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تتقدم أسرة مجلة مصر الحلوة
ME SAT والعاملين بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي وقناة

بالتهنئة

لصاحب القداسة
 البابا األنبا تواضروس الثاني

 بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

بمناسبة مرور 7 أعوام على تجليس قداسته على كرسي مارمرقس الرسول
طالبني من الله

أن يحفظ لنا حياة قداسته سنني عديدة 

وأزمنة ساملة مديدة
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- الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد "يانوش 
أدير" رئيس جمهورية المجر وقرينته ص٨

الكنيسة  يزورا  وابنته  وزوجته  المجر  رئيس   -
المعلقة بمصر القديمة ودير الشايب باألقصر ص١٠

الثقافي  المركز  زيارة  في  األولى  المجر  سيدة   -
القبطي األرثوذكسي ص١٢

البابا  قداسة  لتجليس  السابع  بالعيد  االحتفال   -
تواضروس الثاني ص١7

تجليس  على  عاًما   4٨ بمرور  الكنيسة  احتفاالت   -
قداسة البابا شنوده الثالث ص٢٠

القبطي  الثقافي  المركز  بين  تعاون  اتفاقية   -
األورثوذكسي و شركة بوابة مصر للعالم ص٢٨
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» نبوات عن الُملك األبدّي« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي
تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 

وردت نبوة عن السيد املسيح يف األصحاح الثاين والعرشين من سفر "إَِشْعياء" كام ييل: "... َفَيكُوُن أَبًا لُِسكَّاِن 
أُوُرَشلِيَم َولَِبْيِت يَُهوَذا. َوأَْجَعُل ِمْفَتاَح بَْيِت َداُوَد َعَل كَِتِفِه، َفَيْفَتُح َولَْيَس َمْن يُْغلُِق، َويُْغلُِق َولَْيَس َمْن يَْفَتُح. 
َوأُثَبُِّتُه َوتًَدا يِف َمْوِضعٍ أَِمنٍي، َويَكُوُن كُرِْسَّ َمْجٍد لَِبْيِت أَِبيِه. َويَُعلُِّقوَن َعلَْيِه كُلَّ َمْجِد بَْيِت أَِبيِه ..." )إش٢٢: 

.)٢١-٢٤

املسيح نفسه، عندما ظهر  السيد  املسيح هو ما ورد عل لسان  السيد  النبوة تخص  أن ٰهذه  يؤكّد  ومام 
لتلميذه "يوحنا الرسول" اإلنجييّل، وتم تدوينه يف سفر "الرؤيا" كام ييل: "َواكُْتْب إَِل َمالَِك الْكَِنيَسِة الَِّتي يِف 
، الَِّذي لَُه ِمْفَتاُح َداُوَد، الَِّذي يَْفَتُح َوالَ أََحٌد يُْغلُِق، َويُْغلُِق َوالَ أََحٌد يَْفَتُح:  وُس الَْحقُّ ِفيالََدلِْفَيا: ٰهَذا يَُقولُُه الُْقدُّ

..." )رؤ٣: ٧(.

اَمِء ِمْثُل ابن إِنَْساٍن  كذلك نذكر نبوة "دانيال النبّي" الذي قال: "»كُْنُت أََرى يِف ُرَؤى اللَّْيِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ
ُعوِب َواألَُمِم  اَمُه. َفأُْعِطَي ُسلْطَانًا َوَمْجًدا َوَملَكُوتًا لَِتَتَعبََّد لَُه ُكلُّ الشُّ بُوُه ُقدَّ أََت َوَجاَء إَِل الَْقِديِم األَيَّاِم، َفَقرَّ

َواألَلِْسَنِة. ُسلْطَانُُه ُسلْطَاٌن أَبَِديٌّ َما لَْن يَُزوَل، َوَملَكُوتُُه َما الَ يَْنَقرُِض." )دا ٧: ١٣-١٤(.

السيد  ُملك  عن  الواضحة  النبوة  ٰهذه  لها يف ضوء  املالك  بشارة  مريم"  "القديسة  "العذراء"  فِهمت  لقد 
يَنُه يَُسوَع. ٰهذا يَكُوُن َعِظياًم،  املسيح األبدّي، عندما قال لها املالك: "... َوَها أَنِْت َسَتْحَبلِنَي َوتَلِِديَن ابْناً َوتَُسمِّ
َوابَْن الَْعيِلِّ يُْدَعى، َويُْعِطيِه الرَّبُّ اإِللُٰه كُرِْسَّ َداُوَد أَِبيِه، َوَيْلُِك َعَل بَْيِت يَْعُقوَب إَِل األَبَِد، َوالَ يَكُوُن لُِملِْكِه 
نَِهايٌَة«." )لو١: ٣١-٣٣(؛ فالنبوة تقول إنه مثل ابن إنسان، وال ينطبق ٰهذا الكالم إال عل من يولد من امرأة 

ليحمل لقب "ابن اإلنسان". لذلك ُولد السيد املسيح يف تجسده من "العذراء مريم" بفعل الروح القدس.

اَمُه" يف ٰهذه النبوة؛ فتشري إل صعود السيد املسيح  بُوُه ُقدَّ أّما عن عبارة أنه "أََت َوَجاَء إَِل الَْقِديِم األَيَّاِم َفَقرَّ
إل السامء "لَِيظَْهَر اآلَن أََماَم َوْجِه اللِه ألَْجلَِنا" )عب٩: ٢٤(، وليك يجلس عن يني العظمة يف األعايل. وٰهذا 
ما قاله معلمنا "بولس الرسول" عن السيد املسيح إنه "... بَْعَد َما َصَنَع ِبَنْفِسِه تَطِْهريًا لَِخطَايَانَا، َجلََس يِف َينِِي 
الَْعظََمِة يِف األََعايِل، َصائًِرا أَْعظََم ِمَن الَْمالَئِكَِة ِبِْقَداِر َما َورَِث اساًم أَْفَضَل ِمْنُهْم." )عب١: ٣-٤(. وقال أيًضا إن 
ْب مساواته لله اختالًسا . لِٰكنَُّه أَْخَل نَْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد،  السيد املسيح "إِْذ كَاَن يِف ُصوَرِة اللِه، لَْم يَْحِسَ
لِيِب. لِٰذلَِك َرفََّعُه  َصائًِرا يِف ِشْبِه النَّاِس. َوإِْذ ُوِجَد يِف الَْهْيَئِة كَإِنَْساٍن، َوَضَع نَْفَسُه َوأَطَاَع َحتَّى الَْمْوَت َمْوَت الصَّ
اَمِء َوَمْن َعَل األَْرِض َوَمْن  ْن يِف السَّ اللُه أَيًْضا، َوأَْعطَاُه اساًم َفْوَق كُلِّ اسم لِيَكْ تَْجُثَو ِباسم يَُسوَع كُلُّ ُركَْبٍة ِممَّ
تَْحَت األَْرِض، َويَْعَتَِف كُلُّ لَِساٍن أَنَّ يَُسوَع الَْمِسيَح ُهَو َربٌّ لَِمْجِد اللِه اآلِب." )يف٢: ٦-١١(. وٰهذا ما عّب عنه 
ُعوِب َواألَُمِم َواألَلِْسَنِة." )دا ٧: ١٤(.  "دانيال النبي" بقوله: "َفأُْعِطَي ُسلْطَانًا َوَمْجًدا َوَملَكُوتًا لَِتَتَعبََّد لَُه كُلُّ الشُّ

وكيف ال، واملسيح هو كلمة الله املولود من اآلب قبل كل الدهور بحسب الهوته، واملولود من "العذراء 
مريم" يف ملء الزمان بحسب ناسوته؟ وَمن يستطيع أن يفصل الله اآلب عن كلمته أو أن يفصله عن روحه 

القدوس؟ فاآلب وكلمته وروحه إلٰه واحد بالهوت واحد؛ نسجد له ومنجده إل األبد. آمني.
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» إمكانات )١١( «
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

الله عقالً وإياناً   بعد أن تحدثنا عن اإلنسان كمخلوق متميز عن بقية الخالئق أعطاه 
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 بينام بعض الدول األخرى تنظر لإلنسان أنه أحد أهم 
 ) H.R( )املوارد التى تسبب تقدم البالد ووضعها ىف مصاف الدول الراقية املتقدمة.. وتسمى اإلنسان )املوارد البرشية
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 بعنى 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 كام نرى 

ىف الصني واليابان وغريهام.. 

ثانياً : عقل اإلنسان : من أعظم اإلمكانيات التى وهبها الله لإلنسان عقله: فكل االختاعات الحديثة مصدرها عقل 
واألجهزة  والنت  الكمبيوتر  تقدم عجيب حتى صار  إليه من  وما وصل  اآلن  اإللكتونيات  عامل  يرى  فالكل  اإلنسان.. 
اإللكتونية الحديثة شاهدة عل قدرة عقل اإلنسان عل اإلكتشاف والبمجة واإلختاع 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 يلك 
جهازاً من هذه يستطيع أن يلك العامل كله ىف حوزته وأصبح هناك تواصل إجتامعى من خالل هذه األجهزة الصغرية 
ىف ما يسمى )Face-Book( أو )Twitter()الفاس بوك أو التويت( 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 إختاع 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 باإللكتونيات الحديثة وُمَبَمجة بطريقة مفيدة لإلنسان ..

ثالثاً : التكتالت العلمية والتكامل : كان من أهم نتائج هذه اإلختاعات والتواصل عل املستوى الدول أن حدثت 
إتفاقات عاملية ولقاءات بني الدول التى لها مصلحة مشتكة فأصبحنا نسمع عن مجموعة الثامنية )وهى دول أمريكا 
ونشأت  وإقتصادى  سياىس  تكامل  املجموعة  هذه  وحققت  وكندا(  وأملانيا  واليابان  والصني  وروسيا  وفرنسا  وإنجلتا 
منها  نشأ  وإقتصادية  سياسية  كثرية  أخرى  وكيانات  دولة...  العرشين  ومجموعة  األورىب  اإلتحاد  مثل  منبثقة  كيانات 
السوق األوربية املشتكة 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 
السور  النور، ورأينا كذلك إتحاد أملانيا الرشقية والغربية وإنهيار  التى نريد لها أن تظهر ىف  العربية املشتكة  السوق 
الذى كان يفصل بينهام 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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»قيم نفسك«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

وعامه  يقيم حياته،  أن  إنسان  كل  أنه دور عىل  أجد  آخر جديد  وبداية  عام  نهاية  اقرتاب  مع 
املنقيض بكل ما يحمل من إيجابيات وسلبيات. فالحياة من دون تقييم تفلت من بني يد صاحبها 
كالرساب الذي ل يستطيع المساك به أو كالريح التي يقبض كفيه محاوًل أن ينال منه شيئَا فإذ بها 

وحيدة ل تحوي سوى الرساب.
اجلس إلى نفسك

   أول خطوات التقييم الصحيح هي أن تجلس إىل نفسك بأمانة وصدق ورغبة حقيقية أن تعرف 
أين تقف وإىل أين تسري؛ والجلوس إىل النفس أمر مل يعد هيًنا يف عاملنا اآلن بكل ما يحتويه من 
انطالق لك إىل ما هو  مشغوليات ومهام وعمل ومسؤوليات لكنه أمر ل غنى عنه إذ هو نقطة 
أفضل. كثري من البرش يتعللون برسعة إيقاع الحياة ومشغولياتها فتهرب منهم األيام فال يجلسون 
إىل أنفسهم ول يدركون إىل أين تتجه خطواتهم وحني ينتبهون يجدون الزمن قد فر منهم ورحل 
بعيًدا بأحالمهم. لذلك، لتدع يومك ينقيض دون أن تجلس ولو لدقائق تراجع فيها يومك وما زرعته 
فيه. وحني تجلس إىل نفسك ل تكن قاسيًا أو ليًنا معها، بل كن عادًل واتجه نحو التغيري بإيجابية. 

ويف جلستك مع ذاتك:
قيم أهدافك

   أن يكون لإلنسان أهداف يسعى لتحقيقها يف حياته هو أمر رائع ول غنى عنه للصمود يف 
معرتكات الحياة وتحقيق اإلنجازات وهو أهم مقومات النجاح، بل يعتربها البعض دلياًل عىل أن 
اإلنسان ما زال يحيا، وحني يسري اإلنسان يف حياته ويعمل بال هدف لن يعرف النجاح. وٰذلك ألن 
ذلك النجاح يٌقاس مبدى تحقيق اإلنسان ملا وضعه لنفسه من أهداف؛ أْي إن تقدير نجاح اإلنسان 
يف الحياة يرتبط مبدى اقرتابه من الهدف الذي يسعى نحوه. واألهداف التي يضعها اإلنسان يجب 
أن تتسم: بالتحديد، والوضوح، والدقة، مع الهتامم بالزمن املالئم لتحقيقها بتميز. يقول الكاتب 
واألديب إمريسون: “العامل بأرسه يُفسح الطريق للشخص الذي يعرف ِوُجهته”؛ فمن يرغب التقدم 

والنجاح يجب أن يحدد ِوُجهته وما يريد الوصول إليه.

   ولكن يحتاج كل شخص ملراجعة أهدافه بشكل مستمر يف جلسات هادئة مع النفس يقيم فيها 
ما قام بوضعه لنفسه من أهداف أكان مناسبًا لطموحاته، مواهبه وامكاناته الشخصية أم ل؟ هل 
يحتاج إىل تعديل البعض منها أو تغيريها؟ ما الذي تحقق منها جزئيًا وما الذي مل يبدأ بعد؟ وملاذا؟ 
هل ترتيب األهداف يف حياته صحيح، أم أن هناك أمور يجب عليه أن يقدم لها األولوية يف وقته 
الحارض؟ إن مراجعة األهداف وتقييمها يضع دامئًا اإلنسان عىل الطريق الصحيح وإن رشد قلياًل عنه 

يعيده رسيعا.
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قيم انجازاتك
   أيًضا يف جلستك مع نفسك ضع أمام عينك ما تحقق لك من انجازات وما كان يجب أن تصل 
إليه ومل يحدث. فالنجازات هي األحالم التي رغبت يف تحقيقها وحولتها إىل أهداف ثم خطط 
أنجزته  ملا  تقييمك  أثناء  ويف  الواقع.  أرض  إىل  بحلمك  لتصل  متنوعة  أساليب  فيها  استخدمت 
عليك أل تهمل عامل الزمن والوقت الذي استغرقته للوصول إليه، ففي الكثري من األحيان يحقق 
اإلنسان إنجازاته ولكن بعد زمن طويل فيفقد الكثري من قيمته، وبقليل من الوقت واملراجعة 
والتنظيم ميكن تحقيق إنجازات أعظم. ل تبخل عىل نفسك برتتيب أمور حياتك ومراجعتها يف 

جلوسك مع نفسك.

   وأيًضا وأنت تقيم ما حققته إذا ما رأيت أنه هناك العوائق وأنك مل تصل إىل حلمك قم مبراجعة 
ومع  التعديل.  إىل  يحتاج  مناسبًا  غري  أمرًا  هناك  يكون  فرمبا  استخدمتها  التي  والطرق  األساليب 

مراجعة األساليب تكتشف طرقًا جديدة قد تكون أيرس أو أدق للوصول بك إىل ما تسعى إليه.
قيم مشكالتك

   يف الحياة حتاًم يواجه اإلنسان العديد من املشكالت املتنوعة والتي تؤثر بشكل مبارش عىل 
حياته ومشاعره كام قد تؤدي إىل حدوث ارتباك؛ لذا، حني تتعرض ملشكالت ل تَدْعها تطغى عىل 
تفكريك أو مشاعرك، بل حاول أن تُهدئ من قلقك وتوترات نفسك؛ لتفكر بهدوء وعقالنية يؤديان 
بك إىل أفضل الحلول. وأحد الحلول أن تقييم املشكالت التي تتعرض لها ملعرفة أسبابها، فرمبا يكون 
لك دور يف اقتحامها لحياتك بأسلوب تتبعه. وحني تجلس إىل ذاتك فأنت تعطي لنفسك الفرصة 
أن تقييم أسباب املشكالت بإيجابية وتسعى نحو اكتشاف حلول تساعدك عىل تخطيها، وليك ما 
تقييم بصدق دامئًا اسأل نفسك: ما هو دوري يف تفاقم تلك املشكلة أو املوقف؟ وستجد أن كثري 

من الضطرابات يف حياتك قد هدأت.

   أيًضا يف تقييم املشاكل عليك أن تعطيها حجمها الحقيقي فال تزيد من شأنها أو تقلل منه؛ وليك 
تصل إىل ذلك ل تقيم األمور بينام أنت تحمل يف أعامقك مشاعر متأججة نحوها بل اهدأ قلياًل لتعطي 
العقل فرصة يف أن يفكر بأكرث هدوء فيكون أقرب إىل املصداقية. ويف ذلك أعجبتني قصة قرأتها ذات 
فال  ارتباكه؛  إىل  يؤدي  ما  كثرية يف حياته  أنه يحمل هموًما  األشخاص قد لحظ  أحد  أن  تقول  يوم 
يستطيع حل ما يتعرض له من عقبات، بل تزداد األمور تعقيًدا. وإذ أدرك ٰهذا، قرر أن يكتب املشكلة 
ندوق املشكالت”. كان يفعل  ندوق أطلق عليه “َصُ التي تواجهه أو الفكر الذي يقلقه، ثم يُلقيه يف َصُ
ٰهذا طوال أيام األسبوع، ثم يفتح الصندوق يف يوم الخميس من كل أسبوع يف جلسة هادئة يقرأ ما 
كتبه عىل مر األيام. اكتشف الرجل بعد مدة، أن أغلب ما دونه هو مخاوف أو مشكالت مل تحدث، 
أو مل تنتِه، أو ليست يف طريقها للحل. كٰذلك وجد أن هناك كثريًا من األمور التي كان ينتابه القلق 
ا! وأنت تفعل ٰهذا، َضع كل أمورك أمام الله يف صلواتك  واملخاوف جراء حدوثها مل يُكن لها وجود حقًّ

واثًقا أنه يستطيع أن يعينك ويهبك الحكمة الالزمة للتصدي للمواقف التي متر بك.

   أهنئكم جميعـًا باقرتاب حلول العام الجديد، متمنيـًا من الله أن يكون عامـًا ممتلئـًا بكل الخري 
والسالم والرخاء للمرصيني جميًعا ووطننا العزيز مرص.
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     استقبل الرئيس عبد الفتاح السييس والسيدة قرينته يوم الخميس  ٢٨/ ١١ ، بقرص االتحادية "يانوش أدير" 
رئيس جمهورية املجر وقرينته؛ حيث تم إجراء مراسم االستقبال الرسمي وعزف السالميني الوطنيني واستعراض 

حرس الرشف.

ورصح السفري بسام رايض، املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسني عقدا جلسة مباحثات 
سيادته  مشيًدا   ، املجري  بالرئيس  الرئيس  رحب  البلدين؛ حيث  وفدي  موسعة ضمت  جلسة  أعقبتها  ثنائية 

التعاون  لتعزيز  التطلع  عن  ومعربًا  البلدين،  بني  التاريخية  بالعالقات 
بني  مؤخرًا  التي متت  البناءة  اإليجابية  الخطوات  يف ضوء  بينهام  الثنايئ 
مرص واملجر، التي تجسدت يف تبادل الزيارات رفيعة املستوى، وعقد 4 
بنيويورك يف شهر  كان آخرها  عام ٢0١5،  منذ  البلدين  بني  رئاسية  قمم 

سبتمرب املايض عىل هامش أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة.

الشكر  موجًها   ، مرص  بزيارة  سعادته  املجري  الرئيس  أكد  جانبه؛  من 
عىل  الحرص  عن  ومعربًا  الضيافة،  وكرم  االستقبال  حفاوة  عىل  للرئيس 
املجاالت،  الصديقني يف مختلف  البلدين  بني  والتشاور  التنسيق  استمرار 
املجر مع مرص، ال سيام يف ظل  لتطوير وتعزيز عالقات  التطلع  وكذلك 
دورها املحوري بقيادة السيد الرئيس إلرساء دعائم االستقرار واألمن يف 

منطقة الرشق األوسط والقارة اإلفريقية.

وذكر املتحدث الرسمي أن املباحثات تناولت سبل تعزيز العالقات الثنائية، 
مجال  يف  التعاون  عن  فضاًل  والتجارية،  واالستثامرية  االقتصادية  خاصًة 
املهمة  األولويات  من ضمن  يعد  الذي  الحديدية،  السكك  قطاع  تطوير 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر
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التي تعول عليها الدولة ال مرص ية يف إحداث 
حاليًا  الجارية  التنمية  عملية  يف  نوعية  نقلة 
مرفًقا  كونه  عىل  عالوة  متسارعة،  بخطوات 
حيويًا ميس الحياة اليومية للمواطن، أخًذا يف 
تطوير هذا  للمجر يف  الفاعل  الدور  االعتبار 
وحاليًا  املايض،  القرن  ستينيات  منذ  القطاع 
عرب تنفيذ مرشوع متويل وتوريد ١300 عربة 
املرشوع  وهو  روسيا،  مع  بالتعاون  قطار، 
املرصية،  الحديدية  السكك  تاريخ  يف  األكرب 
التي  اإليجابية  للتطورات  تتويًجا  يأيت  الذي 

تشهدها عالقات البلدين يف كافة املجاالت.

تعظيم  آفاق  حول  الرئيسان  تباحث  كام 
التعاون بني البلدين يف مجال تكنولوجيا تحلية 

املياه وتعظيم االستفادة من مواردها، وكذلك التعاون يف مجال الزراعة والري، باإلضافة إىل التعاون يف مجال الطاقة 
مبختلف أنواعها، وذلك يف ضوء حرص البلدين عىل تنويع وتأمني مصادرهام من الطاقة.

وأضاف املتحدث الرسمي أن املباحثات شهدت استعراض عدد من امللفات اإلقليمية؛ حيث أكد الرئيسان أهمية 
تضافر الجهود للتوصل إىل حلول سلمية ملختلف األزمات باملنطقة مبا يحفظ كيان الدولة الوطنية باملقام األول.

وقد استعرض الرئيس كذلك الجهود ال مرص ية يف مجال مكافحة اإلرهاب، مشرياً إىل أهمية قيام املجتمع الدويل 
بالتعامل مع جذور آفة اإلرهاب من خالل مقاربة شاملة تتضمن كافة األبعاد واألسباب.

كام تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غري الرشعية؛ حيث أكد الرئيس 
ية  مرص  ال  الجهود  إىل  سيادته  مشريًا  الظاهرة،  تلك  مكافحة  عىل  مرص  حرص 
للتصدي بنجاح النتقال املهاجرين غري الرشعيني عرب املتوسط، مبا يسهم يف الحفاظ 
إطار من  الهجرة يف  التعامل مع ملف  أهمية  أوروبا، ومؤكًدا  أمن واستقرار  عىل 
دون  فقط  األمنية  الحلول  عىل  الرتكيز  وعدم  األعباء،  وتحمل  املشرتكة  املسئولية 

معالجة جذور املشكلة يف دول املصدر.

وأوضح املتحدث الرسمي أن الرئيس املجري أعرب يف هذا اإلطار عن تثمينه للجهود 
مجال  الناجحة يف  ية  ال مرص  والتجربة  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  ية يف  ال مرص 
التعاون مع مرص عىل  الحرص عىل مواصلة  الرشعية، مؤكًدا  الهجرة غري  مكافحة 
مختلف املستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي املتوسط، ودعم مواقف 
مرص داخل االتحاد األورويب، ومشيًدا يف هذا الخصوص بجهود مرص لتعزيز جسور 
الحوار بني الدول اإلفريقية والعربية ودول االتحاد األورويب، أخًذا يف االعتبار العالقة 

املبارشة بني األمن يف أوروبا واألوضاع يف منطقة الرشق األوسط والقارة اإلفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر
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زيارة الكنيسة المعلقة
يانوش  زار  ملرص،  زيارته  هامش  عىل   
وزوجته  املجر  جمهورية  رئيس  أدير 
وابنته والوفد املرافق له، اليوم الجمعة 
املعلقة  الكنيسة  ٢0١٩م،  نوفمرب   ٢٩
لدى  استقباله  يف  وكان  القدمية،  مبرص 
وصوله صاحبا النيافة الحرب الجليل األنبا 
إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف 
القبطي األرثوذكيس والحرب الجليل األنبا 
مرص  لكنائس  العام  األسقف  يوليوس 

القدمية.

والوفد  سيادته  تجول  الزيارة  وخالل 
رشح  إىل  واستمع  الكنيسة،  يف  املرافق 
بختام  و  بها.  الخاصه  التاريخية  للقصة 
تذكارية  كلمة  فخامتة  سجل  الزيارة 
مع  وتبادل  الكنيسة.  زيارات  دفرت  يف 

صاحبي النيافة الهدايا التذكارية.

ودير الشايب باألقصر
أدير  يانوش  املجري  الرئيس  قام  كام 
برفقة زوجتة السيدة األوىل للمجر "انيتا 
القديس  لدير  بزيارة  وأبنته،  هريكزيغ" 

األنبا باخوميوس )الشايب( باألقرص.

وكان يف استقبالهم صحايب النيافة األنبا 
ونيافة  الدير   ورئيس  أسقف  سلوانس 
األنبا إرميا األسقف العام رئيس  املركز 

الثقايف القبطي األرثوذكيس.

والوفد  املجري  الرئيس  قام  وقد  هذا 
الدير  كنائس  يف  بالتجول  املرافق 
وقام  النيافة  صحايب  برفقه  ومعامله، 
الدير  بتعريف  سلوانس  األنبا  نيافة 
وتاريخه وال سيام الكنيسة األثرية التي 

أنشئت يف القرن الرابع امليالدي.

الزيارة،  أدير خالل  يانوش  السيد  رافق 
سعادة السفري "بيرت كيفك" سفري املجر 

بالقاهرة

رئيس المجر وزوجته وابنته يزورا الكنيسة المعلقة بمصر القديمة ودير الشايب باألقصر

رئيس املجر وزوجته وابنته ونيافة األنبا إرميا واألنبا يوليوس بالكنيسة املعلقة

رئيس املجر وزوجته وابنته ونيافة األنبا إرميا واألنبا سلوانس بدير )الشايب( باألقرص
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رئيس المجر وزوجته وابنته يزورا الكنيسة المعلقة بمصر القديمة ودير الشايب باألقصر

رئيس املجر وزوجته وابنته ونيافة األنبا إرميا واألنبا يوليوس بالكنيسة املعلقة

رئيس املجر وزوجته وابنته ونيافة األنبا إرميا واألنبا سلوانس بدير )الشايب( باألقرص
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العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  النيافة  صاحب  استقبل 
ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يف ٢٨ نوفمرب ٢0١٩م، 
السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل وقرينة الرئيس املجري، 
وذلك مبقر املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بالعباسية، واطلعت 

عىل ما يقوم به املركز من أنشطة وخدمات.

املركز  أروقة  داخل  زيارة  سيادتها يف  نيافته  رافق  وقد      هذا 
واملتحف البطريريك والبانوراما القبطية ومزار الشهداء، كام رافقها 
نيافته لزيارة الكاتدرائية املرقسية الكربى باألنبا رويس والكنيسة 

البطرسية.

سيدة المجر األولى في زيارة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل داخل مزار الشهداء باملركز

السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل تهدي نيافة األنبا إرميا 
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سيدة المجر األولى في زيارة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل داخل مزار الشهداء باملركز

السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل تهدي نيافة األنبا إرميا 

امام اللوحة التذكارية لـ “مرجيت توت” التي تعرب عن العالقة بني الشعبني املجري واملرصي

نيافة األنبا إرميا يقدم  هدايا تذكادية لسيدة املجر األوىل 

امام اللوحة التذكارية لـ “مرجيت توت” التي تعرب عن العالقة بني الشعبني املجري واملرصي
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السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل داخل الكنيسة البطرسية

من داخل الكاتدرائية الكربى بالعباسية

امام لوحة شهداء الكنيسة البطرسية مبزار الشهداء بالثقايف القبطي
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السيدة “أنيتا هريكزيغ” سيدة املجر األوىل داخل الكنيسة البطرسية

من داخل الكاتدرائية الكربى بالعباسية

امام لوحة شهداء الكنيسة البطرسية بالكنيسة
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   ترأس صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، يف ١٨ نوڤمرب ٢0١٩م، 
فعاليات سيمينار املجمع املقدس وذلك يف مركز "لوجوس" البابوي بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون.

    ودارت املناقشات يف سيمينار هذا العام حول موضوع "األسقف والكاهن.. أبوة وبنوة"؛ حيث متت مناقشة 
عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بالخدمة الكهنوتية، وكيفية تعامل األب األسقف معه داخل العمل الرعوي، 

وماذا يريد الكاهن من األب األسقف، إىل جانب عدد من املوضوعات األخرى املتعلقة باملوضوع ذاته.

افتتاح مكتبة لوجوس بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون

سيمينار المجع المقدس في مركز "لوجوس" البابوي بوادي النطرون

افتتح صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، يف ١٩ نوڤمرب ٢0١٩م، 
املكتبة البابوية املركزية، يف املقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك عىل هامش اجتامعات 
سيمينار املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية املنعقد يف مركز "لوجوس" بوادي النطرون. بحضور عدد 

من اآلباء املطارنة واألساقفة املشاركني يف املجمع املقدس.

وقدم البابا توارضوس رشًحا وافيًا عن مكونات املكتبة، باإلضافة إىل الوسائل املتاحة لالستخدام من قبل زوار 
املكتبة.  

  وأجرى قداسة البابا جولة داخل املكتبة التي تضم قاعة االجتامعات الرئيسية، التي تسع لـ١50 شخًصا، 
باإلضافة إىل املمر املتحفي الذي يضم بعض األيقونات.

    وتضم املكتبة أيًضا قاعة الكتاب املقدس، وقاعة الالهوتيات، املعرفة العامة، قاعة التاريخ.
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االحتفال بالعيد السابع لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني

احتفلت الكنيسة القبطية األرثوذكسية يف ١٨ نوڤمرب ٢0١٩م، مبرور 7 أعوام عىل تجليس صاحب القداسة البابا 
توارضوس الثاين، بابا لإلسكندرية وبطريركًا للكرازة املرقسية، ليكون البطريرك الـ١١٨ يف عداد بطاركة الكنيسة 

القبطية األرثوذكسية، خلًفا ملثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث.

    وقد ترأس قداسته القداس اإللهى يوم ٢١ نوڤمرب ٢0١٩م بكنيسة التجىل مبركز لوجوس بدير األنبا بيشوى 
الشاممسة،  وخورس  الكهنة  واآلباء  املقدس،  املجمع  أعضاء  واألساقفة  املطارنة  اآلباء  مبشاركة  النطرون  بوادى 

باإلضافة إىل حضور أبناء وشعب الكنيسة.
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   شهد صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، يف ٢6 نوڤمرب ٢0١٩م، 
حفل تخريج دفعة جديدة من معهد الدراسات القبطية، وذلك عىل مرسح األنبا رويس بالكاتدرائية، وسط حضور 

العديد من اآلباء األساقفة والكهنة وخريجي املعهد.

      وخالل الحفل ألقى قداسة البابا كلمة عرب فيها عن سعادته بحضور حفل التخريج، وقال: "إن هذا يوم فرح 
لتخريج دفعات من معهد الدراسات القبطية، وهو املعهد الذي يتقدم جميع معاهدنا الدراسية والتعليمية وهذا 

املعهد أنشئ يف نفس هذا املكان عام ١٩54م يف حربية املتنيح البابا يوساب الثاين أي أنه أنيش منذ 65 عاًما".

    وأضاف خالل كلمته يف احتفالية تخريج دفعة جديدة من معهد الدراسات القبطية قائالً: "إن هذا املعهد عرب 
هذه السنوات الكثرية قادة عمداء أوفياء قدموا ما عندهم من علم ومعرفة ودراسة، وربوا أجياالً وهو معهد 

فريد يف اسمه ويف كونه ويف كيانه".

    ثم قدم قداسة البابا شهادات التقدير ألعضاء هيئة التدريس باملعهد، وهم أصحاب النيافة األحبار األجالء: 
األنبا  دميرتيوس،  األنبا  أبرآم،  األنبا  بوال،  األنبا  تيموثاوس،  أبونا  نيافته  عن  بالنيابه  واستلمها  باخوميوس  األنبا 
مارتريوس، األنبا إرميا، األنبا مقار، األنبا مكاري، األنبا باڤيل، واألساتذة من اآلباء الكهنة: الدكتور القمص موىس 
القص  الدكتور  القمص صليب عجيب،  بوال عطية،  القمص  الدكتور  باخوم عبداملالك،  القمص  الدكتور  واصف، 
بيشوي حلمي، الدكتور القس باسيليوس صبحي، الدكتور القس داود مكرم، القس مبوا ساروفيم، القس أنجيلوس 
أنيس، القس غربيال برنابا، القس ميخائيل فؤاد، القس بولس رفعت، القس أنجيلوس إسحاق، القس فام القمص 

يعقوب، القس فيلبس بيباوي، وباقي أعضاء هيئة التدريس باملعهد.

واملاجستري  الدكتوراه  شهادات  عىل  للحاصلني  التخرج  شهادات  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  قدم  كام       
والدبلومات، بجميع أقسام املعهد لألعوام من ٢0١4 إىل ٢0١٩.

حفل تخريج دفعة جديدة من معهد الدراسات القبطية
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    افتتح صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، يف 4 نوڤمرب ٢0١٩م، 
أكادميية "كيمي" الطبية يف مدينة العبور، والتي تضم مركزًا تدريبيًّا لألطباء وأطقم التمريض، وضع قداسته حجر 
األكادميية  وتهدف  املستشفى،  األكادميية عىل  تحتوى  بحيث  ذاتها..  لألكادميية  التابع  كيمي  األساس ملستشفى 

إلقامة ورش عمل وبرامج تدريبية لكل أعضاء الفريق الطبي وفريق التمريض واإلداريني.

   وعقب االفتتاح، وقع قداسة البابا مع الربوفيسور ديريك ألديرسون Professor Derek AlDerson بروتوكول 
تعاون بني أكادميية "كيمي" الطبية، وكلية الجراحني امللكية الربيطانية.

قداسة البابا يستقبل وفد مبادرة "بناة الحوار" التابعة لمنظمة كايسيد الدولية

قداسة البابا تواضروس الثاني يفتتح أكاديمية "كيمي" الطبية في العبور

نوڤمرب   ١7 املرقسية، يف  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين،  توارضوس  البابا  القداسة  استقبل صاحب    
٢0١٩م، وفد مبادرة "بناة الحوار" التابع ملنظمة كايسيد الدولية kAICIIDk، وذلك يف املقر البابوي بالكاتدرائية 

املرقسية بالعباسية.
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مرور 4٨ عاًما عىل تجليس 
قداسة  الرحامت  مثلث 
الثالث  شنوده  البابا 
مارمرقس  كريس  عىل 
بذلك  ليكون  الرسول 
عداد  يف  الـ١١7  البطريرك 
القبطية  الكنيسة  بطاركة 

األرثوذكسية.

    وكان قداسة البابا شنوده 
يف  تجليسه  تم  قد  الثالث 
١4 نوڤمرب ١٩7١م، بعد أن 
الهيكلية  القرعة  إجراء  تم 
١٩7١م،  أكتوبر   3١ يف 
الطفل  اختيار  تم  حيث 
القرعة  به  لتتم  “أمين” 
القرعة  ووقعت  الهيكلية، 
كام  شنوده،  األنبا  عىل 
الجمهورية  رئيس  صدق 
بطريركًا  تعيينه  قرار  عىل 

عىل الكنيسة القبطية.

    

 3 يف  شنوده  البابا  ولد 
بقرية  ١٩٢3م،  أغسطس 

"نظري  باسم  بأسيوط،  سالم 
جيد"، والتحق بجامعة فؤاد األول، يف قسم التاريخ، وحصل عىل الليسانس بتقدير ممتاز ١٩47م.

    ترهب يف دير الرسيان يف ١٨  يوليو ١٩54م باسم "الراهب أنطونيوس الرسياين"، وقال قداسته إنه وجد يف 
الرهبنة حياة مليئة بالحرية والنقاء، ومن عام ١٩56م إىل عام ١٩6٢م، عاش قداسته حياة الوحدة يف مغارة تبعد 

نحو 7 أميال عن مبنى الدير مكرًسا فيها كل وقته للتأمل والصالة.

    رسم قًسا يف 3١ أغسطس ١٩5٨م، ثم عني سكرتريًا يف بداية عهد البابا كريلس السادس، ثم سيم أسقًفا عاًما 
للتعليم واملعاهد الدينية باسم األنبا شنوده يف 30 سبتمرب ١٩6٢م.

   وتنيح بسالم يف ١7 مارس ٢0١٢م عن عمر يناهز ٨٩ عاًما، ودفن جثامنه الطاهر يف مدفن خاص بدير األنبا 
بيشوي بوادي النطرون.

مرور 4٨ عاًما على تجليس قداسة البابا شنوده الثالث
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  ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل 
العام ورئيس  إرميا األسقف  األنبا 
املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 
القداس  ٢0١٩م،  نوڤمرب   ١0 يف 
مارمرقس  القديس  مبزار  اإللهي 
يف  املرصية  الديار  كاروز  الرسول 
بالعباسية،  املرقسية  الكاتدرائية 
بتذكار  االحتفال  مبناسبة  وذلك  
تكريس كنيسة القديس مارمرقس 
املقدس  رأسه  وظهور  اإلنجييل 

باإلسكندرية.

    شارك يف صالة القداس اإللهي 
الراهب القس بولس سان أنطوين 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
من  شحاتة  أبرآم  والقمص 

إيبارشية دشنا.

عظة لنيافة األنبا إرميا بكنيسة السيدة العذراء في كفر الصعيدي منيا القمح
كنيسة  آباء  من  كرمية  بدعوة   
كفر  يف  مريم  العذراء  السيدة 
التابعة  القمح  مبنيا  الصعيدي 
يف  للمشاركة  الرشقية،  ملحافظة 
الكنيسة،  تقيمها  التي  النهضة 
الحرب  النيافة  صاحب  ألقى 
الجليل األنبا إرميا األسقف العام 
القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس 
األرثوذكيس، يف ١ نوڤمرب ٢0١٩م، 
كريلس  "البابا  بعنوان  عظة 

الخامس" البطريرك ١١٢.

آباء  نيافته  استقبال  يف  وكان     
عدد  وبحضور  الكنيسة،  وكهنة 
غفري  وجمع  الشاممسة  من  كبري 

من شعب الكنيسة.

االحتفال بتذكار تكريس كنيسة القديس مارمرقس
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ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف ٢4 
نوڤمرب ٢0١٩م، صالة عشية عيد استشهاد القديس العظيم مار مينا العجائبي، وذلك يف كاتدرائية مار مرقس 

الرسول بطاحونة القديس البابا كريلس السادس.

  وخالل عظة العشية، تحدث نيافته عن ملحات يف حياة مار مينا العجائبي، موضًحا أن أرسته أسست بيتها 
عىل الصخر وأن حياة الشهيد العظيم كانت عبارة عن تدريب مستمر، مشريًا إىل أن مار مينا تعرض لتجارب 
يف حياته، كان أولها فقدان والده وهو يف الحادية عرشة من عمره، ثم بعد ذلك تعرض للتجربة الثانية وهي 
فقدان والدته، لكنه عىل الرغم من صعوبة ذلك كان يشعر بوجود الله معه، ومل يكن وحيًدا أو ضعيًفا أو 

محتاًجا ألحد.

     وأضاف نيافة األنبا إرميا أن الضيقة واألمل قادتا مارمينا إىل االعتامد الكيل عىل الله وأن يكون الله هو 
كل عائلته، مشريًا إىل أن الشهيد العظيم اكتشف جامل الله ومحبته وعنايته وأبوته الحانية، فالتهب قلبه 
ليعبد  الربية سنة 303م  إىل  توجه  ثم  واملساكني،  الفقراء  أمواله عىل  بتوزيع  وقام  الله،  الداخل مبحبة  من 
الله ويعيش حياة النسك والبتولية مدة خمس سنوات يف وحدة وصالة وتسبيح، وذلك قبل أن ينال إكليل 
االستشهاد وهو يف الرابعة والعرشين من عمره، ويصبح أيقونة عظيمة وشهيًدا عظياًم من الشهداء الكبار 
الذي  واملعجزات،  اآليات  العجائبي صاحب  ويسمى  أجمع،  العامل  وكنائس  األرثوذكسية  القبطية  بالكنيسة 

نطلب شفاعته وبركته لحياتنا وأوالدنا وكنيستنا واملسيحيني املتأملني بكل مكان بالعامل.

     وقد اختتم نيافة األنبا إرميا عظته بتوجيه رسالة إىل الشعب املسيحي قائال: “مش عايز حد منكم يخاف 
وال يقلق وال يهتز، اليل يحفظ نفسه للمسيح ويطلبه، املسيح هيحفظه ويستجيب له، الزم نثبت ونسند 
بعض ألن نفوسنا ربنا هيسألنا عنها إحنا وكل اليل حوالينا”، ثم وجه نيافته التهنئة إىل نيافة الحرب الجليل األنبا 
كريلس آڤا مينا أسقف ورئيس دير مار مينا العجائبي بصحراء مريوط، بالعيد الستني إلعادة تأسيس الدير بيد 

القديس البابا كريلس السادس.

عشية عيد استشهاد القديس العظيم مارمينا العجائبي
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الجليل  الحرب  النيافة  صاحب  ترأس       
املركز  ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا 
نوڤمرب   ٢ يف  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
للمهندس  األربعني  ذكرى  قداس  ٢0١٩م، 
بقناة  البث  مدير  فريد"  "چورچ  الشامس 
العذراء واألنبا  "مي سات" وذلك بكنيسة 
بالعباسية،  املرقسية  بالكاتدرائية  بيشوي 
مبشاركة لفيف من اآلباء الرهبان والكهنة 

وأرسة املنتقل ومحبيه.

    واملهندس "چورچ فريد" زوج األستاذة 
السيدة فوزية صادق  نرمني فارس، ونجل 
جرجس، ووالد كل من م. أندرو وأ. مارك، 
وشقيق املهندسة منى فريد زوجة الدكتور 

آفرايم القمص رويس عويضة. 

خالل  إرميا  األنبا  نيافة  تحدث  وقد     
املهندس  عن  األربعني  ذكرى  قداس  عظة 
الشامس "چورچ فريد" وعن أهم الصفات 

التي كان يتمتع بها، قائالُ: "كان املهندس "چورچ فريد" يتمتع بأمانة مطلقة، دقة متناهية، وإخالص مل أجد 
مثله يف إنسان حتى اآلن".

وأضاف نيافته: "إن املهندس الشامس "چورچ فريد" كان يعمل أعامل خري كثرية مع فقراء ومحتاجني وال أحد 
يعلم عنها".

قداس ذكرى األربعين للمهندس الشماس "چورچ فريد" مدير البث بقناة "مي سات" 

 صالة جناز الخادم "نجيب چورچ" 
ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام 

نوڤمرب   ٨ يف  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس 

٢0١٩م، صالة جناز الخادم أ.د "نجيب چورچ" أمني الرتبية 

الكنسية  وأمني أرسة يوسف النجار يكنيسة العذراء واألنبا 

رويس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية.

   شارك نيافته يف الصالة عدد من اآلباء الكهنة بجانب 

الشعب  من  غفري  وجمع  والشاممسة،  الكنيسة،  كهنة 

وأفراد األرسة.
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صلوات  ٢0١٩م،  نوڤمرب   ٢5 يف  أقيمت 
أنجيل زوجة  التجنيز عىل جثامن تاسوين 
األب  كامل،  بيشوي  القمص  املتنيح 
كنيسة  يف  باإلسكندرية  للخدمة  الروحي 

مارجرجس سبورتنج باإلسكندرية.

من   ١4 التجنيز  صلوات  يف  شارك       
أصحاب  وهم  األجالء  الكنيسة  أحبار 
الكريس  مطران  أنطونيوس  األنبا  النيافة: 
األورشليمي، األنبا دميرتيوس أسقف ملوي 
إستفانوس  األنبا  أنجيل(،  تاسوين  )شقيق 
آڤامينا  كريلس  األنبا  والفشن،  ببا  أسقف 
مارمينا  الشهيد  دير  ورئيس  أسقف 
العام  األسقف  إرميا  واألنبا  مبريوط، 
ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 
األنبا  غمر،  ميت  أسقف  صليب  األنبا 
األنبا  الجيزة،  ثيئودوسيوس أسقف وسط 
مرص  لكنائس  العام  األسقف  يوليوس 
القدمية، األنبا باڤيل األسقف العام لكنائس 
األسقف  إيالريون  األنبا  املنتزه،  قطاع 
اإلسكندرية،  غرب  قطاع  لكنائس  العام 
لكنائس  العام  األسقف  إكليمندس  األنبا 
أملاظة والهجانة ورشق مدينة نرص، األنبا 
هرمينا األسقف العام لكنائس قطاع رشق 
األسقف  ساويروس  األنبا  اإلسكندرية، 
موىس  األنبا  ديري  عىل  واملرشف  العام 

بالعلمني واألنبا توماس بالخطاطبة.

املجمع  أعضاء  من  شارك  كام         
وكيل  إميل  أبرآم  القمص  أيًضا  املقدس 
البطريركية باإلسكندرية، ووفد من رهبان 
اإلسكندرية،  كهنة  ومجمع  مارمينا،  دير 
مرص،  كل  ومن  ملوي  كهنة  من  ووفد 
ومن راهبات دير الشهيد أبو سيفني مرص 
القدمية واملكرسات، وشعب غفري امتألت 
وامتد  بسبورتنج  مارجرجس  كنيسة  بهم 

إىل فنائها.

نياحة تاسوني "أنجيل مقار باسيلي" ٢4  نوڤمبر ٢٠١9م
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عزاء »تاسوني أنجيل« 
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      أقام املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس برئاسة نيافة األنبا إرميا األسقف العام اليوم الخميس ٢٨ نوفمرب الجاري 
احتفالية مبناسبة تخرج مجموعة جديدة من الشباب والشابات املهتمني بالعمل وخدمة الصم وضعاف السمع، 

واسفرت تلك الدورة عن تدريب عدد 45 متدرب من مؤسسة عذراء الزيتون للرعاية والتنمية لينطلقوا يف خدمة 
املجتمع.

هذا وقد قام نيافة األنبا إرميا بتوزيع الشهادات عىل املتدربني، وأكد عىل الدور الوطني العظيم الذي سيقومون 
به لفئات تستحق رعاية واهتامم املجتمع بأكمله.

يذكر إن هذا االحتفال يأيت ضمن نشاط املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس لخدمة الصم وضعاف السمع والذين 
وصل عددهم لقرابة 5 مليون مرصي طبقا ألخر احصائيات. 

وإنطالقا من هذا يقوم املركز الثقايف بتعزيز وتهيئة املناخ املالئم لهذه الفئات من خالل اعداد برامج تعليمية 
ممنهجة لتقوية الصم وضعاف السمع يف املواد الدراسية املختلفة مثل اللغة العربية قراءًة وكتابًة - والرياضيات 
واللغة االنجليزية ......الخ وذلك لتمكني الطلبة من النجاح والتفوق يف الدراسة. مام ساهم يف تحقيق خطوة يف 

غاية االهمية بأن يلتحق عدد من اوالدنا الصم وضعاف السمع بالتعليم الجامعي.

ومن ناحية ثانية يقوم املركز  بإعداد دورات تدريبية متخصصة لتعليم لغة االشارة املرصية منذ عام ٢0١5م وحتى 

االن تخرج منها أكرث من ٢١٨ متدرب،  اصبح البعض منهم مرتجمني للطالب الصم داخل املدرجات الجامعية.

حفل توزيع شهادات كورس االشارة المصرية لعام ٢٠١9



27

  
استقبل صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا 
القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس  العام  األسقف 
روسيًّا  وفًدا  ٢0١٩م،  نوڤمرب   ١ يف  األرثوذكيس، 
باحتفال  الخاصة  اللجنة  من  املستوى  رفيع 
اليوبيل الـ ١30 للقديس الرويس "األمري نيكوالي 
الثقايف  املركز  ألكسندروفتش" للرشق ومرص، يف 
من  آباًء  الوفد  ضم  وقد  األرثوذكيس،  القبطي 
الكنيسة الروسية وعلامء الهوت وتاريخ وفلسفة 
ورافقهم األستاذ/ فايز ماهر ممثل املركز واملرتجم 

املرافق لهم.

    وخالل الزيارة، تجول الوفد يف أروقة املركز؛ 
للتعرف عىل أنشطته وزيارة مزار شهداء العرص 
الحديث، املتحف البطريريك والبانوراما القبطية، 
البابا  قداسة  الرحامت  مثلث  مقتنيات  متحف 
األرشيدياكون  مقتنيات  متحف  الثالث،  شنوده 

حبيب جرجس، ومكتبة مارمرقس العامة.

    ويف نهاية الزيارة، شكر الوفد نيافة األنبا إرميا 
عىل حسن االستقبال، وتم التقاط الصور وتبادل 

الهدايا التذكارية.

وفد روسي رفيع المستوى في زيارة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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الجليل  الحرب  النيافة  صاحب  وقع 
ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا 
األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز 
يف ٢5 نوفمرب ٢0١٩م، اتفاقية تعاون 
املدير  إبراهيم  الدكتورة ميناس  مع 
لرشكة  املنتدب  والعضو  التنفيذي 
التعاون  بغرض  للعامل،  مرص  بوابة 
املرصي  للرتاث  التوثيق  مجاالت  يف 
تقنيات  أحدث  باستخدام  والقبطي 

التكنولوجيا.

    كام تتضمن االتفاقية توثيق ونرش 
باملجتمع  الخاص  املرصي  التاريخ 

للمجتمع وأبناء مرص يف الخارج، وتسليط الضوء عىل كافة إنجازات املرصيني وما يقدمونه لخدمة اإلنسانية.

   وتقدمت الدكتورة ميناس إبراهيم بالشكر لنيافة األنبا إرميا لتعاونه، مؤكدة حرصها عىل التعاون لكل ما يخدم 
تراثنا القومي وبلدنا الغالية مرص.

    يذكر أن رشكة بوابة مرص للعامل والتي ميثلها الدكتورة ميناس إبراهيم هي إحدى الرشكات التابعة لصندوق 
“تحيا مرص”، والرشكة مهتمة بتوثيق الرتاث املرصي باستخدام أحدث آليات التصوير وإنتاج الربمجيات ومنصات 

التجارة والسياحة اإللكرتونية.

بروتوكول تعاون بين المركز الثقافي القبطي األورثوذكسي و شركة بوابة مصر للعالم
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احتفلت أكادميية املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس "CoCC ACADemy" يف ٨ نوڤمرب ٢0١٩م، بتخريج دفعة 
الثقايف  باملركز  األكادميية  والحسابية، وذلك يف مقر  املنطقية  املهارات  لتنمية  "جاما"  جديدة من طالب كورس 

القبطي األرثوذكيس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية.

   حرض الحفل صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، 
وهيئة التدريس وأهايل الطالب وأعضاء األكادميية.

    وخالل الحفل، قدم األطفال فقرة توضح ما تعلموه عىل مدار 3 سنوات يف مجال الحساب الذهني وقوة 
مع  كبريًا  جهًدا  بذلت  التي  التدريس  لهيئة  الشكر  وتقديم  الشهادات،  بتوزيع  إرميا  األنبا  نيافة  وقام  التفكري، 

األطفال عىل مدار 3 سنوات.

وفد مبادرة »بناة الحوار« التابعة لمنظمة كايسيد الدولية بالمركز الثقافي القبطي
التابعة  الحوار”  “بناة  مبادرة  وفد  زار       
الثقايف  املركز  الدولية   kAICIID ملنظمة 
نوفمرب   ١7 األحد  ظهر  األرثوذكيس،  القبطي 
يف  الوفد  تجول  الزيارة  وخالل  ٢0١٩م،. 
أروقة املركز، تعرف خاللها عىل أنشطة املركز 
البطريريك  واملتحف  الشهداء،  متحف  وزار 
مثلث  مقتنيات  ومتحف  القبطية،  والبانوراما 
الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث، والقديس 
مار  ومكتبة  جرجس،  حبيب  األرشيدياكون 
مرقس العامة، وأكادميية املركز الثقايف القبطي 
متحف  لإلعالم،  ماب  أكادميية  األرثوذكيس، 

الفنان الراحل "سعد مرتي".

تخريج دفعة جديدة من طالب أكاديمية المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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    قام وفد من صحفيي وإعالميي عدد من الجرائد القومية والخاصة يف ١7 نوفمرب ٢0١٩م، بزيارة للمركز الثقايف 
القبطي األرثوذكيس مبناسبة العيد الحادي عرش الفتتاح املركز بيد مثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث.

النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا، وقام نيافته باإلجابة عن تساؤالت الصحفيني،     وقد التقى الوفد بصاحب 
مستعرًضا أنشطة املركز وإنجازاته خالل الفرتة املاضية، وما يسعى إليه املركز خالل الفرتة املقبلة من تقديم 

خدمات ثقافية وتعليمية للمرصيني جميًعا.

    ويف نهاية اللقاء، قام الوفد بزيارة ألروقة املركز وما تتضمنه من أقسام ،ومنها مكتبة مارمرقس العامة وأكادميية 
املركز، أكادميية ماب لإلعالم، املتحف البطريريك والبانوراما القبطية، ومزار شهداء الوطن، متحف الفنان الراحل 

“سعد مرتي”.

    محاضرة لنيافة األنبا إرميا في مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي

الحرب  النيافة  صاحب  ألقى    
الجليل األنبا إرميا األسقف العام 
القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس 
األرثوذكيس، يف 5 نوڤمرب ٢0١٩م، 
الوسطى"  "العصور  عن  محارضة 
الثالث  شنوده  البابا  مركز  يف 
لكنائس  التابع  الكنيس،  للتاريخ 
إرشاف  تحت  القاهرة  وسط 
صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا 
لكنائس  العام  األسقف  رافائيل 

وسط القاهرة. 

وفد من صحفيي وإعالميي الجرائد القومية والخاصة بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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استقبل نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم الخميس ٢٨ نوفمرب ٢0١٩م، 
األستاذ عبد املسيح ميشيل مدير عام هيئة اآلثار باملركز الثقايف القبطي االرثوذكيس وحرض اللقاء الدكتور جرجس 
صالح األمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط ومدير قسم العالقات املسكونية باملركز الثقايف القبطي 

األرثوذكيس .

الدكتور بيتر حبشي وزوجته بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

األنبا إرميا يستقبل مدير عام هيئة اآلثار

استقبل صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف ٨ 
الطب  كلية  العيون يف  وجراح  بيرت حبيش طبيب  الدكتور  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  باملركز  ٢0١٩م،  نوڤمرب 
بجامعة عني شمس، عضو الجمعية األمريكية لزرع العدسات داخل العني وتصحيح اإلبصار بالليزك.. وزوجته 

الدكتورة ياسمني نسيم، أستاذة األشعة.
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   بصلوات صاحب القداسة البابا 
توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية 
املرقسية،  الكرازة  وبطريرك 
النيافة  صاحبي  رعاية  وتحت 
موىس  األنبا  الجليلني  الحربين 
واألنبا  للشباب،  العام  األسقف 
إرميا األسقف العام ورئيس املركز 
ويف  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
الثقايف  املركز  بني  التعاون  إطار 
وأسقفية  األرثوذكيس  القبطي 
الشباب، أقيمت دورة متخصصة 
الفرتة  يف  الثانوية  املرحلة  لخدام 
نوڤمرب   30 وحتى  نوڤمرب   ٢ من 
٢0١٩م، وملدة خمسة أسابيع يف 
املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 

بالعباسية. 

"ماجد  األستاذ  ألقى  وقد      
چورچ" املحارضة األوىل بعنوان 
يف  الليتورجيا"  يف  "العقيدة 
٢0١٩م،  نوڤمرب   ٢ األول  اليوم 
لخدام  املتخصصة  "الدورة  من 

ثانوي – ١" .

     وقد ألقى األستاذ "چون أنطون" 
يف ٩ نوڤمرب ٢0١٩م، املحارضة الثانية 
ضمن  وذلك  زائفة"،  "كنوز  بعنوان 
لخدام  املتخصصة  "الدورة  فعاليات 

ثانوي – ٢".

سامح  "الدكتور  وألقى      
الثالثة يف ١٩  املحارضة  طلعت" 
"كنوز  بعنوان  ٢0١٩م،  نوڤمرب 
مغمورة يف الطقس" وذلك ضمن 
املتخصصة  "الدورة  فعاليات 

لخدام ثانوي – 3".

 

"العقيدة في الليتورجيا".. دورة متخصصة بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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 mAP( للمرة االثانية، ملتقى ماب اإلعالمي ”mAP ACADemy“ نظمت أكادميية ماب للتدريب اإلعالمي والفني
lounge(، مساء الثالثاء ٢6 نوڤمرب ٢0١٩م، مبقر األكادميية باملركز الثقايف القبطي، تحت عنوان "حكاية صورة" 

مع املصور الفوتوغرايف الكبري حسام دياب الرئيس الرشيف لشعبة املصورين الصحفيني املرصيني.

    تضمنت فعاليات امللتقى مناقشة مع املصور الكبري حسام دياب، من خالل عرض مجموعة من أعامله املصورة، 
وأبرز األحداث التي عايشها ورصدها بعدسته.

    كام تطرق النقاش إىل رحلة “دياب” الصحفية، وأبرز الشخصيات املؤثرة يف حياته، فضالً عن الحديث عن 
تجربة والده املصور الراحل حسن دياب، أحد أبرز املصورين يف تاريخ مرص.

    ملتقى ماب تقدمه أكادميية ماب بشكل دوري ومجاين لكل املهتمني باملجال اإلعالمي والفني، بهدف تبادل 
الخربات. 

المصور الكبير حسام دياب في ملتقى أكاديمية ماب بالمركز الثقافي القبطي
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وم«  » فضائل ومشاعر مصاِحبة للصَّ
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

وم مصحوب بفضائل  1- الصَّ
إن الذين يصومون ول يستفيدون من َصومهم ل بد أنهم صاموا بطريقة 
وم، وإمنا كان يف الطريقة. وٰهؤلء: إما أنهم  خاطئة، فالعيب مل يُكن يف الصَّ
وم، وإما أنهم  صاموا بطريقة جسدانية ومل يهتموا بالفضائل املصاحبة للصَّ
غاية،  إىل  تُوصل  وسيلة  مجرد  هو  حني  يف  ذاتها،  يف  غايًة  وم  الصَّ اتخذوا 

والغاية هي إعطاء الفرصة للروح. 

وم هو فرتة روحيات مركزة: فرتة حب لله، والتصاق به؛ وبسبب ٰهذا الحب ارتفع الصائم عن مستوى  إن الصَّ
الجسد والجسدانيات، هو ارتفاع عن األرضيات ليتذوق اإلنسان السامئيات، إنه فرتة مشاعر مقدسة نحو الله: 
عىل األقل فيها الشعور بالُوجود مع الله والدالة معه؛ وهو فرتة جهاد روحّي: جهاد مع النفس، ومع الله، وجهاد 

ضد الشيطان. 

وم يأخذ الصائم  وم هي أيام للطاقة الروحية وفرتة تخزين. فِمن عمق الروحيات التي يحصل عليها يف الصَّ أيام الصَّ
وم الكبري« ـ مثالً ـ يحصل عىل خزين  طاقة روحية تسُنده يف أيام اإلفطار؛ فالذي يكون أميًنا لروحياته يف »الصَّ

روحّي يقويه »أيام الخمسني« حيث ل َصوم ول مطانيات. 

وليك يكون َصوم اإلنسان روحيًّا، عليه باملالحظات اآلتية: 

وم روحانيًّا يف هدفه ودوافعه:  1- يكون الصَّ

املاديات  عن  ارتفاًعا  الله،  محبة  أجل  من  يصوم  إمنا  عادة؛  بسبب  أو  املديح،  لكسب  أو  اضطراًرا،  يكون  ل 
والجسدانيات، لتأخذ الروح فرصتها. 

وم فرتة للتوبة ونقاوة القلب:  2- يكون الصَّ

يحرِص فيه الصائم عىل حياة مقدسة مقبولة أمام الله، فيها العرتاف وتبكيت النفس، وفيها التناول من األرسار 
املقدسة. 

وم فرتة غذاء روحّي برَبناَمج روحّي قوّي:  3- يكون الصَّ

وم، إمنا يف أمور الروح، واضًعا أمامه باستمرار،  ويهتم فيه بكل الوسائط الروحية. ول يركز يف أمور الجسد يف الصَّ
وم يوصل إىل  وم وما يليق بها، ليك تقوى روحه فيها؛ الصَّ ليس مجرد نوعية الطعام الصيامّي، وإمنا قدسية أيام الصَّ

وم.  قوة الروح، وقوة الروح تساعد عىل الصَّ

يساعد عىل  والسهر  الجسد.  لخفة  السهر  يساعد عىل  وم  الصَّ اآلخر.  بالبعض  بعضها  يرتبط  وم فضائل  الصَّ ويف 
القراءة والصالة. والقراءة الروحية أيًضا تساعد عىل الصالة. والعمل الروحّي يف مجموعه يحفظ اإلنسان الروحّي 
بامليطانيات.  يرتبط  وم  والصَّ للتأمل.  أيًضا مصدر  والصالة  الصالة.  يقوي  والتأمل  للتأمل،  القراءة مصدر  ساهرًا. 
الروح.  انسحاق  يُْوصل إىل  وم  بالصَّ الجسد  انسحاق  القلب، كام أن  التواضع وانسحاق  واملطانيات تساعد عىل 
ل«، وَصوم غرضه  وم: فهناك َصوم غرضه الستعداد للخدمة كـ»َصوم الرْسُ وم بفضائل تتعلق بغرض الصَّ ويرتبط الصَّ
التوبة كـ»َصوم نينوى«، وَصوم غرضه إنقاذ الشعب كَصوم »أستري«، وهناك من يصوم من أجل غريه، ويف ٰذلك 
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حب وبذل ومشاركة؛ وكلها أصوام ممزوجة بفضائل خاصة. ليتنا نتذكر يف َصومنا أن السيد املسيح صام، وهو 
ممتلئ بالروح! أما نحن فعىل األقل فلنُصم ليك منتلئ بالروح. 

وم تصَحبه التوبة  2- الصَّ
وم  ًسا.الصَّ ًسا، والجسد أيًضا مقدَّ ًسا، والقلب مقدَّ وم أيام مقدسة يحياها اإلنسان يف قداسة، ل بد أن يكون فيها الفكر مقدَّ الصَّ

فرتة تريد فيها أن تقرتب إىل الله، يف حني الخطية تُبعدك عنه؛ لٰذلك يجب أن تبتعد عن الخطية بالتوبة لتستطيع اللتصاق بالله. يف 

وم: يصوم الجسد عن الطعام، وتصوم الروح عن كل شهوة أرضية، وكل رغبة عاملية، وتصوم عن املالذ املختصة بالجسد؛ وٰهكذا  الصَّ

تقرتب إىل الله بالتوبة. فاسأل نفسك: هل أنا كٰذلك؟ 

ُدون التوبة يرفض الله َصومك ول يقبله؛ وبٰهذا تكون ل ربحت سامًء ول أرًضا، وتكون قد عذبَت نفسك بال فائدة. فإن أردت 

أن يقبل الله َصومك، فراجع نفسك يف كل خطاياك، وارِجع عنها. لقد أعطانا الله درًسا حينام تقدم ملعمودية التوبة قبل َصومه، 

وكان ٰذلك رمزًا. ُخذ مثالً واضًحا من »َصوم نينوى«: قال »الكتاب« عنهم يف َصومهم إنهم رَجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن 

الظلم الذي يف أيديهم )يون 3: 8(؛ ولٰهذا السبب مل يشأ الرب أن يُهلكهم ملا رأى أعاملهم »أنهم رَجعوا عن طريقهم الرديئة« )يو 

3: 10(، ومل يُقل: »ملا رأى ُمسوحهم وَصومهم«، بل: »رأى توبتهم«، ٰهذه التي كانت هي العنرص األسايّس يف َصومهم. ويف »سفر 

وم والبكاء  وم حيث قال الرب للشعب عىل لسان نبيّه: »... ارِجعوا إيلَّ بكل قلوبكم، وبالصَّ يوئيل«، نرى مثالً للتوبة املصاحبة للصَّ

وم مصحوب بالتوبة  والنَّوح. ومزِّقوا قلوبكم ل ثيابكم«. وارِجعوا إىل الرب إلٰهكم ألنه رؤوف ...« )يؤ 2: 12-13(؛ واضح هنا أن الصَّ

و البكاء؛ إًذا ليس هو مجرد امتناع عن العام، إنه مشاعر قلب من الداخل نحو الله. ويف »َصوم دانيال النبّي«، قدم توبة الشعب 

كله: لقد صام، واعرتف للرب قائالً: »أخطأنا وأِثنا، وعِملنا الرش، ومتردنا وِحدنا عن وصاياك ... لك يا سيد الرِبُّ، أّما لنا فخزْي الُوجوه 

... يا سيد، لنا خزْي الُوجوه، مللوكنا، لرؤسنا وآلبائنا ألننا أخطأنا إليك.« )دا 9: 8-5(. 

إًذا اصطلح مع الله يف َصومك. ل تُقل: إىل متى، يا رب، تنساين؟ إىل النقضاء؟ )مز 12(، بل األحرى أن  تقول: إىل متى يا رب 

أنساك؟ إىل النقضاء؟ حتى متى أحجب وجهي عنك«! طهِّروا إًذا نفوسكم وقدسوها، واستعدوا للقاء ٰهذه األيام: استعدوا بإسكان 

الله يف قلوبكم، وليس مبجرد المتناع عن الطعام. 

وم، فاستمر يف  ق محبتك له. وإن أبطلَت الخطية يف الصَّ إن كنَت يف خطية، فاصطلح مع الله، وإن كنَت مصطلًحا معه، فعمِّ

وم، ويتدرب اإلنسان عليها فيتنقى قلبه، ويحتفظ بٰهذا النقاء  وم، وإمنا هي تليق بالصَّ إبطالها بعده؛ فليست التوبة قارصة عىل الصَّ

كمنهج حياة؛ ويف ٰذلك كله، أعدد نفسك للجهاد ضد الشيطان؛ قال »يشوع بن سرياخ«: »يا بُنّي، إن أقبلَت لخدمة الرب اإللٰه، 

د عملك الروحّي، فيحاربك  فاثبُت عىل الرِب والتقوى وأعدد نفسك للتجِربة.« )يس 2: 1(. إن الشيطان، إذ يرى َصومك وتوبتك، يحُسِ

ليُفقدك ثرة عملك، ويلتمس الحيل إلسقاطك قائالً لك: لن أتركك حتى تكمل كل ِبر! تذكَّر إًذا قول »القديس بطرس الرسول«: 

»فقاوموه، راسخني يف اإلميان ...« )1 بط 5: 9(. 

وم إًذا فرتة ُحروب روحية كام حدث للسيد له املجد )مت 4(، وهي أيًضا فرتة انتصار ملن يشرتك مع املسيح يف َصومه. الصَّ
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»مركز الصوم في الحياة األبدية«

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

وم مكانة خاصة متميزة يف الحياة عامة: نلمس ٰذلك من مسلك رجال الله سواء يف »العهد القديم« أو »العهد  للصَّ

الجديد«، وأقوالهم؛ يؤكد كل ٰذلك تكريم الرب يسوع له سواء مبامرسته له أو بأقواله عنه. ويف رأي بعض القديسني أن 

وم ينبغي أن يتقدم كل الجهادات األخرى يف الحياة الروحية، ألنه هو الذي ميهد لها الطريق؛ فام مل يُخَضع  جهاد الصَّ

الجسد ويُلَجم، فإن اإلنسان يجد نفسه مشدوًدا برباطات كثرية تعوقه عن حياة النطالق الروحّي؛ ويف ٰذلك يقول »مار 

وم، خصوًصا إذا كان الجهاد بسبب  إسٰحق« العظيم يف العارفني: ]كل جهاد ضد الخطية وشهواتها يجب أن يبتدئ بالصَّ

خطية داخلية.[، ويقول أيًضا: ]إن أول قضية ُوضعت عىل طبيعتها يف البَدء كانت ضد تذوق الطعام، ومن ٰهذه النقطة 

البناء من حيث كانت أول  الله يجب أن يبدؤوا  سقط أول جنسنا؛ لٰذلك فإن أولٰئك الذين يجاهدون من أجل خوف 

رضبة. مخلصنا الصالح حينام أظهر نفسه للعامل عند »األردّن«، ابتدأ من ٰهذه النقطة: فحينام اعتمد قاده الروح إىل الرّبية 

مبارشًة، وصام أربعني يوًما وأربعني ليلًة. وكل الذين يريدون أن يتّبعوا ُخطواته، عليهم أن يضعوا أساس جهادهم عىل 

وم:  مثال عمله.[.      وها نحن نعرض ملكانة الصَّ

أوًل: في العهد القديم 
وم: لقد أوىص الله »آدم« أن ل يأكل من شجرة معيَّنة  ميكن اعتبار خطية »اإلنسان األول« أنها كانت موجهة ضد الصَّ

فأكل، فكانت الطامة الكربى لكل جنسنا؛ ويف ٰذلك يقول »القديس يوحنا الذهبّي الفم«: ]ملا أبدع الله »اإلنسان األول«، 

وم ليضِبطه ويهتم بخالصه كأب محب ألولده أو معلم ذي َحزم، بقوله ـ تعاىل ـ آلدم: »من كل شجر  سلَّمه إىل أيدي الصَّ

وم يف  وم؟! فإذا كان الصَّ الفرَدوس تأكل، أّما »شجرة معرفة الخري والرش« فال تأكل منها البتة«. أفليس ٰهذا نوًعا من الصَّ

ا. ولو سِمع  وم لرضورية لنا جدًّ »الفرَدوس« رضوريًّا، فكم بالحرّي يصبح أكرث رضورة خارج »الفرَدوس«. إن معونة الصَّ

»آدم« ٰهذا الصوت من الله وأطاعه، لاَم سِمع بعده الصوت الثاين: إنك تراب وإىل تراب تعود. أرأيتم كيف يَغَضب الله 

وم ويُحتقر؟! وها هو ملا أُهني، أعطى ملن أهانه عاقبة املوت ـ أْي »آدم.[.  عندما يهان الصَّ

وم؛ نقرأ عن كثري من رجال الله أنهم صاموا وِعملوا أعاملً عظيمة،  و»العهد القديم« ميلء باألمثال واألقوال عن الصَّ

كام نقرأ عن أصوام جامعية للشعب كله يف تذلل أمام الله:

+ فـ»موىس النبّي« صام أربعني يوًما، واستحق أن يعاين الله ويخاطبه بدالة، ويتقبل من يده »الناموس« املكتوب بأَُِصبَُِعه ـ تعاىل،

+ و»إيليا« بعدما صام أربعني يوًما ترشف مبشاهدة الله وأقام موىت وفتح السامء،

وم أبطلت قضية املوت عن شعبها )أس 4: 16(، + و»أستري« بالصَّ

وم حني ترآى له »املالك َجربائيل« وكشف له أرسار الله، + و»دانيال« كان عاكًفا عن الصَّ

+ و»يهوديت« كانت تصوم كل أيام ترملها ووضعت عىل َحْقويها ِمسًحا )يهو 8: 6-5(،

+ و»نَحْميا« ملا سِمع أخبار إخوته الذين يف »أورُشليم« وأحوالهم املُحزنة: أن سور »أورُشليم« منهدم وأبوابها محروقة 

بالنار؛ ناح وصام وصىل أمام الله )نح 1: 4(،
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+ و»ِحّنة بنت فَنوئيل النبيّة« عاشت أرملة نحو أربع وثانني سنة، ل تفارق الهيكل، عابدًة بأصوام وطلبات لياًل 

ونهاًرا )لو 2: 37(،

وم نفيس« )مز 35: 13(،  وم، حتى إنه قال »أذللُت بالصَّ + وأّما »داُود النبّي« وامللك فرُضب بسهم وافر يف الصَّ

وم ولحمي ُهزل عن ِسَمن« )مز 109: 24(. »ركبتاي ارتعشتا من الصَّ

+ حتى »آخاب امللك« الرشير: حاملا سِمع كالم »إيليا« عام سيحل به وببيته من مصائب، »شق ثيابه وجعل ِمسًحا 

اتضع آخاب  رأيت كيف  قال إليليا: »»هل  الرب  إن  باملِسح ومىش بسكوت.«، حتى  عىل جسده، وصام واضطجع 

أمامي؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي ل أجلُِب الرش يف أيامه بل يف أيام ابنه ...« )1 مل 21: 29-27(. 

وم املقبول ورشوطه وبركاته بل قال له: »»ناِد بصوت عاٍل. ل مُتسك.  وقد تكلم الرب بلسان »إَشْعياء النبّي« عن الصَّ

ارفع صوتك كبوق وأخرِب شعبي بتعديهم، وبيت يعقوب بخطاياهم ... أِمثل ٰهذا يكون صوًما أختاره؟« )إش 58: 1 

وم.  وم. ويف خطية بني إرسائيل وتعديهم، كانت ألنهم مل يراعوا رشوط الصَّ و5(؛ وواضح من كالم الرب أنه يرَُسّ بالصَّ

»بني  وَصوم   ،)10-5  :3 )يون  »نينوى«  مدينة  َصوم شعب  فأمامنا منوذج عجيب يف  الجامعة«،  »َصوم  أّما عن 

إرسائيل« يف حربهم مع »بَنيامني« )قض 20: 26(، وَصوم الشعب أيًضا يف زمن »صموئيل النبّي« )1 صم 7: 6(، وقد 

ونيُّون« )2 أي 20: 3( و«عزرا«،  نادى »يَهوشافاط امللك« بَصوم يف كل »يهوذا« عندما قام عليه »املؤآبيُّون« و»الَعمُّ

وهو يف طريقه إىل »أورُشليم«، حيث نادى يف كل الشعب الذي معه بَصوم، ويقول: »وناَديُت هناك بصوم ... فُصمنا 

وطلبنا ٰذلك من إلٰهنا فاستجاب لنا.« )عز 8: 21 و23( )اُنظر أيًضا »يوئيل النبّي«(. 

ثانًيا: في »العهد الجديد«: 
يُبطَل يف  لٰذلك مل  مثاًل؛  الحيوانية  كالذبائح  ـ  الجديد«  »العهد  القديم« رمزًا ليشء يف  »العهد  وم يف  الصَّ يُكن  مل 

»املَسيحية«، بل إن الرب يسوع نفسه أظهر لزومه وفاعليته لحياة كل املؤمنني ِباسمه حينام صام أربعني يوًما وأربعني 

ليلًة. قطًعا مل يُكن الرب يف حاجة إىل أن يصوم، لٰكنه صام عن البرشية، أو صامت البرشية فيه باعتباره »آدم الثاين«. 

لقد قدم ذاته لنا مثالً يف ٰذلك كام يف أشياء أخرى كثرية، لكيام يعلِّمنا طريق الغلبة والنرصة يف ُحروبنا مع أعدائنا. 

وم« كموضوع أسايّس يف عظته عىل الجبل التي هي ُدستور املَسيحية )مت 6: 16-18(. وحينام  وقد تكلم عن »الصَّ

سأله تالميذ »يوحنا«: »... »ملاذا نصوم نحن والَفريسيُّون كثريًا، وأّما تالميذك فال يصومون؟«.«، كان جوابه: »... »هل 

يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولٰكن ستأيت أيام حني يُرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون«.« 

)مت 9: 14-15(، ثم تكلَّم عنه يف عبارة جامعة مانعة حينام قال: »... »ٰهذا الجنس )الشيطان( ل ميكن أن يخرج إل 

وم«.« )مر 9: 29(؛ إنها كلامت يف غنى عن التعليق! إنها تحوي رس النُّرصة يف جهادنا الروحّي، أوضحه  بالصالة والصَّ

وم«.  لنا رب املجد: »... ل ميكن ... إل بالصَّ

وم ومامرسته واضحة يف كنيسة »العهد الجديد«، بعد أن حان الوقت الذي تُتمم فيه قول سيدها  ونرى أثر الصَّ

»كنيسة  َصوم  عن  األعامل«  »سفر  كاتب  تكلم  لقد  يصومون«:  فحينئذ  )املسيح(  العريس  يُرفع  »حني  ومعلِّمها: 

أنطاكية« )أع 13: 3(، وعن َصوم كان قد انقىض )أع 27: 9(، ويف الطريق إىل »إيطاليا« حينام كان »القديس بولُس« 

ا حتى فقد من يف السفينة رجاءهم يف النجاة فصار »صوم كثري« )أع 27: 21(، ولقد تكلم  مقتاًدا إليها وهاج البحر جدًّ

وم فيقول: »يف كل يشء نُظِهر أنفسنا كخدام الله: يف صرب كثري،  »القديس بولُس« يف أكرث من موضع يف رسائله عن الصَّ

يف شدائد ... يف أسهار، يف أصوام ...« )2 كو 6: 4-5(، ومرًة أخرى يعدد أتعابه فيقول: »يف أصوام مراًرا كثرية« )2 كو 

11: 27(، ويوجه كالمه إىل األزواج والزوجات، ناصًحا: »ل يسلُب أحدكم اآلخر، إل أن يكون عىل موافقة، إىل حني، ليك 

وم والصالة ...« )1 كو 7: 5(. تتفرغوا للصَّ
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أبحاث و باحثين 

بقلم: الباحث أ. مينا سليامن 

يوجد يف هذا البحث الصغري الردود الكاملة الخاصة بالخمر، وموقف الكتاب املقدس منها باإلضافة إىل 
معجزة تحويل املاء إىل خمر بواسطة كلمة الله.

١ - هل الخمر حالل أم حرام يف املسيحية؟

كثريًا ما نجد هذا التساؤل مطروًحا للمسيحيني، لذلك تعال عزيزى القارئ لنعرف اإلجابة.

اإلجابة القاطعة لحالل أم حرام هي أن املسيحية متنع وتُحرم أي يشء يجعل العقل ُمغيبًا ويرض بصحة اإلنسان وحياته الروحية 
ومستقبله األبدي.

-العرض األكادميي ملوضوع الخمر حيث جاءت كلمة الخمر يف العهد القديم يف ثالث كلامت مبعاٍن مختلفة:

יִן" "يَاين yAyIn" هكذا تُنطق بالعربي وهذه الكلمة جاءت ١40 مرة يف العهد القديم ومعناها  *الكلمة األوىل العربية هي "יָ֫
"عصري الفاكهة" وهي خالية من الكحول ووردت هذه الكلمة مرتني عىل سبيل املثال ال الحرص يف بركة أبينا يعقوب البنه 
يَّاَك يَْحَمُد إِْخَوتَُك، يَُدَك َعىَل قََفا أَْعَدائَِك، يَْسُجُد لََك بَُنو أَِبيَك. يَُهوَذا َجْرُو أََسٍد، ِمْن فَِريَسٍة َصِعْدَت يَا ابِْني،  يهوذا "يَُهوَذا، إِ
َجثَا َوَربََض كَأََسٍد وَكَلَبَْوٍة. َمْن يُْنِهُضُه؟ الَ يَزُوُل قَِضيٌب ِمْن يَُهوَذا َوُمْشرَتٌِع ِمْن بنَْيِ رِْجلَيِْه َحتَّى يَأيِْتَ ِشيلُوُن َولَُه يَُكوُن ُخُضوُع 
ُشُعوٍب. َراِبطًا ِبالَْكرَْمِة َجْحَشُه، َوِبالَْجْفَنِة ابَْن أَتَانِِه، َغَسَل ِبالَْخْمِر لِبَاَسُه، َوِبَدِم الِْعَنِب ثَْوبَُه. ُمْسَودُّ الَْعيَْننْيِ ِمَن الَْخْمِر، َوُمبْيَضُّ 

")تك 4٩ : ٨ - ١٢(. األَْسَناِن ِمَن اللََّبِ

ירֹוׁש" "تريوش tIrosh" وجاءت 3٢ مرة يف العهد القديم وهي تعني شيئًا يُؤكل مثل العنب املُجفف  *الكلمة الثانية هي " תִּ
والفاكهة املُجففة وهي كثريًا ما تم استخدامها للربكة مثلام ِقيل لبني إرسائيل أن يعطوا الربكة لكهنة الرب "»َوهَذا يَُكوُن َحقُّ 
اِعَد َوالَْفكَّنْيِ َوالِْكرَْش. َوتُْعِطيِه أَوََّل  بَائَِح بََقرًا كَانَْت أَْو َغَناًم. يُْعطُوَن الَْكاِهَن السَّ ْعِب، ِمَن الَِّذيَن يَْذبَُحوَن الذَّ الَْكَهَنِة ِمَن الشَّ
، ُهَو  ِحْنطَِتَك َوَخْمرَِك َوَزيِْتَك، َوأَوََّل َجزَاِز َغَنِمَك. ألَنَّ الرَّبَّ إِلَهَك قَِد اْختَارَُه ِمْن َجِميعِ أَْسبَاِطَك لَِكْ يَِقَف َويَْخِدَم ِباْسِم الرَّبِّ
َوبَُنوُه كُلَّ األَيَّاِم." )تث ١٨ : 3 - 5(. وكلمة خمر هنا هي تريوش وهي جاءت كعطية الربكة وكلمة تريوش تعني الخمر الخالية 

من الكحول ألنها عنب أو فاكهة ُمجففة.

*الكلمة الثالثة هي "ֵשָׁכר" "ِشيكار shekAr" وجاءت 4٢ مرة يف العهد القديم منها ٢3 مرة مبعنى رشاب العنب املُسِكر و١٩ 
 "shekAr ارتبطت كلمة املُسِكر "ֵשָׁכר" "ِشيكار .shAkAr )مرة جاءت يف صورة )فعل( مبعنى )أسكر، يسكر( َشكار )ָשַׁכר
وِبنَي  الَْمرْضُ َساَمئِِن،  َواِدي  َرأِْس  َعىَل  الَِّذي  بََهائِِه  َجاَمِل  اِبِل،  الذَّ َولِلزَّْهِر  أَفْرَاِيَم،  ُسَكاَرى  فَْخِر  إلِكْلِيِل  "َويٌْل  مثلام جاء  بالويل 
ِبالَْخْمِر...َولِكنَّ هؤاُلَِء أَيًْضا َضلُّوا ِبالَْخْمِر َوتَاُهوا ِبالُْمْسِكِر" )إش ٢٨ :١ - 7(، فالنتيجة لهؤالء الُسَكاَرى يقول :"مُيَْحى َعْهُدكُْم َمَع 
ْوِس" )إش ٢٨ : ١٨(، والجدير بالِذكر أن كلمة  ْوُط الَْجارُِف إَِذا َعرَبَ تَُكونُوَن لَُه لِلدَّ الَْمْوِت، َوالَ يَثْبُُت ِميثَاقُُكْم َمَع الَْهاِويَِة. السَّ
י" وتُنطق "شيكوريه shIk-kore" ومفردها شيّكور )ִשּׁכֹור( وجاءت ١3 مرة يف العهد  ֵֹּר֣ ُسَكاَرى يف األصل العربي هي "ִשׁכ

."shekAr القديم. وقد جاءت الكلمة واشتقت من كلمة "ُمْسِكر" "ֵשָׁכר" "ِشيكار

"يَاين  יִן"  "יָ֫ العربيتني  الكلمتني  تُقابل  "َخْمر"وهي  إينوس" مبعنى   οινος" اليونانية  الكلمة  الجديد جاءت  العهد  *أما يف 
yayin" و " ִתּירֹוׁש" "تريوش tIrosh". أما الكلمة اليونانية "سيَكريا σίκερα" فقد جاءت يف العهد الجديد مرة واحدة 
)لو١: ١5( ومعناها "ُمْسِكر" وأصل الكلمة اليونانية جاء من الكلمة العربية "ֵשָׁכר" "ِشيكار shekAr". وتوجد كلمة يونانية 
أخرى مبعنى "ُمْسِكر" وهي "ِمثيزما μέθυσμα"، وكذلك جاءت كلمة َمثي )μέθη( مبعنى )ُسكر( ثالث مرات. وجاء 

الفعل منها يف العهد الجديد مبعنى )أسكر، يسكُر( َمثيسكو )μεθύσκω( أربع مرات.

* سؤال هل أمر الكتاب املقدس برشب الخمر الُْمْسِكر؟
قطًعا. مل يأمر الكتاب املقدس برشب الخمر الُْمْسِكر، بل حذر الكتاب من رشب الخمر املُسِكر حيث قال :"اَلَْخْمُر ُمْستَْهزِئٌَة. الُْمْسِكُر 
اٌج، َوَمْن يرََتَنَُّح ِبِهاَم فَلَيَْس ِبَحِكيٍم". )أم ٢0 : ١( وكذلك يف العهد الجديد إذ يقول:"َوالَ تَْسَكُروا ِبالَْخْمِر الَِّذي ِفيِه الَْخالََعُة" )أف 5 : ١٨(. َعجَّ

معجزة تحويل الماء إلى َخْمر
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• استخدامات طبية للخمر.

جاءت يف الكتاب املقدس استخدامات للخمر منها للعالج كام جاء يف قصة السامري الصالح

َم َوَضَمَد ِجرَاَحاتِِه، َوَصبَّ َعلَيَْها َزيْتًا َوَخْمرًا، َوأَْركَبَُه َعىَل َدابَِّتِه، َوأََت ِبِه إِىَل فُْنُدق َواْعتََنى ِبِه" )لو١0 : 34( وهذا لتطهري  "فَتََقدَّ
الجروح.

كذلك نَصَح القديس بولس تلميذه تيموثاؤس املريض مبرض االستسقاء وهو تجُمع املياه يف البطن نتيجة لعدم كفاءة الكبد 
وهذا تاريخيًا بسبب أن تيموثاوس كان يسكن يف آسيا الصغرى )تركيا حاليًا( وكان يرشب ماًء من نهٍر ميلء بالبكترييا والطمي 
فالرسول بولس طلب منه استعامل قليل من الخمر إلضافته يف اإلناء املُستَخدم للرشب ليجعل األشياء املرُضة ترتسب فيستطيع 
الرشب ولكن هو قال له استعمل "خُرو χρω" وليس ارشب "الَ تَُكْن يِف َما بَْعُد رَشَّاَب َماٍء، بَِل اْستَْعِمْل َخْمرًا قَلِيالً ِمْن أَْجِل 

َمِعَدتَِك َوأَْسَقاِمَك الَْكِثريَِة")١يت 5 : ٢3 (.

النص اليوناين:

 Μηκέτι ὑδροπότει ἀλλ' οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον σου καὶ τὰς πυκνάς
σοῦ ἀσθενείας

وال يأخذ أحد كالم الرسول بولس كحجة عىل رشب الخمر ألنه هو نفسه قال :"َوالَ تَْسَكُروا ِبالَْخْمِر الَِّذي ِفيِه الَْخالََعُة")أف5: 
.)١٨

καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία :النص اليوناين

* كذلك وألن الخمر يُشري للفرح فتم استخدام الخمر يف سكب مقدار منه عىل التقدمات كإشارة للفرح يف خيمة االجتامع.

ُمُه يِف الَْعِشيَِّة. َوُعرْشٌ ِمْن َدِقيق َملْتُوٍت ِبُربْعِ الِْهنِي ِمْن  ُمُه َصبَاًحا، َوالَْخُروُف الثَّايِن تَُقدِّ كام جاء يف الكتاب "الَْخُروُف الَْواِحُد تَُقدِّ
بَاِح َوَسِكيِبِه  ُمُه يِف الَْعِشيَِّة. ِمثَْل تَْقِدَمِة الصَّ ، َوَسِكيٌب ُربُْع الِْهنِي ِمَن الَْخْمِر لِلَْخُروِف الَْواِحِد. َوالَْخُروُف الثَّايِن تَُقدِّ َزيِْت الرَّضِّ
، َحيُْث أَْجتَِمُع ِبُكْم ألُكَلَِّمَك  . ُمْحرَقٌَة َداِئٌَة يِف أَْجيَالُِكْم ِعْنَد بَاِب َخيَْمِة االْجِتاَمِع أََماَم الرَّبِّ وٍر، َوقُوٌد لِلرَّبِّ تَْصَنُع لَُه. َرائَِحُة رَسُ

ُهَناَك" )خر٢٩: 3٩- 4٢(.

*هل يوجد أحد رشَب الخمر يف الكتاب املقدس؟

نعم. بالطبع هناك الكثري الذين رشبوا الخمر وسكروا، ولكن هذا مل يكن بأمر إلهي، فمثاًل رشب نوح الخمر وسكَر وكانت 
النتيجة أن نوح تعرى ورأى أحد أوالده عورته )تك٩: ٢١(، وكانت النتيجة ُمخزية، كذلك بنتا لوط أعطتا للوط الخمر وسكَر 

)تك١٩: 33( وكانت النتيجة ُمخزية أيًضا.

     وهناك ابَْنا َهاُرون: نَاَداب َوأَِبيُهو اللذان رشبا خمرًا ودخل خيمة اإلجتامع وقربا ناًرا غريبة أمام الرب فكانت النتيجة 
أن نزلت نار وأكلتهام، وبعدها منع الله الخمر إذ قال الله لهارون :"َخْمرًا َوُمْسِكرًا الَ ترَْشَْب أَنَْت َوبَُنوَك َمَعَك ِعْنَد ُدُخولُِكْم 
ِس َوالُْمَحلَِّل َوبنَْيَ النَِّجِس َوالطَّاِهِر، َولِتَْعلِيِم بَِني  إِىَل َخيَْمِة االْجِتاَمِع لَِكْ الَ مَتُوتُوا. فَرًْضا َدْهِريًّا يِف أَْجيَالُِكْم َولِلتَّْمِييِز بنَْيَ الُْمَقدَّ

إِرْسَائِيَل َجِميَع الَْفرَائِِض الَِّتي كَلََّمُهُم الرَّبُّ ِبَها ِبيَِد ُموىَس«")ال١0: ٩ - ١١(.

* يقول قائل إن السيد املسيح حوَل املاء إىل خمر ويأخذ هذا كحجة لوجود الخمر!!.

الرد: لقد حول السيد املسيح بالفعل املاء إىل خمر ولكن الخمر املصنوع مل يكن خمرًا ُمسكرًا، فقد قال رئيُس املتكأ للعريس: 
ا أَنَْت فََقْد أَبَْقيَْت الَْخْمَر الَْجيَِّدَة إِىَل اآلَن!« )يو٢:  وَن. أَمَّ َا يََضُع الَْخْمَر الَْجيَِّدَة أَوَّالً، َوَمتَى َسِكُروا فَِحيَنِئٍذ الدُّ "»كُلُّ إِنَْساٍن إِنَّ
ُكر  ١0(".. فبالرغم أن الناس كانوا قد قدموا الخمر "οινος إينوس" الذي عتقوه من فرتات طويلة ليختمر وهذا ما يؤدي للسُّ
ُكر،  بالرغم أن هذه األنواع من الخمر خالية من الكحول ولكن ألجل التخمر الناتج عن تعتيق الخمر يجعل الشاربني يف حالة سُّ
إال أن رئيس املتكأ قال للعريس أن النوع األول الذي قدموه والذي تم تعتيقه رمبا لسنوات كان رديئًا، والنوع الثاين كان جيًدا 
وقد شهَد لجودته رمبا لجامل مذاقه وحالوته وهو ال يعلم أنه ِمن عمل كلمة الله الذي يعطي كل يشء للحاجة والرضورة 
وليس للرفاهية وتغييب العقول، والنص اليوناين مل يستخدم كلمة "سيَكريا σίκερα" التي تعني "ُمْسِكرًا" حيث أصل الكلمة 
اليونانية جاء من الكلمة العربية "ֵשָׁכר" "ِشيكار shekAr"، ومل يستخدم أيًضا كلمة "ِمثيزما μέθυσμα" التي تعني هي 
األخرى "ُمْسِكرًا" ولك ال يقول أحد أن الشهادة ملعجزة تحويل املاء لَخْمر قد صدرت عن أناس ُسكارى ال يدرون الفارق بني 
الخمر واملاء، جاءت الشهادة من رئيس املتكأ. حيث كانت عادة اليهود أن رئيس املتكأ يحرص أال يسكر، إذ يلتزم بتدبري أمر 
الُعرس بوقاٍر وحكمٍة فقد قيل عن رئيس املتكأ: "وملا ذاق"، أي مل يكن بعد قد رشَب حتى من هذا الخمر، إنا ذاقه، والكلمة 

يف األصل اليوناين من الفعل "جيفوماي γεύομαι" مبعنى "أتذوق".

كونوا ُمعافني يف الرب...




