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+ ليس للمرأة تســـلط على جســـدها بل لرجلها 
كذلـــك أيًضا للرجـــل )1كو4:7(، مـــع قدر مفتوح 
مـــن التفاهـــم مـــع رجلها حـــول العالقة الجســـدية 

للتفـــرغ للعبادة في أوقـــات الصوم.
+ عـــدم مفارقة الـــزوج، وإن فارقته فلتظل بال 

زواج أو لتصالـــح زوجها )1كو11:7(.
+ تهتـــم كيف ترضـــي رجلها )1كـــو34:7(، 
مُِحبـــة لرجلها )تـــي4:2(، ُمِحبة ألوالدهـــا، عاقلة 
عفيفـــة، مالزمـــة لبيتهـــا )تـــي5:2(، والترجمـــة 
فـــي بعض النســـخ قُِرئت مشـــتغالت فـــي بيوتهن 

.)14 :5 1تي (
+ تتزين لرجلها فقط.

+ أن تغطي شـــعرها أثناء الصالة )1كو5:11-
.)15،13،10

+ لـــم يعطِ الرســـول المـــرأة حـــق التعليم في 
الكنيســـة في اجتماعات الرجال )1تي12:2(. لكنه 
أعطاهـــا حـــق تعليم أوالدهـــا في البيـــت، وتحويل 
بيتهـــا إلـــى كنيســـة مثـــل بيـــت أكيال وبريســـكال 
ة لوئيـــس واألم أفنيكي  )1كـــو19:16(، ومثل الجدَّ
اللتيـــن أســـكنتا اإليمان عديم الرياء فـــي تيموثاوس 

األســـقف )2تي5:1(.
+ كما أوصـــى المرأة من جهـــة األخريات أن 
تفتكـــر معهن فكرًا واحـــًدا في الـــرب )وصية إلى 

أفودية وســـنتيخي - في2:4(.
ال  وتعـــقُّل،  ورع  مـــع  الحشـــمة  لبـــاس   +
بضفائـــر أو ذهب أو لآللي أو مالبـــس كثيرة الثمن 

.)9 :2 1تي (
+ باألعمـــال الصالحة لســـتر أجســـاد غيرهن 

في تقـــوى هللا.
األرامل:

+ أوصى المؤمنيـــن أن يهتموا باألرامل الالئي 
في عائالتهم ليســـاعدوهن مالًيـــا أو معنوًيا حتى ال 

ُيثقَّل على الكنيســـة )1تي16:5(.
+ طالـــب فحـــص األرامل بدقـــة، ووضع لهن 

فضائـــل ضرورية:
- إلقائهـــا رجاءها بالتمام علـــى هللا )1تي5:5، 

.)10،9
- المواظبة على الصالة والطلبة ليالً ونهاًرا.

- الشهادة لها بالصالح وسط الناس.
- ربَّت أوالدها حسًنا.

- كريمـــة فـــي الضيافـــة، ومســـاعدة الخـــدام 
والمحتاجيـــن. والرســـل 

+ وخالل رســـائل مار بولس ذكر أســـماء نساء 
كـــن متعبـــدات هلل وســـاعدنه في خدمتـــه الكرازية 
منهـــن مريـــم )رو6:16(، والتـــي اعتبرهـــا أمه، 
وأخت نيريـــوس )رو15،13،12:16(، وفرســـكا 
وأكيال )2تس 19(، وبوديس وأينيســـنس وكالفدية 

.)21 )2تي4:

كل شـــيء في المســـيحية ينطلق من هللا وينزل 
إلى اإلنســـان عبر الكنيســـة، ولذلك فالحياة المسيحية 
الروحيـــة هي ثالثية الجوانب فحياة المســـيحي هي: 

حياة المســـيح والروح فيـــه تمجيًدا لآلب.

فهـــدف الـــروح القـــدس الكامـــل فـــي تقديس 
الكنيســـة وتعاليمها هـــو إدراك كل أعضاء جســـد 
المســـيح )الكنيســـة( للوحدة مع هللا التـــي ورثناها 
خـــالل اإليمـــان ومعرفة ابـــن هللا. ويحـــدد بولس 
الرســـول وحـــدة اإليمـــان فيقول: »إلـــى أن ننتهي 
جميًعـــا إلـــى وحدانية اإليمان ومعرفـــة ابن هللا إلى 
إنســـان كامل إلـــى قياس قامـــة ملء المســـيح...« 
)أف13:4-16(، ولهـــذا فـــإن المســـيح هو مصدر 
وهـــدف روحانيـــة الكنيســـة ونمـــو كل عضو من 
أعضائهـــا، مع التأكيـــد على أن النمو في المســـيح 

ال يمكـــن أن يتم خارج الكنيســـة.

فالمســـيحية ليســـت نصوًصا ُتتلـــى، أو أفكاًرا 
ُيباَهـــى بهـــا، أو طقوًســـا لعقائد مذهبيـــة، إنما هي 
قـــدرات ُتمـــاَرس وســـلوك ُيلتَمـــس، وبهـــا تصير 
شـــخصية اإلنســـان الضعيفـــة قويـــة، والمنحرفة 

ســـوية، والعقـــول المهيضة ســـليمة نقية.

والنتيجـــة أنه ال يوجد مرض تعجز المســـيحية 
العمليـــة والتطبيقيـــة عـــن شـــفائه لكل َمـــْن يؤمن 
بحضـــور المســـيح وبفاعليته في حياته: »أســـتطيع 
كل شـــيء في المســـيح الذي يقويني« )في4: 13(، 
ونحـــن نعلم أن معظم كتابات الرســـول بولس كانت 
وليدة تســـاؤالت المؤمنين واهتماماتهـــم ومواقفهم، 
وهـــا نحن نـــراه يرّكز علـــى »اإلنســـان الجديد« 
أي المســـيحي المؤمـــن، الذي من أجلـــه ينطلق كل 

شـــيء من هللا نحوه )نحو اإلنســـان(.

فالمعموديـــة تمنـــح المســـيحي الحيـــاة الجديدة 
فـــي المســـيح )رو4:6(، واإلفخارســـتيا هـــي نمو 
فـــي الحياة مـــع المســـيح )1كـــو16:10(، والتوبة 
هي مـــوت عـــن عبودية الخطيـــة وحياة للمســـيح 
)رو6:6(، والشـــركة هي مشـــاركة في آالم المسيح 

)في10:3(. وقيامتـــه  وصلبه 

إًذا اإلنســـان الجديـــد هو في نهايـــة األمر واحد 
مع المســـيح، والحيـــاة الجديدة باســـتمرار هي خلع 
القديـــم ولبـــس الجديد في المســـيح )كـــو9:3-10؛ 

أف4(.

إن الحيـــاة مع المســـيح تحتـــاج إنســـاًنا جديًدا 
ال يحيا حســـب الســـلوك العتيق الفاســـد والُمستَمد 
من العالم الشـــرير، بـــل يحيا بالمســـيح في مجتمع 

الحيـــاة الجديدة.

+ إًذا َمْن هو المسيحي؟

- هو اإلنســـان الذي يعيش بحســـب فكر المسيح 
)1كـــو16:2(، وبالتالـــي له حياة هي المســـيح في 
ذاته، بمعنـــى أنه يعيش مع المســـيح كل يوم، وفي 

كل ســـاعة من اليوم.

ونحـــن عندما نجتمع مع المســـيح في الكنيســـة 
إنمـــا نجتمع على أســـاس أن كل إنســـان منا يحمل 

حياته. في  أصاًل  المســـيح 

المســـيح لكل العالم، وهو لجميـــع الناس، وكل 
قامة بشـــرية تصلح أن تأخذ المســـيح لها، ودخولنا 
إلـــى المســـيح وحياتنا مع المســـيح ال يحتـــاج إلى 
مقدمات وال ســـابق حياة وال وضًعـــا معيًنا، فهو ال 
ينظر إلـــى الوجه وال يحتاج إلـــى التاريخ الماضي 
لإلنســـان وال إلى خطاياه.. بل إلى الواقع، ويشـــتاق 

أن يبدأ هـــذه العالقة الجديـــدة في كل يوم.

وكمـــا قُلنـــا ســـابًقا فقـــد اهتـــم الرســـول عبر 
رســـائله بإيضـــاح أن الســـيد المســـيح هـــو محور 
حياتنا، ثم أن الكنيســـة هي جســـد المســـيح، وأخيًرا 
فإن اإلنســـان )المســـيحي الجديد( هو قصد الرعاية 

وهدفهـــا كما يتضح فـــي العناصـــر التالية:

ض خالل رســـائله لـــكل أفراد  األســـرة: تعـــرَّ
األســـرة المســـيحية، فهي يوصي الرجـــال بمحبة 
زوجاتهـــم بـــال قســـوة على مثـــال حب المســـيح 
للكنيســـة )أف25:5؛ كـــو19:3(. كمـــا أوصـــى 
النســـاء بالخضـــوع والتعقل والطاعـــة )أف22:5-
24؛ كـــو18:3(. كمـــا اهتـــم بالشـــيوخ حيث تتم 
رعايتهـــم كآبـــاء وأوصاهـــم بالوقـــار والصحـــو 
بالتربيـــة  اهتـــم  أيًضـــا  تـــي2:2(،  )1تـــي1:5؛ 
والتأديـــب الذي فـــي الرب )كـــو21:3؛ أف4:5(، 
وفـــي المقابل أوصى األبنـــاء بطاعـــة والديهم في 
كل شـــيء ألن هذا َمرضي عند الـــرب )كو20:3؛ 
ح بأن الزواج ســـر عظيم  أف 3،1:5(. أيًضـــا صرَّ
)أف32،31:5( وأنـــه ِفعـــل حســـن يســـمو على 

)1كـــو9،38:7(. ق  التحرُّ

المـــرأة: أول َمـــْن نادى بالمســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة أمـــام الـــرب )1كـــو12،11:11(. مـــع 
ذلـــك فقد أوضـــح بأن الرجـــل رأس المـــرأة حتى 
ينتظـــم واجب كل منهمـــا في الحيـــاة )1كو3:11؛ 

.)12 ،11 1تي2:

أوصى كثيًرا المرأة المتزوجة إذ يطالبها:

+ بالخضـــوع لرجلها في كل شـــيء كما للرب 
)أف22:5-24؛ كو18:3(.

+ باحترام رجلها وإعطائه المهابة )أف33:5(.

+ باالرتبـــاط بـــزوج واحد )1كـــو10،2:7(، 
حتى فـــي بدء المســـيحية َســـنَّ مار بولـــس قانوًنا 
بخصـــوص المؤمنـــات الالتـــي يرتبطـــن بأزواج 
وثنييـــن، وإذ قّرر بقاء المؤمنـــة وارتباطها بزوجها 
إلـــى أن يمـــوت، وإن مات فهي حـــرة أن تظل بال 

زوج أو تتـــزوج بمؤمن.
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 جرجس إبراهيم يوسف»مار« لقب سرايين للقديسني يعين السيد، و»مارت« لقب للقديسات يعين السيدة
إعداد/

نظم المجمع المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكسية 
يوم الســـبت 19 نوفمبـــر 2022م، احتفالية بمناســـبة 
الذكرى العاشـــرة لجلوس قداســـة البابـــا تواضروس 
الثانـــي على كرســـي القديـــس مار مرقس الرســـول، 

وذلك في الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية.

حملت االحتفاليـــة عنوان »من جيـــل إلى جيل«، 
حيث ُوضعـــت رؤيتها على أســـاس رصـــد النهضة 
والنمـــو الحـــادث في الكنيســـة القبطية عبـــر ما يزيد 
عن 60 ســـنة ابتداًء من ســـيامة قداســـة البابا كيرلس 
الســـادس ثـــم قداســـة البابا شـــنوده الثالث ثم العشـــر 
ســـنوات األخيـــرة وهي ما مضـــى من عهد قداســـة 

البابـــا تواضروس الثانـــي حتى اآلن.

بـــدأت االحتفاليـــة بافتتـــاح قداســـة البابـــا المقر 
اإلداري الجديـــد التابـــع للمقـــر البابـــوي، حيث أزاح 
الســـتار عـــن اللوحة التذكاريـــة التي تـــؤرخ الفتتاح 
المبنـــى، ثم عـــرض فيلم تســـجيلي لمرافـــق المبنى 
اإلداري واستمع قداســـته وأحبار الكنيسة الحاضرون 

لشـــرح عن مراحـــل البنـــاء والتأثيـــث والتجهيز.

وعقـــب االفتتـــاح توجه موكب قداســـة البابا إلـــى فناء الكاتدرائية التـــي كان يصطف على درجاتهـــا 16 فريق كورال من عدة إيبارشـــيات 
بالوجهيـــن القبلـــي والبحـــري إلى جانب كنائـــس القاهرة، حيث ســـبحوا بترنيمتي »كنيســـتي القبطيـــة« و«راعينا األمين«، وحرص قداســـة 

البابـــا علـــى التقاط صـــور تذكارية مع أعضاء فـــرق الكورال.

احتفايلة العيد العارش جللوس قداسة ابلابا
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وتُلقب العذراء مرمي يف اللغة السراينية  بـ »مرمترمي« أي السيدة مرمي، فهو لقب أرثوذكسي  

ثـــم أجرى اثنان من الشـــباب حـــواًرا مع قداســـة البابا تنـــاوال خالله 
أســـئلة تنوعـــت ما بيـــن األســـئلة الشـــخصية والرعوية، كمـــا طلبا من 

قداســـته توجيه رســـائل لعـــدد من رتـــب الخدمة في الكنيســـة.

واختتمـــت االحتفاليـــة بكلمة قداســـة البابـــا التي أعـــرب خاللها عن 
شـــكره للحضـــور، ثـــم تحدث بتأثـــر واضح عـــن خواطره خـــالل فترة 
اختيـــاره للبطريركية، ســـبقها بالحديـــث عن منهج روحـــي كان له أعظم 
األثر فـــي حياته، مكون مـــن كلمَتي »حاضر« رمـــز الطاعة والخضوع 

كما أشـــار قداســـته خالل الكلمة إلى 
األيـــام العصيبـــة التي مر بهـــا الوطن، 
حيـــث تعرضـــت الكنائـــس للعديـــد من 
االعتـــداءات، وقال: وفـــي كل مرة كنت 
أفكر عمـــا يجب أن أفعله أجد نفســـي ال 
أفكر ســـوى في ســـالمة الوطن وسالمة 
الناس، وقال قداســـته: »إننا كســـبنا من 
التحلّـــي بالهدوء والحكمة آنـــذاك أني لم 
أبًدا ســـالمة الوطـــن« وأضاف:  أجرح 
نشـــكر هللا أن لدينـــا أنـــاس أمنـــاء في 
مقدمتهـــم الســـيد الرئيـــس، هـــم أيًضا 

يحرصـــون على ســـالمة الوطن”.

وألمح إلـــى أن هـــذه الرؤية أثمرت 
مزايـــا عديدة مـــن أبرزها قانـــون بناء 
الكنائـــس الـــذي لـــوال إصرار الســـيد 
الرئيـــس ورئيـــس الـــوزراء والبرلمان 
لمـــا خرج إلـــى النور، وأكـــد أنه يجب 
أن ننتبـــه أيًضـــا إلى أن ســـالمة الوطن 

الكنيسة. ســـالمة  تعني 

لتدبيـــر اآلبـــاء والتـــي قال قداســـته إنـــه تعلمها مـــن خـــالل الخدمة في 
الكنيســـة، و»أخطيت« إشـــارة لالعتراف بالخطأ واالعتـــذار عنه والتي 

تعلمها قداســـته في حيـــاة الرهبنـــة كما قال.

وتحـــدث قداســـة البابا عن اآلية التـــي نطق بها أب اعترافـــه )المتنيح 
ا  نيافـــة األنبا صرابامون( »ُكلُّ َشـــْيٍء ِبـــِه َكاَن، َوِبَغْيِرِه َلْم َيُكْن َشـــْيٌء ِممَّ
َكاَن« )يو1: 3( التي جعلها من وقتها شـــعار يســـير به فـــي كافة أموره.

ثـــم أنشـــد خـــورس الشمامســـة ألحان الفـــرح في مقدمـــة الموكب في اتجـــاه مبنى مســـرح األنبا رويـــس حيث افتتح قداســـته معرض الصـــور الذي 
يـــؤرخ ألعمـــال البابـــاوات الثالثة، قبـــل أن يدخل الموكب إلى داخل المســـرح الســـتكمال فقـــرات االحتفالية التي تضمنـــت كلمة المجمـــع المقدس ألقاها 
نيافـــة األنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمع المقـــدس، تاله فيلم وثائقـــي حمل نفس عنـــوان االحتفالية »مـــن جيل إلى جيـــل« وآخر بعنوان 
»وطنيـــة الكنيســـة« إلـــى جانب عرض ألهم المبـــادرات التي أطلقتها أو شـــاركت فيها الكنيســـة خالل الســـنوات الماضية، فكرة مختصـــرة عن ملتقيات 

للشباب. لوجوس 
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مار مينا شهيد مصري عظيم, وامسه مصري قدمي وابلقبطية ⲙⲏⲛⲁ أي اثبت

رسامة ١١ مطرانًا بيد قداسة ابلابا

تمـــت يوم األحـــد 20 نوفمبـــر 2022م، فـــي الكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، رســـامة 11 مـــن اآلبـــاء أســـاقفة اإليبارشـــيات فـــي رتبة 
مطـــران بيد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، بينهم 8 من أســـاقفة الوجه 
القبلـــي واثنين من أســـاقفة إيبارشـــيات القاهـــرة الكبرى، وأســـقف واحد 

المتحدة  الواليـــات  إيبارشـــيات  من 
. ألمريكية ا

وصلـــى قداســـة البابـــا القداس 
اإللهـــي فـــي الكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية صباح اليـــوم ذاته وعقب 
انتهـــاء فصـــل اإلبركســـيس أقيمت 
صلوات رســـامة المطارنـــة الجدد.

شـــارك فـــي صلـــوات القداس 
112 مـــن اآلباء مطارنة وأســـاقفة 
المجمـــع المقدس للكنيســـة، ووكيَلْي 
البطريركية بالقاهرة واإلســـكندرية، 
بينمـــا امتـــأت الكاتدرائيـــة بكهنة 

وأراخنـــة وشـــعب اإليبارشـــيات التي نال أســـاقفتها رتبـــة مطران.

وأشـــار قداســـة البابـــا فـــي كلمة قصيـــرة ألقاهـــا قبل بـــدء صلوات 
الرســـامة، إلـــى أن اآلباء األســـاقفة الذين ســـينالوا رتبة مطـــران لهم في 
خدمـــة األســـقفية أكثر مـــن ثالثين 
بالرعايـــة  خاللهـــا  قامـــوا  ســـنة، 
واالفتقـــاد وتعبوا كثيـــًرا في عملهم.

وفســـر قداســـته مفهـــوم الترقية 
قائـــاًل: »الترقية في الكنيســـة معناها 
مزيد مـــن الخدمة والمحبة واالتضاع 
والوداعة، فأرقـــى درجة في الخدمة 
الكنســـية هي غســـل األرجـــل، وفًقا 
للنمـــوذج الـــذي قدمـــه لنـــا الســـيد 

المســـيح يوم خميـــس العهد«.

واآلباء الذين نالوا رتبة مطران، هم أصحاب النيافة:

األنبا برسوم
مطران ديروط وصنبو، بمحافظة أسيوط

األنبا توماس 
مطران القوصية ومير، بمحافظة أسيوط

األنبا دانيال 
مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس

األنبا شاروبيم 
مطران قنا وقفط

األنبا بيمن
مطران نقادة وقوص، بمحافظة قنا

األنبا تكال 
مطران دشنا، بمحافظة قنا

األنبا مكسيموس
مطران بنها وقويسنا

األنبا يوسف
مطران جنوبي الواليات المتحدة األمريكية

األنبا باخوم 
مطران سوهاج والمنشاة والمراغة

األنبا ديمتريوس 
مطران ملوي وأنصنا واألشمونين، بمحافظة المنيا

األنبا أغابيوس
مطران دير مواس ودلجا، بمحافظة المنيا
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انتشرت معاصر الكروم يف مصر, وتسمت يها الكثري من البلدان مثل دهروط ϯϩⲣⲱⲧ مبغاغة أي املعصرة

افتتـــح قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم األحـــد 20 نوفمبر 
2022م، أول موقـــع إلكتروني لمســـار العائلة المقدســـة بتقنيـــة التجول 
بالواقـــع االفتراضي Virtual Reality، الذي أنشـــأته مؤسســـة مصر 

التراث. وإحيـــاء  للتنمية  المباركـــة 

جـــاء ذلك خالل حفل نظمته المؤسســـة بالكاتدرائية المرقســـية صباح 
اليـــوم ذاته، فـــي إطار احتفـــاالت الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية بالعيد 

العاشـــر لتجليس قداســـة البابا تواضروس الثاني.

م مســـار العائلة المقدســـة  وأعرب قداســـة البابا عن ســـعادته بأن ُيَقدَّ
بتكنولوجيا متطورة تشـــجع الشـــباب علـــى معرفة تراث بلدهم، مشـــيًرا 
إلـــى األهميـــة البالغة لمســـار العائلة المقدســـة الذي يقدم لمصر ســـياحة 

ورواج اقتصـــادي إلى جانب البركـــة الروحية.

وأثنى على اهتمام مؤسســـة مصـــر المباركة بالمســـار وإقدامها على 
إنشـــاء موقع إلكتروني يشـــمل نقاط المســـار وترجمة كل خطواته للغات 
متعـــددة ليصل ألكبر شـــريحة من الناس حول العالم. كما أشـــاد بســـعي 

إلـــى  المباركـــة«  »مصـــر 
لمناطق  المجتمعيـــة  التنميـــة 
المســـار الثمانيـــة باعتبـــاره 
لها. األساســـية  األهداف  أحد 

 VRالــــ تقنيـــة  وتتيـــح 
مســـار  نقاط  زيارة  إمكانيـــة 
زيـــارة  المقدســـة  العائلـــة 
كل  ورؤيـــة  ـــا  افتراضّيً
إلـــى  إضافـــة  تفاصيلهـــا، 
وعروض  متنوعـــة  صـــور 
بالفيديـــو ومعلومـــات مفصلة 
عـــن كل نقطـــة بســـبع لغات 

هي »العربيـــة واإلنجليزية والفرنســـية واأللمانية واإليطالية واإلســـبانية 
والروســـية«.

قداسة ابلابا يفتتح املوقع اإللكرتوين ملسار العائلة املقدسة اتلابع ملؤسسة »مرص املباركة«

قداسة ابلابا يشارك يف افتتاح مؤتمر “اتلعايش والتسامح وقبول اآلخر” بمكتبة اإلسكندرية

شـــارك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، 
يوم الثالثـــاء 22 نوڤمبر 2022م، في الجلســـة 
االفتتاحيـــة للمؤتمر الدولي »التعايش والتســـامح 
وقبـــول اآلخـــر.. نحو مســـتقبل أفضـــل« الذي 
القبطيـــة بمكتبـــة  ينظمـــه مركـــز الدراســـات 
الكبـــرى بمركـــز  القاعـــة  اإلســـكندرية، فـــي 

المؤتمـــرات فـــي مكتبة اإلســـكندرية.

وأشـــار قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه بافتتاح 
المؤتمـــر أن التعايش حياة، والتســـامح أســـلوب 

حيـــاة، وقبـــول اآلخر جـــودة حياة.

وعن التعايش ألمح قداســـته إلى أن اإلنســـان 
يعطـــي قيمة كبـــرى لفكرة التعايـــش، وأننا لدينا 
كمصرييـــن تعبير يترجـــم فكـــرة التعايش وهو 
تعبيـــر »العيـــش والملـــح« حيث أن مـــن أكلت 

القشـــرة الخارجيـــة وكانـــوا يعلمون بـــأن هذه 
الحبـــات الكثيـــرة هـــي قلـــوب اآلخريـــن التي 
تضمهـــا القشـــرة الخارجيـــة )قلب اإلنســـان(.

شـــارك بالكلمـــات فـــي الجلســـة االفتتاحية 
أيًضـــا عدد من الشـــخصيات األكاديميـــة والقادة 

الدينيين المســـيحيين والمســـلمين.

المؤتمـــر يقـــام برعايـــة األزهر الشـــريف 
للمؤرخيـــن  الدولـــي  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون 
الشـــرقية والعاشـــر من  ومشـــاركة مطرانيـــة 
رمضـــان وعـــدد مـــن الكيانـــات األكاديمية من 
مصـــر ودول عربيـــة أخرى، ويقـــام على مدار 
ثالثـــة أيام تتضمـــن تقديم عدد مـــن األبحاث في 
التاريـــخ والمخطوطـــات لتقديم أشـــكال ونماذج 
التعايش وقبول اآلخر والتســـامح فـــي المنطقة.

معه »عيـــش وملح« أصبح بينـــي وبينه تعايش 
دون النظـــر أليـــة اختالفات قد تكـــون موجودة 

لـــدى كل منا.

أمـــا عـــن التســـامح أشـــار قداســـته إلى أن 
اإلنســـان يمكنه أن يتســـامح مـــع المخطئين في 
حقه، طالمـــا كان هذا اإلنســـان لديه ســـالم مع 

النفس، وســـالم هللا، وســـالم مـــع اآلخرين.

وبخصـــوص قبـــول اآلخر، أكـــد أننا نصل 
إليـــه من خالل المحبـــة، واتســـاع القلب بالحب 

. للكل

ودلـــل قداســـة البابا بعـــادة مســـيحية قديمة 
وهـــي اســـتخدام ثمـــرة الرمـــان كعالمـــة على 
المحبـــة لآلخرين، حيـــث أن داخل هـــذه الثمرة 
العديـــد مـــن الحبات على شـــكل قلـــب تحويها 
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ضمري املتكلم املفرد ابلعربية »أان«، منقول من الضمري القبطي ⲁⲛⲟⲕ مبعىن أان

صلى قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي القداس اإللهي، صباح يوم الســـبت 
26 نوفمبـــر 2022م، بالكاتدرائيـــة الكبـــرى فـــي ديـــر القديس األنبا بيشـــوي 
بـــوادي النطـــرون، وخاللـــه ســـام قداســـته 22 كاهًنا جديـــًدا للخدمـــة ببعض 
مناطق الكرازة المرقســـية بمصر والخارج، بمشـــاركة عدد من أحبار الكنيســـة 
ووكيلـــي البطريركيـــة بالقاهرة واإلســـكندرية. وتمت ســـيامة 10 كهنة للخدمة 
باإلســـكندرية و10 آخريـــن للقاهرة وواحد إلســـنا وواحد لبورونـــدي بإفريقيا.

وأشـــار قداســـة البابـــا في عظة القـــداس، إلـــى أن قرار الدخول إلى ســـلك 
الكهنـــوت هـــو قرار يعنـــي التكريـــس الكامل حتـــى نهاية العمر، وشـــدد على 
ضـــرورة أن ينتبه الكاهن طـــوال طريق خدمته، ألن العبرة ليســـت بالبداية فقط 
وإنمـــا باألكثر بالنهاية. وذكر قداســـته قـــول القديس يوحنا ذهبي الفم: »الشـــهيد 
يمـــوت مرة واحدة ألجل ســـيده أمـــا الراعي فإنـــه يموت كل يـــوم ألجل قطيع 

سيده«.

واآلبـــاء الكهنة الجـــدد هم:   )كهنـــة القاهرة( 1- الشـــماس جرجس لبيب، 
كاهًنا باســـم القس فيلوباتير، على كنيســـة الشـــهيد العظيم مار جرجس – مصر 
الجديـــدة. 2- الشـــماس مايـــكل نبيل عبـــد المالك، كاهًنا باســـم القـــس أنتوني، 
على كنيســـة الشـــهيد العظيم مار جرجس – مصر الجديدة. 3- الشـــماس مايكل 

 )كهنـــة اإلســـكندرية( 1- الشـــماس عماد نشـــأت فهيم، كاهًنا باســـم القس 
مويســـيس، على كنيســـة األنبا صموئيل واألنبـــا ابرآم - غيـــط العنب - غرب. 
2- الشـــماس إدوارد قدري موســـى، كاهًنا باســـم القس يوســـف، على كنيســـة 
العـــذراء وأبو ســـيفين - خورشـــيد - المنتزه. 3- الشـــماس وهيـــب بخيت عبد 
هللا، كاهًنـــا باســـم القس رافائيل، على كنيســـة العـــذراء ومار جرجـــس واألنبا 
رويـــس - المنتزه. 4- الشـــماس مينا محروس غالي، كاهًنا باســـم القس جيروم، 
على كنيســـة العذراء وأبو ســـيفين – حوض 13 - المنتزه. 5- الشـــماس بيشوى 
مجدي زكي، كاهًنا باســـم القس أرســـاني، على كنيســـة العذراء والشهيد إبانوب 

وجيه وديع، كاهًنا باســـم القس موســـى، على كنيســـة العذراء الحافظية – شبرا 
الشـــمالية. 4- الشـــماس مايكل ســـامي صموئيل، كاهًنا باســـم القـــس فيلوباتير، 
على كنيســـة الشـــهيد مار مرقس الرســـول – حدائق شـــبرا – شـــبرا الشمالية. 
5- الشـــماس بيشـــوي عيدي القمـــص يوحنا، كاهًنا باســـم القس بيشـــوي، على 
كنيســـة الشـــهيد مار مرقس الرســـول – حدائق شـــبرا – شـــبرا الشـــمالية. 6- 
الشـــماس مينـــا نبيل نصـــر، كاهًنا باســـم القس فيلوباتير، على كنيســـة الشـــهيد 
مار جرجس – الجيوشـــي – شـــبرا الجنوبية. 7- الشـــماس ماجد مكرم ميخائيل، 
كاهًنا باســـم القس مينا، على كنيســـة القديـــس العظيم األنبا أنطونيوس – شـــبرا 
– شـــبرا الجنوبيـــة. 8- الشـــماس ديفيد يوســـف داود، كاهًنا باســـم القس ديفيد، 
على كنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا بيشـــوي – التجمع الخامس. 9- الشـــماس 
أكـــرم موريـــس فريد، كاهًنا باســـم القـــس فيلوباتير، على كنيســـة أبي ســـيفين 
وأنبـــا مقـــار  - التجمع األول – القاهرة الجديدة. 10- الشـــماس مينا عطا عطية، 
كاهًنا باســـم القس مينا، على كنيســـة الكاروز – القاهرة الجديدة. 11- الشـــماس 
عـــادل يســـى نصيف يســـى، كاهًنا باســـم القس بطـــرس، كاهن عام – شـــرق 
إســـنا – مطرانية إســـنا وأرمنت. 12- الشـــماس مالك عادل زاخر، كاهًنا باسم 

القـــس مارك، كاهـــن عام – الكنيســـة القبطية في بورونـــدي - أفريقيا.

- غـــرب. 6- الشـــماس مايكل صبحي فهيم، كاهًنا باســـم القـــس ميخائيل، كاهن 
عـــام - المنتزه . 7- الشـــماس رامي وليم حكيم، كاهًنا باســـم القـــس متى، على 
كنيســـة العذراء والبابـــا كيرلس الســـادس - المنتزه. 8- الشـــماس أندرو وجدي 
جورج، كاهًنا باســـم القس أندرو، على كنيســـة مارمينا والبابا كيرلس الســـادس 
- بالدولـــي - المتنـــره. 9- الشـــماس فـــادي عوض مرقـــس، كاهًنا باســـم القس 
مكاري، على كنيســـة العذراء والبابا كيرلس الســـادس - المنتزه. 10- الشـــماس 

برســـوم جورج حنا، كاهًنا باســـم القس برســـوم، كاهن عام - وســـط. 

سيامة ٢٢ اكهًنا لإلسكندرية والقاهرة وإسنا وبوروندي
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تدشني كنيسة دير املالك ابلحري 

النساخة هي كتابة الكتب، من الكلمة القبطية ⲛⲓⲥϧⲁⲓ أي الكتابة

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، يـــوم االثنيـــن 21 نوفمبر 
2022م، بمشـــاركة عـــدًدا من أحبار الكنيســـة، كنيســـة رئيـــس المالئكة 
ميخائيـــل بمنطقـــة ديـــر المالك البحـــري، التابعـــة لقطاع حدائـــق القبة 
وتوابعهـــا، وذلـــك بعـــد تجديدها. يرجـــع تاريخ بنـــاء هذه الكنيســـة إلى 

مايقـــرب مـــن 130 ســـنة مضت، حيـــث ُبنيت عـــام 1893م.

وتم تدشـــين المذبـــح الرئيس على اســـم رئيـــس المالئكـــة ميخائيل، 
والمذبـــح البحري على اســـم الســـيدة العـــذراء والقديســـين يواقيم وحنة، 

والقبلي على اســـم القديســـين األنبـــا أنطونيـــوس واألنبا بوال.

أزاح قداســـة البابا الســـتار، لدى وصولـــه إلى الكنيســـة، عن اللوحة 
التذكارية التي تؤرخ لتدشـــينها، والُتقطت له صـــوًرا تذكارية أمام اللوحة 
ومعـــه نيافـــة األنبا ميخائيل األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع حدائق القبة 

والوايلي والعباســـية، واآلباء األســـاقفة المشـــاركين فـــي الصلوات. كما 
تفقد قداســـته معرض الصور ومقتنيات الكنيســـة الذي يحـــوي صوًرا لها 
تاريخ مـــن بينها صور زيـــارات القديس البابا كيرلس الســـادس والمتنيح 
البابا شـــنوده الثالـــث، والبابا تواضـــروس الثاني، إلـــى جانب بعض من 

مقتنيات الكنيســـة القديمة.

توجـــه بعدها موكب قداســـة البابا إلى داخل الكنيســـة ليبـــدأ صلوات 
التدشـــين، التـــي َوقََّع عقـــب انتهائها على وثيقة تدشـــين الكنيســـة، وفعل 
كذلـــك نيافة األنبـــا دانيال مطران المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
واآلبـــاء األســـاقفة، ثم صلى قداســـة البابا واآلبـــاء المشـــاركون القداس 
اإللهي بعد التدشـــين وأشـــاد قداســـته خالل العظـــة بتجديد الكنيســـة مع 

الحفاظ علـــى طابعها القبطـــي القديم.

التقـــى قداســـة البابا تواضروس الثاني فـــي الملحـــق اإلداري الجديد للمقر البابـــوي بالقاهرة، يوم الثالثـــاء 29 نوفمبر 2022م، نيافـــة األنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية الخدمـــات العامـــة واالجتماعية والمســـكونية، والقمص رافائيل ثروت نائب أســـقف الخدمـــات، ومديري 
ومســـئولي البرامج، ومنســـقي الميدان العاملين في قطاعات الخدمة باألســـقفية، من أســـوان إلى اإلســـكندرية. استمع قداســـته خالل اللقاء لعرض ألنشطة 
األســـقفية وتعـــرف على مهام ودور كل مســـئول. وأشـــاد قداســـة البابا بالـــدور التنموي والخدمي الـــذي تقوم به أســـقفية الخدمات ودورها في مشـــاركة 
جهـــود الدولـــة في تنميـــة المجتمع. وحرص قداســـته على شـــرح قصة بناء الملحـــق اإلداري الجديـــد ومحتوياته، والخدمـــات التي ســـيقدمها. وفي ختام 

اللقـــاء قدم قداســـة البابا بعض الهدايـــا التذكارية لخدام األســـقفية، والتقطـــوا صوًرا تذكارية لهم مع قداســـته.

قداسة ابلابا يلتيق العاملني يف برامج أسقفية اخلدمات
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النسر ابلقبطية  ⲛⲟⲩϣⲉⲣ ومنها انتقلت إىل العربية بنفس املعىن

شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الثالثاء 29 نوفمبر 
2022م، حفل تخريج الدفعة 17 من معهد المشـــورة األرثوذكســـية التابع 
إليبارشـــية المعادي، والـــذي أُقيم في مســـرح األنبا رويـــس بالكاتدرائية 

المرقســـية بالعباســـية، وهي أول دفعة تدرس بنظام الســـاعات المعتمدة.

حضـــر الحفـــل من أحبار الكنيســـة إلـــى جانـــب نيافة األنبـــا دانيال 
مطران اإليبارشـــية وســـكرتير المجمـــع المقدس وعميـــد المعهد، صاحبا 
النيافـــة: األنبـــا تيموثاوس أســـقف الزقازيـــق ومنيا القمـــح، واألنبا باڤلي 
األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المنتزه باإلســـكندرية، والمشـــرف على 
خدمة الشـــباب باإلســـكندرية، كما حضـــره أعضاء هيئـــة تدريس المعهد 

وأعضـــاء هيئـــة التدريس بمعهدي المشـــورة بالزقازيـــق والمنتزه.

تضمـــن الحفل عـــدة كلمـــات لأحبار الثالثـــة، ومديـــر المعهد األب 
القمـــص مكاريـــوس موريس، وبعـــض الخريجين. وفي بدايـــة كلمته هنأ 
قداســـة البابـــا نيافة األنبـــا دانيال بنوالـــه رتبة »مطران« كمـــا هنأ معهد 
المشـــورة إدارًة، وأســـاتذًة، وخريجين، وأشـــاد قداســـته بوجود أســـاتذة 
أكاديمييـــن في معاهد المشـــورة ألن في هذا ترســـيخ لأســـس العلمية في 
المشـــورة. واُخُتتـــم الحفل بتخريـــج الخريجين البالغ عددهـــم 64 خريًجا 
وخريجـــة، إلى جانب 22 من المكرســـات وزوجات اآلبـــاء الكهنة الالتي 

بهن. الخاص  الكـــورس  أنهين 

وحيرض حفل خرييج معهد املشورة باملعادي

يوم الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢م
+ نيافة األنبا إســـطفانوس أســـقف إيبارشية 
ببا والفشـــن، الـــذي عرض على قداســـته بعض 

الملفـــات الرعوية الخاصة باإليبارشـــية.

+ نيافة األنبا أنتوني أســـقف أيرلندا وإسكتلندا 
وشـــمال شـــرق إنجلترا. تناول اللقاء مناقشة عدًدا 
مـــن الموضوعات الرعوية والخدمية بإيبارشـــية 
أيرلنـــدا، كمـــا قـــدم نيافتـــه تقريًرا عـــن مؤتمر 
أســـاقفة أوروبا الـــذي أقيم في ضيافة إيبارشـــية 

أيرلندا في شـــهر أكتوبر الســـابق.

+ نيافـــة األنبا آنجيلوس أســـقف لندن، الذي 
عـــرض على قداســـته بعض الملفـــات الرعوية 

بخدمته. الخاصة 

+ نيافـــة األنبا برنابا أســـقف روما وتورينو، 
بإيطاليـــا الـــذي عـــرض علـــى قداســـته بعض 

الملفـــات الرعوية الخاصـــة بخدمته.

+ نيافـــة األنبـــا أغاثـــون أســـقف البرازيل، 
حيـــث استشـــار نيافته قداســـة البابـــا في بعض 

الرعوية. األمـــور 

+ نيافـــة األنبـــا يوســـف أســـقف بوليڤيا. تم 
خالل اللقاء مناقشـــة عدًدا مـــن الملفات الرعوية 

الخاصـــة بالخدمة فـــي بوليڤيا.

+ نيافة األنبا يوســـاب األسقف العام لأقصر، 

+ نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف إيبارشـــية 
ســـيدني، حيث ناقـــش مع قداســـته ملفات تخص 

خدمتـــه الرعويـــة في اإليبارشـــية.

+ نيافـــة األنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام 
بإيبارشـــية لـــوس آنچلـــوس. تـــم خـــالل اللقاء 
مناقشـــة بعض الملفات المســـؤول عنهـــا نيافته.

+ نيافـــة األنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا 
وأرمنت، والنائـــب البابوي لديـــر القديس األنبا 
متـــاؤس الفاخوري، بجبل أصفون بإســـنا، وذلك 
الستشـــارة قداســـة البابـــا فـــي بعـــض األمور 

الرعوية. بخدمتـــه  الخاصة 

+ صاحبـــي النيافة األنبا ســـاويرس أســـقف 
ورئيس ديري القديس األنبـــا توماس بالخطاطبة 
وســـوهاج، والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبة، 
واألنبا توماس األســـقف العام للشـــئون الديرية، 
حيـــث ناقـــش معهمـــا قداســـة البابـــا بعـــض 
الموضوعـــات الخاصـــة بالعمل فـــي الديرين.

أوتـــاوا  أســـقف  بولـــس  األنبـــا  نيافـــة   +
ومونتـــل وشـــرق كنـــدا، الذي عـــرض على 
قداســـته بعـــض الموضوعات الخاصـــة بخدمته 

الرعويـــة باإليبارشـــية.

+ نيافـــة األنبـــا رويـــس األســـقف العـــام 
بآســـيا، حيث ناقـــش مع قداســـته ملفات خاصة 

الرعوية. بخدمتـــه 

الذي عرض على قداســـته بعـــض الموضوعات 
الخاصة بخدمتـــه الرعوية في األقصر.

+ نيافة األنبا مارك أســـقف إيبارشـــية باريس 
وشـــمال فرنســـا، الذي عرض على قداسته بعض 

باإليبارشية. الخاصة  الرعوية  الموضوعات 

+ نيافـــة األنبا بيشـــوي أســـقف إيبارشـــية 
أســـوان، الـــذي ناقـــش مع قداســـته عـــدًدا مع 

الملفـــات الرعويـــة الخاصـــة باإليبارشـــية.

+ نيافـــة األنبـــا جابرييـــل األســـقف العـــام 
والنائـــب البابوي بنيوچيرســـي، حيث ناقش معه 

قداســـة البابا أمـــوًرا تخص خدمتـــه هناك.

يوم الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢م
+ نيافـــة األنبا تـــادرس مطران بورســـعيد، 
الـــذي ناقش مع قداســـته ملفات خاصـــة بخدمته 

اإليبارشـــية. في  الرعوية 

+ نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لوس 
آنچلـــوس، حيـــث عرض علـــى قداســـته عدًدا 
مـــن الموضوعـــات الخاصة بخدمتـــه الرعوية 

اإليبارشـــية. في 

+ نيافـــة األنبـــا باخـــوم مطران إيبارشـــية 
ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، حيـــث ناقـــش 
مع قداســـته عدًدا مـــن الموضوعـــات الخاصة 

بخدمتـــه الرعويـــة في اإليبارشـــية.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، بالمقر البابوي بديـــر القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطرون، علـــى هامش ســـيمينار المجمع المقدس 

الـــذي أُقيم بمركـــز لوجوس بوادي النطـــرون، عدًدا من اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة، كالتالي: 
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ⲁϭⲛⲉ اأَلَجَنة« من األدوات اليت يستخدمها العمال، من الكلمة القبطية«

ألقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثانـــي العظة )وهي عظة مســـجلة 
مســـبًقا( فـــي االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 16 نوفمبر 
2022م، مـــن كنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة بالعباســـية، وُبثت العظـــة عبر القنوات الفضائية المســـيحية 
وقناة C.O.C التابعة للمركز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت، 

شـــعبي. دون حضور 

وأشـــار قداســـة البابا إلـــى أن هذه العظة تم تســـجيلها لُتـــذاع في ذلك 
اليوم، نظًرا الرتباط قداســـته بافتتاح الســـيمينار الســـنوي للمجمع المقدس 
مســـاء اليوم ذاته. وعن الســـيمينار قال قداســـة البابا: »الســـيمينار يتميز 
بأنه دراســـي وســـوف ندرس موضوع: كيف تخدم الكنيســـة المجتمع؟«.

أتاح الموقع الرســـمي للكنيســـة القبطية األرثوذكسية يوم االثنين 
28 نوفمبر 2022م، كتاًبا جديًدا لقداســـة البابـــا تواضروس الثاني، 
بعنـــوان »َوإَِلى أَْقَصى اْلَمْســـُكوَنِة كلَماُتُهْم«، يحـــوي مختارات من 
الخطابـــات التـــي ألقاها فـــي المحافل العامة، ســـواء التي شـــارك 
فيها قداســـته أو خالل االســـتقباالت التي شـــهدها المقـــر البابوي أو 
المناســـبات التي شـــارك فيهـــا قداســـة البابا خـــالل زياراته خارج 

اســـتكمل قداســـته السلســـلة التعليمية الجديـــدة »قامـــوس الزيجة«، 
وتناول جزًءا من ســـفر األمثال )31: 10–31(، عن المرأة في األســـرة.

كمـــا ألقى قداســـة البابـــا الثاني في االجتماع األســـبوعي مســـاء يوم 
األربعـــاء 23 نوفمبـــر 2022م، مـــن كنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل 
والقديـــس األنبا بيشـــوي ببيت الكرمة للخلـــوة في كينج مريـــوط، وُبثت 
العظـــة عبر القنوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعة للمركز 
اإلعالمـــي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. اســـتكمل قداســـته السلســـلة 
التعليميـــة »قاموس الزيجة«، وتناول جزًءا من رســـالة بطرس الرســـول 

األولـــى )3: 1–12(، وشـــرح صورة المـــرأة في البيت.

مصر. ويمكـــن الدخول إلـــى الموقع لقراءة الكتاب من خالل قســـم 
كتب قداســـة البابا، وتنزيلـــه عن طريق الرابـــط التالي:

https //:copticorthodox .church /wp -content /
uploads/11/2022/Their-words-to-the-end-of-the-
World.2022-pdf

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
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كتاب Online لقداسة ابلابا
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»منقباد« قرية مشهورة يف أسيوط، أصلها القبطي ⲙⲁⲛⲕⲁⲡⲱⲧ أي مكان صناعة الكؤوس

ابليان اخلتايم الجتماع اللجنة اتلنفيذية ملجلس كنائس الرشق األوسط
28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر - دير سيدة البير – لبنان بيروت، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة لمجلس كنائس الشـــرق 
األوســـط إجتماًعا حضورًيّا للمرة األولى بعد انحســـار 
جائحة كورونـــا، وذلك يومي اإلثنيـــن 28 والثلثاء 29 
تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2022 في دير ســـيدة البير في 
بقنايـــا، لبنان، برئاســـة صاحب الســـيادة نيافـــة األنبا 
أنطونيـــوس، مطران القدس والشـــرق األدنـــى لأقباط 
األرثوذكـــس ورئيس المجلس عن العائلة األرثوذكســـّية 
الشـــرقّية، صاحب الغبطـــة البطريرك يوحنا العاشـــر، 
بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للروم األرثوذكس 
ورئيـــس المجلـــس عـــن العائلـــة األرثوذكســـية ممثال 
بســـيادة المطران ســـابا إســـبر مطران ُبصرى حوران 
وجبـــل العـــرب، صاحـــب الســـيادة القـــّس الدكتـــور 
بـــول هايدوســـتيان، رئيس إّتحـــاد الكنائـــس األرمنية 
اإلنجيلّيـــة في الشـــرق األدنـــى ورئيـــس المجلس عن 
العائلـــة اإلنجيلّية، صاحب الغبطـــة البطريرك روفائيل 
بيـــدروس الحادي والعشـــرون ميناســـيان، كاثوليكوس 
بيت كيليكيـــا لأرمن الكاثوليك ورئيـــس مجلس كنائس 
الشـــرق األوســـط عن العائلة الكاثوليكّية، وبمشـــاركة 
أعضـــاء اللّجنة التنفيذّيـــة من لبنان وســـوريا والعراق 
ومصـــر واألردن وقبـــرص ممّثليـــن 21 كنيســـة من 
كنائس الشـــرق األوســـط،، األميـــن العـــام للمجلس د. 
ميشـــال عبـــس واألمينين العاميـــن المشـــاركين القس 
رفعـــت فكري واألب نقوال بســـترس، األميـــن التنفيذي 
لرابطـــة كلّيات ومعاهد الالهوت في الشـــرق األوســـط 
الخـــوري مخائيـــل قنبـــر إضافًة إلـــى فريـــق األمانة 

وإداريين.   الدوائـــر  مـــدراء  العامة من 

كما اســـتضاف اإلجتماع مجموعة من الشـــباب من 
مصر والعراق واألردن وفلســـطين وســـوريا باإلضافة 
إلى لبنان شـــاركوا في اإلجتمـــاع كممثلين عن مختلف 
الكنائـــس والحـــركات الشـــبابّية فـــي جلســـة حوارّية 
استشـــارية، عّبـــروا فيهـــا عـــن هواجســـهم وطرحوا 
تحّدياتهـــم واهتماماتهـــم وتطلعاتهم وقدمـــوا اقتراحات 
يرون أنها تكفل مســـتقبل أفضل لهم وللدور المســـيحي 

المنطقة.  في 

فـــي اليـــوم األول، وقف المجتمعـــون دقيقة صمت 
وصـــالة من اجـــل المثلث الرحمات خريسوســـتوموس 
الثانـــي، رئيس أســـاقفة قبـــرص، واســـتذكروا روحه 
المســـكونية وتضامنه مع قضايا المنطقـــة ودعمه الدائم 
لمجلس كنائس الشـــرق االوســـط. وبعد ّصالة االفتتاح 
والتحّقـــق مـــن النصاب القانونـــي تّمـــت الموافقة على 
جـــدول اعمـــال االجتمـــاع والتصديق علـــى محضر 
اجتمـــاع اللجنـــة التنفيذية الســـابق الذي عقـــد في 27 
حزيران/يونيـــو 2022 وتعييـــن لجنة صياغـــة البيان 

مي. لختا ا

ثم جرى تقييـــم لفاعليـــات الجمعية العامـــة الثانية 
عشـــرة للمجلس التـــي انعقدت في مصر فـــي أيار/مايو 
الفائـــت ونتائج هذا الحدث المســـكونّي الذي يعقد كل 4 
سنوات وكان شـــعاره »تشـــّجعوا! أنا هو. ال تخافوا!« 

.)27 )مّتى 14: 

 كمـــا كانت متابعـــة لتوصيات مجموعـــات العمل 
التي أقّرت في الجمعية العامة، وانتخاب الســـيدة ســـيتا 
هاديشـــيان أمين عام مشـــارك عن العائلة األرثوذكسية 
الشـــرقّية وإعادة انتخاب األمينين العامين المشـــاركين 
الســـابقين القـــّس رفعت فكري عـــن العائلـــة اإلنجيلية 

واألب نقوال بســـترس عن العائلـــة الكاثوليكية.    

كمـــا انتخـــب أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة لدائرة 
خدمة الالجئين الفلســـطينيين، وســـمّيت لجنـــة لمتابعة 

رابًعا: عقد مؤتمر خاص حـــول قضية المخطوفين 
والمختفيـــن قســـًرا والتي ما زالت تعّمـــق األلم والحزن 
فـــي قلـــوب الكثيرين، وذلـــك تزامًنا مع مرور عشـــر 
ســـنوات علـــى خطـــف المطرانيـــن بولـــس اليازجي 

ابراهيم.  ويوحنا 

خامًســـا: أصغـــت اللجنـــة باهتمام كبيـــر لهواجس 
الشـــباب وتطلعاتهم وناقشتها بشـــكل معّمق حرًصا منها 
على دورهم األســـاس في حاضر الكنيســـة ومستقبلها، 
وقـــّررت رفع هـــذه الهواجس والتطلعات الى رؤســـاء 
الكنائس وتفعيل مشـــاركة الشـــبيبة في عمـــل المجلس 

من أجـــل متابعتها.

سادًســـا: شـــّدد المجتمعون على ضـــرورة المضي 
قدًما فـــي الحوار من أجل الســـعي لتوحيـــد موعد عيد 
القيامـــة الـــذي هو مطلـــب ملّح مـــن مختلـــف رعايا 
الكنائـــس في الشـــرق األوســـط والـــذي ال يلغي روح 

الغنى فـــي التنّوع. 

ســـابًعا: التوصيـــة بعقد جمعيـــة عامة اســـتثنائية 
لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط في الذكـــرى الـ 50 
لتأسيســـه، ُيمهَّد لها بسلســـلة من األنشـــطة التي تجّسد 
ِقَيـــم المجلس ورســـالته التي ترتكز على بناء الجســـور 
ونشـــر الروح المســـكونية والمحّبة والســـالم والعدالة 

اإلجتماعيـــة ولغة الحوار. 

فـــي الختـــام، أثنـــى المجتمعون على عمـــل فريق 
األمانـــة العامـــة للمجلس وأثنـــوا على أعمـــال الخدمة 
الجبـــارة التـــي تؤديهـــا دائـــرة الخدمـــة واإلغاثـــة – 
دياكونيا، ال ســـيما في ســـوريا وإعادة ترميـــم الكنائس 
والمؤّسســـات الدينيـــة في مختلـــف المحافظـــات، كما 
شـــكروا الدائـــرة علـــى الجهـــود التـــي بذلـــت إلغاثة 
المتضّرريـــن مـــن إنفجار مرفـــأ بيـــروت إضافة الى 

البرامـــج التأهيلية فـــي االردن.

أخيـــًرا رفـــع الجميع الصـــالة كي يبقـــى المجلس 
ـــا فـــي هـــذا الشـــرق، مجّدديـــن رجاءهم  صوًتـــا نبوًيّ
بالرب بأن تكون شـــهادتهم المشـــتركة ليســـوع المسيح 
وحده، متضامنين مع كنائســـهم ورعاياهـــم التي تؤّدي 
الشـــهادة للرب يســـوع علـــى الرغم مـــن كّل التحّديات 
تنفيـــًذا لموعظـــة الجبـــل »أَْنُتْم ُنـــوُر اْلَعاَلـــِم. الَ ُيْمِكُن 
أَْن ُتْخَفـــى َمِديَنـــٌة َمْوُضوَعـــٌة َعَلى َجَبـــل، َوالَ ُيوِقُدوَن 
ِســـَراًجا َوَيَضُعوَنـــُه َتْحَت اْلِمْكَيـــاِل، َبْل َعَلـــى اْلَمَناَرِة 
َفُيِضيُء لَِجِميـــِع الَِّذيَن ِفي اْلَبْيِت. َفْلُيِضـــْئ ُنوُرُكْم هَكَذا 
ُدوا  اَم النَّاِس، لَِكْي َيـــَرْوا أَْعَماَلُكـــُم اْلَحَســـَنَة، َوُيَمجِّ قُـــدَّ

ـــَماَوات “مـــت 5: 16-14” أََباُكـــُم الَِّذي ِفي السَّ
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أيًضا جرى عـــرض للعالقات بيـــن مجلس كنائس 
الشـــرق األوســـط ومجلـــس الكنائس العالمـــي ورابطة 
آكـــت للتعاون الكنســـي والشـــركاء الدولييـــن مع بحث 

في اآلفاق المســـتقبلّية لهذا التعاون.  

في اليـــوم الثاني كانت جلســـة متابعـــة النتظارات 
الشـــباب وعرض ومناقشـــة الوضع المالي واســـتدامة 
المجلـــس فـــي ظـــّل الظـــروف اإلقتصاديـــة الصعبة 
والقاهـــرة التي تمـــّر بها المنطقـــة والعالم، ومســـتقبل 
العمـــل مع الشـــركاء الدولييـــن. كما تـــّم التوافق على 
تفعيـــل عمل اللجان فـــي المجلس وتعييـــن لجان جديدة 
للدوائـــر والبرامج المختلفة بعد التشـــاور مع رؤســـاء 

المجلس. 

اختتمـــت اللجنـــة اجتماعاتهـــا بسلســـلة قـــرارات 
وتوصيـــات أّكد مـــن خاللها المجتمعون علـــى ما يلي:

أواًل: رْفـــع الصـــالة مـــن أجـــل وقـــف الحروب 
والنزاعـــات التـــي ترهـــق العالـــم وتزعـــزع أمنـــه 
واســـتقراره وتفقـــر شـــعوبه، وتطلـــب مـــن جميـــع 
األطـــراف المتنازعـــة العـــودة الـــى الحـــوار ألن لغة 
العنـــف والنار ال تجدي. كما شـــارك المجتمعون معاناة 
اللبنانييـــن التـــي طالت علـــى االصعدة كافـــة، ودعوا 
المســـؤولين اللبنانييـــن إلى وقفة ضميـــر وإيجاد حلول 
إلنهـــاء هذه المعانـــاة بكل الطـــرق المتاحـــة. وطالبوا 
أعضاء المجلس النيابي باإلســـراع فـــي انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة يضمن ســـيادة لبنان وكرامة شـــعبه ويعيد 
لهـــذا البلـــد دوره الريادي فـــي المنطقة وتعـــود دورة 

الحيـــاة الديمقراطيـــة فيه إلـــى طبيعتها.

 ثانًيـــا: الدعوة الى إنهاء معاناة الشـــعب الســـوري 
وإحالل الســـالم على جميـــع األراضي الســـورية كما 
وتأميـــن عـــودة كريمة وآمنـــة للنازحين إلـــى وطنهم، 
والتضامـــن مع العراق الـــذي يجاهد الســـتعادة عافيته 
ودعـــم الثابتيـــن فـــي أرضهم وعـــودة الذيـــن هّجروا 
من أبنائـــه إلى بيوتهـــم وأرزاقهم مع ضمـــان حقوقهم 
المدنيـــة واإلنســـانية بالتســـاوي على أســـاس المواطنة 
العادلـــة. وفـــي اليـــوم العالمـــي لمناصـــرة الشـــعب 
الفلســـطيني يطالب المجتمعون بتنفيـــذ القرارات الدولية 
التـــي تحّقـــق العدالـــة وتضمن حـــق العـــودة لالجئين 
الفلســـطينيين وتكفـــل الهوّية الوطنّيـــة وتحمي مختلف 
المكونـــات المجتمعّيـــة والدينّية في األراضي المقّدســـة 

ال سيما المســـيحّية منها. 

ثالًثـــا: دعوة المســـيحيين في الشـــرق، وخصوًصا 
الشـــباب، وهم نـــور العالـــم وملح هـــذه األرض، إلى 
التمّســـك بأرضهـــم وعـــدم الوقـــوع في فـــّخ مغريات 
الهجـــرة، التي ُتفقدهـــم الهوّية وُيفقد هذا الشـــرق مكّوًنا 

رئيســـًيّا مـــن مكوناته ونســـيجه االجتماعي.  
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ⲑⲁⲗⲓⲥ  كثريًا ما نسمع كلمة التليس، وهو الكيس الكبري، من الكلمة القبطية

باســــــم اآلب واالبن والروح القــــــدس اإللــــــه 
آمين.  الواحـــد 

احتفاليـــة “من جيـــل إلى جيل” تظهـــر وتبين أن 
هللا هو قائد الكنيســـة، وأن الســـيد المسيح هو صاحب 
الكنيســـة، وهـــو الـــذي يقودهـــا بنعمتـــه وبروحـــه 
القدوس. يقود الكنيســـة دون النظر إلى االشـــخاص. 
هـــو يعمل فـــي كل األجيـــال، فـــي كل المواقف، مع 
كل األشـــخاص؛ ويعيش اإلنســـان وهـــو يتمتع بعمل 

هللا علـــى يده.

أواًل: أود أن أشـــكر القائميـــن على األمســـية منذ 
بدايـــة دخولنا للقاعـــة مع الكورال الجميـــل والترانيم 
واألناشـــيد التي قدموها بصورة حلـــوة. الجميل أنهم 
قالـــوا ترانيـــم قديمة فـــات عليها 60 ســـنة أو أكثر، 
وترانيم حديثـــة مؤلّفة حديًثا، وهكـــذا »من جيل إلى 
ع على  جيـــل”. وكما رأيتـــم في الكتيـــب الـــذي ُوزِّ
حضراتكـــم: صـــور اآلبـــاء البطاركة العظـــام البابا 
كيرلـــس والبابا شـــنوده، ونحن أوالدهـــم، وهللا يعمل 
فينـــا، حتى فـــي بعض المواقف تجـــد نفس التصرف 

ونفس األســـلوب.. إنـــه روح هللا الـــذي يعمل فينا. 

أود أيًضا أن أشـــكر ســـكرتارية المجمع المقدس، 
وكل آبـــاء المجمـــع المقدس األحبـــار األجالء، على 
محبتهـــم وخدمتهم ومســـاندتهم وترابطهـــم وعملهم 
وتعبهـــم واهتمامهـــم بالكنيســـة فـــي الداخـــل وفي 

الخـــارج بـــكل صورة مـــن الصور. 

أشـــكر ســـكرتارية المجمـــع المقـــدس واآلبـــاء 
األحبـــاء الذيـــن قاموا بتصميـــم هذه األمســـية. أقدم 
شـــكًرا خاًصـــا لألب الحبيـــب أبونـــا بولـــس حليم 
وأبونـــا رافائيل ثـــروت علـــى اإلدارة العامة لنجاح 
هذه الجلســـة. أشـــكر فريق الكورال الـــذي بدأ معنا 
هنا من إيبارشـــية بنها وقويســـنا. أشـــكر نيافة األنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير عـــام المجمع 
المقـــدس على كلمـــات المحبـــة التي قالها. وأشـــكر 
الثالثـــة آبـــاء الكهنة الذيـــن تكلموا عـــن معاصرتهم 
لآلبـــاء البطاركـــة: أبونا إيليـــا وأبونا يوحنـــا وأبونا 
ثاوفيلـــس، والذكريـــات الجميلـــة التـــي قدموها لنا. 
أشـــكر أفالم الفيديو التـــي ُعِرضت والعـــروض الـ
presentation الجميلـــة. أشـــكر الشـــباب أندرو 
رمزي على حوارهم وأســـئلتهم اللطيفة، واإلعالمية 

نانســـي مجدي في تقديمهـــا.. أشـــكر الجميع... 

في يوم مـــن األيام دخلنا -نحن اآلباء األســـاقفة- 
أديرتنـــا كرهبـــان طالبيـــن للرهبنة. دخلنـــا للرهبنة 
ولم ننظر ألي شـــيء آخـــر. أحببنا الحيـــاة الرهبانية 
ألســـباب كثيرة، ودخلنـــا الدير بعـــد أن تركنا أموًرا 
كثيـــرة جـــًدا، كل واحد بحســـب ظروفـــه، ولم يكن 
فـــي بالنـــا وال في داخلنا أّية شـــهوة غيـــر أن نعيش 
ونتمتـــع بتـــراب القديســـين، وأب الديـــر وإخوتـــي 
الرهبـــان. وصـــارت الحياة جـــزًءا مـــن الفردوس، 
وكان برنامج اليوم االســـتيقاظ للتســـبحة، ثم القداس، 
ويذهـــب كلٌّ مّنا لعمله، ثـــم نتقابل الســـاعة الواحدة 
علـــى مائدة الطعام، الســـاعة الرابعـــة عصًرا صالة 

الكلمـــات صارت مثل بلســـم في حياتي. إن ُســـئلت 
عـــن االختبـــار الذي خرجت بـــه من الســـنين القليلة 
الماضيـــة، فهـــو هذه اآلية. كل شـــيء بـــه كان: كل 
حياتنـــا علـــى أرض الوطن وعالقتنا مـــع اآلخرين، 
وحياتنـــا في إدارة الكنيســـة بكل أبعادها وأنشـــطتها. 
وبغيـــره لـــم يكـــن شـــيء ممـــا كان: يـــد هللا عاملة 
وفاعلة، ال تنظروا إلى األشـــخاص، فاألشـــخاص هم 
أدوات فـــي يـــد هللا. انظر إلـــى يد هللا التـــي تعمل، 
والـــذي ينظـــر إلى يـــد هللا التي تعمل تكـــون نظرته 
دائًمـــا إيجابية. نقـــول في الصالة: »فلنشـــكر صانع 
الخيـــرات...” فهـــو ال يعمـــل إاّل الخيـــر. أتذكر أنه 
وقـــت االعتداء على الكنائس في 13 و14 أغســـطس 
ســـنة 2013م، وكان يوًمـــا عصيًبا، ولـــم يكون لي 
سوى تســـعة أو عشرة شـــهور في البطريركية، ولم 
أدِر مـــاذا أفعل أو أقـــول، وكنت في ديـــر مارمينا، 
وكنت أتلقـــى اتصـــاالت تنبئني بما يحـــدث. أخذت 
أصلـــي قليـــاًل وأجيب علـــى الهاتف، أفتـــح اإلنجيل 
ولكني أقـــرأ بدون تركيـــز، احترقـــت حوالي 100 
كنيســـة ومدرســـة ومبنى وملجأ، ولكن كان في قلبي 
ســـالم رغم أن الحـــادث مفجـــع. كنت واثًقـــا أن ما 
تهّدم ســـوف ُيبنى مـــرة أخرى. ما كان يشـــغلني هو 
ســـالمة األرض: ســـالمة الوطـــن وســـالمة الناس، 
مســـلمين ومســـيحيين. كنت أفكر كيف نحمي سالمة 
الوطـــن. وإن لم يحِم اإلنســـان ســـالمة وطنـــه، فما 
الـــذي يتبقى لـــه؟! وكان األمر -برغـــم مرارته- هو 
الذي أنشـــأ فّي العبارة التي قلتهـــا: “وطن بال كنائس 
أفضـــل من كنائـــس بال وطـــن”، وكان فـــي فكري 
حيـــن قلتها ما يحدث في ســـوريا حيـــث اُعُتِدي على 
األديـــرة والرهبـــان والكنائـــس ألن الوطـــن ضاع. 
بعد هـــذه األحداث تشـــّكلت لجنـــة طيبة فيهـــا نيافة 
األنبا بيمن واألحبـــاء، وبدأوا يتواصلـــون مع الهيئة 
الهندســـية للقـــوات المســـلحة، وأُعيد بنـــاء الكنائس 
والمبانـــي التي تهدمـــت، ولكن المكســـب -وأنا أتكلم 
عن نفســـي- أني لم أجرح ســـالمة الوطـــن ال بكلمة 
وال بتصـــرف وال بأي شـــيء، هـــذا الوطـــن الذي 
وطأته أقدام الســـيد المســـيح والعذراء مريم والقديس 
يوســـف النجار. ونشـــكر هللا أنه أعطى وطننا أناًســـا 
أمنـــاء في مقدمتهم الســـيد الرئيس، ليحفظوا ســـالمة 
الوطـــن ونتمتـــع بـــه. من كان فـــي يوم مـــن األيام 
يقـــول إنـــه ســـيكون عندنـــا قانـــون لبنـــاء الكنائس 
علـــى أرض مصر؟ لقد عشـــنا أجيـــااًل وراء أجيال 
وال يوجـــد قانـــون لبنـــاء الكنائس، ولـــوال إصرار 
الســـيد الرئيــــــــس والســـيد الرئيس مجلس الوزراء 
والجهـــات المعاونة لهم، لما صــــــــدر القانون، وهذا 

مكســـب كبير. 

ال بـــد أن تكون نظرتنا لأمـــور إيجابية، لن أقول 
لكـــم إن الصورة كلها جميلة، فمـــا زلنا على األرض 
ومـــا زالت هنـــاك ضعفات، لكـــن هنـــاك إيجابيات 
كثيـــرة تتحقق قلياًل قلياًل. وأكرر: إن ســـالمة الوطن 
تعني ســـالمة الكنيســـة وسالمة األشـــخاص وسالمة 
الحيـــاة كلهـــا، فســـالمة الوطن فـــي المقـــام األول. 
نشـــكر هللا أن هـــذه العقبـــات عبـــرت، وخرجنا من 

األزمـــات أقوى. 

إن كل اإلنجـــازات التـــي تتـــم واإليجابيات التي 
نراهـــا، كلها بيـــد هللا، ونحن في هذه األمســـية حين 
نتذكـــر عمـــل البابـــا كيرلس وعمـــل البابا شـــنوده 
والعمـــل الـــذي يتم في أيامنـــا هذه، كل هـــذا يتم بيد 
هللا، يـــد ربنـــا هـــي التي تعمـــل؛ كل شـــيء به كان 
وبغيـــره لم يكن شـــيء ممـــا كان. أشـــكركم كثيًرا.

الغـــروب والنوم، ثـــم وقت لمن يريد أن يتمشـــى في 
البريـــة أو يصلي ســـواء وحده أو مـــع إخوته، وفي 
الليـــل نعود لقاللينـــا، وكل واحد لـــه برنامج روحي 
بحســـب تدبيـــر أب اعترافـــه. ننام ســـاعات قليلة ثم 

نقوم للتســـبحة وال يشـــغلنا أي شيء آخر. 

عندمـــا كنا نخدم في العالـــم، وترّبينا في الخدمة، 
وتعلمنـــا فيهـــا الكثير، ولكـــن أهم شـــيء تعلمته في 
الخدمـــة هـــو كلمـــة “حاضـــر”. وأتذكـــر أن بعض 
أســـاتذتنا كانوا يعطوننا محاضرة اســـمها “حاضر”. 
كـــم هي حلـــوة هذه الكلمة، وتشـــمل إيمان اإلنســـان 
وتســـليم الحيـــاة وســـالمة الطريـــق. أنا شـــخصًيا 
أحب كلمـــة “حاضر” وأســـتخدمها كثيـــًرا، وأقولها 
بمشـــاعري. وصـــارت حياتنـــا في الدير تـــدور بين 
كلمتيـــن: كلمة “حاضـــر” والتي تعلمتهـــا في الخدمة 
ووجدتهـــا فـــي الدير، والكلمـــة الثانية التـــي تعلمتها 
فـــي الدير كلمـــة “أخطيـــت”، وصارت الحيـــاة بين 
هاتين الكلمتيـــن. “حاضر” ونطيـــع دون تفكير ألننا 
نضع الثقة فـــي األب المعلم، وكلمـــة “أخطيت” التي 
نقولهـــا مـــن قلبنا فربمـــا يكون قد صـــدر مني خطأ 

أدري.  أن  دون 

الســـنوات القليلـــة التـــي قضيتهـــا فـــي الديـــر 
غرســـت فّي هـــذه المعانـــي القوية، وغرســـت فّي 
هـــذه المعاني حتـــى حين نزلـــت للخدمـــة، وأعتقد 
أن ســـالمة حياتنـــا هي فـــي هاتين الكلمتين، ســـواء 
في األســـرة الصغيرة )زوج وزوجـــة وأوالد( أو في 
األســـرة الكبيرة وهـــي الخدمة أو األســـرة الرهبانية 
أو فـــي األســـرة الكنســـية أو حتى فـــي المجتمع. لقد 
عشـــت أخدم بهـــذا المفهـــوم وأتمتع، وفـــي يوم من 
األيـــام قيل لـــي إنني ســـأكون أمين الخدمـــة، فقلت 
»حاضـــر” ولم يمـــّر على تخرجي وقـــت. ثم دخلت 
الديـــر وبعـــد مدة قيـــل لي أن أنـــزل العالـــم ألخدم 
فقلـــت: »حاضر«، وقيـــل لي أن أخدم فـــي المنطقة 
الصحراويـــة، واجتهدت فـــي الخدمـــة والعمل. بعد 
ذلـــك اختار هللا ضعفنا لقيادة الكنيســـة، وكانت مفاجأة 
بالنســـبة لي، شـــيء لم يخطـــر على بالـــي ولم أفكر 
فيـــه على اإلطـــالق. أتذكر مشـــاعري المتألمة جًدا. 
الخدمـــة العظيمـــة والكبيـــرة التي كنا نســـمعها عن 
البابا شـــنوده ونســـمعها منه مباشـــرة، كيف ســـأقوم 
بهـــا. وقبـــل التجبيـــس بأيـــام ذهبـــت ألب اعترافي 
المتنيـــح األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس دير 
األنبا بيشـــوي، وحكيت له عن مخاوفـــي التي تفوق 
الوصـــف، وظللـــت أتكلم بينما هو صامت يســـمعني 
بانتبـــاه، ثم رفـــع عينيه وقـــال لي: »كل شـــيء به 
كان، وبغيـــره لـــم يكن شـــيء ممـــا كان«، وكررها 
مـــرة ثانيـــة ومرة ثالثـــة. وعلـــى الرغم مـــن أنني 
أحفـــظ هذه اآليـــة التـــي نصليها كل يـــوم في صالة 
باكـــر، إال أنها عندما خرجت من فـــم أب االعتراف 
وأنا أطلب مشـــورته وإرشـــاده، خرجت تحمل قوتها 
أو تظهـــر قوتهـــا أمامي، وكأنها فتحـــت وعيي على 
شـــيء جديد، وصـــرت أرددها في حياتـــي كل يوم 
فـــي العديد مـــن المواقف، وأعتـــرف أمامكم أن هذه 

كلمة   قداسة   البابا   تواضروس   الثاني 
في   احتفال   العيد   العاشر   جللوس   قداسته 
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»ظطظمارينا«، اسم قديسة شهرية, وكذلك اسم لكثري من املناطق املتامخة للبحار، وأصلها التيين Marina أي املنتسبة إىل البحر

الكنيسة تشارك يف النسخة اثلانية من القمة العاملية لألديان بأبو ظيب
تحـــت رعايـــة ومشـــاركة معالـــي الشـــيخ 
نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيان، نظمـــت وزارة 
التســـامح والتعايـــش بدولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، النســـخة الثانية مـــن القمـــة العالمية 
لأديـــان، تحـــت شـــعار »تجديد إيماننـــا بقيمنا 
اإلنسانية المشـــتركة«، بمناســـبة اليوم العالمي 
للتســـامح في 16 نوفمبـــر2022، وذلك ضمن 
المهرجـــان الوطني للتســـامح، والـــذي ُعِقد في 
إمـــارة أبوظبي. النســـخة الثانية مـــن القمة في 
أبو ظبـــي، تتبع النســـخة األولـــى التي حظيت 
بنجـــاح في إكســـبو، وتهدف إلى بناء الجســـور 
بيـــن الذين ينتمـــون إلـــى ديانـــات مختلفة في 
العالم من خـــالل أوجه التشـــابه بيننا ووجهات 
النظر المشـــتركة حول القيم اإلنسانية. تضمنت 
القمـــة لقاء بيـــن ممثلـــي األديـــان المختلفة في 
العالـــم، وكذلك التوقيـــع على تعهـــد اإلمارات 

المشتركة. لإلنســـانية 

جديـــر بالذكـــر أن القمـــة العالميـــة للحوار 
بيـــن األديـــان هو مؤتمـــر دولي يعـــرض كيف 
تحتضن دولة اإلمـــارات العربية المتحدة األديان 
والمعتقـــدات المختلفـــة في العالـــم، وتقدم منصة 
مفتوحـــة للحـــوار والمحادثة، وتشـــجع على فهم 
أفضـــل لالختالفات التي تجعلنـــا جميًعا مميزين 
ومتميزيـــن في معتقداتنـــا، ولكـــن متحدون في 
إنســـانيتنا المشـــتركة. وقد حضر في هذه النسخة 
حوالـــي 500 من القيادات الدينية والشـــخصيات 

الفكرية. والشـــخصيات  العامة 

تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  أنـــاب  وقـــد 
الثانـــي، نيافـــة األنبـــا يوليوس األســـقف العام 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيل وفـــم الخليج 
وأســـقفية الخدمات، والمشـــرف علـــى كنائس 
الخليـــج العربـــي، لتمثيـــل كنيســـتنا القبطيـــة 
األرثوذكســـية في هـــذه القمة. وقـــد ألقى نيافته 

كلمـــة هـــذا نّصها:

أصحاب الســـمو أصحاب الفضيلة... أصحاب 
الحضور... والسادة  السيدات  القداسة... 

أنقـــل لحضراتكم جميًعا 
ســـالًما وبركـــة وأصـــدق 
التمنيـــات من قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي بابـــا 
وبطريـــرك  اإلســـكندرية 
فـــي  المرقســـية  الكـــرازة 
للتســـامح  العالمـــي  اليـــوم 
وفـــي هـــذا المؤتمـــــــــــر 
هذه  وســـط  الرائع  العالمي 
الكوكبـــة مـــن الحضـــور، 
قداســـته  اعتـــذار  مقدًمـــا 
الرتباطات  الحضـــور  عن 
رعوية مســـبقة لقداســـته...

المقدس  الكتـــاب  يقـــول 
»تحـــب الـــرب إلهـــك من 

ولوطننـــا الغالـــي- نخدم كل إنســـان على أرض 
الوطـــن، ونشـــارك أيًضـــا مؤسســـات عديـــدة 
خـــارج وداخـــل الوطـــن. نشـــترك مًعـــا فـــي 
الرؤيـــة والهدف والرســـالة وهو حيـــاة كريمة 
للجميـــع فكرًيـــا وحياتًيـــا مـــن خـــالل التعليـــم 
الخضراء،  االقتصادية  والمشـــروعات  والصحة 
ومـــن خالل نبـــذ العنف بـــكل صـــوره: العنف 
المجتمعـــي والعنف األســـري ضـــد المرأة ضد 
الطفـــل والعناية بـــذوي االحتياجـــات لرفع كل 
إنســـان وكل اإلنســـان مـــن أجـــل حيـــاة أفضل 

والتســـامح. الحب  يســـودها 

فقـــد أصدرت الكنيســـة القبطية عـــدة وثائق 
رســـمية للعناية بالبيئة التـــي ائتمننا عليها الرب، 
وثـــالث وثائق أخـــرى توضح موقف الكنيســـة 
مـــن العنف األســـري والمجتمعي بـــكل صوره، 
وحضـــر إطـــالق هـــذه الوثائـــق العديـــد مـــن 
الوزراء والســـفراء وممثلي منظمـــات المجتمع 

المدني وشـــركاء الخدمـــة والوطن.

وتشـــارك الكنيســـة القبطية في لقاءات عديدة 
تســـتهدف األئمة والقساوســـة مًعا مـــن أجل فكر 
واحـــد ورأي واحـــد يصل لكل إنســـان أساســـه 
الحب والتســـامح ونبذ خطـــاب الكراهية والفكر 
المتطـــرف والدعـــوة الحتـــرام وقبـــول اآلخر. 
بعمل  الكنيســـة  تقـــوم  أيًضـــا 
برامـــج طبية وتعليميـــة وبيئية 
تســـتهدف الكل معطيه رســـالة 
واحـــد  كلنـــا  إننـــا  واضحـــة 
وال فـــرق بيننـــا، كلنـــا نتمتع 
بإنســـانيتنا التي خلقنا هللا عليها 
فـــي أبهـــى صـــورة، يجب أن 

نحافـــظ عليها وال نشـــوهها.

لهذا  تحيـــــــــــة  خالـــص 
المؤتمـــر والقائميـــــــــن عليه 
وترتيبه والـــرب يوفق الجميع 

دائًما.. للخيـــر 

مــــع الشكـــــر والتحيــــــة 
جميًعا،،،، لكم 

كل قلبك وقريبك مثل نفســـك«، وعندما ســـألوا 
الســـيد المســـيح »َمْن هو القريب؟«، أجاب بَمَثل 
يوّضـــح أن القريب هـــو اآلخر أّيًا كان جنســـه 
أو لونـــه أو دينه أو نوعه.. وأشـــار فـــي الَمَثل 
عن إعطـــاء كل الحـــب لآلخر.. وأكـــد الكتاب 
المقـــدس على قبـــول اآلخـــر بقـــول »بالمحبة 

أقبلـــوا بعضكـــم بعًضا«...

فالمحبـــة هي اللغة التي تفهمها كل شـــعوب 
العالـــم مـــع تعـــدد لغاتهـــا، ويفهمهـــا الطفـــل 
والشـــيخ، البســـيط والحكيـــم، الغنـــي والفقير، 
الحـــب لغـــة كل منـــا يحتاجها ســـواء أن يكون 

محًبـــا أو يكـــون محبوًبا.

لذا، فالتســـامح والبعد عن الكراهية واحترام 
المعتقـــدات واألفـــكار بعيًدا عن الـــذات هي أهم 

أســـاليب التعبير عن الحب...

الكنيســـة القبطيـــة بمصـــر تعمـــل جنًبا إلى 
جنب مـــع األزهر الشـــريف فـــي تناغم واضح 
مع اســـتراتيجيات بلدنا، من خالل بروتوكوالت 
تعاون في شـــتى مجاالت البنيان والتنمية ســـواء 
الفكريـــة أو الحياتيـــة فلكي تتغيـــر الحياة يجب 
تغييـــر الفكـــر أواًل كمـــا يقول الكتـــاب المقدس 

»تغيروا عن شـــكلكم بتجديـــد أذهانكم«...

لـــذا نحن -كـــذارع تنموي للكنيســـة القبطية 
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»قوص«، اسم مدينة شهرية مبحافظة قنا ابلصعيد، امسها القبطي ⲕⲱⲥ أي مدفن

دير املالك بإمخيم

تمـــت بدير رئيـــس المالئكـــة ميخائيل بجبـــل إخميم، يـــوم الثالثاء 
22 نوفمبـــر 2022م، صلـــوات رهبنة ثالثـــة من طالبـــي الرهبنة بعد 
اجتيازهـــم فترة االختبـــار الرهبانية المقـــررة، حيث صلـــى نيافة األنبا 
متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العـــذراء بجبل إخميم، والمشـــرف 
علـــى ديـــر رئيـــس المالئكة ميخائيـــل بجبـــل إخميم، صلـــوات رهبنة 
الرهبـــان الجدد كمـــا تم قبـــول اثنين مـــن الراغبين فـــي االنخراط في 
ســـلك الرهبنة، لبدء فترة االختبـــار الرهباني. والرهبـــان الجدد هم )1( 
الراهـــب موســـى، )2( والراهب يواقيـــم، )3( والراهب بولـــس. وُتعد 
هـــذه أول رهبنة بالديـــر منذ اعتـــراف المجمع المقدس به في العاشـــر 
من شـــهر أكتوبر عـــام 2011م. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا متاؤس، 

الجدد. الرهبـــان  ولآلباء 

إيبارشية بورسعيد

قـــام نيافة األنبا تادرس مطران بورســـعيد، صباح يـــوم الجمعة 25 
نوفمبر 2022م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيس المالئكـــة ميخائيل 
بحي الشـــرق ببورســـعيد )مقر المطرانية(، بســـيامة اثنين من الشمامسة 
كهنة للخدمـــة بكنائس اإليبارشـــية، وهما: )1( الشـــماس مايكل عزمي 
كاهًنـــا جديًدا للخدمة بالكنيســـة ذاتها، باســـم القس مايكل. )2( الشـــماس 
مينـــا جرجس كاهًنا جديًدا للخدمة بكنيســـة القديس مار مرقس الرســـول 
بمدينـــة بورفؤاد، باســـم القس ماركوس. كما رســـم نيافتـــه األب القس 
آنجيلـــوس جرجس كاهن الكنيســـة في رتبـــة القمصية. خالـــص تهانينا 
لنيافة األنبا تـــادرس، وللكاهنين الجديدين وللقمـــص آنجيلوس، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب.

إيبارشية بنها وقويسنا
مكســـيموس  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
مطـــران بنها وقويســـنا، صبـــاح يوم 
األربعاء 23 نوفمبر 2022م، بكنيسة 
الشـــهيد مار جرجس بقويسنا، بسيامة 
الشماس جورج ســـليمان كاهًنا جديًدا 
للخدمـــة بالكنيســـة ذاتها باســـم القس 

جوارجيوس. 

خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا مكســـيموس، وللقـــس جوارجيوس، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية الرشقية ومدينة العارش

قام نيافة األنبا مقار أســـقف الشـــرقية ومدينة العاشـــر من رمضان، 
يـــوم االثنين 21 نوفمبر 2022م، بكاتدرائية الشـــهيد مـــار مينا والقديس 
البابـــا كيرلـــس بمدينة العاشـــر، بســـيامة كاهنيـــن جديديـــن وهم: )1( 
الشـــماس اإلكليريكـــي بوال نبيـــل كاهًنا عاًما على اإليبارشـــية، باســـم 
القس ديســـقوروس. )2( الشـــماس بافلي كميـــل كاهًنا علـــى كاتدرائية 
مـــار مينـــا والبابا كيرلس بمدينة العاشـــر، باســـم القس هدرا. كما ســـام 
نيافتـــه دياكونيـــن )شـــماس كامل( باســـم )1( دياكون مكســـيموس )2( 
ودياكـــون دوماديـــوس للخدمة في كاتدرائية الشـــهيد مـــار مينا والقديس 
البابـــا كيرلس بمدينة العاشـــر. واشـــترك مع نيافته فـــي صلوات القداس 
والســـيامة، نيافة األنبا ديســـقوروس أســـقف ورئيس ديـــر األنبا يحنس 
بالعلميـــن. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا مقـــار، وللكاهنيـــن والدياكونين 

الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية شمال اجلزية

قـــام نيافـــة األنبا يوحنا أســـقف شـــمال الجيـــزة، يوم الســـبت 12 
نوفمبر 2022م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار مينا بإمبابة، وشـــاركه عدد من 
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ⲕⲁⲛⲁⲡⲏ الكنبة«، جنلس عليها، والكلمة من أصل يوانين هي«

اآلبـــاء الكهنة من اإليبارشـــية ومن إيبارشـــيات أخرى، بســـيامة اثنين 
من الشمامســـة كهنـــة للخدمة بكنائس اإليبارشـــية، وهم: )1( الشـــماس 
مكســـيموس الضبع كاهًنا باسم القس مكســـيموس، للخدمة بكنيسة السيدة 
العذراء ببشـــتيل. )2( الشـــماس جميل رياض كاهًنا باســـم القس أفرايم 
للخدمة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديس مار لوقا بأول ســـهم. خالص 
تهانينا لنيافـــة األنبا يوحنـــا، وللكاهنين الجديدين، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

الشعب. أفراد  وســـائر  اإليبارشية، 

إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم

صلـــى نيافة األنبـــا دوماديوس أســـقف مدينـــة 6 أكتوبر وأوســـيم 
القـــداس اإللهـــي، صباح يوم الجمعـــة 25 نوفمبر 2022م، في كنيســـة 
الســـيدة العذراء والقديس األنبا موســـى األســـود بمنطقة الــــ800 فدان 
بأكتوبر الجديدة، وشـــاركه نيافة األنبا إغناطيوس األســـقف العام لكنائس 
قطـــاع المحلـــة الكبرى، ومجمـــع اآلباء كهنـــة اإليبارشـــية، وعدد من 
اآلبـــاء كهنـــة كنائس قطـــاع المحلة الكبـــرى، وعدد من اآلبـــاء رهبان 
دير الشـــهيد مـــار مينـــا بمريوط، وســـام نيافتـــه عقب صـــالة الصلح 
الشـــماس بيتـــر القمص يوليـــوس كاهًنا جديـــًدا للخدمـــة بمنطقة جنوب 
المطار بأكتوبر الجديدة باســـم القـــس بافلي. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا 
دوماديـــوس، وللقـــس بافلي، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

إيبارشية طموه

صلـــى نيافة األنبـــا صموئيل أســـقف طموه القـــداس اإللهي، صباح 
يوم االثنين 28 نوفمبر 2022م، في كنيســـة الشـــهيد أبو سيفين والقديس 
األنبـــا كاراس بطموه )مقر المطرانية(، وشـــاركه نيافة األنبا إغناطيوس 
األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع المحلة الكبـــرى، ومجمع اآلبـــاء كهنة 
اإليبارشـــية، وســـام نيافته عقـــب صالة الصلـــح ثالثة من الشمامســـة 

كهنـــة عموميين للخدمة بكنائس اإليبارشـــية، وهم: )1( الشـــماس عادل 
خلف كاهًنا عاًما، باســـم القس إغناطيوس. )2( الشـــماس عيد ســـليمان 
كاهًنا عاًما، باســـم القس داود. )3( الشـــماس اســـتيف لطيف كاهًنا عاًما، 
باســـم القس بيمن. خالـــص تهانينا لنيافة األنبا صموئيـــل، ولآلباء الكهنة 

الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والرباري

صلـــى نيافة األنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ والبراري، 
صبـــاح يـــوم الخميـــس 24 نوفمبـــر 2022م، القداس اإللهي بكنيســـة 
الشـــهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس الســـادس بكفر الشـــيخ، وســـام 
نيافتـــه عقـــب صالة الصلح الشـــماس مايكل ســـمير كاهًنا جديًدا باســـم 
القس يســـطس للخدمة بالكنيســـة ذاتها، كما رســـم نيافتـــه ثالثة من كهنة 
اإليبارشـــية فـــي رتبـــة القمصية، وهـــم: )1( القمص يوليـــوس الكاهن 
بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس المزاحم بقرية بســـاط النصارى في مركز 
طلخـــا والتابعـــة لإليبارشـــية. )2( القمص أثناســـيوس الكاهن بكنيســـة 
القديســـة دميانة بالبراري. )3( القمص ياكوبوس الكاهن بكنيســـة الشهيد 
مار مينـــا والقديس البابا كيرلس الســـادس بكفر الشـــيخ. ودشـــن نيافته 
خـــالل القداس عدًدا مـــن األواني لخدمـــة المذبح وعدًدا مـــن األيقونات 
بالكنيســـة ذاتها. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا ماركوس، وللقس يســـطس 
ولآلبـــاء القمامصة الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر 

الشعب. أفراد 

إيبارشية شبني القناطر

صلى نيافة األنبا نوفير أســـقف شـــبين القناطر صبـــاح يوم الخميس 
24 نوفمبر 2022م، القداس اإللهي بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد 
أبانوب بقرية القلج التابعة لإليبارشـــية، وشـــاركه أصحـــاب النيافة األنبا 
صليب أســـقف ميت غمر ودقـــادوس وبالد الشـــرقية، واألنبا آنجيلوس 
األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا الشـــمالية، واألنبا إيالريون أســـقف 
البحـــر األحمـــر، واألنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائـــس قطاع عين 
شـــمس والمطريـــة، واألنبا ديســـقورس أســـقف ورئيس ديـــر القديس 
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ϫⲉⲙⲛⲟⲩ مسنود«، مدينة مبحافظة الغربية، هبا كنيسة القديس أابنوب، اسم املدينة ابلقبطية«

يحنـــس القصير بالعلميـــن، واألنبا إغناطيوس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع المحلـــة الكبـــرى، وعـــدد مـــن اآلبـــاء الكهنة، وعقـــب صالة 
الصلح ســـام نيافته 6 من الشمامســـة كهنة للخدمة بكنائس اإليبارشـــية، 
وهـــم: )1( الشـــماس جـــان ســـليمان كاهًنا عاًما باســـم القـــس جيروم، 
)2( والشـــماس مينـــا عوض هللا كاهًنا عاًما باســـم القـــس بافلي، للخدمة 
بكنائـــس اإليبارشـــية. )2( الشـــماس رأفت نصحـــي كاهًنا عاًما باســـم 
القـــس لـــوكاس، )4( والشـــماس فيليب كميـــل كاهًنا عاًما باســـم القس 
موســـى، للخدمـــة بكنائس منطقة شـــبين القناطر. )5( الشـــماس ريمون 
رفعـــت كاهًنا باســـم القس مرقس بكنيســـة القديســـْين البابا أثناســـيوس 
واألنبا بيشـــوي بالخصوص. )6( الشـــماس شـــنوده رزق كاهًنا باســـم 
القس بيشـــوي بكنيســـة الشـــهيد األمير تادرس والشـــهيدة مارينا بأرض 
عيشـــة بالخصوص. خالص تهانينـــا لنيافة األنبا نوفيـــر، ولآلباء الكهنة 

الجـــدد، ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بين مزار وابلهنسا

صلـــى نيافة األنبـــا إنيانوس أســـقف بني مـــزار والبهنســـا القداس 
اإللهي، صباح يوم الســـبت 26 نوفمبر 2022م، بكنيســـة الشـــهيد مار 
مرقس الرســـول ببنـــي مزار )مقـــر المطرانية(، وعقـــب صالة الصلح 
ســـام نيافته الشـــماس اإلكليريكي كيرلـــس نمر كاهًنا جديًدا باســـم القس 
لوقـــا للخدمة بكنيســـة الســـيدة العـــذراء بقريـــة الناصريـــة بمركز بني 
مـــزار. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا إنيانـــوس، وللقس لوقـــا، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة دياكونيني يف مدينة السالم

صلـــى نيافـــة األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام لمدينة الســـالم 
والحرفييـــن، صباح يـــوم الخميس 24 نوفمبـــر 2022م، القداس اإللهي 

بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مار مينا بمدينة الســـالم حي سبيكو، 
وخـــالل القداس ســـام نيافته الخـــادم أكرم ماضي شماًســـا كاماًل باســـم 
دياكون مكســـيموس، والخادم محســـن سمير شماًســـا كاماًل باسم دياكون 
اســـتفانوس، والخـــادم مجـــدي روبيـــل شماًســـا كامـــاًل باســـم دياكون 
دوماديـــوس، للخدمـــة بالكنيســـة ذاتهـــا. خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا 
مكســـيموس، وللدياكونييـــن الجدد، ولمجمع اآلباء كهنة القطاع، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

جامعة سوهاج تكرم نيافة األنبا باخوم 
بمناسبة رسامته مطرانًا

اســـتقبل نيافة األنبا باخوم مطران سوهاج والمنشـــاة والمراغة بمقر 
المطرانية بســـوهاج يـــوم األربعـــاء 23 نوفمبـــر 2022م، وفد جامعة 
ســـوهاج برئاســـة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيـــس الجامعة، وذلك 
لتقديـــم التهنئة لنيافته بمناســـبة نوالـــه رتبة »مطران« بيد قداســـة البابا 
تواضـــروس الثاني، يوم األحـــد 20 نوفمبر2022م. كان في اســـتقبال 
وفـــد الجامعـــة اآلباء كهنـــة المطرانية وبعـــض األراخنـــة، بينما رافق 
رئيـــس الجامعـــة الدكتور عبـــد الناصر ياســـين نائب رئيـــس الجامعة 
لشـــئون التعليم والطالب والدكتـــور خالد عمران نائـــب رئيس الجامعة 
لشـــئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاســـب أشـــرف القاضي أمين 
عـــام الجامعة وعمـــداء الكليـــات. وفي ختـــام الزيارة أهـــدي الدكتور 
مصطفـــى عبد الخالق درع الجامعـــة لنيافة األنبا باخوم بهذه المناســـبة. 

تهنئة حمافظ القليوبية 
برسامة نيافة األنبا مكسيموس مطرانًا

اســـتقبل نيافـــة األنبـــا مكســـيموس مطـــران بنهـــا وقويســـنا، يوم 
الخميـــس 24 نوفمبـــر 2022م، بمقـــر المطرانية، اللـــواء عبد الحميد 
الهجـــان محافـــظ القليوبية، الـــذي قدم التهنئة لرســـامة نيافتـــه مطراًنا 

اإليبارشـــية.  على 
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كلمة »آمني ⲁⲙⲏⲛ« تقال يف هناية الصلوات, وعدد حروفها يساوي »99«. وهو يساوي العدد 3x33 فهذا الرقم مرتبط ابلثالوث القدوس

رئيس شئون املعلمني تتفقد 
تدريب ألف معلم دين مسييح

تفقـــدت الســـيدة ناديـــة عبـــد هللا رئيـــس اإلدارة المركزية لشـــئون 
المعلميـــن، يوم األربعـــاء 23 نوفمبر 2022م، أعمال الـــدورة التدريبية 
»ألـــف معلـــم تربيـــة دينية مســـيحية« والمنعقـــدة في بيت مـــاري الند 
بمدينـــة الشـــروق، وزارت قاعات التدريب وألقت كلمـــة على المتدربين 
نقلت خاللهـــا تحيات الدكتـــور رضا حجـــازي وزير التربيـــة والتعليم 
للمعلميـــن وأضحت اهتمـــام الوزارة بالتدريب المســـتمر لمـــا لذلك من 
أثر إيجابـــي فى تنمية المهـــارات المهنية للمعلمين. كمـــا أوضحت دور 
معلـــم التربيـــة الدينية فى بنـــاء الشـــخصية وتنمية قيمـــة االنتماء لدى 
الطـــالب. وجرت أعمـــال تدريب »ألف معلـــم تربية دينية مســـيحية« 
فـــي الفترة مـــن 22 وحتـــى 24 نوفمبر الماضـــي، وفًقـــا لبروتوكول 
التعـــاون الموقـــع بين الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية ووزارة التربية 

والتعليـــم في هذا الشـــأن. 

ندوة للمكتب ابلابوي للمرشواعت عن 
»أهمية اتلعليم الفين«

عقـــد المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات يـــوم األربعـــاء 23 نوفمبر 
2022م، بالتعـــاون مع وزارة التربية والتعليـــم والمجلس القومي للمرأة 

فـــرع القاهـــرة، ندوة حملت عنـــوان »أهمية التعليم الفني«. شـــارك في 
هـــذه الندوة عـــدد كبير من الســـيدات والرجـــال وتالميذ مـــن المرحلة 
اإلعدادية من إيبارشـــيات شبين القناطر وشـــبرا الخيمة ومصر القديمة. 
اســـتضافت النـــدوة األســـتاذة الدكتورة راندا شـــاهين، رئيـــس اإلدارة 
المركزيـــة للتعليم العام، األســـتاذ الدكتـــور محمد عمـــارة رئيس قطاع 
التعليـــم الفنـــي و التجهيزات، األســـتاذ الدكتـــور محمد عبـــد المقصود 
مديـــر اإلدارة العامة للتعليم الصناعـــي. حيث تم تقديـــم التوعية الكافية 
عن أهميـــة دور خريجي التعليـــم الفني في المجتمع، من خالل الشـــرح 
الوافـــي عن أهمية التعليم الفنـــي ودور الوزارة فـــي االرتقاء بالمدارس 
الفنيـــة وعـــن دور خريجي المدارس الفنيـــة في مســـاندة الدولة. كما تم 
خالل الندوة التأكيد على أن ســـوق العمل حالًيا ومســـتقباًل يحتاج بشـــدة 
لخريجي المـــدارس الفنية، حيـــث تتوفر لهم فرص عمـــل بمقابل كبير. 

دورة تدريبية يف اتلدبري الكنيس 
إليبارشيات الصعيد األىلع بنقادة

أُقيمـــت في الفتـــرة مـــن األربعاء 23 وحتـــى الســـبت 26 نوفمبر 
2022م، فعاليـــات الـــدورة التدريبيـــة اإلقليميـــة فـــي التدبير الكنســـي 
إليبارشـــيات جنوب الصعيد التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنســـي 
والتنميـــة )COPTICAD( وذلـــك بديـــر رئيـــس المالئكـــة ميخائيل 
بنقادة، فـــي ضيافة نيافة األنبـــا بيمن مطران نقادة وقوص. شـــارك في 
الدورة، التي اســـتمرت حتى يوم الســـبت 26 نوفمبـــر 2022م، 62 من 
اآلباء الكهنـــة، وأمناء الخدمـــة وأعضاء لجان الكنائس من إيبارشـــيات 
نقادة وقوص، واألقصر وإســـنا وأرمنت، وأســـوان. تهـــدف الدورة إلى 
تدريـــب المشـــاركين على مبـــادئ وأســـاليب التدبير الكنســـي والتدبير 
الحكيـــم والعمـــل المؤسســـي فـــي الخدمة الكنســـية، وذلـــك من خالل 
التدريـــب التفاعلـــي وورش عمل يشـــترك فيها مجموعـــات المتدربين. 
جديـــر بالذكر أن هـــذه هي الـــدورة التدريبيـــة االقليميـــة الرابعة التي 
يقدمهـــا المعهد خالل هـــذا العـــام 2022م حيث ســـبقها دورات مماثلة 
إليبارشـــيات شـــمال الصعيـــد في أســـيوط، ومنطقـــة الدلتا فـــي إبيار 

بإيبارشـــية طنطا. 
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يبدأ قانون اإلميان األرثوذكسي بكلمة »نؤمن ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ«، أما كلمة ابحلقيقة ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ فهي من مرد الشماس قبلها

احتفال إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط اجلديدة 
بيوم الطفل

أقامت إيبارشـــية أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة، يـــوم الجمعة 25 
 ،”don’t touch“ نوفمبـــر 2022م، احتفااًل بيوم الطفل تحت عنـــوان
حيث صلى نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف اإليبارشـــية ورئيس دير الشهيد 
مار مينا بجبل أبنوب القداس اإللهي، بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد 
أبو ســـيفين بقرية الحمـــام بمركز أبنوب، وأكمل نيافتـــه فقرات االحتفال 
بكنيســـة الشـــهيد مار يوحنـــا المعمدان بأبنـــوب )مقـــر المطرانية(. هذا 
وتضمـــن االحتفال فقـــرات روحية متنوعة، شـــارك فيهـــا األطفال من 

اإليبارشية.  أبناء 

لقاء مسكوين لطالب لكيات الالهوت 
بالرشق األوسط باملعادي

شـــارك عدد من طـــالب كليـــات الالهـــوت لأقبـــاط األرثوذكس، 
يـــوم الســـبت 26 نوفمبر 2022م، فـــي لقاء مســـكوني رياضي لطالب 
كليـــات الالهوت التابعـــة لأتيمي بمصـــر، الذي نظمتـــه رابطة كليات 
الالهوت بالشـــرق األوســـط، وذلك في كلية الالهـــوت لأقباط الكاثوليك 
بالمعادي. شـــارك فـــي اللقاء أكثر مـــن 200 طالب مـــن طالب كليات 
الالهـــوت بمصر، وتضمن أنشـــطة ترفيهية. ُيذكر أن الرابطة تأسســـت 
في عـــام 1967م، وتضم 18 كلية ومعهًدا الهوتًيا بالشـــرق األوســـط، 

منهـــا 9 كليات ومعاهـــد من مصر. 

»ال تغيب بعد شمسك وقمرك ال ينقص، ألن الرب يكون لك نوًرا أبدًيا، وشعبك 
كلهم أبرار« )إش60: 20(

مجمع اآلباء الكهنة، ووكيال المطرانية القمص بولس متري والقمص 
أرسانيوس ملواني، وسكرتارية المطرانية القمص أبرآم شحاتة والقس 

ماركوس رسمي، والشمامسة والمرتلون، ورؤساء وأعضاء مجالس الكنائس 
والعالقات العامة والجمعيات القبطية والمدارس الخاصة والدراسات الالهوتية 
ومعهد الرعاية والتربية، واجتماعات الكنائس )الشباب الجامعيين والخريجين 

وذوي االحتياجات الخاصة ودراسة الكتاب المقدس والسيدات واألسرة 
والحرفيين وكل األنشطة والشعب القبطي بإيبارشية دشنا بكل مدنها وقراها 

وكنائسها( – المركز اإلعالمي والخدمة الطبية – كاتدرائية الشهيد العظيم مار 
جرجس بدشنا – العذراء مريم واألنبا شنوده بأبو دياب – األنبا شنوده بالعزب 

– رئيس المالئكة ميخائيل بأبو مناع – الشهيدة دميانة بقاو قبلي – العذراء 
مريم واألنبا موسى األسود بقاو بحري – دير األنبا بالمون بالقصر والصياد 

– العذراء مريم بالقصر والصياد
كنائس الرحمانية قبلي )رئيس المالئكة ميخائيل – العذراء مريم – مار 

جرجس( – العذراء مريم بالسالمية يتقدمون بأسمى مشاعر الحب وخالص 
التهنئة القلبية

ألبينا المحبوب هبة السماء ومالك المجمع المقدس
صاحب النيافة الحبر الجليل

األنبا تكال
مطران دشنا وتوابعها

على ترقيته لرتبة )مطران(
وذلك لتعبه ومجهوداته إحدى وثالثين عاًما

الرب يسوع إلهنا الصالح يديم لنا وعلينا رئاسة ورعاية نيافته أًبا ومعلًما 
ومرشًدا ومدبًرا حكيًما سنيًنا عديدة وأزمنة سالمية هادئة مديدة

وأن يهب نيافته ملء الصحة والعافية والعمر الطويل
وإلى منتهى األعوام يا لسان العطر 

بصلوات أبينا الراعي صاحب الغبطة والقداسة

ابلابا املعظم األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
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القديس يوحنا ابلصعيدية ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ يوحنس، وُيكتب ُينس, ونسبة أليه قرية أبو حنس مبلوي ابملنيا

، َوأَْتِقَياُؤَك َيْهِتفُوَن« )مز132: 9( »َكَهَنُتَك َيْلَبُسوَن اْلِبرَّ
النائب سامــــــي فتحـــــي ســــــوس
المحاسب مجدي فتحـــــي ســــــوس
المحاسب أيمـــن فتحـــــي ســــــوس

يتقدمون بخالص التهاني
لحضرة صاحب القداسة والغبطة

ابلابا توارضوس اثلاين 
بمناسبة العيد العاشر لجلوس قداسته على عرش مار مرقس

أدام هللا حياته لسنين عديدة وأزمنة سالمية وإلى منتهي األعوام يا أبانا
كما يتقدمون بخالص التهنئة لصاحبي النيافة

لنوالهما نعمة المطرانية
الرب يثبتهما على كرسييهما لسنين عديدة بصلوات

قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

األنبا باخوم
مطران سوهاج والمنشاة والمراغة

األنبا بيمن 
مطران نقادة وقوص
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ُتطلق الكلمة ϯⲙⲓ أو ⲇⲓⲙⲓ القرية أو املدينة الصغرية يف القبطية ومنها تركبت أمساء الكثري من البلدان مثل دمنهور مدينة حورس

ُيحكـــى أن نبًيـــا قام في وســـط 
الناس ليعـــظ، وقد أُعِطي ســـلطاًنا 
أن يقيـــم األمـــوات بشـــرط موافقة 
ذويهـــم أو اقربائهـــم. وكان البعض 
يذهـــب إليه، ولكنـــه كان هو أيًضا 
يذهـــب للبعض ويطـــرق بابه لينفذ 

مـــا يريدونه.

+ وقـــد ذهـــب النبـــي ألحـــد 
زوجته  توفيـــت  الذي  األشـــخاص 
ليأخذ رأيه فـــي إقامتها من الموت، 
ولكـــن الزوج قال لـــه: »الحقيقة يا 
نبينـــا لم يكـــن بيني وبيـــن زوجتي 
أّيـــة عواطف أو مشـــاعر، وكانت 
كل  تهملنـــي  العزيـــزة  زوجتـــي 
اإلهمـــال. تصـــور يـــا نبينـــا أنها 
كانت تهتـــم بثالثة أطفـــال وتحبهم 
وكأن الـــزواج كان فقـــط من أجل 
انجـــاب األطفـــال، واألكثـــر عجًبا 
يا نبينـــا أنهـــا كانت تهتـــم بالكلب 
الـــذي في المنزل وتقـــدم له الطعام 
فـــي الوقت المناســـب بينما تتركني 
وحيـــًدا اســـتجدي منهـــا اهتماًمـــا 
كاهتمامهـــا بالكلب! ولـــم أذكر لها 
كلمة شـــكر على مدى ســـنوات أو 
حتـــى مجاملة في عيـــد ميالدي أو 

يوبخنـــي فـــي كل شـــيء أعملـــه، 
وكان ال يحلو لـــه التوبيخ والتأنيب 
الذين  أمام زمالئـــي وأصدقائي  إاّل 
ألعـــب معهـــم أو يزوروننـــي في 
البيت، حتى أنـــي كرهت أن يراني 
أبي مـــع أي أحد. وأذكـــر أنه كان 
يرســـلني ألحضر له ســـجائر، ولم 
فـــي منطقتنـــا كشـــك، فكنت  يكن 
أذهب ســـيًرا على األقـــدام ما يزيد 
عن نصف ســـاعه باحًثا عن كشك 
أحضر منه الســـجائر، وكان يمكن 
أن يرســـلني في هذا المشـــوار في 
أي وقـــت وال أســـتطيع الرفض لما 
ســـينالني مـــن ضـــرب وإهانة ثم 
أذهـــب أيًضـــا. وأذكر يوًمـــا كان 
شـــتاء ومطًرا غزيًرا، وكان الوقت 
قـــد تأخـــر، وقد أرســـلني لشـــراء 
الســـجائر له، وقبل أن أصل لكشك 
السجائر خرج شـــاب يكبرني كثيًرا 
ومعـــه مطواة أشـــهرها في وجهي 
ليؤذينـــي إن لم أعطـــه ما معي من 
مـــال، وقد خفت وأعطيتـــه المال.. 
ــل المالبـــس وخائًفا  ورجعـــت ُمبلَـّ
جـــًدا مما حـــدث من هذا الشـــاب، 
ولكـــن يومها ضربني أبـــي ضرًبا 
مبرًحا، وصّمـــم على أن أبيت دون 
عشـــاء كعقوبـــة لي، لـــوال أن أمي 
بعد ســـاعات مـــن الليـــل وبعد أن 
نـــام أبي أيقظتنـــي وأعطتني بعض 
الجوع،  الطعـــام، وكنت في شـــدة 
وقـــد كنـــت أرتجـــف مـــن شـــدة 
البـــرد.. ولكـــن يـــا نبينـــا أرجوك 
أن تقيمه مـــن الموت، فأنـــا أحبه، 
وهو والدي وســـبب وجـــودي، وأنا 
قد ســـامحته وغفـــرت لـــه. فربما 
كان يريدنـــي أن أنشـــأ رجاًل مهما 
قابلـــت من صعاب، وال أنســـى أنه 
ســـبب وجودي. والحق أنـــه كثيًرا 
ال يعرف اإلنســـان قـــدر من حوله 
إاّل بعـــد أن يفقدهـــم. ارجـــوك يـــا 
نبينـــا أن تقيمه وتحضـــره لنا بكل 

. » صحة

+ هنـــا تذكر النبي قول الســـيد 
المســـيح: »اَْلَحقَّ أَقُوُل َلُكـــْم: إِْن َلْم 
َتْرِجُعـــوا َوَتِصيـــُروا ِمْثـــَل األَْوالَِد 
ـــَماَواِت«. َفَلـــْن َتْدُخلُوا َمَلُكوَت السَّ

+ وكان على النبـــي أن يذهب 
ألحـــد األديرة فقـــد توفي راهب في 
ســـن حوالي األربعين ســـنة، وكان 
علـــى النبي أن يقابـــل رئيس الدير 
ويســـتطلع منه أيًضـــا موافقته على 

الموت.. مـــن  الراهب  إقامة 

+ ولكـــن كان رد رئيـــس الدير 
وهـــو راهب أيًضـــا: »أنت تعرف 
يـــا نبينـــا المبـــارك أن الراهب في 
رهبنتـــه ُيصلّـــى عليـــه صلـــوات 
الموتـــى ألنـــه مـــات عـــن العالم 

فـــي أي من األعيـــاد التـــي يفرح 
فيهـــا الناس. إن مـــا كان بيني وبين 
عاطفًيا،  طالًقـــا  يســـمونه  زوجتي 
والحق يـــا نبينا أنا أحتـــاج لزوجة 
تعرف معنـــى الزواج الحقيقي أنهما 
»يصبحان جســـًدا واحًدا وليس بعد 
اثنيـــن«. أنا لم أطلـــب الموت ألحد 
وأيًضـــا ال أريـــد أن يرجع أحد من 
الموت  يـــرى في  فالبعض  الموت، 
أنه حـــلٌّ لبعض األمـــور. مؤكد يا 
نبينـــا المبارك أنت تـــرى معي أن 
نتركهـــا فـــي مكانها حتـــى ترتاح 

وتريحني«.

النبي ألســـرة أخرى  + وذهب 
توفـــي فيهـــا الوالد تـــارًكا زوجته 
وخمســـة أوالد، وكان غنًيـــا جًدا له 
ممتلـــكات وأرصـــدة فـــي البنوك، 
ولم يعرفهـــا أبنـــاؤه إاّل بعد موته.

األكبـــر:  االبـــن  وخاطبـــه   +
»نحن خمســـة أوالد، ثـــالث بنين 
وبنتـــان، وفور موت الوالد جلســـنا 
كثيًرا  واختلفنـــا  الميراث،  لنقتســـم 
مـــع بعضنـــا حتى أن أحـــد اإلخوه 
أشـــهر ســـالحه في وجـــه الجميع 
توزيـــع  فـــي  اإلنصـــاف  طالًبـــا 
الميـــراث ونحـــن اختلفنـــا، حتـــى 
األم شـــعرت أنه ليـــس لها نصيب 
تعيـــش منـــه، فتركتنـــا لتعيش مع 

إخوتها.  أحـــد 

وحضـــر  اختلفتـــا  البنتـــان 
الثالثـــة  اإلخـــوه  ألن  زوجاهمـــا 
اتفقـــوا أن يعطـــوا البنـــات نصيًبا 
ر بنصف نصيب  فـــي الميراث ُيقـــدَّ
الرجل أو أن نصيـــب الولد ضعف 
ولجأنا  واختلفنا  وتشـــاجرنا  البنت؛ 
إلـــى القضاء ليحكـــم بيننـــا. هكذا 
وصلـــت الخالفات للقضـــاء وفقدنا 
كل محبـــة كّنا نعيش فيهـــا قباًل. أّما 
عن والـــدي فكلنا نـــرى أن نتركه 
فـــي رقاده وال نقيمـــه حتى ال يرانا 
فـــي كل هذا الشـــر ومحبـــة المال 
التـــي طغت علـــى حياتنـــا. أيًضا 
ألنـــه كان كثيـــر البخـــل علينا في 

. » ته حيا

+ وذهب نبي هللا ألحد االســـر 
التـــي مـــات عائلهـــا تـــارًكا طفاًل 
تقريًبا في ســـن العاشـــرة أو إحدى 
عشـــرة ســـنة، وكان على النبي أن 
رأيه  ويســـتطلع  الطفل  هـــذا  يقابل 

فـــي األمر..

+ قـــال الطفل: »يـــا نبينا كان 
أبي شـــديد القســـاوة معـــي، وكان 

ليقـــوم بِاســـم جديـــد وحيـــاة جديـــدة مع 
خالقـــه، ويعيـــش الراهب بجســـده الذي 
يفنـــى علـــى األرض ولكـــن قلبـــه يكون 
هنـــاك في أورشـــليم الســـمائية، والمكان 
الـــذي ذهـــب إليـــه ال يعطي له الشـــوق 
ليعـــود لأرض مـــرة أخـــرى، وحتى لو 
كان متاًحا أن تســـأله هو، مؤكد سيرفض 
ترك مواضـــع الراحة فـــي الفردوس مع 
المســـيح العريس، وكمـــا كان يصلي في 
قانونـــه الرهبانـــي فـــي صالة الســـاعه 
التاســـعة، وكان يرتل: »ارجعي يانفســـي 
إلى موضـــع راحتك...«، وهذه أشـــواق 
أي راهب. فإذا كانت هذه أشـــواقه فكيف 
يعـــود مرة أخرى إلى أرض الشـــقاء؟ إن 
األشـــواق الحقيقـــة للراهـــب يصليها في 
صـــالة الســـاعة السادســـة عندمـــا يرتل 
»تشـــتاق وتـــذوب نفســـي للدخـــول إلى 
ديـــار الـــرب«. إنـــه اآلن فـــي فردوس 
النعيـــم َفـــِرح مـــع الرب يســـوع، فكيف 
يقبل أن يعـــود ألرض األحزان؟ من أجل 
هـــذا صلِّ مـــن أجلنا يـــا نبينـــا المبارك 
ألننـــا جميًعـــا كرهبـــان لنا اشـــتهاء أن 
ننطلق ونكـــون مع المســـيح، ذاك أفضل 
جًدا. ولعلـــك تعرف يا نبينـــا المبارك أن 
هللا يختار الوقت المناســـب لـــكل أحد من 

أحبائـــه الـــذي ينتقل ويضمـــه إليه«.

وهنا صلـــى النبي إلـــى هللا أن يرفع 
عنـــه موضـــوع اإلقامـــة مـــن األموات 
وإعـــادة اإلنســـان إلى أرض الشـــقاء...

أرض الشقاء

»أّما الشُّيوُخ الُمَدبِّروَن َحَسًنا فلُيحَسبوا 
أهاًل لَكراَمٍة ُمضاَعَفٍة، وال سيَّما الّذيَن 
يتَعبوَن في الكلَِمِة والتَّعليِم« )1تي5: 17(

أسرة المتنيح
الدكتور هاني كميل

مدير الديوان البابوي السابق
د. هالة ميخائيل، ود. أمير 

وم. مارك هاني
يتقدمون بخالص التهاني 

لصاحبي النيافة
األنبا ديمرتيوس 

مطران ملوي وأنصنا واألشمونين

األنبا مكسيموس
مطران بنها وقويسنا 

لنوالهما نعمة المطرانية
الرب يثبتهما على كرسييهما 

لسنين عديدة بصلوات
قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

القمص إيليا جابر 
من إيبارشية البلينا

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم األحد 
القمـــص  2022م،  نوفمبـــر   27
إيليـــا جابر كنـــدس، كاهن كنيســـة 
الباسكية  بقرية  األنبا شـــنوده  القديس 
بمركـــز البلينا، عن عمر 69 ســـنة 
وبعد خدمـــة كهنوتية اســـتمرت 23 
عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيـــح في 12 
ســـبتمبر 1953م، وســـيم كاهًنا في 
23 نوفمبـــر 1999م، ونـــال رتبـــة 
القمصيـــة فـــي األول مـــن أبريـــل 
2003م. أُقيمـــت صلوات تجنيزه في 
اليـــوم التالي بكنيســـة القديـــس األنبا 
نيافة  بمشـــاركة  بالباســـكية  شـــنوده 
األنبـــا ويصـــا مطران اإليبارشـــية، 
كهنتهـــا، وأســـرة األب  مـــن  وعدد 

وأبنائـــه ومحبيه. المتنيـــح 

األنبا  لنيافـــة  تعازينـــا  خالـــص 
البلينا،  إيبارشـــية  ويصـــا مطـــران 
ولآلباء كهنة اإليبارشـــية وألســـرته 

المباركـــة، وكل محبيـــه.



The celebration ”from generation to 
generation“ shows that God is the leader of 
the church, and that the Lord Christ is the 
owner of the church, and he is the one who 
leads it with his grace and his holy spirit. He 
leads the church without looking at people. He 
works in all generations, in all situations, with 
all people; Man lives while he enjoys the work 
of God at his hand.

First: I would like to thank those in charge 
of this evening since the beginning of our 
entry into the hall with the beautiful choir and 
the hymns and chants that they presented 
in a sweet way. The nice thing is that they 
said old hymns that have passed 60 years or 
more, and modern hymns that were recently 
composed, and so on ”from generation to 
generation.“ And as you saw in the booklet 
that was distributed to you: Pictures of the 
great patriarchs Pope Kyrillos and Pope 
Shenouda, and we are their children, and God 
works in us, even in some situations you find 
the same behavior and the same method... It 
is the spirit of God that works in us.

I would also like to thank the Secretariat 
of the Holy Synod, and all the venerable 
Fathers of the Holy Synod, for their love, 
service, support, interdependence, work, toil, 
and interest in the Church, both internally and 
externally, in every form.

In addition, I thank the Secretariat of the 
Holy Synod and the beloved Fathers who have 
organized this evening. I offer special thanks 
to our beloved father, Abouna Boulos Halim, 
and Abuna Raphael Tharwat, for the general 
management of the success of this session. 
I thank the choir team that started with us 
here from the diocese of Banha and Quesna. 
I thank His Eminence Bishop Daniel, Bishop 
of Maadi and Secretary General of the Holy 
Synod, for the words of love he said. I thank 
the three fathers-priests who spoke about 
their contemporaneity with the patriarchs: our 
father Elijah, our father John and our father 
Theophilus, and the beautiful memories they 
presented to us. I thank the video films that 
were shown and the beautiful presentations. I 
thank the youth, Andrew Ramzi, for their kind 
dialogue and questions, and the presenter, 
Nancy Magdy, for presenting it... I deeply 
thank everyone...

One day we – I me mean the bishops - 
entered our monasteries as monks asking 
for monasticism. We entered the monastery 
and did not look for anything else. We loved 
the monastic life for many reasons, and we 
entered the monastery after abandoning 
many things, each one according to his 
circumstances. We had no desire in our mind 
or within us except to live and enjoy the dust 
of the saints, the father of the monastery, and 
my brothers the monks. Life became part of 
paradise, and the program for the day was 
waking up to praise, then mass, and each of 
us would go to work, then we would meet at 
one o’clock at the dining table, at four o’clock 
in the afternoon, sunset and sleep, then time 
for those who wanted to walk in the wilderness 
or pray, whether alone or with their brothers. 
And at night we return to our cells, and each 

one has a spiritual program according to the 
arrangement of his confessor. We sleep for a 
few hours, then we do the rosary, and nothing 
else distracts us.

When we were serving in the world, we 
were raised in the service, and we learned a 
lot in it, but the most important thing I learned 
in the service is the word ”present )7ader(“. 
I remember that some of our servants used 
to give us a lecture called ”Now“. How 
sweet is this word, it includes human faith, 
surrendering life, and safety of the way. 
Personally, I love the word ”present“ and use 
it a lot, and I say it with my feelings. Our life in 
the monastery revolved around two words: the 
word ”present,“ which I learned in the service 
and found in the monastery, and the second 
word I learned in the monastery was the word 
”I was mistaken, )I have sinned(“ and life 
became between these two words. ”Present“ 
and we obey without thinking because we put 
trust in the father teacher and the word ”I have 
sinned“ that we say from our heart, because I 
may have made a mistake without realizing it.

The few years that I spent in the monastery 
planted out in me these strong meanings, 
and they instilled in me these meanings even 
when I went down to serve. church family or 
even in the community. I lived serving this 
concept and enjoying it, and one day I was 
told that I would be a secretary of service, so I 
said ”present“ and it was not until I graduated. 
Then I entered the monastery, and after 
a while, I was told to go down to the world 
to serve, so I said: ”Now.“ And I was told to 
serve in the desert area, and I worked hard 
in service and work. Then God chose our 
weakness to lead the church, and it was a 
surprise to me, something I hadn’t thought of 
at all. I remember my very hurt feelings. The 
great service that we used to hear about Pope 
Shenouda and hear directly from him, how will 
I do it? A few days before the casting, I went 
to the father of my retiring confessor, Anba 
Sarabamon, the bishop and abbot of the Anba 
Bishoy Monastery, and I told him about my 
indescribable fears, and I kept talking while 
he was silent, listening attentively to me. And 
repeat it a second time and a third time. And 
although I memorize this verse that we pray 
every day in an early prayer, when it came 
out of the mouth of the father of confession 
while I was seeking his advice and guidance, 
it came out carrying its strength or showing 
its strength in front of me, as if it opened 
my consciousness to something new, and I 
began to repeat it in my life every day in many 
situations, and I admit before you that these 
words have become like a balm in my life. 

If I were asked about the experience that 
I have come out with over the past few years, 
it is this verse. Everything was in Him: all our 
life on the homeland and our relationship with 
others, and our life in the administration of the 
Church with all its dimensions and activities. 
Without Him, nothing would have been; God’s 
hand is working and active, do not look at 
people, for people are tools in God’s hand. 
Look at the working hand of God, and he who 
looks at the working hand of God is always 
positive. We say in prayer: ”Let us give thanks 

to the doer of good deeds…“ He does nothing 
but good. I remember that at the time of the 
attacks on the churches on August 13 and 
14, 2013, and it was a difficult day, and I only 
had nine or ten months in the Patriarchate, 
and I did not know what to do or say, and I 
was in the Monastery of St. Mina, and I was 
receiving calls informing me of what was 
happening. I prayed a little and answered 
the phone, and opened the Bible, but I read 
without concentration. About 100 churches, 
schools, buildings, and shelters were burned, 
but there was peace in my heart even though 
the accident was heartbreaking. I was sure 
that what was destroyed would be built again. 
What was preoccupying me was the safety 
of the land: the safety of the homeland and 
the safety of people, Muslims and Christians. 
I was thinking about how to protect the safety 
of the homeland. And if a person does not 
protect the safety of his homeland, then 
what is left for him?! And it was the matter - 
despite its bitterness - that originated in me 
the phrase that I said: ”A homeland without 
churches is better than churches without a 
homeland.“ When I said it, I had in mind what 
was happening in Syria, where monasteries, 
monks, and churches were attacked because 
the homeland was lost. After these events, 
a good committee was formed in which 
His Grace Bishop Bayman and the loved 
ones, and began to communicate with the 
Engineering Authority of the Armed Forces, 
and the churches and buildings that were 
destroyed were rebuilt. Who stepped on 
the feet of Christ, the Virgin Mary, and Saint 
Joseph the carpenter. 

We thank God that He gave our country 
honest people, led by the President, to 
preserve the safety of the country and to 
enjoy it. Who would have ever said that we 
would have a law to build churches on the 
land of Egypt? We have lived generations 
after generations, and there is no law for 
building churches, and had it not been for the 
insistence of the President and the Council 
of Ministers and those assisting them, the 
law would not have been issued, and this is 
a great gain.

We should think about everything 
positively. I will not tell you that the whole 
picture is beautiful, we are still on the ground 
and there are still weaknesses, but there are 
many positive things that are achieved little by 
little. And I repeat: the safety of the homeland 
means the safety of the Church, the safety of 
persons, and the safety of all life. The safety 
of the homeland is in the first place. We thank 
God that these obstacles have crossed, and 
we have emerged from crises stronger.

All the achievements that are being made 
and the positives that we see are all in the 
hands of God, and we are in this evening 
when we remember the work of Pope Kyrillos 
and the work of Pope Shenouda and the work 
that is being done in our days, all of this is 
done in the hands of God, it is the hand of our 
Lord that works; Everything was made by him, 
and without him, nothing was made that was.
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