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عدد خاص بمناسبة الزيارة التاريخية
 لقداسة البابا تواضروس

 إلى دولة الكويت
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“َوأُِقيُم َعَلْيَها ُرَعاًة َيْرَعْوَنَها 
َفاَل َتَخاُف َبْعُد َواَل َتْرَتِعُد 

 ” بُّ َواَل ُتْفَقُد، َيُقوُل الرَّ
)إرميا4:23(

قدا�سة البابا القارئ

اِني الَباَبا توا�سرو�س الثَّ

ُة َل َت�ْسُقُط اأََبًدا الَمَحبَّ

�ُس الَميُرون الُمَقدَّ

ُة الَباَبا اأُُبوَّ

اإنجازات قدا�سة البابا توا�سرو�س الثاني

َيا�َسة َقَدا�َسُة الَباَبا توا�ســـرو�س َوال�سِّ

ُة الَبـــــــــــــاَبا َوَطِنيَّ

َقَدا�َسُة الَباَبا: َيْفَتُح َنَواِفَذ الإِْبَداِع
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بناءة  »القراءة« وهى هواية  البابا  قدا�سة  من هوايات 

لأنه ِقيل »الإن�سان هو ما يقراأ« ، لهذا كان هذا العدد من 

»مجلة الينبوع« والتي ت�سدرها اأ�سرة اأبو �سيفين لل�سباب 

من الخريجين والمتزوجين حديثاً

خليفة  ا�ستقبال  ف��ي  م�ساعره  ع��ن  يعبر  ال�سباب  اأراد 

مارمرق�س وكاروز القرن الحادى والع�سرون ،

حياته  اهلل  اأط��ال  الثانى  توا�سرو�س  الأنبا  البابا  قدا�سة 

ومتعنا ب�سلواته ، فكان هذا »العدد الخا�س« للمجلة ..

زيارة تاريخية لقدا�سته ، لأنها اأول زيارة لبابا م�سري 

من  كريمة  �سامية  بدعوة   ، ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  اإل��ى 

ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمير البالد الُمفدى

ال�سيخ / �سباح الأحمد الجابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه.

والتقدير  الحب  كل  يكن  البابا  قدا�سة  اأن  والمعروف 

للكويت ومنذ زمان بعيد ، حيث اأدلى قدا�سته بت�سريحات 

وهى   ، »العربى«  فترة مجلة  منذ  يقراأ  اأن��ه  وذك��ر  كثيرة 

الإع��الم  وزارة  ت�سدرها   ، عربية  ثقافية  �سهرية  مجلة 

الكويتية ، فقدا�سته قد ارتبط فكرياً بالكويت والآن يحل 

عليها �سيفاً عزيزاً ليرى بنف�سه ما قراأه وما �سمعه واأكثر 

منه بكثير.

وتعاليمكم  بحياتكم  قلوبنا  في  قدا�ستكم  حللتم  لقد 

اهلل  �ساكرين  بكم  فمرحباً   ، كني�ستنا  في  تحلوا  اأن  قبل 

على ما اأعطانا من اأبوتكم ومحبتكم ورعايتكم ..

دمتم قدا�ستكم .. واإلى مدى الأعوام ،

قداسة البابا القارئ

 �أبنا�ؤكــــم

 �أ�ســـرة �أبي �سيفــــين

)مجلة ينبوع المحبة(

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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الَباَبا تواضروس الثَّاِني
بابا اإلسكندريُة َوبَْطِريَْرٌك الكرازة المرقسية 118

)2012 م - إِلَى ُمْنَتَهى األَْعَواِم(
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ُة َلقدا�سته:  ِليَّ الَمِديَنُة الأَ�سْ

ُر. ْقَهِليَُّة( ِم�سْ المن�سورة )الدَّ

ْهَبَنِة: ال�سُم َقْبَل الرَّ

ْبِحي َباِقي �ُسلَْيَماِن. د. َوِجيه �سُ

ال�سُم َقْبَل الَبْطِرَيْرِكيَّة: 

اِهب ثيوؤدور الأنبا بي�سوي - ُهَو  الرَّ

ْو تادر�س 
َ
َنْف�ُس ِا�ْسِم توا�سرو�س اأ

�ْسُقَف َعاُم 
ُ
- الأنبا تاو�سرو�س اأ

َر. الُبَحْيَرِة ِبِم�سْ

التر�سح للبطريركيه:

 9 هاتور 1729 �س - 18 نوفمبر 

2012م 

الدير الذي ترهب فيه: دير 

الأنبا بي�سوي، َواِدي النطرون، 

ُر. ِم�سْ

ُطُفوَلُتُه:

اَلَثاِء الُمَواِفِق  ُوِلَد قدا�سته َيْوَم الثُّ

٤ ُنوَفْمَبِر �َسَنٍة 19٥2 م. )َوُهَو َنْف�ُس 

َي�����ْوٍم ُوُق�����وٌع ال���ُق���ْرَع���ُة َع��لَ��ْي��ِه 

َعاَم  للبطريركية  ْخِتَياِرِه  ِلِ

َيْعَمُل  َك���اَن  َوَواِل�����ُدُه   ،)2012

ُم���َه���ْن���ِد����َس ِم�������َس���اَح���ٍة، َوَك�����اَن 

لإْخ���َوِت���ِه.  ْك���َب���ُر 
َ
الأ َخ 

َ
الأ ُه���َو 

التَّْعِليَم  َواِل���َدُت���ُه  َوَت��َع��لَّ��َم��ْت 

القدي�سة  َدْي����ِر  ِف���ي  ل�����ي  وَّ
ُ
الأ

ْخ���َت 
ُ
ِه��َي الأ َوَك��اَن��ْت  دميانة، 

���َغ���ُر لإْخ���َوِت���َه���ا. َوَك����اَن  ����سْ
َ
الأ

ا،  ِج��دًّ ِللنَِّظاِم  ا  ُمِحبًّ ال��َواِل��ُد 

ُة  )الإِنْجِليِزيَّ ِلُلَغاٍت  ا  وُمِحبًّ

ِب�َسَبِب  َوَذِل��َك  َوالَفَرْن�ِسيَُّة(، 

َت��َع��اُم��اَلِت��ِه َم���َع ُم��َه��ْن��ِد���ِس��ي��َن 

ْت َواِلَدُتُه  ِاْهَتمَّ َجاِنَب. َوَقْد 
َ
اأ

ِبالَكِني�َسِة  ْب��َن��اِء 
َ
الأ ِب��ِاْرِت��َب��اِط 

َل��ى  اإِ ِبالإِ�َساَفِة  َوِبالَمْدَر�َسِة 

����َس���ِريِّ َب��ْي��َن��ُه��ْم. 
ُ
��َراُب��ِط الأ ال��تَّ

َعاَلُمَها  ٌة،  َعاِديَّ �ْسَرًة 
ُ
اأ َفَكاَنْت 

��ُة  ُه���َو ال��َك��ِن��ي�����َس��ُة َوال���ِخ���ْدَم���ُة َوَم��َح��بَّ

ِبالإِ�َساَفِة  �ُس،  الُمَقدَّ َوال��ِك��َت��اُب  اهلِل 

��ِة ِم���ْن ُف�����َس��ٍح  ��اِح��َي��ِة الإج��ت��م��اِع��يَّ ِل��ل��نَّ

َق�����اِرِب َوال��ُم�����َس��اَرَك��ِة، 
َ
َوَت�����َزاُور َم���َع الأ

ا. َوَكاَن الَبْيَت محًبا ِللِقَراَءِة ِجدًّ

����َرُة ِف���ي ال��َم��ِع��ي�����َس��ِة  �����سْ
ُ
��لَ��ْت الأ َت��َن��قَّ

��نِّ ٥  ��ى ���سِ َم���ا َب��ْي��َن ال��م��ن�����س��ورة )َح��تَّ

�َسَنَواٍت( َو�سوهاج )َحتَّى �ِسنٍّ َما َبْيَن 

الثَّاِمُن َوالتَّا�ِسِع( َودمنهور

َوَلِه  َوال�سكندريُة.  َتْقِريًبا(   19٦1(

َيْت ِفي  ْكَبُر ُتُوفِّ
َ
ْخٌت اأ

ُ
َخَواٌت )اأ

َ
َثاَلَثٌة اأ

ِبَثاَلَثُة  َغُر  �سْ
َ
اأ ْخ��ٌت 

ُ
اأ  - ِغيَرٍة  �سَ �ِسنٍّ 

َغُر  �سْ
َ
اأ ْخ����َرى 

ُ
َواأ “ُهَدى” -  ���َس��َن��َواُت 

“ِدينا” ُوِل���َدْت ِفي  َع��اِم   12 ْو 
َ
اأ  11 ِب 

دمنهور، َوَرَحلَْت َحَواَلْي َعاٍم 2009(، 

19٦7م  ٣ يونيه  َي���ْوُم  َواِل����َده  َوَرَح����َل 

ُة  الإعداِديَّ ِاْمِتَحاٍن  َيْوِم  َل  وَّ
َ
اأ َباٌح  )�سَ

ِل���ل���َف���َت���ى َوِج�����ي�����ه، َوَق�����ْب�����َل ال����َح����ْرِب 

ِبَيْوَمْيِن(.

ِزَي���اَرِة  َع��ْن  �سِيَعت 
ُ

اأ ُة  ِق�سَّ َوُه��َن��اَك 

اإَِلى  �ْسَرِة )َوْقَت ُطُفوَلِة قدا�سته( 
ُ
الأ

َربَّ��ت  ��ُه  نَّ
َ
ِب��اأ اِد�ِس،  ال�سَّ كيرل�س  الَباَبا 

َلَك  “�َسَيُكوُن  َل��ُه:  َوَق��اَل  َكْتُفُه  َعلَى 

َة  الِق�سَّ َه���ِذِه  َوَل��ِك��نَّ  َعِظيٌم”.  ���َس��اأٌْن 

َق��َدا���َس��ُة  ِي��ُق��ول  َح��ْي��ُث  �َسِليَمٌة،  َغ��ْي��َر 

َكالتاِلي:  َك���اَن  َح���َدث  َم��ا  ْن 
َ
اأ ال��َب��اَب��ا 

ْو 
َ
��اِل��َث��ِة اأ ���ُه َوُه���َو ِف��ي ال��َم��ْرَح��لَ��ِة ال��ثَّ نَّ

َ
اأ

َما  َكاُنوا  ِعْنَدَما  ِة  اِلْبِتَداِئيَّ اِبَعِة  الرَّ

ْن َذَهَبْت 
َ
اأ ْغ��َراٌب ِفي دمنهور، 

َ
اأ َزاُل��وا 

الَباَبا  اإَِل���ى  ِبِطْفِلَها  َح���د 
َ
اأ َي���ْوم  مُّ 

ُ
الأ

لكي  �سمام�سة  ر�ساَمِة  َوْقَت  كيرل�س 

َكِبيُر  ْخ��َرَج��ُه 
َ
اأ َوَلِكْن  �سما�ًسا،  ير�سم 

���اُب���وِر  ٍة ِم����ْن ال���طَّ ال�����س��م��ام�����س��ة ِب����ِح����دَّ

مُّ َباِكَيًة اإَِلى 
ُ
ِلَكْوِنِه َغِريًبا، َوَرَجَعْت الأ

ِة  يَّ َهمِّ
َ
ِباأ ْفُل  الطِّ َي�ْسُعْر  َوَلْم  الَمْنِزِل، 

َر الَواِلَد ِمْن  الَمْوِقِف، َوِعْنَدَما َح�سَ

ال��َع��َم��ِل َوَوْج���ِدَه���ا ِف��ي َه���ِذِه ال��َح��اَل��ِة، 

َل��َه��ا،  اإَِط�����اِر تطييب ال��َخ��اِط��ُر  َف��ِف��ي 

َي��ْر���ُس��ُم��وُه  “ُبْكَرة  َل��َه��ا:  َق���اَل 

�ْسُقًفا”.
ُ
اأ

ِخْدَمُتُه َوَتْعِليُمُه:

ْيِف  ِف��ي �سَ ال��ِخ��ْدَم��َة   
َ
َب����َداأ

ِة  الثَّاَنِويَّ ِل����يِّ  وَّ
َ
الأ ال��َم��ْرَح��لَ��ِة 

َك��ِن��ي�����َس��ِة  ِف����ي  19٦8م  ����َس���َن���ٍة 

ِبدمنهور،  ��ِة  اَلْث��ِريَّ الِماَلِك 

ِجْرِج�ُس  ِميَخاِئيل  بونا 
َ
اأ َمَع 

)ُر�ِسَم �َسَنَة 19٦٣م، َوَكاَن ُهَو 

َحتَّى  َوِج��ي��ه  د.  ِاْع��ِت��َراف  ب 
َ
اأ

ْي���َر(، َوَق����ْد َك��اَن  ُدُخ���وِل���ِه ال���دَّ

الثَّاِلِث  الَباَبا �سنوده  َقَدا�َسُة 

َيْذَهُب َلَها ُكلَّ َفْتَرٍة َويْق�سي 

���ْس��ُب��وًع��ا َك��اِم��اًل )في 
ُ
ِف��ي��َه��ا اأ

�ْسُقًفا 
ُ
ْن َكاَن اأ

َ
َت اأ دمنهور( َوقَّ

َعلَى  ��َل  َح�����سَ َوَق���ْد  ِللتَّْعِليِم، 

�َسَنٌة  ُة  الَعامَّ َة  الثَّاَنِويَّ �َسَهاَدِة 

1970م.

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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ْيَدَلِة  َح�َسَل َعلَى َبَكاُلورُيو�س ال�سَّ

197٥م  �َسَنٌة  الإ�سكندريِة  ِب��َج��اِم��َع��ِة 

ا َم����َع َم���ْرَت���َب���ِة  ���د ِج�����دًّ ِب���َت���ْق���ِدي���ٍر َج���يِّ

ِبَح  ُي�سْ ْن 
َ
ِباأ َيْحُلُم  َكاَن  َوَقْد  َرِف.  ال�سُّ

�����ُه - َوَح�����َس��َب َت��ْع��ِب��ي��ِر  نَّ
َ
، ِلأ ��ْي��َدِل��يٌّ ���سَ

�َسْخ�ٌس  ُه��َو  ْيَدِليُّ  “ال�سَّ  - َقَدا�َسِتِه 

َمَر�س  ِب�َسَبٍب  َوَذِلَك  النَّا�َس”،  ُيريُح 

 Peptic َواِلِده ِبُقْرَحٍة ِفي الِمْعَدِة

ُي��ْع��ِط��َي��ُه  ��ِب��ي��ُب  ال��طَّ َوَك����اَن   ،ulcer
ِف��ي الَمْرَحلَِة  َوُه���َو  َف��ُي��ْن��َزُل  ��ًة،  ُرو���س��تَّ

 ، ْيَدِليِّ ال�سَّ اإَِل��ى  ��ُة  اِلْب��ِت��َداِئ��يَّ ِل���يُّ  وَّ
َ
الأ

��ِة، َوُي��ْع��َط��ى  و���َس��تَّ ��َراٍء َم��ا ِف��ي ال��رُّ ِل�����سِ

َواُء ِل��ل��َواِل��د، َوِع��ْن��َدَم��ا َي��َت��َن��اَوُل��ُه  ال�����دَّ

ِفي  َفِاْرَتَبَط  اَحِة،  ِبالرَّ َي�ْسُعُر  الَواِلُد 

َهَذا  ْن 
َ
ِب��اأ َغِرِه،  �سِ ِمْن  َقَدا�َسِتِه  ِذْه��ِن 

ْخ�ُس ُيريُح الآَخِريَن. ال�سَّ

ِم���ي���ُن 
َ
اأ ���َم  ُر����سِ 197٥م  ���َس��َن��ٍة  َوِف�����ي 

ِخْدَمُة َكِني�َسِة الِماَلِك ِبدمنهور

���ُة ِه��َي  ���يَّ ����َس���ا����سِ
َ
َك���اَن���ْت ِه���َواَي���ُت���ُه الأ

��ِوي��َر  �����سْ ال����ِق����َراَءُة. َوَك�����اَن َي��ْع�����َس��ُق ال��تَّ

َلَدْيُه  َيُكْن  َلْم  َوَلِكْن   ، الُفوُتوْغَراِفيَّ

ْن 
َ
اأ َبْعَد  ِخ��ي��ًرا 

َ
اأ رَها  ْح�سَ

َ
َواأ َكاِميَرا. 

َج ِبُع�ْسِر �َسَنَواٍت َوُهَو ِفي َمِديَنٍة  َتَخرَّ

ْمِن  َوِم���ْن �سِ اأن��ج��ل��ت��را.  اأك�����س��ف��ورد - 

. َمَواِهِبِه َكَذِلَك َمْوِهَبُة الَخطِّ

�ِسْبَتْمَبِر   27 ِفي  اأغن�سط�ًسا  �ُسيَِّم 

نيافة  ال��َج��ِل��ي��ِل  ال��ِح��ْب��ِر  ِب��َي��ِد  197٥م 

ِج ِمْن  الأنبا باخوميو�س )َبْعَد التََّخرُّ

الَجاِمَعِة، ِبالَرْغِم ِمْن ِبَداَيِة ِخْدَمِتِه 

��اِن��َي��ُة  ْو ال��ثَّ
َ
اأ ِل������يُّ  وَّ

َ
ِم���ْن ال��َم��ْرَح��لَ��ِة الأ

ُة(. الثَّاَنِويَّ

ِة  الُكلِّيَّ َب��َك��اُل��ورُي��و���س  َع��لَ��ى  َح�َسَل 

الإك���ل���ي���ري���ك���ي���ة ِم�������ْن اإك���ل���ي���ري���ك���ي���ة 

َوَح�َسَل  198٣م.  �َسَنٌة  الإ�سكندريُة 

الَعاَلِميَِّة  ِة  حَّ ال�سِّ َهْيَئِة  َزَماَلِة  َعلَى 

)ِفي  ُلْنُدُن  م-   198٥ �َسَنًة  ِباإِْنِجْلتَرا 

 Quality Control وِع  َمْو�سُ

 Qualityو  of Drugs
ِدَرا�َساٍت  َوَدَر���َس   .)Assurance
ِفي  ْيَدِليَُّة  ال�سَّ الَهْنَد�َسِة  ِف��ي  ُعْلَيا 

ِة. َجاِمَعِة الإِ�ْسَكْنَدريَّ

�َساِت  ِلُموؤَ�سَّ َت��اِب��ٍع  َك�َسْيَدِليٍّ  َعَمَل 

اآَخ���َر  َك���اَن���ْت  ��ى  َح��تَّ ��ِة،  ��حَّ ال�����سِّ ِوَزاَرِة 

ْه��َب��َن��ِة ُم��ِدي��ًرا  َوِظ��ي��َف��ٍة َل���ُه َق��ْب��َل ال��رَّ

ْدِوَي�����������ٍة َت����اِب����ٌع ِل�����ل�����ِوَزاَرِة 
َ
���َن���ِع اأ ِل���َم�������سْ

كهنوتية،  َعاِئلَِة  ِم��ْن  ُه��َو  ِبدمنهور. 

��وِل��ِه َع��لَ��ى ِن��ْع��َم��ِة  ���َواًء َق���ْب���َل ُح�����سُ ����سَ

َكاِهٍن  ُل  وَّ
َ
اأ َفَكاَن  َبْعَدِه.  ْو 

َ
اأ الكهنوت 

ِف��ي َت��اِري��ِخ َع��اِئ��لَ��ِت��ِه ال��َح��ِدي��َث ُه��َو 

��ُه(،  )َع��مُّ َب��اِق��ي  اأنطونيو�س  ُب��وَن��ا 
َ
اأ

َب���ْوَن���ا 
َ
اأ ُث����مَّ  19٦9م،  ���َس��َن��ٌة  ����َم  َوُر�����سِ

1972م  َب���اِق���ي  ���ا  ُي���وَح���نَّ �����س  ال��ُق��مُّ

َر  ِبِم�سْ مارمرق�س  َكِني�َسِة  )َك��اِه��ُن 

َب��ْوَن��ا باخوم حِبيب 
َ
اأ ال��َج��ِدي��َدِة(، ُث��مَّ 

)َوُهَو َكاِهٌن َحاِليٌّ ِفي َكِني�َسِة الأنبا 

الأنبا  ُهْم  َوَتالَّ ِب�ُسْبَرا(.  اأنطونيو�س 

ت��وا���س��رو���س َك���َراِه���ٍب. وَب��ع��ده ُر���ِس��َم 

ُلِق�َس اأنطونيو�س َباِقي �َسَنٌة 199٦م 
َ
اأ

��َدِة ال���َع���ْذَراُء  ��يِّ )َك���اِه���ُن َك��ِن��ي�����َس��ِة ال�����سَّ

وم���اري���وح���ن���ا، ����س���ان ف��رن�����س��ي�����س��ك��و، 

اأمريكا - َوُهَو ِاْبُن َعمِّ َقَدا�َسِة الَباَبا(، 

��ا  ُب���وَن���ا َزَك��ِريَّ
َ
َب���ْوَن���ا ي��ون��ان، ُث���مَّ اأ

َ
ُث���مَّ اأ

)َيْخِدُم فى ال�سارقة بالمارات(.

ا�ستياقاته:

)َحْيُث  ْيِر  ِللدَّ َهاَب  الذَّ ُيِريُد  َك��اَن 

َك���اَن َه���َذا اِل���ْس��ِت��َي��اُق ِف��ي َق��ْل��ِب��ِه ُمْنُذ 

����ٌر ِب�����َس��َب��ِب  خُّ
َ
���ُه َت����اأ ���َغ���ِر(، َوَل���ِك���نَّ ال�������سِّ

ٍة، َوَلْم ُيخبر  ٍة َوَعَمِليَّ ِاْرِتَباَطاٍت َعاِئِليَّ

ْيِر.  الدَّ َدَخ��َل  ِحيَن  َقاِرِبُه 
َ
اأ ِمْن  اأح��داً 

اِل�ْسِتَقاَلَة  َطلََب  َيْكُتُب  َكاَن  َوِحيَنَما 

ِلَمَكاِن َعَمِلِه الُحُكوِميِّ - َحْيُث َكاَنْت 

ْن ُتْقَبَل - َفَكَتُبوا: “َقْد ُقِبلَْت 
َ
َيِجُب اأ

��ْب��ِح��ي َب��اِق��ي  ِا���ْس��ِت��َق��اَل��َة د. َوِج��ي��ه ���سُ

الَعَمِل  ِف��ي  ى  َق�سَ ْن 
َ
اأ َب��ْع��َد  �سليماِن، 

�ُسُهور  َو10  ���َس��َن��َواٍت   10 ال��ُح��ُك��وِم��يِّ 

�َسَماٍح  َب��ْع��َد  َذِل���َك  َوَك���اَن  يَّام”. 
َ
اأ َو10 
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َدْيِر  �سُقُف 
ُ
اأ �سرابامون  الأنبا  نيافة 

َطاِلَب  َخ 
َ
الأ َيُقوَم  ْن 

َ
ِب��اأ الأنبا بي�سوي 

َوَذِل��َك  ِا�ْسِتَقاَلِتِه،  ِبَتْقِديِم  ْهَبَنَة  الرَّ

َيْوم 2٥ �ِسْبَتْمَبِر 198٦م.

َر  َعا�سَ ��ُه  نَّ
َ
اأ ْكِر  ِبالذِّ الَجِديُر  َوِم��ْن 

ِبَداَيًة حبرية الُمَتَنيُِّح َقَدا�َسُة الَباَبا 

الَمْرَحلَِة  ِفي  َوُهَو  اِد�ِس  ال�سَّ كيرل�س 

ِبَداَيًة  َر  َوَعا�سَ ��ُة،  اِلْب��ِت��َداِئ��يَّ ِل���يُّ  وَّ
َ
الأ

حبرية الُمَتَنيُِّح َقَدا�َسُة الَباَبا �سنوده 

ال��َم��ْرَح��لَ��ِة  ِل  وَّ
َ
اأ ِف���ي  َوُه�����َو  ���اِل���ِث  ال���ثَّ

وَلى َجاِمَعة(.
ُ
الَجاِمِعيَِّة )اأ

ْرِب����َع����اِء ال��ُم��َواِف��ِق 
َ
َذَه����ٌب َي����ْوَم الأ

الأنبا  َدْي��ِر  اإَِل��ى   198٦ ُغ�ْسُط�ِس 
ُ
اأ  20

ب��ي�����س��وي َب�������َواِدي ال���ن���ط���رون، َوَك�����اَن 

يَِّدِة الَعْذَراُء  ْوِم ال�سَّ َذِلَك ِفي َفْتَرِة �سَ

ِة  ِلُمدَّ ْهَبَنِة  ِللرَّ َطاِلًبا  َوَظ��لَّ  َم��ْرَي��ُم، 

َعاَمْيِن َتْقِريًبا.

ْيِر: ِخْدَمُتُه ِفي الدَّ

ْي���ِر َق���ْب���َل َرْه��َب��َن��ِت��ِه  َخ�����َدَم ِف���ي ال���دَّ

���َي���اَف���ِة  ِف�����ي ال��ق�����س��ر )َم����ْب����َن����ى ال�������سِّ

���ى ِف��ي  ف���ي م���دخ���ل ال����دي����ر(، َوَق�������سَ

ِبِجَواِر  �َسَنَتْيِن،  الَمَكاِن  َذِلَك  ِخْدَمِة 

ِلَتْقِديِم  اِر  وَّ ال����زُّ ِا�ْسِتْقَباِل  َيَفِة  َم�سْ

َعاِم،ومبيت الأباء ال�سيوف وفي  الطَّ

ْيِر. ِة الدَّ ْيَدِليَّ �سَ

الُمَواِفِق  َح��ِد 
َ
الأ َي��ْوَم  َتَرْه�������َب 

الَباَبا  َوَك��اَن  1988م.  َع��اَم  ُيوِلُيو   ٣1

ْخ����َت����اُر َل���ُه ا���س��َم 
َ
�����ِذي اأ ���س��ن��وده ُه���َو الَّ

ِبَح  �سْ
ُ
اأ ْهَبَنِة  الرَّ َوَب��ْع��َد  “ثيوؤدور”. 

اِر  وَّ ���ِت���ْق���َب���اِل ال�������زُّ ���ُئ���وًل َع�����ْن ِا����سْ َم�������سْ

ْيِر  ِبالدَّ ِللتَّْعِريِف  ْف���َراٌد، 
َ
اأ )ِرْح���اَلٌت، 

َوَتاِريِخِه(.

ْبِت  ال�سَّ َي���ْوَم  ِق�ّساً  ُر���ِس��َم  َع���اٍم  َب��ْع��َد 

َوُه��َو  1989م.  ِدي�َسْمَبِر   2٣ الُمَواِفِق 

ْب�������َرِز َت���اَلِم���ي���َذ ن��ي��اف��ة ال��ِح��ْب��ُر 
َ
ِم����ْن اأ

الَقاِئُم  باخوميو�س  الأن��ب��ا  الَجِليُل 

���ْس��ُق��ًف��ا َع���اَم 
ُ
���َم اأ �������ِذي ُر����سِ َم���َق���ام )َوالَّ

�سنوده  ال��َب��اَب��ا  َق��َدا���َس��ِة  َبيد  1971م( 

الثَّاِلِث.

ْن��َت��ِق��ُل ِل��ل��ِخ��ْدَم��ِة ِب��ُم��َح��اَف��َظ��ِة 
َ
ُث���مَّ اأ

ال���ُب���َح���ْي���َرِة )اإي��ب��ار���س��ي��ة ال���ُب���َح���ْي���َرُة 

ِب��دم��ن��ه��ور - َب���ْع���َد ر���س��اَم��ِت��ِه َك��اِه��ًن��ا 

ِب�������َس���ْه���َرْي���ِن - ِف����ي َي������ْوِم ال��َخ��ِم��ي�����ِس 

الُمَواِفِق 1٥ ِفْبَراِيِر 1990م.

َثاَلُث  الَخاِرِج  اإَِل��ى  َكَراِهٍب  �َساَفَر 

َت����اِن َع�����اَم 1990  اٍت: ِم��ْن��َه��ا َم����رَّ َم�������رَّ

��وِر  ِل��ُح�����سُ ُق��ْب��ُر���س  اإَِل����ى  و199٣م  م، 

ِلَقاَءاٍت َم�ْسُكوِنيٍَّة ِفي َمْجِل�ِس َكَناِئ�ِس 

“الَكِني�َسِة  َح���ْوَل  ْو���َس��ِط، 
َ
الأ ��ْرِق  ال�����سَّ

َع��اَم  ��اِل��َث��ُة  ال��ثَّ ُة  َوال���َم���رَّ َوالتَّْنِمَيِة”. 

ِلُم�َساَعَدِة  ِليِبَيا،  اإَِل��ى  �َساَفَر  199٥م 

الآَب������اِء ال��ُم�����َس��اِرِك��ي��َن ِف���ي ال��ِخ��ْدَم��ِة 

. ِبَطَراُبُل�س َوَبِني َغاِزيٌّ

�ِسيامته اأُ�ْسُقفًا:

َناَل َدَرَجَة الأ�سقفية ِفي 1٥ ُيوِنُيو 

�ْسُقٍف 
ُ
1997م )ِفي ِعيِد العن�سرة(، َكاأ

الَجِليُل  الِحْبُر  نيافة  ِلُم�َساَعَدِة  َعام 

ِفي  ال��ُم��ْط��َراُن،  باخوميو�س  الأن��ب��ا 

َوَم��ْط��ُروٌح  الُبَحْيَرُة  اإيبار�سية  حقل 

َوالَخْم�ُس ُمُدُن الَغرِبَية، ِبِا�ْسِم نيافة 

تاو�سرو�س  الأن��ب��ا  ال��َج��ِل��ي��ُل  ال��ِح��ْب��ُر 

�ْسُقٌف َعامٌّ مطرانية الُبَحْيَرُة. َوِمْن 
ُ
اأ

الِحْبُر  نيافة  نَّ 
َ
اأ ْك��ِر  ِب��ال��ذِّ ال��َج��ِدي��ُر 

َعام  اأ�سُقف  رافائيل  الأن��ب��ا  الَجِليُل 

ُح  َوالُمَر�سَّ ال��َق��اِه��َرة،  َو���َس��ط  َكَناِئ�َس 

َدَرَج��َة  َناَل  َقْد  للبطريركية،  الثَّاِني 

الأ�سقفية ِفي َنْف�ِس الَيْوِم )َوُهَو ِمْن 

يَِّدِة الَعْذَراُء ِبَراُمو�س(. َدْيِر ال�سَّ

التَّْعِليِميِّ  الَمْنَهِج  ِلَتْطِويِر  ُحّبُه 

: الَكَن�ِسيِّ

الَم�ِسيِحيِّ  “التَّْعِليِم  ِبِدَرا�َسِة  َقاَم 

���َس��َن��ٌة  ���ْن���َغ���اُف���وَرة  ����سِ ِف���ي  َوالإَِداَرِة” 

ْمِن  �سِ ِم��ْن  الأ�سقفية  َوِف��يَّ  1999م. 

�َسَواًء  ُفوَلِة،  َمْرَحلَُة الطُّ ِبِه  ِاْهَتمَّ  َما 

المرق�سية  ال���ك���رازة  ِم���ْه���َرَج���اِن  ِف���ي 

ْو 
َ
ْط���َف���اِل ال��ُم��ْب��ِدِع��ي��َن، اأ

َ
َوُم��ْل��َت��َق��ى الأ

ُفوَلِة  الطُّ َلْجَنِة  َع��ْن  َم�ْسُئوًل  َك��ْوَن��ُه 

�ِس. ِبالَمْجَمِع الُمَقدَّ

َة  الَبْطِرَيْرِكيَّ َق��ْب��َل  ّل�����������ََف 
َ
اأ َوَق���ْد 

الُكْر�ِسيِّ  َعلَى  ُجُلو�ِسِه  َقْبَل  ِكَتاًبا   12

ال����َب����اَب����ِويِّ وم���ن���ه���ا: م��ف��ت��اح ال��ع��ه��د 

القبطية  ال��ل��غ��ة  م��ن��ه��ج   - ال��ج��دي��د 

لي�س  واب��ت��دائ��ي-  ح�سانة  م��رح��ل��ة 

بالخبز وحده.

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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ال��ت��ر���س��ح ل��ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة: 

)بح�سب الأبجدية(

َثاَلَثَة  الَكِني�َسُة  اَمت  �سَ ْن 
َ
اأ َوَبْعَد 

2012م،  ْك���ُت���وَب���ِر 
ُ
اأ  ٣  ،2  ،1 ِه���َي  �����اٍم  يَّ

َ
اأ

���َس��اِق��َف��ُة ِل��ِدَرا���َس��ِة 
َ
ِاْع��َت��َك��َف الآَب����اُء الأ

���ِح���ي���َن َوَف���ْح�������س  ����اِت ال���ُم���َر����سَّ ِم����لَ����فَّ

َوِا���ْس��ِت��ْق��َراَء  َمُة  الُمَقدَّ ال��ُم��اَلَح��َظ��اِت 

���اِرِع. َوِاْن���َت���َه���ت ال��لَّ��ْج��َن��ُة  َن��ْب�����ِس ال�������سَّ

��ِة  ��َه��اِئ��يَّ َت��ك��وَن ال��َق��اِئ��َم��ِة ال��نِّ ْن 
َ
اأ اإَِل����ى 

مُّ َخْم�َسَة اآَباٍء ُهْم: ِحيَن َت�سُ ِللُمَر�سَّ

�س باخوميو�س ال�سرياني • الُقمُّ
• الأنبا توا�سرو�س

• الأنبا رافائيل
�س رافائيل اأفا مينا • الُقمُّ

�س �سارافيم ال�سرياني. • الُقمُّ
ِمْن  َث��اَلَث��ٍة  ِاْنِتَخاُب  َيِتمَّ  ْن 

َ
اأ َعلَى 

َه��وؤَُلِء الآَباِء َيْوٌم 29 / 11 / 2012م 

ِبالَكاِتْدَراِئيَِّة المرق�سية ِبالَعبَّا�ِسيَِّة.

الإختيار الإلهي:

الُم�����������������َواِفِق  اِلْثَنْيِن  َي��ْوِم  َوِف��ي 

��ْوِم  ���سَ َوَب���ْع���َد  2012م،  ْك���ُت���وَب���ِر 
ُ
اأ  29

�سوًما  ���اٍم  يَّ
َ
اأ َث��اَلَث��َة  الَكِني�َسِة  �َسْعِب 

����اٍم:  يَّ
َ
وَل����ى ِف��ي اأ

ُ
َرَج���ِة الأ ِم��ْن ال���دَّ

ْرِب��َع��اُء 
َ
��اَلَث��اُء َوالأ اِلْث��َن��ْي��َن َوال��ثُّ

ْكُتوَبِر 
ُ
الَِّتي ُتَواِفُق 22، 2٣، 2٤ اأ

اِلْن��ِت��َخ��اَب��اُت  ْج���ِرَي���ْت 
ُ
اأ 2012م، 

���ِة  ���ُة ِف���ي ال���َك���اِت���ْدَراِئ���يَّ ال���َب���اَب���ِويَّ

ْخِتَياٍر  ِلِ ِة  ِبالَعبَّا�ِسيَّ المرق�سية 

َث�����اَلَث�����ُة اآَب��������اٍء ِم�����ْن ال��َخ��ْم�����َس��َة 

ِة  النَِّهاِئيَّ ِبالَقاِئَمِة  الَمْوُجوِديَن 

َعلَى  ِب��َن��اًءا  َوَذِل���َك  ِحيَن،  ِللُمَر�سَّ

�����َواِت. َوَق�����ْد ِاْن��َت��َه��ْت  ������سْ
َ
َع�����َدِد الأ

اِلْنِتَخاَباُت ِبِاْخِتَياٍر ُكلٌّ ِمْن:

��َل  الأن���ب���ا راف���ائ���ي���ل )َح�����سَ

ْوًتا(. َعلَى 1980 �سَ

الأن���ب���ا ت��وا���س��رو���س 

�������َل َع�����لَ�����ى  )َح���������������سَ

اأي  ��ْوًت��ا،  ���سَ  1٦2٣

ف�����ي ال�����َم�����ْرَك�����ِز 

الثاني(.

�س رافائيل اأفا مينا )َح�َسَل  الُقمُّ

ْوًتا(. َعلَى 1٥٣0 �سَ

الَم�ِسيِحيِّ  ْعب  ال�سَّ ��َي��اِم  ���سِ َوَب��ْع��َد 

وَل���ى 
ُ
َرَج���ِة الأ ��ا ِم���ْن ال���دَّ ��ْوًم��ا َع��امًّ ���سَ

ْرِب����َع����اَء 
َ
�����اٍم ِه����َي: الأ يَّ

َ
ِة َث���اَلَث���َة اأ ِل���م���دَّ

ُتَواِفُق  َوالَِّتي  َوالُجْمَعُة  َوالَخِمي�ُس 

ْكُتوَبِر 2012 م َو1، 2 ُنوَفْمَبِر 
ُ
اٌم ٣1 اأ يَّ

َ
اأ

الُقْرَعِة  ا���ِس  ُق��دَّ اإَِق��اَم��ُة  َت��مَّ  م،   2012

2012م،  ُن��وَف��ْم��َب��ِر   ٤ َي����ْوٍم  ��ِة  ال��َه��ْي��َك��ِل��يَّ

ُووَق���َع اِلْخ��ِت��َي��اُر الإَِل��ِه��يُّ َعلَى الأنبا 

الُعْمِر  ِم��ْن  الَباِلُغ  توا�س�����������������رو�س 

ْفُل “بي�سوي  ٦0 َعاًما؛ َحْيُث َقاَم الطِّ

ِطْفُل  ���َس��َن��َواٍت(   ٦( �َسْعد”  ِجْرِج�س 

ِة ِب�َسْحِب ال�سِم ِمْن  الُقْرَعِة الَهْيَكِليَّ

���ْس��َم��اء َوُه���َو ُمْع�َسب 
َ

��اَلَث��َة اأ َب��ْي��َن ال��ثَّ

َماِهر  ال��لِّ��َواُء  َر  َح�سَ َوَق��ْد  الَعْيَنْيِن. 

���ِة  اِخ���ِل���يَّ ُم������َراد، ُم�����َس��اِع��َد َوِزي������َر ال���دَّ

ي َلِئَحٌة َعاَم 19٥7م. َح�ْسَبَما َتْقَت�سِ

َوَق���ْد َج���اَء ُج��ُل��و���ُس َق��َدا���َس��ِة الَباَبا 

���اِن���ي َع��لَ��ى  الأن����ب����ا ت���وا����س���رو����س ال���ثَّ

��يِّ ال��م��رق�����س��ي ِب��َت��ْر���ِس��ي��َح��اٍت  ال��ُك��ْر���سِ

�َسِهَد  ٍة  َهْيَكِليَّ َوُق���ْرَع���ٍة  َوِاْن��ِت��َخ��اَب��اٍت 

َح�����َد 
َ
اأ نَّ 

َ
اأ ���ى  َح���تَّ ُك���لَّ���ُه،  ال���َع���اَل���َم  َل���َه���ا 

ْمِريِكيِّ 
َ
الأ ُيوِخ  ال�سُّ َمْجِل�ِس  اُء  ْع�سَ

َ
اأ

ْن 
َ
اأ َياأْمُل  ��ُه  نَّ

َ
ِب��اأ َح  رَّ �سَ )الكونجر�س( 

ْم��ِري��ِك��يُّ 
َ
ِئ��ي�����ِس الأ َي��ِت��مَّ ِاْن��ِت��َخ��اُب ال��رَّ

���ِذي اُْن��ُت��ِخ��َب ِب��ِه َباَبا  ��ْح��ِو الَّ َع��لَ��ى ال��نَّ

ْقَباِط.
َ
الأ

بُّ َي��ْح��َف��ُظ َل��َن��ا َوَع��لَ��ْي��َن��ا َح��َي��اًة  ال����رَّ

ِبيَنا الطوباوي َرِئي�َس الَكَهَنِة 
َ
َوِقَياَم اأ

اإَِلُه  الثَّاِني،  توا�سرو�س  الأنبا  الَباَبا 

�سنيناً  ُكْر�ِسيِِّه  َعلَى  ُتُه  ُيَثبِّ َماِء  ال�سَّ

ْزِمَنٌة �َساِلَمٌة َمِديَدًة.
َ
َعِديَدٌة َواأ
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َلَقْد َكاَن �ِسَعاُر ُمَثلَِّث الرحمات َقَدا�َسُة الَباَبا �سنوده الثَّاِلُث 

َوفم  ْج��َي��اِل   
َ
الأ ِبُمَعلِِّم  َب  ُلقِّ َحتَّى  ِبالتَّْعِليِم«،  ْن��َب  ال��ذَّ ْم��ُح��و 

َ
»اأ

ِاْح��ِت��َي��اٌج  َوُه���َو  ورائ��ع��اً،  َجِمياًل  َعاُر  ال�سِّ َوَك���اَن  ��اِن��ي،  ال��ثَّ الذهب 

ِللَمْرَحلَِة، َو�َسَيَظلُّ ِاْحِتَياٌج ِلُكلِّ َمَراِحَل الكرازة.

َي��ْح��ِم��ُل �ِسَعاُر  ��اِن��ي  َق��َدا���َس��َة ال��َب��اَب��ا توا�سرو�س ال��ثَّ َج���اَء  ُث��مَّ   

ا َيِعي�ُسُه  ْي�سً
َ
َبًدا«، َوُهَو �ِسَعاٌر َجِميٌل َوَراِئٌع اأ

َ
ِة َل َت�ْسُقُط اأ »الَمَحبَّ

ِلَهَذا  َت�ْسِجيُلُه  َوِمْنَها  ِلَقاَءاِتِه،  ُكلٍّ  ِفي  ُدُه  َوُي���َردِّ الَباَبا  َقَدا�َسٌة 

المعمدان  ُيوَحنَّا  ي�ِس  الِقدِّ َم��َغ��اَرِة  ِزَي���اَراِت  َدْف��َت��ِر  ِف��ي  َعاِر  ال�سِّ

. ْرُدنِّ
ُ
ِبالأ

ا َتْحَتاُجُه هذه الَمْرَحلَُة ِفي ِظلِّ ُظُروٍف  ْي�سً
َ
َعاُر اأ َوَهَذا ال�سِّ

َة  الَمَحبَّ َفَنَق�َس  الُمِحبَِّة؛  َل���ى  اإِ �ُس  الُمَتَعطِّ ال��َع��اَل��ُم  َيِعي�َسَها 

ِلَكِثيٍر  َرِئي�ِسيٌّ  �َسَبٌب 

َح��ْوَل  الَم�َساِكِل  ِم��ْن 

ال�������َع�������اَل�������ِم، َوَع������لَ������ى 

ْف��������َراِد. 
َ
��َت��َوى الأ ُم�����سْ

��َع��اِر  َوِم�����ْن َه�����َذا ال�����سِّ

���ُة  ���َي���ا����سَ ����ُح ����سِ ���������سِ َت����تَّ

������ِة ال����َب����اَب����ا؛  َق������َدا�������سَ

الَِّتي  ُة  الُمِحبَّ َفَحَياَة 

����ُة  َي���ِع���ي�������ُس���َه���ا َق����َدا�����سَ

ْن 
َ
اأ ْع����َط����ْت����ُه 

َ
اأ ال���َب���اَب���ا 

الَقْلِب  ��َع  َوا���سِ َي��ُك��وَن 

َوالِفْكِر، َوَيْظَهُر َذِلَك 

ِللَكِني�َسِة،  اإَِداَرِت��ِه  ِفي 

ُة َوَحتَّى َيْوُمَنا َهَذا. ِمْن َوْقٍت َتَولِّيه الَم�ْسُئوِليَّ

ِفي  الَباَبا  َقَدا�َسِة  َحَياِة  ِفي  الُمَعا�ُس  َعاُر  ال�سِّ َهَذا  َظَهَر  َكَما 

َتْظَهُر  َفَكاَنْت  الَكِني�َسُة؛  َواَجَهْتَها  الَِّتي  َوالَمَواِقِف  ُم��وِر 
ُ
الأ ُكلِّ 

اَلِة َوَم�ْسَوَرِة  �ِسَيا�َسُتُه ِمْن ِخاَلِل َقَراَراِتِه الَِّتي ُتتََّخُذ َبْعَد ال�سَّ

الَقَراَر،  َدُر  َفُي�سْ يَن،  �سِ الُمَتَخ�سِّ َوَم�ْسَوَرِة  �ِس  الُمَقدَّ الَمْجَمِع 

ُة  �َسا�ِسيَّاُت ِاتَِّخاِذِه َلَها ِهَي الِحْكَمُة َوالَمَحبَّ
َ
ُرُه َواأ َن َعَنا�سِ َوَتَكوَّ

َمْنَبُعَها  َق���َراَراَت���ُه  َك��ل  َف��َك��اَن��ْت  َوال��َوَط��ِن؛  َوالَكِني�َسِة  ِللَم�ِسيِح 

ُي��َراِع��ي ِفي  ْف���ِق 
ُ
َوا���ِس��َع الأ ِلٌع  َوَع��ْق��ٌل َحِكيٌم ُمطَّ  ، ُم��ِح��بٌّ ��ْدٌر  ���سَ

َعلَى  َيُدلُّ  َوَهَذا  الَوَطِن،  لََحَة  َوَم�سْ الَكِني�َسِة  لََحَة  َم�سْ َقَراَرِتِه 

َكَراِعي  َماَنِتِه 
َ
َواأ الَم�ِسيِح،  يِِّد  ال�سَّ وِحيِّ ِفي  َوالرُّ النَّْف�ِسيِّ  َثَباِتِه 

ِتِه ِلَوَطِنِه. ِتِه َوَمَحبَّ ِميٌن ِفي وطنيَّ
َ

ِللَكِني�َسِة َوِفي َنْف�ِس الَوْقِت اأ

للتكنولوجيا  ِا�ْسِتْخَداُمُه  ا  ْي�سً
َ
اأ َوِف��ْك��ِرِه  ْف��ِق��ِه 

ُ
اأ ِاتِّ�َساِع  َوِم��ْن 

َداِء 
َ
ِة الأ ْن�ِسَطِة الَكِني�َسِة �َسَواًء ِلِدقَّ

َ
ُة اأ الَحِديَثُة ِفي َتْطِويِر َكافَّ

يِِّد الَم�ِسيِح  ْو �ُسْرَعِة الإِْنَجاِز، ِفيَما َل َيَتَعاَر�ُس َمَع َتَعاِليِم ال�سَّ
َ
اأ

ُه  نَّ
َ
اأ ِلَذِلَك  َوِمَثاٌل  َواِئ��ِل. 

َ
الأ الآَب��اِء  َوَتَعاِليِم  �ِس  الُمَقدَّ َوالِكَتاِب 

َحد 
َ
ْعَداِد َوَطَبِخ َزْيت الَميُرون - اأ ِا�ْسَتْحَدَث َطِريَقًة َجِديَدًة ِلإِ

ِبِقَياَدِتِه  �ُس  الُمَقدَّ الَمْجَمُع  ِاتََّخَذ  ِحيَنَما   - الَكَن�ِسيَِّة  �ْسَراِر 
َ
الأ

ُن ِمْنَها الَميُرون  َي��َت��َك��وَّ ��ِت��ي  الَّ ��ِة  ال��ِع��ْط��ِريَّ ُي��وِت  َج��ْل��ِب ال��زُّ َق���َراَر 

َداِء 
َ
�َساِقَفِة ِباأ

َ
ِع الأ اُء ُمَجمَّ ْع�سَ

َ
ِلإِْنَجاِز َوْقِت اإِْعَداِدِه، َوَقاَم ُهَو َواأ

لََواِت َطْق�ِس التَّْقِدي�ِس ِبَدْيِر الأنبا بي�سوي ِبَواِدي النطرون.  �سَ

ِا�ْسِتْخَداُم  َوَكَذِلَك 

ِفي  التِّْكُنوُلوِجَيا 

�����ِر ت�����داري�����ب  َن�����������سْ

�����ٌة ِل����ُك����لِّ  �����ْه�����ِريَّ ������سَ

����ْع����ِب َوِل�����ُك�����لِّ  ال���������سَّ

ال��ِف��َئ��اِت والأع��م��ار 

َع���������������ْن َط���������ِري���������ِق 

���اِئ���َل ال��م��ي��دي��ا  َو����سَ

الُمْخَتِلَفُة.

َوال�������ُم�������َت�������اِب�������ُع 

َقَدا�َسُتُه  ِل��ِك��َت��اَب��اِت 

َوِع��������������َظ��������������اِت��������������ِه 

َيْعِرُف  َوُموؤَْتَمَراِتِه 

ْقَواِلِه 
َ
اأ َبْع�ِس  َوِمْن  الَعِظيُم،  ُجُل  الرَّ َهَذا  ِة  َوَمَحبَّ ِحْكَمِة  ُعْمَق 

وَر  َياأُْخذ ِمْن الَم�ِسيِح النُّ ْن 
َ
اأ ِفي ِعَظاِتِه: »َيِجُب َعلَى الإِْن�َساِن 

َداٍم َمَع  ْو �سِ
َ
وُر َيْنَت�ِسُر ُدوَن �َسِجيٍج َوُدوَن َتْك�ِسيٍر اأ ِمَثاٌل َلُه، َفالنُّ

َحٍد«، َوَقْد ِاْمَتَدَح نيافة الأنبا باخوميو�س َطِريَقَة الَباَبا ِفي 
َ
اأ

َحٍد، َوُدوَن �َسِجيٍج، َفلَْي�َس 
َ
َداٍم َمَع اأ َت ُدوَن �سِ نََّها َتمَّ

َ
اإِْنَجاَزاِتِه اأ

ْهَداُف، 
َ
َق الأ َتَتَحقَّ َداٌم َحتَّى  ْن َيُكوَن ُهَناَك �سِ

َ
اأ ُروِريِّ  ِمْن ال�سَ

وَر ِمَثاٌل َلُه وللكني�سِة ِفي اِلْنِت�َساِر َوَمْنَفَعِة  ْخُذ َقَدا�َسِتِه النُّ
َ
َبْل اأ

َحٍد، َوِمْن َو�َساِئُل ِاْنِت�َساُر ُنوَر الَم�ِسيِح 
َ
َداٍم َمَع اأ الآَخِريَن ُدوَن �سِ

 َمَحبٌَّة«.
ُ
ُة »اهلل ِهَي الُمِحبَّ

ُة َلا َتْسُقُط أََبًدا الَمَحبَّ

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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 َما ُهَو َزْيُت الَميُرون؟

ٍة  ُن ِمْن 27 َمادَّ َمْعَنى َكِلَمِة »َميُرون« ِعْطٌر اأو ِطْيٌب، َيَتَكوَّ

ْيُتوِن،  َنَباِتيٍَّة ي�ْسَتْخِل�ُس ِمْنَها الِعْطَر ُثمَّ تو�سع ِفي َزْيِت الزَّ

الَباَبا  َيُقوُدَها  لََواِت  َوال�سَّ الِقَراَءاِت  ِمْن  َمْجُموَعًة  ُتِتمُّ  ُثمَّ 

ى  ا�ٌس ُي�َسمَّ �َساِقَفُة ُثمَّ ُقدَّ
َ
الَبْطِرَيْرُك َوالآَباُء الَمَطاِرَنُة َوالأ

ِبَتْقِدي�ِس الِميُرون والغاليالون َي�ْسَتْغِرُق ٣ �َساَعاٍت.

َنُع الَميُرون؟ ِلَماَذا َن�سْ

َك��اَن  َوَق��ِدي��ًم��ا  ِة،  الَمْعُموِديَّ ِف��ي  ال��َي��ِد  ِع  ِلَو�سْ َب��ِدي��ٌل  ���ُه  نَّ
َ
ِلأ

وِح  د ِلكي يحل الرُّ �ُسُل اأَيَدْيُهْم َعلَى الُمعمَّ ُع الآَباُء الرُّ َي�سَ

الَيِد  ِع  َو�سْ ِا�ْسِتْبَداُل  َت��مَّ  الَكِني�َسِة  ِاْنِت�َساِر  َوَم��َع  الُقُد�س، 

ِبَزْيِت الَميُرون.

ُل الَميُرون؟ َما ُهَو اأَ�سْ

يِِّد الَم�ِسيِح. الحُنوط الَِّتي َكاَنْت َعلَى َج�َسِد ال�سَّ

ِفي َماَذا َن�ْسَتْخِدُم الَميُرون؟

��ِة، ٤ َق���َط���َراٍت ِم���ْن َزْي���ِت  ِف��ي َت��ْق��ِدي�����ِس ِم��َي��اِه ال��َم��ْع��ُم��وِديَّ

ِة )على �سكل �سليب(.  الَميُرون َعلَى ِمَياِه الَمْعُموِديَّ

د ٣٦ ر�سماً. ِفي َر�ْسِم الُمعمَّ

ُجْرِن  �ِس،  الُمَقدَّ اللَّْوِح  الَمَذاِبِح،  الَكَناِئ�ِس،  َتْد�ِسيِن  ِفي 

ْيُقوَناِت.
َ
َواِني الَمْذَبِح، الأ

َ
ِة، اأ الَمْعُموِديَّ

َقِديًما ِفي َتْكِري�ِس الُمُلوِك.

ُس الَميُرون الُمَقدَّ
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؟ ٌل ِكَتاِبيٌّ  َهْل للَميُرون اأَ�سْ

ْن��َت 
َ
َواأ َق��اِئ��اًل:  بُّ ُمو�َسى  ال��رَّ »َكلََّم   ٣0 ال��ُخ��ُروِج  �ِسْفِر  ِفي 

ا ِفي  ْي�سً
َ
َواأ ْنَقى، 

َ
اأ َتْعِني  ْفَخُر 

َ
اأ ْفَخُر الأطياِب«، 

َ
اأ َلَك  َتاأُْخُذ 

َخْذُتُموَها ِمْنُه 
َ
ْنُتْم َفالَم�ْسَحُة الَِّتي اأ

َ
ا اأ مًّ

ُ
الَعْهِد الَجِديِد »َواأ

َثاِبَتٌة ِفيُكْم« )1يو 2: 27(.

َما ُهَو الأَْكَثُر َقَدا�َسًة الَمْذَبُح اأُمٌّ الَميُرون؟

 ، �َسْرِعيٍّ َك��اِه��ٍن  ِب�َسلََواِت  ��َن��اُوِل  ال��تَّ �ِسرَّ  ���ُس  ُي��َق��دِّ ال��َم��ْذَب��ُح 

َلِكنَّ  التَّْثِبيِت،  ْو 
َ
اأ الَم�ْسَحِة  �ِسرِّ  ِف��ي  ُي�ْسَتْخَدُم  الِميُرون 

ُن ِبَزْيِت الَميُرون. الَمْذَبَح ُيَد�سَّ

َنَع الَميُرون؟ ُل َمْن �سَ َمْن ُهَو اأَوَّ

ِفي  َوُيوَجُد   ،20 َرَق��ُم  الَباَبا  �ُسوِليُّ  الرَّ اأثنا�سيو�س  الَباَبا 

الَميُرون  َنُعوا  َي�سْ َلْم  الَباَبَواِت  ِمْن  َكِثيٌر  َكِني�َسِتَنا  َتاِريِخ 

َة الَمْوُجوَدَة َكاَنْت َكاِفَيٌة. يَّ نَّ الَكمِّ
َ
ِلأ

َنَع الَميُرون؟ َمْن ُهَو اآِخُر َمْن �سَ

ًة ِفي  اٍت، ِمْنُهْم َمرَّ َنَعُه 7 َمرَّ    الَباَبا �سنوده الثَّاِلُث، َو�سَ

ٍة �َسَنٌة 2008م. اإِِريْتِرَيا، َواآِخُر َمرَّ

َنُع الَميُرون َهَذا الَعام؟ ِلَماَذا َن�سْ

الَكَناِئ�َس  َتْد�ِسيٍن  ِف��ي  �ْسِتْخَداِمِه  ِلِ  ٣٥ ِة  ِللَمرَّ َنُعُه  َن�سْ

نَّ 
َ
ِلأ الَمْعُموِديَّات،  َوِفي  َوَخاِرِجَها،  َر  ِم�سْ َداِخ��َل  الجديدة 

. ُت َتِقلَّ
َ
َة الَمْحُفوَظَة ِفي َدْيِر الأنبا بي�سوي َبَداأ يَّ الَكمِّ

ِلَماَذا ُيَقاُل َطْبُخ الَميُرون؟

ٌة، ِمْن النَّا�ِس  ْو ِكَتاِبيَّ
َ
ٌة اأ ٌة َوَلْي�َست َكَن�ِسيَّ َهِذِه َت�ْسِمَيٌه �َسْعِبيَّ

َمَر 
َ
 اأ

َّ
َناَعِة الَميُرون، فاهلل ْوا ِا�ْسِتْخَداَم النَّاِر ِفي �سِ

َ
ِعْنَدَما َراأ

َع الُعُطوَر ِفي َزْيِت َزْيُتوٍن ِبُدوِن َطْبٍخ. ْن َي�سَ
َ
ُمو�َسى اأ

َناَعِة الَميُرون؟ َما ِهَي َمَراِحُل �سِ

: الإِْعَداُد: ِليُّ وَّ
َ
الَمْرَحلَُة الأ

ُكنَّا  ٍة،  َنَباِتيَّ ُكلَِّها  ٍة  َم��ادَّ  27 ِم��ْن  الَخْلَطَة  َيْعِني  الإِْع���َداُد 

ْو ِجْزِع النََّباِت 
َ
َناأُْخُذَها َقِديًما ِمْن النََّباَتاِت ِفي َزْهِر النََّباِت اأ

ْو َوَرِق النََّباِت، َنُقوُم ِبَتْن�ِسيِفِه ُثمَّ َطَحِنِه ُثمَّ َنْخِلِه ُثمَّ َنَقِعِه 
َ
اأ

َوَقْد  التقليب،  َمَع  ْيُتوِن  الزَّ َزْي��ِت  ِفي  ُعُه  َن�سَ ُثمَّ  َم��اٍء،  ِفي 

ْرَعُة، َوُكلٌّ َهَذا  اإَِلى 10 �َساَعاٍت بَنْف�ِس ال�سُّ َيْحَتاُج التقليب 

يِه. يَّاَر ِمْن النََّباِت، ُثمَّ ُن�َسفِّ َحتَّى َن�ْسَتْخِل�َس الِعْطَر الطَّ

ِر  ِلَتَطوُّ َنِتيَجًة  َكِثيًرا  ُر  َت��َت��َط��وَّ َق��ْد  اِل�ْسِتْخاَل�ِس  ُط��ُرُق 

.
َّ

َنَعُه اهلل الِعْلِم، َوالِعْلُم ِمْن الَعْقِل َوالَعْقُل �سَ

ْن َن�ْسَتْخِل�َس ِمْنَها 
َ
يَّاٌت، َوَنْحُن ُنِريُد اأ َهِذِه الَمَوادُّ َلَها َكمِّ

ِلاِل�ْسِتْخاَل�ِس  الَقِديَمَة  ِريَقَة  َوالطَّ يَّار(،  طَّ )َزْيت  الِعْطَر 

ِت���َي  َن���اأْ ْن 
َ
اأ ��ْرَن��ا  َف��كَّ َوِل����َذِل����َك  ���ُه  ُك���لُّ َت�����ْس��َت��ْخ��ِل�����ُس ال��ِع��ْط��َر  َل 

ِرَكاِت  ال�سَّ ِم��ْن  ِبالِماَئِة  ِم��اَئ��ًة  ِة  النَِّقيَّ اِت  الُخاَل�سَ ِب��َه��ِذِه 

الَعاَلِم  ِفي  َمْعُدوَدٌة  �َسِرَكاٌت  َوهي  َذِلَك،  ِفي  �َسِة  الُمَتَخ�سِّ

 Steam :ِت���ْخ���اَل����ِس ِه����َي��� ْح��������َدَث ُط�����ُرِق اِل����سْ
َ
ُك���لِّ���ِه، َواأ

ِا�ْسِتْخاَل�ِس  َوَيَتُم  ِبالُبَخاِر،  التَّْقِطيُر   distillation
َنُع  ِب��ال��ِم��اَئ��ِة. ِع��ْن��َدَم��ا َن�سْ ��ِق��يِّ ِم��اَئ��ٌة  ��اِر ال��نَّ ��يَّ ْي���ِت ال��طَّ ال���زَّ

ْكَثَر َجْوَدٌة.
َ
َنُعُه ِباأ �ْسُلوِب الَجِديِد اإِنََّما َن�سْ

ُ
الِميُرون ِبالأ

المواد الم�ستحدمة في الَميُرون

ًة ِف��ي َزْي���ِت َزْي��ُت��وٍن،  ال��َم��ي��ُرون ِع��َب��اَرٌة َع��ْن ُع��ُط��وِر 27 َم���ادَّ

َوِهَي:

ُة َل����ْم َن���ُج���ْد َل���َه���ا َزْي�����ٌت،  1- ِت���ي���ُن ال���ِف���ي���ُل: )َه������ِذِه ال����َم����ادَّ

��ْرَن��اَه��ا ِم��ْن اأم��ري��ك��ا َو���َس��ْوَف ُت��ْط��َح��ُن، َوَن�����ْس��َت��ْخ��ِدُم  ْح�����سَ
َ
َف��اأ

 -٤ َداُر �سي�سعان.٣- ال�سليخة.     -2 الَقِديَمَة(.  ِريَقَة  الطَّ

يُِّب  ��ٍة.٥- ُخ��َزاَم��ى )َلَف���ْن���َدر(.٦- َع���َرُق الطَّ ِق��ْرَف��ٍة َخ�����َس��ِب��يَّ

)ال�ّسو�سُن(. 7- َق�َسُب الزريرة )ُعوُد الووج(. 8- الِقْرَفِة 

)َه��َذا  ْح��َم��ٌر 
َ
اأ ْنَدٌل  �سَ يُري/  َمَقا�سِ ْنَدُل  �سَ  -9 اِء.  الَبْي�سَ

ْن ُيَك�ِسَر ِري�َسَة الَماِكيَنِة 
َ
ا ِلْلَغاَيِة ُيْمِكُن اأ ْلٌب ِجدًّ النََّباُت �سَ

 -10 ا(.  ِج��دًّ َطِويٌل  َوْقٌت  ُيْنَقُع  ْن 
َ
اأ َوَيْحَتاُج  ْحِن،  الطَّ ْثَناَء 

َ
اأ

ُبو َفْرَوِة الِح�َساِن(.
َ
َقَرْنُفٍل. 11- ِق�ْسُط ِهْنِديٌّ )اأ

ِيِب.   .1٣- ب�سبا�سة.1٤-  َح�َسا ِلَباٍن. 1٥�  �سْنُبل الطِّ 12- َوْرُد َبلَِديٌّ

ق�سطري.   ْبُر  �سَ َزْعَف����������������������َراٍن.18-  َداِر���ِس��ي��َن.17-    -1٦

ُم���ّر.2٣-    -22 ْمغ.  �سَ َلِدن.21-   -20 قاقلي.  ُع���وُد   -19

���َس��اِئ��ل.2٦-  ِم�ْسك   -2٥ ��َه��اٍن.  َح��بَّ  -2٤ ��اِئ��لَ��ُة.  ال�����سَّ الميعة 

َعْنَبر. 27-  الَبْل�َسم.

الَمْرَحلَُة الثَّاِنَيُة: التَّْقِدي�ُس:

��ِذي  الَّ الِكَتاَب  َن�ْسَتْخِدُم  َو���َس��ْوَف  لََواٌت،  �سَ َل��ُه  التَّْقِدي�ُس 

ِة  ِا�ْسَتْخَدَمُه قدا�سة المتنيح الَباَبا �سنوده الثَّاِلُث ِفي الَمرَّ

ُس الَميُرون الُمَقدَّ

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
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اِبَعِة �َسَنِة 2008م.  ال�سَّ

ٌة َلْم َنِجْدَها؟ َماَذا َلْو ُهَناَك َمادَّ

َة  الَمادَّ َه��ِذِه  َوَلِكنَّ  َكِثيَرٍة �َساِبًقا،  اٍت  َم��رَّ َح��َدَث ِفي  َوَه��َذا 

ُة  يَّ ���ِس )َكمِّ َت��ُك��وُن َم���ْوُج���وَدٌة ِف��ي َخ��ِم��ي��َرِة ال��َم��ي��ُرون ال��ُم��َق��دَّ

ِة الَجِديَدِة  يَّ اإَِلى الَكمِّ يُفَها  الَميُرون الَقِديَمُة(، َوالَِّتي ُن�سِ

�َسِة )ِاْثَنْيِن �َسمُّ  الُمَقدَّ ُل ِمْن الخما�ِسيِن  وَّ
َ
اِلْثَنْيِن الأ َيْوَم 

النَّ�ِسيِم(.

َنُعُه؟ َما ُهَو اأَْقَرُب َت�ْسِبيٍه للذي �َسْوَف َن�سْ

ْنَع الُقْرَباِن، َقِديًما ُكنَّا َناأِْتي ِبالَقْمِح  ْقَرُب َت�ْسِبيٍه ُهَو �سُ
َ
اأ

َحى، ُثمَّ  ْم�ِس، ُثمَّ َنْطَحُنُه ِبالرَّ ُفُه ِفي ال�سَّ ُثمَّ َنْغ�ِسُلُه، ُثمَّ ُنَن�سِّ

ِقيُق ِللَعْجِن، َوِعْنَد َعْجِن  ِة، ُثمَّ َناأُْخُذ الدَّ دَّ ِل الرَّ َنْنُخُلُه ِلَف�سْ

ُع  َن�سَ ُثمَّ  ِبالَيِد،  َنْعِجُنُه  الَمَزاِميِر،  ِب��ِق��َراَءِة   
ُ
َنْبَداأ ِقيِق  الدَّ

َنُع  ُه َوَنْخِتُمُه َوَن�سْ �سَ الَخِميَرُة، ُثمَّ َنْتُرُكُه َيْخَتِمُر، ُثمَّ ُنَقرِّ

ُعُه ِفي الُفْرِن. ُقوَب، ُثمَّ َن�سَ الثُّ

ِقيِق َجاِهٌز، َوِفي  ِر الَحَياِة َنُقوُم ِب�ِسَراِء الدَّ الَيْوَم َمَع َتَطوُّ

َهِذِه  ُكلُّ  ًة،  َكْهَرَباِئيَّ انات  عجَّ ِب�ِسَراِء  ُقْمَنا  الَكَناِئ�ِس  َبْع�ِس 

ِريَقِة  الطَّ ِفي  َوِبالتَّاِلي  ِللِعْلِم،  ِا�ْسِتْخَداَماٌت  ِه��َي  ُم���وِر 
ُ
الأ

التقليب،  التَّ�ْسِخيُن،  النَّْقِع،  َعَمِليَّاُت  ُتوَجُد  َل  الَجِديَدِة 

َنا َن�ْسَتْخِدُم ُعُطوٌر َنِقيٌَّة َجاِهَزٌة. نَّ
َ
ِلأ

ِريَقِة الَقِديَمِة؟ َما ِهَي َبْع�ُض َم�َساِكِل الطَّ

ِفي  الَمْنُقوَعِة  ال��َم��َوادِّ  َبْع�َس  ُع  َن�سَ التَّ�ْسِخيِن:  ُم�ْسِكلَُة 

 100 َح���َراَرٍة  َدَرَج��ِة  ِعْنَد  ُر  َيَتَبخَّ َوال��َم��اِء  ْي��ِت،  ال��زَّ الَماِء ِفي 

َفَمَع  ٍة،  ِمَئِويَّ  70 َح��َراَرٍة  َدَرَج��ِة  ِعْنَد  ْيُت  الزَّ َبْيَنَما  ٍة،  ِمَئِويَّ

ْيُت.  َطْرِد الَماِء َنْطُرُد الزَّ

َن�ْسَتِري  ْح��َي��اًن��ا 
َ
َواأ النََّباِت  ِم��ْن  ُمْخَتِلَفًة  ْج���َزاًء 

َ
اأ َن�ْسَتْخِدُم 

َقلَّ ِعْطًرا.
َ
َمَواداً َقِديَمًة َتُكون اأ

نََّها 
َ

َها ِلأ الَمَوادُّ الَمْغ�ُسو�َسُة: ُهَناَك َبْع�ُس الَمَواِد َيِتمُّ َغ�سَّ

ْبَدِة. َها ِبالزُّ ا َمَثُل ُدْهِن البل�سان َيِتمُّ َغ�سُّ َغاِلَيٌة ِجدًّ

ِعْنَد  َفُتْعَجَن  َك��ِث��ي��ٌر،  ِفيَها  ْي��ُت  ال��زَّ َي��ُك��ون  ال��َم��َواِد  َبْع�ُس 

ْحِن. الطَّ

اٌت �َسِئيلٌَة  َعُد َهْبًوا َوَهَذا اْلَهْبو ُهَو َذرَّ ْحِن َي�سْ ْثَناَء الطَّ
َ
اأ

ُيوِت. تتطاير َمَعَها َبْع�ُس الزُّ

ْحِن. ا ُتْك�ِسُر َماِكيَنَة الطَّ ْلَبًة ِجدًّ ُهَناَك َمَواد �سُ

ْكَثَر ِعْطًرا؟
َ
َهْل َهِذِه الَمَواُد الَجِديَدُة َتْجَعُل الَميُرون اأ

ٌة ِمَئٌة ِبالِمَئِة، َوَل ُيوَجُد ِبَها َت�ْسِخيٌن  نََّها َمَواٌد َنِقيَّ
َ
َنَعْم، ِلأ

ُيوُت. َفاَل تتطاير الزُّ

��ُة«،  ِك��يَّ ال��ذَّ الَم�ِسيِح  »َراِئ��َح��ُة  َن��ْح��ُن  ال��ِك��َت��اُب:  ُيَعلُِّمَنا  َكَما 

َيْجَعُل الَميُرون ِبالُعُطوِر الُم�ْسَتْخَدَمِة بالنِّ�َسِب الَمْعُروَفِة 

ْكَثَر ِعْطًرا، َوَيُدوُم ِلَفْتَرٍة َطِويلٍَة.
َ
َيْجَعُلُه اأ

ْخَرى الَِّتي َن�ْسَتْخِدُمَها ِفي الَكِني�َسِة؟
ُ
ُيوُت الأ َما ِهَي الزُّ

غالم�سي�س  ُبو 
َ
اأ َزْيُت  )الِقْنِديُل(،  الَمْر�َسى  َم�ْسَحة  َزْيُت 

. ٌع َخا�سٌّ َلِكنَّ َزْيَت الَميُرون َلُه َو�سْ

َنُع َزْيَت الغاليالون؟ َكْيَف َن�سْ

النََّباَتاِت  ِم��ْن  َيُة  الُمَتَبقِّ الأت��ف��ال  َن�ْسَتْخِدُم  ُكنَّا  َقِديًما 

َزْيِت  َمَع  َوَنْخِلُطَها  الِميُرون  َزْي��ِت  َعَمِل  ِفي  الُم�ْسَتْخِدَمِة 

��َة  ْي��ُت��وِن ال���َم���َواَد ال��ِع��ْط��ِريَّ ��ى َي���اأُْخ���ُذ َزْي����ُت ال��زَّ ْي��ُت��وِن َح��تَّ ال��زَّ

َيُة ِفي الأتفال. الُمَتَبقِّ

َق��لَّ ِمْن 1٪ ِمْن َهِذِه 
َ

اأ َناأُْخُذ ِن�ْسَبًة َب�ِسيَطٌة     الآَن �َسْوَف 

ْيُتوِن. ُع َمَعَها َزْيَت الزَّ الَمَوادِّ َوَن�سَ

ْي��ُت��وِن  ��ِة َوَزْي����ِت ال��زَّ ُي���وِت ال��ِع��ْط��ِريَّ َه���ْل ال��َك��َث��اَف��ُة َب��ْي��َن ال���زُّ

ُمَتَواِفَقٌة؟

ِلَذِلَك   ،٪98  -92 ُكلَِّها  َة  الِعْطِريَّ ُي��وُت  ال��زُّ َكَثاَفًة  َنَعْم،     

َها. َيْخَتِلُط ُكلُّ َهِذِه الَمَواُد َمَع َبْع�سِ

ْقِدي�ِض؟ َهْل ُيوَجُد َطْق�ٌض َكَن�ِسيٌّ ِللتَّ

َطْبًعا، ُيوَجُد َطْق�ٌس ِلَتْقِدي�ِس الَميُرون َوَطْق�ٌس ِلَتْقِدي�ِس 

ْعَداِد،  ْثَناَء الإِ
َ
لََواٍت َوِقَراَءاٍت اأ ا �سَ ْي�سً

َ
الغاليالون. َوَو�َسْعَنا اأ

�ْسَفاِر ُمو�َسى الَخْم�َسِة.
َ
ْرَبَعُة َواأ

َ
ِقَراَءاٍت ِمْن الَب�َساِئِر الأ
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ِبيَنا َو�َسيِِّدَنا 
َ

ْحلَى َلَقٍب ِلأ
َ
اأ

الَبْطِرَيْرُك ُهَو َلَقُب الَباَبا 

ال��لَّ��َق��ُب  ������ُه  اإِنَّ )َب����اَب����ا(،  ْو 
َ
اأ

َبا( 
َ
)اأ اهلِل  ِللََقِب  الُمَقاِرُب 

بول�س  َق�����اَل  َك���َم���ا  الآب. 

َتاأُْخُذوا  َلْم  »اإِْذ  �ُسوُل:  الرَّ

��ا  ْي�����سً
َ
اأ ���ِة  اْل���ُع���ُب���وِديَّ ُروَح 

ُروَح  َخْذُتْم 
َ
اأ َبْل  ِلْلَخْوِف، 

ا:  ْي�سً
َ
اأ َوَقاَل  َبا الآُب« )رو8:1٥(، 

َ
اأ َيا  ُرُخ:  َن�سْ ِبِه  الَِّذي  التََّبنِّي 

اِرًخا:  ُقُلوِبُكْم �سَ اإَِلى  ِاْبِنِه  ُروَح   
ُ
ْر�َسَل اهلل

َ
اأ ْبَناٌء، 

َ
اأ نَُّكْم 

َ
اأ ِبَما  »ُثمَّ 

َنا  َربُّ ْع��َظ��ِم 
َ
الأ الَكَهَنِة  َرِئي�ُس  ْن 

َ
اأ َكَما  الآُب«)غ����ال٦:٤(.  َب��ا 

َ
اأ َي��ا 

َم َلَنا ُكلَّ َما َنْحَتاُجُه ِمْن الِفَداِء َوالَخاَل�ِس  َي�ُسوع الَم�ِسيُح، َقدَّ

ِه َوَتْعِليِمِه. َوَتَرَك  ًة الآب ِبُحبِّ ُبوَّ
ُ
ُة َفَنَقَل َلَنا اأ َبِديَّ

َ
َوالُغْفَراِن َوالأ

َقْلِب  ِاتِّ�َساِع  ِمْن  ا  ي�سً َيْحِمَل َب�سِ ْن 
َ
اأ الَمْوِهَبِة:  َهِذِه  َكاِهٍن  ِلُكلِّ 

ُتُه الَغْيُر َمْحُدوَدٌة. ُبوَّ
ُ
الآب َواأ

َكُة ِلَربَِّنا  َنة الُمَتَحرِّ وَلى الُمَد�سَّ
ُ
ْيُقوَنُة الأ

َ
َبْوَنا الَباَبا ُهَو الأ

َ
َواأ

َتُه ِلُكلِّ  َة اهلِل، َوَمَحبَّ ُبوَّ
ُ
َي�ُسوع الَم�ِسيُح - َلُه الَمْجُد - َنَرى ِفيِه اأ

ُكلٍّ  َعْن  َتُه  َوَم�ْسُئوِليَّ ْدِرِه  �سَ َو�ِسَعَة  ْبَرُه  َو�سَ َوِاْحِتَماَلُه،  ْوَلِدِه، 
َ
اأ

َحٍد. 
َ
اأ

ُرُه اإِلَّ َمْن  ُة َكْنٌز َثِميٌن َل ُيَقدِّ ْرُثوُذْك�ِسيَّ
ُ
ُة ِفي الَكِني�َسِة الأ ُبوَّ

ُ
َوالأ

ُة ِهَي: ُبوَّ
ُ
َتاَلَم�َس َمَعُه َوَتَمتََّع ِبِه، َفالأ

ُة َعْن ُكلٍّ اأََحٍد ًل: الَم�ْسوؤُوِليَّ اأَوَّ

الَكَهَنُة  ْوَلُدُه، 
َ
اأ َنْحُن  الَباَبا،  ِبيَنا 

َ
اأ َعلَى  َثِقيٍل  ِحْمٍل  ِمْن  َكْم 

اُم  ���َع���ُب والأراخ�����ن�����ة، ال���َب���ِع���ي���دون َوال���َق���ِري���ب���ون، ال����ُخ����دَّ َوال�������سُّ

ِمْن  اأحداً  َيْحِرُم  َل  ُب 
َ
َوالأ ْغِنَياُء. 

َ
َوالأ الُفَقَراُء  َوالَمْخُدومون، 

ُهَو   ، الُحبَّ وَن  َي�ْسَتِحقُّ نَُّهْم 
َ
ِلأ َلْي�َس  ٌب 

َ
اأ ��ُه  نَّ

َ
ِلأ ُيِحبُّ  ُهَو  ِت��ِه،  ُب��وَّ

ُ
اأ

َعلَى  ِبالُحبِّ  ُيِفي�ُس  الَِّذي  الُقُد�ِس  وِح  ُم�ْسَتْوَدُع الرُّ نَُّه 
َ
ِلأ ُيِحبُّ 

اْلُقُد�ِس  وِح  ِبالرُّ ُقُلوِبَنا  ِاْن�َسَكَبْت ِفي  َقِد  َة اهلِل  نَّ َمَحبَّ
َ
، »ِلأ الُكلِّ

ُه  ِبيَنا التَّ�َسبُّ
َ
اأ ُة ُتَحتُِّم َعلَى  وِليَّ اْلُمْعَطى َلَنا« )رو٥:٥(. َوالَم�ْسوؤُ

لََها«  ْوَجاَعَنا َتَحمَّ
َ
ْحَزاَنَنا َحَملََها، َواأ

َ
ِبالَم�ِسيِح، الَِّذي ِقيَل َعْنِه: »اأ

)ا�س٤:٥٣(.

َمَعنَّا  َوَيْبِكي  َمَعَنا َعلَى َخَطاَياَنا،  َيْبِكي  �ِس  ِبَقْلِبِه الُمَقدَّ َفُهَو 

َوِل��َه��ِذِه  َوِاْنِت�َساَراِتَنا،  َتْوَبِتَنا  ِف��ي  َمَعنَّا  َوَي��ْف��َرُح  ْوَج��اِع��َن��ا، 
َ
اأ ِف��ي 

َوُكلٌّ  ِتِه  ِبخطيَّ ُمْذِنٍب  ُكلُّ  ِنِه  ِح�سْ اإَِل��ى  ُي�ْسِرُع  ُة  اِميَّ ال�سَّ ِة  ُب��وَّ
ُ
الأ

يِرِه، َل َيَخاُف ِمْن َتْوِبيِخِه، اإِنََّما َيْحَتِمي ِفيِه ِمْن  ِر ِبَتْق�سِ ُمَق�سِّ

ْن َحْوِلِه. َنْف�ِسِه َوِممَّ

اِل�ْسِتَماُع  َثاِنًيا: 

ُد َوالِحَواُر الَجيِّ

الآب   
ُ
اهلل َي�����ْس��َم��ُع  َك���ْم 

��َراِخ��َن��ا  ��لَ��َواِت��َن��ا َو���سُ ِل�����سَ

������ُه َل��ْي�����َس َك��ِل��َم��ٌة ِف��ي  نَّ
َ
»ِلأ

َي��ا  ْن��������َت 
َ
َواأ لَّ  اإِ ِل�������َس���اِن���ي، 

ُك���لَّ���َه���ا«  َع����َرْف����َت����َه����ا  َربُّ 

�َسِمَع  َوَك���ْم  )م����ز1٣9:٤(، 

ْن�َسَت ِبِاْهِتَماٍم 
َ
َه��َك��َذا الَم�ِسيُح ِلَتاَلِميِذِه َواأ َي�ْسَغلَُهْم،  َم��ا  ِل��ُك��لِّ 

َيُكوُن َلَنا َباَبا. 

َماَمُه 
َ
الَباَبا ُم�ْسَتِمٌع َجيٌِّد َوُمَحاِوٌر َداِفٌئ، َل اأن َنَخاُف َنُقوُل اأ

ْوَلِدِه 
َ
َحُد اأ

َ
ْذَنْيُه اأ

ُ
اأ  

َ
نَُّه َي�ْسَمَع ِللُكلِّ َول َيْماَلأ

َ
َما ِبَداِخِلَنا، َوَنِثُق اأ

ا  َحِقيِقيًّ ُروِحيًّا  َمْياًل  ِبيَنا 
َ
اأ ِفي  َنَرى  اهلِل  َوِبِنْعَمِة  الآَخ��ِر،  ُدوَن 

الآراء  ُكلٌّ  َيْقَبُل  الَِّذي  ِب 
َ
الأ اُع  َوِاتِّ�سَ  ، الَحِقيِقيِّ الُحرِّ  ِللِحَواِر 

ْوَلَدُه، َوَيْحَتِوي الُكلُّ ِبِحْكَمِتِه.
َ
َوَيْحَتِرُم ُكلُّ اأ

َثاِلًثا: الُغْفَراُن

ْج����ِل َنْف�ِسي، َوَخ��َط��اَي��اَك َل 
َ
َن���ا ُه��َو اْل��َم��اِح��ي ُذُن��وَب��َك ِلأ

َ
َن���ا اأ

َ
»اأ

َنْف�َسُه،  ِج��لَّ 
ُ

ِلأ ُنوَب  الذُّ َيْمُحو  الآُب   
ُ
ْذُكُرَها« )ا���س2٥:٤٣(، اهلل

َ
اأ

ُكلِّ  اإِلَّ  ْوَلِدِه 
َ
ِلأ َيْذُكر  َوَل  َفْرَحُة  َوالتَّ�َساُمُح  َطْبُعُه  َفالُغْفَراُن 

ِة  ِق�سَّ ِفي  ِب 
َ
الأ َمْنَظِر  ُمْمِتُع  ُه��َو  َك��ْم  َوُم��َح��اَوَل��ٍة،  َوِج��َه��اٍد  َخْيٍر 

الِّ َوُهَو َيْرُك�ُس َفاِتًحا ِذَراَعْيِه ِلَيَقَع َعلَى ُعْنِق ِاْبِنِه  اِلْبِن ال�سَّ

ُجوُع.  ِل َباِدَرٍة ِللتَّْوَبِة َوالرُّ وَّ
َ
اًنا َمَع اأ الِّ ِلُيْهِدَيُه الُغْفَراُن َمَجّ ال�سَّ

ْهُل،  ِبيِه الَباَبا َهَذا الُغْفَراُن ال�سَّ
َ
اأ ْعِب ِمْن  َهَكَذا َيْنَتِظُر ُكلَّ ال�سَّ

ُه. نَُّه َل َي�ْسَتِحقُّ
َ
نَُّه َيْعلَُم َجيًِّدا اأ

َ
الُّ ِبَرَجاٍء ِلأ َيْنَتِظُرُه ال�سَّ

َراِبًعا: اِلْحِتَماُل

ِفي  ْك��َب��ُر 
َ
الأ َواِلْب���ُن  �َساَلِلِه،  ِف��ي  الَّ  ال�سَّ اِلْب���َن  ُب 

َ
الأ ِاْحَتَمَل 

نَُّه َكَما َقاَل 
َ

ِلأ ًبا 
َ
اأ ُب 

َ
َهاَنُه، َوَيَظلُّ الأ

َ
َواأ َباُه 

َ
اأ ِعَناِدِه، ِكاَلُهَما َجَرَح 

َيْذَخُروَن  ْوَلَد 
َ
الأ نَّ 

َ
اأ َيْنَبِغي  َل  ��ُه  نَّ

َ
»ِلأ �ُسوُل:  الرَّ ي�ُس بول�س  الِقدِّ

ُبوَنا الَباَبا َكْم 
َ
ْوَلِد« )2كو1٤:12(. اأ

َ
ِلْلَواِلِديَن، َبِل اْلَواِلُدوَن ِلالأ

َغُب  َوال�سَّ والعناد  التََّهاُوُن  ِمنَّا  �َسَيْحَتِمُل  َوَعنَّا،  ِمنَّا،  �َسَيْحَتِمُل 

َوَلِكنَُّه  ِنَهاَيٍة،  ِباَل  الَخاِرِج  ِمْن  اَيَقاٌت  ُم�سَ َعنَّا  �َسَيْحَتِمُل  َو...، 

ِليُب َوَراَء الَم�ِسيِح، َوالَم�ِسيُح َيْحِمُلُه ِب�َسِليِبِه َو�َسْعِبِه. َيْحِمُل ال�سَّ

الثاني«،  توا�سرو�س  »الَباَبا  ُب��وَن��ا 
َ
اأ َعلَْيَنا  َم��ْب��ُروٌك  ِخ��ي��ًرا... 

َ
اأ

ِليُبُه الثَِّقيُل، َواإِْكِليُلُه الَِّذي َل نظنه َيِقلُّ َعْن  َوَمْبُروٌك َعلَْيِه �سَ

ي�ِسيَن ُيِعيَنُه. َعاَن الَبَطاِرَكَة الِقدِّ
َ
َهاَدُة، َوالَِّذي اأ اإْكِليل ال�سَّ

ُة الَباَبا أُُبوَّ
�س َداُوُد َلْمِعي الُقمُّ

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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��اِن��ي - بابا  ��َق َق��َدا���َس��ُة ال��َب��اَب��ا الأن��ب��ا ت��وا���س��رو���س ال��ثَّ َل��َق��ْد َح��قَّ

َو�َساِئُر  َر  ِم�سْ ِفي  المرق�سية  الكرازة  َوَب��ْط��ِرَي��ْرٌك  الإ�سكندريُة 

ِجَهِة  ِمْن  �َسَواًء  الَكِبيَرِة  الإِْن��َج��اَزاِت  ِمْن  َكِثيًرا   - الَمْهَجِر  ِب��اَلِد 

َمِة  َداِر اللََّواِئِح َوَت�ْسِكيِل الَعِديُد ِمْن اللَِّجاِن الُمَنظِّ الَقَراَراِت َواإِ�سْ

اِخِل  ْعِب ِفي الدَّ ُل َمَع ال�سَّ ْو التََّواُجُد َوالتََّوا�سُ
َ
اأ  ، َعِويِّ ِللَعَمِل الرَّ

َوِبين  ِة  الُقْبِطيَّ الَكِني�َسِة  َبْيَن  ِفيَما  الُج�ُسوِر  َمدُّ  ُثمَّ  الَخاِرِج،  ْو 
َ
اأ

اإِْخ��َوِت��َن��ا  ِم��ْن  ال��َوَط��ِن  ِف��ي  �ُسَرَكاِئَنا  َم��َع  ْو 
َ
اأ ْخ����َرى، 

ُ
الأ الَكَناِئ�ُس 

ْطَياِفِهْم، 
َ
ْو َمَع الَم�ْسُئوِليَن َعلَى ُمْخَتِلِف َدَرَجاُتُهْم َواأ

َ
الُم�ْسِلِميَن، اأ

. اِبِع الَخا�سُّ ِة َذاِت الطَّ اإَِلى الِعَظاِت التَّْنِويِريَّ

َها �َساِئٌك  اِت الَكِبيَرِة - َوَبْع�سُ َوَقْد َكاَنْت ُهَناَك الَعِديَد ِمْن الِملَفَّ

المرق�سي،  الُكْر�ِسيِّ  َعلَى  ُجُلو�ِسِه  َعْقَب  َقَدا�َسِتِه  ِاْنِتَظاِر  ِفي   -

ْهَبَنِة  َوالرَّ ِبالتَّْعِليِم  َيْهَتمَّ  ْن 
َ
اأ ال��ِب��َداَي��ِة  ِف��ي  َقَدا�َسَتُه  ْر  َق���رِّ َوَق���ْد 

الَكَن�ِسيَّ   الَعَمَل  ُم  ُتَنظِّ َلَواِئَح  َداِر  ِباإِ�سْ ْهَتمُّ 
َ
اأ َكَما  والليتوْرجيَّة. 

َن الَكَناِئ�ُس،  َوَل���َج���اأْ َوِاْخ��ِت��َي��اُر ال��َك��َه��َن��ِة،  ْه��َب��َن��ِة،  ِم��ْث��َل: َلِئ��َح��ُة ال��رَّ

�ِسيَن، َوَغْيِرَها. َوالَمَجاِل�ُس الإكليريكية، َوالُمَرتِِّليَن، َوالُمَكرَّ

َج��ِدي��َدٌة،  اإيبار�سيات  ْن�����َس��اِء  َواإِ �َساِقَفٌة 
َ
اأ ب�سيامة  َقَدا�َسَتُه  َوَق��اَم 

َكَذِلَك َقاَم ب�سيامة َكَهَنًة ِللَقاِهَرِة َوال�سكندريِة َوالَمْهَجِر، َوَعَمُل 

َوالِخْدَمِة  َع��اَي��ِة  َوال��رِّ ْهَبَنِة  الرَّ َح��ْوَل  ال�سيمينارات  ِم��ْن  الَكِثيُر 

يَِّة. ْخ�سِ ْحَواِل ال�سَّ
َ
َوالإَِداَرِة َوالأ

ِلَجنٍَّة   
َ
ْن�َساأ

َ
َواأ ِة،  الِعْلِميَّ َتْطِويِر الَمَعاِهِد  َقَدا�َسُتُه ِفي  َكَما �َسَعى 

ْعلََن ِاْهِتَماَمُه 
َ
ا�ِس، َواأ �ْسَرِة ِللنِّقَّ

ُ
ِة، َوَطَرَح َقاُنوَن الأ ِللَبَعَثاِت الِعْلِميَّ

في  قدا�سته  �سارك  واأي�ساً  الإَِط���اِر.  َه��َذا  ِف��ي  ُمَعاَناٌة  َلُهْم  ِبَمْن 

برئا�سة  الكن�سية،  التربية  مناهج  لجنة  تعقده  الذي  الموؤتمر 

من  �سل�سلة  ُعقدت  والتي  المعادي،  اأ�سقف  دانيال  الأنبا  نيافة 

وانتهت  الكن�سية،  للتربية  ج��دي��دة  م��ن��اه��ج  ل��و���س��ع  ال��ل��ق��اءات 

والإب��ت��دائ��ي  الح�سانة  ل��م��راح��ل  مناهج  و���س��ع  م��ن  الآن  حتى 

والإعدادي.

نَُّه 
َ
اأ حبريته  ِبَداَيِة  ِفي  توا�سرو�س  الَباَبا  َقَدا�َسًة  ْف�َسَح 

َ
اأ َوَق��ْد 

ٍة َبِعيَدٍة الَمَدى ِمْن ِجَهٍة، َمَع ِاتَِّخاٍذ َما َيِجُدُه  �َسَيْعَمُل ِطْبًقا ِلُخطَّ

ْن َيْعَمَل ِمْن 
َ
َر اأ ا ِمْن َقَراَراٍت َل ُتْحَتَمُل التَّاِجيُل، َكَما َقرَّ �َسُروِريًّ

َوَي��ْف��رُح  ��ًدا  َج��يِّ َي�ْسَمُع  َوُه���َو  َوالتَّْفِوي�ِس،  ال��َف��ِري��ِق  َمْنَهِج  ِخ���اَلِل 

وَن  ْو الَِّذيَن ُيْعِر�سُ
َ
ِباأراِء الُكلَّ �َسَواًء الَمْوُجوِدين َحْوَل َقَدا�َسِتِه اأ

ْطَراِف ِعْنَد ِاتَِّخاِذ الَقَراِر.
َ
ُة الأ ِاْحِتَياَجاِتُهْم، َوُيَراِعي َكافَّ

َة: َعِويَّ ِرْحاَلُتِه الرَّ

ْبَناِئِه 
َ
ْفِتَقاِد اأ ِة ِلِ َعِويَّ ْحاَلِت الرَّ َقاَم َقَدا�َسَتُه ِبَعَمِل َكِثيِر ِمْن الرِّ

ِرْحلٍَة  ُك��لَّ  نَّ 
َ
اأ َرْغ��َم  ِة،  الَعَرِبيَّ ال��ِب��اَلِد  َوَبْع�ُس  َوَك��َن��َدا  اوُروب���ا  ِف��ي 

اإَِلى  ْخ��َرى 
ُ
َواأ ِبالنِّْم�َسا،  ِللِعاَلِج  ِرْحلٍَة  َمَثُل  ِبَها،  َهَدٌف َخا�سٌّ  َلَها 

نياحة  ِفي  ِقيَقِة  ال�سَّ ِة  ْرَياِنيَّ ال�سُّ ِللَكِني�َسِة  الَعَزاِء  ِلَتْقِديِم  ُلْبَناَن 

َكاَنْت  َفَقْد  ِرْح��لَ��ٍة  ْط���َوُل 
َ
اأ ��ا  مَّ

َ
اأ َزَك��ا،  اغناطيو�س  َم��ارٌّ  الَبْطِرَيْرُك 

َكاَنْت  ��َه��ا  نَّ
َ
اأ ِم��ْن  ِبالَرْغِم  �َساِبيَع، 

َ
اأ ْرَب��َع��ُة 

َ
اأ ْت  ِا�ْسَتَمرَّ َحْيُث  ِلَكَنَدا 

َعْن  ��ا  مًّ
ُ
اأ َوُمْثِمَرٌة،  ًة  �َسُروِريَّ َكاَنْت  نََّها 

َ
اأ اإِلَّ  ا،  ِج��دًّ ُمْجَهَدٌة  ِرْحلٌَة 

َع�ْسَر  ْرَب��َع��َة 
َ
اأ ِبَها  َلَنا  نَّ 

َ
اأ ِب�َسَبٍب  َدْت  َفَتَعدَّ ْوُروَب���ا 

َ
ِلأ َقَدا�َسِتِه  ِزَي��اَرِة 

إنجازات
قداسة البابا تواضروس الثاني
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ة ايبار�سيات، َو�ُسُعوُبَها َتَتَكلَُّم ُلَغاٌت  �ْسُقًفا، َوِفيَها َتمَّ َتاأْ�ِسي�ُس ِعدَّ
َ
اأ

�َسٌة ِلاِلْفِتَقاِد  ا، َكَما َكاَنْت ُمَتَعطِّ ْقَباٌط َكِثيُروَن ِجدًّ
َ
َدٌة، َوِبَها اأ ُمَتَعدِّ

الأنبا  نيافة  ُهَو  َلَها  ا  َباَبِويًّ َناِئًبا  َقَدا�َسُتُه  َعيََّن  َوَقْد  َوالتَّْنِظيِم، 

�ْسُقُف ِمياَلُنو.
ُ
كيرل�س اأ

)َوَذِل��َك  الإكليريكية  ِبِاْفِتَتاِح  ُهَناَك  َقاَم  َفَقْد  النِّْم�َسا  َعْن  ا  اأمَّ

َوْقٌت  باخوميو�س  الأنبا  نيافة  ِمْن  ِبَتْكِليٍف  �ْسُقًفا( 
ُ
اأ َكان  ِعْنَدَما 

َفَقْد  َم��اَراِت  ِل��الإِ َقَدا�َسِتِه  ِزَي���اَرِة  َع��ْن  ��ا  مًّ
ُ
اأ َم��َق��اٌم،  الَقاِئُم  َك��ان  ْن 

َ
اأ

ٍة ِمْن الدولة ُهَناَك، َوَكَذِلَك ِزَياَرُتُه ِللَكِني�َسِة  َكاَنْت ِبَدْعَوِة َر�ْسِميَّ

َوَمْدَر�َسٍة  َكِني�َسٍة  ُل  وَّ
َ
اأ ِبِاْفِتَتاٍح  َقَدا�َسَتُه  َق��اَم  َك��َذِل��َك  ِة.  و�ِسيَّ الرُّ

وَداِن. َوَقدٌّ ِا�ْسُتْقِبَل ِا�ْسِتْقَباًل َحاِفاًل ِفي ُكلِّ  ٍة ِبَجُنوِب ال�سُّ ُقْبِطيَّ

َتُه َقَدَماُه. 
َ
َمَكاٍن َوْطاأ

وي�سدر هذا العدد من »مجلة ينبوع المحبة« بمنا�سبة زيارة 

ال�سمو  �ساحب  م��ن  ب��دع��وة   الكويت  ال��ى  التاريخية  قدا�سته 

ال�سيخ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح حفظه اهلل  

ْخَرى َفاإِنَُّه ِبَداِفِع َتْوِطيِد 
ُ
َوِبالنِّ�ْسَبِة ِللَعاَلَقاِت َمَع الَكَناِئ�ِس الأ

ال�سيد  يَُّة  َو�سِ ِهَي  َوَه��ِذِه  الَكَناِئ�ِس،  َجِميِع  َمَع  ِة  الَمَحبَّ ��ِر  َوا���سِ
َ
اأ

َي���اَراُت  َوال���زِّ ال��َع��اَلَق��اُت  َه���ِذِه  بع�ساً،  َنا  َبْع�سُ ُن��ِح��بَّ  ْن 
َ
اأ الم�سيح 

��ِت��ي َت��مَّ  ��ِة َوالَّ ُه��وِت��يَّ ُم اإَِل���ى ِج���َواِر ال���ِح���َواَراِت ال��الَّ ال��ُم��َت��َب��اَدَل��ُة ُت��َق��دِّ

َجِميُع  ِبُمَقاَبلَِة  ا  ْي�سً
َ
اأ َقَدا�َسَتُه  َوَق��اَم  ِمْنَها،  ف  َتَوقَّ َما  ِا�ْسِتْئَناُف 

ِة  و�ِسيَّ ِة َوالرُّ ِة َوالُيوَناِنيَّ ْرَياِنيَّ ْخَرى ِمْثل ال�سُّ
ُ
ُروؤَ�َساِء الَكَناِئ�ِس الأ

ْرَمِن َوَغْيِرِهْم.   
َ
ِة الَم�ْسُكوِنيُّ َوالأ َوَبْطِرَيْرِك الُق�ْسَطْنِطيِنيَّ

ُة الَكِني�َسِة  َد َقَدا�َسَتُه َوَطِنيَّ كَّ
َ
اِبِقة اأ ْرَبِع ال�سَّ

َ
َنَواِت الأ َوِخاَلَل ال�سَّ

َكِبيًرا  ِاْهِتَماًما  وَل��ى 
ُ
اأ َكَما  الَمَواِقِف.  ِمْن  الَعِديِد  ِفي  الُقْبِطيَُّة 

�ْسُبوِعيُّ 
ُ
الأ ِاْجِتَماَعُه  َيْعِقَد  ْن 

َ
اأ َر  َقرَّ الَقاِهَرِة  َوِفي  ِة،  ِبالإِ�ْسَكْنَدريَّ

اَعَفًة ِمْن �َسْعِبِه،  ْعَداٍد ُم�سَ
َ
َدٍة َوِبالتَّاِلي َيْلَتِقي ِباأ ِفي َكَناِئ�َس ُمَتَعدِّ

كذلك قام قدا�سته بزيارات داخل م�سر لكل من: دير المحرق 

ال��ع��ام��رواي��ب��ار���س��ي��ة ا���س��ي��وط وال��ق��و���س��ي��ة واي��ب��ار���س��ي��ة ال��ف��ي��وم 

ببناء  قدا�سته  وق��ام  المعادي،  وايبار�سية  البحيرة  وايبار�سية 

كني�سة بقرية العور بمحافظة المنيا ل�سهداء الإيمان والوطن 

�ْسَفاِر َوِزَياَراِت الَكَناِئ�ِس 
َ
الذين ا�ست�سهدوا بليبيا. َواإَِلى ِجَواِر الأ

ْعِب. ْعَداِد َكِبيَرٍة ِمْن َجِميِع ِفَئاِت ال�سَّ
َ
ا ِباأ َيْلَتِقي َقَدا�َسَتُه َيْوِميًّ

َتْرِتيُب الَكِني�َسِة اإدارًيا:

َلِئَحُة  َعْت  َخ�سَ الَداِخِل،  ِمْن  الَبْيِت  َتْرِتيِب  ِة  ُخطَّ اإَِط��اُر  َوِف��ي 

َها الَمْجَمُع  َقرَّ
َ
ْنِتَخاَباِت الَبْطِرَيْرِك ِللتَّْعِدياَلِت، َوالَِّتي اأ 197٥ ِلِ

ْلَحاِن »َت�َساِبيُح 
َ
ا التََّواُفُق َحْوَل َم�َساِدِر الأ ْي�سً

َ
ِبِرَئا�َسِة َقَدا�َسِتِه، َواأ

َم  َعاَيِة َوالِخْدَمِة ِلُتَنظِّ لََواُت �َسْهِر كيهك«، َوِاْعِتَماُد ِلَجنَِّة الرِّ َو�سَ

ِق��َي��اَداِت  َوَت��ْدِري��ُب  اإِْع���َداٌد  َوَك��َذِل��َك  ُة،  الَكَن�ِسيَّ َوالتَّْرِبَيَة  الِخْدَمَة 

الِخْدَمِة َعلَى َمَهاَراٍت َو�ُسُبِل الِقَياَدِة.

َر: َمْجِل�ُض َكَناِئ�ِض ِم�سْ

ِفي  ْخ��َرى 
ُ
الأ َوالَكَناِئ�ِس  ْوَلِة  ِبالدَّ الَكِني�َسِة  َعاَلَقِة  اإَِط��اِر  َوِف��ي 

َر  ْن�َساأ َقَدا�َسَتُه ِباِلتَِّفاِق َمَع ُروؤَ�َساِء َكَناِئ�ِس ِم�سْ
َ
اأ َر َوالَعاَلِم،  ِم�سْ

ْرُثوُذْك�ِسيَِّة 
ُ
مُّ الَكِني�َسَة الُقْبِطيََّة الأ َر« َوَي�سُ »َمْجِل�ُس َكَناِئ�ِس ِم�سْ

��َة َوال��َك��ِن��ي�����َس��َة  ْن��ِج��ي��ِل��يَّ ��َة َوال��َك��ِن��ي�����َس��َة الإِ َوال��َك��ِن��ي�����َس��َة ال��َك��اُث��وِل��ي��ِك��يَّ

َمَثُل  َبْع�ِس الَمَجاَلِت الُم�ْسَتَرَكِة  ِللتََّعاُوِن ِفي  َوَذِلَك  الأ�سقفية، 

الَم�ِسيِحيَِّة  اَيا  َوالَق�سَ ِة  يَّ ْخ�سِ ال�سَّ ْح��َواِل 
َ
الأ و�ِس  ِبُخ�سُ التَّ�َساُوِر 

ُم��وِر 
ُ
الأ َحْوَل  الَكَناِئ�ِس  َبْيَن  الِحَواَراِت  ِا�ْسِتْمَراِر  َمَع  َة،  َوالَوَطِنيَّ

َوْحَدِة  اإَِلى  ي  ُتْف�سِ الِحَواراِت  لَعلِّ هذه  ِة،  َوالَعَقاِئِديَّ ِة  ُهوِتيَّ الالَّ

ٌث َر�ْسِميٌّ ُيَعبُِّر  ْعاَلِميٌّ َوُمَتَحدِّ َبَح َلَنا َمْكَتٌب اإِ �سْ
َ
الإِيَماِن. َكَذِلَك اأ

َعْن َراأِْي الَكِني�َسِة.

نَّ ُنُموَّ الَكِني�َسِة َياأِْتي ِمْن اِلْهِتَماِم 
َ
َوِفي اإَِطاِر َقَناَعِة َقَدا�َسِتِه ِباأ

ْدِيَرِة 
َ
الأ َحْوَل  َتَمٍر  ُموؤْ ِبَتْنِظيِم  َقَدا�َسَتُه  َمَر 

َ
اأ ْهَباِن،  َوالرُّ ْدِيَرِة 

َ
ِبالأ

�َس  َوَتَمخَّ ِج��َه��ٍة،  ُك��لِّ  ِم��ْن  ِبَها  ُهو�ِس  ِللنُّ »�سيمينار«،  ْهَبَنِة  َوالرَّ

َقَواِنيُن  ُم  ُتَنظِّ َوالَِّتي  ْهَباِن،  َوالرُّ ْدِي��َرِة 
َ
ِل��الأ َلِئَحٍة  َعْن  الُموؤَْتَمُر 

وقد  َوَغْيِرَها،  الُجُدَد  ْهَباِن  الرُّ َوُقُبوِل  الَجِديَدِة  ْدِي��َرِة 
َ
الأ اإِْن�َساِء 

تكرر هذا الموؤتمر مرة ثانية.

َتْرِكيٍز ِفي  َلى  اإِ َتْحَتاُج  الَِّتي  ْدِي��َرِة 
َ
الأ ِبِا�ْسِتْقَراِر  َقَدا�َسُتُه  َوِاْهَتمَّ 

َهاِت ُروؤَ�َساَء  مَّ
ُ
َعاَيِة، َفَقاَم ِبِاْخِتَياِر وتجلي�س َعَدٌد ِمْن الآَباِء َوالأ الرِّ

ْدِيَرٍة َجِديَدٍة َقاَم َقَدا�َسَتُه 
َ
ْدِيَرِة. َوِمْن ِجَهِة اإِْن�َساِء اأ

َ
َوَرِئي�َساٍت ِلالأ

ْهَباِن  ِللرُّ َحُدُهَما 
َ
اأ ِبَدْيَرْيِن  ِباِلْعِتَراِف  �ِس  الُمَقدَّ الَمْجَمِع  َمَع 

متاوؤ�س  النبا  ودي��ر  ِبالنِّْم�َسا،  انطونيو�س  ي�ِس  الِقدِّ ا�سِم  َعلَى 

للراهبات  البتول  دي��ر  الأق�سر،  بنواحي  للرهبان  الفاخوري 

بمنطقة اأن�سنا بملوي- المنيا، دير مارمرق�س الر�سول والنبا 

النبا  القدي�س  دي��ر  اف��ري��ق��ي��ا،  بجنوب  ال��م��ع��ت��رف-  �سموئيل 

مُّ 
ُ
مو�سى ال�سود- بالعلمين – طريق مر�سى مطروح، َوِديَر الأ

ْهَباِن  ْدِيَرٍة ِللرُّ
َ
ْن�َساَء اأ َر َقَدا�َسُتُه اإِ ْلَماِنَيا، َكَما َقرَّ

َ
�َساَرُة للراهبات ِباأ

َماِكِن ِمْثَل َكَنَدا، َكَما ُيْنَتَظُر اِلْعِتَراُف 
َ
اِهَباِت ِفي َبْع�ِس الأ َوالرَّ

َماِكٍن.
َ
ِة اأ اِهَباِت ِفي ِعدَّ ْهَباِن َوالرَّ ْدِيَرٍة ِللرُّ

َ
ِة اأ ِبِعدَّ

الَباَبا  َك��اَن  َفَقْد  الَفْتَرِة،  ِلَهِذِه   
ُ
اهلل ِاْخ��َت��اَرُه  ��ِذي  الَّ اِعي  الرَّ ��ُه  اإِنَّ

َعلَى  َوُمَحاِفًظا  ��ًرا  ُم��َدبِّ َك��اَن  َذِل��َك  َوَم��َع  اَلِة  ال�سَّ َرُج��ُل  كيرل�س 

َرُجُل  َكَذِلَك  َوَك��اَن  ُمَعلًِّما،  �سنوده  الَباَبا  َوَك��اَن  التَّْعِليِم،  �َساَلَمِة 

��اَلٍة َوَت��ْدِب��ي��ٍر، َوَج����اَء ال��َب��اَب��ا توا�سرو�س َرُج���َل َت��ْدِب��ي��ٍر، َوَم��َع  ���سَ

نَّ 
َ
اأ َقَدا�َسَتُه  َوَي��ُق��وُل  ِبالتَّْعِليِم.  َوَي��ْه��َت��مُّ  ��اَلٍة  ���سَ َرُج���ُل  َف��ُه��َو  َذِل���َك 

ِتِه  ُبوَّ
ُ
ِباأ الَكِني�َسَة  َوَمتََّع  َحَياَتُه،   

ُ
اهلل َطاَل 

َ
اأ ِلُيْنِجَزُه  الَكِثيَر  َماَمُه 

َ
اأ

َواإِْنَجاَزاِتِه.

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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ْن َيُكوَن َرُجَل �ِسَيا�َسٍة، 
َ
   اإِنَّ َقَدا�َسَة الَباَبا توا�سرو�س َل ُيِريُد اأ

َوُقتَِّما  اِلْخِتَياِريَّ  الَفْقَر  ِاْخَتاَر  َقْد  َفُهَو  ْم��ُر؛ 
َ
الأ َهَذا  ُيَحبِّْذ  َوَل 

يِِّد الَم�ِسيِح، ُمَحّدَدا َهَدُفُه،  ْيِر ِلَيُكوَن َراِهًبا ُحبًّا ِفي ال�سَّ َم ِللدَّ َتَقدَّ

ِة. َفُهَو ِمَثاٌل ِلالإِْن�َساِن كراهب الذى  َبِديَّ
َ
وُل ِللَحَياِة الأ َوُهَو الُو�سُ

ى َوَباَع ُكلَّ َما َيْمِلُك َوَذَهَب َوِا�ْسَتَراُه.   َوَجَد َحْقاًل ِبِه َكْنٌز َفَم�سَ

َعاِة   ِلَيُكوَن َراِعي الرُّ
ُ
ا َكاَن اأميًنا ِفي الَقِليِل ِاْخَتاَرُه اهلل     َوَلمَّ

ِب��اإِْر���َس��اٍد  الَم�ِسيِح  َو�َسْعَب  الَكِني�َسَة  َي��ُق��وُد  َوُه��َو  الَمْرَحلَِة.  ِل��َه��ِذِه 

اُْجُدْر  ا َجْعُلُه  . ِممَّ َكاَن ُمو�َسى النَِّبيَّ َكَما  وِح الُقُد�ِس،  َوِقَياَدِة الرُّ

ْعَظِم �ِسَيا�ِسيٍّ ُدْنَيَوي. 
َ
ْعَظُم ِمْن اأ

َ
َواأ

ْت َعلَْيَنا، َوِمْنَها  يَبِة الَِّتي َمرَّ ْوَقاِت الَع�سِ
َ
   َوَلَم�ْسَنا َذِلَك ِفي الأ

ِة َقَدا�َسِة الَباَبا  َوْقَت الُهُجوِم الإِْرَهاِبيِّ َعلَى الَكَناِئ�ِس؛ َفِفي َمَحبَّ

الإجتماِعيِّ  َو�َساَلِمِه  ِللَوَطِن  ِتِه  َوَمَحبَّ َعلَْيُهْم  َوَخْوِفِه  ْبَناِئِه 
َ
ِلأ

، َخ���َرَج���ْت ِم��ْن��ُه ُروُح ال��ِح��ْك��َم��ِة ِب��ال��َم��ُق��وَل��ِة ال��َم��ْع��ُروَف��ِة  ْم����ِن����يَّ
َ
َوالأ

َل ِمْن َكَناِئ�ٍس ِباَل َوَطٍن«، َوَلْم  ْف�سَ
َ
الَم�ْسُهوَرِة: »َوَطٌن ِباَل َكَناِئ�ٍس اأ

ِر. اِعَيِة ِللتََّهوُّ َواِت الدَّ �سْ
َ
َيْنَجِرْف َوَراَء الَعاِطَفِة َوالأ

َمْت َحَواِئُط الَعِديِد ِمْن الَكَناِئ�ِس َوُحِرَق الَبْع�ُس،      َوَقْد َتَهدَّ

ا  ِممَّ ِل  َف�سَ
َ
ِباأ َوَتْجِديِدَها  ِبَناِئَها  َع��اَدُة  اإِ اإِلَّ  ْوَلِة  الدَّ ِمْن  َك��اَن  َوَم��ا 

َداِر التََّراِخي�ِس  ْحَداِث، َوَقْد �َسَمَحْت ِبِبَناِء َواإِ�سْ
َ
َكاَنْت َعلَْيِه َقْبَل الأ

ِللَعِديِد ِمْن الَكَناِئ�ِس، َوَذِلَك ِعْرَفاًنا َوَتْقِديًرا ِمْنَها ِلَدوِر َقَدا�َسِة 

الَباَبا َوِحَكَمِتِه، َوَطاَعُة �َسْعِبِه الُمِحبُّ َلُه ِلَتْوِجيَهاِتُه ِفي الِحَفاِظ 

َعلَى َوْحَدٍة َو�َساَلَمِة الَوَطِن.

ِلَقَدا�َسِتِه،  الُقُد�ِس  وِح  ال��رُّ اإِْر���َس��اُد  َيُكْن  َلْم  َلْو  َفَتَخيََّل َمعي      

ُتُه ِل�َسْعِبِه َوَوَطِنِه ِفي َهَذا الَوْقِت.  اُعُه َوَمَحبَّ َوَقْلُبُه الُمتَّ�ِسُع َوِاتِّ�سَ

ْح���َداِث، 
َ
الأ ِلَهِذِه  بالت�سدى  َوَن��اَدى  َرُة  الُمَتَهوِّ ��َواَت  ���سْ

َ
الأ َو�َساَيَر 

«؛ َفَما َكاَن َغيََّر  رِّ رَّ ِبال�سَّ ُمَخاِلًفا َتَعاِليم الِكَتاِب: »َل ُتَقاِوُموا ال�سَّ

الخالفات والن�سقاق بين الأ�سقاء

َداَرِة  اإِ ِفي  ِلَقَدا�َسِتِه  الُقُد�ِس  وِح  ال��رُّ اإِْر���َس��اِد  َعلَى   
َ
اهلل َن�ْسُكُر      

ِه��َي  َفالَكِني�َسَة  ِل��ل��َخ��ْي��ِر؛  ُه���َو  ِف��ي��َم��ا  ���َس��ْع��ِب��ِه  َوَت��ْوِج��ي��ِه  الَكِني�َسِة 

ِنيَن َوَلْي�َست َمْجُموَعُة الِحَجاَرِة الَِّتي ِبالَمْبَنى.  َمْجُموَعُة الُموؤَمِّ

ِاْبَن الَكِني�َسِة  اإَِلى َمَكاِنِه، َوَلِكنَّ  اإَِعاَدُتُه  اِقُط َيّمُكنَّ  َفالَحَجُر ال�سَّ

اِقُط َل ُيْمِكُن اإَِعاَدُتُه. َوِاْبُن الَوَطُن ال�سَّ

ْوَلِة تَجاَه  َر َمْوِقِف الدَّ ُم��وَر، َوَيَرى َتَطوُّ
ُ
    َفَقَدا�َسُتُه َيَرى الأ

َياَسة َقَداَسُة الَباَبا تواضـــــــــروس َوالسِّ
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َياَسة َقَداَسُة الَباَبا تواضـــــــــروس َوالسِّ
َكاَن  الَبْع�ُس  َوَل��ِك��ْن   ، َع���مَّ

َ
َواأ �ْسَمَل 

َ
اأ َمْنُظوٍر  ِم��ْن  الَكَناِئ�ِس  اإِْن�َساِء 

اِتِهْم  يِّ َوَخْلِفيَّ ْخ�سِ ْمَر ِبَمْنُظوٍر �َسيٍِّق ِفي ُمِحيِطِهْم ال�سَّ
َ
َيَرى الأ

ِحيَحٌة ِمْن ِوْجَهِة َنَظِرِهْم، َوَلِكْن َلْم ُي�ْسِقُطوا  ِة، َوِهَي �سَ يَّ ْخ�سِ ال�سَّ

َعلَْيَها التََّواُزَن َوالُمُروَنَة الَمْطُلوَبَة ِلِمْثِل َهِذِه الَقَراَراُت، َوَلْي�َس 

َعلَى  ِتَها  َوُعُموِميَّ ِتَها  ِب�ُسُموِليَّ ْح����َداِث 
َ
الأ ِب��ُك��لِّ  َم��ْع��ِرَف��ٌة  َل��ِدي��ُه��ْم 

ْوَلِة. ُم�ْسَتَوى الدَّ

    َوَه���َذا ُه��َو الإِْن�����َس��اُن المملوء َرَج���اًء َوَوَداَع����ًة، وال��ذى َي��َرى 

َف الَماْلآِن ِمْن الُكوِب، َوَهَذا َقْد َيَتَعاَر�ُس َمَع ُمَطاِلِب  َداِئًما النِّ�سْ

ِف  ِن�سْ َع��ْن  ِث  ِبالتََّحدُّ ُتَطاِلُبُه  الَِّتي  ِريَن،  الُمَتَهوِّ ِم��ْن  الَبْع�ِس 

الَمْطلَُب  َوَه��َذا  ْوَلِة،  الدَّ َمَع  ِللتَّ�َساُدِم  َوَتْدُعوُه  النَّاِق�ِس،  الُكوِب 

ْه��َداَف��ِه 
َ
اأ ُق  ُيَحقِّ َوَل  �ُس  الُمَقدَّ الِكَتاِب  َتْعِليَم  ُيَخاِلُف  ِبالتَّ�َساُدِم 

ْمُر َلُه 
َ
ا َفالأ ْي�سً

َ
اأ ْكَثُر ِمْن َمَناِفِعُه. َوَمَع َذِلَك 

َ
اأ َراَرُه  �سْ

َ
اأ َبْل َتُكوُن 

ِف الآَخِر ِمْن  ْخَرى ِللُمَطاَلَبِة ِبِمْلِء النِّ�سْ
ُ
ًة َكِثيَرًة اأ َقَنَواٌت �َسْرِعيَّ

ْوَلُة ِمْن  ْي الُمَطاِلَبُة بباقى الُحُقوُق الَِّتي تنتق�سها الدَّ
َ
الُكوِب، اأ

ْقَباِط.
َ
ُحُقوِق الأ

َفُكلُّ  ال��َوْق��ِت؛  ِلَعاِمِل  الَباَبا  َقَدا�َسِة  َوَوْع��ِي  اإِْدَراِك  َم��َع  َه��َذا      

َتْغِييٍر َيْحَتاُج اإَِلى َوْقٍت ُمَنا�ِسٍب لكى َيَتَغيَُّر، َوَل ُيوَجُد َتْغِييٌر ِمْن 

َئٍة َلَدى  ا َتْغِييُر ِطَباٍع َوَتَقاِليٍد َوَعاَداٍت �َسيِّ و�سً َيْوٍم َوَلْيلٍَة، َوُخ�سُ

ْوَطاٍن.
َ
الَب�َسِر، َو�ِسَيا�َسُة اأ

ْوَل��ِة  ال��دَّ َم��َع  َداِم  ِبال�سِّ للَكِني�َسُة  الُمَطاِلِبيَن  َه���وؤَُلِء  َوَل��ِك��نَّ     

ِف الآَخ���ِر ِم��ْن ال��ُك��وِب،  ْج���ِل ِاْك��ِت��َم��اِل النِّ�سْ
َ
َي الآَخ���ِر ِم��ْن اأ َوَت��َح��دِّ

َتْغِييُر  َيْحَتاُجُه  ال��ذي  الَوْقِت  َعاِمَل  ُح�ْسَباِنِهْم  ِفي  ُعوَن  َي�سَ َل 

ُيَخلُِّفُه  َق��ْد  َم��ا  ِخ���اَلَف  ��َه��ا،  ْم��َرا���سِ
َ
اأ ِم��ْن  ��َف��اِء  َوال�����سِّ الُمْجَتَمَعاِت 

الَم�ِسيِح،  يِِّد  ِلل�سَّ يَئٍة  ُم�سِ َغ��ْي��ِر  ��وَرٍة  ���سُ َت��ْق��ِدي��ِم  ِم���ْن  ُرُه��ْم  َت��َه��وُّ

ِبُغُيوِم  ٍد  وُملَبَّ والتخوين،  ِبالِخاَلَفاِت  َمْمُلوٍء  َجوٍّ  �َساَعِة  اإِ َوِم��ْن 

ْفَراِد الُمْجَتَمِع، َوُفْقَداُن 
َ
اِخِليِّ ِلأ اَلِم الدَّ الُموؤَاَمَراِت َوُفْقَداِن ال�سَّ

ِم  اإَِلى َتَقدُّ �ْسُلوُب َل ُيوؤَدِّي 
ُ
اَلِم الُمْجَتَمِعيِّ ِبالَكاِمِل، َوَهَذا الأ ال�سَّ

ْوَطاُن، 
َ
ُم ِبِه الأ نَّ اِلتَِّحاد َوالتََّعاُون ُهَو الذى َتَتَقدَّ

َ
ْوَطاِن، َبْل اأ

َ
الأ

�ُس »كن مرا�سيا لخ�سمك َما ُدْمُت َمَعُه  َكَما َعلَّْمَنا ِكَتاُبَنا الُمَقدَّ

ِريِق«. ِفي الطَّ

اِهِب  اِعي َوالرَّ     َو�َسَيَظلُّ َقَدا�َسَة الَباَبا توا�سرو�س الثَّاِني الرَّ

َباِب  ِم��ْن  َوَتْوِجيَهُهْم  ْوَلِدِه 
َ
اأ ْر���َس��اَد  اإِ ِتِه  ِلَمَحبَّ َنَظًرا  َوَذِل���َك  معاً، 

َماَنِتِه َوَخْوِفِه َعلَى َوَطِنِه الذي ُيحبه من 
َ
َخْوِفِه َوِرَعاَيِتِه َلُهْم، َواأ

قلبه.

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية

لقداسة البابا تواضروس
إلى دولة الكويت
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ال�118  الَباَبا  الثَّاِني،  توا�سرو�س  الَباَبا  َقَدا�َسُة  َنَجَح  َلَقْد 

ُر  َتَت�َسدَّ الَكِني�َسَة  َيْجَعَل  ْن 
َ
اأ ِفي  ِريِّيَن  الِم�سْ الَبَطاِرَكُة  بين 

َفْوَق  �َسِفيًرا  الَباَبا  َيُكوَن  ْن 
َ
َواأ َفَة،  الُم�َسرِّ َة  الَوَطِنيَّ الَمَواِقَف 

ْجَمُع، َفِا�ْسَتَحقَّ ِاْحِتَراَم 
َ
راً َجِديَدُة ِللَعاَلِم اأ الَعاَدِة ِلَتْقِديِم ِم�سْ

ِريِّيَن. َوَتْقِديَر ُكلَّ الِم�سْ

ُهَو  الَوَطِن  َوِا�ْسِتْقَراُر   ، َه���مُّ
َ
الأ ُه��َو  الَوَطُن  َيْجَعُل  َداِئًما      

ْبَقى 
َ
ْوَطاَن اأ

َ
نَّ الأ

َ
ًدا اأ ُل ِللَجِميِع، ُموؤَكِّ ْف�سَ

َ
َماُن ِلُم�ْسَتْقَبٍل اأ ال�سَّ

ُل ِلالإِْن�َساِن، َكَما  وَّ
َ
نَّ الَوَطَن ُهَو اِلْحِتَياُج الأ

َ
ِمْن الَكَناِئ�ِس، ِلأ

َيْحَتاُج اإَِلى َبْيٍت َو�َسَكٍن، َواِلْحِتَياُج الثَّاِني ِلالإِْن�َساِن ُهَو ُوُجوُد 

َوَطٌن  ُيوَجُد  َوَل  ِللِعَباَدِة  َمَكاٌن  ُيوَجُد  َفَكْيَف  ِللِعَباَدِة،  َمَكاٍن 

ًل.      وَّ
َ
ُق اأ َكِن، َوِبالتَّاِلي َفاإِنَّ الَوَطَن َيَتَحقَّ َوَمَكاٌن ِلل�سَّ

    وعند العتداء على بع�س الكنائ�س وحرقها، قال قدا�سته 

نَُّه َلْو َتمَّ َحْرُق الَكَناِئ�ِس �َسْوَف ُن�َسلِّي َمَع اإِْخَوِتَنا الُم�ْسِلِميَن 
َ
ِباأ

َمَعُهْم  ُن�َسلِّي  �َسْوَف  الَم�َساِجِد  َح��ْرُق  َتمَّ  َوَل��ْو  الَم�َساِجِد،  ِفي 

َلَتُكوُن  َواِح���َدًة،  َي��ًدا  َمًعا  َنْبَقى  ْن 
َ
اأ الُمِهمَّ  لأنَّ  َواِرِع؛  ال�سَّ ِفي 

ِرَئَتا  ُهَما  ْزَه���ُر 
َ
َوالأ ُة  ِريَّ الِم�سْ َفالَكِني�َسُة  ِللَوَطِن؛  ��َة  ْوَل��ِويَّ

َ
الأ

ِميَنِة 
َ
ْوَلِة الأ �َساِت الدَّ �سَّ �َسٌة ِمْن ُموؤَ نَّ الَكِني�َسَة ُموؤَ�سَّ

َ
َواأ َر.  ِم�سْ

��ى ال��ُن��َخ��اِع، َوَخ���اِدَم���ٌة ِلُكلِّ  ��ٌة َح��تَّ ���َه���ا َوَط��ِن��يَّ نَّ
َ
َع��لَ��ى ال��َوَط��ِن؛ َواأ

ِريِّيَن. الِم�سْ

��َر ِف��ي ِظ��لِّ  ْق���َب���اِط ِف��ي ِم�����سْ
َ
    َوَع���ْن ُروؤَْي���ِت���ِه ِلُم�ْسَتْقَبِل الأ

ْقَباِط ُهَو 
َ
ْن ُم�ْسَتْقِبَل الأ

َ
ِة َيَرى َقَدا�َسَتُه اأ التَّْفِجيَراِت الإِْرَهاِبيَّ

َحْيُث  اهلِل،  َيِد  َم��اَن ِفي 
َ
الأ نَّ 

َ
َواأ ْيِن َجِميًعا،  ِريَّ الِم�سْ ُم�ْسَتْقَبُل 

نََّنا َل َنْخ�َسى ُوُقوَع َتْفِجيَراٍت 
َ
َيُقوُل ِبُكلٍّ جراأة َوِثَقٍة ِفي اهلِل باأ

ُبُط ُكلَّ �َسْيٍء،  ْعَياِد؛ َفَنْحُن ِفي َيِد اهلِل َوُهَو َي�سْ
َ
اإِْرَهاِبيٍَّة ِفي الأ

َفِهَي  ُر  ��ا ِم�سْ اأمَّ اهلِل  َيِد  الَعاَلِم ِفي  ِب��اَلِد  »ُك��لُّ  اأي�ساً:  َوَيُقول 

اأِْريِخ  التَّ ِفي  ٌة  َخا�سَّ ِعيٌَّة  َو�سْ َلَها  َر  ِم�سْ نَّ 
َ
َواأ اهلِل«،  َقْلِب  ِفي 

َعلَى  ًدا  ُموؤَكِّ �َسِة،  الُمَقدَّ الُكُتِب  َوِفيٌّ  اَرِة،  َوالَح�سَ َوالُجْغَراِفَيا 

َر. ْر�ِس ِم�سْ
َ
ِريُّ ِبَنْهِر النِّيِل َواأ ِاْرِتَباِط الإِْن�َساِن الِم�سْ

َم�َساِر  ِلَم�ْسُروِع  اأ�سا�سًيا  َداِعًما  الَباَبا  َقَدا�َسُة  َك��اَن  َوَق��ْد      

ِة  يِنيَّ الدِّ َياَحِة  ال�سِّ ِلَتْن�ِسيِط  َيْهُدُف  الَِّذي  �َسِة  الُمَقدَّ الَعاِئلَِة 

ْو 
َ
اأ َة  الَخاِرِجيَّ ِزَي��اَراِت��ِه  ِفي  ُي�ِسيُد  َك��اَن  َوَداِئ��ًم��ا  َر،  ِم�سْ َداِخ��َل 

ال��ِب��اَلِد  ِم  ِب��َت��َق��دُّ الَخاِرِجيِّين  َوال�����ُوَزَراِء  َفَراِء  ِلل�سُّ ِا�ْسِتْقَباِلِه 

َكَما  الَقْوِميََّة.  َوَم�ْسُروَعاِتَها  الَجِديَدِة  َوْي�ُس  ال�سُّ َقَناٍة  ِبِفْكَرِة 

ُتُه ِلَوَطِنِه َتْجَعلَُه َيَتَغنَّى ِبِه َوُيْعِدْد ُمَميَِّزاِتُه  َماَنُتُه َوَمَحبَّ
َ
ْن اأ

َ
اأ

َة.  َوِليَّ ِفي ُكلِّ الَمَحاِفِل الدُّ

وِم  يَّان والأنبا مكاريو�س ِبالَفيُّ َوِعْنَدَما �َسِهَد َدْيُر َواِدي الرَّ

ِل��ل��َواَح��اِت  ��وِم  ال��َف��يُّ ِم��ْن  َط��ِري��ٍق  َتْخِطيُط  َج��اَء  ْزَم����ًة، ِحيَنَما 
َ
اأ

َواَتُهْم ِلاِلْعِتَرا�ِس،  �سْ
َ
ْهَباُن اأ َد الرُّ عَّ ْيِر، َو�سَ َيُخو�ُس َداِخَل الدَّ

ْزَمُة ِبِرَئا�َسِة َقَدا�َسِتِه ِفي �ُسُطوٍر، ِعْنَدَما 
َ
وِاْحَتَوْت الَكِني�َسُة الأ

َماَم التَّْنِمَيِة، َواإِنََّما �َسُتَحاِفُظ َعلَى 
َ
نََّها َلْن َتِقَف َعاِئًقا اأ

َ
َدْت اأ كَّ

َ
اأ

ْيِر. َل الَباَبا ِلَجنٍَّة ِلإَِداَرِة الدَّ ْيِر، َو�َسكَّ �َساٍت َواآَثاِر الدَّ ُمَقدَّ

�ُس َلُه  نَّ ُكلَّ َما َتَتَعرَّ
َ
    َوُي�ِسيُر َقَدا�َسُة الَباَبا توا�سرو�س اإَِلى اأ

ْحَداٍث، ِمْن �َساأِْنَها اإِْحَداُث َخلٍَل ِفي الَعاَلَقِة َبْيَن 
َ
ُر ِمْن اأ ِم�سْ

ِة  ِريَّ الُم�ْسِلِميَن َوالَم�ِسيِحيِّيَن، َوَلِكْن ِمْثَل َهِذِه الَعاَلَقِة الِم�سْ

َنَظًرا  َفَها؛  َو�سْ ُيْمِكُن  َل  َعاَلَقٌة  ِهَي  ِة  الإِ�ْساَلِميَّ الَم�ِسيِحيَِّة 

ِعَباَرُة  �سنوده  الَباَبا  ْطلََق 
َ
اأ ِلَذِلَك   ، الَوَطِنيِّ َتاَلُحِمَها  ِة  ِل�ِسدَّ

ِفيَنا«.  َيِعي�ُس  َوَطًنا  َوَلِكنََّها  ِفيِه  َنِعي�ُس  َوَطًنا  َلْي�َسُت  ُر  ِم�سْ  «

ُتَجاَه  َتُهْم  َم�ْسُئوِليَّ َل  َتَحمَّ ُروَرٍة  ِب�سَ َباَب  ال�سَّ َقَدا�َسَتُه  َوَنا�َسَد 

َنْظَرِتِهْم  َن  َتَكوُّ َواإِنَّ  ِة  ِديَّ َوالتََّعدُّ اِلْخ��ِت��اَلِف  َوُق��ُب��وِل  الَوَطِن 

َر. اعتدالية ِلِبَناِء ِم�سْ

ُة الَبـــــــــــــاَبا َوَطِنيَّ
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َقَداَسُة الَباَبا: َيْفَتُح َنَواِفَذ اإِلْبَداِع
ُموؤَْتَمِر  ِفي  ُمَحا�َسَرَتُه  الثَّاِني  توا�سرو�س  الَباَبا  َقَدا�َسَة  ْلَقى 

َ
اأ  

وُعَها ِبُعْنَواٍن: »ِاْفَتْح َنَواِفَذ  َة َوَكاَن َمْو�سُ ِلَجنَِّة َمَناِهِج التَّْرِبَيِة الَكَن�ِسيَّ

ْبَعِة  الطَّ ُدوِر  ِب�سُ وِر  الُح�سُ َحِديَثٍة  ِب��َداَي��ٍة  ِفي   
َ
اأ َهنَّ َحْيُث  الإِْب����َداِع«، 

َد َقَدا�َسَتُه ُروؤَْيُتُه ِفيَما َيُخ�سُّ َدْوَر الَقاِئِميَن  وَلى ِللَمَناِهِج ُثمَّ َحدَّ
ُ
الأ

َعلَى َتْقِديِم َهِذِه الَمَناِهِج ِفي الَمَعاِني التَّاِلَيِة:

ْن�َساٍن.. ْو َكِبيٌر َلُه َمَواِهُب َوِاْحَتَرَم َمْوِهَبًة ُكلُّ اإِ
َ
ِغيٌر اأ  ُكلُّ اإِْن�َساٍن �سَ

 ِعْنَدَما َتْك�ِسُف الَمْوَهَبُة نميها..

ِفيَها  ��َة  ال��َف��ْرِديَّ ال��َم��َواِه��ُب   . الَجَماِعيِّ ِبالَعَمِل  ي  ُي�َسمِّ ِبَما  ْه��َت��مُّ 
َ
اأ  

اِت.. ُخُطوَرُة الذَّ

َمْنُظوَمٍة  ِفي  ْدَخ��اُل��ُه��ْم  َواإِ ُهْم  ِبَبْع�سِ الَمَواِهِب  َحاِب  �سْ
َ
اأ يُل  َتْو�سِ  

الَكِني�َسُة َوالُمْجَتَمُع.

ا ُمْبِدٌع.. ْي�سً
َ
ْنَت اأ

َ
 ُكْن اأ

َراَقَب الَمَواِهَب.. 

ُة  نَّ ُهَناَك َفْرٌق َبْيَن الإِْبَداِع َوالإِيَداِع، الإِيَداُع ِفيِه الَعْقِليَّ
َ
اأ ِاْعِرْف 

َعاِئِه ِبالَمْعَرَفِة..  ُة ِادِّ الَبْنِكيَّ

ْو َكِلَمٌة »ِهَي ِكَده«.
َ
ُب الَحِديِث ِفي ِاتَِّجاٍه َواِحٍد اأ َتَجنُّ

ْفَكاِر:
َ
َطِريَقُة الإِْبَداِع َطِريَقٌة حوارية.. َتْعِميُد الأ

َيَتَنا�َسُب  �ْسُلوٍب 
ُ
ِباأ الِفْكَرِة  ِا�ْسِتْخَداُم  يُّ 

َ
اأ الأرثوذك�سي،  الِفْكُر  يُّ 

َ
اأ  

ِمْن   . َكَن�ِسيٌّ َمْعلَُم   1000 ِلَتْدِريٍب  توا�سرو�س  الَباَبا  َم�ْسُروَع  َمَعنَّا.. 

َوالَِّذي  َوَحَياٌة«،  ُروٌح  َكِني�َسِتَنا،  »ُتَراِث  التَّْدِريِبيِّ  ُموؤَْتَمَراُت الَم�ْسُروِع 

��َرُه َث����اَلَث َع�����َس��َرَة  اإي��ب��ار���س��ي��ة َوِم���ْن���َط���َق���ٌة، ِم���ْن َح�����سَ

اإي����ب����ار�����س����ي����ات ال���وج���ه 

ال����َب����ْح����ِريُّ َوال����َق����َن����اُة 

َوالَقاِهَرُة.. 

    َوَيْهُدُف الَم�ْسُروُع 

َوُروُح  َفَكرٌّ  اإَِلى تعميق 

���ِة  ���يَّ ال����َح����َي����اِة ال���َك���َن�������سِ

يِل  التَّاأْ�سِ َعلَى  ِة  الَمْبِنيَّ

الُم�ْسَتِقيُم  الأرثوذك�سي 

ِر،  ِفي التَّ�ْسِليِم َوالتَّْعِليِم، ِبُروؤَْيٍة ُم�ْسَتِنيَرٌة َقاِدَرٌة َعلَى ِا�ْسِتيَعاِب الَع�سْ

ِة  اِتِه ِلِبَناِء َملَُكوِت اهلِل، َمَع الِحَفاِظ َعلَى الُهِويَّ َدَواِتِه َواآِليَّ
َ
ُم�ْسَتِعيَنًة ِباأ

الُقْبِطيَِّة.

    َوِفي �َسِبيِل َهَذا الَهَدِف َتمَّ َتْدِريُب 1000 �َسْخ�ٍس ِمْن الَعاِمِليَن 

الُمَعلِِّميَن،  �ِسيََّما  َوَل  اِم  َوال��ُخ��دَّ الَكَهَنِة  ِم��ْن  َع��ِويِّ  ال��رَّ الَحْقِل  ِف��ي 

ِة  الَكَن�ِسيَّ الَحَياِة  َوَن��ْق��َل  َوالتَّْمِييَز  الإِْف���َراَز  َم��َه��اَراٍت  ِم��ْن  ِلَتْمِكيِنِهْم 

َنَقاَوَة التَّْعِليِم  نَّ 
َ
اأ ُمْنَطلٍَق  َوُم�ْسَتَوَياِتِه، ِمْن  �ْسَكاِلِه 

َ
اأ ِبُكلِّ  ِفي التَّْعِليِم 

ْرُثوُذْك�ِسيَُّة..
ُ
�َسا�ٌس ُمِهمٌّ ِلَحَياِة التَّْقَوى الأ

َ
اأ

َتْمِكيٍن  اإَِل��ى   201٦ ِلَعاِم  وَل��ى 
ُ
الأ َمْرَحلَِتِه  الَم�ْسُروُع ِفي  َو�َسَعى      

ِبيَن ِمْن َمَهاَراِت ِا�ْسِتْخَداِم َم�َساِدِر التَّْعِليِم الَكَن�ِسيُّ الَخْم�َسُة  الُمَتَدرِّ

الَكِني�َسِة،  َتاأِْريُخ  الآَب��اِء،  ِكَتاَباُت  الليتورجيا،  �ُس،  الُمَقدَّ الِكَتاُب  َوِهَي 

َوالُم�ْسَتَوَياِت  َة  الُعْمِريَّ الَمَراِحِل  ِلُكلِّ  التَّْعِليِم  ِفي  الُقْبِطيَُّة  ُة  الُهِويَّ

َة َداِخَل الَكِني�َسِة. النَّْوِعيَّ

�ِس، الذى  ة ِللَمْجَمِع الُمَقدَّ ا ِخاَلَل َكِلَمِتِه ِفي الَجْل�َسِة الَعامَّ ْي�سً
َ
  َواأ

َلَنْطُرَونَّ 
َ
اأ َبَواِدي  ِبَمْرَكِز لوجو�س الَباَبِويِّ بدير الأنبا بي�سوي  ُعْقٌد 

َكَن�ِسيٌّ  َمْعلَُم   1000 َتْدِريٍب  َم�ْسُروِع  يِل  َوَتَفا�سِ ِفْكَرٍة  َقَدا�َسته  َعْر�َس 

اِدٌر  �سَ َر�ْسِميٍّ  َبَياٍن  ِذْك��ُر  المقد�س.  الَمْجَمِع  اِء  ْع�سَ
َ
اأ �َساِقَفِة 

َ
الأ َعلَى 

اَمَنا  يَّ
َ
ْد اأ نَّ ِفْكَرَة الَم�ْسُروِع - الَِّذي َيْحِمُل �ِسَعاٌر  »َجدِّ

َ
َعْن الَكِني�َسِة، اأ

ْن  ِممَّ 1000 �َسْخ�ٍس  َتْدِريٍب  �ُس ِفي  َتَتلَخَّ  - )21 :٥ ا  َكاْلَقِديِم« )ُمرًّ

ِة  َة َعلَى َكْيِفيَّ ْوَن التَّْعِليَم ِفي الَكِني�َسِة ِبُمْخَتِلِف َدَرَجاِتِهْم الَكَن�ِسيَّ َيَتَولَّ

َرٌة..  وَرٍة َجاِذَبٌة َوُموؤَثِّ َتْقِديِم الِفْكِر الِكَتاِبيِّ َوالَكَن�ِسيِّ ِب�سُ

اإَِل��ى َتْحِقيِقَها ِهَي  ْه���َداٍف َيْطَمُح 
َ
اأ ْرَب��َع��َة 

َ
اأ ��َع الَم�ْسُروُع         َوَو���سَ

�ُسُلوٌك  ُة  الَكَن�ِسيَّ الَحَياِة  َوِاْعِتَباُر  التَّْعِليِم،  ِفي  الإِْف��َراِز  َعلَى  الُقْدَرُة 

، الُقْدَرُة َعلَى َت�ْسِليِم َحَياِة الَكِني�َسِة ِمْن ِخاَلِل َنْقِل الَحَياِة َقْبَل  َيْوِميٌّ

َنْقِل الَمْعُلوَمِة، َوالُقْدَرُة َعلَى التَّْلَمَذِة.

َب ِمْن َمَهاَراِت َنْقِل الَحَياِة     َيُقوُم الَم�ْسُروُع َعلَى َتْمِكيٍن الُمَتَدرِّ

الَكِني�َسُة... َفُهَو ِاْمِتاَلُك الُمَباَدَراِت َوَلْي�َس �َسَماُع الُمَحا�َسَراِت، َعلَى 

َب َقْبَل الُموؤَْتَمِر ِلالإِْلَماِم ِبالَهَدِف  ْن ُيْر�ِسَل َدِليٌل َتْدِريِبيٌّ ِلُكلٍّ ُمَتَدرِّ
َ
اأ

اُم الَِّذيَن ِلِديُهْم َمَهاَراُت  ِمْن الَم�ْسُروِع الذى َي�ْسَتْهِدُف الَكَهَنُة َوالُخدَّ

اأِْثيِر. التَّْعِليِم َوالتَّ

عدد خاص
بمناسبة الزيارة التاريخية
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