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- قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير خارجية 
صربيا ص٨

السياحة  وزير  و  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة   -
يلتقيان 200 شاب وفتاة بقصر عابدين ص٨

إلى  المسافر  الرهباني  الوفد  يستقبل  البابا  قداسة   -

روسيا ص٩
شنوده  األنبا  بكاتدرائية  إرميا  األنبا  نيافة  عظة   -

رئيس المتوحدين بالغردقة ص١0
- نيافة األنبا إرميا يلتقي باألمين العام لبيت العائلة 

المصرية ومقرري اللجان ص١١
- انطالق فاعليات مؤتمر الهيئة القبطية اإلنجيلية “ 

ص١2
السادس  العالمى  المؤتمر  فعاليات  انطالق   -

“مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى” ص١٣
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مقــــاالت
العمل في حياة الراهب)١(

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

 آدم يعمل في الجنة
 العمل هو أحد النواميس الطبيعية التي وضعها الله لإلنسان. وضع الله آدم يف الجنة ليعملها ومل يكن هذا من بعد 
سقوطه ومعصيته, ولكن كان آدم يحيا يف فرح ورشكة مع الله ومع ذلك فقد أعطاه العمل كتسلية؛ ألن آدم قد ُخلق عىل 
صورة الله ومثاله, وقد قال السيد املسيح: "أَِب يَْعَمُل َحتَّى اآلَن َوأَنَا أَْعَمُل" )يو5 : 17(. الله قد خلق العامل يف ستة أيام 
واسرتاح يف اليوم السابع وقدسه.. اسرتاح من عمل الخلق ولكنه استمر يعمل يف عنايته وحفظه للخليقة؛ فال ميكن أن يتوقف 
اِبعِ ِمْن َعَملِِه الَِّذي  الله عن العمل ولكن نوع العمل هو الذي أشار إليه الكتاب املقدس حينام قال: "َوفََرَغ اللُه يِف الْيَْوِم السَّ
َسُه ألَنَُّه ِفيِه اْسرَتَاَح ِمْن َجِميعِ َعَملِِه  اِبَع َوقَدَّ اِبعِ ِمْن َجِميعِ َعَملِِه الَِّذي َعِمَل, َوبَارََك اللُه الْيَْوَم السَّ َعِمَل. فَاْسرَتَاَح يِف الْيَْوِم السَّ
الَِّذي َعِمَل اللُه َخالًِقا" )تك2: 2, 3(. وهكذا حينام خلق آدم وضع فيه ناموس العمل أي ال ميكن أن نتصّور آدم مجرد كائن 

يحيا يف الجنة ليك مُيارس حياة البطالة أو الكسل,

طبًعا مفهوم أن الجنة كانت مملوءة من كل شجرة شهية للنظر وجيدة لألكل والله قد أعطى آدم أن يأكل من جميع 
شجر الجنة ومل يدعه معوزًا شيئًا من أعامل كرامته؛ لكن بالرغم من هذا كان عىل آدم أن يعمل الجنة ويحفظها, ألنه كانت 
هناك رشكة بني آدم وبني الطبيعة, كام أن هناك رشكة بني آدم وبني الله... رمبا أحد أعامل آدم أنه كان يقود بعض أنواع 

الحيوانات ويرعاهم, كام أنه كان يحفظ الجنة.

 العناية هنا معناها إحساس آدم أنه يعمل أمرًا يعتني فيه بآخر كنوع من عمل الرعاية أيًضا, يرعى األشجار ويرعى 
الحيوانات... هذه فلسفة كبرية, ألن البطالة -كام قلت- ال تليق بكائن عاقل. فإىل جانب أن آدم كان ميّجد الله يف حياته 
برشكة الحب بينه وبني الله, فإنه كان ميّجد الله أيًضا بالرشكة التي بينه وبني الطبيعة, وكان ميّجد الله يف األمور املرئية مثلام 
َْمِديَُّة َوالَُهوتُُه ُمْدَركًَة ِبالَْمْصُنوَعاِت  يقول معلمنا بولس الرسول: "ألَنَّ ُمْنُذ َخلِْق الَْعالَِم تَُرى أُُمورُُه َغرْيُ الَْمْنظُورَِة َوقُْدرَتُُه السَّ
َحتَّى إِنَُّهْم ِبالَ ُعْذٍر" )رو1 :20(. فأمور الله غري املنظورة نستطيع أن نراها يف أموره املنظورة. وحينام سقط اإلنسان كان عليه 
أن يعمل عماًل شاقًا.. يف البداية كان يعمل عماًل حرًا سهاًل, ولكنه حينام سقط قال له الله: "ِبَعرَِق َوْجِهَك تَأْكُُل ُخبْزًا" )تك 
3: 19( فابتدأ آدم يشقى ويعمل ليك يعول نفسه, وحينام جاء السيد املسيح آدم الجديد عمل يف حياته..كان يعمل نجاًرا 
وتعب يف عمله؛ ليك يؤكد أهمية العمل بالنسبة لإلنسان. رمبا يف ُسَنى حياته األخرية كان عمله هو الكرازة باإلنجيل ودعوة 
النفوس للتوبة, ويف هذا أيًضا كان يتعب.. مثلام تعب من السفر وجلس هكذا عىل البرئ وتحدث مع املرأة السامرية وقادها 
إىل ينابيع الخالص, وحمل صليبه يف طريق اآلالم واحتمل اآلالم حتى املوت كمذنب واحتمل جلدات الجنود وتعيري اليهود 

والرومان؛ ليك يهبنا الحياة األبدية وغفران خطايانا.

أقوال اآلباء عن العمل
اآلباء القديسون أكّدوا عىل أهمية العمل يف حياة الراهب, األب بيمن قال ]ثالثة أعامل رأيناها لألب مبوا.. صوم إىل املساء 
كل يوم وصمت دائم وعمل اليدين[ فحياة الراهب تقوم عىل ثالثة أركان هي القراءة والعمل والصالة.. جزء من الوقت 
يقضيه يف القراءة؛ ليك يتزود باملعرفة الروحية وليك يغذى عقله بسري القديسني وأقوال الله املحيية, وجزء من الوقت يقضيه 

يف الصالة يف رشكة حب مع الله, وجزء من الوقت يقضيه يف العمل.

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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إمكانيــات )١(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

أكتب لكم عن إمكانيات حبانا الله إياها لنستخدمها ىف حياتنا لخرينا وخري وطننا وإلهنا ولعل أول إمكانية حبانا الله بها 
: العقل : وهو إمكانية التفكري واإلستنتاج والتذكر والتفاعل مع الغري والتعاطف والتقارب وقيادة كل إمكانيات اإلنسان مثل 

العاطفة والحواس والجسد بغرائزه واحتياجاته..

   وال شك أن العقل إمكانية كبريه ترفع من شأن اإلنسان ألن مجد اإلنسان ىف عقله.. فكلام كان اإلنسان متعقالً يفكر 
مبنطقية وهدوء وإقناع ويقدم معلوماته كاملة قوية ، يكون اإلنسان عاقالً ممجداً ىف نظر الناس يحرتمونه ويجلونه ويرفعون 
من قدره ويكون من حكامء القوم ومرشديهم والكل يلجأ إليه ألخذ املشورة وتلقى املعرفة الحقيقية.. وهذا يدل عىل أن 

مجد اإلنسان ىف عقله حقاً..

)+( بني التعقل والعقالنية : معنى التعقل أن يَُحكَّْم اإلنسان عقله ىف كل األمور ويُسيطر بعقله عىل انفعاالته وأعصابه 
الخطوات.. فالتعقل هو  للنتائج ودراسة لكل  وردود أفعاله تجاه كل األمور بحكمة وإستنارة ومعرفة للعواقب وحساب 
تفوق العقل عىل كل شئ ممكن عمله بحيث يتحكم ىف كل كلمة وكل إنفعال وكل عاطفة وكل رد فعل وكل ترصف بحيث 
ال تحدث نتائج وخيمة للمواقف وخاصة أثناء االختالفات ىف وجهات النظر أو اآلراء أو املواقف الصعبة التى يتعرض لها 

اإلنسان أحياناً... هذا هو التعقل ولكن: 

)+( العقالنية : هى تأليه العقل وسيطرته عىل األمور الفوقية الروحية اإلميانية اإللهية كام يحدث ىف املجتمع الغرىب من 
تشكيك ىف اإلميانيات وما تسلمته البرشية عرب األجيال من إميانيات ثابتة وراسخة مثل كالم الله ىف الكتب املقدسة التى ال 
يجب التشكيك فيها مطلقاً فهى فوق العقل وليست ضد العقل وكذلك املعجزات التى يفعلها الله ىف حياة البرش ومن إسمها 
)معجزة( أى أن العقل يعجز عن إدراكها أو عملها مثل معجزة شفاء من مرِض عضال يستحيل شفاؤه طبياً أو بإستخدام 
العلم والعقل.. كل ذلك أمور فوقيه ال يجب أن يُشكك فيها العقل وإال صارت عقالنية ضد حياة الروح واإلميانيات تجعل 
من العقل إلهاً ضد الله عز وجل وهذا ال يجب أن يكون ألنه ضد اإلميان وال يستقيم فعله ىف مجتمعنا الرشقى املحافظ عىل 
اإلميانيات التى تحفظنا من اإللحاد أو إنكار وجود الله أو حذف ما يخص الله ىف حياة البرش من صلوات وأصوام وصدقات 
الوسط هو  الطريق  ولكن  املؤقتة..  العاملية  واألمور  املادية  بالبرشية عن  للسمو  التى جاءت  وأوامره  الله  لوصايا  وتنفيذ 
إستخدام العقل الذى خلقه الله لإلنسان بإعتباره سيداً للخليقة كلها وراساً لكل املخلوقات والله )له كل املجد( أخضع كل 
الخليقة لإلنسان خاصة املخلوقات غري العاقلة.. وقد قيل ىف الوحى اإللهى : " وأعطاهم عقالً ولساناً وعينني وأذنني وقلباً 
للتفكري ومألهم من العلم والفطنة وأطلعهم عىل الخري والرش.. وزادهم العلم وأورثهم رشيعة الحياة.. فرأت عيونهم عظمة 
مجده وسمعت آذانهم مجد صوته".. وهذا يدل عىل رىض الله الكامل عن عقل اإلنسان وتفكريه كعطية من الله ويجب 
إستخدامه فيام ميجد الله وليس التشكيك ىف كالمه أو معجزاته أو وجوده أو أموره الفوقية التى هى فوق العقل وليس ضد 

العقل..

وإىل اللقاء ىف املقال القادم بإذن الله لالستطراد ىف الحديث عن العقل كإمكانية متميزة لإلنسان عن بقية الخالئق.
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 »العذراء« 

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

العذراء ىف ِمرص كرامة وإجالل كبريان من  العذراء. وللسيدة  السيدة  املَسيحيون االحتفال بَصوم  أيام قليلة بدأ  قبل 
املرِصيِّني إذ ذُكرت ىف التوراة واإلنجيل والقرآن بعديد من الصفات التى حار فيها املفكرون.

فى التوراة:
ا أَنِْت فَُفْقِت َعلَيِْهنَّ َجِميًعا«.. وتنبأ عنها     كتب سليامن الحكيم عنها ىف سفر األمثال: »… بََناٌت كَِثريَاٌت َعِملَْن فَْضاًل، أَمَّ
نُوئِيَل(«. ووصفها  يُِّد نَْفُسُه آيًَة: َها الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا َوتَْدُعو اْسَمُه )ِعامَّ إَشَعياء النبى أنها تلد ابًنا: »… يُْعِطيُكُم السَّ
: )ٰهَذا الْبَاُب يَُكوُن ُمْغلًَقا، الَ يُْفتَُح َوالَ يَْدُخُل ِمْنُه إِنَْساٌن، ألَنَّ الرَّبَّ إِلَٰه إِْسَائِيَل  َحزِْقيال النبّي بالباب املْغلَق: »فََقاَل ِلَ الرَّبُّ
َدَخَل ِمْنُه فَيَُكوُن ُمْغلًَقا(…«، وهو يعنى استمرار بَتولية السيدة العذراء بعد أن ولدت ابنها السيد املسيح. وذُكر عنها ىف 
، فرََتْتَِجُف أَْوثَاُن ِمرْصَ ِمْن َوْجِهِه، َويَُذوُب قَلُْب  يَعٍة َوقَاِدٌم إِىَل ِمرْصَ سفر إَشَعياء: »… ُهَو َذا الرَّبُّ َراكٌِب َعىَل َسَحابٍَة َسِ
ِمرْصَ َداِخلََها«. فام ٰهذه السحابة إال السيدة العذراء التى كانت تحمل ابنها هاربة به من وجه من يريد قتله. وقال عنها 

داود النبى ىف مزامريه إنها امللكة: »ُجِعلَِت الَْملَِكُة َعْن مَيِيِنَك…«.

   كٰذلك حملت التوراة عديًدا من الرُّموز التى أشارت إىل »السيدة العذراء«، فعىل سبيل املثال: يُرمز إليها بعصا هارون 
التى أفرخت كمثال السيدة العذراء التى أنجبت طفلها دون زرع برش.

   ويذكر التاريخ قصة تعلقت بأحد شيوخ بنى إسائيل يُدعى »سمعان« كان أحد السبعني شيًخا العلامء الذين قاموا 
برتجمة التوراة من العربانية إىل اليونانية ىف أيام »بطليموس« امللك عام 269 ق. م. تقريبًا. وكان »بطليموس« قد أرسل إىل 
أورشليم واستحرض سبعني رجاًل من أحبار اليهود وعلامئهم، وأمرهم بأن يرتجموا له التوراة من العربانية إىل اليونانية. ومن 
ذكائه وبلوًغا إىل دقة الرتجمة، قام بعزل كل اثنني منهم ىف مكان منفرد لضامن الوصول إىل نسخة مرتجمة صحيحة. وبينام 
»سمعان الشيخ« يقوم بالرتجمة، وصل إىل قول إشعياء النبى: »َها الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا«، وهنا خِشَ »سمعان« أن يكتُب 
تعبري »عذراء تحبل« فيتعرض لإلهانة واالستهزاء من امللك. فظل يفكر طوياًل إىل أن َهداه تفكريه إىل كتابة كلمة »فتاة« 
ِعوًضا عن كلمة »العذراء«. ولٰكن أُعلن له ىف رؤيا أنه لن يرى املوت قبل أن يرى الطفل الذى يولد من هذه العذراء. وقد 
تحقق ذلك بالفعل إذ عاش هذا الشيخ قرابة الثالمثائة سنة إىل أن ُولد السيد املسيح، ففى أحد األيام، ذهب إىل الهيكل 
بإرشاد من الله وكان آنذاك قد كُف برصه. فلام حمل الصبى عىل ذراعيه أبرص ىف الحال، وأعلمه الله أن هذا هو املولود 
الذى كان ينتظره، وحينئذ: »بَارََك اللَه َوقَاَل: )اآلَن تُطْلُِق َعبَْدَك يَا َسيُِّد َحَسَب قَْولَِك ِبَسالٍَم، ألَنَّ َعيَْنىَّ قَْد أَبرَْصَتَا َخالََصَك، 

ُعوِب. نُوَر إِْعالٍَن لأِلَُمِم، َوَمْجًدا لَِشْعِبَك إِْسَائِيَل(«. اَم َوْجِه َجِميعِ الشُّ الَِّذى أَْعَدْدتَُه قُدَّ

فى اإلنجيل:
   يأىت ذكر السيدة العذراء ىف قصة البشارة التى ذكرها لوقا الطبيب: عندما أُرِسل إليها »َجربائيل« املالك وهى ىف مدينة 
النارصة ليُعلِن رسالته لها ويبرشها بحبلها بالسيد املسيح ووالدته. بدأ املالك حديثه إليها بتقديم التحية والسالم معلًنا أنها 
مباركة من بني النساء: »… ُمبَاَركٌَة أَنِْت ىِف النَِّساِء«. إال أنها اضطربت من تحية املالك لها فأسع بقوله: »الَ تََخاىِف يَا َمْريَُم، 
يَنُه يَُسوَع. هَذا يَُكوُن َعِظياًم، َوابَْن الَْعِلِّ يُْدَعى،  ألَنَِّك قَْد َوَجْدِت نِْعَمًة ِعْنَد اللِه. َوَها أَنِْت َستَْحبَلِنَي َوتَلِِديَن ابًْنا َوتَُسمِّ
َويُْعِطيِه الرَّبُّ اإِللُٰه كُرِْسَّ َداُوَد أَِبيِه، َومَيْلُِك َعىَل بَيِْت يَْعُقوَب إِىَل األَبَِد، َوالَ يَُكوُن لُِملِْكِه نَِهايٌَة«. ثم ذكر القديس لوقا أن 
مها: »فََقاَمْت َمْريَُم ىِف تِلَْك األَيَّاِم  العذراء اتجهت بعد ذلك مبارشة إىل نسيبتها »أليصابات« الُحبىل بابن ىف شيخوختها لتخِدُ
َوَذَهبَْت ِبُسَْعٍة إِىَل الِْجبَاِل إِىَل َمِديَنِة يَُهوَذا، َوَدَخلَْت بَيَْت َزكَِريَّا َوَسلََّمْت َعىَل أَلِيَصابَاَت… فََمَكثَْت َمْريَُم ِعْنَدَها نَْحَو ثثاَلَثَِة 

أَْشُهٍر، ثُمَّ رََجَعْت إِىَل بَيِْتَها«.
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   وحني متت أيام السيدة العذراء لتلد، مل تجد لها مكانًا ىف بيت لحم سوى مذود تضع فيه الصبّى! وبعد ِوالدته تعرضت 
ف النجار« بعد زيارة املجوس، وحّذره من امللك ِهريوُدس  حياة الطفل إىل خطر املوت حتى ظهر مالك الله ىف ُحلم لـ»يوُسِ
، وَكُْن ُهَناَك َحتَّى أَقُوَل لََك. ألَنَّ  ُه َواْهرُْب إِىَل ِمرْصَ ِبيَّ َوأُمَّ الذى يسعى لقتل الطفل كام ذكر متى الرسول: »قُْم َوُخِذ الصَّ
ف النجار« وأخذ الصبى وأمه »مريم« وهربوا إىل أرض ِمرص، ومل  ِبيَّ لِيُْهلَِكُه«. فأسع »يوُسِ ِهريُوُدَس ُمزِْمٌع أَْن يَطْلَُب الصَّ
ت قرابة الثالث سنوات ونصف السنة  يتوانَوا مع أن الوقت كان لياًل. وتذكُر بعض املصادر التاريخية أن العائلة املقدسة قضَّ
ف النجار« بالعودة مع الصبّي وأمه »مريم« لريجعا  ىف ِمرص. ومبوت هريوُدس امللك، يظهر املالك مرة ثانية ويأمر »يوُسِ
ُه، َوالتِّلِْميَذ الَِّذى كَاَن  ويعيشا ىف مدينة النارصة. وقد ذكر يوحنا الحبيب أنه اعتنى بها حتى نياحتها: »فَلاَمَّ َرأَى يَُسوُع أُمَّ

ِه: )يَا اْمَرأَُة، ُهَو َذا ابُْنِك(«. يُِحبُُّه َواِقًفا، قَاَل ألُمِّ

فى القرآن:
   يُِجّل القرآن السيدة العذراء »مريم« إجالاًل كبريًا إذ قيل عنها ىف سورة آل عمران: ﴿َوإِْذ قَالَِت الَْمالَئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ الله 
اْصطََفاِك َوطَهَّرَِك َواْصطََفاِك َعىَل نَِساء الَْعالَِمنَي﴾. وقد ذُكر عن طهارتها وعدم قدرة الشيطان أن ميَسها ما جاء ىف صحيح 
ُه إاِّل َمْريََم َوابَْنها«. والسيدة العذراء هى الوحيدة التى حِبلت وولدت  يْطاُن يَْوَم َولََدتُْه أُمُّ ُه الشَّ »مسلم«: »كُلُّ بَِنى آَدَم مَيَسُّ
وهى عذراء!!! وتلك معجزة من الله، ففى سورة التحريم: ﴿َوَمْريََم ابَْنَة ِعْمرَاَن الَِّتى أَْحَصَنْت فَرَْجَها فََنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا 
قَْت ِبَكلِاَمِت َربَِّها وَكُتُِبِه وَكَانَْت ِمَن الَْقانِِتنَي﴾، كام هى الوحيدة التى ُسميت باسمها سورة ىف القرآن وهى »سورة  َوَصدَّ

مريم«، وذكرها الله باسمها ىف القرآن، وهى سيدة نساء العاملني.

   وكانت »ِحنة« والدة السيدة العذراء امرأة عاقراً، وكانت تتمنى أن يكون لها نسل. فطلبت إىل الله أن يَرزُقها طفاًل 
ِميُع  ًرا فَتََقبَّْل ِمنِّى إِنََّك أَنَت السَّ تَنُذره له، ففى سورة آل عمران: ﴿إِْذ قَالَِت اْمَرأَُة ِعْمرَاَن رَبِّ إِنِّ نََذرُْت لََك َما ىِف بَطِْنى ُمَحرَّ
مت لخدمة الله من طفولتها، وٰهكذا عاشت الطفلة »مريم«  الَْعلِيُم﴾. وقد استجاب الله لها ورزقها ابنًة ُسميت »مريم« قُدِّ
الهيكل، ففى  بالصلوات واألصوام ىف  يتيمة ىف صغرها. وطوال مدة طفولتها كانت حياتها متتلئ  الله. ثم صارت  ىف بيت 
لََها َزكَِريَّا كُلَّاَم َدَخَل َعلَيَْها َزكَِريَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعنَدَها  سورة آل عمران: ﴿فَتََقبَّلََها َربَُّها ِبَقبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسًنا وَكَفَّ
ِرزْقاً قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّ لَِك َهـَٰذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد الِله إنَّ اللَّه يَْرزُُق َمن يََشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب﴾. ثم غادرت الهيكل وبرُشت 
من املالك بِوالدة السيد املسيح. ويذكر القرآن ىف سورة مريم أن املالك »جربيل« ظهر لها وهى تصىل وتعبد الله ليبرشها 
بوالدتها للمسيح: ﴿فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجابًا فَأَرَْسلَْنا إِلَيَْها ُروَحَنا فَتََمثََّل لََها برََشًا َسِويًّا﴾، ففِزعت عندما رأته، فطأمنها 
َا أَنَا رَُسوُل َربِِّك أِلََهَب لَِك ُغاَلًما  أنه مرَسل من الله من أجل تبشريها: ﴿قَالَْت إِنِّ أَُعوُذ ِبالرَّْحَمِن ِمْنَك إِْن كُْنَت تَِقيًّا قَاَل إِنَّ
ٌ َولَِنْجَعلَُه آيًَة لِلنَّاِس َورَْحَمًة  لِِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَلَّ َهنيِّ َزكِيًّا قَالَْت أَنَّ يَُكوُن ىِل ُغاَلٌم َولَْم مَيَْسْسِنى برََشٌ َولَْم أَُك بَِغيًّا قَاَل كََذٰ

ِمنَّا وَكَاَن أَْمرًا َمْقِضيًّا﴾.

   ونجد ىف اإلنجيل أن »مريم العذراء« تساءلت: »كَيَْف يَُكوُن هَذا َوأَنَا لَْسُت أَْعرُِف رَُجالً؟«. فأجابها املالك: »اَلرُّوُح 
وُس الَْمْولُوُد ِمْنِك يُْدَعى ابَْن اللِه…«. وخضعت مريم ملشيئة الله  ُة الَْعِلِّ تُظَلِّلُِك، فَلِذلَِك أَيًْضا الُْقدُّ الُْقُدُس يَِحلُّ َعلَيِْك، َوقُوَّ

. لِيَُكْن ىِل كََقْولَِك«. قائلة: »ُهَو َذا أَنَا أََمُة الرَّبِّ

   إن الله- جل جالله- ال يرتك من يلجأ إليه، ويظهر هذا جليًّا ىف حياة السيدة العذراء »مريم« التى اصطفاها من بني نساء 
العاملني. وقد ذكر القرآن ىف سورة مريم أن الله أنطق وليدها بأن تنظر تحتها فتجد عني ماء جارية: ﴿فََناَداَها ِمْن تَْحِتَها أاَّل تَْحَزِن 

يًّا﴾، وأن تنظر إىل أعىل فتجد ىف النخل رُطَبًا: ﴿َوُهزِّى إِلَيِْك ِبِجْذِع النَّْخلَِة تَُساِقْط َعلَيِْك رُطَبًا َجِنيًّا﴾. قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِ

   ومن هنا نجد أن عظمة »السيدة العذراء مريم« وطهارتها وقداستها التى أنجبت طفلها من دون رجل ىف معجزة مل 
تتكرر، ولن تتكرر ىف التاريخ البرشّي إىل األبد.

   وىف هذه األيام املباركة، نطلب إىل الله كل الخري والسالم لبالدنا ِمرص، وللعراق، وسوريا، و)غزة( فلسطني، والعامل 
العرىب، وكل العامل بربكة السيدة العذراء التى رشَّفت بالدنا وباركتها. حِفظ الله ِمرص وصانها من كل رش. 
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قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير خارجية صربيا

 24 يوم  النطرون،  بوادي  بيشوي  األنبا  دير  يف  البابوي  املقر  يف  الثاين  توارضوس  البابا  قداسة  استقبل 
أغسطس 2021، وزير الخارجية الرصب H. E. Mr. Nikola Selakovic والوفد املرافق له، وذلك يف إطار 

زيارته الرسمية إىل مرص.
الرصبية  الكنيسة  بطريرك  وكذلك  فوتشيتش.  ألكسندر  رصبيا  جمهورية  رئيس  تحيات  الرصب  الوزير  ونقل 

األرثوذكسية البطريرك بورفرييوس.

قداسة البابا تواضروس الثاني و وزير السياحة يلتقيان 200 شاب وفتاة بقصر عابدين
قداسة  من  بدعوة 
الثاين،  توارضوس  البابا 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا 
املرقسية. وبحضور  الكرازة 
العناين وزير  الدكتور خالد 
التقيا  واآلثار،  السياحة 
  ،2021 أغسطس   2٨ يوم 
من  وفتاة  شاب   200 نحو 
الجمهورية،  أنحاء  كافة 
ملتقي  يف  املشاركني 

لوجوس للشباب 2021، 
وزير  بقيام  اللقاء  وبدأ 
والبابا  واآلثار،  السياحة 
بجولة  الثاين،  توارضوس 
املختلفة  القاعات  داخل 

للقرص.
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استقبل قداسة البابا توارضوس الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة 19 أغسطس 2021 وفد اآلباء األساقفة والرهبان 
الذين سيقومون بزيارة الكنيسة الروسية األرثوذكسية يف إطار التبادل الرهباين بني الكنيستني. 

تأيت هذه الزيارة ضمن نشاطات لجنة العالقات بني الكنيستني، التي بدأت عملها منذ سبع سنوات. 
ويف سياق متصل استقبل قداسة البابا يف املقر البابوي اليوم أيًضا، أليكيس ماشكوف كاهن الجالية الروسية يف 

مرص الذي وصل مرص منذ ثالث اشهر لخدمة الجالية يف القاهرة والغردقة. 
تأيت زيارة الكاهن الروس لقداسة البابا بغية التعارف، كام نقل "ماشكوف" تحيات غبطة البطريرك كريل بطريرك 

موسكو وسائر روسيا، لقداسة البابا.

تطييب جسد القديس حبيب جرجس في عشية نياحته 
العام  األسقف  مارتريوس  األنبا  نيافة  صىل 
 21 يوم  الحديد،  السكة  رشق  قطاع  لكنائس 
القديس  نياحة  تذكار  عشية   2021 أغسطس 
السيدة  بكنيسة  جرجس،  حبيب  األرشيدياكون 
العشية  خالل  نيافته  وقام  مهمشة،  يف  العذراء 
الكنيسة،  يف  املوجود  القديس  جسد  بتطييب 
وحمله الشاممسة يف دورة الصليب التي أقيمت 

خالل الصالة. 
نياحة  لعيد  اإللهي  القداس  نيافته  كام صىل 
القديس حبيب جرجس صباح السبت يف الكنيسة 
ذاتها، والتي كانت مقرًّا للكلية اإلكلرييكية وقت 

إدارة حبيب جرجس لها يف القرن العرشين.

قداسة البابا يستقبل الوفد الرهباني المسافر إلى روسيا 
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عظة نيافة األنبا إرميا بكاتدرائية األنبا شنوده رئيس المتوحدين بالغردقة

الحرب  نيافة  من  كرمية  وبدعوة  مريم«،  العذراء  »القديسة  وصوم  بتذكار  القبطية  الكنيسة  احتفاالت  إطار  يف 
الجليل األنبا إيالريون أسقف البحر االحمر للمشاركة يف اليوم الثاين لنهضة السيدة العذراء، ألقى نيافة األنبا إرميا 
األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، مساء يوم األحد ٨ أغسطس 2021 م عظة بعنوان: »التقليد«، 
العذراء  السيدة  بكنيسة  آخرى  نيافته عظة  ألقى  بالغردقة٬ كام  املتوحدين  رئيس  األنبا شنوده  بكاتدرائية  وذلك 

واملالك ميخائيل بالجونة
كان يف استقبال نيافته آباء وكهنة الكنيسة؛ وعدد كبري من الشاممسة وجمع غفري من شعب الكنيسة.

نياحة القمص مينا ميخائيل 
رقد يف الرب يوم ٨ أغسطس 2021 األب املبارك القمص مينا ميخائيل كاهن 
كنيسة الشهيد مارمينا بقرية الرشفا، مركز الصف التابعة إليبارشية أطفيح، عن 

عمر تجاوز ٨3 سنة بعد خدمة كهنوتية بلغت 50 سنة. 
ولد األب املتنيح بديرب نجم يف 3 يوليو 193٨ وسيم كاهًنا عىل كنيسة املالك 
الدقهلية  مطران  تيموثاوس  األنبا  املنتيح  بيد  نجم  بديرب  مارجرجس  والشهيد 
ودمياط األسبق يوم 29 أغسطس عام 1961. خدم يف مطرانية أمدرمان بالسودان 

من عام 19٨٨ وحتى 1991 ثم عاد إىل مرص وخدم يف دير اآلباء الرسل بأطفيح.

نياحة القمص متى محروس 
رقد يف الرب يوم 12 أغسطس 2021 األب الفاضل القمص متى محروس كاهن 
كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالجيزة، عن عمر تجاوز 69 سنة بعد خدمة 

كهنوتية دامت لحوال 26 سن
)طوخ  دلكة  طوخ  منية  بلدة  يف  محروس  نيقوال  باسم  املتنيح  األب  ولد 
النصاري( مبحافظة املنوفية، يف 16 يناير 1952 ، وكان منزله يجاور منزل القديس 

البابا كريلس السادس. تخرج يف كلية طب األسنان جامعة القاهرة عام 1977.
سيم كاهًنا عىل كنيسة القديس مارمرقس بالجيزة يوم 10 نوفمرب 1995 بيد 
املتنيح األنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق، ونال رتبة القمصية يف 10 نوفمرب 

أيًضا عام 2010 بيد نيافة األنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة حاليًا.
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لبيت  املساعد  العام  األرثوذكيس األمني  القبطي  الثقايف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  األنبا  نيافة  التقى 

العائلة املرصية، صباح يوم األربعاء 4 أغسطس 2021م، باألستاذ الدكتور أحمد شامة األمني العام لبيت العائلة 

املرصية، ومعه فضيلة األستاذ الدكتور أحمد أبو زيد األمري منسق عام بيت العائلة املرصية ونائب رئيس جامعة 

األزهر.

حرض اللقاء القمص بطرس بطرس املقرر املساعد للجنة الخطاب الديني، واألستاذ جرجس صالح مقرر لجنة 

الطوارئ التنفيذية ببيت العائلة املرصية، واألستاذ الدكتور أحمد عبيد املقرر املساعد للجنة الطوارئ التنفيذية، 

واألستاذ الدكتور إسحق إبراهيم عجبان مقرر لجنة املتابعة واألستاذ الدكتور كامل بريقع مقرر لجنة الرصد، 

واألستاذ رأفت أديب املقرر املساعد للجنة الرصد.

وقد دار النقاش حول إقامة مؤمتر مبناسبة مرور عرش سنوات عىل تأسيس بيت العائلة املرصية خالل شهر 

أكتوبر، وأتفق أيًضا عىل عقد اجتامع للجنة التنفيذية لبيت العائلة املرصية يوم 15 سبتمرب، كام تم االتفاق عىل 

إقامة لقاءات الخطاب الديني لآلباء القسوس والكهنة وأصحاب الفضيلة الشيوخ. وكان لقاًءا مثمرًا ومفرًحا.

محاضرة »مجمع خلقيدونية تاريخًيا« لـ األستاذ زكريا عبد السيد
يف إطار لقاءات »الوعي اإلمياين األرثوذكيس« التي تنظمها لجنة اإلميان والتعليم باملجمع املقدس. عقد يوم 

التاريخ  لـ األستاذ زكريا عبد السيد مسئول كورسات  24 أغسطس 202محارضة »مجمع خلقيدونية تاريخيًا« 

الكنيس بأسقفية الشباب ومراكز تعليمية اخرى.

نيافة األنبا إرميا يلتقي باألمين العام لبيت العائلة المصرية وبعض مقرري اللجان
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برئاسة  اإلنجيلية  القبطية  الهيئة  نظمته  الذي  املشرتك”  العيش  دعم  الدين يف  “دور  مؤمتر  فاعليات  انطلقت 
الدكتور القس اندرية زيك رئيس الهيئة اإلنجيلية يوم الثالثاء 10 أغسطس 2021م، وذلك بحضور الدكتور مختار 
جمعة، وزير األوقاف ونخبة من قادة فكر املجتمع املرصي مبختلف املجاالت، ورجال الدين اإلسالمي واملسيحي، 

والقيادات اإلعالمية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، والسادة ممثل املجتمع املدين.
أن العيش املشرتك.

وخالل كلمته قال نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس إن العيش املشرتك هو 
أساس استقرار املجتمع، وهو حامية للوطن ضد من يحاولون التفرقة باسم الدين مشريا إىل أهمية إدراك أن التنوع 

أمر حتمي وبدونه ال يستطيع املجتمع أن يتقدم يف مختلف املجاالت.
وأكد عىل حتمية تعليم أبنائنا كيفية الحفاظ عىل وحدة الوطن ورضورة تربية األطفال عىل حب الوطن وغرس 

القيم النبيلة ومفهوم املواطنة منذ الصغر.
وأفاد أنه عىل الجميع أن يسعى إىل تقديم بالدنا مرص يف أفضل صورة كام هي دامئا، الفتا اىل أنه ال يوجد دولة 

يف العامل متمسكة بالدين مثل بالدنا مرص، وأن كافة األديان تدعو إىل السالم فهو اسم من أسامء الله.
وتابع قائال، إنه يف بيت العائلة املرصية عملنا عىل األمور املشرتكة واألرضية الواسعة التي تربط األديان الساموية 

والقواعد اإلميانية الوحيدة.
واستطرد رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس: “هناك 3 أمور يجب أن نهتم بها يأيت يف مقدمتها اإلعالم فهو 

من املمكن أن يكون وسيلة للبناء والتطور من خالل تقديم الفكر الصحيح وزرع فكرة التعايش يف املجتمع.
وأضاف: إىل جانب نرش مفهوم الرأي والرأي اآلخر مع التأكيد عىل املفاهيم الوسطية لألديان، والرتكيز عىل قيم 

العدل والرحمة والسالم مع تقديم شخصيات دينية متميزة وقيادية.
وأردف: األمر الثالث يتمثل يف تصحيح املفاهيم عن اآلخر وتقديم ناذج طيبة تكون قدوة لجميع أفراد املجتمع.

انطالق فاعليات مؤتمر الهيئة القبطية اإلنجيلية “
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رئيس  رعاية   تحت 
الفتاح  عبد  الجمهورية 
من  وفود  وبحضور  السييس، 
املفتني  كبار  ميثلون  دولة   ٨5
العامة،  والشخصيات  والوزراء 
من  نخبة  مبشاركة  وكذلك 
وممثل  الدينية  القيادات 
ُدور اإلفتاء عىل مستوى العامل 
إرميا  األنبا  نيافة  وبحضور 
املركز  رئيس  العام  األسقف 
األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف 
املؤمتر  فعاليات  انطلقت 
الذي تنظمه  السادس،  العاملي 
وهيئات  لدور  العامة  األمانة 
عنوان  تحت  العامل،  يف  اإلفتاء 
العرص  يف  الفتوى  »مؤسسات 
التطوير  تحديات  الرقمي.. 
أقيم  وقد  التعاون«،  وآليات 
والثالثاء  االثنني  يومي  املؤمتر 

3،2 أغسطس 2021م.

انطالق فعاليات المؤتمر العالمى السادس “مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى”
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»العطاء.. أهميته ودرجاته« 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

إنَّ اللَّه تبارك اسمه هو املُعطي الحقيقي، واملُعطي األعظم. إنه يُعطي 
الكل: يُعطي فوق ما نطلب، ويُعطي دون أن نطلب. لقد أعطانا نعمة 
الوجود، ونعمة الحياة. وأعطانا أيًضا نعمة العقل. وأعطانا خريات، وكل 

ما نلكه هو من عنده...
التي  العبادة، ونعطي الجمعيات الخريية  اللَّه أن نعطي الفقراء واملحتاجني، وأن نعطي دور  وقد كلَّفنا 
م إىل اللَّه  تختص برعاية األيتام أو األرامل أو املرىض أو املعوقني... وأن كل عطاء من هذا النوع يُعترب كأنه ُمقدَّ
نفسه، أو من حقوق اللَّه علينا يف مالنا. ونحن حينام نُعطي للَّه، إنا نقول له كام قال داود النبي من قبل: 

"الكل منك. ونحن من يدك أعطيناك".
ويف التدريب عىل العطاء، أراد اللَّه من اإلنسان أن يعطي شيئًا من كل ما يصل إىل يده، وليكن عىل األقل 
ُعرش ما عنده. وهذا وردت وصية العشور يف التوراة من أيام موىس النبي. واملقصود بالعشور، ليس أن تكون 
كل كمية العطاء، وإنا هي الحد األدن للعطاء. ألنه من غري املعقول، إن دفعت العشور، ثم قصدك بعد ذلك 
شخص محتاج أو معوز، أن تقول له: "ليس لك عندي ما أعطيك إياه، ألين انتهيت من دفع عشوري، واستوىف 

اللَّه حقه من مال "!!
إنَّ دفع العشور عند اليهود واملسيحيني، يُقابل الزكاة عند املسلمني. فهل العشور هي كل ما أمر به اللَّه يف التوراة؟ كال...

فباإلضافة إىل العشور، هناك الوصايا الخاصة بالبكور والنذور. وكان املقصود بالبكور قدميًا، أن يُعطي اإلنسان كل 
ِبْكر تلده بهامئه أو أغنامه، وأن يعطي مثر شجره يف السنة األوىل لإلمثار، وأيًضا أوَّل حصيد أرضه.

ُمرتَّب يقبضه.  أوَّل  بالنسبة إىل املوظف، أن يدفع  بيئة زراعية. فالبكور حاليًا  كُنَّا ال نعيش كلنا يف  وملا 
وبالنسبة إىل الطبيب، أوَّل كشف وأُجرة أوَّل عملية. وباملثل مع باقي املهن...

ا النذور فقانونها هو "خري لك أن ال تنذر، من أن تنذر وال تفي". والنذور ال تؤجلها، وال تلغيها، وال تستبدلها... أمَّ
هناك عن العطاء، قاعدتان ذكرهام سليامن الحكيم، هام:

1( "ال متنع الخري عن أهله، حني يكون يف طاقة يدك أن تفعله".
2( ال تُقل لصاحبك: "تعاَل غًدا فأعطيك" وموجود عندك.

ويف هاتني القاعدتني يرتفع العطاء عن مستوى العشور، ويصبح الواجب عىل اإلنسان أن يعطي طاملا ذلك 
يف قدرته. وأيًضا ال يؤخر العطاء وال يؤجله.

والنذر هو  تفي".  وال  تنذر  أن  من  تنذر،  أال  لك  خري   " هي  اللَّه  وصية  فكانت  النذور،  جهة  من  ا  أمَّ
فإذا  إلغائه.  أو  تأجيله  أو  النذر  تغيري  يجوز  وال  به.  بالوفاء  ُملزم  ولكنه  الشخص،  مه  يُقدِّ اختياري  عطاء 

اضطر اإلنسان للتأجيل لظروف ضاغطة، فهذا عىل األقل أفضل من عدم الوفاء بالنذر.
يه "يوم  العطاء أيًضا ال يقترص عىل املاديات، إنا يطلب اللَّه منك أن تعطيه يوًما يف األسبوع يكون له، نُسمِّ

الرب". وهو األحد عند املسيحيني، والسبت عند اليهود، والجمعة عند املسلمني.
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كذلك من جهة الوقت، تطبق عليه أيًضا وصية البكور. فيكون أوَّل اليوم للَّه، سواء يف صالة الفجر أو صالة 
باكر. أو عىل األقل يكون أوَّل َمن تُكلِّمه هو اللَّه، يف صالة خاصة.

إنَّ العطاء هو نوع من البذل، والتَّخلُّص من الذاتية، وفيه أيًضا يشء من التَّجرُّد، والتَّخلُّص من ُحب املال 
ومن حب الجميع والتكريم، ومن حب املقتنيات واملمتلكات. وقد قال السيد املسيح: "مغبوط هو العطاء 

أكرث من األخذ".
لذلك كل يوم مير عليك دون أن تعطي فيه شيئًا لغريك، ال تعتربه من حياتك. واليوم الذي يكون كله أخًذا 
ال تحسبه مكسبًا، إالَّ لو كنت تأخذ ليك تعطي... لهذا فكل ما يصل إىل يديك، درِّب نفسك أن تُعطي منه شيئًا 

لغريك، وال تنفرد به...
فتعطيها للفقراء  منك،  املرفوضة  األشياء  عن  تبحث  وال  عندك.  ما  أفضل  تُعطي  أن  أيًضا  نفسك  درِّب 

ك به... واملحتاجني، بل أعِط ِمامَّ تحبه نفسك، وما تشعر برغبة يف التَّمسُّ
وهناك درجة عالية يف العطاء، وهي أن تُعطي من أعوازك. أو أن تُعطي وأنت محتاج إىل ما تعطيه. وهنا 

له عىل نفسك. تُظهر أنك يف محبتك لغريك، تُفضِّ
والذي يحب العطاء، يفرح مبا يعطيه لغريه. وقد قال داود النبي يف املزمور: "املُعطي املسور يحبه الرب". 
ر، ويشعر أنَّ الذين  والرب نفسه يُعطي خليقته بسور. نقول ذلك ألنَّ البعض يعطي وهو متضايق ومتذمِّ
ا اإلنسان الروحي، فإنه يفرح  ا يُعطي من جيبه وليس من قلبه! أمَّ يأخذون منه يرمقونه. مثل هذا الشخص، إنَّ
حينام يُعطي، إذ يشعر أنه قد أسعد غريه، أو فك ضيقة إنسان. وفرحه يدل عىل رىض يف القلب وراحة بالعطاء.

فضيلة أخرى يف العطاء، أن تُعطي بسخاء بال تقتري. ال تُعِط وأنت تحاسب اللَّه والناس عىل ما تعطيه. اللَّه 
نفسه يف عطائه، ال يُعطي بكيل أو بقدر، إنا يفتح كوى السامء ويغدق علينا حتى نقول كفانا كفانا. كام أنه 

يُعطي مبداومة...
هناك درجة أعىل يف العطاء وهي أن يعطي اإلنسان كل ما ميلك. وهذا ما فعله القديس األنبا أنطونيوس 
مالك  كل  ِبع  اذهب  تتبعني،  أن  أردت  "إن  املسيح القائلة:  وصية السيد  ذ  نفَّ الذي  الرهبان،  جميع  أبو 
وأعطه للفقراء، وتعاَل اتبعني " وال شك أن هذه درجة من الكامل والتَّجرُّد ال يستطيعها كل أحد، إنا هي 
ا يرُبِهن عىل أنه مل تعد  اك والزاهدين. وهي أفضل من اإلعطاء من العوز. والذي يعطي الكل، إنَّ خاصة بالنُّسَّ

يف قلبه أيَّة شهوة المتالك يشء.
عىل أنه أعىل درجة يف العطاء، هي أن يُعطي اإلنسان ذاته. كام يبذل الجندي ذاته يف الدفاع عن وطنه، 

وكام يفدي شخص غريه بحياته...
ومثال هذا العطاء، الشمعة التي تذوب وتنتهي ليك تنري لآلخرين. وأيًضا حبة البخور التي تحرتق بالنار، 
م رائحة ذكية لغريها. فإن كنت أنت ال تستطيع أن تبذل ذاتك لغريك، فعىل األقل أعطه قلبك وُحبك. ليك تُقدِّ

ا يف كل ما تعطيه إنا تنال بركة. فام تعطيه من مالك، تأخذ يف مقابله بركة لاَِم يبقى  بقى أن أقول لك: إنَّ
ا يبارك كل وقتك. من مالك. وما تعطيه من وقتك، إنَّ

مون الحلوى لضيوف، أو تشجعهم عىل  لهذا كله درِّب نفسك عىل العطاء. ودرِّب أطفالك، كأن تجعلهم يُقدِّ
إعطاء إخوتهم وأصدقائهم.
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السيدة العذراء أم جميع القديسين

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

أن  جميعا  تعلمون  وكام  القديسني  جميع  أم  بإعتبارها  العذراء  السيدة  صفات  بعض  عن  أكلمكم  أن  أود 
السامئيني  تتقدم جميع  مريم.  العذراء  جميعا  القديسني  القامئة  رأس  عىل  ويأيت  ترتيب  كنيستنا  يف  للقديسني 
واملالئكة ورؤساء املالئكة والشاروبيم والسريافيم وكل الجمع الغري املحىص يف السامء تتقدمهم ألنها امللكة أم 
امللك. ولذلك فنحن يف الكنيسة القبطية األأرثوذكسية ال نرسم أيقونة للسيدة العذراء مبفردها أبدا لكننا نرسمها 
مع إبنها ملكانتها مستمدة من كونها أم امللك، فهي امللكة أم امللك والصورة الطقسية يف الكنيسة هي للسيدة 
العذراء وهي تحمل السيد املسيح عىل يدها اليسرى ليك تكون هي عن ميينه إمتاما لنبوة املرتل يف املزمور "قامت 

امللكة عن ميينك بذهب أوفري" مز 45: 9.

فامللكة هي السيدة العذراء مريم ولذلك نرسم عىل رأسها تاج لكونها ملكة السامئيني واالرضيني. فالسيدة العذراء 
ال تنفصل عن السيد املسيح ولهذا فقبل تقديم الحمل نحن نردد لحن "تني أوؤشت" هذا اللحن الذي يرتجم للعربية 

"نسجد لآلب النوراين واألبن الوحيد الجنس والروح القدس الثالثوث القدوس املساوي"...

وبعد هذا اللحن نقول لحن "شريي ماريا..." فام العالقة بني اللحنني؟

إن السيدة العذراء كام قلت ال تنفصل عن السيد املسيح فلحن تني أوؤشت يقال قبل تقديم الحمل والسيدة 
العذراء هي التي حملت هذا الحمل، حملته يف أحشائها والسيد املسيح أخذ جسده من أحشائها.

ولذلك ففي االعرتاف األخري يقول الكاهن إعرتاف معرب والهويت وعميق جدا "أؤمن أؤمن أؤمن وأعرتف إىل النفس 
الجنس ربنا وإالهنا ومخلصنا يسوع املسيح من سيدتنا  الوحيد  إبنك  الذي أخذه  الجسد املحي  األخري أن هذا هو 

وملكتنا كلنا والدة االله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع الهوته بغري اختالط وال امتزاج وال تغيري....

فالعذراء لها مكانة تفوق جميع القديسني يف السامء وعىل األرض وشفاعتها قوية ومقبولة عند إبنها الحبيب وإىل 
جانب مكانة العذراء فهي أم... ليست قديسة فقط ولكنها أم ونحن جميعا أوالدها .. وجميع اآلباء بدء من القديس 
إيريناوس أسقف ليون "يف النصف الثاين من القرن امليالدي" أطلقوا عىل السيدة العذراء لقب حواء لثانية ألن حواء 
األوىل أم كل البرش والسيدة العذراء هي حواء الجديدة أم الخليقة الجديدة فهي ليست قديسة فحسب بل أم تشعر 

باحتياجات أبنائها. ولذلك أود أن أكلمكم عن 

تسبحة العذراء
أود أن أنتقل ألتأمل يف بعض كلامت وردت يف التسبحة توضح صفات السيدة العذراء.

"فقالت مريم تعظم نفيس الرب وتبتهج روحي بالله مخليص".

أود أن تالحظوا تعبري "تعظم نفيس".. هذه النقطة نالحظها يف املزامري "إليك يارب رفعت نفيس"، "لصقت بالرتاب 
نفيس".. النفس يف الكتاب املقدس تعرب عن الروح.. وأنتم عارفني إن اإلنسان ككائن حي مكون من نفس وجسد وروح.. 
ولذلك نقول يف القداس اآللهي: "أجعلنا مستحقني ياسيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا 

لكل نصري جسدا واحد" ولذلك حينام تقول العذراء "تعظم نفيس الرب" فهذا يعرب عن العمق الداخل من جوه

أذكر قصة ال أنساها حني تقابلت مع أحد األبرار املعارصين يف جيلنا وهو املرحوم األستاذ صادق روفائيل وكان من 
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معه  تقابلت  وحينام  اإلسكندرية 
مارجرجس  بكنيسة  قداس  بعد 
أسبورتنج قال ل كلمة ال أنساها 
"ملا نفقد الروح نبتدي نعبد ربنا 
الصوتية  الحناجر  هل  بالحناجر" 
ال...  املطلوبة؟  هي  القداس  يف 
من  الصالة  تكون  أن  املطلوب 

داخل من باطني..

الرب.."  نفيس  •"تعظم 
يقول  ولهذا  أحشايئ  أي  نفيس 
املرنم داود "وكل ما يف باطني 
ليبارك أسمه القدوس" مز103: 

1

بالله  روحي  •"وتبتهج 
مخليص".. تبتهج ألنه فرح عميق 
يتكلم عنه معلمنا بطرس ويقول 
به  ينطق  ال  بفرح  "وتبتهجون 
ومجيد" ال ينطق به ألنه ال يعرب 

الفرح  موضوع  هو  وما  عنه.. 
"نائلني غاية إميانكم خالص أنفسكم"

•تبتهج روحي بالله مخليص.. ألنه نظر إىل أتضاع أمته..

هذا الكالم ال تتكلم به السيدة العذراء من نفسها فال ميكن إلنسان أن يقول عن نفسه أنه متواضع لكن الروح 
القدس هو الذي نطق بهذه الكلامت ..، "فهوذا منذ اآلن جميع األجيال تطوبني" هذا الكالم صادر عن الروح القدس.

نظر إلى أتضاع أمته
إذا أحببنا أن نعرف اإلتضاع، فالتعريف الذي اسرتيح إليه أن األتضاع هو أن يعرف اإلنسان حقيقة ذاته وأنه حفنة 
من الرتاب بتاع األرض، وأن كل ما فيه من مواهب هي من الله... وليس يف أي إنسان شئ صالح وكام يقول معلمنا 

بولس الرسول إين متيقن أنه ليس ساكن يف أي يف جسدي شئ صالح"

كل مايف من مواهب هي من الله..

اإلتضاع هو أساس الفضائل كلها. وحسنا يشبهه اآلباء بإنه األساس الذي يحمل بناء الحياة الروحية كلها.

ي أبنايئ وأحبايئ ليتنا نقتني اإلتضاع ونتمثل بالسيد املسيح الوديع واملتواضع وبأمه التي نحتفل بصومها املقدس.

فليبارك الرب عىل هذه الكلامت ملجد أسمه وليحفظ كنيسته وليحفظ حياتكم وليبارككم، إللهنا كل مجد وكرامة 
من اآلن وإىل اآلبد آمني.
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