


3 + + األخبار      

4 + بني مجئ املسيح األول ومجيئه الثانى القس أغسطينوس حنا 

6 + آداب احلضور للكنيسة – وأقوال مأثورة   البابا شنوده الثالث 

7 القس أغسطينوس حنا   + مسابقة أول العام اجلديد 

8 القمص جوارجيوس قلته   + عيد الظهور اآللهى 

10 القس أغسطينوس حنا  + دراسة فى سفر التكوين )البدايات( 

 12 القس أغسطينوس حنا    + قصص قصيرة 

13 إيناس غطاس    + هذه الكاتدرائية مجانية 

14 + إزرعوا فى أطفالكم هذه الـ14 فضيلة   

15 + برنامج أجتماعات الكنيسة وأنشطتها   

16 + ماذا تعرف عن هذه الكتب اخلمسة ؟   

17 + إعالنات خدمات      

18 + أقباط جنحوا فى اخلارج )حلمى راغب احملامى(   

19 + فهرس مقاالت عام 2014     

20 + أجتماعيات – تعازى     

22 + سنة 2014 فى صور     

+ صدور كتاب جديد: صدر اجلزء الثانى باللغة األجنليزية من كتاب

دراسة الكتاب املقدس باللغة األجنليزية عن طريق األسئلة
للقس أغسطينوس حنا ويشمل أسفار احلكمة والشعر اخلمسة وهى: 

)أيوب – مزامير – أمثال – جامعة – نشيد األنشاد(
موجود مبكتبة الكنيسة.

كنيسة ماريوحنا
بكوفينا – كاليفورنيا

تهنئ
قداسة البابا تواضروس الثانى ونيافة احلرب اجلليل األنبا سرابيون 

واألكليروس وكل الشعب القبطى بأمريكا ومصر وحول العالم بالعام اجلديد 

وعيد امليالد اجمليد.

أعادهما الرب على اجلميع باخلري والسالم واملسّرة سنني عديدة جميدة.

+ Just off the Press, a new book:
«Bible Study through Questions» 

By Fr. Augustinos R. Hanna. 
Available in St. John Church book store: 

Tel. (562) 900–2695 

» وأعوض لكم عن السنني التى أكلها اجلراد« 
)يوئيل 2 : 25(



1 – قداس عيد امليالد اجمليد
احلبيب  ماريوحنا  كنيسة  حتتفل   2015 يناير   6 الثالثاء  يوم  فى 
الليل.  منتصف  إلى  مساء   7 الساعة  من  امليالد  عيد  بقداس 

ويعقبه إفطار العيد جلميع الشعب بقاعة الكنيسة.
وكل عام وأنتم بخير.

2 – عيد ماريوحنا احلبيب
فى يوم األثنني 12 يناير حتتفل الكنيسة بعيد 
كاتب  ماريوحنا  القديس  العظيم  شفيعها 
إجنيل يوحنا وثالث رسائل وسفر الرؤيا ورسول 
األحد  مساء  العشية  فى  به  ويحتفل  احملبة. 

والقداس الساعة 8 صباح األثنني.

3 – عيد اخلتان
الكنيسة  حتتفل  يناير   14 األربعاء  يوم  فى 
 8 القداس  الصغير.  السيدى  العيد  بهذا 
صباحاً. اخلتان كان رمزاً للمعمودية وطهارة 
وقطع شهوات األمم ودخول فى شعب اهلل 
والتمتع بالبنوية (قارن تك17 مع كو2 : 11).

4 – عيد الغطاس اجمليد
الكنيسة  حتتفل  يناير   19 األثنني  يوم  فى 
املسيح  السيد  ومعمودية  الغطاس  بعيد 
ظهر  الذى  اآللهى  الظهور  عيد  أيضاً  ويدعى 
الغطاس  برامون  ويبدأ  القدوس.  الثالوث  فيه 
من يوم اجلمعة 16 إلى األحد 18 حيث قداس 
السابعة  الساعة  األحد  مساء  فى  العيد 
(العشية واللقان ثم القداس) واإلفطار بقاعة 

الكنيسة للشعب. (راجع املقال ص8).

قانا  عرس  عيد   –  5
اجلليل

يناير   21 األربعاء  يوم  فى 
حتتفل الكنيسة بهذا العيد 
ويعاصر  الصغير  السيدى 
دميانة.  الشهيدة  عيد 

القداس 8 صباحاً.

10 – عيد دخول املسيح اهليكل
السيدى  العيد  بهذا  الكنيسة  حتتفل 
الهيكل  إلى  يسوع  الطفل  دخول  الصغير 
 15 األحد  يوم  فى  (لو2)  يوماً  أربعني  وعمره 

فبراير ويوافق رفاع الصوم الكبير.

أخبار يناير وفرباير  2015

قام قداسة  أكتوبر 2014   29 + فى 
البابا تواضروس على رأس وفد رفيع 
القبطية  الكنيسة  من  املستوى 
األرثوذكسية بزيارة البطريرك كيرل 
ومت عمل  الروسية  الكنيسة  رئيس 
عالقات  لتقوية  مشتركة  جلان 

التعاون بني الكنيستني.
+ إحتفل البابا تواضروس بإجتماعه 
االُسبوعى األربعاء 3 ديسمبر 2014 
ورؤساء  املقدس  الكتاب  دار  بدعوة 
الطوائف املسيحية مبصر لألحتفال 
مبرور 150 مائة وخمسون سنة على 
اللغة  إلى  املقدس  الكتاب  ترجمة 
كلمة  وألقى  دايك).  (فان  العربية 

 7– قداسة البابا تواضروس الثانى

جميلة عن الكتاب املقدس وحتدث كثيرون فى ذلك األحتفال عن هذا 
الكتاب اآللهى.

البابا  قداسة  سرابيون  األنبا  نيافة  رافق 
كيرل  البطريرك  زيارة  فى  تواضروس 
مبوسكو ومت إختياره رئيساً للجنة العالقات 
املطران  نيافة  مع  املشتركة  اخلارجية 
والتعليم  الرعاية  مسائل  لبحث  هيالريون 
واخلدمة األجتماعية والتعاون املشترك بني 

الكنيسة القبطية والكنيسة الروسية.

8 – نيافة األنبا سرابيون

9 – صوم يونان )نينوى(
يبدأ صوم يونان من يوم األثنني 2 فبراير إلى األربعاء 
4 فبراير وتكون القداسات اليومية خالل ثالثة أيام 
وقداس  الظهر.  3بعد  إلى   12 الساعة  من  الصوم 

فصح أو عيد يونان اخلميس من 8 صباحاً.

5 – عيد القديس األنبا أنطونيوس
حتتفل الكنيسة فى 30 يناير بعيد األنبا 
وتقوم  الرهبنة  مؤسس  أنطونيوس 
بصحراء  العامر  ديره  إلى  رحلة  بعمل 
كاليفورنيا يوم السبت 31 يناير واحلجز 

باملكتبة.

11 – الصوم الكبري
يبدأ الصوم الكبير يوم األثنني 16 فبراير حتى عيد القيامة فى 12 ابريل.

12 – جتديد األشرتاكات للمجلة والكنيسة 
التنسوا جتديد إشتراككم فى مجلة ماريوحنا عن العام اجلديد 
وسداد  األيقونات  لتكملة  للكنيسة  بسخاء  والتبرع   2015

باقى ديونها والرب يكافئ اجلميع باخلير والبركة أضعافاً.



بينما نحتفل بعيد ميالد الفادى اجمليد الرب يسوع املسيح له 

األرض  وعلى  األعالى  فى  هلل  »اجملد  املالئكة  أنشودة  ونذكر  اجملد، 

السالم وبالناس املسرة« إذ بالعالم مهدد بحروب نووية وكيماوية 

رهيبة وبالناس يشكون من مخاوف احلرب واجملاعات واألوبئة والزالزل 

والغالء والتدهور األقتصادى والبطالة وإنتشار الشرور وكل ما يوحى 

بأن العالم يسرع نحو نهايته. وقد كثر التساؤل ترى هذه عالمات 

مجئ املسيح الثانى وإنقضاء الدهر؟ وفى مثل هذه الظروف أثناء 

احلرب العاملية الثانية قرأت مقاالً تساءل فيه صاحبه »أسالم على 

األرض« أم على األرض السالم؟«.

طريق  عن  بالتأمل  ألينا  توحى  املذكورة  الظروف  هذه  ولعل 

املقارنة بني مجئ املسيح األول ومجيئه الثانى.

1 – فى مجئ املسيح األول أتى إلى العالم فى هدوء عجيب 

ليالً فلم يشعر به البشر ولم يكتشفه أحد إلى درجة إغالق أبواب 

وُلد  حتى  الفقيرة  املقدسة  العائلة  وجه  فى  حلم«  »بيت  منازل 

الطفل يسوع فى مذود للبقر »إذ لم يكن لهم موضع فى املنزل« 

!! (لو2 : 7).

السماء وسط  يأتى على سحب  فسوف  الثانى،  أما فى اجملئ 

 – اإلنسان  أبن  عالمة  وستظهر  وهتافاتهم  املالئكة  وأبواق  رعود 

الصليب – فى السماء وتتزلزل األرض وتلتف السموات كدرج وتزول 

بضجيج وتنحل العناصر محترقة« (مت24 : 29 -31 ، 2بط2 : 10).

2 – فى اجملئ األول لم يرى املسيح املولود إالّ عدد بسيط جداً من 

البشر هم الرعاة واجملوس، بينما فى مجئ املسيح الثانى سيرى 

املسيح جميع البشر من بدئ اخلليقة إلى نهايتها من جميع األمم 

واألجناس واألديان، األحياء واألموات بغير أستثناء، »هوذا يأتى مع 

السحاب وتنظره كل عني والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل 

األرض« (رؤ1 : 7).

3 – كما متت فى مجئ املسيح األول جميع النبوات  حرفياً 

وعددها 300 ثلثمائة نبوة وحتققت بدقة عجيبة مذهلة، هكذا 

الثانى  مجيئه  عن  واألنبياء  السيد  نبوات  جميع  تتم  سوف 

تتحدث عن مجئ  التى  اآليات  بلغت عدد  وبدقة، حتى  حرفياً 

املسيح الثانى فى الكتاب املقدس 1845 آية. فيما كان الرسل 

يشخصون إلى السماء عند صعود املسيح ظهر لهم مالكان 

يؤكدان أن »أن يسوع هذا الذى أرتفع عنكم إلى السماء سيأتى 

هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء« (أع1 : 9).

4 – لقد صاحب مجئ املسيح األول 

عادية  وغير  سماوية  ظواهر  وميالده 

مثل حترك النجم وتبشير املالك للرعاة وظهور جمهور من اجلند 

له  وتقدميهم  له  اجملوس  ملوك  وسجود  منشدين،  السماوى 

هداياهم الرمزية النبوية الثالث، الذهب واللبان واملر (لو1 ، ومت2 

، مز72).

وهكذا سوف يصاحب مجيئ املسيح الثانى ظواهر سماوية 

ويأتى  النجوم  وتتساقط  السموات  تتزعزع  إذ سوف  عادية  وغير 

معه ماليني املالئكة ويقوم األموات عدميى فساد ويتغير املؤمنون 

»أين  مرمنني  السحاب  على  الرب  ملالقاة  معه  ويختطفون  األحياء 

 ،58-51 : ، 1كو15  أين غلبتك ياهاوية« (مت34  يا موت.  شوكتك 

أتس4 : 13 – 18).

والرؤساء هيرودس  امللوك  تآمر  األول  املسيح  – فى مجيئ   5

وبيالطس وقيافا وحنان لقتله )أع4 : 27(.

أما فى مجيئه الثانى فسوف يخفى ملوك األرض واألغنياء 

صخور  وفى  املغاير  فى  أنفسهم  واألقوياء  والعظماء  واألمراء 

اجلبال وهم يقولون للجبال والصخور أسقطى علينا وأخفينا 

ألنه جاء  املسيح  وعن غضب  العرش  اجلالس على  من وجهه 

يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف« 

)رؤ6 : 17-13(.

فقيراً  ولد  األول  املسيح  مجئ  فى   –  6

فى مذود للبقر فقدس الفقر وأحب الفقراء 

يطعمهم  من  أن  وأعتبر 

ومن  شخصياً  يطعمه 

ومن  يكسوه  يكسوهم 

فقيراً  فعاش  يزوره.  يزورهم 

رأسه،  يسند  أين  له  ليس 

قبر  فى  ودفن  فقيراً  ومات 

مستعار ال ميلكه! »أنه من 

غنى  وهو  أفتقر  أجلكم 

لكى تستغنوا أنتم بفقره« 
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(2كو8 : 9).

ورب  امللوك  كملك  املسيح  سيأتى  الثانى  اجملئ  فى  ولكن 

األرباب الذى ستجثو له كل ركبة ممن فى السماء وممن على األرض 

ومن حتت األرض (في2 : 11-5).

القلب  متواضع  وديعاً  أتى يسوع حمالً  األول  – فى مجئ   7

وأخلى نفسه آخذاً صورة عبد وأخفى جالل ألوهيته حتى لطمه 

األشرار وجلدوه وبصقوا على وجهه وصلبوه ورغم ذلك فقد غفر 

لهم وألتمس لهم العذر فى جهلهم » إذ لو عرفوا ملا صلبوا رب 

اجملد« (1كو2 : 8).

لدينونة  مزمجر  كأسد  الرب  فسيأتى  الثانى  اجملئ  فى  وأما 

األحياء واألموات فيرسل مالئكته حلصاد األرض فيكافئ املؤمنني 

وأما الذين رفضوه فبمكنسة الهالك يبادون.

8 – كان مجئ املسيح األول إلعالن صفات اهلل وكماالته فى 

شخصه الذى حل فيه كل ملئ الالهوت جسدياً (كو2 :9)، »اهلل 

ظهر فى اجلسد« (1تى3 : 16)، وأيضاً لكى يفدينا ويخلصنا وصاحلنا 

مع اآلب ويردنا إلى ماهو أفضل من الفردوس املفقود.

ملا  ولواله  األول  اجمليئ  نتيجة  فهو  الثانى  املسيح  مجئ  أما 

كان للمجئ األول معنى وال فائدة. وبه تبدأ احلياة أألبدية ومكافأة 

األبرار بأكليل اجملد والدخول إلى فرح سيدهم« (مت25 : 22) وعقاب 

األشرار ألن اهلل صادق فى وعوده وفى وعيده.

)اليهود(  أوالً  خاصته  إلى  املسيح  جاء  األول  اجملئ  فى   –  9

وخاصته لم تقبله (يو1 : 11) ثم إنفتح باب اإلميان واخلالص لألمم.

أما فى مجيئه الثانى فسوف تصير ممالك األرض كلها للرب 

وملسيحه فسيملك إلى أبد األبدين« (رؤ11 : 15).

بفرح  وحتتفل  اجمليد  امليالد  بعيد  شعبها  تهنئ  إذ  والكنيسة 

عظيم مبجيئه األول إلى عاملنا، تضع هذه املعانى لتكون حاضرة فى 

أذهان املؤمنني، ولنترقب دائماً بشوق وفرح الرجاء والتوبة العميقة 

الرب كل حني لكى ال تخجل منه فى مجيئه  واألكثار من عمل 

الثانى ونردد اخر طلبة فى الكتاب املقدس للقديس يوحنا احلبيب 

شفيع كنيستنا،

»آمني تعال أيها الرب يسوع«

(رؤ22 : 20)

البطريرك كيرل  أكتوبر سنة 2014 أستقبل  يوم 29  فى 
بطريرك روسيا فى موسكو قداسة البابا تواضروس الثانى 
األنبا  نيافة  من  يتكون  املستوى  رفيع  بابوى  وفد  رأس  على 
روفائيل  األنبا  النيافة  وأصحاب  دمياط  مطران  بيشوى 
سكرتير اجملمع املقدس، واألنبا سرابيون أسقف لوس أجنلوس، 
واألنبا كيرلس أسقف ميالنو، واألنبا أجنيلوس األسقف العام 

بإجنلترا، وأبونا أجنيلوس أسحق وأبونا بولس حليم.

وقد أتت هذه الزيارة التاريخية بعد مرور 26 سنة على آخر 
زيارة قام بها بابا األسكندرية مثلث الرحمات البابا شنوده 

الثالث لبطريرك روسيا. 

وألقى البابا تواضروس فى أول إجتماع كلمة عن عظمة 
التراث الروحى والتقليد الرهبانى األرثوذكسى فى الكنيسة 
وإقترح  وأثره،  للكنيسة  املعاصر  الدور  وأمتدح  الروسية 
التعاون املشترك بني الكنيستني الروسية والقبطية مؤكداً 
بأنه سيكون له قيمة عظمى بالنسبة لشعبينا فى مصر 

وروسيا ورمزاً للوحدة العملية واإليجابية لكل العالم.

تشمل  متنوعه  موضوعات  الكنيستني  رئيسا  وناقش 
احلياة األجتماعية املعاصرة والرعاية والتعليم واألمور التى 
متس املبادئ األخالقية التى تؤثر فى األحداث اجلارية فى كل 

من مصر وروسيا.

احلبر  نيافة  يرأسها  مشتركة  جلنة  ُشكلت  وقد  هذا 
اجلليل األنبا سرابيون ممثالً للكنيسة القبطية املصرية مع 
والعالقات  الروسية  للكنيسة  املطران هيالريون ممثالً  نيافة 
والتعليمية  والرعوية  الروحية  احلياة  لبحث  وذلك  اخلارجية 

واخلدمات األجتماعية بني الكنيستينب.

زيارة البابا تواضروس
واألنبا سرابيون

للبطريرك كريل فى موسكو
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1 - تأتى إلى الكنيسة باستعداد روحي خاص:

قائلني  الطريق،  في  املزامير  يتلون  وهم  يأتون،  قدميا  كانوا 
)فرحت بالقائلني لي: إلى بيت الرب نذهب( (مساكنك محبوبة 
أيها الرب إله القوات: تشتاق نفسي للدخول إلى ديار الرب)،(طوبى 

لكل السكان في بيتك).

2 - ويدخل الشخص إلى الكنيسة وهو يقول »أما أنا بكثرة 
رحمتك أدخل إلى بيتك، وأسجد قدام هيكل قدسك مبخافتك« 

(مز5 : 7)، وهكذا يسجد في خشوع، ويجلس في خشوع..

3 - ومن آداب احترام الكنيسة أنه ال يجوز أن يجلس إنسان في 
الوقت الذي ينبغي فيه الوقوف (إالّاملرضى).

جرائد  يده  وفي  الكنيسة  يدخل  أن  إلنسان  يجوز  وال   -  4
ومجالت، واألسوأ أن ينشغل بهذه وتلك.

إن تكلم لضرورة خاصة  بل  يرفع صوته،  أن  - وال يجوز ألحد   5
بالعبادة، يتكلم بصوت خافت وهامس.

6 - وال ينشغل أحد بالنظر هنا وهناك، بل يركز حواسه وذهنه 
أيًضا في الصلوات والتأمل واالستماع ويكون كمن هو واقف أمام 

اهلل. 

إليها  اإلنسان  يأتي  أن  بالكنيسة،  الالئقة  اآلداب  ومن   -  7
مبالبس محتشمة، الئقة ببيت اهلل.  كذلك من يتناولون، ينبغي 
يضعن  وال  شعرهن،  يغطني  والنساء  أحذيتهم،  يخلعوا  أن 

مساحيق على وجوههن..

8 - وال يجوز لشخص أن يخرج من الكنيسة إال بعد سماع 
البركة األخيرة ونوال التسريح من األب الكاهن.

9 - كذلك ينبغي أن يأتي اإلنسان إلى الكنيسة مبكرًا، فالرب 
أن  املفروض  يتناول، من  والذي  إلى يجدونني).  يبكرون  (الذين  يقول 
يحضر حتليل رفع بخور باكر، وعلى األقل يحضر تقدمي احلمل وسماع 

حتليل اخلدام.

10 - ال يصح أن يزاحم الناس بعضهم بعضا في الكنيسة، أثناء 
التناول، وأثناء أخذ البركة..  بل يتقدمون في نظام وهدوء

بطريقة  ميشى  أن  ينبغي  الكنيسة  في  ميشى  والذي   -  11
هادئة، فال يسرع، وال يجرى وال يحدث صوتًا.

12 - كذلك الكنيسة ليست مجاال للسمر واألحاديث.  

وكتدريب الحترام الكنيسة، أن يدخلها اإلنسان بخشوع ولو في 
غير وقت الصالة.

مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث

400 – ليس إقتناء الكتاب املقدس معناه أن يكون حتفة فى 
مكتبتك، إمنا أن يكون إلستعمالك املستمر، تستصحبه معك 
سهالً  ويكون  يدك،  حقيبة  فى  أو  جيبك  فى  مكان،  كل  فى 

عليك قراءته فى كل وقت.

بها  والعمل  فضيلة،  وتأملها  وترديدها  اآليات  حفظ   –  401
فضيلة أعظم.

402 – الكتاب املقدس هو رسالة اهلل إليك، ومن ذا الذى ال 
يفرح برسالة اهلل؟!

403 – أخشى أن يكون الكتاب املقدس غريباً فى بيوتنا أو فى 
حياتنا، ليس له أين يسند رأسه!

404 – إقرأوا الكتاب املقدس وثقوا إنكم فى قراءته ستجدون 
بإستمرار شيئاً جديداً، فكلمات اهلل غنية ودسمة، وهى ينبوع 

للتأمالت ال ينضب.

405 – الصالة هى جسر يوصل بني اهلل واإلنسان.

406 – الصالة هى تدشني للشفتني والفكر وتقديس للنفس 
وصلح مع اهلل.

407 – الصالة هى رعب للشياطني، وأقوى سالح ضدهم.

408 – إن أعمق صالة نصليها، نرفعها ونحن فى أعمق تعب.

وله  يبطئ،  وأحياناً  بسرعة  يستجيب  أحياناً  اهلل   –  409
حكمته فى السرعة وحكمته فى اإلبطاء.

410 – إن مرمي العذراء قد عوّضت سمعة حواء، أقامت توازناً 
لسمعة املرأة فى العالم وأرجعت للمرأة الكرامة التى فقدتها.

411 – الفرق بني أقدس قديس وأخطأ خاطئ هو أن القديس 
سهران ومستعد، أّماَ اخلاطئ فغافل ومتهاون.

412 – الصوم فترة راحة لبعض أجهزة اجلسم، وبه يتخّلص 
اإلنسان من السمنة والترهل، وهو ليس جوعاً للجسد بل غذاء 

للروح.

فى  اهلل  أمام  نفسه  اإلنسان  يدين  أن  هو  األعتراف   –  413
سمع األب الكاهن لينال املغفرة.

414 – العطاء: املال باإلنفاق يبقى، وهو باإلمساك يفنى.

415 – اخلدمة: أهم رسالة لنا فى احلياة هى ربح النفوس.

»تفاح من ذهب فى مصوغ 
من فضة 

كلمة مقولة فى حملها«
جتميع القس أغسطينوس حنا
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»لنبدأ  ونتمم عبارة  العام اجلديد  لنبدأ بها  1 – أفضل طريقة 
بعمل  يكون  باكر،  يوم فى صالة  التى نصليها كل  بدءاً حسناً« 

اآلتى ماعدا:

املاضى  والعمر  العام  طوال  حفظنا  الذى  للرب  بالشكر  نبدأ  أ( 
وكان كرمياً جداً معنا.

ب( نبدأ بالتوبة وإصالح أخطاء املاضى مثل زكا 

(لو19: 8).

ج( نأخذ مبادرة الصلح ونغفر للمسيئني إلينا وننسى أخطاءهم 
وال ندخل عاماً جديداً فى خصام.

د( نعمل ألنفسنا برنامجاً روحياً من دراسة الكتاب املقدس يومياً 
والتناول  واألعتراف  الكنيسة  على  واملواظبة  الصلوات  عدد  وزيادة 

ودفع العشور بأمانة واإلرتباط باخلدمة.

هـ( نتعهد عهود قوية كثيرة مثل كل عام.

2 – ملاذا يبدأ الكثيرون السنة اجلديدة بحماس روحى ثم سرعان 
ما تنطفى هذه الشعلة ويعودون للفتور؟

بالبرنامج  األلتزام  يجب  ولكن  التكفى  وحدها  العاطفة  ألن  أ( 
الروحى الذى وضعوه.

ب( يجب الثبات فى املسيح باملواظبة على وسائط النعمة وإالّ 
سوف نُصاب بنكسة.

ج( يلزم وجود طموح روحى بالنمو املستمر وعدم الفشل.

أو  امليت  والذباب  الصغيرة  الثعالب  من  األحتراس  لعدم  د( 
ه) الكل التساهل مع اخلطية احملبوبة أو الشّلة الهدامة. 

3 – هل من الالئق أو من احلكمة أن ندخل العام اجلديد بخطايا 
وعادات شريرة وسخيفة وُمضرّة سيطرت علينا فى العام املاضى 

وما قبله مثل األشياء اآلتية؟ ومتى نتخلص منها؟

واألدانة  واحللفان  والكذب  كالشتيمة  واللسان  الكالم  خطايا  أ) 
والنميمة والثرثرة.

ب) العبودية للدخان والشيشة واخملدرات والعادات السرية.

ج) النظرات الطائشة للمواقع األباحية اجلنسية القذرة.

د) الغضب الباطل والنرفزة والصياح والتهديد.

هـ) اإلهمال والكسل والبالدة وعدم عمل اخلير.

و) نؤجل اخلالص من هذه الزبالة إلى العام القادم.

ز) كال، ال يليق. بل نرمتى فى حضن املسيح ليحررنا منها فوراً اآلن.

السؤال  فى  املذكورة  الزبالة  من  اإلنسان  يخلص  كيف   –  4
السابق؟

أ) بالتدريج.

ب) بإبقاء احلال على ما هو عليه وعلى املتضرر اإللتجاء إلى األغبياء أمثاله.

ج) بالعزمية الشديدة وقوة اإلرادة.

يحرره  الذى  القدير  اخمللص  للمسيح  والرجوع  والتوبة  بالندم  د) 
ويغير قلبه وميوله، ويخلق منه خليقة جديدة.

5 – ما هى األولويات لديك خالل العام اجلديد؟

أ) يجب ترتيب األولويات حسب أهميتها.

ب) طلب ملكوت اهلل وبره أوالً قبل األهتمام باملاديات.

قبل  والعمل  العمل،  قبل  والبيت  البيت،  قبل  الكنيسة  ج) 
األصحاب.

د) ربح النفوس أفضل من ربح الفلوس (دا12 : 2).

هـ) إرضاء اهلل أهم من إرضاء الناس.     و) كل ماسبق.

6 – ماهى أهم متنياتك ملصر والشرق األوسط فى العام اجلديد؟

  أ) أن يسود األمن الكامل والسالم فى كل الربوع.

املسلمني  بني  واملساواة  واألخاء  واحلرية  العدالة  تتوافر  أن  ب) 
واملسيحيني.

ج) بناءاألخالق والتعليم واألقتصاد وإحترام حقوق اإلنسان

د) فصل الدين عن الدولة وإستئصال األرهاب األخوانى والسلفى 
والداعشى.

هـ) أن تصير جميع ممالك األرض للرب وملسيحه.

و) الكل.                   ز) الكل ماعدا (هـ).

7 – ما هى متنياتك لكنيستك فى العام اجلديد؟ 2 )الكل ماعدا(.

أ) أن كل من يدخلها يخلص ويتحرر ويجد مرعى (يو10).

واخلدمات  والفضيلة  والسالم  باحلب  مثمرة  جنة  تكون  أن  ب) 
الكثيرة.

ج) تكون كارزة مبشرة رابحة للنفوس وخالية من العثرات.

د) تتميز بالهدوء والنظام والنظافة واجلمال واجلاذبية.

والفقراء  واأليتام  واألرامل  والشيوخ  والشباب  األطفال  ترعى  هـ) 
واملتعطلني واملرضى واحملبوسني والقادمني اجلدد وطالبى الزواج.

و) أن تكون أفضل من الكنائس األخرى. 

القس أغسطينوس حنا
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شهر  خالل  سيدية  أعياد  بأربعة  األرثوذكسية  كنيستنا  حتتفل 
يناير، أثنان منها أعياد سيدية كبرى (امليالد والغطاس)، وأثنان منها 
نحتفل  وعندما  اجلليل).  قانا  وعرس  (اخلتان  صغرى  سيدية  أعياد 
بهذه األعياد نتذكر رحلة السيد املسيح على األرض من أجل خالص 
الهيئة كإنسان وشابهنا  البشرية، عندما أخذ طبيعتنا وصار فى 
فى كل شئ ما خال اخلطية. وفى هذه األعياد نتأمل كيف صار االله 
حسب  ليس  نسلك  لكى  مجده،  صورة  إلى  يعيدنا  لكى  إنساناً 
اجلسد بل حسب الروح، ونتمتع بأبويته ومحبته وننمو فى النعمة 

إلى ملء قامته.

والكنيسة حتتفل بعيد الظهور االلهى يوم 11 طوبة – 19 يناير 
(12 طوبة – 20 يناير فى السنوات الكنيسة). ويسمى عيد الغطاس 
ألن الرب يسوع املسيح قبل فيه العماد من القديس يوحنا املعمدان 
املاء  من  للوقت  صعد  يسوع  أعتمد  ملا  انه  ذُكر  كما  بالتغطيس 
بالتغطيس  العماد  أن  املؤمنني  نحن  لنا  يؤكد  وهذا   .(15  : (مت3 
أعتمد اخلصى  الطوائف. وهكذا  بالرش، مثلما تفعل بعض  وليس 
احلبشى على يد فيلبس (أع8 : 39) فلو كانت املعمودية بالرش لكان 
املاء الذى لدى اخلصى احلبشى فى املركبة كافياً لذلك، ولكن عندما 
اخلصى. وأعتمد  نزلوا  غيره)  أو  بحيرة  مثل  مياة  جتمع  (أى  مباء  مرا 

املؤمنني  تعمد  كانت  للمسيحية  األولى  العصور  منذ  والكنيسة 
بالتغطيس، ألن املعمودية هى دفن مع املسيح كما يؤكد القديس 
الدفن   .(12  : (كو2  املعمودية«  : »مدفونني معه فى  الرسول  بولس 
يتم بإختفاء اجلسم كله فى القبر، هكذا املعمودية تتم بالتغطيس 
ودفن اجلسم كله فى املاء. لقد إعتمدنا ملوته فدفنا معه باملعمودية 
لنحيا فى َجّدة احلياة (رو6 : 4)، وباملعمودية إنسانا العتيق قد صلب 
ومات، فأقول : »مع املسيح ُصلبت فأحيا ال أنا بل املسيح يحيا فّى« 

(غل2 : 20).

ملاذا يسمى عيد الغطاس بعيد الظهور االهلى

ألن  (الثيئوفانيا)  االلهى  الظهور  بعيد  الغطاس  عيد  يسمى 
القدوس قد ظهر واضحاً فى عماد السيد املسيح. فاألبن  الثالوث 
يعتمد فى املاء واآلب من السماء يقول: »هذا هو أبنى احلبيب الذى 
به سررت« (مت3 : 17). والروح القدس ظهر بهيئة حمامة وأستقر 

عليه. وبذلك وضحت ثالث حقائق:

1 – ظهرت عقيدة الثالوث بوضوح.

2 – استعلنت طبيعة السيد املسيح كأبن هلل املتجسد.

مخلص  هو  هذا  ان  املعمدان  يوحنا  للقديس  استعلن   –  3
العالم )يو1 : 34-29(.

ما  حسب  العيد  بهذا  حتتفل  الرسولى  العصر  منذ  والكنيسة 
كُتب فى الدسقولية: »فليكن عندكم جليالً عيد الظهور االلهى 
فى  الهوته  اليوم  هذا  فى  يظهر  بدأ  الرب  ألن  الغطاس،  هو  الذى 
معموديته فى األردن« (دسق18). ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم: 
تعني  وقد  عندنا،  األولية  األعياد  من  هو  االلهى  الظهور  عيد  »ان 
تذكاراً لظهور االله على األردن ومعاشرته للبشر« (عظة العنصرة 
ق 15). ولقد كان آباء الكنيسة يعمدون املوعوظني فى هذا العيد، 

ومازال بعض املؤمنني يعمدون ابنائهم فى هذا العيد.

ملاذا تقدم الرب ملعمودية يوحنا ؟

يوحنا  معمودية  إلى  محتاجاً  املسيح  السيد  يكن  لم   –  1
التى للتوبة. ألنه بال خطية ولم يوجد فى فمه غش، بل هو حمل 
اهلل الذى حمل خطايا العالم كله مبوته على الصليب كما يقول 
اشعياء النبى: »كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب 
وضع عليه أثم جميعاً« (أش53 : 6)، لقد قبل الرب معمودية يوحنا 
لكى يتوب عن البشرية، كما صام 40 يوماً نيابة عن البشرية، وتقدم 
للُمجرب وهزمه وإنتهرة نيابة عن البشرية، واحتمل موت الصليب 
نيابة عن كل إنسان. لقد قام السيد املسيح بأعمال كثيرة ليس من 

أجل نفسه ألنه قدوس، ولكن من أجل البشرية الساقطة. 

2 – فى عماد السيد املسيح تكميل لكل بر (مت3 : 15). إذ اطاع 
اهلل اآلب فى كل أوامره ووصاياه، تلك الطاعة التى يجب أن يعيشها 
كل مؤمن، فلكى يطيع اهلل، اعتمد مبعمودية التوبة وكان العماد 
أول الطريق لطاعة اهلل. أطاع اهلل حتى املوت موت الصليب (فى2 : 
8). والرب لم يشذ عن هذا العمل الروحى التى تقدمت إليه اجلموع 
التائبة وسار مع باقى الشعب اخلاطئ، ففعل هذا لئال أيضاً ميسك 

عليه خطأ.

السنة السادسة والعشرون - العدد 284 - يناير / فبراير 2015 8



3 – جند فى عماده تواضعه العجيب، فيقول للمعمدان فى رقة 
ووداعة »إسمح اآلن«. ان هذا عمل مدهش فعالً. إذ ان رئيس الكهنة 
األعظم ومانح الكهنوت، ينال املعمودية من أحد كهنته ولذلك قال 
ان أعتمد منك  »أنا محتاج  املعمدان كعارف بقدر السيد املسيح: 
وأنت تأتى إلّى« (مت3 : 13). ألن املعمدان شعر بضعفه، حتى قال 
 : أن أنحنى وأحل سيور حذائه« (يو1  عن نفسه: »لست مستحقاً 
27). ان لفى هذا عجباً ان الرب فى تواضعه يعتمد من أحد كهنة 
هارون، مع ان كهنوت السيد املسيح (كهنوت ملكى صادق« اعلى 
من الكهنوت الهارونى، كما ذكر القديس بولس (عب7). لقد مارس 
السيد املسيح فضيلة األتضاع لكى نتعلم منه: »تعلموا منى ألنى 
وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم« (مت11 : 29). ولقد 
ضرب لنا الرب مثالً آخر فى األتضاع عندما أخذ شكل العبد وغسل 
أرجل تالميذه فى اليوم السابق للصلب، وكان إتضاعه وطاعته رداً 
على خطية آدم األول فى كبريائه إذ أراد أن يصير مثل اهلل فسقط 

وأسقط البشرية معه.

إلى  الطريق  فى  عالمة  املسيح  السيد  معمودية  وكانت   -  4
الرب  بخالص  مؤمن  كل  ميارسها  ان  يجب  التى  اخلالص  معمودية 
وكانت  الزمان،  ذلك  فى  للخطاة  الزمة  يوحنا  معمودية  كانت  له. 
رمزاً ملعمودية املؤمنني باخلالص لكى نحصل على الطبيعة اجلديدة 
واخلالص من خطايانا، كما قال الرب بفمه الطاهر »من آمن وأعتمد 
خلص« (مر16 : 16)، لذلك جند الرسول بولس يقول لنا: »بل مبقتضى 
رحمته خلصنا بغسل امليالد الثانى وجتديد الروح القدس« (تى3 : 5).

5 – كان مجئ السيد املسيح إلى املعمدان ليعتمد منه بتدبير 
الذى  اهلل  حمل  هو  »هذا  للجميع:  املعمدان  يعلن  حتى  إلهى، 
نازالً  الروح  كان  عندما  هذا  قال   ،(29  : (يو1  العالم«  خطية  يرفع 
عليه، فأعلن كينونة السيد املسيح على املأل، فهو الذى سيخلص 
العالم كله من خطاياهم، ويدخلهم إلى ملكوته، حسب قول الرب 
لنيقودميوس: »أن كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أن يدخل 

ملكوت اهلل« (يو3).

القدوس،  الثالوث  إستعالن  مت  املسيح  السيد  عماد  فى   –  6
ولكن سبق ذلك حدث عجيب إذ أنفتحت السموات لتعلن أن السيد 
املسيح هو أبن اهلل مخلص العالم، وبذلك وضحت انه متت املصاحلة 
قام  الذى  الكفارى  بالعمل  ستتم  كانت  التى  واألرض  السماء  بني 
به الرب يسوع املسيح. ولقد اُعلن الثالوث القدوس متمايزاً الواحد 
لنا أن اهلل الواحد له أقانيم ثالثة. أن السماء قد  عن اآلخر، معلناً 
ينادى ويشهد   (16 : (يو3  للعالم  اآلب احملب  فتحت شهدت بصوت 
لألبن املعمد فى األردن بصوت مسموع »هذا هو أبنى احلبيب«، وفى 
الروح  للعيان فظهر  القدس بطريقة ظاهرة  الروح  احلال حل عليه 
القدس على السيد املسيح  الروح  القدس بشكل حمامة. وحلول 
القدس، فحلول  الروح  الرب كان قبل ذلك منفصالً عن  ان  ال يعنى 
الروح القدس لم يُزد السيد املسيح شيئاً، ولكن إلستعالن حقيقة 
السيد املسيح وإلبتداء خدمته اجلهارية، حسب نبؤة اشعياء: »روح 
الرب على ألنه مسحنى ألبشر املساكني، أرسلنى ألعصب منكسرى 
 : ..« (أش61  القلوب، ألنادى للمسبني بالعتق وللمأسورين باالطالق 

1). ولقد قرأ الرب يسوع هذا اجلزء فى مجمع الناصرة وقال لهم. »أنه 
اليوم قد مت هذا املكتوب فى مسامعكم« (لو4 : 21).

7 – ان إستعالن الثالوث القدوس فى معمودية السيد املسيح 
جعل كنيستنا تؤمن بعمل الثالوث القدوس فى جميع طقوسها 
ثالث  بتغطيسهم  أبنائها  عماد  فى  الكنيسة  فتقوم  وخدماتها، 
لتالميذه:  الرب  وصية  الثالثة حسب  األقانيم  من  بإسم كل  مرات 
والروح  واألبن  اآلب  بإسم  وعمدوهم  األمم  جميع  وتلمذوا  »إذهبوا 
القدس« (مت28 : 19)، وهذا كان يتم منذ العصر الرسولى، فيقول 
بإسم  يكون  أن  يجب  التغطيس  أن  الرسولى  أثناسيوس  القديس 
القدوس.  الثالوث  فى  هما  واخلالص  الكمال  ألن  الثالثة  األقانيم 
فى  ولكن  فقط  املعمودية  سر  فى  يشتركون  ال  الثالثة  واألقانيم 
الرسولية  البركة  فى  وكذلك  وخدماتها،  الكنيسة  أسرار  جميع 
الرسولى  العصر  منذ  أستخدمت  والتى  للشعب،  تُعطى  التى 
»نعمة ربنا يسوع املسيح ومحبة اهلل (اآلب) وشركة الروح القدس 

مع جميعكم« (2كو13).

هل الثالوث القدوس استعلن فى العهد القديم ؟

العهد  فى  بوضوح  يستعلن  لم  القدوس  الثالوث  أن  احلقيقة 
القدمي ألن بنى إسرائيل كانوا يعيشون حياة روحية ضعيفة، ووسط 
يدركوا  أن  عليهم  الصعب  من  وكان  كثيرة،  آلهة  يعبدون  شعوب 
حقيقة الثالوث. ومع ذلك فهناك بعض اآليات التى أوضحت فكرة 

الثالوث القدوس.

كلمة  فى  باجلمع  القدمي  العهد  فى  اهلل  أسم  ذكر  لقد   –  1
»ألوهيم«، إذ ذكرت2555 مرة .

2 – عندما كان يتحدث اهلل فى سفر التكوين، كان يتكلم بصيغة 
اجلمع، مثل »وقال اهلل نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا« (تك1 : 
26)، »وقال الرب االله هوذا اإلنسان قد صار كواحد منا« (تك3 : 22). 

وكذلك قال »هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم« (تك11 : 7).

3 – وفى سفر اشعياء النبى يتحدث اهلل باجلمع أيضاً فيقول: »ثم 
سمعت صوت السيد قائالً من اُرسل ومن يذهب من أجلنا« (أش6 

.(8 :

فيقول  القدمي،  العهد  آيات  الثالوث فى كثير من  – كما وضح   4
الرب  السيد  واآلن  (األبن)  هناك  أنا  وجوده  »منذ  النبى:  اشعياء 
(اآلب) أرسلنى الروح القدس« (أش48 : 16)، »روح الرب علّى ألن الرب 

مسحنى ...« (اش61 : 1).

الرب لربى  اآلية: »قال  املزامير يذكر اآلب واألبن فى  5 – فى سفر 
 ،(1 : إجلس عن ميينى حتى أضع اعداءك موطئاً لقدميك« (مز110 
ولقد نوه السيد املسيح بهذه اآلية فى حديثه فى الهيكل (مر12 : 

35-38)، وان داود النبى ذكرها بوحى من الروح القدس.

التى  املعمودية  وبركة  العيد  هذا  ببركة  نشعر  أن  يعطينا  الرب 
أخذناها فى طفولتنا وأن جندد نعمة معموديتنا بالتوبة الدائمة.
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مبناسبة بداية عام جديد يحسن أن ندرس شيئاً عن سفر 
عامة مختصرة  وهذه مقدمة  البدايات.  وهو سفر  التكوين 
التكوين فى بدء الكتاب املقدس وما تضمنه من  عن سفر 

بدايات كثيرة جوهرية.

أسم السفر:
»تكوين« ترجمة لكلمة Genesis وهى كلمة يونانية جاءت 
فى الترجمة السبعينية تعنى أصل أو مصدر أو بداية. وأصلها 
العبرى »بيرشيث Bereshith« ومعناها فى البدء، وهى الكلمات 
التكوين  البعض سفر  ويعتبر  السفر.  بها  يفتتح  التى  األولى 
أول وأهم كتاب كُتب فى تاريخ اإلنسان. بل أن امللحدين الذين 
ال يعترفون بوحى الكتاب يعتبرونه أكبر كتاب أثّر على اإلنسان 
يُفهم  ال  التكوين  سفر  بدون  املقدس  فالكتاب  التاريخ.  فى 
ويكون كبناء بدون أساس، والفداء أو اخلالص الذى يتحدث عنه 

العهد اجلديد ال ميكن فهمه بدون سفر التكوين.

الكاتب واملدة:
أن كاتب سفر التكوين هو موسى النبى، وهو كاتب األسفار 
اخلمسة األولى املعروفة بالناموس أو أسفار الشريعة أو التوراة 
أو أسفار موسى اخلمسة Pentateuch كتبه بإلهام ووحى من 
اهلل  مع  وجوده  أثناء  تلقاه  غالباً  آلهى.  واعالن  القدس  الروح 
باجلبل صائماً خالل األربعني يوماً األولى أو الثانية أو األثنني معاً 
(عب8 : 5). وقد عاش موسى قبل املسيح بألف وخمسائة سنة 
(1500 ق.م). ويتكون السفر من 50 أصحاحاً ويغطى فترة زمنية 
إلى قسمني  وينقسم  يوسف.  إلى  آدم  قدرها 2369 سنة من 

رئيسيني:

السفر  فيه  ويركز   11  –  1 إصحاحات  من  األول:  القسم 
التى أفسدت كل  على بدء اخلليقة وقصة السقوط واخلطية 
شئ حتى إضطر اهلل أن يغسل العالم بالطوفان فى أيام نوح. 
ثم مواليد نوح وبنيه وبناء برج بابل ونشأة املدن القدمية وتفرّع 

األجناس ونشأة اللغات.

القسم الثانى: من إصحاحات 12 – 50 ويركز على تعامل 
لكى  ابراهيم،  وهو  عهداً،  معه  قطع  واحد  إنسان  مع  اهلل 
تتبارك فى نسله كل امُم األرض (أى املسيح – غل3 : 16). وتناول 
حياة اآلباء البطاركة الكبار ابراهيم واسحق ويعقوب ويوسف 

وأجيالهم.

سفر البدايات )أو أساس األسس(
 Foundation of Foundations 

يحدثنا سفر التكوين عن أصل األشياء وبدايتها فيذكر فى 
اصحاحاته اخلمسني نحو خمسني بداية نشير إليها فيما يلى 

بإجاز:

1 – بداية الكون: وينفرد باحلديث عن اخلليقة املادية بجالل 
والزمن،  املكان)  (أو  واملساحة  (الكتلة)  املادة  ناحية  من  وتركيز 
كأدب وعلم وفلسفة ودين. بدون تفاصيل إذ الغرض منه ليس 

إخراج علماء بل مؤمنني وقديسني.

والقمر  والشمس  األرض  السوالر:  أو  الُسدُم  نظام   –  2
والكواكب والنجوم والفضاء.

والهواء  باملاء  األرض  وإنفراد  الغازى:  والنطاق  السوائل   –  3
حلياة  الالزمني  جني  والنيترو  األوكسجني  من  الغازى  والغالف 
اإلنسان واحليوان والنبات، وهو ماال وجود له فى الكواكب األخرى.

املنطقى  التعليل  التكوين  سفر  وإعطاء  احلياة:  بداية   –  4
ألصل احلياة واخلليقة.

5 – بداية اإلنسان: وخليقته على صورة اهلل، كتاج اخلليقة 
وسيدها، وتكوينه الراقى املعقد املذهل مادياً ونفسياً وعقلياً 
وروحياً وقدرته على اإلنتاج والتناسل وفهم وإدراك األمور اجملردة 

وتذوق اجلمال واحلب والعبادة 

(تك1 : 26 ، 27 ، 2 : 7).

6 – بداية الزواج: ووحدته ودوامه كما عقد اهلل اخلالق بنفسه 
أو  الزوجات  تعدد  شرور  وأما  واحدة  وامرأة  رجل  بني  زيجة  أول 
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األزواج أو الطالق أو الشذوذ اجلنسى. وغير ذلك من القبائح فقد 
أخترعها اإلنسان الشرير بعد سقوطه وفساده.

7 – بداية الشر: سببه ونتائجه مشروحة فى سفر التكوين 
األصحاحات 3 ، 4، 6.

8 – أصل االمُم وتُفرع األجناس (ص10 ، 11).

9 – أصل اللغات: هذه ال تفسير لها إالّ مبا ذكره سفر التكوين 
فى إصحاحى 10 ، 11.

10 – بداية احلضارة: من زراعة وصناعة وجتارة وعمارة وبناء 
مدن وإختراع املوسيقى .. (تك 4).

11 – بداية الديانة )تك4 ، 12(.

12 – بداية السبت )2 : 2(

13 – بداية التجارب الشيطانية )تك3(.

14 – أصل اخلطية من كبرياء وشك وعصيان )تك3(.

15 – بداية اخلوف )تك3 : 10-8(.

16 – بداية الضمير )تك3(.

17 – بداية األعذار الباطلة )تك3 : 12 ، 13(.

18 – بداية اللعنة )تك3 : 14 -19(.

19 – بداية املوت )تك3 : 9(.

20 – بداية اخلالص )تك3 : 15 ، 21(.

21 – بداية الفداء )تك 3 : 15 ، 21(.

22 – بداية الذبائح والتقدمات )تك3 : 21 ، 4 : 4-1(.

23 – بداية املوسيقى )تك4 : 21 ، 22(.

24 – بداية احلسد )تك4(.

25 – بداية األلم واملعاناة )تك3(.

26 – بداية الدينونة )تك3(.

27 – بداية اجلرمية )تك4(.

28 – بداية الرجاء )تك3 : 15(.

29 – بداية العهود )تك9 : 9 ، 17 : 2(.

30 – بداية الشعب اخملتار )تك12(.

31 – بداية اإلميان )تك12 – 35(.

32 – بداية األسرار بالرموز )تك1 : 2املعمودية، 2 : 31 الزواج 
، 14 : 18 الكهنوت والتناول(.

33 – بداية الكهنوت )تك14 : 18(.

34 – بداية العبادة )تك4(.

35 – البطاركة )تك12 – 50(.

36 – بداية النبوات واألنبياء )تك20 ، 49(.

37 – بداية الرموز للمسيح )تك3 ، 22 ، 28 ، 32 ، 37(.

38 – بداية النذور )تك28(.

39 – بداية تعدد الزوجات )تك4 : 23(.

40 – بداية العشور )تك20 ، 28 : 32(.

41 – بداية الكوارث العامة الطوفان وحريق سدوم وعمورة 
)تك9-6 ، 19(.

42 – بداية احلروب )تك14(.

43 – بداية اخلتان )تك17(.

44 – بداية التجارة )تك37(.

45 – بداية األحالم والرؤى )تك15 ، 28 ، 37 ، 41(.

46 – بداية ظهورات املسيح قبل التجسد )تك3 ، 18 ،22 
.)32 ، 28 ،

47 – بداية الصعود للسماء )تك5 : 24(.

48 – بداية الرموز للثالوث القدوس )تك1 : 1 ، 3 : 22 ، 11 
.)7 :

49 – بداية ذكر الكاروبيم والشاروبيم )تك3 : 24(.

50 – التحنيط )تك50 : 2 ، 26(.

العدد األول ُيفند كل الفلسفات البشرية الباطلة:
سفر  فى  كله  املقدس  للكتاب  األفتتاحية  الكلمات  أن 
 : )تك1  واألرض«  السموات  البدء خلق  »فى  تقول:  التكوين 
ومعنى  أصل  حول  اخلاطئة  اإلنسان  نظريات  كل  تفند   ،)1

اخلليقة. فهى:

السموات  خلق  الذى  هو  اهلل  ألن   Atheism اإلحلاد  تُفنّد   )1
واألرض.

2( وتُفنّد مذهب مساواة اخلالق واخلليقة Pantheism فاهلل 
اخلالق أعظم من اخلليقة.

3( وتُفنّد مذهب تعدد اآللهة Polytheism ألن إله واحد هو 
خالق الكل.

4( وتفنّد مذهب املادية Materialism ألن املادة مخلوقة ولها 
بداية.

5( وتُفنّد مذهب الثنائية  Dualism ألن اهلل كان مبفرده حني 
خلق اجلميع وال يوجد مايسمى اله للخير واله للشر.

وليس  اهلل  ألن   Humanism اإلنسانية  مذهب  وتُفنّد   )6
اإلنسان هو احلقيقة العظمى.

7( وتُفنّد مذهب النشوء والتطّور Evolution ألن اهلل خلق 
اإلنسان وجميع األشياء (ولم يخلق قروداً حتولوا إلى بشر)!
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قصص قصرية

السنة السادسة والعشرون - العدد 284 - يناير / فبراير 2015

1 – عندما ختالف أعمالنا شعاراتنا
كانت هذه السيدة تبدو مستعجلة فى قيادتها للسيارة عندما 
أمامها سيارة  اللون األصفر وكانت  إلى  أمامها  املرور  حتّولت إشارة 
واحدة ظنت إنها ستسرع باملرور قبل أن تصير األشارة حمراء، ولكن 
ثورة  تثور  املستعجلة  بصاحبتنا  واذا  وقف  األمامية  السيارة  قائد 
من  يدها  وأخرجت  فيه  تصيح  وأخذت  شباكها  وفتحت  شديدة 
كمن  شديدة  عصبية  فى  بأصابعها  تلّوح  وبدأت  سيارتها  نافذة 

تسب وتلعن وتهدد!

بوليس  املرور حتى فوجئت بسيارة  بعد فتح  قليالً  أن سارت  وما 
تستوقفها وضابط البوليس يطلب منها رخصة القيادة والتسجيل 
.. وبعد أن قدمت له هذه األوراق طلب منها التوجه معه  والتأمني 

إلى قسم الشرطة!

إليها  أعاد  قليل  وبعد  التحريات،  بعض  الضابط  أجرى  وهناك 
أوراقها وطلب منها اإلنصراف بسالم دون أن يعطيها مخالفة!

وملا سألته السيده بإستغراب »أيه املوضوع؟ ملاذا إستوقفها ثم 
أحضرها إلى قسم الشرطة ثم أطلق سراحها بدون مخالفة؟!

رأيت سيارتك حتمل شعار السمكة  البوليس: لقد  أجاب ضابط 
التى ترمز إلى املسيحية، ورأيت بجانبها شعار 

»In GOD we trust«، ومن جانبه من الناحية األخرى اآلية »هكذا 
السيارة  قائد  وقف  عندما  أنه  الحظت  ثم   »... العالم  اهلل  أحب 
التى أمامك  واألشارة صفراء، إنك فتحت شباكك وأخذت تصرخني 
ويهدد.  يشتم  كمن  هيستيرية  بصورة  وأصابعك  بيدك  وتلوحني 
ففكرت على الفور أنه البد أن تكون هذه السيارة مسروقة ألنه ال 
يعقل أن صاحبة كل هذه الشعارات املسيحية تفعل ما فعلتيه! 
وملا تبني من حترياتى فى قسم البوليس أن السيارة ملكك وليست 

مسروقة صرفتك.

تعليق : كم هو مؤسف وُمعثر أن أعمالنا تخالف الشعارات 
التى نرفعها. فياليتنا نالحظ أنفسنا ونحفظ هذه اآليات 

احلسنة  أعمالكم  يروا  لكى  الناس  أمام  نوركم  »فليضئ   *
وميجدوا أباكم الذى فى السموات« )مت5 : 16(.

* »معتنني بأمور حسنة .. قدام الناس« )2كو8 : 21(.

بالتدقيق ال  * »اُنظروا كيف تسلكون 
كجهالء بل كحكماء« )أف5 : 15(.

2 – عظماء مدارس األحد
* كان جالدستون رئيس وزراء إجنلترا مدرساً فى أحد فصول مدارس 

األحد. وقد وصفها بأنها »درع اململكة«.

مدارس  فصول  أحد  فى  تعلم  كانت  فيكتوريا  امللكة  وكذلك   *
األحد وهى ملكة. 

* وأيضاً مستر روكفلر املليونير الشهير كان أحد املعلمني مبدارس 
كبيراً،  شرفاً  األحد  مبدارس  التدريس  نعتبر  أن  يجب  لذلك  األحد. 
والكنيسة،  املسيح  خلدمة  املسيحيني  من  أفضل  جليل  وإعداداً 

ومواطنني أفضل خلدمة الوطن.

3 – املدبر السماوى غنى وعنده كل أعوازنا
أن محل هارودز فى لندن هو من أعظم عجائب العصر حتى قيل 
أن من ال يزوره كأنه ما زار لندن. أن عنوانه التلغرافى هو »كل شئ 

لندن« ! 

ألنه مستعد أن يدبر لك كل شئ. فهو يصلح حذائك ويؤثث بيتك، 
ويضع لك رسائلك فى البريد، يبحث عن مدرسني مناسبني ألوالدك. 
ينظم رحلة لعائلتك. ينظم حفلة زفاف، يقدم لك الزهور أو اللحوم. 

يبيع لك حتف قدمية أثرية، ويجهز لك نعشاً مليت ويتكفل بدفنه!.

الطلبات  ألوف  ويتلقى  يومياً.  شخص   25000 يزوره  احملل  هذا 
بالتليفون كل يوم. به 45000 نوع من البقالة و150 نوعاً من اجلنبّ، 

و33 نوعاً من اخلبز. 

أطلب منه أىّ حيوان يقدمه لك! به 24 نوع من الطيور، 15 نوع من 
الغزالن، وعشر أصناف من التماسيح! 

ويقوم بخدمة الزبائن فيه 5000 خمسة آالف موظف! به مصنع 
للحلوى وللصناديق وحقائب السفر وتوابيت املوتى ومختلف أنواع 

املالبس ...

أن محل هارودز ُمشّيد من الطوب األحمر ومكون من سّتة طوابق 
ويشغل مساحة نصف فدان!

وأما مخازن راعينا السماوى الصالح فهى أعظم وال ينقصها 
يقول  أن  معه  ويتعامل  به  ويؤمن  يعرفه  من  لكل  ويحق  شئ، 

»الرب راعى فال يعوزنى شئ« )مز23(.

واألعجب من هذا كله أنه يقدم لك كل ماعنده مجاناً !!!.

فهو يستجيب صلواتك مجاناً ويعطيك جسده ودمه األقدسني 
مجاناً ويغفر خطاياك مجاناً ويقدم لك رسائله فى الكتاب املقدس 
كل يوم مجاناً ويعلمك فى كنيسته مجاناً ويشرق شمسه عليك 
مجاناً ويعطيك الهواء الذى تتنفسه مجاناً ... ليتنا نشكره ونعبده 
ونخدمه طوال حياتنا ألنه يدبر لنا كل شئ بغنى للتمتع وقد دفع 

هو الثمن بدمه عنا.



إنها قصة نادرة فى هذا الزمان ... عن كاتدرائية رائعة وحتفة 
فنية كانت تبحث عن صاحب أو عن شعب جديد فى منطقة 

هارسبرج بوالية بنسلفانيا !

الصرح  هذا  أمام  أمتشى  كنت  سنة  عشر  خمسة  ملدة 
الضخم اجلميل وأمتنى بل أحلم أن يكون لكنيستنا القبطية 
األرثوذكسية العريقة مثل هذا املبنى اجلبار الذى يشبه القلعة 

لتكون جاذبة للنفوس وتليق بكنائسنا بني كنائس العالم.

مجاورة  أمريكية  كنائس  فى  الفترة  هذه  طوال  نصلى  كنا 
الباذلة  العملية  باملسيحية  وشعرنا  األستضافة  على سبيل 
وحسن الضيافة إذ كان أصدقاؤنا يحرصون على تقدمي لنا كل 
األحتياجات الالزمة للعبادة واخلدمة وال يتركونا معوزين شيئاً، 
نحن  وجدنا  ملا  األقباط  أنتم  »بدونكم  لنا  يقولون  وكانوا 

فأنتم أصل املسيحية!«.

أمرّ  كنت   2010 صيف  فى  األحاد  أيام  أحد  وفى  األيام  مرّت 
مفتوحاً  الباب  فوجدت  الشاهقة  الكاتدرائية  هذه  بجوار 
فدخلت وحضرت جانباً من الصالة، وبعد الصالة قدمت نفسى 

للباستور »راعية الكنيسة التى أظهرت دهشتها وسألتنى

»ما الذى جعلك تدخلني الكنيسة اآلن بالذات ؟!«

زمن،  منذ  وأعشقها  الكنيسة  هذه  اُحب  »أنى  لها  قلت 
وعندما الحظت أن الباب مفتوح دخلت إلرفع صالة قصيرة«.

وهنا نادت على أحد مساعديها ويدعى »جارى« وسألته »ماذا 
كنا نفعل اليوم قبل الصالة؟«

قال : كنا نسأل اهلل أن يعطينا عالمة من عنده حتى نختار 
لنعطيها  اهلل  يختارها  التى  الكنيسة  الكنائس،  قائمة  من 

هذه الكاتدرائية هدية !«. 

ثم أكملت حديثها وأشارت إلّى قائلة »هذه السيدة دخلت 
الكنيسة وهى تبحث عن كنيسة وهى قبطية. وكان شرطى 

الواحد أن الذى يأخذ هذه الكنيسة البد أن يحبها من كل قلبه 
ويظل يستخدمها لعبادة الرب وخدمته«.

فقلت لها فى احلال: »أن الكنيسة هى حياتنا ونحن على 
إستعداد أن منوت من أجلها«.

ذلك  فى  معها  وكان  إلتقينا،  يومني  وبعد  موعداً  فحددت 
قصة  روى  قسيس  وأحدهما  مساعديها  من  إثنان  اليوم 
غريبة وقال »منذ حوالى 47 سنة عندما دُعيت للقسيسية، 
أهدانى كاهن أثيوبى صليب قبطى فتباركت به وأحتفظت 
بهذا الصليب القبطى كل هذا العمر. وبعد 47 سنة عندما 
قالت الباستور إنها وجدت سيدة قبطية دخلت الكنيسة 
فتذكرت هذا الصليب وقلت البد أن هذه عالمة من عند الرب 

لنا بأن كنيستنا ستوهب لألقباط األرثوذكس!«.

األقباط  لكنيسة  هبة مجانية  إنها  العقد  فى  كُتب  وفعالً 
الكاتدرائية  هذه  ثمن  وكان   ... احللم  وحتقق  األرثوذكس 

العظيمة اجلميلة هو احلب فقط الغير !!.

هذا وقد كنا نصلى أيضاً أن يرسل لنا الرب راعياً صاحلاً يحب 
رعيته ويسهر على خالصها ومنوها ويحفظ الكنيسة من أى 

إنقسام. 

فأستجاب الرب تبارك إسمه وإعطانا كاهناً فاضالً باراً تقياً 
هو أبونا مينا جابر الذى أحب الكنيسة والشعب فبارك الرب 
خدمته، وسوف يبارك أكثر فأكثر عندما يكون أساس الكنيسة 

هو اإلميان السليم واحملبة احلقيقية واألمانة فى اخلدمة.

تعليق احملرر

السيده الفاضلة إيناس غطاس من املشتركات احملبات جمللة 
أن  منها  فطلبت  اجلميلة  القصة  هذه  لى  روت  وقد  ماريوحنا 
ونحن  بالكتابة.  مشكورة  فتفضلت  عنها  كلمتني  لنا  تكتب 

ندعو لها ولكنيستها املذكورة بكل خير ونعمة ومنو وإزدهار.
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مبناسبة عيد الغطاس اجمليد ومعمودية السيد املسيح له اجملد، 
أردت أن اٌسّلط الضوء على هذه الوصية اجلوهرية التى توصيها 
الكنيسة لوالدى املعمدين واألشابني عقب املعمودية ورشم زيت 
امليرون ألطفالهم، والتى بالرغم من أهميتها القصوى ال ينتبهون 
إليها لألسف الشديد – بسبب إنشغالهم بالتصوير أو بالزغاريد 
– وبالتالى فال يعملون بها! وهم بإهمالهم يتسببون فى ضعف 

الكنيسة ويحرمون أوالدهم من خير جزيل دنيوى وأبدى.

وصية الكنيسة لألشابني:
إهمال  من  التحذير  مثل  سلبياً  جانباً  الوصايا  هذه  تتضمن 
تأديبهم  عن  والغفلة  ومخافته  الرب  طريق  فى  األطفال  تربية 

وعدم ذهابهم إلى األماكن غير املُرّضية.

وأما اجلانب األيجابى فهو يتضمن إجتهاد الوالدين فى تعليم 
الطفل املُعّمد تالوة الكتب املقدسة التى هى أنفاس اهلل ومالزمة 
واألربعني  األربعاء واجلمعة  يومّى  باكراً وعشية وصوم  الكنيسة 

املقدسة واألصوام األخرى .. إلى أن تقول :

إزرعوا فيهم
الوصية خمسة  أقتبس من هذه  أن  املقال  يهمنى فى هذا 

سطور وهى:

إزرعوا فيهم اخلصال اجلميلة. إزرعوا فيهم البرّ والتسبيح.

إزرعوا فيهم الطهارة. إزرعوا فيهم الطاعة واحملبة والقداسة. 
التقوى  فيهم  إزرعوا  والعدل.  والصدقة  الرحمة  فيهم  إزرعوا 
يرضى  وكل عمل صالح  الصدق  فيهم  إزرعوا  والصالح.  والصبر 

اهلل به. لكى بهذا حتيا أنفسكم.

عندما عّمدت أبنتى لفت نظرى مثلث الرحمات قداسة البابا 
شنوده (وكان اُسقفاً للتعليم وقتئذ) إلى هذه الوصية وقال لى 

»هل الحظت كم فضيلة توصيك الكنيسة أن تزرعها؟«

لو قام كل أب وأم وأشبني بواجبهم فى زرع هذه الفضائل فى 
طفلهم لصاروا قديسني وأبطاالً فى اإلميان واألعمال الصاحلة وملا 
سمعنا عن مسيحى واحد يشتم أو يحلف أو يكذب أو يظلم أو 

يدخن أو يُطّلق أو يتعاطى مخدرات!

ثالثة  أو  ملدة سنتني  الفضائل  فيه هذه  اُم موسى  زرعت  لقد 

بعد إنتشاله من املاء فصار قائداً عظيماً مثالياً وحليماً جداً أكثر 
من جميع الناس والذين على وجه األرض« (عد12: 3).

»ولم يٌقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب 
وجهاً لوجه فى جميع اآليات والعجائب التى أرسله الرب ليعملها 

فى أرض مصر ..« (تث34 : 12-10). 

وزرعت القديسة حنة فى طفلتها مرمي العذراء هذه الفضائل 
فصارت أعظم قديسة فى التاريخ، وهكذا زرع زكريا وأليصابات 
للعالم  فأخرجوا  وغيرهم  الفم  ذهبى  يوحنا  واُم  تيموثاوس  وأم 
واألساقفة  والبطاركة  والقديسني  األنبياء  نوعيات  أعظم 
طفلها  فى  تغرس  لم  التى  اجلاهلة  األم  مع  قارن  واألبطال.  
أى شئ صالح وأكتفت باألغنية )نام يا حبيبى نام وأذبح لك 

جوزين حمام( !!!

الزراعة الروحية
أشار إليها القديس بولس الرسول حني قال » إن كنا نحن قد 
زرعنا لكم الروحيات ...« (1كو9 : 11)، وقال »أنا غرست وأبلوس 
»وأنتم   : بقوله  الفضائل  بزراعة  بطرس  الرسول  وأوصانا  سقى 
الفضيلة  وفى  إميانكم فضيلة  فى  قدموا  إجتهاد  كل  باذلون 
الصبر  وفى  صبراً  التعفف  وفى  تعففاً  املعرفة  وفى  معرفة 
 »... األخوية محبة  املودّة  وفى  أخوية  مودّة  التقوى  وفى  تقوى 

(2بط1 : 5-8) فاإلميان بدون فضيلة ميت وأميان شياطني.

الروحية فى األطفال جميلة وضرورية وسهلة ألن  والزراعة 
الطفل أرض جيدة خصبة وهو يتعلم بسرعة مما يراه ويسمعه 
وتسبيح  األكل  قبل  وصالة  وسجود  ركوع  من  بتقليده  ويقوم 

وترنيم .. ألخ

 وبالعكس إذا رأى الطفل أباه أو أمه يشتمان أو يحلفان فسوف 
يتعلم منهما هذه اخلطايا ويكونان قد تسببا بجهل فى إعثاره 
أحد  يعثر  من  بأن  اجملد  رب  حذر  ولذلك  وهالكه.  تربيته  وسوء 
هؤالء الصغار فخير له أن يُطوّق عنقه بحجر الرحى ويغرق فى 

جلة البحر« (مت18 : 6).

الطفل العمالق
لقد عّظم الرب يسوع الطفولة ومّجدها عندما قال للكبار »أن 
لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات« 
(مت18 : 3). وقال أحد احلكماء: إن لم تقدروا أن تُعّلموا أطفالكم 
فالطفل  حسنة«.  أشياء  منهم  أنتم  فتعلموا  حسنة،  أشياء 
ونسيان  والتسامح  واحملبة  والطهارة  والبساطة  البراءة  مثال 
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األساءة، وميكن مضاعفة هذه الفضائل الطبيعية بزرع فيه هذه 
األربعة عشر فضيلة.

يولد  الطفل  أن  شنوده  البابا  الطوبى  مثلث  قال 
أو  سنتني  ظرف  فى  ثم  شيئًا  يعرف  ال  بيضاء  صفحة 
يسمعه  ما  كل  »يلقط«  بأكمله  قاموسًا  حيفظ  ثالثة 

فيتكلم بسرعة مثل »اللبلبة« فى كل شئ!!
وفى عالم املوسيقى أطلقوا على الطفل موزار لقب »الطفل 
والكمان فى  واالٌرغن  البيانو  يعزف  املعجزى« ألنه كان  أو  اآللهى 
سن 3 سنوات مبهارة مذهلة، وفى سن خمس سنوات كان يؤلف 

املوسيقى واألحلان ويقود أوركسترا سيمفونى!

مثل  األطفال  من  أبطال  بشهداء  حافل  الكنيسة  وتاريخ 
وبنات  رفقة  والقديسة  دوالجى  األم  وأبناء  أبانوب  القديس 

القديسة صوفيا وأمثالهم.

داعش  منظمة  عن  املاضية  القليلة  األيام  فى  قرأنا  وقد 
األرهابية املشئومة فى العراق إنها قبضت على مجموعة أطفال 
مسيحيني وحاولت إجبارهم على إعتناق األسالم وإنكار املسيح 
ننكره وفضلوا  أو  نتركه  ولن  املسيح  وقالوا نحن نحب  فرفضوا 

املوت بشجاعة فقتلهم هؤالء األبالسة اجلبناء. 

وال يفوتنى أن اُشير إلى الطفل الشماس أمير مراد – من أطفال 
مدارس أحد كنيسة ماريوحنا ومن اُسرة نيافة األنبا دانيال رئيس 
دير األنبا بوال – الذى رمن (أطفال العالم ينشدون السالم .. أطفال 
فكان  وحده)،  يسوع  فى  إالّ  سالم  وال  للحنان  يحتاجون  العالم 
نشيده يخاطب األرهابيني فى العراق وسوريا ومصر مؤثراً أكثر 

من ألف خطبة فى هيئة االمُم املتحدة!

والكنيسة  واألجنيل  املسيح  ونطيع  حكماء  نكون  ياليتنا 
لنضمن  فضيلة  عشر  األربعة  هذه  أطفالنا  فى  ونزرع  فنغرس 

لهم وللعالم حصاداً ومستقبل أفضل.

نعم أيها اآلباء واألمهات واألشابني إزرعوا فى أطفالكم .

الرب والتسبيح – الطهارة والطاعة – احملبة 
والقداسة – الرمحة والصدقة – العدل والتقوى  

الصرب والصالح الصدق – وكل عمل صاحل.
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برامج ومواعيد خدمات 
الكنيسة

من  الصغيرة  بالكنيسة  العربى  القداس   + االحد: 
الساعة 8 – 11:15 صباحاً.

+ القداس األجنليزى بالكنيسة الكبيرة من       
               الساعة 8 – 11 صباحاً.

+ مدارس األحد بعد القداس مباشرة.  

+ اجتماع إعداد اخلدام بعد القداس.  

+ اجتماع اخلدام )اجنليزى( من الساعة 12 – 1    
   ظهراً األحد األول والثالث من الشهر.

ً + اجتماع الكشافة 12 ظهرا  

األربعاء: القداس من الساعة 8 – 10 صباحاً.
اخلميس: اجتماع األُسرة عربى )القس أغسطينوس( 
من  األول  )اخلميس  مساء،   9:30  –  7:30 الساعة  من 
الثالث  واخلميس   – فوزى  عماد  الشماس  الشهر 
محاضرات  سلسلة  يقدم  واصف  رمسيس  املهندس 

فى تاريخ الكنيسة(.

اجلمعة: + القداس من الساعة 8 – 10 صباحاً.
      + اجتماع الشباب )عربى( أبونا جوارجيوس
                    وخدام آخرون من الساعة 8 – 10 مساء. 

السبت:  + رفع بخور عشية من 6:30 – 8 مساء    
                   عظة ثم إعترافات والتسبحة. 

                  + اجتماعات شباب اعدادى وثانوى وجامعة   
                   )أجنليزى( من 7:15 مساء. – 9 مساء.

اجتماعات وخدمات خاصة:
)نقلت  والثالث  العيادة الطبية اجملانية.. األحد األول   +

.).Grand Ave إلى

+ دروس الكمبيوتر .. )تفاصيل اجلدول باملكتبة(

 11 الساعة  من  اخلميس  املسنني  نادى  اجتماع   +
صباحاً.

الثانى  اخلميس  )البوتيك(  واملالبس  الطعام  بنك   +
والرابع من كل شهر الساعة 6 – 7:30 مساء، ويشرف 

عليه جرجس اسكندر.

+ فصل لتقوية التالميذ من احلضانة واألعدادى والثانوى 
األربعاء 6 مساء )ونحتاج متطوعني للمساعدة(.



هذه كلمات عربية هلا معانيها. وهى أمساء كتب يهودية.
1 – الرتجوم :

إلى  العبرية  من  القدمي  العهد  ترجمة  كتب  مجموعة  هو 
اآلرامية. ألن الشعب اليهودى بعد رجوعه من سبى بابل – الذى 
جيداً  العبرية  اللغة  يعرف  يكن  لم   – سنة  سبعني   70 أستمر 
العهد  ترجمة  إلى  الكهنة  اضطر  لذلك  معظمها.  نسى  بل 
ملوك   2 فى  الكتاب  قول  مثالً  أنظر  األرامية.  اللغة  إلى  القدمي 
كّلم  لربشاقى  وشبنة  حلقيا  بن  الياقيم  »فقال   26  :  18
عبيدك باآلرامى ألننا نفهمه وال تكلمنا باليهودى فى مسامع 
وهذه  دانيال.  سفر  من  وجزء   24  :  13 نحميا  وأيضاً  الشعب..« 
السيد  يتكلمها  كان  التى  اللغة  نفس  هى  اآلارمية  اللغة 

املسيح. 

األرامية »طليثا  باللغة  للمسيح  أجنيل مرقس قولني  وذكر 
تفسيره  الذى  شبقتنى«.  ملا  ألوى  »وألوى   .(11  : (مر5  قومى« 

»آلهى آلهى ملاذا تركتنى« (مر15 : 34).

2 – امليشنا :
هى كتب تفاسير العهد القدمي قام بكتابتها جماعة املعلمني.

3 – اجليمارا :
جماعة  بكتابتها  قام  التى  القدمي  العهد  تفاسير  أيضاً  هى 
عند  وخاصة  اليهود  عند  هامة  تعاليم  وصارّت  القرائني، 

الفريسيني.

4 – التلمود :
واجليمارا معاً. وكان  امليشنا  هو كتاب جمع فيه كل كتب 
التلمود يُتلى على اليهود فى مجامعهم بعد قراءة الناموس 

واملزامير وأسفار األنبياء.

5 – املاسورا :
هى تعاليم أو تقاليد الشيوخ التى إنتقدها السيد املسيح 
تقليدكم«  بسب  اهلل  وصية  تتعدون  »ملاذا   : لليهود  بقوله 

(مت15 : 19-1).
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للقمص زكريا

)1( عرَفُتك منْ نصِف قرٍن، جنما متألقا في سماه
)2( عرَفُتك منارا، يستمد من املسيح ضياه

)3( عرَفُتك حمال وديعا، يحاكي من فداه
)4( عرَفُتك شابا ذكيا، مختبرا لنعمِة اهلل

)5( عرَفُتك مرمنا للرب، عذب الصوت، عازفا موسيقاه
)6( عرَفُتك خادما غيورا، كارزا برسالة احلياة

]معنى  ومبجال  احملاماه،  في  ماهرا  عرَفُتك   )7(
أوغسطينوس[ كاهَن اهلل

ثقَته  َفكََسبَْت  الراحِل،  لبابانا  مستشارا  عرَفُتك   )8(
ورضاه

)9( عرَفُتك موهوبا، ال، بل متعدد املواهب في خدمة مواله
الذوق، ما  رفيع  العبارة،  وأديبا، جميل  )10( عرَفُتك كاتبا 

أرقاه
التليفاز  ُمَفوَّها، في  )11( عرَفُتك متحدثا لبقا، وخطيبا 

بكل قناه
الدنيا  يغمر  املَعشر، خادما متواضعا،  ُحلَو  )12( عرَفُتك 

سناه
بلغ اجلهُل  األوِل، بعدما  الرعيِل  تنويريا، من  )13( عرَفُتك 

مداه
)14( عرَفُتك هماما نشيطا، شيدت كنائَس الرب لسكناه
اخلدام  من  أجياال  خرَّجت  ومتلِمذا،  معلما  عرَفُتك   )15(

والرعاه
)16( عرَفُتك سيفا ال يلنيُ في احلق، أمام الرؤساء والواله

شريكِة  فاضلٍة،  امرأٍة  باختيار  محظوظا،  عرَفُتك   )17(
احلياه

للمؤمنني   ، واحلبِّ اخلُُلِق،  مثاَل  وَعرَْفُتها  عرَفُتك   )18(
واخلطاه

)19( عرَفُتك شيخا وقورا، نحتفل بيوبيله الفضي كاهنا 
ملذبح اهلل

واذكر ضعفي  احلياه.  ذُْخراً، ندعو لك بطوِل  )20( عرَفُتك 
في الصاله
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واملترجم  مبصر  النقض  محكمة  لدى  الكبير  احملامى 
األبن  وهو  بباريس  املتحدة  لألمم  التابعة  اليونسكو  مبنظمة 
نقابة  ووكيل  احملامى  حنا  راغب  األستاذ  للمرحوم  األكبر 
احملامني واللجنة التشريعية مبجلس الشعب وهيئة األوقاف 
للقس  األكبر  الشقيق  وهو  العام.  امللى  واجمللس  القبطية 
بلوس  راغب  لطفى  والدكتور  حنا،  راغب  أغسطينوس 
أجنلوس، واملهندس رؤوف راغب بأوتوا – كندا، والسيدة نادية 
وغنية  متميزة  ناجحة  حافلة  حياة  بعد  وذلك  مبصر.  راغب 
باملواهب الكثيرة التى تركت بصماتها فى الكثير من امليادين.
أشتغل باحملاماة منذ سنة 1953 إلى 1974 لدى محكمة 
ماجستير  على  وحصل  مبصر،  محكمة  أعلى  وهى  النقض 
فى القانون الدولى العام، ثم عمل باألمم املتحدة إذ إختارته 
منظمة اليونسكو بباريس لفوزه بترتيب األول فى مسابقة 
دولية وعمل فيها منذ 1973 حتى تقاعد قبيل نياحته ببضع 

سنوات.
املسيح  عبد  ناشد  تريز  مارى  الفاضلة  السيده  من  تزوج 
وأجنب منها ولدين هما سمير حلمى احملامى بباريس وهانى 

الصحفى بفرنسا ومصر.
كان قارئاً من نوع نادر. حّول منزله مبصر وباريس إلى مايشبه 
املكتبة العامة، فكانت جميع الغرف تزخر بالكتب العربية 
واألجنليزية والفرنسية فى جميع فروع املعرفة من دين ودنيا 
ولغات وقانون وأدب وعلم نفس وتاريخ وفلسفة وشعر ورسم 
وموسيقى كالسيكية، لدرجة إنه لم يكتف بكسوة جميع 
غُرف منزله برفوف الكتب من األرض للسقف، ولكنه حول 

أيضاً دواليب املالبس إلى مكتبات !!.
عليه  يطلقون  املثقفني  كبار  من  صفوة  أصدقاؤه  وكان 

لقب (دائرة معارف حية متحركة) !
وفى اجملال الروحى لم يكن واعظاً وإمنا فّضل أن يكون عظة 
وطهارته  ومحبته  ومثاليته  ومثاله  الصاحلة  بقدوته  حّية 
وصدقه وعلمه وأدبه وشجاعته وكرمه وسلوكه املسيحى.

فى  دروس  ثالثة  أهم  وأصدقاءه  دائماً  أوالده  يعلم  وكان 
املسيحية وهى:

(1) حفظ إصحاح احملبة اخلالد فى رسالة كورونثوس األولى 
إصحاح 13 واحلياة به.

السيد  فيها  وضع  التى  اجلبل  على  املوعظة  حفظ   (2)
املسيح أروع التعاليم التى سمعتها إذن إنسان.

املذكورة  واإلنسانية  والرحمة  اخلير  بأعمال  (3) األستعداد 
فى متى إصحاح 25 عن إطعام اجلائع وكسوة العريان وزيارة 

املريض واحملبوس ...
أحد  له  وسجل  عنه  كتب  حتى  اجلميع  من  محبوباً  كان 
القضاة فيديو أطلق عليه (فنان فى ساحة القضاء) إذ كان 
بارعاً فى رسم الكاريكاتير للقضاة ويصفهم بأبيات شعرية 

دقيقة !
األزهر)  بجامعة  (وأستاذ  أزهرى  صديق  عنه  وكتب  بل 
بلوغ  مبناسبة  دهقانى  حاجى  األستاذ  وهو  جميلة  قصيدة 
عاد  ثم   ،2000 عام  املعاش  سن  حنا  راغب  حلمى  األستاذ 
باجليزة  بالعجوزة  مارجرجس  بكنيسة  جنازته  فى  وألقاها 

قال فيها:
بك ال بغيرك تفخر األخالق        وإلى طباعك ترتقى األذواق
وتظل فى فلك املعارف كوكباً          يجلو املسالك ضوؤك البراق
وعن املبادئ كم وقفت مدافعاً          باحلق يصدح صوتك العمالق
واإلبتسامة فى شفاهك عادة          فى ضوئها يتفنن اإلشراق
ومن الفنون جمعت كنزاً تنتشى           بجماله وعطوره األعماق
فتسوق طوع بنانك الفرشاة، فى            ألوانها تفتخر األشواق
وسواك يطرب حني يسمع نغمة         زهدت بها األوتار واألبواق
وروائع األحلان تطرب عندما تلقاك           حتى تسحر بك اآلفاق
كم باقة للورد فاضت رقة       إذ طل منها قلبك اخلفاق
وكم التقينا عصر يوم مرهق        فى مكتب لظالله ننساق
نلتف حول الشاى نضحك تارة           أو للنقاش يقودنا اإلرهاق
هل ينتهى هذا؟ وكيف سنلتقى؟            ال بل يظل ... وعهدنا ميثاق

الرب ينيح نفسه فى الفردوس ويعزى أسرته ومحبيه.

18

26 إبريل 1930 – 28 أكتوبر 2014
رحل عن عاملنا الفانى ليكون مع املسيح بالفردوس فى 

 28 أكتوبر 2014 

األستاذ حلمى راغب حنا
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أواًل – مقاالت البابا تواضروس 
مارس / أبريل * رسالة امليالد   

نوفمبر / ديسمبر * كلمة للخدام بكندا  

خامسًا - مقاالت القس أغسطينوس
يناير / فبراير   * شهادة الرسل للتجسد 
يناير / فبراير * حقائق ودروس من عيد الغطاس 

يناير / فبراير * إختبر معلوماتك   

يناير / فبراير * هل قال املسيح أنا اهلل  

مارس / أبريل  * ملاذا نفتخر بالصليب  

مارس / أبريل * ماهى إجابتك األخيرة  

مارس / أبريل * التشابه بني امليالد والقيامة 

مارس / أبريل * الروح القدس وخالصنا  

مارس / أبريل * 7 زيجات ، 5 طالقات  

مارس / أبريل هروب املسيح وهروب املسيحيني 

مايو / يونيو    * قصص قصيرة   

مايو / يونيو * إختبر معلوماتك  

يوليو / أغسطس * أبفرودتس وأبلوس  

يوليو / أغسطس * ملاذا نكرم العذراء ؟  

يوليو / أغسطس * مسابقات صيف  

سبتمبر / أكتوبر * من األوتار إلى السالسل  

سبتمبر / أكتوبر * مسابقات صيف  

سبتمبر / أكتوبر * أقباط ناجحون )د. سمير سيدهم( 

سبتمبر / أكتوبر * قصص قصيرة   

سبتمبر / أكتوبر * كتب ونبذات جديدة  

نوفمبر/ ديسمبر * ماذا أرد للرب ..؟   

نوفمبر/ ديسمبر * آيات محفوظة خطأ  

نوفمبر/ ديسمبر * جاذبية الكتاب املقدس  

نوفمبر/ ديسمبر * قرأت لك )كيف تكسب األصدقاء( 

* لكى تصلح دورة مياة كنيسة وخطورة املادة الثانية 

نوفمبر/ ديسمبر * الذباب امليت يخمر طيب العطار 

نوفمبر/ ديسمبر * هل تريد أن تناسب ابليس ؟ 

* أقباط جنحوا فى املهجر د. وصفى صالح( نوفمبر/ ديسمبر

ثالثًا – مقاالت نيافة األنبا سرابيون
مارس / أبريل * سجدوا وقدموا هدايا   

مايو  / يونيو * رسالة القيامة   

ثانيًا – مقاالت البابا شنوده
يناير / فبراير * اهلل يحب التفاهم  

مارس / ابريل * الصوم الكبير   

مارس / أبريل * أقوال مأثورة   

مايو / يونيو * تأمالت فى الصعود  

مايو / يونيو * أقوال وأشعار مأثورة  

يوليو / أغسطس * أقوال مأثورة   

* مثالية الصالة باألجبية 

سبتمبر / أكتوبر * كيف حتب الناس ويحبونك 

نوفمبر / ديسمبر * أهمية النهاية   

نوفبمر / ديسمبر * أقوال مأثورة   

رابعًا – مقاالت القمص جوارجيوس
يناير / فبراير * امليالد األزلى والزمنى  

مارس / أبريل * ذكريات خادم   

مايو / ويونيو * عمل امليرون   

يوليو / أغسطس * ذكريات خادم   

سبتمبر / أكتوبر * ذكريات خادم   

نوفمبر / ديسمبر * ذكريات خادم   

خامسًا – مقاالت آلخرين
* إنتقال أبونا يوسف عبده.... مايكل فيكتور - يناير / فبراير

* أبطال حرب أكتوبر د. منى رومان - يناير فبراير    

* دراسات فى التراث املصرى محمد زكريا - يناير / فبراير

* أقوال عن الصليب  القمص بيشوى كامل - مارس / أبريل

* فالح أسكتالندى )قصة( د. مارك تكال - مارس / أبريل

* القديسة الصعيدية مارينا  د. محمد الطحاوى - مارس / أبريل

* قصة مناقشة جنينني فى الرحم  - مارس / أبريل

* وداعاً د. سليم جنيب  مجدى خليل - مارس / أبريل

* النكد فى األسرة  القمص أشعياء ميخائيل - يوليو وأغسطس

* رياح التعصب على دير سانت كاترين مجدى خليل - يوليو / أغسطس

* قصص قصيرة  أبونا تادرس يعقوب ملطى وآخرين - يوليو / أغسطس

* األمبراطور قسطنطني الكبير د. وفائى ميخائيل - يوليو / أغسطس        

* احملامى واملليونير )قصة( تشيكوف - نوفمبر / ديسمبر

* كيف تكسب األصدقاء  ديل كارجنى - نوفمبر / ديسمبر

* البطاركة مع اوباما يشكون من األرهاب - نوفمبر / ديسمبر

فهرس موضوعات اجمللة لعام 2014
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إنتقل إلى الفردوس طيب 
الذكر

املرحوم إميل حنا
زوج السيدة الفاضلة مارى 
حنا وشقيق السيدة فلورا 

زوجة جاك بويادجيان، وعايدة 
زوجة كمال برسوم وفوزى 

وإدوار حنا، ووالد رانيا ورميون 
حنا.

وكنيسة ماريوحنا تلتمس 
من الرب أن ينيح نفسة 

الغالية ويعزى األسرة.

أرشيدياكون توماس ونوال موسى
يودعون على رجاء القيامة األستاذ

حلمى راغب حنا احملامى
ويقدمون خالص العزاء ألبيهم احملبوب 

القس أغسطينوس حنا والدكتور 
لطفى حنا وجميع أفراد العائلة الكرمية، 

ملتمسني نياحاً لروحه الطاهرة فى 
فردوس النعيم وتعزيات الروح القدس 

ألسرته ومحبيه.
+++

سمير جرجس ونادية والدكتور مارك 
ونانسى وأبونا Paul وشيرى

يتقدمون بخالص العزاء ألبونا 
أغسطينوس وتاسونى مارسيل، والدكتور 

لطفى وزوجته الفاضلة لوسى إلنتقال 
شقيقهم األستاذ 

حلمى راغب حنا احملامى
الرب ينيح نفسه الطاهرة فى الفردوس 
ويعزى األسرة فى مصر وأمريكا وفرنسا.

»طوبى ملن اخترته يارب ليسكن فى ديارك 
إلى األبد«

2013 – 1956
حتيى األسرة الذكرى السنوية الثانية 

إلنتقال احلبيب الغالى

يسرى رشدى خلة
فى قداس األحد 11 يناير 2015 بكنيسة 

مارمرقس بلوس أجنلوس. نسأل الرب أن 

ينيح نفسه فى فردوس النعيم ويعزينا 

بتعزيات الروح القدس ويقبل صلواته عنا. 

فيفى – ليون – جان خِلة.

» مع املسيح ذاك أفضل جداً«

فى يوم 26 أكتوبر 2014 

أرسل الرب مالكه إلسترداد 

وديعته الغالية وإنهاء غربته 

فى عاملنا الفانى وبدء احلياة 

األبدية مع املسيح. 

سامى حبيب صليب
يا أبانا احلنون الغالى إننا 

نفتقد وجودك وأبتسامتك 

وإرشاداتك. إذكرنا أمام عرش 

املسيح – زوجتك جانيت 

توفيق وأوالدك مينا وزوجته 

ماريان وشريف وزوجته 

نيفني وحفيدك جرمايا.

رحيل مثلث الرمحات

األنبا ميخائيل
مطران أسيوط

نيافة األنبا سرابيون وأكليروس وشعب 
إيبارشية لوس أجنلوس يستودعون إلى 
املساكن العلوية نفس مثلث الرحمات 

نيافة األنبا ميخائيل 
مطران أسيوط

متضرعني إلى اهلل أن ينيح نفسه 
الطاهرة فى فردوس النعيم. وأيبارشية 

لوس أجنلوس أيضاً تقدم تعازيها 
لقداسة البابا تواضروس وأعضاء اجملمع 

املقدس وكل رتب الكهنوت واخلدام 
وشعب مطرانية أسيوط.

نحن نذكر بكل تقدير عميق مثلث 
الرحمات األنبا ميخائيل وخدمته الرائعة 
ورعايته الساهرة على قطيعه ملدة 68 
سنة. وقال األنبا سرابيون »أنا شخصياً 

أذكر أبويته احلانية ورعايته الصادقة التى 
شملتنى خالل سنوات دراستى وخدمتى 

فى أسيوط.
اُذكرنا أيها األب احملب أمام عرش النعمة 
لكى يعيننا الرب كما أعانك حتى جنتمع 

معاً عند آلهنا الصالح الذى ضحى 
بنفسه ألجل خالصنا.
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» إرجعى يا نفسى إىل موضع 
راحتك«

ودعت اُسرة املرحوم م. نصيف إبراهيم على رجاء 
القيامة

املرحومة أليس نصيف إبراهيم
زوجة املرحوم رزق سليمان ووالدة نبيل وألبير 
ومايكل وشقيقة م. وليم واحملاسب ألبير زوج 
فوزية وأجنيل زوجة األرشيدياكون أنطونيوس 

ومارى زوجة عبد امللك ونبيلة زوجة نبيل 
والدكتوره هدى والصيدلى ميالد بالزقازيق.
وكنيسة ماريوحنا بكوفينا تلتمس نياحاً 

لروحها الطاهرة والعزاء ألسرتها. 
+++

أختنا احلبيبة أليس
»لى احلياة هى املسيح، واملوت ربح« كان هذا هو 

إميانك فأنعمى براحة الفردوس – أخوك وليم.
+++

إفتقدناك كثيراً أيتها األخت املباركة. نلتمس 
لك سعادة القديسني مع املسيح أخوتك ألبير 

وفوزية.
+++

يعز علينا جداً فراقك عنا باجلسد، ورجاؤنا 
إنك مع املسيح والقديسني – إخوتك اجنيل 

وأرشيدياكون أنطونيوس.
+++

تأملنا ملرضك املفاجئ وإنتقالك السريع، ولكنك 
مع املسيح أفضل – أخوتك مارى وعبد امللك.

+++
آالمك ورحيلك عنا أثر فينا كثيراً، ذكراك ستظل 

فى قلوبنا دائماً فإنعمى بفردوس النعيم – 
أخوتك نبيلة ونبيل.

الذكرى السنوية 
األولى

لرحيل العزيز الغالى 
الدكتور

فؤاد كريلس 
بطرس

تقيم األسرة قداس 
ذكرى السنة األولى 
على رحيله فى يوم 

السبت 31 يناير 
سنة 2015 بكنيسة 
ماريوحنا بكوفينا من 

الساعة 8 صباحاً. الرب 
ينيح نفسه الطاهرة 
فى فردوس النعيم 
ويقبل صلواته عنا.

+++
زوجى احلبيب  مرّ عام على 
رحيلك وقد أحزننا فراقك 
وأشتقنا إليك كثيراً جداً. 

الرب يكافئك فى اجملد 
ويسندنا فى غربتنا – 

زوجتك ماجده.
+++

حبيبى الغالى بابا
مرّ عام على فراقك. وال ميُرّ 
يوم إالّ بصلواتك فى اُذنى 
وصورتك أمام عينى حتى 
نتقابل عند املسيح وهذا 
أفضل جداً – إبنك شريف.

+++
بابا احلبيب

وحشتنى يا أغلى الناس 
ووحشتنى إبتسامتك 
اجلميلة وقلبك احلنون. 

إذكرنا أمام عرش املسيح 
إلى أن نلتقى – إبنتك 

شرين.

» مع املسيح ذاك أفضل جداً«

إنتقلت إلى فردوس األبرار طيبة الذكر االُم 
البارة

تريزا اسحق باسيلى
زوجة املرحوم املهندس بشرى سامى ووالدة 
املرحومة لوسى زوجة إدوار لوقا، واملهندس 

رفعت سامى زوج مارى، واملرحومة جورجيت، 
ومدحت سامى زوج نفني وآمال زوجة شاكر 
ميساك، وجدة كل من جوزفني وكريستني، 
وميريل وجورج سامى، وجرمى ومارك حنا، 
ومايكل وأندرو ميساك، ومينا وجوستينا 

سامى. وكنيسة ماريوحنا تلتمس من الرب 
نياحاً لنفسها الطاهرة ومكافأة إميانها 
وأمانتها وصبرها فى جهادها وإحتمالها 

صليب املرض ويعزى األسرة.

» مع املسيح ذاك أفضل جداً«

غادر عاملنا الفانى إلى مساكن النور 

األستاذ/ سامى سوس احملامى
زوج املرحومة سميحة كيرلس ووالد 

الكيميائى عماد سوس زوج نانسى وليم، 
واحملامى ماجد سوس زوج نرمني إدوارد 

وسامية زوجة د. رجائى طوبيا، واملهندسة 
ماجده زوجة د. أشرف طوبيا. 

وكنيسة ماريوحنا تلتمس من الرب له 
مكافأة األبرار إذ خدم جيله وكنيسته 

وشعبه بأمانة وشجاعة ولألسرة العزاء 
وطول البقاء.
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