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الميالد العجيب مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

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

• التجسد والفداء مرتابطان، وأحدهام مقدمة لآلخر. وال ميكن أن ننظر إىل طفل املذود املولود وْسط الُحمالن 
دون أن نرى الصليب ساطًعا يف جسده، ألنه هو حمل الله الذي حمل خطايا العامل كله وُسفك دمه عىل الصليب.

• ميالدك، يا مخليص، هو ميالد األمل والرجاء يف أنفس محبيك. وأعاملك العجيبة مل تُكن البرشية تستطيع أن 
تستوعبها إال يف "ِملء الزمان" حينام أدركَت أنه ليس بغريك الخالص.

د الحق، الذي يف وداعته كان أقوى من الباطل. • حينام ُولد السيد املسيح تجسَّ

• حينام ُولد السيد املسيح ُولد الحق املنظور ليك يسحق كل بُطالن الرش والخطيئة. ألن الله أراد أن ال يكون 
خافيًا، والباطل ظاهرًا. 

عوب. • بالرغم من كل املعاناة يف إنسانيته منذ ميالده العجيب، إال أن ُملكه الروحّي قد اجتذب كل الشُّ

النور والحياة  الهائلة للتغيري والوالدة التي تخرج بنا إىل آفاق  • حدث امليالد ميثل يف حياتنا إيقانًا بتلك القوة 
األبدية.  

• عندما ننظر إىل طفل املذود نرى فيه مع "سمعان الشيخ" خالص الله الذي ُمنح كإعالن عن حب الله للبرشية. 

التوبة  ينتهي، سالم  يعربَّ عنه وال  أعيننا ليك مينحنا سالًما ال  أمام  ُولد  املسيح هو مصدر سالمنا، وقد  السيد   •
واملصالحة مع الله الذي أحبنا وبذل ابنه الوحيد إلمتام ٰهذه املصالحة. 

• السيد املسيح يف اتضاعه ُولد يف "بيت لحم"، واختار أن يبدأ صغريًا، وجاء إىل العامل يف صورة طفل صغري. 

• يف ذكرى امليالد، نشعر بالسالم الذي ينبَُِع من حضور الله يف حياتنا، وبطأمنينة كاملة أن الله ال يرتكنا حتى يف 
وْسط الضيقات الشديدة. 

• يف ليلة ميالد السيد املسيح، انبهر السامئيُّون واألرضيُّون ببداية أعظم عمل يف تاريخ الخليقة: أال وهو خالص 
البرشية بتجسد االبن الوحيد الجنس. 

• والدة السيد املسيح يف تجسده كمخلص هيأت لنا نعمة الوالدة الجديدة التي تستطيع أن تغرّي طبيعة اإلنسان 
الساقطة إىل طبيعة منترصة. 

• هو الحمل وهو الراعي يف آٍن واحد، هو الهيكل وهو القربان، هو الكاهن وهو الذبيحة؛ لٰذلك ُدعي اسمه 
"َعِجيباً" )إش ٩: ٦(.

• مبيالد السيد املسيح "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له"، أخذ امليالد من "العذراء"، وأعطانا امليالد من الله يف الخليقة 
الجديدة ليك نعود عىل صورته ومثاله؛ مثلام قال الله يف البداية: "»نَعَمل اإلنسان عىل صورتنا كشبهنا ..." )تك ١: ٢٦(، 

أخذ جسًدا محاطًا بالضعف بال خطية، وأعطانا حياة أبدية قوية سوف نصل إليها حينام نرث ملكوت الله.
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كــــــــــيف أبدأ؟
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

يف رأس السنة امليالدية، نقف يف نقطة فارقة بني عامني قديم وجديد، وبني نهاية وبداية، 
والنهاية كان لها بداية سابقة. لن نتكلم يف كيفية البداية السابقة، ولٰكن يجب أن نتكلم 
يف كيف أبدأ من جديد، مستفيًدا من البدايات السابقة؛ فالبعض يبدأ كام انتهى دون أدىن 

تغيري سوى بعض الُوعود التي ال تُفيد كام يقول الشاعر:

فَيا لَيْتَِني ِمن َخْوِف َضْعِفي لَْم أَِعْد                 كَْم َوَعْدُت الرَّبَّ َوْعًدا َحانِثـًا   

والبعض يبدأ باألمنيات والتفاؤل دون أّي دليل ودون أّي مبادرات شخصية منه تدعو إىل ٰهذا التفاؤل. والبعض 
يبدأ ببعض اإلصالحات الخارجية غري األساسية أو غري املؤثرة فال يستفيد شيئـًا. 

ولٰكن السؤال:  كيف أبدأ بداية حقيقية نافعة ومؤثِّرة؟

١- محاسبة النفس: نحتاج إىل بداية هادئة فاحصة يف الداخل، بدون ورق التني الذي يُخفي الحقيقة وال ينفع، 
ألنه سيسقط ويجف ويعود كل يشء كام كان. يف ٰهذه الجلسة، يستعرض اإلنسان كل يشء يف حياته مع الله، ومع 
الوسط املحيط، ومع نفسه، يف ضوء كلمة الله الكاشفة، واملصلحة، والواهبة للرجاء، والقوة للتغيري. ثم تقديم الصورة 

الصالحة التي يريد الله أن نبدأ بها. وبٰذلك تتكامل أفكار البداية الجديدة التي نتمناها.

ولنسأل أنفسنا أسئلة هامة:  -هل أُحب الله حقيقًة؟ وما دليل ٰذلك؟  مع الرصاحة يف اإلجابة. 

-هل أدركُت ُخطة الله لحيايت وعرفُت مقاصده اإللٰهية من وجودي يف ٰهذه الحياة؟ مع الواقعية يف الرد عىل التساؤل. 

مُت من دليل عىل الجهاد يف تنفيذ ٰهذه الوصايا؟ -ما موقفي من وصايا الله؟  وماذا قدَّ

مية وعملية ومقدسة وهادفة.   وٰهذه الثالثة أسئلة متَس أهم نقاط التغيري لبداية أفضل وأََجّد، بل بداية تقدُّ

٢- حقائق يجب البداية بها:  )أ( الربمجة: أْي وضع برامج لكل يشء يف حياة اإلنسان املحب لله والراغب يف 
الوصول للملكوت األبدّي، وأهمها:

-برنامج يومّي فيه الصلوات والقراءات واألعامل املطلوبة خالل اليوم.

-وبرنامج آخر يختص بالعمل الذي أؤديه يف حيايت، وينظم كل الَعالقات والُخطط املطلوبة والثامر املطلوب تحقيقها.

-وبرنامج ثالث يختص بالتناغم بني ما هو مطلوب يف األرسة من جهة وبني العمل من جهة أخرى والناحية الروحية 
أيضـًا. وٰهذا الربنامج شامل ويضمن عدم التقصري يف ناحية من النواحي الثالث املؤثِّرة يف أبدية اإلنسان.

تضمن  التي  املِظلة  والكنيسة هي  بالله  والَعالقة  مهمة،  له مسؤولية  والعمل  أساسية،  عليها مسؤولية  فاألرسة 
النجاح يف األرسة والعمل، وتجعل ٰهذه الحياة لها قيمة، من خالل ما تحققه هنا. وكٰذلك األبدية هي الهدف األسايّس 
واألسمى، الذي ينبغي أال يغيب عن الفكر أو املقاصد املهمة والشخصية، ألنه: "ماذا ينتفع اإلنسان لو رِبح العامل كله 

وخِسَ نفسه؟ أو ماذا يُعطي اإلنساُن فداًء عن نفسه؟" )مت ١٦: ٢٦(.

والتدريب  أهم،   )Planning( والتخطيط  مهمة،   )Programming( الربمجة  كانت  إن  املنتظمة:  املتابعة  )ب( 
)Training( مهم، لٰكّن املتابعة )Follow up( والتقييم )التقويم( )Evaluation( مهامن لإلصالح املستمر حتى ال 

يحدث انحراف )Deviation( عن األهداف املطلوبة، ونحقق ما يريده الله والوطن و ... إلخ. 

أرجو لكم عامـًا جديًدا سعيًدا مفيًدا، يحقق إرادة الله املقدسة لحياتنا معه ومع الناس.
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»رسائل الميالد« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

كل عام وجميعكم بخري، يف “عيد امليالد” املجيد الذي يحتفل به َمسيحيُّو الرشق، يف السابع من يناير 
السالم  والعامل  “ِمرص”  مينح  أن  الله  إىل  نطلب  القبطّي(.  التقويم  بحسب  كيهك  من  والعرشين  )التاسع 

والهدوء، وأن ينقذ البرشية من الوباء، ومينح املصابني الشفاء.

ڤريوس  انتشار  مع  ـ  يزال  وما  ـ  والضغوط  الصعاب  من  عديد  به  مر  قد  عام ٢0٢0م،  العامل  أن  ال شك 
“كورونا” املعروف باسم “Covid-١٩”؛ فكم من برش عانوا املرض! وكم من برش فقدوا أحباءهم بسببه! إىل 
جانب ٰذلك: أزمات اقتصادية متر بكثريين فقدوا وظائفهم أو تقلصت ساعات عملهم فتأثروا هم وأرسهم 
يتمتعون  يعودوا  مل  أحفاًدا  مثاًل  ـ فرنى  األرسّي  الرتابط  كثريًا يف مدى  أثر  اجتامعّي  وتباعد  بالسلب،  ماديًّا 
بأحضان أجدادهم ومظاهر محبتهم وحنانهم من أجل الحفاظ عىل صحتهم، وُدور عبادة أُغلقت وصلوات 
وِخدمات توقفت فرتات طويلة؛ ولذا ما أحوجنا اليوم أن نتذكر، وباألخص يف األيام الصعبة التي متر بنا، رسالة 

امليالد التي أعلنتها املالئكة للرعاة: “املجد لله يف األعايل وعىل األرض السالم وبالناس املسة”.

اليوم من قساوة وأمل؛  يأِت يف زمن يختلف كثريًا عام نعيشه  السيد املسيح مل  ينبغي أن نُدرك أن ميالد 
االختالف فقط يف نوع اآلالم التي يعانيها البرش. فقد جاء السيد املسيح يف زمن كان الرومان القوة املسيطرة 
يف العامل. لقد بدأت اإلمرباطورية الرومانية مع إعالن “يوليوس قيرص” نفسه إمرباطوًرا عىل “روما”، ومن بعده 
باآللهة، فأضيف اسمه إىل أسامء  الخاص  اللقب  صار “أوكتاڤيوس” قيرص “روما”، ولُقب “أُغسطس” وهو 
ه إليه الصلوات والرتانيم، والهدايا  اآللهة الرسمية لـ”روما”: فيُحتفل مبيالده وتقدم له طقوس العبادة، وتوجَّ
أّما عن أحوال  الرومانية.  الواليات  السنة!! وقد غدت عبادة “أُغسطس” منترشة يف  والقرابني يف عيد رأس 
“قيرص”، فقد أطلق الِعنان لشهواته وُمجونه، وأخذ يُريق الدماء من دون رحمة!! وتزايد الفساد واالنحطاط 
الُخلقّي، حتى إن الَعالقات غري الرشعية أضحت هي السائدة!! ويف ٰذلك الزمان، ُولد “السيد املسيح” بـ”بيت 
لحم”، بـ”ِفلَسطني” الواقعة تحت سطوة الدولة الرومانية، وُحكمها الذي كان اليهود يئنون تحت ِوطأته. أّما 
“ِفلَسطني” فكان يحكمها “هريوُدس الكبري”، ذو الشخصية العاتية القاسية، الذي تلطخت يداه بدماء أفراد 
عائلته وأصدقائه وغريهم من رجاالت الدولة وأفراد الشعب، والذي أصدر مرسوًما بقتل جميع أطفال “بيت 
لحم” وما حولها، الذكور، من ابن سنتني فام دون؛ يك يضمن قتل “السيد املسيح” فكان العرص الرومايّن فاحش 
القساوة والطغيان؛ فقد ذكر املؤرخ “George Sarton”: “مل يُكن العرص الذي ُولد فيه املسيح عرًصا ذهبيًّا، 

بل عرص دم ودموع، عرص قسوة ووحشية.”.

أيًضا اتسم زمان السيد املسيح بتعدد الفلسفات التي اعتُقد أنها تحمل الحكمة )كلمة “فلسفة” مشتقة من 
اللفظة اليونانية “فيلوسوفيا”: وتعني “محبة الحكمة”(، فكانت الفلسفات الرومانية، والرُّواقية، واألبيكورية، 
والشكية البريونية. وٰهكذا جاء “السيد املسيح” يف عرص ميتلئ باألفكار الفلسفية املتضاربة واملتناقضة: فمنها 
ما يدعو إىل ارتقاء العقل فوق النفس والروح، وأخرى تنادي باللذة وإنكار وجود الله، وثالثة تتجه نحو الشك 
يف كل أمور الحياة؛ وفوق تلك كلها فساد أخالقّي، وعبادات وثنية متفاقمة تقدم الذبائح اآلدمية إرضاًء آللهتها
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النواحي  أو  السياسية،  الرصاعات  بؤًسا، سواء عىل مستوى  تقل  ال  فكانت  آنذاك،  اليهود  أحوال  عن  أّما 
وقيني وأسينيني. وٰهكذا  الدينية والروحية التي انحدرت سوًءا؛ فقد تعددت طوائفهم من فَريسيني وكتبة وَصدُّ
شتَّته  لشعب  التيه  من  خطوطًا  م  لرتُسِ العقائد؛  مختلفة  متعددة  طوائف  املسيح  السيد  عرص  يف  انترشت 
األحوال السياسية الطاحنة والدماء املُراقة، واعترصته ظروف اقتصادية قاسية. إنه زمان عرَف القساوة يف أبشع 

مشاهدها، منتظرًا أن يأيت “السيد املسيح”.

ويف ٰذلك الزمان، أُعلنت رسالة السامء يف “امليالد”: املجد لله، السالم، الفرح. واليوم، يُعوزنا أن نعي الرسالة 
عينها.

اجملد هلل
يف كل يوم من حياة اإلنسان، عليه أن ميجد الله: بالكلامت، وباألعامل. منجد الله بالكلامت، حني نعرتف 
بأعامله العظيمة يف حياتنا وهباته وخريه الذي ال يُحد، كام منجده أيًضا بتقديم الشكر له عىل ما صنع لنا؛ فهو 
الذي عرب بنا من عام إىل عام، وهو الذي حِفظنا حتى اليوم. ويف “امليالد” املجيد، جاء السيد املسيح ليقدم لنا 
الحياة الُفضىل: “أتيُت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل”؛ لذا علينا أن نحيا يف امليالد حياة الشكر، ممجدين 
الله. ومنجد الله أيًضا بأعاملنا، بالخدمة والعطاء، مهتمني بكل إنسان، متمثلني بالسيد املسيح الذي ُولد يف 
مذود للبقر أقل األماكن وأحقرها شأنا؛ ليُعلن أنه جاء من أجل كل إنسان مهام كانت فئته أو مكانته، فقِبل 
كل إنسان إليه، خاصًة الفقراء واملعوزين واملحتاجني واملنبوذين ومن ال أحد يذكرهم؛ حتى يف إعالن ميالده: 

أعلنته السامء لقوم رعاة كام ملجوس علامء.

السالم
مبصالحة  األرض  عىل  سالًما  ليصنع  جاء  قد  السيد  بأن  أحد  كل  تذكّر  التي  الثانية،  امليالد  رسالة  السالم 
السامئيِّني واألرضيِّني، مصالحة ينالها اإلنسان بتوبته وعودته إىل الله. لقد مرت بالعامل كله ضيقات الوبأ التي 
أعلنت مدى ضعف اإلنسان أمام ڤريوس ال يُرى بالعني، فحرّي به أن يرتد عن طرق الرش ويقدم التوبة لله. 
عندما يصطلح اإلنسان مع الله، يصطلح مع نفسه، ويعرِف معنى الثقة بالله؛ فتهدأ نفسه وتعرِف طريق 

السالم.

الفرح
رمبا بعض الناس يتعجبون من رسالة الفرح، لٰكن كلام شكرنا الله ووثِقنا بجميع ترتيباته يف كل أمور الحياة 
تذوقنا معنى الفرح الحقيقّي؛ إنه فرح بالله نفسه وهو أعظم فرح، وال أحد يستطيع أن ينتزعه منا، إذ قال 
السيد: “سأراكم أيًضا فتفرح قلوبكم، وال ينِزع أحد فرحكم منكم.”. فلنفرح يف “امليالد” بعناية الله بنا فلنفرح 
بالسالم املوهوب من الله لنا! فلنفرح مبد يد العون لكل إنسان متكنا من رسم ابتسامة عىل شفتيه ويف قلبه! 
فلنفرح ألن الله سمح لنا أن نرى عاًما جديًدا، ونحيا ذكرى امليالد، مقدًما لنا فرصة جديدة للعودة إليه! لنفرح 
ألن ما مير بنا من تجارب وآالم يجعل نفوسنا ثابتة النظر صوب الحياة الحقيقة التي سوف نحياها إىل األبد. 

كل عام ومجيعكم خبري.
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الرئيس السيسي يقدم التهنئة بمناسبة عيد الميالد المجيد عبر الفيديو كونفرانس

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السييس اليوم، عرب الفيديو كونفرانس، بتهنئة قداسة البابا توارضوس الثاين، بابا 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، والشعب املرصي بأكمله، مبناسبة عيد امليالد املجيد، وذلك ترسيخاً لحرص 

يف  ومشاركتهم  األقباط  اإلخوة  لتهنئة  املجيد  امليالد  عيد  قداس  يف  شخصية  بصفة  املشاركة  عىل  الرئيس  السيد 

احتفاالتهم.

ورصح املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد أن وحدة شعب مرص ونسيجه الواحد 

لطاملا كانت من أقدس ما يعتز به شعبها عىل مر العصور، وهو ما يتعني التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل 

الرش عىل الدوام أن النيل من مرص يبدأ بإصابتها يف القلب، وهو وحدة شعبها.

كام شدد السيد الرئيس عىل حرص الدولة عىل أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم االختالف والتنوع يف 

الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أسايس للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احرتامها وتقبلها يف املجتمع الواحد، 

أخذاً يف االعتبار ما تدعو إليه كافة األديان من التعايش عىل األسس اإلنسانية ونرش قيم املحبة واملساواة.

وقد أشار السيد الرئيس إىل أن الكثري من املجتمعات الغربية تتطلع لالقتداء بالتاريخ الطويل والرتاث العريق 

ملرص، والذي صبغه العيش املشرتك وجسدت معامله القيم اإلنسانية السامية التي رسختها األديان للتعايش السلمي 

وقبول اآلخر، مؤكداً سيادته أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد ال ينبغي أن تكون لهويته الدينية دوراً يف تحديد أو 

متييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

الرئيس عىل  للسيد  الشكر  بتقديم  قام من جانبه  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  أن  الرسمي  املتحدث  وأضاف 

تهنئة سيادته لكل املرصيني، وحرص سيادته عىل استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية املقدرة، مؤكداً قيمة الدالالت 

والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخيص من قبل السيد الرئيس تجاه صون وحدة املرصيني، وتجاه مبدأ املواطنة 

والتنوع كعنرص مجتمعي رئييس وأحد عوامل القوة ملرص وحضارتها منذ فجر التاريخ.
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قداسة البابا يرأس قداس عيد الميالد المجيد بدير األنبا بيشوي 

ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين، قداس عيد امليالد املجيد، مساء األربعاء ٦ يناير ٢0٢١م، يف كنيسة التجيل 

مبركز لوجوس يف املقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، مبشاركة لفيف من اآلباء املطارنة 

املقدس،  املجمع  املعادي وسكرتري  أسقف  دانيال  األنبا  ونيافة  الخيمة،  مطران شربا  مرقس  األنبا  نيافة  واألساقفة 

ونيافة األنبا رافائيل األسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ونيافة األنبا مكسيموس األسقف العام لكنائس قطاع 

مدينة السالم والحرفيني، ونيافة األنبا مارتريوس األسقف العام لكنائس قطاع رشق السكة الحديد، ونيافة األنبا إرميا 

قطاع مرص  لكنائس  العام  األسقف  يوليوس  األنبا  ونيافة  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف 

القدمية وأسقف الخدمات، ونيافة األنبا مكاري األسقف العام لكنائس قطاع شربا الجنوبية، ونيافة األنبا آنجيلوس 

األسقف العام لكنائس قطاع شربا الشاملية، ونيافة األنبا بافيل األسقف العام لكنائس قطاع املنتزه واملرشف عىل 

خدمة الشباب باإلسكندرية، ونيافة األنبا أكليمندس األسقف العام لكنائس قطاع أملاظة والهجانة ورشق مدينة نرص، 

ونيافة األنبا إيالريون األسقف العام لكنائس قطاع رشق اإلسكندرية، ونيافة األنبا ميخائيل األسقف العام لكنائس 

حدائق القبة، كام شارك عدد محدود من رهبان دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون وبدون حضور شعبي.

ويرأس قداس رأس السنة الميالدية
ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين مساء يوم 3١ ديسمرب ٢0٢0 صلوات تسبحة نصف الليل وقداس رأس السنة 

امليالدية ٢0٢١ بكنيسة التجيل باملقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، مبشاركة عدد محدود من 

اآلباء األساقفة والرهبان والشاممسة.

يأيت هذا يف إطار قرار الكنيسة بتعليق احتفاالت رأس السنة تجنبًا للتجمعات للوقاية من انتقال العدوى بفريوس 

كورونا املستجد.
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ترأس قداسة البابا توارضوس الثاين صلوات قداس اللقان وقداس عبد الغطاس املجيد يوم الثالثاء ١٩ يناير ٢0٢١، 

بكنيسة املقر البابوي بالبطريركية باإلسكندرية، مع استمرار غياب املشاركة الشعبية

شارك يف الصلوات لفيف من اآلباء املطارنة واألساقفة 

كام شارك أيًضا عدد من كهنة الكنيسة املرقسية وبعض من كهنة اإلسكندرية مع بعض من خورس شاممسة الكنيسة.

قداسة البابا يجتمع بسكرتارية المجمع المقدس

عقد قداسة البابا توارضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية يوم السبت ٢3 يناير ٢0٢١، اجتامًعا مع 

سكرتارية املجمع املقدس والسكرتارية الفنية املعاونة ملناقشة اإلعداد لجلسة املجمع املقدس التي يجري الرتتيب 

لعقدها يف شهر مارس املقبل وأيًضا للتحضري للسيامات األسقفية الجديدة وإعداد املريون املقدس.

كام سيتم االحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كريلس السادس وتذكار السنة األوىل لنياحة شيخ الربية 

األنبا رصابامون أسقف ورئيس دير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون.

قداسة البابا تواضروس الثاني يرأس قداس عيد الغطاس المجيد باإلسكندرية
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اقيمت يوم األحد ١7 يناير ٢0٢١  صلوات تدشني كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري التي تم 

إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القاليل، بيد قداسة البابا توارضوس الثاين وعدد من أحبار الكنيسة.

وتم تدشني املذبح الرئييس عىل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بينام حمل املذبح البحري 

اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كريلس السادس واملذبح القبيل عىل اسم القديس األنبا باخوميوس 

وتلميذه القديس تادرس.وهذه املرة الثانية التي تجرى فيها صلوات تدشني بيد قداسة البابا توارضوس الثاين، كانت 

املرة األوىل يف شهر فرباير من عام ٢0١٨ ودشن خاللها كنيسة الدير األثرية وكنيسة اآلباء الرهبان. 

عشية تذكار نياحة القديس العظيم األنبا أنطونيوس أبو الرهبان بكنيسته بدير الميمون

تدشين ثالثة مذابح بكاتدرائية دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القاللي 

ترأس نيافة الحرب الجليل األنبا زوسيام أسقف أطفيح والصف وتوابعها؛ يوم ٢٩ يناير ٢0٢١ عشية تذكار نياحة 

القديس العظيم األنبا أنطونيوس بكنيسته بدير امليمون، 

شارك نيافته األباء الكهنة؛ القمص جرجس عديل، القس يحنس القمص يوسف، القس فيلوباتري فانوس والقس 

رصابامون فوزي؛ بعمل زفة ومتجيد للقديس العظيم األنبا أنطونيوس مبشاركة خورس شاممسة الكنيسة، ووسط 

حضور وفرحة شعب الكنيسة.
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أعلنت الكنيسة القبطية األرثوذكسية، تعايف كل من األنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، واألنبا إيالريون، أسقف 

البحر األحمر، من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والعودة إىل مقار مطرانياتهام.

وقالت مطرانية بورسعيد، يف بيان لها: نشكر الله عيل نعمته الفائقة بتعايف وسالمة مطراننا املحبوب األنبا تادرس، 

حيث طأمن املطران، محبيه والشعب قائال: نشكر الله.. أنا بخري الحمد لله وحالتي الصحية ىف تحسن كبري، ربنا 

يطمنا عليكم ويسمعنا عنكم كل خري.

نياحة المطران "ميغريك باريكيان" متأثرا كورونا
يوم  باريكيان  ميغريك  املطران  الرب  يف  رقد 

األرمن  كاثوليكوسية  ونعت   ،٢0٢١ يناير   ١٢

وفاة  لبنان  يف  الكبري  كيليكيا  لبيت  األرثوذكس 

بفريوس  إصابته  اثر  باريكيان  ميغريك  املطران 

كورونا عن عمر ناهز 53 عاما.

تشييع  سيتم  أنه  األرمن  كاثوليكوسية  وأعلنت 

داخل  من  األحد  اليوم  الراحل  املطران  جثامن 

كاتدرائية القديس غريغوريوس مبقر الكاثوليكوسية.

الراعي  هو  باريكيان  املطران  أن  بالذكر  الجدير 

الروحي ألبروشية كندا وشغل منصب رئيس املدرسة 

عام  منذ  للكاثوليكوسية  التابعة  العليا  الالهوتية 

.٢0٢0

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس رئيًسا ومديرين 

لروح    نياحاً  يطلبون  وعاملني  وخادمات  وخداما 

وتعزيات  الطاهرة  باريكيان  ميغريك  املطران 

السامء لكل ُمحبيه.

الكنيسة تعلن تعافي نيافة األنبا تادرس ونيافة األنبا إيالريون من كورونا
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نياحة الراهب القمص "إيليا المحرقي"
رقد يف الرب، يوم االثنني ١١ يناير ٢0٢١م، الراهب الشيخ القمص إيليا املحرقي 

عن عمر ناهز 70 سنة بعد أن قىض يف الحياة الرهبانية ما يزيد عن 3٤ سنة.

درجة  ونال   ،١٩٨٦ أكتوبر   ١5 يوم  املحرق  العذراء  السيدة  بدير  ترهب 

القسيسية يف ٢٤ مايو ١٩٩5 ورتبة القمصية يف ١١ يوليو ٢003.

خالص العزاء لنيافة األنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء املحرق 

املحرقي،  إيليا  القمص  الراهب  املبارك  األب  نياحة  يف  الدير  رهبان  وملجمع 

ولنفسه البارة النياح والراحة النصيب واملرياث يف مجمع األبكار.

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.

نياحة راهب القس "بموا آفا مينا"
رقد يف الرب الراهب القس مبوا آفا مينا صباح االثنني ١١ يناير ٢0٢١م.

نياحا لروحه الطاهرة يف حضن القديسني إبراهيم وإسحق ويعقوب 

األنبا  الجليل  الحرب  نيافة  أبينا  بصلوات  الدير  آلباء  السامء  وتعزيات 

كريلس آفا مينا.

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.

نياحة القس "يعقوب عازر"
رقد يف الرب يوم السبت ٩ يناير ٢0٢١، األب املبارك القس يعقوب عازر 

إليبارشية ساملوط،  التابعة  أيب سيدهم  بقرية  العذراء  السيدة  كنيسه  كاهن 

بعد خدمة كهنوتية دامت ألكرث من 35 سنة، حيث سيم كاهًنا عام ١٩٨5. 

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

لنيافة  ُمحبيه  لكل  السامء  وتعزيات  الطاهرة  لروحه  نياحاً  يطلبون  وعاملني 

األنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية ساملوط وملجمع كهنة اإليبارشية

النياح  البارة  وأبنائه، ولنفسه  املباركة ولكل محبيه   وعزاًءا سامئيًا ألرسته 

والراحة، النصيب واملرياث مع جميع املقدسني.

نياحة القمص "كيرلس صليب مرقص" 
رقد يف الرب القمص كريلس صليب مرقص يوم األحد ١0 يناير ٢0٢١، ولد يف 

١5 / ٩ / ١٩٤7 باألقرص، وسيم كاهناً يف ٢7 / ١١ / ١٩٨٨ ونال درجة القمصية 

يف ٦ / ٦ / ١٩٩7 

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس رئيًسا ومديرين وخداما وخادمات وعاملني 

يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لنيافة األنبا هدرا ومجمع كهنة 

االيبارشية وأوالده ومحبيه وأرسته الكرمية.
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نياحة الراهبة "يوستينا أبوسيفين" شقيقة نيافة األنبا ديمتريوس
رقدت يف الرب بشيخوخة صالحة الثالثاء ٤ طوىب ١737ش،١٢ يناير ٢0٢١م

األم املباركة الراهبة يوستينا أبوسيفني من راهبات دير أبوسيفني مبرص القدمية 

وشقيقة نيافة الحرب الجليل األنبا دميرتيوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونني.

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحها الطاهرة وتعزيات السامء لنيافة األنبا دميرتيوس 

يف نياحة شقيقة نيافته الراهبة أمنا “يوستينا أبوسيفني” ولكل أفراد األرسة وكل 

أوالدها وُمحبيها.

نياحة األم الراهبة "ماريا األنبا بضابا" 
رقدت يف الرب يوم 30 يناير ٢0٢١ األم الراهبة ماريا األنبا بضابا  عن عمر 

ناهز 7١ عاما" قضت منها 3٨ عاماً بدير األنبا بضابا بنجع حامدى 

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

كريلس  األنبا  لنيافة  السامء  وتعزيات  الطاهرة  لروحه  نياحاً  يطلبون  وعاملني 

ومجمع راهبات دير االنبا بضابا.

نياحة القمص "رويس يعقوب" 
كنيسة  كاهن  يعقوب  رويس  القمص   ٢0٢١ يناير   ١٤ يوم  الرب  يف  رقد 

 /٦  /١٦ يف  سيم  وقد  نرص  مبدينة  الرسوىل  أثناسيوس  والبابا  العذراء  السيدة 

١٩٩٤وسيم قمص بتاريخ : ١٩/ ١٢/ ٢0١5

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس رئيًسا ومديرين وخداما وخادمات وعاملني 

يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.

نياحة األرشيدياكون" عياد نجيب" متأثرا بكورونا
رقد يف الرب يوم السبت ١٦ يناير ٢0٢١، األرشيدياكون املعلم عياد نجيب، 

متأثرا بإصابته بفريوس كورونا املستجد- كوفيد ١٩.

كام نعت الكنيسة القبطية األرثوذكسية والكلية اإلكلرييكية بدير املحرق 

العامر أسيوط، األرشيدياكون املعلم عياد نجيب خادم ومعلم األلحان.

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.

نياحة المرتل "عريان يعقوب" 
مرتل  يعقوب  عريان  املعلم   ٢0٢١ يناير   ٢٨ االثنني  يوم  الرب  يف  رقد 

مطرانية الجيزة 

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.
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نياحة القمص "سالمة أيوب ميخائيل" 
رقد يف الرب يوم ٢٩ يناير ٢0٢١، القمص سالمة أيوب ميخائيل كاهن 

كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بامللكية البحرية بندر ملوى 

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.

نياحة "أبونا أخنوخ سمعان" 
املبارك  األب   ،٢0٢١ يناير   ٢٢ الجمعة  يوم  صالحة  بشيخوخة  الرب  يف  رقد 

مليئة  حياة  بعد  بشربا،  مارمينا  الشهيد  كنيسة  كاهن  سمعان  أخنوخ  القمص 

باالختبارات الروحية والرعوية إىل جانب اللمسات اإلنسانية .

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لنيافة األنبا مكاري 

األسقف العام لكنائس قطاع شربا الجنوبية وملجمع كهنة القطاع.

نياحة القس "جرجس غطاس" 
األب   ،٢0٢١ يناير   ١٤ الخميس  يوم  صالحة،  بشيخوخة  الرب  يف  رقد 

واالمري  جرجس  مار  الشهيد  كنيسة  كاهن  غطاس  جرجس  القس  املبارك 

تادرس مبطار النزهة بقطاع وسط اإلسكندرية عن عمر قارب ٦٩ سنة.

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

وعاملني يطلبون نياحاً لروحه الطاهرة وتعزيات السامء لكل ُمحبيه.

نياحة القمص "صموئيل زكريا" 
القمص صموئيل زكريا كاهن  يناير ٢0٢١  يوم األحد ١0  الرب  رقد يف 

كنيسه رئيس املالئكة الجليل ميخائيل كفر سمري.

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

األنبا  لنيافة  السامء  وتعزيات  الطاهرة  لروحه  نياحاً  يطلبون  وعاملني 

تيموثاؤس ومجمع كهنة االيبارشية وألوالده ومحبيه واألرسة الكرمية

نياحة الراهب القمص "أرسانيوس الجورجي" 
أرسانيوس  القمص  الراهب   ،٢0٢١ يناير   ٢٤ األحد  يوم  الرب  يف  رقد 

الجورجي عن عمر بلغ 5٢ سنة بعد أن قىض يف الحياة الرهبانية ما يقرب 

من ٢٦ سنة. 

وخادمات  وخداما  ومديرين  رئيًسا  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

األنبا مينا  لنيافة  الطاهرة وتعزيات السامء  لروحه  نياحاً  وعاملني يطلبون 

الدير  رهبان  وملجمع  بالخطاطبة  مارجرجس  الشهيد  دير  ورئيس  أسقف 

يف نياحة األب املبارك الراهب القمص أرسانيوس الجورجي، ولنفسه البارة 

النياح والراحة النصيب واملرياث يف مجمع األبكار.
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بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء هيئة الرشطة،

السيدات والسادة،
والذى  الرشطة،  بعيد  معاً  اليوم  نحتفل 
يوافق ذكرى غالية ىف سجل الوطنية املرصية، 
التى  املجيدة...  اإلسامعيلية  معركة  وهي 
وقيم  الرشطة  رجال  بطوالت  فيها  تجسدت 
التضحية والفداء واإلستبسال دفاعاً عن تراب 
الوطن... وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال 
نبل  عىل  شاهدة  العصور  مر  عىل  ستظل 

البطولة ورشف الصمود..
أبناء مرص الكرام،

نستدعي  مناسبة  هو  اليوم..  احتفالنا  إن 
والقيم  املعاين  الرثية  الوطن  ذاكرة  من  فيها 
بأرواِحِهم  أجلها  من  أبطالُنا  ضحى  التي 
الغالية.. ومن أسمى تلك القيم واملعاين قيمة 
الكربياء الوطني.. فنتذكر معاً شهداء الرشطة 
من  بأرواحهم  وضحوا  أبطاالً  أصبحوا  الذين 
رسمت  حيث  عالية...  مرص  راية  رفع  أجل 
خالدة  لوحة   ١٩5٢ عام  اإلسامعيلية  معركة 
والشعب"  "الرشطة  بطوالت  فيها  تالحمت 
أثناء تصديهم للعدوان.. لتشهد للعامل أجمع 

بأن املرصيني يد واحدة أمام العدوان الغاشم... وليصبح هذا اليوم عيداً يحتفل به املرصيون بكل طوائفهم وثقافتهم 
كل عام... ويظل هذا الكربياء الوطني والرصيد الحضاري العميق.. هو الدافع القوي ملسرية الوطن وأجياله املتعاقبة 

نحو مستقبل وواقع أفضل..
شعب مرص العظيم،

إننا وإذ نستذكر بطوالت رجال الرشطة يف املايض.. فإننا نتوجه بأسمى عبارات التحية والتقدير واالحرتام لبطوالتهم 
يف الحارض.. فمع املتغريات العاملية واإلقليمية املحيطة، والتي متيض ىف تسارع محموم لتعصف باستقرار األوطان 
ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم... لتزيد من مخاطر اإلرهاب ورشاسته بعد أن أصبح أداة رصيحة إلدارة 
الرصاعات وتنفيذ املخططات واملؤامرات... وىف خضم تلك املخاطر والتحديات الجسيمة، كان الوضع املستقر ملرص 
تجسيداً لإلرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم... وكان حصاداً لتضحيات أبنائها األوفياء من رجال الرشطة 
بجانب إخوانهم البواسل من القوات املسلحة... املدركني ملسئوليتهم تجاه وطنهم بالقضاء عىل آفة اإلرهاب... وأقول 

كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
 بمناسبة احتفاالت عيد الشرطة 
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بكل وضوح أن األمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد منا جميعاً ملحارصة وتطويق أية محاوالت يائسة لزعزعة األمن 
أو املساس مبكتسبات الشعب املرصى العظيم..

السيدات والسادة،
ال يخفى عليكم أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار يف كافة املجاالت.. يحتاج باألساس إىل بيئة آمنة 
ومستقرة وأرض ثابتة.. ونحن اليوم نخوض معركَة ال تقل رضاوة أو أهمية.. معركة البناء من أجل تحقيق التنمية 
الشاملة، وخلق مستقبل أفضل لألجيال القادمة.. ومن هنا.. فقد عقدنا العزم وعاهدنا الله وعاهدناكم.. عىل أن 

نفعل ما هو يف مصلحة وطننا وشعبنا.. دون النظر إىل أية عوامل أو مصالح أخرى...
لقد انتقلنا بخطى ثابتة... بفضل املوىل عز وجل، ووعي ومساندة الشعب املرصي العظيم... من مرحلة ترسيخ 
استقرار الدولة وتثبيت أركانها، إىل مرحلة البناء والتعمري والتنمية.. وها نحن اآلن، نستكمل بجدية واجتهاد، ما 
بدأناه من مرشوعات تنموية كربى، انطلقت يف جميع أنحاء البالد، لتغرّي الواقع املرصي إىل ما نطمح إليه، من تنمية 
شاملة ومستدامة... ونحصد مثار العمل الدؤوب عىل اإلصالح االقتصادي، يف مؤرشاٍت تتحسن باضطراد، عىل الرغم 
من تداعيات جائحة كورونا، والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية ملعظم االقتصادات الناشئة عىل مستوى العامل... 
وأكرر ما أقوله دامئاً لكم... أن تلك هي الخطوة األوىل عىل طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغايل يف املرتبة 

التي تليق به.
السيدات والسادة،
أبناء مرص األوفياء،

التي قادها شباب  الثورة  يناير، تلك  الخامس والعرشين من  اليوم مع احتفال مرص بذكرى ثورة  يتواكب  كام 
مخلصون، متطلعني ملستقبل وواقع أفضل... وأقول لشباب مرص إن وطنكم يتطلع حالياً لسواعدكم الفتية وجهودكم 
الصادقة الستكامل طريق اإلصالح والبناء والتنمية.. ولتحقيق آمال كل املرصيني يف مستقبل مرشق، يوفر لجميع 

املواطنني فرصاً متساوية يف الحياة الكرمية.
السيدات والسادة،

رجال الرشطة األوفياء،
شعب مرص العظيم،

ىف تلك املناسبة الوطنية التى يحفظها التاريخ للرشطة املرصية... أبعث برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الرشطة 
والعطاء  الجهد  يواصلون  البالد، وهم  أرجاء  كافة  األمنى ىف  العمل  مواقع  امتداد  أمن مرص عىل  الساهرين عىل 
والتضحية ألداء رسالتهم العظيمة ىف الحفاظ عىل أمن وإستقرار الوطن.. كام أتوجه بتحية وفاء وتوقري لشهدائنا 

األبرار ىف معارك النضال الوطنى وىف مالحم العمل األمني.. وأقول ألبنائهم وعائالتهم.. أن مرص مل ولن تنساكم..
وتحية للشعب املرصي العظيم الذي يعي قيمة األمن واألمان واالستقرار ويحافظ عليها.. ويقدر لرجال الرشطة 

مجهوداتهم املخلصة يف خدمة هذا الوطن..
حفظ الله بكم مرصنا العزيزة الغالية.. لتظل لنا دامئاً وطناً آمناً مطمئناً.. ومنارًة للخري والنامء والتقدم..

وكل عام وأنتم بخري، ومرص العزيزة الغالية يف تقدم وازدهار دامئاً وأبداً...
تحيا مرص... تحيا مرص... تحيا مرص...
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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»جاء السيد المسيح للكل.. يرفع معنويات الجميع« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

أهنئكم يا أخويت بعيد امليالد املجيد، وببدء عام جديد، راجيًا لكم فيه حياة 
سعيدة مباركة، ثابتة يف محبة الله وطاعته، ومصليًا ألجل بالدنا مرص املحبوبة 

ليك مينحها الله الرخاء والِسعة، ويديم عليها االستقرار والهدوء...
ويسين يف عيد ميالد السيد املسيح، أن أحدثكم عن بعض ما تركه لنا من 
أمثولة طيبة، وكيف كان يعمل دامئًا عىل راحة كل الناس: يحب الكل ويخدم 

الكل، ويرفع معنويات الضعفاء، ويرشد ويعلّم...

كان قلبًا مفتوًحا للكل، يجول يصنع خريًا )أع ١0: 3٨(.
فيشعر كل إنسان أن له نصيبًا يف املسيح

والجياع،  والكبار،  األطفال  والساقطات،  القديسات  والخطاة،  األبرار  حنانه  وشمل  باليهود،  اهتم  كام  باألمم  اهتم 
واملسبيني، النساء والرجال. وبسط عطفه عىل الفقراء واملحتاجني والجياع، والتعاىب والضعفاء. وأيًضا باملرىض واملرصوعني 

من الشياطني. ويف اهتاممه مل ينس الحزاىن عىل موتاهم. بل إنه مل يغفل حتى مقاوميه فأشفق عليهم...
وقال "تعالوا إيلَّ يا جميع التعاىب والثقييل األحامل وأنا أريحكم" )مت١١: ٢٨(.

وقال أيًضا إنه جاء ليعصب منكسي القلوب، وينادى للمسبيني بالعتق وللأمسورين باإلطالق، ويعزى كل النائحني 
)أش٦١: ٢١(.

نعم، جاء يطلق الذين وقعوا يف أرس الشياطني، أو الخطية، أو األمراض. وكل من كانوا يف ضعف أو عجز.
* فمن جهة املرىض: شفى مريض بيت حسدا الذي ظل ملقى يف مرضه مدى 3٨ سنة إىل جوار الربكة، حتى قال 
السيد املسيح "قم احمل رسيرك وامِش" )يو5: ٨( فقام وحمل رسيره ومىش. وشفى أيًضا املفلوج الذي أنزلوه إليه من 
السقف بسبب الزحام )مر٢(. وكان كل الذين عندهم مرىض بأنواع أمراض كثرية يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه عليهم 
ويشفيهم )لو٤: ٤(. وقيل إنه كان "يطوف كل الجليل، يعلّم يف مجامعهم، ويكرز ببشارة امللكوت، ويشفى كل من يئس 

من شفائه، ومن عجز الطب يف عالجه.
فلجأوا إليه باعتبار أنه رجاء من ليس له رجاء، ومعني من ليس له معني.. وكان يشفى جميع املتسلط عليهم إبليس.

* فاملرصوعون من الشياطني، كان – ينتهر الشيطان فيخرج منهم. وكان بعضهم يرصخ ويقول له "مالنا ولك؟ أجئت 
فتبعته  التي كان عليها سبعة شياطني، فأخرجهم منها،  املجدلية  الذين شفاهم مريم  لتعذبنا". ومن بني  الوقت  قبل 

وصارت تلميذه له )لو٨: ٢(. وشفى رجاًل من كورة الجدريني كانت به شياطني كثرية )لو٨: 30(
* أما عن إقامة املوىت: فقد أقام ابنة يايرس رئيس املجمع )لو٨: ٤١، 55(. وأقام إبن أرملة نايني، وكان شابًا وحيًدا ألمه 

تبىك عليه )لو7: ١١، ١٢(. وبني الذين أقامهم أيًضا: لعازر أخو مريم ومرثا من بيت عنيا )يو١١(
وكان السيد املسيح حانيًا عىل الخطاة، ويقتادهم إىل التوبة.

كان ال يعتربهم أرشاًرا، بقدر ما يعتربهم مرىض. وكان يقول عنهم يف رفق: "ما جئت ألدعو أبراًرا بل خطاة إىل التوبة. 
ال يحتاج األصحاء إىل طبيب، بل املرىض" )مر٢: ١7(. وهكذا جعل للخطاة نصيبًا فيه.

ومن هؤالء الخطاة جامعة )العشارين(، وكانوا محتقرين من الناس يف جيلهم، ألنهم كانوا محبني للامل ومشهورين 
بالظلم. هؤالء رفع املسيح معنوياتهم أيًضا، واقتادهم إىل التوبة والخالص. ومن بينهم متى العشار الذي صار فيام بعد 
واحًدا من االثني عرش. وزكا العشار الذي دخل املسيح إىل بيته، ومل يباِل بتذمر الناس لدخوله بيت رجل خاطئ. بل 
قال لهم "اليوم حصل خالص لهذا البيت، إذ هو أيًضا ابن إبراهيم )لو١٩: ٩(. ويف مثل الفرييس والعشار )لو١٨: ٩-١٤( 
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أظهر للناس أن العشار يف انسحاق قلبه وطلبه للرحمة، كان أفضل من الفرييس املفتخر بربه. لذلك فإن العشار خرج 
من الهيكل مربًرا دون ذاك..

السامريون كانوا أيًضا خطاة، ولكن شملهم حنانه وعطفه.وكان اليهود ال يعاملون السامريني باعتبارهم منحرفني عن 
اإلميان. فحدث ذات يوم أن أحدى قرى السامرة رفضت قبول السيد املسيح. وحينئذ اقرتح عليه تلميذاه يعقوب ويوحنا 
أن يطلب فتنزل نار من السامء وتفنيهم. ولكنه انتهرهام وقال لهام "لستام تعلامن من أي رجل أنتام. ألن ابن اإلنسان 

مل يأت ليهلك أنفس الناس، بل ليخلص" )لو٩: 5١- 5٦(.
إليه، وملا رآه تحنن، فتقدم وضمد جراحاته،  مثل السامري الصالح )لوقا ١0: ٢5-37(: "ولكن سامريا مسافرا جاء 
وصب عليها زيتا وخمرا، وأركبه عىل دابته، وأىت به إىل فندق واعتنى به." - من كتاب دروس املسيح املوضوعية، إلني 

ج. وايت، ١٩00 م.
وىف مرة أخرى رضب للناس مثل السامري الصالح الذي أنقذ يهوديًا ملقى عىل الطريق بني حّي وميت )نتيجة اعتداء 
بعض قطاع الطرق عليه(. فحمله السامري عىل دابته، واعتنى به حتى ُشفى، بينام كان قد ّمر عليه كاهن ثم الوي، 
وجازا مقابله دون أي اهتامم )لو١0: 30-37(. ومازال اسم السامري الصالح يطلق اآلن عىل الهيئات التي تعتني بالغري 

مهام كان دينه أو عقيدته.
املهم أن السيد املسيح أطال أناته عىل السامريني حتى قبلوا اإلميان فيام بعد )يو٤(.

وأيًضا شمل حنانه )األمم( أي الشعوب غري اليهودية.
وكانوا مكروهني جًدا من اليهود، عىل اعتبار أنهم يعبدون آلهة وثنية، وأنهم غرباء عن رعوية إرسائيل، بال ناموس، وال 

أنبياء، وال عهد مع الله )أف٢: ١3(. هؤالء اجتذبهم السيد املسيح إليه وأظهر أنهم مقبولون أمام الله.
وىف شفائه لغالم قائد املائة األممي، أعجب بإميان ذلك القائد، وقال عنه "مل أجد يف إرسائيل إميانًا مثل هذا" )مت١٨: 
١0(. كام شفى أيًضا ابنة املرأة الكنعانية، وهى من شعب يعتربه اليهود ملعونًا. وقال لتلك املرأة "عظيم هو إميانك" 

)مت١5: ٢٨(
وهكذا كان السيد املسيح لكل األمم وكل الشعوب.

وكذلك رفع معنويات املرأة، وأعطاها مجااًل.
أعطى املرأة مكانًة مل تكن لها يف العامل اليهودي. وبارك النساء وخدمة النساء "ونسوة كثريات كن يتبعنه من الجليل 
ويخدمنه من أموالهن )لو٨: ٢، 3(، )مت٢7: 55(. وقد طّوب األرملة الفقرية التي دفعت يف الصندوق من أعوازها )مر١٢: 
٤٤( كام أنه أقام العشاء األخري يف بيت مريم أم يوحنا امللقب مرقس. وقد تحول هذا البيت فيام بعد إىل كنيسة )أع١٢: 

١٢(، وكذلك بيت ليديا بائعة األرجوان )أع١٦(.
وكام اهتم بالنسوة القديسات، كذلك شمل عطفه الساقطات أيًضا. فدافع عن املرأة الخاطئة التي ُضبطت يف ذات 
الفعل، وقال ملن طلبوا رجمها "من كان منكم بال خطية، فلريجمها أواًل بحجر" )يو5: 7(. فلام مىض هؤالء، قال لها "وال 

أنا أيًضا أدينك. اذهبي وال تخطئي مرة أخرى".
واهتم السيد املسيح أيًضا باألطفال ورفع معنوياتهم.

األطفال الذين كان ينظر الكبار إليهم يف احتقار واستصغار، وينتهرونهم أحيانًا ويطردونهم من طريقه. هؤالء قال 
عنهم "دعوا األطفال يأتون إيلَّ وال متنعوهم، ألن ملثل هؤالء ملكوت السموات" )لو١٨: ١٦(. وأيًضا رفع طفاًل يف الوسط 
براءتهم  يف  األطفال  مثل  يقصد   ،)3 )مت١٨:  الله"  ملكوت  تدخلوا  لن  األطفال،  مثل  وتصريوا  ترجعوا  مل  "إن  وقال 

وبساطتهم.
وكان يحب األطفال ويحتضنهم ويباركهم )مر١0: ١٦( وملا انتهروهم وهم يسبحون يوم أحد الشعانني، دافع عنهم 

بقول املزمور "من أفواه األطفال والرضعان هيأت سبًحا" )مت٢١: ١٦(. لذلك كله كان يحبه األطفال ويلتّفون حوله.
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الطفل يسوع المسيح

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

"وبينام هام هناك متت أيامها لتلد" )لو ٢: ٦(.   

أّما مولود النفس البرشية، فهو الفضيلة؛ ولٰذلك  كان مولود "السيدة العذراء" هو الطفل يسوع املسيح. 
عندما يفس "القديس إيُرونِيُموس" ـ هو "القديس ِچريوم" من آباء الكنيسة يف القرن الرابع ـ كلامت الرب 
يسوع عن األيام األخرية: "ويل للحباىل واملرضعات يف تلك األيام" )مت ٢٤: ١٩(، يقول: ]النفس الُحبىل هي تلك 

التي مل تلد الفضيلة. أما النفس املرضعة، فهي التي ما زالت فضيلتها رضيعة وصغرية.[. 

وقد ولدت "السيدة العذراء" مولودها يف املذود الذي يشري إىل عمق االتضاع، وكٰذلك ال تلد النفس البرشية 
الفضيلة إال باالتضاع. وكل فضيلة ميارسها أو يقتنيها اإلنسان إن مل متلَّح مبلح التواضع فهي مرفوضة، والله ال 
يسيِّني كانوا يحفظون الناموس، وكانت لهم فضائل معينة،  يريد مثل ٰهذه الفضيلة. فعىل الرغم أن الكتبة والَفرِّ
لٰكنهم أضاعوا كل ٰهذه بالكربياء؛ والسيد املسيح لخص خطيتهم يف عبارة واحدة: "... ألنهم أحبوا مجد الناس 

أكرث من مجد الله." )يو ١٢: ٤3(. 

إذاً ال ميكن أن تلد نفس اإلنسان املسيحيِّ الفضيلة إال إن دخل املذود إىل السيد املسيح: "ليكونوا مشابهني 
صورة ابنه" )رو ٨: ٢٩(؛ ٰهذه هي البداية: أن يدخل اإلنسان املذود كام دخله "املجوس"، فيسجد للرب ويقتني 

التواضع. 

طته وأضجعته يف املذود إذ مل يُكن لهام موضع يف املنزل." )لو ٢: 7(.  "فولدت ابنها البكر وقمَّ

عندما ننظر إىل خريطة بالد "فلسطني"، نجد أن هناك مسافات كبرية بني "النارصة" و"بيت لحم". ونظرًا 
الدواب، فقد كان املسافر عىل ٰهذه  السيد املسيح يتم سريًا عىل األقدام أو عىل  أيام  السفر كان يف  إىل أن 
الطرق الطويلة مضطرًا أن يبيت يف الطريق؛ ولٰذلك كانت عىل الطريق فنادق أو ما يسمى: "نُزُل"، ليبيت فيها 
املسافرون عندما يحل عليهم املساء وهم يف الطريق، كام كانت بها أماكن ليضعوا فيها دوابهم يسمى الواحد 
منها: "املذود". وعندما جاء "القديس يوسف" ومعه خطيبته "القديسة مريم العذراء" إىل أحد ٰهذه الفنادق 
ليبيتا فيه، مل يجدا فيه مكانًا لهام، إذ كان الفندق كله مشغوالً ألن املسافرين كان عددهم كبريًا، فقد آىت الناس 
من كل أنحاء البالد ليُكتتبوا طاعًة ألمر "أوغسطس قيرص". ويبدو أنه كان هناك تهديد بتوقيع عقوبات عىل 

من ال يُكتتب يف مسقط رأسه. 

ويا لألسف: كان الفندق كله مشغوالً، ومل يجدا غري مذود البهائم لتلد فيه "مريم" طفلها!! كانت الحيوانات 
أما  صاحبه،  ِمعلف  والِحامر  قانيه،  يعرف  الثور   ..." "إشعياء":  نبوءة  ولتتم  اإلنسان،  من  عليهم  عطًفا  أشد 
إرسائيل فال يَعرِف. شعبي ال يفهم«." )إش ١: 3(. فالله الذي ال يسعه يشء، الذي يُعطي األغنياء الغَنى، ويهب 
القدرة للمقتدرين، ملك امللوك ورب األرباب، خالق الكل، مالئ الكل، وضابط الكل، حينام أىت إىل العامل، مل 
يُكن له موضع، "إىل خاصته جاء، وخاصتُه مل تَقبله." )يو ١: ١١(، حتى قبل أن يكلمهم أو ينقدهم أو يوبخهم 
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عىل خطاياهم. وبكل تأكيد كان ٰهذا هو حال العامل الذي أقبل إليه السيد املسيح. كان العامل يف حالة مريرة 
روته، والخليقة التي ُخلقت يف يوم من األيام عىل صورة الله قد  من الرش. وكان الرش قد اكتمل ووصل إىل ُذِ

فََسدت وتشوهت صورتها متاًما؛ فال عجب وال غرابة أال يجد املسيح موضًعا له، وال قلبًا مفتوًحا له. 

وأنا أريد أن أسالكم يا أحبايئ: هل السيد املسيح له موضع يف قلوبكم؟ أم ستضعونه أنتم أيًضا يف املذود؟ 
فإن كان اليهود لهم عذر فيام فعلوه، فام عذرنا نحن الذين ذقنا من مواهب الدهر اآليت؟! ما عذرنا نحن الذين 

نِلنا إميانًا مثيًنا، وأُعِطينا مواعيد عظمى، وأعطانا الله ذاته لنأكل ونرشب؟!! 

اآلن ويولد  يأيت  أن  يريد  املسيح  فالسيد  العيد؛  ٰهذا  األسايّس يف  تكفرينا  ٰهذا هو موضع  يكون  أن  يجب 
يف قلوبنا ويف حياتنا، يريد أن يبدأ معنا الطريق من امليالد حتى "الجلجثة"، ليُعطينا الخالص العجيب الذي 
لصليبه. فهل له موضع يف قلوبنا؟! وال يعرف اإلجابة عن ٰهذا السؤال إال اإلنسان نفسه: "ألن َمن ِمن الناس 

يعرِف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فيه؟" )١ كو ٢: ١١(. 

قوين: نحن  فإن كنا نتأثر عندما نقرأ ٰهذه األمور، ونتعجب: كيف أن العامل مل يجد موضًعا للمسيح؟! فصدِّ
أيًضا يف ٰهذه الحالة نفسها، واألمر ال يحتاج منا إال بساطة اإلميان، وأن نُعد قلوبنا ليك تكون هي املوضع الذي 

يجد فيه الرب راحته. 

ٰهذا هو االستعداد الحقيقّي للعيد: أن نُعد قلوبنا حتى ال يوجد بها مذود توضع فيه للبهائم التي تشري إىل 
الشهوات البهيمية التي متأل القلب، فننظف قلوبنا من كل ٰهذه، ونطّهر أفكارنا حتى تكون قلوبنا أماكن الئقة 
بالرب، وحتى يولَد هو يف قلوبنا فنصيح مبِلء أفواهنا مع "القديس يوحنا الحبيب" قائلني بصوت واحد: "آمني. 
تعاَل أيها الرب يسوع." )رؤ ٢٢: ٢0(؛ تلك الدعوة التي ال تحتاج إىل قطع مسافات أو تكلُّف مشقات فالرب 
قريب؟ واآلن، ونحن يف الكنيسة، نستطيع أن نطلب الله ونتمم الوصية: "اُطلبوا الرب ما دام يوَجد. اُدعوه 

وهو قريب." )إش 55: ٦(. 

إًذا فالعيد الحقيقّي، يا أحبايئ، هو أن تنطلق أرواحنا وتفرح: بانتقالنا من املوت إىل الحياة، ومن الظالم 
إىل النور، ومن الُعبوديّة إىل الحرية، تفرح بالعودة إىل السامء، تفرح بالخالص الذي برش به املالك: "... فها أنا 
كم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب: أنه ُولد لكم اليوم يف مدينة داُود مخلِّص هو املسيح الرب." )لو ٢:  أبرشِّ

١0-١١(، تفرح فرًحا داخليًّا ال يستطيع أحد أن ينِزعه منا، فرًحا ال يُنطَق به ومجيد. 

والعيد الحقيقّي أيًضا: هو أن نحس أن حياتنا هي ملك لله، وأننا قد تركنا جهاالتنا القدمية وخطايانا املرة 
وتخلَّصنا من رباطات الخطية. 

أصوات  فيه  تختلط  روحانيًّا  عيًدا  نعيّد  وليك  تُرضيه،  التي  الحياة  نحيا  ليك  نعمة  جميًعا  الرب  ليُعِطنا 
تسابيحنا بأصوات تسابيح املالئكة قائلني: "املجد لله يف األعايل، وعىل األرض السالم، وبالناس املسة.". 

أهنئكم جميًعا، أيها اإلخوة، بذكرى ميالد مخلصنا ومخلِّص العامل كله. ليجعلْه الرب عيًدا حقيقيًّا لجميعنا، 
وليبارِك الرب عليكم. وكل عام وأنتم بخري. 

وإللٰهنا كل املجد والكرامة من اآلن إىل األبد. آمني.   




