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رت ما  “فلما رأتُه اضطربت من كالمه وفكَّ   
عسى أن تكون هذه التحّية فقال لها المالك:

ال تخافي يامريم ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل” 
) لو1: 29- 30 (

تجاوبه،  أن  تستطع  ومل  اضطربت  لقد  جريوم:  القّديس 

لكنها  قبل،  من  لرجٍل  تحّية  قَدمت  أن  لها  يسبق  مل  إذ 

تخاف  كانت  التي  هي  هذه  أجابته،  هو  من  عرفته  إذ 

ث مع مالك بال خوف. الحديث مع رجل، صارت تتحدَّ

كامل  وتكريس  شديد  حياء  من  العذراء  به  اتََّسمت  ما  رغم     

لحساب الرب، وعدم رغبتها يف الزواج، لكنها كانت اإلنسانة الفّعالة 

الخدمة،  فّعالة بصلواتها وتقواها، وفّعالة يف  سة.  املقدَّ الجامعة  يف 

لهم خمر”)يو  “ليس  منه  املسيح طلبت  للسيِّد  معجزة  أول  ففي 

مع  كانت  الصعود  وبعد  الصليب،  حتى  السيِّد  ورافقت   ،)3  :2

الّحب  إيجابّية  إمنا  السلبّية،  تعني  ال  فالبتولّية  تسندهم.  التالميذ 

الباذل املُعلن خالل العبادة والعمل، يف حدود مواهب اإلنسان التي 

يتسلّمها من الرب نفسه. لذلك يقول القّديس أغسطينوس: ال تكرم 

البتولّية من أجل ذاتها، وإمنا النتسابها لله.

رسـالة شبابية تصدر عن اجتماع أبو سيفين للشباب الجامعي والخريجين
mail us : yanbo3_alm7ba@yahoo.com

يقول



مدينة حصين���ة وعمود حدي���د... فيحاربونك وال 
يقدرون عليك ألني أنا معك” )إر1: 4- 19(، ولكن 
صار إرميا موضع ن���زاع العالم الذي حوله، ليس 
من يس���نده وال من يقبل كلمات الرب إال قلة قليلة 
فقال ويل لي يا أمي، ألنك ولدتني إنس���ان خصام، 
وإنسان نزاع لكل األرض لم أقرض وال أقرضوني 
وكل واحٍد يلعنني” )إر10: 15(. ولكن إرميا النبي 
اعت���رف وقال: “عرفت يا رب أنه ليس لإلنس���ان 
طريقه ليس إلنسان يمشي أن يهدي خطواته”. أنت 

الذي تدّبر وأنت الذي تأمر وأنا الذي أنفذ.
    أنا يا رب أحب مش���يئتك الصالحة إن أردت أن 
أمشي معك على الماء مع بطرس ليكن لي كقولك، 
وإن أردت أن أمشي معك في أتون النار مثل الثالثة 
فتي���ه ليكن لي كقول���ك، إن أردتني معك على جبل 
الجلجثة ليكن ل���ي كقولك. يجب أن نثق في حكمة 
اهلل ونثق في محبته ونثق في مشيئة اهلل الصالحة.

ولكن كيف أعيش حياة التسليم:-
اإلتض���اع: القلب المتضع ال يغت���ر بعقله وال يثق 
بحكمته، بعض الناس يتذمرون على مش���يئة اهلل 
والبعض يج���دف والبعض يقول: أين اهلل ولماذا ال 
يس���مع صالتي؟. ليس هكذا نسلك أمام اهلل وليس 

هكذا يكون أدب البنوة أمام اآلب السماوي.
اإليمان إيمان بأن كل األشياء تعمل معًا للخير للذين 
يحب���ون ال���رب. إن كان الخير لم يظه���ر إلى اآلن 

سيظهر حتما فيما بعد.
الطاعة: حياه التسليم تحتاج إلى طاعة وتحتاج إلى 
بس���اطة في اإليمان. الناس البس���طاء يأخذون كل 
األمور بإيمان وبفرح وفي وداعه يسلمون أمورهم 

هلل، ويقولون: ليكن لي كقولك.
    هكذا عاشت السيدة العذراء، وهكذا عاش اآلباء 

واألنبياء، وهكذا ينبغي أن نعيش نحن أيضًا.

        مثلث الرحمات
       قداسة البابا شنوده الثالث 

جاء المالك للسيدة العذراء ليبشرها 
بأنها س���تحبل وتلد ابنًا فقالت مريم 
“هوذا أنا أَمة الرب ليكن لي كقولك” )لو1: 38(، 
عبارة ليكن لي كقولك تدل على حياة التسليم إلرادة 
اهلل، وحياة التس���ليم كانت واضح���ة جدًا في حياة 
العذراء مريم. كانت تريد أن تعيش في الهيكل وتحيا 
في بيت اهلل المقدس في ظل القراءات الروحية وجو 
العب���ادة، ولكن في وقت من األوقات قالوا لها ال بد 
أن تترك���ي الهيكل، لم تحتج ولم تتذمر إنما أمامها 
عبارة “ليكن لي كقولك”... وهكذا أيضًا عندما ظهر 
المالك ليوسف وقال له: “اهرب إلى مصر”.. وفي 
مص���ر يطردونهم من مكان إلى مكان ومن بلد إلى 
بلد، وفقدوا هناك االس���تقرار وأمامها أيضًا عبارة 
“ليكن لي كقولك”.. وأخيرًا نجد الس���يد المس���يح 
ُيصلب ويموت والعذراء ال تعترض وأمامها أيضًا 

“ليكن لي كقولك”.
    هذه هي حياة التس���ليم التى عاشت فيها السيده 
العذراء مريم والتي يدعونا اهلل إليها باستمرار. ال 
نفكر كثيرًا وال نس���تخدم عقولنا في مناقشه إرادة 
الرب ه���ل هذا خيرًا أم ش���رًا؟ كما ق���ال القديس 
باس���يليوس الكبير: “وإن كنت في مرض فال تلح 
عل���ى اهلل في طلب الصحة ألن���ك ال تعرف ما هو 

المفيد لك المرض أم الصحة”. 
    إبراهي���م أب اآلباء قال له ال���رب: “اذهب من 
أرضك ومن عش���يرتك ومن بيت أبيك إلى األرض 
التي أري���ك” )تك12: 1(، فذهب أبرام كما قال له 
الرب لم يتساءل ولم يعترض لكن كانت أمامه عبارة 
“ليكن لي كقولك”.. لتكن إرادة الرب ولتكن مشيئتك 
هذه العبارة نصليها في كل ساعة من ساعات الليل 
والنهار. لست أنا الذي أفكر ولست أنا الذي أخطط.. 

حيثما تسيرني أسير، وكيفما تصيرني أصير.
    وكذل���ك كانت كلمة الرب إلى إرميا النبي قائاًل” 
“قبلما صورتك في البط���ن عرفتك... جعلتك نبيًا 
للش���عوب”، فقال إرميا: إني ال أع���رف أن أتكلم 
ألن���ي ولد، فقال الرب ال تقل إن���ي ولد...... ها قد 
جعلت كالمي ف���ي فمك... هانذا ق���د جعلتك اليوم 

ليكن لي
كقولك

عندما

“ الذي يحيا حياة التسليمـ ، يسلمـ هلل كل شئ،يسلمه فكره وقلبه وحواسه،وال 
يحاول أن يتدخل في عمل اهلل فيه..يسلمه رغباته وانفعاالته وعواطفه” 

 ) قداسة البابا شنودة الثالث (
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     كل مكان حلت فيه السيدة 
العذراء كانت سبب بركة .. 

تبارك بحلولها ..
وإىل اآلن ..
وستظل ..

العذراء ..
بــركة

1- كانت سبب بركة ألبويها :
 أعطتهما فرصة أن يقدما نذراً هلل ) تقدميها للهيكل (.

2- كانت سبب بركة فى الهيكل :
كانت قدوة ) بركة ( لكل من يراها ويتعامل معها ..

كانت خادمة ) س��بب بركة ( للفقراء الذي��ن يترددون على 
الهيكل .. ولكل من يدخل الهيكل..

3- كانت بركة فى بيت يوسف النجار :
بدخوله��ا بيت يوس��ف .. دخلت البرك��ة .. دخلت املالئكة 
، تبش��رها .. ومالئكة صاعدة ونازل��ه .. ألجل امللك املوجود 

فى البيت .. 
دخلت البركة حياة يوس��ف .. بدأ يوسف يشعر باملالئكة 

ويتعامل مع مالئكه .. ويرى أحالماً مقدسة .. 
ه��ل توجد بركة أعظم من أن الس��يد املس��يح بنفس��ه ) 

مبجده ( يدخل بيت يوسف ويباركه ؟!
4- كانت بركة فى بيت زكريا وأليصابات :

مبج��رد دخ��ول العذراء عل��ى أليصابات حل ال��روح القدس 
عليها ، وبدأت تتنبأ :

من أين لى هذا أن تأتى أم ربى إلىَّ ..
حني صار صوت سالمك .. إرتكض اجلنني ..

طوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل لها ..
كما تب��ارك باألكثر بيت زكريا وأليصاب��ات بدخول رب اجملد 

فيه .. 
5- كانت بركة لكل أرض مصر : 

- بدخول العائلة املقدسة أرض مصر .. باركت بلدان كثيرة 
فى مصر ..

- حتطمت أوث��ان كثيرة .. ودخل اإلميان قلوب البعض ، وكان 
هذا متهيداً إلميان الكثيرين على يد مار مرقس.

- كل م��كان حلت في��ه العائلة املقدس��ة ، وعدها اهلل أن 
يكون هذا املكان بركة .. وعلى اسم العذراء ..

وبالفع��ل صارت هذه احملطات كله��ا كنائس وأديرة .. وعلى 
اس��م الع��ذراء ووع��د اهلل أنها س��تظل عامرةً إل��ى ي��وم 

مجيئه ..
       ولآلن يوجد فرق بني بلد رحبت بهم ، بلد طردتهم ..

هذه حقيقة وليس��ت خرافات : توجد بلد إلى هذا اليوم ال 
يختمر فيها العجني .. وأهالى محافظة أس��يوط يعرفون 
هذا .. أما فى مير فيقولون : “ الفقرى فقرى ولو زرع فى مير 

“.. نظراً ملا فيها من بركة ..
6- كانت بركة فى عرس قانا الجليل :

- ببرك��ة وجوده��ا حل��ت لهم مش��كلة اخلم��ر الناقص .. 
وأخرجتهم من احلرج .

- كانت بركة للتالميذ : رأوا مجده .. وآمنوا به .. 
- كانت بركة للخدام : وجهتهم لطاعته “ مهما قال لكم 

إفعلوه “ ..
7 - كانت سبب بركة للتالميذ القديسني :

املسيح يعطى أمه البركة ليوحنا احلبيب .. بسكنها معه 
فى بيته ..

طوباك يا يوحنا .. من نال مثل هذه البركة ؟! 

توجد ترنيمه مشهورة :
 “خبرن�ى يا يوحن���ا عن ص�دره احلن��ان

          وإزاى كنت بتسند راسك وفى أى مكان” 

من يكتب لنا :
خبرن��ى يا يوحنا عن أم احلنان....وإي��ه كانت بتقول لك كل 

هذا الزمان.

فى الربكة األخرية  ، فى القداس .. يقول الكاهن :
ليت��راءف اهلل علينا .. ببركة أمن��ا العذراء و .... ثم .... وبركة 

أمنا العذراء ، أوالً وآخراً ..
فقد صرنا نتبارك بالعذراء .. وبكل ما ميت بصلٍة للعذراء .. 

نأخذ بركة من سيرتها الطاهرة .. من صورتها املفرحة
            م��ن كنائس��ها وأديرته��ا .. م��ن مجرد ذكر اس��مها 

املبارك 
رددوا كثيراً : بركتك يا عدرا .. إنها البركة أم البركة ..

القمص بيجول االنبا بيشوي

“ إن القديسة العذراء مريم وصلت إلى قمة إتمام المشيئة حين قالت : هوذا أنا أمة 
الرب. صل عنا يا أمي و كوني لنا مثال” 3



      ال ميكنك أن متنع اآلخرين من الكالم، س��واء باجليد أو 
بالرديء، غير أنه من املناسب أن تسأل نفسك: هل صدر 
عنك ما يستحق اللوم ؟ أو يوجد فيك ما يستحق املدح، 
فإذا كنت مس��تحقاً للمالمة اش��كر اهلل الذى  يؤدّبك 
هنا، وإذا كان فيك ما يس��تحق الش��كر فالفضل يرجع 

إلى اهلل. 
      ولتعل��م جيدا أن قبول املديح يس��حب من رصيدًك، 
بينما احتم��ال اللوم والتجريح يضي��ف إلى رصيدك !!، 
فه��ذا يضيف إليك اتضاعاً وتزكية قدام اهلل، بينما ذاك 
يس��حب منك االنس��حاق ويفقدك الدالة التى لك عند 
اهلل. البع��ض يتأملون من النقد بس��بب أنهم رمبا أعثروا 
اآلخري��ن، والبعض اآلخر يحزنون م��ن النقد ألن في ذلك 

مساس بكبريائهم.  
      يروى عن القديس األنبا بيمن أنه واخوته أرادوا السكني 
في موض��ع كان من قب��ل معبداً للوث��ن، فاتفق معهم 
على التزام الصمت ملدة اس��بوع قبل أن يقرروا احلياة في 

ذل��ك املكان، أّما هو فقد كان يق��ف أمام متثال الوثن في 
املكان عند الصباح، ثم يش��تمه ويضرب��ه ويلقي عليه 
الرماد، فإذا حل املس��اء عاد ليقف أمامه ولكن ليمسح 
عت��ه التراب ويقبله ويعتذر له عما بدر منه في الصباح، 
واس��تمر على ذلك طوال األسبوع فلما حل اليوم األخير 
س��أله اخوته متعجبني مما كان يصنعه، فسألهم بدوره 
ه��ل كان الصنم يح��زن متى أهنته ؟ أجاب��وه ال، ثم عاد 
ليس��أل من جدي��د: وهل كان يفرح ويس��رّ متى اعتذرت 
ل��ه أجابوه بالنفي. وعندئذ ق��ال لهم: إن كنتم تودون أن 

نسكن معاً فليكن كل منا مثل هذا الصنم. 
   بق��ى أن أق��ول أن��ه ال يوج��د انس��ان ال يتأث��ر بالكالم 
س��واء املديح أو الذّم، ولكن للتأثر درجات حسب القامة 

الروحية.

“ يجب أن نجبر أنفسنا على الصمت أواًل ثم يتولد فى داخلنا ما يقودنا إلى الصمت” 
)مار اسحق السرياني (       4



من  اختيار  يف  القد�س  الروح  اختيار  ويتعاقب  القرون  متر      

يجل�س على هذا الكر�سي الر�سويل متمثاًل  يف   القرعة   الهيكلية ، 

و تن�س   عليه   لئحة   انتخاب   الأقباط  عليه  ا�ستقر  ووفقا ً  ملا  

1957 وها هو   التاريخ   �ساهدًا   البطريرك   املعمول   بها   منذ   عام  

ليثبت  علي   وجه   اليقني   اأن   اختيار   الرب   كان   هو   الأف�سل   ملجد  

 الكني�سة   ومنو   ال�سعب   القبطي   يف   الروحانية   ويف   املعرفة  

امل�سيحية   لالإميان   امل�ستقيم.

لهذا   يعلن   اأع�ساء   املجل�س   امللي   العام   لل�سعب   القبطي        

اأنهم   جميعًا  يتم�سكون   بالقرعة   الهيكلية   كاأ�سا�س    الأرثوذك�سي  

 لختيار   خليفة   مارمرق�س   الر�سول   وفقاً   لالأحكام   والإجراءات  

 املن�سو�س   عليها   بالالئحة   املعمول   بها   حاليًا  والتي   تتفق   مع  

 تقاليد  وقوانني   كني�ستنا   القبطية   الأرثوذك�سية .

    وعند  خلو كر�سي البطريرك يجتمع املجمع املقد�س واملجل�س 

امللي العام بناء علي دعوة اأقدم املطارنة ر�سامة وبرئا�سته ويف 

ميعاد ل يجاوز �سبعة اأيام من تاريخ خلو الكر�سي لختيار اأحد 

بتعيني  جمهوري  اأمر  وي�سدر  البطريرك،  مقام  قائم  املطارنة 

اجلارية  البطريركية  �سوؤون  ليتوىل  البطريرك  مقام  القائم 

بها  املعمول  للوائح  وطبقًا  الكن�سية  والتقاليد  القوانني  بح�سب 

وذلك اإيل اأن يتم تعيني البطريرك.

�سروط الرت�سيح:

1- اأن يكون م�سريًا قبطيًا اأرثوذك�سيًا.

لهم  ي�سبق  مل  الذين  املتبتلني  الرهبان  طغمة  من  يكون  اأن   -2

الزواج �سواء كان مطرانًا اأو اأ�سقفًا اأو راهبًا.

اأربعني �سنة ميالدية علي الأقل  اأن يكون قد بلغ من العمر   -3

عند خلو الكر�سي البطريركي، واأن يكون قد ق�سى يف الرهبنة 

مدة ل تقل عن 15 عامًا.

من  �سهرين  خالل  اللجنة  اإيل  تزكية  بتقدمي  املر�سح  يقوم      

اأو  املطارنة  من  �ستة  من  وموقعة  مكتوبة  الكر�سي  خلو  تاريخ 

نائبًا  اأو  ع�سوًا  ع�سر  اثنى  من  اأو  الأديرة،  روؤ�ساء  اأو  الأ�ساقفة 

ونوابه  العام  امللي  املجل�س  اأع�ساء  من 

احلاليني اأو ال�سابقني.

الناخبون:

م�سريًا  يكون  اأن  الناخب  يف  ُي�سرَتط   -1

�سبق  قد  يكون  واألَّ  اأرثوذك�سيًا،  قبطيًا 

احلكم عليه بجرمية ما�سة بال�سرف.

خم�سة  العمر  من  بلغ  قد  يكون  اأن   -2

يف  الأقل  على  ميالدية  �سنة  وثالثني 

تاريخ خلو الكر�سي البطريركي.

درا�سية  �سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن   -3

عالية اأو اأن يكون موظفًا حاليًا اأو �سابقًا 

يف احلكومة امل�سرية والهيئات.

املوكول  اجلهات  اإحدى  مبعرفة  اختياره  يتم  4-اأن 

اإليها ذلك.
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واأمنائها،  ووكالئها  الأديرة  وروؤ�ساء  والأ�ساقفة 

ووكالء  بالقاهرة  الروحي  املجل�س  واأع�ساء 

املطرانيات ووكالء ال�سريعة يف املدن والبنادر. 

    واأربعة وع�سرين كاهنًا من كهنة القاهرة و�سبعة 

احلاليني  الأقباط  الوزراء  الإ�سكندرية،  كهنة  من 

من  احلاليني  ال�سعب  جمل�س  واأع�ساء  وال�سابقني، 

الأقباط، اأع�ساء ونواب املجل�س املِلّي العام احلاليني 

القاهرة،  اأراخنة  من  و�سبعني  اثنني  وال�سابقني، 

اثنى  الإ�سكندرية،  اأراخنة  من  وع�سرين  واأربعة 

اأبرو�سية يف اجلهات الأخرى،  اأراخنة كل  ع�سر من 

وحمرري  حتريرها  وروؤ�ساء  ال�سحف  اأ�سحاب 

يكونوا  اأن  ب�سرط  الأقباط  من  اليومية  ال�سحف 

اأع�ساء يف نقابة ال�سحفيني.

جلنة اختيار البطريرك:

    توؤلَّف من القائم مقام البطريرك رئي�سًا، ومن 18 

ع�سوًا يختارهم املجمع املقد�س بحيث يكون ن�سفهم 

من املطارنة والأ�ساقفة والن�سف الآخر من اأع�ساء 

املجل�س امللي العام اأو نوابه احلاليني اأو ال�سابقني.

عملية النتخاب:

    توؤلَّف جلنة الإنتخاب من القائم مقام البطريرك 

رئي�سًا ومن ثالثة من رجال الدين يختارهم املجمع 

جلنة  تختارهم  الأراخنة  من  وثالثة  املقد�س 

اأيام  بثالثة  لالإنتخاب  املعني  املوعد  قبل  الرت�سيح 

اأع�سائها  اأحد  اإىل  الرئي�س  ويعهد  الأقل،  على 

الإنتخاب  عملية  يح�سر  ال�سكرتارية.  باأعمال 

رئي�س  طلب  على  بناء  الداخلية  وزارة  من  مندوب 

هذه اللجنة.

اإعالن الأ�سماء:

املر�سحني  باأ�سماء  النهائية  القائمة  اللجنة  ت�سع      

الالئقني للكر�سي البطريركي من بني مقدمي التزكيات 

الذين تتوافر فيهم ال�سروط على األَّ يقل عددهم عن 

خم�سة ول يزيد عن �سبعة، وترتب اأ�سماوؤهم بح�سب 

احلروف الهجائية.

الفرز:

    باإمتام الفرز يعلن الرئي�س اأ�سماء الثالثة احلائزين 

اأغلبية الأ�سوات بح�سب ترتيب ح�سولهم عليها.

القرعة الهيكلية:

اإجراء  موعد  عن  البطريرك  مقام  القائم  يعلن      

القرعة الهيكلية ومكانه وتتم القرعة وفقًا للقواعد 

البطريرك  مقام  القائم  ويعلن  الكن�سية،  والتقاليد 

طفل  قيام  طريق  عن  القرعة  اختارته  من  ا�سم 

ب�سحب ا�سم من بني الثالثة املر�سحني، وي�سدر قرار 

مقام  القائم  ويقوم  البطريرك  بتعيني  جمهوري 

البطريرك بر�سامته وفقًا لتقاليد الكني�سة.

“ ا يكون نهما، وال محبًا للعالم، وال محبًا للنساء. بل يتزوج بامرأة واحدة ”   
5         )القديس ابوليدس (



من  اختيار  يف  القد�س  الروح  اختيار  ويتعاقب  القرون  متر      

يجل�س على هذا الكر�سي الر�سويل متمثاًل  يف   القرعة   الهيكلية ، 

و تن�س   عليه   لئحة   انتخاب   الأقباط  عليه  ا�ستقر  ووفقا ً  ملا  

1957 وها هو   التاريخ   �ساهدًا   البطريرك   املعمول   بها   منذ   عام  

ليثبت  علي   وجه   اليقني   اأن   اختيار   الرب   كان   هو   الأف�سل   ملجد  

 الكني�سة   ومنو   ال�سعب   القبطي   يف   الروحانية   ويف   املعرفة  

امل�سيحية   لالإميان   امل�ستقيم.

لهذا   يعلن   اأع�ساء   املجل�س   امللي   العام   لل�سعب   القبطي        

اأنهم   جميعًا  يتم�سكون   بالقرعة   الهيكلية   كاأ�سا�س    الأرثوذك�سي  

 لختيار   خليفة   مارمرق�س   الر�سول   وفقاً   لالأحكام   والإجراءات  

 املن�سو�س   عليها   بالالئحة   املعمول   بها   حاليًا  والتي   تتفق   مع  

 تقاليد  وقوانني   كني�ستنا   القبطية   الأرثوذك�سية .

    وعند  خلو كر�سي البطريرك يجتمع املجمع املقد�س واملجل�س 

امللي العام بناء علي دعوة اأقدم املطارنة ر�سامة وبرئا�سته ويف 

ميعاد ل يجاوز �سبعة اأيام من تاريخ خلو الكر�سي لختيار اأحد 

بتعيني  جمهوري  اأمر  وي�سدر  البطريرك،  مقام  قائم  املطارنة 

اجلارية  البطريركية  �سوؤون  ليتوىل  البطريرك  مقام  القائم 

بها  املعمول  للوائح  وطبقًا  الكن�سية  والتقاليد  القوانني  بح�سب 

وذلك اإيل اأن يتم تعيني البطريرك.

�سروط الرت�سيح:

1- اأن يكون م�سريًا قبطيًا اأرثوذك�سيًا.

لهم  ي�سبق  مل  الذين  املتبتلني  الرهبان  طغمة  من  يكون  اأن   -2

الزواج �سواء كان مطرانًا اأو اأ�سقفًا اأو راهبًا.

اأربعني �سنة ميالدية علي الأقل  اأن يكون قد بلغ من العمر   -3

عند خلو الكر�سي البطريركي، واأن يكون قد ق�سى يف الرهبنة 

مدة ل تقل عن 15 عامًا.

من  �سهرين  خالل  اللجنة  اإيل  تزكية  بتقدمي  املر�سح  يقوم      

اأو  املطارنة  من  �ستة  من  وموقعة  مكتوبة  الكر�سي  خلو  تاريخ 

نائبًا  اأو  ع�سوًا  ع�سر  اثنى  من  اأو  الأديرة،  روؤ�ساء  اأو  الأ�ساقفة 

ونوابه  العام  امللي  املجل�س  اأع�ساء  من 

احلاليني اأو ال�سابقني.

الناخبون:

م�سريًا  يكون  اأن  الناخب  يف  ُي�سرَتط   -1

�سبق  قد  يكون  واألَّ  اأرثوذك�سيًا،  قبطيًا 

احلكم عليه بجرمية ما�سة بال�سرف.

خم�سة  العمر  من  بلغ  قد  يكون  اأن   -2

يف  الأقل  على  ميالدية  �سنة  وثالثني 

تاريخ خلو الكر�سي البطريركي.

درا�سية  �سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن   -3

عالية اأو اأن يكون موظفًا حاليًا اأو �سابقًا 

يف احلكومة امل�سرية والهيئات.

املوكول  اجلهات  اإحدى  مبعرفة  اختياره  يتم  4-اأن 

اإليها ذلك.
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واأمنائها،  ووكالئها  الأديرة  وروؤ�ساء  والأ�ساقفة 

ووكالء  بالقاهرة  الروحي  املجل�س  واأع�ساء 

املطرانيات ووكالء ال�سريعة يف املدن والبنادر. 

    واأربعة وع�سرين كاهنًا من كهنة القاهرة و�سبعة 

احلاليني  الأقباط  الوزراء  الإ�سكندرية،  كهنة  من 

من  احلاليني  ال�سعب  جمل�س  واأع�ساء  وال�سابقني، 

الأقباط، اأع�ساء ونواب املجل�س املِلّي العام احلاليني 

القاهرة،  اأراخنة  من  و�سبعني  اثنني  وال�سابقني، 

اثنى  الإ�سكندرية،  اأراخنة  من  وع�سرين  واأربعة 

اأبرو�سية يف اجلهات الأخرى،  اأراخنة كل  ع�سر من 

وحمرري  حتريرها  وروؤ�ساء  ال�سحف  اأ�سحاب 

يكونوا  اأن  ب�سرط  الأقباط  من  اليومية  ال�سحف 

اأع�ساء يف نقابة ال�سحفيني.

جلنة اختيار البطريرك:

    توؤلَّف من القائم مقام البطريرك رئي�سًا، ومن 18 

ع�سوًا يختارهم املجمع املقد�س بحيث يكون ن�سفهم 

من املطارنة والأ�ساقفة والن�سف الآخر من اأع�ساء 

املجل�س امللي العام اأو نوابه احلاليني اأو ال�سابقني.

عملية النتخاب:

    توؤلَّف جلنة الإنتخاب من القائم مقام البطريرك 

رئي�سًا ومن ثالثة من رجال الدين يختارهم املجمع 

جلنة  تختارهم  الأراخنة  من  وثالثة  املقد�س 

اأيام  بثالثة  لالإنتخاب  املعني  املوعد  قبل  الرت�سيح 

اأع�سائها  اأحد  اإىل  الرئي�س  ويعهد  الأقل،  على 

الإنتخاب  عملية  يح�سر  ال�سكرتارية.  باأعمال 

رئي�س  طلب  على  بناء  الداخلية  وزارة  من  مندوب 

هذه اللجنة.

اإعالن الأ�سماء:

املر�سحني  باأ�سماء  النهائية  القائمة  اللجنة  ت�سع      

الالئقني للكر�سي البطريركي من بني مقدمي التزكيات 

الذين تتوافر فيهم ال�سروط على األَّ يقل عددهم عن 

خم�سة ول يزيد عن �سبعة، وترتب اأ�سماوؤهم بح�سب 

احلروف الهجائية.

الفرز:

    باإمتام الفرز يعلن الرئي�س اأ�سماء الثالثة احلائزين 

اأغلبية الأ�سوات بح�سب ترتيب ح�سولهم عليها.

القرعة الهيكلية:

اإجراء  موعد  عن  البطريرك  مقام  القائم  يعلن      

القرعة الهيكلية ومكانه وتتم القرعة وفقًا للقواعد 

البطريرك  مقام  القائم  ويعلن  الكن�سية،  والتقاليد 

طفل  قيام  طريق  عن  القرعة  اختارته  من  ا�سم 

ب�سحب ا�سم من بني الثالثة املر�سحني، وي�سدر قرار 

مقام  القائم  ويقوم  البطريرك  بتعيني  جمهوري 

البطريرك بر�سامته وفقًا لتقاليد الكني�سة.

“ واظب علي عمل يديك ما استطعت وذلك لتعمل منه صدقة ألنه مكتوب ان 
6الرحمة تطهر الخطايا ”       ) االنبا بيمن (



الجسد  شاهد  أنه  كيف  الرسول  توما 
الطاهر مع المالئكة صاعدين به.

 وقال لهم الروح القدس: “إن الرب لم 
يشأ أن يبقى جسدها في األرض”. وكان 
يريها  أن  األطهار  قد وعد رسله  الرب 

لهم في الجسد مرة أخرى. 
    إّن الكلمة األزلي الذي تنازل وأخذ 
وحفظ  النقّية،  أحشائها  م��ن  ج��س��دًا 
أراد  منها،  والدته  بعد  سالمة  بتولّيتها 
أيضًا أن يكّرم جسدها البتولي والبريء 
من الدنس ويقيه من الفساد واإلنحالل 
القيامة  قبل  الخلود  دار  إل��ى  وينقله 
نتيجة ضرورية ألمومتها  العاّمة. وهو 
اإللهّية. فابن اهلل صار ابن مريم، وجسد 
االبن  جسد  يكون  وحيث  واحد.  كليهما 

ه أيضًا. هناك جسد أمَّ
 

هل   صعدت   بجسدها   كما   صعد   إيليا  
 وأخنوخ؟

صعود   جسد   العذراء   مريم كان   ذلك   بعد  
 موتها ,  وهنا   يختلف   أمر   هذا   الصعود  
 عن   صعود   إيليا   النبي .  فإيليا   صعد   حيًا 
 بجسده   إلي   السماء   في   مركبة   من   نار  
فلم   يوجد   وأما   أخنوخ   وخيل   من   نار، 
فإيليا   وأخنوخ   لم   يموتا    ألن   اهلل   أخذه.  
 بعد ,  لكن   العذراء   مريم   ماتت ,  ودفنوها  
   لكن   المالئكة   حملت   جسدها   بعد   موتها  
 وصعدت   به   إلي   السماء ,  بعد   ثالثة   أيام  
 من   موتها ,  ولذلك   فإن   الكنيسة   تعيد  
 لموت   العذراء   ولصعود   جسدها   بعيدين  
 منفصلين ,  فتعيد   لموت   العذراء   في  21 
 من   طوبة ,  بينما   تعيد   لصعود   جسدها  

 في 16 مسرى.  

    تنيحت السيدة العذراء مريم والدة 
اإلله عندما بلغ عمرها 58 سنة و 8 

شهور و 16 يوم.
في  اثنتي عشرة سنة  منها  جازت    
الهيكل وثالثين سنة في بيت القديس 
يوسف النجار. وأربع عشرة سنة عند 
القديس يوحنا اإلنجيلي، كوصية الرب 
وليوحنا:  ابنك”  “ه��ذا  لها:  القائل 

“هذه أمك”.
     كان صعود جسد سيدتنا الطاهرة 
اإلل���ه. وه��ي مالزمة  م��ري��م وال���دة 
أعلمها  المقدس،  القبر  في  الصالة 
من  سريعًا  بإنتقالها  القدس  ال��روح 
الوقت  جاء  ولما  الزائل.  العالم  هذا 
حضر التالميذ وعذارى جبل الزيت�ون 
س�ري�رها.  على  مضطجعة  وكانت 
وإذا بالس�يد المسيح ق�د حض�ر إليها، 
المالئكة  م��ن  أل��وف  أل��وف  وح��ول��ه 
فباركت التالميذ والعذارى. ثم أودعت 
يسوع  ابنها  بيد  الطاهرة  روحها 
فكفنوه  الطاهر  الجسد  أما  المسيح. 

وحملوه إلى الجسمانية. 
بعض  به خرج  ذاهبون  هم  وفيما      
دفنها،  لمنع  التالميذ  وجه  في  اليهود 
فإنفصلت  بالتابوت  أح��ده��م  وأم��س��ك 
حتى  معلقتين،  وبقيتا  جسمه  من  يداه 
وبصلوات  فعله،  سوء  على  وندم  آمن 
التالميذ القديسين عادت يداه إلى جسمه 
كما كانتا. ولم يكن توما الرسول حاضرًا 
وقت نياحتها، فرأى جسدها الطاهر مع 
أحدهم:  له  فقال  به  صاعدين  المالئكة 
القديسة  الطاهرة  جسد  وقبل  “اس��رع 
حضوره  وعند  وقبله.  فأسرع  مريم”، 
إلى التالميذ أعلموه بنياحتها فقال: “أنا 
ال أصدق حتى أعاين جسدها”، فمضوا 
فلم  الجسد  القبر وكشفوا عن  إلى  معه 
فعرفهم  وتعجبوا.  الكل  فدهش  يجدوه، 

السيدة العذراء مريمـ ؟لماذا صعد جسد

وقت  العذراء  م�ساعر  الأحباء  اأيها  معا ً  لنتخيل 

ماكانت حتمل يف اأح�سائها رب الكون كله.. كيف كانت 

ت�ستعد وتعد نف�سها لروؤية الإله؟.. وهي نامو�سية يف 

النبي  مو�سى  ي�ستطع  مل  كيف  جيدا ً  وتعلم  عقيدتها 

روؤية الإله على اجلبل فهل كانت تقول لنف�سها اإن مل 

ي�ستطع مو�سى هل ا�ستطيع اأنا؟!! وكيف �ساأتعامل معه 

كاأمه واأنا يف نف�س الوقت اأَمته ؟!! كيف �ساأتعامل معه 

معه  اأتعامل  هل  اإلهي؟!!  الوقت  نف�س  يف  وهو  كولدي 

اأقرتف  لئال  احلذر  اأتوخى  اأن  بي  يجدر  اأم  بطبيعتي 

خطاأ ما ول فر�سة ىل لتربيرها، لي�س كما يفعل بقية 

للتوبة..  اأخرى  فر�س  هناك  اأن  ظنهم  ويف  النا�س 

والإله  يل  اأخرى  فر�سة  فال  هذه  حالتي  يف  لأنني 

القدير اأمام عيني النهار كله.

    ومل يكن انتظار الوقت بالكثري اإل ت�سعة اأ�سهر حتى 

كانت  كيف  معا ً اأي�سًا  ولنتخيل  املنتظر.  امل�سيا  جاء 

ال�سيدة العذراء تتعامل مع طفلها وهو يف نف�س الوقت 

كاأى طفل تتعامل  ربها وخالقها؟!.. هل كانت تعامله 

معه اأمه بنوع من الن�سح والإر�ساد؟!، اأم كانت ترتاجع 

هي  واأنها  الإله  هو  اأنه  تتذكر  حينما  ذلك  فعل  عن 

التي حتتاج منه الن�سح والإر�ساد.. هل كانت تعاقبه 

عمره،  نف�س  يف  الأطفال  كبقية  ويلعب  يلهو  عندما 

الكتاب  قال  واإن  حتى  ذلك  تخيل  ن�ستطيع  ل  اأننا  اأم 

واإن  اخلطية:  عدا  �سيء  كل  يف  �سابهنا  اأنه  املقد�س 

ي�سوع  الطفل  باأن  الكلمات  تلك  فهم  من  ن�ستطيع  كنا 

مل يعطي لأمه فر�سة اأن تعاقبه لأنه ومع لهوه ولعبه 

اأى  اأو  ال�سوء  ليفعل  يكن  مل  اأنه  اإل  الأطفال،  كبقية 

اأكله  �سىء ي�ستوجب العقوبة.. هل كانت تهتم به يف 

لالأكل  احتياج  يف  لي�س  اأنه  تعرف  كانت  اأم  و�سربه؟!، 

وال�سرب كبقية الب�سر.

عن  املقد�س  الكتاب  لنا  يرد  مل  القارئ  عزيزي      

امل�سيح لذلك ل  تفا�سيل احلياة بني العذراء وال�سيد 

ن�ستطيع اأن نحكم بدرجة كبرية على م�ساعر العذراء 

اإىل  اأنظر  مرة  كل  يف  كنت  واإن  ي�سوع.  ابنها  جتاه 

اأيقونة العذراء اأرى فيها القائدة الروحية، اأرى فيها 

الأَمة والعبدة يف ات�ساعها، اأرى فيها حنان الأم وهى 

ال�سيدة  اأمومة  اأن  حتمل طفلها على ذراعيها. ل �سك 

العذراء تخطت كل معاين الأمومة، واأنها واإن كانت اأم 

الإله فهي اأمنا كلنا تعلَّمنا منها الكثري.

بركة صلوات وشفاعات أمنا كلية الطهر السيدة العذراء مريم تكون معنا آمين

تأمل في أمومة السيدة العذراء

  يبدو ان اليونانى ) نيكول�س ريكوبولو�س ( هو �ساحب اأقوى راأ�س فى العامل بالفعل ، بل هو 

�ساحب الراأ�س امل�سفح ، كما قال عنه معا�سروه ، فلقد كان ) نيكول�س ( اأحد رجال املقاومة 

اليونانية ، اإبان احلرب العاملية الثانية ، ولقد اإٌ�سَر فى )   ( فى  ) اليونان ( .

 وحكم عليه بالإعدام وع�سَب اجلنود عينيه واطلقوا النار على راأ�سه ...ولكن )نيكول�س( 

مل ميت ...... واأ�سيب قائد الإعدام بالذهول .. 

وتقرر اإعدام )نيكول�س( مرة ثانية ... وثالثة......... 

وعندما تركت فرقة الإعدام )نيكول�س( كانت هناك ت�سع ر�سا�سات قد اأ�ستقرت فى 

راأ�سه... 

واأعلن قائد الفرقة اأن ) نيكول�س( قد لقى حتفه واأن�سرف مع فرقته.... 

ولكن )نيكول�س( نه�س بعد اإن�سراف الفرقة وم�سَى ثالثة كيلومرتات وهو يحمل فى راأ�سه 

ت�سع ر�سا�سات حتى بلغ القريه التالية وهناك مت اأنقاذ حياته ... 

وعا�س )نيكول�س( حتى �سهد هزمية الأعداء فى نهاية احلرب وحمل ذلك اللقب حتى 

نهاية عمره الطويل..... 

لقب ) �ساحب الرا�س امل�سفح ( 

“ أنت يا مريم السماء الثانية وافضل من الطغمات السمائية او صارت احشائك مركبة 
نورانية ترتعد منها الشاروبيم وحدث هذا عندما التقت مريم العذراء باليصابات 

فقالت بمحبة “من اين لى هذا ان تأتي الىّ أم ربى” ) القديس يعقوب السروجى (
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وقت  العذراء  م�ساعر  الأحباء  اأيها  معا ً  لنتخيل 

ماكانت حتمل يف اأح�سائها رب الكون كله.. كيف كانت 

ت�ستعد وتعد نف�سها لروؤية الإله؟.. وهي نامو�سية يف 

النبي  مو�سى  ي�ستطع  مل  كيف  جيدا ً  وتعلم  عقيدتها 

روؤية الإله على اجلبل فهل كانت تقول لنف�سها اإن مل 

ي�ستطع مو�سى هل ا�ستطيع اأنا؟!! وكيف �ساأتعامل معه 

كاأمه واأنا يف نف�س الوقت اأَمته ؟!! كيف �ساأتعامل معه 

معه  اأتعامل  هل  اإلهي؟!!  الوقت  نف�س  يف  وهو  كولدي 

اأقرتف  لئال  احلذر  اأتوخى  اأن  بي  يجدر  اأم  بطبيعتي 

خطاأ ما ول فر�سة ىل لتربيرها، لي�س كما يفعل بقية 

للتوبة..  اأخرى  فر�س  هناك  اأن  ظنهم  ويف  النا�س 

والإله  يل  اأخرى  فر�سة  فال  هذه  حالتي  يف  لأنني 

القدير اأمام عيني النهار كله.

    ومل يكن انتظار الوقت بالكثري اإل ت�سعة اأ�سهر حتى 

كانت  كيف  معا ً اأي�سًا  ولنتخيل  املنتظر.  امل�سيا  جاء 

ال�سيدة العذراء تتعامل مع طفلها وهو يف نف�س الوقت 

كاأى طفل تتعامل  ربها وخالقها؟!.. هل كانت تعامله 

معه اأمه بنوع من الن�سح والإر�ساد؟!، اأم كانت ترتاجع 

هي  واأنها  الإله  هو  اأنه  تتذكر  حينما  ذلك  فعل  عن 

التي حتتاج منه الن�سح والإر�ساد.. هل كانت تعاقبه 

عمره،  نف�س  يف  الأطفال  كبقية  ويلعب  يلهو  عندما 

الكتاب  قال  واإن  حتى  ذلك  تخيل  ن�ستطيع  ل  اأننا  اأم 

واإن  اخلطية:  عدا  �سيء  كل  يف  �سابهنا  اأنه  املقد�س 

ي�سوع  الطفل  باأن  الكلمات  تلك  فهم  من  ن�ستطيع  كنا 

مل يعطي لأمه فر�سة اأن تعاقبه لأنه ومع لهوه ولعبه 

اأى  اأو  ال�سوء  ليفعل  يكن  مل  اأنه  اإل  الأطفال،  كبقية 

اأكله  �سىء ي�ستوجب العقوبة.. هل كانت تهتم به يف 

لالأكل  احتياج  يف  لي�س  اأنه  تعرف  كانت  اأم  و�سربه؟!، 

وال�سرب كبقية الب�سر.

عن  املقد�س  الكتاب  لنا  يرد  مل  القارئ  عزيزي      

امل�سيح لذلك ل  تفا�سيل احلياة بني العذراء وال�سيد 

ن�ستطيع اأن نحكم بدرجة كبرية على م�ساعر العذراء 

اإىل  اأنظر  مرة  كل  يف  كنت  واإن  ي�سوع.  ابنها  جتاه 

اأيقونة العذراء اأرى فيها القائدة الروحية، اأرى فيها 

الأَمة والعبدة يف ات�ساعها، اأرى فيها حنان الأم وهى 

ال�سيدة  اأمومة  اأن  حتمل طفلها على ذراعيها. ل �سك 

العذراء تخطت كل معاين الأمومة، واأنها واإن كانت اأم 

الإله فهي اأمنا كلنا تعلَّمنا منها الكثري.

بركة صلوات وشفاعات أمنا كلية الطهر السيدة العذراء مريم تكون معنا آمين

تأمل في أمومة السيدة العذراء

  يبدو ان اليونانى ) نيكول�س ريكوبولو�س ( هو �ساحب اأقوى راأ�س فى العامل بالفعل ، بل هو 

�ساحب الراأ�س امل�سفح ، كما قال عنه معا�سروه ، فلقد كان ) نيكول�س ( اأحد رجال املقاومة 

اليونانية ، اإبان احلرب العاملية الثانية ، ولقد اإٌ�سَر فى )   ( فى  ) اليونان ( .

 وحكم عليه بالإعدام وع�سَب اجلنود عينيه واطلقوا النار على راأ�سه ...ولكن )نيكول�س( 

مل ميت ...... واأ�سيب قائد الإعدام بالذهول .. 

وتقرر اإعدام )نيكول�س( مرة ثانية ... وثالثة......... 

وعندما تركت فرقة الإعدام )نيكول�س( كانت هناك ت�سع ر�سا�سات قد اأ�ستقرت فى 

راأ�سه... 

واأعلن قائد الفرقة اأن ) نيكول�س( قد لقى حتفه واأن�سرف مع فرقته.... 

ولكن )نيكول�س( نه�س بعد اإن�سراف الفرقة وم�سَى ثالثة كيلومرتات وهو يحمل فى راأ�سه 

ت�سع ر�سا�سات حتى بلغ القريه التالية وهناك مت اأنقاذ حياته ... 

وعا�س )نيكول�س( حتى �سهد هزمية الأعداء فى نهاية احلرب وحمل ذلك اللقب حتى 

نهاية عمره الطويل..... 

لقب ) �ساحب الرا�س امل�سفح ( 

“ الحق كالنهار البد أن يأتي”
8          ) مثل يوناني (



“من صفات المسيحي...ال يكون نهما، وال محبًا للعالم، وال محبًا للنساء. بل 
)القديس ابوليدس ( يتزوج بامرأة واحدة ”      9



“ كيف يمكننا أن نُعبر عن السعادة الزوجية التي تعقدها الكنيسة، ويثبتها 
10القربان، وتختمها البركة”     ) العالمة ترتليان (



اإىل  ت�سري  القدمي  بالعهد  كثرية  ورموز  نبوات 

ال�سيدة العذراء مرمي ونتناول منها الآتي:-

يا  تخايف  ل  لأور�سليم  يقال  اليوم  ذلك  »يف 

و�سطك  يف  اإلهك  الرب  يداك.  ترتخ  ل  �سهيون 

جبار«)�سف14:3).. 

اإ�سرائيل الرب  وجند وعًدا رائًعا للكني�سة : ملك 

)اح�ساء(  و�سط  يف  اهلل  يحل  حيث  و�سطك  يف 

العذراء مرمي مثلما قال لها املالك« ل تخاف يا مرمي 

�ستحبلني  انت  نعمة عند اهلل.وها  لأنك قد وجدت 

ي�سوع»)لو31:30-1)،  وت�سمينه  ابنا  وتلدين 

تخايف  ل  مرمي  العذراء  هي  التي  لأور�سليم  ويقول 

يا �سهيون ل ترتخي يداك)ل ترتعبي( الرب الهك 

يف و�سطك”وها انت �ستحبلني وتلدين ابنا وت�سمينه 

ي�سوع«) لو 1: 31)

�سعبه،  و�سط  اهلل  ح�سور  هو  النبوه  هذه  جوهر 

يف  امل�سيح  يكون  ان  الكني�سه  وجمد  ا�سرائيل  جمد 

حلول  باحلقيقة  الكلمة  اهلل  حل  فعندما  الو�سط، 

»يهوه«  بنف�سه  اهلل  العذراء..  بطن  يف  اقنوميا 

جوهره ولهوته دخل و�سكن يف بطن العذراء واخذ 

بالرمز  �سفنيا  يتكلم  الب�سرية..فهنا  طبيعتنا  منها 

وبالبنوة وحتقق النبوة يف اجنيل لوقا.

ومالأ  الجتماع  خيمة  ال�سحابة  غطت  »ثم 

املالك  فاأجاب  امل�سكن«)خر34:40(«  الرب  بهاء 

العلي  وقوة  عليك  يحل  القد�س  لها.الروح  وقال 

تظللك«)لو35:1)

ال�سحابة هي رمز للروح القد�س الذي كان يرافق 

البحر..  ويف  الربيه  يف  �سائرين  وهم  اإ�سرائيل  بني 

يعمل  معناها  حرفيا  )تظللك  تظللك  العلي  وقوة 

عليك خيمة(،

مرمي)التي  العذراء  على  حل  القد�س  الروح  اإذًا   

هي خيمة الأجتماع(.. 

اهلل  التقاء  فيها  يحدث  الأجتماع  خيمة  كانت  و 

بالنا�س، والعباده وتقدمي الذبائح..فهوؤلء الثالثة 

موجودين يف العذراء.. 

العذراء اأقد�س مكان حدث فيه التقاء بني اهلل والنا�س 

عندما حدث الأحتاد الكامل بني النا�سوت والالهوت. 

يف  ت�سبيح  عن  عبارة  العذراء  لن  العبادة:   

كني�ستنا، نتذكر هنا ت�سبحه العذراء عندما قابلت 

الي�سابات.

ربنا  احلقيقي  الذبيح  فيها  العذراء  الذبائح: 

ي�سوع امل�سيح.

 ومالأ بهاء الرب امل�سكن مثلما قال لها املالك»�سالٌم 

تها املمتلئة نعمة«)لو28:35( اأمتلئت العذراء  لِك اأيَّ

ببهاء الرب، اأمتلئت بح�سور اهلل فيها )نور اهلل �سمل 

العذراء مرمي(.

الأنبا رافائيل – الأ�سقف العام

اإىل  م�سر  حتّول  من  التخّوف  ب�سبب  للبع�س،  حمبطة  الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  جاءت 

دولة ذات مرجعية دينية، اأو اأن ت�سبح منوذًجا اإيرانًيا ثانًيا، ومل يقلق هوؤلء من ذلك خوًفا على 

الكني�سة واإمنا على م�سر، فالأقباط اعتادوا العي�س يف كل الظروف، اإًذا، ولأننا م�سريون، فمطالبنا 

هي م�سرية، ل طائفية ول حمّلية ول وقتية. نحن نريد رئي�ًسا يحب م�سر ويعمل خلريها، و�سيعّم 

هذا اخلري بالطبع اجلميع على ُمتَلف اجتاهاتهم وانتماءاتهم. كما لأنه لي�س من املنا�سب ا�ستباق 

ع ماذا �سيفعل، فهو يحتاج اإىل بع�س الوقت لي�ستجمع قواه وترتيب اأفكاره. الزمن والأحداث وتوقُّ

ب علينا اأن ن�سّلي من اأجله ح�سبما يو�سينا الكتاب املقد�س، وح�سبما  ا كان الرئي�س فاإنه يتوجُّ واأيًّ

يوجد يف �سلوات الكني�سة، لكي يهبه اهلل حكمة، ولكي يتكّلم يف قلبه بال�سالم من اأجلنا، وان يزّينه 

وكل معاونيه وم�ست�ساريه بكل �سالم، لكي يعملوا من اأجل البالد؛ فال�سك اأن هناك م�سئوليات ج�ساًما، 

وملّفات كثرية هامة يف انتظاره. اإنه �سعور بامل�سئولية من جهتنا نحو اجلميع، بل لقد طلب القدي�س 

َل ُكلِّ �َسْيٍء، اأَْن  وَّ ا: »َفاأَْطُلُب اأَ ام، لي�س اللطفاء منهم واإمنا العنفاء اأي�سً بول�س اأن ن�سلي من اأجل احُلكَّ

ا�ِس، لأَْجِل امْلُُلوِك َوَجِميِع الَِّذيَن ُهْم يِف  َراٌت لأَْجِل َجِميِع النَّ َلَواٌت َواْبِتَهاَلٌت َوَت�َسكُّ ُتَقاَم َطِلَباٌت َو�سَ

َنا  لِّ�سِ ًة َهاِدَئًة يِف ُكلِّ َتْقَوى َوَوَقاٍر، لأَنَّ هَذا َح�َسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى ُمَ َي َحَياًة ُمْطَمِئنَّ ٍب، ِلَكْي َنْق�سِ َمْن�سِ

اهلِل« )تيموثاو�س الأوىل 2: 3-1).

بُّ مل ياأُمْر؟« »َمْن ذا الذي يقوُل فيكوَن والرَّ

)مراثي اإرميا 3: 27)

النبا مكاريو�س ال�سقف العام

القديسة تكلة
حياتها:

    كانت القدي�سة تكلة يف اأيام القدي�س بول�س الر�سول. وعندما خرج بول�س 

الر�سول من اإنطاكية واأتى اإىل اأيقونية اأخذه رجل موؤمن ا�سمه �سيفارو�س اإىل بيته، 

من  تطلعت  تكلة  العذراء  به  �سمعت  وملا  تعليمه.  لي�سمعوا  كثرية  جموع  اإليه  فاجتمعت 

الطاقة لت�سمع تعاليمه فطاب قلبها لذلك وتبعت الر�سول فحزن اأبوها وكل ذويها واأرادوا 

منعها من متابعة بول�س يف اجتماعاته.

جهادها:

واإذ مل تذعن القدي�سة لراأي والديها، عر�س اأبوها اأمرها علي الوايل ليمنعها من �سماع تعاليم بول�س. 

فا�ستح�سر الوايل بول�س الر�سول وفح�س تعاليمه واإذ مل يتمكن من اإيجاد علة عليه اعتقله، اأما تكلة 

اإىل القدي�س بول�س يف ال�سجن وخرت  اأفخر مالب�سها وحلّيها ولب�ست ثياب العبيد، واأتت  فنزعت عنها 

عند قدميه فلما طلبوها مل يجدوها وعرفوا اأنها عند بول�س الر�سول فاأمر الوايل بحرقها. وكانت اأمها 

ت�سيح قائلة احرقوها عربة لغريها لأن ن�سوة كثريات من العائالت ال�سريفة كن قد اآمنَّ بوا�سطة تعاليم 

الر�سول فطرحوها يف النار فلم توؤذها وخرجت منها.

    وذهبت اإىل بول�س ثم توجهت اإىل اإنطاكية وهنا راآها اأحد القواد فاأده�سه جمالها وطلب الزواج 

منها فرف�ست قائلة: اإين عرو�س امل�سيح. ف�سعى بها عند الوايل فقب�س عليها واألقاها لالأ�سود فلبثت 

اإىل  اأيقونية فم�ست  بامل�سيح يف  اأن تب�سر  فاأمرها  الر�سول  اإىل حيث  اأتت  توؤذها ثم  يومني ومل 

هناك ونادت بامل�سيح فاأمن اأبوها علي يديها.

نياحتها:

    تنيحت القدي�سة تكلة ب�سالم يف يوم 1 / اأغ�سط�س )25 اأبيب(

“ عجيبة هى امك ايها الرب من يستطيع ان يدرك اعجوبة االعاجيب هذه 
عذراء تحبل .. عذراء تلد .. عذراء تبقى عذراء بعد الوالدة ” 

       )  القديس اغسطينوس  (
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اإىل  ت�سري  القدمي  بالعهد  كثرية  ورموز  نبوات 

ال�سيدة العذراء مرمي ونتناول منها الآتي:-

يا  تخايف  ل  لأور�سليم  يقال  اليوم  ذلك  »يف 

و�سطك  يف  اإلهك  الرب  يداك.  ترتخ  ل  �سهيون 

جبار«)�سف14:3).. 

اإ�سرائيل الرب  وجند وعًدا رائًعا للكني�سة : ملك 

)اح�ساء(  و�سط  يف  اهلل  يحل  حيث  و�سطك  يف 

العذراء مرمي مثلما قال لها املالك« ل تخاف يا مرمي 

�ستحبلني  انت  نعمة عند اهلل.وها  لأنك قد وجدت 

ي�سوع»)لو31:30-1)،  وت�سمينه  ابنا  وتلدين 

تخايف  ل  مرمي  العذراء  هي  التي  لأور�سليم  ويقول 

يا �سهيون ل ترتخي يداك)ل ترتعبي( الرب الهك 

يف و�سطك”وها انت �ستحبلني وتلدين ابنا وت�سمينه 

ي�سوع«) لو 1: 31)

�سعبه،  و�سط  اهلل  ح�سور  هو  النبوه  هذه  جوهر 

يف  امل�سيح  يكون  ان  الكني�سه  وجمد  ا�سرائيل  جمد 

حلول  باحلقيقة  الكلمة  اهلل  حل  فعندما  الو�سط، 

»يهوه«  بنف�سه  اهلل  العذراء..  بطن  يف  اقنوميا 

جوهره ولهوته دخل و�سكن يف بطن العذراء واخذ 

بالرمز  �سفنيا  يتكلم  الب�سرية..فهنا  طبيعتنا  منها 

وبالبنوة وحتقق النبوة يف اجنيل لوقا.

ومالأ  الجتماع  خيمة  ال�سحابة  غطت  »ثم 

املالك  فاأجاب  امل�سكن«)خر34:40(«  الرب  بهاء 

العلي  وقوة  عليك  يحل  القد�س  لها.الروح  وقال 

تظللك«)لو35:1)

ال�سحابة هي رمز للروح القد�س الذي كان يرافق 

البحر..  ويف  الربيه  يف  �سائرين  وهم  اإ�سرائيل  بني 

يعمل  معناها  حرفيا  )تظللك  تظللك  العلي  وقوة 

عليك خيمة(،

مرمي)التي  العذراء  على  حل  القد�س  الروح  اإذًا   

هي خيمة الأجتماع(.. 

اهلل  التقاء  فيها  يحدث  الأجتماع  خيمة  كانت  و 

بالنا�س، والعباده وتقدمي الذبائح..فهوؤلء الثالثة 

موجودين يف العذراء.. 

العذراء اأقد�س مكان حدث فيه التقاء بني اهلل والنا�س 

عندما حدث الأحتاد الكامل بني النا�سوت والالهوت. 

يف  ت�سبيح  عن  عبارة  العذراء  لن  العبادة:   

كني�ستنا، نتذكر هنا ت�سبحه العذراء عندما قابلت 

الي�سابات.

ربنا  احلقيقي  الذبيح  فيها  العذراء  الذبائح: 

ي�سوع امل�سيح.

 ومالأ بهاء الرب امل�سكن مثلما قال لها املالك»�سالٌم 

تها املمتلئة نعمة«)لو28:35( اأمتلئت العذراء  لِك اأيَّ

ببهاء الرب، اأمتلئت بح�سور اهلل فيها )نور اهلل �سمل 

العذراء مرمي(.

الأنبا رافائيل – الأ�سقف العام

اإىل  م�سر  حتّول  من  التخّوف  ب�سبب  للبع�س،  حمبطة  الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  جاءت 

دولة ذات مرجعية دينية، اأو اأن ت�سبح منوذًجا اإيرانًيا ثانًيا، ومل يقلق هوؤلء من ذلك خوًفا على 

الكني�سة واإمنا على م�سر، فالأقباط اعتادوا العي�س يف كل الظروف، اإًذا، ولأننا م�سريون، فمطالبنا 

هي م�سرية، ل طائفية ول حمّلية ول وقتية. نحن نريد رئي�ًسا يحب م�سر ويعمل خلريها، و�سيعّم 

هذا اخلري بالطبع اجلميع على ُمتَلف اجتاهاتهم وانتماءاتهم. كما لأنه لي�س من املنا�سب ا�ستباق 

ع ماذا �سيفعل، فهو يحتاج اإىل بع�س الوقت لي�ستجمع قواه وترتيب اأفكاره. الزمن والأحداث وتوقُّ

ب علينا اأن ن�سّلي من اأجله ح�سبما يو�سينا الكتاب املقد�س، وح�سبما  ا كان الرئي�س فاإنه يتوجُّ واأيًّ

يوجد يف �سلوات الكني�سة، لكي يهبه اهلل حكمة، ولكي يتكّلم يف قلبه بال�سالم من اأجلنا، وان يزّينه 

وكل معاونيه وم�ست�ساريه بكل �سالم، لكي يعملوا من اأجل البالد؛ فال�سك اأن هناك م�سئوليات ج�ساًما، 

وملّفات كثرية هامة يف انتظاره. اإنه �سعور بامل�سئولية من جهتنا نحو اجلميع، بل لقد طلب القدي�س 

َل ُكلِّ �َسْيٍء، اأَْن  وَّ ا: »َفاأَْطُلُب اأَ ام، لي�س اللطفاء منهم واإمنا العنفاء اأي�سً بول�س اأن ن�سلي من اأجل احُلكَّ

ا�ِس، لأَْجِل امْلُُلوِك َوَجِميِع الَِّذيَن ُهْم يِف  َراٌت لأَْجِل َجِميِع النَّ َلَواٌت َواْبِتَهاَلٌت َوَت�َسكُّ ُتَقاَم َطِلَباٌت َو�سَ

َنا  لِّ�سِ ًة َهاِدَئًة يِف ُكلِّ َتْقَوى َوَوَقاٍر، لأَنَّ هَذا َح�َسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى ُمَ َي َحَياًة ُمْطَمِئنَّ ٍب، ِلَكْي َنْق�سِ َمْن�سِ

اهلِل« )تيموثاو�س الأوىل 2: 3-1).

بُّ مل ياأُمْر؟« »َمْن ذا الذي يقوُل فيكوَن والرَّ

)مراثي اإرميا 3: 27)

النبا مكاريو�س ال�سقف العام

القديسة تكلة
حياتها:

    كانت القدي�سة تكلة يف اأيام القدي�س بول�س الر�سول. وعندما خرج بول�س 

الر�سول من اإنطاكية واأتى اإىل اأيقونية اأخذه رجل موؤمن ا�سمه �سيفارو�س اإىل بيته، 

من  تطلعت  تكلة  العذراء  به  �سمعت  وملا  تعليمه.  لي�سمعوا  كثرية  جموع  اإليه  فاجتمعت 

الطاقة لت�سمع تعاليمه فطاب قلبها لذلك وتبعت الر�سول فحزن اأبوها وكل ذويها واأرادوا 

منعها من متابعة بول�س يف اجتماعاته.

جهادها:

واإذ مل تذعن القدي�سة لراأي والديها، عر�س اأبوها اأمرها علي الوايل ليمنعها من �سماع تعاليم بول�س. 

فا�ستح�سر الوايل بول�س الر�سول وفح�س تعاليمه واإذ مل يتمكن من اإيجاد علة عليه اعتقله، اأما تكلة 

اإىل القدي�س بول�س يف ال�سجن وخرت  اأفخر مالب�سها وحلّيها ولب�ست ثياب العبيد، واأتت  فنزعت عنها 

عند قدميه فلما طلبوها مل يجدوها وعرفوا اأنها عند بول�س الر�سول فاأمر الوايل بحرقها. وكانت اأمها 

ت�سيح قائلة احرقوها عربة لغريها لأن ن�سوة كثريات من العائالت ال�سريفة كن قد اآمنَّ بوا�سطة تعاليم 

الر�سول فطرحوها يف النار فلم توؤذها وخرجت منها.

    وذهبت اإىل بول�س ثم توجهت اإىل اإنطاكية وهنا راآها اأحد القواد فاأده�سه جمالها وطلب الزواج 

منها فرف�ست قائلة: اإين عرو�س امل�سيح. ف�سعى بها عند الوايل فقب�س عليها واألقاها لالأ�سود فلبثت 

اإىل  اأيقونية فم�ست  بامل�سيح يف  اأن تب�سر  فاأمرها  الر�سول  اإىل حيث  اأتت  توؤذها ثم  يومني ومل 

هناك ونادت بامل�سيح فاأمن اأبوها علي يديها.

نياحتها:

    تنيحت القدي�سة تكلة ب�سالم يف يوم 1 / اأغ�سط�س )25 اأبيب(

“ خدمة بال حب ال تنتهى إالَّ بالتعب،أو اليأس،أو حب الذات،أو كثرة التشاجر على 
12الرياسات،أو ترك الخدمة نهائيًا”      ) ابونا بيشوي كامل (



تأمالت في
أمومة السيدة العذراء 

وقت  العذراء  مشاعر  األحباء  أيها   ً معا 

الكون  رب  أحشائها  يف  تحمل  ماكانت 

اإلله؟..  لرؤية  نفسها  وتعد  تستعد  كانت  كيف  كله.. 

وهي ناموسية يف عقيدتها وتعلم جيداً  كيف مل يستطع 

تقول  كانت  فهل  الجبل  عىل  اإلله  رؤية  النبي  موىس 

لنفسها إن مل يستطع موىس هل استطيع أنا؟!! وكيف 

سأتعامل معه كأمه وأنا يف نفس الوقت أَمته ؟!! كيف 

سأتعامل معه كولدي وهو يف نفس الوقت إلهي؟!! هل 

أتعامل معه بطبيعتي أم يجدر يب أن أتوخى الحذر لئال 

يفعل  ليس كام  لتربيرها،  ما وال فرصة ىل  أقرتف خطأ 

للتوبة..  أخرى  فرص  هناك  أن  ظنهم  ويف  الناس  بقية 

ألنني يف حالتي هذه فال فرصة أخرى يل واإلله القدير 

أمام عيني النهار كله.

    ومل يكن انتظار الوقت بالكثري إال تسعة أشهر حتى 
كانت  ًكيف  معا  أيضاً  ولنتخيل  املنتظر.  املسيا  جاء 
السيدة العذراء تتعامل مع طفلها وهو يف نفس الوقت 
تتعامل  كأى طفل  تعامله  كانت  ربها وخالقها؟!.. هل 
معه أمه بنوع من النصح واإلرشاد؟!، أم كانت ترتاجع 
عن فعل ذلك حينام تتذكر أنه هو اإلله وأنها هي التي 
تحتاج منه النصح واإلرشاد.. هل كانت تعاقبه عندما 
أننا ال  أم  يلهو ويلعب كبقية األطفال يف نفس عمره، 
نستطيع تخيل ذلك حتى وإن قال الكتاب املقدس أنه 
شابهنا يف كل يشء عدا الخطية: وإن كنا نستطيع من 
ألمه  يعطي  مل  يسوع  الطفل  بأن  الكلامت  تلك  فهم 

فرصة أن تعاقبه ألنه ومع لهوه ولعبه كبقية األطفال، 
يستوجب  ىشء  أى  أو  السوء  ليفعل  يكن  مل  أنه  إال 
العقوبة.. هل كانت تهتم به يف أكله ورشبه؟!، أم كانت 

تعرف أنه ليس يف احتياج لألكل والرشب كبقية البرش.

    عزيزي القارئ مل يرد لنا الكتاب املقدس 

والسيد  العذراء  بني  الحياة  تفاصيل  عن 

بدرجة  نحكم  أن  نستطيع  ال  لذلك  املسيح 

كبرية عىل مشاعر العذراء تجاه ابنها يسوع. 

وإن كنت يف كل مرة أنظر إىل أيقونة العذراء 

األَمة  فيها  أرى  الروحية،  القائدة  فيها  أرى 

األم  حنان  فيها  أرى  اتضاعها،  يف  والعبدة 

وهى تحمل طفلها عىل ذراعيها. ال شك أن 

معاين  كل  تخطت  العذراء  السيدة  أمومة 

األمومة، وأنها وإن كانت أم اإلله فهي أمنا 

كلنا تعلَّمنا منها الكثري..

الطهر  كلية  أمنا  وشفاعات  صلوات  بركة 
السيدة العذراء مريم تكون معنا آمني

لنتخيل

“ مريم العذراء هي الكرمة المثمرة التي من ثمرتها االلهية أكلنا فانتقلنا 
من الموت الى الحياة  ”    ) مار افرام السرياني ( 13



ش���ريك الحياة بالشكل الذي يتناسب معك من جميع 
الجهات وتتأكد حتى من أن عيوبه تس���تطيع تحملها 
هذا س���يقينا من وقوع كثير من المش���اكل فيما بعد 

الزواج.
• عالج األسباب قبل عالج النتائج: أحيانًا نحاول تخطي 

المش���كلة بأقل الكلمات لكن هذا عالج ظاهري ولهذا مهما حاولنا 
فالمشكلة ستعود مرة أخرى فال بد من معرفه أسباب المشكلة وعالجها.

• فك���ر في حلول يمكن تنفيذها: هناك حلول أكبر من إمكانياتك أو أنك 
ال تستطيع احتمالها، كشخص أراد أن يتزوج وهو ليس لديه إمكانيات 
فيطالب الطرف اآلخر التنازل عن كل شيء وهذا غير ممكن حتى هو لن 
يحتمل ما يطالبها به فهناك كماليات يمكن االستغناء عنها وهناك أشياء 

يمكن تأجيلها لكن هناك أساسيات ال يمكن حتى تأجيلها.
• ال تتخذ ق���رارًا وأنت منفعل: ففالقرار في ه���ذه الحالة على األغلب 

سيكون خاطئ.
• فكر في اآلثار الس���لبية للحلول: احترس من تلك اآلثار السلبية مثال 
كمن غلت عليه المعيش���ة فأراد التوفير فوصل به الحال إلى االستغناء 

عن عالج ابنه المريض حتى كاد أن يموت.
• مشورة الحكيم: أحيانًا من تأثير المشكلة ال تستطيع التفكير بشكل سليم 
ولهذا تحتاج لشخص آخر يرشدك لكن احترس أال يكون أي شخص البد 
أن يكن ش���خص حكيم وهادئ وروحاني حتى ال يعطيك حلول خاطئة 

تزيد األمر سوًء.
• اإلتضاع: هناك مشاكل تحتاج إلى إتضاع ألن الكبرياء هو سبب كثير 

من المشاكل.
• الصبر: هناك نوعية من المش���اكل حلها هو الوقت أو ال تصلح حتى 
لنقاش إال بعد مرور بعض الوقت فاإلنسان في بداية الجرح ال يستطيع 
أن يتقبل كلمات التهدئة وهناك مراحل ال بد من عبورها وال تس���تطيع 

محاولة حلها سريعًا كالتمرد  في مرحلة المراهقة.
• الصالة: هناك مشاكل ال تصلح معها كل الوسائل السابقة وال نفع وال 
حلول لها س���وى الصالة وقد تكون حكمة اهلل من استمرار أو ضخامة 

المشكلة هي اللجوء إليه. فالصالة بإيمان ولجاجة تنقل الجبال.
    وأخي���را تأكد أن اهلل ال ينهي أي ضيقه نهاية حزينة بل نهاية مليئة 
بالفرح والرجاء. فعندما تمر بضيقة وتكون نهايتها حزينة فاعلم أنها 
ل اهلل  ليس���ت النهاية، وأواًل وأخيرًا ال نستطيع الحياة بسالم بدون تدخُّ

في حياتنا.

إنسان تقابله أحيانًا مشكالت في حياته، ولكن تختلف 
أساليب الناس في التعامل مع  المشاكل، أو في التأثر 
بها. وذلك تبعًا لنوع نفس���ية وعقلية كل إنس���ان، وأيضًا تبعًا 
لخبرته وظروفه. فهناك أنواع من الناس تحطمهم المش���اكل، 
بينم���ا آخ���رون ينتصرون عليه���ا. وهناك أس���اليب خاطئة، 
وأساليب أخرى س���ليمة في مواجهة  المشكلة. وسنحاول أن 

نستعرض النوعين.
مواجهات خاطئة للمشاكل:

• المواجه���ة بالقلق والتوتر: كثيرًا ما نتوتر عندما تواجهنا مش���كلة 
وبالطبع لن نستطيع في هذه الحالة التفكير في أي حلول.

• المواجهة بالحزن والبكاء: البكاء ال يحل مشكلة أيضًا. فِلما ال نحول 
هذا البكاء إلى صالة؟.

• الهروب من المواجهة: بعض األش���خاص عندما تواجههم مش���كلة 
يجدون الحل ه���و الهروب منها بداًل من البح���ث عن حلول مما يزيد 
المشكلة تعقيدًا في بعض األحيان كمن يتهرب من شخص مدين له فضاًل 

عن تسوية ديونه أو المحاولة للوصول لصيغه تفاهم.
• المواجهة بالحيلة والكذب: إن حدث وحل الكذب مشكلة فهو لن يكون 
حل على المدى البعيد سيحلها لمدة محدودة ألنها مع الوقت ستنكشف 
وتتعقد المش���كلة أكثر كما حدث مع إبراهي���م عندما قال لفرعون عن 

زوجته أنها ُأخته.
• معالجة الخطية بخطية أكبر: كمن يسرق مثاًل وإن شاهده أحد يقتله.

• المواجهة بالغضب والص���راخ: أب يحاول فرض أوامره عن طريق 
الصراخ والغضب ب���داًل من النقاش مع أبنائه، لكنه ال يعرف أنه بهذه 
الطريقة لن يحل المشكلة إال ظاهريًا فقط ألن أبناءه كرهوه واألسوأ أنهم 

سيفعلون كل ما ُيريدونه ولكن في السر.
• المواجهة بالعناد والتسلط: هناك من يعتقد أن العناد ووضع القيود هي 
طريقة للحل ويستغل في ذلك حاجه اآلخر له. كأب يحاول فرض شيء 

على أبنائه وزوجته بنقص المصروف إلى أن يخضعوا له.
• المواجهة بالشكوى: هناك أشخاص تواجه المشكلة بالشكوى أي أنها 
تذهب لآلخرين تحكي مشكلتها ليس لكي تجد عندهم حلواًل، فهي ال تريد 

سوى التعاطف.

طرق المواجهة الصحيحة:
• الوقاية قبل وقوع المش���كلة: على سبيل المثال عندما يكون اختيار 

كل 

“ اهلل قد يسمح لقوى الشر أن تقوم علينا،ولكنه فى نفس الوقت يأمر القوات 
السمائية أن تقف معنا وتحمينا..ونحن نغني مع أليشع النبى الذى اجتاز نفس 

التجربة ونقول:”إن الذين معنا أكثر من الذين علينا”   ) القديس األنبا باخوميوس (
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اأمرا�س الُكَلى املزمنة:

نق�سان  هي  املزمنة  الكلى  اأمرا�س      

قدرة الكلى على التخل�س من ال�سموم، 

على   ٪40 بن�سبة  ينق�س  ق��د  وامل���اء 

الأقل. وهي قد تتحول اإىل ف�سل كلوي 

�سرورة  الكلوي  الغ�سيل  يجعل  مم��ا 

لإنقاذ احلياة حلني عمل زراعة كلى.

    ومن اأكرث الأ�سباب �سيوعًا التي قد 

مر�س  املزمنة  الكلى  اأم��را���س  ت�سبب 

ال�سكري وارتفاع �سغط الدم. ومن اأهم 

الوراثية  الأمرا�س  الأخرى  الأ�سباب 

الكلى  وح�سوات  املزمنة  والإلتهابات 

اأمرا�س  اإكت�ساف  اأمكن  ول��و  وغريها 

نبطئ  اأن  ميكن  مبكرًا،  املزمنة  الكلى 

تدهور وظائف الكلى اأو مننعها.

كيفية فح�س وظائف الكلى:

عن  امل�سئول  الع�سو  هي  الكلى  اأن  مبا      

نظافة الدم وتكوين البول فاإن فحو�سات 

لتقييم  جيدة  طريقة  هي  والبول  ال��دم 

اإذا كان تركيز بع�س  مثاًل  الكلى،  وظيفة 

الكلى بفلرتتها عايل يف  التي تقوم  املواد 

هناك  اأن  يعني  هذا  ف��اإن  البول  اأو  ال��دم 

خطاأ ما.

اأن تعلم ا�سم واأهمية كل فح�س      يجب 

منخف�س  اأو  مرتفع  ك��ان  اإذا  اأهمية  وم��ا 

ال��وق��ت.  م��ع  كليتك  ت��ت��ب��ع  مي��ك��ن  ح��ت��ى 

عملها  ميكن  التي  الفحو�سات  اأه��م  وم��ن 

ن�سبة  فح�س  هي  الكلى  وظيفة  لتقييم 

الألبيومني  ون�سبة  بالدم  الكرياتينني 

بالبول.

الكرياتينني:

    هو املادة التي تخرج من الع�سالت يف 

كل مرة حترك فيها ع�سالتك والُكْلَية 

ال�����س��ل��ي��م��ة ت��زي��ل ال��ك��ري��ات��ي��ن��ني من 

الكرياتينني  ن�سبة  زادت  وكلما  الدم. 

اأق��ل. الكلية  ك��ف��اءة  اأن  ت��دل  ب��ال��دم 

الألبيومني:

ب��درج��ة كافية  ب��روت��ني ثقيل  ه��و      

مت��ن��ع��ه م���ن امل�����رور ع���رب امل��ر���س��ح��ات 

هذا  ت�سرب  فاإذا  البول.  اإىل  الكلوية 

معناه  ه��ذا  ف��اإن  البول  اإىل  الربوتني 

وق��د  م�سكلة  م��ن  ت��ع��اين  ال��ك��ل��ى  اأن 

مثل  كثيفة  رغوة  وجود  نظرك  يلفت 

ال�سابون بالبول يف حالة ت�سرب هذا 

اأما  كبرية.  بكمية  بالبول  الربوتني 

املت�سربة  الربوتينات  كمية  كانت  اإذا 

عن  تكت�سفها  اأن  فيمكن  قليلة  بالبول 

طريق اختبار البول بال�سرائط.

اأعرا�س اأمرا�س الكلى املزمنة:

   اأغ��ل��ب امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

املزمنة ل تظهر عليهم  الكلى  اأمرا�س 

اأي اأعرا�س خا�سة يف البداية، لذلك 

التي  الأ���س��ي��اء  ه��ي  م��ا  معرفة  يجب 

املبكر  بالفح�س  عنها  البحث  يجب 

مبكرًا  وعالجها  اإكت�سافها  ميكن  حتى 

وظيفتها  ف��ق��دان  م��ن  الكلى  حلماية 

بالكامل.

1- الأنيميا

    الأنيميا من الأعرا�س التي حتدث 

وهنا  املزمنة،  الكلى  اأمرا�س  يف  مبكرًا 

احلمراء؟.  ال��دم  بكرات  الكلى  عالقة  ما  ت�ساأل  اأن  ميكن 

اإريرثوبيوتني  ُي�سمى  هورمون  ت�سنع  ال�سحية  الكلى  اإن 

Erythropoitine) (EPO)( وهو ي�سجع نخاع العظام 

الكلى،  كفاءة  تنق�س  عندما  احلمراء.  الدم  كرات  لي�سنع 

ينق�س هذا الهورمون. ومع نق�س عدد كرات الدم احلمراء، 

الأن�سطة  ممار�سة  مع  حتى  اأ�سرع  ب��الإره��اق  ت�سعر  �سوف 

امل�سي  اأو  واحد  لطابق  الدرج  �سعود  مثل  اليومية  العادية 

لالأنيميا.  الأخ��رى  الأعرا�س  ومن  ن�سبيًا.  ق�سرية  مل�سافة 

�سعف الع�سالت، النهجان، �سحوب الوجه، الدوخة، ال�سعور 

بالربد وعدم القدرة على الرتكيز، فاإذا �سعرت باأي من هذه 

الأعرا�س يجب اأن تخرب طبيبك مبا�سرة.

اإريرثوبيوتني  اإب��ر  م��ع  باحلديد  الأنيميا  ع��الج  وميكن 

(EPO( وخالل اأ�سابيع قليلة �سوف ت�ستعيد قوتك وتعالج 

الأنيميا، ميكن حماية القلب اأي�سًا.

2- التورم:

على  قدرتها  تقل  الكلية،  بوظائف  ق�سور  ح��دوث  عند    

تخلي�س اجل�سم من املاء الزائد. وهذا املاء الزائد يرتاكم 

اأحيانًا  اأن��ه  كما  والأي��دي.  والوجه  والأرج��ل  القدمني  يف 

يرتاكم بالرئتني مما ي�سبب �سيق بالتنف�س. اإذا كنت تعاين 

من ال�سغط املرتفع، فمع تراكم املاء باجل�سم �سوف جتد اأن 

ال�سغط اأ�سبح اأكرث ارتفاعًا واأ�سعب يف التحكم به بالعالج 

ين�سح  الكلى،  اأم��را���س  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل  ويف  املعتاد. 

ا�ستخدام  الطعام،  يف  امللح  من  اأقل  كميات  بتناول  الأطباء 

بع�س الأدوية املدرة للبول للتخل�س من املاء الزائد، وهذه 

املزمنة  الكلى  اأمرا�س  الإجراءات ت�ساعد يف تاأخري تطور 

وت�ساعد يف عالج التورم اأي�سًا.

3- تغري يف عملية التبول:

    الكلى ت�سنع البول لذلك عند حدوث مر�س مزمن بالكلى 

التغريات  بع�س  تالحظ  اأن  ميكنك  البول.  يف  تغري  يحدث 

الآتية:

- زيادة اأو نق�س عدد مرات التبول يوميًا.

-  زيادة كمية البول اأو نق�سانها نق�س ملحوظ.

- ال�ستيقاظ لياًل للتبول.

- وجود رغوة كثيفة بالبول.

مثل  غامق  للون  لونه  تغ����ري  اأو  بالب�������ول  دم  وج����ود   -

ال�ساي اأو الكول.

- معاناة عند التبول.

4- تراكم ال�سموم باجل�سم:

الدم. وعندما  ال�سموم من  اإزالة  الكلى  اأهم وظائف      من 

ال�سموم باجل�سم مما  الكلى ترتاكم  يحدث ق�سور بوظائف 

ي�سبب بع�س الأعرا�س، ومن اأهمها:

-  طفح جلدي. -  حكة.

 - لوعة وغثيان وقئ.

-  فقدان ال�سهية خا�سة للحوم.

- طعم معدين بالفم.

-  تغري رائحة النف�س لرائحة الأمونيا.

 - نق�س الوزن.

5- اأمل بالظهر اأو اخل�سر:

بالظهر  اأمل  من  يعانون  الكلوية  بامل�ساكل  املر�سى  بع�س      

وجود  حالة  يف  مثاًل  املري�سة.  الكلى  جهة  من  اخل�سر  اأو 

تكي�سات خلقية بالكليتني يحدث هذا النوع من الأمل.

6- بطء النمو يف الأطفال:

اأبكر العالمات املوؤ�سرة اإىل وجود مر�س مزمن      وهي من 

بالكلى يف الأطفال.

اأن هذه الأعرا�س قد حتدث  اأن نعرف      بالنهاية يجب 

هو  والطبيب  الكلى  اأمرا�س  غري  كثرية  اأخرى  اأمرا�س  يف 

اإىل  واإر���س��ادك  م�سكلتك  فح�س  ي�ستطيع  �سخ�س  اأف�سل 

ب�سبب  كانت  اإذا  ملعرفة  املنا�سبة  والفحو�سات  التحاليل 

مر�س بالكلى اأم ل.

    فاإذا كنت من الأ�سخا�س املعر�سني ب�سفة خا�سة حلدوث 

�سغط  وارتفاع  ال�سكري  مر�سى  مثل  بالكلى  مزمن  مر�س 

الدم اأو وجود تاريخ مر�سي لأمرا�س الكلى بالعائلة يف هذه 

للطبيب واكت�سفت م�سكلتك مبكرًا كلما  احلالة كلما ذهبت 

ا�ستطعت البدء بالعالج وهذا اأف�سل.

    ويف العدد القادم اإن �ساء الرب وع�سنا �سوف نتعرف على 

طرق احلفاظ على الكلية.

“ العقل الراضي أكبر نعمة يمكن للمرء أن يتمتع بها في هذا العالمـ ” 
15             ) جوزيف أديسون (



اأمرا�س الُكَلى املزمنة:

نق�سان  هي  املزمنة  الكلى  اأمرا�س      

قدرة الكلى على التخل�س من ال�سموم، 

على   ٪40 بن�سبة  ينق�س  ق��د  وامل���اء 

الأقل. وهي قد تتحول اإىل ف�سل كلوي 

�سرورة  الكلوي  الغ�سيل  يجعل  مم��ا 

لإنقاذ احلياة حلني عمل زراعة كلى.

    ومن اأكرث الأ�سباب �سيوعًا التي قد 

مر�س  املزمنة  الكلى  اأم��را���س  ت�سبب 

ال�سكري وارتفاع �سغط الدم. ومن اأهم 

الوراثية  الأمرا�س  الأخرى  الأ�سباب 

الكلى  وح�سوات  املزمنة  والإلتهابات 

اأمرا�س  اإكت�ساف  اأمكن  ول��و  وغريها 

نبطئ  اأن  ميكن  مبكرًا،  املزمنة  الكلى 

تدهور وظائف الكلى اأو مننعها.

كيفية فح�س وظائف الكلى:

عن  امل�سئول  الع�سو  هي  الكلى  اأن  مبا      

نظافة الدم وتكوين البول فاإن فحو�سات 

لتقييم  جيدة  طريقة  هي  والبول  ال��دم 

اإذا كان تركيز بع�س  مثاًل  الكلى،  وظيفة 

الكلى بفلرتتها عايل يف  التي تقوم  املواد 

هناك  اأن  يعني  هذا  ف��اإن  البول  اأو  ال��دم 

خطاأ ما.

اأن تعلم ا�سم واأهمية كل فح�س      يجب 

منخف�س  اأو  مرتفع  ك��ان  اإذا  اأهمية  وم��ا 

ال��وق��ت.  م��ع  كليتك  ت��ت��ب��ع  مي��ك��ن  ح��ت��ى 

عملها  ميكن  التي  الفحو�سات  اأه��م  وم��ن 

ن�سبة  فح�س  هي  الكلى  وظيفة  لتقييم 

الألبيومني  ون�سبة  بالدم  الكرياتينني 

بالبول.

الكرياتينني:

    هو املادة التي تخرج من الع�سالت يف 

كل مرة حترك فيها ع�سالتك والُكْلَية 

ال�����س��ل��ي��م��ة ت��زي��ل ال��ك��ري��ات��ي��ن��ني من 

الكرياتينني  ن�سبة  زادت  وكلما  الدم. 

اأق��ل. الكلية  ك��ف��اءة  اأن  ت��دل  ب��ال��دم 

الألبيومني:

ب��درج��ة كافية  ب��روت��ني ثقيل  ه��و      

مت��ن��ع��ه م���ن امل�����رور ع���رب امل��ر���س��ح��ات 

هذا  ت�سرب  فاإذا  البول.  اإىل  الكلوية 

معناه  ه��ذا  ف��اإن  البول  اإىل  الربوتني 

وق��د  م�سكلة  م��ن  ت��ع��اين  ال��ك��ل��ى  اأن 

مثل  كثيفة  رغوة  وجود  نظرك  يلفت 

ال�سابون بالبول يف حالة ت�سرب هذا 

اأما  كبرية.  بكمية  بالبول  الربوتني 

املت�سربة  الربوتينات  كمية  كانت  اإذا 

عن  تكت�سفها  اأن  فيمكن  قليلة  بالبول 

طريق اختبار البول بال�سرائط.

اأعرا�س اأمرا�س الكلى املزمنة:

   اأغ��ل��ب امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

املزمنة ل تظهر عليهم  الكلى  اأمرا�س 

اأي اأعرا�س خا�سة يف البداية، لذلك 

التي  الأ���س��ي��اء  ه��ي  م��ا  معرفة  يجب 

املبكر  بالفح�س  عنها  البحث  يجب 

مبكرًا  وعالجها  اإكت�سافها  ميكن  حتى 

وظيفتها  ف��ق��دان  م��ن  الكلى  حلماية 

بالكامل.

1- الأنيميا

    الأنيميا من الأعرا�س التي حتدث 

وهنا  املزمنة،  الكلى  اأمرا�س  يف  مبكرًا 

احلمراء؟.  ال��دم  بكرات  الكلى  عالقة  ما  ت�ساأل  اأن  ميكن 

اإريرثوبيوتني  ُي�سمى  هورمون  ت�سنع  ال�سحية  الكلى  اإن 

Erythropoitine) (EPO)( وهو ي�سجع نخاع العظام 

الكلى،  كفاءة  تنق�س  عندما  احلمراء.  الدم  كرات  لي�سنع 

ينق�س هذا الهورمون. ومع نق�س عدد كرات الدم احلمراء، 

الأن�سطة  ممار�سة  مع  حتى  اأ�سرع  ب��الإره��اق  ت�سعر  �سوف 

امل�سي  اأو  واحد  لطابق  الدرج  �سعود  مثل  اليومية  العادية 

لالأنيميا.  الأخ��رى  الأعرا�س  ومن  ن�سبيًا.  ق�سرية  مل�سافة 

�سعف الع�سالت، النهجان، �سحوب الوجه، الدوخة، ال�سعور 

بالربد وعدم القدرة على الرتكيز، فاإذا �سعرت باأي من هذه 

الأعرا�س يجب اأن تخرب طبيبك مبا�سرة.

اإريرثوبيوتني  اإب��ر  م��ع  باحلديد  الأنيميا  ع��الج  وميكن 

(EPO( وخالل اأ�سابيع قليلة �سوف ت�ستعيد قوتك وتعالج 

الأنيميا، ميكن حماية القلب اأي�سًا.

2- التورم:

على  قدرتها  تقل  الكلية،  بوظائف  ق�سور  ح��دوث  عند    

تخلي�س اجل�سم من املاء الزائد. وهذا املاء الزائد يرتاكم 

اأحيانًا  اأن��ه  كما  والأي��دي.  والوجه  والأرج��ل  القدمني  يف 

يرتاكم بالرئتني مما ي�سبب �سيق بالتنف�س. اإذا كنت تعاين 

من ال�سغط املرتفع، فمع تراكم املاء باجل�سم �سوف جتد اأن 

ال�سغط اأ�سبح اأكرث ارتفاعًا واأ�سعب يف التحكم به بالعالج 

ين�سح  الكلى،  اأم��را���س  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل  ويف  املعتاد. 

ا�ستخدام  الطعام،  يف  امللح  من  اأقل  كميات  بتناول  الأطباء 

بع�س الأدوية املدرة للبول للتخل�س من املاء الزائد، وهذه 

املزمنة  الكلى  اأمرا�س  الإجراءات ت�ساعد يف تاأخري تطور 

وت�ساعد يف عالج التورم اأي�سًا.

3- تغري يف عملية التبول:

    الكلى ت�سنع البول لذلك عند حدوث مر�س مزمن بالكلى 

التغريات  بع�س  تالحظ  اأن  ميكنك  البول.  يف  تغري  يحدث 
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“ ال يوجد انسان ضعيف، بل يوجد انسان يجهل موطن قوته ”  
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اإىل  ت�سري  القدمي  بالعهد  كثرية  ورموز  نبوات 

ال�سيدة العذراء مرمي ونتناول منها الآتي:-

يا  تخايف  ل  لأور�سليم  يقال  اليوم  ذلك  »يف 

و�سطك  يف  اإلهك  الرب  يداك.  ترتخ  ل  �سهيون 

جبار«)�سف14:3).. 

اإ�سرائيل الرب  وجند وعًدا رائًعا للكني�سة : ملك 

)اح�ساء(  و�سط  يف  اهلل  يحل  حيث  و�سطك  يف 

العذراء مرمي مثلما قال لها املالك« ل تخاف يا مرمي 

�ستحبلني  انت  نعمة عند اهلل.وها  لأنك قد وجدت 

ي�سوع»)لو31:30-1)،  وت�سمينه  ابنا  وتلدين 

تخايف  ل  مرمي  العذراء  هي  التي  لأور�سليم  ويقول 

يا �سهيون ل ترتخي يداك)ل ترتعبي( الرب الهك 

يف و�سطك”وها انت �ستحبلني وتلدين ابنا وت�سمينه 

ي�سوع«) لو 1: 31)

�سعبه،  و�سط  اهلل  ح�سور  هو  النبوه  هذه  جوهر 

يف  امل�سيح  يكون  ان  الكني�سه  وجمد  ا�سرائيل  جمد 

حلول  باحلقيقة  الكلمة  اهلل  حل  فعندما  الو�سط، 

»يهوه«  بنف�سه  اهلل  العذراء..  بطن  يف  اقنوميا 

جوهره ولهوته دخل و�سكن يف بطن العذراء واخذ 

بالرمز  �سفنيا  يتكلم  الب�سرية..فهنا  طبيعتنا  منها 

وبالبنوة وحتقق النبوة يف اجنيل لوقا.

ومالأ  الجتماع  خيمة  ال�سحابة  غطت  »ثم 

املالك  فاأجاب  امل�سكن«)خر34:40(«  الرب  بهاء 

العلي  وقوة  عليك  يحل  القد�س  لها.الروح  وقال 

تظللك«)لو35:1)

ال�سحابة هي رمز للروح القد�س الذي كان يرافق 

البحر..  ويف  الربيه  يف  �سائرين  وهم  اإ�سرائيل  بني 

يعمل  معناها  حرفيا  )تظللك  تظللك  العلي  وقوة 

عليك خيمة(،

مرمي)التي  العذراء  على  حل  القد�س  الروح  اإذًا   

هي خيمة الأجتماع(.. 

اهلل  التقاء  فيها  يحدث  الأجتماع  خيمة  كانت  و 

بالنا�س، والعباده وتقدمي الذبائح..فهوؤلء الثالثة 

موجودين يف العذراء.. 

العذراء اأقد�س مكان حدث فيه التقاء بني اهلل والنا�س 

عندما حدث الأحتاد الكامل بني النا�سوت والالهوت. 

يف  ت�سبيح  عن  عبارة  العذراء  لن  العبادة:   

كني�ستنا، نتذكر هنا ت�سبحه العذراء عندما قابلت 

الي�سابات.

ربنا  احلقيقي  الذبيح  فيها  العذراء  الذبائح: 

ي�سوع امل�سيح.

 ومالأ بهاء الرب امل�سكن مثلما قال لها املالك»�سالٌم 

تها املمتلئة نعمة«)لو28:35( اأمتلئت العذراء  لِك اأيَّ

ببهاء الرب، اأمتلئت بح�سور اهلل فيها )نور اهلل �سمل 

العذراء مرمي(.

الأنبا رافائيل – الأ�سقف العام

اإىل  م�سر  حتّول  من  التخّوف  ب�سبب  للبع�س،  حمبطة  الرئا�سية  النتخابات  نتيجة  جاءت 

دولة ذات مرجعية دينية، اأو اأن ت�سبح منوذًجا اإيرانًيا ثانًيا، ومل يقلق هوؤلء من ذلك خوًفا على 

الكني�سة واإمنا على م�سر، فالأقباط اعتادوا العي�س يف كل الظروف، اإًذا، ولأننا م�سريون، فمطالبنا 

هي م�سرية، ل طائفية ول حمّلية ول وقتية. نحن نريد رئي�ًسا يحب م�سر ويعمل خلريها، و�سيعّم 

هذا اخلري بالطبع اجلميع على ُمتَلف اجتاهاتهم وانتماءاتهم. كما لأنه لي�س من املنا�سب ا�ستباق 

ع ماذا �سيفعل، فهو يحتاج اإىل بع�س الوقت لي�ستجمع قواه وترتيب اأفكاره. الزمن والأحداث وتوقُّ

ب علينا اأن ن�سّلي من اأجله ح�سبما يو�سينا الكتاب املقد�س، وح�سبما  ا كان الرئي�س فاإنه يتوجُّ واأيًّ

يوجد يف �سلوات الكني�سة، لكي يهبه اهلل حكمة، ولكي يتكّلم يف قلبه بال�سالم من اأجلنا، وان يزّينه 

وكل معاونيه وم�ست�ساريه بكل �سالم، لكي يعملوا من اأجل البالد؛ فال�سك اأن هناك م�سئوليات ج�ساًما، 

وملّفات كثرية هامة يف انتظاره. اإنه �سعور بامل�سئولية من جهتنا نحو اجلميع، بل لقد طلب القدي�س 

َل ُكلِّ �َسْيٍء، اأَْن  وَّ ا: »َفاأَْطُلُب اأَ ام، لي�س اللطفاء منهم واإمنا العنفاء اأي�سً بول�س اأن ن�سلي من اأجل احُلكَّ

ا�ِس، لأَْجِل امْلُُلوِك َوَجِميِع الَِّذيَن ُهْم يِف  َراٌت لأَْجِل َجِميِع النَّ َلَواٌت َواْبِتَهاَلٌت َوَت�َسكُّ ُتَقاَم َطِلَباٌت َو�سَ

َنا  لِّ�سِ ًة َهاِدَئًة يِف ُكلِّ َتْقَوى َوَوَقاٍر، لأَنَّ هَذا َح�َسٌن َوَمْقُبوٌل َلَدى ُمَ َي َحَياًة ُمْطَمِئنَّ ٍب، ِلَكْي َنْق�سِ َمْن�سِ

اهلِل« )تيموثاو�س الأوىل 2: 3-1).

بُّ مل ياأُمْر؟« »َمْن ذا الذي يقوُل فيكوَن والرَّ

)مراثي اإرميا 3: 27)

النبا مكاريو�س ال�سقف العام

“ األحرى بكم أن تكونوا كطوبيا عندما أوصى ابنه قائال:ليكن اهلل في قلبك جميع 
أيام حياتك واحذر أن ترضى بالخطيئة.. تصدق من مالك وال تحول وجهك عن فقير 

وحينئذ فوجه الرب ال يحول عنك”                )الشهيد كبريانوس (
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هذه كانت أدوات هزيمتنا 
العذراء كانت حواء،ألنها لم تكن بعد قد 

عرفت زوجها

والخشبة كانت شجرة معرفة الخير والشر

يا للعجب !! مرة ثانية

هنا أيضا عذراء وخشبة وموت 

أدوات الهزيمة صارت أدوات النصرة

ألن مريم حلت محل حواء

   العذراء هي مريم والدة االله... 
والخشبة هي الصليب المحيي... 
والموت هو موت المسيح الذي 

أعطانا الحياة.

عذراء وخشبة 
وموت

القديس يوحنا فم الذهب 


