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تسلم الرئيس عبد الفتاح السييس اليوم وسام "سان جورج" األملاين، تقديرا لجهوده يف 

تحقيق األمن واالستقرار والتنمية مبرص.

وقد تم تسليم الرئيس الوسام من قبل السيد "هانز يواخيم" رئيس الوفد األملاين رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة "زميرب أوبرنبال" األملانية، والذي أشار إىل أن تقليد الرئيس السييس 

بوسام "سان جورج" لهذا العام جاء تقديرا لجهوده الحثيثة يف شتى املجاالت خالل 

السنوات املاضية، خاصًة عىل صعيد استعادة األمن واالستقرار مبرص يف ظل محيط 

إقليمي مضطرب، فضال عن دوره الريادي يف تحقيق التطلعات التنموية للقارة األفريقية 

بأكملها، األمر الذي عزز مكانة مرص إقليميا وقاريا ودوليا، موضحا أنه سبق تقديم هذا 

الوسام إىل عدد من امللوك ورؤساء الدول وكبار املسؤولني، ومن بينهم ملكة السويد 

والرئيسان الرويس والروماين.

الرئيس السيسي يتسلم وسام "سان جورج" األلماني 
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- كعادته الرئيس عبد الفتاح السيسي بقداس عيد الميالد 
المجيد للتهنئة ص ٨

الشهيد  كنيسة  بناء  على  عام   100 بمرور  -االحتفال 
العظيم مارجرجس بدسوق ص1٢

- الندوة التثقيفية الثالثة للقوات المسلحة  بالتعاون مع 
المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي .. ص 1٦

التربية  خدمة  لتأسيس  األولى  السنة  احتفالية   -
الكنسية باللغة اإلنجليزية "سما كيدز ص٢0
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»  كيف ولد يسوع من اآلب قبل كل الدهور؟« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

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

نقول يف قانون اإلميان "نؤمن برب واحد يسوع املسيح إبن الله الوحيد املولود من اآلب قبل كل الدهور". فكيف 
نقول أن يسوع قد ولد من اآلب قبل كل الدهور؟ هذه مسألة تتالمس مع حقيقة من أهم حقائق اإلميان املسيحى.

إن يسوع قد تسمى بهذا االسم عندما ولد من العذراء مريم، ولكن ألن الذى ولد من اآلب هو هو نفسه الذى 
ولد من العذراء بنفس شخصه الوحيد ولهذا نقول أن يسوع مولود من اآلب قبل كل الدهور، ألنه هو نفسه ابن 

الله الوحيد وليس آخر.

مولود من اآلب قبل كل الدهور من حيث الهوته ومن حيث شخصه وله نفس الجوهر مع اآلب، ومولود من 
العذراء القديسة مريم يف ملء الزمان وله نفس الجوهر البرشى ولكن بال خطية. فقال املالك عنه للقديس يوسف 
وحِ الُْقُدِس" )مت1: 20(، أى بدون زرع برش، ومل يرث الخطية  خطيب مريم أن "الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ

األصلية، وليس فيه أى ميل نحو الخطية.

واستطرد قانون اإلميان يقول عن إبن الله الوحيد املولود من اآلب قبل كل الدهور "هذا الذى من أجلنا نحن البرش 
ومن أجل خالصنا نزل من السامء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس".. وعبارة "هذا الذى" هى 
مفتاح القضية، ألن املولود من اآلب قبل كل الدهور هو هو نفسه الذى من أجلنا تجسد وولد من العذراء. لهذا 
دعيت العذراء "والدة اإلله" )ثيئوتوكوس(، ألن الذى ولد منها يسوع هو نفسه ابن الله الوحيد، هو نفسه املولود 

من اآلب قبل كل الدهور، هو نفسه إله حق من إله حق، إلخ.

العذراء كل حني والدة اإلله  القديسة املمتلئة مجداً  القداس اإللهى ونقول: "وباألكرث  وبناءاً عىل ذلك، نصىل ىف 
)ثيئوتوكوس( القديسة الطاهرة مريم التى ولدت الله الكلمة ىف الحقيقة". والله الكلمة طبعاً هو ابن الله الوحيد 

الواحد من الثالوث. 

قال القديس كريلس ىف رسالته إىل فالريان أسقف إيقونية الفقرة 3 أن الله الكلمة قد اتخذ طبيعته البرشية من 
العذراء القديسة مريم وجعلها "خاصًة به جداً". وعبارة "خاصًة به جداً" فيها توكيد شديد لىك نفهم أن جسد 
العام  املعنى  يف  رأسها  واملسيح  املؤمنني،  عامة  هى  التى  الكنيسة  مبعنى  الجسد  وليس  جداً،  به  خاص  املسيح 

االعتباري عن الكنيسة. 

وكل ما ينسب إىل جسده الخاص ينسب إليه. فمع أنه غري متأمل بحسب طبيعته اإللهية إال أنه ينسب إىل نفسه آالم 
جسده، ألنه جسده الخاص. وينسب إىل نفسه موت هذا الجسد. "هكذا تأمل كلمة الله ىف الحقيقة بالجسد"، هكذا 
نقول ىف القسمة ىف القداس اإللهى. فكلمة الله أو الله الكلمة مات بحسب الجسد وتأمل بحسب الجسد أو بحسب 
ناسوته، وولد من العذراء بحسب إنسانيته، أى ولد منها جسدياً، فنقول ىف التسبحة "أرشق جسدياً من العذراء بغري 
زرع برش حتى خلصنا" )ثيئوطوكية اإلثنني(. وحينام تجسد الله الكلمة مل يتغري ىف طبيعته اإللهية، فنقول أيضاً ىف 

التسبحة "مل يزل إلهاً أىت وصار ابن برش لكنه هو اإلله الحقيقى أىت وخلصنا" )ثيئوطوكية الخميس(.
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» عمانوئيل" اهلل معنا «
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

"عامنوئيل": 

كلمة عربية معناها "الله معنا"، مبعنى "حل بيننا"، وٰهذا ما ورد يف )إش 7: 14(: "ولٰكْن يُعطيكم السيُد نفُسه آيًة"؛ 

نه الروح القدس  وٰهذه هي عقيدتنا: أن "ابن الله الكلمة" حل يف بطن "العذراء"، واتحد بـ"الناسوت" الذي كوَّ

من أحشاء "العذراء" بدون خطية. وهنا نتكلم عن اتحاد الطبائع وليس األشخاص، لٰذلك اتحد "ابن الله الكلمة" 

)بالهوته( بـ"الناسوت" يف بطن "العذراء"، وصار أقنوم االبن الكلمة "املتجسد" )طبيعة واحدة من طبيعتني(.

   لٰذلك ُحسب "نَسطور" َهرطوقيـًّا حني قال: إن الروح القدس كوَّن شخصـًا اسمه "يسوع"، ألن األشخاص ال تتحد 

ولٰكّن الطبائع فقط هي التي تتحد.

ى العذراء "والدة اإللٰه" ألنها ولدت "االبن الكلمة املتجسد"، و"عيد امليالد" نسميه "عيد     من هنا، جاء مسمَّ

التجسد اإللٰهّي"، و"عيد الغطاس" نسميه "عيد الظهور اإللٰهّي" أْي ظهور "االبن املتجسد" وهو يف املاء واستعالنه 

كمخلِّص وْسط الخطاة يف نهر األَردّن وٰهذا مشهد الله معنا كام جاء يف )مز 45: 6-7(: "كرسيُّك يا الله إىل دهر 

هور." ٰهذا هو "الالهوت"، "أحببَت الرِب وأبغضَت اإلثم، من أجل ٰذلك مسحك الله إلٰهك بُدهن االبتهاج أكرث من  الدُّ

رفقائك." وٰهذا هو "الناسوت" )طبيعتان متحدتان يف أُقنوم "االبن الكلمة املتجسد"(.

إًذا "أُقنوم": 

تعني شخصـًا يحمل الطبيعة؛ فأُقنوم "االبن الكلمة" يحمل الطبيعة الالهوتية، وبتجسده اتحد بالطبيعة البرشية 

"الناسوت" فصار أقنومـًا يحمل طبيعة واحدة من طبيعتني متحدتني "الالهوت" و"الناسوت".

وكمثال، جمرة النار: 

وهي "فحم" متحد بالنار وطبيعتهام جديدة من "نار" و"فحم" تحمل خصائص النار وكٰذلك خصائص "الفحم"، إذا 

ملستها تلسعك النار، وإذا طرقتها يتفتت الفحم. ٰهكذا فكرة "التجسد": مل تُلَغ "الطبيعة الالهوتية"، ولٰكن اتحدت 

مع "الطبيعة الناسوتية" وكل خصائص الطبيعتني موجودة.

الكلمة" حني يلِمُس أحُد املرىض ثوبه أو جسده أو يسمع صوته وٰهذا هو      فاملعجزة يصنعها الهوت "االبن 

"الناسوت": فُشِفَيت نازفة الدم حني ملَست ُهْدب ثوبه ووقف نَزْفها يف الحال، وحني قال للمفلوج: "احِمل فراشك 

الريح أن تسكت والبحر أن يهدأ. وكلها معجزات خارقة صنعها بالهوته حني ملْس  أمر  بيتك"، وحني  وارِجع إىل 

الناسوت أو سامعه.
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»عام مضى.. عام جاء«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

متىض بنا األيام، وترحل من عام إىل عام، وتتواىل األحداث وتعرب بنا جميًعا. ومع كل ما مير بنا، ال بد من بداية: 
بداية نتوقف لديها، ونتمهل الستيعاب ما مر بنا من ُدروس ىف جميع ما مىض بنا من مواقف، ونخطط ملا يتلوها 
من أيام. فمع أن عادات الشعوب تختلف ىف استقبال العام الجديد، فإنها اتفقت جميعها عىل أهمية استقباله 
واالستعداد له. ومع بدء عام جديد، يحتاج كل إنسان إىل التوقف قليالً لالستيعاب: إىل أين سارت خطواته ىف العام 
املنقىض؟ وماذا حقق فيه من أهداف؟ ثم يخطط ما يرغب ىف إنجازه ىف العام الجديد. فالسري ىف طريق الحياة 

دون عالمات أو إشارات أو معامل لن يصل بنا إىل ما نرغب ىف تحقيقه.

قرأت قصة لطيفة ال تخلو من كثري من الحكمة، تحىك عن أن عاًما قدميًا قاربت شمس أيامه عىل املغيب، قرر 
أن يكتُب رسالة إىل العام الجديد الذى أوشك العامل عىل استقباله. لقد شعر العام القديم بأنه راحل ىف غضون 
أيام قليلة، وبات ال ميلِك إال أياًما معدودات، فأمسك بورقة وقلم، وجلس يُخّط رسالته إىل العام الجديد الذى 
لن يستطيع أن يلقاه. فكتب ىف رسالته أنه سيرتك كل ما له من إنجازات، وما عليه من ديون أو تقصريات للعام 
الجديد، ثم قدم له النصح قائالً: ال تضيع يوًما واحًدا! لقد كان ىل رصيد كبري من األيام عندما بدأت، لكن األيام 
انسابت وانسلت من بني يدى شيئًا فشيئًا حتى أوشكت عىل االنتهاء ومل أحقق ما أريد؛ لذلك أطلب منك يا 

صديقى الجديد أن تُْحسن استخدام ثروتك من تلك األيام املوهوبة لك؛ فإنها كَنزك الحقيقى.

ثم توقف العام القديم عن الكتابة، وأمسك برسالة قدمية عمرها ثالث مائة وخمسة وستون يوًما من سلفه، 
يخربه فيها بأن الحروب قد مألت أيامه، موكالً إليه مهمة تحقيق السالم ىف العامل. وتزاحمت األفكار ىف فكر العام 
الجديد عن كل ما مر به من أحداث، لكنه استجمع شتاتها وعاود استكامل رسالته كاتبًا: إىن مل أستِطع أن أحقق 
كل ما ُحّملُت به من آمال؛ لذلك ها أنا أترك لك يا صديقى الجديد استكامل املهمة مع أولئك البرش الرائعني 

الذين يرغبون ىف غرس الخري وتأصيله ىف كل مكان.

الجديد، وعليك أن تستعمله بحكمة شديدة وهمة  العام  أيام  لديك رصيد كامل من  العزيز،  واليوم، قارىئ 
وطيدة وعمل دؤوب؛ من أجل تحقيق ما ترغب ىف جوانب حياتك: سواء عىل املستوى الشخىص، أو األرسى، أو 
ه اإلنسان ميكنه تعويضه إال الزمن الذى ال ُتْكن استعادته. إن للدقائق  العمىل، أو الدراىس. وتيقن أن كل ما يخِسَ
قيمة كبرية، وكام يقولون: »قيمة الدقائق أكرث من املال فأنفقها بحكمة«؛ فال تَدع األيام تتسب من بني يديك 
دون عمل. وعليك أن تحدد وقتًا ىف نهاية اليوم أو األسبوع لتفكر وتتأمل فيام تصنعه. وبينام أنت تعمل، عليك 
أن تتذكر أن لديك رسالة ىف الحياة قد ُوجدَت من أجل تحقيقها وإتامها، وأنه يوجد أشخاص رائعون يشاركونك 

الُحلم، ولديهم املواهب التى تتكامل ومواهبك لتحقيق حلم وأمل أعظم.

وإذ أهنئكم جميًعا بـ”عيد امليالد املجيد”، متمنًيا للِمرصيني جميًعا كل خري وسالم، ولبالدنا الحبيبة “ِمرص” 
كل أمن ورخاء. وحني نتحدث عن “امليالد”، نتذكر دامئًا تلك الرسالة التي قدمتها السامء إىل الرعاة: “املجد لله 
يف األعايل، وعىل األرض السالم، وبالناس املسة”، معلنًة أنها “رسالة السالم”. ففي امليالد، يتجىل “السالم والحب” 
ني لكل إنسان دون  اللذان طاملا بحثت عنهام البرشية يف رحلتها الطويلة عرب األزمان، وظاَل مطلبني واحتياجني ماسَّ
ا  أن يدري أنهام بني يديه! بل كائنان يف أعامقه!! موهوبان من ملك السالم واملحبة!! ورمبا يتساءل البرش: أحقًّ
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ميكن أن يتأصل سالم وْسط عاملنا الذي أمىس كغابة مريعة، برية قاحلة؟!! ويصمت كثريون، مرتددين يف اإلجابة 
عن ٰهذا السؤال!! لٰكن، دعوين أرسُِد عليكم صفحة من التاريخ اإلنسايّن تُعد من أكرث األحقاب التي مرت بالبرشية 

ظالًما!! لرنى مًعا ما ميكن أن يفعله امليالد يف حياتنا متى انتبهنا إليه.

شتاء 1914م، يف أثناء لهيب الحرب العاملية األوىل، تحديًدا عىل أرض “بلغاريا”، يف ليلة “عيد امليالد املجيد”، 
تعجب الجنود الربيطانيُّون حني رأَوا عند خنادق العُدو “شجرة عيد امليالد” مضاءًة بشموع؛ فقد وضع األملان 
الجنود  التي كانت مغلقة دامئًا، وخرج  الخنادق  شموًعا عىل خنادقهم، وعىل أشجار “عيد امليالد”. ثم فُتحت 
األملان ببطء منها، وهم يصيحون بإنجليزية ركيكة: “عيد ميالد سعيًدا”! ثم قالوا: لن تُطلقوا النريان! ولن نُطلقها! 
وبحذر خرج نفر قليل من الجنود الربيطانيِّني لتحيتهم، ثم تِبعهم آخرون، وشيئًا فشيئًا التقى الجانبان عىل األرض 

الفاصلة بني الجبتهني؛ وٰهكذا صمتت طلقات النريان وتوقفت الحرب يف “عيد امليالد املجيد”.

الودية،  األحاديث  يتبادلون  وأخذوا  امليالد،  بتحيات  اآلخر  كلٌّ  يحّيي  خنادقهم،  من  الجنود  جميع  خرج 
املَلك”. ومل يتوقف األمر، بل  الليلة املقدسة”، و”الرب يحفظ  انتهت برتنيمتني: “أيتها  التي  الرتانيم  ويُنشدون 
رشع بعض الجنود من الفريقني يلعبون كرة القدم؛ وجاءت النتيجة 3-2 لألملان. كٰذلك سمحت تلك الهدنة لكال 

الجانبني بدفن الجنود القتىل حديثًا، وصلَّوا مًعا. كانت لحظات نادرة من السالم.

وقد كتب أحد املجندين ويُدعى “النس كوبر” خطابًا يقول فيه: “… إن ما أقوله اآلن لَمن الصعب تصديقه، 
ا معنا، حتى إنهم  لٰكنه حقيقّي: مل يُكن هناك إطالق نار يف ليلة »عيد امليالد«. وكان الجنود األملان ودودين جدًّ
وصلوا إىل خنادقنا وقدموا لنا لفائف التبغ )السجائر( والشيكوالتة، وبالطبع قدمنا لهم أشياء يف املقابل. وبعد 
الساعة الواحدة من صباح يوم »عيد امليالد«، كنُت يف مهمة حراسة، وتنى يل أحد الجنود األملان صباًحا سعيًدا 
وعيد ميالد بهيًجا. وكانت املفاجأة الكربى التي مل أشهد لها مثيالً يف حيايت: حني حل النهار، ورأيتهم جميًعا جالسني 
عىل قمم خنادقهم، يلوِّحون بأياديهم، ويغنون لنا …”!! وكتب آخر يُدعى “يب كودار”: “كنا يف الخنادق ليلة »عيد 
امليالد«، وأمَضينا يوًما سعيًدا أكرث مام كنا نتوقع. كانت هناك هدنة لدفن موتانا؛ فقمنا بالصالة عليهم عند القبور 
برئاسة قائدنا والقائد األملايّن … أعتقد أنني لن أنىس يوم »عيد امليالد« الذي قّضيته يف الخنادق أبًدا. وبعد الدفن، 
كنا نتحدث إىل األملان ونحصل عىل هدايا تَذكارية منهم. من يستطيع أن يتخيل أننا كنا نصافح أيدي العُدو؟! 

أظن أنه من الصعوبة تصديق ٰذلك لٰكنها الحقيقة …”.

لقد كانت ليلة عجيبة غريبة، رأى كل جندّي يف عُدوه إنسانًا يستحق الحياة. لحظات خطها التاريخ يف سجل 
اإلنسانية املرشّف، الساعي نحو الحياة، الرافض لظالم املوت. إنها اإلنسانية األصيلة التي يحملها البرش يف أعامقهم، 

قبل أن يفقدها بعضهم ألفكار ُغرست فيهم غرًسا أو لظروف مرت بهم.

ويف امليالد، حني نستقبل “ملك السالم واملحبة”، علينا أن نتذكر أننا ما زلنا برًشا يف عائلة إنسانية واحدة. كل 
عام وجميعنا بخري يف “عيد امليالد املجيد”، ومتذكرون فيه معاين “املحبة” و”السالم” حتى نحو األعداء يف كل يوم 

من حياتنا، و… والحديث يف “ِمرص الحلوة” ال ينتهي!
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كعادته الرئيس عبد الفتاح السيسي بقداس عيد الميالد المجيد للتهنئة 

حرض الرئيس عبد الفتاح السييس، مساء 6 يناير إىل كاتدرائية ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 
لتهنئة  املرقسية،  الكرازة  بابا اإلسكندرية وبطريرك  الثاين،  البابا توارضوس  الذي يرتأسه  امليالد،  بقداس عيد 

الكنيسة واألقباط بعيد امليالد املجيد.
و  املطارنة  اآلباء  ومعه  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  توارضوس،  البابا  قداسة  واستقبل 
اإلدارية  بالعاصمة  املسيح  السييس، فور خروجه من سيارته لدى وصوله كاتدرائية ميالد  الرئيس  األساقفة 

الجديدة، ودخل الرئيس الكاتدرائية بصحبة البابا توارضوس الثاين،.
 وخالل كلمته قال الرئيس عبد الفتاح السييس:" اسمحوا يل أن أقول إن استقبالكم يل جميل ورائع، وقد 

جميل"،  أمر  وده  بعضنا،  نحب  إننا  إيه 
"بنحبك  الكاتدرائية:  حضور  وهتف 
كامن  "وإحنا  السييس:  فرد  ياريس"، 

بنحبكم والله".
خالل  تعود  أنه  "السييس"،  وأضاف 
عام  كل  يأيت  أن  املاضية  السنوات 
الشعب  تهنئة  أجل  من  للكاتدرائية 
املرصي بعيد ميالد املجيد، مضيًفا: " زي 
سنة  كل  وبداية  األعياد  يف  اتعودنا  ما 
ونقول  ونهنئكم  معاكم  نحتفل  نيجي 
وسنة  سعيد  ويوم  مجيد  ميالد  عيد 

سعيدة علينا كلنا".
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وتابع : " الزم دميا نبقى مخليني بالنا من عالقتنا ببعض، الكالم ده لكل الناس، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم، 
متخلوش حد أبًدا يتدخل بينكم ويحاول يوقع بينا، مرص دي هتفضل بلدنا كلنا"، مؤكًدا أن مرص ستظل بلد الجميع: 

"البلد دي هتفضل بلدنا كلنا ال حد فيه زيادة وال فيه حد فيه نقص".
وأضاف: "دى ثقافة وعادات وتقاليد بينا، دميا مع بعض، كل واحد خليه يعرف أنه زيه زي أخوه، كلنا زي بعض 

إن شاء الله، أي محاولة للفنت أو الوقيعة نتنبه لها ويبقى مخنا وقلبنا أكرب منها".
ومازح الرئيس السييس، الحارضين بكاتدرائية ميالد املسيح، حيث قال "أنا شايف املرصيني قلقانني يعني، قلقانني 
من إيه"، موضًحا أنه ال مجال للقلق بني املرصيني لسبب واحد وهو أن الشعب املرصي دامئا يد واحدة، مستطرًدا: 

"طول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل معانا حاجة، وربنا أراد إننا نكون يف ظروف صعبة".
وأضاف "السييس": "إحنا يف ظروف صعبة، زي ما إنتوا شايفني الدنيا عاملة إزاي، بس ده لينا وعلينا، لينا عشان 
نالحظ وناخد بالنا، حد يقول ممكن كان يبقى حالنا كده، أنا بقوله أيوة، كان ممكن تبقى ظروفنا كده، أيوة، بس 
الزم نخيل بالنا من بلدنا، طول ما إحنا مع بعض وطول ما الشعب املرصي إيد واحدة مفيش حد يقدر يعمل معانا 

أو فينا حاجة".
وتابع: "طول ما إحنا إيد واحدة محدش يقدر يجرجرنا هنا وال هنا، إحنا قادرين بفضل الله وبدعوات الناس 

الطيبني زيكم إن ربنا يلهمنا الصدق والبصرية ونبقى شايفني اإلجراء األفضل اليل ممكن نعمله".
وواصل : "الزم تعرفوا أننا بنتعامل برشف يف زمن مفيش فيه رشف، ربنا موجود فوق ومطلع علينا وال ميكن ربنا 

ينرص إال األرشاف واملخلصني واألمناء واملحبني لبعضهم البعض، الزم نبقى كلنا مع بعض، كل عام وانتم طيبني ".
وأهدى الرئيس عبد الفتاح السييس، البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، باقة ورود، 
قائاًل: "أتنى أن تصل هذه الوردة لكل أهل مرص" و ردد الحارضون يف كاتدرائية "ميالد املسيح"، هتافات "بنحبك 

ياريس"
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استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية، السبت 4 يناير الدكتور 
القس أندريه زيك، رئيس الطائفة اإلنجيلية مبرص، ووفًدا من قيادات الطائفة، وقيادات الهيئة القبطية اإلنجيلية 

للخدمات االجتامعية، وذلك باملقر البابوي بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية، تهنئة بعيد امليالد املجيد.

رئيس الطائفة اإلنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميالد 

اجتماع قداسة البابا األسبوعي بحضور ممثلي الكنائس

عقد يوم األربعاء 29 يناير اجتامع األربعاء األسبوعي لقداسة البابا توارضوس الثاين مبشاركة رؤساء وممثيل 
عدد من كنائس الطوائف.

وأحتضن االجتامع هذا األسبوع أحد اجتامعات أسبوع الصالة من أجل وحدة املسيحيني، البالغ عددها تسع 
اجتامعات والتي تتبنى هذا العام موضوع "االستنارة".
وشارك يف االجتامع من رؤساء الكنائس وممثليهم:

-نيافة املطران منري حنا رئيس الكنيسة األسقفية مبرص وشامل أفريقيا والقرن األفريقي.
-نيافة املطران باخوم النائب البطريريك لألقباط الكاثوليك.

-جناب القس رفعت فتحي سكرتري عام سينودس النيل اإلنجييل.
- جناب القس رفعت فكرى األمني العام املشارك ملجلس كنائس الرشق األوسط.

-جناب األب بولس جرس أمني عام مجلس كنائس مرص.
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ترأس صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، صباح 14 يناير 
2020م، قداس تدشني مذابح وحامل أيقونات كاتدرائية الشهيد أبو فام الجندي يف طام، وذلك يف إطار زيارته 

الرعوية ملحافظة سوهاج، التي تضم 6 إيبار شيات.
الكنيسة إىل جانب أسقف اإليبارشية نيافة األنبا إسحق، وهم  التدشني 16 من أحبار  شارك يف صلوات 
أصحاب النيافة: األنبا بساده مطران أخميم وساقلته، األنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، األنبا باخوم أسقف 
سوهاج واملنشأة واملراغة، األنبا دانيال أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس، األنبا يوأنس أسقف أسيوط، 
األنبا  األنبا شنوده بسوهاج،  القديس  أولوجيوس أسقف ورئيس دير  األنبا  األنبا مرقوريوس أسقف جرجا، 
أنجيلوس األسقف العام لكنائس شربا الشاملية،األنبا يواقيم األسقف العام إلسنا وأرمنت، األنبا بيجول أسقف 

ورئيس الدير املحرق، األنبا ساويرس 
العام واملرشف عىل أديرة  األسقف 
بالخطاطبة  القديسني األنبا توماس 
بالعلمني  موىس  واألنبا  وإخميم 
األنبا  بالخطاطبة،  بقطر  ،األنبا 
لكنائس  العام  األسقف  ميخائيل 
قطاع حدائق القبة، األنبا ثاؤفيلس 
متاؤس  األنبا  منفلوط،  أسقف 
أسقف ورئيس دير السيدة العذراء 
إيالريون  واألنبا  أخميم،  بجبل 

أسقف البحر األحمر.

قداسة البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية الشهيد أبو فام بطما
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احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، مساء السبت 11 يناير 2020م، مبرور 100 عام عىل بنائها، 
وكذلك احتفلت باليوبيل الذهبي لنوال القمص بطرس بطرس بسطوروس نعمة الكهنوت.

شهد االحتفال صاحبا النيافة الحربان الجليالن األنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والرباري ورئيس 
دير القديسة دميانة يف براري بلقاس، األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس واألمني 
العام املساعد ليبت العائلة املرصية، اللواء جامل نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور عمرو البشبييش 
نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ألمن كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق 
الدسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، العميد معتز البهنساوي مدير فرع املخابرات العامة بكفر الشيخ، والعميد 
سامح الطنويب املستشار العسكري، املقدم أحمد دوير ممثل األمن الوطني، الدكتور محمد أبو زيد األمري 
نائب رئيس جامعة األزهر، الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة األوقاف، الشيخ أرشف النجار وكيل وزارة مدير 
عام اإلدارة املركزية لألزهر الرشيف، املحاسب محمد الشهاوي، الدكتور عمرو دوير، النائب سيد أحمد عييس، 
الدكتورة هالة أبو السعد، اللواء خالد مريس رئيس مركز ومدينة دسوق، ووكالء الوزارات، والقيادات التنفيذية 
واألمنية والحزبية والشعبية، وممثيل وسائل اإلعالم وبيت العائلة املرصية، ولفيف من رجال الدين املسيحي 

واإلسالمي.
كفر  محافظ  الدين،  نور  جامل  للواء  شكره  خالص  عن  ماركوس،  األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  أعرب  وقد 
الشيخ، والقيادات األمنية والتنفيذية والشعبية عىل حضورهم ومشاركتهم يف مراسم مئوية تأسيس كنيسة 
مار جرجس بدسوق واليوبيل الذهبي ملرور 50 عاًما عىل سيامة القمص بطرس بطرس، راعيًا للكنيسة ووكيالً 
للمطرانية، قائالً: نقدم الشكر لله الذي أعطانا الفرصة أن نكون يف هذا التذكار ، مرور 100 عام عىل تأسيس 
الكنيسة و 50 عاًما لكهنوت القمص بطرس بطرس بسطوروس، موضًحا أن كل الناس تستمع إىل التعاليم التي 
تتىل عليهم يف الصلوات؛ وبالتايل يخرج الناس لحياتهم العملية متميزين ومحملني بحياة الفضيلة والرب يف 

العمل الصالح لرفعة مرص وتقدمها.

االحتفال بمرور 100 عام على بناء كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدسوق
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أكون  أن  يسعدين  الشيخ،  كفر  محافظ  قال  كلمته  وخالل 
مار  كنيسة  تأسيس  مئوية  مراسم  يف  للمشاركة  اليوم  بينكم 
تنصيب  عاًما عىل  الذهبي ملرور 50  واليوبيل  جرجس بدسوق 
القمص بطرس بطرس، راعيًا للكنيسة ووكيالً للمطرانية، مقدًما 
التهنئة لجميع األقباط يف هذه املناسبة؛ تتويًجا لدور الكنيسة يف 
خدمة املجتمع، واملشاركة يف التنمية لتعود محافظة كفر الشيخ 

كعاصمة للدلتا.
وىف كلمته قال نيافة الحرب الجليل األنبا إرميا: إننا كلنا روح 
واحدة نخاف عىل بعضنا البعض، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح 
السييس، رئيس الجمهورية، هو من أسس روح املحبة بني أبناء 
الدين  نور  جامل  اللواء  جعل  الذي  األمر  وهو  الواحد،  الوطن 
محافظ كفر الشيخ، يحرص عىل الحضور واملشاركة معنا ويقتطع 
جزًءا من وقته للتهنئة مبناسبة مئوية تأسيس كنيسة مار جرجس 
القمص  تنصيب  عىل  عاًما   50 ملرور  الذهبي  واليوبيل  بدسوق 
للمطرانية،  ووكيالً  للكنيسة  راعيًا  بسطوروس،  بطرس  بطرس 
بسطوروس،  بطرس  بطرس  القمص  وجهود  أعامل  واستعرض 
القديسة  ودير  والرباري  ودمياط  الشيخ  كفر  مطرانية  وكيل 
دميانة، ورحلته يف خدمة الوطن وقوة وتاسك ووحدة املرصيني 

من خالل دوره أيًضا ببيت العائلة املرصية. 
ومن جانبه قال القمص بطرس بطرس بسطوروس، إن مراسم 
الذهبي  واليوبيل  بدسوق  جرجس  مار  كنيسة  تأسيس  مئوية 
يناير  أيام متتالية بدًءا من 9  لسيامته كاهًنا تت عىل مدار 3 
الذي قال:  الجمهورية،  للسيد رئيس  باعثًا برسالة  اليوم،  وحتى 
”لو بتحبو ربنا حبوا بعض” و"نحن يف بيت من بيوت الله نعلن 
محبتنا لربنا تتمثل يف حبنا بعضنا للبعض وهي املحبة الحقيقية 
ورسالة للعامل كله، وهي أن كل الشعب املرصي يد واحدة ولن 
يقدر علينا أحد ولن يقدر أحد عىل تفرقتنا“، الفتًا إىل أن هذه 
الكنيسة ظلت وستظل تدعم الوطن، وظل هو طوال 50 عاًما 
وسيكون  ومسيحي،  مسلم  بني  تفرقة  دون  البلدة  هذه  يخدم 
خادًما لكل الناس وخادًما للوطن، موضًحا أنه إذا قال أحد إنه 
يحب الله وهو ال يحب الناس فهو كاذب الله مطلع علينا وال 
ميكن أن ينصف الله إال املخلصني واملحبني بعضهم لبعض، فنعلن 

جميًعا محبة بعضنا لبعض.

القمص بطرس بطرس بسطوروس
سبتمرب   21 يف  دسوق  مواليد  من 
الكهنوت وديع القمص  1949م، واالسم قبل 
بسطوروس  القمص  املتنيح  بطرس،ووالده 
بطرس راعي كنيسة مارجرجس بكفر يوسف 
حنس، وجده لوالدته املتنيح القمص يوسف 
بدسوق،  مارجرجس  كنيسة  راعي  بنيامني 
بسطوروس  صموئيل  القمص  املتنيح  وعمه 
راعي كنيسة مارجرجس بكفر يوسف حنس، 
بطرس  القمص  املتنيح  والده  نياحة  بعد 
بتزكية  الكنيسة  شعب  تقدم  بسطوروس 
إيساك  األنبا  لنيافة  بطرس  وديع  الشامس 
مطران اإليبارشية- يف ذاك الوقت - لسيامته 
كاهًناعوًضا عن أبيه املتنيح، وقد القت هذه 
املحيطني  الكهنة  اآلباء  لدى  قبوالً  التزكية 
مام  القبطي  الشعب  وأيًضا  دسوق،  مبدينة 
كان له األثر الطيب لدى نيافة املطران بقبول 

التزكية.
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ترأس غبطة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاين، بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للسيان األرثوذكس، الجلسة 
االفتتاحية للجنة التنفيذية ملجلس كنائس الرشق األوسط، واملنعقدة عىل مدار يومي 26 – 28 يناير 2020م، والتي 

تستضيفها الكنيسة القربصية األرثوذكسية ممثلة عن العائلة األرثوذكسية، يف مدينة الرنكا القربصية.
    شارك يف افتتاح الجلسات البطريرك يوحنا العارش بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس، الكاردينال 
مار لويس رافاييل ساكو بطريرك بابل للكلدان، القس الدكتور حبيب بدر رئيس االتحاد اإلنجييل الوطني يف لبنان، 

والدكتورة ثريا بشعالين األمني العام ملجلس كنائس الرشق األوسط.
    وشارك بالحضور من مرص  صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا بنيامني مطران املنوفية، واألستاذ جرجس صالح 
األمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط، مدير قسم العالقات املسكونية والحوار باملركز الثقايّف القبطّي 
املشارك  العام  األمني  فكري  رفعت  القس  اإلنجييل،  النيل  لسنودس  العام  األمني  فتحي  رفعت  القس  األرثوذكيّس، 

ملجلس كنائس الرشق األوسط.
وحرض أيًضا املطران مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس، 
واألب الربّان جوزف بايل، السكرتري البطريريك ومدير دائرة اإلعالم، وعادل رسياين، األمني العام املشارك يف مجلس 

كنائس الرشق األوسط عن عائلة الكنائس األرثوذكسية الرشقية.
ويتم يف هذا اللقاء للجنة التنفيذية التحضري للجمعية العامة الثانية عرشة التي ستعقد يف شهر سبتمرب املقبل.

افتتاح جلسة اللجنة التنفيذية لـ"كنائس الشرق األوسط"
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القديس  بدير  األساقفة  اآلباء  من  لفيف  بحضور  يناير    31 يوم  أقيم 
مارمينا العجايبي مبريوط صالة جناز  الراهب اإلسكيمي زوسيام آفا مينا، 
ة امتدت ملا يقارب 42 سنة ،  عن عمٍر تجاوز 81 سنة، بعد حياة رهبانية حقَّ
ولبس اإلسكيم املقدس خالل الـ 15 سنة األخرية من حياته ، ولد يف 12 يناير 
1939 وترهب يوم 24 يونيو 19٧8 لبس اإلسكيم املقدس يف 9 يناير 2005 
بيد املتنيح مثلث الرحامت البابا شنوده الثالث وتنيح يوم 30 يناير 2020 ..

رئيسا   ”Me Sat“ وقناة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  يتقدم 
ومديرين وعاملني بالتعزية، طالبني إىل الله نياحا لروحه الطاهرة، وتعزيات 
السامء ألبينا نيافة األنبا كريلس آفا مينا ومجمع رهبان الدير العامر وألرسته 

ولكل محبيه.

نياحة الراهب اإلسكيمي أبونا زوسيما آفامينا

نياحة األب الفاضل القمص "يوحنا منصور"
القمص  الفاضل  األب  تجنيز  صلوات  يناير    16 الخميس  يوم  أقيمت 
"يوحنا منصور" كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة "مقر 

مطرانية الجيزة"
شارك يف صالة الجنازة من أحبار الكنيسة، إىل جانب نيافة األنبا ثيئودسيوس 
دير  ورئيس  أسقف  متاؤس  األنبا  النيافة  أصحاب  الجيزة  وسط  أسقف 
السيان بوادي النطرون األنبا موىس أسقف الشباب واألنبا بطرس األسقف 
الحديد  السكة  قطاع رشق  لكنائس  العام  األسقف  مارتريوس  واألنبا  العام 
القبطي األرثوذكيس واألنبا  الثقايف  املركز  العام رئيس  واألنبا إرميا األسقف 
يوحنا أسقف شامل الجيزة واألنبا زوسيام أسقف أطفيح، واألنبا أكليمندس 

األسقف العام لكنائس قطاع أملاظة والهجانة ورشق مدينة نرص.

نياحة األب الفاضل "القس إبتناغو أرمانيوس" 

العام  األسقف  إكليمندس  األنبا  الجليالن  الحربان  النيافة  صاحبا  ترأس 
الهجانة، واألنبا هرمينا األسقف  لكنائس رشق مدينة نرص وأملاظة وعزبة 
عام  وكيل  رسجيوس  رسجيوس  والقمص  اإلسكندرية،  رشق  لكنائس  العام 
البطريركية بالقاهرة، يف 14 يناير 2020م، صالة الجنازة عىل جثامن "القس 
إبتناغو أرمانيوس"، شيخ كهنة السيدة العذراء مريم بالزيتون. وقد شارك يف 

صالة الجنازة اآلباء كهنة الكنيسة، والعديد من اآلباء كهنة القاهرة.
الرب عن عمر يناهز 86 عاًما، بعد حياة حافلة يف خدمة  وقد رقد يف 
الكنيسة ملدة 52 عاًما؛ قىض منها 45 عاًما مسؤوالً عن مكتب عقود الزواج 

يف البطريركية بالقاهرة.
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الندوة التثقيفية الثالثة للقوات المسلحة  بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي ..

نظم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس تحت رعاية قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  الرسولية  الخدمة  يف  ورشيكه  املرقسية 
بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثالثة للقوات املسلحة وبحضور نيافة األنبا 

موىس األسقف العام للشباب.
حيث بدأت الندوة بعرض فيلم تسجييل عن املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس تناول ما يقدمه املركز من خدمات 
مختلفة ، ثم كلمة لنيافة األنبا إرميا  نقل خاللها الشكر للقيادة العامة للقوات املسلحة عىل حرصها عىل التواصل 

الدائم مع أبناء الوطن وخلق حالة من الوعى لدى الشباب تجاه كافة القضايا املختلفة للدولة املرصية .
كام تم عرض فيلم تسجييل عن إسرتاتيجية تنمية روح الوالء واالنتامء لدى الشباب لتنمية الوعى القومى لديهم 
وتحصينهم ضد األفكار الهدامة ، ثم محارضة بعنوان "جهود القوات املسلحة ىف املشاركة بخطة التنمية الشاملة 

للدولة " تناولت حجم ما تقوم به القوات املسلحة من إنجازات تنموية يف مختلف ربوع مرص .
واشتملت الندوة عىل عرض فيلامً تسجيلياً بعنوان "حامية وطن" من إنتاج إدارة الشئون املعنوية وعرض فيلم 
وثائقي عن األعامل البطولية للقوات املسلحة ىف مجال مكافحة اإلرهاب استعرض األعامل البطولية وتضحيات رجال 
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الندوة التثقيفية الثالثة للقوات المسلحة  بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي ..

القوات املسلحة والرشطة ومسريتهم العطرة وبطوالتهم يف الدفاع عن تراب الوطن .
وألقى اللواء أركان حرب وليد عوض  قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى  كلمة نقل من خاللها تحيات الفريق 
أول / محمد زىك القائد العام للقوات املسلحة للمشاركني ىف الندوة مشرياً إىل حرص القيادة العامة للقوات املسلحة 
عىل التواصل الدائم مع الشباب من مختلف التوجهات واألعامر لتوضيح الحقائق واملفاهيم املغلوطة يف إطار حرب 

الشائعات واملعلومات التي تواجهها مرص .
لتقسيم  تحاك  التي  باملخططات  التوعية   " بعنوان  محارضة  شهود  ناجى  أح  اللواء  اإلسرتاتيجى  الخبري  وألقى 

املنطقة وكيفية مجابهتها " .
األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  من  االحتفالية  بتنسيق  قام  فيام  كامل  أسامة  اإلعالمي  الندوة  بتقديم  قام 
أوبريت  األرثوذكيس  القبطي  املركز  مع  بالتعاون  الشباب  بأسقفية  قيثارة  فريق  قدم  فيام  العبد،  أسامة  األستاذ/ 

تغريده مرص .
وقد تم تكريم عدد من أرس الشهداء واملصابني وعدد من الطلبة املتفوقني وكذا املنظمني  للندوة.

ويف نهاية االحتفالية التقى قداسة البابا توارضوس الثاين بقيادات القوات املسلحة باملقر البابوي
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بحضور صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام 
2020م،  يناير   24 يف  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس 
تم االحتفال بالعيد األول لتأسيس "خدمة الرتبية الكنسية باللغة 
وذلك   ،"Sunday English School– كيدز  سام   – اإلنجليزية 
بحضور الخدام والخادمات وأرس املخدومني، يف مقر  املركز الثقايف 

القبطي األرثوذكيس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية.
     وخالل االحتفالية، قام األطفال بتقديم باقة من الزهور شكرًا 
لنيافة األنبا إرميا، ومسحية بعنوان "الصندوق العجيب" بأداء من 
فريق "ميناس شو" ا كام قدم كورال "السامء" الذي يضم أطفاالً من 
االبتدايئ، مجموعة من  السادس  الصف  إىل  االبتدايئ  األول  الصف 

الرتانيم بالعربية واإلنجليزية.
وقام كورال "بيبي كالس Baby Class" بتمثيل "أحداث امليالد" 
عىل أصوات مديحة امليالد، وأقيمت فقرة الرتانيم لكورال مرحلتي 

"يك جي 1، 2" بالعربية واإلنجليزية.

كيدز  اإلنجليزية "سما  باللغة  الكنسية  التربية  لتأسيس خدمة  األولى  السنة  احتفالية 
"Sunday English School
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كيدز  اإلنجليزية "سما  باللغة  الكنسية  التربية  لتأسيس خدمة  األولى  السنة  احتفالية 
"Sunday English School
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المستشار الثقافي لسفارة إيطاليا بالقاهرة في زيارة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

اهتامم  إطار  يف   
القبطي  الثقايف  املركز 
بتعزيز  األرثوذكيس 
بني  الثنائية  العالقات 
مرص وإيطاليا يف مختلف 

املجاالت.
النيافة  صاحب  استقبل 
إرميا  األنبا  الجليل  الحرب 
ورئيس  العام  األسقف 
القبطي  الثقايف  املركز 
يناير   26 يف  األرثوذكيس، 
داڤيدي  الدكتور  2020م، 
املعهد  مدير  سكاملاين" 
بالقاهرة،  اإليطايل  الثقايف 
اإلقليمي،  واملدير 
للسفارة  الثقايف  املستشار 
ومعه  بالقاهرة  اإليطالية 
األستاذة/ منال بخيت من 

السفارة اإليطالية
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نيافة األنبا إرميا يلتقي نيافة األنبا ديمتريوس والمهندس جورج عياد  
التقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 10 يناير 
2020م، .نيافة الحرب الجليل النبا دميرتيوس اسقف ملوي وأنصنا واالشمونني واملهندس جورج عياد رئيس مجلس 

إدارة رشكة »أوالد عياد« لـ»عامل الطاقة«.

ويلتقي أ.د خيري المراسي أستاذ جراجة الفم و األسنان 
استقبل صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 14 

يناير 2020م، .د خريي املرايس أستاذ جراجة الفم و األسنان

ويلتقي وفد من قطاع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى
التقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 15 يناير 
2020م، العقيد أركان حرب/ محمد شوقي والعقيد أركان حرب/عالء الدين محمد واملقدم/ مينا رؤوف ملناقشة 
الرتتيبات الخاصة بالندوة التثقيفية الثالثة للقوات املسلحة  بالتعاون مع املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بحضور 

أ/ أسامة العبد.

ويلتقي المهندس إبراهيم سمك ود. مجدي سمك
التقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 1٧ 
يناير 2020م،  املهندس إبراهيم سمك رئيس املجلس األورويب للطاقة املتجددة وعضو املجلس االستشاري لرئيس 

الجمهورية، و د. مجدي سمك عضو املجلس االستشاري باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس

ويلتقي بالسيدة "ويلز برج" واالستاذ جرجس صالح والدكتور سميرة لوقا
التقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 15 يناير 
2020م، بالسيدة "ويلز برج" واالستاذ جرجس صالح ألمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط، مدير قسم 
العالقات املسكونية والحوار باملركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس، والدكتور سمرية لوقا رئيس منتدى الحوار بالهيئة 

القبطية اإلنجيلية.

ويلتقي أ.د. نادية زخاري
التقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 16 يناير 

2020م، أ.د. نادية زخاري وزير البحث العلمي األسبق أستاذة باملعهد القومي لألورام جامعة القاهرة

نيافة األنبا إرميا يقدم العزاء في وفاة نجل الدكتورة"مايا مرسي" 
يناير  األرثوذكيس، يف 15  القبطي  الثقايف  املركز  العام ورئيس  إرميا األسقف  األنبا  الجليل  الحرب  النيافة  قام صاحب 

2020م، بتقديم العزاء للدكتورة "مايا مريس" رئيس املجلس القومي للمرأة يف وفاة نجلها "أمري تامر موىس" مبسجد املشري.

ويقدم العزاء للمهندس كريم مكرم سمعان 
قام صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 20 يناير 

2020م، بتقديم العزاء للمهندس "كريم مكرم سمعان"

ويقدم العزاء في نياحة المقدس "متى شكل"
قام صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 23 يناير 

2020م، بتقديم العزاء يف نياحة املقدس "متى شكل"

أخبار سريعة
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» "ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

أكلمكم عن عبارة وردت يف الصالة الربانية تقول: "لِتَُكْن َمِشيئَتَُك" )مت 6: 10(.

نؤمن مبشيئة الله الصالحة 

لِيَأِْت  اْسُمَك.  ِس  لِيَتََقدَّ اَمَواِت،  السَّ يِف  الَِّذي  "أَبَانَا  الربانية:  الصالة  يف  نقول   نحن 

يا  نحن،   .)10-9 :6 األَرِْض" )مت  َعىَل  كَٰذلك  اَمِء  السَّ يِف  كَاَم  َمِشيئَتَُك  لِتَُكْن  َملَُكوتَُك. 

وا لِلَْغِد ..." )مت 6: 34(، ولٰكننا  رب، ال نعلم ماذا يأيت به الغد، وأنت قلت لنا: "الَ تَْهتَمُّ

نعرِف تاًما أن الغد هو يف يدك أنت، وليس يف أيدي الناس، والناس أيًضا يف يدك، وأنك أنت يا رب ضابط الكل: كل يشء يف العامل 

تحت ضبطك، فأنت تعمل ضبطًا controlling لكل يشء يف الدنيا، ونحن نثق مبشيئتك؛ ألن مشيئة الله دامئًا هي مشيئة صالحة، 

ومشيئة حكيمة، ومشيئة مملوءة محبة، وفيها رعاية وعناية. لٰذلك يف كل يشء نقول لربنا: "لِتَُكْن َمِشيئَتَُك". 

مشيئة اهلل الصالحة في الخلق 
أول مشيئة من الله بالنسبة إلينا كانت مشيئة الخلق؛ حيث خلق الله العامل كله مبشيئته: "َوقَاَل اللُه: »لِيَُكْن نُوٌر«،   

افَاٍت َذاَت نَْفٍس َحيٍَّة ..." )تك 1: 20(. وبعد أن أكمل الرب مشيئته يف الخلق،  فََكاَن نُوٌر." )تك 1: 3(، "َوقَاَل اللُه: »لِتَِفِض الِْميَاُه زَحَّ

ا." )تك 1: 31(.  "َرأَى اللُه كُلَّ َما َعِملَُه فَِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدًّ

مشيئة اهلل الصالحة في الغفران 
مشيئة الله أيًضا بالنسبة إلينا هي مشيئة الغفران، ألنه ال يشاء موت الخاطئ مثلام يرجع ويحيا.   

مشيئة اهلل الصالحة في الحفظ 
ا: فالله يحفظك يف دخولك وخروجك، والله يحفظك من كل سوء ويحفظ نفسك  مشيئة الله يف الحفظ يشء يُطمنئ جدًّ  

)مز 121: ٧ و8(. 

ويف "الكتاب املقدس" أمثلة كثرية ملشيئة الله الصالحة التي تحفظ البرش:  

مشيئة الرب الصالحة حِفظت "يعقوب" من "عيسو" 

الرب  ظهر  ثم   .)41  :2٧ )تك  أَِخي«."  يَْعُقوَب  فَأَقْتُُل   ..." أقوم  قال:  الذي  "عيسو"،  أخيه  من  هاربًا  كان  "يعقوب"   

لـ"يعقوب" يف الطريق وقال له: "... َوَها أَنَا َمَعَك، َوأَْحَفظَُك َحيْثاَُم تَْذَهُب، َوأَرُدَُّك إِىَل ٰهِذِه األَرِْض، أليَنِّ الَ أَتْرُكَُك َحتَّى أَفَْعَل َما 

ِبِه«." )تك 28: 15(، ٰهذه العبارة جميلة ومن املمكن أن كل إنسان يأخذها عىل نفسه، فالله ال يقولها ليعقوب فقط  كَلَّْمتَُك 

كمعاملة خاصة به، ال، بل ٰهذه الكلمة لنا جميًعا. 

مشيئة الرب الصالحة حِفظت "يشوع النبّي" 

أيًضا قال الله ليشوع كلامت عن الحفظ أكرث من ٰذلك، فقد قال له: "الَ يَِقُف إنسان يِف َوْجِهَك كُلَّ أَيَّاِم َحيَاتَِك. كَاَم كُْنُت   

َمَع ُموىَس أَكُوُن َمَعَك. الَ أُْهِملَُك َوالَ أَتْرُكَُك." )يش 1: 5(. 

مشيئة الرب الصالحة حفظت "القديس بولُس الرسول" 
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وأيًضا قال الرب يف ٰهذا املجال "للقديس بولُس الرسول" عندما كان يف "كورِنثوس": "... »الَ تََخْف، بَْل تََكلَّْم َوالَ تَْسُكْت،   

أليَنِّ أَنَا َمَعَك، َوالَ يََقُع ِبَك أََحٌد لِيُْؤِذيََك، ألَنَّ يِل َشْعبًا كَِثريًا يِف ٰهِذِه الَْمِديَنِة." )أع 18: 10-9(. 

كل ٰهذه أشياء جميلة.  

 مشيئة الرب الصالحة أنقذت "القديس بطرس" من السجن 

ربنا سمح أن يُلقى "القديس بطرس" يف السجن، ثم خرج من السجن مبعجزة، وتساءل الناس: أليس ٰهذا "بطرس"؟!   

نعم، إنه بطرس. أليس هو اآلن ملًقى يف السجن؟! نعم، يف السجن.  إًذا: كيف يكون يف املجمع؟! ما يحل ٰهذه املشكلة أنه توجد 

نقطة مل يذكرها "القديس لوقا اإلنجييّل" عندما كتب "سفر أعامل الرسل" وتركنا نحن لنستنتجها: وٰهذه النقطة هي أن "القديس 

بطرس" ملا أُلِقَي يف السجن كانت معه يف السجن مشيئة الله الصالحة، وموجودة معه النعمة. ثم قالت له مشيئة الله: اُخرج يا 

"بطرس"، وتراءى للناس يف املجمع. ال بد أن نعرف أن أّي إنسان حتى إن أُلَقَي يف السجن، فإنه ستكون معه يف السجن مشيئة الله 

الصالحة.

  مشيئة الرب الصالحة حفظت التالميذ يف السفينة 

إن بقية تالميذ املسيح كانوا يف السفينة وْسط البحر الهائج واألمواج ترتفع عليهم، وكانوا خائفني لئال يضيعوا، لٰكنهم   

نسوا آية مشهورة هي: "أَنَْت ُمتََسلٌِّط َعىَل كِرْبِيَاِء الْبَْحِر. ِعْنَد ارْتَِفاِع لَُجِجِه أَنَْت تَُسكُِّنَها." )مز 89: 9(؛ وجاء إليهم الرب، وأخضع 

األمواج، وقال للبحر املتكرب: اُسكت. فسكت. ونجا التالميذ. كل ٰهذه األشياء كُتبت من أجل طأمنتنا لئال نخاف أبًدا. 

مشيئة الله الصالحة تعمل منذ البَدء 

صدقوين إن كل يشء وراءه مشيئة الله الصالحة منذ البَدء: أْي منذ أن طرد الرب "آدم" و"حواء" من الجنة، فمشيئة الله   

الصالحة كانت خلف ٰهذا، ألنه لوال طرد "آدم" و"حواء" من الجنة ما كان ُوجودنا نحن، وما اجتمعنا اآلن، ألنه مل يُكن من املمكن 

ن العامل الحارض بخروج "آدم" و"حواء" من الجنة، فكانت بركة.  حدوث إنجاب يف الجنة؛ وقد تكوَّ

مشيئة الرب الصالحة استخدمت خيانة "يهوذا" يف فداء البرشية 

حتى خيانة "يهوذا" كان من نتائجها القبض عىل الرب يسوع والفداء.   

مشيئة الرب الصالحة حفظتنا من أفكار الهراطقة 
حتى الهراطقة مثل "آريوس": عندما هرطق، كان من مشيئة الله الصالحة أن تكلمت يف قلب "القديس أثناسيوس   

الرسويّل" ويف عقله؛ فكتب كتابه املشهور “Contra Arianos” )أْي ضد األفكار اآلريوسية(، ووقف يف "مجمع نيقية" ورّد عىل كل 

فَهم خاطئ لكل آية؛ وأصبح عندنا كَنز من املفاهيم السليمة التي لوالها وٰذلك الذي حدث يف القديم لتعبنا منها حاليًّا؛ كل يشء 

فُهم خطأً رُشح لنا معناه، حتى إن "القديس أوغسطينوس" قال ذات مرة: ]أشكر الهراطقة ألنهم حني أساؤوا فَهم الكتاب، جعلونا 

نتعمق يف "الكتاب" أكرث فأكرث ليك نفهم الوضع املضبوط.[.

املهم أن يف كل مشكلة نعمة الله تغطيها ونخرج منها بنتيجة لطيفة. 
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"الَمسيحية و"الصليب"
   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

املَسيحية و"الصليب" أمران متالزمان، وِصْنوان ال يفرتقان. فأينام وحينام يُرى "الصليب" مرفوًعا أو معلًقا،   

يدرك املرء أنه أمام مؤسسة َمسيحية أو مؤمنني َمسيحيني. وال عجب: فالصليب هو شعار املسيحية، بل هو قلبها 

وعمقها. 

لقد تأسست املَسيحية عىل أساس "الصليب" وبـ"الصليب". وال نقصد بـ"الصليب" قطعَتي الخشب أو   

املعِدن املتعامدتني، بل نقصد الرب يسوع الذي ُعلِّق ومات عىل "الصليب" عن حياة البرش جميًعا، والخالص الذي 

أمته، وما صِحبه من بركات مجانية، نَِعم بها البرش قدميًا، وما زالوا يَنَعمون، وحتى نهاية الدهر. 

والفكرة الشائعة عن "الصليب" أنه رمز للضيق واألمل واملشقة واالحتامل. لٰكّن "للصليب" وجهني: وجه   

يعرّب عن الفرح، ووجه يعرّب عن األمل؛ ونقصد باألول: ما يتصل بقوة قيامة املسيح ونرصته. ونقصد بالثاين: مواجهة 

اإلنسان للضيقات واملشقات. ويلزم املؤمن يف حياته أن يعيش الوجهني، ويخترب الحياتني. 

عليه  وقوته وفضيلته ونرصته؛  املفاهيم، هو حياته  بٰهذه  "الصليب"  فإن  املَسيحّي،  املؤمن  إىل  بالنسبة   

يُبنى إميانه، وبقوة َمن ُصلب عليه يتشدد وْسط الضيقات، وما أكرثها! ٰهذا ما عناه "القديس بولس الرسو"ل بقوله 

: "ناظرين إىل رئيس اإلميان ومكمله يسوع، الذي من أجل الرسور املوضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينا بالخزي 

... فتفكَّروا يف الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل ٰهذه لئال تِكلُّوا وتخوروا يف نفوسكم." ) عب 12: 3-2(. 

ماليني املؤمنني يف أنحاء العامل عرب األجيال حملوا "الصليب" بحب وفرح، وأكملوا مسرية طريق الجلجثة، فاستأهلوا 

أفراح القيامة، يف حني عرث بعٌض يف "الصليب"، وآخرون رفضوا حمله، فألَقوه عنهم. ومل يكُن مسلك ٰهؤالء وأولٰئك 

سوى موت إميايّن وروحّي لهم: "نحن نَكِرز باملسيح مصلوبًا: لليهود عرثة ولليونانيِّني جهالة! وأّما للمدعوين: يهوًدا 

ويونانيِّني، فباملسيح قوة الله وحكمة الله." )1 كو 1: 24-23(. 

لماذا "الصليب"؟ 
"صليب املسيح" هو محور املَسيحية وقلبها وعمقها؛ حوله يدور كل فكر "العهد الجديد"، وفيه يرتكز كل   

غنى اإلنجيل ومجده؛ إنه رمز املَسيحية وشعارها ومجدها. وبقدر ما يُنكر امللحدون وغري املؤمنني صفته الكفارية، 

فإن املؤمنني املَسيحيِّني يجدون فيه رس النعمة التي يُقيمون فيها بل ِمفتاح أرسار ملكوت السموات. 

واملعروف عن "الصليب" أنه عار، لٰكّن "للصليب" مجًدا. ومجد "الصليب" كعاره متاًما. فالتأمل يف عار   

"الصليب"، هو رؤية مجده؛ ٰهكذا نفهم كلامت "القديس بولس الرسول": "إن كلمة الصليب عند الهالكني جهالة، 

وأًما عندنا نحن املخلصني فهي قوة الله ..." )1 كو 1: 18(. إن "الصليب" يستمد قوته وكرامته من السيد املسيح 

الذي ُعلِّق عليه. وحينام نتحدث عن "الصليب" فإمنا نشري حتاًم إىل موت املسيح. وحينام نذكر موت املسيح فواضح 
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أن صليبه وارد أيًضا فيه؛ لذا فال غرابة إن رأينا أسفار "العهد الجديد" املقدسة متتلئ بالكالم عن موت املسيح ومن 

ثَم عن "الصليب". 

كان "الصليب" ومن ُصلب عليه هو جوهر كرازة الكنيسة األوىل، وهو الحق األول واألساس يف اإلميان   

املَسيحّي. ولعل كلامت "القديس بولُس الرسول" إىل مؤمني "كورِنثوس" تُظهر لنا ٰهذا املعنى: "فإنني سلَّمُت إليكم 

يف األول ما قِبلُته أنا أيًضا: أن املسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه ُدفن، وأنه قام يف اليوم الثالث حسب 

الكتب." )1 كو 15: 3-4(. وعىل نحو ما كان املذبح والذبيحة هام حجر الزاوية يف عبادة "العهد القديم"، كٰذلك 

"الصليب" وموت املسيح الكفارّي هام حجر زاوية اإلميان يف "العهد الجديد"؛ من أجل ٰهذا، فإن كل أسفار "العهد 

الجديد" تناولت قصة "الصليب" باستثناء ثالث رسائل قصرية هي: الرسالة إىل فليمون، ورسالتا يوحنا الثانية والثالثة. 

إنه أمر يدعو إىل الدهشة يف زماننا: أن توجد بشارة مفرِّحة يف صلب إنسان!! متاًما كام حدث حينام بدأ   

املَسيحيُّون األوائل يَكِرزون باملسيح مصلوبًا. كيف يصبح عمل وحيّش بربرّي، بوضع نهاية مخزية وحزينة لحياة 

الرب يسوع، قوًة ونرصًة وإعالن محبة الله الفائقة للبرش؟! وكيف صار "الصليب"، وهو رمز قديم لوحشية اإلنسان، 

ذا تأثري حضارّي واسع استطاع أن يغري وجه العامل حينام جدد الخليقة؟ 

الصليب قديما في بعض الشعوب 
أكان "الصليب" آلة تعذيب انفرد بها املسيح وُخصصت له، أم ُعرف يف بعض الشعوب؟ ُعرف الصليب   

عن  وُذكر  "الفينيقيِّني"،  عند  ُعرف  فلقد  الرشقية:  غالبا  ـ  الشعوب  بعض  بني  إعدام  وعقوبة  تعذيب  آلة  بوصفه 

"اإلسكندر األكرب" أنه حكم عىل ألف شخص من أهايل "صور" بالصلب، وُعرف عند "الفرس". )عز 6 : 11(، و)أس 5 

: 14؛ 8 : 7(. ويبدو أن ٰهذه العقوبة ُعرفت عند "املرِصيِّني"، ووردت يف قصة رئيس الخبازين الذي فرس له "يوسف" 

ُحلمه )تك 40: 19(، كام ُعرفت عقوبة اإلعدام صلًبا لدى "الرومان"، وكانت غالًبا قارصة عىل العبيد والغرباء، أّما 

املواطنون األحرار فكانوا ال يعاَقبون بها. 

ذ يف حالة الجرائم الخطرية: كخيانة الدولة، ورسقة املعابد، والهرب من الجندية.  كانت ٰهذه العقوبة تنفَّ  

اليهودّي  العبيد صلبوا أعداًدا كبرية منهم. ويذكر "يوسيفوس" املؤرخ  ثْورات  "الرومان" خالل  التاريخ أن  ويشهد 

املعارص لخراب "أوُرشليم" وهيكلها، أن "تيطس" القائد الرومايّن كان يصلب َخمس مئة يهودّي كل يوم!! ويبدو أن 

قصد "الرومان" من استخدام ٰهذه العقوبة بالذات كان هو تثبيت سلطانهم يف الدولة، ويفرس ٰذلك أن تنفيذ ٰهذه 

العقوبة كان يجري يف مكان مكشوف، ليكون ردًعا لآلخرين. وقد ألغى "امللك قسطنطني الكبري" عقوبة اإلعدام صلًبا 

ألسباب دينية. ويبدو أن بني "إرسائيل" عرَفوا ٰهذه العقوبة فقد أشري إليها يف "سفر التثنية" عىل أن املعلَّق ملعون 

من الله )تث 21: 22(.



ت
مقــــاال

28

أبحاث و باحثين 

بقلم: الباحث أ. مينا سليامن 

بداية هذا املقال أريد أن أشري إىل معنى اآلية حسب ما جاء يف النص اليوناين األصيل للعهد الجديد، ومعنى هذه اآلية 

التي قالها السيد املسيح هو أن االتحاد الذي جمعه الله ال يفرقه إنسان، أي الوحدة التي كونها الله بني الزوجني ال 

ُه َويَلْتَِصُق ِباْمَرأَتِِه َويَُكوُن االثَْناِن  يستطيع أي إنسان أن يكسها، فقد جاء ىف سفر التكوين "لِذلَِك يرَْتُُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَّ

َجَسًدا َواِحًدا" )تك 2 : 24(. 

ר ֶאָחֽד" النص اليوناين  ו ְוָה֖יּו ְלָבָשׂ֥ ֹּ֔ ק ְבִּאְשׁת ו ְוָדַב֣ ֹּ֑ יו ְוֶאת־ִאמ יׁש ֶאת־ָאִב֖ النص العربي "ַעל־ֵכּ֙ן ַיֲֽעזָב־ִא֔

 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ" السبعينية  الرتجمة  يف 

 καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ
"ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

لقد اقتبس السيد املسيح هذا النص ىف إجابته عىل سؤال الفريسيني حول "َهْل يَِحلُّ لِلرَُّجِل أَْن يُطَلَِّق اْمَرأَتَُه لُِكلِّ 

َسبٍَب؟". )مت 19 : 3( فقد أوضح السيد املسيح حقيقة أمر الزواج حينامَ قَاَل لَُهْم: »أََما قََرأْتُْم أَنَّ الَِّذي َخلََق ِمَن الْبَْدِء 

ُه َوسيَلْتَِصُق ِباْمَرأَتِِه، َوسيَُكوُن االثَْناِن َجَسًدا َواِحًدا. إًِذا  َخلََقُهاَم ذَكَرًا َوأُنْثَى؟ َوقَاَل: ِمْن أَْجِل هَذا سيَرْتُُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَّ

لَيَْسا بَْعُد اثَْننْيِ بَْل َجَسٌد َواِحٌد. فَالَِّذي َجَمَعُه اللُه الَ يَُفرِّقُُه إِنَْساٌن«" )مت 19 : 4 - 6(. 

النص اليوناين لآليات 

 Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν  "

 αὐτούς καὶ εἶπεν ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ
 τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο
 εἰς σάρκα μίαν ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία· ὃ οὖν ὁ θεὸς

"συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
الرجل  باتحاد  الزواج  يف  الله  قصد  اتضح  الفريسيني  سؤال  املسيح عىل  السيد  إجابة  يف  اليوناين  النص  فمن خالل 

واملرأة، حيث أكد السيد املسيح للفريسيني ما قد قرأوه حيث إنه ِمَن الْبَْدِء َخلََقُهاَم ذَكَرًا َوأُنْثَى )أويت أو كِتيساس أب 

 ὅτι ὁ κτίσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν أرشيس أرسنَي يَك ثييل إِبِييَسني آفتُوس

αὐτοὺς(، فالسيد املسيح أراد بتذكريهم ملا كان هو من البدء أي البد وأن يعودوا مرة أخرى إىل ما قصده الله 
ُه َوسيَلْتَِصُق ِباْمَرأَتِِه َوسيَُكوُن االثَْناِن َجَسًدا َواِحًدا" )إنكني طوطو كاطالَبيَس  وتمه وهو "لِذلَِك سيَرْتُُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَّ

ميان  إيس ساركا  ذيو  إي  يَك  إسونتاي  يَك  آفتو  بروسكولِّيثيَستاي يت جيَنييك  يَك  مِيترَيا  تني  يَك  باتريا  أنرثُوبوس طون 

 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα
 καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς

 )σάρκα μίαν

ُقُه ِإْنَساٌن" )مت 19 : 6( ِذي َجَمَعُه اهلُل اَل ُيَفرِّ "الَّ
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فتعبري )إنكني ἕνεκεν( الذي يعني "لذلك، من أجل هذا" يعود عىل أن الله خلق ذَكَرًا َوأُنْثَى وِبناًء عليه أكمَل قائاًل: 

ُه َوسيَلْتَِصُق ِباْمَرأَتِِه، َوسيَُكوُن االثَْناِن َجَسًدا َواِحًدا" "كاطالَبيَس أنرثُوبوس طون باتريا يَك تني  "سيَرْتُُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَّ

 καταλείψει ἄνθρωπος مِيترَيا يَك بروسكولِّيثيَستاي يت جيَنييك آفتو يَك إسونتاي يَك إي ذيو إيس ساركا ميان

 τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ
"ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

حيث كلمة "كاطالَبيَس καταλείψει" تعني "سيرتك" والكلمة فعل يف زمن املستقبل املرُصف مع ضمري الغائب 

املفرد وهي تُستخدم كأمر للاميض. وكذلك فعل "بروسكولِّيثيَستاي προσκολληθήσεται" ومعناه "سيَلْتَِصق" 

فهو يف زمن املستقبل املبني للمجهول املرُصف مع ضمري الغائب املفرد وأصل الفعل هو "كُواّلو κολλάω" مبعنى 

 "κόλλα ألصق" وهو يُستخدم كأمر للاميض، ويف املبنى للمجهول مبعنى "ألتصق، ألتحم" ويأيت منه اإلسم "كُواّل"

ومعناه "غراء، صمغ، مادة الصقة، ..." وكذلك الحال مع فعل الكينونة "إسونتاي ἔσονται" "سوف يكونا". فالسيد 

َواِحًدا( "يَك إسونتاي يَك  املسيح يؤكد عىل ما يجب أن يكون بني الرجل واملرأة يف الزواج )َوسيَُكوُن االثَْناِن َجَسًدا 

 εἰς فتعبري "إيس ساركا ميان "καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν إي ذيو إيس ساركا ميان

σάρκα μίαν" معناه يف جسد واحد وأيًضا "جسدان يف جسد واحد" أي أن وحدة الجسد ال تتطلب بالرضورة 
إلغاء أي جسد من االثنني بل يصبح اإلثنان كإثنني جسًدا واحًدا فيكون الرجل واملرأة مًعا يف هذا الجسد الواحد فهذا 

الجسد الواحد ال يُعرب عن حياة الرجل وحده أو املرأة وحدها بل الرجل واملرأة مًعا، فبعد االتحاد يكون هذا الجسد 

جامًعا للجسدين حيث يصري اإلثنان جسًدا واحًدا. وأخريًا يؤكد السيد املسيح حديثه بعبارة قاطعة فيقول :" فَالَِّذي 

ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω "َجَمَعُه اللُه الَ يَُفرِّقُُه إِنَْساٌن

حيث كلمة "سنِي إزيفَكسن συνέζευξεν" والكلمة فعل يف  زمن املايض املرُصف مع ضمري الغائب املفرد من 

الفعل "سيزإفجنيمي συζεύγνυμι" ومعناه "أجمع، أقرن" ومنه االسم "زيغوس ζυγός" أي "نري" والنري يوضع 

عىل حيوانيني ًمعا، ومن املاُلحظ وجود اإلسم املوصول "الذي" "ُهو ὃ" )فَالَِّذي َجَمَعُه اللُه( وقد جاء للمفرد وليس 

للجمع حيث من خالله نفهم أن حديث السيد املسيح مل يكن عن األفراد وإال لكان قد استخدم اسم املوصول للجمع 

وهو "ِهي οἱ" لكنه قد تحدث عن االتحاد أو الوحدة التي أوجد الله فيها اإلنسجام واإللتصاق والتوافق فاملعنى 

يكون "الوحدة )الزواج( الذي جمعه الله أو وحده الله وجعله متامسًكا وملتصًقا ال يفرقه إنسان"، فالسيد املسيح 

يتحدث يف اآلية عن االتحاد أو الوحدة وليس األفراد حيث أن الزمن املُستخَدم هو املايض البسيط حيث يدل ويشري 

إىل حدوث هذا األمر يف املايض أي تمه الله يف املايض. أى يشري إىل النظام األصيل الذي وضعه الله عند خلقة اإلنسان 

هذا االتحاد أو هذه الوحدة التي تم إفسادها بعد سقوط اإلنسان وأصبح هناك طالق ألي سبب ولكن جاء السيد 

املسيح ليعيد األمور إىل وضعها األصيل.

كونوا ُمعافني يف الرب...




