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» معزيًا آخر« 

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

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

قال السيد املسيح: "أنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر" )يو14: 16( وهو يقصد الروح القدس لهذا قال: "روح الحق؛ 
الذى ال يستطيع العامل أن يقبله" )يو14: 17(.

وعندما قال: "معزياً آخر" فهو يقصد أن الروح القدس سيعوض ترك السيد املسيح لتالميذه ىف وجوده بينهم بالجسد، وانطالقه 
إىل السامء ليجلس عن ميني اآلب، وليخدم ىف املقدس الساموى ويشفع من أجل مغفرة الخطايا بصفة دامئة عند اآلب.

كان وجود السيد املسيح بينهم يعزيهم: يعزيهم بكالم النعمة الخارج من فمه، ويعزيهم مبثاله الصالح الجميل، ويعزيهم 
مبا يعمله من معجزات فائقة، ويعزيهم بنصائحه وإرشاداته، ويعزيهم برؤيتهم له إذ هو صورة الله غري املنظور الذى قال: 
"الذى رآىن فقد رأى اآلب" )يو14: 9(. كانت تعزية ليست بقليلة أن يرى اإلنسان السيد املسيح الذى قال لآلب: "أنا مجدتك 
عىل األرض، أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتنى، كنت أحفظهم ىف اسمك" )انظر يو17: 4، 6، 12( والذى قال لتالميذه: 

"هذه هى مشيئة الذى أرسلنى أن كل من يرى االبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية" )يو6: 40(.

وقال لهم: "إن أنبياَء وأبراًرا كثريين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ومل يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ومل يسمعوا. ولكن 
طوىب لعيونكم ألنها تبرص وآلذانكم ألنها تسمع" )مت13: 17، 16( لهذا كله ولكثري غريه قال لهم: "أنا أطلب من اآلب 

فيعطيكم معزياً آخر" )يو14: 16(. 

هذا املعزى اآلخر ينبغى أن يرشق باملسيح ىف قلوبهم، وينبغى أن يذكّرهم بكالمه وأن يعلمهم كل شئ ويرشدهم ىف طريق 
الحق. وينبغى أن يكون هو نفسه روح الحق لىك يعلن الحق ىف داخلهم وبذلك يعلن املسيح.

هذا املعزى ينبغى أن يشهد ألرواح التالميذ أنهم أبناء الله، أنهم ورثة امللكوت. وينبغى أن مينحهم القوة أن يصنعوا اآليات 
والعجائب التى تشهد للمسيح.

وهذا املعزى ينبغى أن ينطق عىل أفواههم بكالم النعمة مثلام كان يتكلم السيد املسيح وقيل له "انسكبت النعمة عىل 
شفتيك" )مز44: 2(.

هذا املعزى ينبغى أن يشعرهم بحضور السيد املسيح معهم كل األيام وإىل انقضاء الدهر حسب وعده قبل صعوده إىل 
السامء جسدياً، ولكنه بالهوته ميأل الوجود كله. وقد احتاج التالميذ لعمل الروح القدس املعزى لىك يدركوا ويستشعروا 

وجود الرب املسيح معهم كل األيام.

لهذا قال السيد املسيح: "أنا أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إىل األبد روح الحق الذى ال يستطيع العامل 
أن يقبله" )يو14: 16، 17(. 

هنا ونود أن نشري أيضاً إىل أهمية عبارة "معزياً آخر" )يو14: 16(، ىف أنها تؤكّد أقنومية الروح القدس ومتايزه عن أقنوم 
االبن. فاألقانيم الثالثة لهم نفس الجوهر اإللهى الواحد، ألن الالهوت واحد. ولكن كل أقنوم متاميز عن اآلخر بخاصيته 
األقنومية: فاآلب له األبوة، واالبن له البنوة بالوالدة من اآلب قبل كل الدهور، والروح القدس له االنبثاق من اآلب قبل كل 
الدهور. وبهذا يتضح معنى قول السيد املسيح ىف إنجيل يوحنا عن الروح القدس: "معزياً آخر". فاالبن هو أقنوم، والروح 

القدس هو أقنوم آخر. ولكنه ليس آخر من حيث الجوهر واأللوهية.
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» إمكانات )٩( «
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

الحديث عن اإلمكانيات يُذكرنا بعطايا أعطانا الله إياها لىك تعيننا عىل مواجهة األعباء 
الكثرية ىف هذه الحياة ومنها :

)+( الحـب : وهى أقدس كلمة ألن )الله محبة( وَمْن يعرف الحب يعرف الله وَمْن ال يعرف املحبة ال يعرف 
الله.. وكام أن الله يعيننا ىف أمور حياتنا كذلك فالحب يساعدنا عىل االنتصار عىل الذاتية واألنا )التى هى ضد املحبة( 
.. فاملحبة بني األب واألم تساعدهام عىل تحمل مسئولياتهام نحو األبناء والبنات الاليئ ينجبنهام.. واملحبة بني األب 
وأبنائه تساعد عىل استمرار العالقة مهام كانت املستجدات ىف الحياة وهكذا األم وأبنائها،.. وكذلك املحبة إمكانية 
تساعد كل مسئول عىل اإليفاء مبسئولياته تجاه من يحمل مسئولياتهم وهكذا تسري الحياة وإذا فُقد الحب بني الناس 

صار العامل غابة كبرية يفرتس فيها القوى الضعيف والكبري يأكل الصغري بال رحمة ..

)+( ما هو الحب : هو مشاعر متأل القلب تجاه َمْن تربطهم مشاعر املحبة معاً وهذه املشاعر ترُتجم إىل أعامل 
ومواقف .. فمثالً الحب تجاه الله كخالق ومهتم بالجميع تقدسه الخليقة من خالل تسبيحه ومتجيده الدائم وكذلك 
الناس يتبادلون التهاىن والتعازى كتعبري عن الحب الذى يربط بينهم.. وكل الخدمات اإلرادية التى نقدمها جميعاً 
ُ عن املشاعر التى ىف القلوب.. بل لقد أجمع املفرسون  ملن نحب قيمتها ىف الحب الذى يربط بيننا كأعامل محبة تَُعربَّ
ألقوال الله أن قيمة األعامل واألقوال والهدايا ىف املحبة التى ىف قلب َمْن يعمل هذه األعامل أو يقول هذه األقوال.. 

فبدون املحبة كل األشياء تُحتقر إحتقاراً .. وكل شئ له مثن إال املحبة الفائقة الثمن ..

)+( أنواع الحـب : والحب عدة أنواع متثل كل عالقات اإلنسان بالله وبالخليقة وباألقارب واألصدقاء .. والوصية اإللهية 
تأمرنا أن )نحب الله من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس ومن كل القدرة( وهذا معناه أن املؤمن ميتلئ قلبه بحب 
الله وبحب الجميع من خالل محبته لله إن كان البرش أو الخالئق أو املصالح أو.. الخ. فاإلميان يأمرنا أن تكون املحبة املقدسة 
هى أسلوب التعامل بني املؤمن وبني الجميع حتى األعداء ألن َمْن يحب ال يكره وإن كان يتحفظ أحياناً عىل املحبة ىف بعض 
املواقف ولكنه ال يكره أحداً وال يعادى أحداً مهام أساء إليه وإمنا يرتكه لله الديان العادل وكلام مينح محبة ينحاز إليه عدل الله ..

)+( فوائد الحب : 1- املحبة رضورة لىك نقبل االختالفات ىف الرأى ونقبل بعض املواقف االعرتاضية التى نتعرض 
لها ىف أمور الحياة.. ومنها الخالفات الزوجية والخالفات بني اإلخوة وبني األصدقاء..الخ. 

)+( ولكن األهم من كل ذلك : أن الحب مينع العنف بكل صوره.. ألن املحبة تجعل النفس هادئة بعيدة عن 
العنف بل ىف لطف تتعامل وكذلك مع اللطف يقتنى اإلنسان الوداعة التى هى ضد الغضب الذى هو أساس العنف.. 
لذلك إذا سادت املحبة قلَّ العنف متاماً.. وإذا قلت املحبة زاد العنف جداً وأيضاً أمور البلطجة التى نراها أحياناً ىف 

املجتمعات املنفلتة وتختفي متاماً إذا وُجدت املحبة الحقيقية ..

اآلخر  التعب ألجل  الذات وحب  بذل  الناس  وتعلم  األنا  مبحبة  يُعرف  ما  أو   : األنانية  تعالج  أيضاً  واملحبة   -2
الشخصية  املصلحة  العام وليس  الصالح  برأيه ويبحث عن  التمسك  أكرث من  باإلنسان  يهتم  املحبة  والحريص عىل 
وبذلك تقل جداً املشكالت ويحدث االئتالف واملحبة والسالم.. فاالتفاق بعيداً عن الذات ومحبة األنا ممكن جداً 
الوصول إليه بأبسط الوسائل وأسهل الطرق.. حقاً إن األنانية هى أساس كل املشاكل وسبب كل األخطاء ومصدر 
لكل األفكار الهدامة وبها تتم كل الجرائم النكراء..كل هذا يعالج بإمكانية الحب الذي أوجده الله ىف طبيعة اإلنسان 
كصورة لله ولكن الشيطان يحاول طمس هذه الصورة الجميلة بتزكية األنانية وحب الذات التي هي مصدر لكل 

الخطايا.. 

وإىل اللقاء يف مقاٍل قادم بإذن الله للحديث عن اإلمكانية الجديدة التى نكتشفها معاً كعطية إلهية لنا..
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»أعياد العذراء«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

ما أجمل أن يتشارك املرِصيُّون احتفاالتهم الدينية وتبتهج القلوب مًعا! فباألمس القريب قدمنا 
التهنئات إلخوتنا املسلمني بـ»عيد األضحى«، واليوم نهنئ أقباط »ِمرص« بـ»عيد السيدة العذراء« 
الذى يحتفلون به غًدا الثاىن والعرشين من أُغسطس )السادس عرَش من ِمرَسى(، ضارعني إىل الله 

أن يبارك »ِمرص« بالخريات والسالم.

وعن بعض من ألقابها: »امللكة القامئة عن ميني امللك«، »أمنا القديسة العذراء«، »ُسلَّم يعقوب«، 
التواضع ىف حياتها، وكيف كانت ىف اتضاعها  »الحاممة الحسنة«، »السحابة«. وتطرقنا لفضيلة 
صامتًة متفكرًة ىف قلبها بجميع ما يحدث مهام كان! لقد رأت »السيدة العذراء« أحداثًا جساًما 
ا َمْريَُم، فََكانَْت تَْحَفُظ  كثرية، ومع ٰهذا كانت هادئة دامئة التأمل فيها؛ فيقول »الكتاب«: »َوأَمَّ

َجِميَع ٰهَذا الَْكالَِم ُمتََفكِّرًَة ِبِه ىِف قَلِْبَها«.

بالهيكل،  نُذرت  األوىل، حني  منذ طفولتها  العذراء«  »السيدة  تعلمت  لقد  األمر،  وىف حقيقة 
أن تنشغل بالصالة، وبالتأمل، وبتسبيح الله، وبقراءة األسفار املقدسة التى انطبعت ىف حياتها 
فصارت مثاالً للنفس املتواضعة التى تدرك عظمة الله ومتجده ىف كل أعاملها؛ ٰهذا إىل جانب 

فضائل كثرية امتألت بها حياتهاـ ذكرنا بعضها مبقاالت سابقة.

ا: تسبق املالئكة، واألنبياء،  لٰذلك تضع الكنيسة القبطية »السيدة العذراء« ىف مكانة رفيعة جدًّ
والرسل، وجميع الشهداء والقديسني؛ كام رتت لها عدًدا من األعياد.

أعياد »السيدة العذراء«
تحتفل الكنيسة القبطية بأعياد عدة للبتول:

� عيد البشارة مبيالدها ىف السابع من ِمرَسى )8/13(؛ حيث برش مالك الربِّ أباها »يواقيم« 
مبيالدها؛ ففِرح هو وأمها »ِحّنة« ونذراها للرب؛ فعاشت بالهيكل مالزمًة إياه منذ طفولتها.

� عيد ميالدها وتعيد له الكنيسة ىف األول من بََشنس )5/9(.
الهيكل  إىل  فيه دخلت  الثالث من كيهك )12/12(؛ حيث  يأىت  الهيكل  � عيد دخولها 

لتتعبد، وعاشت ىف الدار املخصصة للعذارى.
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� عيد مجيئها إلى »ِمصر« وهو عيد تنفرد به »ِمرص« حيث هربت »العائلة املقدسة«: 
السيدة العذراء تحمل السيد املسيح طفالً، ويصحبهام »يوسف النجار«، وسالومى ابنة خالتها، 

ويوافق الرابع والعرشين من بََشنس )غرة يونيو(.

� عيد نياحة العذراء ىف الحادى والعرشين من طوبة )1/29(: إذ كان حولها اآلباء الرسل 
عدا »القديس توما« الذى كان وقتذاك يبرش ىف »الهند«، وفيه نتذكر معجزة وقعت لرجل يهودى 
حاول أن ميُد يده إىل نعش »السيدة العذراء« اعتداًء عىل جسدها الطاهر؛ فانفصلت يداه عن 

جسده، فنِدم وبىك، وعادت يداه صحيحة مرة ثانية بعد صلوات.

شهريًّا  تَذكاًرا  قبطى  شهر  كل  من  والعرشين  الحادى  ىف  به  يُحتفل  الشهرى  عيدها   �
لنياحتها التى كانت ىف الحادى والعرشين من طوبة.

� عيد رؤية التالميذ لها بعد صعود جسدها إىل السامء، وهو العيد الذى نحتفل به 
غًدا، الذى يأىت السادس عرَش من مرسى )8/22(، ويسبقه »صوم السيدة العذراء« ومدته خمسة 

عرَش يوًما.

ة الحديد(، يأىت ىف الحادى والعرشين من بَؤونَة )6/28(، ونتذكر  � عيد معجزتها )حالَّ
فيه معجزة »السيدة العذراء« لـ»َمتِّيّاس الرسول« ومن معه بَحلّها الحديد الذى قُيدوا به. فقد 
ذهب »َمتِّيّاس الرسول« إىل »غالطية« ىف مدينة تسمى »برطس«؛ وقد آمن عدد كبري من أهل 
املدينة ما أهاج الوثنيِّني فسَعوا به لدى الواىل حتى أمر بالقبض عليه؛ فرفع الرسول »َمتِّيّاس« 
صلواته إىل الله ىك ينقذه. سِمعت »السيدة العذراء« مبا حدث للرسول »َمتِّيّاس«، وذهبت إليه 
حيث رأته ىف السجن املغلق مقيًدا بسالسل حديد؛ فصلت إىل الله لينحل الحديد، ويذوب كاملاء 
فسِمع الله صالتها، وذاب حديد القيود واألبواب واألقفال وكل حديد املدينة! فاضطربت املدينة 
بأرسها، وبحث الواىل عن السبب فقيل له إن سيدة غريبة تبحث عن »َمتِّيّاس« قد وقفت أمام 
أبواب السجن وصلّت صالة فذابت األبواب واألقفال عىل الفور. وأحرض الواىل »السيدة العذراء«، 
وتحدث إليها، فام كان منه إال أن آمن بالله، ورجاها أن تعيد الحديد إىل حالته، فصلّت وسِمع 

الله لها؛ وٰهكذا أنقذت »َمتِّيّاس الرسول«.

 4/  2( بَرَْمهات  من  والعرشين  الرابع  ىف  تجليها  كان  »الزيتون«،  فى  ظهورها  عيد   �
/1968م(؛ حيث استمر عىل مدى أشهر ىف ظهورات متوالية. ثم تكرر ظهورها بعدد من الكنائس 

عىل مدى سنوات فيام بعد.

كل عام وجميعكم بخري وسالم، و… والحديث ىف »ِمرص الحلوة« ال ينتهى!
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قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بعيد األضحى

     

السيد  لتهنئة  املرقسية، بربقية  الكرازة  بابا اإلسكندرية وبطريرك  الثاين،  البابا توارضوس  القداسة  بعث صاحب 

الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس الجمهورية بعيد األضحى، وجاء نص برقية التهنئة:

 السيد الرئيس عبدالفتاح السييس

رئيس جمهورية مرص العربية

يرسين باألصالة عن نفيس، وباسم الكنيسة املرصية القبطية األرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع إخوتنا 

أحبائنا املسلمني بخالص التهاين القلبية مبناسبة عيد األضحى املبارك.

مصلني إىل الله أن ينعم عليكم مبوفور الصحة وأن ميدكم بالعون ويبارك جهودكم الحثيثة للنهوض مبرصنا الغالية، 

ولتستكملوا مسريتكم الوطنية املخلصة يف بناء مرص الحديثة واستعادة دور مرص الرائد يف املنطقة والعامل، مبا 

يحقق آمال وطموحات املرصيني، من أمن واستقرار وتقدم ورخاء.

دمتم محروسني بعناية الله وحفظه.

قداسة البابا تواضروس يستقبل المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية
البابا  القداسة  صاحب  استقبل      

وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  توارضوس، 

أغسطس   12 يف  املرقسية،  الكرازة 

2019م، نيافة األنبا باخوم املنتخب نائبًا 

ووفًدا  البطريركية،  اإليبارشية  لشؤون 

من الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ وذلك 

مراسيم  يف  للمشاركة  قداسته  لدعوة 

الرسامة األسقفية.

فانوس،  برنابا  واألب  نظيم،  كريلس  واألب  أسعد  يوسف  األب  الكاثوليكية:  الكنيسة  آباء  من  اللقاء  وحرض    

واإلكلريييك ميشيل ألفي. 
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 4 يف  األزهر  مشيخة  املرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاين،  توارضوس  البابا  القداسة  صاحب  زار 

أغسطس 2019م، عىل رأس وفد كنيس؛ للتهنئة بعيد األضحى.

     كان يف استقبال قداسته فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، وفضيلة الدكتو شوقي عالم 

مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف، وقيادات مشيخة األزهر.

   وقد رافق قداسة البابا وفد من أحبار الكنيسة األجالء وهم أصحاب النيافة: األنبا مرقس مطران شربا الخيمة 

وتوابعها، األنبا دانيال أسقف املعادي وسكرتري املجمع املقدس، األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف 

القبطي األرثوذكيس، األنبا يوليوس األسقف العام لكنائس مرص القدمية وأسقفية الخدمات، األنبا مكاري األسقف 

العام لكنائس شربا الجنوبية، األنبا أمنجيلوس األسقف العام لكنائس شربا الشاملية، واألنبا إكليمندس األسقف 

العام لكنائس أملاظة والهجانة ورشق مدينة نرص. 

    وقد رافق قداسته من اآلباء الكهنة: القس أنجيلوس إسحق سكرتري قداسة البابا، القس يعقوب سليامن، القس 

رافائيل ثروت، القس سريافيم عادل، القس باسيليوس نبيل، القس متاؤس ميخائيل. 

ومن األراخنة: املستشار منصف سليامن، األستاذ جرجس صالح، الدكتور عديل أنيس، والدكتورة عايدة نصيف. 

وفد كنسي في زيارة لمشيخة األزهر للتهنئة بعيد األضحى
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الكرازة املرقسية، يف 7 أغسطس  بابا اإلسكندرية وبطريرك  الثاين،  البابا توارضوس  القداسة      احتفل صاحب 

2019م، باليوبيل الذهبي لرهبنة القمص رافائيل آڤا مينا، يف دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي مبريوط، وذلك 

بحضور صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا كريلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير.

   كام شارك يف الحفل أصحاب النيافة األحبار األجالء: األنبا دميرتيوس أسقف ملوي وأنصنا واألشمونني ورئيس 

دير أبو فانا للرهبان ودير البتول للراهبات باملنيا، األنبا قزمان أسقف سيناء الشاملية، األنبا إرميا األسقف العام 

ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، األنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة وتوابعها، األنبا يوليوس األسقف 

العام لكنائس مرص القدمية وأسقفية الخدمات، األنبا باڤيل األسقف العام لكنائس حي املنتزه ومسؤول خدمة 

الشباب باإلسكندرية، األنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس ورئيس دير القديسة دميانة، األنبا 

إيالريون األسقف العام لكنائس غرب اإلسكندرية، األنبا إكليمندس األسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وأملاظة 

ورشق مدينة نرص، واألنبا ساويرس الألسقف العم واملرشف عىل ديري القديسني األنبا توماس السائح بالخطاطبة 

بطريق  األسود  موىس  واألنبا 

من  لفيف  إىل  باإلضافة  العلمني. 

اآلباء الرهبان والكهنة والشاممسة.

    وكان االحتفال بالعيد الخمسني 

لرهبنة القمص رافائيل آڤا مينا قد 

أقيم عقب العظة األسبوعية لقداسة 

البابا توارضوس الثاين، والتي ألقاها 

بدير  العذراء  السيدة  كنيسة  يف 

الشهيد العظيم مارمينا مبريوط.

االحتفال باليوبيل الذهبي لرهبنة الراهب القمص رافائيل آڤا مينا
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     ترأس صاحب القداسة البابا توارضوس 

الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

املرقسية، يف 5 أغسطس 2019م، صالة 

القداس اإللهي يف كنيسة الشهيد العظيم 

باإلسكندرية،  برش  باسيدي  مارجرجس 

أول  صالة  عىل  عاًما   60 مبرور  احتفاالً 

قداس إلهي عىل مذبحها.

      وكانت صالة أول قداس إلهي عىل 

1959م،  مايو   21 يف  الكنيسة  مذبح 

ترأسها القمص يوسف مجيل كاهن الكنيسة، وهي أول كنيسة أنشئت يف حربية قداسة البابا كريلس السادس، 

وكان قداسته قد صىل قداًسا إلهيًّا عىل مذبحها يف مثل هذا اليوم عام 1961م.

سيامة٢4 راهبة بدير األمير تادرس في حارة الروم

  متم صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، يف 17 أغسطس 2019م، 

طقس رهبنة 24 من طالبات الرهبنة يف دير األمري تادرس الشطبي بحارة الروم مبرص القدمية.

تذكار إعادة جسد القديس أبو مقار إلى ديره بوادي النطرون
  ترأس صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، يوم األحد 25 أغسطس 
2019م، القداس اإللهي يف دير القديس العظيم أبو مقار بوادي النطرون، احتفاالً بتذكار إعادة جسد القديس 

مكاريوس الكبري إىل الدير.

احتفاالت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسيدي بشر باإلسكندرية
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   تحت رعاية صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، افتتح صاحب النيافة 

بالكنيسة  الشباب  العام  األسقف  األنبا موىس  الجليل  الحرب 

 30 يف  املهجر  بالد  وكل  مرص  يف  األرثوذكسية  القبطية 

أغسطس 2019م، مؤمتر شباب أوروبا التاسع عرش يف روما 

بإيطاليا، الذي عقد عىل مدار 4 أيام. 

   وقد أوقد نيافة األنبا موىس شعلة املؤمتر الذي يقام تحت 

ويشارك  ذلك"،  عىل  وداوم  والتعليم  نفسك  "الحظ  عنوان 

يف املؤمتر أكرث من 600 شاب وشابة من 12 دولة يف أوروبا.

   وحرض املؤمتر أصحاب النيافة األحبار األجالء: األنبا برنابا 

قوص  أسقف  بيمن  األنبا  وضواحيها،  وروما  تورينو  أسقف 

ونقادة، األنبا أنطوين أسقف أيرلندا واسكتلندا وشامل رشق 

إنجلرتا، األنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء يف 

وشامل  استيڤنينج  أسقف  أنجيلوس  األنبا  بأملانيا،  هوكسرت 

غرب إنجلرتا، األنبا جابرييل أسقف النمسا والقطاع األملاين 

الثقايف  املركز  ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  بسويرسا، 

القبطي األرثوذكيس، األنبا أباكري أسقف الدول اإلسكندنافية، 

دير  ورئيس  وتوابعها  أملانيا  جنوب  أسقف  ميشائيل  األنبا 

أنطونيو أسقف  األنبا  بأملانيا،  أنطونيوس يف كريفلباخ  األنبا 

ميالنو ورئيس دير األنبا شنوده يف ميالنو بإيطاليا.

رئيس  نائب  سمك،  إبراهيم  املهندس  أيًضا  حرض  كام      

الفتاح  عبد  الرئيس  ومستشار   ،AfricAn Hope مؤسسة 

وهو  بأملانيا،  الشمسية  الطاقة  مجال  يف  والعامل  السييس 

من أوائل الذين أسسوا مؤمتر شباب أوروبا، والدكتور نادر 

رياض، رئيس مجلس إدارة رشكة باڤاريا مرص.

   ويف افتتاح املؤمتر، ألقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا 

برنابا أسقف تورينو ورونا وضواحيها، كلمة ترحيب بصاحب 

النيافة الحرب الجليل األنبا موىس األسقف العام للشباب يف 

مرص وبالد املهجر، واآلباء األساقفة والرهبان والكهنة الذين 

يخدمون يف أوروبا والشباب املشارك يف املؤمتر.

افتتاح مؤتمر شباب أوروبا التاسع عشر في روما بإيطاليا
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    وشهدت بداية املؤمتر إقامة حفل تأبني ملثلث الرحامت 

املتنيح نيافة األنبا كريلس مطران ميالنو والنائب البابوي 

يف أوروبا، الذي رحل عن عاملنا يف 14 أغسطس 2017م.

التي  املحارضات  العديدمن  إلقاء  املؤمتر  شهد  وقد      

دارت حول "التعليم، والعقيدة، واألحوال الشخصية". 

األسقف  موىس  األنبا  املؤمتر، حذر       وخالل جلسات 

ال  أنه  إىل  مشريا  الخاطئة،  التعاليم  من  للشباب،  العام 

يوجد يشء اسمه "تعليم فردي داخل الكنيسة"، الفتًا إىل 

منفرًدا يف  يعيش  8 سنوات  الثالث ظل  البابا شنودة  أن 

مغارة من أجل التدبري والتعليم.

     وردًّا عىل سؤال لنيافة األنبا بيمن أسقف نقادة وقوص 

أخطاء  حول  املؤمتر،  خالل  األرثوذكس  لألقباط  وتوابعها 

اإلكلريوس رجال الدين املسيحي، قال األنبا موىس إنه ليس 

لكن  عليها،  الكنيسة  ترد  "امليديا"  عرب  تكتب  كلمة  كل 

لدى الكنيسة مجمع مقدس ولجان مجمعية ألنها كنيسة 

بتصحيح  واملطالبة  نصحه  يتم  يخطئ  ومن  مجمعية، 

أخطائه، مضيًفا: "من يعاند لن نرحمه ألنه بيبوظ تعاليم 

الكتاب املقدس والكنيسة"، مطالبًا كل من لديه يشء بأن 

يتقدم به إىل لجان املجمع املقدس قبل نرشها لدراستها 

جيًدا.

     وطالب نيافة األنبا أباكري أسقف الدول اإلسكندنافية، 

أن يحصل األقباط عىل املعلومات من املصادر املوثوق بها 

وتجاهل الشائعات، مشريًا إىل أن "امليديا أصبحت سالًحا 

يف متناول أي أحد".

   وتعد قضية التعاليم الخاطئة، قضية مزمنة منذ سنوات 

قبل  من  فيها  وأخذت  األرثوذكسية،  القبطية  بالكنيسة 

العديد من القرارات، وأقيمت املؤمترات خاصة تلك التي 

مقر  داخل  موىس  األنبا  برئاسة  الشباب  أسقفية  تنظمها 

إال  إرميا،  األنبا  برئاسة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 

أنها مازالت متثل الهاجس األكرب داخل جدران الكنيسة. 

افتتاح مؤتمر شباب أوروبا التاسع عشر في روما بإيطاليا
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   صىل صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا بولس أسقف رشق كندا، القداس اإللهي األول له بعد تجليسه، يف 22 

أغسطس 2019م، بكنيسة الشهيد مارمرقس الرسول مبونرتيال يف كندا.

   وقد شارك يف تجليس نيافته وصالة القداس اإللهي عدد من أحبار الكنيسة األجالء من أساقفة مرص واملهجر.

نيافة األنبا بولس أسقف شرق كندا يصلي القداس األول بعد تجليسه
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     يف إطار احتفاالت الكنيسة القبطية األرثوذكسية بصوم السيدة العذراء مريم، أقامت كنيسة السيدة العذراء 

مريم يف كفر سليامن الصعيدي مبحافظة الرشقية، نهضة روحية.

     وقد ألقى صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 

17 أغسطس 2019م، عظة روحية بعنوان "فضيلة االحتامل يف حياة القديسة العذراء مريم"، وذلك ضمن برنامج 

النهضة الروحية.

صالة جناز السيدة "........" 
    ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا 

الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا 

القبطي األرثوذكيس صالة جناز والدة حرم 

سيادة اللواء محسن وديع "باملركز الثقايف 

الشهيد  كنيسة  يف  األرثوذكيس«،  القبطي 

العظيم أبو سيفني مبدافن أرض الجولف، 

ظهر يوم الخميس 22 أغسطس 2019م، 

بحضور ومشاركة اآلباء كهنة الكنيسة.    

نهضة روحية في كنيسة السيدة العذراء بكفر الصعيدي بمحافظة الشرقية
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    كرم املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس برئاسة صاحب النيافة 

الثقايف  املركز  ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب 

القبطي األرثوذكيس، يف 2 أغسطس 2019م، األستاذ الدكتور عبد 

انتهاء  مبناسبة  السابق  جامعة عني شمس  رئيس  عزت  الوعاب 

محمود  الدكتور  األستاذ  بحضور  وذلك  للجامعة،  رئاسته  فرتة 

الجامعة والعمداء  الحايل، ونواب رئيس  الجامعة  املتيني رئيس 

واألساتذة والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، 

وعدد من الشخصيات العامة واإلعالميني.

الدكتور عبدالوهاب عزت هدية تذكارية إىل      وقدم األستاذ 

األستاذ الدكتور محمود املتيني رئيس جامعة عني شمس الجديد 

وسلمه قيادة الجامعة، وسط تصفيق الحضور.

    ويف الكلمة التي ألقاها صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا 

قال:  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس  العام  األسقف 

"إن األستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عني شمس 

السابق، عمل بكل جهد وإخالص وأمانة أمام الله والناس". 

    وأضاف نيافته أن الدكتور عبد الوهاب عزت من الشخصيات الوطنية التي ال ميكن االستغناء عنها يف خدمة 

التعليم العايل والبحوث لخدمة بالدنا مرص، وأن جامعة عني شمس شهدت تطورات عديدة يف مختلف الكليات 

واملستشفيات التابعة لها خالل فرتة رئاسته للجامعة.

    ويف كلمته، هنأ رئيس 

القبطي  الثقايف  املركز 

األستاذ  األرثوذكيس 

الدكتور محمود املتيني 

عني  جامعة  رئيس 

الفتًا  الجديد،  شمس 

إىل أنه من الشخصيات 

الطب  عامل  يف  الكبرية 

وقدم خدمات كبرية يف 

خالل  الطبية  البحوث 

متمنيًا  املاضية،  الفرتة 

له التوفيق يف مسؤوليته 

الجديدة.

المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي يكرم رئيس جامعة عين شمس السابق
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    من جانبه، قال الدكتور محمود املتيني رئيس جامعة عني شمس 

الجديد: "إن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة السابق أستاذ 

كبري وإنسان رائع، وهو شخص مخلص يف عمله والجميع يحمل له 

الطيبة وهو قدوة يف كل شئ، وأنه سيحاول أن ميىش عىل  املشاعر 

نهجه ويكمل الطريق ملا فيه مصلحة الجامعة والطالب".

وسيتم  كبرية  قيمة  عزت  عبدالوهاب  الدكتور  "إن  قائالً:  وتابع     

تكريم  عىل  إرميا  األنبا  لنيافة  الشكر  مقدًما  خرباته،  من  االستفادة 

املركز للدكتور عبدالوهاب عزت، وأن جامعة عني شمس مستمرة يف 

التعاون مع املركز الثقايف القبطى األرثوذكيس يف مختلف املجاالت.

الجامعة  رئيس  عزت  الوهاب  عبد  الدكتور  األستاذ  قال  بدوره،      

املنتهية رئاسته: "إن فلسفة النجاح يف جامعة عني شمس قامئة عىل 

ومتنى  األطراف"،  جميع  بيم  الجامعي  والعمل  الواحد  الفريق  روح 

ولجميع  املتيني،  محمود  الدكتور  األستاذ  الجديد  الجامعة  لرئيس 

نواب رئيس الجامعة والعمداء واألساتذة والعاملني.

     وأضاف أنه كان يدرك جيًدا اللحظة التي سيخرج فيها من الجامعة، وأنه طوال هذه املدة شاهد العديد من 

األحداث الوطنية، وكان حريًصا عىل أن يقدم كل ما لديه لخدمة الوطن والطالب والجامعة.

ويف ختام االحتفالية، قدم صاحب النيافة األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، درع 

املركز وهدية تذكارية لألستاذ الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عني شمس السابق، وتم التقاط الصور 

التذكارية للحضور.

المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي يكرم رئيس جامعة عين شمس السابق
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 10 يف  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  ورئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  الجليل  الحرب  النيافة  صاحب  قام 

أغسطس 2019م، بتوزيع شهادات التخرج للملتحقني بدورة املشورة األرسية "كللهام باملجد" للمخطوبني واملقبلني 

عىل الزواج، وذلك يف مقر املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية. وقد حارض يف هذه 

الدورة نخبة من اآلباء الكهنة وأساتذة الجامعات واإلكلرييكيني. 

     وكان نيافة األنبا إرميا قد ألقى كلمة عن أهمية وجود السيد املسيح داخل الحياة الزوجية، وأكد نيافته 

أيًضا عىل أهمية مثل هذه الدورات يف بناء بيت مسيحي قوي، ووجوب حضور القداسات والتناول من األرسار 

املقدسة.  

دورات  وتقام     

األرسية  املشورة 

بني  للمخطو

عىل  واملقبلني 

تنفيًذا  الزواج، 

املجمع  لقرار 

بوجوب  املقدس 

العروسني  تقديم 

تفيد  لشهادة 

للدورة،  باجتيازهم 

من  أنها  كام 

الالزمة  املستندات 

إلمتام عقد الزواج. 

توزيع شهادات كورس "كللهما بالمجد" بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي



19

    ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، صباح 

الجمعة 2 أغسطس 2019م، صالة القداس اإللهي يف كنيسة القيامة باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بالعباسية.

    وخالل صالة القاداس قام نيافته بسيامة 21 طفالً شاممسة يف درجة )إبصالتس(، وهم من أبناء مدارس األحد 

باللغة اإلنجليزية "SAmA KidS engliSH SundAy ScHool"، وهم: يوسف رأفت، وكاراس إميل، وجوارجيوس 

صبحي، وروفل رامي باسم "يوسف"، ويوسف جرجس، وبوال جرجس، وچورچ مايكل، وفيلوباتري رائد، وكاراس 

رشيف، ويوسف يارس، وباڤلوس القس لوقا، و چاسنت متى، ويوسف رامز، وباڤيل باسم، وكريلس أمري، وچوناثان 

چورچ، ومارتن رامز، وكيڤن نبيل، وكريلس هاين، 

تقام  والتي  سليم.  وفيلوباتري  مينا،  وساويرس 

الثقايف  املركز  أسبوع يف  كل  الجمعة من  مساء 

القبطي األرثوذكيس.

   كام قام نيافته بسيامة 3 شاممسة من أولياء 

املهندس  وهم:  )إبصالتس(،  درجة  يف  األمور 

واألستاذ  زكريا،  جرجس  األستاذ  أرشف،  رامي 

متى بطرس.

نيافة األنبا إرميا يسيم ٢4 شماًسا في كنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
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قام صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام، ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، صباح اليوم 

السبت 24 أعسطس 2019م، بعامد الطفل "بوال" نجل أ. رضا ميالد باملركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، وذلك يف 

معمودية الكاتدرائية املرقسية بالعباسية، كام قام نيافته خالل القداس اإللهي بسيامة "بيشوي رضا ميالد" شامًسا 

بدرجة إبصالتس، وذلك يف كنيسة القيامة باملركز، وشارك مع نيافته يف الصالة القس موىس تامر.

سيامة الطفل "مينا ريمون هاني" شماًسا   

عماد الطفل "بوال رضا ميالد" وسامة "بيشوي رضا"شماًسا

 ترأس صاحب النيافة الحرب الجليل األنبا إرميا األسقف العام ورئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يف 12 

أغسطس 2019م، صالة القداس اإللهي بكنيسة القيامة باملركز، وخالل القداس قام نبافته بسيامة الطفل "مينا 

رميون هاين" شامًسا بدرجة "إبصالتس". وقد شارك مع نيافته يف الصالة القس أنجيلوس إسحق.
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    تلبية لدعوة صاحب القداسة البابا توارضوس الثاين، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية، وفضيلة اإلمام 

األكرب الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، قامت لجنة الطوارئ التنفيذية يف بيت العائلة املرصية بزيارة إىل املعهد 

القومي لألورام يف 20 أغسطس 2019م.

   ضم الوفد املمثل لبيت العائلة املرصية الدكتور محمد عبدالعاطي عباس املنسق العام لبيت العائلة املرصية، 

واإلعالم  للدعوة  اإلسالمية  البحوث  ملجمع  املساعد  العام  األمني  عامر،  سعيد  الدكتور  الطوارئ:  لجنة  وأعضاء 

الديني، واألب رفيق جريش مقرر لجنة اإلعالم ببيت العائلة، واألستاذ جرجس صالح مقرر لجنة الطوارئ ببيت 

العائلة واألمني العام الفخري ملجلس كنائس الرشق األوسط، والدكتورة هبة سعد املقرر املساعد للجنة الطوارئ، 

واملستشار فيكتور فاروق مدير عام هيئة األوقاف القبطية، والدكتور جامل محمد أبوزيد مدير املجلس الوطني 

للتدريب واإلمناء البرشي، والدكتور چون فهيم عضو اللجنة، والدكتورة منار حافظ األستاذة بكلية البنات جامعة 

القومي  املجلس  األسبق وعضو  العلمي  البحث  وزير  نادية زخاري  الدكتورة  الزيارة  عني شمس، كام شارك يف 

للمرأة.

أشادوا  الطبية، كام  والرعاية  الدهم  أوجه  كل  يتلقون  الذين  للمرىض  التذكارية  الهدايا  بتقديم  الوفد  وقام     

بالجهود املبذولة من قبل الطاقم الطبي وإدارة املعهد، برئاسة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد املعهد.

قداسة البابا وشيخ األزهران يدعوان بيت العائلة المصرية لزيارة معهد األورام
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» السيدة العذراء القديسة« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

رموز السيدة العذراء:
تابوت العهد: وكان هذا التابوت من خشب السنط الذي ال يسوس. مغىش 
بالذهب من الداخل والخارج )خر25: 10، 22(، رمزًا لنقاوة العذراء وعظمتها. 
وكانت رمزًا أيًضا ملا يحمله التابوت يف داخله من أشياء ترمز إىل السيد املسيح.

التي  هرون  وعصا  املن،  فيه  الذهب  من  »قسط  فيه  يحفظ  كان  فقد 
أفرخت« )عب9: 4(. ولوحا الرشيعة )رمزًا لكلمة الله املتجسد(.

 -وهكذا تشبه العذراء أيًضا بقسط املن:

ألن املن كان رمزًا للسيد املسيح باعتباره الخبز الحي الذي نزل من السامء، كل من يأكله يحيا به، أو هو أيًضا 
خبز الحياة )يو6: 32، 48، 49(. ومادام السيد املسيح يشبه باملن، فيمكن إذن تشبيه العذراء بقسط املن، الذي حمل 

هذا الخبز الساموي داخله.

- وتشبه العذراء أيًضا بعصا هرون التي أفرخت:

أي أزهرت وحملت براعم الحياة مبعجزة )عد17: 7-8 مع أن العصا أصاًل ال حياة فيها ميكن أن تفرخ زهرًا ومثرًا. 
وذلك يرمز لبتولية العذراء التي ما كان ممكًنا أن تفرخ أي تنتج نساًل. إمنا ولدت مبعجزة. ورد الوصف يف ابصالية 

األحد.

- خيمة االجتامع )قبة موىس(:

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

- وتشبه العذراء بالباب الذي يف املرشق:

ذلك الذي رآه حزقيال النبي وقال عنه الرب » هذا الباب يكون مغلًقا، ال يفتح وال يدخل منه إنسان. ألن الرب 
إله إرسائيل دخل منه فيكون مغلًقا« )حز44: 1، 2(. وهذا الباب الذي يف الرشق، رأى عنده النبي مجد الرب، وقد 
مأل البيت )حز43: 2، 4، 5(. وهذا يرمز إىل بتولية العذراء، التي كانت من بالد املرشق. وكيف أن هذه البتولية ظلت 

مختومة.

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

السيدة العذراء قيل عنها يف سفر حزقيال إنها الباب الذي دخل منه رب املجد وخرج )حز44: 2(.

فإذا كان الرب هو الحياة، تكون هي باب الحياة. وقد قال الرب أنا هو القيامة والحياة« )يو11: 25(. لذلك تكون 
العذراء هي باب الحياة. الباب الذي خرج منه الرب مانًحا حياة لكل املؤمنني به...

وإذا كان الرب هو الخالص، إذ جاء خالًصا للعامل، يخلص ما قد هلك )لو19: 10(، حينئذ تكون العذراء هي باب الخالص.

وليس غريبًا أن تلقب العذراء بالباب، فالكنيسة أيًضا لقبت باب وقال أبونا يعقوب عن بيت إيل »ما أرهب هذا 
املكان. ما هذا إال بيت الله، وهذا باب السامء« )تك 28: 17(.



ت
ملفا

23

- شبهت أيًضا بقدس األقداس:

هذا الذي كان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة كل سنة، ليصنع تكفريًا عن الشعب كله. ومريم العذراء حل يف 
داخلها رب املجد مرة واحدة ألجل فداء العامل كله.

ومن األلقاب التي وصفت بها العذراء )ثيئوطوكوس(
أي »والدة الله«. وهذا اللقب الذي أطلقه عليها املجمع املسكوين املقدس املنعقد يف أفسس سنة 431م. وهو 

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

وبهذا اللقب »أم ريب« خاطبتها القديسة أليصابات )لو4: 43(.

- ومن ألقابها أيًضا املجمرة الذهب.

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

إىل ناسوت املسيح، والنار ترمز إىل الهوته، كام قيل يف الكتاب »إلهنا نار آكلة« )عب12: 29(.

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

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

- وتلقب العذراء أيًضا بالسامء الثانية:

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

- وتلقب العذراء كذلك مبدينة الله:

وتحقق فيها النبوءة التي يف املزمور »أعامل مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله« )مز86(، أو يقال عنها »مدينة 

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

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

- وبهذه الصفة لقبت بالكرمة التي وجد فيها عنقود الحياة:

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

الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة«...

- وبصفة هذه األمومة لها ألقاب أخرى منها:

• أم النور الحقيقي، عىل اعتبار أن السيد املسيح قيل عنه إنه »النور الحقيقي الذي ينري كل إنسان« )يو1: 9(

وبنفس الوضع لقبت باملنارة الذهبية ألنها تحمل النور. وأيًضا:

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

الله« )لو1: 35(.

• أم املخلص، ألن السيد املسيح هو مخلص العامل. وقد دعى اسمه يسوع ألنه يخلص شعبه من خطاياهم )مت1: 

.)21
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»صفات »السيدة العذراء«

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

فإن  تعلمون جميًعا،  القديسني. وكام  أُم جميع  باعتبارها  العذراء«  »السيدة  أكلمكم عن بعض صفات  أن  أود 

للقديسني يف كنيستنا ترتيبًا؛ ويأيت عىل رأس القامئة القديسني جميًعا »العذراء مريم«: فهي تتقدم جميع السامئيِّني، 

واملالئكة، ورؤساء املالئكة، و«الشاروبيم«، و»السريافيم«، وكل الجمع غري املُحَص يف السامء، تتقدمهم ألنها امللكة أُم 

مها  م أيقونة »للسيدة العذراء« مبفردها أبًدا، لٰكننا نرُسِ امللك؛ ولٰذلك فنحن يف »الكنيسة القبطية األُرثوذكسية« ال نرُسِ

أُم امللك؛ والصورة الطقسية يف الكنيسة هي »للسيدة  أُم امللك، فهي امللكة  مع ابنها ملكانتها املستمدة من كونها 

العذراء« وهي تحمل السيد املسيح عىل يدها اليرسى ليك تكون هي عن ميينه إمتاًما لنبوة املرتل يف املزمور: »ُجعلت 

م عىل رأسها تاًجا لكونها  امللكة عن ميينك بذهب أوفري.« )مز 45: 9(؛ فامللكة هي »السيدة العذراء مريم« ولٰذلك نرُسِ

ملكة السامئيِّني واألرضيِّني. 

 »Ten ouw]t« إن »السيدة العذراء« ال تنفصل عن السيد املسيح؛ ولٰهذا فقبل تقديم الحمل نحن نردد لحن

ٰهذا اللحن الذي يرُتجم إىل العربية: »نسجد لآلب النورايّن واالبن الوحيد الجنس والروح القدس الثالوث القدوس 

املساوي.«، وبعده نقول لحن: »{ere Maria«. فام الَعالقة بني اللحنني؟ إن »السيدة العذراء« ـ كام قلت ـ ال تنفصل 

عن السيد املسيح؛ فلحن »Ten ouw]t« يرتَّل قبل تقديم الحمل و»السيدة العذراء« هي التي حملت ٰهذا الحمل: 

ًا  حملته يف أحشائها، والسيد املسيح أخذ جسده من أحشائها؛ ولٰذلك ففي االعرتاف األخري، يقول الكاهن اعرتافًا معربِّ

ا: [أومن أومن أومن، وأعرتف إىل النفس األخري: أن ٰهذا هو الجسد املُحيي الذي أخذه ابنَك  ا جدًّ والهوتيًّا وعميقًّ

الوحيد الجنس ربنا وإلٰهنا ومخلصنا يسوع املسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة اإللٰه القديسة الطاهرة »مريم«، 

وجعله واحًدا مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري.[. 

فـ»العذراء« لها مكانة تفوق جميع القديسني يف السامء وعىل األرض، وشفاعتها قوية ومقبولة عند ابنها الحبيب. 

وإىل جانب مكانة »العذراء«، فهي أُم ـ ليست قديسة فقط ـ ونحن جميًعا أوالدها. وجميع اآلباء بَدًءا من »القديس 

إيريناؤس« أسقف ليون يف النصف الثاين من القرن امليالدّي أطلقوا عىل »السيدة العذراء« لقب: »حواء الثانية«، ألن 

حواء األوىل أُم كل البرش، و»السيدة العذراء« هي »حواء الجديدة« أُم الخليقة الجديدة، فهي ليست قديسة فحسب، 

بل أُم تشعر باحتياجات أبنائها؛ ولٰذلك أود أن أكلمكم عن تسبحة العذراء. 

تسبحة »العذراء« 
أود أن أنتقل ألتأمل يف بعض كلامت وردت يف التسبحة توضح صفات »السيدة العذراء«: »فقالت مريم: تعظِّم 

نفيس الرب، وتبتهج روحي بالله مخلِّيص ...«. أود أن تالحظوا تعبري »تعظِّم نفيس«؛ ٰهذه النقطة نالحظها يف املزامري: 

»إليك يا رب رفعُت نفيس«، »لِصَقت بالرتاب نفيس«؛ »النْفس« يف الكتاب املقدس تعربِّ عن »الروح«. وأنتم عارفون 
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وروح؛  وجسد  نْفس  من  مكون  حّي  ككائن  اإلنسان  أن 

يا  مستحقني،  [اجعلنا  اإللٰهّي:  القداس  يف  نقول  ولٰذلك 

وأجسادنا  ألنفسنا  قدساتك طهارًة  نتناول من  أن  سيدنا، 

تقول  حينام  ولٰذلك  واحًدا«؛  جسًدا  نصري  لكل  وأرواحنا 

العذراء: »تعظِّم نفيس الرب«، فإن ٰهذا يعربِّ عن العمق 

الداخيّل من باطنها. 

أذكر قصة ال أنساها: أنني قابلُت أحد األبرار املعارصين 

من  وكان  ـ  روفائيل«  »صادق  أ.  املرحوم  وهو  جيلنا  يف 

جرجس  مار  بـ»كنيسة  قداس  بعد  ـ  »اإلسكندرية« 

الروح  نفقد  »ملا  أنساها:  ال  كلمة  يل  فقال  باسبورتنج«، 

نبتدئ أن نعبد ربنا بالحناجر«! هل الحناجر الصوتية يف 

القداس هي املطلوبة؟ ال. املطلوب أن تكون الصالة من 

داخيّل، من باطنّي. 

ولٰهذا  أحشايئ؛  أْي  »نفيس«  الرب«؛  نفيس  »تعظم   •

اسمه  ليبارِك  باطني  يف  ما  وكل   ...« داود:  املرنم  يقول 

القدوس.« )مز 103: 1(. 

• »وتبتهج روحي بالله مخلِّيص«: »تبتهج« ألنه فَرح عميق يتكلم عنه »معلِّمنا بطرس« ويقول: »وتبتهجون بفرح 

ال يُنطق به ومجيد« )1 بط 1: 8(؛ »ال يُنطق به« ألنه ال يعربَّ عنه. وما هو موضوع الفرح؟ »نائلني غاية إميانكم 

خالص أنفسكم« )1 بط 1: 9(. 

• »ألنه نظر إىل اتضاع أمته«: ٰهذا الكالم ال تتكلم به »السيدة العذراء« من نفسها! فال مُيْكن إنسانًا أن يقول عن 

نفسه أنه متواضع!! لٰكن الروح القدس هو الذي نطق بٰهذه الكلامت، »فهوذا منذ اآلن جميع األجيال تطوبني«: ٰهذا 

الكالم صادر عن الروح القدس. 

»نظر إلى اتضاع أمته« 
إذا أحببنا أن نعرف االتضاع، فالتعريف الذي أسرتيح إليه: أن االتضاع هو أن يعرِف اإلنسان حقيقة ذاته وأنه 

حفنة من تراب األرض، وأن كل ما فيه من مواهب هي من الله، وليس يف أّي إنسان يشء صالح، وكام يقول »معلِّمنا 

بولس الرسول«: »إين أعلم أنه ليس ساكن يفَّ، أْي يف جسدي، يشء صالح.« )رو 7: 18(: أْي كل ما يفَّ من مواهب هي 

من الله. االتضاع هو أساس الفضائل كلها، وحسًنا يشبِّهه اآلباء بأنه األساس الذي يحمل بناء الحياة الروحية كلها. 

يا أبنايئ وأحبايئ: ليتنا نقتني االتضاع، ونتمثل بالسيد املسيح الوديع واملتواضع، وبأمه التي نحتفل بصومها املقدس. 

إللٰهنا كل مجد  ولْيبارككم.  ولْيحفظ حياتكم،  كنيسته،  ولْيحفظ  اسمه،  الكلامت ملجد  ٰهذه  الرب عىل  فليبارك 

وكرامة من اآلن إىل اآلبد. آمني. 
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أبحاث و باحثين 
هل وضع الرسول توما إصبعه يف َيَدي املسيح يف موضع املسامري بعد القيامة، 

وكذلك يف َجْنِبه موضع الحربة؟

    بالتأكيد إجابة الكثري منا عىل هذا السؤال هي نعم، وذلك ملا يتضح ظاهريًا من حوار توما الرسول مع 
باقي التالميذ، لكن هلموا نفحص األمر من خالل الكلامت التي جاءت يف اإلنجيل، اعتامًدا عىل النص اليوناين.

   من املعروف جيًدا أن توما الرسول مل يكن موجوًدا يف العلية يف أول ظهور لشخص املسيح بعد القيامة يف العلية 
مع باقي التالميذ َواألَبَْواُب ُمَغلََّقٌة، وهذا الظهور كان يوم أحد القيامة مساًء.  ولكن حينام رجع توما للتالميذ أخربوه 
!")يو20: 25(. فكان رده مليئًا بالشك فقال لهم: "إِْن لَْم أُبرِْصْ يِف يََديِْه أَثََر الَْمَساِمريِ، َوأََضْع إِْصِبِعي  "قَْد َرأَيَْنا الرَّبَّ
يِف أَثَِر الَْمَساِمريِ، َوأََضْع يَِدي يِف َجْنِبِه، الَ أُؤِمْن"، أعلن توما الرسول بأنه لن يؤمن بقيامة املسيح إن مل يُبرص يديه 
وَجْنِبه، حيث املسامري والحربة وذلك ليتأكد عقله ويطمنئ قلبه، أنه هو هو ذاك الذي ُصلب ومات، وهنا يف طلب 
ἴδω""، و"أََضْعβάλω""، وعاد شخص املسيح ليظهر للتالميذ يف العلية مرة  أُبرِْصْ توما ظهرت كلمتان هام " 
ثانية يوم األحد التايل أي بعد مثانية أيام َواألَبَْواُب ُمَغلََّقٌة أيًضا، ويف هذه املرة كان توما الرسول موجوًدا مع التالميذ، 
، َوَهاِت يََدَك َوَضْعَها يِف َجْنِبي، َوالَ تَُكْن َغرْيَ  فلام دخل شخص املسيح قال لتوما: "َهاِت إِْصِبَعَك إِىَل ُهَنا َوأَبرِْصْ يََديَّ
: أَْحرِض إصبعك"، و ἴδε"أَبرِْصْ   "Φέρε  ُمْؤِمًنا")يو20: 27(. فاملسيح هنا طلب من توما وقال له بَْل  ُمْؤِمٍن 
"، و βάλε" َضْع" يف َجْنِبي وهذا حتى يجعل توما يطمنئ، ويزول الشك من قلبه وعقله، لكن بعد هذه  يديَّ
العبارة التي قالها املسيح لتوما مل يفعل توما شيئًا غري أنه رصخ قائالً: "ريب وإلهي" )يو20: 28(، فاإلنجيل مل يذكر 
أن توما قد وضع إصبعه ليمتحن مكان املسامري أو الحربة، كام كان يريد توما أن يفعل قبل رؤية املسيح، ولكنه 
حينام سمع صوت الرب، عرفه عىل الفور، عرَف أنه هو املُعلم والراعي، الذي قال سابًقا لهم: "ِخرَايِف تَْسَمُع َصْويِت، 
ِتي تَْعرِفُِني")يو10: 14(،  ِتي َوَخاصَّ الُِح، َوأَْعرُِف َخاصَّ ا أَنَا فَِإينِّ الرَّاِعي الصَّ َوأَنَا أَْعرِفَُها فَتَتْبَُعِني")يو10: 27(، وكذلك "أَمَّ
فتوما عرف الراعي واملُعلم من صوته، فحينام رأه مل يجرؤ عىل ملسه ويؤكد هذه الحقيقة الرب يسوع حينام قال: 
"ألَنََّك َرأَيْتَِني يَا تُوَما آَمْنَت! طُوَب لِلَِّذيَن آَمُنوا َولَْم يََرْوا")يو20: 29(. فاملسيح هنا قال له لقد آمنت يا توما ألنك 
رأيتني )ἑώρακάς με أبرصتني، َرأَيْتَني( ومل يقل له ألنك ملستني من الفعل "أملُس"ἅπτομαι  أو ألنك 
أمسكتني من الفعل "أمسُك"κρατέω  أو ألنك اقرتبت من الفعل "أقرتُبπροσέρχομαι""، عزيزي 
القارئ لقد كان للقديس توما الرسول بعض الشكوك العقلية املنطقية التي يعاين منها اإلنسان العقالين الطبيعي، 
وإن كان هناك مالمة بالحق عىل توما ألنه كان قد عرَف مسبًقا من املسيح أحداث الصلب والقيامة ومع ذلك شَك 

يف كل هذا رمبا من عدم قدرته لتصديق فكرة موت َمْن كان يُحيي األموات أمامهم!

    ولكن مع هذا ولكونه من القطيع، عرَف صوت الراعي حينام سمعه، إذ مل ميلك الجرأة بل الوقاحة ليضع 
إصبعه مكان الجروح، ولكن عرفَه مثلام عرفته مريم حينام ناداها عند القرب باسمها قائالً: "يَا َمْريَُم"، "فَالْتََفتَْت 
ُمَعلُِّم")يو20: 16( لقد عرفته حينام دعاها باسمها، حينام سمعت  يَا  الَِّذي تَْفِسريُُه:  لَُه: "َربُّويِن!"  َوقَالَْت  مريم 
صوته ألنها من خاصته وقطيعه، هذه التي ظنته أنه البستاين يف بداية األمر قبل أن يدعوها باسمها وتعرفه، وال 
عجب فبطرس الرسول أيًضا طلب من املسيح أن يدعوه ليميش عىل املاء ومتم املسيح ما طلبه ودعاه فمىش عىل 

املاء ألنه عرف صوته )مت14: 29(.

ليتنا ال نشك يف قيامة الراعي، يكفي لنا أن نسمع صوته ونتبعه.

بقلم: الباحث أ. مينا سليامن 
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