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مـــن خـــالل  الوصيـــة:  2- صـــوت 
االنتظـــام فـــي قـــراءة كلمـــة هللا نســـتطيع 
بالقـــراءة  الوصيـــة  صـــوت  نســـمع  أن 
الجـــدل  مـــن  والبعـــد  والتأمـــل  والدراســـة 
العقيـــم والمناقشـــات الفارغـــة والتي يمكن 

اإلنســـان.  تضيـــع  أن 

3- صـــوت المرشـــد الروحـــــــــي: ســـواء 
باالعتـــراف أو ذوي الخبــــــــــــــــــرة الروحيــــــــــــــة، 
ولتكـــن مثـــل هـــذه الجلســـات خالصيـــة وليس 
اجتماعيـــة، فهـــي مـــن أجل التدبيـــر الروحي.

4- صـــوت الطبيعـــة: كثيـــًرا مـــا تحدثنـــا 
ســـواء مـــن خالل الثـــورات والـــزالزل والبراكين 
والفيضانـــات والحرائـــق واألمـــراض واألوبئـــة، 

إنهـــا رســـائل ســـماوية للتوبة.

5- صـــوت الحيـــاة: أو مدرســـة الحيـــاة 
اآلخريـــن،  وقصـــص  األحـــداث  خـــالل  مـــن 
وكيـــف صـــارت الحيـــاة معهـــم، وربمـــا ســـفر 
الجامعـــة وســـفر األمثـــال يقدمـــان لنـــا خبرات 

حياتيـــة ُمعاشـــة.

6- صـــوت الكنيســـة: مـــن خـــالل اآلباء 
عبـــر العصـــور، ألن هللا يتكلـــم فيهـــم وبهـــم، 
وهـــذا مـــا نـــراه فـــي التقليـــد الشـــفاهي من جيل 

إلـــى جيل.

7- صوت اآلخر: المحيطون بك صغاًرا 
أم كباًرا، فاهلل يتحدث من خاللهم، لذا كــــــــــــن 

منصًتا والتقط هـــــــذه الرسائل المفيدة لك.

ُتبِصـــُر،  ألنَّهـــا  لُعيوِنُكـــْم  »ولكـــن طوَبـــى 
وآِلذاِنُكـــْم ألنَّها تســـَمُع. فإّنـــي الَحقَّ أقوُل لُكْم: 
إنَّ أنبيـــاَء وأبـــراًرا كثيريـــَن اشـــَتَهْوا أْن َيـــَرْوا ما 
أنتُـــْم تـــَرْوَن وَلـــْم َيـــَرْوا، وأْن َيســـَمعوا مـــا أنتُـــْم 
تســـَمعوَن وَلْم َيسَمعوا« )مت 17-16:13(.

ومن له أذنان للسمع فليسمع،،،

)وللحديث بقية(

تحدثنا في العدد الماضي عن أهمية 
آيـــة »مـــن لـــه أذنـــان للســـمع فليســـمع«، 
والتـــي تتكـــرر مـــراًرا قبـــل صـــوم الميالد، 
وعلـــى مـــدى حوالي ســـتة أشـــهر، وحتى 
ليلـــة أبـــو غلمســـيس قبيل االحتفـــال بعيد 

القيامـــة المجيد.

وبصفـــة عامـــة فإن كلمة »اســـمعوا« كثيًرا 
مـــا ُتذكـــر فـــي الكتـــاب المقـــدس، ولعـــل مـــن 
أشـــهرها: وقـــت التجّلـــي المجيـــد حين ســـمعنا 
لـــه  الحبيـــب  ابنـــي  هـــو  »هـــذا  الصـــوت 

)لوقـــا35:9(. اســـمعوا« 

إن هنـــاك طائفـــة من الناس ينطبق عليهم 
آيات الكتاب: »ألنَُّهْم ُمبِصريَن ال ُيبِصروَن، 
َيفَهمـــوَن... ألنَّ  َيســـَمعوَن وال  وســـاِمعيَن ال 
ـــعِب قـــد َغُلـــَظ، وآذاَنُهْم قـــد َثُقَل  َقلـــَب هـــذا الشَّ
ســـماُعها. وَغمَّضـــوا ُعيوَنُهـــْم، لَئـــاّل ُيبِصـــروا 
بُعيوِنِهْم، وَيســـَمعوا بآذاِنِهْم، وَيفَهموا بُقلوبِهْم، 

وَيرِجعوا فأشـــفَيُهْم« )متـــى 15-13:13(.

يعنـــي  يســـوع  الـــرب  صـــوت  ســـماع  إن 
اإلصغـــاء لـــه مع فتح القلب من أجل الطاعة 
إيمانًيـــا وقلبًيـــا. لقـــد كان شـــعب العهـــد القديـــم 
يســـمع الصـــوت من خالل الشـــريعة المكتوبة 
العهـــد  فـــي  نحـــن  أّمـــا  الُمرَســـلين،  واألنبيـــاء 
الجديـــد فنســـمع الصـــوت مـــن خالل األســـفار 
المقدســـة وآبـــاء الكنيســـة. لقـــد ســـمع موســـى 
العليقـــة )خـــروج3(،  فـــي  النبـــي صـــوت هللا 
الرهبـــان  جميـــع  أب  أنطونيـــوس  والقديـــس 
ســـمع صـــوت هللا على المنجليـــة من اإلنجيل 
المقـــدس )لوقـــا22:18(. وكذلك القديـــــــــــــــــس 
أغســـطينوس شـــفيع التائبين ســـمع صوت هللا 
فـــي ســـيرة القديـــس أنطونيـــوس التـــي كتبهـــا 
البابا أثناسيوس الرسولــــــــــــــي أثنــــــــــــــــــــــاء نفيـــــــه 

أوروبا. فـــي 

والســـؤال لك: هل تسمـــــــــــــــع صــــــــــوت 
المســـيح؟ أذكـــــــــــــر لـــك لمـــاذا لم يســـتمع 

البعـــض صوت المســـيح:

1- ربمـــا الغليـــظ القلـــب مثـــل الشـــاب 
الغنـــي المرتبـــط بأموالـــه بصـــورة مرضيـــة 

)لوقـــا23-18:18(.

2- وربمـــا بســـبب الكبريـــــــــــــاء والذات 
والتعاظـــم الذي مأل قلوبهم مثل الفرنســـيين 

)متى16:6(.

فعـــل  كمـــا  العنـــاد  بســـبب  وربمـــا   -3

يشـــهد  وهـــو  اســـتفانوس،  أمـــام  اليهـــود 
)أعمـــال9:6(. رجمـــوه  وكأنهـــم  للمســـيح 

كمـــا كان  الخـــوف  بســـبب  4- وربمـــا 
بيالطـــس أثنـــاء محاكمـــة الســـيد المســـيح 

)متـــى24:27(.

أو  الضيـــق  5- وربمـــا بســـبب وقتـــك 
انشـــغالك الزائد أو الضوضـــاء التي حولك.

يقول الكتاب في رسالة عبرانيين:

»إن ســـمعتم صوتـــه فـــال تقســـوا قلوبكـــم« 
)عبرانييـــن7:3(.

انتبـــه لئـــال يضيـــع العمر باطـــاًل، واعلم 
أن صـــوت المســـيح دائًما قريب جـــًدا، وهو 
مشـــتاق جًدا إليك، ومســـتعد أن يعمل معك 
مـــن اآلن طالما فتحت قلبك واســـتمعت إليه 

بـــكل ارادتك وايمانك واشـــتياقك.

ومجـــــــــاالت سمـــــــــــاع صـــــــوت هللا في 
ســـبعة هي:

1- صـــوت الضميـــــــــر: اجعـــل ضميرك 
حًيـــا مســـتيقًظا ألنـــك ال تســـتطيع أن تســـمعه 
فـــي أوقـــات الزحـــام والضوضـــاء والضجيـــج، 
تحتـــاج أوقـــات الهـــدوء والخلوة والســـكون ألن 
صـــوت الضميـــر رقيـــق جـــًدا ُيســـمع همًســـا. 
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أنت هو ابلهاء اذلى بك تصري الظلمة نور.. ال ترتكىن قط ئلال يزايد جهىل وتكرث رشورى. )القديس أغسطينوس(

قداسة ابلابا يشارك يف احتفايلة »بيت العائلة« بمرور عرش سنوات ىلع تأسيسه

قداسة ابلابا يستقبل ويّل عهد األردن

احتفـــل »بيـــت العائلـــة المصريـــة« يـــوم االثنيـــن 8 نوفمبـــر 2٠21م، بذكـــرى مـــرور عشـــر ســـنوات علـــى تأسيســـه، تحـــت شـــعار »1٠ ســـنوات من 
المحبـــة والتعـــاون والمـــودة واإلخـــاء«. ُأقيمـــت االحتفاليـــة فـــي مركـــز األزهـــر للمؤتمرات بحضور المستشـــار عدلـــي منصور رئيس الجمهورية الســـابق، 
وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشـــريف، وقداســـة البابا تواضروس الثاني، ورؤســـاء الطوائف المســـيحية، وعدد من الوزراء 
والشـــخصيات العامـــة واآلبـــاء األســـاقفة واإلعالمييـــن. وألقـــى المستشـــار عمر مـــروان وزير العدل كلمـــة الدكتور مصطفى مدبولي رئيـــس الوزراء، كما 
ألقـــى كلٌّ مـــن قداســـة البابـــا وفضيلـــة اإلمـــام األكبـــر، كلمـــة خـــالل الجلســـة االفتتاحيـــة لالحتفالية، والتـــي تالها إقامـــة مؤتمر علمي، تكـــون من خمس 

جلســـات، تحـــدث خاللهـــا عـــدد مـــن القيادات الدينيـــة والعلماء، وتخللها حلقات نقاشـــية.

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، يـــوم األربعـــاء 1٠ 
نوفمبـــر 2٠21م، صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير الحســـين بن عبد 
هللا الثانـــي ولـــي عهـــد المملكـــة األردنية الهاشـــمية والوفـــد المرافق له، 
فـــي المقـــر البابـــوي بالقاهرة. تبادل قداســـة البابا وســـمو األمير كلمات 
الترحيـــب والشـــكر، كمـــا أكـــد قداســـته علـــى عمـــق عالقـــات المحبـــة 
المستويـــــــــــــــات وكذلـــك  بيـــن مصـــر واألردن علـــى كافــــــــــة  والترابـــط 
العالقة القويــــــــــــة بين جاللــــــــــــــة الملك عبد هللا وسيادة الرئيـــــــــــــس عبد 

السيســـي. الفتاح 
وفـــي كلمتـــه أيًضـــا قدم قداســـة البابا الشـــكر للملك عبـــد هللا الثاني 

وذلـــك للمحبـــة والـــود واالهتمـــام بالمواطنيـــن المصرييـــن فـــي األردن، 
وأيًضـــا المكرمـــة الملكيـــة التـــي قدمهـــا جاللتـــه فـــي األرض الخاصـــة 
بالكنيســـة القبطيـــة فـــي منطقـــة المغطـــس المباركـــة إبان زيارة قداســـته 

إلـــى األردن فـــي ســـبتمبر 2٠16م.

وتفقـــد قداســـته وســـمو األميـــر المعـــرض المقـــام مـــن هيئة تنشـــيط 
الســـياحة األردنية في البهو المقابل لمســـرح األنبا رويس حيث توجد 
بالمعرض بعض المنتجات باإلضافة إلى عرض لألماكن الســـياحية 

والدينيـــة باألردن.
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 حبالوتك. )الشيخ الروحاىن(
ً
طوىب للحامل ىف قلبه ذكرك ىف لك وقت، ألن نفسه تسكر دائما

قداسة ابلابا يلتيق األمري تشارلز ويل عهد إجنلرتا

التقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، بوم الخميس 18 نوفمبر 2٠21م، ســـمو األمير تشـــارلز ولي عهـــد إنجلترا وأميـــر ويلز، بحضور 
نيافـــة آألنبـــا أنجيلـــوس أســـقف لنـــدن. دار الحـــوار أثنـــاء اللقاء حـــول قضايا المناخ واالهتمـــام العالمي بذلـــك، كما تحدث قداســـة البابا عن كيف 
تهتـــم الكنيســـة بالصـــالة مـــن أجـــل النيـــل والهـــواء الحســـن والـــزروع وثمـــار األرض. كمـــا تطـــرق الحديث إلـــى االهتمـــام بقضايا العنف ضـــد المرأة 
ومعالجـــة مثـــل هـــذه األمـــور فـــي المجتمـــع المصـــري. جديـــر بالذكـــر أن هـــذه هـــي المرة الثانية التـــي يتقابل فيها قداســـة البابا مع ســـمو األمير؛ إذ 

كانـــت المـــرة األولـــى في لندن فـــي مايو 2٠17م.

قـــال قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي 
كلمتـــه إن مصطلـــح »بيـــت العائلـــة« محبـــوب 
لـــدى المصرييـــن حيـــث يعني األصالـــة واألمان 
واألخـــالق الطيبـــة. وأضـــاف: إن الديـــن للدّيان 
والوطـــن للجميـــع، فاألديـــان الســـماوية أوجدهـــا 
اإلنســـان  حيـــاة  وأن  والتفاهـــم،  للتقـــارب  هللا 
مهمـــا امتـــدت ال بـــد لهـــا أن تنتهـــي، فاإلنســـان 
ســـيقف أمـــام الديان العـــادل، موضًحا أن بالدنا 
المصريـــة عريقـــة ولهـــا حضارة قديمـــة تمتد في 
جـــذور اإلنســـانية، وأن بيـــت العائلـــة المصريـــة 
يهـــدف إلـــى تأكيـــد المواطنـــة والتعـــاون مًعا من 

أجـــل وطـــن أفضل.

القلـــوب. )2( محبـــة الطبيعـــة: كيفيـــة الحفـــاظ 
عليهـــا. )3( محبـــة اآلخـــر: بغـــض النظـــر عن 
كينونـــة هـــذا اآلخر، أي محبته بصفته إنســـان. 
)4( محبـــة الوطـــن: األرض التـــي نحيـــا عليها. 
)5( محبـــة األبديـــة: التـــي يجـــب نســـعى إليها.

وأشـــاد قداســـته بالـــدور الهـــام الـــذي يقـــوم به 
الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي والحكومـــة علـــى 
مـــا يبذلونـــه من جهـــود إلى جانب المشـــروعات 
الكبـــري الموجـــودة فـــي بالدنـــا حالًيـــا، وهـــو مـــا 
ســـتكون  الجديـــدة  الجمهوريـــة  أن  علـــى  يؤكـــد 
متســـعة للجميـــع، يشـــهد لهـــا العالـــم كلـــه بمـــدى 

تقدمهـــا ورقيهـــا بفضـــل جهـــود كل أبنائهـــا.

ونّبـــه قداســـته إلـــى أن العالـــم يواجـــه اآلن 
  COVIDتحديـــات صعبـــة مـــن جـــراء فيـــروس
 19الـــذي أدى إلـــى جفـــاف المشـــاعر بســـبب 
إجراءات التباعد االجتماعي، إلى جانب وجود 
تحديات أخرى بســـبب ثـــورات الطبيعة وتغيرات 
المنـــاخ، وكذلـــك دخـــول أفـــكار أخالقيـــة غريبـــة 
عـــن مجتمعنـــا وفي ظل كل هذه التحديات البد 
مـــن تعزيـــز التعاون للتصـــدي لكل هذه األمور.

واقترح قداســـة البابا تواضروس الثاني تبني 
منهـــج أصيـــل خـــالل العقـــد المقبـــل يهـــدف إلى 
حـــول خمســـة  يـــدور  اإلنســـان  وبنـــاء  التوعيـــة 
محاور هي: )1( محبة هللا: كيف نغرســـها في 

قداسة ابلابا يقرتح مخسة حماور يتبناها »بيت العائلة« 
يف العقد املقبل
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تواضع القلب يتقدم الفضائل لكها. كما أن الكربياء أساس الرشور لكها. )القديس األنبا موىس األسود(

ُعِقـــد الســـيمينار الثامـــن لآلباء أعضـــاء المجمع المقدس حول »نحو كنيســـة 
فـــة ومثمـــرة وناميـــة« فـــي الفتـــرة مـــن الثالثـــاء 16 نوفمبـــر إلـــى الجمعـــة 19  ُمهدَّ
نوفمبـــر 2٠21م، بمركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابـــوي بدير األنبا بيشـــوي بحضور 
ورعايـــة صاحـــب القداســـة والغبطـــة البابا تواضـــروس الثاني وســـكرتارية المجمع 

المقـــدس وحضـــور حوالـــي 97 مـــن اآلبـــاء أعضاء المجمـــع المقدس.
وقـــد ُافُتِتـــح الســـيمينار بكلمـــة مـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي تنـــاول 

خاللهـــا مالمـــح عمـــل وتحديـــات األب األســـقف. 
وســـكرتارية  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  مـــن  تكليـــف  علـــى  وبنـــاء 
المجمـــع المقـــدس قـــام المعهـــد القبطي للتدبير الكنســـي والتنميـــة بتجهيز برنامج 

وموضوعـــات هـــذا الســـيمينار والـــذي اشـــتمل علـــى:

أواًل: الموضوعات:

1- التدبير الكنسي والعمل المؤسسي.
2- عرض ومناقشـــــــــــــــــة استطــــــــــــــــالع احتياجــــــــــــــــــات التدبيــــــــــــــــــــــــر اإلداري 

واألديرة. باإليبارشـــيات 
3- أدوات األب األسقف لتحقيق التدبير الحكيم )اإلدارة الرشيدة(.

4- تهديف الخدمة واإلدارة بالثمر.
5- العمل التنموي )التوجة من اإلحسان إلى التنمية(.

ثانًيا: ورش العمل:

تم تقسيم اآلباء األساقفة إلى خمس مجموعات وتم مناقشة ما يلي:
1. إدارة الموارد البشرية في اإليبارشية/الدير.

2. إدارة الموارد المادية و المشروعات باإليبارشية/الدير.
3. تطبيق التنمية عملًيا.

ومن النتائج المباشرة للسيمينار:

1. توصيـــــــــــــــات اآلبــــــــــــــــــاء األجـــالء أعضـــاء المجمـــع المقدس حول تطوير 
نظـــم التدبيـــر اإلداري باإليبارشـــيات واألديـــرة، وكيفيـــة تفعيـــل هـــذا التوصيـــات 

بشـــكل عملي.
2. تفاعـــل آبـــاء المجمـــع مـــع األدوات المقترحة من المعهـــد القبطي للتدبير 
الكنســـي والتنمية والتي تهدف لمســـاعدة األب االســـقف في جهود نيافته لتطوير 

نظم التدبير اإلداري باإليبارشـــيات واألديرة. 
3. تحديـــد الدعم الفني الذي يمكـــن أن يقدمه المعهد لإليبارشـــيات واألديرة في 

الفترة القادمـــة، في إطار التوصيات التي قررها الســـيمينار.
وصلـــي أعضـــاء المجمـــع المقـــدس القـــداس اإللهـــي برئاســـة قداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــي يـــوم الخميـــس 18 نوفمبـــر الموافـــق العيـــد التاســـع لســـيامة 
قداســـته، وخـــالل فعاليـــات الســـيمينار فـــي جلســـة خاصـــة قـــام أعضـــاء المجمـــع 
المقـــدس بتهنئـــة قداســـة البابـــا بعيـــد ســـيامته، كمـــا قـــدم صاحبـــا النيافـــة األنبـــا 
باخوميوس مطران البحيرة واألنبا تادرس مطران بورســـعيد، كلمة تهنئة لقداســـة 

البابـــا، وتـــم عـــرض فيلـــم عـــن دور واهتمـــام قداســـة البابـــا بالتعليـــم الكنســـي. 
وتضمنت الجلسة الختامية عرض التوصيات ونتائج ورش العمل.

وفي كلمته الختامية شـــكر قداســـة البابا ســـكرتارية المجمع المقدس والمعهد 
القبطـــي للتدبيـــر الكنســـي والتنميـــة علـــى هـــذا المجهـــود الرائـــع الذي يســـاعد في 
تحديـــث منظومـــة الخدمـــة فـــي كنيســـتنا العريقـــة، وفـــي تطويـــر مفاهيـــم وأدوات 

التدبيـــر اإلداري بمـــا يتناســـب مـــع إحتياجـــات العصر.
وقد سادت أجواء السيمينار روح الوحدانية والشركة والفرح.

الـــرب قـــادر أن يســـتخدم مثـــل هـــذه الدراســـات لمجـــد اســـمه القـــدوس ونمـــو 
كنيســـته المقدســـة وخـــالص نفوســـنا.

املجمع املقدس مع فريق عمل معهد اتلدبري
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ما أعظم فخر الصابرين ىلع اتلجارب، فكن صبوراً وقاتل مجيع أفاكر الشياطني لىك يعطيك املسيح املواعيد الىت أعطاها للقديسني. )القديس األنبا باخوميوس(

تدشني كنيسة العذراء واألنبا بيشوي  بالاكتدرائية املرقسية بالعباسية

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يوم الســـبت 13 نوفمبـــر 2٠21م، 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبـــا 
إلنشـــاءها  الذهبـــي  اليوبيـــل  مناســـبة  فـــي  وذلـــك  تجديدهـــا،  بعـــد  رويـــس، 

األســـاقفة. اآلبـــاء  مـــن  تســـعة  بمشـــاركة  )1971م-2٠21م(، 

واســـتقبل خـــورس الشمامســـة بقيـــادة األرشـــيدياكون إبراهيـــم عيـــاد، قداســـة 
البابـــا لـــدى خروجـــه مـــن المقـــر البابـــوي، بألحـــان الفـــرح وســـار الموكـــب أمـــام 

قداســـته حتـــى وصولـــه إلى الكنيســـة، حيث أزاح الســـتار عن اللوحـــة التذكارية 
التـــي تـــؤرخ لتدشـــين الكنيســـة. بـــدأت بعدهـــا صلـــوات التدشـــين التـــي شـــملت 
تدشـــين المذبـــح الرئيـــس علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء والقديـــس األنبـــا بيشـــوي، 
والمذبح البحري على اســـمي الشـــهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس الســـادس، 
والقبلـــي علـــى أســـماء رؤســـاء المالئكـــة، إلـــى جانـــب أيقونـــة حضـــن اآلب 

)البانطوكراتـــور(، وحامـــل األيقونـــات )األيكونوســـتاس(.

وعقـــب انتهـــاء التدشـــين بـــدأت صلـــوات القـــداس 
اإللهـــي وألقـــى خالله قداســـة البابا عظـــة على إنجيل 
القـــداس، بعنـــوان »كنيســـتنا كنيســـة مفرحـــة«، وقـــدم 
قداســـته الشـــكر آلبـــاء ومجلـــس الكنيســـة ولـــكل مـــن 
تعبـــوا وســـاهموا فـــي أعمـــال تجديـــد الكنيســـة حتـــى 
تمامهـــا. وهنـــأ القمـــص رويـــس عويضـــة أقـــدم كهنـــة 
وعقـــب  والثالثيـــن.  الثالـــث  ســـيامته  بعيـــد  الكنيســـة 
صـــالة الصلـــح منـــح قداســـة البابـــا القس إســـحق أحد 

كهنـــة الكنيســـة رتبـــة القمصيـــة.
شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، أصحاب 
وســـكرتير  المعـــادي  أســـقف  دانيـــال  األنبـــا  النيافـــة: 
المجمـــع المقـــدس، واألنبا مكســـيموس األســـقف العام 

واألنبـــا  والحرفييـــن،  الســـالم  مدينـــة  قطـــاع  لكنائـــس 
إرميا األســـقف العام، واألنبا يوســـف أســـقف بوليفيا، 
واألنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العام لكنائس قطاع شـــبرا 
الشـــمالية، واألنبـــا أكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع ألماظـــة ومدينـــة األمـــل وشـــرق مدينـــة نصـــر، 
واألنبا ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطاع حدائق 
القبة والوايلي والعباســـية، واألنبا ســـيداروس األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع عزبـــة النخل، واألنبا أكســـيوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطاع عين شـــمس والمطرية 
وحلميـــة الزيتـــون. كمـــا شـــارك في الصلـــوات القمص 
بالقاهـــرة  البطريركيـــة  وكيـــل  ســـرجيوس  ســـرجيوس 

واآلبـــاء كهنـــة الكنيســـة وعـــدد من اآلبـــاء الكهنة.

قداسة ابلابا يستقبل مفوضة الشئون ادلاخلية باالحتاد األورويب

اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي ظهـــر يـــوم االثنيـــن 15 نوفمبـــر 
2٠21م، الســـيدة إيلفا يوهانســـون مفوضة الشـــئون الداخلية باالتحاد األوروبي 
والوفـــد المرافـــق لهـــا. تحـــدث قداســـة البابـــا خـــالل اللقـــاء عن وحـــدة المصريين 
وتعايشـــنا جميًعـــا حـــول نهـــر النيـــل وبذلك نتمتـــع بوحدتنا الوطنيـــة القوية. كما 
تحـــدث قداســـته عـــن تاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية كواحـــدة مـــن أقـــدم 

كنائـــس العالـــم. ودار حـــوار حـــول الهجـــرة الغيـــر شـــرعية وأشـــار قداســـة البابا 
إلـــى أن التعليـــم الســـليم والجيـــد أســـاس هام للحد من هـــذه الظاهرة. ودار حوار 
آخـــر حـــول المشـــروعات التنمويـــة التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة المصريـــة بشـــكل 
يؤكـــد اهتمامهـــا بإحـــداث تغيير حقيقي، مشـــيًرا إلـــى أن كل المصريين يعملون 

اآلن باجتهـــاد مـــن أجـــل بنـــاء الجمهوريـــة الجديدة.
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ذاتك ىه أثمن ما تملك، فعانقها وتصالح معها، أنصت إىل جوعها الصارخ إىل احلياة، ال ختدعها بمسكنات العالم، بل أمحلها ىف صالتك إىل اهلل. )القديس يوحنا ذهىب الفم(

قداسة ابلابا يف حفل ختام مهرجان األرسات اجلامعية بأسقفية الشباب 
شـــهد قداســـة البابا تواضروس الثاني 
يـــــــــــوم الجمعــــــــــــة 12 نوفمبــــــر 2٠21م، 
حفـــل ختام األنشـــطة المركزية لألســـرات 
الجامعية التابع لألمانة العامة لألســـرات 
تضمـــن  الشـــباب.  بأســـقفية  الجامعيـــة 
كـــورال  بينهـــا  مـــن  فقـــرات  عـــدة  الحفـــل 
مجمـــع مـــن عـــدة أســـرات جامعيـــة إلـــى 
جانـــب تقرير للخدمـــات المركزية وخدمة 
لعامـــي  الجامعيـــة  األســـرات  مهرجـــان 
الحفـــل  واختتـــم  و2٠21م،  2٠2٠م 
ثـــم وزع قداســـته  بكلمـــة لقداســـة البابـــا، 
الكـــؤوس والجوائز علـــى الفائزين وكذلك 
شـــهادات التخـــرج لدفعتـــي إعـــداد الخـــدام 
التابعيـــن  2٠21م  لعـــام  القـــادة  وإعـــداد 

لخدمـــة األســـرات الجامعيـــة.
حضـــر الحفـــل نيافـــة األنبـــا رافائيـــل 

األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع وســـط القاهـــرة، واألســـتاذ حلمـــي النمنـــم وزيـــر 
الثقافـــة األســـبق، والكابتـــن شـــوقي غريـــب المديـــر الفنـــي للمنتخـــب األوليمبـــي 

القدم. لكـــرة 
ودعـــا قداســـة البابـــا فـــي كلمتـــه الشـــباب إلـــى التمســـك باإليمـــان الـــذي بـــه 

نغلـــب مغريـــات العالـــم، وذلـــك مـــن خـــالل: )1( العالقة الشـــخصية القوية مع 
المســـيح. )2( حياتنا داخل الكنيســـة التي تشـــبه الســـفينة، من يدخل يحفظ من 
الغـــرق. )3( العالقـــة الحيـــة مـــع الكتاب المقدس، وليكـــن الكتاب معنا في كل 
مكان، منه نأخذ اإلرشـــاد. )4( األســـرة أو البيت، فنحن جميًعا عرفنا اإليمان 

أواًل مـــن خـــالل بيوتنا، من أمهاتنـــا وجداتنا.

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

يوم الثالثاء 9 نوفمبر 2٠21م
+ نيافـــة األنبـــا برنابـــا أســـقف رومـــا وتورينـــو 
بإيطاليـــا، الـــذي وصـــــــــــــــل مصـــر مؤخـــًرا فـــي زيارة 
للكنيســـة األم، وعـــرض نيافتـــه علــــــــــــــى قداســــــــــــــــة 
البابـــا، خـــالل اللقاء، عـــدًدا من األمــــــــــــــــور الرعوية 

باإليبارشـــية. الخاصـــة 

يوم األربعاء 1٠ نوفمبر 2٠21م
+ الســـيد نزيه النجاري الســـفير المصري الجديد 
فـــي روســـيا، حيـــث قـــدم لـــه قداســـة البابـــا نبـــذة عن 
تاريـــخ الكنائـــس األرثوذكســـية المختلفـــة، كما أشـــار 
إلـــى عالقتنـــا الطيبـــة مع الكنيســـة الروســـية وتبادل 
الوفـــود المختلفـــة مـــن الرهبـــان والراهبـــات والكليـــات 
اإلكليريكيـــة والخدمـــة االجتماعيـــة واإلعـــالم. كمـــا 
دار الحـــوار حـــول زيارتـــي قداســـة البابا إلى روســـيا 
عامـــي 2٠14م ثـــم 2٠17م، وأيًضـــا حـــول اهتمام 
يدرســـون  الذيـــن  الطلبـــة  أبنائهـــا  برعايـــة  الكنيســـة 

بالجامعـــات المختلفـــة في روســـيا.

يوم الجمعة 12 نوفمبر 2٠21م
+ نيافة األنبا أندراوس مطران إيبارشـــية أبوتيج 
مناقشـــة  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى  والغنايـــم،  وصدفـــا 

بعـــض األمـــور الرعويـــة الخاصـــة باإليبارشـــية.
العـــام  أكليمنـــــــــــــــدس األســـقف  األنبـــا  نيافـــة   +
لكنائـــس قطـــاع ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة 
نصر، حيث اســـتعرض مع قداســـة البابا عدًدا من 

الموضوعـــات الخاصـــة بالخدمـــة فـــي القطاع.

+ نيافـــة األنبـــا يوســـف أســـقف بوليفيـــا، وجـــرى 
خـــالل اللقـــاء مناقشـــة بعـــض األمـــور الرعويـــة. 

غمـــر  ميـــت  أســـقف  صليـــب  األنبـــا  نيافـــة   +
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، الذي ناقش مع قداســـته 
عـــدًدا مـــن الموضوعات الخاصـــة بخدمته الرعوية. 
+ نيافة األنبا لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والجزء 
الفرنســـي مـــن سويســـرا، الـــذي عرض على قداســـته 
عـــدد مـــن الموضوعات الخاصـــة بخدمته الرعوية. 
+ نيافـــة األنبا جوزيف األســـقف العام بأفريقيا، 
وعـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا بعـــض األمـــور 

الخاصـــة بخدمته فـــي أفريقيا. 

يوم الخميس 18 نوفمبر 2٠21م:
الكرســـي  مطـــران  أنطونيـــوس  األنبـــا  نيافـــة   +

األدنـــى. والشـــرق  األورشـــليمي 
+ نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومير.

+ نيافـــة األنبـــا داڤيـــد أســـقف نيويـــورك وواليات 
نيـــو إنجالند.

+ نيافة األنبا يوساب األسقف العام باألقصر.
+ نيافة األنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديالوير 

وميريالند ووست فيرجينيا.
نـــورث وســـاوث  بيتـــر أســـقف  نيافـــة األنبـــا   +

وكنتاكـــي. كارولينـــا 
+ نيافـــة األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفـــر 
الشـــيخ والبـــراري وديـــر القديســـة دميانـــه للراهبـــات.

+ نيافة األنبا رويس األسقف العام بآسيا.

+ نيافـــة األنبـــا ســـاويرس أســـقف ورئيـــس ديري 
القديس األنبا توماس بالخطاطبة وســـوهاج والشهيد 
مـــار بقطـــر بالخطاطبة، الذي عرض على قداســـته 

بعـــض األمور الخاصـــة بخدمة نيافته.
يوم األحد 14 نوفمبر 2٠21م

+ نيافة األنبا مينا أســـقف إيبارشـــية ميسيســـاجا 
وفانكوفـــر وغـــرب كنـــدا، وناقـــش نيافتـــه مع قداســـة 
البابـــا بعـــض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي 

في اإليبارشـــية.
+ أعضـــاء المجلـــس الملـــي العـــام، الذين قدموا 

التهنئة لقداســـته بمناســـبة عيد تجليســـه التاســـع.

يوم األربعاء 17 نوفمبر 2٠21م 
اســـتقبل قداســـته، بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديس 

األنبا بيشـــوي: 
+ نيافـــة األنبا باخوم أســـقف إيبارشـــية ســـوهاج 
إليبارشـــية  البابـــوي  والنائـــب  والمراغـــة،  والمنشـــاة 
أســـوان، وعـــرض نيافتـــه علـــى قداســـة البابـــا بعـــض 

األمـــور الخاصـــة بخدمتـــه الرعويـــة. 
+ نيافـــة األنبـــا أنتوني أســـقف أيرلندا واســـكتلندا 
وشـــمال شـــرق إنجلتـــرا، جرى خـــالل اللقاء مناقشـــة 

بعـــض األمـــور الرعوية. 
ديـــر  ورئيـــس  أســـقف  دميـــان  األنبـــا  نيافـــة   +
الســـيدة العذراء والقديس موريس بهوكســـتر، شـــمال 
ألمانيـــا حيـــث عـــرض علـــى قداســـته بعـــض أمـــور 

خدمتـــه هنـــاك. 
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باملسكنه والعوز ترتاح من األهواء، وعدم االنشغال باألشياء يشيف اإلنسان. )القديس بوال الطموىه(

بث مبارش لربنامج »٩٩ دقيقة« للشباب مع قداسة ابلابا
بثـــت صفحـــة المتحـــدث باســـم الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي الســـابعة والنصف مســـاء يوم األحـــد 14 نوفمبـــر 2٠21م، الحلقة الجديدة مـــن برنامج »99 
دقيقـــة« للشـــباب مـــع قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي. كمـــا بثـــت الحلقة علـــى صفحَتي المركـــز اإلعالمي القبطي، و»كنيســـة فـــي بيتك«، واألخيـــرة هي الصفحة 

المســـئولة عـــن برنامـــج »99 دقيقـــة«. ويســـتقبل قداســـة البابـــا أســـئلة واستفســـارات الشـــباب أثناء البث المباشـــر من خـــالل التعليقات عبـــر الصفحات الثالث.

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي العظـــة فـــي االجتمـــاع األســـبوعي 
مســـاء يـــوم األربعـــاء 3 نوفمبـــر 2٠21م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، وُبثَّت 
العظـــة مباشـــرًة عبـــر القنـــوات الفضائيـــة المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة 
للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. 

وجـــاءت العظـــة عـــن »بركـــة الـــرب تغنـــي«.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
األربعـــاء  يـــوم  مســـاء  األســـبوعي،  االجتمـــاع  قداســـته عظـــة  ألقـــى  كمـــا 
1٠ نوفمبـــر 2٠21م، مـــن المقـــر البابـــوي بالقاهـــرة، عبـــر القنـــوات الفضائيـــة 
المســـيحية وقنـــاة C.O.C التابعـــة للمركـــز اإلعالمـــي للكنيســـة علـــى شـــبكة 
اإلنترنـــت، دون حضـــور شـــعبي. وكانـــت بعنـــوان »فضيلـــة الوفـــاء«، وتجدهـــا 

منشـــورة فـــي هـــذا العـــدد صـ11.

أذاعـــت فضائيـــة »إكســـترا نيـــوز«، في العاشـــرة 
مـــن مســـاء يـــوم األحد 14 نوفمبـــر 2٠21م، حواًرا 
ا مع قداســـة البابا تواضروس الثاني  تلفزيونيًّا خاصًّ
أجـــراه الكاتـــب الصحفـــي أحمـــد الطاهـــري. وتنـــاول 
اللقـــاء عـــدة نقـــاط ومحـــاور حـــول الكنيســـة ودورهـــا 
يجيبهـــا  وأســـئلة  والوطنـــي،  والمجتمعـــي  الروحـــي 

قداســـة البابا.
إن  الثانـــي  تواضـــروس  البابـــا  قداســـة  قـــال 
مـــا  مـــع  يتناســـب  شـــعار  الجديـــدة«  »الجمهوريـــة 
حققته مصر خالل الســـنوات األخيرة، وإنه عاصر 
كل رؤســـاء مصر منذ ثورة 23 يوليو، واإلنجازات 
خـــالل عهـــد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي غيـــر 
مســـبوقة، وأكـــد أن مصـــر دخلـــت عصـــًرا جديـــًدا 
بمقومـــات حيـــاة جديـــدة، كمـــا أضـــاف قداســـته إن 
افتتـــاح كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح ومســـجد الفتـــاح 
َمثَّـــل رســـالة  الجديـــدة  اإلداريـــة  بالعاصمـــة  العليـــم 
هامـــة بـــأن المؤسســـة الروحيـــة هـــي أول شـــيء في 
بنـــاء اإلنســـان كمـــا أن بنـــاء مســـجد وكنيســـة بهـــذه 
الضخامـــة خــــــــــــالل ســـنتين هـــو شـــيء لـــم نشـــهده 

قبل. مـــن 
ومـــن أبـــرز تصريحات قداســـة البابـــا التي أدلى 
بهـــا خـــالل الحـــوار فيمـــا يخـــص الشـــخصيات التي 

وعـــن كــــــــــــــرة القــــــــــــدم قـــال قداســـته إنـــه 
يتابـــع باهتمـــام النجـــم المصـــري محمـــد 
صـــالح وقـــال قداســـته إن قصتـــه ملهمة 

لشـــباب كثيريـــن.
ولـــدى ســـؤاله عن مصطلح »شـــعب 
الكنيســـة« أكـــد قداســـة البابـــا أنه مســـمى 
رعـــوي وإداري وليـــس سياســـيًّا، وموجـــود 
فـــي كل الكنائـــس حـــول العالم وليس في 

مصـــر فقط.
وفـــــــــــــي إطــــــــــــار الحديــــــــــث عـــــــــــــــــن 
تاريخ كنيســـة اإلســـكندرية قال قداستـــــــــــه 
إن الكرســــــــــــي الرسولـــــــــــــــي باإلســـكندرية 
هـــو الثالـــث علـــى مســـتوى التاريـــخ بعـــد 
القـــدس وأنطاكيـــــــــــــــة، مضيًفا أن كنيســـة 
اإلســـكندرية قدمـــت أول بابا فـــي التاريخ 
ومـــن بعدهـــا رومـــا. وأضاف قداســـته أن 
الكنيســـة المصريـــة واحـــدة مـــن أقدم كنائـــس العالم، 
وأن مصـــر أهـــدت المســـيحية حـــول العالـــم نظـــام 
الرهبنـــة واألديـــرة، وأن أقـــدم أديرة العالـــم موجود في 
مصـــر، كما دعا جميـــع المصريين لزيارتها لمعرفة 

تاريـــخ وحضـــارة بالدهم.
وتابـــع قداســـته، أن الكنسيـــــــــــة هـــي أقـــدم كيـــان 
شعبي على أرض مصـــــــــــــر، الفًتا إلى أن الكنسية 
تقـــدم دوًرا روحيًّـــا وآخر اجتماعيًّا، واالجتماعي هام 
جـــًدا، ومنهـــا المدارس المســـيحية المفتوحـــة للجميع 
الكنيســـة  أن  كمـــا  الجميـــع،  لـــدى  والمعروفـــــــــــــة 
شـــاركت فـــي وضـــع دســـتور جديـــد لمصـــر وهـــي 

للوطن. خادمـــة 
وتحـــدث قداســـة البابا عن جملته الشـــهيرة وقت 
االعتـــداءات علـــى الكنائس في أغســـطس 2٠13م 
»لـــو حرقـــوا الكنائـــس ســـوف نصلـــي مـــع إخوتنـــا 
المســـلمين في المســـاجد، ولو حرقوا المساجد سوف 
نصلـــي معهـــم فـــي الشـــارع«، وكيـــف كانـــت بدافـــع 
حرصـــه علـــى مصر في هذا الوقـــت الدقيق وكذلك 
عبـــارة »وطـــن بـــال كنائـــس أفضـــل مـــن كنائس بال 
وطن«، وأضاف قداســـته: »ألننا لو خســـرنا الوطن 
فمـــاذا يبقـــى لنـــا؟!«، كما قال قداســـته إن من أغلى 

مـــا يجـــب أن نحافـــظ عليـــه هو وحدتنـــا الوطنية.

أثرت في حياته بعيًدا عن دائرة األسرة قال قداسته 
إنـــه تأثر بمدرســـته في المرحلـــة االبتدائية، وبكاهن 
فـــي دمنهـــور، ونيافـــة األنبـــا باخوميـــوس  كنيســـته 
مطـــران إيبارشـــيته، كمـــا كان للقديـــس البابا كيرلس 
ومثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده تأثيـــر كبيـــر علـــى 
شـــخصية قداســـته كمـــا أكـــد خـــالل الحـــوار، وعلـــى 
الصعيـــد الوطنـــي تحدث قداســـة البابا عـــن كواليس 
فتـــرة ثـــورة 3٠ يونيو وكيف حاول قداســـته وفضيلة 
اإلمـــام األكبـــر أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر قـــراءة 
رد فعـــل الدكتـــور محمـــد مرســـي ونظرتـــه لمـــا كان 
لـــه قبـــل الثـــورة بأيـــام  ســـيحدث مـــن خـــالل زيـــارة 
لكنهمـــا وجـــداه غيـــر مـــدرك للغليـــان الموجـــود فـــي 
الشـــارع، واســـتأنف قداســـته الحديـــث فذكـــر كواليس 
يـــوم 3 يوليـــو وكيـــف كان البيـــان الـــذي ألقـــاه وزير 
الدفـــاع )وقتهـــا( الفريـــق أول عبـــد الفتـــاح السيســـي 
نتـــاج نقاشـــات أدارهـــا بطريقـــة ديمقراطيـــة واســـتمع 
فيهـــا للجميـــع ووضـــح وجهـــات نظـــر معينـــة، وبناًء 

علـــى هـــذه النقاشـــات تمـــت صياغـــة البيان.
كمـــا تضمنـــت تصريحــــــــــــــات قداســــــــــــــــــة البابـــا 
تواضـــروس حديثـــه عـــن المواطنـــة الـــذي ذكـــر فيـــه 
أن المواطنـــة طريـــق طويـــل ال ينتهـــي حتـــى تصبح 
ثقافـــة عامـــة، وأن المســـيحيين في مصـــر مواطنون 
من الدرجـــــــــــــــة األولى مثل إخوتهـــــــــــــــــم المســـلمين، 

حوار خاص مع قداسة ابلابا ىلع »إكسرتا نيوز«
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لة الكرازة - 19 نو� مب

إنه من األفضل أن نصمت ونعمل من أن نتلكم وال نعمل.. فاتلعليم أمر حسن إذا اكن املعلم يفعل ما يعلمه. )مارأغناطيوس األنطاىك(

الســيد رئيــس الجمهوريــة لتعزيــز  فــي إطــار توجيهــات  البروتوكــول  يأتــي 
إجــراءات الحمايــة االجتماعيــة بتنفيــذ المشــروع القومــي »حيــاة كريمــة« لالرتقــاء 
بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لألســر فــي القــرى األكثــر احتياًجــا.

وقعت يوم االثنين الموافق 2٠21/11/15م، الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
تمثلهــا أســقفية الخدمــات العامــة واالجتماعيــة والمســكونية، ووزارة الدولــة للهجــرة 
وشــئون المصريين بالخارج، ومــؤســـســـــة حــيـــــاة كريمة؛ بروتوكول تعاون بشــأن 
»تنســيق مشــاركة الجاليــات المصريــة فــي بعــض دول المهجــر للمســاهمة فــي 

دعــم بعــض أنشــطة التنميــة لمبــادرة حيــاة كريمــة«.
وّقــع البروتوكــول عــن أســقفية الخدمــات نيافــة األنبــا يوليــوس أألســقف العــام 
لكنائــس مصــر القديمــة والمنيــل وفــم الخليــج وأســقفية الخدمــات، وعــن الــوزارة 
الســيدة الســفيرة/ نبيلــة مكــرم بصفتهــا وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن 
بالخــارج، والســيدة األســتاذة/ آيــة عمــر القمــاري بصفتهــا رئيــس مجلــس ُأمنــاء 

مؤسســة حيــاة كريمــة.
وأكــد نيافــة األنبــا يوليــوس أســقف الخدمــات أن البروتوكــول يأتــي فــي إطــار 
الــدور الوطنــي واالجتماعــي الــذي تقــوم بــه الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية فــي 
الداخــل والخــارج لدعــم جهــود الدولــة الراميــة لتحقيــق وتوطيــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة، وكذلــك الجهــود التنمويــة التــي تقــوم بهــا الكنيســة ومؤسســاتها وفــي 
مقدمتهــا أســقفية الخدمــات العامــة واالجتماعيــة والمســكونية والتــي تمثــل الــذراع 
األكثــر  الفئــات  باإلنســان ودعــم  االرتقــاء  بهــدف  القبطيــة،  للكنيســة  التنمــوي 
احتياًجــا. كمــا أكــد نيافتــه أن المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة« تحقــق أعلــى 
مســتوى مــن مســتويات التنميــة المســتدامة وهــي »المســاواة«. وأشــار نيافــة األنبــا 
يوليــوس لرســالة الكتــاب المقــدس أن يكــون لإلنســان حيــاة ويكــون لــه أفضــل 
»َأَتـــْيُت ِلَتكــوَن َلُهــم حيــاُة وِلَيُكــوَن َلُهــْم َأفَضــل« )يوحنــا 1٠:1٠(، وأن حيــاة 

كريمــة هــي حيــاة أفضــل.
وأضــاف نيافتــه أنــه بموجــب البروتوكــول يتعــاون كلٌّ مــن أســقفية الخدمــات 
ووزارة الدولــة للهجــرة ومؤسســة حيــاة كريمــة لتمكيــن كل المصرييــن بالخــارج 

للمســاهمة فــي دعــم بعــض أنشــطة التنميــة لمبــادرة حيــاة كريمــة.
كمــا أشــار نيافتــه إلــى أهميــة بنــاء الوعــي إلثــراء عمليــة التغييــر، هــذا مــا 
تســعى اليــه الكنيســة منــذ الســتينيات، وهــو مــا يتماشــى مــع أهــداف حيــاة كريمــة.

وأكــدت معالــي الســفيرة/ نبيلــة مكــرم وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن 
بالخارج، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية 
بشــأن تعزيــز إجــراءات الحمايــة االجتماعيــة، مــن خــالل تنفيــذ المبــادرة الرئاســية 
»حيــاة كريمــة« بهــدف دعــم الفئــات األكثــر احتياًجــا واألولــى بالرعايــة، الفتــًة 
إلــى اتفــاق وزارة الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخــارج وأســقفية الخدمــات 
ومؤسســة حياة كريمة على نموذج لتكامل الجهود والمســاهمة في تحقيق هدف 
بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  فــي االرتقــاء  المبــادرة والمتمثــل 
لألســر فــي القــرى األكثــر احتياًجــا علــى مســتوى الجمهوريــة وفًقــا لخريطــة الفقــر 
الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، علــى أن يتــم تمكيــن 
األســر مــن الحصــول علــى كافــة الخدمــات األساســية وتعظيــم قدراتهــا فــي أعمــال 

ُمنتجــة تســاهم فــي تحقيــق »حيــاة كريمــة« ألســرهم وذويهــم. 
كمــا أشــــــــــــارت معالــي الوزيــرة ان هــذا الدعـــــــــــــــم ليــس فقــــــــــــــــط دعًمــا مادًيــا، 
ولكــن هــو دعــم وطنـــــــــــــي لُيجهــض كل مــا ُيثــار مــن أخبــار ســلبية كاذبــة عــن 

الدولــة المصريــة. 
ومــن جانبهــا صرحـــــــــــــــت األســتاذة/ آيــة عمــر رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة 
حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة التي تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين 
بالمجتمعــات األكثــر احتياًجــا فــي الريــف والمناطــق العشــوائية فــي الحضــر، 
احتياًجــا  األكثــر  بالقــرى  والبيئــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  المســتوى  ورفــع 
ولمواطنيهــا. كمــا أعربــت ســيادتها عــن مــدي ســعادتها لمباركــة قداســة البابــا تــوا 
ضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية لهــذا 
البرتوكــول، وكذلــك بــدء المصرييــن بالخــارج بأولــى الخطــوات وذلــك بإنشــاء 
موقــع الكترونــي بكنــدا مخصــص لدعــم حيــاة كريمــة. وفــى نهايــة كلمتهــا قدمــت 

الشــكر لفريــق العمــل المميــز مــن األســقفية والــوزارة ومؤسســة حيــاة كريمــة.
جديــر بالذكــر أن »حيــاة كريمــة« هــي مبــادرة رئاســية تهــدف إلــى تخفيــف 
مــن  احتياًجــا،  األكثــر  الريفيــة  بالمجتمعــات  المواطنيــن  كاهــل  عــن  العــبء 
خــالل تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــالت التنمويــة، تتضافــر فيهــا جهــود الدولــة مــع 
خبــرة مؤسســات المجتمــع المدنــي بهــدف إحــداث التحســن النوعــي فــي معيشــة 
المواطنيــن المســتهدفين ومجتمعاتهــم علــى حــٍد ســواء، تؤكــد علــى أهميــة تعزيــز 
الحمايــة االجتماعيــة للمواطنيــن مــع أهميــة توزيــع عوائــد التنميــة بشــكل عــادل 
وتوفيــر فــرص عمــل الئقــة ومنتجــة خاصــًة للشــباب، بمــا يمكنهــم مــن النهــوض 

بمســتوى المعيشــة ألســرهم ولمجتمعاتهــم المحليــة. 

 من 
ًّ

الكنيسة القبطية األرثوذكسية توقع بروتوكول تعاون مع كال
وزارة ادلولة للهجرة وشئون املرصيني باخلارج ومؤسسة حياة كريمة
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لة الكرازة - 19 نو� مب

من احتمل عدوه عند شتمة إياه فهو قوى حليم. أما من ال حيتمل الشتيمة فلن حيتمل الكرامة أيضا، ألن الشتيمة أقل رضراً من الكرامة.)القديس تيموثاوس(

ّديـــُق  أّمـــا الصِّ َيفـــي،  ـــّريُر َيســـَتقِرُض وال  »الشِّ
َيِرثـــوَن  ِمنـــُه  الُمباَركيـــَن  ألنَّ  وُيعطـــي.  فَيَتـــرأَُّف 
ِقَبـــِل  ِمـــْن  ُيقَطعـــوَن.  ِمنـــُه  والَملعونيـــَن  األرَض، 
طريِقـــِه  وفـــي  اإلنســـاِن  َخَطـــواُت  تَتَثبَّـــُت  الـــرَّبِّ 
. إذا ســـَقَط ال َينَطِرُح، ألنَّ الرَّبَّ ُمســـِنٌد َيَدُه«  ُيَســـرُّ

)مزمـــزر24-21:37(
الوفـــاء قيمـــة فـــي حيـــاة اإلنســـان، ونجدهـــا في 
بعـــض الحيوانـــات وخاصـــة الـــكالب التـــي تتميـــز 
درجـــة عاليـــة جـــًدا مـــن الوفـــاء، ولكننا نتكلـــم اليوم 

علـــى المشـــاعر اإلنســـانية الرئيســـية. 
الوفاء يشـــمل البركة، ويشـــمل العطاء، ويشمل 
شـــكاًل من اشـــكال الرأفة، وأيًضا الخدمة، ويشـــمل 
رابـــط  ال  كأن  األمـــور  هـــذه  نبـــدو  قـــد  الفـــرح... 
بينهـــا، لكـــن تعال ننظر لربنا يســـوع المســـيح على 
الصليـــب، وهـــو قمـــة األلـــم، نجد درجـــة عالية جًدا 
مـــن الوفـــاء وهـــو يوصـــي تلميـــذه المحبـــوب يوحنا 
علـــى أمـــه العـــذراء مريـــم، وأيًضـــا يوصـــي العذراء 
مريـــم علـــى هـــذا التلميـــذ؛ هـــذه صـــورة للوفـــاء فـــي 
شـــدة األلـــم وفـــي عمـــق الضيقـــات، والوفـــاء هنـــا 
ُمســـتمد من الوصية »أكرم أباك وأمك...«، وهذه 
الوصيـــة ليســـت محصـــورة فـــي النطـــاق الجســـدي 
يعنـــي لمـــا أقـــول اكرم أباك وأمـــك اآلب واألم اللي 
بأنتمـــي لهـــم في أســـرتي لكن كمان أنـــا بأكرم أمي 
العـــذراء مريـــم وأكـــرم أمـــي الكنيســـة و باكلم أي أم 
رسالة بسبب سنها بسبب شيخوختها بسبب دورها 
بســـبب خدمتهـــا. اإلنســـان الحكيـــم إنســـان وفـــي، 
بعكـــس مـــن ُيقـــال عنه إنه »ناكـــر الجميل«. يقول 
ـــّريُر َيســـَتقِرُض وال َيفي«، محتال،  المزمـــور: »الشِّ
ّديُق فَيَتـــرأَُّف وُيعطي.  يقتـــرض وال يـــرد، »أّمـــا الصِّ
اإلنســـان  األرَض«.  َيِرثـــوَن  ِمنـــُه  الُمباَركيـــَن  ألنَّ 
الوفـــي يعيـــش بهـــذه الصفـــة باعتبارهـــا أحـــد أركان 
الحكمـــة. »ِمـــْن ِقَبِل الرَّبِّ تَتَثبَُّت َخَطواُت اإلنســـاِن 
« أي أن اإلنســـان الحكيم الوفي  وفي طريِقِه ُيَســـرُّ
الـــذي يمتلـــك هذه الصفـــة، تتثبـــت خطواته وتكون 
مراحـــل حياتـــه ثابتـــة قويـــة، ويكمل: »إذا ســـَقَط ال 
َينَطِرُح، ألنَّ الرَّبَّ ُمســـِنٌد َيَدُه« أي أنه ســـيجد من 
يســـنده حيـــن يســـقط، وهـــو الـــرب الذي يمـــد له يده 

لكـــي يســـتند عليها. 

صفات اإلنسان الوفي:
)1( يخدم اآلخرين: 

الوفـــاء ليـــس صفـــة نظريـــة بـــل عمليـــة، يقـــول 
ّديُق فَيَتـــرأَُّف وُيعطي«، ال تحصر  المزمـــور »الصِّ
ذهنك في األمور المادية، فليست كل العطايا هي 
المـــال أو مـــا يشـــبهه، لكـــن مـــن الممكـــن أن يكون 

صديـــق وفـــي أو شـــخص يأخـــذ بيـــدك ويحذرك... 
إن أحد أســـباب الصالة على المنتقلين والتذكارات 

هـــو الوفـــاء، لهـــذا ال يمـــوت مـــن نحبهم. 

)5( إنسان عفيف:
»فـــُم  يقـــول:  المزمـــور  مـــن   3٠ اآليـــة  فـــي 
 . ّديـــِق َيلَهـــُج بالِحكَمـــِة، وِلســـاُنُه َينِطـــُق بالَحقِّ الصِّ
َشـــريَعُة إلِهـــِه فـــي َقلِبـــِه«، الصّديـــق ال يقـــول كلمة 
شـــمااًل أو يميًنـــا، لســـانه ينطـــق بالحـــق، تســـكن 
الكلمـــة المقدســـة فـــي قلبه لذلك هـــو ينطق بالحق. 
اإلنســـان الوفـــي ال يتكلـــم بغيـــر الصـــدق، بينمـــا 
اإلنســـان غيـــر الوفـــي ال يجـــد مانًعـــا فـــي الكـــذب. 
اإلنســـان الحكيم إنســـان عفيف اللســـان، لســـانه ال 
ينطق إاّل بالحكمة. ونحن نعيش اليوم في عصر 
التكنولوجيـــا، بـــدأ الوفـــاء يقل ويجـــف، قرأت قصة 
عن أخوين كانا يعمالن في الخارج، واشـــترى كلٌّ 
منهما شـــقة في مصر، وبعد عدة ســـنوات اكتشـــفا 
أنهمـــا يســـكنان فـــي نفـــس المبنـــى دون أن يعرفـــا! 
الحكيـــم إنســـان وفـــي، وألنـــه وفـــي فلســـانه حلـــو، 
يقول ســـفر األمثال »كراَهُة الرَّبِّ َشـــَفتا كِذٍب، أّما 
ـــدِق فِرضـــاُه« )أمثـــاٌل 22:12(. العاِملـــوَن بالصِّ

)6( إنسان ثابت:
»ِمـــْن ِقَبـــِل الـــرَّبِّ تَتَثبَّـــُت َخَطواُت اإلنســـاِن... 
َشريَعُة إلِهِه في َقلِبِه. ال تَتَقلَقُل َخَطواُتُه«. األولى: 
تتثّبـــت خطواتـــه، والثانيـــة ال تتقلقـــل خطواته.. أي 
أنـــه ثابـــت. فـــي بعض األحيان نقول عن شـــخص 
مـــا إنـــه تغّيـــر، ولكـــن المزمـــور يقـــول عّمـــن يحيـــا 
وشـــريعة إلهـــه فـــي قلبـــه إنـــه ال تتقلقـــل خطواتـــه. 
ثابتـــة  تعلمهـــا  التـــي  الوصايـــا  أن  هنـــا  والثبـــات 
فـــي قلبـــه، ال تغيـــره أحـــداث العالـــم وال تنـــزع منـــه 
الفضائـــل اإلنســـانية الكبيـــرة. ثبـــات اإلنســـان فـــى 
طريقـــه بمعنـــى أن وصايـــا هللا ليســـت باللســـان بل 
بالعمـــل، والقديـــس يوحنـــا يقول لنا: »يا أوالدي، ال 
 »! ُنِحـــبَّ بالـــكالِم وال باللِّســـاِن، بـــل بالَعَمـــِل والَحقِّ
)1يوَحنـــا 18:3(. هنـــاك مـــن يحيـــا الحياة بشـــكل 
ســـطحي، وآخر ثابت له جذور ممتدة مثلما نقول 
فـــي المزمـــور األول »يكـــون كالشـــجرة المغروســـة 
عنـــد مجاري الميـــاه«. من التعبيرات التي تعجبني 
ن ُيقـــال عـــن شـــخص إنـــه »ابـــن أصل«، لـــو قال 

كلمـــة يلتـــزم بهـــا، لو وعـــد يلتزم...
يعيشـــه  أن  جـــًدا  مهـــم  اإلنســـان شـــيء  وفـــاء 
نعّلمـــه ألوالدنـــا،  أن  بـــد  ويمارســـه، وال  اإلنســـان 
ولنحتـــرس ألن هـــذه الفضائـــل اإلنســـانية تنقـــرض 
تكـــون  أن  أردت  إذا  التكنولوجيـــا.  عصـــر  فـــي 
حكيًمـــا، التـــزم بفضيلة الوفاء في حياتك، كن وفًيا 
ألســـرتك ولعملـــك ولكنيســـتك ولخدمتـــك ولوطنـــك 
وللحياة التي تحياها.. ليعطنا هللا أن تكون حياتنا 
ممتلئـــة بهـــذه الفضيلـــة. إللهنـــا كل مجد كرامة من 

اآلن وإلـــى األبـــد آميـــن.

عظة األربعاء 1٠ نوفمبر 2٠21م 

العطاء كلمة حلوة أو ابتســـامة أو مســـاعدة بسيطة 
أو حتـــى كـــوب ماء. الصّديق -اإلنســـان الحكيم- 
يتـــرّأف ويعطـــي، أي يخـــدم اآلخريـــن. الحـــظ أن 
الجزء الســـابق يتكلم عن الشـــرير إنه يستقرض وال 
يفـــي، يحـــي في األنانية. اإلنســـان الوفي يســـتخدم 
ّديـــُق  مالـــه ومواهبـــه فـــي خدمـــة اآلخريـــن. »الصِّ
فَيَتـــرأَُّف وُيعطـــي« تعني أيًضا أن اإلنســـان الحكيم 
كريـــم ســـواًء فـــي مالـــه أو مشـــاعره، كقـــول بولـــس 
الرســـول »كفقـــراء ونحـــن نغنـــي كثيريـــن، كأن ال 

شـــيء لنـــا ونحـــن نملك كل شـــيء«. 

)2( إنسان مبارك:
حضـــوره بركـــة، كلماتـــه فيهـــا بركـــة. يقـــول لنـــا 
المزمـــور: »ألنَّ الُمباَركيـــَن ِمنـــُه َيِرثـــوَن األرَض، 
والَملعونيـــَن ِمنـــُه ُيقَطعـــوَن«، لـــه كلمـــة نافـــذة على 
لـــك«، وتحمـــل  يبـــارك  لـــك: »هللا  يقـــول  الحيـــاة، 
الكلمـــة قـــوة البركة، حتى األشـــياء التي اســـتخدمها 
في حياته تمتلئ بالبركة، مثل مقتنيات القديسين. 
البركـــة هـــي بركـــة للميـــراث األبـــدي، وحيـــن يقـــول 
المزمـــور »ألنَّ الُمباَركيـــَن ِمنـــُه َيِرثـــوَن األرَض«، 

أي أن ســـيرتهم ســـتبقى موجـــودة فـــي األرض. 

)3( إنسان ُمفِرح:
»ِمـــْن ِقَبـــِل الرَّبِّ تَتَثبَُّت َخَطواُت اإلنســـاِن وفي 
«، اإلنســـان الوفي دائًمـــا فرحان، في  طريِقـــِه ُيَســـرُّ
حياتـــه ســـرور وبهجـــة، حياتـــه ممتعـــة جـــًدا، دائًما 
ـــا. متعـــب  يشـــعر بتعزيـــة زال يقلـــق وال يحمـــل همًّ
تَتَثبَّـــُت  الـــرَّبِّ  ِقَبـــِل  »ِمـــْن  مكتئـــب.  غيـــر  ولكنـــه 
فـــي  ثابتـــة، ويحيـــا  َخَطـــواُت اإلنســـاِن« خطواتـــه 
طريـــق ربنـــا َفِرًحـــا حتـــى لـــو كان طعامـــه الخبـــز 
والملح، وهذه هي فلســـفة آباء البرية حيث عاشـــوا 
في صحراء جرداء، لكن أقّل شـــيء كان يفرحهم. 

)4( سند ومعين:
»إذا ســـَقَط ال َينَطِرُح، ألنَّ الرَّبَّ ُمســـِنٌد َيَدُه«.. 
تخيـــل الصـــورة التـــي يرســـمها المزمـــور: هللا الـــذي 
مـــّد يديـــه علـــى الصليـــب، أحـــد أفعـــال هـــذه اليـــد 
الممـــدودة أنهـــا تســـند اإلنســـان الـــذي يعيـــش فـــي 
طريقـــه، تصـــور أن يـــد المســـيح دائًمـــا ســـند لـــك 
طالمـــا أنـــك إنســـان وفـــي. عكـــس الوفـــاء الجحود، 
وهـــو صفـــة رديئـــة للغايـــة، مثـــل يهـــوذا الـــذي كان 
تلميًذا للمســـيح، ولكن لألســـف أنكر الجميل وخان 
المســـيح. يقـــول معلمنـــا يعقوب الرســـول »ألننا في 
أشـــياء كثيـــرة نعثـــر جميعنـــا«، أّما اإلنســـان الوفي 
َيـــَدُه«،  »إذا ســـَقَط ال َينَطـــِرُح، ألنَّ الـــرَّبَّ ُمســـِنٌد 
أو  أو نصيحـــة  كلمـــة  عـــم طريـــق  الـــرب  يســـنده 



   

كنيســـتنا التـــي كان لهـــا الصـــدارة فـــي المجامـــع المســـكونية، وُلقِّـــب بابا اإلســـكندرية 
بـ”معلـــم المســـكونة”، مـــا زالـــت تتبـــوأ هـــذه المكانـــة. فلقـــد كان االحتفـــال بتنصيـــب البابا 
تواضـــروس الثانـــي فـــي الثامـــن عشـــر مـــن نوفمبـــر 2٠12م احتفـــااًل مســـكونًيا؛ حضره 
ســـتة مـــن اآلبـــاء البطاركـــة يتقدمهـــم مثلـــث الرحمات قداســـة البطريرك مـــار إغناطيوس 
زكا األول عيواص بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للســـريان األرثوذكس، وممثل عن 
قداســـة بابـــا الكنيســـة الكاثوليكيـــة ومعـــه ثالثة من اآلبـــاء البطاركة بالشـــرق، إلى جانب 
رؤســـاء وممثلي ســـتين كنيســـة ومؤسســـة مســـكونية من مختلف أنحاء العالم. وألول مرة 
يحضر بطريرك اإلســـكندرية وســـائر أفريقيا للروم األرثوذكس تتويًجا لبابا اإلســـكندرية.

وبعـــد حفـــل التنصيـــب بيـــوم، حضـــر للتهنئـــة بالمقـــر البابـــوي قداســـة الكاثوليكـــوس 
“آرام األول” كاثوليكـــوس األرمـــن األرثوذكـــس بأنطليـــاس بلبنـــان. وفـــي أول تعبيـــر عن 
روح المحبـــة المســـكونية، يـــزور قداســـة البابـــا تواضـــروس فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
ديسمبر 2٠12م اآلباء البطاركة بمصر: قداسة بطريرك الروم األرثوذكس ثيودوروس 
الثانـــي، وغبطـــة بطريـــرك الروم الكاثوليك الملكانيين الســـابق غريغوريوس الثالث لحام، 
وبطريركيـــة األقبـــاط الكاثوليـــك، وكان في اســـتقبال قداســـته المدبـــر البطريركي في ذلك 
الوقـــت نيافـــة المطـــران كيرلـــس وليـــم مطـــران أســـيوط. ويخطو قداســـته خطـــوة كبيرة في 
العمـــل المســـكوني وهـــو يوافـــق علـــى تأســـيس مجلـــس كنائـــس مصـــر الـــذي كان مثلـــث 
الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث قـــد أعطـــى الموافقـــة علـــى وضع دســـتوره. وفعاًل 
ُيعَلـــن عـــن تأســـيس هـــذا المجلـــس فـــي الثامـــن عشـــر مـــن فبرايـــر 2٠14م، فـــي ضيافة 

قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمركـــز الثقافي القبطي األرثوذكســـي.
ويأتي تنصيب غبطة البطريرك األنبا إبراهيم إســـحاق بطريرًكا لألقباط الكاثوليك، 
ويحضر بابا اإلسكندرية هذا االحتفال ألول مرة، وكانت فرحة في الكنيسة الكاثوليكية 
بهـــذا الحضـــور. ثـــم تأتـــي الزيـــارة التاريخيـــة لروما، لتهنئة قداســـة البابا فرنســـيس األول 
بتنصيبـــه بابـــا للكنيســـة الكاثوليكيـــة، وكان ذلـــك فـــي العاشـــر من مايـــو 2٠13 ويتوافق 
مع مرور أربعين عاًما على زيارة قداســـة البابا شـــنوده الثالث إلى روما عام 1973م.
وكان لقـــاًء تاريخًيـــا؛ فهـــي الزيـــارة الثانيـــة ألحـــد باباوات الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
لروما بعد االنقســـام عام 451م. وقد طلب قداســـة البابا تواضروس الثاني من قداســـة 
البابـــا فرنســـيس األول أن يحتفـــل فـــي العاشـــر مـــن مايـــو مـــن كل عـــام بهـــذه المناســـبة 
عالمـــًة علـــى العالقـــة الحبيـــة بيـــن هذين الكرســـيين الرســـوليين. وقد حضـــرت بعد ذلك 
كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية مؤتمـــر األســـاقفة الكاثوليـــك لألســـرة فـــي أكتوبر 2٠14 
مـــع اســـتمرار الحـــوار الالهوتـــي بيـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة برومـــا والعائلة األرثوذكســـية 
الشـــرقية. ثـــم كانـــت زيـــارة غبطـــة رئيـــس أســـاقفة كانتربـــري لقداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي مـــع وفـــد فـــي يونيـــو 2٠13م دعًما للعمل المســـكوني. وفي أكتوبـــر 2٠14م تم 
توقيع إتفاقية الكريســـتولوجي بين العائلة األرثوذكســـية الشـــرقية والكنيســـة األنجليكانية. 
وقـــد شـــاركت كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية بوفـــد رفيـــع فـــي الجمعيـــة العامـــة لمجلـــس 
الكنائـــس العالمـــي بكوريـــا فـــي نوفمبـــر 2٠13م، وكان لكنيســـتنا مكانـــة رفيعـــة فـــي هذا 
اللقاء العالمي. وبعدها في عام 2٠14م، وفي أول شـــهر ســـبتمبر، يزور قداســـته مقر 
مجلـــس الكنائـــس العالمـــي بجنيـــف، وُيحتفل بقداســـته احتفـــااًل مميًزا. وفي زيارة قداســـته 
إلـــى لبنـــان، فـــي مـــارس 2٠14م، للمشـــاركة في الصـــالة ووداع مثلث الرحمات قداســـة 
البطريـــرك مـــار أغناطيـــوس زكا األول عيـــواص، يلتقـــي قداســـته مـــع رؤســـاء الكنائـــس 
بلبنـــان وســـوريا: قداســـة الكاثوليكـــوس آرام األول، وغبطـــة البطريـــرك يوحنـــا العاشـــر، 
وغبطة البطريرك مار بشـــارة بطرس الراعي، وغبطة البطريرك يوســـف يونان، ومثلث 
الرحمـــات غبطـــة البطريـــرك نرســـيس الســـادس عشـــر، والقس د. ســـليم صهيوني رئيس 

الطائفـــة اإلنجيليـــة بســـوريا ولبنان في ذلـــك الوقت.
وتبرز مكانة قداســـة البابا تواضروس في مســـاعيه لدعم العمل المســـكوني إذ يعّبر 
ببالغـــة: “يجـــب أن تكـــون المحبـــة ســـابقة للحـــوار الالهوتـــي. هـــذا إلـــى جانـــب التعاون 
فـــي مجـــاالت كثيـــرة وأنشـــطة متعـــددة مـــع الكنائـــس األخـــرى”. وفـــي زيارتـــه التاريخيـــة 
إلـــى الكنيســـة األرثوذكســـية بروســـيا، تبـــدأ خطـــوات كبيـــرة فـــي مجـــال العمل المســـكوني 
بتعـــاون بيـــن الكنيســـتين فـــي مجـــال الحيـــاة الرهبانيـــة والتعليـــم والمشـــروعات التنمويـــة. 
ولقـــد رحـــب غبطـــة البطريـــرك “كيريـــل” بقداســـة البابـــا كزعيـــم للكنائـــس المســـيحية فـــي 
الشـــرق، وخليفـــة للقديـــس مرقـــس اإلنجيلـــي، وأحـــد باباوات الكراســـي الرســـولية القديمة. 
هـــذا إلـــى جانـــب الحـــوار الالهوتي الذي يســـتمر بين العائلتين األرثوذكســـيتين. ثم تاتي 
زيـــارة قداســـته للنمســـا 2٠14، لحضـــور االحتفـــال بمـــرور خمســـين عاًما على مؤسســـة 
“برو-أورينتـــا”، حيـــث التقي بقداســـة البطريرك المســـكوني البطريـــرك برثلماوس الثاني، 
ورؤســـاء وممثليـــن للعديـــد مـــن الكنائـــس. وفـــي ينايـــر 2٠15 زار قداســـته فـــي المقـــر 
البابـــوي، قداســـة ابونـــا متيـــاس األول بطريرك إثيوبيا، في زيارة تاريخية اســـتغرقت ســـتة 
أيـــام زار خاللهـــا األديـــرة المصرية والمقر البابوي باإلســـكندرية ومزار القديس مارمرقس 
الرســـول بالكنيســـة المرقســـية. كمـــا التقـــى بفخامـــة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي رئيس 
الجمهوريـــة. وكانـــت زيـــارة مفعمة بالمحبـــة وتوطيد العالقات بين الكنيســـتين والدولتين، 
وترســـيخ للمحبـــة بيـــن صاحبـــي القداســـة. وقد زار قداســـة البابا تواضروس في ســـبتمبر 
2٠15 إثيوبيـــا علـــى رأس وفـــد كبيـــر، وحضـــر االحتفـــال بعيـــد الصليـــب وهـــو مـــن 

أكبـــر األحتفـــاالت الدينيـــة بالكنيســـة اإلثيوبيـــة. وأكد قداســـته خالل الزيـــارة أن العالقات 
بيـــن الكنيســـتين تاريخيـــة وأن هـــذه الزيـــارة ســـبقها زيـــارات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث 
وآخرهـــا عـــام 2٠٠8، وزيـــارة قداســـة البابـــا كيرلـــس الســـادس لهـــذه الكنيســـة الشـــقيقة. 
وفـــي 19 مـــارس 2٠15 ُعِقـــد االجتماع الحادي عشـــر لرؤســـاء الكنائس األرثوذكســـية 
الشـــرقية في الشـــرق األوســـط: قداســـة البابا تواضروس الثاني وقداسة الكاثوليكوس آرام 
األول وقداســـة البطريـــرك مـــار أغناطيـــوس آفـــرام الثانـــي. وكان لالجتماع بيان مشـــترك 
شـــامل لـــكل اللقـــاءات المســـكونية والحـــوارات الالهوتيـــة للثالثـــة كنائـــس مـــع الكنائـــس 
األخـــرى. وكان هـــذا االجتمـــاع إســـتمراًرا لهـــذا اللقـــاء الـــذي تأســـس فـــي عـــام 1997. 
كمـــا ُعِقـــد االجتمـــاع الثانـــي عشـــر ألصحاب القداســـة األباء البطاركة رؤســـاء كنائســـنا 
األرثوذكســـية الشـــرقية عام 2٠18 بالمقر البطريركي للســـريان األرثوذكس بالعطشـــانة 
بلبنـــان. وفـــي أبريـــل 2٠15 قـــام قداســـتة بزيـــارة أرمينيـــا فـــي زيـــارة تاريخيـــة بمناســـبة 
الذكـــرى المئويـــة األولـــى لمذابح األرمن، وقد التقى بقداســـة الكاثوليكوس كاراكين الثاني 
كاثوليكـــوس األرمـــن األرثوذكـــس بأرمينيا، وكذلك العديد من أصحاب القداســـة والغبطة 
بطاركـــة عائلتنـــا األرثوذكســـية الشـــرقية وبطاركـــة الكنائـــس األرثوذكســـية والكاثوليكيـــة، 
وقـــد ألقـــى قداســـتة كلمـــة قويـــة فـــي هـــذه المناســـبة. وفـــي شـــهر يوليـــو 2٠15 مـــا بيـــن 
17–2٠ قام قداسته بزيارة لبنان بدعوة من قداسة الكاثوليكوس آرام األول كاثوليكوس 
األرمـــن األرثوذكـــس بأنطليـــاس وذلـــك لحضور صلـــوات طقس صنع الميـــرون المقدس 
بكنيســـة األرمـــن الشـــقيقة. وكانـــت فرصـــة للقـــاء أصحـــاب القداســـة والغبطـــة اآلبـــاء 
البطاركـــة: غبطـــة الكاردينـــال البطريـــرك ماربشـــارة بطـــرس الراعـــي بطريـــرك أنطاكيـــة 
وســـائر المشـــرق للموارنـــة، وغبطـــة البطريـــرك مـــار أغناطيوس يوســـف يونـــان بطريرك 
الســـريان الكاثوليـــك، وقداســـة أبونـــا متيـــاس األول بطريـــرك إثيوبيـــا، وغبطـــة البطريـــرك 
ثيـــودوروس الثانـــي بطريـــرك اإلســـكندرية للـــروم األرثوذكـــس، وغبطـــة رئيـــس أســـاقفة 
قبـــرص خريزوســـتومس الثانـــي، وغبطـــة بطريـــرك الكنيســـة األرثوذكســـية بالهنـــد. وكان 
لقـــاًء مســـكونًيا، زار خاللـــه قداســـة البابـــا المقـــر الصيفـــي لبطريركيـــة الموارنـــه بالديمان 
بلبنان. وتكريًما لمكانة قداســـة البابا تواضروس ومكانة الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــه لمجلس كنائس الشـــرق االوســـط اجتماعها فـــي نوفمبر 2٠15 
بالقاهـــرة، والتقـــت بقداســـته فـــي لقـــاء مســـكوني شـــعبي باجتماعـــه األســـبوعي بكنيســـة 
مارجرجـــس بهليوبوليـــس، وألقـــى أصحـــاب القداســـة والغبطـــة رؤســـاء المجلـــس واألمين 
العـــام كلمـــات عـــن المحبـــة والســـعي نحـــو الوحـــدة فـــي هـــذه المناســـبة التـــي وافقـــت 4 
نوفمبـــر 2٠15 أي الذكـــرى الثالثـــة للقرعـــة الهيكليـــة وإعـــالن اختيـــار هللا لقداســـة البابـــا 
تواضـــروس الثانـــى عطيـــة هللا الـــذي يقود الكنيســـة بحكمة في هـــذه الفترة. وعلى هامش 
هـــذا اللقـــاء زار غبطـــة البطريـــرك ثاؤفيلـــس الثانـــي بطريـــرك القـــدس للـــروم األرثوذكـــس 
قداســـة البابـــا تواضـــروس فـــي المقر البابوي باألنبا رويس وهـــي الزيارة التاريخية األولى 
لبطريـــرك المدينـــة المقدســـة لمقـــر الكرســـي الســـكندري للكنيســـة القبطيـــة. وفـــي شـــهر 
ديســـمبر مـــا بيـــن 15–2٠ زار مصـــر غبطـــة الكاردينـــال البطريـــرك مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للموارنـــة، والـــذي التقـــى بقداســـة البابـــا لعدة 
مـــرات خـــالل هـــذه الزيـــارة: في المقـــر البابوي باألنبـــا رويس وفي اللوغـــوس بدير األنبا 
بيشـــوي وفـــي تكريـــس كنيســـة مـــار مارون بمصر الجديـــدة. وقد أكدا علـــى المحبة التي 
تربـــط الكنيســـتين وكذلـــك بيـــن صاحـــب القداســـة البابـــا تواضـــروس وصاحـــب الغبطـــة 
الكاردينـــال البطريـــرك مـــار بشـــارة بطـــرس الراعـــي. وفي ريادة قداســـة البابـــا تواضروس 
للعمـــل المســـكوني والســـعي نحـــو وحـــدة الكنائـــس، حضـــر قداســـتة اجتمـــاع الجمعيـــة 
العامـــة الحاديـــة عشـــرة لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط باألردن خالل شـــهر ســـبتمبر 
وقـــد التقـــى بأصحـــاب القداســـة والغبطـــة رؤســـاء الكنائس بالشـــرق األوســـط، فقد حضر 
االجتمـــاع رؤســـاء كنائـــس عائلتنـــا األرثوذكســـية الشـــرقية الثالثة ورؤســـاء كنائس الروم 
األرثوذكس بالشـــرق األوســـط األربعة وخمســـة من رؤســـاء الكنائس الكاثوليكية بالشـــرق 
األوســـط ورؤســـاء الكنائـــس اإلنجيليـــة بالشـــرق األوســـط. وكان لقداســـته مـــكان الصدارة 
كبابا لهذا الكرســـي الرســـولي كرســـي اإلســـكندرية وألقى كلمة في افتتاح الجمعية العامة 
وكلمـــة التأمـــل خـــالل صـــالة عائلتنـــا األرثوذكســـية الشـــرقية. كما قام بزيارة قداســـته في 
المقـــر البابـــوي قداســـة البابـــا فرنســـيس األول فـــي أبريـــل 2٠17، وهي الزيـــارة التاريخية 
الثانية لقداســـة بابا روما والتي ســـبقتها الزيارة األولى لقداســـة البابا يوحنا بولس الثاني 
أثناء حبرية قداســـة البابا شـــنوده الثالث. وُعِقد بهذة المناســـبة اجتماع صالة بالكنيســـة 
البطرســـية التـــي كان قـــد تـــم تفجيرهـــا فـــي عمـــل إرهابـــي في ديســـمبر 2٠16، وشـــارك 
في هذة الصالة صاحب القداســـة البطريرك المســـكوني برثلماوس األول، وزار قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي بالمقـــر البابـــوي باألنبـــا رويس بعد ذلك اللقـــاء. ولعل أكثر ما 
يميز قداســـة البابا كرائد للعمل المســـكوني افتتاح قســـم للعالقات المســـكونية والكنســـية 
بمعهـــد الدراســـات القبطيـــة، وذلـــك خـــالل العـــام األكاديمـــي 2٠2٠-2٠21. هـــذا جزء 
يســـير مـــن العمـــل المســـكوني والســـعي نحـــو الوحـــده الذي يســـعى جاهـــًدا أبونـــا الحبيب 
قداســـة البابـــا المعظـــم األنبـــا تواضـــروس الثالث لتحقيقه، لتعود الكنيســـة عروس الســـيد 

المســـيح لوحدتهـــا ومحبتهـــا كمـــا كانت قبل االنقســـام فـــي 451م.
عشـــت يـــا قداســـة البابـــا المعظـــم ســـنيًنا كثيـــرة وأزمنـــة ســـالمة هادئـــة مديـــدة 

وليحقـــق الـــرب علـــى يديـــك وحـــدة الكنيســـة. 

بمناســـبة االحتفـــال بالعيـــد التاســـع لتنصيـــب صاحب القداســـة البابا تواضروس الثانـــي خليفة للقديس مارمرقس اإلنجيلي، نشـــكر هللا الذي وهب للكنيســـة 
عطية الســـماء قداســـة البابا، لتواصل كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية ريادتها وقيادتها للعالم المســـيحي على المســـتوى المســـكوني.



1- البابـــا تواضـــروس والرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي: كالعـــادة فـــي كل عام 
تتعـــدد اللقـــاءات بيـــن الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي وقداســـة البابـــا، وفـــي هـــذا العـــام 
-ونظـــًرا لإلجـــراءات االحترازيـــة الخاصـــة بجائحـــة كورونـــا- فقـــد هّنـــأ الرئيـــس عبـــد 
الفتـــاح السيســـي قداســـة البابـــا والشـــعب األرثوذكســـي عـــن طريـــق الفيديـــو كونفرانـــس 
بمناســـبة عيـــد الميـــالد المجيـــد، وكان ذلـــك يـــوم األربعـــاء 6 يناير. وفي يـــوم الخميس 
3 مـــن شـــهر يونيـــو أرســـل قداســـة البابـــا رســـالة تهنئـــة إلـــى فخامـــة الرئيـــس بمناســـبة 
حصولـــه علـــى وســـام قائـــد مـــن البرلمـــان العربـــي. هذا غيـــر اللقاءات التـــي تتم ضمن 
االحتفـــاالت الوطنيـــة والقوميـــة التـــي يشـــارك فيهـــا الرئيـــس وُيدعـــى اليها قداســـة البابا 

الثاني. تواضـــروس 
2- ســـيامات جديـــدة: فـــي هذا العام اســـتهل قداســـة البابـــا المعظم العـــام الجديد 
مـــن حبريتـــه المباركـــة بســـيامة 44 قمًصـــا لكنائـــس القاهـــرة، وكان ذلـــك يـــوم االربعاء 
25 نوفمبر عام2٠2٠، كما قام بســـيامة ســـبعة من األحبار األجالء وتجليس اثنين، 
وذلـــك فـــي يـــوم 2٠21/3/7، حيـــث تـــم تجليـــس نيافـــة األنبـــا مكاريـــوس أســـقًفا علـــى 
المنيا، كما تم تجليس نيافة األنبا ســـاويرس أســـقًفا لديري األنبا توماس الســـائح ومار 
بقطر، أما اآلباء الذين تمت ســـيامتهم فهم: )1( نيافة األنبا اغابيوس أســـقًف ورئيس 
ديـــر األنبـــا بيشـــوي. )2( نيافـــة األنبـــا فيلوباتير أســـقف أبو قرقـــاص. )3( نيافة األنبا 
فام أســـقف شـــرق المنيا. )4( نيافة األنبا جوزيف األســـقف العام بأفريقيا. )5( نيافة 
األنبا ســـيداروس األســـقفا العام لكنائس عزبة النخل. )6( نيافة األنبا رويس األســـقفا 
العام لمنطقة شـــرق آســـيا. )7( نيافة األنبا آكســـيوس األســـقفا العام لكنائس المطرية 
وعين شـــمس. وبذلك يصبح عدد اآلباء األســـاقفة الذين قام قداســـة البابا تواضروس 
بســـيامتهم خـــالل تســـع ســـنوات 52 أســـقًفا، وتـــم تجليـــس 2٠ أســـقًفا، وســـيامة مطـــران 
واحـــد وهـــو نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطران الكرســـي األورشـــليمي، وتـــم ترقية 13 من 

اآلباء األســـاقفة إلـــى رتبة مطران.
3- قداســـة البابـــا تواضـــروس والمشـــاركة فـــي االحتفـــاالت الكنســـية: حيـــث 
شـــارك قداســـته فـــي هـــذا العـــام فـــي احتفاليـــة الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتيـــة القبطيـــة 
األرثوذكســـية باألنبـــا رويـــس، والتـــي ُأقيمـــت بمناســـبة مـــرور 16٠ عاًمـــا علـــى نياحة 
البابـــا كيرلـــس الرابـــع »أبـــي اإلصـــالح«، وكذلـــك مـــرور 6٠ عاًمـــا على افتتـــاح مبنى 
اإلكليريكية باألنبا رويس. وفي يوم األحد 26 ســـبتمبر 2٠21، شـــارك قداســـة البابا 
في حفل توزيع جوائز المســـابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية بمســـرح األنبا رويس.

4- لقـــاءات رعويـــة: عبـــر تطبيـــق الـــزووم علـــى اإلنترنـــت، التقـــى قداســـة البابا 
تواضـــروس مـــع خدام إيبارشـــية المعـــادي بحضور نيافة األنبا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، وتحـــدث إليهـــم فـــي موضوع »كيـــف نبدأ عاًمـــا جديًدا؟« 
وكان ذلـــك يـــوم 24 ديســـمبر 2٠2٠. كمـــا التقـــى مـــع مجمـــع كهنـــة إيبارشـــية لـــوس 
آنجلـــوس بحضـــور نيافـــة األنبـــا ســـيرابيون مطران اإليبارشـــية واآلباء األســـاقفة العموم 
باإليبارشية، وتحدث إليهم قداسة البابا في موضوع »خارطة الطريق للعام الجديد«، 
وكان ذلـــك فـــي 29 ديســـمبر 2٠2٠.أمـــا فـــي المـــدة مـــن 27 إلـــى 29 نوفمبـــر، فقـــد 
شـــارك قداســـته فـــي مؤتمـــر عـــن الخدمـــة إليبارشـــية جنوبـــي أمريكا، شـــارك فيـــه نيافة 
األنبـــا يوســـف وبعـــض اآلبـــاء األســـاقفة العموم باإليبارشـــية، وحضره أكثـــر من 5٠٠ 
مـــن كهنـــة اإليبارشـــية، وألقـــى قداســـته خـــالل المؤتمـــر ثـــالث محاضرات عـــن »عمل 
النعمـــة فـــي الخدمـــة - الخادم - المخـــدوم«. ومع بداية العام الجديد وتحديًدا يوم 15 
يناير وعبر نفس التطبيق، التقى قداســـة البابا مع شـــعب كنيســـة مارمرقص بالكويت 
بمشـــاركة نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس مطـــران الكرســـي األورشـــليمي. أّمـــا فـــي يـــوم األحد 
27 يونيو 2٠21، فقد التقى قداســـته مع المجموعة األولى من مدرِّبي 1٠٠٠ معلم 
كنســـي فـــي مركـــز لوجـــوس بالمقـــر البابوي. وفي مســـاء األحد 22 اغســـطس 2٠21 
افتتـــح قداســـة البابـــا ملتقـــى لوجـــوس األول لشـــباب الكنيســـة القبطيـــة فـــي إيبارشـــيات 
مصـــر بمشـــاركة 2٠٠ مـــن الشـــباب والشـــابات وحضـــور عـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة 
فـــي االفتتـــاح. كمـــا شـــارك قداســـة البابـــا فـــي مســـاء األحـــد 12 ســـبتمبر 2٠21 عـــن 
طريـــق تطبيـــق زووم فـــي حفـــل تخـــرُّج الدفعة األولـــى من األكاديميـــة األوروبية للتراث 
القبطـــي. أّمـــا فـــي اليـــوم التالي فقد التقى ومجمع كهنة ســـان فرانسيســـكو عبر الفيديو 
كونفرانـــس، وقـــد ألقـــى عليهـــم كلمـــة روحية.. ثم انتقل نشـــاط قداســـته إلى اإلســـكندرية 
ًبـــا مـــن كهنـــة وخـــدام كنائـــس اإلســـكندرية بعـــد  حيـــث شـــهد حفـــل تخريـــج 12٠ متدرِّ
انتهائهم من حضور دورة عن »مواجهة العنف األســـري« وكان ذلك في يوم الســـبت 

18 ســـبتمبر، وفي نفس اليوم شـــهد قداســـته حفل تخريج دفعتين من مدرســـة تيرانس 
للتعليـــم الالهوتـــي والوعـــظ، وفـــي اليوم التالي شـــهد قداســـته حفل لجنـــة خدمة مكافحة 
اإلدمـــان باإلســـكندرية. أّمـــا فـــي يـــوم الخميس 23 ســـبتمبر فقد التقى قداســـة البابا مع 
كهنــــــــــــــــة كنائسنــــــــــــــا فـــي تورنتـــو بكنـــدا عبـــر الزووم وتحدث اليهم في موضوع »ســـنة 

المقبولة«.  هللا 
5- مـــن الكنيســـة المجاهـــدة إلـــى الكنيســـة المنتصـــرة: فـــي هـــذا العـــام انضـــم 
إلـــى الكنيســـة المنتصـــرة مـــن مالئكـــة وآبـــاء المجمـــع المقـــدس أصحـــاب النيافـــة: )1( 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا أثناســـيوس أســـقف بنـــي مـــزار فـــي 2٠21/3/5. )2( مثلـــث 
الرحمـــات األنبـــا ســـلوانس أســـقف ورئيـــس دير الشـــايب باألقصر فـــي 2٠21/5/25. 
)3( مثلـــث الرحمـــات األنبـــا بطـــرس أســـقف شـــبين القناطـــر فـــي 2٠21/8/29. )4( 
مثلـــث الرحمـــات األنبـــا هـــدرا مطران أســـوان فـــي 2٠21/9/27. )5( مثلث الرحمات 

األنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة الكبـــرى فـــي 13/2٠21/1٠.
ألوالده  ورعايتـــه  بالموهوبيـــن  البابـــا  قداســـة  اهتمـــام  منطلـــق  مـــن  تكريـــم:   -6
المتفوقيـــن، قـــام قداســـته فـــي هـــذا العـــام بــــتهنئة الدكتـــور مهنـــدس نادر ريـــاض رئيس 
مجلـــس األعمـــال المصـــري األلمانـــي لحصوله على جائزة فخر العـــرب لعام 2٠2٠. 
وفي يوم الثالثاء 21 ســـبتمبر 2٠21 قام قداســـة البابا بتكريم 1٠ دفعات من مركز 
القديســـة فيرينـــا للتمريـــض. وفـــي مســـاء األحـــد 19 ســـبتمبر قـــام قداســـة البابـــا بتكريـــم 
متفوقـــي وأوائـــل الشـــهادات باإلســـكندرية. فـــي يـــوم الثالثـــاء 21 ســـبتمبر 2٠21 قاك 
قداســـته بتســـلُّم درع وزارة التربيـــة والتعليـــم لدعمـــه العمليـــة التعليميـــة فـــي مصـــر. ومن 
المتفوقيـــن الذيـــن كّرمهـــم قداســـة البابـــا أيًضـــا الطفـــل كيفيـــن بطـــل أفريقيا للشـــباب في 

الشـــطرنج »تحـــت 16 ســـنة«.
7- قداســـة البابـــا تواضروس وتدشـــين وافتتاح كنائس جديدة: فـــي يوم األحد 
14 فبراير 2٠21 قام قداســـة البابا تواضروس بتدشـــين مذابح كنيســـة الســـيدة العذراء 
واألنبا موســـى بالمنشـــية باإلســـكندرية، وفي اليوم التالي تم تدشـــين كنيســـة مارجرجس 
واألنبـــا انطونيـــوس بمحـــرم بـــك. وفـــي 16 ينايـــر 2٠21 قـــام قداســـة البابـــا بتدشـــين 
كاتدرائيـــة القديـــس مكاريـــوس الســـكندري ببريـــة القاللـــي بمحافظـــة البحيـــرة. وفـــي يـــوم 
الخميـــس 3 يونيـــو 2٠21 قـــام قداســـة البابـــا بتدشـــين كاتدرائيـــة األنبـــا تومـــاس بديـــره 
بالخطاطبة. وفي 12 يونيو قام قداســـته بتدشـــين كنيســـة القديســـين باإلســـكندرية. وفي 
النوباريـــة تـــم تدشـــين كنيســـة الرســـولين بطـــرس وبولس يـــوم 12 يوليو )عيد الرســـل(. 
وفي 26 اغســـطس 2٠21 قام قداســـة البابا بتدشـــين كاتدرائية القديس مقاريوس بديره 
ببرية شـــيهيت. وفي 13 ســـبتمبر قام قداســـته بتدشـــين مذابح وأيقونات كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء واألنبـــا تـــكال هيمانـــوت بمدينـــة العبـــور. وفـــي 25 ســـبتمبر قـــام قداســـة البابـــا 
بتدشـــين الكاتدرائية الجديدة بدير مارجرجس بالخطاطبة، ثم تدشـــين كاتدرائية الســـيدة 

العـــذراء واألنبـــا انطونيـــوس بمدينـــة بدر يوم الســـبت 23 اكتوبر.
8- الميـــرون المقـــدس: حيـــث قـــام قداســـة البابـــا هـــذا العـــام وتحديـــًدا يـــوم 1٠ 
مـــارس بإعـــداد الميـــرون المقـــدس للمـــرة الثالثـــة فـــي حبريته، حيث كانـــت المرة األولى 
عـــام 2٠14 ثـــم عـــام 2٠17، وُتعتبـــر هـــذه المـــرة هـــي األربعـــون إلعـــداد الميـــرون 

المقـــدس فـــي تاريـــخ الكنيســـة القبطية.
9- المجالس اإلكليريكية اإلقليمية: حيث صدر قرار قداســـة البابا رقم 9 لســـنة 
2٠21 بخصـــوص تشـــكيل دوائـــر األحـــوال الشـــخصية اإلقليميـــة األرثوذكســـية )دورة 
2٠21-2٠24( علـــى النحـــو التالـــي: )1( دائـــرة األحـــوال الشـــخصية للقاهرة والجيزة 
وأفريقيـــا ومقرهـــا بمدينـــة نصـــر ويرأســـها نيافة األنبا آنجيلوس األســـقف العـــام لكنائس 
شـــبرا الشـــمالية. )2( دائـــرة اإلســـكندرية والوجـــه البحـــري ومقرهـــا الكنيســـة المرقســـية 
ويرأســـها نيافـــة األنبـــا كاراس األســـقف العـــام بالمحلـــة )تنيح(. )3( دائـــرة الوجه القبلي 
ومقرها دير الســـيدة العذراء-درنكة، ويرأســـها نيافة األنبا غبريال أســـقف بني ســـويف.
1٠- احتفـــاالت أخـــرى: فـــي هذا العام احتفلت الكنيســـة القبطية برئاســـة قداســـة 
البابـــا تواضـــروس باليوبيـــل الذهبـــي لنياحـــة طيـــب الذكـــر البابـــا كيرلـــس الســـادس 
)1971-2٠21(، كمـــا احتفلـــت الكنيســـة بمـــرور 7٠ عاًمـــا علـــى نياحـــة القديـــس 

حبيـــب جرجـــس مؤســـس مـــدارس األحـــد )2٠21-1951(.
وإلى منتهى األعوام يا سيدنا...

إن يـــوم الثامـــن عشـــر مـــن شـــهر نوفمبر من كل عام هـــو يوم مجيد في تاريخ الكنيســـة القبطية، حيث تم تتويج قداســـة البابا تواضـــروس الثاني بطريرًكا 
للكنيســـة القبطيـــة. وفـــي هـــذا العـــام إذ نحتفـــل بالعـــام التاســـع لتتويج قداســـته، ورغم الظـــروف التي يمّر بهـــا العالم وكذا مصـــر ومعها الكنيســـة القبطية من 
تأثيـــر جائحـــة كورونـــا علـــى كافـــة األنشـــطة، إاّل أن إنجازات قداســـة البابا ال تتوقف، ونهر العطـــاء يتدّفق، حيث أن رقم 9 هو حاصـــل ضرب 3×3، أي عمل 
الثالـــوث مضاعـــف فـــي كنيســـته. وإذ نقدم خالص التهاني القلبية لقداســـته، فإننا ندعو هللا أن يحفظه لنا ســـنين عديدة وأزمنه ســـالمية مديـــدة. وعندما نقلب 

فـــي صفحات اإلنجازات لقداســـته ســـوف نجد أنها: 
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تهنا وقبلنا طعنات كثرية من العدو، ولكن اهلل الرحوم أرشدىن إىل الطريق، أضاء عيىن وأبرصت انلور. )ابلابا كريلس السادس(

بيان
األب ســـابًقا زكريـــا بطـــرس انقطعـــت صلتـــه بالكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية منـــذ أكثر من 18 ســـنة. فهو كان كاهًنا في مصـــر وتم نقله بين 
عـــدة كنائـــس، وقـــدم تعليًمـــا ال يتوافـــق مـــع العقيـــدة األرثوذكســـية لذلـــك تم وقفه لمـــدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله ألســـتراليا، ثم المملكـــة المتحدة حيث 
علـــم تعليًمـــا غيـــر أرثوذكســـي أيًضـــا، واجتهـــدت الكنيســـة فـــي كل هـــذه المراحـــل لتقويم فكره. الكاهن الســـابق قدم طلًبا لتســـوية معاشـــه من العمل 
في الكهنوت وَقِبل الطلب المتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث بتاريخ 11 يناير 2٠٠3م ومنذ وقتها لم يُعد تابًعا للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
أو يمـــارس فيهـــا أي عمـــل مـــن قريـــب أو بعيـــد. بعدهـــا ذهـــب إلـــى الواليـــات المتحـــدة واســـتضاف البعـــض اجتماعاته فـــي بيوت وفنـــادق وحذرت 
إيبارشـــية لوس أنجلوس شـــعبها من اســـتضافته وقتها. ونحن من جهتنا نرفض أســـاليب اإلســـاءة والتجريح ألنها ال تتوافق مع الروح المســـيحية 

الحقـــة ونحـــن نحفـــظ محبتنـــا واحترامنـــا الكامـــل لـــكل أخوتنـــا المســـلمين.                     الســـبت 13 نوفمبـــر 2٠21م-4 هاتـــور 1738ش.

إيبارشية طهطا وجهينة

قـــام نيافـــة األنبا إشـــعياء مطـــران طهطا وجهينة، يـــوم األحد 14 نوفمبر 
2٠21م، في كنيســـة الشـــهيدين كرياكوس ويوليطة بســـاحل طهطا، بســـيامة 
الشـــماس رويـــس أديـــب كاهًنـــا باســـم القـــس رويـــس لخدمـــة كنيســـة رئيـــس 
المالئكـــة ميخائيـــل والقديـــس أنبـــا بيشـــوي في طهطـــا. خالص تهانينـــا لنيافة 
األنبـــا إشـــعياء، وللقـــس رويـــس، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

ثالثة كهنة ُجدد إليبارشية وسط اجلزية

نيافة األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، صباح يوم الثالثاء 16 
نوفمبـــر 2٠21م، بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي الجيـــزة )مقـــر مطرانية 
فـــي اإليبارشـــية.  للخدمـــة  بســـيمة ثالثـــة شمامســـة كهنـــة عمـــوم  الجيـــزة(، 

بإدفـــو، كمـــا ُعِرض فيلم تســـجيلي عن 
حيـــاة نيافـــة األنبا هـــدرا، واختتم الحفل 

بكلمة لنيافـــة األنبا باخوم.
وصبـــاح اليـــوم التالـــي أقيـــم قـــداس 
ذكرى األربعين بالكاتدرائية ذاتها وتولى 
وشـــاركه  بســـاده  األنبـــا  نيافـــة  خدمتـــه 
أصحـــاب النيافة: األنبـــا مرقس، واألنبا 
باخـــوم، واألنبـــا تومـــاس، واألنبـــا بيمن، 
واألنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط والـــذي 
ألقـــى عظـــة القـــداس، واألنبـــا يوســـاب، 
واألنبـــا إيالريون، واألنبا متاؤس. شـــارك في فعاليات 
الذكـــرى عـــدد من اآلباء الكهنة من إيبارشـــيات البلينا 
وإخميـــم والبحـــر األحمر واألقصـــر وأرمنت، والرهبان 
مـــن أديـــرة الســـريان والبرمـــوس والعـــذراء بجبل إخميم 
والرزيقـــات والشـــايب ودير الفاخورى بإســـنا باإلضافة 

إلـــى مجمـــع رهبـــان الديـــر، وكهنة اإليبارشـــية.
ورقـــد نيافـــة األنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان ورئيس 
ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس بحاجـــر إدفـــو فـــي 
المجيـــد، 27 ســـبتمبر  يـــوم عيـــد الصليـــب  الـــرب 
الماضـــي عـــن عمـــر تجـــاوز 81 عاًمـــا و46 ســـنة 

مـــن الخدمـــة فـــي األســـقفية.

العـــام لألقصـــر، واألنبـــا إيالريـــون أســـقف البحـــر 
األحمر، واألنبا متاؤس أســـقف ورئيس دير الســـيدة 
العـــذراء بجبـــل إخميـــم، كمـــا حضـــره عـــدد كبير من 
أراخنة وشـــعب اإليبارشـــية. بدأ الحفل بموكب فرق 
الكشـــافة التـــي حمـــل أفرادهـــا صـــور لنيافـــة األنبـــا 
هـــدرا، وتحـــرك الموكـــب بطـــول الفنـــاء فـــي اتجـــاه 
الكنيســـة وخلفهـــم الشمامســـة واآلبـــاء، ولـــدى دخول 
مـــن  مجموعـــة  الشمامســـة  خـــورس  رتـــل  الكنيســـة 
األلحـــان ثـــم ألقى نيافة األنبا بســـادة كلمة نيابة عن 
األحبـــار الحاضريـــن، ونيافـــة األنبـــا تومـــاس كلمـــة 
نيابـــة عـــن رهبـــان ديـــر القديـــس األنبـــا باخوميـــوس 

أقامـــت إيبارشـــية أســـوان وتوابعهـــا 
ودير القديس األنبا باخوميوس بحاجر 
إدفـــو، فعاليـــات ذكـــرى مـــرور أربعيـــن 
الرحمـــات  مثلـــث  نياحـــة  علـــى  يوًمـــا 
األنبـــا هـــدرا مطران اإليبارشـــية ورئيس 
الديـــر. بدأت أولـــى الفعاليات بالقداس 
اإللهـــي صباح يـــوم الجمعة 5 نوفمبر 
األنبـــا  القديـــس  ديـــر  فـــي  2٠21م، 
باخوميـــوس، والذي تولى خدمته نيافة 
األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والنائـــب 

البابوي ألســـوان، وشاركه نيافة األنبا توماس أسقف 
القوصيـــة وميـــر ومجمـــع رهبـــان الديـــر وبعـــض من 

مجمـــع كهنة اإليبارشـــية.
وفـــي المســـاء أقيـــم بكاتدرائيـــة رئيـــس المالئكـــة 
ميخائيـــل بمدينـــة أســـوان )مقـــر المطرانيـــة(، حفـــل 
تأبيـــن لـــألب المطـــران الجليل المتنيـــح، حضره من 
أحبـــار الكنيســـة، إلـــى جانـــب نيافـــة األنبـــا باخـــوم، 
شـــبرا  مطـــران  مرقـــس  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب 
الخيمـــة، واألنبـــا بســـاده مطـــران إخميـــم وســـاقلتة، 
واألنبـــا  وميـــر،  القوصيـــة  أســـقف  تومـــاس  واألنبـــا 
بيمن أســـقف نقادة وقوص، واألنبا يوساب األسقف 

ذكرى األربعني ملثلث الرمحات نيافة األنبا هدرا مطران أسوان



15 �ب 2021
ف
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ْيِه يَُكوُن« )حز 18: 20(
َ
يِر َعل ِّ ْيِه يَُكوُن، َورَشُّ الرشِّ

َ
َارِّ َعل

ْ
ِم االبِْن. بِرُّ ابل

ْ
ُب الَ حَيِْمُل ِمْن إِث

َ
ِب، َواأل

َ
ِم األ

ْ
ِْطُئ ِهَ َتُموُت. ااَلْبُن الَ حَيِْمُل ِمْن إِث ِت ختُ

َّ
»انَلَّْفُس ال

تنويه
نظـــًرا لزيـــادة أســـعار الـــورق فقـــد ُاضُطِررنـــا لرفـــع ســـعر المجلة 

إلـــى ثمانيـــة جنيهـــات بـــدًءا مـــن العـــدد الحالي.
وشكًرا لتفهمكم.

والكهنـــة الجـــدد هم: )1( الشـــماس شـــنوده تادرس باســـم القـــس ودامون، )2( 
والشـــماس مايكل عصام باســـم القس داود، )3( والشـــماس مينا نصر باســـم 
القـــس أبـــرآم. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة نيافة األنبـــا أنطونيوس 
مطـــران الكرســـي االورشـــليمي والشـــرق األدنـــى. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا 
ثيئودوســـيوس، وللكهنـــة الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر 

أفـــراد الخدام والشـــعب.

إيبارشية ميت غمر ودقادوس 
وبالد الرشقية

قام نيافة األنبا صليب أســـقف ميت غمر ودقادوس وبالد الشـــرقية، يوم 
الســـبت 13 نوفمبر 2٠21م، في كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بميت غمر، 
بســـيامة اثنين من الشمامســـة كهنة للخدمة باإليبارشـــية، والكاهنان الجديدان 
همـــا: )1( الشـــماس كيرلـــس كـــرم الـــذي ســـيم باســـم القس مارتيـــروس لخدمة 
كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بكفـــر الشـــهيد، )2( والشـــماس كيرلـــس أيمـــن 
الذي ســـيم باســـم القس باخوميوس لخدمة كنيســـة الشـــهيد مار جرجس بكفر 
عبـــد الســـيد نـــوار. خالص تهانينا لنيافة األنبـــا صليب، وللكاهنين الجديدين، 

ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلفانيا وديالوير ومرييالند 
ووست فريجينيا 

قـــام نيافـــة األنبـــا كاراس أســـقف بنســـلفانيا وديالويـــر وميريالنـــد ووســـت 
فيرجينيـــا، يـــوم الســـبت 6 نوفمبـــر 2٠21م، بســـيامة الدياكـــون جـــون روفائيل 
كاهًنا على كنيســـة القديس مار مرقس الرســـول في هاريســـبيرج عاصمة والية 
بنســـلفانيا، باســـم القـــس ماركـــوس، ليكـــون أول كاهـــن ُيســـام علـــى مذبـــح هـــذه 
الكنيســـة بعد أن خدمها عدد من اآلباء المنتقلين لخدمتها من كنائس أخرى. 

كمـــا قـــام نيافتـــه يـــوم الســـبت 13 نوفمبـــر 2٠21م، فـــي كنيســـة القديس 
مار مرقس الرســـول في مدينة هاريســـبرج بوالية بنســـلفانيا، بســـيامة الشـــماس 
أنطونيوس أثناســـيوس كاهًنا باســـم القس أبرآم لخدمة كنيســـة رئيس المالئكة 
ميخائيـــل والقديـــس أنبـــا كاراس الســـائح فـــي يـــورك، بنســـلفانيا. اشـــترك فـــي 
صلـــوات القـــداس والســـيامة نيافـــة األنبـــا أبراهـــام األســـقف العـــام بإيبارشـــية 
لـــوس آنجلـــوس. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا كاراس، وللكاهنيـــن الجديدين، 

ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامات دياكونية ورسامات يف إيبارشية بورسعيد

احتفلـــت إيبارشـــية بورســـعيد، يـــوم األحـــد 14 نوفمبـــر 2٠21م، بذكـــرى 
تأسيســـها الخامســـة واألربعيـــن، حيـــث أنهـــا ذكرى ســـيامة نيافة األنبـــا تادرس 
مطران اإليبارشـــية في 14 نوفمبر 1976م كأول أســـقف لبورســـعيد. وتولى 
نيافتـــه صـــالة القـــداس اإللهـــي بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس فـــي بورســـعيد 
التي احتفلت بذكرى تكريســـها التاســـعة والســـتين، وعقب صالة الصلح رســـم 
نيافتـــه عـــدًدا مـــن أبنـــاء الكنيســـة فـــي رتبـــة إبصالتس، وســـام ثالثة شمامســـة 
برتبـــة الدياكونيـــة وهـــم: )1( الشـــماس إميـــل نبيـــه باســـم الدياكـــون جرجـــس، 
)2( والشـــماس راضي جاد باســـم الدياكون مينا، )3( والشـــماس عبد المالك 
توفيق باسم الدياكون داود. خالص تهانينا لنيافة األنبا تادرس، وللدياكونيين 

الجـــدد، ولمجمـــع اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الخدام والشـــعب.
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ُذَنْيِه« )إش 11: 3(
ُ
الَ َيْقِض حِبََسِب َنَظِر َعْينَْيِه، َوالَ حَيُْكُم حِبََسِب َسْمِع أ

َ
، ف ِة الرَّبِّ

َ
تُُه تَُكوُن يِف َمَاف َّ »َوذلَ

إيبارشية ابلحرية حتتفل بعيد رهبنة 
نيافة األنبا باخوميوس الـ5٩

احتفلـــت إيبارشـــية البحيـــرة ومطروح والخمس مـــدن الغربية ودير القديس 
مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي، صبـــاح يـــوم الخميـــس 11 نوفمبـــر 
2٠21م، بعيد الرهبنة التاســـع والخمســـين لمطرانها نيافة األنبا باخوميوس. 
بدأ االحتفال بصالة القداس اإللهي في كرمة مار مرقس الرســـول بدمنهور 
الـــذي صـــاله صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا باخوميوس مطـــران اإليبارشـــية ورئيس 
الديـــر، واألنبـــا إيســـاك األســـقف العـــام واألب الروحـــي للديـــر، ومجمـــع كهنة 
اإليبارشـــية وعدد من رهبان الدير. أعقب القداس احتفال تضمن فقرة ترانيم 
وفيلًمـــا تســـجيليًّا وكلمـــات تهنئـــة. ترهـــب نيافة األنبا باخوميوس بدير الســـيدة 

العـــذراء )الســـريان( بـــوادي النطرون فـــي 11 نوفمبر 1962م.

افتتاح معرض »تنشيط السياحة« 
األردنية بمرسح األنبا رويس

افتتـــح نايـــف الفايـــز وزيـــر الســـياحة األردنـــي، يـــوم الثالثـــاء 9 نوفمبـــر 
2٠21م، معـــرض هيئـــة تنشـــيط الســـياحة األردنيـــة الـــذي ُيقـــام بالتنســـيق 
والتعـــاون مـــع معهـــد الدراســـات القبطية األرثوذكســـية، في بهو مســـرح األنبا 
الجانـــب  مـــن  االفتتـــاح  بالعباســـية. حضـــر  المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  رويـــس 
األردنـــي الســـفير أمجـــد العضايلـــة ســـفير األردن فـــي مصـــر، والســـيد عبـــد 

الرزاق عريبات رئيس هيئة تنشـــيط الســـياحة األردنية، ومن جانب الكنيســـة 
صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا دانيال أســـقف المعادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
والوايلـــي  القبـــة  حدائـــق  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  ميخائيـــل  واألنبـــا 
والعباســـية ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكية بالقاهرة، والقمـــص أنطونيوس صبحي 
كاهـــن الكنيســـة القبطيـــة بـــاألردن، والدكتـــور إســـحق إبراهيـــم عجبـــان عميـــد 
معهـــد الدراســـات القبطيـــة، والســـيدة بربـــارة ســـليمان مديـــر المكتـــب البابـــوى 
للمشـــروعات والعالقـــات، واألســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن العـــام الفخـــري 
الشـــرق األوســـط، والدكتـــور عـــادل فخـــري وكيـــل معهـــد  لمجلـــس كنائـــس 
الدراســـات. ويتضمن المعرض لوحات وصور ألهم أماكن الســـياحة الدينية 

بـــاألردن وعـــرض ألفـــالم وثائقيـــة ومـــادة فيلميـــة لتلـــك األماكـــن.

وفد من اجلامعات العراقية 
يزور معهد ادلراسات

زار وفـــد أكاديمـــي عراقـــي مـــن جامعتـــي الموصـــل والمســـتنصرية، معهد 
الدراســـات القبطيـــة فـــي مقره بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، يـــوم األربعاء 
3 نوفمبر 2٠21م. كان في اســـتقبال أعضاء الوفد الدكتور إســـحق عجبان 
عميـــد المعهـــد ووكيلـــه الدكتـــور عـــادل فخـــري، حيـــث تفقـــدوا أقســـام المعهـــد 
والمكتبـــة وســـتوديو التســـجيالت بقســـم األلحـــان وأتيليـــه قســـم الفـــن ومركـــز 
الحاســـب اآللـــى والمتحـــف الوثائقـــي لتاريـــخ المعهـــد. وتناولـــت الزيارة بعض 
أوجـــه التعـــاون بيـــن المعهـــد والجامعـــات العراقيـــة فـــي مجـــاالت األبحـــاث 

والمؤتمـــرات والمكتبـــات والزيـــارات المتبادلـــة.

وفد من جامعة سوهاج يزور ادلير األمحر

اســـتقبل ديـــر القديســـين األنبـــا بيجـــول واألنبـــا بيشـــاي بالجبـــل الغربـــي 
فـــي ســـوهاج )الديـــر األحمـــر(، يـــوم الثالثـــاء 2 نوفمبـــر 2٠21م، الدكتـــور 
مصطفـــى عبـــد الخالـــق رئيـــس جامعـــة ســـوهاج ووفـــًدا مـــن عمـــداء الكليـــات 
وقيـــادات الجامعـــة، حيـــث اســـتقبلهم الراهـــب القمـــص أنطونيـــوس الشـــنودي 
أميـــن الديـــر، وأبـــدى الضيـــوف إعجابهـــم بالديـــر كمـــا ألقـــى نائـــب رئيـــس 

الجامعـــة، الدكتـــور عبـــد الناصـــر ياســـين، كلمـــة باللغـــة القبطيـــة.
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ْرَض« )هو 2: 21(
َ
َماَواِت َوِهَ تَْسَتِجيُب األ ْسَتِجيُب السَّ

َ
، أ ْسَتِجيُب، َيُقوُل الرَّبُّ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
َْوِم أ »َويَُكوُن يِف ذلَِك ايلْ

نيافة األنبا إيالريون يفتتح مركز اثلقافة واإلبداع
بكنيسة العذراء غيط العنب

غـــرب  كنائـــس  لقطـــاع  العـــام  األســـقف  إيالريـــون  األنبـــا  نيافـــة  افتتـــح 
اإلســـكندرية يـــوم األربعاء 1٠ نوفمبـــر 2٠21م، مركز أوري للثقافة واالبداع 
والعلـــوم بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بغيـــط العنـــب. يهدف المركـــز الجديد 
إلـــى اكتشـــاف وتنميـــة مواهـــب وقـــدرات أبنـــاء الكنيســـة من مختلـــف المراحل 
العمرية وتنميتها وتوظيفها للخدمة من خالل أنشـــطة ثقافة وعلمية وإبداعية 

وفنيـــة وتكنولوجية.

نيافة األنبا مارك يفتتح 
معرض األيقونات القبطية يف باريس

افتتـــح نيافـــة األنبـــا مـــارك أســـقف إيبارشـــية باريس وشـــمال فرنســـا، يوم 
الســـبت 6 نوفمبـــر 2٠21م، معـــرض األيقونـــة القبطيـــة بمقـــر المطرانيـــة 
فـــي باريـــس، بعنـــوان »تراثـــي المصـــري القبطـــي«، ويعـــرض حوالـــي 6٠ 
أيقونـــة قبطيـــة متنوعـــة مـــن أعمـــال الفناَنيـــن إرميـــا وميريـــت القطشـــة، لمدة 
أســـبوعين. افُتتح المعرض باحتفال تضمن كلمة مســـجلة من قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي رحـــب فيهـــا بالحضـــور، وتحـــدث عن روحانيـــة األيقونة 
وأصالتهـــا فـــي تقليـــد كنيســـتنا القبطيـــة، وكذلـــك كلمـــات لنيافـــة األنبـــا مارك 

وعـــدد مـــن المتخصصين.
حضر الحفل الســـيد عالء يوســـف ســـفير مصر بفرنســـا، والســـيد شريف 
الديوانـــي القنصـــل العـــام لمصـــر فـــي باريـــس وعـــدد مـــن أعضـــاء البعثـــة 
الدبلوماســـية المصريـــة هنـــاك، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن رؤســـاء الكنائـــس 
األرثوذكســـية والكاثوليكيـــة ومعهـــم كهنـــة ورهبـــان، وكذلـــك عـــدد من رؤســـاء 
المدن التي توجد بها كنائس اإليبارشـــية، باإلضافة إلى عدد من الفرنســـيين 

والمصرييـــن المتخصصيـــن فـــي التاريـــخ القبطـــي والمصـــري القديـــم.

نيافة األنبا فيلوباتري يدشن كنيسة
السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول 

صلـــى نيافـــة األنبا فيلوباتير أســـقف أبو قرقـــاص، القداس اإللهي صباح 
يـــوم الثالثـــاء 9 نوفمبـــر 2٠21م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس مـــار 
مرقـــس الرســـول بكفـــر لبـــس التابعـــة لإليبارشـــية، وقبـــل القداس دشـــن نيافته 
المذابـــح الثالثـــة للكنيســـة وأيقوناتهـــا وعـــدد مـــن أوانـــي المذبـــح. كمـــا رســـم 
نيافتـــه، خـــالل القـــداس، مجموعـــة مـــن أبنـــاء الكنيســـة فـــي رتبـــة إبصالتس.

مشاركة كنسية يف ندوة جبامعة بين سويف

شـــارك عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة إيبارشـــية بنـــي ســـويف، ووكيـــال ديـــري 
القديســـين األنبـــا بـــوال واألنبـــا أنطونيوس بمقـــري الديرين بمركـــز ناصر، بني 
ســـويف، يـــوم الثالثـــاء 16 نوفمبـــر 2٠21م، فـــي نـــدوة بجامعة بني ســـويف 
بعنـــوان »الشـــباب وبنـــاء الوعـــي«. حضـــر النـــدوة فضيلـــة الدكتـــور شـــوقي 
عـــالم مفتـــي الجمهوريـــة، ورئيـــس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة تدريســـها، 
وتناولـــت بالنقـــاش ســـبل حمايـــة المجتمـــع مـــن الفتنـــة والتطـــرف وأكدت على 

المحبـــة التـــي تجمـــع أبنـــاء الشـــعب المصري.

القمص يوحنا روفري الاكهن بقوص 
حيصل ىلع ماجستري يف علم انلفس

حصـــل القمـــص يوحنـــا روفيـــر، كاهن كنيســـة أول الشـــهداء إســـطفانوس 
بقـــوص، التابعـــة إليبارشـــية نقـــادة وقـــوص، علـــى درجـــة الماجســـتير، يـــوم 
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الســـبت 6 نوفمبـــر 2٠21م، بقســـم التربيـــة وعلم النفس بكليـــة التربية جامعة 
جنـــوب الـــوادي بتقديـــر امتياز، ليصبح أول كاهن قبطي يحصل على درجة 
الماجســـتير فـــي هـــذه الجامعـــة. وجـــاء موضـــوع رســـالة الماجســـتير بعنـــوان 
»تحليـــل بعـــدي لنتائـــج بحوث ودراســـات تناولـــت العالقة بين إســـاءة معاملة 

األطفـــال وتشـــتت االنتبـــاه المصحوب بفـــرط الحركة«.

رسالة ماجستري باللكية االلكرييكية بالقاهرة
فـــي يـــوم الســـبت الموافـــق 13 نوفمبـــر 2٠21م، تمـــت مناقشـــة رســـالة 
بالكليـــة  لبيـــب  مينـــا  ميخائيـــل  القـــس  الباحـــث  مـــن  المقدمـــة  الماجســـتير 
اإلكليريكيـــة باألقصـــر، وموضوعهـــا: »اســـتثمار اآلليات التربويـــة المعاصرة 
فـــي تطويـــر منهجيـــة التعليـــم الكنســـي بمـــا يســـاير االتجاهـــات المعاصـــرة«. 
تكونـــت لجنـــة المناقشـــة مـــن: )1( ا.د/ رســـمي عبـــد الملـــك رســـتم رئيـــس 
قســـم العلوم اإلنســـانية بالكلية )مشـــرفا ورئيســـا(. )2( ا.د/ نبيل جاد عزمي 
أســـتاذ تكنولوجيـــا التعليـــم بجامعـــة حلوان )عضـــًوا(. )3( ا.د/ عايدة نصيف 
أســـتاذ الفلســـفة ونائـــب قســـم العلـــوم اإلنســـانية )عضـــًوا(. )4( ا.د/ القـــس 
بيشـــوي حلمـــي أســـتاذ الالهوت العقيـــدي بالكلية اإلكليريكيـــة )عضًوا(. وبعد 
المناقشـــة، قـــررت اللجنـــة الموافقـــة علـــى منـــح الباحث درجة الماجســـتير فى 

العلـــوم اإلنســـانية بتقديـــر جيـــد جًدا. 

القمص أليشع زيك
من إيبارشية المنصورة

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الخميـــس 4 نوفمبـــر 2٠21م، 
األب الفاضـــل القمـــص أليشـــع زكـــي كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء ورئيس 
المالئكـــة ميخائيـــل بالمنصـــورة، التابعـــة إليبارشـــية المنصـــورة بعد صراع مع 
المـــرض، عـــن عمـــر تجـــاوز 8٠ ســـنة وخدمة كهنوتية ألكثر من 35 ســـنة. 
وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي الخامســـة مـــن مســـاء اليـــوم ذاتـــه فـــي كنيســـته 
بالمنصـــورة، وصلـــى صلـــوات التجنيز نيافة األنبا صليب أســـقف ميت غمر 
ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية، نظـــًرا لتواجـــد نيافـــة األنبـــا داود أســـقف إيبارشـــية 

المنصـــورة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكية.
شارك في الصلوات مجمع كهنة اإليبارشية وشعب الكنيسة.

ُوِلـــَد األب المتنيـــح فـــي 7 ينايـــر 1941م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 27 يونيـــو 
عـــام 1986م، ونـــال درجـــة القمصيـــة فـــي األول مـــن نوفمبـــر 1996م. 
خالـــص تعازينا لنيافة األنبا داود أســـقف إيبارشـــية المنصـــورة، ولمجمع 
اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، في نياحـــة األب المبارك القمص أليشـــع زكي، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص دوماديوس حنا
قطاع شرق اإلسكندرية

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، مســـاء يـــوم الخميـــس 4 نوفمبـــر 
2٠21م، األب المبـــارك القمـــص دوماديـــوس حنـــا كاهـــن كنيســـة القديـــس 
األنبـــا أبـــرآم، بمنطقـــة محـــرم بـــك التابـــع لقطاع شـــرق اإلســـكندرية عن عمر 

تجـــاوز 77 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة قاربـــت حوالـــي 48 ســـنة.

فـــي 27  يـــوم 15 مايـــو 1944م، وســـيم كاهًنـــا  المتنيـــح  ُوِلـــَد األب 
ينايـــر 1974م، بيـــد المتنيـــح قداســـة البابـــا شـــنودة الثالـــث، ونـــال درجـــة 
القمصيـــة فـــي 27 ســـبتمبر 2٠12م، بيـــد نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس القائـــم 

مقـــام البطريـــرك وقتئـــذ.

وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــري ظهـــر اليـــوم 
التالـــي بحضـــور أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس 
قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب 
قطـــاع  لكنائـــــــــس  العـــــــــــــــــــام  األســـقف  هرمينـــــــــــــــــــا  واألنبـــا  اإلســـكندرية، 

شـــرق اإلســـكندرية.

البطريركيـــة  وكيـــل  إميـــل  أبـــرآم  القمـــص  الصلـــوات  فـــي  شـــارك  كمـــا 
باإلســـكندرية، ومجمع كهنة اإلســـكندرية وعدد من كهنة البحيرة ومن رهبان 
ديـــري القديـــس مقاريـــوس ببرية شـــيهيت والشـــهيد مار مينا بمريـــوط وأعضاء 
أســـرة األب المتنيح وعدد محدود من شـــعب كنيســـته. خالص تعازينا لنيافة 
األنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية، ولمجمع 
اآلبـــاء كهنـــة اإلســـكندرية، في نياحـــة األب المبارك القمـــص دوماديوس 

حنا، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص موىس اجلوهري
إيبارشية نيويورك ونيو إنجالند

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الخميـــس 4 نوفمبر 2٠21م، 
األب الفاضـــل القمـــص موســـى الجوهـــري كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار 
مرقـــس الرســـول فـــي ناتيك، بوســـطن بالواليـــات المتحدة، التابعة إليبارشـــية 
نيـــو يـــورك ونيـــو إنجالند، عن عمر ناهز 86 ســـنة وخدمـــة كهنوتية ألكثر 

من 41 ســـنة.

وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه في العاشـــرة مـــن صباح يوم الســـبت التالي في 
ببوسطن. كنيسته 

ُوِلَد األب المتنيح في 1935م، وسيم كاهًنا في 23 مايو عام 198٠م، 
ونـــال درجـــة القمصيـــة فـــي نوفمبـــر 1991م. خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا 
ديفيـــد أســـقف إيبارشـــية نيويـــورك ونيو إنجالنـــد، ولمجمع اآلبـــاء كهنة 
اإليبارشـــية، في نياحة األب المبارك القمص موســـى الجوهري، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيه.

القمص رويس عديل
إيبارشية الفيوم

رقـــد فـــي الـــرب، يـــوم الخميـــس 11 نوفمبـــر 2٠21م، األب الفاضـــل 
القمـــص رويـــس عدلـــي كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالفيـــوم، مقر 
مطرانيـــة الفيـــوم بعـــد صـــراع مع المرض، عن عمر تجاوز 73 ســـنة وخدمة 

كهنوتية استمرت 31 سنة.

ُوِلَد األب المتنيح في 15 فبراير 1948م، وســـيم كاهًنا في 25 نوفمبر 
199٠م، ونال درجة القمصية في 9 نوفمبر 2٠٠4م.

وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه ظهـــر اليـــوم ذاتـــه فـــي كنيســـته بحضـــور نيافة 
األنبا أبــــــــــــــــرآم مطـــــــــــــران اإليبارشيـــــــــــــــة، وكهنة اإليبارشـــية وأســــــــــــــــــرة األب 

وأبنائه.  المتنيـــح 

خالـــص تعازينـــا لنيافة األنبا أبـــرآم مطران إيبارشـــية الفيوم، ولمجمع 
اآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية، في نياحة األب المبـــارك القمص رويس عدلي، 

وألسرته المباركة وكل محبيه.
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إن الدخـــول إلـــى العمق دعوة إلهية، 
فحينمـــا تعـــب بطـــرس الـــذي كان صيـــاًدا 
ماهـــًرا صاحـــب خبرة في الصيد لســـنوات 
يكـــون  الصيـــد  أن  يعلـــم  وكان  طويلـــة، 
باألكثـــر فـــي الليـــل، تعـــب الليـــل كله ولم 
يصطد ســـمكة، وهنا دعاه رب المجد أن 
يدخلـــوا إلـــى العمق وهناك يلقوا شـــباكهم. 
وحينمـــا اعتمـــد بطـــرس على كلمـــة الرب 
اصطاد ســـمًكا وفيًرا حنى كادت الشـــباك 
أن تتخـــّرق، وبذلـــك صارت هذه المعجزة 
ومـــا حـــدث فيهـــا درًســـا لنـــا جميًعـــا، فـــإن 
االكتفـــاء بالجلـــوس عند الشـــاطئ ال يفيد 
شـــيًئا بـــل يحصـــر النفـــس فـــي التعب بال 
فائـــدة. مـــا أخطر االهتمام بالشـــكل دون 

الجوهـــر، والســـطح دون التعمق..
ضـــرورة التعمـــــــــــــــق: إن الجميـــع 
مدعـــوون للدخــــــــــول إلـــى العمـــق، ألننـــا 
نعانـــي مـــن مظاهـــر الضعـــف الروحـــي 
حيـــاة  فـــي  بجـــذوره  يضـــرب  الـــذي 
الكثيريـــن، بينمـــا الوقـــت الـــذي نملكـــه ال 
يحتمـــل أن نضيعـــه فـــي مـــا هـــو تافـــه أو 
ضعيـــف: »هـــَذا َوِإنَُّكـــْم َعاِرُفـــوَن اْلَوْقَت، 
النَّـــْوِم،  ِمـــَن  ِلَنْســـَتْيِقَظ  َســـاَعٌة  َأنََّهـــا اآلَن 
َفـــِإنَّ َخاَلَصَنـــا اآلَن َأْقـــَرُب ِممَّا َكاَن ِحيَن 
آَمنَّـــا. َقـــْد َتَناَهـــى اللَّْيـــُل َوَتَقـــاَرَب النََّهـــاُر، 
َفْلَنْخَلـــْع أَْعَمـــاَل الظُّْلَمـــِة َوَنْلَبـــْس َأْســـِلَحَة 
النُّـــوِر. ِلَنْســـُلْك ِبِلَياَقـــٍة َكَمـــا ِفـــي النََّهـــاِر« 
)رو11:13-13(. 1. العمـــق برهـــان 
األصالـــة واالتحـــاد باهلل: الحيـــاة مع هللا 
فيهـــا دســـم وغنى، فيها أســـرار، فيها نمو 
وانطـــالق، ولكـــي نـــدرك هذا كلـــه نحتاج 
إلـــى العمـــق: »ِلَيِحـــلَّ اْلَمِســـيُح ِباإِليَمـــاِن 
ُســـوَن  ُلوَن َوُمَتَأسِّ ِفـــي ُقُلوِبُكـــْم، َوَأْنُتْم ُمَتَأصِّ
ِفـــي اْلَمَحبَّـــِة، َحتَّـــى َتْســـَتِطيُعوا َأْن ُتْدِرُكوا 
يِســـيَن، َمـــا ُهـــَو اْلَعـــْرُض  َمـــَع َجِميـــِع اْلِقدِّ
ـــوُل َواْلُعْمـــُق َواْلُعْلـــُو« )أف17:3- َوالطُّ

18(. واضـــح من كلمـــات القديس بولس 
مقـــدار أصالتـــه وعمقـــه فـــي فهـــم طبيعـــة 
الحيـــاة مـــع المســـيح، فاإلنســـان العميـــق 
هـــو أصيـــل في تديُّنه وناٍم فـــي روحياته، 
وهـــو فـــي عمقـــه يـــزداد اقتراًبـــا مـــن هللا 
وبالتالـــي اتحاًدا به. 2. العمق اســـتقرار 
للنفس وارتقـــاء لألفضل: من المعروف 
العميـــق  الغاطـــس  ذات  الســـفينة  أن 
تســـير فـــي القنـــوات المالحيـــة الضخمـــة 
مســـافات  وتقطـــع  الكبيـــر،  العمـــق  ذات 
ضخمـــة، وتصـــل إلـــى أقصـــى األماكـــن 
هـــذه ال  فـــي مســـيرتها  والقـــارات، وهـــي 
تهتـــز وال تتمايـــل، بـــل تســـير فـــي رســـوخ 
وثبـــات مهمـــا اهتزت األمـــواج وتالطمت 
لـــه  العميـــق  اإلنســـان  بالســـفينة.. هكـــذا 
طموحاتـــه وهـــو ال يتدّنى قـــط، إنما دائما 
يرتقـــي ويتســـامى. ال ينشـــغل بالصغائر، 
إنمـــا فـــي شـــهوة روحيـــة يحلِّـــق نحـــو هللا. 
الحيـــاة:  لهـــدف  تحقيـــق  العمـــق   .3
للحيـــاة هـــدف نســـعى لتحقيقـــه، والهـــدف 
هـــو المســـيح »ِلـــَي اْلَحَيـــاَة ِهـــَي اْلَمِســـيُح 

ُهـــَو ِرْبـــٌح« )فـــي21:1(، فـــإن  َواْلَمـــْوُت 
كان الـــرب هـــو مصـــدر الحيـــاة فهـــدف 
حياتنـــا هـــو التمتـــع بهذا اإلله. الســـطحي 
ال يفهـــم عـــن الحيـــاة ســـوى لـــذة الجســـد 
رســـالة  فيفهـــم  العميـــق  أّمـــا  وشـــهواته، 
َمْخُلوِقيـــَن  َعَمُلـــُه،  َنْحـــُن  »أَلنََّنـــا  الحيـــاة 
َصاِلَحـــٍة،  أَلْعَمـــال  َيُســـوَع  اْلَمِســـيِح  ِفـــي 
َنْســـُلَك  ِلَكـــْي  َهـــا  َفَأَعدَّ هللُا  َســـَبَق  َقـــْد 
ِفيَهـــا« )أف1٠:2(. 4. العمـــق غلبـــة 
وانتصـــار: إذا كانـــت الحـــروب الروحيـــة 
تُـــرى  يـــا  فمـــن  الجميـــع،  ضـــد  موّجهـــة 
اإلنســـان  والنصـــرة؟  الغلبـــة  لـــه  ســـتكون 
الضعيف روحًيا بســـبب ســـطحيته وفتوره 
ًضـــا للســـقوط  الروحـــي ســـيكون أكثـــر تعرُّ
االنســـان  أّمـــا  الروحيـــة،  الحـــروب  فـــي 
ـــق فـــي حياتـــه وعباداتـــه وصلتـــه  المتعمِّ
أن  فيقـــدر  الـــروح  بأســـلحة  يتقـــّوى  بـــاهلل 

يثبـــت ضـــد مكايـــد إبليـــس.

 .1 العميـــق:  الشـــخص  صفـــات 
هـــادئ ويحيـــا في التركيز: يضـــع أمامه 
األهداف الروحية السامية وال يلتفت إلى 
التفاهات. يركض في الميدان لكي يفوز 
بالجعالـــة، وإذ يجاهـــد ألجل هـــذا الهدف 
يضبـــط نفســـه فـــي كل شـــيء. 2. ينمـــو 
ـــي َقْد ِنْلـــُت َأْو ِصْرُت  كل يـــوم: »َلْيـــَس َأنِّ
ـــي َأْســـَعى َلَعلِّـــي ُأْدِرُك الَِّذي  َكاِمـــاًل، َولِكنِّ
أَلْجِلِه َأْدَرَكِني َأْيًضا اْلَمِســـيُح َيُسوُع. َأيَُّها 
اإِلْخَوُة، َأَنا َلْســـُت َأْحِســـُب َنْفِســـي َأنِّي َقْد 
ـــي َأْفَعـــُل َشـــْيًئا َواِحـــًدا: ِإْذ  َأْدَرْكـــُت. َولِكنِّ
َأَنـــا َأْنَســـى َمـــا ُهَو َوَراُء َوَأْمَتـــدُّ ِإَلى َما ُهَو 
اُم، َأْســـَعى َنْحَو اْلَغـــَرِض أَلْجِل َجَعاَلِة  ُقـــدَّ
َدْعَوِة هللِا اْلُعْلَيا ِفي اْلَمِســـيِح َيُســــــــــــــــــــــــوَع« 
خلواتـــه  لـــه   .3 )فـــــــــــــــي14-12:3(. 
المتجـــّددة: فـــي المخدع، يقوم بالســـجود 
والميطانيـــات وانســـكاب روحـــي جميـــل، 
قـــد ال يلمحـــه أحد ولكنهم يحســـون بثماره 
فيمـــا بعـــد. 4. له افـــراز وكلمة وتمييز: 
ال يقبـــل على نفســـه الجلـــوس في مجلس 
طريـــق  فـــي  الوقـــوف  أو  المســـتهزئين 
الخطاة أو الســـلوك في مشورة المنافقين. 
هـــو فـــي عمقـــه »... َكَشـــَجَرٍة َمْغُروَســـٍة 
ِعْنـــَد َمَجـــاِري اْلِمَيـــاِه، الَِّتي ُتْعِطـــي َثَمَرَها 
َمـــا  َوُكلُّ  َيْذُبـــُل.  اَل  َوَوَرُقَهـــا  َأَواِنـــِه،  ِفـــي 
َيْصَنُعـــُه َيْنَجـــُح« )مـــز1(. فـــي عمقـــه ال 
الكاذبـــة وأفـــكاره  العالـــم  بفلســـفة  ينخـــدع 
المخادعـــة. 5. يفهـــم أن حياته تتمركز 
فـــي مفهوم واحد: »... اتَّـــِق هللَا َواْحَفْظ 
َوَصاَيـــاُه، أَلنَّ هـــَذا ُهـــَو اإِلْنَســـاُن ُكلُّـــُه« 
)جـــا13:12(. إنـــه يضـــع حســـاًبا دقيًقـــا 
لألبديـــة وســـاعة وقوفـــه أمـــام هللا، ولـــذا 
فمخافـــة هللا تمـــأل قلبـــه وكيانـــه وتحفـــظ 
أمامـــه  ويضـــع  االنضبـــاط،  فـــي  حياتـــه 
»ِإْن ُكْنتُـــْم َتْدُعـــوَن َأًبـــا الَّـــِذي َيْحُكـــُم ِبَغْيِر 
ُمَحاَبـــاٍة َحَســـَب َعَمـــِل ُكلِّ َواِحـــٍد، َفِســـيُروا 
َزَمـــاَن ُغْرَبِتُكـــْم ِبَخـــْوٍف« )1بـــط17:1(.

avvatakla@yahoo.com

القمص يوساب يىس
من إيبارشية أسوان

رقد في الرب، يوم الجمعة 12 نوفمبر 2٠21م، األب الفاضل القمص 
يوســـاب يســـى كاهن كنيســـة رئيس المالئكة ميخائيل بقرية الشـــراونة مركز 
بإدفـــو التابعـــة إليبارشـــية أســـوان، عـــن عمـــر تجـــاوز 52 ســـنة وبعـــد خدمـــة 

كهنوتية اســـتمرت 8 ســـنوات فقط.
ُوِلـــَد األب المتنيـــح فـــي 18 أكتوبـــر 1969م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 7 يوليو 

2٠13م، ونـــال درجـــة القمصيـــة فـــي 3٠ يناير 2٠2٠م.
وأقيمـــــــــــــــت صلــــــــــــوات تجنيزه في كنيســـته في التاســـعة من صباح اليوم 
التالـــي. خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والنائـــب 
البابوي ألســـوان، ولمجمع اآلباء كهنة إيبارشـــية أســـوان، في نياحة األب 

المبارك القمص يوســـاب يســـى، وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص صموئيل بليب
من شبرا الجنوبية

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، يـــوم الجمعـــة 12 نوفمبـــر 2٠21م، 
األب الفاضـــل القمـــص صموئيل لبيب كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالوجوه 

فـــي شـــبرا التابعـــة لقطـــاع كنائـــس شـــبرا 
الجنوبيـــة، عـــن عمـــر تجـــاوز 75 ســـنة 
وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت 34 عاًما.
ُوِلـــَد األب المتنيـــح فـــي 2٠ أكتوبـــر 
1946م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 23 ينايـــر 
فـــي  القمصيـــة  درجـــة  ونـــال  1987م، 
17 مـــارس 2٠17م، وهـــو والـــد القـــس 

تومـــاس القمـــص صموئيـــل.
وأقيمـــت صلـــوات تجنيزه فـــي الثانية 
عشـــرة منتصـــف ظهـــر يـــوم األحـــد 14 
الســـيدة  فـــي كنيســـة  نوفمبـــر 2٠21م، 
وصلـــى  شـــبرا،  فـــي  بالوجـــوه  العـــذراء 
صلـــوات التجنيز نيافـــة األنبا تيموثاوس 
إلـــى  القمـــح،  ومنيـــا  الزقازيـــق  أســـقف 
األســـقف  مـــكاري  األنبـــا  نيافـــة  جانـــب 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــبرا الجنوبيـــة.

اآلبـــاء  الصلـــوات  فـــي  وشـــارك 
كهنة شـــبرا وشـــعب الكنيســـة وآباء من 
كنائـــس وأديـــرة الفيوم وديـــَري البرموس 
والقديـــس األنبا بيشـــوي وقطاع كنائس 
مصـــر القديمـــة، باإلضافـــة إلـــى راعي 
كنيســـة العـــذراء للكاثوليك بقبـــة الهواء 
فـــي شـــبرا، وعدد مـــن نـــواب البرلمان.
خالـــص تعازينــــــــــــا لنيافـــة األنبا 
مكاري األســـقف العام لقطاع كنائس 
شـــبرا الجنوبيـــــــــــة، ولمجمـــع اآلباء 
كهنـــة القطاع، وللقـــس تومــــــــــــاس 
القمـــص صموئيـــل، فـــي نياحة األب 
المبـــارك القمـــص صموئيـــل لبيـــب، 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيـــه.

شكر وذكرى األربعين
لألم الغالية

المقدسة 
فكيهة نجيب شنوده

بتسليم إلرادة هللا
تتقدم األسرة بخالص الشكر لكل من 

تفضل بمواساتهم
وُتقيم القداس اإللهي لروحها الطاهرة

يوم الجمعة
الموافق 2٠21/12/3 

بكنيسة مارمرقس بالسيل بأسوان
أذكرينا يا أمنا الحبيبة 

أمام عرش النعمة
اسحق شفيق وأرميا ومريم بأسوان

فاروق نجيب واخوته بقنا
نادية نجيب باألقصر
عائلة فرج متياس 
وغالي متياس بأسوان

وكوم أمبو وسلوا
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تقـــرأ الكنيســـة لنـــا مثـــل الـــزارع مرتيـــن فـــي األحد 
األول والثاني من شهر هاتور، ونسمع فيها: »َخَرَج 
الـــزَّاِرُع ِلَيْزَرَع َزْرَعُه« )لو5:8(، ويواكب ذلك موســـم 
الزراعة الفصل الزراعي الشـــتوي، كمثل حي معاش 
فـــي الحيـــاة العملية، لكي يصل لنـــا المغزى الروحي 
هـــو  ليـــزرع   ἐξῆλθὲν خـــرج  الـــذي  الـــزارع  منـــه. 
الرجـــل الـــذي ُيلقـــى البـــذور فـــي األرض لتنبـــت: هو 
 ἐξῆλθoν الكلمـــة المتجســـد الـــذي قـــال: »َخَرْجُت
ِمـــْن ِعْنـــِد اآلِب َوَقـــْد َأَتْيـــُت ِإَلـــى اْلَعاَلـــِم َوَأْيًضـــا َأْتُرُك 
يقـــول  )يـــو28:16(،  اآلِب«  ِإَلـــى  َوَأْذَهـــُب  اْلَعاَلـــَم 
القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم: ]خـــرج ذاك الـــذي هـــو 
كائـــن فـــي كل مـــكان، غيـــر محـــدود بمـــكان؛ جاءنـــا 
في ثوب جســـدنا. يتحّدث المســـيح بحق عن اقترابه 
إلينـــا كخـــروج. ألننـــا قـــد ُطردنـــا خـــارج هللا كمـــن هـــم 
مطروديـــن مـــن حضرة الملك. لكن ذاك الذي يرغب 
فـــي مصالحتهـــم مـــع الملـــك يخـــرج إليهـــم، ويتحـــّدث 
ُيحضرهـــم  تأّهلـــوا  ومتـــى  المملكـــة،  خـــارج  معهـــم 
إلـــى الحضـــرة اإللهّيـــة. هـــذا هـــو مـــا فعلـــه المســـيح[ 
)عظـــات علـــى إنجيـــل متـــى 45(. خـــرج فـــى مـــلء 
الزمـــان، دون أن يتـــرك أو ينفصـــل عـــن أبيـــه، فهـــو 
]مالـــئ الـــكل وكائـــن فـــي أبيـــه[، فحضـــن اآلب ال 
يخلـــو أبـــًدا من االبن. خرج من بيته الســـماوى لينزل 
علـــى األرض إلـــى معمـــل االتحاد في بطـــن العذراء 
وُوِلـــد )وخـــرج( مـــن بيـــت لحم »َأمَّا َأْنِت َيـــا َبْيَت َلْحِم 
َأْفَراَتـــَة َوَأْنـــِت َصِغيـــَرٌة َأْن َتُكوِنـــي َبْيـــَن ُأُلـــوِف َيُهـــوَذا 
َفِمْنـــِك َيْخـــُرُج ِلي الَّـــِذي َيُكوُن ُمَتَســـلًِّطاَعَلى ِإْســـَراِئيَل 
َوَمَخاِرُجـــُه ُمْنـــُذ اْلَقِديـــِم ُمْنـــُذ َأيَّـــاِم اأَلَزِل« )مي2:5(. 
»َخـــَرَج الـــزَّاِرُع ِلَيـــْزَرَع« بإرادتـــه: بإرادتـــه الحرة 
تجســـد، بمحبتـــه الكاملـــة خـــرج ليـــزرع، تخلـــى مـــن 
مجـــده، ليصلـــح مـــا فعلتـــه الخطيئـــة فـــي اإلنســـان 
الـــذي ُطـــرد مـــن الفـــردوس، خـــرج الغنـــي ليفتقر لكي 
نغتنـــي بفقـــره )2كو9:8(. يـــرى القديس اكليمنضس 
الســـكندرّي أن الكلمـــة خـــرج: ]ُمعلًِّمـــا أّواًل وقبـــل كل 
شـــيء، يعمـــل معنـــا كمـــا نفعـــل نحـــن بأوالدنـــا، إنـــه 

كلمـــة الحـــق، كلمـــة عـــدم الفســـاد، طـــاِرد المـــوت، 
يبنـــي هيـــكل هللا فـــي النـــاس، فيأخذهـــم هللا مســـكًنا 
ـــال إلى  لـــه، فالمريـــض يحتـــاج إلـــى ُمخلِّـــص، والضَّ
ُمرِشـــد، واألعمـــى يحتـــاج إلى من يقـــوده إلى النور، 
والِعَطـــاش إلـــى الينبـــوع الحـــي الذي َمن يشـــرب منه 
ال يعطـــش أبـــًدا، والموتـــى إلى الحيـــاة، والِخراف إلى 
راعـــي، واألبنـــاء إلى ُمعلِّم، تحتاج البشـــرية كلها إلى 

المســـيح )المربـــي والـــزارع([ )المربـــي9:2(.
الـــزارع هـــو واضع البذرة في الوجود ألن: »ُكلُّ 
ـــا َكاَن«  َشـــْيٍء ِبـــِه َكاَن َوِبَغْيـــِرِه َلـــْم َيُكـــْن َشـــْيٌء ِممَّ
)يـــو3:1(، نحـــن البـــذار وليـــس لنا قيمـــة ما لم نوجد 
فـــي يـــد الـــزارع الحقيقّي. الزارع عـــارف بالبذرة، فكما 
نصلـــي فـــي صالة التحليـــل: ]أنت العـــارف بضعف 
البشـــر[، لذلـــك اشـــفق علينـــا ووهب البـــذرة الضعيفة 
حيـــاة بينمـــا كانـــت مدفونة للمـــوت )تـــك17:2(، لذا 
تحنـــن وخـــرج لُيعيـــد خلـــق اإلنســـان ليصبـــح: »ِفـــي 

اْلَمِســـيِح َفُهـــَو َخِليَقـــٌة َجِديـــَدٌة« )2كو17:5(
ليـــزرع الحب: خـــرج ليزرع الَحب فـــي األرض، 
مقابـــل رئيـــس هـــذا العالـــم زارع الخصومـــات، ليـــزرع 
التعاليم المحيية، ال ليدين األرض بعد، بل ليخلِّص 
مـــا قد هلك، وينتشـــر ملكـــوت هللا على الطريق ببذر 
الكلمـــة. فالعمـــل الكـــرازّي ال يقـــوم علـــى المنطـــق أو 
الفصاحـــة أو الحكمـــة األرضّيـــة، لحمـــل الناس على 
التفكيـــر بطريقـــة مـــا، بـــل يقـــوم أيًضـــا بـــزرع بـــذار 
كلمـــة هللا الحيَّـــة في تربة القلوب البشـــرية، كما يقول 
القديـــس بطـــرس الرســـول: »ِإنَّكـــم وِلدتُـــم ِوالدًة ثاِنَية، 
ال ِمـــن َزْرٍع فاِســـد، بـــل ِمـــن َزْرٍع َغيـــِر فاِســـد، ِمـــن 

َكِلَمـــِة هللِا الَحيَّـــِة الباِقَيـــة« )1بط23:1(.
لـــذا يدعونـــا القديـــس اكليمنضـــس الســـكندرّي 
قائـــاًل: ]اســـمعوا أيهـــا البعيـــدون، ويـــا أيهـــا القريبون، 
فـــإنَّ اللوغـــوس ليـــس مخفًيـــا عـــن أحـــد، إنـــه النـــور 
العالـــم  فـــي  يُعـــد  لـــم  للـــكل،  ُيِضـــيء  الـــذي  العـــام 
ُظلمـــة، لُنســـِرع إلـــى خالصنا ولُنســـِرع إلـــى تجديدنا[ 

.)Protrepticus9(
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املحاسب برتى فيكتور
املهندس نزيه فيكتور

يهنئون
صاحب الغبطة والقداسة البابا املعظم

األ��ا ��ا�روس ا��ا�� 
بابا االسكندرية

 وبطريرك الكرازة املرقسية

بعيد سيامته التاسع 
وجلوسه على كرسى مارمرقس الرسول
متطلعني ان تكون كل سنوات حبريته 

مفعمة بالحب والعطاء مثمرة بالخيرات والبركات   
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 سم  21 × 8إعالن ألوان بمجلة الكرازة ، مقاس 

 ،احسَبني أمين   أشكُر المسيَح يسوَع ربَّنا الذي قوَّانـي، أنه»
 (12: 1تي1) «إذ جعَلني للخدَمة  

 ديـر الشـهيد العظـيم مارمينـا العجـائبي بمريـوط
 مجمع رهـبـان الديرو ، ئيس الديرسقف ور مينا أآڤا األنبا كـيرلس 

  صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني يهنئــون 
 بالعيد التاسع لجلوسه على كرسي مارمرقس

 طالبين من الرب أن يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمية.
 ويشكرون قداسته لمباَركته للسيامات الكهنوتية.

  لسيامات:كما يشكرون اآلباء األساقفة الذين اشتركوا في ا
 األنبا قزمان، األنبا إرميا، األنبا ثيئودوسيوس، األنبا إيالريون، 

 األنبا اكليمندس، واألنبا أكسيوس.
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ـــاء  ـــان ويهنئـــون اآلب ـــى نعمـــة القسيســـية:الرهب  القـــس صـــرابامون،  عل
 دوسيوس.القس مرقس، والقس ثيؤ  القس نيقوالوس،
ص غبريال، القمص سـوريال، القم رتبة القمصية: علىويهنئون اآلباء 

 القمص سارافيم، القمص إبراهيم، والقمص يعقوب. القمص شاروبيم،
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