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بعيد  للتهنئة  بالكاتدرائية  والمفتى  األزهر  -شيخ 
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ثيؤدوروس  البطريرك  غبطة  لتهنئة  كنسيا  وفدا   -
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السنوي  »الكريسماس«  حفل  يترأس  إرميا  األنبا   -
لألطفال وأسرهم ص ١٤

أرسطو  جامعة  مع  بروتوكواًل  يجدد  إرميا  -األنبا 
باليونان يلقي محاضرتين بالجامعة ص ١٥

- األنبا إرميا يستقبل األمين العام لمجلس كنائس 
الشرق األوسط ص١٨

- المؤتمر العلمي الدولي الثالث في كلية الدراسات 
اإلسالمية والعربية باإلسكندرية ص٢٠
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ه بالخالّص«  »  وعد اللَّ

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

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

لقد وعد اللَّه بالخالص للبرشية بعد سقوط آدم. ولكنه انتظر آالف السنني حتى متَّم وعده بالخالص. وكان البد أن 

ق البرشية أن اللَّه يرسل ابنه مولوًدا من  يُهيئ اللَّه البرشية لعملية الخالص والفداء؛ ألنه مل يكُن من السهل أن تصدِّ

امرأة! إن اللَّه قد سبق أن قال ملوىس النبي عندما ظهر له يف نار مشتعلة يف عليقة يف الربية »إين قد رأيت مذلة شعبي 

الذي يف مرص وسمعت رصاخهم من أجل مسخريهم. إين علمت أوجاعهم فنزلت ألنقذهم« )انظر خر3: 7، 8(...

عندما أبرص موىس هذا املشهد العظيم الذى يرمز إىل التجسد اإللهي، وأراد الرب أن يرسله لخالص شعبه. قال 

موىس لله: »ها أنا آىت إىل بني إرسائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا يل ما اسمه؟ فامذا أقول لهم؟ 

فقال اللَّه ملوىس: أَْهيَه الَِّذي أَْهيَْه )أى: أنا هو الذى أنا هو(. وقال هكذا تقول لبني إرسائيل أهيه أرسلني إليكم. 

وقال اللَّه أيًضا ملوىس: هكذا تقول لبنى إرسائيل: يهوه )أى: الكائن( إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب 

أرسلني إليكم. هذا اسمي إىل األبد وهذا ذكرى إىل دور فدور« )انظر خر3: 13-15(. لذلك فإنه حينام تجسد كان 

اسمه يسوع أي يهوشوع أي »يهوه خلَّص«.

ما أجمل قول زكريا الكاهن والد يوحنا املعمدان: 

»ِبأَْحَشاِء رَْحَمِة إِلَِهَنا الَِّتي ِبَها افْتََقَدنَا الُْمْشَُق ِمَن الَْعالَِء. لِيُِضَء َعَل الَْجالِِسنَي ِف الظُّلَْمِة َوِظالَِل الَْمْوِت لَِكْ يَْهِدَي 

الَِم« )لو1: 78( أَقَْداَمَنا ِف طَِريِق السَّ

 إن أحشاء رحمة الرب تعني رحمته العميقة الناشئة عن محبته الجياشة والفياضة التي تتحرك نحونا باستمرار.

وباإلجامع عظيم هو رس التقوى اللَّه ظهر ف الجسد« )انظر 1ىت3: 16(. 

انتظار طويل من البشرية 
سها إىل األبِد« )مز86: 5(.  يقول املزمور: »صهيوُن األُمُّ تقوُل إنَّ إنسانًا، وإنساٌن صاَر فيها، وهو العلُّ الذي أسَّ

أخريًا. وبعد انتظار طويل من البشية. أىت السيد املسيح لك يُخلِّص شعبه من خطاياهم. وكانت كل أُم ترجو 

أن تلد بنيًنا، ألن ف هذا أمل البشية ف الحياة، وأمل البشية ف الخالص. ألن الرب وعد أنه من نسل املرأة سيأيت 

املخلِّص، وانتظرت البشية اآلالف من السنني.

عندما َولدْت يوكابد موىس النبي أخفته ثالثة أشهر ولَْم تََخف من أمر امللك. ثم وَضَعته ف املاء ورأت الصبي جميالً 

جًدا. وكانت ترى بروح اإلميان والرجاء أن هذا هو الذي يُخلِّص إرسائيل وبالفعل صار موىس نبيًا عظياًم. وانتشلته 

ابنة فرعون من املاء، وتحكَّم بكل حكمة املرصيني. ثم خرج إىل الربية وعاش فيها أربعني سنة وناداه اللَّه من وسط 

« )خر3: 10(... العليقة املشتعلة بالنار فقال له: »َهلُمَّ فَأُرِْسلَُك إِىَل ِفْرَعْوَن َوتُْخِرُج َشْعِبي بَِني إِرْسَائِيَل ِمْن ِمرْصَ

 إذا كان اللَّه سمع رصاخ شعبه ف العهد القديم عندما كان فرعون يذلّهم ف أرض مرص، فكم وكم يكون األمر 

حينام يرى فرعون العقيل )إبليس( وهو يذل البشية ويطحنها ف مذلّة. كانت البشية تنئ وتعاين ف احتياج شديد 

ملجيء املخلِّص، وبكل تأكيد كان اللَّه يشعر بآالم البشية، 

 »ِمْن أْجِل َشقاء املَساكنَي وتََنُهد البائِسنَي اآلَن أقوُم. يَقوُل الرَُّب أْصنُع الَخالَص َعالنيًة« )مز11: 5(
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» إمكانات )١٢( «
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

يجب  إلمكانيات  أمثله  عن  شهرا  عرش  إحدى  مدى  وعىل  العام  هذا  طوال  تحدثنا 
االستفادة منها جيدا و نحن نختم هذا العام ىف املقال الثاىن عرش نتحدث عن :

�® املجتمع : كامكانية و كيفية االستفادة من وحده املجتمع وتواصل كل أعضائه وأثر 
ذلك ىف إصالح العنارص الفاسدة فية و قيادة الجميع لألصلح.

® ما هو املجتمع : هو جموع الشعب بكل فئاته و نوعياته و قياداته و تشكيالته الشعبية و الرسمية وبكل أعامره و 
مؤسساته التى تقود الفكر و تعمل عل حفظ كيانه و معالجة األخطاء العامة و الخاصة و التصدى للفساد الذى يسببه 
بعض العنارص الضعيفة من الحكام و املحكومني ىف املجتمع و ما أشبة املجتمع بالجسد الذى يوحد كل أعضائه وينظم 
كل واجباتها وحقوقها من االحتياجات ويصلح كل عيب ىف أعضائه و ذلك من خالل القانون واألعراف السائدة ىف املجتمع 
... فالعدل واملساواة واملواطنة والحرية والدميقراطية  النتائج  السائدة ىف املجتمع تكون  القواعد  وثقافاته وعل حسب 

ومعرفة الحقوق والواجبات التى تنظمها القواعد املعمول بها ىف البالد ... كل ذلك يحفظ املجتمع سليام وساملا.

® كيف يعمل املجتمع: يحتاج املجتمع اىل قيادة سياسية تساعدها قيادة شعبية و يحفظ املجتمع كيانات عسكرية 
يحتاج  ذلك  كل  وفوق  املتعددة  املظامل  ىف  وتفصل  الناس  بني  العدل  تجرى  قانونيه  قيادات  وتنظمه  )جيش ورشطه( 
املجتمع اىل مظله دينيه تربط الناس بالله الذى خلقهم ويرزقهم ويهبهم الرشد ويقود حياتهم نحو الخري ويساعد هذا 
تنفيذيه وتشيعية وقضائية  ... وهكذا نجد سلطات  الضعيف وتقوية  الفقري وتحفظ حق  اجتامعية تساعد  منظامت 
يختارهم الشعب ألنه مصدر كل السلطات وينش الثقافة العامة األعالم )اإلذاعة والتليفزيون( والصحافه التى تراقب كل 
السلطات لصالح الشعب وكل هذا الكيان الكبري يحكمه القانون الذى ال يفرق بني صغري أو كبري بل يتمتع الكل بالعدالة 

الناجزة و النافذة .

® أمراض املجتمع: طاملا كان املجتمع شبيها بالجسد فالبد أن تصيبه أمراض ولعل أسوأ هذه األمراض بالرتتيب :

1-  الظلم واالستبداد : وهو ضد املحبة املجتمعية و يجعل املجتمع مثل غابة فيها يأكل القوى الضعيف وفيه تهان الحقوق  
وتختفى املساواة ويتبدد السالم وينتش الش والعبث مبقدرات الناس وحقهم ىف العيش الكريم الهادئ واملنظم ... 

2 –  الفوىض وسوء املعامله :وهام النتيجة الطبيعية للظلم واالستبداد مام ينش تعطل العمل واملصالح وقطع الطرق 
والتعدى عل املرافق املتعددة ونهب املنشآت وقتل الناس وانتشار الحوادث نتيجة اإلهامل ويكرث النقد واالنتقاد 

واملذمة والعداوات وكلها أمور تبدد الوحدة .

3 –  تداخل االختصاصات : مثل التداخل بني الدين والسياسة وشتان الفارق بينهام والتداخل بني املال والسلطة مام 
يوجد الفساد الذى ينخر ىف عظام املجتمع ويسبب زيادة الهوة بني الغنى والفقري فتحدث الطبقية ىف املجتمع . 

® كيف يكون املجتمع امكانية : ألنه الجسد الذى يحتضن كل االعضاء ويضمن سالمتهم ويدافع عنهم وعن حقوقهم 
ويقوى الضعيف ويساعد املحتاج ويرعى مصالح كل عضو ويضمن له حياة كرمية ويرتب للكل ما يفيدهم ومينع عنهم 
الرضر واملرضة ويقدم للجميع الثقافة العامة التى تقود فكر املجتمع كله نحو الصالح وصنع الخري والحفاظ عل املال 
العام وممتلكات الشعب الخاصة والعامة... وينظم العالقة بني كل فئات املجتمع لتخدم بعضها البعض كأعضاء ىف هذا 
الجسد )املجتمع( ... بل نقول أن كل عضو ىف املجتمع يخدم األعضاء األخرى ويعمل لحسابهم كالعني ىف الجسد ترى 
لحساب الجسد كله وهكذا األذن واألنف والفم والقلب والكبد والكليتني و... الخ . واذا تأمل عضو تداعت إليه جميع 
السلطة خدمة وليست  تكون  املفهوم  املجتمع وبهذا  أهم جانب ىف سياسة  األعضاء هو  التعاون بني  األعضاء ويصبح 
تسلطا وال رصاعاً و لكن بذل وتضحية ألجل اآلخر وبذلك يتقدم املجتمع ألن املواهب ستزداد واإلمكانيات ستظهر ىف جو 
األمان واالطمئنان مع اإلخالص الكامل للمجتمع وللصالح العام فيسرتيح املجتمع ويصلح من يحتاج اىل اإلصالح فيعم 

الخري الجميع.
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»الصوم«

األسقف العام

رئيس املركز الثقاّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

 يَُعد الشعب املرِصى من أعمق الشعوب وأعرقها ىف مجال االهتامم بحياة اإلنسان الدينية، فاملرِصى إنسان يُِجل 

الَعالقة الروحية بالله، ويسعى دامئـاً لوجودها وتأصيلها ىف حياته عرب األزمان

وم، نجد أنه يعود  وم يُعد إحدى العقائد األساسية ىف جميع األديان التى عرَفها البش. وإذا تتبعنا أساس الصَّ    والصَّ

إىل آدم وحواء حني أمرهام الله أال يأكال من مثر شجرة ىف الجنة

 مفهوم الصوم
الصوم تدريب للجسد

الطعام، وبوجه  اإلنسان من جهة  إمنا هو ضبط إلرادة  للجسد،  أنه تعذيب  البعض  يعتقد  وم، ليس كام  الصَّ    

خاص األطعمة التى تتحرك إليها شهوته. إن الطبيعة اإلنسانية مكونة من ثالثة عنارص أساسية هى: الجسد، والنفس، 

يتخطى متطلبات  أن  استطاع  إذا  أّما  أصبح جسدانياً،  اإلنسان  الجسدية عل ترصفات  األمور  تغلبت  فإذا  والروح. 

وم يساعد اإلنسان عل تدريب إرادته من خالل امتناعه عن الطعام  الجسد ويُنمى الروح صار إنساناً روحانياً. والصَّ

والشاب فرتة زمنية، ثم تناوله أطعمة ال يشتهيها، وبذلك أمكنه أن يرتفع فوق مطالب الجسد واملاديات ليُعطى 

مو بالجسد  اهتامماً أكرب للروح. وهذا يجعل الصوم إحدى الوسائل الروحية التى يستعد بها اإلنسان ويتدرب للسُّ

وم يؤهل النفس لالنتعاش الروحى، واالتصال  إىل مستوى روحى أعمق تنمو فيه عالقته بالله. يقول أحد اآلباء: »الصَّ

بالله، وامتالء القلب بحب الله«.

الصوم ُيعطى قوة

   الصوم أيضاً يُعطى النفس والروح قوة، فنجاح اإلنسان ىف استغنائه عن أمر يشتهيه، مثل الطعام، يساعده ويقويه 

ىف تقديم مزيد عل املستوينَي الروحى والنفىس. فالنفس التى تستطيع التحكم ىف طعامها ورشابها واالستغناء عن 

الطعام الشهى بالنسبة إليها، هى بال شك قادرة عل التنازل عن: خطيٍة محببة إليها، وأموال تُقدمها إىل املحتاجني، 

وم هو التدريب األول الذى به ينطلق اإلنسان بقوة إىل مزيد من أعامل  ووقت وجهد ملساعدة اآلخرين. لذا فالصَّ

الصالح والخري نحو جميع الناس.

الصوم ُيعطى إحساسًا باآلخرين

   واإلنسان الذى ميارس الصوم يشعر بإحساس الجوع والعطش ىف فرتة صومه ما يجعله يخترب مشاعر االحتياج 

الشديد، وحينئذ يستطيع أن يدرك حقيقة ما مير بالفقراء واملحتاجني من مشاعر مؤملة، فرتى مثل هذا اإلنسان يُسارع 

بتقديم الَعون إىل كل محتاج يلتقيه. أتذكر قصة قرأتُها عن إنسان غنى جداً كان يدرب نفسه عل اإلحساس مبشاعر 

املحتاجني والفقراء، فكان يرتدى املالبس املُهلهلة، ويقف ىف الشارع تحت األمطار عدة ساعات. وحني ُسئل عن ترصفه 

هذا، قال إنه يصنع ما يجعله يشعر مبدى معاناة املتأملني واملحتاجني، فيقدم إليهم كل ما أمكنه لتخفيف ُمقاساتهم.
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وم والبعد عن الشر الصَّ

وم ال يهُدف إىل امتناع اإلنسان عن الطعام فقط، وإمنا هو يقوِّى إرادة اإلنسان ويَحثه عل االبتعاد عن     إن الصَّ

الش من: منيمة، أو كراهية، أو حقد، أو عادات رشيرة… إلخ. وبدون أن يصل اإلنسان إىل تحقيق هذا، ال يكون قد 

استفاد شيئاً ىف صومه. يقول أحد اآلباء: »الذى يصوم عن الغذاء، وال يصوم قلبه عن الَحَنق والحقد، ولسانه ينطق 

باألباطيل، فَصومه باطل، ألن َصوم اللسان خري من َصوم الفم، وَصوم القلب خري من االثنني«. ويقول أب آخر: »إن 

اللسان وإمساك الغضب وقهر الشهوات«. وهذا ال يعنى أن يتوقف  الرذائل أى ضبط  وم الحقيقى هو َسجن  الصَّ

يَزيد من َصومه  أدعى ألن  إن هذا  بل  ما،  التوقف عن فعل خطيئة  إذ ال يستطيع  يهمله  أو  وم  الصَّ اإلنسان عن 

وصلواته لىك يستطيع التغلب عل تلك الخطيئة.

الصوم والصالة

وم تصحبه مامرسات أخرى من أهمها: الصالة، والقراءة ىف كالم الله، ومطالعة ِسري القديسني لالقتداء بهم،     والصَّ

والنُّسك، والتأمل، مع تقديم أعامل الخري إىل كل إنسان، فإنها الغذاء الذى تقدمه إىل الروح لتتقوى ىف فرتة الصوم. 

وم دون صالة هو كَبت  وم يقرتن بالصالة، وهذا يعنى أن الصَّ الصَّ ومن أجمل الكلامت التى قيلت ىف هذا: »دامئاً 

اِقرِن صومك بالصالة فرتتفع بك إىل الدخول ىف  وحرمان، ولكن بالصالة يتحول إىل انطالق روحى للنفس«. لذلك، 

حرضة الله، ومتتلئ حياتك بالربكات والقوة التى تستطيع بها أن تغري النقائص التى فيك من نحو الله والناس.

وم واالتضاع الصَّ

وم يجعل الجسد يتضع«، فبه يُدرك اإلنسان ضعفه وحاجاته ما يجعله يبتعد عن الكربياء     يقول أحد اآلباء: »الصَّ

واالعتداد بالذات. وىف تواضعه يطلب معونة الله، وميتلئ قلبه بالرحمة نحو اآلخرين، فال يَدين أحداً ىف ضعفه أو 

عدم مقدرته، بل يُدرِك أن الجميع بش يحتاجون إىل معونة الله قبل كل ىشء، وإىل أن يشددوا بعضهم بعضاً.

وم والمحبة الصَّ

وم تعبري عن محبة اإلنسان تجاه الله، إذ يقدم وصية الله عل إرادته وراحته ُمعلناً بذلك حبه لله.     وىف الصَّ

فالصوم الذى يبدأ باالمتناع عن الطعام والشاب، ثم يتطور إىل االنقطاع عن كل رش يرفضه الله، وبأعامل خري لكل 

ة من اإلنسان نحو ربه. لهذا، ليُكن لك صوم تتدرب فيه عل محبة  محتاج، هو بال شك تعبري حقيقى عن محبة َحقَّ

الله، وىف الوقت نفسه، تتمرن عل محبة اآلخرين من خالل الشعور بحاجاتهم وتقديم يد الَعون إليهم، ال املادية 

فقط، ولكن املعنوية كذلك، فكلامت التشجيع اللطيفة الرقيقة التى تقدمها إىل إنسان تجتاحه مشاعر اإلحباط هى 

يد متتد ملعونته، والوقت الذى تقدمه ملساعدة إنسان هو يد تسُنده، والنصيحة األمينة الخالصة التى يحتاجها إنسان 

تقدمها إليه هى يد تَعُضده.

الصوم وفائدته للجسد

وم يساعد     وقد يتذرع البعض ىف عدم َصومه بأنه يؤثر سلباً ىف الجسد. ولكن هذا يُعد غري صحيح باملرة، فالصَّ

أجهزة كثرية ىف الجسم عل العمل بكفاءة عالية. بل إننا نرى العامل املتقدم اآلن يحذر من اإلكثار ىف الطعام أو اإلفراط 

ىف األطعمة الدسمة التى تؤذى الجسم وتسبب أمراضاً كثرية.
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شيخ األزهر والمفتى بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميالد المجيد

البابا  التهنئة لقداسة  قدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، والدكتور شوقي عالم مفتى الجمهورية، 
توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية مبناسبة عيد امليالد املجيد، وذلك عل رأس وفد رفيع من 

قيادات األزهر الشيف ودار اإلفتاء، باملقر البابوي بالعباسية اليوم الخميس 26 ديسمرب 2019م.
األزهر،  املحرصاوي رئيس جامعة  الدكتور محمد  األستاذ  األكرب من فضيلة  اإلمام  لفضيلة  املرافق  الوفد  تكون 
فضيلة األستاذ الدكتور صالح عباس وكيل األزهر، فضيلة األستاذ الدكتور نظري عياد أمني عام مجمع البحوث اإلسالمية، 
فضيلة األستاذ الدكتور عيل خليل رئيس قطاع املعاهد األزهرية، فضيلة األستاذ الدكتور محمد عبد العاطي منسق 

املرصية،  العائلة  بيت  عام 
رئيس  محمد  دغش  الدكتور 
سعادة  اإلمام،  مكتب  قطاع 
مستشار  قدري  السفري 
عبد  السفري  سعادة  املراسم،  
الرحمن موىس مستشار فضيلة 
نهلة  الدكتور  األستاذ  اإلمام، 
األستاذ محمد عبد  الصعيدي، 
للعالقات  الوزارة  وكيل  املجيد 
الرحمن  عبد  األستاذ  العامة، 
النحاس مدير العالقات العامة.
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قدم قداسة البابا توارضوس الثاين التهنئة بعيد امليالد املجيد لغبطة األنبا ثيؤدورس الثاين بطريرك اإلسكندرية 
وسائر أفريقيا للروم األرثوذكس.

مبناسبة عيد امليالد املجيد مبقر بطريركية القديس نيقوالوس مبنطقة الحمزاوي بوسط القاهرة.
تكون الوفد املرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة األنبا مرقس مطران شربا الخيمة واألنبا إرميا األسقف العام 
رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس واألنبا أكليمندس األسقف العام لكنائس قطاع أملاظة والهجانة ورشق مدينة 

لكنائس  العام  األسقف  ميخائيل  واألنبا  نرص 
قطاع حدائق القبة والواييل.

رسجيوس  القمص  الوفد  ضم  كام 
رسجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة والقس 
واألستاذ  البابا  قداسة  كريلس بشى سكرتري 
الفخري ملجلس  العام  األمني  جرجس صالح 

كنائس الشق األوسط.
كان قداسة البابا قد زار صباح اليوم مقر 
القبة  بكوبري  الكاثوليك  األقباط  بطريركية 
كبري،  كنيس  وفد  وبرفقته  األربعاء  صباح 
إبراهيم  األنبا  البطريرك  غبطة  واستقبله 

إسحق ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية.

وفدا كنسيا لتهنئة غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني
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عل رأس وفد كنيس كبري، زار قداسة البابا توارضوس الثاين صباح األربعاء 25 ديسمرب 2019م، مقر بطريركية 
األقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد امليالد املجيد حسب التقويم الغريب إىل غبطة األنبا 

إبراهيم إسحاق بطريرك األقباط الكاثوليك، ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية.
الخيمة  شربا  مطران  مرقس  األنبا  األجالء  األحبار  النيافة  أصحاب  من  البابا  لقداسة  املرافق  الوفد  تكون  وقد 
العام  األسقف  أكليمندس  واألنبا  األرثوذكيس،  القبطي  الثقاف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  واألنبا  وتوابعها، 

والهجانة  أملاظة  قطاع  لكنائس 
واألنبا  نرص،  مدينة  ورشق 
ميخائيل األسقف العام لكنائس 

قطاع حدائق القبة والواييل.
القمص  أيضا  الوفد  وضم 
وكيل  رسجيوس  رسجيوس 
والقس  بالقاهرة،  البطريركية 
قداسة  سكرتري  بشى  كريلس 
األمني  وأ. جرجس صالح  البابا، 
كنائس  ملجلس  الفخري  العام 

الشق األوسط.

ووفدا كنسيا لتهنئة غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق
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شهد دير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون،ف 2 ديسمرب 2019م، احتفاالً أقامه مجمع رهبان الدير برعاية 
وحضور صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة 

ورهبان الدير وطالبي الرهبنة به، مبناسبة الذكرى الستني لرهبنة نيافة األنبا رصابامون أسقف ورئيس الدير.
الرهبان واختتم  التي قدمها  الكنسية  تضمن االحتفال عدًدا من كلامت املحبة، باإلضافة إىل األلحان والرتانيم 
الحفل بكلمة شكر من صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا رصابامون رئيس الدير، وكلمة تقدير من قداسة البابا مع 

الصالة وكان يوًما مفرًحا للغاية.

صلوات تجنيز ضحايا انهيار الحائط الغربي بسور الكنيسة األثرية بدير القديس أبو فانا
بالقوصية، صلوات تجنيز سمرية صبحي حنا  أقيمت ف 2 ديسمرب 2019م، ف كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل 
والطفلني كاراس شنوده زكريا وتوماس شنوده عياد الذين توفوا بدير القديس آڤا فيني مبلوي؛ إثر سقوط الحائط 

الغريب بسور الكنيسة األثرية للدير عليهم.
ورئيس  واألشمونني  وأنصنا  ملوي  أسقف  دميرتيوس  األنبا  األجالء:  األحبار  النيافة  أصحاب  الصلوات  ف  شارك 

دير القديس آڤافيني،األنبا 
القوصية  أسقف  توماس 
ومري، واألنبا بيجول أسقف 

ورئيس الدير املحرق.
التجنيز  ف  شارك  كام 
كهنة  اآلباء  من  عدد 
إيبارشيتي ملوي والقوصية 
املحرق  الدير  رهبان  ومن 
فيني،  آڤا  القديس  ودير 
إىل جانب أعداد كبرية من 

الشعب.

االحتفال بمرور 6٠ عاًما على رهبنة نيافة أنبا صرابامون
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ترأس صاحبا النيافة الحربان الجليالن األنبا إرميا األسقف 
واألنبا  األرثوذكيس،  القبطي  الثقاف  املركز  ورئيس  العام 
ديسمرب   15 األحد  مساء  لألقرص،  العام  األسقف  يوساب 
2019م، ف كنيسة السيدة العذراء مريم باألقرص،صالة جناز 

األم الفاضلة "ثريا نجيب حبيب".
األستاذ  هي زوجة  حبيب"  نجيب  "ثريا  الفاضلة  واألم 
يوحنا إسحاق موىس مدير إدارة متوين األقرص سابًقا،  ووالدة 
كل من الدكتور رميون استشاري جراحة املناظري مبعهد نارص 
وجدة بالسعودية، والدكتور جون مدير عام أكادميية ماب 
باملركز الثقاف القبطي األرثوذكيس، وحامة كل من الدكتورة 
مريا صربي زوجة الدكتور رميون، والفنانة شهرية فؤاد زوجة 
الدكتور جون، وشقيقة كل من الخواجة سمري نجيب التاجر 
باإلسكان،  السابق  املدير  نجيب  جميل  واألستاذ  باألقرص، 
والسيدة عواطف نجيب، وخالة كل من األستاذ بيرت ميشيل 
باألقرص،  التاجر  عديل  سامح  واألستاذ  ومريا،  شريي  وأختيه 
وإخوته األستاذ محب عديل واملحاسب أمري عديل واألستاذ 
سمري  زكريا  األستاذ  من  كل  وعمة  املحامي،  عديل  أرشف 
وإخوتهالدكتورة  جميل  مينا  واألستاذ  ونرمني،  أمل  وأختيه 

رميوندا ومريم ومارينا جميل، وزوجة أخ األستاذ عامد إسحاق والد األستاذ كريلس.
الجناز  وقد شارك ف صالة 
العذراء  السيدة  كنيسة  كهنة 
من  ولفيف  باألقرص  مريم 
األرسة  وتقبلت  الكهنة،  اآلباء 
و  واالثنني  األحد  أيام  العزاء 
الثالثاء، ف قاعة كنيسة املالك 

ميخائيل باألقرص.
الثقاف  املركز  وتقدم 
وقناة  األرثوذكيس  القبطي 
ومديرين  رئيًسا  سات"  "مي 
وعاملني بالتعزية، طالبني من 
الطاهرة،  لروحها  نياًحا  الله 
ألرستها  السامء  وتعزيات 

ومحبيها.

نياحة األم الفاضلة "ثريا نجيب حبيب"
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أصحاب  2019م،  ديسمرب   25 األربعاء  ظهر  ترأس 
دير  ورئيس  أسقف  كريلس  األنبا  الجليل  الحرب  النيافة 
الشهيد مار مينا العجائبي بصحراء مريوط والحرب الجليل 
القبطي  الثقاف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا 
األرثوذكيس والحرب الجليل األنبا إيالريون األسقف العام 
الفاضلة  األم  جناز  صالة  اإلسكندرية،  غرب  لكنائس 
املرقسية  الكاتدرائية  ناشد جرجس”، وذلك ف  “كاميليا 

الكربى باإلسكندرية.
حليم  املرحوم  زوجة  هي  “كاميليا”  الفاضلة  واألم 
تادرس مرجان، ووالدة كال من أ.هاىن وأ. موريس وزوجتهام 
م. إيناس وأ. شريين وصفي، وعمة كل من م. سلوي وم. 
سامح وأ. د. سوزى عديل ناشد عضو مجلس النواب وأستاذ 

اإلقتصاد بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية وأ.سحر عديل ناشد، وخالة كل من إيزيس وإيلني عريان بطرس والسيدة 
ماجدة ونادية حليم ود.ماجي وماري وفيبي ومينا فوزي فليمون والسيدة فاتن وناهد وفايزة عبده حبيب.

الله  بالتعزية، طالبني إىل  الثقاف القبطي األرثوذكيس وقناة “مي سات” رئيسا ومديرين وعاملني  يتقدم املركز 
نياحا لروحها الطاهرة، وتعزيات السامء ألرستها ومحبيها.

صالة جناز األرخن الفاضل "موريس حنا"

صالة جناز األم الفاضلة “كاميليا ناشد جرجس” بالكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية

ترأس ظهر اليوم األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس، صالة جناز السيد موريس حنا 
والد مينا موريس حنا، وذلك ف كنيسة السيدة العذراء ورئيس املالئكة ميخائيل ـ الوراق ـ الجيزة.  

يتقدم املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس وقناة "مي سات" رئيسا ومديرين وعاملني بالتعزية، طالبني إىل الله نياحا 
لروحه الطاهرة، وتعزيات السامء ألرسته ومحبيه.
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نظمت أكادميية املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس “Cocc Academy” مبقر املركز ف الكاتدرائية املرقسية باألنبا 
رويس بالعباسية حفلها السنوي لالحتفال بالكريسامس وبداية عام 2020 ، برئاسة وحضور نيافة األنبا إرميا األسقف 

العام رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس.
شارك االحتفال عدد كبري من األطفال وأرسهم، وتخلل الحفل بعض الفقرات الرتفيهية لألطفال، كام تضمن بعض 

العروض التي قدمها األطفال ملا درسوه من كورسات داخل األكادميية.
يأىت الحفل ف إطار نشاطات املركز الثقاف. وقام نيافة األنبا إرميا ف نهاية الحفل بتكريم أعضاء هيئة التدريس، 

وتوزيع الشهادات عل األطفال متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح.
التدريبية لألطفال وأيضا للكبار منها  الدورات  بالذكر ان األكادميية تقدم مجموعة متنوعة من  جدير 
دورات اللغات الحديثة والقدمية، دورات الفنون كاملوسيقى والرسم، دورات تؤهل لسوق العمل، دورات 
تعليم لغة اإلشارة، وأيضا دورات مشورة للمقبلني عل الزواج. قام بتقديم الحفل أ. مايكل منصور اإلعالمي 

بقناة »مي سات«.

األنبا إرميا يترأس حفل »الكريســــماس« السنوي لألطفال وأسرهم
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بقناة »مي سات«.

األنبا إرميا يترأس حفل »الكريســــماس« السنوي لألطفال وأسرهم
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إرميا  األنبا  نيافة  جدد 
رئيس  العام  األسقف 
القبطي  الثقاىف  املركز 
بروتوكول    ألرثوذكيس، ا
جامعة  بني  التعاون 
نيك  لو بتسا   سطو ر أ
الثقاف  واملركز  باليونان 
القبطي األرثوذكيس وذلك 

ف 10 ديسمرب 2019م.
فة  نيا   ن أ   كر يذ و
إرميا  األنبا  الجليل  الحرب 
ألقى  قد  العام  األسقف 
ديسمرب   10 الثالثاء   يوم 
تني  رض محا   ، 2م 0 1 9
بالجامعة ف إطار التعاون 
الجامعة  بني  املشرتك 

واملركز.

األنبا إرميا يجدد بروتوكواًل مع جامعة أرسطو باليونان يلقي محاضرتين بالجامعة
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اللقاء السنوي لخدام أتحبني بحضور األنبا إرميا

ألتقى نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس صباح السبت 28 ديسمرب 2019م، 
بكهنة وخدام خدمة أتحبني وذلك مبقر املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية. 

ويصلى ويبارك خدمة ”أتحبنى” لبدأ توزيع مالبس واحتياجات عيد الميالد المجيد

قام نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس صباح السبت 28 ديسمرب 2019م، 
الثقاف  باملركز  “أتحبنى”   لـ خدمة  املجيد 2020م  امليالد  عيد  واحتياجات  توزيع مالبس  لبدأ  التربيك  و  بالصالة 

القبطي األرثوذكس.
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استقبل صاحب النيافة الحرب الجليل 
ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا 
األرثوذكيس،  القبطي  الثقاف  املركز 
ثريا  2019م،الدكتورة  ديسمرب   21 ف 
كنائس  ملجلس  العام  األمني  بشعالين 
املركز  مقر  ف  وذلك  األوسط،  الشق 
بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية، حرض 
األمني  صالح  جرجس  األستاذ  اللقاء 
الشق  كنائس  ملجلس  الفخري  العام 

األوسط.

األنبا إرميا يستقبل األمين العام لمجلس كنائس الشرق األوسط 
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استقبل صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا، األسقف العام ورئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس، ف 21 
الجلدية والتناسلية والعقم، ف كلية الطب بجامعة  الدكتور حامد عبدالله حامد، أستاذ  ديسمرب 2019م، األستاذ 

القاهرة، وذلك باملركز الثقاف القبطي األرثوذكيس بالكاتدرائية املرقسية الكربى بالعباسية.

ندوة "أنا مش خايف من االمتحانات" في المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

األنبا إرميا يستقبل األستاذ الدكتور حامد عبداهلل حامد

أقام املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس ف 21 ديسمرب 2019م،ندوة  بعنوان "أنا مش خايف من االمتحانات".
      أدار الندوة األستاذ مايكل واصف )مدرب تنمية املهارات(، باملركز الثقاف القبطي األرثوذكيس
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شارك صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقاف القبطي واألمني العام املساعد لبيت 
العائلة، ف 16 ديسمرب2019م، ف املؤمتر العلمي الدويل الثالث بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بجامعة 

األزهر ف اإلسكندرية، تحت عنوان "دعوة اإلسالم لتحقيق األخوة من أجل السالم املجتمعي".
   وقد أقيم املؤمتر برعاية فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، واألستاذ الدكتور محمد املحرصاوي 
البحري، والدكتور  رئيس جامعة األزهر، واألستاذ الدكتور محمد أبو زيد األمري نائب رئيس جامعة األزهر للوجه 
طارق سلامن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بديعة الطمالوى عميدة الكلية، والدكتور 
عبد  نجوى  الدكتورة  األستاذة  من  كل  املؤمتر  كام حرض  باإلسكندرية،  األوقاف  مديرية  وكيل  نصار  الرحمن  عبد 
الدكتورة سعيدة محمد صبح وكيل  املؤمتر، واألستاذة  العليا والبحوث مقرر  للدراسات  الكلية  املحسن شتا وكيل 

الكلية لشؤون التعليم والطالب أمني املؤمتر، والقس برائيل عزت كاهن كنيسة القديسة مريم املرصية.
   وف البداية نقل الدكتور محمد أبو زيد األمري نائب رئيس جامعة األزهر للوجه البحري، إىل جميع الحضور تحيات 

فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، وسعادة الدكتور محمد املحرصاوي رئيس الجامعة.
وخالل كلمته ف املؤمتر، استشهد نيافة األنبا إرميا مبا جاء ف الكتاب وبالعديد من اآليات القرآنية التي جاءت ف 

القرآن تدعو إىل التعامل األمثل مع أصحاب الديانات واحرتامهم والحفاظ عليهم وعل أرواحهم وأموالهم.
فيام ذكر األستاذ الدكتور محمد أبوزيد األمري دور جامعة األزهر  ف العمل الدائم عل إظهار صورة اإلسالم الوسطي 

وتعامله األمثل مع أصحاب الديانات الساموية.
الدكتور  الحسني، وفضيلة  أبو  الشيخ محمد فتحي  باإلسكندرية  األوقاف  املؤمتر فضيلة وكيل وزارة  كام شارك ف 
عبدالرحمن نصار وكيل مدير األوقاف باإلسكندرية نائبًا عن معايل وزير األوقاف، والذي ألقى كلمة وزير األوقاف 

المؤتمر العلمي الدولي الثالث في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية باإلسكندرية
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من  الحنيف  اإلسالمي  الدين  به  يتمتع  ما  أوضح  كام  املجتمعي،  والسالم  اإلنسانية  اإلخوة  إىل  اإلسالم  دعوة  عن 
السامحة واللني والرفق والعدل والوسطية ونبذ التطرف والغلو.

    وشارك أيًضا الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس اإلدارة املركزية لألزهر الشيف نائبًا عن فضيلة الشيخ صالح عباس 
مفتى  فضيلة  عن  نائبًا  املرصية  اإلفتاء  بدار  الشعية  األبحاث  إدارة  مدير  ممدوح  أحمد  والدكتور  األزهر،  وكيل 

الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي عالم.
األستاذ  عن  نيابة  كلمة  ألقى  والذي  الكريم،  القرآن  إذاعة  عن  القايض  أحمد  الدكتور  اإلعالمي  املؤمتر  كام حرض 
الدكتور حسن مدين رئيس إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والذي ذكر فيها دور وإسهامات إذاعة القرآن الكريم 
ف العمل عل نش وتحقيق األخوة اإلنسانية ف املجتمع املرصي والعامل أجمع؛ وذلك من خالل برامجها وموادها 
اإلعالمية التي تذيعها وتبثها عل الهواء، وكذلك من خالل نقلها وتغطياتها املستمرة للندوات واملؤمترات التي تدعو 

إىل تحقيق األخوة اإلنسانية والسالم املجتمعي ف مرصنا الحبيبة والعامل أجمع.
كام ذكر اإلعالمي الدكتور أحمد القايض حرص وتوجيهات السيد محمد نوار رئيس قطاع اإلذاعة املرصية عل ذلك 

ف جميع الدورات اإلذاعية، من خالل عون وتوجيهات األستاذ حسني زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم.
كام أشاد ف ختام كلمته بدور األزهر ف إقامة مثل هذه املؤمترات التي تدعو إىل تحقيق األخوة اإلنسانية ليس ف 
مرصنا الحبيبة فقط، إمنا ف العامل أجمع ذاكرًا مؤمتر األزهر العاملي للسالم الذي حرضه قداسة بابا الفاتيكان عام 
2017م، مشريًا إىل أنه رشف كمذيع من مذيعي اإلذاعة املرصية بتغطية فعالياته عرب موجات إذاعة القرآن الكريم 

واإلذاعة املرصية.
وف ختام فعاليات املؤمتر أعلنت األستاذة الدكتورة بديعة عل الطمالوي رئيسة املؤمتر أهم التوصيات، والتي جاءت 
كلها تدعو وتنادي وتبني دعوة اإلسالم إىل تحقيق األخوة اإلنسانية من أجل السالم املجتمعي ف بالدنا الحبيبة مرص 

وف العامل أجمع.

وتكريم األنبا إرميا
الحرب  النيافة  صاحب  استقبل 
الجليل األنبا إرميا األسقف العام 
القبطي  الثقاف  املركز  رئيس 
األرثوذكيس 23 ديسمرب 2019م، 
أبو  محمد  الدكتور  األستاذ 
جامعة  رئيس  نائب  األمري  زيد 
وذلك  البحري،  للوجه  األزهر 
القبطي  الثقاف  املركز  مقر  ف 

األرثوذكيس بالعباسية.
نيافته درع  تسلم  اللقاء  وخالل 
الدراسات  كلية  من  تكريم 
ف  للبنات  والعربية  اإلسالمية 

جامعة األزهر باإلسكندرية.
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شارك نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس يوم الجمعة 13 ديسمرب 2019م، ف 
منتدى تكريم األديان والرساالت الساموية من منظور وثيقة األخوة اإلنسانية وذلك مبدينة تورينو اإليطالية

البيمونتي بتقديم  إقليم  الرسمي للجالية املرصية ف  بدأ مؤمتر تكريم األديان بكلمة األستاذ عل ربيع املتحدث 
فقرات وبرنامج املؤمتر الذي بدأ ف متام الثامنه مساء من يوم الجمعة..

مشاركة  كانت  الشيف  األزهر  وعن  والدوىل،  املحل  املستوى  عل  الهامة  الشخصيات  من  كبري  عدد  املنتدى  حرض 
األستاذ الدكتور نظري عياد رئيس مجمع البحوث اإلسالمية نائباً عن فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر ، وعن لجنة الشاكة 
األور ومتوسطية شارك املستشار عدىل حسني محافظ القليوبية واملنوفية األسبق – وكذا نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا 
األسقف العام ورئيس املركز الثقاف القبطي واألمني العام املساعد لبيت العائلة ، وعن محافظة البيمونتي اإليطالية 
والشئون  الهجرة  عن  املفوض  والوزير  املحافظ  نائب  روسو  روبريتو   / النائب  السيد  شارك  تورينو  مدينة  وعاصمتها 
القانونية واملجلس التشيعى ، وعن مدينة تورينو شاركت السيدة / تشينسيا كارليفاريز نائبة عمدة املدينة املضيفة 
للمنتدى.. حرض املؤمتر أيضا السيد/ جان بيريو ليو نائب رئيس لجنة حقوق االنسان بإقليم البيمونتي اإليطايل ومن 

العراق الدكتور يونس توفيق مدير مركز دار الحكمة الثقاف املرصي اإليطايل .
بابا  فرنسيس  البابا  قداسة  ممثل  نوزيليا  األسقف  عن  نائبا  نيغري  تينو  القس  شارك  الكاثوليكية  الكنيسة  وعن 
الفاتيكان ، ومن لندن حرض السيد / مصطفى رجب رئيس اتحاد الجاليات املرصية ف أوروبا ، إضافة إىل شباب 
مؤسسة “اميتيش” بيت الثقافة املغريب اإليطايل، إضافة اىل شباب جمعية “لوتس” مبيالنو واألستاذة ناديه عز الدين 

الباحثة ف شئون األرسة ف ميالنو ، وأيضا شباب الفيدرالية اإلسالمية ف إيطاليا..
ومن جانبه أوضح املستشار عدىل حسني أهمية وثيقة األخوة اإلنسانية ف الظروف الراهنة حيث إنها تدعو إيل 
منها  يعاين  التي  واآلالم  والحروب،  الفقر  ومحاربة   ، والواجبات  بالحقوق  وااللتزام  العنف  ونبذ  واملحبة  التسامح 

العديد ف مناطق مختلفة من العامل.

نيافة األنبا إرميا يشارك في منتدى تكريم األديان والرساالت السماوية 
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ثم قدم الدكتور نظري عياد رشحا عظيام عن كل ما تتضمنه وثيقة األخوة اإلنسانية ، وما تتضمنه من بنود عده:
فالتعاليم الصحيحة لألديان تدعو إىل التمسك بقيم السالم , وأن الحرية حق لكل إنسان والعدل القائم عل الرحمة 
اآلخر  وقبول  التسامح  ثقافة  ونش  والتفاهم  الحوار  أن  و  كرمية،  حياة  إىل  للوصول  اتباعه  الواجب  السبيل  هو 
والتعايش بني الناس، من شأنه أن يسهم ف احتواء كثري من املشكالت، وحامية دور العبادة، من معابد وكنائس 
ومساجد، واجب تكفله كل األديان والقيم اإلنسانية واملواثيق واألعراف الدولية ، وأن اإلرهاب البغيض الذي يهدد 
أمن الناس، سواء ف الشق أو الغرب، وف الشامل والجنوب، ويالحقهم بالفزع والرعب وترقب األسوأ، ليس نتاجا 
للدين ، بل هو نتيجة لرتاكامت الفهوم الخاطئة لنصوص األديان وسياسات الجوع والفقر والظلم والبطش والتعايل، 
التعليم والعمل ومامرسة  املرأة ف  ، واالعرتاف بحق  الواجبات والحقوق  املواطنة يقوم عل املساواة ف  فمفهوم 
حقوقها السياسية هو رضورة ملحة ، والحرص عل حقوق األطفال األساسية ف التنشئة األرسية، والتغذية والتعليم 
والرعاية، واجب عل األرسة واملجتمع،و أن حامية حقوق املسنني والضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة واملستضعفني 
الوثيقة  بتلك  العمل  أهمية  اكد دكتور نظري عل  .. من هنا  توفريها  العمل عل  دينية ومجتمعية يجب  رضورة 
ووضعها ف حيز التنفيذ ، ويأيت ذلك من خالل التعاون املشرتك بني الكنيسة الكاثوليكية واألزهر الشيف، حتى تصل 

اىل صناع القرار العاملي، والقيادات املؤثرة ورجال الدين ف العامل ..
وف كلمته أكد الحرب الجليل األنبا إرميا عل رضورة التعايش السلمي والحرص عل تحقيق مفاهيم التسامح والحرية 
وقبول اآلخر ، فالعامل اليوم يحتاج ان يحيي بصدق ، وان يحيي معنى السالم والتعايش السلمي ..وهذا لن يتم إال 
عن طريق االقتناع الداخل والرضا.. فاإلسالم ينهى عن الرتويع والتخويف ، وأيضا تنادي املسيحية بعدم إهانة أي 

إنسان بأي صورة ..
فنأمل باملحبة والتسامح أن يتكاتف العامل من أجل التصدي لإلرهاب وتحقيق السالم عل أساس العدل واملساواة ..

وقد أشار السيد النائب روبرتو روسو نائب محافظ البيمونتى اىل رضورة الحوار البناء والتعايش الجيد بني الجميع 
دون متييز وأن يتعلم الشباب املهاجر إىل أوروبا لغة البلد التي يعيش فيها و أن يتعرف عل قوانني تلك البالد التي 
يعيشوا ويعملوا فيها . وىف نهاية مداخلته دعا روبريتو روسو املؤسسات الدينية ان يعرضوا الوثيقة عل القيادات 

املؤثرة ورجال الدين ف العامل يك يتم العمل بها والتعايش من خالل ما ورد فيها ..
أما عن حقوق اإلنسان ، فقد جاءت كلمة السيد جان بريو ليو نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان مطمئنة للوضع 
ف مرص ، حينام قال أنه يثمن الجهود املرصية التي تعمل بجدية عل تفعيل واحرتام قوانني حقوق اإلنسان ، تلك 
الحقوق التي تعترب متأصلة ف جميع البش، مهام كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، 

أو لونهم، أو دينهم، و لغتهم، أو أي وضع آخر.
ويضيف جان بيريو مؤكدا أنه البد أن نحرص عل متلك حقوقنا اإلنسانية عل قدم املساواة وبدون متييز. والبد أن 

تكون جميع هذه الحقوق مرتابطة ومتآزرة وغري قابلة للتجزئة.
توالت الكلامت واملداخالت وجاء البيان الختامي مؤكدا الحرص عل تفعيل وثيقة األخوة اإلنسانية والعمل مبا ورد بها 
، ورشح مفاهيم الرساالت الساموية والتعاليم العظيمة الخاصة بها، تحقيقاً ملبادىء القيم اإلنسانية وتكريم األديان ..

املؤسسات  بعض  أعضاء  فيها  شارك  التي  العمل  ورشة  انتهاء  بعد  السبت  مساء  فعالياته  الدويل  املنتدى  واختتم 
الدينية املشاركة ، وشباب الجالية املرصية واإلسالمية ف الشامل اإليطايل ..

نيافة األنبا إرميا يشارك في منتدى تكريم األديان والرساالت السماوية 
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إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  النيافة  صاحب  شارك 
القبطي  الثقاف  املركز  ورئيس  العام  األسقف 
مكتبة  نظمتها  نقاشية  حلقة  ف  األرثوذكيس، 
بشأن  2019م،  ديسمرب   22 ف  اإلسكندرية 

"مسؤولية الحديث ف الشأن العام".
وقد ألقى نيافته كلمة خالل الندوة التي أدارها 
اإلسكندرية،  مكتبة  مدير  الفقي  مصطفى  الدكتور 
وشارك فيها أيضا فضيلة الدكتور شوقي عالم مفتي 
الديار املرصية، وعدد من كبار املفكرين واملثقفني 

والعلامء من مختلف مؤسسات الدولة.

"مسؤولية الحديث في الشأن العام" حلقة نقاشية بمكتبة اإلسكندرية 
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الدكتورة ألفت  العلمي، واألستاذة  العايل والبحث  التعليم  الغفار وزير  الدكتور خالد عبد  تحت رعاية األستاذ 
كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا واملعلومات"MTI" ، عقدت كلية اإلعالم بالجامعة ف 23 ديسمرب 2019م، 
مؤمترها العلمي الرابع بعنوان "اإلعالم بني التعصب وقبول اآلخر"، والذي استمرت فعالياته حتى 24 ديسمرب 2019م.

الوطني  العمل  رموز  من  عدد  بتكريم  كامل  ألفت  الدكتورة  األستاذة  برئاسة  الجامعة  قيام  املؤمتر  شهد  وقد 
والشخصيات العاملية والعربية التي أثرت ف الحوار بني الثقافات ونشت مبادئ التسامح وقبول اآلخر، ومن بينهم 
الدينية  الشؤون  لجنة  رئيس  العبد  أسامة  الدكتور  واألستاذ  األوقاف،  وزير  جمعة  مختار  محمد  الدكتور  األستاذ 
مبجلس النواب، ونيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقاف القبطي األرثوذكيس، والذي تسلم 

شهادة تقدير ودرًعا من كلية اإلعالم بالجامعة؛ تقديرًا ملشاركة نيافته الفعالة ف أعامل املؤمتر.
جدير بالذكر أن املؤمتر يقام برئاسة األستاذ الدكتور سامي الشيف عميد كلية اإلعالم بالجامعة، وبأمانة األستاذ 
الدكتور السيد بهنيس وكيل الكلية، واملقرر العام للمؤمتر الدكتورة مريال مصطفى رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون 

بالكلية، ويتضمن برنامج املؤمتر مناقشة 25 بحثًا تقدم به باحثون ف أقسام وكليات اإلعالم املرصي.

جامعة “MTI” تكرم عدًدا من رموز العمل الوطني 
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» تأمالت في الميالد« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

إذ  الذي  أيًضا:  يسوع  املسيح  الذي يف  الفكر  ٰهذا  فيكم  مقدمة:"فليكُن 

كان يف صورة الله، مل يحِسب ُخلسًة أن يكون معادالً لله. لٰكنه أخىل نفسه، 

آخًذا صورة عبد، صائًرا يف ِشْبه الناس. وإذ ُوجد يف الهيئة كإنسان، وضع نفسه 

وأطاع حتى املوَت موَت الصليب." )يف 2: 8-5(.

إن السيد الرب، إذ أخل ذاته وأخذ شكل العبد مل يقترص ٰذلك عل حادثة 

ل ٰذلك حياته كلها التي ال تدخل ف حرص. ميالد السيد املسيح املتواضع كان مجرد مظهر من  امليالد فحْسب، بل شِمَ

مظاهر إخالء الذات. وسنحاول أن نتبع إخالء الرب لذاته ف كل ناحية، ونحاول أن نُدرك األسباب التي من أجلها أخل 

ذاته. ثم نأخذ ألنفسنا عظة عملية، محاولني أن نطبق عنرص اإلخالء ف حياتنا.

وعلينا أن نفهم بالدقة: ما هو معنى إخالء الذات؟

إنه مل يُخلِها طبعـًا من جوهره، وال من طبيعته، وال من الهوته الذي مل يفارق ناسوته لحظًة واحدًة وال طرفة عني. بل 

أخل ذاته من األمجاد املحيطة به، ومن عظمة السامء. جميل بنا أن نالحظ أن ٰهذا اإلخالء مل يُكن إقالالً من شأن الرب، 

وإمنا هو عظمة جديدة ف مفهومها. كان الناس يفهمون العظمة ف مظاهر خارجية. أّما عظمة من يُخيل ذاته ويأخذ 

مها الرب لنا. شكل العبد، فلم يُكن أحد يتصورها. ٰهذه قدَّ

مصالحة السماء واألرض
"ولٰكن الكل من الله، الذي صالحنا لنفسه بيسوع املسيح، وأعطانا خدمة املصالحة ..." )2 كو 5: 18(. أول يشء نتذكره 

ف ميالد الرب هو عمق محبته للناس؛ فمن أجل محبته لهم سعى لخالصهم. ومن أجل محبته لهم أخل ذاته، وأخذ شكل 

العبد، ونزل من السامء، وتجسد وصار ف الهيئة كإنسان )ف2: 7و8(.

إن التجسد والفداء، أساسهام محبة الله للناس: فهو من أجل محبته لنا جاء إلينا، ومن أجل محبته لنا، مات عنا؛ لٰهذا 

يقول الكتاب: "ٰهكذا أحب الله العامل حتى بذل ابنه الوحيد ..." )يو 3: 16(. اُنظروا ماذا يقول: "ٰهكذا أحب ... حتى 

بذل". نحن إًذا ف تجسده نذكر محبته التي دفعته إىل التجسد. واعرتافـًا منا بٰهذه املحبة، نتغنى بها ف بَدء كل يوم، إذ 

نقول للرب ف صالة باكر: ]... أتيت إىل العامل مبحبتك للبش، وكل الخليقة تهللت مبجيئك[. 

قبل ميالد السيد املسيح، كان هناك خصومة بني الله والناس. فجاء السيد املسيح لك يصالحنا مع الله، أو جاء لك 

نصطلح معه هو. قبل مجيئه، كانت هناك خصومة بني السامء واألرض. ومرت فرتة طويلة كانت فيها شبه قطيعة بني 

السامئيِّني واألرضيِّني: ال رؤى، وال أحالم مقدسة، وال أنبياء، وال كالم من الله للناس، وال ظهورات مقدسة، وال أية صلة 

واضحة!! كانت األرض بعيدة عن السامء طَوال تلك الفرتة.

كانت خطايا الناس كليايل الشتاء: باردة ومظلمة وطويلة؛ وكانت تحجب وجه الله عنهم. وكانت الخصومة بينهم وبني 

الله، ميثِّلها ف الهيكل الحاجز املتوسط الذي ال يستطيع أحد من الشعب أن يجتازه إىل "قدس األقداس". وزادت خطايا 

الناس، واحتدم غضب الله عليهم، واستمر القطيعة. ومل يحاول البش أن يصطلحوا مع اللهثم جاء السيد املسيح، فأقام 
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صلحـًا بني السامء واألرض، وأرجع الصلة بينهام. وبدأت تباشري الصلح تظهر. ورَجعت الَعالقات كام كانت 

من قبل وأكرث. ولك أوضح األمر لكم أقول: تصوروا أن دولتني متخاصمتني قد رَجع الصلح بينهام: فامذا تكون النتيجة؟ 

طبعـًا ترِجع الَعالقات كام كانت: يعود التمثيل السيايّس بينهام، وإرسال السفراء والقناصل. وف ظل املودة الجديدة، ترُبم 

اتفاقية اقتصادية، واتفاقية ثقافية، واتفاقية عسكرية و ... إلخ. املهم أنه توجد َعالقة وصلة. كٰذلك لنفرض أن شخصني 

متخاصمني قد اصطلحا: ف ظل الصلح، نرى الَعالقات قد بدأت ترِجع، تعود التحيات واالبتسامات والزيارات واألحاديث، 

وتعود املودة. ٰهكذا حدث بني السامء واألرض. وبدأت تباشري الصلح تظهر مبجيء السيد املسيح إىل األرض أو ف ُخطوات 

مجيئه وممهِّداته.

اهلل معنا
إن بركة "عيد امليالد" ترتكز ف عبارة "عامنوئيل" أْي: "الله معنا"؛ فإن كنَت يا أخي تُحّس أنك مع الله، والله معك، فقد 

وم وبدأنا نُفِطر!! أو أن عيد امليالد  متتعَت فعالً بربكة عيد امليالد. ال تظن أن عيد امليالد هو اليوم الذي انتهينا فيه من الصَّ

هو اليوم الذي عِملنا فيه قداس العيد بطقوسه وألحانه الفرايحية. عيد امليالد من الناحية الروحية هو ِعشة "عامنوئيل" 

الذي هو "الله معنا".

إن الله ال يُريد منك شيئـًا غري قلبك ليسكن فيه. تقول له: يا رب، سأُعطي الفقراء كل أموايل، يقول لك: يا حبيبي، أنا 

أُريد قلبك، أُريد أن أسكن داخلك. تقول له: يا رب، ها أنا أصوم وأتوقف عن كل يشء، يقول لك: أنا أُريد قلبك. تقول 

له: أنا سوف أصيل طول الليل. يقول لك: إن صلَّيَت طول الليل، ومل تعِطني قلبك، فال فائدة من صالتك! فكل عبادتك 

وصلواتك هي مجرد عبادة خارجية، إن مل يُكن لله مسكن داخل قلبك.

إن "بولُس الرسول" يشح مجيء الرب الثاين عل السحاب واختطافنا إليه، فيخِتم ٰهذا املشهد الجميل بقوله: "وٰهكذا 

نكون كل حني مع الرب. لٰذلك عزوا بعضكم بعًضا بٰهذا الكالم." )1 تس 4: 17 و18(. وهنا عل األرض، نلمح مالحظة 

قوية ف حياة القديسني: وهي أن القديسني كانوا يشعرون دامئـًا بوجودهم ف حرضة الله. كانوا يَرونه معهم عل الدوام، 

أمامهم وعن ميينهم. إنها عبارة متكررة عل فم "إيليا النبّي" إذ يقول: "»حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه ..." )1 

مل 18: 15(. من فينا شَعر باستمرار أنه واقف أمام "عامنوئيل" الذي هو "الله معنا"؟ 

"داُود" أيضـًا كان يُحس عل الدوام بوجود الله معه إذ يقول: "جعلُت الرب أمامي ف كل حني، ألنه عن مييني فال 

أتزعزع." )مز 16: 8(. ما ٰهذا يا "داُود"؟ هل الرب أمامك؟ أم هل عن ميينك؟ هو معي ف كل حني وف كل موضع، وف 

كل اتجاه أشعر بوجود الله.

إن الشخص الذي يشعر بأن الله أمامه، ال ميكن أن يُخطئ، سيخجل حتمـًا من الله. ويقول: هوذا الله يراين وأنا أعمل، 

هوذا الله يسمعني وأنا أتكلم. الله له عينان كلهيب نار تخرتقان الظالم؛ فلو أننا شَعرنا أن الله كائن معنا، لكان من 

املستحيل علينا أن نُخطئ. إن خطايانا دليل عل أننا غري شاعرين بوجوده معنا.

هل تظن يا أخي أن امللحدين، فقط، هم الذين ينكرون وجود الله؟! أؤكد لك أنك ف كل خطية ترتكبها تكون قد 

نِسيَت وجود الله أو أنكرتَه عمليـًّا! لو كنَت مؤمنـًا فعالً بوجوده أمامك، لخِجلَت وخِشيَت. 

ال شك أن إحساسنا بـ"عامنوئيل" "الله معنا" يُعطينا الطهارة والنقاوة والقداسة عىل الدوام.
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»أخطاء العام الماضي
 هي ُدروس للعام الجديد«

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

أيها اإلخوة األحباء: والعام امليالدّي قاب قوسني أو أدىن من االنتهاء، ونحن نبدأ عامـًا جديًدا ـ نسأل الله أن يجعله 

عامـًا مباركًا علينا جميعـًا ـ وجدُت أن أكلمكم يف ٰهذا املساء عن بعض األمور التي أرجو أن تكون نافعة لجميعنا، ونحن 

نودع ٰهذا العام ليك ما نستقبل عامـًا جديًدا.

وأنا أود أن يكون حديثي إليكم من القلب إىل القلب، ال أكلمكم من مكان عاٍل، فإنني إنسان مثلكم، وكلنا كبش 

هدفنا أن نتكاتف ونحاول أن نتعاون لكيام نُقضِّ أيام غربتنا التي ال نعرِف كم من الزمان متتد، وال نعرف إن كنا سنلتقي 

ف مثل ٰهذا اليوم من العام القادم، أو أين سنكون!

وٰهذا الكالم يخص أّي إنسان، صغريًا كان أم كبريًا ف السن، مثقفـًا ـ بحَسب مفهوم العامل ـ أو غري مثقف، رجالً كان أم 

أنثى، فٰهذا الكالم لنا جميعـًا. واملوضوع الذي أريد أن أتكلم فيه اليوم أضع له ُعنوانـًا هو:

أخطاء العام الماضي هي ُدروس للعام الجديد
فمن جهة أننا نُخطئ، فجميعنا نقع ف الخطية، وإذا كان شخص كـ"بولُس الرسول" يقول: "الخطاة الذين أولهم أنا" )1 

ديق بالَجهد يخلُص، فأين أظهر  يت 1: 15(، فامذا نقول نحن؟! وحسنـًا قال اآلباء القديسون ف صالة الغروب: ]إذا كان الصِّ

أنا الخاطئ؟[؛ وٰهذا هو الكالم نفسه الذي قاله الرسول: "و»إن كان الباّر بالَجهد يخلُص، فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟«" 

)1 بط 4: 18(. فال نريد مكابَرة ألننا أناس ضعفاء، ومن يعرتْف بخطئه يَقبلْه الله، أّما الذي ال يعرتف بخطئه يرفضه الله: 

"إن اعرتفنا بخطايانا فهو أمني وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم." )1 يو 1: 9(.

إننا يا أحبايئ ال نعرِف كم متتد بنا األيام. والله بحكمته سمح أن يكون ٰهذا األمر مخفيـًّا علينا ومجهوالً لدينا لك يظل 

ا حينام يقول الله له: أعِط حساب وَكالتك! فالله قد أوكلنا، وال نعرِف  اإلنسان عل أُْهبة االستعداد دامئـًا، ويكون مستعدًّ

متى يأيت كام أوضح السيد املسيح ف أحد أمثاله عن السيد الذي سافَر بعد أن أعطى عبيده الَوزَنات، وأمر كل واحد منهم 

أن يسهر. فاملوت سيأيت ال محالة! وأنا لسُت متشامئـًا لك أقول ٰهذا الكالم، ولٰكنني واقعّي، ألنه ال يوجد كالم أكرث واقعية 

من موضوع املوت. فكثري من األمور ف حياتنا تخضع الختالف االحتامالت. أّما بالنسبة إىل املوت، فال توجد أمور محتملة. 

ولٰكن: متى يكون؟! ٰهذا هو ما ال نعرِفه. والله لحكمته العالية السامية سمح وأخفى عن اإلنسان ٰهذه الساعة لك يظل 

ر ٰهذه الساعة ولو ملجرد لحظة حتى يتوب فيها. ا دامئـًا، حيث إنه ال يستطيع أن يؤخِّ مستعدًّ

والفرق بيننا وبني القديسني أنهم كانوا مستعدين دامئـًا للقاء الله. ومن أكرث األمور التي أتذكرها عن "القديس أنبا 

أرسانيوس" معلم أوالد امللوك أن تلميذه حينام كتب سريته قال: ]عندما تنيح، كانت هناك ابتسامة عل شفتيه كمن 

هو ذاهب للقاء حبيبه![. فبينام تكون ساعة املوت صعبة )بالنسبة إىل الشخص العادي( ـ وهي ساعة خروج الروح من 

الجسد ـ فهي ال تكون صعبة بالنسبة إىل اإلنسان املستعد لٰهذه الساعة. لٰكن: كيف نجعل أخطاء العام الذي قارب عل 

االنتهاء ُدروسـًا للعام الجديد؟
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١– محاسبة النفس
يُحثنا الله عل ٰذلك ف "سفر الرؤيا"، وهو يقول ملالك إحدى الكنائس: "اُذكر من أين سقطَت وتُب 

...")رؤ 2: 5(. فكام أنه ال يوجد تاجر ال يقوم بعمل حساباته لك يعرِف مكسبه أو َخسارته، كٰذلك 

اإلنسان يجب أن يحاسب نفسه عل أخطائه. ولٰكن: متى يحاسب اإلنسان نفسه؟

+ يحاسب اإلنسان نفسه بعد الخطإ مبارشًة، إن أحس به. فإن اإلنسان أحيانـًا ف أثناء انفعاله يخطئ بأّي حاسة 

من الحواس، ولٰكن مبجرد أن يُحس أنه أخطأـ  أينام كانـ  يجب أن يرفع قلبه إىل الله، ويقول له: سامحني، أنا أخطأُت! 

ٰهذا هو أول يشء.

+ واإلنسان أيضـًا يحاسب نفسه ف نهاية كل يوم: ألنه ف نهاية اليوم، أنا ال أعرِف إن كان سيأيت عيلَّ يوم آخر؛ ولقد 

كان ٰهذا تدريبـًا مهمـًّا بالنسبة إىل اآلباء القديسني كام نقرأ عنهم: عندما كان أحدهم يأوي إىل فراشه ليالً، يضع ف 

قلبه أنه من املمكن أن ال يرى الصباح؛ وعندما يستيقظ صباحـًا، يضع ف قلبه أنه من املمكن أن ال يعيش إىل الليل.

فعل اإلنسان أن يحاسب نفسه ف نهاية كل يوم؛ وعندما أقول ٰهذا، فإين أخاطب الناس الذين يُريدون أن يسريوا ف 

الطريق السليم: ونحن جميعـًا من املفروض أن نفعل ٰذلك، ألن اإلنسان إذا مكث مدة طويلة نيَِسَ ومل يُعد يتذكَّر 

حتى أخطاء األمس. كٰذلك بعد ِجلسة املحاسبة، يقف لك يعرتف أمام الله ويقول له: يا رب، سامحني إن أخطأُت ف 

كذا وكذا! ويتوسل إىل الله! ويتذلل أمامه! لك ينال الصفح منه. وبقدر ما يتذلل اإلنسان أمام الله، وبقدر ما ميتلئ 

قلبه مبشاعر التوبة، بقدر ما يصفح الله عنه، ويُحس ف داخل قلبه أن الله قد صَفح عنه.

ط األمور ونُسهِّلها أكرث من الالزم. صحيح أن الله محب وحنون ورحوم، لٰكن ال ينبغي أن  فال ينبغي لنا أن نُبسِّ

نطمع ف مراحم الله ومحبته أكرث من الالزم. ففي نهاية كل يوم، يجب أن نحاسب أنفسنا ونعرتف أمام الله.

وٰهذا موضوع غري موضوع االعرتاف عل األب الكاهن، ألننا ال نعرتف إال عل فرتات متباعدة، ولٰكن عندما نجلس 

مع أنفسنا ف ِجلسة محاسبة، ونراجع أخطاءنا يوميـًّا، فإننا بٰذلك نتجهَّز لك نذهب ونعرتف.

٢- معالجة نقاط الضعف 
كل إنسان له نقط ضعف، والشيطان يعرف نقاط ضعفي جيًدا ويحاربني بها، وٰهذه األمور رمبا ال تندرج تحت 

وكانوا  الشاي،  كانوا مستعبَدين لشب  أشخاصـًا  أعرِف  فمثالً  كثرية؛  بركات  من  اإلنسان  تَحرِم  ولٰكنها  الخطية  اسم 

ٰهذا  االنقطاعّي بسبب  وم  الصَّ بركات  أنفسهم من  ويَحرِمون  وتناوله،  الشاي  إىل عمل  فيُرسعون  مبكرًا  يستيقظون 

أو  أوشايـًا  "املكيِّف" طعامـًا  ٰهذا  ـ سواء كان  املكيِّفات  نوع من  يُستعبَدون ألّي  الذين  "الكيف"؛ هؤالء األشخاص 

سيجارة أو كأسـًا ـ يقول لهم "الرسول بولُس": "»كل األشياء تِحل يل« لٰكن ليس كل األشياء توافق. »كل األشياء تِحل 

يل«، لٰكن ال يتسلط عيلَّ يشء." )1 كو 6: 12(؛ ألن الله قد خلق اإلنسان حرًّا وليس مستعبًَدا ليشء. وعندما تكلم 

السيد املسيح له املجد مع اليهود عن الحرية، قالوا له: "»إننا ذرية إبراهيم ومل نُستعبَد ألحد قط! ..."، فأجابهم: "»... 

إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية." )يو 8: 33 و34(، ولٰكن: "إن حرركم االبن، فبالحقيقة تكونون أحراًرا." 

)يو 8: 36(، وٰهذه هي الحرية: "أستطيع كل يشء ف املسيح الذي يقويني." )ف 4: 13(، فلسُت أنا الذي أستطيع كل 

يشء، ولٰكّن الله هو الذي يقويني.

ليبارك الرب حياتكم ملجد اسمه، ويُِعّنا جميعـًا نحن الضعفاء املساكني عىل خالص أنفسنا وعىل تصحيح أخطائنا. 

توبوا اليوم، اآلن! توبوا ليك تأيت أوقات الفرج من عند الرب الذي له املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.
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أبحاث و باحثين 

بقلم: الباحث أ. مينا سليامن 

عيد الظهور اإللهي "ثيئوفانيا θεοφάνεια" أو الظهور الفوقاين "إبيفانيا έπιφάνεια" املعروف بعيد 
الغطاس وعيد معمودية شخص السيد املسيح.

الله  الثالوث يف مشهد معمودية كلمة  θεοφάνεια". حيث ظهر  "ثيئوفانيا  اإللهي  الظهور  *أوًل: عيد 
املُتجسد فانطلق من السامء صوت اآلب وظهر الروح القدس بهيئة حاممة وكان كلمة الله حارًضا يف نهر 
األرن، ومصطلح "ثيئوفانيا θεοφάνεια" هو مصطلح يوناين وهو عبارة عن كلمتني مدغمتني مًعا األوىل 

هي "ثيئوس θεος" ومعناها "إله، هللا" والثانية "فانيا φάνεια" ومعناها "ظهور".
*ثانيًا: عيد الظهور )اإلعالن( الفوقاين "إبيفانيا έπιφάνεια". حيث ظهر وأعلن الله عن ذاته من فوق أي 
من السامء، ومصطلح "إبيفانيا έπιφάνεια" هو مصطلح يوناني وهو عبارة عن كلمتني مدغمتني مًعا 

األوىل هي "إيب έπι" وتعني "فوق، عىل"، والثانية "فانيا φάνεια" وتعني "ظهور".
اليونانية  اللغة  يف  فاملعمودية  املعمودية،  من وصف  واشتق  جاء  الغطاس  فموضوع  الغطاس.  عيد  *ثالثًا: 
 "βαπτίζω وهي اسم، ومنها يأيت الفعل "فابتيزو ،"βάπτιςμα األصلية للعهد الجديد هي "فابتيزما
ومعناه "أعتمُد، أصبغ، أطمر، أغطس،..." والكلمتان مشتقتان من "فابتو βάπτο"، وتعني "يغمس، يغمر، 

يصبغ".
ومصطلح "فابتيزما βάπτιςμα" معناه الصبغة والكلمة مستخدمة عن َمْن يعملون يف الصباغة وجاء منها 
"فابتيستيس βαπτιςτής" أي القائم عىل التعميد والكلمة معناها أصاًل الصابغ ولذلك يوحنا املعمدان 

يُدعى الصابغ.
أو تغطيس  املالبس بدون غمس  تُصبغ  أن  الصعوبة  أنه من  والصباغ نعرف  والصباغة  الصبغة  فمن خالل 

للمالبس يف الصبغة لوقت.
فالغطاس كوصف ورشح للمعمودية عىل أنها صبغة الحياة الجديدة وثوب بر املسيح.

*رابًعا: معمودية شخص السيد املسيح )كلمة الله(.
كلمة الله املُتجِسد نزل إىل نهر األردن ل ليقبل معمودية التوبة ألنه بال خطية بل ليُقِدس املاء ويجعله مصدًرا 
لولدتنا منه حينام نعتمد من املاء والروح، ومجيء الروح القدس عىل هيئة حاممة كان ملسح الرب يسوع من 

جهة الناسوت ألنه بالهوته يف وحدة مع الروح القدس ولكن يف تجُسِده أصبح رئيس الكهنة والنبي وامللك.
فإميان الكنيسة كام جاء يف رسائل القديس بولس عن املعمودية هي موت ودفن وقيامة مع السيد املسيح، 
فـ معمودية الرب يسوع كانت بالتغطيس يف نهر األردن. فـ نهر األردن معروف بضفتيه ولذلك قيل عن الرب 

يسوع "َولِلَْوقِْت َوُهَو َصاِعٌد ِمَن الاَْمِء". ) مر 1 : 10 (
أي حينام متت معموديته   "καὶ εὐθὲως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος" اليوناىن  النص 
كانت املياه تُغطيه بالكامل...لذلك نجد كلمة "أنافَيُنون ἀναβαίνων" وهي اسم الفاعل للمذكر املفرد 
يف حالة الفاعل للمضارع من الفعل "أنافَينو ἀναβαίνω" مبعنى "أصعُد،..." والكلمة توضح أنه كان يف 

قلب النهر وِبناًء عىل ذلك نفهم أن معموديته كانت بالتغطيس.
كونوا ُمعافني يف الرب...

    عيد الظهور اإللهي
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الشاعر

صبحي كامل

ذكرى شهداء

إن كـــــــــــــان الله معنا فمــــن إذاً علينـــــا .. هكذا كان كل رجائهم 
كام أن الذين معنا أكرث من الذين علينا .. هكذا كان حال لسانهم 

إننا ال نعبد إال ربنا الفادى يسوع املســـــــــيح .. هكذا ما تنطق به شفاههم
هكذا كلامت النعمة كانت تخرج من أفواههم حتى سالت دمائهم 

*   *   *   *   *
كانوا أغنياء ىف اإلميان عظامء ىف اإلستشهاد بشهادة كل العاملني 
مل ميتثلوا الراء الغري ولن تثنيهم تهديداتهم او وعيد األخرين 

ال يخافون ممن يقتلون الجسد وبسيوفهم وأسلحتهم األمثة غري عابئني 
ناظرين بعيونهم اىل السامء وقلوبهم تشتعل بلقاء الرب الصالح واألمني 

*   *   *   *   *
إن قوة التحدى الجبارة التى برزت لتقول قولتها ىف عزم وإرصار 

عن شهداء املسيحية ىف كل زمان ضد طغاة ال يعرفون إال التعذيب واإلجبار
لتعرب عن كامل ثباتهم وقناعات صالبتهم وقوة إميانهم ىف براعة وإقتدار 
فلقد كانت األحداث دامية قاسية تعترص القلوب ال رحمة فيها وال إختيار

*   *   *   *   *
ولكن ال ننىس وعود الرب اإلله خالق اإلنسان له كل املجد واإلكرام 

ها أنا معكم كل األيام وإىل إنقضاء الدهر .. إىل منتهى األعوام 
ووجوهنا تعلوها األمال وتكسوها األماىن ومزيد من اإلنعام 

خاضعني ملشيئة الرب عاملني كل وصاياه بالحق والصدق والتامم 

*   *   *   *   *
فذكرى الشهداء ضياء له بريق ينري لنا الطريق ما دامت هناك حياة 

وذكرى الشهداء تفرح له السامء ألنهم األصفياء كام تحنو لهم كل الجباة 
فلهم كل الثناء من عظائم األسامء وكل مسميات الرب اإلله 

وذكراهم تدوم إىل األبد وإىل أبد األبد وهم للعامل شفاعة ونجاة 



القديس إغريغوريوس األرمني


