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الله يفتقد اإلنسان
عيــد الميــاد المجيــد فاتحــة أعيادنــا فــي
الســنة الميالديــة الجديــدة ،واحتفالنــا بــه ليــس
تاريخيــا ً وال كنســيا ً فقــط بــل هــو مناســبة
فــوق الزمــان ،إذ فيــه وبــه يفتقــد هللا بنفســه
البشــرية جمعــاء .إنــه َحــدَ ٌ
ث ليــس لــه مثيــل
َّ
َ
َ
فــي تاريــخ البشــر ،إذ أن“ :اَُ ،ب ْعــدَ َمــا كلــ َم
اآل َبـ َ َ
َ
ـرةٍ،
اع َو ُطـ ُرق َكثِيـ َ
ـاء ِباأل ْن ِب َيــاءِ َقدِيمـاًِ ،بأ ْنـ َـو ٍ
َ
ـر ِة فِــي ا ْب ِنـهِ ،ا َّلـذِي
ـام األَخِيـ َ
َك َّل َم َنــا فِــي هـ ِذ ِه األ َّيـ ِ
َج َع َلـ ُه َو ِارثـا ً لِـ ُكل ِّ َ
شـ ْ
ـيءٍ  ،ا َّلـذِي ِبـ ِه أَ ْيضـا ً َع ِمـل َ
ا ْل َعا َلمِيــنَ ” (عــب.)2 -1:1
ســد يفتقــد
ولكــن مــا معنــى أن هللا بالتج ُّ
اإلنســان؟!
 +اإلنســان ثميــن جــداً عنــد هللا .هــو َّلذتــه
وصنعــة يديــه .هــو المخلــوق الــذي تــوَّ ج بــه هللا
َ
ُ
الخليقــة ،إن جــاز التعبيــر هو شـ ْـغل هللا الشــاغل.
 +هللا يهتــم بخليقتــه ،عا َلمنــا وكل مــا فيــه مــن
قضايــا وأحــوال ماديَّــة ومعنويَّــة منظــورة أو
غيــر منظــورة ،ولكــن وســط كل هــذا أراد أن
ـرم الجســد اإلنســاني وأن يق ِّدســه ويرفــع مــن
يُكـ ِ
ً
َّ
قيمتــه ،فاتخــذ جســدا وحــل بيننــا نحــن البشــر
(يو.)14:1
 +التج ُّســد َحــدَ ٌ
ث فريــد ،و َل ِك َّنــه ليــس ماضي ـا ً
أو أثريــاً ،وال مســيحيتنا َم ْت َحفــاً ،إنمــا المســيح
الــذي أتــى إلــى بيــت َلحْ ــم يأتــي اليــوم لِ َمــن َي ْق َبلــه
باإليمــان فــي أي زمــان وفــي أي مــكان و ألي
إنســان.
َ
َّ
 +التجسُّــد كان الطريــق إلــى الفــداء “ألنــ ُه
ه َكـ َـذا أَ َحــبَّ هللاُ ْال َعا َل ـ َم َح َّتــى َبـ َـذ َل ا ْب َن ـ ُه ْال َوحِيــدَ ،
ـك ُك ُّل َمــنْ ي ُْؤ ِمــنُ ِبـهَِ ،بـ ْل َت ُكــونُ َلـ ُه
لِ َكــيْ الَ َي ْهلِـ َ
ُ
ْال َح َيــاةُ األَ َب ِد َّي ـة” (يــو.)16:3
 +التجســد جعلنــا ُن ْ
ــد ِرك قــوة هــذا االســم
“عمانوئيــل” أي “هللا معنــا” (مــت ،)23:1ليــس

مجازيــا ً وال معنويــاً ،بــل واقعيــا ً و شــخصياً،
وفاعليــة هــذا االســم ال ُم ْم ِتــد َم َع َنــا ّع ْبــر الزمــان
“وهــا أنــا معكــم كل األيــام إلــى انقضــاء الدهــر..
آميــن” (مــت.)20:28
كثيــرون ُي َف ِّكــرون فــي المســيح علــى أنــه فــي
“الماضــي”.
ِّ
وآخــرون ُي َفكــرون فــي المســيح الــذي ســيأتي
فــي “المســتقبل”.
أمــا نحــن فنؤمــن بالمســيح الحاضــر َم َع َنــا
والعامــل فينــا :إنــه بالحقيقــة حياتنــا ُكلّنــا
وخالصنــا ُكلّنــا ورجاؤنــا ُكلّنــا وشــفاؤنا ُكلّنــا
وقيامتنــا ُكلّنــا.

بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني
@PopeTawadros

وق َّدمت
”ح َم َلت مريم النار واحتَ ضنَ ت اللهيب بين ذراعيهاَ ،أ ْع َطت اللهيب َص ْد َرها كي َي ْر َضعَ ،
َ
(مار أفرام السرياني)
					
لِ ذاك الذي َيقوت الجميع َل َبنَ ها”
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اس َم ُه
“ه َُو َذا ا ْل َع ْذ َرا ُء َت ْح َبل ُ َو َتلِ ُد ا ْب ًناَ ،و َيدْ ُعونَ ْ
عِ َّما ُنوئِيل َ ا َّلذِي َت ْفسِ ي ُرهَُ :اُ َم َع َنا” (مت)23 :1
َجميل ٌ هذا االسم الذي دُعِ َي به السيد
المسيح في َمولِدَ ه “ عِ َّما ُنوئِيل َ  ..هللا َم َع َنا”،
إسم فيه الكثير من التعزية ،إذ فيه الكثير من
ُح ِّب هللا لنا.
إن َب َركة عيد الميالد تتركز في عبارة
ِس أنك مع
“عمانوئيل” .فإن كنت يا أخي َتح ُّ
هللا ،وهللا معك .تكون قد تمتعت فعالً ِب َب َركة عيد
الميالد.
ال َتظِ ن أن عيد الميالد هو اليوم الذي انتهينا فيه
من الصوم وبدأنا نفطر!! أو أن عيد الميالد هو
اليوم الذي َعم ِْلنا فيه قُدَّاس العيد بطقوسه وألحانه
الفرايحي ،عيد الميالد من الناحية الروحية هو
عِ شرة عمانوئيل الذي هو هللا َم َع َنا.
ُ
إنَّ هللا ال يريد ِم ْن َك شيئا ً غير قلبك ليسكن فيه.
ال تظن أن هللا يريد منك شيئا ً غير هذا!! تقول له:
يارب سأُعطي كل أموالي للفقراء ،يقول لك :يا
حبيبي أنا أريد قلبك ،أن أسْ ُكن داخلك .تقول له:
يا رب سأصوم وأ ُكفَّ عن الشر ،يقول لك :أريد
قلبك .تقول له :سأُصلِّي طول الليل ،يقول لك :إن
صلَّيت طول الليل ولم ُتعطِ ني قلبك فال فائدة من
صالتك ،كل عبادتك وصلواتك هي مُجرَّ د عبادة
خارجية إن لم يكن هلل َمس َكن داخل َق ْل ِبك.
هللا ُيريد أن ُيقيم صداقة معك ،يقول الكتاب:
“وسار أخنوخ مع هللا ،ولم يوجد ألن هللا
أخذه”(تك ،)24:5منظر جميل أن نتخ َّيل أخنوخ
درك كيف
وهو سائر مع هللا ،وشعور عميق أن ُن ِ
أن هللا لم ُيمكِنه االستغناء عن أخنوخ فأخذه
إليه!!
إن بولس الرسول َي ْش َرح َمجئ الرب الثاني
على السحاب واختطافنا إليه ،فيختم هذا المشهد
الجميل ِب َق ْولِهِ“ :وهكذا نكون كل حين مع
الرب”(1تس ،)18:17-4وهنا على األرض
نلمح مالحظة قويَّة في حياة القديسين ،وهي
أن القديسين كانوا يشعرون دائما ً بوجودهم في
حضرة هللا ،كانوا يرونه معهم على الدوام،
أمامهم وعن يمينهم.
إنها عبارة متكررة على فم إيليا النبي إذ
يقول”:حيٌّ هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه”
(1ملَ ،)15:18من ِم َّنا يشعر باستمرار أنه
واقف أمام عمانوئيل الذي هو هللا َم َع َنا؟!.

داود أيضا ً كان َيحِسُّ على الدوام بوجود هللا
معه إذ يقول“ :رأيت الرب أمامي في كل حين،
ألنه عن يميني فال أتزعزع” (مز .)8:16ما هذا
يا داود؟ هل الرب أمامك أم عن يمينك؟ هو معي
في كل حين وفي كل موضع ،وفي كل اتجاه
أشعُر بوجود هللا.
ْ
إن الشخص الذي َيشعُر بأن هللا أمامه ال يمكن
أن ي ُْخطِ ئ ،س َي ْخ َجل َح ْتما ً من هللا ،ويقول“ :هوَّ ذا
هللا يراني وأنا أعمل ،هوَّ ذا يسمعني وأنا اتكلم”،
خترقان الظالم ،فلو
هللا له عينان ّك َلهيب نار َت ِ
أننا شعرنا أن هللا كائن معنا لكان من المستحيل
علينا أن ُنخطيء ،إنَّ خطايانا دليل على أننا غير
شاعرين بوجوده معنا.
هل تظن يا أخي أن ال ُملحِدين فقط هم الذين
ُينكِرون وجود هللا! .أؤ ِّكد لك أنك في كل خطية
ترتكبها تكون قد نسيت وجود هللا أو أن َكر َته
عمل َّياً ،لو كنت مؤمنا ً فعالً بوجوده أمامك
ش ْيت .ال َ
وخ َ
َل َخ ِج ْلت َ
ش َّك أن إحساسنا بعمانوئيل
ُيعطينا الطهارة والنقاوة والقداسة على الدوام.
وإحساسنا بوجود عمانوئيل “هللا معنا”
ُيعطينا الشجاعة وعدم الخوفَ .ل َّما بدأ يشوع
شدَّ دْ َو َت َ
خِدْ َم َته قال له الربَ “ :ت َ
َب
ش َّج ْع! الَ َت ْره ْ
ْ
ُ
َب”
الر َّب إِل َه َك َم َع َك َح ْيث َما َتذه ُ
ِب ألَنَّ َّ
َوالَ َت ْر َتع ْ
(يش.)9 :1
ش ُعر بوجود هللا َي ْ
اإلنسان الذي َي ْ
ش ُعر بقوة
عظيمة معهُ ،تزيل منه كل خوف وكل اضطراب
و َت ِهبه الثقة واالطمئنان.
هذه فكرة عن َع َم ِل عمانوئيل إلهنا ،عندما
يكون َم َع َنا ،و ُي ِّ
حطم كل قوة أمام عبيده ،فال يقع
بهم أحد ليؤذيهم.

جسد في أحشاء العذراء ليأست النسوة ظانات أنهن فاسدات“
“لو أن ابن اإلنسان رفض التَ ُّ
(القديس ُأغسطينوس)
							

رسالتى
إليك
أنا  ..أبوك
 ..فى
لهذا أتيت إليك  ..نزلت إلى أرضك
عيد
إلي ..
إذ لم تستطع الصعود َّ
الميالد
من اآلن لم تعد عبداً ..
“ال أعود أسميكم عبيداً ”..
حينما تصل ِّ  ،فلتقل “أبانا الذى
في السموات .. ”...

أنا  ..أحبك

بقلم
أبونا بيجول
األنبا بيشوي

تجسدت من أجلك  ..لكي أخلصك مما أنت
فيه..
رغم أنك استحققت العقوبة  ..لكني حولت
لك العقوبة خالصا ً ..

أنا  ..أعينك

ال تخف  ..أنا أعينك  ..حين ال تجد لك
معينا ً ..
رجاءك  ..إن لم تجد رجا ًء ..
أرعاك  ..أحفظك  ..عيني عليك من أول
السنة إلى آخرها ..
نقشتك على كفي  ..من يمسك يمس حدقة
عيني ..

أنا معك كل األيام وإلى انقضاء
الدهر..
أنا  ..صيرت لك األرض سما ًء

جعلت السماء واألرض واحداً  ..جعلت
مشيئتي على األرض  ،كما هي في السماء
أطلب “ ..ليأتي ملكوتك” ..
في داخلك  ..فأملك (أنا) عليك.

أم فرحانـة
بالصلـــح الذى
حصـــــل بيـــن
أوالدهـا وأبيهم
السمـــــــاوي
حقا ً ربي  ..إني أصلي :
“حبك أنزلك إلى هبوطنا  ،نعمتك ُتصعدنا
إلى علوك”

أنا  ..مخلصك

من الخطية ..ومن عقوبة الخطية ..ومن
سلطان الخطية والموت..
من الشيطان الذى امتلكك  ..لقد غلبته
لك وقيدته ألف سنة
إن كان رئيسا ً لهذا العالم  ..لم يصبح
في (وال فيك) شيئا ً
له َّ
ً
مولودا من عذراء” 			
“لو أن ميالد المسيح أفسد بتولية العذراء َل َما ُح ِسب
(القديس ُأغسطينوس)
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ُولِدَ ال�سري جمدي حبيب يعقوب الربوفي�سور امل�سري الربيطاين وج َّراح
القلب العاملي يف  16نوفمرب 1٩35م ببلبي�س مبحافظة ال�سرقية مب�سر لعائلة
قبطية اأرثوذك�سية تنحدر اأ�سولها من اأ�سيوط.
َد َر َ�س الطب بجامعة القاهرة و َتع َّلم يف �سيكاغو ثم انتقل اإىل بريطانيا يف
عام  1٩6٢ليعمل مب�ست�سفى ال�سدر بلندن ثم اأ�سبح اأخ�سائي جراحات القلب
والرئتني يف م�ست�سفى هارفيلد من  1٩6٩اإىل  ٢001ومديرا لق�سم الأبحاث
العلمية والتعليم منذ عام .1٩٩٢
عُ ِّ َني اأ�ستاذ ًا يف املعهد القومي للقلب والرئة يف عام  .1٩86واهتم بتطوير
تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام  ،1٩67ويف عام  1٩80قام بعملية نقل قلب
للمري�س دريك موري�س والذي اأ�سبح اأطول مري�س َن ْقل قلب اأوروبي على قيد
الياة ،حتى موته يف يوليو  ،٢005ومن بني امل�ساهري الذين اأجرى لهم عمليات
كان الكوميدي الربيطاين اإريك موركامب .ومنحته امللكة اإليزابيث الثانية لقب
«فار�س» يف عام  1٩66و ُيط َلق عليه يف الإعالم الربيطاين لقب «ملك القلوب».
ح�سل على زمالة كلية اجلراحني ا َمل َلكية بلندن ،وح�سل على األقاب ودرجات
َ�س َرفية من ُك ّ ًال من جامعة برونيل وجامعة كارديف ،وجامعة لوفربا ،وجامعة
ميدل�سك�س (جامعات بريطانية) وكذلك من جامعة لوند بال�سويد وله كرا�س
�سرفية يف جامعة لهور بباك�ستان وجامعة �سيينا باإيطاليا.
ونظر ًا جلهود اجلراح العاملي وتاأثريه الف َّعال يف جمال جراحة القلب ،ح�سل
على لقب بروفي�سور يف جراحة القلب عام 1٩85م ،كما قامت َم ِل َكة بريطانيا
ِ َمب ْنحه لقب “�سري” عام 1٩٩1م ،ومنحه الرئي�س الأ�سبق مبارك و�سام «قالدة
النيل ال ُع ْظ َمى عام «٢011م» ،بالإ�سافة اإىل عدد من الألقاب والدرجات ال�سرفية
من اجلامعات العاملية .وح�سل على و�سام «ال�ستحقاق الربيطانى
( )Order of Meritلعام  ٢014من امللكة اإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وحظي الدكتور جمدي يعقوب بتكرمي من قدا�ضة البابا
توا�ضرو�س الثاين ،بابا الإ�ضكندرية وبطريرك الكرازة املرق�ضية.
واأعلن الدكتور جمدي يعقوب يف فرباير  ٢014ناح جتارب فريق بحثي من
الكلية الإمربيالية بلندن يف بناء �س َّقالت نانونية ت�ساعد يف تكاثر خاليا جذعية
لإنتاج ِ�سمامات َق ْل ٍب بديلة عن الأن�سجة الطبيعية لإنتاج «قلب ب�سرى كامل».
التو�سل اإىل
ويقول الدكتور جمدي يعقوب اأنه يف خالل ع�سرة اأعوام َ�س َي ِت ُّم ُّ
زراعة قلب كامل با�ستخدام اخلاليا اجلذعية .وكان الفريق الطبي قد نح يف
ا�ستخراج اخلاليا اجلذعية من العظام وزرعها وتطويرها اإىل اأن�سجة حتولت اإىل
�سمامات للقلب ،وبو�سع هذه اخلاليا يف بيئة من الكولجني تكونت اإىل �سمامات
للقلب بلغ طولها � 3سنتيمرت.
ويقوم الدكتور جمدي يعقوب كل فرتة بزيارة م�سر ُي ْج ِري خاللها العديد
من عمليات القلب املفتوح با َمل َّجان .وقام باإن�ساء مركز لعمليات القلب يف مدينة
اأ�سوان ب�سعيد م�سر ُمز َّود ًا باأحدث التقنيات الطبية الديثة ،والدكتور جمدي
يعقوب ُم ْ�س َت ِق ٌّر الآن يف هذه امل�ست�سفى.

5

شخصيات
قبطية...
الدكتور
مج
د
ى
ي
ع
ق
و
ب

للنجاح” ُأغسطينوس)
التحضير(القديس
النساء”
جنس
المسيح من
إرادة
ليواسيمنها
امرأة األهم
مهمة ،لكن
إرادةولِ دالنجاح
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( بوبي نايت)

لماذا وُلد المسيح في مزود؟
ُمقا ِبل ولدة يوحنا املعمدان يف بيت كهنوتي ُمريح ،فاإن املزود ا�ستقبل الطفل ي�سوع عند ولدته بالتنب وا َ
ل َ�سى ،وكان ذلك مُقدِّ مة لرحلة
اآلم انتهت بال�سليب ،فهو الذي َق�سى َ�س ْطر ًا كبري ًا من حياته على الأر�س يف اجلبال والوديان وبني الزروع ،وهو الذي َّ
حذر تلميذه الذي
ال�س َما ِء َاأ ْو َكا ٌرَ ،واأَ َّما ا ْبنُ الإِ ْن َ�س ِان َف َل ْي َ�س َل ُه اأَ ْين ُي ْ�س ِن ُد َراأْ َ�سهُ( "..مت ،)0٢ :8وكان
طلب اأن يتبعهَ " :ف َق َال َل ُه َي ُ�سوعُِ :لل َّث َعا ِلب اأَ ْو ِج َر ٌة َو ِل ُط ُيو ِر َّ
اأكرث طعامه ال�سمك واخلبزَ ،وم�سى كثري ًا على قدميه مثلما حدث عند لقائه بال�سامرية ،عدا الآلم النف�سية التي تَن َّباأ بها �سمعان الكاهن
ملرمي« :هَ ا اإِنَّ َ
وط َو ِق َي ِام َك ِث ِريينَ ِيف اإِ ْ�س َرا ِئ َيلَ ،و ِل َع َال َم ٍة ُت َقا َو ُمَ .واأَ ْن ِت اأَ ْي�س ًا َي ُجو ُز ِيف َن ْف ِ�س ِك َ�س ْي ٌف( »...لوقا .)53 ،43 :٢
هذا َقدْ ُو ِ�س َع ِل ُ�س ُق ِ
لقد ا�سطهده بع�س من اأقاربهَ « :و َملَّا َ�سمِ َع َاأ ْق ِر َباوؤُ ُه َخ َر ُجوا ِل ُي ْم ِ�س ُكوهُ،لأَ َّنه ُْم َقا ُلوا" :اإِ َّن ُه ُ ْ
م َت ٌل"» (مر ،)1٢ :3وت�ساور عليه اليهود ،ورف�سوه،
.و�س َمة الفقر التي ل َز َمته منذ البداية يف
و�سادروه كثري ًا ،وحاولوا ا�سطياده ،وانتهى الأمر بالقب�س عليه وحماكمته وتعذيبه و َقتْله م�سلوب ًا ِ
املزود ،كانت وما زالت تعزية لكل الفقراء واملحتاجني والذين كانت ظروفهم الأ�سرية قا�سية وغري ُمريحة .وقد رتَّب هكذا ل ُي َعزّي الفقراء
وي�ساركنا اآلمنا ،و ُي ْخ ِزي اأغنياء العامل والكماء بالفقراء والب�سطاء.
قراأت ِق َّ�سة عن ُم َب ِّ�سر طلب من الأطفال – بعد اأن حكى لهم حكاية امليالد – اأن َي ْ�س َنع كل منهم مزود ًا ب�سيط ًا ،وبينما انهمك الأولد
كان من بينهم طفل �سغري اإ�سمه "مي�سا" ،كان مي�سا قد َ�س َنع مزود ًا ب�سيط ًا و َو َ�سع فيه ال َق َّ�س ،لكن املُ َب ِّ�سر د ُِه�س عندما راأى طفلني يف املزود.
َف َل َفت انتباهه اإىل اأنَّ املزود كان فيه ي�سوع فقط ،غري اأن الطفل اأجاب على الفور" :نعم ،ولكني ما اأن َو َ�س َعت مرمي الطفل يف املزود ،حتى
نظر نحوي و�ساألني اإن كان َلدَ يَّ مكان لأ�سكن فيه .اأجبته اأنه لي�س يل اأب اأو اأم ،لذلك لي�س يل مكان لن�سكن فيه مع ًا .حينئذ قال يل ي�سوع
اإذ ًا ميكنك اأن متكث معي ،فاأجبته اإين ل اأ�ستطيع اأن اأقبل دعوته ،اإذ لي�ست يل هَ د ّية اأقدمها له كالباقني ،واإذ كنت اأرغب من كل قلبي ،اأن
اأكون معه ،فاأخذت اأُف ِّكر اأنه اإذا منت معه يف املزود ،فرمبا اأ�ستطيع اأن اأعطيه بع�س الدفء� .ساألت ي�سوع :اإن َم َن ْعت عنك الربد وجع ْلتك
ت�ستدفئ ،هل َيكفي هذا هَ د ّية لك؟ اأجابني ي�سوع :اإن هذه �ستكون اأعظم هَ د ّية .بعد ذلك دخلت اإىل املزود بجانبه .حينئذ نظر اإ َّ
يل ي�سوع
وقالَ :ت ْقدر اأن ت َْ�س ُكن معي ،اإىل الأبد ".حني اأنهى مي�سا ق�سته ،كانت عيناه قد امتالأتا بالدموع .وو�سع راأ�سه بني يديه واأخذ يجه�س بالبكاء.
لقد وجد ذلك ال�سبي اليتيم َمن لن يتخ َّلى عنه اأو َي ْرتُكه اأو يوؤذيهَ .و َجد �سخ�س ًا َمي ُكث معه اإىل الأبدَ ،و َجد الرب ي�سوع .اأما من ِجهَة اأنه
ُولِدَ يف مكان به حيوانات ،ففيه اإ�سارة اإىل اأن الإن�سان قد ا ْن َح َّط ب�سبب اخلطية ونتائجها اإىل م�ستوى اليوانَ ،ف َنزَ ل اإلينا ِل َ ْري َفعنا لي�س اإىل
م�ستوى امللوك َف َح�سب ،واإمنا اإىل م�ستواه هو من حيث القدا�سة واخللود ،بل اأنه ُولِدَ يف مزود َت ْقتات منه البهائم ،لكي ُي َقدِّ م نف�سه ِطعام ًا لنا،
ال ْمالن والذبائح .اإنه َملِن املُ ْخ ِجل حق ًا اأن َي�ستق ِبله َ
فهو ا َ
عامل اليوان بينما َي�سيق به الب�سر!
ل َمل القيقي والذي اإليه كانت ترمز جميع ِ
وحقيقي اأنه مل َي ْن ِزل باأحد الق�سور ولكنه ح َّول املكان املُ ْح َت َقر اإىل ما هو اأعظم من الق�سور ،وا�ستهى اأعظم ملوك العامل اأن ينال َب َر َكته.
ح�سن اإليه ،وقد ق َّد�س اهلل العامل واملادة بحلوله فيها ،حتى ِعظام
حق ًا لي�س املهم املكان ولكن ال�ساكن فيه ،والذي ميكن اأن ُي�سيء اإليه اأو ُي ِ
الأموات والتي كان َ ْمل ُ�سها نا�سة�ِ ،سرنا نتبارك باأج�ساد ِوعظام القدي�سني.
وطعام ًا لنا  ،وبالتحديد هي ال�سينية ،حيث ت�سري ال ُق َّبة
املزود واملذبح وال�سينية اعترب الآباء اأن املغارة حيث َقدَّم الطفل ي�سوع ذاته عنا ِ
اإىل �سقف املزود ،بينما ُي�سري ال�سليب الذي فوقها اإىل نم املجو�س ،واللفافة التي ُت ِّ
غطيها اإىل الأقمطة التي ُل َّف بها املولود ،ومن َث َّم مل
يهتم الآباء كثري ًا باملكان املادي الذي ُولِدَ فيه امل�سيح ،واإن كان يف الواقع قد اجتذب الكثري من الزائرين من ال�سعب وا ُ
ل َّكام ،واأعطوا املكان
املادي ذاته الذي ُولد فيه كرامة كبرية.
نيافه األنبا مكاريوس –األسقف العام

وصيرته مصدر حياة للمائتين”
لك يا من التحفت بجسد آدم القابل للموت
“المجد َ
َّ
(القديس مار أفرام السرياني)
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الق�س دوماديو�س
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هل هناك ارتباط بني عيد امليالد وعيد القيامة يف طق�س الكني�سة؟ هل ِق َّ�ستا امليالد
والقيامة ق�سة واحدة؟ هل املذبح املُق َّد�س وعليه اجل�سد والدم الإلهيان هو مزود امليالد اأم
�سليب اجللجثة اأم القرب املقد�س؟
يك�سف ال�سر القدي�س اأبيفانيو�س اأ�سقف قرب�س من القرن الرابع يف ميمر عن نزول ال�سيد
امل�سيح للجحيمَ ،ف َ ْري ُبط ِب َع َجب وده�سة بني خروج الرب من بطن العذراء وختوم البتولية
حمفوظة وبني خروجه من القرب والأختام حمفوظةَ .و َر َبط بني اختيار الرب لأح�ساء العذراء
ال ِب ْكر لي�سكن فيها واختياره اأن ُي ْد َفن يف قرب ِب ْكر مل َ
يو�سع فيه اأحد ل قبله ول بعده.
اإن هدايا املجو�س تك�سف ال�سر ،فقد قدَّموا للمولود املُ َّر مع الذهب واللبان و�سجدوا له،
باملر وك َّفناه بالأكفانَ ،ك َم َثل
وهذا متام ًا ما عمله يو�سف ونيقودميو�س عندما ط َّيبا اجل�سد ِّ
ما ق َّمطته الأم العذراء بالأقمطة و َو َ�س َعته يف مزود كان رمز ًا لقربه.
التج�سد ،واأمام قربه القدي�س يو�سف
اأمام مزوده ند القدي�س يو�سف ال َن َّجار خادم ًا ل�سر
ُّ
الرامي خادم ًا ل�سر الفداء .هنا املالئكة تن�سد ِّ
«نب�سركم بفرح عظيم» ،وهناك «لي�س هو
ههنا لكنه قام».
اإن هذا الرتباط الرائع بني الأعياد ال�س ّيدية ن�ستطيع اأن ُن ْد ِر َكه اإذا قار ّنا بني ت َْ�س ِب َحة �سهر
كيهك وت َْ�س ِب َحة �سبت النور (الأبوكالب�سي�س) .اإن نظرة متاأنية لطقو�س الكني�سة املقد�سة
توؤ ِّكد هذه القيقة.
نحن ن�سوم اأربعني يوم ًا احتفا ًل وا�ستعداد ًا للميالد ،واأي�س ًا ن�سوم اأربعني يوم ًا قبل
الف�سح.
ً
ً
ُنع ِّيد بامليالد اأ�سبوعا كامال ،ويف اليوم الثامن لعيد امليالد (وهو من الأعياد ال�س ّيدية
الكربى) ُنع ِّيد عيد ًا �س ّيدي ًا �سغري ًا جلروح اخلتان .واأي�س ًا يف اليوم الثامن لعيد القيامة
الكبري ُنع ِّيد عيد ًا �سيدي ًا �سغري ًا ِل َل ْم�س القدي�س توما جلروح ال�سليب.
ويف اليوم الأربعني للميالد ُنع ِّيد لدخول ُم ِّل�سنا لهيكل اأور�سليم حممو ًل على اأذرع الأم
البتول ليجل�س يف يد �سمعان ال�سيخ ،واأي�س ًا يف اليوم الأربعني لقيامته ُنع ِّيد ب�سعوده للهيكل
ال�سماوي يف اأور�سليم العليا حممو ًل على �سحابة اأَ َخ َذته عن اأعيننا ليجل�س عن ميني الآب.
اإن القيامة لي�ست ُجم َّرد َحدَ ث ًا ُنع ِّيد له ،اإمنا القيامة َ�سخْ �س ابن اهللَ ...ن َعم ،الآب هو
ينبوع القيامة ،والإبن الوحيد هو القيامة والياة ،والروح القد�س هو روح القيامة والياة.
اإن اأعياد الكني�سة هي يف حقيقتها عيد واحد ُنع ِّيد فيه للرب وبالرب .هو ف�سحنا .نعم،
نحن يف امليالد ُنع ِّيد للقيامة ويف القيامة ُنع ِّيد للميالد لأن امل�سيح هو حياتنا وميالدنا
وخال�سنا وقيامتنا كلنا.
ً
ً
ً
اإن زمن حياتنا الأر�سية اأ�سبح باحتاد اإبن اهلل ِبزَ ما ِننا يوما واحدا اأبديا نحياه يف كل
قدا�س« ،هذا هو اليوم الذي �سنعه الرب لنفرح ونتهلل» .اإن مزامري باكر تَ�سرح لنا هذا
ال�سر فهي ِل ِت ْذكارات امليالد واملعمودية والقيامة .اإن ِت ْذكار  ٩٢قبطي كل �سهر ُي�سري لهذا
ال�سرْ َ ...
لن «تينني» يف �سبت النور وكيهك يعزف هذه الرتنيمة ...اللفائف يف يد الكاهن
هي الأقمطة والأكفان .والبخور ال�ساعد على املذبح هو بخور املجو�س واأطياب املرميات
ونيقودميو�س ،ويف ال ُقدَّا�س ُو ِه َبت لنا حياة الثالوث القدو�س لنعيدها.

ً
شيئا بعد ،ترى ما الذي ستكتبه في
“إن هذا العام الجديد صفحة بيضاء لم نكتب فيها
(البابا شنوده الثالث)
			
هذه الصفحة من صفحات تاريخنا”

الشهيد بانيكاروس
الفارســـي
نشأته..
س ،أُقيم رئيسا ً للجند ،وكان محبوبا ً لدى
كان من بالد الفُرْ ِ
الملوك بسبب شجاعته .وفي عهد اإلمبراطور دقلديانوس ،إذ كان نائما ً
أبصر رؤيا كأنه قد ارتفع إلى السماء ،وقام إثنان من جيش الروم بتعميده في
بحيرة نارية هما تادرس المشرقي وليونديوس العربي .وفي الغد رأى بانيكاروس
الفارسي الرجلين اللذين رآهما في الحلم قد جاءا فعالً ،وأخذاه معهما من فارس إلى بالد
صقَ الثالثة معا ً
الروم ،وقد روى الثالثة أنهم نظروا ذات الرؤيا في ليلة واحدة ف َت َعجَّ بواْ .إل َت َ
ً
عالنية في وسط الجيش ،األمر الذي أثار
ِب ِرباط حُبٍّ روحي ،وكانوا يُمارسون الحياة ال َت َعبُّدية
ستدعونهم ،وإذ َع ِرفا أن بانيكاروس فارسي َخشِ يا ل َّ
دقلديانوس ومكسيميانوس فأرْ َسال وراءهم َي ْ
ِئل َتحْ ُدث
عداوة بينهما وبين ملك الفرس بسببه فأرادا ال َت َخلُّص ِم ْنهُ ،لِذا أرساله إلى رومانيوس والي اإلسكندرية لكي
سيح ُه وإال في ِّ
ُعذبه و َي ْق ُت َلهُ.
يُالطِ َفه أوالً بكل وسيلة ل َِعلَّه َيجْ َحد َم َ
في اإلسكندرية..
إقتاده أربعة من الجند إلى رومانيوس ،وهناك أمر الوالي ِب َطرْ ِح ِه في السجن حيث َظهر له السيد المسيح ،يقول
له“ :يا حبيبي بانيكاروس ،السالم لك! تشدد واغلِب ،فإن سالمي يكون معك”َ .سجد القديس بانيكاروس أمام السيد
المسيح ،فباركه الرب و َشجَّ عه ..وفي الغد استدعى الوالي القديس بانيكاروس الذي َت َعجَّ ب لجمال َط ْل َعته و َمهابته ،وإذ
رأى ثباته على اإليمان صار ي ِّ
ُعذبه تارة بوضعه على كرسي مملوء بالمسامير ،وأخرى بوضع قطعة حديد مُحمَّاة على
رأسه ،وثالثة بإشعال نيران تحته .وكان الرب يسنده ويشفيه.
ضى ،فكان يُصلِّي عنهم والرب يشفيهم ،وكانت شياطين كثيرة َتخرُج
َوسط هذه العذابات جاءت إليه الجماهير ُتق ِّدم ال َمرْ َ
من كثيرين باسم السيد المسيح.
وع َمل هللا على يديه ،فسأله
َسم َِع تاوغنسطس ،أحد األمراء بالخمس مدن ،وكان مُعلِّما ً ألوالد الملوك ،عن هذا الشهيد َ
من أجل إبنه الوحيد الذي به روح شرير ،عندئذ طمأنه القديس بانيكاروس ،سائالً إياه أن َيعود إلى بيته .فانطلق األمير إلى
بيته بينما صنع الوالي أتونا ً وألقى فيه القديس بانيكاروس فجاء رئيس المالئكة ميخائيل وأصعده من األتون وانطلق به إلى
دار األمير تاوغنسطس حيث أخرج الروح الشرير بعد َر ْش ِم ِه بعالمة الصليب ،فآمن األمير وأهل َب ْي ِتهِ.
ب رومانيوس من ال ُج ْند أن َينظروا ما َف َع َلت النيران ببانيكاروس .وإذ اقترب ال ُج ْند مات عدد منهم وأُصيب البعض
َط َل َ
ض إال القليل
بحروق ،لكن الوالي استراح إذ َظنَّ أن اآللهة قد انتقمت من بانيكاروس فلم تترك شيئا ً من عِ ظامه ،و َلم َيمْ ِ
حتى جاءه الخبر بأن بانيكاروس في بيت األمير تاوغنسطس.
استشهاده..
ف الكثيرون يُعلِنون إيمانهم بالمسيح المُخلِّص ،وإذ َخشِ َي الوالي
إسْ َت ْد َعى الوالي الشهيد ،وإذ رأته الجماهير َه َت َ
صدِي َقيْه
من الثورة ْأل َقى الشهيد في السِ جْ ن حيث َظ َه َر له السيد المسيح وطمأنه أنه َس َينال ال َب َركات السماوية مع َ
تادرس وليونديوس.
في الغد أمر الوالي بتعليق الشهيد ُم َن َّكس الرأس وأن يُر َبط َح َج ٌر كبي ٌر في ُع ُن ِقهِ ،و ُتو َقد النيران تحت
َوجْ ِههِ ،فأرسل الرب َمال َك ُه َ
صهُ.
وخلَّ َ
وأُرسِ ل إلى السجن فأتت الجماهير ب َمرْ ضاها ،و َتحوَّ ل السجن إلى مستشفي لِعِالج الكثيرين
طعت رأسه
باسم الرب .وبعد عذابات كثيرة خاللها آمن كثيرون قُ َ
ونال إكليل الشهاده في  13يناير (  5طوبه ).
صالته فلتكن مع جميعنا
آميــــــن

“صار اِ ً
بنا لإلنسان لكى يصير بنو اإلنسان أبناء الله”

(القديس يوحنا فم الذهب)
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ِملء الزمان
بقلم نيافة األنبا بيشوي

وكان يُكلِّـم موسـى النبـي مـن فوق غطاء
تابـوت العهـد بيـن الكارو َبيْـن الذهب َّييْـن،
ولكـن تابـوت العهـد كان رمـزاً للسـيد
المسـيح .وبداخـل التابـوت عصـا هارون
التـي أفرخـت بـدون زرع وال سـقي،
وهـي ترمـز إلـى ميلاده مـن العـذراء
القديسـة مريـم بـدون زرع بشـر ،كان
هللا مـع شـعبه فـي خيمـة اإلجتمـاع التـي
رمـزت إلـى السـيد المسـيح ،ولكـن لـم
ُتط َلـق عبـارة “هللا معنـا” علـى شـخص
مـن البشـر إلـى أن تجسَّـد هللا الكلمـة فـي
مـلء الزمـان مـن العـذراء مريـم.

لهـذا كان القديـس إشـعياء النبـي عجيبـا ً
فـي أقوالـه حينمـا كتـب “هـا العـذراء
تحبـل” ألنـه لـم يُسـ َمع منـذ الدهـر أن
عـذراء قـد حبلـت ،وكان أعجـب عندمـا
أشـار إلـى أن اإلبـن المولـود منهـا هـو
“هللا معنا”،ولكـن هكـذا نطـق الـروح
كان ملء الزمان هو
القـدس بفـم إشـعياء النبـي.

الموعد الذي أعدّ فيه هللا اآلب
كل شيء إلرسال اِبنه الوحيد إلى
تجسداً وفاديا ً و ُمخ ِّلصاً،
العالم ُم ِّ
“ولكِنْ
كقول بولس الرسولَ :
اء ِملْ ُء َّ
ان ،أَ ْر َ
َل َّما َج َ
سل َ هللاُ
الز َم ِ
ام َرأَةٍَ ،م ْولُودًا
ِن ْ
ا ْب َن ُه َم ْولُودًا م ِ
ِي ا َّلذِينَ
وس ،لِ َي ْف َتد َ
َت ْح َت ال َّنا ُم ِ
وس ،لِ َن َنال َ ال َّت َب ِّن َي”
َت ْح َت ال َّنا ُم ِ
(غل.)5 4- :4

وردت فـي سـفر إشـعياء أكثر مـن نبوَّ ة
عـن ميالد السـيد المسـيح ،وهـذه النبوَّ ات
ال تتكلـم عـن ميالده فقط ،بـل تتكلم أيضا ً
عـن ألوهيته.
 • النبوة األولى:
“هَـا ا ْل َع ْـذ َرا ُء َت ْح َبـل ُ َو َتلِـ ُد ا ْب ًنـا َو َتدْ ُعـو
اسـ َم ُه عِ َّما ُنوئِيـلَ”(إش ،)14 :7كلمـة
ْ
“عمانوئيـل” باللغـة العبريـة فسَّـرها
إنجيـل معلمنـا متـى الرسـول أنهـا تعنـي
“هللاُ َم َع َنـا” (مـت.)23 :1
وقـد ورد فـي العهـد القديم كثيـراً أن هللا
كان يلتقـي بشـعبه فـي خيمـة اإلجتمـاع،
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• النبوة الثانية:
“ألَ َّنـ ُه ُيو َلـ ُد َل َنـا َو َلـ ٌد َو ُن ْع َطـى ا ْب ًنـا،
اس ُ
ـة َع َلـى َك ِتفِـهَِ ،و ُيدْ َعـى
الر َي َ
َو َت ُكـونُ ِّ
َ
َ
ِيـرا ،أ ًبـا
ـيرا ،إِل ًهـا قد ً
اسـ ُم ُه َع ِجي ًبـاُ ،مشِ ً
ْ
السلاَ ِم”(إش.)6 :9
ِيـس
َّ
أَ َب ِد ًّيـاَ ،رئ َ
إن المولـود مـن العذراء هو ابن هللا قبل
ميلاده منهـا ،وهو ابن هللا وابن اإلنسـان
آن واحـد بعـد ميلاده منها،ألنـه هـو
فـي ٍ
نفسـه المولـود مـن اآلب قبـل كل الدهور
الـذي أتـى و َتجسَّـد مـن العـذراء مريم في
مـلء الزمان بميالده العـذراوي العجيب.
قـال السـيد المسـيح لِ َمنوح أبو شمشـون
فـي أحـد ظهوراتـه السـابقة للتجسُّـد فـي
العهـد القديـم“ :لِ َم َ
ـن إسـمي
ـاذا َت ْسـأَل ُ َع ِ
يـب؟” (قـض.)18 :13
َوه َُـو َع ِج ٌ
• النبوة الثالثة:
يقـول إشـعياء النبـيَ “ :ن َبـتَ قُدَّ ا َمـ ُه
سـةٍ”
ِـرق مِـنْ أَ ْر ٍ
اب َ
خ َو َكع ْ
ض َي ِ
َك َف ْـر ٍ
(إش )2 :53تشـير عبارة “ نبت قدامه”
إلـى إهتمـام اآلب بتدبيـر تجسـد ابنـه
الوحيـد الجنـس أي أن االبـن فـي تجسـده
قـد نبـت أمـام اآلب الـذي أرسـله وهيأ له
جسـداً بفعـل الـروح القـدس.

إن عبارة إشـعياء النبي“ :نبت قدامه
كفـرخ” ترتبـط إرتباطـا ً وثيقـا ً بعبارتيـن
فـي أسـفار موسـى النبـي كمـا أوردنا في
سـفر العدد:
ُوسـى العِصِ يَّ أَ َما َم الرَّ بِّ ”
م
ـع
َ
ض َ
“و َ
َ -1
ُ
ترتبط بكلمة “قدَّا َمهُ” في سـفر إشـعياء.
َ
“أفرخت..أخرجـت فروخـاً” ترتبـط
-2
بكلمـة “ َك َفـرْ ٍخ” ونالحـظ أن مـا ورد فـي
سـفر العـدد قـد َذ َكـر َتدرُّ جـا ً عجيبـا ً أن
عصـا هـارون قـد “أَ ْف َر َخ ْ
ت..أخرجـت
فروخـا ً وأزهـرت زهـراً وأنضجـت
لـوزاً” أي ثلاث مراحل وهـي األغصان
ـرج
والزهـر واللوز،بمعنـى أنهـا لـم ُت ْخ ِ
فروعـا ً فقـط ،ولـم ُت ْزهِـر َزهـراً فقـط،
بـل وصلـت إلـى مرحلـة اإلثمـار ،كقـول
القديسـة أليصابـات والـدة القديـس يوحنـا
المعمـدان بالـروح القـدس للقديسـة
ٌ
ُباركة هـي ثمرة بطنك”
العـذراء مريـم “َم
(لو.)42 :1
• النبوة الرابعة:
يقـول إشـعياء النبـي قُـرْ ب نهايـة
السـفر المبـارك مُخاطِ بـا ً الـرب اإللـه:
“ َل ْي َتـ َك َت ُ
شـقُّ
السـ َم َاوا ِ
ت َو َت ْن ِـزلُ! مِـنْ
َّ
ـزل ُ ا ْل ِج َبال ُ َك َما ُت ْ
ض َرتِـ َك َت َت َز ْل َ
شـ ِعل ُ ال َّنا ُر
َح ْ
ا ْل َهشِ ـي َم” (إش.)4-1 :64
والنبـي إشـعياء يتوسـل إلـى هللا أن
يأتـي إلـى عالمنـا المحتـاج إلـى الخالص
فيقول”ليتـك تشـق السـماوات وتنـزل”.
كان هناك حاجزاً بين السـماء واألرض
يفصـل بيـن اإلنسـان وهللا ،وقـد بـدأ هللا
اآلب يشـق هـذا الحاجـز حينمـا أرسـل
ابنـه الوحيـد إلـى العالـم .واعتبر إشـعياء
النبي نزول السـيد المسـيح إذ أخلى نفسـه
آخـذاً صـورة عبد هـو نوع من اإلنشـقاق
للسـماء لكـي ينـزل الـرب اإللـه “يدعون
إسـمه عمانوئيـل الـذي تفسـيره :هللا
معنـا” (مـت  .)23 :1وال يمكـن أن
نفصـل التجسـد عـن الصليـب والفـداء،
وال عـن القيامـة والصعـود ،ألن هـذا هو
عمـل الفـداء الخالصـي المتكامـل.

ً
ً
مسكنا له ،لكي
عريسا للطبيعة اإلنسانية ،فأخذها
“لقد نزل كلمة الله من السماء ,لكي يصير
(القديس كيرلس الكبير)
َي ْخ ُطبها ويقودها إليه فتلد ثمار الحكمة الروحية”

جسد أن ُي َه ِّيىء لنا الطريق إلى السماء”
“غاية المسيح في التَ ُّ

(القديس أمبروسيوس)
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دروجبا
هناك العديد من الريا�ضيني الذين ي�ضهدون هلل باعمالهم داخل و خارج امللعب ،ومنهم «ديديه دروجبا» لعب كرة قدم
اأيفواري من مواليد  11مار�س  1978ويلعب حالي ًا كمهاجم لنادي ت�ضيل�ضي بعد اأن عاد اإليه مرة اأخري بعد فرتة ق�ضاها يف
نادي جالطة �ضراي الرتكي ،ويعترب قائد وهداف املنتخب الأيفواري.
اإرتبط ا�ضمه بفريق ت�ضيل�ضي الإجنليزي الذي يعترب اللعب الأجنبي الأكرث ت�ضجي ًل للأهداف بالفريق وكذا رابع هدايف
الفريق لكل الأوقات.
ً
ً
�ضجل اأهداف الفوز بكل من
ويف مو�ضم �َ 2007-2006ض َّجل دروجبا  33هدفا
متح�ضل على احلذاء الذهبي للدوري املمتاز كما َّ
ِّ
كاأ�س رابطة الأندية املحرتفة ،وكاأ�س الإحتاد الإجنليزي ،وفاز بكاأ�س الإحتاد الإجنليزي
و�ضجل هدف التعادل يف املباراة النهائية ،كما كان له دور
للمرة الثانية �ضنة َّ 2009
متح�ض ًل على احلذاء
اأ�ضا�ضي يف مو�ضم  2010-2009يف فوز ت�ضيل�ضي بالثنائية
ِّ
الذهبي للمرة الثانية عندما �ضجل الهدف الوحيد يف املباراة النهائية لكاأ�س
الإحتاد الإجنليزي .2010
�ضجل هدفه رقم  100يف الدوري الإجنليزي املمتاز مما جعله اأول
يف مار�س َّ 2012
ي�ضجل يف
لعب اأفريقي ي�ضل لهذا الرقم ثم اأ�ضبح اللعب الوحيد يف التاريخ الذي ِّ
اأربعة نهائيات منف�ضلة عندما َ�ض َّجل هدف فوز ت�ضيل�ضي اأمام ليفربول يف نهائي .2012
اأما مع املنتخب فهو يعترب هدَّ اف ًا له لكل الأوقات ب 60هدف ًا ،كما قاد املتتخب
لتاأهل لنهائيات كاأ�س العامل لأول مرة عام  2006ولثاين مرة عام 2010
وثالث مرة عام  ،2014كما فاز بجائزة اأف�ضل لعب اأفريقي مرتني 2006
و .2009وو�ضل مع املنتخب الأيفواري لنهائي كاأ�س اأمم اأفريقيا مرتني عام
 2006و  ، 2012وخ�ضر اللقب بركلت اجلزاء يف كلتا املنا�ضبتني.
كانت اللحظه الأبرز يف حياته يف نهائي دوري اأبطال اأوربا  2012اأمام بايرن
ميونخ الأملاين عندما �ضجل هدف التعادل يف الدقيقة  88من املباراة
بعد اأن كان فريقه علي و�ضك خ�ضارة الكاأ�س ليلعب الفريقان وقت
اإ�ضايف ثم �ضربات اجلزاء لي�ض ِّوب دروجبا اآخر �ضربة بنجاح ُم ْع ِلن ًا
فوز فريقه بالكاأ�س را�ضم ًا علمة ال�ضليب ومتجيد اهلل ،ويف مقابلة
تلفزيونيه بعد اللقاء مل تن�ضه فرحة الفوز وجود اهلل يف حياته.
وقال دروجبا :اأنا اأُ َ�ض ِّلي كثري ًا ولقد كان مكتوب ًا منذ زمن .اهلل رائع،
ذهل واأود اأن اأهدي هذا الكاأ�س لكل املُد ِّربني واللعبني ال�ضابقني ،لقد
فريقنا كان ُم ِ
غري هديف م�ضار الكاأ�س متام ًا ،اأنا �ضعيد للغاية واحلياة جميلة .ومل تكن هذه املرة الأويل
َّ
التي ي�ضكر اهلل فيها بل �ضبقتها مرات عديدة.
وقد اب ُتل َيت الدولة الواقعة يف غرب اأفريقيا ال�ضغرية باحلروب الأهليه خلل العقد املا�ضي ،وقد حاول دروجبا ا�ضتخدام
ُ�ضه َرته يف اإحلل ال�ضلم يف بلدة �ضاحل العاج وهو واحد من  11ع�ضو ًا من جلنه احلقيقة وامل�ضاحلة يف البلد.
وجاء ا�ضمه يف العام املا�ضي يف جملة تامي �ضمن قائمه اأكرث � 100ضخ�س تاأثريا جلهوده يف اإحلل ال�ضلم يف بلده.
ربع مببلغ  6مليني
اأن�ضاأ دروجبا موؤ�ض�ضة خريية يف عام  2007لتوفري الدعم ل�ضعبه يف الق�ضايا املتعلقة بالتعليم وال�ضحة ،و َت َّ
ربع مببلغ مليون يورو لأُ َ�ضر �ضحايا منجم �ضومو الرتكي عندما كان يلعب يف الدوري
دولر لبناء م�ضت�ضفي يف اأبيدجان .كما َت َّ
الرتكي.
م ٌب هلل وي�ضعي لن�ضر ر�ضالة امل�ضيح.
اإن دروجبا لي�س فقط منوذج ًا للريا�ضي الناجح ،ولكنه ُ ِ
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“االبن الوحيد الذى ُولِ د أزَ َّلي ًا بطبيعته ,صار له ميالد آخر غريب عن طبيعته ،حتى يكون
(مار أفرام السرياني)
			
لنا نحن ميالد آخر غريب عن طبيعتنا!”

نيافة
األنبا يوسف

كيفية
تربية
شخصيات

ناضجة ومسئولة

انت�سرت يف الآونة الأخرية اآفة الالمبالة وعدم
َحت ُّمل امل�سئولية .ورمبا يكون ال�سبب وراء ذلك
كاأن هوؤلء الأ�سخا�س مل يرت ّبوا على َحت ُّمل
امل�سئولية لذلك يجب علينا كاآباء واأمهات اأن
نتعلم كيف ُن ْن�سئ اأبناءنا على ال ُن�سوج َوحت ُّمل
امل�سئولية.
 -1يجب اأن يكون لكل بيت نظام ثابت وقوانني
ت�سري على كل َمن يف البيت ِومن املُ ِه ّم اأن ُت َط َّبق
هذه القوانني على الأب والأم ل اأن ُت َط َّبق على
الأبناء فقط من جهة (اإ�ستخدام الكمبيوتر،
التلفون ،التلفاز ،مواعيد ال�س ـ ـ ــالة ،درا�س ـ ـ ـ ــة
الكتاب ،ح�سور الكني�سة ،ونظام الأكل وميعاده
والأ�سوام) فعندما تكون هناك قواعد وتنظيم
يف البيت فهذا ي�ساعد على بناء �سخ�سيات
نا�سجة ،اأما عن البيوت غري املحكومة باأية
قواعد هذا يخلق �سخ�سيات غري م�سئولة.
 -٢يجب اأن يكون لكل فرد يف البيت مهام
تختلف باختالف الأعمار ،فعلى �سبيل املثال ع ِّلم
اإبنك اأن ُير ِّتب �سريره عند الإ�ستيقاظ ،و ُي ِّ
نظم
مالب�سه واأغرا�سه .ومن َث َّم اإ�سند اإليه بع�س
ب�سكل عام ِب ِخالف
�ساعد يف املنزل
املهام ل ُي ِ
ٍ
ُمتع ِّلقاته ال�سخ�سية.
 -3ع ِّلم اإبنك املبادئ والأخالقيات يف حياته ويف
التعامل مع الآخرين.
ً
 -4اإ�سرك اإبنك تدريجيا يف ُ�س ْنع القرار ،ففي
ال�سنوات الأوىل اأنت َمن �س ُي ْخ ِربه مبا يفعل
و ُك َّلما َك ُرب ا�سركه معك يف �سناعة القرار اإىل اأن
تو�سله لي�سنع القرار مبفرده على النحو التايل:
ِّ
اأ -يف بداية تعليمك له كيف ي�سنع قرار ًا اإعر�س
عليه اإختيارين كالهما جيد لأنه ل ميتلك اخلربة
فاإذا اختار يف البداية اإختيار خاطئ �سي�سعر
بالف�سل ولهذا نعطيه اإختيارين جيدين ،وامدح
اختياره لكي تعطيه ثقة يف نف�سه ،ومن الأمثلة يف
درا�سة الكتاب املقد�س اإ�ساأله هل نبداأ بدرا�سة
اإنيل متى اأم اإنيل مرق�س ؟ فاإذا اإختار

اإنيل مرق�س قل له اأح�سنت الإختيار فمرق�س
الر�سول هو من ب�سرنا واإذا اإختار اإنيل متى قل
له اأح�سنت فهو اأول اإنيل يف العهد اجلديد.
ب -ك َّلما َك ُرب الإبن اإمنحه م�ساحة اأكرب من
حرية الإختيار مع اإعطائه بع�س التوجيهات.
ت -فيما بعد عندما يبداأ يف الإختيار بني
�سيئني اأحدهما جيد والآخر �سيئ ،اإ�ساأله ما هي
الإيجابيات وال�سلبيات لكل منهما لكي تع ِّلمه
كيف ُي َف ِّكر و ُيح ِّلل ،فالإختيار َمبني على حتليل
الإيجابيات وال�سلبيات لكل من الإختيارات
املتاحة.
ثُ -يف�سل يف مرحلة التدريب األ متنح الإبن
الإختيار بني اأ�سياء م�سريية اأو خطرية بحيث
تهدِّ د حياته ،ويف حالة حدوث الإختيار اخلطاأ
هذا ل ُمي ِّثل م�سكلة،على العك�س فهي فر�سة
ج ِّيدة للتوجيه واأنت مازِلت بجانبه ويف مرحلة
مب ِّكرة ،وتَو َّقع اخلطاأ من اأي �سخ�س يتدرب على
�سيء جديد وهنا يجب اأن حتتويه وتدربه دون
اأن تو ِّبخه.
ج -عندما ُتعطي اإبنك الق يف الإختيار ل
ت�سحب منه هذا الق مر ًة اأخرى ول ُبد اأن تكون
قد َو َ�سعت له املبادئ والأ�سا�سيات ُم ْ�س َبق ًا.
ح -اإذا ا ْأخ َربك اأنه ل ي�ستطيع الختيار وطلب
منك اأنت اأن تختار له ل تقع يف هذا الفخ  ،فهذا
اأ�سرع واأ�سهل اللول َل ِك َّنها ل تخلق �سخ�س َّية
نا�سجة ،وهنا اطلب منه اجللو�س لتفكرا �سوي ًا يف
وت�س ِّجال مزايا وعيوب كل من الإختيارين،
الأمر َ
وبهذا ت�ساعده وتع ِّلمه اأي�س ًا كيف يختار.
 -5يجب اأن ي�ستفيد الأبناء من وقت الفراغ
ِل َكي يتع ِّلموا َحت ُّمل امل�سئولية ،و َكمِ َثال :وقت
ال ُع ْط َلة ال�سيفية يجب نل�س مع الأولد و َنكتب
اقرتاحات واأفكار للن�ساطات خالل العطلة،
وبعد كتابة كل الإقرتاحات اطلب منهم اختيار
ما يروق لهم ِل َكي يختاروا ما ُي ِح ّبون وي�ستطيعون
الإلتزام به و ِلت ُكن ثالثة اأو اأربعة اإقرتاحات

“ربي يسوع ارشدني إلى مكانك في بيت لحم وال تسمح ألي شيء في العالم أن يحجب
(القمص بيشوي كامل)
					
رؤيتي لنجمك الهادئ”
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ِل َق�ساء ال ُع ْط َلة.
اأ -اإذا اأخربك اإبنك اأنه ي�سعر بامللل اأطلب منه اأن ُيف ِّكر وياأتيك
بعدة اإقرتاحات ملِ َا ميكن اأن يفعلهِ ،ل َكي تُع ِّلمه كيف ُي ِّ
نظم حياته
وي�ستفيد من وقت فراغه.
ب -من الأ�سياء التي ُمي ِكن بها ملء وقت الفراغ اأن تع ِّلمهم
بع�س الأ�سياء الهامة التي �سيحتاجونها يف امل�ستقبل َكمِ َثال:
ُ�سركهم معك يف اأعمال ال�سيانة يف املنزل فاأنت
من املمكن اأن ت ِ
بهذا ُت ِع ُّد اأبناءك للم�ستقبل.
ت� -سجعهم با�ستمرار وهُ م يتعلمون اأن�سطة جديدة واخربهم
اأنك َفخور ِب ُهم و ِب ُ�س ْر َعة تَعلُّمهم ،فالت�سجيع له تاأثري ِ�سحري
على الأبناء.
ْ
َ
َ -6ع ِّلمهم اأن َيرف�سوا ِب ِ�سدَّة اأن َيلمِ �سهم �سخ�س بطريقة
خربوك ول ُبد اأن تتدخل بجد َّية،
خاطئة واإن َحدَ َث ل ُبد اأن ُي ِ
َ
ل تتجاهل املوقف مهما كانت ِ�سلة القرابة بينك وبني هذا
ال�سخ�س؛ لإيقاف هذا الإيذاء فور ًا لأن ذلك يك�سر الإبن ،ول
َت ُلم الإبن اإطالق ًا فهو ل ذنب له بل طمئنه.
َ
�-7س ِّجع اإبنك على العمل بروح الفريق ،كلفه مبهام يقوم بها
مع اإخوته اأو معك اأو مع الأ�سرة باأكملها فهذا يحتاج اإىل توا�سع
وقت
وتوا�سل وتفاهُ م فاأنت بهذا تُد ِّربه على ِعدَّة مهارات يف ٍ
ُ
واحد.
 -8عندما تقومون ِب َع َم ٍل ما وياأتي اإبنك بفكرة جديدة ِل ِف ْعل هذا
ال�سيء ل ترف�س لكي ل تقتل فيه روح الإبتكار بل �سجعه على
ذلك لكي تُن ِّمي فيه روح البتكار.
 -٩ع ِّلم اإبنك اأهمية اإحرتام القوانني والأنظمة فهذا يجعل
الياة اأف�سل له ،وعلى �سبيل املثال يف قوانني املرور يوؤدي
ال�سري يف الجتاه اخلاطئ اإىل ت َع ِّطل حركة املرور وبالتايل
تطول املُدَّة بد ًل من تق�سريها.
- 10يجب ان تغر�س يف البن روح ال�سكر وال َف َرحَ ،ع ِّلمه اأن
يبحث عن اليجابياتَ ،ع ِّلمه اأن ل يكون عنده روح التذ ُّمر
فهناك اأ�سخا�س ينتقدون كل �سيءَ ،ع ْي َنهم تلتقط اخلطاأ
وهذا �سيء موؤذي له وملِ َن َحوله ،واهلل عاقب بني اإ�سرائيل على
تَذ ُّمرهم عندما خرجوا يف َبر َّية �سيناء.
َ -11ع ِّلم اإبنك كيف يتعامل مع املال ويف الغالب نحن ناأخذ
كل القرارات املالية لأبنائنا اإىل اأن يتخ َّرجوا ،وهناك اأ�سخا�س
�سرفني لأن اأحد ًا مل ُيع ِّلمهم كيف يتعاملون مع املال،
ُب َخالء اأو ُم ِ
َع ِّلمهم من خالل الدرا�سة الكتابية عن ِخ َّطة اهلل يف التعامل
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مع املال وهي كالتايل:
اأ -نحن وكالء هللَ ،ل ْ�سنا اأ�سحاب املال والوكيل َلدَ ْيه �سفتان
كما ورد يف اإنيل لوقا «الأمني والكيم « ،فالوكيل اإن كان
غري حكيم لن يعود عليك بالربح ،واإن كان غري اأمني �س ُي�سرق
منك الربح.
بَ -ع ِّلمه اأنه ل ُبد اأن يجتهد لكي يربح املال فيما بعد وكما
يقول بول�س الر�سول من ل يعمل ل ياأكل اأي�س ًا.
تَ -ع ِّلمه كيف يكون حكيم ًا يف تدبري معي�سته من خالل
ال�سرف يف النطاق امل�سموح له فمن ل ي�ستطيع اأن ُيد ِّبر
َ
ً
معي�سته من خالل الدَ خْ ل القليل لن َيكفيه اأي�سا الكثري لأنه
�سرف بغري ح�ساب.
ُيريد اأن َي ِ
ِّ
ث -يجب اأن تُعلمه اأننا ن�ستخدم املال لكن ل نحب املال لأن
«حم َّب َة ْ َامل ِال اأَ ْ�س ٌل ِل ُك ِّل ُّ
ال�س ُرورِ ،ا َّل ِذي اإِ ِذ ا ْب َت َغا ُه َق ْو ٌم َ�سلُّوا َع ِن
ََ
الإِ َمي ِان» (1تي.)01: 6
جَ -ع ِّلم ابنك القناعة والإكتفاء مبا عنده فالكتاب يقول « َفاإِينِّ
َق ْد َت َع َّل ْمتُ اأَنْ اأَ ُكونَ ُم ْك َت ِفي ًا ِ َمبا اأنا ِفي ِه» (يف ،)11: 3وكلمة
«تَع َّلمت» تعني اأن الإكتفاء �سيء ُيع َّلم وهذا دورنا كاآباء واأمهات
اأن ُنع ِّلمه لأبنائنا.
ح -ل ُتدَ ِّلل اأولدك باملال الكثري بل َ�س ْع �سوابط ،فالتدليل
ف�سدَ هم.
ُمي ِكنه اأن ُي ِ
خَ -ح ِّذر اإبنك من ا�ستالف املال من الخرين.
دَ -ع ِّلمه اأن العمل و َك�سب املال ل يكون على ِح�ساب عالقته
ح�ساب �سالته وخدمته.
باهلل وعلى
ٍ
ِّ َ -1٢مني مواهب وقدرات اإبنك عن طريق متابعته عن َك ْث ٍب،
وع ِّلمه كيف
َعرف ما هي قدراته واعمل على تنميتهاَ ،
و�ست ِ
َ
و�ساعده اأي�س ًا على اكت�ساب مواهب
ي�ستخدمها ملجد اإ�سم اهللِ ،
جديدة فهناك مواهب تكون موجودة بالفعل بالوراثة ومواهب
اأخرى مكت�سبة ،لكن ل ت�سغط عليه بحيث يكون كل وقته
من�سغ ًال بكثري من الأن�سطة واملذاكرة ،ويكون ذلك على ح�ساب
وقت الأ�سرة اأو وقت الراحة ،والأهم اأن ل يكون على ح�ساب
عالقته باهلل .يجب علينا اأن َن ْه َت ُّم و َن ِعي كيف ُنر ِّبي اأبناءنا
و َن ْه َت ُّم بكل تفا�سيله يف ذلك البناء .فاأنت حني توؤ�س�س ِل َب ْيتَك
تختار كل جزء فيه بحيث ت�ستفيد منه .والبناء الأهم هو بناء
اأبنائنا لنجعل منهم �سخ�سيات نا�سجة وم�سئولة ُ َمت ِّجد اهلل يف
حياتها ،وينطبق عليهم قول الكتاب« :اأنتم نور العامل» ،و «لكي
يروا اأعمالكم ال�سنة فيمجدوا اأباكم الذي يف ال�سماوات».

“وجود جسد الرب على المذبح عالمة على استمرار التَ َج ُّسد في حياتنا كل يوم”
(القمص بيشوي كامل)
							

The Unity of
Nature and
the Birth of

Christ

To whom did the Virgin give Birth?
Did she give birth to the Godhead only?
Did she give birth to the manhood only?
Did she give birth to God and man or did she give
birth to the Incarnate God?
It is impossible to say that she gave birth to God
alone, because she gave birth to a Child who was seen
by everybody, not that she gave birth to man only (or a
pure human nature), otherwise we revert to the heresy of
Nestorius.
What does the Bible mean by saying, “The Holy Spirit
will come upon you, and the power of the Highest will
overshadow you, therefore, also, that Holy One who is
to be born of you will be called the Son of God.” (Lk.
1:35)? Again, what is the meaning of the verse stating that
the Son shall be named Emanuel, which is, interpreted
“God with us.”(Matt. 1:23)? And what is the meaning of
Isaiah’s words: “for unto us a Child is born, unto us a Son
is given and the government will be upon His shoulder,
and His Name will be called Wonderful, Counselor, Mighty
God, Everlasting Father, Prince of Peace.” (Isaiah 9:6).
Therefore, He (Christ) is not just a man, but the Son of
God, Emanuel and the Mighty God.
The Virgin did not give birth to a man and God,
otherwise she would be said to have had two sons:
one being God and the other, man. We are thus left
with the evidence that she gave birth to the “Incarnate
God.”
Christ is not two Sons, one the Son of God to be adored,
and the other a man and not to be worshipped.
We cannot separate between the Divine and the
human nature of Christ. As stated by St. Athanasius the
Apostolic regarding the Lord Jesus Christ, he is not binatured, to one we kneel down and to the other we do not,
but He is rather of One Nature – the Incarnate Logos - that
is one with His Body and before whom we kneel down
in one genuflection. Therefore, our worship is not offered
to the Divine nature apart from the human nature. There
is no separation and consequently, all worship is to the
Incarnate God.
The Lord Jesus is the Only-Begotten Son, Who was
born from the essence of the Father before all ages.
He Himself is the same Son of Man who became the firstborn among many brothers (Rom. 8:29). According to
one of the fathers, He was born from the Father before all
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ages without a mother, and was born from a Virgin in the
fullness of time without an earthly father.
Hence, St. Paul the Apostle said: “But when the fullness
of time was come, God sent His Son, born of a woman,
according to Law.” (Gal. 4:4).
Therefore, He who was born of the Virgin was the Son
of God and at the same time the Son of Man as He used
to call Himself.
The Son (the Logos) filled the womb of the Holy
Virgin, took from her His human nature and then she
delivered Him. This differs from what Nestorius claimed
that the Virgin gave birth to an ordinary man and that
later on, God dwelt in this man or filled Him or that Christ
just became a Theophorus (a carrier of God) without a
hypostatic union.
For this reason we worship this born Child and say to
Him in the Trisagion hymn:
“Holy is God, Holy is the Almighty, Holy is the Ever-living,
who was born of the Virgin, have mercy upon us”. This
conforms to the words of the holy angel who told the Virgin:
“The Holy One born of you is called the Son of God”.
In Christ, the Divine nature was united with the human
nature in the womb of the Virgin. That is why when the
Virgin visited Elizabeth, the blessed old woman said to
her; “And whence is this to me, that the mother of my Lord
should come to me.” (Lk. 1:43). At that time, St. Mary was
still pregnant and yet, was entitled “The Mother of God”.
The Creed states: “We believe in one God, Jesus Christ,
the Only-Begotten Son (of God), who was born before all
ages... who for us (we human beings) and for our salvation
descended from heaven and was conceived of the Holy
Spirit and of the Virgin Mary, became Man and was
crucified for our sake. He suffered, was buried and rose...”
Therefore, this Only-Begotten Son is the same One who
descended from Heaven and was incarnated. He is God
Himself who descended into the Virgin’s womb and was
incarnated.
This opposes Nestorius’ claim that he was originally
man and that God dwelt in Him after His Birth! The One
who was incarnated was originally the Only-Begotten
Son of God born before all ages.
Thus He was able to say to the Jews while speaking to
them, “Before Abraham was, I am.” (Jn. 8:58). He did not
say, “My Divine nature existed even before Abraham”, but
He said, “I am” which proves the unity and Oneness of
His Nature.

“What do I profit if Jesus is born in thousands of cribsover all the world
during this Christmas,but is not born in my heart” (Alexander Pope)

القرن الأول

(� )2لبابا �إنيانو�س:
ً
هو البطريرك الثاين من بطاركة الكر�سي الإ�سكندري�ُ ،س ِّيم اأ�سقفا �سنة ِ 62ب َيدِّ مار مرق�س الر�سول لينوب عنه يف تدبري الكني�سة يف
َ�س َف ِره ،وبعد ا�ست�سهاده جل�س على كر�سي البطريركيةَ .ت َر َك جميع َمهامه العاملية واأ�سغاله وا�ستغل يف خدمة حقل امل�سيح وح َّول بيته اإىل
كني�سة .يف َعهْدِ ِه َ َ
املنا�سب ا ُلع ْليا والأكابر والأعيان وبع�س رجال الدولة ،و َر َ�س َم
ن َحت التعاليم امل�سيحية وات ََّ�سع ِنطاقها لت�سمل اأ�سحاب ِ
كهنة وخدام للكني�سة و َت َن َّيح يف �سنة  84م.
( )3البابا ميليو�س:
ثا ِلث البطاركة ،وانت ُِخب بعد نياحة البابا اإنيانو�س باإجماع اآراء ال�سعب ،وكان م�سهور ًا بالعفاف والتقوى والغرية على َر ِع َّية امل�سيح
فاأخذ ُيث ِّبت ال�سعب يف الإميان حتى منا عدده يف م�سر واخلم�س مدن الغربية .وبداأ امل�سريون يحتقرون عبادة الأوثان و َي ْن َ�س ُّمون ِل�سن
امل�سيحية ،و�سادت يف اأيامه ال�سكينة ،ومتتعت الكني�سة بال�سالم ال ُك ِّلي حتى َر َقدَ يف �سنة 96م.
( )4البابا كرذونو�س:
البطريرك الرابع .اإجتمع الأ�ساقفة والكهنة مع ال�سعب امل�سيحي وطرحوا الق ُر َعة بتاأييد اهلل على انتخاب َر ُجل فا�سل اإ�سمه كرذونو�س
من َع َّمدهم القدي�س مرق�س الر�سول و ُر ِ�س َم بطريرك ًا يف 96م يف عهد تراجان قي�سر ،وكان عفيف ًا ُمت َِّ�سف ًا بكل ال�سفات
ِق َيل اأنه ِ َّ
ُ
َ
ْ
ال�سالة ف َرعى كني�سته باجتهاد واأمانة حتى ق ِب َ�س عليه وا�ست�سهد يف الإ�سطهاد الذي اأثاره تراجان قي�سر ب�سبب َرف�س �سجوده
لالأوثان وكان ا�ست�سهاده �سنة 106م ،وقد خال الكر�سي بعده ثالث �سنوات نظر ًا ل�س َّدة الإ�سطهاد وعدم َ َمت ُّكن ال�سعب امل�سيحي من
انتخاب خليف ٍة له.
الإ�ضطهادات يف القرن الأول
( )1اإ�سطهاد الوثنيني:
ُ
يف زمن ظهور الديانة امل�سيحية مب�سر كان زِمام ال ْكم فيها ِب َيد اململكة الرومانية ،ومل تكن الكومة تعتني بامل�سيحيني يف م�سر
لقلة اأعدادهم ،غري اأن اأ�سرار الوثنيني كانوا ي�سايقونهم ويتح َّر�سون بهم يف ُ
الط ُرقات و َي ْه ِجمون عليهم يف جمتمعاتهم .وا�س ُت�سهِ د يف
ُ
َ
َ
تلك التعدِّ يات مار مرق�س الر�سول ،ويف يوم اإ�ست�سهاده َت َت َّبعوا امل�سيحيني واأمعنوا يف ق ْت ِلهم والتنكيل بهم فمالأوا ِب ُجث ِثهم اأكرث الطرقات،
وكان ذلك اليوم يوم ًا م�سهود ًا.
( )2اإ�سطهاد تراجان:
ويف ا ِآخر هذا القرن منا عدد امل�سيحيني بالإ�سكندرية ،فامتد اإليهم لهيب ا�سطهاد القي�سر تراجان الذي َّ
توىل �سنة 98م وا�ستد
عليهم ،وا�ست�سهد يف ذلك ال�سطهاد البابا كرذونو�س البطريرك الرابع .وكان يف بدء ظهور امل�سيحية ُي ْن َظر اإليها َك�س ِي َعة يهودية َخ ِطرة،
َوملَّا ا�ستعلت ثورات اليهود على اململكة الرومانية ا َ
إ�سطهدت الكومة امل�سيحيني مع اليهود ِل َظ ِّنها اأنهم ِق ْ�سم ًا منهم ،فنال املوؤمنني يف
الإ�سكندرية �سدائد عظيمة.
ال ِبدَ ع والهرطقات فى القرن الأول
( )1كرنثيو�س:
ِّ
َّ
َ
هو يهودي ا َمل ْو ِلد تَعلم الفل�سفة بالإ�سكندرية و َبثَّ �سالله �سنة 73م ،وحاول يف حياة يوحنا الر�سول اأن ُين�سئ ديانة جديدة يوؤلفها
من تعاليم امل�سيح ومبادئه ،وتعاليم الكنو�سيني (هم َق ْو ٌم زعموا باأنهم قادرون اأن َي ُردُّوا للب�سر ما فقدوه من معرفة اأي «كنو�س�س» الإله
الأعظم ،ونادوا بانقالب اململكة التي �س َّيدها خالق العامل واأ�سحابه .وكان اأول ظهورهم بعد موت الر�سل).
( )2الغنو�سطيون:
ن�سئت يف فل�سطني اأو �سوريا عند ظهور امل�سيحية .وهو يجمع بني امل�سيحية والأديان القدمية .واأُقيم
الغنو�سطية اأي مذهب التوليد .اأُ ِ
له يف الإ�سكندرية مدر�سة يف اأوائل القرن الثاين ،واعتنقه بع�س امل�سريني .اإل اأن الغنو�سطية امل�سرية تختلف عن الأ�سيوية ،فاأعتقد
امل�سريون اأن املاده اأبديه وحيوية اأي�س ًا واعتربوا غالب ًا امل�سيح ُم ِّل�سنا اأنه َ�سخ�سان الإن�سان ي�سوع وابن اهلل اأو امل�سيح .فامل�سيح
ال�سخ�س الإلهي زعموا اأنه دخل يف ي�سوع الإن�سان حني اعتمد من يوحنا ،و َت َر َكه حني َق َب َ�س عليه اليهود وانقر�ست هذه الهرطقات يف
أواخر القرن ال�ساد�س.
ا ِ
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ً
ً
مولودا قبل كل الدهور .يقول اآلب عنه أنه قد ُولِ َد اليوم.
إلها
“هو الذي كان
(القديس كيرلس الكبير)
						
(مز“ )7 :2

ً
إنسانا فضللت! ،وهو مع كونه الله أراد أن يكون
”أنت مع كونك إنسان أردت أن تكون
ُ
ً
(القديس أغسطينوس)
				
ل”
إنسانا لكي َي ُر َّد ذلك الذي َض َّ 
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“الكبرياء البشري هبط بك إلى أسفل لكيما باالتضاع اإللهي وحده ترتفع إلى فوق“
(القديس ُأغسطينوس)
				
			

بقلم  :نيافة األنبا مكاريوس  -األسقف العام

َق ْدر المستطــــــاع

اقتِ ِه” (مت)١٥ :25
اح ٍد َع َلى َق ْد ِر َط َ
ُل َو ِ
ك َّ
الجنــدي أن ينتصــر وإنمــا أن َي ْبـ ِـذل
ليــس مطلوبـ ًـا مــن ُ

حقــق طالــب العلــم درجــات بعينهــا
أقصــى ُج ْهــد ،وال أن ُي ِّ
بــل أن ُيذاكِ ــر بــكل أمانــة ،وال أن يضمــن الطبيــب حيــاة

المريــض بــل أن يبــذل أقصــى جهــد فــي اإلهتمــام بــه،
ً
ــه فــي األربــاح وإنمــا أن
رقمــا ِب َع ْينِ ِ
يحقــق التاجــر
وال أن ِّ
ً
مطلوبــا مــن النــاس أن
يجتهــد قــدر اســتطاعته ،وليــس
جاهــدوا
صلــوا إلــى قامــة روحيــة ِب َع ْينِ هــا وإنمــا أن ُي ِ
َي ِ
َحســب اســتطاعتهم.
حققــه شــخص وآخــر،
المقارنــة لــن تكــون بيــن مــا َّ
إن ُ

حققــه هــذا
وإنمــا بيــن مــا يســتطيعه شــخص وبيــن مــا َّ
ــل هــذا مــا نفهمــه مــن َم َثــل
ولع َّ
الشــخص بالفعــل،
َ
الوزْ نَ تَ ْيــن نفــس ما َسـ ِـم َعه
الوزَ نَ ــات :لقــد َسـ ِـمع الــذي َر َبــح َ
َ

الوزْ نَ ــة
الــذي َر َبــح َ
ـس َوزَ نــات ،بينمــا عوتِ ــب صاحــب َ
الخ ْمـ َ
رقعــة األرض التــي
تاجــر بهــا؛ وكذلــك ُ
الواحــدة ألنــه لــم ُي ِ

أعطــت ثالثيــن ليســت بأقــل مــن التــي أعطــت ســتين،
والتــي أعطــت المائــة ليســت أعظــم مــن التــي أعطــت

فــكل منهــا أعطــت ِب َحســب طاقتهــا ،مثلمــا ال
ٌّ
ثالثيــن،
ً
فلــكل طاقتــه.
شــابا بطفــل وشــيخ،
يجــوز لنــا أن نُ قــا ِرن
ٍ
يحـ ِرم أحـ ً
ـدا مــن المواهــب ،كمــا أنَّ ــه -تَ َم َّجــد
إن اللــه لــم ْ
اســمه -لــم َي ُخــص أحـ ً
ـكل موهبتــه
ـدا بــكل المواهــب ،فلـ ٍّ

ــد ْو ِرهِ
ــن َيقــوم ِب َ
ونحــن نُ ك َِّمــل بعضنــا البعــض ،ك ُُّل َم ْ
ً
بســيطا.
الــد ْور
ــدح مهمــا كان َ
ُي ْمتَ َ

لقاء المحبة الغامرة لرئيس مصر

مع رؤساء الكنائس بمصر
اســتقبل الرئيــس عبـــــد الفتـــــــــاح السيســــي يـــــوم
الخميــس 2014 /8 /7م رؤســاء وممثلــي الطوائــف
المســيحية فــي مصــر ،وعلــى رأســهم قداســة البابــا
تواضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة
المرقســية ،وغبطــة البطريــرك
األنبــا ابراهيــم إســحق بطريرك
األقبــاط الكاثوليــك ،وغبطــة
البطريــرك ثيــؤدورس الثانــي
بطريــرك اإلســكندرية للــروم
األرثوذكــس ،والدكتــور القــس
صفــوت البياضــي رئيــس
الطائفــة اإلنجيليــة ،ونيافــة
المطــران كرياكــور كوســا
مطــران األرمــن الكاثوليــك
بمصــر ،ونيافــة المطــران
جــورج بكــر مطــران الــروم
الكاثوليــك ،ونيافــة المطــران يوســف حنــوش مطــران
الســريان الكاثوليــك ،ونيافــة المطــران جــورج شــيحان
مطــران الموارنــة ،ونيافــة المطــران فيليــب نجــم
مطــران الكلــدان الكاثوليــك ،ونيافــة المطــران عــادل
زكــي مطــران الالتيــن ،والقــس كيليتــون فينوســا رئيــس
طائفــة األدفنتســت الســبتيين ،واألب غبريلا ممثــل طائفــة
األرمــن األرثوذكــس ،والقــس ســامي فــوزي ممثــل
الكنيســة األســقفية ،والمهنــدس فــؤاد ميشــيل ســليم نائــب
رئيــس طائفــة الســريان األرثوذكــس.
تحــدث الســيد الرئيــس عــن موضــوع قنــاة الســويس
ودعــم اإلقتصــاد القومــي ،مؤكــدا أنــه واجــب علــى كل
مصــري ،مشــيراً الــى دَ ْعــم صنــدوق “تحيــا مصــر”،
وقــد ســأل فخامــة الرئيــس رؤســاء الكنائــس حــول مــا إذا
كانــت لهــم طلبــات أو اقتراحــات مع َّينــة ،فأجابــوا بأنهــم
قــد جــاءوا لتأكيــد محبتهــم وخدمتهــم لبالدهــم.
المو َّحــد لبنــاء الكنائــس قــال الرئيــس
وعــن القانــون َّ
السيســي أنــه مــن حــق كل المصرييــن الصــاة ،وأنــه
وفــق الدســتور الجديــد ســيتم إقــرار قانــون بنــاء
الكنائــس ،وأننــا فــي انتظــار البرلمــان ال ُم ْق ِبــل إلقــرار
كل القوانيــن ،مشــدِّ داً علــى أن مصــر للجميــع ،وتمــت

اإلشــارة إلــى دور الكنائــس فــي التأكيــد علــى أن ثــورة
 30يونيــه هــي ثــورة شــعبية ،كمــا أ َّكــد الرئيــس علــى
الوحــدة الوطنيــة ،وقــال لهــم أن المصرييــن  -مســلمين
ومســيحيين  -عندمــا يموتــون يــوارون فــي تــراب مصــر،
وعــن ملــف المصالحــة مــع
اإلخــوان المســلمين قــال
الرئيــس“ :مــن يريــد أن
يســير فــي هــذا اإلتجــاه أهـاً
وســهالً بــه”.
ـرق الحديث ألزمة
كمــا تطـ َّ
مســيحيى العــراق ،و َب ْحــث
ســبل مســاعدتهم ،واقتــرح
ُ
نيافــة المطــران فيليــب نجــم
مطــران الكلــدان فــي مصــر،
علــى الرئيس السيســي عـَـ ْقد
مؤتمــر إســامي مســيحي
حــول نــزوح وتهجيــر مســيحيى العــراق ،وأ َّكــد الســيد
ِــرص الدولــة المصريــة علــى كفالــة
الرئيــس علــى ح ْ
نوهـا ً إلــى أن ذلــك ُي َعـ ُّد مــن
حريــة العبــادة للمســيحيينُ ،م ِّ
ـض علــى التســامح
الثوابــت اإليمانيــة لإلســام ،الــذي َحـ َّ
الدينــي والتعــاون الب َّنــاء لصالــح عمــارة األرض.
الســم َِحة الحقيقيــة
وذكــر الرئيــس أن روح اإلســام َ
تدعــو إلــى التعايــش الســلمي وقبــول اآلخــر ،وأيضــا ً
إلــى التعــارف والتعــاون ،مشــيرا ً أن مصــر ُتقــدِّ ر أهميــة
س ـ َّنة للحيــاة ،وأضــاف ســيادته أن
االختــاف والتنــوع ك ُ
مصــر كانــت وســتظل واحــة أمــان واســتقرار ومحبــة
لجميــع األديــان الســماوية .وأضــاف أنــه قــد عــاود التأكيد
علــى أهميــة تصويــب الخطــاب الدينــي ،الســ َّيما فــي
ضــوء خطــورة اســتغالل الديــن كســاح لجــذب العناصــر
التــي يمكــن اســتقطابها إلــى الجماعــات المتطرفــة ،وهــو
األمــر الــذي يتنافــى مــع قُدس ـ َّية وســماحة األديــان ،وقــد
نـ َّـوه الحضــور إلــى دور األزهــر الشــريف فــي نشــر قِ َيــم
الوســطية المعتدلــة لمواجهــة محــاوالت َت ْ
شــويه صــورة
تطرفيــن واإلرهابييــن.
اإلســام مــن قِ َبــل ال ُم ِّ

| عدد الميالد المجيد 201٥

أخبار الكنيسة

