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 تقديم

 ة المبارك،ة البطريركي  يبارشي  اء، الرهبان والراهبات، شعب اإلباء األحب  اآل

 يسوع.  ة في الرب  ومحب   اسالم   

نا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى ام الستقبال عيد في هذه األي   معا نستعد    "انتقال أُم 

 من خالل الصيام المبارك. ، السَّماء"

وكل  مجمع الكهنة سحق، إنبا إبراهيم بينا البطريرك، األأوبالنيابة عن غبطة  ،لذلك 

لعيد  هذا الصومليكم جميعا، بخالص التهنئة بمناسبة إه وباألصالة عن نفسي، أتوج  باإليبارشي ة، 

سة، سرار المقد  ب من األوالتقر   كثر في كلمة هللا،أل فترة للتأم   متمن ي ا أن تكونالعذراء مريم، 

وس فينا، على روحه القد   يسكنلكي مع مزيد من أعمال المحب ة، وتعميق الشركة بيننا جميعا، 

 مثال مريم.

ى في عمق حياء حت  ألى أبناء هللا، إينا من بشر في مسيرة تجل   تجديدهذا الصيام  ،ائيحب  أ 

 فكل  عام وأنتم بخير ووحدة، وسالم.الموت. 

 

 ،وا ألجليصل

 + باخوم          

 2022يوليو  2 –تذكار زيارة العذراء ألليصابات       
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 " ُكلُِّك َجِميٌل يَا َحبِيبَتِي لَْيَس فِيِك َعْيبَةٌ " 

 

 األحباء / أمناء الخدمة وخادمات وخدام التربية الدينية

] إن العذراء تريد أن تلد عالماً من كلمات قداسة البابا فرنسيس عن السيدة العذراء 

ً إخوة ، ويكون فيه مكان لكل شخص مهمش في مجتمعاتنا [  جديداً ، نكون فيه جميعا

وكلمات قداسة البابا وإن كانت عن العذراء ، إال أنها تمس واقعاً نعيشه . فالكل يحلُم بعالم 

اء جديدة تلد أبناءاً صالحين اإلنسانية نقية كما خلقها هللا . وكأننا نحلم بحوجديد تصبح فيه 

 ومتوجهين نحو هدف واحد أسمى ، من أجل العيش الهادىء والحياة الصافية . 

نريد أن نكون مثل مريم ، نلد جميعاً أفكاراً بناءة وحباً يفيض لمن حولنا بصدق . نصبح 

 جميعاً رسالة رقيقة تمس قلب من يقرأها . 

ليها طالبين معونتها من أجل أن نحيا الملكوت لذا علينا أن نلتجىء إلى مريم ونتقدم إ

 على األرض ، ونصير لها أبناء ، وبالتالي نصبح إخوة ليسوع . 

 كل عام وأنتم بخير       

 

 عن أسرة مركز التعليم المسيحي

 األب / يونان شحاتة          
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 :  عيد إنتقال العذراء للسماء بالنفس والجسدرتطو + 

العيد في اإلمبراطورية البيزنطية ما بين القرنين إنتشر هذا 
الخامس والسادس وكان يعرف بإسم عيد " رقاد مريم " وتغير إسم 
العيد فيما بعد منذ القرن الثامن وعرف بإسم عيد " إنتقال القديسة 
مريم "  وكان يسبقه صوم مدته أربعة عشر يوما ، وكان يتم 

غسطس . وقد أقر البابا اإلحتفال به في الخامس عشر من شهر أ 
( هذا الصوم وأدخله إلى روما  ٦٤٩:  ٦٤٢تيودورس األول ) 

. 
 

 : النفس والجسد بإعالن عقيدة إنتقال العذراء إلى السماء  + 

قبل اإلعالن الرسمي لعقيدة إنتقال العذراء مريم إلى 
السماء بالنفس والجسد وتحديدا في األول من مايو عام 

بيوس الثاني عشر أساقفة الكنيسة سأل البابا  ١٩٤٧
الكاثوليكية حول العالم اجمع . ..... هل يؤمن 
المسيحيون في اإليبارشيات التي يرعونها بإنتقال العذراء 
إلى السماء بنفسها وجسدها ؟ فكان شبه إجماع حول 
وجود مثل هذا اإليمان لدى األساقفة والالهوتيين وسائر 

  إستمر هذا اإلستبيان والدراسة مدة أربع سنوات .المؤمنين من الشعب المسيحي . و 

بعد الدراسة الالهوتية التي إستمرت  ١٩٥٠أعلن البابا بيوس الثاني عشر في األول من نوفمبر عام وبعدها 
ألربع سنوات والتي تمت اإلشارة لها سابقا ، عقيدة إنتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد كعقيدة 

  -نيسة الكاثوليكية وأعلن البابا حينها :رسمية في الك

 

 

" إنها لحقيقة إيمانية أوحى بها هللا أن مريم والدة اإلله الدائمة البتولية والمنزهة عن كل عيب 

 بعد إتمامها مسيرة حياتها على األرض نقلت بجسدها ونفسها إلى المجد السماوي " 
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هذه العقيدة مؤكدا أنه ال يضيف شيئا في إعالنه هذه العقيدة وبهذا التعبير أعلن البابا بيوس الثاني عشر 
 إليمان الكنيسة ، بل يعبر بشكل واضح عن هذا اإليمان الذي يعود للقرون األولى المسيحية .

 -:  في شرع الكنيسة الكاثوليكية نظام صوم العذراء+ 

  -أوال : القانون الكنسي الشرقي عن الصوم :

س الشرقية ال تحدد كيفية ومواعيد الصوم لدى الكنائس ، بل تتركه للشرع الخاص مجموعة القوانين للكنائ
 لكل كنيسة لكي تحدده . 

 -من الشرع الخاص للكنيسة القبطية الكاثوليكية : ٩٤ثانيا : المادة 

  -تنص بعض نقاط هذه المادة على :

 أغسطس .  ١٤يوليو حتى  ٣١صوم العذراء مدته خمسة عشر يوما من  -١

 االمتناع عن أكل اللحوم والبيض ومنتجات األلبان ويجوز أكل السمك .  -٢

 ال يوجد فرض إنقطاع عن الطعام خالل صوم العذراء .  -٣

أغسطس ) عيد إنتقال العذراء إلى السماء بالنفس والجسد ( يوم الجمعة فال يتم  ١٥إذا جاء يوم  -٤
 استكمال الصوم ويتم افطار العيد .

  : انتقال مريم عالمة رجاء + 

اإلنتقال هو أيضًا عالمة رجاء لنا في حياتنا اليومّية: فمريم 
المنتقلة بالنفس والجسد الى السماء تعلن لبشرّيتنا إمكانّية الترّفع 

 عن المادة والوجود التافه، لنعطي حياتنا بعدًا ذا قيمة أكبر. 

ي سّر ابنها فحياة مريم كانت مسيرة نمّو في اإليمان ودخول ف
ورّبها. حياة مريم كانت سعياً دائماً ودؤوباً لما فيه قيمة ومعنى، 
وما لحظة انتقالها سوى لحظة حصاد لثمار البّر والسعي نحو 

 القداسة التي جاهدت مريم في زرعها في حياتها األرضّية . 



6 
 

تدفعنا ألن نطرح السؤال:  وعلى ضوء مريم يمكننا إن نحكم على قيمة حياتنا وعلى معنى وجودنا. فحياتها
 كيف أحيا حياتي؟ هل لوجودي من معنى؟ هل هلل مكان في حياتي؟ هل أسعى الى ما هو أعمق وأثمن ؟ 

 :أقسام صالة السالم المالئكي  +

 -تنقسم صالة السالم المالئكي إلى ثالثة أقسام : 

  عليك يا مريم "" السالم   تحية المالك جبرائيل للعذراء في البشارة القسم األول :

للعذراء مريم عندما ذهبت إليها القديسة مريم لتخدمها في حمل شيخوختها تحية اليصابات  القسم الثاني :
 " مباركة انت في النساء "  . 

مصدرها فترة وباء الطاعون في أوربا والتي أودت بحياة أكثر من  القسم الثالث ) الطلبة الختامية ( :
ت تلك الطلبة للتشفع بالعذراء " اآلن " أي وقت المرض . " وفي ساعة موتنا مليون شخص . وإنتشر ١٠٠

  " أي الموت بسبب نفس الوباء .

 في حبرية البابا بيوس الخامس أضيفت رسميا لكتاب الصلوات . ١٥٦٨وفي عام 

  : نسب القديس يوسف والسيدة العذراء لبيت داود+ 

في تساؤل من الجموع عندما إندهشوا من تعاليم يسوع " أليس هذا ابن 
وهذا على حد علمهم من أن القديس يوسف (  ٥٥:  ١٣) مت النجار ؟ " 

أبوه بالجسد . وأيضا عندما بشر المالك العذراء بالحبل البتولي أبلغها أن 
ن القديس المولود منها " يعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه " وكلنا نعلم أ

يواقيم والد العذراء وجد يسوع من بيت داود ومن سبط يهوذا . ولكن من 
 منا ال ينسب إلسم أبيه وينسب ألجداده من أبيه . 

فيوسف النجار أيضا والد المسيح بالتبني والرعاية هو أيضا من نسل داود 
  -ومن عشيرته حسب النبوات وأقوال الكتاب المقدس كاآلتي :

 يوسف النجار .  -هالي  -يعقوب  -............. -ناثان  -ن سليما -داود  
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ولكن من المهم أن نعرف أن هالي أبو القديس يوسف مات ولم ينجب نسل ، فتزوج يعقوب أخوه بأرملة 
 أخيه المتوفي لينجب إلخيه المتوفي نسل حسب ما أشرنا في السابق . 

 لي حسب الشريعة . فيوسف إبن يعقوب حسب الطبيعة ) التناسل ( وإبن ها

 ونرى مما سبق إمتداد المسيح سواء من العذراء أو من يوسف النجار لداود النبي تحقيقا للنبوات .

 -العقائد المريمية التي تؤمن بها الكنيسة الكاثوليكية :+ 

     العذراء أم هللا .  – ١

 عقيدة إنتقال العذراء إلى السماء بالنفس والجسد . - ٢

     البتولية .الدائمة  – ٣

عصمممممممممممة العذراء مريم من دنس الحبل بال دنس ) – ٤
 .  (الخطيئة األصلية

نتممأمممل مع الرائع البممابمما القممديس يوحنمما بولس الخاتمة : 
أجل الموافقة على  من تقديم كتاب التعليم المسممممممممميحي للكنيسمممممممممة الكاثوليكيةالثاني حينما َكتب 

، أن يضممممممممممع كل طموحاته وأمنياته أن يصممممممممممل هذا التعليم  للكتابالطبعة الالتينية الرسمممممممممممية 
 -المسيحي إلى الجميع ليتحدوا في اإليمان على مثال الثالوث بين يدي مريم العذراء :

 

 

  

إننا نستودُع مريم أم المسيح هذه اآلمال ونحن نحتفل اليوم بصعودها الى السماء، جسداً 

 . وروحاً، حتى تتحقق لخير البشرية الروحي

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +  كل عام وأنتم بخير+ 

 عن أسرة مركز التعليم المسيحي        

 األب / يونان شحاتة            

 

 -المراجع :

 . الكتاب المقدس  
 . التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية 
  الصوم حسب طقس الكنيسة القبطية الكاثوليكية . نيافة األنبا / باخوم. 
  األب / يوسف لويس –يوسف أمجاد القديس . 
  األب / يوسف لويس  –عذراء العذراى. 
 . موقع العقائد المريمية التي أعلنتها وتعلمها الكنيسة الكاثوليكية 
 . موقع إليتيا 


