبون ــا..
نح ــن الطي ــن وأن ــت جابلن ــا ،وكلن ــا عمل
يدي ــك ،انظ ــر إلينا يا هللا المحس ــن إلينا.
أتس ــكت وتتركنا؟! ارح ــم ضعف إيماننا،
وأرن ــا رحمت ــك ،بش ــفاعة أم النور العذراء
ش ــفيعتنا ،والتي شفاعتها مقبولة أمامك.
ـكنا ج ـ ًـدا ،وكم ــا قلت
أعن ــا ألنن ــا ق ــد تمس ـ ّ
ّ
ي ــا رب لس ــليمان الحكي ــم« :إذا تواض ــع
ش ــعبي ،وصلـ ـوا ،وطلبـ ـوا وجه ــي،
ورجعـ ـوا ع ــن طرقهم الردية ،فإني أس ــمع
م ــن الس ــماء ،وأغف ــر خطيته ــم ،وأب ــرئ
أرضه ــم» (٢أخ .)٧أن ــت ي ــا رب ه ــو
أمس ــا ،واليوم ،وإلى األب ــد ..قادر،
ه ــوً ،
ورح ــوم ،وش ـ ٍ
ـاف ،وتنج ــي م ــن الوب ــأ
وطيب «ذوقوا
الخط ــر ،وطوي ــل ال ــروحّ ،
وانظ ــروا م ــا أطي ــب ال ــرب!» ،لذل ــك
نطل ــب من ــك ي ــا أبان ــا الحن ــون أن تنقذن ــا
بهيا،
م ــن الخ ــوف ،والوباء ،وأعطنا وقتًا ً
وس ــيرة بال عي ــب ،وحي ــاة هادئة لنرضي
اس ــمك الق ــدوس.

جملة الكرازة  10 -أبريل 2020
ُ
رشور اخلطاة ليست أعظم من ّ
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مــا مــن َشـ ّ
َّ
البلــدان األخــرى
الــذي تَ ُمــر بــه بالدنــا و ُ
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و
ـوف
ـ
ه
الك
الم َّ
ُ
و ُ
َ
َ
السـ َـن ِة الثَّ ِالثــة ِمــن
َمرُقــس اإلنجيلـ
ـي إلــى َّ
ّ
ركيــة ثيونــاس ،مائتــي وِتسـ َـعة
أيــا ِم َبطرَي َّ
العبــادة فــي فتـراتِ
ع َشــر ســنة[ .وتوقفــت ِ
ََ
َ
الخلقدونييــن ،ومــن أمثلـ ِـة ذلــك
اضطهــاد
ِّ
البيزنطــي
مــا َجــرى فــي عهـ ِـد اإلمب ارطــور
َ ّ
األول (565–527م) ،وحبرَّيــة
جســتنيان َّ
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البابــا ثيؤدوســيوس َّ
ظمهــا
(567–535م) ،و َّالتــي قضــى ُمع َ
فــي المنفــى ،وتَ َّ
خلــل ذلــك صــدور أمــر
َ
بغلـ ِ
ـق كنائــس اإلســكندريَّة
إمب ارطــور ّي َ
صــل
ومنــع األقبــاط ِمــن ُدخوِلهــاَّ ..
]فلمــا َو َ
َ
ِ
ِ ِ
دينــة ،كان
الم َ
ّ
الممُلــوء إثــم إلــى َ
الســج ّل َ
حــزن وضيــق روح َليــس لــه حــد وال ِ
صفــة
َّ
ُ
علــى األرثُذكسـ ِـيين ،ودام ســَنة ِ
كاملــة
ّ
َ
وهــم َحزانــى ب َغيـ ِـر ُقربــان ،وال
وبعــد ذلــكُ ،
َ
الس ـرِائر،
َب ِقـ
ـي َل ُهــم َكنيســة َيأ ُخــذوا فيهــا َّ
َ
وأبوهــم َّ
الشــهيد ثاوضوســيوس فــي َّ
النفـ ِـي،
كانــت تَتَواصــل إَل ِ
يهــم ِبذكـ ِـر
لكــن ُكتُبــه َ
َ
األمانــة والتَّعزَيــة والتَّصبيــر .فَل ِحــق الِب ْي َعــة
َ
وكانــت أبوابهــا
وحــزن،
َ
تَ َعــب َعظيــم ُ
عميــد
َمغلوَقــة ،وَليــس َل ُهــم ُقــدرة علــى َت ٍ
ِ
أيضــا[ .وذلــك َّ
السياســي نفســه
ً
الن َمــط ّ
ّ
علــى األرجـ ِـح -هــو َّالــذي ســاد فــي أغَلـ ِـب
َ
الحك ـ ِم البيزنطــي .فقــد َشـ ِـهد عهـ ِـد
فت ـرات ُ
ّ
اإلمب ارطــور ِه َرقــل (641–610م) ،أحداثًــا
م ِ
طــر معهــا البابــا بنياميــن،
ماثلــة ،اُض ُ
ُ
البطريــرك 662–623( 38م) ،لالختبــاءِ

ِ
القديــس
ُمـ َّـدة َع َشــر َســنوات] ..وكان مــع ّ
ِ
عمــة،
المغبــوط أنبــا بنياميــن إنســان َممُلــوء ن َ
َ
كالحمــام ،اســمه أغاثــون،
َحكيــم َوديــع
َ
ِ
ِ
ـس فــي طمي ـرا.
وكان مــن َمريــوط ،وهــو قـ ّ
ِ
ِ
وكان هــذا فــي َزمـ ِ
ـان َشــدائد ه َرقــل يتَـ َـز َّي
بمدينـ ِـة اإلســكندريَّة،
الع ِّ
بــز ّي َ
لمانييــن َ
ِ
ِ
ويقضــي
ويطــوف َليـ ًـا ُيثَّبــت األرثُذكسـ ّـيين َ
َ
ِ
ويعطيهــم ِمــن َّ ِ ِ
المَق َّدســة.
َحوائجهــم ُ
السـرائر ُ
وإذا كان َّ
النهــار َح َمــل علــى َكِتفــه ُقَّفــة
َّ
ِ
ِ
َّ
ويقــول
َممُلـَّـوة ُعـ َّـدة الن َّجاريــن لَئــا َيعتَرضــوه َ
ِّإنــي َن َّجــارِ ،
الوســيلة إلــى
َ
ويجــد بذلــك َ
ِ
وي ِ
ناولهــم
ُدخــول ُدور األرثُذكسـ ِّـيين ُ
ِ
ِ
ِ
وي َع ّزيهــم َع َشــرة
َّ
صّبرهــم ُ
الس ـرائرُ ،
وي َ
العبــادة فــي فتــر ِ
ِســنين[ .وتوقفــت ِ
ات
الع َــرب
االضطهــاد َّالتــي َ
أعقَبــت ُدخــول َ
ختِلفــة ..ففــي واليــة
م
مصــر ،فــي ُعصـ ٍ
ـور ُ َ
العزيــز بــن َمــروان (705–685م)
َعبــد َ
توَقَفــت ِ
العبــادة الجماعيــة لفت ـرٍة ،إلــى أن
َ
َجَلــس علــى الكرسـ ِـي المرقســي البابــا
ّ
ّ
إســحق ،البطريــرك 689–686( 41م) ]
وعلــى َي َديـ ِـه تجـ َّـد َدت ُق َّداســات الِبَيــع
َِّ
َّ
فعلوهــا
األرثُذكســيَّة التــي لــم َيتَ َمكن ـوا أن َي َ
َّأوًل[ .لكــن ُســرعان مــا أعلــن الوالــي َعبــد
ـيحيين،
العزيــز انقالبــه علــى المسـ ِّ
َ
فاســتدعى أربعــة ِ
ـقفا مــن
وسـ ِـتّين أسـ ً
جزهــم ثــاث ِســنين
ك ارسـ ِّـيهم واحتَ َ
بالفســطاط ،وذلــك فــي حبرَّيــة البابــا ســيمون
األول ،البطريرك 701–689( 42م)] ..
َّ
َّ
منــع
ـك
ـ
ل
ذ
ـي
ـ
ف
ـر
ـ
أم
ـه
ـ
أن
ثُـ َّـم
اليــوم بــأن تُ َ
َ
َ
ُق ّداســات َّ
النصــارى ،وقــالَّ :أنهــم ضاِّليــن
ويقولـوا َمقــاالت َكثيـرة فــي
جعلـوا هلل َوَلـ ًـداَ ،
َي َ
ِ
ِ
ن
دينهــم[ .وكان ال ـوالة َيتَبــارو فــي َهــد ِم
ِ
ِ
الكنائــس وتَعطيــل العبــادة فيهــا .فـ ُـرِوي عــن
الربــع ،البطريــرك
(يوحَّنــا) َّا
البابــا يو ِّأنــس
َ
]لمــا َد َخــل إلــى
799–777( 48م) َّأنــه َّ
بغيـ ِـر َســقف ،فتََن َّهــد وقــال :يــا
الِب ْي َعـ ِـة َن َ
ظ َرهــا َ
َرِّبــي وإَلهــي يســوع المســيح أنــت ُقلــت:
َّ
الصخ ـرِة وال
”إننــي أبنــي ِب ْي َعتــي علــى َّ
الجحيــم“ (مــت،)18 :16
قهرهــا أب ـواب َ
تَ َ
فــاآلن يــا َر ّب أنــا أطُلــب إَليــك وأرَغــب إلــى
بالن ِ
ِ
ِ
ر ِ
كل
عمــة ،وتَ َ
ضــع ّ
حمتــك أن تُ َج ّددهــا ّ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
المنافقيــن وتُريهــم
ـوك
ـ
ل
الم
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ه
م
قاو
ي
َمــن ُ
ُ
ُ
ضعفهــم س ـريعا وتُ ِ
بطــل مؤامراتهــم ،وتُ ِ
نعــم
َ
َ ً
ُ َ
ِ
ـق ُيعيــن علــى
ـي
ـ
ل
ع
الحـ ّ
بســلطان طالــب َ
ّ ُ
إعــادة الِبَيــع[ .وفــي َحبرَّيــة البابــا قزمــان
الثَّانــي ،البطريــرك 858–851( 54م)،
األم َّريــن علــى َيـ ِـد الوالــي
ذاق األقبــاط َ
َع َنبســة بــن إســحاق َّ
الضبــي (–852
ّ
النصارى (الم ِّ
أن َّ
]حتَّى َّ
سيحيين)
856م)َ ،
َ
الصــاة فــي الِبَيـ ِـع
مــا كان ـوا َيتَ َم َّكنــون ِمــن َّ
إالَّ بص ٍ
وت َخفي ،فإذا جاز إنسان بالِب ْي َع ِة
َ
ّ
ِ
ومَن َع ُهم
صوت كالم َمن ُي َ
سمع َ
ال َي َ
صّليَ .
طــع
صُّلـوا علــى َنص ارنـ
ـي إذا مــات ،وَق َ
أن ُي َ
ّ
ضرب َّ
الناقوس ،وصار ِمثل ديقليطيانوس
َ
الب اربــي وأغَلــق الِبَيــع..
ـوت
ـ
ي
ب
ـح
ـ
ت
ف
ـذي
َّالـ
َ
َ
َ
ِ
النصــارى
بمنـ ِـع َّ
ولــم ُيقنعــه ذلــك َح َّتــى َبــدأ َ
ِمــن الُقَّداســات وأالَّ يَق ِدســوا بالجمَل ِ
ــة.
ُّ
ُ
بمنـ ِـع َّ
النبيــذ فــي َجميـ ِـع أعمالـ ِـه
أمــر َ
وَ
َّ
َّ
ظهر
ي
ال
ـه
ـ
أن
ـى
ـ
ت
ح
ـر،
ـ
ص
م
ـة
ـ
ن
دي
م
ـاص
ـ
خ
وب
َ
َ َ
َ
بالجمَلـ ِـة وال ُيبــاع وال ُيشــتَرى ،وافتََقــر
ُ
َجماعــة ِم َّمــن كان َيتَّ ِجــر فيــه ألجـ ِـل َكســر

َّ
النبيــذ .وَف َعــل هــذا كّلــه َقصـ ًـدا فــي أن ال
َّ
وعـ ِـدم َحتَّــى
اس،
ـد
ـ
ق
لل
ـع
ـ
ف
ر
ي
ـر
ـ
م
خ
ـد
ـ
يوج
َُ
ُ
َ َ
َ
ـارت َّ
النصــارى
يأخــذون عيــدان
ُ
صـ َ
العنــب) يبلونهــا بالمــاءِ
(شــجر ِ
َّ
ن
الزرجــو َ
َ َ
َ
عدم ـوا الُقربــان[.
عصرونهــا َحتَّــى ال َي َ
َ
وي ُ
األول ،البطريــرك
وفــي َحبرَّيــة البابــا شــنوده َّ
الخ ـراج
880–858( 55م)َ ،ع َمــد والــي َ
دبــر ،إلــى اضطهــاد
الم ِّ
بمصــر أحمــد بــن ُ
ِ
ـكل وســيلة وابت ـزاز أموالهــم] ..
األقبــاط بـ ّ
َّ
َّ
فعل بالِب ْي َع ِة
ي
ما
ر
ك
تف
ي
الم
الظ
الر ُجل
وكان َّ
ََ
ََ
ِ
ِ
البطرَيــرك واألســاقفة ،ومــن
وّ
الديــارات و َ
ِ
ِ
ِ
سـ ِ
كل َمــكان نو ًابــا َعنــه
ـوء فعلــه َ
أنفــذ إلــى ّ
ِ
ويحصــون مــا
ـع
ـ
ي
ب
ال
ـة
ـ
م
و
ق
ـى
ـ
ل
ع
ا
و
ـ
ض
َقَب
َ ُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حمــل
عنــد ّ
كل واحــد م ُ
نهــم مــن آَلــة البَيــع ُلي َ
ِ
ِ
إَليــه ..وكذلــك بَيــع مصــر َقَبــض َعَليهــا
َّ
أمــر أن تُغَلــق
وأحصــى آَلتهــاَ ،حتــى َّأنــه َ
الِبيــع َّالِتــي ِبهــا وال يم ِّ
نوهــم ِمــن الُقربـ ِ
ـان
ك
َُ ُ
َ
إالَّ فــي ِبيعــ ٍة و ِ
احــدة[ .وفــي َحبرَّيــة البابــا
َْ
زخارَّيــاس (1032–1004م)ّ ،شــن
ِ
الحاكم بأمر هللا (–969
الخليفة الفاطمي
ّ
ِ
1021م) ،اضطهــاده العنيــف ضـ ّـد
األقبــاط و َّالــذي دام ِلتسـ ِـع ســنين] ..وكان
دخلــون إلــى ِّ
البرَّيــة
النصــارى َي ُ
أيضــا أكثَــر َ
ً
الســنة ،عيــد ُّ
الظهــور اإللهــي
فعتَيــن فــي
َّ
َد َ
ّ
ِ
َّالــذي هــو الغطــاس وعيــد الفصــح القيامــة.
طفــل للبـ ِـن
وكان ـوا َيشــتَهون القربــان ِمثــل ال ِّ
النصــارى فــي هــذه ِ
ُمــه .وكان علــى َّ
التســع
أّ
وشــتم وَلعــن
ِســنين ضيــق عظيــم و َ
ظــرد َ
ِ
بصقــون فــي وجوِه ِهــم ..منهــا
وكان ـوا َي ُ
ثالثــة ِســنين لــم ي ِ
عمــل
ي
أن
أحــد
ر
قــد
َ
َ َ
ِ
بــاد مصــر إالَّ
ضــورن ( ُقربــان) فــي
ُ
ِّ
الديــارات ،فلــم َيصِبــر األخيــار علــى ذلــك
ِ
ِ
المَق َّدســة،
البعــد عــن َّ
وال علــى ُ
الس ـرائر ُ
فســألوا ال ـوالة حتــى أطلقوهــم فــي َّ
الليـ ِـل
ويجتَ ِمعــون فــي ليالــي األعيــاد
يتََق َّربــون َ
ِ
البيـ ِـع الخ ـراب ُليَق ِّرب ـوا َليـ ًـا..
الكبــار فــي َ
ِ
عملــون َبي ًعــا
وبعــد ثــاث ســنين أ َ
ُخــر َبــدأوا َي َ
ِ
ِ
وي َك ِّرســونها ،وكان ـوا
ـر
ا
ـ
س
فــي البيــوت ًّ ُ
ِ
صُّلــون فيهــا ويتََق َّربــون[ .هــذه بعــض أمثلــة
ُي َ
مــن تاريــخ كنيســتنا ،تُ ِ
ظهــر لنــا كيــف كانــت
ِ
ُّ
القاه ـرة تَحــول دون انتظــام
الظــروف
ٍ
ِ
ِ
العبــادة فيهــا لفتـرات ُمتفاوتــة قــد تَطــول أو
ِ
ِ
قصــر ،لكــن مــن دون أن َيُفـ ُّ
ـت ذلــك فــي
تَ ُ
عضـ ِـد األقبــاط أو ينــال ِ
يمِت ِهــم.
ز
ع
ـن
ـ
م
َُ
َ
َ َ
وكانــت الُق َّداســات تُقــام فــي األدي ـرِة ُكَّلمــا
َ
أحيانــا فــي البيــوت أو بيــن ُحطــام
َ
أمكــن ،و ً
الكنائــس لعــد ٍ
الم
ـن
ـ
م
ـدود
ـ
ح
م
د
صِّليــن ،وفــي
ََ
َُ
ـض األحيــان كانــت َّ
بعـ ِ
ـر
حمــل ِسـ ًّا
ت
ـة
ـ
ح
بي
الذ
ُ
َ
ِ
َّ
ِ
أمــا التعليــم
إلــى المؤمنيــن فــي بيوتهــمَّ .
الرسـ ِ
فــكان َيرتَ ِكــز علــى ِّ
ـالة َّ
الدورَّيــة َّالتــي
يبعــث بهــا األب البطريــرك إلــى أو ِ
الده،
ّ
ََ
ص ِّحــح المفاهيــم
وي
ـم
ـ
ه
ي
ز
ع
وي
ـم
ـ
ه
ت
ُيثَِّب
َ ّ
َُ
الفه ـ ِم اإليمانــي
لمــن حــاد عــن َ
المغلوطــة َ
َ
ِّ
الســليم .نشـ ُـكر هللا َّأنه أعطانا ِ
ـائل
الوسـ
ن
م
َّ
َ
َ
وحدتنــا فــي الجسـ ِـد الو ِ
احــد،
مــا َي َ
حفــظ لنــا َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ويَقـ ِّـوي َرجاءنــا وثَقتنــا فــي َّ
الشـ َّـدة
أن تلــك ّ
ُ
ُسرعان ما تَزول.
(المصـ َّـدرِ :كتــاب ِسـ َـير الِب ْي َعــة
َ
ِ
المخطوطــات
المَق َّدســةَ ،
بحســب أقـ َـدم َ
ُ
(تحــت َّ
الطبـ ِـع) ،د ارســة وتحقيــق /ش ـريف
رمــزي).
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َ َ َ ْ ُ ُ
َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ً َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
َ َّ ُ ُ
َ َّ ُ َ َ
ْ َ ْ َّ
َ َّ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ ْ
ب» (١كو ٣ :١٥و)٤
بَ ،وأن ه دف َِنَ ،وأن ه ق ام ِف
ال و ِم اثل ال ِ
ِث ح س ب ال ك ت ِ
«ف إِن ِن س ل م ت إِل ك م ِف األو ِل م ا ق بِل ت ه أن ا أي ض ا :أن ال م ِس يح مات مِن أج ِل خ طاي ان ا ح س ب ال ك ت ِ
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ٌيعتب ــر في ــروس «كورونا» أخطر ما واجهت البشـ ـرية
من ــذ الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة ،في ــروس مهل ــك ،واس ــع
االنتش ــار ،عاب ــر للح ــدود ،أجب ــر مئ ــات الماليي ــن م ــن
الن ــاس عل ــى العزل ــة.
ج ــاء الفي ــروس القات ــل ف ــي وقت بلغت فيه اإلنس ــانية
أوج اضطرابه ــا الفك ــري ،ووض ــع كل انجازاته ــا ف ــي
امتح ــان حقيق ــي..
العق ــل ال ــذي ّادع ــى ُّ
التأل ــه بالعل ــم ،أدرك محدوديت ــه،
واالنس ــان الذي استمع إلى وهم «المجتمع االستهالكي»
حي ــن اره ــن عل ــى الجس ــد بوصفه «مصدر الّلـ ـ ّذة» وغاية
«اإلش ــباع» ،اكتش ــف أن ــه مص ــدر النتق ــال الع ــدوى،
ينبغ ــي االحتـ ـراس من ــه .وحال ــة االس ــتعالء البرجـ ـوازي
المتمثل ــة ف ــي المج ــد والغن ــى والرفاهية ،ص ــارت فجأة ال
ش ــيء! فقد أعاد فيروس «كورونا» المجتمعات المتقدمة
إل ــى عص ــر األوبئ ــة ال ــذي غ ــاب ع ــن ذاكرته ــا ،ولم يعد
اهتز إحس ــاس
مصطل ــح «األوبئ ــة» مرتبط بالفقراء فقطّ .
االنس ــان بأن ــه «مص ــدر التف ــوق» و»عنـ ـوان الحضارة»،
فق ــد ج ــاء وق ــت أصب ــح اإليم ــان بالنس ــبة ل ــه ممارس ــات
وفاخ ـ َـر ب ــه ،وانغم ــس في
ش ــكلية أو اتج ــه إل ــى االلح ــادَ ،
أش ــكال من االنحالل بدعوى الحرية .س ــقط كل ذلك في
االختب ــار أم ــام في ــروس «كورونا».
العولم ــة الت ــي ظ ــل الن ــاس شـ ـرًقا وغرًب ــا يتش ـ ّـدقون
به ــا ،تحم ــل له ــم موض ــة المالب ــس ،والميدي ــاُّ ،
وتطلعات
أيض ــا تحم ــل له ــم األوبئ ــة،
االس ــتهالك ،ص ــارت ً
الح ــل ال ــذي لج ــأت إلي ــه ال ــدول أع ــاد
والفيروس ــات .و َ
ِ
البشـ ـرية الي عصر ما قبل العولمة ،فقد أُغلقت الحدود،
وأوقف ــت حرك ــة الطيـ ـران ،أليس هذا ه ــو العالم الذي كان
يتح ــدث ع ــن القري ــة الكوني ــة ،ومب ــدأ حري ــة االنتق ــال؟
الع ــاج م ــن الوباء ،واالحتياط من ــه هو «العزلة» أو
«االبتع ــاد ع ــن الناس» .الوحدة في ذاتها وصفها األمير
تش ــارلز ول ــي عه ــد بريطاني ــا بع ــد خروج ــه م ــن «الحجر
الصح ــي» عق ــب إصابت ــه بالفي ــروس بأنه ــا «موحش ــة»
ألن الن ــاس ليس ــت فيه ــا ..لكنه ــا ق ــد تك ــون س ــعيدة ،إذا
بدل من الناس .نتذك ــر كلماته «هوذا
ح ـ ّـل فيه ــا المس ــيح ً
ن
تتفرقو فيها كل واحد إلى
تأتي س ــاعة ،وقد أتت اآلنّ ،
خاصت ــه ،وتتركون ــي وحدي ،وأنا لس ــت وحدي ألن اآلب
معي» (يو.)32:16
خبـ ـرة الوحدة يدخلها االنس ــان باالنقطاع عن الناس،
واالقتـ ـراب من المس ــيح .فقد حرم العال ــم المبهر بأضوائه
اإلنس ــان م ــن مباه ــج الحي ــاة الحقيقي ــة :اله ــدوء ،القراءة،
التأم ــل ،محاس ــبة النف ــس ،جع ــل حيات ــه كله ــا خارج ــه؛
ول ــم ُيب ـ ِ
ـيئا داخل ــه .النقاش على وس ــائل التواصل
ـق له ش ـ ً
االجتماع ــي ،الميدي ــا ،الهوات ــف المحمول ــة الممزوج ــة
بتكنولوجي ــا االتص ــاالت ال تعط ــي اإلنس ــان وقتًا لاللتقاء
بنفس ــه .اآلن ل ــدى اإلنس ــان فرص ــة أن يعب ــر مـ ـرة أخرى
إل ــى داخل ــه .يوق ــف عجل ــة الزم ــن ،وينظ ــر ف ــي أعماقه،
ق ــد يج ــد مش ــاعر س ــلبية وإحباط ــات مدفون ــة وأشـ ـواًقا
مجهض ــة ،لك ــن علي ــه أن يتذك ــر أن ــه لي ــس وح ــده ،حتى
حتم ــا بالقيام ــة.
إن ج ــاز اآلالم ف ــي قب ــر س ــوف ينع ــم ً
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 +ف ــي القدي ــم أم ــر هللا موس ــى بعمل س ــت «مدن
الملج ــأ» م ــن بي ــن نصي ــب الالويي ــن ف ي م ــدن
ـهوا،
أرض الموع ــد ،حت ــى وإن َقتَ ــل أحده ــم آخ ــر س ـ ً
لجأ إليها فنجا من يد الولي (اآلخذ بالثأر) ..واليوم،
ّ
أصبح ــت الكنيس ــة وكل مخ ــدع ه ــم «مدين ــة ملجأ»،
ال م ــن بط ــش اآلخ ــذ بالثأر ،إنما من قبضة ش ــيطان
الي ــأس واإلذالل وفق ــدان الرج ــاء وصغ ــر النفس.
 +ف ــي القدي ــم كان ــت النجاة من الم ــوت هي نجاة
م ــن الجحي ــم ،إذ كان ط ــول األي ــام عل ــى األرض،
ومهم ــا كان ــت غير س ــعيدة ،هي أفض ــل بما ال ُيقاس
م ــن الن ــزول إلى الهاوية ف ــي انتظار طويل للخالص
وفت ــح الف ــردوس مـ ـرة أخ ــرى .والي ــوم ،ل ــم يع ــد للموت
س ــلطان عل ــى اإلنس ــان ،أصب ــح الف ــردوس ُم َع ـ ًّـدا
الس ــتقبال الذي ــن يموت ــون بالجس ــد ،أض ــاءت الحي ــاة
بع ــد الم ــوت بوج ــود المس ــيح القائ ــم ف ــي وس ــطها،
فأصبح ــت نج ــاة ال ــروح ال الجس ــد ه ــي المطل ــب.
مه ــد للوص ــول
 +ف ــي القدي ــم كان ــت كل الط ــرق تُ ِّ
يعا إل ــى مدين ــة الملج ــأ األق ــرب للجان ــي عن دون
سـ ـر ً
مهدة لمن يرغب
أيضا ،كل الط ــرق ُم َّ
قص ــد ..والي ــوم ً
ف ــي االحتم ــاء بالملج ــأ ،ب ــا عائ ــق وال مان ــع ..اليوم
نفس ــه ف ــي النف ــوس ،وف ــي مخ ــادع
يس ــكن «الملج ــأ» ُ
الص ــاة ،كم ــا ف ــي الكنائس.
وعدة طرق
 +في القديم كانت هناك س ــت مدنّ ،
أيض ــا ،تتن ـ ّـوع
تص ــل باالنس ــان إل ــى الملج ــأ .والي ــوم ً
األماك ــن والط ــرق ب ــا ع ــدد ،وكله ــا تصل بم ــن يريد
إل ــى موضع آم ــن يحميه.

ـهوا ف ــي
 +ف ــي القدي ــم كان يمك ــث القات ــل س ـ ً
مدين ــة الملج ــأ حت ــى يم ــوت رئي ــس الكهن ــة ،وحينئ ــذ
يس ــتطيع أن يخ ــرج إل ــى ّأي ــة مدين ــة أخ ــرى دون أن
يؤذي ــه أح ــد .واآلن ،ق ــد مات رئيس الكهنة مرة واحدة
يحدهم م ــكان ،في ظّله
ليحي ــا الجمي ــع ف ــي حرية ،ال ّ
يحتم ــون أينم ــا ذهبـ ـوا ،ب ــا خ ــوف.

 +ف ــي القدي ــم كان خالص الجس ــد م ــن القتل هو
النج ــاة .والي ــوم أصب ــح خ ــاص ال ــروح م ــن الم ــوت،
الوحش ــة ،والبع ــد ع ــن هللا ،ه ــو النجاة.
ط ِرح
 +ف ــي القدي ــم كان خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ..والي ــوم قـ ـ ـ ـ ـ ــد ُ
خارج ــا ،إذ ال س ــلطان ألح ــد عل ــى أن
الخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
ً
يمي ــت ال ــروح.

عل ــى أن الحاج ــة إل ــى األم ــان ،إل ــى «مدين ــة
الملج ــأ» ،ه ــي ه ــي ف ــي كل زم ــان ،وإن تغي ــرت
المفاهي ــم والص ــورة...

«وأعطيكم رعاة حسب قلبي،
فيرعونكم بالمعرفة والفهم»
(إرميا)15:3

كنائس ومذابح إيبارشية اطفيح
القمص /مرقس إدوارد
وكيل عام المطرانية
ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشية،
والمجلس اإلكليريكي العام ،والكرمة،
وبيت المكرسات
والمرتلون ،والشمامسة،
والخدام والخادمات
وكل عائالت وأفراد الشعب
يهنئون من أعماق قلوبهم أباهم
صاحب األبوة الحانية،
معلم الالهوت ،أسقف الفرح،
ذا االبتسامة المالئكية،
الراهب الناسك ،حبيب إخوة الرب،
الراعي الباذل،
وأب التراث القبطي األرثوذكسي،
حضرة صاحب
النيافة جزيل االحترام

األنبـــا زوسيمـــا

أسقف اطفيح وكل تخومها
بالعيد السابع لسيامته المباركة
متمنين لنيافته دوام حبريته
وأبوته سنين عديدة وأزمنة هادئة
سالمية مديدة
بصلوات حضرة صاحب القداسة
والغبطة البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين

بابا اإلسكندرية وبطريرك الك ارزة
المرقسية وسائر بالد المهجر.
وكل عام ونيافته في كل ملء
الصحة والعافية وإلى منتهى األعوام
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«انظروا كيف زالت خطية اجلنس البرشي كما بدأت .يف الفردوس اكنت امل رأة علة املوت للرجل ،وخرجت من القرب ام رأة تعلن احلياة للب رش( ».ابلابا غريغوريوس الكبري)

يقــول القديــس بولــس الرســول لمؤمنــي كورنثــوس« :ألنــه وإن كان لكــم ربـوات
مــن المرشــدين فــي المســيح ،لكــن ليــس لكــم آبــاء كثيــرون .ألنــي أنــا ولدتكــم
فــي المســيح يســوع باإلنجيــل» (1كــو .)15:4فــاألب هــو الــذي يغــرس النــاس
فــي جســد المســيح أي الكنيســة ،وذلــك بواســطة تعليمــه المســتقيم وقداســة ســيرته.
فالكنيســة األرثوذكســية تعطــي لقــب «أب» لمــن لديهــم نعمــة أن يقــودوا شــعب هللا
فــي المســيح إلــى الخــاص ،وذلــك بســلطان التعليــم األرثوذكســي المســتقيم وقداســة
ســيرتهم ( .)1وهكذا ُلِّقب القديس بوليكاربوس ( )2بـ«معلم آســيا وأب المســيحيين»،
ميــه كليمنــدس وبنتينــوس «أبويــن» .وينقــل هــذا
وكان أوريجانــوس يدعــو معّل ْ
التقليــد القديــس كليمنــدس االســكندري قائـ ًـا« :إننــا ندعــو الذيــن علمونــا آبــاء
لنــا ..وكل مــن يتعلــم هــو مــن جهــة الخضــوع ابــن لمعلمــه»(.)3
ـت الروحيــات علــى يــدي
وإذ نســير علــى درب اآلبــاء ،وال ســيما أننــي تعلمـ ُ
أبــي الروحــي نيافــة المتنيــح األنبــا صرابامــون ،لــذا أدعــوه ،وبحـ ٍ
«أبــا» .فهــو
ـقً ،
األب والمعلــم الروحــي لكثيريــن فــي هــذا الجيــل ،الــذي صــارت كلماتــه وتصرفاتــه،
بــل ونبـرة صوتــه الهــادئ ،تلصــق بذهــن تالميــذه وتــرّن فــي آذانهــم ،وتقودهــم إلــى
تجمــل أبونــا الروحــي ليــس فقــط بالفضائــل الرهبانيــة بــل وبجميــع
حيــاة التقــوى .فقــد ّ
الفضائــل المســيحية الكاملــة التــي جــاءت فــي تعاليــم الكتــاب المقــدس وكتابــات
آبــاء الكنيســة العظــام .وال سـّـيما« :اإليمــان والرجــاء ،والمحبــة ،واإلفـراز ،والعفــة
والعفــاف ،والوداعــة والتواضــع ،والبســاطة ،والصبــر والتحنــن وطــول األنــاة،
والصمــت ،والســهر ،والزهــد ..إلــخ».
ُســج ُل بحــروف مــن نــور عمــل
إننــي كشــاهد
ٍ
عيــان ،أمــام هللا والتاريــخ أ ّ
ـدي نيافتــه،
هللا الــذي صــار ظاهـ ًا
ـر ّ
وبيًنــا فــي ديــر القديــس األنبــا بيشــوي علــى يـ ّ
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ـكيا :فبفضــل تدبي ـره األبــوي كشــيخ وقــور ومختبــر لــدروب الحيــاة الرهبانيــة،
ونسـ ً
ازدهــرت الرهبنــة بديــر األنبــا بيشــوي ،وال سـ ّـيما بعــد الحالــة القاســية التــي كان
عليهــا الديــر قبــل اســتالم نيافتــه مســئولية تدبي ـره .فعــدد الرهبــان الــذي تضــاءل
بشــدة حتــى وصــل إلــى أقــل مــن عــدد أصابــع األيــدي ،ازداد بفضــل تدبي ـره
الحكيــم ومحبتــه الفياضــة للرهبــان والرهبنــة ،حتــى صــار الرهبــان مثــل الحمــام فــي
البــرج ،وتتمثــل فيهــم جميــع الدرجــات الرهبانيــة التــي تحـ ّـدث عنهــا آبــاء الرهبنــة
الكبــار ،فمــن األخ المبتــدئ ،إلــى ارهــب القاليــة ،إلــى األب المتوحــد ،إلــى البــس
اإلســكيم الكبيــر ...إلــخ .فهــذه النهضــة الرهبانيــة الكبيـرة فــي الديــر ،وكــذا النهضــة
ـوم لهــا قائمــة ّإل بفضــل
المعماريــة الكبي ـرة المتزامنــة معهــا ،مــا كان لهــا أن تقـ َ
تدبيــر وعنايــة نيافتــه ..فبعــد أن كانــت مســاحة الديــر صغي ـرة ،بحيــث ال تتعــدي
مســاحة الديــر األثــري ،صــارت شاســعة وممتــدة لمــا هــي عليــه اآلن ،فقاللــي
الرهبــان صــار لهــا مبانــي كثي ـرة ومتعــددة ،وصــار لهــا أس ـوار وبوابــات ،حتــى
أضحــت مثــل مدينــة رهبانيــة ،هــذا إلــى جـوار القاللــي المنفــردة التــي يســكنها أبنــاؤه
الرهبــان محبــو الوحــدة والهــدوء.

المتنيــح البابــا شــنوده الثالــث ،فكانــت
ســبب بركــة ليــس فقــط للديــر بــل وللكنيســة
القبطيــة كلهــا ..وخيــر شــاهد علــى ذلــك
أحــداث ســبتمبر 1981م ،حينمــا صــار
قويــا ،يقــول لــه:
صــوت هللا فــي داخــل نيافتــه ً
«اذهــب وأحضــر البابــا مــن قاليتــه (فــي ديــر
الس ـريان) إلــى الديــر (ديــر األنبــا بيشــوي)»..
وفــور دخــول ســيدنا المتنيــح الديــر برفقــة نيافتــه،
حاصــرت القـوات المدججــة باألســلحة ليــس فقــط
القاليــة فــي ديــر السـريان ،بــل وديــر األنبــا بيشــوي
ِ
تماما ..وهكذا «الفخ انكسر»
الذي أُغلَقت أبوابه ً
ونجــت الكنيســة وباباهــا مــن تدابيــر الشــيطان،
وبفضــل محبــة وإخــاص نيافتــه للكنيســة ولقداســة المتنيــح البابــا شــنوده ،صــار
«حـ ارَّس
ُيطلــق علــى نيافتــه وتالميــذه بــل وجميــع رهبــان ديــر األنبــا بيشــوي ،لقــب ُ
ـهر التــي قضاهــا قداســة البابــا شــنوده
الكرســي المرقســي» ،وصــارت األربعيــن شـ ًا
وروحيــا.
هبانيــا
ً
بالديــر ســبب بركــة كبي ـرة وتعميــر منقطــع النظيــر فــي الديــر ر ً
ِّ
المتنيــح
وإن كنــا قــد تألمنــا لفـراق أبينــا صاحــب القداســة ،العظيــم فــي البطاركــة
البابــا شــنوده الثالــث ،إالَّ ّأنــه بســبب وبفضــل عالقــة المحبــة القويــة التــي كانــت
تربطــه بأبينــا المتنيــح األنبــا صرابامــون ،صــار جســد قداســته الطاهــر «الجوهــرة
قيمــا فــي وســط ديــر األنبــا بيشــوي الــذي أحبــه وت ـوالّه بعنايتــه منــذ
الثمينــة» ُم ً
ـركا وحتــى بعــد نياحتــه ..وهــا قــد رقــد إلــى جـواره أبونــا الحبيــب نيافــة
تنصيبــه بطريـ ً
األنبــا صرابامــون كمــا كان يريــد أن يكــون إلــى ج ـوار معلمــه وأبيــه الروحــي..
هاديــا ومرشـ ًـدا للنفــوس يضــيء مــن علــى منــارة ديــر األنبــا
وهكــذا صــا ار نـ ًا
ـور ً
بيشــوي العامــر ،ليــس فقــط ل ـوادي هبيــب وشــيهيت «مي ـزان القلــوب» ،بــل ولــكل
كــورة مصــر المحبوبــة.

لقد كان أبونا الحبيب المتنيح األنبا صرابامون متشـّـب ًها بســيده يســوع المســيح
فـ«قصبــة مرضوضــة ال يقصــف ،وفتيلــة مدخنــة ال ُيطفــئ» ،لــذا صــار ًأبــا
ـرد الضــال ..ويجبــر
لجمهــور كبيــر مــن الرهبــان واإلكليــروس ،فــكان نيافتــه :يـ ّ
الكســير ..ويقــود الرعيــة إلــى المراعــي الروحيــة الخصبــة.
ليكن تذكارك يا أبي إلى األبد
ليكن تذكارك إلى األبد
ليكن تذكارك إلى األبد

أمــا المـزارع بأنواعهــا المختلفــة ،ومبانــي الخدمــات المتعــددة ،التــي تعمــل علــى
ارحــة الرهبــان فقــد انتشــرت فــي أنحــاء الديــر لتشــهد علــى محبــة نيافتــه ألبنائــه
الرهبــان وســهره علــى راحتهــم .وهكــذا صــار لديــر األنبــا بيشــوي العامــر فــي أيــام
حبريتــه ،االكتفــاء الذاتــي فــي الكثيــر مــن نواحــي الحيــاة ،وذلــك بفضــل تدبي ـره
الحكيــم ومحبتــه للجميــع.
أمــا عــن عالقــة المحبــة الروحيــة التــي كانــت بينــه وبيــن ســيدنا قداســة
ّ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996.
2. Marty. Polyc. 12:3

أيضا المتفرات.2 :1 ،1
 .3كما يذكر القديس ألكسندروس أسقف أورشليم (ق .)3أنظر ً
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ً
ً
تأثريا ىف انلفس ( ابلابا شنوده اثلالث )
إن االنسان اذلى اليستفيد روحي ا ىف أسبوع اآلالم،من الصعب أن يستفيد ىف األيام العادية ألن اآلالم ىه أعمق
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