باسم اآلب واالبن والروح
القدس اإلله الواحد .أمين

أيض ــا بولس الرس ــول
نذك ــر ً
ال ــذي ع ــاش النصف األول من
بعيدا عن المس ــيح ،وفي
حيات ــه ً
ط ــا
النص ــف األخ ــر ص ــار مرتب ً
وكارز بالمس ــيحُ .ق ــرب نهاي ــة حيات ــه رك ــب
ًا
متجه ــا إلى روم ــا من أجل
الس ــفينة م ــع آخري ــن
ً
المحاكم ــة ،وق ــد هاج البحر وتكس ــرت الس ــفينة.
ولك ــن وس ــط ه ــذه المخ ــاوف الش ــديدة ق ـ َّـدم لن ــا
ـار وق ــال« :س ـ َّـلمنا َف ِ
ص ْرَنا ُن ْح َم ـ ُـل» (أعمال
اختب ـ ًا
َ َْ
 .)15:27ه ــذا ه ــو اختبار اإليمان القوي الذي
يحتاج ــه اإلنس ــان فينا.

تحل علينا رحمته ونعمته من
ّ
اآلن وإلى األبد .آمين
خريستوس آنيستي ..آليثوس آنيستي
المسيح قام ..بالحقيقة قام

أهنئك ــم أيه ــا األحب ــاء بعي ــد القيام ــة المجي ــد
يوم ــا ف ــي الص ــوم
ال ــذي نحتف ــل ب ــه بع ــد ً 55
المق ــدس (الص ــوم الكبي ــر) ،وبع ــد أن قضين ــا
أس ــبوع اآلالم في الصلـ ـوات والقراءات اإلنجيلية
الم ِّ
عزي ــة ،ورغ ــم أن
والكتابي ــة وم ــع األلح ــان ُ
الظ ــروف ف ــي ه ــذا الع ــام ل ــم تس ــمح باالحتف ــال
الكامل في كنائس ــنا بس ــبب اإلصابات الموجودة
عل ــى مس ــتوى العال ــم م ــن ج ـ ّـراء ه ــذا الوب ــاء،
أيض ــا تتأث ــر ب ــه ،ولكننا احتفلن ــا به هذا
وبالدن ــا ً
عائلي ــا ومنز ًلي ــا بص ــورة
روحي ــا
ـال
الع ــام احتف ـ ً
ً
ً
رائع ــة .وأعتق ــد أن ص ــورة االحتف ــال ونح ــن وكل
أسـ ـرة في بيتها تتابع الصالة من خالل شاش ــات
التليفزي ــون وعل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماعي،
جدا لبن ــاء الفك ــر الروحي في
ه ــي وس ــيلة قوي ــة ً
األسـ ـرة والمذبح العائلي ،وتجديد وتنش ــيط الحياة
الروحي ــة داخ ــل البي ــت الواح ــد.
ق ــد ق ــام الس ــيد المس ــيح في الي ــوم الثالث بعد
يخيا
الصل ــب ،وكان ــت قيامت ــه كما هو ثاب ــت تار ً
افي ــا وأثرًيا وكنس ـ ًـيا ،والمواضع التي تش ــهد
وجغر ً
بالقيام ــة م ــع الش ــهود الذي ــن حضروا وش ــاهدوا.
وه ــذه القيام ــة أثبت ــت أن الحي ــاة أق ــوى م ــن
الم ــوت ،وأن الح ــب أس ــمى م ــن الكراهي ــة ،وأن
الخي ــر أق ــوى م ــن الش ــر ،وأن الح ــق أس ــمى من
الباطل .وقيامة الس ــيد المس ــيح في اليوم الثالث
وم ــن ه ــذه الحادث ــة ،ق ــد جع ــل رقم ثالث ــة له أثر
ه ــام ج ـ ًـدا ف ــي حياة اإلنس ــان.

يقول ــون إن حي ــاة اإلنس ــان ه ــي ثالث ــة أي ــام:
( )1يـــوم الميـــاد )2( ،ويـــوم الوفـــاة)3( ،
يومـــا طويل اســـمه يوم الحيـــاة .ويوم
وبينهـــم ً
الحي ــاة ه ــو ي ــوم طوي ــل يص ــف منظوم ــة الحياة
اإلنس ــانية .وهذه الحي ــاة فيها الليل يذهب ويأتي
أيض ــا الب ــذرة تم ــوت في األرض
النه ــار ،وفيه ــا ً
أيضا جيل يبني
وتحي ــا لتأت ــي بثمر كثير ،وفيها ً
أيضا دموع تنس ــاب وأفراح
وجي ــل يجن ــي ،وفيها ً
تول ــد ،وهك ــذا الحي ــاة فيها كل ه ــذه االختالفات.
أود أن اُ ِّ
رك ــز عل ــى نقطة واحدة ،أن حياة
ولك ــن ّ
اإلنس ــان ُمرتبط ــة بمخ ــاوف كثيـ ـرة –المخ ــاوف
العديدة التي يواجها اإلنس ــان عبر حياته .وهذه
المخ ــاوف تجعل ــه في حالة من حاالت الخوف:
يخ ــاف م ــن الفش ــل ،م ــن المرض ،م ــن الموت،

من ُفقدان األحباء ،من الشيخوخة ،من العجز،
تغي ــر األحـ ـوال .ه ــذه المخ ــاوف الكثيـ ـرة
أو م ــن ُّ
دائم ــا ف ــي حال ــة م ــن
تجع ــل اإلنس ــان يعي ــش ً
ح ــاالت الخ ــوف .ربم ــا ونح ــن ف ــي ظ ــروف هذا
الع ــام وانتش ــار في ــروس الكورون ــا به ــذه الص ــورة
ف ــي العال ــم بص ــورة فجائي ــة ،جع ــل المخ ــاوف
ت ــزداد ،وجع ــل حي ــاة اإلنس ــان ف ــي حال ــة قل ــق.
ولك ــن القيام ــة ه ــي الوس ــيلة التي تنقل اإلنس ــان
م ــن حال ــة الخ ــوف إل ــى حال ــة الحب ،وسأش ــرح
لحضراتك ــم كي ــف يك ــون هذا.
أوًل أود أن أذك ــر أن القدي ــس داود النب ــي
أيض ــا تع ـ ّـرض لمخ ــاوف كثيـ ـرة حت ــى أن ــه
ً
ص ــرخ ف ــي أح ــد مزاميـ ـره وق ــال« :ال ـ َّـر ُّب ُن ــورِي
الص ــيِ ،م َّم ــن أخاف؟ ال ـ َّـر ُّب ِحصن ح ِ
وخ ِ
ياتي،
َ
ْ َ ُ
ْ َ
ِم َّم ــن ْأرتَ ِع ـ ْـب؟» (مزم ــور  .)26يق ــف اإلنس ــان
ـر أمام هذه المخ ــاوف الكثيرة التي تواجهه
متحي ـ ًا
ِّ
ف ــي مس ــيرة حيات ــه ف ــي ي ــوم الحي ــاة الطوي ــل.
أحيان ــا يق ــف أم ــام ربن ــا ويق ــول ل ــه« :أي ــن أن ــت
ً
أحيان ــا يأت ــي له
ي ــا هللا م ــن ه ــذه المخ ــاوف؟» ،و ً
خاط ــر ويخاط ــب هللا ويقول له« :هل نس ــيت يا
رب خليقت ــك؟ ه ــل نس ــيت اإلنس ــان ال ــذي خلقته
أحيان ــا يأت ــي ل ــه فك ــر آخ ــر ويقول:
بيدي ــك؟» ،و ً
أحيان ــا
«ه ــل تص ــل صلواتن ــا إلي ــك ي ــا رب؟» ،و ً
يش ــعر أن ــه يمضي في نفق .وكثي ــر من األدباء
والفالس ــفة يتكلمون عن الحياة إنها بمثابة نفق،
طويل هو أم قصير ،ولكن يمش ــي فيه اإلنس ــان
ـورا ،بل يبصر النور قرب
وال يق ــدر أن يبص ــر ن ـ ً
النهاي ــة ويش ــعر باألمان والس ــام.

أيض ــا ،داود النب ــي وق ــع
ف ــي العه ــد القدي ــم ً
ف ــي خطي ــة ،وكان ــت خطيت ــه أن ــه ق ــام بتع ــداد
الش ــعب .م ــا هي الخطية ف ــي ذلك؟! كان تعداد
يدل على قوته واعتماده على إمكانياته
الش ــعب ّ
ولي ــس عل ــى معون ــة هللا .وكان ــت ه ــذه خطي ــة،
فخِّير بي ــن ثالثة أنواع
والخطي ــة تحت ــاج تأدي ــبُ ،
م ــن التأدي ــب )1( :جوع لمدة ســـبعة ســـنوات،
ـــارًدا من أعدائـــه لمدة ثالثة
( )2أو يظـــل ُم َ
ط َ
شـــهور )3( ،أو حالة من الوباء تستمر ثالثة
أيـــام .ق ــد اخت ــار داود التأدي ــب الثال ــث وق ــال:
ِ
«أسـ ـُق ْ ِ
َن مر ِ
ِ
اح َم ـ ُـه َكِثي ـ َـرةٌ َوالَ
ط ف ــي َي ــد ال ـ َّـر ّب أل َّ َ َ
ْ
ط ِف ــي َي ِد ِإ ْن َس ـ ٍ
ـان» (2صموئي ــل .)14:24
َسـ ـُق ْ
أْ
م ــا أري ــد أن أقول ــه إن القيامة هي ما جعلت
اإلنس ــان يس ــتطيع أن يعب ــر م ــن حال ــة الخ ــوف
إل ــى حال ــة الح ــب الت ــي ه ــي أس ــمى المش ــاعر
اإلنس ــانية ،والت ــي يعش ــها اإلنس ــان ف ــي ُمنته ــى
أيضا
ال ارح ــة والس ــعادة والش ــبع الداخل ــي ،وه ــي ً
ِف ْع ــل القيام ــة ال ــذي يح ـ ّـول اإلنس ــان إلى إنس ــان
يعي ــش إنس ــانيته الحقيقي ــة وهو فرح ــان .القيامة
وحول ــت كثيري ــن م ــن حال ــة الخ ــوف إل ــى
نقل ــت ّ
حال ــة الح ــب الكام ــل .س ــوف أش ــرح لك ــم ث ــاث
خطـ ـوات نجده ــا ف ــي مش ــاهد القيام ــة الجميلة..

 )1الخطوة األولى :النقاء
اإلنس ــان ال يس ــتطيع أن يتمت ــع بالقيام ــة
وينتق ــل م ــن حال ــة الخ ــوف إل ــى حال ــة الح ــب
الكام ــل أو الس ــامي ّإل م ــن خ ــال خط ــوة نق ــاء
القل ــب .ولك ــي يعي ــش اإلنس ــان حيات ــه الس ــليمة
أم ــام هللا كاإلنس ــان الذي خلق ــه ،ينبغي أن يأخذ
طوب ــى ِلأل َْن ِقي ـ ِ
ـاء
َ
خط ــوة النق ــاء ه ــذه .مكت ــوب « ُ َ
اْلَقْل ـ ِ
للاَ» (متَّى  .)8:5أوضح
ـب ألََّن ُه ـ ْـم ُي َعاِيُنو َن َّ
مث ــال عل ــى ذل ــك نج ــده قب ــل قيام ــة المس ــيح
بأي ــام قليل ــة حي ــث يأت ــي بط ــرس الرس ــول وينكر
اقع ــا ف ــي خطية .ونح ــن نتعجب عند
المس ــيح ،و ً
قـ ـراءة ذل ــك ونفكر« :كي ــف تقع في هذه الخطية
وتنك ــر س ــيدك أم ــام جاري ــة وأن ــت تلمي ــذ؟!»
بطرس الرس ــول نفس ــه شعر أنه مرفوض وعاش
حال ــة م ــن الخ ــوف بعي ـ ًـدا ع ــن الس ــيد المس ــيح
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بع ــد قيامت ــه .رج ــع إل ــى مهنت ــه الس ــابقة ،وعاش
يصي ــد الس ــمك ونس ــي إن ــه تلمي ــذ للمس ــيح وأن ــه
عاص ــر معجـ ـزات وس ــمع تعاليم – قد نس ــي كل
ش ــيء .وف ــي معجـ ـزة صي ــد  153س ــمكة كان
ـودا (ألن ــه صي ــاد) م ــع
بط ــرس الرس ــول موج ـ ً
ـر
تالمي ــذ آخري ــن ،ويج ــد الس ــيد المس ــيح حاض ـ ًا
عل ــى الش ــاطئ عندم ــا خرجـ ـوا ألكل الس ــمك
(يوحن ــا  .)21ف ــي وس ــط ه ــذه الجلس ــة ين ــادي
الس ــيد المس ــيح على بطرس الذي أنكره ويقول:
«أَتُ ِحبُِّن ــي؟» وه ــو سـ ـؤال م ــن كلم ــة واح ــدة .رد
ِ ِ
ُّك».
بطرس على السؤالَ :
«ن َع ْم َيا َر ُّب أَّني أُحب َ
ويكررها المسيح ثالث مرات حتى يقول بطرس
ِ
ِ
ُّك» ،وهذه هي
ل ــه« :أ َْن ـ َ
ـت تَ ْعَل ـ ُـم َيا َر ُّب أَّن ــي أُحب َ
اللحظ ــة الت ــي تح ــول فيه ــا بط ــرس الرس ــول من
حال ــة الخ ــوف إلى حال ــة الحب الكامل ألنه نّقى
ممتلئ ــا بمحبة الس ــيد .وصار
قلب ــه وص ــار قلب ــه
ً
ـر ف ــي أماكن كثيرة
كارز مبش ـ ًا
م ــن ه ــذه اللحظ ــة ًا
وب ــاد كثيرة ،وتنتهي حياته باالستش ــهاد .خطوة
النق ــاء ه ــي أول خط ــوة تجع ــل اإلنس ــان يتح ــول
م ــن حال ــة الخ ــوف إل ــى حال ــة الح ــب الكام ــل،
والقيام ــة ه ــي الت ــي تس ــتطيع أن تصن ــع ه ــذا
الفع ــل ف ــي حي ــاة اإلنس ــانَ .م ـ ْـن يعيش ف ــي هذا
أبدا.
الحـ ـ ـ ـ ــب ل ــن يخ ــاف ً

 )2الخطوة الثانية :الرجاء

دائم ــا باإليم ــان .اإلنس ــان
الرج ــاء ُمرتب ــط ً
دائم ــا لدي ــه أف ــكار
ال ــذي يعي ــش ف ــي الخ ــوف ً
ومحِبطة تجعله يصل إلى مراحل صعبة
سلبية ُ
كمثل اليأس أو االنتحار إذا فقد الرجاء .خطوة
الرج ــاء خط ــوة الزم ــة لينتق ــل اإلنس ــان من حالة
الخ ــوف إل ــى حال ــة الح ــب .أوض ــح مث ــال على
ذل ــك ه ــو ما اس ــتمعنا إليه ف ــي اإلنجيل المقدس
ع ــن القديس ــة مري ــم المجدلي ــة .ه ــي إنس ــانة
عظيم ــا وأخرج منها
عمل
صن ــع معه ــا المس ــيح ً
ً
ش ــياطين ،وص ــارت تتبع ــه وص ــارت ف ــي حي ــاة
ترجي ــة رغم
القداس ــة .ذهب ــت إل ــى القب ــر وه ــي ُم َّ
الخ ــوف والدم ــوع واألس ــئلة الت ــي ف ــي ذهنه ــا.
ولك ــن ه ــذا الرج ــاء الق ــوي ال ــذي دفعه ــا لتذه ــب
إل ــى القب ــر وتبح ــث عن ُمعِّلمه ــا تغلبت به على
مخاوفه ــا ومتاعبها الداخلي ــة ودموعها لكي ترى
المس ــيح ف ــي القب ــر .خط ــوة الرج ــاء ه ــي خط ــوة
الزم ــة لإلنس ــان ال ــذي يري ــد أن ينطلق من حالة
الخ ــوف إل ــى حال ــة الح ــب .لذل ــك عندم ــا ن ــادى
عليه ــا الس ــيد المس ــيح باس ــمها فق ــط قائ ـ ًـا« :ي ــا
مري ــم» ،كان ــت النتيج ــة أن نغ ــم اس ــمها وقع في
«رُبوني»
أذنيه ــا فعرف ــت أن هذا هو المس ــيح – َ
(ي ــا معل ــم) .وم ــن دهش ــتها أرادت أن تمس ــكه،
يذكرها إن ــه ال يزال
ولك ــن المس ــيح ق ــد أح ــب أن ّ
له ــا دور ورس ــالة بأن تذه ــب وتنقل خبر القيامة
إل ــى التالمي ــذ .أيه ــا الحبي ــب ال ــذي تعي ــش ف ــي
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مخ ــاوف كثيـ ـرة ،يج ــب أن تحف ــظ رج ــاءك ف ــي
داخلك ،وطالما لديك هذا اإليمان القوي وتتمتع
بالقيام ــة المجي ــدة ،القيامة تس ــاعدك لتنقلك إلى
حال ــة م ــن ح ــاالت الح ــب الكام ــل وتصي ــر بهذا
ـعيدا في هذه الحياة .لذلك نقول
الحب إنس ـ ً
ـانا س ـ ً
ف ــي الص ــاة «ي ــا رجاء َم ـ ْـن ليس له رج ــاء ،ويا
ُمعي ــن َم ـ ْـن ليس ل ــه ُمعين» .أنت يا هللا رجاؤنا،
لت الخ ــوف واليأس إلى
حو َ
وم ــن خ ــال القيامة ّ
ف ــرح وأمل.
الخط ــوة األول ــى ه ــي النق ــاء ،والثاني ــة ه ــي
الرج ــاء ،والعق ــول المترجي ــة الت ــي تمل ــك أف ــكار
ـخصا تج ــد كالم ــه
إيجابي ــة .ممك ــن تقاب ــل ش ـ ً
ُمحِب ــط ويصي ــب اإلنس ــان بحال ــة م ــن الي ــأس.
ـاء للمس ــتقبل،
ويوج ــد آخ ــر تح ــس أن عن ــده رج ـ ً
وي ــرى كل ش ــيء حس ـ ًـنا ،وي ــرى الغ ــد أفض ـ ـ ـ ـ ــل
م ــن الي ــوم.

 )3الخطوة الثالثة :البناء (العمل)
َم ـ ْـن يبن ــي يب ــدأ م ــن األرض إل ــى أعل ــى،
فه ــذه ه ــي خط ــوة الصع ــود واالرتف ــاع .إذا توّفر
لإلنس ــان نق ــاء القل ــب ورج ــاء العق ــل ،تصير يده
ي ـ ًـدا عامل ــة تبن ــي وترتف ــع .نس ــمع ع ــن بط ــرس
أيض ــا ع ــن توم ــا
الرس ــول ،ومري ــم المجدلي ــة ،و ً
ـك ف ــي قيام ــة المس ــيح ،وبع ــد القيام ــة
ال ــذي ش ـ ّ
بأس ــبوع ظه ــر المس ــيح لتالمي ــذه وبينه ــم توم ــا،
وق ــال ل ــه «انظ ــر م ــكان المس ــامير والحرب ــة»،
«رِّب ــي َوِإَل ِهي» (يوحنا
فص ــرخ توما بق ــوة معترًفا َ
 .)28:20وينتق ــل توم ــا بع ــد ذل ــك من أورش ــليم
ويذهب إلى الهند ليبش ــر باس ــم المس ــيح – هذه
ه ــي خط ــوة العم ــل .إذا امتل ــك اإلنس ــان نق ــاء
القل ــب والرج ــاء ف ــي العق ــل يس ــتطيع أن يبن ــي
ويعم ــل ،وأن يحتض ــن اآلخري ــن ويخدمه ــم ،وأن
ينتق ــل م ــن حالة الخوف إلى حال ــة الحب .وهذا
أيض ــا ما
أم ــر يف ــرح اإلنس ــان ف ــي حيات ــه ،وه ــو ً
ِ
ُّك
جع ــل داود النب ــي يقول في مزم ــور « 18أُحب َ
َي ــا َر ُّب َي ــا ُقَّوِت ــي».

القيام ــة ليس ــت مجرد احتفال ،وليس ــت حدثًا
يخي ــا ،ولك ــن القيام ــة ه ــي حي ــاة تُع ــاش .وإذا
تار ً
َّ
كن ــا ونح ــن في بيوتن ــا اآلن ونتمتع ونحتفل بعيد
القيام ــة المجي ــد ٍ ،
ونف ـ ّـرح
كل وس ــط أسـ ـرته ُ ،
بعضن ــا البع ــض ونعي ــش ه ــذه الفرح ــة ،نح ــن
نس ــتطيع أن نف ــرح بالقيام ــة .أدعوك ــم أن تقـ ـ أروا
إنجي ــل معلمن ــا يوحن ــا الحبي ــب ،التلمي ــذ ال ــذي
كان يس ــوع يحب ــه ،ورس ــائله الث ــاث ومعه ــم
س ــفر الرؤي ــا .ه ــذه األس ــفار الخمس ــة مجم ــوع
أصحاح ــا وتتناس ــب م ــع فتـ ـرة
أصحاحاته ــا 50
ً
الخمس ــين المقدس ـ ـ ـ ـ ــة ،نعيش ــها ونف ــرح فيهـ ـ ـ ــا
بالقيام ــة المجي ــدة.

وف ــي ه ــذا االحتف ــال .وإذا كان ه ــذا االحتف ــال
تحدها
ـدودا ولك ــن فرحة القيام ــة ال ّ
الكنس ــي مح ـ ً
ّإي ــة أح ــداث ،فالقيام ــة في حياة اإلنس ــان وقلبه.
وبرغ ــم تع ـ ّـرض بالدن ــا وب ــاد العال ــم لوب ــاء غير
مس ــبوق ،وهن ــاك تزايد في ع ــدد المصابين وعدد
الضحاي ــا ف ــي ب ــاد كثيـ ـرة ،ولك ــن نش ــكر هللا أن
ـر وب ــدأت ف ــي اإلجـ ـراءات
تنبه ــت مبك ـ ًا
بالدن ــا ّ
االحت ارزي ــة الت ــي تس ــاعد في تقلي ــل وحصر هذه
الع ــدوى الت ــي يمك ــن أن تص ــل إل ــى أي إنس ــان.
ولن ــا وع ــد م ــن هللا عل ــى لس ــان حبق ــوق النب ــي،
ام ـ ُـه
أح ــد أنبي ــاء العه ــد القدي ــم ،ال ــذي يق ــول «ُق َّد َ
َذه ــب اْلوبـ ـأُ ،و ِعن ــد ِرجَلي ـ ِـه خرج ـ ِ
ـت اْل ُح َّم ــى»
َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ َ
(حبق ــوق .)5:3نح ــن لن ــا ثق ــة ولن ــا يقي ــن أم ــام
هللا أن ــه يس ــتطيع أن يرف ـ ـ ـ ـ ــع ه ــذه المخ ـ ـ ـ ـ ــاوف
والمتاع ـ ـ ـ ـ ــب الكثيرة.
أوجه كل المحبة والتحية إلى اآلباء المطارنة
ّ
واآلباء األساقفة في كل اإليبارشيات في مصر
وخ ــارج مص ــر ،واآلب ــاء الكهن ــة والشمامس ــة
واألراخن ــة ومجال ــس الكنائ ــس ،وأهن ــئ كل بي ــت
مس ــيحي وكل أسـ ـرة ،اآلباء واألمهات ،األزواج
والزوج ــات ،الش ــباب والش ــابات والصغ ــار وكل
قطاع ــات الخدم ــة .نهنئ كل أحبائنا في العالم،
نهن ــئ إيبارش ــيتنا ف ــي الكرس ــي األورش ــليمي،
واإليبارش ــيات والكنائ ــس واألديـ ـرة القبطي ــة ف ــي
كل م ــن الوالي ــات المتح ــدة االمريكية وكندا وفي
أورب ــا وف ــي أس ــتراليا وف ــي أفريقيا وآ’س ــيا .أهنئ
جميع ــا ،نف ــرح
ـعيدا لن ــا
الجمي ــع ليك ــون عي ـ ًـدا س ـ ً
ً
في ــه ليك ــون س ــبب س ــعادة ل ــكل أح ــد ،ألن ــه ف ــي
ه ــذه الس ــنة ف ــرح عائل ــي ل ــكل بيت وكل أسـ ـرة.
أوج ــه ش ــكري إلى كل إخوتنا
أيض ــا ّ
و ً
أود أن ّ
المس ــلمين الذين أرس ــلوا لنا التهنئة بمناسبة عيد
القيامة المجيد من خالل الرسائل أو المكالمات
التليفونية أو وس ــائل التواصل االجتماعي .وأود
جميع ــا بق ــرب حلول ش ــهر رمضان،
أن أهنئه ــم
ً
ـهر مقب ــوًل ترتف ــع في ــه
ش ــهر الص ــوم ،ليك ــن ش ـ ًا
الصلـ ـوات واألدعية.

عيدا
نهنـــئ الجميـــع بهـــذا العيد ،ليكـــن ً
جميعا ،نفرح فيه وليكن ســـبب
ســـعيدا لنـــا
ً
ً
ســـعادة لكل أحد.

اخريستوس آنيسيت ،آيلثوس انيسيت
املسيح قام  ،باحلقيقة قام.

نح ــن نف ــرح بالقيام ــة المجي ــدة في ه ــذا العام

َْ َ َُ َُ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ
َّ ُ َ َ
َ
ات؟ ل ي س ه و هه ن ا ،ل كِن ه ق ام!» (لوقا 5 :24و)6
«ل ِم اذا ت ط ل ب ال ح ب ي األم و ِ

قداسة ابلابا حيتفل بأسبوع اآلالم وعيد القيامة يف دير األنبا بيشوي
علــى خلفيــة ق ـرار لجنــة الســكرتارية بالمجمــع المقــدس بتعليــق
صل ـوات األســبوع المقــدس وعيــد القيامــة هــذا العــام ،بســبب انتشــار
فيــروس كورونــا المســتجد ،توجــه قداســة البابــا لديــر القديــس األنبــا
بيشــوي ب ـوادي النطــرون ،حيــث صلــى كل المناســبات االحتفاليــة
بكنيســة التجلــي ،بمركــز لوجــوس البابــوي بالديــر .وقــد الزم قداســته
طوال األســبوع صاحبا النيافة :األنبا دانيال أســقف المعادي والبســاتين
ودار الســام وســكرتير المجمــع المقــدس ،واألنبــا يوليــوس األســقف
الجمعة  ١٠أبريل ٢٠٢٠م

مجعة ختام الصوم

بدأت صلوات ســر مســحة المرضى (القنديل
صباحــا ،وقــد ألقــى قداســة
العــام) فــي الســابعة
ً
البابــا كلمــة عقــب االنتهــاء مــن صــاة القنديــل
شــرح فيهــا طقــس الصل ـوات ،بخــاف عظــة
القداس اإللهي .اشــترك مع قداســته في الصالة،
أصحــاب النيافــة :األنبــا دانيــال أســقف المعــادي
وســكرتير المجمــع المقــدس ،األنبــا يوليــوس
األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية
الخدمــات ،األنبــا اكليمنــدس األســقف العــام
لكنائــس ألماظــة وعزبــة الهجانــة وشــرق مدينــة
نصــر ،واألنبــا ســاويرس األســقف العــام المشــرف
علــى أدي ـرة :األنبــا موســى األســود بطريــق
العلميــن ،وديــر األنبــا تومــاس الســائح وديــر مــار
بقطــر بالخطاطبــة ،واالنبــا ميخائيــل األســقف
العــام لكنائــس منطقــة القبــة والوايلــي ،إلــى جانــب
عــدد محــدود مــن الرهبــان والشمامســة.
األحد  ١٢أبريل ٢٠٢٠م

أحد الشعانني

بــدأ صل ـوات رفــع بخــور باكــر فــي الســابعة
صباحــا ،وألقــى قداســة البابــا كلمــة عقــب االنتهاء
ً
مــن دورة الشــعانين بهــا شــرح لطقــس الــدورة ،كمــا
ألقــى عظــة القــداس اإللهــي وكانــت عــن صفــات
أحــد الشــعانين ،واســتقبال القلــب للمســيح.
وعقــب انتهــاء القــداس اإللهــي أُقيمــت صل ـوات
التجنيــز العــام .اشــترك مــع قداســته فــي الصــاة،
أصحــاب النيافــة :األنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس
ديــر الس ـريان ،األنبــا دانيــال أســقف المعــادي
وســكرتير المجمــع المقــدس ،األنبــا يوليــوس
األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية
الخدمات ،األنبا إيالريون األسقف العام لكنائس
غــرب اإلســكندرية ،االنبــا بافلــي األســقف العــام
لكنائــس قطــاع المنت ـزه ،واألنبــا هرمينــا األســقف
العــام لكنائــس شــرق اإلســكندرية ،إلــى جانــب
عــدد محــدود مــن الرهبــان والشمامســة.

العــام لكنائــس مصــر القديمــة وفــم الخليــج والمنيــل وأســقفية الخدمــات،
بينمــا اشــترك فــي كل مناســبة عــدد محــدود جـ ًـدا مــن اآلبــاء األســاقفة
ورهبــان الديــر ،والدياكــون المعلــم إبراهيــم عيــاد مرتــل الكاتدرائيــة ومعــه
منعــا للتجمعــات الكبيـرة .وقــد قامــت القنـوات
 6مــن الشمامســة ،وذلــك ً
المســيحية الثــاث ،وصفحــة المتحــدث الرســمي للكنيســة القبطيــة علــى
ـث الصلـوات علــى الهـواء مباشـرة مــن جمعــة ختــام الصــوم
الفيســبوك ،ببـ ّ
وحتــى قــداس عيــد القيامــة المجيــد.

الخميس  ١٦أبريل ٢٠٢٠م

مخيس العهد

بــدأت صل ـوات باكــر خميــس العهــد فــي
صباحا ،أعقبها صلوات ساعات
الساعة السابعة
ً
البصخــة ،ثــم بــدأت صل ـوات لقــان وقــداس يــوم
الخميــس الكبيــر .وقــد ألقــى قداســته كلمــة فــي
باكــر خميــس العهــد عــن قطعــة تبكيــت يهــوذا،
أيضــا ألقــى كلمــة شــرح فيهــا طقــس اللقــان ،ثــم
و ً
عظة القداس اإللهي وكانت عن العشاء األخير
وســر اإلفخارســتيا ،واســتقبال القلــب للمســيح..
اشــترك مــع قداســته فــي الصــاة ،أصحــاب
النيافــة :األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير
المجمــع المقــدس ،األنبــا رافائيــل األســقف العــام
لكنائس وســط القاهرة ،األنبا مارتيروس األســقف
العام لكنائس شرق السكة الحديد ،األنبا يوليوس
األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية
الخدمــات ،األنبــا مــكاري األســقف العــام لكنائــس
شــب ار الجنوبيــة ،واألنبــا آنجيلــوس األســقف العــام
لكنائــس شــب ار الشــمالية ،إلــى جانــب عــدد محــدود
مــن الرهبــان والشمامســة.
الجمعة  ١٧أبريل ٢٠٢٠م

اجلمعة الكبرية

بــدأت صل ـوات الجمعــة الكبي ـرة فــي الســابعة
صباحــا ،وقــد ألقــى قداســة البابــا كلمــة قصي ـرة
ً
صــاة الســاعة السادســة شــرح فيهــا سلســلة
محاكمــات الســيد المســيح قبــل صلبــه ،وألقــى
عظــة بعنـوان أسـرار الوجــود اإلنســاني (الحــب -
المــوت) عقــب الســاعة الحاديــة عش ـرة .اشــترك
مــع قداســته فــي الصــاة ،أصحــاب النيافــة:
األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع
المقــدس ،األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس
مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات ،األنبــا
اكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس ألماظــة وعزبــة
الهجانــة وشــرق مدينــة نصــر ،واألنبــا ســاويرس
األســقف العــام المشــرف علــى أدي ـرة :األنبــا
موســى األســود بطريــق العلميــن ،وديــر األنبــا
تومــاس الســائح وديــر مــار بقطــر بالخطاطبــة،

واألنبــا ميخائيــل األســقف العــام لكنائــس منطقــة
القبــة والوايلــي ،إلــى جانــب عــدد محــدود مــن
الرهبــان والشمامســة.
مساء السبت  ١٨أبريل ٢٠٢٠م

قداس عيد القيامة املجيد

صلى قداســة البابا تواضروس الثاني ،قداس
عيد القيامة المجيد ،مساء يوم السبت  ١٨أبريل
٢٠٢٠م ،في كنيسة التجلي بالمقر البابوي بدير
القديــس األنبــا بيشــوي بـوادي النطــرون ،بمشــاركة
 ١٤مــن أحبــار الكنيســة ،وهــم أصحــاب النيافــة:
( )1األنبــا مرقــس مط ـران شــب ار الخيمــة)2( .
األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع
المقــدس )3( .األنبــا مكســيموس األســقف العــام
لكنائس قطاع مدينة السالم والحرفيين )4( .األنبا
مارتيــروس األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق
السكة الحديد بالقاهرة )5( .األنبا إرميا األسقف
العام )6( .األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس
قطــاع مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات)7( .
األنبــا مــكاري األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــب ار
الجنوبيــة )8( .األنبــا آنجيلــوس األســقف العــام
لكنائــس قطــاع شــب ار الشــمالية )9( .األنبــا بافلــي
األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنت ـزه والمشــرف
العــام علــى خدمــة الشــباب باإلســكندرية)10( .
األنبــا اكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس قطــاع
ألماظــة والهجانــة وشــرق مدينــة نصــر)11( .
األنبــا إيالريــون األســقف العــام لكنائــس قطــاع
غــرب اإلســكندرية )12( .األنبــا هرمينــا األســقف
العــام لكنائــس قطــاع شــرق اإلســكندرية)13( .
األنبــا ســاويرس األســقف العــام المشــرف علــى
أديرة األنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج،
واألنبــا موســى بطريــق العلميــن ،ومــار بقطــر
بالخطاطبة )14( .األنبا ميخائيل األسقف العام
لكنائــس قطــاع حدائــق القبــة والوايلــي .كمــا شــارك
فــي القــداس عــدد محــدود مــن رهبــان ديــر القديــس
األنبــا بيشــوي ب ـوادي النطــرون والشمامســة .وقــد
ألقــى قداســة البابــا عظــة قــداس العيــد عــن «ثــاث
خطـوات فــي مشــاهد القيامــة».
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الرئيس عبد الفتاح السييس يهنئ قداسة ابلابا بعيد القيامة املجيد
بعــث الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي برقيــة تهنئــة إلــى قداســة
البابــا تواضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الك ـ ارزة المرقســية،
بمناســبة عيــد القيامــة المجيــد .حيــث أشــاد الســيد الرئيــس بمــا يجمــع كافــة
أبنــاء الشــعب المصــري مســلميه ومســيحييه مــن روابــط ومشــاعر طيبــة
داعيــا هللا تعالــى فــي هــذا الظــرف الدقيــق الــذي يمــر بــه العالــم
وصادقــةً ،

رئيس الوزراء يهنئ قداسة ابلابا
واملواطنني األقباط بعيد القيامة املجيد

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء ،برقية
تهنئ ــة لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني ،باب ــا اإلس ــكندرية وبطريرك
الكـ ـ ارزة المرقس ــية ،وجمي ــع المواطنين األقباط؛ بمناس ــبة االحتفال بعيد
القيام ــة المجي ــد .وبهذه المناس ــبة ،ق ــدم رئيس ال ــوزراء أخلص التهاني
القلبي ــة لقداس ــة الباب ــا ،مقرون ــة بأطيب التمنيات ب ــأن يعيد المولى عز
وج ــل ه ــذه المناس ــبة عل ــى قداس ــته وعل ــى جمي ــع المواطني ــن األقب ــاط
بموف ــور الصح ــة والس ــداد ،وعل ــى مصرن ــا الحبيب ــة بالمزيد م ــن التقدم
والرق ــي واالزده ــار ،وأن ت ــزداد أواص ــر المحب ــة والس ــام بي ــن أبن ــاء
جميع ــا؛ ك ــي تنع ــم مصر باألم ــن واألمان واالس ــتقرار.
الوط ــن
ً

خبصوص اإلرشاف ىلع دير
القديس األنبا بيشوي

أن يحفــظ مصــر ويرعــى شــعبها العظيــم ويقيــه وجميــع شــعوب العالــم مــن
كل مكــروه وســوء.
أيضــا ببرقيــة تهنئــة ألبنــاء مصــر المســيحيين
كمــا بعــث الســيد الرئيــس ً
فــي الخــارج ،حيــث أعــرب ســيادته عــن تمنياتــه لهــم بالتوفيــق والســداد،
ولمصرنــا الحبيبــة بمزيــد مــن الخيــر والنمــاء.

قداسة ابلابا يتلىق اتلهنئة بالعيد
من الوزراء واملسئولني

وقـــد بعث الســـادة الـــوزراء والمســـئولون بالدولـــة برقيات تهنئة
بقداســـة البابـــا بمناســـبة االحتفال بعيـــد القيامة المجيد

مقابالت قداسة ابلابا

اس ــتقبل قداســـة البابـــا ،ي ــوم الخمي ــس  ٢٣أبري ــل ٢٠٢م ،بالمقر
البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى باألنبا رويس ،أصحاب النيافة:
األنبـــا دانيال أس ــقف ورئي ــس دير األنبا بوال بالبح ــر األحمر ،واألنبا
ثيئودوســـيوس أس ــقف وس ــط الجيـ ـزة ،واألنبـــا كاراس األس ــقف العام
بالمحل ــة الكب ــرى ،واألنبـــا أبانـــوب األس ــقف الع ــام لكنائ ــس المقط ــم؛
والذي ــن حض ــروا لتهنئ ــة قداس ــته بعيد القيام ــة المجيد.

العظة األسبوعية لقداسة ابلابا

ألق ــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة األس ــبوعية مس ــاء
ي ــوم األربع ــاء  8أبري ــل 2020م ،وتم ــت إذاعته ــا عل ــى القنـ ـوات
الفضائي ــة القبطي ــة ،وصفح ــة المتح ــدث الرس ــمي للكنيس ــة ،وكان ــت
العظ ــة بعنوان «
رجــــــاء ثابــــــت».
ٌ

حوار قداسة ابلابا مع جريدة األهرام

قداسة ابلابا لألهرام :متألم تلوقف الصالة يف الكنائس
ولكن صحة انلاس أهم

بع ــد نياح ــة مثل ــث الرحم ــات األنبا صرابامون ،أس ــقف ورئيس
دي ــر القدي ــس العظي ــم األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،يت ــم تعيين
«لجنة إشـ ـراف» من خمس ــة من اآلباء رهبان الدير وهم :الراهب
القمـــص أغابيـــوس – الراهـــب القمـــص دوماديـــوس -الراهـــب
القمـــص أفرايـــم – الراهب القس مينا – الراهب القس ياكوبوس.
ومالي ــا ،والتدبي ــر الرهبان ــي،
وذل ــك إلدارة الدي ــر واإلشـ ـراف
روحي ــا ً
ً
ـر ش ــهرًيا ع ــن ه ــذه المس ــئولية ،وذل ــك لحين
عل ــى أن يقدمـ ـوا تقري ـ ًا
اختي ــار رئي ــس جدي ــد للدي ــر .وعلى اب ــن الطاعة تح ــل البركة.
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ف ــي ي ــوم الخمي ــس  ٩أبري ــل
٢٠٢٠م ،أج ــرى قداســـة البابا
مقابل ــة صحفيـ ـ ـ ــة م ــع الكاتـ ـ ـ ــب
الصحفي األستـ ـ ـ ـ ــاذ أشــــــــــــرف
صادق بجريدة األه ـ ـ ـ ـ ـرام ،وذلك
بمناسبة احتف ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الكنيس ـ ـ ــة
القبطي ـ ـ ـ ـ ــة األرثوذكسي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعيد
القيام ـ ـ ـ ـ ـ ــة المجيـ ـ ـ ـ ــد .وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت
المح ــاور التي تناولها قداس ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الباب ــا خ ــال اللق ــاء كاآلتي:
 قرار إغ ـ ـ ــالق الكنائس لمتفرضه علينا الدولة.
 إج ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات الدولة ف ـ ـ ـ ـ ــيمواجه ــة جائح ــة كورون ـ ـ ـ ــا أكثر
م ــن رائعة.

جدا لوقف الص ــالة
 متألم ًفي الكنائـ ـ ـ ـ ـ ــس ولك ـ ـ ــن صح ـ ـ ـ ــة
الناس أهم.
 انتشار كورونـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ــرسإن ـ ـ ـ ـ ــذار لإلنسـ ـ ـ ــان الذي تناسى
وج ــود الخالق.
 ارفعـ ـوا قلوبكـ ـ ـ ـ ــم إل ــى هللاجميعا مس ــلمين وأقباط
وقول ـ ـ ـ ـوا
ً
ي ــا رب ارحمن ــا.
 تعلي ـ ـ ـ ـ ــق الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ف ــيالكنائ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مؤقـ ـ ـ ـ ـ ــت ونس ــتبدله
بوسائل التواصل االجتماعـ ـ ــي.
 أطب ـ ـ ـ ـ ــاء مصـ ـ ـ ـ ـ ــر جيشنااألبي ــض جن ــود بواس ــل ،أوج ــه
له ــم تحي ــة تقدي ــر وعرف ــان.

ُ َّ َّ َ
َََ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ
ْ َ ْ ِ َّ
ح دادِه ا ،ول بِ س ت مالب ِس م ِده ا( ».أستري )4 :6
ِث ن زع ت ثِي اب ِ
«ث م إِن ه ا ِف ال وم اثل ال ِ

الكنيسة القبطية تنيع
شهيد الوطن املقدم حممد فوزي احلويف
تنعي الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة القبطي ـ ـ ـ ـ ــة
المصري ــة األرثوذكس ــية ،وعل ــى
أرس ــها قداس ــة الباب ــا تواضروس
الثاني ،شهيد الوط ـ ـ ـ ـ ــن المق ـ ـ ــدم
البط ــل محمـــد فـــوزي الحوفي،
الذي اُستُش ــهد وهـ ـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي
جراء
واجب ــه تجـ ـ ـ ـ ـ ــاه الوطـ ـ ـ ـ ـ ــنّ ،
اقتحام قوات مكافح ـ ـ ـ ــة اإلرهاب
لوك ــر إرهاب ــي بمنطق ــة األميرية
بمحافظة القاهرة .وتقـدم خالص
العـ ـزاء ألسـ ـرة الش ــهيد ،وتصلي
أيض ــا م ــن أج ــل المصابين.
ً

كم ــا تتوجه الكنيس ــة بالتحية
لرج ـ ـ ـ ـ ـ ــال الشرط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المصريـ ــة
الذي ــن يقدم ـ ـ ـ ـ ـ ــون أرواحه ـ ـ ـ ــم في

فداء
س ــبيل التص ــدي لإلره ــابً ،
للوط ــن .وتؤك ــد عل ــى تضامنها
الكام ــل م ــع القـ ـوات المس ــلحة
وأجهـ ـزة الش ــرطة الباس ــلة وكاف ــة
الق ــوى الوطنية في معركتهم مع
اإلرهاب الغاشم ،فلن تزيدنا هذه
العمليات اإلرهابية الغادرة س ــوى
وتمس ـ ًـكا بالحف ــاظ عل ــى
إصـ ـرًا
ار ُّ
وح ــدة النس ــيج الوطن ــي كحائ ــط
ص ــد في مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب
وغيـ ـره م ــن التحدي ــات .وس ــنظل
نصل ــي ليحفظ هللا القدير مصر
وش ــعبها م ــن كل س ــوء.
الثالثاء الموافق  14أبريل 2020م..
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الكنيسة املرقسية باإلسكندرية
تهدي جريانها شنطة للوقاية من فريوس كورونا

االحتفال باذلكرى اثلاثلة
لشهداء طنطا

احتفل ــت إيبارش ــية طنط ــا وتوابعه ــا ي ــوم األربع ــاء  8أبري ــل
2020م ،بالعي ــد الثال ــث الستش ــهاد ثالثي ــن م ــن أبنائه ــا األبـ ـرار
خ ــال ح ــادث التفجي ــر ال ــذي وقع يوم أحد الش ــعانين عام ٢٠١٧م
امنا
بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بمنطق ــة أبي النج ــا بطنط ــا .وتز ً
م ــع ه ــذه الذك ــرى وم ارع ــاة للظ ــروف االحت ارزي ــة الراهن ــة ،زار نيافة
األنب ــا بـ ـوال مطـ ـران طنط ــا وتوابعه ــا المـ ـزار ال ــذي يح ــوي رفاته ــم
وق ــام بعم ــل تمجي ــد له ــم ،و أقيم ــت احتفالية عبر وس ــائل التواصل
االجتماع ــي تضمن ــت كلم ــة لنيافت ــه.
الهـ ـواء مباشـ ـرة عب ــر ع ــدد م ــن القنـ ـوات الفضائي ــة المصري ــة وذل ــك
ف ــي إط ــار عظ ــة األح ــد األس ــبوعية والت ــي تذيعه ــا ع ــدد م ــن القنوات
الفضائي ــة ،وه ــي قنـ ـوات الش ــركة المتح ــدة للخدم ــات اإلعالمية (أون
ت ــي ڤ ــي ،دي إم س ــي ،س ــي ب ــي س ــي ،الحي ــاة).
كان قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني قد ألق ــى أولى عظات األحد
على القنوات ذاتها ،يوم األحد  ٢٩مارس الماضي بالتزامن مع قرار
تفادي ــا للتجمعات
الكنيس ــة بتعلي ــق االجتماع ــات والخدم ــات الطقس ــية ً
لمواجه ــة في ــروس كورونا المس ــتجد .ويتولى الكاتب الصحفي أش ــرف
ص ــادق نائ ــب رئي ــس تحري ــر جري ــدة األهـ ـرام مهم ــة اإلع ــداد لعظ ــة
األحد األس ــبوعية.

قام ــت الكنيس ــة المرقس ــية باإلس ــكندرية بتوزي ــع  ١٠٠٠ش ــنطة
تحت ــوي عل ــى زجاج ــة كلور وزجاجة كحول وقفازات وأقنعة وجه ،على
س ــكان المنطقة التي تقع بها الكنيس ــة ،مس ــلمين ومس ــيحيين ،وكذلك
عل ــى أصح ــاب المحالت والعاملين بقس ــم الش ــرطة والح ــي والمصالح
الحكومية بالمنطقة ذاتها .يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الحكومية
واألهلي ــة المبذول ــة للح ــد من انتش ــار فيروس كورونا المس ــتجد.

عظة األحد ىلع الفضائيات املرصية
ألق ــى نياف ــة األنب ــا بافل ــي األس ــقف الع ــام لكنائ ــس قط ــاع المنتـ ـزه
والمش ــرف على خدمة الش ــباب باإلس ــكندرية ،في العاشـ ـرة من صباح
األح ــد  19أبري ــل 2020م (ي ــوم عي ــد القيام ــة) ،كلم ــة للش ــعب عل ــى

املتحف القبطي مفتوح للزيارة
ىلع الفضاء اإللكرتوين
يمكنك ــم اآلن القي ــام بزي ــارة افتراضي ــة للمتح ــف القبط ــي يمص ــر
القديم ــة م ــن خ ــال ال ارب ــط التال ــي:
https://tinyurl.com/yaz46eub
جدي ــر بالذك ــر أن ــه أصب ــح م ــن الممك ــن زي ــارة العديد م ــن المواقع
اضي ــا م ــن خالل اإلنترنت ،وذلك لتش ــجيع الجمهور على
األثري ــة افتر ً
البق ــاء آمني ــن ف ــي المن ــازل ،وف ــي نف ــي الوق ــت إتاحة فرص ــة للتثقيف
واستكش ــاف تـ ـراث األجداد.
جملة الكرازة  24 -أبريل 2020
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الراهب القمص إبراهيم األنطوين

رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم الجمع ــة  ١٠أبري ــل ٢٠٢٠م ،بعد صـ ـراع طويل
م ــع الم ــرض ،الراهـــب القمـــص إبراهيـــم األنطونـــي ،ع ــن عم ــر قارب
الـ ــ ٦٩س ــنة ،بع ــد أن قض ــى حي ــاة رهباني ــة مبارك ــة قارب ــت  ٤٨س ــنة.
ُوِل ــد األب المتني ــح ف ــي مدين ــة طم ــا محافظ ــة س ــوهاج ف ــي  ٢٧أبري ــل
ع ــام ١٩٥١م ،وتره ــب بدي ــر القدي ــس األنبا أنطوني ــوس بالبحر االحمر
ف ــي  ٢١نوفمب ــر ١٩٧٢م ،وس ــيم ِق َّس ــا ي ــوم  ٣١م ــارس ١٩٧٦م .خ ــدم
كأمي ــن للدي ــر ،ث ــم انتق ــل للخدم ــة بدي ــر الميم ــون غ ــرب إيبارش ــية بن ــي
أيض ــا ف ــي الس ــودان ،ثم عاد ليس ــتقر في مق ــر الدير في
س ــويف ،وخ ــدم ً
ب ــوش (بن ــي س ــويف) .وأُقيم ــت صلوات الجناز بديـ ـره بحضور أصحاب
النياف ــة :األنبـــا يســـطس أس ــقف ورئي ــس الدي ــر ،واألنبـــا دانييل أس ــقف
س ــيدني ،واألنبـــا دانيـــال أس ــقف ورئيس دي ــر القديس األنبا بـ ـوال بالبحر
األحم ــر ،واألنبـــا زوســـيما أس ــقف اطفي ــح ،إل ــى جان ــب مجم ــع رهب ــان
الدي ــر .خالـــص تعازينا لنيافة األنبا يســـطس ،ولمجمـــع اآلباء رهبان
الدير ،ولـــكل محبيه.

الراهب القس رويس األورشلييم
كاهن الكنيسة القبطية بلبنان

رق ــد ف ــي ال ــرب مس ــاء ي ــوم الثالث ــاء  ٢١أبري ــل ٢٠٢٠م ،الراهـــب
القـــس رويـــس األورشـــليمي ،كاه ــن كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء والقدي ــس
م ــار مرق ــس بضاحية س ــن الفي ــل بالعاصمة اللبنانية بي ــروت ،عن عمر
جاوز الـ ٥٨س ــنة بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت ألكثر من  ٢٠س ــنة،
س ــبقها فترة خدمة وتكريس في العراق لمدة  ١٥س ــنةُ .وِلد األب المتنيح
بمحافظ ــة المني ــا ي ــوم  ٢٤ديس ــمبر م ــن ع ــام  ،١٩٦١وخ ــدم كش ــماس
مك ــرس ف ــي العاصم ــة العراقي ــة بغداد ف ــي الفترة من ع ــام  ١٩٨٥وحتى
ع ــام  ،٢٠٠٠دخ ــل الدي ــر ف ــي م ــارس ع ــام  ،٢٠٠٠وترّه ــب ف ــي ٢٩
س ــبتمبر  .٢٠٠٥خ ــدم ف ــي القدس ما بي ــن عامي  ٢٠٠٤حتى ،٢٠٠٦
ث ــم انتق ــل إل ــى الخدم ــة بالناصـ ـرة حتى ع ــام  ،٢٠٠٨ثم ف ــي أريحا حتى
كاهن ــا وذل ــك في أح ــد التناصير
ع ــام  ٢٠١٠وس ــيم خ ــال خدمت ــه به ــا ً
المواف ــق  ٥أبري ــل  .٢٠٠٩ث ــم انتق ــل للخدم ــة بالكنيس ــة القبطي ــة بلبن ــان
التابع ــة الكرس ــي األورش ــليمي وخ ــدم هناك حت ــي نياحته.
وق ــد بع ــث قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي برس ــالة لنياف ــة األنبا
أنطونيـــوس مطـ ـران الكرس ــي األورش ــليمي والكوي ــت والش ــرق األدن ــى،
ينع ــي فيه ــا األب المتني ــح .كم ــا نع ــاه غبطـــة البطريـــرك الماروني مار
بشـــارة بطـــرس الراعي ،بطريرك الكنيس ــة الماروني ــة الكاثوليكية بلبنان،
وذل ــك ف ــي اتص ــال تليفون ــي م ــع قداس ــة البابا.
كم ــا تلق ــى قداســـة البابـــا برقي ــة تعزي ــة م ــن العمـــاد ميشـــيل عون،
رئي ــس الجمهوري ــة اللبناني ــة ،أش ــاد فيه ــا بمناق ــب األب ال ارح ــل وب ــدوره
ف ــي خدم ــة المجتم ــع اللبنان ــي بكل أطيافه .وقد ش ــكره قداس ــة البابا على
مش ــاعره الرقيق ــة وتعزيته.
وقد أُقيمت صلوات تجنيزه بكنيستنا بلبنان بحضور عدد محدود من
اإلكلي ــروس دون حض ــور ش ــعبي وفًق ــا لق اررات الكنيس ــة بمنع التجمعات
للح ــد م ــن انتش ــار في ــروس كورون ــا المس ــتجد .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة
األنبـــا أنطونيوس مطران القدس والشـــرق األدنـــى ،ولكل اآلباء كهنة
ورهبان اإليبارشـــية ،وكل محبيه.
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ف ــي احتفالن ــا بعيد القيام ـ ـ ـ ــة
وفرح ــة الخمسيـ ـ ـ ـ ـ ــن المقدس ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
تحضرن ـ ـ ـ ـ ــا أفك ـ ـ ــار كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـرة تؤكد
حقيق ــة قيام ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ــرب يسـ ـ ـ ـ ـ ــوع،
ـر
فنبـ ـوات الكتـ ـ ـ ـ ـ ــاب تحدث ــت كثي ـ ًا
ع ــن القيام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ـ ـ ـ ــا كان ــت
حي ــا على قيامة
األكف ـ ـ ـ ــان دلي ـ ًـا ًّ
ال ــرب ،وهك ــذا كان ــت ظه ــورات
ال ــرب يس ــوع المتع ــددة لتالمي ــذه،
أيض ــا خ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
كذل ــك ً
الكهن ــة وتلقينه ــم للجن ــود كلم ــات
كاذب ــة ..كل ه ــذه أم ـ ـ ـ ـ ـ ــور تؤك ــد
حقيق ــة القيام ــة.
ولكنن ــا في احتفالن ــا بالقيامة
ال نريده ــا د ارس ــة فكرية عقالنية،
ولكنن ــا نح ــب أن تصي ــر القيام ــة
ـلوكا
ًا
ف ــي حياتنا
عمليا وس ـ ً
اختبار ً
يومي ــا ،نختبره ــا كل ي ــوم فتصبح
ً
القيام ــة حي ــاة واختبار..
وه ــذه بع ــض األم ــور الت ــي
عندم ــا نتأمله ــا تجعلن ــا نعي ــش
ب ــروح القيام ــة..
 -1القيـــــامـــــــــة تجعلنـــــــا
ال نخـــاف المـــوت:
فال ــرب يس ـ ـ ـ ـ ــوع عندم ــا ق ــام
اس ــتطاع أن يكس ــر شوكة الموت
عن ــا ،ول ــم يع ــد للم ــوت س ــلطان
عل ــى البشـ ـرية ،ول ــم تع ــد الهاوي ــة
م ــكان اإلنس ــان عن ــد انته ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
حيات ــه ..فبالقيام ــة أصبح الموت
ـماويا جدي ـ ًـدا ،ف ــإن
مي ـ ً
ـادا س ـ ً
ذك ــر
أردت أن تعي ــش القيام ــةّ ،
َ
دائم ــا أن ال ــرب ق ــد ح ـ ّـول
ـك
نفس ـ
ً
خالص ــا
ل ــك العقوب ــة (الم ــوت)
ً
أيضا أن
(الحي ــاة)ّ ،
وذك ــر نفس ــك ً
ال ــرب ق ــد ق ــام لك ــي عندم ــا تكمل
رس ــالتك وتأت ــي س ــاعة انتقال ــك،
ـردد ق ــول الكت ــاب «اآلن تطل ــق
تـ ّ
عب ــدك ي ــا س ــيد حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب قول ــك
بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام( »...ل ـ ـ ـ ـ ــو ،)29:2ال
بخ ــوف ب ــل بف ــرح.
فرحـــا
 -2القيامـــة تهبنـــا ً
وســـط الضيقـــات:
فإيمانن ــا أن آالم الصليب قد

انته ــت بالقيام ــة يجعلنا مطمئنين
ف ــي الضيق ـ ـ ــات ،ب ــل فرحين حتى
عندم ــا نتأل ــم ،فتتوّل ــد ف ــي داخلن ــا
ق ــوة الحتمـ ـ ـ ـ ــال اآلالم م ــن أج ــل
متذكرين كلم ــات الكتاب:
ال ــربّ ،
«ألن ـ ـ ـ ــه كما تكثر آالم المسيـ ـ ـ ـ ـ ــح
فين ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،كذل ــك بالمسيـ ـ ـ ـ ــح تكث ــر
أيضا» (2ك ــو.)5:1
تعزيتن ــا ً
 -3القيامــــــــــة تجعلنـــــــــــا
نمارس األسرار الكنسيــــة بوعي
روحـــي عميق:
ولي ــس كممارس ــات طقس ــية
جاف ــة ،فتث ــق أن ــك ف ــي المعمودية
ق ــد ُد ِفن ــت م ــع ال ــرب يس ــوع لتقوم
بطبيع ــة جدي ــدة فتحي ــا بالب ــر.
نلت موعد
وأن ــك ف ــي الميرون ق ــد َ
اآلب الس ــماوي بال ــروح الق ــدس.
وف ــي اعت ارف ــك تث ــق أن ال ــرب
ال ــذي م ــات وق ــام عن ــك ،مس ـ ّـرته
ه ــي أن يرف ــع خطاي ــاك .وف ــي
اإلفخارس ــتيا تؤم ــن أن ــك تتن ــاول
جس ــد ال ــرب المكس ــور عن ــك
عل ــى الصليب ،ودمه الذي س ــال
ألج ــل خالصك ..فتس ــلك بالروح
ـب مث ــل هـ ـؤالء
«ألن اآلب طال ـ ٌ
الس ــاجدين ل ــه» (ي ــو.)23:4
 -4القيامـــة تمألنـــا رجاء
وسط مشـــاكلنا:
فالقيام ــة تعطي ــك رج ــاء ف ــي
عم ــل ال ــرب ف ــي مس ــتقبل حياتك
مهم ــا ضاق ــت ب ــك الحي ــاة ،ف ــا
تت ــرك نفس ــك ف ــي مش ــاعر وآالم
ي ــوم الجمع ــة ،ب ــل بالرج ــاء تث ــق
يوم ــا ثالثً ــت (بعد وقت
أن هن ــاك ً
يط ــول أو يقص ــر) ،في ــه يقيم ــك
ال ــرب م ــن مش ــكلتك ويفرح ــك.
ليك ــن ل ــك إ ًذا في كل حياتك
فرحا
فك ــر القيام ــة ،فتحي ــا حياتك ً
ـالكا بال ــروح ...فه ــذه
متهّل ـ ًـا س ـ ً
ه ــي مسـ ـرة الرب.
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اس 1( ».كورنثوس )19 :15
ِيع انل ِ
يح ،ف إِن ن ا أش ق ج ِ
«إِن كن لَا ِف ه ِذه ِ ال ي اة ِ ف ق ط رج اء ِف ال م ِس ِ

anbabenyamin@hotmail.com

لق ــد خل ــق هللا اإلنس ــان ليحي ــا
ال ليم ــوت ،ولكن ــه بس ــبب الغواي ــة
م ــن الحي ــة س ــقط ف ــي المعصي ــة
وأكل ،فخس ــر الحي ــاة ودخ ــل ف ــي
دائـ ـرة الم ــوت وخس ــر عالقت ــه باهلل،
لذل ــك حي ــن كلمه هللا اختبأ آدم وراء
الش ــجرة الت ــي أكل منه ــا فص ــارت
حائ ـ ًـا بي ــن هللا واإلنس ــان ،لذل ــك
حول
بصلب المس ــيح على الخش ــبة ّ
الش ــجرة إل ــى تالق ــي بي ــن اإلنس ــان
وهللا ف ــي العه ــد الجدي ــد ،وص ــار
يحم ــل ق ــوة القيام ــة ،لذل ــك حي ــن
اكتش ــفت الملك ــة هيالن ــه صلي ــب
المس ــيح وضع ــت ميتً ــت عليه فقام.
من هن ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن الف ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
مرتب ــط بالخـ ـ ـ ـ ـ ــاص م ــن الخطي ــة
وم ــن الم ــوت ،وش ــركة ف ــي القيام ــة
المجي ــدة .هك ــذا نؤم ــن أن القيام ــة
حياة نحياها في الكنيس ــة من خالل
التناول من األسـ ـرار المقدسة ،لذلك
ُيعط ــى لمغفرة الخطاي ــا وحياة أبدية
لمن يتناول منه (أي جس ــد المس ــيح
ودم ــه) ش ــركة حي ــاة ..وم ــن خ ــال
هذه الحقيقة نؤمن أننا نحيا القيامة
بعم ــل ال ــروح الق ــدس ف ــي العه ــد
الجدي ــد من خالل س ــر المعموديةن
إذ ب ــه نن ــال الطبيع ــة الجدي ــدة الت ــي
تحي ــا إل ــى األب ــد م ــع المس ــيح ف ــي
ملكوت ــه األب ــدي بالقيام ــة ،وكذل ــك
س ــر المي ــرون ال ــذي م ــن خالل ــه
ـكنا لعم ــل ال ــروح القدس
نصي ــر مس ـ ً
كهي ــكل مقدس ُمهيَّأ للنصرة بالثبات
ف ــي المس ــيح القائ ــم م ــن األمـ ـوات،
م ــن خ ــال التن ــاول من جس ــد الرب
ودمه األقدس ــين كما أشـ ـرنا سابًقا..
وم ــن خ ــال س ــر مس ــحة المرض ــى
نن ــال الش ــفاء الم ــؤدي للحياة عكس
الم ــرض الم ــؤدي للم ــوت ،ونمارس
قبل ــه س ــر التوب ــة واالعتـ ـراف حت ــى
فنتهيأ
نتخلص من الخطية بغفرانها ّ
للش ــفاء ،ألن المرض دخل للبشـ ـرية
أما عن س ــر الزواج فهو
بالخطي ــةّ .
على مثال المس ــيح والكنيس ــة .وسر
الكهن ــوت ب ــه تن ــال الكنيس ــة الحي ــاة
من األسـ ـرار المقدسة ،ألنه كهنوت
المس ــيح رئي ــس الكهن ــة األعظ ــم،
مص ــدر الحي ــاة للكنيس ــة كله ــا
بقيامته المقدس ــة وصعوده للس ــماء.

حقا بصليبه صار المســـيح
ً
ذبيحـــة ،وبقيامتـــه صـــار ذبيحة
حيـــة ،وبصعـــوده صـــار ذبيحـــة
ّ
َحَّيـــة دائمة..

مما سبق نـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث
القيام ــة المجي ــدة نقط ــة تح ــول ف ــي
حي ــاة المؤمن ،ورج ــاء كل َم ْن يتألم
ألن لألل ــم نهاي ــة بالش ــفاء ،وكل
ش ــفاء هو اختبار للقيامة المقدس ــة،
لذلك كل َم ْن لمس الرب يس ــوع نال
ـفاء م ــن الم ــرض .وكذل ــك هن ــاك
شـ ً
َم ـ ْـن ن ــال قيام ــة م ــن األمـ ـوات مث ــل
ابن ــة ياي ــروس ،والش ــاب وحي ــد أمه،
ولع ــازر ال ــذي أنتن ف ــي القبر أربعة
أي ــام .حًق ــا كان ال ــرب مص ــدر حياة
ألن ــه يحم ــل ق ــوة القيام ــة بالهوت ــه
ل ــكل متأل ــم التق ــى ب ــه ،إن كان
يض ــا ،أو َم ـ ْـن ل ــه طلب ــه ألج ــل
مر ً
مري ــض أو منتق ــل ،كم ــا ح ــدث م ــع
لع ــازر إذ قال ــت ل ــه مرث ــا «ه ــوذا
أيضا
ال ــذي تحبه مري ــض» ،وقالت ً
«ل ــو كنت ههن ــا لم يمت أخي» في
ثق ــة أن ال ــرب يس ــوع مص ــدر حياة،
وج ــاء لك ــي ُيحي ــي الجنس البش ــري
كل ــه بعم ــل ال ــروح القدس.
لذل ــك نح ــن ننظ ــر لح ــدث
القيام ــة أن ــه هدف للتجس ــد اإللهي،
إذ ش ــابهنا في كل ش ــيء كإنسان ما
خ ــا الخطي ــة وحده ــل ،لك ــي يحمل
خطايان ــا وينقذن ــا من م ــوت الخطية
ويخلصن ــا م ــن ش ــهوات الجس ــد،
ويقدس ــنا حت ــى نن ــال ق ــوة القداس ــة
وحمل الصليب إلماتة الذات ،ونفرح
بق ــوة عمل ال ــروح القدس فينا للثبات
ف ــي عضوي ــة الكنيس ــة والثب ــات ف ــي
الرأس المس ــيح بالتناول من األسرار
المقدس ــة ،والسلوك بالوصية اإللهية
تني ــر لن ــا الطري ــق لألبدية الس ــعيدة،
وتمنحن ــا ق ــوة صل ــب الذات البشـ ـرية
الضعيف ــة ،لنن ــال التوبة كق ــوة قيامة
م ــن ضعف ــات بشـ ـرية ومحارب ــات
ش ــيطانية لإلغـ ـراء ،وم ــن كل ه ــذه
الكلم ــات نحي ــا ق ــوة القيام ــة للنصـ ـرة
عل ــى تحدي ــات كثيـ ـرة يضعن ــا فيه ــا
الش ــيطان ..لذل ــك نق ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـ ــن
القل ـ ـ ـ ـ ـ ــب “خريستـ ـ ـ ــوس آنست ـ ـ ـ ـ ــي-
آليثـ ـ ـ ـ ـ ــوس آنست ـ ــي  /المسي ـ ــح قـ ـ ــام
– بالحقيق ــة ق ــام”...

mossa@intouch.com

َســـَنةٍ» (رؤ.)6:20
 َّ ِِ
َج ِ
ـــل
يـــن ُقتُلـــوا ِم ْ
ـــن أ ْ
«الذ َ
َش ِ
َج ِ
ـــل َكِل َم ِة
ـــه َادة َي ُســـو َع َو ِم ْ
ـــن أ ْ
َ
هللا ،و َّال ِ
ِ
ـــج ُدوا ِلْل َو ْح ِ
ش
س
ي
م
ل
يـــن
ذ
َ
َ ْ َْ ُ
(الش ــيطان) ،والَ ِلصورِت ِ
ـــه (النبي
َ ُ َ
الك ــذاب) ،وَلـــم ي ْقبُلـــوا ِ
ـــم َة
الس
َ ْ ََ
ّ َ
(س ــمة الش ــيطان) عَلـــى ِجب ِ
اه ِه ْم
َ
َ
َو َعَلـــى أَْي ِد ِ
اشـــوا َو َمَل ُكـــوا
ـــمَ ،ف َع ُ
يه ْ
ـــف َســـَنةٍ»
ـــع اْل َم ِس ِ
ـــيح أَْل َ
َم َ
أما األلف س ــنة فهي
(رؤّ .)4:20
م ــدة وج ــود هذا العال ــم ..حيث أن
رق ــم « »10يش ــير إل ــى اإلنس ــان،
إذ يمل ــك  10أصاب ــع ف ــي كل من
يدي ــه وقدمي ــه ..والـ ــ“ ”100ترم ــز
إل ــى الق ــرن ،أي الزمـــن..

م ــع أح ــداث القيام ــة المجيدة،
نطلب من الرب أن ينقذ البشرية،
م ــن وب ــاء «الكورون ــا» ال ــذي
ض ــرب العال ــم كل ــه ،فه ــو الق ــادر
أن يبي ــده بنفخ ــة فمه ،ويعطينا قوة
قيامت ــه المجي ــدة..
قال معلمنا بولس الرسول:
 «اس َتيقــــِ ْظ أَُّيهـــــــا َّ ِـــــــــم
ْ ْ
َ
النائ ُ
(قيامة التوبة)،
 وُقـــــــــــم ِمـــــــــن األَمــــــــو ِات
َ ْ َ
َ
ْ
َفي ِضــــــــيء َل َك اْلم ِ
يــــــــح (قيامة
س
ُ
ُ
َ
َ
األجس ــاد)» (أف.)14:5
فالقيامـ ـ ـ ـ ــة من األمـ ـ ـ ـ ـ ـوات في
الفه ــم الكتاب ــي والالهوتي ال تعني
فق ــط قيام ــة الجس ــد بع ــد الم ــوت،
أيضا:
بل تعنـــي ً

اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان × الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن =
 1000=100×10فبعـــد الزمن
تأتـــي القيامـــة المجيـــدة .لذل ــك
فقيام ـ ـ ـ ــة التوبـ ـ ـ ــة ،هي االنتمــــــاء
للمسيــــــــح ،ومعن ـ ـ ـ ــى حمل سمته
عل ـ ــى جباهه ـ ـ ـ ـ ــم (أي عقوله ـ ـ ـ ـ ــم)
وأيديهـ ـ ـ ـ ـ ــم (أي أعمالهم) ..أي أن
تك ــون أفكارهم وتصرفاتهم ش ــاهدة
لمس ــيح القيامة..

 قيامة الروح من الخطية..وس ــكنى هللا ف ــي داخل اإلنس ــان..
تمهي ـ ًـدا للقيامة بعد الموت!!
إ ًذا فهنـــاك قيامتـــان :القيام ــة
األول ــى :قيام ــة التوب ــة .القيام ــة
الثاني ــة :قيام ــة األجس ــاد.

 القيامــــــــــــــــــة األولــــــــــــى:قيامـــة التوبة:

 القيـــامــــــــــة الثانيـــــــــــــــة:قيامة األجســـاد:

وه ـ ـ ـ ــي أن نق ــوم م ــن قبـ ـ ـ ـ ـ ــور
أم َو ًاتـــا ِفـــي
الخطي ــة َ
«وِإ ْذ ُكْن ُت ْ
ـــم ْ
ِ
ِ
اك ْم
اْل َخ َ
أحَي ُ
ط َايا َو َغَلف َج َســـد ُك ْمْ ،
ـــه» (ك ــو.)13:2
َم َع ُ

وه ــي الت ـ ـ ـ ـ ــي فيه ـ ـ ـ ــا يأتي رب
المج ــد يس ـ ـ ـ ـ ـ ــوع مـ ـرة ثاني ــة ،ف ــي
“المج ــيء الثان ــي” ،بع ــد المج ــيء
األول ف ــي التجس ــد ،وق ــد أف ــرد لها
إصحاح ــا
معلمن ــا بول ــس الرس ــول
ً
كام ـ ًـا ف ــي الرس ــالة األول ــى إل ــى
كورنثوس (إصحاح « :)15كيف
يقـــام األمـــوات؟» إذ تح ــدث ع ــن
جس ــدنا قائ ـ ًـا أنه:
ـــــاد..
ع ِفـــــــي َف َس ٍ
«ي ْ
ــــــــــزَر ُ
 ُِ
ــــــاد!»
ــــــــــــام فـــــــــــي َع َد ِم َف َس ٍ
َوُيَق
ُ
(1ك ــو.)42:15
 «ي ْزر ُ ِام
ـــــو ٍ
ُ َ
ع في َه َ
انَ ..وُيقــــَ ُ
ِفي َم ْج ٍد!» (1كو.)43:15
ـــزَر ُ ِ
ـــما َحَي َو ِانًّيـــا..
«ي ْ
 ُع ج ْس ً
ويَقـــــــــــــام ِجسـمــــــــا روح ِ
ــــــانًّيا!»
ُ ْ ً ُ َ
َُ
(1كو.)44:15

 -1والخطيئـــــــة ف ــي معناه ــا
األصي ــل (آمارتيــــــــا) = ومعناه ــا
“الخطـــأ فـــي التهديف”.

أم ـ ـ ـ ـ ــا التوبـــــــة فمعناهـ ـ ـ ــا
ّ -2
“ميطانيـــا” بمعن ــى “تغيير الفكر”
أو “تجديـــد الذهن”.
فالتوبة هي “القيامة األولى”
كقول الكتاب:

ـــار ٌك َو ُمَق َّ
ـــن
س َم ْ
ـــد ٌ
«مَب َ
 ُِ
ِ
ِ
ِ
امـــة األُوَلى
َل ُ
ـــه َنص ٌ
يـــب فـــي اْلقَي َ
ِ
ـــس
ي
ل
ء
ال
ـــؤ
ه
ـة)،
ـ
ب
التو
ـة
ـ
م
(قيا
َ ُ َ َْ َ
ِ
ـــو ِت َّ
الث ِانـــي (الم ــوت األب ــدي
لْل َم ْ
ان
بع ــد الم ــوت الجس ــدي) ُســـْل َ
طٌ
عَلي ِهـــم ،بل ســـي ُكوُنو َن َكهَن ًة َِّلِ
َْ ْ َْ َ َ
َ
ِ
ن
َ
ف
ل
أ
ه
ع
م
و
ك
ل
م
َواْل َم ِس ِ
ْ
ـــي ْ ُ َ َ َ ُ َ
يحَ ،و َس َ
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َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
اوي ة؟» ( 1كورنثوس )55 :15
«أي ن ش وك ت ك ي ا م وت؟ أي ن غ ل ب ت ِ
ك يا ه ِ
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فـــي هذا العام نـــود أن نتكلم
عن عيد القيامـــــــة المجيد أنــــــه
عيد النجاح...
 )1نجـــاح في إتمـــام المهمة:
ف ــي الحقيق ـ ـ ـ ـ ــة أن ه ــذا الي ــوم هو
ظه ــور النتيج ــة بالنجاح الس ــاحق
الباهر لخطـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــرب ..الصبر
حت ــى تمت المهمة التي اس ــتغرق
تنفيذه ــا م ــا يزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ــن 5500
س ــنة ..فحينم ــا س ــقط آدم وحـ ـواء
ف ــي الخطي ــة وت ــم طردهم ــا ،وت ــم
الوع ــد ب ــأن «نس ــل المـ ـرأة يس ــحق
رأس الحي ــة» ،وب ــدأ ال ــرب ف ــي
تنفي ــذ ه ــذا الوع ــد ولك ــن بطريق ــة
يجهز الناس
منظم ــة هادئة ..بدأ ّ
لتقب ــل تنفي ــذ الوع ــد بالنامـ ـ ـ ـ ـ ــوس
ُّ
واألنبي ــاء ،بالطقوس والرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز
واإلش ــارات والنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ،إل ــى أن
لتقب ــل رب المج ــد
تهي ــأ الوض ـ ـ ـ ــع ُّ
ّ
مولودا
ـرب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـاء
ـ
ج
و
ـد..
ـ
س
المتج
ً
م ــن أمرأة تح ــت النام ــوس ليعتقنا
م ــن عبودي ــة الش ــيطان والخطية.
وف ــي نهاي ــة المهم ـ ـ ـ ـ ــة الت ــي ج ــاء
صِلب على الصليب
من أجلهـ ـ ـ ــا ُ
عن ــا .وانتظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر البش ــر
وم ـ ـ ـ ـ ــات ّ
إتم ــام ه ــذه المهم ــة بالنج ــاح وهو
القيام ــة م ــن األمـ ـوات لتكتم ــل
الفرح ــة ..وفع ـ ًـا ..ق ــام الرب من
األمـ ـوات ليثبت نجاح ــه في إتمام
المهم ــة الت ــي ج ــاء ألجله ــا ..فقد
م ــات ومات ــت مع ــه البشـ ـرية ،ث ــم
ق ــام وأقامن ــا مع ــه وأصعدن ــا مع ــه
وأجلس ــنا مع ــه ف ــي الس ــماويات..
وبذل ــك نج ــح ونجحن ــا معه.
 )2نجـــاح فـــي ضبـــط النفس:
ف ــي الحقيق ــة إن ضب ــط النف ــس
يحت ــاج إل ــى مجه ــود ضخ ــم وق ــوة
كبيـ ـرةـ فم ــا أس ــهل أن تُث ــار ،وم ــا
أس ــهل أن ترد اإلس ــاءة ،وما أس ــهل
ان تترك حواسك تأخذ رد فعل لكل
فع ــل ..ولك ــن م ــا أصع ــب ضب ــط
النف ــس واألعص ــاب ،والتحك ــم ف ــي
الحـ ـواس حت ــى ال تخط ــئ وال ت ــرد
الش ــر بالش ــر .ليتنا نتعلم من الس ــيد
المس ــيح كيفي ــة ضب ــط النف ــس ،فق ــد
احتم ــل طـ ـوال حيات ــه اإلهان ــة م ــن
اليه ــود ورؤس ــائهم ،واحتم ــل ف ــي
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مقابل ــة الذي ــن ج ــاؤا للقب ــض علي ــه
وعال ــج أذن ملخ ــس ،واحتم ــل ف ــي
أثناء المحاكمات وتوجيه االتهامات
الباطل ــة ،واحتم ــل ف ــي مواجه ــة
تالمي ــذه بع ــد القيام ــة هـ ـؤالء الذي ــن
ترك ــوه ف ــي آالمه وتخلوا عنه ..كان
ف ــي إمكان ــه بع ــد قيامت ــه أن يعاق ــب
كل هـ ـؤالء وال يس ــتطيع أح ــد أن
يمس ــكه ،ولكن ــه ضب ــط أعصاب ــه.
 )3نجـــاح في تحويـــل الحزن
إلـــى فـــرح :ال ش ــك أن الح ــزن ق ــد
عصر قل ــب العذراء وكل التالميذ،
وعاشـ ـوا أحل ــك لحظات حياتهم من
مس ــاء خمي ــس العه ــد حت ــى قيام ــة
الس ــيد المس ــيح م ــن األمـ ـوات .وإن
كان الح ــزن بس ــبب موت ــه ،فقيامته
نجح ــت ف ــي تحوي ــل الح ــزن إل ــى
ف ــرح ،وق ــد وع ــد الس ــيد المس ــيح
قائل« :فأنتم كذلك عندكم
تالمي ــذه ً
أيض ــا
اآلن ح ــزن ،ولكن ــي س ــأراكم ً
فتف ــرح قلوبك ــم ،وال ينزع أحد فرحكم
منك ــم» (ي ــو .)22:16ك ــم يك ــون
فرح اإلنس ــان حينما ُيش ــفى مريض
ل ــه ،أو يخ ــرج محب ــوس ،ولك ــن كم
تك ــون الفرح ــة إذا ق ــام ل ــه مي ــت.
 )4نجـــاح فـــي تحطيـــم فكـــرة
ـر ع ــن
ـت كثي ـ ًا
المـــوت :إن تكلم ـ َ
الم ــوت وتفاهت ــه وع ــدم قيمته وعدم
س ــطوته وس ــلطانه ...ال يمك ــن أن
عملي ــا ،ولك ــن حينم ــا
تثب ــت ذل ــك
ً
ت ــرى الس ــيد المس ــيح القائ ــم م ــن
الم ــوت س ــوف تعي ــش كل م ــا قي ــل
ع ــن تفاه ــة الم ــوت ،فالم ــوت أم ــام
ط ًما ال
القيام ــة ق ــد ب ــدا
ضعيف ــا ُمح ّ
ً
قيمت ــه ل ــه وال معن ــى ،وه ــو ال ــذي
ـر عل ــى كل
كان يزه ــو متفاخ ـ ًا
الن ــاس ،أي ــن ه ــو م ــن القيامة؟ أين
ذه ــب؟ لذل ــك رأين ــا من يق ــول «أين
ِ
غلبتك
ش ــوكتك يا مـ ـ ـ ـ ـ ــوت؟ أي ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ي ــا هاوي ــة؟»
 )5نجــــــــــاح فـــــــــي إظهــــــــار
الحيــــــــــــاة األبديــــــــــــــة :إن السيد
المس ــيح تكل ــم بأمث ــال كثيـ ـرة ج ـ ًـدا
ع ــن الحي ــاة األبدي ــة ،ولك ــن أظ ــن
إن القيامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ورؤي ـ ـ ـ ـ ـ ــة التالمي ـ ـ ـ ـ ــذ
له ــا جع ــل فكـ ـرة األبدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حقيق ــة
ملموس ــة صادق ــة..
Optatus ma doluptatium
quae

hgby@suscopts.org

استعرضنـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــي المقال ـ ـ ـ ـ ــة
الس ــابقة بع ــض المواض ـ ـ ـ ـ ــع الت ــي
تحدث ــت عن الب ــوق فـ ـ ـ ـ ــي الكتاب
المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس .وأول حادث ـ ـ ــة تحدث
فيها كتاب عن البوق كان ـ ــت عند
ن ــزول ال ــرب على جبـ ـ ـ ـ ـ ــل س ــيناء
ألول مـ ـرة أمـ ـ ـ ـ ــام جمي ــع الش ــعب:
«وح ــدث ف ــي الي ــوم الثال ــث لم ــا
كان الصب ــاح أن ــه ص ــارت رع ــود
وبروق وس ــحاب ثقيل على الجبل
جدا .فارتعد
وصوت بوق شـــديد ً
كل الش ــعب ال ــذي ف ــي المحلة...
ف ــكان صـــوت البـــوق يـــزداد
جدا وموس ــى يتكلم وهللا
اشـــتدادا ً
ً
يجيب ــه بص ــوت» (خ ــر-16:19
أيض ــا ص ــوت البوق
 .)19وكان ً
المدخ ــل لرؤي ــا يوحن ــا الالهوت ــي:
«كن ــت ف ــي ال ــروح ف ــي ي ــوم الرب
عظيمـــا
صوتـــا
وس ــمعت و ارئ ــي
ً
ً
قائل»...
كصـــــــــــــوت البـــــــــوق ً
(رؤ .)10:1وما بي ـ ـ ــن بوق الرب
عل ــى جب ــل سينـ ـ ـ ـ ـ ــاء وبوق ـ ـ ـ ـ ــه في
جزيرة بطمـ ــس توالى ذكر األبواق
ف ــي الكتاب في مناس ــبات عديدة:
أثن ــاء تقدي ــم الذبائ ــح ،االحتفاالت
واألعي ــاد ،االحتفال بي ــوم الكفارة،
الح ــروب ،المن ــاداة على الش ــعب،
مس ــح المل ــوك وتنصيبهم ،الس ــير
أم ــام تابوت العه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،اس ــتدعاء
الجن ــود ،التنبي ــه للخط ــر ،تكريس
هيكل س ــليمان ،العبادة والتس ــبيح
ف ــي الهيك ـ ـ ـ ـ ــل ،تدش ــين نحمي ـ ـ ـ ـ ــا
ألسـ ـوار أورش ــليم ،إس ــقاط أسـ ـوار
أريح ــا ،قيام ــة األمـ ـوات م ــن بي ــن
القب ــور في الدينون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخيـ ـ ـ ـ ـ ـرة،
المج ــيء الثاني للس ــيد المسيـ ـ ـ ـ ـ ــح
على الس ــحاب.

واآلالت الموسيقية المستخدمة
قس ــمة إل ــى
ف ــي الهي ــكل كان ــت ُم ّ
ثالث مجموعـ ـ ـ ــات :آالت وتري ــة،
وآالت نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ ،وآالت ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب.
والبـ ـ ـ ـ ــوق كان أحد آالت النفخ مع
المزم ـ ـ ـ ــار ،والناي.
والسـ ـؤال ال ــذي الب ــد أن يطرح
نفس ــه اآلن ه ـ ـ ـ ـ ــو :لم ــاذا البـ ـ ــوق
بالذات في إعالنات هللا للبشـ ـرية،
وفي األحـ ـ ـ ــداث الجوهريـ ـ ـ ـ ـ ــة مثل
استـ ـ ـ ــام الشريع ـ ــة ورؤيا يوحنـ ـ ــا؟
لمـ ـ ـ ــاذا اختـ ـ ـ ــار هللا أن يستخ ـ ـ ـ ـ ــدم
دونا عن باق ـ ـ ـ ــي اآلالت؟
آلة نفخ ً
ولم ــاذا الكهن ــة والمالئك ــة فقط هم
نافخ ــو األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق؟ وم ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
البـ ـ ـ ـ ـ ــوق وعمل ــه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
جهادن ــا اليومي؟

دون ــا ع ــن
لق ــد ُكِّل ــف الكهن ــة ً
الالوييـ ـ ـ ـ ـ ــن في العه ـ ـ ـ ـ ــد القدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بالنف ــخ ف ــي األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق ،أم ــا ف ــي
أح ــداث س ــفر الرؤي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والمجيء
الثان ــي فالمالئكة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــم المكّلفون
بهـ ـ ـ ـ ــذه المهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الجليل ــة ،وم ــن
المع ـ ــروف أن المـ ـ ـ ـ ــالك سوريـ ـ ـ ــال
يلقـ ـ ـ ـ ــب بالمب ـ ِّـوق ألن ــه ه ــو ال ــذي
س ــيبوق ف ــي الي ــوم األخي ــر.

عندم ــا وصف بولس الرس ــول
م ــا ح ــدث على جبل س ــيناء قال:
«وهت ــاف بوق وصوت كلمات...
وإل ــى وس ــيط العه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الجديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يسـ ـ ـ ـ ــوع ...الذي صوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زعزع
األرض حينئ ــذ» (ع ــب-19:12
 )26اس ــتخدم كلم ــة هتـــاف بوق
وه ــي نف ــس الكلم ــة المس ــتخدمة
ف ــي وص ــف حل ــول ال ــروح القدس
يوم الخمس ــين« :وصار بغتة من
الس ــماء صـــوت كم ــا م ــن هب ــوب
ري ــح عاصفة» (أع .)2:2من هنا
ن ــدرك أن النف ــخ ف ــي الب ــوق ال ــذي
صاح ــب كل األحداث المهمة في
جلي ــا
الكت ــاب المق ــدس كان رم ـ ًا
ـز ً
لعم ــل ونفخ ــة ال ــروح الق ــدس ف ــي
تل ــك األح ــداث ،بينما كان صوت
ـز لالب ــن كلم ــة
الب ــوق نفس ــه رم ـ ًا
هللا .فال ــروح الق ــدس كان وال يـ ـزال
يذكرنا بكل ما قاله المس ــيح كلمة
ّ
هللا لن ــا .وه ــو بمثاب ــة المنذر الذي
ونهارا،
ال يك ــف ع ــن تنبيهنا لي ـ ًـا
ً
لي ــس فق ــط م ــن خ ــال الوصي ــة
أيض ــا من خ ــال األحداث
ولك ــن ً
اليومي ــة ،ف ــإن ثقل ــت آذانن ــا يعل ــو
ص ــوت تنبيه ــه م ــن خ ــال ب ــوق
التج ــارب واألمراض واألوبئة لكي
قوما!!
يخّل ــص عل ــى كل ح ــال ً
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باحلقيقة استطاع ادلخول من األب واب دون فتحها ذاك اذلي بميالده بقيت بتويلة أمه ال ت مس( .القديس أغسطينوس)

ألن البانطوك ارت ــور ضاب ــط الكل هو الذي وحده
ل ــه ع ــدم الم ــوت ،س ــاكن ف ــي ن ــور ال ُيدن ــى من ــه،
ال ــذي ل ــم يـ ـره أحد من الن ــاس وال يقدر أن يراه ،الذي
فدائم ــا
ل ــه الك ارم ــة والق ــدرة األبدي ــة (1ت ــي.)16:6
ً
م ــا يح ــرص الفن ــان المس ــيحي عل ــى رس ــم المس ــيح
جالس ــا عل ــى الع ــرش ،فه ــو العظي ــم
البانطوك ارت ــور ً
األب ــدي والمس ــجود ل ــه من جمي ــع القوات الس ــمائية،
ويخبرن ــا معلمن ــا داود النب ــى بقول ــه «وأن ــت الق ــدوس
الجال ــس بي ــن تس ــبيحات إسـ ـرائيل» (م ــز.)3:22
والمصطل ــح «ق ــدوس» ال ُيطلق في الكتاب المقدس
جالسا على
ّإل علي هللا فقط ،وقد رآه إشعياء النبي ً
كرس ــي ع ــال ومرتفع (إش .)6وه ــو الوحيد الجنس،
ولي ــس غيـ ـره أقنوم الحكم ــة ،عظيم المهاب ــة الجالس
أحيان ــا يرس ــمه الفنان
عل ــى عرش ــه (س ــيراخ .)٨ :1و ً
وآتي ــا وس ــط الس ــحاب ،وذل ــك
جالس ــا عل ــى كرس ــيه ً
ً
بحس ــب ما جاء في إنجيلي متى ومرقس أنه س ــيأتي
ف ــي المج ــيء األخي ــر على س ــحاب الس ــماء ليصنع
كل ش ــيء جدي ـ ًـدا (رؤ ،)٥:21وس ــتنظره كل عي ــن،
وأن المعاندي ــن سيكتش ــفون حقيقت ــه الت ــي أوضحه ــا
س ــابًقا لش ــاول الطرسوسي أنه هو يسوع المسيح ابن
هللا الح ــي« ،حينئ ــذ يقول ــون للجب ــال اس ــقطي علينا،
ول ــآكام غطين ــا م ــن وج ــه الجال ــس عل ــي العرش»،
أكده ــا الس ــيد المس ــيح في لوق ــا ٢٣ورؤيا ،٦أن
وق ــد ّ
البانطوك ارت ــور ل ــه الس ــلطان المطل ــق ،ألن ــه الجالس
من ــذ القدي ــم (م ــز ،)٥٥والجال ــس إل ــى ده ــر الده ــور
(م ــز ،)١٠٢ول ــه القدرة المطلقـ ـ ـ ـ ــة القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر على
كل ش ــيء.
وم ــن أه ــم معان ــي جلوس ــه ه ــو تجس ــده ،حي ــث
«باإلجم ــاع عظي ــم ه ــو س ــر التق ــوى ،هللا ظه ــر ف ــي
الجس ــد ،تب ـ ّـرر في ال ــروح ،تراءى لمالئك ــةُ ،ك ِرز به
بي ــن األم ــم ،أُو ِم ــن ب ــه ف ــي العال ــمُ ،رِفع ف ــي المجد»
(1ت ــي.)16:3
ومعن ــى آخ ــر أنه القاض ــي الذي يقضي ويحكم،
اجع.
الجال ــس عل ــى كرس ـ
ـي القض ــاء ،وقض ــاؤه ال ُير َ
ّ
ـذري بعين ــه كل ش ــر (أم ،)٨:20وه ــو ق ــد
ال ــذي ي ـ ّ
ج ــاء إل ــي العال ــم لدينون ــة العال ــم كم ــا ق ــال «لدينونة
ـت أن ــا إلى هذا العال ــم» (يو ،)39:9وعند مجيئه
أتي ـ ُ
س ــيجازي كل واح ــد حس ــب أعمال ــه (رو.)6:2
أحيان ــا يض ــع الفن ــان المس ــيحي ش ــبه الكـ ـرة
و ً
األرضي ــة تح ــت أق ــدام المس ــيح ،لي ــس ألن ــه ه ــو
الجالس على كرة األرض فحس ــب (إش ،)42ولكن
ألنه ــا موط ــئ قدمي ــه ،ألن ــه من ــذ البدء خلق الس ــماء
واألرض (ت ــك ،)١:١وه ــو الكلم ــة ال ــذي َخَل ــق ب ــه
كل األش ــياء ،م ــا ُي ــرى وم ــا ال ُي ــرى .ويرس ــم الفن ــان
الحية
المسيحي حول البانطوكراتور األربعة كائنات ّ
غي ــر المتجس ــدين ،حي ــث يس ــجدون ل ــه (رؤ،)19
والس ــيد المس ــيح يمنعنا بالحلف بالسماء ألنها عرش
هللا وال بالجال ــس علي ــه (م ــت ،)٢٢:23فهو الجالس
ظا عهده ورحمته لمحبيه.
مهوبا ،وحاف ً
على عرش ــه ً

macarius_bishop@yahoo.com

قام ــت الكنيس ــة عل ــى م ــدار
الزم ــن بدوره ــا الرع ــوي والوطن ــي
جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع مؤسس ــات
ً
الدول ــة ،كم ــا تش ــتمل ليتورجياته ــا
عل ــى كل نواح ــي الحياة ،فتصلي
ألج ــل الرئيس ،بل أنها تخصص
أوش ــية بمفرده ــا للرئيس ،والوزراء
والجي ــش ،وال ــزرع والم ــاء والهـ ـواء
وجمي ــع أش ــغال الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس .وه ــي
ليسـ ـ ـ ــت منفصل ــة ع ـ ــن المجتمع،
ف ــإن الس ــيد المسيـ ـ ــح طل ــب أن
وملحا لألرض
نك ــون ن ــور العال ــم ً
ولي ــس للكنيس ــة .وتح ــدث الكتاب
ـر عـ ـ ـ ـ ــن الوطـ ـ ــن
المقـ ـ ـ ـ ـ ــدس كثيـ ـ ـ ـ ـ ًا
وتنم ــي الكنيس ــة عن ــد
واالنتم ــاءّ ،
أوالده ــا االنتم ــاء للوط ــن والدف ــاع
عن ــه ،وطاع ــة الرئي ــس ،واحتـ ـرام
قوانين الدولة .وفي هذه الظروف
أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى قداسـ ـ ـ ـ ـ ــة الباب ــا بالتـ ـزام
بدءا من
الش ــعب قواني ــن الحظرً ،
إيق ــاف الصلـ ـوات الجماعية ،إلى
تكريس بعض مؤسس ــات الكنيسة
لدع ــم جه ــود الدول ــة ف ــي مقاوم ــة
الفي ــروس .وعل ــى م ــدار الزم ــن
سجلت الكنيس ــة صفحات مشرفة
التطوع ــي ف ــي أزمن ــة
ف ــي العم ــل
ُّ
الكـ ـوارث الطبيعي ــة وال س ــيما
بعضا من
األوبئ ــة .ونتن ــاول هن ــا ً
ه ــذه المواقف..
القديس األنبا باخوميـــــــوس
ووبــــــــــــــاء الطاعــــــــــــــون :كان
ـابا ف ــي الجي ــش،
باخوميـ ـ ـ ـ ــوس ش ـ ً
فقرر
ـا،
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
إس
ـل
وتأث ــر بمحبة أه ـ
ّ
يتعم ــد ،بل ترّهب ،بل ص ـ ـ ــار
أن ّ
ًأب ــا لجماع ــة رهبانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كبيـ ـرة،
هباني ــا ُس ـ ِّـمي
وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
نظام ــا ر ً
ً
بـ«نظ ــام الشركـ ـ ـ ـ ــة» ،حي ــث يحيا
معا،
كل مجموعة من الرهب ـ ـ ـ ـ ــان ً
يصّلـ ـ ـ ــون ويعمل ــون ويتناول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
مع ــا ،ويع ـ ّـزون بعضه ــم
طعامه ــم ً
بعض ــا .وكان كل بي ــت يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ً
س ــبعة أو ثماني ـ ـ ـ ـ ـ ــة رهب ــان تح ــت
رئاس ـ ـ ـ ـ ــة أحدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،والعجيب أن
األنب ــا باخومي ـ ـ ـ ـ ــوس نفس ــه ورغ ــم
أن ــه كان يـ ـرأس جميـ ـ ـ ــع الرهب ــان،
ّإل أن ــه كان يحي ــا ف ــي أح ــد تل ــك
البي ــوت ،والت ــي أ ِ
ُطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق عليه ــا
الحًقا اس ـ ـ ـ ـ ــم «منشوبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» (بي
م ـ ـ ـ ـ ــا انشوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي )pima`n]wpi
أي «م ــكان ُس ــكنى» ،مث ــل قولن ــا
عن الف ــردوس:
«إفما إن شوبي ّإن ـ ــي ذيكيئ ـ ـ ــوس

»`v ma` n ]wpi ` n nidikeoc
موضع س ــكنى القديس ــين.
وج ــاء عن ــه أن ــه مض ــى دفع ًة
ف ــي أم ـ ٍـر م ــع اإلخ ــوة ،وكان ذلك
كل
األم ـ ُـر يحت ــاج إل ــى أن
يحمل ُّ
َ
و ٍ
ِ
الخبز .فقال
احد منهم كمي ًة من
ل ــه أح ـ ُـد الش ـ ِ
ـبان« :حاش ــاك أن
ـيئا يا أبانا ،ه ــوذا أنا قد
تحم ـ َـل ش ـ ً
ـت كفاف ــي وكفاف ــك» .فأجابه
حمل ـ ُ
أبدا .إن
ـس« :ه ــذا ال يكون ً
القدي ـ ُ
كان ق ــد ُكِت ــب من أج ـ ِـل ِ
الرب أنه
ـق ب ــه أن يتش ـ ّـب َه بإخوت ـ ِـه ف ــي
يلي ـ ُ
كل ش ـ ٍ
ِ
ـيء ،فكي ــف أ ِّ
ُمي ـ ُـز نفس ــي
ّ
أن ــا الحقي ــر ع ــن إخوت ــي حتى ال
أحم ـ َـل حمل ــي مثلهم؟».
في أيام ــه أصاب البالد وباء
الطاع ــون ،وامت ــد إل ــى مجموع ــة
أديرت ــه ،ف ــكان ينتق ــل بي ــن األديرة
يخ ــدم المرض ــى والش ــيوخ فيه ــا،
ويش ــرف عل ــى دفن م ــن ينتقلون،
حي ــث انتق ــل عدد لي ــس بقليل من
رهب ــان األديـ ـرة الباخومي ــة بس ــبب
ه ــذا الوبأ..
وُذ ِك ــر ف ــي س ــيرة باخومي ــوس
اليوناني ــة (حس ــبما ذك ــر الباح ــث
الدكت ــور إبراهي ــم س ــاويرس) ،أن
األب باخومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس أم ــر بع ــدم
س ــير اإلخ ــوة ف ــي جن ــازة أحده ــم،
وأم ــر بح ـ ـ ـ ـ ــرق مالبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ول ــم
فس ــر
يس ــتطع كات ــب الس ــيرة أن ُي ّ
تص ــرف باخومي ــوس! فهل كانت
لباخومي ــوس معرف ــة روحي ــة ب ــأن
ـر بالمرض؟
األخ ق ــد أُصيب مبك ـ ًا
وقائي ــا؟
وكان ذل ــك إجـ ـراء ً
ـر أُصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب األنبـ ـ ـ ــا
وأخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا
باخومي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس بنف ـ ـ ـ ـ ــس المرض،
فمضـ ـ ـ ـ ــى إلى نف ــس المكان الذي
ين ــام في ــه المرض ــى ،وش ـ ّـدد على
ع ــدم تمييـ ـزه ف ــي ش ــيء .وعندم ــا
احت ــاج إل ــى غط ــاء وأت ــوه م ــن
المخ ــزن بواح ــد يمت ــاز قلي ـ ًـا عن
الباقين ،عات ــب الراهب تواضرس
الم ارف ــق ل ــه لئ ـ ّـا ُيعثَ ــر اإلخ ــوة،
فق ــام بإعادت ــه واس ــتبداله بآخ ــر
أس ــوة ببقي ــة المرض ــى.
كان ــت حالت ــه الصحي ـ ـ ـ ــة ق ــد
تده ــورت ،لدرج ــة أن ــه بع ــد مرور
يوم ــا م ــن الم ــرض ،ل ــم
أربعي ــن ً
ـادر عل ــى احتمـ ـ ـ ـ ــال ثوب ــه
يك ــن ق ـ ًا
م ــن ش ــدة الم ــرض القاس ــى ،فلما
اش ــتد علي ــه الم ــرض رف ــض أن
عام ــل معامل ــة أفض ــل م ــن بقي ــة
ُي َ

اإلخ ــوة المرضى ،وكان األم ـ ـ ـ ـ ــر
خص ــص له
كل ــه يتعّل ــق بغط ــاء ُي َّ
ف ــي أيام ــه األخيرة م ــن نوع فاخر
مقارن ــة بأغطي ــة اإلخ ــوة!!
واستمر ف ـ ــي رقدت ـ ـ ـ ـ ــه حت ـ ـ ـ ــى
الخمس ــين المقدس ــة ،وف ــى س ــاعة
نياحت ـ ـ ـ ـ ـ ــه كان اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوة جالسين
أم ــا ت ــادرس تلمي ــذه ف ــكان
حول ــهّ ،
يجل ــس بعي ـ ًـدا وأحن ــى أرس ــه على
ركبتي ــه ودموع ــه تنهم ــر بغـ ـ ازرة،
فق ــال له ــم األنب ــا باخومي ــوس:
«أن ــا منص ــرف ع ــن ه ــذا العال ــم
مث ــل آبائ ــي وأج ــدادي ،إل ــى هللا
ال ــذي خلقن ــي وأحبن ــي وفدان ــي»،
ث ــم طلب إل ــى تلمي ــذه تواضروس
الم ارف ــق ل ــه ف ــي مرض ــه قائ ـ ًـا:
«حي ــن يفتقدن ــى ال ــرب ،ال تت ــرك
جس ــدي في المكان الذي سـ ـأُدَفن
في ــه» .ث ــم راح ف ــى غيبوب ــة لفتـ ـرة
م ــن الزم ــن ،ول ــم ينط ــق بكلم ــة
أخ ــرى لم ــن حول ــه ،بل رش ــم ذاته
عالم ــة الصلي ــب ث ــاث مـ ـرات،
ث ــم فت ــح فمه وأس ــلم ال ــروح ،وكان
ذلك يوم  14بش ــنس عند الساعة
صباح ــا .وبع ــد ذل ــك قام
العاشـ ـرة
ً
القدي ــس ت ــادرس وبصحبت ــه ثالثة
م ــن الرهب ــان وحملـ ـوا جس ــد األنبا
باخومي ــوس إل ــى موض ــع آخ ــر
حتى ال يعلم أحد بمكانه كوصية
أبي ــه ..حي ــث أوصى األنبا باخوم
تلمي ــذه ت ــادرس أن يدف ــن جس ــده
ف ــي م ــكان غي ــر معلوم.
هكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا طالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األوبئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلكلي ــروس والرهب ـ ـ ـ ـ ـ ــان والش ــعب
الع ــادي ،ولك ــن م ــن المهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن
نع ــرف كيـ ـ ـ ـ ــف واجهـ ـوا الم ــرض،
وكي ــف س ــلكوا تجـ ـ ـ ـ ــاه اآلخري ــن،
وكي ــف أن س ــبب الوفاة ال عالقة
له بقداس ــة الش ــخص من عدمها،
فكثيـ ـ ـ ـ ــر من المجرميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والقتلة
طعنـ ـوا
واألشـ ـرار عاش ـ ـ ـ ـ ـ ـوا حت ــى َ
أسرتهم
في السـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وماتوا على ّ
ووس ــط أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ويتبّق ــى ف ــي
النهاي ــة دينون ــة هللا العادل ــة.
ئيس ــا
من أقواله« :إن َ
كنت ر ً
ومعّل ًم ــا ،فك ــن إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة صالح ــة
وتصرف في جميع أمورك
لل ــكل،
ّ
بإفـ ـراز كثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،حت ــى ال تصير
إلخوت ــك حجر عثـ ـرة في أمر من
األم ــور ،وليك ــن تعليم ــك لهم من
س ــيرتك وتصرف ــك وهيئت ــك وم ــن
س ــائر أم ــورك ،أكثر م ــن تعليمك
له ــم بأقوال ــك وعظاتك».
المراجـــــــــــــع :س ــيرة القدي ــس
فييه ،وس ــيرته لبالديوس،
ألرماند ّ
وس ــيرته لألب مراد مجلع ،ومقال
للباح ــث د .إبراهيم س ــاويرس.

جملة الكرازة  24 -أبريل 2020

يف القيامة سيقوم جسد أفضل ،جسد ال يعود فيه حلم ودم هكذا بل اكئن يح خادل وال يمكن هالكه( .ثيؤدور أسقف املصيصة)

11

f.beniamen@gmail.com

فع ــل القيام ــة  ανάστασιςيأت ــي
بمعن ــى ُينه ــض أو يوق ــظ أو تعيي ــن
لوظيف ــة م ــا أو ُمهم ــة ،وه ــو عم ــل
غي ــر معت ــاد ،فع ــل جدي ــد؛ فمفهوم ــه
يف ــوق عم ــل العق ــل البش ــر ّي ،والفلس ــفة
الطبيعي ــة ،ألن ــه حدث ف ــوق الطبيعي.
ّ
عل ــى عك ــس كلم ــة م ــوت ه ــو فع ــل
طبيع ــي أرض ــي ،بينم ــا عم ــل القيام ــة
ه ــو فع ــل إله ــي ،فال ــذي خل ــق وح ــده
ّ
يملك أن ُيصلح ما أفسدته الخطية في
خليقت ــه ،ويعي ــد خلقته ــا عل ــى صورته.
القيامـــة تشـــرح وتفســـر المعنـــى
األخـــروي للمعجـــزة :فمعظ ــم معجـ ـزات
المس ــيح كانت ش ــفاء للجسد ،وقد رتبت
الكنيس ــة ف ــي أح ــاد الص ــوم الكبي ــر،
رحل ــة توبة ،االبن الش ــاطر ،الس ــامرية،
وهن ــاك توب ــة مصحوب ــة بش ــفاء م ــن
نتائ ــج الخطيئ ــة :ش ــفاء المول ــود أعمى،
وش ــفاء مري ــض برك ــة بي ــت حس ــدا،
وف ــي جمع ــة خت ــام الص ــوم نصلي س ــر
مس ــحة المرض ــى (القندي ــل الع ــام) ،ب ــل
وتص ــل إل ــى أقصاه ــا ف ــي إقام ــة لعازر
م ــن الم ــوت بع ــد أن أنت ــن ،بن ــزع نتائ ــج
الخطيئ ــة ،إل ــى أن نص ــل إل ــى عي ــد
الفص ــح ،القيام ــة ،نج ــد الحي ــاة الحق ــة.

فالقيامـــة معجـــزة المعجـــزات:
كان ه ــدف المعجـ ـزات ه ــو البرهن ــة
عل ــى ألوه ــة الكلم ــة المتجس ــد ،فيق ــول
الس ــيد المس ــيحِ« :إِّني ُقْل ُت َل ُك ْم َوَل ْس ــتُ ْم
تُؤ ِمنون .اَألَعم َِّ
ِ
اس ِم
ْ ُ َ
ال التي أََنا أ ْ
َْ ُ
َع َمُل َها ب ْ
أَِب ــي ِه ــي تَ ْش ـ َـه ُد ِل ــي» (ي ــو،)25:10
َ
فق ــد كان ه ــدف معجـ ـزة تحوي ــل الم ــاء
ظ َه ـ َـر
إل ــى خم ــر ف ــي قان ــا الجلي ــل« :أَ ْ
آم َن ِب ِه تالَ ِميـ ـ ُذهُ» (يو،)11:2
َم ْج ـ َـدهُ َف َ
وهك ــذا كان هدف معجـ ـزة إقامة لعازر
َج ـ ِـل َه َذا اْل َج ْم ِع
م ــن بين األموات« :أل ْ
اْلو ِاق ـ ِ
ـف ُقْل ـ ِ
َّ
ـك أ َْرَسـ ـْلتَِني»
ـ
َن
ُ
ـت لُي ْؤ ِمُنـ ـوا أ َ
َ
(ي ــو ،)42:11كم ــا يق ــول معلمن ــا
ُّها ِّ
ال
الر َج ُ
القديس بطرس الرس ــول« :أَي َ
ِِ
ِ ِِ
ال:
ـو
ـ
ق
أل
ا
َ
اس ـ َـم ُعوا َه ــذه ْ َ َ
اإل ْس ـ َـرائيليُّو َن ْ
ِ
َي ُس ــوعُ َّ
ِي َر ُج ـ ٌـل َق ـ ْـد تََب ْرَه ـ َـن َل ُك ْم
الناص ــر ُّ
ات وعج ِائ ــب وآي ـ ٍ
ِم ــن ِقب ـ ِـل هللاِ ِبُق ـ َّـو ٍ
ـات
َََ َ ََ
ْ َ
صَن َع َه ــا هللاُ ِبَي ـ ِـدِه ِفي َو َس ـ ِـط ُك ْم َك َما أ َْنتُ ْم
َ
ض ــا تَ ْعَل ُم ــو َن» (أع.)22:2
أ َْي ً
وتأت ــي القيام ــة بالبره ــان ال ــذي ال
يقب ــل الش ــك ،فيش ــهد معلمن ــا القدي ــس
بول ــس الرس ــول ،ع ــن عم ــل القيام ــة
قائ ـ ًـا« :تَ َعَّي ـ َـن ْاب ـ َـن هللاِ ِبُق ـ َّـوٍة ِم ـ ْـن ِج َه ِة
رو ِح اْلَقداس ـ ِـة ِباْل ِقيام ـ ِـة ِم ــن األَم ــو ِ
ات:
ُ
َ َْ
ََ
َ َ
ـيح َرّبَِن ــا» (رو.)4:1
ع اْل َم ِس ـ ِ
َي ُس ــو َ
تعي ــن ف ــي اللغ ــة اليوناني ــة تأت ــي
كلم ــة ّ
وتحدد،
 ςοτνέθσιρόوتعن ــي تحّقق ّ

ويش ــرحها القديـــس يوحنـــا ذهبي الفم
قائ ـ ًـا[ :م ــا معن ــى يح ــدد إ ًذا؟ ُيعن ــي
عي ــن أو ُيظه ــر أو يقي ــم أو يعت ــرف
ُي ّ
ب ــه م ــن الجمي ــع] ،أي اب ــن هللا ال ــذي
اتخ ــذ جس ـ ًـدا وص ــار ف ــي ص ــورة عبد،
بالقيام ــة م ــن األمـ ـوات ظه ــر وتح ــدد
بق ــوة أن ــه اب ــن هللا ،فق ــد قام بق ــوة ذاته،
وه ــذا عين ــه م ــا قال ــه القدي ــس بط ــرس
الرس ــولَ« :فْليعَل ــم ي ِقين ــا ج ِمي ــع بي ـ ِ
ـت
َ ْ ْ َ ً َ ُ َْ
ِ ِ
يل أ َّ
ع َهـ ـ َذا
َن هللاَ َج َع ـ َـل َي ُس ــو َ
إ ْس ـ َـرائ َ
َّ ِ
ِ
ـيحا»
صَل ْبتُ ُم ــوهُ أ َْنتُ ـ ْـم َرًّب ــا َو َمس ـ ً
ال ــذي َ
ـار
(أع .)36:2فف ــي التجس ــد
«ص ـ َ
َ
ِم ـ ْـن َن ْس ـ ِـل َد ُاوَد ِم ـ ْـن ِج َه ـ ِـة اْل َج َس ـ ِـد»
(رو ،)3:1ولكن ــه ل ــم يصر ابن هللا أو
ـيحا ،ألن ــه هك ــذا من ــذ األزل،
رًب ــا ومس ـ ً
لك ــن القيام ــة برهن ــت عل ــى ذل ــك.
القيامـــة هـــي مصـــدر عضويتنـــا
فـــي جســـد المســـيح الواحـــد :يق ــول
القدي ــس بولس الرس ــول« :ألََّن ُه ِإ ْن ُكَّنا
َق ـ ْـد ِ
ص ْرَن ــا ُمتَّ ِح ِدي ـ َـن َم َع ـ ُـه ِب ِش ـ ْـب ِه َم ْوِت ـ ِـه
ِ
ِ
ِ
ِ
صي ــر أ َْي ً ِ
امت ــه» (رو،)5:6
َن ُ
ض ــا بقَي َ
يش ــرح القدي ــس يوحن ــا ذهب ــي الف ــم
ذل ــك بقول ــه[ :إن ــه يتكل ــم ع ــن نوعي ــن
م ــن الم ــوت ،األول ح ــدث بالمس ــيح
ف ــي المعمودي ــة ،ال ــذي في ــه دف ــن
خطايان ــا الس ــالفة ،وه ــذا العم ــل نعم ــة
اآلخ ــر :يح ــدث م ــن خاللن ــا،
إلهي ــة .و َ
ّ
بواس ــطة جهادن ــا ال ــذي يأت ــي بع ــد
المعمودي ــة ،لكي نظل بع ــد المعمودية
أمواتً ــا ع ــن الخطاي ــا ،وإن كن ــا ن ــرى
هللا ُيس ــاعدنا بص ــور كثيـ ـرة ج ـ ًـدا].
لذل ــك يعتب ــر القدي ــس بول ــس الرس ــول
أن كل األش ــياء الت ــي كان يفتخ ــر
به ــا ،فيم ــا س ــبق نفاي ــة (ف ــي،)8:3
واآلن ال يض ــع أمام ــه ه ــدف واح ــد،
وه ــو حس ــب قول ــهَ« :ل َعِّل ــي أَْبُل ـ ُـغ ِإَل ــى
ِقيام ـ ِـة األَم ــو ِ
ات» (ف ــي .)11:3والذي
َْ
ََ
يص ــل إلي ــه ع ــن طري ــق معرف ــة ال ــرب
يس ــوع ،لذل ــك يمت ــدح القدي ــس يوحن ــا
ال ارئ ــي َم ـ ْـن بل ــغ ه ــذه القيام ــة قائ ـ ًـا:
ِ
ـب ِفي
ـار ٌ
ك َو ُمَق ـ َّـد ٌس َم ـ ْـن َل ـ ُـه َنصي ـ ٌ
«مَب ـ َ
ُ
اْل ِقيام ـ ِـة األُوَل ــى .ه ــؤالَ ِء َلي ــس ِلْلم ــوتِ
َُ ْ َ َْ
ََ
ونو َن
الثَّ ِان ــي ُسـ ـْل َ
ان َعَل ْي ِه ـ ْـمَ ،ب ْل َس ـ َـي ُك ُ
طٌ
ِ
ِ
ـيحَ ،و َس ـ َـي ْمل ُكو َن َم َع ـ ُـه
َك َهَنـ ـ ًة َِّلِ َواْل َمس ـ ِ
ـف َس ـ َـن ٍة» (رؤ .)6:20ل ــذا رتب ــت
أَْل ـ َ
الكنيس ــة الملهم ــة بال ــروح الق ــدس أن
تك ــون معمودي ــة الموعوظي ــن ليلة عيد
القيام ــة ،فيلبس ــون الثي ــاب البيض ــاء
ويمس ــكون الش ــموع وه ــم يس ــبحون
تس ــبحة الغلب ــة والخ ــاص ،وبه ــذا
تعل ــن الكنيس ــة أن س ـ ّـر عضويته ــم في
الكنيس ــة وس ــر قداس ــتهم واس ــتنارتهم
تتحق ــق م ــن خ ــال المس ــيح القائ ــم.
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عندم ــا وقف الس ـ ّـيد المس ــيح في
مواجه ــة الم ــوت أم ــام قب ــر لع ــازر،
ـكل ِثَق ــة ّأن ــه ه ــو
أوض ــح لمرث ــا ب ـ ّ
أك ــد له ــا ّأن ــه
و
القيامـــة والحيـــاةّ ،
ـكل َم ــن يؤم ــن به،
واهـــب الحيـــاة ل ـ ّ
والحي ــاة الت ــي يعطيه ــا ه ــي حياة ال
يغلبهـــا الموت« ..أنا هـــو القيامة
والحيـــاةَ ،مـــن آمـــن بـــي ولو مات
حيـــا
فســـيحيا،
وكل َمـــن كان ًّ
ّ
وآمـــن بي فلـــن يموت إلـــى األبد»
َ
(يـــو.)26-25:11
مجـــرد كالم
يكـــن هـــذا
ولـــم ُ
ّ
يتالشـــى عندما يدخل يسوع بنفسه
إلـــى الموت ،ب ــل لق ــد اقتحم الموت
ـكل
بإرادتـــه ..اقتحم ــه
اقتحام ــا ب ـ ّ
ً
ق ـ ّـوة ،وداس ــه ،وأبطل س ــلطانه ،وقام
كل أوجاع ــه (أع..)24:2
هادم ــا ّ
ً
ِ
فأظه ــر للعال ــم ّأن ــه بالفع ــل رئيـــس
الحيـــاة وقاهر المـــوت!..
السيد
يهمنا باألكثرّ ،
أن ّ
إذن ما ّ
لـــكل َمـــن يؤمـــن
المســـيح َو َه َ
ـــب ّ
وقـــوة دمه الغافر
وقيامته
بصليبـــه
ّ
أظه َر
أن ينـــال ّ
قـــوة الحياة هـــذه ،و َ
به ــذا ّأن ــه ُمحيـــي النفوس ومخّلص
العالـــم ..وص ــار المؤمن ــون ب ــه ال
أتذكر مقولة
يخاف ــون الموت ..وهنا ّ
جميل ــة لقدس األب
المتنيح القمص
ّ
بيشـــوي كامل (1979-1931م):
ومرِعب ًّ
جدا،
ّ
[إن المـــوت ُمخيـــف ُ
ولكـــن بقدر مـــا تمتـــزج حياتنا بدم
الح َمـــل بقـــدر مـــا يصيـــر عبورنـــا
َ
ُم ِ
فر ًحـــا ومحفوًفـــا بالمالئكة] (نبذة
بالدم).
رحل ــة العب ــور ّ
ف ــي العه ــد القدي ــم كش ــف هللا
أن حيـــاة اإلنســـان هـــي فـــي دمه
ّ
(ال ..)11:17وه ــذا يعن ــي ّأنن ــا
دم المســـيح
عندمـــا نتنـــاول مـــن ّ
ِ
كل آثار
ب
تثبـــت حياته فينـــا ،وتغل ّ
الموت في جســـدنا ..فمهم ــا كانت
خطايانـــا ،وه ــي األشـــواك الت ــي
يدخ ــل م ــن خالله ــا المـــوت إلين ــا،
كل
فـ ّ
ـإن دم المســـيح ّ
يطهرنـــا مـــن ّ
كل
ـو
ـ
ح
ويم
(1يـــو،)7:1
ـــة
خطي
ّ
ّ
آث ــار الم ــوت ويهبن ــا حي ــاة جدي ــدة
يؤكده
غالبـ ـ ـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ـ ــوت ..وه ــذا ما ّ
أن الرب
القديس بط ـ ـ ـ ــرس الرسول؛ ّ
أنقذن ــا وخّلصن ــا لي ــس بثمن رخيص
يت ْم الَ
ب ــل بدمه الغال ــي« ..أََّن ُك ُم ا ْف ُت ِد ُ
اء َت ْفَنـــىِ ،ب ِف َّضـــ ٍة أ َْو َذ َه ٍب..
ِبأ ْ
َش َ
ـــي َ
ِ
ِ
ـــن َح َمل بالَ
ـــل ِب َ
يـــمَ ،ك َما م ْ
ـــد ٍم َك ِر ٍ
َب ْ

ـــيح»..
ـــسَ ،د ِم اْل َم ِس ِ
َعْي ٍ
ـــب َوالَ َدَن ٍ
(1بـــط.)19-18:1
عندم ــا نتن ــاول م ــن دم المس ــيح
أي حيات ــه
ّ
فإنن ــا ُ
نأخ ــذ ق ـ ّـوة قيامت ــهْ ،
ِ
اهتمت
ـا
ـ
ن
ه
ـن
ـ
م
و
ـوت..
ـ
م
لل
ـة
ـ
ب
الغال
ّ
ســـر
كنيســـتنا المجيـــدة بأن يكون ّ
التنـــاول فـــي قلـــب عبادتهـــا ،فبه
ينـــال المؤمنـــون باســـتمرار الحياة
اإللهيـــة فيهم ..فهم يتناولون جس ــد
ّ
ودم المس ــيح ال ــذي م ــات وق ــام،
قوة موت عن شـــهوات
فينال ــون ب ــه ّ
وقـــوة قيامـــة وغلبـــة على
العالـــمّ ،
قمة الخبرة
هي
وهذه
ه..
كل شـــرور
ّ
ّ
ـيحيون،
ّ
الروحية التي يعيش ــها المس ـ ّ
ويلخصه ــا القدي ــس بول ــس الرس ــول
ِّ
ـــوَة
ـــهَ ،وُق َّ
َع ِرَف ُ
ف ــي آي ــة خال ــدة« :أل ْ
ِ
ِقيام ِت ِ
ِ
ـــرَك َة آالَمه ،م َت َش ِّ
ـــهَ ،و َش ِ
ـــب ًها
ُ
َ َ
ـــهَ ،لعِّلـــي أَبُلـــ ُغ ِإَلـــى ِقيام ِ
ِبموِت ِ
ـــة
ْ
َْ
َ
َ َ
األَمـــو ِ
ات» (فـــي.)11-10:3
ْ َ
وقيام ــة األم ـ ـ ـ ـ ـوات الت ــي يتكّل ــم
األبدية
عنه ــا الرسـ ـ ـ ـ ــول هي الحي ــاة
ّ
المجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الت ــي يشت ـ ـ ـ ـ ـ ــاق إليه ــا
المؤمنون كّلما تناولوا من األس ـ ـ ـ ـرار
المحيي ــة ،فيأخ ــذون به ــا ق ـ ّـوة للك ارزة
ُ
بالمسيح المخّلـ ـ ـ ـ ــص ،المصل ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
والقائـ ـ ـ ــم ،متطّلعي ــن بش ــغف لمجيئه
مجدا ..وه ـ ـ ـ ــذا ما
الثاني المملـ ـ ـ ـ ـ ــوء ً
يؤك ــده القديس بول ــسَ « :فِإَّن ُك ْم ُكَّل َما
ّ
ـــرب ُتم ِ
ِ
هـــذ ِه
ش
و
ـــز
ب
خ
ل
ا
ا
ذ
هـــ
ـــم
ت
َ
ْ
أَ
ُْ َ َ َ ْ ْ
َكْل ُ ْ
ِ
ِ
الـــر ّبِ
ِ
ـــوت َّ
اْل َ
ــــــــرو َن ب َم ْ
ْسُ ،ت ْخب ُ
ـــكأ َ
َن َي ِ
يء» (1كو..)26:11
ج
أ
ـــى
ِإَل
ْ
َ
أيض ــا م ــا نصّليـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ــي كل
وهـ ـ ـ ـ ــو ً
ق ـ ّـداس« :آميـــن آمين آمين بموتك
المقدســـة
نبشـــر ،وبقيامتك
يـــارب ّ
ّ
وصعـــودك إلـــى الســـموات نعترف،
نســـبحك نبـــاركك نشـــكرك يـــارب،
ونتضـــرع إليـــك يـــا إلهنا».
ّ
لقد ُكّنا بدون المسيـ ـ ـ ــح المخّلص
أما
عاجزيـ ــن ،وتحت حكم الموتّ ..
فإنه «يعظـــــــم انتصارنا بالذي
اآلن ّ
أحبنا» (رو.)37:8
أك ــدت
إن قيام ــة المخّل ــص ق ــد ّ
ّ
ألوهيت ــه وُقدرت ــه عل ــى
ـة
ـ
م
عظ
لن ــا
ّ
الخ ــاص ..فعندم ــا نثبت فيه ،نحيا
ب ــه إل ــى األبد..
طوبـــــــي لمن يتناولــــــــون على
الـــدوام مـــن شـــجرة الحيـــاة ،هؤالء
ليس للمــــــــوت الثانــــــي سلطــــــــان
عليهم (رؤ!..)20،2
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مقدمة :بمناس ــبة انتشار فيروس
المس ــتحدث أو م ــا ُيع ــرف
كورون ــا ُ
باس ــم  ،COVID-19ظهرت العديد
م ــن األس ــئلة ،منه ــا :ه ــل ه ــي المـ ـرة
األول ــى ف ــي التاريـ ـ ـ ـ ـ ــخ الت ــي ُيص ــاب
فيه ــا العال ــم كل ــه تقر ًيب ــا بوب ــاء واس ــع
األنتشار كذلك الفيـ ـ ـ ــروس؟ وإن كان
ق ــد ظه ــر من قبل ،فمت ــى ظهر؟ وما
ـر
ه ــي الم ــدة الت ــي بقي فيهـ ـ ـ ـ ـ ــا منتش ـ ًا
ذل ــك الوب ــاء؟ وم ــا ه ــي نتائ ـ ـ ـ ـ ــج تل ــك
الجائحـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ ...إل ــخ .ولإلجاب ــة على
طرت تل ــك
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األس ــئلة وتل ــك سـ ـ ّ
المقال ــة المتواضع ــة.
صل ــب
ً
أول ،قب ــل الخ ـ ـ ـ ــوض ف ــي ُ
الموض ــوع ،الب ــد أن نع ــرف أن أح ــد
أش ــهر المؤرخي ــن العـ ـ ـ ـ ــرب ق ــرر أن
ُيس ــجل تاري ــخ المجاع ــات واألوبئ ــة
ألم ــت
والكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارث الطبيعي ـ ـ ـ ـ ــة الت ــي ّ
بمص ــر ،وه ــو العالم ــة تقي الديـ ـ ـ ـ ـ ــن
األمـــة
المقري ــزي ف ــي كتاب ــهِ :إ َغا َثـــ ُة َّ
ِب َك ْش ِ
ف ال ُغ َّمة .والذي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـرّره بسبب
أن ــه فق ــد ابنت ـ ـ ـ ـ ـ ــه الوحي ـ ـ ـ ـ ــدة ،بس ــبب
الطاع ـ ـ ـ ــون ال ــذي عق ــب المجاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
س ــنة 806هـ.
ثانيـــا ،نع ــم ل ــم يكـ ـ ـ ـ ــن في ـ ـ ـ ـ ــروس
ً
كورون ـ ـ ـ ـ ــا المستجـ ـ ـ ـ ــد ه ــو أول وب ــاء
يصي ــب العال ــم كل ــه تقر ًيب ــا ،فق ــد
ع ــرف العال ــم ف ــي منتص ــف القـ ـ ـ ـ ــرن
ال ارب ــع عش ــر الميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ظه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وب ــاء واس ــع األنتش ــارُ ،ع ِرف باس ــم:
الطاع ــون األس ــود.

البداية من بالد القان الكبيـــــــر
(الصيـــــــــــن) :س ــجلت لن ــا الم ارج ــع
التاريخي ـ ـ ــة مفارق ــة لطيفـ ـ ـ ـ ــةُ ،مفاده ــا
أن بداي ــة ذل ــك الطاع ـ ـ ـ ــون كان س ــنة
742هـ (1342/41م) ،ومصـ ـ ـ ـ ـ ــدره
كان من بـ ـ ـ ـ ـ ــاد “الق ـ ـ ـ ـ ـ ــان الكبيـ ـ ـ ــر”،
وهو لقب سلطانه ـ ـ ــم األعظ ـ ـ ــم ،الذي
مملكته بـ ـ ـ ــالد الصين و ِ
الخطا ( .)1ثم

وص ــل الوب ــاء ب ــاد الش ــرق جميعها:
(حاليا أوزباكس ــتان شمالي
بالد أزبك
ً
البح ــر األس ــود وبحر قزوين وحوض
الفولغ ــا) ،وب ــاد إس ــطنبول وقيصرية
ال ــروم ،ث ــم دخل أنطاكي ــة ..ثم جبال
اب ــن قرم ــان وقيصرية ..ثم وقع ببالد
ملكا في
ِس ــيس ...وهلك س ــتة عش ــر ً
م ــدة ث ــاث أش ــهر ..وكذل ــك بالهن ــد،
ث ــم وق ــع ببغ ــداد ..ث ــم ابت ــدأ الوب ــاء
بمدين ــة حل ــب ث ــم بالب ــاد الش ــامية
كله ــا ،وب ــاد ماردي ــن وجبالها وجميع
دي ــار بك ــر ،وأفن ــى الوباء ب ــاد صفد
والق ــدس والك ــرك ونابل ــس والسـ ـواحل
وعرب ــان البوادي ..ثم عم الوباء بالد
الفرن ــج ..وكان س ــبب الم ــوت عندهم
ريح تمر على البحر فس ــاعة يش ــمها
اإلنس ــان س ــقط وال يـ ـزال يض ــرب
ب أرس ــه إل ــى األرض حتى يم ــوت(.)2

الطاعـــون فـــي مصـــر :وصف
المؤرخ ــون الوب ــاء بأن ــه ل ــم يق ــع مثله
ف ــي س ــالف األعص ــار ،ب ــدأ في آخر
أي ــام التخضي ــر ف ــي فص ــل الخري ــف
لس ــنة 1347م .وزاد ف ــي شه ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ش ــعبان ورمض ــان وش ـ ـ ـ ـ ـ ـوال سنـ ـ ـ ـ ـ ــة
749ه ـ ـ (أواخ ــر أكتوب ــر  1348إلى
أواخ ــر يناي ــر 1349م) .وأرتف ــع ف ــي
نص ــف ذي القع ــدة (منتص ــف فبراير
1349م) ،وانحص ــر في س ــنة 750
ه ـ ـ (1350/49م) (.)3
حي ــث َق ِدم ـ ـ ـ ـ ـ ــت م اركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إل ــى
اإلسكندرية ،وكان فيها اثنان وثالثون
بحار
تاج ـ ًا
ـر وثالثمائ ــة رج ــل ما بي ــن ّ
وعبي ــد ،فماتـ ـوا كلهم ول ــم يصل منهم
غي ــر أربع ــة م ــن التج ــار وعب ــد واحد
ونح ــو أربعين من البح ــارة ...ثم وقع
الوب ــاء ب ــأرض برق ــة إلى اإلس ــكندرية
فص ــار يم ــوت ف ــي كل ي ــوم مائة .ثم
ص ــار يم ــوت مائتان ،وعظ ــم عندهم
صِّل ــي ف ــي الي ــوم الواح ــد
حت ــى إن ــه ُ
بالجام ــع اإلس ــكندري دفع ــة واح ــدة

 .1رحل ــة اب ــن بطوط ــه تحف ــة النظ ــار ف ــي غ ارئ ــب األمصار وعجائب األس ــفار ،الجزء األول ،تحقيق وتقديم الش ــيخ محمد
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 .6تق ــي الدي ــن أب ــي العب ــاس أحم ــد ب ــن عل ــى المقري ــزي ،الس ــلوك لمعرف ــة دول المل ــوك ،الج ــزء الرابع ،تحقي ــق محمد عبد
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وكان ابت ــداؤه بالقاهـ ـرة ومص ــر
بالنس ــاء واألطف ــال ث ــم الباع ــة حت ــى
كث ــر ع ــدد األمـ ـوات ،ف ــكان يم ــوت
بالقاهـ ـرة ومص ــر كل ي ــوم م ــا بي ــن
عشـ ـرة آالف إل ــى خمس ـ ـ ـ ـ ـ ــة عشـ ـ ـ ـ ــر
ألف ــا( ،)5أو إل ــى عشـ ـرين أل ــف نف ــس
ً
ـر
بحس ــب رأي مرج ــع آخ ــر( .)6ونظ ـ ًا
لع ــدم وج ــود تق ــدم علم ــي –ف ــي ذل ــك
الزم ــان -يس ــمح بالتش ــخيص الطب ــي
فج ّل ما ذكره المؤرخون
له ــذا الوب ــاءُ ،
كوص ــف للمريض ...“ :كان يبصق
دما ث ــم يصيح ويموت،”...
اإلنس ــان ً
يحس
كم ــا قيل ...« :فكان اإلنس ــان ّ
دم ــا
بحـ ـ اررة ويج ــد
ً
غثيان ــا فيبص ــق ً
احدا
ويم ــوت َعقبه ،وتبعه أهل داره و ً
جميع ــا بع ــد
بع ــد واح ــد حت ــى يفنـ ـوا
ً
ليل ــة أو ليلتي ــن .”...دون تحديد اس ــم
واضح للمرض .ولكن لش ــدته اس ــموه
“الطاعون األس ــود” .مع مالحظة أن
ذل ــك الوص ــف يختل ــف ع ــن وص ــف
نف ــس الوب ــاء خارج مصر ،كما س ــبق
وأش ــار المؤرخ ــون.

ويكمـ ـ ـ ـ ـ ــل المؤرخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الوص ــف
بقوله ــم“ :وصـ ـ ـ ـ ــاروا يحملون الموتى
وغِّلق ــت
عل ــى الجنوي ــات واأللـ ـواحُ .
ِ
وغّلق ــت
دار ال ُ
الصّن ــاعُ ،
ط ـ ّـراز لع ــدم ُ
دار الوكال ــة (المقصـ ـ ـ ـ ــود به ــا فن ــدق
لن ــزول التجـ ـ ـ ـ ــار) [لعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الواص ــل
وغِّلق ــت األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق وديـ ـوان
إليه ــا]ُ ،
الخم ــس وبطل ــت أكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر طبلخان ــاة
ُ
األمـ ـراء( ...)7وفش ــى الم ــوت بمدين ــة
دمنه ــور وتروجه والبحيـ ـرة كلها حتى
عم أهلها ،وماتت دوابهم ومواش ــيهم.
ّ
ون ْستَرَاوه،
س
ل
ر
الب
أهل
الموت
ـمل
ـ
ش
و
ّ
َ
ط ــل الصي ــد م ــن البحيـ ـرة بم ــوت
وتع ّ
الصيادي ــن ...وعظ ــم الوب ــاء بالمحلة
حت ــى أن الوال ــي كان ال يج ــد م ــن
يش ــكو إلي ـ ـ ـ ـ ــه ...وقـ ـلّ عدد الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
ف ــي سنبـ ـ ـ ـ ـ ــاط وسمنـ ـ ـ ـ ـ ــود وبوصي ــر
وس ــنهور وابش ــيه ونحوه ــا م ــن البالد
بالغربية ...وعجز أهل بلبيس وسائر
ضم ال ــزرع لكثرة موت
الش ــرقية ع ــن ّ
الفالحي ــن ،وامت ــأت مس ــاجد بلبي ــس
يبق
وفنادقه ــا وحوانيتها بالموتى ،ولم َ

ط ِرح ــت الموت ــى بجامعه ــا،
م ــؤّذن ،و ُ
وص ــار ال ــكالب في ــه ت ــأكل الموتى..
وص ــارت األمـ ـوات عل ــى األرض في
جمي ــع الوج ــه البح ــري ،وال يوج ــد من
يدفنه ــا ( .)8ث ــم ش ــمل في آخر الس ــنة
الوب ــاء ب ــاد الصعي ــد بأس ــرها ،ول ــم
يدخ ــل الوب ــاء ثغ ــر أسـ ـوان ،ولم يمت
ـانا(.)9
ب ــه س ــوى أحد عش ــر إنس ـ ً

وعمل ــت الن ــاس التوابي ــت والدكك
لتغس ــيل الموتي للس ــبيل بغي ــر أجرة،
وح ِم ــل أكث ــر الموت ـ ـ ـ ـ ـ ــى عل ــى ألـ ـواح
ُ
الخش ــب وعل ــى الس ــالم واألبـ ـواب،
وح ِفرت الحفائر وأ ِ
ُلقيت فيها الموتى؛
ُ
فكان ــت الحفيـ ـرة ُيدَف ــن فيه ــا الثالث ــون
واألربع ــون وأكث ــر ...وم ــع ه ــذا عـ ـمّ
الدني ــا جميعها .ول ــم يكن هذا
الغ ــاء ُ
الوب ــاء كم ــا ُعهد في إقليم دون إقليم،
ب ــل ع ـ ّـم أقالي ــم األرض شـ ـرًقا وغرًب ــا
وجنوب ــا ،جمي ــع أجناس بني
ـمال
وش ـ ً
ً
آدم وغيره ــم ،حت ــى حيت ــان البح ــر
وطي ــر الس ــماء ووح ــش الب ــر...
وم ــن ش ــدة األزم ــة ح ـ ّـول ُكتّ ــاب
الدواوي ــن بالدي ــار المصري ــة وأرب ــاب
الدول ــة به ــا س ــنة 749ه (وهي س ــنة
الطاع ــون الج ــارف الع ــام) إل ــى س ــنة
751ه ،وألغـ ـوا س ــنة 750ه .وكان
ُيقال :مات في تلك الس ــنة كل ش ــيء
حتى الس ــنة(.)10

والطريف أن المصـ ــادر التاريخية
وصف ــت الحال ــة النفس ــية للن ــاس ف ــي
يبق
تلك الظ ـ ـ ـ ــروف بقولها ...« :فلم َ
وغِل ــب على ظن ــه أنه يموت
أح ــد ّإل ُ
جميعا
به ــذا الداء .واس ــتعد الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
ً
وأكث ــروا من الصدقـ ـ ـ ـ ـ ــات ،وتحاللـ ـ ـ ـ ـوا
وأقبلوا على العبادة .ولم يحت ـ ـ ــج أحد
ف ــي ه ــذا الوب ــاء إلى أشـ ـربة وال أدوية
وال أطبـ ـ ـ ـ ــاء لسرعة المـ ـ ـ ــوت،)11(”...
فما أش ــبه الي ــوم بالبارحة!

(يتبــــــع  -المقالـــــة التاليــــــــــة:
انحسار الوباء ونتائجه)

نفر إلى  3فقط،
 .7طبلخان ــاة األمـ ـراء أي فقـ ـرة الطب ــول والموس ــيقى التي كانت ت ارف ــق األمير ،وقد تقلص عددها من ً 15ا
راجع :ابن تغري بردي األتابكي ،النجوم الزاهرة ،المرجع الس ــابق ،ص.165-164

 .8المقريزي ،السلوك ،مرجع سابق ،ص.84

 .9ابن تغري بردي األتابكي ،النجوم الزاهرة ،المرجع السابق ،ص.165

 .10أب ــو العب ــاس القلقش ــندي ،صب ــح األعش ــى ف ــي صناع ــة اإلنش ــا ،الج ــزء الثال ــث عش ــر ،دار الكت ــب الس ــلطانية ،طبع
بالمطبع ــة األميري ــة بالقاهـ ـرة 1337هـ ــ1918-م ،ص62؛ تق ــي الدي ــن أب ــي العب ــاس أحم ــد ب ــن عل ــى المقري ــزيِ ،إ َغاثَـ ـ ُة
األم ــة ِب َك ْش ـ ِ
الغ َّم ــة ،د ارس ــة وتحقي ــق الدكت ــور ك ــرم حلمي فرح ــات ،الطبعة األولى ،عين للد ارس ــات والبحوث اإلنس ــانية
َّ
ـف ُ
واإلجتماعي ــة1427 ،هـ ــ2007/م ،ص.115-114
 .11ابن تغري بردي األتابكي ،النجوم الزاهرة ،مرجع سابق ،ص.162
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َ َ َّ
َ َ َ َ َّ
ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََ ُْ ُ ُ
«ك م ا أح ب ِن اآلب ك ذل ِك أح ب ب ت ك م أن ا .اث ب ت وا ِف م ب ِت ».يوحنا )9 :15
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ول ــو راجعن ــا ذاكرتن ــا لتذكرن ــا
العدي ــد والعدي ــد م ــن المفقودي ــن
الذي ــن الب ــد أن ن ــدرك مس ــؤليتنا
تجاهه ــم ...ألن ــه سيس ــألنا :أي ــن
أخ ــوك؟ وس ــيطالبنا بهم ،بل ومن
المرع ــب أن نع ــرف أن ــه س ــيطلب
دمه ــم من يدن ــا (حز ،)18:3وقد
س ــبق وأوصان ــا «معرف ــة اع ــرف
ح ــال غنم ــك ،واجع ــل قلب ــك على
قطعان ــاك»...
 +ف ــي (ت ــك )٣٧حي ــن مضى
إخ ــوة يوس ــف إل ــى ش ــكيم ليرعـ ـوا
غن ــم أبيه ــم ،وق ــد اس ــتولوا عليه ــا
م ــن أه ــل ش ــكيم بع ــد قت ــل أهله ــا
انتقام ــا ألخته ــم دينا ،لذلك أرس ــل
ً
يعق ــوب يوس ــف لينظ ــر س ــامة
إخوت ــه وس ــامة الغن ــم خش ــية أن
تك ــون بع ــض القبائ ــل الكنعاني ــة
انتقام ــا أله ــل
ق ــد اعت ــدت عليه ــم
ً
ـر ليطمئ ــن
ـرد ل ــه خب ـ ًا
ش ــكيم ،وي ـ ّ
عليه ــم .انطل ــق يوس ــف ف ــي
طاع ــة ألبي ــه المح ــب ألوالده،
بالرغ ــم مما اتس ــموا به من أعمال
النميم ــة الرديئ ــة ،وم ــا حمل ــوه من
بغض ــة وحس ــد ألخيه ــم المحبوب
والمح ــب يوس ــف؛ لكنه ــا ل ــم تكن
طاع ــة الخ ــوف كالعبي ــد وال
طاع ــة األجي ــر المنتظ ــر األجرة،
إنم ــا طاع ــة االب ــن المح ــب ألبيه
وألخوت ــه الحاس ــدين ل ــه .في حب
انطل ــق م ــن وط ــاء حب ــرون إل ــى
ش ــكيم ،وإذ ل ــم يجده ــم ل ــم يرج ــع
ب ــل بح ــث عنه ــم وذه ــب وراءه ــم
إل ــى دوث ــان.
ـوذجا
 +وك ـ ـ ــذلك رأينـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نم ـ ـ ـ ـ ً
أمين ــا ف ــي خدمـ ـ ــة المفقودي ــن ف ــي
ً
أمينا
ـان
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ك
ـن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ح
ـوب
ـ
ق
يع
ـا
ـ
أبين
ً
عل ــى خـ ـراف خال ــه الب ــان لدرج ــة
ِ
ين
اإلعي ــاء ،إذ قال:
«اآلن عشـ ـر َ
َ
ِ
ـك ِ
ناز َك
وع ُ
عاج ـ َ
س ـ َـن ًة أن ــا مع ـ َ
ـك .ن ُ
ِ
ـك َل ـ ْـم
َل ـ ْـم تُس ـ ِـق ْ
ط ،و ِكب ـ َ
ـاش َغَنم ـ َ
ِ
ـك.
ُ
يسـ ـ ًة َل ـ ْـم أُحض ـ ْـر إَلي ـ َ
آك ْل .فر َ
ِ
أخس ـ ُـرها .م ـ ْـن َي ــدي
ـت
ـ
ن
ك
ـا
أن ـ ُ ُ
َ
النه ـ ِ
ـت تطُلُبه ــاَ .مس ــروَق َة َّ
ـار
ُكن ـ َ
َّ
ِ
ـت ف ـ ـ ـ ـ ــي
أو َمس ــروَق َة اللي ــلُ .كن ـ ـ ـ ـ ُ
يأكُلن ــي الح ـ ُّـر وف ــي َّ
اللي ــلِ
النه ـ ِ
َّ
ـار ُ
َ
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ـار َن ْومي ِم ْن َع َين َّي»
الجلي ـ ُـد ،وط ـ َ
َ
(ت ــك .)40-38:31هك ــذا يعل ــن
يعق ــوب م ــدى أمانت ــه ف ــي خدمته
عاما،
لالبان على مدى عشـ ـرين ً
ِ
حي ــة ال ل ارع ــي
ّ
مقد ًم ــا ص ــورة ّ
الخـ ـراف غي ــر العاقل ــة فحس ــب،
إنم ــا ل ــكل خ ــادم مؤتم ــن عل ــى
رعاي ــة النف ــوس ،كي ــف يحتم ــل
ح ـ ّـر النه ــار وجلي ــد اللي ــل ك ــي ال
يس ــمح بافتـ ـراس نف ــس واح ــدة أو
سـ ـرقة قل ــب واح ــد!
توبخ
وتبق ــى عب ــارات يعق ــوب ّ
كل خ ــادم ف ــي ك ــرم ال ــرب ...فإن
كان ــت الخـ ـراف غي ــر الناطق ــة
هك ــذا ثمين ــة ف ــي عين ــي يعق ــوب،
فك ــم باألول ــى أن تك ــون كل نف ــس
ف ــي أعينن ــا؟!
غي ــر البان األجرة عش ــر
لق ــد ّ
مـ ـرات ،أم ــا يعق ــوب فل ــم يتغي ــر
ع ــن أمانته ...وهكذا يليق بنا أال
نرع ــى من أجل األجرة ًأيا كانت:
م ــادة أو ك ارم ــة أو غيرها...
ف ــإن كان ه ــذا ينطب ــق عل ــى
النع ــاج والعن ــاز ،فك ــم يك ــون
عل ــى أولئ ــك الذي ــن مات المس ــيح
دائم ــا قيم ــة
ألجله ــم؟! ولنتذك ــر ً
كل نف ــس ف ــي عي ــن خالقه ــا الذي
أحبه ــا وأوجده ــا وفداه ــا ونجاه ــا
ليرده ــا الي ــه مـ ـرة أخ ــرى بع ــد أن
قديم ــا ..فق ــد أعل ــن لن ــا
عص ــت ً
إش ــعياء النب ــي ع ــن قيم ـ ـ ـ ـ ــة كل
نف ــس ف ــي عي ــن هللا حين قال «قد
ـز ف ــي عين ــي ال ــرب
ـرت عزي ـ ًا
صـ َ
ّ
كرًم ــا ،وأن ــا ق ــد أحببت ــك».
ُم َّ
 +أحبائـ ــي ..نعجـ ـ ــز أمام هذه
األمان ــات أن َندع ــي أنن ــا نخدمه،
لذل ــك علينا أن نصلح من أنفس ــنا
ونت ــكل عل ــى محب ـ ـ ـ ــة هللا للبش ــر،
ونث ــق أن ـ ـ ـ ـ ــه يستخـ ـ ـ ـ ــدم الضعف ــاء
ليعل ــن قوته فيه ــم ويعمل بعديمي
القدرة ليتمج ـ ـ ـ ــد اس ــمه الق ـ ـ ـ ــدوس،
ونث ــق أنك صال ــح رؤوف .وليكن
إكليل لنا،
رجوعه ــم إليك س ـ ًا
ـرور و ً
وفرح ــا وتهلي ـ ًـا للسم ـ ـ ـ ـ ــاء بك ـ ـ ـ ـ ــل
ً
م ــن فيها.

م ــن هو اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ي ــا رب حتى
تذك ـ ـ ـ ـ ـ ـره؟ أو ابـ ـ ـ ــن اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حتى
تفتق ــده؟ يأت ــي علين ــا عي ــد القيامـ ـ ـ ـ ــة
المجي ــد ه ــذا الع ــام ف ــي ظ ــل ظروف
ل ــم نشهده ـ ـ ـ ــا م ــن قب ـ ـ ـ ـ ــل ،والجمي ـ ـ ــع
ـر
ومتحي ـ ًا
مدهوش ــا،
ـدوها
ً
يق ــف مش ـ ً
ّ
وتعددت
رب؟!
ـا
ـ
ي
ـاذا
ـائل :لم ـ
ومتس ـ ً
ّ
التأم ــات والتحلي ــات والتكهن ــات،
ِ
وح ِرمنا
وأُغلق ــت جمي ــع دور العبادةُ ،
م ــن تن ــاول جس ــد ودم ال ــرب ،ومكث
الك ــون كل ــه داخل منازله ــم ألول مرة
ف ــي تاري ــخ البشـ ـرية! يترق ــب الجميع
م ــاذا س ــيحدث؟! وبدأن ــا نجت ـ ّـر
عب ــارات األم ــان م ــن أقـ ـوال الكت ــاب
المق ــدس ت ــارة ،ومن أقوال اآلباء تارة
الغ ّمة
أخ ــرى ،لنخّفف وط ــأة األزمة و ُ
الت ــي نعيش ــها .وأصبح ــت الحي ــاة
اكتئابا وخوًفا .س ــألت
داخلنا
ظالما و ً
ً
نفس ــي ونحن نعي ــش الصوم المقدس
استعدادا لفرح
لننهيه بأس ــبوع اآلالم،
ً
ـدل
عي ــد القيام ــة المجي ــد :لم ــاذا -ب ـ ً
من ان نس ــأل هللا «لماذا؟» -لماذاال
نب ــدأ بأنفس ــنا؟ أليس ــت ه ــذه فرص ــة
لنفح ــص حياتن ــا ،إلى أي مدى نحن
حًق ــا نس ــتأهل رحل ــة تجس ــد الكلم ــة
ونزول ــه م ــن علي ــاء س ــمائه متحم ـ ًـا
ومحتم ـ ًـا جميـ ـ ـ ـ ــع أصن ـ ـ ـ ـ ــاف غ ــدر
البشـ ـرية ،ونفاقهم ،وتدينهم الش ــكلي،
وخصامه ــم ،وحرصه ــم عل ــى حف ــظ
النص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص الكتابي ـ ـ ـ ـ ــة كأقـ ـوال ال
مدعيـ ـ ـ ـ ــن أنهم أصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
كأفعالّ ،
فعل
نا
ر
فك
ـل
ـ
ه
ـة..
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
المطل
الحقيق ــة
ً
«تغي ــروا ع ـ ـ ـ ــن ش ــكلكم
أن نتغي ـ ـ ـ ـ ــر ّ
بتجدي ــد أذهانكـ ـ ـ ـ ــم» ..وبدأن ــا نعيـ ـ ـ ــد
صياغ ــة ش ــخصيتنا بع ــد القيامة ،أم
مج ــرد احتف ــاالت ومواس ــم تم ــر ِبَن ــا
كما لقوم عادة ،ونس ــينا رس ــالة السيد
المس ــيح الت ــي ج ــاء به ــا« :جئ ــت
ليك ــون له ــم حي ــاة ،وليك ــون له ــم
أفض ــل» (يو ،)١٠:١٠ونس ــينا قوله
لن ــا« :ليرى الناس أعمالكم الحس ــنة،
فيمج ــدوا أباك ــم الذي في الس ــموات»
(مت.)١٦:٥

إ ًذا كيـــــــــف نعيــــــد صياغـــــة
شـــخصياتنا مع بهجة احتفاالتنا
بعيد القيامة؟
 +أن نـ ـ ـ ــدرك أن القيام ــة تعلمن ــا
أن ــه خل ــف القبر توجد حي ــاة ،وخلف
الم ــوت توج ــد قيام ـ ـ ـ ــة ،بمعن ــى انه ــا
انتص ــار اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،والخ ــروج م ــن
ضعف ــه إل ــى الق ــوة «تكفي ــك نعمت ــي
كم ــل».
ألن قوت ــي ف ــي الضع ــف تُ َ

 +إلغ ــاء كلمة «مس ــتحيل» ،فقد
ـتطاعا
أصبح بالقيامة كل ش ــيء مس ـ ً
لدى المؤمن «أستطيع كل شيء في
يقوين ــي» .ف ــكل ش ــئ
المس ــيح ال ــذي ّ
ممك ــن..ال ي ــأس ،ال فش ــل ،الحزن،
ال خ ــوف .لقد أعطتنا القيامة بالفعل
النصـ ـرة عل ــى ضعفاتنا ،وس ــقطاتنا،
وش ــهواتنا ،وأعطتنا قوة احتمال األلم
المصحوب ــة بتراني ــم الش ــكر ،والف ــرح
الداخل ــي «افرحـ ـوا ف ــي ال ــرب كل
حي ــن» ،ذل ــك لثقتن ــا أنه بع ــد الظالم
الب ــد م ــن أن يش ــرق الن ــور ،وتتب ـ ّـدد
األحـ ـزان والمخ ــاوف واآلالم .فم ــا
ال ــذي يق ــف أم ــام الرب بع ــد أن رأينا
كي ــف داس الم ــوت؟ «أي ــن ش ــوكتك
ي ــا م ــوت؟ وأي ــن غلبت ـ ِـك ي ــا هاوية؟»
(١ك ــو.)٥٥:١٥
 +رأينا السيد المسيح المصلوب
ش ــخصية ال نهائي ــة ،ق ـ ـ ـ ـ ــدم نفسـ ـ ـ ـ ـ ــه
فعال ــة ومخّلص ــة لجمي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ذبيح ــة ّ
الن ــاس لك ــي «بتصال ــح اإلنس ــان مع
هللا ،وم ــع الجمي ــع ،ويمتل ــك المحب ــة
ال ــا نهائي ــة الت ــي هلل ،المحب ــة الت ــي
تمت ــد إل ــى محب ــة من يعادين ــا «أحبوا
أعدائك ــم ،بارك ــو العنيك ــم ،أحس ــنوا
إل ــى مبغضيكم ،وصلـ ـوا ألجل الذين
يس ــيئون إليك ــم( »...م ــت.)٤٤:٥
 +اكتسابنـ ـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ــالم الداخلي،
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــام اإلله ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ــذي ُيس ــكت
ـث الطمأنين ــة في
االضط ارب ــات ،ويب ـ ّ
القلوب «س ــامي أترك لكم ،سالمي
أن ــا أعطيك ــم ...ال تضط ــرب قلوبكم
وال تره ــب» (ي ــو« ،)١٦ها أنا معكم
كل األي ــام وإل ــى انقض ــاء الده ــر».
نح ــن ،إذ نعي ــش القيامة ،فإننا نؤمن
ب ــأن المس ــيح ج ــاء لخالصنا من كل
األوج ــاع واالضط ارب ــات ،ولينجين ــا
م ــن كل ح ــزن رديء ووج ــع قل ــب،
ويحفظنا من فخ الصياد ومن الوباء
الخط ــر «أن ــا ه ــو ال تخافـ ـوا» ..فقط
سـ ـّلم لل ــرب طريقك وات ــكل عليه وهو
يجري ..إ ًذا لماذا يانفس ــي تحزينني؟
توكل ــي عل ــى هللا ..لق ــد أصبحن ــا
ّ
بالقيام ــة فع ـ ًـا خليق ــة جدي ــدة .وكان
قص ــد ال ــرب أن يعيدن ــا إل ــى صورتنا
الت ــي أحبه ــا عندم ــا خلقن ــا عل ــى
أيض ــا
صورت ــه ومثال ــه ،فه ــل نح ــن ً
نس ــعى لذل ــك حت ــى نس ــتحق أن
قاهر
نحم ــل اس ــم المس ــيح الذي ق ــام ًا
الم ــوت؟ «ف ــإن ل ــم يك ــن المس ــيح ق ــد
أيضا
ق ــام ،فباطل ــة ك ارزتن ــا ،وباط ــل ً
إيمانك ــم» (١ك ــو.)١٤:١٥
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