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المركز الثقافي القبطي األرثوذكسّي
ME SAT وقناة 

ينعيان رحيل العالم الجليل
األستاذ الدكتور/ موريس تواضروس 

بالعزاء إىل أرسة د. »موريس  ـ  ـ رئيًسا ومديرين وعاملني   ME SAT القبطّي األرثوذكيّس وقناة الثقايّف  املركز  يتقدم 

تاورضوس« تلميذ القديس أرشيدياكون حبيب جرجس أستاذ ورئيس قسم الكتاب املقدس بالكلية االكلرييكية أستاذ علم 

الالهوت الكتايّب مبعهد الدراسات القبطية، وإىل جميع تالمذته ومحبيه، طالبَني نياًحا لروحه البارّة. 
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العالمّي  »الملتقى  ووفد  البابا  قداسة  يستقبل  -  الرئيس 
األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية« ص٨

القبطية  الكنيسة  لشباب  األول  العالمّي  »الملتقى  -  وفد 
القبطّي  الثقافّي  »المركز  ضيافة  في  األرثوذكسية« 

اأُلرثوذكسّي« ص١٠

شيخ  فضيلة  يهنئ  كنسّي  وفد  رأس  على  البابا  -  قداسة 
األزهر بمناسبة عيد األضحى ص١٢

-  نياحة شيخ مطارنة الصعيد ص١٦
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عطية السالم

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي

قال السيد املسيح لتالميذه: »سالًَما أَتْرُُك لَكُْم. سالَِمي أُْعِطيكُْم. لَْيَس كََم يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيكُْم أَنَا. الَ تَْضطَرِْب ُقلُوبُكُْم 
وحِ َفُهَو: َمَحبٌَّة،  ا َثَُر الرُّ َوالَ تَرَْهْب.« )يو 14: 27(. والسالم هو أحد ثار الروح القدس كم قال معلمنا »بولُس الرسول«: »َوأَمَّ

ٌف.« )غل 5: 23-22(.  َفَرٌح، َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة، لُطٌْف، َصالٌَح، إِميَاٌن، َوَداَعٌة، تََعفُّ

البرش  للطبيعة؛ فمثالً ثرة »املحبة« تفوق إمكانات  إلٰهية فائقة  القدس هي عطايا  الروح  املفهوم طبًعا أن ثار  ومن 
فاإلنسان   :)44 )مت5:   »... ُمْبِغِضيكُْم  إَِل  أَْحِسُنوا  الَِعِنيكُْم.  بَارِكُوا  أَْعَداءَكُْم.  »أَِحبُّوا  املسيح:  السيد  قال  لٰذلك  الطبيعية؛ 
الطبيعّي ميارس الحب مع أقربائه ومع أصدقائه ويتبادل الحب هو ومن يحبونه. وهناك أنواع من الحب مثل غريزة األمومة 

يف محبة األم ألبنائها؛ وٰهذه مسألة غريزية ال َعالقة لها بثمر الروح القدس. 

يسَعون  أو  الناس  يحياه  آخر طبيعّي  يفوق كل سالم  القدس  الروح  ثار  كإحدى  »السالم«  إن  نقول  املنظور،  وبنفس 
لتحقيقه بُجهودهم البرشية؛ »السالم« الذي قال عنه السيد املسيح: »لَْيَس كََم يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيكُْم أَنَا.« )يو 14: 27(؛ 
ٰهذا »السالم« ميأل حياة اإلنسان يف وسط الضيقات واألحزان ويطرد الخوف والقلق واالضطراب؛ ٰهذا »السالم« يرفع اإلنسان 

فوق مستوى الصعاب والتهديدات حتى أنواع املرض مهم كانت قاسية. 

ربون للحياة األبدية ـ سواء لحياة  »السالم« الناشئ عن االمتالء من الروح القدس يف حياة اإلنسان امللتصق باملسيح هو َعُ
القديسني يف »الفرَدوس« أو لِم بعد قيامة األجساد يف اليوم األخري ـ متهيًدا للدخول إل ملكوت السموات. وبالطبع فإن 
»السالم« يف الَعالقة بالله مالزم: لحياة التوبة واملصالحة، وتنفيِذ وصايا السيد املسيح، والثباِت يف املسيح ىف »رس اإلفخارستيا« 

كم قال هو نفسه: »َمْن يَأْكُْل َجَسِدي َويَرْشَْب َدِمي يَْثُبْت يِفَّ َوأَنَا ِفيِه.« )يو6: 56(. 

لٰذلك فصالة القداس اإللٰهّي تتكرر فيها عبارة يقولها األب الكاهن: »السالم لجميعكم.«، ويرد الشعب مع الشممسة: 
مملوءة  إل مشاعر سمئية  وينُقلهم  املصلني  قلوب وعقول جمعة  السالم  اإللٰهّي ميأل  القداس  أيًضا.«. ويف  »ومع روحك 
بالسالم. فعندما يقول الكاهن للشعب: »أين هي قلوبكم؟«، يرد الشعب مع الشممسة قائلني: »هي ِعند الرب.«؛ فالكنيسة 

يف أثناء القداس اإللٰهّي ويف حرضة املالئكة تحلِّق روحيًّا يف السمئيات، إل حني رصف مالك الذبيحة. 

يَاَسُة َعَل كَِتِفِه،  وقد ُدِعَي السيد املسيح »رئيس السالم«؛ فقال »إَِشْعياء النبّي: »ألَنَُّه يُولَُد لََنا َولٌَد َونُْعطَى ابًْنا، َوتَكُوُن الرِّ
الَِم الَ نَِهايََة َعَل كُرِْسِّ َداُوَد َوَعَل َمْملَكَِتِه،  الَِم. لُِنُموِّ ِريَاَسِتِه، َولِلسَّ َويُْدَعى اْسُمُه َعِجيًبا، ُمِشريًا، إِلًٰها َقِديًرا، أَبًا أَبَِديًّا، َرئِيَس السَّ

لُِيَثبَِّتَها َويَْعُضَدَها ِبالَْحقِّ َوالِْبِّ، ِمَن اآلَن إَِل األَبَِد. َغرْيَُة َربِّ الُْجُنوِد تَْصَنُع ٰهَذا.« )إش9: 7-6(. 

اإلنسان الروحّي يفيض سالًما: أْي ميأل الوسط املحيط به سالًما، وهو ممتلئ بالسالم، ويصنع سالًما مع اآلخرين، ويسعى 
دامئًا إليجاد السالم يف حياة اآلخرين؛ يدعوهم إل السالم، وينُقل إليهم السالم، ويعمل عمل املصالحة، ليس عل حساب 

املبادئ، ولٰكن بقوة الروح القدس العامل معه وفيه. 

ـ إنه رئيس  كانت مدينة مملكة »داُود« تُدعى »أوُرشليم«: أْي »مدينة السالم«. وقيل عن السيد املسيح ـ كم ذكرنا 
الَِم الَ نَِهايََة َعَل كُرِْسِّ َداُوَد َوَعَل َمْملَكَِتِه ...« )إش 9: 7(. وقد ملك السيد املسيح عل خشبة  السالم: »لُِنُموِّ ِريَاَسِتِه، َولِلسَّ
ل للدخول إل »أوُرشليم السمئية« يف الحياة األبدية. وقال  »الصليب« وصالحنا مع الله أبيه صانًعا سالًما بدم صليبه ليك نؤهَّ
معلِّمنا »يوحنا الرسول« يف رؤياه عن واحد من السبعة املالئكة: »... تَكَلََّم َمِعي َقائِالً: »َهلُمَّ َفأُِريََك الَْعُروَس اْمَرأََة الَْحَمِل«. 
َمِء ِمْن ِعْنِد اللِه ...« )رؤ  َسَة نَاِزلًَة ِمَن السَّ وحِ إَِل َجَبٍل َعِظيٍم َعاٍل، َوأََراِن الَْمِديَنَة الَْعِظيَمَة أُوُرَشلِيَم الُْمَقدَّ َوَذَهَب ِب ِبالرُّ

 .)10-9 :21
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»إمكــانات« )١١(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

 بعد أن تحدثنا عن اإلنسان كمخلوق متميز عن بقية الخالئق أعطاه الله عقالً وإمياناً وحياة 
دامئة أبدية وىف هذا املقال نتحدث عن اإلنسان كإمكانية بعد أن تحدثنا عن إمكانيات اإلنسان 

الخاصة التى متيزه .

أوالً : متهيد: يظن بعض املسئولني أن اإلنسان عبء ثقيل عل الدول لذلك كانت نظم تحديد النسل أو تنظيم النسل 
حتى يقل عدد البرش ظانني أنهم ثَقْل عل الدولة وميزانياتها بينم بعض الدول األخرى تنظر لإلنسان أنه أحد أهم املوارد 
التى تسبب تقدم البالد ووضعها ىف مصاف الدول الراقية املتقدمة.. وتسمى اإلنسان )املوارد البرشية( )H.R ( مثل دولة 
الصني التى بها أعداد كبرية من البرش ولكنها نجحت ىف أن تحولهم من مستهلكني إل منتجني.. فاإلنسان يكون ثقل لو تحول 
إل مستهلك للموارد املادية ىف الدولة مبعنى أنه ال ينتج شيئاً ولكن ىف دولة مثل الصني إستطاع املسئولون أن يستفيدوا من 
اإلنسان بل َحولُوا األرسة كلها إل أرسة منتجة فبعت الصني ىف اإلنتاج حتى أن املنتجات الصينية قد غزت العامل كله ألنها 
جمعت بني الجودة والسعر الرخيص نسبياً إذا ما قورنت باملثيل لها ىف الغرب )أمريكا وأوربا( ... وهنا نستطيع القول بأن 
اإلنسان تحول إل إمكانية كبرية بل أكب إمكانية تساعد عل الرقى والتقدم واالزدهار كم نرى ىف الصني واليابان وغريهم.. 

الحديثة مصدرها عقل  االخرتاعات  فكل  عقله:  لإلنسان  الله  التى وهبها  اإلمكانيات  أعظم  من   : اإلنسان  : عقل  ثانياً 
اإلنسان.. فالكل يرى عامل اإللكرتونيات اآلن وما وصل إليه من تقدم عجيب حتى صار الكمبيوتر والنت واألجهزة اإللكرتونية 
الحديثة شاهدة عل قدرة عقل اإلنسان عل اإلكتشاف والبمجة واإلخرتاع حتى أن جهاز صغري مثل املوبايل أو ما يسمى ب 
)I-Phone ( أو )I-Pad ( أو مثل هذه األجهزة صغرية الحجم وعالية القدرة جداً حتى أن َمْن ميلك جهازاً من هذه يستطيع 
 )Face-Book( أن ميلك العامل كله ىف حوزته وأصبح هناك تواصل إجتمعى من خالل هذه األجهزة الصغرية ىف ما يسمى
أو )Twitter()الفاس بوك أو التويرت( أو غريها.. بل من العجب أنك تستطيع أن تكتشف ما تريد إكتشافه من أماكن وترى 
مكانك الجغراىف عل املوبايل وصار العامل اآلن وكأنه حجرة صغرية بحيث ما يحدث ىف مكان يعرفه العامل كله ىف لحظات 
بسيطة... وليس هذا فقط بل أيضاً إخرتاع األدوية الحديثة التى تعالج األمراض املستعصية وما أكرثها اآلن وأصبح العامل 
اآلن متقدما ىف وسائل املواصالت وطريقة إكتشاف املعادن التى ىف باطن األرض وأمور عديدة يصعب حرصها... وكلها تتم 

باإللكرتونيات الحديثة وُمَبَمجة بطريقة مفيدة لإلنسان ..

ثالثاً : التكتالت العلمية والتكامل : كان من أهم نتائج هذه اإلخرتاعات والتواصل عل املستوى الدول أن حدثت إتفاقات 
عاملية ولقاءات بني الدول التى لها مصلحة مشرتكة فأصبحنا نسمع عن مجموعة الثمنية )وهى دول أمريكا وإنجلرتا وفرنسا 
وروسيا والصني واليابان وأملانيا وكندا( وحققت هذه املجموعة تكامل سياىس وإقتصادى ونشأت كيانات منبثقة مثل اإلتحاد 
األورىب ومجموعة العرشين دولة... وكيانات أخرى كثرية سياسية وإقتصادية نشأ منها السوق األوربية املشرتكة والتسهيالت 
التى متنحها الدول للمسافرين إليها حتى صارت هناك فيزا واحدة لدول عديدة مثل دول اإلتحاد األورىب ونشأ من ذلك أيضاً 
ثورات الربيع العرىب وما حدث ىف مرص كإحدى هذه الدول وتولدت فكرة السوق العربية املشرتكة التى نريد لها أن تظهر ىف 
النور، ورأينا كذلك إتحاد أملانيا الرشقية والغربية وإنهيار السور الذى كان يفصل بينهم وسقطت الشيوعية وحدثت نتائج 
عديدة يصعب حرصها ىف العامل كله كنتيجة للتقدم ووسائل التواصل الحديثة وأصبح من غري املمكن أن تغلق دولة عل 

نفسها بل هى مضطرة أن تدخل ىف الكيانات الجديدة والعديدة ىف العامل – هذا هو اإلنسان كإمكانية ..

وإل اللقاء ىف مقال قادم بإذن الله،
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»بركات لِمصر«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

أهنئكم جميًعا باألعياد التى تشهدها »ِمرص« ٰهذه األيام: فيحتفل إخوتنا املسلمون بـ»عيد األضحى«، ويحتفل 

املَسيحيُّون بـ»عيد السيدة العذراء«؛ فكل عام وجميعكم بخري، ونطلب إىل الله أن يعم السالم والفرح والخري ُربوع 

ِمرص وحياة املرِصيِّني جميًعا.

تحدثنا ىف املقالتني السابقتني عن االحتامل والتواضع ىف حياة »السيدة العذراء«، ونتحدث اليوم عن تبارك بالدنا 

بـ»ظهورات السيدة العذراء«.

تقدم لنا صفحات التاريخ عدًدا من ظهورات »السيدة العذراء« ىف »ِمرص«:

ظهورها فى »أتريب«
كان ٰذلك ىف أيام الخليفة »املأمون« عندما أمر بهدم الكنائس، فجاء الواىل إىل »كنيسة السيدة العذراء ىف أتريب« 

لتنفيذ األمر، وطلب كاهن الكنيسة إليه أن ميهله حتى يُحرض أمرًا من الخليفة بوقف الهدم، فأمهله ثالثة أيام؛ وىف 

خالل تلك املهلة التى امتألت بالصوم والصلوات، ظهرت »السيدة العذراء« للخليفة، وطلبت منه كتابة رسالة إىل واىل 

»ِمرص« يأمره بعدم هدم كنيستها ىف »أتريب«؛ وقد ظهر طائر أبيض حمل الرسالة إىل الواىل الذى اعرتاه أشد العجب 

فور قراءتها، ورجع عن هدم الكنيسة.

ظهورها »للبابا أبرآم«
حدث ىف أيام الخليفة »املعز لدين الله الفاطمى« أن وىش وزيره اليهودّي »يعقوب بن كِلِّس« باملَسيحيِّني: عندما 

أخرب الخليفة أن آية ىف »الكتاب« تقول: »لو كان لكم إميان مثل حبة َخرَْدل لكنتم تقولون لٰهذا الجبل: انتقل من 

هنا إىل هناك، فينتقل…«، واقرتح أن يطلب الخليفة من »البابا أبرآم« أن يربهن عىل صدق ٰذلك وإال االضطهاد! 

فطلب البابا مهلة ثالثة أيام، وذهب إىل كنيسة السيدة العذراء مبرص القدمية »املعلَّقة«، واعتكف بها ىف صالة وصوم، 

حتى ظهرت له »السيدة العذراء« ىف رؤيا وأخربته بأن معجزة نقل الجبل ستكون عىل يد إسكاىف يُسمى »سمعان 

الخراز«، وقد كان.

ظهورها فى كنيستها بـ»الزيتون«
ا للِمرصيِّني جميًعا، ىف فرتة عصيبة كانت متر مبِرص آنذاك.  حدث ٰهذا الظهور ىف 2 /4 /1968م، وكان تجليًا عامًّ

فبينام كان عامل أحد املواقف التابعة لهيئة النقل العام بـ»شارع طومان باى« أمام كنيسة العذراء بالزيتون يغادرون، 

اسرتعى انتباههم ظهور أنوار ُمبهرة تصدر من القبة الرئيسية للكنيسة، ثم رأَوا فتاة ىف ثياب بيضاء تسري عىل سطح 

الكنيسة، وحينئذ رصخ أحد العامل للفتاة معتقًدا أنها تحاول االنتحار قائالً: حاسبى يا ست! حاسبى ياست! حاسبى 

الحسن تقعى!! تجمع املارة، وبدأت تتضح معامل الفتاة التى كانت تقف ممسكًة بغصن زيتون، وظهر رسب من 

الحامم األبيض!! فارتفعت األصوات صارخة: إنها السيدة العذراء!! ظن العامل أنها ُخدعة، فسلطوا أضواًء كاشفة عىل 

الفتاة فلم تزَدد إال نوًرا وبهاًء!! انترش الخرب رسيًعا؛ ليحرُض كاهن الكنيسة »القمص قسطنطني موىس«، وتجمهرت 
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طومان  »شارع  ليتحول  الشعب؛  من  مئات 

باى« إىل مكان للصلوات والتسابيح!!

ومع تَكرار الظهورات التى امتدت ىف بعض 

ُسلطت  متواصلة،  ساعات  عدة  إىل  األحيان 

أضواء كاشفة عىل الكنيسة؛ فام كان إال أن ازداد 

العذراء«!!  »السيدة  من  الصادر  النور  توهج 

وما  الزيتون  منِطقة  عن  الكهرباء  قُطعت 

بالكنيسة،  املحيطة  املَِنِطقة  وفُحصت  حولها، 

ولٰكن مل يتبني وجود أى مصدر للضوء!!

ذهب الرئيس »جامل عبدالنارص« ملشاهدة 

الكاتب  لنا  ويذكر  العذراء«.  »السيدة  ظهور 

التالية  األيام  ىف  »وتكرر  فوزى«:  »محمود 

»جامل  الرئيس  دفع  ما  كثريًا  املشهد  ٰهذا 

ومعه  ـ  هناك  إىل  يذهب  أن  عبدالنارص« 

اإلسالمى  املجلس  سْكرِتري  الشافعى«  »حسني 

األعىل وقتذاك، ويقف ىف رشفة منزل »أحمد 

منزله  وكان  ـ  الفاكهة  تجار  كبري  زيدان« 

مواجًها للكنيسة ـ لىك يتحقق بنفسه من رؤية 

ساهرًا  »عبدالنارص«  العذراء«! وظل  »السيدة 

الخامسة  الساعة  ىف  »العذراء«  أن ظهرت  إىل 

صباًحا!«.

وقد أصدرت اللجان التى قام »البابا كريِلس 

الظهور-  حقيقة  لتقىص  بتكوينها  السادس« 

القبطية  »الكنيسة  فأعلنت  تؤكده؛  تقاريرها 

ِصحفى   150 حرضه  مؤمتر  ىف  األرثوذكسية«ـ 

رسميًّا  بيانًا  ـ  البابوى  باملقر  البالد  جميع  من 

العذراء بكنيستها  السيدة  تأكيد »ظهور  يُعلن 

باللغة  الكتب  بالزيتون«. وقد صدر عدد من 

اإلنجليزية عن ٰهذا التجىل وبات حدثًا عامليًّا.

نعم، كام ذكر »الكتاب«: 

»مبارَك شعبى ِمرص«،
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الرئيس يستقبل قداسة البابا ووفد »الملتقى العالمّي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية«

 استقبل فخامة رئيس الجمهورية »عبد الفتاح السييس«، األربعاء 8/29، قداسة »البابا توارضوس الثاين« بابا اإلسكندرية 
بطريرك الكرازة املَرقسية ويف صحبته وفد »امللتقى العاملّي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية«. 

ورصح معايل السفري »بسام رايض« املتحدث الرسمّي باسم رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء 

الشباب املشاركني من قارات العامل يف »امللتقى العاملّي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية«، ومدى أهمية ٰهذا 

امللتقى الساعي لربط املهاجرين املرِصيِّني وأبنائهم من األجيال الجديدة بوطنهم األم »ِمرص«، إذ يرى فخامته أنه يساعد يف 

فتح قنوات تواصل مبارش بالشباب املرِصيِّني بالخارج ما من شأنه أن تتاح الفرص لتعريفهم بتطورات األوضاع يف وطنهم، 

وبالجهود املبذولة عىل متنوع األصعدة يف سبيل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية. 

كٰذلك رصح املتحدث الرسمّي بأن فخامة الرئيس يعّب عن خالص تقديره واحرتامه للكنيسة املرِصية تحت قيادة قداسة 

»البابا توارضوس الثاين« بصفته شخصيًة وطنيًة ذات دور بارز السنوات املاضية، مشريًا إىل اعتزاز »ِمرص« بأبنائها األقباط 

وفخرها مبا يقدموه من إنجازات ونجاحات بالداخل والخارج، ومؤكًِّدا ثبات الَوحدة الوطنية ومتانة روابط األخوة واملحبة 

التي تجمع أبناء شعب »ِمرص« مسلميه وَمسيحيِّيه عىل مر الزمن، منوًها سيادته بأن »ِمرص« ال تنظر إىل أبنائها إال باملنظور 

الوطنّي الذي يُْعيل قيم املواطنة وعدم التمييز والرشاكة الكاملة يف الوطن. 

اللقاء، استمع فيه إىل  الشباب املشاركني يف  الرئيس قد أجرى حواًرا مفتوًحا مع  السيد  الرسمّي أن  وأوضح املتحدث 

استفساراتهم بشأن األوضاع بـ«ِمرص« وخاصة التنموية واالقتصادية واألمنية، وأن سيادته قد عرض للتطورات الجارية يف 
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الرئيس يستقبل قداسة البابا ووفد »الملتقى العالمّي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية«

الوطن والحالة التنموية الشاملة الراهنة الهادفة إىل تغيري الواقع نحو مستقبل أفضل يف جميع مناحي الحياة، بغرض توطيد 

ولية، كام أن سيادته قد  قيم التعايش الوطنّي املشرتك ومبادئه، مبا يؤدي إىل تصحيح االنطباع عن »ِمرص« عىل الساحة الدُّ

شدد عىل أن املرحلة الحالية تشهد إعادة صياغة يف الشخصية املرِصية خاصة التعليم والِخدمات الصحية. 

فتُوفَّر  الدولة:  باهتامم خاص من  الشباب  أكد مدى حظوة  قد  الرئيس  السيد  أن  السفري »بسام رايض«  كٰذلك رصح 

ِمنصات للتواصل معه ممثلة يف مؤمترات الشباب املحلية أو العاملية، مع تركيز جهود الحكومة يف توفر مزيد من فرص 

بجميع  السكنية  املرشوعات  يف  الئق  توفُّر سكن  جانب  إىل  تنفيذها،  الجاري  الشاملة  التنموية  العملية  بواسطة  العمل 

وإنشاء جامعات جديدة حكومية  التعليم  تطوير  الحرص عىل  مع  »ِمرص«،  تاريخ  نحو غري مسبوق يف  املحافظات عىل 

وخاصة تسعى لتوفِّر أرقى مستويات التعليم، وكٰذلك تأمني صحّي يقدم ِخدمات ذات جودة متميزة. 

وذكر السفري »بسام رايض« أن الشباب املشاركني يف اللقاء قد عّبوا عن سعادتهم بزيارة وطنهم »ِمرص« والتقائهم السيد 

الرئيس، مشريين إىل أن الواقع الذي رأَوه يختلف عام يعكسه كثري من وسائل اإلعالم بالخارج، وبخاصة ما ملسوه من وضع 

أمنّي مستقر ومرشوعات وطنية ذات مردود إيجايّب واضح، موجهني يف ٰهذا اإلطار التحية والتقدير إىل فخامة الرئيس »عبد 

زاروا  أنهم  ذكر  والتطرف؛ كام  اإلرهاب  وأنقذها من  تاريخها  قيادة »ِمرص« يف فرتة عصيبة من  توىل  إذ  السييس«  الفتاح 

مرشوعات قومية كثرية قامت بها »ِمرص« املرحلة املاضية بخاصة »محور قناة السويس« واملدن الجديدة واملناطق السياحية 

التاريخية والدينية، مؤكدين يف ٰهذا السياق أنهم سيكونون سفراء لوطنهم إىل بالد العامل مبا شاهدوه من إنجازات ونجاحات. 
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يف إطار زيارة وفد ملتقى شباب العامل ملرص استقبل نيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس 

يوم اإلثنني 8/27، قداسة »البابا توارضوس الثاين« بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية، ويف صحبته وفد من املشاركني يف 

»امللتقى العاملّي األول للشباب القبطّي األرثوذُكيّس«، وذلك باملركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس باألنبا رويس بالعباسية. 

يُعد ٰهذا امللتقى العاملّي هو أول تجمع من نوعه لشباب األقباط من كل أنحاء املعمورة، حيث يتضمن ـ إىل الجانب 

الروحّي ـ بَرناَمًجا ثقافيًّا وسياحيًّا يف معامل »ِمرص«.

حرض اللقاء لفيف من أصحاب النيافة الآلباء األساقفة؛ كام حرض من أصحاب املعايل: ، د. »خالد العناين« وزير اآلثار، 

ود. رانيا املشاط وزير السياحة؛ د. »أرشف صبحي« وزير الشباب والرياضة وقرابة 200 شاب وشابة من الكنيسة القبطية 

من املهاجرين بثالثني دولة من الخمس قارات. 

وألقى قداسة »البابا توارضوس الثاين« كلمة، أكد فيها أن ٰهذا التجمع الكبري لشباب األقباط من جميع أنحاء العامل عىل 

أرض »ِمرص« يُعد حدثًا فريًدا ألنه يقام املرة األوىل يف تاريخ »الكنيسة القبطية األرثوذكسية«. 

ٰهذا  الكرمية إىل معاليه لحضور  الدعوة  الثاين« عىل  »البابا توارضوس  بالشكر إىل قداسة  وتوجه د. »أرشف صبحي« 

الحدث الكبري، معربًا عن تقديره لحضور أبناء »ِمرص« من شباب األقباط من جميع أنحاء العامل إىل أرض الكنانة. 

وخالل اللقاء، التقى د. أرشف صبحي« الشباب األقباط من جميع أنحاء العامل املشاركني يف فعاليات األسبوع العاملّي 

األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية. 

زارة الشباب والرياضة، مبيًنا أن  وأشار د. »أرشف صبحي« إىل رضورة تكثيف التواصل بني شباب األقباط بالخارج وبني َوِ

زارة تفتح دامئًا أبوابها لٰهؤالء الشباب ألنها بيت كل شاب ِمرصّي بالداخل والخارج.  الَوِ

وخالل الزيارة وفد »الملتقى العالمّي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية« في ضيافة »المركز الثقافّي القبطّي اأُلرثوذكسّي«    
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د.  أعرب  جانبه  ومن 

سعادته  عن  العناين«  »خالد 

ومبقابلة  اللقاء  بحضور 

يف  املشاركني  األقباط  الشباب 

كل  من  العاملّي  امللتقى  هذا 

وباألخص عندما  الدنيا،  أنحاء 

سِمع منهم عن مدى فخرهم 

وآثارها  »ِمرص«  بحضارة 

لالكتشافات  سعادتهم  وعمق 

»ِمرص«  يف  الحديثة  األثرية 

من  له  مبا  إياها  ورؤيتهم 

جيد  وسياحّي  إعالمّي  صًدى 

يف العامل. 

فرصة  الشباب  وانتهز 

العناين«  »خالد  د.  وجود 

وانهالوا عليه يف شغف بأسئلة 

والحضارة  اآلثار  عن  عديدة 

عىل  حرَصوا  ثم  املرِصية، 

التقاط الصور معه.  

يُذكر أن عرَشة من الشباب 

القارات  مثلوا  قد  والشابات 

شاب  اختري  حيث  الخمس 

ٰذلك  يف  قارة  كل  من  وشابة 

امللتقى الذي نظمته »الكنيسة 

مدة  األرثوذكسية«  القبطية 

»عودة  عنوان  تحت  أسبوع 

فعالياته  وافتتح  الجذور«،  إىل 

توارضوس  »البابا  قداسة 

مبركز   8/25 السبت  الثاين« 

بوادي  البابوّي  لوجوس 

النطرون. 

وخالل الزيارة وفد »الملتقى العالمّي األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية« في ضيافة »المركز الثقافّي القبطّي اأُلرثوذكسّي«    
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عىل رأس وفد كنيّس، زار قداسة »البابا توارضوس« الثاين بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية، األربعاء 8/8، مقر 

مشيخة األزهر الرشيف، حيث كان يف االستقبال فضيلة اإلمام األكب أ. د. »أحمد الطيب« شيخ جامع األزهر الرشيف، وأ. 

د. »شوقي عالم« مفتي الديار املرِصية، وأ. د. »محمد مختار« جمعة وزير األوقاف، وقيادات املشيخة. 

وقدم قداسة البابا وأعضاء الوفد التهنئة للمستقبلني، وعىل رأسهم فضيلة اإلمام األكب، مبناسبة عيد األضحى املبارك. 

تألف الوفد الكنيّس من أصحاب النيافة »أنبا َمرقس« أُسقف شبا الخيمة و«أنبا دانيال« أُسقف املعادي والبساتني ودار 

السالم سْكرِتري املجمع املقدس و«أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس، ويف صحبتهم جناب 

»القمص رَسجيوس رَسجيوس« الوكيل العاّم للبطريركية بالقاهرة، و«الَقّس أنجيلوس إسحاق« سْكرِتري قداسة البابا، و«الَقّس 

الفخرّي ملجلس  العاّم  األرثوذكسية، ود. »جرجس صالح« األمني  القبطية  الكنيسة  باسم  الرسمّي  املتحدث  بولُس حليم« 

كنائس الرشق األوسط. 

املرِصيِّني  الصحة والعافية ولجميع  اإلمام األكب مبوفور  البابا عن خالص متنياته لفضيلة  الزيارة، أعرب قداسة  وخالل 

بالخري والسالم، كام أعرب عن سعادته بٰهذه األعياد واملناسبات التي دامئًا ما تجسد روح املحبة والتعايش املتأصلة بني أبناء 

املجتمع املرِصّي مسلميه وَمسيحيِّيه. 

قداسة البابا على رأس وفد كنسّي يهنئ فضيلة شيخ األزهر بمناسبة عيد األضحى 
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وأشاد قداسته بفكرة »منتدى شباب صناع السالم« الذي نظمه »األزهر« الرشيف و«مجلس حكامء املسلمني« و«كنيسة 

كانرتبري« ملجموعة من الشباب املسلم واملَسيحّي من الرشق والغرب يف »لندن«،

 وأكد أهمية جمع الشباب عىل الحوار والتفاهم وتبادل األفكار والتعايش الفعيّل وهو ما يرى قداسته أنه ميثل خطوة 

مهمة عىل سبيل تحقيق التعايش الكامل مستنًدا إىل قدرات الشباب عىل التواصل ونرش الفكر بوسائل التواصل الحديثة 

والتالحم املجتمعّي. 

من جانبه أعرب فضيلة اإلمام األكب عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا ووفده املرافق، مؤكًدا أن َوحدة املرِصيِّني 

ما منوذًجا ِمرصيًّا عامليًّا للتعايش االجتامعّي عىل أساس املواطنة.  ومتاسكهم قدَّ

وأوضح فضيلته أن »منتدى شباب صناع السالم« قد نقل جهود السالم والحوار بني األديان من مجال املؤمترات واللقاءات 

بني القيادات الدينية إىل التطبيق العميّل عىل يد شباب من الرشق والغرب،

 وكان فرصة كبرية لالستامع إىل آراء الشباب ومقرتحاتهم التي أثبتت رغبة كبرية يف حل املشكالت التي متر بأبناء األديان 

يف العامل من أجل مستقبل أكرث سالًما وأمانًا. 

قداسة البابا على رأس وفد كنسّي يهنئ فضيلة شيخ األزهر بمناسبة عيد األضحى 
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للشباب،  العام  األسقف  »أنبا موىس«  افتتح 

الشباب  مؤمتر  األرثوذكسية،  القبطية  بالكنيسة 

هذا  أقيم  والذي  عرش،  الثامن  بأوروبا  القبطى 

يف  أغسطس   28 إىل   23 من  الفرتة  يف  العام 

اليونان.

»أنبا  النيافة:  أصحاب  باملؤمتر  حارض  وقد 

بنيامني«  »أنبا  القدس،  مطران  انطونيوس« 

مطران املنوفية، »أنبا موىس« أسقف الشباب، و 

»أنبا بيمن« أسقف نقادة وقوص نقاده، و»أنبا 

اباكري« أسقف  أنبا  ايرالندا، و»  انتوين« أسقف 

و»أنبا  باريس،  أسقف  لوكا«  و»أنبا  السويد، 

انطونيو«  و»أنبا  اليونان،  أسقف  بافلوس« 

أسقف ميالنو.

سن  من  وشابة  شاب   ٦00 املؤمتر  حرض 

جامعة من ١2 دولة اوروبية، وكان ضيف رشف 

املؤمتر العامل الكبري إبراهيم سمك خبري الطاقة 

الشمسية بأملانيا.

بحضور 5٠٠ شاب.. افتتاح مؤتمر الشباب القبطى بأوروبا فى اليونان
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»املفهوم  موضوع  املؤمتر  تناول  وقد 

مجموعات  جانب  إىل  للحرية«  املسيحي 

عمل ملناقشة سامت الحرية املنضبطة حسب 

املفهوم املسيحي

افتتح اللقاء نيافة االنبا مويس بكلمة عامة عن 

فرتات  هناك  ..وكانت  للحرية  املسيحي  املفهوم 

للرتانيم كام  وفرتات  املفتوحة  والندوات  لالسئلة 

قدمت كل ايبارشية فقرة ترانيم بلغاتهم

وقد نقلت قناة مي سات كل فقرات املؤمتر 

عيل الهواء مبارشة

بحضور 5٠٠ شاب.. افتتاح مؤتمر الشباب القبطى بأوروبا فى اليونان
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توارضوس  »البابا  قداسة  رأس 

الثاين« صالة جناز مثلث الرحامت 

نيافة »أنبا أرسانيوس« ِمطران املنيا 

وأبو قرقاص، بكنيسة األمري تادرس 

يف  شارك  حيث  باملنيا،  طبّي  الشُّ

الكنيسة  أحبار  من  لفيف  الصالة 

من  غفرية  وأعداد  الكهنة،  واآلباء 

احتشدت  التي  اإليبارشية  شعب 

املحيطة إللقاء  قة  واملَِنطَِ بالكنيسة 

جثامن  عىل  األخرية  الوداع  نظرة 

حضور  يف  وٰذلك  وأبيها،  راعيها 

محافظ »املنيا« وقيادات املحافظة. 

كان نيافة األب املِطران الجليل 

قد رقد يف الرب يوم 8/١١ عن عمر 

قارب التسعني سنة، قضَّ منها ٦0 

أمُنوذًجا  مقدًما  وراعيًا،  راهبًا  سنة 

والرعاية  الرهبنة  يف  به  يُحتذى 

األمينة الباذلة. 

نياحة شيخ مطارنة الصعيد 
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ونيافة »أنبا إرميا« ينعى مثلث الرحمات »أنبا أرسانيوس« 
إرميا«  »أنبا  النيافة  صاحب  حرضة  كتب 

»أنبا  الرحامت  مثلث  انتقال  خب  تلقيه  فور 

التواصل  مبوقع  صفحته  عىل  أرسانيوس« 

 :FAcEbook االجتامعّي

الرحامت  مثلث  القيامة  رجاء  عىل  رقد 

وأبو  املنيا  إيبارشية  ِمطران  أرسانيوس«،  »أنبا 

 ٤2 من  أكرث  ايبارشيته  خدم  أن  بعد  قرقاص، 

السامء  الطاهرة، وتعزيات  نياًحا لروحه  عاًما. 

لشعب إيبارشيته ومحبيه. يصىلَّ عىل جثامنه 

تادرس  األمري  بكنيسة  اليوم،  عرص  الرابعة  يف 

باملنيا. 

و«صالة الثالث« بالِمطرانية 
عقب قداس أقيم اإلثنني 8/١3، شارك كهنة 

كنائس إيبارشية »املنيا وأبو قرقاص« يف »صالة 

يف  باملِطرانية،  َمرقس  مار  بكنيسة  الثالث« 

رحيل مثلث الرحامت »أنبا أرسانيوس« ِمطران 

اإليبارشية. 

مكاريوس«  »أنبا  نيافة  وقال 

الثالث  إن صالة  للمنيا  العاّم  األُسقف 

عىل  الثالث  اليوم  يف  تقام  صالة  هي 

الوفاة عند موت أّي قبطّي أرثوذكيّس، 

مبكان  تقام  أن  العادة  جرت  حيث 

الحزن  »رصف  بهدف  وتؤدَّى  الوفاة، 

من املكان وتعزية األرسة«. 

متوالية،  أيام  ثالثة  مدار  وعىل 

عزاء  يف  مشاركٍة  آالٍف  توافد  استمر 

عيد، بعد أن شارك  شيخ مطارنة الصَّ

 30 عىل  يربو  ما  يوم  أول  عزائه  يف 

ألف شخص.

نياحة شيخ مطارنة الصعيد 
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يف ظهرية يوم، األحد 8/5، أقيمت صالة جنازة د. 

أرشيدياكون  القديس  تلميذ  ـ  تاورضوس«  »موريس 

حبيب جرجس ـ أستاذ ورئيس قسم الكتاب املقدس 

مبعهد  الالهوت  علم  أستاذ  االكلرييكية  بالكلية 

مار  القديس  »كنيسة  من  وٰذلك  القبطية،  الدراسات 

أصحاب  بحضور  الجديدة«،  مبِرص  الرسول  َمرقس 

النيافة: »أنبا بيسنتي« أُسقف ُحلوان واملعرصة، و«أنبا 

أبرآم« أُسقف الفيوم رئيس دير املالك غبيال بالفيوم، 

الثقايّف  املركز  رئيس  العاّم  األُسقف  إرميا«  و«أنبا 

مغاغة  أُسقف  أغاثون«  و«أنبا  األرثوذكيّس،  القبطّي 

للمنيا،  العاّم  األُسقف  مكاريوس«  و«أنبا  والِعْدوة، 

مدينتي  لكنائس  العاّم  األُسقف  مكسيموس«  و«أنبا 

السالم والحرفيِّني؛ ويف مشاركة أعداد غفرية من اآلباء 

الكهنة والشعب القبطّي. 

أفراد  إىل  املَرقسية  الكرازة  بطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين«  توارضوس  »البابا  قداسة  تعزيات  إرميا«  »أنبا  نيافة  ونقل 

أرسة الراحل الجليل وجميع محبيه، واصًفا إياه بـ«العامل الجليل« الذي صار عىل يديه تالميذ كثريون من القيادات الكنسية 

يف مواقع متنوعة، كام نقل نيافته تعزيات كلٍّ من أصحاب النيافة »أنبا بيشوي« ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ رئيس دير 

القديسة دميانه ببارّي بلقاس وأنبا »رصابامون« األُسقف رئيس دير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون و«أنبا موىس« 

األُسقف العاّم للشباب. 

وصية د. »موريس تاوضروس« 
فايز«  »سليامن  م.  قرأ  ثم 

»موريس  د.  كرمية  زوج 

تاورضوس« رسالة أخرية له كان 

العقيدة  بـ«مؤمتر  ألقاها  قد 

مبنزلة  تُعد  وهي  20١7/9م«، 

وصيته إىل كل أبناء الكنيسة يف 

كل مكان؛ حيث أوىص بإهداء 

كل كتبه للمركز الثقايف القبطي 

نيافة  رأسه  وعىل  األرثوذكيس 

إرميا  األنبا  الجليل  الحب 

بطباعتها.

نياحة د. »موريس تاوضروس«
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مغاعة  أُسقف  أغاثون«  و«أنبا  األرثوذكيّس  القبطّي  الثقايّف  املركز  رئيس  العاّم  األُسقف  إرميا  أنبا  النيافة  صاحبا  قدم 

والِعْدوة، األحد 8/5، واجب العزاء يف نياحة د. »موريس تاورضوس«، وٰذلك بالقاعة امللحقة بـ«كنيسة القديس مار َمرقس 

الرسول مبِرص الجديدة «.

صاحبا النيافة »أنبا إرميا« و«أنبا أغاثون« يقدمان العزاء لنيافة »أنبا أنطونيوس« في نياحة والده 

صاحبا النيافة »أنبا إرميا« و«أنبا أغاثون« يقدمان العزاء في نياحة د. »موريس تاوضروس« 

قدم صاحبا النيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس و«أنبا أغاثون« أُسقف مغاعة والِعْدوة، 

يوم 8/5 واجب العزاء إىل صاحب النيافة »أنبا أنطونيوس« ِمطران الكريس األورُشليمّي والرشق األدىن رئيس دير القديس أنبا 

أنطونيوس بالقدس، يف نياحة والده »القمص تيموثاوس رشموخ« كاهن كنيسة مار َمرقس الرسول بأبوتيج وكيل املِطرانية. 
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يف صباح السبت 8/25، رأس نيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس قداس ذكرى مرور 

أربعني يوًما عىل رحيل الشامس الخادم األمني »وديع سمري وديع« بسْكرِتارية نيافته، وٰذلك بـ«الكنيسة البطرسية« بالقاهرة، 

يف مشاركة عدد من اآلباء الكهنة وأرسة املنتقل ومحبيه. 

كان أ. »وديع سمري وديع« قد انتقل عن عاملنا الثالثاء 7/2٤، ورأس صالة الجناز عىل جثامنه نيافة »أنبا إرميا« بـ«كنيسة 

السيدة العذراء والشهيد أيب السيفني بالخصوص باملرج

ذكرى األربعين للشماس »وديع سمير« في »الكنيسة البطرسية« 
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نيافة »أنبا إرميا« يلقي عظة بـ«الكنيسة السيدة العذراء مريم بِمصر القديمة«

يف مساء اإلثنني 8/١3، ألقى نيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم ورئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس، عظة روحية يف 

أثناء نهضة »صوم السيدة العذراء« يف كنيستها مبِرص القدمية املعروفة بـ«قرصية الريحان«
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السيدة العذراء القديسة« )١(
   ملثلث الرحمت قداسة البابا شنوده الثالث 

رموز السيدة العذراء:
تابوت العهد: وكان هذا التابوت من خشب السنط الذي ال يسوس. مغىش بالذهب 
من الداخل والخارج )خر25: ١0، 22(، رمزًا لنقاوة العذراء وعظمتها. وكانت رمزًا أيًضا 

ملا يحمله التابوت يف داخله من أشياء ترمز إىل السيد املسيح.

فقد كان يحفظ فيه »قسط من الذهب فيه املن، وعصا هرون التي أفرخت« )عب9: ٤(. ولوحا الرشيعة )رمزًا لكلمة 
الله املتجسد(.

 -وهكذا تشبه العذراء أيًضا بقسط املن:

ألن املن كان رمزًا للسيد املسيح باعتباره الخبز الحي الذي نزل من السامء، كل من يأكله يحيا به، أو هو أيًضا خبز 
الحياة )يو٦: 32، ٤8، ٤9(. ومادام السيد املسيح يشبه باملن، فيمكن إذن تشبيه العذراء بقسط املن، الذي حمل هذا 

الخبز الساموي داخله.

- وتشبه العذراء أيًضا بعصا هرون التي أفرخت:

أي أزهرت وحملت براعم الحياة مبعجزة )عد١7: 7-8 مع أن العصا أصاًل ال حياة فيها ميكن أن تفرخ زهرًا ومثرًا. وذلك 
يرمز لبتولية العذراء التي ما كان ممكًنا أن تفرخ أي تنتج نساًل. إمنا ولدت مبعجزة. ورد الوصف يف ابصالية األحد.

- خيمة االجتامع )قبة موىس(:

خيمة االجتامع، كان يحل فيها الرب، والعذراء حل فيها الرب. ويف األمرين أظهر الله محبته لشعبه. وهكذا نقول يف 
األبصلمودية »القبة التي صنعها موىس عىل جبل سيناء، شبهوك بها يا مريم العذراء.. التي الله داخلها«.

- وتشبه العذراء بالباب الذي يف املرشق:

ذلك الذي رآه حزقيال النبي وقال عنه الرب » هذا الباب يكون مغلًقا، ال يفتح وال يدخل منه إنسان. ألن الرب إله 
إرسائيل دخل منه فيكون مغلًقا« )حز٤٤: ١، 2(. وهذا الباب الذي يف الرشق، رأى عنده النبي مجد الرب، وقد مأل البيت 

)حز٤3: 2، ٤، 5(. وهذا يرمز إىل بتولية العذراء، التي كانت من بالد املرشق. وكيف أن هذه البتولية ظلت مختومة.

- وألنها هذا الباب الذي يف املرشق، وصفت بأنها: باب الحياة- باب الخالص:

السيدة العذراء قيل عنها يف سفر حزقيال إنها الباب الذي دخل منه رب املجد وخرج )حز٤٤: 2(.

فإذا كان الرب هو الحياة، تكون هي باب الحياة. وقد قال الرب أنا هو القيامة والحياة« )يو١١: 25(. لذلك تكون 
العذراء هي باب الحياة. الباب الذي خرج منه الرب مانًحا حياة لكل املؤمنني به...

وإذا كان الرب هو الخالص، إذ جاء خالًصا للعامل، يخلص ما قد هلك )لو١9: ١0(، حينئذ تكون العذراء هي باب الخالص.

وليس غريبًا أن تلقب العذراء بالباب، فالكنيسة أيًضا لقبت باب وقال أبونا يعقوب عن بيت إيل »ما أرهب هذا 
املكان. ما هذا إال بيت الله، وهذا باب السامء« )تك 28: ١7(.

- شبهت أيًضا بقدس األقداس:

هذا الذي كان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة كل سنة، ليصنع تكفريًا عن الشعب كله. ومريم العذراء حل يف داخلها 
رب املجد مرة واحدة ألجل فداء العامل كله.
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ومن األلقاب التي وصفت بها العذراء )ثيئوطوكوس(
أي »والدة الله«. وهذا اللقب الذي أطلقه عليها املجمع املسكوين املقدس املنعقد يف أفسس سنة ٤3١م. وهو اللقب 

الذي متسك به القديس كريلس الكبري رًدا عىل نسطور...

وبهذا اللقب »أم ريب« خاطبتها القديسة أليصابات )لو٤: ٤3(.

- ومن ألقابها أيًضا املجمرة الذهب.

ونسميها )يت شوري( أي املجمرة بالقبطية. وأحيانًا شورية هارون... أما الجمر الذي يف داخلها، ففيه الفحم يرمز إىل 

ناسوت املسيح، والنار ترمز إىل الهوته، كام قيل يف الكتاب »إلهنا نار آكلة« )عب١2: 29(.

فاملجمرة ترمز إىل بطن العذراء الذي فيه كان الالهوت متحًدا بالناسوت. وكون املجمرة من ذهب، فهذا يدل عىل 

عظمة العذراء ونقاوتها. ونظرًا لطهارة العذراء وقدسيتها، فإن العذراء نسميها يف ألحانها املجمرة الذهب.

- وتلقب العذراء أيًضا بالسامء الثانية:

ألنه كام أن السامء هي مسكن الله، هكذا كانت العذراء مريم أثناء الحمل املقدس مسكًنا لله.

- وتلقب العذراء كذلك مبدينة الله:

وتحقق فيها النبوءة التي يف املزمور »أعامل مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله« )مز8٦(، أو يقال عنها »مدينة امللك 

العظيم« أو تتحقق فيها نبوءات معينة قد قيلت عن أورشليم. أو صهيون كام قيل أيًضا يف املزمور »صهيون األم تقول إن 

إنسانًا صار فيها، وهو العيل الذي أسسها..« )مز87(.

- وبهذه الصفة لقبت بالكرمة التي وجد فيها عنقود الحياة:

أي السيد املسيح. وبهذا اللقب تتشفع بها الكنيسة يف صالة الساعة الثالثة، وتقول لها »يا والدة اإلله، أنت هي الكرمة 

الحقانية الحاملة عنقود الحياة«...

- وبصفة هذه األمومة لها ألقاب أخرى منها:

• أم النور الحقيقي، عىل اعتبار أن السيد املسيح قيل عنه إنه »النور الحقيقي الذي ينري كل إنسان« )يو١: 9(

وبنفس الوضع لقبت باملنارة الذهبية ألنها تحمل النور. وأيًضا:

• أم القدوس. عىل اعتبار أن املالك حينام برشها مبيالد املسيح قال لها«.. لذلك القدوس املولود منك يدعى ابن الله« 

)لو١: 35(.

• أم املخلص، ألن السيد املسيح هو مخلص العامل. وقد دعى اسمه يسوع ألنه يخلص شعبه من خطاياهم )مت١: 2١(.

- ومن رموزها أيًضا العليقة التي رآها موىس النبي:)خر3: 2(. ونقول يف املديحة »العليقة التي رآها موىس النبي يف 

البية، مثال أم النور طوبها حملت جمر الالهوتية، تسعة أشهر يف أحشاها ومل متسسها بأذية«. فالسيد الرب قيل عنه إنه 

»نار آكلة« )عب١2: 29( ترمز إليه النار التي تشتعل داخل العليقة. والعليقة ترمز للقديسة العذراء. 



القديس يوسف البار


