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باسم اآلب واالبن والروح القدس 
اإلله الواحد. آمين.

أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بهـــذا العـــام الجديـــد 
الـــذي  المجيـــد  الميـــاد  2020م، وأيًضـــا بعيـــد 
نســـتقبل فيه مياد ربنا يســـوع المســـيح ُمتجســـًدا 
لخـــاص كل البشـــر. أهّنـــئ كل األحباء في كل 
اإليبارشـــيات وفي الكنائس القبطية األرثوذكسية 
عبـــر العالـــم. أهّنـــئ كل اآلباء المطارنـــة واآلباء 
األســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة والشمامســـة واألراخنة، 
وكل الشـــعب القبطـــي. وأيًضـــا أهّنـــئ الشـــباب 
واألطفـــال والصغـــار والكبـــار وأرجـــو لكـــم دائًمـــا 

ســـعيًدا. عيًدا 

فـــي عيـــد الميـــاد المجيـــد، هذا العيـــد الذي 
نحتفـــل بـــه كل عـــام، ويرتبط بالســـنة التي نعيش 
فيهـــا أنهـــا ســـنة مياديـــة، فيهـــا نتذكـــر قصـــص 
كثيـــرة. مـــن مشـــاهد الميـــاد أن المجـــوس حينما 
مـــوا ثـــاث هدايـــا. وهـــذه  َقِدمـــوا مـــن الشـــرق قدَّ
ـــر عـــن حيـــاة اإلنســـان، إن  الهدايـــا الثـــاث ُتعبِّ
أيـــام ُعمـــره هـــي أيـــام ذهـــب ومـــر ولبـــان. ولكـــن 
م  في مياد الســـيد المســـيح وأحـــداث المياد، ُيقدِّ
لنـــا هللا ثـــاث عطايـــا. وهـــذه العطايـــا نراهـــا فـــي 
ـــل  ُتمثِّ العطايـــا  هـــذه  المجيـــد.  الميـــاد  مشـــاهد 
كونهـــا هدايـــا ُيقدمهـــا هللا لإلنســـان لكيما َيســـَتِعيد 
لإلنســـان إنســـانيته. فاإلنســـانية التـــي يرتبـــط بها 
ُوجـــود البشـــر، أمـــٌر غـــاٍل جـــًدا. وفـــي كل عيـــد 
ميـــاد نتذكر هذه األمور الثاثة التي ســـنتحدث 

إليكم.  عنهـــا 

ـــق بـــأن  األمـــر األول أن اإلنســـانية تتحقَّ
يعيـــش اإلنســـان الحب. 

مه،  فعندما يمارس هذا الحب ويعيشـــه وُيقدِّ
يكـــون هـــذا الحـــب وســـيلة تتحقـــق بها إنســـانيته. 
أريـــد أن أذكـــر لكـــم المشـــهد الـــذي نحبـــه وهـــو 
الرعـــاة الذيـــن كانوا يســـهرون فـــي الباِدَية، وكانوا 
يعيشـــون فـــي حيـــاة بســـيطة رقيقة الحـــال. لكنهم 
كانـــوا يعيشـــون هذا الحب، حـــب القطعان وحب 
البشـــر. حتـــى أن هللا اســـتأمنهم أن يكونـــوا أول 
المـــاك  ويظهـــر  الميـــاد.  خبـــر  اســـتقبل  َمـــن 
ـــُرُكْم ِبَفـــَرٍح َعِظيـــٍم يُكـــوُن  ويهنئهـــم »َهـــا َأَنـــا ُأَبشِّ
ـــْعِب« )لوقـــا10:2(. هـــؤالء الرعـــاة  ِلَجِميـــِع الشَّ
رســـالة  رأوا  وعندمـــا  وقدمـــوه.  بالحـــب  عاشـــوا 

العطيـــة الثالثـــة التـــي نشـــعر بهـــا هـــي 
الجمـــال.  تـــذوق 

مياد الســـيد المســـيح مشـــهد جميـــل. ولكن 
أجمـــل مـــا فيـــه كان جوقة المائكـــة التي ظهرت 
فـــي الســـماء وغنت وأنشـــدت وقالـــت: »اْلَمْجُد هلِل 
ـــَاُم، َوِبالنَّـــاِس  ِفـــي اأَلَعاِلـــي، َوَعَلـــى اأَلْرِض السَّ
اْلَمَسرَُّة« )لوقا 14:2(. هذا النشيد وهذا التعبير 
الُمفـــرح، كان تعبيـــًرا عـــن الجمـــال. فالجمال هو 
صفـــة قويـــة يتذوقهـــا اإلنســـان الـــذي يعيـــش مـــع 
هللا. هللا علَّمنـــا الجمـــال فـــي ميـــاده وعلَّمنـــا أن 
ر كل شـــيء جميـــل.  ُنقـــدِّ الجمـــال وان  نتـــذوق 
فالطبيعـــة جميلـــة، ومـــا نأكلـــه من ثمـــار األرض 
جميـــل. ومـــا ُنعاِينـــه فـــي الَفَلـــك نهـــاًرا وليـــًا هـــو 
جميـــل. ومـــا نعيشـــه فـــي فصـــول الســـنة امتـــداًدا 
مـــن الشـــتاء إلـــى الربيـــع وإلـــى الصيـــف وإلـــى 
الخريـــف أيام جميلة. وأيام حياة اإلنســـان بصفة 

عامـــة هـــي أيـــام جميلـــة وعطيـــة من هللا.

هـــذه هـــي الثـــاث عطايـــا: عـــش الحب، 
وتمتَّـــع بالخير، وتـــذوق الجمال. هـــذه العطايا 
الثـــاث هـــي التـــي ُنعاِينهـــا فـــي قصـــة الميـــاد. 
الميـــاد بدايـــة جديـــدة. الميـــاد فرحـــة جديـــدة. 
والمياد رســـالة جديدة لكل إنســـان يبدأ بها عاًما 

جديـــًدا يمجـــد فيـــه هللا.

أنـــا أهنئكـــم جميًعـــا بهـــذه األيـــام الســـعيدة. 
م كل محبة وكل  وأهنئكـــم بالميـــاد المجيـــد. وُاقـــدِّ
تحيـــة لـــكل أحبائنـــا فـــي كل مـــكان فـــي العالـــم. 
ُأرســـل لكـــم هـــذه الرســـالة مـــن أرض مصر ومن 
األم  الكنيســـة  األرثوذكســـية،  القبطيـــة  الكنيســـة 
التـــي ترســـل المحبـــة مـــن كل اآلباء فـــي المجمع 
المقـــدس وكل اآلبـــاء فـــي كل الكنائـــس القبطيـــة 
لكـــم  ُأرســـل  وأيًضـــا  مصـــر.  أرض  علـــى  هنـــا 
تحيـــات التاريـــخ الطويـــل التـــي نعيشـــها، وتمتـــد 
إلـــى كل كنائســـنا فـــي كل مكان فـــي العالم. ربنا 

معكم. يكـــون 

Happy New Year 
and Merry Christmas

المـــاك اســـرعوا إلـــى بيـــت لحـــم حيـــث المـــذود. 
وفرحـــوا بالصبـــي المولـــود فـــي المـــذود، وعبَّـــروا 
عـــن محبتهـــم الشـــديدة بهـــذه الزيـــارة. وكان هـــذا 
فـــي اإلحســـاس بالحـــب وان يعيـــش  لنـــا  درًســـا 

اإلنســـان هـــذا الحـــب علـــى الـــدوام.

العطيـــــــــــة الثانيـــــــــة هــــي نراهــــــــا فـــــي 
زيـــارة المجوس. 

المجـــوس غربـــاء َقِدمـــوا مـــن الشـــرق وأتـــوا 
فـــي  ُعلمـــاء وكانـــوا يبحثـــون  يًصـــا. كانـــوا  خصِّ
فـــي  الُمميَّـــز  النجـــم  َوَجـــُدوا  وعندمـــا  النجـــوم. 
رب  ميـــاد  عـــن  إعـــان  انـــه  عرفـــوا  الســـماء، 
الحقيقة. هؤالء تمتَّعوا بالخير. بمعنى أن هؤالء 
المجـــوس كانوا جاّدين. وفـــي إصرار بالغ عرفوا 
موا خيًرا.  مكان مياد المســـيح بإرشـــاد النجم وقدَّ
فجـــاءوا من الشـــرق ووصلوا إلى المـــذود، وَقْبلها 
مـــوا هداياهـــم. وكان هـــذا  َتقاَبلـــوا مـــع الملـــك وَقدَّ
أمـــًرا انهـــم يريـــدون أن يتمتَّعـــوا بالخيـــر ويعملـــوا 
خيـــًرا. لقـــد صنعوا خيًرا عندما أتوا، وعندما زاروا 
مـــوا هداياهم الذهـــب واللبان  الصبـــي، وعندمـــا قدَّ
والُمـــر. ولكـــن في نفس هذا المشـــهد، مشـــهد أن 
يعمل اإلنســـان خيًرا، نتذكر أهل بيت لحم وأهل 
المـــذود الذين اســـتضافوا هذه المـــرأة الفقيرة، أمنا 
العـــذراء مريـــم والقديـــس يوســـف النجـــار. وكانت 
ُحبلـــَى وتريـــد أن تضـــع ابنهـــا. ولـــم يكـــن هنـــاك 
مـــكان فـــي أوُرشـــليم المدينـــة الكبيـــرة وال مـــكان 
فـــي القريـــة الصغيـــرة إال فـــي هذا المـــزود. هؤالء 
صنعـــوا خيـــًرا. ولذلـــك العطيـــة الثانيـــة أن نتعلـــم 
كيـــف نصنـــع خيـــًرا علـــى الـــدوام. هـــذه العطيـــة 
الثانيـــة التـــي ُنقدمهـــا هـــي أن تصنـــع خيـــًرا. كما 

نقـــول عـــن هللا: »فلنشـــكر صانـــع الخيـــرات«.
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تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  احتفـــل 
الثانـــي، بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
المرقســـية، بقداس عيد المياد المجيد لعام 
المســـيح  ميـــاد  كاتدرائيـــة  فـــي  2020م، 
األنبـــا   )1( النيافـــة:  أصحـــاب  بحضـــور 
مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، )2( األنبـــا 
بطرس األســـقف العام، )3( األنبا دانيال أســـقف المعادي ودار الســـام 
والبســـاتين، )4( األنبا مكســـيموس األســـقف العام لكنائس مدينة الســـام 
والحرفييـــن، )5( األنبـــا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة 
الحديـــد، )6( األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني، )7( األنبـــا إرميا األســـقف 
العام، )8( األنبا يوليوس األســـقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل 
وأســـقفية الخدمـــات، )9( األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا 
الجنوبية، )10( األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، 
)11( األنبـــا اكليمندس األســـقف العام لكنائس ألماظـــة وعزبة الهجانة، 
)12( األنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي، 
)12( األنبـــا ســـاويرس األســـقف العام المشـــرف علـــى األديـــرة الجديدة، 
كذلـــك القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهرة، 
والقمـــص مـــكاري حبيب والقس كيرلس بشـــرى ســـكرتيرا قداســـة البابا، 
وعـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء الكهنـــة؛ إلـــى جانـــب عـــدد كبيـــر من المســـئولين 
والرســـميين فـــي الدولـــة وعلـــى رأســـهم الســـيد عبد الفتاح السيســـي رئيس 

الجمهوريـــة، والعديـــد مـــن ممثلـــي الطوائـــف المســـيحية.

وقد اســـتقبل قداســـة البابا المهنئين بعيد المياد المجيد يناير2020، 
بكاتدرائيـــة مياد المســـيح بالعاصمة اإلداريـــة، والمقر البابوي بالكاتدرائية 

المرقســـية الكبرى باألنبا رويس بالعباســـية.

فخامة الرئيس:
حضـــر إلـــى كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة فخامـــة 
الســـيد الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي، رئيس جمهورية مصـــر العربية، 

لتهنئـــة المصرييـــن جميًعـــا بالعـــام الجديـــد وعيـــد الميـــاد المجيـــد.

كمـــا تلقـــى قداســـته اتصـــااًل هاتفًيـــا مـــن ســـيادة المستشـــار الجليـــل/ 
عدلـــي منصـــور رئيـــس الجمهورية الســـابق للتهنئـــة بالعيد، وبرقيـــة تهنئة 
مـــن ســـيادة الرئيـــس/ محمـــود عباس أبـــو مازن رئيـــس دولة فلســـطين 

للتهنئـــة بالعيد.

من رئاسة الجمهورية:

الســـيد اللـــواء/ أحمـــد علـــي رئيـــس ديـــوان رئيـــس الجمهوريـــة، الســـيد 
اللواء/ محســـن عبد النبي مدير مكتب الســـيد رئيس الجمهورية، الســـفير/ 

بســـام راضـــي المتحـــدث الرســـمي لرئاســـة الجمهورية.

مدبولـــي،  مصطفـــى  الدكتـــور/  الـــوزراء: الســـيد  مجلـــس  رئيـــس 
معالـــي دولـــة رئيـــس مجلس الوزراء والوزير المختص بشـــئون االســـتثمار 

اإلداري. واإلصـــاح 

ومن السادة الوزراء:
الدكتـــور/ محمـــد شـــاكر وزيـــر الكهرباء والطاقـــة المتجـــددة، الدكتور/ 
محمـــد العصـــار وزيـــر الدولـــة لإلنتـــاج الحربـــي، المهنـــدس/ طـــارق الما 
وزيـــر البتـــرول والثروة المعدنية، الســـفيرة/ نبيلة مكـــرم وزير الدولة للهجرة 
وشـــئون المصرييـــن بالخـــارج، الدكتـــور/ خالـــد العنانـــي وزيـــر الســـياحة 
واآلثـــار، الدكتـــور/ علـــي المصيلحـــي وزيـــر التمويـــن والتجـــارة الداخليـــة، 
الدكتـــور/ طـــارق شـــوقي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم والتعليم الفنـــي، الدكتور/ 
خالـــد عبـــد الغفـــار وزيـــر التعليـــم العالي والبحـــث العلمي، الدكتـــورة/ هالة 
الســـعيد وزيـــر التخطيط والتنمية االقتصاديـــة، الدكتورة/ إيناس عبد الدايم 
وزيـــر الثقافـــة، الدكتـــور/ محمـــد معيـــط وزيـــر الماليـــة، اللـــواء/ محمـــود 
شـــعراوي وزيـــر التنميـــة المحليـــة، الدكتـــورة/ هالـــة زايـــد وزيـــر الصحـــة 
والســـكان، الدكتـــورة/ ياســـمين فـــؤاد وزيـــر البيئـــة، الدكتـــور/ عمرو طلعت 
وزيـــر االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات، الدكتـــور/ أشـــرف صبحـــي 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــة، الســـيد/ هشـــام توفيـــق وزيـــر قطـــاع األعمـــال 
العـــام، الدكتـــور/ عاصـــم الجـــزار وزيـــر اإلســـكان والمرافـــق والمجتمعـــات 
العمرانيـــة، المهنـــدس/ كامـــل الوزيـــر وزير النقـــل، الدكتورة/ رانيا المشـــاط 
وزيـــر التعـــاون الدولـــي، المستشـــار/ ُعمر مـــروان وزير العـــدل، الدكتور/ 
أســـامة هيـــكل وزيـــر الدولـــة لإلعـــام، المستشـــار/ عاءالديـــن فـــؤاد وزير 
شـــئون مجلـــس النـــواب، الســـيدة/ نيفيـــن جامـــع وزيـــر التجـــارة والصناعة، 
الســـيدة/ نيفيـــن القبـــاج وزيـــر التضامن االجتماعي، الســـيد/ الســـيد محمد 
الُقصيـــر وزيـــر الزراعـــة واســـتصاح األراضي، الســـيد/ محمـــد منار عنبه 

وزيـــر الطيـــران المدني.
رئيـــس مجلـــس النـــواب: معالـــي الدكتـــور/ علـــي عبدالعـــال رئيـــس 

مجلـــس النـــواب، والســـيد/ ســـليمان وهـــدان وكيـــل مجلـــس النـــواب.

ومن السادة النواب :
النائـــب/ محمـــد العقـــاد، النائـــب/ مدحـــت الشـــريف، النائـــب/ خالـــد 
مصباح، النائب/ السيد شادي أبو العا، النائب/ صاح الدين مخيمر، 
النائـــب/ ثـــروت بخيـــت، النائبة/ مارجريت عـــازر، النائب/ جون طلعت، 
النائـــب/ صـــاح الدين أحمد حســـين، النائبة/ ســـوالف حســـين مصطفى، 
النائبـــة/ هانـــم أبـــو الوفـــا، النائب/ محمـــد مصطفى بكـــري، النائب/ ماجد 
عبـــد المقصـــود، النائبـــة/ نجـــوى خلـــف إمـــام، النائـــب/ محمـــد أبـــو حامد، 
النائبـــة/ مـــي البطـــران، النائبة/ مي محمود، النائب/ إيليا ثروت باســـيلي، 
النائبة/ نوســـيلة إســـماعيل، النائبة/ إيناس عبدالحليم، النائب/ عبد الحكم 
عبد هللا، النائب/ نادر مصطفى صديق، النائب/ شـــيرين إبراهيم حســـن، 

الســـيد/ ماهـــر عزيـــز مـــن األمانة العامة لمجلـــس النواب.

ِي َتْفِسريُهُ: اهلَُل َمَعَنا. )مىت ١: ٢٣(
َّ

انُوئِيَل« ال َْبُل َوتَِلُ اْبًنا، َويَْدُعوَن اْسَمُه ِعمَّ َعْذَراُء تَ
ْ
»ُهَوَذا ال



7 جملة الكرازة - 17 يناير  2020

من القوات المسلحة:
ســـيادة الفريـــق أول/ محمـــد زكـــي القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة وزير 
الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي، الفريق/ محمد فريد رئيـــس أركان حرب القوات 
المســـلحة، وقـــادة األفـــرع الرئيســـية: فريق بحـــري/ أحمد خالـــد قائد القوات 
البحريـــة، الفريـــق/ علـــي فهمـــي قائـــد قـــوات الدفـــاع الجوي، فريـــق طيار/ 
محمـــد عبـــاس قائـــد القـــوات الجويـــة، اللـــواء أ.ح/ محمـــد صـــاح الديـــن 
مســـاعد وزيـــر الدفـــاع للعاقـــات الخارجيـــة، اللـــواء أ.ح/ علـــي عشـــماوي 
رئيس هيئة التنظيم واإلدارة، اللواء أ.ح/ أحمد خليفة مدير إدارة الشـــئون 
المعنوية، اللواء أ.ح/ نبيل حســـب هللا قائد المنطقه المركزية العســـكرية، 

اللـــواء أ. ح/ محمـــود العيـــداروس مدير إدارة الشـــرطة العســـكرية.

من وزارة الداخلية:
ســـيادة اللـــواء/ محمـــود توفيـــق وزيـــر الداخليـــة، اللـــواء/ محمـــد جـــاد 
مســـاعد الوزيـــر لقطـــاع شـــئون الضبـــاط، اللـــواء/ ُنصيـــر خليـــل مســـاعد 
الوزيـــر لقطـــاع الشـــئون الماليـــة، اللـــواء/ هشـــام يحيـــى مســـاعد الوزيـــر 
لقطـــاع حقـــوق اإلنســـان، اللـــواء/ شـــريف جـــال مســـاعد الوزيـــر لقطـــاع 

الوثائـــق والمعلومـــات.

من مشيخة األزهر الشريف واألوقاف ودار اإلفتاء:
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور/ أحمـــد الطيب شـــيخ الجامع األزهر، 
الدكتـــور/ محمـــد مختـــار جمعـــة وزير األوقـــاف، فضيلة الشـــيخ الدكتور/ 
شـــوقي عـــام مفتـــي الديـــار المصرية، ووفـــود رفيعة المســـتوى من علماء 

ومشـــايخ وقطاعـــات مشـــيخة األزهـــر واألوقاف ودار اإلفتـــاء المصرية.

من السادة المحافظين:
اللـــواء/ خالـــد عبـــد العـــال محافـــظ القاهـــرة، الدكتـــورة/ منـــال عـــوض 

محافـــظ دميـــاط.

من الوزراء السابقين:
الســـابق،  والرياضـــة  الشـــباب  العزيـــز وزيـــر  عبـــد  خالـــد  المهنـــدس/ 
الدكتـــورة/ ناديـــة زخـــاري وزيـــر الدولـــة للبحـــث العلمـــي األســـبق، اللـــواء/ 
مجـــدي أيـــوب محافـــظ قنـــا األســـبق، اللـــواء/ عمـــاد شـــحاتة محافـــظ قنـــا 

األســـبق، اللـــواء/ مصطفـــى هدهـــود محافـــظ البحيـــرة األســـبق.

من السادة نواب محافظ القاهرة:
المهنـــدس/ إبراهيـــم صابـــر نائـــب المحافـــظ للمنطقـــة الشـــرقية، الدكتور/ 
حســـام الديـــن فـــوزي نائـــب المحافـــظ للمنطقـــة الشـــمالية، الدكتـــورة/ جيهـــان 
عبدالمنعـــم نائـــب المحافـــظ للمنطقة الجنوبية، عميـــد مهندس/ أحمد الدميري 

مديـــر إدارة العاقـــات العامـــة بمحافظـــة القاهرة.

من جهاز األمن القومي:
المخابـــرات  جهـــاز  مديـــر  كامـــل  عبـــاس  اللـــواء/  الوزيـــر  معالـــي 
العامـــة، وقـــد أنـــاب عنـــه للتهنئـــة بالعيـــد العميـــد/ أحمد فـــاروق، العقيد/ 

رانيـــا عبـــد العزيـــز.

من هيئة الرقابة اإلدارية :
معالي الوزير/ شـــريف ســـيف الدين رئيس هيئة النيابة اإلدارية الذي 

حضـــر بالمقر البابوي للتهنئة بالعيد.

من جهاز األمن الوطني:
وزيـــر  مســـاعد  جعفـــر  عـــادل  اللـــواء/ 
الوطنـــي،  األمـــن  قطـــاع  رئيـــس  الداخليـــة 
اللـــواء/ أشـــرف البربـــري مديـــر اإلدارة العامة 
اللـــواء/  بالقاهـــرة،  الوطنـــي  األمـــن  لقطـــاع 
أســـامة خلـــف، العميد/ حســـن ُعمـــر، العقيد/ 

الشـــاذلي. الرائـــد/ خالـــد  األلفـــي،  محمـــد 
ـــر رئيس  مـــن مجلـــس القضـــاء األعلى: المستشـــار/ عبـــد هللا َعصَّ
محكمـــة النقـــض رئيـــس مجلـــس القضاء األعلى، الذي حضـــر إلى المقر 
البابوي للتهنئة بالعيد على رأس وفد رفيع المســـتوى من قضاة المجلس.

النائـــب العام: المستشـــار/ حماده الصـــاوي النائب العام الذي حضر 
إلـــى المقـــر البابـــوي للتهنئـــة بالعيـــد علـــى رأس وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن 

الســـادة المستشـــارين والنـــواب العموم.
مـــن مجلـــس الدولة: المستشـــار/ محمد حســـام الديـــن رئيس مجلس 

الدولـــة، ووفـــد رفيع المســـتوى من الســـادة مستشـــاري المجلس.
من الهيئة الوطنية لانتخابات:

لانتخابـــات،  الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  إبراهيـــم  الشـــين  المستشـــار/ 
أحمـــد  :المستشـــار/  الوطنيـــة  الهيئـــة  إدارة  مـــن أعضـــاء مجلـــس  ووفـــد 
عبـــود، المستشـــار/ فـــارس فـــام، المستشـــار/ ياســـر الســـيد، المستشـــار/ 
هانـــي محمـــد علـــي، المستشـــار/ عبدالســـام محمـــود، المستشـــار/ محمد 
أبوضيـــف. ومـــن الجهـــاز التنفيـــذي للهيئـــة :المستشـــار/ أســـامة غـــازي، 
اللـــواء/ رفعـــت قمصـــان، الدكتور/ عاطف عبد الحميد، المستشـــارة/ عا 

عبـــد الرحمـــن راضـــي.
من هيئة النيابة اإلدارية:

المستشـــار/ عصـــام الديـــن المنشـــاوي رئيـــس هيئـــة النيابـــة اإلداريـــة، 
الـــذي حضـــر إلـــى المقـــر البابـــوي للتهنئـــة بالعيـــد علـــى رأس وفـــد رفيـــع 
المســـتوى مـــن الســـادة نـــواب رئيـــس الهيئـــة: المستشـــار/ جمـــال أبيـــب، 
المستشـــار/ أحمد مرســـي، المستشـــار/ محمود إبراهيم، المستشار/ ساهر 

أنـــور، المستشـــار/ إيهـــاب بشـــرى.
من نادي القضاة:

المستشـــار/ محمـــد عبد المحســـن نائـــب رئيس محكمـــة النقض رئيس 
نـــادي القضـــاة، والـــذي حضر إلى المقـــر البابوي للتهنئة بالعيد على رأس 
وفـــد رفيـــع المســـتوى مـــن الســـادة القضـــاة: المستشـــار/ أيمـــن فـــؤاد رئيـــس 
محكمة االســـتئناف، المستشـــار/ رضا محمود رئيس محكمة االســـتئناف، 

المستشـــار/ حازم أبو ســـديرة.
من السادة القضاة رؤساء المحاكم والهيئات القضائية:

المستشـــار/ أبـــو بكـــر الصديـــق عامـــر رئيـــس هيئـــة قضايـــا الدولـــة، 
المستشـــار/ حاتـــم فتحـــي عبـــد القـــدوس رئيـــس محمكـــة اســـتئناف القاهـــرة 
عضـــو المكتـــب التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة لانتخابات، المستشـــار/ ماجد 
ميشـــيل فخـــري رئيـــس االســـتئناف بمحكمـــه اســـتئناف القاهرة، المستشـــار 
الدكتـــور/ محمـــد الدمـــرداش العقالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس الدولـــة ورئيس 
محكمـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة، المستشـــار/ كامل ســـمير جرجس رئيس 
محكمـــة الجنايـــات، المستشـــار/ أميـــر رمـــزي رئيـــس محكمـــة الجنايـــات، 
المستشـــار/ أيمن بديع فلتس رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشـــار/ 
عمرو عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، المستشـــارة/ نجوى صادق 

نائـــب رئيـــس هيئـــة النيابة اإلدارية الســـابق.

ُص َشْعَبُه ِمْن َخَطايَاُهْم. )مىت ١: ٢١(
ِّ
نَُّه ُيَل

َ
َسَتِلُ اْبًنا َوتَْدُعو اْسَمُه يَُسوَع. أل
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من السفراء والبعثات الدبلوماسية:
الســـفير/ ســـتيفان روماتية ســـفير فرنســـا، الســـفير/ جيامباولو كانتيني 
ســـفير إيطاليـــا، الســـفير/ بيتـــر كفيـــك ســـفير المجر، ســـير/ جيفـــري آدمز 
ســـفير المملكـــة البريطانيـــة المتحـــدة، الســـفير/ تومـــاس أكنـــر كريستنســـن 
المتحـــدة  الواليـــات  الســـفير/ جوناثـــان كوهيـــن ســـفير  الدنمـــارك،  ســـفير 
األمريكية، الســـفير/ سلســـبيل دى كراتيه دى إيف ســـفير بلجيكا، السفير/ 
سيرســـل جان نون ســـفير ألمانيا االتحادية،، الســـيد/ جان توماس ليمشـــوا 

ســـكرتير أول ســـفارة الفاتيكان.

من الهيئات واألجهزة الحكومية:
اللـــواء الدكتـــور/ راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المســـتهلك، 
مهنـــدس/ خالـــد محمد صديق المدير التنفيـــذي لصندوق تطوير المناطق 
العشـــوائية بمجلـــس الـــوزراء، اللـــواء/ عاطـــف يعقوب رئيـــس جهاز حماية 

المســـتهلك الســـابق، رامي جال المتحدث الرســـمي لوزارة التخطيط.

من المجالس القومية المتخصصة:
األستاذة/ هبة سعد ميخائيل، السفيرة/ أماني عمر عصفور بالمجلس 

القومي للمرأة، الدكتورة/ شريفة شريف مدير المعهد القومي لإلدارة.

من الجامعات:
األســـتاذ الدكتـــور/ منصـــور حســـن أحمـــد رئيس جامعة بني ســـويف، 
األســـتاذ الدكتور/ بدر نبيه أرســـانيوس نائب رئيس جامعة بني ســـويف.

من األحزاب واالئتافات والوفود:
الدكتـــور/ عصـــام خليل رئيـــس حزب المصريين األحـــرار، المهندس/ 
موســـى مصطفـــى موســـى رئيـــس حزب الغد والمرشـــح الرئاســـي الســـابق. 
األســـتاذ/ ناجـــي الشـــهابي رئيـــس حزب الجيل. الدكتـــور/ مكرم وليم لبيب 

نائـــب رئيس حـــزب الغد.

من شخصيات عامة:
األســـتاذ/ هانـــي عزيـــز رئيس جمعية محبي مصر الســـام، األســـتاذ/ 
منيـــر غبـــور رئيـــس جمعية إحيـــاء التـــراث الوطني المصـــري. المهندس/ 
للمقـــاوالت،  أيوبكـــو  شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أيـــوب  عدلـــي  أيـــوب 
المهندس/ مدحت اســـطفانوس رئيس شـــعبة األســـمنت باتحاد الصناعات 
المصريـــة. الفنـــان/ هانـــي رمـــزي، الدكتـــور/ جرجس صالـــح األمين العام 

الفخـــري لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط.

من التليفزيون المصري:
الســـيدة/ نائلـــة فـــاروق رئيـــس قطـــاع التليفزيـــون، الســـيدة/ أميمـــة عبد 
الحميـــد رئيـــس اإلدارة المركزيـــة ألخبـــار اإلذاعـــة، الســـيدة/ هناء الســـمري 

مديـــر عـــام المذيعيـــن باألخبار.

من اإلعاميين والصحافيين:
األســـتاذ/ عمـــاد خليـــل كامـــل مديـــر تحريـــر قنـــاة Ten. اإلعامـــي/ 

مصطفـــى ميـــزار مذيـــع قطـــاع األخبـــار بالتليفـــون المصـــري. األســـتاذة/ 
فاطمـــة ناعـــوت الكاتبة الصحفية. األســـتاذ/ فيكتور ســـامة مدير تحرير 

جريـــدة وطني.

من الكنيسة الكاثوليكية:
غبطـــة البطريـــرك األنبـــا إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليك، 
المونســـينور/ نيقـــوالوس هنـــري ســـفير الفاتيـــكان بمصـــر، نيافـــة المطران/ 
جورج شـــيحان مطران الموارنة بمصر والشـــمال اإلفريقي، نيافة المطران 
األنبـــا/ تومـــاس مطـــران األقبـــاط الكاثوليك بالجيزة والســـادس من أكتوبر، 
نيافـــة األنبـــا/ باخـــوم النائـــب البطريركـــي، ووفـــد مـــن الرهبـــان والراهبـــات 

واآلبـــاء الكهنـــة ومديـــرة المؤسســـات الكاثوليكية.

من الطوائف ورؤساء الكنائس:
المطـــران/ أشـــود مناتســـكايان مطـــران األرمـــن األرثوذكـــس بمصـــر 
والســـودان. مندوبـــون عـــن غبطـــة البطريرك/ ثيئـــودوروس الثاني بطريرك 
اإلســـكندرية للروم األرثوذكس. نيافة المطران/ منير حنا مطران الكنيســـة 

األســـقفية فـــي مصـــر والقـــرن األفريقي.

من الطائفة اإلنجيلية:
القـــس الدكتـــور/ أندريـــه زكي رئيـــس الطائفة بمصر، القـــس الدكتور/ 
جورج شـــاكر نائب رئيس الطائفة بمصر، القس/ رفعت فتحي الســـكرتير 
العـــام لســـينودس النيـــل اإلنجيلـــي، القـــس/ رفعـــت فكـــري األميـــن العـــام 

المشـــارك لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط.

كما وجه قداسة البابا الشكر والتقدير إلى:
قواتنـــا المســـلحة درع األمـــن واألمـــان ُحراس الوطـــن وحافظي كرامته، 
علـــى مـــا بذلـــوه مـــن مجهـــود لتأميـــن الصـــاة بالكنائـــس واحتفـــاالت العيد 

فـــي ربوع مصـــر كافة.

الســـادة مديـــري اإلدارات والقطاعـــات، وجميـــع ضبـــاط وجنـــود وزارة 
الداخليـــة، عيـــون مصر الســـاهرة، لمـــا بذلوه من مجهود في تأمين وتنظيم 

الصـــاة بالكنائـــس علـــى مســـتوى الجمهورية، ونخص بالشـــكر:

اللواء/ أشـــرف الجندي مســـاعد الوزير - مدير أمن القاهرة، اللواء/ 
هانـــي جرجـــس مســـاعد الوزيـــر لقطـــاع الشـــرطة المتخصصـــة، اللـــواء/ 
أحمـــد فـــاروق حكمـــدار العاصمـــة، اللـــواء/ هاني القاضي مســـاعد مدير 

أمـــن القاهرة.

من إدارة الحراسات الخاصة والتأمين: 
اللواء/ مصطفى أنسي مساعد أول الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، 
اللـــواء/ عمـــر الحســـيني مســـاعد الوزير لقطاع الحراســـات، اللواء/ هشـــام 

طاهر مســـاعد مدير اإلدارة العامة لشـــرطة الحراســـات الخاصة.

وشكر وتقدير إلى:
وزارة اإلعـــام والمجلـــس األعلـــى لتنظيـــم اإلعـــام ُمَمثًَّا فـــي الهيئات 
الوطنيـــة لإلعـــام والصحافة لنقلهم وتغطيتهم لصاة القداس على الهواء 
مباشـــرًة، وكذلـــك جميـــع القنـــوات الفضائيـــة المصريـــة والعربيـــة واألجنبيـــة 
واإلذاعـــة المصريـــة، وجميـــع وكاالت األنبـــاء والصحـــف والمجـــات التي 

تقـــوم بتغطيـــة ونقل القـــداس اإللهي.

. )غالطية ٤:٤و٥( َ ٍة...  ِلََناَل اتلَّبَِنّ
َ
وًدا ِمِن اْمرَأ

ُ
ْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْول

َ
َماِن، أ ا َجاَء ِمْلُء الَزّ َمّ

َ
 َولِكْن ل
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ابلابا وسط شعبه 
أبناء الكنيسة يهنئون أباهم قداسة ابلابا بالعيد

البابــوي بالقاهــرة  وقــد توافــدت جمــوع الشــعب القبطــي علــى المقــر 
صبــاح يــوم ثاثــاء العيــد 7 ينايــر 2020م، لتقديــم التهنئــة ألبيهــم قداســة 
البابــا تواضــروس الثانــي بمناســبة عيــد الميــاد المجيــد، واســتقبل المقــر 
البابــوي عــدًدا كبيــًرا مــن أبنــاء الكنيســة الذيــن جــاءوا لنــوال بركــة قداســته 
وتهنئتــه بالعيــد، وخصــص قداســة البابــا فتــرة ســاعتين مــن نهــار يــوم العيــد 
مــن الســاعة التاســعة وحتــى الحاديــة عشــرة الســتقبال المهنئيــن لشــعبه 
مــن أبنــاء الكنيســة، وتحــدث قداســة البابــا إلــى الحضــور الذيــن أتــوا لتهنئــة 

قداســته بعيــد الميــاد، واســتقبل التهنئــة مــن أبنائــه الكهنــة.

عيد امليالد املجيد باالسكندرية

احتفلــت الكاتدرائيــة المرقســية الكبــري باإلســكندرية يــوم الثاثــاء 7 
ينايــر 2020م، بعيــد الميــاد المجيــد، وتصــدرت صلــوات قــداس العيــد 
وتهنئــة قيــادات محافظــة اإلســكندرية مظاهــر االحتفــال. بــدأت صلــوات 
قــداس العيــد مســاء يــوم االثنيــن 6 ينايــر 2020م، وانتهــت بعــد منتصــف 
الليــل، وصلــى نيافــة األنبــا بافلــي األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه 
وشــاركه اآلبــاء الكهنــة وخــورس الشمامســة وأعــداد كبيــرة مــن الشــعب. 

بينمــا قدمــت قيــادات المحافظــة التهنئــة بالعيــد قبــل صلــوات قــداس 
العيــد بمقــر البطريركيــة باإلســكندرية للتهنئــة، وكان علــى رأس المهنئيــن 
اللــواء محمــد الشــريف محافــظ اإلســكندرية، والدكتــوره جاكليــن عــارز نائــب 
الشــمالية  المنطقــة  المحافــظ، واللــواء أركان حــرب خالــد شــوقي رئيــس 
العســكرية، واللــواء هشــام نصــر مســاعد أول وزيــر الداخليــة لقطــاع غــرب 
الدلتــا، واللــواء ســامي غنيــم مديــر أمــن اإلســكندرية، واللــواء وائــل البرعــي 
رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة لقطــاع غــرب الدلتــا، والقيــادات التنفيذيــة 
والمحليــة ونــواب البرلمــان وقيــادات األزهــر الشــريف، وفــي لفتــة جميلــة 
قــدم محافــظ اإلســكندرية هدايــا رمزيــة لألطفــال الذيــن كانــوا فــي اســتقباله.

ــا بافلــي األســقف العــام  شــارك فــي االســتقبال أصحــاب النيافــة: األنب
لكنائــس قطــاع المنتــزة، واألنبــا اياريــون األســقف العــام لكنائــس قطــاع 
غــرب اإلســكندرية، واألنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق 
اإلســكندرية، والقمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية، وعــدد 

مــن اآلبــاء الكهنــة واألراخنــة.

وفــي الســياق نفســه كان قــد قــّدم التهنئــة بالعيــد يــوم الســبت الســابق 
بمقــر  اإلســكندرية  جامعــة  رئيــس  الكــردي  عصــام  الدكتــور  األســتاذ 

باإلســكندرية. البطريركيــة 

قداسة ابلابا يستقبل السفري اإلمارايت بمرص
اســتقبل قداســة البابا تواضروس الثاني، المهندس جمعة مبارك الجنيبي 
ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مصــر علــى رأس وفــد دبلوماســي 
إماراتــي لتهنئــة قداســته بعيــد الميــاد المجيــد، ظهــر يــوم الســبت 28 ديســمبر 
2019م، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقســية بالعباســية. وشــكر قداســته 

الحضــور متمنًيــا لهــم كل التوفيــق فــي العــام الجديــد.

ورئيس األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوچيا
كمــا اســتقبل قداســته الدكتــور إســماعيل عبــد الغفــار رئيــس األكاديميــة 
العربيــة للعلــوم والتكنولوچيــا والنقــل البحــري فــي اإلســكندرية والوفــد المرافــق 
لــه الذيــن حضــروا لتهنئــة قداســته بعيــد الميــاد المجيــد، قــدم الدكتــور عبــد 
الغفــار الدعــوة لقداســته لزيــارة األكاديميــة فــي اإلســكندرية لمزيــد مــن التعــرف 
علــى أقســامها والخدمــات التــي تقدمهــا للمجتمــع، فيمــا شــكرهم قداســة البابــا 

علــى التهنئــة وتمنــى لهــم عاًمــا ســعيًدا.

اللقاء السنوي السادس لقداسة ابلابا مع 
أساقفة قطااعت القاهرة الرعوية وكهنة الراعية االجتماعية

عقــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، ظهــر يــوم الخميــس 26 ديســمبر 
2019م، بمسرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي 
الســادس ألســاقفة القطاعــات الرعويــة بالقاهــرة واآلبــاء الكهنــة المســئولين عــن 
خدمــة الرعايــة االجتماعيــة. خــال اللقــاء ألقــى قداســته كلمــة رحــب فيهــا 
ــا إياهــم إلــى  باآلبــاء األســاقفة واآلبــاء الكهنــة وتمنــي لهــم عاًمــا ســعيدًا، داعًي
االهتمــام بدعــوة الكهنــوت مــن خــال التوبــة الحقيقيــة، فالكاهــن يســعى دائًمــا 
لتوبــة النفــوس وأضــاف قداســته أن دعــوة الكهنــوت أيًضــا يجــب أن تكــون 
حيويــة فاعلــة ومتجــددة، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى تطويــر فــي أســاليب الخدمــة.

وتــم خــال اللقــاء اســتعراض أنشــطة خدمــة الرعايــة االجتماعيــة وكيفيــة 
تركيزهــا علــى اإلنســان نفســًيا وروحًيــا وجســدًيا فهــو حجــر الزاويــة الــذي يبنــي 
الــذي نســعي إليــه فــي  عليــه الصــرح الكبيــر. وتوضيــح الهــدف األساســي 
العــام الجديــد وهــو االهتمــام بالتعليــم بصفــة عامــة وبالتعليــم الصناعــي بصفــة 
خاصــة. وفــي نهايــة اللقــاء، وتشــجيًعا لهــذه الخدمــة، تــم تكريــم قطــاع كنائــس 
مصــر القديمــة تحــت رعايــة نيافــة األنبــا يوليــوس الهتمامهــا بمنظومــة التعليــم.

حضــر اللقــاء أصحــاب النيافــة: األنبــا رافائيــل األســقف العــام لكنائــس 
وســط القاهــرة، واألنبــا مكســيموس األســقف العــام مدينــة الســام والحرفييــن، 
واألنبــا  الحديــد،  الســكة  شــرق  لكنائــس  العــام  األســقف  مارتيــروس  واألنبــا 
آنجيلــوس  واألنبــا  الجنوبيــة،  شــبرا  قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف  مــكاري 
األســقف العام لكنائس قطاع شــبرا الشــمالية ومقرر اللجنة المجمعية لخدمة 
الرعايــة االجتماعيــة، واألنبــا اكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس قطــاع ألماظــة 
والهجانــة وشــرق مدينــة نصــر، واألنبــا ميخائيــل أســقف عــام لكنائــس قطــاع 
حدائــق القبــة والوايلــي، والقمــص ســرجيوس ســرجيوس وكيــل عــام البطريركيــة 
الرعايــة  لخدمــة  البابــا  قداســة  ســكرتير  شــارل  بيشــوي  والقمــص  بالقاهــرة، 
االجتماعيــة، وعــدد مــن اآلبــاء كهنــة كنائــس القاهــرة المســئولين عــن خدمــة 

الرعايــة االجتماعيــة.

انُوئِيَل«. )إشعياء ٧: ١٤( َْبُل َوتَِلُ اْبًنا َوتَْدُعو اْسَمُه »ِعمَّ َعْذَراُء تَ
ْ
يُِّد َنْفُسُه آيًَة: َها ال َولِكْن ُيْعِطيُكُم السَّ
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هو أخذ الى لا وأعطانا الى هل نسبحه ونمجده ونزيده علواً. )ثيؤطوكية اجلمعة(

قداسة ابلابا جيتمع بمسئويل 
القطااعت الرعوية باإلسكندرية

ديســمبر   26 الخميــس  يــوم  الثانــي  تواضــروس  البابــا  قداســة  عقــد 
2019م، لقــاًء بالمقــر البابــوي باإلســكندرية مــع اآلبــاء األســاقفة المســئولين 
عــن القطاعــات الرعويــة باإلســكندرية، وذلــك لمتابعــة تدبيــر األمــور الرعويــة 
والروحيــة للخدمــة باإلســكندرية فــي العــام الجديــد. حضــر اللقــاء أصحــاب 
النيافــة: األنبــا بافلــي األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه والمشــرف علــى 
خدمــة الشــباب باإلســكندرية، واألنبــا اياريــون األســقف العــام لكنائــس قطــاع 
غــرب، واألنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق، والقمــص أبــرآم 

إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية.

ويزور نيافة األنبا دانيال باملستشىف
ديســمبر   27 الجمعــة  يــوم  الثانــي  تواضــروس  البابــا  قداســة  زار 
2019م، نيافــة األنبــا دانيــال أســقف المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، 
بالعباســية، وذلــك لاطمئنــان علــى صحتــه عقــب  اإليطالــي  بالمستشــفى 

صحيــة. لوعكــة  تعرضــه 

ويستقبل خدمة األنبا أبرآم للتنمية
بالكاتدرائيــة  البابــوي  بالمقــر  الثانــي،  تواضــروس  البابــا  قداســة  اســتقبل 
أســرة  2019م،  ديســمبر   28 الســبت  يــوم  صبــاح  بالعباســية  المرقســية 
خدمــة األنبــا أبــرآم للتنميــة بكنيســة القديــس مــار مرقــس بمصــر الجديــدة، 
بحضــور القمــص داود لمعــي كاهــن الكنيســة المســئول عــن هــذه الخدمــة التــي 
بــدأت منــذ عــام 1998م. خــال اللقــاء تــم اســتعراض أنشــطة الخدمــة لعــام 
2019م، والتي اشــتملت على 23 خدمة نوعية، منها خدمة »ابدأ بنفســك« 
والتــي تهــدف إلــى االهتمــام بالمخدوميــن مــن الناحيــة التعليميــة والروحيــة 
والصحيــة، وخدمــة حضانــات نموذجيــة لألطفــال داخــل الكنيســة، وكذلــك 
خدمــة »الكوتشــنج« لتنميــة األطفــال الكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم، وخدمــة 
الحســاب الذهنــي لتطويــر القــدرات الذهنيــة لألطفــال، وخدمــة »حقــق حلمــك« 
لتكملــة الخدمــات التعليميــة لخريجــي الدبلومــات وإكســابهم مهــارات جديــدة 
تؤهلهــم لســوق العمــل، وخدمــة التمريــض، باإلضافــة إلــى خدمــة المشــروعات 
والتــي تهــدف إلــى مســاعدة الشــباب لعمــل مشــروعات صغيــرة، وُتعتبــر هــذه 
الخدمات مساهمة من المؤسسات االجتماعية مع مجهودات الدولة المبذولة 
فــي مجالــي الصحــة والتعليــم، كمــا توجــد أيًضــا خدمــة مســاندة األســرة والتــي 
تهــدف لتكويــن أســرة محبــة متماســكة قــادرة علــي تربيــة أبنائهــا تربيــة ســليمة، 
وخدمــة التوظيــف التــي تســاعد فــي توفيــر فــرص عمــل مائمــة للمخدوميــن 

مــن خــال مكتــب التوظيــف فــي كنيســة مــار مرقــس بمصــر الجديــدة.
وخــال اللقــاء ألقــى قداســة البابــا كلمــة رحــب فيهــا بجميــع الحاضريــن 
وشــكر كل القائميــن علــى هــذه الخدمــة علــى نشــاطهم الكبيــر والممتــد فــي 
جميــع إيبارشــيات الكــرازة المرقســية داخــل مصــر باهتمــام ونظــام، مؤكــًدا أنهــم 
يقدمــون شــخص الســيد المســيح فــي صــورة مجتمعيــة جميلــة تســد احتياجــات 
المخدوميــن بــكل مســتوياتهم فــي كل مــكان وتمنــى لهــم عاًمــا جديــًدا ســعيًدا 
مليًئــا بالنجــاح والبركــة. حضــر اللقــاء القــس شــنوده رؤوف، والقــس دانيــال 
ناجــي، الكاهنــان بكنيســة مــار مرقــس بمصــر الجديــدة، والدكتــور مجــدي 
لطيــف عميــد معهــد التدبيــر الكنســي، والمهنــدس مجــدي شــرقاوي المديــر 

الفنــي لســكرتارية خدمــة الرعايــة االجتماعيــة.

واكهننا بإندونيسيا
اســتقبل قداســة البابــا، يــوم الخميــس 26 ديســمبر 2019م، القــس چــون 
إدوارد، المســئول عن خدمة كنيســتنا بدولة إندونيســيا، والســيدة جريس رئيس 
اللذيــن أوصــا  بإندونيســيا،  القبطيــة األرثوذكســية  المؤسســة  إدارة  مجلــس 
لقداســته تهانــي أبنــاء الكنيســة هنــاك، واطمــأن قداســة البابــا بــدوره علــى أبنــاء 

الكنيســة فــي إندونســيا وشــئون الخدمــة هنــاك.

قداسة ابلابا يصيل تسبحة كيهك 
باإلسكندرية يف يللة رأس السنة

الكيهكيــة  التســبحة  ديســمبر 2019م،  الثاثــاء 31  يــوم  مســاء  بــدأت 
بالكاتدرائيــة المرقســية باإلســكندرية بحضــور قداســة البابــا تواضــروس الثانــي 
وعدد من أحبار الكنيسة بمناسبة نهاية السنة الميادية، كان قداسة البابا قد 
توجــه فــور وصولــه كاتدرائيــة اإلســكندرية إلــى مــزار القديــس مــار مرقــس كاروز 
الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية 
كبيــرة. شــارك فــي التســبحة اآلبــاء أســاقفة القطاعــات الرعويــة باالســكندرية، 
أصحــاب النيافــة: األنبــا بافلــي واألنبــا إياريــون واألنبــا هرمينــا، والقمــص أبــرآم 

إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية، إلــى جانــب كهنــة الكاتدرائيــة. 
وألقــى اآلبــاء أســاقفة القطاعــات الرعويــة باإلســكندرية كلمــات بمناســبة 
نيافــة  وتنــاول  باإلســكندرية،  المرقســية  بالكاتدرائيــة   2020 الجديــد  العــام 
األنبــا بافلــي فــي كلمتــه موضــوع »الشــكر - العطــاء، التغييــر فــي حيــاة 
اإلنســان«. بينمــا حملــت كلمــة نيافــة األنبــا إياريــون عنــوان »صــورة المســيح 
فينــا«، فيمــا تحــدث نيافــة األنبــا هرمينــا عــن »خدمــة المصالحــة« كمطلــب 

أساســي لــكل مســيحي.

قداسة ابلابا يصيل قداس رأس السنة باإلسكندرية
ويمنح وكيل ابلطريركية باإلسكندرية رتبة القمصية

وقد صلى قداسة البابا القداس اإللهي في مناسبة رأس السنة الميادية، 
بالكاتدرائيــة المرقســية باإلســكندرية، عقــب التســبحة الكيهكيــة، وبــدأ القــداس 
مــع الســاعات األولــى مــن صبــاح أول أيــام العــام الميــادي الجديــد 2020م.

وخــال صلــوات القــداس اإللهــي منــح قداســة البابــا القــس أبــرآم إميــل 
القمصيــة.  رتبــة  باإلســكندرية  البطريركيــة  وكيــل 

تطييب جسد القديس حينس اكما بدير الرسيان
طيَّــب قداســة البابــا تواضــروس الثانــي يــوم الخميــس 2 ينايــر 2020م، 
جســد القديــس يحنــس كامــا بديــر الســريان بــوادي النطــرون، الــذي حّلــت ذكــراه 
بعــد يــوم الســبت 25 كيهــك، بحضــور نيافــة األنبــا متــارس أســقف ورئيــس 
الديــر، والعديــد مــن اآلبــاء األســاقفة، ومجمــع رهبــان الديــر، ورهبــان مــن 

األديــرة المجــاورة.
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ةُ«. )لوقا ٢: ١٣- ١٤( الُم، وبالاِس الَمرَسَّ  »الَمجُد هللِ يف األاعيل، ولَع األرِض السَّ

وزير السياحة يزور 
الاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

ينايــر   10 الجمعــة  يــوم  باإلســكندرية  المرقســية  الكاتدرائيــة  اســتقبلت 
محمــد  واللــواء  واآلثــار،  الســياحة  وزيــر  العنانــي  خالــد  الدكتــور  2020م، 
الشــريف محافــظ اإلســكندرية والدكتــور زاهــي حــواس وزيــر اآلثــار األســبق، 
معبــد  افتتــاح  بمناســبة  باإلســكندرية  جولــة  إطــار  فــي  الزيــارة  هــذه  تأتــي 
الوفــد  فــي اســتقبال  اليهــودي باإلســكندرية. كان  المعبــد  »ألياهــو هانبــي« 
بمقــر البطريركيــة باإلســكندرية القــس بولــس عــوض والقــس صموئيــل ميــاد.

ثالثة رهبان جدد دلير األنبا باخوميوس بإدفو 
ومزرعته باخلطاطبة

األنبــا  القديــس  ديــر  ورئيــس  أســوان  مطــران  هــدرا  األنبــا  نيافــة  قــام  
باخوميــوس بإدفــو، صبــاح يــوم األحــد 5 ينايــر 2020م، بصــاة طقــس 
إقامــة الرهبــان لثاثــة مــن الذيــن أتمــوا فتــرة االختبــار بالديــر، وهــم الراهــب 
حنانيــا الباخومــي بالديــر بإدفــو، والراهــب يســطس الباخومــي والراهــب بولــس 
الباخومــي لمزرعــة الديــر بالخطاطبــة، صلــى نيافتــه بعدهــا القــداس اإللهــي 
واشــترك مــع نيافتــه مجمــع رهبــان الديــر. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا هــدرا، 
والرهبــان الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء رهبــان الديــر، وســائر شــعب اإليبارشــية.

ثالثة رهبان جدد دلير احلبيب

احتفــل ديــر الســيدة العــذراء والقديــس يوحنــا الحبيــب )ديــر الحبيــب(، 
الحبيــب،  القديــس يوحنــا  بعيــد شــفيعه  ينايــر 2020م،  يــوم االثنيــن 13 
العاشــر  الشــرقية ومدينــة  أســقف  مقــار  األنبــا  نيافــة  قــام  المناســبة  وبهــذه 
والمشــرف علــى الديــر بإتمــام صلــوات إقامــة ثاثــة رهبــان جــدد للديــر، وهــم: 
الراهــب أرســانيوس الحبيــب، والراهــب يوأنــس الحبيــب، والراهــب تيموثــاؤس 
الحبيــب. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا مقــار، وللرهبــان الجــدد، ولمجمــع 

اآلبــاء رهبــان الديــر.

ستة قمامصة جدد بإيبارشية أبوتيج

فــي يــوم االثنيــن 30 ديســمبر 2019م، قــام نيافــة األنبــا أنــدراوس مطــران 
الجنادلــة،  بديــر  العــذراء  الســيدة  ديــر  والغنايــم، ورئيــس  تيــج وصدفــا  أبــو 
بصــاة القــداس اإللهــي صبــاح بكنيســة القديــس مــار مرقــس الرســول بأبــو 
تيــج، وخالــه رســم خمســة مــن مجمــع كهنــة اإليبارشــية قمامصــة، إلــى جانــب 
أميــن ديــر العــذراء بالجنادلــة، وهــم: )1( الراهــب القمــص تــادرس األورشــليمي 
أميــن ديــر الســيدة العــذراء بديــر الجنادلــة، )2( القمــص أنطونيــوس مرقــس 
كاهــن كنيســة الشــهيد أبــي ســيفين بقريــة الدويــر، )3( القمــص مينــا فــوزي 
كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء مريــم بأبوتيــج، )4( القمــص بيشــوي كامــل 
كاهــن كنيســة القديــس مــار مرقــس بأبوتيــج، )5( القمــص آنجيلــوس إســحق 
كاهــن كنيســة الســيدة العــذراء مريــم بأبوتيــج، )6( القمــص شــنوده عبــد الســيد 
كاهــن كنيســة الشــهيد مــار يوحنــا بقريــة دوينــة. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا 
اإليبارشــية، وســائر  كهنــة  اآلبــاء  الجــدد، ولمجمــع  والقمامصــة  أنــدراوس، 

شــعب اإليبارشــية.

اكهن ومخسة قمامصة باإلسماعيلية

فــي يــوم الســبت الموافــق 21 ديســمبر 2019م، قــام نيافــة األنبــا ســارافيم 
ثــروت صدقــي كاهًنــا علــى  أبــرآم  الشــماس  أســقف اإلســماعيلية، بســيامة 
كنيســة مارجرجــس بالقنطــره غــرب، باســم القــس لوقــا، كمــا قــام نيافتــه برســامة 
القمصيــه.  رتبــة  فــي  ببــاوي  دوماديــوس  والقــس  بخيــت  مكســيموس  القــس 
اشــترك فــي الصــاة نيافــة األنبــا بمــوا أســقف الســويس. كمــا قــام نيافتــه يــوم 
الســبت 4 ينايــر 2020م، برســامة القــس موســى إبراهيــم والقــس أرســانيوس 
عيــاد فــي رتبــة القمصيــة. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا ســارافيم، واآلبــاء 
القمامصــة الجــدد، والقــس لوقــا، ومجمــع كهنــة اإليبارشــبة، وكل أفــراد الشــعب 

ســيامة ثاثــة

 دياكونيني إليبارشية السويس

صلــى نيافــة األنبــا بمــوا أســقف الســويس القــداس اإللهــي صبــاح يــوم 
بمدينــة  مارجرجــس  الشــهيد  بكنيســة  ينايــر 2020م،  مــن  األول  األربعــاء 
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الصبــاح بالســويس، وعقــب صــاة الصلــح ســام نيافتــه ثاثــة مــن شمامســة 
الكنيســة ذاتهــا فــي درجــة دياكــون )شــماس كامــل( للخدمــة بهــا، وهــم: )1( 
مجــدي الديــب باســم دياكــون ميخائيــل، )2( رومانــي صبحــي باســم دياكــون 
غبريــال، )3( عاصــم فــواد باســم دياكــون روفائيــل. خالــص تهانينــا لنيافــة 
األنبــا بمــوا، والدياكونييــن الجــدد، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وســائر 

شــعب اإليبارشــية.

تكريس مخس فتيات للخدمة 
بإيبارشية طما

تــم بإيبارشــية طمــا صبــاح يــوم الثاثــاء 31 ديســمبر 2019م، تكريــس 
خمــس فتيــات مــن طالبــات التكريــس ممــن اجتــزن فتــرة االختبــار الخــاص 
بطالبــات التكريــس البتولــي. صلــى الصلــوات الخاصــة بتكريــس الفتيــات نيافــة 
األنبــا إســحق أســقف اإليبارشــية، وشــاركه عــدد كبيــر مــن كهنــة اإليبارشــية، 
وذلــك بديــر القمــص يســى ميخائيــل بطمــا، كمــا صلــى نيافتــه القــداس اإللهــي 
عقــب انتهــاء صلــوات التكريــس. والمكرســات الاتــي تمــت إقامتهــن هــن: 
تاســوني سوســنة -  تاســوني ماريــا -  تاســوني مريــم -  تاســوني مهراتــي 
-  تاســوني دميانــة. كمــا تــم قبــول خمســة مبتدئــات للتكريــس و18 أخريــات 
كطالبــات تكريــس. خالــص تهانينــا لنيافــة األنبــا إســحق، وللمكرســات الجــدد، 

وســائر شــعب اإليبارشــية.

تدشني كنيستني بإيبارشية سمالوط

دشــن نيافة األنبا بفنوتيوس مطران ســمالوط، كنيســة الشــهيد مار جرجس 
بعزبــة فلتــاؤوس صبــاح يــوم األحــد 29 ديســمبر 2019م، قبــل أن يصلــي 
القــداس اإللهــي بالكنيســة ذاتهــا. تقــع الكنيســة علــى مســاحة 700 متــر مربــع 

وتشــتمل علــى مبنــي خدمــات بــه فصــول تربيــة كنســية وحضانــة ومســرح.

وقام أيًضا نيافة األنبا بفنوتيوس، صباح يوم االثنين 6 يناير 2020م، 
قبــل القــداس اإللهــي،  بتدشــين كاتدرائيــة الســيدة العــذراء مريــم بقريــة الجزائــر 
على مســاحة 1700 متر مربع. جدير بالذكر أن الكاتدرائية المذكورة على 
غــرار تصميــم كاتدرائيــة شــهداء اإليمــان بليبيــا فــي قريــة العــور والتــى دشــنها 

نيافتــه فــي عيــد استشــادهم فــي 15 فبرايــر عــام 2018م.

اجتماع الوحدة اثلاثلة من جلنة اإليمان والظام  
بمجلس الكنائس العاليم

الثاثــاء 14  يــوم  ينايــر حتــى  الجمعــة 10  يــوم  مــن  الفتــرة  فــي  أقيــم 
 Ecumenical سويســرا  بجنيــف  المســكوني  المعهــد  فــي  الجــاري  ينايــر 
مــن  الثالثــة  الوحــدة  اجتمــاع   ،Institute - Bossey, Switzerland
لجنــة اإليمــان والنظــام  بمجلــس الكنائــس العالمــي والتــي تناقــش موضــوع 
 ،Christian Moral Discernment التمييــز األخاقــي فــي المســيحية
وذلــك اســتكمااًل ولمتابعــة المناقشــات التــي تمــت فــي لقــاءات ســابقة، وحضــر 
اللقــاء ممثليــن عــن الكنائــس األرثوذكســية والكاثوليكيــة والبروتســتانتية، وقــد 
مثــل الكنيســة القبطيــة فــي هــذا االجتمــاع نيافــة األنبــا أبراهــام األســقف العــام 
فــي إيبارشــية لــوس آنجلــوس وقــد قــام نيافتــه أيًضــا بزيــارة إيبارشــية القطــاع 
الفرنســي بسويســرا وصلــى القــداس اإللهــي بكنيســة القديســة العــذراء مريــم 
بجنيــف وذلــك يــوم األحــد 12 ينايــر واحتفــل بقــداس عيــد الختــان المجيــد يــوم 
األربعــاء 15 ينايــر بصــاة القــداس اإللهــي بنفــس الكنيســة مــع نيافــة األنبــا 

لوقــا أســقف القطــاع الفرنســي مــن سويســرا وجنــوب فرنســا. 

افتتاح كنيسة األنبا موىس باملنيا 
بعد إاعدة إعمارها

ينايــر   5 األحــد  يــوم  مســاء  قرقــاص،  وأبــو  المنيــا  إيبارشــية  احتفلــت 
2020م، باالفتتــاح الرســمي لكنيســة القديــس القــوي األنبــا موســى بالمنيــا، 
بعد إعادة إعمارها تحت إشــراف الهيئة الهندســية للقوات المســلحة. تعرضت 
الكنيســة المذكــورة، مــن بيــن مئــات الكنائــس ومبانــي الخدمــات علــى مســتوى 
الجمهوريــة، لاعتــداء بالهــدم والحــرق يــوم 14 أغســطس مــن عــام 2013م 
علــى أيــدي متطرفيــن، وتولــت مــن بعدهــا القــوات المســلحة مهمــة تجديــد 

الكنائــس المتضــررة.



13 جملة الكرازة - 17 يناير  2020

»إنه من أجلكم افتقر وهو الغن لك تستغنوا أنتم بفقره« )٢كو ٨: ٩(

القس ابتناغو  أرمانيوس 
اكهن كنيسة العذراء الزيتون

رقــد فــي الــرب بشــيخوخة صالحــة يــوم االثنيــن 13 ينايــر 2020م، 
األب الفاضــل القمــص ابتناغــو أرمانيــوس، كاهــن كنيســة الســيدة 
العــذراء بالزيتــون، بعــد أن قضــى فــي الخدمــة الكهنوتيــة أكثــر مــن 51 
ســنة. وتنيــح األب الراحــل عــن عمــر قــارب الـــ86 ســنة، حيــث ولــد فــي 
15 مــارس 1934م، وســيم كاهًنــا يــوم 20 أكتوبــر 1968م، وظــل 
لمــدة 45 ســنة مســئواًل عــن مكتــب عقــود الــزواج بالبطريركيــة بالقاهــرة، 
وخــدم بكنيســتي الشــهيد مــار جرجــس بحــي المنيــل والســيدة العــذراء 
بعيــاد بــك بشــبرا قبــل أن يخــدم بكنيســة الســيدة العــــــــــذراء بالزيتـــــــــــــون 

منــذ 1969م.
أقيمــت فــي الثانيــة مــن بعــد ظهــر اليــوم التالــي صلــوات تجنيــز 
األب أبتناغــو أرمانيــوس، وشــارك فــي الصلــوات صاحبــا النيافــة: األنبــا 
اكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس قطــاع ألماظــة والهجانــة وشــرق 
مدينــة نصــر، واألنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق، 
والقمــص ســرجيوس ســرجيوس وكيــل عــام البطريركيــة بالقاهــرة وعــدد 

كبيــر مــن كهنــة القاهــرة. 
خالــص تعازينــا لآلبــاء كهنــة كنيســة الســيدة العــذراء بالزيتــون، 

فــي نياحــة القمــص أبتناغــو أرمانيــوس، وألســرته وكل محبيــه.

القمص بوال نبيل 
إيبارشية وسط اجلزية

رقــد فــي الــرب بعــد خدمــة كهنوتيــة حافلــة بالمحبــة والعطــاء يــوم 
األحــد 12 ينايــر 2020م، األب القمــص بــوال نبيــل كاهــن الشــهيد 
مــار جرجــس بنزلــة الســمان التابعــة إليبارشــية وســط الجيــزة والمنســق 
اإلعامــي لإليبارشــية، بعــد أن قضــى فــي الخدمــة الكهنوتيــة مــا يقــارب 
24 ســنة. ســيم األب المتنيــح كاهًنــا يــوم 9 فبرايــر 1996م، بيــد مثلــث 

الرحمــات األنبــا دوماديــوس مطــران الجيــزة الســابق. 
هــذا ومــن قــد أقيمــت صلــوات تجنيــزه فــي الواحــدة مــن بعــد ظهــر 
اليــوم ذاتــه بكنيســته، وصلــى صلــوات التجنيــز مــن أحبــار الكنيســة 
رافائيــل  الشــباب، واألنبــا  أســقف  األنبــا موســى  النيافــة:  أصحــاب 
األســقف العــام لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة، واألنبــا ثيئودســيوس 
أســقف وســط الجيــزة، واألنبــا يوحنــا أســقف شــمال الجيــزة، إلــى جانــب 
مجمــع كهنــة إيبارشــية وســط الجيــزة والعديــد مــن اآلبــاء الكهنــة مــن 

القاهــرة والجيــزة واإليبارشــيات األخــرى. 
خالــص تعازينــا لنيافــة األنبــا ثيؤدوســيوس، فــي  نياحــة األب 
القمــص بــوال نبيــل، ولمجمــع اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية، وأسرتـــــــــه 

وكل محبيــه.

تدشني كنيسة 
الشهيد العظيم مار جرجس بالصعايدة

مراكــز  أســقف  مقــار  األنبــا  نيافــة  قــام 
بتدشــين  رمضــان،  مــن  وتاعتشــر  الشــرقية 
جرجــس  مــار  الشــهيد  كنيســة  مذابــح 
عمــر،  أبــو  منشــأة  مركــز   - بالصعايــدة  
2020م،  ينايــر   14 الثاثــاء  يــوم  صبــاح 
حيث ُدِشــن المذبح الرئيس على اســم الشــهيد 
مــار جرجــس، والمذبــح البحــري علــى اســم 
الســيدة العــذراء مريــم والقديــس األنبــا موســى 
األســود، والمذبــح القبلــي علــى اســم الشــهيد 

فــام. أبــي  والشــهيد  مرقوريــوس  فيلوباتيــر 

»توحيد املناهج ادلراسية« 
يف السيمينار الرابع لللكيات اإللكرييكية

عقــدت اللجنــة المجمعيــة للكليــات اإلكليريكيــة والمعاهــد الدينيــة المنبثقــة 
إلدارات  الرابــع  الســيمينار  المقــدس  بالمجمــع  والتعليــم  اإليمــان  لجنــة  مــن 
وهيئــات التدريــس للكليــة اإلكليريكيــة وفروعهــا داخــل مصــر، وذلــك بديــر 
القديــس األنبــا أبــرآم بالعــزب بالفيــوم فــي الفتــرة مــن االثنيــن 13 ينايــر الجــاري 

وحتــي يــوم األربعــاء 15 ينايــر.
شــارك فــي الســيمينار الــذي تنــاول موضــوع توحيــد المناهــج الدراســية 
مــن حيــث العــدد والكــم والنــوع، مــن أحبــار الكنيســة أصحــاب النيافــة: األنبــا 
أبــرآم مطــران الفيــوم ومقــرر اللجنــة المجمعيــة للكليــات اإلكليريكيــة والمعاهــد 
الدينيــة، واألنبــا أغاثــون أســقف مغاغــة والعــدوة ورئيــس مجلــس إدارة رابطــة 
خريجــي الكليــة اإلكليريكيــة، واألنبــا مقــار أســقف الشــرقية ومدينــة العاشــر 
مــن رمضــان ووكيــل الكليــة اإلكليريكيــة باألنبــا رويــس، إلــي جانــب مديــري 
ووكاء وأعضــاء هيئــات التدريــس بالكليــة اإلكليريكيــة باألنبــا رويــس و 12 

فرًعــا داخــل مصــر.
وطرحــت خــال أيــام الســيمينار عــدة موضوعــات مــن بينهــا أهميــة توحيــد 

المناهــج وســمات التعليــم الاهوتــي وكيفيــة إعــداد المنهــج بشــكل علمــي.
بينمــا ناقشــت ورش العمــل جوانــب عــدة متعلقــة بموضــوع توحيــد المناهــج 
منهــا إيجابيــات وســلبيات المنهــج الموحــد وشــروط وفوائــد وعوائــق تطبيقــه، 

ومخاطــر التعليــم دون مرجعيــة موحــدة.
حاضــر فــي الســيمينار أصحــاب النيافــة: األنبــا أبــرآم، واألنبــا أغاثــون، 
واألنبــا مقــار، واألســتاذ الدكتــور خالــد عطــاهللا نائــب رئيــس جامعــة الفيــوم 
الزراعــة  بكليــة  األســتاذ  عــزب  وداد  والدكتــورة  والطــاب،  التعليــم  لشــئون 
الكليــة  وكيــل  المحرقــي  ثاؤفيلــس  القمــص  والراهــب  الفيــوم،  بجامعــة 
اإلكليريكيــة بالمحــرق، والقــس بيشــوي حلمــي كاهــن كنيســة القديــس األنبــا 

بشــبرا. أنطونيــوس 
وخـــــــــــرج السيمينــــــــــــار بعــدد مــن التوصيــــــــــــات مـــــــــن المقــــــــــرر أن تقــدم 

للمجمــع المقــدس.
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المجيـــد  الميـــاد  عيـــد  حلـــول  مـــع 
اإلنســـان  ســـقوط  قصـــة  دائًمـــا  نتذكـــر 
األول، آدم أب كل البشـــرية، وخطيتـــه 
الغيـــر  ضـــد هللا  هـــة  ُموجَّ كانـــت  التـــي 
محدود، وســـقوط اإلنســـان تحت عقوبة 
المـــوت وفســـاد طبيعتـــه المخلوقـــة على 
صـــورة هللا. كمـــا نتذكـــر أيًضا محبة هللا 
الفائقة لإلنســـان، وكيف أنه لم يشـــأ أن 
يهلـــك اإلنســـان، بـــل قـــد وعـــد أبانـــا آدم 
وزوجتـــه حـــواء أنـــه ســـيخّلص اإلنســـان 
بـــأن يســـحق نســـل المـــرأة رأس الحيـــة.

لـــم يكـــن ممكًنـــا أن تنتهـــي قضيـــة 
مخالفة اإلنســـان األول بموت اإلنسان، 
فهـــاك اإلنســـان يكـــون ضد صاح هللا 
ورحمتـــه. كمـــا لم يكـــن ممكًنا أن تنتهي 
القضيـــة بغفـــران هللا الكامـــل لإلنســـان، 
فالغفـــران دون تنفيـــذ العقوبـــة هـــو ضـــد 
عـــدل هللا. وكان الحـــل الوحيـــد لمخالفـــة 
آدم هـــو أن يحمـــل آخـــر عقوبـــة الموت 
عن اإلنســـان.. ولكن َمْن هو الشـــخص 
الـــذي يمكنـــه أن يحمـــل عقوبـــة المـــوت 
عـــن اإلنســـان؟ ففي هذا الشـــحص البد 

أن تتوّفـــر شـــروط ثاثة:
1. أن يكـــون هـــذا الشـــخص با 
خطيـــة وغيـــر محتاج للخـــاص، لكي 
تحـــت  هـــم  مـــن  يخلـــص  أن  يســـتطيع 

عقوبـــة المـــوت.
2. أن يكـــون غيـــر محـــدود، لكي 
يفدينـــا مـــن عقوبـــة خطيـــة ُارُتكبـــت فـــي 

حـــق هللا الغيـــر محـــدود.
3. أن يكـــون هذا الشـــخص قادًرا 
علـــى الخلقـــة، لكـــي يســـتطيع أن يقـــدم 
ذاتـــه للمـــوت بإرادتـــه، وأن يكـــون قـــادًرا 

أن يحيينـــا معـــه مـــرة أخرى.
وهـــذه الصفـــات الثـــاث ال يمكـــن 
أن تتوّفـــر فـــي إنســـان بشـــري عـــادي، 
البشـــرية  الطبيعـــة  فـــوق  فهـــي صفـــات 
المحدودة، وليس ســـوى هللا يســـتطيع أن 
يخّلـــص اإلنســـان ويرّده لرتبتـــه األولى. 
وعـــد  يتحقـــق  أن  يمكـــن  وحـــده  فبـــاهلل 
الخـــاص.. ولكـــن كيـــف يمكـــن لإللـــه 
الخالـــق أن يحمل حكم الموت ويموت، 
فهـــو غيـــر قابـــل للمـــوت؟! إاّل أن يتخـــذ 
جســـًدا بـــه يمـــوت ويحمـــل فيـــه عقوبـــة 
المـــوت. ولكـــن كيـــف هلل الغير محدود 
أن يموت؟ وهنا كانت قضية التجسد.. 
فـــاهلل الغيـــر مرئـــي.. الغيـــر المائـــت.. 
كان عليـــه أن يظهر في الجســـد، وبهذا 
–جســـده  لـــه  الـــذي  اإلنســـاني  الجســـد 
يحمـــل  االنســـان..  يخّلـــص  الخـــاص- 
فـــي هـــذا الجســـد عقوبـــة المـــوت.. وبـــه 
أيًضـــا يغلـــب المـــوت، فيقـــوم منتصـــًرا 
مـــن األمـــوات إذ ليـــس للمـــوت ســـلطان 
عليـــه. ومـــن هنـــا فـــاهلل عندما وعـــد آدم 
أبانـــا األول بالخـــاص، فإنـــه قـــد َقِبـــل 
لكـــي  كإنســـان  الهيئـــة  فـــي  يظهـــر  أن 

حيـــن قـــــــــــــال نيقوديمــــــــــــــوس معلـــم 
اليهـــود للســـيد المســـيح: »يـــا معلم نعلم 
أنـــك قـــد أتيت مـــن هللا معلًما، ألن ليس 
أحـــد يقـــدر أن يعمل اآليات التي تعمل 
أنـــت إن لـــم يكـــن هللا معـــه« وواضـــح 
مـــن هـــذه الكلمـــات أن نيقوديمـــوس ال 
يعرف الســـيد المســـيح َمْن هـــو!.. فرد 
الســـيد المســـيح قائًا له: »إن كان أحد 
ال يولـــد من المـــاء والروح ال يقدر أن 

يـــرى ملكـــوت هللا« )يو3-1:1(. 
وهـــذا الـــرد غيـــر مباشـــر يؤكـــد 
يعـــرف  أن  أراد  َمـــْن   -1 أمريـــن: 
داخلًيـــا  يتجـــّدد  أن  البـــد  المســـيح 
وذهنًيـــا لكـــي يـــدرك ملكـــوت هللا مـــن 
أن   -2 القـــدوس.  مســـيحنا  خـــال 
الـــرب يســـوع هـــو الوحيـــد الـــذى يقـــدر 
أن يحدثنـــا عـــن ملكـــوت هللا، وهكـــذا 
الرســـولي:  أثناســـيوس  القديـــس  قـــال 
»تجديـــد الطبيعـــة البشـــرية هـــي إحدى 

اإللهـــي«.  التجســـد  ضـــرورات 
ولكـــن قـــد نتســــــــــــاءل: مـــا هـــو 
التجديد؟ وكيف يحدث في اإلنســـان؟ 
وما نـــوع هذا الفعـــل؟ ولإلجابة على 
العالـــم  هـــذا  نقـــول: وراء  التســـاؤالت 
المحســـوس عالم آخر غير محســـوس، 
فالكائنـــات لهـــا درجـــة إشـــعاع يختلـــف 
فالشـــحنات  اآلخـــر  عـــن  كائـــن  كل 
 Remut( واألشعة تسيطر بما ُيعرف
Controle( فكل شـــيء ممكن التحكم 
فيـــه مـــن ُبعد عن طريق الشـــحنات في 
الفتـــح والغلـــق.. أقـــول هـــذا ألوّضـــح 
أن التجديـــد هـــو عمـــل روحـــي غيـــر 
الـــروح  عمـــل  خـــال  مـــن  محســـوس 
القـــدس والمـــاء، ليولـــد اإلنســـان والدة 
ثانيـــة روحيـــة تجـــّدد طبيعته المنســـوبة 
آلدم األول، ليصيـــر تابًعا وعضًوا في 
كيـــان آدم الثانـــي كلمـــة هللا المتجســـد، 
الـــذي بكلمته »الحيَّة الفّعالة واألمضى 
مـــن كل ســـيف ذي حديـــن ونافـــذة إلـــى 
ـــزة  ومميِّ والمخـــاخ،  النفـــس  مفـــرق 
أفـــكار القلـــب ونياتـــه« )عـــب12:4(، 
فـــي  تدخـــل  كقـــوة  هللا  كلمـــة  فتســـري 
وتســـاعد  فتحـــرر  البشـــري،  كيانـــه 
فيحـــدث  الـــخ،  وتحيـــي...  وتمّيـــز 
التجديـــد. ولكـــن توجـــد مشـــكلة وهـــي: 
أن الخطيـــة توقـــف هـــذا التيار الســـّري 
القـــوي، وهنـــا نجـــد الخدمـــة التـــي تقود 
هللا  روح  يعمـــل  حتـــى  التوبـــة  إلـــى 
الخطيـــة  اتجـــاه  مـــن  اإلنســـان  لتغييـــر 
إلـــى قبـــول النعمـــة اإللهيـــة، وهـــذا هـــو 
جوهـــر عمـــل المســـيح إذ خدم خاص 
الصليـــب  علـــى  بافتدائهـــا  البشـــرية 
وأحياهـــا بالقيامـــة.. وبحلـــول روح هللا 
فـــي اإلنســـان تحقـــق ملكـــوت هللا علـــى 
ويتمســـك  الخطيـــة  فيرفـــض  القلـــب، 

خطتـــه  هللا  وبـــدأ  اإلنســـان.  يخلـــص 
الخاصيـــة علـــى مـــدى قـــرون طويلة.. 
قصة تحكيها كل أســـفار العهد القديم.. 
فـــكان هللا فـــي قصـــة العهـــد القديـــم يعـــد 
البشـــرية للخـــاص مـــن خـــال خمســـة 
أمـــور: 1( النبـــوات التـــي تحكـــي عـــن 
تفاصيـــل  وكل  المخلـــص  شـــخص 
حياته. 2( األشـــخاص الرمزيون الذين 
كانـــت حياتهـــم رمـــًزا لحيـــاة ربنـــا يســـوع 
المخلـــص. 3( األحـــداث الرمزيـــة مثل 
وفـــداء  المصرييـــن  أبـــكار  قتـــل  حادثـــة 
أبـــكار شـــعب هللا. 4( الوصايا العشـــر 
وكانـــت تمهيًدا لإلنســـان ليقبل الناموس 
الجديـــد الـــذي ســـيعلم بـــه المخلص. 5( 
الشـــرائع والذبائح، وهـــي إحدى الطرق 
التـــي بهـــا أعـــد هللا ذهـــن البشـــرية لقبول 
تشـــير  جميعهـــا  فالذبائـــح  المخلـــص، 

لشـــخص ربنـــا يســـوع المخلـــص.
تجســـد ابـــن هللا: ومـــن هنـــا بـــدأت 
هللا  ابـــن  تنـــازل  إذ  الخـــاص،  قصـــة 
لنفســـه جســـًدا،  واتخـــذ  الثانـــي  األقنـــوم 
مـــن ســـيدتنا وملكتنـــا كلنـــا والـــدة االلـــه 
القديســـة الطاهـــرة مريـــم، وجعلـــه واحـــًدا 
مـــع الهوته بغير اختاط وال امتزاج وال 
تغييـــر.. لكـــي بهذا الجســـد يقبل الموت 
ويخلـــص االنســـان ويقـــوم ناقًضا أوجاع 

الموت.
ففـــي مـــلء الزمان ظهر يســـوع ابن 
هللا مخلًصا وفادًيا للبشـــرية، وصار في 
الهيئـــة كإنســـان كامل، إذ هو كامل في 
محبتـــه وكامـــل فـــي عدلـــه. وُوِلـــد مـــن 

العـــذراء مريـــم بدون زرع بشـــر. 
بـــدأ هللا قصـــة خاصنـــا  بالتجســـد 
والقيامـــة  بالصليـــب  اكتملـــت  التـــي 
والصعـــود وإرســـال الـــروح القـــدس لكيما 
يســـكن فينا نحن المؤمنين. فما دفع هللا 
للتجســـد كان محبتـــه العميقـــة لإلنســـان 
وعدلـــه، اللذيـــي كّلفـــاه أن يتـــرك عـــرش 
كإنســـان،  العالـــم  فـــي  ليعيـــش  مجـــده 
ويتألـــم عّنـــا فـــي كل حياتـــه وليـــس على 
الصليـــب فقـــط، بل في مياده في مذود 
حقيـــر، وفي هربه من بطش هيرودس، 
وفي ســـفره ألرض مصر، وفي معاناته 
طـــوال مـــدة خدمته الجهارية، وأخيًرا في 
موتـــه المحيـــي على الصليـــب المقدس. 
دفـــع هللا ان  الـــذي  الحـــب  هـــذا  وأمـــام 
يرســـل ابنـــه الوحيد الـــي العالم من اجل 
خاصنـــا.. مـــاذا نـــرد لهـــذا اإللـــه الـــذي 
أحبنـــا إاّل أن نحفـــظ وصايـــاه ونحمـــل 
صورتـــه للعالـــم؟ فالعالـــم اليـــوم يبحـــث 
يحمـــل  عّمـــن  يبحـــث  مخلـــص..  عـــن 
ذنوبـــه.. يبحـــث عـــن فداء ينقذ البشـــرية 
الشـــيطان..  قبضـــة  فـــي  الســـقوط  مـــن 
وهـــذه هـــي رســـالتنا: أن نحفـــظ وصاياه 
أحبنـــا..  ألنـــه  للعالـــم،  اســـمه  ونحمـــل 

فتجســـد.. وخلصنـــا.

بالقـــوة االروحيـــة.. حًقـــا إن التجســـد 
حمـــل فعل إعـــادة ربط اإلنســـان باهلل 
كمصـــدر أساســـي لحياتـــه الحقيقيـــة 
إلـــى األبـــد. وهنـــا نـــدرك أن الخدمة 
ليســـت مجـــرد كلمـــات أو معلومـــات 
أو إدارات، فكلهـــا عوامل مســـاِعدة، 
ولكـــن الخدمة هـــي قيـــادة َحيَّة قوية 
للفكـــر والقلـــب بعمـــل الـــروح القدس 
“أنتـــم هيـــكل هللا وروح هللا ســـاكن 
فيكـــم”.. فهـــو روح القداســـة يحـــرق 
العمـــل الشـــيطاني وينخـــس القلب، كما 
حـــدث فـــي كام بطـــرس الرســـول إذ 
حيـــن تكلم آمن 3000 نفس، وتعمدوا 
بالمـــاء والـــروح وحـــل عليهـــم الـــروح 
القـــدس بوضـــع اليـــد الرســـولية عليهم.
والخاصـــة: إن الخدمـــة الروحية 
والســـرائرية تعمـــل علـــى توجيـــه قوي 
مـــن روح هللا إلـــى القلـــوب الضعيفـــة 
والبعيـــدة عـــن هللا، فتتحـــول إلـــى قلوب 
قويـــة فـــي حب هللا وحـــب الخير وحب 
الغيـــر، وتتحـــول كل وســـائل الخدمـــة 
الـــروح  لعمـــل  مســـتثمرة  قـــوة  إلـــى 
القـــدس الـــذي يـــؤّدي عملـــه مـــن خال 
كلمات هللا على لســـان خدامه األمناء، 
فيســـتخدم الشـــحنات الروحيـــة للتغييـــر 
كمـــا حـــدث مع موســـى األســـود ومريم 
وبائيســـة،  وأغســـطينوس  المصريـــة 
إلـــى  العثـــرة  مـــن  تحـــول  َمـــْن  وكل 

القداســـة والســـيرة الفاضلـــة.

anbabenyamin@hotmail.com

هو أخذ الى لا وأعطانا الى هل نسبحه ونمجده ونزيده علواً. )ثيؤطوكية اجلمعة(

ذكرى الصديق تدوم إلى األبد

بعيون يمألها الحزن واأللم
لفراق أغلى األحباب

الوالدة الغالية
سعدية عبد املالك أبادير

اذكرينا أمام عرش النعمة
تقيم األسرة ذكرى األربعين
النتقال روحها الطاهرة 
يوم األحد 2020/1/26

بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس
بقرية بلوط القوصية – أسيوط
أبناؤك سنيد وشنوده عطاهلل
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  إذ وحدها نالت العمة اليت لم يقتنيها أحد آخر غريها )القديس أمربوسيوس(

عقد قداســـة البابا تواضروس الثاني اللقاء الســـنوي الســـادس مع األحبار األجاء 
المطارنة واألســـاقفة واآلباء الكهنة المســـئولين عن خدمة الرعاية االجتماعية، وذلك 

من خال 4 اجتماعات ُتعَقد كل خميس في شـــهر ديســـمبر. 
كان لقاء الخميس األول مع األحبار األجاء أســـاقفة وآباء كهنة الوجه القبلي. 
ولقـــاء الخميـــس الثانـــي مـــع األحبـــار األجـــاء مطارنـــة وأســـاقفة وآبـــاء كهنـــة وجـــه 
بحـــري ومـــدن القنـــاة. ولقـــاء الخميـــس الثالث مع األحبار األجاء أســـاقفة وآباء كهنة 
إيبارشـــيات القاهرة الكبري. وفي الخميس األخير من شـــهر ديســـمبر كان اللقاء مع 

األحبـــار األجـــاء أســـاقفة وآباء كهنـــة القاهرة.
خال هذا اللقاء الســـنوي قام القمص بيشـــوي شـــارل ســـكرتير قداسة البابا لخدمة 
الرعايـــة االجتماعيـــة بتوجيـــه الشـــكر لقداســـته الهتمامه بهـــذه الخدمـــة، موضًحا إنها 
تهـــدف إلـــى ترســـيخ وحدانيـــة الفكـــر والعمل من منظور واحد لخدمة كل إنســـان وكل 
االنســـان، فالعمـــل التنمـــوي هو أســـاس هـــذه الخدمة، فهي تعمل على تنمية اإلنســـان 
نفســـًيا وروحًيـــا وجســـدًيا، ألن اإلنســـان هـــو حجـــر الزاويـــة الـــذي ُيبنـــى عليـــه الصرح 
الكبيـــر. كمـــا أوضـــح أن الهـــدف مـــن هـــذه اللقـــاءات الدوريـــة هـــو تغيير ثقافـــة الفكر 
عنـــد اآلبـــاء والخـــدام، فالعمل التنموي هو أســـاس النهوض والرقي باإلنســـان. وناقش 
أهميـــة اهتمـــام الخـــدام المتخصصيـــن بإعـــداد وتدريب خـــدام محليين، فهذا ُيعد ســـمة 

من ســـمات نجـــاح الخدمة.
وأكـــد أيًضـــا علـــي أهميـــة التنســـيق الكامـــل بيـــن قطاعـــات وهيئـــات الخدمـــة على 
مســـتوى الكنيســـة، وأن أســـقفية الخدمـــات بـــكل أفـــرع الخدمـــة بهـــا لهـــا بـــاع كبيـــر في 

خدمـــة الرعايـــة والتنمية.
وقـــام بعـــرض بعـــض المشـــروعات التنمويـــة التـــي تقـــوم بهـــا أســـقفية الخدمـــات 
وســـكرتارية قداســـة البابـــا لخدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة ومنها: برنامـــج علِّم ابنك وهو 
يعمـــل علـــى تكويـــن مجموعـــات دراســـية لطلبـــة المـــدارس، بحـــد أقصـــى 10 تاميـــذ 
فـــي المجموعـــة الواحـــدة، تحـــت إشـــراف الكنيســـة للمســـاعدة فـــي العمليـــة التعليميـــة 
رقـــم100035771853   الحســـاب  علـــى  )وذلـــك  طالًبـــا   2475 خدمـــت  والتـــي 
 .)CIBبالجنيـــه المصـــري أو 100035771877 بالـــدوالر بالبنـــك التجـــاري الدولي
وبرنامـــج بنـــت الملـــك ويهـــدف إلـــى عمـــل دفاتـــر توفيـــر للبنـــات، مـــن ســـن 10 إلـــى 
15 ســـنة، للمســـاعدة فـــي مصروفـــات الـــزواج والتـــي خدمـــت 11235 فتـــاة )وذلـــك 
على الحســـاب رقم 100035771907 بالجنيه المصري أو 100035771926 
بالـــدوالر بالبنـــك التجـــاري الدولـــي CIB(. وأيًضـــا وثيقـــة أمان وهي شـــهادة ادخارية 
تشـــمل وثيقـــة تأميـــن علـــى الحيـــاة أو معـــاش شـــهري لغيـــر القادريـــن والتـــي قدمـــت 
1911 شـــهادة )وذلـــك علـــي الحســـاب رقـــم 100035771802 بالجنيـــه المصـــري 
أو 100035771845 بالـــدوالر بالبنـــك التجـــاري الدولـــي CIB(. وخدمـــة شـــنطة 
البركـــة إلطعـــام المحتاجيـــن فـــي قرى وجه بحري ووجه قبلي وقطـــاع الصحراء والتي 
تقدر بـ12 ألف شـــنطة شـــهرًيا لجميع إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية داخل مصر)على 
531531-3910-USD- 3924-531531 أو-EGP-003  الحســـاب رقـــم

003 بالبنـــك العربـــي األفريقـــي(.
هـــذا باإلضافـــة الـــى الخدمـــات الصحيـــة التـــي تقدمهـــا، فقـــد ســـاعدت الخدمـــة 
1119 مريًضـــا، وقامـــت بمســـاعدة 252 مريًضـــا لعـــاج اإلدمـــان. وســـاهمت أيًضا 
فـــي مســـاعدات زواج 1499 عروســـة، وأيًضـــا ســـاهمت فـــي خدمـــات تعليـــم الكبـــار 

وتحســـين مســـتوي التعليـــم الريفـــي وتحســـين المســـكن. 
وأكـــد القمـــص بيشـــوي أن الهـــدف األساســـي للخدمـــة فـــي العـــام الجديـــد ســـيكون 

االهتمـــام بالتعليـــم بصفـــة عامـــة، والتعليـــم الصناعـــي بصفـــة خاصـــة.
وألقى الدكتور مجدي لطيف عميد معهد التدبير الكنســـي كلمة أوضح فيها أنه 
مـــن خـــال خدمـــة الرعايـــة االجتماعية نتبع نموذج الســـيد المســـيح فـــي القيادة، فهي 
تهتم بكل إنســـان وبكل اإلنســـان، فيجب علينا أن نعمل على تغيير اإلنســـان كنقطة 
البدايـــة الصحيحـــة لتغييـــر الواقـــع، ونســـاعد علـــى تكويـــن رؤيـــة لرســـالة الخدمة أبعد 
مـــن مجـــرد ســـد عـــوز اليـــوم، فنحن نســـاعد بعضنا البعـــض بمنطق المشـــاركة وليس 
اإلحســـان، فالعمل قيمة ووصية مســـيحية  كقول اإلنجيل »الرخاوة ال تمســـك صيًدا، 
ر  أّمـــا ثـــروة اإلنســـان الكريمة فهي االجتهـــاد« )أمثال12: 27(، فيجب علينا أن نطوِّ
مفهـــوم التنميـــة مـــن العمـــل الخيـــري إلـــى التمكين واالســـتدامة، وهناك خطـــوات جادة 
تنتهجهـــا الدولـــة والكنيســـة لمكافحـــة الفقـــر. وقـــد حـــّدد دكتـــور مجـــدي بعـــض النقـــاط 
لتنميـــة خدمـــة الرعايـــة االجتماعيـــة تتمثـــل فـــي تغييـــر ُمســـّمى خدمة إخـــوة الرب إلى 

خدمة التنمية الشـــاملة، وتشـــجيع هذه األســـر على المشـــاركة في البرامج المتنوعة. وأيًضا 
تعـــاون الكنائـــس مـــع المؤسســـات األهلية واالســـتفادة مـــن البرامج االجتماعيـــة التي تقدمها 
الدولة، وتنمية المنهج التنموي في كل برامج الخدمة. وأخيًرا تشـــجيع الشـــعب على تغيير 

ثقافـــة العطـــاء مـــن اإلحســـان إلى المســـاهمة في برامج التنمية الشـــاملة.
وتحدث المهندس مجدي شـــرقاوى المدير الفني لســـكرتارية خدمة الرعاية االجتماعية 
عـــن تطويـــر المنظومـــة اإللكترونيـــة لهـــذه الخدمـــة، عـــن طريـــق تطويـــر قواعـــد البيانـــات 
واســـتخدام خاصية التوثيق الثنائي، حتى يتســـّنى لكل أســـقف في إيبارشـــيته معرفة كل ما 
يتصـــل بهـــذه الخدمـــة مـــن خـــال بيانات دقيقة، وأيًضا مســـاعدة اآلبـــاء الكهنة على تنظيم 

وســـرية المشـــاركة في هذه الخدمة.
وفـــي خـــال هـــذه اللقـــاءات، وتنشـــيًطا لهـــذه الخدمـــة، تم تكريـــم عدد من اإليبارشـــيات 
الهتمامهـــم بمنظومـــة التعليـــم وهـــي: إيبارشـــية البحيـــرة تحـــت رعايـــة نيافـــة المطـــران األنبا 
باخوميـــوس، وإيبارشـــية بورســـعيد تحـــت رعايـــة نيافـــة المطـــران األنبـــا تـــادرس، وإيبارشـــية 
طنطـــا تحـــت رعايـــة نيافة المطران األنبا بوال، وإيبارشـــية طهطـــا وجهينة تحت رعاية نيافة 
المطران األنبا إشـــعياء، وإيبارشـــية ســـوهاج والمنشـــأة والمراغة تحت رعاية نيافة األســـقف 
األنبـــا باخـــوم، وإيبارشـــية ملوي واألشـــمونين تحت رعاية نيافة األســـقف األنبـــا ديمتريوس، 

ومنطقـــة كنائـــس مصـــر القديمـــة تحـــت رعاية نيافة األســـقف األنبـــا يوليوس.
وفـــي ختـــام كل لقـــاء ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي كلمة أوضح فيهـــا الهدف 
مـــن هـــذه اللقـــاءات، وهـــو االرتقـــاء بالخدمات الكنســـية وتطويرهـــا واإلبداع فيها، مستشـــهًدا 
ـــم خدمتـــك«، كمـــا شـــّدد علـــى أهميـــة التوبـــة والتجديـــد  بقـــول القديـــس بولـــس الرســـول »تمِّ
وخاصـــة تجديـــد الفكـــر والقلب والخدمة، لكـــي يؤثر كل كاهن في المخدومين بالنعمة التي 

يعمـــل بهـــا، فكلنـــا نعمل من خـــال الكنيســـة الواحدة.
كما شكر قداسته أسقفية الخدمات تحت رعاية نيافة األنبا يوليوس على مجهوداتها، 
فهـــي ذراع الخدمـــة االجتماعية في الكنيســـة. وشـــكر ســـكرتارية خدمـــة الرعاية االجتماعية 
تحـــت رعايـــة القمـــص بيشـــوي شـــارل علـــي المجهـــودات المبذولة فـــي البرامج التـــي تتبناها 
لخدمـــة أبنـــاء الكنيســـة، وتمنـــى للجميـــع التوفيق في خدماتهـــم المثمرة، وعاًمـــا جديًدا يمأله 

والنجاح. البركة 

تنبيهات طقسية 
خالل الفرتة من برامون الغطاس حىت صوم نينوى 

من جلنة األحلان باملجمع املقدس
1- بالنسبة لبرامون وعيد الغطاس 2020م:

- يكــون البرامــون هــذا العــام ثاثــة أيــام الجمعــة والســبت واألحــد 
ينايــر. الموافقيــن 17، 18، 19 

- ُيصلى البرامون في الثاث أيام بالطقس السنوي.
- ُتقرأ قراءات برامون الغطاس في الثاث أيام.

  Allhloui`a je `vmeu`i فــي أيــام البرامــون الثــاث ُيصلــى -
:]ourhو

:agioc جملة عيد الغطاس وثاني يوم عيد الغطاس في لحن -
O en Iordanh bapticthc 

  eqren’\wcو   k`cmarwoutو   Tenouw]t ُتخــــــتــــــــــــــــم -
بـــ)je aksiwmc اعتمــدت( فــي أيــام برامــون الغطــاس الثاث ويوم عيد 
الغطــاس وثانــي يــوم عيــد الغطــاس، أمــا فــي يــوم عيــد قانــا الجليــل فُتختــم 

بـــ )je ak`i أتيــت(.
- ُيصلى اللقان قبل رفع بخور باكر في ليلة عيد الغطاس.

- الرشم في نهاية اللقان على الجبهة.
2- في صوم نينوى:

 Allhloui`a بــداًل مــن Allhloui`a `anok de  ُيصلــى -
je `vmeu`i

- ُيرتل مزمور التوزيع باللحن الصيامي بنغمة األيام بدون مرد.

األنبا بساده - مطران أخميم وساقلتة ومقرر اللجنة
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 إن اكن ابن اهلل قد صار ابًنا دلاود، فال تشك يا ابن آدم أنك تصري ابًنا هلل )القديس يوحنا ذهيب الفم(

عندمـــا نســـمع عـــن ميـــاد ملـــك 
أو ابـــن ملـــك، يأتـــي إلـــى أذهاننا كم 
ســـيكون مقـــدار اهتمـــام النـــاس بـــه، 
والمجـــد والكرامـــة التي ســـتحيط بهذا 
الحـــَدث الهـــام.. أّمـــا مـــا حدث عند 
ميـــاد ربنـــا يســـوع المســـيح ملـــك 

ا..! الملـــوك فـــكان عجيًبـــا حقًّ
لقـــد ُوِلـــد الملـــك فـــي ليلة بـــاردة، 
ا، ُمخّصص  وفـــي مـــكان حقيـــر جـــدًّ
للبهائـــم وليـــس للبشـــر، إذ لـــم يِجـــد 
النـــاس..  بيـــوت  فـــي  موضًعـــا  لـــه 
الملـــوك  ملـــك  أّنـــه  ـــا  حقًّ والعجيـــب 
وهـــو قـــادر علـــى كّل شـــيء، فـــكان 
يســـتطيع أن يوَلـــد فـــي مـــكان عظيـــم 
وفـــي ظـــروٍف أفضـــل بكثيـــر، ولكن 
كان هذا هو اختياره وتدبيره الُمذِهل 
أن يوَلـــد فـــي هذا المـــكان المتواضع 
يكـــون  أن  َقِبـــَل  أن  بعـــد  للغايـــة، 
مرفوًضـــا مـــن الناس.. مـــن خاّصته 

وأهـــل بلدتـــه..!
عندمـــا ُوِلـــَد الملـــك لـــم يحتفل به 
أحٌد من األرض، ولكّن الســـمائيين 
كانـــوا ُيدركون مقـــدار الكرامة التي 
فاحتفلـــوا  بميـــاده  األرض  نالتهـــا 
بـــه وهتفـــوا قائليـــن: “اْلَمْجـــُد هلِل ِفي 
ـــَاُم،  اأَلَعاِلـــي، َوَعَلـــى اأَلْرِض السَّ
)لـــو14:1(،  اْلَمَســـرَُّة”  ـــاِس  َوِبالنَّ
ًحـــا  موضِّ للبشـــر  ظهـــر  وبعضهـــم 
لهـــم حقيقـــة الحـــَدث الكبيـــر: “هـــا 
ـــُرُكْم ِبَفـــَرٍح َعِظيـــٍم َيُكـــوُن  َأَنـــا ُأَبشِّ
ـــْعِب: أّنه قـــد لكم اليوم  ِلَجِميـــِع الشَّ
هـــو  ُمخّلـــص،  داود  مدينـــة  فـــي 
)لو12-11:1(..  الرب”  المسيح 
فذهـــب هؤالء الناس وشـــاهدوا الملك 
وتعّجبـــوا  العالـــم،  مخّلـــص  المولـــود 
المـــذود  فـــي  شـــاهدوه  ِمّمـــا  جـــًدا 
ُدوَن  المتواضـــع، ورجعـــوا “َوُهْم ُيَمجِّ
هللَا َوُيَســـبُِّحوَنُه َعَلى ُكلِّ َما َسِمُعوُه 
َوَرَأْوُه َكَما ِقيَل َلُهْم.” )لو20:1(..
العظيـــم  الملـــك  هـــذا  يـــأِت  لـــم 
فـــي  األرض  ملـــوك  ينافـــس  لكـــي 
نفوذهـــم أو وطنهـــم أو ممتلكاتهـــم.. 
فهـــو صاحـــب مملكـــة ليســـت مـــن 
هـــذا العالـــم )يـــو36:18(.. ومـــع 
ذلـــك انزعـــج ملـــوك األرض بســـببه، 
وظّنـــوا أّنـــه أتـــى ليأُخـــذ مكانهـــم أو 
َمـــن  باســـتمرار  هكـــذا  ســـلطانهم.. 
يخـــاف  األرض  بملكـــوت  يرتبـــط 
ويضطـــرب جـــًدا إذا أحّس أّن هناك 

أّي تهديـــد ِلمـــا يملك.. لهذا أســـرع 
هيـــرودس وقتـــل عشـــرات األطفـــال 
الملـــك  هـــذا  علـــى  يقضـــي  لكـــي 
ُملِكـــه..  علـــى  ويحافـــظ  الغريـــب 
والعجيـــب أّن التاريـــخ يؤّكـــد لنـــا أّن 
هيـــرودس مـــات بعد شـــهور قليلة 
مـــن ميـــاد ملـــك الملـــوك.. مـــات 
ولـــم يســـتِطع أن يحتفـــظ بُملِكـــِه.. 
مـــات وفقـــد كّل شـــيء مـــن ممتلكاته 
وســـلطانه الـــذي قتـــل الكثيريـــن لكـــي 
يحافـــظ عليـــه.. وهـــذه هي مأســـاة 
اإلنســـان الذي يســـعى إلى ملكوت 
األرض فيحـــارب اآلخريـــن ويجـــرح 
ويـــدوس علـــى النـــاس مـــن أجـــل 
ســـريًعا  يفقدهـــا  أرضّيـــة  مكاســـب 
جـــًدا، فحًقا هـــذه المكاســـب الدنيوّية 
ثـــّم  قليـــًا  يظهـــُر  بخـــاٍر  “مثـــل 

)يـــع14:4(. يضمحـــّل« 

لقد جاء المســـيح كملك ســـمائي، 
ملكوته ال يزول كما تنّبأ عنه دانيال 
النبـــّي أّنـــه “ُأْعِطَي ُســـْلَطاًنا َوَمْجًدا 
ـــُعوِب  َوَمَلُكوًتـــا ِلَتَتَعبَّـــَد َلـــُه ُكلُّ الشُّ
َواأُلَمِم َواأَلْلِســـَنِة. ُســـْلَطاُنُه ُسْلَطاٌن 
َأَبـــِديٌّ َما َلْن َيـــُزوَل، َوَمَلُكوُتُه َما اَل 
َيْنَقـــِرُض” )دا14:7(.. وأّكـــد ذلـــك 
رئيـــس المائكـــة غبريال في بشـــارته 
ألمنـــا العـــذراء أّن المولـــود منها ملك 
نهايـــة  لُملِكـــِه  يكـــون  ولـــن  قـــدوس 

)لو33:1(..

غالبّيـــة  ينتبـــه  لـــم  اآلن  حتّـــى 
الســـماوي  الملـــك  هـــذا  أّن  البشـــر 
قـــد ُوِلَد بالجســـد وجاء إلـــى العالم 
ليرتقـــي بأهل العالم إلى الســـماء.. 
لقـــد قبـــل الَمِلـــك أن يأُخـــذ شـــكل 
العبد لكـــي يحّرر العبيـــد ويصّيرهم 
ملـــوًكا.. لكـــي يهبهم ملكوًتـــا أبديًّا 
 .. أعظـــم وأكرم مـــن أي ُمْلٍك أرضيٍّ
هـــذا الملكـــوت العظيـــم هو ما يصفه 
القديس بطرس الرســـول أّنه “ِميَراٍث 
ـــُس َواَل َيْضَمِحـــلُّ،  اَل َيْفَنـــى َواَل َيَتَدنَّ
ـــَماَواِت..”  السَّ ِفـــي  َمْحُفـــوٌظ 

)1بـــط4:1(.

“ِلذِلـــَك َوَنْحـــُن َقاِبُلـــوَن َمَلُكوًتا 
اَل َيَتَزْعـــَزُع ِلَيُكـــْن ِعْنَدَنـــا ُشـــْكٌر ِبِه 
َنْخـــِدُم هللَا ِخْدَمًة َمْرِضيًَّة، ِبُخُشـــوٍع 

)عـــب28:12(. َوَتْقَوى” 

ميالد ملك امللوك

fryohanna@hotmail.com

مـــا بين مياد المســـيح له المجد 
عاًمـــا  ثاثيـــن  حوالـــي  ومعموديتـــه 
مـــن الزمـــان. نجهلهـــا جميعهـــا فـــي 
مجملهـــا، كأحـــداث تخـــص شـــخص 
رب المجد يســـوع في طفولته وفتوته 
وشـــبابه. فلقـــد صمـــت الوحـــي عـــن 
تلـــك  لنـــا عـــن محتـــوى  أن يكشـــف 
بالتأكيـــد حملـــت معجـــزات  الفتـــرة،، 
فمـــع  عجيبـــة.  وأحداًثـــا  وإعانـــات 
إقرارنا بانســـانية المســـيح الكاملة، إذ 
عـــاش بيننا كإنســـان، يتكلم ويتحدث 
ويفكـــر ويتصرف ويتفاعل كإنســـان، 
فلقـــد شـــابهنا فـــي كل شـــيء ماعـــدا 
الخطيـــة. ولكننا نعلـــم بكل تأكيد أنه 
عمانوئيـــل الـــذي تفســـيره هللا معنـــا. 
فالمولـــود مـــن امـــرأة فـــي الزمـــن، هو 
المولـــود من اآلب قبـــل كل الدهور. 
ولهـــذا أقـــّرت أليصابـــات أن العـــذراء 
لـــه  هـــي أم هللا )أم ربـــي(، وســـجد 
المائكـــة،  وســـبحته  المجـــوس، 
إلن  ولكـــن  الخليقـــة.  بـــه  واحتفـــت 
االنجيـــل ليس كتاًبا للســـرد التاريخي 
للســـيرة  تســـجيًا  أو  القصصـــي، 
الذاتيـــة، وإنمـــا كتـــاب إللقـــاء الضوء 
وتســـجيل  اإللهـــي،  العمـــل  علـــى 
فيمـــا  حتـــى  الخاصـــي،  للتاريـــخ 
يخـــص شـــخص الـــرب يســـوع. لذلك 
صمـــت الوحـــي عـــن إعـــان أســـرار 
هـــذه الســـنوات فـــي حيـــاة هللا الكلمـــة 
المتجســـد. ولهـــذا يحّلق بنـــا اإلنجيل 
فـــي البدايـــة في أجواء المياد، ُملقًيا 
الضـــوء علـــى أحـــداث البشـــارة التـــى 
جـــاءت بعد إعـــداد وترتيـــب وتجهيز 
نبـــوي امتـــد آلالف األعـــوام، وانتهى 
العهديـــن.  نبـــي  المعمـــدان  بيوحنـــا 
يركـــز اإلنجيـــل فـــي ميـــاد المســـيح 
إغفـــال  دون  ولكـــن  إنســـانيته  علـــى 
أللوهيتـــه، ويؤكـــد علـــى ميـــاده مـــن 
عـــذراء، فـــرح الرعاة بميـــاده، ورؤية 
المجـــوس لوجهـــه وإقرارهـــم بـــأن هذا 
الصبـــي الصغير هو الملك والكاهن 

لنبي.  وا
ثـــم يتخطـــى االنجيـــل كل هـــذه 
الســـنوات ليقودنـــا نحو نهـــر األردن، 
المعمـــدان.  يوحنـــا  حيـــث معموديـــة 
المســـيح،  الســـيد  وُيســـتعَلن  لُيظَهـــر 
إلســـرائيل، وهـــو فـــي ســـن الثاثيـــن 
مـــن عمـــره. لُيعلـــن أن هـــذا الشـــاب 
الـــذي كان مجهـــواًل وغيـــر معروف، 
الـــذي عـــاش وســـط النـــاس كإنســـان 

عـــادي، وأخفـــى مجـــده عـــن أعيـــن 
خاضًعـــا  وكان  بـــل  كلـــه،  العالـــم 
لوالديـــة وللناموس والشـــريعة أيًضا.. 
االبـــن  ابـــن هللا،  الحقيقـــة  فـــي  هـــو 
الوحيـــد الـــذي له نفـــس الجوهر الذي 
هلل اآلب. فمريـــم العذراء ولدته بدون 
زرع بشـــر، ويوســـف لـــم يكـــن أبـــاه، 
وجـــوده،  بدايـــة  يكـــن  لـــم  وميـــاده 
ولكـــن بدايـــة ظهـــوره بالجســـد. فيـــوم 
المعموديـــة كان يـــوم اإلعـــان عـــن 
طبيعـــة الســـيد المســـيح، يـــوم انفتـــاح 
ابنـــه  عـــن  اآلب  ليتحـــدث  الســـماء 
الجبيب. ثم يأتي الروح القدس على 
شـــكل حمامـــه ليختـــم ويؤكـــد أن هذا 
هـــو بالحقيقـــة االبـــن الوحيـــد. لذلـــك 
اإلعـــان  يكـــون  أن  يمكـــن  كان ال 
وطبيعتـــه  المســـيح  شـــخص  عـــن 
بمعـــزل عـــن الثالـــوث. فاالبـــن واحد 
مـــع اآلب والـــروح القـــدس. فإيماننـــا 
ووحدانيـــة  وحدانيـــة،  فـــي  بثالـــوث 
فـــي ثالـــوث. وحدانيـــة فـــي الجوهـــر 
أن  كمـــا  األقنوميـــة.  فـــي  وثالـــوث 
الكشـــف عـــن طبيعـــة اإلبـــن، معنـــاه 
معرفـــة اآلب والـــروح القدس. معرفة 
والـــروح  وأبوتـــه،  محبتـــه  فـــي  اآلب 
القـــدس فـــي نعمتـــه وشـــركته »محبة 
الوحيـــد،  االبـــن  ونعمـــة  اآلب،  هللا 
القـــدس«.  الـــروح  وعطيـــة  وشـــركة 
لهـــذا كان إعـــان المعموديـــة إعاًنـــا 

ثالوثًيـــا. 
أّمـــا يوحنا، فمعرفته للمســـيح في 
معموديته اختلفت عن مياده. ليس 
مـــن جهـــة الطبيعـــة ولكـــن مـــن جهة 
اإلعـــان، وانفتـــاح أعين يوحنا ليرى 
يعايـــن. فيوحنـــا الذي عرف المســـيح 
وهـــو فـــي بطـــن أمـــه، لم يكـــن يعرفه 
حـــق المعرفـــة، لـــم يكـــن يعرفـــه فـــي 
مجـــده، فـــي بهائه، وفي طبيعته، إاّل 
عندمـــا شـــهد وعاين فـــي المعمودية. 
فـــي الميـــاد عرف يوحنا أن المســـيا 
ســـيولد، وفي المعموديـــة لمس ورأى 
وشـــاهد وعايـــن. في الميـــاد انتفض 
يوحنـــا فرًحـــا وبهجـــة، فهـــو الســـابق 
وفـــي  العريـــس،  وصديـــق  والبـــوق 
ودهًشـــا  خوًفـــا  انتفـــض  المعموديـــة 
يحـــل  أن  حتـــى  يســـتحق  ال  فهـــو 
ســـيور حذائه. فالقائم في وســـط مياه 
األردن لـــم يكـــن ســـوى اإللـــه الخالق 

لعظيم. ا
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ً
لم يزل إهلا

المجـــد،  لـــه  المســـيح  الســـيد  جـــاء 
ًدا الرســـالة والهـــدف لتجســـده بـــكل  ُمحـــدِّ
حيـــاة  لهـــم  ليكـــون  »جئـــت  وضـــوح: 
أفضل«، جئت لتغيير اإلنســـان والسمو 
»علـــى  خلقتـــه  عندمـــا  أردت  كمـــا  بـــه 
صورتـــي«، فلقـــد خلق هللا آدم من تراب 
ثـــم خلـــق حـــواء مـــن  فأصبـــح إنســـاًنا، 
ضلـــع آدم دون اتحـــاد جســـدي، وبـــدون 
آدم.. وُوِلـــد الســـيد المســـيح مـــن »حـــواء 
الجديـــدة« العـــذراء مريـــم، أيًضـــا بـــدون 
زرع بشـــر، بـــل حبلـــت بالـــروح القـــدس 
حبًا با دنس، »والكلمة صار جســـًدا، 
وحـــل بيننـــا«، جاء طالًبا أن يســـكن في 
اإلنســـان، هيكله الذي صنعه، وليصبح 
مســـتقًرا لروحه القدوس )روحك القدوس 
ده فـــي أحشـــائي(. جـــاء معلًنـــا أن  جـــدِّ
النامـــوس بموســـى أُعِطـــي، وأمـــا النعمة 
المســـيح صـــارا. جـــاء  والحـــق فبيســـوع 
ليذّكـــر اإلنســـان أنـــه تـــراب بدون نســـمة 
هللا، فجاء يسوع المسيح كإنسان بمنهج 
عهـــد جديـــد، عهـــد التواضع والبســـاطة، 
بـــا  التـــي  الحقيقيـــة  المحبـــة  عمـــودْي 
رتـــوش، التـــي تبـــذل نفســـها مـــن أجـــل 
إنقـــاذ أحبائها وخاصهـــم، »هكذا أحب 
هللا العالـــم حتـــى بـــذل ابنـــه الوحيـــد لكي 
ال يهلـــك كل مـــن يؤمـــن به بل تكون له 
الحيـــاة األبديـــة«، »الحيـــاة األفضـــل«، 
لذلـــك أرانـــا صـــورة جديـــدة فـــي تواضـــع 
أصحـــاب الرســـاالت اإلنســـانية عظماء 

العالـــم، بصـــورة مجيئـــه العجيـــب:
آخـــًذا  بالتواضـــع  ذاتـــه  أخلـــى   +

عبـــد. صـــورة 
+ اختـــار عنـــد مولـــده قريـــة صغيرة 

)قريـــة بيـــت لحم(.
+ اختـــار فتـــاة فقيـــرة بســـيطة يتيمة 

األبوين.
عنـــه  هيـــرودس  فتـــش  عندمـــا   +
اختـــار الهـــروب إلى مصـــر )ولم يظهر 
قوتـــه العظيمة التي ظهرت بوضوح في 
العهـــد القديـــم عندما أراد أن يعلن نفســـه 
للشـــعب، عندمـــا شـــق البحـــر، وأوقـــف 
مجـــده  فأراهـــم  جبعـــون،  فـــي  الشـــمس 
وعظمتـــه وقوتـــه وســـيادته وســـلطانه(.

طابـــور  فـــي  كخاطـــئ  وقـــف   +
مـــن  يطلـــب  تواضـــع  وبـــكل  الخطـــأة، 
يوحنا المعمدان أن يســـمح له أن يتعّمد 

ااْلردن. نهـــر  فـــي 
بقوتـــه  يبهـــر  أن  رفـــض   +
وبالمعجزات إبليس عندما جاء ليجربه.

+ وضع نفســـه تحت حكم اإلنســـان 
مستســـلًما منـــذ أن ُقِبض عليه، وحوكم، 

وأُهيـــن، وُضِرب، وُصِلب، ومات.
يلتحـــف  أن  اختـــار  وهكـــذا، 
الحـــب  طعـــم  ولنتـــذوق  بالتواضـــع، 
حتـــى  اإلجبـــاري،  وليـــس  االختيـــاري 

تفضــــــــــــــل بـــكل الحــــــــــــــب 
قداســــة البابا تواضــــــــــروس 
الثانــــــــــــي مشـــكوًرا بتقديــــــــــــــم 
الكتاب التاريخـــــــي التوثيقـــــــــي 
والموسوعـــــــــــي عـــــــــــن سيــــــــــــرة 
الشـــهيد العظيـــم مارجرجــــــــــس 
الرومانـــي، الـــذي أصـــدره دير 
مارجرجـــس للراهبـــات بمصـــر 
قداســـته  أشـــاد  وقـــد  القديمـــة. 
بأن هذا المرجع ُيعتَبر أشـــمل 
إصـــدار فـــي العالــــــــــــم باللغـــة 
الشـــهيد  ســـيرة  يوثـــق  العربيـــة 
مارجرجـــس؛ موضًحـــا أن هذا 
المرجـــع هـــو األكبر في تاريخ 
الشـــهيد  هـــذا  ســـيرة  تســـجيل 
العظيـــم. كمـــا أشـــار قداســـته 
إلـــى  الكتـــاب  مقدمـــة  فـــي 

أهميـــة البحـــث فـــي أديرتنـــا القبطيـــة 
قائـــًا: »هكذا تكـــون أديرتنا جامعات 
روحيـــة، ويكـــون وقـــت الرهبنـــة مثمًرا 

روحيًّـــا وكنســـيًّا وتعليميًّـــا.« 
كمـــا اهتمـــت تمـــاف تـــكا رئيســـة 
والتشـــجيع  العمـــل  بمتابعـــة  الديـــر، 
على توثيق ســـيرة الشهيد مارجرجس، 
ليظهـــر هـــذا الكتـــاب إلى النـــور بهذه 

البهية. الصـــورة 
بعنـــوان:  الـــذي  الكتـــاب  هـــذا 
دراســـة  الرومانـــي:  »مارجرجـــس 
موســـوعية تاريخيـــة فـــي ســـيرته« هو 
بخمـــس  مخطوًطـــا   96 فـــي  بحـــث 
لغـــات مختلفة هي: القبطية بلهجتيها 
والســـريانية  والبحيريـــة،  الصعيديــــــــــــة 
والعربيـــة،  والحبشـــية  واليونانيـــة 
وُترِجمت هذه المخطوطات كلها إلى 
اللغـــة العربية. كمـــا تعددت المكتبات 
التـــي تقتنـــي هـــذا العـــدد الهائـــل مـــن 
المخطوطات التي تحتوي على ســـيرة 
القديـــس مارجرجـــس، فمنهـــا مكتبـــات 
عالميـــة ومنهـــا مكتبـــات داخل مصر 
مكتبـــات  أو  عامـــة  مكتبـــات  ســـواء 
وهـــذه  كنائـــس.  مكتبـــات  أو  أديـــرة 
أقدمهـــا  تاريـــخ  يرجـــع  المخطوطـــات 
إلـــى  وأحدثهـــا  الســـادس  القـــرن  إلـــى 
القـــرن العشـــرين. وقـــد تمـــت دراســـة 
هـــذه المخطوطـــات مـــن أجـــل توثيـــق 
ومقارنـــة  العصـــور  عبـــر  الســـيرة 
الدراســـات  وأوضحـــت  نصوصهـــا 
أن الســـيرة ثابتـــة عبـــر أربعـــة عشـــر 
أماكـــن  اختـــاف  مـــن  بالرغـــم  قرًنـــا 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  المخطوطـــات 
ولغاتها وتاريخ نســـخها. وقد عرضت 

بالكتـــاب. الســـيرة 

أســـلم نفســـه ألجلنـــا، وقيـــل عنـــه الحمل 
المذبـــوح وليـــس األســـد القـــوي.. يـــا لهـــا 
مـــن صـــورة نـــادرة، بـــل فريـــدة، لعظمـــة 
الحـــب.. جـــاء هـــذا المولـــود الوحيـــد في 
صـــورة مولـــده فـــي تاريـــخ البشـــرية كلهـــا 
منذ خلق هللا العالم، جاء إنســـاًنا ليســـمو 
صياغتـــه  ويعيـــد  باإلنســـان،  ويرتفـــع 

أخـــرى. مـــرة  علـــى صورتـــه  كإنســـان 
إًذا مـــا الـــدروس المســـتفادة بعـــد أن 
عـــاش المســـيح بالجســـد معنـــا، وتحّمـــل 
كل مـــا تحمـــل لخـــاص نفوســـنا؟ دعنـــا 

نفكـــر مًعا: 
+ إدراك واٍع لقيمـــة النفـــس البشـــرية 
التـــي جاء المســـيح من أجـــل خاصها، 
والتـــي تســـاوي قيمتهـــا العالـــم كلـــه بـــل 
أكثـــر »فمـــاذا ينتفـــع اإلنســـان لـــو ربـــح 

العالـــم كلـــه وخســـر نفســـه؟«.
مخلـــص  هللا  مـــن  نطلـــب  أن   +
البشـــرية باســـم يســـوع المســـيح المســـاندة 
والمعونة كي نسير في طريق الخاص 
الـــذي جـــاء من أجلـــه، وأن يمنحنا ذهًنا 
جديـــًدا حتـــى نتغير إلـــى األفضل خال 
أيـــام غربتنـــا علـــى االرض »تغيروا عن 

شـــكلكم. بتجديـــد أذهانكـــم« )رو12(.
نقيـــة،  بقلـــوب  قلوبنـــا  اســـتبدال   +
اخلـــق  نقًيـــا  »قلًبـــا  مســـتقيمة،  وأرواح 
فـــّي يـــا هللا، وروًحـــا مســـتقيًما جـــدده في 

أحشـــائي«.
والـــود  المحبـــة  ببـــّث  نهتـــم  أن   +
تمييـــز،  دون  الجميـــع  مـــع  والتعاطـــف 
فرابـــح النفـــوس حكيم، والمحبة التســـقط 

ا. بًد أ
+ »ليكن كل شـــيء بلياقة وحســـب 
ترتيـــب« )1كـــو40:14(، نهتـــم بوقتنـــا 
بـــإدارة ناجحة، فهو مجموع عمرنا على 
األرض، والذي ســـنقدم عنه حســـاًبا عن 

هـــذه الوكالة.
+ نحتـــرس مـــن فـــخ الـــذات إذا لـــم 
نســـلك بالتواضـــع، وكل مالنـــا أنـــه مـــن 

فضـــل قـــوة هللا ال مّنـــا )2كـــو5:4(.
الـــرب  تســـبح  أن  ننســـى  ال   +
»المحســـن إلينا«، ألنه ســـترنا، وأعاننا، 
وحفظنـــا، وقبلنـــا إليـــه، وأشـــفق علينـــا، 
وعضدنـــا، وأتـــى ِبَنـــا إلـــى هذه الســـاعة.

+ نتجّنـــب بـــكل حـــذر االعوجـــاج، 
وســـوء النيـــة، وخـــداع النفـــس، والنفـــاق، 
والكـــذب بكل أشـــكاله وأنواعه ومبرراته، 
وعـــدم اســـتقامة كامنـــا، وتبريـــر ذواتنا.

وأخيـــًرا.. تذكر أننا نســـعى كســـفراء 
ِبَنـــا  يعـــظ  هللا  كأن  المســـيح،  عـــن 
)2كـــو20:5(، فنســـمو بدوافعنا، بحيث 
نؤكد للبشـــر جميًعا أننا على صورة هللا 
الســـامية التـــي تعلـــو فـــوق كل األحقـــاد 
هللا  صـــورة  أن  وتذكـــر  والخصومـــات، 

هـــي اآلب المحـــب فـــاهلل محبـــة.

إلـــى  البحـــــــــــــث  توصـــــــــــــــل  كمـــا 
معلومـــات جديـــدة لـــم تنشـــر مـــن قبل 
عن تاريخ وســـيرة الشهيد مارجرجس، 
وتـــم توثيـــق التراث مـــن التاريخ وكان 

هـــذا أهـــم أهـــداف العمل. 
ومن هـــــــــــــذه الحقائــــــــــــــق: تذكــــــــر 
الـــــــــــذي  الملـــك  أن  المخطوطــــــــــــــات 
هـــو  ســـنوات  ســـبع  الشـــهيد  عـــذب 
داديانـــوس وليـــس دقلديانـــوس، لذا تم 
توضيـــح هويـــة ذلـــك الملـــك وإثبـــات 

تاريخيًّـــا.  وجـــوده 
كمـــا تبيـــن مـــن البحـــث أن البلـــد 
الذي استشـــهد به القديس ليس ُصور 
الفنيقيـــة بلبنـــان بل هي َصور )مدينة 
تـــم  وبالدراســـة  بالعـــراق.  الموصـــل( 
تحديـــد ســـنة استشـــهاد القديـــس وهـــي 
ســـنة 268م، وليســـت 303م، كمـــا 

هـــو مـــدون فـــي بعـــض المراجع.
وتنوعت الدراســـة في هذا الكتاب 
المكـــون من اثني عشـــر باًبـــا، فهناك 
علـــى ســـبيل المثـــال دراســـة خاصـــة 
عـــن أيقونـــة القديـــس، وأيًضـــا كرامتـــه 
البحـــث  نشـــر  كمـــا  العالـــم.  حـــول 
األلحـــان المندثـــرة عـــن القديـــس. وقد 
اتبـــع البحث األســـلوب األكاديمي في 
عرضـــه وإثبـــات الحقائـــق التاريخيـــة، 
وأنـــه مرفـــق بـــه بـــاب خـــاص بتحقيق 
المخطـــوط الـــذي تم نشـــره بعد موافقة 

وزارة اآلثـــار علـــى النشـــر.
وهـــذا نمـــوذج من البحـــث العلمي 
األرثوذكســـية  القبطيـــة  كنيســـتنا  فـــي 
وباألخـــص األديـــرة التـــي كانـــت عبر 
العصـــور منـــارة للبحث والحفاظ على 
التـــراث. نطلـــب مـــن الـــرب أن يكـــون 

هـــذا العمـــل ســـبب بركـــة للجميع.

دير مار جرجس للراهبات بمرص القديمة
يصدر أكرب كتاب موسويع عن 

سرية القديس مار جرجس








