




3 جملة الكرازة -٩ سبتمرب 2022 جملة الكرازة يشرف على إصدارها: نيافة األنبا مكاريوس أسقف املنيا وتوابعها

www.alkirazamagazine.com :املطبعة: مطابع النوابر - العبور  -  موقع جملة الكرازة www.facebook.com/alkerazamagazine -

جرافيك: 
القس بوال وليم

التنسيق الداخلي: 
عادل خبيت

املراجعة اللغوية: 
بشارة طرابلسي

حمرر: 
بيرت صموئيل

املوقع اإللكرتوين: 
ديفيد انشد

اخلطوط: 
جمدي لوندي

تصوير: 
مرقص اسحاق

 :iOS - تطبيق األندرويد
القمص ابراهام عزمي

متابعة اخبارية: 
املتحدث الرمسى للكنيسة القبطية

وزيـــارة بعـــض محطـــات مســـار العائلـــة 
المقدســـة، وافتتـــاح معـــرض لوجـــوس مع 
الســـيدة الســـفيرة ســـها جندي وزيرة الهجرة 
وشـــئون المصريين في الخارج، حيث شـــمل 
المعـــرض ما تقدمه بعض الـــوزارات لخدمة 
الشـــباب في الخـــارج مثل: البيئـــة – الهجرة 
– الدفـــاع – الداخليـــة، مـــع هيئـــات أخرى 
مصريـــة، وكذلك مقابلة شـــخصيات مصرية 
ناجحـــة ومتميزة مثـــل: د. مجـــدي يعقوب، 
ود. مجدي إســـحق، والســـيد مايـــكل هاني، 

والســـيدة المستشـــارة مـــاري بقطر.

ومـــن ناحية أصالـــة الكنيســـة وجذورها 
على أرض مصـــر، فكانت زيارة أديرة وادي 
النطـــرون في الوجه البحـــري، وزيارة أديرة 
درنكة والمحـــرق في الوجـــه القبلي، وكذلك 
الكاتدرائية المرقســـية بالعباسية، والكاتدرائية 
اإللهية  والقداســـات  باإلســـكندرية،  المرقسية 
واجتماعـــات التســـبحة والصـــاة، وإعـــداد 
ماكيتـــات عن بـــاد الكتاب المقدس وبشـــارة 
اآلباء الرســـل فيها بصورة جميلة على أرض 
مركـــز لوجـــوس، وعرض مواهب الشـــباب 
المتنوعـــة، والحوارات الشـــبابية ســـواء مع 
قداســـة البابا أو مـــن خال الســـمينار والذي 
درســـوا فيه موضوعات هامة مثل: األســـرة 
المقدســـة -المثلية الجنســـية – العلم الجديد – 
اإللحـــاد... وغيرها، وقدموا فيهـــا توصيات 
الســـكرتارية  لجنـــة  تدرســـها  واقتراحـــات 

حالًيا. المقـــدس  بالمجمع 

إلـــى حفـــات االفتتاح  هـــذا باإلضافـــة 
والختـــام، ومائدة الغذاء الكبـــرى والتي ُدِعي 
إليهـــا عدد مـــن الســـادة الوزراء والســـفراء 
واإلعامين واألراخنة، مـــع األحبار األجاء 

الكهنة. واآلبـــاء 

وهكذا يعـــود هؤالء الشـــباب بادهم وقد 
صاروا ســـفراء غير رســـميين عـــن مصر، 
يتحدثـــون عنها فـــي كل مكان ولكل إنســـان 
يقابلونـــه، وفـــي نفـــس الوقـــت يخدمون في 
كنائســـهم بقوة دفع روحية مما شـــاهدوه ومما 

ســـمعوه عن كنيســـة أصيلة ووطـــن عظيم.

علـــى مـــدار ثمانيـــة أيـــام كان ملتقـــى 
لوجوس الثالث لشـــباب الكنيســـة القبطية من 
خارج مصر، من كنائســـنا وإيبارشـــياتنا في 
قـــارات العالـــم الخمـــس، حيث اجتمـــع مئتا 
شـــاب وشـــابة تدور أعمارهم ما بين 28-22 
ســـنة غالًبا يمثلـــون الجيلين الثانـــي والثالث 
لألقبـــاط الذي هاجـــروا من مصر ألســـباب 

عديـــدة منـــذ حوالي ســـتين عاًما.

أُقيـــم الملتقى فـــي مركز لوجـــوس )كلمة 
يونانيـــة تعني: الكلمـــة( بالمقـــر البابوي في 
ديـــر األنبـــا بيشـــوي فـــي وادي النطرون، 
حيـــث بدأ يـــوم الجمعـــة 19 أغســـطس إلى 
27 أغســـطس 2022م، وتخلّله برنامج حافل 
وهـــادف تم اإلعـــداد له بعناية منـــذ ما يقرب 
من عام مـــن خال مجموعات عمل شـــبابية 
عملت باجتهاد وإبـــداع لتقديم فقرات متنوعة: 
روحيـــــة – كتابيـــة – كنسيـــــــة – ثقافيـــة 
– فنيـة – سياحيــــة – رسميـــة – أثريـــة – 

دراســـية – عملية.

وذلك فـــي برنامـــج متناغم ودقيق أشـــاد 
بـــه كل الشـــباب لمحتـــواه وفاعليتـــه وأثره 
القـــوى فيما يخـــص صورة مصـــر العظيمة 

وصـــورة الكنيســـة األصيلة.

لقد حضروا من أســـتراليا وآســـيا وأفريقيا 
وأوروبا وأمريكا الشـــمالية وأمريكا الجنوبية، 
وبعض الشـــباب قدمـــوا من بـــاد بعيدة مثل 
البرازيـــل – فيجي – الفلبيـــن – الدنمارك – 

إســـبانيا، وذلك للمرة األولـــى في حياتهم.

لقـــد بـــدأ اإلعان عـــن هـــذا الملتقى في 
نوفمبـــر 2021م من خـــال المجمع المقدس، 
المطارنة واألســـاقفة  حيـــث رّشـــح اآلبـــاء 
أعـــداًدا من شـــبابهم وفًقـــا لمعاييـــر محّددة، 
ومنـــذ فبرايـــر الماضـــي بـــدأ التواصل مع 
المشـــاركين من خـــال مجموعات الشـــباب 
ف عليهـــم وعلى  المنّظمـــة للملتقـــى والتعـــرُّ
مواهبهـــم وشـــخصياتهم واهتماماتهـــم، ولذا 
صــــاروا معروفيــــن بأوصافهــــــم قبـــــــل 

بأشـــخاصهم. حضورهم 

والهـــدف األساســـي للملتقى والـــذي ُيعقد 
للمـــرة الثالثـــة حيـــث كانـــت األولـــى عام 
2018م للشـــباب من الخارج، وعام 2021م 
للشـــباب من داخـــل مصر، وبنعمة المســـيح 
يتواصـــل هـــذا الملتقـــى بيـــن الشـــباب من 
الداخـــل والخـــارج بالتبادل، ويكـــون القصد 

هو: الرئيســـي 

1- عظمة مصـــر التاريخيـــة والجغرافية 
المعاصرة  الصـــورة  وإظهار  والحضاريـــة، 
بمـــا فيهـــا اإلنجـــازات العماقة التـــي تمأل 
جنبات مصر شـــمااًل وجنوًبا وشـــرًقا وغرًبا 
في بنـــاء الجمهورية الجديدة. كثيـــًرا ما يقوم 
بتشـــويه صـــورة مصر  الخارجي  اإلعـــام 
عمـــًدا أو ســـهًوا أو حقًدا مّما يســـبب ارتباًكا 
عنـــد الشـــباب فـــي بادهم عـــن مصر حيث 
جذورهـــم األســـرية وأيًضـــا الموضع األول 
لكنيســـتهم، ولذلك كان شـــعار الملتقى العودة 

إلـــى الجذور.

2- أصالة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
والتـــي نشـــأت علـــى أرض مصـــر، وكانت 
اإلسكندرية هي حجر األســـاس لها باستشهاد 
القديس مارمرقس رســـول المســـيح. وتأّسس 
فيها الكرســـي الرســـولي الوحيد في أفريقيا. 
وإن كانـــت هنـــاك حوالي ســـتمائة كنيســـة 
قبطيـــة وديـــر قبطي خـــارج مصـــر، فإنها 
ُتعتبـــر امتـــداًدا حّيًا النتشـــار الكنيســـة التي 
مصـــر محّل قلبهـــا النابض، وهـــي األم لكل 
هـــذه الكنائـــس واألديرة، وتواصـــل األجيال 
الجديـــدة خاصـــة الذيـــن ُولِدوا فـــي الخارج 

أمـــٌر ذو أهمية كبيـــرة جًدا.

إًذا فإن عظمة مصر وأصالة الكنيســـة 
هما الهدف األساســـي والذي تدور حوله 

الملتقى. برنامج  فقرات  كل 

كانـــت  مصـــر،  عظمـــة  ناحيـــة  فمـــن 
المقابلـــة مع الســـيد رئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيق  مدبولي، وحديثه  الدكتور مصطفـــى 
أســـئلتهم  علـــى  واإلجابـــة  الشـــباب،  مـــع 
المتنوعـــة، وكذلـــك زيـــارة مدينـــة العلمين 
الطـــرق  وإنجـــازات  والمبهـــرة،  الجديـــدة 
والمشـــروعات العديدة، وكذلـــك زيارة قصر 
عابديـــن، والجولة البحرية في اإلســـكندرية، 
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ُعِقـــد ملتقـــى لوجـــوس في نســـخته الثالثة هذا العام فـــي الفترة من 20 أغســـطس إلى 27 اغســـطس 2022م، برعايـــة وحضور صاحب 
القداســـة والغبطـــة البابـــا تواضروس الثاني، تحت شـــعار “العودة إلى الجذور”، وذلك فـــي مقر لوجوس البابوي - دير األنبا بيشـــوي - وادي 

مصر.  – النطرون 

تبـــدأ تحضيـــرات هذا الملتقـــى من العام الســـابق لموعد الملتقـــى، ويبدأ اآلباء األحبـــار األجاء مطارنة وأســـاقفة اإليبارشـــيات بالخطوة 
العمليـــة األولـــى وهي اختيار الشـــباب المشـــارك في الملتقـــى، ويكون هذا من شـــهر نوفمبر للعـــام الســـابق أي نوفمبر 2021م.

ومن هنا -وبفضل اختيارات اآلباء المطارنة واألساقفة- يتم التواصل مع الشباب الذين تم اختيارهم لتجهيز هذا الملتقى.

وخـــال كل أيـــام وفاعليات الملتقى، اشـــترك اآلبـــاء المطارنة 
واألســـاقفة مع قداســـة البابا فـــي تقديم صـــورة الكنيســـة األصيلة 
الُمِحبـــة ألوالدها، وقد اشـــتركوا بداية من فاعليـــات االفتتاح وحتى 
الختـــام، مـــروًرا بـــكل األنشـــطة والفاعليـــات التـــي حدثت خال 
الملتقـــى بحضورهـــم وتفاعلهـــم مع الشـــباب، واســـتضافتهم أيًضا 

خال زيـــارات األديـــرة كما ســـنرى الحًقا.
اشـــترك في الملتقـــى هذا العام حوالي 200 شـــاب وشـــابة من 
إيبارشـــياتنا خـــارج مصر، وهم مـــن أكثر من 35 إيبارشـــية. وقد 
اشـــترك هذا العام شـــباب من: فيجي - اليونـــان - البرازيل - الفيلبين 

– إســـبانيا؛ في أول مشـــاركة هذا العام لهـــذة المناطق.
وُتعتبر ملتقيـــات لوجوس التي بدأت منذ عـــام 2018م، ملتقيات 

تقدم رؤية وخدمة مختلفه للشـــباب خـــارج وداخل مصر.

أهداف اللقاء: 
1- عـــودة هؤالء الشـــباب إلى جذورهـــم المصرية والكنســـية، 
وتجديـــد انتمائهـــم وتواصلهـــم مـــع هـــذه الجـــذور، وتقديم مصر 
والكنيســـة األم بنظـــرة مختلفـــة عـــن مجـــرد زيارتها مـــع العائلة.

2- كل ملتقـــى يحمل صفـــة، ففي عام 2018م كانـــت الملتقيات 
عـــن الفـــرح، أّما هـــذا العام فقـــد حمـــل الملتقى رســـالة قوية عن 
المحبـــة، لذا كانـــت هناك دراســـة وافية عن المحبة، ومنها دراســـة 

الخمس. الحـــب  لغات 

3-االســـتماع إلـــى الشـــباب ومعرفـــة أحامهـــم وطموحاتهـــم 
لكنيســـتهم القبطيـــة األرثوذكســـية.

4- تبادل الخبرات بين الشباب من كل اإليبارشيات.

5- التعمُّق في فكر الشـــباب، وإجابة أسئلتهم، وسماع اقتراحتهم، 
والدخول إلى عالمهم، وتقديم أمثلـــة حّية للنجاح أمامهم.

وتم تحقيق هذه األهداف من خال عدة فاعليات منها: 

الليتورجيا 
+ فقد اشـــترك الشـــباب مع قداســـة البابا واآلباء األساقفة واآلباء 
الكهنـــة في صلوات قـــداس عيد الســـيدة العذراء، وقـــد كان القداس 

بكل اللغات، وكأن الســـماء تمتلئ بالتســـبيح من كل مكان ولســـان.

+ تســـبحة في دير الســـيدة العذراء بدرنكة، وقـــد كانت متنوعة 
أيًضـــا باللغات، واشـــترك معهـــم في التســـبيح نيافة األنبـــا يوأنس 

وتوابعها. أســـيوط  أسقف 

+ قداســـات خال األيام، وتســـبحة وعشـــيات، بخاف األلحان 
التي كان يشـــترك فيها الشـــباب مًعا بتحويلها للغات مختلفة، لنستمتع 

بـــأم واحدة هي الكنيســـة مهما اختلفت الثقافـــات واللغات.

 جرجس إبراهيم يوسفمن األمثلة القبطية على شهر توت، توت ري وال افوت
إعداد/
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توت ⲑⲱⲟⲩⲧ أول شهر قبطي، نسبة إله العلم واملعرفة »حتوت« عن قدماء املصريني

رحلة املحبة يف الكتاب املقدس

+ مـــن خال أوبريـــت أرض الحـــب والمســـتوحاة من قصص 
المركـــزي  المســـرح  فريـــق  بعرضـــه  قـــام  المقـــدس.  الكتـــاب 
باإلســـكندرية، ويـــروي قصة الحب فـــي الكتاب المقـــدس من بداية 
خلـــق آدم مـــروًرا بإبراهيم وعمل هللا مع شـــعب إســـرائيل وصواًل 

العجيب. الفـــداء  وقصة  للتجســـد 

+ ملحمـــة اســـتعراضية لصلـــوات الكنيســـة فـــي دول العالـــم 
المختلفـــة، بمشـــاركة األوركســـترا والمرنميـــن.

+ دراســـات كتابيـــة يومية فـــي مواقـــف الكتـــاب المقدس عن 
لغـــات الحـــب الخمـــس، مثل دراســـة رســـالة بولس الرســـول إلى 
فليمـــون كلغـــة الكلمات )إحدى اللغـــات الخمس للحـــب( وتطبيقاتها 
فـــي حياتنا، وهكـــذا في لغـــة الهدايـــا واللمس والخدمـــة والوقت.

الزيارات 
+ زيارة عدد من األماكن الخاصة في مصر ذات الطابع األثري القديم مثل قصر عابدين والقيام بجولة خاصة داخل غرفه.

+ زيارة مدينة العلمين الجديدة، ولقاء دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي لعدد من الشباب المشارك.

+ سيكشـــن مناقشـــات عن المحبة في العالـــم والمحبة في الكتاب 
المقـــدس، ومـــا مقدار قدرتنا كشـــباب على تنفيـــذ الوصية وذلك من 
خال عروض فلمية قصيرة، وعبارات ُتســـتخدم في شـــرح المحبة 

من وجهـــه نظر عالمية ووجهـــه نظر آبائية. 

+ مجموعـــات عمل ألعمال يدوية بأشـــكال مبتكـــرة عن المحبة 
وزيـــارة العائلة المقدســـة إلـــى مصر تصلـــح كأفـــكار للخدمة بعد 

رجوع الشـــباب. 

+ كذلـــك كانـــت الهدايا المختلفة في نفس ســـياق المحبة، كتوزيع 
لوحـــة بها خمســـة مواقف إنجيليـــة عن لغات الحـــب الخمس، أيَضا 
حقائب وتيشـــيرتات الســـتخدامها في يـــوم الخدمة، مســـلة مصرية 

عليها اســـم مصر بـ70 لغـــة، وغيرها الكثير. 
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آخر شهر يف السنة القبطية هو الشهر الصغري ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ويتكون من مخسة أو ستة أايم

+ زيـــارة مجموعـــة من أديرة الكنيســـة القبطية، ومـــن أهمها دير الســـيدة العذراء المحرق وأخـــذ بركة المكان والصاة فيه وقد اســـتقبلهم 
نيافـــة األنبـــا بيجول أســـقف ورئيس الدير، والتســـبحة مـــع نيافة األنبا يوأنس أســـقف اســـيوط ورئيس دير درنكة بأســـيوط، وديـــر مارمينا 
العجايبـــي بمنطقـــة بـــرج العـــرب )مريوط( وأخـــذ بركة مارمينـــا والبابا كيرلـــس وزيارة المنطقـــة األثرية هناك وقـــد اســـتقبلهم نيافة األنبا 

كيرلس أســـقف ورئيـــس الدير. كما تبارك الشـــباب قبـــل حفل االفتتاح بزيـــارة أديـــرة وادي النطرون وتباركوا من قديســـيها. 

+ زيارة الكاتدرائية المرقســـية بالقاهرة، وكان في اســـتقبالهم قداســـة البابا واآلباء المطارنة واألســـاقفة، وزاروا مزار مارمرقس الرسول، 
والقديس أثناســـيوس، وكنيســـة البطرســـية، ثم حضروا الغذاء الرســـمي الذي كان ضيوفه من ســـفراء بادهم التي يعيشـــون فيها، فقد حضر 
أكثر من 17 ســـفير دولة هذا اللقاء، وقد جلســـوا على موائد الشـــباب بحســـب دول إقامتهم، وشـــرف الشـــباب بالتعرف على ســـفراء بادهم 
فـــي مصـــر، وقدم الشـــباب خال هـــذه الفاعلية الكثير مـــن انطباعتهم عـــن مصر، ومشـــاعرهم حين عادوا إليهـــا بعد مرور أعـــوام كثيرة، 

فالكثيـــرون منهم يزورون مصـــر ألول مرة منذ هجرة أســـرهم منها. 
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من الفواكه املفضلة يف عيد النريوز البلح، لتوافره يف هذه الفرتة، ويرمز األمحر منه لدم الشهداء

بحضـــور معالـــي وزيرة الهجرة الســـيدة ســـهى الجندي، والذي تـــم فيه دعوة 20 جهة مصرية وكنســـية تـــم تمثيلها بعدد مـــن المندوبين، 
تعـــّرف مـــن خاله الشـــباب على الهيئات والمؤسســـات المصرية، وما تقدمه من خدمات للشـــباب القبطـــي، ومن بينهـــا وزارة الهجرة والبيئة 

وهيئة تنشـــيط الســـياحة والمجمع المقدس ومؤسســـة األنبا أبرآم ومدرســـة تيرانس وغيرها...

وفيـــه تم مشـــاركة الشـــباب فـــي رحلة عبر الزمـــن لتاريخ كرازة اآلباء الرســـل في أنحـــاء العالم من الهنـــد إلى إيران واليونـــان وروما، 
مـــن خـــال إعداد مجّســـمات لتلك الدول وأشـــهر معالـــم كل دولة وتاريـــخ كرازة اآلباء الرســـل بها، وتم اختتـــام تلك الفقـــرة باجتماع صاة 

مـــن أجل انتشـــار الكرازة فـــي العالم أجمع.

معرض لوجوس

 Bible Night
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الكلمة القبطية ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ، وهي تعين شاهد أو شهيد، أي من شهد للمسيح، وهو من أمساء األعالم الشائعة

عبـــر أيـــام الملتقـــي، تقارب الشـــباب 
البابـــا  قداســـة  شـــخص  مـــع  المشـــارك 
تواضـــروس الثاني كأب محـــب لهم، وذلك 
للشـــباب  منفصلة  لقـــاءات مجمعـــة  خال 
المشـــارك من كل قارة )أمريكا وأســـتراليا 
- أوروبـــا - أفريقيـــا وآســـيا(. انتهت بعظة 
األربعـــاء التي دارت حـــول فضيلة المحبة، 
وانتهـــت بحوار مفتـــوح من الشـــباب من 
كل أنحـــاء العالم مع قداســـة البابـــا واآلباء 

الحاضرين. االســـاقفة 

لقاءات شخصيات ناجحة 

+ من أبرزها الدكتور سير مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحق في ندوة بعنوان النجاح.
+ األستاذ مايكل قسيس المدير التنفيذي لشركة منترا المصرية التي وصلت حالًيا إلى العالمية.

+ المحامية الدولية األستاذة ماري بقطر التي قدمت مشوار حياتها من نجاحات وإخفاقات، وكيف كانت يد هللا معها في خطواتها.

ندوات مع قداسة ابلابا 
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حتتفل الكنيسة القبطية يوم 2 توت بشهادة يوحنا املعمدان ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ أي معطي الغطاس

هاتهم في بعـــض القضايا  كما عّبر الشـــباب عـــن آرائهـــم وتوجُّ
الخاصـــة والتي تمـــّس حياتهـــم، والتحديات التـــي تواجههم في تلك 
الفترة، من خال مناقشـــات جـــادة ومثمرة في ورش عمل ســـمينار 
اللقـــاء مـــن وجهه نظـــر قبطيـــة أرثوذكســـية حول خمـــس قضايا 

وهي:  تهمهم 

كتطبيـــق عن لغـــات الحب 
الخمـــس، تم إقامـــة يوم روحي 
لعـــدد 200 طفل الجئ  خدمي 
من دولة الســـودان ومقيمين في 
مصر، تشـــارك فيه الشباب مع 
األطفـــال في فقـــرات ترفيهية، 

وتبادلـــوا الهدايا مًعا. 

انتهـــت فعاليـــات الملتقـــى 
البابـــا  قداســـة  بحضـــور 
اآلباء  مـــن  وبمشـــاركة عـــدد 
األســـاقفة، واختتم قداسته بكلمة 
وبتوزيـــع  للشـــباب،  موجهـــة 
مع  تذكارية  شـــهادة وصـــورة 
المشـــاركة. اإليبارشـــيات  كل 

1- الشباب وقضايا األسرة.    2- العلوم الطبية الجديدة.
3- نظره المسيحية نحو المثلية الجنسية.

جاته. 4- العاقات ما بين الجنسين.    5- اإللحاد وتدرُّ
وتـــم إصدار وثيقـــة تعّبر عـــن آراء الشـــباب القبطـــي في تلك 
القضايـــا بمـــا يتوافق مـــع فكر الكتـــاب المقدس والكنيســـة واآلباء. 

سمينار الشباب 

يوم اخلدمة

انتهـــت فعاليـــات الملتقـــى بحضور قداســـة البابا وبمشـــاركة عدد من اآلباء األســـاقفة، واختتم قداســـته بكلمـــة موجهة للشـــباب، وبتوزيع 
شـــهادة وصورة تذكارية مع كل اإليبارشـــيات المشـــاركة.
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ويظل الشـــباب هم ســـر قوة الكنيســـة.. ألنهم هم حاضرها الناطق ومســـتقبلها اآلتي.. لذا تهتم الكنيســـة ســـنوًيا بإقامة هـــذا الملتقى لزيادة 
التقارب مع شـــبابها ومعرفة توجهاتهم وآرائهم، وعلى رأســـها قداســـة البابـــا تواضروس الثاني.

الكنيسة يه سكىن اهلل مع البرش

Elizabeth أليصاابت. وابإلجنلييزية ⲁⲗⲓⲥⲁⲃⲏⲧ أم القديس يوحنا املعمدان
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السنةالقبطية ⲣⲟⲙⲡⲓ تتكون من ثالثة فصول هي الفيضان والزرع واحلصاد

وختاًما نشـــكر إلهنا الصالـــح الذي هو أبرع جمـــااًل من كل بني 
البشـــر، الذي عّظـــم الصنيع معنا فصرنا فرحين. ونشـــكر قداســـة 
البابـــا التواضـــروس الثاني صاحـــب الفكرة، والذي بـــارك الملتقى 
بحضـــوره ومحبتـــه األبوية التي شـــعر بها كل الشـــباب حتى أطلق 

المشـــاركين »بابا«. الشباب  عليه كل 
شـــكر خاص لـــكل اآلباء االســـاقفة الذين أولـــوا اهتماًمـــا بالًغا 
بالملتقـــى، واختـــاروا مـــن أوالدهم الشـــباب الحضـــور، واهتموا 
بحضور معظم فاعليات الملتقى، وأشـــعروا الشـــباب بمحبة كنيستهم 

لهم فـــي كل مكان فـــي العالم. 

كما نشـــكر كل المســـئولين في الدولة المصرية، بدايًة من رئيس 
الجمهوريـــة الســـيد الرئيس عبـــد الفتاح السيســـي، والســـيد رئيس 
الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والســـادة الوزراء والمســـئولين 
لتعاونهم معنا. ونشـــكر الشـــباب المشـــاركين الذيـــن قدموا صورة 

رائعة للشـــباب القبطي األرثوذكســـي.

الرب يستخدم هذا العمل لمجد اسمه القدوس...



قداسة ابلابا ينيع نيافة األنبا إيساك

طوبـــى لألمـــوات الذيـــن يموتـــون في 
الرب منذ اآلن”. “نعم يقـــول الروح: “لكي 
يســـتريحوا من أتعابهـــم، وأعمالهم تتبعهم” 

)13 )رؤ14: 

قداســـة البابا تواضـــــــــــروس الثاني، 
والمجمـــــع المقـــــــــــــدس للكنيســــــــــة 

األرثوذكسية القبطية 
يودعـــون علـــى رجـــاء القيامـــة مثلث 
الرحمـــات الشـــيخ الوقور والحبـــر الجليل 

نيافـــة األنبا إيســـاك
األسقف العـــــــــام واألب الروحي لدير 
القديـــــس مكاريـــــــــــوس السكنـــــــدري 

القالي، بجبل 

الـــذي رقـــد في الرب اليوم عـــن عمر بلغ 85 ســـنة. بعد حياة 
رهبانية اســـتمرت لمـــا يقرب من 59 عاًما عـــاش خالها محافًظا 
علـــى التقاليـــد الرهبانيـــة مجاهـــًدا صامًتا في خضـــوع وطاعة، 
مقدًمـــا نموذًجـــا للرهبنة كما ينبغـــي أن تكون. واليـــوم إذ نودعه 
إلى الســـماء بعد أن أكمل ســـعيه الصالح بســـام نثق أنه ســـينال 

نصيبـــه مع األمنـــاء األتقياء في الملكـــوت األبدي.

خالـــص التعزيـــة لنيافـــة األنبـــا باخوميوس مطـــران البحيرة 
وتوابعهـــا ورئيـــس دير القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبل 

الدير. رهبـــان  ومجمع  القالـــي 
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نيع مطرانية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية 
ودير القديس ماكريوس السكندري جببل القاليل،

األنبـــا باخوميـــوس ومجمع اآلبـــاء الكهنة بإيبارشـــية البحيرة 
وتوابعهـــا ومجمـــع رهبـــان دير القديـــس مكاريوس الســـكندري 
بجبـــل القالـــي بالبحيرة ومجمع مكرســـات اإليبارشـــية يودعون 
علـــى رجـــاء القيامة مثلث الرحمـــات الحبر الجليل األنبا إيســـاك 
األســـقف العـــام واألب الروحي لديـــر القديس األنبـــا مكاريوس 
الســـكندري بجبـــل القالـــي ويذكرون له أنـــه كان خادًمـــا أميًنا، 

راهًبا ناســـًكا، أًبا وشـــيًخا وقـــوًرا ملتزًما بمبـــادئ الرهبنة.

رقد في الرب بشـــيخوخة صالحة يوم الثالثاء ٦ ســـبتمبر ٢٠٢٢م، نيافة األنبا إيســـاك األســـقف العـــام واألب الروحي لدير القديس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللي، عن عمر بلغ ٨٥ ســـنة بعد أن قضى فـــي حياة الرهبنة ما يقـــرب من ٥٩ عاًما. 

نطلـــب مـــن الـــرب، بصلوات قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي، عـــزاًء لكل 
محبيـــه ونياًحا لروحه الطاهـــرة واثقين أن 
له نصيًبـــا مع الخـــدام األمناء والقديســـين 

فـــي الملكـــوت األبدي.
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القداس اإلليه حبضور 
جثمان املتنيح األنبا إيساك

أُقيم القداس اإللهـــي صباح يوم األربعاء 
الكاتدرائيـــة  فـــي  2022م،  ســـبتمبر   7
المرقســـية باإلســـكندرية بحضـــور جثمان 

مثلـــث الرحمـــات نيافة األنبا إيســـاك. 

تولـــى خدمـــة القـــداس نيافـــة األنبـــا 
باخوميـــوس مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس مـــدن الغربية 
ورئيـــس ديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالي، 
وشـــاركه صاحبـــا النيافـــة األنبـــا بافلي األســـقف العـــام لكنائس 
قطاع المنتزه، واألنبا أرشـــيليدس األســـقف العـــام لتورنتو بكندا، 
والقمـــص أبرآم إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، وعدد من 
اآلبـــاء رهبان ديـــر القديس مكاريـــوس الســـكندري، وكهنة من 

والبحيرة.  اإلســـكندرية 

صلوات جتنزي املتنيح األنبا إيساك
صلـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثانـــي في الثانية عشـــرة 
ظهـــر يـــوم األربعاء 7 ســـبتمبر 2022م، صلـــوات تجنيز مثلث 
الرحمات األنبا إيســـاك األســـقف العام، في الكاتدرائية المرقســـية 
باإلســـكندرية، وشـــاركه في الصاة أصحاب النيافـــة: )1( األنبا 
أنطونيوس، مطران الكرســـي األورشليمي. )2( األنبا باخوميوس، 
مطـــران البحيرة ومطـــروح والخمس مدن الغربيـــة ورئيس دير 
القديس مكاريوس الســـكندري بجبل القالـــي. )3( األنبا متاؤوس، 
أســـقف ورئيـــس ديـــر الســـريان. )4( األنبا ديمتريوس، أســـقف 
ملوي وأنصنا واألشـــمونين. )5( األنبا يســـطس، أســـقف ورئيس 
دير األنبـــا أنطونيوس - البحر األحمر. )6( األنبا دانيال، أســـقف 
المعادي وســـكرتير المجمع المقدس. )7( األنبا رافائيل، األســـقف 
العـــام لكنائس وســـط القاهـــرة. )8( األنبا مارتيروس، األســـقف 
العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديـــد. )9( األنبا كيرلـــس آفامينا، 
أســـقف ورئيس ديـــر مارمينا – مريـــوط. )10( األنبا مكاريوس، 



أســـقف المنيـــا. )11( األنبـــا دانيال، أســـقف ورئيس ديـــر األنبا 
بـــوال - البحر األحمـــر. )12( األنبـــا مينا، أســـقف ورئيس دير 
مارجرجس – الخطاطبة. )13( األنبا ثيؤدســـيوس، أســـقف وسط 
الجيزة. )14( األنبا يوحنا، أســـقف شـــمال الجيـــزة. )15( األنبا 
دوماديوس، أســـقف 6 أكتوبر وأوسيم. )16( األنبا بافلي، األسقف 
العـــام لكنائس قطـــاع المنتـــزه. )17( األنبا إياريون، األســـقف 
العـــام لكنائس غرب اإلســـكندرية. )18( األنبا هرمينا، األســـقف 
العام لكنائس شـــرق اإلســـكندرية. )19( األنبا ساويروس، أسقف 
ورئيس ديـــري األنبـــا توماس ومـــار بقطر بالخطاطبـــة. )20( 
األنبـــا فام، أســـف شـــرق المنيـــا. )21( األنبا أغابيوس، أســـقف 
ورئيـــس دير األنبا بيشـــوي. )22( األنبا توماس، األســـقف العام 
للشـــئون الديرية. )23( األنبا بيســـنتي، أســـقف أبنـــوب والفتح. 
)24( األنبـــا ديســـقوروس، أســـقف ورئيس ديـــر القديس يحنس 
القصير بطريق العلمين. )25( األنبا أرشـــيليدس، األســـقف العام 

ــن. تحــل  ــه الواحــد آمي ــدس اإلل ــروح الق ــن وال بســم اآلب واالب
ــن.  ــد آمي ــى األب ــه مــن اآلن وإل ــه ورحمت ــا نعمت علين

علــى رجــاء القيامــة نــودع هــذا الشــيخ الوقــور واألســقف 
ــام  ــقف الع ــاك، األس ــا إيس ــة األنب ــات نياف ــث الرحم ــارك، مثل المب
واألب الروحــي والمدّبــر فــي ديــر القديــس مكاريــوس الســكندري 
فــي جبــل القالــي فــي البحيــرة. نودعــه شــيَخا وقــوَرا وأًبــا محًبــا، 
وعــاش خدمتــه فــي الفضيلــة فــي الرهبنــة مــا يقــرب مــن 60 عاًما، 
وانتقــل عــن عمــر 85 ســنة قضــى منهــا قرابــة الســتين عاًمــا فــي 
ًســا نفســه بأمانــة وبحضــور شــديد  البريــة والحيــاة الرهبانيــة، مكرِّ

ومحبــة كبيــرة. 

- تورنتـــو ووســـط كنـــدا. كذلك القمص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقمص أبـــرآم إميل وكيل 
عـــام البطريركيـــة باإلســـكندرية، ومجمـــع رهبان ديـــر القديس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القالـــي، ورهبان مـــن عدد من 
األديـــرة القبطية، واآلبـــاء الكهنة من اإلســـكندرية والقاهرة وعدد 

من اإليبارشـــيات. 

قـــدم نيافـــة األنبا دانيال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمع 
المقـــدس الشـــكر باســـم نيافة األنبـــا باخوميـــوس لقداســـة البابا 
تواضـــروس وألعضـــاء المجمع المقـــدس، ولقيـــادات محافظتي 

والبحيرة.  اإلســـكندرية 

ثـــم روى نيافة األنبـــا باخوميوس، في كلمة قصيـــرة، ذكرياته 
مـــع األب األســـقف المتنيح حيـــث ترجع عاقتهمـــا إلى منتصف 

الماضي.  القرن 

ــنا  ــتيقظ نفوس ــا، تس ــودع أحباءن ــي ون ــا إخوت ــع ي ــا نجتم عندم
ــك  ــوم، ولذل ــه موعــد مــع هــذا الي ــا ل ــى الســماء، وكلٌّ مّن ــد إل وتمت
ًســا  عندمــا نجتمــع ونــوّدع إنســاًنا عــاش هادًئــا وخادًمــا وأميًنــا ومكرِّ
ــه مــا زال فــي  ــًرا أن ــن، إنمــا نتعــّزى كثي ــه مــن أجــل اآلخري حيات
ــرس  ــًرا، فيك ــماء مبّك ــرى الس ــن ي ــانية م ــرية واإلنس ــا البش حياتن
حياتــه مبكــًرا، ويقضــي ســنوات العمــر علــى األرض أو معظمهــا 
فــي تواصــل مــع الســماء، وفــي حيــاة تامــة التكريــس، وال ينحــرف 
ــذا  ــاة ه ــى حي ــر إل ــا ننظ ــدث. عندم ــا ح ــس مهم ــذا التكري ــن ه ع
ــا  ــرة كمــا ذكــر حبيبن ــرى فيهــا عامــات كثي ــارك، ن األســقف المب
نيافــة األنبــا باخوميــوس باعتبــاره زميــًا لــه، وتعارفــا منذ عشــرات 

الســنين. نــرى فيــه عــّدة صفــات مهمــة جــًدا. 



الصفــة األولــى أنــه كان صبــوًرا ومحتمــاًل، تعــّرض لتجــارب 
كثيــرة ومتاعــب كثيــرة، ولكنــه فــي نفــس الوقــت كان يتمالــك نفســه 
»ضابــط نفســه خيــر مــن ضابــط مدينــة«، وعــاش في الصبــر رغم 
الضيقــات، وعــاش فــي التعزيــة رغــم المتاعــب التــي تعــّرض لهــا 
عبــر ســنوات كثيــرة، وحتــى فــي الفتــرة األخيــرة للمــرض تحّملهــا 
بصبــر، وقبــل نياحتــه بيوميــن كنــت أتكلــم معــه فــي التليفــون ألنــه 
كان يريــد أن يغــادر المستشــفى ويرجــع إلــى الديــر، وهــذه رغبــة 
مقدســة أي إحساســه أنــه ينهــي حياتــه فــي الديــر، لكــن األطبــاء كان 
ــا ســيدنا المــكان  ــة: “ي لهــم رأي آخــر، كنــت أكلمــه بمنتهــى المحب
ــر  ــتجاب لألم ــور اس ــة«، فللف ــة ومتابع ــه رعاي ــفى في ــي المستش ف
وأطــاع وبقــي. كان صبــوًرا ومحتمــًا، وهــذه صفــة الزمــة لحيــاة 
ــكم«،  ــون أنفس ــم تقتن ــول: »بصبرك ــدس يق ــاب المق ــان. الكت اإلنس
وإن كانــت هــذه الفضيلــة أيهــا األحبــاء تنقــرض مــن حيــاة اإلنســان. 
كل شــيء عنــد اإلنســان أصبــح بســرعة، فــي حيــن أن الصبــر هــو 

الوســيلة التــي يقتنــي بهــا اإلنســان نفســه.
األمــر اآلخــر أنــه عــاش راهًبــا تقًيــا، طــوال عمــره كان 
راهًبــا تقًيــا محًبــا للرهبنــة، محًبــا للبريــة، محًبــا للطقــوس والتقاليــد 
الرهبانيــة، ســواء فــي ديــر الســريان حيــث عــاش وترّهــب، أو فــي 
ديــر القديــس مكاريــوس الســكندري حيــن صــار مشــرًفا وأًبــا روحًيا 
ــه، فكلمــة  ــا أجمــل أاّل ينحــرف اإلنســان عــن مبادئ ــا. م ــا تقًي راهًب
ــان  ــول: “ف ــا، نق ــًى إيجابّي ــل معن ــة تحم ــاء كلم ــا األحب ــادئ أيه مب
صاحــب مبــادئ” بــدون أن نســأل مــا هــي هــذه المبــادئ، ونعنــي 
ــة  ــي البري ــا إيســاك عــاش ف ــى صــواب. األنب أن هــذا اإلنســان عل
وفــي الرهبنــة، والتــزم بهــا حتــى بعــد أن صــار خوري إبســكوبوس 
ــدم  ــبحة، يق ــا يحضــر التس ــا تقًي ــت كان راهًب ــقًفا. آلخــر وق ــم أس ث
ــه.  ــاءه وإخوت ــدس، يحــب أبن ــاب المق ــي الكت ــش ف ــات، يعي المطاني
عــاش بالتقــوى، ومــا أجمــل أن يكــون اإلنســان ليــس مجــرد إنســاًنا 
روحًيــا أو راهًبــا بــزّي الرهبنــة، أو مكرًســا أو أســقًفا... بــل أيًضــا 
يعيــش بالتقــوى. التقــوى يــا أحبــاء تعنــي المخافــة، تعنــي حضــور 
هللا أمــام عينيــه ليــًا ونهــاًرا »جعلــت الــرب أمامــي فــي كل حيــن، 

لأنــه عــن يمينــي لكــي ال أتزعــزع«. 
األمــر الثالــث أنــه لــم يكــن صبــوًرا محتمــًا، وال وراهًبــا تقًيــا 
فقــط، ولكنــه كان مدبــًرا حكيًمــا، والمدبــرون الحكمــاء عددهــم قليــل 
ــاة  ــرات الحي ــيوخ، وخب ــرات الش ــه خب ــًرا ل ــاًنا مدّب ــًدا. كان إنس ج
الطويلــة. لــه اختبــارات روحيــة. وعندمــا تــرك ديــر الســريان كيمــا 
يصيــر أســقًفا ويخــدم مــع نيافــة األنبــا باخوميــوس فــي هــذا الديــر 
الناشــئ والعامــر، ابتــدأ يعيــش فــي وســط اآلبــاء الرهبــان، وصــار 
ــذه  ــم ه ــاة. تعل ــن الحي ــن م ــب ولك ــن الكت ــس م ــة، لي ــًرا بحكم مدّب
الخبــرات مــن حياتــه الممتــدة فــي دير مــن أديرتنــا العظيمــة هو دير 
الســريان. ونمــا وامتــد فــي هــذه المعرفــة الروحيــة العميقــة، ولذلــك 
ــًرا ناجًحــا، وصــار أًبا ناجًحــا. وعندما اختــاره نيافة األنبا  صــار مدبِّ
ــه، ليــس  باخوميــوس ليخــدم معــه فــي تأســيس هــذا الديــر ورعايت
الرعايــة المعماريــة فقــط، ولكــن الرعايــة الرهبانيــة والرعويــة لهــذا 
الديــر. إننــا أيهــا األحبــاء نطّوبــه ونّودعــه، عالميــن أنــه اســتمع إلــى 
تلــك الكلمــات »كــن أميًنــا إلــى المــوت فســأعطيك إكليــل الحيــاة«. 
كان أميًنــا إلــى المــوت فأعطــاه هللا إكليــل الحيــاة، وتصير له الســماء 
مفتوحــة، ويصيــر مكانــه مــع األبــرار والصديقيــن. باســم المجمــع 
المقــدس والكنيســة القبطيــة األرثوذكســية، وباســم اآلبــاء المطارنــة 
واآلبــاء األســاقفة واآلبــاء فــي المجمــع واألعضــاء، نعــّزي نفوســنا 
ــا باخوميــوس فــي أخ  ــة األنب ــا والكنيســة كلهــا، ونعــزي نياف جميًع

مثلث الرمحات األنبا إيساك األسقف العام 
يف سطور

- ولد فـــي الزقازيق يـــوم 21 أكتوبر 1937م باســـم لويس 
برسوم.  فهمي 

- حصل على بكالوريوس العلوم في 1960م. 
- دخل دير الســـريان بـــوادي النطرون في 11 أغســـطس 

1963م. 
- ترهب في 4 يناير 1964م. - ســـيم قًســـا فـــي 24 يونيو 

1967م. 
- ُرسم قمًصا في 1968م. 

- اختـــاره القديـــس البابا كيرلـــس الســـادس كأب اعتراف 
لطلبـــة اإلكليريكيـــة والصـــاة فـــي كنيســـة الســـيدة العذراء 

الريحان.  بقصريـــة 
- اختـــاره المتنيح البابا شـــنوده الثالث وكيـــًا للبطريركية 

باإلســـكندرية من ســـبتمبر 1974م حتـــى أبريل 1975م. 
- خـــدم في كنائس متنوعة باإلســـكندرية والســـودان وليبيا 

وإنجلتـــرا والواليات المتحـــدة األمريكية وكندا. 
- ســـيم خـــوري إبيســـكوبوس )أســـقًفا مســـاعًدا( لمثلـــث 
الرحمـــات األنبـــا مكســـيموس مطـــران القليوبيـــة فـــي عيد 
العنصـــرة عـــام 1978م )وكان الوحيـــد في المجمـــع المقدس 

إبيســـكوبوس(.  خـــوري  برتبة 
- كلفه نيافـــة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطروح 
والخمـــس مدن الغربية )القائم مقـــام البطريركي وقتها( بتعمير 
المناطـــق الرهبانية بجبل “القالـــي” ومتابعة الكنائس المجاورة 

2012م.  في  لها 
- ســـيم أســـقًفا عاًما وُكلِّف بمعاونة نيافـــة األنبا باخوميوس 
فـــي تدبير دير القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بالبحيرة في 

2014م. 
- تنيح بســـام عـــن عمر ناهـــز 85 عاًما في 6 ســـبتمبر 

2022م. 

مبــارك خــدم معــه ســنوات وســنوات. ونعــزي أيًضــا اآلبــاء الرهبان 
فــي ديــر القديــس مكاريــوس الســكندري. كمــا نعــزي أيًضــا ديــر 
ــا  ــة األنب ــر ونياف ــاء الدي ــه أواًل وكل آب ــب في ــذي ترّه ــريان ال الس
متــاؤس الــذي زاملــه وقًتــا طويــًا. نعــزي أحبــاءه، ونعــزي الذيــن 
تتلمــذوا علــى يديــه وعلــى كتبــه وعلــى ثقافتــه ومعرفتــه الواســعة. 
نعــزي كل الذيــن عرفــوه وكل الذيــن تامســوا معــه مــن آبــاء 
وإخــوة. ربنــا يعزينــا جميًعــا ويفتــح قلوبنــا نحــو الســماء. كمــا قلــت 
ــا نحــو الســماء،  ــوداع تنفتــح قلوبن ــه فــي ســاعات ال ــة إن فــي البداي
ــان  ــرك اإلنس ــوم يت ــيأتي ي ــماء، فس ــو الس ــا نح ــتيقظ ضمائرن وتس
فيــه األرض ويقــف أمــام هللا، ولذلــك عندمــا نعيــش علــى األرض 
نعيــش هــذا االســتعداد. يســتعد اإلنســان لهــذا اليــوم، ويســتعد للحيــاة 
ــا  ــا النهايــة الصالحــة. يعطينــا دائًم الجديــدة. يعطينــا المســيح جميًع
أن نمجــده فــي حياتنــا وأن نطّوبــه وأن نكــون أمنــاء ومســتمعين إلــى 
هــذا الصــوت: »كــن أميًنــا إلــى المــوت وســأعطيك إكليــل الحيــاة«. 

إللهنــا كل مجــد وكرامــة مــن اآلن إلــى األبــد آميــن.
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القديس األنبا هدرا، اسم مشتق من الكلمة اليواننية ϩⲩⲇⲣⲓⲁ أي جرة ماء

اســـتقبل قداســـة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالكاتدرائية 
المرقســـية الكبرى بالعباســـية بالقاهـــرة، يوم األحد 4 ســـبتمبر 2022م، 
نيافـــة المطـــران أبونا يوســـف، مطـــران مدينة بالـــي للكنيســـة اإلثيوبية 
األرثوذكســـية التوحيدية، وبرفقته بعض رؤســـاء األديرة اإلثيوبية وبعض 
الشمامســـة، وعدد مـــن الرهبان والراهبـــات الذين يـــزورون مصر حالًيا 

فـــي إطار جولة ســـياحية لمعالمها التاريخيـــة والدينية. 

رّحب قداســـة البابا في بداية اللقـــاء بنيافة المطران ومرافقيه مشـــيًرا 
إلـــى العاقة القوية التي تربط بين الكنيســـتين القبطيـــة واإلثيوبية والتاريخ 
المشـــترك الذي يجمعهما، حيـــث يســـتخدمان تقويًما كنســـًيا واحًدا، وأن 
الكنيســـة القبطيـــة احتفلت منذ أيام بعيـــد القديس تكا هيمانوت الحبشـــي. 
وألمح قداســـته إلى ضـــرورة الحفاظ علـــى هذه العاقات وهـــذا الرصيد 

المشترك. 

وتحـــدث قداســـة البابـــا عـــن زيارتـــه ألثيوبيـــا بدعوة من قداســـة 
البطريـــرك أبونا متياس بطريرك الكنيســـة اإلثيوبية، عـــام 2015م والتي 
زار خالهـــا العديد من الكنائس واإليبارشـــيات واألديرة، وأشـــاد بالمحبة 
التـــي القاهـــا هناك، حتـــى أن الشـــعب اإلثيوبي كان يهتـــف في حضور 

قداســـته: »مار مرقـــس أبونا واإلســـكندرية أمنا«. 

وأعرب قداســـة البابا عن تمنياته للوفد الكنســـي اإلثيوبي بزيارة ممتعة 
لمصـــر بعد أن يعاينـــوا جمال معالمها، ومـــا تم بها من إنجـــازات، مؤكًدا 
أن مصـــر تفتح ذراعيهـــا دوًما للجميع، وأن الكنيســـة القبطيـــة كذلك تهتم 
بأبنـــاء الكنيســـة اإلثيوبيـــة المقيمين في مصـــر تفتح لهـــم الكنائس ليصلوا 
فيهـــا. وأكد قداســـته على أهمية التواصـــل والتقارب الدائم بين الكنيســـتين. 

وأشـــار قداســـته إلى مجيء قداســـة البطريرك »أبونا متياس« لمصر 
عـــام 2015م وزيارتـــه ألماكن عديدة، وعن ترحيـــب فخامة الرئيس عبد 

الفتاح السيســـي وأيًضا رئيس الوزراء المصري بقداســـته. 

ونـــّوه قداســـة البابا إلى أن العاقـــات وثيقة بين مصـــر وإثيوبيا بحكم 

انتمائهمـــا لقـــارة إفريقيا وبـــأن النيل يربطهمـــا مًعا، معرًبا عـــن أمنياته 
بأن تســـير مفاوضات ســـد النهضة بشـــكل جيـــد. وعن أهميـــة النيل قال 
قداســـته: إننا هنا فـــي مصر نعتبـــر أن النيل »أبونـــا« وأن األرض التي 
حولـــه »أمنـــا«. وأضـــاف: »نحن نصلي ألجـــل مياة النيل بـــل ونصلي 
ألجل األمطار التي تســـقط فـــي إثيوبيا، فهي تجلب الخيـــر لدول عديدة«. 
واختتـــم: »نكرر ترحيبنا بكم باســـم المجمـــع المقدس لكنيســـتنا، وأرجو 
لكـــم زيارة طيبـــة تنالون خالها بركة مـــار مرقس وبركة كل القديســـين 

مصر«.  في  عاشـــوا  الذين 

وألقـــى رئيس الوفد »أبونا يوســـف« كلمة قال فيها: “أشـــكر هللا الذي 
أعطانـــي الفرصـــة أن آتي إلى هنا وأنال بركة قداســـتكم وبركة الكنيســـة 
القبطيـــة، ونحن في إثيوبيـــا نصلي لك لكي يقّويـــك هللا وأن يمنحك العمر 
المديـــد، كما أننا نطلـــب صلواتكم ألجل الجميع فـــي إثيوبيا. وحينما زرت 
قداســـتكم إثيوبيا الشـــعب كله أحبك، وهتـــف أمامك كما ذكرتم قداســـتكم 
اآلن: »مـــار مرقس أبونا واإلســـكندرية أمنا«. وكنيســـتنا تتطلع لزيارتكم 

لنا مـــرة أخرى”. 

كما أعـــرب بعض أعضـــاء الوفد من رؤســـاء األديرة والشمامســـة، 
عن محبتهم للكنيســـة القبطية ولقداســـة البابا وســـعادتهم بزيارة قداســـته، 
وبمـــا زاروه من األديرة القبطيـــة والحفاوة التي القوها فـــي هذه األديرة. 

وألقـــى نيافة األنبا بيمن أســـقف نقـــادة وقوص ومنســـق العاقات بين 
الكنيســـتين القبطية واإلثيوبيـــة، كلمة أكد خالها على أن الكنيســـة القبطية 
حريصـــة على نقل الخبرات الرهبانية وال ســـيما في المجـــاالت التنموية. 

حضـــر اللقـــاء إلى جانـــب نيافة األنبا بيمـــن، الراهـــب القس كيرلس 
األنبـــا بيشـــوي مدير مكتـــب قداســـة البابـــا، والقمص موســـى إبراهيم 
المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية. كما حضره 
الراهب القمـــص آنجيلوس النقـــادي والقس فيلبس هـــال المرافَقْين للوفد 
اإلثيوبـــي. وفي نهايـــة اللقاء أهدى قداســـة البابا بعض الهدايـــا التذكارية 

الضيف. الوفـــد  ألعضاء 

قداسة ابلابا يستقبل وفًدا من الكنيسة اإلثيوبية
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يقال على طويل الكالم »حلَّاح«  أو »حلالح«، من الكلمة القبطية ⲗⲉϩⲗⲁϩ، حيث حرف هوري يُنطق حاء

التقـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني يوم 
الثاثاء 6 ســـبتمبر 2022م، فـــي المقر البابوي 
بالقاهـــرة، الفائزين فـــي المســـابقة الكبرى التي 
نظمتهـــا مجلة مـــدارس األحد للنـــشء. وتحدث 
قداســـته معهم عن مفهـــوم النجاح حيث أشـــار 
إلـــى أن مقومـــات النجـــاح من خـــال حروف 

الكلمـــة )ن ج ا ح( وهي: 

ن: نظام في كل شيء في الحياة. 

ُموِع َيْحُصُدوَن  ج: جهاد الَِّذيَن َيْزَرُعـــوَن ِبالدُّ
ِباالْبِتَهاِج )مز 126: 5(. 

»كل أوالدك فـــي إيبارشـــية البلينا يرســـلون لك 
محبـــة مـــع هـــذه الـــورود«. كما قدمـــت طفلة 
فـــي المرحلـــة االبتدائية عمل فني يـــدوي هدية 
لقداســـة البابا، وطلب الشــــــاب »أندرو« وهو 
فـــي المرحلـــة الثانوية مـــن إيبارشـــية جرجا، 
توقيـــع قداســــــة البابـــا على بحث قـــام بإعداده 
بعنـــوان »آللـــئ نفيســـة لبابـــاوات الكنيســـة« 
وشـــجعه قداســـته بعد أن تصفح محتوى البحث 
باهتمـــام ووقـــع عليـــه، بعـــد أن كتـــب عبارة 

أندرو«.  يـــا  »برافو 

ا: إيمان الثقة في هللا وفي النفس. 

ح: حصـــــــاد والحصـــــــاد هـــــــو ثمــــرة 
والجهد.  التعــــب 

كمـــا اســـتمع إلـــى أســـئلة الفائزيـــن والتي 
تنوعت بيـــن أســـئلة روحية والهوتيـــة عملية، 
حيـــث دارت حـــول معانـــي الرضـــا والفـــرح 
والمحبـــة واإلدانـــة النجـــاح، الغفـــران... إلخ. 

وعّبـــر الحضور عـــن فرحتهم بلقاء قداســـة 
البابـــا، وقدمت إحـــدى الفائزات )من إيبارشـــية 
البلينا بســـوهاج( باقـــة ورد لقداســـته وقالت له: 

قداسة ابلابا يكرم فائزي املسابقة الكربى ملجلة مدارس األحد

تنيع الكنيسة املرصية القبطية األرثوذكسية
 برئاسة قداسة ابلابا توارضوس اثلاين
امللكة إلزيابيث اثلانية ملكة بريطانيا

التـــي رحلت عـــن عالمنا الفاني اليوم بعد أن جلســـت علـــى العرش ملكـــًة لبريطانيا العظمى 
ألكثر من ســـبعين عاًما، تاركـــًة وراءها رصيًدا كبيًرا من العمل اإلنســـاني السامــــــــى، والدعم 

القوي لحقـــــــــوق اإلنسان، والحريات الدينية.

ونذكـــر لها بوحـــه خاص عاقاتها الطيبة بكنيســـتنا القبطية ومســـاندتها الدائمـــة لوجودها في 
بريطانيـــا لخدمـــة أبناء الكنيســـة المقيمين هناك، وتجلت هــــذه المســـاندة بمنح األســـقف القبطي 

.)OBE( نيافـــة األنبا أنجيلوس أســـقف لندن وســـام اإلمبراطوريـــة البريطانية بدرجـــة ضابط

نطلـــب عزاًءا ســـمائًيا ألســـرتها وجميع أفـــراد العائلة المالكـــة، وللشـــعب البريطاني وكافة 
الشـــعوب التابعة للملكـــة الراحلة.

الخميس 8 سبتمبر 2022م.. 3 نسئ 1738ش.
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لتكوين اسم املكان يف العربية نبدأ الكلمة حبرف ميم مفتوحة، ويف القبطية نبدأ ابملقطع ⲙⲁ أي مكان

يوم الجمعة ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبـــا متاؤس أســـقف ورئيس دير 
الســـيدة العذراء بجبل إخميـــم، الذي عرض على 

قداســـة البابا بعض الملفـــات الخاصة بالدير. 

يوم الجمعة ٢ سبتمبر ٢٠٢٢م 
+ نيافـــة األنبا أنـــدراوس مطـــران أبو تيج 
وصدفـــا والغنايـــم، الـــذي عرض على قداســـة 

البابـــا بعض الملفـــات الخاصة باإليبارشـــية. 

أســـقف  داود  األنبـــا  النيافـــة  صاحبـــي   +
المنصـــورة، واألنبـــا صليب أســـقف ميت غمر 

من جوانب عـــدة. حضر اللقـــاء المهندس رفيق 
الطوخي مديـــر الديوان البطريركـــي، والراهب 
القـــس كيرلـــــــس األنبا بيشـــــــوي مدير مكتب 

قداســـة البابا. 

+ نيافـــة األنبـــا إغناطيوس األســـقف العام 
إليبارشـــية المحلـــة الكبرى الـــذي عرض على 
قداســـة البابا بعـــض المشـــروعات الخدمية التي 
مـــن المرتـــب القيـــام بها فـــي اإليبارشـــية إلى 
جانـــب إعـــــــــادة ترتيـــب أمــــــــــور الخدمة 

بها. الرعويـــة 

ودقادوس وباد الشـــرقية. وناقش قداســـة البابا 
مـــع صاحبـــي النيافة بعـــض األمـــور الرعوية 
الخاصـــة باإليبارشـــيتين، كمـــا اطمأن قداســـته 

علـــى صحـــة نيافة األنبـــا داود. 

يوم األحد ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م 

+ نيافـــة األنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة 
والمشـــرف علـــى االحتفـــاالت الســـنوية لدير 
الشـــهيد مار جرجـــس بميت دمســـيس، وبرفقته 
اللجنـــة المعاونـــة، حيـــث قـــدم نيافتـــه تقريًرا 
شـــامًا عـــن احتفـــاالت الدير، وتمت مناقشـــته 

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

ألقى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني العظة 
في االجتماع األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 
24 أغســـطس 2022م، مـــن مركـــز لوجوس 
بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا بيشـــوي بوادي 
النطـــرون، وُبثت العظة عبـــر القنوات الفضائية 
للمركـــز  التابعـــة   C.O.C وقنـــاة المســـيحية 

اإلعامـــي للكنيســـة على شـــبكة اإلنترنت. 

وقدم قداســـته موضوًعا خاًصـــا عن »الحب 
مســـئولية« كأحد الموضوعات التي يتم دراستها 
ضمـــن برنامج ملتقى شـــباب لوجـــوس الثالث، 
حيث تنـــاول جزًءا مـــن األصحـــاح الرابع من 

 C.O.C القنـــوات الفضائية المســـيحية وقنـــاة
التابعـــة للمركز اإلعامي للكنيســـة على شـــبكة 

شـــعبي.  دون حضور  اإلنترنـــت، 

واســـتكمل قداسته السلســـلة التعليمية الجديدة 
لبنـــاء أســـرة  الزيجـــي« كأســـاس  »االتحـــاد 
مســـيحية مقدســـة، حيث تناول المزمور 19 من 
ســـفر المزامير، وأشـــار إلى قيمـــة كلمة هللا في 
األســـرة، ووجـــود الحيـــاة الروحيـــة من خال 
الكتـــاب المقـــدس داخـــل البيت، كأحـــد عوامل 

نجاح األســـرة.

رســـالة القديس يوحنا الرســـول األولى، اآليات 
مـــن 7 وحتـــى 10، وأشـــار إلى خمســـة أبعاد 
للحـــب والتي تحـــدد مســـئوليات اإلنســـان في 
الحياة أثناء ســـيره في طريق ربنـــا، من خال: 
)1( محبـــة اإلنســـان لربنا، )2( محبة اإلنســـان 
لآلخر، )3( محبة المجتمـــع، )4( محبة الطبيعة 

والمنـــاخ، )5( محبة الســـماء واألبدية.

كمـــا ألقى قداســـة البابا العظة فـــي االجتماع 
األســـبوعي مســـاء يوم األربعاء 31 أغســـطس 
بالكاتدرائيـــة  البابـــوي  المقـــر  مـــن  2022م، 
عبـــر  العظـــة  وُبثـــت  بالعباســـية،  المرقســـية 

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

شهيدان جديدان بإيبارشية اإلسماعيلية
في يـــوم االثنين 29 أغســـطس 2022م 
الموافـــق 23 مســـري 1378ش ذهب اثنان 
مـــن شـــعب القنطرة غـــرب وهما: ســـالمة 
وهيـــب موســـى )70 ســـنة(، وابنـــه هاني 

ســـالمة وهيب )40 ســـنة(
التـــي  الزراعيـــة  أرضهـــم  لمباشـــرة 
يمتلكانهـــا فـــي قرية جلبانـــة التابعـــة إدارًيا 
وتقـــع  اإلســـماعيلية،  لمحافظـــة  وكنســـًيا 
جغرافًيـــا فـــي نطـــاق شـــمال ســـيناء حيث 
توجـــد العمليـــات اإلرهابيـــة التـــي يتصدى 
لها الجيـــش المصـــري ببســـالة، وعلى أثر 
تأخرهمـــا وانقطاع االتصـــال بهما تبين أنهما 

ُوجـــدا فـــي أرضهمـــا مذبوحين.

وتـــم اســـتام حثتيهما من مستشـــفى أبو خليفـــة للطوارئ التابعـــة لمدينة القنطرة غـــرب، وتمت الصاة عليهما بكنيســـة مارمرقـــس بنفس المدينة 
باألمس مســـاء )الثاثـــاء 2022/8/30(، ودفنهما بمدافن المســـيحيين )األنبـــا كاراس( بطريق الصالحية.

ويتقـــدم نيافـــة الحبر الجليل األنبا ســـارافيم أســـقف اإلســـماعيلية ومجمع آباء اإليبارشـــية والخدام وكل الشـــعب بخالص العزاء ألســـرتيهما ولكل 
األحبـــاء، ونصلـــي لكي يحفـــظ هللا مصرنا الغاليـــة وكل أبنائها من كل شـــر تحت القيـــادة الحكيمة لفخامة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي، وبصلوات 

قداســـة البابا المعظم األنبا تواضـــروس الثاني.
األنبا سارافيم، أسقف اإلسماعيلية وتوابعها

األربعاء 31 أغسطس 2022م.. 23 مسري 1738ش
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»الدهبية« مركب للتنزه يف النيل، وهي من الكلمة املصرية القدمية »دبت« أي مركب أو سفينة

إيبارشية املنوفية

قـــام نيافة األنبـــا بنيامين مطـــران المنوفيـــة، صباح يـــوم الخميس 
األول من ســـبتمبر 2022م، في كنيســـة العلية بمبنى المطرانية بشـــبين 
الكوم، بســـيامة الشـــماس مينا بشرى ســـامة كاهًنا جديًدا للخدمة بكنيسة 
القديس األنبا أنطونيوس في قرية شـــما بأشـــمون، التابعة لإليبارشـــية، 
باســـم القس جبرائيل. شـــارك في القداس اإللهي مجمع كهنة اإليبارشية. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا بنياميـــن، وللقس جبرائيـــل، ولمجمع اآلباء 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب. 

إيبارشية مطاي

قـــام  نيافـــة األنبا جورجيوس أســـقف مطاي، صباح يـــوم االثنين 5 
ســـبتمبر 2022م، في كنيسة الســـيدة العذراء والشـــهيدين مار جرجس 
وأبـــو ســـيفين بقريـــة المناهرة، وشـــاركه عـــدد كبير من اآلبـــاء كهنة 
اإليبارشـــية واإليبارشـــيات المجاورة، بســـيامة الشـــماس فايز سرافيل 
كاهًنـــا جديًدا لخدمة مذبح كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمناهـــرة )حيث 
يوجد جســـد المتنيح القس عبد المســـيح المناهري( باســـم القس يسطس. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا جورجيـــوس، وللقس يســـطس، ولمجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب. 

إيبارشية ادلول اإلسكندنافية

ســـام نيافـــة األنبا أباكير أســـقف الدول اإلســـكندنافية، يـــوم الثاثاء 
30 أغســـطس 2022م، كاهًنـــا جديًدا للخدمة بكنيســـة الشـــهيد مار مينا 
والبابا كيرلس بمنطقة ســـودرتاليا، بالســـويد، حيث قام بســـيامة الشماس 
الدكتـــور يوحنا مكرم الوزان كاهًنا باســـم القس يوحنا. شـــاركه الصاة 

نيافـــة األنبا بيمن أســـقف نقادة وقـــوص، وعدد من اآلبـــاء الكهنة. 

خالص تهانينـــا لنيافة األنبا أباكيـــر، وللقس يوحنـــا، ولمجمع اآلباء 
كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشعب. 

تدشني كنيسة الشهيد مار جرجس 
حبصة برما

دّشـــن نيافة األنبا بـــوال مطران إيبارشـــية طنطـــا وتوابعها، صباح 
يوم السبت 27 أغســـطس 2022م، كنيسة الشـــهيد مار جرجس بحصة 
برما، التابعة لإليبارشـــية. شـــارك في صلوات التدشـــين والقداس الذي 
تـــاه أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ 
ورئيـــس دير الشـــهيدة دميانة ببلقاس، واألنبا بيشـــوي أســـقف أســـوان 
وتوابعهـــا، ونيافة األنبـــا إنيانوس أســـقف بني مزار وتوابعهـــا، ونيافة 

األنبا أغناطيوس األســـقف العام إليبارشـــية المحلـــة الكبرى. 

حضر حفل افتتاح الكنيســـة أ.د طارق رحمـــي محافظ الغربية، وأ.د 
أحمـــد عطا نائب المحافـــظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشـــيوخ 

التنفيذية.  والقيادات 
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»بَيوح« اسم علم مسعته مرة واحدة، من الكلمة القبطية ⲡⲓⲓⲟϩ أي القمر، أو ⲡⲁⲓⲟϩ أي ابن القمر

افتتاح كنيسة القديس يوسف انلجار 
بأمخيم اجلديدة

افتتـــح نيافـــة األنبا بســـاده مطـــران أخميم وســـاقلتة، صبـــاح يوم 
األحد 28 أغســـطس 2022م، كنيســـة القديس يوســـف النجـــار بمدينة 
أخميـــم الجديدة، وصلى نيافته القداس اإللهي بالكنيســـة ذاتها، وشـــاركه 
الصلـــوات نيافـــة األنبـــا متاؤس أســـقف ورئيـــس دير الســـيدة العذراء 
بجبـــل أخميم الشـــرقي، وعـــدد من اآلباء كهنـــة اإليبارشـــية وعدد من 

الدير.  رهبـــان  اآلباء 

زيارة السفري املرصي لكنيستنا يف بويلفيا 
ولقاء حمافظ سانتا كروس

زار ســـفير مصر فـــي بوليڤيا الســـفير طارق الوســـيمي والســـيدة 
قرينتـــه والقنصـــل المصري محمد صـــاح، يوم األحد 28 أغســـطس 
2022م، كاتدرائيـــة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مار مرقس الرســـول 
بمدينة ســـانتا كـــروز، واســـتقبلهم نيافة األنبا يوســـف أســـقف بوليڤيا، 
حيث حضـــروا جانًبـــا من القـــداس اإللهي، أعقبـــه لقاء عقده الســـفير 
مع المصريين المســـيحيين المشـــاركين فـــي القداس. وفي اليـــوم التالي 
توجـــه الســـفير المصـــري وبرفقته نيافة األنبا يوســـف لزيـــارة محافظ 
ســـانتا كروس الســـيد لويس فرناندو كاماتشـــو، وذلك للتعـــارف، كما تم 
عـــرض ما تقدمه الكنيســـة من خدمـــات روحية وصحيـــة وتعليمية في 

ســـانتا كروس. 

نيافة األنبا لوقا يزور 
دير راهبات بيت حلم بفرنسا

زار نيافـــة األنبا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والقطاع الفرنســـي من 
سويســـرا يـــوم الثاثاء 30 أغســـطس 2022م، دير راهبـــات بيت لحم 
 Sœur Anne بفرنســـا بدعـــوة مـــن Sœurs De Bethlehem
Bruno رئيســـة الديـــر، وكانت في اســـتقبال نيافته إلى جانب رئيســـة 
الديـــر، الراهبة Emmanuelle رئيســـة رهبنة بيت لحـــم في العالم. 
وألقـــى نيافتـــه محاضرتيـــن، دارت المحاضـــرة األولـــى عـــن فضيلة 
االتضاع في الفكر الرهباني األرثوذكســـي، بينما تنـــاول في المحاضرة 

الثانية موضـــوع »كلمة هللا فـــي الحياة الرهبانيـــة القبطية«. 

بلـــغ عدد الحاضـــرات 40 راهبة حديثـــة وطالبة رهبنـــة من أديرة 
راهبات بيت لحم في فرنســـا وبولندا والنمســـا وإســـبانيا والمكسيك حيث 
ألقـــى نيافتـــه المحاضرتين باللغة الفرنســـية وأجاب كذلك على األســـئلة 

وكانـــت هناك ترجمة فورية إلـــى األلمانية واإلســـبانية والبولندية. 

زيارة نيافة األنبا يواقيم 
دلير الفاخوري بإسنا

زار نيافة األنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنـــت، دير القديس 
األنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإســـنا ثوم الثاثاء 30 أغســـطس 
2022م، واســـتقبله مجمـــع رهبان الدير وطالبو الرهبنـــة، وهي الزيارة 
األولـــى لنيافته للديـــر عقب إصدار القرار البابوي رقم 4 لســـنة 2022، 
بتكليـــف نيافتـــه نائًبا بابوًيّا مشـــرًفا علـــى الدير ذاته. تضمنـــت الزيارة 
كلمـــة روحيـــة ألقاها نيافتـــه، كما اطمأن علـــى أحوال اآلبـــاء، وناقش 
معهـــم بعض األمـــور الخاصـــة بالدير، وقـــدم لهم بعض اإلرشـــادات 
والتوجيهـــات لتنظيم الحيـــاة الديرية. وتقدم مجمع رهبان الدير بالشـــكر 
لنيافة األنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـريان علـــى رعايته وأبوته 

لهم، التي شـــملهم بها خال الفتـــرة الماضية. 
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ⲁⲙⲏⲛ كان املسيحيون قدميًا خيتمون صلواهتم ابلرقم 99، ألنه حاصل مجع حروف كلمة

رسالة دكتوراه بمعهد ادلراسات القبطية
حول سفر أعمال الرسل:

دراسة جغرافية تارخيية دفاعية

نوقشـــت بمعهد الدراســـات القبطية بمقـــره بالكاتدرائية المرقســـية 
بالعباســـية، يوم الســـبت 3 ســـبتمبر 2022م، رســـالة الدكتوراه المقدمة 
مـــن الباحث األب القس مارتيروس جمال كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء 
بمنشـــية ناصر التابعة إليبارشـــية ديروط وصنبو، وموضوعها »ســـفر 
أعمال الرســـل.. دراســـة جغرافيـــة تاريخيـــة دفاعية وتطبيـــق كتابي 
لنظـــم المعلومـــات الجغرافية«. تكونت لجنة المناقشـــة مـــن: أ.د. عدلي 
أنيس ســـليمان أســـتاذ الجغرافيا بكليـــة اآلداب بجامعة القاهرة وأســـتاذ 
الجغرافيـــا الكتابيـــة بالكليـــات اإلكليريكية رئيًســـا ومشـــرًفا، والدكتور 
القس بيشـــوي حلمي مناقًشـــا، وأ.د. إســـحق إبراهيم عجبان عميد المعهد 
مناقًشـــا، وأ.د. فايز ســـيدراك مناقًشـــا. وفي الختام منحت اللجنة درجة 
الدكتـــوراه للباحـــث بتقدير )امتياز مـــع مرتبة الشـــرف(. جدير بالذكر 
أن األب القـــس مارتيـــروس هو مدرس جغرافيا الكتـــاب المقدس بالكلية 

اإلكليريكيـــة الاهوتية بدير الســـيدة العـــذراء المحرق.

تذاكر السنة األوىل 
النتقال مثلث الرمحات نيافة األنبا بطرس

صلـــى نيافة األنبـــا نوفير أســـقف شـــبين القناطـــر وتوابعها، 
صباح يوم االتنين 29 أغســـطس 2022م، قداس الذكرى الســـنوية 
األولى لمثلث الرحمات األنبا بطرس أســـقف اإليبارشـــية السابق، 
وذلك في كنيســـة الســـيدة العذراء )مقر المطرانية(. شـــارك نيافته 
في صلـــوات القداس عـــدد من اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وبعض 
اآلبـــاء الرهبان من دير الشـــهيد مـــار مينا بمريـــوط، وعدد كبير 
من الشـــعب، والقى نيافته كلمـــة روحية عن حيـــاة األنبا بطرس. 

frantoniosge@hotmail.com
ســـبق وتحدثنـــا عـــن ضرورة 
تقديم جـــذور عمل هللا في كنيســـته 
وبخاصـــة  للمخدوميـــن  المقدســـة 
األجيال الجديدة، فهي تســـاعد على 
واالرتباط  االنتمـــاء  روح  تعميـــق 
فنحن  األزمـــان،  عبـــر  بالكنيســـة 
نمثــــــل حجــــــارة حيــــــة فــــــي 

بنـــاء واحد هلل.

يجـــب إعـــان ومعرفـــة دور 
المســـيحية في تغيير حياة اإلنســـان 
بـــل وحيـــاة العالـــم، ممـــا يعطي 
شـــهادة حية لعمل الـــروح القدس، 
وشـــهادة لملكـــوت هللا الممتـــد إلى 
األرض عبر األزمـــان، ولهذا نجد 
أن دراســـة جذور الكنيســـة الواعية 
تؤهلنـــا إلـــى اكتشـــاف العديد من 
العناصر الهامة في تاريخ الكنيســـة 
التـــي يجب التركيـــز عليها، ومنها:

اإليمـــان  أســـاس  معرفـــة   +
ومـــدى  األرثوذكســـي  المســـيحي 
كوصيـــة  بـــه  والتمســـك  حفظـــه 
حيث  )2تـــي14،13:1(  إنجيليـــة 
رأينـــا كم مـــن البـــدع والهرطقات 
التـــي أرادت أن تشـــّوه أهم حقائق 
منها  البعـــض  المســـيحي،  اإليمان 
أراد أن يجعل من المســـيح إنســـاًنا 
وأنكـــر ألوهيته، ومنهـــا من فصل 
ناســـوته... وصمدت  عـــن  الهوته 
الكنيســـة وأعلنت إيمانها وثّبتته في 
قلـــوب ووعي أوالدهـــا عن طريق 
وضـــع قانـــون اإليمـــان وصياغة 
الهوتها فـــي عباداتهـــا وصلواتها، 
العواصف  مواجهـــة  فـــي  ونجحت 
العنيفـــة  اإليمانيـــة  والتشـــكيكات 
عبر العصـــور؛ فكيـــف نهمل هذه 
الجـــذور الهامـــة ونعتبرهـــا مجرد 
مـــاٍض وانتهـــى وال يمـــس واقـــع 
حياتنـــا اليـــوم؟ وكثيًرا مـــا نواجه 
الحاضر  فـــي  الماضـــي  تحديـــات 

متشابهة.. بصياغــــات 

+ وجـــب علينا أن نـــرّدد كثيًرا 
الكنيســـة  تعاليم  مخدومينـــا  علـــى 
الشـــهداء األبرار  األولـــى وســـير 
أتعابهم  وإعـــان  اإليمان  وأبطـــال 
وتعذيبهـــم ونفيهـــم مقابـــل حفظهم 
لإليمـــان، والتركيـــز علـــى الحياة 
المســـيحية التقوية المعاشة في حياة 
الكنيســـة عبر العصـــور من خال 
حياة القديســـين والفضائل المقدســـة 
التي تســـربلوا بها، وأن كل ســـيرة 
النعمـــة اإللهية، وتعلن  تحوي دور 
عـــن اإلنجيـــل المعـــاش المفتـــوح 

النـــاس،  جميـــع  مـــن  والمقـــروء 
الذي يقـــدم اإليمان الحـــي المعاش 

والعملي. الواقعـــي 

القديســـين  مواقـــف  نبـــرز   +
وأثرهـــا، خصوًصـــا والمخدومون 
يميلـــون إلى البطوالت والشـــجاعة 
فـــي  نجـــد  حيـــث  والصمـــود، 
أبرار الكنيســـة كل الصفـــات التي 
فـــي ترســـيخها وإعانها  نرغـــب 
في نفوســـهم مثـــل: الشـــجاعة في 
القديـــس يوحنا المعمدان والشـــهيد 
والقديـــس  مارجرجـــس-  العظيـــم 
يوحنـــا ذهبـــي الفـــم. الدفـــاع عن 
اإليمان في ســـيرة البابا أثناســـيوس 
الرســـولي والبابـــا كيرلـــس الكبير 
والبابا ديوســـقورس. التوبة والتغيير 
فـــي القديـــس أغســـطينوس واألنبا 
موســـى األســـود ومريم المصرية. 
القديســـة  في  واالحتمـــال  الثبـــات 
المعترف.  دميانة واألنبـــا صموئيل 
الجهـــاد والمثابـــرة فـــي القديـــس 
العظيـــم األنبـــا أنطونيـــوس واألنبا 

بـــوال وأبو مقـــار...

تطـــرح  ال  الخـــادم  عزيـــزي 
التاريـــخ خلفـــك وال تهمـــل تقديمه 
للمخدوميـــن، فكيـــف يفتقـــر ابـــن 
األغنيـــاء وهو يملك كنـــوًزا ثمينة؟ 
إيمانية  باجتهـــادات  نبـــدأ  وكيـــف 
وروحية جديدة وقد ســـبقنا ســـحابة 
الشـــهود هـــذا مقدارهـــا؟ وقد  من 
حاربـــوا وحوًشـــا وجاهـــدوا ضد 
الحفاظ  أجـــل  الظلمة مـــن  قـــوات 
علـــى إيمـــان الكنيســـة والكـــرازة 
والشـــهادة له، فدماء الشـــهداء هي 
بـــذار الكنيســـة. وكيـــف نختـــرع 
طريًقا وقد رســـمه لنا آباء ســـبقونا 
وآثاًرا  عامـــات  لنــــــــــا  وتركوا 
نتبعها فنســـلك فــــــــي أمــــــــــان 

الوصول؟ وضمـــان 

وإن كان هـــذا الجيـــل يرفـــض 
الدراســـة  يحـــب  وال  المعلومـــات 
والتاريـــخ، فا ننزلـــق نحن ونترك 
ما يجـــب أن يتعلّموه، وإاّل ُنحســـب 
غيـــر أمناء ألننا قدمنـــا ما يرغبون 

وليـــس مـــا يحتاجون...

وإن كان األمر يتطلّب أســـاليب 
وطرًقـــا متطـــورة لتقديـــم مثل هذه 
الموضوعـــات، فلنتعـــب مـــن أجل 
تقديمها، فهي تســـتحق أن نتعب من 
أجلهـــا وهللا هو الضامـــن لتأثيرها.
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ⲣⲱϧⲓ اي مطرة رخي رخي« من الكلمة القبطية« 

- من هـــو هذا 
ســـلطان  له  الـــذي 
في  األرواح  علـــى 
ويســـتطيع  الجحيم 
مـــن  يحررهـــا  أن 
الشـــيطان؟! قبضة 

كان هذا لســـان 
حـــال اليهود عنـــد قبر لعـــازر عندما 
أقامـــه الرب يســـوع من المـــوت، فقد 
كان اليهـــود يعتقـــدون أن الروح عندما 
تنطلق من جســـد اإلنســـان تحوم حول 
المـــكان ثاثة أيام، ثم بعـــد ذلك يقبض 
عليها الشـــيطان ويدخلها الجحيم )سواء 
كانت أرواًحـــا بارة أم شـــريرة(. وفي 
هـــذا الموقـــف شـــعر اليهود بســـلطان 
المســـيح علـــى الجحيم فقـــال بعضهم: 
»قـــام فينا نبـــي عظيم«. وبـــدأ الخبر 
ينتشـــر في أورشـــليم وقت االحتفاالت 
بالفصـــح اليهودي حيـــث كان هناك ما 
يقـــرب مـــن 2,5 مليون نســـمة، وبدأ 
الجميـــع يتطلّع لرؤية يســـوع هذا الذي 
لـــه ســـلطان علـــى الجحيم، ثـــم جاء 
يوم األحد، يوم إعان الســـيد المســـيح 
لملكـــه )في األعياد الســـابقة كان يدخل 
أورشـــليم خفيـــة(. هّيـــا بنا يـــا أحبائي 

نرى هـــذا الموكـــب الملوكي:

١- الملـــك يركب: حينما أراد الرب 
يســـوع أن يقابل الســـامرية مشى ست 
ســـاعات علـــى قدميه، أما فـــي دخوله 
أورشـــليم أصـــرَّ أن يدخلهـــا راكًبـــا، 
مـــع أن المســـافة من بيـــت عنيا حيث 
كان الســـيد المســـيح يبيت هنـــاك إلى 
أورشـــليم خمسة عشـــرة دقيقة، وعادًة 
كان الملـــك المنتصـــر يركـــب حصاًنا 
لكن الســـيد المســـيح ركـــب أتاَنا ألنه 
ملك مختلف، ملك ســـماوي، متواضع.

٢- الملك يركـــب على أتان: عندما 
تـــم تنصيب ســـليمان ملـــًكا ركب على 
بغل. فتذكر الشـــعب الموكـــب الملوكي 
لســـليمان عندما رأوا الرب يســـوع آتًيا 

علـــى أتاٍن وجحـــٍش بن أتان.

٣- الملـــك يركـــب على أتـــاٍن لم 
يركبـــــــــه أحٌد من قبل: ألنــــــــــه ال 
يصـــح للملـــك أن يركـــب علـــى أتاٍن 

ركبـــه أحـــد قبله.

٤- الملـــك ُترفـــع له الســـيوف أو 
مناســـبة دخوله:  األغصـــان بحســـب 
الشـــعب هنـــا رفعوا للســـيد المســـيح 
األغصان رمًزا للســـام فالمســـيح هو 
ملـــك الســـام. وهنا يســـتعيد الشـــعب 
المنظـــر البديـــع الـــذي كان للســـحابة 
التـــي ظللتهـــم فـــي برية ســـيناء 40 
هللا.  حضـــور  تعلـــن  وكانـــت  ســـنة 
فرفـــع الســـعف كان عند اليهـــود يذّكر 
المسيح وسط  الســـيد  ويدخل  بالسحابة، 
ســـحابة الســـعف ولذلـــك ُســـّمي أحد 
الشـــعانين بأحد الســـعف أو أحد القوس 
أو أحد حضور هللا وســـط شـــعبه )أحد 

الخـــاص( فـــكان الزعـــف يرمز إلى 
حضـــور هللا في وســـط شـــعبه.

٥- الملـــك ُتفـــرش لـــه الثيـــاب: 
بعـــض الدراســـات تذكـــر أن العبد في 
ذلـــك الزمان يلـــزم أن يرتـــدي إزاًرا 
داخلًيا، أما الســـيد فيرتـــدي الرداء فوق 
اإلزار الداخلـــي؛ وهنـــا الشـــعب خلع 
الـــرداء الخارجـــي فصاروا في شـــكل 
العبيد معلنين عبوديتهم للســـيد المســـيح 
المنظر  وتكـــرر  قائليـــن: »خلصنا!«. 
اســـتقبلته  الجحيم حيـــن  نزولـــه  فـــي 
تحـــت  والمســـتعبدة  البـــارة  النفـــوس 
الشـــيطان صارخين »أوصنا«  سلطان 

وحّررهـــم وملـــك عليهم إلـــى األبد.

بهتافاــــــــــت  ُيســـتقبل  -الملك   ٦
ملوكيــــــــــة: - أوصّنـــا: خلصنـــا من 

الرومان. حكـــم 

- في األعالي: ألن المســـيا يحارب 
الرب. حروب 

- يا ابـــن َداُوَد: لماذا قالـــوا يا ابن 
داود بالـــذات وليس إبراهيم أو موســـى 
أعظـــم أنبياء العهـــد القديم؟ لقـــد قالوا 
ابـــن داود ألنهم يريدون أن يســـتعيدوا 
به مجدهـــم األرضي فـــي عصر داود 
النبـــي ويقيموا مملكة إســـرائيل المتحدة 
والممتـــدة. ولكـــن فـــي هـــذا الهتـــاف 
مغزي سياســـي عند الرومان وُيحســـب 
الســـلطة الرومانية، ومن  تمرًدا علـــى 
هنـــا يأتي الرومـــان ويعزلـــون رئيس 
الكهنـــة ويقمعـــون الشـــعب اليهـــودي 
لذلـــك قالـــوا للســـيد المســـيح: »»َيـــا 
َفأََجـــاَب  اْنَتِهـــْر َتاَِميـــَذَك!«.  ــُم،  ُمَعلِـّ
ـــُه إِْن  َوَقـــاَل َلُهْم:«أَقُـــــــــوُل َلُكـــْم: إِنَّ
َتْصُرُخ!««  َفاْلِحَجـــاَرةُ  هُؤالَِء  َســـَكَت 

)لو40-39:19(.

٧- الملـــك يجلـــس على كرســـي 
الهيكل  المســـيح  الســـيد  الُملـــك: دخل 
حيـــث كرســـيه وبيتـــه. والعجيـــب أنه 
كان هنـــاك اعتقـــاد عند بعـــض اليهود 
أن المســـيح المخلص ســـيدخل أورشليم 
منتصـــًرا ويحكم العالم من كرسيـــــــه 
في الهيـــكل. وعندمــــــــا رأوا الســـيد 
المســـيح يدخـــــــــــل الهيـــكل تذكروا 

آبائهم. شـــروحات 

أحبائـــي: لقـــد دخل ليملـــك ولكنه 
لم يملـــك علـــى الجميع بـــل ملك على 
أنقيـــاء القلب، فهـــل لدينا نحـــن قلوب 
نقيـــة؟! حتـــى اآلن مـــا زال يبحث عن 
قلوٍب تعيش حياة التوبة النقية، يشـــتاق 
إلينـــا باحًثا عنا طالًبـــا رجوعنا وتوبتنا 
ليملـــك علينا إلى األبـــد وال يكون لملكه 

انقضاء. فهـــل قلوبنا مســـتعدة تائبة؟!

وللحديث بقية...

لكـــــــــــل 
تعاليمــه  معتقد 
دئــــــــه،  ومبا
فللمسيحيـــــــة 
هـــي  مبـــادئ 
ضـــــــــرورة 
التجديـــد إذ أن الرب تجســـد 
اإلنســـان  خلق  يعيـــد  لكـــي 
الذي ســـبق فخلقه بنفخة منه 
امتزجـــت بالجســـد الترابي، 
فصـــار اإلنســـان نفًســـا حية 
كقـــول الكتاب »فصـــار آدم 

نفًســـا حية« )تـــك7:2(.
ال  طاهرة  البشرية  وكانت 
تعرف الشر أي ال يسكن فيها 
طبيعتها  فـــي  وليس  الشـــر، 
خطيئة بل نقيـــة خالدة مدّبرة 
للخيـــر »علـــى صـــورة هللا 
خلقـــه، ذكًرا وأنثـــى خلقهم« 

)تك27:1(.
ثم ســـقطت البشـــرية في 
طبيعتها  وأصبحـــت  الخطيئة 
تحوي الفســـاد بجانب الخلود 

والعقـــل والتدبير.
الخالق  علـــى  لزاًما  فكان 
القـــدوس أن يعيـــد الناس إلى 
النقاء ليكـــون خلودهم طاهًرا 
سعيًدا مشـــيًرا للمصدر الذي 
وهو  أرواحهم  منـــه  صدرت 
روح هللا  ســـكن  وكمـــا  هللا. 
بالنفخـــة فـــي آدم جاعـــًا له 
روًحـــا خاصة علـــى صورة 
المصـــدر األصلـــي، اقتضى 
األمـــر أن يســـكن الرب مرة 
جديـــدة فـــي اإلنســـان، فلزم 
فبـــدأ  والتقديـــس،  التطهيـــر 
التجســـد، وتـــاه الفـــداء، ثم 

القدس. الـــروح  حلول 
فليســـوا  المســـيحيون  أّما 
حتًمـــا الصـــورة التفســـيرية 
للمســـيحية، وهـــذا وضع كل 

المعتقد  ُيفَهـــم  فـــا  معتقـــد. 
حســـب ســـلوك معتنقيه. ألن 
النـــاس كثيـــًرا ما يســـلكون 
عقائد  لتعاليم  مغايًرا  ســـلوًكا 
مبادئ  تؤخـــذ  بـــل  دينهـــم. 
الســـلوك مـــن تعاليـــم الدين 
الموحى  كتبـــه  فـــي  الواردة 
بهـــا، وليـــس مـــن ســـلوك 
النـــاس. فـــا يقل أحـــد عن 
المدعويـــن  بعـــض  ســـلوك 
المســـيحية  إنها  مســـيحيين، 
التـــي علمتهم هذا الســـلوك. 
فكثيـــًرا مـــا يخالف ســـلوك 
البعـــض مـــا تقولـــه التعاليم 
الكتابيـــة مخالفـــة مباشـــرة، 
آدابهـــم،  أو  ألفاظهـــم،  فـــي 
أو  نســـائهم،  مابـــس  أو 
في  الـــرب  لبيت  احترامهـــم 
حياتهم،  ومناســـبات  أعيادهم 
أو ســـلوكهم في أعمالهم، أو 
أمانتهـــم، أو غيـــر ذلـــك من 

األمـــور المخجلـــة...

هذا ســـلوك منحرف، ألن 
مبـــادئ الســـلوك المســـيحي 
الكتاب  تعاليـــم  مـــن  تؤخـــذ 
وســـلوك المبشـــرين األوائل 
بالمعتقـــد، وليس من ســـلوك 
النـــاس مهمـــا انتموا اســـًما 

المســـيحية. إلى 

ولـــذا لما جـــاء المخلص 
كان هدفـــه أعطاء البشـــرية 
القـــوة ضـــد الشـــر الـــوارد 
إليها، ولكنه فـــي ذات الوقت 
للســـلوك  نموذًجا  رســـــــــم 

السليم. اإلنســـاني 

)*( 
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In the hope of resurrection, we 
let go the old wise man and the 
Blessed Bishop, the Triangle of 
Mercy, His Grace Bishop Isaac, the 
general bishop, spiritual father and 
administrator of the Monastery of St. 
Macarius of Alexandria in Jabal al-
Qalali in Beheira. We bid him farewell 
as an old man and a loving father, 
who had lived his service in virtue in 
monasticism for nearly 60 years, and 
he passed away at the age of 85, of 
which he spent nearly sixty years in 
the wilderness and monastic life, 
dedicating himself faithfully, with great 
presence and great love.

When we gather, my brothers, and 
bid farewell to our loved ones, our 
souls wake up and extend to heaven, 
and each of us has a date with this 
day. He was a person who lived calm, 
servant, honest and devoted his life 
for the sake of others. That’s why we 
are very consoled persons like him are 
still among us. He dedicated his life 
early, and spends years or most of his 
life on earth in contact with heaven, 
and in a life of complete devotion, not 
deviating from this devotion no matter 
what happens.

When we look at the life of this 
blessed bishop, we see many 
illuminating signs in it, as our beloved 
Bishop Pachomius mentioned about 
him as his friend, and they have known 
each other for decades. We see in 
him several very important qualities.

The first characteristic feature is 
that he was patient and tolerant, he 
faced many troubles and hardships, 
but at the same time he was controlling 
himself ”a self-controller is better than 
a city officer“, and lived in patience 
despite hardships, and lived in comfort 
despite the troubles he was exposed 
to over many years, and even he 
tolerated his sickness patiently, and 
two days before his departure I was 
talking to him on the phone because 
he wanted to leave the hospital and 
return to the monastery, and this is a 
sacred desire, meaning his feeling that 
he is ending his life in the monastery, 
but the doctors had another opinion, 
I was talking to him with the utmost 
love: ”Oh, our master, there is more 
care and follow up in the hospital.“ 
For immediately, he responded to the 
command, obeyed, and stayed. He 
was patient and tolerant, which is  a 

necessary quality of human life. The 
Bible says: ”With your patience you 
will gain your souls,“ even though this 
virtue, beloved, is being cut off from 
human life.  Patience is the means by 
which man acquires himself.

In addition, he also lived as a pious 
monk. Throughout his life, he was 
a pious monk loving monasticism, 
loving the wilderness, loving rituals 
and monastic traditions, whether in the 
Syriac monastery where he lived and 
became a monk, or in the monastery 
of St. Macarius of Alexandria when 
he became an overseer and spiritual 
father, a pious monk. How beautiful 
it is for a person not to deviate from 
his principles. The word principles, 
beloved, is a word that carries a 
positive meaning. We say: ”So-and-
so has principles and morals“ without 
asking what these principles are, and 
we mean that this person is right. 
Anba Isaac lived in the wilderness 
and in monasticism, and he adhered 
to it even after he became the priest of 
Episcopos and then a bishop. For the 
last time he was a devoted monk who 
recites the rosary, offers prostrations, 
lives by the Bible, loves his sons and 
brothers. He lived by piety, and how 
beautiful it is for a person to be not 
just a spiritual person or a monk in the 
garb of monasticism, or a consecrated 
person or a bishop... but also lives 
by piety. Piety, beloved, means fear. 
It means that the presence of God 
before His eyes day and night, ”I have 
set the Lord before me at all times, 
because He is at my right hand, that I 
may not be shaken.“

The third thing is that he was not 
only a patient, devout monk, but a wise 
administratorwho are very few. He was 
a mastermind with the experiences 
of the elders, and the experiences of 
long life. He has spiritual tests. And 
when he left the Sorian monastery in 
order to become a bishop and serve 
with HG Bishop Pachomius in this 
emerging and establishing monastery, 
he began to live in the midst of the 
monastic fathers, and became wisely 
managed, not from books but from life. 
He learned these experiences from 
his extended life in one of our great 
monasteries, the Syriac monastery. 
He grew and extended in this deep 
spiritual knowledge, and therefore he 
became a successful ruler, and he 

became a successful father. And when 
His Eminence Bishop Pachomius 
chose him to serve with him in 
the establishment and care of this 
monastery, not only the architectural 
care, but the monastic and pastoral 
care of this monastery.

My beloved, we bid him farewell, 
knowing that he heard these words: 
”Be faithful to death, and I will give you 
the crown of life.“ He was faithful until 
death, so God gave him the wreath 
of life, and heaven would be open to 
him, and his place would be with the 
righteous and the righteous.

In the name of the Holy Synod 
and the Coptic Orthodox Church, 
and in the name of the Metropolitan 
Fathers, the Bishops, the Fathers 
in the Synod and the members, we 
offer our condolences to all of our 
souls and the whole Church, and to 
His Eminence Bishop Pachomius in 
a blessed brother who served with 
him for years and years. We also 
offer our condolences to the monks 
in the monastery of St. Macarius of 
Alexandria. We also attribute to the 
Sorian monastery, in which he was 
firstly ordinated as a monk, and all 
the fathers of the monastery, and 
His Eminence Anba Matous, who 
accompanied him for a long time. 
We console his loved ones, and 
those who were disciples upon his 
hands, his books, his culture and his 
vast knowledge. Our condolences to 
all who knew him and all those who 
came into contact with him, fathers 
and brothers. May God comfort us all 
and open our hearts to heaven.

As I said at the beginning, that in 
the hours of farewell our hearts open 
towards heaven, and our consciences 
awake towards heaven. There will 
come a day when man will leave our 
world and stand before God, and 
therefore when we live on earth we 
live this preparation. Man prepares for 
this day, and prepares for a new life.

Christ gives us all the good ending. 
He always gives us to glorify Him in our 
lives, to bless Him, to be faithful and 
to listen to this voice: ”Be faithful until 
death, and I will give you the crown of 
life.“ To our God be all glory and honor 
from now and forever, Amen.

The Pope’s speech at the funeral of  His grace Anba Isaac
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