


نياحة صاحب النيافة األنبا سلوانس

رقد في الرب بشيخوخة صالحه صباح اليوم الثالثاء 

٢٥ مايو ٢٠٢١ م نيافة الحبر الجليل األنبا سلوانس 

باخوميوس  األنبا  القديس  دير  ورئيس  أسقف 

الشايب العامر باألقصر.

ولد االنبا سلوانس في ١6 فبراير ١946 بمحافظ قنا

ج من كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام ١97١  تخرَّ

من أبناء دير األنبا بيشوي وادي النطرون

خدم لمدة ١١ عاًما في مصر القديمة كأسقف عام.

لجان  في  كان  الثالث  شنوده  البابا  حبرية  في 

المجمع المقدس التالية  لجنة اإليمان والتعليم 

لجنة   - والخدمة  الرعاية  لجنة   - والتشريع 

الطقوس.

أرسلُه قداسة البابا تواضروس لإلشراف على دير 

القديس العظيم األنبا باخوميوس أب الشركة )دير 

الشايب( قبل رسامتُه أسقًفا عليه بعدة شهور.

م رهبان الدير تزكية لُه لكي يصبح أسقًفا ورئيًسا دير األنبا باخوميوس قدَّ

تم تجليسه على رئاسة دير األنبا باخوميوس في ١6 نوفمبر ٢٠١3 م

يوم رسامته أسقًفا تم فيه رسامة أربعة أساقفة آخرين هم األنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، بني سويف 

)أسقف عام لبني سويف( - األنبا مكسيموس أسقف عام لكنائس مدينة السالم، القاهرة )أسقف عام بالقاهرة( - 

الزقازيق ومنيا  المنيا )أسقف عام بالقاهرة( - األنبا تيموثاوس أسقف  األنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، 

القمح، الشرقية )أسقف عام للقوصية(.

يتقدم المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي وقناة مي سات رئيًسا ومديرين وعاملين بالعزاء في نياحة مثلث 

الرحمات نيافة األنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس األنبا باخوميوس الشايب باألقصر، طالبين من اهلل نياحا 

لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لمجمع رهبان الدير وكل أوالده ومحبيه.
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- قداس عيد القيامة المجيد ص٨

الميرون  خميرة  وضع  وطقس  اإلٰلهي  القداس   -
المقدسة ص٨

البابا يلتقي أحبار الكنيسة على مائدة إفطار  قداسة 
شم النسيم ص9

والعائلة  المسيح  السيد  دخول  عيد  احتفالية   -
المقدسة أرض مصر ص9

- صالة قداس تذكار شهداء طريق دير األنبا صموئيل 
ص ١٠
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ربي وإٰلهي" ٢مقــــاالت

ِ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 رشقًا ..." )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 الرّبية ..." )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 ماشيًا 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 وألبَسهام." )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 يُكن لك آلهة أخرى أمامي." )تث 5: 6-7(، "ألين أنا الرب إلٰهك إلٰه َغيُور ..." )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 )١١(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

نتابع حديثنا حول أهمية الحكمة ىف املعامالت فقد نبهنا ألهمية التعامل بروح الود 
والصداقة، وروح الحوار واحرتام الحوار، وروح التكامل وليس التفاضل بني الناس.. ولإلضافة 

نقول:-

من  خال  بسيط  سلس  أسلوب  له  الحكيم  اإلنسان  أن  شك  فل  التعقيدات:  عن  بعيدًا  بسالسة  تعامل   )4(
التعقيدات..ألن نفسيته سويه خالية من العقد النفسية،التأثريات االجتامعية، والخربات الشيطانية التي تجعله متأثراً 
بها فيعامل الناس من منطلق هذه الخربات كعقد مختزنه داخله ىف العقل الباطن وتتحكم ىف ترصفاته الواعية العملية 
بني الناس.. فمثلً: الحكمة تعلم اإلنسان الفرق بني التمسك بالدين الذي يؤمن به وبني التعصب األعمى غري الواعي 
وغري الحكيم.. وأحيانا يتحول التعصب إىل عقدة دفينة داخل أغوار النفس والعقل الباطن.. والشك إن التطرفات ىف 
الترصفات تنشأ عن هذه العقدة املستقرة داخل اإلنسان تزعجه وتزعج كل من حوله ممن يتعاملون معه.. وتجده 
مكروهاً ىف موقعه، وفاشلً ىف إرادته لضيق افقه، وسئ ىف معاملته، وغري عادل ىف أحكامه الن التعصب قد أعمى 
عينيه عن الرؤية الصحيحة، وعن األحكام العادلة، وعن العطاء املنفتح التلقايئ للجميع.. أنها نقمة تصيب املجتمعات 
املتخلفة غري الواعية لرسالة الدين، وتصيب اإلنسان املتخلف ضيق األفق، العقول غري املنشغلة برسالة سامية تفيد 
إىل  فاحتاجوا  الرغد  العيش  من  حرموا  من  تصيب  التي  العقد  لبعض  باإلضافة  هذا  للناس..  الخري  وتقدم  املجتمع 
الرضوريات وقيس عليهم املجتمع ومل يرحمهم.. فصاروا يحملون عقدا نفيسة تنفجر يومياً ىف معاملتهم مع اآلخرين.. 
يريدون أن ينرشوا الحرمان الذي عاشوه وتتطاير منهم ألسنة لهب الحقد الذي تجمع داخلهم ضد كل من لديهم 
وتشوه  املعاملت  تفسد  واالجتامعية.  النفسية  العقد  حقاًٍ  إمكانياتهم..  عىل  واإلنهاء  تدمريهم  ويريدون  إمكانيات 

العلقات وتسبب األزمات، وما أحوجنا أن ننقد هؤالء وأولئك من هذا الخطر املحدق بكل األوساط ىف املجتمع..

)٥( تعامل بدون اإلحساس بالسلطة : فاإلنسان الحكيم يدرك أن السلطة مؤقتة وهدفها تسيري أمور الجمهور، 
وتيسري أداء دورهم ىف حياتهم لصالحهم ولخلق مجتمع سوى، الكل فيه سعداء يشعرون باالنتامء للوطن، يتمتعون 
ومصالحهم  الناس  ىف  للتحكم  وسيلة  السلطة  أن  يظن  من  أما  وجه،  خري  عىل  واجباتهم  ويؤدون  كاملة  بحقوقهم 
ومقدراتهم، يحكم عىل نفسه انه غري أهل لهذه السلطة ويجب أن يبعد عنها ألنه غري امنياً عليها.. فمن يسئ استخدام 
إمكانية معطاة له، البد أن يفقدها.. فاملال حني يستخدم ىف غري مكانه يفقد،ألنه يتبدد، وطاقات اإلنسان ومواهبه 

إذا أسئ استخدامها تبددت، وكذلك السلطة واملسؤولية إذا استخدمت لطريقة سيئة البد أن تفقد أيضا.. وهكذا..

   مسئولية ىف املجتمع تفرض عىل كل من ىف سلطة أن يكون عضواً ىف هيكلية املجتمع وإذا أساء استخدام سلطته 
خلق أزمة ىف موقعه مام يُعوق حركة املجتمع كله .. وكذلك هو نغمة ىف لحن إذا شذَّ جعل اللحن نشاذاً غري مقبول..

العلم يعد  الحلقات.. فمثلً رجل  الرتابط بني بقية  وهو أيضا حلقة وسط حلقات كثرية متشابكة إذا سقطت ضاع 
التلميذ للتخرج إىل مواقع امة، إذا فشل ىف دوره اضطربت األجهزة كلها ىف الدولة.. وكذلك رجل القضاء إذا حاد عن 
العدل سيسجن األبرياء فيحولهم إىل أعداء للمجتمع، وسيربئ املتهم فيرتكه فينرش رشوره ىف املجتمع ويفسده.. وهكذا 
ينتفع من عدالة ونزاهة وإخلص وأمانة  إمكانية مريحة ملن  إىل  السلطة  الحكمة تحول  السلطة..  املواقع ىف  بقية 

املسؤل الذي ىف السلطة..

وإذا انتهى حيز املقال فايل اللقاء إىل مقال املقبل بأذن الله لرنى الحكمة ىف صور أخرى من املعاملت والتعاملت 
الحكيمة..
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»القيامة أمل وإنذار« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

أهنئكم جميًعا بعيد القيامة الذى يحتفل به أقباط »ِمرص« اليوم؛ والقيامة هى إحدى معجزات الله ـ تبارك 

اسمه ـ إذ فيها تعود روح كل إنسان باّرة أو رشيرة إىل جسدها الذى فارقته بعد املوت، لتقوم األجساد ىف طبيعة 

دة، أمام الله الديان ىك ما تنال حياة أبدية أو هالكًا أبديًّا بحسب أعاملها؛ وبٰذلك تكون القيامة هى  جديدة ممجَّ

الباب الذى يدخل منه األبرار إىل السعادة والحياة األبدية، وىف الوقت نفسه هى مدخل لألرشار نحو الدينونة 

والهالك األبديَّني.

وقيني ـ طائفة ال تؤمن بالقيامة  دُّ وىف تعاليم السيد املسيح عن قيامة األموات، نرى حديثه حني حاوره قوم من الصَّ

الله: أنا إله  من األموات وال بوجود امللئكة، قائلً: »وأّما من جهة قيامة األموات، أفام قرأتم ما قيل لكم من قبل 

إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء«؛ كام أنه طاملا ربط القيامة العامة بالدينونة 

النهائية: »ال تتعجبوا من هذا، فإنه تأىت ساعة فيها يسمع جميع الذين ىف القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات 

إىل قيامة الحياة، والذين عِملوا السيئات إىل قيامة الدينونة«؛ ٰهكذا ينال كل إنسان ىف القيامة الحكم العادل بحسب 

ما فعله ىف حياته.

وبٰذلك يضحى انتظار القيامة واالستعداد لها إما أملً أو إنذاًرا: أملً لكل إنسان صالح أمني ىف الحياة بأن يستمر 

بتقديم الخري لكل إنسان، وإنذاًرا إىل كل رشير أن يقدم توبة ويبدل من حياته. وهنا أتذكر كلامت كتبها أحد األشخاص 

قبل موته بُعنوان: »نصيحة من ميت«؛ يقول:

تأمل جيًدا ما كتبتُه عند موىت. لن أقلق، ولن أهتم بجسدى الباىل؛ فهناك أناس سيقومون مبا يلزم: سيجردوننى من 

ملبىس، ثم يغّسلونني، ويكفنوننى؛ بعدئذ سوف يخرجوننى من بيتي ويذهبون ىب إىل مسكنى الجديد: أعنى القرب. 

سيأىت كثريون لتشييعى ىف جنازيت، بل سيُلغى كثري منهم أعامله ومواعيده ألجل دفني، ومنهم من مل يفكر يف إسداىئ 

النصيحة يوًما! أّما عن أشياىئ كمفاتيحى وكتبي وحقيبتي وأحذيتى وملبىس وغريها، فسوف يُتخلص منها، وإن كان 

أهىل موفقني فسوف يتصدقون بها. تيقنوا أن الدنيا لن تحزن عىّل، ولن تتوقف حركة العالم: االقتصاد سوف يستمر، 

ووظيفتى سيأيت شخص آخر ليؤديها، ىف حني ستذهب أمواىل إىل وارثيها وأنا من سأحاَسب عليها أمام الله: القليل منها 

أو الكثري!! مبوىت ستسقط أشياء كثرية أولها »اسمى«: فحال موىت سيقولون عنى: أين »الجثة«؟!، ولن ينادوىن بٰذلك 

االسم الذى اعتدت سامعه، ومتى أرادوا الصلة عىّل سيخربون اآلخرين مبوعد »الجنازة« ولنينادوىن باسمي، وعندما 

يرشعون ىف دفنى سيقولون: أحرضوا »املرحوم«، ولن يذكروا اسمى كام اعتدت، بل يصري منذ ٰذلك اليوم هو لقبى؛ 

ا ما أقل قيمة  لٰذلك لن أغرت أو أتفاخر بنسبى، وال أرسىت؛ كام لن أغرت مبنصب اعتلَيته أو بشهرة تتبعْت ما أقوم به، فحقًّ

هذه الدنيا! وما أعظم ما نحن مقبلون عليه!.

ثم يأخذنا ىف حديث إىل األحياء من البرش، قائًل: »فيا من ال تزال تحيا عىل األرض: اعلم أن الحزن عليك سيكون 

عىل ثلثة أنواع: الذينيعرفونك سطحيًّا سيقولون: ِمسكني، أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أياًما ثم يعودون إىل حديثهم 
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بل ضحكاتهم، الحزن العميق سيكون يف منزلك إذ تحزن أرستك بعض الوقت طال أو قرص، إال أنك تصري ىف أرشيف 

الحياة  الحقيقية:  الحياة  وبدأت  الحقيقية،  القصة  بدأت  ولكن  الناس،  بني  انتهت قصتك  لقد  األمر.  آخر  الذكريات 

األبدية. لقد زال عنك الجامل، واملال، والصحة، والقصور، والزوجة، واألبناء، ومل يتبقَّ معك إال ما قمت به من أعامل 

ىف أثناء رحلة حياتك عىل األرض. سؤاىل إليك: ماذا أعددت آلخرتك ىف حياتك؟! إنها الحقيقة الوحيدة التى تحتاج إىل 

وقفة وتأمل يتبعهام سلوك؛ لٰذلك احرِص عىل: محبتك لله والناس، وصلتك وَعلقتك الحية بالله، وصدقتك التى يجب 

أن تكون رسًّا، وأعاملك الصالحة، وتوبتك املستمرة عن جميع ما تقرتفه من ذنوب.

إن القيامة هى دعوة إىل كل إنسان أن يتمهل قليلً ىف الحياة ليفكر فيام يعده ليومه: وأعنى به حياته عىل األرض، 

وما يعده لغده: أْي حياته الحقيقية التى تعقب عبور جرس املوت. أّما محاولة الهرب منها باالنشغال أو التناىس، فلن 

تؤدى إال إىل مأساة ال تنتهى، ىف حني رفْض وجود قيامة وحياة خالدة ال يعنى أنها ليست حقيقية. أتذكر ما قرأته ىف 

إحدى أكرب الدراسات الطبية التى استمرت أربع سنوات وأجريت عىل عدد كبري من املرىض مروا بخربة السكتة القلبية، 

وكانوا ��لَفى مريض تقريبًا ىف خمسة عرَش مستشًفى ىف اململكة املتحدة والنمسا والواليات املتحدة األمريكية: حيث 

وجد الباحثون أن نسبة تقارب 40% من األشخاص الناجني، بعد نجاح عملية إنعاش قلوبهم وعودة النبض إليهم، قد 

أخذوا يقصون بعض األحداث التى شاهدوها أو شعروا بها أثناء الفرتة التى فيها يفرتض أنهم موىت. ومن املعلوم طبيًّا 

أن الدماغ يتوقف عن عمله بعد مرور 20-30 ثانية بعد توقف القلب، إال أن إحدى الحاالت التى نجح األطباء ىف 

إنعاشها بعد توقف القلب قرابة ثلث دقائق استطاعت وصف ما قام به األطباء ووصف أصوات املَعدات التى وصلت 

إىل سمعها، وتحدث بعضهم عن شعور اجتاحهم من السلم، ىف حني عرّب بعض آخر عن مشاعر مناقضة من الخوف 

والفزع أو اإلحساس بالغرق، ومنهم من ذكروا أنهم رأَوا ضوًءا يسطَع كأنه رشوق للشمس.

فيها  لوحظ  كندا عن حاالت  لألطباء ىف  رصًدا  الجريدة  قدمت  ميل»،  «ديىل  الربيطانية  للجريدة  آخر  تقرير  ىف 

استمرار نشاط املخ بعد الوفاة وتوقف القلب عن العمل متاًما، برصدهم موجات إلكرتونية متاثل املوجات التى تصدر 

من اإلنسان ىف أثناء النوم، إىل مدة بلغت عرْش دقائق؛ فتوصلوا إىل نتيجة علميّة ألقت الضوء عىل وجود حياة ثانية 

بعد املوت يدخل فيها اإلنسان وأن املوت ليس هو النهاية.

ـ فهى تُعد أكث  الحياة بعد املوت  الروح أو  أّما تجِربة د. إينب ألكسندر ـ وهو طبيب جراح، وال يؤمن بوجود 

التجارِب إثارًة ىف هذا املوضوع. عاش د. ألكسندر حالة من الغيبوبة استمرت سبعة أيام نتيجة إصابته بالتهاب سحايا 

حاّد، انتهت مبا يشبه املعجزة ليعود بعدها إىل الحياة، ويروى ىف كتابه »برهان السامء« تجِربته التى خاضها عن »حلة 

حياة بعد املوت« من خلل زيارته بعض األماكن السامئية، وكٰذلك فند بوصفه طبيبًا املحاوالت العلمية لتفسري ما 

مر به؛ ومن أجمل ما كتب: »إن تجِربة الحياة بعد املوت حقيقية، وواسعة إىل درجة أن تجِربة الحياة اإلنسانية عىل 

األرض تبدو كُحلم باملقارنة معها«!!
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ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية، يوم السبت 1 مايو 2021م 

قداس عيد القيامة املجيد وذلك بحضور لفيف من مطارنة وأساقفة املجمع املقدس والكهنة.

وشهدت الكاتدرائية حضور عدد محدود من الشعب القبطي بعدما قرر البابا توارضوس إقامة صلوات الجمعة 

العظيمة وقداس عيد القيامة بحضور شعبي محدود، يف إطار اإلجراءات االحرتازية ملواجهة فريوس كورونا.

القداس اإلٰلهي وطقس وضع خميرة الميرون المقدسة 
البابا  قداسة  ترأس 

توارضوس الثاين وعدد من 

واألساقفة،  املطارنة  اآلباء 

)شم  القيامة  اثنني  قداس 

بالكاتدرائية  النسيم( 

القديس  دير  يف  الكربى 

وادي  يف  بيشوي  األنبا 

انتهاء  وعقب  النطرون، 

املقدسة،  األرسار  توزيع 

وضع  طقس  أقاموا 

لَزيتَي  املقدسة  الخمرية 

املريون والغاليلون اللذين أعدا يف مارس املايض.

تَكوَّن طقس إضافة الخمرية املقدسة، من صلة قداسة البابا واألحبار املشاركني الرشومات عىل األواين التي 

تحوي الزيت املقدس حديثًا، ثم قرأوا 24 قطعة من الصلوات، وبعدها وضعت الخمرية املقدسة، تلها عملية 

تدوير الخمرية يف الزيت بيد قداسة البابا وأحبار الكنيسة، وهي الخطوات التي أجريت عىل زيتَي املريون 

سا يومي 10 و11 من مارس املايض، ليصبحا بذلك جاهزين للستخدام. والغاليلون اللذين أعدا وقُدِّ

قداس عيد القيامة المجيد
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قداسة البابا يلتقي أحبار الكنيسة على مائدة إفطار شم النسيم
استضاف دير السيدة العذراء الرسيان 

العامر بوادي النطرون صباح اليوم – يوم 

االفطار  مائدة   – 2021م  مايو   4 األثنني 

التي جمعت قداسة البابا توارضوس الثاين 

بعدٍد من اآلباء املطارنة واألساقفة، وذلك 

تم  الذي  اإللهي  القداس  انتهاء  عقب 

املريون  لزيتي  املريون  خمرية  إضافة  فيه 

والغاليلون الجديدين.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية مبناسبة 

القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليًدا سنويًّا 

لقداسته وأعضاء املجمع املقدس.

احتفالية عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر

شهد قداسة البابا توارضوس الثاين مساء االثنني 31 مايو 2021م، االحتفالية التي نظمها معهد الدراسات القبطية 

باالشرتاك مع جامعة الزقازيق برئاسة أ.د/ عثامن شعلن،بعيد دخول السيد املسيح والعائلة املقدسة أرض مرص، 

والتي أقيمت يف مرسح األنبا رويس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية، وذلك يف إطار فعاليات إحياء مسار العائلة 

املقدسة الذي اعتمدته الدولة املرصية مساًرا سياحيًّا عامليًّا.

شهد االحتفالية من السادة الوزراء، الدكتور خالد العناين وزير السياحة واآلثار والدكتور عيل املصيلحي 

والدكتور  بالخارج  املرصيني  وشؤون  الهجرة  وزيرة  مكرم  نبيلة  والسفرية  الداخلية  والتجارة  التموين  وزير 

أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والدكتور كامل شاروبيم األمني 

العام للمجالس املتخصصة برئاسة الجمهورية، والدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وعدد كبري من 

أعضاء مجليس النواب والشيوخ.
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أسقف  أغاثون  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  قام 

مايو   26 األربعاء  اليوم  صباح  والعدوة،  مغاغة 

الستشهاد  الرابع  التذكار  قداس  بصلة  2021م، 

شهداء طريق دير األنبا صموئيل، وذلك بكنيسة 

 – الجرنوس  دير  بقرية  مريم  العذراء  السيدة 

مركز مغاغة – محافظة املنيا.

أبانوب  القس  الصله  يف  نيافته  وشارك 

شحاتة سكرتري املطرانية، وآباء الكنيسة وبعض 

آباء اإليبارشية.

Zoom اللجنة الدائمة الجتماع بطاركة الكنائس األرثوذكسية الشرقية تلتقي عبر

صالة قداس تذكار شهداء طريق دير األنبا صموئيل

االثنني 17  يوم  اجتامًعا  األوسط  بالرشق  الرشقيني  األرثوذكس  البطاركة  اآلباء  الدامئة الجتامع  اللجنة  عقدت 

مايو الجاري، وذلك من خلل برنامج zoom عرب شبكة اإلنرتنت. شارك فيه صاحبا النيافة األنبا توماس أسقف 

القوصية ومري واألنبا أنجيلوس األسقف العام لكنائس قطاع شربا الشاملية، واألستاذ جرجس صالح سكرتري اللجنة 

عن الكنيسة القبطية األرثوذكسية.

وعن الكنيسة الرسيانية األرثوذكسية، شارك صاحبا النيافة مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان واملطران 

مار أقليمس دانيال كوريه مطران بريوت.

بينام مثل الكنيسة اإلرمينية، صاحبا النيافة املطران سيبوه رسكسيان مطران طهران، واملطران مقار أشكوريان 

بكاثوليكوسية األرمن األرثوذكس.

البيزنطية،  األرثوذكسية  العائلة  مع  املسكونية  الحوارات  يف  تم  ما  مناقشة  االجتامع  أعامل  جدول  تضمن 

والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اإلنجليكانية.
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نياحة الراهب القمص صرابامون الشايب
رقد يف الرب بشيخوخة صالحة يوم 7 مايو 2021م  أبينا الراهب 

القمص / رصابامون الشايب 

ولد بإسم / مراد فرح رزق الله يف 8 مايو 1951م مبدينة األقرص 

وحصل عىل ليسانس اآلداب جامعة القاهرة

بإسم الراهب رصابامون بدير االنبا بيشوي بوادي  سيم راهباً 

النطرون يف يوم 20 اغسطس 1978م ثم أقام بدير االنبا باخوميوس 

الشايب باألقرص حيث نال نعمة القسيسية يف يوم 7 مارس 1982م 

بيد املتنيح االنبا أغاثون النائب البابوي لألديرة القدمية

البابا شنودة الثالث بدير  ورقي اىل رتبة القمصية بيد املتنيح 

االنبا شنودة رئيس املتوحدين بسوهاج يف 28مارس 2004م

متواضعاً  باذالً  محباً  أباً  بالطود  القديسني  لدير  كأمني  خدم 

مستنرياً حكيامً وراعياً لشعبه واوالده 

نياحة الدكتور هاني كميل 
2021م  مايو   7 يوم  القيامـــة  رجـــاء  عىل  رقد  انتقـــل 

البابوي  الديوان  مدير  كميل  هاين  الدكتور  املرض  مع  بعد رصاع 

بالكاتدرائية املرقسية الكربى بالعباسية وعضو املجلس امليل العام.

نياحة القس مقار القمص متى
مقار  القس  املبارك  األب  2021م،  مايو   2 يوم  الرب  يف  رقد 

القمص متى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالشادر يف منطقة 

الحديد، عن  السكة  التابعة لقطاع كنائس رشق  الحمراء،  الزاوية 

عمر قارب 85 عاًما، وبعد خدمة كهنوتية دامت لقرابة 50 عاًما.

 22 يف  كاهًنا  وسيم   ،1936 يوليو   22 يوم  املتنيح  األب  ولد 

أكتوبر 1971.

القمص مقار كاهن  القس كريلس  والد  أيًضا هو  املتنيح  األب 

كنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

نياحة القس يوحنا إبراهيم 
يوحنا  القس  الفاضل  األب  2021م،  مايو   4 يوم  الرب  يف  رقد 

إبراهيم كاهن كنيسة رئيس امللئكة ميخائيل بالقطوشة، التابعة 

إليبارشية مطاي، عن عمر تجاوز 60 عاًما، وبعد خدمة كهنوتية 

دامت لحوايل 10 سنوات.

ولد األب املتنيح يوم 28 فرباير 1961، وسيم كاهًنا يف 28 يونيو 
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ننياحة الراهب القمص أندراوس آفا مينا
رقد يف الرب يوم 9 مايو 2021م الراهب القمص 

بتفاين وإخلص،  الدير  الذي خدم  مينا.  آفا  أندراوس 

ترهب يف 2 أبريل 1988وسيم قًسا بتاريخ 15 أبريل 

2003، ورُقي لرتبة القمصية يف 11 مارس 2012

نياحة األم الراهبة تماف إستير 

رقدت يف الرب يوم 12 مايو 2021م، األم الراهبة 

متاف إستري من راهبات دير الشهيد العظيم األمري 

تاورضوس املرشقي بغرب األقرص.

نياحة د. هانى جميل كيرلس 

رقد عىل رجاء القيامة يوم 13 مايو 2021م د. هاىن 

جميل كريلس بقطر الذي خدم بتفاين وإخلص بأرسة 

أتحبني 

نياحة القمص إبراهام وديد جرجس 
الفاضل  األب  مايو 2021م،  يوم 18  الرب  رقد يف 

القمص أبراهام وديد كاهن كنيسة الشهيد أيب سيفني 

عن  إليبارشية طموه،  التابعة  بالهرم،  يوسف  بني  يف 

يف  سنة   17 من  أكث  منها  قىض  سنة   44 قارب  عمر 

خدمة الكهنوت.

ولد األب املتنيح يوم 17 سبتمرب 1977، وسيم 

كاهًنا يف 29 نوفمرب 2003 ونال رتبة القمصية يف 

6 يونيو 2015
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نياحة األب الفاضل القس بساده غطاس 

رقد يف الرب يوم 19 مايو 2021م، األب القس بساده 

شمس  بري  بقرية  مارمينا  الشهيد  كنيسة  كاهن  غطاس 

بعد  سنة،   54 بلغ  عمر  عن  املنوفية،  إليبارشية  التابعة 

خدمة كهنوتية دامت 14 سنة.

املتنيح يوم 9 مايو 1967 وسيم كاهًنا يوم  ولد األب 

25 مايو 2007م.

نياحة المؤرخ الكنسي األستاذ أمير نصر 

رقد يف الرب يوم 27 مايو 2021م، املؤرخ الكنيس األستاذ 

أمري نرص، مدرس تاريخ الكنيسة بالكليات اإلكلرييكية

نياحة القمص صليب نصر العبد 
األب  2021م  مايو   9 صالحة2  بشيخوخة  الرب  يف  رقد 

رئيس  كنيسة  كاهن  العبد  نرص  صليب  القمص  الفاضل 

إليبارشية  التابعة  الرشقية،  الزوك  بقرية  ميخائيل  امللئكة 

قىض  سنة   72 تجاوز  عمر  عن  واملراغة،  واملنشاة  سوهاج 

منها ما يزيد عىل 49 سنة يف خدمة الكهنوت.

ولد األب املتنيح يوم 1 يناير 1949، وسيم كاهًنا يف 19 

مارس 1972 ونال رتبة القمصية يف 18 فرباير 1990.

وقناة مي سات،  األرثوذكيس  القبطي  الثقـايف  املركــز  رئيــس  العام  األسقف   | إرميــــــــــــا  األنبــــــــــــــا 

ألرسهم  سامئياً  وعزاءاً  العزاء  بخالص  يتقدمون  سات  مي  وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقـــافـي  املركـز  وأرستا 

وأوالدهم ومحبيهم، ولنفسهم البارة النياح والراحة والنصيب واملرياث مع جميع القديسني. 
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عود«  »تأمالت في عيد الصُّ
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

عود" يف اليوم األربعني لقيامة الرب. ونود أن نتأمل مًعا ما يف ٰهذا العيد من معاٍن  تحتفل الكنيسة بـ"عيد الصُّ
روحية، حتى نحتفل به يف عمق، ويف فَهم لاِم يحويه من إيحاءات. 

قىضَّ املسيح مع تلميذه أربعني يوًما بعد القيامة، ويف اليوم األربعني ودعهم ووعدهم بأنهم سينالون قوة متى 
حل الروح القدس عليهم )أع 1: 8(؛ "وملا قال ٰهذا ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم. وفيام كانوا 
يشخصون إىل السامء وهو منطلق، إذا رجلن )ملكان( قد وقفا ... وقاال: »ما بالكم واقفني تنظرون إىل السامء؟ 

إن يسوع ٰهذا الذي ارتفع عنكم إىل السامء سيأيت ٰهكذا كام رأيتموه ..." )أع 1: 11-9(.
عود؟ فام هو تأملنا يف ٰهذا الصُّ

عود" عيد سيدّي معجزته خاصة بالسيد املسيح وحده أْي إنه يشمل معجزة مل تحدث مع أحد من  "عيد الصُّ
البرش وإمنا كانت للسيد الرب وحده: مثل امليلد العذراوّي، ومثل قيامته بقوة الهوته وُخروجه من القرب املغلَق، 
ومثل التجيل عىل "جبل طابور"؛ كٰذلك ُصعوده إىل السامء وُجلوسه عن ميني اآلب: لقد صعد بذاته، وليس مثل 
"إيليا النبّي" الذي أخذته مركبة نارية فصِعد فيها )2 مل 2: 10-11(، وال مثل "أخنوخ" الذي "مل يوَجد ألن الله 
أخذه" )تك 5: 24(، صِعد بقوته، دون أية قوة خارجية، فكام قام بقوته وحده دون أن يقيمه أحد، ٰهكذا صِعد 

عود، كام كانت فيه قوة القيامة، ويف كلتيهام ظهر مجده. بقوته؛ كانت فيه قوة الصُّ
عود؟ كيف كان الصُّ

عود بالجسد، بالناسوت: فاللهوت ال يصعد وال ينزِل؛ إنه مالئ الكل موجود يف السامء ويف األرض  لقد كان الصُّ
عود؟! إًذا ال بد أن نقول إن السيد املسيح قد  ويف ما بينهام. فكيف يصعد إىل السامء، وهو باٍق يف األرض يف أثناء الصُّ
صِعد بالجسد )املتحد باللهوت(؛ وٰهذا ما نقوله يف صلة "القداس الِغريغورّي": "وعند ُصعودك إىل السامء جسديًّا".

كان ُصعود الرب يف السحاب:
"... ارتفع وهم ينظرون. وأخذته سحابة عن أعينهم." )أع 1: 9(. صِعد عىل سحابة يف مجد كام سيأيت أيًضا يف 
مجيئه الثاين عىل السحاب يف مجد. وٰهكذا قال لرؤساء الكهنة يف أثناء محاكمته قبل الصلب: "... من اآلن تُبرصون 
ابن اإلنسان جالًسا عن ميني القوة، وآتيًا عىل سحاب السامء«." )مت 26: 64(؛ وٰهذه العبارة تضيف أنه كان من 

عود الُجلوس عن ميني اآلب. أمجاد الصُّ
والسحاب يف الكتاب املقدس كان يرمز إىل مجد الرب وُحلوله: ففي قصة مباَركة السبعني شيًخا كمساعدين 
لـ"موىس النبّي" يقول الرب عن "موىس": "فنزل الرب يف سحابة وتكلم معه"، ويف االنتهاء من إقامة خيمة االجتامع 
قال الوحّي اإللٰهّي: "ثم غطت السحابة خيمة االجتامع، ومأل بها الرب املسكن. فلم يقِدر موىس أن يدخل خيمة 
االجتامع، ألن السحابة حلت عليها وبهاء الرب مأل املسكن." )خروج 40: 34-35(. ويف العهد الجديد، قيل بعد 
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معجزة التجيل: وإذا سحابة قد ظللتهم، وصار صوت من السحابة: "»ٰهذا هو ابني الحبيب. له اسمعوا«." )لو 
9: 35( و)مر 9: 7(.

مل يفارقنا املسيح يف ُصعوده
كان السيد املسيح مع التلميذ بالجسد، ثم صِعد عنهم، ومل يفارقهم. ُصعود املسيح إىل السامء، مل يكن مفارقة 
لكنيسته عىل األرض، ما كان انفصااًل عن الكنيسة وال تركًا لها وال تخليًا عنها، ألنه قال: "... ها أنا معكم كل األيام 
إىل انقضاء الدهر«." )مت 28: 20(. وقال أيًضا "حيثام اجتمع اثنان أو ثلثة باسمي، فهناك أكون يف وسطهم." 
)مت 18: 20(؛ إًذا هو معنا يف الكنيسة ويف كل اجتامع روحّي، وهو كائن معنا عىل املائدة يف كل قداس، هو 
"عامنوئيل" الذي تفسريه الله معنا )متى 1: 23(. وسفر "الرؤيا" يقدم لنا صورة مؤثرة للسيد املسيح وهو يف وسط 
الكنائس السبع ويف ميينه سبعة كواكب هم رعاة الكنائس )رؤ 2: 1(. وهو أيًضا ثابت فينا ونحن فيه )يو 17(، 

وهو أيًضا يحل باإلميان يف قلوبنا )أف 3: 17(.
كل ما يف األمر أنه معنا بطريقة غري مرئية: ألننا يف مواهب العهد الجديد رصنا يف حالة من النُّضوج الروحّي، 
نعيش فيه، يقول الرب: "... طوىب للذين آمنوا ومل يَروا«." )يو 20: 29(. إننا نؤمن بُوجود الله معنا، دون أن نراه، 
ونؤمن بُوجود الروح القدس فينا، دون أن نراه؛ يكفي أن نرى عمله، ونلمس يده يف حياتنا. املسيح مع الكنيسة 
مبستًوى أعىل من مستوى الحواس وأعىل من مستوى املرئيات، ال نراه بالجسد ولٰكن نؤمن بُوجوده معنا باإلميان، 

واإلميان هو اإليقان بأمور ال تُرى )عب 11: 1(.
يف ُصعود املسيح اختفى عن أنظار التلميذ، ولٰكنه مل يختِف عن أرواحهم، إنه اختفاء وليس مفارقة، إنها عملية 

ِفطام للحواس ليك تتغذى الروح باإلميان وال تبقى تحت سيطرة الحواس.
ِفطام

كان ُصعود الرب إىل السامء عملية ِفطام للتلميذ: لقد تعودوا خلل مرحلة تلمذتهم له وهو موجود بينهم 
يرد  الذي  وهو  املعجزات،  يعمل  الذي  هو  كان  شيئًا.  يعلموا  أن  دون  يشء  كل  يف  عليه  يتكلوا  أن  بالجسد، 
عىل املعارضني، يف حني يقف التلميذ مشاهدين، كانت تلمذتهم هي مجرد السري وراءه والتعلم منه، يتأملون 
الرُّوحية:  املسؤوليات  بكل  أنفسهم  هم  ويقوموا  يُفطموا  أن  لهم  آن  فقد  عود،  الصُّ بعد  اآلن  أما  ويتعلمون. 
يُتلمذون جميع األمم ويعلّمونهم جميع ما أوصاهم الرب به )مت 28(، ويردون عىل معارضيهم، ويحتملون األمل 

يف عمل الكرازة.
عود والجاذبية األرضية الصُّ

قد يسأل البعض: هل ُصعود الرب قد داس عىل قانون الجاذبية األرضية؟
ولإلجابة عن ٰهذا السؤال نذكر نقطتني مهمتني:

الله لتخضع لها الطبيعة، وليس ليخضع هو لها! فهل كان يف األمر  القوانني الطبيعية قد وضعها  إن   -1
معجزة إًذا؟ هنا أجيب: 

ب- إنها معجزة بالنسبة إلينا نحن، إذ نرى السيد املسيح صاعًدا بجسده إىل فوق، إىل السامء، ولٰكنها يف الواقع 
أمر طبيعّي بالنسبة إىل الجسد الذي قام به الرب. 

عود مل تُكن يف االنتصار عىل قوانني الجاذبية األرضية، إمنا كانت املعجزة يف ٰهذا الجسد  ت- إًذا معجزة الصُّ
الروحايّن الساموّي الذي يستطيع أن يصعد إىل فوق؛ إنه إًذا ُسمو للطبيعة وليس تعارًضا معها؛ إنه نوع من التجيل 

لطبيعة الجسد.
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          تأمالت في القيامة 

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

"اخرستوس اَنستي آليثوس آنيستي" ومعناها "املسيح قام بالحقيقة قام". وعيد القيامة هو أكرب أعياد  املَسيحية  
كلها بل منازع، ألن  املَسيحية  كديانة وككنيسة مل تبدأ مبيلد 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".

المعني الالهوتّي  -١
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 بل 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 بالخلص 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، قائلً: "»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 خلصنا، ولٰكنه يف الحقيقة هو الله الظاهر يف الجسد، ونحن ال نفرِّط 
يق من الصديقني، ولٰكننا نعرِفه إلًٰها قويًّا قامئًا  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"؛ وٰذلك  من بني األموات. ولٰهذا كانت كرازة الرْسُ
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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.

المعنى اإليمانّي أو العقيدّي  -٢
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 خلصنا.

وأرسار الكنيسة كلها أيًضا مرتبطة بـ"القيامة":  •

ففي رس "املعمودية" مثلً: 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 "امليلد 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 ميلًدا ثانيًا يف "املعمودية"، وٰهذا "امليلد 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 فل 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.

المعنى الروحّي  -3
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 
اإلنسان املَسيحّي مع املسيح؟! املعنى الروحّي الذي أريد أن أقوله هو: أننا كمؤمنني يجب أن نخترب "القيامة" يف 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 السلم.

وإللٰهنا كل املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.




