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الرعايــــــــة هــــي المهمــــــــة 
األولى في عمـــــــــل األسقـــــــــف 
والكاهـــن والخـــادم والخادمــــــــــة 
فـــــــي أي مكــــــــــان. فالعمــــــــــــــل 

الرعــــــــــــوي هو االهتمــــــــــــام األول في منظومة 
الخدمـــة الكنيســـة بـــكل مـــا تشـــمله مـــن افتقـــاد 
والســـيد  نوعيـــة.  وخدمـــات  ونشـــاط  وتعليـــم 
المســـيح هـــو الراعي الصالـــح )يوحنا11:10( 
الـــذي يبذل نفســـه عن الخـــراف، والذي بالحب 
يرعـــى ويخـــدم ويعـــرف خاصتـــه أينمـــا كانت، 
وخاصتـــه تعرفه وتســـمع صوتـــه، وتكون رعية 

واحـــدة لـــراٍع واحـــد )يوحنـــا 16-14:10(. 

البابـــا  فـــإن  الكنســــــــــي  التقليـــد  وبحســـب 
هـــو باألســـاس أســـقف اإلســـكندرية، الكرســـي 
الرســـولي الـــذي أّسســـه القديـــس مـــار مرقـــس 
الرســـول الطاهـــر والشـــهيد فـــي القـــرن األول 
وظـــل  اإلســـكندرية..  مدينـــه  فـــي  الميـــادي 
الكرســـي المرقســـي باإلســـكندرية حتـــى البابـــا 
البطريـــرك  المســـيح(  )عبـــد  خريســـتوذولوس 
العاصمـــة  القاهـــرة،  إلـــى  انتقـــل  حيـــث   ،66
المصريـــة التـــي ُأنِشـــئت منـــذ أكثـــر مـــن ألـــف 
عـــام. وتنقـــل الكرســـي بيـــن عـــّدة كنائـــس فـــي 
مصـــر القديمـــة، ثـــم إلـــى الكنيســـة المرقســـية 
باألزبكيـــة، وفـــي زمـــن البابـــا شـــنوده الثالـــث 
انتقـــل إلـــى أرض األنبـــا رويـــس بعـــد إنشـــاء 
الكاتدرائيـــة المرقســـية علـــى يـــد القديـــس البابـــا 
الدولـــة  أجهـــزة  ولوجـــود  الســـادس.  كيرلـــس 
والبرلمـــان،  والـــوزراء  والحكومـــة  والرئاســـة 
والســـفارات،  والمؤسســـات  المصالـــح  وســـائر 
صـــارت إقامـــة البابا البطريـــرك بالقاهرة أغلب 
الوقـــت، واتســـعت القاهـــرة كمدينـــة وعاصمـــة، 
وصـــارت تســـكنها الماييـــن، ويدخـــل ويخـــرج 

منهـــا كل يـــوم ماييـــن مـــن البشـــر.

والحتياجـــات الرعايـــة ثـــم تقســـيم القاهـــرة 
إلـــى 12 منطقـــه رعويـــة، يســـاعد البابـــا فيهـــا 
عـــدد مـــن األســـاقفه العمـــوم، يقـــوم بالرعايـــة 
المباشـــرة مـــع اآلبـــاء الكهنـــة فـــي كل منطقـــة 
رعويـــة مثـــل: وســـط القاهـــرة/ شـــبرا الشـــمالية/ 
شـــبرا الجنوبية/ شرق الســـكة الحديد/ المقطم/ 
حدائـــق القبـــة والوايلـــي/ عيـــن شـــمس الغربية/ 
عزبـــة النخـــل/ مصـــر الجديدة/ مدينـــة نصر/ 
الســـام والحرفييـــن/ المـــدن الجديـــدة... وهـــذا 

غير إيبارشيات مثل حلوان، والمعادي، والتي 
لهـــا أســـاقفة ُمجلَّســـون. ومعظـــم هـــذه المناطق 
بالبابـــا  يلتقـــون  الذيـــن  العمـــوم  بهـــا األســـاقفة 
البطريـــرك باســـتمرار، كمـــا يقـــوم قداســـه البابـــا 
بزيـــارات لبعـــض الكنائـــس فـــي هـــذه المناطـــق 
االفتقـــاد،  فـــي  الرعايـــة  أشـــكال  مـــن  كشـــكل 
خاصـــة بعـــد أن جعـــل االجتمـــاع األســـبوعي 
مقـــّر  مـــن  ينتقـــل  أن  يمكـــن  األربعـــاء  يـــوم 
الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية إلـــى كنائـــس 

وإيبارشـــيات أخـــرى علـــى امتـــداد الكـــرازة.

جـــًدا،  اتســـعت  فقـــد  اإلســـكندرية..  أّمـــا 
بهـــا كنائـــس  وامتـــدت شـــرًقا وغرًبـــا، وصـــار 
عديـــدة لتغطيـــة احتياجـــات الرعاية، وصاحب 
ذلـــك زيـــاده كبيـــره فـــي أعـــداد اآلبـــاء الكهنـــة 
اإلســـكندرية  تعـــد  ولـــم  والخادمـــات،  والخـــدام 
مثلمـــا كانـــت عليـــه في الماضـــي خاصه وقت 
مجـــيء القديـــس مـــار مرقس الرســـول، وصار 
مـــن الضـــروري أن ينطبق عليها ما صار في 
القاهـــرة، وذلـــك لتوفيـــر االحتيـــاج الرعـــوي في 
كل مـــكان.. ولـــذا تـــم تقســـيم اإلســـكندرية إلـــى 

مناطق: أربـــع 

1- قطـــاع المنتزه: ويشـــرف عليه نيافة 
األنبـــا باڤلي األســـقف العام، ويقيم في كنيســـة 

مار مينـــا بالمندرة.

2- قطاع شـــرق: ويشـــرف عليـــه نيافة 
األنبا هرمينا األســـقف العام، ويقيم في كنيســـة 

مـــار مينا فلمنج.

3- قطــــــــاع غـــــــرب: 
ويشـــرف عليـــه نيافـــة األنبـــــــــا 
إياريـــــــــــون األسقف العــــــــام، 
ويقيـــــــــــــــم فـــي كنيســـــــــــــة مـــار 

جرجـــس بالمكـــس.

4- قطاع وسط: ويشرف عليه القمص 
أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية، 
من الدار البطريركية المرقســـية باإلســـكندرية. 

ونشـــكر هللا أن هـــذا يتـــم للمرة األولى في 
تاريـــخ الخدمة باإلســـكندرية، ومن أجل تجديد 
الرعايـــة والخدمـــة، وفـــي محبـــة ووئـــام يخـــدم 
اآلباء األســـاقفة واألب الوكيل واآلباء الكهنة، 

فـــي تناغـــم وانســـجام لتمجيد اســـم الرب.

وقبـــل عيـــد الغطـــاس بيوميـــن كان هناك 
اجتمـــاع لجميـــع الكهنـــة بحضـــــــــــــــور اآلبــــــــــــاء 
األســـاقفة الثاثـــة، وذلك في إحدى ضواحـــــــي 
اإلسكندريــــــــــــة، وتخّللـــت اللقـــاء فتـــــــــــــــرة أســـئلة 

ومناقشـــة عامة.

لبعـــض  فرصـــة  هنـــاك  كانـــت  كمـــا 
اللقـــاءات الجانبيـــة حـــول موضوعـــات عديـــدة 
بجـــوار  وذلـــك  باإلســـكندرية،  الخدمـــة  فـــي 
تأســـيس األمانـــة العامـــة للمستشـــفيات القبطية 
باإلسكندريــــــــــة )وعددهـــــــــــــا 7 مستشفيــــــــات(، 
والتـــي تقـــــــــــــــــوم بجهـــد ملمـــوس فـــي الرعايـــة 
الصحيـــة ألهـــل االســـكندرية ومـــا يجاورها من 
محافظـــات ومـــدن. وقد اســـتغرق اإلعداد لهذا 
العمـــل حوالـــي عامين، وقد ُوِضعت الئحـــــــــــــة 
تنظيميـــة للعمـــل الطبـــي بهـــا، وحضـــر الســـيد 
وكيـــل الصحـــة باإلســـكندرية، وكذلـــك مديـــر 

العـــاج الُحـــّر.

وهكـــذا يمضـــي تنظيـــم العمـــل والرعايـــة 
بصـــورة طبيـــة لتكون الثمـــار وفيـــرة ومفرحة.. 
العمـــل  تنظيـــم  مـــن  الكثيـــر  أمامنـــا  ومـــازال 
الكنســـي بالصـــورة المرجـــوة وحســـب الوصيـــة 
ـــْم ِخْدَمَتَك« )2تيموثاوس5:4(. اإلنجيلية »َتمِّ
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قداسة ابلابا يصيل لقان وقداس 
عيد الغطاس املجيد، باإلسكندرية

في مســـاء يوم الجمعة 1٨ يناير 201٩م، رأس قداسة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، صلـــوات لقـــان وقـــداس 
عيـــد الغطـــاس المجيـــد، بالكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية، 
العـــام  األســـقف  بافلـــي  األنبـــا  النيافـــة:  بمشـــاركة أصحـــاب 
الشـــباب  خدمـــة  علـــى  والمشـــرف  المنتـــزة  قطـــاع  لكنائـــس 
باإلســـكندرية، واألنبا إيالريون األســـقف العام لكنائس قطاع 
غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة. وقـــد قّدم 
قداســـة البابـــا، شـــرًحا للمعانـــي الروحية لصلـــوات قداس لقان 
عيـــد الغطـــاس، مشـــيًرا إلـــى قيمـــة وبـــركات المـــاء ومعانيـــه 
ورمـــوزه فـــي الكتاب المقدس. وخـــال القداس قّدمت طفلتان 
شـــقيقتان مارلـــي ومارينـــا بعض الورود لقداســـة البابا. وألقى 
قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس التـــي كانـــت بعنـــوان »عيشـــوا 
وتمســـكوا بالفـــرح« )تجدهـــا منشـــورة فـــي هـــذا العدد صــــ11(.

ويستقبل قيادات 
حمافظة اإلسكندرية 

وقد اســـتقبل قداســـة البابا صباح يوم الســـبت 1٩ يناير 201٩م، 
بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية، الدكتور عبدالعزيز 
قنصـــوه محافـــظ اإلســـكندرية، واللـــواء أركان حـــرب خالد شـــوقي نائًبا 
عـــن قائـــد المنطقـــة الشـــمالية، واللـــواء إيهـــاب خيـــرت مســـاعد وزيـــر 
الداخليـــة لمنطقـــة شـــمال الدلتـــا، واللـــواء محمـــد الشـــريف مديـــر األمن، 
واللـــواء عـــاء عبـــدهللا رئيـــس هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة باإلســـكندرية، 
وقيـــادات األزهـــر الشـــريف، ولفيـــف مـــن قيـــادات المحافظـــة التنفيذيـــة، 
وعـــدد مـــن نـــواب البرلمـــان والشـــخصيات العامـــة بالمحافظـــة؛ والذيـــن 
حضروا لتهنئة لقداســـة البابا بعيد الغطاس المجيد. شـــارك في اســـتقبال 
إياريـــون واألنبـــا  واألنبـــا  بافلـــي  األنبـــا  النيافـــة:  المهنئيـــن أصحـــاب 
هرمينـــا، ومعهـــم والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، 

وعـــدد مـــن كهنـــة وأراخنة اإلســـكندرية.

ووفد القوات ابلحرية باإلسكندرية 
كمـــا اســـتقبل قداســـته فـــي اليـــوم ذاتـــه، الفريـــق أحمـــد خالـــد قائـــد 
القـــوات البحريـــة، واللـــواء أركان حـــرب أشـــرف عطـــوة رئيس أركان 
القـــوات البحريـــة، واللـــواء بحـــري وليـــد شـــلتوت رئيـــس شـــعبة التنظيم 
واإلدارة، والعقيـــد المخزنجـــي مديـــر مكتب القـــوات البحرية. قّدم الوفد 

العســـكري التهنئـــة بعيـــد الغطـــاس المجيد. 

زيارة بطريرك الروم األرثوذكس 
لقداسة ابلابا باإلسكندرية

واســـتقبل قداســـته كذلـــك غبطـــة البطريـــرك ثيـــؤدوروس الثانـــي 
والوفـــد  األرثوذكـــس  للـــروم  أفريقيـــا  وســـائر  اإلســـكندرية  بطريـــرك 
المرافـــق لـــه. قّدم الضيوف التهنئة لقداســـة البابا بمناســـبة عيد الغطاس 
المجيـــد. وفـــي ختـــام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية بين قداســـة البابا 

وغبطـــة البطريـــرك ثيـــؤدوروس.

مع أعضاء األمانة العامة للمستشفيات 
اتلابعة لكنائس اإلسكندرية

واســـتقبل قداســـة البابـــا بمقـــر البطريركيـــة باإلســـكندرية صبـــاح 
يـــوم الســـبت 1٩ ينايـــر 201٩م، أعضـــاء األمانة العامة للمستشـــفيات 
الغطـــاس  بعيـــد  قداســـته  تهنئـــة  علـــى  حرصـــوا  الذيـــن  باإلســـكندرية 
المجيـــد. حضـــر اللقـــاء الدكتـــور محمد أبو ســـليمان وكيـــل أول وزارة 
الصحـــة باإلســـكندرية، والدكتـــور هانـــي الغنيمـــي مديـــر العـــاج الحر 
مســـئولي  واآلبـــاء  المستشـــفيات  مـــدراء  جانـــب  إلـــى  باإلســـكندرية، 

األرثوذكســـية. القبطيـــة  المستشـــفيات 

تهنئة قداسة ابلابا بعيد الغطاس املجيد 
للعاملني بابلطريركية

في لمسة أبوية، تقابل قداسة البابا يوم األحد 20 يناير 201٩م، 
مع كل العاملين والموظفين بالديوان البطريركي والكنيســـة المرقســـية 
والمدرســـة المرقســـية باإلســـكندرية، وقـــّدم لهـــم عيديـــة وهدايـــا وبعـــض 

الصـــور التذكارية بمناســـبة عيـــد الغطاس المجيد.

مقابالت قداسة ابلابا
مـــن  عـــدًدا  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  اســـتقبل 
المســـئولين والزائريـــن، بالمقـــر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية الكبرى 

الماضييـــن... األســـبوعين  مـــدار  علـــى  بالعباســـية، 

يوم األحد 13 يناير 2019م:
+ قـــادة هيئـــة Step Forward التـــي تعمـــل فـــي مجـــال التدريـــب 
علـــى مناهـــج القيـــادة المســـيحية. حضـــر اللقـــاء نيافـــة األنبـــا يوليـــوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصر القديمة وأســـقفية الخدمـــات العامة، وعدد 
من اآلباء الكهنة وزوجاتهم ممن يخدمون في مجال القيادة المسيحية.
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حكمـــاء  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  الرميثـــي  ســـلطان  الدكتـــور   +
المســـلمين، وعمـــر البريكـــي المديـــر التنفيـــذي للمجلـــس. حضـــر اللقـــاء 
نيافـــة األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية 
الخدمـــات العامـــة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق ســـكرتير قداســـة البابـــا، 
والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للعاقات والمشروعات.

+ سعادة السفير بانايوتيس بارتسوس، مدير الديوان الدبلوماسي 
جورجيـــوس  والســـيد  اليونانـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  للســـعادة، 
داســـكالوبولس، القنصـــل العـــام لســـفارة اليونان بالقاهـــرة، ونائب وزير 
الشـــئون الدينيـــة في وزارة الشـــئون الخارجية فـــي الجمهورية الهيلينية 

الســـيد ماركـــوس بوالريس.

يوم األربعاء 1٦ يناير 2019م:

+ رئيـــس الكنيســـة النرويجيـــة األســـقف هيلغا والوفـــد المرافق له. 
وقـــد حضـــر اللقـــاء نيافة األنبـــا توماس أســـقف القوصية ومير.

+ وفًدا من الشـــباب المصري من المقيمين في أســـتراليا. حضر 
اللقـــاء الدكتـــورة نبيلة مكـــرم وزيرة الدولة للهجرة وشـــئون المصريين 

بالخارج، والدكتور أشـــرف صبحي وزير الشـــباب والرياضة.

احتفايلة تسليم جوائز مسابقة 
»مرص اجلميلة« 

ُأقيم بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 
مساء يوم الثاثاء 15 يناير 201٩م، احتفالية المركز اإلعامي 
القبطـــي األرثوذكســـي بإعـــان أســـماء الفائزين بمســـابقة التصوير 
الفوتوغرافـــي »مصـــر الجميلة« وتســـليم جوائزها بيد قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي. حضـــر االحتفـــال إلـــى جانـــب قداســـة البابـــا: 
الدكتـــورة نبيلـــة مكـــرم وزيـــرة الدولـــة للهجرة وشـــئون المصريين 
بالخـــارج، وأصحـــاب النيافة: األنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، 
واألنبـــا مارتيـــروس األســـقف العـــام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، 
واألنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، 
واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبا 
اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس الهجانة وألماظة وشـــرق مدينة 
نصـــر. وقـــد شـــمل االحتفـــال عـــدًدا مـــن الفقـــرات كان مـــن ضمنها 
كلمـــات لقداســـة البابـــا ووزيـــرة الهجـــرة ومدير التصويـــر الدكتور 
رمســـيس مـــرزوق )عـــن لجنـــة التحكيـــم( والمصـــورة ســـارة فـــؤاد 
المنســـق الفني للمســـابقة، باإلضافة إلى تســـلم قداســـة البابا شـــهادة 
األيـــزو التـــي حازهـــا المركـــز اإلعامـــي فـــي ديســـمبر الســـابق، 
إلـــى جانـــب الحـــدث الرئيســـي وهـــو تســـليم الجوائـــز والتكريمـــات 

للمشـــاركين والفائزين بالمســـابقة.

قداسة ابلابا يستقبل 
نيافة األنبا ماكريوس

فـــي إطـــار التواصـــل والمتابعـــة واالطمئنـــان اســـتقبل قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي يـــوم األربعـــاء 16 ينايـــر 201٩م، نيافـــة األنبـــا 
مكاريوس األســـقف العام بالمنيا وأبو قرقاص وذلك لمناقشـــة األحداث 
األخيـــرة بأبوقرقـــاص، وكيفيـــة العمـــل علـــى تهدئة األوضـــاع في إطار 
القانـــون، بالتعـــاون مـــع األجهـــزة المســـئولة، وتوفير األجواء المناســـبة 
للعبـــادة لألماكـــن المحتاجـــة، مـــع تشـــجيع المشـــروعات التنمويـــة التـــي 
تخـــدم كل أهـــل المنيـــا وأبوقرقاص. وقد حضر المقابلة صاحبا النيافة: 
األنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة وتوابعهـــا، واألنبـــا دانيال أســـقف 

المعـــادي وتوابعهـــا وســـكرتير المجمـــع المقدس.

قداسة ابلابا يلتيق جممع 
كهنة اإلسكندرية

التقى قداســـة البابا صباح يوم الخميس 17 يناير 201٩م، ببيت 
الكرمة بكنج مريوط، بمجمع اآلباء كهنة اإلســـكندرية بحضور اآلباء 
األســـاقفة مســـئولي القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية، وهـــم أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزة، واألنبـــا 
إياريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس غـــرب اإلســـكندرية، واألنبـــا هرمينا 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، كمـــا حضـــر اللقـــاء 
القمـــص أبـــرآم اميـــل وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية. أعرب قداســـته 
عـــن ســـعادته بلقائـــه بأبنائـــه كهنـــة اإلســـكندرية، وألقـــى عليهـــم كلمـــة 
روحيـــة عـــن مســـئوليات الكاهـــن وأهـــداف خدمتـــه. وعقـــب الكلمـــة تـــم 
فتـــح بـــاب المناقشـــة مـــع اآلباء الكهنة ثم تناول قداســـته طعام الغذاء مع 

اآلبـــاء الكهنـــة ووّزع عليهـــم فـــي الختـــام هدايـــا تذكارية.

قداسة ابلابا يلتيق جملس إدارة 
املدرسة املرقسية باإلسكندرية

التقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ببيت الكرمة بكنج مريوط 
يـــوم الخميـــس 17 ينايـــر 201٩م، مجلـــس إدارة المدرســـة المرقســـية 
للغـــات باإلســـكندرية فـــي تشـــكيله الجديـــد برئاســـة القـــس أبـــرآم إميـــل 
وكيـــل البطريركيـــة باإلســـكندرية. حـــّث قداســـته المجلـــس علـــى تطوير 
المنظومـــة التعليميـــة واإلداريـــة بالمدرســـة لتقديـــم خدمـــة تعليمية حديثة 
تواكـــب العصـــر الحديـــث في كافـــة المجاالت العلميـــة، متمنًيا لهم مزيد 

مـــن النجـــاح والتطور.
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قداسة ابلابا يلتيق جلنة احتفال مئوية 
مدارس األحد باإلسكندرية

التقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني ببيت الكرمة بكنج مريوط 
يـــوم الخميـــس 17 ينايـــر 201٩م، لجنـــة االحتفـــال بمئويـــة مـــدارس 
األحـــد باإلســـكندرية بحضـــور القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل البطريركية 
مســـتجدات  آخـــر  علـــى  البابـــا  قداســـة  خالـــه  تعـــرف  باإلســـكندرية. 
تجهيـــزات برنامـــج »أبنـــاء النـــور«، الـــذي كان قداســـته أعطـــى إشـــارة 
البدء في البث الخاص بالبرنامج على شـــبكة اإلنترنت خال احتفالية 
مئويـــة مـــدارس األحد باإلســـكندرية. كان البـــث التجريبي الذي بدأ منذ 
فتـــرة حيـــث تـــم تطبيقه عدد مـــن كنائس اإلســـكندرية، وأصبح البرنامج 
حالًيـــا جاهـــًزا للتشـــغيل بكامـــل طاقتـــه. فـــي ختـــام اللقـــاء شـــكر قداســـته 
اللجنـــة علـــى النجـــاح المتميـــز الذي حققـــه احتفال مئوية مـــدارس األحد 

بمـــا يليـــق باإلســـكندرية مقـــر الكرســـي البابوي.

عرض فكرة مدرسة راكويت ىلع 
قداسة ابلابا

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي بيـــت الكرمـــة بكنـــج 
مريـــوط يـــوم الخميـــس 17 ينايـــر 201٩م، القـــس أبـــرآم إميـــل وكيـــل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، ومعـــه القس برنابا القمـــص رافائيل الكاهن 
باإلســـكندرية، حيـــث أطلعـــا قداســـة البابـــا علـــى فكـــرة مدرســـة التي يتم 
تجهيزهـــا علـــى أحـــدث الطـــرز التعليميـــة باســـم »راكوتـــي« تيمًنا باســـم 

مدرســـة اإلســـكندرية الاهوتية.

إيبارشية جنع محادي

قـــام  نيافـــة األنبـــا كيرلـــس، أســـقف نجع حمادي، يـــوم الجمعة 11 
ينايـــر 201٩م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بديـــر القديـــس األنبـــا بضابـــا، 
بســـيامة الشـــماس دميان القمص متى، كاهًنا على كنيســـة القديس األنبا 
شـــنوده بخوالـــد القـــارة مركـــز أبوتشـــت باســـم القـــس يعقـــوب. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا كيرلـــس، والقـــس يعقـــوب، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة 

اإليبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية املعادي وتوابعها

قـــام نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وتوابعهـــا، وســـكرتير 
المجمع المقدس، يوم األحد 20 يناير 201٩م، بكنيســـة القديس األنبا 
بيشـــوي بزهراء المعادي، برســـامة القس شـــنوده يوسف كاهن الكنيسة 
فـــي رتبـــة القمصيـــة. كما قام نيافته بســـيامة الدياكـــون صرابامون كرم 
كاهًنـــا عاًمـــا بالمعـــادي ومســـئواًل عـــن بيـــت البتـــول بطريـــق القاهـــرة 
اإلســـكندرية الصحـــراوي )التابـــع لكنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمعـــادي(. 
والقـــس  شـــنوده،  والقمـــص  دانيـــال،  األنبـــا  لنيافـــة  تهانينـــا  خالـــص 
صرابامـــون، ومجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية نورث وساوث اكرويلنا وكنتايك

فـــي يـــوم األحـــد 13 ينايـــر 201٩م، قـــام نيافـــة األنبا بيتر أســـقف 
نـــورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، بكنيســـة رئيس المائكـــة ميخائيل 

قرار بابوي رقم )2019-6(
خبصوص جملس كنيسة مارمرقس بشياكغو

اآلتـــي  مـــن  بشـــيكاغو  مارمرقـــس  كنيســـة  مجلـــس  تشـــكيل  اعتمـــاد  تـــم 
فهمـــي بافلـــوس  2-القـــس  أســـماؤهم:1- القمـــص صموئيـــل ثابـــت 
3- القـــس ثيـــؤدور لبيـــب 4-أ/ جامـــز بباوي 5- د. جورج عزيز 
٦- م/ جـــورج قلـــدس7- م/ دانيـــال أبوتـــار 8- أ/ ماهـــر حـــرب
9- الســـيدة/ منى ثروت باســـيلي   10- اآلنســـة/ ماريا أبادير 

11- الســـيدة/ هياري بســـالي

قرار بابوي رقم )2019-7(
كنيســـة  كهنـــة  أحـــد  معـــوض  نبيـــه  فيلوباتيـــر  القـــس  انتـــداب 
مارمرقـــس - مصـــر الجديـــدة فـــي ســـكرتارية المقـــر البابـــوي بالقاهرة 
مصـــر.  خـــارج  بالمهجـــر  وإيبارشـــيتنا  كنائســـنا  بشـــئون  والخـــاص 
Mob.: 0122 33 22 774 علـــى:      معـــه  التواصـــل  ويمكـــن 
Email: Fr.Philopateer@Popetawadros.org

وعلـــى ابن الطاعـــة تحل البركة
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بمدينـــة جرينفيـــل بواليـــة ســـاوث كارولينـــا، وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة: 
األنبـــا بيـــزل، واألنبـــا جريجـــوري األســـقفان العامان بإيبارشـــية جنوبي 
الواليـــات المتحـــدة، بســـيامة الشـــماس يوســـف توفيـــق كاهًنا باســـم القس 
چوزيـــف. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا بيتـــر، والقس چوزيف، ومجمع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

الكنيسة القبطية تشارك يف 
يوم الصالة من أجل الوحدة

شـــارك نيافة األنبا برنابا أســـقف تورينو وروما، نائًبا عن قداســـة 
البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، فـــي يـــوم الصـــاة مـــن أجـــل وحـــدة 
الكنائـــس فـــي العالـــم، والـــذي دعـــا له قداســـة البابـــا فرنســـيس األول بابا 
الفاتيكان. ُأقيم اللقاء المســـكوني بكنيســـة القديس بولس الرســـول خارج 
األســـوار برومـــا. وعلـــى هامـــش يوم الصـــاة، التقى نيافـــة األنبا برنابا 
بغبطـــة الكاردينـــال فالتـــر كاســـبر الرئيـــس الســـابق للمجلـــس البابـــوي 
لوحـــدة الكنائـــس بالفاتيـــكان، وغبطـــة الكاردينـــال كـــورت كـــوخ رئيـــس 
المجلـــس البابـــوي لوحدة الكنائس بالفاتيـــكان، وغبطة الكاردينال آنجلو 
دي دوناتيـــس نائـــب بابـــا الفاتيكان في إدارة كنائس روما، ومونســـنيور 

بـــران فـــاررل ســـكرتير المجلـــس البابـــوي لوحدة الكنائـــس بروما.

شهادة تقدير نليافة األنبا ماكريوس 
من قرص ثقافة املنيا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس، األســـقف العـــام إليبارشـــية المنيا 
وأبوقرقـــاص، بمقـــر مطرانيـــة المنيـــا صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 15 ينايـــر 
201٩م، وفد قصر ثقافة المنيا برئاســـة األســـتاذ خالد إســـماعيل وكيل 
وزارة الثقافة بالمنيا. قّدم الوفد شـــهادة شـــكر تقديًرا لمشاركة إيبارشية 
المنيـــا وأبوقرقـــاص فـــي حفـــل عيـــد الميـــاد المجيـــد الـــذي ُأقيـــم بقصـــر 
ثقافـــة المنيـــا باالشـــتراك مـــع ديـــوان عام المحافظة، األســـبوع الســـابق.

رسالة ماچستري نليافة األنبا ميخائيل يف
فلسفة األخالق املسيحية عند 

القديس بولس الرسول

تمت يوم الخميس 27 ديسمبر 201٨م، مناقشة رسالة ماجستير 
بالكليـــة اإلكليريكيـــة باألنبـــا رويـــس، بعنوان »القديس بولس الرســـول، 
دراســـة فـــي فلســـفة األخـــاق المســـيحية« والمقدمـــة مـــن الباحـــث نيافـــة 
األنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس حدائق القبة والعباســـية والوايلي. 
تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: األســـتاذة الدكتـــورة عايدة نصيف مشـــرًفا 
ورئيًســـا. األســـتاذ الدكتـــور نصيـــف فهمـــي عضـــًوا. األســـتاذ الدكتـــور 
ميـــاد ذكـــي عضـــًوا. القـــس الدكتـــور بيشـــوي حلمي مشـــرًفا مشـــارًكا. 
هـــذا وقـــد حصـــل نيافتـــه على تقديـــر امتياز مع التوصية بطبع الرســـالة 
وتبادلهـــا مـــع الكليـــات المناظرة داخل مصر وخارجها. حضر مناقشـــة 
الرســـالة أصحاب النيافة: األنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية والعاشـــر 
مـــن رمضـــان ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكيـــة، واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية، واألنبـــا بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر 
المحـــرق، ولفيـــف مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والباحثين وطلبـــة الكلية. خالص 

تهانينـــا لنيافته.

رسالة دكتوراة يف اللكية اإللكرييكية حول 
اتلربير واتلقديس عند 
القديس بولس الرسول

تمت ظهر يوم الســـبت 2٩ ديســـمبر 201٨م، بالكلية اإلكليريكية 
باألنبا رويس، مناقشـــة رســـالة الدكتوراة المقدمة من الباحث الشـــماس 
»التبريـــر  بعنـــوان  باإلكليريكيـــة،  المـــدرس  ســـدراك  فايـــز  المكـــرس 
والتقديـــس عنـــد القديـــس بولـــس الرســـول - دراســـة مقارنـــة«. تكونـــت 
لجنـــة المناقشـــة مـــن: القـــس الدكتـــور بيشـــوي حلمـــي مشـــرًفا ورئيًســـا. 
القـــس الدكتـــور باســـيليوس صبحـــي عضـــًوا. األســـتاذ الدكتـــور رســـمي 
عبـــد الملـــك عضًوا. األســـتاذ الدكتور جورج عـــوض عضًوا. هذا وقد 
حصـــل الباحـــث علـــى تقدير امتيـــاز مع مرتبة الشـــرف األولى. حضر 

مناقشـــة الرســـالة عـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنـــة والباحثين وطلبـــة الكلية.
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رسالة دكتوراة باللكية اللكرييكية بالقاهرة حول 
السيد املسيح وعمله حبسب رسالة كولويس

تم في يوم األربعاء 2 يناير 201٩م، مناقشـــة رســـالة الدكتوراة 
المقدمـــة مـــن الباحـــث المهنـــدس/ أشـــرف كمـــال جبـــرة، وموضوعهـــا: 
»الســـيد الســـيح وعملـــه كمـــا ورد فـــي رســـالة كولوســـي، والـــرد علـــى 
االنحرافـــات الفكريـــة حول الهوته«، والتي أشـــرف عليها المتنيح أ.د/ 
موريـــس تواضـــروس رئيس قســـم الكتـــاب القدس وأســـتاذ العهد الجديد 
بالكليـــة الكليريكيـــة، وأ.د/ جـــورج عـــوض إبراهيـــم أســـتاذ اآلبائيـــات 
بالكليـــة. تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: أ.د/ رســـمي عبـــد الملك رســـتم، 
رئيـــس قســـم العلـــوم اإلنســـانية بالكليـــة، رئيًســـا ومناقًشـــا. أ.د/ رشـــدي 
واصـــف بهمـــان، رئيس قســـم الليتورجيـــا، عضًوا مناقًشـــا. أ.د/ جورج 
عـــوض إبراهيـــم، أســـتاذ اآلبائيات، مشـــرًفا ومناقًشـــا. أ.د/ ســـعيد حكيم 
يعقـــوب، أســـتاذ اآلبائيـــات، عضـــًوا مناقًشـــا. وقـــد ُمِنـــح الباحـــث درجـــة 

الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

رسالة ماچستري بمعهد الراعية 
حول تطوير املعهد

الرعايـــة  بمعهـــد  نوفمبـــر 201٨م،  الســـبت 3  نوقشـــت صبـــاح 
والتربيـــة، الرســـالة المقدمـــة مـــن الباحـــث الشـــماس المكـــرس مايـــكل 
إدوارد عبـــده للحصـــول علـــى درجـــة الماچســـتير وموضوعهـــا »رؤيـــة 
مســـتقبلية لتطويـــر معهـــد الرعايـــة والتربيـــة بما يتناســـب مـــع متغيرات 
العصر«. كان على رأس الحضور نيافة األنبا موســـى األســـقف العام 
للشـــباب ووكيل المعهد. وتكونت لجنة المناقشـــة من: األســـتاذ الدكتور 
األســـتاذ  ببـــاوي،  مـــراد حكيـــم  الدكتـــور  األســـتاذ  عبدالملـــك،  رســـمى 
الدكتـــور تيـــودري مرقـــس، األســـتاذ الدكتـــور جمـــال شـــحاته، األســـتاذ 
الدكتـــور مانيرفـــا رشـــدي. وبعـــد أن تمـــت المداولة بين أعضـــاء اللجنة 
أوصـــت اللجنـــة بمنـــح الباحـــث درجـــة الماجســـتير بتقديـــر »ممتاز« مع 
التوصيـــة بتبـــادل الرســـالة مـــع األقســـام المناظرة بالجامعـــات المصرية 

والدولية والمراكز البحثية.

رسالة ماجستري بمعهد الراعية عن
برنامج كنيس مقرتح الجتماع األرس

تـــم يـــوم الســـبت 15 ديســـمبر 201٨م، بمعهـــد الرعايـــة، مناقشـــة 
رســـالة الماجســـتير المقدمـــة مـــن الباحثـــة مهـــا فـــؤاد إبراهيـــم، حـــول 
موضوع » برنامج كنســـي مقترح الجتماع األســـر )المتزوجين حديًثا( 
للتوعيـــة باألخطـــاء الشـــائعة في تربية األبناء وكيفيـــة تفاديها«. تكونت 
لجنـــة المناقشـــة مـــن أ.د/ رســـمي عبـــد الملـــك رســـتم، مشـــرًفا ورئيًســـا. 
أ.د/ جمال شـــحاته حبيب، مناقًشـــا. أ.د/ ڤالنتينا وديع ســـامة، مناقًشـــا. 
أ.د/ مانيرڤـــا رشـــدي أميـــن، مناقًشـــا. وقـــد حصلت الباحثـــة على درجة 

الماجستير بتقدير ممتاز. 

اِلَحُة َأيَّاٌم َمْعُدوَداٌت،  »اْلَحَياُة الصَّ
اِلُح َفَيُدوُم ِإَلى اأَلَبِد«  َأمَّا ااِلْسُم الصَّ

)سي16:41(
الذكرى السنوية الخامسة عشرة 

للمرحوم

موريس مسيحه ابراهيم
وسُيقام القداس اإللهي بتاريخ 
201٩/2/1م الموافق األحد

بكنيسة األنبا صرابامون األسقف 
والشهيد بحصه مليج

زوجتك – إخوتك

الذكرى السنوية 
الثالثــــة

 لعريس السماء

بوال هاين
ُوِلد في 1٩٩5/2/15

رقد في الرب 2016/2/13

»َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت 
ْعَي، َحِفْظُت اإِليَماَن، َوَأِخيًرا َقْد  السَّ

» ُوِضَع ِلي ِإْكِليُل اْلِبرِّ
شكر وذكرى األربعين

للحبيبة الغالية
ادينة انلويب بقطر

زوجة المرحوم/ بباوي عبد النور
ووالدة المرحوم/ نبيل بباوي

رحيلك المفاجئ زلزل حياتنا، 
كنِت كالشمعة المضيئة، 
ضحيِت كثيًرا من أجلنا، 
واأليام لن تنسينا ذكراِك، 

عزاؤنا أنِك في أحضان القديسين
أوالدك – بناتك – أحفادك

وسُيقام القداس اإللهي
على روحها الطاهرة

يوم الجمعة الموافق 2019/2/8م 
بكنيسة مارجرجس بأرمنت الوابوارات

تلغرافًيا/ ميشيل بباوي

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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الراهب القمص أليشع املقاري
انتقـــل مـــن عالمنـــا الفانـــي يـــوم الخميس 24 ينايـــر 201٩، الراهب 
القمـــص أليشـــع المقـــاري، بعد فتـــرة من المعانـــاة مع المـــرض. ُوِلد في 
1٩36، وتخـــرج مـــن كليـــة التجـــارة عـــام 1٩56، وترهب فـــي 1٩63، 
وســـيم كاهًنـــا فـــي 1٩72. تمـــت الصـــاة عليـــه في نفس يـــوم نياحته بدير 
القديـــس أنبـــا مقـــار ببريـــة شـــيهيت. خالـــص تعازينا لآلبـــاء رهبان الدير 

محبيه.  وكل 

الراهب القمص عبد املسيح الربمويس املتوحد
رحـــل عـــن عالمنـــا مســـاء يـــوم األربعـــاء 201٩/1/23م. الراهـــب 
القمـــص عبـــد المســـيح البرموســـي المتوحـــد، بعدمـــا احتمـــل صليـــب 
المـــرض بشـــكر. ترهـــب فـــي 1٩٨1/4/25م، ونـــال نعمـــة الكهنـــوت في 

1٩٨4/4/4م، ثـــم رتبـــة القمصيـــة فـــي 2001/3/4م.
تمت صاة الجنازة يوم الخميس في الكنيسة األثرية بدير البرموس 
العامر وقام بالصاة أصحاب النيافة:  األنبا إيســـوذورس أســـقف ورئيس 
الديـــر، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبـــا 
مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبر الجنوبيـــة، واألنبا هرمينا األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــرق االســـكندرية، وبحضـــور مجمـــع آبـــاء الديـــر وبعض 
محبيـــه مـــن اآلبـــاء الرهبان والكهنة واألســـرة. خالص تعازينا لنيافة األنبا 

إيســـوذورس ولمجمـــع اآلباء رهبان الديـــر وكل محبيه.

الراهب القمص مكسيموس األنبا بوال
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األحـــد 20 ينايـــر 201٩م، الراهـــب القمص 
مكســـيموس األنبـــا بـــوال، عن عمر قارب الـ67 ســـنة، قضـــى منها أكثر 
مـــن 43 ســـنة فـــي حيـــاة الرهبنـــة. وأقيمـــت صلـــوات تجنيزه فـــي الحادية 
عشـــرة مـــن صبـــاح اليـــوم التالـــي. ُوِلـــد فـــي 2 أبريـــل 1٩52م، وصـــار 
راهبًّا بدير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر في 2٨ ديســـمبر 1٩75م، 
ونـــال درجـــة القسيســـية فـــي 23 مـــارس 1٩77م. خالـــص تعازينا لنيافة 

األنبـــا دانيـــال، ولمجمع اآلبـــاء رهبان الدير، ولـــكل محبيه.

الراهب القمص باخوميوس املحرقي
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم االثنيـــن 14 ينايـــر 201٩م، الراهب الفاضل 
القمـــص باخوميـــوس المحرقـــي، الـــذي كان وكيـــًا للديـــر ألكثـــر مـــن 
ثاثيـــن ســـنة. وقـــد أقيمـــت صـــاة الجنـــاز علـــى روحـــه الطاهـــرة يـــوم 
األنبـــا  نيافـــة  المحـــرق بحضـــور  بالديـــر  ينايـــر 201٩م،  الثاثـــاء 15 
بيجـــول أســـقف ورئيـــس الديـــر، ومجمـــع اآلبـــاء رهبـــان الديـــر، ورهبـــان 
مـــن األديـــرة المجـــاورة. خالص تعازينـــا لنيافة األنبا بيجـــول، ولمجمع 

اآلبـــاء رهبـــان الديـــر المحـــرق العامـــر، ولـــكل محبيه.

القمص بطرس بخيت
شيخ كهنة مصر القديمة

بطـــرس  القمـــص  صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
بخيت، كاهن كنيســـة األنبا شـــنوده بمصـــر القديمة، عن عمـــر يناهز 
٨7 ســـنة، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت إلـــى 3٨ ســـنة، حيـــث ســـيم فـــي 
2 نوفمبـــر 1٩٨0م بيـــد مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث، 
ونـــال القمصيـــة فـــي 1٨ يوليـــو 2012م بيـــد نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربية وقائمقـــام البطريرك 

فـــي ذلـــك الوقـــت. وقـــد ُأقيمت صلـــوات الجناز علـــى جثمانه 
الطاهـــر يـــوم الســـبت 12 ينايـــر 201٩م، بكنيســـته بمصـــر 

القديمـــة بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا متـــاؤس 
أســـقف ورئيس دير الســـريان العامـــر، واألنبا دانيال 
أســـقف المعـــادي والبســـاتين ودار الســـام وتوابعهـــا 

وســـكرتير المجمـــع المقـــدس مندوًبـــا عـــن قداســـة البابـــا، واألنبـــا 
يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم 
الخليج وأســـقفية الخدمات العامة واالجتماعية والمســـكونية، كما 
شـــارك فـــي الصلـــوات إلـــى جانـــب مجمـــع كهنـــة المنطقـــة، وفود 
مـــن كهنـــة كنائـــس وســـط القاهرة والجيزة فضـــًا عن جمع غفير 
مـــن شـــعبه ومحبيـــه. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا يوليـــوس، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة المنطقـــة، وأســـرته وكل محبيه.

القمص مكاري نجيب
بإيبارشية الزقازيق

رحـــل عـــن عالمنـــا الفاني، يوم الثاثاء 22 يناير 201٩م، القمص 
مـــكاري نجيـــب، كاهـــن كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بالزقازيق، 
عن عمر تجاوز الـ74 ســـنة، بعد خدمة كهنوتية قاربت 37 ســـنة. صلى 
صلـــوات التجنيـــز نيافـــة األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيا القمح في 
الواحـــدة مـــن بعـــد ظهر اليوم ذاته، وشـــاركه مجمع اآلبـــاء الكهنة وجموع 
كبيـــرة مـــن أبنـــاء اإليبارشـــية. ُوِلد األب الراحل فـــي 12 نوفمبر 1٩44م، 
عمل كطبيب بشـــري، وخدم بمنطقة كنيســـة الســـيدة العذراء بإمبابة، وسيم 
فـــي درجـــة القسيســـية فـــي 1٩ فبراير 1٩٨2م بيد المتنيـــح األنبا ياكوبوس 
أســـقف الزقازيق ومنيا القمح الســـابق، ونال رتبة القمصية في 23 يوليو 
2000م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا تيموثاوس، ولمجمع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وأسرته وكل محبيه.

القمص فام ميخائيل 
بإيبارشية المنوفية

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 16 ينايـــر 201٩م، القمـــص فـــام 
وُأقيمـــت  المنوفيـــة،  إليبارشـــية  التابعـــة  البتانـــون،  بقريـــة  ميخائيـــل 
صلـــوات التجنيـــز فـــي اليـــوم ذاتـــه بحضـــور نيافة األنبـــا بنيامين مطران 
اإليبارشـــية، وشـــاركه مجمـــع اآلبـــاء الكهنـــة وأعـــداد كبيـــرة من الشـــعب. 
ُوِلـــد األب الراحـــل فـــي 2 ديســـمبر 1٩46م، وعمـــل مدرًســـا، وكان أمين 
التربيـــة الكنســـية بالبتانـــون، ســـيم كاهًنـــا فـــي 7 يونيـــو 1٩٨5م، ونـــال 
القمصيـــة فـــي ٨ ينايـــر 2005م. خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا بنيامين، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

القمص ميخائيل عامنوئيل 
بإيبارشية طهطا وجهينة

رقـــد فـــي الرب يوم األربعـــاء 23 يناير 201٩م، القمص ميخائيل 
عمانوئيـــل، كاهـــن كنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل بقريـــة الصوامعة 
غـــرب، عـــن عمـــر تجـــاوز الــــ70 ســـنة، وبعـــد خدمـــة كهنوتيـــة اســـتمرت 
لمـــدة 37 ســـنة. ُوِلـــد فـــي 27 نوفمبـــر 1٩4٨. ســـيم كاهًنـــا بيـــد نيافـــة 
األنبـــا إشـــعياء يـــوم 10 ينايـــر 1٩٨2. نـــال رتبـــة القمصيـــة يـــوم 30 
ديســـمبر 1٩٩0. وصلى نيافة األنبا إشـــعياء مطران اإليبارشية صلوات 
تجنيـــزه فـــي نفـــس اليـــوم بكنيســـة الشـــهيدين كيرياكـــوس ويوليطـــة أمـــه 
بســـاحل طهطا، وشـــاركه مجمع اآلباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشـــعب 
القبطـــي. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا إشـــعياء، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، ألســـرته وكل محبيه.
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بولـــس  القديـــس  قـــال 
ِلْلَيُهـــوِد  »َفِصـــْرُت  الرســـول 
َكَيُهـــوِديٍّ أَلْرَبـــَح اْلَيُهـــوَد.. َوِللَِّذيـــَن ِبـــَا َناُمـــوٍس َكَأنِّي 
ِبـــَا َناُمـــوٍس.. أَلْرَبـــَح الَِّذيـــَن ِبـــَا َناُمـــوٍس. ِصـــْرُت 
َعَفـــاَء. ِصـــْرُت ِلْلُكلِّ  َعَفـــاِء َكَضِعيـــٍف أَلْرَبـــَح الضُّ ِللضُّ
ُكلَّ َشـــْيٍء، أُلَخلِّـــَص َعَلـــى ُكلِّ َحـــال َقْوًمـــا. َوهَذا َأَنا 

)1كـــو23-1٩:٩(. اإِلْنِجيـــِل...«  أَلْجـــِل  َأْفَعُلـــُه 
إنه يريد أن يربح الناس – للرب – بالطريقة 

التي تريحهم.
أن  يمكـــن  للعمـــل  نموذًجـــا  لنـــا  تـــرك  وهكـــذا 
نتبعـــه. فـــا نضغـــط علـــى اآلخريـــن، وال نعاملهم بما 

ال يقبلونـــه، بـــل نريحهـــم..
فلنحـــاول أن نربـــح النـــاس ألن »َرابـــُح النُُّفـــوِس 

َحِكيـــٌم« )أم30:11(.
يريـــح  أن  يقصـــد  كان  بولـــس  القديـــس  طبًعـــا 
النـــاس لإليمـــان، وليـــس للصداقـــة الشـــخصية. فيكلم 
اليهـــودي مـــن آيـــات الكتـــاب المقـــدس. والذيـــن بـــا 
نامـــوس يكلمهـــم بالمنطـــق وبطريقـــة عقانيـــة. أمـــا 
الضعفاء فينزل إلى مســـتواهم ليرفعهم إلى المســـتوى 

المطلـــوب. وهكـــذا يربـــح الـــكل فـــي تعاملـــه معهـــم.
وإراحـــة الكل أمر مطلوب مـــن الكل: مطلوب 
مـــن اآلبـــاء الكهنـــة، ومـــن العائات، ومن الرؤســـاء، 
ومـــن األصدقـــاء، ومـــن المرؤســـين، ومـــن كل أحـــد. 

إنـــه منهـــج عـــام: أن نربـــح َعَلى ُكلِّ َحـــال َقْوًما.
فمـــن المفـــروض أن تفهـــم نفســـية كل أحـــد 
وطبعه، وتتمشـــى معه بما يوافق نفســـيته وطبعه.
فإن تعاملت مع شـــخص حســـاس جـــًدا، يتعب 
مـــن أقـــل شـــيء، تكـــون حريًصـــا فـــي الـــكام معـــه، 
وتبعـــد عـــن أي تصـــرف تـــرى أنـــه يخـــدش شـــعوره.. 
وإن تعاملـــت مـــع إنســـان دقيـــق فـــي أحكامـــه، تعامل 
معـــه بدقـــة. أمـــا الشـــخص المـــرح الواســـع الصـــدر، 
فكـــن هكـــذا معـــه، وتحـــدث براحـــة وصراحـــة مــــــــــادام 

ال يتضايـــق...
أيًضا أعرف ظروف كل شـــخص واحتياجاته، 

وتعامـــل معه بمـــا يوافق كل هذا.
ولكـــى تربـــح النـــاس وتريحهـــم، كن بشوًشـــا 

لطيًفا. مبتســـًما 
ويســـتريحون  البشـــوش  الشـــخص  يحبـــون  فالنـــاس 
لـــه، حتـــى أن أي إنســـان تؤخـــذ لـــه صـــورة، يقولـــون 
لـــه ابتســـم، ألنـــه فـــي ابتســـامه يكـــون شـــكله مقبـــواًل. 
أمـــا الشـــخص الِكشـــري فعلـــى رأى المثـــل أن وجهـــه 

»َيقطـــع الخميـــرة مـــن البيـــت«!
والكتـــاب يقـــول »َوُكوُنـــوا ُلَطَفـــاَء َبْعُضُكـــْم َنْحـــَو 
)أف32:4(.  ُمَتَســـاِمِحيَن..«  َشـــُفوِقيَن  َبْعـــٍض، 
واللطـــف هـــو أحـــد ثمـــار الـــروح )غـــا23:5(. وهـــو 
يتفـــق مـــع الوداعـــة. والســـيد المســـيح يقـــول »َتَعلَُّمـــوا 
ـــي َوِديـــٌع َوُمَتَواِضـــُع اْلَقْلـــِب، َفَتِجـــُدوا َراَحـــًة  ـــي، أَلنِّ ِمنِّ

)مـــت11:2٩(. ِلُنُفوِســـُكْم« 
كـــن  النـــاس وتربحهـــم،  تريـــح  لكـــى  لذلـــك 

تتكبـــر. وال  متواضًعـــا، 
وال تنظـــر إلـــى أحـــد مـــن فـــــــــوق. وعامـــل الكل 
بلطـــف أًيـــا كــــــــــــان مركزهـــــــــــــم، حتــــــــــــــى األطفـــــــــــــال 

والخـــدم والمرؤوســـين..
تكلـــم مـــع كل أحـــد بـــأدب ولياقـــة، وال تجـــرح 

شـــعور أحـــد..
ومـــن جهة الـــكالم، ال تكلم أحـــًدا إال إذا كان 

مســـتعًدا لسماعك.
فـــإن كان غيـــر مســـتعد، أي مشـــغواًل بمـــا هـــو 

أهـــم، فلـــن يســـمعك، وربما كامك يرهقه، ويســـأم من 
اإلصغـــاء إليك.

وهنا أوجه نصيحة للزوجات. فقد يرجع الزوج 
مـــن عملـــه وهـــو مرهق يريـــد أن يهدأ ويســـتريح، وإذا 
بزوجتـــه تحـــاول أن تدخلـــه فـــي حديـــث عـــن مشـــاكل 
وهـــو غيـــر مســـتعد لســـماعها. ولكـــن الزوجـــة تصـــر 
علـــى الـــكام، فيرجوهـــا أن تصمـــت أو تتحـــدث فـــي 
تلـــك األمـــور فيمـــا بعـــد، ولكنهـــا تســـتمر فـــي عرض 
مـــا تريـــده مـــن موضوعـــات، وربما ينتهـــي األمر بأن 

ينتهرهـــا أو يدخـــا في شـــجار!
يـــا ابنتـــي ال تكلمـــي زوجـــك إال حينما تكون له 
أذنـــان للســـمع. وال تطلبـــي منـــه طلًبـــا وهـــو مشـــغول 
عنـــِك. انتظـــري إلـــى أن يكـــون فايـــق ورايـــق ومـــش 

متضايـــق. حينئـــذ يســـمع ويســـتجيب..
عموًمـــا انتهـــزوا الوقـــت المناســـب للـــكام حتى 
تريحـــوا مـــن يســـتمع إليكـــم. وتكلمـــوا فـــي ما يســـتريح 
إليـــه غيركـــم. وكمـــا قـــال أحـــد األدبـــاء »لـــكل كلمـــة 

أذن، ولعـــل أذنـــك لســـت لكلماتـــي«.
وإذا تكلمتم فال تكثـــــــروا الكــــــــــالم، بأزيـــــــــــد 

ممـــا يلزم.
األمـــر الـــذي يحتـــاج إلـــى كلمـــة، ال تقولـــوا فيه 
جملـــة أو محاضـــرة! والعجيـــب أن هنـــاك نوًعـــا مـــن 
النـــاس يظـــل يتكلم ويتكلـــم، دون أن يضع في ذهنه: 
هـــل الـــذي يتحـــدث إليـــه عنـــده وقـــت للســـماع أم ال؟ 

ويظـــل يتكلـــم حتـــى يســـأم ســـامعه أو يتضايق.
يقول ســـليمان الحكيم في سفر الجامعة »ِلَتُكْن 
َكِلَماتُـــَك َقِليَلـــًة« )جـــا2:5(. ويقول في ســـفر األمثال 

»َكْثـــَرُة اْلـــَكَاِم اَل َتْخُلو ِمْن َمْعِصَيٍة« )أم10:1٩(.
ولكـــن يحـــدث أن البعض يتكلـــم ويكثر الكام. 
ويطلـــب الســـامع منـــه أن يصمت إذ ليـــس لديه وقت 
للســـماع. ولكنـــه يصـــر قائًا »هذا موضـــوع خطير، 
والبـــد أن تســـمع«! وقـــد ال يكـــون خطيـــًرا. َوحتـــى لـــو 
كان كذلـــك، فيلنتهـــز لـــه الوقت المناســـب. ولألســـف 
بعـــض المكالمـــات التليفونيـــة ال ُيراعـــى فيهـــا الوقـــت 

ومشـــغولية من يســـمع!
وفـــي الـــكالم ال تدخـــل فــــــــــي المجـــــــــادالت 

المتعبـــة... الكثيـــرة 
هـــوذا الرســـول يقـــول »ِاْفَعُلـــوا ُكلَّ َشـــْيٍء ِبـــَا 
َدْمَدَمـــٍة َواَل ُمَجاَدَلـــٍة« )فـــي14:2(. لكـــن هنـــاك مـــن 
يحـــاول أن يجـــادل لكـــى يثبـــت أن لـــه فكـــًرا ورأًيـــا! 
وليـــس لـــه هـــدف أن يصـــل إلـــى نتيجـــة. بـــل هدفـــه 
أن ينتصـــر علـــى غيـــره فـــي المناقشـــة. وقـــد يتكلـــم 
هـــذا الغيـــر، فيقاطعـــه هو فـــي الـــكام، ويعلو صوته 
عليـــه. ويبـــدو االثنـــان للنـــاس وكأنهمـــا فـــي شـــجار 
وليسا في حـــــــــوار. إنه وضع غير مريح. ومثل هذه 
المجادالت ال تفيـــــــــد شيًئا. بـــــــــــل تعطـــــــــــي صـــــــــــورة 

الئقة. غيـــر 
لذلـــك إن رأيـــت فـــي مـــن يناقشـــك إنـــه يريـــد أن 
يدخـــل فـــي جـــدل عقيـــم، حـــاول أن تنهـــي المناقشـــة 

ما... بطريقـــة 
أيًضـــا في كالمـــك مع الناس، ال تظل تســـأل 
أســـئلة كثيـــرة ومتنوعة تدخل فـــي دور التحقيقات.
كأن تسأل: حينما ذهبت إلى المكان الفاني، 
مـــن الـــذي قابلتـــه؟ ومـــاذا قلـــت لـــه؟ ومـــا الـــذي قالـــه 
هـــو؟ ومـــاذا كانـــت نتيجـــة الحديث؟ ويشـــعر الســـامع 
أنـــه أمـــام وكيـــل نيابـــة، وليس أمام صديـــق، وأن من 

يســـأله يتدخـــل فيمـــا ال يعنيه..

لهـــذا، لكـــى تريـــح النـــاس، ال تتدخـــل فـــي 
الخاصـــة. شـــئونهم 

وال تبحـــث عـــن أســـرارهم وتحـــاول أن تعرفهـــا. 
فكل شـــخص له خصوصياته فا تســـأله عنها. ربما 
يريد أن يحتفظ بذلك لنفســـه. فيشـــعر أنك غير مريح 

أسئلتك. في 
فـــي باد الغـــرب ال يتدخلون في خصوصيات 
غيرهـــم، ويســـمونها Privacies. فإن وصل خطاب 
لزوجـــة، ال يجـــرؤ زوجهـــا أن يفتحـــه. وكذلـــك األب 
بالنســـبة البنه. فإن أرادت الزوجة أن تكشـــف ما في 
الخطـــاب، فهـــذا فـــي إرادتهـــا، وأيًضـــا لابـــن لـــه أن 

يقـــول أو ال يقول..
فـــإن أردت أن تريـــح غيرك، ال ترغمه أن يقول 

لـــَك ما ال يريد أن يقوله.
ليســـت  الغيـــر  علـــى  الضغـــط  سياســـة  إن 
مريحـــة له وكذلك اإللحاح غيـــر المقبول، فكالهما 

مقبول. غيـــر 
اســـأل فـــي حـــدود المعقـــول. فإن رأيـــت أن من 
تســـأله ال يريـــد أن يجيـــب، فا تلح عليه وال تضغط.
أيًضـــا إن أردت أن تربـــح النـــاس وتريحهـــم، 
ال تطلـــب منهـــم فـــوق مـــا يطيقـــون.. بـــل أطلـــب 
مـــا يقـــدرون علـــى تنفيـــذه. وكمـــا يقـــول المثـــل »إن 
أردت أن ُتطـــاع، ســـل مـــا ُيســـتطاع«. وإن كانـــوا ال 
ألنهـــم  تلـــح وتضغـــط،  أن  تحـــاول  يســـتطيعون. ال 
بذلـــك يشـــعرون أنـــك قد أصبحت ثقـــًا عليهم، وعلى 

إرادتهـــم وعلـــى أعصابهـــم..
لعـــل هـــذه مـــن األســـباب التـــي تجعـــل بعـــض 
الزيجـــات تفشـــل، وال يســـتمر الزوجـــان فـــي حياتهمـــا 
المشـــتركة: أعنـــي الضغـــط واإللحـــاح، والـــكام فـــي 
غيـــر وقتـــه، وطلـــب ما هـــو فـــوق القـــدرة واالحتمال.
إن أردت أيًضـــا أن تريـــح النـــاس، اعطهـــم 
حقوقهـــم وطلباتهـــم مـــا دام ذلـــك في إمكانـــك ويتفق 

الخير.. مـــع 
َعـــْن  اْلَخْيـــَر  َتْمَنـــِع  »اَل  يقـــول  الكتـــاب  هـــوذا 
َتْفَعَلـــُه. اَل  َيـــِدَك َأْن  ِفـــي َطاَقـــِة  َيُكـــوُن  أَْهِلـــِه، ِحيـــَن 
َتُقـــْل ِلَصاِحِبـــَك: اْذَهـــْب َوُعـــْد َفُأْعِطَيَك َغـــًدا َوَمْوُجوٌد 

)أم27:3،2٨(. ِعْنـــَدَك« 
إن الشخص الذي يعطي هو إنسان محبوب.

كذلـــك إن أردت أن تربـــح الناس وتريحهم، ال 
تكـــن كثير االنتهـــار والتوبيخ والعقوبة.

وأيًضا إبعد عن النكد وكل أســـباب الخصومة 
علـــى قـــدر اســـتطاعتك.. وكذلـــك حـــاول أن تكـــون 
بالخيـــر  المبشـــرين  يمـــدح  فالكتـــاب  بالخيـــر  مبشـــًرا 

)أش7:52(. والســـام 
كذلـــك إن أردت أن تريـــح النـــاس ال تفـــرض 

عليهم. رأيـــك 
يقبلـــه،  إن عرضـــت رأًيـــا ووجـــدت غيـــرك ال 
وشـــرحت حكمـــة هـــذا الـــرأي وظـــل مرفوًضـــا، فأترك 

غيـــرك علـــى حريتـــه.
النــــــــــاس حريـــة، حتـــى إن  إلهنـــا نفســـه منـــح 
اســـتخدموها فـــي كســـر وصايـــاه، وهـــو يقول للشـــعب 
ـــَماَء  السَّ اْلَيـــْوَم  َعَلْيُكـــُم  »ُأْشـــِهُد  التثنيـــة  ســـفر  فـــي 
اَمـــَك اْلَحَياَة َواْلَمـــْوَت. اْلَبَرَكَة  َواأَلْرَض. َقـــْد َجَعْلـــُت ُقدَّ
َواللَّْعَنـــَة. َفاْخَتـــِر اْلَحَيـــاَة ِلَكـــْي َتْحَيـــا َأْنـــَت َوَنْســـُلَك« 

)تـــث30:1٩(.
غيـــرك  تجعـــل  أن  تحـــاول  ال  أنـــت.  كذلـــك 
يطيعـــك علـــى الرغـــم مـــن إرادتـــه. لـــك أن تنصـــح، 

ترغـــم. أن  لـــك  وليـــس 
ولتربطــــــــــــــــك بالنــــــــــــــاس عاقــــــــــــــة المحبــــــــــــــة، 

وليســـت الســـيطرة.
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أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بعيـــد الغطـــاس المجيد، 
أحـــد أعيادنا الســـيدية الكبـــرى التي نحتفل بها خال 
العـــام. ونحتفـــل في عيـــد الغطاس مثلمـــا نحتفل في 

عيـــد الميـــاد والقيامه بالقـــداس الليلي.
يأتـــي عيـــد الغطـــاس بعـــد عيـــد الميـــاد وعيـــد 
الختـــان، ويلحقـــه أيًضا عيد عرس قانا الجليل وعيد 
دخـــول الســـيد المســـيح إلـــى الهيكل.. وهـــذه األعياد 

الخمســـة فـــي مـــدة أربعيـــن يوًما تبـــدأ بالمياد.
ُيســـّمى  عديـــدة،  أســـماء  لـــه  الغطـــاس  وعيـــد 
»عيـــد اإلبيفانيـــا« أو »عيـــد الظهـــور اإللهـــي« أو 
أو »عيـــد  األنـــوار«  أو »عيـــد  الثيئوفانيـــا«  »عيـــد 
النور« أو »عيد العماد«... والمشـــهور في كنيســـتنا 
بعيـــد »الغطاس«. وعندما نســـمي عيد الغطاس أنه 
عيـــد النـــور أو عيـــد األنـــوار، نعـــي انـــه عيـــد للفرح. 
والفـــرح الـــذي نحتفـــل به فـــي عيد الغطـــاس هو فرح 
عميـــق فـــي التاريـــخ، ولـــه جوانـــب ثاثـــة، يمكـــن أن 
نســـميه »عيـــد الفـــرح الثاثـــي«. فهنـــاك الفـــرح على 
مســـتوى التاريخ، وهناك الفرح على مســـتوى الكتاب 
المقـــدس، وهنـــاك الفـــرح أيًضـــا علـــى مســـتوى الروح 

أو المســـتوى الكنســـي.

الفرح على مستوى التاريخ:
يوحنـــا  المعمـــدان.  يوحنـــا  بظهـــور  يرتبـــط 
المجتمـــع  فـــي  مهابـــة  شـــخصية  كان  المعمـــدان 
اليهـــودي.. وكان شـــخًصا غريًبـــا؛ ظهـــر للمجتمـــع 
لـــه شـــكل معيـــن وطعـــام معيـــن، وكان ظهـــوره كمـــا 
اســـتمعنا فـــي شـــهر كيهـــك عندمـــا كانـــت البشـــارة 
لزكريـــا أبيـــه وأمـــه أليصابـــات بعـــد زمـــن طويـــل من 
صلـــوات كثيـــرة، طلًبـــا أن ُيرســـل هللا لهمـــا نســـًا. 
وأعطـــى هللا العامة لزكريا وأليصابات. وفي الوقت 
المعيـــن جـــاء يوحنا المعمـــدان، وكان مجيئه مجيء 
فـــرح لـــكل أســـرته وعائلتـــه وقبيلتـــه، باألخـــص ألنـــه 
جـــاء بعـــد اشـــتياق كبيـــر وطلبـــات كثيـــره ُرفعت من 
كاهـــن بـــار وزوجتـــه البـــارة كـــي يهبهمـــا هللا نســـًا. 
لـــدى  فـــكان مولـــده فرحـــة كبيـــرة، وصـــار معروًفـــا 
النـــاس. قـــال عنـــه ربنـــا يســـوع المســـيح إنـــه أعظـــم 
مواليـــد النســـاء.. فـــكان فـــرح أليصابـــات فرًحـــا كبيًرا 

جـــًدا أن يعطيهـــا هللا »أعظـــم مواليـــد النســـاء«.
وظهـــر يوحنـــا المعمـــدان قبل الســـيد المســـيح، 
وبـــدأ ينـــادي منـــاداة كانـــت تبـــدو غريبـــه فـــي ذلـــك 
الوقـــت: »توبـــوا ألنـــه قد اقترب منكـــم ملكوت هللا«. 
وابتـــدأ يمشـــي حـــول نهـــر األردن والجمـــوع تمشـــي 
وراءه، يســـألونه: مـــاذا نعمـــل؟ فيقـــول لهـــم أن ينزلوا 
إلـــى ميـــاه نهـــر األردن، ويعتمـــدوا. وابتـــدأ ينـــادي 
وتأتـــي إليـــه جمـــوع كثيره جًدا وصـــاروا معجبين مما 
يحـــدث، لكنهـــم فرحـــون؛ فـــرح بحســـب العهـــد القديم 

أن يتـــوب اإلنســـان لكـــي مـــا ُتغفـــر خطيتـــه. 
وابتـــدات الجمـــوع تتوافـــد لنـــوال العمـــاد. لكـــن 
يوحنـــا المعمـــدان ألنه كان انســـاًنا صادًقا، تنبأ أمام 
هـــذه الجمـــوع كلهـــا أنـــه »يأتـــي بعدي من هـــو أقوى 
منـــي«، فصـــاروا متعجبيـــن ممـــا يقـــول، ألنـــه هـــو 
نفســـه كان شـــخصية مهابـــة فـــي مجتمعهـــم. ولكنـــه 
بـــدأ يخبرهـــم بعمل المســـيح الذي »ســـيأتي ويعمدكم 
بالمـــاء والـــروح، ومعموديتـــه لمغفـــرة الخطايـــا«، وأن 
معموديـــة يوحنـــا هـــي معموديـــة شـــكلية رمزيـــة، أّمـــا 
معمودية الســـيد المســـيح فهي تحقيق الرمز، والفعل 
نفســـه. بـــدأت الجمـــوع تأتـــي إلـــى حيـــث كان يوحنـــا 

المعمـــدان والـــكل يتكلم عّمـــا يصنعه يوحنا بأنه أمر 
غريـــب لكنـــه كان أمـــًرا مفرًحـــا. هذا هـــو الفرح على 

مســـتوى التاريخ.

الفرح على مستوى الكتاب المقدس: 
كان الفـــرح أن يوحنـــا المعمـــدان يمـــارس هـــذا 
العمـــل كل يـــوم، والنـــاس تأتـــي إليـــه لينزلهـــم إلـــى 
الميـــاه ويخرجهـــم. ونهـــر األردن ليـــس عميًقـــا، إذ 
يتـــراوح بيـــن متر أو مترين، وهـــو نهر محدود. وفي 
وســـط هـــذه الجموع ظهر المســـيح أمامهـــم وقال له: 
»أنـــا أتيـــت ألعتمـــد منـــك، ألنـــه يليـــق بنـــا أن نكمل 
كل بـــر«. فـــي هـــذا اللقـــاء يتقابـــل يوحنـــا المعمدان، 
والـــذي يمثـــل العهـــد القديـــم أو نهايـــة العهـــد القديـــم، 
مـــع الســـيد المســـيح الـــذي بـــدأ العهـــد الجديـــد. وهذه 
المقابلـــه الجميلـــة هي صـــدى لمقابلة األمهات، تلك 
التي نذكرها في األحد الثالث من شـــهر كيهك، أن 
العـــذراء مريـــم ذهبـــت لزيـــارة أليصابـــات. أليصابات 
كانـــت امـــرأة عجـــوز، والعذراء مريـــم صبية صغيرة. 
أليصابـــات تمثـــل العهـــد القديم، والعـــذراء مريم تمثل 
فـــي  الممثـــل  القديـــم  العهـــد  وكأن  الجديـــد.  العهـــد 
اليصابات، يســـّلم للقديســـة مريم بداية العهد الجديد، 
تماًمـــا مثلمـــا حـــدث فـــي لقـــاء يوحنـــا المعمـــدان مـــع 
الســـيد المســـيح.. وكان هـــذا اللقـــاء  مفرًحـــا. فـــي 
البداية اســـتعفى يوحنا من هذه المهمة، لكن الســـيد 
المســـيح فـــي رقـــه ولطـــف يقـــول لـــه: »اســـمح اآلن، 
ينبغـــي أن نكمـــل كل بـــر«، فقـــام بعمـــاده. وناحـــظ 
أن يوحنـــا المعمـــدان عندمـــا شـــهد أنه ليس مســـتحًقا 
أن ينحنـــي ويحـــل ســـيور حذاءالســـيد المســـيح، هـــذه 
اليـــد التـــي ســـتحل ســـيور حذائـــه، هي التي عاشـــت 
في االتضاع، هي اليد التي ُوِضَعت على المســـيح 

فـــي المعمودية.
وتعّمـــد الســـيد المســـيح وكان عمـــاده لـــه فـــرح 
خـــاص، فـــكان عماًدا مختلف عـــن كل العماد الذي 
تـــم قبـــل ذلـــك، وفي وقـــت العماد وعندما نزل الســـيد 
المســـيح إلـــى المـــاء وغطـــس، جـــاءت حمامـــة تمّثل 
الـــروح القـــدس واســـتقرت عليـــه، وفـــي نفـــس الوقـــت 
انشـــقت الســـموات وانفتحـــت وُســـمعت العبـــارة التـــي 
قالهـــا اآلب الســـماوي »هـــذا هو ابنـــي الحبيب الذي 
به ُســـررت«. ُســـررت، أي فرحت.. وهذا هو الفرح 
الكتابي؛ فعمل المعمودية في عماد الســـيد المســـيح 
الســـيد  يصنعـــه  عمـــل  أول  وكان  فـــرح،  يـــوم  كان 
المســـيح عانيـــة أمـــام جميـــع النـــاس. بعدهـــا كانـــت 

التجربـــة ثـــم الخدمـــة الجهرية.
وصـــار يوحنـــا المعمـــدان هـــو الماك الســـابق 
زمنًيـــا،  أشـــهر  بســـتة  منـــه  أكبـــر  المســـيح،  للســـيد 
وهـــو أيًضـــا الســـابق والصابـــغ ألنـــه هـــو الـــذي قـــام 
بالمعمودية. وهو الشـــهيد الذي اسُتشـــِهد في القصة 

المشـــهورة فـــي إعـــان الحـــق.

الفرح الروحي:
وهو ما نستشـــعره جميًعا عندما نقوم بممارسة 
ســـر المعموديـــة، يـــوم المعموديـــة يـــوم تاريخـــي فـــي 
حيـــاة كلٍّ منـــا. فرحـــت أســـرنا يـــوم معموديتنـــا كمـــا 
تفرح اليوم كل أسرة وهي تستعد لتقديم طفلها لنوال 
ســـر المعموديـــة. وهـــذا اليوم يـــا أحبائي نســـميه يوم 
المياد الســـمائي، أنت لك عيد مياد على األرض 
لـــه تاريـــخ وهذا التاريخ معروف ومهـــم، ولكن أيًضا 

لـــك التاريــــــــــــــــخ األهـــــم وهـــو 
عيـــد الميـــاد الســـمائي، يوم 
ُوِلـــدت مـــن المـــاء والـــــــــروح، 
وصـــارت المعموديـــة هــــــــــي 

البـــاب أو المفتـــاح الذي يفتـــح أمامنا الحياة الروحية 
والحياة الكنســـية، وأيًضا الحياة الســـماوية. فصارت 
يـــوم  ويأتـــي  المقدســـة.  األســـرار  بـــاب  المعموديـــة 
الشـــيطان  جحـــد  الجميلـــة:  بتفاصيلـــه  المعموديـــة 
ورفـــض الخطيـــة، وقبـــول اإليمـــان، واإلشـــبين الذي 
يتعهـــد بتســـليم اإليمـــان للطفـــل الصغير، ســـواء األم 
أو األب.. صـــار يـــوم فـــرح، فنجعـــل للطفل مابس 
بيضـــاء رمـــًزا للنـــور، ونضع له الزنـــار األحمر رمًزا 
لـــدم المســـيح الـــذي ُســـِفك علـــى الصليـــب مـــن أجـــل 

خـــاص كل إنســـان.
يبـــدأ ســـر المعموديــــــــــــة، ســـر الفـــرح، وننـــزل 
جـــرن المعموديـــة كأننـــا نزلنـــا نهـــر األردن، واألب 
الكاهـــن يقـــوم بمعموديـــة الطفل في ثاث غطســـات 
الرســـول  بولـــس  يقـــول  كمـــا  مدفـــون  الطفـــل  وكأن 
»مدفونيـــن معـــه فـــي المعمودية«. ثم ينال اإلنســـان 
الســـر الثانـــي: ســـر التثبيت، ســـر الميرون، وُيرشـــم 
فـــي جســـده 63 رشـــًما، وتصيـــر أعضـــاؤه مدشـــنة-
مكرســـة-مخصصة للمســـيح، فيصبح اإلنسان ملًكا 
للمســـيح، وتصيـــر لـــه هـــذه النعـــم الجديـــدة. وتكتمل 
يـــوم المعموديـــة فـــي ســـر اإلفخارســـتيا  النعـــم فـــي 
)التناول(. بالماء نولد وبالزيت نثبت وباالفخارســـتيا 

نتغـــذى ونحيـــا ونعيش. 
وبعـــد عمـــاد الســـيد المســـيح واستشـــهاد يوحنـــا 
المعمدان، قال الســـيد المســـيح هذه العبارة الجميلة: 
»قـــد كُمـــل الزمـــان واقترب ملكـــوت هللا فتوبوا وآمنوا 
باإلنجيـــل«... ويمكـــن أن نعتبر أن هذه هي رســـالة 
المعموديـــة أو عيـــد الغطـــاس المجيـــد، »قـــد كمـــل 
الزمـــان واقتـــرب ملكوت هللا«. كلمة »اقترب ملكوت 
هللا« قالها الســـيد المســـيح منذ 2000 عام، بمعنى 
أن اإلنســـان عليـــه أن يكـــون دائًمـــا مســـتعًدا. فمـــاذا 

إًذا؟..  نفعل 
1( توبـــوا: وهنـــا التوبـــة بصيغـــة الجمـــع، أن 
ننهـــض ونشـــجع بعضنـــا البعـــض على هـــذه التوبة، 
واســـتعادة ثـــوب المعموديـــة األبيـــض، ذلـــك الثـــوب 
المفـــرح. فـــكأن توبـــوا هنـــا هي إســـتعادة الفرح عندما 
يســـقط اإلنســـان في الحـــزن والهـــم أو الكآبة، فيدرك 
انـــه يوجـــد خلـــل مـــا، فيقـــوم لينقي نفســـه ويعـــود إليه 
الفـــرح. فالتوبـــة وثيقة هللا بالفـــرح، عندما تتوب تفرح 

بتوبتـــك، وتجلـــب الفـــرح لحياتك.
بالوصيـــة.  آمنـــوا  باإلنجيـــل«:  »آمنـــوا   )2
أحـــد الحـــروب التـــي ُنحـــاَرب بهـــا كل يـــوم أن نظـــن 
أن اإلنجيـــل للبركـــة، كام حلـــو، لكـــن أن تصـــدق 
الوعـــود  وتصـــدق  الوصيـــة  وتصـــدق  اإلنجيـــل 
وتصـــدق الكلمـــة هـــذه هـــي القضيـــة األهـــم. الســـيد 
المســـيح نّبهنـــا منـــذ ألفـــي عـــام: »آمنـــوا باإلنجيـــل.. 
آمنـــوا بالوصية..آمنـــوا بالوعـــد«، آمنـــوا هنـــا يعنـــي 
ق للكلمـــة  أن تصـــّدق، أن تكـــون علـــى يقيـــن. َصـــدِّ
التـــي تقرأهـــا، واعـــرف أن اإلنجيـــل لـــم ُيكَتب للهاك 
ولكنـــه ُكِتـــب للحيـــاة. لكي تعيـــش بالوصية، إذ ليس 
بالخبـــز وحـــده يحيـــا اإلنســـان بـــل بـــكل كلمـــة تخرج 

مـــن فـــم هللا..
فلنفرح يا إخوتي إًذا في هذا العيد المجيد.
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المزاميـــر  مـــن 
التـــي تعزينا ونحن نمر 
بضيقـــات متكـــررة هـــي 
كلمـــات مزمـــور »الرب 
وخاصـــي«،  نـــوري 
فالمزمـــور يتكلـــم عـــن اآلالم والضيـــق، وفـــي 
ذات الوقـــت يتكلم عـــن اختبارات التعزية في 
األلـــم، ففـــي وقـــت الضيق نســـتطيع أن ندرك 
كيـــف أن هللا يخّبئنـــا في مظلته. فاهلل يســـمح 
لنـــا أن نقابـــل تجارب وضيقـــات، ولكن بركة 
هـــذه الضيقـــات تمنح اإلنســـان خبرات جديدة 
فـــي حياتـــه الروحيـــة. فكثيًرا مـــا تقابلنا تجربة 
خطيـــة.. أو تجربـــة الضيقـــة.. أو خبرة تنفيذ 
الوصيـــة، وفـــي جميعهـــا علينـــا أن نضع في 
قلوبنـــا أننـــا ينبغـــي أن نخـــرج مـــن كل منهـــا 
بخبـــرة روحيـــة جديـــدة في حياتنـــا، ألنه بدون 
الضيقـــات ال يمكننـــا أن ننـــال اختبـــارات أو 

تعزيـــات جديـــدة..
أواًل: تجربة الخطية

عندمـــا تمـــر حياتنا بتجـــارب واختبارات 
هـــذه  المختلفـــة،  بالخطايـــا  العـــدو  وحـــروب 

عاشت الكنيسة فترة 
ال تقـــل عـــن ثاثـــة قـــرون 
كانـــت تحتفـــــــــــل بميــــــــــــاد 
الســـيد المسيــــــــــح وبعمـــاده 
تســـميه  يـــوم واحـــــــــــد  فـــي 
»عيـــد اإلبيفانيـــا« أي الظهور اإللهي، باعتبار أن 
الميـــاد تجســـد فيـــه ابـــن هللا الكلمـــة ورآه المجتمـــع 
اليهـــودي، إذ رأوه فـــي الهيـــكل يقـــرأ فـــي النامـــوس 
حيـــن بـــدأ خدمتـــه، وســـبقهم الرعاة بظهـــور خاص 
ـــًرا قائـــًا: »هـــا أنـــا أبشـــركم بفرح  للمـــاك لهـــم ُمبشِّ
عظيـــم يكـــون لكـــم ولجميـــع الشـــعب أنـــه ولـــد لكـــم 
اليـــوم فـــى مدينة داود مخلص هو المســـيح الرب« 
)لـــو11:2(، وقادهـــم المـــاك لرؤيـــة الطفل يســـوع 
موضوًعـــا فـــي مـــذود مقمًطا مثل الحمـــان »وهذه 
لكـــم العامـــة: تجـــدون طفـــًا مقمًطـــا مضجًعا في 

مـــذود« )لـــو12:2(.
وفـــي الغطـــاس ظهـــر الثالـــوث القـــدوس إذ 
فـــي  وهـــو  لابـــن  اآلب  وشـــهد  الســـماء  انفتحـــت 
المـــاء والـــروح القـــدس حـــالٌّ على االبن لتتـــم النبوة 
)إش1:61( »روح السيد الرب علي ألنه مسحني 
أرســـلني ألعصـــب منكســـري  المســـاكين،  ألبشـــر 
وللمأســـورين  بالعتـــق  للمســـبيين  ألنـــادي  القلـــب، 

باإلطـــاق، ألنـــادي بســـنة الـــرب المقبولـــة«. 

التجربـــة القاســـية تمنحنـــا أن نختبـــر تعامـــل 
هللا معنـــا بحـــب وحنـــو، وكيـــف يقودنـــا فـــي 
طريـــق النصـــرة، وكيف نصنـــع توبة، وكيف 
نتجنـــب طـــرق الشـــر، وكيف نتجنـــب العثرة، 
وكيـــف نكّمـــل توبتنـــا بحرص.. وهـــذه نماذج 

مـــن الكتـــاب المقدس
1( داود النبي:

أنـــه  يســـقط داود ربمـــا شـــعر  قبـــل أن 
هـــو المرتـــل الحلـــو وقائد الجيـــوش وصاحب 
هللا..  قلـــب  بحســـب  قلبـــه  الـــذي  القيثـــارة 
ويبّلـــل  نفســـه،  يراجـــع  فجعلـــه  ســـقوطه  أّمـــا 
فراشـــه بدمـــوع ُمـــرة، وارتعشـــت ركبتـــاه مـــن 
الُنســـك، وبـــدأ يتعلـــم االنســـحاق وينـــال بركـــة 
االتضـــاع.. ولـــم يكـــّرر داود خطيتـــه ألنـــه 
تعلـــم منهـــا.. نعـــم أخطـــأ مـــرة أخـــرى عندمـــا 
عـــّد الشـــعب، ولكنـــه تعّلـــم مـــن هـــذه الخطية 

أيًضـــا ولـــم يكررهـــا مـــرة أخـــرى.
2( يعقوب أبو اآلباء:

كان يعقـــوب ابًنـــا محبوًبـــا، إاّل أنه خدع 
أبـــاه وخـــدع أخـــاه عيســـو ليحقـــق مكاســـب، 

حـــدث  والغطـــاس  الميـــاد  كا  فـــي  وهكـــذا 
ظهـــور إلهـــي متنـــوع، وفـــي كا المناســـبتين أعلـــن 
أنـــه مخلـــص كمـــا أعلـــن المـــاك للرعـــاة، والنجـــم 
للمجـــوس، ويوحنـــا المعمـــدان عـــن الســـيد المســـيح 
فـــي عمـــاده إذ قـــال: »وســـطكم قائـــم الـــذي لســـتم 
يحمـــل خطايـــا  الـــذي  هـــوذا حمـــل هللا  تعرفونـــه، 
العالـــم كلـــه« )يـــو2٩:1(، فهـــو المخلـــص الـــذي 
التـــّف حولـــه المحتاجون إلى الخاص، ســـواء من 
المـــرض فشـــفى األعمـــى والمفلـــوج والمطروحيـــن 
والمطروديـــن والذيـــن ليـــس لهـــم أحـــد يذكرهـــم. كما 
أنـــه المتألـــم ألجـــل البشـــر: ففي الميـــاد ُوِضع في 
مـــذود للخـــراف الـــذي يشـــبه عربـــة الطفـــل وليـــس 
مـــذود البقـــر العالـــي، ولكن وســـط تبـــن وليس على 
ـــم، فلقـــد أختـــار األلـــم ألنـــه  ســـرير فيـــه تـــرف وتنعُّ
حمـــل هللا الـــذي ســـُيذبح علـــى الصليـــب لخـــاص 
العالـــم  كذبيحـــة منـــذ الطفولـــة. وحين نزل في نهر 
األردن كالخطاة الذين اعتمدوا ليغســـلوا خطاياهم، 
وكأنهـــم يتركونهـــا فـــي المـــاء لينزل ابـــن هللا الكلمة 
المتجســـد ليحمـــل هـــذه الخطايـــا. لذلـــك أشـــار إليه 
يوحنـــا المعمـــدان كحمـــل هللا الـــذي يرفـــع خطايـــا 
العالـــم علـــى الصليـــب.. وهكـــذا تألـــم فـــي الميـــاد 
كحمـــل مولـــود فـــي التبـــن فـــي المـــذود، وتألـــم فـــي 
العمـــاد إذ تعـــّرى كآدم الثاني نيابة عن آدم األول، 
بشـــر عبـــر األزمنـــة  مـــن  مـــن ســـيأتي  وفيـــه كل 

ُخـــِدع  إذ  ُجـــرِّب  خطيتـــه  فـــي  أيًضـــا  لكنـــه 
مـــن خالـــه البـــان وتغـــّرب لســـنوات طويلـــة 
فـــي أرض غريبـــة وتعـــّرض لغضـــب أخيه.. 
ولكـــن مـــن هـــذه التجـــارب تعلـــم يعقـــوب أن 
يتضـــع، فســـجد أمـــام أخيـــه الـــذي خدعه من 

قبـــل واعتـــذر لـــه.
3( بطرس الرسول:

الـــرب  محبـــة  اختبـــر  أنكـــر  عندمـــا 
وغفرانـــه عندمـــا نظـــر إليـــه وقـــت محاكمتـــه، 
دعـــاه  عندمـــا  كخـــادم  لـــه  قبـــول هللا  وتعّلـــم 
للخدمـــة مـــرة أخـــرى علـــى بحيـــرة طبريـــة.. 
وهـــذه الخبـــرة الروحيـــة ســـندته طـــوال حياتـــه 

حياتـــه. نهايـــة  فـــي  استشـــهاده  وحتـــى 
ونحـــن في كل مـــرة نمّر بتجربة ضعف 
واالتضـــاع  النصـــرة  خبـــرة  ننـــال  وخطيـــة 
مـــن  والحـــرص  الـــذات  ومراجعـــة  والتدقيـــق 
أخطـــاء الســـان. نتعلـــم متـــى نصمـــت ومتـــى 
نتكلـــم.. نتعلـــم األســـلوب اللّيـــن، ونتعلـــم أن 
كلماتنـــا  فـــي  وندقـــق  لفمنـــا،  حارًســـا  نضـــع 
لئـــا تـــؤذي اآلخريـــن مـــدى الحيـــاة، ونتعلـــم 
أن نبتعـــد عـــن مجـــال العثـــرة ســـواء قـــراءات 
أو أصدقاء، ونتعلم جدية الســـلوك والحرص 

علـــى النقـــاوة.

واألمكنـــة ومـــن يؤمـــن ويعتمـــد يخلـــص كمـــا أعلـــن 
يوحنـــا المعمـــدان والســـيد المســـيح نفســـه.

البـــركات التـــي نلناهـــا بميالد الرب يســـوع 
وعمـــاده: لقـــد رســـم لنـــا طريـــق خاصنـــا فـــي هذه 
المناســـبات الســـيدية الهامـــة، إذ شـــابهنا فـــي كل 
شـــيء مـــا خـــا الخطيـــة وحدهـــا بميـــاده وتجســـده 
ليفـــدي حياتنـــا مـــن الهـــاك األبـــدي إلـــى الحيـــاة 
األبديـــة، وأعطانـــا بعمـــاده الـــوالدة من فـــوق، حيث 
بالمـــاء والـــروح بـــدأت الخلقـــة األولـــى إذ كان على 
يـــرّف علـــى وجـــه  الغمـــر ظلمـــة وروح هللا  وجـــه 
الميـــاه )تـــك2:1(، وبالمـــاء فـــي نهـــر األردن وابن 
هللا الكلمـــة نـــازل فـــي المـــاء وروح هللا حـــالٌّ علـــى 
ابـــن هللا لُيعلـــن كمخلص العالم مـــن خال القديس 
يوحنـــا المعمـــدان.. إنـــه العريس للكنيســـة عروســـه 
العـــروس  لـــه  »مـــن  فقـــال:  الجديـــد،  العهـــد  فـــي 
فيفـــرح«  العريـــس  صديـــق  وأّمـــا  العريـــس،  فهـــو 
)يـــو2٩:3(.. وهكـــذا بـــدأت خلقـــة العهـــد الجديـــد، 
القديمـــة  البشـــرية  هـــو رأس  آدم األول  فـــإن كان 
حســـب الجســـد، فآدم الثاني رأس البشـــرية الجديدة 

والخليقـــة الجديـــدة..

وهكذا نري كيف شابهنا الرب يسوع بتجسده 
لكـــي نشـــابهه فـــي المعمودية كأبنـــاء بالتبني لآلب 
الســـماوي مـــن خـــال االبـــن الكلمة المتجســـد رأس 
مفرحـــة  بـــركات  إنهـــا  حقـــا  الجديـــدة...  البشـــرية 

السيدية. للمناســـبات 

الضيقات.. واختبار اهلل )1(
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كل مـــا يقولـــه لنـــا وليـــس بعضـــه، نطيعـــه حتى لو 
ضـــد فكرنـــا، نطيعـــه حتـــى ولـــو لم نـــَر الخير فيه، 
حتـــى لو شـــعرنا أنـــه ُيقّيد حريتنـــا، نطيعه حتى لو 
تعـــارض مـــع كام النـــاس »َيْنَبِغـــي َأْن ُيَطـــاَع هللُا 
َأْكَثـــَر ِمـــَن النَّـــاِس« )أع2٩:5(، نطيعـــه فيمـــا قاله 
بنفســـه، وما قاله من خال تاميذه »َالَِّذي َيْســـَمُع 

ـــي« )لو16:10(. ِمْنُكـــْم َيْســـَمُع ِمنِّ
8. المســـيحية ال تبيـــح الخمـــر.. وحينمـــا 
صّرح القديس بولس لتلميذه تيموثاوس باســـتعمال 
خمـــر قليـــل، كان للعاج وليـــس للمزاج )ألنه كان 
يعاني من أمراض وأســـقام ولم يكن هناك أدوية(، 
والنظـــر  الخمـــر وشـــربها  حـــّرم  قـــد  الـــرب  ولكـــن 
إليهـــا والجلـــوس مع الشـــاربين »ِلَمـــِن اْلَوْيـــُل؟ ِلَمِن 
ـــَقاَوُة؟ ِلَمـــِن اْلُمَخاَصَمـــاُت؟ ِلَمـــِن اْلَكـــْرُب ِلَمـــِن  الشَّ
اْلُجـــُروُح ِبَا َســـَبٍب؟ ِلَمِن اْزِمْهـــَراُر اْلَعْيَنْيِن؟. ِللَِّذيَن 
ـــَراِب  ُيْدِمُنـــوَن اْلَخْمـــَر الَِّذيـــَن َيْدُخُلوَن ِفي َطَلِب الشَّ
اْلَمْمـــُزوِج. اَل َتْنُظـــْر ِإَلـــى اْلَخْمـــِر ِإَذا اْحَمرَّْت ِحيَن 
ُمَرْقِرَقـــًة.  َوَســـاَغْت  اْلـــَكْأِس  ِفـــي  ِحَباَبَهـــا  ُتْظِهـــُر 
َكاألُْفُعـــواِن«  َوَتْلـــَدُغ  َكاْلَحيَّـــِة  َتْلَســـُع  اآلِخـــِر  ِفـــي 
الَّـــِذي  ِباْلَخْمـــِر  َتْســـَكُروا  »َواَل  )أم23:32-2٩(، 
وِح« )أف13:5(،  ِفيـــِه اْلَخَاَعـــُة، َبـــِل اْمَتِلُئوا ِبالـــرُّ
ـــا اآلَن َفَكَتْبـــُت ِإَلْيُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َمْدُعوٌّ َأًخا  »َوَأمَّ
َزاِنًيا َأْو َطمَّاًعا َأْو َعاِبَد َوَثٍن َأْو َشـــتَّاًما َأْو ِســـكِّيًرا 
َأْو َخاِطًفـــا َأْن اَل ُتَخاِلُطـــوا َواَل ُتَؤاِكُلـــوا ِمْثـــَل َهـــَذا« 
َواَل  َطمَّاُعـــوَن  َواَل  َســـاِرُقوَن  »َواَل  )1كـــو11:5(، 
ِســـكِّيُروَن َواَل َشـــتَّاُموَن َواَل َخاِطُفوَن َيِرُثوَن َمَلُكوَت 

هللا« )1كـــو10:6(.

احتفلنــــــــــا يـــــــــــوم 13 
طوبه بعيد ســـيدي صغير 
وهـــو عيـــد عــــــــــــــرس قانـــا 
الجليـــل... ولنـــا فـــي هـــذا 

العيـــد عـــدة دروس:

1. إعـــالن الهوته ومجده وســـلطانه على 
المادة إذ يســـتطيع أن يخلق من مادة مادة أخرى 

إذ خلـــق مـــن الماء خمًرا.

2. مباركـــه الـــزواج.. وتحويلـــه إلـــى ســـر 
صلـــوات  فـــي  ونقـــول  جمعـــه هللا(،  )مـــا  مقـــدس 
األكليـــل: »يامـــن حضـــر في عـــرس قانـــا الجليل، 
بـــاِرك هـــذا الـــزواج مثل ما باِركـــت ذاك الزواج... 
يـــا مـــن حـــل فـــي عـــرس قانـــا الجليـــل وبـــارك ذلك 
العـــرس وحـــول المـــاء الـــى خمـــر حقيقي بســـلطان 
الهوتـــه، بـــارك هـــذا العرس الذي لعبيدك بســـامة 

وألفـــة ومحبـــة واحرســـهما«.

3. الـــرب حاضـــر فـــي اإلكليـــل.. يجب أن 
نحتـــرم وجـــوده بالمابـــس الائقـــة، وعـــدم التحدث 
فـــي الكنيســـة أو الضحك، لكـــي ال يتحول اإلكليل 
إلـــى مســـرحية. كذلـــك يجـــب أاّل ننســـى أن الـــذي 
جمـــع بيـــن االثنيـــن هـــو هللا، الـــذي يجـــب أن يظل 
موجـــوًدا لكـــي يـــدوم هـــذا االتحـــاد.. موجـــوًدا فـــي 

بيتهمـــا وفـــي تعاماتهمـــا مـــع بعـــض ومـــع األوالد 
ومـــع الناس.

4. مشـــاركة الناس فـــي أفراحهم وأحزانهم 
كمـــا قـــال الكتـــاب »َفَرًحـــا َمـــَع اْلَفِرِحيَن وُبـــَكاًء َمَع 

اْلَباِكيـــَن« )رو15:12(.
الشـــفاعة  فهنـــاك  أنـــواع..  الشـــفاعة   .5
الكفاريـــة وهـــي خاصة بالمســـيح وحـــده َ»ِإْن َأْخَطَأ 
 » َأَحٌد َفَلَنا َشـــِفيٌع ِعْنَد اآلِب، َيُســـوُع اْلَمِســـيُح اْلَبارُّ
وَح  )1يو1:2(، وشـــفاعة الروح القـــدس »َوَلِكنَّ الرُّ
َنْفَسُه َيْشَفُع ِفيَنا ِبَأنَّاٍت اَل ُيْنَطُق ِبَها« )رو٨:26(، 
م  ـــلية وهـــي صلـــوات وطلبـــات ُتقـــدَّ والشـــفاعة التوسُّ
هلل مـــن النـــاس لبعضهـــم، ســـواء أكانـــوا أحيـــاء أو 
أموات. والشـــفاعة التوســـلية مقبولة عند المســـيح، 
فعلى الرغم من أن ســـاعته لم تكن قد جاءت بعد 
لعمـــل المعجـــزات، إاّل أنه صنع المعجزة اســـتجابة 

لشـــفاعة القديســـة الطاهرة مريم.
فـــرح  إلـــى  المـــادي  الفـــرح  تحويـــل   .٦
روحـــي.. ومـــن األفـــراح األرضيـــة إلـــى األفـــراح 
َلـــُه  »َمـــْن  لنفوســـنا  العريـــس  فهـــو  الســـماوية... 

)يـــو3:2٩(. اْلَعِريـــُس«  َفُهـــَو  اْلَعـــُروُس 
7. وصيـــة أمنا العـــذراء.. »َمْهَما َقـــاَل َلُكْم 
َفاْفَعُلـــوُه« )يـــو5:2(... ليتنـــا نطيعهـــا وننفـــذ كل 
مـــا قالـــه الـــرب مـــن وصايـــا وتعاليـــم، نطيعـــه فـــي 

هكذا يظل شعــــــــار “نحميـا”: 
»نقــــــــــــــــوم.. ونبــــنـــــــــي«.. قائًما.. 
دروًســـا ومنهـــج حيـــاة.. إذ علينـــا 
نحــــــــــــــــن أيًضا اآلن أن “َنُقـــــــــــــــــوُم 
َوَنْبِنـــي”.. فما معنى هذا الشـــعار 

لحياتنـــــا اآلن؟
أواًل: نقـــــــــــوم

- القيامـــــــــــــــة هنا هي “قيامة التوبــــــــــــــــة”.. »اْسَتْيِقْظ 
َأيَُّهـــا النَّاِئـــُم َوُقـــْم ِمـــَن اأَلْمـــَواِت َفُيِضـــيَء َلـــَك اْلَمِســـيُح« 

)أف14:5(..
- والمـــوت هنـــا هـــو “مـــوت الخطيـــة”.. ألن »ُأْجـــَرَة 

اْلَخِطيَّـــِة ِهـــي َمـــْوٌت« )رو23:6(.

الموت هنا عقوبة ونتيجة طبيعية، ألن الخطية:
2- وتقتل الروحانية.. 1- تدّمر الجسد.. 

3- وتفقد الخاطئ الحياة األبدية..
كلمـــة  تعنيـــه  مـــا  وهـــي  التوبـــة..  تلزمنـــا  هنـــا  مـــن 
“أقـــوم!!”.. فالتوبـــة هـــي: الصحـــوة الروحيـــة، التـــي فيها 
يقـــوم اإلنســـان، بوعـــي كامل، وإصـــرار ثابت )مثل االبن 
الضـــال( مـــن منطقـــة الخطيئـــة والتعـــدي، إلـــى حضـــن 

المســـيح، وحيـــاة الكنيســـة.

1- قيامة من الخطية المميتة..
2- إلى حياة روحية جديدة ومتجددة. 

3- تؤهلنا إلى حيـــــــــــاة أبديــــــــــــــة خالــــــــــــــدة مـــــــــــع هللا 
الملكوت.  فـــي 

مفهوم التوبة واالعتراف في كنيستنا:
1- النـــدم علـــى الخطيـــة.. مـــن كل القلـــب، بحيـــث 
يشـــعر التائب أن ما عاشـــه هو نوع من الموت الروحي، 
واالنفصال عن هللا، والتدمير المستمر للكيان اإلنساني.
2- العـــزم علـــى تركهـــا.. فبدون هذا العـــزم، يتحول 
التائـــب إلـــى إنســـان يتمنـــى دون أن يجاهـــد، ويتكلم دون 
أن يفعـــل. فالعـــزم علـــى ترك الخطيئة يظهـــر من الجهاد 
األميـــن الـــذي يبذلـــه اإلنســـان، كـــي يتخلـــص مـــن هـــذه 
األمـــور الســـلبية، وهكـــذا يحـــرص على أفكاره، وحواســـه، 
ومشـــاعره، وإرادتـــه، وســـلوكياته، مقاوًمـــا كل إغـــراء أو 
ضغـــط، مظهـــًرا للـــرب نيـــة صادقـــة فـــي التوبـــة والجهـــاد 
»َمـــْن  الحكيـــم:  قـــول  نتذكـــر  وهنـــا  المقدســـة،  والحيـــاة 
َيْكتُـــُم َخَطاَيـــاُه اَل َيْنَجـــُح، َوَمـــْن ُيِقـــرُّ ِبَهـــا َوَيْتُرُكَهـــا ُيْرَحـــُم« 

)أم13:2٨(.
3- واالعتـــــــــــــراف أمـــام األب الكاهـــــــــــن.. وهـــذا 
تتميًمـــا لـــكام الســـيد المســـيح للتاميـــذ حيـــث أعطاهـــم 
ســـلطان الحّل والربط: »ُكلُّ َما َتْرِبُطوَنُه َعَلى اأَلْرِض 
َتُحلُّوَنـــُه َعَلـــى  َمـــا  ـــَماِء، َوُكلُّ  ِفـــي السَّ َيُكـــوُن َمْرُبوًطـــا 
ـــَماِء« )مـــت1٨:1٨(،  اأَلْرِض َيُكـــوُن َمْحُلـــواًل ِفـــي السَّ
ثـــم يتقـــدم المعتـــرف للتنـــاول مـــن األســـرار المقدســـة. 
وفـــي االعتـــراف، يأخـــذ التائب - كما علمنا قداســـة البابا 
ًا؛ الِحْل مـــن الخطايا، والَحْل  ـــًا وحَّ شـــنوده الثالـــث - حِّ
للمشـــكات الروحيـــة التي تعـــوق نمونا الروحـــي. )يتبع(

mossa@intouch.com َوُأْعِطيُكْم ُرَعاًة َحَسَب َقْلِبي، َفَيْرُعوَنُكْم«
ِباْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم« )إر15:3(

القمص حزقيال األنبا بيشوي
واألسرة وتاسوني بوتامينا بورسعيد

وزوجتك وأبناؤك 
ود. فيلوباتير ودميانه وماريان 
وكيرلس وأسرته وأم عماد وأسرتها

يهنئـــــــــــون

القمص بولس زكريا حنا
كاهن كنيسة القديسة دميانه ومارجرجس 

بفورتنية بملوي 
باليوبيل الفضي 
ونواله رتبة القمصية

ويشكرون نيافة الحبر الجليل
األنبا ديمرتيوس

أسقف ملوي وتوابعها
الرب يحفظ لنا حياته
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فـــي سلســـلة عرضنـــا لخدمة المكتـــب البابوي 
للرعايـــة االجتماعيـــة وضحنـــا في عددين ســـابقين:

عامـــة  بيانـــات  قاعــــــــدة  وجـــود  تنفيـــذ   )1
ل بهـــا معظـــم عائـــات الرعايـــة االجتماعيـــة  ُمســـجَّ
بإيبارشـــيات الكـــرازة بمصـــر، تعتمـــد علـــى وجـــود 
الرقـــم القومـــي الـــذي ينفـــرد بـــه كل شـــخص علـــى 
مســـتوى الجمهوريـــة، ومنـــه أصبـــح لـــكل أســـرة ولـــكل فـــرد رقـــم كـــودي 
خـــاص بـــه. 2( تفعيـــل برنامـــج »علِّـــم ابنـــك« الـــذي يهـــدف إلـــى االهتمـــام 
بتعليـــم التاميـــذ فـــي مراحـــل التعليم األساســـي، فا ُيحَرم طالـــب من تعليم، 
وذلـــك مـــن خـــال عمل مجموعـــات تقويـــــــــة بالكنائـــــــس. 3( تفعيل برنامج 
وثيقـــة أمـــان الـــذي يهـــدف إلـــى عمـــل وثيقـــة تأميـــن مـــن وزارة التضامـــن 

االجتماعـــي لعائـــل االســـرة.
وفـــي هـــذا العـــدد سنســـتعرض البرنامـــج الثالث وهو »بنـــت الملك«.. 

الـــذي يهـــدف إلـــى تحقيـــق المبدأ الكنســـي »ال ُتحَرم فتاة مـــن زواج«..
الهـــدف مـــن هـــذا البرنامـــج: مشـــاركة الكنيســـة فـــي مســـاعدة أّيـــة فتاه 

فـــي نفقات الـــزواج.
كيفيـــة تطبيـــق البرنامـــج: أ( عمـــل دفاتـــر توفيـــر لـــكل فتاه من ســـن 
10 إلـــى 15 ســـنة، وذلـــك بحصـــر عـــدد هـــؤالء الفتيـــات مـــن خـــال قاعدة 
البيانات الموحدة المدون فيها أســـماؤهن واألرقام القومية. ب( يقوم األب 
كاهـــن الكنيســـة بعمـــل هـــذه الدفاتـــر كواهـــب بالقيمـــة التـــي فـــي الدفتـــر، وال 
يحـــق ألحـــد التصـــرف فـــي المبلـــغ إاّل عنـــد الـــزواج للمشـــاركة فـــي نفقاتـــه. 
يتـــم فتـــح دفتـــر التوفيـــر بخمســـمائة جنيـــه علـــى أن يزيـــد هذا المبلـــغ ليصل 
إلـــى قيمـــة مناســـبة لكل فتـــاة عند االحتياج لمصاريف الـــزواج. ج( اهتمت 

بعـــض الهيئـــات والجمعيـــات القبطيـــة الخيريـــة بالخـــارج فـــي تدعيـــم هـــذا 
البرنامـــج ألهميته.

وقد تم استصدار عدد 3,4٩4 دفتر توفير.
خطة سنة 2019:

ونرجـــو مـــن هللا أن يتم عمـــل هذه الدفاتـــر لكل بناتنا وتغذيتها لســـد 
االحتياجـــات ومواجهـــة حالة الغالء.

وتقوم ســـكرتارية الرعاية االجتماعية بالتنســـيق مع اإليبارشيات من 
خالل التواصل على تليفونات: 01200211980 - 0127157٦٦٦4

وقـــد تم فتح حســـاب لقبـــول التعضيدات لهذه الخدمـــة )زواج البنات( 
CIB على البنك التجـــاري الدولي

حساب مصري 100035771907 - حساب دوالر 10003577192٦

  الفترة  المتوقع إنجازة  عدد الفتيات

من  78,7,
747,51 

من سن  تمن الفتيات المسجال %45تغطية 
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الكنيســــــــــة جســـــــد 
المســـيح هي كائن حّي.. 
ُوِلـــَد يوم الخمســـين، وينمو 
بعمـــل الـــروح القـــدس يوًمـــا 
فيوًما.. فالســـّيد المســـيح لم 
يتـــرك لنـــا كتاًبـــا أو نصوًصـــا معّينـــه لنحفظهـــا، وال 
ًدا، بل فقط ســـّلمهم  ســـّلم للرســـل قانـــوَن إيمـــاٍن ُمحدَّ
ودعاهـــم  والعدالـــة،  والقداســـة  المحّبـــة  مبـــادئ 
للثبـــات فيـــه لكـــي يمتلئوا مـــن روحه القـــّدوس.. 
وبتفاُعلهـــم مـــع الروح القـــدس تنمو الكنيســـة..!
أوّد أن أتحـــّدث فـــي هذا المقال باختصار عن 
جانـــب واحـــد فقـــط يظهـــر فيـــه عمـــل الـــروح القـــدس 
بالتفاُعـــل مـــع آباء الكنيســـة، من أجـــل بلورة قانون 
اإليمـــان، الـــذي يؤمـــــــــن بـــه اآلن كـــــــــّل المســـيحّيين 

فـــي العالم..
ِصَيـــغ  ُتســـَتعَمل  كانـــت  الكنيســـة  بدايـــة  فـــي 
إيمانّية بســـيطة ُيقّر بها الشخص َجهًرا أمام بعض 
الشـــهود قبل المعمودّية، وهذا ما أشـــار إليه القديس 
بولـــس الرســـول فـــي حديثـــه مـــع القّديـــس تيموثاوس 
عندما قال له: »َأْمِســـْك ِباْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّتي ِإَلْيَها 
ُدِعيـــَت َأْيًضـــا، َواْعَتَرْفَت االْعِتـــَراَف اْلَحَســـَن َأَماَم 
ُشـــُهوٍد َكِثيِريـــَن« )1تـــي12:٦( وهـــو هنـــا ُيذّكـــره 
بإقـــرار اإليمـــان الـــذي جاهـــر بـــه قبـــل معمودّيتـــه، 
وهـــو  الحســـن”،  “االعتـــراف  ُيســـّمى  ذلـــك  وكان 

إقـــرار مختصـــر باإليمان بالمســـيح ابن هللا وعمله 
الخالصـــي ومجيئـــه الثاني للدينونـــة.. وكانت كّل 
كنيســـة فـــي العالـــم تضـــع هـــذا اإليمـــان البســـيط في 
صياغـــة مناســـبة لهـــا بإرشـــاد الروح القـــدس، فكانت 
هنـــاك ِصَيـــغ متعـــّددة فـــي كلمـــات قليلـــة، وتحمـــل 
نفـــس المعانـــى تقريًبـــا.. وظـــّل الوضع هكـــذا حوالي 

ســـنة.. ثاثمائة 
بعـــد ظهـــور هرطقـــة آريـــوس فـــي أوائـــل القرن 
د  الرابـــع، ظهـــرت الحاجـــة لوضع قانون إيمـــان موحَّ
أكثـــر تفصيـــًا تلتـــزم بـــه كّل كنائـــس العالـــم.. وقـــد 
تـــّم هـــذا فـــي المجمَعْيـــن المســـكونّيْين فـــي نيقية عام 
325م والقســـطنطينّية عـــام 3٨1م، فقانون اإليمان 
َي  الحالـــي هـــو ِنَتـــاج هذيـــن المجمعيـــن، لذّلـــك ُســـمِّ

»قانـــون اإليمـــان الِنيَقـــِوي الُقســـطنطيني«.
مـــا أوّد التركيـــز عليـــه أّن هـــذا القانـــون أخذ 
ـــد لنـــا  وقًتـــا فـــي بلورتـــه بهـــذا الشـــكل.. وهـــذا يؤكِّ
أّن الكنيســـة كائـــن حـــّي ينمـــو بقيـــادة اآلبـــاء 
المســـتنيرين بالـــروح القـــدس، فال مـــكان للجمود 

ـــر فيهـــا أبًدا.. والتحجُّ
الـــذي ال يعرفـــه الكثيـــرون أّن صيغـــة قانـــون 
مختصـــرة  كانـــت  نيقيـــة  مجمـــع  فـــي  اإليمـــان 
ا، واآلبـــاء المائـــة والخمســـون فـــي مجمـــع  جـــدًّ
القســـطنطينّية أضافـــوا لهـــا الكثيـــر مـــن العبارات 

التوضيحّيـــة بيـــن الســـطور مـــع الجـــزء الختامـــي 
كمـــا  اإليمـــان  قانـــون  نـــص  أّن  بمعنـــى  بكاملـــه.. 
نعرفـــه اليـــوم اســـتغرق ســـنوات طويلـــة وجهـــًدا فكريًّا 
كبيـــًرا مـــن مئـــات من اآلباء األســـاقفة بإرشـــاد الروح 
القـــدس لكـــي َيظهـــر في شـــكله الحالـــي.. وألّننا كّلنا 
نحفـــظ قانـــون اإليمـــان، فســـوف تكتشـــفون عندمـــا 
أضـــع أمامكـــم نـــّص مجمـــع نيقيـــة حجـــم اإلضافات 

التـــي دخلـــت عليـــه فـــي القســـطنطينّية..

ها هو النّص النيَقوي:

الـــكّل،  ضابـــط  آب  واحـــد،  بإلـــه  “نؤمـــن 
خالـــق، كّل مـــا ُيـــرى ومـــا ال ُيـــرى. وبـــربٍّ واحـــد 
مـــن اآلب،  المولـــود  ابـــن هللا،  المســـيح  يســـوع 
نـــور مـــن نـــور، إلـــه حّق مـــن إلـــه حـــّق، مولود 
غيـــر مخلـــوق، مســـاٍو لآلب فـــي الجوهـــر، الذي 
بـــه كان كّل شـــيء، الـــذي من أجلنا نحن البشـــر 
ومـــن أجل خالصنا نزل وتجّســـد، وتأّنـــس، وتأّلم 
وقـــام فـــي اليـــوم الثالـــث كما فـــي الكتـــب، وصعد 
إلى الســـماء، وســـيأتي ليدين األحيـــاء واألموات، 

وبالـــروح القـــدس«.

مـــن هنـــا نفهـــم كيـــف أّن الكنيســـة كائـــن 
حـــّي ينمـــو بالـــروح القـــدس العامـــل فـــي آبائهـــا 
وقّديســـيها، ولـــم ولـــن يتوّقـــف عـــن العمـــل بعـــد 
نياحـــة بعض آبائها، بل هو قادر باســـتمرار على 
قيـــادة أعضاء جســـد الكنيســـة وتنميـــة غصونها 
الجديـــدة مـــن أجل المزيد مـــن النمو فـــي المحّبة 

والفكـــر والـــروح والشـــهادة للعالـــم أجمع..!

fryohanna@hotmail.com
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هـــو أيًضـــا ســـر اســـتمرار الخـــاص في الكنيســـة 
بالـــروح القـــدس العامـــل فيها وبها. فبتجســـد االبن 
الكلمـــة صـــارت المـــادة مقدســـة، وســـر تقديـــس، 
وذلـــك بإعادتهـــا إلـــى وظيفتهـــا األصلية، كســـابق 
عهدهـــا، وســـيلة إلعـــان حضـــور هللا والشـــركة 
معـــه. فالـــرب يســـوع المســـيح باتحـــاده بطبيعتنـــا، 
ونزولـــه ميـــاه االردن، قدس الميـــاه وجعلها تحمل 
نعمـــة الخـــاص للعالـــم، فيهـــا نولـــد مـــن جديـــد، 
الجديـــدة  للحيـــاة  الثانـــي  ميادنـــا  ســـر  فتكـــون 
التـــي تبـــدأ هنـــا، وتمتـــد للحيـــاة األبديـــة. وزيـــت 
الميـــرون، يصيـــر ســـر ســـكنى لروح هللا وتدشـــين 
الـــذي  المســـيحي  فاإلنســـان  اإلنســـاني،  للجســـد 
يلبـــس المســـيح )المعموديـــة( يتحـــول جســـده إلـــى 
مســـكن للـــروح، ويكـــون انعكاًســـا لصورة المســـيح 
يســـكن  هيـــكل هللا وروح هللا  ألننـــا  العالـــم،  فـــي 
فينـــا. أّمـــا مادتـــي الخبـــز والخمر، فيتحـــوالن بقوة 
الـــروح القـــدس إلـــى جســـد حقيقـــي ودم حقيقيـــي، 
فيكونا ســـر حياة ال تنتهي، كما أكد الرب يســـوع 
قائًا: »من يأكل جســـدي ويشـــرب دمي له حياة 
أبديـــة«... وهكـــذا باقـــي األســـرار الكنســـية. بـــل 
والكنيســـة كلهـــا، بكتبهـــا، بأيقوناتهـــا، ومبانيهـــا، 
وســـتورها، وأبوابها... تصير مقدســـه وســـر بركة 
ونعمـــة وشـــفاء للبشـــرية كلهـــا. فبحضـــور ابن هللا 
إلـــى عالمنـــا وتجســـده واتحـــاده بطبيعتنـــا ليصيـــر 
ابًنـــا لإلنســـان، تقـــدس الزمان والمكان واإلنســـان، 

ليصيـــر العالـــم كلـــه للرب ومســـيحه.

هو أحــــــــــــد ألقــــــــــــاب 
الرب يســـوع المسيح. أول 
من أشـــار إلـــى هذا اللقب 
هـــو دانيــــــــــــال النبـــي فـــي 
رؤيـــــــــــاه )دا14-13:7(، 
فـــي إشـــارة، إلـــى المســـيح المنتظـــر الذي ســـتتعّبد 
لـــه كّل الشـــعوب. وقـــد أطلـــق الـــرّب يســـوع هـــذا 
اللقـــب على نفســـه لإلشـــارة إلى أّنه هـــو متّمم كّل 
النبوات. لذلك فابن اإلنســـان، هو نفســـه ابن هللا، 
الكلمة، المولود من اآلب قبل كل الدهور، الذي 
فـــي مـــلء الزمـــان اتخذ جســـًدا مـــن مريـــم العذراء 
واتحـــد به، اتحـــاًدا حقيقًيا طبيعًيا، اتحاًدا اقنومًيا، 
بغيـــر اختـــاط وال امتـــزاج وال تغييـــر، فصار هذا 
الجســـد هو جســـده الخاص بحسب تعبير القديس 
كيرلـــس الكبيـــر. هـــذا الجســـد )جســـده الخـــاص( 
المتحـــد بالاهـــوت منـــذ اللحظـــة األولـــى للحبـــل 
المقـــدس، هـــو الـــذي اختتـــن فـــي اليـــوم الثامـــن، 
ًمـــا النامـــوس، ومن خاله اقتبل الروح القدس  متمِّ
ًا كل بر. وبه ذاق  لنـــا في ســـر المعموديـــة، مكمِّ
المـــوت مـــن أجلنا ومن أجل خاصنا، وبه صعد 
إلـــى الســـموات جالًســـا عـــن يمين اآلب، وســـيأتي 
به في مجده مع مائكته في مجيئة الثاني. فهو 
اتحاد دائم أبدي، فاهوته لم ولن يفارق ناســـوته 

عرف األقبــــــــــاط فن اإلنجيـــــــــــل الُمصـــــــور منذ القرن السادس 
الميادي على األقل، وذلك بشهادة مخطوط إثيوبي عبارة عن 
إنجيل مصور يرجع للقرن التاسع الميادي، يذكر فيه ناسخه أن 
ذلك اإلنجيل المصور ُمنقول من مخطوط قبطي إلنجيل مصور 

تاريخه يعود للقرن السادس الميادي.
ولعل من أقدم من عرفنا من ُمبدعي هذا الفن كان أنبا ميخائيل مطران دمياط 
المخطوط  ناسخ  فهو  الموهوب.  القبطي  والناسخ  الفنان  ذاك  )1157-120٨م؟(، 
الشهير )31 قبطي( بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، وهو عبارة عن األربعة بشائر 
قبطي )بحيري( مع عدد كبير من الُمنمنمات، تاريخ نسخه يرجع للفترة من 1٩ أبريل 
117٨ إلى ٩ يناير 11٨0م. والمخطوط وقف بيعة السيدة العذراء والدة اإلله بدمياط. 
وفي بدايته رسم للسيد المسيح ثم للبابا مرقس الثالث الشهير بابن زرعه الـ73 )1166-

11٨٩م( ُمرتدًيا الكسوة البطريركية المكونة من الديباج )الحرير( األزرق وباريه من 
ديباج أحمر بتصاوير ذهب )وهو زي البطاركة األقباط منذ العصر الفاطمي(. وفي 

بنهاية المخطوط دالل )جدول( للقراءات الكنسية لطول السنة التوتية، راجع:
Stphen Emmel, «Le mystère du manuscrit copte 13», Pages 

chrétiennes d’Égypte les manuscrits des Coptes, p. 16-19.
ولعل األنبا ميخائيل كان مشرًفا على الرعية القبطية الناشئة بباد الشام )قبل تأسيس 
اإليبارشية القبطية بالقدس(، حيث وصلنا خبر زيارة هذا الحبر للقدس والشام. فقد زار دير 
السيدة العذراء بصيدنايا في 22 برمودة سنة ٩00ش )الثاثاء 17 أبريل 11٨4م( ، بل 
بدير  الكبرى  العذراء  السيدة  بكنيسة  قبطي  مذبح  وجود  باحتمال  القول  إلى  البعض  يذهب 
صيدنايا للروم األرثوذكس، أسوة بسائر الطوائف األخرى التي كانت تملك مذابح في هذه 
الكنيسة وقتئذ )راجع: حبيب الزيات، خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا، دمشق 1٩٨2م، 

ص ٨6،2٩(.

لحظـــة واحـــدة وال طرفـــة عيـــن. ولهـــذا حرصـــت 
الكنيســـة المسترشدة بالروح القدس أن ُتدخلنا إلى 
هـــذا اإليمـــان مـــن خـــال سلســـلة مـــن األحـــداث 
لنـــا  لتؤكـــد  اإللهـــي،  الظهـــور  أعيـــاد  واألعيـــاد، 
على ناســـوتية الرب يســـوع، فجســـده كان حقيقًيا، 
وناســـوته كان كامًا، فلقد شـــابهنا في كل شـــيء 
مـــا خـــا الخطيـــة وحدهـــا. ولذلـــك، فكمـــا واجهت 
تحـــاول  التـــي  الهرطقـــات  كل  وبشـــدة  الكنيســـة 
أن ُتنقـــص مـــن الهـــوت الـــرب يســـوع وألوهيتـــه 
)كاآلريوســـية(، رفضـــت الكنيســـة أيًضـــا ووقفـــت 
بقـــوة أمـــام كل المحـــاوالت التي حاولـــت أن تجرد 
الرب يســـوع من إنســـانيته الكاملة )كالنســـطورية، 
واألوطاخيـــة(. فالخـــاص الـــذي تحياه إنســـايتنا، 
الـــذي  والمجـــد  كنيســـتنا،  تعيشـــه  الـــذي  والفـــرح 
ينتظـــر بشـــريتنا، هـــو ناتـــج عـــن اتحـــاد الاهوت 
بالناســـوت.. فلـــو لـــم يكـــن المســـيح هـــو هللا، مـــا 
كان للفـــداء قيمـــة. ولـــو لـــم يكـــن هللا الـــا زمنـــي 
تجســـد فـــي صـــورة إنســـان وصـــار تحـــت الزمـــن، 
مـــا كانـــت البشـــرية تمتعت بالخـــاص، وال صار 
لهـــا موضـــع خـــارج الزمـــن أي األبديـــة. فاالتحـــاد 
القائـــم بيـــن الطبيعتيـــن هـــو ينبـــوع البركـــه والنعمة 
والخـــاص فـــي مســـيحيتنا. وهـــذا االتحـــاد ليـــس 
م عـــود الصليـــب، بـــل  فقـــط ســـر الخـــاص الُمقـــدَّ

hamaged@yahoo.com

ُمنمنمة عماد السيد المسيح من 
يوحنا السابق الصابغ

رسم للسيد المسيح في بداية من المخطوط 13 قبطي باريس
المخطوط

رسم البابا مرقس الثالث الـ 37 في 
بداية المخطوط

ُمنمنمة معجزة تحويل الماء لخمر 
مختار بعرس قانا الجليل
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وَمـــــــــــــْن ِمنــــــــــــــــا ال 
يعشـــق الربـــح، ويتهلـــل 
بشـــًرا وصبـــــــــــــوًرا فـــــــــور 

إليـــه؟ الوصـــول 
وأكثرنــــــــــــــا يهتــــــــــــم بصفقـــــــــــــات المــــــــــــال 

والبورصة.. والعقـــار 
أّمـــا االســـتثمار فـــي العقـــــــــــل، فقلما نهتم 

بـــه مـــع أنه أغلـــى وأهم اســـتثمار...
دعنـــي اســـألك ســـؤااًل هاًمـــا: كـــم شـــهادة 
دراســـية حصلـــت عليهـــا، وكـــم دورة تدريبيـــة 
حضـــرت؟ وكم كتاًبا قرأت ودرســـت؟ وكم من 
المعلومـــات الثمينـــة مـــألت بهـــا وعـــاء ذهنك؟

العلـــم  أن  أدركـــوا  الذيـــن  هـــم  قليلـــون 
هـــو أبلـــغ وأرفـــع اســـتثمار، وأن المعرفـــة هـــي 
للفاســـفة  يحلـــو  كمـــا  للقـــوة  األول  المصـــدر 
 Savoir C’est“ يقولـــوا  أن  الفرنســـيون 
pouvoir” أو كمـــا يحلـــو للفاســـفة اإلنجليـــز 

”knowledge is power“ يقولـــوا  أن 

+ كل مـــرة تتعلـــم فيهـــا درًســـا أو تحفـــظ 
معلومـــة، كل كتـــاب تقرأه وكل نـــدوة تحضرها 
أو مؤتمـــر تتابعـــه، أو مجهـــود تبذلـــه للـــدرس 
والبحـــث، هـــو أهـــم مصــــــــــــدر لغنــــــــــــى عقلـــك 

وشـــبعه. ورفعته 
أذّكرك..

+ الحمقى يبغضون العلم )أم22:1(
+الحكمـــة والشـــريعة ومعرفـــة العلـــم مـــن 

عنـــد الـــرب )ســـيراخ 15:11(
بابـــل  ملـــك  نصـــر  نبوخـــذ  أن  وأذّكـــرك 
اختـــار دانيـــال والثاثـــة فتية مـــن وزرائه ألنهم 
معرفـــة  فـــي كل حكمـــة وعارفيـــن  »حاذقيـــن 

بالعلـــم« )دانيـــال 4:1(. فهـــم  وذوي 
وأذّكـــرك كذلـــك أن االعتمـــاد علـــى العلم 
بـــدون هللا يصيـــب اإلنســـان بالكبـــر والتعالي، 
فالعلـــم ينفـــخ )1كـــو1:٨(، إنمـــا نحـــن نتحدث 
عـــن العلم المختلط باالتضاع، المســـنود على 

نعمـــة هللا وســـنده وقوته.

إًذا استثمار العقل هو ما ندعو إليه.
الدروس:

1- احـــرص أن تتعلـــم دائًمـــا، فالجلوس 
فــــــــــي صفــــــــــــــــوف المتعلميــــــــــــــن هو شيمـــــــــــــة 

الحقيقين. العلمـــاء 
2- اجتهـــد أن تقـــرأ كثيـــًرا وتســـمع كثيـــًرا 
لمـــن هـــم مـــن زمرة الحكمـــاء. وتذكر الرســـول 
بولـــس أوصـــى تلميـــذه تموثـــاوس أن يعكـــف 
علـــى القـــراءة قبل أن يوصيـــه بالوعظ والتعليم 

)1تي13:4(.
3- أي مصـــدر للعلـــم مفيـــد، شـــرط أن 
تمتلـــك العقليـــة الناقدة الباحثـــة، وأن تصاحبها 
بالســـؤال لمـــن هـــم أعلـــم منـــك، فالقـــراءة بحـــر 
مشـــــــــــــورة  مـــع  والبحـــث  الجهـــد  إلـــى  يحتـــاج 

الربـــان الماهـــر.
4- اســـتثمر فتـــات الوقـــت أثنـــاء اليـــوم 
فـــي القـــراءة واالســـتماع للكتـــب المســـموعة أو 
للعظـــات المســـجلة. كل دقيقـــة تفيـــض منهـــا 
امألهـــا صـــاة أو قـــراءة أو خدمـــة فهـــم أعظم 

اســـتثمار للوقـــت.
أي  لتشـــارك  فرصـــة  كل  انتهـــز   -5
بذلـــك  فأنـــت  غيـــرك،  مـــع  تعلمتهـــا  معلومـــة 
تثبتهـــا فـــي عقلـــك قبـــل أن تفيد بهـــا اآلخرين.

drmagdyishak@yahoo.com

أيها الفخارى األعظم
أنا كالخزف بين يديك

عد واصنعنى وعاًء آخر
مثلما يحّسن فى عينيك

الفخـــارى  أن   ،)1٨( إرميـــا  ســـفر  يحدثنـــا 
وهـــو يصنـــع عمًا علـــى الدوالب، »فَفَســـَد الِوعاُء 
، فعاَد  اّلـــذي كاَن َيصَنُعـــُه ِمـــَن الّطيِن بَيِد الَفّخاريِّ
وَعِملـــُه ِوعاًء آَخَر كما َحُســـَن فـــي َعيَنِي الَفّخاريِّ 
أْن َيصَنَعـــُه. فصـــاَر إَلـــيَّ كاُم الـــرَّبِّ قائـــًا: أمـــا 
أســـَتطيُع أْن أصَنـــَع بُكـــْم كهـــذا الَفّخـــاريِّ يـــا َبيـــَت 
؟ هوذا كالّطيِن بَيِد الَفّخاريِّ  إســـرائيَل، يقوُل الرَّبُّ
أنتُـــْم هكـــذا بَيـــدي يـــا َبيـــَت إســـرائيَل« )إر4:1٨-

يـــا  )إشـــعياء ٨:64(: »واآلَن  فـــى  ويقـــول   .)6
َربُّ أنـــَت أبونـــا. َنحـــُن الّطيُن وأنـــَت جاِبُلنا، وُكلُّنا 

َعَمـــُل َيَديَك«. 
هللا ال ييـــأس مـــن اإلنســـان، وال يرميـــه مـــن 
أمامـــه، بـــل يعيـــد تشـــكيله، ويطّهـــره، وينـــزع عنـــه 
العـــادات الرديئـــة. هـــذا الفخـــارى األعظـــم يعيـــد 
تشـــكيلنا مـــرة ثانيـــة عندمـــا نفســـد، وال يلقينـــا عنه. 
هللا يشـــّكل كل إنســـان لعمل معين وخدمة معينة، 
وخلقنـــا  الـــذى صنعنـــا،  هـــو  عملـــه  نحـــن  ألننـــا 
ألعمـــال صالحـــة بالطبـــع، قـــد ســـبق هللا فأعدهـــا 

لكـــى نســـلك فيهـــا )أف10:2(. 
تشـــكيل »شـــاول«،  إعـــادة  أمـــام  نحـــن  هـــا 
تاميـــذ  علـــى  وقتـــًا  تهديـــًدا  ينفـــث  ظـــّل  الـــذى 
الـــرب، لكـــن قرر الرب إعادة تشـــكيل هذا اإلناء، 
فبغتة أبرق حوله نور من الســـماء وســـمع صوت 
لمـــاذا  شـــاول  »شـــاول  األعظـــم«:  »الفخـــارى 
تضطهدنـــى؟ صعـــب عليـــك أن ترفس مناخس«، 
ووّجه الرب حنانيا أن يذهب إلى شـــاول، وعندما 
علـــم حنانيـــا قـــال: »يـــا رب كـــم من الشـــرور فعل 
بقديســـيك فى أورشـــليم«! تأمل عزيزى القارئ فى 
قـــول الـــرب لحنانيـــا: »اذَهـــْب! ألنَّ هـــذا لـــي إناٌء 
ُمختـــاٌر لَيحِمـــَل اســـمي أمـــاَم ُأَمـــٍم وُملـــوٍك وَبنـــي 
إســـرائيَل. ألّنـــي ســـُأريِه كـــْم َينَبغـــي أْن يتألَّـــَم ِمـــْن 
أجِل اســـمي« )أع٩(.. وهكذا أُعيد تشـــكيل اإلناء 
شـــاول إلـــى اإلنـــاء بولـــس، الرســـول العظيـــم بيـــن 

والتاميذ.  الرســـل 
ويذكـــر لنـــا الكتـــاب المقـــدس صـــورة أخـــرى 
إلعادة التشـــكيل: زكا العشار، ذلك الرجل الظالم 
القاسى المكروه من المجتمع؛ نجد السيد المسيح 
يقـــف فـــى وســـط الزحام لهـــذا الشـــخص بالتحديد، 
وينظـــر لـــه ويتحـــدث معـــه. ألـــم تتســـاءل عزيـــزى 
القـــارئ: مـــا الـــذى جعل الســـيد المســـيح يهتم بهذا 
الشـــخص الخاطـــئ الُمحتَقـــر مـــن النـــاس؟ ال بـــد 
مـــن إعـــادة تشـــكيل هـــذا اإلنـــاء الســـتخدامه، رغم 

أنـــه محتقـــر ومرذول مـــن النـــاس والمجتمع.
إًذا هنـــاك حقيقـــة أكيـــدة هي أن هنـــاك هدًفا 
محـــدًدا خلقنـــا هللا ألجلـــه، لكـــن دعنـــا نتســـاءل، 

لماذا يفســـد اإلنســـان؟
نتيجـــة  االنســـان،  فســـاد  أن  المؤكـــد  مـــن 
مقاومـــة إرادة اإلنســـان إلرادة هللا، ولنتذكـــر عندما 
وّبـــخ يســـوع أورشـــليم: »يـــا أوُرَشـــليُم، يا أوُرَشـــليُم! 
يـــا قاِتَلـــَة األنبياِء وراِجَمَة الُمرَســـليَن إليها، كْم َمرٍَّة 
جاَجُة ِفراَخها  أَردُت أْن أجَمَع أوالَدِك كما تجَمُع الدَّ
تحـــَت َجناَحيها، وَلـــْم ُتريدوا!« )مـــت37:23(.

ولكـــن هللا الفخـــارى الحكيـــم، قـــادر أن يعيـــد 
تشـــكيل هذا اإلنســـان، ويعطيه مكاًنا آخر لخدمة 
أخـــرى تتناســـب مـــع تشـــكيله الجديـــد الـــذى أعـــاده 
هللا بأصابعـــه، هـــذه األصابـــع التـــى تشـــير إلـــى 
نعمـــة هللا العاملـــة فينـــا، لذلك قال الســـيد المســـيح 
عـــن الـــروح القـــدس إنـــه أصبـــع هللا )لـــو20:11؛ 
مـــت2٨:12(، هـــذه األصابـــع تعمـــل مـــن خـــال 
ذراع هللا القويـــة التـــى تحـــرك اليـــد التـــى تضم هذه 
األصابع )ذراع قدســـه - إش10:52(، وما نحن 
إاّل آنيـــة مـــن خـــزف نحمـــل هـــذا الكنـــز، ولكن لنا 
هـــذا الكنـــز فـــى أوان خزفيـــة ليكـــون فضـــل القـــوة 
هلل ال مّنـــا )2كـــو7:4(. وقـــد ال نبـــدو أحياًنـــا فـــى 
مناظـــر جذابـــة، لكـــن الـــرب اختارنـــا رغـــم عـــدم 
التألـــق، فـــاهلل يســـتخدم نقـــاط ضعفنا كما يســـتخدم 
مراكـــز قوتنـــا، ونجـــاح رســـالتنا ينبع مـــن الداخل، 

حيـــث يســـكن هللا فينـــا، ويعمـــل ِبَنا.
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وبعـــد النفـــي ببضع ســـنين عندما تنيح أســـقف أبي تيج 
ســـنة 1٨٩6م رشـــحه البابـــا األنبـــا كيرلـــس الخامس ألســـقفية 
هـــذا الكرســـي وأحضـــر التزكية له فرفضهـــا صاحب الترجمة 
وهـــرب مـــن الـــدار البطريركيـــة واختفـــى حتـــى تمـــت رســـامة 
األنبـــا باســـيليوس أســـقًفا ألبـــي تيـــج فظهر من محـــل اختفائه 

وحضـــر إلـــى الـــدار البطريركيـــة ونـــال عفو غبطـــة البابا.
وعندمـــا شـــرع البطريـــرك فـــي رســـامة أســـقف لديـــر أنبا 
أنطونيـــوس وآخـــر لديـــر أنبـــا بـــوال رشـــح صاحـــب الترجمـــة 
ألســـقفية أحـــد األديـــرة البحريـــة فاختـــار لـــه دير األنبا بيشـــوي 
وُكتبـــت لـــه فعـــًا التزكيـــة بذلـــك ولكنـــه عنـــد إلباســـه إســـكيم 
األســـقفية دعـــاه غبطـــة البطريرك أســـقًفا على دير البرموس 
ومدرســـة كيرلـــس الخامـــس الالهوتيـــة فـــي ســـنة 1٨٩7م 
حســـب التقليد المســـلم إليه وكان األنبا يوأنس مطران البحيرة 
فـــي هـــذا الوقـــت مرتاًحـــا لهـــذا العمـــل فتمـــت رســـامته وكان 
بالمدرســـة مـــن كل ديـــر مـــن األديـــرة راهبـــان ولـــم يباشـــر أي 
عمـــل فـــي ديـــر البرمـــوس ســـوى قيامه بزيـــارة الدير في ســـنة 
رســـامته عليـــه وذلـــك بـــإذن البابـــا البطريـــرك وفـــي أثناء هـــذه الزيارة تمت رســـامة 
بعـــض الرهبـــان قســـوس وقمامصة ومنهم األنبا يوأنس أســـقف قودجـــام والمرحوم 
األنبا توماس أســـقف المنيا وقد اشـــترك مع نيافة األســـقف القمص عبد المســـيح 

المســـعودي الكبيـــر فـــي إتمـــام هذه الرســـامات.
وكانت هذه الزيارة وســـيامة القســـس والقمامصة مصدًرا للحوادث والنكبات 
التي حلت باألســـقف. ورغًما عن الشـــدة العظيمة التي حلت به ثابر بكل صبر 
وأنـــاة علـــى المحافظـــة علـــى عقيـــدة الكنيســـة القبطيـــة التي رضع مـــن ألبانها منذ 
حداثـــة ســـنه بـــل كان خيـــر مدافـــع عنها ولـــم يقبل االنفصال عنهـــا رغم الظروف 
الحرجـــة والفقـــر المدقـــع المحيـــق بـــه وقت حلـــول محنته فلقد دعـــاه ثاثة بطاركة 
ليتـــرك مذهبـــه ويعتنـــق المذهـــب البابـــوي ووعـــدوه بالمراتـــب العاليـــة والمرتبـــات 
الضخمة فرفض دعوتهم بكل شـــمم حتى شـــهدوا له بأنه األســـقف األرثوذكســـي 

الحقيقـــي الثابـــت علـــى اإليمـــان وقت الشـــدائد مثل الصخرة.
ولـــم تســـتمر حالـــة صاحـــب الترجمـــة فـــي ذلك العوز بل تغيـــرت بفصل هللا 
ومعونـــة أعيـــان األمـــة القبطيـــة وأحبارهـــا األفاضـــل الذيـــن التفـــوا حولـــه وعاونـــوه 
خيـــر معاونـــة فقـــام بإصـــدار مجلة صهيون بعد انفصال مـــن مجله الحق وظلت 
مجلتـــه زاهـــرة حتـــى انتقالـــه وقتنا هـــذا وكانت الصـــوت الوحيد الـــذي دافع ويدافع 

بـــكل غيرة عـــن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية ومعتقداتها.
ولـــم يكتـــِف بإصـــدار مجلته إذ أنه قام بتأليف كتب ورســـائل تعليمية عديدة 

ســـيرد ذكرها في مكان آخر من صفحات هذه الرســـالة.
وقـــد قام بتشـــييد كنيســـة قبطية على اســـم العـــذراء مريم بالـــدرب اإلبراهيمي 
وظـــل يصلـــى فيهـــا مـــع الشـــعب القبطـــي الملتف حولـــه وذلك برضا وســـماح من 
المثلـــث الرحمـــة األنبـــا كيرلـــس الخامـــس ومـــــــــن المالـــك ســـعيًدا األنبـــا يوأنــــــــــس 

التاســـع عشر.
وممـــا تقـــدم يتضـــح أن صاحـــب الترجمة ظـــل طول حياته مـــن عهد صباه 
إلـــى شـــيخوخته قبطًيـــا أرثوذكســـًيا صحيًحـــا ال عيب فيه ولم يقبـــل االنفصال عن 
أمتـــه الحقيقيـــة، رغـــم النكبـــات الشـــديدة التـــي حلـــت بـــه، بـــل انبـــرى للدفـــاع عنها 
مقيًمـــا حرًبـــا شـــعواء علـــى أعدائهـــا والدخاء فيها خاضًعـــا للرياســـة الدينية العليا 
محبوًبـــا مـــن أحبـــار الكنيســـة وأســـاقفتها وكهنتهـــا وشـــعبها الـــذي ظـــل ملتًفا حوله 

حتـــى ســـاعة انتقاله.
وختم حياتـــــــــه المباركة المملوءة جهاد وثمرات في الساعـــــــــة التاسعـــــــة من 
ليــــــــل االثنيـــــــــن 11 طوبــــــــــة ســـنة 166٨ للشهــــــــــداء الموافـــــــــــق 1٩ يناير ســـنة 

1٩42 مياديـــة.

وَفـــد علـــى القطـــر المصـــري فـــي ســـنة 1٨٨0م صبـــي 
اســـمه نعـــوم وكان يبلـــغ مـــن العمـــر وقتئذ 13 ســـنة وقد جاء 
العاصمـــة بصحبـــة القمـــص إشـــعياء وكيـــل شـــريعة األقبـــاط 

األرثوذكـــس بالثغـــر اإلســـكندري وكان مـــن أقربائـــه.
وقد شـــمله المثلث الرحمة البابا األنبا كيرلس الخامس 
بعطفـــه األبـــوي فأدخلـــه مدرســـة األقبـــاط الكبـــرى مـــدة نظـــارة 
المرحـــوم فـــرج بـــك داود ولبـــث بهـــذه المدرســـة حتـــى انتهـــت 
الحـــوادث العرابيـــة وقـــد أظهـــر نبوًغـــا فـــي دراســـته فاختـــاره 
المرحـــوم صالـــح نخلـــه اإلســـكندري الـــذي كان مشـــرًفا علـــى 
األوقـــاف المرقســـية وكنيســـتها ومدرســـتها فـــي هـــذا الوقـــت 
ليكون مدرًســـا بمدرســـة األقباط باإلســـكندرية وعهد إليه القيام 
بتدريـــس اللغـــة القبطيـــة ومبـــادئ اللغة الفرنســـية والعربية ولم 
يكتـــِف بمـــا اكتســـبه مـــن العلـــوم بـــل واصـــل دراســـته وتبحـــره 
فـــي اللغـــة الفرنســـية على يد أحـــد رهبان الفرير باإلســـكندرية 
حتـــى تقـــوى فيهـــا وكانـــت لـــه خيــــــــــر مساعــــــــــد على القيـــــــــام 

والترجمة. بالتأليـــف 
وبعـــد أن لبـــث ســـنَتْين فـــي مدينـــة اإلســـكندرية قائًمـــا بالتدريـــس خيـــر قيـــام 
اشـــتاق إلـــى لبـــس إســـكيم الرهبنـــة فبـــارح الثغر وقصد الـــدار البطريركيـــة بالقاهرة 
في ســـنة 1٨٨5م وكشـــف لغبطة البابا رغبته في التعبد وميله للحياة النســـكية، 
فباركـــه وزوده بالتواصـــي الازمـــة لـــدى رؤســـاء األديـــرة البحريـــة، فتوجـــه إليهـــا 
وترهبـــن بديـــر البرمـــوس، وكان رئيًســـا علـــى هـــذا الديـــر فـــي ذاك الوقـــت غبطـــة 
البابـــا األنبـــا يوأنـــس، البطريـــرك الحالـــي، وكان مقيًما في طوخ، أمـــا وكالة الدير 
فـــكان معهـــوًدا بهـــا وقتئـــذ للمتنيـــح القمـــص باخـــوم الذي حـــل محل األنبـــا يوأنس 
فـــي رئاســـة الديـــر بعـــد ســـيامته مطراًنـــا على كرســـي البحيـــرة خلًفا لألنبـــا مرقس.
فاختـــار نعـــوم اســـم القديـــس أفرآم َعلًما له في رهبنتـــه وتتلمذ للمرحوم التقي 
عبد المســـيح المســـعودي الكبير الذي زكاه للرهبنة فَســـامه البابا كيرلس الخامس 
شماًســـا في ســـنة 1٨٨7م بالكنيســـة المرقســـية الكبرى باألزبكية، ثم شـــرطنه قًسا 
فـــي كنيســـة مارمينـــا العجايبـــي بفـــم الخليـــج، ثـــم رقـــاه قمًصا بالكنيســـة المرقســـية 

الكبـــرى، واختـــاره تلميـــًذا لـــه مع نيافة ألنبـــا مكاريوس مطران أســـيوط الحالي.
وعندمـــا قـــام الخـــاف بيـــن المجلـــس الملـــي وغبطـــة البابـــا األنبـــا كيرلـــس 
الخامـــس فـــي ســـنة 1٨٩1م وقـــف صاحـــب الترجمـــة بجانـــب غبطـــة البطريـــرك 
ونيافـــة مطـــران البحيـــرة، واشـــترك مـــع المرحـــوم القمـــص تـــادرس مينا فـــي تحرير 
ورجـــال  الدينيـــة  الرئاســـة  حـــول  االلتفـــاف  إلـــى  داعًيـــا  الشـــعب  إلـــى  الرســـائل 

اإلكليـــروس، وأســـس الجمعيـــة األرثوذكســـية لهـــذا الغـــرض.
وبعد نفي البطريرك ومطران البحيرة أقامه رئيســـه المطوب الذكر القمص 
باخـــوم وكيـــًا بمصـــر علـــى أوقـــاف دير البرمـــوس وأضاف إليه بعـــد ذلك توكيل 
ديـــر المحـــرق فديـــر أبـــي مقـــار فخـــدم هـــذه الديـــورة بـــدون جعل وتخلـــى عن هذه 

الوكالـــة طوًعـــا للقيام بشـــؤون الـــدرس والتأليف والنشـــر والتفرغ لها.
وكانـــت باكـــورة تأليفـــه كتـــاب البراهيـــن الثاقبـــة وكتـــاب البّينـــات الواقيـــة )2( 
وكتـــاب مرشـــد العابـــد وكتـــاب الخريـــدة النفيســـة فـــي تاريـــخ الكنيســـة الـــذي ظهـــر 
فـــي عالـــم الطباعـــة ســـنة 1٨٩1م ثـــم كتـــاب تاريـــخ البطاركة وعقـــب ظهور هذه 
الكتـــب نـــال ثنـــاء الجميـــع حتى أن المرحوم بطرس باشـــا غالي أرســـل إليه كتاب 

الشـــكر اآلتي:
»حضرة الفاضل القمص أفرآم البرموسي.

لقـــد تصفحنـــا بمزيـــد مـــن الممنونيـــة والســـرور مؤلفاتكم الثالثـــة التي 
أرســـلتموها لنا وشـــكرنا همتكم وحســـن ســـعيكم في نفع أبنـــاء الطائفة وفقكم 
هللا للمثابـــرة علـــى مثـــل هـــذه األعمـــال المفيـــدة وأوجد فـــي قلـــب اإلكليروس 
القبطـــي العلـــم مقروًنـــا بالخيــــــــــر واالجتهـــــــــاد حتـــى يحـــــــــذو حذوكـــم تأدية 

عليه«. للواجـــب 
ولـــم يكتـــِف بتأليفـــه هـــذه الكتـــب القيمـــة بـــل أنـــه قـــام بتحريـــر مجلـــة الحـــق 
باالشـــتراك مـــع المرحـــوم يوســـف بـــك منقريـــوس وكانـــت لـــه اليـــد الطولـــى فـــي 
دحض المذاهــــــب البروتستانتية والكاثوليكيــــــة والدفــــــاع عن معتقــــــدات الكنيســــــة 

القبطيـــة األرثوذكســـية.

)1( عن ملحق مجلة صهيون العدد الرابع من السنة الثامنة واألربعين، 27 فبراير 1٩42م. والذي ُخصص لذكرى األربعين لنياحته.

)2( صدر هذا الكتاب الهام سنة 1٨٨7م وأُعاد دير البرموس نشره كطبعة ثانية في ثوب جديد سنة 2010م. وما زال الدير مهتم بطبع باقي تراثه الثمين.

)1(
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بمناسبــــــــــــــة مئويـــــــــــة 
مـــدارس األحد نســـتعرض 
السلسلــــــــــة  هــــــــــــــذه  فـــــــــــي 
مـــن المقـــــــــاالت بعـــــــــــض 
الصفحـــات المجهولـــة من تاريخ مدارس األحد في 
كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية التـــي ربمـــا طواهـــا 
التاريـــخ.  ذاكـــرة  مـــن  تخبـــو  أن  أو كادت  الزمـــن 
وليس هدفنا مجرد ســـرد للتاريخ ولكن اســـتخاص 

دروس هامـــة مـــن رحلـــة مـــدارس األحـــد.

)٦( رحلة الئحة مدارس األحد
فـــي الحلقـــات الماضيـــة مـــن هـــذه الصفحات 
اســـتعرضنا رحلـــة اســـم مـــدارس األحـــد ومنهجهـــا 
تاريخهـــا  هـــو  عـــام  مائـــة  عبـــر  العليـــا  ولجنتهـــا 
المجيـــد. وفـــي هـــذه الحلقـــة نبحـــر مًعـــا فـــي رحلـــة 
الئحـــة مـــدارس األحـــد عبـــر تاريخهـــا. ونبـــدأ بأول 
الئحـــة صـــدرت بعـــد تشـــكيل أول لجنـــة لمـــدارس 
فيهـــا  حـــددت  لعملهـــا  الئحـــة  إعـــداد  وثـــم  األحـــد 

أغـــراض مـــدارس األحـــد وهـــي:
1. تعويـــد األوالد والبنـــات حفـــظ يـــوم األحد، 
والمواظبـــة علـــى حضـــور الكنائس لســـماع القداس 
الُجَمـــع  وأيـــام  القبطيـــة  للمـــدارس  اآلحـــاد  أيـــام 

للمـــدارس األميريـــة.
تاًمـــا  2. تعليمهـــم حقائـــق اإلنجيـــل تعليًمـــا 

وجعلهـــم أعضـــاء حيـــة وقـــوة نافعـــة للكنيســـة.
3. تعويدهـــم الفضائـــل واألخـــاق الســـامية 
المنتشـــرة  الخطايـــا  فـــي  الوقـــوع  مـــن  وتحذيرهـــم 
كالحلـــف والكذب وغيرهـــا، وإعدادهم ليكونوا رجااًل 

نافعيـــن لوطنهـــم.
4. العناية بنظافة مابسهم وصحة أبدانهم.

5. بـــث روح القوميـــة فيهـــم وتعويدهـــم علـــى 
شـــعوبهم.  خدمة 

وفـــي ســـبيل تحقيـــق هذه األهـــداف حددت 
الالئحـــة الوســـائل اآلتية:

1-  إلقـــاء دروس أســـبوعية ُتجّهـــز وُتطَبـــع 
وتُـــوّزع علـــى طلبـــة المـــدارس.

2- شـــرح هـــذه الـــدروس بواســـطة معلميـــن 
أكفـــاء مـــن طلبـــة المدرســـة اإلكليريكيـــة وخريجها. 
والذيـــن ُيشـــَهد لهـــم بالكفاءة فـــي المعرفة واألخاق 

مـــن األقبـــاط األرثوذكـــس.
3- حضـــور األوالد والبنـــات بنظـــام مســـتمر 
إلـــى الكنائـــس تحـــت مراقبة مشـــرفين متخصصين 
وتناولهم األســـرار المقدسة وتعويدهم على العبادة.

4- تنظيـــم رحـــات رياضية روحًيا وجســـدًيا 
لينمـــو الجميـــع فـــي النعمـــة والقامة مًعا.

العطـــاء  فـــي  االشـــتراك  علـــى  تدربهـــم   -5
وتخصيـــص تبرعاتهـــم ألعمـــال خيريـــة وتمرينهـــم 

والفقـــراء. المرضـــى  مواســـاة  علـــى 
وفـــي عـــام 1٩46م صـــدرت مســـودة الئحـــة 
لمـــدارس األحـــد تشـــمل تنظيمـــات لمـــدارس األحـــد 
األحـــد وأغراضهـــا  مـــدارس  تكويـــن  احتـــوت  كمـــا 
البنـــات  وخدمـــة  الماليـــة،  واحتياجاتهـــا  وإدارتهـــا 

وتـــم  عامـــة،  أحـــكام  إلـــى  باإلضافـــة  والشـــابات، 
طرحهـــا للنقـــاش العـــام وأخـــذ آراء الـــرواد والخـــدام، 
عـــام  فـــي  الائحـــة  هـــذه  تعديـــل  تـــم  ثـــم  ومـــن 
1٩4٩م. وأصـــدرت اللجنـــة العليـــا هـــذه الائحـــة 
األساســـية ونشـــرتها تحت اســـم »القانون األساسي 
لمـــدارس األحـــد وجامعـــة الشـــباب القبطـــي بالكرازة 
المرقســـية«، ويحوي القانـــون بركة اآلباء البطاركة 
التاســـع  يوأنـــس  والبابـــا  الخامـــس.  كيرلـــس  البابـــا 
وتوجيهـــات  الثالـــث،  مكاريـــوس  والبابـــا  عشـــر. 
للمطارنـــة برعايـــة مـــدارس األحـــد في إيبارشـــيتهم، 
وكذلـــك اآلبـــاء كهنـــة الكنائـــس، وكانـــت الائحـــة 

األساســـية فـــي ســـبعة أبـــواب:
1. تكوين اللجنة العليا واللجان الفرعية.

التعليـــم  فـــي  األحـــد  مـــدارس  أغـــراض   .2
الدينـــي والكنســـي والقـــدوة العملية وأغـــراض جامعة 
الشـــباب القبطـــي فـــي رعايـــة الشـــباب مـــن كافـــة 
األوجـــه وتدريبـــه علـــى الفضيلـــة مـــع عـــدم التدُخل 

فـــي األمـــور الحزبيـــة والطائفيـــة.
3. إدارة مـــدارس األحـــد عـــن طريـــق اللجنـــة 
العليـــا والهيئـــة التنفيذيـــة واللجـــان اإلداريـــة والفنيـــة 
والماليـــة. واعتبـــار البابـــا البطريـــرك هـــو الرئيـــس 
األعلى للجنة العليا وللجان الفرعية باإليبارشيات. 
وتقســـيمهم  الخدمـــة  أمنـــاء  اختصاصـــات  تحديـــد 
خدمة الشـــباب إلى أربعة فرق: لافتقاد، والنشـــاط 
الروحـــي، والدراســـات العقائديـــة والكتابيـــة والثقافية 
والرياضـــي  االجتماعـــي  والنشـــاط  والمكتبـــات، 

وخدمـــة إخـــوة الرب.
والخـــدام،  الخدمـــة  بيانـــات  كافـــة  قيـــد   .4
وتعديـــل جميـــع المســـتجدات مـــع إصـــدار شـــهادة 

ســـنوًيا. تجـــدد  للمدرســـين 
الماليـــة وجمـــع التبرعـــات مـــن  5. الشـــئون 

واألفـــراد. الهيئـــات 
6. األحكام العامة وتعديات القانون.

7. خدمة البنات والشابات.
وبعد اختيار البابا كيرلس الســـادس للكرســـي 
المرقســـي، قـــام الدكتـــور وهيـــب عطـــاهللا بوضـــع 
الئحـــة جديـــدة لمدارس األحد باســـم »الئحة اللجنة 
العليـــا للتربيـــة الكنســـية )مـــدارس األحـــد( وجامعـــة 
الشـــباب القبطـــي بالكـــرازة المرقســـية«. وكانت هذه 
الائحـــة مكونـــة من ســـبعين مادة في تســـعة أبواب 
ومقدمـــة. احتـــوت المقدمـــة مـــادة واحـــدة عن مقرها 
وســـتة مـــواد عـــن تكوينهـــا ُذكـــر فيهـــا أن رئيســـها 
هـــو بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة المرقســـية، 
أمـــا نائبـــه وأمينهـــا العـــام هـــو دائًمـــا مديـــر الكليـــة 
اإلكليريكيـــة بعاصمـــة الكـــرازة المرقســـية، أو مـــن 
يقـــوم مقامـــه مـــن أســـاتذة الكليـــة، وهـــو ينـــوب عن 
غبطـــة الرئيـــس العـــام للجنـــة فـــي كل أعمالهـــا، أما 
البـــاب األول فهـــو عـــن أهـــداف التربيـــة الكنســـية 
األرثوذكســـية فـــي مـــادة واحـــدة هـــي المـــادة الثامنة 
مكّونـــة مـــن ســـبعة أهـــداف. والبـــاب الثانـــي عـــن 
سياســـة مـــدارس األحـــد فـــي ســـبعة مـــواد للتأكيـــد 
علـــى وضعهـــا الكنســـي وأنها ليســـت كياًنا مســـتقًا 

عـــن الكنيســـة، وليســـت مجـــااًل للترويـــج لنظريـــات 
علميـــة أو تربويـــة، وأنهـــا مـــدارس كنســـية بحتـــة، 
وفـــي البـــاب الثالـــث مـــن المـــواد 16 وحتـــى 27 
عـــن إدارة اللجنـــة العليـــا للتربيـــة الكنســـية وتأليفهـــا 
مـــن مجلـــس األمنـــاء، ومجلـــس اآلبـــاء، والمكتـــب 
الداخليـــة  واللجـــان  العـــام،  والمؤتمـــر  التنفيـــذي. 
األربـــع، اللجنـــة اإلداريـــة، واللجنـــة الفنيـــة، واللجنة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة، واللجنـــة الماليـــة، ثـــم الباب 
الرابـــع عـــن اختصاصـــات أعضـــاء اللجنـــة العليـــا 
اللجـــان  الخامـــس عـــن  مـــواد، والبـــاب  فـــي ســـت 
الفرعية باإليبارشـــيات وتشـــكيلها، وشـــروط اختيار 
الخـــدام أو المدرســـين وواجباتهـــم، وواجبات األمين 
المســـئول وشـــروط اختياره وواجباته، وأخيًرا شروط 
لـــدى اللجنـــة  قيـــد فـــرع مـــدارس التربيـــة الكنســـية 
العليـــا وشـــروط أهليـــة الخدام ومنحهم شـــهادة بهذه 
األهليـــة وإمكانية ســـحبها عند اإلخال بالشـــروط، 
والبـــاب الســـادس عـــن النظـــام المالـــي للجنـــة العليا 
الســـابع  والبـــاب  لإليبارشـــيات،  الفرعيـــة  واللجـــان 
أحـــكام عامـــة. والبـــاب الثامـــن عـــن خدمـــة البنات 
والشـــابات، والبـــاب التاســـع األخيـــر عـــن المجات 
والنشـــرات التـــي تصدر عـــن اللجنة العليـــا وتكوين 

مجالـــس تحريرهـــا.
وفـــي نوفمبر 2014م صدرت الئحة للتربية 
الكنســـية تحت اســـم »دليل الخدمة« وقد اشـــتملت 
هـــذه الائحـــة أو الدليل على مقدمة لقداســـة البابا، 
يليهـــا بعـــض التعريفـــات اإلجرائيـــة للمصطلحـــات 
الواردة في الائحة وتضم الائحة بابين رئيسيين: 
األول عـــن التدبيـــر الروحـــي، والثاني عـــن التدبير 
اإلداري، وبعـــض الماحـــق. يضـــم البـــاب األول 
فصليـــن عن القيم العليـــا الحاكمة للخدمة، وعاقة 
األب الكاهـــن بالخدمـــة والخـــدام، أمـــا الباب الثاني 
فيضـــم ثمانيـــة فصـــول: األول عـــن فلســـفة الهيكل 
للهيـــكل  نموذًجـــا  يعـــرض  والثانـــي  التنظيمـــي. 
التنظيمـــي الـــذي يوّضـــح فـــي رســـم بيانـــي عاقـــة 
اآلباء الكهنة بأمين عام الخدمة، وُاسُتحِدث وضع 
أميـــن التنميـــة الكنســـية وهـــو المســـئول عـــن قطاع 
التدريـــب والتنميـــة، كمـــا يوضـــح عاقـــة الخدمـــات 
مثـــل  الكنســـية  والحيـــاة  األســـرة  وقطـــاع  النوعيـــة 
الشمامســـة واأللحـــان بالتربيـــة الكنســـية. والفصـــل 
الثالـــث عـــن األمانـــة العامـــة للخدمـــة وتشـــكيلها، 
ومهامهـــا، ومســـئولياتها، وصاحياتهـــا، ومدتهـــا، 
ووســـائل آليـــة اتخـــاذ القـــرارات. أمـــا الفصـــل الرابع 
عـــن توصيـــف المهـــام والمســـئوليات لـــكل العاملين 
في حقل خدمة مدارس األحد أو التربية الكنســـية. 
إجـــراءات  بتوضيـــح  الخامـــس  الفصـــل  ويختـــص 
المتابعـــة  أمـــا  اختيـــار وتزكيـــة األمنـــاء والخـــدام. 
والتقييـــم ووســـائلها وتوزيع مســـئولياتها فقد ُأفرد لها 
الفصـــل الســـادس. والفصل الســـابع عـــن المحاذير 
ومراحلهـــا  والمســـاءلة  والمحاســـبة  وماهيتهـــا، 
وإجراءاتهـــا فـــي حالة تكرارها. وأخيًرا يضع الفصل 
الثامـــن واألخيـــر فـــي هـــذا البـــاب بعـــض األحـــكام 
العامـــة الخاصـــة ببعض اإلجـــراءات الموجودة في 
الائحـــة. وتنتهـــي الائحـــة ببعـــض الماحـــق عن 
التنمـــة وتدريـــب الخـــدام، وإعدادهـــم، وكيفيـــة إعداد 
القـــادة، وملحـــق خاص بمنظومـــة االفتقاد، وملحق 
والتقاريـــر  للخدمـــة  المالـــي  التدبيـــر  عـــن  أخيـــر 

المســـتخدمة فـــي هذا الشـــأن.
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