
  

 



 

 

 

يعترب ميالد ربنا ومخلصنا يسوع 
املسيح له كل املجد "الحدث الغنى" 
فهو من أغنى األحداث ىف تاريخ 
البرش كلها ، فيه نتقابل مع نوعيات 
عديدة رمبا متثل كل الخليقة فمثالً 
مع األفراد "يوسف، هريودس، مريم، 
أليصابات، سمعان، مع الجامعات 

اة اليهود، املجوس الغرباء، الرع
األطفال، مع الحيوانات ىف املذود، ىف 
تقدمات الهيكل، مع السامئيني: 
املالئكة، بشارة امللك، مع املدن: 
الصغرية "بيت لحم" الكبرية 
"أورشليم"، الدول "مرص"، مع 
األلقاب: النجار، امللك، العذراء، 

 النبية، الشيخ، عامنوئيل.

ى جداً، هو بالحقيقة حدث غن 
ولكننا سنختار ثالثة عنارص فقط، 

 اإلسم الجديد عامنوئيل .. -أوالً :

 الكيان الجديد التجسد.. -ثانياً :

 العمق الجديد املحبة ..  -ثالثاً :

،  اإلسم الجديد "عامنوئيل" -أوالً:
"الله يكون معنا" بإعتباره وترجمته 

املستقبل، وقد ورد ىف نبؤة إشعياء 
ري واقعاً بحواىل النبي قبل أن يص

سبعة قرون "ولكن يعطيكم السيد 
نفسه آية، ها العذراء تحبل وتلد ابنا 

 وتدعوا اسمه عامنوئيل".

"إذا عدنا إىل الوراء قليالً وقتام صارت 
بشارة رئيس املالئكة الجليل غربيــال 
إىل أمنا العذراء الطاهرة القديسة 

 مريم، 

وهى ىف نارصة الجليل حيث يفتتح 
ملالئكة بشارته بهذه الكلامت رئيس ا

")سالم لك أيتها املمتلئة نعمة الرب 
(، فكانت هذه 38: 4معِك( )لو 

التحية مبثابة إقرار حقيقة قامة 
اإلميان التى تحيا فيها أمنا العذراء 
القديسة مريم، حيث صارت مع 
الله، من كل القلب فصار الله معها 

 ىف كل القلب.

وقامتها أنه من هنا استمدت نقاوتها 
الفائقة التى استحقت معها أن تكون 
بالحقيقة فخر جنسنا، وميكننا أن 
نعترب هذا االسم الجديد هو افتتاحية 
العهد الجديد التى بها صار الله معنا، 
ً فينا وبنا ولنا، ويدوم هذا  ومتحدا
الوضع الجديد حيث نقرأ معا كلامت 
مسيحنا ىف اإلنجيل املقدس للقديس 

ا أنا معكم كل األيام متى الرسول: "ه
إىل انقضاء الدهر. آمني"، فعامنوئيل 
ىف اإلنسانية وىف "الكنيسة" التى هى 
جسد املسيح بكل أرسارها وحياتها 

 إىل انقضاء الدهر.

 الكيان الجديد "التجسد"، -ثانياً:
فالله محبة ومبحبته أخرج األرض من 
العدم إىل الوجود، ووهب اإلنسان 

اإلنسان اختار صورته ومثاله، ولكن 
الضعف، وأوجد نفسه خارج 
الفردوس طريداً بال خالص، فامليالد 
أعطانا بعداً روحياً أو وصفاً روحياً 
فائق العمق مل يختربه اإلنسان من 
قبل، لقد نلنا نعمة التبنى، ورصنا 
بالحقيقة أبناء الله "وأما كل الذين 
قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا 

ؤمنون باسمه"، وهذا أوالد الله أى امل
العمق الجديد نراه واضحاً ىف كل 

 الذين اجتمعوا حول املذود.

إننا  ،العمق الجديد "املحبة" -ثالثاً:
نري ذلك بوضوح ىف القديس يوسف 
النجار الشيخ الوقور حامل استقامة 
العهد القديم، كذلك مريم العذراء 
املختارة دامئة البتولية حاملة صورة 

كذلك نراه ىف إرصار العهد الجديد، 
املجوس الغرباء الباحثني عن 
الحقيقة والذين قدموا أتعابهم 
واجتهادهم وأوقاتهم قبل أن يقدموا 
هداياهم الثمينة من الذهب واملر 
واللبان، وهذا العمق الجديد بامليالد 
هو بدء أفراح موكب الخالص وانتهاء 
الخصومة بني الله والبرش ها قد 

 صارت املصالحة.

  

 بقلم قداسة البابا المعظم

 األنبا تواضروس الثاني
 بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



  

 

  

 من أقوال اآلباء

لقد أحبنا حتى أنه هو الكائن األزيل األقدم من كل املســكونة ذاتها 
 صار يف السن أصغر من كثري من خدامه يف العامل!

لذي  مة " ا مة، وهو "الكل كان يصــــيح يف طفولة غري متكل كطفل 

 الكالم!بدونه تعجز كل فصاحة البرش عن 

احفظ يف قلبك درًسا من ، أنظر يا إنسان ماذا صار الله من أجلك؟!
 هذا االتضاع العظيم مع أنه املعلم كطفل ال يتكلم!

 القديس أغسطينوس

 

 

ــده، بنفس حكمة ملء الز  مان، انتظر الرب حتى يعد كل يشء لتجس
 ...ثم بعد ذلك نزل إلينا يف الوقت املناسب

ـــب أكن من موعد مجيئه بالذات. كان كل  مل يكن هناك وقت مناس
يشء ممهًدا وكل يشء معًدا. لذلك كان عمل مجيئه قويًا، وكان تقبل 

 ...الناس له رسيًعا
وأعد الرب فهم الناس كانت النبوءات قد اكتملت، وكذلك الرموز. 

ـــتوعبوها عندما يتم  ـــتطيعوا أن يس لها خالل مدي طويل، حتى يس
 ...املكتوب ويتحقق الرمز

 :خذوا لذلك مثااًل هو فكرة الذبيحة وفكرة الفداء
حة التي غطي آدم وحواء عريهام  لذبي له بهم من ا تدرج ال كيف 

نِه   ام  ا"، إىل بجلدها إىل ذبيحة هابيل التي "من أبكار غنمه ومن ســــِ
فكرة ذبيحة االبن الوحيد التي متثلت يف إســحق، إىل طوا الذبيحة 
التي بال عيب، التي تحمل خطية غريها ومتوت عنه... وتركهم آالًفا 
من الســــنني حتى احتضــــنوا الفكرة واســــتوعبوها وصــــارت من 

 ...بديهياتهم
 ...إن الله طريقته هادئة وطويلة املدى، ولكنها منتجة ونافعة

ين، لو أن الله صـــرب كل تلك ا الن من الســـنني حتى يجد صـــدقو 
العذراء الطاهرة التي تســـتحق أن يولد منها الرب، والتي تحتمل أن 

 .يولد منها الرب، لكان هذا وحده سببًا كافيًا
لك  لذي تعيش ت بار ا جد الرجل ال وكان ينبغي أن ينتظر حتى يو

ها، ويحتمل أن  تحبل من الروح العذراء يف كفنه، ويحفظها يف عفت
ها يف  نه أب البن كأ تاة، ويعيش  بل الفكرة، ويحمي الف قدس، ويق ال

 ..نظر املجتمع
وكان ينبغي االنتظار حتى يولد املالك الذي يعد الطريق قدام ملك 
امللوك، أعني يوحنا املعمدان ذا الشــخصــية الجبارة والتأثري العميق. 

ست ستطيع أن يقول: "يف وسطكم قائم الذي ل م تعرفونه، هو الذي ي
الذي يأيت بعدي، الذي صــار قدامي، الذي لســت مبســتحق أن أحل 

( "وينبغي أن ذاك يزيد، وأين أنا أنقص. الذي 27: 1سيور حذائه" )يو
يأيت من الســــامء هو فوق  لذي  يأيت من فوق، هو فوق الجميع. ا

 .(31، 30: 3الجميع.." )يو
سأل: وملاذا مل يوجد الله كل هؤالء منذ زمن؟ نجيب بأن  لعل أحًدا ي

الله ال يرغم البرشــ عا الرب والقداســة، إنه ينتظر حتى توجد ا نية 
 ..املستعدة بكامل إرادتها

هناك أســباب عديدة جًدا توضــح شــيئًا من حكمة الرب يف االنتظار 
ـــحها هو إعداد العامل كله وتهيئته لقبول  حتى يأيت ملء الزمان. أوض

 ...فكرة التجسد وفكرة الفداء
وأخريًا، عندما كمل كل يشء "ملا جاء ملء الزمان، أرســــل الله ابنه 
ناموس،  حت ال لذين ت تدي ا ناموس، ليف حت ال مولوًدا من امرأة ت

 .(5، 4: 4لننال التبني" )غل

 بقلم مثلث الرحمات

 البابا األنبا شنودة الثالث
المرقسية بابا األسكندرية وبطريرك الكرازة  

 

 كلمة منفعة

 

جاء بنفســــه  قد  تذكر أن الرب  يد امليالد املجيد ن يف ع
ليفتقدنا وقد حركته محبته ورغبته القوية يف خالصـــنا 

بأ  كقول ند ميالد يوحنا املعمدان إذ تن كاهن ع يا ال زكر
عن مجيء الســيد املســيح وقال: "بأحشــاء رحمة إلهنا 
سني  ضئ عا الجال رشق من العالء لي التي بها افتقدنا امل
نا يف طريق  قدام هدى أ مة وظالل املوت ليك ي يف الظل

 (.79، 78: 1السالم" )لو
ـــيح كا ـــيد املس نت يف إن حالة البرشـــية عند ميالد الس

منتهى البؤس والشــقاء والضــياع. وكان الرب يدرك جيًدا 
مقدار شقاوة البرشية التي باعت نفسها للموت والهالك 
سلطان إبليس الذي ال يرحم. لقد  صارت تحت  األبدي و
ــلطان فرعون رمزًا  ــعب قدميًا تحت س كانت عبودية الش
لذلك الحال وقال الرب وقتها ملوىس النبي: "إىن قد رأيت 

ة شــعبى الذي يف مرصــ وســمعت رصاخهم من أجل مذل  
ريهم إين علمت أوجاعهم. فنزلت ألنقذهم" )خر : 3مسخ 

7 ،8.) 
بات  حار نا من م يات يه يف ح عان ما ن كل  إن الرب يرى 
لك الزائر  نه هو ذ ا. إ ن  بًدا ع ياطني ولن يتخا أ الشـــ
يأيت إىل  لذي جاء إىل العامل وعنده القدرة أن  العجيب ا

نا الصـــغري هد  عامل نا إىل مشـــ ناه ليحو ل غربت كلام طلب
ـة وفيه متجيد اســم الله  ســاموي فيه الســالم وفيه املفـ

 الذي أحبنا وأنار حياتنا مبجده العجيب.

 تأمالت..

 بقلم مثلث الرحمات

 األنبا بيشوي
 مطران دمياط وكفر الشيخ

 



 

 

 
 

نهنىء اخوتنا املسيحيني قاطبة يف مشارق 
االرض ومغاربها مبناسبة حلول عيد امليالد 
املجيد سواء كان هذا حسب التقويم 

ديسمرب او حسب التقويم  25الغريب يوم 
من يناير ، فقد تعددت  7الرشقي يوم ال

التقاويم ولكن رسالة العيد واحدة وهي 
رب يسوع املسيح اىت اىل هذا العامل ان ال

متأنسا ومتجسدا ليك يقدس البرشية كلها 
وينقلها من حقبة الظلمة اىل حقبة النور 

 والربكة والخالص.
ولد يف مغارة متواضعة ما زالت قامئة حتى 
اليوم يف كنيسة املهد يف بيت لحم وهذه 
املغارة املتواضعة هي خري شاهد ملموس 

يص الذي يحتفي به عا هذا الحدث الخال 
 كل املسيحيني ويف سائر اصقاع العامل.

ولد يف مغارة متواضعة ومل يولد يف القصور 
واالماكن الفخمة ويف هذا رسالة لكل من 
يعنيهم االمر حيث اننا يف املسيحية نؤمن 
بأن عظمة االنسان تكمن يف تواضعه 
فكلام كان االنسان متواضعا كان عظيام 

نجييل " من وضع مستذكرين القول اال 
 نفسه ارتفع ومن رفع نفسه اتضع ".

ما احا وما اجمل هذا العيد البهيج الذي 
يحتفل فيه العامل بالزينات واالنوار 
واالشجار املضاءة يف كل مكان ولكن هنا 
وجب التنويه بأن عيد امليالد ليس عيدا 
لالنوار واالشجار ولبابا نويل بل هو عيد 

وما نخشاه هو  ميالد الرب يسوع املسيح
انه يف معمعة هذه املظاهر االحتفالية ان 
ينىس املحتفلون صاحب العيد الحقيقي 

 اال وهو الرب يسوع املسيح.
ما قيمة هذه االشجار املضاءة والزينات 
والهدايا اذا مل يكن الرب يسوع املسيح 
املولود من اجل خالصنا حارضا فيام بيننا 

يف عيده ، فال يجوز ان ننىس صاحب العيد 
وهو الذي اىت اىل هذا العامل ليك يقدسنا 
جميعا ويفتقدنا بالرحمة والربكة 

 والخالص.
يف فلسطني االرض املقدسة هنالك نكهة 
خاصة لعيد امليالد الن ارضنا هي االرض 
التي احتضنت هذا الحدث الخاليص 
وهنالك ثالث محطات هامة يف هذا 

ديسمرب وهو عيد  25املوسم وهي: يوم 
يالد لدى الكنائس التي تسري حسب امل

من يناير  7التقويم الغريب ، ويوم ال
احتفال كنائسنا االرثوذكسية بامليالد ، 

يناير االحتفال حسب التقويم  19ويوم 
 االرمني.

ثالث محطات ميالدية يف بيت لحم يكون 
فيها حراك ونشاا غري مسبوق وكأن 
فلسطني كلها بكل مكوناتها تحتفي بهذه 

بة وتسجد امام املغارة التي منها املناس
 سطع نور امليالد املقدس.

يف ذلك الزمان الذي ولد فيه الرب يسوع 
املسيح اىت مجوس من بالد فارس ليك 
يقدموا للطفل االلهي الهدايا ذهبا ولبانا 

 ومرا.
واليوم ما هي الهدايا التي يجب ان 
يقدمها املسيحيون لرب املجد االيت الينا 

تنا وينقلنا من حقبة اىل حقبة ليك يغري حيا
ومن مرحلة اىل مرحلة جديدة فيها 

 الخالص والربكة والنعمة االلهية.

الهدايا التي يجب ان نقدمها للرب يسوع 
املسيح يف عيد ميالده هي اوال ما يقوله 
االنجيل املقدس " يا ابني اعطني قلبك " 
هذا يعني ان الرب يسوع املسيح يريد ان 

وهذا القلب العامر  يكون القلب معه
باالميان يجب ان يكون حتام عامرا 
بالرحمة والخدمة والعطاء والتفاين يف 

 خدمة االنسانية.
املسيحية التي ينادي بها االنجيل املقدس 
هي ليست شعارات رنانة وما اكن اولئك 
الذين يرددون الشعارات املسيحية بعيدا 

 عن الفعل.
امليالد من اراد ان يكون مسيحيا محتفال ب

املجيد عليه ان يكون مامرسا للحياة 
الروحية والكنسية واالميانية ، وان يشارك 
بالفعل وليس بالجسد فقط يف االرسار 
املقدسة مصدر التقديس والربكة ، كام اننا 
يجب ان نكون دوما دعاة رحمة واخوة 
ومحبة ال حدود لها مستذكرين القول 

دية االلهي " الله محبة " ، فهذه هي اله
التي يريدها الرب يف عيد ميالده محبة بال 
حدود تجاه كل انسان يجب ان نكون اىل 
جانبه وان نعمل عا ادخال الفرحة 
والتعزية اىل قلوب من يفتقدون اليها 
ومن يحتاجون اىل كلمة تعزية ومعاضدة 

 وتضامن يف هذه االوقات العصيبة.
من القدس ابعث مبعايديت اىل قداسة البابا 

طريرك توارضوس الرئيس االعا والب
للكنيسة القبطية االرثوذكسية الشقيقة 
واىل كافة اخوتنا املطارنة والكهنة 
والشاممسة والرهبان والراهبات واىل كل 
ابناء الكنيسة القبطية الشقيقة يف مرص 

 ويف بالد االغرتاب.
لكم مني رسالة املحبة واالخوة ملتمسا 

من اجل الصالة والدعاء منكم من اجيل و 
كنيستي ومن اجل الشعب الفلسطيني 
 الذي يتوق اىل الحرية والعدالة والسالم.

 وكل عام وانتم بألف خري.

   

 بقلم سيادة المطران

 عطا الله حنا
 وم االرثوذكس رئيس اساقفة سبسطية للر

 الروم االرثوذكس / القدس بطريركية



  

 

 

تصوم الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه هذه األيام صوم 
ئس األرثوذكسية امليالد املجيد ويشرتك معها سائر الكنا

القدمية كالكنيسة األرمنية والكنيسة الفيانية واالريرتية 
 وكذا كنائس الروم األرثوذكس.

وهذا الصوم قديم ترجع بدايته إىل القرن الرابع  ويرتبط 
كيهك  29دامئا يف نهايته بعيد ميالد ربنا يسوع املسيح يف 

 حسب التقويم القبطي. 

تحديد ا باء الرسل فقد وتحديد تاريخ عيد امليالد هو 
 من الدسقولية ) تعاليم الرسل( مانصه:  29ورد يف الفصل 

"يا اخوتنا احفظوا ايام األعياد. فالعيد االول هو يوم ميالد 
الرب. تكملونه يف الخامس والعرشين من الشهر التاسع 
للعربانيني. الذي هو التاسع والعرشين من الشهر الرابع 

 الهل مرص) كيهك("

سقولية تحقيق الدكتور وليم سليامن قالدة، الفصل )الد
 (. 323ص  29

وألهمية عيد امليالد يقول فيه القديس يوحنا ذهبي 
الفم:"بدون هذا العيد سون التكون معمودية أو قيامة 
أو صعود وال حلول الروح القدس. لذلك يعترب أصل 

 جميع االعياد".

بدأ وألهميته عند الرسل وآباء الكنيسه الجامعة  
 االحتفال بعيد امليالد.. وبدأ صومه..

فقد صامت الكنيسه اوال اليوم السابق عا العيد كعالمة 
استعداد للعيد وهو املعرون لالن باسم )الربمون( 
ومعنى الكلمة ) االستعداد(.. ويصام بطريقة مختلفة 
عن باقي ايام نفس الصوم.. فهو معدود من أصوات 

فيها سمك..وماتزال الكنيسه  الدرجة األوىل التي ال يؤكل
محافظة عا هذا الرتتيب القديم جدا.  وقد أشار اىل 

بابا  23صوم الربمون يف القرن الرابع البابا تاوفيلس ال 
م وهو 37٦االسكندريه الذي جلس عا الكريس سنة 

معارص لذهبي الفم.) راجع اباء نيقية وماقبل نيقية 
 (.N.P.N. ²nd series vol. XIVاملجلد الثاين 

وقد أشار لصوم برامون امليالد أيضا ابن سباع يف الجوهرة 
 .99النفيسة يف علوم الكنيسة الباب 

أما مايقوله البعض يف األيام األخرية انه وضع فقط يف 
.فمردود ٦٦القرن الحادي عرش عا يد البابا خريستوذلو 

عليه يف كتاب"الاللئ النفيسة يف طح طقوس ومعتقدات 
 حيث يقول:الكنيسة"

"توجد أدلة عا وجوده يف الكنيسة الجامعة من قبل 
زمن هذا األب اوال: من حفظ الكنائس املسيحيه األخرى 
له كالروم والفيان واألرمن وغريهم. فلو كان مرتبا من 
هذا األب وهو كام ال يخفى كان بعد االنشقاق ) قرن 

( ملا تعدى كنيسته وبالتايل ملا أجمعت الكنائس 11
ذكورة عا حفظه. فضال عن أنهم يصومونه مثلنا امل

ومدته عندهم كام هي عندنا... ثانيا آباء الكنيسه 
اليونانيه االرثوذكسيه يؤيدون ذلك فإن أحدهم وهو 
األب يوحنا مطران نيقية يف القرن الثالث عده من ضمن 
االصوام املفروضة يف الكنيسة منذ القديم وان املسيحيني 

ء.)الاليلء النفيسة يف طح طقوس أخذوه عن العذرا
 ومعتقدات الكنيسة الفصل الثالث( 

ثالثا: ابن العسال أيضا قد عده من االصوام املفروضة يف 
الكنيسة بقوله: ومن االصوام مايجري مجرى االربعاء 
والجمعة وهو الصوم املتقدم للميالد وأوله نصف هاتور 

موع وفصحه يوم امليالد.) الصفي بن العسال: املج
 الصفوي طبعة القمص يوسف الحومي( 

والبعض نسب إىل االنبا ساويرس ابن املقفع اسقف 
االشمونني يف القرن العاط ومعارص للبابا إبرام بن زرعه 

انه تكلم يف "تاريخ البطاركة"عن الباباخريستو ذلو   ٦2ال 
انه واضع الصوم. كيف يتكلم عمن  سيأيت بعده بقرن  ٦٦

 من الزمان؟

اي ابن املقفع  أشار لوجود صوم امليالد يف كتاب  لكنه 
.أي أن الصوم  كان موجوا قبل البابا -سيايت ذكره -آخر 

 .٦٦خرستوذلوس 

أما كيف أخذته الكنيسة عن العذراء فيففها ابن سباع 
يف موسوعته الطقسية املعروفة باسم:"الجوهرة النفيسة 

 يف علوم الكنيسه فيقول:

يدة ام النور كانت يف سبعة شهور العلة يف صومه أن الس
ونصف من حملها بالبشارة اململؤة خالصا وبسبب كنة 
تعيريها صامت مدة شهر ونصف باكية حزينة عا 
ماتسمعه من تعيري. فنحن يف مذهبنا مالنا سوى هذه 
األصول ) االصوام( الثالثة: السيد ؛ والسيدة مريم ؛ واالباء 

ألجل  الرسل.... السيدة صامت شهر كيهك
تعرييها...")الجوهرة النفيسة يف علوم الكنيسة الباب 

32.) 

هذا ماذكره ابن سباع.. ومع غرابته لكنه يثبت قدم صوم 
 امليالد.

أما ساويرس بن املقفع الذي ينسبون إليه أنه قال إن 
خرستوذلو  هو أول من وضعه وهو مل يقل ذلك فهو 

 ل:يذكر صوم امليالد يف كتابه مصباح العقل فيقو 

"فأما سائر االيام التي تصام فهي صيام الرسل والصيام يف 
 مدخل امليالد"، مام يشري إيل وجوده قبل القرن العاط.

البابا خرستوذلوس نفسه أكد عا صومه يف القانون 
الثامن عرش وقال أن بداية صوم امليالد من عيد مارمينا 

كيهك وتكون املدة هي ستة أسابيع  29هاتور إىل  15
يوما + الربمون فتكون مدة صوم امليالد كام  42ملة كا

حددها يف وقته هي نفس املدة التي نصومها االن. 
ومعني هذا أنه عمل عا تأكيد مدته بدقة من بدايته 

 إىل نهايته.

يوم مثل موىس فقد دخلت إلينا من  40أما حكاية 
الكنيسه اليونانية وحكاية ثالثة أيام الخاصة بنقل الجبل 

رد يف قوانني البطاركة وال قوانني املجامع املحلية فلم ت
وهي نوع من التأمل الروحي ليس أكن أو محاولة 

يوما  43للتفسري بدون الرجوع لألصول التاريخية.. فال_ 
موجودين من قبل القرن العاط اي قبل معجزة املقطم. 

واال فسنواجه مشكلة وهي انكار صوم الربامون وهو 
  طريقة صومه..األقدم واالعظم يف

كام أن البابا خريستوذلو القريب من زمن معجزة النقل 
مل يذكر الثالثة أيام.. وان كان هو مرتب الصوم كام يقول 
 البعض يف زماننا فكان األوىل أن يشري لثالثة أيام املقطم. 

كان هناك  وقت يصوم فيه أهل الصعيد زيادة عن الوجه 
لروحي وأشار العالمة البحري ملا عرن عنهم من الجهاد ا

 ابن كرب لذلك فقال:

"وكذلك صوم امليالد الذي أوله الخامس عرش من شهر 
هاتور... ومن كان من أهل الصعيد الذين جرت عادتهم 
أن يصوموا من اول هاتور فليجروا عا عادتهم...الخ" 

 (.18)مصباح الظلمة يف ايضاح الخدمة الباب 

الصعيد زيادة  معنى هذا أنه جاء وقت كان يوم أهل
اسبوعني عن الوجه البحري فكيف يففونها أصحاب 

 التأمالت؟ 

والبعض يشري إىل أنها أول كيهك وليس اول هاتور وأنها 
 خطأ يف النسخ 

يوم  فكيف  28وحتى إن كانت كذلك فاملدة تكون 
 يففها أصحاب التأمالت واالما تشري؟ 

اوال إىل  البد دامئا عند تفسري اي طقس يف الكنيسة نرجع
 البعد التاريخي له قبل البعد التأميل..

م حينام عدل 1٦02كام أن البابا غربيال الثامن سنة 
االصوام قرر أن يكون أول صوم امليالد من بداية شهر 

يوما ووافقت األمة القبطية عا ذلك.  28كيهك اي ملدة 
ثم رجع لقدميه بعد وفاته )راجع كامل صالح نخلة : 

ابوات الكريس االسكندري. الحلقة الرابعة سلسلة تاريخ ب
 ( 85ص 

ويف الغرب عرن صوم امليالد اوال كفرتة توبة متتد ستة 
أسابيع قبل العيد وكان أول من مارسها هو غريغوريوس 

 يف القرن الخامس. Toursاسقف تورس 

وبعده بقرن اي يف القرن السادس ورد ذكر هذه الستة 
غال فرنسا حاليا وقد أسابيع يف مجمع عقد يف بالد ال

رتبت الصوم ستة أسابيع لتتشابه مع الصوم الكبري، ورمبا 
 تأثر الرشق بالغرب.

أما ملاذا مل يذكر يف قوانني بعض املجامع أو البطاركة 
وخصوصا عند اثناسيوس الرسويل مثال فلرتكيز الكنيسة 

 عيل قيامة املسيح كحدث أكن أهمية 

ظم قراءات انجيل باكر يف الخالص. وهذا ما نراه يف مع
يف القطامرس معظم أيام السنة. وتتكلم معظم أيام 
وحدود السنة عن القيامة.. فموت املسيح وقيامته هو 
حجر الزاوية يف اإلميان املسيحي الن القيامة هي موضع 

 الكرازة والخالص..

وثانيا ألن أهمية الصوم الكبري الذي سلمه السيد املسيح 
اي صوم آخر ونسميه الكبري. كانت أكن وضوحا من 

ومازلنا نطلق عيل صوم امليالد : الصوم الصغري ويف 
 التقييم الطقيس من أصوا م الدرجة الثانية. 

من املحتمل أن يكون استقرار صوم امليالد يف الكنيسة مل 
 يأيت دفعه واحدة 

وكان مختلف املدة بني الوجهني البحري والقبيل وجاء 
س ليعمل عيل تثبيته وتحديده قانون البابا خرستوذلو 

 التحديد النهايئ.

مثلام عمل مع صوم العنرصة املسمى االن بصوم الرسل 
فقد شبكه من جهة بعيد العنرصة ومن جهة أخرى بعيد 

 بطرس وبولس وهذا له حديث آخر 

ومن هنا يتضح من اإلشارات التاريخية أن صوم امليالد 
 -س ولكنه معرون يف كنيسة مرص قبل البابا خرستوذلو 

 عمل عا ترتيبه الرتتيب االخري واملستقر لالن. -اي البابا

 بقلم

 القمص يوسف القمص تادرس الحومي

تأستاذ تاريخ الكنيسة وِعلم المخطوطا  



 

 

Incarnation is Simplicity 

 
I recall my first internship interview in my 
undergraduate studies.  I was very excited 
and hoping to have an actual professional 
job over the summer.   I had to go to a 
nearby Walmart to buy my first suit, and 
on the way back, I stopped by the barber 
for a nice haircut.  I spend the night 
searching up the company and all potential 
interview questions.   I printed my resume 
on unique resume papers and kept on 
praying before and after the interview.  The 
next morning, I asked my friend to give me 
a ride, so I do not walk in my brand-new 
suit. It was a memorable day in my life.  I 
was interviewing for a professional 
summer job. 
Typically, to apply for a job or to meet a 
particular person, you always need a step 
up from your daily sweatpants or hairstyle.   
When God incarnated, He made meeting 
Him require a degree down.   He does not 
have a home, friends, nice clothes, or even 
good food.  His family was on the run for 
the first few years of His life.  If we want 
to meet God, we need less food, less 
comfort, less luxury, less titles, and we do 
not need a brand-new suit.   The 
incarnation is an invitation to practice a 
simpler in life.   This simplicity is not a 
matter of what we own, but it is a matter of 
the heart.  Bitterness in poverty is not 
simple.   Simplicity is a state in which I am 
content and thankful with all that I have.  
The great news is that God took the lowest 
form so that anyone can meet Him.  I just 
need to step down, lower my voice, turn off 
the distraction, and sit with Him.  

                                                             
1 Ephrem the Syrian, “Nineteen Hymns 

on the Nativity of Christ in the Flesh,” in 

Gregory the Great (Part II), Ephraim 

Syrus, Aphrahat, ed. Philip Schaff and 

God is revealed in His simplicity  
St. Athanasius proposed two reasons for 
the incarnation.   One of the reasons is 
revealing the knowledge of God to 
humanity.  After the fall,” human beings 
had their sights only on bodily and material 
things.  God wanted us to know Him, but 
how can we get to know Him after the fall?  
If the knowledge of God was hidden after 
the fall, who can then take the 
responsibility of revealing the Father?  
God could not give up on His creation.  
Humans are so honorable because they 
carry the image of God.  God must reveal 
Himself to them. The image of God could 
get weakened or distorted but never 
entirely lost.  But creation couldn’t know 
the Father with a detartrating image and 
increased ignorance of God.   So, our Lord 
was incarnated so that we may know Him.  
When Christ, the image of the Father, 
came to the world, He revealed Himself to 
us through His beautiful attributes.  Our 
Lord is merciful beyond the sand of the 
sea, is humble under the feet of His 
creation, and is forgiving even those who 
are sinning against Him.  God wanted us to 
know that He is simple.  He is not attached 
to anything in the world and willing to do 
anything for us.   We meet God when we 
are simple and willing to do anything for 
our neighbor.  In His simplicity, our Lord 
used to pray overnight in secrete.  When 
one of His disciples wanted to sell Him, 
they put a price tag of a slave, and when 
He left the world, He had 120 frightened 
and doubtful followers.  The wisdom of 
God is incomprehensible, but He made His 
knowledge accessible to the poorest of the 
poor and least educated.  He does not 
require fame or millions of YouTube 
followers. It is open to those who choose 
simplicity.  Each time I complain against 
the food that my mom makes, or the car 
that my dad drives, or my old phone, or 
unfashionable clothes, I am walking away 
from simplicity.  I am walking away from 
the knowledge of God.   
A song of St. Ephraim the Syrian for the 
birth of Christ 
BLESSED be that Child, Who gladdened 
Bethlehem today!  
Blessed be the Babe Who made humanity 
young again today!  
Blessed be the Fruit, Who lowered Himself 
to our starving state!  
Blessed He Whose tender mercies made 
Him condescend to visit our infirmities! 
Glory to Thy coming, which quickened the 
sons of men! 
Glory to the Silence, that spake by His 
Voice.  
Glory to that Hidden One, Whose Son was 
made manifest!  
Glory to that Living One, Whose Son was 
made to die!  
Glory to that Great One, Whose Son 
descended and was small!  
Blessed be He Whom free will crucified, 
because He let it: blessed be He Whom the 
wood also did bear, because He allowed it.  
Blessed He whose changes purchased life 
for human nature.1 

Henry Wace, trans. J. B. Morris and A. 

Edward Johnston, vol. 13, A Select 

Library of the Nicene and Post-Nicene 

Fathers of the Christian Church, Second 

God is born inside my simple heart  
Simplicity means that nothing can be 
added or taken away from my inner peace 
and joy.   Our Lord took the form of a 
servant, willingly, to raise us to adoption. 
God made us His children.  “No longer do 
I call you servants, for a servant does not 
know what his master is doing; but I have 
called you friends, for all things that I 
heard from My Father I have made known 
to you, Jn 15:15.”  This adoption happened 
by the indwelling of God inside my heart. 
If God is inside me, calls me His child, and 
I hear His Voice in my heart, what more 
would I need?  The presence of God in my 
heart is the real driving force of simplicity.  
I am content because of who is inside of 
me.  You might be asking; how do I know 
that Christ is working inside of me?  The 
simple answer is by the spiritual fruits in 
your life.  “Every branch in Me that does 
not bear fruit He takes away; and every 
branch that bears fruit He prunes, that it 
may bear more fruit, Jn 15:2.”  We must be 
fruitful as the children of God.  Life cannot 
go on without any real change (fruit). You 
might ask, “What are examples of spiritual 
fruits?”  The fruits are the work of the 
Spirit within our lives that makes us 
simpler, give easily, love thoughtlessly, 
refrain from anger, to be faithful and 
honest, choose the humble path, desire 
God; basically, to become Christ-like.  The 
knowledge of God does not come from 
observation of the life of Christ, but Christ 
must work inside of me.      
The question becomes, “How can I allow 
God’s invisible hand to work inside of 
me?”  There are two levels of this ever-
growing union between Christ and the 
soul.  First comes from being instructed by 
the Word of God with fear and trembling.  
“But on this one will I look: On him who 
is poor and of a contrite spirit, and who 
trembles at My word, Isa 66:2.”  All the 
saints of the church used to spend hours 
with the scripture.   They did not seek an 
intellectual understanding only, but they 
allowed the Word to move them and 
change them and, more importantly, 
allowed them to transform their action.  
They memorized large portions of the 
scripture because of the frequency of their 
reading. 
When was the last time a verse moved me 
and pushed me to make changes in my life?  
Do I always rush to find an easier 
explanation, so I don’t have to carry a 
heavy spiritual load?   Do I want the verse 
“pray without ceasing” to mean something 
different?  Or Do I want to seek God to 
help me pray without ceasing?  Now, the 
scripture, read diligently, springs up the 
fear of God.  God’s fear is realizing that 
God is present, and practicing His 
commandments makes a difference in my 
life.  It is the force that motivates me to 
practice His commandments.  I am running 
out of time, and I have wasted much of my 
past.  The fear of God leads to detachment 
of the world, which is finding joy outside 
this world's pleasure.   The second level 
comes after the fear of God instilled in us.  
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The psalmist said, “The secret of the Lord 
is with those who fear Him, And He will 
show them His covenant, Ps 25:14.”  God 
reveals His secrets to us.  The adoption of 
God becomes much more tangible.  I know 
with certainty that I am His child, and His 
eyes are on me.   He dwells in me, and He 
speaks to me.  Prayers are connecting me 
with Him.  I am praying with faith.  In this 
second step, desires are transformed to 
become Christ’s desires.  I become 
selfless, always rejoicing, and enjoy my 
simple life in Christ.   
The night of the incarnation is a pure night; 
the purist of all came to make us pure; He 
came to make me His child.  He came that 
all of what we are may become one in Him, 
“in the dispensation of the fullness of the 
times He might gather together in one all 
things in Christ, Eph 1:10.”  The goal of 
the incarnation is that we unite with God to 
become His children, “bringing my sons to 
glory, Heb 2:10.”  When I look at the 
manger, I ask myself how much I am 
willing to give up while joyful to unite with 
my father.   Am I ready to resist my own 
opinion and desire? Am I willing to delay 
my cup of coffee or eat less of what I like, 
or think highly of others?  Many of the 
things we do bother some people around 
us, but they give us comfort. Am I willing 
to give up my comfort for the sake of my 
spouse, my parents, my friend, or my 
coworker?  These are not slogans, but the 
characteristics of the new nature that 
united with God, “And of His fullness we 
have all received, and grace for grace, Jn 
1:16.” It is not an act of kindness, but an 
actual new inner being, produced from 
uniting with God.   
A song of St. Ephraim the Syrian for the 
birth of Christ 
Blessed He Who sealed our soul and 
adorned it and espoused it to Himself.  
Blessed He Who made our Body a 
tabernacle for His unseen Nature.  
Blessed He Who by our tongue interpreted 
His secret things.  
Glory to Him Who loosed us and was 
bound for us all!  
Glory to Him Who gave the pledge and 
redeemed it too!  
Glory to the Beautiful, Who conformed us 
to His image!  
Glory to that Fair One, Who looked not to 
our foulness! 
Glory to Him Who could never be 
measured by us!  
Our heart is too small for Him, yea our 
mind is too feeble.  
He makes foolish our littleness by the 
riches of His Wisdom.  
Glory to Him, who lowered Himself, and 
asked; that He might hear and learn that 
which He knew; that He might by His 
questions reveal the treasure of His helpful 
graces! 
Blessed the Shepherd Who became a Lamb 
for our reconcilement!  
Blessed the Branch Who became the Cup 
of our Redemption!  
Glory be to Him, who never felt the need 
of our praising Him; yet felt the need as 
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being kind to us, and thirsted as loving us, 
and asks us to give to Him, and longs to 
give to us.  
Let us praise Him, Who prevailed and 
quickened us by His stripes!  
Praise we Him, who took away the curse 
by His thorns!2 
The simplicity of the Virgin Mary 
God looked from heaven and waited for St. 
Mary to be born in this world.  If Christ 
was born in a manger, how humble and 
simple must be the womb of the Virgin that 
carried Him?  The simplicity of the Virgin 
is loudest in her silence.  She knew many 
of the secrets of the kingdom but kept them 
in her heart.  She never had a proper 
wedding and wrapped her only child with 
cloths in a manger, but she was concerned 
for those who had no wine at the wedding 
of Cana.   She is detached from this world 
because she had Christ with her.  Our 
attachment to the world reflects how blind 
we are to His presence and deaf to His 
Voice.   
In her simplicity, St. Mary was tasked with 
the most incredible mission in human 
history.  Who would entrust a young virgin 
to take responsibility for a baby alone, let 
alone the savior?  Sometimes, we feel that 
we are unworthy or unable to carry out 
specific spiritual tasks given to us by God. 
How can I tell my friends to stop the bad 
jokes?  Or ask my friends to read the bible 
or ask my family to offer praise on the feast 
day or invite a stranger to our feast 
gathering?  How can I tell my coworker 
that I am fasting, or I love going to church 
Friday night, or my wedding will not have 
alcohol? We might feel that other people 
are more equipped to take these actions.  
But God is looking for the less capable and 
simple heart to carry His great work, “My 
strength is made perfect in weakness, 2 Cor 
12:9.” Do not harden your heart when you 
hear His voice and accept His call to dwell 
in you. We are called to be a manger to 
carry God inside of our hearts. 
In the midnight praises, we pray seven 
“Theotokia” or “veneration for the mother 
of God,” for each day of the week.  Many 
of the Theotokia were written by St. Cyril 
of Alexandria. In the Saturday Theotokia, 
we pray  
You became the second heaven on earth, O 
Theotokos 
For He shone to us from you, the sun of 
righteousness  
Heaven, in the scripture, is the dwelling 
place of God.  Heaven is God’s throne, and 
He reigns over and from heaven. “Heaven 
is My throne, and earth is My footstool, Isa 
66:1.”  Heaven also describes the 
transcendence of God, but at the same 
time, heaven is not large enough to contain 
God, “But will God indeed dwell on the 
earth? Behold, heaven and the heaven of 
heavens cannot contain You, 1 Ki 8:27”  
St. Mary became the second heaven.  God 
was reigning over and from her heart.  Just 
like the angels in heaven praise God, the 
soul of the virgin “magnifies the Lord, and 
(her) my spirit rejoices in God, my savior, 
Lk 1:46.”  The Virgin became at the top of 

Series (New York: Christian Literature 

Company, 1898), 227. 
3 Ephrem the Syrian, “Nineteen Hymns 

on the Nativity of Christ in the Flesh,” in 

Gregory the Great (Part II), Ephraim 

Syrus, Aphrahat, ed. Philip Schaff and 

Henry Wace, trans. J. B. Morris and A. 

Edward Johnston, vol. 13, A Select 

the world, transcendent by her child and 
savior.  “for He who is might has done 
great things for me, and holy is His name, 
Lk 1:49.” The incarnation is an invitation 
to a transcendent heart.  A heart that is full 
of praise to God because He regions inside.  
A heart that does not depend on human 
connection or abilities.  The kingdom is 
within the heart of the Virgin and is 
waiting to enter yours.  If my joy and 
happiness still rely on external 
circumstances, I still have not fully 
allowed God to reign inside my heart.  The 
simplicity of our hearts paves the way for 
His transcendence and sovereignty within 
us.  
A song of St. Ephraim the Syrian to the 
Virgin  
To Thy Mother, Lord, no man knew what 
name to give.  
Should he call her Virgin, her Child stood 
[there]; and married no man knew her to 
be!  
She was Thy mother; she was Thy Sister. 
She along with chaste women was Thy 
betrothed.  
If she gave Thee to eat, it was because 
Thou wert hungry; if she gave Thee to 
drink [it was], because Thou wert thirsty; 
willingly if she embraced Thee, Thou, the 
coal of mercies, didst keep her bosom safe. 
A wonder is Thy Mother. The Lord entered 
her, and became a servant: the Word 
entered her, and became silent within her; 
thunder entered her, and His Voice was 
still: the Shepherd of all entered her; He 
became a Lamb in her, and came forth 
bleating. 
The rich went in, He came out poor: The 
High One went in, He came out lowly.  
Brightness went into her and clothed 
Himself and came forth a despised form. 
Who can stand against Thee? Thy Father is 
in Heaven, Thy Mother is on earth; who 
shall declare Thee? 
If a man should seek after Thy Nature, it is 
hidden in Heaven in the mighty Bosom of 
the Godhead; and if a man seeks after Thy 
visible Body, it is laid down before their 
eyes in the lowly bosom of Mary. 3 
Concluding thoughts 
The incarnation leads us to the simplicity 
of life.  To meet God, I do not need to own 
or gain anything from this world, but rather 
give up and silence the world.   Incarnation 
is the path of complete deepened on God 
as we increase our knowledge of Him and 
unite with him.  
Our Lord Jesus appeared to St. Faustina 
(catholic saint) and told her 
Yes, I will be with you always, if you 
always remain a little child and fear 
nothing.  As I was your beginning here, so 
I will also be your end.  Do not rely on 
creatures, even in the smallest things, 
because this displeases Me.  I want to be 
alone in your soul.  I will give light and 
strength to your soul, and you will learn 
from My representative (specific priest) 
that I am in you, and your uncertainty will 
vanish like mist before the rays of the 
sun.”4 
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وخالل فرتة صوم امليالد نعيش يف إحساس مجيء املسيح إلينا،  يناير بعيد امليالد املجيد، 7كيهك / 29 بعد صوم ثالثة وأربعون يوماُ تحتفل الكنيسة القبطية األرثوذكسية؛ وفق التقويم القبطى يوم

و املسيح املخلص. ويتزامن مع الصوم التسبيح والتهليل والشكر)سهرات كيهك(. ويف ذات اللحظة يرتقب الجميع لهذا فإن الهدن األول لصوم امليالد هو تهيئة روح اإلنسان الستقبال الطفل يسوع أ
 رؤية النبو ات الصعبة التصديق مبيالد يسوع؛ الذي مبولده كانت البداية الحقيقية والسالم الحقيقي للبرشية كلها

 مكان ميالد املسيح 
اليهودية، يف ُولِد  املسيح يف مدينة بيت لحم 

 4-74أيام امللك الروماين هريودس األول)
ق.م(، الذي عاش يف فرتة حكمه زكريا 
ويوحنا املعمدان، وتقع بيت لحم يف الجزء 
-7الجنويب من جبال الخليل، وتبعد نحو )

( كيلومرتات جنوب مدينة القدس، 10
( كيلومرتًا  شامل طق قطاع غزة 73ونحو)

كيلومرتًا إىل ( 75والبحر املتوسط، ونحو)
الغرب مدينة عامن العاصمة األردنية. ولــ 

عدة مسميات منها: بيت اإلله "بيت لحم»
،وهو إله القوت «الخاما»أو «الهاما»

والطعام عند الكنعانيني بناة املدينة وسكانها 
األولني بعد هجرتهم إليها من الجزيرة 
العربية. وقد ورد اسمها عند ا راميني باسم 

 أي« أفراتة»، وأيًضا اسم«بيت الخبز»
. «بيت لحم». وتعرن حاليًا باسم «املثمرة»

ومن الجدير بالذكر أن ميخا النبى تنبأ عن 
مدينة بيت لحم أو مدينة"أفراتة"، وذكر أن 
السيد املسيح سيُولد فيها ودون ذلك يف 
 ، ا أ نِْت ي ا ب يْت  ل ْحِم أ فْر ات ة  سفره قائالً:"أ م 

ِغري   أ نِْت ص  ٌة أ ْن ت كُويِن ب نْي  أُلُوِن ي ُهوذ ا، و 

ا   لِّطًا ع  ف ِمنِْك ي ْخُرُج يِل ال ِذي ي كُوُن ُمت س 
ِديِم، ُمنُْذ أ ي اِم  ارُِجُه ُمنُْذ الْق  خ  م  ، و  إِرْس ائِيل 

 (. 5:2األ ز ِل.")مي
 

كم  575وتبلغ مساحة بيت لحم نحو)
مربعاً(، ويتميز مناخها بأنه متوسط معتدل 

صيف حار وجان، وشتاء بارد ممطر،  ذو
وبشكٍل عام يأيت فصل الصيف يف نهاية شهر 
مارس وبداية شهر أبريل من كل عام، ويتميز 
شهر يناير يف بيت لحم بأنه أكن شهور السنة 
برودة حيث تصل درجات الحرارة فيه إىل 

 درجة مئوية. 3.9
 ميالد املسيح اإللهي

دوس، ولد يسوع املسيح من روح الله الق
ومن عذراء مل تعرن رجالً تدعى مريم، فكان 
ميالداً إلهياً، مل يحدث له نظري قط ال من قبل 
وال من بعد!، كام ذكر عنه ىف الكتاب 

ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا املقدس:"
وتكون الرياسة عا كتفه ويدعى اسمه 
عجيبا مشريا إلها قديرا أبا أبديا رئيس 

 (. ٦:9")إشعياء السالم
جميع األنبياء تنبأوا عنه بآيات كثرية، وكل 
الحوادث والشواهد تتجه نحوه، وتنتهي 
إليه، حتى الزمن قيل إنه سيبلغ مأله يوم 
مجيئه، وقد كان فبدأ بالتاريخ منذ امليالد. 
وهكذا مل يكن املسيح نبياً ليتنبأ عن مجىء 
أحد آخر، وال رسواًل ينتهي عند تكميل 

 .ة اللهكلمرسالته، بل كان هو"
ر أ يْن ا » ل  ب يْن ن ا، و  ًدا و ح  س  ار  ج  ُة ص  الْك لِم  و 

ْملُوًءا  ْجًدا ك ام  لِو ِحيٍد ِمن  ا ِب، م  ُه، م  ْجد  م 
ا قًّ ح  ًة و  (. إت خذ جسًدا، صورة 14: 1. )يو «نِْعم 

ا ل ِذي »الل ه الذي هو الل ه إت خذ صورة العبد"،
ًة أ ْن إِذْ ك ان  يِف ُصور ِة اللِه، ل   ْم ي ْحِسْب ُخلْس 

ُه، آِخًذا  اِداًل لِل ِه. ل ِكن ُه أ ْخا  ن ْفس  ي كُون  ُمع 
ائِرًا يِف ِشبِْه الن اِس  بٍْد، ص  .الل ه، «ُصور ة  ع 

الكلمة، الذي حل  بالهوته يف الناسوت، 
د الذي"ِفيِه ي ِحلُّ كُلُّ ِمْلِء الال ُهوِت  وتجس 

ِديًّا")كو س  ِظيٌم ُهو  (، ظ9: 2ج  هر يف الجسد"ع 
ِد") س  ى: اللُه ظ ه ر  يِف الْج  (، 1٦: 3يت1رِسُّ الت ْقو 

وُولِد  من امرأة يف بيت لحم يف ملء الزمان، 
وهو كيلِّ الوجود، املوجود يف كل  زمان 
اء   ل ِكْن ل ام  ج  ه يشء"و  ومكان، والذي ال يُحد 

ل  اللُه ابْن ُه م   اِن، أ رْس  ْولُوًدا ِمِن ِمْلُء الز م 
أ ٍة")غل  (.4: 4اْمر 

 نسب ميالد املسيح 
اهتم اليهود عا مرِّ تاريخهم بتسجيل 
أنسابهم، إذ يعتربون أنفسهم الساللة التي 
اختارها الله له من بني سائر األمم. لذا 
لوا بتدوين أنسابهم، فريجعون بها إىل  تكف 
 األنبياء وامللوك والكهنة. وحًقا قد دون لنا

ديس متى الذي كتب إنجيله لليهود الق
“: أنساب املسيح، فيبدأه من"داود وإبراهيم

كتاب ميالد يسوع املسيح ابن داود ابن »
(، وأيًضا القديس لوقا 1: 1إبراهيم")مت

بن آدم ابن الله")لو »... ينتهي بآدم والله: 
(. حًقا يُنبِّهنا اإلنجيل عا فم القديس 38: 3

لطفل املولود هو متى الرسول إىل أن هذا ا
، فهو امللك املمسوح أو املسيح «ابن داود»

قِّ ال  ي ْرجُع  اُود  بِاْلح  م  الر بُّ لِد  املوعود:"أ قْس 
نُْه:  ُل ع ا  »ع  ِمْن َث  ر ِة ب طِْنك  أ ْجع 

.")مز  اْسأ لِْني ف أُْعِطي ك  »"( ، 11: 132كُرِْسيِّك 
أ ق ايِص  األ   ، و  م  ِمري اثًا ل ك  . األُم  « رِْض ُملْكًا ل ك 

(. هنا أول لقب وأول وظيفة مميِّزة 8: 2)مز 
، ثم بالتايل أول إشارة «ابن داود»للمسي ا 

يف املعنى النبوي « ابن داود»لربوبيته، ألن 
، وهذا ما «رب داود»الكبري هو"املسيح"وهو 

ً إىل نفسه:  أملح إليه املسيح نفسه مشريا
يسيون مجتمع» ني سألهم وفيام كان الفرِّ

ْن  يسوع قائالً: ماذا تظنون يف املسيح، ابن م 
هو؟ قالوا له: ابن داود. فقال لهم: فكيف 
 : يبِّ يدعوه داود بالروح رب اً قائالً:"ق ال  الر بُّ لِر 

ْوِطئًا » اء ك  م  ع  أ ْعد  ت ى أ ض  ِيِني ح  ْن مي  اْجلِْس ع 
يْك   م  د  ( ، فإن كان داود 1: 110مز«.")لِق 
ب اً، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع يدعوه ر

 (.4٦-41: 22أحٌد أن يجيبه بكلمة")مت
ومعرون متاماً أن االسم املرادن للمسيح 

يف النبو ات هو ابن داود، وهذا “أي"املمسوح
ما كان شائعاً لدى الشعب عامة:"ِحين ئٍِذ 
اُه،  ف  أ ْخر ُس ف ش  ى و  ْجنُوٌن أ ْعم  أُْحِِض  إِل يِْه م 

ت ى إِن   . ف بُِهت  ح  أ برْص   ى األ ْخر س  ت ك ل م  و   األ ْعم 
ق الُوا:  ا ُهو  ابُْن »كُلُّ الُْجُموعِ و  ل  هذ  أ ل ع 

ق الُوا:  ا »د اُود ؟.ف بُِهت  كُلُّ الُْجُموعِ و  ل  هذ  أ ل ع 
اُود ؟")مت  (. كذلك ال 23-22: 12ُهو  ابُْن د 

خ  قِائِاًل:  ي ا »ننىس ُهتان األعمى الذي:"رص  
ْمِني! اُود ، اْرح  (.أو 38: 18لو «.")ي ُسوُع ابْن  د 

ُهتان العامة له يوم دخوله األخري أُورشليم: 
ال ِذين  ت ِبُعوا ك انُوا » ُموا و  د  الُْجُموُع ال ِذين  ت ق  و 

 : ن ا البِْن د اُود ! ُمب ار ٌك »ي رْص ُخون  ق ائِلنِي  أُوص 
! أُوص   ايِل!ا يِت بِاْسِم الر بِّ مت «.")ن ا يِف األ ع 

21 :9.) 
 

 ميالد املسيح هو البداية الحقيقة للحياة
ميالد يسوع هو البداية الحقيقة للحياة   

ألنه أعاد البرشية لله فلنطرح اإلنسان 
أ ْن » العتيق ولنتشح بالجديد  كام ورد قائالً:

ان   ابِِق اإلِنْس  ُِّن الس  ت ْخل ُعوا ِمْن ِجه ِة الت رص 
اِت الُْغُرورِ ا و  ه  ِب ش  س  اِسد  بِح  تِيق  الْف   «لْع 

(، وأيًضا باملسيح يولد ويتجدد 22:4)أفسس
املصلوبون واملدفونون واألحياء ألنه ال بد لنا 

من أن نحتمل هذا االنقالب الخاليص حتى 
ينتج الحزن من الفور فينقلب الحال، ونرى 
الفور من الحزن ألنه"حيث تكن الخطيئة 

(. فنحن اليوم 20:5النعمة أكن")رومية تزيد 
ال نعيد مليالد املسيح وحسب،بل نصيل 
بالروح لنجدد وجودنا وحياتنا مع يسوع 
بتوسل وتوبة وعبادة بالروح،وحينئذ يصري 
عيداً حقيقياً لنا تفرح له السامء.وقد ورد 
بالكتاب املقدس ما يؤكد ذلك حيث ذكر 

ٌح يِف قائالً: أ قُوُل ل كُْم: إِن ُه هك  ا ي كُوُن ف ر  ذ 
ٍة  اِحٍد ي تُوُب أ كْن   ِمْن تِْسع  اِطٍئ و  ِء بِخ  ام  الس 

تِْسِعني  ب ارًّا ال  ي ْحت اُجون  إِىل  ت ْوب ٍة.")لو  : 15و 
7.)  
يوم ميالد يسوع.. يعد ميالداً جديداُ    

لإلنسان حيث أصبح لنا مرياث أبوي يف 
ملسيح السموات،ومجد الينطق به. ومولد ا

عطاء مجاين لإلنسان الذي شبع شقاء عرب 
الدهور. كام أن مولده هو إعادة تصحيح 

ِمْن أ ي اِم آب ائِكُْم »املسار بالرجوع إىل الله"
ا. اْرِجُعوا إِيل    ظُوه  ل ْم ت ْحف  ْن ف ر ائِِِض و  ِحْدتُْم ع 
ا أ ْرجْع إِل يْكُْم، ق ال  ر بُّ الُْجنُوِد. ف ُقلْتُْم: مِب اذ  

( ،أي أن مولده من أجل 3:7ن ْرجُع؟")مالخى 
كل البرشية وليس إحتكار عا املسيحيني 
دون سواهم. فإذا أردنا أن نبحث عن الله 
فلنطلبه بكل قلب صاىف ليس من أجل 
منفعة أو ضيقه منر بها؛ بـل نطلبه حبا فيه، 
لىك نسجد له؛ مقـدمني هـدايانا مثل 

أ ت  »مجـوس بالد املرشق الذين  ْوا إِىل  الْب يِْت، َ 
ُدوا  ج  س  رُّوا و  ِه. ف خ  ْري م  أُمِّ ع  م  ِبي  م  ر أ ْوا الص  و 
بًا  اي ا: ذ ه  د  ُموا ل ُه ه  ق د  ل ُه. ثُم  ف ت ُحوا كُنُوز ُهْم و 

ُمرًّا. لُب انًا و  (.،فإنه مكتوب 11: 2)مت  « و 
ُهو  » ُد. اْدُعوُه و  ام  يُوج  ا د  اُطْلُبُوا الر ب  م 

(. فال ميكن أن يرفض ٦: 55)إش  « ق ِريٌب.
الله أى إنسان يطلبه ويلجأ إليه،كام أن 
مولده كان رسالة فرح وتفـــــاءل لكل 
البرشية،حتى املالئكة فرحوا 

ا  األ ْرِض »"قائلــني: ع  ايِل، و  ْجُد للِه يِف األ ع  الْم 
ف  ةُ  ِبالن اِس الْم  ال ُم، و  (. 14: 2لو«.")الس 

، بهذا امليالد اإللهي، انفتح عهد أُلفة وهكذا
ومود ة عجيبة بني الله وكل إنسان، عا 
مستوى شخيص كأعا ما تكون العالقة بني 
حبيب وحبيب، أفصح عنه ا ب يوماً من 
نحو املسيح فناداه، وكأمنا هو يُنادي فيه 

أنت ابني »البرشيـة كلها وكـل إنسان: 
رْتُ  (. فميالد 11 :1)مر« الحبيب الذي بـه رُسِ

ً لُحبٍّ  املسيح، إذن، ليس منوذجاً محدودا
د بني الله واإلنسان يف بيت لحم، انتهى  وح 
بانتهاء تاريخ امليالد؛ بل هو مجاٌل إلهي 
انفتح بال حدود عا كل إنسان ولن ي ُكف  

الجميع واحـداً، كام أنك أنت »حتى يصبح 
أيها ا ب يف  وأنا فيك، ليكونوا هم أيضاً 

احداً فينا، ليؤمن العامل أنك  أرسلتني... و 
ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون 

(. هكذا، نؤكد عا 2٦،21: 17)يو « أنا فيهم
أن يوم ميالد املسيح هو ذاته البداية للحياة 
التي نقلت اإلنسان من الظلمة إىل النور. 

ِة لِْلُمْست ِقيِمني  »حًقا  . ُهو  نُوٌر أ ْط ق  يِف الظُّلْم 
يٌق.  ِصدِّ ر ِحيٌم و  ن اٌن و   (.4: 112)مز « ح 

 ميالد املسيح هو السالم الحقيقي
إن أعظم منوذًجا قدمه العهد القديم    

للسالم يجب ذكره هنا هو املبادرة التي قام 
، الذي هدده  به ي ْعُقوب  أمام أخيه ِعيُسو 
باملوت قبله. بعد هذه املبادرة، استطاع 

كان مصمامً عا القتل، أن ِعيُسو الذي 
األرض كبرية »يعانق أخيه بحرارة ويقول له:

وبعد ميالد املسيح جاء «. مبا يكفي لكلينا
الكلمة من  ُولِد  نور السموات واألرض و 

عذراء قديسة. وهكذا دخل نور الله عامل 
اإلنسان، كإنسان، وحمل كلمة الله حياة 
 الله.وهكذا دخل النور والحياة العامل وصار

ِب اللِه يِف »...  س  ْخُلوق  ِبح  ِديد  الْم  ان  اْلج  اإلِنْس 
 . قِّ ِة اْلح  اس  ق د  (. فميالد 24: 4)أن « الْرِبِّ و 

السيد املسيح هو ميالد وتجسد املحبة التي 
فميالده السالم الحقيقي فقد ، تربطنا مًعا

ْجُد »أعلنت عنه وأنشدته املالئكة مرمنة" الْم 
بِالن اِس للِه يِف  ال ُم، و  ا  األ رِْض الس  ع  ايِل، و  األ ع 
ف  ةُ  (. أن ميالد املسيح 14: 2لو«.")الْم 

منوذًجا للتواضع وللتفاين والتحمل لظرون 
الطبيعة القارسة، وتقبل لظرون ا خر. وكأن 
املسيح قريب من شعبه وخليقته، ويف بيوتنا 
ويقبض عا كل حياتنا، فجاء حًقا ليخدمنا 

يزرع املصالحة يف قلوبنا. فهو يدعًوا كل و
إنسان بعيًدا عنه إىل املصالحة  كام ورد قائالً: 

ال م  » الًِحا الْع  ِسيحِ ُمص  أ ْي إِن  الله  ك ان  يِف الْم 
اِضًعا  و  ط اي اُهْم، و  اِسٍب ل ُهْم خ  لِن ْفِسِه، غ رْي  ح 

ِة.  ال ح  ة  الُْمص   (.19: 5كو  2« )ِفين ا ك لِم 
أن ميالد السيد املسيح هو استئصال   

للخبث والبغض والحسد والعنف وجميعها 
ا  »معقوقات للسالم  ُب ع  ْن ي ْغض  إِن  كُل  م 

ْن  م  أ ِخيِه ب اِطاًل ي كُوُن ُمْست ْوِجب  الُْحكِْم، و 
عِ،  ْجم  ق ال  أل ِخيِه: ر ق ا، ي كُوُن ُمْست ْوِجب  الْم 

ُق، : ي ا أ ْحم  ْن ق ال  م  ي كُوُن ُمْست ْوِجب  ن اِر  و 
 . ن م  ه  (. مبيالد املسيح تبددت 22: 5)مت « ج 

ال ِم. »األمور ومتتع الجميع بنوره  أ نْتُْم نُوُر الْع 
هذا هو النور الذي جاء إىل  (.14: 5)مت « 

العامل ُمضيئاً بالحقِّ والحياة التي فيه، حتى 
بنوره نستطيع أن نُدرك النور أي الحق 

 معاً التي يف الله.والحياة 
، وسالٌم للنجموأخريًا؛ سالٌم لِك ي ا ب يْت  ل ْحٍم،   

واملجوس، وسالٌم للعذراء األُم املمتلئة نعمة 
التي اختريت ليحل  روح الله عا هيكلها 
البرشي حتى تصري منوذجاً أبدياً إلمكانية 
حلول الله يف اإلنسان. وسالم لكم 

ِميًعا  أ بْن اُء اللِه بِاإِلمي اِن جميًعا"أل ن كُْم ج 
.")غل  ِسيحِ ي ُسوع  رتلون أناشيد و  (.2٦: 3بِالْم 

ْجُد للِه يِف »السالم مع املالئكة قائلني:" الْم 
بِالن اِس  ال ُم، و  ع ا  األ رِْض الس  ايِل، و  األ ع 

ف  ةُ  لو «.")الْم 
كل عام  (.14: 2

وأنتم 
بخري......نطلب 
من الله سالما 
ا لكم جميعً 

وملرصنا 
الحبيبة، 
وللعامل.

 بقلم

 د. ماجد عزت إسرائيل
 



  

 

العطاء هو أحد ملذات الحب، أن تعطى فهذا 
شئ جميل وان تعطي بحب وبهجة وإبتسامة 

 فهذا شئ أجمل.
أن العطاء هو عمق الحب وهو أعامل اإلميان 
وهو صـــدق املشـــاعر وهو خروج عن الذات، 
لد من  مة تو مة والرح مل الرح طاء هو ع الع

 الحب.
العطاء هو حب بال ســـبب والحب أيضـــا هو 
حب  ما ميثل ال بب، وأفضــــل  طاء بال ســـ ع
ثل حب األم ،  بل م قا طاء بال م الحقيقي. الع
حب غري مرشـــوا وغري  ها  نائ حب أب ها ت أن
معقول وغري مرتبط بأي زمان وأي مكان وهو 
ـــائر األحوال فهذا هو عمق  حب وعطاء يف س

 ألبنائه .  الحب الصايف ويأيت بعده حب األب

فالحب والعطاء الذي يحمل يف داخله أســـباب فهو ليس حبا وليس عطاءاً، 
فالعطاء هو من أعظم أعامل الخري والحب والرحمة ، فيصـــل بنا إىل طريق 
به عمق الحب والجامل والراحة النفســـية فهو يعطي طننينة ورضـــا عن 

 النفس، العطاء يجعلك تعيش حياة القناعة.
معاين الحياة، فهو يجعلك تشعر بسعادة غامرة، يجعلك  فالعطاء من اسمى

تشــعر بأنك ذو فائدة وأنك شــخص أفضــل، فحينام تعطي بحب ومن تلقاء 
ـــجرة التي تلقي بظلها للكل  ـــك تتلقي أكن مام تعطي تكون مثل الش نفس
فأنها تعطي لتحيا، العطاء هو البذل والتضــحية والتجرد من الذات واإلنانية 

. 
من أفراز هرمون السريتونني، اعطي شئ مميز اعطي ابتسامة العطاء يزيد 

حلوة اعطي فرحة ملن حولك، جرب أن تفرح الناس بطريقة جديدة قدم 

نوع جديد من الفرحة، قدم شيكوالته لألطفال، قدم ضحكة وابتسامه 

 وتشجيع ملن حولك ... قدم حب.

 

 ميالد املســـيح املخلص، الذي مبيالده يأيت امليالد بأفراحه ليزن إىل العامل
ولدت السعادة للبرشية، ومبوته وحده، هزمت الخطية وهزم الشيطان يف 

 جولته القدمية مع أبينا آدم وأمنا حواء قبل ميالد السيد املسيح.
لك  ية وتعلن األفراح يف ت تدق األجراس الســـامئ ا،  ولكن يف امليالد أيضــــً

ب التجارب والضـــيقات وال تدري ماذا القلوب الهشــــة، القلوب املنهكة 
تفعل؟، قلوب أســـتهلكت طاقتها بالكامل وأصـــبحت ال ترى ما يســـتحق 

 املحاولة من جديد يف الحياة. 
فهي أصبحت تظن بأنها قد وصلت حتى نهاية الطريق، ومل يعد يف الحياة 
ـــبيل لتغيري النهايات.. فيأيت عيد امليالد ليعلن أن مازالت  ـــة أو س أي فرص

ا، مهام تأخرت فهي لها وقت وهو له طريقته  تدابري الله تنفذ، وتنقذ أيضـً
 الخاصة واملدهشة لتنفيذها.

ا،  ففي امليالد نتعلم ثالث دروس مهمني يف حياتنا الروحية والعامة أيضــــً
 األول هو الصرب.

الصـــرب: الصـــرب يعد مفتاًحا فعالً يف وجه بعض املشـــكالت، ورمبا بعض 
اجه بالفعل هو الصـــرب والثقة بأن هناك إلًها املشـــكالت تكون كل ما تحت

قديرًا يدبر األمر ويرتبه، فحتى لو تأخر أو آىت يف الهزيع الرابع.. يف النهاية 
 حتاًم سيأيت ويغري النهايات.

الدرس الثاين "ليســــت كل حلول الله منطقية": علمًيا ال ميكن لعذراء أن 
لد و  ها تحمل، وحتى لو حدث ذلك، فمن املســـتحيل أن ت ظل بكوريت ت

 محفوظة دون مساس أو رضر.
ستحيل  ولكن كل كالم العلم يظل غري مهاًم وغري جازًما أمام الله الذي ال ي
ــب البحر بالعصــــا ليعرب هو وبني  عليه يشء، فهو الذي أمر موىس بِضـ
سارة ابنًا وكان ابينا إبراهيم  إرسائيل، وهو الذي وهب أبونا إبراهيم وأمنا 

 وأمنا سارة قد تجاوزت عامها التسعني.يف املئة من عمره 
جازمة عا الكون  ته فتكون  لذي أمر وأعطى كلم ولكن ألن الرب هو ا
ـــغري كان  ـــدق أن "داؤد" الطفل الص وعا كل يشء موجود فيه، فمن يص

يات العمالق  يســـتطيع أن يقف يف وجه جل
له  مة ليقت لدروع والرماح العظي العظيم ذو ا

 فقط "بحجر صغري"!
الرب أمر بالربكة وكان ممسًكا بيمني  ولكن ألن

داؤد ســقط جليات عا األرض وســلب داؤد 
ــعب  ــه وينزع العار عن ش ــيفه ليقطع رأس س

 الرب.
يا صــــديقي الذي يدبر  له  فذلك هو ال
شة مهام تفكرت أنت  األمر بطريقة مده

يده  قذك  تدبريه العظيم وتن قذك  يف الحلول ومهام غرقت يف التفكري، ين
مشـــقة يف التفكري منك، فقط كل ما عليك هو أن تؤمن  الرحومة دون أي

وتصـــدق أنه مازال يعمل ومازال يصـــنع املعجزات، ومهام كانت األمور 
معقدة أمامك فهو لديه الســبيل ولديه الطريقة املدهشــة التي يســتطيع 
من خاللها إنقاذك من جب ضيقتك كام أنقذ دانيال من جب األسود، وأن 

 كام رفع الفتية من أتون النار. يرفعك من أتون الضيقات،
الدرس الثالث "لن تطول الضـــيقة": من أول يوم حدثت فيه خطية أبينا 
آدم وأمنا حواء، وضـــع الله الخطة كاملة لخالص البرشـــية من عبودية 
ـــيح كلمة الله الحية بيننا ليتمم  ـــد املس الخطية املرة، ورتب األمر ليتجس

ا عظياًم   ومهاًم وهو أن مهام طالت ليل عملية الفداء، وليكون لنا درســــً
التجارب، ستأيت شمس التعويضات لتنري لنا الحياة مجدًدا، كل ما علينا هو 
ـــليم ليد الله والثقة التامة بأنه مازال يعمل، ومازال يرتب،  اإلنتظار والتس
وعلينا فقط أن ننتظر ونرى كيف يرتب الله األمر.. وكل عام ونحن جميًعا 

له ومحاطني بيديه التي تعمل وال تكل، وواثقني متام  محفوظني بنعمة ال
الثقة بأن لنا إله يحمل الكل دون  أن يكل، ويرتب األمر مهام بان معقًدا 
ْست ِحيُل ع ا  الر بِّ  ْل ي  ستحيالً، فهو الذي قال عنه الكتاب املقدس: "ه  أو م

ٌء؟"، وهو بالفعل ال يعصب عليه شيئًا، أو يستطيع أن يوقفه يش ْ  ء.يش 
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ما هو جوهر عقيدتنا يف رس التناول  1ســـؤال 
ية  نا القبط ـــت ميان كنيس قدس حســــب إ امل

 األرثوذكسية املقدسة؟
عقيدتنا يف رس التناول املقدس أو"ســــــــــر 
اإلفخـــارستـــيا"أي رس الشكر ـــ حـــسب إميان 
الكنيسة األرثوذكـسـية ـ هو أننا نتناول جسداً 
ـــراض الخبز  ـــقيقياً تحت أعـ حقيقياً ودماً حـ
والخمـــر. وهذا تسميه الكنيسة"الف العظيم 

 "الذي للتـقوى
"عظيم هو رس التــقوى الله ظهر يف الجسد") 

ــذه هي ذبيحــة الخالص  1٦: ۳تی  ۱ (. فه
ــيح له كل  ــيد املس ــلمها الس الحقيقية التي س
ــــه  صلبـ ــــه قبل  املجد لتالميذه يف ليلة آالمـ

، يسميها البعــــض العشــــاء األخري، مباشــــرةً 
ويســـميهـا البعض ا خر العشــــاء الربـاين، 

  ..ويسميها آخرون العشاء الفي
ما هي مكانة رس اإلفخارستيا املقدس  2سؤال 

 يف كنيستنا القبطية األرثوذكسية؟
ــا هو مركز الخالص يف +  رس اإلفخــارســــتي

الكنيسة ـــــ ففى رس املعمودية، عندما نعمد 
 ..مبناولة هذا الطفل بعد العامد طفالً، نقوم

وىف رس املريون، نقوم برشم املعمد باملريون، + 
 ثم نجعله يتناول يف نهاية القداس

وأيضـــاً يف رس االعرتان، يحِضـــ الشـــخص + 
لالعتــــــران ليك يحالل من خطاياه بســلطان 
الروح القدس من فم األب الكاهن، ويسـتحق 

  ..أن يتقدم للتناول من األرسار املقدسة
وىف رس الكهنوت، عندما نرســم شــامســاً يف + 

ــلوات  ــية، يكون ذلك أثناء ص ــيس درجة القس
ــد الرب ودمه يف  القداس اإللهي ويتناول جسـ
ــوهبة  ــذ نفخة مـ ــداس نفسه، ويأخـ هذا القـ
غـــفران الخطايا بالروح من فم األب األسقف 

  ..بعد تناول األسقف من دم السيد املسيح
يتم بني رفع بخور  وأيضــــاً كان رس الزواج+ 

باكر وبني القداس، ويتناول العروســان بلفافة 
قداس،  ية ال ها ند توزيع األرسار يف ن حدة ع وا

  ..وينالون الربكة أمام باب الهيكل
حة املر  +  مل رس مســـ ما نقوم بع ند وع

يكون يوم جمعة ختام الصـــوم بني رفع بخور 
باكر والقــــداس، وإن قمنا به يف املنزل نصيل 

ـــــــاء املريض حتى ونطلب م ن الرب شـــفـ
يســـتطيع الذهاب إىل الكنيســـة والتناول مع 
ستطع ذلك، من املمكن أن  شعب. وإذا مل ي ال

  ..يناوله األب الكاهن يف املنزل
ــــة مركزها هو +  فكل أرسار الكنيسة السبعـ

رس الشكر ) ســر اإلفخارستيــا (، لذلك عندما 
ـــخور،  ـــر الكاهن يدور حول املذبح بالبـ يبخـ

ــــــز عمل  وذلك ليك يؤكد أن املذبح هو مركـ
يب يف  حة الصـــل الخالص، وهو حضـــور ذبي

  ..الكنيسة
سيح يف رس  3سؤال  سد امل نحن نتناول من ج

سة  سة، ونعرن أن الكني ستيا يف الكني اإلفخار
 هي جسد املسيح فكيف يكون هذا؟

+ الكنيسة باعتبارها جسد ربنا يسوع املسيح 
اً ا بــاء هي جامعــة املؤمنني مبــا فيهم طبعــ

ـة والشعب،  ـامس األساقفة والقسوس والشم
ــاءل  ــة هي والبعض يتس كيف تكون الكنيس

جســـــد ربنا يسوع املسيح ونحن نقول إننا 
 نتناول من جسد السيد املسيح؟

+ الســبب يف هذه الحيــــــرة هو أن البعض 
يخلطون بني املعنى اإلعـــتـــباري الـــعـــام 
واملعنى الخصـــويص الخاص مبفهوم جســـد 

 د املسيح.. السي
+ مبنتهى البساطة وبإختصار شديد، الكنيسة 
مبعنى جســــد السيد املسيح تعني أن الكل 
أعضـــاء يتحدون معاً بعمل الروح القدس يف 
الكنيسـة ليك يكونوا جسداً واحداً. كام نقول 
جســـــد األمــة أي الــذين تجمعهم الحيــاة 
ـــرتكة يف وطن واحد. لكن ما نتكلم عنه  املش

ـــد هو أسمى من مج رد أعضاء الوطن الواحـ
ـة.. وهو  ـالً فائقاً للطبيع بكثري ألن هناك عم
ـائري يف الكنيســـة،  عمل الروح القدس الفــ
ــد واحد  ــاء يف جس حينام يوحد جميع األعض
ويكون الســـيد املســـيح هو الرأس. وهذا ـ 
طبعاً ـــــــ فائق للطبيعة. وهو يبدأ باإلميان 
ـــوع  ـــد ربنا يس ـــوية جس والدخول إىل عض

 رس املعمودية الذي يجعل اإلنسان املسيح يف
عضـــواً يف الجســــد، ويثبته يف رس التثبيت، 
ويثبت يف عضويتـــه بالتناول من جسد الرب 
ـــــوبة واإلعرتان. ألننا  ودمه بعد إمتام رس التـ
ــد  ــرتك يف الخبز الواحد الذي هو جس كلنا نش
الرب فنحن يف جسـد واحد، يجمعنا يف السيد 

 ئقة للطبيعة.. املسيح وحدانية رسائرية فا
+ بالحقيقة إن جســد الرب يســوع املســيح 
لِب عا الصـليب هو الجسـد اإللهي  الذي صـُ
ــــة  قديس عذراء ال له ال لدة اإل املولود من وا
ــم، وهو الذي قُِدم  ذبيحة عن  ــريـ الطاهرة مـ
حياة العامل كله، وهو الــــــــذي قام من بني 
عد إىل الســـموات  لذي صـــ األموات، وهو ا

ب. هذا هو الذي تــــسجد وجلس عن ميني ا  
بإســـمه كل ركبة ممن يف الســـامء وما عا 
األرض وما تحت األرض. هذا هو الجسد الذي 
يحل سـرائرياً عا املذبح املقدس بفعل الروح 
القــــدس، ويكون حاضــــراً يف وسطنا مينحنا 
ــيح، مبعنى  ــوع املس ـــــوة االتحاد بربنا يس قـ

سبيل اإلتحاد بالحياة األبدية املمنوحة لنا عا 
 النعمة.. 

ـــد  ـــة التي هي جس + هناك فرق بني الكنيس
السـيد املسـيح باملعنى العام والسـيد املسـيح 
نفســـه رأســـها. وبني الرأس نفســـه الذي هو 
صنا  ــــوع املسيح ربنا وإلهنا ومخل سـ سيدنا ي
بجســده الخاص املســجود له بســبب إتحاد 

 الالهوت بالناسوت منذ لحظة التجسد..
ـــرق يف عبــــارة واحدة يف  + لكن ما هو الفـ

جملة واحـدة بني جسد السيد املسيح الخاص 
والسيد جسد املسيح الذي هو الكنيسة التي 

 هي جسده؟
+ الفرق أن جسـد السـيد املسـيح الخاص هو 

 الرأس يف الجسد العـام الذي هو الكنيسة 
مبعنى أن الكنيســـة كلها رأســـها هو الســـيد 
ــيد  ــد الس ــد العام فوقه جس ــيح فالجس املس

  .يح الخاص الذي هو الرأساملس
ـد  + الجسد الخاص هو رأس الكنيسة، والجس
العام هو جامعة املؤمنني الذين رأســـهم هو 
السيد املسيح. أحياناً يحـدث خلط بني الـرأس 
والجسـد.. أي أن الجسـد مكان الرأس والرأس 
ساطة،  سد فتختلط األمور. ولكن بب مكان الج

سيح الخاص هو يف م سيد امل سد ال ــــ كان جـ
مار بولس الرســـول:  نا  » الرأس فيقول معلم

ــة التي  ــاً فوق كل يشء للكنيس إياه جعل رأس
ــا نتكلم  23: 1هي جسده، ) ان  ــحينمـ (. فـ

عن السيد املسيــــح والكنيسة إمنا نتكلم عن 
رأس وجسد، عن عــــريس وعروس. فمن غري 
الالئق أن نقول إن العريس هو العروس هكذا 

ـــ ـــول إن جسـ د السيد املسيح ال يليق أن نقـ
الذي يكون عا املذبـــح هو نفسه جسد ربنا 
يسوع املسيح مبعنى الكنيسة، ألن هذا يضع 

 العروس مكان العريس... 
+ من يســتطيع أن يتكلم عن الســيد املســيح 
بدون الكنيســة أو عن الكنيســة بدون الســيد 

 املسيح.. 
هل دم السيد املسيح الذي نتناوله يف  4سؤال 

يا ي ـــت خارس حتوى عا كرات دم حمراء اإلف
وهيـــمـــوجلوبني وبالزما وبقية مكونات الدم 

 األخرى التي يف دم اإلنسان العادي؟

+ يف اإلفخارستيا يتحول الخمر الذي يف الكأس 
إىل دم السيد املسيح. لكن هذا الدم ال يتكون 
من كـرات دم حمـراء وهيموجلوبني وصـفائح 

ـان كذلك  ـوية وبالزما، ألنه لو ك ـمنا دم لشم
ـــر ممزوج باملاء،  ـــة الدم... بل هو خمـ رائحـ
ــول بفعل الروح القـــدس رسائرياً، وأصبح  تحـ
سيد املسيح فيه  ــــاً إلهياً حقيقياً محيياً لل دمـ
مه  ية طع ناح ما من  ية  أ بد ياة األ قوة الح
ـــــر فهو مل  ــفاته تحت املجهـ وتكوينه ومواص

 يتغري، بل بقى تحت أعراض الخمر واملاء.. 
ـد فكرهم ويطلبون تحليل + البعض  ـ قد يرشـ

ــدوا إن كانت  ــدس يف املعمل ليتأكـ الدم املقـ
فيـــه كرات دم أم ال، والبعض يقـــول خرافات 
ــارقة كثرية فيجب  كثرية، ونسمع عن أشياء خـ
الرجوع لرئاســـة الكنيســـة لنعرن إن كان ما 
يـــــــقال يتفق مع الخط املســـتقيم والفكر 

ـح أم ـي ـح ـص ـدي ال ـي ـق ـع ـا  الالهويت ال أنه
خرافـات. ويوجـد يف تاريخ الكنيـسـة قطعـاً 
معجزات، ونحن نقرأ السنكسار كل يوم لكننا 

 نرفض املعجزات الزائفة.. 
ــــا  صري لهـ + حينام يتحول الخمر يف الكأس ت
فاعلية الحياة األبدية التي لدم السيد املسيح، 
بحيث إن الدم الــــــذي ســفك عا الصــليب 

ــا دم ابن الله. لكن  والدم الذي يف الكأس همـ
الدم الذي يف الكأس له أعـــراض الخمـــر مع 
سد. فـــــال يجب أن  أنه دم الله الكلمة املتج
تكون فيـــــــه كرات دم ليك نعتربه دماً، فهو 
خمـــر غري عـــادى ألنه دم إلهى تحت أعراض 

 الخمر واملاء كام قلنا..
نار، فقبل  حديد وال + وهذا يتفق مع مثل ال

ار ال تكون له فــاعلية أن أن يتحد الحديد بالن
سة فإنه  ضاً يف الكني ــــمر أي يحرق. هكذا الخـ
ــــبل حلول الروح القدس  يكون خمراً عادياً قـ
لكن بعد اســـتدعاء الروح القدس يكون دماً 
إلهيـــاً ُمط ِهراً للخطية ومانحـــاً الحياة األبدية. 
وهذا الدم هو نفس دم الســيد املســيح الذي 

ياً، مبعنى أننا سـفك عا الصـليب ولكن رسائر
عه تحت  يه حينام نضـــ لدم ف ال نرى كرات ا
املجهر، فهذا تفكري مادي وال يصح أن نفكر يف 
أرسار الكنيسة بهذه الطريقة الحرفية البعيدة 

 عن اإلميان.. 
ــيح  5ســؤال  ــود بقول الســيد املس ما املقص

 )اصنعوا هذا لذكري(؟
وليس تذكاراً  ،+ املقصــود أنه تذكار حي قائم

 رمزياً 
+ يف كل صـــــالة قـــــداس، يكون دم املسيح 

هذه » حـــاضـــراً فـــي الكأس، لذلك قـــال: 
نعيش «. الكأس هي العهــــــد الجديد بدمي 

العـــهد الجديد، ليس كـــتذكار ضـــاع وانتهى، 
قال:  لذلك  قائم ممتد.  » ولكن كتذكار حي 

: ۱۱کو  ۱«. ) اصنعوا هذا كلام طبتم لذكري 
25 ) 

الرسول هذا بأكن  + وقد طح القديس بولس
فإنكم كلام أكلتم هذا الخـبـز » وضوح وقال: 

ـرون مبوت الرب  ـب ـتم هذه الكأس تخ ـرب وش
(. لذلك نقـــول  2٦: 11کو  ۱« ) إىل أن يجئ 

إنه تذكار حي وليس مجرد تذکار رمــــــزي... 
فنحن نخبـــــر مبوت السـيد الرب ألن ذبيحة 
الصـــليب بجســــد الرب ودمه تكون حارضة 

وسطنا. فإذا كان دم السيد املسيح  بالفعل يف
الذي ســـفك عا الصـــليب هو نفســـه الذي 
تذكار  قداس، فليس هناك  يكون حارضاً يف ال
ــــر مبوت الرب  ــــوى من ذلك. ونخبـ ذلك أقـ
ـب من هذه الكأس ألننا نؤمن أن  عندما نرشــ
ـي تحت  ـق ـي ـق ـا بداخل الكأس هو دم ح م
ـر مبا مل ـب ـخ ـمر. وال ميكننا أن ن ـراض الخ  أع
ـــة هم  ـــربوا بالقيامـ نراه ونختربه. فالذين أخـ
لذين يخربون مبوت الرب  مة، وا شـــهود القيا
هم شهود موته. لذلك فنحن نخرب مبوت الرب 
ــه وأيضاً مبجيئه الثاين ألننا نخترب هذه  وقيامتـ
 األمور اختباراً حقيقياً يف رس التناول املقدس.. 

أقول كمـــا » + يقول القديس بولس الرسول: 
حكامء، احكموا أنتم يف مــــــــا أقول: كأس لل

ــت هي طكة دم  ـــــاركها أليس الربكة التي نبـ
لذي  1٦، 15: 10کو  ۱« ) املســـيح  (. فام ا

 سون نباركه؟ إن كان هذا رمزاً؟
+ لقد بارك الســيد املســيح عا الكأس: ليلة 

اطبوا منهـــا كلكم. ألن هذا » آالمـــه وقال: 
ــــد الجديد الذي  يسفك هو دمي الذي للعهـ

ـفرة الخطايا  : 2٦مت « ) من أجل كثريين ملغ
۲۷ ،۲۸ ..)  

ـــه يقول هذا هو  ـــيد الرب نفس فإذا كان الس
ستطيع أن يقول إن هذا هو رمز  دمي، فمن ي
فقط؟ أال نؤمن بصدق كلامت السيد املسيح؟ 
وكيف للرمز أن يغـــفر الخطايا؟ فنحن نتناول 
سد الرب ودمه ملغفرة الخطايا كام قال  من ج

 -يد املسيح له كل املجد:الس
لذي »   جديد ا لذي للعهد ال هذا هو دمي ا

« ) يســـفك من أجل كثريين ملغفرة الخطايا 
 (..  28: 2٦مت 

» + يقول معلمنا القديس مار بولس الرسول: 
ــــربتم هذه  فإنكم كلام أكلتم هذا الخبز وشـ

 ۱« ) الكأس تخربون مبوت الرب إىل أن يجئ 
ه ا ية أن فاعلية (، نفهم من هذ 2٦: ۱۱کو 

ــل املوت  ــتـ ــح املحيي الذي قـ ــوت املسيـ مـ
مبـوتـه تسـرى فـي كـياننا ويف داخـلنا عندمـا 
نتناول من هـذا الـدم. لذلك يكمـل القـديس 

ـول:  ـه ويق إذا أي من أكل هذا » بولس كـالم
ــاق  ــقـ الخبز أو طب كأس الرب بدون استحـ

ـون مجرماً يف جسد الرب ودمه  ـك کو  ۱« ) ي
ـــان هذا (.  ۲۷: ۱۱ فكيف يكون مجرماً إن كـ

دماً ليس حقيقياً أو جسداً ليس حقـيقـياً !!... 
ولكن ليـــمتـــحن اإلنسان »  -ويقـــول أيضاً:

ــــه وهكذا يأكل من الخبز ويرشب من  سـ نف
الكأس ألن الذي يأكل ويرشب بدون استحقاق 
سد  سه غري مميز ج رشب دينونة لنف يأكل وي

(. أي أنه غري مميز  ۲۹، ۲۸: ۱۱کو  ۱« ) الرب 
سد  صينية هو ج سد الرب الذي بال إن كان ج
جرد يشء رمزي أو  م قي أم أن هــذا  ي حق

 تذكاري؟
ـــد الرب  ٦ســـؤال  هل تناول يهوذا من جس
 ودمه؟

+ مل يتناول يهوذا من عشاء العهد الجديد، أي 
من اإلفخارســـتيا. لقد كان يســـوع يعلم أن 

شا سلمه، فقال يف ليلة الع سي ء الرباين: يهوذا 
ِعي »  لُِّمِني ِهي  م  ِذي يُســـ  ل  ُد ا ي  ذ ا  و لِكْن ُهو 

ِة. )إنجيل لوقا  ئِد  (. وذلك قبـل 21:22ع ا  الْام 
أن يعطيــهــم جسده ودمه. وجــاء يف إنجيل 

أجاب يسوع هو ذاك » يوحنا عن هذا األمـر: 
الذي أغــــمس أنا اللقمــــة وأعطيه، فغمس 

سمعا ن اإلسخريوطي اللقمة وأعطاها ليهوذا 
(. أعطاه السيد املسيح اللقمة  2٦: 13يو « ) 

من فصــح العشــاء اليهودي وليس من عشــاء 
ـــــذاك ملا أخذ اللقمة خرج للوقت » الرب  فـ

وكان ليالً. فلام خرج قال يسوع ا ن متجد ابن 
(.  ۳۱، ۳۰: ۱۳يو « ) اإلنسان ومتجد الله فيـه 

وينبغي مالحظة أن إنجيل القديس مـــــــتى 
جيل القــــــــديس مرقس قد ذكرا حديث وإن

سيد  ــــن خيانة يهوذا قبل أن مينح ال الرب عـ
ســـــده ودمه للتالميذ. أما إنجيل القديس  ج
ـألحداث  ـو ال يلتزم بالرتتيب الزمني ل لوقا فه
مثلام ذكـــــر إلقاء يوحنا املعمدان يف السجن 
قبل أن يذكر عامده للســـيد املســـيح يف نهر 

 األردن.. 
ـــيد  ـــنع + ثم بدأ الس ـــيح بعد ذلك يص املس

ــوذا ال يستحق أن يتناول من  القداس، ألن يهـ
سياق حديث  ــــه. لذلك يف  سد الرب ودمـ ج
» املسيـح املبكر عن التناول من جسده ودمه 

ــــم االثني  أجابهم يسوع أليس أىن أنا اخرتتكـ
(.  70: ٦يو « ) عرشــ وواحد منكم شــ طان 

ــدي وأنتم  ــول: إنني أتكلم عن جسـ وكأنه يقـ
ــسدي الخ ــم جـ ــة التي يل، سون أعطيكـ اصـ

قد  خذه، و يأ حد منكم ال ميكن أن  ولكن وا
حقق الرب هذا الوعد.. 

 بقلم رئيس التحرير

 الراهب القس غبريال األورشليمي

 األراضي المقدسة



  

 

 
 


