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كيف ولد يسوع املسيح من اآلب قبل كل الدهور؟مقــــاالت

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي 

رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات السابق

بقلم: مثلث الرحمات أنبا بيشوي

إن يسوع قد ولد من العذراء مريم، ولكن ألن الذى ولد من اآلب هو نفسه الذى ولد من العذراء نقول أن يسوع ولد 
من اآلب قبل كل الدهور، ألنه هو نفسه وليس آخر.

"نور من نور إله حق من إله حق، مولود غري مخلوق )أى من حيث الهوته ومن حيث شخصه(، له نفس الجوهر مع 
اآلب )أى واحد ومساوى لآلب ىف الجوهر(" هذا كله عن الله الكلمة طبعاً فكيف قيل عن يسوع إال ألن يسوع هو الله 

الكلمة؟ 

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

ابن الله الوحيد، هو نفسه املولود من اآلب قبل كل الدهور، هو نفسه إله حق من إله حق، إلخ.

والعجيب أن نسطور كان يردد قانون اإلميان النيقاوى-القسطنطينى ومل يرفض مجمع نيقية املسكوىن األول 325م وال 
مجمع القسطنطينية 38١م.

مثال لغوى:

إذا قام األستاذ ىف حصة اللغة وقال ما يىل: ُضب جسد جرجس..

ثم سأل السؤال التاىل: ما الذى ُضب؟

تكون اإلجابة: جسد جرجس.

ثم سأل سؤاالً ثانياً: من الذى ُضب؟

فتكون اإلجابة: جرجس.

اآلن سوف ننتقل من املثال اللغوى إىل الالهوت العقائدى، ونتكلم عن ميالد الكلمة املتجسد فنقول النص التاىل:

ولد جسد الله الكلمة من العذراء مريم..

ثم نسأل: ما الذى ولد من العذراء مريم؟

فتكون اإلجابة جسد الله الكلمة.

والسؤال الثاىن:من الذى ولد من العذراء مريم؟

إجابته: الله الكلمة.

لذلك نقول أن الذى ولد من العذراء مريم هو الله الكلمة أى ابن الله الوحيد.

وبناءاً عىل ذلك، نصىل ىف القداس اإللهى ونقول: "وباألكرث القديسة املمتلئة مجداً العذراء كل حني والدة اإلله )ثيئوتوكوس( 
القديسة الطاهرة مريم التى ولدت الله الكلمة ىف الحقيقة".  لذلك نحن مبلء الفم ندعو العذراء "والدة اإلله".

تم إرسال املقال من قبل نيافته قبل نياحته 
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                               "عمانوئيل" اهلل معنا
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

"عامنوئيل": كلمة عربية معناها "الله معنا"، مبعنى "حل بيننا"،

 وٰهذا ما ورد يف )إش 7: ١٤(: "ولٰكْن يُعطيكم السيُد نفُسه آيًة"؛ 

وٰهذه هي عقيدتنا: أن "ابن الله الكلمة" حل يف بطن "العذراء"، واتحد بـ"الناسوت" الذي كوَّنه الروح القدس 
من أحشاء "العذراء" بدون خطية. 

وهنا نتكلم عن اتحاد الطبائع وليس األشخاص، لٰذلك اتحد "ابن الله الكلمة" )بالهوته( بـ"الناسوت" يف بطن 
"العذراء"، وصار أقنوم االبن الكلمة "املتجسد" )طبيعة واحدة من طبيعتني(.

لٰذلك ُحسب "نَسطور" َهرطوقيـًّا حني قال:      

إن الروح القدس كوَّن شخصـًا اسمه "يسوع"، ألن األشخاص ال تتحد ولٰكّن الطبائع فقط هي التي تتحد.

ى العذراء "والدة اإللٰه" ألنها ولدت "االبن الكلمة املتجسد"، و"عيد امليالد" نسميه "عيد     من هنا، جاء مسمَّ
التجسد اإللٰهّي"، و"عيد الغطاس" نسميه "عيد الظهور اإللٰهّي" أْي ظهور "االبن املتجسد" وهو يف املاء واستعالنه 

كمخلِّص وْسط الخطاة يف نهر األَردّن

 وٰهذا مشهد الله معنا كام جاء يف )مز ٤5: 7-6(:

هور." ٰهذا هو "الالهوت"، "أحببَت الرِب وأبغضَت اإلثم، من أجل ٰذلك مسحك الله   "كرسيُّك يا الله إىل دهر الدُّ
إلٰهك بُدهن االبتهاج أكرث من رفقائك." وٰهذا هو "الناسوت" )طبيعتان متحدتان يف أُقنوم "االبن الكلمة املتجسد"(.

اتحد  وبتجسده  الالهوتية،  الطبيعة  يحمل  الكلمة"  "االبن  فأُقنوم  الطبيعة؛  يحمل  تعني شخصـًا  "أُقنوم":  إًذا 
بالطبيعة البرشية "الناسوت" فصار أقنومـًا يحمل طبيعة واحدة من طبيعتني متحدتني "الالهوت" و"الناسوت".

وكمثال، جمرة النار: وهي "فحم" متحد بالنار وطبيعتهام جديدة من "نار" و"فحم" تحمل خصائص النار وكٰذلك 
"الطبيعة  تُلَغ  مل  "التجسد":  فكرة  ٰهكذا  الفحم.  يتفتت  وإذا طرقتها  النار،  تلسعك  ملستها  إذا  "الفحم"،  خصائص 

الالهوتية"، ولٰكن اتحدت مع "الطبيعة الناسوتية" وكل خصائص الطبيعتني موجودة.

س أحُد املرىض ثوبه أو جسده أو يسمع صوته وٰهذا هو      فاملعجزة يصنعها الهوت "االبن الكلمة" حني يلِمُ
"الناسوت": فُشِفيَت نازفة الدم حني ملَست ُهْدب ثوبه ووقف نَزْفها يف الحال، وحني قال للمفلوج: "احِمل فراشك 

وارِجع إىل بيتك"، 

وحني أمر الريح أن تسكت والبحر أن يهدأ. وكلها معجزات خارقة صنعها بالهوته حني ملْس الناسوت أو سامعه.
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»امليالد رسالة«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

أهنئكم جميًعا بـ”عيد امليالد”، الذي يحتفل به َمسيحيو الرشق والكنيسة األرمينية والكنيسة الروسية، و”الكنيسة 
التقويم  بحسب  يناير  من  )السابع  القبطّي  للتقويم  َوفًقا  كيهك  من  والعرشين  التاسع  يف  األرثوذكسية”  القبطية 

امليالدّي(. نصيل إىل الله أن يعم بسالمه عىل “مرص”، ويرفع الوباء واألمل عن العامل يف هذه األيام املباركة.

ال شك أن يوم امليالد حدثًا عظياًم فارقًا يف تاريخ اإلنسانية، حتى إن تأريخ األحداث صار يشار إليه منتسبًا إليه: 
قبل امليالد، وبعد امليالد.

وحني نتأمل حالة البرشية قبل امليالد، فإننا نجدها برشية غارقة يف الظلمة والرش والخطية. فقد كان العامل قدميًا 
ينقسم إىل أمم صنعت من الطبيعة أو الحيوانات أو األصنام آلهًة لها؛ فآل ٰذلك إىل انجراف البرش بعيًدا عن الله ـ اإللٰه 

الحقيقي؛ ومن ثَم انغامسهم يف رشور ملذات وشهوات، وتوارى العدل وفُقدت املحبة متاًما.

أما القسم اآلخر، فكان الشعب اليهودّي الذي أعلن الله له ذاته عن طريق “إبراهيم” أيب األنبياء، ليصري له شعبًا ويُعلِن 
الله الحقيقّي لألمم؛ إال أنهم ضلوا وفَسدوا وأهانوا وقتلوا األنبياء، رافضني أن يتبعوا وصايا الله؛ فتوقفت النبوة وعاش 
الشعب يف ظلمة روحية. لٰكن مل تخُل تلك الفرتة من نور نفوس صادقة ظلت أمينة يف َعالقتها بالله: أول الكل”السيدة 
ا للسيد املسيح، ثم “زكريا الكاهن” وزوجته “أليصابات”  العذراء”، تلك الفتاة البسيطة املتواضعة التي استحقت أن تصري أمًّ
ين أمام الله واستحّقا أن يُرزقا بـ”يوحنا املَعَمدان” النبّي الذي أعد الطريق أمام السيد املسيح، و”يوُسف  اللذان كانا بارَّ
النجار” امللقَّب بالبار املوكل إليه من اللهربعاية العائلة املقدسة، و”سمعان الشيخ”، و”َحّنة النبية”، والرعاة الساهرون عىل 
رعاية خرافهم، وغريهم. أّما يف العامل، فكان من يزال يبحث عن إعالنات الله الحقيقية بشأن ذاته وامللك املولود، ومنهم: 

مجوس املرشق، تلك األنفس التي عاشت منتظرة مراحم الله وتعطفاته عىل البرشية الخاطئة.

وٰهكذا جاء امليالد رسالة حب من الله إىل البرشية بأرسها،راغبًا ـ تبارك اسمه ـ أن يُعلن لهم محبته ومراحمه، حتى 
قيل: “ٱلَِّذي يُِريُد أَنَّ َجِميَع ٱلنَّاِس يَْخلُُصوَن، َوإِىَل َمْعرِفَِة ٱلَْحقِّ يُْقِبلُوَن.”؛ فأعلنت السامء “ميالد السيد املسيح” إىل 
ها املالك بامليالد الفائق املعجزّي، و”سمعان الشيخ” أُعلن له أنه  الكل، كلٍّ بحسب طبيعته: فـ”السيدة العذراء” برشَّ
لن يرى املوت حتى تحقيق نبوءات امليالد، وأعلنت املالئكة البشارة “للرعاة”،يف حينأعلن امليالد “للمجوس” بالنَّجم 
العجيب الذين قادهم إىل وليد املذود. ومن محبة الله العجيبة نحوالكل، أنه أعلن امليالد حتى لألرشار الذين يرفضون 
قَبوله، مثل: “هريوُدس” امللك الذي رِغب معرفة أين ُولد الصبّي امللك يك يتخلص منه وقتل جميع أطفال “بيت لحم” 
مولود  إىل  املجوس  بحضور  اضطربت  املدينة  إن  قيل  إذ  وكل”أورُشليم”  يسيني”  والَفرِّ “للكتبة  امليالد  الذكور؛وأعلن 
املذود. ومع أن مدينة “أورُشليم” اهتزت،فإن قلوب الكتبة والفريسيني ورؤساء اليهود مل تهتز!! وٰهكذا جاء امليالد 
رسالة حب إلٰهييّإىل كل البرش: الفقراء، املرفوضني، األمناء، امللوك، رجال الدين؛ فال عجب أن يكون إكليل عيد امليالد 

الذي يُستخدم يف زينتههو دائرة متثل محبة الله التي ال تنتهي.

ويف “ليلة امليالد”، ُولد من عرَّفنا بالله، من ُوصف يف تقرير رفعه الحاكم الرومايّن “بيليوس لنثيوس” إىل اإلمرباطور 
“طيباريوس قيرص”، قائالً: “إنه يوجد، أيها القيرص، يف عرصنا ٰهذا، رجل اسمه »يسوع«، يسري عىل مقتىض الفضيلة 
بكلمة  املرىض  املوىت ويشفي  يقيم  فإنه  أموًرا عجيبة؛  ٰهذا  يا موالي، عن »يسوع«  إننا نسمع،  العظمى … والحق 
واحدة!!! وهو إنسان معتدل القامة، جميل الصورة، ذو هيبة كاملة البهاء، حتى لَيُضطر من ينظر إليه أن يحبه ويخافه 
… وعيناه تشعان كالشمس فال ميكن إلنسان أن يحدق فيهام. وإذا عنَّف أرهب! وإذا وعظ أبىك! وهو يبدو فرًِحا، 
وإن كانوا يقولون أنهم ما رأَوه ضاحًكا قط! …. والحق إن الناس ما سِمعوا قط مثل ما سِمعوا من »يسوع« ٰهذا … 
يف حني أنني أسمع أنه ما أساء إىل أحد قّط، بل عىل العكس يقول أولٰئك الذين عرَفوه واختربوه أنهم حصلوا منه عىل 

نعمة عظيمة وصحة كاملة …”.
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وقد قدم لنا “السيد املسيح” يف تعاليمه محبة الله إلينا، وأوضح أن أعظم الوصايا وأكملها هي محبة الله من كل 
القلب وكل الفكر وكل القدرة، ومحبة القريب كالنفس؛ فـ“اَلَْمَحبَُّة اَل تَْسُقُط أَبًَدا”.ختاًما، أتذكر كلامتاملؤرخ الفيلسوف 
املعارص“William Durant”صاحب كتاب “فلسفة الحضارة وسلسلة تاريخ الحضارة”، عندما سئل: “ماذا كانت قمة 

التاريخ؟” فأجاب: “السنوات الثالثة التي مىش فيها »يسوع النارصّي« عىل األرض.”.

وبهذه املناسبة أود الذهاب لكامت فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس بقداس عيد امليالد املجيد حينام بدأ فخامته كلمته:

“أبدأ كالمي وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبني. وإن شاء الله، داميًا تبقى سنة جميلة علينا كلنا، وسنة طيبة علينا 
الرئيس “عبد  التي بدأ بها السيد  الله – سبحانه وتعاىل.”؛ إنها الكلامت  كلنا، خري وسالم وأمان ورحمة ونعمة من 
الفتاح السييس” رئيس الجمهورية تهنئته إىل أبنائه األقباط، يف ليلة عيد امليالد، بحضوره يف “كاتدرائية ميالد املسيح” 
التهنئة شخصيًّا، مؤكًدا  البالد، عىل تقديم  توليه رئاسة  الرئيس، منذ  السيد  الجديدة. فقد حرَص  اإلدارية  بالعاصمة 

محبته العميقة وأبوته لجميع املرصيني.

وقد ألقى سيادته كلمة قصرية، يف معاٍن عميقة، ومبادئ إنسانية رفيعة، تهُدف إىل الرفعة والبنيان لوطننا الساكن 
قلوبنا جميًعا. وأود اليوم أن أشري إىل بعض هذه النقاط:

اهتم السيد الرئيس يف كلمته بتأكيد فكرة َوحدة الشعب املرصي: “أنا بأتكلم، ومن خالل الفرصة دي، بأكلم كل 
املرصيني، وبأقول: إن احنا يف مرص يعني بدأنا طريق، طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم، بدأناه مع بعض، وإن شاء 
الله هنكمله مع بعض، مع بعض كلنا.”. إنه يوجه كلمته إىل “املرصيني جميًعا”؛ فحديثه إىل األقباط هو حديث إىل 
املرصيني؛ فالجميع أبناء وطن واحد: أرضه يتشاركون، آالمه يتقاسمون، أفراحه يتنعمون، عنه يدافعون، من أجل رفعته 
يعملون. وإن كنا بدأنا طريًقا إىل بناء الوطن، فإن العمل لَيشرتك فيه الجميع، ولن يحققه إال َوحدة الجميع مًعا – كام 
ذكر سيادته. نعم، إن تقدم املجتمعات وازدهارها وقدر ما تحققه من رخاء، أمور تعتمد عىل الَوحدة والتجمع عىل 
هدف واحد. أما العمل الفردي واالنعزال عن اآلخرين، فال يؤديان إىل تحقيق األحالم واآلمال وطموحات الوطن، بل 
متزق املجتمع وتفتته. وينبغي أن ندرك أن قدرة اإلنسان عىل العمل مع اآلخرين ليست مجرد فكرة، وموقًفا عابرًا يف 
حياته، لٰكنها أسلوب حياة يحتاج منه إىل االقتناع الكامل به، هذه القدرة الجامعية الواحدة املتوحدة التي عرّب عنها 
البالد هي نتاج  لَطاملا أكد، ويؤكد دامئًا، أن قوة  الرئيس السييس: “هنكمله مع بعض، مع بعض كلنا.”. إن سيادته 
تكاتف أبنائها؛ ليتمكنوا من تحقيق ما يرتَجونه. بالعمل مًعا ميكننا تحقيق اإلنجازات، فنتكامل حتى إن تنوعت الرؤى 
واملواهب والخربات واملعارف؛ فيشارك كل مواطن بدوره اإليجايب يف بناء وطنه؛ وكام ذكر سيادته: “لكن خليني أقول 

لكم كدا: إن البلد بلدنا، بلدنا كلنا، تسعنا كلنا.”.

لذلك جاء تحذير السيد الرئيس من خطورة الفتنة بني أبناء الوطن الواحد: “وخلوا بالكم: أنا بأقول الكالم دا إىل 
كل الناس، كل املرصيني، مش حد بعينه: اوعوا حد يدخل بينا! اوعوا حد يفِتّنا! ألن دا مش هينتهي!”؛ فال ميكننا إنكار 
قوى الرش التي تسعى لتفتيت األمم، وإن تعرضت إحدى حيلها للفشل، فإنها ال تتورع عن تقديم مزيد من الحيل 

لتفتيت النسيج الواحد. وكم من بالد ُهزمت وتفتَّتَت عندما انقسم أبناؤها عىل أنفسهم!

ويف كلمة سيادة الرئيس السييس، أكد الطريق املرسوم أمامنا من أجل مستقبل بالدنا أنه: “الجمهورية الجديدة”، 
ذاكرًا مالمح قوتها: “طريق الجمهورية الجديدة الِّ تتسع للجميع، تتسع لينا كلنا، دون أي فرق أو متييز للجميع، نعيش 
فيها بسالم وأمان مع بعض. جمهورية الحلم واألمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، 
املساملة وليست املستسلمة.”. إنها الجمهورية التي تحمل يف عمقها ما لدينا من آمال وأحالم، الجمهورية التي تُفسح 
الطريق للعمل والعلم، التي تسود بقوة العدل، وتسامل الجميع، وال تستسلم لقوى الرش الغاشمة، جمهورية املرصيني 
جميًعا، تُبنى بتكاتفهم وسواعدهم ومحبتهم؛ ولذا قال سيادته: “الجمهورية دي هنبنيها مع بعض. أي تحدي، أي 

صعاب تهون لو إحنا داميًا عىل قلب رجل واحد. كلنا مع بعض.”.

كل عام يا سيادة الرئيس وأنتم بخري وسالم. ونصيل إىل الله أن يبارك بالدنا مرص بكل خري وسالم، وأن يحفظها من 
كل رش وسوء، وأن يؤيد خطواتكم وعملكم من أجل الوطن. 
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حرض السيد الرئيس عبد الفتاح السييس قداس عيد امليالد املجيد مساء 2022/١/6 بكاتدرائية "ميالد املسيح" 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة وكان يف استقبال سيادته قداسة البابا تواضوس الثاين بابا اإلسكندرية وبطريك الكرازة 

املرقسية برفقه اآلباء املطارنة واألساقفة
 وقد القى سيادته كلمة قال فيها:  عاهدنا ربنا وعاهدناكم وبدأنا مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض 

كلنا إيد واحدة". 
وأضاف الرئيس السييس: "الطريق زي ما بنقول طريق الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ولينا كلنا دون فرق أو 
متييز، نعيش ىف سالم وأمان مع بعض.. الكالم ده لكل الناس للمرصيني.. اوعوا حد يدخل بينا.. اوعوا حد يفتنا.. ألن 

ده مش هينتهي.. كل ما هنكمل وهننجح".
وتابع: "يف األيام الجميلة دي.. والله إحنا بنحبكوا.. ربنا يعينني إين أكون خادم أمني ورشيف للبلد دى، يارب 
يعيننا عىل كده.. خلينى أقولكم .. زى ما قولت البلد بلدنا كلنا تسعنا كلنا.. وإحنا ربنا سبحانه وتعال هو الىل 
بيحمي.. إحنا يف بيت من بيوت ربنا.. والزم تعرفوا إن الىل حامي البلد ربنا سبحانه وتعاىل.. داميا ندعوه ونتوسل 

له يحمينا ويهدينا ويكملنا هو ربنا وبيسبب األسباب".
 وقال: "الجمهورية الجديدة هي الحلم واألمل والعمل، القادرة وليست الغاشمة، املساملة وليست املستسلمة.. 
هنبنى مع بعض.. أي تحدي وصعاب تهون لو إحنا كلنا عىل قلب راجل واحد.. كلنا مع بعض.. كل عام وأنتم بخري ومرص 

بخري والدنيا كلها بخري.. كنت أمتنى أسلم عليكم كلكم.. لكن يعني ربنا يزيح عننا الجائحة ويحمينا ويحميكم كلكم".
بالكم  البابا.. خيل  الىل بكنها لقداسة  التقدير واملحبة  "انتوا متعرفوش  قائال:  السييس، كلمته،  الرئيس  واختتم 

الرجال توزن ىف املواقف الصعبة جدا.. لكن قداسة البابا.. انتوا كامن تخلوا بالكم منه.

خالل صالة قداس عيد امليالد املجيد.. حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة
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استقبل قداسة البابا تواضوس الثاين، باملقر البابوي بالقاهرة، يوم 2022/١/٤، فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد 
الطيب شيخ األزهر الرشيف ووفد من قيادات املشيخة وجامعة األزهر، ومعهم فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة 

وزير األوقاف، وذلك لتهنئة قداسته بعيد امليالد املجيد.
بزيارته وتهنئته، مشريًا إىل أن األعياد تعد فرصة طيبة  البابا بفضيلة اإلمام معربًا عن سعادته  ورحب قداسة 

للتعبري عن املحبة بيننا كأبناء وطن واحد، فتالقينا مًعا يف األعياد املختلفة يصنع شبكة محبة تحمي املجتمع كله.
وعن عيد امليالد قال قداسته: “أن ميالد املسيح بعث الفرح للبرشية، وهذا ما أنشدت به املالئكة بالتزامن مع 
الَُم، َوِبالنَّاِس الَْمَسَُّة، وهي كلامت من الرضوري أن ننتبه إليها ليك  امليالد: الَْمْجُد للِه يِف األعال، َوَعىَل األَرِْض السَّ
نعطي املجد لله بأعاملنا وهو ماينجح طريق اإلنسان. كام أننا نحتاج إىل أن نحيا بالسالم، السالم الشخيص، األرسي، 
واملجتمعي، والعاملي، وال يعطل السالم سوى خطية اإلنسان. أما املسة فيقصد بها املسة الداخلية، يف القلب وليس 

مجرد السعادة الخارجية.
ومن جانبه هنأ فضيلة اإلمام قداسة البابا بالعيد وأشار إىل أن مفهوم السالم الذي تحدث عنه قداسته يدعو به 
املسلمون يف صالتهم بقولهم: “اللهم أنت السالم ومنك السالم…”، وهذا يدلل عىل أن جذر األديان اإللهية واحد 
وأن العباد إخوة، وأكد فضيلته أن تبادل التهنئة والتزاور ليس مجرد مجاملة ولكنه ما يدعو إليه اإلسالم من أُُخوة 
وتحاب، كام حذر من املخاطر العديدة التي تواجه العامل مثل التغريات املناخية واإللحاد واملثلية الجنسية وغريها 

مام يهدد كيان األرسة واملجتمعات، والتي يجب عىل قادة األديان مواجهتها.
املجمع  املعادي وسكرتري  أسقف  دانيال  واألنبا  الخيمة،  األنبا مرقس مطران شربا  النيافة  اللقاء أصحاب  حرض 
العام ملرص  يوليوس األسقف  األرثوذكيس، واألنبا  القبطي  الثقايف  املركز  العام رئيس  إرميا األسقف  املقدس، واألنبا 
القدمية وأسقفية الخدمات، والقمص رسجيوس رسجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كريلس األنبا بيشوي 
بربارة سليامن مدير  والسيدة  الكنيسة،  باسم  الرسمي  املتحدث  إبراهيم  والقمص موىس  البابا،  قداسة  سكرتارية 

املكتب البابوي للمرشوعات والعالقات.

فضيلة اإلمام األكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ األزهر على رأس وفد للتهنئة 
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تواضوس  البابا  قداسة  استقبل 
الثاين،  يوم 2022/١/3 باملقر البابوي، 
رئيس  زيك،  أندريه  القس  الدكتور 
من  ووفًدا  مبرص،  اإلنجيلية  الطائفة 
مبرص  اإلنجيلية  الطائفة  قيادات 

لتقديم التهنئة.
وضم الوفد الدكتور القس جورج 
ورؤساء  الطائفة،  رئيس  نائب  شاكر 
وممثلني عن طوائف الرسولية والنعمة 
وكلية  واملعمدانية،  القداسة  ونهضة 
القبطية  والهيئة  اإلنجيلية،  الالهوت 

اإلنجيلية للخدمات االجتامعية.

مفتي  عالم  شوقي  الدكتور  فضيلة   2022/١/3 يوم  بالقاهرة  البابوي  املقر  يف  الثاين،  تواضوس  البابا  استقبل 
الجمهورية، وذلك لتهنئة قداسته بعيد امليالد املجيد.

ورحب قداسة البابا بفضيلة املفتي، معربًا عن تقديره لحرص فضيلته عىل املجيء لتقديم التهنئة بالعيد.
ومن جهته، أشار فضيلة املفتي إىل ضورة االنتباه إىل التحديات التي تواجه الوطن، والتي لن نتخطاها إال بتجاوز 

األفكار غري الصحيحة، وبوحدة النسيج الوطني.
كان يف استقبال فضيلة املفتي أصحاب النيافة األنبا مرقس مطران شربا الخيمة، واألنبا دانيال أسقف املعادي 
وسكرتري املجمع املقدس، واألنبا إرميا األسقف العام، واألنبا يوليوس األسقف العام ملرص القدمية وأسقفية الخدمات، 
والقمص رسجيوس رسجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كريلس األنبا بيشوي سكرتارية قداسة البابا، والقمص 

موىس إبراهيم املتحدث الرسمي باسم الكنيسة، وأ/ بربارة سليامن مدير املكتب البابوي للمرشوعات.
ويستقبل رئيس الطائفة اإلجنيلية مبصر

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل فضيلة الدكتور شوقي عالم مفتي اجلمهورية
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استقبل قداسة البابا تواضوس الثاىن، يوم 2022/١/3البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك األقباط الكاثوليك، ووفًدا 
من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية، ىف املقر البابوى بالقاهرة.

وقد ضم الوفد املطران جورج شيحان مطران الكنيسة املارونية، واملطران كالوديو لوراىن مطران الالتني الكاثوليك، 
واملونسينيور ستيفانو ماتزوىت مستشار سفارة الفاتيكان مبرص، واملطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران األرمن 
الكاثوليك، باإلضافة إىل ممثلني عن كلية الالهوت الكاثوليكية وهيئة كاريتاس وعدد من الكيانات الكاثوليكية مبرص. 

ويستقبل بطريرك األقباط الكاثوليك

ويستقبل سفير هولندا مبصر 
استقبل قداسة البابا تواضوس الثاين، بابا اإلسكندرية 
باألنبا رويس  البابوي  باملقر  املرقسية،  الكرازة  بطريرك 
السفري  سعادة  2022/١/3١م،  اإلثنني  ظهر  بالعباسية، 

 .Han Mauritanian Schaapveld الهولندي مبرص
وخالل اللقاء، جرى الحوار عن أهمية الحوار الديني، 

وأكد قداسته أننا نعتمد عىل املحبة واحرتام اآلخر. 
ويستقبل السفير اإليطالي مبصر 

صباح  الثاين،  تواضوس  البابا  قداسة  استقبل 
 HE اإليطال  السفري  سعادة  2022/١/١3م،  اإلثنني 

 Ambassador Michael Quaroni
وخالل اللقاء، أشار قداسة البابا إىل زياراته العديدة 
إىل إيطاليا ومن ضمنها املشاركة يف يوم الصالة العاملي 
20١8م،  سنة  اإليطالية  باري  مدينة  يف  أقيم  الذي 

بحضور قداسة البابا فرنسيس، وعديد من البطاركة. 
الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  أن  البابا  قداسة  وأكد 
السييس والحكومة املرصية يعمالن عىل مبادئ املساواة 

واحرتام اآلخر وقبول التنوع. 
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ترأس قداسة البابا تواضوس الثاين، بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية، مساء الثالثاء ١8/١/2022، صلوات 
باإلسكندرية،  الكربى  املرقسية  بالكاتدرائية  اإللٰهي(،  الظهور  )عيد  املجيد  الغطاس  لعيد  اإللٰهي  والقداس  اللقان 
مبشاركة أصحاب النيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس واآلباء األساقفة العموميني 
املرشفني عىل القطاعات الرعوية باإلسكندرية أنبا باڤيل )املنتزه( وأنبا إيالريون )غرب( وأنبا هرمينا )رشق(، والوكيل 

العام للبطريركية باإلسكندرية جناب القمص أبرآم إميل، واآلباء كهنة الكنيسة. 
افتتاح معرض أيقونات برونزية مبعهد الدراسات القبطية

قداسة البابا يترأس قداس "عيد الغطاس" باإلسكندرية 

الدراسات  معهد  مبقر  الربونزية  لفن  معرًضا   ،2022/١/١5 الجمعة  يوم  الثاين،  تواضوس  البابا  قداسة  افتتح 
القبطية بالتعاون مع سفارة جمهورية ليتوانيا يف القاهرة، بحضور السفري أرتوراس جايليوناس سفري ليتوانيا وعدد 

من الدبلوماسيني، وأحبار الكنيسة، وأساتذة املعهد.األيقونات للفنان الليتواين د/ ألكسندراس ألكسييفاس، 
حرض االفتتاح من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومري، واألنبا إرميا األسقف العام 
رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، واألنبا مكاري األسقف العام لكنائس قطاع شربا الجنوبية، واألنبا سيداروس 

األسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.
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صالة جنازة القس مكاري يونان بالكنيسة املرقسية الكبرى باألزبكية

ترأس أصحاب النيافة األنبا رافائيل، األسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ونيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس 
يناير  األربعاء ١2  يوم  األحمر  بالبحر  بوال  األنبا  دير  رئيس  دانيال  األنبا  ونيافة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز 
2022م، صلوات جنازة القس مكاري يونان، كاهن الكنيسة املرقسية الكربي باألزبكية، الذي رحل ١١ يناير 2022م،.

وقدم كهنة الكنيسة الشكر للرئيس عبد الفتاح السييس رئيس الجمهورية إلرساله برقية عزاء لألرسة ومتابعة 
حالة األب الراحل أثناء فرتة تلقيه العالج، كام قدموا الشكر لنيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف 
القبطي األرثوذكيس، ونيافة األنبا دانيال أسقف ورئيس دير األنبا بوال بالبحر األحمر، ولكافة اآلباء األساقفة الذين 

أرسلوا مندوبني عنهم وبعثوا بربقيات عزاء.
صالة جناز املهندس جنيب سليمان والد املهندس مايكل جنيب

ترأََس نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، يوم الخميس 27/١/2022، صالة 
جناز املهندس نجيب سليامن طانيوس والـد م. مايكل نجيب مباسريو وقناة ME Sat. ووالد كل من مهندس مارك 

نجيب بهولندا ومهندسة ماري نجيب باإلمارات، بكنيسة القديسة السيدة العذراء بالعمرانية. 
صالة جناز أ. رائف صموئيل فرج اخلادم باملركز الثقافي القبطي األرثوذكسي

ترأَس نيافة أنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس صالة جناز أ. رائف صموئيل فرج 
مرقس  مار  الشهيد  بكنيسة  امللحقة  النجار  يوسف  القديس  بكنيسة  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  باملركز  الخادم 

الرسول بكيلوباترا مبرص الجديدة، يوم 9/١/2022م، مبشاركة كهنة الكنيسة.
القبطي  الثقـــافـي  املركـز  األرثوذكيس، وأرستا  القبطي  الثقـايف  املركــز  رئيــس  العام  األسقف  إرميا  أنبا  نيافة 
السامء ألرستهم  وتعزيات  لروحهم  نياحـًا  الله  إىل  طالبني  العزاء،  بخالص  يتقدمون   ،ME Sat وقناة  األرثوذكيس 

وأوالدهم ومحبيهم.
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رئيس  العام  األسقف  إرميا  نيافة  شارك 
املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس يوم الجمعة 
2١ يناير 2022م، يف الندوة العلمية الدينية 
الصحة  مجال  يف  الطبية  املامرسات  “أحكام 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  والجنسية  اإلنجابية 

واملسيحية بني الحالل والحرام يف مرص”
رئيس  حسن  أرشف  د.  أ.  برعاية  وذلك 
مقرر  محمود  رشاد  د.  أ.  واملؤمتر،  الجمعية 

الجلسة العلمية عضو مجلس اإلدارة.
الربنامج  يف  العلمية  الجلسة  تضمنت 

العلمي للجمعية املرصية ألمراض الذكورة استطالع األحكام الرشعية الفقهية يف القضايا التالية:
والبويضات،  املنوي،  والسائل  األجنة،  وحفظ  املولود،  جنس  اختيار  يف  األنابيب:  طفل  تقنيات  مامرسات   -١

والتلقيح بعد وفاة الزوج أو الزوجة.
2- مامرسات تحويل الجنس الجراحي والهرموين اإلرادي يف ظل حقوق اإلنسان املدعاة.

وذلك برعاية أ. د. أرشف حسن رئيس الجمعية واملؤمتر، أ. د. رشاد محمود مقرر الجلسة العلمية عضو مجلس اإلدارة.

ا ـً نيافة األنبا إرميا يستقبل أ. د.أشرف حامت ووفًدا مرافق

ندوة “أحكام املمارسات الطبية في مجال الصحة اإلجنابية”

8/١/2022م،  السبت  يوم  األرثوذكيس،  القبطي  الثقايف  املركز  رئيس  العام  األسقف  إرميا  األنبا  نيافة  استقبل 
العليا  اللجنة  عضو  والواييل  والظاهر  واألزبكية  والزمالك  سيتي  وجاردن  عابدين  دائرة  نائب  حاتم  أ.د.أرشف 
للڤريوسات التنفسية بوزارة التعليم العال والبحث العلمي وزير الصحة األسبق، وأ. د. عبد الوهاب عزت الرئيس 
السابق لجامعة عني شمس، ود. عادل إبراهيم استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد باملستشفى 
اإليطال مستشار رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس لشؤون التعليم العال والربامج التعليمية عضو اللجنة 

العلمية لألبحاث باملركز، ووفًدا مرافقـًا؛ وذلك لتهنئة نيافته ببداية العام الجديد وبعيد امليالد املجيد.
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املركز الثقافي القبطي األرثوذكسي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٥٣
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"عمانوئيل" الذي تفسيره "اهلل معنا" 
   بقلم مثلث الرحامت

   قداسة البابا شنوده الثالث بابا اإلسكندرية 
وبطريرك الكرازة املرقسية

"»هوذا العذراء تحبل وتلد ابًنا، ويدعون اسمه عامنوئيل« الذي تفسريه: 
اسمه  وتدعو  ابًنا  وتلد  تحبل  العذراء  ها   ..."  ،)23 )مت1:  معنا."  الله 
»عامنوئيل« )Immanuel(." )إش 7: 14(؛ جميل ٰهذا االسم الذي ُدعي به 
السيد املسيح يف مولده: "عامنوئيل"، "الله معنا"! اسم فيه كثري من التعزية، 
أن  أن نشعر  ٰهذه:  امليالد هي  بركة عيد  إن  لنا.  الله  فيه كثري من حب  إذ 

املسيح هو الله معنا، الله يف وسطنا، ساكن معنا، وساكن فينا. 
ا، مسته يف بني البرش، يحب أن يهب اإلنسان لذة الوجود معه، ويحب  الله يف الحقيقة يحب البرش جدًّ
لسكناه،  موضًعا  يجعله  أن  وأراد  ومثاله،  اإلنسان عىل صورته  أن خلق  منذ  لسكناه  كمكان  اإلنسان  قلب 

فيسكن يف قلب اإلنسان ويحل فيه. 
ومرت آالف السنوات، وإلٰهنا الصالح يحاول أن يجد له موضًعا يف اإلنسان، ومكانًا يكون أهالً لسكناه. ولٰكن 
الجميع كانوا قد زاغوا وفَسدوا: ليس من يعمل صالًحا، ليس وال واحد؛ فلم يجد الرب يف قلوبهم موضًعا يسند 
فيه رأسه. فامذا عنك أنت أيها املبارَك؟ إن الله ينظر إىل قلبك ويقول: "»ٰهذه هي راحتي إىل األبد. ٰههنا أسكن 

ألين اشتهيتها ..." )مز ١32: ١٤(. 
مسكن الله مع الناس 

الله  التي فيها نرى  الناس ويف وسطهم هي قصة قدمية: إنها قصة "خيمة االجتامع"  الله مع  إن ُسكنى 
يسكن وْسط شعبه، أو هي قصة "تابوت العهد" التي فيها نرى الله يسكن وْسط شعبه. وكام أن ُسكنى الله 
اللة "أورُشليم السامئية" يف األبدية، التي قيل عنها: "»هوذا  اللة "خيمة االجتامع"، فهي أيًضا َدِ مع الناس َدِ
مسكن الله مع الناس. وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبًا، والله نفسه يكون معهم إلًٰها لهم ..." )رؤ 
2١: 3(؛ وقد وضح ٰهذا املعنى بتشبيه أقوى يف حبه: قال أنه الرأس ونحن األعضاء، وقال الرسول عنا بصفتنا 
كنيسة إننا: "جسد املسيح"؛ ولعل مثل ٰهذا التشبيه هو ما قصده الرب بقوله: "أنا الكرمة وأنتم األغصان" )يو 
١5: 5(، وطلب منا أن نثبَُت فيه كام تثبَُت األغصان يف الكرمة. ولعل ٰهذا أيًضا هو جزء من الصالة الطويلة 
لني إىل واحد ...  التي صالها يف "بستان َجثَْسيامين"، حيث قال عن تالميذه: "أنا فيهم، وأنت يفَّ ليكونوا مَكمَّ

عرَّفتُهم اسمك وسأُعرِّفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكوَن أنا فيهم«." )يو ١7: 23 و26(. 
الله الذي حل يف بطن "العذراء" ليك يأخذ منها جسًدا، يريد أن يحل يف أحشائك ليك ميألك حبًّا؛ إن أفضل 
مسكن لله هو فيك. الله ال يُس بالسامء مسكًنا له، بل هو واقف عىل بابك يقرع ليك تفتح له )رؤ 3: 2(، 
وهو يعترب جسدك هيكالً لروحه القدوس، ويسُكن روح الله فيه )١ كو 3: ١6(، وهو يريد أن يأيت إليك ليقيم 
فيك مع اآلب؛ اُنظر ماذا يقول: "»إن أحبني أحد يحفْظ كالمي، ويُحبه أيب، وإليه نأيت، وعنده نصنع منزالً ..." 

) يو ١٤ :23(. 
إن الله الذي يرص يف إلحاح أن يسكن فيك، يخاطب نفسك الحبيبة إليه بتلك العبارات املؤثرة: "»افتحي ل 
يا أختي، يا حبيبتي، يا حاممتي، يا كاملتي! ألن رأيس امتأل من الطَّل، وقُصيص من نُدى الليل«." )نش 5: 2(.  
تصوَّر أن الله واقف طول ٰهذه املدة يَقَرع عىل بابك، محتمالً من أجلك الطَّل ونُدى الليل!! سامؤه الحقيقية 
هي قلبك؛ لٰذلك يطلب إليك عىل الدوام قائالً: "يا ابني أعِطني قلبك" )أم 23: 26(!! إنه يقول لكل نفس 
برشية ما قاله املرتل يف املزمور: "اسمعي يا بنُت وانظري، وأمييل أُذنَِك، وانيَس شعبَِك وبيَت أبيِك، فيشتهَي 

املَلُك ُحسَنِك، ألنه هو سيدِك فاسُجدي له." )مز ٤5 : ١0-١١(. 
إن عبارة "الله معنا" مل يقصد بها أن يكون "عامنوئيل" معنا يف فرتة تجسده فقط، إمنا عىل الدوام؛ وٰهكذا 
يقول الرب: "... ها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر«." )مت 28: 20(، ويقول: "... حيثام اجتمع اثنان 



ت
ملفا

17

أو ثالثة باسمي، فهناك أكون يف وْسطهم«." )مت ١8: 20(. ويظل الرب معنا يف األبدية التي ال تنتهي؛ وعن 
ٰهذا األمر قال لآلب: "أيها اآلب أريد أن ٰهؤالء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا ..." )يو ١7: 2٤(. 
وٰهكذا قال يوحنا الرايئ عن "أورُشليم السامئية" إنها: "مسكن الله مع الناس" )رؤ 2١: 3(؛ فهل إىل ٰهذا الحد 
يا رب؟ نعم، أنا أريد أن أسكن معكم، وأحل فيكم؛ أجد لذة يف عرشتكم ويف صداقتكم. أحب أن أكون يف 

وْسطكم، أنا "عامنوئيل"، الله معكم. 
الله معنا 

إن بركة "عيد امليالد" ترتكز يف عبارة "عامنوئيل": "الله معنا". فإن كنت يا أخي تحس أنك مع الله، والله 
معك، تكون قد متتعت فعالً بربكة "عيد امليالد". ال تظن أن "عيد امليالد" هو اليوم الذي انتَهينا فيه من الصوم 
وبدأنا نُفِطر!! أو هواليوم الذي عِملنا فيه قداس العيد بطقوسه وألحانه الفرايحية!! "عيد امليالد" من الناحية 

الروحية هو عرشة "عامنوئيل" الذي هو "الله معنا". 
قني.  إن الله ال يريد منك شيئًا غري قلبك ليسكن فيه؛ إياك أن تعتقد أن الله يريد منك غري ٰهذا!! أبًدا، صدِّ
تقول له: يا رب، سأُعطي كل أموال للفقراء. يقول لك: يا حبيبي، أنا أريد قلبك، أريد أن أسكن داخلك. تقول 
له: يا رب، ها أنا أصوم وأُبطِّل كل يشء. يقول لك: أنا أريد قلبك. تقول له: ها أنا أُصيل طول الليل. يقول 
لك: إن صلَّيَت طول الليل، ومل تُعِطني قلبك، فال فائدة من صالتك. كل عبادتك وصلواتك هي مجرد عبادة 

خارجية، إن مل يُكن لله مسكن داخل قلبك. 
إن الله يريد أن يقيم صداقًة معك؛ يقول الكتاب: "وسار أخنوخ مع الله، ومل يوَجد ألن الله أخذه." )تك 
5: 2٤(؛ منظر جميل أن نتخيل "أخنوخ" وهو سائر مع الله، وشعور عميق أن ندرك كيف أن الله مل ميكنه 
السحاب،  الثاين عىل  الرب  الرسول" يرشح مجيء  "القديس بولُس  إليه!! إن  االستغناء عن "أخنوخ" فأخذه 
واختطافنا إليه، فيخِتم ٰهذا املشهد الجميل بقوله: "... وٰهكذا نكون كل حني مع الرب. لٰذلك عزُّوا بعضكم 
بعًضا بٰهذا الكالم." )١ تس ٤: ١7-١8(. وهنا عىل األرض، نَلَمح مالحظة قوية يف حياة القديسني: وهي أن 
القديسني كانوا يشعرون دامئًا بوجودهم يف حرضة الله، فكانوا يَرونه معهم عىل الدوام أمامهم وعن ميينهم. 
إنها عبارة متكررة عىل فم "إيليا النبّي" إذ يقول: "»حّي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه ..." )١ مل ١8: 
١5(. من فينا شعر باستمرار أنه واقف أمام "عامنوئيل" الذي هو "الله معنا"؟ "داود النبّي" أيًضا كان يحس 
عىل الدوام بوجود الله معه إذ يقول: "جعلُت الرب أمامي يف كل حني، ألنه عن مييني فال أتزعزع." )مز ١6: 
8(. ما ٰهذا يا "داود": الرب أمامك، أم عن ميينك؟ يجيب: هو معي يف كل حني ويف كل موضع، ويف كل اتجاه 

أشعر بوجوده. 
إن الشخص الذي يشعر بأن الله أمامه، ال ميكن أن يُخطئ، يخجل حتاًم من الله، ويقول: هَوذا الله يراين 
وأنا أعمل، هَوذا الله يسمعني وأنا أتكلم. الله له عينان كلهيب نار تخرتقان الظالم. فلو أننا شعرنا أن الله 
كائن معنا، لكان من املستحيل علينا أن نُخطئ. إن خطايانا دليل عىل أننا غري شاعرين بوجوده معنا؛ هناك 
واقعة حدثت مع "القديس مار أفرام السيايّن" تثبت ٰهذا األمر: يف إحدى املرات هددته امرأة ساقطة أن 
تشّهر به، إن مل يطاوعها ويفعل الرش معها. فتظاهر باملوافقة، عىل رشط أن يحدث ٰذلك يف سوق املدينة!! 
فاندهشت املرأة، وقالت له: كيف نفعل ٰهذا يف السوق؟ أال تستحي من الناس وهم حولنا؟ فأجابها القديس: 
إن كنِت تستحنَي من الناس، أفام تستحنَي من الله الذي عيناه تخرتقاِن أستار الظالم؟!!! وكان لكالم القديس 

تأثريه العميق يف املرأة؛ فتابت عىل يديه. 
أتظن يا أخي أن امللحدين فقط هم الذين يُنكرون وجود الله؟!! أؤكد لك: إنك يف كل خطية ترتكبها، تكون 
قد نِسيَت وجود الله، أو أنكرتَه عمليًّا!! لو كنَت مؤمًنا فعالً بوجوده أمامك، لخِجلَت وخِشيَت. ال شك أن 

إحساسنا بـ"عامنوئيل": "الله معنا"، يُعطينا الطهارة والنقاوة والقداسة عىل الدوام. 
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تأمالت في عيد امليالد املجيد 

   بقلم مثلث الرحامت
   نيافة »أنبا يوأنس«

 أسقف الغربية

أحدثكم اليوم أيها األخوة عن عيد امليالد املجيد، حتى ما يولد السيد املسيح يف قلوبكم ويكون للعيد بهجة ونعرف 

كيف نستعد للعيد وكيف نحتفل به ونفرح ونعيد كام يحق للمسيحيني.

ونريد االَن أن نتأمل يف بعض املعاين التي وردت يف بداية اإلصحاح الثاين من إنجيل معلمنا لوقا البشري ) لو 2: ١- 

7( ليك ما نعرف كيف نفرح بهذا العيد فرحا حقيقيا وليس كام يتخيل بعض الناس ويظنون أن فرحنا بالعيد هو فرح 

مادي ، لذلك كان البد أن نعرف السبب الحقيقي لفرحنا بهذا العيد حتى ال يكون فرحنا حسب إرادة الله.

يقول معلمنا لوقا " ويف تلك األيام صدر أمر من أوغسطس قيرص بأن يكتتب كل املسكونة" )لو 2: ١(.

بداية نوضح أنه مل يكن معروفا يف ذلك الوقت سوى ثالث قارات هي أفريقيا واَسيا وأروبا، وحتى هذه القارات 

كانت منها أجزاء كبرية مجهولة وكان العامل املعروف حينئذ خاضعا كله تقريبا لسلطة سياسية واحدة إذ كانت هناك 

دولة قوية تحكم معظم العامل تعرف بالدولة الرومانية، وقد سميت بهذا االسم نسبة إىل عاصمتها روما التي مازالت 

عاصمة اليطاليا حتى االن. كانت هذه الدولة متتلك أوروبا كلها تقريبا والساحل الشامل الفريقيا باإلضافة إىل الشام 

وأجزاء كبرية من اسيا، حتى أن البحر املتوسط كان عبارة عن بحرية رومانية تحد أمالكها من الشامل والجنوب. ولقد 

كانت األمرباطورية الرومانية رمزا للعلم والحضارة حتى ان كل انسان كان ال يتمتع باملواطنة الرومانية كان يطلق 

عليه اسم )بربري( ليس مبعنى اسود ولكنها كلمة التينية مبعنى همجي، وكان أوغسطس هذا هو قيرص هذه الدولة 

الرومانية، وهو الذي أصدر أمرا أن تكتتب كل البالد الخاضعة سياسيا لدولته.

والذي أريد أوضحه  وأركز عليه هنا، هو  أن يد الله كانت وراء األحداث وكانت تشكل التاريخ فمنذ الوعد القديم 

الذي صار ألبوينا األولني )نسل املرأة يسحق رأس الحيه( ظل العامل ينتظر مل يستطع العامل أن يفعل شيئا ولكن يد الله 

هي التي كانت تدبر وترتب وهي التي كانت تكمل، وملا كمل كل شيئ وصار كل شئ مرتبا ومهيئا جاء املخلص " ملا 

جاء ملء الزمان أرسل الله إبنه مولودا من إمرأة مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس، ليفتدي الذين 

تحت الناموس لننال التبني" )غل ٤: ٤، 5(.

أمرا  روماين  أمرباطور  يصدر  مره  فألول   ، مقاصده  إمتام  يف  الله  أستخدمه  الوثني  الرجل  قيرص  أوغسطس  حتى 

باالكتتاب عىل مستوى الدولة: وهذا االكتتاب األول جرى إذ كان كريينيوس وال سورية )لو 2:2(، وعندما أمر أن يصدر 

مرسوم بأن يتم عمل إحصاء لكل الرعايا يف انحاء إمرباطوريته كان هدفه من ذلك عو عمل حرص وتنظيم لعملية جمع 

الرضائب من كل البالد واملستعمرات التي تخضع للدولة الرومانية. لقد كان كل هدفه وتفكريه محصورا يف كيفية جمع 

املال من الناس، ولكن الله استطاع أن يحول هذا االهتامم باملال واملادة إىل خري للبرشية كلها.

هل كان يدرك هذا األمرباطور الوثني أنه ميهد ملجئ السيد املسيح؟؟... ألنه بإصداره األمر أضطر يوسف أن يذهب 
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مع مريم خطيبته إىل مسقط رأسيهام يف بيت لحم لكل ما يولد السيد املسيح وتتم النبؤة القائلة " وأنت يابيت لحم 

أرض يهوذا لست الصعرى بني رؤساء يهوذا ألن منك يخرج مدبر يرعى شعبي ارسائيل" )متى 2: 6(. مل يكن األمرباطور 

يدرك هذا ولكنه كان أداة يف يد الله ضابط الكل ومل يحدث هذا ملجرد الصدفة ولكن تدبري الله هو الذي يحسم كل 

شئ. لذلك يا أحبايئ فنحن ال يجب علينا أبدا أن نفكر يف أي شيئ من أمور حياتنا وأقصد بالتفكري هنا االهتامم الزائد 

أو الهم/ الشئ الوحيد الذي يجب أن نتأكد منه هو هل نحن يف يد املسيح أم ال ؟.. فإذا تأكدنا أننا يف يد املسيح ال 

نخاف وال نفكر يف أي شئ أبدا الن يد املسيح أمينة "خرايف تسمع صويت وأنا أعرفها فتتبعني.. وال يخطفها أحد من 

يدي" )يو ١0: 27، 28( والله يهيئ األمور ويدبر االحداث ألوالده " ونحن نعلم أن كل األشياء تعمل معاً للخري للذين 

يحبون الله" )رو 8: 28(. كل األشياء هنا تعني أنه أنه حتى الرش يستخدمه الله ليحوله إىل خري ألوالده، فالله قادر أن 

يسخر أرش الناس من أجل مصلحتنا، وأن يدبر أمورنا بالنيابة عنا، وياليت إمياننا ينمو، ونرتفع مبشاعرنا نحو الله حتى 

ال تنزعج أبدا وال نخاف من أي شئ الننا أوالد الله ويجب أن نجعل كل اهتاممنا كام قلنا من قبل أن نسلم أنفسنا يف 

يد السيد املسيح وبعد ذلك ال نفكر يف أي شئ " لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك" )لو 2١: ١8(.

فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النارصة إىل اليهودية إىل مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من 

بيت داود وعشريته )لو 2: ٤(

كلمة )بيت لحم( هي تسمية عربية تعني )بيت الخرب( ومل يكن أختيار هذا املكان بالصدفة بل ألنه سيولد فيه 

خبز الحياة التي قال عن نفسه" أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السامء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إىل األبد" 

)يوحنا 6: 5١( ونحن يف الكنيسة نسمي الحجرة التي يعجن فيها القربان ويخبز ببيت لحم ، فنأت إذا يا أحبايئ إىل 

بيت لحم ليأيت الجوعان فيأكل من هنا ، ها هو املذبح وعليه وليمة مستمرة ومن يأكل من هذا الخبز الذي هو جسد 

الرب لن يجوع إىل األبد.

ثم يقول " ليكتب مع مريم إمرأته املخطوبة وهي حبىل" )لو 2: 5(

وأود أن أشري هنا إىل كلمة )إمرأته املخطوبة( ألن بعض الطوائف الربوتستانتية والذين ال يؤمنون بدوام بتوليه 

العذراء تزوجت من  العذراء مريم بعد والدتها للسيد املسيح يقفون أمام كلمة إمرأته ليدللوا بها عىل أن السيدة 

يوسف ولكن الكتاب املقدس هنا يذكر تعبري )إمرأته املخطوبة( مخطوبة أي مازالت بنتاً مل تتزوج، وال توجد طائفة 

مسيحية تنكر امليالد الغذري للسيد املسيح وأنه ولد من السيدة العذراء وهي بكر " كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 

رجالً" )لو١: 3٤(.

التي ترضيه وليك نعيد عيدا روحانيا تختلط فيه أصوات نتسابيحنا  نعمة ليك نحيا الحياة  ليعطينا الرب جميعاً 

بأصوات تسابيح املالئكة قائلني:

املجد لله يف األعال وعىل االرض السالم ويف الناس املسة



داؤد النبى


