
كتب عن تاريخ مدارس األحد وروادها. أّما االحتفاالت فقد كانت كما يلي:
+ 5/13 االحتفال بمئويـــــــة مــــدارس األحــــد بالكاتدرائيـــــة المرقسية 

بالعباسية.
+ 7/25 احتفاالت اإلسكندرية بمئوية مدارس األحد، وتكريم المتنيح 

القمص بيشوي كامل عن خدام اإلسكندرية.
+ 9/4 احتفال إيبارشيات جنوب القاهرة بمئوية مدارس األحد بنادي 

وادي دجلة بالمعادي.
+ 9/5 احتفاالت إيبارشية أسيوط بدير السيدة العذراء بدرنكة بأسيوط.

+ 9/6 احتفال كنائس شبرا الشمالية والجنوبية بالكاتدرائية المرقسية 
بالعباسية، وتكريم عدد من رواد مدارس األحد.

األحد،  لمئوية مدارس  العلمي  المؤتمر  نوفمبر  إلى 17  + من 15 
وتقديم العديد من األوراق البحثية في هذا األمر.

ثانًيا: الحتفال باليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء في كنيستها 
بالزيتون وقد ُأقيم االحتفال لمدة أربعة أيام من 10-13 مايو، شارك فيها 
غالبية آباء المجمع المقدس. وقد رأس قداسة البابا القداس اإللهي صباح 

األحد 5/13.
ثالًثا: الحتفال باليوبيل الذهبي لفتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 
في 1968/6/22م، وسوف يتم االحتفال بافتتاحها بعد إعادة تجديدها يوم 

السبت 17 نوفمبر عشية عيد تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني.
رابًعا: تم الحتفال أيًضا بعودة رفات وجثامين شهداء ليبيا إلى أرض 
الشهداء  لهم بكنيسة  أُِعد  الذي  بالمزار  إيداعهم  الوطن مساء 5/41، وتم 

بقرية العور بسمالوط، وكانت فرحة كبيرة للكنيسة القبطية.
قرارات مجمعية هامة: ُعِقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية في 18 
مايو 2018، وقد صدرت عن المجمع المقدس بعض القرارات الهامة وهي:

1( االعتراف بدير الشهيد مارجرجس للراهبات بأيرلندا كدير عام.
2( تحديد شروط إعالن قداسة شخص في الكنيسة.

خاصة  المقدس  المجمع  الئحة  في  جديدة  مادة  تعديل  اعتماد   )3
بتشكيل اللجنة الدائمة واختصاصتها ومدة عضويتها.

4( انتخاب نيافة األنبا دانيال سكرتيًرا عاًما للمجمع المقدس، وكذا 
سويف،  بني  أسقف  غبريال  األنبا  نيافة  من  وتتكون  السكرتارية  لجنة 
يوليــــــــــوس..  األنبا  نيافة  وتعيين  النمسا،  أسقف  جابرييل  األنبا  ونيافة 
وذلك لمــــــــدة ثالث سنوات. كما اصدر قداسة البابا القرار البابوي رقم 14 

لجلوس  السادس  بالعيد  الكنيسة  تحتفل  األسبوع  هذا 
مارمرقس  على عرش  الثاني  تواضروس  األنبا  البابا  قداسة 
األيام  في  تاريخية  لحظات  الكنيسسة  عاشت  وقد  الرسول. 
افتتاح  إعادة  منها  السادس،  قداسته  جلوس  لعيد  السابقة 
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتساير عظمة الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية، ومنها أيًضا افتتاح المكتبة البابوية العليا بأرض 
مركز لوجوس، ومنها التوثيق التاريخي الدقيق لمدارس االحد 
قبلها  ومن  األحد،  لمدارس  العديدة  المئوية  االحتفاالت  في 
افتتاح مركز لوجوس ليواكب العصر ويظهر عظمة الكنيسة 

القبطية في وسط كل العالم، وغيرها.
ربما ال يتفهم القارئ ما أريد أن أكتبه إذا ُمِزجت اإلنجازات 
الروحية باإلنجازات الحّسية، أو إنجازات عالم المادة. عالم 
الروحيات ينظره من له عيون روحية، أّما اإلنجازات الحسية 
لديهم  الذين  الناس  فجميع  حسية..  عيون  له  من  فينظرها 

اإلقليمية  للمجالس  الجديد  بالتشكيل   2018/6/20 بتاريخ   2018 لسنة 
اإلكليريكية لألحوال الشخصية )دورة 2021-2018(.

لقاءات شبابيـــــــة عالميــــــــة: في هذا العام ُعِقد اللقاء األول للملتقى 
العالمي لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية برعاية وحضور قداسة البابا 
في مركز لوجوس بالمقر البابوي، تحت شعار “العودة للجذور” في المدة 
برنامًجا  الملتقى  برنامج  تضمن  وقد  سبتمبر.   1 إلى  أغسطس   25 من 
روحًيا وزيارات كنسية وأثرية ولقاءات رسمية أهمها لقاء الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وكذا صاحب التجمع الشبابي أنشطة متعددة كان لها األثر البالغ 
والكنيسة  مصر  مكانة  عن  معّبًرا  الملتقى  كان  كما  الشباب.  هؤالء  على 
أوروبا  شباب  مؤتمر  وهو  الثاني  الملتقى  كان  ثم  األرثوذكسية.  القبطية 
الثامن عشر، والذي ُعِقد بالعاصمة اليونانية أثينا في المدة من 23 إلى 28 
أغسطس بإشراف نيافة األنبا موسى أسقف الشباب ونيافة األنبا باڤلوس 
مــــــــــــــن اآلباء المطارنه واألساقفــــــــــــــة،  اليونان، كما شارك فيه 9  أسقف 

وكــــــــــــــان مؤتمــــــــًرا ناجًحا بكل المقاييس.
انضمام عدد من اآلباء المطارنة واألساقفة للكنيسة المنتصرة: في 
هذا العام فقدت الكنيسة المجاهدة عدًدا من آبائها األحبار األجالء الذين 
انضموا إلى صفوف السمائيين وهم: )1( نيافة األنبا بقطر أسقف الوادي 
الجديد الذي تنيح في 2018/2/16. )2( نيافة األنبا فام أسقف طما والذي 
تنيح في 2018/2/25. )3( نيافة األنبا أنطونيوس أسقف منفلوط الذي 
تنيح في 2018/3/18. )4( نيافة األنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أنبا 
مقار بوادي النطرون في 2018/7/29. )5( نيافة األنبا أرسانيوس مطران 
المنيا وأبو قرقاص الذي تنيح في 2018/8/11م. )6( نيافة األنبا بيشوي 
مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة والذي تنيح 

في 2018/10/3.
ضيقات وشهداء: 1- في يوم الجمعة 2017/12/27 تجمهر مئات 
وتدمير  بإطفيح  الواصلين  بقرية  تادرس  األمير  كنيسة  أمام  األشخاص 

محتويات الكنيسة وتعدوا بالضرب على المسيحيين.
2- للمرة الثانية يتم االعتداء على أتوبيس رحالت بعد خروجه من 
دير األنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بإطالق الرصاص على من فيه 

بصورة عشوائية مما نتج عنه استشهاد 9 وإصابة عدد آخر.
عيد  في  تواضروس  األنبا  البابا  لقداسة  قلبية  تهنئة  نقدم  وأخيًرا 

جلوسه السادس، وإلى منتهى األعوام يا سيدنا.
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عيون للنظر، أو آذان للسمع أو كالهما، وهذا ما يملكه غالبية البشر.
»عالم  إنجازات  أو  »الحسية«  اإلنجازات  كم  في  متفكًرا  جلًيا  أقف 
المادة« التي قام بها قداسة البابا في فترة ست سنوات فقط. فكر قلياًل في 
استكمال الكاتدرائية المرقسية العظمى، والتي تعّبر عن فخر ووضع الكنيسة 
القبطية وسط العالم، قد وعد به قداسة البابا سنة 2014 أنه سيتم االنتهاء 
منه في أربعة أعوام. ومن قبلها إقامة مركز لوجوس المتكامل من استقبال 
المئات من ضيوف الكنيسة القبطية وهو فخر للكنيسة، وفيه يمكن استضافة 
شخصيات عالمية، وبه ُيقام جلسات المجمع المقدس على أحدث تكنولوجيا 
أرض  على  الرئيسية  البابوية  المكتبة  تشييد  وأيًضا  والمؤتمرات.  التواصل 
جًدا  منبهًرا  تقف  إنك  العالم...  مكتبات  على طراز  لوجوس، وهي  مركز 
أمام شخصية قداسته التي َتِعد وتفي بالوعود بكل دقة وبكل مهارة وقدرة في 
حسابات النفقة. هل هي شخصية فذة بحسابات العالم أم شخصية إنسان 

بسيط تقوده قوة إلهية ُعليا؟
غير  تضخم  بمعدالت  االسعار  غلو  من  األيام،  هذه  تقارن  وعندما 
معقولة وتدهور الجنيه المصري الرهيب مقارنة بعشرين سنة سابقة، لكنت 
تقول بالتأكيد إنه من المستحيل القيام بمثل هذه المشروعات اآلن، وكان 
السنين »في  البنائية منذ عشرات  اإلنجازات  بكل هذه  القيام  من األفضل 
الرخص«. يقول الرب يسوع المسيح: »َوَمْن ِمْنُكْم َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْبِنَي ُبْرًجا اَل 
َيْجِلُس َأوَّاًل َوَيْحِسُب النََّفَقَة َهْل ِعْنَدُه َما َيْلَزُم ِلَكَماِلِه؟ ِلَئالَّ َيَضَع اأَلَساَس َواَل 
َل َفَيْبَتِدَئ َجِميُع النَّاِظِريَن َيْهَزُأوَن ِبِه َقاِئِليَن: َهَذا اإِلْنَساُن اْبَتَدَأ  َيْقِدَر َأْن ُيَكمِّ

َل.« )لوقا30-28:14(. َيْبِني َوَلْم َيْقِدْر َأْن ُيَكمِّ
يدركه  وال  بدقة  عليه  السير  ويتم  قداسته  ذهن  في  يوجد  الذي  فما 
اآلخرون؟ اعتقد أنه شيء معجزي. بحساب العقل اليمكن إنجازه بكل مانرى 
من ظروف اجتماعية ومادية وسياسية. ولكن عندما يرى قداسته أنه يمكن 
أنه  العاجل جًدا، فهذا يعني  القريب  إنجازه ويحدد له ميعاد استكماله في 
يوجد لدى قداسته حسابات مختلفة أدّق بكثير جًدا من حساباتنا، ويثق فيها 

قداسته ثقة ال تخّيبها الظروف واألحوال مهما كانت.
أليس هذا ما يقوله ويعظ به أناس روحيون من مختلف الطوائف وعلى 
ويصوِّرون  »األمين«،  الرب  خادم  مع  النعمة«  »عمل  عن  العصور  مر 
األمين«؟ صدقوني  »الخادم  هذا  يد  »المعجزات« على  الرب  كيف عمل 
هذه هي االسطوانة الغير مكسورة التي يستخدمها الوعاظ على مر القرون 
لوصف أحد رجال هللا وكيف يظهر عمل الرب »اإلعجازي« على يديه في 
كل إنجازاته، ولذلك ال يتهاونون أن يطلقوا عليه »راجل قديس«. أليس هذا 

ما يحدث على مر العصور؟
رجل هللا في أّي عصر من العصور الذي يقود شعبه والذي تسنده 
وتعمل به النعمة في كل إنجازاته، يوجد به خصائص خاصة جًدا وخفية 

أوّد أن أتأمل فيها:
1( التواصل مع هللا دائًما بالصلوات المستمرة. كما رأينا في اإلنجازات 
إن كانت عظيمة أو بسيطة، والتي قام بها خدام الرب الذين قادوا شعب 
هللا، مثل موسى النبي في تشييده لخيمة االجتماع كما »أخذها من الرب 
اواًل«، »َفَيْصَنُعوَن ِلي َمْقِدسا الْسُكَن ِفي َوَسِطِهْم ِبَحَسِب َجِميِع َما اَنا اِريَك 
ِمْن ِمَثاِل اْلَمْسَكِن َوِمَثاِل َجِميِع اِنَيِتِه َهَكَذا َتْصَنُعوَن« )خروج 9-8:25(. 
وقبلها كانت قيادته لشعبه في عبوره البحر األحمر إلى األمان )خروج14(. 
ويشوع في إنجازاته بالخروج بشعبه في االنتصارات )يشوع 11(. وجدعون 
 .)17 )1صموئيل  لشعبه  وقيادته  وداود   ،)7 )قضاة  هللا  شعب  ونصرة 
ونحميا للقيام بإنجاز بناء سور أورشليم المنهدم )نحميا 1( وغيرهم. المهم 
أنه فقط بالتواصل المستمر بين قائد الشعب الذي اختاره الرب وبين الرب 
مباشرة يتم اإلنجاز في مشروعات الشعب التي تخص الرب. وعلى النقيض 
من ذلك تجد أن الرب رفض بدون تهاون قواد شعبه الذين فشلوا في تتبُّع 
إرشاداته بكل دقة، مثل شاول الملك عندما خالف الرب )1صموئيل 15(. 

وأيًضا رفض الرب ألناس أرادوا أن يكونوا قادة للشعب تحت رعاية الرب 
قورح  مثل  الرب  إرشادات  حسب  اختيارهم  يكون  أن  فشلوا  ولكنهم  نفسه 
وداثان وابيرام الذين أرادوا أن يكونوا قادة لشعب هللا تحت قيادة هللا نفسه 

ولكن رفضهم الرب وقتلهم )عدد 16(.
2( اإليمان بأن الرب سينجز عمله إلى النهاية بصبره وانتظاره، ألنه 
وضع على الرب اتكاله »اْنَتِظِر الرَّبَّ َواْصِبْر َلُه« )مزمور 7:37(. فنجد 
رجال هللا لديهم اإليمان مع الصبر إلى النهاية بكل هدوء وسالم بسبب ثقتهم 
في الرب إلتمام اعمالهم. انظر كيف تحّلى القديس يوسف النجار بإيمانه 
إرشاد هللا  وكان  يسوع،  الرب  والطفل  مريم  العذراء  السيدة  برعاية  وصبره 
الوحيد له أن يهرب إلى مصر، ولم يقل له الرب كيف سيهرب وكيف يرجع 

ومتى يرجع.. كله بالتواصل مع هللا باإليمان والصبر )متى 2(.
٣( التركيز فيما وضعه الرب لهم لإلنجاز بكل سالم ودون التشتيت 
الرب  وجود  في  يثقون  رجال هللا  أن  الفضيلة  هذه  وسبب  الطريق.  طول 
معهم طول الطريق. فال يتشتت تركيزهم بسبب ظروف معينة وال يظهر 
يغيرون خطة  الظروف فجائًيا، وال  تغير بعض  عليهم اضطرابات بسبب 
بسبب ضيقات  يهتّزون  وال  فجائية،  اهتزازات  بسبب  لهم  بها  الموعود  هللا 
ليس  أنه  معناه  هذا  هل  خارجها.  أو  جماعتهم  داخل  من  عليهم  تصب 
النقيض  على  ال!  بالطبع  الظروف؟  هذه  كل  مع  تتفاعل  مشاعر  لديهم 
الظروف،  بشدة في مثل هذه  يبكون  الحس،  دائًما مرهفو  إنهم  ذلك،  من 
ويقدمون أصواًما خاصة مع كل  األحوال،  هذه  مثل  في  بقوة  ويصرخون 
توسالتهم؛ ولكن بكاءهم وصراخهم يصدر فقط في مخادعهم، وهم على 
ركبهم ينسكبون أمام الرب قائدهم، وال يتركون موضعهم إاّل بعد أن ينسكب 
عليهم سالم الرب، فيخرجون بكل صالبة وسالم الستكمال العمل، وتري 
فيهم القوة والمثابرة والعزيمة التي يكون مصدرها هو هللا فقط. ولعلنا نرى 
ذلك مع عزرا الكاهن »َفَلمَّا َصلَّى َعْزَرا َواْعَتَرَف َوُهَو َباٍك َوَساِقٌط َأَماَم َبْيِت 
ا ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواأَلْواَلِد  ِ اْجَتَمَع ِإَلْيِه ِمْن ِإْسَراِئيَل َجَماَعٌة َكِثيَرٌة ِجدًّ للاَّ
ْعَب َبَكى ُبَكاًء َعِظيًما« )عزرا 1:10(. ومع نحميا »َفَلمَّا َسِمْعُت  أَلنَّ الشَّ
َماِء«  َهَذا اْلَكاَلَم َجَلْسُت َوَبَكْيُت َوُنْحُت َأيَّاًما َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َأَماَم ِإَلِه السَّ
َفَأْبِكَي َنَهاًرا  َيْنُبوُع ُدُموٍع  َلْيَت َرْأِسي َماٌء َوَعْيَنيَّ  )نحميا 4:1(. وإرميا »َيا 
َوَلْياًل َقْتَلى ِبْنِت َشْعِبي« )غرميا 1:9(. ويوشيا »ِمْن َأْجِل َأنَُّه َقْد َرقَّ َقْلُبَك 
اِنِه  ُسكَّ َوَعَلى  اْلَمْوِضِع  َهَذا  َعَلى  َكاَلَمُه  َسِمْعَت  ِحيَن   ِ َأَماَم للاَّ َوَتَواَضْعَت 
َأَنا  َسِمْعُت  َقْد  الرَّبُّ  َيُقوُل  َأَماِمي  َوَبَكْيَت  ِثَياَبَك  ْقَت  َوَمزَّ َأَماِمي  َوَتَواَضْعَت 
َأْيًضا« )2أخبار27:34(. وبولس الرسول »َأْخِدُم الرَّبَّ ِبُكلِّ َتَواُضٍع َوُدُموٍع 
َكِثيَرٍة َوِبَتَجاِرَب َأَصاَبْتِني ِبَمَكاِيِد اْلَيُهوِد« )أعمال19:20(. وعن تيموثاوس 
الرسول يقول بولس الرسول عنه »ُمْشَتاًقا َأْن َأَراَك، َذاِكًرا ُدُموَعَك ِلَكْي َأْمَتِلَئ 

َفَرًحا« )2تيموثاوس4:1(، وغيرهم...
ولذلك دعوني أقول: نشكر هللا محب البشر الذي اختار خادًما أميًنا 
هذا  مثل  في  لشعبه  قائًدا  وليكون  الرسول،  مارمرقس  على عرش  ليجلس 
يديه بدون شك  الزمان، ونرى ونشهد كيف أن يد هللا ونعمته تعمل على 
وبكل أمانة في شهادتنا هذه. فبشهادة الكتاب المقدس وعن ما يقوله آباؤنا 
الوّعاظ فإن بطريركنا، وهو اإلنسان الوحيد الجالس على عرش مارمرقس، 
أجل  أجل كل شعبه ومن  وتذّلالته وأصوامه من  بصلواته  السماء،  تؤازره 
كنيسته الساهر عليها. وهللا ال يبخل عليه بالتواصل معه وإرشاده المستمر 
له بأّية طريقة من الطرق التي يراها هللا. وقد وضع عليه الرب أن يحمل 
هذه المسئولية بكل صبر وتحمل وإيمان بوجود الرب معه. وهو يواجه من 
الصعاب الكثير داخلًيا وخارجًيا، ويسمح بها الرب لكل يضع نفسه في يد 
له،  إلى أن تنسكب نعمة هللا وسالمه  الغزيرة  الرب على ركبتيه وبدموعه 
ليخرج من انسكابه بصالبة وهدوء يعطيه للجميع ليكمل ما بدأه ويباركه الرب.

البابا  األمين  وراعينا  أبانا  الزمان،  ذلك  بطريرك  الرب  لنا  ليحفظ 
تواضروس الثاني.
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