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صالح اإلنســـان. إنما كان ومـــا زال قطار العلم 
والعلمـــاء يمضـــي فـــي تقديم كل مـــا هو عظيم 
ومفيد لحياة البشـــر وعالج أمراضهم وتســـهيل 

حياتهم. مســـتويات  ورفعة  حياتهم 
)4( والبعـــض يقـــدم ويلد مواهـــب متنوعة 
في شـــتى المجاالت، ســـواء األدبيـــة أو الثقافية 
أو الفنيـــة أو الرياضية، وهـــذه المواهب تصير 
نجوًما في سماء البشـــرية، ويعتز أي مجتمع أنه 
قدم مواهـــب فّذة مثلما قدمت مصر طه حســـين 
ونجيـــب محفوظ في مجـــال األدب، وغيرهم في 
مجاالت الموســـيقى والفن والرياضة، وأســـماء 
عديـــدة المعـــه ليس فـــي مصر فقـــط وإنما في 

العالم. كل 
)5( والبعـــض يقدم خدمات جليلة لإلنســـانية 
ال يمكـــن أن ُتنســـى، وألن حاجـــات اإلنســـان 
عديـــدة، وخدمـــة أي انســـان وكل إنســـان هي 
الغايـــة العظمى لهؤالء البشـــر الـــذي أعطاهم 
هللا هـــذه الخصوصية في خدمـــة اآلخرين، مثل 
خـــدام المعاقيـــن وذوي الهمم وخدمـــة المدمنين 
وخدمـــة اليتامـــى وخدمـــة المغتربيـــن وخدمه 
حـــاالت الجنوح بيـــن الفتيان والفتيـــات وخدمة 
األرامـــل وخدمـــة المســـجونين وخدمـــة أطفال 
الشـــوارع وخدمـــة الذين ليس لهـــم أحد يخدمهم 
أو يهتـــم بهم. ومـــن األمثلة الرائعة فـــي زماننا 
خدمـــة البروفيســـور مجدي يعقـــوب في مجال 
طب القلـــوب، والخدمـــة المدنيـــة الرائعة التي 
يقدمهـــا مـــع فريقه النشـــيط من خالل سالســـل 
األمـــل والتي أنقـــذت حياة اآلالف مـــن الصغار 
والكبـــار، وغيـــره كثيـــرون جـــًدا. إنـــه درس 
الميـــالد األعظـــم، أن تكون ولـــوًدا ومثمًرا، ال 
عقيًمـــا مجدًبـــا. إنســـانيتك تحتاج منـــك أن تلد 
وتقدم وتثمر في وســـط أســـرتك أو كنيســـتك أو 
مجتمعـــك أو وطنك أو عالمك الـــذي تعيش فيه.
إننـــا في هـــذه المناســـبة الســـعيدة وبداية 
بخالـــص  نتقـــدم  الجديـــد،  الميـــادي  العـــام 
التهنئـــة لجموع شـــعب مصـــر العظيـــم، وفي 
المقدمـــة ســـيادة الســـيد الرئيس عبـــد الفتاح 
السيســـي رئيس الجمهورية، وكافه المسئولين 
ومعاونيه، مصلين أن يحفـــظ هللا بادنا الحبيبة 
مصر ســـالمًة آمنـــًة، وأن تتخطـــى كل الصعاب 
واألزمـــات التـــي ســـّببتها حـــروب ونزعات ال 

طائـــل مـــن ورائها...
ونصلي من أجل ســـام العالـــم، خاصة في 
مناطـــق الصراع والنـــزاع، وليمنـــح هللا فرًحا 
ونعيًمـــا لـــكل من يعيـــش أميًنا مخلًصـــا لباده 
ووطنـــه ومجتمعه، ودمتم في رعايته الســـامية

وكل عام وجميعكم بخير،،

عندمـــا نحتفـــل بميالد الســـيد المســـيح فإننا 
نحتفـــل بحدث كوني له جوانبه المتعددة: ســـواء 
كتابًيا أو تاريخًيـــا أو جغرافًيا أو نبوًيا أو روحًيا 
أو إنســـانًيا... الـــخ، ولكن المهـــم أن نعرف أن 
الســـيد المســـيح هو الذي اختار ظـــروف ميالده 
بعكس أي إنســـان فـــي العالـــم، ألن كاّلً مّنا ُولِد 
مـــن عائلة لم يخترهـــا وفي بلد لـــم يختره وفي 
زمن لم يختره وفي ظـــروف اجتماعية أو ثقافية 
أو سياســـية لم يخترهـــا. لقد كان بإمكان الســـيد 
المســـيح أن يولد في بلد الفلســـفة مثـــل أثينا، أو 
بالد الســـلطة مثل روما، ولكنه اختار فلســـطين 
حيث قرية بســـيطة وأناس بســـطاء وبيت فقير، 

كمـــا أنه اختـــار فتاة فقيـــرة ليولد منها.
وكان وقـــت ميـــالده متزامًنـــا مـــع حـــدث 
االكتتـــاب )اإلحصـــاء( الذي أصدره أغســـطس 
قيصـــر لـــكل اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة )لوقا 
1:2(، وهـــو بذلك أخـــذ رقم مواطـــن أرضي 
حيـــث كثيـــًرا مـــا قـــال عن نفســـه إنـــه: “ابن 
اإلنســـان”. وفـــي ذات الســـياق نجد أن الســـيد 
المســـيح يحمل اســـمين لكلٍّ منهمـــا دالّته القوية 
في حياة كل من يؤمن به. االســـم األول “يسوع” 
ويعني “مخلص” )متى 21:1( »وتدعو اســـمه 
يســـوع ألنه يخلص شـــعبه مـــن خطاياهم«. إنه 
اســـم يشـــير إلى بداية الخالص مـــن آثار خطيه 
آدم وحواء. أّما االســـم الثانـــي فهو “عمانوئيل” 
)متـــى 22:1(: »هوذا العذراء تحبـــل وتلد ابًنا 
ويدعـــون اســـمه عمانوئيل الذي تفســـيره هللا 
معنـــا«.. وهذا هو غنى ميالد وتجســـد الســـيد 
المســـيح، إذ صار -حًبا فينا نحن البشـــر- يسكن 
فينـــا ومعنا فـــي محبة فائقـــة المعرفـــة. ولكل 
ما ســـبق صـــار حدث الميـــالد حدًثـــا غنًيا بكل 
تفاصيلـــه وأحداثـــه. مـــن الالفـــت للنظـــر أنه 
“حـــدث مثمر”، بمعنى أن كل شـــخصياته قدمت 
شـــيًئا أو علـــى األدق “ولـــدت” ثمـــًرا مفرًحا: 
فالقديســـة مريم العذراء ولدت الســـيد المســـيح 
وقـــد اختارهـــا بحســـب تعبيـــر المـــالك ألنها 
الممتلئـــة نعمة )لوقـــا 28:1(، ثم جـــاءت قرية 
بيـــت لحم المغمورة والغيـــر معروفة والصغرى 
بين جيرانهـــا، فقدمت مذوًدا بســـيًطا للحيوانات 
ليكون مكان الســـيد المســـيح ويصير األشـــهر 
عالمًيـــا؛ وكثيـــًرا ما نجـــد في أيقونـــات الميالد 
صـــورة المـــذود بـــه حيوانـــات أهمهـــا الثور 
والحمار كمـــا تقـــول النبوة في )إشـــعياء3:1( 
»الثـــور يعرف قانيه، والحمـــار معلف صاحبه، 
أّما إســـرائيل فـــا يعرف، شـــعبي ال يفهم«. ثم 
يأتي الرعـــاة الذين كانـــوا في الباديـــة يرعون 
قطعانهم فيقدمون شـــغًفا وفرًحـــا إذ صاروا أول 
مـــن علم بميالد المســـيح. ومن بـــالد بعيده يأتي 
المجـــوس، هـــؤالء الحكمـــاء والعلمـــاء والذين 
تتّبعـــوا نجًمـــا في المشـــرق حتى وصلـــوا إلى 
ا  بيـــت لحم وقدمـــوا هداياهـــم ذهًبا ولباًنـــا وُمّرً
)متـــى11:2(. حتى المالئكة في الســـماء قدموا 
تســـابيح الفـــرح والبهجـــة وأنشـــودتهم الخالدة 

»المجـــد هلل في األعالي وعلى األرض الســـام 
وبالنـــاس المســـرة«؛ كل هـــؤالء قدموا شـــيًئا 
وأثمـــروا بحياتهـــم وبعطاياهـــم علـــى تنوع ما 
قدموه. والســـؤال اآلن عزيز القـــارئ: هل أنت 
ولـــود فـــي حياتك؟ هـــل أنـــت مثمر فـــي أيام 
عمـــرك؟ ماذا قدمـــت في ماضيك؟ ومـــاذا تقدم 
فـــي حاضرك؟ ومـــاذا ســـتقدم في مســـتقبلك؟ 
ســـوف اجيب على هذه التســـاؤالت وأستعراض 
معك كيف تكـــون ولوًدا ومثمـــًرا وحياتك غنية 

بمـــا تقدمه من خـــالل أمثلـــة ونماذج:

)1( البعـــض يلد أبناء وبنات على مســـتوى 
الجســـد من خالل الزواج المقـــدس، ومن خالل 
التربيـــة الحكيمـــة ينشـــأ أفـــراد نافعـــون جًدا، 
فيصيـــر اإلنســـان مواطًنا صالًحا بـــكل ما تعنيه 
هـــذه الكلمـــة، ومفيًدا فـــي المجتمع والكنيســـة 
والعالـــم كله، فـــاألب واألم في األســـرة القوية 
والمســـتقرة والســـعيدة والتـــي نســـميها “كيان 
الحـــب” تســـتطيع أن تربـــي وتعلم، ليـــس علًما 
فقط بـــل أخالًقا ومبـــادئ وِقَيًما، وتســـتطيع أن 
تغـــّذي المجتمع والوطن بنمـــاذج منيرة وخادمة 
تعمل علـــى إثراء الحيـــاة االجتماعيـــة والحياة 

اإلنســـانية في شـــتى المجاالت.
)2( والبعـــض يلـــد أبنـــاء وبنـــات علـــى 
المســـتوى اإلنســـاني خـــالل التلمـــذة األمينـــة 
المتنوعة.  الخدمة االجتماعيـــة  والمســـتمرة في 
هؤالء الذين يقومون بتســـليم الخبـــرة والمهارة 
إلى تالميـــذ لهم ســـواء في مجـــاالت الصناعة 
أو الزراعـــة أو االقتصاد، وهذا التســـليم األمين 
والممتد عبر ســـنوات وســـنوات هو الذي يثرى 
حياة البشـــر ويكون ســـبًبا في تقدمهم وتســـديد 

احتياجاتهـــم على تنوع أشـــكالها.
وعلـــى المســـتوى الروحـــي والكنســـي في 
مجـــال التكريس بأنواعه، حيث يتتلمذ االنســـان 
علـــى األب الروحي في تلمذه روحية مســـتمرة 
يتســـلم فيهـــا الخبـــرة الروحية والتقويـــة والتي 
يمكـــن أن يفيد بهـــا آخرين؛ وهكذا يلد اإلنســـان 

آخريـــن في ســـائر المجاالت.
)3( والبعـــض يقـــدم على مســـتوى العلوم 
االكتشـــافات  أو  االبتـــكارات  أو  االختراعـــات 
والتي تجعل حياة البشـــر أكثر ســـعادة ورفاهية 
وسالًما، كمن يقدم ويكتشـــف أدوية عديدة تشفي 
ماليين من البشـــر مثل الكســـندر فلمنج مكتشف 
البنســـلين. هؤالء يلدون من عقولهم واجتهاداتهم 
الجديـــد والجديد في كل جيـــل. يعملون من أجل 
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قداسة ابلابا يهنئ بطريرك األقباط الاكثويلك بعيد امليالد

ويهنئ بطريرك الروم األرثوذكس بالكريسماس

هّنـــأ قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، غبطـــة األنبا إبراهيم إســـحق 
بطريـــرك األقباط الكاثوليك بمصـــر بعيد الميالد المجيـــد، والذي احتفلت 
بـــه عدد مـــن الكنائس المســـيحية يوم األحـــد 25 ديســـمبر 2٠22م. زار 
قداســـة البابا صباح اليـــوم ذاته مقر بطريركية األقبـــاط الكاثوليك بكوبري 
القبة، وبرفقته وفد كنســـي، واســـتقبله غبطة البطريرك ومطارنة الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة وبعض الكهنة. أعرب قداســـته عن ســـعادته بالمحافظة على 
تقليـــد تبـــادل الزيارات فـــي مناســـبات األعياد، وســـعادته بلقـــاء غبطة 
البطريـــرك واألحبـــار األجـــالء وكل الحضور. من جانبـــه أعرب غبطة 
البطريـــرك إبراهيم إســـحق عن شـــكره وتقديره لقداســـة البابـــا ولمحبته 

التـــي يظهرها في كافـــة المواقف. 

قدم قداســـة البابا تواضروس الثانـــي التهنئة إلخوتنا 
الروم األرثوذكـــس بعيد الميالد المجيـــد، الذي حل يوم 
األحد 25 ديســـمبر 2٠22م، بحســـب التقويـــم الغربي. 
زار قداســـته مقر بطريركية الـــروم األرثوذكس بمنطقة 
الحمـــزاوي بالقاهـــرة، بعد ظهـــر اليوم ذاتـــه، وبرفقته 
وفـــد كنســـي، وكان فـــي اســـتقباله قداســـة البطريرك 
الثانـــي بطريرك اإلســـكندرية، وســـفير  ثيـــؤدوروس 
اليونـــان وبعـــض المطارنـــة حيـــث قـــدم لهـــم التهنئة 
بمناســـبة العيد. رحب غبطـــة البطريرك بقداســـة البابا 
والوفـــد المرافق لـــه، معرًبا عن تقديره لزيارة قداســـته 

 . تهنئته و

تكـــون الوفـــد المرافق لقداســـة البابا مـــن أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا دانيـــال مطـــران المعادي وســـكرتير 
المجمـــع المقدس، واألنبا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
اكليمندس األســـقف العام لكنائس قطـــاع ألماظة ومدينة 
األمل وشـــرق مدينة نصـــر، واألنبا ميخائيل األســـقف 
العـــام لكنائس قطـــاع حدائق القبة والوايلي والعباســـية، 
والقمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل البطريركية 
بالقاهـــرة، والراهـــب القس كيرلس األنبا بيشـــوي مدير 
مكتب قداســـة البابا، والقمص موســـى ابراهيم المتحدث 
الرســـمي باســـم الكنيســـة، واألســـتاذ جرجـــس صالح 
األمين العام الفخري لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط، 
والشـــماس رامي رزق من ســـكرتارية قداســـة البابا. 

تكـــون الوفد المرافق لقداســـة البابا مـــن أصحاب النيافـــة األنبا دانيال 
مطـــران المعـــادي وســـكرتير المجمع المقـــدس، واألنبا إرميا األســـقف 
العـــام، واألنبـــا اكليمندس األســـقف العـــام لكنائس قطاع ألماظـــة ومدينة 
األمـــل وشـــرق مدينة نصـــر، واألنبـــا ميخائيل األســـقف العـــام لكنائس 
قطاع حدائق القبة والوايلي والعباســـية، والقمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل البطريركية بالقاهـــرة، والراهب القس كيرلس األنبا بيشـــوي مدير 
مكتب قداســـة البابا، والقمص موســـى ابراهيم المتحدث الرســـمي باســـم 
الكنيســـة، واألســـتاذ جرجس صالح األمين العام الفخـــري لمجلس كنائس 

الشـــرق األوســـط، والشـــماس رامي رزق من سكرتارية قداســـة البابا. 



رقـــد فـــي الرب في ســـاعة مبكرة من صباح يـــوم الخميس 22 ديســـمبر 2٠22م، نيافة األنبا كيرلس أســـقف نجع حمادي وأبو تشـــت، بعـــد معاناة مع 
المـــرض في الســـنوات األخيرة. وقد نعاه قداســـة البابـــا تواضروس الثاني في بيـــان جاء فيه:

وُح لَِكْي َيْسَتِريُحوا ِمْن أَْتَعاِبِهْم، َوأَْعَمالُُهْم َتْتَبُعُهْم«.” )رؤ13:14(  بِّ ُمْنُذ اآلَن«. »َنَعْم« َيقُوُل الرُّ َماِء َقاِئاًل لِي اْكُتْب ُطوَبى لأِلَْمَواِت الَِّذيَن َيُموُتوَن ِفي الرَّ “َوَسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَّ

قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي والمجمع 
األرثوذكســـية  القبطيـــة  للكنيســـة  المقـــدس 
يودعـــون على رجـــاء القيامة مثلـــث الرحمات 

الجليل  الحبـــر 
نيافـــة األنبـــا كيرلس أســـقف إيبارشـــية نجع 

وتوابعها  حمـــادي 

الـــذي رقد فـــي الرب اليـــوم عن عمـــر بلغ 
٧4 ســـنة. بعد حيـــاة رهبانية اســـتمرت ما يزيد 
عـــن 4٩ ســـنة، رعـــى خاللهـــا إيبارشـــية نجع 

حمـــادي لمدة 45 ســـنة. 

لقـــد خـــدم نيافة األنبـــا كيرلس أبنـــاءه بروح 
األبـــوة المحبـــة وتحمل كثيًرا مـــن التجارب التي 

زّكتـــه، وتعامل معهـــا بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشـــيته وكل من عرفوه 
أو تعاملـــوا معـــه. وتحّمـــل نيافته أثقـــال المـــرض لفترة طويلة بـــال تذمر، 
بل بشـــكر وإيمان شـــاخص نحو الســـماء والملـــك المعد لنا من قبل إنشـــاء 
العالـــم. نياًحـــا لنفســـه البارة وعـــزاًء لمجمع كهنة إيبارشـــية نجـــع حمادي 

وشمامســـتها ولكافة الخـــدام والخادمات ولشـــعبها المبارك. 

الخميس 22 ديسمبر 2٠22م.. 13 كيهك 1٧3٩ش. 

وأُقيمـــت في الخامســـة من مســـاء يـــوم الخميس 22 ديســـمبر 2٠22م، 
بديـــر القديس األنبـــا بضابا بنجع حمـــادي، صلوات تجنيز مثلـــث الرحمات 
األنبـــا كيرلـــس أســـقف نجع حمادي وأبو تشـــت، حيـــث أناب قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي عنه اللجنـــة البابويـــة المشـــرفة على إيبارشـــية نجع 
حمـــادي لصالة الجنازة، ونقل تعزيات قداســـته لكهنة وشـــعب اإليبارشـــية، 
وهـــم أصحـــاب النيافة: األنبـــا بيمن مطران نقـــادة وقـــوص، واألنبا يوأنس 
أســـقف أســـيوط، واألنبا بيجول أسقف ورئيس دير الســـيدة العذراء المحرق. 

شـــارك فـــي الصلوات 15 مـــن أحبار الكنيســـة، وعدد كبيـــر من اآلباء 
الكهنـــة مـــن إيبارشـــيات مختلفة. كما شـــارك فـــي صلـــوات التجنيز وفود 

رهبانيـــة من عـــدة أديرة. 

حضـــر الصالة اللواء أشـــرف غريب محافظ 
قنا، ومدير األمـــن، وعدد من القيـــادات التنفيذية 
والمحليـــة ونـــواب البرلمان بقنا. كمـــا حضرها 
نيافـــة األنبـــا عمانوئيل مطـــران طيبـــة لألقباط 

ثوليك.  لكا ا

مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا كيرلس في 
ر  سطو

- ُولِد ِباســـم شـــكري رزق حنيـــن في مركز 
منفلـــوط، محافظـــة أســـيوط يـــوم 24 ســـبتمبر 

1٩48م.

- حصـــل علـــى بكالوريوس تجـــارة جامعة 
 . ط سيو أ

- ُعيِّن قبل رهبنته ناظًرا لدير القديس األنبا بوال بالبحر األحمر. 

- ترهـــب فـــي ديـــر القديس األنبا بـــوال بالبحـــر األحمر باســـم الراهب 
أنطونيـــوس األنبا بـــوال يوم 1٧ أكتوبـــر 1٩٧3م. 

- سيم كاهًنا يوم 2٦ ديسمبر 1٩٧5م. 

- ســـيم أسقًفا إليبارشـــية نجع حمادي وفرشـــوط وبهجورة وأبوتشت يوم 
2٩ مايو 1٩٧٧م. 

- تولـــى العديـــد من الخدمـــات الرعويـــة اإلضافية خالل فترة أســـقفيته 
مـــن بينها تعيينه نائًبـــا باباوًيا لدير القديس األنبا شـــنوده بســـوهاج في بداية 
رحلة إعـــادة الحياة الرهبانيـــة للدير، وأيًضـــا تعيينه نائًبا بابوًيا إليبارشـــية 
منفلوط وأبنوب عقب نياحة أســـقفها األســـبق مثلث الرحمـــات األنبا لوكاس 

1٩83م.  عام 

- عانى في السنوات األخيرة من أمراض عديدة.

- تنبح يوم الخميس 22 ديسمبر 2٠22م.
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يوم األربعاء 1٤ ديسمبر 2٠22م 
+ وفـــد مـــن دار الكتـــاب المقـــدس بمصر 
برئاســـة المهنـــدس أميـــر إلهامي مديـــر الدار 
وبعض أعضـــاء المجلس وقيـــادات الدار، حيث 
عرضـــوا على قداســـته آخر مســـتجدات العمل 
فـــي الـــدار، وأحـــدث إصداراتها مـــن الكتب. 
ويحـــرص مســـئولو دار الكتاب المقـــدس على 
إحاطـــة قداســـة البابـــا علًمـــا بصفة مســـتمرة 
بمجريات العمـــل في الدار والخطط المســـتقبلية 
لـــه، في إطـــار خدمـــة نشـــر الكتـــاب المقدس 

ومحتـــواه ألبناء الكنيســـة. 

يوم الخميس 1٥ ديسمبر 2٠22م 
+ ســـفيرة جمهوريـــة قبرص الســـيدة بولي 
إيوانـــو، وأكـــدت الســـفيرة القبرصيـــة خـــالل 
اللقـــاء علـــى العالقـــات المتميـــزة التـــي تربط 
بيـــن مصر وقبرص. وقدم قداســـة البابا شـــرًحا 
مختصـــًرا عن تاريـــخ مصر وتاريخ الكنيســـة 
القبطيـــة وعـــن عائلـــة الكنائس األرثوذكســـية 
القديمة، مشـــيًرا إلى تواجد الكنيســـة القبطية في 
قبـــرص والعالقـــة الطيبة مع رئيس األســـاقفة. 
واستفســـرت الســـفيرة عـــن رؤية قداســـة البابا 
الحتياجـــات مصر المســـتقبلية وأجاب قداســـته 
بـــأن هنـــاك أولويـــة كبـــرى لبنـــاء المزيد من 
المـــدارس، حيث أن التعليم يمثل األســـاس، يليه 
دعـــم االقتصـــاد ودعم الفئـــات األكثر فقـــًرا ثم 
دور اإلعـــالم الـــذي يقع على عاتقـــه بناء وعي 
األجيـــال الصاعدة. وفـــي ختام الزيـــارة قدمت 
الســـفيرة دعوة لقداســـة البابا لزيارة قبرص عند 

تنصيـــب رئيس األســـاقفة الجديد. 

+ ســـفير جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 
الســـيد ســـاجد بالل، الذي وذلـــك للتعرف على 
قداســـة البابا، وقـــدم خالل اللقاء نبـــذة عن دولة 
باكســـتان، وقـــدم كذلك دعـــوة لقداســـته لزيارة 
باكســـتان. ومـــن جهتـــه حـــدث قداســـة البابـــا 
ســـعادة الســـفير عـــن تاريـــخ الكنيســـة القبطية 
األرثوذكســـية وتاريـــخ مصـــر، مشـــيًرا إلـــى 
العالقـــة الطيبة للكنيســـة مع الجهـــات الحكومية 

األزهر.  ومؤسســـة 

Jose Je-  + ســـفير جمهورية بيرو السيد
sus Guillermo، وقدم الســـفير شـــرًحا عن 
دولـــة بيـــرو، مشـــيًرا إلـــى محبة شـــعب بيرو 
للقديـــس مار مرقس الرســـول، والتي يجســـدها 

قداســـته هدية تذكاريـــة للوزير اللبنانـــي والوفد 
المرافـــق لـــه متمنًيـــا لســـيادته زيـــارة موفقه 

فـــي مصر.  وقضاء وقـــت طيب 

يوم الخميس 22 ديسمبر 2٠22م 
+ وزير النقل الكندي الســـيد عمـــر الجبرة، 
الـــذي يقوم بزيـــارة لمصر حالًيا ضمـــن الجولة 
التـــي يقـــوم بها فـــي عدد مـــن الـــدول العربية. 
تناول اللقـــاء عدد من الموضوعات حيث أشـــار 
قداســـة البابـــا إلى التاريـــخ المصـــري والوحدة 
الوطنيـــة الطبيعيـــة التـــي تتمتع لهـــا مصر من 
خالل تعايـــش المصرييـــن مًعا عبـــر العصور 
حول نهر النيل. وأشـــاد قداســـته بالعالقة الطيبة 
التـــي تربط بيـــن الكنيســـة والدولـــة والبرلمان 
والكنائس األخـــرى الموجودة على أرض مصر، 
وكذلـــك العالقة الوديـــة التي تجمع بين قداســـته 
وبين فضيلـــة اإلمام األكبر شـــيخ األزهر. ودعا 
قداســـة البابا ضيفه إلى زيـــارة المناطق األثرية 
المصريـــة للتعرف بشـــكل أكبر علـــى التاريخ 
المصـــري العريـــق، كما دعـــاه أيًضـــا لزيارة 
المشـــروعات القوميـــة التي تـــم إنجازها مؤخًرا 
فـــي مصر. وأكد قداســـته علـــى أن مصر كانت 
تواجه قضيتين هامتين، همـــا اإلرهاب واالنهيار 
االقتصادي، وتمكنت مـــن النهوض بالمجتمعات 
الفقيـــرة وتلبية حاجاتهـــم األساســـية والنهوض 
بمســـتوى التعليم، كما نجحت فـــي القضاء على 
اإلرهاب، وتمنى له قداســـة البابـــا زيارة ممتعة 
لمصر. ومـــن جهته أثنـــى الوزير علـــى الدور 
الـــذي تقوم بـــه الكنيســـة القبطية فـــي المجتمع 
الكنـــدي واهتمامهـــا بالتعليم هناك، مشـــيرا إلى 
أنه تربطه عالقـــة متميزة بالكنيســـة القبطية في 
كندا وأنـــه حريص على التواصـــل بصفة دائمة 
مع مســـئوليها وكذلـــك تقديم التهنئـــة في األعياد 

المختلفة.  الكنســـية  والمناسبات 

عضـــوات  األعمـــال،  ســـيدات  وفـــد   +
اللجنـــة العامة لالتحـــاد العام للغـــرف التجارية 
المصرية. تعرف قداســـته منهن على األنشـــطة 
التـــي يقمن فـــي مجـــاالت الصحة والســـياحة 
والزراعة والصناعة، كما عرضن على قداســـة 
البابـــا جهودهن في مجـــال دعم المـــرأة. وأثنى 
قداســـة البابا على دور المرأة فـــي المجتمع كأم 
وزوجة وســـيدة عاملة، مشـــيًدا بما تقدمه سيدات 

األعمـــال من جهـــود، وتمنى لهـــن التوفيق

وجود كنيســـة وجامعـــة على اســـم القديس مار 
مرقـــس، إلى جانـــب إطالق اســـم مرقس على 
العديـــد مـــن البيروفيين. ومن جهته قدم قداســـة 
البابا نبـــذة عن الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 

وعـــن تواجدها فـــي بيرو. 

يوم الســـبت 1٧ ديســـمبر 2٠22م )بالمقر 
البابـــوي بدير القديـــس األنبا بيشـــوي بوادي 

لنطرون(  ا
+ نيافـــة األنبـــا إغناطيوس األســـقف العام 
إليبارشـــية المحلة الكبرى، الـــذي عرض على 
قداســـته بعـــض الموضوعات الخاصـــة بالعمل 

اإليبارشـــية.  في  الرعوي 

يـــوم األحـــد 1٨ ديســـمبر 2٠22م )بالمقر 
بالقاهرة(  البابـــوي 

+ نيافـــة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة 
ومطـــروح والخمس مدن الغربيـــة، وذلك عقب 
عودتـــه من رحلـــة عالجية بالخـــارج، واطمأن 
قداســـة البابا على صحته، وهنأه بمناســـبة العيد 
الواحد والخمسين لســـيامته أسقًفا )12 ديسمبر(، 

وعيد ميالد نيافته )1٧ ديســـمبر(. 

يوم االثنين 1٩ ديسمبر 2٠22م 
+ نيافـــة األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس 
قطاع شـــبرا الجنوبية، وبرفقته اآلباء كهنة كنيسة 
الشـــهيد مار جرجس بجزيرة بـــدران وبعض من 
أعضاء مجلســـها، وذلك لمتابعـــة موضوع تجديد 
الكنيســـة، حيث عرضوا على قداســـته تقريًرا بما 
وصلـــت إليه أعمـــال تجديدها حتـــى اآلن وخطة 

اســـتكمال التجديد، تمهيًدا لتدشينها. 

يوم الثاثاء 2٠ ديسمبر 2٠22م 
+ وزير الداخليـــة والبلديات اللبناني القاضي 
بســـام مولوي، وذلـــك في إطار زيارتـــه الحالية 
لمصر. وأشـــار ســـيادته أثنـــاء اللقـــاء إلى أنها 
المـــرة األولى التي يـــزور فيها مصـــر، معرًبا 
عن ســـعادته بدعـــوة وزير الداخليـــة المصري 
اللـــواء محمود توفيـــق له لزيـــارة مصر. ومن 
جهتـــه رحب قداســـة البابـــا بضيفه ثـــم تحدث 
عن تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية، 
وأثنى قداســـته علـــى العالقة الطيبـــة التي تجمع 
الكنيســـة مع الحكومة واألزهر وكذلك الطوائف 
المســـيحية األخـــرى. وفي ختـــام الزيـــارة قدم 

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، عدًدا من الزائرين، كالتالي: 

قداسة ابلابا يلتيق بَمْجمع رهبان دير القديس ِيْنس القصري بالعلمني
التقـــى قداســـة البابا تواضروس الثاني مســـاء يوم الجمعة 1٦ ديســـمبر 2٠22م، في المقر البابوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بـــوادي النطرون، نيافة 
األنبا ديســـقوروس، أســـقف ورئيس ديـــر القديس ِيْحنس القصيـــر بالعلمين وبرفقِته مجمـــع رهبان الدير. افتتح قداســـة البابا اللقاء بالصـــالة، رحب بعدها 
بنيافة األب األســـقف ومجمع رهبان الدير، ومن جهتهم شـــكر اآلباء الرهبان قداســـته على ســـيامة نيافة األنبا ديســـقوروس أســـقًفا ورئيًســـا للدير. ثم ألقى 
قداســـته كلمـــة على اآلباء حول »خمســـة أوجه رئيســـية للدعـــوة الرهبانية”، وهي: )1( محبـــة الكتاب المقـــدس، )2( محبة الصالة المقدســـة، )3( محبة 
ة الُمقدســـة. في الختام أجاب قداســـة البابا على أســـئلة الحضور، وَمَنحهـــم بعض الهدايا،  التوبـــة المقدســـة، )4( محبـــة األبديَّة الُمقدســـة، )5( محبة اإلِِخوَّ

تذكارية.  قداســـته صورة  والتقطوا مع 

»ايوحه« كلمة نسمعها عن الشهور القمرية، والكلمة ابلقبطية ⲓⲟϩ أي قمر



7 جملة الكرازة -  ٣0 ديسمرب 2022

kerameuj القرموصي« هو الفخاري، والكلمة أصلها يوانين«

قداسة ابلابا يلتيق كهنة قطاع رشق السكة احلديد

التقـــى قداســـة البابا فـــي الملحـــق اإلداري 
الجديـــد التابـــع للمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية، مســـاء يـــوم االثنين 1٩ 
ديســـمبر 2٠22م، نيافـــة األنبـــا مارتيـــروس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع شـــرق الســـكة 
الحديـــد، وبرفقته اآلباء كهنة القطاع وأســـرهم. 
وألقـــى نيافة األنبـــا مارتيروس، كلمـــة في بداية 
اللقـــاء قدم في بدايتها التهنئة لقداســـة البابا بالعيد 

قداســـته مـــع مجامع كهنـــة، يســـتضيفه المبنى 
اإلداري الجديـــد، حيـــث التقى مـــن قبل مجمَعي 
كهنـــة قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمل وشـــرق 
مدينـــة نصر، وعين شـــمس والمطريـــة وحلمية 
الزيتـــون. ثـــم ألقى قداســـته كلمـــة روحية على 
اآلبـــاء، وفـــي الختام أجـــاب قداســـة البابا على 
أســـئلة الحضور، ووزع عليهـــم هدايا، والتقطوا 

مع قداســـته صـــوًرا تذكارية. 

العاشـــر لتجليس قداســـته، وعلى افتتـــاح المبنى 
اإلداري الجديد، كما شـــكر قداســـة البابا لعنايته 
الدائمـــة بالخدمـــة ومتابعته العمـــل الرعوي في 
كنائـــس القطاع، كما قدم عرًضـــا يوضح وضع 

الخدمـــة في كنائس »شـــرق الســـكة«. 

ثـــم ألقى قداســـة البابـــا كلمة رحـــب خاللها 
بنيافـــة األب األســـقف واآلباء الكهنة وأســـرهم، 
مشـــيًرا إلى أن هـــذا اللقـــاء هو ثالـــث لقاءات 

وكهنة كنائس حدائق القبة والواييل والعباسية

كمـــا التقى قداســـته في الملحـــق اإلداري الجديد التابـــع للمقر البابوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، مســـاء يـــوم الثالثاء 2٠ ديســـمبر 
2٠22م، نيافـــة األنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطـــاع حدائق القبة 
والوايلي والعباســـية وبرفقته اآلبـــاء كهنة القطاع وزوجاتهـــم. ألقى نيافة 
األنبـــا ميخائيـــل، كلمة فـــي بداية اللقـــاء هنأ خاللها قداســـة البابـــا بالعيد 
العاشـــر لتجليس قداســـته، وعيد ميالده الســـبعين، كما هنأ قداســـته على 
افتتـــاح المبنـــى اإلداري الجديـــد. وقـــدم نيافتـــه عرًضـــا تقديمًيا تضمن 

تقريـــًرا للخدمـــة بالقطاع. ثم ألقى قداســـة البابا كلمة رحـــب خاللها بنيافة 
األب األســـقف واآلبـــاء الكهنة وزوجاتهم، مشـــيًرا إلى أن هـــذا اللقاء هو 
رابـــع اللقاءات التي يعقدها قداســـته مع مجمع كهنة، فـــي المبنى اإلداري 
الجديـــد. وألقـــى قداســـته كلمـــة روحية حول “حيـــاة الرضـــا”، ثم أجاب 
قداســـة البابا على أســـئلة الحضور، ومنحهم بعض الهدايـــا، والتقطوا مع 

تذكارية.  قداســـته صوًرا 

وفريق أسقفية اخلدمات
اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني فـــي المقر البابـــوي بالقاهرة، 
يـــوم الخميس 22 ديســـمبر 2٠22م، نيافـــة األنبا يوليوس األســـقف العام 
لمصر القديمة وأســـقفية الخدمـــات العامة، وبرفقتـــه األب القمص رافائيل 
ثـــروت نائب أســـقف الخدمات، وفريق مركـــز التدريب، والمنســـق العام، 
والمنســـقين الميدانيين، وأعضاء مركز الدراســـات االجتماعية، والمحاسبين 
الميدانييـــن؛ حيث تـــم تخريج دفعـــة جديدة من ممارســـي التنميـــة، الذين 

ســـيخدمون في حوالي ثالثيـــن منطقة فقيـــرة في عدد من اإليبارشـــيات. 

أجرى قداســـته حواًرا مـــع الخدام والخادمات عبروا فيه عن شـــكرهم 
لقداســـته وألســـقفية الخدمات على الـــدور التنموي المتميز الـــذي تقوم به 
فـــي خدمة المناطـــق األكثر احتياًجا. ووعدوا قداســـة البابـــا على بذل كل 
الجهـــد لصنـــع تغيير إيجابي فى مناطـــق خدمتهم. وفي نهايـــة اللقاء وزع 

قداســـته على الحضور بعض الهدايـــا التذكارية. 
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ترجم األقباط سفر الرؤاي ابسم »سفر اجلليان« وهي اليت نسمعها يف تسبحة كيهك »هوذا إمرأة يف اجلليان«

قداسة ابلابا يف “سيرنچيا 4”: سهرة كيهكية للشباب

صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، صلوات التســـبحة الكيهكية “ســـينرچيا 4” التي نظمتها للمرة 
الرابعة لجنة جامعة بأســـقفية الشـــباب. بدأت التســـبحة في العاشـــرة من 
مســـاء يـــوم الخميـــس 22 ديســـمبر 2٠22م، واُخُتتمت بالقـــداس اإللهي 

الذي انتهى الســـاعة الســـابعة مـــن صباح اليـــوم التالي. 

شـــارك في الصلـــوات أصحاب النيافة: األنبا موســـى األســـقف العام 
للشـــباب، واألنبـــا رافائيل األســـقف العـــام لكنائس قطاع وســـط القاهرة، 

واألنبا مقار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان، واألنبـــا ميخائيل 
األســـقف العام لكنائـــس قطاع حدائق القبـــة والوايلي والعباســـية، وبعض 
اآلبـــاء الكهنة، وخورس الكليـــة اإلكليريكية بقيادة األرشـــيدياكون إبراهيم 
عيـــاد، ومئات من الشمامســـة مـــن الطلبة الجامعيين. كما شـــارك اآلالف 
من الشـــباب والشـــابات الذين جاءوا مـــن العديد من إيبارشـــيات مصر، 
وامتـــألت بهم الكنيســـة الكبـــرى بالكاتدرائية آلخرها وامتـــدت تواجدهم 

خارجها. إلى 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
ألقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة في االجتماع األســـبوعي 
مســـاء يوم األربعاء 14 ديســـمبر 2٠22م، من كنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس األنبا بيشـــوي بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائية العباســـية، وُبثت 
العظة عبـــر القنوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعة للمركز 
اإلعالمـــي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. اســـتكمل قداســـته السلســـلة 
التعليميـــة الجديـــدة »حكمة األصـــوام فـــي كنيســـتنا«، وكان العظة عن 
»ِســـَراُج اْلَجَســـِد ُهـــَو اْلَعْيُن« )مـــت 22:٦(، وأوضح بعـــض الصفات 
للعيـــن. كمـــا ألقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة فـــي االجتماع 
األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 21 ديســـمبر 2٠22م، من كنيسة السيدة 
العـــذراء والقديس األنبا بيشـــوي بالمقر البابـــوي بالكاتدرائية العباســـية، 
وُبثـــت العظة عبر القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعة 

وأعرب قداســـة البابا عن ترحيبـــه بوفد من إحدى المـــدارس القبطية 
بكندا والذين حضروا االجتماع، وقال قداســـة البابـــا: »أيًضا أرحب اليوم 
Philopa-  بمجموعـــة اإلخوة األحباء واألخـــوات واألبناء من مدرســـة
teer Christian College فـــي كندا، وهذه مدرســـة مســـيحية قبطية 
موجودة في كندا في مسيســـاجا، وهي مدرســـة ناجحة للغايـــة، ولها إدارة 
ناجحـــة، وموجـــود معنا مديرة المدرســـة فيبي أبونا آنجيلـــوس، وموجود 
معنا أبونا بيشـــوي وصفي، وبعض األســـاتذة.« ووجـــه كالمه للضيوف: 
»أهاًل وســـهاًل بكم، وأنتـــم تقومون بجولة في مصر كلهـــا، كأنكم تريدون 

ثم ألقى قداسته العظة حول »شهود الفم« وهي الحلقة الرابعة من سلسلة »حكمة األصوام في كنيستنا« )تجدها منشورة في هذا العدد صـ1٠(.

للمركـــز اإلعالمي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. وفي مســـتهل عظته 
هنأ قداســـته الكنائـــس المســـيحية التي احتفلـــت يوم األحد 25 ديســـمبر 
2٠22م، بعيـــد ميـــالد المســـيح، وقال قداســـته: »أحب أن نهنـــئ إخوتنا 
فـــي الكنائس المســـيحية الذين ســـيحتفلون بعيد الميالد المجيـــد يوم األحد 
القادم، حســـب التقويـــم الغربي في 25 ديســـمبر.« وأضـــاف: »احتفالنا 
بعيـــد الميـــالد هو احتفال واحـــد في العالـــم، ولكن اختـــالف التقاويم بين 
الشـــرق والغـــرب يجعل وجود فـــارق 13 يوًمـــا. ففي الغـــرب يحتفلون 
فـــي 25 ديســـمبر ونحن في الشـــرق نحتفل يوم ٧ ينايـــر، وال عالقة لهذا 
االختـــالف باإليمان أو العقيدة أو في المناســـبة، ولكنـــه اختالف التقويم أو 

اختـــالف فلكي كمـــا يقولون«. 

أن تأخـــذوا مصر وتعـــودون بها، أهاًل وســـهاًل بكم، أبونا بيشـــوي كاهن 
كنيسة الســـيدة العذراء واألنبا أثناســـيوس بإيبارشية مسيســـاجا وفانكوفر 
بغـــرب كندا، وهذه الزيـــارة يقومون بها باســـتمرار، وتوقفت أيام كورونا 
بطبيعـــة الحـــال، ويحاولـــون أن يربطوا أوالدنـــا وبناتنا األجيـــال الثانية 
ا،  والثالثـــة والرابعـــة أن يربطوهـــم بمصـــر، والحقيقة هذا أمر حلـــو جّدً
ولهـــم مقابـــالت كثيرة مع مســـئولين داخل مصـــر، ليأخذوا فكـــرة جيدة 
عـــن مصر، أهاًل وســـهاًل بكـــم، وبعد االجتماع ســـنقوم بالتقـــاط الصور 

هنا«.  المقر  في مدخـــل 
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»أبوصري« اسم مدينة شهرية، وهي نسبة للمعبود املصري القدمي أوزير

حمارضة لقداسة ابلابا يف ادلورة اتلدريبية لآلباء الكهنة اجلدد

قداسة ابلابا يفتتح معرض دار الكتاب املقدس

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم األحد 25 ديســـمبر 
2٠22م، محاضـــرة بعنـــوان »مبـــادئ مهمة فـــي حيـــاة األب الكاهن«، 
وذلـــك في ختـــام الـــدورة التدريبية الخاصة باآلبـــاء الكهنة الجـــدد، التي 
نظمهـــا »المعهد القبطي للتدبير الكنســـي والتنمية« بقيـــادة الدكتور مجدي 
لطيف الســـندي عميـــد المعهد، لمدة ســـتة أيام في مركـــز لوجوس بالمقر 
البابـــوي بدير القديس األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون، وحضرها 48 من 
اآلبـــاء الكهنة الذين تمت ســـيامتهم خـــالل فترة صوم الميـــالد ويقضون 
حالًيـــا فتـــرة األربعين يوًمـــا التالية للســـيامة في أديـــرة وادي النطرون. 

Papal Decree: 6/2022
Appointment of Fr. Cedrack Elanba 

Bishoy as Priest

St. Mark Coptic Orthodox Church; 
St. Thomas, U.S. Virgin Islands

Fr. Cedrack Elanba Bishoy is hereby 
appointed on this date as Priest of the 
Coptic Orthodox Church to serve the Coptic 
Orthodox community and to supervise and 
have responsibility for all administrative, 
pastoral and financial activities of the 
Coptic Orthodox Church on St. Thomas, 
U.S. Virgin Islands. Until further notice, Fr. 
Cedrack is to be the only Priest of the Coptic 
Orthodox Church residing of St. Thomas.

By this decree we notify the Coptic 
Orthodox Church and our congregations 
worldwide, as well as all civil and religious 
authorities, including the governmental and 
legal authorities on St. Thomas, U.S. Virgin 
Islands of this appointment.

May God bless the people of St. Thomas 
and the ministry of Fr. Cedrack.

وتنـــاول قداســـة البابا فـــي محاضرته ســـبع مبادئ أساســـية فـــي خدمة 
الكاهـــن، وهـــي: )1( مفتـــاح القلوب هو المحبـــة. )2( الفكـــر القويم قائم 
علـــى الكتـــاب المقدس. )3( احـــذر العدو المقيـــم )الـــذات(. )4( التجديد 
احتياج دائـــم للخدمة. )5( كن جزًءا من امتداد ونمو الكنيســـة المســـتمر. 
)٦( كـــن دائًمـــا صاحب رؤيـــة للمســـتقبل. )٧( اعلم أن نهايـــة أمر خير 
مـــن بدايته. كما أدار قداســـته حواًرا مـــع اآلباء عن مدى اســـتفادتهم من 

التدريـــب، وعن حياتهـــم وخدمتهم الكنســـية الجديدة. 

عقد في شهر نوفمبر من 2٠21م. 

قرار بابوي رقم ٧/22٠2
بخصوص إيبارشية حلوان والمعصرة

نظـــًرا للظروف الصحية التي يمر بها نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف إيبارشـــية حلوان والمعصرة 
وتوابعهـــا، يوقـــف  مع بدايـــة الســـنة 2٠23 أي تعامالت مع نيافتـــه إدارية أو ماليـــة أو رعوية، 
وتقـــوم اللجنـــة المالية بالمشـــاركة مع األب الوكيل بتصرف أمور اإليبارشـــية بالبنـــود التالية حتى 

آخر. إشعار 
1- تفعيـــل الئحـــة المجمع المقـــدس وباألخص تعييـــن لجان الكنيســـة على أن يتم االســـتعانة 
مـــن اللجان القديمة بتعيين استشـــاري لالســـتفادة من خبرتهم وــــلك طبًقا لتقرير اللجنـــة المالية إذا 

تـــراءت لها صفـــة األمانة واالســـتخدام الصحيح ألموال الكنيســـة.
2- جميـــع اإليـــرادات تصـــب داخل خزينة الكنيســـة والصـــرف على أعمال وأنشـــطة وأخوة 
الـــرب من خالل كشـــوف معتمـــدة طبًقا لمـــا أعددته اللجنـــة الماليـــة للمطرانية مـــن الئحة مالية 

وطـــرق الصرف والتوجيه المحاســـبي.
3- إعداد موقف مالي كل ثالث أشهر على أن يراجع ويعتمد من اللجنة المالية للمطرانية.

4- يمنع منًعا باًتا على أي كنيســـة أو مستشـــفى تابعة للكنيســـة طبع أي دفاتر تحصيل إيرادات 
إال من خالل المطرانيـــة وبمتابعة اللجنة المالية.

5- فتح حســـاب بنكي لكل كنيســـة مع عـــدم االحتفاظ بمبالـــغ كبيرة داخل خزينة الكنيســـة إال 
في حـــدود المصروفات األســـبوعية ويتم تحديـــد المبلغ بين لجنة الكنيســـة واألب المســـئول تحت 

للمطرانية. المالية  اللجنة  إشـــراف 
٦- علـــى إن يتـــم تعيين أمنـــاء الصناديـــق للكنائس من المحاســـبين أو تعيين مســـاعد لهم من 
المحاســـبين وذلـــك لتوحيد الفكر والعمل المحاســـبي للمطرانيـــة وخاصة اللجنـــة المالية تعمل اآلن 

علـــى إنشـــاء برنامج محاســـبي موحد وال يســـتطيع العمل عليه إال محاســـب متخصص.
٧- تعيين لجان خاصة بأخوة الرب تحت إشراف األب الكاهن المسئول.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة

افتتح قداســـة البابا تواضروس 
الثانـــي مســـاء يـــوم األربعاء 14 
ديســـمبر 2٠22م، علـــى هامش 
األســـبوعي  األربعـــاء  اجتمـــاع 
الكتـــاب  معـــرض  لقداســـته، 
المقـــدس الذي تنظمـــه دار الكتاب 
المقـــدس بمصر لمدة يـــوم واحد 
بالعباسية.  المرقســـية  بالكاتدرائية 

الكبير  بالدور  قداســـته  وأشاد 
الذي يقوم بـــه دار الكتاب المقدس 
في نشـــر كلمة هللا، لجميع الفئات 
واألعمـــار، واهتمامهـــم بتقديـــم 
للمكفوفيـــن،  المقـــدس  الكتـــاب 
وأســـاليب  بطـــرق  ولألطفـــال 
مختلفـــة. ودعا قداســـة البابا إلى 
تقديـــم الكتـــاب المقـــدس هديـــة 
والمناســـبات  المجامالت  خـــالل 
االجتماعية بين األســـر واألفراد. 
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»حورس« معبود مصري قدمي, وابلقبطية ϩⲱⲣ وإليه يُنسب أمساء الكثري من املدن والشخصيات

أن  تحــاول  والكنيســة  هــدف،  لــه  صــوم  كل 
ــق هــذا الهــدف مــن أجــل إصــالح  ــي تحقي تســاعدك ف
الجهــاز الروحــي فــي اإلنســان. هــذا الجهــاز الروحــي 
ــة  ــب. األذن الروحي ــم وقل ــن وف ــن أذن وعي ــون م يتك
تكــون ســليمة بالطاعــة، والعيــن الروحيــة تكــون ســليمة 
ــوم عــن صــوم  ــاوة.. ســأتكلم معكــم الي بالبســاطة والنف
ــم.  ــه إصــالح الف ــدف من ــل اله ــل، وصــوم الرس الرس

الهــدف مــن الفــم هــو الــكالم فــي األســاس، وأكثــر 
نشــاط يقــوم بــه اإلنســان كل يــوم هــو الــكالم؛ والــكالم 
ــة  ــه الســمع والكتاب ــق ب ــرة، متعل ــه أشــياء كثي ــق ب يتعل
والقــراءة، فــكل هــذه األنشــطة مرتبطــة بالفــم والــكالم. 
فكــرة الفــم وفكــرة الصــوم الرســل قائمــة علــى عبــارة 
»تكونــون لــي شــهوًدا« )أع8:1(. يصيــر اإلنســان 
المســيحي شــاهًدا للمســيح، والشــهادة تمــّر بمراحــل 
متعــددة حتــى يتحــول اإلنســان مــن شــاهد إلــى شــهيد، 
ــة  ــًدا. الحظــوا أن الوصي ــر ج ــى كبي ــا معن ــة له فالكلم
»اذهبــوا  هــي:  لتالميــذه  المســيح  للســيد  األخيــرة 
ــن  ــع األمــم، وعّمدوهــم بِاســم اآلب واالب وتلمــذوا جمي
والــروح القــدس، وعلّموهــم أن يحفظــوا جميــع مــا 
أوصيتكــم بــه، وهــا أنــا معكــم كل األيــام وإلــى انقضــاء 
األخيــرة  فالوصيــة  )مــت28:1٩،2٠(،  الدهــر« 
ــن  ــل وكل م ــل األول للرس ــي العم ــيح وه ــيد المس للس
يؤمــن بالمســيح هــي الشــهادة. عــن أهميــة الــكالم قــال 
ــى أراك”،  ــم حت ــا: “تكل ــن قديًم ــفة اليونانيي ــد الفالس أح
وهنــاك تعبيــر مشــابه فــي اإلنجيــل: »لغتــك تظهــرك« 
)مــت2٦: ٧3(، وهنــاك أمثلــة شــعبية كثيــرة فــي 
مجتمعنــا المصــري مثــل: “لســانك حصانــك، إن صنتــه 
صانــك، وإن هنتــه هانــك”، وتذّكرنــا باآليــة: »بكالمــك 
تتبــّرر وبكالمــك ُتــدان« )مــت3٧:12(. هنــاك تعبيــر 
صعــب يقــول: “قلــب األحمــق فــي فيــه، ولســان العاقــل 
فــي قلبــه”، أي أن األحمــق لســانه يقــول أي كالم يخطــر 
لــه، فــي أي وقــت وبأّيــة صــورة، بينمــا لســان العاقــل 
فــي قلبــه. األذن تســمع والعيــن تــرى، كالهمــا يســتقبل، 
ــم  ــي الف ــورة ف ــل. الخط ــب يرس ــع القل ــان م ــن اللس لك
واللســان أن مــا يخــرج منــه ال يمكــن أن يرجــع، حتــى 
ــة  ــة أو غضــب أو نميم ــذر اإلنســان عــن إهان ــو اعت ل
ــْن  ــم: »َم ــليمان الحكي ــول س ــخ. يق ــتر... ال ــدم س أو ع
َيحَفــُظ فَمــُه ولِســاَنُه، َيحَفــُظ ِمــَن الّضيقــاِت َنفَســُه« 
)أَم23:21(، وهــو مــا جعــل داود النبــي العظيــم يقــول: 
 » ــَفَتيَّ ــاَب َش ــْظ ب ــي. احَف ــا لَفم ــا َربُّ حاِرًس ــْل ي »اجَع
ــة أمــام شــفتّي. قــد  ــة حديدي )مــز3:141(، اجعــل بّواب
ــا  ــة مثلم ــع خطي ــان وتمن ــم اإلنس ــن ف ــة م ــرج كلم تخ
نقــرأ فــي قصــة أبيجايــل، وهنــاك كلمــة ُتفقــد اإلنســان 
البركــة مثــل قصــة يعقــوب وعيســو، وكلمــة قــد تضّيــع 
قــوة إنســان مثــل شمشــون ودليلــة، وكلمــة تكســب 
النفــوس مثــل بطــرس الرســول يــوم الخمســين، وكلمــة 
ــة أم  ــع حن ــا حــدث م ــة مثلم ــان برك ــا اإلنس ــذ منه يأخ
صموئيــل... صــوم الرســل هــو صــوم الفــم، أن تكــون 
شــاهًدا للمســيح. همــاك مــن يشــهد بالفــم: باللســان 
والــكالم والوعــظ، مثلمــا قرأنــا عــن اآلبــاء الرســل فــي 
ــدس  ــروح الق ــد ال ــه كالم بتعضي ــال، ولكن ــفر األعم س
كمــا قــال القديــس بولــس: »وأنــا َلّمــا أَتيــُت إَليُكــْم أيُّهــا 
ــا  ــِة ُمنادًي ــكالِم أو الِحكَم ــموِّ ال ــُت ليــس بُس اإلخــَوةُ، أَتي
لُكــْم بَشــهاَدِة هللِا... وكالمــي وِكراَزتــي لــم يكونــا بــكالِم 
ِة،  ِة الُمقِنــِع، بــل بُبرهــاِن الــّروِح والقــوَّ الِحكَمــِة اإلنســانيَّ

المضــارع المســتمر، أي تشــهد للمســيح صباًحــا وظهًرا 
وبالليــل ونصــف الليــل والفجــر، يصير اإلنســان شــاهًدا 
ــات  ــي عالق ــه، ف ــي خدمت ــي كنيســته، ف ــه، ف ــي كالم ف
الخــدام مــع بعضهــم البعــض، فــي البيــت، فــي العالــم.. 
ــال  ــا ق ــل عــن المســيح، كم ــه ممّث يكــون حضــوره كأن
ــيِح،  ــَفراَء عــن الَمس ــس الرســول: »إًذا َنســَعى كُس بول
كأنَّ هللَا َيِعــُظ بنــا. َنطلُــُب عــن الَمســيِح: تصاَلحــوا مــع 
ــي  ــوا تعن ــهادة: تصالح ــذه الش ــو2٠:5(، وه هللِا« )2ك
توبــوا. أخيــًرا: كيــف يمكــن أن أشــهد بفمــي؟ مــاذا 
أصنــع؟ )1( اشــهد لمســيحك مــن خــال صلواتــك. 
ــش  ــي الصــالة أن يطي ــي تحــدث ف ــات الت أحــد الضعف
ــج  ــة ال تزع ــموع، وبطريق ــل. صــلِّ بصــوت مس العق
مــن حولــك. نصلــي فــي المزاميــر: »فــي ضيقتــي إلــى 
ــا كان  ــان لم ــذت يون ــرب صرخــت«، والصــالة أنق ال
فــي بطــن الحــوت، وأنقــذت دانيــال مــن جــب االســود، 
ــن  ــار. اشــهد للمســيح م ــون الن ــن أت ــة م ــة الثالث والفتي
خــالل الصــالة، ومــن خــالل كلمــة ربنــا التــي تحفظهــا 
وتقولهــا وترددهــا. مــن األشــياء التــي نشــهد بهــا فــي 
ربــي  “يــا  القصيــرة:  الســهمية  الصلــوات  الصــالة 
يســوع المســيح ارحمنــي أنــا الخاطــئ.. يــا ربــي يســوع 
المســيح خلصنــي.. يــا ربــي يســوع المســيح...”، بــداًل 
مــن أن يمتلــئ عقلــك بأصــوات العالــم وحكايــات العالــم 
وكالم العالــم، قــدس ذهنــك وقلبــك دائًمــا بالصــالة.)2( 
التســبيح: مــا أجمــل أن نقــدم صلواتنــا وتســابيحنا إلــى 
هللا، ونحــن اآلن فــي شــهر كيهــك الــذي يمتلئ بالتســبيح 
ــل  ــا العــذراء؛ هــذه شــهادة للمســيح. نرت ــب أمن وتطوي
ــا  ــوث. أيه ــبحان الثال ــاني يس ــي ولس ــك: “قلب ــي كيه ف
الثالــوث القــدوس ارحمنــا”، قلبــي ولســاني، كمــا ذكرت 
فــإن األذن تســمع والعيــن تــرى، لكــن اللســان والقلــب 
يخرجــان. طوبــى لمــن فمــه وقلبــه يشــتركان فــي 
التســبيح. التســبيح هــو شــهادة لمســيحك. )3( التعليــم: 
صلواتــك.  مــع  وتتأمــل  وتتعمــق  وتبحــث  تــدرس 
ــون  ــر. يك ــر وأكث ــة أكث ــك هللا نعم ــتك يعطي ــي دراس ف
تعليمــك ُمملًَّحــا، تعليًمــا صحيًحــا. تقــول الدســقولية 
ــا  عبــارة مشــهورة: “امــُح الذنــب بالتعليــم”، وكان الباب
أن  التوعيــة،  عمليــة  إنهــا  كثيــًرا.  يذكرهــا  شــنوده 
توّعــي النــاس. التعليــم عندنــا فــي مــدارس األحــد منــذ 
ــول  ــس الرس ــذ لبول ــاوس تلمي ــروا تيموث ــر. تذك الصغ
وكيــف ربتــه أمــه وجدتــه، وموســى النبــي الــذي ترّبــى 
وتعلــم مــن أمــه، وشــخصيات كثيــرة شــهدت بالكلمــة. 
)٤( التشــجيع: أحــد وســائل الشــهادة أن تكــون إنســاًنا 
مجتمعنــا  فــي  الموجــودة  الضعفــات  مــن  ًعا.  مُشــجِّ
ــة التشــجيع. نحــن نحتــاج إلــى التشــجيع،  المصــري قلّ
ــل  ــا فع ــهادة، مثلم ــائل الش ــن وس ــيلة م ــجيع وس والتش
ــم  ــا أنه ــدح أهله ــن امت ــا، حي ــي أثين ــول ف ــس الرس بول
»متدينــون كثيــًرا«، وابتــدأ مــن هنــا يبشــرهم بالمســيح. 
الــكل يحتــاج إلــى التشــجيع، الصغيــر والكبيــر. تشــجيع 
ــوا ُمشــّجعين  ــوق الوصــف. كون ــة عمــل ف يعطــي طاق
فــي بيوتكــم وكنائســكم ومجتمعكــم. ال تكونــوا ممــن 
ــيح  ــل عــن المس ــول اإلنجي ــروا ق ــم. تذك يثبطــون الهم
ــة  ن ــة مُدخِّ ــة مرضوضــة ال يقصــف، وفتيل ــه »قصب إن
ــف  ــامرية وكي ــع الس ــه م ــا فعل ــروا م ــئ«، تذك ال يطف
ع  شــجعها، وكذلــك زكا، وغيرهمــا. اإلنســان المشــجِّ
شــاهد للمســيح. )٥( الحكمــة: اآلبــاء الرســل الذيــن 
شــهدوا بأفواههــم وبلغــت أقوالهــم كل المســكونة، كانــوا 
حكمــاء، يعــرف متــى يتكلــم ومتــى يصمــت. نقــرأ فــي 
ســير آبــاء البريــة عــن األنبــا يوســف أنــه ُســِئل: أيهمــا 
أفضــل الــكالم أم الصمــت؟ فأجــاب قائــاًل: »الــكالم مــن 
أجــل هللا جيــد، والصمــت مــن أجــل جيــد أيًضــا«، أي 
مــا هــو الهــدف مــن كالمــك أو صمتــك؟ ليكــن كالمــك 
ــليم  ــب س ــن قل ــع م ــهادة تنب ــك ش ــهد بفم ــا، واش حكيًم
وحيــاة مقدســة. إللهنــا كل مجــد وكرامــة مــن اآلن 

ــد آميــن. ــى األب وإل

ِة هللِا«  ــوَّ ــل بق ــاِس ب ــِة الّن ــْم بِحكَم ــوَن إيماُنُك ــْي ال يك لَك
ــم ليكــون  ــاس يســتخدمون الف ــاك أن )1كــو1:2-5(. هن
شــاهًدا للمســيح، آخــرون يشــهدون بالفــم واليديــن مثــل 
طبيثــا فــي ســفر األعمــال والتــي كانــت تخيــط مالبــس. 
قــد ال تكــون خادًمــا فــي الكنيســة بمعنــى خدمــة التعليــم، 
ــه  ــا تقدم ــن خــالل م ــن أن تشــهد للمســيح م ــن ممك لك
أو مــا تصنعــه بيديــك شــهادة للمســيح. مثــال آخــر هــو 
أكيــال وبريســكال امرأتــه اللذيــن كانــا يصنعــان الخيــام. 
نتذكــر أيًضــا ســمعان الخــراز الــذي كان رجــاًل عادًيــا 
ــذ  ــالل تنفي ــن خ ــه وم ــالل خدمت ــن خ ــيح م ــهد للمس ش
ــك  ــاك كذل ــل المقطــم. هن ــل جب ــه ُنق ــة، وبصالت الوصي
ــن  ــث ع ــاد. يبح ــن، أي االفتق ــل القدمي ــهد بعم ــن يش م
ــاول  ــة ويح ــن نائي ــب ألماك ــن، يذه ــيين والبعيدي المنس
ــل  ــاء داخ ــا األطب ــن أوالدن ــر م ــاًل كثي ــا. مث أن يخدمه
ــا  ــي أفريقي ــة ف ــق نائي ــون لمناط ــر يذهب ــارج مص وخ
ــوا  ــم يقف ــم، ل ــن ويعالجونه ــوا المحتاجي ــا ليخدم وغيره
ليعظــوا لكنهــم شــهدوا بالســعي الــى كل إنســان محتــاج 
بأّيــة صــورة مــن الصــور. نســمع فــي هــذا اإلطــار عــن 
القديــس يوحنــا القصيــر وكيــف افتقــد بائيســة وأنقذهــا 
مــن الخطيــة. أبونــا بيشــوي كامــل -الــذي اعترفنــا 
بقداســته مؤخــًرا- كان يســعى وراء اإلنســان الضــال أو 

ــرده.  ــى ي ــه حت ــش أو التائ الُمهمَّ

الوصيــة  وتطبِّــق  للمســيح،  تشــهد  أن  المهــم 
»تكونــون لــي شــهوًدا«.. تعالــوا نأخــذ نمــاذج مــن 
آبائنــا الرســل: شــماس اســمه اســتفانوس، كان أول 
الشمامســة. اســتفانوس شــهد للمســيح بنقاوته وطاهرته، 
وأيًضــا بُحســن شــرحه وتعليمــه، وأيًضــا بصالتــه حتــى 
صــار وجهــه كوجــه مــالك، وكان يصلــي وهــو يســتعد 
ــم  ــف، وُرِج ــر وعن ــه توت ــف كل ــي موق ــم، أي ف للرج
حتــى  محفــوظ  واســمه  شــهيًدا  وصــار  اســتفانوس 
اليــوم، وعيــد استشــهاده بعــد عيــد الميــالد بيوميــن )1 
طوبــه – ٩ ينايــر(. فيلبــس المبشــر أيًضــا الــذي بّشــر 
ــى  ــل حت ــذ وص ــول ال ــا الرس ــرة، وتوم ــالد كثي ــي ب ف
الهنــد. كيــف قطــع كل هــذه المســافة فــي زمــن ال يوجــد 
فيــه طيــران وال فــي طــرق معّبــدة. كل اآلبــاء الرســل 
ــام  ــل الع ــل صــوم الرس ــا يح ــيح، وعندم ــهدوا للمس ش
القــادم، اســأل نفســك: كيــف أكــون أنــا شــاهًدا للمســيح: 
فــي عملــي، فــي بيتــي، فــي خدمتــي، فــي كنيســتي، فــي 
ــاًل:  حياتــي بصفــة عامــة؟ أوصــى موســى الشــعب قائ
ــوَم  ــا الي ــَك به ــا أوصي ــي أن ــاُت الّت ــِذِه الكلِم ــْن ه »ولَتُك
ــَن  ــا حي ــْم به ــى أوالِدَك، وَتكلَّ ــا عَل ه ــَك، وقُصَّ ــى َقلِب عَل
تجلِــُس فــي َبيِتــَك، وحيــَن تمشــي فــي الطريــِق، وحيــَن 
ــَن تقــوُم« )تــث٦:٦-٧(. لتكــن الكلمــة التــي  ــاُم وحي تن
ــف  ــت، فكي ــي كل وق ــة ف ــة المقدس ــانك الكلم ــى لس عل
تشــهد بكالمــك إذا كنــت تقــع فــي خطايــا اللســان ومــا 
أكثرهــا: الغضــب، الشــتيمة، القســم، إفشــاء الســر، نقــل 
الســيرة أو مســك الســيرة، إثــارة الشــائعات، الــكالم 
ــا  ــكل واحــد مّن ــة تقــول ل ــخ. لكــن الوصي الخبيــث... ال
ــى قلبــك”، ليســت مجــرد  أن تكــون هــذه الكلمــات “عل
ــى  ــة، لكــن داخــل قلبــك. قصهــا عل موجــودة أو مكتوب
أوالدك، احِكهــا بصــوت مســموع، ولتلتــف األســرة 
حــول اإلنجيــل. تكلــم بهــا حيــن تجلــس فــي بيتــك 
ــا تكــون يجــب أن  ــق، فحيثم ــي الطري ــن تمشــي ف وحي
يكــون لســانك ُمملًَّحــا والــكالم فيــه مأخــوذ مــن الكتــاب. 
الحــظ ن الوصيــة »تكونــون لــي شــهوًدا« الفعــل هنــا 

عظة األربعاء ٢١ ديسمرب ٢٠٢٢م من كنيسة العذراء واألنبا بيشوي ابلكاتدرائية
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 ش( 38/1739)  م2022فهرس مَجلة الِكَرازة لعام 

 االفتتاحية لقداسة البابا تواضروس الثاني 
الرساااااااااااااااادلااايالال اااد   ااايالل  ااا الال    ال

 م2022ش/1738ال ج  ال
 2/5،ال1

 4/3،ال3 م رسيالالرهبني
 6/3،ال5 الص اقيالوالزواج

 8/3،ال7 !!ص اقيالونصفالزواجنصفال
 10/3،ال9 حرفال"الراء"الالل  ن

 مجلس الكندئس الشااااارس ا وسااااا 
MECC 

 3/ 12،ال11

 3/ 14،ال13 مختدراتالحل الالك م
الرسااااااااااااااادلاايالال ااد   اايالل  اا الال  اادماايالال

 م2022شال/الال1738ال ج  ال
 4/ 16،ال15

 3-2/ 18،ال17 ًمً د
 3/ 20،ال19 1ال سئ ل يالا سقف يالجا

 3/ 22،ال21 2ا سقف يالجاال سئ ل يال
 3/ 24،ال23 3ال سئ ل يالا سقف يالجا

 3/ 26،ال25 4ال سئ ل يالا سقف يالجاال
 3/ 28،ال27 مختدراتالحل الالك م

ْم خِّ َمتِّك  3/ 30،ال29 َت  ِّ
 3/ 32،ال31 "الُ  َكسي"
 3/ 34،ال33 عظ يالمصرالوأصدليالالكن سي 

 3/ 36،ال35 مختدراتالقصص يالقص رة
 3/ 38،ال37 2022احتفدالتالسبت برال

 3/ 40،ال39 مختدراتالقصص يالقص رة
 3/ 42،ال41 كلالشيءالبهالكدن

 3/ 44،ال43 وبغ رهاللماليكنالشيءالم دالكدن
 3/ 46،ال45 اإلنسدناله فالالرعديي

 3/ 48،ال47 مختدراتالقصص يالقص رة
 3/ 50،ال49 كنالول  االومث را

 البابا تواضروس الثانى 
 2/17،ال1 إشراقيالن رالالحب
الغطادعالال ج ا الالعظايالقا اعالع ا الال

ال رقساااااااااااااا ااااااايالال الكااااااادتااااااا رائ ااااااايال منال
 بدإلسكن ر ي

 4/10،ال3

 6/11،ال5 مه دالقدلاللكمالفأف ل ه
 8/13،ال7 ب   أرب  ن ي ًمد تنقلب ال  يني

 10/13،ال9 أينالأنت؟الفيالال خ ع
أينالأناات؟الالمقااد لااياللالفيالالب ااتال

 وا سرة
 13/ 12،ال11

 11/ 14،ال13 مقد لياللالفيالال ستشفى
 12/ 20،ال19 عدئلتكالمق سي؟ك ف تك ن  

االتحاااااد الال الز جيحال االتحاااااد ال مفه مال
 الفكري 

 12/ 22،ال21

االتحاااااد الال الز جيحال االتحاااااد ال مفه مال
 ال دطفي

 12/ 24،ال23

االتحاااااد الال الز جيحال االتحاااااد ال مفه مال
 االجت دعيال

 13/ 26،ال25

 13/ 28،ال27 االتحد الالزوجيحالاالتحد الالجس ي
 11/ 30،ال29 مفر اتالالح ارالالحسن

مي في حدالت الض ق  13/ 32،ال31 رسدئل ُمق َّ
 13/ 36،ال35 ق  يالكل ياللالفيالا سرة

 13/ 40،ال39 ا بالال ثدلي
 12/ 42،ال41 االحت اء

بح ااااادة   وارت ااااادطاااااه  ال زنااااادت  ل  َمثاااااَ
 ا سرة

 2/17،ال1

كل يالق اساااااااااااايالال دبدالت ا ااااااااااااروعالال
الثدنيالفيالاحتفدلالال   الال دشااااااااااااارال

 لجل عالق استه

43، 44 /13 

 13/ 46 ،45 مختدراتالقصص يالقص رة
 10/ 50 ،49 شه  الالفم

 القرارات البابوية 
 كن ساااااااااااي  مجلس  بخصااااااااااا    ح1

 باااادل الياااادت  أي ا   اااا ي   ن  ال اااا راء
 ا مر ك ي ال تح ة

3، 4/7 

  بد  ي  ندئب  تكل ف  بخصا    ح2
 و ير  وت اب هد أ ن ب  إلي درشااااااااا ي

 أ ن ب بجبل ال  لق  مدرم ند

7، 8/6 

  مجلس تشااااااااااك ل  بخصاااااااااا    ح3
  وا ن دال  ا سا   م ساى  ا ن د كن ساي

 ن    - اواي بسااااااااكدت ب  يني أ رآم
 أمر كد -ج رسي

7، 8/8 

  بد  ي  ندئب  ت   ن  حالبخصاااا  4
  في  الكنساااااااا ي الرئدسااااااااي  منطقي في

 ت رنت 

21، 22 /8 

  بد  ي  ندئب  ت   ن  حالبخصاااا  5
  في  الكنساااااااا ي الرئدسااااااااي  منطقي في

 ن  ج رسي

21، 22 /8 

 ج ي  وك ل انت اب  حالبخصا  6
 بدإلسكن ر ي  اإلكل ر ك ي للكل ي

21، 22 /8 

باخصااااااااااااااا  4  الاقااااااا ياس   يار  حال
 بإسند الفدخ ري  متدؤع

31، 32 /10 

  الااااا اااااجااااالاااااس  باااااخصاااااااااااااااااا    ح5
  إلي ااادرشاااااااااااااا ااادتال  ال ااادم  اإلكل ر كي

 الص    وكندئس

37، 38 /12 

 .Appointment of Frحالال6
Cedrack Elanba Bishoy as 
Priest St. Mark Coptic 
Orthodox Church; St. 
Thomas, U.S. Virgin 

Islands 

 9/ 50،ال49

 حل ان  إي درشاااااااا ي  حالبخصاااااااا  7
 وال  صرة

 9/ 50،ال49

 كلمة منفعة -البابا شنوده الثالث 
 2/4 ،1 الغطدع ع   فى تدم ت
 4/2 ،3 الروحى الطر ق

 6/2 ،5 ل مع ال  ل
 8/2 ،7 بدلخ ر ع قتك

 10/2 ،9 التجدرب فى  نصدئح ث ث
 2/ 12 ،11 أخرى  رؤ ي

 ال مصااال بد  كن..   صااال  ك  اح ل
 صدل د

13، 14 /2 

 2/ 16 ،15 كلهد الح  قي
 2/ 20 ،19 ح دتك فى الق ع الروح

 2/ 22 ،21 االخر النصف
 2/ 24 ،23 الكن سي الى الحض ر ا اب
 2/ 26 ،25 نصلى ل دذا

 2/ 28 ،27 ال ق ع  بدلكتدب ع قتك
 2/ 30 ،29 الفض لي فى التكدمل

 2/ 32 ،31 واالهت دم  التق  م
 2/ 34 ،33  وال ه ت ج  ه فى  ل ت ا ع

 2/ 36 ،35 الزواج؟ ه  مد
 2/ 38 ،37 ا خطدء من االستفد ة

 2/ 40 ،39 الط  ي ال س له
 2/ 42 ،41 تب ل ال ح ه
 2/ 44 ،43 الرب حل ل

 2/ 46 ،45 االخطدء من االستفد ه
 2/ 48 ،47 ال ندسب ال قت
 2/ 50 ،49 الج ي  ال دم   ء فى ص ة

 األنبا باخوميوس مطران البحيرة 
 2/20 ،1 (1ج) ا   يي  بدلح دة ال ع 
 6/14 ،5 (2) ا   يي  بدلح دة ال ع 
 10/17 ،9 (3) ا   يي  بدلح دة ال ع 
 20/ 20 ،19 ال  دمي نصرة

 13/ 30 ،29 ال  راء  أمند
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 ش( 38/1739)  م2022فهرس مَجلة الِكَرازة لعام 

 االفتتاحية لقداسة البابا تواضروس الثاني 
الرساااااااااااااااادلااايالال اااد   ااايالل  ااا الال    ال

 م2022ش/1738ال ج  ال
 2/5،ال1

 4/3،ال3 م رسيالالرهبني
 6/3،ال5 الص اقيالوالزواج

 8/3،ال7 !!ص اقيالونصفالزواجنصفال
 10/3،ال9 حرفال"الراء"الالل  ن

 مجلس الكندئس الشااااارس ا وسااااا 
MECC 

 3/ 12،ال11

 3/ 14،ال13 مختدراتالحل الالك م
الرسااااااااااااااادلاايالال ااد   اايالل  اا الال  اادماايالال

 م2022شال/الال1738ال ج  ال
 4/ 16،ال15

 3-2/ 18،ال17 ًمً د
 3/ 20،ال19 1ال سئ ل يالا سقف يالجا

 3/ 22،ال21 2ا سقف يالجاال سئ ل يال
 3/ 24،ال23 3ال سئ ل يالا سقف يالجا

 3/ 26،ال25 4ال سئ ل يالا سقف يالجاال
 3/ 28،ال27 مختدراتالحل الالك م

ْم خِّ َمتِّك  3/ 30،ال29 َت  ِّ
 3/ 32،ال31 "الُ  َكسي"
 3/ 34،ال33 عظ يالمصرالوأصدليالالكن سي 

 3/ 36،ال35 مختدراتالقصص يالقص رة
 3/ 38،ال37 2022احتفدالتالسبت برال

 3/ 40،ال39 مختدراتالقصص يالقص رة
 3/ 42،ال41 كلالشيءالبهالكدن

 3/ 44،ال43 وبغ رهاللماليكنالشيءالم دالكدن
 3/ 46،ال45 اإلنسدناله فالالرعديي

 3/ 48،ال47 مختدراتالقصص يالقص رة
 3/ 50،ال49 كنالول  االومث را

 البابا تواضروس الثانى 
 2/17،ال1 إشراقيالن رالالحب
الغطادعالال ج ا الالعظايالقا اعالع ا الال

ال رقساااااااااااااا ااااااايالال الكااااااادتااااااا رائ ااااااايال منال
 بدإلسكن ر ي

 4/10،ال3

 6/11،ال5 مه دالقدلاللكمالفأف ل ه
 8/13،ال7 ب   أرب  ن ي ًمد تنقلب ال  يني

 10/13،ال9 أينالأنت؟الفيالال خ ع
أينالأناات؟الالمقااد لااياللالفيالالب ااتال

 وا سرة
 13/ 12،ال11

 11/ 14،ال13 مقد لياللالفيالال ستشفى
 12/ 20،ال19 عدئلتكالمق سي؟ك ف تك ن  

االتحاااااد الال الز جيحال االتحاااااد ال مفه مال
 الفكري 

 12/ 22،ال21

االتحاااااد الال الز جيحال االتحاااااد ال مفه مال
 ال دطفي

 12/ 24،ال23

االتحاااااد الال الز جيحال االتحاااااد ال مفه مال
 االجت دعيال

 13/ 26،ال25

 13/ 28،ال27 االتحد الالزوجيحالاالتحد الالجس ي
 11/ 30،ال29 مفر اتالالح ارالالحسن

مي في حدالت الض ق  13/ 32،ال31 رسدئل ُمق َّ
 13/ 36،ال35 ق  يالكل ياللالفيالا سرة

 13/ 40،ال39 ا بالال ثدلي
 12/ 42،ال41 االحت اء

بح ااااادة   وارت ااااادطاااااه  ال زنااااادت  ل  َمثاااااَ
 ا سرة

 2/17،ال1

كل يالق اساااااااااااايالال دبدالت ا ااااااااااااروعالال
الثدنيالفيالاحتفدلالال   الال دشااااااااااااارال

 لجل عالق استه

43، 44 /13 

 13/ 46 ،45 مختدراتالقصص يالقص رة
 10/ 50 ،49 شه  الالفم

 القرارات البابوية 
 كن ساااااااااااي  مجلس  بخصااااااااااا    ح1

 باااادل الياااادت  أي ا   اااا ي   ن  ال اااا راء
 ا مر ك ي ال تح ة

3، 4/7 

  بد  ي  ندئب  تكل ف  بخصا    ح2
 و ير  وت اب هد أ ن ب  إلي درشااااااااا ي

 أ ن ب بجبل ال  لق  مدرم ند

7، 8/6 

  مجلس تشااااااااااك ل  بخصاااااااااا    ح3
  وا ن دال  ا سا   م ساى  ا ن د كن ساي

 ن    - اواي بسااااااااكدت ب  يني أ رآم
 أمر كد -ج رسي

7، 8/8 

  بد  ي  ندئب  ت   ن  حالبخصاااا  4
  في  الكنساااااااا ي الرئدسااااااااي  منطقي في

 ت رنت 

21، 22 /8 

  بد  ي  ندئب  ت   ن  حالبخصاااا  5
  في  الكنساااااااا ي الرئدسااااااااي  منطقي في

 ن  ج رسي

21، 22 /8 

 ج ي  وك ل انت اب  حالبخصا  6
 بدإلسكن ر ي  اإلكل ر ك ي للكل ي

21، 22 /8 

باخصااااااااااااااا  4  الاقااااااا ياس   يار  حال
 بإسند الفدخ ري  متدؤع

31، 32 /10 

  الااااا اااااجااااالاااااس  باااااخصاااااااااااااااااا    ح5
  إلي ااادرشاااااااااااااا ااادتال  ال ااادم  اإلكل ر كي

 الص    وكندئس

37، 38 /12 

 .Appointment of Frحالال6
Cedrack Elanba Bishoy as 
Priest St. Mark Coptic 
Orthodox Church; St. 
Thomas, U.S. Virgin 

Islands 

 9/ 50،ال49

 حل ان  إي درشاااااااا ي  حالبخصاااااااا  7
 وال  صرة

 9/ 50،ال49

 كلمة منفعة -البابا شنوده الثالث 
 2/4 ،1 الغطدع ع   فى تدم ت
 4/2 ،3 الروحى الطر ق

 6/2 ،5 ل مع ال  ل
 8/2 ،7 بدلخ ر ع قتك

 10/2 ،9 التجدرب فى  نصدئح ث ث
 2/ 12 ،11 أخرى  رؤ ي

 ال مصااال بد  كن..   صااال  ك  اح ل
 صدل د

13، 14 /2 

 2/ 16 ،15 كلهد الح  قي
 2/ 20 ،19 ح دتك فى الق ع الروح

 2/ 22 ،21 االخر النصف
 2/ 24 ،23 الكن سي الى الحض ر ا اب
 2/ 26 ،25 نصلى ل دذا

 2/ 28 ،27 ال ق ع  بدلكتدب ع قتك
 2/ 30 ،29 الفض لي فى التكدمل

 2/ 32 ،31 واالهت دم  التق  م
 2/ 34 ،33  وال ه ت ج  ه فى  ل ت ا ع

 2/ 36 ،35 الزواج؟ ه  مد
 2/ 38 ،37 ا خطدء من االستفد ة

 2/ 40 ،39 الط  ي ال س له
 2/ 42 ،41 تب ل ال ح ه
 2/ 44 ،43 الرب حل ل

 2/ 46 ،45 االخطدء من االستفد ه
 2/ 48 ،47 ال ندسب ال قت
 2/ 50 ،49 الج ي  ال دم   ء فى ص ة

 األنبا باخوميوس مطران البحيرة 
 2/20 ،1 (1ج) ا   يي  بدلح دة ال ع 
 6/14 ،5 (2) ا   يي  بدلح دة ال ع 
 10/17 ،9 (3) ا   يي  بدلح دة ال ع 
 20/ 20 ،19 ال  دمي نصرة

 13/ 30 ،29 ال  راء  أمند
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 7/ 36 ،35 (1ح 4رؤ" )مفت ًحد بدًبد ورأيت"
 األنبا بنيامين مطران المنوفية 

 8/15 ،7 وال ين الص م    ن
 14/ 12 ،11 الص م ج هر
 14/ 26 ،25 هدم سؤال
 19/ 34 ،33 الحدرة الخ مي
 8/ 36 ،35 ا رض ملح  أنتم

 14/ 40 ،39 ال  قدت في الحك ي
 األنبا سيرابيون مطران لوس آنجلوس 

 4/14 ،3 وال قل ال خ
 10/18 ،9 ال دقلي النفس أمراض
 12/ 14 ،13 اإلنجد  ي والصحي الكن سي
 13/ 30 ،29 ال سك ني ال  ل مستقبل
    نال  ال  قاادت  للجنااي  الرابع  اللقاادء

 الروسااااااااااااا ي والكن ساااااااااااااي  كن ساااااااااااااتند
 ا رث ذكس ي

39، 40 /16 

 األنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم 
 8/16 ،7 الحبالالح  قي قص رة قصي
 18/ 22 ،21 (قص رة قصي)  ا 

 21/ 46 ،45 (قص رة قصي) الشقدء أرض

 دشنا  مطراناألنبا تكال 
 8/17 ،7 الكن ز أح 

 أه  ااي  أثبتاات  ال ساااااااااااااا ح  ظه رات
 الخ مي

19، 20 /21 

 13/ 24 ،23 ال ؤثر الخد م
 16/ 28 ،27 ال سدطي وح دة ال  راء
 18/ 32 ،31 ا سرة في والر د القندعي
 9/ 36 ،35 الصبر فض لي  وبركدت ف ائ 
 17/ 40 ،39 لل تزوج ن صدلحي ح دة

 20/ 44 ،43 القلب وح ان ي
 16/ 48 ،47 الخط ي خط رة

 جنوبي الواليات المتحدة  مطراناألنبا يوسف 
 4/14 ،3 والتك  م الج ع شغل
 10/18 ،9 الجنس شر ف إنسدن
 20/ 20 ،19 الجنس شر ف إنسدن
 14/ 24 ،23 ال كدن عن  صدر إذ
 17/ 28 ،27 م ينته إلى واح  كل

 19/ 32 ،31 مجً ا محله  و ك ن 
 10/ 36 ،35 ال  تي ا ع دل

 18/ 40 ،39 سبً د يج ع أح   كدن إن
 16/ 48 ،47 الخ ر مخترع 

 األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان 
 13/ 24 ،23 الس ك
 16/ 28 ،27 هلل التسب ح عظ ي

 18/ 32 ،31 والرعديي للخ مي هدمي  م د ئ
 9/ 36 ،35 الكن سي فخر الصل ب

 17/ 40 ،39 أمي  ق م ع   أق م
  للصااا ة  الجسااا يي الشااارو  ب ض

 (1) الُ ستجدبي 
43، 44 /19 

 19/ 50 ،49 وال     االلهى التجس  حت  ي
 األنبا موسى األسقف العام للشباب 

 6/14 ،5 ا ج دل اخت ف
 14/ 14 ،13 ال صل ب  م مفدع ل
 14/ 26 ،25 واح ة كن سي

 15/ 30 ،29 ال اح ة بدلنفس  االهت دم
 8/ 36 ،35 وع ل مح ي الصل ب
 16/ 40 ،39 (1) ه ؟ َمنْ .. الش دب خد م

 األنبا مارتيروس األسقف العام 
 10/19 ،9 ا يق ني في ال تدب نظرة
 على  القاااا ع  الروح  حل ل  أيق نااااي
 الت م  

27، 28 /17 

 19/ 32 ،31 الجل ل قدند عرع أيق ني
  ال احاااا ة  طب  ااااي  نكتشااااااااااااااف  ك ف
 االيق ني؟ في ال س ح للس  

41، 42 /17 

 عن  تن اادوا  الاا ين  االنب اادء  رساااااااااااااام
 مر م ال  راء

49، 50 /19 

 مكاريوس أسقف المنيا األنبا 
 14/ 24 ،23 س  ين    ن ا س   م سى

 أبوقرقاص األنبا فيلوباتير أسقف 
  عااادماااي  عق بااادت  الرساااااااااااااااال  ق ان ن

 لإلكل روع
7، 8/17 

  عااادماااي  عق بااادت  الرساااااااااااااااال  ق ان ن
 (2) لإلكل روع

11، 12 /16 

 17/ 48 ،47 وع د هم ال  ع ظ ن 
 ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ األنبا 

  ا ن اااااادال  ن اااااادفااااااي  الرح اااااادت  مثلاااااا 
  1969   يساااااااااااااا بر  21)  أنا راوع
 (م1971 أغسطس 4 حتى

29، 30 /16 

 الراهب القمص بنيامين المحرقي 
 6/15 ،5  (3ح  1ي ن ) «ُأْجَرَتَهد َفَ َفعَ »

َأُ   َ  دءِّ   فِّي  َيَرى   الاااَّ ِّي  فاااَ  ُه َ   اْلَخفاااَ
 (4ح  6مت) َعَ نَِّ يً   ُيَجدزِّ كَ 

9، 10/20 

لَ »   ح  9ي ) «َبصاااااااِّ ًرا َوَأَتى  اْغَتساااااااَ
7) 

13، 14 /14 

 15/ 24 ،23 الرس ل   لس الق يس
 للبت ل اااي  ن  ذج  مر م  القااا يساااااااااااااااااي

 (*)الرس لي أثندس  ع للق يس
27، 28 /18 

 20/ 32 ،31 االنتحدر قض ي  

 10/ 36 ،35 الفضدئل ز ني االعت ال
 18/ 40 ،39 ال ه تي؟ ه  من  
 18/ 48 ،47 (9ح 1إش) «َصغِّ َرةً  َب ِّ َّيً »

 الراهب القمص أبرآم األبنوبي 
  والاا ااااااا ارع  الاا اا ااطاا اااااااي  االلااحااااااادن
 الز ن ااااااي  ماااااا رساااااااااااااااااااي  -  ال حل ااااااه
 7 بدالقصر

5، 6/15 

  وااللااحااااااادن  الاا ااحاالاا اااااااي  الاا ااااااا ارع
 الز ن اااااااه  مااااااا رسااااااااااااااااااااه   ال  ط اااااااي
  (8)بدالقصر

11، 12 /16 

 الكن ساااااااااي  ل رتلي مضااااااااا ئي ن دذج
 شاااااااااااااان  ه  صاااااااااااااااا قي  ال  لم(   1)

 (م1982-م1928) بأس   

27، 28 /19 

 الكن ساااااااااي  ل رتلي مضااااااااا ئي ن دذج
- 1914)  ع د   رش ي  ال  لم(  2)

 (م1998

35، 36 /11 

  والاا ااااااا ارع  الاا اا ااطاا اااااااي  ا لااحااااااادن
 ال حرس  ال ير  م رسااااااااااااه   ال حل ي

(9) 

47، 48 /19 

 تادرس يعقوب القمص 
  ال  ااااادر ال  ل  إنساااااااااااااااااادن  روح  إلى

 الشه   عب  نصحي
25، 26 /17 

 القمص يوحنا نصيف 
 12/ 36 ،35 ا غن دء إلى رسدلي

 القمص يوسف سمير 
  كاتااااااادب  لا اس  الا اقااااااا ع  الاكاتااااااادب
 ي ندن 8جا أسدط ر

9، 10/20 

 12/ 36 ،35 و ن م؟ و تأسف ل  يحزن  ك ف
 نشاا    ساافر  ح ل  تساادؤل  على الر 

 االنشد 
47، 48 /18 

 القمص رافائيل ثروت 
لآلبدءالأعضاااادءالتدسااااعالالالساااا   ندرالال

 ال ج عالال ق ع
43، 44 /4 

 القمص أنطونيوس فهمي 
 4/15 ،3 (3ال ح يالوبن دنالال ح يال)

 18/ 28 ،27 (1الخد مالوالج ورال)
 20/ 34 ،33 2الخد مالوالج ورال

 19/ 40 ،39 (1الخد مالوال ندفسيال)
 القس إبراهيم القمص عازر 

 15/ 24،ال23 االمت ءالمنالالروحالالق ع
 15/ 30،ال29  ال  راءالوسرالالتجس 

 21/ 32،ال31 التجليالوثقدفيالاالخت ف
 14/ 36،ال35 فيالالب ء

 20/ 40،ال39 والكل يالكدنالعن الل
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 21/ 48،ال47 الكل ياللوكدنالال
 القس بولس حليم 

 4/16،ال3 ندق عالالخطر ال دلم ال  ازي 
(الال شااااااااااااار يال1الفكرالال سااااااااااااا دنيال)

ع اادن ئ االالفيالال-تنتظرالال ساااااااااااااا اادالال
 وسطند

 8/15،ال7

 15/ 26،ال25 ال م(ال2)  الفكرالال س دني
 21/ 34،ال33 (الال س دالال لك3الفكرالال س دنيال)

(الالساااااااااااحدبيالال4الفكرالال سااااااااااا دنيال)
 ورحليالالخ  

 20/ 48،ال47

 القس بيشوي حلمي 
هاااالالال ساااااااااااااا ح اااايالآمنااااتالب ق اااا ةالال

 الت ح  الوالتثل  المن ال  ايتهد؟
 20/ 28،ال27

هاالالق ان نالاإلي اادنالا ولىالنااد تال
 ب ق  ةالالت ح  الوالتثل  ؟

 20/ 32،ال31

منالالاا يالخلقناادالامبالأمالاال نالأمال
 الروحالالق ع؟

 14/ 36،ال35

ك فالأناللالواحااا الومعالهااا االه ال
 ثدل ث؟

 19/ 40،ال39

ال ادبادالت ا ااااااااااااااروعالالثادنيالأيق نايال
 ال ح ي

 18/ 44،ال43

 يوحنا يوسف القس 
نتحصاااااااااااااانال وك فال الر ااااادءال مرضال

 !منه؟
 4/15،ال3

ب ندسا ي ع    خ ل السا    ال سا ح 
ي ل  اا  أرضالمصاااااااااااااارالقراءةالال آباادئ اا 

 فر  

 13/ 20،ال19

 15/ 26،ال25 ك فالنع شالكأ ندءالهلل؟
 القس غريغوريوس رشيدي بشاي 

ساااااارالمسااااااحيالال ر ااااااىالوالشاااااافدءال
 الجس ي

 15/ 14،ال13

القاااا يسااااااااااااااااايالال اااا راءالوالاااا ةالاإللااااهالال
 ""ث ؤط ك ع

 20/ 28،ال27

ل حاايالم سااااااااااااااطاايالعنالتكر مالوالاا ةال
اإللااااه في الكن ساااااااااااااااااي في القرون 

 ا ولى

 21/ 32،ال31

 17/ 42،ال41   تح يالاإلي دن
 بولس رمزي القس 

 18/ 12،ال11 ه ع

 20/ 50،ال49 الشجرةالذاتالا ل انالال ت   ة

 القس أرساني جابر 
 19/ 26،ال25 أه  يال راسيالاللغدتالالكتد  ي

 دياكون أنطونيوس وصفي 
 17/ 12،ال11 فرنس سالم خدئ لالم ند

 أ.د. رسمي عبد الملك رستم 
 6/16،ال5 ي ندنالالنبيالالهدربالمنالوجهالل

 16/ 14،ال13 أفراحالال  دمي
 16/ 24،ال23 ترب  ي(ع  الا بالال دل يال)رؤ يال

ال دبدالت ا ااااااروعالالثدنيالفيالرحليالال
 عطدئه

 9/ 42،ال41

 األستاذ جرجس إبراهيم صالح 
ق اسااااااااايالال دبدالت ا اااااااااروعالالثدنيال

 رائ الال  لالال سك ني
 17-16/ 44،ال43

 أ.د. ميشيل بديع عبد الملك 
تادر خالتا و نالوتسااااااااااااااج الالا لحادنال
ال  ط ي من  القرن الساااااادبع عشاااااار  

 (11ال    يالوإلىالامنال)

 4/16،ال3

تادر خالتا و نالوتسااااااااااااااج الالا لحادنال
ال  ط ي من  القرن الساااااادبع عشاااااار  

 (12ال    يالوإلىالامنال)

 18/ 12،ال11

تادر خالتا و نالوتسااااااااااااااج الالا لحادنال
ال  ط ي من  القرن الساااااادبع عشاااااار  

 (13امنال)ال    يالوإلىال

 16/ 24،ال23

ن دحيالا رخنالالشاااا دعالال كت رال/ال
نصااااااااااااااحيالعبا الالشااااااااااااااه ا البطرعالال
عادشااااااااااااااقالكتادبادتالآبادءالالكن ساااااااااااااايال

 الجدم ي

 16/ 26،ال25

تادر خالتا و نالوتسااااااااااااااج الالا لحادنال
ال  ط ي من  القرن الساااااادبع عشاااااار  

 (14ال    يالوإلىالامنال)

 20/ 40،ال39

 د. سـامـح فــوزي 
 17/ 14،ال13 نصفالالح  قي

 سامح طلعت د. 
 4/17،ال3 (1)  راسيالالتربي
 21/ 12،ال11 (2)  راسيالالتربي
 17/ 30،ال29 (3)  راسيالالتربي

 الباحث شريف رمزي 
ًرا  19/ 12،ال11 َمسِّ حِّ ُّ ن أوَّاًل وآخِّ

 الباحث نبيل فاروق 
أطروحدتالمضااااا ئيالفيالال راسااااادتالال

 -ال  ط يالفيالالجدم يالال صاااااار يال
 اللقدءالالثدني

 4/13،ال3

 زكريا عبد السيد 
 كت رالمهناا ع/الم شاااااااااااااا االالباادخ مال
إ راه م  مؤساااااااااااااس "ال هن سااااااااااااا ن 

 "االستشدر  ن ال رب

 18/ 24،ال23

البروفسااااااااااا ر مهن ع   كت ر رزس 
ل فرع ن مصااااااااااااااري في ال اادن اااد  

 22/ 28،ال27

التربيالوهن سااااااااايالواساااااااااتدذالم كدن كدالال
 االسدسدتالبجدم يالهدن فر

ر اااااادضال نااااااد رال مهناااااا ع/ال  كت رال
باااادفاااادر اااادالورئ سال رئ سالمج  عاااايال
الاا صااااااااااااااااري  االعاا ااااااادل  مااجاالااس 

 .االل دني

 15/ 36،ال35

ق اسايالال دبدالت ا اروعالالثدنيالفيالال
ع  الجل ساااااااهالال دشااااااارالالوسااااااان اتال

  مج  ةالفيالتدر خالالكن سيالال  ط ي

 11-10/ 42،ال41

 القس دانيال شحاته المهندس أنطونيو 
 4/17،ال3 الطفلالوال  رسي

اإلشااااااااااااب نالومساااااااااااائ ل دتهالفيالح دةال
 أطفدلند

 19/ 12،ال11

 18/ 24،ال23 ل دذاالوك فالتحترمالطفلك؟

 22/ 32،ال31 الطفلالوصغرالالنفس

 15/ 36،ال35  ندءالالثقيالل ىالأطفدلند

 إيريني القمص بيشوي القمص منسى
ال ساااااااااااااا لاايالوأن اعهاادالو الالتهاادالفيالال

 (1)  ال خط طدتالال  ط ي
 4/18،ال3

لغايالال ساااااااااااااا لايالوأن اعهادالو التهادال"
 2وتن عالخط طهد"الالجزءال

 20/ 12،ال11

لاخاطا اتالال اال اتاكااااااادر ااااااايال الا اراحااااااالال
وطرس رساااااااااااااام من ن اااادت الاااا كااااك  
ال  ط ااااايالال زخرفااااايالفيالال وا حرفال

 ال خط طيالال  ط ي

 21/ 40،ال39

 أ.د. أشرف إسكندر صادق 
( امثااااادرال وعلمال القااااا يمال (الال1ال هااااا ال

 مقبرةالخن مالحتبالالثدني
 17/ 24،ال23

( امثااااادرال وعلمال القااااا يمال (الال2ال هااااا ال
  ر ييال روكل ن

 21/ 28،ال27

 18/ 36،ال35 ت اج الال بران  نالب صر

 20/ 50،ال49 مقبرةالرخ  رع

 د. سعيد حكيم 
 17/ 26،ال25 خ مالفيالص تالورحلالفياله وء

 هاني توفيق 
متدب ياللل تغ راتالاالقتصاااااااااااااد ييالال  

 ال ول ي،الو ل لالال  اطنالال كي
 17/ 30،ال29

 المتنيح األنبا أثناسيوس مطران بني سويف
 15/ 28،ال27 نظراتالإلىالا سرة

 12/ 30،ال29 ا سرة

 22/ 32،ال31 تَ دُسك ا سرة

 21/ 34،ال33 ا سرة

 20/ 36،ال35 (7) ا سرة

 22/ 40،ال39 (8)  ا سرة
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 18/ 42،ال41 (9)  ا سرة

 تقارير الكرازة 
ال ج اااااا الال ال    ال ع اااااا ال احتفاااااادالتال

 م2022-ش1738
 12- 2/6،ال1

 5- 4/4،ال3 مجليالالكرازة
ن دفيالا ن دالل كدعالالأساااقفالأ ن بال
والفتحالوأساااااااااااا   الالج ي ةالالورئ سال
 يرالالشااااااااااااااه ااا المااادرالم نااادالال  لقالال

 بجبلالأ ن باليرق الفيالالرب

 6- 8/4،ال7

 9-10/8،ال9 ذكراهالال دشرةال دبدالشن  هالفيال
م نااااااد  الق    أ  نااااااد  كل اااااادت  مِّْن 
الُ ت حااِّ   )قاا اساااااااااااااااي ال اادبااد ك رلُّس 

د ع( أبج يي اُ رث ذكس ي  السَّ

 10/10،ال9

(الساااااااااااااكرتدر يالال2ه ئدتالكنسااااااااااااا يال)
ق اسااااااااايالال دبدالت ا اااااااااروعالالثدنيال

 لخ ميالالرعدييالاالجت دع ي

 15/ 12،ال11

 الج ع ايالال  ط اياللل ناديايالباأفر   اد
AFRICAN COPTIC CARE 

 16/ 14،ال13

(الم ه الالرعدييالال3ه ئدتالكنساااااااا يال)
والترب اي آل اي تط  ر الفكر الرع ي 

 بدلكن سيالال  ط يالا رث ذكس ي

 13/ 14،ال13

ال  اااادماااايالال ج اااا ال ب  اااا ال االحتفاااادلال
 م2022شال/الال1738

 11-5/ 16،ال15

ي   الب ااادن الختااادمي للج ع اااي ال ااادمااا 
الثااادن ااايالعشاااااااااااااارةالل جلسالكنااادئسال

 –ساااا المركزالل غ عالالشاااارس ا و 
ا نا اااااااد  فاي  يار  الا اااااااد ا ي  الا اقار 

وا ي النطرون، مصااار   –  شاااا ي  
ماااااادي     16-20  / در    2022أياااااا 

»تشااااااااااااااج   ا، أنااد ه ، ال تخاادف ا«  
 (27ح  14)مت ى  

 12/ 18،ال17

الج ع اايالال اادماايالالثاادن اايالعشاااااااااااااارةالال
ل جلس كندئس الشاااااااارس االوساااااااا   

ب ركزالال  2022مادي الال  20-16منالال
ال اد  ي ل ج عاللل ؤت راتالبادل قرالال

ا ناا اااااااد  اا شااااااااااااااا ي  اا ا ي   ااااااا ياار 
  النطرون 

 7-4/ 18،ال17

  دنالالكن ساااايالبخصاااا  الشااااه اءالال
 ع ل دت إنفدذ القدن ن 

 10/ 20،ال19

  دنالالكن ساااايالبخصاااا  الشااااه اءالال
 غربيالس ندء

 10/ 20،ال19

(الال كنساااااااااااااا اااااايال م هاااااا ال4ه ئاااااادتال )ال
 -الاا راسااااااااااااااادتالال  ط اايالالت ر فالال

 -التك  نالال  -الرساادليالال -التأساا سال
 التط  ر

 11/ 20،ال19

 دميالعشااااااارةالآبدءالأسااااااادقفيالج  الالساااااااال
  يرةالوإي ااادرشاااااااااااااا ااادتالوقطااادعااادتالال
الا سااااااااااااااا احالال ما ا  ال باكااااااادتااااااا رائا ااااااايال

 بدل دص يالاإل ار ي

 7-4/ 22،ال21

 7-6/ 24،ال23 تجل سالامبدءالا سدقفيالالج  
 10-9/ 26،ال25 تجل سالامبدءالا سدقفيالالج  

رحلاايالالالقاا اسااااااااااااااايالالالال اادباادالالالإلىالالال
إي درشااااااااااا يالالالالن سااااااااااادالفيالالالالفترةالالال

ي ل  الالال    25إلىالالالال    14منالالالال
2022 

 7-4/ 28،ال27

(المؤسااساايالساادنال5ه ئدتالكنساا يال)
  مدر اللت ث قاللتراثالال  طي

 14/ 30،ال29

ال كت ي ال د   ي ال ركز ي »فت ِّشاااااااا ا 
ب  نُكم تُظن ن أنَّ لُكْم ف هااد  الُكتااُ
ح دًة أ  يًي. َوهَِّي التي َتشااااَهُ  لي« 

 (39ح  5)ي 

 17/ 32،ال31

شاااااااااااااا ااادبالملتقيالل ج عالالثااادلااا الل
 الكن ساااااااااايالا رث ذكساااااااااا يالال  ط ي
THE 3RD LOGOS COPTIC 

FORUM 

 4/ 34،ال33

ن دحيالن دفيالا ن دالإيساااد الا ساااقفالال
لااااااا يارال الاروحايال والا ااااااا  ارال الا ااااااادمال
الق يس مكدر  ع الساكن ري بجبل 

 الق لي

 14-12/ 34،ال33

(الال  ه الال  طيالال5ه ئدتالكنس يال)
والاتانا ا اااااااي الاكانسااااااااااااااايال  لالاتااااااا  ا ارال

(COPTICAD) 

 16/ 36،ال35

اللقادءالالثادلا العشااااااااااااااراللرؤسااااااااااااااادءالال
الكندئسالا رث ذكسااااااااااا يالالشااااااااااارق يالال
بدلشاااااارس ا وساااااا  ب ركز ل ج ع  
لل ؤت رات باااادل قر ال ااااد  ي  اااا ير 
ا ن ااااااد   شاااااااااااااا ي   ا ي  القاااااا يس 

 ۲۰-۱۸مصااااااااااااااااارالال  -الاااانااااطاااارون 
 م۲۰۲۲أكت بر/تشر نالا ولال

 5-4/ 40،ال39

(الال كتبالالفنيال8ه ئدتالكنساااااا يال)
 لق اسيالال دبدالت ا روع

 15/ 40،ال39

الب ااادنالالختااادميالالجت ااادعالاللجنااايالال
التنف  يي ل جلس كندئس الشااااااااااااارس  

 ا وس 

 12/ 46،ال45

احتفادل ايال»الصااااااااااااااحادفايالوالا ور ادتالال
ال  ط ي مئي وخ ساااااااااااا ن عدًمد في  

 « خ ميالالكن سيالوال طن

 7/ 48،ال47

أسااااااااااااااقفالال ال ا ن اااااادال او ال ن اااااادحاااااايال
 ال نص رةالوت اب هد

 6-5/ 48،ال47

ن دفيالا ن دالك رلسالالأساااااااااااقفالنجعال
 ح د ىاليرق الفيالالرب

 5/ 50،ال49

 مقال قداسة البابا باالغة اإلنجليزية 
Sermon of The Epiphany 
Feast 

 4/19،ال3

Whatever He says to you, 
do it 

 17-6/16،ال5

Yet forty days, and 
Nineve shall be 
overthrown 

 8/19،ال7

“Where are you?” In the 
hermitage 

 10/22،ال9

Meeting God at home 
and with family 

 23/ 12،ال11

Meeting Christ in the 
places of healing 

 18/ 14،ال13

Papal Message of 
Resurrection Feast 2022 

 22/ 16،ال15

How could your family be 
a blessed one? 

 22/ 20،ال19

The understanding of the 
marital union: Emotional 
union 

 19/ 24،ال23

The understanding of the 
marital union: Social 
union 2518/ 26،ال 
The understanding of the 
marital union: Physical 
union 2723/ 28،ال 
Good Conversation 
Vocabulary 2918/ 30،ال 
Messages given in 
hardship times 3123/ 32،ال 
The Pope's speech at the 
funeral of His grace Anba 
Isaac 3322/ 34،ال 
The value of God's word 
in the family 3522/ 36،ال 
The perfect father 3923/ 40،ال 
Containment 4119/ 42،ال 
All things were made 
through Him 4321/ 44،ال 
His Holiness Pope 
Tawadros II speech at the 
celebration of the tenth 
anniversary 4522/ 46،ال 
Selection of Short Stories 4722/ 48،ال 
Be Bountiful and Fruitful 4922/ 50،ال 
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 ⲑⲁⲗ أو ⲧⲁⲗ التل« يرد يف الكثري من أمساء البالد، والكلمة القبطية«

سيامة اكهن جديد إليبارشية سيدين بأسرتايلا

قـــام نيافة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني، يوم الســـبت 1٧ ديســـمبر 
2٠22م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس يوســـف النجـــار بمدينة 
بريســـبن واليـــة كوينزالنـــد، بســـيامة كاهن جديـــد هو القـــس أنتوني 
منصـــور للخدمة بالكنيســـة ذاتها. شـــارك في صلوات القـــداس القمص 
موســـى األنطونـــي وكيل واليـــة كوينزالند وعـــدد من كهنة ســـيدني. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا دانييل، وللقـــس أنتونـــي، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الشـــعب. 

سيامة ٦ دياكونيني يف 
كنيسة مار جرجس بسوهاج

قـــام نيافـــة األنبـــا باخوم مطـــران إيبارشـــية ســـوهاج والمنشـــاه 
والمراغـــة، صباح يوم الســـبت 24 ديســـمبر 2٠22م، القـــداس اإللهي 
بكنيســـة الشـــهيد مار جرجس بســـوهاج )مقر المطرانية(، وخالله سام 
نيافته ســـتة شمامســـة في درجة دياكون )شـــماس كامل( للمســـاعدة في 
الخدمـــة بالكنيســـة ذاتها، وهـــم: )1( نجيب لطفي باســـم دياكون نجيب. 
)2( ثـــروت كميل باســـم دياكون كيرلس. )3( رضا خلف باســـم دياكون 
رافائيـــل. )4( مدحت فؤاد باســـم دياكون يوســـاب. )5( ســـامي صبحي 
باســـم دياكـــون بيشـــوي. )٦( إبراهيم صبحي باســـم دياكـــون إبراهيم. 
خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا باخوم، وللدياكونيين الجـــدد، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الخدام والشـــعب. 

سيامة أربعة دياكونيني جدد لشمايل فرنسا

صلى نيافة األنبا مارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمالي فرنســـا 
يوم الخميس 15 ديســـمبر 2٠22م، القداس اإللهي في كاتدرائية الســـيدة 
العذراء ورئيس المالئكـــة رافائيل، بدرافي )مقر المطرانية(، وشـــاركه 
مجمع كهنة اإليبارشـــية في مســـتهل اجتماعهم الشـــهري. وعقب صالة 
الصلـــح صلى نيافته صلـــوات منح درجة »دياكون” أي شـــماس كامل، 
ألربعـــة من الخدام، وذلـــك بناًءا علـــى تزكية اآلباء الكهنة، للمســـاعدة 
فـــي الخدمة الطقســـية باإليبارشـــية، هـــم: )1( دياكون چـــورچ، )2( 
دياكـــون جوارجيـــوس، )3( دياكون بيشـــوي، )4( دياكـــون ميخائيل. 
خالـــص تهانينا لنيافة األنبـــا مارك، وللدياكونيين الجـــدد، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية وســـائر أفراد الخدام والشعب. 

سيامة ٢ دياكون يف شبني القناطر

صلى نيافة األنبا نوفير أســـقف إيبارشـــية شـــبين القناطر وتوابعها، 
صباح يوم الســـبت 1٧ ديســـمبر 2٠22م، القداس اإللهي بكنيسة السيدة 
العذراء )مقر المطرانية(، وخالله ســـام الشـــماس زارع واصف شماًسا 
كاماًل باســـم دياكـــون صموئيل، والشـــماس نبيل عبد الرشـــيد شماًســـا 
كاماًل باســـم دياكون بقطـــر، للخدمة بكنائس اإليبارشـــية. خالص تهانينا 
لنيافـــة األنبا نوفيـــر، وللدياكونييـــن الجديديـــن، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 

اإليبارشـــية وســـائر أفراد الخدام والشعب. 
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تبدأ اللغات حبروف »أ ب ج د« وابلقبطية ⲁⲃⲅⲇ لذلك تسمى ابحلروف األجبدية

دراسة مركزة جلغرافية الكتاب املقدس بعهديه 
بمعهد الراعية

اُخُتِتمـــت بمعهد الرعاية والتربية، يوم األحد 25 ديســـمبر 2٠22م، 
الـــدورة التدريبية الثالثة لقســـم الكتـــاب المقدس تحت عنـــوان: »فّهمني 
فأحيـــا« )دراســـة مركزة لجغرافيـــة الكتـــاب المقدس بعهديـــه(، تقديم 
القـــس مرقس فـــوزي، والتي حضرها ٩8 مـــن اآلباء الكهنـــة والخدام 
والخادمـــات من القاهرة، وقد تســـلموا شـــهادات التقدير بيـــد نيافة األنبا 
رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائس وســـط القاهـــرة، باإلضافـــة إلى 8٠ 
مشـــارًكا من خارج القاهرة وخـــارج مصر الذين تابعـــوا المحاضرات 
مـــن خـــالل تطبيق Zoom، وقـــد عبـــروا جميًعا عن مدى اســـتفادتهم 

الكبيرة مـــن هذه الدراســـة المركزة.

افتتاح كنيسة جديدة يف ِملبورن

افتتـــح نيافة دانييل أســـقف ســـيدني يوم األحد 4 ديســـمبر 2٠22م، 
بتكليـــف من قداســـة البابا تواضروس الثاني، كنيســـة الشـــهيد فيلوباتير 
مرقوريوس )أبي ســـيفين( بمنطقـــة مليتون التابعة إليبارشـــية ملبورن. 
حضـــر االفتتـــاح القـــس ديفيد كامـــل كاهن الكنيســـة وعدد مـــن اآلباء 

ملبورن.  إيبارشـــية  كهنة 

نيافة األنبا صليب يف زيارة رعوية 
إليبارشية املنصورة

زار نيافـــة األنبـــا صليـــب أســـقف ميت غمـــر وتوابعهـــا والنائب 
البابوي إليبارشـــية المنصورة، مســـاء يوم األحد 18 ديســـمبر 2٠22م، 
ثمانـــي كنائـــس بالمنصورة، فـــي ليلة تســـبحة كيهك، واختتـــم الزيارة 

بصالة القـــداس اإللهي في كنيســـة الســـيدة العـــذراء بتوريل.

تدشني مذابح كنيسة السيدة العذراء 
بإسنا

دشـــن نيافة األنبـــا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنـــت، صباح 
يـــوم الثالثـــاء 15 ديســـمبر 2٠22م، كنيســـة الســـيدة العذراء بإســـنا، 
وذلك بعد ترميم أساســـاتها وتوســـعتها وتجديدها بالكامل. ُدِشـــن المذبح 
األوســـط على اســـم الســـيدة العذراء، والمذبح الثاني على اســـم الشهيد 
مـــار جرجـــس، والمذبح الثالث على اســـم رئيـــس المالئكـــة ميخائيل، 
والمذبح الرابع على اســـم الشـــهيد أبو ســـيفين، وأيقونـــة البانطوكراتور 
)حضـــن اآلب( بكل هيكل. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس الذي 
تاله، صاحبـــا النيافة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة العذراء 
)الســـريان( بـــوادي النطرون، واألنبا أرســـانيوس أســـقف ورئيس دير 
القديـــس األنبـــا باخوميوس بحاجر إدفـــو، وعدد من اآلبـــاء رهبان دير 
القديـــس األنبا باخوميـــوس بحاجر إدفـــو، ودير األنبـــا القديس متاؤس 

الفاخـــوري بجبـــل أصفون بإســـنا، وبعض كهنة إســـنا وأرمنت.
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»مسري« اسم مصري شهري، واالسم أصله مصري قدمي بنفس املعين

زيارة نيافة األنبا چوزيف جلنوب إفريقيا

زار نيافـــة األنبا چوزيف األســـقف العـــام بإفريقيا يـــوم االثنين 12 
ديســـمبر 2٠22م، دير القديســـين مار مرقس الرســـول واألنبا صموئيل 
المعتـــرف بجنـــوب افريقيا، وعقـــد جلســـة روحية مع مجمـــع رهبان 
الديـــر وألقـــى عليهم كلمـــة حملت عنـــوان »الضيقـــات والتجارب في 

حياة الرهبنـــة وكيفية التعامـــل معها«. 

كمـــا زار نيافته يـــوم االثنين 
مقـــر  2٠22م،  ديســـمبر   12
الســـفارة بالعاصمة چوهانسبرج، 
إفريقيـــا،  جنـــوب  عاصمـــة 
واســـتقبله الســـفير أحمد الفاضلي 
ســـفير مصر لدول جنوب افريقيا 
اللقاء  تناول  وليســـوتو.  وبتسوانا 
التنموي  الكنيســـة  دور  مناقشـــة 
في  وأثره  اإلفريقيـــة،  للشـــعوب 
التقـــارب بيـــن هـــذه الشـــعوب 
نيافته  والشـــعب المصري. رافق 
خـــالل الزيارة الراهـــب القمص 
وكيـــل  ماركـــوس  آڤـــا  تـــكال 

إفريقيا.  جنـــوب  مطرانيـــة 

وصلـــى نيافتـــه قـــداس األحـــد األول من شـــهر كيهك يـــوم األحد 
18 ديســـمبر 2٠22م، فـــي مقـــر مطرانية جنـــوب إفريقيـــا بالعاصمة 
چوهانســـبرج، ومنح نيافته ســـر المعمودية لســـبعة ممـــن يرغبون في 
االنضمـــام إلى الكنيســـة. شـــارك فـــي صلـــوات المعموديـــة والقداس 
الراهـــب القمص تـــكال آڤا ماركـــوس وكيـــل مطرانية جنـــوب إفريقيا 

والشمامســـة وأبناء الكنيســـة. 

نيافة األنبا جوزيف يف احتفال 
السفارة املرصية بزيمبابوي بعيد امليالد

احتفلت الســـفارة المصرية بهراري عاصمة زيمبـــاوي بعيد الميالد 
المجيـــد ورأس الســـنة الميالدية، بحضور نيافة األنبا چوزيف األســـقف 
العـــام بأفريقيـــا وبعض المســـؤولين فـــي زيمبابوي وســـفراء عدٍد من 
الـــدول. ونظمـــت الســـفيرة المصريـــة فـــي زيمبابوي ســـلوى موافي 
ومســـؤولو الســـفارة، االحتفالية التي قدم خاللها كـــورال أم النور التابع 
لكنيســـة الســـيدة العذراء في حـــي الدقي بالقاهـــرة، عدًدا مـــن الترانيم 
باللغـــات العربيـــة واإلنجليزيـــة والفرنســـية والقبطية والشـــونة )اللغة 

زيمبابوي(. فـــي  المحلية 

نيافة األنبا أنيانوس يزور حمافظ املنيا

زار نيافـــة األنبا أنيانوس أســـقف بني مـــزار والبهنســـا ديوان عام 
محافظة المنيا، واســـتقبله اللواء أوســـامة القاضي محافـــظ المنيا، حيث 
جـــرى خالل اللقـــاء بحث عدد مـــن الموضوعات الخاصة بالمشـــاركة 
المجتمعيـــة ودور الكنيســـة فيها، بهدف دعم مســـيرة التنمية المســـتدامة 
التـــي بدأتهـــا الدولـــة وتحقيـــق اســـتراتيجية مصـــر 2٠3٠ وخاصـــة 
المشـــروع القومي لتطويـــر الريف المصري والمبادرة الرئاســـية »حياة 
كريمـــة«. كما تـــم التأكيد على ضـــرورة االهتمام بترســـيخ قيم ومبادئ 
المواطنـــة وحرية العبادة والمســـاواة بين جميـــع المصريين، والحرص 
الدائـــم على إتمام الخطـــوات الخاصة بتوفيق أوضـــاع الكنائس والمباني 
التابعـــة لها، فـــي إطار احترام أحكام الدســـتور والقوانيـــن المنظمة لها. 

نيافة األنبا بيسنيت يزور حمافظ أسيوط

زار نيافة األنبا بيســـنتي أســـقف أبنـــوب والفتح وأســـيوط الجديدة، 
ديـــوان عام محافظة أســـيوط، يرافقه وفـــد المكتب الفني لقداســـة البابا، 
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علم القلب ابإلجنليزية cardiology، مشتقة من الكلمة اليواننية kardi,a أي قلب

واســـتقبلهم اللواء عصام ســـعد محافظ أســـيوط، واللواء مهندس شـــاكر 
يونـــس ســـكرتير عـــام المحافظـــة. جـــرى أثناء اللقاء مناقشـــة ســـبل 
تفعيـــل المشـــاركة المجتمعية ودعم المشـــروعات القوميـــة بالمحافظة، 
ودور الكنيســـة فيها وذلك لدعم مســـيرة التنمية المســـتدامة التي تســـعى 
الدولـــة إلى تحقيـــق مخططاتها. كما تـــم التأكيد على ضـــرورة االهتمام 
بترســـيخ قيم ومبـــادئ المواطنة وحرية العبـــادة والمســـاواة بين جميع 
المصرييـــن، والحـــرص الدائم على إتمـــام الخطوات الخاصـــة بتوفيق 
أوضـــاع الكنائـــس والمبانـــي التابعـــة لهـــا، في إطـــار احتـــرام أحكام 

الدســـتور والقوانيـــن المنظمة لها. 

 Mountain Viewبدء اخلدمة يف كنيسة بـ
بشمال اكيلفورنيا

بدأت يـــوم األحد 18 ديســـمبر 2٠22م، الخدمة في كنيســـة القديس 
 Mountain View أندراوس الرســـول والقديســـة أربســـيما بمنطقـــة
شـــمال كاليفورنيـــا التابعة للمقـــر البابـــوي لشـــمال كاليفورنيا وغرب 
ه  الواليـــات األمريكيـــة. أُقيمـــت صلوات القـــداس اإللهي والـــذي صالَّ
القمـــص أنطونيـــوس باقـــي وكيل المقـــر البابـــوي والقمـــص صليب 
جرجـــس، والقس أبرآم نجيـــب، إلى جانب القس ميخائيـــل نبيل المنتدب 

الكنيســـة.  في  للخدمة 

رسالة دكتوراة بمعهد الراعية حول
تنمية مهارات السلوك اإلجيايب 

دلى أبناء األرس املفككة

تـــم يـــوم الســـبت الموافق 24 ديســـمبر 2٠22م، مناقشـــة رســـالة 
للحصـــول علـــى درجـــة الدكتـــوراه للباحثـــة/ فوزيـــة ســـعد يعقوب، 
وموضوعهـــا: »فاعلية برنامج إرشـــادي تربوي كنســـي لتنمية مهارات 
الســـلوك اإليجابي لدى أبنـــاء األســـر المفككة من الجنســـين«. تكونت 

لجنة المناقشـــة من: األسـتــــاذ الدكتــــــور/ نجيب ألفونس خزام )رئيًسا 
ومناقًشا(، األســـتـــــاذ الدكـتـــــــور/ بطرس حافظ بطرس )مناقشــًـــا(، 
األســـتـــــاذة الدكـتـــــــورة/ عفاف عبد الفادي دانيال )مشرًفا(، األسـتـاذ 
الدكتــــــور/ مجدي إســـحق عطاللــــه )مناقشــًـــا(، وذلك بمدرج السيدة 
العـــذراء مريـــم بمعهد الرعايـــة والتربية. بعـــد أن تمـــت المداولة بين 
أعضـــاء اللجنة أوصـــت اللجنة بمنح الباحثـــة درجة الدكتـــوراه بتقدير 
ممتـــاز مـــع التوصية بتداول الرســـالة بيـــن المعاهد الدينية المســـيحية.

رسالة ماچستري بمعهد الراعية والرتبية حول
اتلوعية املبكرة للمراهق عن تكوين األرسة

نوقشـــت بمعهـــد الرعاية والتربيـــة بمقـــره بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية يوم الســـبت 1٧ ديسمبر 2٠22م، رســـالة الماچستير المقدمة 
مـــن الباحثـــة فيبي منيـــر رشـــدي، وموضوعهـــا »التوعيـــة المبكرة 
للمراهـــق عن تكوين األســـرة المســـيحية من خالل الخدمة الكنســـية«. 
تكونت لجنة المناقشـــة من أ.د. فالنتينا وديع ســـالمة مشـــرًفا ورئيًســـا، 
أ.د. بطـــرس حافظ بطرس مناقًشـــا، أ.د. رأفت عطية باخوم مناقًشـــا، د. 
عـــادل حليم جرجس مناقًشـــا. في الختام منحت اللجنة درجة الماچســـتير 

ممتاز.  بتقدير  للباحثـــة 

رسالة ماجستري باللكية اإللكرييكية 
باألنبا رويس

حول القيم الرتبوية يف سفر األمثال

نوقشـــت بقســـم الكتاب المقـــدس في الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتية 
باألنبا رويس يوم الســـبت 24 ديســـمبر 2٠22م، رســـالة الماجســـتير 
الُمقدمـــة من الباحثـــة كاترينة جوزيـــف، والتي حملت عنـــوان: »القيم 
التربويـــة في ســـفر األمثـــال«. تكونت لجنة المناقشـــة مـــن أ. د. عايدة 
نصيف مشـــرًفا ورئيًســـا، و أ. د. ســـعيد حكيم، عضـــًوا، أ. د. القمص 
بنياميـــن المحرقي، عضًوا. عقب المناقشـــة قررت اللجنـــة منح الباحثة 

درجة الماجســـتير بتقديـــر جيد جًدا. 
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ⲧⲉⲛⲧⲱⲣⲉ دندرة« مدينة قدمية يف صعيد مصر وابلقبطية«

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com
التجســـد اإللهي والميالد  ســـر 
معتقـــدات  أهـــم  مـــن  البتولـــي 
الكنيســـة، وهو ســـر عظيـــم يفوق 
وعنه  المحـــدود  البشـــري  العقـــل 
يقـــول معلمنـــا بولـــس الرســـول: 
َظَهَر  ْقَوى: هللاُ  »َعِظيٌم ُهَو ِســـرُّ التَّ

ِفـــي اْلَجَســـِد« )1تـــي3:1٦(.
أهم أهداف التجسد والمياد:
1( حل قضية الفداء المعقدة.

2( نائـــب عـــن البشـــرية في 
تقديـــم صـــــــورة حيـــة لإلنســـان 

الكامـــل أمـــام هللا.
بالشريعـــــــــــة  السمــــــو   )3

وليـــس نقضهـــا.
4( إصـــالح التعاليـــم الفاســـدة 

وقتها. انتشـــرت  التـــي 
5( تعريـــف اإلنســـان باهلل عن 
قـــرب، فســـّمى نفســـه عمانوئيـــل 

الـــذي تفســـيره هللا معنا.
نتكلـــم فـــي هـــذه المقالـــة عن 
أول وأهـــم ســـبب للتجســـد اإللهي 
وهو حـــل قضيـــة الفـــداء المعقدة 
وإنقاذ اإلنســـان مـــن عبودية إبليس 
وانتشـــاله من هوة الخطية والهالك 

فيها. وقـــع  التي 
خلـــق هللا آدم ووضعه في الجنة 
وأوصـــاه أاّل يأكل من ثمر شـــجرة 
وحّذره  والشـــر،  الخيـــر  معرفـــة 
أنه يـــوم يـــأكل منها موًتـــا يموت 

)تك2:1٧(.
جاء الشـــيطان بمكـــره وأغوى 
حواء بـــاألكل مـــن تلك الشـــجرة 
الَمنهـــي عنهـــا، فأخـــذت وأكلـــت 
وأعطـــت رجلها فـــأكل )تك3:٦(، 
وصايـــاه،  وكســـرا  هللا  وعصيـــا 
فوجـــب عليهما حكـــم الموت حتى 

يأخـــذ العـــدل اإللهـــي حقه.
تقابله  اإلنســـان  مـــوت  لكـــن 
مشـــاكل وعقبـــات كثيـــرة مثـــل:

1( موت اإلنســـــان ضد رحمة 
هللا التي تريد أن الكل يخلصــــــون، 
كمــــا أن آدم لــــــه بعــــض العذر 
فـــي خطيتــــــــــه ألنه أخطـــــــــأ 

بإغراء الشـــيطان.
2( موت اإلنســـان ضد كرامة 
الـــذي خلـــق اإلنســـان علـــى  هللا 
صورتـــه ومثالـــه، وســـلّطه على 
جميـــع مخلوقاتـــه، فكيـــف تتمزق 

هـــذه الصـــورة بهدة الســـهولة؟
3( موت اإلنســـان ضد قوة هللا، 

كأن هللا خلـــق خليقة ولم يســـتطيع 
أن يحميها من شـــر الشيطان.

4( مـــوت اإلنســـان ضـــــــــد 
حكمـــة هللا، لقـــد خلق هللا اإلنســـان 
ليتمتـــع ببـــركات هللا وبنوتـــه له، 
فكيف يحرمه الشيطــــان من التمتع 

البركات. بتلـــك 
5( موت اإلنســـان ضـــد ذكاء 
هللا، إذ كيـــف توجد مشـــكلة مع تاج 
خليقة هللا وال يســـتطيع عقل هللا أن 

يجد لهـــا حاًل.
هللا يريـــد أن ينقذ اإلنســـان من 
الموت األبـــدي ويوّرثـــه الملكوت 

المعد لـــه قبل إنشـــاء العالم.
لكــن كيــف؟

1( هـــل يســـامح هللا اإلنســـان 
رغم أنـــه حـــذره مـــن العصيان؟
هذا التســـامح يرضـــي الرحمة 

اإللهي. العـــدل  يرضي  وال 
ويميـــت  كلمتـــه  ينّفـــذ هللا   )2
انتصـــار  هـــذا معنـــاه  اإلنســـان، 

الشـــيطان.
هـــذا إلـــى جانـــب أن طبيعـــة 
بالخطيـــة  فســـدت  قـــد  اإلنســـان 

وتحتـــاج إلـــى إعـــادة خلقـــة.
واحتـــاج األمـــــــر إلـــــــى فاٍد 
أن  بـــد  وال  وخالـــق،  ومخلـــص 
تتوافـــــــر في الفــــــادي صفـــات 

مثــــــل: معينة 
1( يجـــب أن يكـــون الفـــادي 

إنســـاًنا لكـــي يفـــدي اإلنســـان.
2( يجـــب أن يموت ليســـتطيع 
أن ينقذ اإلنســـان مـــن حكم الموت.
3( يجـــب أن يكـــون بال خطية 
لكــــــــي يستطيـــــــع أن يفـــــــدي 

اإلنسان الخاطـــــئ.
4( يجـــب أن يكــــــون غيـــر 
محدود ليســـتطيع وفـــاء الدين غير 

المحـــدود على اإلنســـــان.
5( يجـــب أن يكــــــــون خالًقا 
لكـــــــي يعيد خلقة اإلنســـــان التي 

بالخطية. فســـدت 
التجســـد  قبل  المســـيح  الســـيد 
كان خالًقـــا وغيـــر محـــدود وبـــال 
خطية، وكان ال بد أن يتجســـد لكي 
يأخذ جســـًدا ويموت عن اإلنســـان 
الســـبب  الصليـــب، وهذا هو  على 

الرئيســـي للتجســـد والميالد.
وكل عام وأنتم بخير وسالم.

آباء  جاهـــد  لقـــد 
الكنيســـة في كتاباتهم 
لتأكيــــد عذراويــــــة 
الســـيدة العذراء مريم 
بتوليتهـــــــــا،  ودوام 
بـــكل  واستنـــــــــدوا 
نبوات  علـــى  تأكيـــد 
األنبياء  اآلبـــــــــــاء 
الكبـــار فـــي العهـــد 

وإشـــعياء  موســـى  وهم  القديـــم، 
ودانيـــال وحزقيال، وجـــاء الفنان 
القبطـــي ليجســـد تعاليـــم آبائه في 
رســـمه الرائع داخـــل نصف القبة 
الغربية بكنيســـة الســـيدة العذراء 
بدير الســـريان بـــوادي النطرون، 
غيـــر  القبطيـــة  الرهبنـــة  وكأن 
بعيـــدة عن العقيدة األرثوذكســـية، 
الثيؤطوكـــوس،  خاصـــة عقيـــدة 
التـــي أوضحها لنـــا البابا كيرلس 
العـــذراء  وأن  الديـــن،  عمـــود 
دائمـــة البتولية. وقد رســـم الفنان 
الكبـــار،  أنبيـــاء  األربعـــة  هنـــا 
وكتب أســـماءهم أســـفل كلٍّ منهم 
بالقبطيـــة، ونشـــاهد في الوســـط 
جالســـة  مريم  العـــذراء  الســـيدة 
على كرســـيها في كرامـــة كبيرة، 
وترفـــع يدهـــا اليمنـــى مفتوحـــة 
عالمـــة التســـليم لتعلـــن قبولهـــا 
المـــالك، وتمـــد طرف  لبشـــارة 
إصبـــع يدها اليســـرى إلـــى فمها 
المغلـــق، لتعلن عـــن صمتها أمام 
ســـر التجســـد العجيـــب، وقبولها 
كأََمـــة  للبشـــارة  وخضوعهـــا 
الـــرب، لـــذا نجد منظـــر المالك 
غبـــل علـــى يمينهـــا يبشـــرها 
بميـــالد المخلص منها، ويمســـك 
بيـــده اليســـرى عصـــا الصليب، 
وأمامهـــا الشـــورية يصعـــد منها 
البخـــور، وهـــي موضوعة على 
وهي  أبيـــض،  رخامـــي  عمـــود 
رمـــز للســـيدة العـــذراء مريـــم، 
حيث حّل الالهوت في أحشـــائها، 
نشـــاهد  منها جســـًدا. وهنا  وأخذ 
علـــى يســـار العـــذراء موســـى 
النبـــي، وفوقه العليقـــة الخضراء 
المشـــتعلة بالنار، وهي لم تحترق 
ويشـــير بيده اليمنى إلـــى العذراء 
مريم، ويمســـك بيده اليســـرى ما 
جاء في ســـفر الخـــروج عن أمر 

القبطية  باللغـــة  العليقـــة مكتوًبـــا 
بِّ ِبَلِهيِب  »َوَظَهَر َلـــُه َمالَُك الـــرَّ
َناٍر ِمْن َوَســـِط ُعلَّْيَقـــٍة. َفَنَظَر َوإَِذا 
ـــاِر، َواْلُعلَّْيَقُة َلْم  اْلُعلَّْيَقـــُة َتَتَوقَُّد ِبالنَّ
َتُكـــْن َتْحَتِرُق. َفَقاَل ُموَســـى: أَِميُل 
اْلَعِظيَم.  اْلَمْنَظَر  اآلَن ألَْنُظَر هـــَذا 
اْلُعلَّْيَقـــُة؟«.  َتْحَتـــِرُق  الَ  لَِمـــاَذا 
وراءه  يقـــف  )خـــروج3-2:3(. 
إشعياء النبي يمســـك بيده اليسرى 
بالقبطيـــة  فيـــه  مكتوًبـــا  َدَرًجـــا 
نبوءته الشـــهيرة »َولِكـــْن ُيْعِطيُكُم 
ُد َنْفُســـُه آَيـــًة: َها اْلَعـــْذَراُء  ـــيِّ السَّ
َتْحَبـــُل َوَتلِـــُد اْبًنـــا َوَتْدُعو اْســـَمُه 
)إشـــعياء٧:14(.  اُنوِئيـــَل«  ِعمَّ
وعلى الجهة المقابل يمين الســـيدة 
العـــذراء يقـــف حزقيـــال النبـــي 
يشـــير إلـــى العذراء بيـــده اليمنى 
ويمســـك الَدَرج بيده اليسرى كتب 
علبـــه نبوءته بالقبطيـــة »َفَقاَل لَِي 
ُمْغَلًقا،  َيُكـــوُن  اْلَباُب  : هـــَذا  بُّ الرَّ
الَ ُيْفَتـــُح َوالَ َيْدُخـــُل ِمْنُه إِْنَســـاٌن، 
بَّ إِلَه إِْســـَراِئيَل َدَخَل ِمْنُه  ألَنَّ الرَّ
)حزقيال2:44(.  ُمْغَلًقـــا«  َفَيُكوُن 
النبـــي وهو  يقـــف خلفه دانيـــال 
يظهـــر بمالبـــس الوزيـــر عنـــد 
ويمســـك  نبوخذنصـــر،  الملـــك 
بالقبطيـــة  ُكِتـــب عليـــه  الـــرول 
ـــُه َقْد  ـــَك َرأَْيـــَت أَنَّ نبوءتـــه »ألَنَّ
قُِطـــَع َحَجٌر ِمـــْن َجَبـــل الَ ِبَيَدْيِن، 
َفَســـَحَق اْلَحِديَد َوالنَُّحاَس َواْلَخَزَف 
َهـــَب. هللَاُ اْلَعِظيُم َقْد  ـــَة َوالذَّ َواْلِفضَّ
َف اْلَملِـــَك َمـــا َســـَيأِْتي َبْعَد  َعـــرَّ
هـــَذا اَْلُحْلُم َحـــقٌّ َوَتْعِبيـــُرهُ َيِقيٌن« 
)دانيـــال2: 45(. أّمـــا خلفية هذا 
الرســـم فهو منظر لمبانـــي العهد 
القديـــم، وشـــجرة خضـــراء على 
يميـــن الناظر تمثل شـــجرة الحياة 
مريـــم،  للعـــذراء  رمـــز  وهـــي 
العليقة المشتعلة  شـــجرة  ومقابلها 

ذكرنا. كمـــا 

anbamartyros3@yahoo.com
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كلمة »أوي«، ابلقبطية ⲟⲩⲉⲓ أي بعيد، مثلما نقول »بلد بعيدة أوي«

خرج موســـى النبي في أوائل 
الصيف يبحث عـــن مرعى جيد 
فقادتـــه قدماه نحـــو المراعي إلى 
جبـــل حوريـــب، وشـــد انتباهه 
وجـــود شـــجرة ُعليقـــة ְסנֶה، لم 
تلتهما النيـــران، )خر3(، وكانت 
تلـــك الشـــجرة فـــي نفـــس جبل 
حوريـــب الذي تـــرأى فيه الرب 
للشـــعب ولموســـى حيث أعطاه 
لوحـــي العهد بعد ذلـــك، ويمكننا 
عمـــل مقارنة بيـــن ظهور الرب 
العليقـــة وظهور  فـــي  لموســـى 
الـــرب لموســـى أمـــام الشـــعب 
علـــى جبـــل حوريـــب، ففي كال 
الحدثيـــن: 1( الموضـــع مقدس، 
2( وفـــي كليهمـــا خلع موســـى 
نعليه، 3( وكان الموضع يشـــتعل 
من حضـــور الرب ولـــم يحدث 
ضـــرر، 3( وفـــي كل حالة كان 
موســـى يرعى، ففي العليقة كان 
يرعـــى الغنم، وفـــي الجبل كان 
يرعى الشـــعب، 4( وفي كليهما 
أمام  مـــن  غطى موســـى وجهه 
الـــرب، 5( وِمـــْن أمـــام العليقة 
التكليـــف بالحياة  أخـــذ موســـى 
مـــع هللا من أجـــل شـــعبه، وِمْن 
أمـــام جبل حوريب أخذ الشـــعب 
التكليـــف بالحيـــاة مـــع هللا مـــن 

أجـــل األمم. 

يأتى تعريف العليقة ְסנֶה بأنها 
الشـــجرة ذات األلـــوان المتعددة 
ليوضـــح لنـــا طبيعـــة الظهور، 
وهـــذا يقودنا إلى الحـــاالت التي 
اختلطـــت فيها األلـــوان مًعا في 
على  كعالمة  المقـــدس  الكتـــاب 
حضور الـــرب بنقاوته وطهارته 
ومجـــده وبهائـــه كما فـــي عهد 
الســـالم بين هللا ونـــوح في قوس 
وفي   ،)1٧-12 )تـــك٩:  قـــزح 
الســـمائية  أورشـــليم  أساســـات 
)رؤ21(. كمـــا أضـــاف الســـيد 
المسيح في شـــرح طبيعة العليقة 
بأنها: »شـــوك« )مـــت٧: 1٦(، 
فمـــن لعنة الشـــوك والحســـك 
أخـــرج الـــرب حيـــاة وخالص، 
كان  الســـقوط  فـــي  فالشـــوك 
اإلنســـان، وفي  لرفض  عالمـــة 
العليقة صـــار بحضور هللا رمًزا 

َحَكَم تحتمـــس الثالث أعظم فراعنة مصر )شـــريًكا مع الملكة حتشبســـوت( 
مـــن 148٠ إلـــى 1425 ق.م. فـــي خـــالل ما يقـــارب أربعة قـــرون ونصف 
حكمـــت مصـــر العالم القديـــم وظهرت كأكبر قوة عســـكرية وليس هـــذا فقط بل 
أكبـــر قـــوى علمية ثقافية فلســـفية وفنيـــة فضاًل عـــن الشـــخصيات الهامة التي 
ذاع صيتهـــا العلمي واإلداري خـــالل تلك القرون. من هـــؤالء الوزير رخميرع 
الـــذي رأس الحكومة فـــي النصف الثاني مـــن فترة حكم تحتمـــس الثالث فصار 

فيمـــا بعد رجـــل دولة ُيحتذى به وُيســـتفاد مـــن أوامره وإدارتـــه المثالية.

أهـــم الوثائق عـــن هذه الشـــخصية مقبرته رقـــم مائة 1٠٠ بالحـــوزة العليا 
بالقرنـــة غـــرب األقصـــر، وقد تـــرك لنا منقوًشـــا علـــى جدرانهـــا الكثير من 
أمـــور اإلدارة واألعمال الحكومية والتشـــريعات القضائيـــة والمعامالت العالمية 
الخارجيـــة، وأيًضا كل ما يتعلـــق باالقتصاد الوطني من أعمـــال فنية وصناعية 

وعمرانيـــة... الخ.

مـــن هـــذه الوثائـــق الخاصـــة بالعمـــران وتجهيز مـــواد البنـــاء، ليس فقط 
األحجـــار بل صناعـــة الطوب اللبن الـــذي كانت ُتبنـــى به المنـــازل في معظم 

األحيـــان لحماية الســـكان من حـــرارة الجـــو صيًفا.

ـــاًل بالجدار  ففـــي إحدى وســـائل اإليضـــاح بالمقبـــرة نجـــد منظـــًرا مُفصَّ
الشـــرقي ُيظهر عمال صناعة الطـــوب، ونجدهم خليط بين مصريين وســـاميين 
عبرانييـــن، هؤالء اآلخرون مميزون بلحاهم وشـــعور رؤوســـهم الشـــقراء، إذ 
كان الفنـــان المصـــري يعّمم كثيـــًرا أي مالحظة في بعض الشـــعوب من ناحية 
الشـــكل ويتخذها وســـيلة إلظهار جنســـية هذا الشـــعب. ولحســـن الحظ أن هذا 
المنظـــر يصاحبه نص واضح باشـــتراك هؤالء الســـاميين )بعالمات( عبرية مع 
المصرييـــن في العمل. يتضح لنا مـــن هذه الوثيقة الهامـــة أن أعمال »ضرب« 
الطـــوب التـــي يتحدث عنها ســـفر الخـــروج من األصحـــاح األول إلـــى الثاني 
عشـــر لم يكونـــوا بعد فـــي زمن االضطهـــاد الذي بـــدأ مع عصر الرعامســـة 
13٠٠ ق.م، بـــل في زمن تمتـــع العبرانيون بالعيش الرغد. وســـنرى في الحلقة 

القادمـــة صعـــود البعض لمناصـــب كبرى في الدولـــة المصرية.

لقبول اإلنســـان بالتجســـد اإللهي 
الُعلْيَقِة«  ِفـــي  ـــاِكِن  السَّ »ِرَضى 
)تـــث33: 1٦(. إن نـــور الرب 
وحضـــوره ال يحطـــم خلقته بل 
يحطـــم خطايانا وجهلنـــا بمعرفة 

واختبـــار العشـــرة مع هللا. 

كان للعليقـــة مغـــزًى يخص 
العليقة  لم تشـــتعل  شـــعبه، فكما 
مـــن النـــار، هكـــذا ال يحتـــرق 
شـــعب هللا أو تقضي عليه نيران 
االضطهـــاد الذي كانـــوا يالقونه 
علـــى يـــد فرعـــون، وهـــو ما 
ينطبـــق على شـــعب هللا في كل 
العصـــور، كما حدث مـــع الفتية 
الثـــالث في أتـــون النـــار )دا3: 
2٧(. وإذا كان حب االســـتطالع 
لـــدي حـــواء أّدى للســـقوط فإن 
االستطالع  ُحب  اســـتخدم  الرب 
عند موســـى لكـــي يجذبـــه إلى 
المـــكان واللقـــاء كعربون لجذب 

البشـــرية بالكلمة المتجســـد.

السرياني  أفرام  مار  وُيضيف 
شارًحا:  للعليقة  الالهوتي  المعنى 
“أظهر الرب ههنا ســـر التجســـد 
ره في هذا الســـفر  اإللهـــي وصوَّ
النار تشـــتعل  واضًحا، وذلك أن 
والطبيعتان  والشـــجرة خضراء، 
النـــار  طبيعـــة  موجودتـــان، 
وطبيعـــة الشـــجرة موجودتـــان 
مًعـــا بغيـــر فرقة، طبيعـــة النار 
لم تغيرهـــا ولـــم تطفئها خضرة 
الشـــجرة  وخضـــرة  الشـــجرة، 
لـــم يغيرها لهيـــب النـــار، مثل 
المتجســـد  المســـيح  الهـــوت 
بناســـوته، في اتحـــاد طبيعي في 
األقنـــوم... لم يفارقـــه لحظه وال 
طرفه عيـــن... ولكون المســـيح 
المولـــود منهـــا المتأنـــس، لذلك 
أســـماه الكتاب مالًكا وإلًها، ألنه 
قـــال: إن مالك الـــرب ظهر في 
العليقة، ثـــم قال إنـــه اإلله الذي 
)أع٧: 3٠- 34(. فيهـــا«  ظهر 

ְסנֶה
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 القمص ساويرس مرقس
كاهن كنيسة الماك بالظاهر بالقاهرة

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الســـبت 24 ديســـمبر 2٠22م، 
القمص ســـاويرس مرقس، كاهن كنيســـة رئيس المالئكـــة ميخائيل بحي 
الظاهـــر بالقاهـــرة، عن عمـــر بلغ 8٠ ســـنة، بعد أن قضى فـــي الخدمة 
الكهنوتيـــة أكثـــر من 55 ســـنة. تميز القمص ســـاويرس مرقـــس باألبوة 
الحكيمـــة الحانية تتلمـــذ عليها كثيرون وصاروا أبناء لـــه، وكان ذا صوت 
شـــجي في صلواته، فكان صوته المميز في قداســـاته يجـــذب كثيرين إلى 
الكنيســـة ومحبة هللا. ُولِـــد األب المتنيح من أســـرة كهنوتية يـــوم 3 يناير 
1٩43م، وســـيم كاهًنا بيـــد مثلث الرحمات نيافة األنبا أثناســـيوس مطران 
بني ســـويف والبهنســـا في 12 أكتوبر 1٩٦٧م، ونال رتبـــة القمصية عام 

2٠٠٧ بيـــد مثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنودة الثالث. 

وقد أقيمـــت في الواحدة من بعـــد ظهر اليوم التالي صلـــوات التجنيز، 
وصلى صلـــوات التجنيـــز من أحبار الكنيســـة أصحـــاب النيافـــة: األنبا 
أنطونيـــوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، واألنبا 
رافائيل األســـقف العـــام لكنائس قطاع وســـط القاهرة، واألنبـــا تيموثاوس 
أســـقف الزقازيـــق ومنيا القمـــح، واألنبا إرميا األســـقف العـــام، والقمص 
ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، إلـــى جانب عدد كبير 
من اآلباء كهنة القاهرة وبعض اإليبارشـــيات. شـــهدت الجنازة مشـــاركة 
شـــعبية كبيـــرة امتألت بهـــم كافة أرجـــاء الكنيســـة وامتـــد تواجدهم إلى 
خارجهـــا. خالص تعازينـــا لنيافة األنبـــا رافائيل، واآلباء كهنة وشـــعب 
كنيســـة رئيس المائكـــة ميخائيل بالظاهر وقطاع كنائس وســـط القاهرة، 

المباركة، وكل محبيه.  وألســـرته 

 القس إبراهيم يوسف
كاهن كنيسة العذراء والماك ميخائيل بشارع أحمد عصمت

رقـــد في الرب يـــوم الســـبت 24 ديســـمبر 2٠22م، القـــس إبراهيم 
يوســـف حناوي، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس المالئكة ميخائيل 
بشـــارع أحمـــد عصمت، بعين شـــمس بالقاهـــرة، عن عمـــر تجاوز ٦٠ 
ســـنة وخدمـــة كهنوتية امتـــدت ألكثر من 15 ســـنة. ُولِد يـــوم 12 يونيو 
1٩٦2م، وســـيم كاهًنا بيد مثلث الرحمات قداســـة البابا شـــنودة الثالث في 
٩ مايـــو 2٠٠٧م. وأُقيمت في الثانية عشـــرة منتصف ظهـــر اليوم التالي 
صلوات تجنيز األب القس إبراهيم يوســـف حناوي كاهن كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء ورئيس المالئكة ميخائيل بشـــارع أحمد عصمت، بعين شـــمس، 
بحضور أصحـــاب النيافة: األنبا تيموثاوس أســـقف الزقازيق ومنيا القمح، 
واألنبـــا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، واألنبا 
أكســـيوس األســـقف العام لكنائس قطاع عين شـــمس والمطريـــة وحلمية 
الزيتـــون. إلـــى جانب عـــدد كبير مـــن اآلبـــاء كهنة قطاع عين شـــمس 
والمطريـــة وحلمية الزيتـــون، والقطاعات الرعوية األخـــرى من القاهرة 
وبعـــض اإليبارشـــيات. كما حضـــر الصلـــوات بعض أعضـــاء مجلس 
النـــواب، والقيـــادات األمنية لحـــي عين شـــمس. خالص تعازينـــا لنيافة 
األنبا أكســـيوس األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع عين شـــمس والمطرية 
وحلميـــة الزيتـــون، ولمجمـــع اآلباء كهنـــة القطاع، وألســـرته المباركة 

محبيه. وكل 

»ولما كملت أيام خدمته مضى 
إلى بيته« )لو23:1(

أسرة مكتبة المحبة بشبرا
وأسرة المرحوم

فيكتور يونان نخلة
األستاذة أوديت فيكتور 
والمحاسب برتي فيكتور
والمهندس نزيه فيكتور

يزفون إلى احضان القديسين
مثلث الرحمات 
نيافة الحبر الجليل

األنبا كريلس

أسقف نجع حمادي
طالبين نياًحا لروحه الطاهرة 

في أحضان القديسين
وعزاًء آلبائنا المطارنة 

واألساقفة أعضاء المجمع 
المقدس

ومجمع كهنة وشعب إيباراشية 
نجع حمادي 

وأسرته المباركة وكل أبنائه 
ومحبيه

بصلوات صاحب الغبطة 
والقداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين

+   +   +
إلرسال مراسالت االجتماعيات
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ذكرى الصديق تدوم إلى األبد 
ذكرى األربعين لألب الغالي

 رفعت صموئيل حنا
جاد اهلل

سُيقام القداس اإللهي 
لروحة الطاهرة 

يوم األحد الموافق 
2٠23/1/15

في تمام الساعة السابعة صباًحا
بكنيسة الشهيد العظيم 

مارجرجس ببلوط
تلغرافًيا 

أخوك سمير وأوالدك روماني 
وصموئيل وعماد ومايكل



When we celebrate the Birth of our Lord 
Jesus Christ, we are celebrating a cosmic 
event that has many aspects: biblical, 
historical, geographical, prophetical, 
spiritual, humanitarian, etc.. However, it 
is important to know that the Lord Jesus 
Christ chose the circumstances around His 
Birth, unlike any other person in the world 
since each one of us was born in a family 
we did not choose, in a country we did not 
select, at a time we did not choose, and 
in social, cultural or political conditions we 
did not choose. The Lord Jesus could have 
been born in the country of philosophy like 
Athens, or the country of power like Rome. 
Yet, He chose Palestine that has a simple 
village and people, and a poor house, as 
well as a poor girl to be born from.

The time of His Birth coincided with the 
census ordered by Caesar Augustus for 
the entire Roman Empire )Luke 1-2(. Thus, 
being numbered as an earthly citizen, as 
He often called Himself ‘The Son of Man.’

With this in mind, we find that the Lord 
Jesus Christ bears two names, each of 
which has a strong significance in the life 
of whomever believes in Him. The first is 
‘Jesus,’ which means Savior: ”… and you 
shall call His name Jesus, for He will save 
His people from their sins“ )Matthew 1:21(. 
It is the name that marks the beginning 
of salvation from the effects of Adam and 
Eve’s sin. As for the second name, it is 
‘Emmanuel’:  ”‘Behold, the virgin shall 
be with Child, and bear a Son, and they 
shall call His name Emmanuel,’ which 
is translated, ‘God with us’“ )Matthew 
1:23(. This is the richness of the Birth and 
Incarnation of our Lord Jesus Christ, as 
He, out of His love to us humans, dwells 
in us and with us in love that surpasses 
knowledge.

For all of the above, the Nativity became 
to be rich in all its details and events. What 
is remarkable is that it is a ‘fruitful event’ 
in the sense that each of the individuals 
involved have offered something or, more 
accurately, ‘gave birth/begotten’ a joyful 
fruit. Saint Mary the Virgin gave birth to the 
Lord Jesus, and He chose her because 
she is ‘full of grace’ according to the angel’s 
saying )Luke 1:28(. Then there is the 
village of Bethlehem, nameless, unknown 
and smallest among its neighboring 
[villages]; it offered a simple manger to be 
a place for the Lord Jesus and to become 
the most famous in the world. We often 
find a manger with animals in the Nativity 
icons, most importantly the ox and the 
donkey, as it is mentioned in the prophecy: 
”The ox knows its owner and the donkey 
its master’s crib; but Israel does not know, 
My people do not consider“ )Isaiah 1:3(. 
Then the shepherds who were tending 
their flocks in the desert came and offered 
affection and joy as they became the first to 
know about the Birth of Christ. Moreover, 
and from faraway lands, comes the magi, 

those wise men and scholars who followed 
a star in the east until they reached 
Bethlehem and offered their gifts of gold, 
frankincense and myrrh )Matthew 2:11(. 
Even the angels in heaven offered praises 
of joy and gladness with their ever-lasting 
chant of ”Glory to God in the highest, and 
on earth peace, goodwill toward men.“ All 
of these individuals offered something and 
bore fruit with their lives and the variety of 
gifts they offered.

Now, the question to you, my dear 
reader, is: Are you bountiful in your life? 
Are you fruitful in your days? What have 
you offered in the past? What do you offer 
in your present? And what will you offer in 
your future?

I will answer these questions and 
express with you how to be bountiful and 
fruitful, and how to have a life rich with 
offering through some examples and 
models:

1- Some bring sons and daughters on 
the physical level through holy marriage 
and through wise upbringing. This results 
in beneficial individuals brought up to be 
good citizens in every aspect of the word, 
useful to the society, the Church, and the 
whole world. The father and mother in a 
strong, stable and happy family, which 
we call ”the body of love“, it can nourish 
and teach, not only knowledge, but also 
morals, principles, and values. It can also 
nourish the society and the homeland with 
enlightening and serving role models that 
labor to enrich social life and human life in 
various ways

2- Some bring sons and daughters on 
the human level through faithful and con-
tinuous discipleship in the various social 
services; they are those who hand down 
experience and skill to their disciples, 
whether in the fields of manufacturing, ag-
riculture or economics. This faithful hand-
ing-down that extends over years and 
years enriches humanity and is the reason 
for its progress and meeting its needs in all 
the various forms. On the spiritual and ec-
clesiastical level in all types of consecra-
tion, where a person learns from a spiritual 
father in a continuous spiritual disciple-
ship, they receive spiritual experience and 
fortification that can benefit others; thus, a 
person giving birth/begetting others in all 
fields

3- Some offer inventions, innovations, 
or discoveries on the scientific level that 
make life have more joy, comfort, and 
peace, like those who offer and discover 
many medications that cure millions of 
people, such as Alexander Fleming who 
discovered penicillin. These people beget 
through their minds and success new con-
cepts in every generation, working for the 
good of mankind. Yet, science and scien-
tists continue to offer that which is greater 

and more beneficial to humanity, treat dis-
eases, facilitate lives, and raise the stan-
dards of living

4- Some offer and bring forth different 
talents in various fields such as literature, 
culture, art and sports. These talents be-
come like stars in the sky of humanity. 
Any society takes pride in offering such 
outstanding talents, just as Egypt offered 
Taha Hussein and Naguib Mahfouz in the 
field of literature and others in music, art, 
and sports; many bright names, not only in 
Egypt, but all over the world

5- Some offer unforgettable and great 
services to humanity, and since the needs 
of people are many, the ultimate goal for 
the former is to serve people as God gave 
them this specificity in serving others, such 
as serving the disabled and those with spe-
cial needs, addicts, orphans, immigrants, 
cases of injustice among young males 
and females, widows, prisoners, homeless 
children, and those who have no one to 
serve or care for them. Among the preva-
lent role models of our time is the service 
of Sir Magdi Yacoub in the field of cardiol-
ogy and the wonderful civil service that he 
offers with his eager team through chains 
of hope that saved the lives of thousands 
of the young and old, and many others.

The ultimate Nativity lesson is to be 
bountiful and fruitful, and not unproductive 
or fruitless. Your humanity needs you to 
produce, to offer, and to bear fruit whether 
in your family, or your church, or your 
community, or your country, or in the world 
you live in.

On this happy occasion and the 
beginning of the new Gregorian year, we 
extend our sincere congratulations to the 
great people of Egypt, and in the forefront, 
to President Abdel Fattah el-Sisi, the 
President of the Republic, and all officials 
and his aides, praying that God preserves 
our beloved country Egypt in safety and 
peace, and that it overcomes all difficulties 
and crises caused by hopeless wars and 
conflicts.

We pray for the peace of the world, 
especially in areas of conflict and clash, 
and may God grant joy and grace to 
anyone who lives honestly and faithfully to 
his country, homeland, and society. May 
you continue to be in His sublime care, 
wishing you all the best this year and the 
years to come.

Pope Tawadros II
Pope of Alexandria & Patriarch of the 

See of St. Mark

The Editorial Article by His Holiness Pope Tawadros II

Be Bountiful and Fruitful






