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عيد دخول المسيح إلى مصر
فى يوم السبت أول يونيو تحتفل الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح 
الصغرى  السيدية  األعياد  من  وهو  مصر،  إلى  المقدسة  والعائلة 
ويصلى العشية 31 مايو وقداس العيد أول يونيو نيافة الحبر الجليل 

األنبا بنيامين ُاسقف المنوفية.

عيد الصعود المجيد
تحتفل  يونيو   13 الخميس  يوم  فى 
السيدالمسيح  صعود  بعيد  الكنيسة 
من  يومًا  أربعين  بعد   – السماء  إلى 
القيامة – القداس من 8 -10 صباحًا.

عيد حلول الروح القدس يوم الخمسين
بعيد  الكنيسة  تحتفل  يونيو   23 األحد  يوم  فى 
العنصرة أو حلول الروح القدس على الرسل فى 
)أع2(.  نارية  ألسنة  هيئة  الخمسين على  اليوم 
ويعقب القداس صالة السجدة من الساعة 1 – 3 

بعد الظهر.

صوم الرسل
فى يوم األثنين 24 يونيو يبدأ صوم اآلباء الرسل 
ومدته هذا العام 18 يوم لغاية عيد الرسل فى 

12 يوليو.

معرض الكتاب السنوى
للكتاب  السابع  السنوى  معرضها  بكوفينا  ماريوحنا  كنيسة  تقيم 
إلى  أيام إعتبارًا من يوم األربعاء 29 مايو  المسيحى لمدة خمسة 

األحد 2 يونيو 2013.

نادى الشباب الصيفى 
يبدأ نادى الشباب الصيفى من يوم األثنين 10 يونيو من الساعة 6 
– 10 مساء ويتخلل البرنامج درس كتاب مقدس ويومين للعائالت 

)الثالثاء والخميس(.

حفل الخريجين السنوى
لتكريم  السنوى  حفلها  ماريوحنا  كنيسة  تعقد 

أوالدها الخريجين من الجامعة و الثانوى واألعدادى 
برجاء  العشية.  عقب  يونيو 2013   15 السبت  مساء 

إرسال صور التخرج وأسماء الخريجين لمجلة الكنيسة فورًا.

قداسة البابا تواضروس
تواضروس  البابا  قداسة  قام   +
واألساقفة  المطارنة  اآلباء  ووفد 
البابا  قداسة  بزيارة  له  المرافق 
يوم  فى  للكاثوليك  فرانسيس 
زيارة  وكانت   2013 مايو   10
الكنيسة  بين  للتقارب  تاريخية 
البطرسية  والكنيسة  المرقسية 

وتبادل رئيسا الكنيستين الهدايا وكلمات المحبة والتعاون فى الخدمة.

+ قام قداسة البابا تواضروس بزيارة النمسا خالل لاُلسبوع األخير 
من مايو وعقد هناك مؤتمرًا الكليروس اوربا، وقام بتدشين كنائس 

ورسامة كهنة والتدريس بأكليريكية فينا.

نيافة األنبا سرابيون
بعد  سرابيون  األنبا  الجليل  الحبر  نيافة  عاد 
إنتهاء رحلته الى روما ليصاحب نيافة األنبا 
أنطونيوس  األنبا  دير  صرابامون فى زيارة 
جدد  رهبان  ورسامة  الدير  لتفقد  بكاليفورنيا 

ثم يواصل معه الرحلة إلى هاواى.

صاحبا النيافة األنبا صرابامون واألنبا تادرس
تادرس  األنبا  و  بيشوى  األنبا  دير  ُاسقف  األنبا صرابامون  بارك 
مايو   18 السبت  يوم  بكوفينا  ماريوحنا  كنيسة  بورسعيد،  ُاسقف 
شنوده  البابا  الرحمات  مثلث  وتذكارات  متعلقات  بعض  وأهدياها 
مساهمة فى تكملة المزار الخاص به فى الكنيسة وقد أرسل معهما 
البابا شنوده وعصاه  البابا تواضروس مشكورًا أحد تيجان  قداسة 

ومالبسة التى كان يرتديها فى األعياد.

 نيافة األنبا روفائيل
+ صلى نيافة األنبا روفائيل قداس عيد ماريوحنا 

وألقى العظة يوم الجمعة 24 مايو.

+ ألقى نيافته كلمة روحية بمؤتمر ااُلسرة الذى 
مساء  ماريوت  بفندق  ماريوحنا  كنيسة  اقامته 

األحد 26 مايو.

نيافة األنبا بنيامين
كلمة  المنوفية  ُاسقف  بنيامين  األنبا  نيافة  ألقى 
روحية بكنيسة ماريوحنا مساء الجمعة 31 مايو 
عشية عيد دخول المسيح مصر، وتفّقد معرض 

الكتاب المسيحى.

اخبار ومناسبات يونيو 2013
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300 – لو ضاع منى كل شئ وبقى لى اهلل وحده. 
فأنا معى كل شئ ألن اهلل هو الكل فى الكل.

301 – الذى هدفه هو اهلل ينبغى أن يتألم من أجله، 
ويبذل ذاته من أجله، عالمًا أن تعبه ليس باطاًل فى 

الرب.

302 – كن نسيمًا وال تكن عاصفة.

303 – من يبتعد عن األخبار يستريح من األفكار.

304 – إن كلماتك كثيرًا ما تحدد عالقاتك بالناس. 
أن  يمكن  وبكلمة  إنسانًا،  ُتفرح  أن  يمكنك  بكلمة 

تحزنه أو تغضبه وتثيره وتحوله إلى عدو.

من  محبوب  )المبتسم(  البشوش  الوجة   –  305
وتشيع  تريحهم  مالمح  يريدون  فالناس  الناس، 
من  حاوة  كلمة  مع  قلوبهم،  فى  والهدوء  السالم 

“شفتين تقطران شهدًا”.

التى تقولها ُتحسب عليك مهما  الكلمة  306 – إن 
إعتذرت عنها.

بالرب وبالتوبة  الفرح  الروحى هو  الفرح   – 307
وبرجوع الخطاة وبإسعاد اآلخرين وبنجاح الخدمة.

نفرح  أن  الفرح،  من  عالية  درجة  هناك   –  308
بالتجارب واثقين من بركاتها وأكاليلها.

الحكمة هى الصالة وكلمة اهلل  309 – إن مصادر 
ومشورة الحكماء وسكنى روح اهلل.

310 – الرجل الحكيم ال يصمت حين يجب الكالم وال 
يتكلم حين يجب الصمت.

311 – اإلنسان الحكيم هو الذى ال يسمح للسلبيات 
أن تشغله وتعطله عن عمله اإليجابى.

312 – الحكمة تشمل جودة التفكير، ودقة التعبير، 
وسالمة التدبير. وهنا نقول كل حكيم ذكى ولكن ليس 

كل ذكى حكيمًا.

 برامج ومواعيد خدمات الكنيسة
 االحد: + القداس العربى بالكنيسة الصغيرة من الساعة 

       8 – 11:15 صباحًا.

    + القداس األنجليزى بالكنيسة الكبيرة من الساعة 
      8 – 11 صباحًا.

   + مدارس األحد بعد القداس مباشرة.

   + اجتماع إعداد الخدام بعد القداس.

   + اجتماع الخدام )انجليزى( من الساعة 12 – 1 ظهرًا.

    + اجتماع األجانب الجدد )أبونا دانيال( من الساعة
      12:15 - 1:30بعد الظهر.

  + اجتماع الكشافة 12 ظهرًا

 الثالثاء : اجتماع القديس يوحنا ذهبى الفم )درس كتاب
             أنجليزى( من الساعة 7:30 – 9 مساء.

األربعاء: القداس من الساعة 8 – 10 صباحًا.

 الخميس: اجتماع اأُلسرة عربى )القس أغسطينوس( من
             الساعة 8 – 10 مساء.

الجمعة: + القداس من الساعة 8 – 10 صباحًا.

             + اجتماع الشباب )عربى( أبونا جوارجيوس
             و د. ناجى زكى من الساعة 8 – 10 مساء. 

السبت: + رفع بخور عشية من 7:30 – 9 مساء    

              وعظة ثم إعترافات والتسبحة. 

           + اجتماعات شباب اعدادى وثانوى وجامعة   

               )أنجليزى( من 7:30 مساء. – 9 مساء

اجتماعات وخدمات خاصة:

 + العيادة الطبية المجانية .. األحد األول والثالث من كل
    شهر بعد الكنيسة بالقاعة.

 + دروس الكمبيوتر .. األحد من 12:30 – 1:30 بعد
    الظهر ومن األثنين للخميس من 7 – 9 مساء.

+ اجتماع نادى المسنين الخميس من الساعة 11 صباحًا.

 + بنك الطعام والمالبس )البوتيك( الخميس الثانى والرابع
   من كل شهر الساعة 6 – 7:30 مساء.

اقــوال ذهبيــــة مأثـــــــورة 
لقداسة البابا شنـــــــــودة 
“تفاح من ذهب فى مصوغ 

من فضة ..” )12(

تجميع القس أغسطينوس حنا
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1 – أنها الكنيسة الوحيدة فى العالم التى ورد عن تأسيسها 
نبوات فى العهد القديم وهى »يكون مذبح للرب فى وسط أرض 
مصر وعامود للرب عند تخمها« )أش19 : 19(. وقال متى 

الكتاب  أعظم مفسرى  هنرى وهو من 
بإنجلترا،   18 الـ  القرن  فى  المقدس 
وهو غير أرثوذكسى: »أن أشعياء 19 
: 19 نبوة عن دخول المسيحية مصر 
مارمرقس  بواسطة  الكنيسة  وتأسيس 
منتصف  فى  الثانى  األنجيل  كاتب 
ومعروف  التقليد.  حسب  األول  القرن 
داخل  إال  يكون  ال  اليهودى  المذبح  أن 
يكون  أن  وأّما  اورشليم،  فى  الهيكل 
مصر  أرض  وسط  فى  للرب  مذبح 
الفرعونية الوثنية فهو المذبح المسيحى 

وتأسيس الكنيسة المصرية.

نبوتين   19 أشعياء  يتضمن   –  2
وشعبها،  مصر  كنيسة  عن  أخريين 
األخير  والعدد  األول  العدد  فى  وذلك 
فيقول فى األول »هوذا  من األصحاح 
الرب راكب على سحابة سريعة وقادم 

إلى مصر فترتجف أوثان مصر« )أش19 : 1(. وقد تمت هذه 
النبوة بزيارة السيد المسيح لمصر مع العائلة المقدسة هربًا من 
مذبحة هيرودس )مت2(. وقد وصف القديس كيرلس الكبير 
وتقول  مريم.  العذراء  بالسيدة  للمسيح  الحاملة  السحابة  هذه 
النبوة األخيرة »مبارك شعبى مصر« )أش19 : 25(. وهذه 
تحّولت  أن  بعد  شعبه  بإعتبارها  لمصر  بركة  تتضمن  النبؤة 
مصر كلها من الوثنية إلى المسيحية فى القرن الثالث الميالدى.

مارمرقس  القديس  هو  القبطية  الكنيسة  مؤسس  أن   –  3

أبن  كل  يجعل  وهذا  مرقس،  إنجيل  كاتب  اإلنجيلى  الرسول 
وتعاليمها  لعقائدها  أطمئنانًا  وأكثر  بها  فخورًا  الكنيسة  لهذه 

األصيلة.

أول  أسست  التى  الكنيسة  أنها   –  4
المسيحية  تاريخ  فى  الهوتية  مدرسة 
مارمرقس  بواسطة  األول  القرن  فى 
والتى  األسكندرية  مدرسة  وهى 
اكليمندس  عمدائها  أشهر  من  كان 
اوريجانوس  والعالمة  االسكندرى 
ديديموس  والقديس  بنتينوس  والعالمة 

الضرير.

5 – أنها الكنيسة التى أخرجت أعظم 
مثل  المقدس  الكتاب  وأساتذة  علماء 
وأوريجانوس  االسكندرى  اكليمندس 
الضرير  وديديموس  وبنتينوس 
الرسولى  أثناسيوس  والقديسين 
وكيرلس عامود الدين وكثيرين غيرهم 
المقدس  الكتاب  كله  العالم  علموا  مما 

وتفسيره.

مثل  الالهوت  رجال  أعظم  أخرجت  التى  الكنيسة  أنها   –  6
قانون  وواضع  اإليمان  حامى  الرسولى  أثناسيوس  القديس 
اإليمان الذى لواله لضاعت عقيدة الهوت المسيح ولضاعت 
المسيحية بالتالى ولصار العالم كله أريوسيًا، ومثل القديسين 

كيرلس الكبير وديسقورس وغيرهم.

7 – الكنيسة القبطية األرثوذكسية المصرية هى التى أسست 
القديس أنطونيوس الكبير  الرهبنة فى القرن الرابع بواسطة 

المميزات التى تنفــــرد بهــــا الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 وأثرهـــــا علـــــــى المسيحية فى العالم
النبذة  نعيد نشر هذه  يونيو  إلى أرض مصر فى أول  المسيح  السيد  بمناسبة عيد دخول 
نذكر بإيجاز أهم الحقائق عّما تتميز به كنيسة مصر القبطية األرثوذكسية، وأثرها على 
المسيحية فى العالم كله، وهذه النقاط الموجزة يجب أن يعرفها كل قبطى ويحفظها ويفخر 

القس أغسطينوس حنابها وهى:
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الذى لقب بأبى الرهبان فى العالم كله.

المسيحى  اإليمان  قانون  وضعت  التى  الكنيسة  أنها   –  8
وإمالء  بقيادة  325م  سنة  األول  المسكونى  نيقية  بمجمع 
مع  شابًا  شماسًا  اليزال  وكان  المصرى  أثناسيوس  القديس 
اليزال  الذى  وهو  األسكندرية  بطريرك  الكساندروس  البابا 

يستعمل فى معظم كنائس العالم حتى اآلن.

9 – أنها الكنيسة التى ذاقت أهوال اإلضطهاد منذ نشأتها فى 
القرن األول وحتى اآلن وقدمت أضخم عدد من الشهداء فى 
تاريخ المسيحية – يزيد بكثير عن المليون وذلك على أيدى 
دقلديانوس  والمسلمين – خاصة فى عهود  الوثنيين  الرومان 
أنور  عهود  وألى  اهلل  بأمر  والحاكم  وديسيوس  الرومانى 
السادات وحسنى مبارك ومحمد مرسى  وال يزال األضطهاد 

واألستشهاد مستمرين حتى اآلن!

لرئاسة  يختارون  بطاركتها  كان  التى  الكنيسة  أنها   –  10
المجامع المسكونية بسبب غزارة علمهم وفضائلهم، وعمق 

تقواهم وروحانيتهم وحكمة قيادتهم.

11 – الكنيسة القبطية ساهمت فى تكوين الكتاب المقدس: 
وعلى سبيل المثال ظلت رسالة يهوذا محل شكوك وجدل لمدة 
الموقف  األسكندرية  كنيسة  حسمت  حتى  الزمان  من  قرنين 
وأقنعت كنائس العالم بصحتها فى أوائل القرن الثالث على يد 
األنبا ديمتريوس الكرام بطريرك األسكندرية، فأدرجت ضمن 
أسفار العهد الجديد القانونية )راجع وليم باركلى أستاذ العهد 

الجديد بجامعة جالسجو فى شرحه لرسالة يهوذا(.

عدد  يستغرق  إذ  أصوامًا  العالم  كنائس  أكثر  أنها   –  12
األصوام الجماعية وحدها التى يصومها الشعب نحو ثلثى أيام 
السنة. بينما كادت أصوام الكنائس األخرى أن تضيع وتندثر 

وتصبح نادرة وسطحية.

13 – أن ترجمة الكتاب المقدس )العهد القديم( من العبرية 
إلى اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية قد تمت فى مصر 
المسيح نفسه  التى استعملها  الترجمة  ، وهى  سنة 285ق م 
والرسل من بعده )وقد أشترك فيها سمعان الشيخ المذكور فى 

إنجيل لوقا األصحاح الثانى(.

الصلوات  مدة  فى  العالم  كنائس  وأطول  أكثر  أنها   –  14
الجمعة  مثل  اآلن  حتى  خدماتها  بعض  أن  حتى  والقداسات 
بال  مساء  السادسة  إلى  صباحًا   8 الساعة  من  يمتد  العظيمة 
ليلة  خدمة  يتبعها  ثم  متواصلة،  ساعات  عشر  أى  إنقطاع 
أبوغالمسيس مساء الجمعة العظيمة يستمر السهر فيها طوال 
الليل من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا ويقرأ ويرنم 
فيها  يقرأ  كما  بعهديه  المقدس  الكتاب  تسابيح  جميع  فيها 

بأكمله. وهذا غير موجود فى أى كنيسة أخرى  الرؤيا  سفر 
)المجموع 17 ساعة عبادة وخدمة من 24 ساعة!(.

زارها  وقد  تدينًا،  العالم  بالد  أكثر  تعتبر  مصر  أن   –  15
يوسف  بها  وقضى  ويعقوب،  أبراهيم  األولين  البطاركة 
الصديق معظم عمره، وولد فيها موسى أعظم أنبياء اليهود 
أبولوس  القديس  جاء  ومنها  النبى  أرميا  وجاءها  ويشوع 
االسكندرى. )أع18(.وكان أعظم زائر لها السيد المسيح نفسه 
مدة  بها  ومكوثهما  النجار  يوسف  والقديس  العذراء  والسيدة 

ثالث سنوات ونصف.

16 – وفى مصر الكنيسة التى ظهرت فيها السيدة العذراء 
سنة  1968و  سنة  من  الفترة  فى  وشبرا  بالزيتون  مرارًا 

1994 ثم فى أسيوط والوراق وأماكن متفرقة.

17 – أنها الكنيسة التى نشرت المسيحية فى أفريقيا وسويسرا 
وألمانيا وأيرالندا أما فى أفريقيا فقد رسم البابا أثناسيوس فى 
القرن الرابع األسقف فرومنتيوس على أثيوبيا وقد ُعرف هناك 
فى  وإيبارشيات  أساقفة  أربعة  لنا  وحاليًا  سالمة  األنبا  بأسم 
لنا كنائس قبطية أرثوذكسية كثيرة  السوداء وصارت  أفريقيا 
فى كينيا وزامبيا وتانزانيا وُاوغندا ونيجيريا والكونجو وغانا 
النوبة  إلى  باإلضافة  العاج وزمبابوى وجوهانزبرج  وساحل 
والسودان وعطبرة وإريتريا. وأمّا تبشير الكنيسة القبطية فى 
سويسرا وألمانيا فكان فى القرن الرابع أيضًا على يد القديس 
بعض  بشّر  وقد  فيرينا.  والقديسة  الطيبية  والكتيبة  موريس 

الرهبان األقباط فى ايرالندا فى القرن الرابع كذلك.

18 – أنها الكنيسة التى أسندت لها كنائس العالم تحديد موعد 
األحتفال بعيد القيامة، فحددته باألحد التالى لفصح اليهود.

على  حافظت  التى  العالم  فى  الوحيدة  الكنيسة  أنها   –  19
تراثها وتقاليدها وعقائدها وأسرارها »وأيمانها الُمسّلم مرة 
للقديسين« واآلباء نقاًل عن الرسل لمدة واحد وعشرين قرنًا 
من الزمان بدون أى تغيير أو مساس شكاًل أوموضوعًا، وقد 
الدم  التمسك تضحيات وأضطهادات مروعة حتى  هذا  كلفها 
فى شعبها وبطاركتها، وقد لقبها قداسة البابا شنوده »بالمتحف 

الحى«!

20- أنها أكثر كنيسة أخرجت جماهير من القديسين والرهبان 
وخبراتهم  أقوالهم  تمأل  الذين  والقديسات  الصحراء  وآباء 
المسيحى  للعالم  إلهام  مصدر  التزال  ضخمة  كتبًا  الحكيمة 

وطالبى السلوك بالكمال حتى اآلن.

القرن  إلى  ترجع  التى  المقدس  الكتاب  أقدم نسخ  أن   –  21
الثانى مثل مخطوطة من انجيل يوحنا باللغة القبطية وجدت 
الثالث  القرن  وفى  بمصر.  الفيوم  صحراء  فى  سنة105م 
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والرابع )النسخة االسكندرية والنسخة السينائية( ومخطوطات 
األسفار المقدسة وأقوال آباء الكنيسة األولين وجدت فى مصر 
باللغات القبطية واليونانية على أوراق البردى التى تنمو على 
بعضها  والموجود  الرقوق،  عن  فضاًل  مصر  النيل  ضفاف 
وموسكو  ولندن  الفاتيكان  ومتاحف  بمصر  القبطى  بالمتحف 

وغيرها.

22 – أن حجر رشيد الذى تم عن طريقه حل العِالم شامبليون 
الذى  وهو  مصر،  فى  وجد  قد  الهيروغليفية  اللغة  طالسم 
لصحة  المؤيدة  الفرعونية  اآلثار  على  باهرًا  ضوءًا  ألقى 
تاريخ الكتاب المقدس وأحداثه التى وردت فى أسفار التكوين 

والخروج والملوك.

كله  العالم  أنارت  القديم  العالم  فى  مكتبة  أعظم  أن   –  23
مكتبة  هى  والجديد  القديم  العالم  بين  وربطت  بالمعرفة 
يد  الميالدى على  السابع  القرن  أُحرقت فى  التى  األسكندرية 
عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب والتى أفقدت 

بجهل فاضح أعظم مصادر المعرفة فى العالم القديم.

المقدس  الكتاب  فى  ذكرًا  البالد  أكثر  هى  مصر  أن   –  24
بعد إسرائيل، وقد شبهت الجنة بمصر »كجنة الرب كأرض 
الجنة  أنهار  من  الثانى  النهر  وكان   .)10  : )تك13  مصر« 
القديم »جيحون« )تك2(، وقد ورد فى  النيل بإسمه  هو نهر 
تفسير القديس مارأفرام السريانى لسفر التكوين أن أنهار الجنة 
األربعة كانت تشير إلى األناجيل األربعة التى روت العالم كله 
بماء الحياة، وأنه كان يليق بكاتب اإلنجيل الثانى )مرقس( أن 

يبشر فى بالد النهر الثانى جيحون )أى النيل(.

فى  النهضة  باعث  شنوده  البابا  الرحمات  مثلث  أن   –  25
القرنين العشرين والواحد والعشرين يعتبر عهده من أزهى 
عصور الكنيسة الذهبية فى التاريخ فهو باعث نهضة جبارة 
الساهرة  والرعاية  والتعمير  والتأليف  والوعظ  التعليم  فى 
ألوف  ورسامة  العالم  قارات  جميع  فى  التبشيرية  والرحالت 
الكنائس  وتأسيس  والشمامسة  والرهبان  والكهنة  األساقفة 
الكنيسة  مما جعل  الفضائية  والقنوات  االكليريكيات  واألديرة 

القبطية تخرج من حدود مصر إلى المسكونية.  

ونصلى أن يجعل الرب عهد خليفته قداسة البابا تواضروس 
واألزدهار  النمو  من  المنوال  نفس  على  مباركًا  عهدًا  الثانى 

لمجد اهلل وإمتداد ملكوته .

من عبر تاريخ الكنيسة

البابـا شنوده الـ 55 وهجــــــــوم 
العربــــــــــــــان على الديــــــــــر

توّلى  الذى   55 الـ  البابا  األول  شنوده  البابا  كان 
شهيت  برية  إلى  ذهب  قد  م،   859 سنة  الكرسى 
ليصوم األربعين المقدسة مع اآلباء الرهبان. وهناك 
كبير  عدد  تجّمع  أن  الشعانين،  أحد  يوم  فى  حدث 
من العربان المسلمين مسلحين بالسيوف والرماح، 
للهجوم  واستعدوا  الكنيسة  شرقّى  على  وعسكروا 
على الدير، فإجتمع اآلباء الرهبان وقرروا مبارحة 
أما  لهم:  فقال  البابا وأخبروه بهذا.  قابلوا  ثم  الدير. 
وأشتد   .. الفصح!  ُيكّمل  حتى  البرية  ُابارح  فلن  أنا 
قلق الرهبان فى يوم خميس العهد، وهناك قرر البابا 
أن يخرج خارج الدير ويقابل العربان. وعبثًا حاول 
اآلباء منع البابا من الخروج خوفًا عليه، ولكنه أصّر 

على ذلك وأخذ معه عكازه وصليبه وخرج.

فلما رآه العربان رجعوا كلهم للوراء وفرّوا هاربين، 
وكأن قوة آلهية قد أزعجتهم ولم يعودوا مرة أخرى 
للهجوم على الدير. صلوات هذا القديس لتكن معنا. 

آمين.
+++

آيات وحكم لسليمان
الخطية«  الشعوب  وعار  ااُلمة  شأن  يرفع  »البّر   +

)أم14(.

+ »ببركة المستقيمين تعلو المدينة وبفم األشرار ُتهدم« 
)أم11 : 11(.

على  ماشيين  ورؤساء  الخيل  على  عبيدًا  رأيت  »قد   +
األرض كالعبيد« )جا10 : 7(.

+ »ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل ألنه من 
السجن خرج إلى الُمّلك« )جا4 : 13 ، 14(.

تستطيع  ال  وأربعة  األرض  تضطرب  ثالثة  تحت   +
وتحت  شبع،  إذا  وأحمق  َمَلّك،  إذا  عبد  تحت  إحتمالها. 
 : )أم30  سيدتها«  ورثت  إذا  ة  وآمَّ تزوجت،  إذا  شنيعة 

 .)21
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يرى فسادًا« )مز16 : 10( ونبوات آالمه فى )مز22(، ولعل 
الرب شرح لهم نبوات اشعياء عن ميالده من العذراء )17 : 
14( وقدرته والهوته وأنه رئيس العالم )9 : 6( وعن مجئ 
المعمدان الذى جاء لكى يهئ طريق الرب )40 : 3-5(، وان 
 )11  :  40( قطيعه  يرعى  الذى  الصالح  الراعى  هو  الرب 
والنبوات عن آالمه )50 : 6 ، 53 : 1-12(، وكذلك نبوات 
ارميا )23 : 25 ، 33 : 14 ، 15(، وأيضًا دانيال )9 : 24-

27( ومالخى )3 : 1 ، 4 : 2 ، حز34 : 25-23(.

+ كذلك أراد السيد المسيح أن ُيظِهر لتالميذه الهوته وناسوته 
الهوته  يخفى  الرب  كان  الصليب  قبل  ألنه  الفترة  تلك  فى 
ويظهر ناسوته فكان يجوع ويعطش ويتعب ويكتئب ويحتمل 
رأسه. يسند  أين  له  وليس  متواضعًا  وديعًا  ويعيش  االهنات 
أخفى الهوته ألنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد )1كو2 : 
8(، حتى أبليس لم يدرك سر التجسد االلهى وان الرب ظهر 
 )29 : اهلل )مت8  ابن  انه  يعلم  فى حيرة،  وكان  الجسد،  فى 
يصنع المعجزات ويقيم األموات ويخلق عنين لألعمى ولكن 
يراه فى ضعف وإمتهان من الشعب اليهودى. يراه يصلى إلى 
انه  يدرك  لم  ولكن  التجلى،  فى  عظيم  مجد  فى  ويراه  اآلب 
اهلل الكلمة المتجسد، وكذلك األديان األخرى وبعض الطوائف 

يرفضون فكرة التجسد اآللهى.

+ مع ان السيد المسيح أراد ان يخفى الهوته لكنه كان قلياًل 
جدًا ما يتحدث عن الهوته لكى يدرك تالميذه وكل المؤمنين 
بعد ذلك انه ابن اهلل الحى )مت16 : 16(، فقال بفمه الطاهر: 
»أنا واآلب واحد« )يو10 : 30(، قبل ان يكون ابراهيم انا 
كائن« )يو8 : 58(، »انى ابن اهلل« )يو10 : 36(. لقد كان 
اليهود يطلبون ان يقتلوه النه جعل اهلل أبوه معاداًل نفسه باهلل 
الوداع قال: »أنى فى اآلب واآلب  )يو5 : 18(، وفى عظة 

فّى« )يو14 :10(.

الفداء:  يتمم  لكى  فى ضعف  المسيح ظهر  السيد  ان  فالحقيقة 
لذلك يقول القديس بولس: »لكنه أخلى نفسه آخذًا صورة عبد 
صائرًا فى شبه الناس، واذ ُوجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه 
وأطاع حتى الموت موت الصليب« )فى2 : 7 ، 8(. لكن بعد 
ناسوته والهوته  للتالميذ  الرب  الصعود أظهر  القيامة وحتى 
معًا لكى يؤمنون أن الرب قد قام من الموت بقوة الهوته بجسد 

ُمَمجّد كاسرًا شوكة الموت.

+ قام السيد المسيح من األموات فجر األحد )مت28 : 7-1(، 
وذلك بقوة الهوته الذى كان متحدًا بجسده المسجى فى القبر، 
البشرية والمتحدة بالهوته أيضًا  النفس  ألن عند موته تركته 
ما  وهنا  الجحيم،  فى  كانت  التى  لألرواح  وكرزت  وذهبت 
سبيًا  العالء سبى  إلى  »إذ صعد        بولس:  القديس  يقوله 
واعطى الناس عطايا وأما انه صعد فما هو إال انه نزل أواًل 
أيضًا  ويقول   ،)9  ،  8  : )أف4  السفلى«  األرض  أقسام  إلى 
»اذا جرد الرياسات والسالطين )الشيطان وجنوده( اشهرهم 
جهارًا ظافرًا بهم فيه« )كو2 : 15(. ولقد تنبأ بهذا داود النبى: 
»صعدت إلى السماء وسبيت سبيًا )مز68 : 18(. لقد فك اسر 

المأسورين فى الجحيم وصعد بهم إلى السماء.

+ والسيد المسيح تنبأ عن موته وقيامته قبل الصليب إذ قال: 
 : أيضًا«)يو10  آخذها  سلطان  ولى  أضعها  أن  سلطان  »لى 
18(، وقال الرب ايضًا لليهود: »أنقضوا هذا الهيكل وفى ثالثة 
أيام أقيمه« )يو2 : 15( وكان يقول هذا عن هيكل جسده. اما 
أبليس فقد ُطرح خارجًا، وقد ربطه الرب القوى ونهب امتعته، 
من  البرق  مثل  ساقطًا  الشيطان  »رأيت  الرب  قول  وتحقق 
السماء« )لو10 : 18(. والرب لم ينزع سالح أبليس فقط بل 
أيضًا اعطى المؤمنين السلطان ان يدوسوا الحيات والعقارب 
وكل قوة العدو. والرب وّضح سر الفداء لنيقوديموس عندما 
قال: »ليس أحد صعد إلى السماء إاّل الذى نزل من السماء ابن 
السماء« )يو3 : 13(. والقديس بولس  الذى هو فى  اإلنسان 
يؤكد لنا إنتصار الرب على ابليس فيقول: »لكى يبيد بالموت 

ذاك الذى له سلطان الموت أى ابليس« )عب2 : 14(.

أربعين  تالميذه  مع  الرب  أمضى  المسيح  السيد  قيامة  بعد   +
 : )أع1  اهلل  بملكوت  المختصة  األمور  عن  معهم  يتكلم  يومًا 
13(. وفى تلك الفترة حدثهم عن النبوات التى تنبأت عن موته 
األمور  لهم  يفسر  األنبياء  وجميع  موسى  من  مبتدًا  وقيامته 
المختصة به فى جميع الكتب: فيوضح ان الرب سحق رأس 
أذ قال البراهيم ان  أبليس كما وعد )تك3 : 15(،  الحية أى 
فى نسلك تتبارك جميع أمم األرض )تك22 : 18( وكرر هذا 
نسل  من  سيأتى  المخلص  وان   )4  : )تك26  الوعد ألسحاق 
يهوذا حسب نبؤة يعقوب ليهوذا )تك49 : 10(، ولعل الرب 
موسى  التى صنعها  النحاسية  الحية  موضوع  لتالميذه  شرح 
)عدد21 : 9( وكذلك نبؤة موسى النبى عن المسيح )تث18 : 
15(. والبد ان الرب وضع لهم بعض المزامير التى تحدثت 
تقّيك  تدع  ولن  الهاوية  فى  نفسى  تترك  لن  مثل: »ألنك  عنه 

القمص جوارجيوس قلته بين القيامة والصعود
السيـــــــد المسيـــــــــــح
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+ كيف أعلن الرب الهوته بعد القيامة ؟
1 – خرج الرب من القبر وهو مغلق وعلى بابه حجر كبير 
جدًا )مر16 : 4(. والذى دحرج الحجر عن فم القبر هو رئيس 
القيامة(، ليس لُيخرج السيد المسيح  المالئكة ميخائيل )مالك 
فارغ.  القبر  أن  للمريمات ولبطرس ويوحنا  ُيعلن  لكى  ولكن 
لقد دحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق 

)مت28 : 2 ، 3(.

2 – عندما ذهبت مريم المجدلية إلى القبر وكانت تبكى، رأت 
مالكين بثياب بيض، وتحدثا معها، ثم ألتفت إلى الوراء ألن 
السيد المسيح ظهر فجأة خلفها وظنت انه البستانى وأعلن لها 
الرب نفسه، لقد إلتفتت إلى الوراء ألنها رآت المالكين سجدا 
للسيد المسيح، فأرادت ان ترى من هو ذاك الشخص الذى قام 

المالكان بتحيته )يو20 : 18-11(.

3 – بنفس الطريقة ظهر السيد المسيح فجأة لتلميذى عمواس 
موته  عن  النبوات  لهما  وشرح  الطريق  فى  سائران  وهما 
كسر  وبعد  به،  المختصة  األمور  كل  وعن  وقيامته،  وصلبه 
الخبز معهما عرفاه وأختفى عنهما. لقد كان قلبهما ملتهبًا فيهما 
وهو يحدثهما فى الطريق )لو24 : 13-23(. لقد كان يظهر 

فجأة ويختفى فجأة.

كان  حيث  مغلقة  واألبواب  صهيون  علّية  الرب  دخل   –  4
مساء  فى  األولى  فى  مرتين،  ذلك  وكان  مجتمعين،  التالميذ 
توما غائبًا  أيام حيث كان  ثمانية  بعد  الثانية  القيامة وفى  أحد 
فى األولى وتواجد فى المرة الثانية لكى يثبت إيمانه )يو20 : 

.)29-19

إلى  المسيح  السيد  صعد  القيامة  من  يومًا  أربعين  بعد   –  5
عندما  تالميذه ورسله  أمام  ذلك  تم  الُممجد.  بجسده  السموات 
أجتمع بهم فى جبل الزيتون وأخذته سحابة عن أعينهم. صعد 
ان  للتالميذ  مالكان  أعلن  لقد  األرضية.  الجاذبية  ضد  الرب 
يسوع هذا الذى أرتفع عنهم إلى السماء سيأتى أيضًا هكذا من 

السماء )أع1 : 12-9(.

+ كيف أعلن الرب ناسوته بعد القيامة ؟
ان قيامة الرب من األموات بجسد ُممجد ألمر صعب التصديق 
على البشر وكذلك كان للتالميذ، مع ان الرب أعلمهم بذلك من 
قبل صلبه وموته وقيامته عدة مرات )مت16 : 21 ، 17 : 
23( ، )مر8 : 31 ، 9 : 31 ، 10 : 33 ، 34(، )لو9 : 22 ، 
18 : 31-34( لكن التالميذ لم يفهموا ما قاله الرب لهم، لذلك 

أعلن الرب ناسوته لهم بعمل معجزى. 

بالحنوط  اللواتى جئن  المريمات  الرب مع  تقابل  1 – عندما 
باكر األحد ورأين أن الحجر قد ُدحِرج ومالك الرب تحدث 
يسوع القهما  اذ  منطلقان  وفيما هما   )8-2 : معهن )مت28 

فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له )مت28 : 9(.

2 – عندما دخل عّلية صهيون واألبواب مغلقة فى مساء أحد 

القيامة، جزع التالميذ وخافوا وظنوا أنهم رأوا روحًا، فقال لهم 
الرب: »ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكارًا فى قلوبكم. 
أنظروا يدى ورجلى أنى أنا هو. جسونى وأنظروا فإن الروح 
ليس له لحم وعظام كما ترون لى«. وحين قال لهم هذا أراهم 

يديه ورجليه )لو24 : 40-38(.

3 – لكى يؤكد الرب للتالميذ انه المسيح أظهر ناسوته وقال 
من  جزءًا  فقالوا  طعام«،  ههنا  »اعندكم  متعجبون:  وهم  لهم 
سمك مشوى وشيئًا من شهد العسل فأخذ وأكل قدامهم )لو24 

.)43-41 :

4 – عندما لم يصدق توما الرسول قيامة الرب ، ظهر الرب 
للتالميذ ومعهم توما، وقال له: »هات  بعد اسبوع من قيامته 
فى جنبى  يدك وضعها  يدى وهات  وأبصر  هنا  إلى  أصبعك 
وال تكن غير مؤمن بل مؤمنًا(. فاجاب توما وقال له »ربى 
آمنت. طوبى  توما  يا  له يسوع: »ألنك رأيتنى  قال  والهى«. 
للذين آمنوا ولم يروا« )يو20 : 26-29(. لقد رأى توما جسدًا 

حقيقيًا يمكن أن يلمسه بيديه. 

5 – ظهر الرب لتالميذه على بحيرة طبرية بعد قيامته عندما 
كان القديس بطرس وستة تالميذ آخرون يحاولون صيد سمك 
ولم يمسكو شيئًا طوال الليل، وفى الصباح وقف يسوع على 
الشاطئ وقال لهم: »يا غلمان ألعل عندكم إدامًا«. أجابوه ال . 
فطلب منهم ان يلقوا الشبكة إلى جانب السفينة اآلخر، فألقوا 
الشبكة وأصطادوا سمكًا كثيرًا )153سمكة( ولما خرجوا إلى 
فأخذ  وخبزًا.  عليه  وسمكًا  موضوعًا  جمرًا  نظروا  األرض 

يسوع الخبز واعطاهم وكذلك السمك )يو21 : 13-4(.

6 – بعد أن تغدوا قال يسوع لبطرس: »أتحبنى« ثالث مرات، 
الرب مع  يسير معهما، وتحدث  الحبيب  يوحنا  القديس  وكان 
بطرس وسمع يوحنا الحديث وكان يتبع السيد المسيح وبطرس. 
انه  يعلمان  وهما  معهما  يسير  بل جسدًا  الرب روحًا  يكن  لم 

الرب الذى قام من األموات.



10St. John السنة الرابعة والعشرون - العدد 274 - يونيو 2013

المسيــــــــــــح
1 – محرر البشرية من عبودية أبليس 

)يو8 : 36(.

وتعّرض  طفولته  فى  ُاضطِهد   –  2
لمؤامرة هيرودس لقتله )مت2(.

3 – ُانقذ من مذبحة هيرودس بمعجزة 
بواسطة المالك.

4 – كانت العليقة التى تشتعل وال تحترق 
رمزًا للتجسد اآللهى فى المسيح بالروح 
واتحاد  مريم  القديسة  والعذراء   القدس 

     الهوته بناسوته.

المسيح  معجزات  أولى  وكانت   –  5
فى  خمر  إلى  الماء  تحويل  النعمة(  )ممثل 
والفرح الحياة  رمز   – الجليل  قانا   عرس 

      واألنتصار والروح القدس )يو2(.

المتجسد ومشرع  6 – المسيح هو نفسه كلمة اهلل 
شريعة الكمال )يو1 : 1 ، 14 مت5 : 7(.

7 – »المسيح هو فصحنا الذى ذبح ألجلنا« )1كو5 : 7(.

8 – عبور البحر األحمر رمز للمعمودية المسيحية بالماء والروح، 
فى هذا  الكنيسة  وتبرز  ابليس.  لغرق  يشير  فرعون   وغرق 

       طقس جحد الشيطان )1كو10(.

9 – المن كان رمزًا للمسيح النازل من السماء كخبز الحياة وقد 
شرح ذلك له المجد بنفسه فى )يو6 : 49(.

10 – والمسيح هو »صخر الدهور« الذى طعن جنبه بالحربة 
فخرج منه دم وماء للتطهير والفداء )يو19(.

موســـــــــــــى
من  اسرائيل  لبنى  محررًا  كان   –  1

عبودية فرعون.

2 – اضُطهد فى طفولته وُالقى فى نهر 
النيل بأمر فرعون )خر2(.

3 – ُاّنقذ من الغرق بمعجزة عن طريق 
أبنة فرعون.

العليقة  فى  لموسى  الرب  ظهر   –  4
المشتعلة بالنار )خر3(. 

5 – كانت أولى معجزات موسى )ُمَمثل 
الناموس( تحويل ماء النيل إلى دم رمز الموت إذ 

ال خالص بالناموس )خر7 : 17(.

6 – موسى تسّلم الوصايا العشر المكتوبة بأصبع 
اهلل )خر20 ، تث5(.

7 – موسى صنع الفصح ورش دم الحمل على أبواب شعبه 
وأمرهم بأكل لحمه مشويًا بالنار )خر12(.

8 – موسى عبر مع شعبه البحر األحمر وعمّدهم فى السحابة 
وفى البحر مثال الماء والروح )خر14 ، 15(.

9 – موسى أعطى لبنى اسرائيل المن فى البرية )خر16(.

الشعب  أروى  ماء  منها  فخرج  الصخرة  ضرب  موسى   10
)خر17(.

رمـــــــــــــــــوز الكتاب المقـــــــــــــدس عن طريـــــــــــــــــق األشخـــــــــــاص )8(

للقس أغسطينوس حنا

موســــــى والمسيــــــح

1 – دراسة حياة موسى النبى                             2 – دراسة سريعة لسفر الخروج                     3 – دراسة لحياة السيد المسيح                    

أن علم رموز الكتاب المقدس Typology موضوع ممتع ونافع لدراسة الكتاب ومقوّى لإليمان والحياة الروحية. وهذه الرموز فى العهد القديم. 
تكون عادة عن طريق األشخاص أو األشياء أو األحداث. وموسى النبى من الشخصيات الهامة التى ترمز للمسيح، وأسفاره الخمسة هى أغنى 

األسفار بهذه الرموز. وسوف نعقد فيما يلى مقارنة موجزة ومبسطة تستغرق قراءتها نحو عشر دقائق – نخرج منها بالفوائد اآلتية:

4 – دراسة علم الرموز والمشابهات واألختالفات     5 – إكتشاف معلومات كتابية جديدة                  6 – إكتساب فوائد روحية كثيرة
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11 – موسى رفع يديه فى الصالة على مثال الصليب وهو 
يحارب عماليق فإنتصر عليه )خر17(.

فى  سقطوا  عندما  اسرائيل  بنى  فى  تشفع  موسى   –  12
 : اهلل شفاعته )خر 22  الذهبى وقبل  العجل  خطية عبادة 

32 ، مز106(

13 – موسى ألقى الشجرة فى مياة »مارة« الُمّرة فصارت 
عذبة وأرتوى الشعب )خر15 : 26-22(.

14 – فى واحة »ايليم« عال موسى الشعب على 12عين 
ماء و 70 نخلة )خر15 : 27(.

15 – موسى صام 40 يومًا فى الجبل.

16 – عندما نزل موسى من الجبل حاماًل لوحى الشريعة، 
 كان وجهه يلمع وكذلك على جبل التجلى )خر34 : 1 ، 29 ،

        2كو3 ، 13(.

ينظر  لكى  البرية  فى  النحاسية  الحّية  رفع  موسى   –  17
إليها كل من لدغته حّية سامة فيبرأ )عد21 : 8(.

18 – موسى أستطاع فى أشواقه أن يرى فقط مجد اهلل من 
خالل »نقره الصخرة« )خر33 : 22(.

19 – تنبأ موسى بأن اهلل سيقيم لبنى اسرائيل نبيًا عظيمًا 
الشعب  من  ُيباد  له  يسمع  ال  ومن  أخوتهم  بين  من  مثله 

)تث18 : 18(.

أكثر من جميع  20 – كان موسى متواضعًا وحليمًا جدًا 
الساكنين على وجه األرض )عدد12 : 3(.

21 – موسى كممثل الناموس لم يستطيع قيادة الشعب إاّل 
إلى حدود أرض كنعان وعجز عن ادخالهم اليها )تث34 

.)5-1 :

اليهود  ولعنة  اورشليم  خراب  عن  تنبأ  موسى   –  22
وتشتيتهم فى العالم )تث28 : 68-49(.

يدعى  ان  »وأبى  والمركز  الغنى  رفض  موسى   –  23
أبن أبنة فرعون مفضاًل أن ُيذل مع شعب اهلل حاسبًا عار 
المسيح ِغنى أعظم من خزائن مصر )عب11 : 26-24(.

24 – موسى صنع خيمة االجتماع – أول كنيسة فى العالم حسب 
 المثال الذى أراه اهلل أياه فى الجبل وكانت تشير إلى المسيح
        فى المواد المصنوعة منها وألوانها وأثاثها والخدمة 

فيها )خر40-25(.

25 – كان موسى أمينًا فى كل بيته كخادم شهادة للعتيد ان 
يتكلم به« )عب3 : 5(.  

11 – بالصليب والصالة بأسم المسيح ننتصر على عماليق 
)ابن عيسو( رمز الجسد )غل5 : 24(.

12 – السيد المسيح هو الوسيط والشفيع المقتدر فى شفاعته 
الكفارية عن المؤمنين )رو8 : 34 ، عب7 : 5(.

13 – كانت هذه الشجرة الخضراء رمزًا لصليب المسيح 
الذى حول مرارة التجارب إلى خالص وتعزية.

14 – وفى واحة كنيسة المسيح يعول الرب الخليقة كلها 
على الـ 12 رسول والسبعين تلميذ )لو9 ، 10(.

15 – وصام السيد المسيح أربعين يومًا فى الجبل.

أضاء  الذى  الحقيقى  العالم  نور  هو  يسوع  الرب   –  16
وجهه كالشمس فى قّوتها )مت17 ، أع26 : 13 ، رؤ1 

.)16 :

17 – قال الرب يسوع »كما رفع موسى الحّية فى البرية هكذا 
 ينبغى ان يرفع ابن اإلنسان – على الصليب لكى ال يهلك كل

         من يؤمن به« )يو3 : 14(.

18 – ولما كانت »الصخرة هى المسيح« )1كو10 : 4(، 
 فتكون نقرة الصخرة هى جنبه المطعون التى نرى منها مجد اهلل

        وعظمة محبة المسيح لنا.

19 – والمسيح هو المسيا الموعود ومن وظائفه ان يكون ملكًا 
ونبيًا وكاهنًا معًا وهذا ال يتوافر فى أحد سواه )أع3 : 22 ،7 :

 

        37 ، خر25(.

20 – والرب يسوع هو الكامل الصفات والفضائل الذى 
فاق موسى فى تواضعه ووداعته وحلمه )2كو10 : 1(.

الكامل  الخالص  به  الذى  الوحيد  فهو  المسيح  أما   –  21
والقادر أن يدخل المؤمنين به كنعان السماوية.

والهيكل  اورشليم  خراب  عن  يسوع  الرب  وتنبأ   –  22
ولعنة اليهود )مت23 : 24(.

23 – والسيد المسيح »كان فى صورة اهلل وفى تواضعه 
 العجيب أخلى نفسه آخذًا صورة عبد وولد فقيرًا فى مذود بقر« 

       )فى2 : 5 – 11(.

24 – وأسس الرب يسوع كنيسة العهد الجديد المليئة بأسرار 
 الحياة الروحية والسماوية واألبدية والتى تعلن مجده وخالصه

وعبادته وخدمته فى طقسها وعقائدها.

25 – أما المسيح فكأبن على بيته الخاص وقد ُحسب أهاًل 
 لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبانى البيت من كرامة أكثر من

        البيت« )عب3 : 93(.
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من متابعة عاداتهم واألستمرار فيها، قال أحدهم: ها قد بلغت 
مثل  األطعمة  بعض  تجاه  شهيتى  إن  عمرى..  من  الستين 
الحلوى والمرطبات لم تنقص، ولكن قدرتى على ضبط النفس 

تجاهها قد ازدادت.

تحت  الواقعة  النفس  “إن  الناسك:  دوروثيئوس  األب  يقول 
سيطرة بعض العادات هى قادرة أيضا على التغلب على تلك 
العادات، إنها قبل تكوين العادة قد انخدعت بالجهل، لذا يجب 
الحياة  لجوهر  الحقيقية  المعرفة  الى  يسعى  أن  األنسان  على 
ومن ثم يحث إرادته جهة الصالح محتقرا كل األشياء العالمية 
موقنا من فنائها، ألنه ماذا تساوى تلك األمور بالنسبة لهدفنا 

الحقيقي؟”.

إّن عادة مثل التلصص بالنظر أثناء السير والوقوف.. يناسبها 
القطع والبتر ال التدرج، يقول األب نيلوس “أننا لن ننتفع شيئا 
إذا ظللنا منجذبين للخلف مستمرين فى التفكير فى األشياء 
العالمية، مثل امرأة لوط، حيث ننظر الى كل ما تركناه حيث 
نعلن بذلك تمسكنا، فهى نظرت الى الخلف فتحولت الى عمود 
 )26:19 الطاعة )تك  الى عدم  اليوم مثال  الى  ملح، وظلت 
قوة  تمثل  إنها  تكال(  األنبا  موقع  في  هنا  السفر  نص  )انظر 
حاولنا  قد  نكون  أن  بعد  ثانية  الخلف  الى  تجذبنا  التى  العادة 

اتخاذ موقف للزهد”.

السمنة  الى  تؤدى  والتى  الطعام  فى  الشراهة  مثل  بينما عادة 
المفرطة، فإنه يناسبها التدرج من خالل الرجيم )نظام غذائى 
الطعام  قليال عن شهوة  بالتّدرج(. وإن كان هذا يختلف  يتسم 
الطارئة والتى تحتاج الى يقظة، قال أب “إن بطًنا أْنُتِهَرت من 

النفس بضعفاتها  المواجهة مواجهة  الى  يحتاج  إذن  فاألمر 
مع القناعة الداخلية بضرورة محاربة تلك العادة ومواجهة 
هذه، وقد تحتاج بعض العادات الى الحل القاطع بينما يناسب 
فى  السرعة  مثل  العادات  فبعض  التدرج،  اآلخر  البعض 
الكالم تحتاج الى التدرب على القراءة بصوت عال فى مكان 
ال  وقد  القطع،  الى  تحتاج  التدخين  مثل  عادة  بينما  منفرد، 
يرضى اإلنسان بقطعها طواعية فى حين يضطر الى ذلك مع 
المرض ومع التقدم فى السن حيث تحرم الشيخوخة أصحابها 

هناك مبدأ فى الحياة النسكية يقول أن أفضل طريقة لذلك هى شفاء 
الضد بالضد!! أنه فى المسيح يسوع ال يستحيل شئ وبالتالى ال 
عمل  مع  باإلتضاع  المسنودة  القوية  اإلرادة  أن  بل  شئ،  يصعب 
سيئة  عادة  أي  من  التخلص  فى  يعيننا  أن  ذلك  شأن  من  النعمة، 

)أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى فى 4: 13(.

يقول األب دوروثيئوس الناسك: “تظهر المعرفة الطبيعية المتعلقة 
هو  األول  النوع  نوعين،  فى  لها  المضادة  والعادات  بالفضائل 
المعرفة النظرية، عندما يفكر األنسان فى ذلك فى حين يفتقر الى 
الخبرة بل قد ال يكون متأكًدا فى بعض األحيان مما يقوله، واآلخر 
هو عملى حيث تكون تلك المعرفة مؤكدة بالخبرة، وعلى هذا تكون 
بعض  تظهر  هذا  ضوء  وفى  شك،  دون  بالثقة  وجديرة  واضحة 
معوقات للعقل فى سبيل أقتناء الفضيلة، مثل الميل الطبيعى للعادة 
والذى يقاوم الفضيلة بطبيعته، وبالممارسة الطويلة ينجذب العقل 
ألسفل جهة األرضيات، ومثل تأثير الحواس المثارة والتى تجذب 
العقل إليها.. و يقول األب لوقيوس: “توجعت معدتى مرة وطلبت 
طعاما فى غير أوانه، فقلت لها: موتى مادمت قد طلبت طعاما فى 

غير أوانه، فها أنا أقطع عنك ما كنت أعطيك إياه فى أوانه”.

كيـــف تتخلص من العادة الضارة ؟

نيافة األنبا مكاريوس 
األسقف العام بالمنيا
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صاحبها أال تأكل خبًزا، ال تطلب لحًما”. ويقول مار اسحق: 
والخاصيات،  العوائد  تغيير  هو  والفضائل  اآلالم  “سالح 
وبالسهولة  النفس،  لها وهى رباطات  يقدم  ما  تطلب  فالعوائد 

تقتنيها وبصعوبة تنحل منها”.

إن الجسد مستعد دائًما للتكّيف والتأقلم مع ما يقرره اإلنسان، 
فإذا كانت إرادة اإلنسان قوية استطاع أن يضبط الجسد والذى 
سيكلل معه في المجد أيًضا، إن المعدة كعضو في الجسم على 
سبيل المثال، مستعدة لالنكماش واالتساع وذلك بحسب كمية 
الطعام التى يدفعها اإلنسان إليها، فهى مع النساك تصغر شيًئا 
عندما  صغير،  طفل  معدة  يوازى  ما  إلى  تصل  حتى  فشيًئا 
أقر  الطبيب،  إلى  وذهب  الحبشى  المسيح  عبد  األب  مرض 
األخير بأن معدة األب عبد المسيح قد أصبحت مثل معدة طفل 
في الثالثة من عمره، وهكذا تعتاد على كمية ضئيلة من الطعام 

ليشعر بعدها بالشبع.

يقول القديس أولوجيوس لتلميذه: “يا بنى َعود نفسك إضعاف 
بطنك بالصوم شيًئا فشيًئا ألن بطن اإلنسان إنما يشبه زقَا فارًغا 
فبقدر ما تمرنه وتمأله تزداد سعته، كذلك األحشاء التي تحشى 
باألطعمة الكثيرة، ان أنت جعلت فيها قلياًل ضاقت وصارت 

ال تطلب منك إال القليل”.

إلى  دخل  عندما  أنه  األسود،  موسى  القديس  سيرة  في  ويرد 
الدير كان طعامه ما يوازى خروف كامل، وقد استخدم اآلباء 
كبير من  بفرع  اآلباء  فقد جاءه  التدرج معه بطريقة عجيبة، 
شجرة واتفقوا معه على أن يقَدمون له طعاًما يومًيا بما يساوي 
أصبح  سنوات  عدة  وبعد  الوقت  ومع  الفرع،  ذلك  وزنه  في 
الفرع يابًسا جًدا فخف وزنه ونقص طعامه نقصاًنا متوالًيا مع 
الوقت، ومما هو معروف عنه أنه كان من أشهر النساك فى 

البرية.

ومن بين العادات الجيدة التي يتعَلمها الراهب فى بداية حياته 
هى صالة يسوع )يا ربى يسوع المسيح إرحمنى أنا الخاطىء( 
يده،  في  يحملها  “سبحة”  من خالل  عليها  التدَرب  يتّم  حيث 
يحركها  حبة  كل  مع  واحدة  مرة  الصالة  هذه  يردد  أن  على 
يتمم  شهور  عدة  ولمدة  األول  اليوم  ففى  السبحة،  حبات  من 
سبحة كاملة )33 حبة( وبعد ذلك يرددها عدة مرات )يكرر 
السبحة الواحدة عدة مرات( ومع الوقت تزداد عدد المرات، 

حتى تترّدد تلقائًيا مع حركات التنفس.

يرددها  أصبح  الصالة  لهذه  لورانس  الراهب  اختبار  وفى 
يسوع  “يارب  يقول شطرة  بحيث  مع كل شهقة وكل زفرة، 
المسيح” مع الشهقة وكأنه بذلك يقتبل المسيح داخله، ثم يقول 
شطرة “ارحمني أنا الخاطىء” مع الزفرة، وكأن المسيح بذلك 
يطرد الخطية من داخله، وبذلك يتعلم الراهب صالة يسوع من 

خالل التعود، بحيث تصبح جزًء ال يتجزأ منه. إنها عادة جيدة 
تقدس الفكر والوقت والحواس.

عند  المستشفى  في  المرضى  أحد  رافق  شخص  يروى 
الثمانين،  قارب  قد  المريض  ذلك  سن  كان  حيث  احتضاره، 
وكانت له عادات ثابتة صارت وكأنها أعضاًء في جسده.. فقد 
الحمام، وعند  إلى  توه  السابعة فيمضى من  كان يستيقظ عند 
الثامنة تكون إبنته قد أعدت له فنجاًنا من الشاى، وكان مأسوًرا 
لعادة التدخين أيًضا أكثر من معاناته من تلف الرئتين وضعف 
القلب وضيق التنفس فيجلس فوق أريكة خشبية فى بهو الدار 
إلى  الرابعة عصًرا يخرج  الشاى ويدخن، وكان عند  يشرب 
يترك  بينما  ويثنيها  قدمه  يرفع  األريكة  يجلس على  بيته  أمام 
األخرى طبيعية، ممسًكا بسيجارته، فإذا ما انتهى منها طوح 
العناية  تحت  الغيبوبة ووضع  في  دخل  وعندما  بعيًدا.  بعقبها 
المركزة ولمدة ثالثة وأربعة أيام، حدث ما يعد عجيًبا، لقد كان 
يتبرز ال إرادًيا عند السابعة صباًحا بالتمام، أما عند الثامنة فقد 
لوحظ أن يده تتحرك بطريقة ترددية نحو فمه، أما عند الرابعة 
عصًرا فقد ارتفعت قدمه وانثنت تلقائًيا بينما راحت يده تتحرك 
نحو شفتيه عدة مرات بعدها ألقى بيده بكل قوة كمن يرمى عقب 
السيجارة... هكذا العادة... ويمكننا التخلص من العادات السيئة 
ديودورس  األب  يقول  جيدة،  بأخرى  استبدالها  طريق  عن 
الفوتيكى “ هؤالء المبتدئون فى طريق القداسة يبدو لهم طريق 
الفضيلة صعًبا، وهو وإن كان يبدو هكذا ألن طبيعتنا البشرية 
منذ الطفولة قد اعتادت الطرق الرحبة للشهوات الجسدية ولكن 
أولئك الذين اجتازوا أكثر من نصف الطريق يجدون أن طريق 
الفضيلة سهل ألن العادات الَرديئة عندما تواجه بأخرى جيدة 
وبعد  الشر،  تذكر  بعدم  تتالشى  فهى  النعمة  عمل  خالل  من 
عندما  ولهذا  الفضيلة،  طرق  كل  إلى  بفرح  النفس  تعُبر  هذا 
يضعنا الرب على أول طريق الخالص فهو يقول )ما أضيق 
الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة وقليلون هم الذين 
يجدونه مت 14:7( ولكن هؤالء الذين قبلوا تعاليمه بقوة يقول 
إًذا فى بداية  لهم “نيرى هين وحملى خفيف” )مت30:11(، 
الجهاد يجب أن نسلك بتغصب حسب قول السيد المسيح “منذ 
أيام يوحنا المعمدان إلى اآلن ملكوت اهلل يغصب والغاصبون 
ومحبتنا  غيرتنا  اهلل  يرى  وعندما   )12:11 )مت  ُيختطفونه” 

وجهادنا ُيمنحنا اإلرادة والفرح من أجل الطاعة.

يكون  طوياًل  المتأصلة  “العادة  الدمشقى  بطرس  األب  يقول 
لها قوة الطبيعة ولكن إذا لم تفسح لها الطريق فإنها تفقد قوتها 
الوقت  أن  إذ  رديئة  أم  جيدة  أكانت  تدريجًيا، سواء  وتتالشى 
إستطاعتنا  قدر  على  فلذلك  النار  الوقود  يغذى  مثلما  يغذيها 
يجب أن نزرع ونمارس ما هو جيد حتى تصبح عادة متأصلة 
على  النصرة  خالل  من  وهكذا  جهد،  وبدون  تلقائًيا  تمارس 

العادات البسيطة انتصر اآلباء في المعارك الكبيرة.
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إلى عذاب أبدى واألبرار إلى حياة أبدية )مت25 : 46-31(.

كرسى  أمام  الوقوف  أن  فيقولون  الثانى  الرأى  أصحاب  أمّا 
أمام  الذين سيقفون  المسيح هو لألبرار فقط وللمكافأة، وأما 
العرش العظيم األبيض فهم األشرار وغير المؤمنين بالمسيح 
والكبريت.  النار  بحيرة  فى  والهالك  والعقاب  وللدينونة  فقط 

ويستندون فى رأيهم هذا إلى اآليات والحقائق اآلتية:

1 – قول السيد المسيح »من يؤمن بى فله حياة أبدية وال يأتى 
إلى دينونة بل قد أنتقل من الموت إلى الحياة« )يو5 : 24(.

2 – قول الرسول بولس »اذًا ال شئ من الدينونة اآلن على 
الذين فى المسيح يسوع« )رو8 : 1(.

3 – »ألنه هكذا احب اهلل العالم حتى بذل أبنه الوحيد لكى ال 
يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية« )يو3 (

4 – »الذى يؤمن به ال يدان، والذى ال يؤمن به قد دين ..« 
)يو3 : 18(.

يبرر.  الذى  اهلل. اهلل هو  »من سيشتكى على مختارى   – 5
بالحرى قام،  الذى مات بل  المسيح هو  الذى يدين.  من هو 
الذى هو أيضًا عن يمين اهلل الذى أيضًا يشفع فينا« )رو8 : 

 .)34-32

ويتساءل أصحاب هذا الرأى الثانى اذا كان المسيح هو الديان 
الدينونة  كل  أعطى  قد  بل  أحدًا  يدين  الكل »اآلب ال  بإجماع 
لألبن« )يو5 : 22(. واذا كان المسيح القاضى الديان هو نفسه 

المحامى والشفيع عنا، فكيف يعاقب ويدان ويهلك المؤمن ؟!

بالحياة  اهلل  ألوالد  المطمئنة  اآللهية  الوعود  أكثر  وما   –  6
يسوع  الرب  كقول  الهالك  وعدم  المجيدة  السعيدة  األبدية 
وأنا  وتتبعنى  أعرفها  وأنا  صوتى  تسمع  »خرافى  المسيح 
أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى األبد وال يخطفها أحد من 
يدى .. وال يقدر أحد أن يخطف من يد أبى«. )يو10 : 26(.
7 – إفرحوا بالحرى أن أسماءكم كتبت فى السموات« )لو10( 

8 + »ال تخف إيها القطيع الصغير فإن اباكم قد ُسّر ان يعطيكم 
الملكوت« )لو12 : 32(.

أنه  هى  نتيجة  إلى  الثانى  الرأى  هذا  أصحاب  وينتهى   +   
طالما ان أوالد اهلل ال يأتون إلى دينونة وكان العرش العظيم 

»كرسى  عن  موضع  من  أكثر  فى  بولس  الرسول  تحدث 
لنا  البد  »ألنه  أخرى  مرة  وقال   ،)10  : )رو14  المسيح« 
جميعًا نظهر أمام كرسى المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد 

بحسب ما صنع خيرًا كان أم شرًا« )2كو5 : 10(.

رؤيته »عرشًا عظيمًا  رؤياه عن  فى  يوحنا  الرسول  وحدثنا 
.. ودين األموات مما هو مكتوب فى األسفار بحسب  أبيض 
أعمالهم .. وكل من لم يوجد مكتوبًا فى سفر الحياة طرح فى 

بحيرة النار« )رؤ20 : 15-11(.

القديس  ذكره  الذى  المسيح«  »كرسى  هل  اآلن  والسؤال 
الذى  األبيض«  العظيم  »العرش  نفسه  هو  الرسول  بولس 

ذكره القديس يوحنا الرسول فى رؤياه؟

يعتقد الكثيرون إنهما شئ واحد ويتحدثون عنه بأنه هو كرسى 
الدينونة أو عرش الدينونة فى اليوم األخير.

فرق  يوجد  وأنه  تمامًا  مختلفان  إنهما  آخرون  يعتقد  ولكن 
تقف  التى  والفئة  منهما  كل  طبيعة  حيث  من  بينهما  كبير 
الكتاب  من  بحجج  رأيه  فريق  كل  وعزز  منهما.  كل  أمام 
شئ  هما  األثنين  أن  يرى  الذى  األول  الفريق  أصحاب  فقال 
ودينونة  واحد  يوم  وإنما  للدينونة  يومان  يوجد  ال  أنه  واحد. 
 واحدة لألحياء واألموات ولألبرار ولألشرار كما يتضح من 

* اآليات »وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة« 
)عب9 : 27(.

* »ألنه أقام يوما هو مزمع فيه أن يدين المسكونة بالعدل« 
)أع17 : 31(.

اهلل  أبن  القبور صوت  فى  الذين  يسمع  حين  ساعة  »تأتى   *
فعلوا  والذين  الحياة  قيامة  إلى  الصالحات  فعلوا  الذين  فيقوم 

السيئات إلى قيامة الدينونة« )يو5 : 28(.

* وقال الرب يسوع »ومتى جاء ابن اإلنسان فى مجده ...فحينئذ 
يجلس على كرسى مجده ويجمع أمامه جميع الشعوب فيميز 
بعضهم عن بعض كما يميز الراعى الخراف عن الجداء فيقيم 
الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين 
عن يمينه. تعالوا إلى يا مباركى أبى رثوا الملكوت المعد لكم 
منذ تأسيس العالم .. ثم يقول للذين عن اليسار أذهبوا عنى يا 
مالعين إلى النار الُمعّدة البليس ومالئكته ... فيمضى هؤالء 

القس أغسطينوس حنا

كرســــى المسيـــــــــــــح 
ما الفرق بين 

والعرش العظيم األبيض ؟
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فى  ليست  أسماؤهم  الذين  الهالكين  ولعقاب  للدينونة  األبيض 
سفر الحياة وسوف يطرحون فى بحيرة النار والكبريت، فالبد 
أن يكون وقوف أوالد اهلل أمام كرسى المسيح للمكافأة وليس 

أمام العرش العظيم األبيض للدينونة ..

ولكن هل يوجد نوعًا من الدينونة أمام كرسى المسيح؟

المسكونة  يدين  وأنه سوف  قاض عادل  اهلل  أن  المجمع عليه 
بالعدل والشعوب باالستقامة )مز98 : 8(، وأيضًا أن الدينونة 
كان  واذا  فقط  اإليمان  وليس حسب  األعمال،  ستكون حسب 
الوقوف أمام كرسى المسيح هو ألوالد اهلل وللمكافأة – حسب 
الرأى الثانى – فهنا يثور السؤال: آال يوجد نوع من الدينونة 
)بمعنى القضاء العادل( حتى بالنسبة للمكافأة؟ ألنه بمراجعة 
لنا  تقول: »ألنه البد  المذكورة فى 2كو5 : 10 نجدها  اآلية 
جميعًا نظهر أمام كرسى المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد 

بحسب ما صنع خيرًا كان أم شرًا« )2كو5 : 10(.

ظاهر أن الرسول بولس كان يوجه حديثه فى هذا األصحاح 
الخامس إلى المؤمنين والقديسين والمصالحين مع اهلل والسفراء 
عن المسيح، ومع ذلك ذكر كلمة »خيرًا كان أم شرًا«! فأى 
شر يفعله هؤالء مع كفاية كفارة دم المسيح )2كو5 : 19 ، 
20(. وهذا يدخل فى معنى التبرير بااليمان بالفداء بدم المسيح 

)رو3 : 24(، عن خطايا الضعف والسهو والجهل؟

أن التبرير يعنى إعادة الخطاة المؤمنين إلى أبرار وغفران 
المسيح  إحتسابها عليهم ألنها ُحسبت على  خطاياهم وعدم 
)مز32 : 1 ، رو4( وإحتساب بر المسيح الكامل لهم )2كو5 

.)21 :

رسالته  فى  السؤال  هذا  على  نفسه  بولس  الرسول  يجيب 
األولى بقوله: »ان كان أحد يبنى على هذا األساس – المسيح 
– ذهبًا، فضة، حجارة كريمة، خشبًا عشبًا، قشًا، فعمل كل 
يستعلن  بنار  ألنه  سيبينه،  اليوم  ألن  ظاهرًا  سيصير  واحد 
وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو، إن بقى عمل أحد قد 
بناه عليه فسيأخذ ُاجره. وان احترق عمل أحد فسيخسر وأما 

هو فسيخلص ولكن كما بنار« )1كو3 : 15-12(.

إذن هذا هو نوع حساب المؤمنين أمام كرسى المسيح. ولعل 
المقصود بالشر هنا هو التحذير من أن تكون أعمالنا الصالحة 
مشوبة بالكبرياء أو األفتخار أو ُحب الظهور والرياء فيكون 
من نوعية الخشب والعشب والقش وال تثبت أمام إمتحان النار 
لها بل تحترق فورًا وال ينال عنها أجرًا وال مكافأة. وإنما هو 
شخصيًا يخلص كما بنار !!                    )للموضوع بقية( 

 الكت�ب ال يرتكنى و�ش�أنى !

�ُسئل اأحد امُللحدين “مل�ذا ال تدع الكت�ب املقد�س و�ش�أنه 

ب�أم�نه وق�ل:  الفور  ف�أج�ب على  ان كنت ال توؤمن به؟ 
الأن الكت�ب املقد�س ال يدعنى و�ش�أنى!”

الكت�ب املقد�س له ج�ذبية عجيبة ت�سّد الق�رئ اليه، وله ت�أثري 

عميق فى النف�س وفيه حكمة واأدب وحق وو�س�ي� ووعود 

وحتذيرات  �س�مية  ومب�دئ  ورموز  ونبوات  وت�ريخ 

خميفة ... وكل هذا ال يرتك من يقراأه و�س�أنه!.

  اأوالدى لن يرثوا ملي�راتى!

بيل جيت�س �س�حب �رشكة م�يكرو�سوفت واأغنى رجل فى 

الع�مل )43 ملي�ر دوالر( اأعلن اأن اوالده الثالثة لن يرثوا 

حي�ة  يعي�سون  يجعلهم  م�  �سُ�عطيهم  وق�ل  الرثوة.  هذه 

مريحة، وبقية الرثوة البد ان تذهب الأعم�ل اخلري.

اأكرث �شع�دة من  اأننى  تظنوا  “ال  ب�لقول  و�رشح جيت�س 

االآخرين”.

  الدم امللكى

فيه  يثق  وك�ن  اأمني  خمل�س  عبدًا  ميتلك  امللوك  اأحد  ك�ن 

كل الثقة. وذات يوم مر�س هذا العبد واإحت�ج اإلى نقل دم 

فورًا. ومل يجدوا م� ي�س�به ف�سيلة دمه �سوى دم امللك. فلم 

العبد واإنق�ذه.  �سف�ء  امللك فى منحه من دمه، ومت  يرتدد 

فى  ن�ئم  اأنه  له  فقيل  العبد  ذلك  امللك عن  �س�أل  ليلة  وذات 
وق�ل  ب�إح�س�ره  فورًا  امللك  ف�أمر  به.  اخل��س  الكوخ 
حل��سيته “ان هذا العبد ح�سل على الدم امللكى، ومن ميتلك 
هذا الدم فالبد اأن يعي�س معى فى الق�رش امللكى” .. فهو مل 

يعد عبدًا االآن الأن الدم امللكى يجرى فى عروقه!”.

األي�س هذا م� ق�له ال�سيد امل�سيح ملك امللوك ورب االأرب�ب 
عنى وعنك “ال اأعود ُا�سميكم عبيدًا .. بل اأحب�ء” )يو15 : 
15( .. وهذا م� كتبه الر�سول بول�س فى خط�ب تو�سيته 
ان  م�سيحيً�  �س�ر  الذى  ان�سيم�س  عبده  عن  فليمون  اإلى 
حمبوبً�”  اأخً�  عبد،  من  اأف�سل  بل  بعد  فيم�  كعبد  “ال  يقبله 

)فل16(.

فى  ب�إ�سرتاكن�  عروقن�  فى  يجرى  �س�ر  امللكى  الدم  اإن 
ب�لتبنى  الرب  جعلن�  وهكذا  الرب�نى،  الع�س�ء  من  التن�ول 

ملوكً� )روؤ1 : 6(.

ق�شـــــ�س ق�شيـــــــــــرة      مالك لوق�
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دالالت وبركات صعود المسيح للسماء
أنتم  تكونون  أنا  أكون  حيث  حتى 

أيضًا« )يو14 : 2 ، 3(.

ثالثًا – صعد المسيح ليرسل الروح 
القدس:

قال  لتالميذه  الوداعى  خطابه  وفى 
لهم »انه خير لكم أن أنطلق ألنه إن 
لم أنطلق ال يأتيكم الُمعّزّى، ولكن ان 

ذهبت ُارسله أليكم .. ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم 
إلى جميع الحق .. ذاك يمجدنى ألنه يأخذ مما لى وُيخبركم« 

)يو16(

رابعًا – وصعد المسيح ليشفع فينا وُيكّمل خالصنا:

تقول رسالة العبرانيين عن المسيح » فمن ثم يقدر أن ُيخّلص 
إلى التمام الذين يتقدمون به إلى اهلل إذ هو حّى فى كل حين 
قدوس  هذا  مثل  كهنة  رئيس  بنا  يليق  كان  فيهم. ألنه  ليشفع 
من  أعلى  وصار  الخطاة  عن  إنفصل  قد  دنس  وال  شّر  بال 

السموات« )عب7 : 25 ، 26(.

خامسًا – صعد إلى العالء وسبى سبيًا:

البشرية  أعداء  إنتصاره على أخطر  المسيح  أعلن  بصعوده 
الشيطان والموت والخطية والجحيم، وعندما يأتى ويملك فى 
مجده سوف يوضع جميع أعدائة تحت قدميه )مز110 : 1 
، 1كو15 : 15(. لقد هزم وسحق ونقض وسبى وأسر هؤالء 
األعداء الحقيقين الذين أذلوا البشرية )كو2 : 15 ، لو11 : 22 

، عب2 : 14 ، 1يو3 : 8 ، رؤ20 : 10(.

سادسًا – »وأعطى الناس عطايا« )أف4 : 8(:

ُيعّبر  ال  عطايا  به  المؤمنيين  ُاعطى  المسيح  بصعود  وأيضًا 
عنا أولها عطية الروح القدس وكل مواهبه وأعماله المحيية، 
 .)17-15  : رو8   ،  7  : )غل4  والميراث  البنوية  وأعطانا 
وأعطانا كلمته الحّية الفّعالة والُمعّزية، وأعطانا جسده ودمه 
أنبياء  والبعض  رساًل  يكونوا  أن  البعض  وأعطى  )يو6(، 
تكميل  ألجل  ومعلمين  رعاة  والبعض  مبشرين  والبعض 

القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح« )أف 4 : 11(. 

سابعًا – إن صعود المسيح مرتبط بمجيئه الثانى:

إلى  صعوده  فى  المسيح  السيد  رافقا  اللذين  المالكين  ان 
إلى  عنكم  إرتفع  الذى  هذا  يسوع  »ان  لرسله:  قااًل  السماء 
السماء«  إلى  منطلقًا  رأيتموه  كما  هكذا  سيأتى   السماء، 
)أع1 : 11(.

إلى  المسيح  يسوع  المجد  رب  صعود  بعيد  الكنيسة  تحتفل 
السماءء فى يوم الخميس 13 يونيو 2013. وعيد الصعود هو 

أحد األعياد السيدية الكبرى السبعة.

ولصعود السيد المسيح دالالت وبركات نذكر منها اآلتى:

أواًل – ألوهية المسيح:

والفداء  الخالص  أنجز  أن  بعد  السماء  إلى  المسيح  صعد 
دليل قاطع  بإرادته وسلطانه وهذا  المجد  له  للبشرية، وصعد 
على الوهيته وأصله السماوى. وقد عّبرت النبوات والرموز 
وعلى  المسيح.  أكدها  التى  الحقيقة  هذه  عن  القديم  العهد  فى 
لون  وهو  )األسمانجونى(  األزرق  اللون  كان  المثال  سبيل 
والهيكل  األجتماع  خيمة  فى  األساسية  األلوان  من  السماء 
السماء وسيعود  أتى من  المسيح كائن سماوى  أن  إلى  إشارة 
إلى السماء. ولم يحصل فى تاريخ البشرية أن صعد أحد إلى 
السماء إاّل شخصان إثنان ُاصعدا إلى السماء بأمر آلهى وبعمل 
المالئكة وهما اخنوخ وايليا )تك5 : 24 ، مل2 : 11(. وأما 
السيد المسيح فقد تحدث هو واألنبياء من قبله عن صعوده إلى 

السماء والهوته ومن ذلك:

وسبيت  العالء  ألى  »صعدت  بقوله  النبى  داود  نبوة   –  1
سبيًا« )مز68 : 18(. وهى اآلية التى شرحها الرسول بولس 

فى رسالة أفسس وجعلناها آية الشهر )أف 4 : 8(.

2 – نبوة أخرى لداود النبى »ارفعن أيها األرتاج رؤوسكن 
رب   .. المجد  ملك  فيدخل  الدهرية  األبواب  أيتها  وأنفتحى 

الجنود هو ملك المجد« )مز24 : 7 - 10(.

3 – »صعد اهلل بهتاف الرب بصوت الصور« )مز47 : 5(

4 – نبوة لسليمان »من صعد إلى السموات ونزل؟ من جمع 
الريح فى حفنتيه؟ من صر المياه فى ثوب؟ من ثّبت جميع 
أطراف األرض؟ ما أسمه وما أسم أبنه أن عرفت؟« )أم30 (

5 – وقد أجاب السيد المسيح على سؤال سليمان »من صعد 
السماء  إلى  أحد صعد  »ليس  قال:  إذ  ونزل«  السموات  إلى 
إاّل الذى نزل من السماء، أبن اإلنسان الذى هو فى السماء. 

)يو3 : 13(.

6 – وقال أيضًا لليهود »أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق« )يو8( 

ثانيًا – صعد المسيح ليعّد لنا مكانًا:

قال له المجد »أنا أمضّى اُلعد لكم مكانًا ثم آتى وآخذكم الّى 
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اجتماعيـــــات - تعـــــازى

إنتقلت إلى أحضان القديسين ااُلم الفاضلة
عفيفــــــــة عزيـــــز

شقيقة القمص أبرام عزيز كاهن كنيسة مارجرجس 
عوض  سامح  الدكتور  ووالدة  الجديدة،  بمصر 
والسيده سهير الملك. الرب ينيح نفسها الطاهرة فى 
تعزيات  تلتمس  ماريوحنا  وكنيسة  النعيم.   فردوس 

الروح القدس لاُلسرة الكريمة.

دخلت إلى راحة األبرار فى 
السماء المرحومة

أنيسه ريــــــاض حنــــا

مايكل عوض  دكتور  والدة 
زوجة  رمزى  وسوزان 
بكوفينا  رمزى  سمير 
ومارى  ميخائيل  وماجدة 
ميخائيل. وكنيسة ماريوحنا 
نياحًا لنفسها  بكوفينا تلتمس 

الطاهرة والعزاء لاُلسرة

»مع المسيح 
ذاك أفضل جدًا«

إنتقلت إلى أحضان القديسين 
المرحومة

ميرفــــت عطيــــة

ووالدة  عطية  إدوار  زوجة 
ماريان وكريستين، وشقيقة 
وكنيسة  يسى.  جوزيف 
أجل  من  تصلى  ماريوحنا 
نياح نفسها والعزاء لألسرة.

لتكون  الفردوس  إلى  إنتقلت 
مع المسيح السيدة الفاضلة

أنصاف عبد المسيح جرجس
بسمارك  المرحوم  زوجة 
مارى  ووالدة  مسعود  مشرقى 
بساده  هانى  زوجة  مسعود 
وجّدة رانا وباسم بساده وقريبة 
وشلبى  وقلدس  بسطا  عائالت 

وجرجس وابراهيم وحنا وموريس بكاليفورنيا والقاهرة .

والعائلة تشكر كل من تفضل بالمواساة. وكنيسة ماريوحنا 
والعزاء  الكريمة  للراحلة  األبرار  مكافأة  تلتمس  بكوفينا 
هانى  والدكتور  بساده  وهانى  مارى  وخاصة  لاُلسرة، 
بسطا والدكتوره نجوى والدكتور ماهر قلدس وعائالتهم.

وسان  بكوفينا  ماريوحنا  كنائس 
العذراء  والسيدة  ببومونا  موريس 
وماريوحنا بسان رامون، يودعون 

إلى الفردوس المرحوم

د. رائف باسيلى سويحــــة

ووالد  خزام  د.فيوليت  السيدة  زوج 
أمير  والدكتور  شريف  المهندس 
بسكرامنتو وشقيق الدكتورة إعتدال 
تادرس  سعاد  والسيدة  تادرس 
والسيدة انعام غبور واوجين باسيلى.

الرب ينيح نفسه الطاهرة ويعزى ااُلسرة.

الذكرى السنوية

الذكر  طيب  ُاسرة  تقيم 
المرحوم

وجدى رزق غبـــــــور

السنوية  الذكرى  قداس 
الطاهرة  روحه  على 
مريم  العذراء  بكنيسة 
األحد  يوم  ببسادينا 

16 يونيو. الرب ينيح نفسه ويجعل ذكراه العطرة 
للبركة دائمًا.

»مع المسيح ذاك أفضل جدًا«
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أخبــــــــــــــــار فى صـــــــــور
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San Diego Conference


