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ــوص  ــر وبخص ــال ال الحص ــبيل المث ــى س وعل
الثالــث، وضعنــا عبــر ســنوات مجموعــة  البنــد 
مــن اللوائــح التنظيميــة للعمــل الكنســي المؤسســي، 
وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن المختصيــن وأســاتذة 
ــاء فــي جلســات المجمــع،  الجامعــات، وناقشــها اآلب
ــي الخدمــة الكنســية،  ــا ف ــم إقرارهــا لتكــون معيًن وت
وعندمــا أطالــع هــذه اللوائــح والجهــد الــذي ُبــِذل فيها 

ــا كان. ــم يكــن شــيء مم ــره ل ــول: ... بغي أق

يشــغلني  كان  اآلخــر  الجانــب  علــى  ولكــن 
ــث أن قاعــة  أمــر آخــر وهــو مــكان االجتمــاع، حي
ــع  ــوس الجمي ــع لجل ــت ال تتس ــة كان ــن الكنيس صح
والمشــاركة بفاعليــة، وبــدأت أفكــر فــي حاجتنــا 
إلــى مــكان مجهــز لالجتماعــات المجمعيــة ويكــون 
بشاشــات  ومــزود  مكانــه  ولــكل عضــو  مريًحــا 
العــرض والصوتيــات ويتيــح الرؤيــة للجميــع بــدون 

عوائــق... 

ــي القبطــي،  ــي قاعــة بالمركــز الثقاف وفكــرت ف
وبالفعــل جهزنــا قاعــة وعقدنــا بهــا عــدة جلســات.. 
ثــم كان الفكــر أوســع فــي إنشــاء مبنــى بالمقــر 
البابــوي الديــري فــي ديــر األنبــا بيشــوي، ولــم تكــن 
ــا  ــذا بدأن ــر ول ــاء كبي ــمح بإنش ــة تس ــا المالي ظروفن
بصــورة محــدودة وذلــك مــن عــام 2013 حيــث نشــأ 
مركــز لوجــوس للمؤتمــرات والــذي يســتوعب مئتــي 
ــع  ــاع المجم ــه قاعــة مخصصــة الجتم شــخص، وب
المقــدس يتوفــر بهــا عوامــل الراحــة والضيافــة 
واإلقامــة والهــدوء. وقد ســاعدنا هللا بصورة مدهشــة 
ــط  ــالث ســنوات فق ــل خــالل ث ــى اســتكمال العم عل
مــن خــالل مهندســين وفنييــن ومحبيــن، وبمجــرد أن 
ــا عــن  ــا وأحالًم وضعنــا فــي يــد هللا رســوًما ونظاًم
هــذا المقــر إاّل ووجدنــا النعمــة والبركــة تنســاب فــي 
ــن أو  ــا نظ ــا كن ــورة أروع مم ــه بص ــل وتكمل العم
ــن  ــم يك ــره ل ــي: بغي ــد االله ــدد الوع ــتحق؛ ويتج نس

شــي ممــا كان.

إلــى  أضيفهــا  خبــرات  ثــالث  خبــرت  لقــد 
الخبــرات الثالثــة التــي ذكرتهــا فــي مقالــي الماضــي 

ــي: وه

)1( النظــام ثــم النظــام ثــم النظــام، ألنــه مفتــاح 
النجــاح وبدايــة ألي تدبيــر فــي الكنيســة.

ــتري  ــه يش ــًدا، إن ــدرة ج ــدود الق ــال مح )2( الم
منــزاًل ولكــن ال يشــتري دفًئــا، يشــتري دواًء ولكــن 
ال يشــتري الصحــة، يشــتري ذهًبــا ولكــن ال يشــتري 

أمًنــا أو ســالًما.... إنــه آخــر عوامــل النجــاح.

)3( األمانــة واإلخــالص الحقيقــي فــي حيــاة 
إلــى  أميًنــا  الخــادم والمســئول، ومكتــوب »كــن 
ــا 10:2(. ــاة« )رؤي ــل الحي المــوت فســأعطيك إكلي

حًقــا: بــه كان كل شــيء، وبغيــره لــم يكــن شــيء 
ممــا كان.

منــذ الصغــر شــغلني موضــوع النظــام فــي 
ــذا األمــر  ــم جــًدا به ــت أســرتي تهت كل شــيء، فكان
فــي دراســتي وكتبــي وحقيبتــي المدرســية، وأيًضــا 
ســريري  ترتيــب  وكذلــك  الطعــام،  مائــدة  علــى 
يومًيــا، وأيًضــا مالبســي إلــى آخــره... ومــع الســنين 
أدركــت أن النظــام هــو مفتــاح النجــاح، حتــى أننــي 
ــا فــي فصــول إعــداد  كنــت أعطــي باســتمرار درًس
خــدام اســمه »النجــاح ومــن أيــن يأتــي« ووضعــت 
ــاح:  ــة نج ــرات الموضــوع بحســب حــروف كلم فق
نــون = نظــام، ج = جهــاد، أ= إيمــان، ح = حــب. 

ــاح.  ــة النج ــو بداي ــام ه ــرت أن النظ واعتب

وعندمــا صــرت أميًنــا للخدمــة فــي كنيســتي 
المــالك ميخائيــل بدمنهــور فــي عــام 1975 -وهــو 
ــه مــن الجامعــة- حافظــت  ــذي تخرجــت في ــام ال الع
ــن  ــة م ــي الخدم ــا ف ــي تعلمته ــة الت ــى كل األنظم عل
ــد  ــة والمواعي ــداول الخدم ــي ج ــواء ف ــاتذتي، س أس
وأســابيع  الخــدام  واجتمــاع  الصيفــي  واالجتمــاع 
الصــالة والحفــالت التنشــيطية دون أن أتــرك أي 
شــيء للصدفــة، وهــذه األمــور ســاعدت كثيــًرا علــى 
ــي  ــي ف ــي والعمل ــو الروح ــداع والنم ــاح واإلب النج

ــج. ــطة والبرام ــي كل األنش ــة وف الخدم

ونفــس الشــيء حــدث عندمــا صــرت أســقًفا، 
وعهــد لــي نيافــة األنبــا باخوميــوس مطــران البحيرة 
وتوابعهــا -حفظــه هللا ببــركات الصحــة والعمــر 
الطويــل- وأعطانــي مســؤولية القطــاع الصحــراوي 
ــك عــام  ــوط وذل ــج مري ــة كن ــي منطق باإليبارشــية ف

1997م.

كان القطــاع الصحــراوي غــرب اإلســكندرية 
يمتــد غرًبــا إلــى حــدود مرســى مطــروح، كمــا يمتــد 
جنوًبــا حتــى وادي النطــرون، وبذلــك فهــو مســاحة 
شاســعة مــن الصحــراء بــال معالــم جغرافيــة محــددة 
كمــا فــي المــدن والقــرى.. لــذا بــدأت بوضــع خريطة 
للقطــاع حيــث قســمتها إلــى مربعــات مســتخدًما 
ــة أو  ــل خطــوط الســكك الحديدي بعــض الشــواهد مث
ــى مناطــق  ــا عل ــرع، وركزن ــوات أو الت بعــض القن
وجــود األقبــاط واألســر فــي كل مربــع، وســاعدني 
ــالل  ــات خ ــدام والخادم ــاء والخ ــن اآلب ــرات م عش
 ،2012 إلــى   1997 مــن  ســنة  عشــرة  خمســة 
ــة  ــد أن كان أربع ــن بع ــة أربعي ــدد الكهن ــار ع وص
ــد أن  ــدة بع ــة عدي ــع الخدم ــارت مواض ــط، وص فق
كانــت موضعيــن فقــط، والســبب هــو العمــل المنظــم 

ــا وإنســانًيا. ــا ومكانًي ــق زمنًي الدقي

ــا القــراءات الكنســية  ــد علين ــا أن تعي وليــس عبًث
معجــزة إشــباع الجمــوع ســواء كل يــوم فــي إنجيــل 
صــالة الســاعة التاســعة باألجبيــة )لوقــا 10:9–
ــي  ــداس األحــد الخامــس ف ــراءات ق ــي ق 17(، أو ف
الشــهور القبطيــة، ومعــروف أن الســيد المســيح 
طلــب مــن تالميــذه أن ُيجلِســوا الجمــوع فرًقــا فرًقــا 
لوقــا  6؛  مرقــس  14؛  )متــى  خمســين  خمســين 
9؛ يوحنــا 6( قبــل أن ُيجــري المعجــزة وتشــبع 
الجمــوع. والجميــل أن الكنيســة تســّمي هــذا المقطــع 
مــن البشــائر األربعــة »إنجيــل البركــة«، وكأن 

العالقــة وثيقــة جــًدا بيــن النظــام والبركــة، وأعتقد أن 
هــذا مــا تقدمــه لنــا علــوم اإلدارة والتدبيــر الكنســي، 
بمعنــى أن نضــع كل أمــور الخدمــة فــي أنظمــة 
محــّددة وعمليــة لتأتــي إليهــا النعمــة والبركــة فيكــون 
الناتــج عظيًمــا ومفرًحــا ويمّجــد الســيد المســيح. هــذا 
صحيــح مــع كل مشــروع أو إنجــاز أو نشــاط تقدمــه 
ــن. ــاء أصحــاء محبي الكنيســة مــن خــالل خــدام أمن

يــوم  تمــت  التــي  التجليــس  صلــوات  وبعــد 
األحــد 2012/11/18، واتســمت بالنظــام الدقيــق 
والشــفافية التــي شــاهدها الجميــع وأثنــوا عليهــا؛ جاء 
االجتمــاع األول للمجمــع المقــدس يــوم الخميــس 
2012/11/22، وقــد حضــره 91 عضــًوا، وكان 
البابــوي  بالمقــر  أنطونيــوس  األنبــا  كنيســة  فــي 
المجمــع  أمــام  أقــدم  أن  علــيَّ  وكان  بالعباســية، 
رؤيتــي للعمــل الكنســي الــذي نبــدأه مًعــا بعــد رحيــل 
مثلــث الرحمــات البابــا شــنوده الثالــث والــذي تــرك 
لنــا كنيســة قويــة عامــرة، وقــد وضعــت رؤيتــي فــي 
خمســة محــاور عالًمــا وواعًيــا لوصيــة أب اعترافــي 
: »كل شــيء بــه كان، وبغيــره لــم يكــن شــيء ممــا 

كان«.

1- التأكيــد علــى روح األبــوة والرعايــة ومــا 
ــًدا عــن روح  ــران بعي تشــمله مــن المصالحــة والغف
التســلّط أو التشــّدد، وأن المحبــة هــي ســبيلنا الوحيــد.

ــل  ــي قب ــل الروح ــة العم ــى أهمي ــد عل 2- التأكي
االجتماعــي اعتمــاًدا علــى الكتــاب المقــدس والصالة 

بــكل أشــكالها وروح كنيســتنا القبطيــة وتقاليدهــا.

اإلداري  العمــل  أهميــة  علــى  التأكيــد   -3
ــاركة  ــة روح المش ــال، وتنمي ــام فّع ــالل نظ ــن خ م

الكنســية. األنشــطة  ســائر  فــي  واإليجابيــة 

4- التأكيــد علــى العمــل الكــرازي والوجــود 
الكنائــس  بيــن  الحــوارات  وتشــجيع  المســكوني 

والشــهادة للســيد المســيح فــي كل مــكان.

بيــن  المجتمعــي  العمــل  علــى  التأكيــد   -5
واالهتمــام  والُمهّمشــين،  والضعفــاء  المحتاجيــن 

المجــاالت. كل  فــي  التنمــوي  بالعمــل 

ومــا زالــت هــذه المحــاور هــي أساســيات العمــل 
الكنســي الــذي يقــوم بــه اآلبــاء والخــدام والخادمــات 

داخــل مصــر وخارجهــا.
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ⲁⲣⲟⲥ جرجس إبراهيم يوسفاألرز نبات يُزرع يف مصر وحيب املصريون أكله كثريًا، وابلقبطية 
إعداد/

عقـــد المجمع المقـــدس للكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، الســـيمينار التاســـع لآلبـــاء 
أعضـــاء المجمع المقـــدس، فـــي الفترة من 
األربعـــاء 16 نوفمبر إلى الجمعة 18 نوفمبر 
2022م، فـــي مركز لوجـــوس البابوي بدير 
القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطرون، 
حيـــث تم بحث ومناقشـــة موضـــوع “الدور 
المجتمعـــي للكنيســـة القبطية”، بمشـــاركة 

عضًوا.  116

وألقى قداســـة البابا محاضرة في الجلســـة 
االفتتاحية، تناول قداســـته فيها خمسة مالمح 
يجـــب أن تمّيز الـــدور المجتمعي للكنيســـة 

ااًل، وهي: وفعَّ مؤثـــًرا  ليكون 

١- تجديـــد األذهـــان: مراجعـــة أفكارنا 
وأســـاليبنا والتطويـــر المســـتمر لهما.

المـــكان والزمـــان: تقديـــر  ٢- تقديـــر 
احتياجـــات المجتمـــع وفًقا لقاعـــدة »المكان 

والزمـــان«.

٣- تخطيـــط للبنيـــان: ضـــرورة وجود 
خطط ألجـــل بنيـــان ونمـــو العمل.

٤- إعـــداد وإتقان: حســـن اختيـــار كافة 
واحتـــرام  الالئـــق  والتجهيـــز  العناصـــر، 

التخصـــص.

٥- تحريـــر اإلنســـان: إطـــالق الطاقات 
المجاالت. كافـــة  في  اإلنســـانية 

وأكد قداســـة البابا في بدايـــة المحاضرة 
أن الـــدور المجتمعـــي للكنيســـة هـــام جًدا، 

القبطية األرثوذكســـية يوم الجمعة  الكنيســـة 
18 نوفمبـــر بالعيد العاشـــر لجلوس قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي علـــى كرســـي 
القديـــس مارمرقس الرســـول، كاروز الديار 

. ية لمصر ا

وصلى قداســـة البابا القـــداس اإللهي في 
كنيســـة التجلـــي، وشـــاركه اآلبـــاء أعضاء 

المقدس. المجمـــع 

وفـــي لفتة مؤثرة احتفـــل أعضاء المجمع 
المقدس بقداســـة البابـــا، وألقى نيافـــة األنبا 
أنـــدراوس مطـــران أبوتيـــج وصدفـــا كلمة 
محبـــة نيابة عـــن أعضاء المجمـــع، أعرب 
خاللهـــا عن تقدير أحبار الكنيســـة وشـــعبها 
للعمـــل الدؤوب الـــذي يقوم به قداســـة البابا 
بـــكل المحبـــة والعطـــاء واالحتمـــال عبـــر 
العشـــر ســـنوات الماضية، متمنًيا لقداســـته 

المزيـــد فيما هـــو قادم.

اُخُتتـــم الســـيمينار بكلمة رائعة لقداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي الذى قـــدم فيها 
عـــدة توصيـــات، كان مـــن أبرزهـــا التأكيد 
علـــى مســـاندة الكنيســـة لجهـــود الدولة في 
الكنيسة  أوالد  التنموية، وحّث  المشـــروعات 
علـــى تقديم المحبـــة العملية، ودعـــم مبادئ 
التعايـــش المجتمعي، مع ضـــرورة أن تتميز 
واإلبـــداع  بالدقـــة  الخدميـــة  المشـــروعات 

الصالح. والضميـــر 

الـــرب يســـتخدم كل عمـــل لمجد اســـمه 
وس. لقد ا

ويأتـــي فـــي المرتبـــة التالية مباشـــرة للدور 
الروحـــي الذي هو إعداد اإلنســـان للســـماء.

وفي الجلســـة الثانية ُعِرض فيلم تسجيلي 
عن ملتقى الشـــباب الذي أُقيم في أغســـطس 
الماضي لشـــباب إيبارشـــيات خارج مصر، 
كمـــا تضمنت الجلســـة عرًضـــا للتوصيات 
الختامية لســـيمينار العـــام الماضي، تال ذلك 
عـــرض توضيحـــي لموضـــوع الكفالة وما 

البديلة. بالرعاية  ُيســـّمى 

وتضّمن جدول الســـيمينار عشر جلسات 
بما فيهـــا الجلســـتان االفتتاحيـــة والختامية، 
نوقشـــت خاللهـــا الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
الكنيســـة للمجتمع من خالل: المدارس، بيوت 
المغتربين والمغتربات، المستشـــفيات، بيوت 
المســـنين، دور اإليـــواء والمالجـــئ، بيوت 
ومراكز خدمة األشـــخاص ذوي االحتياجات 
الخاصـــة، بيـــوت ومراكز عـــالج اإلدمان، 
الســـتعراض  الثامنة  الجلســـة  وُخِصَصـــت 
الجهود الكنســـية المقدمة مـــن خالل: مراكز 
الصغيرة،  المشـــروعات  المهنـــي،  التدريب 

القـــروض، التوظيف.

وكانـــت كل جلســـة يديرها أحـــد اآلباء 
األســـاقفة، وتشـــمل عرًضا لتاريـــخ وواقع 
الخدمة، وأيًضـــا تقديم رؤية مســـتقبلية لهذه 
الخدمـــة، ثم ُتفتح المناقشـــة لـــكل األعضاء 
لتبادل الخبرات وتقديـــم التوصيات المقترحة 

الخدمة بصـــورة أفضل. لتقديم هـــذه 

احتفـــال  الســـيمينار  فعاليـــات  وتخلّـــل 
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»ⲡⲁⲡⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲕⲟϯ«االسم القدمي ملدينة اإلسكندرية، وكان بطريرك اإلسكندرية يُلق بـ ⲣⲁⲕⲟϯ راكودة

قدمت الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية 
وســـام »المجـــد والكرامـــة« لقداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي فـــي مناســـبة العيـــد 
العاشـــر لجلوســـه على الكرســـي المرقسي، 
وعيد ميالد قداســـته الســـبعين، تقديًرا لجهود 
قداســـته في تطوير العالقات بين الكنيســـتين 

والروســـية.  القبطية 

الثاني  تواضروس  البابا  قداســـة  واستقبل 
ظهـــر يـــوم االثنيـــن 7 نوفمبـــر 2022م، 
بالمقـــر البابـــوي بالقاهرة، نيافـــة المطران 
أنطوني فولوكوالمســـك رئيس قسم العالقات 
الخارجّية بالكنســـية الروســـية األرثوذكسية، 
يرافقـــه األب ســـتيفان )ايجومنـــوف( مدير 
المســـيحّيين في  العالقـــات بين  ســـكرتارّية 
ألكســـاندر  واألب  موســـكو،  بطريركيـــة 
ســـكرتير نيافة المطران، وذلك لتقليد قداســـة 
البابا الوســـام نيابـــة عن قداســـة البطريرك 
كيريل بطريرك موســـكو و عموم روســـيا. 

أنطونـــي  المطـــران  نيافـــة  وأشـــاد 
التي  المتميـــزة  بالعالقـــات  فولوكوالمســـك 

الذي أسســـه وتقلـــده ألول مـــرة البطريرك 
الثاني.  أليكســـي  الراحل 

وأُنِشـــئ وســـام »المجد والكرامة« عام 
2004 بقـــرار من المجمع المقدس للكنيســـة 
الروســـية برئاسة قداســـة البطريرك أليكسي 
الثانـــي بطريرك موســـكو وعموم روســـيا 
الراحـــل، وهـــو ثاني أقدم وســـام للكنيســـة 
األرثوذكســـية الروســـية، وأعلى األوســـمة 
في الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية وتأتي 
تســـمية الوســـام من وحـــي كلمـــات القديس 
بولـــس الرســـول: »َمْجـــٌد َوَكَراَمٌة َوَســـالٌَم 
ـــالََح« )روميـــة 2:  لِـــُكلِّ َمـــْن َيْفَعـــُل الصَّ
10(، وُيمَنح لرؤســـاء الـــدول والحكومات، 
ورؤســـاء المنظمـــات الدوليـــة والحكوميـــة 
الدوليـــة، ورؤســـاء الكنائـــس والطوائـــف، 
ورجـــال الدولـــة البارزيـــن والشـــخصيات 
العامـــة لمســـاهمتهم الكبيـــرة فـــي التعاون 
بين الكنائـــس وبين األديان، لتعزيز الســـالم 

والصداقـــة بين الشـــعوب. 

تربـــط الكنيســـتين القبطية والروســـية، كما 
أثنـــى علـــى الـــدور البـــارز لقداســـة البابا 
تواضـــروس الثاني في تقويـــة ونمو العالقة 

الكنيســـتين.  بين 

ومـــن جهتـــه أعـــرب قداســـة البابا عن 
اعتزازه  الروســـي، وعـــن  بالوفد  ترحيبـــه 
بالعالقـــات الوديـــة التـــي تربط الكنيســـتين 
القبطية والروســـية، وكذا الصداقـــة العميقة 
المصري والروســـي،  الشـــعبين  التي تجمع 
وعبر قداســـته عن ســـعادته برســـالة التهنئة 
التـــي تلقاها مؤخـــًرا من قداســـة البطريرك 
كيـــرل بطريرك موســـكو وعموم روســـيا. 

كما أشاد باألنشـــطة المتبادلة التي تجري 
بين الكنيســـتين من خالل اللجنة المشـــتركة 
للتعـــاون بيـــن الكنيســـتين، وقـــدم الشـــكر 
للكنيســـة الروســـية على تقديمها تســـهيالت 
للكنيســـة القبطية لخدمة أبنائهـــا هناك وتقديم 
أماكن للصـــالة. وأعرب قداســـته كذلك عن 
للكنيســـة الروســـية وتقديمها وســـام  تقديره 
الوســـام  لقداســـته، وهو  »المجد والكرامة« 

وسام »املجد والكرامة« لقداسة ابلابا من الكنيسة الروسية
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ϩⲁⲛϩⲧⲱⲣ أي األحصنة، ومنها جاءت كلمة احلنطور، وهو من وسائل املواصالت اليت جيرها احلصان

صلى قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يـــوم األربعاء 9 نوفمبر 
2022م، صلوات رفع بخور عشـــية بالكاتدرائية المرقســـية باإلسكندرية، 
وذلـــك قبل بدء عظتـــه في اجتماع األربعاء األســـبوعي. وعقب العشـــية 
كـــّرم قداســـته أوائـــل الشـــهادات اإلعداديـــة والثانوية العامـــة المصرية 
والدولية والدبلومات الفنية والجامعات والشـــهادات الخاصة والدراســـات 
العليـــا لقطاعات الخدمـــة األربعة باإلســـكندرية والقطـــاع الصحراوي، 
 Treature« وعلى هامش التكريم كّرم قداســـته البعثة المصريـــة فريق
Academy«  الحاصلـــة علـــى المركـــز الثانـــي عالمًيا في المســـابقة 
العالميـــة بالواليات المتحـــدة األمريكية للروبوت والـــذكاء االصطناعي. 

كمـــا كـــّرم قداســـته الفائزين في مســـابقة »اقـــرأ وأفهم وأكســـب« 
والتـــي يقدمها مركـــز »إيمي« للدراســـات والذي يشـــرف عليه القمص 
أنطونيـــوس فهمي، تـــال ذلك عـــرض فيلم تســـجيلي بمناســـبة االحتفال 
بالعيـــد العاشـــر لجلوس قداســـة البابا على كرســـي القديس مـــار مرقس. 

شـــارك في الصالة والحفل اآلباء األساقفة المشـــرفون على القطاعات 
الرعويـــة باإلســـكندرية، أصحاب النيافـــة: األنبا باڤلي )قطـــاع المنتزه(، 
واألنبـــا إيالريـــون )قطـــاع غـــرب(، واألنبـــا هرمينا )قطاع شـــرق(، 

والقمـــص أبرآم إميل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية. 

ثـــم ألقى قداســـة البابا العظـــة األســـبوعية بحضور عدد مـــن اآلباء 
األســـاقفة والكهنـــة وأعـــداد كبيرة مـــن أبناء اإلســـكندرية امتـــأت بهم 
الكاتدرائيـــة، وُبثـــت العظـــة عبر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقناة 
C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. 
اســـتكمل قداســـته السلســـلة التعليمية »قاموس الزيجة«، وتنـــاول جزًءا 
مـــن إنجيل متـــى واألصحـــاح الخامس والعشـــرين، عن َمَثـــل الوزنات 
وارتباطـــه بحياة األســـرة، وأشـــار إلى أهمية اكتشـــاف مواهـــب األبناء 

التربية. أثنـــاء 

قداسة ابلابا يف اإلسكندرية
حفل تكريم متفويق وأوائل اإلسكندرية

يوم السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢م 

+ نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف إيبارشـــية 
بنســـلفانيا وديالوير وماريالند وويست ڤرچينيا، 
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، حيـــث ناقش 
نيافتـــه مع قداســـة البابا بعض األمـــور الرعوية 

باإليبارشـــية.  الخاصة 

+ الراهـــب القمـــص رويـــس األنبـــا بوال 
كاهننـــا فـــي إســـبانيا، حيث قـــدم لقداســـة البابا 

تقريـــًرا وافًيـــا عن خدمـــة الكنيســـة هناك. 

يوم الثالثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافة األنبـــا أندراوس مطران إيبارشـــية 
أبوتيـــج وصدفا والغنايم، حيث ناقش مع قداســـة 

باإليبارشـــية.  أموًرا خاصة  البابا 
+ نيافة األنبا مرقوريوس أســـقف إيبارشـــية 
قداســـته  استشـــارة  بغـــرض  وذلـــك  جرجـــا، 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  بعـــض  بخصـــوص 

بالخدمـــة الرعويـــة فـــي إيبارشـــية جرجا. 
+ نيافـــة األنبا أرســـاني أســـقف إيبارشـــية 
هولنـــدا، الـــذي عـــرض علـــى قداســـته بعض 

الملفـــات الرعويـــة الخاصـــة باإليبارشـــية.

+ األب القمـــص شـــاروبيم شـــاروبيم كاهن 
كنيسة الســـيدة العذراء والشـــهيد أبي سيفين في 
ســـيدني. الذي عرض على قداســـة البابا ترتيب 

كنيسته.  في  الخدمة  وســـير 

يوم االثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢م 

+ نيافـــة األنبا لوقا أســـقف إيبارشـــية جنوب 
فرنســـا والجزء الفرنســـي من سويســـرا. حيث 
ناقش معه قداســـة البابا عدًدا من الملفات الرعوية 

الخاصـــة بعمله الرعوي في اإليبارشـــية. 

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي:
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املعبود املصري القدمي رع، أي الشمس، وابلقبطية ⲡⲓⲣⲏ مسبوقًا أبداة التعريف للمفرد املذكر

اجتمـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني 
الخميـــس 10 نوفمبـــر 2022م،  يـــوم  ظهـــر 
بمجمع اآلباء كهنة اإلســـكندرية بمســـرح المقر 
البابـــوي بالكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية، 
بحضـــور أصحـــاب النيافـــة األســـاقفة العموم 
الذيـــن يخدمـــون باإلســـكندرية: األنبـــا بافلي، 
واألنبـــا إيالريـــون، واألنبا هرمينـــا، والقمص 
أبرآم إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، 
حيـــث احتفل اآلباء بقداســـة البابا بمناســـبة العيد 
العاشـــر لجلوس قداســـته على كرســـي القديس 
مار مرقس الرســـول. حملـــت االحتفالية عنوان: 

»البابـــا الــــ118 بين الحلـــم والحقيقة«.

بـــدأ الحفل بأوبريت مســـرحي عن »البئر«، 

بمكانة الكنيســـة األرثوذكســـية لتكون رائدة في 
العلـــم والمعرفـــة. ثم كلمـــة لنيافة األنبـــا بافلي 
عـــن حلـــم قداســـة البابا عـــن العشـــر القادمين 
الماضية  العشـــر ســـنوات  واختبارات وتجارب 
مستشـــهًدا بالرقم 10 في الكتـــاب المقدس. وقدم 
اآلباء مســـئولي قطاعات الخدمـــة األربعة هدايا 
تذكارية لقداســـته نتـــاج الخدمة فـــي القطاعات 
في الســـنوات الســـابقة. بعدها كلمة قداســـة البابا 
شـــكر فيها اآلبـــاء على االحتفاليـــة وتحدث عن 
»مـــاذا تصنـــع األصوام فـــي الحيـــاة الروحية 
للكاهـــن«. كان قداســـة البابـــا قـــد افتتـــح بدء 
االحتفـــال، المقر البابوي بالكاتدرائية المرقســـية 

باإلســـكندرية، عقـــب إجراء تجديـــدات عليه. 

فكمـــا خرج يوســـف من البئـــر الفـــارغ ليكون 
الرجل األول في مصر وكما خرجت الســـامرية 
كارزة مـــن البئـــر المملوء بالمـــاء، هكذا خرج 
قداســـة البابا قائـــدا صبوًرا حكيًمـــا وأًبا معلًما. 

تحـــدث بعدهـــا القمص أبـــرآم إميـــل وكيل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية عـــن تاريـــخ خدمة 
قداســـته وعمله الرعوي خالل العشـــر ســـنوات 
الماضيـــة، وبعدهـــا كلمة لنيافة األنبـــا إيالريون 
عـــن المواهب اإلدارية والقياديـــة التي يتمتع بها 
قداســـة البابا والعمـــل المدني وتوطيـــد العالقة 
بين الكنيســـة والدولة. وأيًضا كلمـــة لنيافة األنبا 
هرمينـــا عن تطوير التعليم في الكنيســـة واهتمام 
قداســـته بمنظومـــة التعليـــم الكنســـي والنهوض 

احتفالية مجمع اآلباء كهنة اإلسكندرية بقداسة البابا تواضروس الثاني

صلـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثانـــي القداس اإللهـــي صباح يوم 
الخميـــس 10 نوفمبر 2022م، في الكاتدرائية المرقســـية باإلســـكندرية، 
ومنح قداســـته، ضمـــن صلـــوات القـــداس، 18 كاهًنا من كهنـــة كنائس 
اإلســـكندرية رتبـــة القمصية. وقال قداســـته قبـــل بدء صلوات رســـامة 
القمامصـــة الجدد أن منـــح رتبة القمصية نـــوع من التقدير من الكنيســـة 
لأب الكاهن وتشـــجيع له وإضافة للعمل الكنســـي. شـــارك في الصلوات 
اآلباء األســـاقفة المشـــرفون علـــى القطاعـــات الرعوية باإلســـكندرية، 
أصحـــاب النيافـــة: األنبا بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتزه، 
واألنبا إيالريون األســـقف العام لكنائس قطاع غرب اإلســـكندرية، واألنبا 
هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، والقمص أبرآم 
إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، وعـــدد كبير من كهنـــة كنائس 

اإلســـكندرية وشعبها. 

اآلبـــاء القمامصـــة الجدد هـــم: )1( القمـــص صموئيل أنـــور كاهن 
كنيســـة مارجرجس بحـــي بشـــر. )2( القمـــص فيلوباتير فتحـــي كاهن 
كنيســـة المـــالك ميخائيـــل – غربـــال. )3( القمص شـــنوده وهيب كاهن 
الكنيســـة المرقســـية باإلســـكندرية. )4( القمص مرقس داود كاهن كنيسة 
مارجرجس- ســـبورتنج. )5( القمص بموا غالي كاهن كنيســـة مكسيموس 

ودوماديـــوس واألنبـــا موســـى- شـــارع 45العصافـــرة. )6( القمـــص 
أرســـانيوس مهني كاهن كنيســـة مارجرجس- غيط العنـــب. )7( القمص 
ثاؤفيلـــوس لطفي كاهن كنيســـة العـــذراء والمالك رافائيـــل -  الجواهر. 
)8( القمـــص بيجيمي شـــوقي كاهن كنيســـة العـــذراء – العصافرة. )9( 
القمـــص داود بطـــرس كاهـــن كنيســـة مارجرجس- غيط العنـــب. )10( 
القمـــص ميخائيل تـــادرس كاهن كنيســـة مارجرجس- الشـــاطبي. )11( 
القمـــص رافائيل أنيس كاهن كنيســـة المالك ميخائيل- كفـــر عبده. )12( 
القمـــص أثناســـيوس وديع كاهن كنيســـة المـــالك ميخائيل- كفـــر عبده. 
)13( القمـــص أغســـطينوس موريـــس كاهن كنيســـة المـــالك ميخائيل- 
كفـــر عبـــده. )14( القمص توماس كمال كاهن كنيســـة الشـــهيدة دميانة- 
الورديان. )15( القمـــص متاؤس صبحي كاهن كنيســـة األنبا انطونيوس 
واألنبـــا بيشـــوي – اللبـــان. )16( القمـــص بيجول صالح كاهن كنيســـة 
مكســـيموس ودوماديوس واألنبا موســـى- شـــارع 45العصافـــرة. )17( 
القمـــص بضابـــا بخيت كاهن كنيســـة مكســـيموس ودوماديـــوس واألنبا 
موســـى- شـــارع 45العصافرة. )18( القمص بقطر الطيب كاهن كنيســـة 
العـــذراء – العصافرة. خالص تهانينـــا لآلباء القمامصـــة الجدد، ومجمع 

اآلباء كهنة اإلســـكندرية، وســـائر أفراد الشـــعب.

رسامة ١٨ من كهنة اإلسكندرية قمامصة بيد قداسة ابلابا
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اقنوم الدير، من الكلمة اليواننية ⲟⲓⲕⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ أي وكيل الدير. وهي غري األقنوم يف الثالوث القدوس

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني الحفل الذي أُقيم بمســـرح األنبا 
رويس مســـاء يـــوم الثالثاء 15 نوفمبـــر 2022م، والـــذي نظمه كورال 
»شـــباب األنبا رويس« التابع لكنائـــس منطقة األنبا رويـــس بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية، وذلك بمناســـبة العيد العاشـــر لجلوس قداسة البابا 
تواضـــروس الثاني على كرســـي القديس مـــار مرقس الرســـول كاروز 
الديـــار المصريـــة. تضمـــن الحفـــل مجموعة مـــن التســـابيح واأللحان 
والترانيـــم التراثيـــة التـــي قدمها الكورال عبر 44 ســـنة منذ إنشـــائه في 

مثل هـــذه األيام من عـــام 1978م. 

أثنـــى قداســـة البابا فـــي ختام الحفـــل على مـــا قدمه »شـــباب األنبا 

قـــام قداســـة البابـــا تواضروس الثاني بزيارة رعوية يوم الســـبت 12 نوفمبـــر 2022م، لدير القديس مقاريـــوس الكبير )دير أبو مقار( ببرية شـــيهيت، 
وذلـــك لمتابعـــة تدبيـــر العمل بالدير من كافة جوانبه. صلى قداســـته لدى وصوله صالة الشـــكر في الكنيســـة الرئيســـية، وتبارك من رفات قديســـي الدير، 
ثـــم عقد جلســـة روحية مـــع اآلباء الرهبـــان وألقى عليهم كلمـــة روحية عن مكونـــات الجهاز الروحى لإلنســـان وعالقتها باألصوام الكنســـية، واســـتمع 

الستفســـاراتهم، وأجـــاب عليها. وفـــي ختام الزيـــارة اُلُتقطت صورة تذكاريـــة لمجمع رهبان الدير مع قداســـة البابا. 

رويـــس« وقـــال قداســـته: »أمتعتونا بهـــذا الترنيـــم الهـــادئ الجميل« 
وأضـــاف: »الكلمـــات جميلـــة والموســـيقى هادئة واألصوات شـــجية« 
وتذكـــر قداســـته: »كنا نتســـابق ونحن خـــدام على اقتناء شـــريط كورال 
شـــباب األنبا رويس، وكنـــا نجلس ونكتـــب كلمات الترانيـــم لنحفظها«، 
واختتـــم: »فكرتونـــا بالزمـــن الجميل واألصالـــة، دمتـــم محتفظين بهذا 

الجمـــال الروحـــي الـــذي يخلق جو يشـــجع علـــى الصالة«. 

حضـــر الحفل عدد مـــن أحبار الكنيســـة وكهنة كنائـــس منطقة األنبا 
رويس وخدامها وشـــعبها. 

احتفايلة كورال »شباب األنبا رويس« بالعيد العارش جللوس قداسة ابلابا

زيارة قداسة ابلابا دلير القديس أنبا مقار
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كمـــا صلى قداســـة البابا تواضروس الثاني صلـــوات تجنيز رجل 
األعمـــال الدكتـــور رؤوف غبور والتـــي أقيمت في الثانيـــة من بعد 
ظهـــر يوم الســـبت 12 نوفمبـــر 2022م، في الكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية. شـــارك في صلـــوات التجنيز عـــدد من أحبار الكنيســـة 
واآلبـــاء الكهنـــة، كمـــا حضرهـــا إلى جانب أســـرة رجـــل األعمال 
الراحل، الســـيد حســـن عبد هللا رئيـــس البنك المركـــزي، والدكتور 
عمرو موســـى األميـــن العام األســـبق لجامعة الـــدول العربية، وعدد 
مـــن الوزراء الســـابقين والشـــخصيات العامة والعامليـــن في مصانع 

غبور.  شـــركات  ومجموعة 

وألقـــى نيافـــة األنبا دانيال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمع 
المقـــدس، كلمة شـــكر خاللها، باســـم األســـرة، الرئيس عبـــد الفتاح 
السيسي إلرســـاله برقية تعزية، كما شـــكر الدكتور مصطفى مدبولي 

رئيـــس الوزراء وقداســـة البابا تواضـــروس الثاني. 

تـــال ذلك إلقاء قداســـة البابـــا كلمة قدم فـــي بدايتهـــا التعزية في 
الراحـــل الكريـــم، واصًفـــا إيـــاه بـ«األرخن الفاضل واإلنســـان النبيـــل ورجل األعمـــال الناجح« وتحدث قداســـته عن أن الموت يعد بالنســـبة لنـــا انتقال، 

وانتهـــاء، وانتصار. 

وتنـــاول ثالثة مشـــاهد بارزة فـــي حياة الدكتور رؤوف غبور، أولها هو إنشـــاء مستشـــفى 57357 باالشـــتراك مع زوجته الراحلة عـــال غبور، والتي 
عالجـــت اآلالف مـــن األطفـــال المرضى، وثانيها مؤسســـة غبور للتنميـــة والتي تعلم فيها كثيـــرون، وقدم من خاللهـــا للصناعة المصريـــة فنيين مدربين. 

والمشـــهد الثالـــث هو »الصناعة« التـــي كان له أياٍد بيضـــاء في دفع عجلتهـــا إلى األمام. 

نياحة األرخن الفاضل ادلكتور رؤوف غبور

قداسة ابلابا يشارك يف صلوات اجلنازة

ⲛⲉϩⲡⲓ النحيب أي الصراخ والعويل من الكلمة القبطية

رقـــد في الـــرب يـــوم األربعـــاء 9 نوفمبر 
2022م، األرخـــن الفاضـــل ورجـــل األعمـــال 
الدكتـــور رؤوف غبور، عن عمر 69 ســـنة بعد 
صـــراع مع المـــرض. وقـــد نعته الكنيســـة في 

فيه: جـــاء  بيان 

»طوبـــى لأموات الذين يموتـــون في الرب 
منـــذ اآلن، نعم يقول الـــروح: لكي يســـتريحوا 
من أتعابهـــم، وأعمالهم تتبعهـــم« )رؤ14: 13(

كما دعـــم وعضـــد بســـخاء وحـــب احتياجات 
الخدمـــات االجتماعية، فكان ســـبًبا في ســـعادة 

واســـتقرار حيـــاة كثيرين. 

خالص العـــزاء ألســـرته المباركـــة ولكافة 
العامليـــن في مشـــروعاته، ولعارفيـــه ومحبيه، 
عالميـــن وواثقيـــن أن هللا لن ينســـى عمل محبته 

فـــي حياتـــه وبحياته.  قدمه  الذي 

الكنيســـة القبطية األرثوذكسية برئاسة قداسة 
البابـــا تواضـــروس الثاني، تودع إلـــى فردوس 
النعيـــم، رجـــل األعمـــال رؤوف غبـــور الذي 
رقـــد في الـــرب اليوم، بعـــد حياة مليئـــة بالعمل 
اإليجابـــي البّنـــاء، وبالعطاء اإلنســـاني النبيل. 

إســـهامات  الكريـــم  للراحـــل  كانـــت  لقـــد 
وطنية كبيـــرة في مجالـــي التنميـــة االقتصادية 
واالجتماعيـــة وتطوير التعليـــم الفني في مصر، 
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الذهب ⲛⲟⲩⲃ معدن نفيس، ومنه تسمت منطقة النوبة جبنوب مصر أي أرض الذهب

افتتح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يـــوم االثنيـــن 14 نوفمبر 
2022م، بيـــت »اللوتـــس« للمؤتمـــرات بمنطقـــة عرابـــي فـــي مدينة 
العبور، التابع لكنيســـة القديســـين مار جرجس واألنبا أبـــرآم، بهليوبوليس 
بمصـــر الجديدة، حيـــث حضر االفتتاح القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة وكاهـــن الكنيســـة ذاتهـــا، واآلبـــاء كهنة 

الكنيســـة، وأعضاء مجلســـها. تفقد قداســـة البابا البيت وملحقاته وشـــاهد 
عرًضـــا مصـــوًرا مفصـــاًل عن الخدمـــات التـــي يوفرها. ويحـــوي بيت 
»اللوتـــس« للمؤتمرات مســـاحات خضراء وزراعية واســـعة، وكنيســـة 
ومبـــاٍن للخدمـــات والمؤتمرات، ويضم كذلك تســـهيالت وخدمات متنوعة 

المقيمين.  للضيـــوف 

قداسة ابلابا يفتتح بيت »اللوتس« 
اتلابع لـ»مار جرجس« هليوبوليس

ألقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة في االجتماع األســـبوعي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 2 نوفمبـــر 2022م، من كنيســـة القديـــس األنبا 
أنطونيـــوس بالمقر البابـــوي بالكاتدرائية بالعباســـية، وُبثـــت العظة عبر 
القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركز اإلعالمي 

للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت، دون حضور شـــعبي. 

وقبـــل إلقـــاء قداســـته العظـــة، أثنـــى قداســـة البابـــا علـــى المؤتمر 
االقتصـــادي )مصـــر 2022م( الذي انعقد األســـبوع الســـابق، وبما قاله 
الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي خالله، مشـــيًدا بقـــدرة الدولـــة المصرية 
علـــى توفيـــر االحتياجات األساســـية للمصرييـــن، في ظل عجـــز كثير 
مـــن الدول بســـبب األزمـــة االقتصاديـــة. كما أعـــرب قداســـة البابا عن 
ترحيبه باســـم الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية بمؤتمر قمـــة األمم المتحدة 
للمناخ )COP27( الذي انعقد بمدينة شـــرم الشـــيخ، مشـــيًرا إلى مبادرة 
“ازرع شـــجرة” التي أطلقتها الكنيســـة القبطية دعًما لهـــذا الحدث العالمي 
الهـــام. وحذر قداســـته من الدعوات الهدامـــة مؤكًدا أنها ال تجـــد لها آذاًنا 
صاغيـــة، مشـــدًدا علـــى أن المهم هو ســـالمة الوطن وســـالمة المجتمع. 

كما تحدث قداســـته عـــن االجتماع الذي اســـتضافته الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية خالل األسبوع قبل الســـابق لآلباء أصحاب القداسة رؤساء 
 Oriental Orthodox( كنائس عائلتنا األرثوذكســـية الشـــرقية القديمة
Churches( في الشـــرق األوســـط، قال قداســـته إن االجتماع كان جيًدا 
وطيًبـــا وتطـــرق النقاش فيـــه إلى موضوعـــات كثيرة. وقال قداســـته إن 
اآلمال موجودة أن يجتمع رؤســـاء هذه الكنائس ولو بشـــكل غير رســـمي، 
وكذلك الحال بالنســـبة لرؤســـاء كنائس العائلتين األرثوذكسيتين، الشرقية 
القديمـــة والبيزنطية الشـــرقية، كما طلب قداســـته من أبنائـــه الصالة من 
أجل اجتماع مســـكوني يضم كنائـــس عديدة في عـــام 2025م في ذكرى 
مـــرور 17 قرًنـــا على انعقـــاد المجمع المســـكوني األول فـــي نيقية عام 

325م. 

ثم اســـتكمل قداســـته السلســـلة التعليمية الجديدة »قامـــوس الزيجة«، 
وتنـــاول جـــزًءا من رســـالة بولس الرســـول األولى إلى أهـــل كورنثوس 
واألصحاح العاشـــر، وأشـــار إلى ثـــالث نوعيات مرفوضـــة من صورة 

األب 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
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القلم ابلقبطية ⲕⲁϣ وهي كلمة مأخوذة من نفس الكلمة اليت تعين قصبة. فالقلم هو جزء من نبات القصب

إيبارشية بورسعيد

صلـــى نيافة األنبـــا تادرس مطـــران بورســـعيد، يـــوم الثالثاء 15 
نوفمبـــر 2022م، القداس اإللهي للعيد الســـبعين لتذكار تدشـــين كنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس ببورســـعيد والـــذي يوافق مـــرور 46 عاًما على 
ســـيامة نيافته أســـقًفا لإليبارشية، ورســـم نيافته عقب صالة الصلح األب 
القـــس داود راتـــب كاهن الكنيســـة في رتبـــة القمصية، كما رســـم عدد 
مـــن أبناء الكنيســـة في رتبة إبصالتـــس للخدمة بالكنيســـة ذاتها. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة األنبا تـــادرس، وللقمـــص داود، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

صلى نيافـــة األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيـــا القمح القداس 
اإللهـــي، صبـــاح يوم الثالثـــاء 8 نوفمبر 2022م، في كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء والقديس مـــار يوحنا بمقـــر المطرانية، وعقـــب صالة الصلح 
ســـام نيافته أربعـــة من الشمامســـة كهنة للخدمـــة بكنائس اإليبارشـــية، 
وهـــم: )1( الشـــماس هانـــي رفعت كاهًنا باســـم القس ماركـــوس، )2( 
والشـــماس رامـــي حبيب كاهًنا باســـم القـــس لوكاس على مذبح كنيســـة 
رئيـــس المالئكـــة ميخائيل بكفر يوســـف ســـمري بمركز منيـــا القمح. 
)3( الشـــماس بيتـــر رزق كاهًنا باســـم القـــس أبادير على مذبح كنيســـة 

القديـــس مـــار مرقـــس بكفـــر أوالد عطيـــة الغربـــي )كفر أبـــو عيد(، 
التابـــع للزقازيق. )4( الشـــماس مـــالك كمال كاهًنا باســـم القس إبراهيم 
على مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيدة دميانة بكفـــر أوالد عطية 
الشـــرقي )كفـــر البحر(. كما رســـم نيافته ثـــالث من كهنة اإليبارشـــية 
فـــي رتبـــة القمصيـــة، وهـــم: )1( القمص موســـى عبد المســـيح كاهن 
كنائس قـــرى األشـــراف والنكارية والنخـــاس، التابعـــة للزقازيق. )2( 
القمـــص غبلاير بشـــرى كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس األنبا 
شـــنوده رئيس المتوحدين بقرية بنـــدف التابعة للزقازيـــق. )3( القمص 
جرجس جميل كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقرية ميت بشـــار التابعة 
للزقازيـــق. خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا تيموثاوس، ولآلبـــاء القمامصة 
والكهنة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

ســـام نيافة األنبا اســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن وسمســـطا، يوم 
الثالثـــاء 8 نوفمبـــر 2022م، كاهًنـــا جديـــًدا للخدمة بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء واألنبا بيشـــوي بمدينة الفشـــن، المنطقة الغربيـــة، حيث صلى 
نيافتـــه القداس اإللهي فـــي الكنيســـة ذاتها، وعقب صـــالة الصلح تمت 
ســـيامة الشـــماس أبرآم صبحـــي كاهًنا على الكنيســـة ذاتها باســـم القس 
بنياميـــن. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا اســـطفانوس، وللقـــس بنيامين، 

ولمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية سيناء الشمايلة

ســـام نيافـــة األنبا قزمان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، يوم الســـبت 5 
نوفمبـــر 2022م، كاهًنـــا جديـــًدا للخدمة بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس 
بالعريش، وشـــاركه عدد مـــن اآلباء الكهنة، وعقب صـــالة الصلح تمت 
ســـيامة الشـــماس الدكتور ماجد كرم كاهًنا باســـم القس لوقا. كما رســـم 
نيافتـــه القس غبـــلاير إبراهيم وكيـــل المطرانيـــة والمنســـق اإلعالمي 
لإليبارشـــية فـــي رتبة القمصيـــة. خالص تهانينـــا لنيافة األنبـــا قزمان، 
وللقمـــص غبلاير، وللقـــس لوقـــا، ولمجمع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، 

الشعب.  أفراد  وســـائر 
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عندما يقتطع الرتزي قطعة قماش وليس هلا فائدة ُتسمى شرموطة، من الكلمة القبطية ϣⲁⲣ ⲙⲱⲟⲩⲧ أي جزء أو جلد ميت

إيبارشية جرجا

صلى نيافـــة األنبـــا مرقوريوس أســـقف جرجا وتوابعهـــا، القداس 
اإللهي، يـــوم االثنين 14 نوفمبر 2022م، في كنيســـة الســـيدة العذراء 
بجرجـــا، وشـــاركه نيافة األنبا ويصـــا مطران البلينا الـــذي تولى خدمة 
القداس. وعقب صالة الصلح تمت ســـيامة ســـبعة من الشمامســـة كهنة 
للخدمـــة بكنائـــس قري اإليبارشـــية، وهم: )1( الشـــماس عمـــاد جابر 
باســـم القـــس جورجيوس. )2( الشـــماس صـــادق صدقي باســـم القس 
غبـــلاير. )3( الشـــماس ميالد ألفي باســـم القس يســـى. )4( الشـــماس 
عمـــاد غطاس باســـم القس بيجول. )5( الشـــماس كيرلس ذكري باســـم 
القس موســـى. )6( الشـــماس يوساب شفيق باســـم القس ساويرس. )7( 
الشـــماس لوكاس إميل باســـم القس بيشـــوي. خالص تهانينا لنيافة األنبا 
مرقوريـــوس، ولآلباء الكهنـــة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية أطفيح

صلـــى نيافة األنبا زوســـيما أســـقف أطفيح القـــداس اإللهي، صباح 
يوم الســـبت 5 نوفمبر 2022م، بكرمة الرســـل )مقر المطرانية(، وعقب 
صـــالة الصلح ســـام نيافتـــه ثالثة من الشمامســـة كهنة للخدمـــة بكنائس 
اإليبارشـــية، وهـــم: )1( الشـــماس جرجـــس ســـامي كاهًنا عاًما باســـم 
القـــس حنانيـــا. )2( الشـــماس وجدي مجـــدي كاهًنا باســـم القس عزريا 
على مذبح كنيســـة الشـــهيد مار جرجـــس بقرية غمـــازة الكبرى مركز 
الصف. )3( الشـــماس ميخائيل عدلي كاهًنا باســـم القـــس ميصائيل على 
مذبح كنيســـة الشـــهيدين مـــار جرجس ومـــار مينا بقريـــة صول مركز 
أطفيـــح. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا زوســـيما، ولآلباء الكهنـــة الجدد، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ابلحر األمحر

صلى نيافـــة األنبا إيالريون أســـقف البحر األحمـــر، القداس اإللهي 
صبـــاح يوم الســـبت 12 نوفمبـــر 2022م، في كنيســـة القديـــس األنبا 
شـــنوده رئيس المتوحديـــن بالغردقة، وشـــاركه أصحـــاب النيافة: األنبا 
تكال أســـقف دشـــنا، واألنبا يوساب األســـقف العام إليبارشـــية األقصر، 
واألنبا بيســـنتي أســـقف أبنـــوب والفتح وأســـيوط الجديـــدة ورئيس دير 
مـــار مينـــا بجبل أبنوب، واألنبا نوفير أســـقف شـــبين القناطـــر، واألنبا 
أرشيليدس األســـقف العام إليبارشية تورنتو ووســـط كندا، ومجمع كهنة 
اإليبارشـــية، وعدد مـــن اآلباء رهبان ديـــر القديس األنبـــا أنطونيوس، 
وعـــدد من اآلباء كهنة إيبارشـــيتي دشـــنا والبلينا، وعقـــب صالة الصلح 
ســـام نيافته ســـبعة من الشمامســـة كهنة للخدمـــة بكنائس اإليبارشـــية، 
وهـــم: )1( الشـــماس ماجـــد فـــارس كاهًنا باســـم القس ثيـــؤدور، )2( 
والشـــماس بنيامين متواضـــع كاهًنا باســـم القس متى، للخدمـــة بكنائس 
مناطق الســـالم والكهف وزرزارة. )3( الشـــماس عاطف بطرس كاهًنا 
باســـم القس أرســـانيوس للخدمة بكنائـــس منطقة الهالل. )4( الشـــماس 
رمـــزي إبراهيـــم كاهًنا باســـم القس هيمانـــوت كاهًنا، )5( والشـــماس 
جرجس ســـامي كاهًنا باســـم القس باخوميوس، للخدمة بكنيســـة القديس 
األنبـــا تكال بالغردقـــة. )6( الشـــماس ميخائيل عادل كاهًنا باســـم القس 
ســـاويرس للخدمة بكنيســـة الشـــهيد أبانـــوب بالغردقة. )7( الشـــماس 
إســـحق ســـمير كاهًنا باســـم القس متياس للخدمة بكنيســـة الشـــهيدة األم 
دوالجـــي بحي النور. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا إيالريـــون، ولآلباء 
الكهنة الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

مؤتمر جلنة األرسة باملجمع املقدس

أقامـــت اللجنة الفرعية لخدمـــة المتزوجين المنبثقة مـــن اللجنة العامة 
لأســـرة بالمجمع المقدس، في يومـــي 4 و5 نوفمبـــر 2022م، المؤتمر 
الثالـــث للمتزوجين بإيبارشـــيات الوجـــه البحري تحت عنوان »مســـيرة 
الـــزواج - البدايـــات والمالمح«، فـــي بيت »أرض الفـــرح« للمؤتمرات 
التابع إليبارشـــية الزقازيق ومنيا القمح. شـــارك فـــي محاضرات وورش 
عمل المؤتمـــر إلى جانب نيافـــة األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيا 
القمح ومقـــرر اللجنـــة الفرعية المضيـــف للمؤتمر، نيافـــة األنبا مرقس 
مطـــران شـــبرا الخيمة ورئيـــس المجلـــس اإلكليريكي اإلقليمـــي، وعدد 
مـــن المتخصصين والخـــدام بمعهدي المشـــورة األرثوذكســـية بالمعادي 
والزقازيـــق. ناقـــش المؤتمر مالمح العالقـــات الزوجية خـــالل الخمس 
ســـنوات األولى من عمر الـــزواج، تحت عناوين : بالحكمـــة ُيبنى البيت، 
ومشـــاكل الزواج وكيفية حلها، والعالقات الزوجيـــة الحميمية. وتضمنت 
ورش العمـــل موضوعـــات عن: الحـــوار في األســـرة، والغفـــران بين 
الزوجيـــن. ُيذكـــر أن المؤتمر حـــرص ألول مرة على مشـــاركة زوجين 
متزوجيـــن حديًثا )خمس ســـنوات فأقـــل(، وأب كاهن من كل إيبارشـــية.
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احلاكم املستبد، ونظام احلكم االستبدادي ُيطلق عليه األوتوقراطية، من الكلمة اليواننية ⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ أي احلاكم بنفسه

ــكل  ــن، ف ــوم بالمتفوقي ــل الي ونحــن نحتف
ابــن وكل ابنــة ممــن فرحنــا بإنجازاتهــم 
ــم  ــتويات، وراءه ــى كل المس ــية عل الدراس
ــتحق  ــذي يس ــر وال ــند الكبي ــي الس ــرة ه أس
المنتبهــة  الواعيــة  فاألســرة  تكريــم،  كل 
فــي  تدفعهــم  وبناتهــا،  أوالدهــا  لتربيــة 
طريــق النجــاح. يجــب علــى كل أســرة 
ــا.  ــد أبنائه ــي عن ــات الت ــف الوزن أن تكتش
التربيــة ليســت مجــرد أكل وشــرب وترفيــه 
أن األب واألم  أيًضــا  التربيــة  ومالبــس، 
األبنــاء،  ووزنــات  مواهــب  يكتشــفان 
ــح  ــى يصب ــات حت ــم بالوزن ويتاجــران معه
االبــن أو البنــت إنســانا ناجًحــا، ويســمع 
المكافــأة مــن فــم الســيد المســيح: »نعّمــا 
أيهــا العبــد الصالــح واألميــن... كنــت أميًنــا 
ــر، ادخــل  ــى الكثي ــل فســأقيمك عل ــي القلي ف

ــيدك«. ــرح س ــى ف إل
ما معنى »وزنة«؟ 

وزنــات  إنســان  كل  يعطــي  هللا   )١(
بحســب رؤيتــه، فقــد يعطــي إنســاًنا وزنتيــن 
وآخــر ثالًثــا، وهكــذا. أحياًنــا تكــون الوزنــة 
موهبــة أو نجــاح أو صحــة أو علــم... لكــن 
ــه للجميــع.  ــه ومواهب هللا يعطــي مــن وزنات
ولكــن لمــاذا يــا رب تمنح لشــخص وزنتين، 
ــا هللا  ــا؟ فيجيبن ــا، ولثالــث أربًع وآلخــر ثالًث
إنــه يعطــي كل واحــد حســب طاقتــه، فهو ال 

يحّمــل اإلنســان أكثــر ممــا يحتمــل.
ــات. هللا  ــدون وزن ــد ب ــد أح )٢( ال يوج
يعطــي كل إنســان، وقــد رأيتــم أوالدنــا 
وبناتنــا ذوي القــدرات الخاصــة وقــد حققــوا 
أن  مــن  الرغــم  علــى  كبيــرة،  نجاحــات 
ــدودة،  ــم مح ــد يظــن أن إمكاناته ــخًصا ق ش
ولكــن مــا حــدث هــو العكــس. أطفالنــا الذين 
صنعــوا روبوتــات وشــاركوا فــي مســابقات 
كبيــرة وحققــوا نتائــج حلــوة وكلهــم فــي 
ــد  ــة. ال يوج ــة واإلعدادي ــة االبتدائي المرحل
نــال  إنســان بــدون موهبــة، وكل واحــد 
عطايــا مــن هللا، اإلنســان الواعــي هــو مــن 
يكتشــف موهبتــه. يقــول الفنــان العالمــي 
لكــن  فناًنــا،  يولــد  طفــل  “كل  بيكاســو: 
المشــكلة كيــف نحفظــه فناًنــا؟«. دور األب 

صحيحــة.  بطريقــة  نفســَيا  اإلنســان 
ابتعــدوا عــن مقارنــة أبنائكــم باآلخريــن. 
شــجعوهم علــى أي شــيء حســن مهمــا 
كان صغيــًرا. شــجعوهم علــى المواهــب 
العقليــة مثــل القــراءة والبحــث والتأليــف 
اللوحــات.  وعمــل  والتعليــم  والشــرح 
شــجعوهم علــى المواهــب االجتماعيــة فــي 
الخدمــات االجتماعيــة الكثيــرة وخدمــات 
التنميــة الكثيــرة. شــجعوهم علــى المواهــب 
ــون  ــكيلي أو الفن ــم التش ــواء الرس ــة س الفني
التطبيقيــة أو فنــون األداء بصفــة عامــة. 
شــجعوا أبناءكــم لــو كان عنــده مواهــب 
مــن المواهــب التعبُّديــة: فــي حفــظ التســبحة 
واأللحــان والترانيــم والموســيقى والمدائــح.
ــتحيل،  ــع المس ــم يصن ــجيعكم ألبنائك تش
ــون  ــا أن يك ــان دائًم ــظ اإلنس ــا يحف ــن م لك
يعــِط  لــم  فــاهلل  االتضــاع،  روح  عنــده 
الموهبــة لإلنســان لكــي يتكّبــر ويتفاخــر 
ــا  ــاس. حينم ــا الن ــدم به ــي يخ ــل لك ــا، ب به
أو  حلــوة  موســيقية  قطعــة  فنــان  يؤلــف 
ــول: هللا، أي  ــة، نق ــة جميل يرســم لوحــة فني
ــى هللا  ــردوده إل ــن مصــدره وم ــذا الف أن ه
الــذي أعطــى اإلنســان هــذه النعمــة. أتذكــر 
ــن يقــول: ال أقــدر،  ــه نابليــون: “َم قــول قال
أقــول لــه: حــاول. الــذي يقــول: ال أعــرف، 
ــتحيل،  ــول: مس ــن يق ــم. وَم ــه: تعلّ ــول ل أق
ــة  ــذه الثالث ــوا له ب”. انتبه ــرِّ ــه: ج ــول ل أق
ــدر  ــك “ال أق ــال ابن ــو ق ــة: ل ــي الجميل معان
علــى شــيئ” وأنــت تــرى فيــه موهبــة، 
ــه ال  ــال إن ــو ق ــنده. ل ــاول، وأس ــه: ح ــل ل ق
ــه  ــم، وشــّجع تقدم ــه أن يتعل ــل ل يعــرف، ق
حتــى ولــو بطــيء. لــو قــال: مســتحيل، 
قــل لــه أن يجــّرب. دائًمــا مــا يوصــف 
أوالد وبنــات الشــرق بالشــجرة، يولــدون 
المــكان  نفــس  فــي  ويعيشــون ويموتــون 
ــي  ــات ف ــا األوالد والبن ــل الشــجرة، بينم مث
يولــد  المغامــرة،  روح  عندهــم  الغــرب 
فــي مــكان، ويعيــش فــي مــكان، ويتعلــم 
ــي مــكان، ويمــوت  ــي مــكان، ويشــتغل ف ف
فــي مــكان. شــجعوا أوالدكــم علــى روح 
المغامــرة، طبًعــا أقصــد المغامــرة بحكمــة، 
ــم أن  ــا نعل ــث أنن ــوبة بحي ــرة المحس المغام
الحيــاة اســتمرار وال وقــوف فيهــا، فيهــا 
ــا هللا أن  ــدوام. يعينن ــى ال ــل مســتمر عل عم
نعمــل فــي كرمــه وفــي كنيســته مــن أجــل 
تمجيــد اســمه علــى الــدوام. لإلهنــا كل مجــد 

ــن. ــد آمي ــى األب ــن اآلن وإل ــة م وكرام

واألم أن يحــاوال اكتشــاف مواهــب الصغــار 
ــا.  وتنميته

وال  وزنــات،  يعطــي  هللا  أن  صحيــح 
يوجــد إنســان بــال وزنــات، ولكــن اإلنســان 
ال يقــدر أن يكتشــف نفســه، وهــذه نقطــة 
يســاعدون  الذيــن  هــم  فالكبــار  مهمــة، 

الصغيــر حتــى يكتشــف مواهبــه. 
ــزداد بُحســن االســتخدام  ــة ت )٣( الوزن
عــدم  أو  االســتخدام  بقّلــة  وتمــوت 
ــم  ــاس كان لديه ــن الن ــر م االســتخدام. فكثي
مهــارات معينــة فــي الصغــر وفقدوهــا مــع 
الزمــن بســبب عــدم الممارســة وغيــاب 
التشــجيع. الربــح يجلــب ربًحــا، والخســارة 
تجلــب خســارة... الوزنــة التــي ُتســتخدم 
ــت  ــاء: “ليس ــا اآلب ــول لن ــد، ويق ــا تزي دائًم
ــكر”،  ــال ش ــي ب ــادة إاّل الت ــال زي ــة ب موهب
وممارســتها  المواهــب  علــى  فالشــكر 
باتضــاع يقــود للنجــاح. ومــن ضمــن أهذاف 
مبــادرة “حيــاة كريمــة” التــي ترعاهــا الدولة 
ــذا  ــا. ه ــاف أوالدن ــس، اكتش ــيد الرئي والس
يذّكرنــي بعبــارة مهمــة قالهــا أحــد رؤســاء 
أمريــكا: “لقــد كّنــا نعلــم أن مصــادر الثــروة 
ــفنا  ــا اكتش ــن األرض، ولكنن ــي باط ــي ف ه
فصــول  فــي  هــي  الثــروة  مصــادر  أن 
ــي  ــم ف ــم وبناتك الدراســة«. شــجعوا أوالدك
األشــياء التــي يحبونهــا. ال ترغموهــم علــى 
ــجعوهم  ــم. ش ــوا طموحاته ــيء. ال تحبط ش

ــون.  ــا يحب ــى م عل
ــذاِر أن  ــم. ح ــاط أبنائك ــم وإحب )٤( إياك
يكــون ابنــك عنــده موهبــة مــا، وتميتهــا 
اإلحبــاط  اإلهمــال.  أو  منــه  بالســخرية 
قضيــة خطيــرة، لكــن القضيــة األحســن 
ــتثمار  ــى اس ــا عل ــّجع أبناءن ــف نش ــي كي ه

وتنميتهــا.  مواهبهــم 
يســتطيع  ال  اإلنســان  أن  الخالصــة 
أن يعــرف نفســه، ويجــب عليكــم كآبــاء 
ــهم.  ــوا أنفس ــاعدوهم ليعرف ــات أن تس وأمه
وال  ابنــك  شــخصية  طبيعــة  اعــرف 
ترغمــه علــى شــيء. اســتخدم التشــجيع، 
فالتشــجيع مــن أهــم مــا يمكــن فــي نمــو 

عظة يوم األربعاء ٩ نوفمرب ٢٠٢٢م من الكاتدرائية املرقسية ابإلسكندرية
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ⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲁ الدميوقراطية، اليت تعين مشاركة الشعب يف احلكم، من الكلمة اليواننية

حمافظ األقرص يزور 
دير مار جرجس بالرزيقات

زار محافـــظ األقصر المستشـــار مصطفـــي ألهم ، يـــوم االثنين 14 
نوفمبـــر 2022م، دير الشـــهيد مـــار جرجـــس، بالرزيقـــات بأرمنت، 
وذلـــك لتقديم التهنئة بمناســـبة احتفاالت الدير بعيد شـــفيعه، الشـــهيد مار 
جرجـــس. كان في اســـتقبال المحافظ والوفد المرافق لـــه، أعضاء اللجنة 
الباباوية المشـــرفة علـــى احتفاالت الديـــر، وهم أصحـــاب النيافة: األنبا 
مرقس مطران شـــبرا الخيمة، والمشـــرف العام على الدير، واألنبا بيمن 
أســـقف نقـــادة وقوص، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، واألنبا يوســـاب 
األســـقف العام لأقصـــر، واألنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت. 

رافـــق محافظ األقصـــر خالل الزيارة وفـــٌد ضم نائبه الســـيد محمد 
عبـــد القادر، واللـــواء خالد عبد الحميد مســـاعد وزيـــر الداخلية لمنطقة 
جنـــوب الصعيد، واللواء دكتور هشـــام عبد الغفار مديـــر أمن األقصر، 
واللواء حســـن عبـــد العزيز حكمـــدار المديريـــة، وعدًدا مـــن القيادات 

والشعبية. التنفيذية 

السيمينار األول إليبارشيات القناة 
وابلحر األمحر ببورسعيد

اســـتضافت إيبارشـــية بورســـعيد على مدار ثالثة أيـــام، من االثنين 
7 حتـــى األربعـــاء 9 نوفمبـــر 2022م، الســـيمينار األول لمجامع كهنة 

إيبارشـــيات محافظـــات القنـــاة والبحر األحمـــر. أُقيم الســـيمينار الذي 
حمـــل عنـــوان »الكاهن والليتورجيا« بكنيســـة الشـــهيدين أبي ســـيفين 
ودميانـــة ببورســـعيد، بحضور أصحـــاب النيافة األنبا تـــادرس مطران 
بورســـعيد، واألنبا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية، واألنبا بموا أســـقف 
الســـويس، واألنبا إيالريون أســـقف البحر األحمر. تناولت المحاضرات 
موضوعـــاٍت عدة من أبرزها »اإلفخارســـتيا دّرة الليتورجيا«، »الكاهن 
وعـــاء الليتورجيـــا«، »مقابلة بيـــن الليتورجيات المصريـــة الثالث«، 
»الكهنـــوت عنـــد القديس بولس الرســـول«. بينما ناقشـــت ورش العمل 
موضوعـــي »ذبيحة إســـحق وإفخارســـتيا الـــرب يســـوع« و«كهنوت 
العهـــد الجديـــد هو كهنـــوت الرب يســـوع«. حاضـــر في الســـيمينار 
أصحاب النيافة األنبا ســـارافيم، واألنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشر 
مـــن رمضـــان، واألنبا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائس قطاع شـــبرا 
الجنوبيـــة، واألنبا باڤلي األســـقف العـــام لكنائس قطاع المنتـــزه، واألنبا 
ميخائيل األســـقف العـــام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباســـية، 
إلـــى جانب القس الدكتور باســـيليوس صبحي. تخلل الســـيمينار تســـليم 
األرشـــيدياكون إبراهيـــم عياد أللحـــان القداس الخاصه بـــاألب الكاهن. 
واختتم الســـمينار أعمالـــه بالتوصيات التي نتجت عن المناقشـــات خالل 
ورش العمـــل، تال ذلك تبـــادل الـــدروع التذكارية بيـــن األب المطران 

واآلباء األســـاقفة. 

مبادرة »هبدأ بنفيس.. ال للكيس ابلالستيك..
نعم لصحة اإلنسان«

أطلقـــت بطريركية األقبـــاط األرثوذكس من خـــالل المكتب البابوي 
للمشـــروعات مبادرة جديدة على هامش مؤتمـــر المناخ COP27 تحت 
عنـــوان »هبدأ بنفســـي.. ال للكيس البالســـتيك.. نعم لصحة اإلنســـان«، 
وذلـــك بالتعـــاون مع المجلـــس القومي للمـــرأة، فرع القاهـــرة ووزارة 
البيئـــة. ونظم المكتب البابوي للمشـــروعات ندوة توعويـــة يوم الخميس 
10 نوفمبـــر 2022م، للســـيدات فـــي المقـــر البابوي بالقاهـــرة، كأولى 
فعاليـــات المبـــادرة، تحدثت خاللها الدكتـــورة نيفين الوحـــش أخصائية 
صحة المـــرأة متناولـــة مخاطر التغييـــر المناخي على الصحـــة العامة 
للمـــرأة. كما تكلـــم مدير التدريـــب والتوعية بـــوزارة البيئـــة المهندس 
محمـــد مصطفى عـــن مخاطر األكياس البالســـتيكية. وفي ختـــام الندوة 
تـــم توزيـــع أكياس مصنوعة مـــن القماش هدية للســـيدات المشـــاركات 
تشـــجيًعا لهـــن على اســـتخدامها بشـــكل دائم أثنـــاء التســـوق للحد من 

البالستيكية. األكياس  اســـتخدام 
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مار جرجس أمري الشهداء، وامسه يوانين ⲅⲉⲱⲣⲅⲟⲥ أي فالح أو كرَّام

افتتاح بيت »سندة« للتعايف من السلوكيات اإلدمانية
بإيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

افتتـــح نيافـــة األنبا دوماديوس أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم يوم األحد 
13 نوفمبـــر 2022م، بيت »ســـندة« للتعافي من الســـلوكيات اإلدمانية، 
وإعـــادة تأهيـــل مدمني المخدرات للعـــودة إلى حياتهم الطبيعية. اســـتمع 
َم  نيافتـــه لشـــرح لعمـــل المنظومـــة اإلدارية والعالجيـــة للبيت، ثـــم َكرَّ
مجموعـــة من الشـــباب المتعافين من إدمان المخدرات، واســـتمع لبعض 
تجاربهم الشـــخصية وشـــجعهم على االســـتمرار في التعافـــي إلى جانب 
االهتمـــام بحياتهم الروحية وممارســـة األســـرار المقدســـة باســـتمرار. 
واختـــار مســـئولو خدمـــة مكافحـــة اإلدمان بإيبارشـــية 6 أكتوبر اســـم 
َعَفاَء.  ُعوا ِصَغاَر النُّفُوِس. أَْســـِنُدوا الضُّ »ســـندة« من وحي اآلية »َشـــجِّ

ـــْوا َعَلى اْلَجِميـــِع« )1تس5: 14(. َتأَنَّ

وفد من إلكرييكية املحرق يزور جامعة أسيوط

زار وفـــد مـــن الكليـــة اإلكليريكية الالهوتيـــة بدير الســـيدة العذراء 
المحـــرق بأســـيوط مقـــر جامعـــة أســـيوط، يـــوم االثنيـــن 14 نوفمبر 
2022م، لتطويـــر الجانب األكاديمـــي بالكلية اإلكليريكية. شـــمل الوفد 
األب القـــس الراهـــب أرســـاني المحرقي المشـــرف الروحـــي ووكيل 
الكليـــة، وعدد مـــن أعضاء هيئـــة التدريس، وبعض مـــن الطلبة، وكان 
فـــي اســـتقبال الوفد الدكتـــور أحمد المنشـــاوي رئيس الجامعـــة، وعدد 
من أســـاتذتها. تضمنت الزيـــارة التعريف بالكليـــة اإلكليريكية، وأهدافها 
ورؤيتهـــا ورســـالتها، والســـعي إليجاد فـــرص للتعاون المشـــترك بين 
جامعة أســـيوط كهيئة تعليمية عريقـــة والكلية اإلكليريكيـــة، وتم االتفاق 
علـــى تبـــادل الزيارات وعقـــد ندوات مشـــتركة. هذا وأعـــرب الدكتور 
أحمد المنشـــاوي عن إعجابه الشـــديد بنظـــام الكلية ورؤيتها، وأســـلوب 
الطلبـــة في الحـــوار وطريقة التفكيـــر، والعرض المبـــدع والمتجدد بما 
يتناســـب مـــع الجمهورية الجديـــدة وتحديـــات العصر. كما قـــدم الوفد 

دروع تذكاريـــة لرئيـــس الجامعة واألســـاتذة الحضور. 

ماچستري يف ادلراسات القبطية جبامعة 
اإلسكندرية لراهب من دير الربموس

يـــــوم  نوقشــــت 
الخميـــــس 3 نوفمبر 
2022م، فـــي كليـــة 
اآلداب، جامعــــــــــة 
اإلسكندريـــة، رسالـة 
المقدمــــــة  ماچستير 
األب  الباحـــث  مـــن 
ميصائيــــل  الراهــب 
والتي  البرموســـــــي 
عنــــــــــوان  حملت 
كولوتوس  »القديـــس 

وآثـــاره في مصـــر«. تكونت لجنة الحكم والمناقشـــة من: )1( األســـتاذ 
الدكتـــور ســـماح محمد الصاوي، أســـتاذة اآلثـــار الرومانّيـــة والقبطية 
ووكيل كلية اآلداب للدراســـات العليا بجامعة دمنهور، مناقًشـــا ورئيًســـا. 
)2( األســـتاذ الدكتور ميري مجدي أنور، أســـتاذ اآلثار والفنون القبطية 
بقســـم اإلرشاد الســـياحي، بكلية الســـياحة والفنادق بجامعة اإلسكندرية، 
عضًوا مناقًشـــا. )3( األســـتاذ الدكتور هبة نعيم ســـامي، أســـتاذ مساعد 
اآلثـــار اليونانّية والرومانّية بكلية اآلداب جامعة اإلســـكندرية، مشـــرًفا. 
وقد أُجيزت الرســـالة وتم منح الباحث درجة الماچســـتير في الدراســـات 
القبطية مـــن معهد البحوث والدراســـات القبطية، بجامعة اإلســـكندرية. 
مـــع التوصيـــة بطبـــع الرســـالة. حضـــر المناقشـــة إلى جانـــب بعض 
أســـاتذة الكليـــة، صاحبـــا النيافة: األنبا مكاري األســـقف العـــام لكنائس 
قطاع شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبا آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
شـــبرا الشـــمالية، وعدد من اآلبـــاء الكهنة والرهبان، وبعـــض المهتمين 
بالدراســـات القبطية. وعقب انتهاء المناقشـــة اســـتقبل األســـتاذ الدكتور 
هانـــي خميس عميـــد كليـــة اآلداب بمكتبـــه الباحث الراهـــب ميصائيل 
البرموســـي، برفقة صاحبـــي النيافة األنبـــا مكاري واألنبـــا آنجيلوس، 
حيث رحـــب بحضورهما المناقشـــة، تشـــجيًعا للباحثيـــن ودعًما للبحث 
العلمـــي. حضـــر اللقـــاء األســـتاذ الدكتور رشـــا فـــاروق مديـــر معهد 

الدراســـات القبطية بالكليـــة، وأعضاء لجنة المناقشـــة. 

املكتب ابلابوي للمرشواعت يعلن عن منحة
تدريبية يف أعطال السيارات للفنيني واملهندسني

أعلـــن المكتـــب البابـــوى للمشـــروعات بالتعـــاون مع المؤسســـة 
االجتماعية القبطيـــة للتنمية EGYCOPT عن فتح بـــاب التقديم للمنح 
التدريبية للميكاترونكس وكشـــف أعطال الســـيارات للفنيين والمهندسين، 
وأشـــار المكتـــب البابوي للمشـــروعات فـــي إعالنه إلـــى أن التدريب 
سيســـتغرق شـــهًرا ونصف الشـــهر. يأتى ذلك في إطار توجيهات قداسة 
البابا تواضـــروس الثاني باالهتمام بالتعليم الفنـــي وتوفير برامج تدريبية 
للشـــباب من الجنســـين بهدف إعدادهم لســـوق العمل وتعديل مســـاراتهم 

المهنيـــة وتمكينهم من النمـــو والتطور. 

وأشـــار المكتـــب إلى أن شـــروط االلتحـــاق بالمنحة هـــي أن يكون 
المتقـــدم:  - مصري الجنســـية.  - خريجين فقط )مؤهل متوســـط أو فوق 
متوســـط أو مؤهل عاٍل(.  - الســـن من 18 وحتى 35 ســـنة.  - الموقف 

التجنيدي. - اجتياز الُمقابلة الشـــخصية بالمؤسســـة. 

للمزيـــد مـــن المعلومات عـــن محتـــوى التدريب والتقـــدم من خالل 
هـــذا اللينك:

https//:egycopt.org/automotive-mechatronics-course/ 



كنيســـتنا التـــي كان لهـــا الصدارة فـــي المجامع 
المســـكونية، ولُقِّب بابا اإلســـكندرية بمعلم المسكونة، 
ما زالـــت تتبوأ هـــذه المكانـــة. فلقـــد كان االحتفال 
بتنصيـــب قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي في 
الثامن عشـــر من نوفمبر 2012م احتفااًل مســـكونًيا، 
حضره ســـتة مـــن اآلبـــاء البطاركـــة يتقدمهم مثلث 
الرحمـــات قداســـة البطريرك مـــار إغناطيوس زكا 
األول عيواص بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق 
للســـريان األرثوذكـــس، وممثـــل عـــن قداســـة بابا 
الكنيســـة الكاثوليكية ومعه ثالثـــة من اآلباء البطاركة 
بالشـــرق، إلى جانب رؤســـاء وممثلي ســـتين كنيسة 
ومؤسســـة مســـكونية مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم. 
وألول مـــرة يحضر بطريرك اإلســـكندرية وســـائر 
أفريقيـــا للروم األرثوذكس تتويًجا لبابا اإلســـكندرية.

وبعـــد حفـــل التنصيـــب بيـــوم، حضـــر للتهنئة 
بالمقر البابوي قداســـة الكاثوليكـــوس »آرام األول« 
كاثوليكـــوس األرمن األرثوذكس بأنطليـــاس بلبنان.

 فـــي أول تعبير عـــن روح المحبة المســـكونية، 
يـــزور قداســـة البابـــا تواضـــروس فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من ديســـمبر 2012م اآلبـــاء البطاركة 
الـــروم األرثوذكـــس  قداســـة بطريـــرك  بمصـــر: 
ثيـــودوروس الثانـــي، وغبطـــة بطريـــرك الـــروم 
الكاثوليـــك الملكانييـــن غريغوريـــوس الثالث لحام، 
وبطريركيـــة األقبـــاط الكاثوليك وكان في اســـتقبال 
قداســـته المدبر البطريركي نيافـــة المطران كيرلس 

وليـــم مطران أســـيوط.

 يخطـــو قداســـته خطـــوة كبيـــرة فـــي العمـــل 
المســـكوني فوافـــق علـــى تأســـيس مجلـــس كنائس 
مصـــر الـــذي كان مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابا 
شـــنوده الثالـــث قـــد أعطـــى الموافقة علـــى وضع 
دســـتوره. وفعـــاًل يعلن عن تأســـيس هـــذا المجلس 
في الثامن عشـــر مـــن فبرايـــر 2013م، في ضيافة 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني بالمركـــز الثقافي 

األرثوذكســـي. القبطي 

ويأتي تنصيـــب غبطة البطريـــرك األنبا إبراهيم 
إســـحاق بطريرًكا لأقباط الكاثوليـــك، ويحضر بابا 
اإلســـكندرية هذا االحتفال ألول مـــرة، وكانت فرحة 

في الكنيســـة الكاثوليكيـــة بهذا الحضور.

ثـــم تأتي الزيـــارة التاريخيـــة للفاتيـــكان، لتهنئة 
قداســـة البابا فرنســـيس األول بتنصيبه بابا للكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، وكان ذلـــك فـــي العاشـــر مـــن مايو 
2013م، ويتوافـــق مع مـــرور أربعيـــن عاًما على 
زيارة قداســـة البابـــا شـــنوده الثالث إلـــى للفاتيكان 
عـــام 1973م.وكان لقـــاًء تاريخًيـــا، فهـــي الزيارة 
الثانية ألحد باباوات الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 

االنقســـام عـــام 451م. بعد  للفاتيكان 

وقـــد طلب قداســـة البابا تواضـــروس الثاني من 
قداســـة البابا فرنســـيس األول أن ُيحتفل في العاشـــر 
مـــن مايو مـــن كل عام بهـــذه المناســـبة عالمًة على 
العالقـــة الحبيـــة بين هذين الكرســـيين الرســـوليين، 
القـــادم 2023م بمـــرور  العـــام  وســـوف نحتفـــل 
خمســـين عاًمـــا على العالقـــة الحبية. مع اســـتمرار 
الحوار الالهوتـــي بين الكنيســـة الكاثوليكية والعائلة 

الشرقية. األرثوذكســـية 

ثم كانـــت زيارة غبطة رئيس أســـاقفة كانتربري 
لقداســـة البابـــا تواضروس الثاني مع وفـــد في يونيو 

2013م دعًما للعمل المســـكوني.

وقد شـــاركت كنيســـتنا القبطية األرثوذكسية بوفد 
رفيع في الجمعيـــة العامة لمجلـــس الكنائس العالمي 
بكوريـــا في نوفمبر2013م، كما شـــاركت كنيســـتنا 
بالجمعيـــة العامة الحادية عشـــر بمدينة كارلســـرويه 
بألمانيـــا ســـبتمبر 2022م. وكان لكنيســـتنا مكانـــة 

رفيعة فـــي هذين اللقاءيـــن العالميين.

زار قداســـته مقـــر مجلـــس الكنائـــس العالمـــي 
بجنيـــف ســـبتمبر 2014م، وقـــد اُحُتفـــل بقداســـته 

مميًزا. احتفـــاال 

وفـــي زيـــارة قداســـته إلـــى لبنان، فـــي مارس 
2014م، للمشـــاركة فـــي الصـــالة ووداع مثلـــث 
الرحمـــات قداســـة البطريـــرك مـــار إغناطيـــوس 
زكا األول عيـــواص، التقـــي قداســـته مع رؤســـاء 
الكنائس بلبنان وســـوريا: قداســـة الكاثوليكوس آرام 
األول، وغبطـــة البطريرك يوحنا العاشـــر، وغبطة 
البطريرك مـــار بشـــارة بطرس الراعـــي، وغبطة 
البطريرك يوســـف يونان، ومثلـــث الرحمات غبطة 
البطريرك نرســـيس السادس عشـــر، والقس د. سليم 
صهيوني رئيـــس الطائفة اإلنجيلية بســـوريا ولبنان.

كما شاركت كنيســـتنا القبطية األرثوذكسية في 
مؤتمـــر األســـاقفة الكاثوليك لأســـرة فـــي أكتوبر 

.2014

وفـــي أكتوبـــر 2014م تـــم ايضا توقيـــع اتفاقية 
الكريســـتولوجي بين العائلة األرثوذكســـية الشـــرقية 

األنجليكانية. والكنيســـة 

وتبـــرز مكانـــة قداســـة البابـــا تواضـــروس في 
مســـاعيه لدعم العمل المســـكوني إذ يعبـــر ببالغة: 
»يجـــب أن تكون المحبة ســـابقة للحـــوار الالهوتي. 
هذا إلـــى جانب التعاون في مجاالت كثيرة وأنشـــطة 

متعـــددة مع الكنائـــس األخرى«.

وفي زيارته التاريخية إلى الكنيســـة األرثوذكسية 
بروســـيا، تبـــدأ خطـــوات كبيـــرة في مجـــال العمل 
المســـكوني بتعاون بين الكنيســـتين في مجال الحياة 
التنمويـــة. ولقد  والتعليم والمشـــروعات  الرهبانيـــة 

بمناســـبة االحتفال بالعيد العاشـــر لتنصيب صاحب القداســـة البابـــا تواضروس الثاني خليفـــة للقديس مارمرقس اإلنجيلي، نشـــكر هللا الذي وهب 
للكنيســـة عطية الســـماء قداســـة البابا، لتواصل كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية ريادتها وقيادتها للعالم المســـيحي على المستوى المسكوني.



رحب قداســـة البطريرك »كيريل” بقداســـة البابا كزعيم للكنائس المسيحية 
في الشـــرق، وخليفـــة للقديس مرقـــس اإلنجيلي، وأحد باباوات الكراســـي 
الرســـولية القديمـــة. هذا إلـــى جانب الحـــوار الالهوتي الذي يســـتمر بين 

العائلتين األرثوذكســـيتين. 

ثم تأتـــي زيارة قداســـته للنمســـا 2014م، لحضور االحتفـــال بمرور 
خمســـين عاًمـــا علـــى مؤسســـة »برو-أورينتـــا”، حيـــث التقي بقداســـة 
البطريـــرك المســـكوني البطريرك برثلمـــاوس الثاني، ورؤســـاء وممثلين 

الكنائس.  مـــن  للعديد 

وفـــي ينايـــر 2015م زار قداســـته فـــي المقـــر البابوي قداســـة أبونا 
متيـــاس األول بطريـــرك إثيوبيا في زيارة تاريخية اســـتغرقت ســـتة أيام 
زار خاللهـــا األديـــرة المصريـــة والمقر البابـــوي باإلســـكندرية ومزار 
القديـــس مارمرقـــس الرســـول بالكنيســـة المرقســـية. كما التقـــى بفخامة 
الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي رئيـــس الجمهورية. وكانت زيـــارة مفعمة 
بالمحبـــة وتوطيد العالقـــات بين الكنيســـتين والدولتين، وترســـيخ للمحبة 

القداســـة. صاحبي  بين 

وقـــد زار قداســـة البابـــا تواضـــروس في ســـبتمبر 2015م إثيوبيا 
علـــى رأس وفـــد كبير، وحضـــر االحتفال بعيـــد الصليب وهـــو من أكبر 
االحتفـــاالت الدينية بالكنيســـة اإلثيوبية. وأكد قداســـته خـــالل الزيارة أن 
العالقـــات بين الكنيســـتين تاريخيـــة، وأن هـــذه الزيارة ســـبقتها زيارات 
قداســـة البابا شـــنودة الثالث وآخرها عـــام 2008م، وزيارة قداســـة البابا 

كيرلس الســـادس لهذه الكنيســـة الشـــقيقة.

وفـــي 19 مـــارس 2015م عُقـــد االجتماع الحادي عشـــر لرؤســـاء 
الكنائـــس األرثوذكســـية الشـــرقية فـــي الشـــرق األوســـط: قداســـة البابا 
تواضـــروس الثاني، وقداســـة البطريرك مـــار إغناطيوس أفـــرام الثاني، 
وقداســـة الكاثوليكـــوس آرام األول. وكان لالجتماع بيان مشـــترك شـــامل 
لـــكل اللقـــاءات المســـكونية والحـــوارات الالهوتيـــة للثالثـــة كنائس مع 
الكنائـــس األخرى. وكان هذا االجتماع اســـتمراًرا لهذا اللقاء الذي تأســـس 

في عـــام 1998م. 

كمـــا ُعِقـــد االجتمـــاع الثاني عشـــر لرؤســـاء الكنائس األرثوذكســـية 
الشـــرقية بالشرق األوســـط في يونية عام 2018م. وبمناســـبة هذا اللقاء 
أهـــدى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني جـــزًءا من رفـــات القديس مار 
ســـاويرس األنطاكي للكنيســـة الســـريانية بناًء على طلب قداسة البطريرك 
مـــار إغناطيوس أفـــرام الثاني، وُوِضع في كنيســـة مار ســـاويرس بالمقر 
البطريركـــي بالعطشـــانة. ثم فـــي اليوم الثانـــي صلى أصحاب القداســـة 
اآلباء البطاركة الثالثة القداس اإللهي وتم تدشـــين كنيســـة الســـيدة العذراء 

بالعطشانة. مريم 

كما ُعِقد اللقاء الثالث عشـــر لرؤســـاء الكنائس األرثوذكســـية الشرقية 
بالشـــرق االوســـط بمركـــز لوجـــوس للمؤتمـــرات بالمقر البابـــوي بدير 
القديـــس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون - مصر مـــن 18-20 اكتوبر 

2022م، وكان لقـــاء تاريخًيـــا فريًدا.

وفـــي أبريل 2015م قام قداســـته بزيـــارة أرمينيا في زيـــارة تاريخية 
بمناســـبة الذكـــرى المئويـــة األولـــى لمذابح األرمـــن، وقد التقى بقداســـة 
الكاثوليكـــوس كاراكين الثانـــي كاثوليكوس األرمـــن األرثوذكس بأرمينيا، 
وكذلك العديد من أصحاب القداســـة والغبطة بطاركة عائلتنا األرثوذكســـية 
الشـــرقية وبطاركة الكنائس األرثوذكســـية والكاثوليكية، وقد ألقى قداســـته 

كلمـــة قوية في هذه المناســـبة.

وفي شـــهر يوليو 2015م مـــا بين 17–20، قام قداســـته بزيارة لبنان 
بدعوة من قداســـة الكاثوليكوس آرام األول كاثوليكوس األرمن األرثوذكس 
بأنطلياس، وذلـــك لحضور صلوات طقس صنع الميرون المقدس بكنيســـة 
األرمـــن الشـــقيقة. وكانت فرصة للقـــاء أصحاب القداســـة والغبطة اآلباء 
البطاركـــة: غبطـــة الكاردينـــال البطريرك مار بشـــارة بطـــرس الراعي 
بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للموارنـــة، وغبطـــة البطريرك مار 
إغناطيوس يوســـف يونـــان بطريرك الســـريان الكاثوليك، وقداســـة أبونا 
متيـــاس األول بطريـــرك إثيوبيا، وغبطـــة البطريرك ثيـــودوروس الثاني 
بطريرك اإلســـكندرية للـــروم األرثوذكس، وغبطة رئيس أســـاقفة قبرص 

خريزوســـتومس الثاني، وغبطة بطريرك الكنيســـة األرثوذكســـية بالهند. 
وكان لقاًء مســـكونًيا، زار خالله قداســـة البابا المقـــر الصيفي لبطريركية 

الموارنـــة بالديمان بلبنان.

وتكريًمـــا لمكانـــة قداســـة البابا تواضـــروس ومكانة الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية، عقدت اللجنـــة التنفيذية لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط 
اجتماعهـــا فـــي نوفمبـــر 2015م بالقاهـــرة، والتقت بقداســـته فـــي لقاء 
مســـكوني شعبي باجتماعه األســـبوعي بكنيســـة مار جرجس بهليوبوليس، 
وألقى أصحاب القداســـة والغبطة رؤســـاء المجلس واألميـــن العام كلمات 
عـــن المحبة والســـعي نحـــو الوحدة في هـــذه المناســـبة التـــي وافقت 4 
نوفمبـــر 2015م، أي الذكـــرى الثالثة للقرعة الهيكليـــة وإعالن اختيار هللا 
لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني عطية هللا الذي يقود الكنيســـة بحكمة في 

الفترة.  هذه 

وعلـــى هامـــش هذا اللقـــاء زار غبطـــة البطريـــرك ثاؤفيلـــس الثاني 
بطريـــرك القدس للروم األرثوذكس قداســـة البابا تواضـــروس في المقر 
البابوي باألنبا رويـــس، وهي الزيارة التاريخية األولـــى لبطريرك المدينة 

المقدســـة لمقر الكرســـي السكندري للكنيســـة القبطية.

وفـــي شـــهر ديســـمبر 2015م مـــا بيـــن 15–20، زار مصر غبطة 
الكاردينـــال البطريـــرك مار بشـــارة بطـــرس الراعي بطريـــرك أنطاكية 
وســـائر المشـــرق للموارنة، والذي التقى بقداســـة البابا لعـــدة مرات خالل 
هـــذه الزيارة: في المقـــر البابوي باألنبـــا رويس، وفـــي اللوغوس بدير 
األنبـــا بيشـــوي، وفي تكريس كنيســـة مار مـــارون بمصـــر الجديدة. وقد 
أكـــدا علـــى المحبة التي تربـــط الكنيســـتين، وكذلك بين صاحب القداســـة 
البابـــا تواضروس وصاحـــب الغبطـــة الكاردينال البطريرك مار بشـــارة 

بطـــرس الراعي.

وفـــي ريادة قداســـة البابا تواضروس للعمل المســـكوني والســـعي نحو 
وحـــدة الكنائس، حضر قداســـته اجتمـــاع الجمعية العامة الحادية عشـــرة 
لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط باألردن خالل الفترة من 6–8 ســـبتمبر 
2016م، وقد التقى بأصحاب القداســـة والغبطة رؤســـاء الكنائس بالشرق 
األوســـط، فقـــد حضـــر االجتماع رؤســـاء كنائـــس عائلتنا األرثوذكســـية 
الشـــرقية الثـــالث، وأربعـــة بطاركة رؤســـاء كنائس الـــروم األرثوذكس 
بالشـــرق األوســـط، وخمســـة بطاركة من رؤســـاء الكنائـــس الكاثوليكية 
بالشـــرق األوســـط، ورؤســـاء الكنائس اإلنجيلية بالشـــرق األوسط. وكان 
لقداســـته مكان الصدارة كبابا لهذا الكرســـي الرســـولي كرسي مارمرقس 
الرســـول، وألقـــى كلمة في افتتـــاح الجمعيـــة العامة وكلمـــة التأمل خالل 

صالة عائلتنا األرثوذكســـية الشـــرقية.

ومـــن األحداث المســـكونية البارزة دعوة قداســـته ألن ُتعقـــد الجمعية 
العامـــة الثانية عشـــرة لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط بمركز لوجوس 
للمؤتمـــرات بالمقـــر البابوي بدير القديس االنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون 
خـــالل الفترة من 16-20 مايـــو2022م. كانت هذه الجمعيـــة تاريخية في 
تاريخ المجلس حضرها 16بطريرًكا ورئيس كنيســـة بالشـــرق األوســـط، 
وهـــي الجمعية العامـــة األولى التي تُعقـــد بمصر. وقـــد التقى أصحاب 
القداســـة والغبطة والســـيادة بالســـيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح 

الجمهوري.  بالقصر  السيســـي 

هـــذا جزء يســـير من العمل المســـكوني والســـعي نحو الوحـــدة الذي 
يســـعى جاهًدا أبونا الحبيب قداســـة البابا المعظم األنبـــا تواضروس الثالث 
لتحقيقـــه. لتعود الكنيســـة عروس الســـيد المســـيح لوحدتهـــا ومحبتها كما 

كانت قبل االنقســـام في عـــام 451م.

عشـــت يا قداســـة البابـــا المعظم ســـنين كثيـــرة وأزمنة ســـالمة هادئة 
مديـــدة، وليحقـــق الرب علـــى يديك وحدة الكنيســـة، وتهنئـــة قلبية صادقة 
بمناســـبة العيـــد العاشـــر لجلـــوس قداســـتكم على كرســـي مـــار مرقس 

لرسولي. ا



- رفــع البابــا شــعاًرا جميــاًل يســلك بــه 
دائًمــا قــواًل وعمــاًل، وهــو »المحبــة ال تســقط 
ــه فــي  ــن عــن منهج أبــًدا«، وهــو بهــذا يعل
ــي  ــة الت ــق أن المحب ــع، وهــو يث ــه للجمي محبت
يقدمهــا لــن ترجــع فارغــة بــل ســتأتي بثمارهــا 

ــام والســنين.  مــع األي

- وهــو يؤمــن بالحــب ويصفــه بأنــه مفتــاح 
قلــب أي إنســان، فيقــول تحــت عنــوان “الحــب 
ــه  ــاس يفهم ــعور وإحس ــب ش ــا”: “الح وجودن
اإلنســان بدرجــات متفاوتــة، وُيعّبــر عنــه قــواًل 
أو فعــاًل أو ســلوًكا أو إحساًســا أو شــعًرا أو 
ــاح قلــب  ــر الحــب هــو مفت ــخ، وُيعتب ــا... إل فًن
أي إنســان فــي كل زمــان وفــي كل ومــكان... 
ــاج أن  ــى الحــب يحت ــع إل ــن جائ ــان كائ اإلنس
يشــبع، والنفــس الشــبعانة )مــن الحــب أساًســا( 
ــاب  ــر(”. )كت ــراء آخ ــل )أي إغ ــدوس العس ت

ادخــل إلــى مخدعــك، صـــ18(.

ــى  ــوم إل ــم الي ــة العال ــن حاج ــم ع - ويتكل
أشــد  فــي  اليــوم  “العالــم  فيقــول:  الحــب، 
الحاجــة إلــى المحبــة النقيــة الحقيقيــة” )كتــاب 

صـــ56(. ــوات،  خط

- ويذكــر أن المحبــة تشــّكل كيــان اإلنســان 
كلــه، فيقــول: “المحبــة تشــّكل كيــان اإلنســان 

وحياتــه وفكــره وطريقــة معامالتــه” )كتــاب درس مــن عظــة جـــ1، صـــ7(.

- ويتكلــم عــن فــن فريــد مــن نوعــه، ُيســميه “فــن الحــب”، فيقــول: “اتقــن 
ــاب درس  ــة كلهــا” )كت ــاة، وكل إنســان، والخليق فــن الحــب، كيــف تحــب الحي

مــن عظة جـــ2، صـــ66(.

- ويــرى أن الحــب هــو محــور أركان العبــادة، فيقــول: “إذا كانــت الصــالة 
ــًرا حــب  ــة، وإذا كان الصــوم تعبي ــال قــوة حقيقي ــا هلل وبهــا نن ــرًا عــن حبن تعبي
نحــو النفــس حيــث تتنقــى بتوبــة حقيقيــة، فــإن الصدقــة هــي أيًضــا تعبيــر حــب 
نحــو اآلخــر أو نحــو النــاس بــال تفرقــة أو تمييــز، بــل هــي الترجمــة للصــالة 
والصــوم، حيــث نقــدم أعمــال الرحمــة العديــدة تأكيــًدا لعمــل الصــالة والصــوم، 
فننطلــق نحــو النــاس بالحــب الصــادق« )كتــاب ادخــل إلــى مخدعــك، صـــ15(.

- ويشــير إلــى أن المحبــة يجــب أن تكــون هــي الدافــع لــكل عبادتنــا، فيقــول: 
ــدم بهــا  ــة هــي الدافــع وراء صــدق المشــاعر التــي نق ــد أن تكــون المحب »ال ب

عبادتنــا وعطايانــا هلل، ولآلخريــن« )كتــاب خطــوات، صـــ45(.

ــا  ــي مفهومه ــول: »الصــالة ف ــة الحــب بالصــالة، فيق ــم عــن عالق - ويتكل
ــاء هــو  ــن هللا واإلنســان، وهــذا اللق ــاء حــب بي ــي األســاس لق الروحــي هــي ف
لقــاء طوعــي واختيــاري، وليــس فرًضــا، وليــس واجًبــا« )كتــاب منهــج الحــب 

فــي الحيــاة الروحيــة صـــ31(.

ــة  ــول قداســته: “الخدم ــن، يق ــة اآلخري ــة الحــب بخدم ــك عــن عالق - وكذل
هــي التعبيــر الظاهــر عــن المحبــة الحقيقيــة” )كتــاب يوميــات الفــرح صـــ34(.

- ويذكــر أن المحبــة تصنــع العجائــب حتــى مــع الشــخص العنيــد، فيقــول: 
»المحبــة تصنــع العجائــب، فــإذا تالمــس المعانــد مــع مــن يحبــه ســيتغير تماًما« 

)كتــاب درس مــن عظة جـــ1، صـ30(.

إنســان،  لــكل  بالحــب  ينــادي  وهــو   -
ــه مباشــرة إلــى اإلنســان  فيقــول: »الحــب ُيوجَّ
ســبب  ألي  وليــس  إنســاًنا،  لكونــه  اآلخــر 
آخــر« )كتــاب درس مــن عظــة جـــ1، صـ7(.

- ويربــط قداســته بيــن الحــب والبــذل، 
فيقــول: “الــذي ال يســتطيع أن يبــذل، هــو 
إنســان ال يحــب، فــإذا أحــب، بــذل كل شيء” 
)افتتاحيــة مجلــة الكــرازة، عــدد 6 نوفمبــر 

2022م(.

+ ويقــدم النصائــح الحياتيــة اآلتيــة فــي 
مجــال المحبــة والعالقــات اإلنســانية: 

- “ال تســمح أن تدخــل فــي قلبــك أيــة 
كراهيــة ألي إنســان مهمــا صنــع، وحــوِّل هــذه 
ــاب درس  ــى حــب وصــالة« )كت المشــاعر إل

مــن عظــة، جـــ1، صـــ50(.

ــل  ــر أواًل، ب ــك اآلخ ــر أن يحب - “ال تنتظ
ــاب درس مــن  ــك أواًل« )كت ــه حب ــدّم أنــت ل ق

عظــة جـ2، صـــ16(.

ــا  ــن م ــه، ولك ــا تقدم ــدار م ــم مق - “ال يه
ــاب  ــاء” )كت ــذا العط ــي ه ــة ف ــو المحب ــم ه يه

ــة جـ1، صـــ57(. ــن عظ درس م

- “تســتطيع أن تخــدم وتنجــح إذا امتــأ قلبــك بالمحبــة” )كتــاب درس مــن 
عظــة جـ1، صـــ7(.

ــو  ــة ه ــدم المحب ــة: ع ــي محب ــم ف ــر كل أمورك ــاًل: »لتص ــي قائ - ويوص
ــود  ــب أن تس ــة يج ــف. إًذا المحب ــبب كل ضع ــو س ــل ه ــقاقات، ب ــبب االنش س
فــي المعامــالت والمشــاعر واألفــكار والســلوكيات« )كتــاب علــى أصابــع اليــد 

الواحــدة، صـــ38(.

- ويذكــر أن كل البشــر هــم أحبــاء لنــا، فيقــول: »ليــس لنــا عــدو إال 
الشــيطان، فــكل البشــر مهمــا كانــوا هــم أحبــاء لنــا« )كتــاب درس مــن عظــة 

جـ1، صـــ7(.

ولقــد ُترجمــت هــذه المفاهيــم فــي عالقــات محبــة عمليــة لقداســته، مــع كل 
ــق  ــو بح ــارج، فه ــل والخ ــي الداخ ــاف، ف ــات واألطي ــف الفئ ــن مختل ــاس م الن
قلــب مفتــوح بالحــب للجميــع حتــى للمختلفيــن معــه. بــل حتــى للمســيئين إليــه، 
وهــو نمــوذج جميــل ورائــع للمحبــة الباذلــة، فهــو يعطــي وقتــه وجهــده وعمــره 
فــي عمــل مســتمر وســهر دائــم، يقــدم فــي جهــد كبيــر خدمــة ومحبــة واهتماًمــا 
ــه  ــرد بنفس ــته ي ــم أن قداس ــا تعل ــارئ حينم ــزي الق ــب عزي ــد، وتتعج ــكل أح ب
علــى كل رســالة تأتيــه، ورقيــة كانــت أو تليفونيــة، كمــا تندهــش أنــه لــم يغيــر 
رقــم تليفونــه بعــد أن صــار بطريــرًكا، وهــذا يعنــي أنــه البابــا المتــاح للجميــع، 
والــذي يمكــن الوصــول إليــه بســهولة كبيــرة، وبالطبــع فــإن هــذا يكلّفــه الكثيــر 

جــًدا مــن المجهــود إلــى جانــب مســؤلياته الجّمــة. 

ــة،  ــة الطيب ــذه الفرص ــز ه ــا ننته ــة«.. إنن ــة المحب ــا »أيقون ــو بابان ــذا ه ه
ــن هلل أن  ــي، ضارعي ــي المرقس ــى الكرس ــه عل ــر لجلوس ــام العاش ــه بالع ونهّنئ
يعطيــه أياًمــا هادئــة مجيــدة وأزمنــة ســالمية مديــدة، وإلــى منتهــى األعــوام يــا 

ــب.  ــي والحبي ــا الغال قداســة الباب

نحتفـــل مًعـــا في يوم 18 نوفمبر، بالعيد العاشـــر لجلوس قداســـة البابا تواضروس الثاني على كرســـي كنيســـة اإلســـكندرية. وفي الواقـــع إن كل من يتعامل 
مـــع قداســـة البابا تواضروس عن قرب أو ُبعد، يستشـــعر صفة أساســـية تميز قداســـته -ضمن ما يتصف به من صفـــات وفضائل جميلة- هـــي المحبة الخالصة 

والباذلـــة للجميع من قلب نقي. وســـأعرض لـــك عزيزي القارئ في الســـطور التالية لبعض مـــن جوانب هذا: 
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ضمري املتكلم اجلمع »حنن«، منقول من الضمري القبطي ⲁⲛⲟⲛ مبعىن حنن

anbabenyamin@hotmail.comhgbmataeos@st-mary-alsourian.com
بالترك  الحـــارة  تتميـــز الخدمة 
والعطـــاء بفـــرح، حيـــث يقضـــي 
الخـــادم عمـــره مـــع هللا فـــي بذل 
وتضحيـــة، ويكـــون حـــاًرا لدرجة 
أنـــه يترك اهتماماته الشـــخصية في 
تكريـــس جزئـــي أو كلّـــي ليقدم هلل 
كل وقتـــه وكل جهـــده برضا قلبي، 
حتى ُيفرح هللا بثمـــار تعبه وخدمته 
ليخلص كثيريـــن من مخدوميه، مثل 
القديس األنبا أنطونيـــوس الذي باع 
كل ممتلكاتـــه ليعيـــش في الصحراء 
مصلًيـــا ألجل الجميـــع، ومثل األنبا 
بوال أول الســـواح الـــذي توحد 90 
ســـنة في تســـبيح وتمجيد هلل وصلى 
ألجل مصـــر كلها والكنيســـة فيها، 
وكذلـــك مكســـيموس ودوماديـــوس 
اللذان تركا الُملـــك والجاه والكرامة 
ليعيشـــا في شقوق األرض  العالمية 
في البريـــة، وهكذا تكـــون الحرارة 
فـــي محبة هللا وخدمتـــه؛ ولقد عاتب 
هللا مالك الكنيســـة أي األسقف قائاًل 
»عنـــدي عليك أنك تركـــت محبتك 

)رؤ3(. األولى« 

الروحية:  الحرارة  ترك  خطورة 
األولـــى  الحـــرارة  تنتهـــي  حيـــن 
وتضعـــف المحبة ينحـــرف الطريق 
ويقل الجهـــد ويضعـــف األداء، بل 
وقد يضيـــع الهدف وتنعـــدم الثمار، 
ويبتعـــد الخـــادم عـــن روح الخدمة 
وأســـلوبها المثالـــي، وعـــن األمانة 
التي بـــدأ بهـــا، فيمـــل الخدمة وقد 
يتركهـــا ألنـــه أصبـــح ال يصلـــح 
لهـــا، وتتحـــول الخدمة إلى وســـيلة 
للظهـــور، وتدخـــل محبة الرئاســـة 
وحـــب التعليـــم وليس حـــب التعلُّم، 
والتســـلط  االســـتعراضية  وتتعبـــه 
المكســـب  ويشـــغله  اآلخرين،  على 
المادي واألدبـــي واالجتماعي، وكل 
ذلك على حســـاب الحيـــاة الروحية 
وخـــالص نفســـه، ولأســـف يصل 
إلى طريق مســـدود وقـــد يهلك في 
الخدمـــة بداًل مـــن خالصـــه. بينما 
بالروح،  حاريـــن  كانوا  القديســـون 
وكانـــوا ســـبًبا فـــي نمـــو الكثيرين 
رغـــم صغر ســـنهم مثـــل القديس 
صغـــر  رغـــم  الـــذي  ميصائيـــل 
ســـنه وصل إلـــى درجة الســـياحة 
الروحيـــة بكثيـــر من الحـــرارة في 
العبادة والســـجود أمـــام هللا بدوامه 
مع األصـــوام والجهـــاد والتغصب. 
والقديـــس زكريـــا الراهـــب الـــذي 
بحـــرارة قلبـــه رفـــض أن يكـــون 
ســـبب عثرة لآلباء الرهبـــان فتقدم 

يكـــون  أن  مالحظـــة  يجـــب   )١
الجســـد فـــي كامـــل قوتـــه ونشـــاطه 
لئـــال يخوننا عنـــد الوقـــوف للصالة، 
وتعيينـــا الحيلة فـــي ترويضه وغصبه 
علـــى الوقـــوف بانتبـــاه فـــي الصالة. 
٢( ضـــع في نفســـك أنك ســـتقف في 
حضـــرة هللا وأن هللا يراك ويســـمعك، 
قال األب نســـتاريون: “صـــلِّ هلل كأنك 
مشـــاهد له ألنه بالحقيقـــة حاضر”. ٣( 
قـــف منتصًبا في صالتـــك مثلما يفعل 
الجنـــدي أمام قائده. ٤( ال تســـتند على 
حائط خلفـــك أو بجانبك أثنـــاء وقوفك 
الجســـم  يجعـــل  هـــذا  للصـــالة، ألن 
يســـترخي والعقـــل يطيش ويســـرح. 
٥( صـــلِّ صـــالة ديناميكية وليســـت 
الديناميكيـــة  والصـــالة  اســـتاتيكية: 
هـــي المصحوبـــة بحـــركات مثل رفع 
اليديـــن ورفـــع العينين والقـــرع على 
الصـــدر واالنحنـــاء ورشـــم الصليب 
والميطانيـــات. هذا يجعلـــك تركز في 
الصـــالة وال يطيش عقلـــك. 6( يقول 
القديـــس أنطونيوس: “ارفـــع يديك في 
الصـــالة قبـــل أن يرخيهمـــا الموت”.

+ يقـــول المرنم: »ِباْســـِمَك أَْرَفُع 
.  َفَتْشـــَبُع َنْفِســـي َكَما ِمْن َشـــْحٍم  َيـــَديَّ

)مز4:63(. َوَدَســـٍم« 
+ ويقـــول: »اْرَفُعـــوا أَْيِدَيُكـــْم ِفي 
 » بَّ اْلَلَيالِـــي إَِلى اْلقُـــْدِس، َوَباِرُكوا الرَّ

)مز2:134(.
يقـــول: »لَِتْســـَتِقْم َصالَِتي  + كما 
اَمـــَك. لَِيُكـــْن َرْفـــُع َيَديَّ  َكاْلَبُخـــوِر قُدَّ

)مـــز2:140(. َمَســـاِئيٍَّة«  َكَذِبيَحٍة 
+ كذلـــك يقـــول: »أَْرَفـــُع َيـــَديَّ 
إَِلـــى َوَصاَيـــاَك الَِّتـــي َوِدْدُت، َوأَُناِجي 
كمـــا  )مـــز48:119(.  ِبَفَراِئِضـــَك« 
، إَِذ َظْمَئُت  يقول: »َبَســـْطُت إَِلْيَك َيـــَديَّ
اْلَعْطَشـــاَنُة«  َكاألَرُض  َنْفِســـي  إِْليـــَك 

.)6 :143 )مز
+ عند تدشـــين الهيكل بسط الملك 
ســـليمان الحكيـــم يديـــه إلى الســـماء 
)1مـــل22:8(  عميقة  صـــالة  وصلى 

»َفَتـــَراَءى َلـــُه هللا« )1مل2:9(.
+ بعـــد عبور البحـــر األحمر جاء 
عماليق ليحارب إســـرائيل فقال موسى 
ليشـــوع: اخرج حارب عماليق وأنا أقف 
على رأس التلـــة )الجبل( وعصا هللا في 
يدي وأصلي... » َوَكاَن إَِذا َرَفَع ُموَســـى 
َيَدهُ أَنَّ إِْســـَراِئيَل َيْغلِـــُب، َوإَِذا َخَفَض َيَدهُ 
أَنَّ َعَمالِيـــَق َيْغلُِب« )خر13:17(. وهذا 
يرينا فائدة الصالة ماســـًكا بيدك اليمنى 
الصليـــب المقـــدس، وصـــلِّ هلل بإيمان 

صلواتك. فُتستجاب 
+ فـــي القـــداس اإللهـــي نصلـــي 
قائليـــن “وأيًضـــا فلنشـــكر هللا ضابط 
الـــكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يســـوع 
المســـيح ألنه جعلنا أهـــاًل أن نقف في 

الشديد  الروحية والنســـك  الحياة  في 
فتغيـــرت صورتـــه الجميلـــة فـــي 
الوجـــه وامتأ مـــن روح هللا وصار 
قـــدوة لكثيريـــن، وفـــي نياحته قال 
لـــه القديـــس إيســـيذورس »اخرج 
يـــا ابني زكريـــا فأبـــواب الملكوت 
الســـمائي مفتوحة أمامـــك«... ولقد 
وصل اآلبـــاء الحارين فـــي الروح 

اآلتية: لأســـباب 

األهـــواء  مـــن  التحـــرُّر   -١
الشـــخصية التـــي تعـــوق حركـــة 
وعمـــل الـــروح القدس فـــي القلب، 
وذلـــك بالنقـــاوة والطاعـــة لـــروح 
بتقديـــس  هـــي  والنقـــاوة:  هللا. 
الفكـــر والقلـــب وتجديـــد الذهـــن، 
وتقديـــس الكيـــان الداخلـــي ليعيش 
حســـب قصـــده اإللهي فـــي حياتنا، 
وهنـــا يعمـــل روح هللا علـــى النمو 
والصعـــود فـــي الســـلم الروحـــي 
بـــدون قفـــز بـــل بتـــدرج حكيـــم، 
نتيجـــة النقاوة من كل شـــهوة رديئة 
وكل غضـــب وكل إدانـــة لآلخرين، 
ومن كل أفـــكار الكبريـــاء واللذات 
للنمـــو الروحي، فهي مثل  المقاومة 
اللـــص الذي يســـرق فيطفـــئ نور 
المعرفـــة الروحية ليســـرق ما يريد 
مـــن النفس مـــن درر نفيســـة مثل 
الروحي  والكمال  الطهـــارة  التعفف 
الـــذي يمنحه لنـــا روح هللا القدوس.

٢- الطاعـــة القلبيـــة هلل: بدون 
مقاومـــة لعمـــل الروح، بـــل بتلمذة 
الكتـــاب  فـــي  هللا  لفكـــر  حقيقيـــة 
المقـــدس، وتنفيذ وصايـــا هللا بفرح، 
والطاعـــة تحتاج إلـــى تدرج روحي 
وتدريـــب منتظـــم وجحـــد للـــذات 
وألهمية  بالمحبة.  وبذلهـــا  إلنكارها 
ذلـــك نذكر عبـــارة خطيـــرة ألحد 
اآلبـــاء القديســـين “الذيـــن هلكـــوا 
الذين  مـــن  أكثر  الفضيلـــة  بســـبب 
والقول  الرذيلـــة”،  بســـبب  هلكـــوا 
المهـــم أيًضا “الطاعة هلل وللكنيســـة 
فخرنـــا، فمـــن اقتناهـــا يســـمع هللا 
صوته ويقف أمـــام المصلوب بدالة 
ألنه ُصلـــب من أجـــل طاعته ألبيه 
الصالح )أي يشـــابه المســـيح( ويبلغ 
لمدينة الســـالم أورشـــليم السمائية”، 
ويؤكـــد ذلك القديـــس برصنوفيوس 
ألهميـــة الطاعـــة الروحيـــة لمـــن 
يؤتمـــن علـــى خالصنا مـــن اآلباء 
المســـئولين عن الكنيســـة المقدســـة 
ويبذلـــون حياتهـــم ألجل شـــعوبهم 

. متهم خد و

هـــذا الموضـــع المقدس ونرفـــع أيدينا 
إلـــى فوق ونخـــدم اســـمه القدوس”.

+ ألن رفـــع اليديـــن فـــي الصالة 
يتقبلهـــا هللا كذبيحـــة مقدســـة وخدمة 

وعبـــادة مقبولـــة أمامه.
7( رفـــع العينين أيًضـــا إلى فوق 
والنظر إلى للســـماء أثناء الصالة مهم 
فأنـــت حينما  الصـــالة،  للتركيـــز في 
تتكلـــم مع أحد تنظر إليـــه بالضرورة، 
وحينمـــا تصلـــي فأنت تتكلـــم مع هللا، 
والسماء هي كرســـي هللا الجالس عليه 

وتكلمه. إليـــه  تنظر  فأنت 
+ حينما نرفع أعيننا إلى الســـماء 
أثنـــاء الصالة فنحـــن نتمثـــل بمعلمنا 
داود النبـــي الذي قال »َرَفْعـــُت َعْيَنيَّ 
ـــَماِء« )مز123(. َيا َســـاِكُن السَّ إَِلْيَك 

+ وبمعلمنا الصالح يســـوع المسيح 
ألنه مكتـــوب عنـــه »َفأََخـــَذ األَْرِغَفَة 
ـــَمَكَتْيِن، َوَرَفَع َنَظَرهُ َنْحَو  اْلَخْمَسَة َوالسَّ

« )لو16:9(. ـــَماِء َوَباَرَكُهنَّ السَّ
+ وعنـــد إقامة لعـــازر رفع عينيه 
إلـــى فوق )يـــو 4:11(، وعندما صلى 
الصالة الشـــفاعية »َوَرَفـــَع َعْيَنْيِه َنْحَو 
َهـــا اآلُب، َقـــْد أََتِت  ـــَماِء َوَقـــاَل: أَيُّ السَّ
ـــَدَك اْبُنَك  ـــِد اْبَنـــَك لُِيَمجِّ ـــاَعُة. َمجِّ السَّ

أَْيًضـــا« )يو1:17(.
+ وعنـــد تأســـيس ســـر التنـــاول 
المقـــدس نظر إلـــى فوق، نقـــول في 
القـــداس: “نظر إلى فوق نحو الســـماء 
إليك يا هللا أباه وســـيد كل أحد وشـــكر 

وقدســـه”. وباركه 
8( ُيستحســـن أن يكـــون في يدك 
اليمنـــى صليـــب أثنـــاء الصـــالة تقبله 
بحرارة كلما جاء في المزمور الشـــكر 
هلل على بركاتـــه الكثيرة. يقـــول إرميا 
َنا َلْم  بِّ أَنَّ ُه ِمْن إِْحَســـاَناِت الـــرَّ النبي »إِنَّ
َنْفـــَن، ألَنَّ َمَراِحَمُه الَ َتُزوُل.  ِهَي َجِديَدةٌ 
ِفي ُكلِّ َصَبـــاٍح. َكِثيـــَرةٌ أََماَنُتَك...  ألَنَّ 
ُه َوَلْو  َد الَ َيْرفُـــُض إَِلى األََبـــِد.  َفإِنَّ ـــيِّ السَّ
أَْحـــَزَن َيْرَحُم َحَســـَب َكْثـــَرِة َمَراِحِمِه. 
ُه الَ ُيـــِذلُّ ِمْن َقْلِبـــِه، َوالَ ُيْحِزُن َبِني   ألَنَّ

)مرا33-22:3(. اإلِْنَســـاِن« 
9( اقـــرع صدرك بانســـحاق عند 
ذكـــر خطايـــاك وتقديم التوبـــة وطلب 
الرحمـــة مـــن هللا، مثـــل ارحمنـــي يا 
هللا فإنـــي أخطـــأت إليـــك: أو ارحمني 
يـــا هللا كعظيـــم رحمتك ومثـــل كثرة 
رأفتك، ألن قرع الصدر يســـاعد على 

انســـحاق القلب وجمـــع العقل.
١٠( أثنـــاء تـــالوة المزاميـــر أو 
األناجيـــل أو القطـــع أو التحاليـــل في 
األجبيـــة كـــّرر بعض العبـــارات التي 
تســـتريح لها نفســـك وتلمس مشاعرك 

الصالة. أثنـــاء 
)للموضوع بقية(
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ضمري املخاطب املفرد املذكر »أنَت«، منقول من الضمري القبطي ⲛ̀ⲧⲟⲕ مبعىن أنَت

الراهب القمص يوأنس 
الربمويس

بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
صالحـــة يـــوم األربعـــاء 2 نوفمبر 
2022م، الراهـــب القمـــص يوأنس 
البرموســـي، عن عمـــر تجاوز 89 
ســـنة بعد أن قضى فـــي حياة الرهبنة 
حوالي 62 ســـنة. ُولـــد بقرية بلّوط، 
أســـيوط  محافظة  القوصيـــة،  مركز 
يـــوم 10 يوليـــو 1933م، والتحـــق 
بديـــر البرمـــوس بـــوادي النطرون 
1960م،  عـــام  أغســـطس   5 يـــوم 
وترهـــب يـــوم 9 نوفمبر مـــن العام 
نفســـه. نال درجة القسيســـية في عيد 
الســـيدة العذراء عام 1964م، ورتبة 
القمصيـــة في نفـــس العـــام يوم 29 
نوفمبـــر. بـــدأ خدمته فـــي مطرانية 
المنوفيـــة منذ عـــام 1965م وصار 
بعدهـــا وكياًل للمطرانيـــة هناك حتى 
القمص  المتنيـــح  تميز  وقـــد  نياحته. 
يوأنـــس ببراعته في فـــن الزخارف 
خالـــص  اليوطـــا(.  )فـــن  القبطيـــة 
تعازينـــا لصاحبـــي النيافـــة األنبـــا 
بنيامين مطران إيبارشـــية المنوفية، 
إيســـوذورس أسقف ورئيس  واألنبا 
اآلباء  ولمجمـــع  البرمـــوس،  ديـــر 
رهبـــان ديـــر البرمـــوس، ولمجمع 
المنوفية  إيبارشـــية  كهنـــة  اآلبـــاء 

ولشـــعبها، ولـــكل أبنائـــه ومحبيه.

القمص لوقا داود 
من إيبارشية دشنا

بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
نوفمبـــر   6 األحـــد  يـــوم  صالحـــة 
داود،  لوقـــا  القمـــص  2022م، 
كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بقرية 
الســـالمية، التابعة إليبارشـــية دشنا، 
عـــن عمر قـــارب 83 ســـنة، قضى 
منها فـــي الخدمة الكهنوتيـــة حوالي 
50 ســـنة. ُولِـــد األب المتنيـــح يوم 
29 يناير 1940م، وســـيم كاهًنا في 
ونـــال رتبة  ديســـمبر 1972م،   24
القمصيـــة يـــوم 29 نوفمبر 1992م. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبا تكال 
أســـقف دشـــنا، ولمجمع اآلباء كهنة 
اإليبارشـــية، وألســـرته المباركـــة، 

وكل محبيـــه.

ونقول:  القـــداس  فـــي  نطلب 
»وحدانيـــة القلـــب التـــي للمحبة 
فلتتأصل فينا«، والكنيســـة تسعى 
مـــن البدايـــة نحـــو تحقيـــق هذه 

الوحدانيـــة مـــن خالل:

)١( الطقـــوس: التي من أهم 
في  المؤمنيـــن  توحيـــد  أهدافهـــا 
كل مـــكان.. ولذلك فعلى ســـبيل 

المثال:ـ

ثابـــت  اإللهـــي:  القـــداس  أ( 
وتحركاته.. وكلماتـــه  بمكوناتـــه 

ب( القـــراءات: مـــا ُيقرأ في 
قـــداس ما، ُيقرأ فـــي كل الكنائس 

اليوم.. نفـــس  في 

جــــ( األلحان: واحـــدة في كل 
مـــكان.. تجعـــل للكلمـــات روًحا 
فـــي  الـــكل  وتوّحـــد  ومشـــاعر 
روح واحـــدة )ســـنوي، كيهكي، 
فرايحـــي، صيامـــي، شـــعانيني، 

. ) يني ا حز

د( األصـــوام: لها بداية ونهاية 
وقـــراءات  وألحـــان  موحـــدة، 

. ة حد مو

هــــ( األعيـــاد: توحـــد الناس 
واحدة. مناســـبة  حـــول 

و( األجبيـــة: كتـــاب موحـــد 
يقـــرأه الكل. صـــالة واحدة بنفس 

. ة حد وا

ز( األســـرار: ثابتة من ناحية 
القـــراءات والتحركات واأللحان.

كتـــاب  لهـــا  التســـبحة:  ح( 
ثابتـــة. والحـــان 

)٢( التعليـــم: ال نؤمن بالتعليم 
نعتمد على  بـــل  الحر  والتفســـير 
الكتـــاب المقـــدس وأقـــوال اآلباء 
والمجامـــع  الرســـل  وقوانيـــن 
المســـكونية كمرجعية لكيما يكون 
التعليم واحـــًدا، وإن َبُعَد أحد عنه 

رده. يمكن 

)٣( التوبـــة: تجعل الكل يحيا 
حول المســـيح بفكـــر واحد، ومن 
يخطـــئ ترده التوبـــة مرة أخرى. 
الخطيـــة تفـــّرق وتفصـــل، لذلك 
كانوا ينـــادون بالتوبة »أن يتوبوا 
ويرجعوا إلـــى هللا عاملين أعمااًل 

تليـــق بالتوبة« )أع20:26(.

فـــي  نقـــول  المحبـــة:   )٤(
الطلبـــة: »وحدانيـــة القلـــب التي 
كيف  المحبة  فبـــدون  للمحبـــة«، 
فـــي وحدانيـــة؟  الجميـــع  يحيـــا 
إن لـــم توجـــد ُوِجدت الشـــقاقات 
واألحقـــاد )محبـــة بين األســـقف 
والكهنـــة، والكهنة مـــع بعضهم، 
والشمامســـة، والخدام والشـــعب، 
بيـــن الزوجيـــن، وبيـــن اآلبـــاء 

واألبنـــاء...(. 

عالمات وحدانية القلب: 
ومؤشـــرات  عالمات  هنـــاك 
تؤكـــد وجـــود وحدانيـــة القلـــب 
التـــي للمحبـــة إن وجدت نشـــكر 
هللا عليها وإن لـــم توجد فلنصرخ 

بها. علينـــا  يجـــود  حتى 

)١( اإلحســـاس بوجـــود هللا: 
والوحدانية  المحبـــة  توجد  فحيثما 
ببركته وعمله  يوجد هللا ونشـــعر 

وحفظه وحراســـته..

الحقيقيـــة:  المحبـــة   )٢(
فـــي داخل الكنيســـة وفـــي داخل 
األســـرة، فهـــي الربـــاط الـــذي 
يربـــط جميع األشـــخاص وجميع 
أموركم  الخدمـــات »لتصـــر كل 
)1كـــو14:16؛  محبـــة«  فـــي 
راجـــع: 1يـــو11،10:2؛ 1يو4: 
8،7(، فـــال توجـــد صعـــاب أو 
متاعـــب ال تســـتطيع المحبـــة أن 

تجتازهـــا.

)٣( الفـــرح العميق: ُوِصفت 
الكنيســـة األولى »كانوا يتناولون 
الطعـــام بابتهاج وبســـاطة قلب« 
)أع46:2(، فالفـــرح نابـــع مـــن 
الوحدانية والســـالم بينهم والمحبة 

هللا. ووجود 

الجماعـــي:  العمـــل   )٤(
المقصـــود بـــه هو تناســـق جميع 
الخدمـــات داخل المـــكان الواحد، 
فـــال ينعـــزل أو ينفصـــل واحـــد 
عـــن الباقين )المفلـــوج وأصحابه 
في2:2- أيًضـــا:  راجع  األربعة؛ 

4(، فـــال يوجد تعصـــب لفرع أو 
خدمـــة أو نوع أو مـــكان بل الكل 

. حد ا و

)٥( الفـــرح بنجاح اآلخرين: 

إن نجـــاح اآلخريـــن فـــي الروح 
أو المجتمع أو الدراســـة يجب أن 
يســـّبب فرًحا ألنفســـنا، فنجاحهم 
هـــو نجـــاح لنـــا، نحـــن واحد، 
وفي وســـط الجماعـــة التي تتمتع 
بالقلـــب الواحـــد ال يوجد حســـد 
خبـــث.  أو  مكـــر  أو  غيـــرة  أو 
أوصانا القديس بطرس الرســـول 
»فاطرحـــوا كل خبـــث وكل مكر 
والحســـد وكل مذمة«  وكل رياء 
)1بـــط1:2(، ويجـــب أن نفـــرح 
ونمجـــد هللا من أجـــل نجاح خدمة 
اآلخرين، ومحبـــة المخدومين لهم 
العريـــس فيفرح«  »أما صديـــق 

)يو29:3(. 

والصبـــر  االحتمـــال   )6(
عالمـــة  هـــي  األنـــاة:  وطـــول 
قويـــة مـــن عالمـــات وحدانيـــة 
القلـــب، حيث يحتمـــل كل عضو 
بقيـــة األعضـــاء »إن كان عضو 
األعضاء  فجميـــع  يتألـــم  واحـــد 
)1كـــو26:12(؛  معـــه«  تتألـــم 
»محتمليـــن بعضكـــم بعًضـــا في 
المحبـــة مجتهديـــن أن تحفظـــوا 
وحدانيـــة الروح برباط الســـالم« 
)أف3،2:4(. نحتمـــل اآلخريـــن 
الـــروح  بوحدانيـــة  لالحتفـــاظ 
والســـتمرار رباط الســـالم، نبذل 
كل جهـــد لكـــي نبعـــد أي خالف 
أو نـــزاع أو انقســـام حتى نحتفظ 
كل  »فليـــرِض  القلب  بوحدانيـــة 
واحـــد منـــا قريبه للخيـــر ألجل 
لم  أيًضـــا  المســـيح  البنيـــان ألن 
)رو3،2:15(. نفســـه«  يـــرِض 

وعالمـــات وحدانيـــة القلـــب 
األســـرة:  داخل  فـــي 

)1( سعي كل طرف إلرضاء 
اآلخـــر. )2( احتمـــال كل طرف 
لآلخر وعدم نبـــذه. )3( االحترام 
المتبـــادل والحـــوار الهادئ وعدم 
اتخـــاذ أي قرار مـــن جانب واحد 
والبعـــد عـــن كل عناد وتمســـك 
بالـــرأي. )4( الطاعـــة والحـــب 
وجهان لعملـــة واحدة. )5( وجود 
 )6( مشـــترك.  روحـــي  عمـــل 
األبناء تطيـــع واآلباء ال يغيظون. 

وحدانيـــة  غيـــاب  أســـباب 
لقلـــب: ا

العنـــاد  المحبـــة.  غيـــاب 
والتســـلط.  بالـــرأي  والتمســـك 
توســـيع رقعـــة الخـــالف وتدخل 

الظـــن. ســـوء  اآلخريـــن. 

avvatakla@yahoo.com



After the departure of Pope 
Shenouda III in March 2012 A.D., 
and the church’s implementation 
of selecting a new pope through 
a series of canonical stages that 
lasted until November 2012, the 
Divine Providence arranged that 
the altar lot to coincide with my 60th 
birthday on November 4th 2012 A.D. 
God chose my weakness for this 
immense responsibility, and that 
was a wondrous arrangement )and 
by the way, my father’s engagement 
to my mother was on the same day 
in the year 1948 A.D.!!!(. Before the 
enthronement prayers that took place 
on November 18th, 2012 A.D., I went to 
my father of confession, the Late Anba 
Sarapamon, the Bishop and Abbot 
of the monastery of Anba Bishoy. I 
sat down in front of him carrying my 
fears, thoughts, and weaknesses 
together with the questions that were 
intertwined in my mind and my heart. I 
laid out what was inside me regarding 
this serious responsibility that I never 
thought of at all prior to that.

He listened to me patiently and 
attentively, and maybe he was praying 
inside himself. Then he said: ”All 
things were made through Him, and 
without Him nothing was made that 
was made“ )John 1:3(. He repeated 
these words three or four times while I 
was fully listening. I noticed his smiling 
face as he said it as a message of 
reassurance, peace, and confirmation 
of God’s presence throughout all 
the days of our lives. Although we 
pray using this verse every day in a 
passage of the gospel of the Prime 
Hour prayer in the morning, and of 
course I memorized it completely, 
but when my father of confession 
pronounced it, this opened before me 
a window of hope, and tranquility and 
the peace of these words outpoured 
as a divine promise into my heart. My 
fears and thoughts evaporated as he 
- my father of confession - explained 
in simple words this promise and 
guarantee that makes the servant or 
the one responsible be in peace and 
reassurance throughout the course of 
events and days.

Today, ten years after the 
enthronement, this promise still 
resonates inside me, and I dare to 
say it resonates every single day. The 

events taking place, whether joyful or 
painful, whether usual or exceptional, 
whether minor or major, whether 
expected or sudden, whether on an 
individual or a group level, whatever 
happens, it is all in the hands of God 
through whom all things were made; 
and without whom nothing was made 
that has been made. 

And behold, the age is advancing 
which is something that happens 
relentlessly and is unstoppable. 
However, over the years, we grow 
in wisdom, maturity, and a better 
understanding of events, people, and 
situations, even after we have had our 
share of disappointments, frustrations 
and maybe even treasonous situations 
in any form or extent. It is important 
to find God throughout the events in 
front of you because without God, you 
will always find a taste of bitterness.

Life is a meaningful journey that 
is completely controlled by God, the 
Pantocrator. Aging is not just related 
to the physical aspects of weakness or 
impairment only, but more importantly 
is concerned with the psychological, 
spiritual and mental aspects which 
should be active in various fields such 
as continuing education, reading, 
writing, prayer, growth, meditation 
and deepening in philosophy of life 
which is full of promises, possibilities, 
learning new skills or going through 
new experiences. We continue to offer 
our love and our talents to the entire 
world. How beautiful is the experience 
of St. Paul the Apostle when he got 
shipwrecked in the middle of the 
Mediterranean Sea while being a 
captive transferred for trial In Rome, 
when he said, ”we gave way to it and 
were driven along“ )Acts 27:15(.

The one who contemplates on 
life will find there are mysteries and 
wonders everywhere, inside us and 
around us. For example, while we are 
lying in bed listening to our heartbeat, 
we seldom realize that planet Earth is 
revolving around the sun at a speed 
of thousands of kilometers per hour 
while we are in a state of total rest. 

Hence, we understand that God 
regulates everything, whether the 
heartbeat or the movement of the 
earth. Thus, the wonderful things in 
our lives are manifest, and we should 
think about them and meditate on the 

Creator instead of wasting hours on 
frivolous things that make us loose 
the sense of wonder and amazement. 
When we feel the hand of God that 
manages everything with wisdom, 
knowledge, strength, and creativity, 
we will feel that we are in a state of 
utmost reassurance and that when 
we let go, we are truly carried.

I have experienced in these past 
years three powerful experiences:

1. The value of time: It is the 
basis of every action, achievement, or 
project. We must always appreciate 
the value of time recognizing that 
God ”has made everything beautiful 
in its time“ )Ecclesiastes 3:11(. ”See 
then that you walk circumspectly, 
not as fools but as wise, redeeming 
the time, because the days are evil.“ 
)Ephesians 5:15-16(.

2. The value of grace: The graces 
of God are numerous, diverse, and 
abundant every morning, whether 
physical or moral, or whether visible 
or tangible. What is important, is that 
the person can feel them, appreciate 
them, thank God for them all the time 
everywhere, and to live a pious life full 
of the sweetness of satisfaction and 
gratitude.

3. The value of love: ”Because the 
love of God has been poured out in 
our hearts by the Holy Spirit who was 
given to us.“ )Romans 5:5(. When you 
deal in this love with everyone, no 
matter who they are, no matter what 
they did, and whatever their reaction 
was, you realize that you are the 
winner because you never let hate to 
enter your heart knowing that ”Love 
never fails“ )1 Corinthians 13:8(.

In conclusion, these three: time, 
grace and love are basic pillars in 
the life of any person especially 
as he begins a new phase in life. I 
remembered a phrase that I read 
a few years ago that can become a 
comforting balm all the time: »My 
Savior leads me throughout the 
way, so there is nothing that I desire 
besides Him. How can I to doubt His 
tender mercy which has been my 
lifelong guide? «

May every year bring to all of you 
health, goodness, and peace ...

H.H. Pope Tawadros II

“All things were made through Him”








