بمناسبة استعدادنا للعام الجديد
2018م ،أحب أن يكون تأمل هذه
الليلة في مزمور رقم رقم  18وهو
مزمور طويل ( 50آية) ،وقد صلي
به داود النبي بعد أن أنقذه هللا من أعدائه ومن يد
شاول الملك .المزمور به تسبيح وعبارات جميلة
ٍ
جميعا كأفراد أو مجموعات
ومعان جميلة تصلح لنا
ً
سواء الكنيسة أو األسرة ،ويصلح أن يكون تدريب
روحي نبتدئ به السنة الجديدة.
ِ
ُّك َيا
وسنتأمل فقط في الكلمة األولى «أُحب َ
َر ُّبَ ،يا ُقَّوِتي»...
ِ
ُّك َيا َر ُّبَ ،يا ُقَّوِتي ..ونحن نستعد الستقبال
أُحب َ
عام جديد يجب أن يكون لنا خطة ويجب أن يكون
لنا رؤية لهذا العام الجديد ،فلتكن لنا هذه الكلمة
ِ
ُّك َيا َر ُّبَ ،يا ُقَّوِتي» .ولكن ماذا تعني
ًا
شعار لنا «أُحب َ
أحبك يا رب أو ما يقصده داود النبي؟
ِ
ُّك َيا َر ُّبَ ،يا ُقَّوِتي» لها خمسة أبعاد
«أُحب َ
تشرحها ،وكما ذكرت في مرات سابقة أن رقم خمسة
ِ
ُّك َيا َر ُّبَ ،يا
عبر عن القوة (مثل أصابع اليد)« .أُحب َ
ُي ّ
ُقَّوِتي» اختصر فبها المرنم خمس كلمات في كلمة
واحدة ،ووضعها أمامنا لكي يمكن أن تكون تأملنا أو
يمكن أن نسميه خريطة طريق للعام الجديد.
ِ
ُّك
المعنى األول :الشكر أول معنى لكلمة أُحب َ
«أنني أشكرك» أشكرك يا رب ..العام الماضي
بأيامه بما فيها أمور حلوة وأمور ُم ّرة عبر ،ومثلما
نصلي صالة الشكر «نشكرك على كل حال ومن
أجل كل حال وفي كل حال» ،ومثلما تعلمنا كنيستنا
دائما هي بالشكر ،وبداية يومنا
أن بداية صلواتنا ً
هي بالشكر ،ونشكر هللا على عطاياه السبعة الكبيرة
التي يعطيها لنا (سترتنا ،وأعنتنا ،وحفظتنا ،وقبلتنا
إليك ،وأشفقت علينا ،وعضدتنا ،وأتيت بنا إلى هذه
جميعا.
الساعة) ،هذه العطايا التي يمنحها هللا لنا
ً
دائما
أنا يا رب أحبـ ـ ـ ـ ــك ..هذا الحـ ـ ـ ـ ــب يب ـ ـ ــدأ ً
بالشكر ،أشكرك على كل ما صنعته معي في العام
الماضي ،أشكرك على كل ما فعلته وقدمته سواء
على المستوى الشخصي أو المستـ ــوى الجماعي،
أشكرك يا رب على أمور كثيرة في حياة اإلنسان
قائل له :ماذا
دبرتها ورتّبها ،ويقف اإلنسان أمام هللا ً
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
أحيانا
أحيانا على الخسارة.
ً
على األلم والتعب و ً
يتذمر اإلنسان على حياته ،فقد كان يأمل أن يتحقق
وتذمر اإلنسان يتعبه وينسيه
شيء ولم يتحقق..
ُّ
الشكر ..يمكن أن تشكر على كل صغيرة وكبيرة،
على الصحة ،على الخير الذي بين يديك كثر أم
قل ،على صداقاتك ومعارفك ،بل وعلى الفخاخ التي
ّ
نجاك منها ،على عطايا األكل والحماية والملبس
والهواء الذي نستنشقه .لو جلس اإلنسان لكي ما
أبدا.
يعدد عطايا هللا له لن يحصرها ً
ِ
ُّك َيا َر ُّبَ ،يا
المعنى الثانـــــــي :التوبــــــــة أُحب َ
ُقَّوِتي ...يعني أنني أتوب إليك ..في العام الماضي
يمكن أن يكون اإلنسان قد صنع بعض األمور
الخاطئة أو انجرف إلى بعض الضعفات أو بعض
السهوات أو بعض الخطايا أو بعض التقصيرات،
خطايا صنعها بمعرفة وخطايا صنعها بغير معرفة،
خطايا خفية وخطايا ظاهرة ،خطايا بإرادة وخطايا
جدا
من غير إرادة .لذلك مع بداية عام جديد ،جيد ً
متابعة اخبارية:
المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية

أن اإلنسان يقدم توبة« :أتوب إليك يا ربّ ،توبني،
أنا أحبك وأعرف إنك ال تحب الخطية لكنك تحبني
حتى عندما أكون
خاطئا ،ال تحب خطيتي وال
ً
خاطئا،
كان
إن
و
حتى
اإلنسان
تحب
تريدها ولكنك
ً
تحبه كإنسان».
هل لك جلسة اعتراف وجلسة توبة حقيقية؟ هل
تقدر في نهاية السنة أن تفرغ قلبك؟ هل تظنون أنه
صالحا للشرب وآخر
شيئا
يمكننا أن نضع في كوب ً
ً
غير صالح للشرب في نفس الوقت؟ ال يمكن!..
هل عزمت على التوبة وأن تنقي قلبك؟ أن تبدأ
تسكن ضعفاتك
فكر كيف ّ
السنة الجديدة بقلب سليم؟ ّ
ن
وكيف تنقي قلبك ،ألنه بدو نقاوة القلب لن يعاين
أحد هللا .لذلك تضع الكنيسة مزمور التوبة في
البعد في حب هللا.
بداية الصالة هو ًا
تعبير عن هذا ُ
مزمور التوبة مزمور فردي (أرحمني يا هللا كعظيم
رحمتك ،)...ونقول في نهاية كل ساعة باألجبية
«ارحمنا يا هللا ثم ارحمنا» بصيغة جماعية...
التوبة الجماعية مجموع توبة األفراد ..هل تطبق
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
جدا مع بداية العام الجديد لكي تَ ِعد هللا بتعهدات
قوية ً
مقصر في اإلنجيل ،في
ًا
فمك لكي ما يباركك .كنت
الصلوات ،في األصوام ،في الحياة الروحية بصفة
عامة ،في االعتراف ،في النسكيات ،في ممارسة
وعودا هلل من اليوم؟
األسرار ...فما رأيك أن تقدم
ً
وعدا بقلبك ،قل :أعدك يا رب ولكني أريد منك
قدم ً
أن تقويني .بماذا يا تُرى ستعد ربنا في نهاية السنة
جديدا؟ ..وعود تخص حياتك
عاما
ً
وأنت تستقبل ً
الروحية ،حياتك االجتماعية ...ممكن أن تتصالح
حسن
مع من تخاصمهم ،ممكن أن تعد هللا أنك تُ ّ
أحيانا اآلباء واألمهات
طريقة تربية أوالدك وبناتك.
ً
تربيتهم يكون بها شىء خاطىء ،ها توعد ربنا بإيه؟
ربنا منتظر وعدك ،منتظر تعهدات فمك،
وهذه التعهدات هي تعهدات قلبية .ال أريد فقط أن
أيضا أن تقدم إللهك
تقدم هلل وعود ،ولكني أريد ً
أحالما واشتياقات ،أحالم في الدراسة في الخدمة
ً
في العمل ،أحالم في الحياة بصفة عامة ...األحالم
تعني أن أن اإلنسان حي ،فاإلنسان الميت ال يحلم.
ّ
وعودك وتعهدات قلبك وأحالمك واشتياقاتك تأتي
بها جميعها وتضعها أمام هللا.

المعنى الرابـــــــع :الصــــــــالة
الص ـ ـ ـ ــالة هي العمـ ـ ـ ــل األسمى
الذي يمكـ ـ ــن أن يمارس ـ ـ ـ ــه اإلنس ـ ـ ـ ــان
على األرض ،هو بمثابة خي ـ ــط 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،
وتتشفع في الصالة بقديسين يكونون
شهودا على
ً
تعبر فيها
هذه الصالة ،صالة حقيقية من قلبكّ ،
عن حبك وشكرك وتوبتك وعن اشتياقاتك ،وتعبر
فيها عن طلبك واحتياجك ليد هللا القوية أن تعمل
كثير
معك .عمل الصالة قوي ،فطلبة البار تقتدر ًا
في فعلها ،ولنا في التاريخ قصة جبل المقطم كمثال
لهذا .اجعل صلواتك مرفوعة وال تنشغل باألمور
المادية واالقتصادية والكالم الكثير واألحداث ،وناس
تتحدث عن كل شيء إال األبدية!
المعنى الخامس واألخير :أخدمـــــــك أحبك يا
عمليا بخدمة
أعبر عنه
حبا نظرًيا ،ولكن ّ
ً
رب ال ً
المحتاج ،المريض ،الجائع ،العطشان ،المحبوس،
المأسور ،اليتيم ،وخدمة أصحاب االحتياجات
الخاصة ،والخدمة بكل اتساعها .فأنت ال تخدم
أحدا من الناس ولكنك تخدم هللا في عيون ونفوس
ً
وفي أشخاص هؤالء .والخدمة يا أحبائي يجب أن
تكون لكل أحد بدون استثناء ألنك تخدم هللا في
أشخاص الناس ،ويكون لديك روح الخدمة والعمل،
حسنا وال يعمل فتلك خطية.
فمن يعرف أن يعمل ً
صباحا جزًءا من االصحاح
نصلي كل يوم
ً
الرابع من رسالة أفسس ونقول عبارات جميلة:
«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
كثير قصة في القرن الثالث أو الرابع الميالدي،
ًا
جنوبا وعسكروا عند
متجهين
الجنود
كان
حبنما
ً
إسنا ،فخرج أهل إسنا الكرام وأطعموهم وأكرموهم،
فسأل جندي وثني زميله :لماذا هؤالء الناس يفعلون
هذا معنا؟ فقال له ألنهم مسيحيون .لقد خدموا بهذه
الوسيلة ،وكان طبق األكل الذي ُق ِّدم وسيلة لجذب
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
جدا ،ويمكنك أن تبتكر شكل
جدا بأشكال كثيرة ً
ً
الخدمة التي ستخدمها.
جديدا
عاما ً
الخالصــــــــــة ...ونحـ ـ ـ ــن نبت ـ ـ ـ ــدئ ً
سعيدا على
عاما
ً
( ،)2018نصل ـ ـ ـ ــي أن يك ـ ـ ـ ــون ً
الجميع ،وأن تنعم مصر وكل شبعها بالخير وبالفرح
والسالم والمحبة .ونأخذ هذا المزمور كتدريب
لكنائسنا وأسرنا ،وكل بيت يمكنه أن يق أر هذا
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،
أخير أخدمك في كل مكان.
أصلي لك ،و ًا
وكل سنة وأنتم طيبون
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اسـ ــتأنف قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي نش ــاطه بع ــد
عودته من رحلته العالجية بألمانيا يوم  12ديس ــمبر 2017م ،وخالل
األس ــبوعين الماضيين اس ــتقبل قداس ــته العديد من المسئولين والزائرين
بالمق ــر الباب ــوي بالكاتدرائية المرقس ــية الكبرى باألنبا رويس كما يلي:
الخميس  14ديسمبر 2017م
 Senator Ronan Le Gleut +عض ــو البرلم ــان
الفرنس ــي ،وتأت ــي الزي ــارة ف ــي إط ــار زيارت ــه الحالي ــة لمص ــر.
 +الراهبـــة يوليانـــة م ــن دي ــر القديس ــة دميان ــة ،بخص ــوص
ذهابه ــا للخدم ــة ف ــي دي ــر الس ــيدة الع ــذراء والم ــاك ميخائي ــل ف ــي
كوينزالن ــد بأس ــتراليا.
السبت  16ديسمبر 2017م
 +الس ــيد أنط ــوان ع ــزام س ــفير لبن ــان بالقاه ــرة ومندوبه ــا الدائ ــم
بجامع ــة ال ــدول العربي ــة .تأت ــي زيارة الس ــفير اللبنان ــي للكاتدرائية قبيل
ـفيرا لب ــاده ل ــدى مصر.
مغادرت ــه القاه ــرة بع ــد انته ــاء عمل ــه س ـ ً

الثالثاء  19ديسمبر 2017م
 +أعضاء كلية األركان والقادة ،التابعة لوزارة الدفاع.
 +نياف ــة األنبـــا يوليـــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس مص ــر القديم ــة
وأس ــقفية الخدم ــات والمش ــرف على كنائس منطق ــة الخليج ،يرافقه وفد
م ــن كهن ــة المنطقة .جرى خ ــال اللقاء بحث عدد من األمور الرعوية
الخاصة به ــذه الكنائس.
 +مديرى الخدمات بأس ــقفية الخدمات العامة واالجتماعية برفقة
نياف ــة األنبـــا يوليـــوس .كم ــا رافقهم أح ــدث دفعة ت ــم تدريبه ــا وتأهيلهم
لخدمة المناطق العش ــوائية.

قداسة ابلابا يستقبل
وزير السياحة وبصحبته وفد من الفاتياكن

اس ــتقبل قداســـة البابا يوم الخميس  14ديس ــمبر 2017م ،بالمقر
الباب ــوي بالكاتدرائي ــة المرقس ــية الكب ــرى باألنب ــا روي ــس ،الس ــيد يحيى
راشـــد وزي ــر الس ــياحة ،يرافق ــه وف ــد مؤسس ــة Opera Romana
 Pellegrinaggiالمس ــئولة ع ــن مل ــف الح ــج بالفاتي ــكان .تأت ــي زي ــارة
الوفد الفاتيكاني لمصر للتعرف على مس ــار العائلة المقدس ــة وزيارته،
بغية دعم الس ــياحة الدينية في مصر وال س ــيما مس ــار العائلة المقدس ــة
ال ــذي اعتمدت ــه الحكوم ــة المصري ــة مؤخ ـ ًـرا .كان الوف ــد ق ــد زار برفقة
أيض ــا منطقة وادى النط ــرون التي تُ َعد إحدى محطات
وزي ــر الس ــياحة ً
العائل ــة المقدس ــة بمص ــر .كم ــا زار م ــزارات الش ــهداء والقديس ــين
بالكاتدرائية والكنيس ــة البطرس ــية.

ويصيل جنازة ادلكتور ثروت باسييل
ّ
وكيل املجلس املل العام

ف ــي ي ــوم الس ــبت  16ديس ــمبر 2017م ،صل ــى قداســـة البابـــا
صل ــوات تجني ــز الش ــماس الدكت ــور ثـــروت باســـيلي وكي ــل المجل ــس
الم ــي الع ــام ومؤس ــس قن ــاة  CTVالقبطي ــة ،بحض ــور لفيف م ــن أحبار
ّ
الكنيس ــة وع ــدد كبي ــر م ــن اآلب ــاء الكهن ــة والرهب ــان إل ــى جان ــب أس ــرة
الراح ــل والعاملي ــن بالقن ــاة وعدد كبير من محبي ــه .وقد أقيمت صلوات
الجن ــازة بكنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء مري ــم والقديس أثناس ــيوس الرس ــولي
بمدين ــة نص ــر ،وتم دفن الجثمان بالمدفن الذي بكنيس ــة الس ــيدة العذراء
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والقديس األنبا ش ــنوده بمدينة الس ــام .وقد ألقى قداس ــة البابا كلمة في
ص ــاة جن ــازة ج ــاء فيها« :نودع على رج ــاء القيامة هذا األرخن الذي
عاين ــاه ورأين ــا خدمت ــه ،إنن ــا ه ــذا الي ــوم ن ــودع ه ــذا الب ــار ،وكل اآلب ــاء
ّ
الحاضري ــن لي ــس للمجامل ــة ،ب ــل ش ــهود لحيات ــه» .وأض ــاف قداس ــته:
شماس ــا وأرخن
خالصا حتى النخاع ،وكان
مصري ــا
مواطن ــا
«لق ــد كان
ً
ً
ً
ً
محب ــا ل ــكل أحد ،وكان إنس ــانا حتى
كان
ـذا
ـ
ه
كل
ـوق
ـ
ف
و
ـاع،
ـ
خ
حت ــى الن
ً
ناجحا،
النخ ــاع .ونش ــأ كم ــا نش ــأ كثي ــرون مثله ،واجته ــد ،وكان مدي ـ ًـرا ً
وع ــاش وه ــو يخ ــدم م ــن خ ــال ه ــذا العم ــل الدقي ــق ،ووص ــل بخدمت ــه
واضح ــا .وف ــوق
إل ــى الماليي ــن .واحت ــل بع ــض المناص ــب وكان دائم ــا
ً
ه ــذا عم ــل ف ــي المج ــال السياس ــي وخ ــدم ف ــي مجلس الش ــورى وكان له
صداق ــات عدي ــدة م ــع كل رجال الدولة» .وش ـ ّـدد قداس ــة البابا« :ثروت
مصري ــا خ ــدم مص ــر بص ــورة طيب ــة ،وكان ــت
مواطن ــا
باس ــيلي كان
ً
ً
ناجحا ألقصى
خدمت ــه مش ـ ً
ـهودا له ــا م ــن الجمي ــع .وكان في هذا العم ــل ً
متقدم ــا في خدمة الكنيس ــة .ورغم ما
درج ــة .وكان أرخ ــن فاض ـ ًـا أي
ً
فكرا
حقق ــة م ــن نجاح ــات ّإل انه كان
خادما أعطاه هللا ً
ً
متواضع ــا .كان ً
ـال ،اس ــتعمل كل ه ــذا في خدمة الكنيس ــة» .وتحدث قداس ــته
وجه ـ ًـدا وم ـ ً
ع ــن الجان ــب اإلنس ــاني في ش ــخصية د .ثروت فق ــال« :خدم احتياجات
اإلنس ــان عل ــى تنوعه ــا ،وتقدم ل ــه الكثيرون باحتياج ــات معينه ولم يرد
عب ـ ًـرا ع ــن إنس ــانيته
أح ـ ًـدا .وأنش ــأ قس ــم الرعاي ــة االجتماعي ــة ،وكان ُم ِّ
ناجح ــا .إنن ــا نودع ــه ونتذك ــر أن ــه م ــن 200
وإيمان ــه وعلم ــه ،ف ــكان
ً
س ــنة كان يوج ــد المعل ــم إبراهي ــم الجوهري ،ومازلنا حت ــى اليوم نتذكر
س ــيرته بالخي ــر ،ومحبت ــه س ــتظل فياض ــه ومصاحبه لس ــيرته».

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

بكنيسة املالك ميخائيل واألنبا بيشوي بكنج مريوط

عق ــد قداســـة البابا اجتماعه األس ــبوعي مس ــاء ي ــوم األربعاء 20
ديس ــمبر 2017م ،بكنيس ــة رئي ــس المالئك ــة ميخائي ــل واألنب ــا بيش ــوي
بكن ــج مري ــوط .وف ــي بداية االجتماع أعرب قداس ــته عن س ــعادته بنجاة
وزي ــري الدف ــاع والداخلي ــة م ــن ح ــادث إط ــاق القذيف ــة الذي اس ــتهدف
مط ــار العري ــش يوم الثالثاء  19ديس ــمبر 2017م ،كما أش ــار قداس ــته
إل ــى أن مص ــر تخ ــوض معرك ــة ضد اإلره ــاب وأخرى معرك ــة البناء
والتنمية .وقد كانت العظة األس ــبوعية بعنوان «امتنعوا عن كل شـــبه
شـــر» (تجدها منشـــورة هذا العـــدد صـ.)11

تكريم قداسة ابلابا يف
ايلوبيل املايس جلامعة اإلسكندرية

ف ــي إط ــار احتف ــاالت جامع ــة اإلس ــكندرية باليوبي ــل الماس ــي
إلنش ــائها ،قام ــت إدارة الجامع ــة بتكريم قداس ــة البابا ي ــوم الخميس 21
ديس ــمبر 2017م بصفت ــه واح ـ ًـدا م ــن أب ــرز خريج ــي الجامع ــة .أُقي ــم
االحتفال بمكتبة اإلس ــكندرية بحضور الس ــيد الدكتور خالد عبد الغّفار
وزي ــر التعلي ــم العال ــي ،وفضيل ــة الش ــيخ الدكت ــور محمـــد مختار جمعة
وزي ــر األوق ــاف ،والس ــيد الدكتور محمد ســـلطان محافظ األس ــكندرية،
والدكت ــور عصـــام الكـــردي رئي ــس جامع ــة اإلس ــكندرية ،والعدي ــد م ــن
القيادات األمنية والعس ــكرية التنفيذية والش ــعبية والدبلوماسية بالمدينة.
وأج ــرى قداس ــة الباب ــا لق ــاءات م ــع العدي ــد م ــن القن ــوات الفضائية
قب ــل دخول ــه القاع ــة الرئيس ـ ّـية بالمكتبة أعرب فيها عن س ــعادته بتكريم
الجامع ــة ،وتمن ــى التوفي ــق والمزي ــد م ــن النجاح ل ــكل المس ــئولين بها..

وق ــال قداس ــته إن التعلي ــم ه ــو مفت ــاح الحي ــاة ومفت ــاح التغيي ــر ومفت ــاح
النج ــاح ،كم ــا أع ــرب ع ــن س ــعادته بإقام ــة ه ــذا االحتف ــال بمكتب ــة
اإلس ــكندرية حي ــث يحم ــل الم ــكان رم ــز االنفت ــاح والتن ــوع.
ُع ـ ِـرض ف ــي االحتف ــال فيل ــم تس ــجيلي ع ــن تاري ــخ الجامع ــة خالل
الس ــنوات الخم ــس والس ــبعين الس ــابقة ،وخطته ــا المس ــتقبلية لخدم ــة
المجتم ــع .وألق ــى الدكت ــور عص ــام الك ــردي رئي ــس الجامع ــة كلم ــة
مناس ــبة ،كما وجه س ــيادته الش ــكر لقداسة البابا لقبوله الدعوة للحضور
والتكريم .ثم ألقى الدكتور محمد س ــلطان كلمة وجه في بدايتها الش ــكر
لقداس ــة الباب ــا على الحض ــور ،وتحدث عن مكانة جامعة األس ــكندرية.
ث ــم ألق ــى فضيل ــة الدكت ــور مخت ــار جمع ــة وزي ــر األوق ــاف كلم ــة تحدث
فيه ــا ع ــن دور الجامع ــة ف ــي رق ــي وتق ــدم المجتم ــع ،كما ألق ــى فضيلته
خصيصا لالحتف ــال .ثم ألقى الدكتور خالد عبد
أبياتً ــا م ــن الش ــعر كتبها
ً
الغّفار وزير التعليم العالي كلمة عن تميُّز جامعة اإلس ــكندرية ،ووجه
الش ــكر لقداس ــة الباب ــا عل ــى حض ــوره التكري ــم .ث ــم ك ــرم الحاض ــرون
عددا م ــن الوزراء
قداس ــة الباب ــا وأهدت ــه الجامع ــة درعه ــا كم ــا كرم ــت ً
والمحافظي ــن والس ــفراء والش ــخصيات العام ــة المرموقة.
وألق ــى قداس ــة الباب ــا كلم ــة هن ــأ فيه ــا أس ــرة جامع ــة اإلس ــكندرية،
وق ــال إن ــه خري ــج س ــنة  ١٩٧٥م ــن كلي ــة الصيدل ــة ،وأن ــه يعت ــز بمدينة
اإلس ــكندرية ويحم ــل ه ــو لق ــب «باب ــا اإلس ــكندرية» ،وذكر قداس ــته أنه
يعت ــز بكلي ــة صيدلة اإلس ــكندرية والتي تعلم منه ــا مفاتيح النجاح ومنها
الدق ــة والنظ ــام وكي ــف يري ــح اآلخرين من خالل دراس ــة األدوية .وفي
النهاية أهدت الجامعة قداس ــة البابا صورة ش ــخصية له رس ــمها طالب
م ــن كلية الفن ــون الجميلة.

قداسة ابلابا يهنئ
بطريرك األقباط الاكثويلك بعيد امليالد

ت ــرأس قداســـة البابا تواضـــروس الثاني صباح ي ــوم االثنين 25
ديس ــمبر 2017م وف ـ ًـدا كنس ـ ًـيا لتهنئ ــة األقب ــاط الكاثولي ــك بعي ــد المي ــاد
المجي ــد بحس ــب التقوي ــم الغرب ــي ،وق ــد توج ــه قداس ــته والوف ــد المراف ــق
إل ــى مق ــر بطريركي ــة األقب ــاط الكاثولي ــك بكوب ــري القبة حي ــث كان في
اس ــتقبالهم غبطة البطريرك األنبا ابراهيم إســـحق وعدد من المطارنة
والكهن ــة واألراخن ــة الكاثولي ــك .تك ــون الوف ــد المراف ــق لقداس ــة الباب ــا
م ــن أصح ــاب النياف ــة :األنبـــا مرقـــس أس ــقف ش ــبرا الخيم ــة ،واألنبـــا
دانيـــال أس ــقف المع ــادي ،واألنبا إرميا األس ــقف الع ــام ،ومعهم القمص
ســـرجيوس ســـرجيوس وكي ــل ع ــام البطريركي ــة بالقاه ــرة ،والقـــس
آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيوس عـــادل س ــكرتيرا قداس ــة البابا،
والقـــس بولس حليم المتحدث الرس ــمي باس ــم الكنيس ــة ،واألمين العام
الفخ ــري لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط األس ــتاذ جرجـــس صالح.
االثنين  25ديسمبر 2017م
وألق ــى قداســـة البابـــا كلم ــة أوض ــح فيه ــا أن الس ــيد المس ــيح ف ــي
مي ــاده كان مرك ــز ت ـ ٍ
ـاق لمختلف أطياف البش ــر ،ورغم أنه ُر ِفض إال
مكان ــا لكل أحد ،وهذه هي رس ــالة الميالد .وكذلك
أن ــه أوج ــد في نفس ــه ً
رح ــب فيه ــا بقداس ــة الباب ــا،
ألق ــى غبط ــة األنب ــا إبراهي ــم إس ــحق كلم ــة ّ
وتمن ــى لقداس ــته دوام الصح ــة.

ويهنئ بطريرك الروم األرثوذكس

وق ــام قداســـة البابـــا كذل ــك بتقدي ــم التهنئ ــة لغبط ــة البطريـــرك
ثيئـــودوروس الثاني بطريرك الروم االرثوذكس بمناس ــبة عيد الميالد
بحس ــب التقوي ــم الغرب ــي ،حي ــث زار قداس ــته والوف ــد المراف ــق ل ــه مق ــر

بطريركي ــة ال ــروم األرثوذك ــس بالحم ــزاوي بش ــارع األزه ــر .وقد قال
غبط ــة البطري ــرك« :أخ ــي الحبي ــب والصدي ــق العزي ــز ،الي ــوم ج ــزء
كبي ــر م ــن صالت ــي في الق ــداس خصصتها ألجلك ،كنت أنظر للمس ــيح
المصل ــوب وأق ــول ل ــه :أع ـ ِـط لصاح ــب القداس ــه الباب ــا تواض ــروس
الصح ــة والعم ــر .أش ــكرك لحضورك للتهئنة ،فأنت تحمل هم الكنيس ــة
القبطي ــة األرثوذكس ــية ف ــي العال ــم ،ومس ــاندتكم لكنيس ــتنا ،فنح ــن عائل ــة
واح ــدة وإيم ــان واحد.
م ــن فت ــره كن ــت ف ــي اس ــطنبول وروس ــيا .البطريـــرك كيـــرل،
والبطريـــرك برثولماوس طلبا إيصال محبتهما وس ــامهما لك ،والكل
معجب ــون بنب ــل قداس ــتكم .وخ ــال لق ــاء م ــع الرئيـــس بوتيـــن ،طل ــب
إيص ــال س ــامه لقداس ــتك ،وق ــال ل ــي :إن ــه ش ــيء عظي ــم أن بطريركين
عظيمي ــن لهم ــا نف ــس االس ــم ثي ــؤدوروس.
حضورن ــا م ــع بع ــض يعط ــي رس ــالة محب ــة وس ــام ل ــكل العال ــم،
وخاص ــة مناط ــق الش ــرق األوس ــط الت ــي به ــا نزاع ــات وح ــروب...
ـخاصا من الكنيس ــة القبطية فى أفريقيا أجدهم يقدمون
وحينما ألتقي أش ـ ً
كأس ــا مقدس ــة من
ثيئودروس
البطريرك
غبطة
ـدم
ل ــي ي ــد الع ــون» .وق ـ
ً
روس ــيا كم ــا أهداه المس ــبحة الش ــخصية.
وف ــي كلمت ــه ،أع ــرب قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي
ع ــن س ــعادته بزي ــارات المحبة بين الطوائف المس ــيحية ،وعن س ــعادته
بالنش ــاط الك ــرازي لبطريركي ــة ال ــروم األرثوذكس ف ــي أفريقيا ،ووجه
قائل« :أاش ــكر قداس ــتكم على نقل
الش ــكر لبطريرك الروم األرثوذكس ً
المحب ــة والتحي ــة م ــن غبط ــة البطري ــرك المس ــكوني والبطريرك كيريل
والرئيـــس بوتيـــن ،كل ه ــذه نع ــم كثي ــرة تف ــرح قلوبن ــا ...أف ــرح به ــذه
يوم ــا بع ــد ي ــوم حت ــى نصي ــر واح ـ ًـدا في المس ــيح،
المحب ــة والت ــي تنم ــو ً
ونصل ــي لك ــي نص ــل إل ــى اتح ــاد اإليم ــان» .وتح ــدث قداس ــة الباب ــا عن
أول
أن مج ــيء المس ــيح يق ــدم ثالث ــة مفاتي ــح للحي ــاة ه ــي أن يك ــون هللا ً
صانعا للس ــام مع كل أحد ،وأن يبحث
في حياة اإلنس ــان ،وأن يكون
ً
عن الس ــعادة والتي تبدأ بالبحث عن هللا .وقد قدم قداس ــته هدية لغبطة
البطري ــرك م ــن صنع أح ــد أديرتن ــا القبطية.

وفود من األطفال للتهنئة بعيد امليالد
وقد ذهب وفد من أطفال الكنيسة القبطية لتهنئة غبطة البطريرك
إبراهيـــم إســـحق بطري ــرك األقب ــاط الكاثولي ــك ،وغبط ــة البطريـــرك
ثيئـــودروس الثانـــي بطريرك ال ــروم األرثوذكس بمناس ــبة عيد الميالد
بحس ــب التقويم الغربي ،وهو تقليد رتبه قداس ــة البابا األنبا تواضروس
يقض ــي بزي ــارة وف ــد م ــن األطف ــال لبطريرك األقب ــاط الكاثولي ــك ،ووفد
آخ ــر لبطري ــرك ال ــروم االرثوذكس للتهنئة ف ــي األعياد.

وفود كنسية تلهنئة الطوائف بعيد امليالد

أوف ــد قداســـة البابـــا صب ــاح ي ــوم االثني ــن  25ديس ــمبر 2017م
وفدي ــن كنس ــيين للتهنئ ــة بعي ــد المي ــاد حس ــب التقوي ــم الغرب ــي ،حي ــث
ق ــام القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل ع ــام البطريركي ــة بالقاهرة
واألس ــتاذ جرجس صالح األمين العام الفخري لمجلس كنائس الش ــرق
األوس ــط ،بتهنئ ــة الكنيس ــة الكلداني ــة والكنيس ــة األس ــقفية وكذلك كنيس ــة
الس ــريان األرثوذك ــس وكنيس ــة الالتي ــن .كم ــا ق ــام وف ــد آخ ــر تكون من
القـــس بطـــرس وليم والقـــس ميخائيل أنطون والدياكـــون أنطونيوس
وصفي بتهنئة كنيس ــة الس ــريان الكاثوليك والكنيس ــة المارونية وكنيس ــة
ال ــروم الكاثوليك.
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عظــــات
قداسة البابا عىل
أعل ــن المرك ــز اإلعالم ــي للكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية
مؤخ ـ ًـرا ع ــن إنش ــاء حس ــاب عل ــى موق ــع  SoundCloudيخت ــص
بعظ ــات قداســـة البابا األنبا تواضروس الثانـــي ،ويمكن الوصول
ل ــه ع ــن طري ــق الراب ــط التالي:

https://soundcloud.com/media-center-157147919

وق ــد ت ــم رفع عظات قداس ــة الباب ــا باجتماع ــات األربعاء على
حالي ــا
م ــدار ع ــام 2013م كامل ــة عل ــى الحس ــاب الجدي ــد ،وتج ــري ً
ـول ألحدث
إضاف ــة عظ ــات ع ــام 2014م ،يلي ــه عام 2015م وص ـ ً
العظ ــات ،حي ــث م ــن المق ــرر أن يت ــم تحمي ــل العظ ــات األس ــبوعية
ف ــور انتهائه ــا .وتتضم ــن خط ــة المرك ــز اإلعالمي في هذا الس ــياق
أيض ــا ،رف ــع عظ ــات قداس ــة البابا في المناس ــبات الكنس ــية المختلفة
ً
مث ــل األعي ــاد والزي ــارات الرعوي ــة والمؤتم ــرات واللق ــاءات
المتخصصة...إل ــخ ،وكذل ــك المناس ــبات الوطني ــة والعام ــة.

ُ
تكريس أربعة رهبان جدد
بدير الشهداء جببل إمخيم

م ــن رهب ــان الدي ــر وهما )1( :الراهب القس يوســـاب الجورجي)2( ،
والراهـــب القس باســـيليوس الجورجي .كما قام نيافت ــه بإقامة راهبين
جديدي ــن م ــن طالب ــي الرهبن ــة وهما )1( :الراهب يســـطس الجورجي،
( )2والراهـــب بمـــوا الجورجي .كما تم قبول اثني ــن آخرين لالنضمام
للدي ــر لب ــدء فت ــرة االختب ــار وهم ــا 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
الش ــمالية ،ي ــوم األح ــد  17ديس ــمبر 2017م ،بكنيس ــة م ــار مرق ــس
بواش ــنطن ،بس ــيامة الدكتور جوزيف موريس فلتس أس ــتاذ علم اآلباء
دياكن ِباس ــم دياكون أثناســـيوس .خالص تهانينا
بالكلي ــة اإلكليريكي ــةُ ،
لنيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس والشـــماس الدياكـــون أثناســـيوس ،ومجمع
كهنـــة المقـــر البابوي بأمريكا ،وســـائر أفراد الشـــعب.

قداس عيد األنبا هدرا بديره األثري بأسوان
ف ــي ي ــوم الخمي ــس  14ديس ــمبر 2017م ،ق ــام نيافة األنبا بســـاده
أس ــقف إخمي ــم وس ــاقلته والمش ــرف عل ــى دي ــر الش ــهداء بجب ــل إخمي ــم،
برهبن ــة أربع ــة م ــن طالب ــي الرهبن ــة بالدي ــر ،وه ــم )1( :الراهب بوال،
( )2الراهـــب ويصـــا )3( ،الراهـــب متـــاؤس )4( ،الراهـــب كاراس.
ش ــارك في صلوات إقامة الرهبان نيافة األنبا متاؤس أس ــقف ورئيس
دي ــر الس ــريان ،وع ــدد م ــن اآلب ــاء رهب ــان أدي ــرة الس ــريان ،والع ــذراء
بجب ــل إخمي ــم ،والم ــاك بجبل إخميم ،واألنبا ش ــنوده رئيس المتوحدين
بس ــوهاج ،.وع ــدد م ــن اآلب ــاء الكهن ــة م ــن إيبارش ــيات طهط ــا وجهينة،
س ــوهاج والمنش ــاة والمراغة ،إخميم وس ــاقلته ،جرجا ،إس ــنا وأرمنت.
خالص تهانينا لنيافة األنبا بســـاده ،واآلبـــاء الرهبان الجدد ،ومجمع
رهبـــان الدير.
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احتفلت إيبارش ــية أس ــوان بعيد نياحة ش ــفيعها القديس األنبا هدرا
الس ــائح ،بإقام ــة الق ــداس اإلله ــي بدي ــره األث ــري بغ ــرب أس ــوان ،ي ــوم
صله نيافة األنبا هدرا مطران
الخميس  21ديسمبر 2017م ،والذي ّ
اإليبارش ــية بمش ــاركة مجم ــع كهن ــة اإليبارش ــية وع ــدد م ــن رهب ــان من
دي ــر القدي ــس األنب ــا باخومي ــوس بحاجر إدفو.

سيامة راهبني كهنة وإقامة راهبني
بدير الشهيد مار جرجس باخلطاطبة

لقاء رويح ريايض
خلدمة الصم و ابلكم بإيبارشية سمالوط

في يوم الثالثاء  19ديسمبر 2017م ،قام نيافة األنبا مينا أسقف
ورئيس دير الش ــهيد مار جرجس بالخطاطبة ،بس ــيامة كاهنين جديدن

نظم ــت خدم ــة الص ــم والبكم بإيبارش ــية س ــمالوط يوم الس ــبت 16
رياضي ــا ألبن ــاء اإليبارش ــية م ــن الصم
روحي ــا
ـاء
ً
ً
ديس ــمبر 2017م ،لق ـ ً
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والبك ــم ،بن ــادى العه ــد الجدي ــد ،ش ــارك في ــه  110من الص ــم والبكم إلى
خادم ــا .حض ــر نياف ــة األنب ــا بفنوتي ــوس مط ــران س ــمالوط
جان ــب 40
ً
جانبا من اللقاء لتش ــجيع أبنائه .تضمن اللقاء تعليم ألحان ش ــهر كيهك
ً
باإلش ــارة ،وعظ ــة روحي ــة ،وألع ــاب رياضي ــة ،وحف ــظ ش ــعار «الح ــب
لغتن ــا» ،كم ــا ت ــم توزيع هداي ــا تذكارية.

املؤتمر  27لكهنة وسط القاهرة
حول جممع خلقيدونية

نيافة األنبا بنيامني يلتيق
بمدريس الرتبية ادلينية املسيحية

أقام ــت إيبارش ــية المنوفي ــة ي ــوم األربع ــاء  13ديس ــمبر 2017م
خاص ــا لمدرس ــي التربي ــة الديني ــة المس ــيحية العاملي ــن بم ــدارس
ـاء ً
لق ـ ً
اإليبارش ــية بحض ــور نياف ــة األنبـــا بنيامين مطران المنوفي ــة .بدأ اللقاء
بالق ــداس اإلله ــي ،ت ــاه محاض ــرة للقس رافائيل نجيـــب حملت عنوان
«أســـاليب الســـيد المســـيح في التعليم» ،ث ــم ألق ــى نيافة األنب ــا بنيامين
كلم ــة ع ــن «التلمذة».

نيافة األنبا باخوم يستقبل
بطريرك األقباط الاكثويلك

عل ــى م ــدى يومي األربعاء  13و الخميس 14ديس ــمبر 2017م،
عق ــد مجم ــع كهن ــة منطق ــة وس ــط القاه ــرة مؤتمرهم الس ــابع والعش ــرين
ببي ــت م ــاري الن ــد بمدين ــة الش ــروق .تن ــاول المؤتم ــر محت ــوى كت ــاب
«مجم ــع خلقيدوني ــة  -إع ــادة فح ــص» حي ــث ت ــم ع ــرض أله ــم فصول
الكت ــاب البال ــغ عدده ــا  14فص ـ ًـا .ويهدف المؤتمر إل ــى التعرف على
أس ــباب انعق ــاد مجم ــع خلقيدوني ــة وأحداث ــه ونتائجه وقرارات ــه ،ثم على
تأثي ــره عل ــى الكنيس ــة ف ــي فت ــرة ما بع ــد المجم ــع .وقد ألقى نياف ــة األنبا
رافائيـــل األس ــقف الع ــام لكنائ ــس وس ــط القاه ــرة وس ــكرتير المجم ــع
المق ــدس ،محاضرتي ــن ف ــي المؤتم ــر ف ــي س ــياق الموض ــوع ذاته.

بيان مطرانية أطفيح لألقباط األرثوذكس
تعرض ــت ي ــوم الجمع ــة  22ديس ــمبر 2017م كنيس ــة األمي ــر
ت ــادرس ،بقري ــة كف ــر الواصلي ــن بمرك ــز أطفي ــح ،لالعت ــداء من قبل
مئ ــات األش ــخاص ،الذين تجمهروا أم ــام المبنى بعد صالة الجمعة،
مرددي ــن هتاف ــات عدائية ،مطالبين بهدم الكنيس ــة ،ث ــم قاموا باقتحام
المكان ،وتدمير محتوياته ،بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين
المتواجدين به .وبعد وصول قوات األمن قامت بتفريق المعتدين،
وتأمي ــن المنطق ــة ،وتم نقل المصابين لمستش ــفى أطفيح.
المعت ــدى علي ــه تُق ــام ب ــه الصل ــوات
جدي ــر بالذك ــر أن الم ــكان ُ
عام ــا .وبعد ص ــدور قان ــون بناء
من ــذ م ــا يق ــرب من خمس ــة عش ــر ً
ـميا لتقني ــن وضع ــه ككنيس ــة.
الكنائ ــس تقدم ــت المطراني ــة رس ـ ً
نرجو الهدوء والسالم لبالدنا.

ًّ
 17تايالنديا ينضمون لكنيستنا
اس ــتقبل نياف ــة األنبـــا باخوم أس ــقف س ــوهاج والمنش ــاة والمراغة،
بمق ــر المطراني ــة بكنيس ــة الش ــهيد م ــار جرج ــس بس ــوهاج ،ظه ــر ي ــوم
الس ــبت  16ديس ــمبر 2017م ،غبطة البطريرك األنبا إبراهيم إســـحق
بطري ــرك األقب ــاط الكاثولي ــك بمص ــر ،وبرفقته نيافة األنبا يوســـف أبو
الخيـــر مط ــران الكاثولي ــك بس ــوهاج ولفي ــف م ــن كهنت ــه .وق ــد حض ــر
اللق ــاء العدي ــد من اآلباء كهنة اإليبارش ــية .وق ــد تبادل غبطة البطريرك
ونياف ــة األنب ــا باخوم الهداي ــا التذكارية.
وكان نيافته قد توجه صباح يوم الخميس  14ديس ــمبر 2017م،
لمق ــر مطراني ــة األقب ــاط الكاثولي ــك بس ــوهاج للترحي ــب بغبط ــة األنبـــا
إبراهيم إســـحق ف ــي زيارت ــه للمدينة.

ق ــام نياف ــة األنبا دانييل أس ــقف س ــيدني وتوابعها ف ــي صباح األحد
 24ديس ــمبر 2017م ،بتعمي ــد  17م ــن الفتي ــات والفتي ــان التايالنديي ــن
ب ــدار األيت ــام التاب ــع للكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية بتايالن ــد التابع ــة
إليبارش ــية س ــيدني ،وبحض ــور نياف ــة األنبـــا ديفيـــد أس ــقف نيوي ــورك،
واش ــترك معهم ــا القمـــص يوحنا بســـطورس من س ــيدني وال ــذي يخدم
بتايالن ــد ،والقـــس أنـــدرو عـــوض م ــن إيبارش ــية نيوي ــورك .خالـــص
تهانينـــا للنيافـــة األنبـــا دانييـــل وألبناء كنيســـتنا الجدد فـــي تايالند.
جملة الكرازة  29 -ديسمرب 2017
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تسبحة كيهك لألطفال بالعارش من رمضان

القنصلية املرصية والكنيسة الرسيانية بفرنسا
يهنئان نيافة األنبا مارك بتجليسه

نظمت كنيس ــة الش ــهيد مار جرجس بمدينة العاش ــر من رمضان،
يوم األربعاء  13ديس ــمبر 2017م ،تس ــبحة كيهك لألطفال ،بحضور
نيافة األنبا مقار أس ــقف مراكز الش ــرقية ومدينة العاش ــر من رمضان،
وش ــارك في التس ــبحة  1000طفل و 200ش ــماس من األطفال.

نيافة األنبا أرساين يفتتح
كنيسة جديدة بمدينة  Assenبهونلدا

قام نيافة األنبا أرســـاني أس ــقف هولندا ،يوم الس ــبت  23ديس ــمبر
2017م ،بافتت ــاح كنيس ــة الس ــيدة الع ــذراء واألنب ــا أثناس ــيوس بمدين ــة
 Assenف ــي ش ــمال ش ــرق هولن ــدا وذل ــك بعد ه ــدم المبن ــى القديم وبناء
الكنيس ــة الجدي ــدة وتش ــطيبها .ب ــدأ الحف ــل بالق ــداس اإلله ــي بمش ــاركة
اآلب ــاء كهن ــة اإليبارش ــية إل ــى جان ــب الراهب القس يوئيل البرموســـي
كاه ــن الكنيس ــة .وعق ــب الق ــداس حضر إلى الكنيس ــة الس ــفير المصري
عرضا
بهولن ــدا الس ــيد أمجـــد عبـــد الغ ّفـــار ،والذي ش ــهد مع الحض ــور
ً
فني ــا قدم ــه ك ــورال الكنيس ــةُ .يذك ــر أن قداســـة البابـــا كان ق ــد زار هذه
ً
الكنيس ــة وبارك المش ــروع أثناء زيارته لإليبارش ــية في مايو 2015م،
ب ــدأت بعده ــا بع ــدة أش ــهر عملية الهدم والبناء واس ــتغرقت حوالي العام
ونص ــف العام.

نيافة األنبا يواقيم يف االحتفال
بعيد استشهاد األنبا أمونيوس أسقف إسنا

احتفل ــت مدين ــة إس ــنا بعي ــد استش ــهاد القدي ــس األنب ــا أموني ــوس
(أس ــقف إس ــنا ف ــي عص ــر االستش ــهاد) بدي ــره المع ــروف بدير الش ــهداء
بإس ــنا .بدأ االحتفال بصالة العش ــية يوم الجمعة  22ديس ــمبر 2017م،
أعقبه ــا تس ــبحة نص ــف اللي ــل ،ث ــم الق ــداس بحض ــور نياف ــة األنبا يواقيم
األسقف العام إلسنا وأرمنت في صباح السبت  23ديسمبر ،واشترك
م ــع نيافت ــه اآلباء كهنة إس ــنا.
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قدم ــت الس ــفيرة ســـيريناد جميل القنص ــل المصري الع ــام بباريس
ـقفا لباريس وش ــمال
التهنئة لنيافة األنبا مارك بمناس ــبة تجليس نيافته أس ـ ً
فرنس ــا ،كم ــا هن ــأت نيافت ــه بأعي ــاد رأس الس ــنة الميالدي ــة وعي ــد الميالد
المجيد .كما تلقى نيافته التهنئة للمناسبة ذاتها من نيافة مار جورجيوس
مط ــران بلجي ــكا وفرنس ــا ولوكس ــمبورج للس ــريان األرثوذك ــس ،وذل ــك
خ ــال الزي ــارة الت ــي قام به ــا نيافته لمقر المطرانية بفرنس ــا.

احلفل السنوي
خلدمة الرايع وأم انلور

أقي ــم مس ــاء ي ــوم األح ــد  17ديس ــمبر 2017م بفن ــدق سونس ــتا
بالقاهرة ،الحفل الس ــنوي لخدمة الراعي وأم النور ،بحضور صاحبي
النياف ــة األنبـــا مقـــار أس ــقف مراك ــز الش ــرقية والعاش ــر م ــن رمض ــان،
واألنبـــا يوليـــوس األس ــقف الع ــام لكنائ ــس مص ــر القديم ــة وأس ــقفية
الخدم ــات ،تحت ش ــعار «من يـــدك أعطيناك» .حضر الحفل كضيوف
ش ــرف :المهن ــدس هانـــي عـــازر خبي ــر األنف ــاق العالم ــي ،واألس ــتاذ
الدكتور وســـيم السيسي أس ــتاذ جراحات المسالك البولية والباحث في
علم المصريات ،ورجل األعمال منير غبور ولفيف من الش ــخصيات
العام ــة ومحب ــي ه ــذه الخدم ــة .باإلضاف ــة إلى خدام الراع ــي وأم النور،
وق ــد ق ــام بتقدي ــم الحف ــل اإلعالمي أســـامة منير.
ب ــدأ الحف ــل بالص ــاة ،ث ــم ألق ــى المهن ــدس ســـمير قزمـــان رئي ــس
مجل ــس أمن ــاء الخدمة كلم ــة ترحيب بالحاضرين ،وبدأت فقرات الحفل
بتراني ــم روحي ــة ،ث ــم كلم ــة للدكت ــور وس ــيم السيس ــي ع ــن دور الكنيس ــة
القبطي ــة األرثوذكس ــية الوطن ــي ف ــي مص ــر عل ــى م ــر العص ــور .وت ــم
ع ــرض فيلم تس ــجيلي بعنوان «من ي ــدك أعطيناك» عن خدمة الراعي
عاما.
وأم الن ــور ،حي ــث ت ــم ع ــرض حص ــاد الخدمة على مر عش ــرين ً

ث ــم ق ــام نياف ــة األنبا يولي ــوس بإلق ــاء الكلمة الرئيس ــية للحفل ،أثنى
فيه ــا عل ــى م ــا تقدم ــه الخدم ــة لفق ــراء الصعي ــد ،وأك ــد عل ــى أن الخدمة
تح ــت إش ــراف الكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية ولك ــن له ــا اس ــتقالليتها
المعيَّن
التام ــة ف ــي األم ــور المالي ــة واإلدارية من خالل مجل ــس األمناء ُ
م ــن قب ــل قداس ــة البابا األنب ــا تواض ــروس الثاني.
كم ــا ت ــم تكري ــم مجموع ــة م ــن متح ــدي اإلعاق ــة م ــن أصح ــاب
القص ــص الناجح ــة ف ــي عمل مش ــروعات صغيرة ضمن قط ــاع التنمية
االقتصادي ــة ،وتكريم ضيوف الش ــرف ،واس ــم الراح ــل الدكتور ثروت
باس ــيلي كرم ــز لخدم ــة الفقراء.

بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رسالة ماچستري عن اهلوية القبطية
بمعهد الراعية

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

تتقدم أسرة تحرير مجلة الكرازة
بخالص التهنئة
ألبينا

قداسة البابا األنبا توارضوس الثاين

بمناسبة بدء العام الميالدي الجديد ٢٠١٨م،
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.
ت ــم ي ــوم االربع ــاء  20ديس ــمبر 2017م بمق ــر معه ــد الرعاي ــة
والتربي ــة بالكاتدرائية المرقس ــية بالعباس ــية ،مناقش ــة رس ــالة الماچس ــتير
المقدم ــة م ــن الباح ــث الراهـــب القـــس شـــنوده األبنوبي ،والت ــي حملت
عن ــوان« :العالقـــة بيـــن الوعـــي بالهويـــة القبطية واالنتماء للكنيســـة
القبطية األرثوذكســـية» .تكونت لجنة المناقش ــة من :أ.د .نصيف فهمي
رئيس ــا ومش ــرًفا ،والدكتور القــــس باســـيليوس صبحي مش ــرًفا ،وأ.د.
ً
عايـــدة نصيـــف عض ـ ًـوا وأ.د .أشـــرف عبـــده عض ـ ًـوا .وبع ــد أن تم ــت
المداول ــة بي ــن أعض ــاء لجن ــة المناقش ــة ،أوص ــت اللجن ــة بمن ــح الباح ــث
درج ــة الماچس ــتير بتقدي ــر «ممتاز» م ــع التوصية بالت ــداول مع المراكز
البحثي ــة المتخصص ــة .خالص تهانينا للراهب القس شـــنوده األبنوبي.

القمص أندراوس عزيز

كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي
رق ــد ف ــي ال ــرب ي ــوم الس ــبت  23ديس ــمبر 2017م القمـــص
أنـــدراوس عزيـــز كاه ــن كنيس ــة الش ــهيدة دميان ــة بالوايل ــي (منطقة
حدائ ــق القب ــة) بع ــد صراع مع المرض .وق ــد أُقيمت صالة التجنيز
ي ــوم األح ــد  24ديس ــمبر 2017م بكنيس ــتهُ .وِلد في  20أغس ــطس
كاهنا بالس ــودان عام 1969مِ ُ ،
قمصا عام
1939م ،وس ــيم ً
ورس ــم ً
1979م .وانتق ــل للخدم ــة بكنيس ــة الش ــهيدة دميان ــة بالوايل ــي ع ــام
2014م .خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا ماركوس األســـقف العام
لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلي ،ومجمع كهنة المنطقة وشـــعب
كنيســـة الشـــهيدة دميانة بالوايلي.

وكل عام وأنتم بخير.

يســـرنا أن ينضم إلـــى ُك ّتاب المجلة ،فـــي العام الميالدي
الجديـــد ٢٠١٨م ،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  ٦أكتوبر 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
جملة الكرازة  29 -ديسمرب 2017
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فيم ــا كان هللا يحاك ــم
آدم وحواء على خطيئتهما،
أعل ــن قص ــة الخ ــاص بأن نس ــل المرأة يس ــحق رأس
الحية (تك ،)15:3أي أن النسل الذي سوف تنجبه
المرأة فيما بعد ،هو الذي س ــوف يس ــحق رأس الحية
الت ــي هي الش ــيطان (رؤ.)2:20
وكان هذا النس ــل المقصود هو الس ــيد المس ــيح
ال ــذي يس ــحق الش ــيطان عل ــى الصلي ــب .ولك ــن ه ــذا
النس ــل لم يولد إال بعد أكثر من خمس ــة آالف عام،
ث ــم ق ــام بعملي ــة الف ــداء لخالص البشـ ـرية .فلماذا كان
ذل ــك التأخير؟
إعـــدادا لهذا
تأخيـــرا ،وإنما كان
إنـــه لـــم يكن
ً
ً
الحـــدث العظيم.
ـدادا لفه ــم البشـ ـرية ،لك ــي يدركـ ـوا خطة
كان إع ـ ً
إعدادا
وكان
يفديهم..
الذي
هذا
ومن
هللا في الفداء،
ً
أيض ــا للج ــو ال ــذي يت ــم في ــه الف ــداء ،ولألش ــخاص..
ً
ألن ــه ل ــو كان المس ــيح ق ــد ُول ــد وم ــات عن ــا ،دون أن
يفه ــم البش ــر م ــا ه ــذا ال ــذي يح ــدث ،م ــا كان يدخ ــل
فيه ــم معن ــى م ــا يح ــدث ،ومحب ــة هللا الباذلة...
كان البـــد أن يعرفوا أنهم مســـتحقون للموت،
بـــدل منهـــم ،ليوفـــي الحكـــم
وهنـــاك مـــن ســـيموت ً
موتـــا
الصـــادر ضـــد اإلنســـان «يـــوم تـــأكل منهـــاً ،
تموت» (تـــك.)17:2
وهن ــا يتض ــح مب ــدأ الف ــداء ،ال ــذي ه ــو ب ــريء
ـدل م ــن مذن ــب.
يم ــوت ب ـ ً
ولتحقي ــق ه ــذا األم ــر ،ب ــدأ هللا – ف ــي تط ــور
طوي ــل – ُيدخ ــل إل ــى عق ــل اإلنس ــان فكـ ـرة الذبائ ــح
والمحرق ــات ..كان ــت أواله ــا تل ــك الذبيح ــة الت ــي
قمصان ــا م ــن جل ــد
م ــن جلده ــا صن ــع آلدم وحـ ـواء
ً
(ت ــك .)21:3وهك ــذا عرفا أن الخطيئ ــة تقودهما إلى
اإلحس ــاس بالعري .بينما بواس ــطة الذبيحة يمكن أن
يتغطي ــا ويس ــتر هللا عريهم ــا...
ثـــم تـــدرج األمر إلـــى أن تكـــون الذبيحة من
قـــدم هابيـــل البـــار للـــرب «من
أفضـــل نـــوع ،كمـــا ّ
أبـــكار غنمـــه ومن ســـمانها» (تـــك.)4:4
بان ــا .ب ــل أن
وقب ــل هللا من ــه ه ــذه الذبيح ــة قر ً
رض ــى هللا ظه ــر باألكث ــر ف ــي تقبله للمحرق ــات التي
قدمه ــا أبون ــا ن ــوح البار بعد الطوف ــان .وقيل في ذلك
ّ
مذبح ــا لل ــرب .وأخ ــذ م ــن كل البهائ ــم
ح
ـو
ـ
ن
ـى
ـ
ن
«وب
ً
الطاهـ ـرة وم ــن كل الطيور الطاهرة ،وأصعد محرقات
عل ــى المذب ــح .فتنس ــم ال ــرب رائح ــة الرض ــا .وق ــال
أيضا بس ــبب
ال ــرب ف ــي قلب ــه :ال أعود ألعن األرض ً
اإلنس ــان» (ت ــك.)21،20:8
نالحـــظ هنـــا في ذبائـــح نوح ،وصفهـــا بكلمة
«الطاهرة».
باإلضافـــة إلـــى ذبيحـــة هابيـــل «مـــن أبـــكار
غنمـــه ومـــن ســـمانها».
ونتائ ــج ذل ــك من «الرض ــا» ،وأن هللا «ال يعود
نوحا
يلع ــن» .وم ــا ح ــدث بعد ذلك من أن هللا «بارك ً
وبني ــه» بنف ــس البرك ــة الت ــي كان ق ــد منحها لإلنس ــان
األول من قب ــل (تك2،1:9؛.)28:1
وتط ــور األم ــر أكثر في أم ــر هللا ألبينا إبراهيم
بتقديم إسحق.
أي تقديـــم «االبـــن الوحيـــد الـــذي تحبـــه»
(تـــك.)2:22
وم ــع أن إس ــحق كان مج ــرد رم ــز للمس ــيح،
فل ــم يم ــت ..إال أن هللا أعق ــب ذل ــك ببرك ــة عظيم ــة
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إلبراهي ــم .فق ــال ل ــه «أب ــاركك مبارك ــة» ..وق ــال ل ــه
أيض ــا« «ويتب ــارك ف ــي نس ــلك جمي ــع أم ــم األرض»
ً
(ت ــك .)18،17:22والمقص ــود بنس ــله هن ــا ،الس ــيد
المس ــيح ال ــذي س ــوف يأت ــي م ــن نس ــله ،وب ــه تك ــون
البرك ــة لجمي ــع األم ــم.
عل ــى أن األم ــر تط ــور إل ــى أنـ ـواع كثيـ ـرة م ــن
الذبائ ــح وردت ف ــي شـ ـريعة موس ــى ،كل منه ــا ترم ــز
إل ــى المس ــيح ف ــي ناحي ــة معين ــة:
لعـــل أولهـــا ذبيحـــة الفصح ،التـــي كانت بها
النجاة مـــن الموت.
ه ــذا ال ــذي ع ــن دم ــه ق ــال ال ــرب «ولم ــا أرى
ال ــدم ،أعب ــر عنك ــم» (خ ــر .)13:12ف ــكان الم ــاك
المهل ــك يمي ــت كل أبكار الش ــعب ،ولكنه عندما يرى
دم خ ــروف الفص ــح عل ــى بي ــوت المفديي ــن بدم ــه،
يعب ــر عنه ــم ،فيخلص ــون م ــن الم ــوت .وإذ كان دم
ـز للمس ــيح ،ق ــال بولس الرس ــول
خ ــروف الفص ــح رم ـ ًا
أيض ــا المس ــيح ق ــد ُذِب ــح ألجلن ــا»..
«ألن فصحن ــا ً
(1ك ــو.)7:5
ويعوزن ــا الوق ــت أن نتكل ــم ع ــن كل الذبائ ــح
ورموزه ــا .ولكنن ــا نق ــول إن الخاط ــئ كان يض ــع ي ــده
عل ــى الذبيح ــة ،ويق ـ ّـر بخطاي ــاه ،لك ــي ين ــال المغفـ ـرة
رمز
(ال .)5:5وهك ــذا تحم ــل الذبيح ــة خطيت ــه عنهً ،ا
إل ــى الس ــيد المس ــيح ال ــذي تنب ــأ عن ــه إش ــعياء النب ــي
قائ ـ ًـا« :وه ــو مج ــروح ألج ــل معاصين ــا ،مس ــحوق
ألج ــل آثامن ــا ..كلن ــا كغن ــم ضللن ــاِ .ملن ــا كل واح ــد
إل ــى طريق ــه ،وال ــرب وض ــع علي ــه إث ــم جميعن ــا»
(إش.)6،5:53
إ ًذأ الذبيحـــة التـــي يريدهـــا هللا عنـــا لتحمـــل
خطايانـــا ،ليســـت مـــن الذبائـــح الحيوانيـــة .لكنهـــا
إنســـان ،ألن حكـــم المـــوت صـــدر ضـــد إنســـان.
وهك ــذا ب ــدأ الفهم يتطور إل ــى انتظار المخلص
الذي هو المس ــيح الرب.
تمهيـــدا لفهـــم النـــاس
وكمـــا كانـــت الرمـــوز
ً
عـــن عمل المســـيح الفدائـــي ،هكذا كانـــت نبوءات
إعـــدادا آخـــر لفهمهم.
األنبيـــاء
ً
إن ــه مس ــيح ال ــرب .وهك ــذا ورد عن ــه ف ــي س ــفر
إش ــعياء النب ــي «روح الس ــيد ال ــرب عل ــى ،ألن ال ــرب
ّ
مس ــحني ،ألبش ــر المس ــاكين .أرس ــلني ألعص ــب
منكس ــري القل ــوب .ألن ــادي للمس ــبيين بالعت ــق،
وللمأس ــورين باإلط ــاق» (إش.)1:61
تمهي ــد آخ ــر وه ــو والدت ــه من ع ــذراء ،في قول
النب ــي «يعطيك ــم الس ــيد نفس ــه آية :ها الع ــذراء تحبل
ابنا ،وتدعو اس ــمه عمانوئي ــل» (إش.)14:7
وتل ــد ً
ونعطي
وع ــن الهوت ــه قيل «ألن ــه ُيولد لنا ولدُ ،
ويدع ــى اس ــمه
ً
ابن ــا .وتك ــون الرياس ــة عل ــى كتف ــهُ .
أبديا ،رئيس الس ــام»
ا،
ـير
ـ
ش
م
ـا
ـ
عجيب
إله ــا قدي ـ ًـراً ،أبا ً
ً
ً
ً
(إش.)6:9
وأخـــذت النبـــوءات تشـــرح التفاصيل عن هذا
المسيح (المســـيا) المنتظر.
فقال ــت إن ــه يولد في بيت لحم ،ألنه يخرج منها
مدبر لش ــعب إسـ ـرائيل (ميخا )2:5وأنه س ــيذهب إلى
ًا
ن
كاهن ــا عل ــى طق ــس
ـيكو
ـ
س
ـه
ـ
ن
أ
و
(إش.)19
ـر
مص ـ
ً
ن
اضعا
و
مت
ـيكو
ـ
س
أنه
و
(مز.)4:110
صادق
ـي
ملك ـ
ً
وديع ــا «ال يخاص ــم وال يصي ــح ،وال يس ــمع أح ــد ف ــي
ً
الشـ ـوارع صوت ــه .قصب ــة مرضوض ــة ال يقص ــف،
وفتيل ــة مدخن ــة ال يطف ــئ» (إش .)4-1:42وأن ــه
وديع ــا على أتان وجحش ابن
يدخ ــل أورش ــليم كملكً ،
أت ــان (زك.)9:9
له ــذا كان ال ــكل ينتظرونه ،لي ــس القادة ورجال

الدي ــن ،ب ــل حت ــى الس ــامرية الت ــي قال ــت «أن ــا أعل ــم
أن مس ــيا ال ــذي ُيق ــال ل ــه المس ــيح يأت ــي .فمت ــى جاء
ذاك ،يخبرنا بكل ش ــيء» (يو .)25:4وأهل الس ــامرة
أيض ــا قالـ ـوا عن ــه «إن ه ــذا ه ــو بالحقيق ــة المس ــيح
ً
مخل ــص العال ــم» (ي ــو .)42:4كانـ ـوا يعتق ــدون أن ــه
س ــيأتي مخل ــص للعال ــم ه ــو المس ــيح.
إ ًذا كان ــت الذبائ ــح والرموز تش ــير إليه .وكانت
النبوات تش ــرح تفاصيل كثيرة عنه ،وأنه س ــيكون ابن
داود (مت.)42:22
كان الـــرب فـــي مجيئـــه إلـــى العالـــم ،ينتظـــر
والدة العـــذراء التـــي يولـــد منهـــا.
تل ــك الطاهـ ـرة القديس ــة الت ــي تس ــتحق ذل ــك
أيضا أن
المج ــد ،أن ال ــرب يولد منه ــا ،وتحتمل ذلك ً
جمي ــع األجي ــال تطوبه ــا (ل ــو ،)48:1دون أن يرتفع
قلبه ــا م ــن الداخ ــل .فلما ُوِلدت الع ــذراء ،اقترب ملء
الزم ــان الذي ُيولد في ــه تحت الناموس ،ليفتدي الذين
تح ــت الناموس (غ ــل.)4:4
أيض ــا مي ــاد ذل ــك
وكان م ــلء الزم ــان ينتظ ــر ً
يهيئ الطريق قدامه (مال ،)1:3أعني
الم ــاك ال ــذي ّ
ـتعدا
ـ
س
م
ا
ـعب
ـ
ش
ـرب
ـ
ل
ل
ـئ
ـ
يهي
ـذي
ـ
ل
ا
يوحن ــا المعم ــدان
ً
ّ
ً
(ل ــو .)17:1يع ـ ّـد الن ــاس بالتوب ــة ،ويش ــهد لل ــرب هو
اآلت ــي م ــن فوق ،ل ــذا فهو فوق الجمي ــع (يو.)31:3
فلمـــا ُوِلد يوحنا ،وبدأ خدمته ،كانت الســـاعة
قد اقتربت.
أيض ــا ينتظ ــر ف ــي مجيئ ــه ،جماعة
ـرب
ـ
ل
ا
كان
ً
ن
ن
ـهودا
ـ
ش
له
يكونو
منه،
العلم
يتلقو
ـن
ـ
ي
الذ
التالمي ــذ
ً
ف ــي أورش ــليم ،وف ــي كل اليهودي ــة والس ــامرة ،وإل ــى
أقص ــى األرض (أع.)8:1
عل ــى أن يجتم ــع كل هؤالء في جيل واحد ،مع
الع ــذراء والمعم ــدان ،م ــع كل الرم ــوز والنبوءات ..ثم
يكون موعد التجس ــد ،واقتراب ملكوت هللا.
حًق ــا ،إن ل ــكل ش ــيء تح ــت الس ــموات وقتً ــا
( ج ــا.)1:3
لق ــد وع ــد هللا بالخالص .ولك ــن كان البد لذلك
أن يت ــم في وقته المناس ــب .الوق ــت الذي أطلق عليه
الكت ــاب عب ــارة «م ــلء الزم ــان» (غ ــل .)4:4وفي ــه
يك ــون الجمي ــع مس ــتعدين لقب ــول فكـ ـرة الخ ــاص،
وفهمه ــا ..الوق ــت ال ــذي تت ــم وتكم ــل في ــه كل ما قيل
باألنبي ــاء .والوق ــت ال ــذي تنض ــح فيه أذه ــان الناس،
لت ــدرك الرم ــوز كلها ،وتع ــرف معنى الف ــداء ،ومعنى
الصل ــب ،والكف ــارة ،فتؤم ــن ..وتخلص.
ال ننس ــى أن ــه ف ــي الق ــرن الثال ــث قب ــل مي ــاد
المس ــيح ،كان ــت ق ــد تم ــت ترجم ــة كل العه ــد القدي ــم
إل ــى اللغ ــة اليوناني ــة ،وذلك باس ــم الترجمة الس ــبعينية
 Septuagintف ــي عه ــد بطليم ــوس الثان ــي
أيض ــا عل ــى نق ــل النب ــوءات
فيالدلف ــوس .فس ــاعدت ً
والرم ــوز إل ــى المتكلمي ــن باليوناني ــة ،اللغ ــة العالمي ــة
وقت ــذاك .وكان ــت ه ــذه النقطة إح ــدى التمهيدات إلى
م ــلء الزم ــان ،وإل ــى انتش ــار إنجي ــل المس ــيح في كل
أرج ــاء العال ــم..
ال تق ــل إ ًذا :لم ــاذا تأخ ــرت ي ــا رب علين ــا ف ــي
تنفي ــذ وع ــدك لن ــا بالخ ــاص؟ فيق ــول ال ــرب :أن ــا ل ــم
مصحوب ــا بالتنفي ــذ
اتأخ ــر عليك ــم .وإنم ــا وع ــدي كان
ً
من ــذ نقط ــة البدء.
هاما يمك ــن أن تحاكوه في
وهن ــا أعطيك ــم مب ــدأ ً
كل أم ــور حياتكم:
ليـــس أســـرع الحلـــول هـــو أفضلهـــا .بـــل
األفضـــل هـــو أكثرهـــا إتقاًنـــا.
وهذا هو الذي حدث في قصة التجسد والفداء
تفاصيل كانت تتعلق بالخطة اإللهية للميالد.
ـر لم ــا تجمعت كل ه ــذه التفاصيل لتعمل
وأخي ـ ًا
مع ــا ف ــي تناس ــبق عجي ــب «ولم ــا جاء م ــلء الزمان،
ً
ـودا تحت الناموس،
ـودا من امرأة ،مول ـ ً
أرس ــل هللا مول ـ ً
ليفت ــدي الذي ــن تح ــت النام ــوس ،لنن ـ ـ ـ ـ ــال التبن ــي»
(غ ــل ...)5،4:4ه ــا قد عرفتـ ـ ـ ـ ــم حكم ـ ـ ـ ــة هللا فـ ـ ـ ـ ـ ــي
عمل ــه ومواعيده.

االفتتاحية لقداسة البابا األنبا تواضروس الثاني
الرسالة البابوية لعيد الميالد
5 /7 ،0
المجيد 7102م0211 /ش
مختارات حلو الكالم...
1 /4 ،1
فترة الخطوبة
1 /6 ،5
الخليقة الجديدة
1 /8 ،2
سيناء واألمل
1 /01 ،9
إعداد الميرون المقدس
1 /07 ،00
شركة اآلالم
1 /04 ،01
الرسالة البابوية لعيد القيامة
4 /06 ،05
المجيد لسنة 7102م
شهداء مايو
1 /77 ،70
فقط  11يو ًما
1 /74 ،71
مختارات حلو الكالم
1 /76 ،75
ماذا بعد الكذب؟
1 /78 ،72
من أقوال اآلباء عن:
1 /11 ،79
البساطة واإليمان
السماء الثانية
1 /17 ،10
حبيبنا قد نام
4 - 1 /14 ،11
شعب :دقيق  -رقيق  -عميق
1 /16 ،15
الثمار المفرحة
5 - 4 /18 ،12
مختارات حلو الكالم
1 /41 ،19
اإلنسان هدف الرعاية
1 /47 ،40
فلسفة الحياة
1 /44 ،41
صفات األسقف
1 /46 ،45
الذي يُرضي خالقه
1 /48 ،42
مختارات حلو الكالم
1 /51 ،49
تدريب روحي لعام 7108
1 /57 ،50
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
المجيد 7102م
التلمذة في البرية
00 /6 ،5
كيف تصلّي؟
00 /8 ،2
العيش المشترك وبناء
01 /01 ،9
األوطان
هل جربت اللجاجة
00 /07 ،00
هل تجدد حياتك؟
00 /04 ،01
الروحية؟
كيف تتم التنشئة
01 /08 ،02
خمس صفات لحياة اإلنسان
00 /71 ،09
الناجح
تعزيز الوحدة بين
01 /77 ،70
األرثوذكس
ًا
ض
بع
بعضكم
سالموا
00 /74 ،71
شجعوا صغار النفوس
00 /76 ،75
تأنوا على الجميع
00 /78 ،72
بشر
00 /11 ،79
شر ٍ
ال تجازوا أحدًا عن ٍ
افرحوا كل حين
00 /17 ،10

عظة قداسة البابا في قداس
تدشين كنيسة السيدة العذراء
مريم ومارمرقس الرسول
00 /16 ،15
باليابان
حياة القداسة
00 /18 ،12
الروح
ال تطفئوا
00 /41 ،19
أنتم رسالة المسيح
00 /47 ،40
كلمة قداسة البابا األنبا
تواضروس الثاني في
اجتماع بطاركة كنائس
الشرق ببرلين  71أكتوبر
00 - 01 /44 ،41
7102م
امتحنوا كل شيء
01 /46 ،45
امتحنوا كل شيء ()7
00 /48 ،42
هبة األلم
00 /51 ،49
امتنعوا عن كل شبه شر
00 /57 ،50
قرارات بابوية
رقم  :0بخصوص تشكيل
مكتب لجنة توفيق أوضاع
01 /7 ،0
الكنائس القبطية
رقم  :7بخصوص انتخاب
مجلس كنيسة القديس
مارمرقس بواشنطن
5 /6 ،5
العاصمة
رقم  :1لتشكيل مجلي إدارة
كنيسة السيدة العذراء
5 /8 ،2
بمونتريال  -كندا
رقم  :4لتشكيل مجلس إدارة
كنيسة السيدة العذراء مريم
والقديس مارجرجس -
4 /01 ،9
أمريكا الشمالية
رقم  :5بخصوص انتخاب
مجلس كنيسة الشهيد
مارمينا هاليفاكس ،نوفا
4 /04 ،01
سكوشيا  -كندا
رقم  :6بخصوص انتداب
القس أباهور فرج ملك
للخدمة في كنيسة األنبا
أنطونيوس  -هايوارد -
4 /76 ،75
كاليفورنيا
رقم  :2بخصوص تعيين
الراهب القمص سيرابيون
السرياني نائبًا بابويًا لدير
القديس العظيم األنبا توماس
السائح في برية الخطاطبة
والدير األثري في قرية
4 /76 ،75
عرب بني واصل
رقم  :8بخصوص تشكيل
لجنة إدارة مقر رئاسة
الكنيسة القبطية األرثوذكسية
بشمال كاليفورنيا والساحل
الغربي ألمريكا في منطقة
4 /76 ،75
سان فرانسيسكو
رقم  :9بخصوص انتداب
األنبا غبريال أسقف بني
سويف ليكون مشرفًا على
6 /11 ،79
دير السيدة العذراء مريم

(المحرق)
رقم  :01لتشكيل مجلس
إدارة كنيسة القديس موريس
والقديسة فيرينا  -تورنتو -
5 /14 ،11
كندا
رقم  :00بخصوص خدمة
5 /14 ،11
القس يوسف قزمان
رقم  :07بخصوص الكلية
6 /14 ،11
اإلكليريكية بالقاهرة
رقم  :01بخصوص خدمة
نيافة األنبا آنجيلوس األسقف
5 /44 ،41
العام
رقم  :04بخصوص كنائس
5 /44 ،41
شبرا الشمالية
رقم  :05بخصوص تشكيل
مجلس كنيسة السيدة العذراء
4 /46 ،45
مريم  -منيسوتا  -أمريكا
رقم  :06بخصوص تشكيل
مجلس كنيسة مارجرجس -
4 /46 ،45
منيسوتا  -أمريكا
رقم  :02بخصوص الكلية
4 /46 ،45
اإلكليريكية بالدير المحرق
رقم  :08بخصوص
المجلس اإلكليريكي لشئون
اآلباء الكهنة بأمريكا
4 /46 ،45
الشمالية
المتنيح مثلث الرحمات البابا األنبا شنوده الثالث
عيد الميالد ..ميالد للخالص
07 /7 ،0
مصيرها تنتهي
01 /4 ،1
الصوم الروحي المقبول
01 /6 ،5
اإلنسان الروحي غالب
01 /8 ،2
ومنتصر
صورة التقوى
07 /01 ،9
شجعوا صغار النفوس
01 /07 ،00
إنكار بطرس
01 /04 ،01
ما أعجب التالقي في معجزة
07 /08 ،02
القيامة
القديس أثناسيوس الرسولي
01 /71 ،09
شركة الروح القدس والنعمة
07 /77 ،70
الجسد
01 /74 ،71
اإلخالص والخيانة
01 /76 ،75
إراحة الناس
01 /78 ،72
الطمع
01 /11 ،79
االطمئنان القلبي
01 /17 ،10
أقع في يد الرب وال أقع في
01 /14 ،11
يد إنسان
الخزين
01 /16 ،15
كثيرة
أمور
01 /18 ،12
طوبى لمن آمنوا دون أن
01 /41 ،19
يروا (يو )79 :71
ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح
01 /47 ،40
العالم كله وخسر نفسه
الح ّ
ق
9 /44 ،41
التجارب والخبرات الروحية
07 /46 ،45

التديُّن ليس مجرد مظاهر
وعود هللا
كيف أع ّد هللا قصة التجسد
01 /57 ،50
والميالد
قداسة البابا فرنسيس األول بابا الفاتيكان
عظة للبابا فرنسيس أمام
مجمع الكرادلة عام 7105
بعنوان 05 :مرضًا يتعرض
02 /06 ،05
له مجتمع اإلكليروس
نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس
مدن الغربية
أعياد الميالد فيض من
06 /7 ،0
اتضاع هللا
ثالثة إعالنات إلهية سماوية
07 /4 ،1
يفقدون نعمتهم
07 /6 ،5
الروحية
الحياة
الجدية في
07 /8 ،2
الصوم المقدس واالنسحاق
00 /01 ،9
محبتك األولى
07 /07 ،00
وأنت متمسك باسمي (رؤ
07 /04 ،01
)01 :7
بين المحبة المسيحية والعدل
6 /06 ،05
اإللهي
بين آدم األول ..والمسيح
01 /08 ،02
المخلص (آدم الثاني)
صلوات كتابية  -صالة
01 /71 ،09
يعبيص
صلوات كتابية "يا رب افتح
02 /77 ،70
عينيه فيبصر"
الشهادة
كنيستنا وروح
01 /74 ،71
صلوات كتابية "افتح عينيه
04 /76 ،75
فيبصر" ()7
التعفف أحد ثمار الروح
01 /78 ،72
القدس
صالة داود النبي "افعل كما
06 /11 ،79
نطقت"
نحن وهللا في الضيقات
07 /17 ،10
صالة العازر الدمشقي
04 /14 ،11
يا رب اسمع صالتي (مز
04 /16 ،15
)041
البابا بطرس خاتم الشهداء
04 /18 ،12
أسرة صموئيل النبي
07 /41 ،19
يسوع القائد
01 /47 ،40
ليزرع
الزارع
خرج
01 /44 ،41
الحكمة السمائية
04 /46 ،45
الصوم في كنيستنا القبطية
04 /48 ،42
ثالثة حروب اِحرص منها
04 /51 ،49
في فترة الصوم
التجسد اإللهي
07 /57 ،50
نيافة األنبا بيشوي مطران دمياط والبراري
من البطن قبل كوكب الصبح
06 /7 ،0
ولدتك "مز"1 :019
المعرفة الداخلية واإلفراز
01 /4 ،1
الثالث ليا ٍل
07 /6 ،5
المجيء األول والمجيء
الثاني (يو  /02 ،06 :1يو
07 /8 ،2
)71 ،70 :5
الحياة األبدية عبر الرسولين
05 /01 ،9
يوحنا وبولس
لماذا اتخذ السيد المسيح
07 /07 ،00
01 /48 ،42
01 /51 ،49

ً
كامال؟
ناسوتًا
ختام موضوع محاكمة السيد
07 /04 ،01
المسيح
االستشهاد
مذبح
على
الحب
6 /06 ،05
القيامة تتخطى الصعاب
01 /08 ،02
صعد هللا بتهليل
01 /71 ،09
ترسل روحك فتخلق
02 /77 ،70
مكانة رسل المسيح االثنى
04 /76 ،75
عشر
الرسول
بولس
كرازة
01 /78 ،72
الوحي
06 /11 ،79
إيمان السيدة العذراء
07 /17 ،10
ميالد الكلمة
04 /14 ،11
شهيد الحق يوحنا المعمدان
04 /16 ،15
ملكي صادق
04 /18 ،12
الصليب
07 /41 ،19
القدير
نسميه
04 /47 ،40
وعود وعهود
04 /44 ،41
أنت علِ ْمت ُسبُلي
05 /46 ،45
عمل هللا
05 /48 ،42
لمن ق ّدم السيد المسيح ذبيحته
04 /51 ،49
على الصليب؟
ودمه
الرب
جسد
التناول من
07 /57 ،50
نيافة األنبا بنيامين مطران المنوفية
أثر الخطية
02 /7 ،0
اسمح اآلن
01 /4 ،1
بين يونان والسيد المسيح
01 /6 ،5
الصوم الحقيقي
01 /8 ،2
فكر الصوم
05 /01 ،9
األم
01 /07 ،00
آالم المخلص
01 /04 ،01
الخمسين المقدسة
00 /08 ،02
القيامة والكنيسة
04 /71 ،09
االستشهاد قيامة
08 /77 ،70
فاعلية اإليمان
01 /74 ،71
الديانة النقية
05 /76 ،75
عضويتنا في الكنيسة
04 /78 ،72
بين اإلشباع والشبع
02 /11 ،79
مكانة العذراء
01 /17 ،10
االستعداد للتناول
05 /14 ،11
خطورة الشهوات
05 /16 ،15
خطورة ال ِغنى
05 /18 ،12
خطورة اإلدانة
01 /41 ،19
بين القوة والضعف
04 /47 ،40
مفهوم القوة
04 /44 ،41
الروحية
القوة
عوامل
05 /46 ،45
الصوم والنقاوة
05 /48 ،42
التسبيح
05 /51 ،49
نصائح هامة
01 /57 ،50
نيافة األنبا سيرابيون مطران لوس آنجلوس
ُغلب من تحننه "ثيؤطوكية
02 /7 ،0
االثنين"
والتجديد
الكنيسة
04 /4 ،1
متى صنعت صدقة فال
01 /6 ،5

صوت قدامك بالبوق
ت ِّ
سقوط اإلنسان
يوم تأكل منها تموت
لنا هذا الكنز في أوا ٍن خزفية
01 /04 ،01
(7كو )2 :4
األسقف الشهيد
00 /08 ،02
كنيسة الشهداء
04 /71 ،09
التأصيل الالهوتي للعمل
04 /74 ،71
المسكوني
فافعلوه
لكم
مهما قال
01 /17 ،10
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
من طريق الدير إلى السكنى
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
المحبة وقبول اآلخر
02 /11 ،79
العذراء مريم ...السماء
04 /17 ،10
الثانية
نيافة األنبا موسى أسقف الشباب
في ذكرى األربعين لشهداء
الكنيسة البطرسية (00
ديسمبر 7106م) ماذا عن:
04 /4 ،1
"غسيل المخ" ()0
)
4
(
والتعليم
الحظ نفسك
04 /8 ،2
الحظ نفسك والتعليم ()5
02 /01 ،9
حول آفة العصر "اإلدمان"
04 /07 ،00
ربي يسوع مسيح الجلجثة
04 /04 ،01
شهداء الكنيسة بطنطا
05 /06 ،05
واإلسكندرية
واإلفخارستيا
بين القيامة
05 /71 ،09
وداعًا ..للشهداء األبرار
08 /77 ،70
الحياة الرسولية
05 /74 ،71
الروح القدس يرشدنا
05 /76 ،75
الزواج المسيحي
04 /78 ،72
الزواج المسيحي ()7
05 /17 ،10
ًا
ع
شفي
كنت قديسًا ..وصرت
06 /14 ،11
أهداف الزواج المسيحي
05 /16 ،15
أهداف الزواج المسيحي
06 /18 ،12
()7
النضج الروحي الالزم
01 /41 ،19
للزواج
النضج النفسي الالزم
05 /47 ،40
للزواج
النضج العاطفي الالزم
05 /44 ،41
للزواج
خمسة أعوام مباركة في
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
01 /8 ،2
06 /01 ،9

كنيستنا القبطية األرثوذكسية
01 /57 ،50
تكرّم اإلنجيل
نيافة األنبا تكال أسقف دشنا
ميالد المسيح ارتقى بنا من
04 /57 ،50
الكبرياء إلى االتضاع
نيافة األنبا يوسف أسقف جنوبي الواليات المتحدة
األمريكية
بقوة يأتي
08 /7 ،0
أسقيها كل لحظة
05 /4 ،1
بيت ملجأ لتخليصي
04 /8 ،2
لو لم تكن قد أعطين من
02 /01 ،9
فوق
عفونة
يب
ط
ال
ض
ِع َو
ِ
04 /04 ،01
فتراءى كالمهن لهم
04 /08 ،02
كالهذيان
فيهزمهم صوت ورقة
05 /71 ،09
مندفعة
ارسل رحمة تفتح أبوابي
09 /77 ،70
فأنا متضايقة
فخر الرسل
06 /76 ،75
أجنحتها مستقيمة الواحد
05 /78 ،72
محو أخيه
الن َّمام يف ِّرق األصدقاء
08 /11 ،79
ولم يعرفها
05 /17 ،10
وما خرج منها زنجارها
06 /14 ،11
ظننت أني مثلك
06 /18 ،12
ثقّل أذنيه وأطمس عينيه
04 /41 ،19
قاتل وشهيد
05 /47 ،40
أقول الصِّدق في المسيح
05 /44 ،41
لماذا صمنا ولم تنظر؟
06 /46 ،45
كثير
بثمر
ليأتي
06 /48 ،42
ٍ
ٍ
وال يُ َعيِّر
06 /51 ،49
نيافة األنبا مكاريوس األسقف العام بالمنيا
الجهاد اإليجابي
05 /8 ،2
رسالة إلى أهالي الشهداء
09 /77 ،70
القرابني في الكنيسة
06 /76 ،75
الرجاء
05 /78 ،72
مدارس الوعظ
08 /11 ،79
الخطية والزمن
04 /41 ،19
في ذكرى القديس األنبا
يحنس القصير "هذا مال ٌ
ك
06 /47 ،40
وليس إنسانًا"
نيافة األنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من
رمضان
بيت لحم "النبوة الناقصة"
08 /7 ،0
المعمودية
05 /4 ،1
الشركة "كينونيا"
04 /6 ،5
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 ،50
للمتنيح األنبا إيسوذورس

أسقف ورئيس دير البرموس
العامر األسبق
القمص بنيامين المحرقي
عناية هللا في سفر يونان
05 /6 ،5
منهج القديس القمص
05 /8 ،2
ميخائيل البحيري الروحي
الصوم موسم االستشهاد
08 /01 ،9
ليس لي إنسان (يو )2 :5
05 /07 ،00
أوصنا في األعالي
05 /04 ،01
قومي استنيري...
04 /08 ،02
وأخذته سحابة عن أعينهم
06 /71 ،09
(أع )9 :0
روح القداسة
71 /77 ،70
كانت كلمة الرب تنمو
02 /76 ،75
وتقوى بشدة
فضيلة إضافة الغرباء
06 /78 ،72
العمل الداخلي في حياة والدة
06 /17 ،10
اإلله القديسة مريم
واالستشهاد
الرهبنة
06 /16 ،15
الصليب في الفن القبطي
02 /18 ،12
لماذا نصلي على المنتقلين؟
05 /41 ،19
الرب حافظ البسطاء
06 /47 ،40
ك الحلف
ال تع ِّود فا َ
06 /44 ،41
ضرورة التجسد اإللهي
02 /48 ،42
فولدت ابنها البكر وق َّمطته
05 /57 ،50
وأضجعته في المذود
القمص يسطس فرج
دير الجميزة (دير القديس
األنبا أنطونيوس بدير
09 /01 ،9
الميمون)
دير الشهيد تواضروس
المشرقي بالجبل الغربي
08 /48 ،42
لألقصر (دير المحارب)
القمص يوحنا نصيف
بين القديم والجديد
06 /4 ،1
أدوية فعالة ضد الكبرياء
04 /6 ،5
حروب عدو الخير
06 /8 ،2
بيت اآلب
08 /01 ،9
من بستان القمص بيشوي
05 /07 ،00
كامل
متجهًا نحو أورشليم!..
05 /04 ،01
معجزة صيد السمك بعد
05 /08 ،02
القيامة
القديس أثناسيوس الرسولي
06 /71 ،09
وقوة الكلمة
مصارعتنا ليست مع دم
70 /77 ،70
ولحم (أف )07 :6
صوم الرسل
06 /74 ،71
حديث حول الهجرة ()0
08 /76 ،75
حديث حول الهجرة ()7
06 /78 ،72
قصص عن التواضع
06 /17 ،10
األنبا كيرلس الفنان الرقيق
02 /14 ،11
والينبوع العميق
عن القديس يوحنا المعمدان
06 /16 ،15
تجارة عظيمة
02 /18 ،12
المرأة الخاطئة في بيت
05 /41 ،19
الفريسي
؟
م
الغ
يجلب
هل
ال ِعلم..
ّ
02 /47 ،40

العودة إلى الحياة
بمناسبة بدء صوم الميالد..
02 /48 ،42
لماذا أتى؟!
الدكتور ثروت باسيلي
"رجل المحبة والعطاء..
02 /51 ،49
سبقنا إلى السماء"!..
اقتناء مجد المسيح
05 /57 ،50
القمص أبراهام عزمي
عن البابا تواضروس
9 /51 ،49
القس بيمن الطحاوي
الكنيسة إكليروس وشعب
02 /44 ،41
مع ّوقات القراءة المثمرة
06 /57 ،50
القس أنطونيوس فهمي
خادم المهارات
08 /71 ،09
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
هللا
معرفة
06 /07 ،00
بالموت داس الموت
06 /04 ،01
اليوم الثامن (أول األسبوع)
05 /08 ،02
خي ٌر لكم أن أنطلق
02 /71 ،09
ال أترككم يتامى
70 /77 ،70
آريوس باغوس
06 /74 ،71
طريق الرب بأكثر تدقيق
08 /76 ،75
ملكوت هللا
02 /78 ،72
من وحي جبل التجلي ..ما
بين معاينة مجد هللا وخدمة
08 /17 ،10
اإلنسان
السنة الليتورجية القبطية
08 /16 ،15
الصليب والليتورجيا
09 /18 ،12
في المسيح
06 /41 ،19
المسيحي بين الحياة والموت
08 /47 ،40
حياتنا في المسيح
02 /44 ،41
هللا واإلنسان
08 /48 ،42
تجسد الكلمة للقديس
06 /57 ،50
أثناسيوس الرسولي
القس باسيليوس صبحي
مؤلفوا طلبات أسبوع اآلالم
06 /04 ،01
الذكرى الـ 511لسفر بعض
موظفين األقباط للعمل
08 /71 ،09
بإسطنبول 7102-0502م
البابا يوأنس التاسع عشر
02 /74 ،71
الـ001
مئوية "لجنة التاريخ
02 /41 ،19
06 /44 ،41

القبطي" 7102 -0902م
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
ظالل الصليب إلى جوار
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
7102م)
إبوذياكون دكتور يوحنا نسيم
ذكصولوجية عيد الصليب
09 /18 ،12
أقصر عظة في التاريخ
02 /57 ،50
أستاذ نبيل فاروق فايز
طروحات سبت الفرح
02 /04 ،01
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)
إطاللة على مديح العذراء
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
يسوع المعلم األعظم ()5
02 /4 ،1
يسوع المعلم األعظم ()6
06 /6 ،5
الشاعرة مريم توفيق
سر األكاليل
77 /77 ،70
دكتورة دينا عبد الكريم
سِّهل لنا طريق التقوى..
06 /57 ،50
أستاذة ماريان إدوارد
نعم ينصفهم سريعًا
06 /8 ،2
النظرة األولى
06 /07 ،00
نقوديموس عند الصليب
08 /04 ،01
سقطت قشور الماضي
77 /77 ،70
بل نسيه!
08 /17 ،10
الرجل ذو اليد اليابسة
08 /41 ،19

الصرخة..
ابتسامة الروح
سفن صغيرة..
كم صنع بي
أستاذة ماجي حسني

09 /47 ،40
08 /44 ،41
09 /48 ،42
08 /51 ،49

شمس البر
لقاء في الهاوية
همس واستجابات
الرب قال لي
ترنيمة المصاعد /حجارة
09 /48 ،42
حيّة
لوز
قضيب
02 /57 ،50
أستاذة جرمين جورج
مفتدين الوقت
08 /78 ،72
نريد أن نرى يسوع
02 /57 ،50
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
المعمودية واالستنارة
08 /07 ،00
قداسة البابا األنبا
تواضروس الثاني "االهتمام
01 /46 ،45
بما يبني وليس بما يرضي
في صبيحة الميالد للقديس
08 /57 ،50
يوحنا ذهب ّي الفم
بيانات الكنيسة
بيان المقر البابوي
بخصوص تفجيري
الكاتدرائية المرقسية
باإلسكندرية وكاتدرائية
00 /06 ،05
مارمرقس بطنطا
البيان المشترك الذي وقّع
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
بيان الكنيسة القبطية
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 ،42
االعتداء على مسجد
70 /01 ،9
08 /04 ،01
02 /16 ،15
09 /47 ،40

الروضة بالعريش
بيان إدانة الكنيسة القبطية
االعتراف بالقدس عاصمة
4 /51 ،49
إلسرائيل
بيان مطرانية أطفيح لألقباط
األرثوذكس بخصوص
2 /57 ،50
كنيسة األمير تادرس
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
القاهرة  78أبريل 7102م
زيارة قداسة البابا
تواضروس الثاني لدولة
9 - 8 /08 ،02
الكويت
زيارة قداسة البابا الرعوية
4 - 1 /71 ،09
األولى للمملكة المتحدة
شهداء جبل القلمون
9 - 4 /77 ،70
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
نيافة األنبا ساويرس أسقف
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
تواضروس الثاني في أول
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
وثيقة عمل الميرون المقدس
للمرة التاسعة والثالثين في
تاريخ كنيستنا القبطية
والثانية في حبرية قداسة
البابا األنبا تواضروس
71 - 02 /08 ،02
الثاني ""008

أي مجتم ــع في ــه فضائ ــل ،حت ــى الش ــعوب
الوثني ــة عنده ــا فضائ ــل كثيـ ـرة مث ــل فضيل ــة احتـ ـرام
اآلخ ــر ،لك ــن م ــا ذكـ ـره القدي ــس بول ــس الرس ــول
(1ت ــس )23-12:5ه ــو فضائل مس ــيحية س ــامية.
الفضيل ــة اإلنس ــانية تق ــول :امتنعـ ـوا ع ــن كل ش ــر،
لك ــن ف ــي المس ــيحية نق ــول« :امتنعـ ـوا عن كل ش ــبه
ش ــر» ،ي ــا له ــذا الس ــمو! ف ــي العه ــد القدي ــم كان ــت
الوصي ــة تق ــول« :ال تقت ــل» ،لما ج ــاء العهد الجديد
ق ــال ربن ــا يس ــوع المس ــيح« :ال تغض ــب» ،ألن
الغض ــب ي ــؤدي إل ــى القتل .يس ــوع المس ــيح قال لنا
أن ــه م ــا جاء لينقض بل ليكمل ،أكمل فهم اإلنس ــان
للوصية ،فالوصية لها أبعاد ومس ــتويات يتقدم فيها
اإلنس ــان ،ف ــي س ــمو ورق ــي ،ف ــي مس ــيرة طويل ــة.
ما معنى امتنعوا عن كل شبه شر؟
ش ــبه الش ــر هو الذي يؤدي إلى الش ــر ،يؤدي
إل ــى الخطي ــة أو الجريم ــة أو االنحـ ـراف« .امتنعـ ـوا
ع ــن كل ش ــبه ش ــر» تعن ــي أن تض ــع ف ــي بال ــك أن
هن ــاك أم ــور ف ــي حياتنا ت ــؤدي إلى ما ه ــو أخطر،
ق ــد تكون هذه األمور ليس ــت خطيـ ـرة في حد ذاتها،
لك ــن عندم ــا يس ــقط اإلنس ــان فيه ــا أو يدخ ــل ف ــي
بدايته ــا يق ــع ف ــي خطاي ــا كثيـ ـرة .تعالوا لنأخ ــذ أربعة
تبي ــن لن ــا ما هو ش ــبه الش ــر.
أو خمس ــة نم ــاذج ّ
 )1التردد

يق ــول لن ــا الكت ــاب ف ــي رس ــالة يعق ــوب ع ــن
«ر ُج ـ ٌـل ذو رَأيي ـ ِـن ه ــو ُمتََق ِلق ـ ٌـل
اإلنس ــان المت ــرددَ :
ط ُرِق ـ ِـه» (ي ــع .)8:1أتذك ــر حي ــن كن ــت
ف ــي جمي ـ ِـع ُ
ف ــي الدي ــر وكن ــت مس ــئوًل ع ــن الزائري ــن ،أن دخ ــل
ش ــاب م ــع أم ــه ومع ــه ورق ــة في ي ــده مغل ــق عليها،
وق ــال ل ــي« :اخت ــر ورق ــة يا أبون ــا» ،فاخت ــرت ورقه
مكتوب ــا فيه ــا «ال أبيعه ــا» ففرح الش ــاب ،ردت
كان
ً
أم ــه قائل ــة أنه ــم كانـ ـوا ي دي ــر آخ ــر واخت ــار أب
اره ــب هن ــاك ورق ــة أخ ــرى مكت ــوب عليه ــا «بعه ــا»
وتض ــح أن ذل ــك كان بخص ــوص قطعة أرض كانا
ـرددا .مث ــل
يفكـ ـران ف ــي بيعه ــا لك ــن الش ــاب كان مت ـ ً
وخصوصا لو كان
ه ــذا اإلنس ــان ه ــو صعب ج ـ ًـدا،
ً
في مس ــئولية.
يوص ــل إل ــى الش ــر ،وعكس ــه الثب ــات.
الت ــردد ّ
موضوعا فإنه يدرس ــه
اجه
و
ي
حينما
اإلنس ــان الثابت
ً
ويصل ــي ويفك ــر ويأخ ــذ مش ــورة ويقرر .مث ــال لذلك
إبراهيم أبو اآلباء ،في س ــفر التكوين أصحاح ،12
ويتغرب،
طل ــب من ــه هللا أن يت ــرك أرضه وعش ــيرته
ّ
يضي ــع إبراهي ــم وقتً ــا ،ب ــل ق ــام بكل نش ــاط وبدأ
ول ــم ّ
يأخ ــذ طري ــق المس ــيرة وه ــذه الدع ــوة .مث ــال آخ ــر
إبراهي ــم أب ــو اآلب ــاء عندم ــا طل ــب هللا أن يق ــدم ابن ــه
فورا .ف ــي المقابل نرى مثاًلل للتردد
ذبيح ــة ،فأط ــاع ً
ف ــي الش ــاب ال ــذي دع ــاه الس ــيد المس ــيح وق ــال ل ــه:
أن أمضي
اتبعن ــي ،فأج ــاب« :ي ــا س ـ ِّـي ُد ،ائـ ـ َذ ْن ل ــي ْ
َ
ِ
طبع ــا دف ــن
َّأوًل وأدف ـ َـن أب ــي» (م ــتً ،)22-19:8
األب ش ــيء مه ــم ،لكنه ــا هن ــا ش ــكل م ــن أش ــكال
أحيان ــا الروح يح ــركك لعمل روحي مثل أن
الت ــرددً .
تصل ــي أو تقـ ـ أر اإلنجي ــل ،ولكنك تتالدد لثو ٍ
ان تحت
أي ُمس ـ ّـمى ،وتك ــون النتيج ــة أن اإلنس ــان يخس ــر
عمله الروحي ،وهذا ش ــبه الش ــر الذي يقود للش ــر.
 )2اإلهدار
أكث ــر م ــا يه ــدره اإلنس ــان ف ــي عمـ ـره ه ــو
الوق ــت .الوق ــت عطي ــة إلهي ــه ال تتوال ــد وال تتم ــدد،
الي ــوم  24س ــاعة ل ــكل البش ــر ،وه ــو ال يتوق ــف وال
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يرج ــع إل ــى ال ــوراء وهو محدود مهم ــا طال .القديس
أغس ــطينوس ف ــي نهاي ــة حيات ــه كان ال يس ــتطيع
الوق ــوف أو الجل ــوس ،ب ــل كان ارق ـ ًـدا أغلب الوقت،
وألنه كان يريد أن يصلي فطلب أن تُكتَب المزامير
ألية
عل ــى الحائ ــط ليس ــتطيع قراءتها .زي ــارة صغيرة ّ
محط ــة قط ــار أو أتوبي ــس في ّأية دولة غربية ،تجد
الن ــاس تقـ ـ أر دون تضيي ــع وق ــت ف ــي الثرثـ ـرة .اهت ــم
بوقت ــك ،ق ـ ِّـدر ه ــذه العطي ــة الت ــي يقدمه ــا هللا ل ــك،
اس ــتخدم الوق ــت حت ــى تفي ــد نفس ــك وتفي ــد اآلخرين.
الوق ــت ه ــو أغل ــى م ــا نملك.
أيض ــا إه ــدار
لي ــس قث ــط إه ــدار الوق ــت ،ب ــل ً
جدا مثل إبراهيم
المال .هناك قديس ــون كانوا أغنياء ً
أب ــي اآلب ــاء ،والقدي ــس األنب ــا أنطوني ــوس أب جميع
الرهب ــان وال ــذي كان يمتل ــك  300ف ــدان ،وغيرهم ــا
الكثي ــرون .الم ــال نعمة وعطية من عند هللا ،ولكنها
ختبر بيها معدن اإلنس ــان .هناك من يس ــتغل
نعمة ُي َ
المال بشكل صحيح سواء في مشاريع أو خدمة...
إل ــخ ،وهن ــاك آخر يس ــيء اس ــتخدام ه ــذا المال بأي
ش ــكل من األش ــكال .إهدار المال خطية ،هو ش ــبه
ش ــر ،قم ــن يس ــيء اس ــتخدام مال ــه ،يوق ــع نفس ــه في
خطاي ــا كثيـ ـرة .اف ــرض وفرة الم ــال ال تعني التبذير،
بل تعني الحكمة لالس ــتخدام الحس ــن.
هناك أش ــكال أخرى من اإلهدار ،مثل إهدار
إه ــدار المي ــاه والطع ــام .يوج ــد في العال ــم مليار من
البش ــر ال يج ــدون مي ــاه الش ــرب ،بمعن ــى أن واح ـ ًـدا
م ــن كل س ــبعة ال يج ــد ك ــوب م ــاء ليشـ ـربه ،وهناك
ب ــاد فيه ــا مجاع ــات والن ــاس يبحث ــون ع ــن الطعام
ف ــي صنادي ــق القمامة! لذلك فكر البش ــر في اختراع
الثالج ــات وأجهـ ـزة أخ ــرى ووس ــائل طه ــو متع ــددة،
وذل ــك لتقلي ــل إه ــدار الطع ــام .حينم ــا ترم ــي الطعام
ـانا آخر م ــن الطعام.
فأن ــت تح ــرم إنس ـ ً
 )3اإلهمال
مثلم ــا يهم ــل أب أو أم ف ــي تربي ــه أوالدهم ــا،
وق ــد يأخ ــذ اإلهمال صورة التدلي ــل .وهناك اإلهمال
ف ــي العم ــل ،واإلهم ــال ف ــي اإلنت ــاج .ل ــو ل ــم ُيرَب ــط
المس ــمار جي ـ ًـدا ف ــي عجل ــة الس ــيارة فم ــن الممك ــن
أن ي ــؤدي ه ــذا إل ــى ش ــر .أظنك ــم تتذك ــرون كي ــف
أهم ــل عال ــي الكاه ــن ف ــي تربي ــة أوالده وم ــاذا
كان ــت النتيج ــة .وهن ــاك اإلهم ــال ف ــي العالق ــات
االجتماعي ــة ،بجي ارن ــك وأصحاب ــك وزمالئ ــك...
أحيان ــا نس ـ ًـميه «آف ــة الحي ــاة
اإلهم ــال ش ــر ،و ً
الروحي ــة» :إهم ــال صلواتك ،إهمال انجيلك ،إهمال
قراءات ــك ...إل ــخ .وهن ــاك إهم ــال النظاف ــة :ف ــي
البي ــت ،ف ــي الفص ــل الد ارس ــي ،ف ــي المدرس ــة ،ف ــي
الش ــارع ...ب ــل وق ــد نرى صنوف اإلهم ــال هذه في
تاح ــا،
الكنيس ــة! نظاف ــة الم ــكان تجع ــل اإلنس ــان مر ً
والعك ــس صحي ــح.
 )5االنشغال الزائد
هناك من يعمل أكثر من الالزم ،وهذا يؤدي
إل ــى أخط ــاء كثيـ ـرة منها اإلهمال .هن ــاك من أناس
«مدمن ــو ش ــغل»  .workaholicاالنش ــغال ال ازئ ــد
يتع ــب اإلنس ــان ف ــي كل عالقات ــه ،ب ــل ق ــد ينقط ــع
عن الممارس ــات الروحي ــة من صالة وقراءة وخدمة

بسبب االنشغـ ـ ـ ــال .وهناك
م ــن يضيـ ـ ـ ــع بيت ــه وأسـ ـرته
بسبـ ـ ـ ــب انشغاله الدائـ ـ ـ ـ ـ ــم.
أحيانا يكون مقدمة لش ـ ــرور أخرى.
االنشغال الزائد
ً
الب ــد أن يك ــون هناك تنوع في حياة اإلنس ــان ،لذلك
نج ــد ف ــي الحي ــاة الديري ــة يقول ــون لن ــا إن قان ــون
الراهب :س ــاعة عمل ،س ــاعة قراءة ،س ــاعة صالة؛
قس ــم فتـ ـرة للص ــاة وفتـ ـرة للقـ ـراءة
أي أن الي ــوم ُم َّ
والد ارس ــة وفتـ ـرة للعمل :عمل ي ــدوي أو غير يدوي.
المش ــغولية ال ازئ ــدة ه ــي ش ــبه شـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وتح ــرم
اإلنس ــان م ــن بيت ــه ،وم ــن حيات ــه ،ب ــل وربم ــا م ــن
منتبها
أيضا ،لذلك يجب أن يكون اإلنس ــان
أبديته ً
ً
للغاي ــة م ــن االنش ــغال ال ازئ ــد ،ويج ــب أن يك ــون ل ــه
وقت ــه الخ ــاص بي ــن فترة وأخ ــرى ،لكي يس ــتطيع أن
يكم ــل مس ــئولياته األخرى.
 )6العشوائية
هن ــاك م ــن يذاك ــر ب ــدون نظام ،وم ــن يجاوب
ب ــا نظ ــام ،وم ــن يتكلم بال نظ ــام ،وآخر يبني بدون
نظ ــام ...والعجي ــب أن مث ــل هـ ـؤالء يقول ــون ع ــن
حياته ــم إنه ــا «ماش ــية بالبرك ــة»! بينما ف ــي الواقع،
البرك ــة ف ــي النظ ــام .ف ــي معجـ ـزة إش ــباع الجم ــوع،
ق ــال الس ــيد المس ــيح للجم ــوع أن يجلسـ ـوا فرًق ــا فرًقا،
وطبع ــا بينه ــم ممـ ـرات ،وجع ــل
خمس ــين خمس ــين،
ً
الرس ــل يوزع ــون الطع ــام عليه ــم ،فأكلـ ـوا وش ــبعوا
وفض ــل عنه ــم اثنت ــا عشـ ـرة قف ــة م ــن الكس ــر الت ــي
نظيف ــا؛
جمعوه ــا ،مم ــا يعن ــي أنه ــم تركـ ـوا الم ــكان ً
ودائما نقول ألوالدنا إن
فالنظ ــام ي ــؤدي إلى البركة.
ً
كلم ــه نج ــاح تب ــدأ بح ــرف «الن ــون» ال ــذي هو رمز
واختص ــار لكلم ــة «نظ ــام».
العشـ ـوائية ال تبن ــي اإلنس ــان ،ب ــل ه ــي ش ــكل
م ــن أش ــكال اإلهم ــال .الذي يبدد طاقات اإلنس ــان،
وال يجع ــل الحي ــاة هادئ ــة ب ــل تصير مشوش ــة .حتى
نوص ــل
ف ــي المناط ــق العشـ ـوائية ال نس ــتطيع أن ّ
له ــا الكهرب ــاء والمي ــاه ،ب ــل ف ــي بع ــض المناط ــق
العشـ ـوائية حينم ــا يحص ــل ح ــادث أو مش ــكلة ق ــد ال
تستطيع عربة اإلسعاف الدخول ،أو ال يستطيعون
الوصول للم ــكان...
هـــذه الصـــور كلهـــا تنـــدرج تحـــت هـــذه
وطبعا
الفضيلـــة «امتنعـــوا عـــن كل شـــبه شـــر».
ً
هنـــاك نمـــاذج كثيـــرة وصـــور متعـــددة يمكـــن أن
تبحـــث عنهـــا فـــي حياتـــك .وأحـــب أن أقـــدم لكـــم
تدريبـــا ونحن في نهاية الســـنة فـــي األيام األخيرة
ً
مـــن شـــهر ديســـمبر ،راجعوا الجـــزء الـــذي قرأناه
في رسالة تســـالونيكي األولى األصحاح الخامس
 ،22-12اكتبـــوا هـــذه العشـــر اآليـــات وراجعـــوا
أنفســـكم بحســـب الوصايـــا التـــي فـــي اآليـــات،
وابحثـــوا عـــن كيفيـــة تطبيقهـــا .راجع نفســـك في
نهايـــة هذا العـــام ،واعمـــل برنامج عمـــل لحياتك
دائما.
فـــي الســـنة القادمـــة .ربنا يحافـــظ عليكـــم ً
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عقيــدة التجس ـ ـ ـ ــد هي
إحدى العقائد الهامة في
اإليمان المسيحي ،لذلك
تردد الكنيسة في كل العالم
ّ
في قانون اإليمان“ :هذا
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
الطبيعة البشرية كانا نتائج خطية آدم ،وبمجيء
يتمم فداءنا ،وبصلبه
المسيح
ً
متجسدا إلى العالم لكي ّ
وقيامته ،وهب لنا أن ننال الحياة والطبيعة الجديدة
في سر المعمودية المقدسة.
لم تكن توبة آدم كافية لحل مشكلة سقوط
ممكنا للتوبة وحدها أن تفي
اإلنسان ،إذ لم يكن
ً
عدل هللا وال أن ِّ
تغير طبيعة اإلنسان ،بل كانت
محكوما عليها بالموت ،وكان البد لوجود
البشرية
ً
ويجدد
الموت
هذا
من
اإلنسان
ليعتق
مخلص
ّ
طبيعته .وفي المسيحية وحدها دون سائر الديانات
فإن اإلله فيها هو إله مخّلص ،وهو يخّلص بذاته،
نبيا وال رسوًل من أجل خالص
ال يرسل ً
مالكا وال ً
اإلنسان ،بل هو وحده بذاته أتى ليخّلص اإلنسان
(ألنه وحده بال خطية ،وهو وحده غير المحدود،
وهو وحده الذي يستطيع أن يجتاز الموت ويهزمه،
فيهبنا بقيامته الخالص من الخطية ومن اللعنة ومن
العبودية للشيطان والخطية ،ومن اإلحساس بالذنب

جدد طبيعتنا الفاسدة.
ومن الخوف ..الخ) ،فوحده ّ
لماذا التجسد؟
 )1كان التجسد من أجل إتمام الفداء
جسدا
والخالص ،فقد ارتضي هللا أن يتخذ لنفسه
ً
لكي يقبل فيه حكم الموت ،وفي جسده يحمل
خطايانا على الصليب ،وبهذا الجسد الذي تألم يقوم
اهبا لنا الحياة.
ً
ناقضا أوجاع الموت و ً
 )2بالتجسد يعلن هللا ذاته للخليقة (عمانوئيل
هللا معنا) ،فعندما سقط اإلنسان وفقد صلته باهلل،
جاء هللا في صورة إنسان لكي يعلن ذاته للبشرية
«هللا لم يره أحد قط ،االبن الوحيد الذي في حضن
خبر» (يو ،)18:1حتي ال يعود اإلنسان
اآلب هو ّ
يعبد المخلوق دون الخالق ،فتبطل كل عبادة غير
عبادة اإلله الحقيقي ،فيسوع كان بهاء مجد هللا ورسم
جوهره (عب.)3:1
مثال للبشرية،
 )3بالتجسد قدم يسوع ذاته ً
وتمم كل بر لكي نتبع خطواته ،ولكي ال يعيش
ّ
األحياء فيما بعد ألنفسهم بل للذي مات ألجلهم وقام
(2كو.)15:5
نبوات ورموز عن التجسد اإللهي
 +تكلم سفر التكوين عن وعد هللا بالخالص
آلدم وحواء في (تك ،)15:3ثم عن كون المخلص
من سبط يهوذا في (تك ،)10:49ثم تحدث موسى
نبيا من
النبي لشعب إسرائيل «يقيم الرب إلهك ً
ويكتب
وسطك من إخوتك مثلي» (تثُ ،)15:18

demiana@demiana.org

يتس ـ ــاءل البع ـ ـ ـ ــض
ه ــل عندما نتناول جس ــد
الرب يس ـ ـ ـ ـ ــوع المسيـ ـ ـ ــح
المتح ــد بالهوت ـ ـ ــه تح ــت
أعـ ـراض الخبـ ـ ـ ـ ــز فنح ــن
نمضغ الالهوت؟ وهل عندما نش ــرب دم الرب
يس ــوع المس ــيح المتح ــد بالهوته تح ــت أعراض
الخمر الممتزج بالماء فنحن نش ــرب الالهوت؟
ولإلجاب ــة عل ــى ذل ــك نق ــول أن ي ــد الس ــيد
المس ــيح ف ــي جس ــده المصل ــوب عل ــى الصليب
والمتح ــد بالهوت ــه عندم ــا دقـ ـوا فيه ــا المس ــمار
ف ــإن المس ــمار خ ــرق ي ــده المتح ــد بالاله ــوت
عموما
ولكن ــه ل ــم يخرق الالهوت .وآالم جس ــده
ً
المتح ــد بالاله ــوت ف ــي ذبيحة الصلي ــب لم تقع
عل ــى الاله ــوت ألن الاله ــوت غير قابل لأللم.
والكنيس ــة ف ــي الق ــرون األول ــى حرم ــت بدعـــة
مؤّلمـــي الالهـــوت (ثيئوباس ــخايتس).

والاله ــوت حاض ــر ف ــي كل م ــكان وال
ينتق ــل م ــن م ــكان إل ــى آخ ــر لذل ــك عندم ــا
نذك ــر صع ــود الس ــيد المس ــيح بجس ــده الممج ــد
القائ ــم م ــن األمـ ـوات نق ــول ف ــي الق ــداس اإللهي
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(الغريغ ــوري) [وعن ــد صع ــودك إل ــى الس ــماوات
جســـديا وأنت مالئ الكل بالهوتك] .نقول عن
ً
ـديا؛ وجس ــده متح ــد بالهوته ولكن
ـ
س
ج
ـوده
صع ـ
ً
الهوت ــه ال يصع ــد م ــن األرض إلى الس ــماء بل
ه ــو ف ــي األرض وف ــي الس ــماء ف ــي ٍ
آن واح ــد.
موجودا بجس ــده المتحد بالالهوت
وعندم ــا كان
ً
عل ــى األرض ،كان ف ــي نف ــس الوق ــت ف ــي
حض ــن اآلب بالهوت ــه كق ــول إنجي ــل القدي ــس
يوحن ــا الرس ــول ع ــن الس ــيد المس ــيح وصع ــوده
بالجس ــد َّ
ـــن ِ
«ال ـ ِـذي ُه ــو ِفـــي ِح ْض ِ
اآلب ُه ـ َـو
َ
َخَّب ـ َـر» (ي ــو .)18:1وق ــول القدي ــس أثناس ــيوس
الرس ــولي[ :وحضـــن اآلب ال يخل ــو أب ـ ًـدا م ــن
االب ــن بحس ــب ألوهيت ــه] (مجموع ــة آب ــاء م ــا
قب ــل وم ــا بع ــد نيقي ــة ،السلس ــلة الثاني ــة ،المجلد
ال اربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع صفح ـ ـ ـ ـ ــة  85طبعـ ـ ـ ـ ـ ــة سبتمب ـ ـ ـ ــر
 1978اإلنجليزي ــة).
إ ًذا فف ــي التن ــاول نح ــن نمض ــغ الجس ــد
المتح ــد بالاله ــوت ولك ــن ال نمض ــغ الاله ــوت
ال ــذي ال يتجـ ـ أز بالمض ــغ .ونح ــن نش ــرب ال ــدم
المتح ــد بالاله ــوت ولك ــن الاله ــوت ال ينتق ــل
م ــن الف ــم إل ــى البلع ــوم ث ــم إل ــى الم ـ ّـريء ألن ــه

عنه في سفر العدد «أراه ولكن ليس اآلن ،أبصره
ولكن ليس قر ًيبا» (عد ،)17:21ثم عنه يتحدث
مولودا من عذراء (إش ،)7ثم بكونه
إشعياء بكونه
ً
أبديا في (إش ،)6:9كما يتحدث ميخا
ً
ملكا و ًأبا ً
النبي عن ميالده في بيت لحم (ميخا ،)2:5وعن
أيضا يكتب حجي النبي بكونه ُمشتهى األمم
مجيئه ً
(حجي ،)7:2كما يكتب عنه مالخي بكونه شمس
البر التي تشرق والشفاء في أجنحتها (مالخي.)2:4
أما عن رموز التجسد فكان عمود السحاب
ّ +
رمز
وعمود النار المصاحب للشعب في البرية ًا
رمز لتجسده
لناسوت الرب والهوته ،وكانت العليقة ًا
أيضا عصا هارون التي
من العذراء ،وكانت ً
أفرخت بغير غرس وال سقي إشارة لميالد الرب
بدون زرع بشر.
المعاني الروحية للتجسد
في التجسد تظهر معاني محبة هللا لإلنسان،
صلحا مع البشرية ،كما يحمل
ورغبته أن يصنع
ً
التجسد معنى الرجاء الذي جعل كل شر اإلنسان
ال يمنع هللا عن خالصه الذي صنعه من أجل
أيضا معنى االتضاع الحقيقي
اإلنسان .في التجسد ً
أيضا تظهر
لإلله الذي صار في صورة عبد .وفيه ً
قيمة اإلنسان في عيني هللا الذي لم يشأ أن يهلك
يز في عيني الرب .التجسد
اإلنسان ،ألنه كان عز ًا
أيضا يؤكد ضرورة الك ارزة وانتشار بشرى الخالص.
ً
أخير التجسد يظهر كيف جاء هللا ليمنح اإلنسان
ًا
النصرة على الخطية والشيطان...
لتكن هذه المعاني في حياتك معاني حية
تتذكرها كلما احتفلت الكنيسة بتذكار ميالد الرب.

كائ ــن ف ــي كل م ــكان .وباتحادن ــا بجس ــد ال ــرب
الحقيق ــي وبدم ــه الحقيق ــي نتحد بالحياة األبدية
ْكْلِني َف ُه ـ َـو َي ْحَيا
«م ـ ْـن َيأ ُ
حس ــب وع ــده الصادق َ
ِ
ْكُلوا
أ
ت
ـم
ـ
ل
ن
إ
«
ـه
ـ
ل
قو
ا
أيض
ْ َْ َُ
ِبـــي» (ي ــو .)57:6و ً
جس ـ َـد ْاب ـ ِـن ِ
اإل ْن َس ـ ِ
ـس َل ُك ـ ْـم
ـان َوتَ ْش ـ َـرُبوا َد َم ـ ُـه َفَل ْي ـ َ
ََ
للاِ
يك ْم» (ي ــو .)53:6وقوله «أل َّ
َن ُخ ْب َز َّ
َحَي ــاةٌ ِف ُ
اء اْلو ِ
ـازل ِم ــن َّ ِ
ُه ـ َـو َّ
اه ُب َحَيـــا ًة ِلْل َعاَلمِ»
الن ـ ِ ُ َ
الس ـ َـم َ
ِ
ِ
َّ
ُعط ــي ُه ـ َـو
«واْل ُخ ْب ـ ُـز ال ــذي أََن ــا أ ْ
(ي ــوَ ،)33:6
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َج ــل َحَي ــاة اْل َعاَلـ ـمِ»
َج َس ــدي ال ــذي أ َْبذُل ـ ُـه م ـ ْـن أ ْ
(ي ــو.)51:6
وف ــي وع ــده المق ــدس ق ــال الس ــيد المس ــيح
ـي
«م ـ ْـن َيـ ـأ ُ
ْك ْل َج َس ـ ِـدي َوَي ْش ـ َـر ْب َد ِم ــي َي ْثُب ـ ْـت ِف ـ َّ
َ ِ ِ
ِ
ْك ُل َج َس ــدي
«م ـ ْـن َيـ ـأ ُ
َوأََن ــا في ــه» (ي ــوَ ،)56:6
ِ
ِ
ِ
يم ُه ِفي
َوَي ْش ـ َـر ُب َدم ــي َفَل ُ
ـــه َحَيـــا ٌة أََبدَّي ٌة َوأََن ــا أُق ُ
اْلي ــو ِم األ ِ
َخي ـ ِـر .أل َّ
ـق َوَد ِمي
ْك ٌل َح ـ ٌّ
َن َج َس ـ ِـدي َمـ ـأ َ
َْ
َم ْش ـ َـر ٌب َح ٌّق» (يو .)55-54:6أي أن جس ــده
ه ــو م ــأكل حقيق ــي ودم ــه ه ــو مش ــرب حقيقي.
وكما هو وس ــيلة للثبات في المس ــيح فإنه يمنح
الحياة األبدية ألنه يمنح اس ــتحقاق القيامة في
الي ــوم األخي ــر .فاالتح ــاد بالمس ــيح ف ــي التناول
ه ــو اتح ــاد بالحي ــاة األبدي ــة ألن ــه ه ــو «ينبـــوع
الحيـــاة» بالنس ــبة لن ــا .لذل ــك نق ــول ف ــي قط ــع
ص ــاة الن ــوم ف ــي األجبي ــة ع ــن الس ــيدة العذراء
مري ــم أنه ــا [أم ق ــادرة رحيم ــة معينة وال ــدة ينبوع
الحيـــاة ملك ــي وإله ــي يس ــوع المس ــيح رجائ ــي]
(القطع ــة الثالثة).

تواج ــه ه ــذا التوقي ــت أو الحال ــة العام ــة ،وكان
يج ــب على متخذ القـ ـرار مراعاة هذه الظروف.

anbabenyamin@hotmail.com

ف ــي بدايـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــام
مي ـ ـ ــالدي جديد نحت ـ ـ ــاج
إلى التخلـص من بعـض
الصف ـ ـ ـ ــات أو العـ ـ ـ ــادات
الس ــلبية في حياتنا مثل:

( )+التـــردد ومضـــاره :ويصف ــه يعق ــوب
الرس ــول يقول« :رجل ذو رأيين هو متقلقل في
كل طرقة» (يع ،)8:1بمعنى أن يفقد اإلنسان
الق ــدرة عل ــى اتخ ــاذ قـ ـرار صائ ــب ف ــي أي أم ــر
م ــن أم ــور الحي ــاة الكثيـ ـرة .وممكن تش ــبيه ذلك
بنق ــل نب ــات م ــن أرض ألخ ــرى قب ــل أن ُيثم ــر
ف ــا يأت ــي بثم ــر ،وكذل ــك ش ــخص يص ــارع في
أم ــور كثيـ ـرة ف ــا يصي ــب هدًف ــا ،ب ــل تتع ــدد
يعا ويرج ــع
مهام ــه ب ــا تركي ــز فيأخ ــذ قـ ـرًا
ار سـ ـر ً
في ــه بع ــد فـ ـوات األوان .ويش ــبه ذل ــك َم ـ ْـن يتفق
عل ــى قـ ـرار معي ــن ث ــم يع ــود وال ينف ــذ ويس ــتعفى
انحصار
ًا
من التمس ــك به ،مما يس ـ ّـبب تضاؤًل و
ف ــي الحل ــول وع ــدم جدواه ــا ،وفقد ثق ــة اآلخرين
ف ــي االتفاق ــات والوع ــود والحلول.
خطورة هذه الســـلبية :تُفقد السالم القلبي
نتيج ــة فق ــد ثق ــة الن ــاس المحيط ــة بالش ــخص
صاحـ ـ ـ ـ ــب ه ــذه الضعف ـ ـ ـ ـ ــة أو الس ــلبية ونتيج ــة

فق ــدان االس ــتقرار ،وهذا يؤث ــر على تنفيذ القرار
أو إلغائه ،وبالتالي ال يتم بناء إيجابي أو نافع
ف ــي حي ــاة الش ــخص المتقلق ــل أو المت ــردد ،ألنه
كم ــوج البح ــر ال ــذي يأت ــي ويع ــود دون فائ ــدة.
وكذل ــك مع فقد الس ــام يفق ــد 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 اإلنس ــان خارج
دائـ ـرة هللا وعمل ــة الثابت والق ــوي وكالمه األكيد
ف ــي الوح ــي المق ــدس ،فهن ــاك المب ــدأ اإلله ــي
اله ــام القائ ــل« :إل ــه الس ــماء يعطين ــا النج ــاح،
ونح ــن عبي ــدة نقوم ونبن ــي» (نح.)20:2

ولكن :ما أسباب التردد؟

 -1الســـرعة فـــي اتخـــاذ القـــرار :دون
د ارس ــة وافي ــة وتفكي ــر ٍ
كاف أو عمي ــق ،مم ــا
يجع ــل عراقي ــل تواجه القرار أو الرغبة فال تتم،
ب ــل يت ــم الع ــدول ع ــن ه ــذا القـ ـرار أو التفكي ــر
إل ــى عكس ــه ،مما يس ــبب التأرجح بي ــن االتجاه
وعكس ــه ف ــي التفكي ــر ف ــا يت ــم.

 -2قد يكون الســـبب هو عدم مناســـبة
التوقيـــت لهـــذا القـــرار :نتيج ــة الظ ــروف التي

mossa@intouch.com

إن كنيس ــتنا القبطية
تهت ــم بالكت ــاب المق ــدس،
وعقائده ــا
وطقوس ــها
كتابية المصدر والمرجع.
كنيســـتنا
إن
دائمـــا بمـــا يلي :
القبطيـــة األرثوذكســـة ،تقـــوم ً
 -1تكريم الكنيسة لإلنجيل
تعط ــي الكنيس ــة لإلنجي ــل المق ــدس ك ارم ــة
خاص ــة ويتض ــح ذل ــك م ــن المواق ــف اآلتي ــة:
 -1البشـــارة الموضوعـــة علـــى المذبـــح
با س ــتمرار.
 -2األناجي ــل الت ــي توض ــع ف ــي أساســـات
الكنائـــس عن ــد بنائه ــا.
 -3رفـــع الكاهن للبشـــارة ،وتقبيله ــا بتوقير
ش ــديد ،قبل ت ــاوة اإلنجيل.
 -4وج ــود أوشـــية (طلبة) خاصـــة يقولها
الكاهـــن قبـــل تـــاوة اإلنجيل ،يطل ــب فيه ــا بركة
للش ــعب وق ــوة لتتمي ــم الوصاي ــا وطاعتها.
 -5إضـــاءة الشـــموع واألنـــوار وقت قراءة
اإلنجيـــل ،ليفهم الجمي ــع أنه نور الحياة والطريق.
 -6الوقـــوف أثناء قـــراءة اإلنجيل بالذات،
ألن ــه كالم هللا وصوت القدير.

 -2استخدام اإلنجيل في الطقس
 -1ال يوجـــد طقـــس فـــي الكنيســـة خـــال
مـــن قـــراءات إنجيليـــة متعـــددة ،فف ــي القـــداس
الواح ــد مث ـ ًـا نقـ ـ أر تس ــعة فص ــول م ــن الكت ــاب
المق ــدس( :اثن ــان من المزامي ــر واألناجيل في كل
عش ــية وباك ــر والق ــداس ،البول ــس ،الكاثوليك ــون،
اإلبركس ــيس) .وف ــي ص ــوم نينوى والص ــوم الكبير
نقـ ـ أر نبـ ـوات .وف ــي أس ــبوع اآلالم نقـ ـ أر كمي ــات
ضخمة من أس ــفار وآيات العهدين مرتبة بطريقة
يوما بيوم
رائع ــة ،تناس ــب أح ــداث اآلالم المجي ــدة ً
وس ــاعة بس ــاعة.
 وفـــي طقـــس المعموديـــة ومســـحةالمرضـــى ،والزيجـــة واللقـــان والتســـبحة نج ــد
قـ ـراءات كثيـ ـرة مناس ــبة م ــن الكت ــاب المق ــدس.
 -2بـــل أن الكنيســـة أفـــرزت رتبة خاصة
مـــن رتـــب الشماســـية للكتـــاب المقـــدس :وه ــي
رتب ــة «األناغنوســـتيس» أو «القـــارئ» وه ــو
م َّ
كل ــف بقـ ـراءة ود ارس ــة وتعلي ــم الكت ــاب المق ــدس
ُ
ِئ»
فهـــ ِم القـــار ُ
باس ــتمرار .وش ــعاره ف ــي ذل ــكَ :
«لي َ
(م ــت .)15:24ومثاله في ذلك «عز ار الكاتب».
م ــن هن ــا ف ــإن القـ ـراءة اليوميـــة لإلنجيـــل
المقـــدس واجـــب شـــخصي وأســـري وكنســـي ..
ولربن ــا كل المج ــد آمي ــن.

 -3قـــد يكـــون الســـبب هـــو ســـطحية
القـــرار وعـــدم فهمـــه مـــن المعنيين بـــه :مما
يتس ــبب ف ــي رفض ــه ألن ــه ل ــم يأخ ــذ حق ــه م ــن
الد ارس ــة الميدانية والمعرفة الحقيقية لمالبس ــات
ه ــذا القـ ـرار وتنفي ــذه .وق ــد أوصان ــا هللا بضرورة
حس ــاب النفق ــة جي ـ ًـدا وبوض ــوح حت ــى يمك ــن
االس ــتفادة ب ــه.
 -4عـــدم وضـــوح الهـــدف :فل ــكل قـ ـرار
يتخ ــذه اإلنس ــان ف ــي حيات ــه ه ــدف مه ــم يري ــد
تحقيق ــه ،وع ــدم وض ــوح ه ــذا اله ــدف يتس ــبب
ف ــي ع ــدم قب ــول القـ ـرار أو إهمال ــه أو ع ــدم
االعت ــداد ب ــه.
أيضا
 -5ضعـــــف اإلرادة :من األسب ـ ــاب ً
الت ــي ت ــؤدي إل ــى ع ــدم الثب ــات في تنفي ــذ القرار
نتيج ــة العوائ ــق الت ــي تواجهه مم ــا يضعف من
تماما.
الرغب ــة ف ــي تنفيذه ب ــل إهماله ً

 -6الشــــــــك القاتـــــــل :الذي هو أس ــاس
الت ــردد والت ارج ــع وع ــدم تنفي ــذ القـ ـ اررات الهامة.
وم ــع الش ــك يضع ــف اإليم ــان ب ــاهلل وعمل ــه،
فيس ــير في المجهول مما يس ــبب نتائج وخيمة.
سعيدا مملؤه السالم
عاما
ً
أرجو للجميع ً
والفرح القلبي وعمل نعمة هللا معكم.

صديقي وأخي الحبيب

دكتور ثروت باسييل
ودودا
عرفتك
ً
محبا ً
إنسانا ً
رقيق المشاعر
أحببتك لبساطتك وصفاء ذهنك
ودفء لقائك.
متضعا بالحقيقة
خادما
رأيتك
ً
ً
ومحبتك للرب يسوع شديدةـ
ثيابا بيضاء،
فكافأك وألبسك ً
وكّللك بأكاليل المجد والبهاء
اذكرنا أمام العرش اإللهى لحين اللقاء
المستشار
إدوارد غالب

إلرسال مراسالت االجتامعيات

ت 0128 953 3207 :

E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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أن ــا فأنق ــص ..م ــن ل ــه الع ــروس فه ــو العريس
أم ــا صدي ــق العري ــس فيف ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ..وأنا فرحـ ـ ـ ـ ـ ــي
ق ــد كمل..
كـ ـ ـ ــل ع ـ ــام وأنت ـ ـ ـ ــم
بخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ..بمناسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الع ــام الجديـ ـ ـ ـ ــد وعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد
المي ــاد المجي ــد ..الرب
ق ــادر أن يب ـ ـ ـ ــارك بلدن ــا
المحب ـ ـ ـ ـ ــوب مص ــر وس ــائر الكـ ـ ارزة المرقس ــية
بصلـ ـوات صاح ــب الغبط ــة والقداس ــة البابـــا
األنبـــا تواضـــروس الثانـــي باب ــا اإلس ــكندرية
وبطري ــرك الكـ ـ ارزة المرقسي ـ ـ ـ ــة وش ــركائه ف ــي
الخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرسولي ـ ـ ـ ـ ــة آبائن ـ ـ ـ ـ ــا المطارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واألس ــاقفة آمي ــن.
ف ــي عي ــد الميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد المجي ـ ـ ـ ـ ـ ــد ..نتعل ــم
دروس ــا عدي ــدة كل ع ــام ..ونحن في هذا العام
ً
ـببا
ـ
س
كان
ـاد
ـ
ي
الم
أن
ـو
ـ
ه
و
ـا
ـ
هام
ـا
ـ
درس
ـم
ً
ً
نتعل ـ ً
ف ــي االرتق ــاء للبشـ ـرية كله ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
أم ــور منها:
ارتقى بنا من الكبرياء إلى االتضاع:
حًق ــا م ــا أعجـ ـ ـ ـ ــب ذل ــك ..آدم اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان
إله ــا ..والمس ــيح اإلل ــه صـ ـ ـ ـ ــار
أراد أن يك ــون ً
ـانا ..م ــا أصع ــب الكبري ــاء وم ــا أتعبه ــا..
إنس ـ ً
وصيرت ــه
ـم
ـ
ي
العظ
ـاك
ـ
م
ال
ـقطت
ـ
س
أ
إنه ــا
ّ
ـيطانا ..وأضاعت به ــاءه ومجده وعظمته..
شـ ً

متضع ــا لك ــي م ــا يعلمن ــا أن ــه
فوِل ــد ال ــرب
ً
ُ
باالتض ــاع نص ــل إلى أعلى المس ــتويات ،وكل
م ــن اختاره ــم ال ــرب وعم ــل معهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وبهـ ـ ـ ـ ـ ــم
كانـ ـوا متضعي ــن.
حًق ــا س ــبحت الع ــذراء الطاهـ ـرة القديس ــة
ِ َّ
اء َع ـ ِـن اْل َك َر ِاس ـ ِـي
مري ــم قائل ــة«ِ ِ:أ َْن ـ َـزَل األَع ــز َ
ٍّ
ـاع َخ ْي ـ َـرات
َوَرَف ـ َـع اْل ُمتَّضعي ـ َـن .أ ْ
َش ـ َـب َع اْل ِجَي ـ َ
وص ــرف األ ْ ِ
ين» (ل ــو.)53،52:1
ـاء َف ِارِغ َ
َ َ َ َ
َغنَي ـ َ
لق ــد اخت ــار ال ــرب الع ــذراء ألنه ــا متضع ــة..
أظه ــرت ه ــذا بكالمه ــا وأعماله ــا..
إذ قال ــت للم ــاك« :ه ــوذا أن ــا أم ــة الرب
أيض ــا خدم ــت
ليك ــن ل ــي كقول ــك» ،وهك ــذا ً
أليصاب ــات ثالث ــة أش ــهر ..وعاش ــت تحفظ كل
م ــا تـ ـراه متفكرة به ف ــي قلبها دون أن تحكي أو
تروي ..وهكذا كان يوس ــف النجار الذي تلقبه
الكنيس ــة «ح ــارس المي ــاد» ،ل ــم نع ــرف عن ــه
الكثي ــر وال ه ــو تكل ــم بم ــا رآه أو س ــمعه ..وق ــد
تحم ــل الس ــفر الكثي ــر المضن ــي م ــن أورش ــليم
إل ــى بي ــت لح ــم إل ــى مص ــر إل ــى الناصرة..
ونف ــس الح ــال م ــع يوحنا المعم ــدان الذي
أهل أن
قال :لس ــت أنا المس ــيح بل إني لس ــت ً
أح ــل س ــيور حذائه ..ينبغ ــي أن ذاك يزيد وأما

ـت وحان ـ ـ ـ ــت من ـ ـ ــي التفات ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ثم وقف ـ ُ
ِ
ذودا وامرأة بقرب
إلى يميني ،فوج ـ ــدت م ً
فسر هيئته ـ ــا عن الكمـ ـ ــال ،وتلـ ـ ــوح
منه تُ َّ
عل ـ ـ ـ ـ ــى طلعتهـ ـ ــا الوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل.
وفي حضنها طف ـ ـ ٌـل ينبعث من وجهه األنيس الن ـ ـ ــور.
فأومأ إليه يوسـف بأصبعه وقال لي:

ط رحالك ،وموض ـ ـ ــوع آمالك .وهذه
 هذا هو مح ّهي مريم ابنة داود والدته السعي ـ ـ ـ ــدة التي ل ـ ـ ـ ـ ــم تعـ ـ ـ ــرف
بحبله رجالً.
يقص عليها
ثم وقف بجانبها وأجلسني معه ،وأخذ ّ
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.ابنا له ألنك ُولدت منه ،وأنا أدعوك ابني ألني ولدتُك،
اآلب يدعوك ً
وأنت واحد .ميالدك األول عجيب ،وأعجب منه الثاني .ال أطلب لك
أما في السماء ،وال ًأبا على األرض .أحاط بك البطن ،وأنت تمأل
ً
السموات واألرض .يضمك المذود والحضن ،وحضن أبيك السماوي،
قدسك المالئكة.
وال يسعك الفضاء والفراغ .أخدمك هنا ،وفي السموات تُ ّ
أحدق لك وألمسك بإرادتك ،ويحجب السارافيم أعينهم من النظر إلى
ِعظم بهائك .أُسقيك لبن ثديي ألنك جائع ،وأنت الذي يمنح الحياة
والقوت لكل ذي جسد.
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وما كادت مريم تختم نشيدها هذا ،حتى سمعنا وطء األقدام خارج
وتغير لون وجوهنا ،واعترانا الفزعَّ .
فسكنت مريم
المغارة .فخفقت قلوبناّ ،
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أناس ــا
وهك ـ ـ ـ ـ ــذا اخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هللا تالمي ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ً
عظيما
متواضعي ــن ..عم ــل فيه ــم وبهم عم ـ ًـا
ً
ج ـ ًـدا ..لم يس ــتطع أحد أن يعمل ــه ..إذ خرجت
أصواته ــم إل ــى األرض كلها وبل ــغ كالمهم إلى
أقطار المس ــكونة..

وهك ــذا بميـ ـ ـ ـ ــاد المسي ـ ـ ـ ـ ــح علمن ــا كي ــف
نتض ــع ..إذ ه ــو العال ــي اتض ــع( ..آدم ارتف ــع
فانس ــحق ،المس ــيح انس ــحق فارتف ــع)ُ ..وِل ــد
كحقي ــر ف ــي م ــذود للبق ــر ..ل ــم يك ــن ل ــه م ــكان
ف ــي البي ــت ..من أم يتيم ــة بال أب ..لم تحتفل
ب ــه األرض ولك ــن احتفل ــت الس ــماء .ع ــاش
حياته بال مأوى ..وال مكان يس ــند فيه أرس ــه..
وه ــو مال ــك الس ــماء واألرض ..ل ــم يحم ــل ف ــي
فقير
ـال وه ــو الغني وح ـ ـ ـ ـ ـ ــده ..ع ــاش ًا
جيب ــه م ـ ً
ـكينا ..ليعلمن ــا أن العظم ــة ليس ــت ف ــي
مس ـ ً
الغنى أو المسكـ ـ ـ ـ ـ ــن أو الملب ـ ـ ـ ـ ــس وإنما فـ ـ ـ ـ ـ ــي
االتض ــاع والبس ــاطة..
ليتن ــا نتعل ــم ه ــذا ال ــدرس م ــن المس ــيح..
فال نس ــعى وراء العظمة في ش ــكل صراع على
الم ــادة والمقتني ــات ..فإنن ــا قد دخلن ــا العالم بال
أيضا بال ش ــيء.
ش ــيء وس ــنخرج منه ً
ألن الرعاة أفلتوا
روعنا قائلة :ال تخافاّ ،
وقدموا إلينا .ولم نلبث
من أيدي الحراس َ
يقصون
برهة ،حتى دخلوا المغارة وابتدأوا ّ
نجاهم هللا من الضيق قائلين:
علينا كيف ّ

طفنا ِأزّقة القرية ننادي
 بعــد أن خرجن ـ ـ ــا من هناُ ،بشر بوالدة المسيح .فاعترضنا الحراس وقبضوا
ون ِّ
ونكرز ُ
علينا ،وغّلوا أيدينا بسالسل من حديد .واستاقونا كأننا
وفر هارًبا
سكارى ما عدا أحدنا قد أفلت من أيديهم ّ
بشر أهلها .ولما وضعونا في السجن
إلى أورشليم لكي ُي ِّ
تذكرنا يوسف حين كان
وم َّثقلين بأغالل الحديدّ ،
ُمكبَّلين ُ
مسجونا بمصر ،ودانيال في جب األسود،
ً
والثالثة فتية حين أُلقوا في أتون النار،
ويونان في بطن الحوت .وشرعنا ُنصّلي
ونستغيث بالمسيا .ثم ختمنا الصلوة بهذا النشيد:
ِ
مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب القدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ُن ّ
نرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت الجهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
جاءن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح حق ـ ـ ـًّ ـ ـ ــا
اقبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اإلنجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُسحـ ـ ـقــًـ ـ ــا
قـ ـ ـ ـ ــد رأينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الي ـ ـ ـ ــوم طغم ـ ـ ـ ــة
مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا لإلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
بيـ ـ ـ ـ ـ ــت لحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ذي الحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
قري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة داود الصغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مالئكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــام
كـ ـ ــارزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لآلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
دارجـ ـًـ ـ ـ ــا مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل البنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
للعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة الكافـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ُ
ف ــي السم ـ ـ ـ ــا تم ــا الفضـ ـ ـ ـ ــاء
والس ـ ــالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء
قد تسامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ــي الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت رب العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد

إعداد :رهبان دير البرموس

f.beniamen@gmail.com

ملك المل ـ ـ ـ ـ ــوك ورب
األرب ــابُ ،ول ــد ف ــي م ــذود،
أل ــم يكن يس ــتطيع أن يولد
ف ــي أعظ ــم قص ــر ،فه ــو
المعطـ ـ ـ ـ ــي للجميع خي ـ ـ ـ ـ ـ ـرات؟ بتدبيره األزلـ ـ ـ ــي ًوِلد
في م ــذود:

فـــي المـــذود افتقر وهو الغنـــي :وكل ما لنا
ه ــو من ــه ،حتى إننا عندما نعطي ،نقول لهِ :
«م ْن َك
ِ
ِ
ـاك» (1أخ.)14:29
َع َ
اْل َجمي ـ َـع َو ِم ـ ْـن َي ــد َك أ ْ
ط ْيَن ـ َ
يق ــول معلمن ــا القدي ــس بول ــس الرس ــولَ« :فِإَّن ُك ـ ْـم
ِ
ِ
َجِل ُك ُم
ع اْل َم ِس ـ ِ
تَ ْع ِرُف ــو َن ن ْع َمـ ـ َة َرّبَِنا َي ُس ــو َ
ـيح ،أََّن ُه م ـ ْـن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي ،ل َك ــي تَ ْس ــتَ ْغُنوا أ َْنتُ ـ ْـم بَفْق ـ ِـره»
ا ْفتََق ـ َـر َو ُه ـ َـو َغن ـ ٌّ
ْ
(2ك ــو .)9:8لق ــد أخل ــى ذات ــه تدبيرًي ــا ،وصار في
ش ــكل العب ــد ،وأط ــاع حتى الموت م ــوت الصليب.
ادي ه ــذا نتمت ــع بحب ــه ،فتصير لنا
حت ــى بفقـ ـره اإلر ّ
وول ــد
نعم ــة البن ــوة ،وبذل ــك نغتن ــي بنعمت ــه .اتض ــع ُ
موضعا إالَّ في
ف ــي م ــذود ،ليرفعن ــا إليه ،لم يجد له
ً
م ــذود البق ــر ،لك ــي يعد لكم منـ ـ ـ ـ ــازل فـ ـ ـ ـ ــي الس ــماء
(يو.)2:14
وعلى نهج ـ ـ ـ ــه اقتنـ ـ ـ ــى اآلب ـ ـ ـ ــاء حي ـ ـ ـ ــاة الفقـ ـ ــر
االختي ــار ّي ،كطري ــق للغن ــى الحقيقي .فالذي يعيش
ّ
اء َوَن ْح ـ ُـن
ف ــي المس ــيح يس ــتطيع أن يق ــولَ :
«كُفَق ـ َـر َ
ُن ْغِن ــي َكِث ِ
َن الَ َش ــي َء َلَن ــا َوَن ْح ـ ُـن َن ْمِل ُك ُك َّل
يري ـ َـنَ .كأ ْ
ْ

َش ــي ٍء» (2ك ــو .)10:6فيت ــرك ال اره ــب وظيفت ــه،
ْ
وممتلكاته وميراثه ،يترك كل ش ــيء ٍيخص العالم،
ويقتن ــي الكن ــز الحقيق ــي ال ــذي ه ــو اس ــم الخ ــاص
ال ــذي لربنا يس ــوع المس ــيح.

طعامـــا :اإلنس ــان
فـــي المـــذود قـــدم نفســـه
ً
بخطيئت ــه فق ــد معرف ــة هللا ،فأصب ــح ،كم ــا يق ــول
اإل ْنس ـ ِ
ام ـ ٍـة الَ
«و ِ َ ُ
معلمن ــا داود النب ــيَ :
ـان ف ــي َك َر َ
ِ َِّ
ـاد» (م ــز،)12:49
ـ
ب
ت
ـي
ـتُ .ي ْشـ ـِب ُه اْلَب َهائ ـ َـم الت ـ َُ ُ
َيِبي ـ ُ
وه ــذا يؤك ــده القدي ــس أثناس ــيوس الرس ــولي ،بقوله:
[ألن ــه ّأي ــة منفع ــة للمخلوقات أن ل ــم تعرف خالقها؟
أو كي ــف يمك ــن أن تكون عاقل ــة بدون معرفة كلمة
اآلب ال ــذي أوجده ــم ف ــي الحي ــاة؟ ألن ــه أن كان ــت
كل معلوماته ــم محص ــورة ف ــي األم ــور األرضي ــة
ف ــا ش ــيء يميزه ــم ع ــن البهائ ــم العديم ــة النط ــق.
نع ــم ولم ــاذا خلقه ــم هللا ل ــو كان ال يريده ــم أن
يعرف ــوه؟] (تجس ــد الكلم ــة .)2:11لذل ــك ُولد الكلمة
المتجس ــد ف ــي م ــذود ،لك ــي يق ــدم نفس ــه لإلنس ــان
الس ــاقط .فيق ــول القدي ــس كيرلس الس ــكندر ّي[ :وجد
هللا اإلنس ــان ق ــد انح ـ َّ
ـط إل ــى مس ــتوى الحيـ ـوان،
ولذل ــك وض ــع نفس ــه كطع ــام ف ــي الم ــذود؛ حتى إذا
اني ــة ارتفعن ــا إل ــى درج ــة الفهم
نبذن ــا الطبيع ــة الحيو ّ
ـانية ،فباقترابنا
ـ
س
اإلن
بالطبيعة
واإلدراك الت ــي تلي ــق
ّ
طعاما
إل ــى الم ــذود ،إل ــى مائدت ــه الخاصة ال نج ــد
ً

fryohanna@hotmail.com

في حدي ـ ــث معّلمن ـ ـ ـ ـ ــا
القديس بول ـ ـ ـ ــس مـ ـ ــع أهـ ـ ــل
أن
تسالونيكـ ـ ــي ،أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ّ
غاية اإليمــــان المسيحـــي
والبشـــارة باإلنجيـــل ه ــي
«يْنَب ِغـــي َلَنـــا
اقتنـــاء مجـــد المســـيح ،عندم ــا ق ــالَ :
يـــن أل ْ ِ
ِ
ـــوُة
خ
اإل
ـــا
ـــم أَُّي َه
ْ
هللا ُك َّل ِح ٍ
َن َن ْش ُ
أْ
َ
َجل ُك ْ
ـــكَر َ
ِ
ِ
ن
ب
الـــر
ن
م
ـــو
وب
ب
ح
م
ـــم ِم َن اْلَب ْد ِء
ك
ار
ت
اخ
هللا
َن
أ
،
َّ
َّ
اْل َ ْ ُ ُ َ َ
ّ
َ َْ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِلْل َخـــاَ ِ
وح َوَت ْصد ِ
ق .األ َْمُر
الر ِ
صِ ،ب َت ْق ِديس ُّ
يـــق اْل َح ِّ
ِ
ِ
َّال ِ
ِ
ِ
ِ
ـــم ِإَلْيـــه ِبِإْن ِجيلَنـــا ،ال ْقتَنـــاء َم ْجـــد َرّبَِنـــا
ـــذي َد َع ُ
اك ْ
يح2( ».تســـا.)14-13:2
َي ُســـو َع اْل َم ِس ِ
ه ــذه ه ــي دعـ ـ ـ ـ ـ ــوة هللا لنا ..هـــــــــو يدعونـــــــــا
القتنـــــاء مجـــــــده ..ي ــا له ــا م ــن ك ارم ــة عظيم ــة لنا
نح ـ ـ ـ ــن التـ ـراب والرم ــاد..؟!
فإنن ــا
عندم ــا نس ـ ّـبح هللا
ونمج ــده ف ــي حياتن ــاّ ،
ّ
نمتل ــئ م ــن مجده ،بحس ــب ق ــول المزم ــور« :يمتلئ
فمـــي مـــن تســـبيحك ،اليـــوم كّلـــه مـــن مجـــدك»
(مـــز ..)8:71ولذل ــك أجمل ما نبـــدأ به يومنا هو
ولعل هذا ما تعّلمه لنا الكنيس ــة
أن نرفع المجد هللّ ،
مقدمـــة صـــاة باكـــر ،عندم ــا نصّلي،
كل ي ــوم ف ــي ّ
ّ
كما ج ـ ـ ـ ـ ــاء في النـ ـ ـ ــص األصلـ ـ ــي القبطي ،قائلين:
تمجيـــدا حســـًنا `\are
ُم ّجـــد
ً
“احفظنـــا ولن َ
.”`eron ouo\ maren;`wou `nou`wou `enanef

ٍ
أن العال ــم والن ــاس
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،نج ــد ّ
يعرض ــون علين ــا مج ـ ًـدا باط ـ ًـا مزّيًف ــا ازئ ـ ًـا ..يتمثّ ــل
ف ــي المدي ــح ال ازئ ــد ،والتعظي ــم باأللق ــاب ،واإلش ــادة
باإلنج ــازات ،ولك ـ ّـن الس ـ ّـيد المس ــيح عّلمنا أن نرفض
مـــن داخلنـــا هـــذا النوع مـــن المجـــد ،عندم ــا قال:
«مجـــدا مـــن الناس لســـت أقبل» (يـــو ،)41:5بل
ً
ِ
ن
َن ُت ْؤ ِمُنوا َوأَْن ُت ْم
أ
و
ر
د
ق
ت
ف
ي
«ك
:
قائل
اليهود
ووبخ
ْ
ً
َْ َ َ ُ َ ْ
ّ
ِ
ن
ـــضَ ،واْل َم ْج ُد َّال ِذي
ع
ب
ـــن
م
م
ك
ض
ع
ب
ا
ـــد
ج
م
ـــو
َت ْقَبُل َ َ ْ ً َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ ٍ
ِمـــن ِ ِ
له اْلو ِ
ـــه؟» (يو..)44:5
اح ِد َل ْس ُ
ـــت ْم َت ْطُلُبوَن ُ
َ
اإل َ
أن قبـــول المجـــد األرضـــي في
ـح
ـ
ض
ا
و
ال
ـن
ـ
م
ـا
ـ
وهن
ّ
يد ّمـــر اإليمان..
القلـــب
َ
ن
الســـماويات
أن «مجد
أم ــا أوالد هللا فيعرف ــو ّ
ّ
ّ
آخر» (1كـــو،)40:15
شـــيء ومجـــد
األرضيـــات َ
ّ
ويفهم ــون القيمة العظمى لمجد المســـيح الذي هُم
فهم يطلبـــون هذا المجد
ّ
مدعـــوون القتنائـــه ،له ــذا ُ
كل قلوبهـــم ،ويظهر ذلك في س ــلوكهم
من
اإللهـــي
ّ
أن الذي يريد أن يقتني مجد
ـكل وض ــوح ،فن ــرى ّ
بـ ّ
ربنا يســـوع المسيح:
 -1ينكـــر نفســـه ويحمـــل صليبـــه ويتبـــع
عالمـــا أّنـــه
الـــرب ،ويتمـــسّك بالطريـــق
ِّ
الضيـــق ً
يـــؤدي للمجـــد األبـــدي.
ّ

كل أعماله ،وهو
 -2يســـعى لتمجيد هللا في ّ
َن ِ
ذل َك
«يْنَب ِغي أ َّ
القدي ــس ّ
يق ــول مع ّ
يوحنا المعمدانَ :
ي ِز ُ ِ
َ
ص» (يو.)30:3
ق
ن
أ
ا
ن
َ
يد َوأَّنـــي أََ ْ ُ ُ

ـمائيا هو الجس ــد الحي] (عظات
مادي ــا ب ــل ًا
خبز س ـ ً
ً
ّ
عل ــى إنجي ــل لوق ــا .)6:11الم ــذود ه ــو معل ــف
ال ــدواب ،ال ــذي يوض ــع في ــه طعامهم .مكان الش ــبع
للمواش ــي .وال عج ــب أن يول ــد المس ــيح ف ــي المذود
وه ــو خب ــز الحي ــاة الن ــازل من الس ــماء الواهب حياة
للعال ــم ،ال ــذي قال« :أََنا ُه َو ُخ ْب ـ ُـز اْل َحَي ِاةَ .م ْن ُيْقِب ْل
ـش أََب ًدا»
ـي فـ ـاَ َي ُج ــوعُ َو َم ـ ْـن ُي ْؤ ِم ْن ِب ــي فالَ َي ْع َ
ِإَل ـ َّ
طـ ُ
(ي ــو.)35:6
فـــي المذود مـــكان وجـــود الذبائـــح :المذود
موج ــود ف ــي حظائ ــر الماش ــية ،الت ــي تُع ــد لتقدي ــم
الذبائ ــح ،ه ــذه الذبائ ــح كان ــت رم ــوز إل ــى الذبيح ــة
الحقيقي ــة .فالكلم ــة المتجس ــد ه ــو الحم ــل ال ــذي
ب ــا عي ــب؛ لذل ــك ُول ــد ف ــي الم ــذود لن ــدرك أن ــه هو
الذبيح ــة الحقيقي ــة .فارتض ــى أن يول ــد ف ــي م ــذود
البق ــر ف ــي الم ــكان ال ــذي يؤخ ــذ الذبائح من ــه .يقول
معلمن ــا القدي ــس بول ــس الرس ــول« :أل َّ ِ
ص َحَن ــا
َن ف ْ
ِ
َجِلَن ــا» (1ك ــو.)7:5
أ َْي ً
ـيح َق ـ ْـد ُذِب ـ َـح أل ْ
ض ــا اْل َمس ـ َ

كان كهن ــة العه ــد القدي ــم يقدم ــون هلل ذبائـــح
المحرقـــة والســـامة واإلثـــم والخطيـــة وذبيحـــة
الكفـــارة الســـنوية ،كما أمـــر هللا الكهنة أن يقدموا
خروًفـــا محرقـــة كل صبـــاح وخروًفـــا محرقـــة كل
مســـاء ،مـــع دقيـــق ملتـــوت بالزيت وشـــيء من
الخمـــــــــر (خ ــروج ،)42-38:29كـ ـ ـ ـ ـ ــل الذبائ ـ ـ ـ ـ ــح
ـوز إل ــى المس ــيح م ــن نـ ـواح
والقرابي ــن كان ــت رم ـ ًا
متع ــددة .وبمج ــيء المس ــيح بطل ــت ه ــذه الرم ــوز.

يحـــب العطـــاء بســـخاء فـــي الخفاء ،بل
-3
ّ
ِ
مال
ـه
ـ
ل
أن
ـا
ـ
م
عال
ح
ـر
ـ
ف
ب
ـه
ـ
ل
ا
و
أم
ـلب
ـ
س
ـل
ـ
ب
يق
أحيان ــا
ً
و ً
ً ّ
وباقي ــا (عب.)34:10
ف ــي الس ــموات أفض ــل ً
يحـــب األضـــواء ،ب ــل يعم ــل الخي ــر
 -4ال
ّ
للجمي ــع ف ــي ه ــدوء وب ــا ضجي ــج.
يتحـــدث عـــن هللا وأعمالـــه العظيمـــة،
-5
ّ
وليـــس عـــن نفســـه وإنجازاتـــه ..ويعط ــي الفرص ــة
كامل ــة هلل لك ــي يعم ــل في ــه وبه ،فيصي ــر آداة ِب ّر في
ي ــد هللا (رو.)13:6
دائمـــا مجـــد
 -6يضـــع أمـــام عينيـــه
ً
كل أمج ــاد األرض.
ّ
الســـمويات ،فتتض ــاءل أمام ــه ّ

يحب أن
 -7ال
يهتـــم بتكريـــم الناس له ،وال ّ
ّ
يمدحـــه أحـــد ح ّتى ال يضيـــع منه أجره الســـماوي،
ِ
ثل ٍ
َحُّبوا
أناس أضاعوا أنفس ــهم «أل ََّن ُه ْم أ َ
فال يكون م َ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ـــد َّ
اس أَ ْك َثَر م ْن َم ْجـــد هللا» (يو.)43:12
َم ْج َ
الحـــق ،وال
شـــجاعا فـــي
دائمـــا
ً
ّ
 -8يكـــون ً
عامل
الحق
ـاب
ـ
س
ح
على
الناس
يطل ــب أن ُيرض ــي
ً
ّ
ـــد أُر ِ
َّ
ـــاسَ ،ل ْم
الن
ي
ض
ع
ب
ت
ن
ك
ـــو
ل
بق ــول الرس ــولْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ« :
َ
ـــيح» (غل.)10:1
ـــدا ِلْل َم ِس ِ
أُ
ـــن َعْب ً
َك ْ
كل قلبـــه،
يحـــب تنفيـــذ
-9
ّ
ّ
الوصيـــة مـــن ّ
عالمـــا أّنها
ضوئها،
علـــى
ـــا
دائم
ســـلوكه
ويراجـــع
ً
ً
الطريـــق للمجد.
يوميـــا لتتميـــم الرســـالة التي
 -10يجاهـــد ًّ
الرب يســـوع ،لكي يقول في نهاية رحلة
اختارها له ّ
يوحن ــا المعم ــدانَ « :فَر ِحـــي ه َذا
ـس
ـ
ي
القد
ّ
حيات ــه م ــع ّ
ـــل» (يو.)29:3
َق ْد َك َم َ
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مقدما
كجس ــدنا ،ويصير إنس ـ ً
ـانا ويذوق الموت عناً ،
نفس ــه تقدمة وذبيحة مقدس ــة عن حياة العالم.

fribrahemazer@hotmail.com
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ف ـ ــي كتابـ ـ ـ ــه تجس ـ ـ ــد
الكلمة ،يستخ ـ ـ ــدم قديسنـ ـ ـ ــا
البابـ ـ ــا أثناسيـ ـ ـ ـ ــوس مـ ـ ـرات
عديدة في حديث ـ ــه عن سر
التجسد ،تعبي ــري« :يليــــق
بـــاهلل ...ال يليـــق باهلل» .فلقد فع ــل هللا ما يليق به،
م ــا يتواف ــق م ــع طبيعته وصفاته ،ويناس ــب صالحه
وحنان ــه .فالخ ــاص مرتب ــط بمج ــد هللا وكرامت ــه
ومحبت ــه وصالح ــه ،بغ ــض النظ ــر ع ــن اس ــتحقاق
اإلنس ــان .فإهم ــال اإلنس ــان يقابل ــه عناي ــة إلهي ــة،
وش ــر اإلنس ــان يس ــتلزم خط ــة خالصي ــة ،وعصي ــان
اإلنس ــان مهم ــا كان ،ال يمك ــن يس ــتنفذ حن ــان هللا
ومحبت ــه .ف ــاهلل كإل ــه صال ــح ال يلي ــق ب ــه أن يت ــرك
خليقت ــه تنح ــدر للفن ــاء .وكأب مح ــب ،ال يمك ــن أن
يصم ــت أم ــام توهان اإلنس ــان عن معرفت ــه وعبادته
إلله ــه أخ ــرى .وكخال ــق لإلنس ــان ،ال يلي ــق ب ــه أن
دب ف ــي كيان ــه.
يق ــف صامتً ــا أم ــام الفس ــاد ال ــذي ّ
فخ ــاص اإلنس ــان ناب ــع م ــن قل ــب يفي ــض بالمحب ــة
الت ــي تلي ــق ب ــاهلل الثال ــوث .كم ــا أن ــه ال يليق بصدق
هللا وأمانت ــه ،وه ــو القائ ــل لإلنس ــان« :موتًا تموت»،
ـيئا ل ــم يك ــن...
أن يت ارج ــع وكأن ش ـ ً
عندمـــا يشـــرح القديـــس أثناســـيوس قضيـــة
الخالص ،يبدأ من الخلق ،فيعلن َم ْن هو الخالق،
ثـــم كيف خلق .الهـــدف من الخلق ،ثـــم الطريقة،

أيضـــا الغايـــة .ليوض ــح لن ــا م ــن الب ــدء ،النعم ــة
و ً
الت ــي أخذناه ــا ف ــي الخل ــق ،ث ــم فقدناه ــا بالخطي ــة،
وكي ــف اس ــترجعناها بالخ ــاص .ف ــإن كان الس ــقوط
ش ـ ّـوه الص ــورة اإللهي ــة وأفس ــد الطبيع ــة اإلنس ــانية،
فبالخ ــاص نس ــتعيد بريقه ــا ،ونصي ــر خليقة جديدة.
ورثَها لنا
وإن كان الم ــوت ه ــو الترك ــه الثقلي ــة الت ــي ّ
آدم األول ،فالحي ــاة ه ــي ميـ ـراث األبناء الذي تمتعنا
ب ــه ف ــي آدم األخي ــر .وإن كن ــا فقدن ــا ن ــور المعرف ــة،
وعش ــنا ف ــي ظلم ــة الجهل ،فه ــوذا هللا الكلمة قد جاء
وو ِجد في الهيئة
متجس ـ ًـدا ،متح ـ ًـدا بطبيع ــة انس ــانيةُ ،
كإنس ــان .فالقديـــس أثناســـيوس يعلمنـــا أن قصـــة
الخلـــق ،بـــكل تفاصيلهـــا ودقائقهـــا ،هـــي المدخل
متضمنا حتمية التجسد،
لفهم الالهوت المســـيحي،
ً
وض ــروة الف ــداء ،ونعمة الروح القدس الذي انس ــكب
عصر
ًا
على الكنيس ــة يوم الخمس ــين ،لتبدأ الكنيس ــة
جدي ـ ًـدا ،وحي ــاة جدي ــدة .منتظري ــن الرج ــاء المب ــارك
وحي ــاة الده ــر اآلتي..

طلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة صغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
نصليه ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــي الق ـ ـ ــداس
اإلله ـ ـ ـ ــي لكنه ــا دائما مـ ـ ـ ـ ــا
تأخذن ـ ـ ـ ـ ــي إل ــى أبعـ ـ ـ ــد م ــن
معناها الواضح ..تأخذن ــي
إل ــى تل ــك الص ــاة الت ــي اعت ــدت أن أصليه ــا البنتي
قب ــل والدته ــا ..فف ــي ش ــهور (التكوي ــن أو الخل ــق)،
وبينم ــا كن ــت أ ارق ــب معجزت ــه تح ــدث داخل ــي..
اعت ــدت أن أصل ــي تل ــك الجمل ــة دون وع ــي حقيق ــي
لذل ــك الـ ـوازع ال ــذي دعان ــي لتكراره ــا كثي ـ ًـرا ،كن ــت
أق ــول بإصـ ـرار( :ي ــارب ماتخليه ــاش تتع ــب لح ــد ما
تالقي ــك ،س ـ ّـهل له ــا محبت ــك ومعرفت ــك ولقي ــاك) .ال
تحديدا ..مع طلبة
أع ــرف تحدي ـ ًـدا لماذا هذه الطلب ــة
ً
طفل
أخ ــرى تب ــدو مضحك ــة ،ف ــكل األمه ــات يطلبن ً
أم ــا أن ــا فكلم ــا عب ــر طي ــف الفكـ ـرة
جمي ــل المالم ــحّ ،
جميل قبل
قلب ــا
ً
داخل ــي كن ــت أطل ــب (ي ــارب أعطها ً
يما بما فيه
ر
ك
أن تعطيه ــا ً
وجه ــا جمي ـ ًـا!) ،فكان هللا ً
مع ــا!...
الكفاي ــة حت ــى يباركه ــا بكليهم ــا ً
أع ــود لفكـ ـرة س ــهولة التالق ــي مع هللا« ..س ـ ِّـهل
فحتم ــا كان أب ــي القديس الذي
لن ــا طري ــق التق ــوى»ً ،
وض ــع بال ــروح تلك الكلمة في صلـ ـوات القداس يفهم
أن ــه لي ــس المقصود بطري ــق التقوى هو مجموعة من
أحيانا ..إنما التقوى هو
الفضائ ــل كم ــا نفهمها خطـ ـأً ً

ذل ــك الش ــعور العمي ــق بمخاف ــة هللا ..بحض ــوره كل
حين ف ــي الحياة..
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فالخـــاص مســـئولية إلهيـــة ،تليـــق بـــاهلل
كخالق وصانع لإلنســـان .فهل يمك ــن هلل أن يخلق
اإلنس ــان للش ــركة والحياة ،ثم يتركه للش ــر يستعبده،
والش ــيطان يدمـ ـره ،والم ــوت يتلف ــه؟ ف ــاهلل كخال ــق
ال يمك ــن أن يتخل ــى ع ــن خليقت ــه ،أو يتن ــازل ع ــن
خطت ــه الت ــي م ــن أجله ــا أوج ــد اإلنس ــان .حت ــى ل ــو
تطّلب ذلك ،أن ينزل هللا الى عالمنا ،ويأخذ جس ـ ًـدا

تل ــك الطمأنين ــة الت ــي تجع ــل أصحابه ــا ال
يخاف ــون االعتـ ـراف بضعفه ــم ،فه ــم يعتم ــدون ف ــي
األس ــاس عل ــى قوت ــه! وال يخاف ــون االنفت ــاح عل ــى
الن ــاس ..فه ــم يتنفس ــون روح ــك ف ــي خليفت ــك! وال
يخاف ــون فق ــدان ماف ــي أيديه ــم ..ألنه ــم يعاين ــون
حض ــورك البه ــي ال ــذي َي َرْون فيه يدك الس ــخية التي
تعط ــي ب ــا توق ــف ..ال يكث ــرون الطل ــب القل ــق م ــن
أج ــل أم ــور حاضـ ـرة ووقتي ــة ..ب ــل يس ــكنون برج ــاء
يملؤه ــم م ــن ذل ــك اليقي ــن :ل ــن ينس ــاني إله ــي!
ه ــل هن ــاك أش ــخاص يدرك ــون تل ــك األم ــور
أس ــهل من غيره ــم؟ باختصار يدركون تلك الس ــعادة
أبدا ..بيننا هم
الت ــي يله ــث العالم وراءه ــا وال يدركها ً
مقيم ــون فيه ــا ب ــدون جه ــد مثير..
أعتق ــد نع ــم! هن ــاك أش ــخاص ..يدرك ــون ه ــذا
الطري ــق بعن ــاء أق ــل ..قلوبه ــم بس ــيطة ومش ــاعرهم
واضح ــة ومرتب ــة ..تعقيداته ــم أقل وخبـ ـرات الخيبات
لديه ــم أق ــل! هن ــاك قل ــوب ت ــدرك محبت ــه بس ــهولة..
له ــذا ل ــم أتوق ــف ع ــن تردي ــد تل ــك الص ــاة ل ــكل م ــن
أحبه ــم ...س ـ ّـهل له ــم طري ــق التق ــوى ..س ـ ّـهل لن ــا
طري ــق التق ــوى..

وم ــن جان ــب آخ ــر ،ال يمكـــن أن يكـــون
المخلـــص ســـوى الخالـــق نفســـه ،فخال ــق الطبيعة
ِ
ممكنا أن
ه ــو ُم ّ
جدده ــا «خليق ــة جدي ــدة» .فلم يك ــن ً
يح ـ ّـول الفاس ــد إل ــى ع ــدم فس ــاد ّإل ال ــذي خل ــق م ــن
الب ــدء كل ش ــيء م ــن الع ــدم .ومس ــتحيل أن يمي ــت
الم ــوتّ ،إل ال ــذي وه ــب الحي ــاة للعال ــم م ــن الب ــدء.
لذلـــك وقـــف القديس أثناســـيوس ضـــد كل األفكار
التـــي حاولـــت أن تنتقـــص مـــن ألوهيـــة الســـيد
المســـيح .ورف ــض المس ــاومة عل ــى اله ــوت االب ــن
ـبيها ل ــه في
الكلم ــة ،ف ــا ه ــو أق ــل م ــن اآلب ،وال ش ـ ً
الجوه ــر .فاالب ــن المول ــود قب ــل كل الدهور ،له نفس
أيض ــا
الجوه ــر ال ــذي للوال ــد (هللا اآلب) .كم ــا ّ
أك ــد ً
على كمال ناس ــوته .لقد أخذ جس ـ ًـدا ال يختلف عن
وهيئ ــه في بط ــن العذراء ،واتح ــد به وجعله
جس ــدناّ ،
جس ــده الخ ــاص ،ليعل ــن ب ــه ذات ــه ،ويفدي بشـ ـريتنا،
ويج ـ ّـدد طبيعتن ــا...
مـــن هنـــا نفهـــم لمـــاذا كان التجســـد ضروة
وحتميـــة .برغـــم كل مـــا يحيط به مـــن اعتراضات
ومناقشـــات .تنت ــج جميعه ــا عن فك ــر أرضي ،ولغة
ضيقة ،وفلس ــفة مزيفة .فكر يعجز حتى عن إدراك
االرضي ــات ،فلم ــاذا يح ــاول أن يمس ــك باإللهي ــات؟
فلس ــفة فش ــلت ف ــي إدراك طبيع ــة اإلنس ــان وكنه ــه،
فلم ــاذا تري ــد أن تح ـ ّـد اإلله ،وهو ال ــذي في طبيعته،
غي ــر المح ــوي ،وغي ــر المحدود؟

ثم ــة اختبار يجب االعتراف
وأخي ـ ًـرا ..إن كان ّ
يصع ــب على اإلنس ــان طري ــق التقوى
ب ــه ..ب ــأن م ــا ّ
والمخاف ــة ه ــو ذواتن ــا ..نعتق ــد أنن ــا بأيدين ــا يمك ــن أن
نقترب إلى هللا ..نعتقد ان باستحقاقاتنا يباركنا هللا..
بعقلن ــا ن ــدرك هللا ..وباجتهادن ــا نخ ــدم هللا! مجموع ــة
ولونها
م ــن الكذب ــات التي ألقاها إبليس في حجرناّ ..
وغيرها لتالئم كل ش ــخصية وتقنع كل عقل ..فأتينا
ـيئا
إل ــى هللا ب ــذوات منتفخ ــة ال مس ــاحة فيها لتأخذ ش ـ ً
م ــن م ارح ــم الس ــماء ..وعي ــون متعالي ــة ال تبص ــر
التحن ــن والرف ــق بالبش ــر ،ب ــل تتعال ــى عليه ــم
زاوي ــة
ّ
وتجلده ــم وتحاكمهم!..
أيضا يمكن أن تعطلنا إن كانت مهزومة
ذواتنا ً
دائما بعدم االس ــتحقاق ألي ش ــيء ..ذوات
وش ــاعرة ً
محترق ــة ل ــم تختب ــر محب ــة بش ــكل ناض ــج م ــن قبل..
وت ــرى تهدي ـ ًـدا ف ــي كل فرصة للنجاة..
الذات المحترقة يصعب عليها قبول وفهم محبة
هللا ..يصع ــب عليه ــا اس ــتقبال فكرة العطاي ــا المجانية
والمراحم الغير مش ــروطة التي لنا في المس ــيح!!..
الذات المحترقة خائفة من الناس وال تأتمنهم..
ِ
فتصع ــب المهم ــة حتى على القل ــوب المخلصة التي
ّ
تح ــاول أن تمد أيديها للمس ــاعدة ..ال ــذوات المحترقة
تصعب الحي ــاة والعالقات وطريق التقوى...
ّ
م ــن يخ ــدم ف ــي حق ــل هللا ..وم ــن يبك ــي أمامه
حتم ــا م ــع كال
لخ ــاص نف ــوس أوالده ..ق ــد تعام ــل ً
النوعي ــن :ال ــذوات المنتفخ ــة وال ــذوات المحترق ــة،
ويع ــرف مق ــدار التعاس ــة الت ــي لكليهم ــا..
م ــن يخ ــدم ف ــي حق ــل هللا يحت ــاج أن يصل ــي
كثي ـ ًـرا ..س ـ ّـهل لن ــا طري ــق التق ــوى ..س ـ ّـهل لي طريق
التق ــوى ..س ـ ّـهل ألبنائ ــي طري ــق التق ــوى..
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هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بي ـ ـ ـ ـ ـ ــن الن ـ ــوم واليقظـ ـ ـ ــة
حينمـ ـ ــا رأى وسم ـ ـ ــع؟!
ال يه ـ ـ ـ ـ ـ ــم تمام ـ ـًـ ـ ــا ،إذ
متيقنا مـ ـ ـ ـ ــن أن
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ً
ال ـ ــرؤى حقيقيـ ـ ــة ..ألي ـ ـ ــس هذا اليقين الواضح
هو ما جعله يصمد أمام إهانات وافتراءات
واضطهادات؟! ألم يحتمل السجن وبغضة بني
جنسه الذين أساءوا فهمه ورفضوا إعالنات هللا
من جهتهم التي حملها أمانة في عنقه؟...
وحيداُ ،محتَق ًرا،
بقدر تألمه من كونه قد أصبح ً
«رجل»
كان
فوضا من شعبه ،بقدر ما
ً
مر ً
في حمله للرسالة ،قلبه مفتوح تجاه قلب هللا..
وبقدر ذلك االنفتاح بقدر ما سكب هللا فيه
ووعيا بإرادته من جهة الناس.
فهما ً
ً

في القرن السـ ـ ـ ـ ــادس قبل الميـ ـ ـ ـ ــالد كانت
الرؤى تستعلن للنبي الباكي« ،إرميا» ..تخبره
بالحق الذي يحرر ..بالعبادة الحقيقية التي
يريدها هللا من الناس ،ديانة القل ـ ـ ـ ــب والحي ـ ـ ـ ــاة،
توبة النفـ ـ ـ ـ ــوس من الداخ ـ ـ ـ ــل وليس بمظاهر
كاذبة ..بإصالح يبدأ من الداخل ،من أعماق

االنسان الداخلية ..وبوعي كبير بعدم االتكال
على كون بني أمته هم «شعب هللا األوحد»
لطالما ُو ِجدت لديهم الشريعة والذبائح! ..فإنما
ينظر هللا على القلب فحسب..
«آه يا سيد الرب إنـ ـ ـ ـ ــي ال اعـ ـ ـ ـ ــرف أن
أتكل ـ ـ ـ ــم ألني ولد» ..هكذا كانت مشاع ـ ـ ــر
النبي أمام هذه المسئولية والشرف العظيم
أن يحمل رسالة هللا إلى شعبه! فما كان من
هللا ّإل أن شجعه ولمس فمه ،ليضع عليـ ـ ـ ـ ــه
كلماته المقدسة.
وكأنما اصطحـ ـ ـ ـ ـ ــب هللا ابنه الصغي ـ ـ ـ ــر
يوضح في ذهنه مقاصد هللا..
بحنو ،يريه ما ّ
ويسأله في لطف« :ماذا أنت راء؟» ،فيجيبه
في بساطة «أنا راء قضيب لوز (شاقد)».
ومفسر
ًا
مؤكدا
فيستحسن هللا إجابته ،ويشجعه
ً
أيضا (شوقـ ـ ـ ـ ــد)  -أي ساهـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى
«وأنا ً
كلمتي ألجريها».
كان قضيـ ـ ـ ـ ــب اللـ ـ ـ ـ ــوز بأزهاره البيضاء
منتشر في أرض فلسطين ،كان اللوز
ًا
الجميلة
هار في
شجرة محببة ،فهي أول األشجار إز ًا

نريد أن نرى يسوع
gerystar@yahoo.com

ــــــــاس
َوَك َ
ـــــــان أَُِن ٌ
ــــــــــــــن
ُيوَن ِانُّيــــــــــــو َن م
َ
ِ
ــــــــــدوا
َّال ِذ
يــــــــــــــــن َصع ُ
َ
ِليسجدوا ِفي اْل ِع ِ
يــــــــد.
َ ْ ُُ
َف َتَق َّ
هـــؤالَ ِء ِإَلــــى
م
ُ
ـــد َ
ِ
ِ
ـــدا اْل َجِل ِ
يـــل،
ي
ص
ـــت
ـــن َبْي
ِفيُلُّب
َْ َ
ــــــــس َّالـــذي ِم ْ
َ
ِِ
َن َنَرى
ـــي ُدُ ،ن ِر ُ
يـــد أ ْ
وه َقائل َ
«يـــا َس ِّ
يـــنَ :
َو َســـأَُل ُ
َي ُســـو َع» (يوحنـــا)21–20:12
ب ــا أدن ــى ش ــك يحت ــاج الجمي ــع أن يروا
يس ــوع ،وم ــن ب ــاب اﻷمان ــة أن نعت ــرف به ــذا
االحتياج داخل أنفس ــنا ،ولكن المش ــكلة تكمن
في اإلرادة ،فهل بالفعل نريد أن نرى يس ــوع؟
ول ــو كان ــت اإلرادة حاضـ ـرة فم ــاذا فعلن ــا لكي
نراه؟ زكا العشار أراد أن يرى يسوع من هو،
ول ــم يستس ــلم للعقب ــات (قصر قامته الجس ــدية
 ازدح ــام الن ــاس الش ــديد  -كالم الن ــاسالمحِب ــط ...إل ــخ) ،وإنم ــا صع ــد إل ــى ش ــجرة
ُ
جميـ ـزة حتى يرى يس ــوع من ه ــو! (لوقا.)19
ومم ــا ال ش ــك في ــه أنن ــا  -كأبن ــاء الس ــيد
المس ــيح ل ــه المج ــد  -نحت ــاج أن نـ ـراه ف ــي
أيض ــا
حياتن ــا .وم ــن جه ــة أخ ــرى فالعال ــم ً
ـويا
يحت ــاج أن يـ ـراه فين ــا .فدعون ــا نبح ــث س ـ ً
كي ــف ن ــرى يس ــوع ف ــي حياتن ــا؟

حتى نرى يسوع ﻻبد من:
 -1اﻹيمان واﻹيقان بوجوده:
اﻹنس ــان المؤم ــن بوج ــود هللا ويعي ــش
ه ــذا اليقي ــن يتمت ــع برؤي ــة هللا ف ــي كل وق ــت
وف ــي كل م ــكان ،نذك ــر أن إيلي ــا النب ــي كان
الر ُّب ِإلـــه ِإس ِ
يل َّال ِذي
ـــو َّ
«ح ٌّ
يق ــولَ :
ُ ْ َ
ـــي ُه َ
ـــرائ َ
ام ُه» (1ملوك ،)17وتلميذه أليش ــع
َم َ
َوَق ْف ُت أ َ
الـــر ُّب
ـــو َّ
«ح ٌّ
النب ــي كان يق ــول أيض ــاَ :
ـــي ُه َ
َّال ِ
ام ُه» (2ملـــوك،)5–3
ـــذي أََنـــا َو ِاق ٌ
َم َ
ـــف أ َ
فكانا يشعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران بوجودهم ـ ــا في حضـ ـ ـ ـ ـرة هللا
بصفـ ـ ـ ـ ـ ــة دائمة.
 -2العالقة الحية مع هللا:
س ـ ـواء بص ـ ـ ـ ـ ــالة المخـ ـ ـ ـ ـ ــدع أو ص ـ ـ ـ ــالة
الق ــداس اإلله ــي ،وم ــن ثَ ـ ّـم االتح ــاد ب ــه ف ــي
س ــر اﻹفخارس ــتيا ،وقـ ـراءة كالمه ف ــي الكتاب
المقدس ،و ِ
العشـ ـرة الدائمة مع الس ــيد المسيح،
والتوب ــة المس ــتمرة ،وممارس ــة س ــر التوب ــة
واالعتـ ـراف وكل الممارس ــات الروحي ــة ،ولكن
ﻻب ــد م ــن العم ــق ف ــي نظرتن ــا وممارس ــاتنا
للوس ــائط الروحي ــة.

اجا للثمر (اللوز) في
فصل الشتاء ،وأولها إخر ً
الربيع ..كانت شجرة متعجلة ،نشيطة ..ال
طويل لإلتيان بثمر..
تنتظر
ً

أيضا بعصا هرون التي
هل ّ
ذكرته ً
لوزا ،عالمة لتزكية هللا له أمام
ازهرت وأثمرت ً
تذمر داثان؟ أم قد أدرك أن هللا يتمم وعده
تماما .إنه
دون تأخير ،في الوقت المناسب ً
يرى ويسمع ويسهر من أجل أن يجري كلمته
وسط شعبه ،مهما بدت األمور مضطربة،
حتى وإن أسلمهم للسبي والتأديب ،حتى وإن
قاسيا بال ثمر ،بال دفء..
بدا الشتاء ً
قضيب اللوز بزهرته المبهجة ،كان
عالمة للحياة الجديدة ..ربما لميالد مجيد
دفئا للقلوب.
يكسر حدة البرودة ،ويهب ً

ه ــذه العظ ـ ـ ـ ــة قاله ــا كيـــــــــــــروس ال ــذي
م ــن بانوبولي ــس (إخمي ــم) ،وق ــد ص ــل إل ــى
القس ــطنطينية بي ــن عام ــي 450-440م،
وسأله الشعب عظة ربما الختبار أرثوذكسيته
فكان ــت ه ــذه العظ ــة:

«يـــا إخـــوة :فليكن ميـــاد هللا مخلصنا
كرًما في صمت ،ألن كلمة
يســـوع المســـيح ُم ًّ
هللا ُح ِبـــل بـــه مـــن القديســـة العذراء بســـماع
دائمـــا آمين».
الصـــوت فقط .لـــه المجد ً

وهك ــذا اس ــتطاع أن يقن ــع الش ــعب ،ألن
ه ــذه العظ ــة كان ــت إجاب ــة ل ــكل م ــا كانـ ـوا
يريدون أن يس ــمعوه :اعتراف بأن المس ــيح هو
هللا ،وأن ــه تجس ــد م ــن القديس ــة الع ــذراء .وه ــذه
العظ ــة تظه ــر وتؤكد ما هو معروف عن هذا
األب م ــن الفصاح ــة.

A. Grillmeier with T. Hainthaler, Christ in Christian Tradition volume 2, London: Mowbray
1996, p. 90-91

 -3الخدمة:

اﻹنس ــان الروح ــي ي ــرى الس ــيد المس ــيح
ف ــي كل ش ــخص ،وبالتال ــي يق ــدم الخدم ــة
تلقائي ــا دون أن يطل ــب من ــه أح ــد ذل ــك،
ل ــه
ً
وبالتال ــي فرؤي ــة الس ــيد المس ــيح ﻻ تقتص ــر
عل ــى خدم ــة رس ــمية داخ ــل الكنيس ــة وإنم ــا
تتس ــع لتش ــمل كل الن ــاس ،وتب ــدأ م ــن داخ ــل
اﻹنس ــان نفس ــه (حي ــث أن روح هللا يس ــكن
فين ــا) وتمت ــد إل ــى العال ــم أجم ــع ،وم ــن ثَ ـ ّـم
فالعال ــم س ــوف ي ــرى الس ــيد المس ــيح فين ــا
تلقائي ــا ،وي ــرى الن ــاس أعمالن ــا الحس ــنة
ً
فيمج ـ ـ ـ ـ ــدوا أبان ــا ال ــذي ف ــي الس ــموات.
جملة الكرازة  29 -ديسمرب 2017

17

الرس اجلديد والعجيب:

ِ
وعجيبا .أُذناي ِّ
جديدا
أنا أنظر س ـ ًا
مزمرين ال بأغنية
ـر ً
ً
تدوي بأنش ــودة الرعاةّ ،
ِ
رخيم ــة ،ب ــل مرِّنمي ــن ب ــكل ق ــوة ترنيمة الس ــماء .المالئكة يرتّلون ،ورؤس ــاء المالئكة
يمزج ــون أصواته ــم ف ــي تناغ ــم .الش ــاروبيم ينش ــدون تس ــبحتهم البهيج ــة ،والس ــيرافيم
يمدح ــون مج ــده .ال ــكل مت ــآزر ف ــي إطـ ـراء هذا العي ــد المقدس ،وقد نظ ــروا الالهوت
هن ــا عل ــى األرض ،واإلنس ــان هن ــاك ف ــي الس ــماء .ال ــذي هو فوق ،اآلن يس ــكن من
أج ــل فدائن ــا هن ــا أس ــفل ،وال ــذي كان أس ــفل ارتفع بموجب الرحم ــة اإللهية.
بي ــت لح ــم ،ف ــي ذل ــك الي ــوم ،تُ ِ
ماث ــل الس ــماء ،إذ تس ــمع م ــن النج ــوم أص ــداء
األصـ ـوات المالئكي ــة؛ ِ
وع َوضـ ـاً عن الش ــمس ،تطوي ش ــمس البر بي ــت لحم من كل
ن
ص ــوب .وال تَ َسـ ـْلني كي ــف؟ فحي ــن يش ــاء هللا ،ف ــإن نظ ــام الك ــو يخضع .لقد ش ــاء،
يتحرك طاعـ ـ ًة هلل .في هذا الي ــوم ،الكائن األزلي،
ومل ــك الق ــدرة ن ــزل وافت ــدى .ال ــكل َّ
يصي ــر عل ــى م ــا ل ــم يك ــن علي ــه ،إذ لي ــس نتيج ــة فقدان الاله ــوت صار إنس ــاناً ،وال
نتيج ــة االزدي ــاد تح ـ َّـول اإلنس ــان إل ــى إل ــه .ب ــل ه ــو الكلم ــة ص ــار جس ــداً؛ وطبيعته
بس ــبب ع ــدم تأثُّره ــا بقي ــت ب ــا تغيي ــر (م ــن تعبيرات القدي ــس كيرل ــس الكبير).
ِ
حينم ــا ُول ــد ،أنك ــر اليه ــود ميالده المعجزي ،و ِّ
فس ــرون الكتب
الفريس ــيون بدأوا ُي ّ
المقدس ــة زيفـ ـاً ،والكتب ــة َّ
تكلموا مناقضين ِل َما يقـ ـرأون .هيرودس فتش عن الذي ُولد،
َّ
ال لك ــي يس ــجد ل ــه ،ب ــل لك ــي يقتل ــه .اليوم الكل ي ِ
فألتكل ــم مع صاحب
عل ــن العكس.
ُ
المزامي ــر« :ال ُنخف ــي ع ــن بنيه ــم إل ــى الجي ــل ِ
اآلخ ــر» (م ــز  .)4 :87وهك ــذا أت ــى
حل على األرض دون أن يس ــتحضر معه
المل ــوك ،ونظ ــروا المل ــك الس ــماوي ال ــذي َّ
ـاطين وال س ــيادات ،بل خرج من َر ِحم
ـ
مالئكة وال رؤس ــاء مالئكة وال عروشـ ـاً وال س
َ
طاهر ،س ــالكاً طريقاً جدي ــداً مقف اًر.

َب ْي ــد أن ــه ل ــم يتخ ـ َّـل ع ــن مالئكت ــه ،وال تركه ــم معوزي ــن إل ــى عنايته ،وال بس ــبب
تجس ــده انفص ــل ع ــن الاله ــوت .ه ــا ه ــوذا مل ــوك يأت ــون ليس ــجدوا للمل ــك الس ــماوي
ُّ
الممج ــد ،وجن ــود ليخدمـ ـوا إل ــه قـ ـوات الس ــماء ،ونس ــاء ليس ــجدن ِل َم ــن ُول ــد م ــن امرأة
َّ
مح ـ ِّـوالً آالم الـ ـوالدة إل ــى ف ــرح ،وع ــذارى أتين إلى اب ــن العذراء ُليش ــاهدن ببهجة ذاك
فيتهي ــأ م ــن
ال ــذي ه ــو واه ــب اللب ــن… واألطف ــال ليعب ــدوا َم ــن ص ــار طفـ ـاً صغيـ ـ اًر َّ
أفواه األطفال والرضعان ُس ـ ْـب ٌح .األطفال أتوا إلى الطفل الذي أوجد ش ــهداء بس ــبب
ـال أتوا إلى َمن صار رجالً ليش ــفي تعاس ــات عبيده ،ورعاة
غض ــب هي ــرودس ،ورج ـ ٌ
إل ــى ال ارع ــي الصال ــح ال ــذي وض ــع حيات ــه م ــن أج ــل خ ارف ــه ،وكهنة إل ــى َمن صار
رئي ــس كهن ــة عل ــى طق ــس ملك ــي ص ــادق ،وعبيد إلى َم ــن «أخذ ص ــورة عبد» حتى
وصي ــادون إل ــى َم ــن اخت ــار من وس ــط الصيَّادين
ُيب ــارك عبوديتن ــا بجعال ــة الحري ــةَّ ،
صيَّادي ــن للن ــاسَّ ،
وعش ــارون إل ــى َم ــن ُد ِع ــي م ــن بينه ــم إنجيليـ ـاً مخت ــا اًر ،ونس ــاء
َ
خاطئ ــات إل ــى َم ــن بس ــط قدمي ــه لدموع التائب ــة؛ وإني ألجمع الكل معـ ـاً .كل الخطاة
أتـ ـوا حت ــى َّ
يتطلعـ ـوا إل ــى َح َم ــل هللا ال ــذي يرفع خطي ــة العالم.

املولود من اآلب قبل كل الدهورُ ،ولِد من العذراء من أجيل:

فم ــا دام ال ــكل يفرح ــون ،أن ــا أيضـ ـاً أري ــد أن أف ــرح .أنا أيضاً أرغب أن أُش ـ ِ
ـارك
ف ــي بهج ــة المرِّنمي ــن ،أن أحتف ــل بالعي ــد؛ ولكن ــي سأش ــترك ،ليس بنق ــر األوتار ،وال
بموس ــيقى المزمار ،وال بحمل المش ــاعل ،بل بحمل مهد المس ــيح بين أذرعي .فهذا
ه ــو كل رجائ ــي ،ه ــذا ه ــو حيات ــي وخالص ــي ،مزم ــاري وقيث ــاري .وعندم ــا أحمل ــه،
وأن ــال م ــن قوت ــه موهبـ ـ َة كالمٍ ،آت ــي أن ــا أيضاً م ــع المالئك ــة مرِّنمـ ـاً« :المجد هلل في
األعال ــي» ،وم ــع الرع ــاة «وعل ــى األرض س ــام للناس ذوي المس ـ َّـرة».

ف ــي ه ــذا الي ــوم ،ال ــذي ه ــو مول ــود اآلب بم ــا ال ُينط ــق ب ــهُ ،ول ــد م ــن الع ــذراء
ـود ،بحس ــب طبيعت ــه ،من اآلب
ألجل ــي ،بطريق ــة يعج ــز اللس ــان ع ــن روايته ــا .مول ـ ٌ
قب ــل كل الده ــور – عل ــى أي ــة ح ـ ٍ
ـال يعرف الذي ولده – وق ــد ُولد ثاني ًة في هذا اليوم
م ــن الع ــذراء بم ــا يف ــوق نظ ــام الطبيعة – عل ــى أية حال يعرف قوة ال ــروح القدس –
مي ــاده الس ــماوي حقيق ــي ،ومي ــاده هن ــا عل ــى األرض حقيقي .كإله ه ــو حقاً مولود
من اآلب ،وهكذا كإنس ــان هو حقاً مولود من العذراء .في الس ــماء هو وحده مولود
اآلب الوحي ــد ،وعل ــى األرض ه ــو وح ــده مولود الع ــذراء الوحيد.
ِ
ُم هرطقـ ـ ًة؛ هك ــذا ف ــي
ـاء وج ــود أ ٍّ
وكم ــا أن ــه ف ــي الـ ـوالدة الس ــماويةُ ،يعتب ــر ّادع ـ ُ
ِ
ـف.
الـ ـوالدة األرضي ــة (بالنس ــبة لمي ــاد المس ــيح) ،ف ــإن ّادع ــاء وج ــود أب ه ــو تجدي ـ ٌ
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اآلب َوَل ـ َـد ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــروح،
والعذراء َوَل َدت بال دنـس.
اآلب َوَل ـ َـد بدون تحديدات
الجس ـ ـ ـ ــد ،ألن ال ــذي ولده
ه ــو الالهـ ـ ـ ــوت؛ والعذراء
ـادا ف ــي
ل ــم تعان ـ ـ ـ ــي فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
وضعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،إذ أنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ول ــدت معجزياً.
ِم ــن ث ـ َّـم فإن ــه ما دام
ه ــذا المي ــاد الس ــماوي ال
بالتفح ــص بالفضول الش ــديد.
يمك ــن وصف ــه ،فمجيئ ــه بينن ــا ف ــي ه ــذه األيام ال يس ــمح
ُّ
اء َوَل ـ َـدت ابنـ ـاً ف ــي تلك ــم األي ــام ،وبالرغ ــم م ــن اعتقادي
بالرغ ــم م ــن معرفت ــي ب ــأن ع ــذر ً
ب ــأن هللا وَل ــد االب ــن قب ــل كل األزم ــان؛ إالَّ أنن ــي َّ
ـت أن أوِّق ــر طريق ــة ه ــذا الميالد
ـ
م
تعل
َ َ
ُ
ف ــي صم ــت ،وأن أقب ــل أالَّ
أس ــبر غ ــور هذا األم ــر بفضول الحديث بال ــكالم .فإنه مع
ْ
هللا نح ــن ال نفت ــش ع ــن نظ ــام الطبيع ــة ،ب ــل نس ــند إيمانن ــا عل ــى ق ــوة هللا ال ــذي يعمل.

ال مـ ـراء ف ــي أن ــه م ــن خصائ ــص الطبيع ــة أن تل ــد المـ ـرأة المتزوج ــة ،لك ــن حينما
تظ ــل ع ــذراء غي ــر متزوج ــة بكـ ـ اًر حتى بع ــد أن تحمل طفالً ،فهنا أم ــر يفوق الطبيعة.
فيحق لنا أن نس ــأل؛ أما ما يف ــوق الطبيعة
أم ــا بخص ــوص م ــا يح ــدث وفقـ ـاً للطبيع ــة،
ُّ
فنح ــن ِّ
ُّ
نكرم ــه ف ــي س ــكون ،ال عل ــى أن ــه ش ــيء الب ــد م ــن تجنب ــه أو تجاوزه ،ب ــل كأمر
فائ ــق يعلو عل ــى كل عقل.

مجد طبيعتنا:
جتسد ،لكي يمسك بأيدينا ويقودنا و ُي ِّ
ابن اهلل الوحيد َّ

ماذا ترى س ــأقول لكم؟ وبأي ش ــيء سـ ـأُخبركم؟ ها إني أرى أُماً قد َوَل َدت ،وأرى
الحَب ــل به أم ــر ال أُدركه .لقد ُغِلَب ــت الطبيعة
طفـ ـاً أت ــى إل ــى الن ــور بالمي ــاد .طريق ــة َ
تنح ــت جانبـ ـاً .لق ــد ش ــاء هللا ،وليس بحس ــب الطبيعة
هن ــا ،وح ــدود النظ ــام الثاب ــت ق ــد َّ
(تجس ــد اب ــن هللا) .الطبيع ــة هن ــا قد اس ــتكانت ،بينما مش ــيئة هللا
ق ــد ح ــدث ه ــذا األم ــر
ُّ
فهم ،البس ــيط
تعم ــل .االب ــن الوحي ــد ال ــذي قب ــل الده ــور ،ال ــذي ال يمكن أن ُي ـ َ
ـدرك أو ُي َ
الالجس ــدي؛ قد َلِب َس اآلن الجس ــد الذي ألبس ــه أنا ،الذي هو جس ــد مرئي قابل للفس ــاد.
وألي س ــبب؟ حت ــى بمجيئ ــه وس ــطنا ُيعِّلمن ــا ،وحتى بتعليمه يمس ــك بأيدين ــا ويقودنا إلى
م ــا ال يمك ــن أن يـ ـراه الن ــاس ،إذ طالم ــا يعتق ــد الن ــاس ب ــأن العي ــون أكث ــر صدقـ ـاً م ــن
ـازل ُلي ِ
ٍ
حضور
ظهر نفس ــه في
فه ـ ْـم يش ـ ُّـكون ف ــي كل م ــا ال َي َرْون ــه .ل ــذا فق ــد تن ـ َ
اآلذانُ ،
ِ
جس ــدي حتى ُي ّبدد كل ش ــك.
لق ــد ُول ــد م ــن ع ــذراء ،تلك التي لم تكن تع ــرف قصده ،وال بقيت معه لكي يحدث
هذا ،وال س ــاهمت فيما قد صنعه؛ لكنها كانت األداة البس ــيطة لقوته المخفية.
ه ــذا ه ــو م ــا َفعَلت ــه فق ــط ،وال ــذي َّ
رداً على سـ ـؤالها:
تعلمت ــه من الم ــاك غبري ــال ّ
َ
ـت أع ــرف رجالً»؟ حينئذ َّ
رد عليها الم ــاك« :الروح القدس
ـ
س
ل
أنا
«كي ــف يك ــون هذا و
ُ
ِ
ِ
يح ـ ُّـل علي ـ ِـك ،وقوة العل ــي تُظّللك».
ّ
ـي معه ــا ،الذي بعد حين خرج منها؟ لقد كان مثل الصانع
ـ
ل
الع
وب ــأي كيفي ــة كان
ُّ
ـاء جميـ ـاً؛ هك ــذا
الماه ــر ال ــذي يحص ــل عل ــى م ــادة خ ــام مناس ــبة ،يصي ــغ لنفس ــه إن ـ ً
المس ــيح ،وقد وجد الجس ــد والنفس َّ
المقد َس ـ ْـين اللذين للعذراء ،يبني لنفس ــه هيكالً حياً،
وبحس ــبما كان ــت مش ــيئته ك ـ َّـون هن ــاك إنس ــاناً م ــن الع ــذراء ،وإذ َلِبس ــه هللا ُوِل ـ َـد في ذلك
الي ــوم .غي ــر محتس ــب أي خ ــزي م ــن دناءة طبيعتناَّ .
فإن ِل ْبس ــه ما ق ــد صنعه ،لم يكن
بالنس ــبة له انحطاطاً.
رداء لخالقه ــا .تمامـ ـاً مثلم ــا ح ــدث
َّ
فلتتمج ــد دائمـ ـاً ه ــذه الصنع ــة ،الت ــي ص ــارت ً
صن ــع اإلنس ــان قب ــل أن يدخ ــل الطين
ي
أن
ا
ـ
ـ
ن
ممك
ـن
ـ
ك
ي
ـم
ـ
ل
ـى،
ـ
ل
األو
ـد
ـ
س
الج
ف ــي خلق ــة
ً ُ َ
َّ
يتمجد هذا الجس ــد الفاس ــد ،إال بعد أن
إل ــى ي ــدي هللا؛ هك ــذا أيضـ ـاً ل ــم يك ــن ممكنـ ـاً أن َّ
يصي ــر أوالً ثوبـ ـاً لخالقه.

