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عيد الظھور االلھي )الغطاس(

ھذا ھو ابني الحبيب الذي به سررت
بقلم القمص انطونيوس ثابت شنودة  -كاھن كنيسة مار مرقس بلندن:
عيد الظھور االلھي ھو أحد االعياد السيدية الكبرى.
وسبب تسميته بھذا االسم ألن فيه كان ظھور الثالثة
اقانيم المقدسة بصورة جسمية واضحة .فاالب من
السماء يقول "ھذا ھو ابني الحبيب الذي به
سررت" )مت  (17 :3واالبن في مياه االردن ليعمد
من يوحنا المعمدان ،والروح القدس ظھر على شكل
حمامة .وھذه الثالثة اقانيم ھي لالله الواحد .ويعتبر
ھذا الظھور للثالثة اقانيم من االثباتات الواضحة
على االيمان بالثالوث المقدس ) االب واالبن
والروح القدس إله واحد امين(.
ويسمى ايضا بعيد الغطاس ألن فيه تمت معمودية
السيد المسيح بالتغطيس في مياه االردن على يد
يوحنا المعمدان ..فقد اقبل السيد المسيح ليقف في
صفوف الذين يريدون ان يتعمدوا بناء على نداء
يوحنا المعمدان ،وعندما رآه يوحنا صرخ قائالً "ھذا
ھو حمل ﷲ الذي يحمل خطية العالم كله" )يو :1
 (19كما قال "انا لست اھال ان انحني واحل سيور
حذاؤه" )مر  .(7 :1واعتذر يوحنا ان يقوم بھذه
المھمة وھي ان ان يقوم بعماد السيد المسيح ولكن
في اتضاع كبير من السيد المسيح قال له "اسمح
االن ألنه ينبغي لي ان اكمل كل بر "...ومن اجل
الطاعة قام يوحنا بعماد يسوع المسيح.
ويقول احد االباء "ان السماء لم تحتمل ان ترى ھذا
المنظر الذي يدل على قمة االتضاع فانفتحت وصار
صوت منھا قائالً "ھذا ھو ابني الحبيب الذي به
سررت" )مت  .(7 : 3ومع انفتاح السماء ظھر منھا
الروح القدس بھية جسمية على شكل حمامة ليعلن
حقيقة ابن ﷲ انه ھو ﷲ الظاھر في الجسد الذي
تجسد واخذ جسدا ليعيش وسط البشر يعطيھم تعاليم
جديدة .وفي النھاية يحمل صليبه ويصلب عليه
ليعطي البشرية غفران لخطاياھم.
لقد كان السيد المسيح متواضعا في ميالده
ومتواضعا في عماده ،ومتواضعا في كل حياته
بالجسد على االرض .وطلب منا ان نتعلم منه ھذه
الفضيلة قائالً" :تعلموا مني فاني وديع ومتواضع
القلب" .لقد تواضع في ميالده فولد في مزود البقر
كأفقر الفقراء ،ويقول احد االباء )افتقر وھو الغني
لكي نغتني نحن بفقره (...فلم يكن فقيرا ماديا ولكنه
ھو مظھر من مظاھر االتضاع الذي اراد ان يتخذه
في فترة ظھوره بالجسد على االرض.
وتواضع في عماده اذ وھو القدوس الذي بال خطية
يقف في صفوف الذين يريدون ان يتعمدوا حتى
يعلنوا توبتھم فوقف مع ھؤالء حتى يشترك معنا في
كل شيء ..وباتضاع عجيب سمح ليوحنا المعمدان
ان يقوم بتعميده في نھر االردن.
كما عاش سني خدمته في اتضاع عجيب حيث جلس
مع العشارين والخطاه ودخل بيوتھم وغفر خطاياھم

وشفى مرضاھم وعاش ليس له اين يسند رأسه..
ولكنه كان يجول يصنع خيرا مع البشرية المتعطشة
لعمل الخير .وكما كان متواضعا في حياته بالجسد
كان متواضعا في حمله الصليب ليعبر به الى
الجلجثة ليصلب عليه وليكن فداء للبشرية كلھا.
وھكذا ترك لنا مثاال ليعلمنا ان اساس حياتنا يجب
ان يكون الحب واالتضاع وان اي فضيلة تقدم بدون
حب واتضاع فانھا قد ال تكون مقبولة من ﷲ.
ان الكنيسة القبطية تمسكت ان تكون المعمودية
بالتغطيس استنادا للطريقة التي تعمد بھا رب المجد
يسوع المسيح نفسه حيث يذكر الكتاب المقدس قائال
بعد معموديته "ولما صعد يسوع من الماء"
فالصعود معناه انه سبق ونزل في مياه نھر االردن.
ويؤكد ھذا معلمنا بولس الرسول ليشرح المعمودية
فيقول "مدفونين معه بالمعمودية" ومعروف عن
الدفن انه تغطية للجسد كله ،ولذلك فالمعمودية
السليمة ھي بالتغطيس وبھا نستحق ان نمارس كل
اسرار الكنيسة وطقوسھا.
واصبحت المعمودية الزمة واساسية لدخول ملكوت
ﷲ "ان كان احد ال يولد من الماء والروح ال يقدر
ان يدخل ملكوت ﷲ" )يو  ،(5 :3كما اصبحت

الزمة للخالص "من آمن واعتمد خلص" )مر :16
 ،(16وبھا ننال غفران الخطايا "توبوا وليعتمد كل
واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران
الخطايا" )اع  . (28 :2وكذلك بالمعمودية نأخذ
صورة المسيح ونلبس المسيح فتكون حياتنا مرضية
امام ﷲ "ألن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم
المسيح" )غل .(26 :2
ﷲ الذي بارك نھر االردن بنزوله فيه يبارك حياتنا
ويعيد عليكم ھذه االيام بكل خير وبركة ويديم لنا
وعلينا حياة وقيام ابينا الطوباوي
قداسة البابا شنودة الثالث
اطال ﷲ حياته سنين عديدة وازمنة سالمة ھادئة
مديدة .ولربنا المجد الدائم الى االبد امين.

عيد الختان المجيد
احتفلت الكنيسة القبطية االرثوذكسية يوم الثالثاء  15يناير الموافق  6طوبة بعيد الختان المجيد وھو تذكار
ختان السيد المسيح له المجد ،كما جاء في انجيل معلمنا لوقا البشير "ولما تمت ثمانية أيام ليختتنوا الصبي
سمي يسوع كما تسمى من المالك قبل ان حبل به في البطن" )لو .(31 :2
وكان ﷲ تبارك اسمه قد رسم شريعة الختان في العھد القديم كعالمة يتميز بھا شعبه عن الشعوب األخرى
وھي ان يختتن كل ذكر من نسل إبراھيم في ثامن يوم من ميالده ،وكل نفس ال تحفظ ھذا العھد تقع تحت
القصاص.
وكان الختان قاصراً على الذكور ،ألن المرأة مقدسة في الرجل ان كان قد تقدس للرب .وليس معنى ذلك ان
ﷲ كان يستھين بالمرأة ويستخف بھا ،بل كل ما يفعله الرجل انما يفعله باسم االثنين معا ً )الذكر واالنثى(.
وتظھر اھمية الختان في العھد القديم أنه في كل مرة يقدم الشعب توبة يعلن ھذا الرجوع الى ﷲ خالل ثالثة
امور ھي :ختان كل ذكر ،وقراءة الشريعة ،وحفظ يوم السبت.
أما عن لماذا الختان في اليوم الثامن ،فقد فسر ذلك بعض االباء بقولھم " :رقم  8يشير الي الحياه االبديه او
الي الحياه االخري ،ويكون رقم  7يشير الي حياتنا الزمنيه ) ايام االسبوع السبعه( فالثامن يعني الدخول الي
ماوراء حياتنا الزمنيه  .فأن كان الشعب قد اھتم بختان الجسد لكن الرب كان يحثھم علي ختان القلب واالذن.
والسيد المسيح اختتن ألنه مولود بالجسد من نسل ابراھيم ،وباختتانه اكمل الناموس ،فلو لم يختتن لما قبله
اليھود كواحد من شعب ﷲ ولم يكونوا ليسمعوا منه او يسمحوا له بالدخول الى الھيكل .باالضافة الى انه
اختتن ليعتقنا من ثقل وصية الختان ،وصارت المعمودية ھي عالمة العھد الجديد ،لذلك يقول معلمنا بولس
الرسول "وبه ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه
بالمعمودية التي فيھا أقمتم ايضا معه بإيمان عمل ﷲ الذي أقامه من األموات".
وعيد الختان ھو أحد االعياد السيدية الصغرى ويصلى بالطقس الفرايحي وتقرأ فصوله من القطمارس حتى
لو جاء يوم أحد.
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اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات

تعــــــــازي

حكم وأمثال

تھاني

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

يقولون:
ً
ال تمدحن امرأ حتى تجربه
وال تذمه من غير تجريب

تھنئة لالب الفاضل القمص انـطـونـيـوس ثـابـت
كاھن كنيسة مار مرقس بلندن بعيد سيامـتـه الـتـاسـع
والثالثون مع تمنياتنا له بالصحة والـعـمـر الـطـويـل
وخدمة روحية ناجحة ومثمرة.
تھنئة قلبية بمناسبة زواج اشرف سامـي سـلـيـم
على عروسه دينا  ،الف مبروك للعروسين .
تھنئة قلبية بمناسبة زواج الخادمة مـريـم عـزت
بسادة على المھندس نبيل بـالـقـاھـرة .الـف مـبـروك
للعروسين.
تھنئة بمناسبة خطوبة الخادمة مـاريـا رمسـيـس
على خـطـيـبـھـا جـون الـقـمـص لـوقـا بـمـصـر .الـف
مبروك للخطيبين.
سقط سھوا من تھنئة السيدة مھا زوجة الشـمـاس
جون القمص بيـشـوى انــھــا ابــنــة االســتــاذ عــادل
ماجدة .
جــرجــس وزوجــتــه

ماتيلدا اسكندر
والدة الدكتور ھاني وھـبـة زوج السـيـدة Tracey
وجــدة كــل مــن  Josephو  Adamو  Samو
 Sofiوخـالــة الــدكــتـور جــمــيــل يــوســف وزوجــتــه
الدكتورة عواطف .وستشيـع الـجـنـازة مـن كـنـيـسـة
الســيــدة الــعــذراء واالنــبــا شــنــودة بــكــرويــدون يــوم
الخميس  24يناير الساعة  12.30والدفنة السـاعـة
 2.30بعد الظھر .نطـلـب نـيـاحـا ً وراحـة لـروحـھـا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Mob: 07788714486

ً
أيضا:
ويقولون
 +لو احبت الحماة ال¦ك¦ن¦ة ل¦دخ¦ل اب¦ل¦ي¦س
الجنة .
 +اسعد الناس اقلھم انشغاال بالناس.
 +الحكمة في الكالم كالملح في الطعام .

أخبار  ..أخبار  ..أخبار ..
* يقوم نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتـوابـعـھـا بـاقـامـة صـالة قـداس عـيـد
الغطاس المجيد في كنيسة السيدة العذراء والشھيدة القديسة دميانة بايرلندا .كما سيحتفل نيافته ايضـا ً مـع االبـاء
كھنة االيبارشية بعيد القديس االنبا انطونيوس بكنيسته في دونكاستر يوم  31يناير.
* اصدر الفريق عمر حسن البشير رئيس جمھورية السودان قراراً جمھوريا ً بمنح نيافة االنبا سرابيون اسـقـف
ام درمان وسام النيلين ،كما منحه ايضا الجنسية السودانية.
* حضر السيد الوزير يسري الجمل وزير التربية والتعليم المصري قداس عيد الميالد الـمـجـيـد بـكـنـيـسـة مـار
مرقس بلندن مع وفد السفارة المصرية برئاسة السفير المصري االستاذ جھاد ماضي وبعض الـوفـود االخـرى
لتھنئة االقباط بعيد الميالد.
* افادت االخبار الصحفية بأن السيد الوزير يسري الجمل وزير التربية والتعليم المصري قـرر رفـض طـلـب
والد طالبة قبطية كان قد اشھر اسالمه باجبار ابنته على اداء امـتـحـان الـديـن االسـالمـي ،والسـمـاح لـھـا بـاداء
االمتحانات باعتبارھا طالبة قبطية  ،وكان عادل عبدﷲ علي والد الطالبة نانسي قام بتغيير بطاقة الرقم القومـي
وحاول استصدار حكم باعتبارھا مسلمة وضمھا لحضانته ،وال تزال القضية متداولة في المحاكم.
* اصدر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود امراً باالفراج عن السيدة شـاديـة ابـراھـيـم نـاجـي
التي حكم عليھا بالسجن  3سنوات بتھمة التزوير في اوراق رسمية ادعت خاللھا انھا مسيـحـيـة ،حـيـث اشـھـر
والدھا اسالمه وھي في الثانية من عمرھا وصارت مسلمة بالتبعية وھي ال تـعـلـم حـتـى كـبـرت واسـتـخـرجـت
بطاقة شخصية بانھا مسيحية وھو سبب توجيه التھمة اليھا ،علما ً بأن والدھا عاد الى المسيحية بعد سنتين .

)Holy Theophany (Epiphany
The Feast of the Holy Theophany (Epiphany) of our
Lord God and Saviour Jesus Christ is celebrated each
year on January 6. The Feast commemorates the Baptism of Christ and the divine revelation of the Holy
Trinity. At the Baptism of Christ, all three Persons of
the Holy Trinity—Father, Son, and Holy Spirit—were
made manifest. Thus, the name of the Feast is Epiphany, meaning manifestation, or Theophany, meaning
manifestation of God.
The Biblical story of the Baptism of Christ is recorded
in all four of the Gospels: Matthew 3, Mark 1:1-9, Luke 3:21-22, and John
1:31-34.
Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John
would not do this, saying that Jesus should baptize him. Jesus said to John,
“Let it be so now; for it is proper for us in this way to fulfill all righteousness
(3:15). John consented and baptized Jesus.
The Feast of the Holy Theophany (Epiphany) of our Lord God and Savior
Jesus Christ is celebrated each year on January 6. The Feast commemorates
the Baptism of Christ and the divine revelation of the Holy Trinity. At the
Baptism of Christ, all three Persons of the Holy Trinity—Father, Son, and
Holy Spirit—were made manifest. Thus, the name of the Feast is Epiphany,
meaning manifestation, or Theophany, meaning manifestation of God.
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اذكر يارب مرضى شعبك
حضر القس سو﷼ غالي كاھن كنيسة السيـدة
العذراء بالعمرانية بالجيزة للعـالج ويـنـزل حـالـيـا
في ضيافة االب القمص انطونيوس ثابت بلندن.
الشماس صليب غبريال بكنـيـسـة مـار مـرقـس
بلندن مريض ويحتاج للصالة من اجله .تمنياتنـا لـه
Mob: 07930453950
بالشفاء.
االستاذ فايـز صـلـيـب خـرج مـن الـمـسـتـشـفـى
وحاليا بفترة نقاھة بالمنزل  .تمنياتنا له بالشفاء.
Tel: 020 85750371
صلوا واطلبوا من اجل اخوتنا المرضى الذيـن
ليس لھم احد يذكرھم ،لينعم ﷲ عـلـيـھـم بـالصـحـة
ويمد لھم يد الشفاء.

أعباء الحياة وضغوطھا
اراد احد المحاضرين ان يشـرح لـتـالمـيـذه كـيـفـيـة
التعامل مع اعباء الحياة وضغوطـھـا فـرفـع كـأسـا ً
ممـلـوء بـالـمـاء وسـأل تـالمـيـذه مـا ھـو وزن ھـذا
الكأس ،فكانت االجابات مختلفة ومتعددة ،فقال لـھـم
ال يھم وزن الكأس لكن اذا حملت ھذه الكأس لـمـدة
دقيقة فلن يحدث شيء ،لكن ان حملته لـمـدة سـاعـة
سأشعر بألم في ذراعي ،وان حـمـلـتـه لـيـوم كـامـل
فقطعا ستستدعون لي سيارة االسعاف.
لذلك يجب ان نحمل الكأس قليالً ثـم نضـعـه جـانـبـا ً
ونستريح ريثما نستعيد نشاطنا ثم نعود فنحمله مـرة
اخرى ،ھكذا ضغوط الحياة ومشاكلھا ان حملنـاھـا
باستمرار دون اخذ قسط مـن راحـة الـبـال سـيـأتـي
الوقت الذي لن نستطيـع فـيـه تـحـمـل تـلـك االعـبـاء
فعليك ان تلقى ھمومك ومتـاعـبـك جـانـبـا وتسـتـرخ
وتروح عن نفسك  ،فال تـعـود مـن الـعـمـل حـامـال
مشاكل الشـغـل الـى الـبـيـت بـل اتـرك ضـغـوطـات
العمل في محل العمل واسترح حتى تستطيع حملھا
في الغد.
علينا ان نلقي كل ھمومنا ومتاعبنا عـلـى ﷲ الـذي
يقول ”تعالوا الي ياجميع المتعبين وثقيلي االحـمـال
وانـا اريــحـكــم“ )مــت  .(28 :11ويـقــول مــعـلــمــنــا
بطرس الرسول ”ملقيين كل ھمكم عليه النه يعتنـي
بكم“ ) 1بط .(7 :5
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