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تضامًنا مع اإلجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار 
فيروس كورونا

وحرًصا على سالمة زوار
 املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي والدارسني فيه.

سيتم تعليق العمل في مكتبة القديس مارمرقس العامة، 
وأكادميية املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي، وأكادميية 

ماب للتدريب اإلعالمي.
بدًءا من يوم األحد ١٥ مارس ٢٠٢٠م وحتى صدور تعليمات 

أخرى،
ولنصلِّ جميًعا أن يحفظ اهلل مصر وشعبها من كل شر.
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-  الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة للبابا 
تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد ص ٨
-  قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة التجلي 

بالمقر البابوي ص ٨
-  نيافة األنبا إرميا يرأس صالة قداس عيد الصليب 
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- الكنيسة القبطية تقرر مد غلق الكنائس ص 11

- نياحة شيخ برية شيهيت ص 12
-  نيافة األنبا إرميا: نحتاج “ضغط شعبي عالمي” 

لحل قضية سد النهضة ص 14
-  ونيافة األنبا إرميا يؤكد: الجيش يكون دائما إلى 

جوار الشعب في كل موقف صعب ص 15
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» "ربي وإٰلهي"« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

عبارة قالها "توما" الرسول حينام دعاه السيد املسيح القائم من األموات ليضع التلميذ إصبعه يف محل املسامري ويضع 
يده يف موضع طعنة الحربة. إن تعبري "ريب" وحده له مدلوالت عديدة، وتعبري "إلهي" وحده له أيًضا مدلوالت عديدة. 

أّما إذا اجتمع التعبريان مًعا، فٰهذا ال يدل إال عىل الرب اإللٰه الخالق القادر عىل كل يشء؛ ونسوق بعض األمثلة عىل 
ٰذلك: يف سفر "التكوين"، عند خلق العامل: 

"يوم عمل الرب اإللٰه األرض والساموات ..." )تك 2: 4(، "وجبل الرب اإللٰه آدم ترابًا من األرض، ونفخ يف أنفه نسمة 
ْدن  ْدن رشًقا ..." )تك 2: 8(، "وأخذ الرب اإللٰه آدم ووضعه يف جنة َعِ حياة." )تك 2: 7(، "وغرس الرب اإللٰه جنة يف َعِ
..." )تك 2: 15(، "وأوىص الرب اإللٰه آدم ..." )تك 2: 16(، "وقال الرب اإللٰه: »ليس جيًدا أن يكون آدم وحده ..." )تك 
2: 18(، "وجبل الرب اإللٰه من األرض كل حيوانات الربّية ..." )تك 2: 19(، "فأوقع الرب اإللٰه ُسباتًا عىل آدم فنام ..." 
)تك 2: 21(، "وبنى الرب اإللٰه الضلع التي أخذها من آدم امرأة." )تك 2: 22(؛ "وسِمعا )"آدم" و"حواء"( صوت الرب 
اإللٰه ماشًيا يف الجنة عند ُهبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإللٰه يف وْسط شجر الجنة." )تك 3: 8(، 
"فنادى الرب اإللٰه آدم وقال له: »أين أنت؟«." )تك3 : 9(، "فقال الرب اإللٰه للمرأة: »ما ٰهذا الذي فعلِت؟«." )تك3: 
13(، "فقال الرب اإللٰه للحية: »ألنِك فعلِت ٰهذا، ملعونة أنِت ..." )تك 3: 14(، "وصنع الرب اإللٰه آلدم وامرأته أقمصة 
من جلد وألَبسهام." )تك 3: 21(، "وقال الرب اإللٰه: »هَوذا اإلنسان قد صار كواحد منا ..." )تك 3: 22(، "فأخرجه الرب 

ْدن ..." )تك3: 23(.  اإللٰه من جنة َعِ

يف األصحاحات األوىل من سفر "التكوين"، تكررت عبارة "الرب اإللٰه" 18 مرة )تك 2: 4-تك 3: 23(. 

بعد ٰذلك كُث استخدام كلمة "الرب" للداللة عىل الله. 

ولٰكننا نجد عبارة "الرب اإللٰه" تظهر مرة أخرى يف أسفار "موىس" الخمسة، كام ييل عىل سبيل املثال ال الحرص: 

"الرب إلٰهنا قطَع معنا عهًدا يف ُحوِريب." )تث5: 2(، "أنا هو الرب إلٰهك الذي أخرجك من أرض ِمرص من بيت الُعبودية. 
ال يكُن لك آلهة أخرى أمامي." )تث 5: 6-7(، "ألين أنا الرب إلٰهك إلٰه َغُيور ..." )تث 5: 9(، "ال تَنِطق ِباسم الرب إلٰهك 
باطًل ..." )تث 5: 11(، "احفظ يوم السبت لتقّدسه كام أوصاك الرب إلٰهك." )تث 5: 12(، "أّما اليوم السابع فسبت 
للرب إلٰهك ..." )تث 5: 14(، "... فأخرجك الرب إلٰهك من هناك بيٍد شديدة وذراع ممدودة." )تث 5: 15(، "أكرم أباك 
وأمك كام أوصاك الرب إلٰهك، ليك تطول أيامك، وليك يكون لك خري عىل األرض التي يُعطيك الرب إلٰهك." )تث 5: 16(؛ 

وٰهكذا أيًضا استمر تَكرار عبارة "الرب إلٰهنا" يف ٰهذا األصحاح من سفر التثنية. 

ويف األصحاح التايل يقول: "»اسمع يا إرسائيل: الرب إلٰهنا رب واحد. فتحب الرب إلٰهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل قوتك." )تث 6: 4-5(؛ وٰهذا النص بالذات له أهمية خاصة إذ يرُبز حقيقة أن الرب اإللٰه ال معبود سواه وهو 

اإللٰه الحقيقّي.

ويف قول "توما" الرسول للسيد املسيح: "ريب وإلٰهي" دليل قاطع عىل ألوهية السيد املسيح الكاملة. 
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» الحكمة )١( «
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

لقد تحدثنا عن الحق ىف عدة مقاالت أنهيناها بعلقة الحق بالحكمة ..وأالن نبدأ ىف حديث عن الحكمة ىف  عدة 
مقاالت بأذن الله.. 

يشع  دامئاً  وكلمه  الحكيم  فهو  وجل..  عز  الله  من صفات  الحكمة صفة  الحكمة؟:-   هي  أوال:ما  نتساءل  وإننا 
الله.. أي  ليتحكم بكلم  أيضا..  بالحكمة فيتعظ ويعظ غريه  الله ميتلئ  بالحكمة.. وكلام يتمعن اإلنسان ىف كلم 
ليأخذ الناس من حكمة الله ىف حياتهم وأحاديثهم من خلل كلامت الوحي االلهى.. وقد قال سليامن الحكيم:"فم 
الصديق يتلو الحكمة".. والصديق هو من يقرتب من الله فيأخذ من حكمته فيتلو الحكمة من خلل فمه الذي 
يتقدس بكلم الله تبارك أسمه.. واإلنسان الحكيم: يتميز بالذكاء والفهم واملعرفة والرزانة والتدبري الحسن وتكيف 
املواقف بحسن ترصف.. فتجده متعقلً ىف حديثه العذب.. تنساب منه الحكمة من خلل سلسة الكلامت وبساطة 
التعبريات وعمق املعاين ونقاء النيات..فينتفع سامعوه من حكمته ومن حديثة الشيق فل ميل الناس من سامعه..

إذن فالله مصدر الحكمة الحقيقية ويهبها ملن يعبده بحق.. فيستنري اإلنسان بحكمة الله ويصري حافظاً للحكمة 
فل  األمور  يعرف حقيقة  أيضاً  الحكيم  واإلنسان  الحسن..  اإللهي  باملنطق  معه  الحديث  لغريه من خلل  مينحها 
تخدعه الدنيا بكل مباهجها فهي زائلة, ولذلك ال يسمح أن تدخل الخطيئة حياته لئل تقىض عىل الحكمة التي 

استقاها من العبادة املقدسة ومن كلم الله.. بل يحفظ نفسه مقدساً ىف كل ترصفاته وكلامته  ورغباته أيضاً.

لله.. محبه  الناس من خلل محبته  الله ويحب  الذي يحب  القلب  نقاء  للحكمة هي  فائدة  أول  كانت  من هنا 
علقات  تنشئ  التي  النقية  باملحبة  مرتبطة  فالحكمة  إذن  البذيئة..  والرشور  الدنيئة  األغراض  من  نقيه  حكيمة 
إنسانيه مبشاعر روحية مام يجعل املجتمع خلية نحل فيه التعاون واإلخاء والسلم اإلجتامعى والنقاء والخري للجميع 

والنامء.. مثل هذه الحكمة تتصف بأنها: 

املعوج  املسار  األسايس تصحيح  فالحكمة هدفها  إىل مكر وخداع..  تحولت  اإل  و  ملتو  لها غرض  1-طاهرة:  ليس 
وقيادة الناس إىل طريق الله.. ولذلك فالحكمة تنري الفكر فريى الطريق الصحيح.. وتطهر حياة البرش من 

التدين ىف الشهوات الخاطئة.. فلبد أن تكون حكمه طاهرة.. 

2- مساملة:  ال تعتدي عىل احد وال تخطط ضد احد فطرق الحكمة الحقيقية مملوءة بالسلم.. واإلنسان الحكيم ال 
يحب أن يدخل ىف خلف مع احد أو يتشاجر مع احد بل يصنع سلماً بني الناس بحكمه علوية من الله..

لذلك يقال: الحكمة خري من القوة.. فالقوة قد تخدع اإلنسان وتقوده إىل العنف مع اآلخرين ولكن 
الحكمة البد وان متيل إىل السلم ألنها مساملة ال تعرف عنفاً وال خيانة وال تدبرياً رشيراً ضد السلم..

3- مرتفقة:  ال تثقل عىل أحد مبا ال يطيقه.. بل تدبر حسناً للتخفيف عن كاهل الناس وتقدر الضعف البرشى وتقدم 
الحلول املناسبة لكل مشكلة تتعب الناس.. فالحكمة أقوى من أن تقف عاجزة عن إراحة الناس من 
أتعابهم بل دامئاً تتدخل لتفرج عنهم ىف ضيقا تهم وترتفق بالعاجزين والساقطني واملهمشني ىف الحياة 

لتهبهم تدبرياً حسناً ىف كل أمورهم...

هذه بعض صفات الحكمة الحقيقية وسنواىل استكامل هذه الصفات ىف املقال القادم بأذن الله..
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»المنعطف الخطير«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

مير بالعامل أرسه منعطف من أحرج املنعطفات وأغربها وأشدها وطأة؛ إذ تتعرض دول العامل كافة لوباء 
عاملى، بعد أن أعلن »تيدروس أدهانوم غيربيسوس« املدير العام ملنظمة الصحة العاملية أن املنظمة باتت 
تفشيه  عىل  السيطرة  صعوبة  مبعنى  عامليًّا«،  »وباًء  »كوفيد-19«-  ملرض  املسبّب  »كورونا«-  فريوس   تعترب 
وانتشاره عامليًّا؛ بعد أن وصلت أعداد املصابني به إىل مستوى الوباء العاملى، وقد ذكر: »ونحن نشعر بقلق 
عميق إزاء املستويات املقلقة لالنتشار وشدته«. وىف ظل تلك الظروف العصيبة، ال أجد مفرًّا من التوقف عن 
استكامل سلسلة الحديث ىف تاريخ »ِمرص« قليالً، إذ ما يتعرض له العامل اآلن هو األول من نوعه ىف التاريخ 

البرشى!!

»األوبئة العاملية«

أعلنت صحيفة »ديىل ميل« الربيطانية تقريرًا عن أوبئة العامل، منها:

»الطاعون األنطوىن«:

 ظهر ىف اإلمرباطورية الرومانية بني 165م و180م، ثم انترش ىف بالد العامل، مخلًفا 5 ماليني قتيل!!

»الحمى النازفة«: 

اجتاح وباء »الحمى النازفة« أو »الوباء العظيم« دولة »املكسيك« القرن السادس عرَش من 1545-1548م، 
مهلًكا 5-15 مليون شخص.

»كولريا«: 

تفىش وباء »كولريا« ىف كل من »آسيا« و»أوروبا القرن التاسع عرش بني 1817-1824م، وأودى بحياة عرشاِت 
اآلالٍف من البرش؛ وما يزال يصيب كثريًا من الناس حتى يومنا هذا!!

»إنفلِونزا روسيا«:

 أدت إىل وفاة مليون شخص بني عامى 1889و1890م.

»اإلنفلِونزا اإلسبانية«: 

وباء القرن العرشين الذى تفىش بني عامى 1918 و1920م، وتسبب ىف وفاة ماليني من البرش- قُدرت بني 
50-100 مليون إنسان ىف 18 شهرًا فقط!! ووصل عدد اإلصابات إىل ربع سكان العامل!!
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اآلن؛ وىف دولة  »إيدز«: تسبب ىف موت 35 مليون شخص منذ عام 1981م حتى  البرشية  املناعة  نقص 
»جنوب إفريقيا« أكرب عدد من املصابني به ىف العامل: مليون شخص.

»سارْس«: 

ظهر ىف كل من آسيا بـ»هونج كونج« و»كندا« عامى 2002 و2004م، ثم انترش إىل 37 دولة، ىف زمن وجيز 
ا مل يتعدَّ بضعة أسابيع!! متسببًا ىف قتل 922 شخصا وإصابة 8422 آخرين. جدًّ

إىل  لتنتقل عدواه  بأمريكا،  »كاليفورنيا«  ثم والية  »املكسيك«  عام 2009م، ظهر ىف  الخنازير«:  »إنفلِونزا 
جميع أنحاء العامل، متسببًا ىف قتل قرابة 200 ألف شخص.

»إيبوال«:

 بدأ ىف »غينيا« وأودى بحياة قرابة 11 ألف شخص أعوام 2014-2016م.

»كورونا«: 

بدأ ىف »الصني« نهاية عام 2019م، وانتقل إىل »أوروبا« ومنها إىل ما يزيد عىل 114 دولة؛ لتتفق دول العامل 
جميًعا عىل إغالق مطاراتها وتعليق الرحالت الدولية؛ وإعالنها عدًدا من القرارات االحرتازية إليقاف انتشار 
املرض: منها إيقاف األنشطة التى تتضمن تجمعات برشية كالرياضية والفنية واالجتامعية، وتأدية العاملني 

ملهامهم من منازلهم إن أمكن. وما يزال العامل يكافح التفىش الرسيع لهذا الوباء ىف ترقب وجزع.

ومام عرضناه، يتضح أن األوبئة السابقة مل تتخطَّ بلًدا أو قارة أو عدًدا من بالد العامل، لكّن فريوس »كورونا« 
ول، وشِهد أحداثًا تُعد األوىل من نوعها: كإغالق مطارات العامل بأرسها،  حتى اآلن تفىش ىف أكرب عدد من الدُّ
وأمست جميع جوازات السفر سواسية ال تصل بك إىل أى وجهة. أيًضا تُعد هذه هى املرة األوىل التى تغلق 
الرئيسية  العامل أبوابها: فقد أعلن »الفاتيكان« إغالق »ساحة القديس بطرس«  العبادات ىف  فيها كل بيوت 
والكنيسة أمام السائحني، وىف صباح األحد 3/15 أكد الفاتيكان أن احتفاالت »عيد الفصح« سوف تقام دون 
مصلني بسبب تفىش الفريوس، قائالً ىف بيانه: »بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة العاملية الحالية، ستقام 

جميع االحتفاالت الدينية ىف األسبوع املقدس، دون حضور مادى للمؤمنني.

كذلك أعلنت دول عربية وأجنبية وىف مرص تعليق الصالة ىف ُدور العبادة ضمن سلسلة إجراءات وقائية 
الجامعية  الصلوات  إلغاء  السلطات األملانية  املثال ال الحرص: قررت  للتصدى لتفىش «كورونا»؛ فعىل سبيل 
لجميع األديان، كام قررت الدول اإلسالمية مثل »الجزائر« و»السعودية« و»تونس« و»األردن« و»الكويت« 
و»اإلمارات« إغالق املساجد ودور العبادة كافة للحد من تفىش الفريوس، وعلّقت »اململكة العربية السعودية« 
أداء العمرة َخشية وصول فريوس »كورونا« للمسجد الحرام ىف مدينة »مكة«، وىف »إيران« أُغلقت األرضحة 
واملساجد، ىف الوقت الذى طالب كبري الحاخامات ىف »القدس« االمتناع عن تقبيل أحجار الحائط الغرىب ملنع 

انتشار فريوس »كورونا«. 
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الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  بعث 

بابا  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  إىل  تهنئة  برقية 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية مبناسبة عيد 

القيامة املجيد”.

الشعب  أبناء  كافة  يجمع  مبا  الرئيس  وأشاد 

ومشاعر  روابط  من  ومسيحييه  مسلميه  املرصي 

الظرف  هذا  يف  تعايل  الله  داعياً  وصادقة،  طيبة 

ويرعي  يحفظ مرص  أن  العامل  به  مير  الذي  الدقيق 

شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العامل من كل 

مكروه وسوء.

كام بعث  الرئيس ايضاً بربقية تهنئة ألبناء مرص 

املسيحيني يف الخارج، حيث أعرب سيادته عن متنياته 

من  مبزيد  الحبيبة  وملرصنا  والسداد  بالتوفيق  لهم 

الخري والنامء.

قداس عيد القيامة المجيد 
من كنيسة التجلي بالمقر البابوي 

ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين مبشاركة 14 من أحبار الكنيسة، قداس عيد القيامة املجيد مساء السبت 18 

أبريل 2020م، يف كنيسة التجيل باملقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك يف القداس عدد من رهبان دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون والشاممسة، ومل يشارك أي من 

الصلوات  املستجد. شارك يف  كورونا  انتشار فريوس  للحد من  اتخذت  التي  الكنيسة  لقرارات  طبًقا  الشعب  أفراد 

النيافة،  أصحاب  الكنيسة،  أحبار  من 

واألنبا  الخيمة،  شربا  مطران  مرقس  واألنبا 

املجمع  وسكرتري  املعادي  أسقف  دانيال 

العام  األسقف  إرميا  األنبا  املقدس،   

األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس 

لكنائس  العام  األسقف  مارتريوس  األنبا 

األنبا  بالقاهرة،  الحديد  السكة  قطاع رشق 

قطاع  لكنائس  العام  األسقف  مكسيموس 

األنبا  شارك  كام  والحرفيني،  السالم  مدينة 

يوليوس األسقف العام لكنائس قطاع مرص 

مكاري  األنبا  الخدمات،  وأسقفية  القدمية 

األسقف العام لكنائس قطاع شربا الجنوبية، 
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األنبا أنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع شربا الشاملية، األنبا بافيل األسقف العام لكنائس قطاع املنتزه واملرشف 

العام عىل خدمة الشباب باإلسكندرية، األنبا أكليمندس األسقف العام لكنائس قطاع أملاظة والهجانة ورشق مدينة 

نرص، األنبا إيالريون األسقف العام لكنائس قطاع غرب اإلسكندرية، األنبا هرمينا األسقف العام لكنائس قطاع رشق 

بالخطاطبة وسوهاج  السائح  األنبا توماس  القديس  العام املرشف عىل ديري  األنبا ساويرس األسقف  اإلسكندرية، 

والقديس األنبا موىس بطريق العلمني، األنبا ميخائيل األسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، 



أخبار
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ترأس صاحب النيافة األنبا بيسنتي أسقف حلوان واملعرصة، ظهر السبت 14 مارس 2020م، صالة الجنازة عىل 

مبدينة  الرسول  مرقس  مار  القديس  كنيسة  يف  لإليبارشية  التابعة  مايو   15 الزرايب  عزبة  مبنطقة  السيول  ضحايا 

القباج وعدد من املسؤولني املحليني والقيادات  التضامن االجتامعى نيفني  15 مايو، حيث حرضت الجنازة وزيرة 

التنفيذية.

نيافة األنبا بيسنتي ووزيرة التضامن في وداع ضحايا السيول بمنطقة ١5 مايو

هذا وقد قامت خدمة "آتحبني" التابعة للمركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، بتقديم مساعدات ملترضري السيول
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اجتمعت لجنة سكرتارية املجمع املقدس برئاسة قداسة البابا توارضوس الثاين صباح الخميس 2 

أبريل 2020  ملناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فريوس كورونا املستجد COVID-19  ويف 

ظل استمرار الوباء والذي ال يزال يهدد مرص والعديد من دول العامل حتى اآلن، وحيث أن الكنيسة 

هي جزًءا أساسيًّا من املجتمع، وتسعي دامئًا للحفاظ عىل جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها 

قيمة غالية عند الله محب البرش، وانطالقا من حرصها عيل سالمة الجميع وصحتهم ويف ظل خطورة 

إقامة أي تجمعات، قررت الكنيسة اآليت.

1-  استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، مبا فيها صلوات األسبوع املقدس، والتي تعترب من أهم 

املناسبات الكنسية يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية. وذلك لحني استقرار األوضاع وانتهاء األسباب 

الصحية التي دعت لذلك.

2-  تأجيل طقس إعداد زيت املريون املقدس، الذي كان من املقرر إعداده خالل األسبوع املقبل، 

وهو حدث كنيس له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع 

جميع اآلباء مطارنة وأساقفة املجمع املقدس.

3- التأكيد عىل أن تقترص الجنازات عىل أرسة املنتقل فقط. .

 4- إيقاف صلوات األكاليل، لحني استقرار األوضاع.

5-  استمرار  اآلباء الكهنة يف متابعة العمل الرعوي لألرس وال سيام الحاالت الخاصة من خالل وسائل 

التواصل االجتامعي.

6-  تقديم تربع مايل باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، قدره 3 مليون جنيه لصندوق تحيا مرص 

وذلك للمساهمة يف رشاء أجهزة التنفس الصناعي.

التي  الطبية ومستلزماتها،  باإليبارشيات للمساهمة يف إعداد املالبس  الخياطة  7-  توجيه مشاغل 

تحتاجها الطواقم الصحية يف عملها الوطني، الذي نقدره كثريًا.

األجهزة  بتعليامت  بااللتزام  ألبنائها،  املستمرة  التوعية  تقديم   يف  الكنائس  مشاركة  استمرار   -8

الصحية.

9- مشاركة الكنائس القادرة يف املساهمة يف توفري املطهرات وأدوات التعقيم لألماكن املحتاجة.

10 –  تناشد الكنيسة جميع املرصيني باتباع تعليامت الوقاية والسالمة مع االلتزام بالبقاء يف املنزل 

ملنع تفيش الوباء.

الكنيسة القبطية تقرر مد غلق الكنائس 
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تنيح بسالم صباح  فجر اليوم األحد 8 مارس 2020م، 

نيافة األنبا رصابامون أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي 

العامر بوادي النطرون ، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد 

حياة رهبانية دامت ملدة أكرث من 60 عاماً.

ونيافة األنبا إرميا ينعاه

النطرون  تنيح أب رهبان دير األنبا بيشوي بوادي 

مثلث الرحامت نيافة الحرب الجليل األنبا رصابامون

رهبان  ملجمع  وعزاء سامئيا  الطاهرة  لروحه  نياحا 

البابا  القداسة  صاحب  أبينا  بصلوات  العامر  الدير 

األنبا توارضوس الثاين واألباء املطارنة واألساقفة أعضاء 

املجمع املقدس.

نياحة شيخ برية شيهيت
 مثلث الرحمات نيافة األنبا صرابامون أسقف ورئيس دير األنبا بيشوى العامر بوادى النطرون
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القس  الراهب  أبريل   22 األربعاء  يوم  الرب  يف  رقد 

رويس األورشليمي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس 

مارمرقس بضاحية سن الفيل بالعاصمة اللبنانية بريوت عن 

عمر جاوز الـ 58 سنة بعد حياة رهبانية ورعوية امتدت 

العراق  ألكرث من 20 سنة سبقها فرتة خدمة وتكريس يف 

ملدة 15 سنة.

ولد األب املتنيح مبحافظة املنيا يوم 24 ديسمرب من عام 

1961 وخدم كشامس مكرس يف العاصمة العراقية بغداد 

الدير  دخل   ،  2000 عام  وحتى   1985 عام  من  الفرتة  يف 

2005. خدم  سبتمرب   29 وترهب يف   2000 عام  مارس  يف 

إىل  انتقل  ثم  عامي 2004 حتى 2006  بني  ما  القدس  يف 

الخدمة بالنارصة حتى عام 2008 ثم خدم يف أريحا حتى 

عام 2010 ونال خالل خدمته بها درجة القسيسية وذلك 

يف أحد التناصري املوافق 5 أبريل 2009 ، ثم انتقل للخدمة 

األورشليمي  الكريس  التابعة  بلبنان  القبطية  بالكنيسة 

وخدم هناك حتى وفاته .

أبينا  بصلوات  سامئيا  وعزاء  الطاهرة  لروحه  نياحا 

صاحب القداسة البابا األنبا توارضوس الثاين واألباء املطارنة 

واألساقفة أعضاء املجمع املقدس.

نياحة الراهب القس رويس األورشليمي 

القمص  أبريل   28 الثالثاء  يوم  الرب  يف  رقد 

انطونيوس  االنبا  دير  من  باسييل  بيجول 

بكروفيلباخ – أملانيا 

دميرتيوس  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  شقيق 

دير  ورئيس  واألشمونني  وأنصنا  ملوي  أسقف 

أبوفانا املتوحد، ورئيس دير البتول للراهبات.

القمص  املتنيح  زوجة  أنجيل  تاسويت  وأخو 

القديس مارجرجس  كنيسة  كامل كاهن  بيشوي 

باسبورتينج باإلسكندرية.

بصلوات  وعزاء سامئيا  الطاهرة  لروحه  نياحا 

أبينا صاحب القداسة البابا األنبا توارضوس الثاين 

واألباء املطارنة واألساقفة أعضاء املجمع املقدس.

نياحة القمص بيجول باسيلي 
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قال نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس إنه يف ظل املوقف السلبي لدولة 

إثيوبيا إزاء سد النهضة والتعنت الواضح واملعلن عىل مرأى ومسمع العامل، ال بديل سوى االلتفاف حول القيادة 

السياسية و الضغط الشعبي العاملي من قبل الشعب املرصي وكذا الشعب السوداين ، ملا ميثله نهر النيل من قضية 

حياة أو موت بالنسبة للشعبني.

وأضاف نيافة األنبا إرميا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السييس كانت وما زالت تسعى جاهدة 

كافة  مشاركة  من  البد  اإلثيويب  التعنت  مع  ولكن  الثالث،  الدول  مصالح  عىل  يؤثر  ال  عاداًل  سياسيا  حاًل  إليجاد 

مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات واألزهر والكنيسة وكافة املؤسسات اإلعالمية يف ضغط عاملي مؤثر خارجيًا .

جاء ذلك خالل مشاركة نيافته بالندوة التي نظمتها الجمعية املرصية لالقتصاد السيايس والترشيعي برئاسة أ.د/ 

رابح رتيب بالتعاون مع الجمعية العلمية للترشيع الرضيبي مساء يوم األربعاء 4 مارس 2020م، بعنوان “أهمية 

العمل يف حياة الشعوب واألمم” بحضور دولة معايل املهندس/ عصام رشف رئيس مجلس الوزراء األسبق، وفضيلة 

الشيخ ا.د / محمد األمري نائب رئيس جامعة األزهر، وأ.د/ محمد قاسم املنيس أستاذ الرشيعة اإلسالمية بكلية دار 

العلوم جامعة القاهرة.

وقد أكد الحضور عىل أهمية العمل يف بناء األمم وأن العمل الجاد والدقيق هو االمتداد الحقيقي لإلنسان واألمم، 

معطني العديد من النامذج لشعوب عملت بكل جد واجتهاد وضعت دولها يف مصاف الدول املتقدمة.

نيافة األنبا إرميا: نحتاج “ضغط شعبي عالمي” لحل قضية سد النهضة
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الدولة  أجهزة  معاونة  إطار خطة  املدين وىف  املجتمع  تجاه  املسلحة  للقوات  االجتامعية  املسئولية  من  انطالقاً 

املختلفة ملجابهة خطر فريوس ) كورونا ( املستجد واتخاذ كافة اإلجراءات االستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب 

املرصي.

أصدرت القيادة العامة للقوات املسلحة أوامرها إلداراتها التخصصية للقيام بأعامل التعقيم والتطهري الوقايئ لكالً 

من مشيخة األزهر الرشيف ودار اإلفتاء املرصية والكاتدرائية املرقسية بالعباسية من خالل عربات التعقيم املتحركة 

وأطقم التطهري املحمولة إلجراء التعقيم والتطهري الالزم لتلك األماكن ذات القدسية الدينية والتي يرتدد عليها أعداد 

كبرية من أبناء الشعب املرصي مبختلف أطيافه وإنتمئاته

وأثنى فضيلة الشيخ / صالح عباس جمعة وكيل األزهر الرشيف عىل الجهود التي تقوم بها القوات املسلحة يف 

عمليات التعقيم والتطهري الوقايئ ملا ميثله ذلك من حامية للمواطنني ، مؤكداً أن تلك اإلجراءات الوقائية هي السبيل 

الوحيد للخروج من األزمة الراهنة .

ونيافة األنبا إرميا يؤكد خالل مداخلة تليفزيونية: الجيش يكون دائما إلى جوار الشعب في 
كل موقف صعب

للقوات  والتقدير  الشكر  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  وجه  فيام 

املسلحة لجهودها املبذولة ىف تنفيذ أعامل التطهري واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية بجميع منشآت الدولة ، كام أشاد 

باالحرتافية والجاهزية لألطقم املعنية بأعامل التطهري 

وأضاف نيافته إن التزم الشعب املنازل بجدية 15 يوما فقط أثق متاما أن مرص ستنجى من ڨريوس “كورونا” دون 

اللجوء إىل أي يشء آخر، نحن يف “حلقة” وإن كُرست ستنجى مرص من ڨريوس “كورونا” بسهولة جدا، ومنها أنصح 

شعبنا بالتزام املنازل وعدم الخروج إال للرضورة واالكتفاء بالهواتف ووسائل التواصل االجتامعي يك يتوقف انتشار 

ڨريوس “كورونا”، ولنتحمل املسؤولية معا ونقف يف ظهر الرئيس السييس إلنقاذ حياة شعبنا مشريا أن غلق الرئيس 

عبد الفتاح السييس للمدارس والجامعات وقاية من ڨريوس كورونا “قرار شجاع وقوي واتخذ يف الوقت املناسب”

بيت العائلة المصرية ينعى شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي
نعى بيت العائلة املرصية برئاسة فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر ، وقداسة البابا توارضوس 

الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، شهيد الوطن املقدم البطل محمد فوزي الحويف، الذي استشهد 

وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه ضد اإلرهاب الغاشم.

وتوجه بيت العائلة املرصية بالشكر الجزيل لقوات الرشطة لتصديها للعمليات اإلرهابية الجبانة بشجاعة وبسالة 

تحقيقا لألمن واألمان واالستقرار للشعب املرصي كله.

ونيافة األنبا إرميا ينعاه
نيافة األنبا إرميا: نحيي رجال الرشطة وبسالتهم يف مواجهة اإلرهاب وسجلهم املرشف وأعاملهم البطولية. وننعي 

شهيد الوطن والواجب واألداء البطويل املقدم محمد فوزي الحويف طالبني من الله عزاء الرسته ومحبيه.

نيافة األنبا إرميا ينعى شهداء الوطن فى كمين بئر العبد شمال سيناء
واألداء  والواجب  الوطن  األرثوذكيس شهداء  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  نعى 

البطويل ىف كمني برئ العبد شامل سيناء.

القوات المسلحة تعقم مشيخة األزهر ودار اإلفتاء والكاتدرائية المرقسية بالعباسية
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» كلمات ذهبية« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

• "الكتاب املقدس"

"الكتاب"  يقال  فعندما  "الكتاب"،  هو  أو  الكتب  كتاب  هو  املقدس"  1-  "الكتاب 

إمنا يُقصد به كتاب الله، كالمه الذي يتحدث به إلينا، الذي نطق به روح الله 

القدوس يف أفواه آبائنا القديسني "ألنه مل تأت نبوة قط مبشيئة إنسان، بل تكلم 

أناس الله القديسون مسوقني من الروح القدس." )2 بط 1: 21(.

2-  يف "الكتاب املقدس" غذاؤنا اليومّي، ألننا نحيا به "... بكل كلمة تخرج من فم الله«." )مت 4: 4(؛ إنه خبز الحياة وغذاء 

الروح.

3- احفظوا اإلنجيل يحفظْم اإلنجيل. احفظوا املزامري، تحفظْكم املزامري.

4- حفظ اآليات وترديدها وتأملها فضيلة، والعمل بها فضيلة أعظم.

5-  َعالقتك بـ"الكتاب املقدس" ترتكز يف نقاط رئيسية أهمها: اقتناء "الكتاب"، اصطحابه، قراءته، فَهمه، التأمل فيه، دراسته، 

حفظه، وفوق الكل العمل به والتدرب عىل وصاياه وتحويلها إىل حياة.

6- إن قراءة "الكتاب املقدس" تكون أفيد إن كانت مبواظبة ومداومة وبطريقة منتظمة كل يوم.

7-  حاول أن تحفظ آيات من "الكتاب" متثل مبادئ روحية معينة أو أسًسا يف العقيدة واإلميان، أو وعوًدا من الله تشجعك 

وتعزيك، أو تشمل ردوًدا عىل مسائل تَشغلك.

8-  ابدأ القراءة بالصالة، طالبًا إىل الله أن يُعطيك فَهام ويكشف لك مشيئته كام قال "داود النبّي" يف املزمور الكبري: "اكشف عن 

عينيَّ فأرى عجائب من رشيعتك." )مز 119: 18(.

9- اخِتم القراءة بالصالة، طالبًا إىل الرب أن يُعطيك قوة للتنفيذ، وكام أعطاك فَهام يُعطيك رغبة وإرادة.

10-  يَلزمك روح االتضاع يف صالتك، االتضاع الذي تخضع به لتعليم "الكتاب"، وتغريِّ وتصحح به فكرك، االتضاع الذي تطلب به 

املعرفة، قائالً مع "داُود النبّي": "طرقك يا رب عرِّفني، سبلك علِّمني." )مز 25: 4(.

• التأمل

1- التأمل هو الدخول إىل العمق: سواء يف عمل الفكر أو عمل الروح. 

2-  التأمل هو الوصول إىل لون من املعرفة فوق املعرفة العادية بكثري: معرفة فوق الحس، معرفة جديدة عليك، ُمبهجة لروحك، 

تجد فيها غذاًء ومتعة روحية.

3. التأمل هو تفتُّح العقل والقلب والروح الستقبال املعرفة اإللٰهية من فوق، أو من داخل اإلنسان، ومن روح الله الساكن فيه.

4- التأمل يناسب السكون والُهدوء والبعد عن الضوضاء التي تَشغل الحواس.

5-  التأمل هو استنارة العقل بالروح القدس ليك تفهم معاين الكتب املقدسة وتتعمق فيها، وتنزع القرشة الخارجية للوصول إىل 
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اللُّب؛ وٰهكذا يكون التأمل يف "الكتاب" هو محاولة اكتشاف األرسار اإللٰهية املوجودة يف الوحي اإللٰهّي: "حينئذ فتَح ذهنهم 

ليفهموا الكتب." )لو 24: 45(.

6-  ليتكم ـ كتدريب روحّي ـ تأخذون كل يوم آية للتأمل من "الكتاب"، تكون قد تَركِن يف نفسك تأمالً يف أثناء القراءة. ولٰكن 

ال تقف عند حد التأثري، بل احفظ اآلية وُخذها مجاالً لتفكريك وتأملك، معطيًا فرصة لروح الله أن مينحك من خاللها شيئًا.

7- إن مل تُكن لك موهبة التأمل، فاقرأ تأمالت اآلباء القديسني.

8-  اُدخل يف تدريب التأمل ألنه يَشغل ذهنك بيشء صالح، بدالً من أن يرتك الفكر ليرسح يف أمور خاطئة، أو يرسح يف أمور 

زائلة ال نفع فيها.

9- اعرَف أن موهبة التأمل هي للكل، وليست للقديسني فقط بل للخطاة.

م لك غذاًء روحيًّا نافًعا لبُنيانك الداخيّل، ومينحك  10-  تذكر باستمرار أن التأمل يعوِّدك العمق، ويُبعدك عن السطحية، ويقدِّ

حكمة، ويجعلك تتالمس مع الله.

• النعمة 

1- النعمة هي معونة إلٰهية، وهي عطية مجانية يهبها الله لإلنسان، ويسُند به إرادته الضعيفة وطبيعته املائلة واحتياجه الدائم.

2-  النعمة ال تُرغم اإلنسان عىل فعل الخري، ألنه لو فقد حريته لفقد صورته اإللٰهية ومل يُكن ليستحق املكافأة ألنه مل يفعل 

الخري بإرادته.

3- النعمة تجول يف كل مكان تصنع خريًا، توزع العطايا واملواهب، ومتنح املعونات، ال متنع أحًدا من افتقادها إياه.

4-  اإلنسان الذي يحيا يف النعمة يعيش يف محبة الخري، الخري الذي صار له طبيعة أو طبًعا يعمل به بال رصاع، بال حرب، بال 

مجهود.

5-  اُطلبوا أن تحرركم ٰهذه النعمة من كل رباطات العامل واملادة والشيطان، وأن تُعطيكم قلبًا جديًدا متحرًرا من كل العادات 

د يف داخيل." )مز 51: 10(. والرغبات الخاطئة كام قال املرتل يف املزمور: "قلبًا نقيًّا اُخلُق يفَّ يا الله، وروًحا مستقياًم جدِّ

6-  اإلنسان الذي يعيش يف حياة الرِب له سالم مع الله، أّما إن عاش يف الخطية فإنه يفقد سالمه مع الله؛ وقال الكتاب: "ال سالم، 

قال الرب لألرشار." )إش 48: 22(.

7- السالم الصادر من الله يحفظ اإلنسان: يحفظه من الشيطان، ويحفظه من األرشار، ومن املقاومني.

ا إن الله قوّي، ونحن نفتخر بأننا يف حامية إلٰه قوّي. 8- حقًّ

9- إن أردتم أن تعيشوا مثل املالئكة، فقولوا: "لتُكن مشيئتك".

10-  رجاؤنا يف الله الذي يرعانا ويُعيننا ويحفظنا؛ وبٰذلك نحيا يف سالم، ليس فقط يف سالم بل يف فرح ألن الكتاب يقول: "فرِحني 

يف الرجاء" )رو 12: 12(.  
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"تأمالت في القيامة"
   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

أعياد   أكرب  هو  القيامة  وعيد  قام".  بالحقيقة  قام  "املسيح  ومعناها  آنيستي"  آليثوس  اَنستي  "اخرستوس   

املَسيحية  كلها بال منازع، ألن  املَسيحية  كديانة وككنيسة مل تبدأ مبيالد املسيح وال بكرازته وال مبوته، بل بدأت بقيامته؛ 

ولٰهذا فلقد كان ـ وما زال ـ موضوع القيامة يسيطر عىل أذهان املؤمنني، وحياتنا مرتبطة يف نواٍح كثرية بقيامة الرب؛ 

ولٰذلك وجدُت أن أحدثكم اليوم عن بعض معاين "قيامة السيد املسيح".

1- املعني اللهويّت

القيامة هي برهان عىل ألوهية السيد املسيح، وهي برهان من زاوية أخرى عىل صدق  املَسيحية  كديانة وعىل 

أصل  املَسيحية  اإللهّي، وٰهذا هو حجر الزاوية يف إمياننا: أن السيد املسيح قد قام، ألنه لو كان السيد املسيح قد 

مات ومل يُقم لاَم كانت له أية ميزة عن أي إنسان آخر؛ ألن املوت يكون قد غلبه وانترص عليه، فألوهية السيد املسيح 

اتضحت بأنه بعد أن مات بإرادته قام بسلطانه وحده.

وكٰذلك لو أن املسيح كان قد ُغلب من املوت، ما كانت لديانته أية قيمة، مهام كانت معجزاته وفضائله وتعاليمه؛ 

ألن قيمة  املَسيحية هي أن فاديها هو رب الحياة وهو الله نفسه. فنحن نعلم، يا أحبايئ، أن البرش كلهم وقفوا عاجزين 

أمام املوت بال استثناء، وكام قال الكتاب: "أّي إنسان يحيا وال يرى املوت؟" )مز 89: 48(، فاألبرار والصديقون واألنبياء 

ل والقديسون كلهم جميًعا قِوَي عليهم املوت وغلبهم، حتى "العذراء مريم" أم الله قد ماتت، والشخصان اللذان  والرْسُ

ـ طبًقا إلشارة رمزية يف سفر  "الكتاب املقدس" أنهام مل ميوتا بل رُفعا حيَّني، وهام "أخنوخ" و"إيليا"، نعلم  ذُكرا يف 

"الرؤيا" ـ أنهام سوف يعودان إىل األرض قُبيل نهاية العامل وميوتان شهيدين.

إذاً، كل إنسان ال بد أن ميوت، وكل البرش ضُعفوا أمام املوت إال شخص واحد وهو الرب يسوع املسيح؛ وإن كان قد 

ذاق املوت لٰكن حدث ٰذلك بإرادته، وٰهذا هو الفرق بينه وبني البرش العاديِّني الذين يأتيهم املوت بغتًة وليس حَسب 

إرادتهم؛ وهو أيًضا قد قِبل املوت ليك يهب الحياة لكل من يؤمن به: "»أنا هو القيامة والحياة، من اَمن يب ولو مات 

فسيحيا، وكل من كان حيًّا وآمن يب فلن ميوت إىل األبد ..." )يو 11: 26-25(.

فالذين ماتوا عىل األرض قبل الفداء وكان لهم إميان بالخالص وفداء املسيح ذهب وخلَّصهم من الهاوية ووهب 

لهم الحياة، أّما الذين آمنوا به بعد الفداء فقد أعطاهم أال يذقوا املوت إىل األبد ويُقصد هنا بالطبع "املوت الروحّي".

إًذا، فالسيد املسيح هو الوحيد الذي غلب املوت بقيامته، وقام نافًضا أوجاع املوت، قائالً: "»أين شوكتك يا موت؟ 

أين غلبتِك يا هاوية؟«." )1كو 15: 55(؛ ويعني ٰهذا أن السيد املسيح هو رب الحياة وواهب الحياة ورئيس الحياة.

مل يُكن السيد املسيح إنسانًا مجرًدا، وحينام رآه البرش يف صورة إنسان كان قد "أخىل نفسه، آخًذا صورة عبد، صائرًا 

يف ِشبه الناس." )يف 2: 7(، أخىل ذاته بإرادته ألجل خالصنا، ولٰكنه يف الحقيقة هو الله الظاهر يف الجسد، ونحن ال نفرِّط 

يق من الصديقني، ولٰكننا نعرِفه إلًٰها قويًّا  قَيد شعرة يف ٰهذه العقيدة ألننا ال نعرف املسيح كنبّي أو كرسول أو كصدِّ

ل كلها تنصب عىل موضوع "القيامة" كام نقرأ يف سفر "أعامل الرسل"؛  قامئًا من بني األموات. ولٰهذا كانت كرازة الرْسُ
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وٰذلك ألن موضوع "القيامة" كان حدثًا غري عادّي يف تاريخ البرشية كلها، ألنه مل يُسمع قط منذ الدهر 

أن إنسانًا قام بقوة ذاته من األموات. يوجد بعض الناس أقيموا من املوت ورُدت إليهم الحياة، ولٰكّن 

السيد املسيح قام بسلطان الهوته وحده.

2- املعنى اإلميايّن أو العقيدّي

نحن نؤمن ونعتقد اعتقاًدا راسًخا، أيها اإلخوة األحباء، أن إمياننا مرتبط ارتباطًا وثيًقا مبوضوع "القيامة"، حتى إن 

الرسول بولس يقول: "إن مل يُكن املسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل أيًضا إميانكم ..." )1 كو 15: 14(.

•  فلوال "القيامة" لتساوى املسيح مع غريه من أصحاب الرساالت الدينية، واَلنهدم متاًما إمياننا به كابن الله الظاهر 

يف الجسد ألجل خالصنا.

•  وأرسار الكنيسة كلها أيًضا مرتبطة بـ"القيامة":ففي رس "املعمودية" مثالً: نحن نعتمد عىل اسم "الثالثوت األقدس"، 

ونغطس يف املاء عىل مثال موت املسيح ودفنه وقيامته، كام يقول "بولس" الرسول: "مدفونني معه يف املعمودية، 

التي فيها أُقمتم أيًضا معه بإميان عمل الله، الذي أقامه من األموات." )كو 2: 12(.

ونحن باملعمودية ننال "امليالد الثاين": فالطبيعة األوىل التي ورثناها عن "آدم" كانت طبيعة فاسدة، ونحن قد ُولدنا 

بالخطية: "ٰهأنٰذا باإلثم ُصوِّرُت، وبالخطية حِبلْت يب أمي." )مز 51: 5(، ولٰكن: "إذ املوت بإنسان، بإنسان أيًضا قيامة 

األموات. ألنه كام يف "آدم" ميوت الجميع، ٰهكذا يف املسيح سيحيا الجميع." )1 كو 15: 21-22(؛ وٰهكذا، فعىل أساس 

اإلميان مبوت املسيح وقيامته نحن نأخذ طبيعة جديدة ونولَد ميالًدا ثانيًا يف "املعمودية"، وٰهذا "امليالد الثاين" هو الذي 

يؤهلنا للسامء وللحياة األبدية.

•  وأيًضا فإن اإلميان بالحياة األخرى والُخلود وقيامة األموات مرتبط بـ"القيامة"؛ ألنه لو مل يُكن املسيح قد قام لاَم 

استطعنا أن نؤمن بقيامة األموات وال بُوجود حياة أخرى بعد املوت، كام يقول معلمنا "بولُس" الرسول: "فإن مل 

تُكن قيامة أموات فال يكون املسيح قد قام! ... ولٰكن اآلن قد قام املسيح من األموات وصار باكورة الراقدين." 

)1 كو 15: 13 و20(.

وٰهكذا يتضح لنا أن قيامة السيد املسيح هو الربهان العميّل عىل ُوجود الحياة األبدية وقيامة األموات.

3- املعنى الروحّي

إن الرتكيز يف "الكتاب املقدس" كله يف موضوع "القيامة" هو مبعناها الروحّي أِي القيامة من املوت الروحّي وليس 

الجسدّي؛ فالسيد املسيح ال يَعنيه املوت الجسدّي يف يشء، فهو يشء عارض، ولٰكّن االهتامم كله مركز يف املوت الروحّي 

الذي أعتقنا وخلَّصنا منه املسيح مبوته وقيامته.

وعندما قام السيد املسيح، أراد بٰذلك أن يُِقيمنا معه من موتنا الروحّي: "فإن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما 

فوق، حيث املسيح جالس عن ميني الله. اهتموا مبا فوق ال مبا عىل األرض ..." )كو 3: 1-2(. ولٰكن ما معنى أن يقوم 

"القيامة" يف  أننا كمؤمنني يجب أن نخترب  أقوله هو:  أريد أن  الذي  الروحّي  املعنى  املَسيحّي مع املسيح؟!  اإلنسان 

حياتنا، وليك نفعل ٰذلك ال بد أن نُدرك دالالت وبركات ٰهذا الحدث العظيم ليك نستطيع أن نعايشه.

ليُعِطنا الرب بهجة قيامته وقوة قيامته، وليهب لنا حياة الفرح وحياة السالم.

وإللٰهنا كل املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.




