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بمناسبة استعدادنا للعام الجديد 
2018م، أحب أن يكون تأمل هذه 
وهو  رقم 18  رقم  مزمور  في  الليلة 
مزمور طويل )50 آية(، وقد صلي 

به داود النبي بعد أن أنقذه هللا من أعدائه ومن يد 
جميلة  وعبارات  تسبيح  به  المزمور  الملك.  شاول 
ومعاٍن جميلة تصلح لنا جميًعا كأفراد أو مجموعات 
سواء الكنيسة أو األسرة، ويصلح أن يكون تدريب 

روحي نبتدئ به السنة الجديدة.
َيا  »ُأِحبَُّك  األولى  الكلمة  في  فقط  وسنتأمل 

ِتي«...  ، َيا ُقوَّ َربُّ
ِتي.. ونحن نستعد الستقبال  ، َيا ُقوَّ ُأِحبَُّك َيا َربُّ
عام جديد يجب أن يكون لنا خطة ويجب أن يكون 
الكلمة  هذه  لنا  فلتكن  الجديد،  العام  لهذا  رؤية  لنا 
ِتي«. ولكن ماذا تعني  ، َيا ُقوَّ شعاًرا لنا »ُأِحبَُّك َيا َربُّ

أحبك يا رب أو ما يقصده داود النبي؟ 
أبعاد  خمسة  لها  ِتي«  ُقوَّ َيا   ، َربُّ َيا  »ُأِحبَُّك 
تشرحها، وكما ذكرت في مرات سابقة أن رقم خمسة 
، َيا  ُيعّبر عن القوة )مثل أصابع اليد(. »ُأِحبَُّك َيا َربُّ
ِتي« اختصر فبها المرنم خمس كلمات في كلمة  ُقوَّ
واحدة، ووضعها أمامنا لكي يمكن أن تكون تأملنا أو 

يمكن أن نسميه خريطة طريق للعام الجديد.
المعنى األول: الشكر أول معنى لكلمة ُأِحبَُّك 
الماضي  العام  رب..  يا  أشكرك  أشكرك«  »أنني 
بأيامه بما فيها أمور حلوة وأمور ُمّرة عبر، ومثلما 
نصلي صالة الشكر »نشكرك على كل حال ومن 
أجل كل حال وفي كل حال«، ومثلما تعلمنا كنيستنا 
يومنا  وبداية  بالشكر،  دائًما هي  بداية صلواتنا  أن 
هي بالشكر، ونشكر هللا على عطاياه السبعة الكبيرة 
التي يعطيها لنا )سترتنا، وأعنتنا، وحفظتنا، وقبلتنا 
إليك، وأشفقت علينا، وعضدتنا، وأتيت بنا إلى هذه 
الساعة(، هذه العطايا التي يمنحها هللا لنا جميًعا. 

أنا يا رب أحبــــــــــك.. هذا الحــــــــــب يبـــــــدأ دائًما 
بالشكر، أشكرك على كل ما صنعته معي في العام 
فعلته وقدمته سواء  الماضي، أشكرك على كل ما 
الجماعي،  المستــــوى  أو  الشخصي  المستوى  على 
اإلنسان  أمور كثيرة في حياة  يا رب على  أشكرك 
دبرتها ورّتبها، ويقف اإلنسان أمام هللا قائاًل له: ماذا 
أقول يا رب أمام حسناتك الكثيرة وعطاياك الجليلة 

في كل صباح؟
ويعلمنا اآلباء أنه ليست موهبة بال زيادة إال 
التي بال شكر، يشكر اإلنسان على كل شيء، حتى 
أحياًنا  الخسارة.  على  وأحياًنا  والتعب  األلم  على 
يتذمر اإلنسان على حياته، فقد كان يأمل أن يتحقق 
وينسيه  يتعبه  اإلنسان  وتذمُّر  يتحقق..  ولم  شيء 
الشكر.. يمكن أن تشكر على كل صغيرة وكبيرة، 
على الصحة، على الخير الذي بين يديك كثر أم 
قّل، على صداقاتك ومعارفك، بل وعلى الفخاخ التي 
والملبس  والحماية  األكل  عطايا  على  منها،  نجاك 
ما  لكي  اإلنسان  لو جلس  نستنشقه.  الذي  والهواء 

يعدد عطايا هللا له لن يحصرها أبًدا.
، َيا  المعنى الثانـــــــي: التوبــــــــة ُأِحبَُّك َيا َربُّ
ِتي... يعني أنني أتوب إليك.. في العام الماضي  ُقوَّ
األمور  بعض  صنع  قد  اإلنسان  يكون  أن  يمكن 
الخاطئة أو انجرف إلى بعض الضعفات أو بعض 
التقصيرات،  الخطايا أو بعض  السهوات أو بعض 
خطايا صنعها بمعرفة وخطايا صنعها بغير معرفة، 
بإرادة وخطايا  خطايا خفية وخطايا ظاهرة، خطايا 
من غير إرادة. لذلك مع بداية عام جديد، جيد جًدا 

أن اإلنسان يقدم توبة: »أتوب إليك يا رب، تّوبني، 
أنا أحبك وأعرف إنك ال تحب الخطية لكنك تحبني 
وال  خطيتي  تحب  ال  خاطًئا،  أكون  عندما  حتى 
تريدها ولكنك تحب اإلنسان حتى وإن كان خاطًئا، 

تحبه كإنسان«. 
هل لك جلسة اعتراف وجلسة توبة حقيقية؟ هل 
تقدر في نهاية السنة أن تفرغ قلبك؟ هل تظنون أنه 
يمكننا أن نضع في كوب شيًئا صالًحا للشرب وآخر 
يمكن..!  ال  الوقت؟  نفس  في  للشرب  غير صالح 
تبدأ  أن  قلبك؟  تنقي  وأن  التوبة  على  عزمت  هل 
السنة الجديدة بقلب سليم؟ فّكر كيف تسّكن ضعفاتك 
وكيف تنقي قلبك، ألنه بدون نقاوة القلب لن يعاين 
في  التوبة  مزمور  الكنيسة  تضع  لذلك  هللا.  أحد 
بداية الصالة هو تعبيًرا عن هذا الُبعد في حب هللا. 
مزمور التوبة مزمور فردي )أرحمني يا هللا كعظيم 
باألجبية  ساعة  كل  نهاية  في  ونقول  رحمتك...(، 
جماعية...  بصيغة  ارحمنا«  ثم  هللا  يا  »ارحمنا 
تطبق  هل  األفراد..  توبة  مجموع  الجماعية  التوبة 
عبارات المزمور الخمسين على نفسك؟ هذه المزامير 
أو قطع الصلوات بصفة عامة هي مقاييس نقيس 
عليها أنفسنا، فترى أين أنت من مزمور التوبة، أين 
أنت من كلماته وعباراته ومشاعره ودموعه. أحبك يا 
ربي يا قوتي، أنت هو توبتي، وأنت الذي تساعدني 

على هذه التوبة.
المعنى الثالث: الوعـــــد أعدك يا رب.. فرصة 
قوية جًدا مع بداية العام الجديد لكي َتِعد هللا بتعهدات 
فمك لكي ما يباركك. كنت مقصًرا في اإلنجيل، في 
الصلوات، في األصوام، في الحياة الروحية بصفة 
ممارسة  في  النسكيات،  في  االعتراف،  في  عامة، 
اليوم؟  األسرار... فما رأيك أن تقدم وعوًدا هلل من 
قدم وعًدا بقلبك، قل: أعدك يا رب ولكني أريد منك 
أن تقويني. بماذا يا ُترى ستعد ربنا في نهاية السنة 
حياتك  تخص  وعود  جديًدا؟..  عاًما  تستقبل  وأنت 
الروحية، حياتك االجتماعية... ممكن أن تتصالح 
ُتحّسن  أنك  تعد هللا  أن  مع من تخاصمهم، ممكن 
طريقة تربية أوالدك وبناتك. أحياًنا اآلباء واألمهات 
تربيتهم يكون بها شىء خاطىء، ها توعد ربنا بإيه؟ 
فمك،  تعهدات  منتظر  وعدك،  منتظر  ربنا 
وهذه التعهدات هي تعهدات قلبية. ال أريد فقط أن 
إللهك  تقدم  أن  أيًضا  أريد  ولكني  وعود،  هلل  تقدم 
الخدمة  في  الدراسة  في  أحالم  واشتياقات،  أحالًما 
في العمل، أحالم في الحياة بصفة عامة... األحالم 
تعني أن أن اإلنسان حّي، فاإلنسان الميت ال يحلم. 
تأتي  واشتياقاتك  وأحالمك  قلبك  وتعهدات  وعودك 

بها جميعها وتضعها أمام هللا.

المعنى الرابـــــــع: الصــــــــالة
الصـــــــــالة هي العمــــــــل األسمى 
الذي يمكــــــن أن يمارســـــــــه اإلنســـــــــان 
على األرض، هو بمثابة خيـــــط رفيع 
يربطك وأنت على األرض باهلل في السماء. وأقصد 
هنا الصالة التي تنبع من القلب، ال من اللسان فقط، 
الصالة التي هي لقاء شخصي بينك وبين المسيح، 
على  شهوًدا  يكونون  بقديسين  الصالة  في  وتتشفع 
فيها  تعّبر  قلبك،  من  حقيقية  الصالة، صالة  هذه 
وتعبر  اشتياقاتك،  وتوبتك وعن  عن حبك وشكرك 
القوية أن تعمل  ليد هللا  فيها عن طلبك واحتياجك 
معك. عمل الصالة قوي، فطلبة البار تقتدر كثيًرا 
في فعلها، ولنا في التاريخ قصة جبل المقطم كمثال 
باألمور  تنشغل  وال  مرفوعة  صلواتك  اجعل  لهذا. 
المادية واالقتصادية والكالم الكثير واألحداث، وناس 

تتحدث عن كل شيء إال األبدية!
المعنى الخامس واألخير: أخدمـــــــك أحبك يا 
بخدمة  عملًيا  عنه  أعّبر  ولكن  نظرًيا،  حًبا  رب ال 
المحبوس،  العطشان،  الجائع،  المريض،  المحتاج، 
االحتياجات  أصحاب  وخدمة  اليتيم،  المأسور، 
تخدم  ال  فأنت  اتساعها.  بكل  والخدمة  الخاصة، 
أحًدا من الناس ولكنك تخدم هللا في عيون ونفوس 
وفي أشخاص هؤالء. والخدمة يا أحبائي يجب أن 
في  هللا  تخدم  ألنك  استثناء  بدون  أحد  لكل  تكون 
أشخاص الناس، ويكون لديك روح الخدمة والعمل، 

فمن يعرف أن يعمل حسًنا وال يعمل فتلك خطية.
االصحاح  من  جزًءا  يوم صباًحا  كل  نصلي 
جميلة:  عبارات  ونقول  أفسس  رسالة  من  الرابع 
»اسألكم أنا األسير في الرب أن تسلكوا كما يحق 
للدعوة التي دعيتهم إليها...«، فأنت ُدعيت لكي ما 
تخدم، بكل صور الخدمة. من القصص اللي تعجبني 
الميالدي،  الرابع  أو  الثالث  القرن  في  قصة  كثيًرا 
عند  وعسكروا  جنوًبا  متجهين  الجنود  كان  حبنما 
الكرام وأطعموهم وأكرموهم،  إسنا  أهل  إسنا، فخرج 
فسأل جندي وثني زميله: لماذا هؤالء الناس يفعلون 
هذا معنا؟ فقال له ألنهم مسيحيون. لقد خدموا بهذه 
م وسيلة لجذب  الوسيلة، وكان طبق األكل الذي ُقدِّ
قلب إنسان صار فيما بعد القديس األنبا باخوميوس 
أب الشركة. ولهذا فإن الخدمة ليست فقط هي خدمة 
تعليم أو خدمة مدارس أحد، بل لها اتساعات كبيرة 
شكل  تبتكر  أن  ويمكنك  جًدا،  كثيرة  بأشكال  جًدا 

الخدمة التي ستخدمها.
الخالصــــــــــة... ونحــــــــن نبتـــــــــدئ عاًما جديًدا 
عاًما سعيًدا على  يكـــــــــون  أن  نصلـــــــــي   ،)2018(
الجميع، وأن تنعم مصر وكل شبعها بالخير وبالفرح 
كتدريب  المزمور  هذا  ونأخذ  والمحبة.  والسالم 
هذا  يقرأ  أن  يمكنه  بيت  وكل  وأسرنا،  لكنائسنا 
المزمور، ويمكن أن تكبته وتضعه في مكان ظاهر، 
ويكون أمامك وتصلي به، وتتذكر أنه عندما وقف 
داود النبي وقال »أحبك يا رب يا قوتي« كان يقصد 
هذه األفعال الخمسة: أشكرك، أتوب إليك، أعدك، 

أصلي لك، وأخيًرا أخدمك في كل مكان.
وكل سنة وأنتم طيبون
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والقديس األنبا شـــنوده بمدينة الســـالم. وقد ألقى قداســـة البابا كلمة في 
صـــالة جنـــازة جـــاء فيها: »نودع على رجـــاء القيامة هذا األرخن الذي 
عايّنـــاه ورأينـــا خدمتـــه، إننـــا هـــذا اليـــوم نـــودع هـــذا البـــار، وكل اآلبـــاء 
الحاضريـــن ليـــس للمجاملـــة، بـــل شـــهود لحياتـــه«. وأضـــاف قداســـته: 
»لقـــد كان مواطًنـــا مصرًيـــا خالًصا حتى النخاع، وكان شماًســـا وأرخن 
حتـــى النخـــاع، وفـــوق كل هـــذا كان محًبـــا لـــكل أحد، وكان إنســـانا حتى 
النخـــاع. ونشـــأ كمـــا نشـــأ كثيـــرون مثله، واجتهـــد، وكان مديـــًرا ناجًحا، 
وعـــاش وهـــو يخـــدم مـــن خـــالل هـــذا العمـــل الدقيـــق، ووصـــل بخدمتـــه 
إلـــى المالييـــن. واحتـــل بعـــض المناصـــب وكان دائمـــا واضًحـــا. وفـــوق 
هـــذا عمـــل فـــي المجـــال السياســـي وخـــدم فـــي مجلس الشـــورى وكان له 
صداقـــات عديـــدة مـــع كل رجال الدولة«. وشـــّدد قداســـة البابا: »ثروت 
باســـيلي كان مواطًنـــا مصرًيـــا خـــدم مصـــر بصـــورة طيبـــة، وكانـــت 
خدمتـــه مشـــهوًدا لهـــا مـــن الجميـــع. وكان في هذا العمـــل ناجًحا ألقصى 
درجـــة. وكان أرخـــن فاضـــاًل أي متقدًمـــا في خدمة الكنيســـة. ورغم ما 
حققـــة مـــن نجاحـــات إاّل انه كان متواضًعـــا. كان خادًما أعطاه هللا فكًرا 
وجهـــًدا ومـــااًل، اســـتعمل كل هـــذا في خدمة الكنيســـة«. وتحدث قداســـته 
عـــن الجانـــب اإلنســـاني في شـــخصية د. ثروت فقـــال: »خدم احتياجات 
اإلنســـان علـــى تنوعهـــا، وتقدم لـــه الكثيرون باحتياجـــات معينه ولم يرد 
ـــًرا عـــن إنســـانيته  أحـــًدا. وأنشـــأ قســـم الرعايـــة االجتماعيـــة، وكان ُمعبِّ
وإيمانـــه وعلمـــه، فـــكان ناجًحـــا. إننـــا نودعـــه ونتذكـــر أنـــه مـــن 200 
ســـنة كان يوجـــد المعلـــم إبراهيـــم الجوهري، ومازلنا حتـــى اليوم نتذكر 

ســـيرته بالخيـــر، ومحبتـــه ســـتظل فياضـــه ومصاحبه لســـيرته.«

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
بكنيسة املالك ميخائيل واألنبا بيشوي بكنج مريوط

عقـــد قداســـة البابا اجتماعه األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 20 
ديســـمبر 2017م، بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل واألنبـــا بيشـــوي 
بكنـــج مريـــوط. وفـــي بداية االجتماع أعرب قداســـته عن ســـعادته بنجاة 
وزيـــري الدفـــاع والداخليـــة مـــن حـــادث إطـــالق القذيفـــة الذي اســـتهدف 
مطـــار العريـــش يوم الثالثاء 19 ديســـمبر 2017م، كما أشـــار قداســـته 
إلـــى أن مصـــر تخـــوض معركـــة ضد اإلرهـــاب وأخرى معركـــة البناء 
والتنمية. وقد كانت العظة األســـبوعية بعنوان »امتنعوا عن كل شـــبه 

شـــر« )تجدها منشـــورة هذا العـــدد صـ11(.

تكريم قداسة ابلابا يف 
ايلوبيل املايس جلامعة اإلسكندرية

الماســـي  باليوبيـــل  اإلســـكندرية  جامعـــة  احتفـــاالت  إطـــار  فـــي 
إلنشـــائها، قامـــت إدارة الجامعـــة بتكريم قداســـة البابا يـــوم الخميس 21 
ديســـمبر 2017م بصفتـــه واحـــًدا مـــن أبـــرز خريجـــي الجامعـــة. ُأقيـــم 
االحتفال بمكتبة اإلســـكندرية بحضور الســـيد الدكتور خالد عبد الغّفار 
وزيـــر التعليـــم العالـــي، وفضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور محمـــد مختار جمعة 
وزيـــر األوقـــاف، والســـيد الدكتور محمد ســـلطان محافظ األســـكندرية، 
والدكتـــور عصـــام الكـــردي رئيـــس جامعـــة اإلســـكندرية، والعديـــد مـــن 
القيادات األمنية والعســـكرية التنفيذية والشـــعبية والدبلوماسية بالمدينة. 
وأجـــرى قداســـة البابـــا لقـــاءات مـــع العديـــد مـــن القنـــوات الفضائية 
قبـــل دخولـــه القاعـــة الرئيســـّية بالمكتبة أعرب فيها عن ســـعادته بتكريم 
الجامعـــة، وتمنـــى التوفيـــق والمزيـــد مـــن النجاح لـــكل المســـئولين بها.. 

اســــتأنف قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي نشـــاطه بعـــد 
عودته من رحلته العالجية بألمانيا يوم 12 ديســـمبر 2017م، وخالل 
األســـبوعين الماضيين اســـتقبل قداســـته العديد من المسئولين والزائرين 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى باألنبا رويس كما يلي:

الخميس 14 ديسمبر 2017م
البرلمـــان  عضـــو   Senator Ronan Le Gleut  +

لمصـــر. الحاليـــة  زيارتـــه  إطـــار  فـــي  الزيـــارة  وتأتـــي  الفرنســـي، 
بخصـــوص  دميانـــة،  القديســـة  ديـــر  مـــن  يوليانـــة  الراهبـــة   +
فـــي  العـــذراء والمـــالك ميخائيـــل  الســـيدة  ديـــر  فـــي  للخدمـــة  ذهابهـــا 

بأســـتراليا. كوينزالنـــد 
السبت 16 ديسمبر 2017م

+ الســـيد أنطـــوان عـــزام ســـفير لبنـــان بالقاهـــرة ومندوبهـــا الدائـــم 
بجامعـــة الـــدول العربيـــة. تأتـــي زيارة الســـفير اللبنانـــي للكاتدرائية قبيل 

مغادرتـــه القاهـــرة بعـــد انتهـــاء عملـــه ســـفيًرا لبـــالده لـــدى مصر.
الثالثاء 19 ديسمبر 2017م

+ أعضاء كلية األركان والقادة، التابعة لوزارة الدفاع.
+ نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة 
وأســـقفية الخدمـــات والمشـــرف على كنائس منطقـــة الخليج، يرافقه وفد 
مـــن كهنـــة المنطقة. جرى خـــالل اللقاء بحث عدد من األمور الرعوية 

الخاصة بهـــذه الكنائس.
+ مديرى الخدمات بأســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية برفقة 
نيافـــة األنبـــا يوليـــوس. كمـــا رافقهم أحـــدث دفعة تـــم تدريبهـــا وتأهيلهم 

لخدمة المناطق العشـــوائية.

قداسة ابلابا يستقبل
وزير السياحة وبصحبته وفد من الفاتياكن

اســـتقبل قداســـة البابا يوم الخميس 14 ديســـمبر 2017م، بالمقر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويـــس، الســـيد يحيى 
 Opera Romana وفـــد مؤسســـة يرافقـــه  الســـياحة،  راشـــد وزيـــر 
Pellegrinaggi المســـئولة عـــن ملـــف الحـــج بالفاتيـــكان. تأتـــي زيـــارة 
الوفد الفاتيكاني لمصر للتعرف على مســـار العائلة المقدســـة وزيارته، 
بغية دعم الســـياحة الدينية في مصر وال ســـيما مســـار العائلة المقدســـة 
الـــذي اعتمدتـــه الحكومـــة المصريـــة مؤخـــًرا. كان الوفـــد قـــد زار برفقة 
وزيـــر الســـياحة أيًضـــا منطقة وادى النطـــرون التي ُتَعد إحدى محطات 
والقديســـين  الشـــهداء  مـــزارات  زار  كمـــا  بمصـــر.  المقدســـة  العائلـــة 

بالكاتدرائية والكنيســـة البطرســـية.

ويصيل جنازة ادلكتور ثروت باسييل
وكيل املجلس امليّل العام 

فـــي يـــوم الســـبت 16 ديســـمبر 2017م، صلـــى قداســـة البابـــا 
صلـــوات تجنيـــز الشـــماس الدكتـــور ثـــروت باســـيلي وكيـــل المجلـــس 
الّمـــي العـــام ومؤســـس قنـــاة CTV القبطيـــة، بحضـــور لفيف مـــن أحبار 
الكنيســـة وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والرهبـــان إلـــى جانـــب أســـرة 
الراحـــل والعامليـــن بالقنـــاة وعدد كبير من محبيـــه. وقد أقيمت صلوات 
الجنـــازة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم والقديس أثناســـيوس الرســـولي 
بمدينـــة نصـــر، وتم دفن الجثمان بالمدفن الذي بكنيســـة الســـيدة العذراء 
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وقـــال قداســـته إن التعليـــم هـــو مفتـــاح الحيـــاة ومفتـــاح التغييـــر ومفتـــاح 
بمكتبـــة  االحتفـــال  هـــذا  بإقامـــة  ســـعادته  عـــن  أعـــرب  كمـــا  النجـــاح، 

اإلســـكندرية حيـــث يحمـــل المـــكان رمـــز االنفتـــاح والتنـــوع.
ُعـــِرض فـــي االحتفـــال فيلـــم تســـجيلي عـــن تاريـــخ الجامعـــة خالل 
لخدمـــة  المســـتقبلية  وخطتهـــا  الســـابقة،  والســـبعين  الخمـــس  الســـنوات 
كلمـــة  الجامعـــة  رئيـــس  الكـــردي  عصـــام  الدكتـــور  وألقـــى  المجتمـــع. 
مناســـبة، كما وجه ســـيادته الشـــكر لقداسة البابا لقبوله الدعوة للحضور 
والتكريم. ثم ألقى الدكتور محمد ســـلطان كلمة وجه في بدايتها الشـــكر 
لقداســـة البابـــا على الحضـــور، وتحدث عن مكانة جامعة األســـكندرية. 
ثـــم ألقـــى فضيلـــة الدكتـــور مختـــار جمعـــة وزيـــر األوقـــاف كلمـــة تحدث 
فيهـــا عـــن دور الجامعـــة فـــي رقـــي وتقـــدم المجتمـــع، كما ألقـــى فضيلته 
أبياًتـــا مـــن الشـــعر كتبها خصيًصا لالحتفـــال. ثم ألقى الدكتور خالد عبد 
الغّفار وزير التعليم العالي كلمة عن تميُّز جامعة اإلســـكندرية، ووجه 
الشـــكر لقداســـة البابـــا علـــى حضـــوره التكريـــم. ثـــم كـــرم الحاضـــرون 
قداســـة البابـــا وأهدتـــه الجامعـــة درعهـــا كمـــا كرمـــت عدًدا مـــن الوزراء 

والمحافظيـــن والســـفراء والشـــخصيات العامـــة المرموقة.
وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة هنـــأ فيهـــا أســـرة جامعـــة اإلســـكندرية، 
وقـــال إنـــه خريـــج ســـنة 1975 مـــن كليـــة الصيدلـــة، وأنـــه يعتـــز بمدينة 
اإلســـكندرية ويحمـــل هـــو لقـــب »بابـــا اإلســـكندرية«، وذكر قداســـته أنه 
يعتـــز بكليـــة صيدلة اإلســـكندرية والتي تعلم منهـــا مفاتيح النجاح ومنها 
الدقـــة والنظـــام وكيـــف يريـــح اآلخرين من خالل دراســـة األدوية. وفي 
النهاية أهدت الجامعة قداســـة البابا صورة شـــخصية له رســـمها طالب 

مـــن كلية الفنـــون الجميلة.

قداسة ابلابا يهنئ 
بطريرك األقباط الاكثويلك بعيد امليالد

تـــرأس قداســـة البابا تواضـــروس الثاني صباح يـــوم االثنين 25 
ديســـمبر 2017م وفـــًدا كنســـًيا لتهنئـــة األقبـــاط الكاثوليـــك بعيـــد الميـــالد 
المجيـــد بحســـب التقويـــم الغربـــي، وقـــد توجـــه قداســـته والوفـــد المرافـــق 
إلـــى مقـــر بطريركيـــة األقبـــاط الكاثوليـــك بكوبـــري القبة حيـــث كان في 
اســـتقبالهم غبطة البطريرك األنبا ابراهيم إســـحق وعدد من المطارنة 
والكهنـــة واألراخنـــة الكاثوليـــك. تكـــون الوفـــد المرافـــق لقداســـة البابـــا 
مـــن أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، واألنبـــا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي، واألنبا إرميا األســـقف العـــام، ومعهم القمص 
ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس 
آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيوس عـــادل ســـكرتيرا قداســـة البابا، 
والقـــس بولس حليم المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة، واألمين العام 

الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط األســـتاذ جرجـــس صالح.
االثنين 25 ديسمبر 2017م

وألقـــى قداســـة البابـــا كلمـــة أوضـــح فيهـــا أن الســـيد المســـيح فـــي 
ميـــالده كان مركـــز تـــالٍق لمختلف أطياف البشـــر، ورغم أنه ُرِفض إال 
أنـــه أوجـــد في نفســـه مكاًنـــا لكل أحد، وهذه هي رســـالة الميالد. وكذلك 
ألقـــى غبطـــة األنبـــا إبراهيـــم إســـحق كلمـــة رّحـــب فيهـــا بقداســـة البابـــا، 

وتمنـــى لقداســـته دوام الصحـــة. 

ويهنئ بطريرك الروم األرثوذكس 
البطريـــرك  لغبطـــة  التهنئـــة  بتقديـــم  كذلـــك  البابـــا  قداســـة  وقـــام 
ثيئـــودوروس الثاني بطريرك الروم االرثوذكس بمناســـبة عيد الميالد 
بحســـب التقويـــم الغربـــي، حيـــث زار قداســـته والوفـــد المرافـــق لـــه مقـــر 

بطريركيـــة الـــروم األرثوذكـــس بالحمـــزاوي بشـــارع األزهـــر. وقد قال 
غبطـــة البطريـــرك: »أخـــي الحبيـــب والصديـــق العزيـــز، اليـــوم جـــزء 
كبيـــر مـــن صالتـــي في القـــداس خصصتها ألجلك، كنت أنظر للمســـيح 
تواضـــروس  البابـــا  القداســـه  لصاحـــب  أعـــِط  لـــه:  وأقـــول  المصلـــوب 
الصحـــة والعمـــر. أشـــكرك لحضورك للتهئنة، فأنت تحمل هم الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي العالـــم، ومســـاندتكم لكنيســـتنا، فنحـــن عائلـــة 

واحـــدة وإيمـــان واحد. 
كيـــرل،  البطريـــرك  وروســـيا.  اســـطنبول  فـــي  كنـــت  فتـــره  مـــن 
والبطريـــرك برثولماوس طلبا إيصال محبتهما وســـالمهما لك، والكل 
معجبـــون بنبـــل قداســـتكم. وخـــالل لقـــاء مـــع الرئيـــس بوتيـــن، طلـــب 
إيصـــال ســـالمه لقداســـتك، وقـــال لـــي: إنـــه شـــيء عظيـــم أن بطريركين 

عظيميـــن لهمـــا نفـــس االســـم ثيـــؤدوروس.
حضورنـــا مـــع بعـــض يعطـــي رســـالة محبـــة وســـالم لـــكل العالـــم، 
وخاصـــة مناطـــق الشـــرق األوســـط التـــي بهـــا نزاعـــات وحـــروب... 
وحينما ألتقي أشـــخاًصا من الكنيســـة القبطية فى أفريقيا أجدهم يقدمون 
لـــي يـــد العـــون«. وقـــدم غبطة البطريرك ثيئودروس كأًســـا مقدســـة من 

روســـيا كمـــا أهداه المســـبحة الشـــخصية.
وفـــي كلمتـــه، أعـــرب قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي 
عـــن ســـعادته بزيـــارات المحبة بين الطوائف المســـيحية، وعن ســـعادته 
بالنشـــاط الكـــرازي لبطريركيـــة الـــروم األرثوذكس فـــي أفريقيا، ووجه 
الشـــكر لبطريرك الروم األرثوذكس قائاًل: »أاشـــكر قداســـتكم على نقل 
المحبـــة والتحيـــة مـــن غبطـــة البطريـــرك المســـكوني والبطريرك كيريل 
والرئيـــس بوتيـــن، كل هـــذه نعـــم كثيـــرة تفـــرح قلوبنـــا... أفـــرح بهـــذه 
المحبـــة والتـــي تنمـــو يوًمـــا بعـــد يـــوم حتـــى نصيـــر واحـــًدا في المســـيح، 
ونصلـــي لكـــي نصـــل إلـــى اتحـــاد اإليمـــان«. وتحـــدث قداســـة البابـــا عن 
أن مجـــيء المســـيح يقـــدم ثالثـــة مفاتيـــح للحيـــاة هـــي أن يكـــون هللا أواًل 
في حياة اإلنســـان، وأن يكون صانًعا للســـالم مع كل أحد، وأن يبحث 
عن الســـعادة والتي تبدأ بالبحث عن هللا. وقد قدم قداســـته هدية لغبطة 

البطريـــرك مـــن صنع أحـــد أديرتنـــا القبطية.

وفود من األطفال للتهنئة بعيد امليالد
وقد ذهب وفد من أطفال الكنيسة القبطية لتهنئة غبطة البطريرك 
إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك، وغبطـــة البطريـــرك 
ثيئـــودروس الثانـــي بطريرك الـــروم األرثوذكس بمناســـبة عيد الميالد 
بحســـب التقويم الغربي، وهو تقليد رتبه قداســـة البابا األنبا تواضروس 
يقضـــي بزيـــارة وفـــد مـــن األطفـــال لبطريرك األقبـــاط الكاثوليـــك، ووفد 

آخـــر لبطريـــرك الـــروم االرثوذكس للتهنئة فـــي األعياد.

وفود كنسية تلهنئة الطوائف بعيد امليالد
أوفـــد قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم االثنيـــن 25 ديســـمبر 2017م 
وفديـــن كنســـيين للتهنئـــة بعيـــد الميـــالد حســـب التقويـــم الغربـــي، حيـــث 
قـــام القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عـــام البطريركيـــة بالقاهرة 
واألســـتاذ جرجس صالح األمين العام الفخري لمجلس كنائس الشـــرق 
األوســـط، بتهنئـــة الكنيســـة الكلدانيـــة والكنيســـة األســـقفية وكذلك كنيســـة 
الســـريان األرثوذكـــس وكنيســـة الالتيـــن. كمـــا قـــام وفـــد آخـــر تكون من 
القـــس بطـــرس وليم والقـــس ميخائيل أنطون والدياكـــون أنطونيوس 
وصفي بتهنئة كنيســـة الســـريان الكاثوليك والكنيســـة المارونية وكنيســـة 

الـــروم الكاثوليك.
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مـــن رهبـــان الديـــر وهما: )1( الراهب القس يوســـاب الجورجي، )2( 
والراهـــب القس باســـيليوس الجورجي. كما قام نيافتـــه بإقامة راهبين 
جديديـــن مـــن طالبـــي الرهبنـــة وهما: )1( الراهب يســـطس الجورجي، 
)2( والراهـــب بمـــوا الجورجي. كما تم قبول اثنيـــن آخرين لالنضمام 
للديـــر لبـــدء فتـــرة االختبـــار وهمـــا األخ بيمـــن واألخ صموئيل. خالص 

تهانينـــا لنيافة األنبـــا مينا، واآلباء الجدد، ومجمـــع رهبان الدير.

دياكون جديد للخدمة بكنائس 
املقر ابلابوي بأمريكا

قام نيافة األنبا آنجيلوس األسقف العام والنائب البابوي ألمريكا 
مـــار مرقـــس  يـــوم األحـــد 17 ديســـمبر 2017م، بكنيســـة  الشـــمالية، 
بواشـــنطن، بســـيامة الدكتور جوزيف موريس فلتس أســـتاذ علم اآلباء 
بالكليـــة اإلكليريكيـــة، دياُكن ِباســـم دياكون أثناســـيوس. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس والشـــماس الدياكـــون أثناســـيوس، ومجمع 

كهنـــة المقـــر البابوي بأمريكا، وســـائر أفراد الشـــعب.

قداس عيد األنبا هدرا بديره األثري بأسوان

احتفلت إيبارشـــية أســـوان بعيد نياحة شـــفيعها القديس األنبا هدرا 
الســـائح، بإقامـــة القـــداس اإللهـــي بديـــره األثـــري بغـــرب أســـوان، يـــوم 
الخميس 21 ديسمبر 2017م، والذي صاّله نيافة األنبا هدرا مطران 
اإليبارشـــية بمشـــاركة مجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية وعـــدد مـــن رهبـــان من 

ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس بحاجر إدفو.

لقاء رويح ريايض 
خلدمة الصم و ابلكم بإيبارشية سمالوط

نظمـــت خدمـــة الصـــم والبكم بإيبارشـــية ســـمالوط يوم الســـبت 16 
ديســـمبر 2017م، لقـــاًء روحًيـــا رياضًيـــا ألبنـــاء اإليبارشـــية مـــن الصم 

عظــــات 
قداسة البابا عىل

األرثوذكســـية  القبطيـــة  للكنيســـة  اإلعالمـــي  المركـــز  أعلـــن 
مؤخـــًرا عـــن إنشـــاء حســـاب علـــى موقـــع SoundCloud يختـــص 
بعظـــات قداســـة البابا األنبا تواضروس الثانـــي، ويمكن الوصول 

لـــه عـــن طريـــق الرابـــط التالي:
https://soundcloud.com/media-center-157147919
وقـــد تـــم رفع عظات قداســـة البابـــا باجتماعـــات األربعاء على 
مـــدار عـــام 2013م كاملـــة علـــى الحســـاب الجديـــد، وتجـــري حالًيـــا 
إضافـــة عظـــات عـــام 2014م، يليـــه عام 2015م وصـــواًل ألحدث 
العظـــات، حيـــث مـــن المقـــرر أن يتـــم تحميـــل العظـــات األســـبوعية 
فـــور انتهائهـــا. وتتضمـــن خطـــة المركـــز اإلعالمي في هذا الســـياق 
أيًضـــا، رفـــع عظـــات قداســـة البابا في المناســـبات الكنســـية المختلفة 
واللقـــاءات  والمؤتمـــرات  الرعويـــة  والزيـــارات  األعيـــاد  مثـــل 

المتخصصة...إلـــخ، وكذلـــك المناســـبات الوطنيـــة والعامـــة. 

تكريس أربعة رهبان ُجدد 
بدير الشهداء جببل إمخيم

فـــي يـــوم الخميـــس 14 ديســـمبر 2017م، قـــام نيافة األنبا بســـاده 
أســـقف إخميـــم وســـاقلته والمشـــرف علـــى ديـــر الشـــهداء بجبـــل إخميـــم، 
برهبنـــة أربعـــة مـــن طالبـــي الرهبنـــة بالديـــر، وهـــم: )1( الراهب بوال، 
)2( الراهـــب ويصـــا، )3( الراهـــب متـــاؤس، )4( الراهـــب كاراس. 
شـــارك في صلوات إقامة الرهبان نيافة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس 
ديـــر الســـريان، وعـــدد مـــن اآلبـــاء رهبـــان أديـــرة الســـريان، والعـــذراء 
بجبـــل إخميـــم، والمـــالك بجبل إخميم، واألنبا شـــنوده رئيس المتوحدين 
بســـوهاج.، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة مـــن إيبارشـــيات طهطـــا وجهينة، 
ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، إخميم وســـاقلته، جرجا، إســـنا وأرمنت. 
خالص تهانينا لنيافة األنبا بســـاده، واآلبـــاء الرهبان الجدد، ومجمع 

رهبـــان الدير.

سيامة راهبني كهنة وإقامة راهبني
بدير الشهيد مار جرجس باخلطاطبة

في يوم الثالثاء 19 ديسمبر 2017م، قام نيافة األنبا مينا أسقف 
ورئيس دير الشـــهيد مار جرجس بالخطاطبة، بســـيامة كاهنين جديدن 
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والبكـــم، بنـــادى العهـــد الجديـــد، شـــارك فيـــه 110 من الصـــم والبكم إلى 
جانـــب 40 خادًمـــا. حضـــر نيافـــة األنبـــا بفنوتيـــوس مطـــران ســـمالوط 
جانًبا من اللقاء لتشـــجيع أبنائه. تضمن اللقاء تعليم ألحان شـــهر كيهك 
باإلشـــارة، وعظـــة روحيـــة، وألعـــاب رياضيـــة، وحفـــظ شـــعار »الحـــب 

لغتنـــا«، كمـــا تـــم توزيع هدايـــا تذكارية.

نيافة األنبا بنيامني يلتيق 
بمدريس الرتبية ادلينية املسيحية

أقامـــت إيبارشـــية المنوفيـــة  يـــوم األربعـــاء 13 ديســـمبر 2017م  
لقـــاًء خاًصـــا لمدرســـي التربيـــة الدينيـــة المســـيحية العامليـــن بمـــدارس 
اإليبارشـــية بحضـــور نيافـــة األنبـــا بنيامين مطران المنوفيـــة. بدأ اللقاء 
بالقـــداس اإللهـــي، تـــاله محاضـــرة للقس رافائيل نجيـــب حملت عنوان 
»أســـاليب الســـيد المســـيح في التعليم«، ثـــم ألقـــى نيافة األنبـــا بنيامين 

كلمـــة عـــن »التلمذة«.

نيافة األنبا باخوم يستقبل
بطريرك األقباط الاكثويلك

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة، 
بمقـــر المطرانيـــة بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بســـوهاج، ظهـــر يـــوم 
الســـبت 16 ديســـمبر 2017م، غبطة البطريرك األنبا إبراهيم إســـحق 
بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك بمصـــر، وبرفقته نيافة األنبا يوســـف أبو 
الخيـــر مطـــران الكاثوليـــك بســـوهاج ولفيـــف مـــن كهنتـــه. وقـــد حضـــر 
اللقـــاء العديـــد من اآلباء كهنة اإليبارشـــية. وقـــد تبادل غبطة البطريرك 

ونيافـــة األنبـــا باخوم الهدايـــا التذكارية.
وكان نيافته قد توجه صباح يوم الخميس 14 ديســـمبر 2017م، 
لمقـــر مطرانيـــة األقبـــاط الكاثوليـــك بســـوهاج للترحيـــب بغبطـــة األنبـــا 

إبراهيم إســـحق فـــي زيارتـــه للمدينة. 

املؤتمر 27 لكهنة وسط القاهرة
حول جممع خلقيدونية

علـــى مـــدى يومي األربعاء 13 و الخميس 14ديســـمبر 2017م، 
عقـــد مجمـــع كهنـــة منطقـــة وســـط القاهـــرة مؤتمرهم الســـابع والعشـــرين 
ببيـــت مـــاري النـــد بمدينـــة الشـــروق. تنـــاول المؤتمـــر محتـــوى كتـــاب 
»مجمـــع خلقيدونيـــة - إعـــادة فحـــص« حيـــث تـــم عـــرض ألهـــم فصول 
الكتـــاب البالـــغ عددهـــا 14 فصـــاًل. ويهدف المؤتمر إلـــى التعرف على 
أســـباب انعقـــاد مجمـــع خلقيدونيـــة وأحداثـــه ونتائجه وقراراتـــه، ثم على 
تأثيـــره علـــى الكنيســـة فـــي فتـــرة ما بعـــد المجمـــع. وقد ألقى نيافـــة األنبا 
رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع 

المقـــدس، محاضرتيـــن فـــي المؤتمـــر فـــي ســـياق الموضـــوع ذاته.

بيان مطرانية أطفيح لألقباط األرثوذكس
تعرضـــت يـــوم الجمعـــة 22 ديســـمبر 2017م كنيســـة األميـــر 
تـــادرس، بقريـــة كفـــر الواصليـــن بمركـــز أطفيـــح، لالعتـــداء من قبل 
مئـــات األشـــخاص، الذين تجمهروا أمـــام المبنى بعد صالة الجمعة، 
مردديـــن هتافـــات عدائية، مطالبين بهدم الكنيســـة، ثـــم قاموا باقتحام 
المكان، وتدمير محتوياته، بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين 
المتواجدين به. وبعد وصول قوات األمن قامت بتفريق المعتدين، 

وتأميـــن المنطقـــة، وتم نقل المصابين لمستشـــفى أطفيح.
جديـــر بالذكـــر أن المـــكان الُمعتـــدى عليـــه ُتقـــام بـــه الصلـــوات 
منـــذ مـــا يقـــرب من خمســـة عشـــر عاًمـــا. وبعد صـــدور قانـــون بناء 

الكنائـــس تقدمـــت المطرانيـــة رســـمًيا لتقنيـــن وضعـــه ككنيســـة.
نرجو الهدوء والسالم لبالدنا.

17 تايالنديًّا ينضمون لكنيستنا

قـــام نيافـــة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني وتوابعها فـــي صباح األحد 
24 ديســـمبر 2017م، بتعميـــد 17 مـــن الفتيـــات والفتيـــان التايالندييـــن 
بـــدار األيتـــام التابـــع للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بتايالنـــد التابعـــة 
إليبارشـــية ســـيدني، وبحضـــور نيافـــة األنبـــا ديفيـــد أســـقف نيويـــورك، 
واشـــترك معهمـــا القمـــص يوحنا بســـطورس من ســـيدني والـــذي يخدم 
بتايالنـــد، والقـــس أنـــدرو عـــوض مـــن إيبارشـــية نيويـــورك. خالـــص 

تهانينـــا للنيافـــة األنبـــا دانييـــل وألبناء كنيســـتنا الجدد فـــي تايالند.

7



جملة الكرازة - 29 ديسمرب 2017

القنصلية املرصية والكنيسة الرسيانية بفرنسا 
يهنئان نيافة األنبا مارك بتجليسه

قدمـــت الســـفيرة ســـيريناد جميل القنصـــل المصري العـــام بباريس 
التهنئة لنيافة األنبا مارك بمناســـبة تجليس نيافته أســـقًفا لباريس وشـــمال 
فرنســـا، كمـــا هنـــأت نيافتـــه بأعيـــاد رأس الســـنة الميالديـــة وعيـــد الميالد 
المجيد. كما تلقى نيافته التهنئة للمناسبة ذاتها من نيافة مار جورجيوس 
مطـــران بلجيـــكا وفرنســـا ولوكســـمبورج للســـريان األرثوذكـــس، وذلـــك 

خـــالل الزيـــارة التـــي قام بهـــا نيافته لمقر المطرانية بفرنســـا.

احلفل السنوي 
خلدمة الرايع وأم انلور

بفنـــدق سونســـتا  يـــوم األحـــد 17 ديســـمبر 2017م  أقيـــم مســـاء 
بالقاهرة، الحفل الســـنوي لخدمة الراعي وأم النور، بحضور صاحبي 
النيافـــة األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، 
القديمـــة وأســـقفية  لكنائـــس مصـــر  العـــام  األســـقف  يوليـــوس  واألنبـــا 
الخدمـــات، تحت شـــعار »من يـــدك أعطيناك«. حضر الحفل كضيوف 
شـــرف: المهنـــدس هانـــي عـــازر خبيـــر األنفـــاق العالمـــي، واألســـتاذ 
الدكتور وســـيم السيسي أســـتاذ جراحات المسالك البولية والباحث في 
علم المصريات، ورجل األعمال منير غبور ولفيف من الشـــخصيات 
العامـــة ومحبـــي هـــذه الخدمـــة. باإلضافـــة إلى خدام الراعـــي وأم النور، 

وقـــد قـــام بتقديـــم الحفـــل اإلعالمي أســـامة منير.
بـــدأ الحفـــل بالصـــالة، ثـــم ألقـــى المهنـــدس ســـمير قزمـــان رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء الخدمة كلمـــة ترحيب بالحاضرين، وبدأت فقرات الحفل 
بترانيـــم روحيـــة، ثـــم كلمـــة للدكتـــور وســـيم السيســـي عـــن دور الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية الوطنـــي فـــي مصـــر علـــى مـــر العصـــور. وتـــم 
عـــرض فيلم تســـجيلي بعنوان »من يـــدك أعطيناك« عن خدمة الراعي 
وأم النـــور، حيـــث تـــم عـــرض حصـــاد الخدمة على مر عشـــرين عاًما.

تسبحة كيهك لألطفال بالعارش من رمضان

نظمت كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بمدينة العاشـــر من رمضان، 
يوم األربعاء 13 ديســـمبر 2017م، تســـبحة كيهك لألطفال، بحضور 
نيافة األنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر من رمضان، 

وشـــارك في التســـبحة 1000 طفل و200 شـــماس من األطفال.

نيافة األنبا أرساين يفتتح 
كنيسة جديدة بمدينة Assen بهونلدا

قام نيافة األنبا أرســـاني أســـقف هولندا، يوم الســـبت 23 ديســـمبر 
2017م، بافتتـــاح كنيســـة الســـيدة العـــذراء واألنبـــا أثناســـيوس بمدينـــة 
Assen فـــي شـــمال شـــرق هولنـــدا وذلـــك بعد هـــدم المبنـــى القديم وبناء 
الكنيســـة الجديـــدة وتشـــطيبها. بـــدأ الحفـــل بالقـــداس اإللهـــي بمشـــاركة 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية إلـــى جانـــب الراهب القس يوئيل البرموســـي 
كاهـــن الكنيســـة. وعقـــب القـــداس حضر إلى الكنيســـة الســـفير المصري 
بهولنـــدا الســـيد أمجـــد عبـــد الغّفـــار، والذي شـــهد مع الحضـــور عرًضا 
فنًيـــا قدمـــه كـــورال الكنيســـة. ُيذكـــر أن قداســـة البابـــا كان قـــد زار هذه 
الكنيســـة وبارك المشـــروع أثناء زيارته لإليبارشـــية في مايو 2015م، 
بـــدأت بعدهـــا بعـــدة أشـــهر عملية الهدم والبناء واســـتغرقت حوالي العام 

ونصـــف العام.

نيافة األنبا يواقيم يف االحتفال 
بعيد استشهاد األنبا أمونيوس أسقف إسنا

احتفلـــت مدينـــة إســـنا  بعيـــد استشـــهاد القديـــس األنبـــا أمونيـــوس 
)أســـقف إســـنا فـــي عصـــر االستشـــهاد( بديـــره المعـــروف بدير الشـــهداء 
بإســـنا. بدأ االحتفال بصالة العشـــية يوم الجمعة 22 ديســـمبر 2017م، 
أعقبهـــا تســـبحة نصـــف الليـــل، ثـــم القـــداس بحضـــور نيافـــة األنبا يواقيم 
األسقف العام إلسنا وأرمنت في صباح السبت 23 ديسمبر، واشترك 

مـــع نيافتـــه اآلباء كهنة إســـنا.
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يســـرنا أن ينضم إلـــى ُكّتاب المجلة، فـــي العام الميالدي 
الجديـــد 201٨م، عـــدد مـــن اآلباء األســـاقفة واآلبـــاء الكهنة 
والخـــدام والخادمات، لتقديم مقـــاالت في موضوعات متنوعة 

باللغـــات العربية واإلنجليزيـــة واأللمانية، وهم: 
أصحاب النيافة:

األنبا جابرييل أسقف النمسا
األنبا يوسف أسقف بوليفيا

األنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار
األنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم 
األنبا كيرلس األسقف العام لوس آنجلوس

ومن اآلباء الكهنة:
القس بيشوي بطرس

القس باسيليوس صبحي

ومن الخدام والخادمات:
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف بسكالس
دكتورة دينا عبد الكريم

ثـــم قـــام نيافـــة األنبا يوليـــوس بإلقـــاء الكلمة الرئيســـية للحفل، أثنى 
فيهـــا علـــى مـــا تقدمـــه الخدمـــة لفقـــراء الصعيـــد، وأكـــد علـــى أن الخدمة 
تحـــت إشـــراف الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ولكـــن لهـــا اســـتقالليتها 
التامـــة فـــي األمـــور الماليـــة واإلدارية من خالل مجلـــس األمناء الُمعيَّن 

مـــن قبـــل قداســـة البابا األنبـــا تواضـــروس الثاني.
كمـــا تـــم تكريـــم مجموعـــة مـــن متحـــدي اإلعاقـــة مـــن أصحـــاب 
القصـــص الناجحـــة فـــي عمل مشـــروعات صغيرة ضمن قطـــاع التنمية 
االقتصاديـــة، وتكريم ضيوف الشـــرف، واســـم الراحـــل الدكتور ثروت 

باســـيلي كرمـــز لخدمـــة الفقراء. 

رسالة ماچستري عن اهلوية القبطية 
بمعهد الراعية

الرعايـــة  بمقـــر معهـــد  ديســـمبر 2017م  يـــوم االربعـــاء 20  تـــم 
والتربيـــة بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، مناقشـــة رســـالة الماچســـتير 
المقدمـــة مـــن الباحـــث الراهـــب القـــس شـــنوده األبنوبي، والتـــي حملت 
عنـــوان: »العالقـــة بيـــن الوعـــي بالهويـــة القبطية واالنتماء للكنيســـة 
القبطية األرثوذكســـية«. تكونت لجنة المناقشـــة من: أ.د. نصيف فهمي 
رئيًســـا ومشـــرًفا، والدكتور القــــس باســـيليوس صبحي مشـــرًفا، وأ.د. 
عايـــدة نصيـــف عضـــًوا وأ.د. أشـــرف عبـــده عضـــًوا. وبعـــد أن تمـــت 
المداولـــة بيـــن أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة، أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحـــث 
درجـــة الماچســـتير بتقديـــر »ممتاز« مـــع التوصية بالتـــداول مع المراكز 
البحثيـــة المتخصصـــة. خالص تهانينا للراهب القس شـــنوده األبنوبي.

القمص أندراوس عزيز 
كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الســـبت 23 ديســـمبر 2017م القمـــص 
أنـــدراوس عزيـــز كاهـــن كنيســـة الشـــهيدة دميانـــة بالوايلـــي )منطقة 
حدائـــق القبـــة( بعـــد صراع مع المرض. وقـــد ُأقيمت صالة التجنيز 
يـــوم األحـــد 24 ديســـمبر 2017م بكنيســـته. ُوِلد في 20 أغســـطس 
1939م، وســـيم كاهًنا بالســـودان عام 1969م، وُرِســـم قمًصا عام 
1979م. وانتقـــل للخدمـــة بكنيســـة الشـــهيدة دميانـــة بالوايلـــي عـــام 
2014م. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا ماركوس األســـقف العام 
لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلي، ومجمع كهنة المنطقة وشـــعب 

كنيســـة الشـــهيدة دميانة بالوايلي.

تتقدم أسرة تحرير مجلة الكرازة 
بخالص التهنئة 

ألبينا 
قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

وإلى اآلباء المطارنة واألساقفة 
والكهنة والرهبان والراهبات، والخدام والخادمات
وجموع الشعب القبطي في مصر والمهجر؛ 

بمناسبة بدء العام الميالدي الجديد 201٨م، 
وعيد الميالد المجيد

راجين هللا أن يعيد هذه األيام المباركة على الكنيسة 
وعلى بالدنا المحبوبة مصر، في هدوء وسالم وأمان واطمئنان، 

بصلوات قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني. 

وكل عام وأنتم بخير. 
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فيمـــا كان هللا يحاكـــم 
آدم وحواء على خطيئتهما، 
أعلـــن قصـــة الخـــالص بأن نســـل المرأة يســـحق رأس 
الحية )تك15:3(، أي أن النسل الذي سوف تنجبه 
المرأة فيما بعد، هو الذي ســـوف يســـحق رأس الحية 

التـــي هي الشـــيطان )رؤ2:20(.
وكان هذا النســـل المقصود هو الســـيد المســـيح 
الـــذي يســـحق الشـــيطان علـــى الصليـــب. ولكـــن هـــذا 
النســـل لم يولد إال بعد أكثر من خمســـة آالف عام، 
ثـــم قـــام بعمليـــة الفـــداء لخالص البشـــرية. فلماذا كان 

ذلـــك التأخير؟
إنـــه لـــم يكن تأخيـــًرا، وإنما كان إعـــداًدا لهذا 

الحـــدث العظيم.
كان إعـــداًدا لفهـــم البشـــرية، لكـــي يدركـــوا خطة 
هللا في الفداء، ومن هذا الذي يفديهم.. وكان إعداًدا 
أيًضـــا للجـــو الـــذي يتـــم فيـــه الفـــداء، ولألشـــخاص.. 
ألنـــه لـــو كان المســـيح قـــد ُولـــد ومـــات عنـــا، دون أن 
يفهـــم البشـــر مـــا هـــذا الـــذي يحـــدث، مـــا كان يدخـــل 

فيهـــم معنـــى مـــا يحـــدث، ومحبـــة هللا الباذلة...
كان البـــد أن يعرفوا أنهم مســـتحقون للموت، 
وهنـــاك مـــن ســـيموت بـــداًل منهـــم، ليوفـــي الحكـــم 
الصـــادر ضـــد اإلنســـان »يـــوم تـــأكل منهـــا، موًتـــا 

)تـــك17:2(. تموت« 
وهنـــا يتضـــح مبـــدأ الفـــداء، الـــذي هـــو بـــريء 

يمـــوت بـــداًل مـــن مذنـــب.
ولتحقيـــق هـــذا األمـــر، بـــدأ هللا – فـــي تطـــور 
طويـــل – ُيدخـــل إلـــى عقـــل اإلنســـان فكـــرة الذبائـــح 
التـــي  الذبيحـــة  تلـــك  أوالهـــا  كانـــت  والمحرقـــات.. 
مـــن جلدهـــا صنـــع آلدم وحـــواء قمصاًنـــا مـــن جلـــد 
)تـــك21:3(. وهكـــذا عرفا أن الخطيئـــة تقودهما إلى 
اإلحســـاس بالعري. بينما بواســـطة الذبيحة يمكن أن 

يتغطيـــا ويســـتر هللا عريهمـــا...
ثـــم تـــدرج األمر إلـــى أن تكـــون الذبيحة من 
أفضـــل نـــوع، كمـــا قـــّدم هابيـــل البـــار للـــرب »من 

أبـــكار غنمـــه ومن ســـمانها« )تـــك4:4(.
وقبـــل هللا منـــه هـــذه الذبيحـــة قرباًنـــا. بـــل أن 
رضـــى هللا ظهـــر باألكثـــر فـــي تقبله للمحرقـــات التي 
قّدمهـــا أبونـــا نـــوح البار بعد الطوفـــان. وقيل في ذلك 
»وبنـــى نـــوح مذبًحـــا للـــرب. وأخـــذ مـــن كل البهائـــم 
الطاهـــرة ومـــن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات 
علـــى المذبـــح. فتنســـم الـــرب رائحـــة الرضـــا. وقـــال 
الـــرب فـــي قلبـــه: ال أعود ألعن األرض أيًضا بســـبب 

اإلنســـان« )تـــك21،20:8(.
نالحـــظ هنـــا في ذبائـــح نوح، وصفهـــا بكلمة 

»الطاهرة«.
باإلضافـــة إلـــى ذبيحـــة هابيـــل »مـــن أبـــكار 

غنمـــه ومـــن ســـمانها«.
ونتائـــج ذلـــك من »الرضـــا«، وأن هللا »ال يعود 
يلعـــن«. ومـــا حـــدث بعد ذلك من أن هللا »بارك نوًحا 
وبنيـــه« بنفـــس البركـــة التـــي كان قـــد منحها لإلنســـان 

األول من قبـــل )تك2،1:9؛28:1(.
وتطـــور األمـــر أكثر في أمـــر هللا ألبينا إبراهيم 

بتقديم إسحق.
تحبـــه«  الـــذي  الوحيـــد  »االبـــن  تقديـــم  أي 

)تـــك2:22(.
للمســـيح،  إســـحق كان مجـــرد رمـــز  ومـــع أن 
فلـــم يمـــت.. إال أن هللا أعقـــب ذلـــك ببركـــة عظيمـــة 

إلبراهيـــم. فقـــال لـــه »أبـــاركك مباركـــة«.. وقـــال لـــه 
أيًضـــا» »ويتبـــارك فـــي نســـلك جميـــع أمـــم األرض« 
)تـــك18،17:22(. والمقصـــود بنســـله هنـــا، الســـيد 
المســـيح الـــذي ســـوف يأتـــي مـــن نســـله، وبـــه تكـــون 

البركـــة لجميـــع األمـــم.
علـــى أن األمـــر تطـــور إلـــى أنـــواع كثيـــرة مـــن 
الذبائـــح وردت فـــي شـــريعة موســـى، كل منهـــا ترمـــز 

إلـــى المســـيح فـــي ناحيـــة معينـــة:
لعـــل أولهـــا ذبيحـــة الفصح، التـــي كانت بها 

النجاة مـــن الموت.
هـــذا الـــذي عـــن دمـــه قـــال الـــرب »ولمـــا أرى 
الـــدم، أعبـــر عنكـــم« )خـــر13:12(. فـــكان المـــالك 
المهلـــك يميـــت كل أبكار الشـــعب، ولكنه عندما يرى 
المفدييـــن بدمـــه،  بيـــوت  دم خـــروف الفصـــح علـــى 
يعبـــر عنهـــم، فيخلصـــون مـــن المـــوت. وإذ كان دم 
خـــروف الفصـــح رمـــًزا للمســـيح، قـــال بولس الرســـول 
»ألن فصحنـــا أيًضـــا المســـيح قـــد ُذِبـــح ألجلنـــا..« 

)1كـــو7:5(.
الذبائـــح  كل  عـــن  نتكلـــم  أن  الوقـــت  ويعوزنـــا 
ورموزهـــا. ولكننـــا نقـــول إن الخاطـــئ كان يضـــع يـــده 
علـــى الذبيحـــة، ويقـــّر بخطايـــاه، لكـــي ينـــال المغفـــرة 
)ال5:5(. وهكـــذا تحمـــل الذبيحـــة خطيتـــه عنه، رمًزا 
إلـــى الســـيد المســـيح الـــذي تنبـــأ عنـــه إشـــعياء النبـــي 
قائـــاًل: »وهـــو مجـــروح ألجـــل معاصينـــا، مســـحوق 
ألجـــل آثامنـــا.. كلنـــا كغنـــم ضللنـــا. ِملنـــا كل واحـــد 
جميعنـــا«  إثـــم  عليـــه  وضـــع  والـــرب  طريقـــه،  إلـــى 

)إش6،5:53(.
إًذأ الذبيحـــة التـــي يريدهـــا هللا عنـــا لتحمـــل 
خطايانـــا، ليســـت مـــن الذبائـــح الحيوانيـــة. لكنهـــا 

إنســـان، ألن حكـــم المـــوت صـــدر ضـــد إنســـان.
وهكـــذا بـــدأ الفهم يتطور إلـــى انتظار المخلص 

الذي هو المســـيح الرب.
وكمـــا كانـــت الرمـــوز تمهيـــًدا لفهـــم النـــاس 
عـــن عمل المســـيح الفدائـــي، هكذا كانـــت نبوءات 

األنبيـــاء إعـــداًدا آخـــر لفهمهم.
إنـــه مســـيح الـــرب. وهكـــذا ورد عنـــه فـــي ســـفر 
إشـــعياء النبـــي »روح الســـيد الـــرب علـــّى، ألن الـــرب 
ألعصـــب  أرســـلني  المســـاكين.  ألبشـــر  مســـحني، 
بالعتـــق،  للمســـبيين  ألنـــادي  القلـــوب.  منكســـري 

)إش1:61(. باإلطـــالق«  وللمأســـورين 
تمهيـــد آخـــر وهـــو والدتـــه من عـــذراء، في قول 
النبـــي »يعطيكـــم الســـيد نفســـه آية: ها العـــذراء تحبل 

وتلـــد ابًنا، وتدعو اســـمه عمانوئيـــل« )إش14:7(.
وعـــن الهوتـــه قيل »ألنـــه ُيولد لنا ولد، وُنعطي 
ابًنـــا. وتكـــون الرياســـة علـــى كتفـــه. وُيدعـــى اســـمه 
عجيًبـــا مشـــيًرا، إلًهـــا قديـــًرا، أًبا أبدًيا، رئيس الســـالم« 

)إش6:9(.
وأخـــذت النبـــوءات تشـــرح التفاصيل عن هذا 

المسيح )المســـيا( المنتظر.
فقالـــت إنـــه يولد في بيت لحم، ألنه يخرج منها 
مدبًرا لشـــعب إســـرائيل )ميخا2:5( وأنه ســـيذهب إلى 
مصـــر )إش19(. وأنـــه ســـيكون كاهًنـــا علـــى طقـــس 
ملكـــي صادق )مز4:110(. وأنه ســـيكون متواضًعا 
وديًعـــا »ال يخاصـــم وال يصيـــح، وال يســـمع أحـــد فـــي 
يقصـــف،  ال  قصبـــة مرضوضـــة  الشـــوارع صوتـــه. 
وأنـــه  )إش4-1:42(.  يطفـــئ«  ال  مدخنـــة  وفتيلـــة 
يدخـــل أورشـــليم كملك، وديًعـــا على أتان وجحش ابن 

أتـــان )زك9:9(.
لهـــذا كان الـــكل ينتظرونه، ليـــس القادة ورجال 

الديـــن، بـــل حتـــى الســـامرية التـــي قالـــت »أنـــا أعلـــم 
أن مســـيا الـــذي ُيقـــال لـــه المســـيح يأتـــي. فمتـــى جاء 
ذاك، يخبرنا بكل شـــيء« )يو25:4(. وأهل الســـامرة 
أيًضـــا قالـــوا عنـــه »إن هـــذا هـــو بالحقيقـــة المســـيح 
مخلـــص العالـــم« )يـــو42:4(. كانـــوا يعتقـــدون أنـــه 

ســـيأتي مخلـــص للعالـــم هـــو المســـيح.
إًذا كانـــت الذبائـــح والرموز تشـــير إليه. وكانت 
النبوات تشـــرح تفاصيل كثيرة عنه، وأنه ســـيكون ابن 

داود )مت42:22(.
كان الـــرب فـــي مجيئـــه إلـــى العالـــم، ينتظـــر 

والدة العـــذراء التـــي يولـــد منهـــا.
ذلـــك  تســـتحق  التـــي  القديســـة  الطاهـــرة  تلـــك 
المجـــد، أن الـــرب يولد منهـــا، وتحتمل ذلك أيًضا أن 
جميـــع األجيـــال تطوبهـــا )لـــو48:1(، دون أن يرتفع 
قلبهـــا مـــن الداخـــل. فلما ُوِلدت العـــذراء، اقترب ملء 
الزمـــان الذي ُيولد فيـــه تحت الناموس، ليفتدي الذين 

تحـــت الناموس )غـــل4:4(.
وكان مـــلء الزمـــان ينتظـــر أيًضـــا ميـــالد ذلـــك 
المـــالك الـــذي يهّيئ الطريق قدامه )مال1:3(، أعني 
يوحنـــا المعمـــدان الـــذي يهّيـــئ للـــرب شـــعًبا مســـتعًدا 
)لـــو17:1(. يعـــّد النـــاس بالتوبـــة، ويشـــهد للـــرب هو 
اآلتـــي مـــن فوق، لـــذا فهو فوق الجميـــع )يو31:3(.
فلمـــا ُوِلد يوحنا، وبدأ خدمته، كانت الســـاعة 

اقتربت. قد 
كان الـــرب أيًضـــا ينتظـــر فـــي مجيئـــه، جماعة 
التالميـــذ الذيـــن يتلقون العلم منه، يكونون له شـــهوًدا 
فـــي أورشـــليم، وفـــي كل اليهوديـــة والســـامرة، وإلـــى 

أقصـــى األرض )أع8:1(.
علـــى أن يجتمـــع كل هؤالء في جيل واحد، مع 
العـــذراء والمعمـــدان، مـــع كل الرمـــوز والنبوءات.. ثم 

يكون موعد التجســـد، واقتراب ملكوت هللا.
وقًتـــا  الســـموات  تحـــت  شـــيء  لـــكل  إن  حًقـــا، 

)جـــا1:3(.
لقـــد وعـــد هللا بالخالص. ولكـــن كان البد لذلك 
أن يتـــم في وقته المناســـب. الوقـــت الذي أطلق عليه 
الكتـــاب عبـــارة »مـــلء الزمـــان« )غـــل4:4(. وفيـــه 
الخـــالص،  فكـــرة  لقبـــول  مســـتعدين  الجميـــع  يكـــون 
وفهمهـــا.. الوقـــت الـــذي تتـــم وتكمـــل فيـــه كل ما قيل 
باألنبيـــاء. والوقـــت الـــذي تنضـــح فيه أذهـــان الناس، 
لتـــدرك الرمـــوز كلها، وتعـــرف معنى الفـــداء، ومعنى 

الصلـــب، والكفـــارة، فتؤمـــن.. وتخلص.
ال ننســـى أنـــه فـــي القـــرن الثالـــث قبـــل ميـــالد 
المســـيح، كانـــت قـــد تمـــت ترجمـــة كل العهـــد القديـــم 
إلـــى اللغـــة اليونانيـــة، وذلك باســـم الترجمة الســـبعينية 
الثانـــي  بطليمـــوس  عهـــد  فـــي   Septuagint
فيالدلفـــوس. فســـاعدت أيًضـــا علـــى نقـــل النبـــوءات 
والرمـــوز إلـــى المتكلميـــن باليونانيـــة، اللغـــة العالميـــة 
وقتـــذاك. وكانـــت هـــذه النقطة إحـــدى التمهيدات إلى 
مـــلء الزمـــان، وإلـــى انتشـــار إنجيـــل المســـيح في كل 

أرجـــاء العالـــم..
ال تقـــل إًذا: لمـــاذا تأخـــرت يـــا رب علينـــا فـــي 
تنفيـــذ وعـــدك لنـــا بالخـــالص؟ فيقـــول الـــرب: أنـــا لـــم 
اتأخـــر عليكـــم. وإنمـــا وعـــدي كان مصحوًبـــا بالتنفيـــذ 

منـــذ نقطـــة البدء.
وهنـــا أعطيكـــم مبـــدأ هاًما يمكـــن أن تحاكوه في 

كل أمـــور حياتكم:
بـــل  أفضلهـــا.  هـــو  الحلـــول  أســـرع  ليـــس 

إتقاًنـــا. أكثرهـــا  هـــو  األفضـــل 
وهذا هو الذي حدث في قصة التجسد والفداء 

تفاصيل كانت تتعلق بالخطة اإللهية للميالد.
وأخيـــًرا لمـــا تجمعت كل هـــذه التفاصيل لتعمل 
مًعـــا فـــي تناســـبق عجيـــب »ولمـــا جاء مـــلء الزمان، 
أرســـل هللا مولـــوًدا من امرأة، مولـــوًدا تحت الناموس، 
التبنـــي«  لننـــــــــــال  النامـــوس،  تحـــت  الذيـــن  ليفتـــدي 
)غـــل5،4:4(... هـــا قد عرفتــــــــــم حكمـــــــــة هللا فــــــــــــي 

عملـــه ومواعيده.
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 االفتتاحية لقداسة البابا األنبا تواضروس الثاني
الرسالة البابوية لعيد الميالد 

 5/ 7، 0 ش0211م/ 7102المجيد 
 1/ 4، 1 مختارات حلو الكالم...

 1/ 6، 5 فترة الخطوبة
 1/ 8، 2 الخليقة الجديدة
 1/ 01، 9 سيناء واألمل

 1/ 07، 00 إعداد الميرون المقدس
 1/ 04، 01 شركة اآلالم

الرسالة البابوية لعيد القيامة 
 4/ 06، 05 م7102المجيد لسنة 
 1/ 77، 70 شهداء مايو

 1/ 74، 71 يوًما 11فقط 
 1/ 76، 75 مختارات حلو الكالم

 1/ 78، 72 الكذب؟ماذا بعد 
من أقوال اآلباء عن: 

 1/ 11، 79 البساطة واإليمان
 1/ 17، 10 السماء الثانية
 4 - 1/ 14، 11 حبيبنا قد نام
 1/ 16، 15 عميق -رقيق  -شعب: دقيق 

 5 - 4/ 18، 12 الثمار المفرحة
 1/ 41، 19 مختارات حلو الكالم

 1/ 47، 40 اإلنسان هدف الرعاية
 1/ 44، 41 الحياةفلسفة 

 1/ 46، 45 صفات األسقف
 1/ 48، 42 الذي يُرضي خالقه

 1/ 51، 49 مختارات حلو الكالم
 1/ 57، 50 7108تدريب روحي لعام 

 قداسة البابا األنبا تواضروس الثاني
كلمة قداسة البابا تواضروس 

الثاني في قاعة األحبار 
للمجمع المقدس بكنيسة 

 01/ 7، 0 اليونان
عظة قداس عيد الغطاس 

 00/ 4، 1 م7102المجيد 
 00/ 6، 5 التلمذة في البرية

 00/ 8، 2 كيف تصلّي؟
العيش المشترك وبناء 

 01/ 01، 9 األوطان
 00/ 07، 00 هل جربت اللجاجة

 00/ 04، 01 هل تجدد حياتك؟
 01/ 08، 02 كيف تتم التنشئة الروحية؟

خمس صفات لحياة اإلنسان 
 00/ 71، 09 الناجح

تعزيز الوحدة بين 
 01/ 77، 70 األرثوذكس

 00/ 74، 71 سالموا بعضكم بعًضا
 00/ 76، 75 شجعوا صغار النفوس

 00/ 78، 72 تأنوا على الجميع
 00/ 11، 79 ال تجازوا أحًدا عن شٍر بشرٍ 

 00/ 17، 10 افرحوا كل حين

البابا في قداس عظة قداسة 
تدشين كنيسة السيدة العذراء 

مريم ومارمرقس الرسول 
 00/ 16، 15 باليابان

 00/ 18، 12 حياة القداسة
 00/ 41، 19 ال تطفئوا الروح

 00/ 47، 40 أنتم رسالة المسيح
كلمة قداسة البابا األنبا 
تواضروس الثاني في 

اجتماع بطاركة كنائس 
أكتوبر  71الشرق ببرلين 

 00 - 01/ 44، 41 م7102
 01/ 46، 45 امتحنوا كل شيء

 00/ 48، 42 (7امتحنوا كل شيء )
 00/ 51، 49 هبة األلم

 00/ 57، 50 امتنعوا عن كل شبه شر
 قرارات بابوية

: بخصوص تشكيل 0رقم 
مكتب لجنة توفيق أوضاع 

 01/ 7، 0 الكنائس القبطية
بخصوص انتخاب : 7رقم 

مجلس كنيسة القديس 
مارمرقس بواشنطن 

 5/ 6، 5 العاصمة
: لتشكيل مجلي إدارة 1رقم 

كنيسة السيدة العذراء 
 5/ 8، 2 كندا -بمونتريال 

: لتشكيل مجلس إدارة 4رقم 
كنيسة السيدة العذراء مريم 

 -والقديس مارجرجس 
 4/ 01، 9 أمريكا الشمالية

: بخصوص انتخاب 5رقم 
كنيسة الشهيد مجلس 

مارمينا هاليفاكس، نوفا 
 4/ 04، 01 كندا -سكوشيا 

: بخصوص انتداب 6رقم 
القس أباهور فرج ملك 
للخدمة في كنيسة األنبا 

 -هايوارد  -أنطونيوس 
 4/ 76، 75 كاليفورنيا

: بخصوص تعيين 2رقم 
الراهب القمص سيرابيون 
السرياني نائبًا بابويًا لدير 

ا توماس القديس العظيم األنب
السائح في برية الخطاطبة 

والدير األثري في قرية 
 4/ 76، 75 عرب بني واصل

: بخصوص تشكيل 8رقم 
لجنة إدارة مقر رئاسة 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
بشمال كاليفورنيا والساحل 
الغربي ألمريكا في منطقة 

 4/ 76، 75 سان فرانسيسكو
: بخصوص انتداب 9رقم 

قف بني األنبا غبريال أس
سويف ليكون مشرفًا على 
 6/ 11، 79دير السيدة العذراء مريم 

 )المحرق(
: لتشكيل مجلس 01رقم 

إدارة كنيسة القديس موريس 
 -تورنتو  -والقديسة فيرينا 

 5/ 14، 11 كندا
: بخصوص خدمة 00رقم 

 5/ 14، 11 القس يوسف قزمان
: بخصوص الكلية 07رقم 

 6/ 14، 11 اإلكليريكية بالقاهرة
: بخصوص خدمة 01رقم 

نيافة األنبا آنجيلوس األسقف 
 5/ 44، 41 العام
: بخصوص كنائس 04رقم 

 5/ 44، 41 شبرا الشمالية
: بخصوص تشكيل 05رقم 

مجلس كنيسة السيدة العذراء 
 4/ 46، 45 أمريكا -منيسوتا  -مريم 
: بخصوص تشكيل 06رقم 

 -مجلس كنيسة مارجرجس 
 4/ 46، 45 كاأمري -منيسوتا 

: بخصوص الكلية 02رقم 
 4/ 46، 45 اإلكليريكية بالدير المحرق

: بخصوص 08رقم 
المجلس اإلكليريكي لشئون 

اآلباء الكهنة بأمريكا 
 4/ 46، 45 الشمالية

 البابا األنبا شنوده الثالثمثلث الرحمات المتنيح 
 07/ 7، 0 عيد الميالد.. ميالد للخالص

 01/ 4، 1 مصيرها تنتهي
 01/ 6، 5 الروحي المقبولالصوم 

اإلنسان الروحي غالب 
 01/ 8، 2 ومنتصر

 07/ 01، 9 صورة التقوى
 01/ 07، 00 شجعوا صغار النفوس

 01/ 04، 01 إنكار بطرس
ما أعجب التالقي في معجزة 

 07/ 08، 02 القيامة
 01/ 71، 09 القديس أثناسيوس الرسولي

 07/ 77، 70 شركة الروح القدس والنعمة
 01/ 74، 71 الجسد

 01/ 76، 75 اإلخالص والخيانة
 01/ 78، 72 إراحة الناس

 01/ 11، 79 الطمع
 01/ 17، 10 االطمئنان القلبي

أقع في يد الرب وال أقع في 
 01/ 14، 11 يد إنسان
 01/ 16، 15 الخزين

 01/ 18، 12 أمور كثيرة
طوبى لمن آمنوا دون أن 

 01/ 41، 19 (79: 71)يو  يروا
ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح 

 01/ 47، 40 العالم كله وخسر نفسه
 9/ 44، 41 الحقّ 

 07/ 46، 45 التجارب والخبرات الروحية



 01/ 48، 42 التديُّن ليس مجرد مظاهر
 01/ 51، 49 وعود هللا

كيف أعّد هللا قصة التجسد 
 01/ 57، 50 والميالد

 فرنسيس األول بابا الفاتيكانقداسة البابا 
عظة للبابا فرنسيس أمام 

 7105مجمع الكرادلة عام 
مرًضا يتعرض  05بعنوان: 

 02/ 06، 05 له مجتمع اإلكليروس
نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس 

 مدن الغربية
أعياد الميالد فيض من 

 06/ 7، 0 اتضاع هللا
 07/ 4، 1 ثالثة إعالنات إلهية سماوية

 07/ 6، 5 يفقدون نعمتهم
 07/ 8، 2 الجدية في الحياة الروحية

 00/ 01، 9 الصوم المقدس واالنسحاق
 07/ 07، 00 محبتك األولى

وأنت متمسك باسمي )رؤ 
7 :01) 01 ،04 /07 

بين المحبة المسيحية والعدل 
 6/ 06، 05 اإللهي

بين آدم األول.. والمسيح 
 01/ 08، 02 المخلص )آدم الثاني(

صالة  -صلوات كتابية 
 01/ 71، 09 يعبيص

صلوات كتابية "يا رب افتح 
 02/ 77، 70 عينيه فيبصر"

 01/ 74، 71 كنيستنا وروح الشهادة
صلوات كتابية "افتح عينيه 

 04/ 76، 75 (7فيبصر" )
التعفف أحد ثمار الروح 

 01/ 78، 72 القدس
صالة داود النبي "افعل كما 

 06/ 11، 79 نطقت"
 07/ 17، 10 نحن وهللا في الضيقات
 04/ 14، 11 صالة العازر الدمشقي

يا رب اسمع صالتي )مز 
041) 15 ،16 /04 

 04/ 18، 12 البابا بطرس خاتم الشهداء
 07/ 41، 19 أسرة صموئيل النبي

 01/ 47، 40 يسوع القائد
 01/ 44، 41 خرج الزارع ليزرع

 04/ 46، 45 الحكمة السمائية
 04/ 48، 42 الصوم في كنيستنا القبطية

ثالثة حروب اِحرص منها 
 04/ 51، 49 في فترة الصوم
 07/ 57، 50 التجسد اإللهي

 نيافة األنبا بيشوي مطران دمياط والبراري
من البطن قبل كوكب الصبح 

 06/ 7، 0 "1: 019ولدتك "مز
 01/ 4، 1 المعرفة الداخلية واإلفراز

 07/ 6، 5 الثالث ليالٍ 
المجيء األول والمجيء 

/ يو 02، 06: 1الثاني )يو 
5 :70 ،71) 2 ،8 /07 

الحياة األبدية عبر الرسولين 
 05/ 01، 9 يوحنا وبولس

 07/ 07، 00لماذا اتخذ السيد المسيح 

 ناسوتًا كاماًل؟
ختام موضوع محاكمة السيد 

 07/ 04، 01 المسيح
 6/ 06، 05 مذبح االستشهادالحب على 

 01/ 08، 02 القيامة تتخطى الصعاب
 01/ 71، 09 صعد هللا بتهليل

 02/ 77، 70 ترسل روحك فتخلق
مكانة رسل المسيح االثنى 

 04/ 76، 75 عشر
 01/ 78، 72 كرازة بولس الرسول

 06/ 11، 79 الوحي
 07/ 17، 10 إيمان السيدة العذراء

 04/ 14، 11 ميالد الكلمة
 04/ 16، 15 شهيد الحق يوحنا المعمدان

 04/ 18، 12 ملكي صادق
 07/ 41، 19 الصليب

 04/ 47، 40 نسميه القدير
 04/ 44، 41 وعود وعهود

 05/ 46، 45 أنت علِْمت ُسبُلي
 05/ 48، 42 عمل هللا

لمن قّدم السيد المسيح ذبيحته 
 04/ 51، 49 على الصليب؟

 07/ 57، 50 جسد الرب ودمهالتناول من 
 نيافة األنبا بنيامين مطران المنوفية

 02/ 7، 0 أثر الخطية
 01/ 4، 1 اسمح اآلن

 01/ 6، 5 بين يونان والسيد المسيح
 01/ 8، 2 الصوم الحقيقي

 05/ 01، 9 فكر الصوم
 01/ 07، 00 األم

 01/ 04، 01 آالم المخلص
 00/ 08، 02 الخمسين المقدسة
 04/ 71، 09 القيامة والكنيسة
 08/ 77، 70 االستشهاد قيامة

 01/ 74، 71 فاعلية اإليمان
 05/ 76، 75 الديانة النقية

 04/ 78، 72 عضويتنا في الكنيسة
 02/ 11، 79 بين اإلشباع والشبع

 01/ 17، 10 مكانة العذراء
 05/ 14، 11 االستعداد للتناول
 05/ 16، 15 خطورة الشهوات

 05/ 18، 12 خطورة الِغنى
 01/ 41، 19 خطورة اإلدانة

 04/ 47، 40 بين القوة والضعف
 04/ 44، 41 مفهوم القوة

 05/ 46، 45 عوامل القوة الروحية
 05/ 48، 42 الصوم والنقاوة

 05/ 51، 49 التسبيح
 01/ 57، 50 نصائح هامة

 نيافة األنبا سيرابيون مطران لوس آنجلوس
تحننه "ثيؤطوكية ُغلب من 
 02/ 7، 0 االثنين"

 04/ 4، 1 الكنيسة والتجديد
 01/ 6، 5متى صنعت صدقة فال 

وت قدامك بالبوق  تصِّ
 01/ 8، 2 سقوط اإلنسان

 06/ 01، 9 يوم تأكل منها تموت
لنا هذا الكنز في أواٍن خزفية 

 01/ 04، 01 (2: 4كو 7)
 00/ 08، 02 األسقف الشهيد
 04/ 71، 09 كنيسة الشهداء

التأصيل الالهوتي للعمل 
 04/ 74، 71 المسكوني

 01/ 17، 10 مهما قال لكم فافعلوه
فحل بينهما مشاجرة حتى 

 05/ 14، 11 فارق أحدهما اآلخر
أيجوز لكم أن تجلدوا 

إنسانًارومانيًا غير مقضي 
 05/ 18، 12 عليه

 المتنيح نيافة األنبا كيرلس مطران ميالنو
الدير إلى السكنى من طريق 

 04/ 74، 71 في ديار الرب
نيافة األنبا أنطونيوس مرقس أسقف عام الكرازة في 

 أفريقيا
قصة الكنيسة القبطية في 

 06/ 01، 9 دولة توجو
 نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان

 02/ 11، 79 المحبة وقبول اآلخر
العذراء مريم... السماء 

 04/ 17، 10 الثانية
 نيافة األنبا موسى أسقف الشباب

في ذكرى األربعين لشهداء 
 00الكنيسة البطرسية )

م( ماذا عن: 7106ديسمبر 
 04/ 4، 1 (0"غسيل المخ" )

 04/ 8، 2 (4الحظ نفسك والتعليم )
 02/ 01، 9 (5الحظ نفسك والتعليم )

 04/ 07، 00 حول آفة العصر "اإلدمان"
 04/ 04، 01 مسيح الجلجثةربي يسوع 

شهداء الكنيسة بطنطا 
 05/ 06، 05 واإلسكندرية

 05/ 71، 09 بين القيامة واإلفخارستيا
 08/ 77، 70 وداًعا.. للشهداء األبرار

 05/ 74، 71 الحياة الرسولية
 05/ 76، 75 الروح القدس يرشدنا

 04/ 78، 72 الزواج المسيحي
 05/ 17، 10 (7الزواج المسيحي )

 06/ 14، 11 كنت قديًسا.. وصرت شفيًعا
 05/ 16، 15 أهداف الزواج المسيحي
أهداف الزواج المسيحي 

(7) 12 ،18 /06 
النضج الروحي الالزم 

 01/ 41، 19 للزواج
النضج النفسي الالزم 

 05/ 47، 40 للزواج
النضج العاطفي الالزم 

 05/ 44، 41 للزواج
ي خمسة أعوام مباركة ف

 00/ 46، 45 حياة قداسة البابا تواضروس
النضج االقتصادي الالزم 

 06/ 48، 42 للزواج
الكتاب المقدس هو كالم هللا 

 06/ 51، 49 وفيه تاريخ البشرية



كنيستنا القبطية األرثوذكسية 
 01/ 57، 50 تكّرم اإلنجيل

 نيافة األنبا تكال أسقف دشنا
المسيح ارتقى بنا من ميالد 

 04/ 57، 50 الكبرياء إلى االتضاع
نيافة األنبا يوسف أسقف جنوبي الواليات المتحدة 

 األمريكية
 08/ 7، 0 بقوة يأتي

 05/ 4، 1 أسقيها كل لحظة
 04/ 8، 2 بيت ملجأ لتخليصي

لو لم تكن قد أعطين من 
 02/ 01، 9 فوق

 04/ 04، 01 ِعَوض الِطيب عفونة
فتراءى كالمهن لهم 

 04/ 08، 02 كالهذيان
فيهزمهم صوت ورقة 

 05/ 71، 09 مندفعة
ارسل رحمة تفتح أبوابي 

 09/ 77، 70 فأنا متضايقة
 06/ 76، 75 فخر الرسل

أجنحتها مستقيمة الواحد 
 05/ 78، 72 محو أخيه

ق األصدقاء ام يفرِّ  08/ 11، 79 النمَّ
 05/ 17، 10 ولم يعرفها
 06/ 14، 11 منها زنجارهاوما خرج 

 06/ 18، 12 ظننت أني مثلك
 04/ 41، 19 ثقّل أذنيه وأطمس عينيه

 05/ 47، 40 قاتل وشهيد
دق في المسيح  05/ 44، 41 أقول الصِّ

 06/ 46، 45 لماذا صمنا ولم تنظر؟
 06/ 48، 42 ليأتي بثمٍر كثيرٍ 

 06/ 51، 49 وال يَُعيِّر
 مكاريوس األسقف العام بالمنيانيافة األنبا 
 05/ 8، 2 الجهاد اإليجابي

 09/ 77، 70 رسالة إلى أهالي الشهداء
 06/ 76، 75 القرابني في الكنيسة

 05/ 78، 72 الرجاء
 08/ 11، 79 مدارس الوعظ
 04/ 41، 19 الخطية والزمن

في ذكرى القديس األنبا 
يحنس القصير "هذا مالٌك 

 06/ 47، 40 وليس إنسانًا"
نيافة األنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من 

 رمضان
 08/ 7، 0 بيت لحم "النبوة الناقصة"

 05/ 4، 1 المعمودية
 04/ 6، 5 الشركة "كينونيا"

 آباء دير البرموس
األسقف إيسيذوروس 
كعقائدي ومدافع عن 

الكنيسة، بقلم المتنيح األستاذ 
 08/ 4، 1 يسى عبد المسيح

المتنيح القمص عبد المسيح 
صليب المسعودي 

البرموسي، بقلم المتنيح 
 71/ 01، 9 األستاذ يسى عبد المسيح

والدة الملك عمانوئيل 
 04/ 57، 50للمتنيح األنبا إيسوذورس 

أسقف ورئيس دير البرموس 
 العامر األسبق

 القمص بنيامين المحرقي
 05/ 6، 5 عناية هللا في سفر يونان

منهج القديس القمص 
 05/ 8، 2 ميخائيل البحيري الروحي

 08/ 01، 9 الصوم موسم االستشهاد
 05/ 07، 00 (2: 5ليس لي إنسان )يو 
 05/ 04، 01 أوصنا في األعالي
 04/ 08، 02 قومي استنيري...

وأخذته سحابة عن أعينهم 
 06/ 71، 09 (9: 0)أع 

 71/ 77، 70 روح القداسة
الرب تنمو كانت كلمة 
 02/ 76، 75 وتقوى بشدة

 06/ 78، 72 فضيلة إضافة الغرباء
العمل الداخلي في حياة والدة 

 06/ 17، 10 اإلله القديسة مريم
 06/ 16، 15 الرهبنة واالستشهاد

 02/ 18، 12 الصليب في الفن القبطي
 05/ 41، 19 لماذا نصلي على المنتقلين؟

 06/ 47، 40 الرب حافظ البسطاء
د فاَك الحلف  06/ 44، 41 ال تعوِّ

 02/ 48، 42 ضرورة التجسد اإللهي
فولدت ابنها البكر وقمَّطته 

 05/ 57، 50 وأضجعته في المذود
 القمص يسطس فرج

دير الجميزة )دير القديس 
األنبا أنطونيوس بدير 

 09/ 01، 9 الميمون(
تواضروس دير الشهيد 

المشرقي بالجبل الغربي 
 08/ 48، 42 لألقصر )دير المحارب(

 القمص يوحنا نصيف
 06/ 4، 1 بين القديم والجديد

 04/ 6، 5 أدوية فعالة ضد الكبرياء
 06/ 8، 2 حروب عدو الخير

 08/ 01، 9 بيت اآلب
من بستان القمص بيشوي 

 05/ 07، 00 كامل
 05/ 04، 01 متجهًا نحو أورشليم..!

معجزة صيد السمك بعد 
 05/ 08، 02 القيامة

القديس أثناسيوس الرسولي 
 06/ 71، 09 وقوة الكلمة

مصارعتنا ليست مع دم 
 70/ 77، 70 (07: 6ولحم )أف 

 06/ 74، 71 صوم الرسل
 08/ 76، 75 (0حديث حول الهجرة )
 06/ 78، 72 (7حديث حول الهجرة )
 06/ 17، 10 قصص عن التواضع

األنبا كيرلس الفنان الرقيق 
 02/ 14، 11 والينبوع العميق

 06/ 16، 15 عن القديس يوحنا المعمدان
 02/ 18، 12 تجارة عظيمة

المرأة الخاطئة في بيت 
 05/ 41، 19 الفريسي

 02/ 47، 40 الِعلم.. هل يجلب الغّم؟

 06/ 44، 41 العودة إلى الحياة
بدء صوم الميالد.. بمناسبة 

 02/ 48، 42 لماذا أتى؟!
الدكتور ثروت باسيلي 

"رجل المحبة والعطاء.. 
 02/ 51، 49 سبقنا إلى السماء..!"

 05/ 57، 50 اقتناء مجد المسيح
 القمص أبراهام عزمي

 9/ 51، 49 عن البابا تواضروس
 القس بيمن الطحاوي

 02/ 44، 41 الكنيسة إكليروس وشعب
 06/ 57، 50 ت القراءة المثمرةمعّوقا

 القس أنطونيوس فهمي
 08/ 71، 09 خادم المهارات

الخادم والموضوعات 
 08/ 78، 72 الالهوتية والعقائدية

الخادم ومحبته إلخوته 
 08/ 16، 15 الخدام

التكامل بين الخادم وإخوته 
 06/ 41، 19 الخدام

التكامل بين الخادم وإخوته 
 08/ 47، 40 الخدام )ب(

 القس إبراهيم القمص عازر
يا الذي بارك في ذلك 

 06/ 4، 1 الزمان
الصوم والعودة للشخصية 

 05/ 6، 5 الفردوسية
الصوم والعودة للحياة 

 02/ 8، 2 الفردوسية "حياة الشركة"
الصوم واالنطالق نحو 

 09/ 01، 9 األبدية
 06/ 07، 00 معرفة هللا

 06/ 04، 01 بالموت داس الموت
 05/ 08، 02 اليوم الثامن )أول األسبوع(

 02/ 71، 09 خيٌر لكم أن أنطلق
 70/ 77، 70 ال أترككم يتامى
 06/ 74، 71 آريوس باغوس

 08/ 76، 75 طريق الرب بأكثر تدقيق
 02/ 78، 72 ملكوت هللا

من وحي جبل التجلي.. ما 
بين معاينة مجد هللا وخدمة 

 08/ 17، 10 اإلنسان
 08/ 16، 15 السنة الليتورجية القبطية

 09/ 18، 12 الصليب والليتورجيا
 06/ 41، 19 في المسيح

 08/ 47، 40 المسيحي بين الحياة والموت
 02/ 44، 41 حياتنا في المسيح

 08/ 48، 42 هللا واإلنسان
تجسد الكلمة للقديس 
 06/ 57، 50 أثناسيوس الرسولي

 باسيليوس صبحيالقس 
 06/ 04، 01 مؤلفوا طلبات أسبوع اآلالم

لسفر بعض  511الذكرى الـ
موظفين األقباط للعمل 

 08/ 71، 09 م7102-0502بإسطنبول 
البابا يوأنس التاسع عشر 

 02/ 74، 71 001الـ
 02/ 41، 19مئوية "لجنة التاريخ 



 م7102 -0902القبطي" 
 دكتور رسمي عبد الملك رستم

بمناسبة صوم وعيد األم 
 08/ 14، 11 العذراء مريم.. رؤية تربوية

قداسة البابا األنبا 
تواضروس الثاني أبو اآلباء 

واالحتفال بعيد األب في 
 8/ 16، 15 أستراليا )رؤية تربوية(

البابا تواضروس في عيون 
 00/ 46، 45 اآلخرين

 أستاذ دكتور إسحق إبراهيم عجبان
جوار ظالل الصليب إلى 

المذود )مواكب الشهداء من 
أطفال بيت لحم.. إلى 

 71/ 7، 0 الكنيسة البطرسية
التتابع التاريخي والتوزيع 

الجغرافي ألعداد اآلباء 
مطارنة وأساقفة الكنيسة 

القبطية )حتى نوفمبر 
 02/ 46، 45 م(7102

 إبوذياكون دكتور يوحنا نسيم
 09/ 18، 12 ذكصولوجية عيد الصليب

 02/ 57، 50 أقصر عظة في التاريخ
 أستاذ نبيل فاروق فايز

 02/ 04، 01 طروحات سبت الفرح
نبات البلسم وعيد المشمشة 

 06/ 08، 02 عند األقباط
 أستاذ مايكل حلمي راغب

موعد ترتيل لحن 
 02/ 04، 01 أومونوجينيس

طرح عيد القيامة )تشي 
 06/ 08، 02 أوأويني(

مديح العذراء إطاللة على 
 08/ 51، 49 في الكنيسة اإلثيوبية

 أستاذ زكريا عبد السيد
قداسة البابا تواضروس 

الثاني في عيد جلوسه 
الخامس "إنجازات كنسية.. 

نموذج في الوطنية.. قامة 
 07/ 44، 41 عالمية"

 أستاذ مدحت حلمي تادرس
السيرة القبطية للشهيد 

"لكارون" الجندي 
 08/ 41، 19 األسيوطي

 دكتورة إيريني ثابت
 02/ 4، 1 (5يسوع المعلم األعظم )
 06/ 6، 5 (6يسوع المعلم األعظم )

 الشاعرة مريم توفيق
 77/ 77، 70 سر األكاليل

 دكتورة دينا عبد الكريم
 06/ 57، 50 سِّهل لنا طريق التقوى..

 أستاذة ماريان إدوارد
 06/ 8، 2 نعم ينصفهم سريًعا

 06/ 07، 00 النظرة األولى
 08/ 04، 01 نقوديموس عند الصليب
 77/ 77، 70 سقطت قشور الماضي

 08/ 17، 10 بل نسيه!
 08/ 41، 19 الرجل ذو اليد اليابسة

 09/ 47، 40 الصرخة..
 08/ 44، 41 ابتسامة الروح
 09/ 48، 42 سفن صغيرة..

 08/ 51، 49 كم صنع بي
 أستاذة ماجي حسني

 70/ 01، 9 شمس البر
 08/ 04، 01 لقاء في الهاوية

 02/ 16، 15 همس واستجابات
 09/ 47، 40 الرب قال لي

ترنيمة المصاعد/ حجارة 
 09/ 48، 42 حيّة

 02/ 57، 50 قضيب لوز
 أستاذة جرمين جورج

 08/ 78، 72 مفتدين الوقت
 02/ 57، 50 نريد أن نرى يسوع

 معهد الدراسات القبطية
قداسة البابا تواضروس 

الثاني وجهوده في مجال 
 07/ 48، 42 التعليم الكنسي

 أسرة تحرير المجلة
تعليقات على سيرة القديس 

 08/ 6، 5 األنبا بوال أول السواح
 08/ 07، 00 المعمودية واالستنارة

قداسة البابا األنبا 
تواضروس الثاني "االهتمام 

 01/ 46، 45 بما يبني وليس بما يرضي
في صبيحة الميالد للقديس 

 08/ 57، 50 يوحنا ذهبّي الفم
 بيانات الكنيسة

بيان المقر البابوي 
بخصوص تفجيري 

الكاتدرائية المرقسية 
باإلسكندرية وكاتدرائية 

 00/ 06، 05 مارمرقس بطنطا
المشترك الذي وقّع البيان 

عليه قداسة البابا بولس 
الثاني وقداسة البابا شنوده 

 06/ 06، 05 الثالث
البيان المشترك الذي وقّع 

عليه قداسة البابا األنبا 
تواضروس الثاني وقداسة 

 2 - 6/ 08، 02 البابا فرنسيس بابا روما
بيان الكنيسة بشأن حادث 

 6/ 77، 70 طريق جبل القلمون
كنيسة القبطية بيان ال

بخصوص الهجوم اإلرهابي 
 5/ 78، 72 في رفح

بيان الكنيسة بخصوص 
رفات الشهداء األقباط 

 4/ 47، 40 المصريين بليبيا
بيان إدنة الكنيسة القبطية 
للهجوم اإلرهابي الغاشم 

 4/ 47، 40 على منطقة القواديس
بيان الكنيسة في استشهاد 

 6/ 47، 40 القمص سمعان شحاته
بيان إدانة الكنيسة القبطية 
للهجوم اإلرهابي بطريق 

 5/ 44، 41 الواحات
بيان الكنيسة بخصوص 

 4/ 48، 42االعتداء على مسجد 

 الروضة بالعريش
بيان إدانة الكنيسة القبطية 

االعتراف بالقدس عاصمة 
 4/ 51، 49 إلسرائيل

بيان مطرانية أطفيح لألقباط 
األرثوذكس بخصوص 

 2/ 57، 50 تادرسكنيسة األمير 
 ملفات

ترميم وتجديد الكنيسة 
البطرسية )إعداد/ دكتور 

 05 - 04/ 7، 0 سامي صبري(
زيارة قداسة البابا 

 5 - 4/ 4، 1 تواضروس الثاني لليونان
خمس سنوات على نياحة 
 04/ 01، 9 قداسة البابا شنوده الثالث
باقة جديدة من الشهداء.. 

 04 - 2/ 06، 05 شهادة مستمرة
اللقاء الثاني بين بابا 

اإلسكندرية وبابا روما في 
 2 - 1/ 08، 02 م7102أبريل  78القاهرة 

زيارة قداسة البابا 
تواضروس الثاني لدولة 

 9 - 8/ 08، 02 الكويت
زيارة قداسة البابا الرعوية 

 4 - 1/ 71، 09 األولى للمملكة المتحدة
 9 - 4/ 77، 70 شهداء جبل القلمون

زيارة قداسة البابا األنبا 
تواضروس الثاني 
 00 - 01/ 77، 70 لجمهورية أيرلندا

تقرير زيارة وفد الرهبنة 
عن الكنيسة القبطية 

األرثوذكسية إلى الكنيسة 
 8 - 6/ 76، 75 الروسية

االحتفال بذكرى األربعين 
 2 - 6/ 78، 72 لشهداء جبل القلمون

األنبا ساويرس أسقف نيافة 
ورئيس دير السيدة العذراء 

 2 - 5/ 11، 79 )المحرق( يرقد في الرب
زيارة رهبانية لألراضي 

 07، 9 - 8/ 11، 79 المقدسة
نيافة األنبا كيرلس )مطران 

ميالنو والنائب البابوي 
 00، 8/ 14، 11 ألوروبا( يرقد في الرب

قداسة البابا األنبا 
ل تواضروس الثاني في أو

زيارة له إلى اليابان 
 2 - 4/ 16، 15 وأستراليا

زيارة قداسة البابا 
 9 - 6/ 18، 12 تواضروس الثاني ألستراليا

استشهاد القمص سمعان 
 2 - 6/ 47، 40 شحاته

تجليس ثالثة آباء أساقفة 
عامين وسيامة أربعة آباء 

 9 - 8/ 46، 45 أساقفة جدد
الميرون المقدس وثيقة عمل 

للمرة التاسعة والثالثين في 
تاريخ كنيستنا القبطية 

والثانية في حبرية قداسة 
البابا األنبا تواضروس 

 71 - 02/ 08، 02 "008الثاني "



جملة الكرازة - 29 ديسمرب 2017

عظة األربعاء 20 ديسمبر 2017م من كنيَسة المالك ميخائيل في بيت الكرمة بكنج مريوط

الشـــعوب  حتـــى  فضائـــل،  فيـــه  مجتمـــع  أي 
الوثنيـــة عندهـــا فضائـــل كثيـــرة مثـــل فضيلـــة احتـــرام 
الرســـول  بولـــس  القديـــس  ذكـــره  مـــا  لكـــن  اآلخـــر، 
)1تـــس12:5-23( هـــو فضائل مســـيحية ســـامية. 
الفضيلـــة اإلنســـانية تقـــول: امتنعـــوا عـــن كل شـــر، 
لكـــن فـــي المســـيحية نقـــول: »امتنعـــوا عن كل شـــبه 
شـــر«، يـــا لهـــذا الســـمو! فـــي العهـــد القديـــم كانـــت 
الوصيـــة تقـــول: »ال تقتـــل«، لما جـــاء العهد الجديد 
ألن  تغضـــب«،  »ال  المســـيح:  يســـوع  ربنـــا  قـــال 
الغضـــب يـــؤدي إلـــى القتل. يســـوع المســـيح قال لنا 
أنـــه مـــا جاء لينقض بل ليكمل، أكمل فهم اإلنســـان 
للوصية، فالوصية لها أبعاد ومســـتويات يتقدم فيها 

اإلنســـان، فـــي ســـمو ورقـــي، فـــي مســـيرة طويلـــة. 
ما معنى امتنعوا عن كل شبه شر؟

شـــبه الشـــر هو الذي يؤدي إلى الشـــر، يؤدي 
إلـــى الخطيـــة أو الجريمـــة أو االنحـــراف. »امتنعـــوا 
عـــن كل شـــبه شـــر« تعنـــي أن تضـــع فـــي بالـــك أن 
هنـــاك أمـــور فـــي حياتنا تـــؤدي إلى ما هـــو أخطر، 
قـــد تكون هذه األمور ليســـت خطيـــرة في حد ذاتها، 
لكـــن عندمـــا يســـقط اإلنســـان فيهـــا أو يدخـــل فـــي 
بدايتهـــا يقـــع فـــي خطايـــا كثيـــرة. تعالوا لنأخـــذ أربعة 

أو خمســـة نمـــاذج تبّيـــن لنـــا ما هو شـــبه الشـــر.
1( التردد

يقـــول لنـــا الكتـــاب فـــي رســـالة يعقـــوب عـــن 
اإلنســـان المتـــردد: »َرُجـــٌل ذو رأَييـــِن هـــو ُمَتَقلِقـــٌل 
فـــي جميـــِع ُطُرِقـــِه« )يـــع8:1(. أتذكـــر حيـــن كنـــت 
فـــي الديـــر وكنـــت مســـئواًل عـــن الزائريـــن، أن دخـــل 
شـــاب مـــع أمـــه ومعـــه ورقـــة في يـــده مغلـــق عليها، 
وقـــال لـــي: »اختـــر ورقـــة يا أبونـــا«، فاختـــرت ورقه 
كان مكتوًبـــا فيهـــا »ال أبيعهـــا« ففرح الشـــاب، ردت 
أمـــه قائلـــة أنهـــم كانـــوا ي ديـــر آخـــر واختـــار أب 
راهـــب هنـــاك ورقـــة أخـــرى مكتـــوب عليهـــا »بعهـــا« 
وتضـــح أن ذلـــك كان بخصـــوص قطعة أرض كانا 
يفكـــران فـــي بيعهـــا لكـــن الشـــاب كان متـــردًدا. مثـــل 
هـــذا اإلنســـان هـــو صعب جـــًدا، وخصوًصا لو كان 

مســـئولية.  في 
التـــردد يوّصـــل إلـــى الشـــر، وعكســـه الثبـــات. 
اإلنســـان الثابت حينما يواجه موضوًعا فإنه يدرســـه 
ويصلـــي ويفكـــر ويأخـــذ مشـــورة ويقرر. مثـــال لذلك 
إبراهيم أبو اآلباء، في ســـفر التكوين أصحاح 12، 
طلـــب منـــه هللا أن يتـــرك أرضه وعشـــيرته ويتغّرب، 
ولـــم يضّيـــع إبراهيـــم وقًتـــا، بـــل قـــام بكل نشـــاط وبدأ 
يأخـــذ طريـــق المســـيرة وهـــذه الدعـــوة. مثـــال آخـــر 
إبراهيـــم أبـــو اآلبـــاء عندمـــا طلـــب هللا أن يقـــدم ابنـــه 
ذبيحـــة، فأطـــاع فوًرا. فـــي المقابل نرى مثاًلل للتردد 
فـــي الشـــاب الـــذي دعـــاه الســـيد المســـيح وقـــال لـــه: 
اتبعنـــي، فأجـــاب: »يـــا ســـيُِّد، ائـــَذْن لـــي أْن أمضَي 
أوَّاًل وأدِفـــَن أبـــي« )مـــت19:8-22(، طبًعـــا دفـــن 
األب شـــيء مهـــم، لكنهـــا هنـــا شـــكل مـــن أشـــكال 
التـــردد. أحياًنـــا الروح يحـــركك لعمل روحي مثل أن 
تصلـــي أو تقـــرأ اإلنجيـــل، ولكنك تتالدد لثواٍن تحت 
أي ُمســـّمى، وتكـــون النتيجـــة أن اإلنســـان يخســـر 
عمله الروحي، وهذا شـــبه الشـــر الذي يقود للشـــر. 

2( اإلهدار
هـــو  عمـــره  فـــي  اإلنســـان  يهـــدره  مـــا  أكثـــر 
الوقـــت. الوقـــت عطيـــة إلهيـــه ال تتوالـــد وال تتمـــدد، 
اليـــوم 24 ســـاعة لـــكل البشـــر، وهـــو ال يتوقـــف وال 

يرجـــع إلـــى الـــوراء وهو محدود مهمـــا طال. القديس 
يســـتطيع  ال  كان  حياتـــه  نهايـــة  فـــي  أغســـطينوس 
الوقـــوف أو الجلـــوس، بـــل كان راقـــًدا أغلب الوقت، 
وألنه كان يريد أن يصلي فطلب أن ُتكَتب المزامير 
علـــى الحائـــط ليســـتطيع قراءتها. زيـــارة صغيرة ألّية 
محطـــة قطـــار أو أتوبيـــس في أّية دولة غربية، تجد 
النـــاس تقـــرأ دون تضييـــع وقـــت فـــي الثرثـــرة. اهتـــم 
ر هـــذه العطيـــة التـــي يقدمهـــا هللا لـــك،  بوقتـــك، قـــدِّ
اســـتخدم الوقـــت حتـــى تفيـــد نفســـك وتفيـــد اآلخرين. 

الوقـــت هـــو أغلـــى مـــا نملك.
ليـــس قثـــط إهـــدار الوقـــت، بـــل أيًضـــا إهـــدار 
المال. هناك قديســـون كانوا أغنياء جًدا مثل إبراهيم 
أبـــي اآلبـــاء، والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس أب جميع 
الرهبـــان والـــذي كان يمتلـــك 300 فـــدان، وغيرهمـــا 
الكثيـــرون. المـــال نعمة وعطية من عند هللا، ولكنها 
نعمة ُيختَبر بيها معدن اإلنســـان. هناك من يســـتغل 
المال بشكل صحيح سواء في مشاريع أو خدمة... 
إلـــخ، وهنـــاك آخر يســـيء اســـتخدام هـــذا المال بأي 
شـــكل من األشـــكال. إهدار المال خطية، هو شـــبه 
شـــر، قمـــن يســـيء اســـتخدام مالـــه، يوقـــع نفســـه في 
خطايـــا كثيـــرة. افـــرض وفرة المـــال ال تعني التبذير، 

بل تعني الحكمة لالســـتخدام الحســـن. 
هناك أشـــكال أخرى من اإلهدار، مثل إهدار 
إهـــدار الميـــاه والطعـــام. يوجـــد في العالـــم مليار من 
البشـــر ال يجـــدون ميـــاه الشـــرب، بمعنـــى أن واحـــًدا 
مـــن كل ســـبعة ال يجـــد كـــوب مـــاء ليشـــربه، وهناك 
بـــالد فيهـــا مجاعـــات والنـــاس يبحثـــون عـــن الطعام 
فـــي صناديـــق القمامة! لذلك فكر البشـــر في اختراع 
الثالجـــات وأجهـــزة أخـــرى ووســـائل طهـــو متعـــددة، 
وذلـــك لتقليـــل إهـــدار الطعـــام. حينمـــا ترمـــي الطعام 

فأنـــت تحـــرم إنســـاًنا آخر مـــن الطعام. 
3( اإلهمال

مثلمـــا يهمـــل أب أو أم فـــي تربيـــه أوالدهمـــا، 
وقـــد يأخـــذ اإلهمال صورة التدليـــل. وهناك اإلهمال 
فـــي العمـــل، واإلهمـــال فـــي اإلنتـــاج. لـــو لـــم ُيرَبـــط 
المســـمار جيـــًدا فـــي عجلـــة الســـيارة فمـــن الممكـــن 
أن يـــؤدي هـــذا إلـــى شـــر. أظنكـــم تتذكـــرون كيـــف 
ومـــاذا  أوالده  تربيـــة  فـــي  الكاهـــن  عالـــي  أهمـــل 
العالقـــات  فـــي  اإلهمـــال  وهنـــاك  النتيجـــة.  كانـــت 
وزمالئـــك...  وأصحابـــك  بجيرانـــك  االجتماعيـــة، 

اإلهمـــال شـــر، وأحياًنـــا نســـًميه »آفـــة الحيـــاة 
الروحيـــة«: إهمـــال صلواتك، إهمال انجيلك، إهمال 
فـــي  النظافـــة:  إهمـــال  وهنـــاك  إلـــخ.  قراءاتـــك... 
البيـــت، فـــي الفصـــل الدراســـي، فـــي المدرســـة، فـــي 
الشـــارع... بـــل وقـــد نرى صنوف اإلهمـــال هذه في 
الكنيســـة! نظافـــة المـــكان تجعـــل اإلنســـان مرتاًحـــا، 

والعكـــس صحيـــح.
5( االنشغال الزائد 

هناك من يعمل أكثر من الالزم، وهذا يؤدي 
إلـــى أخطـــاء كثيـــرة منها اإلهمال. هنـــاك من أناس 
»مدمنـــو شـــغل« workaholic. االنشـــغال الزائـــد 
يتعـــب اإلنســـان فـــي كل عالقاتـــه، بـــل قـــد ينقطـــع 
عن الممارســـات الروحيـــة من صالة وقراءة وخدمة 

بسبب االنشغــــــــال. وهناك 
مـــن يضيــــــــع بيتـــه وأســـرته 
بسبــــــــب انشغاله الدائــــــــــــم. 

االنشغال الزائد أحياًنا يكون مقدمة لشـــــرور أخرى. 
البـــد أن يكـــون هناك تنوع في حياة اإلنســـان، لذلك 
قانـــون  إن  لنـــا  يقولـــون  الديريـــة  الحيـــاة  فـــي  نجـــد 
الراهب: ســـاعة عمل، ســـاعة قراءة، ســـاعة صالة؛ 
للقـــراءة  للصـــالة وفتـــرة  فتـــرة  ـــم  ُمقسَّ اليـــوم  أن  أي 
والدراســـة وفتـــرة للعمل: عمل يـــدوي أو غير يدوي.

المشـــغولية الزائـــدة هـــي شـــبه شــــــــــــر، وتحـــرم 
اإلنســـان مـــن بيتـــه، ومـــن حياتـــه، بـــل وربمـــا مـــن 
أبديته أيًضا، لذلك يجب أن يكون اإلنســـان منتبًها 
للغايـــة مـــن االنشـــغال الزائـــد، ويجـــب أن يكـــون لـــه 
وقتـــه الخـــاص بيـــن فترة وأخـــرى، لكي يســـتطيع أن 

يكمـــل مســـئولياته األخرى.

6( العشوائية 

هنـــاك مـــن يذاكـــر بـــدون نظام، ومـــن يجاوب 
بـــال نظـــام، ومـــن يتكلم بال نظـــام، وآخر يبني بدون 
نظـــام... والعجيـــب أن مثـــل هـــؤالء يقولـــون عـــن 
حياتهـــم إنهـــا »ماشـــية بالبركـــة«! بينما فـــي الواقع، 
البركـــة فـــي النظـــام. فـــي معجـــزة إشـــباع الجمـــوع، 
قـــال الســـيد المســـيح للجمـــوع أن يجلســـوا فرًقـــا فرًقا، 
خمســـين خمســـين، وطبًعـــا بينهـــم ممـــرات، وجعـــل 
وشـــبعوا  فأكلـــوا  عليهـــم،  الطعـــام  يوزعـــون  الرســـل 
وفضـــل عنهـــم اثنتـــا عشـــرة قفـــة مـــن الكســـر التـــي 
جمعوهـــا، ممـــا يعنـــي أنهـــم تركـــوا المـــكان نظيًفـــا؛ 
فالنظـــام يـــؤدي إلى البركة. ودائًما نقول ألوالدنا إن 
كلمـــه نجـــاح تبـــدأ بحـــرف »النـــون« الـــذي هو رمز 

واختصـــار لكلمـــة »نظـــام«. 

العشـــوائية ال تبنـــي اإلنســـان، بـــل هـــي شـــكل 
مـــن أشـــكال اإلهمـــال. الذي يبدد طاقات اإلنســـان، 
وال يجعـــل الحيـــاة هادئـــة بـــل تصير مشوشـــة. حتى 
نوّصـــل  نســـتطيع أن  العشـــوائية ال  المناطـــق  فـــي 
بـــل فـــي بعـــض المناطـــق  لهـــا الكهربـــاء والميـــاه، 
العشـــوائية حينمـــا يحصـــل حـــادث أو مشـــكلة قـــد ال 
تستطيع عربة اإلسعاف الدخول، أو ال يستطيعون 

للمـــكان... الوصول 

هـــذه  تحـــت  تنـــدرج  كلهـــا  الصـــور  هـــذه 
الفضيلـــة »امتنعـــوا عـــن كل شـــبه شـــر«. وطبًعا 
هنـــاك نمـــاذج كثيـــرة وصـــور متعـــددة يمكـــن أن 
تبحـــث عنهـــا فـــي حياتـــك. وأحـــب أن أقـــدم لكـــم 
تدريًبـــا ونحن في نهاية الســـنة فـــي األيام األخيرة 
مـــن شـــهر ديســـمبر، راجعوا الجـــزء الـــذي قرأناه 
في رسالة تســـالونيكي األولى األصحاح الخامس 
12-22، اكتبـــوا هـــذه العشـــر اآليـــات وراجعـــوا 
اآليـــات،  فـــي  التـــي  الوصايـــا  أنفســـكم بحســـب 
وابحثـــوا عـــن كيفيـــة تطبيقهـــا. راجع نفســـك في 
نهايـــة هذا العـــام، واعمـــل برنامج عمـــل لحياتك 
فـــي الســـنة القادمـــة. ربنا يحافـــظ عليكـــم دائًما.
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عقيــدة التجســـــــــد هي 
في  الهامة  العقائد  إحدى 
لذلك  المسيحي،  اإليمان 
ترّدد الكنيسة في كل العالم 
“هذا  اإليمان:  قانون  في 
الذي من أجلنا ومن أجل خالصنا، نزل من السماء، 
وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس”. 
فالتجسد كان في فكر هللا منذ البدء، فالموت وفساد 
وبمجيء  آدم،  خطية  نتائج  كانا  البشرية  الطبيعة 
المسيح متجسًدا إلى العالم لكي يتّمم فداءنا، وبصلبه 
وقيامته، وهب لنا أن ننال الحياة والطبيعة الجديدة 

في سر المعمودية المقدسة.
سقوط  مشكلة  لحل  كافية  آدم  توبة  تكن  لم 
تفي  أن  وحدها  للتوبة  ممكًنا  يكن  لم  إذ  اإلنسان، 
كانت  بل  اإلنسان،  طبيعة  تغيِّر  أن  وال  هللا  عدل 
لوجود  البد  وكان  بالموت،  عليها  محكوًما  البشرية 
ويجّدد  الموت  هذا  من  اإلنسان  ليعتق  مخلص 
طبيعته. وفي المسيحية وحدها دون سائر الديانات 
فإن اإلله فيها هو إله مخّلص، وهو يخّلص بذاته، 
ال يرسل مالًكا وال نبًيا وال رسواًل من أجل خالص 
اإلنسان، بل هو وحده بذاته أتى ليخّلص اإلنسان 
المحدود،  غير  وحده  وهو  بال خطية،  وحده  )ألنه 
وهو وحده الذي يستطيع أن يجتاز الموت ويهزمه، 
فيهبنا بقيامته الخالص من الخطية ومن اللعنة ومن 
العبودية للشيطان والخطية، ومن اإلحساس بالذنب 

ومن الخوف.. الخ(، فوحده جّدد طبيعتنا الفاسدة.
لماذا التجسد؟

الفداء  إتمام  أجل  من  التجسد  كان   )1
جسًدا  لنفسه  يتخذ  أن  ارتضي هللا  فقد  والخالص، 
يحمل  جسده  وفي  الموت،  حكم  فيه  يقبل  لكي 
خطايانا على الصليب، وبهذا الجسد الذي تألم يقوم 

ناقًضا أوجاع الموت واهًبا لنا الحياة.
2( بالتجسد يعلن هللا ذاته للخليقة )عمانوئيل 
باهلل،  وفقد صلته  اإلنسان  فعندما سقط  معنا(،  هللا 
للبشرية  ذاته  يعلن  لكي  إنسان  جاء هللا في صورة 
»هللا لم يره أحد قط، االبن الوحيد الذي في حضن 
اآلب هو خّبر« )يو18:1(، حتي ال يعود اإلنسان 
يعبد المخلوق دون الخالق، فتبطل كل عبادة غير 
عبادة اإلله الحقيقي، فيسوع كان بهاء مجد هللا ورسم 

جوهره )عب3:1(.
للبشرية،  مثااًل  ذاته  يسوع  قدم  بالتجسد   )3
يعيش  ال  ولكي  خطواته،  نتبع  لكي  بر  كل  وتّمم 
األحياء فيما بعد ألنفسهم بل للذي مات ألجلهم وقام 

)2كو15:5(.
نبوات ورموز عن التجسد اإللهي 

+ تكلم سفر التكوين عن وعد هللا بالخالص 
آلدم وحواء في )تك15:3(، ثم عن كون المخلص 
من سبط يهوذا في )تك10:49(، ثم تحدث موسى 
من  نبًيا  إلهك  الرب  »يقيم  إسرائيل  لشعب  النبي 
وُيكتب  )تث15:18(،  مثلي«  إخوتك  من  وسطك 

عنه في سفر العدد »أراه ولكن ليس اآلن، أبصره 
يتحدث  عنه  ثم  )عد17:21(،  قريًبا«  ليس  ولكن 
إشعياء بكونه مولوًدا من عذراء )إش7(، ثم بكونه 
ميخا  يتحدث  كما  )إش6:9(،  في  أبدًيا  وأًبا  ملًكا 
النبي عن ميالده في بيت لحم )ميخا2:5(، وعن 
مجيئه أيًضا يكتب حجي النبي بكونه ُمشتهى األمم 
)حجي7:2(، كما يكتب عنه مالخي بكونه شمس 
البر التي تشرق والشفاء في أجنحتها )مالخي2:4(.

+ أّما عن رموز التجسد فكان عمود السحاب 
رمًزا  البرية  في  للشعب  المصاحب  النار  وعمود 
لناسوت الرب والهوته، وكانت العليقة رمًزا لتجسده 
التي  هارون  عصا  أيًضا  وكانت  العذراء،  من 
الرب  لميالد  إشارة  سقي  وال  غرس  بغير  أفرخت 

بدون زرع بشر.
المعاني الروحية للتجسد 

في التجسد تظهر معاني محبة هللا لإلنسان، 
يحمل  كما  البشرية،  مع  صلًحا  يصنع  أن  ورغبته 
الذي جعل كل شر اإلنسان  الرجاء  التجسد معنى 
أجل  من  صنعه  الذي  خالصه  عن  هللا  يمنع  ال 
اإلنسان. في التجسد أيًضا معنى االتضاع الحقيقي 
لإلله الذي صار في صورة عبد. وفيه أيًضا تظهر 
قيمة اإلنسان في عيني هللا الذي لم يشأ أن يهلك 
اإلنسان، ألنه كان عزيًزا في عيني الرب. التجسد 
أيًضا يؤكد ضرورة الكرازة وانتشار بشرى الخالص. 
اإلنسان  ليمنح  كيف جاء هللا  يظهر  التجسد  أخيًرا 

النصرة على الخطية والشيطان...
حية  معاني  حياتك  في  المعاني  هذه  لتكن 

تتذكرها كلما احتفلت الكنيسة بتذكار ميالد الرب.

يتســـــاءل البعـــــــــض 
هـــل عندما نتناول جســـد 
الرب يســـــــــــوع المسيــــــــح 
المتحـــد بالهوتـــــــه تحـــت 
أعـــراض الخبــــــــــز فنحـــن 
نمضغ الالهوت؟ وهل عندما نشـــرب دم الرب 
يســـوع المســـيح المتحـــد بالهوته تحـــت أعراض 
الخمر الممتزج بالماء فنحن نشـــرب الالهوت؟

ولإلجابـــة علـــى ذلـــك نقـــول أن يـــد الســـيد 
المســـيح فـــي جســـده المصلـــوب علـــى الصليب 
والمتحـــد بالهوتـــه عندمـــا دقـــوا فيهـــا المســـمار 
بالالهـــوت  المتحـــد  يـــده  المســـمار خـــرق  فـــإن 
ولكنـــه لـــم يخرق الالهوت. وآالم جســـده عموًما 
المتحـــد بالالهـــوت فـــي ذبيحة الصليـــب لم تقع 
علـــى الالهـــوت ألن الالهـــوت غير قابل لأللم. 
والكنيســـة فـــي القـــرون األولـــى حرمـــت بدعـــة 

مؤّلمـــي الالهـــوت )ثيئوباســـخايتس(.
وال  مـــكان  كل  فـــي  حاضـــر  والالهـــوت 
عندمـــا  لذلـــك  آخـــر  إلـــى  مـــكان  مـــن  ينتقـــل 
نذكـــر صعـــود الســـيد المســـيح بجســـده الممجـــد 
القائـــم مـــن األمـــوات نقـــول فـــي القـــداس اإللهي 

)الغريغـــوري( ]وعنـــد صعـــودك إلـــى الســـماوات 
جســـدًيا وأنت مالئ الكل بالهوتك[. نقول عن 
صعـــوده جســـدًيا؛ وجســـده متحـــد بالهوته ولكن 
الهوتـــه ال يصعـــد مـــن األرض إلى الســـماء بل 
هـــو فـــي األرض وفـــي الســـماء فـــي آٍن واحـــد. 
وعندمـــا كان موجوًدا بجســـده المتحد بالالهوت 
فـــي  الوقـــت  نفـــس  فـــي  كان  األرض،  علـــى 
حضـــن اآلب بالهوتـــه كقـــول إنجيـــل القديـــس 
يوحنـــا الرســـول عـــن الســـيد المســـيح وصعـــوده 
ُهـــَو  ِحْضـــِن اآلِب  ُهـــَو ِفـــي  بالجســـد »الَّـــِذي 
َخبَّـــَر« )يـــو18:1(. وقـــول القديـــس أثناســـيوس 
الرســـولي: ]وحضـــن اآلب ال يخلـــو أبـــًدا مـــن 
مـــا  آبـــاء  )مجموعـــة  ألوهيتـــه[  بحســـب  االبـــن 
قبـــل ومـــا بعـــد نيقيـــة، السلســـلة الثانيـــة، المجلد 
سبتمبـــــــــر  طبعــــــــــــة   85 صفحـــــــــــة  الرابــــــــــــــع 

اإلنجليزيـــة(.  1978
الجســـد  نمضـــغ  نحـــن  التنـــاول  ففـــي  إًذا 
المتحـــد بالالهـــوت ولكـــن ال نمضـــغ الالهـــوت 
الـــذي ال يتجـــزأ بالمضـــغ. ونحـــن نشـــرب الـــدم 
المتحـــد بالالهـــوت ولكـــن الالهـــوت ال ينتقـــل 
مـــن الفـــم إلـــى البلعـــوم ثـــم إلـــى المـــّريء ألنـــه 

كائـــن فـــي كل مـــكان. وباتحادنـــا بجســـد الـــرب 
الحقيقـــي وبدمـــه الحقيقـــي نتحد بالحياة األبدية 
حســـب وعـــده الصادق »َمـــْن َيْأُكْلِني َفُهـــَو َيْحَيا 
ِبـــي« )يـــو57:6(. وأيًضا قولـــه »ِإْن َلـــْم َتْأُكُلوا 
َجَســـَد اْبـــِن اإِلْنَســـاِن َوَتْشـــَرُبوا َدَمـــُه َفَلْيـــَس َلُكـــْم 
 ِ َحَيـــاٌة ِفيُكْم« )يـــو53:6(. وقوله »أَلنَّ ُخْبَز للاَّ
ـــَماِء اْلَواِهُب َحَيـــاًة ِلْلَعاَلِم«  ُهـــَو النَّـــاِزُل ِمـــَن السَّ
)يـــو33:6(، »َواْلُخْبـــُز الَّـــِذي َأَنـــا أُْعِطـــي ُهـــَو 
َجَســـِدي الَّـــِذي َأْبِذُلـــُه ِمـــْن َأْجـــِل َحَيـــاِة اْلَعاَلـــِم« 

)يـــو51:6(. 
وفـــي وعـــده المقـــدس قـــال الســـيد المســـيح 
»َمـــْن َيـــْأُكْل َجَســـِدي َوَيْشـــَرْب َدِمـــي َيْثُبـــْت ِفـــيَّ 
َوَأَنـــا ِفيـــِه« )يـــو56:6(، »َمـــْن َيـــْأُكُل َجَســـِدي 
َوَيْشـــَرُب َدِمـــي َفَلـــُه َحَيـــاٌة َأَبِديٌَّة َوَأَنـــا ُأِقيُمُه ِفي 
اْلَيـــْوِم اأَلِخيـــِر. أَلنَّ َجَســـِدي َمـــْأَكٌل َحـــقٌّ َوَدِمي 
« )يو54:6-55(. أي أن جســـده  َمْشـــَرٌب َحقٌّ
هـــو مـــأكل حقيقـــي ودمـــه هـــو مشـــرب حقيقي. 
وكما هو وســـيلة للثبات في المســـيح فإنه يمنح 
الحياة األبدية ألنه يمنح اســـتحقاق القيامة في 
اليـــوم األخيـــر. فاالتحـــاد بالمســـيح فـــي التناول 
هـــو اتحـــاد بالحيـــاة األبديـــة ألنـــه هـــو »ينبـــوع 
الحيـــاة« بالنســـبة لنـــا. لذلـــك نقـــول فـــي قطـــع 
صـــالة النـــوم فـــي األجبيـــة عـــن الســـيدة العذراء 
مريـــم أنهـــا ]أم قـــادرة رحيمـــة معينة والـــدة ينبوع 
الحيـــاة ملكـــي وإلهـــي يســـوع المســـيح رجائـــي[ 

الثالثة(. )القطعـــة 

 demiana@demiana.org
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anbabenyamin@hotmail.com

فـــي بدايــــــــة عــــــــــام 
ميـــــــالدي جديد نحتـــــــاج 
إلى التخلـص من بعـض 
الصفـــــــــات أو العــــــــادات 
الســـلبية في حياتنا مثل:
)+( التـــردد ومضـــاره: ويصفـــه يعقـــوب 
الرســـول يقول: »رجل ذو رأيين هو متقلقل في 
كل طرقة« )يع8:1(، بمعنى أن يفقد اإلنسان 
القـــدرة علـــى اتخـــاذ قـــرار صائـــب فـــي أي أمـــر 
مـــن أمـــور الحيـــاة الكثيـــرة. وممكن تشـــبيه ذلك 
بنقـــل نبـــات مـــن أرض ألخـــرى قبـــل أن ُيثمـــر 
فـــال يأتـــي بثمـــر، وكذلـــك شـــخص يصـــارع في 
تتعـــدد  بـــل  هدًفـــا،  يصيـــب  فـــال  كثيـــرة  أمـــور 
مهامـــه بـــال تركيـــز فيأخـــذ قـــراًرا ســـريًعا ويرجـــع 
فيـــه بعـــد فـــوات األوان. ويشـــبه ذلـــك َمـــْن يتفق 
علـــى قـــرار معيـــن ثـــم يعـــود وال ينفـــذ ويســـتعفى 
من التمســـك به، مما يســـّبب تضاؤاًل وانحصاًرا 
فـــي الحلـــول وعـــدم جدواهـــا، وفقد ثقـــة اآلخرين 

فـــي االتفاقـــات والوعـــود والحلول.
خطورة هذه الســـلبية: ُتفقد السالم القلبي 
بالشـــخص  النـــاس المحيطـــة  ثقـــة  فقـــد  نتيجـــة 
صاحــــــــــب هـــذه الضعفـــــــــــة أو الســـلبية ونتيجـــة 

فقـــدان االســـتقرار، وهذا يؤثـــر على تنفيذ القرار 
أو إلغائه، وبالتالي ال يتم بناء إيجابي أو نافع 
فـــي حيـــاة الشـــخص المتقلقـــل أو المتـــردد، ألنه 
كمـــوج البحـــر الـــذي يأتـــي ويعـــود دون فائـــدة. 
وكذلـــك مع فقد الســـالم يفقـــد الفرح القلبي، ألنه 
حيث ال ثمر ال يوجد فرح حقيقي، وبالتالي ال 
يوجد إيمان حقيقي أو ثقة حقيقية في عمل هللا 
الثابت والقوي. وكل ذلك ُيخرج اإلنســـان خارج 
دائـــرة هللا وعملـــة الثابت والقـــوي وكالمه األكيد 
فـــي الوحـــي المقـــدس، فهنـــاك المبـــدأ اإللهـــي 
الهـــام القائـــل: »إلـــه الســـماء يعطينـــا النجـــاح، 

ونحـــن عبيـــدة نقوم ونبنـــي« )نح20:2(.
ولكن: ما أسباب التردد؟

1- الســـرعة فـــي اتخـــاذ القـــرار: دون 
ممـــا  أو عميـــق،  كاٍف  وافيـــة وتفكيـــر  دراســـة 
يجعـــل عراقيـــل تواجه القرار أو الرغبة فال تتم، 
بـــل يتـــم العـــدول عـــن هـــذا القـــرار أو التفكيـــر 
إلـــى عكســـه، مما يســـبب التأرجح بيـــن االتجاه 

وعكســـه فـــي التفكيـــر فـــال يتـــم.
2- قد يكون الســـبب هو عدم مناســـبة 
التوقيـــت لهـــذا القـــرار: نتيجـــة الظـــروف التي 

تواجـــه هـــذا التوقيـــت أو الحالـــة العامـــة، وكان 
يجـــب على متخذ القـــرار مراعاة هذه الظروف.
3- قـــد يكـــون الســـبب هـــو ســـطحية 
القـــرار وعـــدم فهمـــه مـــن المعنيين بـــه: مما 
يتســـبب فـــي رفضـــه ألنـــه لـــم يأخـــذ حقـــه مـــن 
الدراســـة الميدانية والمعرفة الحقيقية لمالبســـات 
هـــذا القـــرار وتنفيـــذه. وقـــد أوصانـــا هللا بضرورة 
يمكـــن  جيـــًدا وبوضـــوح حتـــى  النفقـــة  حســـاب 

االســـتفادة بـــه.
4- عـــدم وضـــوح الهـــدف: فلـــكل قـــرار 
يتخـــذه اإلنســـان فـــي حياتـــه هـــدف مهـــم يريـــد 
تحقيقـــه، وعـــدم وضـــوح هـــذا الهـــدف يتســـبب 
عـــدم  أو  إهمالـــه  أو  القـــرار  قبـــول  عـــدم  فـــي 

االعتـــداد بـــه.
5- ضعـــــف اإلرادة: من األسبـــــاب أيًضا 
التـــي تـــؤدي إلـــى عـــدم الثبـــات في تنفيـــذ القرار 
نتيجـــة العوائـــق التـــي تواجهه ممـــا يضعف من 

الرغبـــة فـــي تنفيذه بـــل إهماله تماًما.
6- الشــــــــك القاتـــــــل: الذي هو أســـاس 
التـــردد والتراجـــع وعـــدم تنفيـــذ القـــرارات الهامة. 
بـــاهلل وعملـــه،  اإليمـــان  الشـــك يضعـــف  ومـــع 
فيســـير في المجهول مما يســـبب نتائج وخيمة.
أرجو للجميع عاًما سعيًدا مملؤه السالم 

والفرح القلبي وعمل نعمة هللا معكم.

إن كنيســـتنا القبطية 
المقـــدس،  بالكتـــاب  تهتـــم 
وعقائدهـــا  وطقوســـها 
كتابية المصدر والمرجع.
كنيســـتنا  إن 
القبطيـــة األرثوذكســـة، تقـــوم دائًمـــا بمـــا يلي :

1- تكريم الكنيسة لإلنجيل
تعطـــي الكنيســـة لإلنجيـــل المقـــدس كرامـــة 

خاصـــة ويتضـــح ذلـــك مـــن المواقـــف اآلتيـــة:
المذبـــح  علـــى  الموضوعـــة  البشـــارة   -1

باســـتمرار.
2- األناجيـــل التـــي توضـــع فـــي أساســـات 

الكنائـــس عنـــد بنائهـــا.
3- رفـــع الكاهن للبشـــارة، وتقبيلهـــا بتوقير 

شـــديد، قبل تـــالوة اإلنجيل.
4- وجـــود أوشـــية )طلبة( خاصـــة يقولها 
الكاهـــن قبـــل تـــالوة اإلنجيل، يطلـــب فيهـــا بركة 

للشـــعب وقـــوة لتتميـــم الوصايـــا وطاعتها.
5- إضـــاءة الشـــموع واألنـــوار وقت قراءة 
اإلنجيـــل، ليفهم الجميـــع أنه نور الحياة والطريق.
6- الوقـــوف أثناء قـــراءة اإلنجيل بالذات، 

ألنـــه كالم هللا وصوت القدير.

2- استخدام اإلنجيل في الطقس
1- ال يوجـــد طقـــس فـــي الكنيســـة خـــال 
مـــن قـــراءات إنجيليـــة متعـــددة، ففـــي القـــداس 
الكتـــاب  مـــن  فصـــول  تســـعة  نقـــرأ  مثـــاًل  الواحـــد 
المقـــدس: )اثنـــان من المزاميـــر واألناجيل في كل 
عشـــية وباكـــر والقـــداس، البولـــس، الكاثوليكـــون، 
اإلبركســـيس(. وفـــي صـــوم نينوى والصـــوم الكبير 
كميـــات  نقـــرأ  اآلالم  أســـبوع  وفـــي  نبـــوات.  نقـــرأ 
ضخمة من أســـفار وآيات العهدين مرتبة بطريقة 
رائعـــة، تناســـب أحـــداث اآلالم المجيـــدة يوًما بيوم 

وســـاعة بســـاعة. 
ومســـحة  المعموديـــة  طقـــس  وفـــي   -
نجـــد  والتســـبحة  واللقـــان  والزيجـــة  المرضـــى، 
المقـــدس. الكتـــاب  مـــن  مناســـبة  كثيـــرة  قـــراءات 
2- بـــل أن الكنيســـة أفـــرزت رتبة خاصة 
مـــن رتـــب الشماســـية للكتـــاب المقـــدس: وهـــي 
وهـــو  »القـــارئ«  أو  »األناغنوســـتيس«  رتبـــة 
ُمكلَّـــف بقـــراءة ودراســـة وتعليـــم الكتـــاب المقـــدس 
باســـتمرار. وشـــعاره فـــي ذلـــك: »لَيفَهـــِم القـــاِرُئ« 
)مـــت15:24(. ومثاله في ذلك »عزرا الكاتب«.
لإلنجيـــل  اليوميـــة  القـــراءة  فـــإن  هنـــا  مـــن 
المقـــدس واجـــب شـــخصي وأســـري وكنســـي .. 

آميـــن. المجـــد  ولربنـــا كل 

mossa@intouch.comصديقي وأخي الحبيب

دكتور ثروت باسييل
عرفتك إنساًنا محًبا ودوًدا 

رقيق المشاعر
أحببتك لبساطتك وصفاء ذهنك

ودفء لقائك. 
رأيتك خادًما متضًعا بالحقيقة
ومحبتك للرب يسوع شديدةـ 
فكافأك وألبسك ثياًبا بيضاء، 
وكّللك بأكاليل المجد والبهاء

اذكرنا أمام العرش اإللهى لحين اللقاء

المستشار
إدوارد غالب

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 012٨
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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روعنا قائلة: ال تخافا، ألّن الرعاة أفلتوا 
من أيدي الحراس وقَدموا إلينا. ولم نلبث 
برهة، حتى دخلوا المغارة وابتدأوا يقّصون 
علينا كيف نّجاهم هللا من الضيق قائلين:

- بعــد أن خرجنـــــــا من هنا، ُطفنا أِزّقة القرية ننادي 
ر بوالدة المسيح. فاعترضنا الحراس وقبضوا  ونكرز وُنبشِّ
أيدينا بسالسل من حديد. واستاقونا كأننا  علينا، وغّلوا 
هارًبا  وفّر  أيديهم  من  أفلت  قد  أحدنا  عدا  ما  سكارى 
ر أهلها. ولما وضعونا في السجن  إلى أورشليم لكي ُيبشِّ
لين بأغالل الحديد، تذّكرنا يوسف حين كان  ُمكبَّلين وُمثقَّ
األسود،  ودانيال في جب  مسجوًنا بمصر، 
النار،  أتون  في  ُألقوا  حين  فتية  والثالثة 
ُنصّلي  وشرعنا  الحوت.  بطن  في  ويونان 

ونستغيث بالمسيا. ثم ختمنا الصلوة بهذا النشيد:

ــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرب القديـــــــــــــــــــــــــر  ُنمجِّ
 نرفـــــــــــــــع الصـــــــــــــــوت الجهيـــــــــــــــر
حقـــًـــّـــــــا المسيـــــــــــــــــــح   جاءنـــــــــــــــا 
 اقبلــــــــــــــــــــوا اإلنجيــــــــــــــــل ُسحـــــقـــًـــــــا
اليـــــــــوم طغمـــــــــة  قــــــــــد رأينــــــــــــــــــــا 
قالــــــــــــــــــــــــت لإللـــــــــــــــــه   مجــــــــــــــــــًدا 
 بيــــــــــــت لحــــــــــــــم ذي الحقيـــــــــــــــــرة
قريـــــــــــــــــــــــة داود الصغيــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 مــــــــــــــــــع مالئكــــــــــــــــة الســـــــــــــالم
لآلنــــــــــــــــــــــــــــام  كــــــارزيـــــــــــــــــــــــــــــن 
 دارجــــًــــــــا مثـــــــــــــــــــل البنيــــــــــــــــــــن
 للُعصـــــــــــــــــــــاة الكافـــــــــريـــــــــــــــــــــــن
 فـــي السمـــــــــا تمـــال الفضــــــــــاء
للمـــــــــــــــــــــــــالء  والســـــالمــــــــــــــــــــــــة 
 قد تسامــــــــــــــت فـــي البـــــــــــــــــــالد
ولـــــــــــــــــــــــدت رب العبــــــــــــــــــــــــــــــــاد

إعداد: رهبان دير البرموس

ثم وقفـــُت وحانـــــــــت منـــــــي التفاتـــــــــــــة 
إلى يميني، فوجـــــدت ِمذوًدا وامرأة بقرب 
ر هيئتهـــــا عن الكمــــــال، وتلــــــوح  منه ُتفسَّ
علـــــــــــى طلعتهــــــا الوقــــــــــــــار واإلجـــــــــــــــالل. 

النـــــــور.  ينبعث من وجهه األنيس  وفي حضنها طفـــــٌل 
فأومأ إليه يوسـف بأصبعه وقال لي: 

- هذا هو محّط رحالك، وموضـــــــوع آمالك. وهذه 
هي مريم ابنة داود والدته السعيـــــــــدة التي لـــــــــــم تعــــــــرف 

بحبله رجاًل.
ثم وقف بجانبها وأجلسني معه، وأخذ يقّص عليها 

ما حدث للرعاة. ولما أتم روايته، قالت مريم: 
- ال ينالهم الشر، وال يدركهم الضر، 

سنرى عناية هللا بهم ظاهرة.
قالت ذلك والتفتت إلى الطفل وناجته قائلة: 

- لقد ارتضيت أيها االبن المولود منذ األزل، أن تولد مني اآلن. 
اآلب يدعوك ابًنا له ألنك ُولدت منه، وأنا أدعوك ابني ألني ولدُتك، 
وأنت واحد. ميالدك األول عجيب، وأعجب منه الثاني. ال أطلب لك 
تمأل  وأنت  البطن،  بك  أحاط  األرض.  على  أًبا  وال  السماء،  في  أًما 
السموات واألرض. يضمك المذود والحضن، وحضن أبيك السماوي، 
وال يسعك الفضاء والفراغ. أخدمك هنا، وفي السموات ُتقّدسك المالئكة. 
النظر إلى  أحدق لك وألمسك بإرادتك، ويحجب السارافيم أعينهم من 
الحياة  يمنح  الذي  وأنت  جائع،  ثديي ألنك  لبن  ُأسقيك  بهائك.  ِعظم 

والقوت لكل ذي جسد. 
وما كادت مريم تختم نشيدها هذا، حتى سمعنا وطء األقدام خارج 
نت مريم  المغارة. فخفقت قلوبنا، وتغّير لون وجوهنا، واعترانا الفزع. فسكَّ

كــــــــل عـــــام وأنتـــــــــم 
بخيــــــــــــــــر.. بمناسبـــــــــــــــة 
العـــام الجديــــــــــد وعيـــــــــــــد 
الميـــالد المجيـــد.. الرب 
قـــادر أن يبـــــــــارك بلدنـــا 
المحبـــــــــــوب مصـــر وســـائر الكـــرازة المرقســـية 
البابـــا  والقداســـة  الغبطـــة  بصلـــوات صاحـــب 
األنبـــا تواضـــروس الثانـــي بابـــا اإلســـكندرية 
فـــي  وشـــركائه  المرقسيـــــــــة  الكـــرازة  وبطريـــرك 
الخدمــــــــــــــــة الرسوليـــــــــــة آبائنـــــــــــا المطارنــــــــــــــــــــة 

واألســـاقفة آميـــن.
فـــي عيـــد الميــــــــــــــالد المجيـــــــــــــد.. نتعلـــم 
دروًســـا عديـــدة كل عـــام.. ونحن في هذا العام 
نتعلـــم درًســـا هاًمـــا وهـــو أن الميـــالد كان ســـبًبا 
فــــــــــــــــي عـــــــــــــــــدة  فـــي االرتقـــاء للبشـــرية كلهـــا 

منها: أمـــور 
ارتقى بنا من الكبرياء إلى االتضاع:

حًقـــا مـــا أعجــــــــــب ذلـــك.. آدم اإلنســـــــــــان 
أراد أن يكـــون إلًهـــا.. والمســـيح اإللـــه صــــــــــار 
إنســـاًنا.. مـــا أصعـــب الكبريـــاء ومـــا أتعبهـــا.. 
وصّيرتـــه  العظيـــم  المـــالك  أســـقطت  إنهـــا 
شـــيطاًنا.. وأضاعت بهـــاءه ومجده وعظمته.. 

أنـــه  يعلمنـــا  مـــا  لكـــي  متضًعـــا  الـــرب  فُوِلـــد 
باالتضـــاع نصـــل إلى أعلى المســـتويات، وكل 
مـــن اختارهـــم الـــرب وعمـــل معهــــــــــــــم وبهــــــــــــم 

كانـــوا متضعيـــن.
حًقـــا ســـبحت العـــذراء الطاهـــرة القديســـة 
اْلَكَراِســـيِّ  َعـــِن  اأَلِعـــزَّاَء  »َأْنـــَزَل  قائلـــة:  مريـــم 
َخْيـــَراٍت  اْلِجَيـــاَع  َأْشـــَبَع  اْلُمتَِّضِعيـــَن.  َوَرَفـــَع 
َوَصـــَرَف اأَلْغِنَيـــاَء َفاِرِغيَن« )لـــو53،52:1(. 
العـــذراء ألنهـــا متضعـــة..  الـــرب  اختـــار  لقـــد 

وأعمالهـــا.. بكالمهـــا  هـــذا  أظهـــرت 
إذ قالـــت للمـــالك: »هـــوذا أنـــا أمـــة الرب 
خدمـــت  أيًضـــا  وهكـــذا  كقولـــك«،  لـــي  ليكـــن 
أليصابـــات ثالثـــة أشـــهر.. وعاشـــت تحفظ كل 
مـــا تـــراه متفكرة به فـــي قلبها دون أن تحكي أو 
تروي.. وهكذا كان يوســـف النجار الذي تلقبه 
الكنيســـة »حـــارس الميـــالد«، لـــم نعـــرف عنـــه 
الكثيـــر وال هـــو تكلـــم بمـــا رآه أو ســـمعه.. وقـــد 
تحمـــل الســـفر الكثيـــر المضنـــي مـــن أورشـــليم 

إلـــى بيـــت لحـــم إلـــى مصـــر إلـــى الناصرة..
ونفـــس الحـــال مـــع يوحنا المعمـــدان الذي 
قال: لســـت أنا المســـيح بل إني لســـت أهاًل أن 
أحـــل ســـيور حذائه.. ينبغـــي أن ذاك يزيد وأما 

أنـــا فأنقـــص.. مـــن لـــه العـــروس فهـــو العريس 
أمـــا صديـــق العريـــس فيفـــــــــــــرح.. وأنا فرحــــــــــــي 

قـــد كمل..
وهكـــــــــــذا اختـــــــــــــــــار هللا تالميـــــــــــــذه أناًســـا 
متواضعيـــن.. عمـــل فيهـــم وبهم عمـــاًل عظيًما 
جـــًدا.. لم يســـتطع أحد أن يعملـــه.. إذ خرجت 
أصواتهـــم إلـــى األرض كلها وبلـــغ كالمهم إلى 

أقطار المســـكونة..
وهكـــذا بميــــــــــالد المسيـــــــــــح علمنـــا كيـــف 
نتضـــع.. إذ هـــو العالـــي اتضـــع.. )آدم ارتفـــع 
ُوِلـــد  فارتفـــع(..  انســـحق  المســـيح  فانســـحق، 
كحقيـــر فـــي مـــذود للبقـــر.. لـــم يكـــن لـــه مـــكان 
فـــي البيـــت.. من أم يتيمـــة بال أب.. لم تحتفل 
عـــاش  الســـماء.  احتفلـــت  ولكـــن  األرض  بـــه 
حياته بال مأوى.. وال مكان يســـند فيه رأســـه.. 
وهـــو مالـــك الســـماء واألرض.. لـــم يحمـــل فـــي 
جيبـــه مـــااًل وهـــو الغني وحـــــــــــــده.. عـــاش فقيًرا 
فـــي  ليســـت  العظمـــة  أن  ليعلمنـــا  مســـكيًنا.. 
الغنى أو المسكــــــــــــن أو الملبـــــــــــس وإنما فــــــــــــي 

االتضـــاع والبســـاطة.. 
ليتنـــا نتعلـــم هـــذا الـــدرس مـــن المســـيح.. 
فال نســـعى وراء العظمة في شـــكل صراع على 
المـــادة والمقتنيـــات.. فإننـــا قد دخلنـــا العالم بال 

شـــيء وســـنخرج منه أيًضا بال شـــيء.
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في حديـــــث معّلمنـــــــــــا 
القديس بولـــــــــس مــــــع أهــــــل 
تسالونيكــــــي، أوضـــــــــــــح أّن 
غاية اإليمــــان المسيحـــي 
هـــي  باإلنجيـــل  والبشـــارة 
اقتنـــاء مجـــد المســـيح، عندمـــا قـــال: »َيْنَبِغـــي َلَنـــا 
اإِلْخـــَوُة  َأيَُّهـــا  أَلْجِلُكـــْم  ِحيـــٍن  ُكلَّ  هللَا  َنْشـــُكَر  َأْن 
، َأنَّ هللَا اْخَتاَرُكـــْم ِمَن اْلَبْدِء  بِّ اْلَمْحُبوُبـــوَن ِمَن الـــرَّ
. اأَلْمُر  وِح َوَتْصِديـــِق اْلَحقِّ ِلْلَخـــاَلِص، ِبَتْقِديِس الرُّ
الَّـــِذي َدَعاُكـــْم ِإَلْيـــِه ِبِإْنِجيِلَنـــا، الْقِتَنـــاِء َمْجـــِد َربَِّنـــا 

َيُســـوَع اْلَمِسيِح.« )2تســـا14-13:2(.
هـــذه هـــي دعــــــــــــوة هللا لنا.. هـــــــــو يدعونـــــــــا 
القتنـــــاء مجـــــــده.. يـــا لهـــا مـــن كرامـــة عظيمـــة لنا 

نحـــــــــن التـــراب والرمـــاد..؟!
عندمـــا نســـّبح هللا ونمّجـــده فـــي حياتنـــا، فإّننـــا 
نمتلـــئ مـــن مجده، بحســـب قـــول المزمـــور: »يمتلئ 
فمـــي مـــن تســـبيحك، اليـــوم كّلـــه مـــن مجـــدك« 
)مـــز٨:71(.. ولذلـــك أجمل ما نبـــدأ به يومنا هو 
أن نرفع المجد هلل، ولعّل هذا ما تعّلمه لنا الكنيســـة 
كّل يـــوم فـــي مقّدمـــة صـــالة باكـــر، عندمـــا نصّلي، 
كما جـــــــــــاء في النــــــــص األصلــــــي القبطي، قائلين:
 are\` حســـًنا  تمجيـــًدا  ولُنَمّجـــد  “احفظنـــا 
.”`eron ouo\ maren;`wou `nou`wou `enanef

مـــن ناحيـــٍة أخـــرى، نجـــد أّن العالـــم والنـــاس 
يعرضـــون علينـــا مجـــًدا باطـــاًل مزّيًفـــا زائـــاًل.. يتمثّـــل 
فـــي المديـــح الزائـــد، والتعظيـــم باأللقـــاب، واإلشـــادة 
باإلنجـــازات، ولكـــّن الســـّيد المســـيح عّلمنا أن نرفض 
مـــن داخلنـــا هـــذا النوع مـــن المجـــد، عندمـــا قال: 
»مجـــًدا مـــن الناس لســـت أقبل« )يـــو41:5(، بل 
ووّبخ اليهود قائاًل: »َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم 
َتْقَبُلـــوَن َمْجـــًدا َبْعُضُكْم ِمـــْن َبْعـــٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي 
ِمـــَن اإِللِه اْلَواِحِد َلْســـُتْم َتْطُلُبوَنـــُه؟« )يو44:5(.. 
وهنـــا مـــن الواضـــح أّن قبـــول المجـــد األرضـــي في 

القلـــب يَدّمـــر اإليمان..
أّمـــا أوالد هللا فيعرفـــون أّن »مجد الســـماوّيات 
شـــيء ومجـــد األرضّيـــات آَخر« )1كـــو40:15(، 
ويفهمـــون القيمة العظمى لمجد المســـيح الذي ُهم 
مدعـــّوون القتنائـــه، لهـــذا فُهم يطلبـــون هذا المجد 
اإللهـــي من كّل قلوبهـــم، ويظهر ذلك في ســـلوكهم 
بـــكّل وضـــوح، فنـــرى أّن الذي يريد أن يقتني مجد 

ربنا يســـوع المسيح:
ويتبـــع  ويحمـــل صليبـــه  نفســـه  ينكـــر   -1
ـــق عالًمـــا أّنـــه  الـــرب، ويتمـــّسك بالطريـــق الضيِّ

يـــؤّدي للمجـــد األبـــدي.
2- يســـعى لتمجيد هللا في كّل أعماله، وهو 
يقـــول مع القّديـــس يوحّنا المعمدان: »َيْنَبِغي َأنَّ ذِلَك 

ـــي َأَنا َأْنُقُص« )يو30:3(. َيِزيُد َوَأنِّ

3- يحـــّب العطـــاء بســـخاء فـــي الخفاء، بل 
وأحياًنـــا يقبـــل ســـلب أموالـــه بفـــرح عاِلًمـــا أّن لـــه مااًل 

فـــي الســـموات أفضـــل وباقًيـــا )عب34:10(.
الخيـــر  بـــل يعمـــل  4- ال يحـــّب األضـــواء، 

وبـــال ضجيـــج. هـــدوء  فـــي  للجميـــع 
5- يتحـــّدث عـــن هللا وأعمالـــه العظيمـــة، 
وليـــس عـــن نفســـه وإنجازاتـــه.. ويعطـــي الفرصـــة 
كاملـــة هلل لكـــي يعمـــل فيـــه وبه، فيصيـــر آداة ِبّر في 

)رو13:6(. يـــد هللا 
مجـــد  دائًمـــا  عينيـــه  أمـــام  يضـــع   -6
الســـموّيات، فتتضـــاءل أمامـــه كّل أمجـــاد األرض.

7- ال يهتـــّم بتكريـــم الناس له، وال يحّب أن 
يمدحـــه أحـــد حّتى ال يضيـــع منه أجره الســـماوي، 
فال يكون ِمثَل أناٍس أضاعوا أنفســـهم »أَلنَُّهْم َأَحبُّوا 

َمْجـــَد النَّاِس َأْكَثَر ِمْن َمْجـــِد هللِا« )يو43:12(.
٨- يكـــون دائًمـــا شـــجاًعا فـــي الحـــّق، وال 
يطلـــب أن ُيرضـــي الناس على حســـاب الحّق عاماًل 
ـــاَس، َلْم  بقـــول الرســـول: »َلـــْو ُكْنُت َبْعـــُد ُأْرِضي النَّ

َأُكـــْن َعْبـــًدا ِلْلَمِســـيِح« )غل10:1(.
9- يحـــّب تنفيـــذ الوصّيـــة مـــن كّل قلبـــه، 
ويراجـــع ســـلوكه دائًمـــا علـــى ضوئها، عالًمـــا أّنها 

للمجد. الطريـــق 
ـــا لتتميـــم الرســـالة التي  10- يجاهـــد يوميًّ
اختارها له الرّب يســـوع، لكي يقول في نهاية رحلة 
حياتـــه مـــع القّديـــس يوحّنـــا المعمـــدان: »َفَرِحـــي هَذا 

َقْد َكَمـــَل« )يو29:3(.

مادًيـــا بـــل خبًزا ســـمائًيا هو الجســـد الحّي[ )عظات 
معلـــف  هـــو  المـــذود  لوقـــا6:11(.  إنجيـــل  علـــى 
الـــدواب، الـــذي يوضـــع فيـــه طعامهم. مكان الشـــبع 
للمواشـــي. وال عجـــب أن يولـــد المســـيح فـــي المذود 
وهـــو خبـــز الحيـــاة النـــازل من الســـماء الواهب حياة 
للعالـــم، الـــذي قال: »َأَنا ُهَو ُخْبـــُز اْلَحَياِة. َمْن ُيْقِبْل 
ِإَلـــيَّ فـــاَل َيُجـــوُع َوَمـــْن ُيْؤِمْن ِبـــي فاَل َيْعَطـــُش َأَبًدا« 

)يـــو35:6(.
فـــي المذود مـــكان وجـــود الذبائـــح: المذود 
موجـــود فـــي حظائـــر الماشـــية، التـــي ُتعـــد لتقديـــم 
الذبائـــح، هـــذه الذبائـــح كانـــت رمـــوز إلـــى الذبيحـــة 
الـــذي  الحمـــل  هـــو  المتجســـد  فالكلمـــة  الحقيقيـــة. 
بـــال عيـــب؛ لذلـــك ُولـــد فـــي المـــذود لنـــدرك أنـــه هو 
الذبيحـــة الحقيقيـــة. فارتضـــى أن يولـــد فـــي مـــذود 
البقـــر فـــي المـــكان الـــذي يؤخـــذ الذبائح منـــه. يقول 
ِفْصَحَنـــا  »أَلنَّ  الرســـول:  بولـــس  القديـــس  معلمنـــا 

َأْيًضـــا اْلَمِســـيَح َقـــْد ُذِبـــَح أَلْجِلَنـــا« )1كـــو7:5(.
كان كهنـــة العهـــد القديـــم يقدمـــون هلل ذبائـــح 
وذبيحـــة  والخطيـــة  واإلثـــم  والســـالمة  المحرقـــة 
الكفـــارة الســـنوية، كما أمـــر هللا الكهنة أن يقدموا 
خروًفـــا محرقـــة كل صبـــاح وخروًفـــا محرقـــة كل 
مســـاء، مـــع دقيـــق ملتـــوت بالزيت وشـــيء من 
الخمـــــــــر )خـــروج38:29-42(، كــــــــــــل الذبائـــــــــــح 
نـــواح  مـــن  المســـيح  إلـــى  رمـــوًزا  كانـــت  والقرابيـــن 
متعـــددة. وبمجـــيء المســـيح بطلـــت هـــذه الرمـــوز.

ملك الملـــــــــــوك ورب 
األربـــاب، ُولـــد فـــي مـــذود، 
ألـــم يكن يســـتطيع أن يولد 
فهـــو  قصـــر،  أعظـــم  فـــي 
المعطــــــــــي للجميع خيــــــــــــرات؟ بتدبيره األزلــــــــي ًوِلد 

في مـــذود:
فـــي المـــذود افتقر وهو الغنـــي: وكل ما لنا 
هـــو منـــه، حتى إننا عندما نعطي، نقول له: »ِمْنَك 
)1أخ14:29(.  أَْعَطْيَنـــاَك«  َيـــِدَك  َوِمـــْن  اْلَجِميـــَع 
»َفِإنَُّكـــْم  الرســـول:  بولـــس  القديـــس  معلمنـــا  يقـــول 
َتْعِرُفـــوَن ِنْعَمـــَة َربَِّنا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، َأنَُّه ِمـــْن َأْجِلُكُم 
ِبَفْقـــِرِه«  َأْنتُـــْم  َتْســـَتْغُنوا  ِلَكـــْي   ، َغِنـــيٌّ َوُهـــَو  اْفَتَقـــَر 
)2كـــو9:8(. لقـــد أخلـــى ذاتـــه تدبيرًيـــا، وصار في 
شـــكل العبـــد، وأطـــاع حتى الموت مـــوت الصليب. 
حتـــى بفقـــره اإلرادّي هـــذا نتمتـــع بحبـــه، فتصير لنا 
نعمـــة البنـــوة، وبذلـــك نغتنـــي بنعمتـــه. اتضـــع وُولـــد 
فـــي مـــذود، ليرفعنـــا إليه، لم يجد له موضًعا إالَّ في 
مـــذود البقـــر، لكـــي يعد لكم منــــــــــازل فــــــــــي الســـماء 

)يو2:14(. 
وعلى نهجـــــــــه اقتنــــــــى اآلبـــــــــاء حيـــــــــاة الفقــــــر 
االختيـــارّي، كطريـــق للغنـــى الحقيقّي. فالذي يعيش 
فـــي المســـيح يســـتطيع أن يقـــول: »َكُفَقـــَراَء َوَنْحـــُن 
ُنْغِنـــي َكِثيِريـــَن. َكَأْن اَل َشـــْيَء َلَنـــا َوَنْحـــُن َنْمِلُك ُكلَّ 

الراهـــب وظيفتـــه،  فيتـــرك  َشـــْيٍء« )2كـــو10:6(. 
وممتلكاته وميراثه، يترك كل شـــيءٍ يخص العالم، 
ويقتنـــي الكنـــز الحقيقـــي الـــذي هـــو اســـم الخـــالص 

الـــذي لربنا يســـوع المســـيح.
فـــي المـــذود قـــدم نفســـه طعاًمـــا: اإلنســـان 
يقـــول  كمـــا  فأصبـــح،  معرفـــة هللا،  فقـــد  بخطيئتـــه 
اَل  َكَراَمـــٍة  ِفـــي  »َواإِلْنَســـاُن  النبـــي:  داود  معلمنـــا 
َيِبيـــُت. ُيْشـــِبُه اْلَبَهاِئـــَم الَِّتـــي ُتَبـــاُد« )مـــز12:49(، 
وهـــذا يؤكـــده القديـــس أثناســـيوس الرســـولي، بقوله: 
]ألنـــه أّيـــة منفعـــة للمخلوقات أن لـــم تعرف خالقها؟ 
أو كيـــف يمكـــن أن تكون عاقلـــة بدون معرفة كلمة 
اآلب الـــذي أوجدهـــم فـــي الحيـــاة؟ ألنـــه أن كانـــت 
فـــي األمـــور األرضيـــة  كل معلوماتهـــم محصـــورة 
فـــال شـــيء يميزهـــم عـــن البهائـــم العديمـــة النطـــق. 
أن  يريدهـــم  ال  كان  لـــو  هللا  خلقهـــم  ولمـــاذا  نعـــم 
يعرفـــوه؟[ )تجســـد الكلمـــة2:11(. لذلـــك ُولد الكلمة 
المتجســـد فـــي مـــذود، لكـــي يقـــدم نفســـه لإلنســـان 
الســـاقط. فيقـــول القديـــس كيرلس الســـكندرّي: ]وجد 
الحيـــوان،  مســـتوى  إلـــى  انحـــطَّ  قـــد  اإلنســـان  هللا 
ولذلـــك وضـــع نفســـه كطعـــام فـــي المـــذود؛ حتى إذا 
نبذنـــا الطبيعـــة الحيوانّيـــة ارتفعنـــا إلـــى درجـــة الفهم 
واإلدراك التـــي تليـــق بالطبيعة اإلنســـانّية، فباقترابنا 
إلـــى المـــذود، إلـــى مائدتـــه الخاصة ال نجـــد طعاًما 

f.beniamen@gmail.com

15



جملة الكرازة - 29 ديسمرب 2017 16

فـــــي كتابــــــــه تجســـــــد 
الكلمة، يستخـــــــدم قديسنــــــــا 
البابــــــا أثناسيــــــــــوس مـــــرات 
عديدة في حديثـــــه عن سر 
التجسد، تعبيـــري: »يليــــق 
بـــاهلل... ال يليـــق باهلل«. فلقد فعـــل هللا ما يليق به، 
مـــا يتوافـــق مـــع طبيعته وصفاته، ويناســـب صالحه 
وكرامتـــه  هللا  بمجـــد  مرتبـــط  فالخـــالص  وحنانـــه. 
ومحبتـــه وصالحـــه، بغـــض النظـــر عـــن اســـتحقاق 
إلهيـــة،  يقابلـــه عنايـــة  اإلنســـان. فإهمـــال اإلنســـان 
وشـــر اإلنســـان يســـتلزم خطـــة خالصيـــة، وعصيـــان 
اإلنســـان مهمـــا كان، ال يمكـــن يســـتنفذ حنـــان هللا 
ومحبتـــه. فـــاهلل كإلـــه صالـــح ال يليـــق بـــه أن يتـــرك 
خليقتـــه تنحـــدر للفنـــاء. وكأب محـــب، ال يمكـــن أن 
يصمـــت أمـــام توهان اإلنســـان عن معرفتـــه وعبادته 
إللهـــه أخـــرى. وكخالـــق لإلنســـان، ال يليـــق بـــه أن 
يقـــف صامًتـــا أمـــام الفســـاد الـــذي دّب فـــي كيانـــه. 
فخـــالص اإلنســـان نابـــع مـــن قلـــب يفيـــض بالمحبـــة 
التـــي تليـــق بـــاهلل الثالـــوث. كمـــا أنـــه ال يليق بصدق 
هللا وأمانتـــه، وهـــو القائـــل لإلنســـان: »موًتا تموت«، 

أن يتراجـــع وكأن شـــيًئا لـــم يكـــن... 
عندمـــا يشـــرح القديـــس أثناســـيوس قضيـــة 
الخالص، يبدأ من الخلق، فيعلن َمْن هو الخالق، 
ثـــم كيف خلق. الهـــدف من الخلق، ثـــم الطريقة، 

وأيًضـــا الغايـــة. ليوضـــح لنـــا مـــن البـــدء، النعمـــة 
التـــي أخذناهـــا فـــي الخلـــق، ثـــم فقدناهـــا بالخطيـــة، 
وكيـــف اســـترجعناها بالخـــالص. فـــإن كان الســـقوط 
شـــّوه الصـــورة اإللهيـــة وأفســـد الطبيعـــة اإلنســـانية، 
فبالخـــالص نســـتعيد بريقهـــا، ونصيـــر خليقة جديدة. 
وإن كان المـــوت هـــو التركـــه الثقليـــة التـــي وّرَثها لنا 
آدم األول، فالحيـــاة هـــي ميـــراث األبناء الذي تمتعنا 
بـــه فـــي آدم األخيـــر. وإن كنـــا فقدنـــا نـــور المعرفـــة، 
وعشـــنا فـــي ظلمـــة الجهل، فهـــوذا هللا الكلمة قد جاء 
متجســـًدا، متحـــًدا بطبيعـــة انســـانية، وُوِجد في الهيئة 
كإنســـان. فالقديـــس أثناســـيوس يعلمنـــا أن قصـــة 
الخلـــق، بـــكل تفاصيلهـــا ودقائقهـــا، هـــي المدخل 
لفهم الالهوت المســـيحي، متضمًنا حتمية التجسد، 
وضـــروة الفـــداء، ونعمة الروح القدس الذي انســـكب 
على الكنيســـة يوم الخمســـين، لتبدأ الكنيســـة عصًرا 
جديـــًدا، وحيـــاة جديـــدة. منتظريـــن الرجـــاء المبـــارك 

وحيـــاة الدهـــر اآلتي.. 
بـــاهلل  تليـــق  إلهيـــة،  مســـئولية  فالخـــالص 
كخالق وصانع لإلنســـان. فهل يمكـــن هلل أن يخلق 
اإلنســـان للشـــركة والحياة، ثم يتركه للشـــر يستعبده، 
كخالـــق  فـــاهلل  يتلفـــه؟  والمـــوت  يدمـــره،  والشـــيطان 
ال يمكـــن أن يتخلـــى عـــن خليقتـــه، أو يتنـــازل عـــن 
خطتـــه التـــي مـــن أجلهـــا أوجـــد اإلنســـان. حتـــى لـــو 
تطّلب ذلك، أن ينزل هللا الى عالمنا، ويأخذ جســـًدا 

كجســـدنا، ويصير إنســـاًنا ويذوق الموت عنا، مقدًما 
نفســـه تقدمة وذبيحة مقدســـة عن حياة العالم. 

يكـــون  أن  يمكـــن  ال  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
المخلـــص ســـوى الخالـــق نفســـه، فخالـــق الطبيعة 
دهـــا »خليقـــة جديـــدة«. فلم يكـــن ممكًنا أن  هـــو ُمجدِّ
يحـــّول الفاســـد إلـــى عـــدم فســـاد إاّل الـــذي خلـــق مـــن 
البـــدء كل شـــيء مـــن العـــدم. ومســـتحيل أن يميـــت 
المـــوت، إاّل الـــذي وهـــب الحيـــاة للعالـــم مـــن البـــدء. 
لذلـــك وقـــف القديس أثناســـيوس ضـــد كل األفكار 
التـــي حاولـــت أن تنتقـــص مـــن ألوهيـــة الســـيد 
المســـيح. ورفـــض المســـاومة علـــى الهـــوت االبـــن 
الكلمـــة، فـــال هـــو أقـــل مـــن اآلب، وال شـــبيًها لـــه في 
الجوهـــر. فاالبـــن المولـــود قبـــل كل الدهور، له نفس 
الجوهـــر الـــذي للوالـــد )هللا اآلب(. كمـــا أّكـــد أيًضـــا 
على كمال ناســـوته. لقد أخذ جســـًدا ال يختلف عن 
جســـدنا، وهّيئـــه في بطـــن العذراء، واتحـــد به وجعله 
جســـده الخـــاص، ليعلـــن بـــه ذاتـــه، ويفدي بشـــريتنا، 

ويجـــّدد طبيعتنـــا... 
مـــن هنـــا نفهـــم لمـــاذا كان التجســـد ضروة 
وحتميـــة. برغـــم كل مـــا يحيط به مـــن اعتراضات 
ومناقشـــات. تنتـــج جميعهـــا عن فكـــر أرضي، ولغة 
ضيقة، وفلســـفة مزيفة. فكر يعجز حتى عن إدراك 
االرضيـــات، فلمـــاذا يحـــاول أن يمســـك باإللهيـــات؟ 
فلســـفة فشـــلت فـــي إدراك طبيعـــة اإلنســـان وكنهـــه، 
فلمـــاذا تريـــد أن تحـــّد اإلله، وهو الـــذي في طبيعته، 

غيـــر المحـــوي، وغيـــر المحدود؟
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طلبـــــــــــــــــة صغيـــــــــــــــرة 
نصليهـــــــــــــا فــــــــــــي القـــــــداس 
اإللهـــــــــي لكنهـــا دائما مــــــــــا 
تأخذنـــــــــــي إلـــى أبعــــــــد مـــن 
معناها الواضح.. تأخذنـــي 
إلـــى تلـــك الصـــالة التـــي اعتـــدت أن أصليهـــا البنتي 
قبـــل والدتهـــا.. ففـــي شـــهور )التكويـــن أو الخلـــق(، 
داخلـــي..  تحـــدث  معجزتـــه  أراقـــب  كنـــت  وبينمـــا 
اعتـــدت أن أصلـــي تلـــك الجملـــة دون وعـــي حقيقـــي 
لذلـــك الـــوازع الـــذي دعانـــي لتكرارهـــا كثيـــًرا، كنـــت 
أقـــول بإصـــرار: )يـــارب ماتخليهـــاش تتعـــب لحـــد ما 
تالقيـــك، ســـّهل لهـــا محبتـــك ومعرفتـــك ولقيـــاك(. ال 
أعـــرف تحديـــًدا لماذا هذه الطلبـــة تحديًدا.. مع طلبة 
أخـــرى تبـــدو مضحكـــة، فـــكل األمهـــات يطلبن طفاًل 
جميـــل المالمـــح، أّمـــا أنـــا فكلمـــا عبـــر طيـــف الفكـــرة 
داخلـــي كنـــت أطلـــب )يـــارب أعطها قلًبـــا جمياًل قبل 
أن تعطيهـــا وجًهـــا جميـــاًل!(، فكان هللا كريًما بما فيه 

الكفايـــة حتـــى يباركهـــا بكليهمـــا مًعـــا...! 
ل  أعـــود لفكـــرة ســـهولة التالقـــي مع هللا.. »ســـهِّ
لنـــا طريـــق التقـــوى«، فحتًمـــا كان أبـــي القديس الذي 
وضـــع بالـــروح تلك الكلمة في صلـــوات القداس يفهم 
أنـــه ليـــس المقصود بطريـــق التقوى هو مجموعة من 
الفضائـــل كمـــا نفهمها خطـــًأ أحياًنا.. إنما التقوى هو 

ذلـــك الشـــعور العميـــق بمخافـــة هللا.. بحضـــوره كل 
حين فـــي الحياة..

ال  أصحابهـــا  تجعـــل  التـــي  الطمأنينـــة  تلـــك 
يخافـــون االعتـــراف بضعفهـــم، فهـــم يعتمـــدون فـــي 
األســـاس علـــى قوتـــه! وال يخافـــون االنفتـــاح علـــى 
فـــي خليفتـــك! وال  يتنفســـون روحـــك  فهـــم  النـــاس.. 
يعاينـــون  ألنهـــم  أيديهـــم..  مافـــي  فقـــدان  يخافـــون 
حضـــورك البهـــي الـــذي َيَرْون فيه يدك الســـخية التي 
تعطـــي بـــال توقـــف.. ال يكثـــرون الطلـــب القلـــق مـــن 
أجـــل أمـــور حاضـــرة ووقتيـــة.. بـــل يســـكنون برجـــاء 

يملؤهـــم مـــن ذلـــك اليقيـــن: لـــن ينســـاني إلهـــي! 
هـــل هنـــاك أشـــخاص يدركـــون تلـــك األمـــور 
أســـهل من غيرهـــم؟ باختصار يدركون تلك الســـعادة 
التـــي يلهـــث العالم وراءهـــا وال يدركها أبًدا.. بيننا هم 

مقيمـــون فيهـــا بـــدون جهـــد مثير..
أعتقـــد نعـــم! هنـــاك أشـــخاص.. يدركـــون هـــذا 
الطريـــق بعنـــاء أقـــل.. قلوبهـــم بســـيطة ومشـــاعرهم 
واضحـــة ومرتبـــة.. تعقيداتهـــم أقل وخبـــرات الخيبات 
لديهـــم أقـــل! هنـــاك قلـــوب تـــدرك محبتـــه بســـهولة.. 
لهـــذا لـــم أتوقـــف عـــن ترديـــد تلـــك الصـــالة لـــكل مـــن 
لنـــا  ســـّهل  التقـــوى..  لهـــم طريـــق  ســـّهل  أحبهـــم... 

طريـــق التقـــوى..

وأخيـــًرا.. إن كان ثّمـــة اختبار يجب االعتراف 
بـــه.. بـــأن مـــا يصّعـــب على اإلنســـان طريـــق التقوى 
والمخافـــة هـــو ذواتنـــا.. نعتقـــد أننـــا بأيدينـــا يمكـــن أن 
نقترب إلى هللا.. نعتقد ان باستحقاقاتنا يباركنا هللا.. 
بعقلنـــا نـــدرك هللا.. وباجتهادنـــا نخـــدم هللا! مجموعـــة 
مـــن الكذبـــات التي ألقاها إبليس في حجرنا.. ولّونها 
وغيرها لتالئم كل شـــخصية وتقنع كل عقل.. فأتينا 
إلـــى هللا بـــذوات منتفخـــة ال مســـاحة فيها لتأخذ شـــيًئا 
مـــن مراحـــم الســـماء.. وعيـــون متعاليـــة ال تبصـــر 
زاويـــة التحّنـــن والرفـــق بالبشـــر، بـــل تتعالـــى عليهـــم 

وتجلدهـــم وتحاكمهم..! 
ذواتنا أيًضا يمكن أن تعطلنا إن كانت مهزومة 
وشـــاعرة دائًما بعدم االســـتحقاق ألي شـــيء.. ذوات 
محترقـــة لـــم تختبـــر محبـــة بشـــكل ناضـــج مـــن قبل.. 

وتـــرى تهديـــًدا فـــي كل فرصة للنجاة..
الذات المحترقة يصعب عليها قبول وفهم محبة 
هللا.. يصعـــب عليهـــا اســـتقبال فكرة العطايـــا المجانية 

والمراحم الغير مشـــروطة التي لنا في المســـيح..!! 
الذات المحترقة خائفة من الناس وال تأتمنهم.. 
ـــب المهمـــة حتى على القلـــوب المخلصة التي  فتصعِّ
تحـــاول أن تمد أيديها للمســـاعدة.. الـــذوات المحترقة 

تصّعب الحيـــاة والعالقات وطريق التقوى...
مـــن يخـــدم فـــي حقـــل هللا.. ومـــن يبكـــي أمامه 
لخـــالص نفـــوس أوالده.. قـــد تعامـــل حتًمـــا مـــع كال 
المحترقـــة،  والـــذوات  المنتفخـــة  الـــذوات  النوعيـــن: 

ويعـــرف مقـــدار التعاســـة التـــي لكليهمـــا..
مـــن يخـــدم فـــي حقـــل هللا يحتـــاج  أن يصلـــي 
كثيـــًرا.. ســـّهل لنـــا طريـــق التقـــوى.. ســـّهل لي طريق 

التقـــوى.. ســـّهل ألبنائـــي طريـــق التقـــوى..
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هــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــان 
بيـــــــــــــن النـــــوم واليقظــــــــة 
وسمـــــــع؟!  رأى  حينمــــــا 
إذ  تمامـــــًــــــا،  يهـــــــــــــم  ال 
كــــــــــــــان متيقًنا مــــــــــن أن 
الـــــرؤى حقيقيــــــة.. أليـــــــس هذا اليقين الواضح 
وافتراءات  إهانات  أمام  يصمد  جعله  ما  هو 
واضطهادات؟! ألم يحتمل السجن وبغضة بني 
جنسه الذين أساءوا فهمه ورفضوا إعالنات هللا 
عنقه؟...  في  أمانة  حملها  التي  جهتهم  من 
بقدر تألمه من كونه قد أصبح وحيًدا، ُمحتَقًرا، 
»رجاًل«  كان  ما  بقدر  شعبه،  من  مرفوًضا 
في حمله للرسالة، قلبه مفتوح تجاه قلب هللا.. 
فيه  هللا  سكب  ما  بقدر  االنفتاح  ذلك  وبقدر 

فهًما ووعًيا بإرادته من جهة الناس.
في القرن الســــــــــادس قبل الميــــــــــالد كانت 
الرؤى تستعلن للنبي الباكي، »إرميا«.. تخبره 
التي  الحقيقية  بالعبادة  يحرر..  الذي  بالحق 
يريدها هللا من الناس، ديانة القلـــــــــب والحيـــــــــاة، 
الداخـــــــــل وليس بمظاهر  النفــــــــــوس من  توبة 
كاذبة.. بإصالح يبدأ من الداخل، من أعماق 

االنسان الداخلية.. وبوعي كبير بعدم االتكال 
على كون بني أمته هم »شعب هللا األوحد« 
لطالما ُوِجدت لديهم الشريعة والذبائح!.. فإنما 

ينظر هللا على القلب فحسب..
»آه يا سيد الرب إنــــــــــي ال اعــــــــــرف أن 
مشاعـــــــر  كانت  هكذا  ولد«..  ألني  أتكلـــــــــم 
العظيم  والشرف  المسئولية  هذه  أمام  النبي 
أن يحمل رسالة هللا إلى شعبه! فما كان من 
هللا إاّل أن شجعه ولمس فمه، ليضع عليــــــــــه 

كلماته المقدسة.
وكأنما اصطحــــــــــــب هللا ابنه الصغيـــــــــر 
بحنو، يريه ما يوّضح في ذهنه مقاصد هللا.. 
ويسأله في لطف: »ماذا أنت راء؟«، فيجيبه 
)شاقد(«.  لوز  قضيب  راء  »أنا  بساطة  في 
فيستحسن هللا إجابته، ويشجعه مؤكًدا ومفسًرا 
»وأنا أيًضا )شوقــــــــــد( - أي ساهــــــــــــر علـــــــــى 

كلمتي ألجريها«.
البيضاء  اللــــــــــوز بأزهاره  كان قضيــــــــــب 
الجميلة منتشًرا في أرض فلسطين، كان اللوز 
في  إزهاًرا  األشجار  أول  فهي  محببة،  شجرة 

فصل الشتاء، وأولها إخراًجا للثمر )اللوز( في 
ال  نشيطة..  متعجلة،  شجرة  كانت  الربيع.. 

تنتظر طوياًل لإلتيان بثمر..
التي  هرون  بعصا  أيًضا  ذّكرته  هل 
ازهرت وأثمرت لوًزا، عالمة لتزكية هللا له أمام 
وعده  يتمم  أن هللا  أدرك  قد  أم  داثان؟  تذمر 
إنه  تماًما.  المناسب  الوقت  في  تأخير،  دون 
يرى ويسمع ويسهر من أجل أن يجري كلمته 
مضطربة،  األمور  بدت  مهما  شعبه،  وسط 
حتى وإن أسلمهم للسبي والتأديب، حتى وإن 

بدا الشتاء قاسًيا بال ثمر، بال دفء..
كان  المبهجة،  بزهرته  اللوز  قضيب 
مجيد  لميالد  ربما  الجديدة..  للحياة  عالمة 

يكسر حدة البرودة، ويهب دفًئا للقلوب.

3- الخدمة:
اإلنســـان الروحـــي يـــرى الســـيد المســـيح 
الخدمـــة  يقـــدم  وبالتالـــي  شـــخص،  كل  فـــي 
لـــه تلقائًيـــا دون أن يطلـــب منـــه أحـــد ذلـــك، 
وبالتالـــي فرؤيـــة الســـيد المســـيح ال تقتصـــر 
علـــى خدمـــة رســـمية داخـــل الكنيســـة وإنمـــا 
تتســـع لتشـــمل كل النـــاس، وتبـــدأ مـــن داخـــل 
اإلنســـان نفســـه )حيـــث أن روح هللا يســـكن 
َثـــّم  العالـــم أجمـــع، ومـــن  إلـــى  فينـــا( وتمتـــد 
فينـــا  المســـيح  الســـيد  يـــرى  ســـوف  فالعالـــم 
الحســـنة  أعمالنـــا  النـــاس  ويـــرى  تلقائًيـــا، 

الســـموات. فـــي  الـــذي  أبانـــا  فيمجـــــــــــدوا 

هـــذه العظـــــــــة قالهـــا كيـــــــــــــروس الـــذي 
إلـــى  صـــل  وقـــد  )إخميـــم(،  بانوبوليـــس  مـــن 
440-450م،  عامـــي  بيـــن  القســـطنطينية 
وسأله الشعب عظة ربما الختبار أرثوذكسيته 

فكانـــت هـــذه العظـــة:
»يـــا إخـــوة: فليكن ميـــالد هللا مخلصنا 
ًما في صمت، ألن كلمة  يســـوع المســـيح ُمكرًّ
هللا ُحِبـــل بـــه مـــن القديســـة العذراء بســـماع 

الصـــوت فقط. لـــه المجد دائًمـــا آمين.«
وهكـــذا اســـتطاع أن يقنـــع الشـــعب، ألن 
كانـــوا  مـــا  لـــكل  إجابـــة  كانـــت  العظـــة  هـــذه 
يريدون أن يســـمعوه: اعتراف بأن المســـيح هو 
هللا، وأنـــه تجســـد مـــن القديســـة العـــذراء. وهـــذه 
العظـــة تظهـــر وتؤكد ما هو معروف عن هذا 

األب مـــن الفصاحـــة.
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1996, p. 90-91
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ُأَنــــــــاٌس  َوَكـــــــاَن 
ــــــــــــوَن ِمــــــــــــــَن  ُيوَناِنيُّ
الَِّذيــــــــــــــــَن َصِعــــــــــُدوا 
اْلِعيــــــــِد.  ِفي  ِلَيْسُجُدوا 
ِإَلــــى  هـــُؤاَلِء  َم  َفَتَقـــدَّ
ــــــــَس الَّـــِذي ِمـــْن َبْيـــِت َصْيـــَدا اْلَجِليـــِل،  ِفيُلبُّ
ُد، ُنِريـــُد َأْن َنَرى  َوَســـَأُلوُه َقاِئِليـــَن: »َيـــا َســـيِّ

)يوحنـــا20:12–21( َيُســـوَع« 
بـــال أدنـــى شـــك يحتـــاج الجميـــع أن يروا 
يســـوع، ومـــن بـــاب األمانـــة أن نعتـــرف بهـــذا 
االحتياج داخل أنفســـنا، ولكن المشـــكلة تكمن 
في اإلرادة، فهل بالفعل نريد أن نرى يســـوع؟ 
ولـــو كانـــت اإلرادة حاضـــرة فمـــاذا فعلنـــا لكي 
نراه؟ زكا العشار أراد أن يرى يسوع من هو، 
ولـــم يستســـلم للعقبـــات )قصر قامته الجســـدية 
النـــاس  كالم   - الشـــديد  النـــاس  ازدحـــام   -
الُمحِبـــط... إلـــخ(، وإنمـــا صعـــد إلـــى شـــجرة 
جميـــزة حتى يرى يســـوع من هـــو! )لوقا19(.

وممـــا ال شـــك فيـــه أننـــا - كأبنـــاء الســـيد 
فـــي  نـــراه  لـــه المجـــد - نحتـــاج أن  المســـيح 
أيًضـــا  فالعالـــم  أخـــرى  جهـــة  ومـــن  حياتنـــا. 
يحتـــاج أن يـــراه فينـــا. فدعونـــا نبحـــث ســـوًيا 

كيـــف نـــرى يســـوع فـــي حياتنـــا؟

حتى نرى يسوع البد من:
1- اإليمان واإليقان بوجوده: 

ويعيـــش  هللا  بوجـــود  المؤمـــن  اإلنســـان 
هـــذا اليقيـــن يتمتـــع برؤيـــة هللا فـــي كل وقـــت 
وفـــي كل مـــكان، نذكـــر أن إيليـــا النبـــي كان 
بُّ ِإلـــُه ِإْســـَراِئيَل الَِّذي  يقـــول: »َحـــيٌّ ُهـــَو الرَّ
َوَقْفُت َأَماَمُه« )1ملوك17(، وتلميذه أليشـــع 
بُّ  النبـــي كان يقـــول أيضـــا: »َحـــيٌّ ُهـــَو الـــرَّ
الَّـــِذي َأَنـــا َواِقـــٌف َأَماَمُه« )2ملـــوك3–5(، 
فكانا يشعـــــــــــــران بوجودهمـــــا في حضـــــــــرة هللا 

دائمة. بصفــــــــــــة 
2- العالقة الحية مع هللا: 

ســــواء بصـــــــــــالة المخــــــــــــدع أو صـــــــــالة 
القـــداس اإللهـــي، ومـــن َثـــّم االتحـــاد بـــه فـــي 
ســـر اإلفخارســـتيا، وقـــراءة كالمه فـــي الكتاب 
المقدس، والِعشـــرة الدائمة مع الســـيد المسيح، 
التوبـــة  ســـر  وممارســـة  المســـتمرة،  والتوبـــة 
واالعتـــراف وكل الممارســـات الروحيـــة، ولكن 
وممارســـاتنا  نظرتنـــا  فـــي  العمـــق  مـــن  البـــد 

للوســـائط الروحيـــة. 

نريد أن نرى يسوع
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الرس اجلديد والعجيب:
رين ال بأغنية  أنا أنظر ســـًرا جديًدا وعجيًبا. ُأذناي تدوِّي بأنشـــودة الرعاة، مزمِّ
ميـــن بـــكل قـــوة ترنيمة الســـماء. المالئكة يرتِّلون، ورؤســـاء المالئكة  رخيمـــة، بـــل مرنِّ
يمزجـــون أصواتهـــم فـــي تناغـــم. الشـــاروبيم ينشـــدون تســـبحتهم البهيجـــة، والســـيرافيم 
يمدحـــون مجـــده. الـــكل متـــآزر فـــي إطـــراء هذا العيـــد المقدس، وقد نظـــروا الالهوت 
هنـــا علـــى األرض، واإلنســـان هنـــاك فـــي الســـماء. الـــذي هو فوق، اآلن يســـكن من 

أجـــل فدائنـــا هنـــا أســـفل، والـــذي كان أســـفل ارتفع بموجب الرحمـــة اإللهية.
بيـــت لحـــم، فـــي ذلـــك اليـــوم، ُتماِثـــل الســـماء، إذ تســـمع مـــن النجـــوم أصـــداء 
األصـــوات المالئكيـــة؛ وِعَوضـــًا عن الشـــمس، تطوي شـــمس البر بيـــت لحم من كل 
صـــوب. وال َتَســـْلني كيـــف؟ فحيـــن يشـــاء هللا، فـــإن نظـــام الكـــون يخضع. لقد شـــاء، 
وملـــك القـــدرة نـــزل وافتـــدى. الـــكل يتحرَّك طاعـــًة هلل. في هذا اليـــوم، الكائن األزلي، 
يصيـــر علـــى مـــا لـــم يكـــن عليـــه، إذ ليـــس نتيجـــة فقدان الالهـــوت صار إنســـانًا، وال 
ل اإلنســـان إلـــى إلـــه. بـــل هـــو الكلمـــة صـــار جســـدًا؛ وطبيعته  نتيجـــة االزديـــاد تحـــوَّ

بســـبب عـــدم تأثُّرهـــا بقيـــت بـــال تغييـــر )مـــن تعبيرات القديـــس كيرلـــس الكبير(.
ـــرون الكتب  حينمـــا ُولـــد، أنكـــر اليهـــود ميالده المعجزي، والفرِّيســـيون بدأوا ُيفسِّ
المقدســـة زيفـــًا، والكتبـــة تكلَّموا مناقضين ِلَما يقـــرأون. هيرودس فتش عن الذي ُولد، 
ال لكـــي يســـجد لـــه، بـــل لكـــي يقتلـــه. اليوم الكل ُيعِلـــن العكس. فألتكلَّـــم مع صاحب 
المزاميـــر: »ال ُنخفـــي عـــن بنيهـــم إلـــى الجيـــل اآلِخـــر« )مـــز 87: 4(. وهكـــذا أتـــى 
الملـــوك، ونظـــروا الملـــك الســـماوي الـــذي حلَّ على األرض دون أن يســـتحضر معه 
مالئكة وال رؤســـاء مالئكة وال عروشـــًا وال ســـالطيَن وال ســـيادات، بل خرج من َرِحم 

طاهر، ســـالكًا طريقًا جديـــدًا مقفرًا.
َبْيـــد أنـــه لـــم يتخـــلَّ عـــن مالئكتـــه، وال تركهـــم معوزيـــن إلـــى عنايته، وال بســـبب 
ـــده انفصـــل عـــن الالهـــوت. هـــا هـــوذا ملـــوك يأتـــون ليســـجدوا للملـــك الســـماوي  تجسُّ
ـــد، وجنـــود ليخدمـــوا إلـــه قـــوات الســـماء، ونســـاء ليســـجدن ِلَمـــن ُولـــد مـــن امرأة  الممجَّ
محـــوِّاًل آالم الـــوالدة إلـــى فـــرح، وعـــذارى أتين إلى ابـــن العذراء لُيشـــاهدن ببهجة ذاك 
الـــذي هـــو واهـــب اللبـــن… واألطفـــال ليعبـــدوا َمـــن صـــار طفـــاًل صغيـــرًا فيتهيَّـــأ مـــن 
أفواه األطفال والرضعان ُســـْبٌح. األطفال أتوا إلى الطفل الذي أوجد شـــهداء بســـبب 
غضـــب هيـــرودس، ورجـــاٌل أتوا إلى َمن صار رجاًل ليشـــفي تعاســـات عبيده، ورعاة 
إلـــى الراعـــي الصالـــح الـــذي وضـــع حياتـــه مـــن أجـــل خرافـــه، وكهنة إلـــى َمن صار 
رئيـــس كهنـــة علـــى طقـــس ملكـــي صـــادق، وعبيد إلى َمـــن »أخذ صـــورة عبد« حتى 
ُيبـــارك عبوديتنـــا بجعالـــة الحريـــة، وصيَّـــادون إلـــى َمـــن اختـــار من وســـط الصيَّادين 
ـــارون إلـــى َمـــن ُدِعـــَي مـــن بينهـــم إنجيليـــًا مختـــارًا، ونســـاء  صيَّاديـــن للنـــاس، وعشَّ
خاطئـــات إلـــى َمـــن بســـط قدميـــه لدموع التائبـــة؛ وإني ألجمع الكل معـــًا. كل الخطاة 

أتـــوا حتـــى يتطلَّعـــوا إلـــى َحَمـــل هللا الـــذي يرفع خطيـــة العالم.
املولود من اآلب قبل كل الدهور، ُولِد من العذراء من أجيل:

فمـــا دام الـــكل يفرحـــون، أنـــا أيضـــًا أريـــد أن أفـــرح. أنا أيضًا أرغب أن ُأشـــاِرك 
ميـــن، أن أحتفـــل بالعيـــد؛ ولكنـــي سأشـــترك، ليس بنقـــر األوتار، وال  فـــي بهجـــة المرنِّ
بموســـيقى المزمار، وال بحمل المشـــاعل، بل بحمل مهد المســـيح بين أذرعي. فهذا 
هـــو كل رجائـــي، هـــذا هـــو حياتـــي وخالصـــي، مزمـــاري وقيثـــاري. وعندمـــا أحملـــه، 
مـــًا: »المجد هلل في  وأنـــال مـــن قوتـــه موهبـــَة كالٍم، آتـــي أنـــا أيضًا مـــع المالئكـــة مرنِّ

األعالـــي«، ومـــع الرعـــاة »وعلـــى األرض ســـالم للناس ذوي المســـرَّة«.
فـــي هـــذا اليـــوم، الـــذي هـــو مولـــود اآلب بمـــا ال ُينطـــق بـــه، ُولـــد مـــن العـــذراء 
ألجلـــي، بطريقـــة يعجـــز اللســـان عـــن روايتهـــا. مولـــوٌد، بحســـب طبيعتـــه، من اآلب 
قبـــل كل الدهـــور – علـــى أيـــة حـــاٍل يعرف الذي ولده – وقـــد ُولد ثانيًة في هذا اليوم 
مـــن العـــذراء بمـــا يفـــوق نظـــام الطبيعة – علـــى أية حال يعرف قوة الـــروح القدس – 
ميـــالده الســـماوي حقيقـــي، وميـــالده هنـــا علـــى األرض حقيقي. كإله هـــو حقًا مولود 
من اآلب، وهكذا كإنســـان هو حقًا مولود من العذراء. في الســـماء هو وحده مولود 

اآلب الوحيـــد، وعلـــى األرض هـــو وحـــده مولود العـــذراء الوحيد.
عـــاُء وجـــود ُأمٍّ هرطقـــًة؛ هكـــذا فـــي  وكمـــا أنـــه فـــي الـــوالدة الســـماوية، ُيعتبـــر ادِّ
عـــاء وجـــود أب هـــو تجديـــٌف.  الـــوالدة األرضيـــة )بالنســـبة لميـــالد المســـيح(، فـــإن ادِّ

اآلب َوَلـــَد فـــــــــي الــــــــــروح، 
والعذراء َوَلَدت بال دنـس. 
اآلب َوَلـــَد بدون تحديدات 
الجســـــــــد، ألن الـــذي ولده 
هـــو الالهــــــــوت؛ والعذراء 
لـــم تعانـــــــــي فســــــــــــاًدا فـــي 
وضعهـــــــــــــــــا، إذ أنهـــــــــــــــــــــا 

ولـــدت معجزيًا.
ِمـــن ثـــمَّ فإنـــه ما دام 
هـــذا الميـــالد الســـماوي ال 

ـــص بالفضول الشـــديد.  يمكـــن وصفـــه، فمجيئـــه بيننـــا فـــي هـــذه األيام ال يســـمح بالتفحُّ
بالرغـــم مـــن معرفتـــي بـــأن عـــذراًء َوَلـــَدت ابنـــًا فـــي تلكـــم األيـــام، وبالرغـــم مـــن اعتقادي 
بـــأن هللا َوَلـــَد االبـــن قبـــل كل األزمـــان؛ إالَّ أننـــي تعلَّمـــُت أن أوقِّـــر طريقـــة هـــذا الميالد 
فـــي صمـــت، وأن أقبـــل أالَّ أْســـبر غـــور هذا األمـــر بفضول الحديث بالـــكالم. فإنه مع 
هللا نحـــن ال نفتـــش عـــن نظـــام الطبيعـــة، بـــل نســـند إيماننـــا علـــى قـــوة هللا الـــذي يعمل.

ال مـــراء فـــي أنـــه مـــن خصائـــص الطبيعـــة أن تلـــد المـــرأة المتزوجـــة، لكـــن حينما 
تظـــل عـــذراء غيـــر متزوجـــة بكـــرًا حتى بعـــد أن تحمل طفاًل، فهنا أمـــر يفوق الطبيعة. 
أمـــا بخصـــوص مـــا يحـــدث وفقـــًا للطبيعـــة، فيحقُّ لنا أن نســـأل؛ أما ما يفـــوق الطبيعة 
مـــه فـــي ســـكون، ال علـــى أنـــه شـــيء البـــد مـــن تجنُّبـــه أو تجاوزه، بـــل كأمر  فنحـــن نكرِّ

فائـــق يعلو علـــى كل عقل.
د طبيعتنا: د، لكي يمسك بأيدينا ويقودنا وُيمجِّ ابن اهلل الوحيد جتسَّ

ماذا ترى ســـأقول لكم؟ وبأي شـــيء ســـُأخبركم؟ ها إني أرى ُأمًا قد َوَلَدت، وأرى 
طفـــاًل أتـــى إلـــى النـــور بالميـــالد. طريقـــة الَحَبـــل به أمـــر ال ُأدركه. لقد ُغِلَبـــت الطبيعة 
ـــت جانبـــًا. لقـــد شـــاء هللا، وليس بحســـب الطبيعة  هنـــا، وحـــدود النظـــام الثابـــت قـــد تنحَّ
ـــد ابـــن هللا(. الطبيعـــة هنـــا قد اســـتكانت، بينما مشـــيئة هللا  قـــد حـــدث هـــذا األمـــر )تجسُّ
تعمـــل. االبـــن الوحيـــد الـــذي قبـــل الدهـــور، الـــذي ال يمكن أن ُيـــدَرك أو ُيفَهم، البســـيط 
الالجســـدي؛ قد َلِبَس اآلن الجســـد الذي ألبســـه أنا، الذي هو جســـد مرئي قابل للفســـاد. 
وألي ســـبب؟ حتـــى بمجيئـــه وســـطنا ُيعلِّمنـــا، وحتى بتعليمه يمســـك بأيدينـــا ويقودنا إلى 
مـــا ال يمكـــن أن يـــراه النـــاس، إذ طالمـــا يعتقـــد النـــاس بـــأن العيـــون أكثـــر صدقـــًا مـــن 
ون فـــي كل مـــا ال َيَرْونـــه. لـــذا فقـــد تنـــاَزل لُيظِهر نفســـه في حضوٍر  اآلذان، فُهـــْم يشـــكُّ

د كل شـــك. جســـدي حتى ُيبدِّ
لقـــد ُولـــد مـــن عـــذراء، تلك التي لم تكن تعـــرف قصده، وال بقيت معه لكي يحدث 

هذا، وال ســـاهمت فيما قد صنعه؛ لكنها كانت األداة البســـيطة لقوته المخفية.
هـــذا هـــو مـــا َفَعَلتـــه فقـــط، والـــذي تعلَّمتـــه من المـــالك غبريـــال رّدًا على ســـؤالها: 
»كيـــف يكـــون هذا وأنا لســـُت أعـــرف رجاًل«؟ حينئذ ردَّ عليها المـــالك: »الروح القدس 

يحـــلُّ عليـــِك، وقوة العلـــّي ُتظلِّلِك«.
وبـــأي كيفيـــة كان العلـــيُّ معهـــا، الذي بعد حين خرج منها؟ لقد كان مثل الصانع 
الماهـــر الـــذي يحصـــل علـــى مـــادة خـــام مناســـبة، يصيـــغ لنفســـه إنـــاًء جميـــاًل؛ هكـــذا 
َســـْين اللذين للعذراء، يبني لنفســـه هيكاًل حيًا،  المســـيح، وقد وجد الجســـد والنفس المقدَّ
ن هنـــاك إنســـانًا مـــن العـــذراء، وإذ َلِبســـه هللا ُوِلـــَد في ذلك  وبحســـبما كانـــت مشـــيئته كـــوَّ
اليـــوم. غيـــر محتســـب أي خـــزي مـــن دناءة طبيعتنا. فإنَّ ِلْبســـه ما قـــد صنعه، لم يكن 

بالنســـبة له انحطاطًا.
ـــد دائمـــًا هـــذه الصنعـــة، التـــي صـــارت رداًء لخالقهـــا. تمامـــًا مثلمـــا حـــدث  فلتتمجَّ
فـــي خلقـــة الجســـد األولـــى، لـــم يكـــن ممكنـــًا أن ُيصَنـــع اإلنســـان قبـــل أن يدخـــل الطين 
د هذا الجســـد الفاســـد، إالَّ بعد أن  إلـــى يـــدي هللا؛ هكـــذا أيضـــًا لـــم يكـــن ممكنـــًا أن يتمجَّ

يصيـــر أواًل ثوبـــًا لخالقه.






