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مقدمة 
 تعترب  الكنيسة  القبطية  األرثوذكسية  أحد  املكونات  األصيلة 

 يف  اجملتمع  املصري،
  إذ  أهنا  أقدم  كيان  شعيب  مؤسسي  يف  تاريخ  مصر. 

ومنذ  أن  تأسست  يف  القرن  األول  امليالدي  عاشت  كنيسة  وطنية  خملصة 
ختدم  الوطن  وتدافــع  عنه  وتشارك  جـميــع  أحداثه  ومراحله   املتعددة.

 وقد  حِرصت  منذ  أن  مسحت  عناية  اهلل  بأن  أتوىل  مسئولية  قيادة  الكنيسة 
 يف  نوفمرب  2012م،

  بأن  تكون  الكنيسة  حاضرة  يف  كل  فعاليات  الوطن  سواء  القومية، 
 أو  االجتماعية، أو  الدينية، أو  العسكر ية،  أو  الشرطية، 

 وكذلك  يف  كل  املناسبات  العامة  سواء  يف  زيارة  مسئولني  أجانب  أو  عرب 
 أو  مصر يني  إىل  املقر  البابوي،

  أو  زيارتنا  حنن  إىل  بالد  العامل  يف  مناسبات  عديدة  سواء  كنسية، 
 أو  تعليمية، أو  مؤمترات،  أو  مقابالت  متنوعة. 

 وهكذا  تكونت  حصيلة  كبرية  من  اخلطابات  والكلمات 
 اليت  ُألقيت  يف  هذه  احملافل

 وقد  رأى  املوقــع  الرمسي  للكنيسة  القبطية  األرثوذكسية  على  شبكة 
اإلنرتنت  أن  جيمــع  خمتـارات  من  هـذه  الكلمات  لتكـون  كــتــابــًا  

 ومرجعــًا  بني يديك، عزيزي القارئ،
 ينقل  إليك  صوت  الكنيسة  وفكرها  ومشاركتها  وتفاعلها  مـع  األحداث 

يف  حياة  الوطن  والكنيسة.
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إننا نشارك يا أحباىئ إخوتنا ىف غزّة ىف آالمهم لكيام يحفظهم الرب، وننقل تعزيتنا إىل أبنائنا ىف أسيوط الذين 

تعرّضوا أمس لحادث أليم، تعزياتنا لكل أبنائنا وأحبائنا وإخوتنا املواطنني، ونرجو الرحمة للجميع. إننا ندرك 

أهمية العمل املش��رك ىف وطننا، فنحن مس��لمني ومس��يحيني نؤمن أننا نخدم مرصنا التى نحبها ونبذل من 

أجلها، ونرجو لها سالًما وبنيانًا. 

نتقدم بالش��كر إىل السيد الرئيس الدكتور محمد مرىس، وأشكر رجال الدولة جميًعا عىل مشاعرهم، وأتقدم 

بالش��كر إىل سائر رؤس��اء الدول الكرام، والحكومات، والس��فارات، وكل املمثلني لهم، عىل كريم مشاركتهم 

للكنيسة القبطية ىف هذه املناسبة املباركة.

ش��كًرا جزيالً لكنائس العامل أجمع: الكنائس الكاثوليكية، واألس��قفية، واإلنجيلية ىف مرص وسائر البالد، شكًرا 

للمجالس الكنس��ية التى تجمع أكرث من كنيسة، شكًرا للحضور بأش��خاصهم أو مندوبني عنهم، شكًرا لرجال 

األزهر وأصحاب الفضيلة، وكل إخوتنا املسلمني ىف مرص وخارج مرص.

 إننى أشكركم جميًعا لحضوركم ومشاركتكم ومشاعركم الطيبة تجاه الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
أرجو صالتكم ودعواتكم ليعيننا اللَّه عىل هذه املسئولية حتى نتممها بسالم.

له كل املجد واإلكرام اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور. آمني.

 ألقاها نيافة احلرب اجلليل األنبا باخوميوس نيابة عن قداسته

إخوىت وأخواىت األحباء، وس��ائر األبناء األعزاء ىف مرص وسائر بالد املهجر، هذه لحظة فارقة ىف تاريخ كنيستنا 

املجيدة عىل أرض وطننا الحبيب، هذه املس��ئولية الكبرية أتقّدم إليها تحت يد نعمة اللَّه العاملة والفّياضة، 

وتحت مساندة جميعكم باألصوام والصلوات والترضعات، لكيام يستخدمنى اللَّه ىف الخدمة والعمل الرعوى 

لكل أحد ولكل إنسان. وفصل اإلنجيل الذى استمعنا إليه يقّدم لنا منهًجا روحًيا عن هذه الخدمة اململوءه 

رسًّا، ولكن اآلية الختامية فيها تضعنا أمام حقيقتني..

احلقيقة األولى: الرعية الواحدة، أى الكنيسة املّتحدة غري املنقسمة، ليس عىل مستوى الكنائس املسيحية 
ىف العامل فقط، ولكن عىل مستوى كل كنيسة وخدمة، إننا ىف كل خدمة قداس نسمع هذه النداءات: »قّبلوا 

بعضكم بعًضا«، مبعنى املصالحة الدامئة والحياة ىف س��الم، »أيها الجلوس قفوا«، مبعنى روح االس��تعداد بال 

كس��ل، »إىل الرشق انظروا«، مبعنى االش��تياق إىل العم��ل من أجل هدف واحد... وهكذا ىف س��ائر صلواتنا 

وطقوس��نا وأعيادن��ا إمنا نعرب عن القلب الواحد املتح��د، والذى يعمل مع كل أح��د ىف روح املحبة واملودة 

األخوية، حيث املحبة التى ال تسقط أبًدا.

احلقيقة الثانية: الراعى الواحد، إنه ش��خص ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع املسيح، هو قائد الكنيسة، ومنه 
تتدّفق فينا روح األبوة الحقيقية التى تعمل ىف آباء الكنيسة، من مطارنة وأساقفة وكهنة.

الراع��ى الواح��د هو باب الخالص وليس بأحد غ��ريه الخالص، هو باب الحّري��ة: »إن حّرركم االبن بالحقيقة 

تكونون أحراًرا«)يوحنا 8: 36(، هو باب الش��بع لكل الجياع والعطاش إىل الربّ، وهو باب الفرح حيث نفرح 

به ىف كل حني، إننا نذكر بالخري طيب الذكر مثلث الرحامت، قداس��ة أبينا البابا ش��نوده الثالث، الذى خدم 

الكنيس��ة والوطن، وأكمل خدمته، وترك لنا كنيس��ة قوية ممتدة إىل كل قارات العامل، وهكذا صارت مرص 

حارضة بكل تاريخها وحضارتها ىف كل العامل، س��وف نكمل مس��ريته الروحية بنعمة ومشيئة اللَّه، كام أكملها 

قداس��ته  بعد نياحة مثلث الرحامت قداس��ة البابا كريلس السادس س��نة 1971م، أمامنا عمٌل كبريٌ، وواجٌب 

رعوٌى نحو كل املسيحيني ىف مرص وخارج مرص وىف خارج الكرازة.

نرج��و أن تس��ندنا النعمة اإللهي��ة لكيام نتّممه حس��ب قصده اإللهى فين��ا، ومع كل الكنائس املس��يحية 

ىف كل الع��امل متت��د ىف قلوبن��ا ىف محب��ة املس��يح الواح��د وىف وصي��ة الكت��اب املق��دس الواح��د، وىف 

 النصي��ب الس��اموى الواح��د، م��ع كل األدي��ان وخدم��ة اإلنس��ان، ألن الدين للديّ��ان والوطن لإلنس��ان.
نض��ع أيدين��ا مًعا ىف تعاون صادق ومحبة حقيقي��ة، راجني كل الخري لكل من ىف العامل صار جائًعا، مش��تاًقا 

للس��الم، باحًثا عن القيم الروحية، التى نش��رك ىف كثري منها مع إخوتنا املس��لمني، التى تش��بع القلب ومتأل 

النفس هدوًءا واس��تقراًرا وس��الًما، بعدما قاىس من العنف واإلرهاب والجرمية والقس��وة وإهدار الحقوق 

اإلنسانية، حتى صار اإلنسان بال إنسانية ىف مواضع عديدة من العامل.

 مراسم جتليس قداسة البابا تواضروس الثاني
 18 نوفمرب 2012

الكاتدرائية املرقسية  باألنبا رويس - القاهرة
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الس��ؤال هن��ا َمْن يتذكر هذا امللك الي��وم؟ اإلجابة: ال أحد، لكن من يتذكر يوحن��ا املعمدان اليوم؟ اإلجابة: 

الجميع ، نتذكره كنبى عظيم ونتذكره كشاهد للحق ونتذكره كمعلم.

املجتم��ع ال��ذى يريد التقدم ينبغ��ى أن يكون به قانون ح��ق واضح .. يجعل حركة املجتم��ع حركة متزنة، 

القانون ىف املجتمع هو املايس��رو، ال ميسك آلة، ولكن بحركة يديه يستطيع أن يُخِرج أنغام عذبة من فريق 

موس��يقى مكون من)30 – 50( عازف! هذا هو القانون ىف املجتمع، القانون ميكن أن يحقق نغمة متوافقة 

بها harmony ىف املجتمع، إذا غاب القانون أو ضعف أو كان غري عادل أو غري سائد تكون النتيجة »مجتمع 

مختل توازنه«، نسعى أن تكون صورة مجتمعنا املرصى »مجتمع حق« لكل املرصيني.

أنا أش��عر كمواطن مرصى أن مرص »أجمل بالد الع��امل«، وأتذكر رئيس الدير نيافة األنبا رصابامون ذات يوم 

س��افر ي��زور دير من أديرتنا بالخارج، وعندم��ا عاد قال لنا: »اُنظروا يا أبه��ات.. أجمل بالد العامل هى مرص 

والدير هو أجمل مكان مبرص«!

م��رص بل��د ىف غاي��ة األهمي��ة، دامئً��ا أق��ص قص��ة ميك��ن أن يك��ون س��معها البع��ض منك��م. ذات يوم 

 From where? :كن��ت ىف زي��ارة رعوي��ة إىل أملاني��ا، وركب��ت م��ع س��ائق تاك��ى رآىن غريًب��ا فس��ألنى 
م��ن أين؟ أجبته: أنا من مرص.. أنا أس��قف ىف الكنيس��ة املرصي��ة، فق��ال: ! OOhh Egypt مبنتهى الهيام، 

ث��م أكمل: يوم زفاىف س��ألت زوجتى مب��اذا تحلمني؟ فأجابت: أحلم أن أزور الص��ني بلد حضارة، ثم أعادت 

ه��ى عليه نفس الس��ؤال: ومباذا تحل��م أنت؟ فأجاب: نزور م��رص، ومنذ ذلك اليوم ب��دأوا ىف ادخار املبلغ 

املطل��وب، وألن حياتهم كانت ىف البداية ضيقة قرروا الس��فر بعد س��ن املعاش، ل��ى يقوموا برحلة طويلة 

 ويحققوا حلمهم، عندما ركبت معه كان قد قارب وصول سن املعاش، وأوشك الحلم أن يتحقق ويزور مرص!

اُنظروا حلم عند إنسان منذ شبابه أن يزور مرص .. إًذا نعمة كبرية جًدا أننا نعيش ىف مرص.

ختاًما أرحب بحرضاتكم وأهالً بكم دامئًا، قلبنا مفتوح للجميع، تنوعنا هو سبب غنانا، كل تنوع يعطى غنى 

وجامل وقوة، وهذه صورة مرص التى نحب أن تكون أمام العامل كله.

أه��الً بكم، نعتز بالجميع ونُقّدر تعب الجميع ونُصىّل من أجل الجميع، ونصىل أن يكون لبالدنا دامئا مكان 

ىف صدارة األمم ويعتز بها الجميع ويعتز مبرصيتنا العظيمة.

إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد .آمني

نرحب بالس��يد املستشار محافظ اإلسكندرية والس��يد مدير األمن وكل القيادات األمنية والقيادات الدينية 

كل األحباء عىل املستوى التنفيذى أو الترشيعى أو الشعبى، نرحب بكم ىف مناسبة عيد الغطاس املجيد أحد 

األعياد السيدية أو أحد األعياد الكربى الذى تحتفل به الكنيسة املرصية.

الحقيقة األعياد دامئًا فرصة لى نتقابل جميًعا ونشعر بسعادة التواجد مًعا، نوع مهم جًدا من أنواع السعادة 

التى يستفيد بها اإلنسان ويفرح بها سعادة التواجد بني األحباء.

ه��ذه أول زي��ارة رس��مية ىل ملدينة اإلس��كندرية بعد التتوي��ج، مبعنى أول قداس واس��تقبال مس��ئولني، 

اإلس��كندرية له��ا َمَع��زْة خاص��ة بقلب��ى، فقد عش��ت وخدمت ومش��يت ىف ش��وارعها وتعلم��ت من كل 

الذي��ن تقابل��ت معهم، ب��دًءا من أس��اتذة كلية الصيدل��ة التى تعلمت فيه��ا، أتذكر كل األس��اتذة بالخري 

 وأتذك��ر ف��رة مهم��ة ج��ًدا س��واء ىف الكلي��ة أو الدراس��ات العلي��ا، اإلس��كندرية بل��د غالية علين��ا كلنا.

 فهى من أقدم املدن عىل أرض مرص، لها تاريخ، ولها جامل وحضارة، وكام نعلم جميًعا شهرتها بأنها »عروس 

البحر األبيض املتوسط«.

س��عيد أيًض��ا  أن اللقب الذى أحمله يرتبط مبدينة اإلس��كندرية »بابا اإلس��كندرية« وه��ذا لقب تقليدى 

 ومس��يحى ولق��ب مع��روف ل��كل كنائ��س الع��امل، فاإلس��كندرية قدمية بِق��َدم روم��ا ككنيس��ة وتاريخ!

نحتفل ىف وحدانية ومحبة.. ودامئًا األعياد تُظِهر الصورة املرصية األصيلة لنا.

مبناس��بة عي��د الغطاس، نتقابل مع ش��خصيات كثرية.. أهمها ش��خصية »يوحنا املعمدان«، يس��ميه إخوتنا 

املسلمني »النبى يحيى«، وهو الشخص الذى سبق ميالد السيد املسيح بستة أشهر، لذلك نلقبه بثالثة ألقاب:

- يوحنا السابق: ألنه سبق السيد املسيح.

- يوحنا الصابغ: ألنه قام باملعمودية وبالطقس الكنى.

- يوحنا الشهيد: ألن حياته انتهت كشهادة للحق.

اك الربية، وميكننا التأمل ىف مبدئني ىف حياته لحياتنا: وهو له تاريخ قوى ألنه من نُسَّ
املبدأ األول: حدود املسؤلية: 

يوحنا بالرغم من عظمته، لكنه عندما وقف أمام الس��يد املسيح قال: »ينبغى أن هذا يزيد وأىن أنا أنُقص«، 

وبذلك يقدم التعليم املجتمعى الجيد للمس��ئول، وهذه صورة اإلنس��ان الذى يعرف حدود مسئوليته، فأننا 

نرى أحيانًا أحًدا متشبًثا باملكان واليركه!

املبدأ الثانى: صاحب شهادة حق:
ش��هادة كلّفته حياته وانتهت حياته بقطع الرقبة، ىف زمنه تزوج امللك زوجة أخيه، وهى جرمية، فوقف أمام 

امللك هريودس وقال له: »ال يَِحق لك أو ال يحل لك أن تأخذ زوجة أخيك الحى«!

استقبال السيد محافظ اإلسكندرية
 30 يناير 2013

 الكاتدرئية املرقسية  - اإلسكندرية
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قداسة البابا توارضوس الثاين يف استقبال رؤساء مجلس كنائس مرص 

 "اخلمس كنائس تشبه اخلمس أصابع
 تتنوع فى شكلها  ووظائفها، لكنها تشترك فى عملها الواحد.. 

كذلك نحن نشترك مًعا فى محبة املسيح"

إخوىت األحباء ىف املسيح أصحاب الغبطة والسيادة ىف مرصنا الحبيبة، أُرحب بكم ىف هذه البداية املباركة، وىف 

هذا اليوم الذى أش��عر أن التاريخ يس��جله، يسجل احتفالنا ىف هذا اليوم بتأسيس مجلس لكنائس كل مرص، 

أشعر أن هذة الخطوة كان يجب أن تكون منذ سنوات وسنوات، فعندما يوجد مجلس لكنائس مرص ميكن 

أن يش��رك هذا املجل��س ىف املجالس اإلقليمية والعاملية كمجلس كنائس الرشق األوس��ط ومجلس الكنائس 

العاملى، ومجلس كنائس كل أفريقيا، ولكن نش��كر الله أنه منذ س��نتني ظهرت هذة الفكرة وها هو الحلم 

يتحقق اليوم، أرى أن هذا املجلس يحقق ثالثة أبعاد رئيسية:   

بُعد املحبة - بُعد الخدمة -  بُعد املساندة. 

الُبعد األول: املحبة:
أي مامرسة املحبة واملودة األخوية، والتعبري عن ذلك هو شهادة ألجل املسيح، وهى مسئولية علينا جميًعا، 

أن نظهر محبتنا للمس��يح، ففى األمثال املرصية يقولون أن الُبعد جفا، ولكن عندما نقرب مًعا نفهم بعض، 

ونقدم محبة لبعضنا وهو ما يفرح قلب ربنا يسوع، أن نفعل هذة املحبة ىف حياتنا. 

الُبعد الثانى: اخلدمة :
كيف نعرب عن محبتنا بطريقة عملية، من خالل وسائل خدمة نشرك فيها جميًعا بروح املسئولية، مسئوليتنا 

 ككل كنيس��ة، نخ��دم عىل األرض ونقي��م مرشوعات كمرشوع��ات التعليم والصحة وغريه��ا، مع االحتفاظ 

 ل��كل كنيس��ة بخصوصيتها، لكن عم��ل الخدمة هو تعبري عن املحبة بكل أش��كالها، أمتنى أن ميتد هذا األمر 

 إىل رعيتن��ا، فنحن منارس الحوارات الالهوتية بني الكنائس عىل كل مس��توى محلًي��ا وإقليمًيا وعاملًيا، ولكن 
 هن��ا نحتاج إىل املش��اركة املس��ئولة ىف الخدمة، بحي��ث ال يظهر من أى كنيس��ة يشء نحو كنيس��ة أخرى، 

وه��ذا يشء ىف غاية األهمية، ونحن كرؤوس��اء للكنائس هذه مس��ئولية علينا يج��ب أن نراعيها، فالخدمة 

 تعنى إحرام الخصوصية واملش��اعر واإلميانيات واس��تخدام التعبريات التى فيها الروح املسيحية إلظهار هذه 

العالقة. 

الُبعد الثالث: املساندة: 
 كنائس��نا تتنوع ىف حج��م الرعية وحجم الح��دود الجغرافية ومقدار االنتش��ار، وبالتايل نحتاج أن نتس��اند

مًع��ا ىف تكوي��ن الفكر والرأى الواحد وهى مس��اندة رضوري��ة، أمتنى أن ميارس هذا املجل��س دوره املرجو 

 منه وأمتنى لكم جميًعا الس��الم من ربنا وإلهنا املس��يح ملك الس��الم، أما عن الخمس كنائس فهى تش��به 
الخمس أصابع، تتنوع ىف ش��كلها ووظائفها، لكنها تش��رك ىف عملها الواحد.. كذلك نحن نشرك مًعا ىف محبة 

املسيح.

تأسيس مجلس كنائس مصر
 19 فرباير 2013

 املقر البابوى  - القاهرة
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هذا اليوم محفور ىف قلوبنا، حيث انتقل فيه حبيبنا قداس��ة البابا ش��نودة الثالث ال��ذى ترك لنا تراثًا رائًعا، 

وأس��س املركز ليكون منارة للثقافة واملعرفة والروحانية، الجائزة التى مُتَنح اليوم ِباس��م: جائزة املركز الثقاىف 

القبطى األرثوذكى للحكمة والتعاطف »جائزة البابا شنوده الثالث«، هى صفات يتميز بها البابا إىل جانب 

صفات عديدة ىف شخصيته.

فاإلنس��ان الحكيم يس��ترشق املس��تقبل، وغري الحكيم ينظر عند قدمي��ه فقط، البابا ش��نودة الثالث خدم 

الكنيس��ة والوطن لعرشات الس��نوات، ولذلك فجائزة البابا ش��نودة مُتنح أيًضا لش��خص نبيل وهو الدكتور/

 مارتن رشايرب، لتعبه وخدمته الطبية واإلنس��انية، مثلام كان البابا رجل دين ووطنى وعقله منفتح لكل فكر، 

والدكت��ور رشاي��رب منوذج رائع، أما عن الحكمة التى متتع بها البابا ش��نودة فهى عطية من الله واجتهاد له 3 

مص�ادر:

املصدر األول: القراءة
محبته للقراءة، فقد أحب القراءة منذ س��نواته املبكرة، فكان يقرأ ىف كل العلوم ومراحل التاريخ وكان لديه 

مكتبة كبرية متعددة األقسام والعلوم مثل: املكتبة اإلسالمية التى أهداها للمركز الثقاىف القبطى األرثوذكى 

كانت فرًعا واحًدا من كتبه ومكتبته.

املصدر الثانى: الشعر
هى الهبة الخاصة التى أعطاها الله له، وهى الشعر فكان محًبا للشعر، والشعر درجة راقية من اللغة، وقد 

قرأ قداس��ته كثريًا لش��عراء ىف مرص وخارجها، وجعل ذلك منه محًبا للحكمة، وتظهر ىف ألفاظ وعبارات أكرث 

من رائعة وهى أبيات من الشعر الروحى السامى لإلنسانية.  

املصدر الثالث: البرية
أنه عاش ىف »الربية« الصحراء التى علَّمت آباء الكنيس��ة الحكمة، فقد تعلموا من الربية الحكمة، اُنظروا إىل 

القديس األنبا بوال »من يهرب َمن الضيقة يهرب من الله«، والقديس األنبا أرس��انيوس ُمعلم أوالد امللوك » 

كثريًا ما تكلمت فندمت أما عن السكوت فلم أندم قط« فهذه عبارة عاشت ىف الزمان وانتقلت من جيل اىل 

جيل وعلمت بحكمة بالغة االنسانية، فهى عبارات عاشت من جيل إىل جيل.

إن هذه الحكمة التى يحملها قداسة البابا شنودة أسسنا من خاللها جائزة مُتَنح من عام إىل عام لتحمل هذه 

الصفة اإلنسانية العظيمة، مننحها كأفضل تكريم وأفضل وفاء ومحبة لقداسة البابا شنودة وعمله الذى خدم 

به الكنيسة والوطن. 

منح جائزة البابا شنودة للحكمة للبروفيسور مارتن شرايبر
 17 مارس 2013

 املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة 

 إىل صاح��ب القداس��ة والغبط��ة البابا بندكت الس��ادس عرش.. بابا الكنيس��ة الكاثوليكية املُحّبة للمس��يح، 
أبادلكم قبلة املحبة األخوية ىف شخص ربنا يسوع املسيح، راجًيا لشخصكم املبارك سالم الروح وكامل صحة 

الجس��د، قد علمنا برغبتكم الش��خصية ىف اعتزال مكانكم كأس��قف للكنيس��ة الكاثوليكية، وقد تأثرنا قلبًيا 

لهذا القرار غري املتوقع، ولكننا ىف نفس الوقت نثق ىف ش��خصكم الحكيم وضمريكم الصالح أمام الله، وكذلك 

اتضاعكم وغريتكم عىل كنيسة الله املقدسة التى افتداها بدمه الكريم عىل خشبة الصليب املقدس، أنا أثق 

أن ه��ذا القرار جاء بعد صلوات وأصوام وترضعات قدمتموها من قلبكم املمتلئ بروح الله الذى أرش��دكم 

مبا تفعلون.

إن كنيس��تنا القبطية األرثوذوكس��ية تراك��م قامة روحية عالية ىف الالهوت والوحدة والش��هادة للمس��يح، 

واهتاممكم بالحوارات الالهوتية التى تقرب ما بني الكنائس، لقد شعرنا بوضوح بقرب قداستكم من كنيستنا 

وروحانياته��ا، ول��ن ننى أبًدا بيان��ات وردود أفعالكم لصالح الكنائس الرشقي��ة ىف لحظات األمل العميق ىف 

تاريخنا الحديث.

إننا نصىل بالحقيقة من أجلكم لى مينحكم الرب يس��وع املس��يح الصحة والق��وة والعمر املديد. كام نرفع 

قلوبنا بالصالة متش��فعني بوالدة اإلله القديس��ة الطاهرة مريم العذراء وجميع القديسني لى ما يقود روح 

الله القدوس الكنيسة الكاثوليكية ىف اختيار قيادتها الروحية الجديدة عىل نفس الدرب الذى سار عليه اآلباء 

من أجل النصيب الساموى. 

له كل املجد واإلكرام والسجود اآلن وكل أوان وإىل انقضاء الدهر. 

رسالة  إلى البابا بندكت السادس عشر 
  25 فرباير2013

القاهرة
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املسيح قام … حًقا قام

 »ش��كًرا للَّ��ه الذى يقودن��ا ىف موكب نرصته ىف املس��يح كل حني ويُظِه��ر بنا رائحة معرفت��ه ىف كل مكان«.  
)2 كو 14:2(، نيابة عن الكنيس��ة القبطية األرثوذوكس��ية واملجمع املقدس وجميع األقباط ىف مرص والعامل، 

أود أن أهنئ قداستكم عىل االختيار اإللهى الخاص بكم كبابا وأسقًفا لروما، وهى واحدة من أعىل املناصب 

ىف الجامعة املس��يحية، كام أن لها احراًما كبريًا ىف جميع أنحاء العامل، وال س��يام ىف املرحلة التاريخية الراهنة 

عندما أصبح حوار األديان ذا أهمية كبرية.

بقيادة الروح القدس، أردت أن تتزامن هذه الزيارة ألهنئكم يا صاحب القداس��ة مع الذكرى ال� 40 لزيارة 

قداس��ة البابا مثلث الرحامت شنودة الثالث، الذى ُدعَي بابا العرب ورائد حركة التنوير ىف الكنيسة القبطية 

األرثوذوكس��ية للبابا بولس الس��ادس، من 4 حتى 10 مايو 1973 )عندما وّقع البابا البيان املشرك ىف حارضة 

الفاتيكان( وهى أول زيارة لبابا وبطريرك الكنيسة القبطية األرثوذوكسية  إىل الفاتيكان، وىف هذا العام كنت 

ال أزال أدرس ىف كلية الصيدلة ىف جامعة اإلس��كندرية مبرص، وقد رد هذه الزيارة قداس��ة البابا يوحنا بولس 

الثاىن بزيارته ملرص عام 2000.

بالنس��بة ىل هذه مناس��بة ال تُنى، نظ��ًرا ألهميتها الكبرية، وكذل��ك ألنها تُعيد إىل األذه��ان ذكرى الزيارة 

التاريخية التى قام بها البابا شنودة الثالث، قد تكون هذه الزيارة هى األوىل ىف سلسلة طويلة من الزيارات 

بني الكنيس��تني الكبريتني، لذلك أقرح أن يكون ي��وم 10 مايو من كل عام عيًدا احتفالًيا باملحبة األخوية بني 

الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية األرثوذوكسية.

ك��ام تعد ه��ذه الزيارة هى الزيارة الخارجية األوىل ىل منذ تنصيبى ىف نوفمرب املاىض، إننى أزور قداس��تكم 

قادًما من مرص بلد النيل، تلك البلد التى تتمتع مبواقع جغرافية خالبة، والتى ُولَِدت بها الحضارة األعرق ىف 

العامل، أال وهى الحضارة الفرعونية.

لي��س هذا فحس��ب، بل مرص هى أيًضا مهد للكثري من الحضارات الهام��ة ىف العصور القدمية مثل: اليونانية 

والرومانية والقبطية وأخريًا اإلس��المية، فقد ش��هدت مرص عالمات إلهية مل يشهدها أى مكان آخر عىل وجه 

األرض، كام يقول س��فر إش��عياء النبى »من مرص دعوُت ابنى« و »مبارك شعبى مرص«. فقد ُولَِد وعاش فيها 

عدد من األنبياء والقديس��ني، ك��ام أن مرص ُعرَِفت جيًدا بروح التعايش الدين��ى، وعىل مدى أكرث من ثالث 

س��نوات زارت العائلة املقدسة القرى واملحافظات املرصية، وتنقلت رشًقا وغربًا وشامالً وجنوبًا، مام يجعلها 

مباركة بعالمة الصليب املقدس، كام باركها يسوع املسيح بوطئ قدميه ألرضها.

زيارة البابا تواضروس الثاني إلى البابا فرنسيس بابا رومــا
 15 مايو 2013

الفاتيكان 

قداسة البابا توارضوس الثاىن يسلم جائزة الحكمة للربوفيسور مارتن رشايرب

إن تكري��م الدكتور مارتن رشايرب الذى يحمل ىف حياته بُعًدا إنس��انًيا كبريًا، وأيًض��ا الُبعد األكادميى والطبى، 

هو مكس��ب كبري لإلنس��انية، ونكس��به أيًضا صديًقا عزيزًا لكنيس��تنا ووطننا، فهذا الطبيب هو منوذج رائع 

 لصفة الحكمة، ومنوذج رائع إلنسان يقدم من علمه الكثري والكثري، هو يبحث عن عمل لغسيل الكىل بجهاز 

صغري محمول وليس��ت األجهزة الكبرية املستخدمة حالًيا، اس��تخدم علمه وإنسانيته ىف تقديم اهتامم لكل 

مري��ض ىف ه��ذا املجال. نفرح أن تكون امل��رة االوىل من هذه الجائزة لهذا الش��خص العظيم، نهنئه ونفرح 

بوجوده معنا هذا اليوم، نهنئ الدكتور مارتن رشايرب بهذة الجائزة ودامئًا نفرح بأفكاره وانتاجاته ليخدم بها 

اإلنسانية.

 "اإلنسان احلكيم يستشرق املستقبل
 وغير احلكيم ينظر عند قدميه فقط"
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أؤك��د عىل قوة العالقات ب��ني مرص وإيطاليا، والتى متت��د ألكرث من 2000 عام، مام جع��ل لحضاريت وترايث 

البلدين إسهاًما كبريًا ىف التاريخ اإلنساىن ملنطقة البحر املتوسط، لتكون فريدة  ىف العامل. 

إيطاليا تحتل مكانة عظيمة ىف قلوبنا، فقد ُذِكرَت إيطاليا كذلك ىف الكتاب املقدس ىف رسائل القديس بولس 

الرسول، الذى أسس مع القديس بطرس الرسول كنيسة روما، وهى املدينة التى ناال فيها إكليل االستشهاد، 

بينام كان القديس مرقس الرس��ول يؤسس كرىس الكنيس��ة القبطية األرثوذوكسية ىف مدينة اإلسكندرية ىف 

نفس العرص تقريًبا.

الكنيسة القبطية األرثوذوكسية والكنيسة الكاثوليكية كانتا دامئًا مرابطني بقوة، فقد عملتا سويًا منذ املجامع 

املس��كونية األوىل )راج��ع مجم��ع نيقية الذى عقد ع��ام 325 ميالدية والذى تم فيه صياغ��ة قانون اإلميان 

النيقاوى ىف القرن الرابع امليالدى مبس��اهمة كبرية للقديس أثناس��يوس أصغر بابا للكنيس��ة القبطية، والذى 

أُطلَِق عليه حامي اإلميان(، ولعل أكرب دليل عىل ذلك تأسيس إيبارشيتني للكنيسة القبطية ىف إيطاليا، األوىل 

ىف تورينو التي يرعاها األنبا برنابا، والثانية ىف ميالنو تحت رعاية األنبا كريلس، والذى يَُعدُّ املمثل الرس��مى 

للكنيس��ة ىف إيطاليا، باإلضافة إىل رعاية ش��ئون األقباط الذى يتزايد عددهم بشكل مستمر، فالجميع دائم 

اإلش��ادة بدعم الكنيسة الكاثوليكية للكنيس��ة املرصية التى تأسست ىف بلدكم الجميل. فكالً من الكنيستني 

الكاثوليكية واألرثوذوكسية تعمالن سويًا ىف الرشق األوسط والعامل الغرىب من أجل إحالل السالم تحت لواء 

هدًفا ساٍم مشركًا وهو تعزيز الحوار املسكوىن من أجل تحقيق الهدف األعظم وهو الوحدة الكاملة.

ولذلك فقد كنت حريًصا عىل املش��اركة ىف مراس��م تنصيب بطريرك الكنيس��ة القبطية الكاثوليكية ىف مرص، 

األنب��ا إبراهيم إس��حق، ىف فرباير املاىض، كام تم تأس��يس مجل��س كنائس مرص والذى ض��م كافة الكنائس 

املرصية، للتعبري عن التضامن واملحبة األخوية.

أش��عر بالفخر لإلنتامء إىل م��رص، »البلد الذى يعيش فينا« كام قال قداس��ة البابا مثلث الرحامت ش��نودة 

الثالث، كام أش��عر بالس��عادة لوجودى معكم ىف الفاتيكان، فعىل الرغم من أنها الدولة األصغر ىف العامل، إال 

أنها تبقى األهم لنفوذها وخدمتها املقدس��ة، فمتاحف ومكتبات الفاتيكان تضم كنوًزا فنية مذهلة تش��هد 

عىل عبقرية اإلنسان، باإلضافة إىل الدور الذى يقوم به هذا البلد ىف إعالء القيم األخالقية وبناء السالم عىل 

األرض.

  

ختاًم��ا أمتنى أن تزداد العالقات املتميزة بني الكنيس��تني القبطية األرثوذوكس��ية والكاثوليكية قوة وصالبة، 

فلنعمل مًعا من أجل تدعيم الحوار املس��كوىن، وليكن الس��الم العاملى هدفنا مشركًا بيننا نسعى لتحقيقه، 

أمتن��ى ترشيفكم لنا بزي��ارة بلدى الحبيب مرص، ومرة أخرى أعرب عن بالغ الفرح واالمتنان من الكنيس��ة 

القبطية واللجان الدينية والشعب املرصى بأرسه لكم، فليكن سالم الرب معكم دامئًا.

إىل اللقاء ىف مرص.

قداسة البابا توارضوس الثاىن يصافح قداسة البابا فرانسيس 

بعد ذلك قام القديس مرقس اإلنجيىل بنرش املس��يحية ىف مرص خالل العصور األوىل للمس��يحية، لينال بعد 

ذلك االستش��هاد ىف مدينة اإلس��كندرية، مدينة اإلس��كندر األكرب واملعروفة أيًضا بعروس البحر املتوس��ط، 

كنيستى القبطية تُعد من أقدم الكنائس، حيث يرجع تاريخها ألكرث من 19 قرنًا فقد أسسها القديس مرقس 

الرس��ول ىف القرن األول امليالدى، كام ارتوت بدماء الكثري من الش��هداء عىل مر العصور إىل اآلن، لذلك فقد 

صارت أقوى بكثري.

كام أن الرهبنة ىف بالد الرشق تأسس��ت أيًضا ىف مرص عىل يد القديس أنطونيوس امللقب بأىب الرهبنة، بينام 

تأسس��ت حياة الرشكة الرهبانية عىل ي��د القديس باخوميوس، الذى ُولِ��َد يف صعيد مرص ىف منتصف القرن 

الثالث امليالدى، بعدها انترشت الرهبنة من مرص إىل باقى أنحاء العامل.

وقد انترش األقباط ىف العامل بعقيدتهم الدينية الراس��خة وس��امتهم املس��يحية النقية، مام جعل للكنيس��ة 

القبطية إس��هامات عظيمة ومؤثرة، فهناك العديد من البطاركة األقب��اط األرثوذوكس كان لهم بالغ األثر ىف 

صياغة الالهوت املسيحى.
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ِباسم اإلله الواحد الذى نعبده جميًعا

هذه لحظة فارقة ىف تاريخ الوطن ىف تاريخ مرصنا الحبيبة،

وهذه الخريطة للطريق وللمستقبل التى أعلنها سيادة القائد العام للقوات املسلحة.

هذه الخريطة باتفاق كل الحضور وضعنا فيها كل العنارص التى تضمن سالمة 

الطريق لكل املرصيني.

هذه الخريطة ُوِضَعْت بإخالص قلبى ومبحبة شديدة للوطن وبرؤية ملستقبله 

القريب والبعيد. 

هذه الخريطة ُوِضَعْت من خالل أُناس رشفاء يبتغون مصلحة الوطن أوالً وأخريًا دون 

إقصاء أحد أو دون استبعاد أحد أو دون استثناء أحد. 

هذه الخريطة وضعت لكيام تحل الظرف الراهن 

ىف هذه الحالة التى يجتازها وطننا العزيز.

نحن جميًعا ىف مرص اجتمعنا 

 تحت العلم، علــم مصــر يضمنا جميًعا

اللون األسود فيه يعلن عن شعب وادى النيل أو أرض النيل.

اللون األبيض يقدم الشباب ىف نقاوة قلبه.

اللون األحمر يعلن عن تضحيات الرشطة ورجال الرشطة

 التى قدموها ويقدمونها عىل الدوام ىف حامية الجبهة الداخلية.

أما ىف قلب العلم فهناك النرس األصفر

 فهو الذى يعرب عن القوات املسلحة التى نراها صامم األمان ىف الوطن.

عاشت مرص ويحيا كل املرصيني ىف محبة، وىف انسجام ينطلقون ىف كل ميدان من 

أجل رفعة هذا الوطن الذى يستحق منَّا الكثري.

أشكركم كثريًا.

املشاركة فى بيان الثالث من يوليو
 3 يوليو 2013

 القاهرة
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قداسة البابا توارضوس الثاىن يستقبل وفد أعضاء الكونجرس األمرييك

تعرض األقباط إىل دمار شامل ىف أكرث من 43 كنيسة ومئات املنازل ومصادر الرزق اململوكة لألقباط، باألخص 

ىف صعي��د م��رص تم حرقه��م، إن للحرية مثًنا غاٍل وإن حرق الكنائس هو جزء م��ن هذا الثمن، الذى نقدمه 

لبالدنا بصرب وحب، إننا نسامح من أساء إلينا وإن الكنائس تصىل من أجل من اعتدوا عليها طالبني الغفران 

له��م، الحالة التى متر بها مرص ىف اآلونة األخرية أُش��بهها بحالة املخاض، التى تنتهى مبيالد حياة جديدة بعد 

اآلالم واملعاناة.

                              

وأخريًا نرحب بكم دامئًا عىل أرض مرص املحروسة.

 "إن حرق الكنائس
  هو جزء من ثمن احلرية

 الذي ُنقدمه لبالدنا بصبر وحب" 

مرحًبا بكم ىف مرص بكاتدرائية القديس مرقس الرس��ول«، بدأت الحضارة املرصية منذ أكرث من س��بعة آالف 

س��نة، وبدأت املس��يحية هنا عىل يد القديس مرقس الرس��ول ىف القرن األول، ثم دخل اإلسالم إىل مرص ىف 

القرن السابع، يعيش املسيحيون واملسلمون مًعا ىف عالقة جيدة جًدا.

الوحدانية بني مس��يحيي ومس��لمي مرص وروح اإلخاء التى بيننا، الغفران واملسامحة ملن أساء إلينا،  الرجاء 

واألمل القادم ملستقبٍل أفضل.

لق��د تم إنش��اء مجلس الكنائ��س الجامع لجميع الكنائ��س املرصية، ىف فرباير 2013، ليجم��ع كل الكنائس 

املرصي��ة مبختل��ف طوائفها ىف وحدة وتكامل ويكون لها صوت واحد ، ك��ام أن لنا عالقات طيبة مع األزهر 

الرشيف وكل املؤسسات املرصية. 

  إن م��رص ه��ى البلد الوحيد ىف العامل التى تأخذ ش��كل املرب��ع، ومير بها نهر النيل ىف الوس��ط، يعيش كل 

املرصيني كأرسة واحدة حول نهر النيل، لذلك طبيعة الشعب املرصى تتميز بالوسطية.. وأى عنف أو إرهاب 

يحدث بداخلها هو نابع من عنارص خارجية ومدعومة من قبل دول رمبا تكون ىف العامل الغرىب أو ىف آس��يا 

أو أفريقيا.

كلم��ة »قبط« من الكلمة اليونانية الس��م  مرص»إجيبت��وس«، وتحورت بعد ح��ذف »األلف« وآخر مقطع 

»أوس« لتكون »جيبت« ثم قبط أى أنها تعنى »مرص«... لذلك عندما نقول »الكنيسة القبطية« فإن معناها 

هو »كنيسة مرص«، ويطلق علينا »أقباط« ىف أى بلد من بالد العامل فاملقصود به »مسيحيو مرص«.

األقب��اط ميثلون حواىل 15% من س��كان مرص )أى أن عدد األقباط مبرص ح��واىل 12-15  مليونًا بداخل مرص، 

ويوجد حواىل 2- 3 مليون قبطى خارج مرص(، ولدينا الكثري جًدا من الكنائس واألديرة، ويوجد 115 أس��قًفا 

باملجمع املقدس، كام توجد كنائس قبطية ىف 80 بلًدا من بلدان العامل.

»إن ما تم ىف مرص من حراك ش��عبى ىف الش��هور القليلة املاضية، كان ثورة ش��عبية وليس إنقالبًا عس��كريًا، 

تكاتفت فيها عنارص األمة كافة، وقد اشرك األقباط ىف هذه الثورة، وقد خرج أكرث من 20 مليون مواطن إىل 

الش��ارع مطالبني بالحرية والتغيري. والرئيس السابق بغض النظر عن انتخابه دميقراطًيا إال أنه مل يدير البالد 

بأسلوب دميقراطى، وذلك ظهر ىف مجاالت شتى، حتى ىف مجاالت الفن واألدب.

أمام وفد أعضاء الكوجنرس األمريكي
 5 سبتمرب 2013

املقر البابوى  - القاهرة
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للبلد وتفتخر به أسوان.

»قم��ر« القمر قريب من الن��اس، ميارس عمله 

كعمل فنان هو طبيب مجتهد  وموهوب أيًضا، 

ه��و يطبع بوج��ه القمر ال��ذى يحمله وجامل 

االبتس��امة التى يقدمها ل��كل مريض حتى مع 

الطفل الصغ��ر، طبع هذه الصور الجميلة عىل 

كل إنسان امتدت إليه يده.

إن هذه ليلة مبارك��ة مفرحة لنا جميًعا، 

 الشعور الداخىل الذى ميألنا جميًعا تجاه 
د/ مجدى يعق��وب يعطينا فخ��ًرا بهذه 

الش��خصية العظيمة، وأُحّب أن أُعرب عن 

شخص د. مجدى يعقوب ب�ثالث كلامت، 

فهو »اسم، ونجم، وقمر«.

ميألنا جميًعا ش��عور بالفخ��ر تجاه هذه 

الشخصية العظيمة، مجرد »اسم« مجدى 

يعق��وب يُْعِطيَن��ا هذه املش��اعر الرائعة 

ع��ىل أرض بالدنا الطيبة م��ر حتى مع 

الظ��روف الضيقة واألزم��ات االقتصادية 

مع بع��ض املضايق��ات ىف الجامعات أو 

 امل��دارس أو أى م��كان، اللَّ��ه ال يتخ��ىّل 

 عنه��ا ويعطيها نبًت��ا صالًحا قويً��ا، علاًم 

قداسة البابا توارضوس الثاىن أثناء منح الدكتور مجدى يعقوب الجائزة

منح جائزة »عال غبور« للدكتور مجدي يعقوب
23 يناير  2014

املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة

 "عندما يكون اإلنسان أميًنا 
ـه ِنعًما ومواهب كثيرة" يعطيه اللَّ

مفي��ًدا للبرشي��ة، كثر من الذي��ن امتدت إليهم يد دكتور/ مج��دى يعقوب عندما أنجب��وا أبناء آخرين تم 

تس��ميتهم ِباس��م مجدى يعقوب، هو اس��م محفور ىف حارضنا وس��يظل موجوًدا ىف تاريخنا فرًحا وفخًرا لنا 

جميًعا.

»نجم« هو نجم عاٍل منر عىل الدوام ىف الحياة اإلنسانية، والنجوم تيُضء ىف الظالم، هذه األوسمة وامليداليات 

وشهادات التقدير واالعتزاز سواء ىف بريطانيا وأسبانيا ومر والكنيسة املرية، ومن الربكات العظيمة وجود 

مركز دكتور/ مجدى يعقوب للقلب ىف أسوان، أنه يفكر ينشأ هذا املركز ىف أسوان هذا إبداع ىف الفكرة ووفاء 

 "هو يطبع بوجهه 
 وبجمال إبتسامته  

 صورة جميلة 
على كل إنسان إمتدت إليه يده"

بداي��ات دكتور/مجدى يعق��وب كان يواجه صعوبات ع��ىل أرض مر »ونحن نعلم أن كل األش��ياء تعمل 

مًعا للخر للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حس��ب قصده« ) رو 8: 28( هو إنس��ان محب لله، هذه 

الصعوبات جعلته ُمرًا عىل النجاح والتفوق، هذا الجامل يهديه إىل مرنا الجميلة.

هكذا يا إخوىت األحباء عندما يكون اإلنس��ان أميًنا، اللَّه يعطي��ه نعمة ومواهب كثرة، لذا نفرح بك ونفرح 

بعطي��ة اللَّه لك، بكل ما تقدمه ىف مر وخارج مر وإفريقيا وموزمبيق وبوروندى العمليات التى تتس��م 

باملحبة مع فريق العمل، كل سنة وحرضتك طيب وربنا يعطيك الصحة وطول العمر والعافية لىك تُفِرح كل 

إنسان.. أشكركم كثرًا.
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ِباسم اإلله الواحد الذى نعبده جميًعا

أُرحب بكم ىف هذه الجلسة وأسعد بحضورى ومشاركتى ألول مرة ىف مجلس األمناء، وسعيد بحضور اإلمام 

األكرب الذى أسعد به كثرًا ىف كل لقاءتنا ومناسباتنا االجتامعية والدينية والوطنية. ويعجبنى كثرًا اسم بيت 

العائلة ... والتى كانت من إبداعات اإلمام األكرب بعد أحداث 2011م وأريد أن أتحدث قليالً عن سحر كلمة 

مًعا، كلمة مًعا لها معاٍن جميلة منها القوة والجامل والحياة، كلمة صغرة لها موسيقى صوتية مريحة لألذن 

وكلمة توحى مبعاٍن كثرة:

1 ــ قوة:
 عندما نعمل مًعا نعطى قوة مضافة للوطن فعىل س��بيل املثال عندما نستخدم أصابع أيدينا فنجد رقم )5( 

له��ا مدل��ول القوة مثل قبضة اليد، األصابع نجدها متنوعة فلو كانت األصابع متش��ابهة ال تس��تطيع القيام 

بالعمل املطلوب فاختالفها جعلها تتعاون مًعا وتصنع قوة.

2 ــ جمال:
 وجودنا مع بعض كممثلني ىف املجتمع املرى يش��كل جامل الحضور اإلنس��اىن عام أراده الله، فنجد أجناس 

وحضارات وأديان ومذاهب وفلسفات ىف العامل كله... قيل قدميًا ىف السفر 7 فوائد، وألننى أتقابل مع أناس 

مختلفني عنى يضيفون إثراًء للمعرفة اإلنس��انية لذلك يقولون ىف الشام: »إن االختالف غنى«، ويوجد تشبيه 

لطيف عىل رقم )7(.. واحد سراها )7( وآخر سراها )8(.. فموقعك هو الذى يحدد رؤيتك، وكام أشار فضيلة 

اإلمام إن انتشار فكرة بيت العائلة وجدت إعجابًا وحضوًرا مريًا.

3 ــ حياة:            
ال نس��تطيع أن نعيش مبفردنا، فاإلنسان قبل أن يخرج من بيته ىف الصباح يكون قد تعاون وتعامل مع 300 

ش��خص، كيف؟ ... فحينام ييُضء النور ... تتعامل مع الذين يعملون ىف محطات الكهرباء الذى يش��تغل فيه 

اآلالف، وحين��ام ي��أكل الخبز يتعامل مع أعداد من البرش، فقبل خروجك م��ن البيت تكون قد تعاملت مع 

أع��داد م��ن البرش ... فحياىت مرتبطة بحياة الجم��وع،  ونحن ىف مر نحمل تاريًخ��ا طويالً ميتد منذ العر 

الفرعوىن مروًرا باملس��يحى حتى اإلس��المى كلها متداخلة، حينام تقول »فالفل« كلمة فالفل غر عربية ألنها 

 باللغ��ة العربي��ة »طعمية«، حينام ترتدى مالب��س جديدة ... تقول أش أش، حين��ام نلعب مع بعض ونقول 

ب��خ ... معناها »ش��يطان«، وحينام نقول ترابيزة ... معناه��ا »منضدة« ... ِقْس عىل هذا كث��رًا جًدا، ولكننا 

نتحدثها ونتحدث اللغة العربية فال توجد حياة بدون مًعا، أدعوكم لعمل دراسة لكلمة مًعا وتأثرها ...

الكيان املرى به أعمدة، فيه عمود اس��مه األزهر وآخر اس��مه الكنيسة وعمود اسمه القضاء وعمود اسمه 

الجيش وهكذا، فمر مثل املعبد وبه أعمدة ضخمة تعطى جامالً، وعندما أنظر إىل هذا التجمع، أشتاق من 

خالل بيت العائلة ىف مر أن يتحقق اآلىت:

1- أن تعود هذه الصورة الجميلة لإلسالم التى قدمتها مر.. واألزهر قادر عىل ذلك.

2- زرع الوطنية املرية ... وهى مسئولية علينا جميًعا.

3- االنفتاح ... انفتاحنا عىل بعض، مثل مرشوع األمئة والكهنة لتعود الروح الجميلة ملر. 

 4- اللجان التى تعمل بفاعلية وتقدم الصورة العملية لبيت العائلة، وكيف يكون له دور مسموع

          ومؤثر ىف مستقبل مر، مر منارة وصولجان وراية.

 وأنا أشكركم جميًعا وأشكر جهودكم وتعبكم وأرجو أن تتحقق أحالمنا من خالل هذا املجلس.

مجلس أمناء بيت العائلة 
 13 فرباير 2014

 املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة
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يدعوا للكس��ل، لكن مطلوب من كل وطنى يحب هذا البلد أن يجتهد ىف الداخل أو الخارج ولكن االجتهاد 

والصرب والرجاء لهم عامل كبير للنجاح والتفوق.

  

منوذج الوفاء…فهام فعالً منوذج يحرتم ىف تقديم محبتهم الغالية للوطن بعد مرور السنني، وهو مطلوب منا 

جميًعا، تكون وىفّ ألرستك وملجتمع ولبلدك ولكنيستك.

  

أخرًا أش��كر ه��ذان الهرمان العظيامن عىل كل ما قدموه وهذا اليوم ه��و تكريم أضاىف ملا حصلوا عليه من 

تكرميات سابقة ونشكر كل ما قدموه لإلنسانية … أشكركم جميًعا.

منح جائزة البابا شنودة للحكمة
للمهندس هاني عازر واملهندس إبراهيم سمك

 17 مارس 2014

 املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة

نحن نعلم أن مر بها أهرامات كثرة، وأن كان أشهرها ثالثة أهرامات واملعروفة بأهرامات الجيزة.

نحن أيًضا ىف هذه الليلة نحتفل بثالثة أهرامات برشية، واألهرامات التى نحتفل بها اليوم عاش��ت ومنت ىف 

أرض مر وعىل ضفاف نيلها  .

الهرم األول هو املتنيح البابا شنودة الثالث الذى نحتفل بذكرى انتقاله اليوم ولكننا نشعر بوجوده ىف 
وس��طنا وال ننىس أنه افاد الكنيس��ة كثرًا فهو كان نجاًم المًعا ملر وصار مثل الهرم عالمة من عالمات مر 

فقد عمل لخدمة الوطن الذى أحبة كثرًا وكان له مكان ىف كل القلوب ليس ىف مر فقط ولذلك سمى بابا 

العرب وبابا أفريقيا.

الهرم الثانى هو املهندس إبراهيم س��مك الذى بعمله وعلمه صار كالهرم وهو الذى نش��أ ىف جنوب 
الوادى ثم بزغ نجمة ىف أوروبا فهو مل يخدم أملانيا فقط بل العامل كله، واآلن ياىت ملر ليخدم بلده ىف مجال 

الطاقة النظيفة أى الطاقة الشمسية والتى نحتاجها كثرا لذا يتم تكرميه الليلة كهرم.

الهــرم الثالــث ه��و املهندس هاىن ع��ازر فربغم من إنش��ائه املحطة الضخمة ىف برل��ني وكام نعلم كم 
األوس��مة التى حصل عليها والشهادات العلمية ولكنك عندما تتحدث معه تشعر أنه إنسان بسيط جًدا لذا 

هو أيًضا يكرم اليوم كهرم.

نح��ن ىف مر نحت��اج لنامذج إيجابية مثل منوذج النجاح...وهذان الهرم��ان مثال قوى لنموذج النجاح فقد 

بدأوا صغاًرا واجتهدوا وتعبوا خالل سنوات طويلة حتى صاروا مناذج نجاح يحتذى بها. 

النموذج رجاء داخل الفصول فيجب علينا كمسؤلني البحث عن هذة الرثوات ومساعدتها ونكون خر داعم 

لها لتكون أهرامات أخرى جديدة لهذا الوطن، املثل املرى يقول ليس ىف اإلمكان أفضل منا كان، ولكنه مثل 

 "قيل إن الثروات فـي باطن األرض ...
 ولكننا نقول إن الثروات داخل الفصول"
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أود أن أش��كركم جميًع��ا عىل هذه الدعوة الكرمية، وس��وف أتحدث معكم عن الفكر التكفرى املتش��دد: 

ماهيته – خطورته – أسبابه – املسيحية والفكر املتشدد - عالجه.

أوالً: ماهيته:
عاش��ت مر عرب التاريخ حالة مدهش��ة من التعدد والتنوع ىف الجنس والعرق والدين، وش��عبها املتدين 

بطبعه ال يعرف إال الوسطية التى عاشها ىف مختلف مناحى الحياة، ولذا فإن الفكر التكفرى غريب ودخيل 

عىل املجتمع املرى، فمر مكانتها التاريخية وقيمها الحضارية ال تعرف س��وى التس��امح، غر أننا ىف مر 

اآلن نعاىن كام يعاىن غرنا ىف الكثر من دول العامل من موجات التشدد الدينى واإلرهاب الفكرى، وتوظيف 

الدين ألغراض سياس��ية أو حزبية أو مذهبية لتحقيق مصالح خاصة، مس��تغلني ىف ذلك عاطفة التدين التى 

يتميز بها الشعب املرى.

إن الفكر التكفرى يقدم نفس��ه كصاحب مهمة مقدس��ة، فيامرس العنف والتهميش واإلقصاء والقمع عىل 

من يظنهم أعداء طائفته، ويظهر مبظهر التقوى والقداس��ة ويقدم نفسه كصاحب املعرفة وحده، إنه مرض 

اجتامعى يعرتض النمو النفىس للفرد والجامعة فيشغل األفراد عن املسائل األساسية ىف نهضة الوطن وصنع 

حضارته، وهو يقدم نفس��ه كممثل رشعى ووحيد للدين فيامرس العنف الفكرى و الس��لوىك معلًيا مصلحته 

فوق مصلحة الوطن.

ثانًيا: خطورة الفكر التكفيرى املتشدد:
إن الفكر التكفرى يحاول االنتقال بنا من التفكر إىل التكفر، إنه يدفع إىل إلغاء العقل، مام يؤدى إىل تكفر 

اآلخ��ر أو تخوين��ه أو إتهامه ىف دينه أو وطنيته بحجج دينية يفرسها مبفهومه الخاص، كام أنه ينتقل بنا من 

التعاي��ش إىل العزلة، الفكر التكفرى قّس��م األوطان واملجتمعات واألديان واألف��كار إىل ثنائية: »اإلميان أو 

الكفر«، وتصنيف البرش فرض الُعزلة االجتامعية عىل من يعانون من التش��دد الدينى، كام إنه ينتقل بنا من 

االستقرار إىل التوتر فهو فتح األبواب للعنف السلوىك إىل حد اشتهاء إبادة اإلنسان وحرقه، بعد نزع ملكيته 

وإنسانيته! كل هذا يفقد الوطن استقراره وتقدمه مام يؤثر عىل عالقات الوطن الدولية، فالعامل اآلن بفعل 

التقدم التكنولوجي صار قرية واحدة عرب ش��بكات التواصل االجتامعى وامليديا بكل أشكالها، َفَحَدٌث ما قد 

يحدث ىف قرية صغرة ىف بلد بعيدة يؤثر ىف منطقة بأكملها وملدة طويلة.  

لذا فإن تعايش أبناء الوطن الواحد من خالل القيم اإلنسانية املشرتكة ىف ضوء االحرتام املتبادل بينهم يؤدى 

إىل االستقرار والتقدم مبا يضمن مستقبل أفضل للوطن. 

اجللسة االفتتاحية ألعمال املؤمتر العام الثالث والعشرين 
للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

 25 مارس 2014

وزارة األوقاف 

ثالًثا: أسباب الفكر التكفيري:
الجهل بالذات:

ر القداسة لتأمني الذات الطائفية   هو الذى يركز عىل األنا ويرسخ االعتقاد بأنه ميلك الحقيقة كاملة فهو يُسخِّ

التى هى مالذ لألمان النفىس، الجهل باآلخر، فاآلراء املسبقة املشوَّهة عن اآلخر املختلف عنه »يحلو للعقل 

الدينى املتطرف أن يخلق أعداء من صنع الخيال« 

الجهل باللَّه:

فالفكر التكفرى يحمل آراء مش��وَّهة عن الله، و مل يتعرف بعد عىل حقيقة طبيعة الله، اإلله الحق ال يُعبد 

بالقه��ر وال يقب��ل أن يعَبده أحد باإلكراه، اإلله الحق ال يحت��اج أن ينره البرش بل هو الذى ينرهم، اإلله 

الحق هو إله العدل الذى ال يرىض بالظلم والرتهيب مهام كانت الدوافع، اإلله الحق هو إله الرحمة الذى ال 

يرىض بحرق وسلب الذين خلقهم ليكونوا أحراًرا ، يستحيل أن يجمع اإلنسان بني اللَّه والتعصب.

الجهل بالواقع: 

الفكر التكفرى يقدم نفس��ه كصاحب دور مركزى ىف الحياة، وال وجود للحياة بدونه، وال يعلم أن الش��ارع 

املرى أصبح ُمدرِكًا أن استثامر التدين مل يَُعْد مقبوالً اليوم.

رابًعا: املسيحية وموقفها من التطرف:
ىف عر الس��يد املسيح اتسم الخطاب الدينى لليهود بالتكفر واإلقصاء.. فقد كفروا بكل من يخالفهم سواء 

ىف العقيدة أو العرق، ويؤكد اإلنجيل عىل رفض السيد املسيح لهذه الروح الطائفية

ولذلك حينام طلب منه اثنني من تالميذه أن يحرق السامرة املخالفة لهم ىف العقيدة »يا رب أتريد أن تقول 

أن تنزل نار من السامء فتفنيهم« )لو 9: 54(، أجابهم السيد املسيح وقال: »لستام تعلامن من أى روح أنتام، 

ألن ابن اإلنس��ان مل يأِت ليهلك أنفس الناس بل لُيخلِّص« )لو 9: 55 ، 57( وأيًضا نجد  ش��اول وهو ذاهب 

إىل دمشق لقتل املسيحيني ِباسم الحق والدين وكرامة اللَّه الواحد وبَّخه السيد املسيح عىل ذلك، فنجده قد 
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تخىّل عن التعصب، عندما أحب املسيح الذى أوىص مبحبة األعداء، ونجد السيد املسيح  يقبل الجميع برف 

النظ��ر ع��ن هويتهم، بل و ميتدح  فضائلهم فنجده ميتدح إميان امل��رأة الكنعانية )مت 15: 28( املخالفة له 

 ىف العقيدة، وكذلك قائد املئة الروماىن املس��تعمر بالده قال عنه: »مل أجد وال ىف إرسائيل إميانًا مبقدار هذا« 

)لو 7: 9(، والكتاب املقدس يصف التكفرى بأنه »قاض أفكار رشيرة« )يعقوب 4:2(، أى يحكم حكاًم خاطًئا 

وغر مقبول لدى الله.

أما اإلجابة عىل سؤال: هل ال يدافع املسيحى عن مسيحيته؟ والرد هو »أنا أدافع عن املسيح مبوىت أنا وليس 

مب��وت اآلخري��ن، وليس من أج��ل ذاىت أنا أو من أجل طائفتى«!  فاملحبة  ليس��ت مع التمحور حول الذات 

ب ولكنها مع احرتام اآلخر املختلف، وضد اس��تبعاده أو تهميش��ه أو كراهيته أو الحّط من ش��أنه أو  والتعصُّ

من عقيدته.

رة، بينام املحبة قوة ننالها من اللَّه لُتسِقط الحواجز بني البرش وتلغى  إن الكراهية سجن وضعف وسلبية مدمِّ

االنقسام، وتجعل الجميع إخوة وأقرباء وهى للجميع حتى لألعداء، وهى ليست بالكالم بل بالعمل والحق 

)1يو 3: 18(.

ب،  ومهام كانت الظروف، فاملس��يحية تعلمن��ا أن نقدم: الحب مقابل الكراهية ….التس��امح مقابل التعصُّ

 املش��اركة والخدمة مقابل اإلقصاء، وك��ام هو مكتوب ىف اإلنجيل »ال يغلبنَّك ال��رش، بل اغلب الرش بالخر« 
)رو 12: 21(.

خامًسا: كيف نقدم حلول جذرية ملواجهة الفكر املتطرف؟ 
الحل يأىت ىف خمسة محاور هى: بناء الوعى، وسيادة القانون، والربامج التنموية، وتوسيع املشاركة الشعبية، 

واإلرصار عىل املواطنة.

1- بناء الوعى: 

يأىت مبواجهة الفكر املتطرف بالفكر املستنر، فباتساع دائرة املعرفة يضمحل الخطاب التكفرى تلقائًيا، فكلام 

زاد الوعى َقلَّ التطرف والعكس صحيح، و دامئًا ما يزداد عنف الخطاب املتطرف، ىف الوقت الذى يتنامى فيه 

الوعى االجتامعى لدى الشعب،  ويزداد العنف أكرث حينام يفقد الخطاب التكفرى أرضيته االجتامعية التى 

يش��تغل عليها ويدرك أن املتعاطفني معه، أو املخدوعني بخطابه، عادوا إىل وعيهم، نحن بحاجة إىل خطاب 

بّناىئ وليس خطاب إنشايئ، يعيد لإلنسان دوره وفاعليته ىف بناء الحضارة وذلك من خالل وعى دينى ووعى 

ثقاىف.

2- الوعى الدينى:

الخطاب الدينى عامالً مهام ىف تش��كيل سلوكيات ومش��اعر ووجدان أبناء الوطن، وعليه فال بد من خطاب 

واعٍ ومعارص ومنضبط من خالل:

- تسليط األضواء عىل جوانب الرحمة واملحبة والتسامح التى تزخر بها األديان. 

- نرش املنهج الوسطى والذى هو من سامت الشعب املرى.

       - تصحيح املفاهيم املغلوطة التى نرشها أصحاب الفكر املتطرف وهنا يأىت دور رجال الدين ىف الدعوة 

إىل إش��اعة السالم واملحبة بني الش��عوب وتشجيع اإلبداعات اإلنسانية التى تسهم ىف بناء الحضارات 

والتى نتمنى لبالدنا أن تكون ىف مقدمتها.

3- الوعى الثقاىف:

يأىت من خالل تطوير العملية التعليمية مبا تتناسب مع متطلبات العر للتأكيد عىل مبادئ: املسئولية 

مقابل اإلتكالية، والحوار مقابل القهر، واالستقالل الفكرى مقابل التبعية، وإلغاء الذات، وتربية ملكات 

التفكر والتحليل مقابل الحفظ، وكذلك تشجيع ودعم البحوث والدراسات العلمية الجديدة وهنا يأىت 

دور الدولة ىف:  

1- التوس��ع بإقامة املؤسس��ات الثقافية والرتبوية التى تعنى بتنمية مهارات التفكر والنقد والحوار، وكيفية 

التعام��ل مع اآلخر، وهن��ا يأىت دور وزارة اإلعالم ورج��ال الثقافة ىف نرش الفك��ر التنويرى، إن الخطاب 

املتطرف مصره االضمحالل، فال بقاء للتطرف مع تنامى الوعى. 

2- سيادة القانون، سن قوانني تعاقب املحرضني واملتطرفني كوسيلة لردع للتكفرين.  

3- طرح برامج تنموية الحتواء الشباب وتدريبهم وانتشالهم من الشعور بالتهميش واإللغاء.

4- توسيع املشاركة الشعبية مع مؤسسات الدولة ىف تهيئة املجتمع  لقبول الفكر املستنر. 

5- اإلرصار عىل املواطنة املتساوية للجميع بغض النظر عن اإلنتامء الدينى.

أشكركم وأرجو أن تتسع قلوبنا وعقولنا لثقافات وديانات كل البرش. 

 "أنا أدافع عن املسيح مبوتي أنا
  وليس مبوت اآلخرين  

وليس من أجل ذاتي أنا أو من أجل طائفتي"
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عىل رجاء القيامة املقدس��ة ن��ودع بقلوبنا طيب الذكر مثلث الرحامت قداس��ة البطري��رك مار إغناطيوس 

زكا األول عيواص بطريرك الكنيس��ة الرسيانية الش��قيقة، والرئيس األعىل للرسيان األرثوذكس ىف العامل، إن 

الذين نحبهم ال ميوتون ألنهم يحيون ىف قلوبنا، وقد احتلت شخصية قداسة البطريرك مكانة رفيعة ىف قلب 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إذ كان رفيًقا مخلًصا عىل الدرب للمتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، -طيب 

اللَّه ثراه– وقداس��تيهام مع س��ائر اآلباء ىف الكنائس األرثوذكسية ىف حفظ اإلميان األرثوذكىس نقًيا صافًيا كام 

تسلمته الكنيسة من اآلباء األولني.

إننا نتذكر مش��اركة قداس��ته ىف اللقاءات اإلقليمية عىل مس��توى كنائس الرشق األوسط وأيًضا ىف الحوارات 

الالهوتي��ة، كذلك نتذكر بكل الخ��ر الرابطة القوية التى جمعت اآلباء البطاركة ىف الكنائس األرثوذوكس��ية 

األرمنية والرسيانية والقبطية، وكذلك لقاءهم الس��نوى والدورى بني الكنائس الثالثة وروح الحب والوفاق 

واألمان��ة األرثوذكس��ية التى ظهرت ىف البيانات التى كانت تصدر عقب كل لق��اء، كام نذكر للراحل الكريم 

مس��اعدته القيمة من خالل الكنائس الرسيانية ىف معظم دول العامل للكنيس��ة القبطية وهى متتد وتنترش 

لخدمة املريني األقباط والذين هاجروا من مر ىف السنوات املاضية.

وىف محبت��ه الفياضة ش��ارك بالحضور ىف انتقال مثلث الرحامت البابا ش��نودة الثال��ث ىف مارس 2012 رغم 

ظروفه الصحية كذلك ورغم هذه الظروف وبعد تسعة أشهر فقط شارك مبحبة متدفقة وأصالة مسيحية ىف 

احتفال تجليسنا ىف نوفمرب 2012 بالقاهرة.

نياحة قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكــا األول عيواص
 26 مارس 2014

لبنان

وقد تبادلنا مًعا الرس��ائل الش��فوية واملكتوبة وتحادثنا تليفونًيا عدة مرات،  وىف زيارىت األخرة ألملانيا كان 

لنا بركة اس��تقبالنا ىف كنيس��ة مار يعقوب الرسوجى بأملانيا مع اآلباء املطارنة واألس��اقفة والكهنة والرهبان 

والخادمات وكل الشعب الرسياىن، وكلامت الرتحيب الحارة وكلمة الربكة من قداسته.

إننا نصىل من أجل الكنيس��ة الرسيانية ىف هذا املصاب الجلل لىك تعرب هذا األمل معتمدة عىل ذراع مس��يحها 

وقديس��يها وحكمة آبائها وتحفظ وحدانية الروح الت��ى تتأصل ىف قلبها، إننا نصىل من أجل املجمع املقدس 

للكنيس��ة الرسيانية ومن أجل كل املطارنة واألساقفة والكهنة والشاممسة والرهبان والراهبات وكل مجالس 

الكنائ��س وكل الرسيان ىف أنطاكية وس��وريا ولبنان والرشق وس��ائر بالد العامل، واثق��ني ىف نعمة العزاء التى 

يس��كبها مس��يحنا القدوس ىف قلوب أحبائنا الرسيان، واثقني ىف األحضان الس��اموية املفتوحة لنياحة أخينا 

املبارك قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا األول عيواص طالبني صلواته عنا.

مشاركة البطريرك مار أغناطيوس زكا األول عيواص ىف تجليس البابا توارضوس الثاىن
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رأيت أش��جار كثرة ىف طريقنا إليكم وهذا يذكرىن باملزمور األول الذى يقول: »طوىب للرجل الذى مل يس��لك 

ىف مشورة املنافقني..... كالشجرة املغروسة التى تعطى مثرها ىف حينه«، والخادم مثل الشجرة والشجرة كائن 

حى يتمتع بالثمر والش��كل الجميل ونجد ىف العلم اللبناىن ش��كل أرز الرب، لذلك وأنت تخدم تكون مثل 

الشجرة ىف أمور كثرة منها: 

1- الشجرة حية: وأنت حى بروح اللَّه عىل الدوام.

2- الشجرة نامية: وأنت ينبغى أن تنمو باستمرار حتى ال تجف.

3- الش��جرة مفيدة: من حيث الخش��ب والزهور والش��كل والظالل واألكسجني الذى تقدمه للبرش 

وأنت أيًضا موضوع ىف خدمة البرش.

4- الشجرة ثابتة: لها جذور والجذور هى التاريخ الذى نحياه، فأنت تتعلم وتأخذ من كل السابقني 

اآلباء والقديسني فكن ثابًتا مثل الشجرة.

5- اإلرت��واء: الش��جرة عىل مج��ارى املياه ترتوى وأنت ترتوى من وس��ائط النعم��ة مثل الصلوات 

واألصوام، واملياه ترمز للروح القدس فال تبخل عىل نفسك من اإلرتواء منه، إذا رصت بالحقيقة 

هكذا سوف تجنى نتائج رائعة.

6- الش��جرة تعطى مثرها ىف حينه: فام أجمل أن تعطى هذه الثامر املحبة والسالم والهدوء والفرح 

....ال��خ، ىف تعامالتك فأنت تدخ��ل ىف موقف يحتاج منك مثرة الهدوء وموقف آخر يحتاج منك 

مثرة الصرب.

7- الش��جرة مكس��وة بالورق: الورق هو النعمة فكن دامئًا مكس��ًوا بالنعمة ىف كالمك وخدمتك، ىف 

اتضاع قلبك، ىف عملك من أجل امللكوت، النعمة تحفظكم وترعاكم.

  

الرب معكم.

مع طلبة الكلية اإلكليريكية بالكنيسة املارونية
27 مارس 2014

لبنان
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لبنان لها نكهة خاصة وسط الحضارة العربية، واللَّه من نعمته جاء بنا إىل هذه املواضع والزيارات املقدسة 

املوج��ودة بلبنان، هذه البالد التى قرأنا عنها وس��معنا عنه��ا كثرًا .... لبنان وش��جر األرز والطبيعة والفن 

واملوسيقى.

جئ��ت إليكم ومعى الوفد املش��ارك من أرض م��ر، مر التاريخ والحضارة، مر الت��ى يقولون عنها فلتة 

الطبيعة، مر أبوة التاريخ وأمه الجغرافيا، وعندما تزوج التاريخ والجغرافيا أنجبوا مر، مر التى استقبلت 

العائلة املقدسة ىف القرن األول امليالدى، وتباركت أرض مر بقدومهم وصارت مر أرض مقدسة، مر التى 

نشأت عليها الرهبنة املسيحية، والتى بدأت عىل يد األنبا أنطونيوس وصارت للعامل كله.

مر التى علَّمت العامل فن األعمدة ففى التاريخ الفرعوىن نجد أن مر قد أقامت املسالت، كام هو معروف 

ىف الط��راز الفرعوىن عمود طويل ينتهى مبثلث و يوضع ىف بدايات الحقول حتى عندما ترشق الش��مس عىل 

املثل��ث الذهب��ى يعطى ضوًءا المًعا، وكانوا يطلقون عىل هذا الضوء ع��ني اإلله، وطاملا عني اإلله تلمع فإنها 

ة ىف ال��زرع ألنهم يعتقدون أن عني اللَّه تراقبهم، وهذا نجده ىف قول داود  ت��رى، فيعملون بجدية وبكل همَّ

النبى: وضعت الرب أمامى ىف كل حني.

عندما يأىت غروب الش��مس يختفى اللمعان فيعتقدون بذلك أن اإلل��ه انرف فينرف كل الذين يعملون 

ىف الحقول، هذه املس��الت قد تحولت إىل منارات، فصارت املنارة املس��يحية استبداالً للمسلة وصارت تعبرًا 

ع��ىل أن الحياة ينبغى أن تنمو نحو الس��امء فصار عندنا املس��الت واملنارات وعن��د دخول العرب إىل أرض 

مر أُضيف إليهم املأذنة، وانتقلت املأذنة من مر إىل العامل كله فمر فيها تعانق بني املس��الت واملنارات 

واملأذن.

نحن نعيش ىف هذه املنطقة العربية وكأنها معبد كبر، فقد نش��أت األديان والفلس��فات واملواهب ىف هذا 

الرشق واملس��يحية ُولَِدت ىف الرشق كام باقى األديان، أحيانًا تس��ّمى األديان الساموية أو اإلبراهيمية، وكلها 

انطلقت من الرشق نحو العامل.

نحن نحتاج أن نقدم قدوة وشهادة وأن نصنع سالًما ونعلم كيف نصنع سالًما، وصناعة السالم هى الصناعة 

الصعبة التى تحتاج تضافر كل الجهود لىك ما تشارك ىف عمل السالم . 

 نثق أن إلهنا ربنا يس��وع املس��يح هو ملك الس��الم ونصىل إليه أن يثبت س��المه وأن مينح��ه لنا، فالخطية 

ال تجتمع مع الس��الم ألن الخطية تطرد الس��الم، لذلك ال س��بيل لصنع س��الم إال عندما تقدم توبة حقيقية، 

 عندم��ا تش��هد للمس��يح ىف القل��ب والعم��ل، عندما ننظ��ر ليد اللَّ��ه نجده يق��ود العامل م��ن خالل ثالث 

قوانني: 

زيـارة الكنيســة املارونيــة
27 مارس 2014

لبنان

القانون األول: اللَّه ُمحب البرش:

دون النظر إىل أجناسهم أو جنسياتهم أو ثقافتهم أو لونهم أو دينهم، لذلك ندعوه محب البرش ونحن نُصىلِّ 

أن يعطينا اللَّه من قلبه املحب لنحب كل إنسان من فيض هذا الحب.

القانون الثاين: اللَّه صانع الخرات:

فنصىل ونقول فلنش��كر صانع الخرات، ونحن نخترب هذا األمر ىف مر عىل املستوى الخاص واملستوى العام 

ونقول كل األشياء تعمل مًعا للخر.

القانون الثالث: أن اللَّه ضابط للكل:

ف��كل يشء تحت الضبط لذلك نص��ىل ىف املزمور ونقول: مبارك الرب إلهنا .. مب��ارك الرب يوًما فيوًما يهيئ 

طريقنا ألنه إله خالصنا.

ه��ذه القوانني الثالثة أن اللَّه مح��ب البرش، صانع الخرات، ضابط الكل، هى الت��ى نتمثل بها أمام الجميع 

ونحن نصىل من أجل لبنان وسوريا ومر وكل منطقتنا العربية التى نعيش فيها والتى تباركت باللَّه و عاش 

القديس��ون فيها، لذا كىل ثقة أن اللَّه يدبر أمور حياتنا للخر نصىل من أجل الس��الم ىف كل العامل و من أجل 

كنائس��نا، إن مجرد لقاءاتنا تفرح قلب اللَّه وىل مش��اعر كثرة أود أن أُعرب بها عن فرحتى بهذا اللقاء ولكن 

، أمُثِّن هذا االستقبال الجميل وهذه املحبة الفياضة وأشكركم جميًعا. الوقت ُمقرِّ
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ِباسم اإلله الواحد الذى نعبده جميًعا ونقدم له املجد واإلكرام والسجود.

أش��كركم جميًعا عىل هذه املحبة، أنا س��عيد جًدا بزيارىت لإلمارات ألننى كنت أش��تاق من زمن بعيد لهذه 

الزي��ارة. اإلمارات العربية املتح��دة هى أول دولة عربية قدمت لنا دعوة لزيارتها، هذه الدعوة الكرمية من 

صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد، والذى نصىل أن يعطيه اللَّه الصحة والعافية وأيًضا من الفريق األول 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد وىل عهد اإلمارات و أيًضا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

نائب رئيس الدولة وحاكم دىب، كام أن الدعوة الكرمية والش��كر املوصول إىل كل أصحاب الس��مو والسامحة 

وكل األحباء ىف هذه البالد املحبوبة والشقيقة.

أتيت من مر ومعى س��الم كبر جًدا، فمر تسلم عليكم كثرًا، هذه الزيارة التى اعتربها أول زيارة لدولة 

عربية وما فيها من األحباء مريني مس��يحيني ومس��لمني التى صارت عنوانًا للمحبة والتس��امح، وقد زرت 

جامع الش��يخ زايد الكبر كأول زيارة، ولفت نظرى ىف هذا املكان الجميل الرائع اللون االبيض، ىف كل أرجاء 

هذا املس��جد وأيًضا مالبس��كم البيضاء، اللون األبيض يعرب عن القلب الكبر اململوء باملحبة وميتلئ مبعدن 

الطيبة واألصالة واإلنس��انية، وهذه الصفات نلمسها ىف كل شعب اإلمارات وكل أهلها الكرام وأشكر سعادة 

الس��فر إيهاب حمودة، وقد تقابلنا منذ عدة ش��هور ىف مر ومل يكن هناك أى ترتيب لهذه الزيارة وقلت 

له إىن اتعش��م لزي��ارة اإلمارات برسعة وقد كان، وأش��كر نيافة الحرب الجليل األنب��ا أبراهام مطران القدس 

 والك��رىس األورش��ليمى، ومحبته وكل اآلباء الذين يخدم��ون معه، وقد حرض معنا ىف الوف��د املرافق نيافة 

األنبا أبرآم أس��قف الفيوم الذى خدم هنا من نهاية السبعينيات، ونيافة األنبا لوكاس أسقف أبنوب، ونيافة 

األنبا جورجيوس أسقف مطاى والسكرتارية أبونا أنجيلوس وأبونا أمونيوس. 

لقــاء املصريني فـي دولــة اإلمـــارات
 9 مايو 2014

مسرح شاطئ الراحة  - أبو ظبى

هذه الزيارة يا إخوىت هى زيارة ش��كر، فقد جئت خصيًصا لىك ما أقدم ش��كر، أش��كر اإلمارات وكل األرسة 

الحاكمة وأصحاب السمو والحكومة وكل الشعب وذلك لثالثة أسباب: من أجل الدعم القوى الذى يقدمونه 

مل��ر وه��ى تجتاز ىف هذه األيام مرحلة تحول كبر، فقدموا دعاًم بروح األخوة، األش��قاء الذين يظهرون ىف 

الضيق��ات كام هو معروف »الصديق عند الضيق«، ففى أوقات الضيقات يظهر معدن األصدقاء س��واء عىل 

مس��توى األفراد أو الدول، منذ املغفور له الش��يخ زايد الذى نعتز به كثرًا، كنت أشعر أن هذا الرجل ممتلئ 

من الحكمة والخر وقبل هذا وذاك ممتلئ من اإلنس��انية، فإنس��انيته يُعرَب عنها بالقلب الكبر املحب فكان 

وفًيا لوطنه، وفًيا لشعبه، وفًيا ألمته العربية كلها، لرعايتهم القوية لكل املريني الذين يعملون عىل أرضهم، 

فهذه الرعاية الش��املة والدليل عىل ذلك الس��امحة الكبرة التى نراها ىف خدمة ورعاية املسيحيني، حيث مل 

يكن لهم كنيسة ثم صارت لهم كنيسة وأكرث وتُبَنى الكنائس مبحبة وسامحة أهل اإلمارات. أقدم لهم شكًرا 

كبرًا عىل هذه الرعاية الحقيقة.

 

النهضة اإلنس��انية الكبرة التى تتم وتحول الصحراء إىل حدائق ومرشوعات وجامل، هذه النهضة ليس��ت ىف 

املع��امر فقط بل أيًضا ىف مجال االقتصاد ومجال الطاقة واملس��تقبل واألعامل الخرية واالجتامعية والتعليم 

والتكنولوجيا، فأقدم شكًرا لإلمارات التى تقدم لنا مثاالً ىف النهضة الشاملة.

 ىف املزم��ور األول يق��ول: »ط��وىب للرج��ل الذى مل يس��لك ىف مش��ورة األرشار، وىف طريق الخط��اة مل يقف، 

وىف مجل��س املس��تهزئني مل يجل��س لكن ىف نام��وس الرب مرسته، وىف ناموس��ه يله��ج نهاًرا ولي��الً فيكون 

كش��جرة مغروس��ة عند مجاري املياه، التى تعطى مثرها ىف أوانه، وورقها ال يذب��ل، وكل ما يصنعه ينجح«، 

 أري��د ان أتأم��ل معكم ىف هذا األمر: األش��جار التى أعطاها اللَّ��ه لنا لها فوائد كثرة منه��ا الوقود و الدواء 

والغذاء، فالشجرة هى وسيلة تعليمية لإلنسان فقد خلقها اللَّه لتقدم الصورة الروحية التى يجب أن نكون 

عليها.
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أوالً اإلنس��ان الذى يعيش إنسانيته يكون كالش��جرة، والشجرة كائن حى يتميز بالنمو و الشجرة تقدم أيًضا 

األكس��جني والدواء والطعام الوق��ود والظل، أنت أيها األخ الحبيب واألخت املبارك��ة مدعوين لتكونوا مثل 

األش��جار فهى تقدم الخدمة لجميع دون أن تنطق، تقدم كل ما متلك فتس��تظل بها الناس وتجد راحتها، أن 

تكون مشبًعا ملن حولك.

من صفات الشجرة:

الش��جرة املغروس��ة أى الش��جرة الثابتة، الثبات يعنى األمانة والخالص ثبات عىل املبادئ، لها جذور أى لها 

ا عىل مجاري املياه فيقصد بها الوسائط الروحية،  أصل، فاإلنسان يبحث دامئًا عىل اإلنسان الذى له أصل، أمَّ

فاإلنس��ان كائن إلهى فهو له جس��د من األرض وله أيًضا نفخة من اللَّه فيجب أن تخدم االثنني، فاحرص أن 

تكون مغروًس��ا عىل مجارى املياه، واملياه تعنى الروح الق��دس ومتارس حياتك الروحية من صلوات وأصوام 

وقراءات ومامرس��ة روحية فإذا بعدت سوف تجف وتنشف،  فام هى النتيجة لهذه الشجرة املغروسة عىل 

مجارى املياه؟

تعط��ى مثرها ىف حينه: الثم��ر يقصد به حياة الفضيلة، ممكن أن تكون حياتك مزينة بفضيلة الود أو فضيلة 

الحب أو فضيلة الخدمة أو فضيلة الحكمة أو فضيلة التعامل الس��هل مع اآلخرين أو فضيلة االبتس��امة أو 

فضيلة األبوة.

ورقها ال ينترث: دامئًا مكس��وة بالنعمة، نعمة اللَّه موجودة ىف حياتك، أما كل ما يصنع ينجح فيه: فيقصد به 

النجاح ىف كل ىشء تعمله ألن اللَّه معك، إًذا يا إخوىت وأنتم تعيش��ون ىف هذه البالد الجميلة ترون األش��جار 

ليس للمنظر الجميل فقط، بل لتتعلم منها وتس��أل نفس��ك هل حياىت مثل هذه الش��جرة؟ هل حياىت فيها 

صفات هذه الش��جرة؟ هل حياىت غنية مثلام تصنع هذه الش��جرة؟ اللَّه يعطين��ا كام هو مكتوب »الصديق 

كالنخلة يزهو«.

أشكركم كثرًا عىل محبتكم وسعيد برؤيتكم جميًعا.
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نبعث إىل قداس��تكم بتحية بالدنا كنيسًة وشعًبا، ونود أن نؤكد لقداستكم أننا نتابع عن كثب وبفرحة عارمة 

نش��اطكم وزياراتكم الرعوية الرائعة بل وعظاتكم الروحية املمتعمة واملفعمة بربكات ربنا يس��وع املس��يح، 

ونفرح أن اس��م السيد املسيح يتمجد عىل يد شخص قداس��تكم وإذ نكتب إليكم للمرة الثانية عقب زيارتنا 

لقداس��تكم خالل مايو املاىض والتى كانت وكام متنينا أوىل زيارتنا عقب تجليس��نا كبطريرك للكرازة املرقسية 

وبابا مدينة اإلس��كندرية ىف نوفمرب 2012، كإمتداد لجسور الوحدة بني الكنيستني، نذكركم برغبتنا ىف أن يتم 

إقرار يوم 10 مايو من كل عام وهو ذكرى أول زيارة للكنيسة القبطية األرثوذكسية لكنيسة روما قام بها مثلث 

  . الرحامت/ قداسة البابا شنودة الثالث للبابا بولس السادس عام 1973، ثم تلتها زيارتنا لقداستكم عام  2013

 

هن��ا ال ب��د وأن نؤكد عىل ما كان لهذه الزيارة من عظيم اآلثر ىف نفوس��نا حيث الحفاوة وحس��ن الضيافة 

م��ن جانبكم ق��د أثلجت صدورنا بل وقد كان لها عظيم األثر ىف دعم أوارص املحبة والصداقة بني الكنيس��ة 

الكاثوليكية والكنيسة القبطية األرثوذكسية. 

نود اإلشادة بدور بل والتقدم بالشكر لسفر الفاتيكان ىف مر نيافة الكاردينال/جان بول جوبل، عىل حسن 

تعاون��ه ىف تنظي��م هذه الزيارة التاريخية بل وعىل لقاءاته املثمرة والت��ى تتميز بالود واملحبة حيث نتبادل 

الزيارات واللقاءات بشكل مستمر.

وإنطالًقا من الوصول إىل الوحدة املنش��ودة بني كنائس��نا نتمنى، يا قداس��ة البابا، أن يأىت اليوم الذى نحتفل 

فيه س��ويًا باألعياد املسيحية ىف نفس التوقيت مرتفعني عن االختالفات التاريخية وليست الالهوتية، ساعيني 

بعق��ول منفتحة وبقلوب متس��عة نحو فكرة توحيد األعي��اد كمثال عمىل بل وملموس ع��ىل إتحاد أعضاء 

كنائسنا ىف جسد ربنا يسوع املسيح الواحد نقصد الكنيسة رشًقا وغربًا. 

ومب��ا أننا نعيش ىف ش��كل مجموعات متناثرة ىف مجتمعات وإن كنا منث��ل أقلية عددية ىف الرشق بوجه عام، 

فإننا ىف حاجة إىل وجود صوت مسيحى واحد، األمر الذى سيساعدنا، ويزيد من قوتنا معنويًا، كام أنه يقدم 

أصدق شهادة عىل مسيحنا الواحد. 

لذا نرجو من اللجان املعنية للكنيستني الكاثوليكية والقبطية األرثوذكسية املىض ُقِدًما ىف دراسة توحيد بعض 

األعياد لنحتفل بها س��ويًا كمس��يحيني  ىف وقت واحد وليكن عىل سبيل املثال ال الحر عيد القيامة املجيد، 

أسوًة مبا حدث هذا العام، األمر الذى سيمثل فرحة عارمة ملسيحيي العامل رشًقا وغربًا.

ه��ذا وقد تابعنا خالل ش��هر يونيو املاىض زيارتن��ا الرعوية ىف أوروبا من خالل زيارة النمس��ا والتى حظينا 

فيها بلقاء كاردينال فيينا، ثم تلتها جولتنا الثالثية خالل ش��هر ديسمرب للنمسا وسويرسا وأملانيا حيث التقينا 

كاردينال برلني. 

وكام تعلم، يا قداس��ة البابا، أنه قد مىض عاًما عىل تجليس��نا عىل الس��دة املرقسية، وقد كان عاًما فارًقا بكل 

املقايي��س ىف حي��اة بالدنا املحبوبة مر بالرغم مام عاناه الش��عب املرى بوجه عام والش��عب املس��يحى 

بوج��ه خاص حيث تعرض ولألس��ف للنصيب األكرب من عمليات التدمر والتخريب والس��لب والنهب، فقد 

خطاب املحبة األخوية بني الكنيسة القبطية األرثوذكسية
والكنيسة الكاثوليكية

 10 مايو 2014

القاهرة
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تم حرق أكرث من مائة مبنى بني كنيس��ة و مدرس��ة ومركز خدمات اجتامعية تابع للكنائس املرية عالوة 

عىل ممتلكات األقباط التى وصلت إىل آالف املنازل واملحالت التجارية ىف أماكن متفرقة من جمهورية مر 

ه اللَّه كرائحة بخور تصعد إىل  العربية، ولكن كل هذا ال يشء ىف س��بيل حرية الش��عوب بل ونقدمه ليش��تمَّ

حرضته اإللهية لكيام نسرتد حريتنا. 

ر بثمن حتى وإن زهقت دماء أبرياء كثرين، فهذه هى مس��يحيتنا »ىف العامل  فنحن نعلم أن الحرية ال تُقدَّ

سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العامل« )يوحنا 16 : 33(. 

 

 ومن ثم فقد حظينا برشف املش��اركة كممثل عن مؤسس��ة عريقة كالكنيسة القبطية الوطنية األرثوذكسية 

ىف صياغة بيان 3 يوليو 2013 وذلك مبش��اركة األزهر ومؤسس��ات الدولة وممثىل األحزاب وأطياف املجتمع 

املرى والخاص بإنهاء عهد من الظلم والفاش��ية تس��تمر لعام كامل 2013 ومن ثم إعالن بداية عهد جديد 

م��ن خ��الل خارطة الطريق والتى تم تنفيذ بن��ود كثر منها أحدثها هى صياغة دس��تور مرالجديد، وذلك 

مبش��اركة بل وبالتنس��يق بني كنيستنا والكنيس��ة الكاثوليكية والكنيس��ة اإلنجيلية، كخطوة فاعلة وحقيقية 

)فارقة( نحو الدميقراطية. 

ونتمنى أن من بدأ هذه الخطوة يكملها، أقصد ربنا وإلهنا يس��وع املس��يح ُمردًدا مع بولس الرس��ول اآلية 

»سلّمنا فرنا نُحَمل« )أعامل 27 : 15( .

بالرغم من كل هذه األحداث العضال واملعقدة، فقد شاركت الكنيسة القبطية األرثوذكسية ىف أسبوع الصالة 

العاملى و قد قمنا باالحتفال مبرور عام عىل تأسيس مجلس الكنائس ىف مر. 

ك��ام احتفلنا بتأس��يس ديريني للراهب��ات و آخرين للرهبان مبر عالوة عىل دير للرهب��ان بجنوب أفريقيا. 

كام قام املجمع املقدس لكنيس��تنا القبطية األرثوذكس��ية ىف ش��هر يونيو 2013 باالعرتاف بقداس��ة كل من: 

مثل��ث الرحامت البابا كرلس الس��ادس )1902-1971( و األرش��يدياكون / حبي��ب جرجس )1951-1876( 

وهنا وىف هذا الصدد واألصالة عن الكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية مجمًعا مقدًسا وشعًبا نود أن نتقدم إىل 

قداس��تكم وإىل الكنيس��ة الكاثوليكية بخالص التهاىن عىل اعرتاف الكنيس��ة الكاثوليكية بقداسة البابا يوحنا 

الثالث والعرشين والبابا يوحنا الثاىن وذلك ىف السابع والعرشين من أبريل املاىض.

هذا وقد ش��اركت الكنيس��ة املرية أيًضا ىف يوم الصالة من أجل املرأة املرية املنعقد ىف 7 مارس املاىض، 

هنا يجدر بنا أن نؤكد لقداستكم عىل عمل اللَّه العجيب معنا بالرغم من ضيق اإلمكانيات وتالحق األحداث 

ده��ا، ونأم��ل ىف أن يكون هن��اك املزيد من أفاق التعاون املثمر بني كنيس��تينا من أجل نرش الس��الم  وتعقُّ

املسيحى ىف العامل أجمع بل وتحقيق الوحدة املنشودة والوصول باملؤمنني إىل ميناء الخالص.

وهنا نود اإلش��ادة أيًضا بدور الس��فارة اإليطالية مبر والتى قدمت للكنيس��ة القبطية األرثوذكسية منحة 

ألحد الباحثني يف مجال اآلثار ىف إطار برنامج التدريب »Scienza per la Diplomazia« ىف مجال تنش��يط 

والحفاظ عىل الرتاث الثقاىف واملقدمة من املجلس القومى للرتميم بروما، عالوة عىل منحتني داخليتني 

لدراسة اللغة اإليطالية باملعهد الثقاىف اإليطاىل بالقاهرة بشكل يساعد الطلبة والباحثني الراغبني ىف إستكامل 

دراستهم بالجامعات واملراكز األبحاث العلمية اإليطالية. 

ونأمل ىف أن يكون هناك برنامج لتبادل البعثات بني الفاتيكان والكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية للدارسة ىف 

بعض املجاالت الكنسية: كالفن والتاريخ والرتاث.  

 

 »Pro Orienta« كام يرشفنا خالل شهر نوفمرب املقبل حضور االحتفال باليبويل الذهبى عىل تأسيس هيئة

بفيينا حيث وجه لنا ممثىل هذه الهيئة الدعوة الشخصية خالل مقابلتنا العام املاىض. 

وتأكيًدا عىل مد جس��ور الصداقة واملحبة األخوية بني الكنائس أجمع، رشفنا أيًضا باس��تقبال كل من:  األمني 

العام ملجلس الكنائس العاملى OLAV، رئيس أساقفة Counter Berry، رئيس الكنيسة اإلنجيلية ىف مر، 

مطران الكنيسة األسقفية ىف مر .

إذ نتقدم لقداستكم بخالص التهاىن عىل مرور العام األول لقداستكم عىل السدة البطرسية عقب االنتخابات 

البابوية بالفاتيكان ىف مارس 2013، نرجو من إلهنا ومخلصنا يس��وع املس��يح أن يسدد خطاكم وأن يعينكم 

عىل إستكامل رسالتكم الرعوية املقدسة، كام نتمنى أن نرى قداستكم ىف زيارة قريبة لبالدنا املحبوبة مر، 

بلد النيل الخالد والرهبنة والقديسني، كام نتقدم إليكم بالشكر ملا تقدموه من دعم وتعضيد ألبناء كنيستنا 

القبطية األرثوذكسية عىل األراىض اإليطالية. 

وال يس��عنا هنا أيًضا س��وى أن نبعث بأرق تحياتنا وأس��مى معاىن التقدير للكاردين��االت باملجلس الكنىس 

بالفاتيكان متمنني لهم كل النجاح والتوفيق ىف مهمتهم الرعوية. 

 إذن لن��ا ي��ا قداس��ة البابا ب��أن نختتم خطابنا ه��ذا بكلامت م��ن كتاب حياتن��ا اليومية الكت��اب املقدس

»سلّموا عىل بعضكم بعًضا بقبلة مقدسة، كنائس املسيح تُسلِّم عليكم« )رومية 16 : 16(.
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»انفلت��ت أنفس��نا مثل العصفور من ف��خ الصيادين، الفخ انكرس ونح��ن نجونا. عوننا ِباس��م الرب الصانع 

الساموات واألرض« )مز 8-1:124( 

باألصالة عن نفىس وعن املجمع املقدس للكنيس��ة القبطية األرثوذك�سية وعن الشعب املرى أجمع أتقدم 

إليكم بجزيل الش��كر عىل دعوتكم الكرمية لنا، أحمل إليكم تحيات الش��عب املرى الذى أثبت للعامل أنه 

شعب يتحمل كثرًا وإرادته قوية، فحينام يشعر بأن الظلم قد زاد والكيل قد طفح ال يهدأ وال ينعم بالراحة 

إال حينام يسرتد حريته كاملة، وها نحن نعيش ونتنسم رياح الحرية، حرية اإلرادة املرية.

فقد قام الشعب املرى الواعى والرائد ىف املنطقة بثورة شعبية حقيقية ىف الثالثني من يونيو 2013، سانده 

انحياز كُالً من الجيش والرشطة لكيام يحقق حريته التى ظل يجاهد من أجلها عرب الس��نني. كان هذا العام 

عاًم��ا فارًقا ىف تاريخ بالدن��ا املحبوبة مر، حيث انترت فيه روح املحبة واإلخاء بني املريني، مس��يحيني 

ومسلمني، بل وجيش ورشطة ىف سابقة من نوعها، تجاوزنا فيها كل الخالفات وأبقينا عىل التشابهات بل وعىل 

روح الشعب الواحد. 

بالرغم م�ن أن نصيب األقباط كان النصيب األكب�ر م�ن ح�رق ونهب وسلب ملمتلكاتهم وكنائسهم، حيث تم 

اإلعتداء بالحرق والسلب والتخريب عىل أكرث من 100 كنيسة ومبنى خدمات وأكرث من 1000 منزل قبطى، 

ه اللَّه كرائحة بخور تصعد إىل  ولكننا وجدنا أن كل هذا ال ىشء ىف سبيل الوطن والحرية، بل ونقدمه ليشتمَّ

حرضته اإللهية لىك ما نسرتد حريتنا.

فاملس��يحية إنجيل ُمعاش وقد قال لنا الس��يد املسيح: »ىف العامل سيكون لكم ضيق« ولكن ثقوا أنا قد غلبت 

العامل« )يوحنا 16 : 33(، وهذا هو إمياننا، الرجاء ىف معونة اللَّه وقيادته لسفينة حياتنا.

وليس من وليد الصدفة أن كنائسنا ىف القديم كانت تأخذ الطراز املعامرى للسفينة »رمز النجاة« من طوفان 

العامل، و»الخالص« الذى نلناه بالصليب، واهًبا لنا الحياة األبدية نحن الخطاة.

ة املرقسية كبابا للكنيسة القبطية األرثوذكسية  دَّ اليوم أنا معكم ىف أوىل زياراىت للرنويج منذ تجليىس عىل السُّ

ىف نوفمرب 2012، آيت إليكم من بلد النيل الخالد، مهد أقدم وأهم الحضارات ىف العامل بأرسه أال وهى الحضارة 

الفرعونية، بل وظلت مهًدا ومنارة إشعاع لحضارات أخ�رى متنوعة: اليونانية والروماني�ة والقبطي�ة وأخي�ًرا 

اإلسالمية.

فكنيستى القبطية التى أسسها مار مرقس اإلنجيىل، حيث استشهد وسالت دماؤه الطاهرة عىل أرض مدينة 

اإلسكندرية، هى كنيسة عريق�ة عمرها اآلن أكرث من تسعة عرش قرنًا من الزمان، وقد روتها وما زالت ترويها 

حتى أيامنا هذه، دماء الش��هداء عىل مر األزمان، وتعاقب الحقب التاريخية. ومن ثم فقد اس��تمر األقباط 

ككيان دينى قوى، وكّونوا شخصية مسيحية واضحة ىف العامل. 

وقد نش��أت الرهبنة املس��يحية ىف مر أيًضا عىل يد األنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، وهو الذى أس��س 

دية«، ومن بعده األنبا باخوميوس الذى ُولَِد ىف منتصف القرن الرابع امليالدى، وصاحب  نظام الرهبنة »التوحُّ

مع قيادات الكنيسة النرويجية
 19 يونيو 2014

النرويج

نظام »حياة الرشكة« الذى انترش مع تعاقب األجيال ىف أرجاء املس��كونة كلها. فكان للرهبنة دوًرا أساسًيا ىف 

تشكيل الكنيسة القبطية األرثوذكسية، فمساهامت الكنيسة القبطية ىف املسيحية هامة وعديدة، وقد لعب 

بطاركة وباباوات اإلسكندرية دوًرا قياديًا ىف الالهوت املسيحى.

وم�ن هن�ا ك�ان لكنيس��تنا القبطية دوًرا رائًدا ىف منطقة الرشق األوس��ط ككنيس��ة أُم، وكأغلبية من حيث 

عدد مس��يحيي الرشق األوس��ط، ه�ذا بالرغم من انفصال الكنيس��ة القبطي�ة ع�ن معظم الكنائس برفضها 

مجم�ع خلقيدونية، األمر الذى أدى إىل انعزال الكنيس��ة القبطية، فقد ظلت الكنيس��ة القبطية تعترب نفسها 

مدافًعا قويًا عن اإلميان املسيحى، وإن قانون مجمع نيقية الذى تقره كنائس العامل أجمع، قد كتبه أحد أبناء 

الكنيسة القبطية العظامء: وهو البابا أثناسيوس.

ومن ثم ظلت الكنيسة ُمخلَِصة وثابتة ىف إميانها ب�ل وشعرت دامئًا بتفويض لىك تصلح الخالف الهام بني كل 

الكنائس املس��يحية، وهذا األمر ظهر واضًحا جلًيا ىف ش��خص قداسة البابا ش��نودة الثالث، خليفة مارمرقس 

البطريرك ال�117، حيث يقول: »اإلميان هو أهم ىشء بالنس��بة للكنيس��ة القبطية، ويجب عىل اآلخرين أن 

يَعوا أن املصطلحات وغرها غر هامة بالنسبة إلينا«.

وخالل القرن املاىض، لعبت الكنيسة القبطية دوًرا هاًما ىف الحركة املسيحية العاملية، فالكنيسة القبطية هى 

م��ن أول الذين أنش��أوا »مجلس الكنائس العاملى«، وقد ظلت عضًوا ىف ه��ذا املجلس حتى عام 1948، كام 

أن الكنيس��ة القبطية عضًوا ىف »مجلس كنائس أفريقيا« و »مجلس كنائس الرشق األوس��ط« والذى تأس��س 

ع��ام 1974، فغاي��ة هذا املجلس ه��و العمل عىل تعزيز روح الوحدة املس��يحية ب��ني الكنائس املختلفة ىف 

 املنطقة، وذلك من خالل توفر ُس��بل الحوار فيام بينها، ومن خالل إقامة الدراس��ات واألبحاث املشرتكة التى 
ترشح تقاليد الكنائس األعضاء، وإقامة الصلوات املش��رتكة ال س��يام أسبوع الصالة من أجل وحدة الكنائس 

املسيحية.

 "كنائسنا فـي القدمي كانت تأخذ الطراز املعماري 
للسفينة »رمز النجاة«، من طوفان العالم 

 و»اخلالص« الذي نلناه بالصليب 
واهًبا لنا احلياة اجلديدة"
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الكنيس��ة القبطية، وإن كانت من الكنائس املصنفة بكونها كنائس وطنية، أى محصورة ىف منطقة جغرافية 

معين��ة، إال أنها أصبحت، بفعل حركات الهجرة النش��طة ألتباعها، ذات وج��ود عاملى منترش ىف جميع بقاع 

األرض، كام قمنا مؤّخًرا ف�ى فرباير 2013 بتشكيل مجلس كنائس مر، مبشاركة كل الكنائس املرية كتعبر 

عن التضامن واملحبة األخوية.

وم��ن منطلق دور الكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية الرائ��د، وعالقاتها الضاربة بجذوره��ا ىف أعامق التاريخ 

بالكنيس��ة الكاثوليكي���ة، كانت أوىل زياراىت للخارج عىل اإلطالق بعد تجليىس ىف نوفمرب 2012 إىل كنس��ية 

روما ألحمل تهاينَّ الش��خصية وتهاين الكنيسة القبطية، مجمًعا مقدًسا وشعًبا، لقداس�ة ب�اب�ا الفاتيكان البابا 

فرنسيس األول.

فالعالقات بني الكنيس��تني، كنيس��ة روما ونظرتها القبطية األرثوذكس��ية، عالقات قوية ج�ًدا ب�ل وشهدت 

ازدهاًرا ملحوظًا عىل يد البابا كرلس الس��ادس، الذى نجح ىف إحضار رفات القديس مار مرقس الرس��ول، ثم 

واصل الطريق قداس��ة البابا ش��نودة الثالث وقد نجح هو أيًضا ىف إحضار رفات القديس أثناسيوس الرسوىل 

»حامى اإلميان«، هذا عالوة عىل عالقته املتميزة بقداس��ة البابا يوحنا بولس الس��ادس، والبابا يوحنا بولس 

الثاىن.

فقد كانت زيارة متميزة، بل وأُجزِم بالقول بأنها ناجحة حيث س��اهمت ىف توطيد أوارص املحبة واإلخاء بني 

الكنيس��تني حتى أننى اقرتحت عىل قداسة البابا فرنس��يس أن يكون العاش�ر م�ن م�اي�و م�ن ك�ل ع�ام ه�و 

ع�ي�د للمحب�ة األخوي�ة بني الكنيس��تني الكاثوليكية والقبطية األرثوذكس��ية، وهو نفس تاريخ زيارة مثلث 

الرحامت قداس��ة البابا ش��نودة الثالث عام 1973 للبابا يوحنا بولس السادس وأخرًا زيارىت عام 2013 للبابا 

فرانسيس.

 وم��ن ث��م فالكنيس��تان الكاثوليكية والقبطي��ة األرثوذكس��ية تعمالن ىف الرشق األوس��ط والع��امل العرىب 

عىل َحدٍّ سواء من أجل أن يسود السالم الكامل ىف العامل أجمع، بل ومن أجل تعزيز الحوار. 

"الكنيسة القبطية تعتبر نفسها 
مدافًعا قوًيا عن اإلميان املسيحي وإن 
قانون مجمع نيقية الذي تقّره كنائس 

العالم أجمع قد كتبه أحد أبناء 
 الكنيسة القبطية العظماء

هو البابا أثناسيوس"

أما عن أنش��طة الكنيسة القبطية فاسمحوا 

ىل هنا ىف هذا اللقاء املتميز  واملحفل املهيب 

أن أُطلعكم عىل أنش��طة كنيستنا القبطية 

األرثوذكس��ية: فبخ��الف ال��دور العقائدى 

والقي��ادة الروحية لجامع��ة املؤمنني حتى 

يعيش��وا كام يوافق تعاليم كتابنا املقدس، 

هى كنس��ية ال تعيش مبع��زل عن العامل أو 

عن املجتم��ع املرى، فالكنس��ية القبطية 

كنيس��ة وطنية ولها عالقات بالجميع، من 

أجل تدعيم الحوار املسكوىن بني الكنيستني 

للوصول إىل الوحدة املرجوة.

 كمؤسس��ة ديني��ة وطنية، الكنيس��ة املرية تع��زز فكرة املواطنة عن��د األقباط بالرغم م��ام القوه عىل مر 

العص��ور من تهميش وتقليص لدورهم ىف املجتمع، وإميانًا من الكنيس��ة ىف الرج��اء، نأمل من أعامق قلوبنا 

ىف مس��تقبل مرشق يكون فيه األقباط أكرث مش��اركة ىف كل املجاالت، ىف مجال العمل الس��ياىس واإلجتامعى 

واألكادميى إىل أخره، ومن ثم أن تكون هناك مشاركة حقيقية لهم مع رشكائهم ىف الوطن الواحد أى املسلمني 

واملسيحيني.

والكنيس��ة ال تقتر ىف عالقاتها عىل الكنائس األخرى فقط، بل هناك عالقات وطيدة ومبنية عىل أس��س من 

التفاهم واملودة مع مؤسس��ة األزهر الرشيف كمؤسس��ة تعرب عن اإلسالم الوسطي املستنر، بل ونحن عىل 

تواصل مستمر مع األزهر لحل الكثر من املشكالت التى تعكر صفو العيش املشرتك بني املسيحيني واملسلمني 

من خالل مبادرة بيت العائلة، والتى تضم مجموعة من العقالء املريني األقباط واملس��لمني عىل حد سواء، 

تح��ت قيادة كل من: ش��يخ الجامع األزهر فضيل��ة االمام األكرب الدكتور أحمد الطيب وش��خىص الضعيف، 

ه��ذا ويرجع الفضل ىف هذه العالقة املتميزة إىل عالقات مثلث الرحامت مع األزهر عىل مدار األربعة عقود 

املاضية.

وعىل الصعيد السياىس: الكنيسة مؤسسة دينية منفتحة عىل املجتمع وال تعيش مبعزل عن الحياة السياسية، 

بل تقف عىل نبض الش��ارع املرى وتحاول التواصل مع املس��ئولني لحل مشكالت املواطنني األقباط وتلبية 

مطالبه��م كمواطن��ني مريني ىف املقام األول، وموقف الكنيس��ة يأىت كموقف متثيىل ع��ن األقباط أجمعني، 

فالكنيسة واألقباط هام كيان واحد.

وم��ن ثم جاء موقف الكنيس��ة األخر من ث��ورة 30 يونيو ليؤكد عىل أنها تعرب عن إرادة وموقف الش��عب 

القبط��ى ىف مر تجاه حكم اإلخوان الذى قىض عىل أمالهم وأحالمهم، بل وزادت موجات اضطهادهم عىل 

مدار سنة أكرث من العهد السابق، ويكفى القول بأنه قد تم التعدى عىل الكاتدرائية املرقسية ألول مرة منذ 

تاريخ الفتح اإلسالمى ملر مبباركة من قيادات اإلخوان.

وم�ن ث�م نؤك�د عل�ى أن�ه�ا ك�ان�ت ثورة ش��عبية ش��ارك فيها فئات الش��عب املرى ومؤسساته من كنيسة 

وأزهر وجيش ورشطة لنق�ول للظلم كفى، ولنس��تجيب لنداء وط�ن ك�ان يُرسَق منه حلمه ىف األمن واألمان 

واملس��تقبل املىضء لبلد رائد ىف املنطقة وله من التاريخ ما يس��مح بهذا، بل ومن املقومات أيًضا دون غره 

من الدول العربية.

هذا باإلضافة إىل أن كنيستنا تعيش عرًا من النهضة ىف مجاالت متعددة:

�� نهضة معامرية ىف الكنائس، ىف املدن والقرى بني الرتميم وإعادة بناء الكنائس املتهالك�ة م�ع بن�اء مجمعات 

خدم�ة ف�ى ك�ل كنيس��ة تضم حضانات ومراكز تنمي���ة وتدريًبا مهنًيا وأماكن لألعامل الثقافية والرتفيهية 

 م��ع بناء كنائ��س جديدة ىف األماكن املحتاج�ة بخط���ة حكيم�ة، ون�رش فكرة ن���ادى ال�ع�ائالت والرتبي�ة 

الكن�سية.



20142014

4849

�� االهتامم بالكلية اإلكلريكية وفتح فروع جديدة ىف أماكن متوسطة يصل إليها الطلبة من املناطق املحيطة 

بهذه الفروع، وانبثقت عنها دراس��ات الهوتية ىف إيبارش��يات كثرة حتى صار ع��دد الخريجني باملئات.. 

مام رفع من مس��توى التعليم الروحى والالهوىت ىف الكنيسة العامة، أما  بالنسبة للمجال العلمى الالهوىت 

ُوِجَدت معاهد متخصصة متنح درجات علمية كاملاجستر والدكتوراة.

�� ازدادت املرافق الخدمي�ة التابع�ة للكنيس��ة ف�ى أم�اكن عدي�دة كاملستش��فيات واملستوصفات واملدارس 

الخاصة املتميزة كمس��اهمة من الكنيس��ة إلنقاذ املجتمع ككل �� مس��لمني وأقباط دون تفرقة أو متييز �� 

م��ن األمية والجه��ل واملرض، االهتامم بالفقراء واأليتام واألرامل وتش��كيل »لجان ِب��ّر« متخصصة تدرس 

االحتياجات وتويف هذه اإلحتياجات بكل اجتهاد، االهتامم ببيوت للُمسنِّني واملعوقني واأليتام حتى صارت 

الكنيسة ملجأ حقيقًيا لكل املتعبني واملحتاجني.

�� تنظ�ي�م سيمينارات ودورات ىف الرعاي�ة والخدم�ة والالهوت والعقيدة، ودور الشباب القبطى ىف املجتمع 

املرى والكهنوت واملواطنة والحوار مع اآلخر، واالهتامم باملهجر، وهذه قصة طويلة سعت فيها الكنيسة 

وراء من تركوا البالد طلًبا للرزق أو الدراسة أو الهجرة، فأرسلت الرعاة ووفرت الكنائس واملدارس ىف جهد 

ُمضٍن كبر.

ىف ختام كلمتى هذه أتوجه إىل شعب الرنويج بدعوته لزيارة مر الحبيبة التى قدسها السيد الرب بزيارته 

مع أمه مريم العذراء ويوسف النجار، وكأنه يقوم بعمل برومو عن السياحة املرية لكل العامل منذ القدم، 

وه��و يوج��ه دعوة: تعالوا زوروا هذا البلد ال��ذى اختصته بزيارىت دون غره، وهو يعطى إش��ارة إلهية عرب 

الكتاب املقدس تس��بق الزمن عىل مكانة مر الكبرة ىف قلب ربنا يس��وع املس��يح وما ستحظاه من مكانة 

وأهمي��ة عىل مر العصور، فقد مكثت العائلة املقدس��ة أكرث من ثالثة أع��وام متجولة بني مدنها ومحافظاتها 

م��ن الرشق إىل الغرب ومن الش��امل إىل الجنوب وكأنها تبارك م��ر بعالمة الصليب املقدس ، ليتحقق قول 

النبى »من مر دعوت ابنى« و »مبارك ش��عبى مر«، فمر زاخرة بالهبات اإللهية، ومن ثمَّ فهى متفردة 

من حيث الحضارات املتنوعة ومن حيث موقعها الجغراىف املتميز، هذا وقد عاش فيها عدد كبر من األنبياء 

والقديسني، كام أنها تتميز بالتعايش السلمى للعديد من الديانات مًعا. وأشكركم عىل حفاوتكم وأرجو من 

اللَّه أن يعينكم عىل مسئوليتكم ىف الرعاية وقيادة شعب الكنيسة ىف الرنويج إلمتام مشيئة الرب. 

سالم املسيح مع جميعكم.
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هوذا ما أحس��ن وما أحىل أن يس��كن اإلخوة مًعا، هذه اآلية من س��فر املزامر من املزمور 133 هذه اآلية 

كان��ت عالقة ىف ذهنى عندما اس��تلمت دعوتكم الكرمي��ة لحضور هذا املجلس، اإلخ��وة واألخوات األعزاء 

ىف املس��يح، أش��كركم مرتني: األوىل له��ذا الرتحيب الحار وك��رم الضيافة، واألخرى له��ذا التجمع الكبر التى 

 أعتربه��ا خط��وة أخرى عىل طريق الوحدة، جئت من مر... بلد التاريخ و من أهم معاملها األهرامات التى 

تحىك قدم تاريخ مر... كنيستنا القبطية كذلك تحىك تاريخ املسيحية، سوف أخذكم معى ىف رحلة رسيعة 

إىل الكنيس��ة القبطية كام أحب أن أُس��ميها: كنيس��تنا األم املقدسة، وسوف تكون رس��التى لكم اليوم عىل 

جزئني:

أوالً: املساهمات الهائلة التي قدمتها كنيستنا األم للمسيحية:
1- املساهمة األوىل: الالهوت وأبطال اإلميان:

التاريخ املسكوىن ال ينىس املساهمة الهائلة من كنيستنا ىف الدراسات الالهوتية، هذا النوع من الدراسات نشأ 

رسمًيا وبطريقة علمية ىف مدرسة اإلسكندرية، هذه املدرسة نسبة إىل القديس مارمرقس وكثر من العلامء، 

و تعترب األوىل واألكرث ش��هرة ىف املدارس الالهوتية ىف تاريخ املس��يحية، هذه املدرس��ة منت واشتهرت تحت 

قيادة قامئة طويلة من العلامء العظامء مثل القديس بنتينوس والقديس إكليمنضس الس��كندرى وديدميوس 

الرضير وأوريجانوس الذى له 6000 عمل بحس��ب أبيفانيوس، من منظور آخر، كنيس��ة اإلسكندرية قدمت 

كثرًا من اآلباء للمس��يحية ىف العامل، وهم من َحموا االميان النقى الرس��وىل مثل أثناسيوس املشهور ب�� »ضد 

العامل« الذى هزم بدعة أريوس وكرلس الكبر الذى هزم بدعة نسطور، وقد كانت كنيسة اإلسكندرية واآلباء 

لها دوًرا رئيسًيا ىف الدفاع عن اإلميان.

2- املساهمة الثانية: ىف االستشهاد والشهداء:

ترتليان أقدم مؤلف مس��يحى كتب »إذا تم وضع ش��هداء العامل كله عىل كفة ميزان وشهداء مر من جهة 

أخرى فإن التوازن مييل لصالح املريني«، فاالستشهاد مل يتوقف ىف تاريخنا، و يبدأ تقومينا القبطى منذ عهد 

دقلديانوس اإلمرباطور الطاغية 284 م، ونحن نسميه »تقويم الشهداء« فالعديد من الشهداء باركوا كنيستنا 

حت��ى يومنا، َفُهم يعطون للكنيس��ة بإخالص حتى حياتهم، هؤالء الش��هداء ينتم��ون إىل كل فئة من فئات 

املجتم��ع املختلفة، فالقامئة بها العديد من األس��امء العظيمة واملعروف��ة ىف كل مكان، أتذكر منهم القديس 

ميناس، سانت كاترين مر، القديس أبانوب، القديسة دميانة، وكثر غرهم.

        3- املساهمة الثالثة: الرهبنة والنساك:

كل راه��ب ىف الع��امل يدين بحياته الرهبانية لكنيس��تنا القبطية التى قدمت الرهبن��ة للعامل كله، من أرضنا 

ظهر هؤالء الرجال القديس��ون الذين نُسّميهم اليوم رجال الصحراء،  القديس األنبا أنطونيوس أبو الرهبان، 

الراه��ب األول الذى أس��س نظ��ام الرهبنة، عندما بدأ هذا الطريق ىف س��ن العرشي��ن إىل أن وصل إىل أب 

فـي مجلـس الكـنــائس العـاملــى
1 سبتمرب 2014

جينيف - سويسرا

لتالمي��ذ كثري��ن، لقد ت��رك الصحراء مرتني، ىف س��نة 

316 م لتش��جيع املؤمنني أن ال يخافوا من االضطهاد، 

وىف سنة 332م لدعم أثناس��يوس العظيم من بطاركة 

اإلس��كندرية ضد بدعة أريوس، من م��ر أيًضا ظهر 

القدي��س األنب��ا مقاري��وس الكبر الذى أس��س حياة 

الرهبن��ة ىف الصحراء الغربية وأخ��رًا األنبا باخوميوس 

العظيم، الذى كان وثنًيا ثم أصبح راهًبا وأس��س حياة 

الرهبن��ة ىف الوادى الجنوىب من النيل وكثر من األديرة 

والرهب��ان.. صحراؤنا متنحنا دامئًا رجال قديس��ني، إىل 

يومنا هذا األديرة والرهبان ىف كل مكان ىف مر.

ثانًيا : واقع كنيستنا األم املقدسة اليوم:
االنتق��ال إىل جزئنا الثاىن وعرضنا اآلن س��وف يأخذنا 

إىل املش��هد الحاىل من كنيس��تنا األم املقدسة الحالية 

لع��دة ق��رون وقد اعت��ربت كنيس��تنا األم واحدة من 

الركائ��ز األساس��ية للمجتم��ع املرى وفًق��ا ألدوارها 

املختلفة وس��نعرض بالتفصيل اآلن األدوار الرئيس��ية 

األولي��ة وغره��ا لكنيس��تنا األم، الدور األس��اىس هو 

 الروحى، كنائسنا ال تكون فارغة أبًدا، هى دامئًا متألها 

"العديد من الشهداء يباركون 
 كنيستنا حتى يومنا هذا
 فهم يعطون للكنيسة 

بإخالص حتى حياتهم"
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 الجامه��ر والخدم��ات الليتورجي��ة واجتامعات دراس��ة الكتاب املق��دس واجتامعات للص��الة، اآلالف من 

املؤمن��ني يأت��ون لزيارة األديرة أس��بوعًيا ىف جمي��ع أنحاء م��ر، باإلضافة إىل االعت��كاف الروحى »الخلوة 

الروحية« التى يقضيها أرُسنا الش��ابة أو الش��يوخ ىف األديرة، هذه املامرسة مس��تمرة والحفاظ عليها نعمة 

 م��ن اللَّه لكنيس��تنا األم ىف مر، فهذه الروحانية ىف تزايد كل يوم، وهن��ا بعض الحقائق لتقديم صورة أكرث 

 وضوًح��ا، مجمعن��ا املق��دس يتكون من 118 أس��قًفا - وأكرث من 120 ألف ش��امس - 51 دي��ًرا - و أكرث من
 2000 راه��ب وأخ - و2000 راهب��ة وأخ��ت، ه��ذا باإلضاف��ة إىل الجان��ب الروح��ى للكنيس��ة األم الت��ى 

 تُك��رِّس نفس��ها م��ن أج��ل مس��ئوليتها األوىل واألساس��ية، لدين��ا ىف م��ر مس��ئولية وطني��ة ودولي��ة 
ومسكونية.

الدور األول: الوطني:

الكنيس��ة القبطي��ة هى وطنية، واح��د من أهم أدوارها هى أن تُس��ِعد وتخدم دامئً��ا بلدها املحبوبة مر 

واملجتمع املرى مبختلف مجتامعاته، هى رشيكة األزهر الرشيف لدعم املجتمع وتطوره املستمر، ىف هذه 

النقطة نذكر أنه من دواعى رسورنا عالقتنا الطيبة مع األزهر الذى يرتأس معنا مؤسسة بيت العائلة، »بيت 

العائلة« يعنى منزل األرسة، وميكن اآلن معرفة ملاذا اخرتنا هذا االسم؛ ألنه يعرب عن إرادتنا لنكون واحًدا مًعا 

مع املجتمع املرى كام كنا، وقد ش��اركت الكنيسة مع كل أطياف املجتمع املرى ىف ثورة 30 يونيو كتعبر 

عن إرادة الشعب املرى الحر.

الدور الثاىن: الدويل:

بعد تزايد األرس املس��يحية القبطية املهاجرة منذ الخمس��ينيات، احتاجت الكنيسة األم لعمل عالقات حول 

الع��امل عىل مدى هذه العقود، 28 إيبارش��ية أُنش��ئت ىف الخ��ارج تحت رعاية الكنيس��ة األم. لدينا أيًضا ىف 

الخارج  أكرث من 400 كاهن وراهب ىف كثر من أنحاء العامل ىف إفريقيا وأسيا واسرتاليا وأوربا وشامل وجنوب 

 أمريكا، أكرث من 300 كنيس��ة، 10 أديرة �� مستش��فى ىف كينيا متخصصة ىف مرض االيدز، 7 مدارس ومعاهد 

الهوتية،  كثر من املراكز الثقافية مثل واحد ىف هولندا وواحد ىف إنجلرتا، أكرث من 300 كنيسة، وحواىل 400 

قسيس.

الدور الثالث: املسكوين: 

��َب ب� » قايض املس��كونة« فبعد اختيارى لحمل املس��ئولية  ىف   ك��ام ذكرُت س��ابًقا فإن بابا اإلس��كندرية لُقِّ
 نوفم��رب 2012 كان��ت أوىل الرحالت إىل الفاتي��كان حيث التقيت مع البابا فرنس��يس، باب��ا روما لالحتفال 

بالذك��رى 40 لزيارة س��لفنا العظي��م البابا ش��نودة الثالث إىل البابا بولس الس��ادس ىف ع��ام 1973، ومنذ 

 اختيارى لهذة املس��ئولية  قد قمت بزيارة إيطاليا، لبنان، اإلمارات العربية املتحدة، س��ويرسا، ىف األس��ابيع 

 القليل��ة القادم��ة س��وف نقوم بزي��ارة كندا و روس��يا، كام أننا أعض��اء ىف كل من  مجل��س كنائس أفريقيا 

ومجلس الكنائس الرشق األوسط، ومجلس كنائس العاملى ، وكام ترون ىف هذه اللحظة بالذات، نحن أعضاء 

نشيطون.

أخرًا وليس آِخًرا، نحن فخورون جًدا لتأسيس مجلس كنائس مر ىف مارس 2013 ، ونأمل أن نواصل العمل 

مًعا نحو العاملية، لنرش الحب والسالم والتفاهم.

ختاًما أود أن أش��كر حضوركم وانتباهكم، وأتذكر قوالً من إنجيل معلمنا متى األصحاح 28 عندما قال الرب 

»ألنه حيثام اجتمع اثنان أو ثالثة ِباس��مى فهناك أكون ىف وس��طهم« ، أدعوكم جميًعا لزيارة كنيستنا وبلدنا 

املحبوبة مر.

 الرب يبارِكم جميًعا.

"إذا مت وضع شهداء العالم كله على كفة ميزان 
 وشهداء مصر من جهة أخرى

 فإن التوازن سيميل لصالح املصريني!"
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جتــديد الكنيســة املعلقــة
 11 أكتوبر 2014

مصر القدمية  - القاهرة

إخوىت وأخواىت األحباء ىف هذا اليوم الذى نعتربه يوًما خالًدا ىف تاريخ مرنا الحبيبة .

العمل الذى نحتفل به ىف هذا اليوم الذى اكتمل عرب جهد وتعب ومشاركة من كثرين، من الناحية الهندسية 

وم��ن الناحي��ة األثرية ومن الناحية الفني��ة، كل يد امتدت ىف هذا العمل، وأعل��م أن ترشيف معايل رئيس 

مجل��س ال��وزراء املهندس »إبراهي��م محلب« يحمل ىف داخله مش��اعر خاصة له، إذا ابت��دأ فيه من بدايته 

م��ن خالل رشكة املقاولني العرب ووزارة اآلثار التى تعبت بكل مس��ئوليها إلنت��اج هذا العمل الجميل الذى 

يفرحنا جميًعا، أُرحب بكم جميًعا ..كل املس��ئولني السادة الوزراء والسفراء واملسئولني عىل املستوى الدينى 

واملس��توى التنفيذى واملس��توى الترشيعى، أُرحب بكل األحباء مًعا ىف هذا الي��وم ... أرى ىف هذا اليوم أننا 

نقدم ثالث رسائل:

الرســالة األولــى »رســالة وفــاء« لألجداد واآلباء الذي��ن تعبوا وبنوا هذا الرح ال��ذى نفتخر به ىف هذه 
املنطقة العريقية، وفضيلة الوفاء ومشاعر الوفاء يجب أن نُحييها ونثنى عليها عىل الدوام ألننا نحتاج إليها، 

فنحن لسنا نحيا وحدنا، فكثرون تعبوا ونحن دخلنا عىل تعبهم.

رس��الة وفاء ألجداد منذ بداية إنش��اء هذه الكنيس��ة من القرن الرابع امليالدى،  وزمان كان بناء الكنيس��ة 

يستغرق وقًتا كبرًا عرشات السنني مش زي دلوقتى مع تقدم الِعلم. 

ث��م الفك��رة البديعة التى بُِنَيت بها هذه الكنيس��ة التى تعت��رب واحدة  من أقدم كنائس��نا أو من الكنائس 

املس��يحية القدمية عىل مس��توى العامل، فكرة بناء الكنيسة عىل أنقاض حصن بابليون، وبُِنَيت هذه الكنيسة 

بفكرة هندس��ية ال توجد ىف العامل »فكرة الكنيس��ة املُعلَّقة« وهذا معنى جميل، وال تنسوا أن هذه الكنيسة 

تحمل اس��م أمنا العذراء مريم وأش��هر شهيدة مرية من القرن الرابع امليالدى الشهيدة دميانة، إنها رسالة 

وف��اء لألجداد، فنحن األبن��اء يجب أن نكون أوفياء متاًم��ا لكل أجدادنا الذين س��لَّمونا مثل هذه الحضارة 

الرائعة.

الرســالة الثانية »رســالة وعي« نقدمها لكل املريني، مرنا الحبيبة هى متحف حي للحضارة والتاريخ، 
وأعتقد أن كل بقعة أثرية موجودة عىل أرض مر يرجع تاريخها لعرشات ومئات السنني، فإنها متثل جوهرة 

تتزي��ن بها مرن��ا، كل موقع أثرى، ولذلك الوعى الذى نحتاجه كمري��ني أن نفرح ونهتم ونصون ونحفظ 

آثارنا للعامل.

هى رس��الة وعى أن الدولة ىف مر برغم الظروف االقتصادية التى متر بها وبرغم املشكالت الكثرة إال أنها 

مها وتُعلِّم كل مرى أن لنا جذوًرا وأصوالً ولس��نا من  ال تهمل آثارها بل تهتم بها وتحاول أن تُظِهرها وتُقدِّ

الب��الد الحديث��ة ىف العامل ... أفرح معكم ىف هذا اليوم أن يُن��رش ويذاع هذا االحتفال لكل أحد ولكل مرى 

لكيام نفتخر جميًعا بهذا األثر، الكنيسة املعلقة، ونفتخر بكل أثر عىل أرض مر.

الرســالة الثالثة »رســالة ســام« من هذه البقعة مر القدمية، والتى بفضل الجهود التى تبذلها الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ومحافظ القاهرة وكل املسئولني عىل كل مستوى فليس العمل يعود 

فضالً إىل واحد إمنا نقدم من هذا املكان والذى صار المًعا ىف مر القدمية، رسالة سالم لكل العامل أنه ميكن 

أن يتعايش الجميع ىف س��الم، نرى كل جانب من جوانب األديان الس��اموية نجدها موجودة ىف هذا املكان 

يتعايش الجميع ىف سالم ومحبة يقدمون رسالة سالم للعامل، فليست األديان واملذاهب للتناحر ولكنها لصنع 

املحبة. احتفالنا بالسالم الوطنى عندما نقدم هذا االحتفال نقدم النموذج لكل العامل .. إننا نستطيع أن نحيا 

ىف سالم بني الجميع ورمبا ىف مناطق أخرى عىل مستوى العامل ىف أماكن كثرة توجد مناطق الراع والعنف، 

ولكن مر كام هى دامئًا "أُم الدنيا" تقدم النموذج واملثال ..إنها األم الكبرة لكل العامل تس��تطيع أن ترشح 

وتقدم مثاالً طيًبا كيف ميكن أن تتعايش األديان، فاألديان تتوافق وإن كانت ال تتطابق، تتوافق ىف املش��اعر 

اإلنسانية وفضائل الحياة الذى نحياها جميًعا.

هذه الرسائل الثالثة: »رسالة الوفاء لألجداد – رسالة وعى للمريني – رسالة سالم من مر لكل العامل«

إن هذا اليوم يوم فرح، ويوم تاريخى وخالد، ونحن نفرح برعاية الدولة وعىل رأس��ها س��يادة الرئيس عبد 

الفتاح السيىس باالهتامم بكل يشء عىل أرض مر.

أعل��م أن ظروفن��ا االقتصادية ضيقة، ولكنني أعلم ىف ذات الوقت أن قوتنا متس��عة للعمل والفعل اإليجاىب 

الذى نستطيع بها أن نقدم بالدنا.

شكًرا لسيادة معاىل رئيس مجلس الوزراء، وشكًرا لكم جميًعا عىل حضوركم.
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هذا يا إخوىت يوم فرح، سيادة املستشار "عدىل منصور" بيننا وبني جنبات الكنيسة املرية الوطنية ىف هذه 

االحتفالية املُعربة جًدا عن مش��اعرنا له، نفرح بحضوره بيننا وأُس��مى هذا التكريم يوم الوفاء، الوفاء قيمة 

إنس��انية رفيعة ويجب أن نرسخها ىف حياة أبنائنا وىف أوطاننا، الوفاء ليس قيمة بسيطة بل مركبة، فيه كثر 

من الفضائل واملعاىن، بل أحس��ب أن الوفاء هو القيمة التى تجعل اإلنس��ان إنسانًا وتجعله يعيش السعادة 

التى أرادها اللَّه له.

س��يادة املستش��ار عديل منصور مل نكن نعرفه من قبل األحداث التى مرَّ بها وطننا، إنه إنسان وطنى ميارس 

حيات��ه بإتقان وهدوء وميارس مس��ئولياته بأمانه وإخالص، فقد كانت البالد متر ىف نفق مظلم وعىل ش��فى 

الضي��اع ، وكان��ت قلوب املريني جميًعا ترتف��ع بالدعاء والصالة من أجل أن  ينقذن��ا اللَّه من هذا األليم، 

وعاشت مر فرتات حالكة وقامتة، وعاشت أركان املجتمع ىف ظالم بصورة مل نشهدها ىف التاريخ القديم أو 

الحديث.

ده اللَّه،  اُُنِقَذْت بالدنا من هذا الضياع، وعش��نا فرحة  ظنن��ا أن��ه ال يوجد رجاء،  ولكن ىف وقت اختاره وحدَّ

عظيمة بعد ثورة ش��عبية رمبا مل تعش��ها ش��عوب كثرة من قبل، وبحكم منصبه وىف هذا التوقيت الصعب، 

وباختيار من العناية اإللهية، اُُختر س��يادة املستشار ليقود دفة البالد ىف هذه الفرتة، وارتىض بنفسه النبيلة 

الصافية أن يحمل مس��ئوليات هذا املنصب ىف هذا التوقيت الصعب، حمل املس��ئولية ما يقرب من العام 

واكتش��فنا أن بالدنا مر ما زال فيها النبالء والرشفاء وليس��وا بعدد قليل، ولكن اللَّه أراد أن يطمئنا ويرسل 

لنا نحن املريني رسالة سالم من خالل مجيئه وتحمله هذه املسؤلية. 

وع��اش بيننا ومارس مس��ؤلياته وتعرفن��ا عليه من خالل أحاديث��ه وقراراته، وكانت كله��ا تنم عن الحكمة 

والجدية واألمانة والرتفُّع عن ش��هوة املناصب، عش��نا مع رئيس جمهورية نفتخر به كام يفتخر هو بشعب 

مر.. وصل إىل قلوبنا وأحببناه ورغم املدة الصغرة - أقل من س��نة - عش��قنا هذا الرجل لحكمته وأصالته 

وكي��ف أدار هذا املنصب بإقتدار  وكان يرشفنا ىف كل مكان تواجد فيه وىف كل كلمة ألقاها، ثم ظهر معدن 

هذا الرجل األصيل عندما انتهت هذه الفرتة وقام بتس��ليم املس��ئولية إىل رئيس منتخب هو سيادة الرئيس 

عبد الفتاح السييس.

وجدنا ىف هذا الرجل النبيل ترفُّع عن كل شهوة ىف هذا املنصب، وشهدنا ىف مر مشهد مل يكن يحدث فيها 

من قبل، أن رئيًسا مرىًا يسلم منصبه إىل رئيس مرى ُمنتَخب. إننا عندما نكرم رموز مرية أصيلة نفرح، 

م لنا هذا املثال ىف اإلدارة واملحبة. ونكون أوفياء ملن خدم الوطن والشعب.. يكفي أنه قدَّ

نحن ىف الكنيس��ة املرية القبطية التى من أقدم مؤسس��ات املجتمع، ودامئًا نفتخ��ر أننا من أقدم كنائس 

ى الكنيسة هى مدرسة حب  العامل. وتعيش الكنيس��ة ش��اهدة للوطن بعد ش��هادتها لله، لذا ميكن أن نُسمِّ

الوطن إذ تُعلمنا الكنيسة منذ الصغر عىل  محبة الوطن وتنمي لدينا اإلنتامء والحب له.

تكرمي املستشار عدلي منصور رئيس اجلمهورية السابق
 20 أكتوبر 2014

 املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى  -  القاهرة

املستش��ار عدىل منصور قدم لنا هدية كبرة، ففى مطلع 2014 َق��ُدَم  إىل زيارتنا للتهنئة بعيد امليالد وهذه 

هى املرة األوىل لرئيس الدولة زيارة الكنيسة للتهنئة،  هى ملحة طيبة تعرب عن قلبه النابض حًبا، دامئًا أفتخر 

وأقول إننا عش��نا 14 قرنًا من الزمان متجاورين ومتحابني ىف حياتنا البس��يطة، وها نحن ىف احتفالية الوفاء 

نجتمع لنس��جل يوم من أيام تاريخنا املجيد، إننا كأمناء عىل هذه األرض وبعد العمر للجميع س��يقف كل 

إنس��ان أمام اللَّه ليعطى حس��اب وكالته ويُحاَس��ب عىل األمانة التى عاش بها، إننا ىف هذا اليوم وىف هذه 

االحتفالية نكرم س��يادة املستش��ار وهو ال يحت��اج إىل تكريم، نصىل أن يبارك اللَّه ىف حياته وىف مس��ئوليته 

كرئيس للمحكمة الدس��تورية العليا وكقاٍض حكيم ونبيل ... نرحب بك ىف الكنيس��ة القبطية وأيًضا ىف قلوبنا 

متمنني لسيادتك كل الصحة. 
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استقبال البطريرك كيريل لقداسة البابا تواضروس الثاني
 29 أكتوبر 2014

موسكو - روسيا

 

ش��كًرا جزيالً لصاحب القداس��ة والغبطة، سعيد بهذه الزيارة التى تعنى يل الكثر، والوفد املرافق معى ميثل 

الكنيسة القبطية ىف كل قطاعاتها... أقدم الشكر لربنا يسوع املسيح الذى أعطانا هذه الفرصة إذ نجتمع ىف 

محبتكم وتلتقى كنيستانا آملني أن يعزز هذا اللقاء كل التعاون والنشاط بني الكنيستني.
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كنت منذ زمن بعيد أحلم بزيارة روس��يا، قرأت عنها كثرًا وعن الروحانية ىف 

األديرة األرثوذكس��ية، ومنذ عام تقريًبا كان هناك حديث مع قناة "روس��يا 

اليوم" وهى باللغة العربية وقلت أحلم أن أزور روسيا وأمتتع برتاثها العظيم 

وقد تحقق الحلم. 

الكنيس��ة الروس��ية برتاثها الروحاىن الكبر تس��تطيع أن تصنع الكثر ونحن 

ن الجهود الروس��ية عىل املس��توى الحكومى والكنىس.  ر ونُثمِّ ىف م��ر نُقدِّ

الكنيسة القبطية ىف مر هى التجمع األكرب ملسيحيي الرشق األوسط، ومر 

لها خصوصية خاصة والكنيس��ة القبطية كام تعلمون قداستكم تأسست منذ 

القديم بنبوة ىف العهد القديم ىف س��فر إش��عياء النبى: »ىف ذلك اليوم يكون 

مذبح للرب ىف وس��ط أرض مر، وعم��وًدا للرب عند تخمها« وهو القديس 

مارمرقس الرسوىل. 

وتقدس��ت مر بزيارة العائلة املقدس��ة، ولذلك بالدنا محفوظة ىف يد اللَّه، 

ونحن نش��عر بهذه الربكة الكبرة الت��ى تحمى بالدنا مر، نعيش مع إخوتنا 

املسلمني منذ أكرث من 14 قرنًا من الزمان ىف محبة ونقدم محبة املسيح لكل 

أحد، ىف الس��نوات الثالث املاضية قبل مجىء الرئيس عبد الفتاح الس��يىس، 

عانت الكنيسة القبطية كثرًا، وكان ألول مرة ىف التاريخ املسيحى املرى يتم 

اإلعتداء عىل الكاتدرائية بالقاهرة. 

ولكن نش��كر اللَّه أن مر ب��دأت عهًدا جديًدا من خالل الدس��تور الجديد 

والرئيس الجديد والحكومة الجديدة، ونأمل ىف الربملان الجديد، وتدعيمكم، 

وعىل املستوى الحكومى والكنىس ملر يسندهام كثرًا فكام ذكرت مع وزير 

الخارجي��ة الروىس فالدول العربي��ة متثل خيمة كبرة ومر هى عمود هذه 

الخيمة. 

نح��ن ىف الكنيس��ة القبطية نتذكر زيارة البابا ش��نودة الثالث منذ 26 س��نة 

ىف احتفاالت روس��يا بالع��ام األلفى للمس��يحية، ونتذك��ر زيارتكم 2009م 

ومقابلتك��م م��ع البابا ش��نودة وننتظر زيارتك��م املباركة أيًض��ا لنا ىف مر، 

وس��نفرح كثرًا بهذه الزيارة. أما عن التعاون الكنىس ميكن أن يأخذ أكرث من 

مس��توى: الحوار الالهوىت - التعاون الرهباىن - املعاهد التعليمية والالهوتية 

- الخدم��ات االجتامعي��ة. وميكن أن تتش��كل بني كنيس��تينا لجنة من هذه 

املستويات للتعاون. 
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نش��كركم لجهودكم ألجل املس��يحيني بالرشق األوسط، العراق، وس��وريا وبالد أخرى، ونصىل من أجل هذه 

املحن التى يتعرضون لها، ونُصىلِّ من أجل أزمة أوكرانيا أن يعطى الرب الحكمة وروح السالم لهذا الشعب. 

أشكركم كثرًا.
ِباسم الكنيسة املرية نرحب بإخوة أعزاء لنا، ونحن سعداء للغاية بزيارتكم كوفد شعبى ميثل الدبلوماسية 

الشعبية من بلد عزيزة علينا وهى إثيوبيا، نحن نعترب إثيوبيا من أهم الدول ىف العالقات املرية الخارجية،  

فنحن نسكن ىف نفس القارة، نعيش ونرشب من نفس النهر، ولنا تاريخ مشرتك طويل. 

عندم��ا نق��رأ ىف الكتاب املقدس نقرأ عن إثيوبيا كام نقرأ عن م��ر، وعندما نرشب كوب ماء كل يوم نتذكر 

أنه��ا عطي��ة اللَّه التى ب��دأت من إثيوبيا ووصلت إلين��ا ىف مر، محبتكم غالية ألنك��م ىف كل يوم تقدمون 

لنا هذه الهدية العظيمة وهى ماء النهر، أش��عر أن إثيوبيا ومر لهام ىف التاريخ نصيب كبر، وأش��عر أننا 

بحكم التاريخ والروابط لنا نفس املش��اعر التى تربطنا ليس عىل مستوى اللغات بل املشاعر القلبية، ونعترب 

أن الكنيس��ة اإلثيوبية واملرية أختان ش��قيقتان، وظهرت أهمية العالقة بني الكنيسة املرية واألثيوبية ىف 

تخصي��ص أحد أعضاء املجمع املقدس ليكون جرًسا للتواصل مع الكنيس��ة األثيوبي��ة وهو نيافة األنبا بيمن 

أس��قف نقادة ىف صعيد مر، وهو ما مل نفعله مع أى كنيس��ة أخرى ىف كل كنائس العامل، الشعب اإلثيوبيى 

نحبه من قلوبنا، ونحب تاريخه وطبيعة حياته املجاهدة، والكنيسة اإلثيوبية لها عمق روحى وتاريخى. 

ىف األس��بوع املاىض حرضت صالة مع مجموعة كبرة من اإلثيوبيني وكنت سعيًدا، فبالرغم من عدم معرفتى 

باللغة التى يصلون بها ولكننى تأثرت باملشاعر الجميلة التى وجدتها فيهم.. نحن نحاول من خالل الكنيسة 

أن نس��اعد ىف بعض جه��ود التنمية التى تقوم بها الحكومة اإلثيوبية لدعمه��ا، أما عن حياتنا ىف مر فنحيا 

كمسيحيني ومسلمني ىف محبة كاملة، عددنا ىف مر 90 مليون 75 مسلم و 15 مسيحى أقباط نعيش ىف مر 

ىف محبة، لنا عالقات طيبة مع ش��يخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، توجد مؤسسة "بيت العائلة" التى نعمل 

فيها س��ويًا ولها من العمر 4 سنوات ولها أثر واضح ىف املجتمع املرى، نحيا حياتنا ىف محبة، وحينام تحدث 

أية مشكلة تحتويها روح املحبة وعالقات السالم التى نعمل من أجلها. بالدنا مر ىف األعوام األخرة تعرضت 

ات كثرة، واآلن نفرح بدستور جديد ورئيس جديد وحكومة جادة وقريًبا برملان جديد.  لتغرُّ

بالدنا مر أرض مقدسة تباركت بزيارة العائلة املقدسة ىف السنوات األوىل من القرن امليالدى، وزارت العائلة 

املقدس��ة أماكن كثرة ىف مر، ونعترب مر أرًضا مقدًس��ا مثل فلس��طني بالتامم. وجودكم معنا يؤكد معاىن 

املحبة والعمل من أجل الس��الم، ونعترب زيارتكم لنا كأنها أعياد تفرحنا جميًعا كمريني، وىف وجوهكم نرى 

كل املحبة والخر والسالم. وأشكر اللَّه عىل وجود هذا الوفد كممثل عن كل الشعب الحبيب ىف إثيوبيا. كام 

تفرح بالدنا مر بنهر النيل، نفرح جميًعا بزيارتكم لنا. 

استقبــال الوفــد الدبلومــاسي الشعبـي اإلثيــوبي
 17 ديسمرب 2014

املقر البابوى  - القاهرة
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نحن سعداء ىف هذه الليلة املقدسة أن نستقبل البطريرك اإلثيوىب أبونا ماتياس األول ىف أول زيارة له لكنيستنا 

القبطية األرثوذكسية ويكتب صفحة جديدة ىف التاريخ الطويل الذى يربط بني الكنيستني الشقيقتني.

 

الكنيس��ة القبطي��ة عريقة منذ القرن األول امليالدى، تأسس��ت بكرازة القديس مارمرق��س وىف القرن الرابع 

امليالدى وىف حربية البطريرك العظيم ىف البطاركة البابا أثناس��يوس الرس��وىل البطريرك رقم 20 ُرِس��َم أول 

أس��قف أبونا سالمة لكنيس��ة الحبش��ة، ومنذ ذلك التاريخ صارت العالقة بني إثيوبيا ومرص عالقة حميمية 

قوية، وصارت العالقة بني الكنيس��تني عالقة قوية وخالل حربية البطاركة عرب كل الس��نني كانت لهم عالقات 

قوية مثالً قداسة البابا كريلس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث وهذا ىف التاريخ املعارص كانوا دامئًا عىل 

عالقة قوية بالكنيس��ة اإلثيوبي��ة ىف أفراحها وأحزانها أيًضا، وبعد نياحة البابا ش��نودة ىف مارس 2012 تنيح 

البطريرك أبونا بافلوس بطريرك إثيوبيا ىف أغس��طس 2012 وحسب الربوتوكول بني الكنيستني فإن الكنيسة 

اإلثيوبية ش��اركت معنا ىف نياحة البابا شنودة وش��اركت أيًضا ىف االنتخابات التى عقبت نياحة البابا شنودة 

فش��اركوا ىف انتخابنا وأيًضا ىف تجليس��نا وباملثل ش��اركت كنيستنا القبطية ىف مراس��م الجناز ومراسم اختيار 

البطريرك الجديد.

أبون��ا ماتياس دخل الدير وهو ىف عمر 12 س��نة ىف ع��ام 1952، لذلك هو يحمل عم��ق الروحانية الديرية 

ويحمل كرامات القديس��ني الذين عاش��وا ىف الرباري اإلثيوبية، وزار مرص قبل أن يكون بطريرك منذ 30 عام 

وكانت هناك زيارة ثانية قبل االنتخابات السابقة ىف كنيستنا. نرحب بقداسة البطريرك والوفد املرافق له من 

اآلباء املطارنة واألس��اقفة والكهنة والشاممس��ة، ونرحب ِباسم املجمع املقدس لكنيستنا وِباسم كل املطارنة 

واألساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وكل الخدام والخادمات.

نحن نفرح كثريًا بتبادل املحبة فال يأخذ اإلنسان معه شيًئا إىل السامء سوى املحبة، فالذى ال يحب مل يعرف 

اللَّ�ه بعد، وكانت وصية السيد املسيح لتالميذه دامئًا أحبوا بعضكم بعًضا. لذلك الكنيسة اإلثيوبية تحتل ىف 

كنيس��تنا القبطية األرثوذكسية موضع القلب، فهى أوالً كنيسة إفريقية مثلنا، وثانًيا اسم إثيوبيا واسم مرص 

ُذِك��َر ىف الكت��اب املقدس مرات عديدة ويربط بيننا رشيان الني��ل العظيم الذى هو هبة من اللَّ�ه مل يصنعه 

اإلنسان، ولكن أودعه اللَّ�ه ىف يد البرش كهدية عظمى، مثل الهواء والشمس وقدمها لنا جميًعا لىك ما نشكره 

صباًحا ومساًء. 

إننا نحتفل ىف كل عام بعيد املالك ميخائيل ويأىت ىف 19 يونيو نس��ميه أيًضا بعيد »النقطة«، واملقصود أول 

قطرة ماء تسقط عىل الحبشة، ويستمر نزول املطر هناك إىل أن يصل إلينا ىف نهر النيل، ولذلك عندما نرشب 

امل��اء ىف بالدنا نتذكر بالد إثيوبيا التى أودعها اللَّ�ه هذا املاء، لىك ما يخدم ماليني البرش، حيثام مير نهر النيل 

العظيم. 

نحن تربطنا بالكنيس��ة اإلثيوبية عالقات املحبة القوية والعميقة، وهذا ليس فقط عىل مس��توى الكنيس��ة 

ولكن أيًضا عىل مس��توى الش��عبني والبلدين، وتتقوى عالقتنا مع إثيوبيا يوًما بعد يوم ليس فقط ىف املجال 

السياىس بل ىف كل املجاالت التى تساهم ىف رفع مستوى الحياة واملعيشة ىف كل من البلدين، ولذلك محبتنا 

قوية للكنيسة اإلثيوبية ولكل الشعب اإلثيوىب. 

وأنا أُعربرِّ هنا ليس عن املس��يحيني فقط ولكن عن كل املرصيني، وهذه املحبة نس��تمدها من وصية الس��يد 

املس��يح أحبوا بعضكم بعًضا. فال ميكن أن يقول إنس��ان أنه يحب اللَّ�ه وال يحب أخاه، ونحن ىف مرص نقول 

 أنن��ا نحب اللَّ�ه ولذلك نحب أش��قاءنا وإخوتنا ىف الجرية ىف إفريقيا، وتحت��ل إثيوبيا مكانة متقدمة ىف هذه 

املحبة. 

بت بهم كل دوائر  منذ أسابيع قليلة استقبلنا الوفد الشعبى للكنيسة اإلثيوبية هنا ىف هذه الكاتدرائية، ورحَّ

املس��ئولية ىف مرص، وقضوا بيننا أوقاتًا طيبة ولذلك نحن ىف محبتنا نعتمد عىل وصية الرب والتاريخ الطويل 

وي��د اللَّ��ه الذى عطاي��اه جديدة ىف كل صباح، ولذلك إذا نش��أت أى موضوعات ب��ني البلدين نحن نثق أن 

عالقات املحبة تستطيع أن تتوصل إىل ما يرىض اللَّ�ه أوالً والبرش ثانًيا، هذه املحبة هى رأس مالنا، والرئيس 

عبد الفتاح الس��يىس عندما زرناه وجدناه يرغب ىف تقوية كل العالقات بني هذه البالد الش��قيقة وبني مرص، 

ونحن نشجع هذا اإلتجاه ونثق أن املحبة تستطيع أن تصل إىل كل أمر يُريض الجميع. الحقيقة أنها أيام قليلة 

وكنا نود أن يجلس معنا ش��هريني أو ثالثة ولكنى أعلم مس��ئوليته ومشغولياته الكثرية واتفقنا عىل أن يكون 

هناك تعاون مشرتك بني الكنيستني ، هناك جوانب أربعة ميكننا أن نتعاون فيها ومنها جانب الهويت وجانب 

اجتامعي وجانب اقتصادي وجانب رهباين .. لذلك ميكننا تكوين لجنة مشرتكة بني الكنيستني لهذا التعاون... 

استقبال أبونا ماتياس األول بطريرك إثيوبيا
 10 يناير 2015

الكاتدرائية املرقسية  - القاهرة
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من جهتنا نختار نيافة األنبا بيمن مسئوالً عن هذه اللجنة وسنختار ثالثة أعضاء معه ، وأمتنى أن تبدأ هذه 

اللجنة مبارشة ، كام قال قداسة أبونا ماتياس ، وعامل الوقت مهم بالنسبة لنا أما االقرتاح الثاين حسب وصية 

املس��يح نحن نحمل املحبة للجميع وقد خلقنا ليك نحب كل أحد بدون أي حواجز ... وإذا أردنا الكنيس��ة 

املسيحية الواحدة عىل مستوى العامل كوصية املسيح ليكون الجميع واحًدا فيجب علينا نحن ككنائس رشقية 

يها الرشقية مع الجانب  قدمية: القبطية واإلثيوبية والرسيانية واإلرمنية والهندية واإليرترية ، فهذه التي نُسمرِّ

اآلخ��ر من الكنائس األرثوذكس��ية البيزنطية ، واقرتاحي أن نعمل اجتامًع��ا موحًدا لبطاركة الكنائس الرشقية 

الستة وللخمسة عرش بطريرك للكنائس البيزنطية.

  

وعىل سبيل املثال تقابلت مع البطريرك كرييل يف روسيا والكاثوليكوس برثوملاوس وبطريرك فنلندا والبطريرك 

لي��و ، وق��د عربت عن هذه الرغبة أن الكنائس األرثوذكس��ية يف العامل تجتمع معا يف محبة املس��يح الواحد 

وأتطل��ع ان يك��ون هذا خالل وقت قريب بإعداد جيد  ، حيث مل يحدث هذا االجتامع منذ قرون ، ليك نعرب 

عن محبتنا وكنائسنا القدمية التي تستطيع أن تقف يف مواجهة التحديات التي يعاين منها العامل مثل سلبيات 

التكنولوجيا والعنف واإلباحية ورفض الدين وغريها.

ك��ام قدم لنا دعوة كرمية لزيارة بالده إثيوبيا، وس��وف نح��اول أن نلبيها ىف أقرب وقت ممكن، فمحبة أبونا 

ماتياس أرست قلوبنا وأزادت اش��تياقنا إىل زيارة ورؤية هذه البالد الش��قيقة. ونشكر قداسته عىل زيارته ىف 

قلوبنا قبل بالدنا، ونشكر كل الوفد املرافق، ونتمنى أن تقضوا وقًتا ُمفرًحا يف مرص.
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ِباسم اإلله الواحد الذى نعبده جميًعا، ونقدم له املجد واإلكرام والسجود. 

س��يادة الرئيس والقائد األعىل للقوات املس��لحة والحضور الكريم، إننى أش��عر بس��عادة أن أقف بينكم ىف 

هذا املحفل الكبري، أش��عر بس��عادة قوية أمام ُحرَّاس الوطن من رجال القوات املسلحة ومن رجال الرشطة 

الوطنية، وأشعر ىف داخىل بعظمة هذه األرض التى نعيش عليها.

ىف البداي��ة أود أن أقدم كل التعزية لهؤالء الذين يقدمون دماءهم، نحن نقول ىف األدبيات الش��عبية إنهم 

س��قطوا ولكن الحقيقة أنهم ارتفعوا، وارتفعوا مبرص لىك يكون نجمها المًعا وذائًعا ىف كل املس��كونة، مرص 

بالدن��ا العزيزة والحبيبة التى تربينا عىل أرضها جميًعا، وننعم بالوجود فيها واالنتامء إليها. مرص ىف تاريخها 

الطويل والعظيم وتاريخها الحضارى الذى علَّم املسكونة كلها. مرص التى وضعها اللَّ�ه كَُدرة ىف تاج البرشية 

وتاج كل الدول، التى نراها عندما نطالع العامل القديم، وقبل اكتشاف القارات الجديدة نجدها ىف القلب. 

د  دها مينا موحرِّ مرص وطن ال ينقسم وال يندمج، وحدوده الغالية كام هى منذ أن وضعها اللَّ�ه ومنذ أن وحَّ

الُقطَريْ��ن، حدوده��ا كام هى مل تَزِْد ومل تنقص، وحدودها غالية وكل ش��رب فيها له قيمته وعظمته. س��يادة 

الرئيس لقد فّوضك الش��عب جميًعا، ووضعنا كل اآلمال وكل األحالم عىل كتفيك، ولنا الثقة الكبرية ىف اللَّ�ه 

أوالً، وىف قادتنا العظام وىف بذلهم وإخالصهم وأمانتهم، وىف مقدمتهم كل القادة الضباط والجنود وكل من 

له عمل ىف قواتنا املسلحة وىف رشطتنا الوطنية، وكل الشعب ىف هذا التفويض املمنوح لسيادتكم هو تفويض 

ل هذه املسئولية ونش��اركك جميًعا فيها، ونعلم أن اللَّ�ه عندما  مس��تمر، ولذلك سيادة الرئيس اعمْل وتحمَّ

يرى إنسانًا أميًنا ال يرتكه، بل يعمل به ويستخدمه ويعطى من ورائه مثاًرا كثرية.     

إخ��وىت األحباء، نحن ىف زمن متغري بأفكار كث��رية، ومرص مطمع لكثريين، ولكن لنا ثقة ىف اللَّ�ه الذى يحمى 

مرص، أنا أقول دامئًا أن كل دول العامل وبلدانها ىف يد الله، أما مرص فهى ىف قلب الله. أشكركم كثريًا.

نـدوة تثقيفيــة
 1 فرباير 2015

مسرح اجلالء العسكرى  - القاهرة

 "مصر حدودها الغالية كما هى 
 لم َتِزْد ولم تنقص

ـه    منذ أن وضعها اللَّ
د الُقْطَرْين ومنذ أن وحَّدها مينا موحِّ

 
لقد ارتفع الشهداء مبصر لكي يكون جنمها المًعا 

وذائًعا فـي كل املسكونة"
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لذلك أنا أوّجه هذا النداء لكل من يصنع رًشا وعنًفا وظلاًم وقهًرا أن ينتبه لنفسه أوالً، لن ياخذ اإلنسان معه 

إال العمل الصالح، وال يأخذ معه إال إميانه الصالح، وال يأخذ معه إال املحبة التى صنعها وقدمها.

الحديث يا إخوىت يطول ىف هذه املناس��بات ولكننا نحسب أننا كسبنا 21 شهيًدا ىف السامء، ولذلك فالتاريخ 

يسجلهم، تاريخ الكنيسة يذكرهم، وتاريخ الوطن يعرفهم، هم تركوا األرض ولكن صاروا ىف السامء رمبا كانت 

حياتهم عادية جًدا مثلام نس��مع عن قصص ش��هدائنا ىف القرون املاضية، حياتهم عادية الش��هيد ده إنسان 

عادى، ولكن ىف لحظة ما طُلَِبْت حياته فقدمها عن رضا ومات وهو يحمل اسم اللَّ�ه عىل فمه، ولذلك منحه 

اللَّ�ه هذه األكاليل ، وكام قلت ىف البداية »طوىب ملن اخرتته وقبلته، ليسكن ىف ديارك« )مزامري 65 : 4(، نحن 

نعلم أن هؤالء األحباء اختارهم اللَّ�ه لىك ما يسكنوا ىف دياره ويسرتيحوا من أتعاب األرض.

إننا نُعزرِّى ِباس��م املجمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية، باسم كل الهيئات واملؤسسات ىف الكنيسة، 

ِباس��م كل اآلباء األساقفة واآلباء الكهنة والشاممسة الحارضين معنا نُعزرِّى هذه األرَُس، نعزيهم وأيضا نبارك 

لهم، كل أرسة صار فيها شهيد .. صار فيها شفيع ىف السامء، كل أرسة نقول لها طوباكم، ألنه صار من أبنائك 

أيتها األم والزوجة، وأيها األب واألخ صار لك ش��هيد وشفيع ىف السامء، هم يشفعون من أجلنا جميًعا، نحن 

نذكره��م ونذكر حياتهم رمب��ا ال نعرف تفاصيل ولكننا نعرف أن نهاية حياته��م كانت نهاية مباركة ألن يوم 

املامت خري من يوم الوالدة »انظروا إىل نهاية سريتهم، فتمّثلوا بإميانهم« )عربانني 13 : 7(.

فليعِطنا ربنا يسوع كل التعزية ويحفظ بالدنا مرص ويحفظ كل مسؤليها ويحميهم، ونحن نثق متاًما أن مرص 

بكل قيادتها وعىل رأس��ها الس��يد الرئيس أنهم جميعا أصحاب حق، ولذلك محاربة هذا الفكر الضال وهذا 

الرش، وإن كانت ستطول ولكن النُّرصة ألرض مرص.

حفظ اللَّ�ه مرص، وبارك بالدنا وكنيستها، إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.

تأبني شهــداء ليبيا والصــالة ألجــل مصر
 17 فرباير 2015

القاهرة

هذا العمل بال شك ال يقبله إنسان والتقبله األديان وال يقبله أى شخص أيًا ما كان، وأنا ال أقصد مجرد املوت، 

ألنهم بالحقيقة شهداء لإلميان ألنهم حافظوا عىل إميانهم إىل وقتهم األخري، فقد عاشوا ىف هذا اإلميان، رمبا مل 

يتعلموا  ىف كليات الهوت، ورمبا غربتهم مل تتيح لهم االنتظام ىف الكنيسة، ولكن اللَّ�ه رأى ىف قلوبهم نقاوة 

 فأعطاهم أن يحصلوا عىل إكليل اإلميان وإكليل الش��هادة، وىف كنيس��تنا نرتل واصفني الكنيس��ة قائلني عنها: 

»أم الش��هداء جميلة، أم الش��هداء نبيلة«، الكنيس��ة ىف تاريخها الطويل قدمت، والوطن أيضا ما زال يقدم، 

ونح��ن نعلم دامئا أن عصور الش��هداء هى عص��ور زاهية وهى عصور مقوية لحياتنا، الوطن يقدم ش��هداء 

 وش��هداء الوطن والدف��اع عن األرض ش��هادتهم أمام اللَّ�ه غالي��ة، الوطن يقدم ىف مج��االت كثرية، وطبًعا 
 ع��ىل قم��ة هذه املجاالت القوات املس��لحة وقوات الرشط��ة، ألنهم الخط األول ىف الدف��اع عن تراب مرص 

املقدس.

»نحن نؤمن أن الصالة تصنع الكثري، فِطلبة البار تقتدر كثريًا ىف فعلها« )يعقوب 5 : 16(.

نح��ن منلك وميلك كل إنس��ان فينا أن يرفع صل��وات حارة، وكام قلت ىف البداية إنن��ا ىف فرتة صوم، والصوم 

نقول فيه: »الصوم والصالة هام اللذان يخرجان الشياطني بالحقيقة«. الشيطان يعمل من خالل األرشار وإذا 

تس��اءلتم ملاذا يرتك اللَّ�ه الرش؟ .. اللَّ�ه يعطى فرصة للرشير لىك ما يتوب، اللَّ�ه ال يقىض عىل الرشير، ولكن 

مينحه فرصة العمر.. يوم واتنني وثالثة ... ميكن يتوب، ميكن يعود، وقصص اإلنس��انية تحىك لنا عن أرشار ىف 

عمق الرش تابوا وصاروا ىف عمق الرب، نسمع ونقرأ ونعرف.

نحن نصىل من أجل هؤالء املعتدين، ومن أجل هؤالء األرشار، فالحياة اإلنسانية ستنتهى يوًما، حياة أى واحد 

فينا س��تنتهى ولكن هذا ال يهم.. الذى يهم ما بعد ذلك، فاملصري األبدى هو األهم، فهؤالء الذين تناس��وا أن 

هناك حياة أبدية وأن هناك إله ديان عادل هو الذى خلق اإلنس��ان وهو الذى سيقف أمامه اإلنسان وينال 

جزاءه عام صنعته يداه، إننا نصىل من أجل هؤالء األرشار الذين صاروا ىف عمى القلب وتناس��وا إنس��انيتهم، 

وتناس��وا حياتهم، وظنوا أن اإلنسان سيبقى عىل األرض، فيا أيها الرشير مهام طالت حياتك، انتبه وتُْب قبل 

أن يفوت األوان، فيا أيها اإلنس��ان الذى تس��لك بأي مفاهيم خاطئة، انتبه. فال��رش والعنف والظلم والقهر 

ى تح��ت رداء األديان فهو غري مقبول أمام الله، انتب��ه ..!! ، انتبه لحياتك وأرِسع  واإلره��اب حتى وإن تخفَّ

لخالصك، إنتبه أيها اإلنسان فاعل الرش وفاعل العنف ... انتبه فالحياة لن تدوم لك أبًدا.

ىف املجال الطبى ميكروب أو فريس صغري يصيب اإلنسان يُقعده ومينعه عن الحركة، انتبه فمهام ظهرت لك 

قوة ومهام ظهر منك عنف فهذه ليس��ت خصال اإلنس��ان املقبول أمام الله، مهام ظهرت هذه األمور فيك 

فهى ال تُزكيك للسامء، أيها اإلنسان الذى تفعل الرش انتبه لحياتك وملستقبلك األبدى، فعندما تكتمل سنوات 

عمرك س��يوضع جس��دك ىف الرتاب، ولكنك ىف يوم الدينونة س��تقف أمام اللَّ�ه فامذا ستقول له؟!! ..، هؤالء 

الذي��ن صاروا ىف الرش يصورهم الكتاب املقدس عندما يقفوا امام اللَّ�ه أنهم ينادون الجبال لىك ما تغطيهم، 

يق��ول للجب��ال تعايل غطينى..!!.. مش قادر يقف قدام اللَّ�ه من الرش ومن األفعال اآلمثة التى اقرتفتها يداه، 



20152015

7475



20152015

7677

 أنا س��عيد أيها األحباء ىف هذه األمس��ية املباركة 

 أن نجتم��ع ىف ه��ذه املناس��بة، س��عادىت غامرة 

للغاية: 

البطري��رك  القداس��ة  صاحب��ى  لحض��ور  أوالً: 

مارأغناطي��وس أفرام الث��اىن بطريرك الكنيس��ة 

الرسيانية األرثوذكس��ية ىف أول زيارة له ىف مرص، 

وقداس��ة الكاثوليك��وس أرام األول كاثوليكوس 

الكنيس��ة األرمنيا ىف كليكية ىف لبنان وحضورهام 

االحتفالي��ة وزي��ارة اآلب��اء البطارك��ة واجتامع 

الكنائس األرثوذكسية الشقيقة ىف منطقة الرشق 

األوسط واجتمعنا سويًا هذا حدث هام، كام أن 

زيارتهم لنا  تحمل بركة ىف ظل الظروف العصيبة 

الت��ى مت��ر باملنطق��ة، وحضورهام مًع��ا ىف هذه 

املناسبة بركة ُمضاعفة لصاحب التكريم م/أنىس 

ساويرس.

منح جائزة البابا شنودة للحكمة للمهندس أنسي ساويرس
  17 مارس 2015

املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة

ثانًيا:  إقامة احتفالية اليوم ىف ذكرى نياحة مثلث الرحامت البابا شنوده الثالث نوًعا من الوفاء املطلوب دامئًا 

للذين تعبوا من أجل الوطن والكنيسة، وصنع السالم ىف كل الربوع.

ثالًثا: تكريم املهندس أنىس س��اويرس، صاحب الش��خصية األصيلة التى عاش��ت ع��ىل أرض مرص وخدمت 

وأحبت األرض والبرش، وأعطتنا رجاًء وأمالً أن أرض مرص تُنِبت دامئًا مناذج ناجحة وأمثلة للجميع.

املهندس أنىس ساويرس شخص أخذ الحياة بجدية، وعرف متاًما أن الحياة الناجحة وتقدم اإلنسان واملجتمع 

يقومان عىل قدمني هام التعليم والعمل، إن املهندس أنىس س��اويرس تخرج ىف كلية الزراعة، ومل يجد نفسه 

ىف ذلك املجال، فتطلع إىل العمل باملقاوالت، لكن قابلته قوانني التأميم ىف بداية الستينيات، إال أنه بإرصاره 

واجتهاده وبنعمة اللَّ�ه العاملة ىف العقل إتجه إىل العمل ىف الخارج سنوات، إىل أن أعاده حنني الوطن ملرص 

ليعم��ل ىف إرصار جديد، وعينه عىل التعليم مفتاح قوى جًدا الذى هو اإلس��تثامر األول ىف أى مؤسس��ة أو 

وطن. 

إن تكريم املهندس أنىس س��اويرس يأىت ألمانته وحكمته وعمله، وأيًضا ملحبته لوطنه، فقد شعر أن التعليم 

هو مفتاح وقاطرة التنمية والتقدم ىف أى مجتمع. 

نكرم ش��خصية مرصية عاشت عىل أرض مرص، أحبت الوطن وخدمت املجتمع، خدمت أرستها أوالً ورافقته 

قرينته ىف هذه الرحلة املباركة، ونجح أن يكون نبت مرصى أصيل عىل هذه األرض ويعطينا منوذًجا للمثابرة 

واالرصار عىل النجاح والتقدم من مرحلة إىل مرحلة ..كل هذا من خالل األمانة »كُْن أميًنا إىل املوت فسأعطيك 

إكليل الحياة« )رؤ 2 : 10(.

األمانة هى العنرص الذى يربط بني األرض والس��امء، نحن نكرم م/أنىس س��اويرس ألمانته ومحبته وحكمته 

وتعبه، خالل س��نني عمره فقد أعطى مرص والكنيس��ة كل جهده بأمانة، ويس��تكمل مسريته أوالده األحباء، 

واليوم ىف هذا التكريم نعلم أن املهندس أنىس تذخر مسريته عىل تقديرات كثرية، نضيف إليها اليوم تكريم 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية لكل مسريته. وشكًرا.

"األمانة هى العنصر الذي يربط بني األرض والسماء"
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أس��عد أن أكون موجود بينكم وأهنئ محافظة بنى س��ويف بعيد املحافظة، وأهنئ الجامعة بالعيد العارش، 

أش��كر رئيس الجامعة واألمني العام وكل النواب والعمداء واألس��اتذة ىف هذه الجامعة. أسعد بهذا التكريم 

الذى أحسبه تكريم ملرص، فمهام تحملت من مسئولية أو مركز فأنا إنسان مرصى أعشق تراب وحضارة هذا 

البل��د وكل املرصيني الذين فيها. نحن نعيش عىل أرض مباركة والس��الم االجتامعى أحد النعم التى يش��ارك 

فيها اإلنس��ان مع اللَّه، فالسالم يوجد ىف عقول وقلوب الناس وكام يقول ميخائيل نعيمة: »السالم ال يولد يف 

املؤمت��رات الدولي��ة، بل يف قلوب الناس وأفكارهم أيًضا« ويبدأ أوالً فيك، اصطلح مع نفس��ك تصطلح معك 

الس��امء و األرض، الصلح مع النفس هو القلب النقى التائب عن الخطية، والس��الم يجب أن يبدأ من خالل 

قل��ب نقى تائب، طوىب لصانعى الس��الم ألنهم أبناء اللَّ�ه يدعون. صناعة الس��الم صناع��ة صعبة وهذا أمر 

ومس��ئولية كل أح��د فينا عىل أرض مرص. نحن نفرح ونفتخر أنن��ا ُولِدنا عىل هذه األرض، ومن يقرأ التاريخ 

والجغرافيا وحضارة العامل يعرف من هى مرص.

مرص تخترص ثالث كلامت:

م: منارة وحضارة.               ص: صولجان وجاللة.               ر: راية خفاقة.

مرص: بالحقيقة صاحبة الحضارة ىف هذا العامل. 

صولجان: مرص تقود العامل.

راية خفاقة: استعمرها ناس من كل ناحية ولكنها دامئًا تنترص، واإلنتصار ىف املبادئ والقيم.

وما زلنا نس��تخدم معظ��م مفردات اللغة القبطية القدمية : ترابي��زة - إش إش )جديد جديد( ونأكل فالفل، 

ونستخدم الفوطة... مرص يا إخوىت لها وضعية ىف العامل. السالم يُولَد ىف القلوب، ثم ميارسه اإلنسان من خالل:

حفل منح جامعة بني سويف الدكتوراة الفخرية 
لقداسة البابا تواضروس الثاني 

31 مارس 2015

بنى سويف

1- السالم ىف القلب الداخىل. 

2- ىف العالقة مع اللَّ�ه يستطيع أن ينمو هذا السالم.

3- ثم يستطيع أن يصنعه يف املجتمع.

السالم محصلة نقاوة قلب ويقوى بقدمني :

1� قبول التنوع والتعدد. واملجتمع عليه دور ىف تربية النشء عىل أن يكون لهم قلب يتس��ع للجميع، فالله 

أوجد رس��الة لكل إنس��ان، مثل أصابع اليد وتفرُّدها ىف تنوعها. مثال: ىف دولة اإلمارات يعيش 8 مليون 

شخص ميثلون 200 جنسية ىف توافق وانسجام.

2� العدال��ة : القان��ون ىف تنظيمه الحياة. نهر النيل صار نهًرا ألن له ضفتان، الرشقية والغربية، الضفتان هام 

القانون اإللهى »الوصية«، القانون اإلجتامعى »يكفل التوازن واالنسجام بني كل أطراف املجتمع«.

أعترب األزهر والكنيس��ة مبثابة رئتا مرص، وهام اللتان تضمنان ش��كل من أشكال العمق ىف السالم االجتامعى 

الذى هو عملنا.

أش��كركم وأش��جع جامعتكم العريقة لتكون منارة للتعلي��م والتغيري، وزرع املب��ادئ واملفاهيم األصيلة ىف 

املجتمع املرصى.
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الرشق معبد كبري والغرب معمل كبري…!

ه��ذه هى املرة األوىل التى أزور فيها أمس��رتدام، أما نحن فقد حرضنا من م��رص، مرص بلد قدمية لها تاريخ 

طويل....وقد زارتها العائلة املقدسة ىف القرن األول ملدة ثالث سنوات، باركتها من الشامل إىل الجنوب ومن 

ال��رشق إىل الغرب..أيًض��ا نحن جئنا م��ن أرض الرهبنة، فأول راهب ىف العامل م��ن صعيد مرص هو القديس 

العظيم األنبا أنطونيوس، عندنا أديرة كثرية ورهبان كثريون ىف مختلف بقاع مرص…

وهنا أود أن أذكر شيًئا عن الرشق والغرب:

الرشق يُعَترب معبًدا كبريًا ألنه مصدر الديانات والفلس��فة والفن .. أما الغرب فُيعَترب معمالً كبريًا ألنه مصدر 

العلوم واالكتشافات. لذلك فالرشق يحتاج الغرب، والغرب يحتاج الرشق. فالرشق قلب العامل، والغرب عقل 

هاتنا .. فنحن  العامل. الرشق الروح، والغرب التفكري. الرشق والغرب جسد واحد. نحن لدينا توازن ىف كل توجُّ

نرشب من نيل واحد وهو ما منحنا الطبيعة الوس��طية. نحن نبنى جس��ور م��ن التواصل مع معظم كنائس 

العامل، فمثالً لنا حوارات مع الكنائس الروسية واإلنجليكانية وغريها، وقد تقابلنا مع البطريرك كرييل بطريرك 

ر كل قادة الكنائس. موسكو، فنحن نُقدرِّ

وأيًضا ىف مرص نبني عالقات مع كل املرصيني، فتوجد عالقات قوية بني الكنيس��ة واألزهر، أنا واإلمام األكرب 

بيننا عالقات قوية من خالل عمل مشرتك نقوده سويًا، ونحن نحاول أن نبنى مرص بعد املواقف املتغرية التى 

حدثت ىف الفرتة املاضية ... وأحب أن أكلمكم عن الفرح،

...JOY :إن كلمة الفرح يا إخوىت من ثالثة حروف

ح��رف j : معنى JESUS الف��رح الحقيقى ، فحياة 

الفرح بدأت باملسيح. 

ح��رف O: معنى OTHER كي��ف تخدم اآلخرين 

وليس نفس��ك، تخدم اآلخرين ىف كل العامل ليس ىف 

كنيستك أو مدينتك أو بلدك بل العامل كله. 

ح��رف Y: معن��ى YOU يجب أن تك��ون ىف اآلِخر 

وليس ىف األول.

فرحان بوجودى وس��طكم، وأدعوكم جميًعا لزيارة مرص، األماكن األثرية ىف كل مكان ىف مرص فحينام تنظر 

عليها ىف الخريطة تجدها ىف املنتصف ..!! مرص هى قلب العامل.

"الشرق قلب العالم 
والغرب عقل العالم 

 الشرق الروح.. والغرب التفكير 
 الشرق والغرب جسد واحد"

احتفال أصدقاء الكنيسة بهولندا
 30 أبريل  2015

املركز الثقافى القبطى بأمسرتدام - هولندا

ىف البداية أود أن أرحب بكم وبكل الحضور واملس��ئولني، وأش��كر كالً من الدكتور مصطفى الفقى واألستاذ 

محم��د عبد اله��ادى عالم رئيس تحرير األهرام عىل كلمتهم الطيبة، وأش��كر فريق الك��ورال وفريق األوبرا 

اإليطاىل والس��فري اإليطاىل، واملستش��ار الثقاىف للس��فارة اإليطالية، واليوم أود أن أتحدث عن ثالث كلامت: 

الوطن – الكنيسة - التاريخ.

 
أوالً: التاريخ:

يقول الشاعر: »َمن َوَعى التاريخ ىف صدره أضاف أعامر إىل عمره«. والتاريخ هو الجذور واألمة التى تحفظه 

هى أمة حية، وتاريخ مرص دس��م نفتخر به، ىف الحقيقة وينبغى أن ندرس��ه ونعيش��ه ونفهمه. يقولون: إن 

التاريخ حياة. وهو القاعدة األساس��ية التى نعيش بها عىل أرض مرص واألمة التى بال تاريخ، بال حارض وبال 

مستقبل.

ثانًيا: الوطن مصر:
بالدنا الحبيبة مرص وليس أعظم من هذا املش��هد ليعرب عن الوطنية. فقد حرض ىف هذا االحتفال متثيل لكل 

الهيئات املرصية: الحكومة ، القوات املس��لحة ، الفنانني ، املثقفني ، الس��فراء ، أى أن الوطن كله ُممثَّل هنا 

واآلن. وكل ه��ذا ص��ورة مرشفة للوطن. وتصدير هذه الصورة عن مرص هو تاج العالء ىف عظمتها وحضورها 

فيام تُنِجزه. 

االحتفال الوطني بدخول العائلة املقدسة أرض مصر
 1 يونيو 2015

كنيسة أبى سريجة - مصر القدمية  - القاهرة
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ثالًثا: الكنيسة: 
الكنيس��ة القبطية املرصية األرثوذكس��ية هى كنيس��ة فريدة، فإنها الوحيدة التى تأسس��ت من خالل ثالثة 

أساس��ات قوية: »نبوة ىف العهد القديم - زيارة العائلة املقدس��ة - كرازة القديس مارمرقس الرسول«. هذه 

الثالثية ىف تاريخ الكنيس��ة ال تُضاِرعها كنيس��ة ىف العامل. وأول أسباب الربكة عىل هذه األرض هى بركة زيارة 

العائلة املقدس��ة وهى محروس��ة ىف قلب اللَّه. الكنيس��ة القبطية املرصية مع س��ائر أعمدة الدولة تش��كل 

املنظوم��ة الرائعة التى نفرح بها. والتاريخ حارض عىل أرض مرص، والكنيس��ة حارضة عىل أرض مرص، تعمل 

وتخدم كل أحد وتعيش ىف محبة ووئام مع الكل. 

أخريًا أود أن أشكر نيافة األنبا يوليوس الذى تعب ىف اإلعداد لهذا االحتفال، ونشكر الحكومة، ورئيس الوزراء 

املهندس إبراهيم محلب الذى لوال كرثة مش��غولياته لكان حارًضا معنا، ونفرح أن هذا االحتفال ميثل صورة 

جميلة ملرص، نشكر أيًضا الرئيس عبد الفتاح السيىس عىل اهتاممه وأنه قال: إنه رئيس لكل املرصيني.

يعطيكم اللَّ�ه كل بركة وعافية ويبارك كل بيت وأرسة، وإللهنا املجد الدائم إىل األبد. آمني.

أوالً أرحب بالدكتور أحمد الس��يد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة األهرام، وبحرضاتكم وس��عيد بهذه 

املش��اركة، نعتز كثريًا بجريدة األه��رام، وأذكر أن أكرث مقاالت أثَّرَْت يفَّ مقاالت األس��تاذ الدكتور زىك نجيب 

محمود، التى نش��أت عىل قراءتها. األهرام اس��م عىل ُمسّمى، أجد أن تواصل األجيال ىف هذا الرصح العظيم 

في��ه نفس ال��روح التى بدأ بها، أريد أن أحدثكم عن مرص التى لها خصائص وخصوصية واضحة، فهى »فلتة 

الطبيعة«، كام يقول جامل حمدان.

املكون املسيحى املرصى أحد هذه الخصائص التى تنفرد بها مرص، توجد نبوة ىف الكتاب املقدس  قبل ميالد 

املس��يح ب�� 700 س��نة ىف سفر إشعياء عن نشأة الكنيس��ة ىف مرص وقد متت، كام أن  زيارة العائلة املقدسة 

إىل مرص والتي اس��تمرت حواىل ثالث س��نوات، باركت فيها العائلة مرص من ش��املها إىل جنوبها ومن رشقها 

إىل غربها، والتى انتهت عند أس��يوط »دير املحرق«، هنا تتميم لنبوة إش��عياء »مذبح ىف وسط أرض مرص«، 

وال نس��تطيع إال أن نذكر كرازة مارمرقس الذى استش��هد ىف اإلسكندرية، وكان هو مؤسس الكرىس الرسوىل 

لإلسكندرية. 

أما عن ما مييز الكنيسة املرصية خالل تاريخها: فقد أُنِشَئْت »مدرسة اإلسكندرية«، وصار عدد من ُعمدائها 

بطارك��ة الكنيس��ة، وذاع صيتها ىف ال��رشق والغرب، وصار رواده��ا من كل العامل. ثم نش��أت الرهبنة وهى 

منت��ج مرصى خالص بدأت من بنى س��ويف من خالل القديس األنبا أنطونيوس الذى أنش��أ الرهبنة، ومنه 

انطلقت إىل العامل كله، وعندما س��ألوا القديس يوحنا ذهبى الفم: ماذا رأيت ىف مرص؟ أجاب قائالً: »السامء 

 ب��كل نجومهام ال تس��اوي رهبان مرص«، حتى أن��ه ىف زمن األنبا أنطونيوس صار نصف س��كان مرص تقريًبا 
رهبان.

 

 أم��ا اللغ��ة القبطي��ة فهى نت��اج اللغة املرصي��ة القدمية بالرس��م، واللغ��ة اليونانية بالح��روف، وهى لغة 

مس��تخدمة حتى اليوم وعىل س��بيل املثال: ش��ربا...تعنى قرية، »ش��ربا خيت« القرية الشاملية. »شربامنت« 

القرية الجنوبية. »فالفل« كلمة قبطية اليشء املصنوع من الفول. »هيصة« ضوضاء. »ترابيزة« منضدة. »كخ، 

بخ« شيطان.

وأخ��ريًا ف��ن األيقونات وه��و أحد معايري رس��م أيقونات قديىس الكنيس��ة، وله س��امت واضحة. فرُتَس��م 

 العين��ان واضحتني ألن إمياننا يس��تند عىل أن اإلنس��ان له عينان داخلية وخارحي��ة، والوجه والعني ال بد أن 

 يكون��ا مس��تديرين ألن اإلنس��ان يتطل��ع إىل اللَّه، وهك��ذا فإن كل خط فيه��ا له رموز عميقة ىف التفس��ري 

ل.  والتأمُّ

بروتوكول تعاون مع مؤسسة األهرام فـي مجال التراث القبطي
25 يونيو 2015

املقر البابوى  - القاهرة
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والكنيس��ة منذ مارمرقس حتى اليوم كنيسة وطنية خالصة، عملها روحى باألساس، ولكنها تحرص دوًما عىل 

أداء دورها الوطنى. ففى األعياد عىل سبيل املثال يتبادل كل مرصى مع جاره طبق الكحك، والطبق بالطبع 

ال يُعاد فارًغا وهو تقليد مشاركة جميلة ىف كل البيوت املرصية قدميًا. 

أخ��ريًا  األدي��ان تتوافق وال تتطابق وهو ما مييز مرصنا بكل ما فيها من متايز. أش��كركم عىل هذا الربوتوكول، 

ولقد اعتدنا عىل أن مرشوعات األهرام عظيمة ومميزة برجالها وبأفكارهم. 

وأرحب بكم مرة أخرى من قلب الكنيسة املرصية. 

"األديان تتوافق وال تطابق"
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االستقبال الرسمي والشعبي لقداسة البابا تواضروس الثاني 
 28 سبتمرب 2015

اديس ابابا - إثيوبيا

أنا سعيد جًدا لزيارة هذه البالد املباركة والجميلة، ويشاركنى ىف هذة السعادة الوفد القبطى املرافق ىل من 

آباء مطارنة وأساقفة وكهنة وشاممسة وراهبة. جئت إليكم أحمل بركات القديس مارمرقس الرسول وأحمل 

اليكم بركات كنيسة االسكندرية، وأحمل إليكم تحيات الشعب املرصى كله، عن هذه الروابط. أود أن أذكر 

أن أبونا متياس وتوارضوس نحمل نفس االس��م ويعنى »عطية اللَّه«، أقدم التحية لآلباء األس��اقفة واملطارنة 

ىف الكنيسة اإلثيوبية والكهنة والشاممسة والخدام والخادمات ىف مدارس األحد، وأشكركم عىل هذه الرتانيم 

الجميلة واملوسيقى الرائعة.

إثيوبي��ا ومرص لهم روابط كثرية حتى ىف الكتاب املقدس ، ونح��ن نوجد ىف نفس القارة والقديس مارمرقس 

هو من قدم االميان املس��يحى ىف مرص لينترش ىف كل أفريقيا ويصل إىل إثيوبيا، التاريخ قديم يصل اىل القرن 

الرابع امليالدى حيث البابا اثناس��يوس الرس��ويل عندما رسم أول أسقف يخدم عىل أرض إثيوبيا أبونا سالمة 

يف اكس��وم. إن كانت اإلس��كندرية قد زرعت البذرة فإن أبونا سالمة يف اكس��وم قد روى البذرة وروح اللَّ�ه 

قد منىَّ وأعطى لنا هذه الكنيس��ة العظيمة الكنيس��ة اإلثيوبية. وصارت كنيسة اإلسكندرية وكنيسة إثيوبيا 

تشهد لربنا يسوع املسيح ونعيش اإلميان األرثوذكىس املستقيم ونعيش إمياننا بالطبيعة الواحدة ونعيش هذا 

اإلميان ىف كنائسنا وأديرتنا املنترشة ىف مرص وإثيوبيا، والكنيسة املرصية والكنيسة اإلثيوبية أختان ىف العائلة 

األرثوذكسية الرشقية القدمية، ونعيش هذا التقليد املستقيم ونشهد للمسيح وهو مسؤليتنا األوىل وخدمتنا 

ىف كنائس��نا، وروح اللَّ�ه القدوس الذى يعمل ىف كنائس��نا، ويعمل ىف الخالفة الرس��ولية ىف كنائس��نا وىف كل 

اإلكلريوس وكل الش��عب يعطينا أن نتعامل ونخدم مًعا ، والكنيس��ة اإلثيوبية تجد دامئًا أن الكنيسة املرصية 

تخدم وتقف وتتعاون معها ومع كل الشعب اإلثيوىب. 

ه��ذا الراب��ط األول أما الرابط الثاىن، والذى أوج��ده اللَّ�ه ىف بالدنا مًعا هو نهر الني��ل الخالد، أتعرفون أيها 

األحب��اء أننا ىف مرص كل يوم 19 يوليو نحتفل بعيد اس��مه »عيد النقط��ة« ، وهو عيد نقطة املاء، وهو أول 

نقط��ة م��اء تنزل ىف إثيوبيا ونحتفل بها نحن ىف مرص ونرجعها إىل امل��الك ميخائيل، وكأنه عيد إثيوىب نحتفل 

به ىف أرض مرص. نهر النيل املياه التى أعطاها اللَّ�ه للبرش هى عطية مجانية للجميع يتس��اوى فيها الشمس 

والهواء. وعطايا اللَّ�ه املجانية التى مينحها اللَّ�ه لكل البرش هى الشمس واملاء والهواء وقد أنعم عىل إفريقيا 

بنه��ر الني��ل العظيم ، واذ كان النهر قد حمل املياه بطوله م��ن إثيوبيا حتى مرص،  فمرص أيًضا حملت روح 

اإلميان باملس��يح ونقلتها من اإلس��كندرية حتى إثيوبيا ىف التاريخ القديم. بال ش��ك نحن نشجع مرشوعات 

التنمية التى تقوم بها أى دولة، ومن ضمنها الس��د العظي��م ىف إثيوبيا، وهذا املوضوع بني أيدى الخرباء من 

املياه والرى والهندسة وأيًضا بني القادة الحكام سواء ىف إثيوبيا، والسودان وىف مرص.

ويظل نهر النيل رابط قوى بني الش��عب اإلثيوىب والش��عب املرصى، وحكمة القادة وخربة الخرباء س��وف ال 

تجعل أية مش��كلة ىف هذا املرشوع. أما الرابط الثالث بني الش��عبني هو الش��هادة فالش��هداء الذين قدموا 

حياتهم وأرواحهم السم املسيح، نحن نحتفل بعيد الشهداء ىف بداية السنة القبطية أو سنة الشهداء، ويشاء 

اللَّ�ه أن يجعل رابط قوى يربط بني ش��عبينا ىف بداية هذا العام، فالش��هداء الذين استشهدوا عىل أرض ليبيا 

أوائل هذا العام، فاستش��هاد املرصيني األقباط واإلثيوبيني ىف ليبيا يجعل رابط الدم بني الكنيستني والشعبني، 

وكأن اللَّ�ه يريد أن يؤكد لنا ىف هذا العام أهمية وحدتنا وصداقتنا وعالقتنا القوية.

أُكرر سعادىت بهذه الزيارة ومقابلة أخينا الحبيب أبونا متياس، وال ننىس زيارته ىف يناير املاىض وكانت زيارة 

ممتلئة بالربكات الكثرية، وعشنا معه أيام الزيارة ىف فرح ومرسة. ونحن ىف هذه الزيارة نتبادل املحبة، فهى  

زيارة كنس��ية لتأكيد املحبة بني الكنيس��تني، ويزيدنا فرًحا أنها تأىت ىف مناسبة احتفالنا بأعياد الصليب، وهى 

فرحة أن نشرتك معكم ىف هذه االحتفاالت الكبرية.

حف��ظ اللَّ���ه مرص وإثيوبيا، وبارك أرض مرص وأرض إثيوبيا، ويبارك الش��عبني: الش��عب اإلثيوىب والش��عب 

املرصى، ونصىل من أجل قادة البالد أن يحفظهم اللَّ�ه ىف سالم ويعطيهم الحكمة والقوة لىك ما تكون حياتنا 

ىف محبة اللَّ�ه، وسالمه الذى يفوق كل عقل، أشكركم جميًعا.
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اإلخوة واألخوات األحباء:

الحقيق��ة إىن ىف س��عادة غامرة أن أحرض معكم ه��ذا االحتفال الكبري، مل أكن أعل��م أن هذا االحتفال بهذه 

الضخامة ىف العدد واألهمية، وأحب أن أهنئكم أيًضا بتسجيل هذا االحتفال ىف هيئة اليونسكو، نحن ىف مرص 

نحتف��ل بعي��د الصليب ىف نفس هذا اليوم، كام تحتفلون به هنا ىف نفس الليلة، وأحب أن أنقل محبة وتحية 

كل الشعب املرصى للشعب اإلثيوىب.

الصليب هو عالمة املحبة األوىل ىف حياة اإلنسانية، فالصليب يتكون من عارضتني:

- عارضة رأسية: متثل املحبة التى يحبها اللَّ�ه لإلنسان واإلنسان للَّه.

- عارضة أفقية: متثل املحبة التى يُقدمها اإلنسان لكل إنسان ىف أى مكان وىف كل زمان.

 "الصليب هو عالمة املحبة
 والتي كانت قبالً 

 عالمة الذل والهوان 
أما اآلن صار عالمة 

الفخر واإلنتصار"

ل��ذا فالصليب هو املحب��ة وعالمة املحب��ة هى هذه 

العالم��ة الت��ى كانت عالم��ة الذل واملهان��ة ىف العهد 

القديم، لكن عندما ُصلَِب عليه الس��يد املس��يح صار 

عالمة الفخر وعالمة االنتصار، فصليب الس��يد املسيح 

يدعو كل أحد: »تََعالَْوا إِيَلَّ يَا َجِميَع الُْمْتَعِبنَي َوالثَِّقيِل 

األَْحاَمِل، َوأَنَا أُِريُحكُْم« )مت 11 : 28(، فاإلنس��ان إْن 

ع��اش عىل األرض ىف حياته ط��والً وعرًضا، فاللَّه يختار 

من كل أيام حياته س��اعات املحبة التى قدمها كخدمة 

لكل أحد.

نح��ن نعيش ع��ىل األرض ىف اإلميان والرجاء واملحب��ة. ولكن املحبة هى التى تبقى وتس��تمر معنا حتى إىل 

الس��امء، ولذلك ومن هذا املنطلق وىف ه��ذا االحتفال بعيد الصليب، وإذ نعلم مق��دار املحبة الكبرية التى 

تربط بني الشعب املرصى والشعب اإلثيوىب، ونعلم أن العالقة القوية التى تجمع الكنيسة املرصية بالكنيسة 

اإلثيوبي��ة أحد صور هذه املحبة، ونعلم أنه من منطلق ه��ذه املحبة نُقّدر كل مرشوعات التنمية التى تتم 

س��واء ىف مرص أو ىف إثيوبيا، ونش��جع دامئًا روح الحوار والتعاون املش��رتك من أجل سعادة كل الشعوب وىف 

بالدنا مرص وإثيوبيا والسودان وىف كل مكان.

محبتى ومحبة الوفد القبطى الذى معنا نقدمها إىل ش��عب إثيوبيا وإىل كنيس��تها، ونحن ُس��عداء أن نشرتك 

ىف هذا االحتفال، ليبارك الرب إثيوبيا وكنيس��تها ومرص وكنيستها، وليحفظهم ىف هذا العيد ىف كل سالم وكل 

محبة.

االحتفال املليونى بعيد الصليب
 28 سبتمرب 2015

ميدان ميسكال - اديس ابابا -  إثيوبيا 
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وأنتهز هذه الفرصة لكيام أقدم الش��كر واالمتنان عن ه��ذا التعاون املثمر لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ولشخص الدكتور سلطان واهتاممه الكبري بهذه املشاريع الخدمية والتنموية .

إن أحد الس��امت القوية لدولة اإلمارات الش��قيقة أن قلبها ُمتَِّسع لجنسيات كثرية ىف العامل ومرصنا الحبيبة،  

فالجميع يتعاون من الرئيس والدولة والربملان الجديد واألزهر من أجل بناء مرص.

أعت��رب هذه املرشوعات األربعة التى أُنِج��زَْت ىف مرص هَي مبثابة أربع طوبات ىف بناء جدار التعاون الجميل 

واملثم��ر، وإنن��ى حني أتطلع إىل كل املرشوعات التى تقوم بها دولة اإلمارات، أفرح بها دامئًا وأش��عر بالفخر 

واالعتزاز.

أرفع تهنئة وشكرى لصاحب السمو خليفة بن زايد، أشكركم لحضوركم ونصىل من أجل كل بالدنا ىف اإلمارات 

ومرص بأن يسود السالم والفرح.

إنه يوم بناء ووفاء، بني األشقاء، مرص واإلمارات.. هذه اإلّخوة واملحبة التى متتد بني األحباء، أنتم لستم دول 

مجاورة فقط، بل دول شقيقة لذا نفرح ونجتمع مًعا ىف كل املناسبات الخاصة.

أتذكر زيارىت لدولة اإلمارات الشقيقة حيث تقابلت فيها مع صاحب السمو ومعاىل الوزير الدكتور سلطان 

أحمد الجابر، وأُسّجل إننى شعرت من خالل حديثه ومن خالل كل الزيارة بالوفاء لألجداد. 

والوفاء كلمة غالية وهى التى تكش��ف إنسانية اإلنسان، فالوفاء جعل الشعبني اليوم، وعىل رأسهم قادتهم 

السيد الرئيس عبد الفتاح السيىس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، تزيد من محبتهم وتعاونهم.

واليوم أيًضا يوم بناء ... فسعادة اإلنسان أن يعمل وينجز وهو ما يعمل من أجله كل القادة و املسئولني... 

والي��وم نحتفل بإنجاز وتتميم املرشوعات األربعة، هذه املرشوعات س��اهمت فيها دولة اإلمارات وهى ىف 

مجاالت:

1- دار ضيافة وخدمة لأليتام باإلسامعيلية.

2- مستشفى ىف منطقة شعبية مبدينة السالم.

3- إنشاء مدرسة لذوى اإلحتياجات الخاصة ىف املنيا.

4- مرشوع مركز الرتاث القبطى ىف العبور.

تسليم مشاريع تنموية خلدمات الكنيسة املصرية
 28 يناير  2016

املقر البابوى  - القاهرة
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أيه��ا األحباء نحن اليوم نودع هذا اإلنس��ان النبيل الدكتور/ بطرس بطرس غ��اىل، نودعه عىل رجاء القيامة، 

ونودع فيه تاريًخا طويالً حافالً ومرشًفا، وكام تقول األمثال اإلفريقية القدمية: »عندما ميوت رجل عجوز فإن 

ه��ذا يعن��ى أن مكتبة كاملة قد احرتقت«، نودع هذا النموذج الرفيع ىف الحياة املرصية وىف التاريخ املرصى، 

نودعه ليس إنسانًا مرصيًا فقط ولكنه أيًضا إنسانًا عاملًيا.

الكلامت التى قيلت ىف معانيها الجميلة والذكريات الحس��نة واألعامل العظيمة التى قام بها الدكتور بطرس 

إمنا تحتاج إىل مجلدات ومجلدات ولكننا نرى فيه ثالث صفات رئيسية: 

الصفة األولى إنه رجل صانع سالم:
هو صانع س��الم ىف كل املناصب التى تبوأها، حتى أرفع هذه املناصب ىف عمله كسكرتري عام لألمم املتحدة 

كان يق��ود ه��ذه املنظمة الدولية ُمنحاًزا إىل الس��الم، هكذا رأيناه وهو يتعامل م��ع النقاط امللتهبة ىف هذا 

التاريخ سواء ىف يوغوسالفيا أو ىف الصومال أو ىف األزمات التى كانت تقع ىف هذا الوقت، كان يتعامل ُمنحاًزا 

للس��الم، ومشاركته ىف معاهدة الس��الم املرصية وأيًضا ىف مشاركته ىف القضية الفلسطينية، قضية كل العرب، 

كل هذا كنا نراه صانَع سالم. وُصْنع السالم يا إخوىت هى وصية إلهية، فمكتوب »طوىب لصانعى السالم ألنهم 

أبناء اللَّه يُدَعون«، فاإلنسان الذي يصنع سالم يستحق هذا التكريم، إنه منسوب للَّه.

الصفة الثانية معلم أجيال:
نبوغه وإرصاره ودراسته واجتهاداته جعلت منه إنسانًا نابًغا، متفوًقا، دارًسا، متعمًقا ىف القانون وىف السياسة 

الدولية، وىف الصحافة، وىف الدبلوماس��ية ليس املرصية فقط ولك��ن العاملية، وتوجد قامات مرصية ىف وقتنا 

الح��ارض تتكل��م بفخر أنهم تالميذ لهذا الع��امل الجليل، عىل يديه تتلمذ العرشات ب��ل املئات، وأقول أجيال 

تعلموا منه فنون الدبلوماس��ية واملفاوضات والسياس��ة الدولية والصحافة واللباقة والكياس��ة. علّم أجياالً، 

وكتبه تشهد بذلك عندما تقرأ هذه الكتب تجد فيها خربات وخربات، هو بالحقيقة معلم أجيال، ولذلك نحن 

نودع ىف شخصه هذا التاريخ الطويل.

األمر الثالث حامل للوطن فى قلبه:
إن الدكتور بطرس نشأ ىف هذه األرسة الفاضلة واملباركة وذات التاريخ العريق والتى متتد ىف نشاطها ودراستها 

ىف أماكن كثرية ىف العامل ولكنه احتفظ بطبيعته املرصية وإخالصه الشديد للوطن، حمل الوطن ىف قلبه وأيًضا 

كان محًبا لكنيسته، كان صديًقا ودوًدا للمتنيح البابا شنودة الثالث، أيًضا زارنا هنا عدة مرات ىف البطريركية، 

وزرت��ه قبل نياحته بثالثة أيام ىف املستش��فى وكان لطيًفا، وكنت قد اس��ترشته ىف ع��دة أمور فكان له الرأى 

السديد والنصيحة املخلصة. 

هو إنس��ان مرصى مخلص نش��أ ونبت عىل تراب هذه األرض واس��تحق أن يكرّم ىف يوم  انتقاله كام كُرَِّم ىف 

حيات��ه ىف مناس��بات عديدة وم��ن هيئات كثرية، اس��تحق أن يُكرم ىف رحيله بهذا الحض��ور الكبري، الحضور 

املرصى، وعىل رأس املرصيني س��يادة الرئيس عبد الفتاح الس��يىس، ىف الجنازة العس��كرية التى أُقيمت عرص 

اليوم، وحضور كل القيادات السياسية والعسكرية والدينية والتنفيذية ىف صورة رائعة، كام استحق أيًضا هذا 

التكريم من خالل حضوركم كأحباء والكلامت املعربة التى قيلت من: هيئة اليونيس��كو وهيئة الفرانكفونية، 

وهيئة األمم املتحدة. هذه الكلامت تُبنيِّ كم كان هذا الرجل، ليس ىف مناصبه الكثرية التى ترشَفت به، ولكن 

أيًضا ىف أهم منصب يجنيه اإلنسان وهو أن يحتل القلوب. هذا اإلنسان ىف محبته وخدمته وأصالته إمنا احتل 

القلوب، ليس قلوبنا كمرصيني فقط ولكن قلوب كل العامل، وقلوب كل الذين تعامل معهم.

نحن نودعه يا أحباىئ عىل رجاء القيامة، نقدم التعزية ِباس��م الكنيسة القبطية األرثوذوكسية ويشاركنى كل 

اآلب��اء الحضور ىف تقديم التعزية لهذه األرسة املباركة وللس��يدة زوجته، ول��كل أحبائه وكل الذين عارصوه 

وتعلّموا منه وزاملوه وصادقوه وأحبوه، وليعِطنا اللَّه أن نكمل أيامنا جميًعا بسالم، وأن يعطينا اللَّه أن نكون 

بالحقيقة مثلام كان ىف ُصْنعِ السالم وىف تعليم األجيال وىف اإلخالص للوطن.            

إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.

جنازة الدكتور بطرس بطرس غالى
 18 فرباير 2016

الكنيسة البطرسية - القاهرة 
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 أرحب بكم جميًعا ىف هذه األمس��ية الجميلة..أرحب بأحبائنا السادة الوزراء أ/حلمى النمنم وزير الثقافة، 
و د/ غ��ادة واىل وزي��رة التضامن االجتامعى، والس��يد وزير االوقاف والدكتور/ حم��دي زقزوق، والدكتورة 

فينيس كامل،أرحب باألحباء السفراء وممثىل الدول.

سوف أتحدث عن ثالث نقاط  »الجائزة - صاحبة الجائزة – الفائز بالجائزة«. 

اجلائ��زة: جائزة الثقاف��ة والعلوم والخدمة، هى إحدى الصور املهمة جًدا ىف مجتمعنا، املجتمع الذى يكرم 
رموزه ىف حياتهم إمنا هو »مجتمع حى«.

الثقافة والخدمة تس��تطيع أن توحدنا وتكون معربنا لكل العامل، وتعطينا أن نفهم تاريخنا وتراثنا، فالثقافة 

متنحنا أبعاد جديدة ىف حياتنا اإلنسانية، للثقافة دور هام جًدا ىف حياة الشعوب فهى تعطى املكانة الالئقة 

أمام شعوب العامل، الثقافة التى تتحول إىل خدمة لكل إنسان هذه عالمة من عالمات النجاح ىف أى مجتمع.  

م ِباسمها الجائزة، هى منوذج رفيع من رواد العمل  صاحبة اجلائزة: الراحلة الغالية/ عال غبور، التى تُقدَّ
اإلنس��اىن ىف مرص، اهتمت بالطفولة والصحة.. أهمها مستشفى »57357« هذا الرصح العمالق الذى جعل 

اسمها خالًدا وسيظل.

 عال غبور قدمت دون أن يطلب منها أحد هذا، دافعها اإلنس��اىن هو أن تخدم األطفال ..أنه أرقى ما يكون 

من شعور، قدمت عمالً إنسانًيا ملس كل القلوب، وخلّدت اسمها بحروف من نور لِاَم قدمته من خدمات.

الفائ��ز باجلائ��زة اليوم املهندس/ س��امى فهيم، ال��ذى قام من خالل مجاله ىف الهندس��ة بخدمات جليلة 
للكنيس��ة ولوطنه ولش��عب مرص، إن الحياة ليست سهلة، وتحتاج أن نسلمها إىل أبنائنا بالجهاد، ونرى هذا 

ىف إرصاره عىل النجاح والتفوق. 

إرصار أن يحص��ل عىل امتياز ىف الس��نة األوىل ويأخذ مكأفاة تفوق من الكلي��ة، ويعمل ىف القطاع العام ىف 

الوط��ن ثم خارج مرص ..يبدأ صغريًا ثم يكرب، إنه من املهندس��ني املخلصني واألكفاء الذين اجتهدوا وكافحوا 

لىك يصل ملا هو فيه اليوم، إنه منوذج إنس��اين ىف الخدمات اإلنس��انية والعمل املجتمعى أيًضا، نجتمع اليوم 

لنهنئ املهندس سامى فهيم بهذه الجائزة، ونصىل أن يبارك اللَّه كل عمل، ويبارك ىف وطًنا مرص. 

منح جائزة »عال غبور« للمهندس سامي فهيم
18 فرباير 2016

املركز الثقافى القبطى  األرثوذكسى - القاهرة

 "الثقافة واخلدمة
  تستطيع أن توّحدنا

  وتكون معبرنا
  لكل العالم

وُتعطينا أن نفهم تاريخنا وتراثنا"
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رحلة العائلة املقدس��ة لها مسار عندنا، ولها اهتامم املس��يحيني من الدولة وال سيام وزارة السياحة، نتمنى 

السالم لجميع الناس ىف كل العامل نصىل. من أجل املسيحيني واملسلمني وكل إنسان تأمل، ونصىل أن يضع اللَّه 

الرحمة والتعاطف اإلنساىن لهؤالء الذين ارتكبوا األعامل املؤملة.

نصىل من أجل حل مشاكل العراق وأن يحل اللَّه بسالمه عىل كل العامل.
أهالً وس��هالً بك��م ىف املقر البابوى للكنيس��ة القبطية االرثوذكس��ية 

بالقاهرة، سعداء لزيارة فخامة الرئيس فؤاد معصوم. 

إن الع��راق تحت��ل مكانة كب��رية ىف قلوبنا فنحن هن��ا ىف مرص ندرس 

حضارة ما بني النهرين مع دراستنا للحضارة املرصية، فالعراق لها باع 

طويل ىف الحضارة وكذلك التاريخ املسيحى، فنجد ىف التاريخ الرهباىن 

أن هناك عالقات بني أديرة مرص والنس��اك الذين وصلوا حتى العراق 

وما بني النهرين واآلثار تحىك ذلك.

نحن نتابع ما يحدث ىف العراق س��واء ىف التاريخ القديم أو الحديث 

ونتمن��ى للعراق أن يعود إىل مجده وحضارته وفاعليته كدولة عربية 

شقيقة لها كل التقدير واالعتزاز، وكمرصيني نفرح كثريًا بأى إنجاز يتم 

هناك، ونتمنى أن نرى العراق ىف صورته البهية ومستقبله األفضل.

س��عداء أن هناك كنيس��ة قبطية ىف بغداد، ولدين��ا راهب هناك هو 

الراه��ب مين��ا األورش��ليمى، وهذا ما يبني س��امحة ه��ذا البلد. إن 

الشعوب تريد أن تحيا ىف سالم.

وىف مرص ثورة 30 يونيو والتى كانت اس��تكامالً لثورة 25 يناير وهى 

ثورة فريدة ب��دأت تضع مرص ىف مكانتها وق��د أكملت مرص خارطة 

الطريق: دستور جديد، رئيس منتخب، برملان منتخب، وكذلك هناك 

املرشوع��ات التنموي��ة الكربى والتى س��وف تنقل م��رص نقلة كبرية، 

وأظنكم تتابعون مرشوع قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، 

ومرشوع ش��بكة الط��رق الذى يرب��ط مرص كلها، وم��رشوع املحطة 

النووي��ة ىف الضبعة، بصف��ة عامة هناك نهضة ىف م��رص والعمل من 

أجل املس��تقبل، األهم هو الجدية التى يعمل بها املسئولون: الرئيس 

ورئيس الحكومة، وهذه تعطينا أمل ورؤية للمستقبل.

مرص تاريخًيا هى البلد الوحيد ىف العامل التى زارها الس��يد املسيح ىف 

طفولته حين��ام تعرّض لإلرهاب، وكانت امل��الذ اآلمن له، وملا جاءت 

العذراء مريم والطفل يس��وع ويوس��ف النج��ار زاروا مرص كلها من 

الشامل للجنوب ومن الرشق للغرب، وهي بركة خاصة ملرص.

استقبـال الـرئيس العـراقي فـــؤاد معصــوم
 8 مارس 2016

املقر البابوى - القاهرة
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أف��رح وأس��عد معكم كثريًا، نس��عد بحضور جميعكم ومضيفن��ا الكريم الدكتور القس أندريا زىك ورؤس��اء 

الكنائس وكل اصحاب النيافة والس��يادة، وأنا أول مرة أحرض إىل هنا فأشعر بالفرح، ونحن نستمع للكلامت 

الطيبة والرتانيم والش��عر الذى يحمل كله مشاعر طيبة، ترتدد ىف ذهنى عبارة بولس الرسول »محبة املسيح 

تحرصنا« وهى كلمة كبرية للغاية، إننا خمسة أعضاء ىف املجلس والكنائس غري الظاهرة هى ىف قلوبنا.

والخمس��ة تعبري القوة، والسالم باليد الواحدة كأننا ىف نداء يومى للعمل املشرتك والوحدة، ولفت نظرى أن 

القاعة مثمنة األضالع، ورقم 8 رمز لألبدية وكأننا ىف السامء بروح واحدة ومحبة واحدة.

أتذكر كلامت القديس أوغس��طينوس: »بحثت عن اللَّه ومل أجده وبحثت عن نفىس ومل أجدها ولكننى حني 

بحثت عن اآلخر وجدت الثالثة«.

إن اجتامعن��ا رم��زى وروحى، ونحمل خدمتنا ىف قلوبنا ونقدمها عىل أس��اس من املحب��ة، نقدمها للمجتمع 

املرصى كله وننرث بواسطتها بذور املحبة لننمو مًعا ىف نسيج واحد قوى متجانس.

ومجلس كنائس مرص هو منو هادئ نحو الصوت الواحد والرأى الواحد وهو رمز الحياة، فالشجرة التى عمرها 

مئات السنني تنمو بهدوء وثبات، والنمو الهادئ دليل أننا نسري ىف طريق واضح.

ولنا 3 محاور أساسية:

- املفت��اح األول العق��ل املنفت��ح: نريد أن نصل لكل عضو من أعضاء جس��د املس��يح أن يتمتع بامتالك 
العقل املنفتح، فالعقول تتأثر بالبيئة، ولكننا ىف املسيح منتلك العقل املنفتح، هكذا ىف سفر األعامل بعد 

حلول الروح بدأ الرسل ينتقلوا للعامل من أورشليم الصغرية، شعوب وثقافات وبالد ال سبيل لها إال من 

خالل العقل املنفتح، لذلك مسئوليتنا أننا نساعد الكل عىل امتالك هذه النعمة.

- املفت��اح الثان��ى هو القلب املتس��ع: ألن ضي��ق القلب ال يقدر عىل التعاون، وىف زي��ارىت ألرمينيا كانوا 
يهتم��ون بفاكهة الرمان، ورشحوا ىل كيف أنها متثل جس��د املس��يح، وترمز للح��ب، وبها العصري األحمر 

وكلها مرتاصة بجامل وبينها ورق أبيض صغري تعبري عن الحب الصاىف، القلب املتس��ع املشجع واملرحب 

واملتط��وع واملحب للوطن وللقارة وللعامل كله لإلنس��اين،. ىف الدي��ر يعلموننا أنك تعيش وحدك ولكنك 

تحمل العامل ىف قلبك ومس��ئول أن تصىل للعامل كله. عندما نرى املس��يح فوق الصليب يتسع قلبه حتى 

لصالبيه، قلب يتخطى حواجز اللغة والثقافة والتعليم.

- املفتاح الثالث الروح املتضع: لتكملة هذا املثلث يجب أن منتلك الروح املتضع، واملس��يح علمنا كثريًا 
وقدم درًس��ا وانحنى وغس��ل أرجل التالميذ، مع أن املنطق يقول أن ذل��ك الدرس يكون ىف األول لكن 

املسيح أجله ليكون أهم درس هو آِخر درس، وقبل الصليب، فال يُنىس.

احتفالية مرور ثالث سنوات على تأسيس مجلس كنائس مصر
 15 مارس 2016

 القاهرة

إن جلس��تنا عىل مائدة خامسية األضالع متساوية، هدفها أن نهزم األفكار التى بداخلنا من عظمة أو افتخار 

.....ويذكرنا بامتالك الثالثة مفاتيح، الفكر املنفتح والقلب املتسع والروح املتضع. لنا رؤية بعيدة بزرع هذه 

املفاتيح الثالثة ىف أوالدنا فكيف أُخرج أطفاالً وش��بابًا وأكلرييكيني وكهنة وقسوًس��ا بهذا الفكر، هذا الهدف 

املنشود نسعى إليه، نقول كل يوم لنصل إىل إتحاد اإلميان.

س��عيد بكم جميًعا…وسعيد بروح الرشكة واملحبة والخدمة التى تحملونها جميًعا ىف قلوبكم، كام أقدم كل 

الش��كر لقدس أبونا بيشوى حلمى، وتعب التأسيس والبداية بروح واحدة مع الكل، وأرحب باألمني الجديد 

الدكتور القس رفعت فتحى الذى قدم الشعر، وأشكر نيافة األنبا دانيال إلعطاء دفعات لعمل املجلس وكل 

اللجنة، وأرحب برئيس اللجنة التنفيذية الجديدة.
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نحن س��عداء بترشيف جاللة امللك حمد بن عيىس العاهل البحرينى، وكل أحبائنا والوفد املرافق له، ىف أول 

زيارة كرمية لجاللته للمقر البابوى بالكاتدرائية املرقس��ية، إننا نفرح كثريًا بالعالقات الطيبة بني دولتى مرص 

والبحرين عىل مس��توى القيادات الرس��مية، ممثلة ىف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيىس وجاللة امللك حمد 

بن عيىس، وعىل املستوى الشعبى بني شعبى مرص والبحرين. 

فنح��ن نحمل ذكريات طيبة ململكة البحرين من خالل أبنائنا املرصي��ني هناك، وكذلك أبنائنا األقباط الذين 

يحكون لنا عن سامحة البحرين. إن البحرين مبوقعها ىف وسط الخليج العرىب وما تحتويه من جزر ومرتفعات 

تعت��رب من أجمل البالد، والتى نطوق أن نزورها ونس��تمتع بج��امل الطبيعة  التى فيها، وعلم البحرين الذى 

يحت��وى عىل اللونني األبيض واألحمر أحد الروابط املش��رتكة بيننا، ليس هذا فقط بل أن تاريخ العالقات بني 

مرص والبحرين زاخر باملواقف التى تعكس العالقات الودية العميقة بني شعبينا.

وهن��اك مرصيون لهم أكرث من 30 س��نة يقيم��ون ىف دولة البحرين، وصارت البحري��ن مبثابة وطنهم الثاين. 

��ن موقف البحرين ىف  فاملرصي��ون يجدون القل��وب املفتوحة واملحبة الفياضة م��ن جالله امللك، ونحن نُثمِّ

احتضانها للمرصيني جميًعا، وكذلك افتتاح وتسهيل إنشاء كنائس لخدمة كل الطوائف هناك،  وأننى أعلم أن 

البحرين تحتضن جنس��يات وأديان كثرية، فنذكر ونثمن املواقف اإليجابية الكثرية ململكة البحرين ىف وقوفها 

مع مرص ىف األزمنة الصعبة. 

إننا سعداء بترصيحات الرئيس السيىس أن الحكومة املرصية والشعب املرصى يقف مع جاللة امللك وشعب 

البحرين وتسانده.

أود أن أتحدث عن تاريخ الكنيسة املرصية، فقد بدأت عىل يد مارمرقس الرسول ىف مدينة اإلسكندرية، وقد 

كانت اإلس��كندرية هى أول مدينة نالت اإلميان املسيحى، وهى من أقدم كنائس العامل و التسمية الرسمية 

للبطريرك القبطى هى بابا اإلس��كندرية وبطريرك الكرازة املرقس��ية، بالرغم م��ن أن املقر البطريرىك هنا ىف 

القاهرة.

والكنيسة مؤسسة روحية بالدرجة األوىل وهى كنيسة وطنية، وهى املؤسسة الوحيدة التى مل تُحَتل عرب 20 

قرنً��ا م��ن الزمان، ولنا كنائس ىف معظم بالد العامل، نحن هنا نتمت��ع بعالقات طيبة مع كل أطياف املجتمع، 

ومع الرئيس والحكومة واألزهر، ونحاول أن نعمل معا ونبنى بالدنا ونكون بالحقيقة ُرسل سالم ىف املنطقة. 

فرحتنا اليوم فرحة كبرية وزيارة جاللتك غالية علينا، وِباس��م الكنيس��ة واألس��اقفة والخدام نرحب بجاللتك 

وبكل الوفد املرافق ونتمنى لكم إقامة طيبة ىف وطنكم الثاىن مرص.

استقبال العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى
 27 أبريل 2016

املقر البابوى  - القاهرة
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أس��عد معكم ىف هذا اللقاء املتميز عىل أرض مرص، مبش��اركة الدولة ومش��يخة األزهر وكل هذا الجمع من 

الحض��ور.. ُس��ِئَل فيلس��وف ذات يوم وق��ال: هل ما زال اللَّه يح��ب البرش رغم الرش املوج��ود ىف العامل، رد 

الفيلس��وف: نعم ما زال يحب البرش والدليل عىل ذلك والدة أطفال كل يوم. هذه العطية الس��اموية أغىل 

عطية عىل وجه األرض والتى تحتاج منا كل عناية، إذا قىض الطفل طفولة سعيدة صار صالًحا ىف وطنه.

ملاذا هذا العنف الذى مُياَرس ضد األطفال؟

انرصاف الكبار عن رعاية الصغار وتركهم للميديا، لدرجة أنهم أطلقوا عىل التليفزيون األب الثالث.

انتش��ار التكنولوجيا عندما يستخدمها األطفال متألهم باإلثارة. املوبايل مثال يف ألعابه أو استخدامه وأرضاره 

عيل الطفل، اللعب الخشبية مثال كانت تستنفذ طاقتهم بطريقة ايجابية.

أش��كر املنظمة الهتاممها بهذا األمر ومش��اركة الكنيسة واالزهر والحكومة يف هذا اإلصدار للتوعية، التوعية 

مسئولية علينا جميًعا.

أق��رتح: نتبنى جميًعا مب��ادرة توعية ونوجهها ل��كل املعنيني بالطفولة، وممك��ن أن يتبناها كل بيت »حب 

وحضن لكل طفل« .

نف��وس أطفالنا يجب أن تش��بع بالحب، وإذا ش��بعت بالحب م��ن خالل الوالدين تولَّدت مش��اعر الرحمة 

والتس��امح، ومجرد الصوت العايل داخل البيت يُعَترب ش��كالً من أشكال العنف، الحب يجعل الصغري ال ميكن 

أن ميارس عنًفا ضد أحد.

أُصيل إىل اللَّه أن تزداد هذه املبادرات اإلنسانية لخدمة املجتمع والوطن.

مؤمتر "مًعا نحمي األطفال من العنف" الذي تنظمه اليونيسيف
9  مايو 2016

القاهرة

 "نفوس أطفالنا 
يجب أن تشبع باحلب

وإذا شبعت باحلب من خالل الوالدين
 توّلدت مشاعر الرحمة والتسامح"
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وعىل املستوى املرصي نتبادل هذه املحبة األخوية بني الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية ومشاركة كبرية 

من الكنيستني من األساقفة والكهنة والرهبان والراهبات واألراخنة يف جوٍّ من املحبة القلبية واألشواق املشرتكة 

نحو الوحدة املسيحية التي يريدها املسيح القدوس لنا جميًعا »ليكون الجميع واحًدا« )يوحنا 17: 21(.

أنا س��عيد ألن متانة العالقات بيننا تتقوي عاًما بعد عاًما ، وانفتاح القلوب واألفكار يتزايد ايجابًيا وهذا هو 

عملنا جميًعا يف محبة املسيح الواحد الذي يجمعنا وميهد طريق الوحدة والرشكة الكاملة بني أعضاء جسده 

املقدس يف كنيس��ته املباركة، وهذا ما ملس��ناه يف خطوات الحوار القائم واملستمر بني الكنائس االرثوذكسية 

االورينتال والكنيسة الكاثوليكية ، والذي متت أحدث مرات انعقاده بالقاهرة يف شهر فرباير املايض، وتواُصل 

هذا الحوار الالهويت يُرثي فهمنا املشرتك.

هذه املحبة واملودة األخوية نس��تمدها من قول القديس بطرس الرسول يف رسالته الثانية حني قال » وأنتم 

باذلون كل اجتهاد - قدموا يف إميانكم فضيلة، ويف الفضيلة معرفة ويف املعرفة تعفًفا، ويف التعفف صربًا، ويف 

الص��رب تقوى ويف التقوى مودة أخوية، ويف املودة األخوية محبة ألن هذه إذا كانت فيكم وكرثت، تُصريكم ال 

متكاس��لني وال غري مثمرين ملعرفة ربنا يسوع املسيح ألن الذي ليس عنده هذه، هو أعمى قصري البرص، قد 

نيس تطهري خطاياه الس��الفة لذلك باألكرث اجتهدوا أيها اإلخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتني. ألنكم 

إذا فعلتم ذلك، لن تزلوا أبًدا« )2 بط 1 : 5 �� 10(.

نش��كر اللَّه الذي يس��اعدنا بقوة يف خدمتنا الكنسية وشهادتنا املسيحية ويف عالقاتنا الطيبة مع كل املجتمع 

املرصي وهيئاته، والذي تقوم فيه الكنيس��ة املرصية بدور روحي وطني ُمخلِص من أجل كل املرصيني، ومن 

أجل السالم االجتامعي والعيش املشرتك املثمر، تحت قيادة سياسية واعية ومجتهدة .

ويف نفس الوقت نحاول بالصالة والعمل والخدمة مس��اندة إخوتنا املُتعبني يف كُلٍّ من س��وريا والعراق وبالد 

أخ��رى من أجل حم��ل الصليب ومحاولة التخفيف عنهم يف هذه الظروف القاس��ية من الرصاعات والعنف 

الالإنساين .

وإذ نتابع خدمتكم ومحبتكم يف زيارات وأتعاب كثرية نصيل من أجلكم ليتم عمله فيكم ويثمر الثامر التي 

متجد اس��مه القدوس يف كل مكان تذهبون إليه.كام نتطلع إىل يوم نفرح فيه سويًا بزيارتكم إىل مرص وطننا 

الحبي��ب والذي تبارك وتقدس برحلة العائلة املقدس��ة يف مطلع الق��رن األول امليالدى، اللَّه القادر أن يفعل 

فوق كل يشء، أكرث جًدا مام نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا، له املجد يف الكنيسة يف املسيح 

يس��وع إىل جميع أجيال دهر الدهور )أفس��س 3 : 20(، دمتم يف رعاية املسيح بكل الصحة الكاملة والعمر 

الطويل. مع خالص محبتي وتقديري طالًبا صلواتكم دامئًا .

خطاب املحبة األخوية بني الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية

10 مايو 2016

 القاهرة

املسيح قام ...حًقا قام 

سالم اللَّه الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم يف املسيح يسوع ...

قداس��ة البابا فرنسيس أسقف روما ورئيس الكنيس��ة الكاثوليكية، مع ذكريات القيامة املجيدة والتي متألنا 

فرًحا ونعياًم يرسين أن أبعث برس��التي الثالثة إىل قداس��تكم يف مناسبة مرور ثالثة أعوام عىل لقائنا األخوي 

نا فيه يوًما للمحبة األخوية والصداقة الروحية بني كنيستينا يف ضوء محبة  يف روما يف مايو 2013 والذي دشَّ

املسيح املخلّص لكنيسته التي فداها عىل الصليب املقدس .

لقد كان لقاؤنا بعد أربعني عاًما من اللقاء األول الذي تم بني العظيمني الراحلني البابا ش��نودة الثالث والبابا 

بولس الس��ادس يف روما يف مايو 1973، ثم اللقاء الذي يف القاهرة عام 2000 بني س��الفي الذكر البابا يوحنا 

بولس الثاين والبابا شنودة الثالث ..
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 احتفالية إهـداء كنيسة "العـذراء املنتصـرة"
مـن الكنيسة الكاثوليكـية النمسـاوية

20 مايو 2016

النمسا

إخرستوس آنيستي ... أليسوس آنيستي

أعترب هذا اليوم هو عيد للحب وفرًحا بني الرشق والغرب، يف البداية نشكر اللَّه العظيم الذي عينه علينا من أول 

السنة إىل آخرها ... نشكر عنايته ورحمته، ثم أشكر من عمق قلبي شعب الكنيسة الكاثوليكية يف هذه املنطقة 

والتي عربَّ عنها أخينا الكاردينال كريستوف شونبورن، هذه هي املحبة العملية الجميلة التي نتمتع بها. 

البرش يا إخويت أنواع ، عندما تقابل إنسانًا قد تجد يف قلبه محبة أو سعادة أو فرح، عندما نتكلم عن املحبة 

نتذك��ر قول أحد النس��اك الذي قال: »عندما نتكلم عن املحبة انزع نعليك ألن��ك تتكلم عن اللَّه ..!!« ، وما 

أجمل املحبة عندما منارس��ها كل يوم، ومحبة أبناء الكنيس��ة الكاثوليكية هنا ألبناء الكنيس��ة القبطية تُفِرح 

قلب املسيح. ويف أول زيارة ىل بعد التنصيب لبابا روما يف 10 مايو   2013 اتفقنا عىل أمرين:

      1- أن يصيل كل منا ألجل اآلخر يومًيا.

      2- أن نجعل يوم الزيارة هو عيد املحبة األخوية بني الكنيستني وهو يوم 10 مايو.

وبالفعل ىف 10 مايو املاىض تواصلنا تليفونًيا وكان حديًثا روحًيا نابع من القلب.

لذلك أقرتح أن يكون يوم 10 مايو يف النمسا عيًدا للمحبة بني شعبي الكنيستني، ونحن نحتفل بهذا العيد بني 

الكنيس��تني ىف مرص بالفعل ونتبادل االحتفال سنويًا بني الكنيستني. وىف هذا العام كان االحتفال ىف دير األنبا 

بيشوى بحضور البطريرك الكاثوليىك ىف مرص إبراهيم إسحاق. 

اس��م الكنيس��ة جمي��ل ه��و "الع��ذراء مري��م املنت��رصة" وك��ام ذك��ر الكاردين��ال أن الع��ذراء منت��رصة 

بالح��ب وكأن ه��ذه الكنيس��ة تق��دم لن��ا كيف ننت��رص بالح��ب، وبالحقيق��ة »املحب��ة ال تس��قط أبًدا« 

ك��ام ق��ال الكت��اب. نهن��ئ غبط��ة الكاردينال عىل ه��ذه املحب��ة ونهن��ئ نيافة األنب��ا جابريي��ل، وفرحة 

الكنيس��ة القبطي��ة والكاثوليكي��ة بهذه املحب��ة التي تجمعن��ا مًعا ونعرب عنه��ا ىف هذا الي��وم، مع حضور 

 اآلب��اء األس��اقفة ىف الصب��اح واملس��اء، وحض��ور ُممث��يل الكنائس ما ه��و إال تعب��ريًا عن املحب��ة الكبرية.
 املسيح يبارك بشفاعة والدة اإلله العذراء القديسة مريم، أشكركم كثريًا.
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أرح��ب بك��م ىف مرص، مرص من أقدم الحضارات ىف العامل كله ونحن نق��ول أنها أُم كل الحضارات، وتاريخها 

يرجع إىل مئات الس��نني. ونحن نس��تطيع أن نرى أن مرص هي الدولة الوحيدة عىل الخريطة التي لها شكل 

مرب��ع فهي 1000كمX 2 1000كم2. ويف هذه الصورة الجميلة نرى ضلعان من املربع مياه، وضلعان صحراء 

ويف وس��ط ه��ذه اللوحة الجميلة يوجد نهر النيل، ومرص ه��ي الدولة األخرية يف هذا النهر الذي ميتد آلالف 

الكيلو مرتات.

تاريخ مرص تاريخ حافل، ومرص هي الدولة الوحيدة يف العامل التي مل تنقس��م ومل تندمج، ويقولون أن مرص 

م��ن عائل��ة األب فيها هو التاري��خ واألم هي الجغرافيا وبالت��ايل فهي درة الطبيع��ة، التاريخ املرصي تاريخ 

حافل، بدأ بالحياة الفرعونية، والحضارة الفرعونية ميكن أن تروها عىل مواقع كثرية يف أرض مرص من أهمها 

األهرامات التي تش��تهر بها مرص. والتاريخ الفرعوين عندما انتهي مبيالد الس��يد املس��يح بدأت املسيحية يف 

مرص يف منتصف القرن األول امليالدي. وبدأت املس��يحية يف مرص عىل يد القديس مارمرقس الرس��ول أحد 

تالميذ الس��يد املس��يح ولكن سبقه زيارة العائلة املقدس��ة إىل األرايض املرصية، وتباركت أرض مرص، ورصنا 

نطلق عىل أرض مرص وفلس��طني اسم األرايض املقدس��ة، وهي األرايض التي عاش فيها السيد املسيح. وقبل 

أن أكمل القصة، أود أن تعرفوا أن مرص لها اس��م قديم يف اللغة الفرعونية يسمى »كيمي«، وكلمة »كيمي« 

تعني الرتبة السوداء، ومن هذه الكلمة جاءت العلوم التي نسميها الكيمياء. ولذلك ميكن أن نقول أن مهد 

العلوم، والكيمياء بصفة خاصة باعتبارها ام العلوم، بدأت يف أرض مرص.

عندم��ا بدأ القديس مارمرقس بش��ارة املس��يحية عىل أرض م��رص يف حوايل منتصف الق��رن األول امليالدي، 

استشهد بسبب اإلميان املسيحي عىل أرض مدينة اإلسكندرية عام 68م. ثم بدأت املسيحية تنترش يف مدينة 

ى عاصمة العامل الثقافية بالقرون األوىل للمسيحية، وانترشت املسيحية  اإلسكندرية وهي مدينة كانت تُسمَّ

عىل أرض مرص كلها، واش��تهرت اإلس��كندرية بالتعليم املسيحي الالهويت املس��تقيم كام اشتهرت بالشهداء 

الذين ماتوا من أجل اإلميان املس��يحي، ثم جاءت الش��هرة الثالثة الكبرية من أجل الرهبنة والنس��اك. وأول 

راهب يف العامل هو إنسان مرصي من صعيد مرص اسمه األنبا أنطونيوس الكبري. 

وانترشت الرهبنة والحياة الديرية وحياة النُّس��ك من بالد مرص إىل كل العامل. ومعظم الدول يف العامل يوجد 

فيه��ا أديرة بها رهبان وأديرة أخرى بها راهبات. يوجد يف مرص خمس��ون دي��ًرا، منهم أربعون ديًرا للرهبان 

وعرشة أديرة للراهبات. وأنا بعد أن أنهيت دراستي الجامعية يف كلية الصيدلة بجامعة اإلسكندرية التحقت 

ى دير القديس األنبا بيشوي، وهو دير من القرن الرابع امليالدي. كان هذا منذ ثالثني عاًما. والدير  بدير يُسمَّ

ال��ذي أنتم��ي له يوجد به حوايل 200 راه��ب، وهو يقع يف منطقة وادي النط��رون يف منتصف الطريق بني 

القاه��رة واإلس��كندرية. وأمس كنت يف الدير أحتف��ل مبرور ثالثني عاًما عىل دخويل الدير، هكذا اس��تمرت 

امللتقى الدولي األول للشباب املسلم واملسيحي من أوروبا 
وإفريقيا ودول الشرق األوسط

 21 أغسطس 2016

املقر البابوى  - القاهرة

املسيحية عىل أرض مرص وتأسست وصارت الكنيسة املرصية كنيسة ومؤسسة روحية خالصة تخدم املجتمع. 

واس��تمرت حتى القرن الس��ابع امليالدي، وبعد الفرعونية واملس��يحية بدأ تاريخ اإلسالم يف مرص، والتحمت 

الديانات الثالثة: الفرعونية القدمية، إذا اعتربت ديانة، ثم املس��يحية ثم اإلس��الم. وحتى اليوم يعيش الثالثة 

مًعا.

وحتى اليوم نحن يف مرص نس��تخدم كلامت من اللغة الفرعونية القدمية وبدأت هذه الرحلة املش��رتكة بني 

املسيحية واالسالم والفرعونية قبلهم ومستمرة حتى هذا اليوم. يف مرص نجد الكنائس واملساجد ونجد أيًضا 

املقابر الفرعونية، إننا س��عداء أن يحرض معنا ش��باب من دول مختلفة والش��باب يعنى الحيوية واملستقبل 

والرؤية الجديدة وخطوات التقدم ىف كل املجتمع.. ، ومن اهتامم الكنيس��ة القبطية بالشباب يوجد اسقف 

ص لهم هو نيافة االنبا مويس مسئول عن خدمة الشباب ويتعاون مع وزارة الشباب املرصية. مسئول  وُمخصَّ

أخريًا إن صناعة الس��الم ىف قلب اإلنسان مرتبطة بتوبة اإلنسان، مبعنى أن اإلنسان الذى ميتلك قلًبا نقًيا تائًبا 

عن الخطية يس��تطيع أن يعيش ىف س��الم. نُصيلِّ »يا ملك الس��الم قرر لنا س��المك«، وحينام ننظر إىل صورة 

د املأساة السورية بوضوح. الطفل التى نرُِشَْت ىف العامل كله، سنجد أنها تُجسِّ

األمل معقود عليكم كش��باب أن تصريوا قادة ىف بالدكم وأن تصنعوا الس��الم عىل األرض، أش��كركم جميًعا 

وأرحب بكم ىف املقر الرسمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية، وأدعوكم لدراسة التاريخ ألن التاريخ هو باىن 

املستقبل . أهالً بكم.
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إنن��ى أقف هنا اآلن معكم وننظر إىل 

حارضنا ونتطلع إىل مس��تقبلنا ونتذكر 

م��اىض كنائس��نا ومس��يحيتنا ىف هذا 

الرشق. 

نتذك��ر الجذور القوي��ة التي جمعتنا 

جميًعا معا لُنشكِّل الكنائس املسيحية 

يف أوطاننا. إننا نتذكر كلامت القديس 

بولس الرس��ول الذى قال »ألن محبة 

املس��يح تحرصن��ا« وعندم��ا تتأمل��وا 

مع��ى ىف كلمة تحرصنا س��تجدون أن 

لها معاىن كث��رية، ميكن أن نقول عنها 

 أن محبة املس��يح مت��أل حياتنا ىف كل 

زم��ان وىف كل جيل، ومع كل إنس��ان 

وم��ع الكنيس��ة املس��يحية ىف الرشق 

األوسط.

فالكنيس��ة املس��يحية له��ا دور قوى 

وه��ى باألس��اس كيان روح��ى يهتم 

أوالً بخ��الص اإلنس��ان وأبديته فهذا 

ه��و واجبن��ا األول نح��و كل الرعية، 

 كي��ف يتمت��ع كل إنس��ان بخ��الص 

 الس��يد املس��يح وفدئه عىل الصليب 

من أجل كل إنس��ان ومن أجل العامل 

كله.

 اجتماع مجلس كنائس الشرق األوسط 
 فـي دورته احلادية عشرة

 6 سبتمرب 2016

األردن

ولكنن��ا ىف نفس الوقت لنا الدور االجتامعى كيف نخدم أوطاننا ونحن ىف مرحلة مختلفة، أيها األحباء يجب 

أن نعم��ل وأن نخ��دم من أج��ل صيانة أوطاننا، فاألوطان له��ا املعزة األوىل ىف حياة اإلنس��ان كُلٌّ ىف وطنه. 

واألوطان هى البيت الكبري الذى يجمع كل مواطنيه، نحن نرى أن دور الكنيس��ة والصوت املس��يحى بجوار 

صوت إخوتنا املس��لمني الصوت املعتدل ىف كل وطن يجب أن يتحد من أجل أن نحفظ إنس��انية اإلنسان ىف 

أوطاننا، فاإلنس��انية تُهَدر ىف أماكن كثرية نرى فيها عنًفا وتطرًفا وخروًجا حتى عن القيم واملبادئ اإلنسانية، 

علينا دور أن يكون لنا الصوت الفاعل والدور القوى والحارض ىف صيانة أوطاننا من خالل كنائسنا ومن خالل 

عالقتنا القوية التى تجمعنا مع كل إخوتنا ىف الوطن. 
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استقبال الكاردينال شونبورن كاردينال النمسا
21 أكتوبر 2016

املقر البابوى - القاهرة

أرحب بكم نيافة الكاردينال ش��ونبورن كاردينال النمسا، وكل الوفد املرافق معكم، زيارتكم قبل أن نسجلها 

بالتاريخ نس��جلها بقلوبنا....قلبكم يش��به قلب املس��يح الذى يتسع لكل أحد، نحن س��عداء ىف هذه الليلة 

باس��تقبال الكاردينال ، فنحن نستقبل املحبة ىف ش��خصه الكريم .. والكاردينال شونبورن له عالقة قوية مع 

الكنيسة القبطية ىف النمسا ، وقلبه متسع منذ عهد البابا شنودة الثالث حيث استضاف قداسة البابا شنودة 

ىف مقر اقامته ىف النمسا وحىك ىل كثريا كم كانت زيارته سبب بركة للمكان كله .

كان أول لقاء بيننا ىف مايو 2013 وىف نفس الش��هر زرت بابا الفاتيكان، البابا فرنس��يس وتالمست منذ اللقاء 

األول بكل املحبة الصافية والقلب الكارز باملسيح. وعرفت منذ تلك الزيارة أن سيادة الكاردينال مل يزر مرص 

من قبل، فطلبنا أكرث من مرة أن يباركنا ىف مرص ، واليوم تحقق هذا الوعد، ِباسم كل اآلباء األساقفة والكهنة 

والرهبان والشاممس��ة وكل الش��عب ، الجميع يرحب بك ىف املقر البابوى بالعباسية، سيادة الكاردينال جيد 

أن تزوروا مرص، البالد املقدس��ة التى تقدس��ت بزيارة العائلة املقدس��ة بزيارتها ملرص يف القرن األول، والتى 

باركت بالدنا من رشقها إىل غربها ومن ش��املها إىل جنوبها وقد بقيت مبرص أكرث من 3 سنوات. ونحن نعيش 

عىل هذه الربكة إىل هذا اليوم.

وع��ىل أرض مرص أيضا قدم كثري من الش��هداء دماءهم ، حتى أننا أخذنا ع��رص دقلديانوس وجعلناه بداية 

الس��نة القبطي��ة والتى نحتفل به��ا كل عام ىف 11 س��بتمرب.، وعىل أرض مرص ظهر الراه��ب األول القديس 

أنطونيوس الكبري وتأسست الحياة الرهبانية ... ونحن سعداء أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة األديرة القدمية 

والت��ي ترجع إىل القرن الرابع. فأى راهب ىف العامل هو تذكار ألول راهب وهو األنبا أنطونيوس مع القديس 

مكاريوس والقديس باخوميوس واألنبا بوال أول الس��واح واس��تمرت الحي��اة الرهبانية ىف مرص، ونحن اآلن 

نحاول أن تكون تعاليم املسيح هى حياتنا. ونشكر اللَّه أن الكنيسة القبطية حية بأطفالها وشعبها وبخدامها 

وآبائه��ا، والكنيس��ة القبطية حالًيا امت��دت إىل أكرث من 60 دولة، كام هى موجودة ىف النمس��ا برعاية األنبا 

جابرييل، وأقباط النمس��ا لهم محبة خاصة لسيادة الكاردينال، ففى كل مرة تزورون فيها الكنيسة القبطية 

هناك أرى تلك املحبة من الش��عب لس��يادتكم. وعند إهداء سيادتكم كنيسة كبرية لنا يف الحي 15 يف فيينا، 

كنيس��ة العذراء املنترصة، رأي��ت هذه املحبة أيًضا ىف أعني إخوتنا الكاثوليك لنا وهم يهدون تلك الكنيس��ة 

لألقباط. لقد عش��نا بذلك محبة يوحنا الحبيب عندما قال نحن ال نحب ال بالكالم وال باللس��ان بل بالعمل، 

أعلم أنكم لكم حياة رهبانية طويلة، فأعلم أنكم بدأتم الحياة الرهبانية وأنتم ىف س��ن 18 س��نة واحتفلنا 

معكم باليوبيل الفىض لكونكم أسقًفا الشهر املايض.

ونحن نفرح لهذه العالقات الطيبة بينكم وبني األنبا جابرييل ىف النمسا. فسيادتكم قلبكم يشبه قلب املسيح 

الذى يتس��ع لكل أحد، زيارتكم لنا ىف مرص زيارة بركة وزيارة فرحة لتعرفوا مس��يحيي الرشق األوسط، ولىك 

تعرفوا أيًضا تاريخ الكنيس��ة القبطية ىف الرشق األوس��ط ، فنحن نعيش حول البحر املتوسط ، ولنا حضارات 

مختلفة ، ومرص بها أكرث من حضارة .... الحضارة الفرعونية والحضارة املسيحية والحضارة العربية والحضارة 

االس��المية، نحن سعداء بهذه الزيارة فقبل أن نسجلها بالتاريخ نسجلها بقلوبنا، و نرحب بكم ونتمنى لكم 

إقامة سعيدة ىف املواقع التى ستزورونها، وأمتنى أن تتكون لكم معرفة جيدة مبرص ، وأن تتكرر هذه الزيارة، 

أهالً بكم وسعداء بكل أعضاء الوفد املرافق، ربنا يبارك وجودكم معنا وتفرحون بكل مكان تزورونه.
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نحن سعداء لزيارة هيئتكم، أشكر رئيس الهيئة ألجل كلمته عن مرص وعن الكنيسة القبطية.

الحقيقه أن العالقة بني الش��عب املرصي واليوناين عالقة قدمية وقد تكلمت ىف إحدى الكليات باإلس��كندرية 

وكان فيها كثري من اليونانيني. فالعالقة بني اإلس��كندرية وأثينا قريبة جًدا وعادات الش��عب املرصى واليوناين 

قريبة وهى أكرث قربًا عىل طريق إمياننا باملس��يح الفادي واملخلص. فمحبة املس��يح التى تجمعنا نتعلم فيها 

سويًا ونخدم بها. 

ر خدمتكم ىف هذه الهيئة يف اليونان وىف الرشق األوس��ط، ونذكر بكل فخر دور الكنيس��ة اليونانية ىف  وأنا أُقدِّ

خدمة الالجئني، فهذا هو دور الكنيسة ىف العامل، فنحن ال نخدم  االحتياجات الروحية للشبع الروحى فقط، بل 

نخدم كل اإلنسان بكل احتياجاته وهكذا علّمنا السيد املسيح ىف معجزة اشباع الجموع حني وجدهم جائعني .

أش��كر ِباس��م الوفد املرافق يل تعبكم وتع��ب صاحب القداس��ة وكل الخدام والخادم��ات املتطوعني، وكل 

الخدمات التى تقدمونها من أجل محبتكم ىف امللك املسيح.س��عداء بهذه الزيارة، وباملحبة التى نراها ىف كل 

ما تقدمونه، إننى أومن أن العمل الذى تقدمه الكنيسة له طعم آخر، لذا يوجد يف الكنيسة القبطية أسقفية 

خاصة بالخدمات االجتامعية مهمتها مساندة كل إنسان، وكام يقول القديس يوحنا ذهبى الفم: »الفقراء هم 

ُحرَّاس امللكوت« وىف هذه الخدمة نتقابل مع املسيح شخصًيا. أُصيّل من أجلكم ومن أجل خدمتكم وليبارك 

اللَّه ىف كل عطية. 

أكرر محبتى وش��كرى لكم وتقديرى لعملكم، واملس��يح الذى أش��بع الجموع بالخمس خبزات والس��مكتني 

يس��تطيع أن يش��بع كل املحتاجني والالجئني من كل مكان. أشكر محبتكم وزيارتكم ملرص سوف تكون سبب 

سعادة كبرية لنا.

زيارة هيئة »الرسالة« باليونان
 8 ديسمرب 2016

 أثينا - اليونان

صاحب القداسة رئيس األساقفه / ايرونيموس، أصحاب النيافة األحبار األجالء أعضاء املجمع املقدس الدائم 

للكنيسة اليونانية األرثوذكسية وأعضاء اللجان املجمعية للعالقات االرثوذكسية واملسيحية، اإلخوة األحباء ىف 

املس��يح، يطيب ىل ِباسم الكنيسة القبطية املرصية األرثوذكسية أن نزور بالدكم الجميلة للمرة األوىل ونحن 

سعداء بحفاوة االستقبال وكأننا ىف بيتنا .

جئنا إليكم من األسكندريه التى بناها اإلسكندر األكرب وصارت كرسًيا رسولًيا ىف بالدنا العزيزة مرص - صاحبة 

التاريخ والحضارة واألرض املقدس��ة التى داس��تها أقدام العائلة املقدس��ة ىف هروبه��ا ىف بداية القرن األول 

امليالدي ومكثت بها ثالث سنوات وستة أشهر، وباركت أرضها رشًقا وغربًا شامالً وجنوبًا.

 كام جاءها القديس مرقس الرس��ول الطاهر والش��هيد واستش��هد عىل أرضها ىف مدينة اإلس��كندرية حواىل 

ع��ام 68 ميالدي��ة، بالدنا مرص التى أنجبت مؤس��س الرهبنة األول ىف العامل القدي��س أنطونيوس الكبري أب 

الرهبان.

 

جئنا إىل أرض اليونان املباركة والتى داس��تها أقدام بولس الرس��ول الكارز العظيم والتى أنجبت القديس��ني 

وحوت اآلثار والكنائس واألديرة املقدس��ة، إن لنا تاريًخا وتراثًا مشرتكًا ولنا أجيال وأجيال عاشت ىف البلدين 

وصار التشابه والتامثل بيننا أكرث من أى نقاط خالف او اختالف ، ونذكر بالخري مجهودكم يا صاحب القداسة 

ىف موضوع االعرتاف بالكنيس��ة القبطية ضمن س��ت كنائس مسيحية، والذى تم ىف الربملان اليوناىن ىف أكتوبر 

2014. كام نش��كركم عىل الدور اإلنساىن ىف مس��اعدة املهاجرين القادمني من بالد الحرب والدمار، ووجدوا 

مكانًا آمًنا عىل أرضكم وميكن أن يكون للكنيسة القبطية باليونان دور ومساعدة مع هؤالء املهاجرين الجدد، 

ولنا عالقات طيبة وزيارات متواصلة مع البطريرك ثيوذوروس الثاىن بطريرك اإلسكندرية ومع الكثريين من 

روس��اء الكنائس األرثوذكسية، وكل هذه الزيارات واملقابالت تساعدنا ىف بناء جسور املحبة القوية من أجل 

الفهم املشرتك بالدراسة والحوار الالهوىت املستمر. 

لقاء املجمع املقدس بالكنيسة اليونانية
 8 ديسمرب 2016

 أثينا - اليونان

إننى أسعى ىف كل زيارىت الخارجية إىل إيجاد 

أرضية املحبة املش��رتكة والتواصل املس��يحى 

بني كنائسنا لقد تقابلت مع صاحب القداسة 

البطريرك املس��كوىن برثولوم��اوس ىف ميالنو 

وىف فيينا ىف عام 1992، كان لنا توقيع اتفاقية 

الخريس��تولوجيا بدير األنبا بيش��وى بوادي 

النط��رون ىف مرص، ولنا أم��ل ىف التقارب من 

خالل الحوار الذى يجب أن يستمر ويتواصل 

ىف محب��ة املس��يح حت��ى نن��ىس الخالفات،

 "نشكركم ألن لكم دور إنساني
  فـي مساعدة املهاجرين القادمني

  من بالد احلرب والدمار 
ووجدوا مكاًنا امًنا على أرضكم"
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ومنت��د مًعا نحو رغبة املس��يح أن يكون الجميع واحًدا )يو 17 : 21( ويكون الصوت املس��يحى األرثوذكيس 

واح��ًدا ىف هذا العامل املضطرب والذى تواجه فيه مش��كالت العنف واإلره��اب واإلباحيات، وضياع املبادئ 

والقيم س��واء ىف منطقة الرشق األوس��ط أو حوض البحر األبيض املتوس��ط. وهنا أود أن أطرح أن يكون لنا 

تعاون متبادل بني كنيستنا ىف مجاالت الثقافة والتعليم عن طريق تبادل املنح ووسائل التعلُّم.

إننا نتطلع إىل املحبة التى ترفع كل حواجز بيننا  عن طريق الروح القدس لىك تنزع كل فرقة وابتعاد وخصام 

املاىض، لهذا نحتاج أن نرشح لشعوبنا أى اتفاق الهوىت مشرتك نصل إليه من أجل هذا الهدف، إننا نتذكركم 

ىف كل ي��وم حني نس��تخدم لغتنا القبطية ىف صلواتن��ا ألنها تحتوى عىل الحروف اليونانية مع إضافة س��بعة 

ح��روف من الهريوغليفية املرصية القدمية، باإلضافه لقطع أخرى كامل��ة نصليها باللغه اليونانية حتى اليوم 

ولكن ننطقها بنطق قبطي.

أخريًا يا صاحب القداسة وكل إخوىت األحباء سالم اللَّه الكامل الذى يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم 

ىف املس��يح يس��وع، اننى أكرر ش��كرى وتقديرى ملحبتكم وحفاوتكم وأدعوكم لزيارة بالدنا مرص وكنيس��تنا 

املرصية ىف الوقت الذى ترونه مناسًبا لكم ... دمتم ىف محبة ربنا يسوع املسيح. 

 "نحتاج أن يكون الصوت املسيحى األرثوذكسى واحًدا 
 فـي هذا العالم املضطرب

 والذي نواجه فيه مشكالت العنف واإلرهاب 
 واإلباحيات وضياع املبادئ والقيم

ومنتد مًعا نحو رغبة املسيح أن يكون اجلميع واحًدا"
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أشكركم كثريًا عىل هذه الفرصة الطيبة التي التقي فيها بحرضاتكم، وأشكر الرئيس لهذا التجمع كام أشكركم 

عىل الكلامت الطيبة، وأود أن يكون حديثي عن جزئني:

1- اإلنس��ان املرصي تجتمع فيه كثري من الحضارات؛ الحضارة الفرعونية واآلس��يوية واملس��يحية والعربية، 

ومرص تأخذ شكل مربع بطول 1000 كم ضلعني ماء وضلعني صحراء، والنيل يجري يف وسطها، ويسكن حوايل 

99 % م��ن املرصي��ني حول النيل ونحن نرشب من��ه املاء، واالعتدالية والوس��طية، ويف مرص نعترب أن املرصي 

ل��ه أب هو النيل وأُم هي األرض. مرص نش��أت فيها الحضارة الفرعونية ث��م الحضارة الرومانية ثم الحضارة 

املس��يحية والحضارة االس��المية، ومرص هي التي علّمت العامل فن )األعمدة( يف عرص املسيحية بنيت املنارة 

ويف اإلس��الم بُنَيت املئذنة، مرص مؤخًرا تعرضت لعدة ث��ورات وكثري منها إيجايب  وأي تغيري يحتاج إىل وقت 

وبالذات تغيري الفكر. 

ورغم أن العالقة بني الكنيس��ة والدولة عالقة طيبة إال أنه مل يحدث أن قام رئيس الدولة بزيارة الكنيس��ة إال 

منذ سنتني فقط حني قام الرئيس السييس بزيارة الكاتدرائية ليلة عيد امليالد.

والربملان املرصي للمرة األوىل يكون فيه )39( عضوا مرصيًا مس��يحًيا، يف مرص كانت الكنائس مبني بال قانون 

وكان يحدث مش��اكل كثرية، أما اآلن تم عمل قانون لحل هذه املش��كلة حتى أن الكنائس التى بُنيت بدون 

ترصيح سوف يتم االعرتاف بها. 

يقولون عن الرشق أنه معبد كبري، والغرب يقولون عنه أنه معمل كبري، وهذه املنطقة يس��كن فيها كثري من 

إخوتنا املسلمني واملسيحيني فهذا يحتاج وقت. 

2- الرؤي��ة الكنس��ية لِاَم يح��دث يف العامل هَي ككقول الكتاب: »النفس الش��بعانة تدوس العس��ل وللنفس 

الجائعة كل ُمرٍّ حلو«، هذه اآلية ترشح س��بب الحروب والدمار الذي يحدث ، الن النفس الش��بعانة تدوس 

العس��ل، فاإلنس��ان ُخلَِق ويحتاج إىل املحبة ، ليش��بع منها داخل مجتمعه وداخل ارسته وكنيسته ومسجده 

وحينها يستطيع أن يدوس أي إغراء، وللنفس الجائعة كل ُمرٍّ حلو ، فالجوع الروحي والنفس التى ال تجد هذا 

الحب تنحرف إىل اإلرهاب، وإذا شبع اإلنسان لن يلجأ إىل العنف والحرب ، ولكن وبسبب األجهزة الحديثة 

زاد يف اإلنسان جفاف قلبه.

أكرر ش��كري العطائنا هذه الفرصة مبقابلتكم وأرجو لكم دامئًا النجاح، نُصيل من أجل كل مناطق اإللتهاب. 

أشكر كل البلدان التي ساهمت يف مساعدة املهاجرين، وأشكركم جميًعا.

إحتــاد البرملــانيني األرثـوذكـس األوروبـي
 9 ديسمرب 2016

 أثينا - اليونان
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عىل رجاء القيامة نودع هذه النفوس، ونحن ىف شهر التسبيح نستمع للشهيد القديس بولس الرسول عندما 

يق��ول: »َفإِىنِّ أَْحِس��ُب أَنَّ آالََم الزََّماِن الَْحارِضِ الَ تَُقاُس ِبالَْمْجِد الَْعِتيِد أَْن يُْس��َتْعلََن ِفيَنا.« وهذه اآلالم مهام 

بلغت ال تُقاس بأي مقدار باملجد الذى يُس��تعلَن، نحن نودع هذه النفوس فإنه »ليس موت لعبيدك بل هو 

َر لكنيستنا املرصية تقديم الشهداء فهى منذ القرون  انتقال« فال يتم يشء عىل األرض إال بسامح من اللَّه وُقدِّ

ى بهذا. األوىل تُسمَّ

ومنذ بداية املسيحية قدمنا أطفال بيت لحم شهداء. واستمر عمل الكنيسة عىل الدوام ومعروف أنها تقدم 

بنات وأوالًدا وش��بابًا وش��ابات وأطفاالً وكباًرا، إننا نقدم ش��هداء أمام الله. وعمل الشهادة يربطنا بالسامء، 

وه��م يرفعون قلوبنا أمام اللَّه، وىف كل قداس يص��ىل الكاهن ويقول: »أين هى اآلن قلوبكم«. فرند ونقول: 

»هى عند الرب«، بالطبع نتأمل النتقال هؤالء، ونتأمل لهذا الرش الذى صار أداة يؤذون بها مش��اعر وأعصاب 

الناس.

إنه مصاب للوطن ولكل املرصيني وعندما نقف أمامهم ونفتح سرت الهيكل كأننا نرى نفوسهم منطلقة. نرى 

كأنن��ا نضع عليهم أكاليل، فه��م انتقلوا وقت الصالة وما أروع هذه اللحظة كان��وا يف صالة القداس لريفعوا 

قلوبه��م فقبلها اللَّه وارتفعت نفوس��هم. نتأمل ملا حدث ولكننا ننظر للس��امء وهم مل يذهبوا ىف وقت صالة 

وص��وم فق��ط، ولكن أيًضا ىف يوم األحد، وهو يوم القيامة لذل��ك نودعهم عىل رجاء القيامة، وهم ذهبوا يف 

ش��هر كيهك »الش��هر املرميي« الذى نطوب فيه العذراء مريم، فأراد اللَّه تكرميهم. وأيًضا هذا اليوم احتفال 

بدخول العذراء الهيكل.

ونحن نودعهم ونستودعهم ىف أورشليم الساموية لكيام يفرحوا معها ومع القديسني، اآلن عيوننا ال ترى إال 

السامء وقلوبنا نحو السامء، وإن كنا نحزن ونتأمل ولكن قلوبنا املرفوعة ترفع حياتنا نحو السامء، أما َمْن هم 

كانوا س��بًبا ىف هذا األذى يجب عليهم أن يتذكروا صوت اللَّه عندما اعتدى قايني عىل أخيه هابيل، فقال له 

»أي��ن هابي��ل أخيك؟ إن دم هابيل يرصخ ىف كل األرض« فأنت أيها املدب��ر لهذه الفعلة مهام كان وجودك، 

سوف ال تعرف راحة ضمري وال راحة قلب هنا عىل األرض، ولكن ليس من أجل أغراض أرضية فعلت وتظن 

أنك حققت نرصًا ، هذا وأنت تنتظر دينونة أمام اللَّه الحى. ماذا تستطيع أن تقول أو تربر ما صنعته، واللَّه 

ال��ذي يعرف الخفي والظاهر ، بعد ما تس��ببت فيه من آالم. وعندما يُذكَر م��ا يحدث أمام اللَّه الذى الكل 

مكشوف أمامه، هل فكرت ىف وقفتك ومصريك يوم الدينونة وهالكك الذى بال نهاية؟ ىف العار الذى سيلبسك 

وقت الدينونه؟ ال تحسب أنك حققت شيًئا.

ف��األمل الذى س��ببته لن��ا جميًعا ىف مرص والعامل، هذا األمل س��وف يح��ل عليك وميألك وس��رتى أن ما فعلته 

سينعكس عليك، وتعيش ىف هالك. 

جنــازة شهــداء البطرسيــة
 12 ديسمرب 2016

كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسوىل - القاهرة

نحن نعلم أن ش��عبنا املرصى ال يعرف العنف واإلره��اب، والتاريخ املرصي نقي، ولكن إن كنا نتعرض لهذه 

األفعال ويذهب ضحيتها ش��هداء يف كل موقع، إن س��فك الدم عقابه شديد أمام اللَّه، إننا نودع إخوتنا وكلنا 

رجاء فهم سبقونا ليتمتعوا بالوجود أمام الله، وكل ما عاشوه يعرب عن فرح ساموى، وهم اآلن ىف معية إلهية، 

والله اختارهم لكيام يُعيِّدوا معهم ىف الس��امء، حيث ال يوجد مرض أو ضيق أو هّم، لقد ابتعدوا عن األرض 

والرتاب، اختارهم اللَّه ليعيدوا معه ىف الس��امء. إننا إن كنا هنا نفرح بني وقت وآخر فهناك س��نفرح دامئًا ، 

وهناك الس��الم، ال يوجد ضيق أو عنف أو أمل. نفرح ونتعزى بوعود الكتاب املقدس وتعزيات اآلباء األحباء 

واأللحان التى تعزى قلوبنا ونتعزى، وباهتامم الوطن والتكريم الذى تقدمه الدولة. 

لوا يف التاريخ ويُصلّوا من  نحن نودعهم وكلنا رجاء واملوت طريق األرض كلها، ولكن هذه الباقة املختارة يُسجَّ

أجلنا ومن أجل ضيقنا وبالدهم، عندنا رجاء ونظرة للسامء، فالكنيسة كنيسة منترصة وتكريم مرص ومشاركة 

كل اآلباء نحن نشكرهم، ونشكر كل َمن قدموا لنا واجب العزاء وهم باآلالف، وىف مقدمتهم الرئيس السيىس 

والبابا فرنسيس وكل مسئويل الدولة، وألننى قادم من اليونان أيًضا، فإننى أنقل لكم تعزيات رئيس أساقفة 

اليونان والرئيس اليوناىن والجميع متأمل.

ونحن نودعهم عىل رجاء القيامة، وهم يقدمون لنا رس��الة س��امئية تقول: اس��تعدوا فليس البكاء بالصوت 

ولكن بالقلب، وحوِّل أملك لصالة ولنس��تعد لألبدية. ويحفظ اللَّه بلدنا من كل رش ونعلم أن من يفعل هذا 

ال ينتمي ملرص. يعزينا اللَّه جميًعا. 

ِباس��م املجمع املقدس واملجلس املىل وهيئة األوقاف والهيئات القبطية أتقدم بالش��كر للجميع. وإللهنا كل 

مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.
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أرحب بكم ىف املقر البابوى بالكاتدرائية املرقس��ية، أري��د أن أرجع معكم بالزمان قليالً ... يف التاريخ كانت 

مرص تعيش الحياة الفرعونية وكانت الحياة الفرعونية متتاز بأمرين :

          1- املعابد أى العبادة واآللهة والحياة األخرى. 

          2- الحياة لذا اشتهروا بالعلوم والهندسة. 

فالهرم عىل سبيل املثال هو عبارة عن مقربة للملك خوفو ويجمع بني العلم والعبادة ، وعاش املرصيون  ىف 

مرص كلها حول النيل كلها مثل الش��جرة، ......عاش��ت مرص كأول حكومة مركزية عىل مستوى العامل، وصار 

النيل أب للمرصيني واألرض أم للمرصيني .

صار هناك مثلث مرصى أضالعه هى: اإلنسان، األرض، والنهر.

ارتباطنا بنهر النيل ارتباط قوي، فالناس تتفاخر أنها متلك شقة عىل النيل حتى اآلن ، وهكذا صارت مرص لها 

مكانة  ىف وس��ط دول العامل أجمع، فيقول األس��تاذ جامل حمدان: إن مرص فلتة الطبيعة، ومرص هي الوطن 

الوحيد الذي مل ينفصل ومل ينقسم وجذوره ثابتة منذ فجر التاريخ.

الح��دود املرصية مثل اللوحة حد بني ماء وحد بني صحراء، توالت عىل مرص الحضارات اليونانية والرومانية 

حتى جاء ميالد الس��يد املس��يح وعمل هريودس أول مجزرة يف التاريخ ليذبح كل اطفال بيت لحم ليكون 

ىف وس��طهم السيد املسيح، هناك نبوءة يف سفر إش��عياء )19:19( عن مذبح يف وسط أرض مرص، وهى عن 

هروب العائلة املقدس��ة ألرض مرص، ومكوثهم بها ثالث سنوات تقريبا للهروب من هريودس، ومباركة أرض 

مرص من شاملها إىل جنوبها ومن رشقها إىل غربها . 

ثم جاء إىل مرص القديس مارمرقس وهو أحد رس��ل الس��يد املسيح ووصل إىل اإلسكندرية، لذلك يُلقَّب بابا 

مرص ب�� »بابا اإلس��كندرية« وانترشت املس��يحية عىل أرض مرص من القرن االول امليالدى، ويف القرن الثالث 

ظهرت الرهبنة  ومؤسس��ها القديس انطونيوس وهى مرصية خالصة، وانترشت من مرص إىل كل بقاع العامل 

وتقوم عىل ثالثة مبادئ، هي: 

- الفقر االختياري. 

- الطاعة. 

- البتولية. 

وعندن��ا أول دير يف العامل يف البحر األحمر هو دير األنبا أنطونيوس ، ومع ازدياد الحياة وامتدادها عاش��ت 

مرص يف الحياة املس��يحية وكان بها يف وقت ما يقرب من  600 دير ... حالًيا ما يقرب من 50 ديًرا، يف القرن 

لقــاء وفــد كلية القــادة واألركـــان
26 ديسمرب 2016

املقر البابوى - القاهرة

الس��ابع وبدخول اإلس��الم أُضيَف للحضارة الفرعونية واملسيحية الحضارة اإلسالمية ، والعامل كان يَُعرف فيه 

األعمدة. مرص عرفت األعمدة عن طريق املسالت، ويف العهد املسيحي صنعوا املنارات، ويف العهد اإلسالمي 

صنع��وا املآذن، وهذه الثالثة توجد يف مرص فقط وما زلنا نس��تخدم بعض الكلامت الفرعونية التي تداخلت 

مع اللغة العربية مثل: فوطة أى منش��فة بالعريب، فالفل أى مصنوعة من الفول، بخ أى هنا يوجد ش��يطان، 

آبا أي أب، ويف القرن العارش بدأ جوهر الصقيل يبني القاهرة، وامتد اإلس��الم مع املس��يحية عىل أرض مرص، 

وصارت مرص لها نكهة خاصة، وعندنا كمرصيني حول نهر النيل ونأخذ طبيعتنا من النيل: الهدوء واالعتدال. 

وامت��دت الحياة حتى زماننا الذي نعيش فيه وموقع م��رص الجغرايف مييزها ومييزنا نحن عن باقي العامل كله 

وعلم مرص له مدلول.

1- األحمر ميثل سكان البحر األحمر. 

2- األبيض ميثل سكان السواحل. 

3- األسود ميثل سكان نهر النيل. 

4- النرس األصفر ميثل سكان الصحراء.

أرحب بكم كقادة تسهر وتفكر لهذا الوطن، الذى يجمعنا مًعا ونعيش فيه بكل فخر .
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الكنيس��ة القبطية إكلريوس وش��عب يرحب بكم، ونحن س��عداء بهذه الزيارة التى تنمى العالقات القامئة 

والطيبة بالفعل، نرحب بكم ىف مرص وطنكم الثاىن، ونهنئكم بفوزكم برئاسة الجمهورية اللبنانية.

نص��ى من أجل اس��تقرار لبنان الذى هو زهرة ىف وس��ط العامل، لبنان املذك��ور ىف الكتاب، كل الفن واألدب 

والش��عر واملالمح اإلنس��انية الجميلة نتذكرها ىف لبنان، فخامتكم ضيف مكرم عى الرئيس وعى مرص وعى 

الكنيسة القبطية. نسعد بزيارتكم ونتمنى أن تكون هذه الزيارة إضافة قوية للعالقات بني مرص ولبنان شعًبا 

وحكومة. ونحن حني نذهب إىل لبنان نش��عر وكأننا يف مرص، إن التعاون بني البلدين مثل مرص ولبنان يُرثي 

قيمة التنوع والتكامل واالحتياج لآلخر. 

أود أن أش��ري إىل املحب��ة التى تحتوى الجميع، فنحن هنا ىف مرص لن��ا عالقات طيبة مع فضيلة اإلمام األكرب، 

نتبادل زيارات املحبة ونتواصل. واملحبة واحرتام اآلخر هى التى تبنى الشعوب. كام قيل يف الكتاب املقدس: 

اللَّه محبة، واملحبة ال تسقط أبًدا. فلنا عالقات طيبة أيًضا مع الرئيس والحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ولنا 

عالقات طيبة مع كافة املؤسسات ىف الدولة، ولنا عالقات طيبة مع كافة الطوائف املسيحية ىف مرص.

األم��ور ىف مرص تنمو من حيث االس��تقرار، ولعلك��م الحظتم املرشوعات الضخم��ة املوجودة ىف مرص مثل 

العاصمة اإلدارية وإنش��اء الطرق واس��تصالح األراىض، ومرشوع رشق القناة واإلس��كان، ومرشوعات أخرى 

كثرية، فنحن نبنى مرص الجديدة.

نكرر شكرنا ملجيئكم إلينا ومحبتنا، ونتمنى لكم زيارة وإقامة طيبة ىف مرص.

استقبال رئيس لبنــان السيـد ميشيــل عــون
13 فرباير 2017

املقر البابوى  - القاهرة
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جلسة تشـاورية لتعميق القيم األخـالقـية للمجتمـع
14 فرباير 2017

مشيخة األزهر - القاهرة

»بأخالقنا .. تتغري حياتنا« .. 

أرحب بكم ىف هذه الجلس��ة التش��اورية التى تجمع كوكبة من رجال مرص ، إننا ىف زياراتنا املس��تمرة خالل 

األعي��اد بني الكنيس��ة واالزهر نتناقش ىف هموم الوطن وذات مرة تناقش��نا يف موض��وع كيف نعيد القيمة 

والقامة الروحية واإلنس��انية ملجتمعنا ونُظِهر فيه القيم التى تعلمناها عرب األعوام؟ وكانت نتيجة املناقش��ة 

هو هذا اللقاء الذى نجتمع فيه سويًا .

اإلنسان يحتاج إىل خمس محطات بالرتتيب هى : األرسة ثم املدرسة ثم املسجد ثم الكنيسة ثم األصدقاء ثم 

اإلع��الم. ولكن هذا الرتتيب انعكس فصار اإلعالم هو الذي يريب وصار التليفزيون األب الثالث ثم األصدقاء، 

ثم املؤسس��ة الدينية، ثم املدرس��ة، ثم األرسة، والتى قّل دورها بسبب ظروف اقتصادية ضاغطة. لذا يجب 

أن نعم��ل جميًع��ا كلٌّ ىف تخصصه لضبط املنظومة. فلقد تعلمنا أن ال��رثوات توجد ىف بطون األرض، ولكننا 

اكتش��فنا أن الرثوات الحقيقية ىف فصول الدراس��ة. لذلك فاألرسة هى املصدر األول للدراسة الصحية، وهنا 

توجد عدة أمور: 

1- الش��عور باالحترام : اإلنسان يحتاج إىل الشعور باالحرتام، وأنه كائن أرسله اللَّه لرسالة، وهذا االحرتام 
داخل أرسته حتى يشبع من دفء األرسة، وهو الذى يحميه ىف املستقبل من أى انحراف. 

��ْبَعانَُة تَُدوُس الَْعَس��َل )أم 27 : 7( البداية هى األرسة ، احرتام       واآلية يف س��فر األمثال تقول: اَلنَّْفُس الشَّ

الطفل وش��خصيته هو البداية. الطف��ل أغى مادة خام موجودة عى أرض م��رص. البداية الحقيقة هى 

الطفولة.

2- احترام املرأة : وهى طفلة صغرية ومع مراحل النمو والتكوين والتعليم فهى نصف املجتمع واملس��ئولة 
عن التوعية والتأهيل. واملرأة املرصية لها مكانة كبرية فهى صانعة الرجال، وراء كل عظيم امرأة قد تكون 

أمه أو زوجته أو أخته.

     والق��رن ال�� 21 هو ق��رن املرأة واحرتام املرأة 

ىف الف��ن والثقافة والعبادة والحياة ينبغى أن 

يُغ��رَس من الصغ��ر ، وحينام يأخذ الش��باب 

قرار االرتباط نقول له اختار إنسانة تصلح أن 

تكون أًما صالحة.

3- احت��رام الرم��وز : والتى تب��دأ باألب واألم ىف 
البي��ت، ورجل الدي��ن ىف املؤسس��ة الدينية، 

وامل��درس يف املؤسس��ة التعليمي��ة، لذلك ال 

ينبغ��ى أن نضع أمامه ه��ذه الرموز بطريقة 

سخرية.

اح��رتام الرموز يجب أن يش��مل البطولة عى 

أرض مرص سواء ىف التاريخ القريب أو البعيد، 

مام يُش��كِّل قيم��ة عالي��ة ىف بن��اء املجتمع 

والرتبية.

"لقد تعلمنا أن الثروات توجد 
 فـي بطون األرض
  ولكننا اكتشفنا 

 أن الثروات احلقيقية
  فـي فصول الدراسة.

واألسرة هى املصدر األول 
للدراسة الصحية لإلنسان"
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وهنا نضع أمام أعيننا ثالثة أمور: 
1- محبة املال أصل لكل الشرور:

ولذلك فاتجاه األعامل الفنية أو الثقافية نحو املال فقط هو إرضار للمجتمع. يجب أن يقف املجتمع بصورة 

قوية Hمام هذا، ألن الفضيلة أهم من املال.

2- محبة التربية أصل لكل تقدم:
وم��ن هن��ا أدعو أن يك��ون لكليات الرتبي��ة ىف مرص وضعي��ة خاصة، أن تخ��رج كليات الرتبي��ة من فكره 

املجم��وع وأن يخت��ار الطال��ب بعناي��ة فائق��ة نفس��ية وروحي��ة وعلمي��ة واجتامعي��ة، ألن هذا س��ُيَعد 

 مدرًس��ا وال��ذى س��يمثل ح��الً ملش��كالت الوط��ن، أيًض��ا املدرس��ون الذي��ن يش��كلون الوع��ى والضمري 
والثقافة واملعرفة يجب أن تكون هناك عناية خاصة بهم .

3- محبة اإلنسان لإلنسان، أصل لكل سعادة:
أن يحب اآلخر مهام كان وضعه، هذا هو رس الس��عادة، ألنك إن انخدعت ىف ذاتك س��وف تبني جداًرا بينك 

وبني الس��عادة. نحتاج إىل القلب املتسع والفكر املتفتح والروح املتضع، إذا عملنا وفكرنا سويًّا وكل جهودنا 

نبيلة خالصة من أجل هذا الوطن ...

ال توجد مثار بدون جذور فالجذور تبدأ من الصغر من األرسة، املدرسة، وهكذا.

افتتاح املؤمتر الدولى »احلرية واملواطنة .. التنوع والتكامل«
 28 فرباير 2017

مشيخة األزهر - القاهرة

أرحب بكم أيها األحباء أصحاب السيادة والغبطة والنيافة والفضيلة وأصحاب السعادة والسيدات والسادة، 

أرحب بكم جميًعا ىف هذا الوطن الذى يقدم الصورة الجميلة التى تحتضن كل األديان ىف محبة وىف إخاء.

 م��ا أح��وج الع��امل اآلن إىل املحب��ة العملية والس��الم الحقيقى. لق��د عانت م��رص واملنطق��ة العربية كلها 

- وما زالت تعاىن - من الفكر املُتطرِّف الناتج عن الفهم الخاطئ للدين. والذى أدى إىل ما نواجهه اليوم من 

عنف وإجرام وإرهاب، والذى يَُعّد من أخطر تحديات العيش املش��رتك. وأود ىف هذا الس��ياق أن اطرح عى 

حرضاتكم ثالثة محاور أرى أنها تضع املشكلة وتضع أيًضا مداخل للحل:

يعترب الفكر املتش��دد واملتطرف والعنف الناتج عنه من أهم التحديات التي تواجه العيش املش��رتك، فهناك 

اإلرهاب البدىن املتمثل ىف حوادث القتل والتفجريات املتتالية التى تس��تهدف املؤسس��ات الوطنية والوطن 

كله، مام يروع األبرياء. 

وهناك اإلرهاب الفكرى املتمثل ىف فرض الفكر والرأي بالقوة والهجوم عى مقدس��ات ومعتقدات اآلخرين 

مع تكفريهم وتسفيه املامرسات الدينية لديهم.

وهناك اإلرهاب املعنوى الذى هو حالة التطرف الفكرية وإلغائية اآلخر املختلف، فاإلرهاب املعنوي يتمثل 

ىف الظلم والتمييز عى أساس الدين والعقيدة ىف املعامالت والحياة اليومية.

ىف مرص وعقب أحداث 14 أغس��طس 2013 م عاش��ت الكنيسة املرصية هذا الحب وصنعت السالم. ووقف 

الش��باب املسيحى وس��ط الكنائس املحرتقة واملدمرة وكتب عبارات تقول: »نحن نحبكم .. نحن نغفر لكم« 

للذين يعتدون عى هذه الكنائس ..!!. 

وقبلنا هدم الكنائس ىف مقابل أن يعيش اإلنس��ان وأن يحيا الوطن، فنحن كرجال دين علينا مس��ئولية كربى 

ىف إرساء هذا الخطاب العرصى املستنري، فنحن نعيش ىف القرن ال21 الذي له أدواته ومعطياته وأساليبه.

إن أس��باب ه��ذا التطرف وهذا العنف ترجع إىل الرتبية األحادية القامئ��ة عى الرأى الواحد، فيكون كل رأى 

آخر مختلف هو بالرضورة كافر ومضلل، وأيًضا من أهم األسباب الذات الطائفية وتعنى غياب ثقافة احرتام 

اآلخر، يكون أشبه مبن ينظر ىف مرآة ال يرى فيها إال نفسه؛ فال يحرتم اآلخر ال ىف عقيدة أو ثقافة أو حتى ىف 

الحرية الش��خصية. وهناك أيًضا الجهل باآلخر، وهذه نقطة غاية ىف األهمية و املقصود بها العقلية املتطرفة 

التى تخلق لها أعداًء من صنع الخيال..!! هذا عرض مبس��ط ملا نعانيه باملنطقة بالرشق األوس��ط، لكن ميكن 

أن يكون الحل ىف ثالثة أبعاد: 

"املسيحية يا أحبائي 
جوهُرها املحبة وشعارها 

ة" ـه َمَحبَّ اللَّ

1- الُبعد األول: تقدمي البعد الدينى بصور مستنيرة 
وعصرية:

فالفكر املتطرف يُعالج بالفكر املس��تنري ف��ال ميكن قتل وجهة 

نظر أو س��جنها، لذلك ال بد من مواجهته بإرس��اء خطاب بّناٍء
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مس��تنري، وليس خطاب إنش��اىئ، فالدين حل للمش��كلة ال جزء منها، فالجهل بالتعاليم الدينية هو العامل 

الرئي��ى ال��ذي يق��ف وراء تبّني بعض اآلراء املتش��ددة املتطرفة. املس��يحية ي��ا أحب��اىئ جوهرُها املحبة 

الَِم، ألَنَُّهْم أَبَْناَء اللِه يُْدَعْوَن«   وش��عارها »اللَّه َمَحبَّة« )1 يو 4 : 8(. وهي صانعٌة للس��الم »طُوَب لَِصانِِعى السَّ
)مت 5 : 9( وعى املحبة نبنى كل أفعالنا. 

2- الُبعد الثانى »التنوع غنى اإلنسانية«:
إذا غ��اب التنوع عن اإلنس��ان صار فق��ريًا، قد نختلف ىف الهوية الدينية لك��ن ال نختلف ىف الهوية الوطنية، 

الحظ معى أن منهج الرصاع هو: االختالف الذى ينش��ئ خالًفا ثم رصاًعا ثم اس��تبداًدا ثم انقساًما، أما املنهج 

الحضارى العرصى والذى تنش��ده كل ش��عوب األرض، هو أن التنوع ينش��ئ الحوار، والحوار يدور ىف دائرة 

التعارف والتسامح والعيش املشرتك، ولوحدة الوطن هناك ثقافة الحوار. وهناك ثقافة الشجار وهناك ثقافة 

الجدار، وتعنى أنه ال يستجيب ألى حوار. نحن نشجع ثقافة الحوار الدامئة مثلام ىف هذا املؤمتر الكريم.

3- الُبعد الثالث » نبنى القيم اإلنسانية النبيلة«:
نري��د أن تكون مجتمعاتنا تؤكد دامئًا عى قيمة االختالف والتنوع واح��رتام اآلخر واحرتام التعددية الدينية 

التى هى أساًس��ا أمًرا ش��خىص يخص اإلنس��ان ىف قلبه ويقابل به ربه بعد نهاية حياته. نؤكد عى نرش ثقافة 

التس��امح والتعايش املش��رتك وحب الحياة والخري والج��امل، نؤكد عى قبول حق التعبري وتش��جيع الحوار 

بص��ورة إنس��انية وبصورة حضارية نحتاج كثريًا أن نبني اإلنس��ان الذى يبني هذا الزم��ن. نأخذ من األديان 

املبادئ والقيم اإلنس��انية األساس��ية الت��ى تتيح له أن يفهم وجوده وقصد اللَّ��ه ىف خلقته، نحتاج أن يكون 

العقل منفتًحا.

نحتاج أن تكون املسئولية مقابل االتكالية. ونحتاج أن يكون الحوار مقابل القهر. ونحتاج أن نشجع َملكَات 

التفكري والتحليل مقابل الحفظ. والتفكري مقابل التلقني. إن هذه األمور أيها األحباء تصب ىف مجال اإلبداعات 

اإلنسانية. العامل يُبِدع كل يوم إبداعات بالعرشات وباآلالف ونحتاج أن نشرتك من أجل هذه املنطقة العربية 

به��ذه اإلبداعات اإلنس��انية. اللَّه خلق عقولنا وهذا العقل أداة من لله ل��ىك نُبدع ىف حياتنا عى األرض لىك 

يُبِدع فيها، ويبدع ىف املجاالت اإلنسانية التى نسميها الحضارات التي نستقي منها الكثري والكثرية نحتاج أن 

نشرتك جميًعا يف بناء الحضارة اإلنسانية ونأخذ من أساسيات األديان مبادئ الحياة اليومية.

نحتاج إىل بناء الوعي اإلنس��اىن وأن اس��تخدام مواقع التواصل االجتامعى، واألس��اليب الجديدة ىف ترس��يخ 

املفاهيم الصحيحة، وال س��يام مواق��ع التواصل االجتامعى: »Social Media« الت��ى يديرها أصحاب الفكر 

املتطرف فهي تلعب دوًرا مؤثًرا ىف تش��كيل عقول الش��باب. نحتاج أن يكون هذا األمر واضًحا أمامنا، وال بد 

من اس��تخدام نفس األداة ىف مواجهة هذا التطرف، باس��تخدام أدوات إعالمية وثقافية وتربوية ذات طابع 

خاص ومؤثرة، كام نحتاج أن ندعم دور املرأة ىف التوعية خاصة ىف مجال األرسة والرتبية والطفل، واالهتامم 

باألرسة باعتبار أنها األساس والركيزة، وأنها التى تبدأ العمل مع اإلنسان ىف صغره وىف منوه، وعندما يشبع ىف 

أرسته من الحب يستطيع أن يواجه املجتمع.

��ْبَعانَُة تَُدوُس الَْعَس��َل« )أم 27 : 7(، النفس  ويس��تطيع هذا الح��ب أن يحفظه من كل تطرف »اَلنَّْفُس الشَّ

الشبعانة من الحب تستطيع أن تدوس العسل، عسل اإلغراءات والتطرف.

أخ��ريًا أيها األحباء نود أن نؤكد أننا ىف تعايش أبناء الوطن الواحد، ىف إطار القيم اإلنس��انية املش��رتكة وعى 

أس��اس االحرتام املتبادل بني الجميع، فإن هذا يؤدى بالحقيقة إىل االس��تقرار والتقدم، مبا يضمن دامئًا أفضل 

السبل لحياة أوطاننا والعامل أجمع. 

إننا نصى أن يبارك اللَّه كل هذه الجهود املخلصة يف بناء أوطاننا وبناء اإلنسان ىف هذه املنطقة الغالية التى 

شهدت والدة األديان، ونُصيل أن يحفظ اللَّه بالدنا من كل رش، وأن يسود السالم ربوع العامل.
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سيادة املستشارة األملانية أنجيال مريكل والسادة أعضاء الوفد األملاين وكل الحضور الكريم ..

نرحب بكم عى أرض مرص التى تباركت بزيارة العائلة املقدسة ىف بداية القرن األول امليالدى .. وكان السيد 

املسيح أول الجئ ىف التاريخ .. لقد عاشت العائلة املقدسة ىف بالدنا أكرث من ثالث سنوات وىف مواضع كثرية 

رشًقا وغربًا شامالً وجنوبًا .. فصارت مرص بالد مقدسة.

نرحب بكم ىف الكنيسة القبطية األرثوذكسية التى تأسست ىف منتصف القرن األول امليالدى عى يد القديس 

مارمرقس اإلنجيى ىف مدينة اإلسكندرية عى ساحل البحر األبيض املتوسط، ومن مرص نشأت مدارس التعليم 

الاله��وىت املس��يحي، ومن مرص ظهرت الرهبن��ة وكان الراهب األول مرصيًّا وهو القدي��س األنبا أنطونيوس 

الكبري... وىف مرص كانت عصور االستشهاد املتتالية ..كام نقرأ عنها ىف التاريخ، فلقد عاشت الكنيسة املرصية 

امتداًدا للحضارة الفرعونية قبل املس��يح وامتدت إىل س��بعة قرون حيث دخل اإلسالم مرص ىف القرن السابع 

امليالدى لتعيش الحضارات الفرعونية واملسيحية واإلسالمية ىف متازج مدهش ..

إننا نعيش مس��يحيني ومسلمني ىف مودة ومحبة وعالقات اجتامعية مشرتكة، ولنا تاريخ مشرتك من التفاهم 

والتع��اون ..من الفرح واألمل .. من الس��عادة والضي��ق ..إننا نعيش حول نهر النيل ال��ذى هو أبو املرصيني 

ونعيش عى األرض حوله ، واألرض هى أُمنا ... ومن نهر النيل نرشب املياه ونتعلم الطبيعة الهادئة واللطيفة 

واملساملة ...

ولكن تحدث بني الوقت واآلخر بعض املش��كالت بسبب الفقر أو الجهل أو التعصب أو االزدحام .. وتحاول 

الكنيس��ة مع الدولة أن تحل هذه املش��كالت ىف إطار األرسة املرصية الواحدة .. ومع ثورة 30 يونيو 2013 

التى قام بها الش��عب املرصى مس��لمني ومس��يحيني، وحامها الجي��ش املرصى، ومع وجود دس��تور جديد، 

وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيى، وتأسيس الربملان الجديد، وانطالق مرص نحو املستقبل بخطوات ثابتة 

ومرشوعات عمالقة، ظهرت مالمح جيدة عى تحس��ن الوضع املس��يحي املرصي مثل: إقرار أول قانون لبناء 

الكنائس ىف مرص، وانتخاب 39 عضًوا مس��يحيًّا بالربملان مقارنة بعضو واحد س��ابًقا، وزيارات السيد الرئيس 

للكاتدرائية ليلة الكريس��امس حس��ب التقويم الرشق��ى ... واهتامم الدولة بتعمري وإص��الح الكنائس التى 

اُحرقت وُدمرت ىف أحداث أغسطس 2014.

وما زال ىف الطريق خطوات أخرى تُعرَب عن املواطنة الكاملة وعدم التمييز واملساواة .. فإننا جميًعا كمرصيني 

مس��لمني ومس��يحيني نعمل عى بناء مرص الحديثة .. ومرص املستقبل ..، حًقا إننا نعاىن جميًعا من هجامت 

 اإلره��اب والعن��ف التى تعرقل مس��ريتنا، ولكنها ال توق��ف تقدمنا .. وإرصارنا ع��ى أن تحيا مرص ىف أفضل 

صورة ...

استقبال املستشارة األملانية أجنيال ميركــل 
 2 مارس 2017

املقر البابوى - القاهرة

نح��ن واثقيون ىف اللَّه الذى يبارك بالدنا .. واثقون ىف قدرة القيادات السياس��ية واالجتامعية والترشيعية ىف 

بالدنا ... واثقون ىف عالقات املحبة التى تجمعنا كمرصيني، واثقون أن مساندة بالدكم العظيمة أملانيا ىف كافة 

املجاالت االقتصادية والثقافية والتعليمية واالجتامعية والفنية التي سوف تساعد عى مزيد من االستقرار ىف 

منطقة الرشق األوس��ط وحوض البحر األبيض املتوس��ط، إن ألملانيا تاريخ طويل ىف التعاون مع مرص تقديًرا 

ألهمية دورها ىف التاريخ اإلنس��اىن، وعى س��بيل املث��ال التعاون ىف املجال التعليم��ى والثقاىف، فنحن نذكر 

بفرح أول مدرسة أملانية ىف مرص 1873م .. وكذلك معهد جوته بالقاهرة واإلسكندرية ، والجامعة األملانية، 

واملعه��د األملاىن لآلثار 1907م .. والبعثات التعليمية وغريها ..وقد س��اهم ه��ذا التعاون التعليمي والثقاىف 

ىف بناء املجتمع املرصى بصورة عرصية، ونحن نتطلع إىل املزيد .. ونود أن نش��كركم عى احتضان الكنائس 

املرصية ىف بالدكم بكل ترحاب ومودة.. ونش��كركم عى إيفاد السيد فولكر كاودر للتعزية ىف شهدائنا .. كام 

أن اس��تقبالكم لآلالف من الالجئني القادمني من الرشق األوس��ط هو عمل إنساىن باملقام األول، خاصة بعد 

الدمار الذى شهدته بعض الدول، بسبب بعض السياسات الغربية الخاطئة ىف فهم العقلية العربية وطبيعة 

املنطقة وتقاليدها.

زيارتكم وتعاونكم واهتاممكم يحيي آماالً عريقة ىف مستقبل مرشق وعامل تسوده القيم اإلنسانية الرفيعة، 

مرحًبا بكم وشكًرا لزيارتكم الكرمية ونرجو لكم إقامة طيبة ىف مرص وأهالً بكم ... 

شكًرا جزيالً.
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أخونا الحبيب صاحب القداسة البابا فرنسيس:

ِباس��م أعضاء املجمع املقدس وكل الهيئات الكنسية، نرحب بقداستكم ىف بلدنا مرص، بلد التاريخ والحضارة 

حيث يلتقي الغرب بالرشق منذ فجر التاريخ، حيث يجرى نهر النيل الخالد ىف وس��ط أرضنا الطيبة ليرشب 

كل املرصيني منه الوس��طية واالعتدال، أرحب بكم ىف مرص ملجأ العائلة املقدس��ة التى جاءت ومكثت هنا 

أك��رث من ثالث س��نوات وطاف��ت يف البالد رشًقا وغربًا مباركة األرض والش��عب، أرحب أيضا بقداس��تكم ىف 

كنيستنا القبطية االرثوذكسية مهد الحياة الرهبانية، أُّم الشهداء، ملهمة مدرسة اإلسكندرية منارة الالهوت 

ىف التاريخ! 

إن زيارتَكم اليوم هى خطوة جديدة عى طريق املحبِة والتآِخى بني الشعوب... فأنتم رمٌز من رموِز السالِم ىف 

عامل صاخب بالرصاعات والحروب، عامل يتوُق لجهود ُمخلِصة ىف نرش السالم واملحبة ونبذ العنف والتطرف... 

فأهالً بكم ىف أرِض مرصَنا الحبيبة، التى تدفع كل لحظة رضيبة الدم من زِكّ الدماء وزهرِة الش��باب، ألجل 

أن تبقى أرَض السالِم للجميع، فمرحًبا بقداستكم بابا السالم ىف  أرض السالم.

إنن��ا إذ نس��تقبلكم اليوم ىف الدار البطريركية ومبزيجٍ من املحِبة والس��عادة، نتذكُر حفاوَة قداس��ِتكم وكرَم 

ضيافِتكم إباَن زيارتنا لحارضِة الفاتيكان منذ أربع سنوات، إذ وجدنا رجالً مملوًءا بروح اللَّه، وملسنا -والوفُد 

استقبال البابا فرنسيس ـــ بابا روما
 28 ابريل 2017

املقر البابوى - القاهرة

املرافُق لنا- جهَدكم الحثيث املبارك ىف س��بيِل تضافر وتوثيِق العالقات بني اثنني من أقدم الكراىس الرسولية؛ 

كرىس بطرس وكرىس مرقص، وهو ما يستحُق كَل إعزاٍز وإجالل. 

قداس��ة الباب��ا: مل يكن اختيارنا للعارش من مايو 2013 محَض صدفٍة، وإمن��ا حرصنا أن تكوَن هذه الزيارة ىف 

نف��س اليوم الذى زار فيه مثلث الرحامت البابا ش��نودة الثالث س��لَفكم الحربَ الروماىن بولس الس��ادس ىف 

1973، وهو ما كان تأسيًسا لتقليٍد سنوٍى؛ هو »يوم املحبة األخوية«، إذ نقيمه ونحييه بالتبادل بني الكنيسة 

األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، حيث نُصى سويًا، ونتبادل الرؤى ونتشارك املحبة. 

كام أن لتاريخ زيارتكم اليوم داللًة روحيًة، فإن قدوَمكم ىف أيام الفصح املقدس��ة وحوارانا اليوم؛ يس��تدعى 

إىل األذهاِن قصة تلميذّى عمواس، حيث يقول الكتاب »َوِفياَم ُهاَم يََتكَلَّاَمِن َويََتَحاَوَراِن، اْقرَتََب إِلَْيِهاَم يَُسوُع 

نَْفُس��ُه َوكَاَن مَيْ��ِ� َمَعُهاَم » )لو 15:24(. إن حوار الكنائس الرشقية مع الكنيس��ة الكاثوليكية يحتفل هذه 

السنة بعامه الخامس عرش، يسوده ويجمع كل أعضائه قناعة واحدة هى وصية الرب اإلله عندما قال: »بهذا 

يعرف الجميع أنكم تالميذى: إن كان لكم حب بعض لبعض«)يو35:13(، ومن هنا نقول؛ إن محبتنا ىف عامل 

اليوم تجيء أهم وأوضح شهادة للمسيح ميكن أن نقدمها للعامل، ولذلك فأننا نصبو إىل ذلك اليوم الذى تدق 

فيه أجراس كنائس املسكونة سويًا احتفاالً مبيالد املخلص أو بقيامته. 
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ولعلها مناس��بة مباركة لنبعث بالش��كر إىل الكنيس��ة الكاثوليكية إثر ما قدمته لعموم املرصيني ىف مجاالت 

الفك��ر، فال ينكر أحد األيادى البيضاء لآلباء الالس��اليني، واآلباء اليس��وعيني أو راهب��ات القلب املقدس عى 

إس��هاماتهم ىف النهضة التعليمية ىف مرص، وال يجوز كذل��ك اغفال دور اآلباء الدومينيكان ىف البحث العلمى 

والحوار بني الرشق والغرب من خالل معهدهم وديرهم العامر بالقاهرة، وغريهم من الرهبانيات الكاثوليكية 

التى تواجدت ىف مرص، وقدمت تجارب عرصية املنهج وأصيلة املضمون؛ تس��هُم ىف خدمة كل أبناء املجتمع 

برصف النظر عن دينهم أو عرقهم. إننا نقدم ش��كًرا آخر لكنيس��تكم، وبالنيابة عن كثري من املرصيني األقباط 

ىف الخارج الذين صلوا واحتفلوا بفرح تام باألعياد عى مذابح كاثوليكية، حيث مل يتواَن الكرادلة واألس��اقفة 

 حول العامل عن فتح كنائس��هم لهؤالء من أبنائنا ملامرس��ة صلواتهم وطقوس��هم ىف محبة مس��يحية ورشكة 

صادقة. 

قداسة البابا: نود - أيًضا - أن نعرب عن تقديرنا لشخصكم الحبيب، ودوركم عى الساحة العاملية، والذى بات 

جلًيا من بداية حربيتكم؛ فاختياركم الس��م القديس فرانس��يس األس��يزى يحمل الدالالت التى ترسخت مع 

صدور نصوٍص مثل : ايفانجيى جاوديوم Evangelii Gaudium والوداتو ىس  Laudato Si ومع كل مقال 

تفوَّهتم به أو خطاب؛ كنتم جرس تذكريٍ للعامل كله بالله الذى َجبل اإلنس��ان عى غري فس��اد، فكان أن خلقنا 

عى صورة ومثال منه. 

هكذا رستم يا قداس��ة البابا، عى ُخطى شفيعكم فرانس��يس األسيزي ودربه املقدس الذى عرج -أيًضا- عى 

م��رص منذ م��ا يقرب من ألف عام، وأقام مع الس��لطان الكام��ل واحدة من أهم تجارب ح��وار الحضارات 

ىف التاري��خ، لتتجدد الي��وم بقدومكم، ولتأكدون عى أن الحوار هو الطريق والجرس املمدود بني الش��عوب 

وبعضها البعض وهو األمل الباقى لإلنسانية عى مدى الدهور.

يا قداس��ة البابا: لعل اس��تجابتكم لدعوات عدة تلقيتموها، وعى رأس��ها دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح 

السييس، والتي مثلت دعوة عموم املرصيني جميًعا، هي أبلغ رسالة للعامل كله، لىك يعي ويرى مرص كنموذج 

رائد ىف فهم اآلخر واحرتامه. 

لقد عشنا ىف هذا البلد جنًبا إىل جنب منذ ما يقرب من خمسة عرش قرنًا، نعم شهدنا بعض الفرتات العصيبة، 

وبعض االضطرابات، ولكنها كانت كالنار التى تنقي الفضة من الش��وائب، وىف كل مرة كان الشعب يثبت أن 

طاقة املحبة والتسامح أمىض من البغضاء واالنتقام، وأن األمل أعظم بنوره من ظلامت اليأس. 

ال يُخفى عى قداس��تكم أن كنيستنا ووطنا ش��هدوا تجارب أليمة، ىف األشهر القالئل االخرية، حني امتدت يد 

اإلره��اب اآلمث��ة لتقتل أبرياء يصل��ون ىف غري خوف ىف معية مخلصهم، فيطالهم ما ُدبر بليل وخس��ة؛ ليرتك 

وطننا بأرسه كليم جرحه، وليتشح بحداد الحزن بلٌد بأكمله ... وألننا ىف حفظ اللَّه فأن يده الحانية متتد دامئًا؛ 

لتمسح عى فجيعتنا، ولرتبت عى قلوبنا، لتمنح أرواحنا سكينًة مبشاهد معزية، وصادقة، ففي هذه االوقات 

العصيبة؛ يتجى املعدن الحقيقي للمرصيني، املتحدين ىف الفرح واألمل ُمعلنني للعامل كله بأن فجيعتنا إمنا هي 

فجيعة وطن مرتابط لن يفلح املغرضون أن يشتتوا قلوبهم، ما يرضُب القدوة واملثل لألجيال كلها.

هكذا تكون مرص كام يعرفها التاريخ منذ القدم، واحة سالم ومهبط للرساالت، يلوذ بها الخائفون واملَُخوفون، 

بلد س��لٍم وأمن، وأرض تتالقى فيها الحضارات، معلنًة أن سامء مرص تسع الجميع تحتها ىف سالٍم حتى نهاية 

الزمن. 

مرة أخرى نش��كركم عى تلك الزيارة، آملني يف تكرارها مستقبالً، وأخريًا وليس آِخًرا؛ أؤكد لقداستكم أنكم مل 

ولن تغيبوا أبًدا عن َصالتنا الخاصة كل يوم، فأنتم محفوظون ىف قلوبنا بالصالة واملحبة. قداسة بابا السالم... 

أهالً وسهالً بكم ىف أرض السالم.
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تسلم جائزة املؤسسة الدولية لوحدة األمم املسيحية األرثوذكسية
23 مايو 2017

روسيا

إخرستوس آنستى .. أليثوس آنيستى

قداس��ة البطريرك كرييل بطريرك موس��كو وعموم روسيا، السيد فالرييو الكس��يف رئيس الصندوق الدوىل 

لوحدة الش��عوب األرثوذكسية، الس��يدات والسادة أقدم الشكر لربنا يسوع املسيح إننا نزور بالدكم املباركة 

الً مبحبة وصالة الجميع لكم ىف مرص وكنيسة مرص، إننا نَكنُّ لكنيستكم  للمرة الثانية. يسعدىن أن أكون ُمحمَّ

كل املحبة ونتذكر بفرح زيارتكم ملرص عام 2009 ومش��اركة كنيس��تكم الكرمية طقس تجليسنا بطريركًا عام 

2012. اللَّه من نعمه الكثرية أعطانا أن نأىت إىل بالدكم الجميلة، وإىل البلد التى قرأنا عنها وأحببناها قبل أن 

نراها، ألن روسيا لها نكهة خاصة ىف وسط بلدان العامل وىف تاريخ املسيحية األرثوذكسية.

أشكركم عى هذه الجائزة التى متنحها املؤسسة الدولية لوحدة األمم املسيحية األرثوذكسية، وأشكر الكنيسة 

الروس��ية، وأش��كر كل الش��عب الروىس، ويرشفنى أن انضم لهذا البستان من الش��خصيات التى نالت هذه 

الجائزة.

َمت لنا ىف زيارتنا الس��ابقة، والوفد  أتذكر وأنا أقف هنا اآلن ما عش��ناه من حفاوة املقابلة واملحبة التى ُقدِّ

املراف��ق ع��ام 2015، وما اتفقنا عليه من لجان تع��اون رهبانية وتعليمية واجتامعي��ة والهوتية، فالعالقات 

مس��تمرة وىف منو دائم، وس��عادتنا زادت مبقابلة قداسة البطريرك كرييل الذى أحببت اسمه ومعناه قبل أن 

أراه، ومن ثم عرفته بشخصيته املمتلئة من الصفات املسيحية األصيلة.

أود أن أش��كركم جميًعا عى املحبة التى ش��عرت بها وملستها من لحظة وطئت أقدامى هذا البلد والبشاشة 

التى أراها ىف كل وجه أنظر إليه هنا.

جئن��ا إليكم م��ن أرض مرص التاريخ والحضارة الت��ى يقولون عنها أنها فلتة الطبيع��ة.. أبوها التاريخ وأُّمها 

الجغرافيا، جئت إليكم من الكنيس��ة املرصية التى تأسس��ت ىف القديم بنبوة ىف سفر اشعياء النبى »يِف َذلَِك 

الَْيْوِم يَكُوُن َمْذبٌَح لِلرَّبِّ يِف َوَس��ِط أَْرِض ِمرْصَ َوَعُموٌد لِلرَّبِّ ِعْنَد تُُخِمَها« )إش 19 : 19(، ثم تقدس��ت بزيارة 

العائلة املقدسة وباركتها من الرشق للغرب ومن الشامل للجنوب، وتأسس فيها  كرىس مارمرقس الرسول ىف 

اإلسكندرية ليكون واحًدا من أقدم الكراىس الرسولية ىف العامل.

مرص األرض التى انترشت منها الرهبنة املس��يحية وتأسست بقديسيها أنطونيوس ومكاريوس وباخوميوس، 

وكانت وال زالت مواضع مقدسة للصالة أمام اللَّه، ونعلم أنها محفوظة ليس فقط ىف يد اللَّه بل وىف قلبه.

اسمحوا ىل أن أطرح سؤاالً: ما مدى ثقافة الحياة باملحبة والسالم ىف العامل اآلن؟

ما أحوج العامل اآلن إىل املحبة الحقيقية والس��الم الحقيقى، العامل ىف رسعته الحياتية ينى املبادئ الرئيسية 

للحياة، وىف غامر اللهث وراء مطالبه يتناىس العيش بثقافة املحبة والس��الم . لذا علينا باستمرار إرساء هذه 
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الثقافة لحياة اإلنسان، فلكل إنسان رسالة: اللَّه عندما خلق االنسان خلقه عى صورته ، وأصبح تاج الخليقة 

كلها، فالبرش مخلوقون بتفرُّد عجيب وفن دقيق. واللَّه عندما يخلق كل إنس��ان إمنا يخلقه ليكون له رس��الة 

عى األرض ، واإلنسان املسيحى ىف أى مجتمع هو نور وملح وحب، ويقول القديس يوحنا ذهبى الفم: »أى 

مصباح بال نور! وأى مسيحى بال حب!« 

إننا ىف زمن صعب العامل صار غارًقا ىف املادية materialism، تضخم عقله من املعرفة واملعلومات وانكمش 

قلب��ه عن الح��ب والوفاء، صار العامل جائًعا إىل الحب وإن تفحصنا س��طح األرض اليوم فلن نجد صعوبة ىف 

العثور عى أماكن جرداء من املحبة عى هذا الكوكب.

يقول الكتاب: " النفس الش��بعانة تدوس العسل"، فعندما ال تشبع النفس من الحب يظهر العنف والجرمية 

واإلره��اب. ونحن مس��ئولون أمام اللَّه ىف الكنيس��ة أن نُِع��دَّ القلوب الجرداء من املحبة لتس��قط فيها بذار 

محبة اللَّه واآلخرين، وأن نش��بع النفوس من القيم اإلنسانية والقيم املسيحية وعى رأسها املحبة، وكام قال 

بهم". إنها املحبة املش��تهاة، فاملحبة هى  د الب��رش والصداقة تُهذِّ الفيلس��وف ال��روىس:" الحب الروحى يوحِّ

الله، واملسيحية هى املحبة وشعارها "اللَّه محبة" للدرجة التى يقول فيها الكتاب املقدس: »إن جاع عدوك 

فأطعمه، وإن عطش فاسقه، فإنك بذلك تضع جمًرا من النار عى رأسه«، وىف األمثال الروسية: »اعمل الخري 

ألصدقائك يزيدوك محبة، واعمل الخري ألعدائك ليصبحوا أصدقاءك« .

هذه هى املحبة املس��يحية التى تتخطى كل حدود العقل وتعرب باإلنس��ان ف��وق الكراهية والضيق والذات 

ليصل بسالم إىل بر املحبة املشعة والتى تقبل اآلخر املختلف أيًا كانت ديانته أو لونه أو ثقافته، تقبله ليس 

ظاهريًا ولكن من قلب طاهر، وإذا مل نكن كذلك فال نس��تحق اس��م إله املحب��ة الذى نحمله، وبهذا نصعد 

تدريجًيا إىل اختيار السالم للحياة. سالم اللَّه، نهر فيض سالم ، إنه السالم الفائق كل فهم وشعور، الذى يجعل 

ه ابن للمسيح كام قال الكتاب: "طوب لصانعى السالم ألنهم أبناء اللَّه يُدَعون".  اإلنسان مطمئًنا دامئًا، ويُصريِّ

لذا نصى ىف صلواتنا اليومية "يا ملك الس��الم أعِطنا سالمك قرر لنا سالمك"،  ويطلب منا الكتاب "عى قدر 

طاقتكم سالِموا جميع الناس". 

إن الصناعات أنواع ... منها صناعات خفيفة أو صناعات ثقيلة. ولكن صناعة الس��الم هى الصناعة األصعب 

التى تحتاج تضافر كل الجهود لكيام نقدم ونصنع ونتشارك فيها. لذلك علينا أن نعيش ونصنع ونعلم أبناءنا  

صناعة السالم، فام أجمل أقدام املبرشين بالخريات، وما هى الخريات أكرث من املحبة والسالم! وما هى املحبة 

والسالم إال مثار روح اللَّه الساكن فينا!

ىف ظل هذا  التباين  والتخبط املوجود من حولنا، نُصى أن نكون يًدا واحدة، ونش��عر مبس��ئوليتنا لىك يجتاز 

الع��امل هذه املرحلة، ونلتزم بدورنا أن نكون نواة هذا الس��الم ع��ى األرض ىف تعاليمنا وكلامتنا وحياتنا، وأن 

نغرس ىف كل أرسة مس��يحية هذا التعليم ليتملح األطفال منذ الصغر مبلحها. فاألرسة حجر الزاوية ىف البناء، 

فهى نواة الكنيسة واملجتمع. وهكذا قرأنا عن تربية حكيمة من مردخاى ألستري الطفلة، فشبَّت ملكة قوية 

جريئة، وأنقذت شعبها بصوم وصالة وحكمة. 

تخيلوا معى موقف املس��تقبل وموقف أبنائنا ىف عامل خاىل من املحبة والس��الم ! ال.... يجب أن نرفض هذا 

العامل.

إننا نؤمن أن اللَّ�ه يقود العالم من خالل ثالثة قوانني :

القانون األول: اللَّ�ه مُحب لكل البشر :
دون النظ��ر إىل ثقافته��م، أديانهم، مكانتهم، ولنا ىف الكتاب املقدس أمثلة كثرية منها املرأة الس��امرية التى 

كانت مرفوضة من الجميع، وأيًضا ىف قبوله لهدايا املجوس الوثنيني الذين جاءوا من آخر العامل.

القانون الثانى: اللَّ�ه صانع اخليرات: 
كل م��ا يصنعه اللَّ��ه هو للخري ىف حياتنا، وأنه مكتوب »كل األش��ياء تعمل مًعا للخ��ري للذين يحبون اللَّه«. 

ومحبتنا للَّه تجعلنا نرى يده التى تعمل للخري. 

القانون الثالث: اللَّ�ه ضابط الكل: 
ال يص��ري ش��يًئا بدونه مهام كانت املحن، إننا نصى قائلني »مبارك الرب إلهن��ا، مبارك الرب يوًما فيوًما يهيئ 

طريقنا ألنه إله خالصنا«. هو يضبط ما نراه وما ال نراه، الحياة وما فيها بيد اللَّه العى.

هذه رسالتنا نعلنها اليوم أننا كلنا مدعوون لنعلن حق اإلنسان أن يعيش هذه الثقافة: ثقافة الحياة.

يقولون ىف روس��يا »إن غاية الحياة هى الحصول عى الس��عادة، وقد أرادها اللَّه لنا فمن يطلبها يتمم إرادة 

اللَّه«، إننا نحمل مًعا إنجيل املحبة والسالم، وكل إنسان ىف هذا العامل يحتاج هذه البشارة مهام كانت بيئته 

أو مكانته أو لونه أو ديانته واثًقا أن الكنيسة تستطيع أن تصنع الكثري.

كام قال توليستوى الكاتب الروىس »إننا يجب أن نجعل الدنيا نعياًم ألبناء البرش، ونتحمل وحدنا املسئولية 

بدالً من إلقائها عى عاتق القدر«وأىن عى يقني بأننا س��نخترب مس��تويات جديدة من الفرح والحياة املثمرة، 

إننا نصى من أجل العامل واثًقا متاًما أنه مبارك بحياة  القديس��ني والش��هداء فيه، وكيل ثقة أن اللَّه يُدبر كل 

أمور حياتنا للخري. 

إننا حالًيا ىف كنيستنا ىف مرص نُِعدُّ أجياالً جديدة من الخدام والخادمات من خالل برامج متخصصة لتتناسب 

خدمتها مع معطيات عاملنا املعارص وىف ضوء الوصية الكتابية: "جدد أيامنا كالقديم". واثًقا أن لديكم الكثري 

من الخربات التى ميكن أن نتبادلها .

أش��كركم كثريًا، عى هذه الجائزة الثمينة والتى يثمنها اس��م البطريرك الراحل أليكى الثاىن عليها، وأش��كر 

محبتك��م فيها، وي��رسىن أن أهدى هذه الجائزة إىل خدمة املركز الحضارى الذى يضم كنيس��ة ومس��جد ىف 

العاصمة اإلدارية الجديدة التى تبنيها مرص حالًيا. وأدعوكم جميًعا إىل زيارتها، عندى مشاعر كثرية لكنى ال 

أريد اإلطالة، وأش��كر دعوتكم الكرمية، وأدعوكم جميًعا لزيارة مرص وزيارة أديرتنا ولنعيش فرح اللقاء مرة 

أخرى لتس��كن فيكم كلمة املس��يح ِبغنًى، وأنتم بكل حكمة محفوظون ىف اس��مه القدوس ......وشكًرا لكم 

جميًعا.
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سعيد بكل األحباء العاملني باملؤسسة وبهذا النشاط املمتد ونعمة العمل، أمامى أربع كلامت:

آمال، أموال، أبطال، أطفال

1- آمال: األحالم الكبرية حينام نضعها أمامنا بإرصار تخرج اآلمال من باب األحالم إىل الواقع.
2- أموال: املال عطية من اللَّه ملا بيتجمع يفيد البرش ويوضع ىف يد.

3- أبطال: كل من ُذكر من العاملني ىف هذه املؤسسة بال شك هم أبطال.
4- األطفال: تتحقق اآلمال حني تودع األموال ىف يد األبطال لتخدم األطفال.

ال��ذي يخدم األطف��ال يخدم زهور الوطن، أرى أن هذا الرصح هو تعبري عن مرص الجميلة التي نعيش فيها، 

أجدادن��ا الفراعنة بنوا األهرامات، وأجدادنا املرصيون حفروا قناة الس��ويس وهى رائدة ىف وس��ط القنوات 

الصناعية ىف العامل، ومن سنتني أبناؤنا حفروا القناة ىف اتجاهني مبرشوع جديد.

هذه املؤسس��ة متثل مرص الجميلة. هذا الجامل يش��رتك فيه كل من يعمل هنا، وهى صورة جميلة ملرص .... 

هنا نرى محطة مرص الجميلة. أشكركم جميًعا.

زيـارة مستشفــى 57357 لألطفــال
30 يوليو 2017

القاهرة
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لقــاء وزيــر خارجية اليابــان
29 أغسطس 2017

اليابان

سعيد أن أكون ىف اليابان، هذه أول زيارة. 

وهذا رمزيً��ا امتداًدا لكرازة القديس مارمرقس، التي 

تصل إىل بالد املرشق. 

أش��كركم كثريًا ع��ى حفاوة االس��تقبال. أرحب بكم 

جميًعا من أسرتاليا واليابان وأمريكا ومرص. 

وجودن��ا ىف هذه البالد التى نقرأ ونتعلم منها الكثري، 

اليابان نعرف عنها كثريًا، ونعلم عن ش��عبها املجتهد 

النش��يط الناهض وله تاريخ وحض��ارة، واجتهد بعد 

م��ا تعرض للقنابل الذرية ع��ام 1945. األمر الذى مل 

م صورة  يتعرض له أى ش��عب، لكن نه��ض وقام وقدَّ

رائعة ُمِحبَّة للسالم.

إن اليابان لها مرشوع��ات كثرية ىف مرص، مرشوعات 

رائدة للغاية، وآخرها الجامعة اليابانية الذى س��يتم 

افتتاحه هذا العام، وأيًضا مرشوع املدارس اليابانية، 

وهذا اتجاه أمتنى أن يسود ألنه سُيغريِّ صورة التعليم 

ىف مرص إىل الصورة األفضل.

هذه الزيارة ِباس��م الكنيس��ة القبطية املرصية األرثوذكس��ية تَُعربِّ عن الحب، وتَُعربِّ عن الكنيس��ة األُم التي 

تعمل.

الكنيسة حب فى كل مكان: 
تفتح أحضانها لكل أحد، لكل جنس��ية أو طائفة ُمرتبطة ِباس��م الكنيسة، كام قال السيد املسيح: »هكذا 

أحب اللَّه العامل«، الكنيسة حب لكل أحد ولكل مكان، فهَي ال تعرف الجغرافيا.

الكنيسة أم: 
مبعن��ى الرعاية تبح��ث عن أوالدها، وىف بعض البالد رمبا نجد أرسة قبطية واحدة. والكنيس��ة تبحث عن 

أي ش��خص، ومتتد ألنها أُم. ونش��كر اللَّه أن تصل الرعاية لهذه البالد. ويهتم األنبا دانييل أس��قف سيدىن 

مع اآلباء األحباء ىف تأسيس هذا املكان مع وجود األراخنة واإلخوة واألخوات الذين يقدمون املساعدة.

الكنيسة امتداد وعمل:  
مبعنى أنها ليست ساكنة لكنها متحركة، وهى نفس حركة القديس مارمرقس ىف القرن األول امليالدى، ُولَِد 

ىف ليبيا وذهب إىل روما وأورشليم ومرص.

فالكنيسة دامئًا تعمل وتفكر باستمرار وال تقف عند مكان.

الكنيسة شاهدة بإميانها للمسيح. وشاهدة لوطنها التى نشأت فيه »مرص«. وكلنا نعلم مرص بتاريخها املمتد 

وحضارتها. »الكنيسة حب، الكنيسة أُم، الكنيسة عمل«.

هذا ما نتشارك به كلنا ويجمعنا اليوم ويجعلنا فرحني اآلن.

س��عيد للغاية برؤيتكم، وأكتس��ب أصدقاًء جدًدا من جنس��يات كثرية. صحيح رحلة طويلة، لكن محبتكم 

جعلت الرحلة لهذه البالد »بالد الشمس املرشقة دامئًا« متر برسعة.

أشكركم كثريًا، وأرحب بكم ... ربنا يبارك حياتكم.
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احتفال توقيع إتفاقية تعاون بني كلية القديس كيرلس وجامعة ماكوري
31 أغسطس 2017 

 سيدنى - اسرتاليا

أصحاب القداس��ة والنيافة، آباىئ وإخوىت وأخواىت األحباء، أنه لربكة عظيمة أن أكون معكم اليوم، فمحبتكم 

ملس��تها بعمق يف قلبي. إنه لرسور يف قلبي أن أتكلم معكم عن كنيس��تنا املقدسة األم واألوىل، عن جذورها 

ومثارها وعن ماذا أصبح للكنيسة األرثوذكسية املرصية اليوم.

أوالً: أود أن أتحدث عن جذورنا، ألن بدون جذور ال يكون هناك مثار!، فكنيستنا لها جذور عميقة وعديدة 

والتى جعلتها فيام بعد جامعة ورس��ولية، لكن اآلن س��أركز عى عرض هذه الجذور الرئيسية حسب ترتيبها 

الزمنى: 

اجلذر األول: يرجع إىل العهد القديم، متمثل ىف نبوءة النبى )إش��عياء 19: 19( »ىِف ذلَِك الَْيْوِم يَكُوُن 
، َوَعُموٌد لِلرَّبِّ ِعْنَد تُْخِمَها.، م��رص قد ذكرت مرات عديدة ومبكًرا جًدا ىف  َمْذبَ��ٌح لِلرَّبِّ ىِف َوَس��ِط أَْرِض ِمرْصَ

العهد القديم، ونؤمن أن هذا املذبح يش��ري إىل اإلميان املس��يحى الذي جاء إىل قلب )وس��ط( مرص، وعمود 

للرب كمنارة لنرش هذا اإلميان، هذه النبوءة ىف العهد القديم قد ذكرها النبى إش��عياء عى األقل قبل ميالد 

« وهذا  الس��يد املس��يح بحواىل 700 سنة، وأيًضا آية رقم 25 »ِبَها يَُبارُِك َربُّ الُْجُنوِد َقائِالً: ُمَبارٌَك َشْعِبى ِمرْصُ

كان الجذر األول.

اجلذر الثانى: وهو هروب العائلة املقدس��ة إىل أرض مرص، فقد كانت هذه الزيارة لربكة عظيمة لها، 
وطبًقا ملا ورد ىف إنجيل القديس متى عن هروب العائلة املقدس��ة إىل مرص، ومجىء املجوس إىل فلس��طني 

وبسؤال هريودس كيف ميكن أن يجدوا امللك املولود »ملك اليهود«، وقتها هريودس مل يَر الفرق بني مملكته 

األرضية ومملكة يس��وع الس��امئية، وقد متلَّك هريودس جنون العظمة وبري��ق العرش، لذلك رشع ىف قتل 

األطفال دون عمر السنتني، ثم ظهر املالك ليوسف ىف حلم ليأخذ الصبى وأمه ويهرب بهم إىل مرص.

وم��رص كانت وال زالت بلد األمان، لذلك نعترب امللك املولود يس��وع املس��يح ه��و أول الجئ يأىت إىل مرص، 

لذلك نؤكد أن مجتمعنا املسيحى مبرص تأسس أوالً بزيارة يسوع املسيح لها، فوجد بها مالذ آِمن له وللعائلة 

املقدس��ة أيًضا ىف أماكن عديدة بها. وأود أن أذكر أن تحرك العائلة املقدس��ة ىف مرص من رشقها لغربها، ومن 

شاملها لجنوبها، عى مثال عالمة الصليب مبثابة مباركة عظيمة لها.

اجلذر الثالث: قدوم مار مرقس اإلنجيى والرسول إىل مرص، فهو مؤسس كنيستها القبطية األرثوذكسية 
وبطريركها األول، ويعترب هذا الجذر متأصالً جًدا، خاصة وأن قدوم مار مرقس الكارز جاء بعد قيامة وصعود 

السيد املسيح للسامء.

ونبوءة النبى إش��عياء عن أن مذبًحا س��يقام ىف أرض مرص متمثالً ىف قدوم الس��يد املسيح بنفسه إليها وأنه 

ن مذبًحا ىف وسطها. وعمود للرب ىف تخومها، وكأن هذا يشري عى مار مرقس الرسول بكرازته ىف مرص،  سُيدشِّ

فعندما جاء القديس العظيم مار مرقس إىل مرص وصل إىل اإلس��كندرية وأسس الكنيسة بها، بذلك فإن مار 

مرقس قد أحرض املسيحية ال إىل مرص وحدها بل إىل كل إفريقيا أيًضا.

ونح��ن فخ��ورون بأن القداس القبط��ى والذى به ركائز عديدة قد أخذناه من مار مرقس الرس��ول نفس��ه، 

القديس مار مرقس الذى كتب أقرص األناجيل وأكرثها تركيزًا، والذى اس��تخدم أيًضا أسلوب االقتباس، فريمز 

إلنجيله باألس��د. القديس مار مرقس له أيًضا ألقاب عديدة منها: اإلنجيى، والش��هيد، والرس��ول، والشاهد. 

أشكركم جميًعا وأنتظر بفرحٍ حضوركم إىل أرض مرص.
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أصحاب السعادة، السيدات والسادة ضيوفنا األعزاء .. إنه ملن دواعى رسوري أن أكون معكم ىف أول زيارة يل 

ألسرتاليا. آتًيا من مرص بلد الحضارة والتاريخ الطويل، ونحن نعترب مرص قلب العامل كله، إنها دولة ذات طابع 

خاص، فهى ش��به مربع ش��كالً، لها ضلعان ىف البحر وآخران ىف الصحراء. وأغلبية املرصيني يعيشون حول نهر 

النيل الذى يعترب أبًا لنا واألرض التى حوله أًُما لنا. لذلك هناك إرتباط وثيق بني املرصيني ونهر النيل واألرض.

ولكن منذ حواىل 50 أو 60 عاًما، بدأ املرصيون ىف الهجرة ألماكن مختلفة. ومن هنا كانت أول كنيسة قبطية 

لنا ىف أس��رتاليا عام 1996، جدير بالذكر أن أول كنيس��ة قبطية أرثوذكسية خارج مرص كانت سنة 1961م ىف 

الكويت والثانية بكندا سنة 1964م والثالثة بالواليات املتحدة.

لذلك املسيحيون املرصيون منترشون ىف معظم العامل. أكرب تجمع ىف الواليات املتحدة، وثاىن أكرب تجمع لهم 

هو هنا ىف أسرتاليا.

يس��عدىن بشدة العالقات الطيبة التى مع الس��فري املرصى وجميعكم. حًقا سعيد برؤياكم جميًعا. مرص اآلن 

متر بوقت عصيب لكن ىف نفس الوقت كل املرصيني يحاولون أن يبنوا مرص الجديدة .. مرص املستقبل. مرص 

س��تتقدم كل يوم وخاصة اآلن بعد ثورة 2013 دس��تور جديد، رئيس جديد، وبرمل��ان جديد، بداية جديدة 

يف كل يشء، ونحن كمرصيني نضع آمالنا وأحالمنا عى عاتق الرئيس ونحاول أن نبنى مس��تقبل مرص. لذلك 

ُر جًدا كل مساندة لبلدنا مرص ىف هذا الوقت العصيب. فمرص هى االستقرار. ىف استقرارها استقرار  نحن نُقدِّ

للرشق األوسط ومدن البحر املتوسط.

شكًرا وأمتنى أن أراكم جميًعا ىف مرص. أدعوكم جميًعا لزيارتها وشكًرا.

زيـارة السفــارة املصريــة
 6 سبتمرب 2017

كانرّبا - اسرتاليا

أود أن أُعربِّ عن س��عادىت لوجودى معكم اليوم ...إنه يوم ابتهاج وفرح لنا جميًعا ولكل من ش��اركوا ىف هذا 

العمل. أريد منكم أن تنظروا معى إىل أيقونة رحلة العائلة املقدسة ملرص. بلدى مرص تقدست بحضور العائلة 

املقدس��ة، وبكرازة القديس مارمرقس الرس��ول ىف القرن األول، لذلك فإن س��عادىت الشخصية بهذه املناسبة 

بافتتاح هذا الربج، ألنه مُيثِّل مثرة من ش��جرة عميقة الجذور ىف مرص وهى الكنيس��ة القبطية األرثوذكسية.. 

الكنيسة الوطنية.

كام أن هذه الكنيسة الجميلة تحمل اسَمي القديسة فريينا واألنبا بيشوى. القديسة فريينا هى فتاة مرصية 

من صعيد مرص واستش��هدت ىف س��ويرسا ىف القرن الخامس. أما القديس بيشوى فهو راهب قديس من دلتا 

مرص ... لذلك فإن مرص ممثلة من صعيدها إىل الدلتا ىف اسم هذ الكنيسة.

أود أن أهنئك��م جميًعا عى هذا املبنى الرائع الذى نس��تطيع أن نطلق علي��ه بتعبرينا املرصى البيت الكبري، 

كنيس��تنا القبطية كانت دامئًا كنيس��ة واحدة مهام تعددت املباىن، فيوجد كنائس بأس��امء متعددة »العذراء 

مريم، القديس مارجرجس، القديس��ة فريينا....لكنهم جميًعا واحد، ورعية واحدة ىف املس��يح يسوع. لذلك 

نحن نتطلع دامئًا للقاءات وتجمعات أكرب فنحن نتطلع لبناء جسور وتقصري املسافات محاولني أن الكنيسة ىف 

مرص وأسرتاليا يتقابلوا عى قدر اإلمكان، فهل نتفهَّم ما كتبه القديس بولس الرسول إىل العربانيني: "لنالحظ 

بعضنا بعًضا للتحريض عى املحبة واألعامل الحس��نة غري تاركني اجتامعنا كام لقوم عادة بل واعظني بعضنا 

بعًضا وباألكرث عى قدر ما ترون اليوم يقرب" )عب 10 : 24(

تجمعنا مًعا هو لتحفيز املحبة واألعامل الحسنة ..لذلك نحن ىف احتياج ألماكن تجمعات أكرب فالبيت الكبري 

أى مقر اإليبارش��ية ىف احتياج لتوفري أماكن تصلح إلقامة املناس��بات واالجتامعات واملؤمترات التى تحتاجها 

الرعية.

س��عيد جًدا اليوم ...شكًرا لكل املتكلمني وش��كر خاص لنيافة األنبا سوريال ملشاركة مجموعة العمل إلنجاز 

هذا املرشوع، أعتقد أنها صفحة جديدة للكنيس��ة القبطية هنا ىف أس��رتاليا ..الكنيسة القبطية بدأت هنا ىف 

أس��رتاليا من حواىل 50 عاًما، وأنبا س��وريال يعترب أول أسقف ىف أس��رتاليا، وإيبارشية ملبورن وضواحيها تم 

تس��ميتها عى يد قداسة البابا ش��نودة الثالث، وهذه الصفحة الجديدة هى صفحة تاريخية للمحبة والفرح 

والرجاء ....شكًرا لكم جميًعا.

افــتتاح بــرج إبــؤورو
 10 سبتمرب 2017

أسرتاليا
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حـفـل استقبــال فـي بينســوال
 10 سبتمرب 2017

ملبورن - اسرتاليا

الس��يدات والس��ادة، يس��عدين وجودي وس��طكم اليوم ...كان يوًما رائًعا ففي الصباح كان تدشني الكنيسة 

القبطية األرثوذكس��ية التي أطلق عليها اس��َمْي قديسني مرصيني هام القديسة فريينا واألنبا بيشوي، ثم كان 

هناك االفتتاح الرسمي لربج إبؤورو ... ملك السالم، ويف املساء حفل عشاء رائع معكم جميًعا.

ش��كًرا عى هذا االس��تقبال الحار وللضيافة الجميلة ... غًدا هو رأس الس��نة القبطي��ة ونحن نقول يف هذه 

املناسبة باللغة القبطية »نوفري شاي« ... »عيد سعيد«. لنقولها سويًا. 

املجتمع القبطي هنا يف اسرتاليا بدأ منذ حوايل 50 عاًما، وهذه البداية كانت كالبذرة التي تم غرسها يف الرتبة 

األس��رتالية لذلك أريد أن أقرأ لكم بعض الكلامت من املزمور األول » فيكون كش��جرة مغروسة عند مجاري 

املياه، التي تعطي مثرها يف أوانه، وورقها ال يذبل. وكل ما يصنعه ينجح« 

ه��ذه الب��ذرة الصغرية منذ 50 عاًما تنم��و وهذا التاريخ الطويل ..نجد ثالثة أس��اقفة و عرشات من الكهنة 

والرهبان والراهبات وعرشات من الكنائس يف مدن عديدة وأيًضا عدًدا من املدارس و عرشات من الطالب يف 

كلية الالهوت، وأيًضا أديرة للرهبان والراهبات ... هذا يعترب امتداًدا للحضارة املرصية صاحبة التاريخ الغني 

الطويل ... أود أن أش��ارككم ببعض املعلومات عن هذا التاريخ. واحدة من أقدم أس��امء مرص هو »كيمي« 

التي تعني األرض السوداء إشارة إىل الطمي حول نهر النيل. وقد اشتق اسم علوم الكيمياء من هذا االسم. 

هذا االسم الذي نستخدمه يف العلوم يأيت من الحضارة املرصية.

 م��رص وط��ن مبارك وبل��د جميل ... م��رص بلد للمس��تقبل. بعد ث��ورة 30 يونيو 2013 والدس��تور الجديد 

 رئي��س م��رص الجديد والربمل��ان الجديد كانت البداي��ة الجديدة يف حياة مرص. ونح��ن كلنا كمرصيني نعمل 

 م��ن أجل املس��تقبل ... لذلك دع��م مرص ومس��اندتها يف اقتصادها وعملي��ة التعليم والس��ياحة ألمر بالغ 

األهمية. 

أنا سعيد أين معكم وأفتخر بهذه الجالية املرصية الواسعة وبهذا النشاط وبهذه املحبة � وما أشهى يا إخويت 

أن نجتم��ع باملحبة � وما ش��هدته ووجدته يف هذه الزيارة س��واء يف س��يدين أو يف ملب��ورن أو يف كانبريا من 

تفاعل وترابط قوي بني املرصيني املهاجرين. يف أسرتاليا بدأت الكنيسة كصغرية ثم امتدت تعبريًا عن االمتداد 

املرصي ومنو العمل وأعتقد وجود األقباط هنا هو امتداد للحضارة املرصية العريقة القوية.

ونح��ن نؤم��ن أن اللَّه هو ضابط ال��كل وكل يشء يف يده، وال يتحرك يشء إال بإرادت��ه فهو الذي دبر هجرة 

املرصيني إىل هذه البالد رغم أنها بالد بعيدة عن مرص. واللَّه له هدف وغرض من كل يشء فوجود الحضارات 

والثقافات املختلفة هنا س��بب من أسباب الِغَنى والتقدم. ولذلك أحث املرصيني جميًعا أن يتفاعلوا أكرث يف 

املجتمع مع الحفاظ عى كل ما استلموه من الحضارة املرصية العريقة. 

يرسين أيًضا أن يكون معنا هذا الوفد املرصي وسيادة الوزيرة نبيلة مكرم وسعادة السفري وأعضاء من مجلس 

النواب املرصي مام يزيد االرتباط القوي بني مرص وأس��رتاليا. ش��كًرا نيافة األنبا سوريال ولفريق العمل الذي 

يعمل كل هذه األيام، وشكًرا عى اللوحات الجميلة.

هذه ليلة نعتز بها جميًعا تشرتك فيها مرص مع أسرتاليا، ونقول ليحفظ اللَّه مرص، ويحفظ أسرتاليا. أشكركم 

كثريًا.
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ىف رأس الس��نة القبطية نُعيِّد عى بعضنا البعض باللغة القبطية » نوفري ش��اي« أي »عيد سعيد«. السيدات 

والس��ادة يسعدىن التواجد معكم ىف هذه األمس��ية. أنه ملن فخرى أن أحمل لقب بابا اإلسكندرية ألنها بلد 

عاملي��ة متعددة الثقافات كوالية فيكتوريا، مام يُعترب ِغنًى ىف الحضارة اإلنس��انية. عندما تطلعوا عى تاريخ 

مرص ستكتش��فون الغني الحضاري والرتايث الذي لدينا وتتمتع الكنيسة القبطية بالتقاليد الرائعة. إن إمتداد 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية حتى أسرتاليا ومنوها بها ألمر مذهل. 

ففى عام 2019 سنحتفل مبرور 50 عاًما عى تواجد الكنيسة القبطية ىف أسرتاليا. وأيًضا عندما تقرأون الكتاب 

املقدس س��تجدون أن اس��م مرص تكرر أكرث من 700 مرة. إنه تاريخ طويل ونحن نفتخر به وىف نفس الوقت 

نقدر وجود مركز ثقاىف قبطى ىف أس��رتاليا. ىف مرص لدينا املتحف القبطى تابع للحكومة ولدينا املركز الثقاىف 

القبط��ي بالكاتدرائي��ة. ووجود مثل هذه املراكز هنا س��ُيغني التفاعل املجتمعى ب��ني الثقافات املتعددة ىف 

ملبورن فيكتوريا. 

إىن س��عيد لوج��ودى معكم وأدعوكم لزيارة مرص، لتس��تمتعوا مبوقعها الجغراىف وتاريخه��ا وعاداتها وتراثها 

وحضارته��ا. فنحن بلد ذات حض��ارات متعددة األبعاد ... الحضارة الفرعونية والقبطية واإلس��المية وبلدان 

البحر املتوسط والرشق األوسط واإلفريقية. لذلك أدعوكم وأرحب بكم ىف مرص.

حفـل استقبال فـي واليـة فيكتـوريا
12 سبتمرب 2017

 ملبورن - اسرتاليا
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 الش��كر لجمي��ع الحضور اآلباء واألحباء وإىل الكنيس��ة املُضيفة الكنيس��ة األس��قفية، ونح��ن اليوم نحتفل 

به��ذا املجل��س الذى يخطو خطواته ع��ام بعد عام. أفرح معك��م اليوم ونتفاءل كثريًا بوج��ود هذا الصوت 

 املس��يحى ع��ى أرض م��رص. القدي��س بول��س ىف رس��الته الثانية إىل أه��ل كورنث��وس وىف نهايته��ا قال : 

��الَِم« )1 كو 13 : 11(، هذه  وا اْهِتاَمًما َواِحًدا. ِعيُش��وا ِبالسَّ ْوا. اِْهَتمُّ »أَِخ��ريًا أَيَُّه��ا اإلِْخَوُة اْفرَُحوا. اِكَْملُوا. تََعزَّ

الكلامت الخمس��ة تناس��بنا نحن األعضاء الخمس��ة ىف هذا املجلس، ىف اآلية التى قرأتها وضعت روش��تة أو 

برنامج لحياتنا: 

األمر األول: افرحوا باملسيح، فقاعدة العمل التى تجمعنا جميًعا أن نفرح مبسيحنا القدوس. 

احتفالية مـرور أربـع سنوات على تأسيس مجلس كـنائس مصر
21 سبتمرب 2017

 الكنيسة األسقفية - مصر

األمر الثانى اكملوا بالكنيس��ة، أى تكاملوا وال ميكن أن نعيش دون أن نتكامل، وال تنس��وا أن كنيسة 
املس��يح بقيت واحدة ىف العامل رشًقا وغربًا إىل ما يقرب من  خمس��ة قرون، ثم حدث االنقس��ام عام 451م، 

ودخلت فيها عوامل أساس��ية ليس��ت من املسيحية ىف يشء، منها السياسة واللغة واملصطلحات والذات، وملا 

دخلت هذه العوامل حدث االنقسام، وما بعدها من انقسامات، وإن كنا نصى ىف القداس من أجل افرتاقات 

الكنيسة، وليس االنقسام واالفرتاق. يعنى العودة، أما االنقسام فهو أخطر ونحن نتبادل خربات ونتكامل مًعا 

من خالل املجلس املوقر. إننا نتعارف، نتحاب، نتبادل خربات، نعمل مًعا، نتكامل مًعا.

األم��ر الثال��ث: تعزوا باإلجنيل: أى ارتاحوا وال راحة لن��ا إال بالكتاب املقدس: "عند كرثة همومى ىف 
داخى تعزياتك تلذذ نفى"، فليس لنا راحة إال يف كلمة اإلنجيل، وهى األرضية التى نشرتك فيها جميًعا. وقد 

قال لنا بولس الرسول: "فقط عيشوا كام يحق إلنجيل املسيح".

األمر الرابع: اهتموا اهتمامًا واحًدا باملحبة: أى املحبة، ليس لنا عمل سوى املحبة،  ىف محبة األرض، 
الطبيعة، الكنيس��ة، اإلنسان اآلخر، الخليقة كلها، فعندما نقف أمام املسيح لن يسألنا عن ىشء سوى مقدار 

املحبة التى قدمناها. فنحن ىف سباق للمحبة.

األمر األخير: عيش��وا بالس��الم: مجلس كنائس مرص هو أداة لصنع السالم عى كل املستويات، هناك 
شخص  Trouble-maker، وطوب لصانعى السالم ألنهم أبناء اللَّه يُدَعون peace maker . وهناك إذا اجتزنا 

بسالم هذه الوصايا الخمس ... يراها املسيح ويفرح ونعيش حياة مقدسة.

وأنا أفرح بتواجدي معكم، وننمو عاًما بعد عام، وأقدم الشكر لكم جميًعا.

 "ليس لنا راحة 
 إال فـي كلمة اإلجنيل 

وهَي األرضية التي نشترك فيها جميًعا"
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س��عيد بزياركتم للكنيس��ة القبطية ىف الكاتدرائية املرقسية، الكنيسة القبطية تأسست منذ عرشين قرنًا عى 

يد مارمرقس الرسول، الذى استشهد ىف اإلسكندرية عام 68 ىف القرن األول امليالدى.

للكنيسة القبطية ثالثة مالمح هامة:
امللمح األول: مدرسة اإلسكندرية ، وهى أول مدرسة ىف العامل، أسسها مارمرقس وخرج منها علامء 

الهوتيون مثل »أثناسيوس الرسوىل وكريلس الكبري وآخرين«، كانت املدرسة مشهورة ىف العامل كله.

امللمح الثانى: االستش��هاد: الكنيس��ة القبطية هى كنيسة الش��هداء، وقّدمت آالف الشهداء من كل 
الفئات: أطفال ونساء وفتيان وشباب. من أشهر الشهداء مارمينا وله دير ىف شامل مرص ىف اإلسكندرية، آَمل 

أن تزوروه، والقديسة دميانة واألربعني عذراء ولها دير ىف الدلتا ىف املنصورة.

امللم��ح الثال��ث: الرهبنة: أول راهب ىف العامل هو األنبا أنطوني��وس ىف البحر األحمر ىف القرن الثالث 
امليالدى، ولنا أكرث من 50 ديًرا. كنيستنا لها تاريخ ما يزيد عى ال�عرشين قرنًا، واآلباء البطاركة منذ مارمرقس 

حتى اآلن بلغ عددهم 118. اآلن لنا مجمع مقدس به 125 من املطارنة واألس��اقفة يف العامل ىف آس��يا وكندا 

وأوروبا وأمريكا وجنوب إفريقيا والسودان وأسرتاليا ويف أورشليم. الكنيسة القبطية لها أنشطة، من أشهرها 

مدارس األحد، والسنة القادمة سوف نحتفل مبرور 100 سنة عى إنشاء مدارس األحد. ولنا كلية إكلرييكية ىف 

القاهرة وبعض اإليبارشيات واألديرة مثل الدير املحرق، واألنشطة ىف الكنيسة تشمل أطفال وشباب، رجال 

ونس��اء، وعائ��الت. من وقت آلخر نذهب إىل الدير لقضاء خلوة بعيًدا ع��ن ضوضاء املدينة. آَمل أن تزوروا 

أماكن كثرية ىف مرص، وحينام ترجعون إىل بالدكم تذكَّروا مرص بأماكنها وأرضها املقدسة.

استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية الباكستانية
10 أكتوبر 2017

املقر البابوى - القاهرة
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إننا نش��عر بالفخ��ر إذ أوجد لنا اللَّه خادًما غي��وًرا ومحًبا هو 

القديس األرش��يدياكون حبيب جرج��س )1٨76 - 1٩٥1م(، 

الذي عىل يديه بدأ تش��كيل اللبن��ات األوىل يف هذه الخدمة، 

وم��ع آخرين بدأ العم��ل ينجح وصار االهت��ام األول له مع 

تكوين اللجن��ة العامة ملدارس األحد م��ن أول صورة لها عام 

1٩٢٢م، وانت��رت الفروع وف��روع الفروع وتأه��ل الخدام 

والخادمات.

 وس��وف تجد عزيزي القارئ رحلة املائة عام مروحة يف هذا 

الكتاب املوس��وعي بأسلوب سهل وس��لس ليكون القصد منه 

هو متجيد اس��م اللَّه الذي يعمل بروحه القدوس يف كنيس��تنا 

بق��وة وعظمة وافتخار، ما يدعونا جميًعا للش��كر واالمتنان 

له��ذه الرعاية اإللهية التي ش��ملنا بها جيل بع��د جيل. إننى 

أعتقد أن جميع الذين يخدمون ىف الكنيسة اليوم، وعىل كافة 

املستويات، هم الذين تخرجوا من مدارس األحد ىف أى مكان، 

بل وأتجارس وأقول أن كل األرس القبطية والشباب تخرجوا من 

مدارس األحد التي نالوا فيها التكوين املسيحى واملعرىف األول 

واألس��اىس، حيث نتعلم املحبات الخمس��ة: محبة اللَّه، محبة 

اآلخ��ر، محبة الحياة، محبة الوطن، محبة الس��اء، من خالل 

الكت��اب املقدس وال��راث الكنىس واآلب��اىئ والحضارى وكافة 

التقاليد القبطية واملرصية.

نش��كر اللَّه الذي أعطانا أن نأيت اىل هذه الس��اعة املقدس��ة ونحتفل مبرور مائة عام )1٩1٨ – ٢01٨م( عىل 

تأسيس وانتشار مدارس األحد يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ذي النظام التعليمي األسايس يف الكنيسة، 

والذي مر مبراحل عديدة قبل أن يأخذ الشكل النظامي وتوضع له املناهج والرانيم واألنشطة وينمو تحت 

رعاية الكنيس��ة ممثلة يف بطاركتها وأس��اقفتها وكهنتها وشامستها وكافة الخدام والخادمات فيها، واليوم ال 

توجد كنيس��ة قبطية واحدة، س��واء عىل أرض مرص أو يف خارج مرص حيث ب��الد الرق واملهجر، تخلو من 

وج��ود فص��ل أو فصول مدارس األح��د، بل أنه توجد مناطق كثرية ليس بها كنائ��س ولكن بها فصل أو أكرث 

ملدارس األحد التي تقوم بالربية الكنسية والتنشئة اإلنجيلية والروحية للصغار والفتيان والفتيات يف القرى 

واملدن والنجوع واملناطق العشوائية والفقرية والبعيدة وغريها.

احتفالية مـدارس األحـد - مـائة عام من النعم وحلـو النغـم 
1 يناير 2018

حملة من احتفالية مدارس األحد بإيبارشية أسيوط

مقدمة كتاب مدارس األحد

إنها قصة نجاح بنعمة املسيح، ونحن نحتفل باليوبيل املئوى نتذكر األجيال التى أسست وشاركت وشجعت 

وخدمت وتعبت ليكون لنا هذا الكنز الثمني ىف كنيستنا املرصية.

وأقدم ش��كرى الخاص للجنة التى قامت بهذا العمل املوس��وعي الكبري، والذي سيصدر يف عدة كتب، وأخص 

نيافة األنبا دانيال - أس��قف املعادي وتوابعها، والدكتور سينوت دلوار، الذي اهتم بتجميع املصادر واملراجع 

ليس من الكتب فقط، ولكن من الش��خصيات التي سجلت بالصوت والصورة ساعات وساعات تحيك فصول 

ومشاهد يف هذه القصة املمتدة، بنعمة املسيح، إىل أجيال املستقبل. 

بكل الفخر والتقدير نقدم لكم هذه املوس��وعة الثمين��ة، متذكرين جميع الذين خدموا بأمانة وإخالص، بل 

 ويطورون ويجددون الخدمة بحس��ب مقتضيات العرص، وليحفظكم املس��يح واهب النعم - صغاًرا وكباًرا � 
يف اسمه القدوس، بشفاعة العذراء مريم والقديس العظيم مارمرقس الرسول والقديس حبيب جرجس وكافة 

القديسني، له كل املجد يف كنيسته. آمین.



20182018

16٨16٩



20182018

170171

أصحاب القداسة والفضيلة والنيافة والسيادة وكل الحضور الكريم، اسمحوا يل أن أُحييكم جميًعا ِباسم اللَّه 

الواحد. وأود أن أعرب عن محبتي األخوية الخالصة لحرضاتكم جميًعا، أشكر فضيلة األمام األكرب الشيخ أحمد 

الطيب ش��يخ األزهر عىل دعوته الكرمية للمش��اركة يف هذا املؤمتر، الهام ال��ذي يقام تحت رعاية كرمية من 

س��يادة الرئيس عبد الفتاح الس��يىس رئيس جمهورية مرص العربية، فا أجمل ان نلتقي جميًعا بقلب واحد 

وفكر واحد من أجل قضية مصريية هامة كالتي نجتمع بسببها اليوم.

م��ا يجمعنا أيها األحباء هو املدينة املقدس��ة زهرة املدائن. القدس ليس��ت مجرد م��كان به معامل أثرية وله 

تاري��خ، امن��ا هي متثل قيمة خاص��ة يف إمياننا وتطلعاتنا وذاكرتن��ا وآالمنا، وهي أيضا رمز لتالقى الش��عوب 

بأثرها مع اللَّه، فهي املكان التاريخي للوحى اإللهي الكتايب وعىل أرضها املقدس��ة حدث االلتقاء بني الس��اء 

واألرض حيث خاطب اللَّه البر عىل أرضها أكرث من أي مكان آخر عىل وجه املس��كونة. للقدس مكانة كبرية 

مــؤمتــر  »األزهــر لنصــرة القـدس«
 1٧ يناير 2018 

مشيخة األزهر - القاهرة

يف قلب كل مس��يحي، فيها عاش الس��يد املسيح وصنع معجزاته وكل شرب وطئته أقدام السيد املسيح صارت 

له قدس��ية خاصة. وبعد خراب أورش��ليم عام 70 ميالديًا بدء املس��يحيون يعمرون هذه املدينة من جديد، 

وبُنَيت الكنائس فيها وصارت لها ذكرى مقدس��ة يف جمي��ع القلوب، وأصبح لكل كنائس العامل تقريًبا أماكن 

مقدسة فيها. 

واملسلمون أيًضا منذ فجر اإلسالم يخصون القدس بقدسية خاصة ففيها توجد قبة الصخرة واملسجد األقىص 

وغريه من األماكن اإلسالمية املقدسة .

فإذا كانت القدس متثل رصيًدا تاريخًيا للشعب اليهودي، فهي متثل تاريًخا حًيا أيًضا وذكريات حارضة بقوة يف 

وعى ووجدان املسيحيني واملسلمني عىل حد سواء، ومن املؤسف حًقا أن تكون هذه املدينة املقدسة مرسًحا 

ل��رصاع عرب األزمنة، ويذكر التاري��خ أنها تعرضت للحصار عرين مرة وُدمِّرت تدمريًا ش��امالً مرتني ، وأُعيد 

تشييدها مثانية عرة مرة، كا انتقلت من وضع إىل وضع عدة مرات عرب التاريخ. 

الس��الم اختيار ال بديل لنا عنه الس��الم وثيق الصلة بالدعوة املس��يحية حينا جاء الس��يد املسيح إىل عاملنا 

صحبته املالئكة بهتاف الس��الم: "املجد للَّه يف األعايل وعىل األرض الس��الم وبالناس املرسة". والس��الم الدائم 

ال يأيت إال باحرام الحقوق املروعة للش��عب الفلسطيني وكل شعوب املنطقة. والسالم الحقيقي لن يصبح 

َمت بال أي مراعاة ملش��اعر ماليني املس��لمني  واقًعا ما مل يتوقف العنف ولغة التهديد، وتلك الوعود التي ُقدِّ

واملسيحيني عرب العامل وعرب منطقتنا، منطقة الرق األوسط.

وإىن عىل يقني أن ش��عوب املنطقة جميًعا تتطلع نحو مس��تقبل أفضل وأكرث عدالً وإنصاًفا تحيا فيه بتعايش 

مش��رك وفًقا ملبادئ املحبة والس��الم واحرام الحقوق. إن للقدس وضًعا مميزًا كمدينة مقدس��ة مؤهلة أن 

تصبح واحة سالم تلتقي فيها الصلوات وترتفع منه القلوب نحو الساء ملتمسة املعونة اإللهية ليدرك الناس 

أفراًدا وش��عوبًا ما هو عىل مستوى الكنيسة القبطية األرثوذكسية، فإن قضية القدس وقضية فلسطني كانت 

وال زالت حارضة يف ضمريها منذ البداية. عىل س��بيل املثال بذل البابا كربلس الس��ادس أثناء الستينيات من 

القرن املايض جهًدا كبريًا يف س��بيل مس��اندة القضية الفلس��طينية وخاطب مجلس الكنائس العاملي ورؤساء 

الكنائس املختلفة، كا تواصل مع زعاء الدول وعدد من مسؤويل الهيئات الدولية، كذلك فعل البابا شنودة 

الثالث الذي عقد مؤمتًرا عاملًيا داخل الكنيس��ة الكربى بالكاتدرائية املرقسية بالقاهرة يف عام ٢00٥م، حرضه 

فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر الريف وقتها الدكتور سيد طنطاوي ولفيف من الشيوخ، كا حرضه وتابعه 

دة  ماليني من الشعب العريب، وذلك ملنارصة الرئيس الفلسطيني الراحل يارس عرفات حني كانت اقامته ُمحدَّ

يف رام اللَّه، موقف لن تنساه ذاكرة األمة العربية.

يعوزين الوقت للتحدث عن الجهود التي بذلها ويبذلها اآلباء مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية األرثوذكسية 

وكذل��ك أقباط م��رص كُلٌّ يف تخصص��ه يف املحافل الدولية وم��ع الهيئات العاملية واملعني��ة باألمر، وموقف 

الكنيس��ة الثابت الراس��خ يف هذه القضية نابع من التزامها مبتطلبات العيش املش��رك واملصري الواحد الذي 

يجمعنا سويًا، ولذا أعلنا مؤخًرا رفضنا التام ملا أقدمت عليه اإلدارة االمريكية بنقل سفارة الواليات املتحدة 
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األمريكية إىل القدس، ذلك القرار الذي بحس��ب ديباجته يؤسس لتهويد القدس ويطمس الطبيعة التعددية 

للمدينة املقدسة، وهو ما نرفضه كلًيا.

 

الكنيس��ة مل ولن تعادي أي كيان أو دين بل هي ترفض التعصب الذى يؤدى إىل الحروب واالضطرابات تلك 

التي تش��هدها منطقة الرق األوسط عرب س��بعة عقود، فنحن نرفض العدوان والقهر وندين كل من يحاول 

تديني الرصاع العريب اإلرسائييل، كا ندين توظيف الدين ألهداف بعيدة عن مقاصده، كا نرفض التفسريات 

التوراتية املتشددة التي تنفى اآلخرين وجوديًا ومعنويًا وتجور عىل حقوقهم.

 

القضية لها أبعاد سياس��ية واقتصادي��ة وثقافية واختصارها يف البعد الديني فقط ين��ذر بكارثة، لذلك نحن 

نؤك��د التزامنا بحقوق املقهورين واملضطهدين واملنفيني يف ضوء التاريخ والجغرافيا بل والعقيدة أيًضا، وإننا 

نقف دوًما بجانب كفاح من يناضلون من أجل حريتهم واالعراف بكرامتهم اإلنسانية وإسقاط كل أساليب 

القهر والعنف. س��يادة وفخامة الرئيس الفلس��طيني رئيس دولة فلسطني عرض علينا تاريًخا حافالً من هذه 

القضي��ة وما حدث من قرارات باملئات أو العرات صدرت س��واء من الجمعية العمومية لألمم املتحدة أو 

الجمعية العامة أو عن مجلس األمن وهذه القرارات مل تجد تطبيًقا عىل أرض الواقع، ولذلك يجب أن نفكر 

جيًدا كيف يستعيد هذا الشعب الذي له تاريخ طويل وحضارة أصيلة، كيف يستعيد هذه الحقوق، وكيف 

يتعامل مع العقول التي تفكر دون أن تراعى املشاعر، مشاعر املاليني من املسلمني واملسيحيني .

بناء عىل ما س��بق فإننا ندعو لدراس��ة وضع القدس ليس من ناحية الراث الروحي فقط بل من األوىل من 

ناحية الوضع اإلنس��اين املأس��وي الذي يعيشه الش��عب الفلس��طيني حتى اليوم. ذلك الشعب الذي ال زال 

يناضل يف س��بيل حصوله عىل حقوقه املروعة، وطاملا ارتىض املجتمع الدويل حل الدولتني املتجاورتني فإن 

الق��دس عاصمة تخدم كل األطراف املعنية س��تكون أمًرا فاصالً عىل أن تك��ون القدس الرقية هي عاصمة 

دولة فلسطني التي اعرف بها العامل. اليوم تعود مشكلة القدس لتنادى ضمري العامل، فال ميكن تجاهل مشاعر 

املاليني يف كافة بقاع األرض ، لذا نخاطب كل القوى الفاعلة وكل الهيئات الدولية، ونخاطب الضمري اإلنساين 

من فوق هذا املنرب، وىف هذا املؤمتر الحيوي لينظر للزوايا اإلنسانية للقضايا الفلسطينية إلنهاء هذه املعاناة 

بإقرار الس��الم الش��امل والعادل الذي مينح حق تقرير املصري وإقامة هذه الدولة وعاصمتها القدس، والتي 

يعيش عىل أرضها الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون يف حياة كرمية، هذا مع تأكيدنا عىل حق كل الشعوب 

بالعيش والحرية والس��الم. كلنا أمل يف أن يكون مؤمتركم املوقر هذا خطوة إىل األمام لس��بيل، عىل طريق 

استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه املروعة والسالم الكامل للجميع، وأشكركم كثريًا.
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تكـرمي كـلـية الصيدلة ـــ جـامعـة اإلسكـندريـة
21 يناير 2018

اإلسكندرية

نحتفل جميًعا مًعا مبناس��بة اليوبيل املاىس عىل جامعة إس��كندرية، هذه الجامع��ة التى نفتخر بها جميًعا، 

وأفتخر أنا شخصًيا بتخرجي فيها، وأشعر بريادتها وعظمتها وطبًعا بتاريخها، فاآلن صارت 7٥ سنة وصار لها 

أقدمية وسرية حسنة. 

طبًع��ا كلية الصيدلة كنت بس��افر له��ا كل يوم، وكنت آيت إليها وأنا مش��تاق ... بالرغم من كرثة االمتحانات 

واألس��ئلة والش��فوي. أحببت من صغرى أن ألتحق بكلية الصيدلة. كان والدى مريًضا وكانت الصيدلية أمام 

منزيل ىف س��وهاج، فكانت والدىت تُعطينى الروش��تة وأذهب للدكتور ىف الصيدلية، وأنا بعمر ال� 6س��نوات، 

ويعطين��ى ال��دواء وأذهب به إىل املنزل وعندما يتناوله أىب يرتاح كثريًا. ارتبط يف ذهني ارتباط قوي جًدا أن 

هذا الشخص )طبيب الصيدلية( يُريح والدي .. فأرادت بشدة أن أكون مثله.

واستمريت عىل هذا املفهوم وهذا االرتباط النفيس إىل أن سمح اللَّه والتحقت بكلية الصيدلة وكنُت سعيًدا 

ج��ًدا بالتحاقى بكلية الصيدلة، تخرجت ىف ع��ام 1٩7٥. أذكر أن دفعتى كانت دفعة أصيلة، كان بيننا ترابط 

وكنا نتقابل مع الزمالء، كانت العالقة طيبة للغاية.

س��نة 1٩7٨ استكملت مسريىت ىف الدراس��ات العليا ىف نفس الكلية، وهى كانت عبارة عن بعثة داخلية من 

وزارة الصحة إىل وزارة التعليم العايل .

س��نة 1٩٨٥ذهبت إىل انجلرا- أوكس��فورد وعملت بوحدة صحية ىف قرى دمنه��ور، وأيًضا عملت ىف مصنع 

أدوية. 

س��نة 1٩٨6 دخلت الدير ودخول الدير ليس باألمر الس��هل، ألن هذه العملية تحتاج وقًتا كبريًا واختبارات 

لكيا يكون الش��خص مناس��ًبا للحياة الديرية، خضعت الختبارات ملدة س��نتني حتى عام 1٩٨٨، وُرِس��مُت 

راهب ِباسم األب ثيؤدور األنبا بيشوى عىل يد البابا شنودة الثالث. 

اللَّه سمح وتدرجت ىف الخط من راهب إىل كاهن ثم إىل أسقف، ثم سمح اللَّه أىن أكون ىف هذه املسئولية. 

لكن الصيدلة والدراسة ىف الكلية واألساتذة األفاضل الذين قاموا بتعليمي وتتلمذت عىل أيديهم أحمل لهم 

جميًعا كل الوفاء والتقدير واالعتزاز.

أنا ش��خصًيا مل أكن أتعلم العلم فقط، لكن كنت أالحظ ترصفات األس��اتذة وم��ا يفعلوه ىف املحارضات وما 

يقدموه لنا. أتذكر مواقف شخصية مع األساتذة ىف الكلية أثناء امتحانات الشفوى وأثرت يفَّ.

أتذكر بالخري املرحومة د/ رش��يدة زيتون، عندما كنت ىف امتحان ش��فوى فبدأت تس��اعدىن أن أجيب إجابة 

صحيحة وشجعتنى وأعطتنى درجة كبرية. 

أتذكر املحبة الفائضة التى كانت موجودة وما زالت بالطبع، وعمل األس��اتذة وأعضاء هيئة التدريس، عمل 

عظيم للغاية، أؤمن متاًما أن الذى يقوم بالتدريس هو يخلق جيالً س��واء كان ىف الكلية أو املدرس��ة ... نحن 

ال نتعلّم العلم فقط، لكن نتعلّم من معامالت وترصفات األستاذ أيًضا.
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أعضاء هيئة التدريس هم صفوة املجتمع ىف الجامعة بصفة عامة. يؤثِّروا ىف الجيل أكرب تأثري. إىل هذا اليوم 

ما زلت أتذكر بعض املواقف ألساتذىت سواء ىف طريقة املعاملة أو مساندة الطالب.

أنا ىف منتهى الفخر واالعتزاز واالمتنان أىن تتلمذت عىل يد أساتذة أفاضل وأجالء ... قاموا بتعليمنا ووضعنا 

عىل أول الطريق، َفُهم فخر الوطن، فخر مرص أن يكون بها هذه الكوكبة الكبرية من هيئة التدريس. 

دامئًا نقول من جيل إىل جيل، فالحياة هكذا جيل يبني وجيل يجني.

: H 3 كا تعلمون حرضاتكم ميَّز اللَّه اإلنسان بثالث عالمات نسميها

Head العقل هو عطية اللَّه العظمى، العطية الثمينة، عقل اإلنسان هو الدرة أو الجوهرة التى وضعها اللَّه 

ىف اإلنسان وميَّز اللَّه اإلنسان عن سائر املخلوقات بالعقل. 

Hand فالعق��ل م��ع اليد يُب��ِدع، أصابع اليد هى التى تبنى الحضارة، س��واء ىف املعار أو الفن أو الرس��م 

 أو التصمي��م ... مهندس��يون، فنيون، عال، وهكذا كل يشء. صار اإلنس��ان كائًنا ُمبدًع��ا، كائًنا يجدد، كائًنا 
مطوًرا. 

ى الحضارة عىل مس��توى العامل »حضارة األصابع« أو »حضارة اليد«. العقل واليد مكشوفان للناس أما  تُس��مَّ

ال�� H األخرية أو ال� Heart فال يراها إال اللَّه.

ك��ا تعرفون وتق��رأون حرضاتكم أن القدماء املرصي��ني ىف التحنيط كانوا ينزعون كل ما ىف داخل اإلنس��ان 

باستثناء القلب وحده اعتقاًدا منهم أنه سُيسَتخدم يوم الحساب. 

قلب اإلنس��ان هو املحطة التى يتقابل فيها اللَّه مع اإلنس��ان، وهو الهدية التى سنأخذها معنا عندما نقف 

أمام اللَّه. اللَّه يعطينا أعارنا يا أحباىئ لكيا نُطهر قلوبنا. أيام الحياة لىك ننقي قلبنا باستمرار، بهذا القلب 

سنقابل اللَّه. 

��احة، فبدونها ال تقدر أن متيش خطوة،  عندما تقود س��يارتك ىف يوم ُممِطر أو به أتربة ال بد من وجود مسَّ

��احة إذن هى اإلنس��ان الذى يتوب عن كل خطية - نقاوة القلب تجعل اإلنس��ان يقف أمام اللَّه بوجه  املسَّ

مكشوف. هؤالء ال�� H 3 يجعلون اإلنسان مها كان تخصصه أو شهادته أو أسلوبه أو سلوكه يتشكّل ككيان. 

.H 3 ��أنتم أيها األساتذة األجالء َمن تُشكِّلون هؤالء ال

أنا أقف إجالالً واعتزاًزا لكل األساتذة الذين علَّمونا ويُعلِّمون األجيال عرب السنني. 

ربن��ا يب��ارك هذا العمل ويبارك ىف مصنع األجي��ال الناضجة ىف املجتمع.  انتبهوا ميك��ن الطالب الذى تحت 

أيديكم يكون له مس��ئولية كبرية ىف املستقبل، فهو يستقي منكم تكوينه اللفظي واملعريف والثقايف والروحي 

وهذه األجيال هَي التي تبني املجتمع. 

أكرر ش��كرى ومحبتى لكم جميًعا، وأيًضا فرحتى بأن أرى أس��اتذة منكم نُبالء وأحباء، بيننا ذكريات وسنني 

جميلة. 

ربن��ا يدي��م محبتك��م ويُعطي دامئًا قدوة م��ن خالل عملكم من أجل مس��تقبل بالدنا م��رص، من أجل كل 

 القامات والقيادات وكل أحد ىف مسئولية أو منصب ىف املجتمع، ِباسم دفعة 1٩7٥ أشكر كل األساتذة الذين 

علَّمونا. 
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أحس��ب نفيس س��عيًدا أن أكون يف هذا املكان، الذي س��اهم يف معظم تكويني الثقايف والسيايس والوطني 

والقومي واملعريف بصفة عامة من خالل جريدة األهرام. وس��عيد أن أكون يف وس��ط هذه الكوكبة. وس��عيد 

بحفاوة االستقبال وكل األحباء العاملني. الكنيسة املرصية كنيسة وطنية، فقد بدأت يف منتصف القرن األول 

املي��الدي وألن اإلس��كندرية هي أول مدينة نالت املس��يحية، صار لقب البابا: »بابا اإلس��كندرية وبطريرك 

الكرازة املرقسية«، وكلمة »بابا« أتت من الصعيد »أَبَّا«، فصارت كلمة البابا ، لقب بابا استخدم يف مرص أوالً، 

وبعد ذلك انتقل اللقب إىل روما، الكنيس��ة هي املؤسس��ة املرصية الوحيدة عرب عرين قرنًا من الزمان مل 

تُحَتل من أحد، الوطن أُحِتَل ولكن الكنيسة مل تُحَتل ..!! بقيت الكنيسة مرصية خالصة حارضة يف وسط مرص 

تؤمن بالوطن إىل اقىص درجة. ومن علَّمنا محبة الوطن وقيمة مرص؟ هى الكنيسة، والكنيسة املرصية مرت 

بثالثة عصور رئيسية وتُسّمى األهرام التاريخية للمسيحية.

     األهرامات الكنسية الثالثة: الالهوت واالستشهاد والرهبنة

الهرم األول الالهوت: مرص علّمت العامل الالهوت، واس��تقامة اإلميان املس��يحي. ومدرس��ة اإلس��كندرية 
الالهوتية أول مدرسة علّمت الالهوت للعامل.

زيــارة مــؤسســة األهـــرام
 2٣ يناير 2018

 القاهرة

الهرم الثاني االستش��هاد: الكنيس��ة مرت بأنواع كثرية من االستش��هاد والكنيس��ة املرصية قدمت شهداء 
عددهم يفوق ش��هداء العامل كله.وأش��هر الش��هداء املرصيني عىل أرض مرص مارمينا العجايبي وله دير عىل 

بعد 60كم من اإلس��كندرية، وأيًضا دير القديس��ة دميانة )أشهر شهيدة مرصية( موجود يف الرباري، وأمتنى 

أن تكون لكم زيارة لهذه األديرة.

اله��رم الثال��ث الرهبنة: أول راهب نش��أ عىل أرض مرص هو األنبا أنطوني��وس الكبري. ومن مرص انترت 
الرهبنة واألديرة يف العامل كله. والرهبان أناس خصصوا أنفسهم لعمل الصالة.

ويف مرص أيًضا نشات اللغة القبطية والتي هي تزاوج بني اللغة املرصية القدمية واللغة اليونانية وما زالت اللغة 

القبطية متداولة بيننا حتي اليوم فمثالً كلمة »شربا« تعني قرية، وشربامنت يعني القرية الشالية، وشرباخيت 

القرية الجنوبية، وكذلك كلمة هيصة وفالفل وفوطة كلها كلات قبطية. وما زلنا نس��تخدم اللغة القبطية يف 

صلواتنا حتي اليوم، الكنيسة أحد أعمدة الوطن وكلكم زرتم معبد الكرنك ومرص عىل اتساعها هي معبد كبري 

ممتلئ باألعمدة. مثل عمود الثقافة وعمود السينا وعمود األزهر وكذلك الكنيسة والجيش والرطة وهكذا، 

ا مرص فهي  وال ميكن أن يستغني الوطن عن أي من هذه األعمدة، ودامئًا أقول أن كل دول العامل يف يد اللَّه أمَّ

يت أرض الكنانة أي األمن. يف قلب اللَّه، وتجد عناية خاصة من اللَّه الساهر عليها، ولذلك ُسمِّ

ووجود الكنيسة املرصية بتاريخها وحضارتها وصلواتها يشء مميز يف كل العامل، والعامل ينظر إىل كنيستنا عىل 

أنها الكنيس��ة األم. ، الكنيس��ة املرصية كنيسة وطنية خالصة تحرس الوطن وتنظر إىل صالح الوطن. ونتعلم 

منه��ا محب��ة الوطن، ونرى أن مرص هي جوهرة كل الدول، كل هذا تعلمناه من آبائنا الذين س��بقونا، البابا 

كريلس والبابا شنودة، وهكذا جيل يسلم جيل.
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إنني أش��عر بس��عادة غامرة لزيارة مكتبة اإلس��كندرية، وأس��عد كثريًا مبقابلة الدكتور مصطفى الفقي فهو 

صديق عزيز وقامة منفتحة، أتابع العديد من كتاباته ونتقابل يف مناسبات عديدة. وأنا سعيد أيًضا مبحبتكم 

جميًع��ا وبكل من قدم رشًح��ا وافًيا لنا عن هذه املكتبة العظيمة، أنا قرأت كث��ريًا عن املكتبة وعن تاريخها 

ونحن ندرس مثل هذه األشياء يف الكنيسة يف التاريخ الكنيس املرصي.

أود أن أتح��دث معك��م اليوم عن هذه املكتبة ودورها وعالقتها بالتاريخ املرصي والتاريخ املس��يحي بصفة 

عام��ة، فمدينة اإلس��كندرية ذات حضارات كثرية ومتع��ددة، هي حاضنة للحض��ارات والثقافات واللغات 

والجنسيات املختلفة.

اإلس��كندرية مدينة تاريخية فيها كثري م��ن الحضارات، وهي أقدم من القاهرة بح��وايل 1٢ قرنًا، وميكن أن 

نطلق عليها »ُدرة مرص«، وقد نالت اإلميان املس��يحي يف القرن األول امليالدي والقديس مارمرقس استش��هد 

عىل أرضها عام 6٨م. اإلس��كندرية يف التقليد املس��يحي تُعرَف »باملدينة التقليدية« ولذلك يلقب البابا »بابا 

اإلس��كندرية«، ألنها أول مدينة نالت اإلميان املس��يحي، لذلك البابا يحمل هذا اللقب، وبالرغم من اقامتي 

يف مدينة القاهرة معظم الوقت إال أن البابا هو أس��قف مدينة اإلس��كندرية ونطلق عليها »املدينة العظمى 

اإلسكندرية«.

مكتبة اإلس��كندرية نافذة مرص عىل العامل، ونافذة العامل عىل مرص، من ناحية التصميم املعاري والهنديس 

واإلنش��ايئ فهي ُمبهرة ومتميزة ومتفردة، واختيار الش��مس لتكون مواجهة للبح��ر بهذا التصميم املعاري 

الراق��ي والرائع يقدم رس��الة للعامل أن مرص صاحبة التنوي��ر يف كل العامل، يقول علاء يف التاريخ  »الحضارة 

تح��ت جلود املرصي��ني«، نحن لدينا طبقات م��ن الحضارات )الفرعونية - املس��يحية- اإلس��المية - الرق 

أوس��طية – الحضارات العربية – الحضارات اإلفريقية – حضارات البحر األبيض املتوس��ط(، كل هذا موجود 

يف الشخصية املرصية، وهذا التنوع يظهر أهمية دور الثقافة والقراءة يف حياة اإلنسان، فالقراءة مفتاح بناء 

شخصية اإلنسان، وتقدم املجتمع.

 يف الكت��اب املقدس نجد اآلية: »طوىب للذى يقرأ« )رؤ3:1(، وكلمة »طوىب« هي أول كلمة نطق بها الس��يد 

املس��يح يف العظة عىل الجب��ل، فطوىب: كلمة عربية رصينة، ولكنها قدمية فصارت قليلة االس��تخدام، ولكنها 

تشمل معاين الربكة والسعادة والفرح والنعمة، وهي تقابل كثريًا كلمة »بركة – اللَّه يباركك«. فطوىب ملن يقرأ 

ويتثقف. يف مرص يوجد تكنولوجيا وانرنت ومواقع التواصل االجتاعي ولكن الحقيقة أن القراءة هي مفتاح 

بناء الشخصية وتغيري املجتمع واإلنسان. 

إن مكتب��ة اإلس��كندرية تلعب دوًرا حيويًا ىف حي��اة املرصيني من خالل مبادراتها التي تش��جع عىل القراءة 

والثقاف��ة، ممكن أن نعتربه��ا »وزارة القراءة ىف مرص«.  وعمل القراءة هو الذي ميكن أن ينقذ مجتمعنا من 

كثري من املش��كالت، ووجود الثقافة ومفتاحها القراءة هو الخطوة األوىل ألي انس��ان يريد أن يبني املجتمع 

زيــارة مكـتبــة اإلسكندريــة
10 فرباير 2018

اإلسكندرية 

والوط��ن، ولذلك أُحيي تعبكم وعملكم وأنا أعلم أن هناك اآلالف يعملون يف املكتبة، فعندما تتبنى املكتبة 

دوًرا عظيًا لتش��جيع القراءة وتش��جيع الطلبة عىل التثقيف لتتس��ع مداركهم فهذا كله يس��اعد عىل تقدم 

املجتم��ع ألن م��ن له عقل ضيق دامئًا ما يُتِع��ب مجتمعه، أنا أرى أن اإلنس��ان الناجح يجب أن ميلك ثالث 

صفات:

1- عقل منفتح ... مواكب للعرص، لذلك تعلّمنا أن نقرأ يف العديد من املوضوعات وليس يف موضوع واحد 

أو لكاتب واحد.

٢- قلب متسع ... حاضن لجميع الثقافات ويقبل اآلخر بكل سهولة وذلك يجعل املجمتع متاسكًا.

3- روح متضعة ... نحن ال نتعلم ليك نتكرب أو ليك يصري اإلنسان نجًا المًعا يف زمنه، أبًدا، فالروح املتضعة 
هي صورة من صور العلاء، فكلا ارتفع اإلنسان يف العلم يجد نفسه صغريًا جًدا.

تعلمنا أن »بيت بال مكتبة، جسد بال روح«، فنحن نشكر اللَّه أن عىل أرض مرصنا العزيزة توجد هذه املكتبة، 

رة التي نفتخر بها. ونحن نضع لضيوفنا يف جدول زياراتهم زيارة مكتبة اإلسكندرية كمحطة هامة  فهي كالدُّ

يجب أن يزوروها، ونحن نخطط ملؤمتر الش��باب يف كنائس��نا من كل العامل والذي س��يقام يف شهر أغسطس 

القادم، ووضعنا زيارة مكتبة اإلسكندرية كمحطة أوىل، نحن نزور األهرامات ألهميتها يف توضيح املايض، أما 

املكتبة فهي توضح املايض والحارض واملستقبل. 

أهال بكم يف زيارة األديرة واألماكن األثرية املرصية التي يجب أن نعرفها ...

أشكركم وربنا يبارك عملكم، أُكرر شكري للدكتور »مصطفى«، فهو صديق عزيز وغايل، والذى أسعد عندما 

أراه وِباسم كل الوفد املرافق أشكركم جميًعا، وأشكر كل العاملني ىف املكتبة.
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أود أن أعرب عن س��عادىت البالغة للمش��اركة معكم يف هذا املؤمتر بحضور هذه املناسبة املتميزة مع السادة 

رؤس��اء الجامعات واألس��اتذة والباحثني واملتخصصني والعاملني. أش��كر هذه الدعوة الكرمية من األس��تاذ 

الدكتور/ عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عني ش��مس، والس��يدة الفاضلة الدكتورة/ سوزان القليني عميدة 

كلي��ة اآلداب جامعة عني ش��مس وُمَنظَِّمة هذا املؤمتر. أحب دامئًا أن أك��ون بهذه الجامعة العريقة، جامعة 

عني ش��مس هى من الجامعات الرائدة يف هذا الوطن ومن أفضل الجامعات ىف التاريخ ، جامعة عني شمس 

والكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية بينها تعاون ىف مجاالت متعددة وخاصة، فهناك بروتوكول تعاون مشرك 

بينها واملركز الثقاىف القبطى األرثوذكىس، ومعهد الدراسات القبطية.

الكتاب املقدس ىف س��فر الجامعة، وهو سفر كتبه سليان الحكيم يقول: »اذكر خالقك ىف أيام شبابك«، وهذا 

املؤمتر الذى يدور حول »الش��باب واملس��تقبل« يجعلنى أتذكر هذه املقولة، فالشباب هم الحلقة الذهبية ىف 

املجتمع وهم الريحة األكرث تعدًدا واألكرث حيوية وفاعلية وهم أساس قاطرة التنمية وحاة املستقبل، وهم 

رأس املال الحقيقى ىف مجتمعنا، وأرواحهم وأرواحنا خط الدفاع األول عن الوطن الغاىل، بهذه املناسبة أود أن 

أوجه التحية إىل شبابنا ىف سيناء الذين يخوضون حربًا رشسة ضد اإلرهاب دفاًعا عن جزء غاٍل من أرض الوطن، 

إننا نشكر القوات املسلحة والرطة الوطنية وكل الشعب املرصى الذين يدافعون عن هذه األرض الطيبة.

الدولة تويل اهتاًما خاًصا بالش��باب وتبذل مجهوًدا كبريًا من أجل رعايتهم، والكنيس��ة أيًضا ضمن منظومة 

العم��ل، ومنظومة الوطن ، من أوىل املؤسس��ات التى ت��ويل اهتاًما كبريًا بهم روحيًّ��ا وفكريًّا وعمليًّا أيًضا، 

يوجد ىف كل كنيسة من الكنائس املرصية - سواء ىف مرص أو خارج مرص- خدمة للشباب تضم اجتاعات من 

أجل تنش��ئتهم وتهيئتهم. ففى عام 1٩٨٩ أسست الكنيس��ة القبطية أسقفية خاصة بالشباب، اهتمت بكل 

مجاالت الش��باب من مؤمترات وكورس��ات متخصصة ىف الحوار وبناء الوعى والعالقات االسراتيجية، وتهتم 

بكل أنشطتهم طوال العام.

بال شك أننا ىف عامل اليوم تسوده الكثري من الحروب، والرصاعات وخاصة ىف منطقة الرق األوسط وينعكس 

هذا األمر عىل الش��باب بالتوتر، وهو أمر له تأثري س��لبى ، الش��باب يواجه الحرب عن طريق سهمني، األول 

بالتش��كيك ىف كل يشء، والحرب الثانية هى حرب اليأس من كل يشء ، تعدد مصادر املعرفة عىل الش��بكة 

العنكبوتية يجعل الكثري من الشباب مشوًشا ووجود الكثري من األكاذيب والشائعات أدى إىل ضياع الحقيقة، 

أود أن أضع بعض النقاط ملستقبل أفضل للشباب:

1- إن الش��باب يحتاج إىل تنش��ئته عىل جميع املس��تويات، ويحتاج إىل التعليم التكوينى وليس التلقينى، 

وترسيخ الهوية.

 املـؤمتـر السنـوي الـدولــي 
»الشبـاب وصناعـة املستقبـل«

2٥ فرباير 2018

كلية األداب جامعة عني مشس - القاهرة 

٢- يحتاج الش��باب إىل قادة ش��باب لهم مواصفات خاصة وهى املشكلة الرئيس��ية عندنا، نحتاج إىل شباب 

يتمتعون بفن الحوار، وذوي مواصفات خاصة لىك يكونوا القادة، وش��باب لهم القدرة عىل الحوار الجيد 

واإلقناع بالتفكري العلمى.

3- فكرة األرُس الش��بابية، تتكون كل أرسة من خمسني أو مئة شاب، وهذه األرُس تجمع بينها عوامل مشركة 

عوامل الدراسة أو اإلقامة أو العمل.

4- نحتاج إىل إظهار الناذج الش��بابية الجيدة واملُبِدَعة ىف كل املجاالت العملية واملهنية والثقافية والفنية، 

وهذا يساعد ىف زرع روح الرجاء واألمل ىف املستقبل.

٥- نحتاج إىل األنش��طة التنافس��ية التعاونية تس��تحوذ عىل الطاقات ىف كل املجاالت. العديد من الجامعات 

واملعاهد العليا تعمل ألجل الش��باب، وعندما نقرأ ىف الكتاب املقدس ىف رس��الة القديس يوحنا الرسول 

األوىل »كتب��ت إليكم أيها األحباء ألنكم أقوياء و كلمة اللَّه ثابتة فيكم وقد غلبتم الرير«. وأخريًا أدعو 

كل الش��باب للمشاركة ىف االنتخابات الرئاسية باعتبارها واجًبا وطنيًّا عىل كل مرصى ومرصية. شبابنا هم 

املستقبل واألمل، أمتنى لكم كل التوفيق.
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للس��عودية اس��تضافتها للماليني من كل البالد ومنه��م املرصيني الذين يعملون هن��اك، ويجدون كل رعاية 

ومحب��ة، لنا أوالدنا املرصيني املس��يحيني الذين يعملون ىف الس��عودية، وهم يُِش��يدون بالعمل الطيب من 

السلطات السعودية ، نتذكر زيارات األنبا مرقس للسعودية 3 مرات منذ عام ٢01٢، وعاد بانطباعات طيبة 

مت له. والرحاب الذى القاه هناك، واملحبة الخالصة التى ُقدِّ

الكنيسة القبطية تعود جذورها للقرن األول امليالدى، وهى مؤسسة وطنية خالصة، عىل الرغم من أن الوطن 

أُحُتَل إال أن الكنيسة املرصية مل تُحَتل، وهى كنيسة مخلصة للوطن ، وكلمة قبطى تعنى »مرصى« والكنيسة 

بخدمتها تعتنى باملواطن، نس��عى للحياة والسالم، ونريد أن تكون هذه املناطق ىف قمة التقدم الدائم، وإن 

النهض��ة التى نراها ىف الس��عودية اآلن نهضة عظيمة ، نفرح مب��ا يتم بها خطوة بخطوة حتى تكون منطقتنا  

األوىل عىل مستوى العامل.

إن العالق��ة الطيبة بني جاللة امللك س��لان بن عب��د العزيز والرئيس عبد الفتاح الس��يىس، والتى لها أثرها 

الطيب عىل الشعوب واملستقبل والشباب. سموك شابًا، والرئيس السيىس يهتم بالشباب.

الش��باب هم الحلقة الذهبية والتى عىل أساس��ها تنمو وتتقدم البالد. أهالً بك ىف بلدك الثاىن ... سعداء جًدا 

بالزيارة، ونسجل اليوم كتابة صفحة جديدة ىف التاريخ.

نرح��ب بهذه الزيارة الغالية علين��ا، زيارة األمري 

محمد بن سلان ىف أول زيارة للكنيسة القبطية 

ىف مرص، ونرحب باألحباء الوفد املرافق لسموك، 

ونتذكر زيارة جاللة امللك سلان بن عبد العزيز 

ىف مح��ل إقامت��ه من��ذ عامني. ِباس��م الكنيس��ة 

القبطية املرصية وِباسم اآلباء الحارضين، وِباسم 

املجمع املقدس وكل الهيئات الكنسية واألوقاف 

واملجلس واملعاهد التعليمية وكل جموع األقباط 

نرحب بس��موك ىف هذه الزيارة الطيبة.زيارتكم 

س��عادة لكل املرصيني، ويش��هد بذلك العالقات 

الطيب��ة ب��ني مرص والس��عودية الت��ى لها جذور 

عميقة، وس��المة هذه العالقات هى سالمة لكل 

املنطقة العربية، نتاب��ع بإعجاب التطورات التى 

نق��رأ عنها ىف الصحف والقن��وات وامليديا بصفة 

عامة، والتطورات الحادثة ىف الس��عودية تساهم 

ر  بش��كل كبري ىف تنمية املنطقة العربية كلها، نُقدِّ

استقبال ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
٥ مارس 2018

املقر البابوى - القاهرة

"الكنيسة القبطية تعود جذورها 
 للقرن األول امليالدي

  وهى مؤسسة وطنية خالصة
  على الرغم من أن الوطن أُحُتَل

 إال أن الكنيسة املصرية لم ُتَتل"
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منح جائزة البابا شنودة للحكمة للسفير د/ بيتر كيفك سفير دولة املجر  
و د/ باولو ساباتيني املستشار الثقافـي لسفارة إيطاليا بالقاهرة

1٧ مارس 2018

املركز الثقافى األرثوذكسى - القاهرة

أرح��ب بك��م ىف هذه الليلة املباركة الجميل��ة ىف املركز الثقاىف األرثوذكىس، مرصي��ني وغري مرصيني من دول 

عديدة. نحن س��عداء أن نجتمع ىف مرص أُمَّ الحضارات والثقافات، مرص متلك التاريخ الغنى القوى عرب العامل 

كله. 

إن مرص الوطن الوحيد الذى من اتحاد التاريخ مع الجغرافيا، إننا س��عداء بأن هذه األمسية التي نعلن فيها 

عن جائزة رجل عظيم، وهو املتنيح البابا شنودة الثالث صاحب التاريخ الطويل والخدمة الواسعة والعالقات 

الطيبة مع الجميع، لكل من س��عادة الس��فري الدكتور/ بير كيفك سفري دولة املجر بالقاهرة، الذى من خالل 

املجر والعالقات الثقافية الطيبة التى بني مرص واملجر هذه العالقات تبنى وحدة اإلنسانية بني الشعوب التي 

تساهم ىف توطيد العالقات بني الشعوب واإلنسانية جميعها، وتكون اإلنسانية أكرث سعادة.

العالقات الثقافية هى لكل إنسان ىف كل مكان، وعندما تتعدد هذه العالقات وتزداد وتقوى تكون اإلنسانية 

ىف أكرث س��عادة، وأيًضا الجائزة مُتَنح ىف هذه الليلة لس��يادة املستشار الثقاىف لسفارة إيطاليا بالقاهرة  ومدير 

املعه��د الثقاىف  دكتور باولو س��اباتينى، وله أيًضا عالقات طيبة عىل املس��توى الثق��اىف واالجتاعى بني مرص 

وإيطاليا، وألننا ىف هذه الليلة نحتفل بوجود عدد كبري من السفراء للدول الصديقة، فإن هذه األمسية تكون 

مبثابة جسور بني مرص وهذه الدول.

أُهنئ س��فري املجر، واملستشار الثقاىف اإليطاىل بهذه الجائزة الذى يس��تحقونها، هذا منوذج طيب ... إنه من 

خالل الكنيسة القبطية إحدى املؤسسات املرصية العريقة ىف التاريخ واألصالة والحضارة وِباسم البابا شنوده 

نقدم هذه الجائزة الطيبة ..تعبري محبة عىل هذه العالقات بني مرص وهذه الدول. 

ق��د نتكل��م لغات كثرية  وقد نعيش ىف مناطق جغرافيا كثرية، ولكن الثقافة ميكن أن تجمع اإلنس��انية ىف كل 

مكان، أُهنئ سفري املجر واملستشار الثقاىف اإليطاىل بهذه الجائزة الذى يستحقونها .أرحب بكم جميًعا وأبارك 

لهوالء لسفراء ىف محبتهم وعالقتهم الطيبة. وأشكركم كثريًا.
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أرحب بالرئيس الربتغاىل الس��يد مارس��يلو دى سوزا والوفد املرافق له ىف مقر الكنيسة القبطية األرثوذكسية، 

أرحب بكم ىف مرص، الحضارة املرصية تعترب أُم لجميع الحضارات، وىف مرص القدمية كان هناك نظام تعليمي 

قوى، كانت املدارس ُملَحقة باملعابد ويُطَلق عليها »بيت الحياة«، مرص تطل عىل بحرين، املتوس��ط امللقب 

بقلب البحار أو بحر األنهار واألحمر.

إن مرص أرض مقدسة تباركت بزيارة العائلة املقدسة أثناء هروبها من فلسطني ىف القرن األول حسب وصية 

امل��الك، فكانت مبثاب��ة بيتهم الثاىن،  وظلت مرص مالًذا وقت املش��اكل، مرص تعترب كش��به مربع، والنيل ىف 

وس��طها وهو ليس فقط مصدر املياه لكنه مصدر للوس��طية، يشبه ىف شكله إنسان يرفع يديه بالدعاء لذلك 

املرصي��ون هم متعبدون أقوياء، بعد الحقبة الفرعونية أصبحت مرص بلًدا مس��يحية ملدة 7 قرون، ثم دخل 

اإلسالم وألننا تعايشنا سلمًيا فأى إرهاب أو عنف يعترب مصدره خارجى.

بالرغ��م م��ن أن دور الكنيس��ة القبطية هو روحى بالدرج��ة األوىل لكننا نؤمن بالعمل املجتمعى،  فقس��م 

التنمية بالكنيسة القبطية يعمل بالتنسيق مع كل اإليبارشيات إلنشاء مشاريع تنموية حسب حاجة القرية 

سواء صحية أو تعليمية أو برامج توعية، وهذه املشاريع تخدم الجميع بغض النظر عن الدين، وهى عالمة 

حقيقية ملحبتنا للجميع. 

وتاريخ الكنيس��ة القبطية ىف مرص  بدأ حواىل س��نة ٥٥ ميالدية، حني جاء مرقس الرس��ول إىل اإلس��كندرية 

عاصمة الثقافة املرصية ليكرز برسالة اإلله الحقيقي لذلك الكنيسة القبطية تعترب من أقدم الكنائس فهى لها 

عرون قرنًا من الزمان فارمرقس الرسول هو كاتب أقدم إنجيل، وأول بابا وبطريرك لإلسكندرية، واآلن أنا 

البابا رقم  11٨...، وقبطى باألساس تعني »مرصي« وهي مأخوذة من »جيبت« االسم الالتيني ملرص، وحتى 

اآلن اللغة القبطية تستخدم اآلن يف صلوات الليتورجيا داخل الكنيسة.

الكنيسة القبطية كنيسة تقليدية وهَي األكرب يف الرق األوسط ، إن أساس الكنيسة القوي ساعدها يف النمو 

يف الكثري من الجهات فلنا اآلن حوايل 400 كنيسة ودير قبطي حول العامل يف أوربا وأمريكا وأمريكا الالتينية 

وكندا وأس��راليا وإفريقيا وآسيا. وتأسيس الكنيسة خارج مرص يهدف لخدمة أبنائها املهاجرين ورعايتهم يف 

القرن الحادي والعرين روحًيا وتعليمًيا، وتحتفظ الكنيس��ة بدورها يف الكرازة والبشارة بربنا يسوع املسيح 

وظلت قوية حتي وقت املِحن.

 

أما عن األقباط ىف مرص فبالرغم من الهجات اإلرهابية عىل املس��يحيني إال أن الرئيس املرصي يبذل جهوًدا 

جادة، فهناك العديد من العالمات اإليجابية ملستقبل مرق ، منها القانون الخاص ببناء الكنائس فنحن اآلن 

ميكننا بناء الكنائس من خالل السلطات املحلية، قبالً كنا نحتاج ترصيح من الرئيس نفسه وكان هذا يستغرق 

استقبـال الرئيـس البرتغـالي مارسيلـو دي سـوزا
 1٣ أبريل 2018

املقر البابوى - القاهرة

أحيانا أكرث من ٢0 سنة وكان صعًبا للغاية. اآلن يوجد 3٩ عضًوا قبطًيا بالربملان قبل االنتخابات األخرية وقبالً 

كان هناك عضو قبطي واحد فقط.

مرص اآلن تواجه مشاكل اقتصادية، نصيل أن املشاريع العمالقة الحالية مُتكن مرص بأن تكون أمة ثابتة وقوية 

اقتصاديًا وسياسًيا. بجانب هذا هناك احتياج لتقوية وتنمية النظام التعليمي يف املدارس والجامعات. 

الكنيس��ة من األعمدة الرئيسية يف املجتمع املرصي ولها عالقات طيبة بالجميع بداية من الرئيس والحكومة 

والربمل��ان واألزهر وجميع الكنائس مبذاهبها املختلفة، مع الثورة وانتخاب الرئيس الس��ييس وضع املرصيون 

جميًع��ا آماله��م عىل كتفيه بعد النفق املظلم الذي مررنا به. فأعطانا الرئيس الس��ييس أمالً، ومع الدس��تور 

الجديد الهادف للمساواة بني جميع املرصيني، فالرئيس السييس يقف بحزم تجاه أي أعال عنف أو إرهاب 

ضد الكنائس.

إن مرص بلد سالم وستظل مصدًرا لسالم العامل كله، وأخريًا شكًرا لزيارتك... أعلم مدى ازدحام جدول أعالك 

لكنني أمتنى يف املستقبل أن تزورنا وترى أديرتنا القبطية.
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أهنئكم بهذه األيام املقدس��ة واملباركة شهر الصوم إلخواتنا املسلمني، شهر رمضان املبارك، وأيًضا صوم اآلباء 

الرسل يف الكنيسة القبطية الذي بدأ منذ أسبوع، أهنئكم جميًعا بأيام العبادة وأيًضا أشكر وأحيي كل جهود 

الدولة يف هذا املجال، مجال إحياء مسار العائلة املقدسة.

أشكر السادة الوزراء، وأشكر الكلات الطيبة التي قيلت ومتتلئ مبعلومات كثرية، أشكر السادة السفراء وكل 

الحضور الكريم من اآلباء املطارنة واألس��اقفة والضيوف األعزاء، كا أش��كر العروض الجميلة التي استمعنا 

إليه��ا العروض املوس��يقية واألداء الرفيع يف الرنيم وأيًض��ا عروض الباليه التي ع��ربت بطريقة جديدة عن 

مشاهد وقت ميالد السيد املسيح ونحن نحتفل بعيد مرصي قديم.

ويجب أن نعرف جميًعا أن املس��يح أىت إىل مرص قبل أن تأيت املس��يحية إىل مرص، فاملس��يح جاء يف السنوات 

األوىل للميالد والقديس مارمرقس الذي أس��س الكنيسة املرصية جاء يف أواسط القرن األول امليالدي، فمرص 

وط��ن فريد تج��ده يف كل مجاالت العامل تجده: يف التاريخ ، الجغرافيا،  الحض��ارة، اآلثار، الثقافة، الالهوت، 

الفق��ه، وتجده يف الكتب املقدس��ة ، تجده يف األدي��ان ويكفي أن نعرف أيها األحباء أن مرص تكرر اس��مها 

وش��عبها أك��رث من 700 مرة يف الكتاب املق��دس، وهذا يعني أننا نعيش عىل أرض مقدس��ة لها قيمتها ولها 

بُعدها يف التاريخ ولها أصالتها. وهذا فخر لنا ولذلك احتفالنا بعيد دخول الس��يد املس��يح إىل أرض مرص هو 

عيد مبارك لنا جميًعا كمرصيني، هو عيد ال ميثل الكنيسة املرصية فقط..

احتفاليـة عـيد دخــول العائلــة املقدســة أرض مصــر
 1 يونيو 2018

املتحف القبطى - القاهرة

لكنه عيد وطني وعيد قومي وأيًضا عيد تاريخي، لذلك نحن نحتفل بهذا العيد يف حدود كنيس��تنا القبطية 

املرصية يف األول من يونيو من كل عام كا ذكر األحباء الذين تكلموا وسيكون من املناسب جًدا إحياء فكرة 

املسار وإحياء هذا العمل للمروعات الكبرية التي استمعنا إليها ورأيناها عىل الشاشة وتكلم عنها األستاذ 

من��ري غبور يف محبته ويف اهتامه ويف إرصاره عىل أن هذه املروعات س��وف تصب يف الجانب اإلقتصادي 

والجانب الس��ياحي والجانب االجتاعي، وتصب أيًضا يف رفعة اس��م مرص عالًيا عىل مس��توى العامل، ولذلك 

أحل��م بيوم أن يكون األول من يونيو هو عيد وطن��ي يف مرص يدخل يف أجندة األعياد املرصية التي نحتفل 

بها ، هو عيد ال يخص املس��يحيني فقط هو عيد يخصنا كمرص، ويخصنا أمام العامل كا اس��تمعتم يف زيارات 

أصحاب القداسة البابا بوحنا بولس الثاين والبابا فرنسيس إىل مرص. يف زيارتهم إىل مرص ينظرون إىل أن هذه 

الزيارة تختلف متاًما عن أية زيارة ألي بلد يذهبون إليها، يأتون إىل مرص لنوال الربكة من األرايض املقدسة.

مرص أرض مقدس��ة وهذه النعمة الكبرية التي أعطاها اللَّه لنا جميًعا ننعم بها، ففي التعبري الش��عبي نقول 

»ع��ار ي��ا مرص« دامئًا نقول هذه الكلمة والعار ليس باألمور املادية ولكن أيًضا بالنعم التي يس��كبها اللَّه 

َمت فيه،  علين��ا وعىل مرصنا الحبيبة. أنا س��عيد أن أش��رك معكم يف هذا االحتفال وبكل الفق��رات التي ُقدِّ

والدكتورة منى التي قدمت هذا االحتفال، واملتكلمني والحقيقة أن إحياء هذا املس��ار يجد رعاية كاملة من 

دولة رئيس الوزراء املهندس رشيف إساعيل ومن السادة الوزراء كُّل يف تخصصه وبتوجيهات السيد رئيس 

الجمهورية، ومبش��اركة كل الذين يحملون مس��ئولية قوية، وأؤكد أن هذا املروع له جانبه الروحي وجانبه 

الس��ياحي وجانبه االقتصادي، وإذا وجد اهتاًما مخلًصا له، س��وف يعم خري كثري جًدا عىل مرص، وكا نقول 

يف االقتصاد امليزة التنافس��ية، فهذه ميزة تنافس��ية ألرض مرص ولتاريخ مرص ولحضارة مرص، كل عام وأنتم 

طيبني.
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بال شك هذا اليوم، يوم عظيم يف التاريخ املسيحي الذى يربط بني كنائسنا وبني املحبة املُمتدة واملتواصلة بني 

كنائسنا املسيحية يف هذا الرق، هذا اليوم يسجل بأحرف من نور يف تاريخ كنائسنا الثالث، بال شك أنها املرة 

األوىل التي منتلئ فرًحا بحضور هذا القديس الذي ربط بني مرص وأنطاكية وأيًضا بني اإلسكندرية وأنطاكية. 

نحن نذكر يف صلواتنا يف الكنيس��ة القبطية األرثوذكسية القديس مار ساويرس األنطايك ونطلب منه الحل يف 

كل قداس، كا أننا نُصىّل أيًضا ونطلب القديس غريغوريوس األرمني يف صلواتنا. هذا الرباط والعالقة القوية 

التي تربطنا جميًعا يف كل كنائسنا.

فلنف��رح يا إخويت وليفرح أصحاب القداس��ة وأصحاب النيافة والس��يادة وكل الحض��ور الكريم بهذا اليوم 

املش��هود، إنه يوم عظيم أن نأيت إىل هذه البالد املقدس��ة وهذه الكنيسة املقدسة وننقل جزء من رفات هذا 

القدي��س العظيم صاحب الجهاد وصاحب الس��رية العطرة ...، بالحقيقة هذا يوم فرح يجب أن يس��جل يف 

كتابنا الكنيس )السنكسار( حيث أن نقل هذه الرفات من مرص إىل هنا بعد أن بقي يف مرص منذ حوايل ستة 

عر قرنًا من الزمان ثم يأيت هنا يف هذا اليوم املفرح، هو يصيل عنا ويرفع الصالة ويتشفع من أجلنا جميًعا 

يف مرقنا العريب.

ه��ذه الرف��ات كانت موجودة يف املناطق األثرية يف دير القديس م��ا رمينا العجائبي يف صحراء مريوط غريب 

اإلسكندرية، واهتم بها الدير وحفظها برئاسة رئيس الدير األنبا كريلس آفامينا وهو معنا وهو أسقف ورئيس 

هذا الدير، وهو الدير الذى ُدِفَن فيه البابا كريلس السادس. وأيًضا بعناية أحد رهبان هذا الدير املبارك أبونا 

القمص ساويرس آفامينا.

ق��د قدمنا مع هذه الرفات بعض الوثائق لتكون هذه العملي��ة قانونية، ويرسين أن أقرأ الصفحة األوىل من 

الوثائق التي ُوقَِّعت منا ومن رئيس الدير ومن تلميذ البابا كريلس الراهب القمص رافائيل آفا مينا وأيًضا من 

الراهب القمص ساويرس آفا مينا وكيل الدير واملسئول عن جسد القديس يف دير مارمينا ...

تدشني كنيسة مار سـاويرس السريانية
 21 يونيو 2018

لبنان
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لقــاء رؤســاء الكـنائـس األرثوذكسيــة الشرقـيــة
  21 يونيو 2018

لبنان

الحقيقة يف كل مرة نتقابل فيها يساورين ويأيت إىل ذهني أهمية الكيان املسيحي وأهمية الصوت األرثوذكيس 

يف الوجود املس��يحي، إن الصوت األرثوذكيس يف العامل ميثل الصورة القوية يف الحفاظ عىل املبادئ اإلنجيلية 

وعىل الس��الم االجتاعي وعىل الش��هادة العاملة السم املسيح. صحيح ان كنائسنا يف مناطق الرق األوسط 

نشأت وبدأت مع املسيحية ولها التاريخ القديم والعتيق، ولكن ننتر أيًضا يف العامل ونواجه تحديات كثرية 

جًدا.

أوالً نش��كر اللَّه أن األحوال املس��يحية بصفه عامة يف مناطق الرق األوس��ط نجدها متيل إىل الهدوء ومتيل 

إىل الس��الم، وهذه نعمة من عند اللَّه، ونش��كر اللَّه عىل ما يتم يف س��وريا وعىل الهدوء الذى بدأ، وأيًضا يف 

العراق ويف مرص ويف لبنان، ونشعر أن لنا دوًرا كبريًا جًدا من خالل هذه اللقاءات. ونرجو أن تستمر وترتفع 

أكرث وأكرث.

الص��وت األرثوذكيس يف الع��امل يجب أن يكون واضًحا ويجب أن يكون مس��موًعا ويج��ب أن يصل إىل كل 

املناطق األرثوذكس��ية يف العامل، نعلم أننا نواجه تحديات كثرية جًدا، وال أقصد التحديات فقط عىل األرض، 

وهو اإلرهاب الذي يرضب يف أماكن من العامل والرصاعات املوجودة، ولكنى أشعر أن األرثوذكسية هي ضمري 

املسيحية يف العامل وهذا الضمري يجب أن يكون مسموًعا وواصالً لكل أحد.

اجتاعن��ا هذا هو الثاين عر لرؤس��اء الكنائس الرقية، وهو خطوة من خطوات الوصول املس��يحي لكل 

العامل، نرجو أن نس��عى جميًعا لحل كل مش��كالتنا بروح املحبة األخوية. إننا أيها اآلباء األحباء جميًعا نحن 

نجتمع وتظللنا املحبة األخوية العميقة التي متثل كنائسنا املشركة يف هذا الراث اإلمياين العظيم. ونرجو أن 

يك��ون ما نتكلم فيه وما نتناقش فيه يأخذ الصورة العملية فال يكون مجرد اجتاع نتناقش فيه فقط، ولكن 

يجب أن نبذل أقىص ما ميكن من جهد يف أن تكون كنائسنا شاهدة بالحقيقة ِباسم املسيح.

سعيد جًدا إين أكون موجوًدا يف هذا املكان الجديد، ونبارك لصاحب القداسة عىل هذا املكان الرائع والجميل 

يف التصميم، ونفرح أن نشرك مع قداسته يف هذا املبنى املقر الجديد، ونشعر أن هذه البداية قوية تفرحنا 

جميًعا وتفرح كنائس��نا وتفرح قلوبنا، نرحب بكم جميًعا ونش��كركم عىل ُحس��ن الضيافة وعىل هذا املكان 

الرائع. ليبارِك الرب عملنا ومناقش��اتنا من أجل مجد اس��مه القدوس يف كنيس��ته املقدس��ة. إللهنا كل مجد 

وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.
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افـتتــاح مُـلتقى لــوجــوس األول لشباب العالــم
2٥ أغسطس 2018

لوجوس - دير األنبا بيشوى

ِباس��م اآلب واالب��ن والروح القدس اإلله الواحد آمني. تحل علين��ا نعمته وبركته من اآلن وإىل األبد آمني، أنا 

يف غاية السعادة وأرحب بكل أبنائنا األحباء، شباب وشابات من كنائسنا وإيبارشيات الكنيسة األرثوذكسية 

عرب العامل. وأرحب بش��بابنا من أمريكا ومن أوروبا ومن منطقة الخليج والكريس األورشليمى ومن أسراليا 

وإفريقيا والسودان، وأيًضا كل الشباب يف مرص.

أحد األحالم التي كنت أحلم بها منذ أن وضع اللَّه علينا هذه املس��ئولية وهى » كيف نجمع ش��بابنا وشباتنا 

الذين هم مس��تقبل الكنيس��ة يف كل مكان وليس يف مرص فقط ولكن ىف كل العامل، َفُهم مس��تقبل الكنيسة 

واألوطان والدول واملجتمعات، وقف أمام هذا الحلم عقبات كثرية ولكن اليوم بفضل الصلوات الكثرية سمح 

رة. اللَّه لهذا الحلم أن يتحقق وأن كان يتحقق بصورة ُمصغَّ

مثلا اس��تمعنا يف كلمة أبونا رافائيل املنس��ق العام لهذا اللقاء، أن س��عة املكان محدود لذلك قدمنا ٢00 

دعوة موزعة عىل اإليبارش��يات داخل مرص وخارجها أيًضا، والبداية كانت اليوم وس��بقها ش��هور طويلة من 

اإلع��داد ومن التع��ب واملجهود الذين بذلوه كل األحباء الذى رأيتم منه مث��رة طيبة اليوم يف تقديم فقرات 

ه��ذه االحتفالية، وأيًضا فقرات الرانيم املمتعة من فريق قل��ب داود، والعرض املرسحي الجميل الذى قدم 

تاريخ ٢000 سنة يف ظرف دقائق قليلة، ولكن بصورة عميقة وُمعربة وتُعربِّ عن الشعار الذى وضعناه »عودة 

إىل الجذور«.

أنا س��عيد بحضور اآلباء األس��اقفة واآلباء الكهنة م��ن خارج مرص ومن داخلها، وأيًض��ا بحضور العديد من 

السادة النواب من مجلس النواب املرصي، وضيوفنا السادة األحباء، وأحب أن أشكر الذين اهتموا كثريًا سواء 

هيئات حكومية وأيًضا رشكات ومؤسس��ات وأفراد وهى بداية رائعة ... املكان تعب فيه كثري من املهندسني 

والفني��ني والعال وعملوا كثريًا لخروج ه��ذا املكان بهذه الصورة الطيبة والجميل��ة، هدف اللقاء أن نكون 

فرحني، وهدف مسيحيتنا وهدف ربنا يسوع املسيح هو أن نفرح أيًضا، وأن يصري لنا هذا الفرح وليس فرح 

مثل أفراح هذا العامل بل فرح من القلب، وأن نعيش هذا الفرح والسعادة يف داخلنا. والفرح يا أبنايئ األحباء 

لي��س م��ن العامل، الفرح ليس من األرض بل الفرح دامئًا يأيت من الس��اء، ألنه عطي��ة ونعمة وبركة يعطيها 

اللَّه لنا من الس��اء، وهذا الفرح يتس��اوى مع فرح وعطية الساء من الشكر، أنها عطية الفرح أيًضا كقول 

الكتاب: »اِْفرَُحوا يِف الرَّبِّ كُلَّ ِحنٍي، َوأَُقوُل أَيًْضا اْفرَُحوا«.

وه��دف هذا اللقاء أيًضا أن يكون فيه تواصل دائم بني ش��بابنا يف الجي��ل الثاين والثالث والجيل األول الذى 

خرج من مرص، ويبقى دامئًا ارتباطهم بالكنيسة األم. والكنيسة يف امتدادها تعمل كأنها أم بالحقيقة، وهذه 

مت، مرص هَي  األم دامئً��ا تبح��ث عن أبنائه��ا، ومن مرص مثلا رأينا يف جمي��ع العروض املرسحية الت��ي ُقدِّ

س��يدة الحضارة وهَى التي قدمت الحضارة للعامل كله، ومن هذه الحضارة كانت الحضارة املس��يحية ُممّثلة 

يف الكنيس��ة املرصية الوطنية، ولذلك لنا افتخار كبري جًدا، وليس يف مرص فقط، بل يف كل العامل بالكنيس��ة 

القبطي��ة املرصية األرثوذكس��ية بتاريخها، بإميانها، براثها، بقديس��يها، بألحانها، بكل م��ا فيها من قامات يف 

اإلميان والالهوت واالستش��هاد والنس��ك والرهبنة وىف الرعاية والكرازة. هذه هَي الكنيس��ة القبطية، فنحن 

عندما نجتمع مع كل ش��بابنا من مرص وخارجها نحن نجتمع مع كل املس��تقبل، وعندما نرى وجوهكم أنتم 

الش��باب والشابات نرى مس��تقبل الكنيس��ة الرائع وتطمنئ قلوبنا دامئًا عىل أن الكنيسة كا نتعلم فيها من 

جيل اىل جيل. 

أنتم أيها الش��باب مس��تقبل الكنيس��ة، وهذا هو الحال وأنتم مثرة ألتعاب أرُسكم وكنائسكم وكل ُخدامكم 

الذين تعبوا فيكم ومعكم، ورصتم شباب وشابات نفتخر بكم يف كل مكان تَحلُّون فيه. بأشكر اآلباء األساقفة 

الذين ش��جعوكم عىل الحض��ور واآلباء الكهنة وكل أرسة أتيتم منها ش��جعتكم عىل الحضور، وأن تش��اركوا 

بفاعليه يف هذا اللقاء. أرجو أن تتمتعوا بهذا اللقاء الذي بدأ صباًحا وتتمتعوا بكل الفقرات، ودامئًا تفتخروا. 

أن مرص تستحق هذا االفتخار وأنا دامئًا أقول »كل بالد العامل يف يد اللَّه ولكن مرص يف قلب اللَّه«، فمرص هَي 

التي احتضنت العائلة املقدس��ة، ومتتعت بالتاريخ الديني العظيم، ومرص لها هذا العمق يف الزمان والتاريخ 

يها األرايض املقدسة كمثل فلسطني  والجغرافيا والحضارة، لذلك نحن نفتخر كثريًا مبرص، فلها بركة خاصة نُسمِّ

التي ُولَِد بها املسيح.

مرص التي تهتم بالشباب، ونرى الحكومة هنا يف مرص تهتم بالشباب كثريًا، رمبا لقاؤنا وهذا امللتقى هو صورة 

أيًضا من صور االهتام بالش��باب بصفة عامة، أحييكم وأهنئكم وأفرح بكم، وأرجو أن تعيش��وا هذه األيام 

بكل العمق، وس��وف تجنون مثرات كثرية من أصدقاء وزيارات ومن ذكريات. هذه كلها س��تكون زاد لكم يف 

املستقبل أهالً بكم يف مرص، وفرحان بحضوركم ودامئًا أراكم، وأشعر اليوم بأن عدد أصدقايئ قد زاد بعددكم، 

أنا زدت أكرث من ٢00 شاب وشابة صاروا أصدقاء يل. 
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زيــارة القنصليــة املصـريــة
 2 أكتوبر 2018

الواليات املتحدة األمريكية

أنا س��عيد للغاية بزيارة مقر القنصلية العامة لبالدنا الحبيبة مرص، وس��عيد مبعايل الدكتور هش��ام النقيب 

بدعوته واستقباله وترحيبه لنا، وبأعضاء القنصلية، وأيًضا سيادة الدكتور محمد أدريس. والحقيقة أنا بأِحرص 

ىف كل زيارة ألي دولة بزيارة القنصلية املرصية املتواجده بها ، ىل هنا  ثالثة أس��ابيع ولكنى افتقد مرص، وال 

أدرى كيف يستطيع املرصيون الحياة خارج مرص .

مرص الذى نفتخر بها بالحقيقة وطن عظيم ىف حضارته وىف تاريخه وىف جغرافيته وىف نسيجه وله خصوصيته 

اقرأ كتاب دكتور جال حمدان عن شخصية مرص وستعرف عظمتها .

املرصيني ىف كل تاريخهم عرب العصور عاشوا حول نهر النيل هو بالحقيقة أبونا »our father« واألرض التى 

نأكل منها »our Mother« ولهذا السبب كل املرصيني ىف عالقة قوية بنهر النيل.

َفَضُل مرص عىل العامل كله ال ميكن حرصه، أن مرص هى التي علمت العامل كله فن األعمدة، ىف العهد الفرعوين 

مرص بنت املس��الت وفكرة املس��لة فكرة مهمة جًدا كان املرصي القديم يزرع األرض وَمْن كانوا يعملون يف 

زراعة األرض كانوا يضعون املسلة عىل طرف حوض الزرع عىل شكل هرم صغري أو يدهنوا املسلة بالذهب، 

وعندما تسطع الشمس ىف املسلة تبقي ُمضيئة، وعندما تغيب الشمس ينتهي يوم العمل لذلك أطلقوا عليها 

»عني العمل« فكانت املسلة دعوة للعمل، لذلك مرص نرت املسالت ىف كل العامل .

وعندما بدأت املسيحية ىف مرص عىل يد القديس مارمرقس الرسول ىف منتصف القرن األول امليالدي،  كانت 

أرض مرص قد تباركت بزيارة العائلة املقدس��ة، ومكثت ىف مرص ملدة ثالثة س��نوات وستة أشهر وعرة أيام، 

وعندما نقول األراىض املقدس��ة ال نقصد بها فلس��طني فقط ، بل مرص أيًضا. وعندما أىت القديس مارمرقس 

وهو أحد تالميذ الس��يد املس��يح إىل مرص نر املسيحية واستشهد ىف مدينة اإلسكندرية ، لذلك يقولون بابا 

اإلسكندرية.

واملسلة التى كانت ىف العهد الفرعوين تحولت إىل املنارة التى ىف الكنيسة، لذلك عندما نرى منارات الكنيسة، 

هذا الفن أساس��ه املرصيون، وعندما  بدأ األس��الم ىف مرص ىف القرن السابع امليالدي هذه املسلة تحوَّلت إىل 

مأذنة املس��اجد ، وعندما بدأت ىف الس��عودية مل تكن لها مأذنة بل كانت مجرد دور أو دورين فقط، وهذه 

الفكرة بدأت ىف مرص، إًذا مرص هى التى علمت العامل كله فن األعمدة »املسلة« املنارة واملأذنة.

واليوم حينا تتواجد يف مرص تجد أن املنارات تتعانق مع املأذن بتعبري روحي قوي، يُعربِّ عن الرباط الروحي 

القوي لكل املرصيني، ونهر النيل ربطنا وجمعنا، واألرض التى نأكل منها والتاريخ جمعنا مًعا، ولذلك الرباط 

الق��وي الذى جمعنا ىف مرص يرج��ع إىل أهم قيمة »الوحدة الوطنية« التى تجمعنا مًعا، وهي ليس��ت كالم 

وليس��ت مجرد تاريخ بل الوحدة الوطنية ممكن أن نحولها ونقول عنها »املحبة الوطنية«. هى املحبة التى 

تجمعن��ا جميًعا وتعطينا هذا االمتداد ال��ذى نترف به عىل أننا نبتنا عىل أرض مرص، ونتمتع باالنتاء لهذا 

الوطن الغاىل ، والتاريخ يحيك ذلك أن مرص منذ ٢000 س��نة قبل امليالد كانت ىف قمة العامل، وأول حكومة 

مركزي��ة ىف الع��امل كانت ىف مرص، وأول تكوين جيش عرصى بدأ ىف مرص، حت��ى نُظم الري، فالفضل املرصي 

علينا كمرصيني وعىل العامل كله ممكن أن نتحدث به كثريًا .

وىف األون��ة األخ��رية تعرضت بالدنا لبعض املتاعب لكن نش��كر اللَّه مرص اآلن بتتع��اىف وتتقدم، وأكرث صفة 

أالحظها موجودة ىف القيادة السياسية املرصية املتمثلة ىف الحكومة ويف الربملان املرصي هي صفة » الجدية«، 

وهذه الصفة تعطي انطباع بالسري ىف الطريق الصحيح.

  

أنا سعيد بأن أتقابل معكم ونجتمع ىف هذه الجلسة الجميلة ، واملحبة التى بيننا مستمرة ومتميزة وقوية ، 

ودامئًا يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السييس ويقول: نحن جميعنا مرصيون »كلنا واحد«، ونحن نذكر له 

بالخري أنه يزور الكاتدرائية ىف مساء كل عيد ميالد يوم 6 يناير من كل سنة، ونذكر للحكومة املرصية قررات 

كثرية تساعد ىف إمتام هذه املساواة التى نصَّ عليها الدستور املرصي .

وأنا أش��عر أن فعلًيا مرص بتتقدم خطوة بخطوة باملروعات العمالقة، ومؤخًرا عقدنا مؤمتر دويل لش��بابنا 

من كل ايبارش��يتنا بالعامل كله، عنوانه »Back to roots« عودة للجذور، وكان من أهداف هذا امللتقى أن 

ينبهر ش��بابنا مبرص، ويروا التاريخ والحضارة، ويروا املروعات العمالقة مثل قناة الس��ويس. والهدف اآلخر 

هو أن يعيش��وا ىف أصل الكنيس��ة القبطية املرصية. والهدفان تحققا بالفعل، وقد شارك ىف هذا امللتقى عدد 

من شبابنا ىف نيويورك وفلوريدا .

أخريًا أشكركم جميًعا، وأشكر الدكتور هشام النقيب، وأشكر كل الحضور، وأمتنى زيارتكم لنا ىف مرص، وأهالً 

وسهالً.
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أنا يف غاية الس��عادة والش��كر للَّه أوالً وأخريًا، الذي أعطانا أن ن�أيت إل�ى ه�ذه الس��اعة املقدس��ة ويف غاية 

السعادة أن نحتفل جميًعا يف ه�ذا الع�ام ال�ذي ميك�ن أن نسميه عام للفرح ، ففي هذا العام ٢01٨ نحتفل 

واحتفلنا مبناس��بات عديدة عىل رأس��ها هذه املناس���بة الجميلة، مناس��بة مئوية مدارس األحد، واالحتفال 

بالقديس األرشيدياكون حبيب جرجس كنم�وذج رفيع للحياة الكنسية والخدمة الروحية، ولعظمة كنيستنا 

 يف خدمته��ا ويف مثارها. وأيض�ا ب�م�رور ٥0 س��نة عىل ظهور أمنا العذراء مري��م بضاحية الزيتون بالقاهرة ،

٥0 عام عىل افتت�اح الكاتدرائية املرقسية يف عام 1٩6٨ مبناسبة عودة رفات مارمرقس وغيابه عن مص�ر ۱۹۰۰ 

ع��ام، وأيًضا هذه االحتف��االت وهذا الفرح امتد إىل ربوع الكرازة يف مرص ويف خ�ارج مص�ر، وهي مناس��بة 

للتنش��يط الروحي ، وأيًضا احتفلنا مبرور خمس���ي�ن ع�اًما ع�ل�ى تدش����ني كنيس���ة مار جرجس بسبورتنج 

باإلس��كندرية وه��َي أيًضا كنيس��ة رائدة يف خدمتها يف مدين�ة اإلس���كندرية، التي هي املق��ر الرئييس لبابا 

اإلسكندرية.

م��دارس األحد نظام تعليمي رائع يف كل ما قدمه عرب املئة س��نة، وتجمعت لدينا خربة حي�ة. نحن يا إخويت 

ال نحتفل بتاريخ ، نحن نحتفل بخربة حية ككنز يف كنيس��تنا ، أوال أش���كر كثي�ًرا اللجنة املنظمة التي تعبت 

كثريًا خالل أربع سنني من التنظ�يم والرتي�ب والتحضري لهذه املناسبات يف مئوية مدارس األحد، وختام هذه 

املئوي��ة بهذا املؤمتر العلمي ، تع�بهم واهتامه��م وتدقيقهم والبحث يف كل نقطة صغرية وكبرية ، والرتيب 

الجميل لهذا املؤمتر األكادميي العلمي الذي يهمنا جميًعا ، فنحن يف عرص علم ، ويف عرص معرفة ، ويف عرص 

تواصل مع العامل كله، وجيد جًدا أننا ندرس املايض بخرباته والحارض بظروفه واملس��تقبل برؤياه التي نبحث 

عنها ، لذلك أنا أشكر اللَّه.

مدارس األحد تدور حول خمس أنواع من املحبة:

1- نتعلم يف مدارس األحد »محبة اللَّه«.

٢- نتعلم يف مدارس األحد »محبة األرض والطبيعة« التي نعيش فيها.

3- نتعلم يف مدارس األحد »محبة اآلخر« ... اإلنسان كيفا يكون، دون النظر اىل دينه، أو مذهبه. 

4- نتعلم »محبة الوطن«، ومحبة الوطن أح�د األساسيات القوي�ة ج�ًدا.

٥- وأخريًا نتعلم »محبة األبدية« والساء.

وه��ذه هَي الكنيس��ة التي ولدت م��دارس األحد، هي الكنيس��ة املرصية .. الكنيس��ة القبطية ولذلك نحن 

نحتفل يف هذا الُعرس الجميل بعمل رائع من خالل مدارس األحد وما صنعته، إنني أفتخر أننا جميًعا )اآلباء 

األس��اقفة الحضور معنا .. اآلب��اء الكهن�ة .. اآلب�اء الرهبان .. اإلخوة .. األراخن��ة .. األخوات .. الخدام( كلنا 

تخرجنا من مدارس األحد. لقد أعطانا اللَّه مسئوليات مختلفة، لكن كلنا تعليمنا وتكويننا وتشكيلنا الروحي 

كان أوالً يف م��دارس األحد، ولذلك طوىب للكنيس��ة التي له��ا االهتام البالغ مبدارس األحد .. ش���يء رائ�ع 

 وع��رب التاري��خ، مثلا رأيتم يف األوراق البحثية التي قدمت اآلباء البطاركة .. اآلباء املطارنة .. اآلباء الكهنة .. 

احتفاليـة ختـام مئـوية مـدارس األحـــد
1٧ نوفمرب 2018

املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة

الخدام .. الشامس��ة، نرى االهتام الش��ديد وكيف وجدت صعوبات يف بادئ األمر، لك�ن اس��تمرت ومنت 

وأمثرت.

أن��ا أريد أن أتح��دث معكم كخادم يف مدارس األحد، أتذكر الخدمة وكيف تلقتن�ا الكنيس���ة ، كنت أذهب 

إىل مدارس األحد حينا كنت ىف الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية يف مدينة سوهاج، ىف الكنيسة 

كاهًنا يدعى أبونا شنودة، قد تنيح، كان لديه سيارة وكان يأيت يأخدين أنا وأختي التي تصغرين بثالث سنوات، 

ومثلا عرفت باألمس فقط، أنه كان أول كاهن بالصعيد لديه س��يارة، كان لديه س��يارة ف�ولكس ... وأتذكر 

أنا وأختى أن اليشء الذي كان يش���دن�ي ج�ًدا أن السيارة كانت ببابني وليس أربعة أبواب كبقية السيارات، 

وكان ه��ذا املوضوع مثري لنا ونحن صغار، وكان يأيت ويأخذنا م��ن منزلنا، ونحن كنا أغراب، ويذهب بنا إىل 

مدارس األحد.

ميك��ن أنني ال أتذكر م��ا تعلمته يف م�دارس األح�د، ولكن أتذكر وبش��دة حنية ه��ذا األب الكاهن، وأتذكر 

اهتامه بنا جًدا ونحن أطفال صغار يف أوىل ابتدايئ.

ثم انتقلت أرسيت إىل دمنهور، فتعلمت يف الكنيسة، يف مدارس األحد يف  كنيسة اسمها م�ارجرجس، وكنيسة 

اس��مها املالك ميخائيل، وكانت هَي األقدم ... يف كنيس��ة مارجرجس كان يوجد ك�اهن فاض�ل ومبارك اسمه 

أبونا بولس بولس، بعضكم يعرفه .. هذا الكاهن املبارك ونحن يف الصف السادس االبتدايئ، أي عمر 1٢ سنة، 

ماذا قال لنا ؟! يوم الس��بت القادم هنعمل مؤمتر ، كنت أول م�رة ف�ي حي�ايت أسمع كلمة مؤمتر، ومل أعرف 

ماذا تعني، كنا نسمعها خاصة برؤساء الدول فقط وليس لنا نحن الصغار،  فجمعنا يف م�ؤمتر بع�د قداس يوم 

أحد يف الكنيس��ة ، وجلس أبونا وعن ميينه أمني الخدمة الخاص بهذه الكنيس��ة وعن ش�اله أمينة الخدمة .. 

مؤمتر .. نحن الصغار سنحرض مؤمتر .. ما هي قض�ي�ة امل�ؤمتر التي كان يناقشها ؟! القضية أننا ننىس ونحلف، 

والكنيس��ة تعلمنا وتقول: »ال تحلف«، وتعلمنا نقول: »صدقني«، ونحن ننىس نقول »صدقني«، فاذا نفعل 

أمام هذه املش��كلة العويصة ؟! ماذا نفعل؟! ابتدأ يس��مع آراء من ناس .. وهذا يتكلم .. وهذه تتكلم، وىف 



20182018

٢04٢0٥

النهاي���ة كان�ت توصي��ات املؤمتر، مثل هذه التوصيات، ولكنها كانت بند واحد وليس أربعة وعرين بن�د ، 

الوص�ية تقول لنا أننا نقول »صدقني« وغلط أننا نضع اسم اللَّه يف كل يشء بهذه الص�ورة ، ولكن إن نسيت 

 تق��ول كلم��ة »صدقني« قول كلمة »باألمان��ة« ، وكرب جييل الذي تربيت معه كلنا نق��ول كلمة »باألمانة« ، 

وما زلت أتذكر طريقة أبونا بولس وهو يق�ود ه�ذا امل�ؤمتر ويحرمنا .. يحرم طفولتنا .. يحرم فكرنا .. يحرم 

عقلنا ويريد ِمنَّا أن نفكر. 

وه��ذه ه��َي الكلمة التي تكلم عليها املهندس عديل، وهو يعرض يف العرض الرسيع الخاص باإلبداع ، أمامك 

اختي��ار م���ن اثنني: إما أن تكون صاحب نقط��ة أو صاحب نقطتني ، ما هي كلم��ة نقطة ونقطتني ؟! توجد 

كلمتني الفرق بينهم نقطة كلمة إيداع وكلمة إبداع، والفرق شاسع بينهم. إيداع: یعني نقف نتكلم والذين 

أمامنا يس��معون، وهذا يس��مونه التعليم البنيك أو تعليم القهر وكأن من تُعلِّمه ال يعرف ش��يًئا. أما الكلمة 

الت��ي فيها ابداع فهي الكلمة الحوارية التي يوجد فيها، والتي يش��رك فيه��ا املخدوم مع الخادم يف التعليم

. Two directions

ى بإع�داد خدمة،  تركنا دمنهور، ويف س��نة 1٩67 كنت يف اإلعدادية وتحولت من مخدوم والتحقت مبا يُس��مَّ

قضينا فيها أكرث من سنة. يف الصف الثاين الثانوي، سنة 6٩ ، ابتدأنا خدمة .. أصبحت خادم، م�اذا تعلم�ت ؟! 

انا ال أحىك لشخيص، ولكني أحيك خربة حياتية تعيش معي وما زلت أس�تخدمها إىل اليوم، وأول يشء تعلمته 

ى باجتاع الخدم�ة ... كان اجت��اع الخدام له نفس االحرام يف املوعد ..  ع��ن االحرام والتدقيق يف ما يُس��مَّ

يف الكلمة .. يف التعبري الذي سيقال .. ف�ي الرح .. يف عنوان املوضوع .. يف املنهج الخاص باجتاع الخدمة 

 ، ولذل��ك أنا أفتخ�ر ج�ًدا أن الذي علَّمني هو اجت��اع الخدمة ، أنا دخلت كلية إكلرييكية ، وأنا كنت قارئ 

وما زلت قارئ ش��ديد القراءة، وأقرأ يف حاجات كثرية جًدا ليس يف املجال ال�ديني فق�ط ، لكن الذي علمني 

فع��الً وعلمني الخدمة هو اجتاع الخدمة ... يف اجتاع الخدمة تعلم�ت دق�ة املواعيد وكانوا دامئًا يعلمونا 

ه��ذه اآلية : »انظروا كيف تس��لكون بالتدقيق ال كجه��الء بل كحكاء مفتدين الوق��ت ألن األيام رشيرة« 

)أفسس ٥ : 1٥ � 16(. وصارت مب�دأ ف�ي الحياة، صار مبدأ أمامي وهذه اآلية تكررت علينا مرات وم�رات، 

وعلمون���ا انظ�روا كي�ف تس��لكون بالتدقيق، ويقولون أن كلمة التدقي��ق ال تعنى الدقة فقط ولكنها تعنى 

الدقيقة، يعن�ي ك�ل حاجة تعملها خد بالك بالدقيقة ... دقة املواعيد.

تعلم��ت النظام ... تعلمت النظافة، كيف نحفظ املكان نقًيا ونظيًفا، ومن علَّمونا هم أس���اء عدي�دة جًدا 

أذكرها كلها بالخري، البعض سبق إىل الساء والبعض يُعطيه اللَّه الصحة والعمر الطوي�ل يف الخدمة، تعلمت 

أهمية الرؤية الش��املة ... الخادم يف مدارس األحد ليس يف الفص�ل فقط ولكن له رؤية ش��املة يف الكنيسة 

كلها .. يف الكنيس��ة الذي يخدم فيها ، وم�ن أهم النقاط التي تعلمتها: نقطة التفكري املس��تقبيل ، كيف افكر 

لقدام .. فا نحن فيه اآلن  فكرنا فيه منذ أربع س��نني وابتدأنا نفكر ، تدش��ني الكاتدرائية الذي س��يتم غًدا 

بنعمة املسيح.

إن اإلعداد والتطوير والتجديد فكرنا فيه منذ أربع س��نني، كيف نفكر يف املس��تقبل ؟! فاإلنس��ان الذي لديه 

رؤية مستقبلية ال يفكر تحت أرجله، وهذا تعلمناه ف�ي خدم�ة م�دارس األح�د، تعلمن�ا االهتام بالكنيسة، 

ومن األش��ياء التي كانت مقررة علينا كخدام، قبل عيد النريوز، يجتمعون ف�ي ي�وم وننزِّل نجف الكنيس��ة 

ونفك الكريس��تال، ونحرضه مياه، ومياه مقطرة، ونحرض خل وس��ربتو أبيض ونخلطهم ببعض ونغس��ل كل 

الكريس��تال واحدة فواحدة وننش��فها ثم نعود ونعلقها لكيا تحتفل الكنيسة بعي�د النريوز وهي تضوى .. 

وكم من املرات فعلنا هذا!! لذلك تظل الكنيس�ة تعيش داخلنا، وحب الكنيسة ينشأ من العمل داخلها وده 

شبه تدريب سنوي نشرك فيه جميًعا.

تعلمنا يف الخدمة أن أمني الخدمة نس��ميه األخ الكبري، وال نس��ميه أمني الخدم�ة، تعلمن�ا هذا اللقب كثريًا 

ج��ًدا، هذا ه��و أخونا الكبري دون النظر للس��ن، تعلمنا حاج��ة جميلة جدا أن يف كل عي���د نريوز يوزعون 

الخدمة.. أظن معظم كنائس��نا تعمل ذلك وهذه حاجة حلوة، لكن الحاجة األجمل هو تحديد من س��يخدم 

الصف الثاين الثانوي ومن س��يخدم الص��ف الثالث الثانوي وكذلك الص��ف األول اإلعدادي وغريه، ولكن ال 

يقولون من س��يخدم الصف األول االبتدايئ، يوزعوا الخدمة والخدمات املعاونة واملس�اعدة وتكون درة هذا 

االجتاع إعالن اس��م من س��يخدم أوىل ابتدايئ ، وكان التقليد أن من يخدم أوىل ابتدايئ هو أفضل خادم يف 

الخدمة .. أفضل خادم ، أحيانًا نعطي خدمة أوىل ابتدايئ لش��خص ما زال يف إعداد خدمة ، وكان من يخدم 

أوىل ابتدايئ وميس��كها ملدة س��نتني أو ثالث�ة، ننظر له بانبه�ار، ونريد أن نتعلم منه. أوىل ابتدايئ هَي التي 

يشكل فيها الصورة النقية التي سيعيش بها يف املستقبل. تعلمنا أننا يف كل موقف نقول كلمة حلوة. سأحيك 

لكم قصة طريفة: يف الكنيسة كان يف كنيسة املالك بدمنهور اجتاع للخدمة، يق�وده نيافة األنبا باخوميوس، 

كان يق��ام يوم اإلثنني الس��اعة 6 ، يحرض االجتاع الخ�دام والخادمات م��ن املدينة وأحيانا بعض الخدام أو 

الخادم��ات يحرضوا معه��م أوالده�م الص�غار، فأح��رضت خادمة ابنتها وكانت تبلغ من العمر 6 س��نوات، 

وكانت واجهة املطرانية أمام مدخل الكنيسة ما بينهم حوش، ويبدو أن أنبا باخوميوس كان يف اجتاع، وكان 

يف االجتاع مشكلة وصدر فيه صوت عايل، وبعض الغضب وخرج من�ه أنبا باخوميوس وهو متضايق فوقف 
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عىل باب املطرانية انتظاًرا للس��اعة السادس��ة ليك ي�دخل االجتاع، فجاءت ه��ذه الفتاة الصغرية التي كان 

عمرها 6 س��نوات وهو واقف عىل عتبة وهى صغرية، جاءت وش��دته من العصا والجالبية وقالت له »أنت 

حلو وزي الس��كر« فقط قالت هذا، فبالطبع ذهب عنه روح الغضب ودخل اجتاع الخدمة وتكلم عىل أثر 

الكلمة الطيبة وما تصنعه يف اإلنس��ان؟! كيف تقول كلمة حلوة يف ك�ل م�وق�ف وهذا تعلمناه منذ الصغر، 

ونحن كبار يف الخدمة. 

تعلمن��ا أيض�ًا فكرة العمل اليدوي داخل الكنيس��ة، مثالً كل س��نة نك��ون يف أول الصيف، مل يكن األمر مثل 

ه��ذه األيام، يقول��ك نعمل ألف هدية ، فا هي األلف هدية هذه؟ ، كنا نح��رض أي حاج�ة، أي مادة مثال 

فروع الش��جر ونعملها باملنش��ار ونبتدى نصنفرها وننعمها وندهنها ونلزق عليها صورة وتبقى ألف هدية 

ليك نقدمها عرب الس��نة، كان��ت امكانيتنا محدودة ، يف يوم تقدمنا للكنيس��ة وطلبنا رشاء فيديو وتليفزيون 

ألج��ل الخدم��ة ، وكان الفيديو والتليفزيون ما زالوا حاجات جديدة، فقدمن��ا طلب، وكنت وقتها قد رصت 

أمني الخدمة بعد س���نة 1٩7٥ ، ق�دمنا طل�ب ملجلس الكنيس��ة فكتبوا عليه: متأس��فني ليس لدينا ميزانية ، 

مل نتضاي��ق ومل نتخان��ق وال عملنا مظاهرة، وال كتبنا عىل الفيس ب��وك، ألنه مل يكن هناك فيس ب�وك طبًعا، 

وال جرّحن��ا يف الن��اس، ولك��ن فكرّنا يف ماذا نفعل !! ففكر خادم مبارك يف وس��طنا وق��ال: تعالوا نجمع مثن 

التليفزي��ون والفيدي��و من أوالد مدارس األح�د وعملن�ا بون�ات )ب��� ٥ صاغ – ۱۰ صاغ – ربع جنيه – نصف 

جنيه( ووقفنا ق�دام األوالد واتكلمن�ا معهم ورشحنا لهم ماذا يعنى تليفزيون وأهمية وجوده وأهمية وجود 

الفيديو وي�ال بين�ا نتكلم .. يال بينا نجمع مثن هذه الحاجات، مكثنا 6 شهور وجمعنا األلف وستائة جني�ه 

واش��رينا التليفزيون والفيديو، وكان يوم فرح ش��ديد جًدا يف الخدمة ويف الكنيس��ة! وكان أول املهنئني هم 

مجلس الكنيسة. 

تعلمنا االفتقاد وأهميته، تعلمنا اليوم الذي يجب أن منكث فيه باملنزل ويكون هذا هو يوم الخلوة الشخصية 

للخادم .. يوم األربعاء ال نخرج وال نزور بعضنا، هذا هو يوم الخلوة األس��بوعية نصيل فيه .. نحرّض فيه .. 

نق�رأ فيه .. نقعد صامتني فيه .. نرتل فيه .. نحفظ لحن فيه .. تعلمنا هذه األساس��يات، كل هذا يف مدارس 

األحد، أنا ال أريد أن أس��ميها مدارس األحد، أنا أريد أن أُس��ميها كلية األحد أو جامعة األحد، هذه األش��ياء 

العظيمة التي تعلمناها وعش��ناها فيها، ومسئولية علينا ي�ا إخ�وىت األحباء إن نُسلم هذا ليك تعيش مدارس 

األحد وتستمر.

تعلمنا فكرة الكشكول الطائر ، كشكول كبري، حوايل مائة صفحة، كل خادم يأخذه أسبوع وله صفحتني قصاد 

بعض يعمل فيه ما يريد: يرس��م .. يكتب .. ي�ألف .. يكت�ب ص�الة، خواطر .. يقول ش��عر .. يكتب قصيدة 

ش��خصية ويلف علينا إىل أن يكمل الكش��كول ثم نأخذه ونجلده ونضعه كأحد املستندات املهمة يف مكتبة 

الكنيس��ة، كل واحد كاتب اس��مه بالت�اريخ الذي عمل فيه، ونش��رك فيه كلنا. تعلّمنا ف�ي م�دارس األح�د 

خ�دم�ة كيف نجعل الصغار يخدمون الصغار، فكنا نأخذ معنا أوالًدا صغاًرا من املدينة ليخدموا أوالًدا صغاًرا 

يف القرية، وكانوا يعلمونا دامئًا أن القرية س��ور املدينة، القرية ه�ي التي تساعدنا وتربينا ليك نخدم املدينة، 

وأتذكر شيًئا جميالً جًدا، وأنا يف الصف الثالث ثانوي، ذهبنا اىل قرية وجلسنا مع األوالد ورتلنا وقولنا درس 

وحكاية واستعدينا للرجوع، وكنا نوقف األطفال ليك يصلوا يف آخر اللقاء ، فوقف طفل يقول: »يا رب خليلنا 

ال�واعظ يجيلنا كل أس��بوع« فنظ��رت إىل نفىس وقلت: أنا أصبحت واعظ!! إنها ش��هادة كبرية جًدا، وكلمة 

واعظ كلمة كبرية، فقد تعلمنا من الصغر أن يف القرية نتعلم كثي�ًرا ، خدمة طفل لطفل،  حتى وأنا أس��قف 

كنت أُحرِض أطفاالً من القاهرة ليك يخدموا أطف�االً ف�ي الصحراء، ومل يكن من املتاح أن أطفال القاهرة يروا 

الجاموس��ة، فطفل�ة الصحراء تقول لطفلة القاهرة: »تعايل معي نحلب الجاموسة«، أو »تعايل نأكل الفراخ«، 

وهي ال تعلم شيًئا عن كيفية عمل ذلك، وعندما رجعت الطفلة إىل القاهرة وكانت يف الصف الثالث االبتدايئ 

كانت قد اكتس��بت خربات جديدة، وهذه كلها يا أحبايئ ابت��كارات الخدمة ، الخدم�ة يج�ب أن يكون فيها 

تجدي��د وتطوي��ر وإبداع، وهذه هي وظيفتنا ، أي أب ف�يكم .. أب بالجس��د، أي أب وأي أُم فيكم يريد أن 

يك��ون ابن��ه أفضل منه ، يكون الرج��ل رقيق الحال ويقول: أنا نفيس ابني يك��ون مهندس أو طبيب، كذلك 

أوالدنا الروحيني .

الخدم��ة تعلمنا فيها الكثري والكث��ري، ولكن أعود وأق�ول أن العنرص الرئييس يف مدارس األحد هو الش��خص 

.. ه��و الخ��ادم ، ولذلك إن أردتم أن تعودوا بتوصية معين���ة ، فالتوص�ية املهمة إن أهم اجتاع يف الخدمة 

ه��و اجت��اع إعداد الخدمة، أو إعداد الخدام، ثم اجتاع الخدمة ، هذان االجتاعان ها التي تقوم عليها 

الكنيسة، ومن خاللها نتعلم. كم أكون حزيًنا ف�ي كنيس�ة رعيتها ۲۰۰ � ۳۰۰ أرسة وأقول لهم أنتوا محتاجني 

کاهن آخر غري الكاهن املوجود يرد عليا أبونا يقوىل ال يوجد !!! 300 أرسة، ومتوسط األرسة خمسة أفراد، أي 
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1٥00 ش��خص، وال يوجد واحد ش��اب اتربَّی داخل الكنيسة ليصري كاهًنا ، أنا أفتخر أن الكنيسة التي تربيت 

فيه��ا طلع منها ف�ي ظ�رف ۱۰ س���نني ۳۰ کاهن وراهب وراهبة .. انتبهوا لذل��ك .. نعم طلع منه�ا إخوتن�ا 

الذين يخ�دم�ون س�واء ذهبوا ايل الدير .. سواء شباب .. سواء شابات .. سواء كهنة وهذا يشء ُمفرح. 

أعود وأقول أن خدمة م�دارس األح�د الت�ي نحتف�ل ب�ه�ا ت�دور كله�ا ح�ول مؤسس�ها األرشيدياكون حبيب 

جرجس، ، وكان ش��خًصا أميًنا ، وعندما يوجد أمناء بالحقيق���ة ول�ي�س باللقب ، وعندما توجد خدمة باذلة 

س��يوجد عندنا عرات من حبيب جرجس.  وس��يوجد تجديد، فنحن نعمل هذا املؤمتر ليك ننظر للمستقبل 

برؤي��ة جدي��دة، وأيًضا أوالدن���ا ف�ي املهجر ويف كنائس املهجر واآلباء األس��اقفة مهتم��ون بهذا األمر ولهم 

مؤمترات وعمل�وا ش�غل حلو جًدا واحتفاالت.

الخدمة ومدارس األحد دافعها الحب .. الحب فقط ، وهذا س���ر نجاحه�ا، ال نأخذ مرت�ب، وال نأخذ ألقاب، 

وال نأخ��ذ مناص��ب اب��ًدا ولذلك هذا هو رس نجاحه�ا ، وعمله�ا وأس��لوبها هو أس��لوب األرسة الدافئ ، كل 

خدمة تشعر أنها أرسة .. أرسة يف الكنيسة دافعها الحب وأسلوبها عمل األرسة، وعملها ان تقدم تعليًا وأن 

تق�دم رحم�ة بك�ل ص�ورها الواسعة، وهذا يشء مهم جًدا أننا نحفظ هذا التاريخ املجي�د. نحفظه، ونطبقه 

ونس��تثمره، وهذه إحدى الصفحات البيضاء جًدا يف تاريخ كنيستنا، ويف حياة كنيستنا اليوم. أنا أشتاق يوًما 

أن يكون يف كنيس��تنا أس��قف للربية والطفولة، ويكون مسئوالً عن ال� 1٥ سنة األوىل من حياة اإلنسان ، ثم 

تكون أسقفية الشباب مسئولة م�ن س�ن 1٥ لسن 30 أي فرة الشباب، ثم ما بعد ال� 30 يكون أرسة أسقفية 

مس��ئولة عن تخطيط خدمة األس���رة القبطية ، أرجو أن تُصلُّوا معي أن يُوِجد اللَّه شخصيات مناسبة لهذه 

ى معهد التدبري الكنيس والتنمية ، هذا املعهد أُنِش��َئ  الخدمات، وهذا هو التطوير، نحن أضفنا معهًدا يُس��مَّ

منذ سنتني، وبدأ الس�نة الثالثة، وهو معهد لتطوير عقلية الخادم . 

بدأنا من العام املاض�ي أن الك�اهن عندما يُرَسم ويقىض 40 يوًما نأخد منهم 3 أيام ليك نُعلِّم اآلباء كورسات 

خاص�ة ف�ي التنمي�ة والتدبري واإلدارة. هذا التطوير مهم .. يجب أن نرى كنيس��تنا تتطور بصورة يف كبرية يف 

املجتمع، وهذا دور كبري. أنا أس��جل ش��كري ومحبتي لجميعكم ومشاركتكم القوية، أشكر كل الذين شاركوا 

بأوراق بحثي�ة واوراق علمية ، حرضت بعضها وقرأت بعضها يف الكتاب الخاص باملؤمتر.

أشكركم جميًعا وأرجو أن يكون هذا املؤمتر فرصة ومحطة ونقط�ة لالنط�الق .. االنط�الق إىل العمل اإليجايب  

الذي ميكن أن يحقق شيًئا رائًعا يف الكنيسة ويف الوطن، وأكرر أن املهم هو الشخص، الخادم، وجودة اإلنسان 

الذي يسلمني الحياة. وأشكركم كثريًا. 

قداسة البابا يقوم بتجربة أحد الخدمات الجديدةاألرشدياكون حبيب جرجس
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 ه��ذا اليوم يوم مش��هود وفري��د يف تاريخ كنيس��تنا القبطية األرثوذكس��ية، فمنذ ٥0 عاًم��ا احتفلت مرص 

� بحضور الرئيس وقتذاك جال عبد النارص � ويف حربية املتنيح البابا كريلس السادس، واإلمرباطور هيالساليس 

إمرباطور إثيوبيا، بافتتاح الكاتدرائية بعد أن ُوِضَع حجر األساس عام 1٩6٥ وافتتحت عام 1٩6٨ وكانت أكرب 

كاتدرائية يف الرق األوس��ط. وكان من النعمة الكبرية يف مرص أن لها نصيب أن العائلة املقدس��ة عاشت يف 

مرص أكرث من ثالث سنوات، ودامئًا مرص حارسة لكل القيم واملعاين النبيلة. وها كنيسة مرص بتاريخها العظيم 

ش��اهد عىل عظمة هذه الكنيس��ة وعظمة األرض التي عليها الكنيسة. فكنيسة مرص تاريخ وفخر، ونحن يف 

هذا اليوم نش��رك مع األساقفة والكهنة والشامس��ة والسيدات وأطفال مدارس األحد والخدام والفتيان يف 

ل يف السنكس��ار ويقرأ من عام لعام ونقف فيه أمام اللَّه نشكر ونفرح  يوم نادر. وهذا اليوم يجب أن يُس��جَّ

ونتعهد، يف هذا اليوم تم تدشني مذابح الكاتدرائية باألنبا رويس ونشرك جميًعا يف هذا اليوم الجميل.

أوالً يوم التدش��ني يوم جميل ويوم ش��كر أمام اللَّه، نش��كره عىل نعمه وعطاي��اه يف كل صباح، النعم التي 

يغدقها علينا جميًعا. هذا اليوم يوم فرح وابتهاج وجزء كبري يف صلوات التدش��ني مأخوذ من صلوات تدشني 

هيكل س��ليان. ويوم فرح لِ��َا يُعطيه اللَّه من هذه النعم والبهجة ، التي تحم��ل تاريًخا مجيًدا لآلباء عرب 

كل الق��رون. ك��ذا أيًضا يوم عهد فيج��ب أن نقف أمامه ونتعهد أمامه بحياة نقية يف هذه الكنيس��ة، فمنذ 

أربع س��نوات بدأنا التطوير والتجديد املعاري، واش��رك مئات من املهندسني والفنيني والعال وعدد كبري 

م��ن الركات، وعملوا عمالً كبريًا يف كل كبرية وصغرية من أعال الكاتدرائية، وكان من املرتب إقامة احتفاالً 

لتكرميهم ولكن لوال الظروف التي حدثت فقد تم تأجيله ولكنني أش��كرهم جميًعا. وهذه األعال ليس��ت 

س��هلة، يكفي أن تعلموا أن املنارة أقيم لها س��قالة بوزن 160 طًنا ليك يصلوا لها. ويف الكنيسة ما يقرب من 

٢00 أيقونة.

أُريد أن أحدثكم عن ثالثة أمور يف التدشني:

1- الكنيس��ة صارت مس��حة جمال: والجال هو حضور اللَّه، والج��ال يف كل العنارص، وكا نُصيل كا يف 
الس��اء كذلك عىل األرض يجب أن تكون الكنيس��ة بديعة الجال لكن نحاول أن نقرب إىل الس��اء . 

ويجب أن تكون أنفسنا أيًضا جميلة، والنفس الجميلة هي النفس التائبة التي يراها اللَّه ويعشقها، وعىل 

الصليب قال الس��يد املس��يح: »قد أُكمل«، أي كل يشء قد تم ودامئًا اس��أل نفسك: هل نفسك جميلة ؟ 

وقلبك جميل؟ وفكرك جميل؟

٢- الكنيسة صارت غنية: باأليقونات واأليقونات باملعنى الروحي هَي نوافذ عىل الساء. كل أيقونة متثل 
نافذة عىل الساء وتدعونا إىل الساء، ونجد منها أيقونات متثل األحداث التي حدثت مثل أيقونة شهداء 

ليبيا، أيقونات أخرى لش��هداء اإلس��كندرية وشهداء طنطا وش��هداء من مناطق أخرى وأيقونة العراف 

املجمع املقدس بقداس��ة البابا كريلس السادس، وس��وف نُصدر كتاب تفصييل عن كل األيقونات وهكذا 

هذه األيقونات لتساعد حياتنا الروحية ونشتاق أكرث، فشهية هي سري القديسني تُلهب القلب.

تدشني الكاتدرائية املرقسية باألنبا رويس
 18 نوفمرب 2018

 القاهرة

3- الكنيس��ة بهذا العلو: القبة العليا اس��تغرق يف رس��مها ستة أش��هر، وهذا االرتفاع يعلمنا عندما تدخل 
الكنيس��ة أن تكون نفس��ك عالية وترفع يديك وقلبك »ليكن رفع يديَّ كذبيحة مس��ائية« وعندما ندخل 

الكنيسة وتجدها بهذا العلو تشعر بالرغبة يف وجودك يف الساء.

إننا يف هذا الصباح نذكر الذين اشركوا يف بناء هذه الكاتدرائية ومن دواعي رسورنا أن معنا أرشيدياكون من 

كنائس وسط القاهرة يخدم مع نيافة األنبا رافائيل حرض وضع حجر األساس واالفتتاح.

إننا أمام النعم الكثرية التي يعطيها اللَّه لنا ويعلمنا أن الكنيسة يعمل فيها روح اللَّه. أشكر كل اآلباء األحباء 

املش��اركني يف هذا التطوير املعاري، وأش��كر كل املهندسني واملختصني، وأجمل يشء أنهم كانوا يعملون من 

بالد كثرية يف مرص. أقدم لهم شكًرا عىل محبتهم وتعبهم وأيًضا للركات، ورمبا يتبقى بعض التشطيبات لكن 

األعال األساسية قد انتهت.

نُصيل أن يبارك املسيح عمله وأن نبارك ومنجد اسمه القدوس، وتكون أعيننا عىل الساء، ونعلم أن اللَّه ميلك 

الكنيسة ويعمل فيها، وإن كنا من زمن إىل زمن نتعرّض لحروب أبواب الجحيم لكنها ثابتة وراسخة. ليبارِكنا 

اللَّه جميًعا، إننى أشكر كل الحضور وال بد أن تخربوا الجميع بهذا اليوم وأن تشاركوهم بهذه الفرحة.

ربنا يكون معكم ويبارك يف حياتكم ويف وطننا. إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.
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افتتـاح مسجــد الفتـاح العليــم
6 يناير 2019

العاصمة اإلدارية اجلديدة

ه��ذا يوم فرح ويوم ابتهاج نفرح فيه ونحن نرى مرصنا العزيزة تس��جل صفح��ة جديدة ىف كتاب الحضارة 

املرصية العريقة، مرص التى علمت العامل فن األعمدة، فكانت املس��لة ىف العصور الفرعونية، وكانت املنارة 

ىف العصور املس��يحية، وكانت املأذنة ىف العصور اإلس��امية. نحن ىف هذا اليوم نشهد مناسبة غري مسبوقة ىف 

التاريخ نحتفل فيها حيث نرى ونش��اهد ونعاين وس��ط هذا الحضور الكريم أن مآذن مسجد الفتاح العليم 

تتعانق مع منارات كاتدرائية مياد الس��يد املس��يح، نحن نرى افتتاح هذه الرصوح العالية ىف هذه العاصمة 

الجديدة التى تفتح آفاق املستقبل أمام مرصنا الحبيبة.

نرى ىف رمزية هذا االفتتاح أن مرص ترى وتهتم بالقوى الناعمة فيها.

إننا ىف هذه املناس��بة الس��عيدة نفرح أن هذة الرصوح بُنَيت بأموال وتربعات املرصيني، وكان السيد الرئيس 

هو أول املتربعني فيها، وبُنَيت بجهود وإبداع املرصيني من مهندسني وفنيني وعامل، وبُنَيت بإخاص وبأمانة. 

إننى كمواطن مرصى أقف ىف هذا املسجد الكريم، وأفرح مع كل إخوىت األحباء بهذه املناسبة السعيدة التى 

ل ىف تاريخ مرص، لقد علّمنا الس��يد املسيح« إنه ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج  تُس��جَّ

من فم اللَّه«، إننا نرى ونهتم بالخبز كغذاء لألجس��اد، ولكن أيًضا األرواح تجد غذائها ىف هذه املؤسس��ات 

الروحية والدينية. 

س��يادة الرئيس لقد وعدت ىف يناير 2017 بهذا الوعد الكريم ببناء املسجد والكنيسة، وكان هذا يُعَترب رضبًا 

من املستحيل.. ألنها رصوح ضخمة وكيف تبنى ىف هذا الوقت الوجيز؟! لكننا ىف هذا اليوم نرى سيادتكم وقد 

وفيتم بهذا الوعد، وها نحن نشهد هذا االفتتاح العظيم ىف هذه املناسبة الجليلة، نقدم كل الشكر لسيادتكم 

ونقدم كل الشكر لكل الرشكات التى عملت وشاركت ىف هذه األبنية. نقدم كل الشكر إىل املهندسني والفنيني 

واملكاتب االستش��ارية والعامل الذين اهتموا، كام نقدم ش��كًرا خاًصا إىل القوات املسلحة والهيئة الهندسية 

للقوات املسلحة التى خططت وأرشفت واهتمت بإنجاز هذا العمل العظيم يف هذه الفرتة الوجيزة.

أخريًا نش��كركم جميًعا ونصىل أن ميألنا اللَّه، وأن يديم محبتنا، ويديم وحدتنا مًعا جميًعا، ليش��هد العامل ىف 

ه��ذه الليلة املباركة هذه الص��ورة التى نقدمها لكل أحد كيف أن مرصنا تعي��ش ىف هذه الوحدة وىف هذه 

املحب��ة، نصىل أن يدميه��ا اللَّه عىل الدوام، نص��ىل أن يحفظكم اللَّه دامئًا ىف قيادة بادنا العزيزة وأش��كركم 

جميًعا، وتحيا مرص.
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 كلمة السيد رئيس اجلمهـورية عبد الفتـاح السيسـي
فـي افتتــاح كــاتدرائية ميــالد املسيــح

6 يناير 2019

العاصمة اإلدارية اجلديدة

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

أرحب بكل الضيوف املوجودين مًعا اليوم فخامة الرئيس الفلسطينى أبو مازن

 وضيوف من الدول العربية الشقيقة والصديقة بحضورهم مًعا هذه اللحظة التاريخية.

أود أن أوجه كل التحية واالحرتام ألرواح شهدائنا املرصيني الذين سقطوا .. 

كل املرصيني مش الجيش والرشطة واملدنيني من أشقائنا املسيحيني 

أو حتى ىف املسجد الذى تم االعتداء عليه.

أود أن وأكِّد إن هذه اللحظة لحظة مهمة ىف تاريخنا 

ملا كنا من سنتني موجودين ىف الكاتدرائية بالعباسية وقلت لقداسة البابا إن خال العام القادم ..

نكون موجودين وبنحتفل واحتفلنا باملرحلة األوىل ىف العام املاىض،

 والنهارده بنحتفل احتفاالً كاماً بانتهاء البناء ىف الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم.

املعنى املقصود هنا إن أحنا بنقول لبعضنا وألنفسنا 

لن نسمح ألحد إنه أبًدا يعنى يؤثر ىف الفتنة الطائفية ، 

أنا ال أحب تعبري الفتنة الطائفية ألن جميعنا واحد وهنفضل واحد،

 الذى نسجله اليوم هى شجرة املحبة الذى غرسَنها مع بعض.. محبتنا لبعضنا البعض، 

هذه الشجرة تحتاج إىل أن نراعيها ونكربها، 

وشجرة املحبة ستخرج مثارها من مرص إىل كل العامل،

 املحبة والتسامح والتآخي بني الناس وبعضها.

اسمعوا كامي الفنت ال تنتهي، الذى حفظ مرص ربنا سبحانه وتعاىل

 وهو الذى يحفظها ألجل خاطر أهلها الطيبني املرصيني.

الفنت لن تنتهي ولكن اليقظة والوعى .. هنا أقتبس من كام قداسة البابا  » ىف 2013، حني قال: 

»وطن با كنائس أفضل من كنائس با وطن«، 

لن أنىس هذه الكلمة قداسة البابا، هذه الكلمة تعكس معاىن عظيمة جًدا جًدا ..

نتوقف كلنا عندها، ملا حافظنا عىل أوطنا، مش بس بنصلَّح الىل اتدمر .. ال

 حاليا تُبنى 14 مدينة جديدة بها كنائس ومساجد.

األصل ىف املوضوع املعنى العظيم الذى قاله قداسة البابا 

عنينا ووعينا وفهمنا وحرصنا عىل بادنا . نخىل بالنا منها.

ال تنسوا أن تخلوا بالكم من بادكم ..هنخىل بالنا منها، هنعمل بفضل اللَّه كل ىشء.

كل عام وأنتم طيبني ... كل عام وقداسة البابا طيب.

عيد سعيد عليكم وسنة سعيدة علينا كلنا وكل سنة وأنتم طيبني 

تحيا مرص .. تحيا مرص .. تحيا مرص
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استقبـال الرئيـس الفرنسـي إميانـويل ماكــرون
29 يناير 2019

املقر البابوى - القاهرة

السيد الرئيس إميانويل ماكرون والسيدة الفاضلة قرينته والوفد الفرنىس..

يرسىن أن أرحب بكم ىف مقر الكنيس��ة القبطية األرثوذكسية املرصية وِباسم املجمع املقدس وسائر الهيئات 

القبطي��ة، أرحب بكم عىل أرض مرص املقدس��ة الت��ى تباركت بزيارة العائلة املقدس��ة ىف بداية القرن األول 

امليادى.

م��رص صاحبة التاريخ الطويل والحضارة العريقة الغنية بكل جوانبها، الفرعونية، واملس��يحية، واإلس��امية، 

واإلفريقية، والعربية، وحضارة البحر األبيض املتوس��ط التى تجمع بادنا مرص وفرنس��ا مًعا ىف صداقة قوية 

ممت��دة عرب التاريخ وبني الش��عبني امل��رصى والفرنىس ىف كافة املج��االت الثقافية والحضاري��ة والتعليمية 

واالقتصادية والسياسية، هناك رابط ثقاىف قوى بني فرنسا ومرص ىف التاريخ والتعليم والثقافة واللغة. 

ىف قلب باريس املسلة املرصية املشهورة، وهنا عىل أرض مرص كتاب وصف مرص الذى سّجله علامء فرنسيون، 

وصار من أهم مراجع التاريخ املرصى وس��بقه رحات عديدة س��جلها التاريخ من رحالة فرنس��يني وصفوا 

مشاهد الحياة املرصية الرثية ىف كل أشكالها الحضارية والزراعية واالجتامعية. 

كل هذا ينم عىل مقدار التبادل الثقاىف بني بلدينا وكْم من أدباء وكُتَّاب مرصيني كتبوا قصصهم وأدبهم وهم 

يدرسون أو يزورون بادكم الجميلة. أتذكر زيارة مبعوث فرنيس منذ عدة شهور ... السيد شارلز بريسونازر 

الذى زار بعض األديرة املرصية بوادى النطرون، وتحدثنا عن رضورة تعضيد التعليم املرصى ودور املكتبات 

التعليمية وأهمية حفظ الرتاث مع رضورة مس��اندة فرنس��ا ملرص ىف تسجيل مسار رحلة العائلة املقدسة ىف 

قامئة الرتاث العاملى باليونيسكو.

إن الكنيس��ة القبطية األرثوذكسية واحدة من أقدم كنائس العامل، تأسست ىف القرن األول امليادى ىف مدينة 

اإلس��كندرية عىل س��احل البحر األبيض املتوس��ط، وهي مدينة متعددة الحضارات والثقافات ومنها انتقل 

اإلميان املسيحى إىل إفريقيا وباد أخرى كثرية. 

نش��أت الرهبنة والحي��اة الديرية منذ القرن الراب��ع امليادى، وكان أول راهب م��رصى من صعيد مرص هو 

الراهب أنطونيوس الكبري، وتذخر بادنا بالعديد من األديرة، أديرة الرهبان وأديرة الراهبات، وصارت مبثابة 

جامع��ات روحي��ة غنية بالرتاث الروحى والنس��ى عرب األجي��ال منذ حضارة الفراعن��ة العظيمة حتى وقتنا 

الحارض.

أشكركم عىل اهتاممكم البالغ بالشئون البيئية، وبكل الجهود التى تقومون بها ىف سبيل الحفاظ عىل البيئة، 

وحرصكم القوى عىل تنفيذ اتفاقية باريس للحد من االحتباس الحراري املتزايد. الكنيسة املرصية أيًضا تهتم 

بالبيئة وعىل س��بيل املثال نتعلم دامئًا احرتام نه��ر النيل، ذلك النهر الذى نعيش حوله كمرصيني، وجعل منا 

وحدة واحدة فريدة.

ا باملياه، نُس��ّميه قداس اللقان..  احتفلنا منذ أيام قليلة بعيد الغطاس املجيد، والذى نقيم فيه قداًس��ا خاصًّ

واللقان هو الوعاء الذى نضع فيه بعًضا من مياه النيل لتقديس املياه ... ونكرر هذا القداس ثاث مرات ىف 

السنة كدعوة وتذكرة باحرتام النهر ومياه النهر الخالد. 

النظام الس��نوى للصاة ىف الكنيسة املرصية يقوم عىل أُسس زراعية وحفظ البيئة من مياه وهواء وزراعات 

ومثار.

السيد الرئيس إننا نرحب بكم ىف بادنا مرص، وهى تقود خطة طموحة ىف التنمية، والتنمية املستدامة لتقود 

مستقباً مرشًقا، نتابع بكل اهتامم زيارتكم الحالية ملناطق اآلثار املرصية املدهشة ىف جنوب الوادى ، نتابع 

لقاءكم مع الس��يد الرئيس عبد الفتاح الس��يىس وكل املس��ئولني املرصيني، ونعتز بزيارتكم لكاتدرائية مياد 

السيد املسيح، ومسجد الفتاح العليم يف العاصمة اإلدارية الجديدة. 

هذه العاصمة التى تبنيها مرص وتم افتتاحهام منذ أسابيع قليلة، تعبريًا عن روح العرص الجديد الذى تعيشه 

مرص لكل املرصيني، وعن اإلرادة السياسية القوية التى أفخر بكل إنجازاتها ومرشوعاتها حيث نعمل جميًعا 

من أجل السام واالستقرار وبناء مرص الحديثة.

أهاً بكم ىف هذه الزيارة األوىل، والتى نرجو أن تتكرر، راجًيا لكم وقًتا بهيًّا وُممتًعا وذكريات سعيدة، وشكًرا 

لزيارتكم.
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هذا يوم سعيد، ويوم نفرح فيه ونحن نستقبل صاحب القداسة البطريرك مار أفرام الثاين، ونرحب بالكنيسة 

الرسيانية، كنيسة أنطاكية ونرحب بالوفد املرافق واآلباء، وأتكلم ِباسمي وِباسم املجمع املقدس يف الكنيسة 

القبطية األرثوذكسية.

واليوم حسب طقس الكنيسة نحتفل بعيد نياحة األنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، وهذا األب الذي نرش 

الرهبنة ىف كل مرص ونفرح بهذه الكنيسة املحبة للمسيح والحافظة لإلميان املستقيم. 

هذه الكنيس��ة املجاهدة أيًضا، تجاهد يف الناحية الروحية ِباس��م املسيح يف منطقة الرشق األوسط، نرحب 

بقداس��تكم كأخ مح��ب وصديق عزيز وزميل لآلباء البطاركة الذين حملوا ش��علة اإلمي��ان ودافعوا عنه عرب 

العصور واألجيال، وقدمت هذه الكنيسة عدًدا كبريًا من الشهداء، وحفظت اإلميان والعقيدة املسيحية. 

نُص��يل من أجل س��وريا وما يحدث به��ا، أن يعطي اللَّه هدوًءا واس��تقراًرا، نُصيل من أجل اآلباء األس��اقفة 

املختطَفني منذ عدة س��نوات، نصيل أن يحل اللَّه بس��امه، نرحب بكم يف أرض مرص، اإلكلرييكيون مبجرد أن 

س��معوا بحضوركم جاءوا مبحبة، نصيل أن اللَّه يقبل صلواتنا من أجل أن يحل الس��ام يف املناطق ومن أجل 

خدمة كل أحد يف مجتمعنا.

يف يوني��و املايض كنت يف لبنان وتقابلت مع صاحب القداس��ة وافتتحنا مقر الكنيس��ة ببريوت، كام افتتحنا 

كنيس��ة القديس ساويروس ووضعنا جزًءا من رفاته بها، ومعنا اليوم أنبا ساويرس وهو من اآلباء املرسومني 

مؤّخًرا وهو مسئول عن ديرين هام دير أنبا توماس السائح بالخطاطبة ودير األنبا موىس األسود بالعلمني. 

نرحب بقداس��تكم، اليوم به أنشطة كثرية وقداستك س��رتى الكاتدرائية بعد التدشني والكاتدرائية الجديدة 

بالعاصمة اإلدارية. 

أهاً وس��هاً بكم، نفرح بوجودكم دامئًا ىف مرص، وىف قلب الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وأمتنى لقداستكم 

أياًما مليئة بالنشاط والفرح.

استقبال بطـريرك أنطاكـية مـار إغناطيوس أفـرام الثانـي
 ٣0 يناير 2019

املقر البابوى - القاهرة
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يف البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر لدولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة وشعًبا … ولكل الجهات 

املش��اركة بتنظيم املؤمتر … وأمتنى للقيادات الرفيعة وللقامات الكبرية املشاركة باملؤمتر كل التوفيق والنجاح 

يف تحقيق أهداف املؤمتر التي نصبو إليها جميًعا ... وفكرة »املؤمتر العاملي لألُخوة اإلنسانية« هي فكرة رائدة 

وفعالة من أجل تدعيم األخوة اإلنسانية وترسيخ قيم اإلخاء واملحبة والتسامح والسام بني كل البرش…

يف البدء عندما خلق اللَّه الس��موات واألرض ... »جبل الرب اإلله آدم ترابًا من األرض، ونفخ يف أنفه نس��مة 

حي��اة، فصار آدم نفًس��ا حية« )تكوي��ن 2 : 7(. فالبرش جميًعا من أصل واح��د، وكلنا من أب واحد هو آدم 

)اإلنس��ان األول(، وأُم واح��دة هي ح��واء )أُم كل حي(، ومن ثم فالبرش جميًعا إخوة يف اإلنس��انية. وخالق 

الس��موات واألرض وهو اللَّه – تبارك اسمه – جعل س��امًء واحدة تظللنا جميًعا … وأرًضا واحدة تقلنا كلنا 

مًعا … واإلخاء بني البرش يقوم عىل مبادئ املس��اواة واملحبة واملودة والتعاون والتسامح والسام بني الناس 

جميًع��ا، ه��ذا التآخي بني البرش تأثرت به كثري من الحضارات والثقاف��ات واملعتقدات وعملت عىل الحفاظ 

عليه عىل مر العصور والقرون، وكان اإلخاء بني البرش والقيم اإلنسانية النبيلة هام صامم األمان الذي حفظ 

للبرشية بقاءها ووجودها واستمراريتها.

والكتاب املقدس يغرس ويرس��خ بني البرش مبادئ املحبة األخوية، يقول الس��يد املسيح: »وصية جديدة أنا 

أعطيك��م: أن تحب��وا بعضكم بعًضا. ك��ام أحببتكم أنا تحبون أنتم أيًضا بعضكم بعًض��ا. بهذا يعرف الجميع 

أنكم تاميذي: إن كان لكم ُحبٌّ بعًضا لَبعٍض« )يوحنا 13 : 34-35( .. ويقول أيًضا: »أحبُّوا أعداءكم. بارِكوا 

الِعنيكُم. أحِسنوا إىل ُمبغِضيكُم، وصلُّوا ألجل الذين يُِسيُئون إليكُم ويَطرُدونكُم« )متى 44:5( … وقال أيًضا: 

ام« )متى 9:5(. »طوبَ�ى لَصانِِعي السَّ

كل تعاليم السيد املسيح تدعو للمحبة والسام والتعايش والتآخي واملساواة بني كل البرش، ويعلمنا يف »مثل 

السامري الصالح« أن رسالة كل منا أن يقوم بدور السامري الصالح الذي مل يهتم بَهوية اآلخر املجروح، وإمنا 

كل ما كان يعنيه هو تضميد جراحه ومساندته عملًيا يف عاج آالمه وجراحاته.

 يف رس��ائل القديس بولس الرس��ول يدعو للمحبة األخوي��ة ويقول: »املحبة فلتكن با ري��اء. كونوا كارهني 

 ال��رش، ملتصق��ني بالخ��ري، وادين بعضك��م بعًض��ا باملحبة األخوي��ة، مقدمني بعضك��م بعًض��ا يف الكرامة« 

)رومية 12 : 9 � 10(، »ولتثبت املحبة األخوية« )عربانيني 1:13(.

ويف رسالتي القديس بطرس الرسول يقول: »طَهِّروا نفوَسكم يف طاعة الحقِّ بالرُّوح للمحبَّة األخِويَّة العدمية 

ِة  ًة أخِويَّة، ويف املََودَّ ياء، فأِحبُّوا بعُضكم بعًضا من قلٍب طاهٍر بشدٍة« )1 بطرس 22:1(، »ويف التَّقَوى َمَودَّ الرِّ

األَخِويَِّة َمحبًَّة« )2 بطرس 7:1(.

اإلنس��ان يتفرَّد بالتمتع بالكرامة اإلنس��انية ملجرد كونه إنسانًا، مهام كان جنس��ه أو لونه أو عرقه، والكرامة 

اإلنسانية هي خصوصية أو ميزة منحها الخالق لكل إنسان من أعضاء األرسة البرشية الواحدة.. وعاملنا أقرب 

املؤتـمر العاملـى لألُخــوة اإلنسـانيــة
٣ فرباير 2019

أبوظبى - اإلمارات 

م��ا يكون هو قرية كونية تعيش فيها أرسة برشية واحدة مرتابطة برباط اإلخاء واملحبة والس��ام، وتجمعها 

كرامة إنسانية وحقوق وواجبات متساوية بني سائر أعضائها.

ورغم وجود أو ظهور اختافات بني الثقافات أو املجتمعات أحيانًا .. إال أن التعايش الس��لمي والتسامح بني 

الشعوب واملجتمعات واألفراد هو الضامن للقضاء عىل مظاهر التطرف والعنف والتي تطل برأسها بني الحني 

واآلخر، ومبعنى آخر أن نضع القواس��م املش��رتكة بني الثقافات والحضارات قبل االختافات والخافات التي 

من ش��أنها أن تؤدي إىل التصادم والتش��اجر مع اآلخر، فردأ أو مجتمعات أو مجموعات أو جامعات، واقامة 

وبناء جس��ور من التواص��ل بني الثقافات والحضارات واملجتمعات، وأن نعط��ي األولوية لثقافة الحوار بدالً 

من ثقافة الجدار )العزلة واالنغاق(، وثقافة الشجار )املنازعات والرصاعات( … وأن ندرك أن الدين للديان 

وأن الوطن لإلنس��ان ... وأن مس��اندتنا لبعضنا البعض تكون أكرث تأثريًا من أن نكون مجموعات أو جامعات 

مبعرثة مشتتة.

وإن صميم رس��التنا الروحية يكمن يف تحقيق املحبة والس��ام واملساواة والتآخي بني البرش وإىل الدعوة إىل 

ش��ني  التوبة والحياة األفضل والقيم الروحية واإلنس��انية واالجتامعية، ومس��اندة املحتاجني واملرىض واملهمَّ

واملظلومني واملتأملني، وتس��ديد احتياجاتهم وتضميد جراحاتهم، وإذا متكن اإلنس��ان بصفته عضًوا يف األرسة 

البرشية الواحدة من تحقيق حالة من الس��ام واإليجابية مع نفسه فإنه يتمكن من تهيئة ذاته لقبول اآلخر 

والتعايش الس��لمي معه، بينام املتعرث روحًيا أو نفسًيا يف التعايش مع ذاته عىل املستوى الشخيص ال يتمكّن 

من أن يكون عنرصًا مؤثًرا يف عملية التعايش السلمي عىل املستوى املجتمعي أو الوطني أو الدويل.

إن ن��رش ثقافة التس��امح والتعايش وقبول اآلخر واملحبة األخوية واملحبة الوطنية والقيم اإلنس��انية النبيلة 

ة من أجل بناء اإلنسان، ويجب غرسها وترسيخها يف نفوس وعقول األجيال الناشئة،  قد أصبحت حاجة ُملحَّ

ألنها تس��اهم بش��كل فّعال يف تنش��ئة أجيال واعية قادرة عىل تحمل أعباء املس��ئولية يف املس��تقبل بشكل 

ايجايب وفّعال. إن تعزيز وترس��يخ منظومة القيم اإلنس��انية والتي تشمل مس��اندة اإلنسان ألخيه اإلنسان، 

وتحقيق التعاون اإلنساين، وتحقيق العدل واملساواة يف الحقوق والواجبات، واالهتامم ببناء اإلنسان املتكامل 

الش��خصية، والحفاظ عىل الكرامة اإلنس��انية لكل إنسان، وتوفري الحياة الكرمية لإلنسان والشعوب، وأن ميد 

القوي يده ملس��اندة الضعيف، والجهود املش��رتكة للميض ُقُدًما يف س��لم التطوير والرقي والتقدم اإلنس��اين 

والحض��اري، والتخيّل عن العنف والنزاعات والرصاعات يف تس��وية القضايا الخافي��ة، والقضاء عىل نزاعات 

الكراهية والبغض والتعصب، هذه املبادئ هي األمل والرجاء يف الوصول إىل إطار حضاري وإنس��اين ش��امل 

لتحقيق اإلخاء بني البرش قوالً وفعاً.

ولقد قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذًجا متميزًا يف ثقافة اإلخاء والتس��امح، ليس عىل املس��توى 

النظري فقط، بل عىل املستوى التطبيقي والعميل. وبالفعل كانت هناك خطوات تطبيقية لرتسيخ قيم اإلخاء 

والسام والتسامح، وتحويلها إىل منهج حياة وبرامج عمل تغطي كافة املجاالت والقطاعات، من أجل تعزيز 

السام والتقارب بني الشعوب كافة.

وتحتضن دولة اإلمارات عدة كنائس وتتيح لألفراد مامرس��ة ش��عائرهم الدينية، ولديها مبادرات عديدة من 

أجل ترس��يخ ثقافة التس��امح والس��ام، وتحقيق التعايش املش��رتك للجميع. واإلخاء والتسامح ليس بقيمة 



20192019

226227

إن االهت��امم ببناء اإلنس��ان روحًيا وثقافًيا وتربويًا هو أول لبنة هام��ة يف رصح بناء األوطان، ونهضة األمم 

والش��عوب ليس��ت بالتعمري املادي فقط، ولكنها أيًضا باالهتامم ببناء اإلنس��ان، وبالقيم اإلنس��انية النبيلة، 

وترسيخ قيم اإلخاء واملحبة والتسامح عملًيا وتطبيقًيا … الدين للديان والوطن لإلنسان… 

ليب��ارك ال��رب كل جهودكم املخلصة من أجل تحقيق املحبة والس��ام واإلخاء بني كل البرش، وش��كًرا جزياً 

لحرضاتكم. 

ألقى الكلمة نيافة األنبا يوليوس األسقف العام، نيابًة عن قداسة البابا توارضوس الثاين. 

جديدة يف دولة اإلمارات، بل هو من قيم األجداد واآلباء املؤسسني، وكانت قيم اإلخاء والتسامح أيًضا نهًجا 

ملؤس��س الدولة الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان. وخال دراستي يف جامعة اإلسكندرية، رأيت الشيخ زايد 

أثناء زياراته ملرص وملس��ت فيه أنه رجل ممتلئ بالحكمة والخري، وقبل هذا وذاك فهو ممتلئ باإلنس��انية، 

وه��و صاح��ب قلب كبري ممتلئ باإلخاء والخري، ولذلك يُطلَق عليه لقب )زايد الخري(، وهو ليس مجرد لقب 

وإمنا معنى أصيل وينطبق عليه.

وعندما قمت بزيارة دولة اإلمارات يف مايو 2014 م ملست صفات الشيخ زايد يف كل شعب اإلمارات الكريم، 

وأثن��اء زيارتن��ا الفتقاد أبنائنا يف اإلم��ارات مل نجد منهم إال الحديث عن محبة ومودة كل ش��عب اإلمارات 

وأهلها الكرام. 

لهذا كل الشكر والتقدير لدولة اإلمارات عىل رعايتها لكل املرصيني املقيمني عىل أرضها ورعاية أبنائنا هناك 

مبحبة وس��امحة وبقلب متس��ع، وعىل رعايتها لهذا املؤمتر وعىل رعايتها ملبادئ اإلخاء والتس��امح بني كافة 

الشعوب والثقافات.

وأود أن أُشري أيًضا إىل أن اإلخاء والتسامح أيًضا صفة غالبة عند الشعبني املرصي واإلمارايت، فالشعب املرصي 

أيًض��ا يتميز باإلخاء والتس��امح وامل��ودة، وعىل ضفاف نهر النيل العظيم قدم ش��عب مرص أروع األمثلة يف 

التس��امح واملحبة واإلخاء عىل مر الزمان وعرب العصور واألجيال، وإن س��يادة الرئيس عبد الفتاح الس��ييس 

"إن صميم رسالتنا الروحية يكمن فى 
 حتقيق املحبة والسالم 

والدعوة إلى التوبة 
ومساندة املحتاجني واملهَمشني 

واملظلومني واملتأملني 
وتسديد احتياجهم 
وتضميد جراحهم"

يف م��رص ه��و رئي��س كل املرصيني بدون 

متييز أو تفرقة، ويس��عى جاهًدا لاهتامم 

ببناء الوطن وبناء اإلنسان. ومنذ أسابيع 

قليلة قدمت مرص منوذًجا فريًدا يف املحبة 

الوطنية واملحبة األخوية بافتتاح سيادته 

ومعه وفود من الدول الشقيقة والصديقة 

ألكرب مس��جد وأكرب كاتدرائية عىل أرضها، 

مس��جد الفتاح العليم، وكاتدرائية مياد 

املس��يح بالعاصمة اإلداري��ة الجديدة يف 

ليل��ة االحتفال بعي��د املي��اد املجيد، يف 

احتفال بهيج يعكس بصدق عمق التآخي 

واملحبة بني كل املرصيني. 

الحقيقة أنه كلام يس��تعيد اإلنسان أوقات الدراسة الجامعية فإنه يستعيد أجمل سنوات العمر، أعتقد أنكم 

تش��اركونا يف هذه املشاعر. لقد درست بكلية الصيدلة بجامعة اإلسكندرية وقد استكملت بعض الدراسات 

خارج مرص يف إنجلرتا، رمبا أصعب يشء يف سنوات الدراسة هَي االمتحانات. لكن بعد أن ننتهي من الدراسة 

نتذكّر أياًما رائعة يف حياة كل منا. أنا سعيد بهذه الجولة وباإلطاع عىل التقدم املوجود يف العملية التعليمية 

واملنظومة التعليمية يف هذه الجامعة بكل كلياتها، وكل االمتداد الذي سيكون يف املستقبل والصيت الحسن 

لهذه الجامعة بني الجامعات، وترتيبها املتقدم جًدا بني الجامعات الخاصة، ليس عىل مستوى مرص ولكن عىل 

مستوى املنطقة التى نعيش فيها.

 

أنا س��عيد بكل الكلامت التي قيلت وهي كلامت تنبع من املحب��ة، وتقدم لنا الصورة الجميلة لنا كمرصيني 

جميًعا نحيا عىل أرض هذا الوطن املتميز يف العامل كله ويف التاريخ، ونحن كلنا خدام لهذا الوطن ولهذا الزمن 

الذي نعيش فيه، أريد أيها األحباء أن أتحدث معكم يف خمس نقاط، ورقم خمسة يف مدلوله اللغوي يعني 

القوة، ولذلك ونحن نس��تخدم أصابع أيدينا نجد رقم )5( يش��ري للقوة. وكام نعلم أن الحضارة التي نعيشها 

هي نتاج عمل اليد واألصابع مع العقل الذي أعطاه لك اللَّه كإنسان. سأتحدث معكم اليوم عن مرص املكانة 

ومرص النيل ومرص الكرم ومرص الحضارة ومرص اإلنسان.

أوالً: مص��ر املكان��ة: مرص دولة خاصة جًدا يف التاري��خ ويف الجغرافيا ويف الطبيعة. هي ُملتقى قارات العامل 
القديم وأيًضا العامل الحديث، وهي أيًضا كام يقولون »بلد عىل الناصية«، ونحن كمرصيني نعرف ماذا تعني 

كلمة ناصية، فهي بلد عىل ناصية يف قارة إفريقيا. ومرص تجمع يف حدودها بحرين: البحر األبيض املتوس��ط 

يه بحر با أنهار، وهذا موقع فريد. أيًضا مرص لها مكانة  الذي نس��ميه بحر األنهار، والبحر الحمر الذي نُس��مِّ

خاصة يف الكتب املقدسة، فعىل سبيل املثال يف الكتاب املقدس نجد أنه ذكر كلمة مرص واملرصيني ما يقرب 

من 700 مرة، وهذه أكرث بلد ُذِكَر اسمها يف الكتاب املقدس بني كل الباد وكل املدن، هذه مرص املكانة.

ثانًيا: مصر النيل: »أما مرص النيل فعندما تنظر إليه س��وف تجد ش��كل إنسان يرفع يديه للصاة وترشب 
من��ه الحي��اة الهادئة، فالش��خصية املرصية ال تعرف العن��ف، كلام قرأنا يف التاريخ ال نع��رف عنًفا يف تاريخ 

ى النهر الخالد. ونحن نسكن عىل ضفتي  املرصيني، والس��بب هو النهر الهادئ الذي نرشب منه أو كام يُس��مَّ

النه��ر كلنا كمرصيني، وهذا ما جعل منا وحدة وطنية مل يصنعه��ا برش وإمنا صناعها اللَّه وهناك أمثلة تقول 

الج��ار قب��ل الدار. النيل هو حي��اة املرصيني، وهو الذي نعيش حوله ونُعترب نح��ن دولة املصب، بعد أن مرَّ 

قبلن��ا بتس��ع دول إفريقية، ثم يأيت إىل مرص ويصل إىل قرب القاهرة وينقس��م إىل فرع��ني لكيام يكّون دلتا 

النيل. لذلك نحن نس��كن حول نهر النيل ونأخذ منه الكثري ، أيًضا نحن نس��كن حول هذا النهر كام تعلمون 

حرضاتكم، أننا نسكن كمرصيني عىل مساحة 78 ألف كم2 تقريًبا أي أقل من 7.8% من مساحة مرص الكلية.

زيــارة اجلامـعــة البريطانيــة
 16 فرباير 2019

القاهرة
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ثالًث��ا: مص��ر الهرم: مرص الهرم تعن��ي مقابر القدماء الذين تركوا لنا املعاب��د واملقابر واألهرامات، فهى ىف 
أصله��ا، تعبري عن اهتاممه��م بالخلود وبالحياة األبدي��ة والحياة الجديدة، فمرص عاش��ت هذه الروح منذ 

الفراعنة وعش��نا يف هذه الحالة امتداًدا لكل العصور التي مرت عىل مرص. مرص هي التي اخرتعت املس��لة 

يف العصور الفرعونية، وتطورت لتكون ش��كل املنارة يف العصور املس��يحية، وعىل ش��كل املأذنة يف العصور 

اإلسامية.

رابًعا: مصر احلضارة: با ش��ك الحضارة املرصية من أعظم وأعرق الحضارات يف العامل. والحضارة املرصية 
لها مذاقها الخاص. حرضاتكم تعلمون أن مساحة مرص حوايل مليون كيلومرت مربع وهى لوحة طبيعية جميلة 

املكونات، وأريد أن أتأمل معكم يف رقم املليون وهو عبارة عن رقم »واحد« وبجانبه »س��ت نقاط أو س��تة 

أصفار بلغة الحساب«. هذا الواحد هو إميان املرصيني منذ العصور الفرعونية وامتداًدا إىل العصور املسيحية 

واإلس��امية باللَّه الواحد، وأمام هذا اإلله الواحد نجد األصفار أو النقاط الس��تة، هذه النقاط الس��تة متثل 

الست طبقات التي تشكل الحضارة املرصية، وكام قال بعض علامء االجتامع وتاريخ الشعوب »إن الحضارة 

توجد تحت جلود املرصيني«، وهذه الطبقات الس��ت هي: الحضارة الفرعونية ثم املس��يحية ثم اإلسامية، 

ومل تأِت حضارة لتلغي ما سبقها بل تكاملت معها، ثم الحضارة اإلفريقية ثم الحضارة العربية، ثم الحضارة 

املتوسطية ألن مرص تقع عىل البحر األبيض املتوسط. وهذه اللوحة البديعة ملرص تجعلها ذات مذاق خاص 

يف العامل كله.

 نح��ن نعي��ش هذه الخلطة وهذه الطبق��ات من الحضارة يف حياتن��ا، وعندما رأيت هن��ا يف الجامعة متثال 

للدكتور طه حسني وزير املعارف األسبق وصاحب التنوير الشديد، تذكرت أنه أجرى مقابلة إذاعية، فقالت 

له املذيعة: السيد األستاذ الدكتور طه حسني، فقاطعها قائاً: »أتعلمي أيتها الفاضلة أنِك تكلمِت ثاث لغات 

يف هذه العبارة القصرية؟« فس��ألته: »كيف هذا؟« فأجابها: »كلمة »الس��يد« كلمة عربية، وكلمة »األستاذ« 

 كلمة فارس��ية، وكلمة »الدكت��ور« كلمة التينية، وصارت م��رص حاوية ملعارف وتقاليد كثرية، وعىل س��بيل 

 املث��ال فنحن نتكل��م يف لغتنا العربية أكرث من 2000 كلمة من اللغات املرصي��ة القدمية والتي تحّورت فيام 

بعد.

خامًس��ا مصر اإلنس��ان: با شك إن بادنا تتمتع بش��بابها، فأربعون باملائة من السكان يف مراحل الشباب، 
ونحن نعلم أن احتياجات اإلنسان عديدة، فله احتياجات بيولوجية مثل السكن والطعام والرشاب وامللبس، 

واحتياجات سيكولوجية مثل حاجته للتقدير والحرية والحب واألمان، واحتياجات عقلية فهو يحتاج أن يتعلم 

ويعرف ويبتكر ويستطلع ويُبدع، وأيًضا يحتاج إىل احتياجات روحية فيحتاج إىل اللَّه املُطلَق وإىل اآلخر ويحتاج 

إىل من يرفع عنه خطاياه ويحتاج إىل الشعور باألبدية وبالحياة اآلخرة، ولكن عندما نُصنِّف هذه االحتياجات 

نجد أن احتياج اإلنسان إىل الحب هي رقم »1«، فاإلنسان ال يعرف أن يعيش بدون حب. نحن نتعلم الحب 

 أوالً يف داخل األرسة، وكام تعلمون أن كلمة »family« تتكون من ستة أحرف هم اختصاًرا لستة كلامت هي:

.Father and mother, I love you

اعلموا أن كل العنف اإلرهاب يف العامل يعني برش مل يتذوقوا الحب من أرسهم، فيكون قلبهم قايس، والقلب 

القاسًيا يخرج منه كل يشء رديء. وبذلك نرى أن القيمة األوىل التي يحتاجها اإلنسان هي املحبة، وأرجو أن 

تعلموا معي أن النفس التي تشبع من الحب تستطيع أن تصنع كل يشء من أجل اإلنسانية، ويستطيع الحب 

أن يفتح قلب اإلنس��ان لكل أحد، ولذلك عندما أخاطب الش��باب والشابات أريد أن يدركوا أن اليشء املهم 

هو أن اإلنس��ان يش��بع يف داخله من هذه املحبة التي ال تسقط أبًدا. فالكيان اإلنساين أوجده اللَّه ومفتاحه 

هو الحب، وإذا فقد اإلنس��ان هذا الحب تظهر حالة الج��وع إىل الحب. ولذلك هذه الجامعة وكل الرصوح 

التعليمية عىل جميع مس��توياتها يجب أن تهتم بهذه القضية. اعلموا أيها األحباء أن كل أرسة تتفكك ألنها 

خالية من الحب، واإلنسان الذي يشبع من الحب يصبح إنسانًا رائًعا. 

أنت��م تتعلمون ِبُنظُم تعليم حديثة ومتطورة، والتعليم يدور بني كلمتني، والفرق بني الكلمتني نقطة واحدة، 

كلم��ة »إبداع« وكلم��ة »إيداع«، التعليم بطريقة »اإليداع« هو تعليم تلقيني ويكون يف اتجاه واحد ويُطلَق 

علي��ه التعليم بالقهر وال يُنتج ن��اس مفكرة، أّما التعليم باإلبداع، كام نراه هن��ا، هو تعليم ذو اتجاهني بني 

املدرس واملتعلم، وهو ينشئ بالحقيقة مفكرين ومبدعني.

كم سعدت بزيارة املكتبة هنا وباإلمكانيات املتاحة فيها. أيها الشباب نحن نعيش يف وطن متميز والشباب 

هو الحلقة الذهبية يف حياة أي وطن ومجتمعنا هذا يحتاج أن اإلنس��ان يبني ذاته جيًدا، اعلم أيها املبارك 

أنك لن تس��اهم يف بناء الوطن بأي س��لبية، فالس��لبيات ال تبني ذاتك وال املجتمع ال��ذي تعيش فيه. وكام 

تعلمون أن مرص تتبنى اسرتاتيجية التنمية املستدامة والبند األخري منها هو بند املشاركة، وأنا أتذكر املرحوم 

الدكتور أحمد زويل عندما أجرت إحدى املذيعات حواًرا تليفزيونًيا معه، فسألته: »حرضتك اخرتعت الفيمتو 

ثانية؟، فقال لها: »أنا وفريق معي مكوَّن من مائة وخمسني شخًصا«، فنحن نحتاج أن نتخىل عن ذواتنا لكيام 

نشارك جميًعا يف هذه النهضة ويف حياة بادنا. 

ر ش��كري ومحبتي لكم جميًعا، وأرجو كل التوفيق والخري له��ذه الجامعة، ولدورها يف العمل التعليمي  أُك��رِّ

ملرص، أشكركم كثريًا. 
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اخرستوس آنستي ... أليسوس آنستي 

املسيح قام بالحقيقة قام 

كل قيامة وجميعكم بخري، أوالً أش��كر غبطة البطريرك إبراهيم إس��حق عىل هذه الكلامت الطيبة وكلامت 

س��عادة القاصد الرسويل أيًضا والرس��الة الغالية من أخونا الغايل البابا فرنسيس وتذكاره لهذا اليوم الجميل، 

وأيًضا أشكر األب داىن عىل كلمته التي افتتحنا بها جلستنا يف هذا اليوم.

 أش��كر هذا الدير الذي أحمل له معزة خاصة وأش��كر القامئني عىل هذا اليوم وإعداده وأش��كر كل حضور 

 اآلب��اء األس��اقفة واآلباء الكهن��ة واآلباء الرهب��ان واألمه��ات الراهبات واإلخ��وة واألخوات يف ه��ذا اليوم 

املُفرح.

التاريخ يعلمنا أن اإلنسان مواقف، وعندما يكون لإلنسان مواقف تدور كلها يف دائرة املحبة يعلم أنه يسري 

يف الطريق السليم. 

عندم��ا أنظر إىل هذا القديس العظيم بولس الرس��ول الذي عرف املس��يح يف نصف عمره الثاين، يف النصف 

األول كان بعي��ًدا عن املس��يح، هذا القديس تغّنى باملحبة وجعلها أنش��ودة ىف أصحاح، وكان قبله القديس 

يوحنا الحبيب الذي كان املسيح يحبه وكان القريب جًدا من نبضات املسيح. 

ويف الفقرات اإلنجيلية التي قرأناها يف فقرة الصاة قرأنا عن )معجزة صيد 153 س��مكة( وهى املعجزة التي 

كانت بعد القيامة وقرأنا أن القديس يوحنا الحبيب كان ميتلك موهبة التعرّف القلبي عىل ش��خص الس��يد 

املس��يح، ويف هذه املعجزة صار النداء منه »هذا هو الرب«، لذلك عندما كتب عن املحبة س��واء عن املحبة 

اإللهية التي ال تس��قط أبًدا أو املحبة التي منارس��ها كبرش يف حياتنا واملحبة الت��ي نقدمها للحيوان وللنبات 

واله��واء ولل��امء والطبيعة بصفة عامة ، تغّنى عن املحبة يف »1 كو 13:13« وختمه بهذه اآلية الجميلة: »أّما 

اآلن فيثبت اإلميان والرجاء واملحبة هذه الثاثة ولكن أعظمهن املحبة«، توقفت عند كلمة الثاثة ... 

توقفت عند أهم ثاثة أيام يف حياة املسيح بالجسد، وهَي: الجمعة والسبت واألحد:

يوم الجمعة أي يوم الصليب ... وهو يوم اإلميان.

يوم السبت أي يوم القرب ... هو يوم الرجاء. 

يوم األحد أي القيامة ... هو يوم املحبة. 

لقـاء يـوم املحبـة بني الكنيستني القبطيـة والكـاثوليكـية
٧ مايو 2019

دير اجلزويت - كينج مريوط

 القيام��ة يا إخويت األحباء هي رس��الة محبة لكل األرض، لكل أحد. ه��ذه القيامة يجب أن تنفذ إىل أعامقنا، 

 إىل حياتن��ا، إىل أنفس��نا، لي��س االحتفال بالقيام��ة مجرد تاريخ أو تذكّ��ر أو طقس كن��يس ... القيامة حياة 

وأسلوب حياة، وهذه القيامة عندما ترَُتجم إىل محبة تنجح فيام قصدت، فاملسيح قام ليك يعلمنا املحبة ليك 

يزرع املحبة فينا ونشعر بعبارة »اللَّه محبة« املحبة ليست كاًما ... 

يه »يوم املحبة« هو ليس يوًما يف ِعداد الس��نة،  املحبة حياة. واملحبة التي نحتفل بها ونخصص لها يوم نُس��مِّ

فهو يوم نتمّنى أن ميتد يف كل أيام السنة. 

املحبة لها ثالثة مفاعيل رئيسية:
املفعول األول: املحبة هَي فرحة للقلوب.

القلب ال��ذي يعيش املحبة يكون فرحان، والقلب الفرحان يكون لديه وقاية من كل األمراض، والقلب 

الحزين هو قلب عليل، املحبة هَي التي تجعل قلبك صحيًحا وإذا اختفت املحبة من قلبك تش��عر بالتعب، 

هذا مقياس لحياتنا، »القيامة هي فرحة املحبة، واملحبة هي فرحة القلوب«.

املفعول الثاني: املحبة هي راحة النفوس.
اإلنس��ان املُِحب ليس به ُعَقد، اإلنس��ان املُحب إنس��ان فرحان له نظرة متفائلة، نظ��رة إيجابية »ِعش 

القيامة ... ِعش املحبة راحة للنفوس«.
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املفعول الثالث: القيامة التي تُتَرجم إلى محبة فيها سالمة العقول.
العقل الذي يفكر يجب أن يُْضَبط، املحبة تجعل العقل يفكر بس��ام وبس��امة، إن غابت املحبة يكون 

فكرك خطأ، عندما اعرتض الفريس��يون يف معجزة املولود أعمى كانت املش��كلة أن العقل مريض، هناك من 

يضع حجابًا عىل عقله فا يفكر العقل جيًدا، وذلك ألن املحبة ليست موجودة .

وكام ذكر األب داىن ... يف 10 مايو 1973 تقابلت الكنيس��ة القبطية والكنيس��ة الكاثوليكية، وكان أول لقاء 

يف التاري��خ من��ذ قرون وكان يف الفاتيكان. واللقاء الثاين مل يكن يف نفس التاريخ عندما زار البابا يوحنا بولس 

الثاين مرص سنة 2000، وتقابل مع البابا شنوده بعد 47 سنة من اللقاء األول.

كان اللقاء التايل يف الفاتيكان يوم 10 مايو سنة 2013، وهذا اللقاء ميثل ذكريات مهمة وكان معي وفد كبري 

وقضينا وقًتا ممتًعا مع قداسة البابا فرنسيس يف لقاءات عامة ولقاءات رسمية وشخصية، وكانت أيام ممتعة 

ومليئة بالربكة ، وتكلمنا مًعا وكانت املحبة هي الس��ائدة، واقرتحنا يوم 10 مايو، وهو يأيت دامئًا بعد القيامة 

أن يكون يوًما للمحبة األخوية ويوًما لتبادل املحبة .

ك��م ه��َي فرحتنا اليوم ونحن نُصيّل ونقرأ قراءات إنجيلية ونُرنم ترانيم روحية، ونس��تمع لكلامت تعليمية، 

ونتناول األغاىب مًعا، وندرس موضوًعا لتطوير فقرات اليوم، كل هذا يشجعنا باملحبة. 

كان لقاؤنا يف روما يوم 10 مايو سنة 2013 لقاًء حلًوا للغاية، وكان يف نهاية الجلسة مع البابا فرنسيس اتفقنا 

أننا نصيل ش��خصًيا من أجل بعضنا ومن أجل كنائس��نا، وأنا ما زلت أُصيل من أجله، وربنا يُبارك يف األس��فار 

والرحات التي يقوم بها يف دول عربية ودول أرثوذكسية ودول كثرية يف العامل، وكانت بركة أن يزورنا يف مرص 

يف 28 أبريل 2017.

أش��كركم كث��ريًا وفرحان برؤيتكم، وفرحان مبش��اركة الجميع، وفرحان أن يكون بينن��ا حوار ىف محبة أخوية 

حقيقية، وكام ذكر األب داىن هذا سيصري تقليًدا من الجيد أن نحافظ عليه.

م��ا نصنعه اآلن ي��ا إخوىت األحباء أننا نزرع هذه البذرة التي تنمو مع الس��نني وتكرب عرب األجيال، ومن عام 

لعام، ويصري هذا الفكر وهذا التقليد أسلوب لحياتنا، أشكركم جميًعا وأرحب بكم وفرحان بتواجدكم.

                                                   املسيح قام .... بالحقيقة قام.
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خطـاب املحبـة األخــوية بني الكنيســة القبطية 
األرثوذكسيــة والكنيسـة الكــاثوليكــية

 10 مايو 2019

القاهرة

أخي الحبيب يف املسيح صاحب ال�ق�داس�ة ال�ب�اب�ا ف�رن�سيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية

املسي��ح ق��ام …. حق��ًا ق��ام

يف محبة املس��يح القائم واملنترِص أُباِدلكم فرحة القيامة املجيدة، والتي نعيش يف أيامها املقدسة. إننا عندما 

ث عنها القديس بولس الرسول  ننظر إىل أحداث القيامة واأليام الثاثة »الجمعة والسبت واألحد« والتي تحدَّ

ا اآلن فيثبت اإلمي��ان والرجاء واملحبة، هذه الثاثة ولكنَّ  بص��ورة الهوتي��ة يف أصحاح املحبة حينام قال: »أمَّ

أعظَمُهنَّ املحبُة« )1 كورنثوس 13 : ۱۳(.

فكان اليوم األول »يوم الجمعة«: 

ل الصلي��ب من  ه��و ي��وم الصلي��ب أس��اس إميانن��ا باملس��يح إلًه��ا وفاديً��ا وُمخلًِّص��ا، وبذل��ك تب��دَّ

ل والع��ار وامل��وت إىل مع��اين املجد واالفتخ��ار والحي��اة. وفيه نُنِش��د مع بولس الرس��ول   مع��اين ال��ذُّ

« )غاطية ۲ : ۲۰(. »... مع املسيح ُصلِْبُت، فأحيا ال أنا، بل املسيح يحيا ِف�يَّ

ا اليوم الثاين »يوم السبت«:  أمَّ

هو يوم القرب ويوم االنتظار والرجاء. حًقا كان يوًما مشحونًا بالقلق والخوف والصرب، ولكنه كان يوم األمل 

للذين يعيشون اإلميان )يوم الجمعة(، وهذا األمل كان ميأل قلوبهم وعىل رجاء ينتظرون تحقيق الوعود.

ا اليوم الثالث فكان فجر »يوم األحد«:  أمَّ

ي��وم القيامة املجيدة ُحبًّ��ا يف كل البرش، وكان االختبار الش��خيص الروحي الذي اجتازه بولس الرس��ول 

ة قيامِته، ورَشِكة آالِمه، ُمتَش��بًِّها ِب�موتِه« )فيلبي 3 : 10(، ه��و مبثابة النموذج الرفيع ملن  »أِلَعرَِف��ُه وقوَّ

يعيش اإلميان بالصليب ويحيا بالرجاء ويفرح بالقيامة، عامة املحبة لكل البرش.

ونحن نحتفل بيوم املحبة األخوية بني الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية األرثوذكسية يف العارش من مايو 

كل عام، نتبادل محبتنا وفرحتنا مع إخوتنا األحباء بطريرك الكنيس��ة القبطية الكاثوليكية واآلباء األس��اقفة 

والرهبان والكهنة والراهبات والخدام والخادمات.

وأتذكر بكل املش��اعر القلبية املُفرِحة لقاءاتنا يف الفاتيكان ع��ام 2013 ويف القاهرة 2017 ويف باري بإيطاليا 

2018. وكذلك أش��كر قداستكم عىل رس��الة املحبة التي وصلتنا من خال سعادة القاصد الرسويل بالقاهرة. 

وإذ نحتفل هذا العام يوم 7 مايو نظًرا الرتباطي بالس��فر إىل أملانيا يف خدمات رعوية، فإنني أش��دد عىل أن 

املحبة األخوية التي تجمعنا، فهَي فرحة للقلوب، وراحة للنفوس، وسامة للعقول. وهذه املحبة األخوية هَي 

التي تقودنا إىل قلب املسيح الواحد. 

ر ش��كري وتقديري، وأقدم محبتي وتحيايت إىل قداس��تكم وكل الكنيس��ة الكاثوليكي��ة، وأُصيّل أن يُبارِك  أُكرِّ

مسيحنا القائم خدمتكم وكرازتكم بني بلدان العامل، والتي نتابعها بكل فخٍر وامتناٍن، راجًيا لقداستكم موفور 

الصحة وطول العمر وكل الفرح والسام. 

ُدمُتم يف املسيح، راجًيا صلواتك عنَّا.
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أهاً وس��هاً بكم، س��عيد إين أتقابل معكم ... نحتف��ل بعيد القيامة وبفرحة القيام��ة. أرحب بنيافة رئيس 

األس��اقفة، وأرحب بالس��ادة الرهب��ان، وأرحب بكم كدارس��ني وطلبة، وأرجو أن تكون��وا متمتعني يف مرص 

وتجمعوا خربة روحية قوية عن مرص. 

أود أن أعزيك��م يف ح��ادث الطائرة ، وأعزي أرس الذين ماتوا وأرس املصاب��ني،  كام أتذكر بحضوركم مقابلتي 

مع صاحب الغبطة البطريرك كرييل، ونش��تاق يوًما أن يزورنا هنا يف مرص، وأرجو أن تنقلوا هذه الرغبة إىل 

قداسته ...

زارنا منذ عدة أش��هر املطران إياريون، وهو صديق لنا، وأنا زرت روس��يا مرتني وكانت كلها ذكريات ممتعة 

نتذكرها يف كل حني ... ونحن نرحب بكل الوفود الروس��ية التي تأيت إلينا ... أىت إلينا يف فرتة س��ابقة رؤس��اء 

األديرة من روس��يا وأرسلنا أيًضا وفًدا من رؤس��اء األديرة القبطية إىل روسيا وعادوا بانطباعات طيبة. نحن 

نعرف مقدار الروحانية الروس��ية وقد ملس��ت ذلك أثناء زياريت، ونقرأ يف التاريخ الرويس عن قديسني وأبرار 

كثريين. ويوجد بيننا تعاون بني الكنيس��تني القبطية والروس��ية. س��عيد بصفة خاصة بوجود شباب دارسني 

يتعرفوا علينا ونتعرف عليهم، فهؤالء يكّونون كنيسة املستقبل التي نشتاق أن تكون واحدة يف املسيح. 

أود أن أذكر كلمة بسيطة جًدا عن التاريخ املسيحي القبطي، الصور يف األماكن التي زرمتوها وكان من بينها 

األهرام وواضح إنكم كنتم س��عداء للغاية. هذه األهرامات من الحجارة وتوجد يف التاريخ املس��يحي ثاثة 

أهرامات رمزية:

اله��رم األول ه��رم التعليم الالهوتي: الذي تأس��س هنا يف مدرس��ة اإلس��كندرية الاهوتية عىل يد 
القديس مارمرقس الرس��ول وامتد التعليم الاهويت يف الكنيس��ة القبطية إىل هذه األزمنة التي نحن فيها من 

خال املعاهد الاهوتية ولذلك من الرائع أن تكونوا دارس��ني يف الاهوت يف كليات روس��يا وتحرضون إلينا 

وتتعاونون مع املعاهد القبطية. 

الهرم الثاني هو هرم االستش��هاد: تاريخ الكنيس��ة القبطية ميلء بالش��هداء وليس يف الزمن القديم 
لك��ن يف الحديث أيًضا. أرجو أن تزوروا هنا الكنيس��ة البطرس��ية قد تعرضت لح��ادث إرهايب منذ حوايل 3 

س��نوات. فاالستشهاد هو الدم الذي يقوي اإلميان ونعترب االستشهاد هو مشاركة مع املسيح يف الصليب كام 

ه��و مكت��وب »نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوالً« ومكتوب أيًضا »محبة املس��يح تحرصن��ا« ، توجد أديرة لدينا 

كثرية عىل أس��امء شهداء مثل دير الش��هيد مارمينا القريب من اإلسكندرية ودير الشهيدة القديسة دميانة 

للراهبات يف دلتا النيل.

الهرم الثالث ف�ي العالم هو هرم النُّسك : وكام تعلمون الراهب األول يف العامل هو القديس أنطونيوس 
وهو مرصي من صعيد مرص، ومن بعده نشأت األديرة الكثرية. أنتم زرتم دير األنبا بيشوي، وستزورون دير 

األنبا أنطونيوس واألنبا بوال.

لقــاء وفــد األكــادميية الالهــوتية الروسيــة
10 مايو 2019

املقر البابوى - القاهرة

هذه األهرامات الثاثة: هرم التعليم الاهويت، وهرم االستشهاد، وهرم النسك أو الحياة الديرية، مُتيِّز تاريخ 

الكنيس��ة القبطية، نحن كنيسة بنعمة املسيح قوية وحّية. يوجد شباب كثري يتجه إىل الحياة الديرية، وأيًضا 

إىل الدراس��ات الاهوتية، وكثريون يكرسون حياتهم للخدمة الكهنوتية والشامسية والدياكونية، وأيًضا ُخدام 

متطوعني لخدمة مدارس األحد. 

يوجد أيًضا مايني األقباط خارج مرص يف أماكن كثرية )أوربا وأمريكا وإفريقيا وآسيا وأسرتاليا(، و يوجد لدينا 

3 كنائس قبطية يف أبعد نقطة يف »جزيرة فيجي« وهي بعد أس��رتاليا حوايل 4 س��اعات بالطائرة، ولنا كنائس 

قبطية يف الجانب اآلخر كالربازيل وبريو .

نح��ن نؤم��ن أن أهم يشء هو رعاية اإلنس��ان يف كل مكان. بعض الدول يوجد به��ا 2 أو 3 أفراد أقباط مثل 

ليتونيا واستونيا، نرسل لهم عىل فرتات متباعدة بعض اآلباء الكهنة لرعايتهم. 

الدور الرئييس للكنيس��ة هو الرعاية الروحية، والدور الثاين ه��و الدور االجتامعي، والدور الثالث هو الدور 

الكرازي، ولذلك نحن نخدم يف دول كثرية يف إفريقيا القارة التي نعيش فيها ولنا كنائس وأديرة ومستشفيات، 

فعىل سبيل املثال لنا أكرب مستشفى يف العامل لعاج اإليدز يف كينيا ودير القديس مرقس، هذه صورة بسيطة 

جًدا عن الكنيسة وعن خدمتها وأرجو أن تصل إليكم يف هذه الزيارة القصرية ولكنها املرة األوىل. 

أرجو أن تتمتعوا يف زيارتكم ملرص وتُدّونوا كل ما ترونه كتابًة، وبالصور وتنقلوا هذه الخربة لكنيستكم، وهذا 

يبني جس��ور قوية للعاقة بني الكنيس��تني. وأكرر دعويت لصاحب القداسة البابا كريل، وسنسعد كثريًا، وأيًضا 

أشكركم عىل هذه الزيارة التي أرجو أن تتكرر وسوف أبعث بوفد مامثل لزيارتكم يف روسيا، وذلك من خال 

لجنة الحوار بني الكنيستني.
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النقط��ة األخ��رية التى أود أن أختم بها كلمت��ي أن مرص لها مكانة فريدة يف الجغرافي��ا والطبيعة، وأيًضا يف 

الكتاب املقدس. يف الكتاب املقدس ُذِكَر اسم مرص واملرصيني حوايل 700 مرة، وهذا يدعو للفخر ونفتخر أن 

بادنا زارتها العائلة املقدس��ة السيدة مريم العذراء والرب يسوع والقديس يوسف النجار، وتحركوا يف مرص 

من الرشق إىل الغرب ومن الش��امل إىل الجنوب وظلوا يف مرص 3 س��نوات و6 أشهر و10 أيام، وهذه الزيارة 

كان نصفها عىل األرض واآلخر يف نهر النيل والنقطة الوس��طى يف هذه الزيارة تقع هنا يف القاهرة يف منطقة 

املعادي التي تعني »الذي يعلو«، وسارت العائلة املقدسة يف حوايل 25 محطة، وصار يف هذه املواضع أديرة 

وكنائس ومزارات.نتمنى أن يكون يف برنامجكم وقت ألخذ بركة بعض هذه املواضع، أشكركم كثريا.ً

سعيد للغاية بزيارة هذه املدينة 

أش��كركم جميًعا عىل  الجميل��ة، 

حسن االستقبال والضيافة.

ه��ذه  ع��ىل  حرضت��ك  وأش��كر 

والحقيقي��ة  الطيب��ة  الكل��امت 

رغ��م إننى قضي��ت أياًم��ا قليلة 

ىف دوس��يلدورف، ولك��ن  أحمل 

ذكري��ات كثرية وجميلة عن هذه 

املدينة.

أثارتنى كثريًا االبتس��امة التى عىل 

وجوهكم جميًع��ا، وأثارتنى أيًضا 

املحبة التى ملستها ىف قلوبكم، مل 

زيـارة بلديـة مـدينـة دوسـيـلدورف
1٣ مايو 2019

أملانيا

تك��ن محبة بالكام وال باللس��ان ب��ل بالعمل والحق، نحن نعتمد ىف حياتنا عىل مب��دأ املحبة العملية، هذه 

املحبة تجلّت ىف الكنيسة التى قمنا بنعمة اللَّه بتدشينها.

إن املحبة املسيحية التى تجمع كل الكنائس، هى التى ىف هذه الكنيسة الجميلة، وهى التى تشملنا جميًعا 

اليوم، والتاريخ س��وف يذكر مقدار الصداقة واملحبة التى جمعت ب��ني أصدقائنا األملان وبني أبنائنا األقباط 

بحضورهم إىل هنا.

جئت من مرص بلد الحضارة العميقة والتاريخ الطويل، واملس��يحية الحية ، نحن نعترب مرص ىف التاريخ هى 

قلب العامل كله بحس��ب موقعها الجغراىف، عىل الخريطة ش��كلها مربع طول ضلعه 1000كم، ويوجد ضلعني 

من هذا املربع البحر األبيض والبحر األحمر، وضلعني عىل الصحراء ويتوسط هذه اللوحة الجميلة نهر النيل 

العظيم وهو مير ىف عرش دول، مرص هى دولة املصب.

قبل مياد السيد املسيح كانت توجد العصور الفرعونية ىف مرص، بدأت املسيحية ىف القرن األول امليادى عىل 

يد القديس مارمرقس، واستمرت بعد دخول اإلسام ىف مرص ىف القرن السابع امليادى.

مرص بها تنوع حضارى كبري تش��مل الفرعونية واملس��يحية واإلس��امية واإلفريقية وحض��ارة اللغة العربية 

وحض��ارة البحر األبيض املتوس��ط ، فنحن أغنياء ىف الحض��ارة، عندما تزورون مرص تج��دون آثاًرا فرعونية 

ومس��يحية وإسامية ، سنسعد كثريًا بزيارتكم ىف مرص ونتقابل ىف املواضع الجميلة، والتى عىل رأسها أديرتنا 

القدمية من القرن الرابع امليادي.

أكررى ش��كرى ِباسم الكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية، لكل األحباء الذين تعبوا ىف هذا اليوم ذكريات هذه 

األيام ىف قلبى، وسوف أصىل من أجلكم لى يبارك اللَّه حياتكم وعملكم وأرُسكم وخدمتكم وكل ما متتد إليه 

أيديكم ، أكرر شكرى كثريًا .
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أود أن أُعرِب عن سعاديت ورسوري الجتامعنا اليوم، هذا االجتامع بني كنيستينا، الكنيسة الروسية األرثوذكسية 

والكنيسة القبطية األرثوذكسية، هنا يف القاهرة، وأيًضا من أجل التطور الجيد يف العاقة بني كنائسنا. وتعتمد 

هذه العاقة ومنوها عىل حبنا لبعضنا البعض حيث أن املحبة هي اس��م الرب يس��وع املس��يح. س��عيد جًدا 

بالعنارص السبعة التي ذكرها هنا اليوم االنبا سريابيون، فيام يتعلق بالنقاط ذات األهمية بالنسبة لكنيستنا:

التعليم الاهويت، دياكونية،  وسائل اإلعام ، العاقات، خدمة مجتمعاتنا، ال سيام األقباط يف روسيا ، التعاون 

يف أرايض الهجرة، أهمية العاقات بني األديان، وخاصة من حيث تقديم الخدمة لآلخرين، سواء يف مرص أو يف 

روسيا، فهذه أخبار سارة بالنسبة لنا فيام يتعلق بالعاقة بني الكنيستني، وأود أيًضا أن أقول إننا ننمو ببطء 

عىل أساس متني، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا.

1- زيارة بعضنا البعض: كام ذكرت كثريًا من قبل، إن عاقتنا مثل الصليب، فهي تبدأ بعاقة حب يف املسيح، 
ويبني املسيح بيننا هذه العاقة. ونحن اآلن نبني هذه العاقة من خال الوفود الروسية للرهبان ورؤساء 

األديرة القادمني إىل هنا لزيارة أديرتنا وكنائس��نا القدمية، وكذلك األس��اقفة األقباط الذين ذهبوا لزيارة 

روس��يا واألماك��ن القدمية واألديرة والكنائس الكثرية هناك. هكذا تب��دأ الخطوة األوىل يف عاقتنا بالحب 

وتبادل الزيارات.

2- دراسة بعضنا البعض: والخطوة الثانية هي دراسة تاريخ كل كنيسة وتقليدها وتراثها من أجل اكتساب 

مزيد من التفاهم، حتى نكون أكرث تفهاًم ملاهية الكنيس��ة الروسية وماهية الكنيسة القبطية، ومن املهم 

جًدا أن يحدث هذا من خال الدراسة وكذلك عن طريق الزيارات املتبادلة.

��ا الخط��وة الثالثة فتحدث من خال الح��وارات، ومن خال لقاءات ب��ني وفود كل من  3- احل��وار مًع��ا: أمَّ
الكنيس��تني. أتذكر أننا خال زيارتنا األوىل إىل قداس��ة البطريرك كرييل، خال لقائنا األول، ناقش��نا أربعة 

أبع��اد للتعاون مع بعضن��ا البعض. البعد األول هو عن طريق الرهب��ان أو األديرة، والثاين هو من خال 

تعليم رجال الدين – التعليم الاهويت، والثالث هو من خال املس��توى االجتامعي، والرابع هو من خال 

املس��توى الاهويت ، ميثل الحوار أهمية كبرية، س��واء هنا أو يف روسيا، ألن الحوار يساعدنا أيًضا عىل بناء 

هذا التقاهم بني بعضنا البعض.

4- الص��الة لبعضن��ا البع��ض: بالنس��بة إىل الخطوة الرابع��ة فهي الصاة، يجب أن نص��يل من أجل بعضنا 
البعض، ويجب أن نُصيل من أجل معرفة الكنيس��ة والتقاليد والحي��اة اليومية أو الحياة االجتامعية لكل 

كنيسة، بهذه الخطوات نصل إىل قلب يسوع املسيح.

 لقـــاء جلـنــة العــالقـــات
بني الكنيستني القبطية والروسية

2٨ مايو 2019

املقر البابوى  - القاهرة

أود أن أش��كر قداس��ة البطريرك كرييل وأن أشكر نيافة األس��قف، وأوجه شكري إىل الوفد الرويس. يسعدنا 

زيارتكم مرص والبقاء معنا، وآمل أن يتم متديد هذه الزيارة بحيث ال تكون ملدة يومني فقط. آمل أن تكون 

أك��رث من ذلك. وأود منكم أيًضا زيارة األديرة ألنه من امله��م جًدا أن تتعرفوا عىل روح آبائنا وآباء صحرائنا. 

اًم لبعضنا البعض. سوف يساعدنا هؤالء اآلباء وصلواتهم عىل أن نكون أكرث تفهُّ

ش��كًرا للوفد القبطي وكذلك ألصحاب النيافة األس��اقفة، من أجل مش��اركتكم يف هذا الحوار وعىل الجهود 

العدي��دة التي س��اهم بها كثريون منك��م. آمل أن نلتقي مًعا يف ظل الحب واألم��ل، وأن نحاول يف خطوات 

عملية أن نكون أكرث معرفة بكنائسنا، من حيث تاريخ الكنائس وأيًضا عن مواضيعنا الاهوتية التي ندرسها 

يف حلقاتنا الدراسية، هنا ويف روسيا.

شكًرا لكم عىل حضوركم، كام نرحب بجميع الشعب الرويس الذي يرغب يف املجيء إىل مرص وزيارة األديرة، 

فهذا سوف يبني أيًضا جسوًرا بيننا ... شكًرا جزياً لكم.
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الحضور الكرام، يف هذا الصباح الكريم أس��عد كثريًا لوجودي معكم يف هذه الجامعة ... معايل السيد الوزير 

دكت��ور خالد عب��د الغفار وزير التعلي��م العايل والبحث العلم��ي ومعايل أ.د/ ماجد نج��م رئيس الجامعة، 

 والسادة النواب وشباب الجامعة الواعد وكل الحضور، تحية لكم، وساًما، ومحبة، ومنًوا، وفرًحا، وإنجازات، 
وتقدًما.

يرشفن��ى أن أكون بينكم اليوم ، بني أس��اتذة يعلمون أجياالً وينهضون بالوطن ويس��عون من أجل تحقيق 

املعرف��ة ليتقدموا من أجل وطننا ، أود أن أوجه كلمتي للش��باب والش��ابات ، أتذك��ر عندما كنت طالًبا يف 

إسكندرية وكيف كانت مرحلة الجامعة هذة الفرتة من الفرتات التي تعترب من أمتع فرتات حياتنا، واسمحوا 

يل أن أتحدث عن موضوع رمبا مل يكن واضًحا أمامنا جميًعا وهو محركات الحياة ما هو الذي يحرك حياتك؟

مح�رك�ات الحياة: بنظرة رسيعة عىل التاريخ، نرى كيف تحرك يف اتجاهات النمو أحيانًا والتدهور يف أحيان 

أخرى ... ونرى كيف رأى الفاس��فة واملفكرون حركة التاريخ بأشكال مختلفة، ونظريات متعددة ... فمنهم 

من رأى أن التاريخ يُعيد نفسه يف دورات متتالية متشابهة.. ومنهم من رأى التاريخ يتحرك نحو النمو الدائم 

وال يع��ود للوراء ... ومنهم من رأى التاريخ رصاًعا بني الطبق��ات االجتامعية أو رصاًعا عىل املوارد الطبيعية 

��لطة واثبات القوة ... وقال أحدهم أن التاريخ  أو حروبً��ا يقودها األقوياء ضد الضعفاء أو نزاعات عىل السُّ

يتحرك ولكنه ال يتحسن: 

History moves but not improves ه��ل يتق��دم تاريخ البرشية حًق��ا؟ أم يتحرك فقط من عرص لعرص 

دون تق��دم؟ هل تتحس��ن حياتنا إىل حياة أفضل، أم نولد لنكرب، لنش��يخ، لنم��وت، كام يف جيل بعد جيل؟ 

لإلجابة عن تلك التس��اؤالت يبحث كل إنسان عن محركات حياته، وهل تجعل حياته أفضل أم ال.. فام هي 

محركات الحياة؟

أوالً: البحث عن املعرفة:
املقص��ود باملعرفة هنا هو العل��م ... والبحث عن العلم واملعرفة هو أحد املح��ركات التي تقود حياة أناس 

كثريي��ن وأنتم جميًعا منهم ... فهنا يف الجامعة تتحرك��ون للبحث عن املعرفة بكل فروعها.. تحديًدا العلوم 

الطبيعي��ة التي تندرج تحتها فروع العلوم الطبية والفيزي��اء والكيمياء والجيولوجيا والفلك وغريها..، ومنذ 

بداية تاريخ البرشية بحث اإلنس��ان عن العلم فتحرك نحو االكتش��افات، وصنع املخرتعات، وأقام البنايات، 

وش��يد الحض��ارات، وصن��ع املنتجات ... وكان مح��رك العلم س��بًبا يف أن صارت حياة اإلنس��ان أكرث راحة، 

 وأرسع نبًض��ا، وأيرس عماً ... وامتألت البرشية باالخرتاعات ... النافعة منها، وغري النافعة، بل أتجرأ وأقول: 

الضارة ... نعم! فقد حرك الطموح العلمي بعض البرش لصنع آالت حرب وتدمري أججت الحروب وهدمت 

حي��اة البرش بدالً من أن تبنيها وتجعلها أفض��ل ... وعىل مر عصور التاريخ وجدنا العلم الذي يجعل الحياة 

أفضل، والعلم الذي يدمر الحياة أيًضا ... 

حـفل تكـرمي قداسـة البابا تواضـروس الثاني فـي جامعـة حلـوان 
1 أكتوبر 2019

القاهرة

هذا وقد رصنا كائنات أكرث كس��اً وأضعف بنيًة بس��بب كرثة املخرتعات التي عودتنا عىل الراحة ... بل أقول 

لكم أننا رصنا نتوقع حل املش��كات اإلنس��انية يف عاقتنا بعضنا البعض بضغطة زر، كام تعودنا يف معاماتنا 

اليومية مع األجهزة اإللكرتونية ...، فلننظر إًذا كيف نتحرك، ونسلك جميًعا »بالتدقيق، ال كُجهاء بل كُحكامء 

ُمفتدي��ن الوقت« )أف 5 : 15( أي ننتبه وندق��ق يف بحثنا عن املعرفة والعلم ألننا نتحرك مبحرك الحكمة ال 

الجهل ... الحكمة التي تبني ... وتبحث عام يبني ... وتختار ما يبني ... وتخرتع ما يبني ... ننتبه إىل أن هذا 

املحرك يرفع من قدر الشعوب ومن قدر األفراد أيًضا، إذا ما اتبعناه بتدقيق وحكمة.. 

ثانًيا: البحث عن النفس:
من أشهر أقوال السيد املسيح سؤال هام: »ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وَخرِسَ نفسه؟« )مر 8 : 36(. 

وهو س��ؤال يعكس أهمية البحث عن النفس البرشية.. أحد املحركات الهامة للحياة هو بحث اإلنس��ان عن 

ذاته... ومنذ فجر التاريخ تحرك عقل اإلنسان فتساءل عن الوجود وخالقه، وعن نفسه، وعمن خلقه، وتأمل 

الطبيعة ليجد إجابات ... وبحث يف عقله وقلبه عن ماهيته وإرادته وقدراته ... وأنشأ األفكار، وناقش األقدار، 

وصنع فن الحوار ... حاور نفس��ه وآخرين، وحاور الخالق، وحاول أن يس��مع صوته... ، وهو محرك تقوده 

علوم الفلس��فة ومدارس��ها وعلوم املنطق وعلوم النفس البرشية ... وكام بدأ منذ القديم، ما زال املفكرون 

والفاس��فة يبحث��ون عن ال��ذات.. وكام ذهب بعضهم يف اتجاه اكتش��اف الذات لتنميته��ا وإزالة معوقات 

نهوضها، ذهب آخرون يف اتجاهات س��لبية ... إذ قام بعضه��م بتعظيم الذات البرشية وتعلية املخلوق عىل 

الخالق حتى اعتقد اإلنسان أنه الكائن األسمى الذي يتحكم يف مصريه ومصري الكون.. وقام آخرون بالتحقري 
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من عظمة الوجود البرشي وجعلوا حياة اإلنس��ان با معنى وال هدف، واّدعوا كذبًا أن روح اإلنس��ان تهلك 

بهاك جس��ده.. فانقادت نفوس البرش لامباالة، واالكتئاب، وأش��كال من األذى الجسدي والنفيس قد تؤدي 

إىل أن ينهي اإلنسان حياته ويهلك نفسه بدالً من أن ينميها ويسعدها ويثمر بها..

فلننتب��ه إًذا ونعل��م أنه ك��ام قال الحكيم: »فريجع ال��رتاب إىل األرض كام كان، وترجع ال��روح إىل اللَّه الذي 

أعطاها« )جا 12: 7(.. لذا نحن ال نخاف »من الذين يقتلون الجس��د ولكن النفس ال يقدرون أن يقتلوها« 

)م��ت 10: 28(.. بل نس��عى مبحرك البحث عن الذات يف اتجاه صائب، لرتبي��ة نفوس صحيحة قوية مهذبة 

تتمتع وتسعد بالحياة.. 

ثالًثا: البحث عن اجلمال:
محرك البحث عن الجامل نجده يف كل الفنون من رسم ونحت وموسيقى وشعر وأدب ومرسح وغناء وكل 

تعبري جاميل فني يرقى باملش��اعر اإلنس��انية ويعرب عن حاالت النفس البرشية من فرح وحزن وحب وبذل 

ومش��اركة وغريها ... وقد بحث اإلنسان القديم عن الجامل وسعى للنهضة بالفنون وكان أجدادنا املرصيون 

من رواد فنون الجامل كام كانوا من رواد العلوم والفكر أيًضا..

هؤالء الفنانون واألدباء حركتهم املشاعر فأنتجوا فنونًا تحرك املشاعر ... كان بحثهم دامئًا عن الجامل أمل يقل 

الحكيم »صنع الكل حس��ًنا يف وقته« )جا 3 : 11(.. أي أن الجامل قد ُخلَِق حولنا وعلينا أن نسعى الكتشافه 

والحفاظ عليه ... ولكن كام كان هناك َمن تحرك الس��تخدام الجامل يف الس��مو بالبرش وترقية مش��اعرهم، 

تحرك آخرون يف اتجاهات مدمرة للعاقات اإلنسانية ولإلنسان أيًضا..

قرأت مؤخرا دراس��ة عن تأثري أنواع مختلفة من املوس��يقى عىل من يس��معونها لفرتات طويلة.. وباألخص 

عىل الش��باب من العقدين األخريين والذين يس��تخدمون س��امعات األذن.. وقد أثبتت الدراس��ة أن سامع 

أنواع محددة من املوس��يقى – لن أذكر أس��امءها هنا - يؤدي بعد فرتة إىل عدم القدرة عىل سامع األصوات 

املنخفضة، أو إىل فقدان كُيل للس��مع ... واألخطر أنه بس��بب اعتامد تلك األنواع من املوسيقى عىل التكرار 

الصاخب، يصل اللحن بس��هولة إىل مراكز الس��عادة يف املخ ويؤثر عىل اإلنس��ان تأثريًا يشبه تأثري املخدرات 

وبالت��ايل ميك��ن من خال تلك املوس��يقى قيادة تفكري هذا املدمن وتغيري س��لوكه أيًض��ا.. هذا باإلضافة إىل 

اكتش��اف العاقة بني أنواع من املوسيقى الحزينة وأمراض نفسية كاالكتئاب والقلق املزمن وامليل للوحدة..، 

أين ذهب البحث عن الجامل؟ وملاذا انحرف محرك الفن يف زوايا مظلمة بدلت حياة البرش كام بدلها العلم 

والفلسفة أيًضا؟

اإلجابة هَي أن هناك محرك رابع ينبغي أن يعمل بالتوازي مع تلك املحركات الهامة يف حياتنا ... وأطلق عىل 

هذا املحرك اسم: املحرك املفقود.

رابًعا: املحرك النادر الوجود:
لقد خلق اللَّه الكون والكائنات باملحبة إذ أحب اللَّه اإلنس��ان قبل أن يخلقه.. وكانت إرادة اللَّه للبرشية أن 

تعيش يف محبة.. فهو اللَّه املحبة.. ولكن بحث اإلنسان عن القوة والغلبة والسيطرة واملتعة وانقياده ملشاعر 

س��لبية كالحقد والغرية والكراهي��ة جعلت األخ يقتل أخيه منذ بدء البرشية.. وس��ار التاريخ بكل محركات 

الحياة التي تحدثنا عنها بعيًدا عن القصد اإللهي يف أحيان كثرية ... بدالً من أن تُِحرك البرش محبتهم لبعضهم 

البع��ض، غ��زت األنانية قلوبهم ومل يقدموا حبا وال حتى للطبيعة الت��ي يحيون من خريها واألرض التي هي 

وطن لهم..

م��اذا ل��و أضفنا هذا املح��رك لحياتنا.. ماذا لو كانت مس��اعدة اآلخر والبذل من أجله والس��رت عىل أخطائه 

وتقويته ودعمه وحتى الغفران له، محرك بجانب العلوم والفلس��فات والفنون؟ كيف سيكون شكل الحياة؟ 

وكيف سيكتب جيلكم الجديد تاريًخا مختلًفا.. تاريًخا أفضل يحيك قصة حياة أفضل!!

يف نهاي��ة كلمتي أحييكم جميًعا داعًيا اإلل��ه القدير أن مينحكم جميًعا حياة مثمرة مليئة مبحرك املحبة نحو 

كل الب��رش ونحو الطبيعة وأيًضا نحو الوطن ... واثًقا يف هذا الجيل اليافع أنهم أصحاب إرادة ومحبة للحياة 

وللوطن ... وأنهم األقدر عىل تحمل املسئولية والنهوض مبرص لتكون حياتنا أفضل ... وسأغري قلياً يف قصيدة 

الشايب وأقول:
إذا الش��عب يوًم��ا أراد الحياة

وم��ن مل يعانق��ه ش��وق الحياة

إلي��ك الفض��اء، إلي��ك الضي��اء

إلي��ك الج��امل ال��ذي ال يبي��د

ف��ا ب��د أن يس��تجيب الق��در

����ر يف ج��وِّه��ا وان���دث��ر تبخَّ

إلي��ك ال��رثى الح��امل املزده��ر

إليك الوج��ود الرحيب النرض ..
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السيد رئيس برملان االتحاد األوروىب، السادة األعضاء، ىف البداية أود أن أعرب عن خالص شكرى للسيد الرئيس 

والس��ادة األعضاء عىل دعوىت واس��تقبالكم الكريم، أنها س��عادة بالغة أن أزور الربملان األوروىب رمز وحدة 

ش��عوب أوروبا ىف تنوعها، تتضاعف س��عادىت إذ أحس��بها فرصة أن أتحدث من خالكم لكل س��كان القارة 

األوروبي��ة، هذه القارة القدمية ذات التاريخ الغنى والروافد الثقافية املتنوعة، التى ش��كلت تراكامتها أحد 

أهم إنجازات الحضارة اإلنسانية ىف العرص الحديث.

االتحاد األوروىب ىف تخيىل هو نجاح إنس��اىن ىف املق��ام األول، نجاح يعطى طأمنينة ويجدد األمل ىف الفطرة 

اإلنس��انية التى تنترص ألمل الس��ام عىل يأس الحرب، وللحضارة عىل الهمجية، وللحب عىل البغضاء، فلقد 

توقفت كثريًا عند مرشوع »شومان« لاتحاد األوروىب الذى قام عىل السوق املشرتكة للفحم والصلب، إن ما 

يثري اإلعجاب هو أن ش��ومان أعاد النظر ملواد الحرب لتكون مواد السام واالتحاد وإعادة اإلعامر، وكَم من 

أمور يا إخوة بحاجة إلعادة النظر، وإعادة االكتشاف، وإعادة الصياغة.

إننى أحدثكم اليوم حديث أب أو أخ، ال أس��عى أن أجيب، بل أود أن أطرح عليكم أس��ئلة، فكثريًا ما كان 

مفتاح الطريق س��ؤاالً ...، يقف االتحاد األوروىب اليوم مبجالسه ومؤسساته موقف دقيق ىف مواجهة ملفات 

ع��دة مل تعهدها القارة من قبل، يزيد تعقيد املوقف تش��ابك القضايا الدولية مع بعضها البعض ىف محتوى 

دوىل رسيع التغري، يصعب حتى عىل علامء السياسة التنبؤ مبستقبله.

الس��ادة النواب إن اإلنجازات االقتصادية والعلمية والثقافية التى حققها االتحاد األوروىب تضع عىل كاهله 

مسئولية كربى نحو العامل، ال تنطلق هذه املسؤلية فقط من قاعدة املصلحة املشرتكة ىف استقرار دول الجوار 

أو مناط��ق الرصاع، لكنها نابعة باألكرث من كون االتحاد األوروىب قوة معيارية ميكنها أن تلهم العامل برحلتها 

املذهل��ة من ركام وويات خلفتها مأس��اة الحرب العاملي��ة إىل النهضة واالزدهار التى تنعم بها الش��عوب 

األوروبية.

الضامن الس��تمرارية الوحدة ومنو التكامل هو الس��عى امل��وازى لعامل أفضل، فالرحلة م��ا زالت ىف بدايتها 

ومحركها هو التزامكم بربامج تعاون حقيقية، بّناءة ومثمرة تُس��تثمر ىف البناء اإلنساىن كأولوية قصوى، لقد 

اختربنا ىف الكنيسة القبطية عرب عرشين قرنًا من الزمان أن العمل املشرتك هو أفضل الجسور التى مندها مع 

اآلخر نقرتب منه ونتكامل معه لنلتقى لقاء إنساىن يذيب جليًدا خلفته الظروف، وميأل فجوات صنعتها عدم 

املعرفة ... ففى أول األمر وآخره كلنا إنسان. 

لذلك تس��عى الكنيسة القبطية األرثوذكسية ىف مرص وباد االنتشار أن تكون بوتقة لقاء، وواحة للحوار وأن 

يظل بابها مفتوًحا للجميع دون تفرقة أو متييز.

الكنيس��ة ال ميكنها أن تكون ملح األرض ونور العامل إال بكونها خادمة املجتمع، مل نس��َع يوًما أن نكون جزًءا 

من املشهد السياىس أو أن نؤثر فيه.. فام لقيرص لقيرص، وما للَّه للَّه !

زيــارة البرملـــان األوروبــي
 15 أكتوبر 2019

بروكسيل - بلجيكا

لكن الكنيسة جزء أصيل من املجتمع، خزانة الروحانيات، وحامى اإلميان، كام أنها عنرص مل يغب عن عملية 

تشكيل الوعى الجامعى، بجانب املدرسة واألرسة .. يصفها الدكتور طه حسني عميد األدب العريب بأنها »مجد 

مات الوطن املرصى«. م من مقوِّ مرصى قديم ومقوِّ

منذ نش��أتها عىل يد القديس مرقس الرس��ول، مل تأِت الكنيسة بثقافة مغايرة ومل تحتل منهج حياة املرصيني 

مبنه��ج جديد أو مواٍز، لكنها أعطت املضمون املس��يحى األصيل مامح الحض��ارة املرصية القدمية وثقافتها، 

لذلك س��ميت »بالكنيسة املرصية أو الكنيس��ة الوطنية«، ومل تخضع أبًدا إلغراء الحياة مبعزل عن الوطن أو 

التقوقع بني جدرانها بل نؤمن أن سام الكنيسة مرتبط بسام املجتمع.

إن مل تجمعنا املبادىء والقيم اإلنسانية املشرتكة فليجمعنا أعداء اإلنسانية املشرتكني: »املرض، الفقر، الجهل، 

أسلحة الدمار الشامل، التلوث، اإلرهاب، األوبئة، الكراهية، االحتباس الحرارى، التطرف«، هؤالء هم األعداء 

د جهودنا، أن نضم ش��ملنا... إن  الحقيقي��ون واملوج��ودون ىف كل بق��اع األرض، إًذا نحن بحاج��ة إىل أن نوحِّ

نتحدث، أن نتعاون، وأن مند أيدينا لبعضنا البعض. 

ونأىت للس��ؤال الصعب »كيف ميكن للمجتمعات الدولية دعم املس��يحيني ىف منطقة ش��امل إفريقيا والرشق 

األوس��ط؟!« إنه »فقط بدعم مجتمعاتهم، ومبس��اعدتهم عىل أن يساعدوا مجتمعاتهم!« أبنوا جسوًرا بينكم 

وبني الرشق األوسط، ولكن من أراد جرًسا قويًا يحتاج إىل قواعد صلبة من الناحيتني.
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اعربوا املتوس��ط واعرفوا أكرث عن ش��عوبه ...ال تختزلوا الرشق األوس��ط ىف حيز قضي��ة الهجرة، وال تختزلوا 

الهج��رة ىف حيز س��لبى، فكم م��ن مهاجرين صالحني حافظوا ع��ىل روابطهم ببلده��م األم وأمثروا نجاحات 

وإنجازات عديدة س��اهمت بنهضة مجتمعاتهم املضيفة، وكم من مهاجرين أوروبيني جاءوا مرص وش��اركوا 

ىف نهضتنا الحديثة، ال توصموا الرشق األوس��ط باإلرهاب، فاإلرهاب هو ناتج لظروف اقتصادية واجتامعية 

معقدة وتحالفات وأغراض سياسية، وصفقات ساح مشبوهة. 

ال تنظروا إىل جنوب املتوسط من موقع املانح العامل مبجريات األمور ومشاكلها وحلها ... فالتنمية واإلصاح 

ال ميكن أبًدا أن يكون مجموعة من الخطوات واإلجراءات الصالحة لكل مكان وزمان، إن التنمية إن مل تأِت 

مرتكزة عىل التجربة والخربات الذاتية للش��عوب لن تقابل احتياجاتها ولن تدفع نهضتها، ال س��يادة لجنس 

عىل آخر وال كرامة لش��عب عىل آخر، لقد مرت الحضارة عىل ش��عوب األرض حقبات، من مرص إىل العراق، 

واليونان، وروما، والقاس��م املش��رتك بينهم كلهم أن اللحظة التى توقف فيها االنفتاح عىل اآلخر كانت هى 

نفس اللحظة التى بدأ فيها الخسوف.

لذلك أدعوكم اليوم أن تنظروا إىل الرشق كسلف صالح ورشيك داعم، تأملوا تاريخ القارة وكيف كان للتبادل 

التجارى والثقاىف بني ضفتى املتوسط دوًرا مركزيًا ىف صياغة التجربة الحضارية ألوروبا، كيف كان هذا الرشق 

مهبط الرساالت ومهد الحضارات وملهم الفنون والرساالت، إن فطرة هذه املنطقة هى التنوع ىف كل مناحى 

الحياة لذلك من الخطري جًدا التعامل معها أو مع أحد مكوناتها كعنرص سائد أو النظر ألحد محتوياتها كوحدة 

متشابهة، فبذلك نقتل خصوصية ومتييز تجارب حضارات عديدة عاشت جنًبا إىل جنب وأنتجت الكثري للعامل.  

اعربوا املتوس��ط واعرفوا أكرث عن ش��عوبه ...وليس��تمر بحثكم عن الحقيقة ولَيُدوْم حبك��م ملبادئ الكرامة 

اإلنسانية والحرية واملساواة والدميقراطية، وأخريًا أختم حديثى بالحكمة اإلفريقية القدمية:

»إذا أردت أن متيض رسيًعا امِض وحدك.. أما إذا أردت أن متيض بعيًدا فامِض معنا«

السيد رئيس الربملان الفرنىس السادة النواب أشكركم عىل دعوىت، وعىل استقبالكم الكريم، أوّجه شكرى إىل 

عموم الشعب الفرنىس من خالكم كممثليه، لقد كانت فرنسا دوًما بلًدا مرحابًا استقبل أجناًسا وثقافات وال 

سيام كثري من املهاجرين األقباط، الذين جاءوا دارسني، عاملني، أو حتى يف زيارات قصرية ... 

مل تتوقف فرنسا أبًدا عن كونها بلد الحداثة ومركزًا مشًعا للثقافة والفنون، حتى أن الرئيس طيب الذكر جامل 

عبد النارص، والذى ُعرَِف باملارد العرىب مل ينِف هذا الفضل، إذ يقول ىف كتابه »فلس��فة الثورة« واصًفا رحلة 

الحداثة ىف تاريخ مرص املعارص »جاءت الحملة الفرنسية ، وتحطم الستار الحديدى الذى فرضه املغول علينا، 

وتدفقت علينا أفكار جديدة ، وتفتحت لنا أفاق مل يكن لنا بها عهد«.

صحيح أن بونابرت جاء عىل رأس حملة عس��كرية لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنه اصطحب قافلة من مئة 

وستني عاملًا عكفوا عىل الدراسة والبحث وأسسوا املجمع العلمى الذى أنتج بحوثًا ساهمت ىف إرساء قاعدة 

أكادميية لنهضتنا القومية الحديثة.

كت��اب »وصف مرص« الذى يَُعّد أول موس��وعة علمي��ة تصنف وتوثق للحضارة املرصي��ة، مجهودات جان 

فرانس��وا ش��ومبوليون لفك حجر رش��يد، وكتاب »الفن العرىب« الذى يعد س��جل للعامرة والفنون الرشقية 

كله��ا أع��امالً جليلة لن متحى من الذاكرة، لكن ما مييز العاقة التاريخية بني مرص وفرنس��ا ومينح خصوصية 

للفرانكوفونية املرصية هو أن فرنسا أيًضا وجدت ىف مرص مصدًرا لإللهام ومنوذًجا لإلبداع والتنوير، َفللتاريخ 

والحضارة املرصية أثر واضح ىف شتى مناحى الثقافة والفنون الفرنسية.

فا عجب أن »املس��لة املرصية« منتصبة ىف واحد من أعرق ميادين العاصمة الفرنسية لتذكر كل من مير بها 

بعمق الصات بني الثقافتني.

مل تتوقف هذه الصداقة ىف أى من فرتات التاريخ فالعاقات والتبادل الثقاىف مستمر إىل يومنا هذا من خال 

أجهزة عدة وبرامج متنوعة مؤكًدا عىل كون مرص، كام يسميها الرواىئ الكبري روبري سوليه »ولع فرنىس«، أن 

هذه الصات العابرة للقارات والتى تشكل روابط إنسانية بني الشعوب املختلفة ىف ثقافتها وعادتها هى غنى 

ومصدر للتقارب واالنس��جام الذى ال غنى عنه ىف عامل اليوم: فكام أن بعض التش��ابه مفيد ىف إيجاد أرضية 

مش��رتكة للحوار والتق��ارب، فإن بعض االختاف والغريية هى أول الطري��ق ملعرفة الذات والتكامل الفكرى 

والثقاىف.

لقد س��عيت منذ أول يوم لتحمىل مسئولية الكنيسة القبطية وبوسائل عدة أن تستمر عاقات الكنيسة مع 

اآلخر مبفهومه العام والش��امل إميانًا أن الكنيس��ة القبطية لديها ما ميكن أن تُعطيه، وأن لدى اآلخر ما ميكن 

أن نأخذه، من هنا ميكن أن يأىت التكامل واالنسجام املجتمعى.

عاقتنا مبشيخة األزهر الرشيف تعد اليوم ذراًعا ومحوًرا أساسًيا يف محاربة اإلرهاب والتطرف، وغرس القيم 

اإلنس��انية من خال التعليم الدينى، أو تأصيل مبادئ التنمية املس��تدامة من خال األنش��طة االجتامعية، 

ذ بالتعاون مع املقر البابوى أو أس��قفية الخدمات العامة باعتبارها الكيان الكنىس املس��ئول عن  والتى تُنفَّ

زيــارة مجلـس الشيــوخ الفــرنسـي
1٨أكتوبر 2019

 فرنسا  
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خدمة املجتمع املرصى بكافة رشائحه ىف مجاالت البيئة، الس��لم املجتمعى، التنمية الريفية، الصحة، التوعية 

وشئون أخرى ال يتسع الوقت لذكرها تنفذ ىف إطار مشاريع بالتعاون مع األزهر الرشيف، والحكومة املرصية 

أو املؤسسات الدولية.

ىف العمل الكنىس، فقد أوليت اهتامًما خاًصا للعمل املسكوىن، بفتح آفاًقا جديدة تواكب سري الحوار الاهوىت، 

وه��ى آفاق العمل املش��رتك عىل قضايا عرصي��ة تأخذ مناحى جديدة كل يوم لتضع عىل كاهل املؤسس��ات 

اإلنسانية والروحية مسئولية جديدة تحتم علينا أن نلتف حول بعضنا البعض.

ومن هنا حرصت أن تكون مش��اركة الكنيس��ة القبطية ىف املجالس املس��كونية العاملية أو اإلقليمية مشاركة 

فعالة ومثمرة، تعتمد عىل لجان نشطة تضم ىف عضويتها بجانب رجال اإلكلريوس شبابًا وسيدات، من الخرباء 

واألكادمييني، كام أنش��أنا -بالتعاون مع إخوتنا رؤس��اء الكنائس املرصية- مجلس كنائس مرص والذى احتفل 

بعامه السادس ىف فرباير املاىض.

ىف نفس اإلطار كانت أول زياراىت الخارجية عقب اختيارى ملهمة البابوية، لقداس��ة البابا فرانس��يس ووقعت 

الزيارة يوم 10 مايو، ىف نفس تاريخ زيارة س��لفنا العظيم البابا شنودة الثالث للحرب الروماىن بولس السادس 

ىف سنة 1973، وبذلك أصبح هذا اليوم مناسبة نحتفل بها سنويًا مجددين روابط »املحبة واإلخاء«.

إن رؤيتى للحوار مع اآلخر س��واء كان حواًرا لألديان أو حواًرا مس��كونًيا تعتمد بش��كل رئيىس عىل تأس��يس 

العاقات األخوية واملحبة اإلنس��انية كقاعدة رئيسية، فا حوار دون محبة، وال محبة دون ثقة، وال ثقة دون 

تع��اون، ألن العمل املش��رتك هو الذي يضمن اس��تمرارية العاقات دون أن تتح��ول إىل مظاهر بروتوكولية 

شكلية.

واح��د من أفضل مناذج التع��اون القائم عىل عاقة أخوية ومحبة صادقة هو التع��اون ىف مجال التعليم، إن 

التزام الكنيس��ة القبطية باالش��رتاك ىف نهضة التعليم الوطني هو جزء من قناعتنا أن الكنيس��ة هى جامعة 

املؤمنني هى أيًضا »ملح األرض ونور العامل«، وتقليد التعليم ىف كنيس��تنا قديم ميتد من مدرسة اإلسكندرية 

التى وضع نواتها القديس مرقس الرس��ول ىف القرن األول، والتى ذاع صيتها ىف العامل وأخرجت كثري من آباء 

الكنيس��ة الكبار حتى أن كثريًا من باباوات اإلس��كندرية كانوا عمداء ملدرس��ة اإلسكندرية، واليوم معطيات 

العرص تحتم علينا االس��تفادة من عاقتنا الدولية واملسكونية للمساهمة ىف توفري تعليم جيد لكل أبناء مرص 

دون أى متييز. 

ولقد اعتمدت خطة شاملة لتطوير املدارس التابعة للكنيسة، كام افتتحت بالفعل ىف السنوات القليلة املاضية 

س��بع مدارس نس��عى أن تكون مراكز تعليمية وتربوية متفوقة تسمح للنشء املرصى أن ينمو ىف بيئة صحية 

ال متييز فيها وال غربة عن اآلخر. 

مناهج التعليم ليس��ت فقط ما يطالعه التاميذ ىف كتب الدراس��ة، لكنها أيًضا أجواء يعيش��ها و بيئة تحيطه 

وال ش��ك ىف أن املدارس الكاثوليكية الفرانكوفونية ىف مرص أعطت منوذًجا رائًعا وأحرزت شوطًا بعيًدا ىف هذا 

املجال، يبادلوننا خربتهم فيه خاصًة ىف طرق التدريس، أو األنشطة املدرسية.

إن الواقع الذى نعيش��ه اليوم ىف الرشق األوس��ط معق��د ودقيق للغاية، فعىل الرغم م��ن الطفرة امللحوظة 

��ط إجراءات  ىف متثي��ل األقباط ىف الربمل��ان املرصى، وبالرغم من إصدار قانون بناء الكنائس الجديد الذى بسَّ

البناء أو التقنني، وخطوات أخرى عديدة اتخذتها الدولة املرصية مؤخًرا س��عًيا منها لتأس��يس دولة املواطنة 

واملس��اواة، إال أن هناك ش��ًقا آخر غري حكومى من التحدى، وهو الثقافة الشعبية التى عانت من مدخات 

غريبة عن مجتمعنا تزامنت مع بعض الظروف السياس��ية واالقتصادية ىف سبعينيات القرن املاىض، ومتكنت 

من الكثريين.

ال��دور الواقع عىل املؤسس��ات الروحية والكيان��ات الثقافية مبا لها من تواجد ش��عبى واجتامعى ميكنه أن 

يرف��ع الوعى بقيم املواطنة، ويصحح املفاهيم املغلوطة مرتكزًا عىل االس��تثامر ىف التعليم ما قبل الجامعى 

والبح��ث العلمى، ودعم وتكريس الثقافة والرتاث كبوتقة ومحور التقاء إنس��اىن بني املواطنني، وبذلك ميكن 

��ق ثقافة معرفة واحرتام اآلخر، وُس��بل التنوع ىف االتحاد، لنصل إىل ذل��ك اليوم الذى يكون الضامن  أن نُعمِّ

للس��لم املجتمعى هو القيم واملبادىء ال القوانني والنُّظُم، ويكون العيش املش��رتك فرصة ال تحديًا، ويكون 

دافع االمتياز هو التكامل ال التنافس. 

أشكر حسن إنصاتكم

عاشت مرص، وعاشت فرنسا، وعاشت الصداقة بينهام .
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مرص بلد كبري به مئة مليون مواطن، وحواىل 15 مليون مواطن مسيحى، باإلضافة إىل الكثري ممن يعيشون ىف 

مختلف دول العامل، يعيش املرصيون عىل مساحة 8 % فقط من األرض، وكلها عىل ضفاف نهر النيل، ونعترب 

أن النيل هو أبونا واألرض هى أمنا.

تأسست الكنيسة القبطية األرثوذكسية ىف القرن األول امليادى، وصارت مرص مسيحية ملدة سبعة قرون ثم 

دخلها اإلسام ىف القرن السابع امليادى، وعاش املرصيون سويًا مسلمون وأقباط .

إن نهر النيل خلق وحدة طبيعية بني املرصيني. وكل من يزور مرص ال يفرق بني املس��يحى واملس��لم فنحن 

نشرتك ىف نفس املساكن وندخل نفس املدارس واملستشفيات والجامعات.

لكن مرص تواجه اليوم معركتني، األوىل ضد اإلرهاب، ألننا تعرضنا لهجامت إرهابية كثرية.

واملعركة الثانية معركة التنمية. 

فلدينا مشاريع تنموية كبرية نقوم بها، ونحاول ىف ذلك ونستعني بدول صديقة مثل فرنسا.

لدينا تعاون ىف كل املجاالت وهذه األمور تعطينا أماً ىف مستقبل مرشق. 

جون كاس��يان من جنوب فرنس��ا وهو من قديىس القرن الخامس امليادى كت��ب كتابات كثرية عن الرهبنة 

القبطية مثل قوله: »عندما يفرغ العقل يبتعد عن محبة اللَّه ويصري اإلنسان عابَد مزاجه«.

أود أن أذكر رحلة العبادة ىف مرص:

1- عبادة األوثان.

2- مرحلة العبادة املتعددة 

3- ثم تحولوا إىل عبادة اإلله الواحد. 

4- ثم تحول اإلنسان إىل عبادة العقل منذ الثورة الصناعية 

 5- املرحلة الحالية اإلنس��ان صار يعبد مزاجه فا يرى إال نفس��ه، وابتعد ع��ن اللَّه وكانت النتيجة أننا 

    وصلنا إىل العامل املجنون. 

أوروبا ىف التاريخ ابتعدت عن جذورها املس��يحية ولهذا أس��باب عديدة، لكنه ىف النهاية يس��بب حالة فراغ 

قلب��ى ، ألن��ه ال بد من أن ميأل القلب محبة اللَّه... ولكن اللَّه يرس��ل لنا رس��اله أنه يوجد أمل جديد عندما 

ترشق الشمس ىف كل صباح.

سعيد جًدا للقائكم، ونحن درسنا ىف تعليمنا عن فرنسا، وأيًضا فرنسا أخرجت لنا كتاب »وصف مرص« وعدد 

ح حب الفرنسيني ملرص. أنتظر زيارتكم ىف مرص املحبوبة . الزوار الذين زاروا بلدنا يوضِّ

زيـارة القنصلية املصريـة مبارسيليـا
19 أكتوبر 2019

فـرنسـا

نهر النيل خلق وحدة طبيعية بني 
 املصريني وكل من يزور مصر

 ال يفرق بني املسيحي واملسلم
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افـتتـاح املكتبــة البابــوية املركــزيــة
19 نوفمرب 2019

لـوجـوس - دير األنبا بيشوى

ِباسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد. آمني.

أرحب بكم جميًعا ىف املكتبة البابَوية املركزية، إحدى اإلنش��اءات الحديثة ىف منظومة التعليم ىف الكنيس��ة 

القبطية األرثوذكسية، ىف مرص، منظومة التعليم ىف الكنيسة القبطية األرثوذكسية تعترب من أهم أركان الحياة 

والخدمة ىف داخل الكنيسة.

الكنيس��ة تتقدم ىف كل زمن وىف كل عرص من خال التعليم ومن خال التكريس، ألننا ىف الكنيس��ة القبطية 

منلك عدًدا من املعاهد االهوتية ومعهد الدراسات القبطية ومعاهد أخرى كثرية. 

كان يلزم أن توجد مكتبة كبرية ومركزية وتحظى بالرعاية الكنس��ية ىف وجود مكان يحوى ويش��مل الكتب 

الكثرية التى تتحدث ىف موضوعات شّتى ترتبط بحياة الكنيسة.

من هنا كان إنشاء هذه املكتبة الكبرية، ألول مرة تنشأ مكتبة مركزية واُختري لها املقر البابوى ىف دير القديس 

العظي��م األنبا بيش��وى بوادى النطرون ىف م��رص، باعتبار أنها منطقة جافة تس��اهم ىف حفظ الكتب خاصة 

الكتب القدمية.

املكتبة تنقسم إلى قسمني:  
القسم األول: مكونات رئيسية وقاعات الكتب واالطالع: 

نجد املكتبة تحوي خمس قاعات رئيسية: 

القاعة األوىل: 

للكتاب املقدس وكل دراسته ىف العهد القديم والعهد الجديد. 

القاعة الثانية: 

لاهوت بكل فروعه. 

القاعة الثالثة: 

املعارف العامة التى تضم األدباء والفلسفة والفنون وكل ما يتعلق باملعرفة العامة.

القاعة الرابعة: 

قاع��ة التاريخ من أك��رب القاعات، وهى تضم فروع التاريخ العام، والتاريخ اإلنس��اىن، وتاريخ 

الحضارات، والتاريخ القبطى، والتاريخ املسيحى، والتاريخ الكنىس بأنواع متعددة جًدا. 

القاعة الخامسة: 

ُمخصصة للدوريات، ليس��ت للدوريات املسيحية فقط ىف مرص، ولكن أيًضا للدوريات العامة 

ىف جميع الكنائس.

هذه هى املكونات الرئيسية ىف املكتبة. 

القسم الثاني: امللحقات:
1- توجد أوالً قاية للمتنيح البابا ش��نودة الثالث، كان يس��تخدمها ىف الكتابة والتأليف، وقد اُحتِفَظ بها ىف 

داخ��ل املكتبة، وتم عمل بعض الرتميامت لى تصلح للزيارة وتكون ش��اهد عيان الهتامم الربية بالعمل 

التعليمى بصفة عامة.
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2- توجد ىف قاعة التاريخ دواليب تشمل بعض املقتنيات املتعددة أهمها: جزًءا من خشبة الصليب املقدس 

أهداها املتنيح األنبا مرقس مطران مرس��يليا ىف فرنس��ا، والذى بدأ خدمت��ه ىف عام 1974، وأهدى هذه 

القطعة التى توارثتها األرسة إىل املتنيح البابا ش��نودة الثالث، وق��د احتفظنا بها ىف صدارة القاعة األوىل، 

ومقتنيات أخرى موجودة لها قيمتها القدمية األثرية وقيمتها ىف التاريخ الكنىس.

3- توجد أيًضا ممرات تحوى املقتنيات الفنية بصفة عامة من دول عديدة، وهى وس��يلة لى ما تقدم أمام 

الزائ��ر للمكتبة، اهتامم املكتبة بكل التقاليد والفنون والفلس��فات املتع��ددة ىف دول العامل التى وِجَدت 

فيها املسيحية.

4- توج��د مخازن الكتب، ومعامل الرتميم، ومكات��ب اإلدارة، وأماكن لتقديم بعض املرشوبات الخفيفة ملن 

يزور املكتبة ويكون ىف احتياج لها أثناء املطالعة والدراسة.

يلحق باملكتبة بيت ضيافة خاص لى يس��تقبل الباحثني واملهتم��ني بالكتابات والقراءات، ويكون له احتياج 

لقضاء عدة أيام ىف جو الربية املمتع الهادئ، وأيًضا اإلقامة املريحة.

يها منطقة شجرة مارمرقس، وهى بالحقيقة مكان ُممتع  املكتبة تطل عىل منطقة خرضاء بديعة التنسيق نُسمِّ

ل والهدوء ىف النهار أو الليل. وجميل وُملِهم ملن يحب التأمُّ

يوجد باملكتبة من أجل الرؤية الجميلة لهذه الحديقة الواس��عة أسانسريان يتحركان ببطء لى يُشاهد الزائر 

هذه الحديقة الجميلة املمتدة التى تزيد مس��احتها عن 16 ألف مرت مربع، ممتلئة بالُخرضة واملمرات التى 

تُتيح للزائر أن يتمتع بجو رائع، ويستطيع ىف هذا الجو الصاىف أن يتبادل الفكر مع نفسه واآلخرين، ويكون 

مساعًدا له ىف بحثه وقراءته.

هذه املكتبة البابوية املركزية كانت ُحلاًم وكانت خاطرة، بالطبع يوجد ىف الكنائس واألديرة مكتبات، ولكنها 

بصفة عامة مكتبات محدودة، ولكن أَردت بهذا اإلنش��اء عماً كبريًا يقدم الكنيسة القبطية ويظهرها ويزهر 

اهتاممها بالتعليم والدراسة والبحث.

أيًضا املكتبة تحوي صالونًا كبريًا يسع مائة فرد، وقاعة لاجتامعات الرسمية التى نستخدمها ىف كل الحوارات 

التى تتم مع كل الكنائس األخرى. 

 ،)Smart Video Projector – Scanners(  بذلك يكون العمل متكاماً مجهزًا ببعض األجهزة الحديثة مثل

بحيث إن املطالع والزائر والباحث يجد كل راحته الكاملة ىف هذه املكتبة.

 

نشكر اللَّه أنه أعطانا هذه النعمة الكبرية، وقد بدأنا اإلنشاء ىف نهاية عام 2017 ، واكتمل اإلنشاء املعامرى 

والتجهي��ز الداخىل. وىف 19 نوفمرب 2019 بحضور أعضاء املجمع املقدس تم االفتتاح الرس��مى لهذه املكتبة 

لتبدأ خدماتها ىف البحث والدراسة وكل ما يتعلّق بالتاريخ وباملاىض والحارض واملستقبل.

أقدم الشكر للمهندسني الذين أقاموا هذه املكتبة، وكل الفنيني. 

كام أقدم أيًضا الش��كر لآلباء الرهب��ان والخدام الذين يتعبون ىف التصني��ف، وىف إدخال املعلومات وتجهيز 

املكتبة لكيام تكون متاحة عىل شبكة اإلنرتنت. 

اللَّه يبارك هذا العمل، ويعطيه نعمة كبرية، ويكون بالحقيقة أداة مساعدة ىف كل بحث ودراسة. 

إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.
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أرحب بكم جميًعا، فمثل هذا اللقاء له طعم مميز ورس��الة حتى إن جلس��نا صامتني فهو يقدم رسالة قوية 

ألى أحد يريد أن ينال من مرص بأى صورة، إننى س��عيد بلقائكم وس��عيد باالسم الرائع للمؤمتر»ألىن أب«، 

أود أن أؤك��د معنى هاًما جًدا فنحن كمرصيني كلنا نعيش حول نهر النيل الذى هو رشيان الحياة لنا جميًعا 

ليس فقط من هذه العصور، لكن منذ بدايات التاريخ، النهر هو أبونا، واألرض عىل ضفتيه هى أمنا، ونحن 

جميًعا أبناء لهم ... فالنهر يقدم لنا املاء واس��تخداماته عظيمة، واألرض تُِعّد لنا الطعام ونحن نعيش بينهم 

وكأنهم آباء وأم لكل املرصيني.

ل��ذا نج��د املرصيني يتمتعون بنوع م��ن الوحدة الطبيعية تربطه��م ببعضهم البعض، ونحن عش��نا ىف هذا 

الرباط القوى من العصور الفرعونية ثم املس��يحية ثم اإلس��امية، وتكون فينا ما يُسّمى بالوحدة الطبيعية، 

نحن نعيش ىف وطن صارت أراضيه مقدس��ة بزيارة العائلة املقدسة، وتباركت األرض بقدوم السيدة العذراء 

والقديس يوسف النجار والسيد املسيح طفاً، فقد زارت العائلة املقدسة 25 مكانًا ىف شامل وجنوب ورشق 

وغرب مرص، والش��عار الذى أخذمتوه ىف دراس��تكم هذه »ألىن أب«، فكلمة »أب« كلمة غنية للغاية، األبوة 

ه��ى أحد صامم��ات األمن ىف مجتمعنا، فاألرسة الت��ى لها األب واألم هى أرسة مثم��رة وفعالة ىف املجتمع، 

ووجود كلمة »األب« ىف األرسة تعنى وجود صفات تحملها هذه الكلمة الغالية من أمان واستقرار، ليس هذا 

فقط، فاألبوة أيًضا تعنى اإلحتواء، إحتواء اإلنسان ىف مراحل منوه. 

واألبوة تعنى الحب الكامل، فاألب هو الذى يحب باتساع الكون، واألبوة تعنى االحتامل فهو يحتمل ضعفات 

األبن��اء، واألب��وة نتعلمها ىف اإلنجيل من قصة االبن الضال فهو األب الذى اس��تقبل ابنه القائل له: »اجعلنى 

كأحد إجرائك«، فخارج بيت أبيه هو السجن، وداخل بيت أبيه هو الحرية، األبوة هى »حب«، وكلمة حب 

تتك��ون من حرفني: )ح(: هى الحياة و )ب(: هى البقاء، فبقاء الحياة هو بالحب، األبوة تعنى القلب الكبري 

الذى يس��امح، فاألب يس��تطيع أن ينىس انحرافات وسقطات االبن، األبوة مش��اعر وشعور ومعظمكم آباء 

بالجس��د ولكم أبناء بالجس��د ولكم أيًضا أبناء بالروح، األبوة تستطيع أن تحفظ سامة املجتمع، ألنها تؤمن 

أن األبناء يجب أن تُربَّ تربية جيدة، فاإلرهاب الذى حولنا ينتج من أرس ُمفكَّكَة ومن غياب األب واألم.

وأخريًا أرحب بكم مرة أخرى ىف مقر الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وأهاً بكم دامئًا. 

مـؤمتـر »ألني أب« الذي ينظمه أعضاء بيت العائلة املصرية
	18 فرب اير2020

املقر البابوى 

 "األبوة تعني احلب الكامل
 فاألب هو الذى يحب 

ِباتساع الكون"
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األساتذة واألستاذات األجاء  ... شباب الجامعة الواعد  ...   الحضور الكرام، تحية طيبة وفصل دراىس سعيد 

عليكم جميًعا أساتذة وطاب وكل العاملني بهذه الجامعة التى تَُعّد رصًحا من رصوح العلم ىف بلدنا العظيم 

مرص ... اليوم هو 22/ 2/ 2020 ... وهو تاريخ متميز جًدا .. ومتميز بتكرار رقم 2، 2 × 5 = 10 أحد أرقام 

الكامل ... لذا وجدت أنه من املناس��ب أن أحدثكم اليوم عن رقم 2 وبالتحديد عن: »اثنان خري من واحد« 

ألن لهام أجرة لتعبهام صالحة، ألنه إن وقع أحدهام يقيمه رفيقه. وويل ملن هو وحده إن وقع، إذ ليس ثاٍن 

لُيقيمه« )جا 4 : 9(، »كُلٌّ منا يحتاج إىل اآلخر«. منذ أن بدأت الخليقة كان آدم وحده .. ولكن اللَّه وجد أنه 

»لَْيَس َجيًِّدا أَْن يَكُوَن آَدُم َوْحَدُه« )تك 2: 18(.. ومنذ ذلك الحني، ومنذ أن خلق اللَّه حواء آلدم، مل يكن أبًدا 

جيًدا أن يكون أى بنى آدم وحده .. الفكرة هنا ليست ىف رجل وامرأة فقط، بل ىف الوجود اإلنساىن املتكامل 

الذى ال يتم ىف صورة االنعزال، أو الَوحَدوية، أو ما صار مذهًبا عاملًيا اآلن وهو ال�� )Individualism(.. إًذا 

ما هو شكل الوجود اإلنساىن املتكامل؟

يحتاج كل إنس��ان منا إىل آخر ... واآلخر هو إنس��ان مختلف شكل أو فكر أو جنس أو نوع  أو عرق أو لون 

أو دين أو مذهب، ومختلف عنى أيًضا ىف مهاراته أو قدراته أو إعاقاته؛ ولكل منا إعاقة ... ولكنه يتش��ارك 

مع��ى ىف اإلنس��انية.. وملاذا يحت��اج كل منا آلخر؟ أوالً: ألن هذا هو نظام الكون كل��ه، فا يوجد ىف الطبيعة 

حولنا مخلوق وحيد ليس له آخر مثله، ال ىف عامل الحيوان وال ىف عامل النبات.. وثانًيا واألهم: ألننا مخلوقات 

اجتامعية بطبيعتها، وال ميكن أن يعيش فرد منها وحده ... وتتضح مظاهر االحتياج إىل اآلخر ىف عدة وجوه ..

1- فأن��ت حتت��اج آخ��ر الكتس��اب خبرات احلي��اة.. تحتاج آخر ليعلمك ويرش��دك ويك��ون مرجعيتك.. 

واالحتي��اج هن��ا ال ميكن أن مت��أه التكنولوجيا مهام بلغت من تقدم وتعقي��د.. فأنت تحتاج ملن يعلمك 

الحي��اة عىل أرض الواقع ال ىف العامل االفرتاىض.. خربات الحياة ليس��ت مج��رد معلومات.. وخربات الحياة 

متبادلة بني الكبري والصغري وبني األستاذ والطالب وبني الصديق وصديقه وبني األختني والجارتني وكل وأي 

اثنني أو اثنتني ... كل آخر تقابله ىف حياتك يُكِسبك خربة جديدة لن تكتسبها ما مل تنفتح عىل اآلخر..

2- حتت��اج آخ��ر لتفعيل مش��اعرك.. تخيل نفس��ك تعيش وحدك دون آخرين حولك!! هل تس��تطيع أن 

تحب، أو تكره، أو تفرح، أو تتعاطف، أو تحزن، أو حتى تغضب؟ اإلنس��ان اآلخر هو موضوع مشاعرك.. 

فأنت تساند اآلخر أو تغضب من اآلخر، أو تحبه، أو تضحي من أجله، أو حتى تحاربه وتنافسه.. ال توجد 

مشاعر إنسانية صحيحة رصيحة دون وجود آخر يبادلك املشاعر نفسها، أو حتى يبادلك بنقيضها.. كيف 

تفرح بإنجازك إن مل تجد آخر يثني عليك بكلامت التشجيع.. كيف تشعر بالحزن إذا مل يوجد آخر يحزنك، 

وآخر يواسيك.. كيف تشعر بالحب إن مل تجده من اآلخر؟

لقاء مــــع قيادات وطلبة األكـادميية العربية للعلـوم والتكـنولوجـيا 
والنقــل البحــري

	 22 فرباير 2020

اإلسكندرية

3- أن��ت حتت��اج اآلخر لترجمة أفكارك .. مرة أخرى تخيل نفس��ك وحي��ًدا وال يوجد من تطرح أفكارك 
أمامه!! ال يوجد آخر تتناقش معه ويجادلك وتجادله.. يوافقك أحيانًا، ويخالف رأيك ويعرتض عىل وجهة 

نظرك ىف أحيان أخرى.. ال يوجد آخر يطرح أمامك أفكاره فيحفز ذهنك لتطوير وتغيري وتحديث الفكر.. 

حت��ى الجدال املنزىل بني األب وابنه وبني االبنة ووالدتها وما يس��مونه برصاع األجيال – مع أننى أتحفظ 

عىل كلمة رصاع ألن االختاف ُس��ّنة الحياة وليس بال��رورة رصاع – هذا الجدال واختاف منط الفكر ال 

ميكن أن يوجد دون آخر.. 

4- وحتت��اج آخ��ر لتتمي��م إبداعك ... ف��إن كل  الخربات والفكر واملش��اعر اإلنس��انية إذا وضعناها معا 
فإنها تنتج إبداًعا علمًيا أو فنًيا أو تكنولوجًيا أو أدبًيا أو ىف أى مجال من مجاالت التقدم اإلنس��اىن الذى 

 
 َغ��ريَّ ش��كل األرض منذ عصور اإلنس��ان األول إىل م��ا رصنا فيه وعلي��ه ىف القرن الح��ادي والعرشين ... 
ه��ل كان ه��ذا اإلبداع ممكًن��ا دون آخ��ر؟ أو كان هذا التقدم واقًع��ا دون آخر .. فأن��ت تبنى فوق ما 

 بن��اه اآلخر، وتضيف ملا بدأه اآلخر، بل وتحصد ما زرعه آخر .. وس��تكون أن��ت حلقة تأىت بعدها حلقة 

 أخ��رى إلنس��ان آخر ينقل عن��ك ويبنى عىل ما وضعته من أس��اس، ويضيف ويُعّدل ويُط��وِّر ما أبدعته 
أنت.

5- واألهم من كل ما سبق .. أو فلنقل إن ما يجمع كل ما سبق هو أنك تحتاج آخر لتعريف نفسك.. ما هى 

هويتك؟ من أنت؟ أنت بتميُّزك عن اآلخر تُعرَف، وتَعرِف نفس��ك .. فلوال اآلخر املختلف عنك ملا أدركت 

ماهيتك وما مييزك.. وذلك عن طريقني: أنت تاحظ اآلخرين وتجد نفس��ك أكرث أو أقل من هذا أو ذاك 
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ىف تلك املهارة مثاً.. والطريقة الثانية هى ماحظة من حولك وكيف تصل أفكارك ومشاعرك لهم.. كيف 

تعرف أنك تُجيد تعليم اآلخرين إن مل يكن هناك طاب يس��تمعون لرشحك ويفهمون؟ كيف تعرف أنك 

قادر عىل االستيعاب ما مل تسمع من أستاذك وتفهم وتناقشه فيسعد بفهمك؟ كيف تعرف نفسك إال من 

خال مرآة اآلخر.. ترى نفس��ك ىف متيزك عنه ومتيزه عنك، وترى نفسك ىف مرآة عينيه التي ترى صورتك.. 

فرتاها أنت أيًضا..

املش��كلة هى أن ما ذكرته قبل وهو انتش��ار دعاوى الفردية والذاتية واألنا املج��ردة البعيدة عن كل آخر.. 

د واالنعزالية بدعوى الخصوصية.. التباعد والصمت وتفضيل األشياء عىل اإلنسان.. اللجوء  املشكلة هى التوحُّ

للتواص��ل االف��رتاىض بدالً من التواصل الفعىل.. فرصنا نعيش متجاوري��ن مكانًيا ىف بيت واحد وفصل دراىس 

واحد ومكان عمل واحد، ولكن كل منا يعيش ىف عامل آخر منفصل متاًما عن اآلخر.. رصنا نكتفى بتحية رسالة 

إلكرتونية بدالً من مصافحة أحدنا اآلخر واالبتس��امة الحقيقية التى تجعل وجهك مرشق ونفس��ك مبتهجة.. 

رصت أالحظ مع كل األس��ف أن كثريًا من الش��باب وحتى األطفال فقدوا القدرة عىل التواصل البرصى.. فهم 

ال ينظرون تجاهك حني تتحدث معهم ... ويش��يحون بوجوههم بالنظر إىل ألي يشء حني يتكلمون معك.. 

هل هذا يعنى فقدان القدرة عىل التواصل مع اآلخر؟ هل هذا يعنى فقدان اإلنس��انية ش��يًئا فشيًئا؟ دعنا ال 

نفقد إنس��انيتنا ... فلنفهم معنى أن اثنني خري من واحد كام قال س��ليامن الحكيم.. ولنجعل فهمنا عملًيا ... 

كيف يكون إحساسك وتعاملك مع اآلخر؟

1- امنح وقتًا، وكن مُستمًعا: امنح اآلخر وقًتا .. وقًتا لتتفاهام مًعا.. وقًتا يعرب فيه عن نفسه ... وقًتا يُظهر 
فيه مش��اعره اإليجابية نحوك، أو يتخلص من مش��اعره الس��لبية نحوك.. امنح نفسك وقًتا لىك ما تفهمه 

وتعرف ما يس��عده وما يغضبه.. الوقت من أهم جوانب إظهار االهتامم باآلخر.. االس��تامع الجيد أيًضا 

يؤكد عىل االهتامم باآلخر .. اس��تمع لرأيه وال تقاطعه .. اس��تمع لش��كواه حتى لو مل يكن عندك حلول 

ملش��كلته .. اس��معه دون أن تُظِهر امللل والضجر .. اسمعه وأنت تُبدي التعاطف مع ما يقول وما يشعر 

به.. اسمعه ألنك ستحتاج أن يسمعك، فأنت أيًضا تحتاج أن تتكلم ويسمعك آخر..

2- كُن مسانًدا: ال تختفى من املشهد حني يحتاجك اآلخر.. أي آخر.. ليس بالرورة صديقك أو قريبك.. بل 

كن س��نًدا لكل إنس��ان ترى أنه يحتاج مس��اندتك وأنت قادر عىل ذلك.. ال تكن بخياً ىف بذل املساعدة، 

وال تصم أذنك عمن يطلبك.. ضع نفسك ىف مكان اآلخر.. واجعل مذهب الوفاء لإلنسانية هو ما يقودك 

نحو مساندة غريك.. 

3- تَقّبل وحتّمل: تقبل اآلخر كام هو وكام هى .. ال تس��َع لتغيريه بل حاول أن تس��توعبه.. تعلم أن تفهم 

اآلخر حتى لو اختلفت مع أفكاره.. ال تس��تبعده وال تخرجه من محيط حياتك.. وال تجعل اختافه عنك 

شكاً أو فكًرا أو عمًرا يؤثر عىل طريقة تعاملك معه.. بل وأقول لك إنك إذا نجحت ىف حب اآلخر املختلف 

س��تتحمله ىف تعبه، أو مرضه، أو ضيقه، أو حزنه، أو حتى غضبه.. اقبله، احتمله، استوعبه، وأِحّبه.. تذكّر 

أن هناك أب وأم وأستاذ وأستاذة َقِبلَك وأَحَبك واحتملك..
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 4- اعت��ذر وس��امح: حني تخط��ئ ىف حق اآلخر اعتذر.. صالح��ه.. ال تعاند وتتكرب حني تك��ون مخطًئا حتى 
ال تخرس وجود اآلخرين ىف حياتك.. وحني يعتذر لك اآلخر، اقبل اعتذاره بل وحاول أن تس��امحه وتصفى 

قلبك من ناحيته حتى تحيا حياة هادئة وتعرب معه إىل صداقة أقوى وتفاهاًم أعمق..

5- اش��كر وش��ّجع: حينام يصنع لك أحد معروف اش��كره بحرارة، وحينام تلقى من اآلخر تشجيًعا ومساندة 
اش��كر بفرح حقيقى ... املشاعر الحقيقية تترسب إىل القلوب بس��هولة.. وكن دامئًا مشجًعا لآلخر .. دامئًا 

أقول لكل أس��تاذ وأس��تاذة وأم وأب وكل كبري وكل من هو ىف موقع مس��ئولية: شجع من حولك.. اجعل 

لغة الثناء والتش��جيع س��ائدة ىف تواصلك معهم.. وأقول أيًضا لأبناء والطاب إياكم أن تظنوا أن الكبار 

واألس��اتذة واآلباء ال يحتاجون تشجيًعا منكم!! اشكر أستاذك وشجعه بكلامتك ورسائلك.. واعلم أن خرب 

نجاحك ىف حياتك هو أكرب وأجمل رس��ائل التش��جيع ألساتذتك ... إن ما س��بق هو بعض فنون التواصل 

اإلنساىن مع اآلخر ... مهارات تبدو بسيطة، ولكننا ىف أشد االحتياج لها هذه األيام ...

هذه األكادميية التى تجمع جنسيات عربية كثرية، وتجمع خربات كثرية، تساعد اإلنسان يكتشف هويته، أنا 

ىف غاية الس��عادة، وأنا ىف هذا الرصح العظيم وس��عيد أن أتقابل مع األس��تاذ الدكتور إسامعيل عبد الغفار 

رئيس األكادميية داخل هذا الرصح العلمى املتميز.

العمل الذى تقومون به عمٌل عظيم، وجودة التعليم هى قاطرة التقدم، العمل والعلم نجدهام هنا ىف هذا 

املكان، وجدت إنسانًا يعمل كاميسرتو ُمبدع الدكتور إسامعيل عبد الغفار، يعمل ىف هذا الرصح الذى يجيد 

االس��تثامر ىف البرش، أشاهد مستقباً مرشًقا وأش��اهد أماً واضًحا أمامنا جميًعا، أحييكم عىل كل يشء رأيته 

ىف ه��ذه األكادميية، اس��محوا ىل أن أحييك��م وأرحب بكم ىف هذا الرصح املتمي��ز ىف بادنا العربية هنا عىل 

أرض مرص، ش��باب األكادميية الواعد وكل املسئولني ىف هذا الرصح العلمى. أحيكم تحية طيبة ىف ذلك اليوم 

ذو التاري��خ املتميز املواف��ق 2020/2/22 الذى يتميز بتكرار الرقم 2 تذكروا أنه »لَْي��َس َجيًِّدا أَْن يَكُوَن آَدُم 

َوْحَدُه«، شكًرا لحسن استامعكم ومتنياىت لكم جميًعا بالخري والسام وسنة سعيدة.

 "ال تختف من املشهد حني يحتاجك اآلخر
 بل كن سنًدا لكل إنسان

اجعل مذهب الوفاء لإلنسانية هو ما يقودك" 
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ِباسم اآلب واالبن والروح القدس، 
اإلله الواحد. آمني.

 
 نبارك اسمك يا سيدنا الصالح. نشكرك 

يا إلهنا ألنك حفظتنا، وقبلتنـا إليك، 
وأشفقت علينا، وعضدتنا، وأتيت بنا إلى هذه 
الساعة املقدسة. نشكرك يا رب على كل حال، 

ومن أجل كل حال، و فى كل حال.
 نشكرك إلهنا الصالح العطتنا أن نقف 

أمامك ونرفع قلوبنا إليك.
 أنت تعلم يا إلهنا الصالح مقدار املخاوف 
والضيقات التى منّر بها حالًيا. نعلم يارب 

أنك أرسلت هذا الوباء لكى يستيقظ 
اإلنسان، ويستيقظ كل واحد فينا، لكى ما 
ـه ال ُيسر  ينظر لقلبه وعقله وأعماقه، فاللَّ
بالشكليات، ولكن أنت يا سيدنا الصالح 

تبحث عن دواخلنا ونقاوة قلوبنا. نعلم أننا 
قد أغضبناك، وأننا صنعنا الشر أمامك، 

وأننا أهملنا، وتكاسلنا، وابتعدنا عن طرقك 
املستقيمة، وصارت أمور هذا العالم تغرينا، 

وشهوات هذا العالم تسقطنا وتتعبنا وتبعدنا 
عنك، وجتعل قلوبنا باردة. 

نحوك .. يا إلهنا الصالح نأتى إليك بدموعنا وبقلوبنا.
 نأتى إليك جميًعا وننطرح أمامك، ونطرح خطايانا عند قدميك، نحن 
نعلم أنك حتبنا، وأن عينك علينا من أول السنة آلخرها، وأنك ال تترك 

اإلنسان الذى خلفته. متر علينا ضيفات كثيرة لكننا يا رب ننظر إلى 
رحمتك ومعونتك وإلى نعمتك، ننظر إليك يا رب أنت الذى أنقذت 

اخلطاة من خطاياهم وغفرت لهم، وأعطيتهم أن يبدأوا بدايات جديدة.

صــالة ألجــل مصر والعــالــم
25 مارس 2020

مصر

 نحن يا رب نسقط أمامك معترفني بجهاالتنا وخطايانا، معترفني يا رب أننا ابتعدنا 
عندك، وأننا كثيًرا ما كلمناك بشفاة بعيدة عن القلب.

 يا إلهنا الصالح، ندعوك فى هذا الوقت لكى ما تتحّن على اجلميع، وتوقظ اإلنسان، 
ومتد ميني القوة، ذراعك الرفيعة وقوتك، متتد نحو اإلنسان وتنتشله.   

كم اإلنسان ضعيف يا رب ! كم هو اإلنسان ضعیف رغم اختراعاته ومشاريعه وإجنازاته، 
ولكن كل هذا صار كال شىء أمام هذا الوباء، وهذا االنتشار.

يا إلهنا الصالح اسمعنا وحتن علينا.
 نأتـى إلـيـك يـا رب ُمقّرين بكل خطية، نأتى إليـك يـارب ُمقّرين بعفوك ورضاك، ونطلب 

يا رب أن تظّللنا مبراحمـك الكثيرة. تطلب إليك يا رب أن تعيننا، نحن نقّر يا رب بكل  
 ضعف فينا، ولكن نحوك أعيننا. نحـن يـا رب ليس لنـا سـواك، وليس لنا ما نعتمد عليه 
إال أنت يا رب، عامليـن أنـك القادر أن ترفع هذه الضيقة الشديدة وهذه األزمة عن العالم 

كله، أن ُتطّيب خاطر اإلنسان. ونعدك أاّل نعود إلى ما وقعنا فيه قبالً. نعدك أن نبدأ بداية 
جديدة، نعدك أن نقدم توبتنا بقلوبنا، ونسير معك من جديد، ونتمتع بحضورك وبعملك، 
ونتمتع بك يا إلهنا الصالح، بحضورك وبكنائسنا وخدمتنا، وفى كل ما متتد إليه أيدينا. 
سيدنا الصالح.. ارفع عنا ضعفات اخلصام والكسل والتهاون وتسويف العمر باطالً، ارفع عنا 

يا رب ضعفات البرود، برود حياتنا، وأعِطنا حرارة الروح مرة أخرى لكـى مـا نقف ومنجدك.
إلهنا الصالح ال تتركنا، ال تبعد عنا، وال تشيح بوجهك عنا، ولكن يا رب ارحمنا كعظيم 

رحمتك، ارحمنا يا إلهنا الصالح. وقلًبا مستقيًما جدده فينا، وروًحا مستقيًما جدده فى 
ـه أن تعيش فى صدق  أحشائنا، وأعِطنا يا رب أن نبدأ من جديد وُنفرح قلبك، أعطنا يا اللَّ
وبحب، عاملني أن غاية الوصية هى املحبة من قلب صالح وضمير بال رياء، أعطنا يا رب أن 

نفرح على الدوام، وارفع يا رب عنا أحزاننا وأتعابــنا.
اذكر يا رب الذين رحلوا فى هذا الوباء، اذكرهم يا رب. واذكر كل املصابني فى كل العالم، 

وارفع عنهم هذا املرض وهذا الداء ، واذكر يا رب كل الذين يتعاملون، كل التمريض 
واألطباء، اذكرهم يا رب ألنهم يواجهون هذا املرض بشجاعة. احفظنا يا ربنا يسوع املسيح 
فى اسمك وإميانك، أعِطنا أن تكمل أيام غربتنا فى سالم، اذكر كل املرضى وكل الذين فى 

شدة، واذكر الراقدين، واذكر الذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكرنا أيها اإلله الصالح واغفر 
لنا خطايانا، وسامحنا واقبل إليك توبتنا، واذكر مراحمـك الغنية علينا، بشفاعة العذراء 

مرمي واملالك اجلليل ميخائيل والقديس األنبا أنطونيوس.
اذكر بالدنا واحِمها، واذكر كنيستك فى كل مكان، واذكر عملك الصالح فى كل قلب، فى 
بركة هذا الصوم املقدس، وبركة هذه األيام املقدسة التى نعيشها. اقبلنا إليك واجعلنا 

مستحقني أن نقول بكل الشكر: »أبانا الذى فى السموات، ليتقدس اسمك. ليـات ملكوتك. 
لتكن مشيئتك، كما فى السماء كذلك على األرض. خبزنا الذى للغد أعطنا اليوم، واغفر 

لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبني إلينا، وال تدخلنا فى جتربة، لكن جننا من 
الشرير، باملسيح يسوع ربنا، ألن لك امللك والقوة واملجد إلى األبد. آمني«.

ـه مخلصنا ـه اآلب يا ضابط الكل.. ارحمنا يا اللَّ ارحمنا يا اللَّ
ـه ثم ارحمنا.. يـا رب ارحـم. ارحمنا يا اللَّ



20202020

274275

»أوجه خالص التحية للس��فرية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عىل حرصها الدائم لجمع ش��بابنا ىف الخارج، فقد 

كانت هذه أحد األحام التى نسعى لتحقيقها، وكان هذا الحلم يقف أمامه عقبات كثرية، ولكن اليوم بفضل 

الصلوات الكثرية وجهد وزيرة الهجرة سمح اللَّه لهذا الحلم أن يتحقق«.

إن الكنيسة ىف امتدادها تعمل كأنها أُم، وهذه األُم دامئًا تبحث عن أبنائها، ومرص هى سيدة الحضارة وهى 

الت��ى قدمت الحضارة للعامل كله ومن هذه الحضارة كانت الحضارة املس��يحية ُممثَّلة ىف الكنيس��ة املرصية 

الوطني��ة، ولذل��ك لنا الفخر لي��س ىف مرص فقط بل ىف كل العامل بالكنيس��ة القبطية املرصية األرثوذكس��ية 

بتاريخها بإميانها برتاثها بقديسيها وبألحانها.

»كل باد العامل ىف يد اللَّه ولكن مرص ىف قلب الله«، فمرص هى التى احتضنت العائلة املقدسة، ومرص التى 

حظي��ت بالتاريخ الدينى العظي��م، ومرص لها هذا العمق ىف الزمان وىف التاريخ وىف الجغرافيا ولها العمق ىف 

الحضارة، ولذلك نحن نفتخر بها كثريًا، ففى مرص بركة خاصة نسميها األراىض املقدسة مثل فلسطني التى ُولَِد 

بها املس��يح، مرص التى تهتم بالشباب ونرى الحكومة هنا يف مرص تهتم بالشباب كثريًا، الشخصية املرصية ال 

تعرف العنف، ونأخذ من نهر النيل روح العبادة، نحن ىف مرص مس��يحيني متدينني ومسلمني متدينني، ولكن 

تدي��ن هادئ دون عنف، ووجودن��ا بجانب بعض والعيش بجانب بعض جعل بيننا وحدة وطنية، فمرص بها 

وحدة وطنية طبيعية خلقها اللَّه بداخلنا وهذه هى طبيعة مرص.

من املراحل التى تشكل اإلنسان هى فرتة الجامعة، وقت التعلُّم ال بد من الحرص عىل التعلُّم من كل أستاذ 

تعلمت منه، ويجب أن تكون بش��خصية متوازنة ومجتهدة ال تنج��ذب للتيار، وال بد من االختيار الصحيح، 

فض��اً عن األمانة ىف العمل ومع الغري، ويجب أن تنجحوا ىف دراس��تكم وم��ن يرغب ىف العمل داخل وطنه 

فمرحًبا به، ومن يرغب ىف اس��تكامل دراسته والعمل خارج مرص له ُمطلق الحرية، ولكن أجعل دامئًا وطنك 

ىف قلبك وال تنساه، أشكركم وأنتظركم دامئًا.

استقبال وفــد مــن شبــاب الدارســني باخلــارج
	2٦ أكتوبر 2020 

املقر البابوى - القاهرة

 االحتفـال بعـرض الفيلـم الوثائقـي
»مسـار العائلة املقدسـة فـي مصـر«

7 نوفمرب2020

	مسرح األنبا رويس - القاهرة 

أرحب بكم جميًعا أيها األحباء، معاىل الس��ادة الوزراء والسادة املحافظون والسادة السفراء واألحبار األجاء 

ورؤساء ومندوبو الطوائف والكنائس املسيحية واآلباء الكهنة وكل الحضور الكريم.

لقد ش��اهدنا صفحة من كت��اب الحضارة املرصية، هذه الصفحة املقدس��ة هَي صفحة زي��ارة وبقاء العائلة 

املقدسة يف مرص. وهذه صفحة جليلة نفتخر بها جميًعا ليس عىل املستوى الكنيس فقط، ولكن نفتخر بها أيًضا 

عىل املس��توى الوطنى. كنيستنا القبطية املرصية األرثوذكسية تنفرد عن كنائس العامل جميًعا أن الذى أسسها 

هو السيد املسيح بهذه الزيارة، وزيارة العائلة املقدسة كانت قبل وصول القديس مرقس الرسول كاروز الديار 

املرصية ىف القرن األول امليادى عام 60 ميادية، والذي استشهد ىف مدينة اإلسكندرية ىف عام 68 ميادية. 

لذل��ك هذا افتخار للكنيس��ة، واالفتخار اآلخر ملرص أن مرص كأرض وكوطن تنف��رد بني باد العامل جميًعا أنها 

البلد التى اختارها السيد املسيح ليك يأىت إليها ويحتمي فيها. مرص بجانب فلسطني، وفلسطني يجاورها عدة 

دول، ولكن اللَّه اختار مرص بصورة خاصة فكانت هذه الربكة وهذه النعمة لنا جميًعا كمرصيني عرب التاريخ 

كله، هذه الصفحة التي رأيناها من كتاب الحضارة املرصية الغنية هَي صفحة تُسعدنا جميًعا وتُعطينا روح 

الطأمنينة والسام. 
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ه بالشكر إىل دير الشهيد العظيم مارجرجس للراهبات مبرص القدمية، وإىل متاف تكا رئيسة الدير وإىل  أتوجَّ

األمهات الراهبات يف هذا الدير عىل هذا العمل الرائع واملجيد والذى سيس��تمر أثره وقًتا طويًا. هذا عمل 

عظيم تش��رتك به أديرتنا القبطية، فاألديرة القبطية ىف مرص له��ا تاريخ كبري فهذه األديرة املرصية هى التى 

رت الرهبنة للعامل كله. كام تعلمون حراتكم أن الرهبنة نشأت عىل أرض مرص يف القرن الثالث امليادي  صدَّ

من خال األنبا أنطونيوس أو أنطونيوس الكبري، وقد كان من مدينة بني سويف من قرية »قمن العروس«، 

وهو يُعترب أول راهب يف العامل. 

األديرة القبطية تأسس��ت ىف مرص وانتقلت األديرة والرهبنة والحياة الديرية من مرص إىل كل العامل، وهذه 

شهادة ملرص. هذه األديرة لها دور كبري جًدا، فهي حافظة للتاريخ وحافظة للرتاث. وكام رأينا ىف هذا الفيلم 

كي��ف أن املواضع التى زارتها العائلة املقدس��ة صارت فيام بعد أماكن مقدس��ة ألدي��رة، وقد رأينا أكرث من 

ى ِباسم دير حتى وإن كان هناك دير واندثر بعوامل الزمن، إال أنه كان فيه هذه الحياة  مكان واملكان يُسمَّ

الرهباني��ة. فاألديرة حفظ��ت التاريخ وحفظت الرتاث، وكل ما هو موجود ىف األدي��رة حفظه اآلباء الرهبان 

واألمهات الراهبات حتى قبل أن توجد مؤسسات ىف مرص ترعى اآلثار وترعى املناطق القدمية. وهذه صورة 

رت الرهبنة إىل العامل كله وحفظت التاريخ والرتاث بفضل آبائها إىل أنه بجانب  جميلة أن األديرة املرصية صدَّ

ذلك نجد أن األديرة تس��اهم يف عمل التنمية، فمس��احات واس��عة من الصحراء يتم اس��تصاحها وزراعتها 

واالس��تفادة منها من خال اآلباء الرهبان ومن خال األديرة. أيًضا تس��اهم األديرة من خال املؤلفات التى 

توضع ىف هذا الجو الهادئ سواء لآلباء الرهبان أو األمهات الراهبات، َفُهْم يضعون مؤلفات روحية نحتاجها 

جميًعا. فاإلنسان أيها األحباء ليس جسًدا فقط يأكل ويرشب وينام ولكنه يحتاج أيًضا إىل غذاء الروح، وغذاء 

ال��روح نجده كثريًا ىف الكتب الروحية والت��ى يتم وضعها باختبارات روحية ىف الجو الصايف والنقي ىف الحياة 

الديرية، ولذلك نحن نعترب األديرة مبثابة جامعات روحية حتى أن منطقة وادى النطرون وهى منطقة شهرية 

ى اإلسقيط وهى كلمة يونانية تعنى »دار النُّسك«، وكام نقول ىف لغتنا املعارصة أنها جامعة متخصصة  تُسمَّ

ىف مجال معني، واألديرة متخصصة ىف حياة النسك. 

ودور األدي��رة ال ميك��ن أن يغفله أح��د، واألمر يرجع أوالً وأخ��ريًا إىل اآلباء الرهبان الذي��ن يهتمون باآلثار 

وبالتقاليد املوجودة، وكام أش��ار معايل الدكتور خالد العناين وزير الس��ياحة واآلثار، إىل اهتامم الوزارة بهذه 

األعامل كلها وأش��ار أيًض��ا إىل االهتامم بالرتاث التقلي��دى املوجود باألديرة، ألننا نعيش اآلن بأش��ياء كثرية 

اس��تلمناها من جيل وراء جيل. ولذلك األديرة يجب أن تجد كل عناية وآباؤها حفظوها وصانوها واهتموا 

به��ا. والحي��اة الروحية يجب أن نحفظها نقية دون أن تدُخلها أية ش��ائبة. وقد عاش��ت األديرة 17 قرن من 

م الصورة الروحانية، يأيت  الزمان عرب األجيال وعرب تاريخ مرص العظيم، وعاشت حتى اليوم، وإىل املنتهى، تقدِّ

إليها كل مرصي، مس��يحى أو مس��لم، يزور األديرة طلًبا للحياة الروحية التى نحتاجها جميًعا، ويزورها أيًضا 

األجانب ليك يروا البذرة األوىل للحياة الرهبانية.

س بالحقيقة. واهتامم الدولة  أنا أُحييكم جميًعا وأحيي كل املهتمني مبس��ار العائلة املقدسة، فهو مسار ُمقدَّ

والس��ادة الوزراء ىف الوزارات الكثرية وأيًضا السادة املحافظون كُ�لٌّ ىف محافظته بهذا املسار، هو اهتامم من 

أجل مرص. وأنا أعلم أن القيادة السياس��ية، السيد الرئيس عبد الفتاح السييس والسيد رئيس مجلس الوزراء 
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رها للعامل كله من أجل  الدكتور مصطفى مدبويل وكل األحباء مهتمون بهذا، فهو صورة قوية نستطيع أن نُصدِّ

مرص. وهو صورة أيًضا للسام الذى نبحث عنه جميًعا. السام الذي جعل مرص حصًنا أميًنا يف هروب العائلة 

املقدسة، فنحن أحيانًا نطلق عليها رحلة، وهذه كلمة لطيفة ولكنها ىف الحقيقة هروب للعائلة املقدسة كام 

َذكََر الكتاب املقدس.

أُحييكم جميًعا، وأقدم ش��كًرا خاًصا لكل الذين ش��اركوا ىف صناعة هذا الفيلم، بداية من األمهات الراهبات 

ىف دير مارجرجس للراهبات، ثم كل الذين شاركوا بكل الصور التى رأيناها، فقد قضينا وقًتا ُممتًعا مع فيلم 

طوله 46 دقيقة، لكنه شمل الرحلة كلها، وأخذنا بطريقة لطيفة وناعمة إىل أعامق التاريخ املرصي الجميل، 

وهناك رأينا شهادات كثرية من زوار ورهبان ومؤرخني من أماكن كثرية تشهد عىل قيمة هذا املسار بالنسبة 

��كر الخاص إىل ُصنَّاع هذا الفيلم، الذي��ن أمتعونا بهذا العمل  م الشُّ مل��رص. أرج��و لكم جميًعا كل خري، وأُقدِّ

الجميل. أشكركم كثريًا.

COC  االحتفــال بافتتــاح قنــاة
18 نوفمرب 2020

املركز اإلعالمى للكنيسة القبطية  - القاهرة

أرح��ب بكم أيه��ا األحباء، األحبار األج��اء أصحاب النيافة اآلب��اء املطارنة واآلباء األس��اقفة واآلباء الكهنة 

والقسوس والشاممسة والخورس وكل األحباء املشاركني معنا يف هذه األمسية، نحن نجتمع لتمجيد اسم اللَّه 

الذي يستخدمنا جميًعا ىف العمل وىف الخدمة ىف كنيستنا املقدسة وعىل أرض بادنا املحبوبة.

أوالً أود أن أش��كر العمل الكبري الذى يقوم به املركز اإلعامى وكل األحباء فيه واالتساع والتطوير والتجديد 

الذى يتم ىف العمل بعد مرور سبع سنوات من بدايته، واملشاركة الكبرية واإلنتاج الغزير، وهذا العمل عندما 

يُجمع أمامنا نشعر أنه عمل كبري، واللَّه سانده بنعمته. أشكر أبونا بولس حليم عىل قيادته هذا العمل الذى 

اتسع جًدا واحتاج اضافة قيادات أخرى معه وأشكر كل املشاركني وكل كلامت املحبة التى قيلت.

أود أن أتح��دث معك��م الليلة عن أن اإلنس��ان لكيام يعيش يجب أن يكون صاحب مب��ادئ، وعندما نقول 

»ف��ان« صاح��ب مبادئ، دون أن نس��أل عن ماهية هذه املب��ادئ، نعرف أنه يس��لك ىف الطريق الصحيح. 

واملب��ادئ تتكون ىف حياة اإلنس��ان من وصاي��ا الكتاب املقدس، من التعليم الذى يتعلمه اإلنس��ان ىف رحلة 

الحياة من الكبار، من املدرس��ني، من األرسة، من الخدام، من اآلباء… إلخ، فتتش��كل عند اإلنس��ان مبادئ 

وتكون هذه املبادئ هى الحاكمة لحياته، وإنس��ان با مبادئ ال يستحق الحياة عىل اإلطاق. ولذلك أود أن 

أضع أمام حراتكم ىف احتفالنا ىف هذه الليلة ثاث مبادئ تعلمتها وأعيش بها وأحب أن أطبقها ىف كل حني، 

س��أبدأ باملبدأ الثالث وهذا املبدأ تعلّمته من املتنيح البابا ش��نودة الثالث، فبعد سيامتنا كأساقفة عامني ىف 

عام 1997 وكنا أربعة أس��اقفة أحباء، جلس معنا ىف جلس��ة خاصة وتكلّم معنا عن مبدأ من املبادئ الهامة، 

وكانت مس��ئولياتنا ىف هذا الوقت محدودة، ولكن عندما سمح اللَّه برسامة األسقفية ثم رسامة البطريركية 

واتسع معه حجم العمل ازدادت معه أهمية هذا املبدأ. 

املبدأ الثالث يقول: »اهتم باإليجابيات واترك السلبيات«:
حي��اة أى إنس��ان فينا فيها اإليجابيات والس��لبيات ويتعرض للكثري، فيمكن أن الن��اس ميدحونه، وميكن أن 

يعرتضوا عليه، أو ال يقبلونه، أو يس��يئون إليه، أو يستخدمون أى أسلوب آخر، ولكن الخادم الحقيقى يجب 

أن ينظر إىل اإليجابيات وال يُِعري السلبيات أى اهتامم، ألن السلبيات أيها األحباء ميكن أن تكون مبثابة طوق 

يعوق حركة اإلنس��ان، اإلنس��ان يريد أن يجرى وعندما تضع ىف رجليه طوق حديد يعوق حركته أو يتحرك 

ببطء ويكون متأملًا ويريد أن يعمل وال يقدر، ولذلك ال تُِعري السلبيات سواء كانت أقوال أو أفعال أو أحداث 

اهتامًما، ال تقف عندها، اس��تخدم اإليجابيات، والحياة مليئة باإليجابيات لكن الش��اطر هو الذى يستخدم 

ه��ذه اإليجابيات ومهام كانت ه��ذه اإليجابيات صغرية ولكنها تعطى طاقة للعمل، إذا تعرضت لس��لبيات 

واحباطات فس��يكون النتيجة أنك لن تعمل فهذه طبيعة البرش، فإذا توقفت عند الس��لبيات فلن تتحرك بل 

س��تتأخر، ولكن إذا نظرت إىل اإليجابيات ىف حياتك وما يحدث فيها من أقوال أو أفعال أو مناس��بات فهذه 

اإليجابيات ستعطيك طاقة لىك تتقدم. 
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ق��رأت ذات مرة عن أحد ش��عراء املهجر، ميخائيل نعيمة، وهو � لبن��اىن � قال: »كنت أقف حزيًنا ذات يوم 

ووجدت أمامى زهرة، ال تتكلم بالطبع، ولكننى أخذت قطرات من املاء وسقيتها فشعرت أن الزهرة تبتسم 

وأنها تش��كرىن فش��عرت بس��عادة ىف قلبى«، مبجرد أنه روى زهرة صغرية. انظر إىل اإليجابيات فقط. وأنا ال 

أتكلم عن الحقل الكنىس فقط ولكني أتكلم عن الحقل الذى نعيش��ه والزمن واملجتمع الذى نعيشه، توجد 

إيجابيات كثرية جًدا وأمور مفرحة كثرية جًدا أكرث من السلبيات. وذات مرة قرأت أن: سقوط شجرة كبرية ىف 

الغابة يُحدث دويًا عظياًم، هكذا السلبيات دامئًا لها صوت عاٍل، أما انتقال حبوب اللقاح من زهرة إىل زهرة 

ومن ش��جرة إىل شجرة فا نس��مع له صوتًا وهذه هى الحياة. فأول مبدأ اهتم باإليجابيات واترك السلبيات 

وهذا هو املبدأ الثالث ىف املبادئ التى أُريد أن أتكلم عنها.

املبدأ الثاني: »تطلع إلى املستقبل وال تنشغل مبا سبق«:
نحن جالس��ون ونش��اهد أفام جميلة ألش��ياء قد متت ونش��كر اللَّه عليها، لكن ال تنش��غل بها كثريًا، اهتم 

باملستقبل، فكر ىف املستقبل وىف املزيد الذى ميكن أن تقدمه. الخادم الناجح ال ينظر اىل ما سبق، ألن ما سبق 

ميكن أن يُس��ِقط اإلنس��ان ىف خطايا كثرية منها العظمة والذات، ولكن يجب أن ينظر إىل املستقبل ويتساءل 

م��ا هو الناقص ليك نعمله ليكم��ل عمل اللَّه. يجب أن يكون هناك رؤية، فهناك ش��خص ينظر عند قدميه 

 فقط، وهناك ش��خص آخر يتطلع إىل األمام، حتى الس��يد املسيح يقول: جئُت لتكون لهم حياة وليكون لهم 

أفض��ل، فدامئًا الخادم الناجح صاحب هذا املبدأ ينش��غل مبا تحتاجه الخدمة والكنيس��ة والعمل الرعوي يف 

املستقبل. 

ولذل��ك ي��ا إخوىت األحباء من أهم األمور فينا كخدام أننا نحلم باملس��تقبل، ميكن القول أننا عملنا كذا وكذا 

وهذا نشكر اللَّه عليه، ولكن يجب أن نرتك هذه األمور خلفنا، فالخادم له هذا املبدأ أنه يتطلع إىل املستقبل 

ويتطل��ع إىل الص��ورة األفض��ل وإىل الحياة األنجح ىف خدمته وىف كل أعامله. هن��اك فرق بني معلم يقف ىف 

املدرسة يرشح درس لأطفال ذي الثامن أو التسع سنوات عىل أنهم مجرد أطفال يتعلمون، وبني معلم ينظر 

لهم أن هؤالء ىف املستقبل سيكون منهم املحامى والطبيب واملهندس والخادم والراهب والكاهن واألسقف 

والبط��رك، فهن��اك فرق كبري، فرق أن تتعامل مع الصغار وأنت تأخذ املس��تقبل ىف االعتبار أو تتعامل معهم 

وأنت تأخذ ىف اعتبارك الحارض فقط. 

هذه الرؤية وهذا التطلع للمس��تقبل يعطي لإلنسان طاقة إيجابية، فام زال هناك عمل، وخدمة، فيجب أن 

يعمل الفكر ونراعى الزمن الذى نعيش فيه. نحن لس��نا كنيس��ة متأخرة، نحن كنيسة تقود ىف وسط كنائس 

العامل، تقود برتاثها، وتاريخها، وعقيدتها، بآبائها، بالعمل العظيم الذى نصنعه، فالكنيسة تتطلع اىل املستقبل. 

عندم��ا نبن��ى عاقات قوية مع كل كنائس العامل، هذا للمس��تقبل.عندما نس��تقبل ضي��وف من كل أطياف 

املجتمع من داخل مرص وخارجها فهذا أيًضا عمل للمستقبل. 

عندما نفكر ىف تطوير التعليم، تطوير التدبري الكنيس، تطوير أعامل التنمية، تطوير األسقفيات العامة التى 

تعمل، عندما نفكر ىف ذلك فنحن نفكر يف املس��تقبل، يف مستقبل األطفال والشباب والكبار والصغار. عندما 

نوقِّع بروتوكوالً مع أحد الهيئات أو الوزارات فيكون ذلك لىك ما نعمل عماً أوسع وأكرب من أجل املستقبل. 

عندما نخدم إخوة الرب من خال منظومة للرعاية االجتامعية بكل تفاصيلها فهذا للمس��تقبل، الشطارة أن 

نفكر للمستقبل، ونتطّلع إليه، وكيف يكون مستقباً سعيًدا للجميع.

املبدأ األول هو: »املحبة التى ال تسقط أبًدا«:
القديس بولس الرس��ول اخترب قس��اوة القلب ىف نصف حياته األول ثم عندما تحنَّنت عليه نعمة املس��يح 

وعرف الطريق وصار بولس الرس��ول، وألن قلبه امتأ حًبا من محبة املس��يح، لذلك أنشد أنشودة املحبة ىف 

رس��الة كورنثوس األوىل أصحاح 13، وانشد هذه األنش��ودة الغالية جًدا التى كتبت عن املحبة بكل صفاتها 

س��واء الس��لبية أو اإليجابية، فمثاً املحبة ال تَظُنُّ الس��وء، املحبة تحتمل، املحبة ترجو، املحبة تصرب، املحبة 

تتأىن وترفق، كل هذه الصفات الرائعة ىف هذا األصحاح ختمها ىف العدد الثامن عندما قال: »املحبة ال تسقط 

أب��ًدا«. وكام قال القديس يوحنا الدرجى: »عندما تتحدث ع��ن املحبة اخلع نعليك ألنك تتحدث عن الله«.

اللَّه ال يس��قط أبًدا، ومحبته ال تس��قط أبًدا. ما تبنيه وما تعمله عىل اعتبار املحبة اعلم أنه لن يسقط أبًدا. 

ستسمع ناس تقول كام، وناس ستعمل دسائس ومؤامرات، وناس غري صادقة ىف كامها، ستمر بهذا كله ألن 

هذه طبيعة البرش. أما الىشء الثابت والقوى الذى ميكن أن تبنى عليه كل ما تفكر فيه أن املحبة ال تسقط 

أبًدا، وهذه ليست مجرد كلامت يا إخوىت األحباء أو مجرد شعار جميل ولكن هذه حقيقة يجب أن متارسها. 

ميكن أن تجد شخص يحذرك من شخص آخر عىل أنه غري مستقيم ىف كامه، ولكنك إذا تعاملت معه مبحبة، 

فهذه املحبة س��تجعل حياته وسلوكه مس��تقياًم وكامه مستقياًم، املحبة تستطيع أن تصنع كل معجزة حتى 

الذي ال تعرف كيف تصنعه، باملحبة س��وف تصنع الكثري، وهذا مبدأ للحياة الناجحة. ال تجعل أحًدا يرسق 

منك هذه املحبة، ال تجعل موقًفا ما يُوِقف املحبة، وال تجعل حدثًا يحدث يجعل الكراهية تترسب إىل قلبك. 

املحبة ال تسقط أبًدا، وهذا مبدأ للحياة الناجحة والخدمة الناجحة.
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ه��ذه ي��ا إخوىت هَي املبادئ الثاثة، وأردت أن أتكلم عنها ألنها مبادئ للنجاح، مبادئ لكنيس��تنا، وأريد أن 

مها محسوب لتقدم املجتمع والوطن،  ، بل هَي متتد وتتقدم وتُثمر، وتقدُّ أقول أن الكنيسة ال تقف َمحلَّك رِسْ

فنحن كنيس��ة وطنية، كنيسة مرص، وكنيسة نش��أت عىل هذه األرض املقدسة التى باركتها العائلة املقدسة، 

فهَي كنيس��ة لها وضع متميز ىف العامل. وهى صاحبة مبادئ كام أنها صاحبة عقائد. الكنيس��ة عندما تُنش��ئ 

مدرسة أو مستشفى، صحيح أن إمكانات الكنيسة محدودة وإمكانات الوطن كبرية، ولكن هذه املستشفى 

واملدرس��ة تس��ند يف عمل املجتمع الكبري، هَي أع��امل قليلة ولكن لها فعل ومحس��وب هذا الفعل لخدمة 

املجتمع.

الكنيسة عندما تُنشئ مدرسة تُنشئها للجميع، لكل املرصيني، وعندما تُنشئ مستشفى تُنشئها لكل املرصيني، 

فهي إضافات تعليمية و صحية لخدمة كل املرصيني بجوار الخدمات الكبرية التي تقدمها الدولة. وهذا الدور 

هو الدور االجتامعي للكنيس��ة، فالكنيس��ة ال تقترص عىل دورها الروحى، وإال بذلك تكون الكنيسة ال تنفذ 

وصية الس��يد املسيح التي تقول: أنتم ملح األرض، وأنتم نور العامل، والخمرية التي تخمر العجني كله، وأنت 

سفري للمسيح.

فالكنيسة بجوار دورها الروحي لها دور اجتامعى وليس التقوقع ولذلك أنا أحب أن نزور إحدى مؤسسات 

الدول��ة ب��ني الحني واآلخر: كجامعة، جريدة كجريدة األهرام، أكادميية، مصنع، ألن هذا يُس��اهم يف التفاعل 

املجتمعي بني الكنيس��ة واملجتمع، وهذا يشء مطلوب ومحبوب وُمه��م من أجل املجتمع، ومن أجل نظرة 

العامل إىل طبيعة مرص كوطن خالد وعظيم.

أود أن أُعيد الشكر لكل من ساهم ىف هذه األمسية اللطيفة ونحن نشكر اللَّه عىل عمله وعىل أنه يستخدمنا 

جميًع��ا كٍُل ىف موقعه، فالكنيس��ة ال تتقدم بفرد ولكنها تتقدم باملجموع، مث��ل الوطن الذي ال يتقدم بفرد 

ولكن��ه يتقدم مبجموع، بالعمل واملش��اركة، ولذلك من أول األعامل التى صنعها الس��يد املس��يح أنه اختار 

تاميذه مع أن العمل كله كان ميكن أن يعمله الس��يد املس��يح بنفسه، ولكنه اختار التاميذ االثني عرش ثم 

السبعني رسوالً وأرسلهم وبدأوا يعملون ىف عمل جامعي. الكنيسة تنجح بالعمل الجامعى. 

أش��كركم كثريًا وأش��كر حضوركم وأطلب صلواتكم ألن املسئول يحتاج إىل صلوات كثرية تسنده ألنه يتعرض 

ألمور كثرية، فا يس��ند اإلنس��ان إال روح الصاة. ربنا يحافظ عليكم ويباركنا كلنا ويرفع عنا كل ضعفاتنا. له 

كل املجد والكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.

 "إنسان بال مبادئ 
ال يستحق احلياة"
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عـرض فيلـم وثائقـي عــن املكـتبــة البـابَـوية املركــزيـة
	2٦ نوفمرب2020

املركز الثقايف القبطي األرثوذكسي - القاهرة

��ب بكم جميًعا أيها األحباء، معايل الس��ادة وزراء الثقافة واآلثار والس��ياحة واإلعام وأرحب بالدكتور  أُرحِّ

مصطفى الفقي الصديق العزيز مدير مكتبة اإلس��كندرية، وأرحب بكم جميًعا الس��ادة الس��فراء والسادة 

النواب واألحبار األجاء واآلباء الكهنة والشاممسة وكل الحضور الكريم، وأشكركم لحضوركم جميًعا. 

ويف الحقيق��ة يقولون ىف األمثال املرصية: "بيت با مكتبة هو جس��د با روح"، ووجود مكتبة ىف البيت هو 

إحدى وس��ائل الرتبية القوية ألي أرسة حتى مع انتش��ار وسائل التواصل واملوبايات والتكنولوجيا الحديثة، 

وجود املكتبة وشكل الكتاب هو رضورة مهمة جًدا يف الرتبية، أيًضا يف املجتمع ما شاهدناه يا إخويت األحباء 

ه��و عمل يتواكب مع تاريخ م��رص العظيم، ومع حضارتها العظيمة وثقافتها العظيمة، فالتاريخ املس��يحى 

القبط��ي ىف مرص ه��و صفحة من صفحات الحضارة املرصي��ة وكل اهتامم بهذا التاري��خ يَُصّب ىف االهتامم 

بالتاريخ وىف الحضارة املرصية بصفة عامة.

نعلم جميًعا أن األقباط والحقبة القبطية بدأت يف القرن األول امليادي، وتأسس��ت كنيس��ة اإلسكندرية أو 

الكنيس��ة املرصية، وهذا التأسيس لكنيس��ة مرص تنفرد به عن كل كنائس العامل. الكنيسة املرصية عىل أرض 

مرص تأسس��ت بأقوال النبوة ىف سفر إش��عياء النبي قبل مياد السيد املسيح بأكرث من سبعامئة عام تقريًبا، 

نقرأ ىف سفر إشعياء النبى: "ىف ذلك اليوم يكون مذبح للرب ىف وسط أرض مرص" وكلمة "مذبح للرب" تعني 

مذبح مسيحي وليس وثني، "وعمود عند تُخومها" )وهو القديس مارمرقس الذي جاء من ليبيا من الناحية 

الغربية ملرص فاعُترِبَ ىف النبوة أنه عمود عند تخومها أي حدودها(. ثم ىف القرن األول امليادي جاءت العائلة 

املقدسة إىل مرص وهذا انفراد بني كل العامل. ثم جاء القديس مار مرقس أحد تاميذ السيد املسيح إىل مرص 

ونال االستشهاد عىل أرض شوارع مدينة اإلسكندرية عام 68م.

وص��ارت الحقبة القبطية هَي امتداد لحي��اة الفراعنة. والتاريخ املرصي تاريخ غن��ي توجد فيه طبقات من 

الحضارة، فتوجد فيه الحضارة الفرعونية والحضارة املس��يحية والحضارة اإلسامية وحضارة إفريقيا وحضارة 

اللغة العربية وحضارة البحر األبيض املتوسط والحضارة اليونانية الرومانية، كل هذه الطبقات تُكوِّن مشمول 

الحض��ارة املرصية، لذلك يقولون: "الحضارة تحت جلود املرصيني"، وهذا فخر لنا جميًعا. نحن ال نتكلم عن 

الكنيس��ة كطائفة مسيحية مثاً أو نتكلم عن التاريخ بهذه الصورة، نحن نتكلم عن ُصلب الوطن، عن مرص 

وغن��ى مرص وحضارتها العميقة، ويف التاريخ نجد أن إحدى صفحاتها وأحد جوانبها هو الحضارة املس��يحية 

أو الكنيسة القبطية.

دامئًا يُشبهون كل مرصي بأنه ُمحب للعبادة، أيام الفراعنة بنوا معابدهم وبنوا مقابرهم كالهرم، وىف العصور 

املسيحية بنوا كنائسهم وأديرتهم، وىف العصور اإلسامية بنوا مساجدهم وجوامعهم.
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بُِنَيْت كل هذه ألنها تعبري عن حب املرصى لشكل التدين، ولهذا فمرص تتميز بالحضارة الفرعونية، واملسيحية 

ىف مرص لها مذاق خاص، واإلس��ام ىف مرص له مذاق خاص، وهذا أمر نفتخر به جميًعا. يُش��بِّهون مرص بأنها 

كاملعبد، واملعبد ىف معرفتنا له أعمدة.

العمود تعبري عن الش��موخ والثبات والعظمة، كل معابد الفراعنة وكنائس األقباط ومس��اجد املس��لمني بها 

أعمدة، وال تنس��وا أيها األحب��اء أن هذه األعمدة كلها جاءت من فكرة املس��لة ىف العصور الفرعونية ، كان 

للمس��لة هرم صغري يوجد ىف نهايتها وكان يُدَهن مباء الذهب فيلمع ىف ضوء الش��مس، وكانوا يسمونه "عني 

اإلله"، واإلله ينظر ملن يعمل ىف الحقول، وطول فرتة س��طوع الش��مس كانت عني اإلله تلمع وتراهم، فكانوا 

يعملون باجتهاد، وعندما يأىت وقت الغروب يذهب اللمعان وينتهي العمل ويرجعون إىل منازلهم ىف الليل 

ويستأنفون العمل ىف اليوم التايل. 

م��رص كلها كأنه��ا معبد كبري، وهذا املعبد ميلء باألعمدة، وهندس��ًيا ومنطقًيا وتاريخًيا ال ميكن االس��تغناء 

عن عمود واحد أبًدا مهام كان موقع العمود ىف هذا املعبد الكبري. يوجد عمود اس��مه الثقافة، واآلخر الفن، 

والعمود الثالث الرشطة، والرابع الجيش، والخامس القضاء، والس��ادس األزهر، والس��ابع الكنيسة. وأعمدة 

تجم��ع املجتمع كله، وهذا املعبد الكبري هو فخرنا كلن��ا أمام كل العامل، ألن العامل كله ليس فيه هذا التنّوع 

الجميل.

أش��كركم جميًعا لحضور هذا الفيلم التس��جييل الذي يعرض إضافة ضمن اإلضافات الكبرية جًدا والعظيمة 

التى تقوم بها الحكومة املرصية، ويرش��د إليها الس��يد الرئيس عبد الفتاح السييس يف مدينة كمدينة الفنون 

م مبناسبة الثقافة وانتشار الثقافة، هَي التى  والثقافة ىف العاصمة اإلدارية الجديدة. كل االحتفاليات التي تُقدَّ

ميكن أن تقود مجتمعنا إىل كل الخري. 

املكتبة البابوية املركزية هَي إضافة صغرية جًدا ولكن بحضوركم صارت إضافة كبرية ىف حياة املجتمع املرصى. 

أش��كركم كث��ريًا عىل هذا الحضور وأرجو تش��جيعكم الدائم وكلام تزايدت أعامل الثقاف��ة واملعرفة ىف حياة 

اإلنسان كلام صار مجتمعنا أفضل وأفضل.

يقول��ون: "Read to lead" أي "اق��رأ لتقود"، فالقارئون هم القادة، كل م��ن يقرأ هو الذي يعرف أن يقود 

بيته، يقود خدمته، يقود العمل، يقود مرشوًعا، يقود الكنيس��ة، يقود املجتمع الذى نوجد فيه، كُ�لٌّ بحسب 

مسئولياته. 

أُك��رر ش��كري للمركز الثقاىف واهتاممه بإنتاج ه��ذا الفيلم، لنيافة األنبا إرميا، واألس��تاذ إيهاب صبحي عىل 

الحوار الذي أجراه، ولكل من تَعب ىف تقديم هذا العرض الجميل.

أشكركم جميًعا، وأمتنى لكم كل خري. وإللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد. آمني.

لقــاء وفــد كـلية القــادة واألركــان مــن دول متعـددة
	21 ديسمرب 2020

	 املقر البابوى - القاهرة	

نرحب بحراتكم جميًعا، أهاً وس��هاً بكم يف املقر البابوي ويف الكنيس��ة القبطية األرثوذوكس��ية، الكنيسة 

املرصية، وس��عيد بحضورك��م وبزيارتكم وبكل األحباء من مرص، الس��عودية، األردن، الس��ودان، اإلمارات، 

البحرين، لبنان، العراق، تنزانيا، وكل الحضور الكريم، أود أن أقدم لكم تعريف صغري عن الكنيسة املرصية، 

أنا أعرف أن دراس��تكم تتميز بالعمق والتبحر وأنتم تدرس��ون التاريخ بصفة عامة ألن التاريخ هو الحياة، 

فكلام ندرس التاريخ كلام نفهم الحياة أكرث.

الكنيس��ة املرصية بدأت يف القرن األول امليادي وأسسها القديس مارمرقس وهو أحد تاميذ السيد املسيح، 

أىت اىل مرص يف منتصف القرن األول امليادي ودخل مرص من ناحية اإلسكندرية وعاش يف اإلسكندرية وقدم 

اإلميان املس��يحي واستشهد عىل أرض اإلسكندرية عام 68م، وهذا يعني أن الكنيسة املرصية عمرها يقرتب 

من 2000 عام وهي واحدة من أقدم كنائس العامل وليك يكون لديكم فكرة عن كنائس العامل القدمية فهَي:  

كنيس��ة اإلسكندرية، وكنيسة أورشليم القدس، وكنيسة أنطاكية، وكنيسة روما، وكنيسة القسطنطينية وهَي 

اس��طنبول اآلن. هؤالء الخمس كنائس هم أقدم كنائس يف العامل. والكنيسة املرصية عندما نشأت عىل أرض 

َيت بالكنيسة املرقسية نسبة اىل القديس مارمرقس والذي يُعَترب أول  مرص باستش��هاد القديس مارمرقس ُسمِّ

بطريرك وأول بابا للكنيسة القبطية. وهناك سلسلة طويلة مرقمة من البطاركة عرب عرشين قرنًا من الزمان، 

وحالًيا أنا البطريرك رقم )118(، أي الحلقة رقم )118( يف تاريخ الكنيسة القبطية.

 AGEPTOS : كلمة قبطي تأيت من االسم القديم ملرص باللغة اليونانية وهو

GEPT وألن االسم طويل فقد اخترص باملقطع األوسط

التي جاء منها كلمة Copt وكلمة  Egypt، وكلمة »قبطي« معناها »مرصي« ولكن بعد ذلك انحرص االس��م 

يف املسيحيني املرصيني املوجودين عىل أرض مرص.

دور الكنيسة األسايس هو دور روحي وهي كنيسة الوطن يف مرص، ومتتد مع امتداد األقباط يف أي مكان يف 

العامل. الكنيسة لها تاريخ كبري لكن التاريخ فيه نقطتان هامتان جًدا: 

يت كنيس��ة الشهداء، ومن األلقاب  النقطة األولى: إنها أكرث كنيس��ة قّدمت ش��هداء يف العامل، ولذلك ُسمِّ
الجميلة التي نستخدمها يف الكنيسة نقول: »أم الشهداء جميلة« ونقصد بها تاريخ الكنيسة.

النقطة الثانية: إن الرهبنة واألديرة نشأت عىل أرض مرص، فأول راهب يف العامل كان مرصي اسمه القديس 
األنبا أنطونيوس الكبري، من قرية تابعة ملدينة بني سويف. وتأسس أول دير يف العامل عىل أرض مرص بالقرب 

من البحر األحمر وهو دير األنبا أنطونيوس، بدأت الرهبنة يف مرص وانترشت منها إىل العامل كله. نسمع عن 

أديرة كثرية يف العامل كله سواء يف إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا، أسرتاليا، ويف كل مكان.
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الكنيس��ة لها تاريخ كبري ولها دور وطني، والكنيس��ة أحد أعمدة الوطن، مرص دامئًا يُشبهونها باملعبد الكبري، 

وأي معبد س��واء كان كنيس��ة أو مسجد أو معبد يهودي، س��تجدون فيه أعمدة، وفكرة العمود جاءت من 

ى »املس��لة« والتي تُعرّب عن نظرة اإلله للش��عب. ويف  الحضارة املرصية، يف عرص الفراعنة اهتموا مبا يُس��مَّ

العصور املس��يحية تحولت املسلة إىل املنارة وهَي موجودة يف جسم الكنيسة ويكون عليها صليب وبداخلها 

 جرس، وهذا الجرس هو وس��يلة نداء. يف العصور اإلس��امية تحولت املسلة إىل مأذنة، وبذلك املأذنة بدأت 

يف املس��اجد يف مرص قبل أن تبدأ يف أي مكان آخر، وبرعت مرص يف فنون املآذن، فالقاهرة نس��ميها مدينة 

األل��ف مأذن��ة، وعندما ننظر إىل هذه املآذن، نرى أنها مبنية بفن مع��امري جميل ألنه فن قديم عىل أرض 

مرص.

يف مرص نجد املسلة واملنارة واملأذنة إىل هذا اليوم موجودين بجانب بعضهام البعض، وهذا يبني قيمة الحضارة 

املرصية والتي تتكون من طبقات: الطبقة الفرعونية والطبقة املسيحية والطبقة اإلسامية، والطبقة اإلفريقية، 

وطبقة اللغة العربية، طبقة حضارة البحر األبيض املتوس��ط، ولذل��ك مرص غنية بحضارتها، وميكنكم ضيوفنا 

األعزاء زيارة بعض األماكن األثرية يف مرص كاألهرامات وأبو الهول، لتتعرفوا عىل الحضارة الفرعونية القدمية.

الكنيس��ة تؤمن بدورها الروحي ولكن لها دور آخر وهو دور اجتامعي، فالكنيس��ة يجب أن تخدم املجتمع 

فهي تقوم بأدوار اجتامعية كبرية، َفُتنش��ئ املدارس ليك تس��اهم يف التعليم، تُنشئ مستشفى ليك تساهم يف 

الصحة والعاج، وتُنش��ئ مركز اجتامعي لرعاية األطفال كاملاجئ، وكإنش��اء دور املس��نني فهذه كلها أدوار 

اجتامعية تقوم بها الكنيسة للعمل عىل خدمة املجتمع. 
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لن��ا عاقات طيبة بس��يادة الرئيس عبد الفتاح الس��ييس، وبالحكومة املرصية والربملان، ومجلس الش��يوخ، 

مؤسس��ة األزهر الرشيف باعتباره املؤسسة اإلس��امية الرس��مية وفضيلة اإلمام الدكتور أحمد الطيب، لنا 

عاقات طيبة بكل املجتمع املرصي، والكنيسة خادمة للمجتمع. وأيًضا أود أن أقول ان الكنيسة القبطية لها 

عاقات متميزة مع القوات املسلحة التي نفتخر بها ومع قوات الرشطة والتي نفتخر بها أيًضا، ويف الحقيقة 

العسكرية املرصية لها تاريخ قديم وُمرشِّف من البطوالت وكلنا بدون استثناء نضع القوات املسلحة يف قمة 

ما نفتخر به عىل أرض مرص. 

أسعد كثريًا بهذه الزيارات وبتواصل العاقة الطيبة. هذه فرصة طيبة أن نتقابل ونتعرَّف عىل بعضنا البعض 

ودامئً��ا يقال التعبري »الُبعد َجفا«، أي عندما نبتعد ع��ن بعض ال نفهم بعض ولكن اقرتابنا وتزاورنا وعاقاتنا 

الطيبة جًدا مع الجميع تجعلنا قريبني من بعض ِباستمرار ونقدر عىل فهم بعضنا البعض.

إننا يف مرص نعيش عىل مساحة 6% من مساحة األرض، ولكن كلنا كمرصيني نعيش حول نهر النيل، وهو ميتد 

يف ع��رش دول إفريقي��ة، ومرص هَي الدولة األخرية به، وألننا نعيش حول نهر النيل فنحن نعترب أنه أبونا، هو 

أب لكل املرصيني، ونعترب األرض التي بجانب النهر هي أمنا، أم لكل املرصيني، ففي مرص يوجد ارتباط قوي 

بني اإلنسان والنهر واألرض ونحن نأخذ من النهر بركات كثرية: أوالً نأخذ منه املاء للرشب وللزراعة والصناعة، 

ونأخ��ذ من��ه الروح الهادئة ألن نهر النيل من األنهار الهادئة جًدا ولذلك الطبيعة املرصية هي طبيعة هادئة 

ورقيقة، ال تعرف العنف.

إننا عندما نرى نهر النيل عىل خريطة مرص نجده ميتد يف مجرى واحد ثم ينقسم إىل فرعني، دمياط ورشيد، 

وهذا ميثل اإلنس��ان الذي يُصيّل ويرفع يديه بالصاة وهذا يجعلن��ا نأخذ من النهر روح العبادة، لذلك نرى 

الفراعنة واملسيحيني واملسلمني عىل مدى التاريخ الطويل بنوا معابدهم بجانب نهر النيل، فهو الذي علمهم 

العبادة وأريد أن أذكركم أنهم كانوا يعبدون النهر نفسه يف القديم ويعتربونه إلًها )اإلله حايب(، وأيًضا نأخذ 

يه  من النهر، وهذا أهم يشء، اننا كمرصيني، مس��يحيني ومس��لمني، نعيش بجانب بعض، وهذا أنشأ ما نُسمِّ

بالوح��دة الوطني��ة الطبيعية، أي أن وحدتنا يف مرص ليس��ت وحدة ُمصطنعة، وعندما متيش يف الش��ارع ال 

تقدر أن مُتيِّز إن كان هذا الش��خص مس��يحي أم مس��لم، الفرق الوحيد أن هذا يُصيلِّ يف كنيسة وذاك يُصيلِّ 

يف مس��جد. فكلنا نعمل مًعا، نس��كن مًعا، نركب املواصات مًعا، فا يوجد تفرقة عىل اإلطاق، وبالتايل أغىل 

يشء يف مرص هو الوحدة الوطنية. كل مرص تحافظ عىل الوحدة الوطنية: الجيش، املسجد، الكنيسة، القضاء، 

الرشطة، قيادة الدولة واملس��ئولني والحكومة وهكذا حتى يف الفنون كاملرسح والسينام وغريها، الكل يعمل 

عىل املحافظة عىل أغىل نعمة لدينا وهو وحدتنا الوطنية.   أشكركم كثريًا.    

 مـؤمتـر روسيــا ومسيحــيي إفريقيا 
Video Conference  عـبـر

	 22 ديسمرب 2020

املقر البابوي  - القاهرة

صاحب القداسة البطريرك كرييل بطريرك موسكو وعموم روسيا، أصحاب النيافة والسيادة الحضور..الحضور 

الكريم، ىف البداية أود أن أهنئكم بالعام الجديد وعيد املياد املجيد، وليكن عاًما س��عيًدا بكل بركات املياد 

من املحبة والفرح والسام مع الصحة والحامية من عند مولود بيت لحم، مسيحنا القدوس.

م��ن مرص بادنا الحبيب��ة أُحييكم ومن اإلس��كندرية أول مدينة ىف إفريقيا تنال اإلميان املس��يحى ىف القرن 

د  األول امليادى باستش��هاد القديس مارمرقس البش��ري، نشكر اللَّه إننا نحيا ىف بادنا حول نهر النيل الذى وحَّ

بني كل املرصيني من فجر التاريخ مروًرا بالحضارات الفرعونية واملس��يحية واإلس��امية متواصاً مع ثقافات 

إفريقيا واللغة العربية والبحر األبيض املتوس��ط، وبس��بب وجودنا كمرصيني حول نهر النيل نش��أت وحدة 

وطني��ة طبيعي��ة رغم اخت��اف األديان، وإن حدثت بعض املش��كات من وقت آلخر فإنن��ا ىف روح العائلة 

املرصية الواحدة.. نحل هذه واضعني السام االجتامعى أمام عيوننا دامئًا كام يعلمنا الكتاب املقدس: »طُوَب 

اَِم ألنَُّهْم أبَْناَء اللَِّه يُْدَعوَن«)مت 5 : 9(. ندين وبشدة العنف واإلرهاب واالضطهاد الذى تعرض  لَصانِِعي السَّ

له أحباؤنا ىف املس��يح ىف بعض الباد مثلام نس��مع عام يحدث ىف نيجرييا من جامعات الرش والجرمية التى 

تؤثر عىل س��ام املجتمعات وتزيد من أعداد الاجئني ىف الباد املجاورة لهذه الرصاعات، إننا نناش��د الحكمة 

والتعق��ل ىف مواجهة هذه األفعال والتى يرفضها اللَّه، كام يرفضها الضمري اإلنس��اىن، يكفى ما يواجهه العامل 

حالًيا من انتشار الفريوس القاتل كوفيد -19، ويؤثر عىل كل قارات وبلدان العامل كرسالة إنذار لإلنسان الذى 

، فإن فريوًسا متناهًيا ىف الصغر يقيض عليه ىف ساعات. مهام تعاظم وتكربَّ

أشكركم عىل إتاحة هذه الفرصة يل لىك أتحدث ِباسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، كنيسة الشهداء وصاحبة 

التاريخ والرتاث والحضارة، كنيسة شاهدة للمسيح ىف العامل كله وىف بلدان إفريقيا. 

نُص��يّل دامئًا من أجل أن يحل الس��ام ىف العقول والقلوب قبل أن يحل بني الناس والش��عوب، طالبني نعمة 

خاص��ة من أجل كل املس��ئولني لكيام مينحه��م اللَّه الحكمة والرؤية ىف قيادة ش��عوبهم لنقيض جميًعا حياة 

إنس��انية هادئة ىف محبة وفرح وس��ام لكل إنس��ان خاصة ىف قارتنا اإلفريقية التى عانت عرب التاريخ أزمنة 

صعب��ة وضيقات ُمرّة رغم أنها من أجمل قارات العامل وأكرثها ثراًء مع التنوع الثقاىف ىف الغنى بني ش��عوبها 

ودولها. 

خالص تحيايت ومحبتي وتقديري لجميع املشاركني ىف مؤمتركم املوقر. راجًيا لكم كل التمنيات الطيبة ودمتم 

ىف رعاية املسيح .. أشكركم كثريًا.
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افتتـاح املـوقـع الرسمـي للكنيسـة القبطيـة األرثوذكسيـة
10 مارس 2021

لوجوس - دير األنبا بيشوى

إن فكرة املوقع  هى كوعاء، لكل َمن يريد أن يعرف شيًئا عن الكنيسة القبطية األرثوذكسية سواء ىف تاريخها 

وىف حارضها وىف نشاطها وىف خدمتها، من املعتاد إن كل منا يعمل عمله أو خدمته وحده ولكن عندما أعلم 

عام يوجد ىف كنيستي فإن هذا يدعمني روحًيا.

أُريد أن أتكلم معكم على مستويني: 
املس��توى األول: الكنيس��ة القبطية لها تاريخ عريق وهَي أحد أعمدة ه��ذه الدولة، مرص، وكلنا كمرصيني، 
مس��يحيني ومس��لمني، نريد أن تكون كنيستنا قوية، ستسألني ملاذا؟ أقول لك ألننا نريد بالدنا مرص أن تكون 

قوي��ة، وق��وة بالدنا تأيت من قوة أركانه��ا كلها، فنحتاج أن تكون كل األركان قوية مب��ا فيها الجيش والرشطة 

والقضاء والكنيس��ة واألزهر والفن واألندية الرياضة والتعليم والصحة، مجموع هذا كله سيشكل بلد قوية، 

فعندما نقول أننا نريد أن تكون الكنيسة املرصية قوية فهذا يكون يف صالح بالدنا مرص كلها.

املس��توى الثاني: عىل اعتبار أن الكنيس��ة القبطية أصبحت منترشة يف جميع أنحاء العامل، وكام نقول دامئًا 
أن لنا كنائس قبطية ترعى أقباطًا يف أكرث من س��تني دولة ولنا أقباط يف حوايل 40 دولة أخرى ولكن بأعداد 

محدودة، وبالتايل نحن نحتاج إىل حدوث نوع من الربط بني كل هذا. وأيًضا إن أردت أن تعرف ما يحدث يف 

الكنيسة، واإليبارشية، واألنشطة والخدمة والرهبنة ويف العمل ككل. ما ُعرَِض أمامنا هو جزء صغري وسُنكمل 

ادخال باقي املعلومات والبيانات التي تعمل عىل حدوث هذا الربط الهام بيننا. وهذا أيًضا يُسبب نوًعا من 

التنش��يط لنا كلنا ويس��بب لنا نوًعا من الغرية الحلوة والتنافس الجيد، فنحن نريد أن يكون يف كنيستنا ويف 

مجتمعنا كل هذا.

أش��كركم كثريًا عىل تفاعلكم ورؤيتكم للموقع الرسمي الكنيسة القبطية، والذي نحتفل كلنا اليوم بافتتاحه 

بع��د تع��ب كثري من مجموعة كبرية تعمل وتخدم به، وأنا أش��كرهم جزيل الش��كر ع��ىل تعبهم ومحبتهم 

واهتاممهم وتدقيقهم، وأرجو صلواتكم إلكامل العمل.



20212021

294295

افـتتـاح مُـلتقى لوجــوس الثــاني للشبــاب، داخــل مصـر.
22 أغسطس 2021

 لوجوس - دير األنبا بيشوى

أنا س��عيد للغاية أن نبدأ هذا األس��بوع، أسبوع الفرح بكل شباب وشابات من كل إيبارشياتنا القبطية عىل 

أرض مرص مثلام ابتدأنا من س��نتني مع كل ش��بابنا وشباتنا من اإليبارش��يات خارج مرص. نحن اليوم، ِباسم 

كل اآلباء األحبار األجالء الحارضين معنا، ِباس��م كل اآلباء الكهنة، وإخوتنا الشاممس��ة وِباس��م كل الخدام 

والخادمات، فرحانني أننا نبدأ هذا امللتقى، ُملتقى لوجوس األول لش��باب الكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية، 

َي »لوجوس« عىل اسم املكان الذي يُقام عليه. وُسمِّ

أنت��م مجموعة ش��باب مرصي أصيل متميزين يف مج��االت كثرية، أكيد كنا نََود أن نجمع كل الش��باب وكل 

الش��ابات ولكن ِس��َعة املكان هي التي تحكمنا فاكتفينا أن كل إيبارش��ية ُتّثل بشباب وشابات متميزين يف 

مجاالت كثرية يقدمون صورة رائعة لش��باب مرص الواعد وشباب املستقبل وشباب الكنيسة وشباب الحياة 

َمت وهَي فعالً  بصفة عامة. طبًعا أود أن أش��كر كل من قاموا بالعمل الفني الجميل وكل العروض التي ُقدِّ

تستحق التصفيق فهَي عروض متميزة وشبابية وعرصية.

أنتم كشباب وشابات أغىل ما عندنا عىل أرض مرص، وأغىل قيمة موجودة يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية، 

إنها كنيسة شبابية وهذه عالمة مهمة جًدا عىل حيوية الكنيسة وعملها وعطائها وخدمتها ونشاطها وأصالتها. 

عندم��ا نق��ول نتمتع بالج��ذور فنحن نتمتع بالجذور عىل أرض مرص التي نش��أت عليها الكنيس��ة القبطية 

األرثوذكس��ية س��واء يف نبوة إش��عياء النبي »مبارك ش��عبي مرص« قبل ميالد السيد املس��يح بسبعامئة عام 

تقريًبا أو بزيارة العائلة املقدس��ة يف بدايات القرن األول امليالدي أو بكرازة القديس مارمرقس واستش��هاده 

يف اإلس��كندرية عام 68م، كل هذا َعَمَل لنا زخاًم وجذوًرا وقيمة، نحن اليوم نجني مثارها فيكم أنتم ش��باب 

وشابات مرص، شباب وشابات الكنيسة القبطية األرثوذكسية. أنا سعيد للغاية أن أتقابل معكم ونقيض مًعا 

هذا األسبوع بكل فعالياته. 

 انتبه��وا أن الهدف ه��و التمتع بالنَِّعم التي أعطاها لن��ا اللَّه، بالفعل يف آِخر س��نتني عانينا من وباء كورونا 
وم��ا زلن��ا نعاين منه ونحاول أخذ كل االحتياط��ات الواجبة، وبعض الناس أصي��ب بحالة من حاالت الضيق 

، ولكننا ال ننىس أبًدا أننا نفرح يف املس��يح عىل الدوام، أنت تشارك يف هذا  واالكتئاب والقلق والخوف والَهمِّ

اللقاء ليك تكون س��فريًا للفرح أي تكون منبًعا للفرح كام رأينا يف العرض الفني الجميل »ينبوع فرح«، عرب 

مه لنا الس��يد املس��يح يف كنيس��تنا بتاريخها وآبائها وعقيدتها وإميانها  بكل ما فيها،  التاريخ كله، وكل ما قدَّ

انت اليوم ش��اب أو ش��ابة يف القرن 21 كيف ميكن أن تكون ينبوع فرح، أن تكون إنسان ُمفِرح يف كل مكان 

تكون فيه، يف: بيتك، أرستك، خدمتك، دراس��تك، عملك، يف وطنك. كيف لك أن تكون لك عني إيجابية ترى 

كل م��ا هو إيجايب، كيف ترى عينك كل األمور وهي تكرب أمام��ك خطوة خطوة، فالبذرة الصغرية نضعها يف 

األرض تد جذور، وهذه الجذور تدها بالغذاء، ونسمع يف املزمور األول أن اإلنسان الصالح يكون كالشجرة 

املغروس��ة عىل مجاري املياه، فيا بختنا أننا مغروس��ون كلنا عىل مجاري املياه يف كنيستنا املقدسة عىل أرض 

مرص املربوكة، ولذلك تتَّع بالجذور، فاألس��بوع كله مصمم أن يكون معموالً ومغلًفا بالحب لكل يشء، فبه: 

الج��زء الكن��ي، الجزء الروحي، الجزء الثق��ايف، الجزء الوطني والفني، كل ذلك لتبني ش��خصيتك وتحفر يف 

تاريخك أسبوع ميلء بالفرح تظل ذكرياته معك طول العمر.

أُرحب بكم وفرحان بوجودكم وأتنى أن أتعرف عليكم جميًعا، وس��وف نتقابل س��ويًا خالل فعاليات هذا 

األس��بوع، وس��نتعرّف أكرث وأكرث عىل بعضنا البعض. أرجو أن تلتزموا بربنامج امللتقى وتتمتعوا به، ويف نهاية 

األس��بوع سيكون أصدقاؤك هم املائتي شخص املوجودين معنا. أشكر كل من ساهم يف خدمة هذا امللتقى، 

وكل مرة وأنتم طيبني. 
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استقبال وفــد إعــالمــي مــن جمهــورية الســودان
28 أكتوبر 2021

املقر البابوى - القاهرة

أرحب بأعضاء الوفد ومرافقيهم، ُمش��يًدا بالعالقة التى تربط مرص بالس��ودان، عالقة ممتدة بحكم التاريخ 

والجغرافيا، حيث يربطهام نهر النيل ىف القلب، فمرص ش��هدت عّدة حضارات، تعاقبت عليها ىف تواصل عىل 

مر العصور الفرعونية واملس��يحية واإلس��المية، ثم بحكم أنها تَطل عىل البحر املتوس��ط، تأثرت بالحضارتني 

الرومانية واليونانية إىل جانب وجودها ىف قارة إفريقيا، وكذلك دخول الثقافة العربية إليها، كل هذا أدى إىل 

تراكم رصيد معرىف وثقاىف كبري ىف وعي املرصيني.

املرصيون يعتربون أن النيل أبوهم واألرض أُمهم، وهم يأخذون من نهر النيل أربعة أش��ياء: املياه، الهدوء 

والحياة املعتدلة، والوحدة الوطنية الطبيعية، وروح العبادة. قد زرت الس��ودان مرتني »قبل البطريركية« ىف 

عامي 2001 و2003، وتجّولت ىف عدة مدن، الس��ودان بلد جميل وأهلها طيبون،  ولنا ىف الس��ودان أسقفان 

هام األنبا إيليا أس��قف الخرطوم وهو س��وداىن الجنس��ية، واألنبا رصابامون أسقف عطربة وأم درمان، الذى 

منحته الدولة الجنسية السودانية.

��ا عن الكنيس��ة املرصية ىف مرص فهَي من أقدم كنائس العامل، تأسس��ت ىف الق��رن األول امليالدى عىل يد  أمَّ

القديس مرقس أحد تالميذ السيد املسيح الذى استشهد ىف اإلسكندرية، لذا فإن لقب بابا الكنيسة القبطية 

هو نفسه لقب بابا اإلسكندرية.

أود أن أُش��ري ىف لقائنا هذا إىل مس��ئوليتنا ككنيس��ة أيها األحباء، علينا أوالً مسئولية روحية وهى أن يعرف 

اإلنس��ان اللَّه ليصل إىل الس��امء، ومس��ئولية اجتامعية ومن خاللها نخدم املجتمع عن طريق إنشاء مدارس 

ومستشفيات ... لخدمة كل إنسان.

��ا عن مرص فهن��اك حركة تنمية كربى بقيادة الرئي��س، ولو زرتم العاصمة اإلدارية الجديدة س��تالحظون  أمَّ

التطور الكبري الذى تتجه إليه مرص، وس��تجدون هناك املس��جد والكنيس��ة اللذين افتتحهام الرئيس يوم 6 

يناير عام 2019، أرحب بكم ىف بلدكم الثاىن مرص، وأدعوكم لزيارة املرشوعات الحديثة التى تقيمها الدولة، 

لتدرِكوا عظمة هذه البالد وتروا تدشني الجمهورية الجديدة.

احتفالية مـرور عشر سنوات على تأسيس بيت العائلـة املصريـة
8 نوفمرب2021

مركز األزهر للمؤمترات - القاهرة

ِباسم اإلله الواحد، الذي نعبده ونقدم له املجد واإلكرام والعزة والسجود

معايل املستشار الجليل/ عديل منصور، فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، السيدات والسادة الحضور 

الكريم. من دواعي رسوري واعتزاري أن أش��رك معكم لنحتفل س��ويًا مبرور 10 س��نوات عىل تأسيس هذه 

الهيئ��ة املوقَّرة، »بيت العائلة املرصية« مصطلح محبوب لدى املرصيني، حيث يعني األصالة والحصن األمان 

واألخالق الطيبة.  

إننا نحتفل مًعا ب� »بيت العائلة املرصية« محبة وتعاون مًعا، لنبني بالدنا الغالية مرص، مؤكِّدين عىل وحدة 

الوطن وترابط أعضائه.

اإلنس��ان خليقة اللَّه، لذلك َفإن الدين للدي��ان والوطن للجميع. فاألديان الس��اموية أوجدها اللَّه للتقارب 

والتفاهم.

نح��ن كمرصيني لنا وطن ذو حضارة عظيمة وتاريخ مجيد منذ فجر التاريخ، بداية من الحضارات الفرعونية 

واملسيحية واإلسالمية وحضارات البحر األبيض املتوسط، واللغة العربية والقارة اإلفريقية.
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بيت العائلة يعمل كهيئة بجانب مؤسس��ات الدولة عىل حفظ القي��م املجتمعية والتقاليد األخالقية، ونرش 

السالم، والدفاع عن حقوق اإلنسان وتحقيق العادلة، وتأكيد املواطنة، والتعاون مًعا من أجل مجتمع أفضل.

تحديات هذا الزمان كبرية، وهذا ظهر حالًيا بعد انتش��ار وباء )كوفيد - 19( الذى أدَّى إىل جفاف املش��اعر 

اإلنس��انية، بس��بب اإلجراءات االحرازية )التباعد والبقاء ىف املنزل والعمل عن بُعِد(. وتحدٍّ آخر هو كوارث 

ات املناخ، ودخول األفكار األخالقية الغريبة عىل  الطبيعة، مثل: الزالزل والرباكني والفيضانات والحرائق وتغريرُّ

املجتمع، مثل: املثلية والش��ذوذ واإللحاد ... ىف ظل كل هذه التحديات ال بد من تعزيز التعاون والتامس��ك 

للتصدى لكل هذه األمور.

��َخ لفكرة املحبة وَفهم اآلَخر، وكذلك اللقاءات التى ُعِقَدت مع الش��باب، والفروع التى تم  بيت العائلة َرسَّ

إنشاؤها وبلغت 17 مقًرا.

أدعو إىل أن نتبنَّى منهًجا أصيالً خالل العقد املقبل يهدف إىل التوعية وبناء اإلنس��ان، ويدور هذا يف خمسة 

عنارص أساسية:

1- محبة اللَّه: كيف نغرسها يف القلوب. 

2- محبة الطبيعة: كيفية الحفاظ عليها. 

3- محبة اإلنسان اآلخر: دون النظر ما هو اآلخر.

4- محبة الوطن: األرض التي نحيا عليها.

5- محبة األبدية: التي نشتاق أن نكون فيها.

أخريًا نحن نشهد النهضة الكبرية عىل أرض وطننا مرص، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيي والحكومة، 

وما يبذلونه من جهود إىل جانب املرشوعات الكربى املوجودة ىف بالدنا حالًيا، وهذا يؤكد عىل أن الجمهورية 

الجديدة ستكون ُمتسعة للجميع، ويشهد لها العامل كله مبدى تقدمها وُرقّيها، بفضل جهود كل أبنائها.  

استقبـال ولي عـهد األردن األمير احلسني بن عبداهلل الثاني
10 نوفمرب 2021

املقر البابوى  -  القاهرة

نرحب بكم سمو األمري امللىك الحسني بن عبد 

اللَّه الثاىن، والوفد املرافق لكم.

ونرح��ب بك��م ىف م��رص بلدكم الث��اىن، وىف 

الكنيس��ة القبطية األرثوذكسية، حيث نسعد 

بزيارتكم.

ونهنئكم بافتتاح املعرض السياحى عن بالدكم 

الجميل��ة، وأتذك��ر بكل الس��عادة زياريت إىل 

اململكة األردنية الهاش��مية ىف سبتمرب 2016، 

واللق��اء مع جالل��ة امللك عبد اللَّ��ه، حفظه 

اللَّه، والذي ملسنا فيه املحبة والود واالهتامم 

باملواطن��ني املرصي��ني، واحتض��ان الكنيس��ة 

القبطي��ة ىف األردن واملكرم��ة امللكي��ة التى 

قدمها جاللته لنا ىف األرض الخاصة بالكنيسة 

القبطية ىف منطقة املغطس املباركة.
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االحتفـال باليوبيـل الذهبي لسيامـة نيافـة األنبا باخــوميـوس
13 ديسمرب 2021

الكرمة  - دمنهور

نحن يف هذا الص�باح ويف احتفاالتنا بالعيد الخمسني لسيامة األنبا باخوميوس أسقًفا ومطرانًا لهذه اإليبارشية 

الجديدة والتي بدأت يف عهد املتنيح البابا ش��نودة الثالث إمنا نقرأ خالل هذه الخمس��ني عاًما مالمح لهذه 

اإلرس��الية التي أعلنها وكلّف بها ربنا يسوع املسيح تالميذه ورسله، ويجب أن نعلم أيها األحباء أن الوصية 

األخرية لربنا يس��وع املس��يح كانت هي العمل األول للتالميذ وكل خلفائهم في��ام بعد، وهذه نقرأ عنها يف 

وحِ  ُدوُهْم ِباْس��ِم اآلِب واالِبِْن والررُّ إنجي��ل معلمن��ا متى األصحاح ۲۸ : »اذَهُب��وا وتَلِْمُذوا َجِميَع األَُم��ِم وَعمِّ

هِر«، هذه هَي  الُقُدِس، وَعلُِّموُهْم أْن يَحَفظُوا َجِميَع َما أْوَصيُتكُْم بِه. وَها أنَا َمَعكُم كُلَّ األيَّاِم إىَل انِقَضاِء الدَّ

الوصية األخرية لربنا يس��وع املس��يح لتالميذه وكلّفهم أن يُطبقوها ويعيشوا بها، وصارت هذه الوصية هي 

العم��ل األول للكنيس��ة وللخدمة يف كل زمان، ودعوين أرشح لكم ه��ذه املالمح الخمس التي توضح طبيعة 

الكرازة والخدمة والبشارة والتعب وعمل الكنيسة بصفة عامة.

الُبعد األول: اذهبوا
كلم��ة »اذهبوا« تعني الُبعد الجغرايف، اذهبوا إىل املس��كونة كلها، وهذا نقرأه عن التالميذ والرس���ل كيف 

ذهبوا رشًقا وغربًا وشامالً وجنوبًا وكان من نصيبنا أن يأيت إلينا القديس العظيم مار مرقس الرسول الطاهر 

والشهيد، ويكون هو كاروز بالدنا الحبيبة مص�ر ، هذا الُبعد الجغرايف هو بُعد هام جًدا أن الكرازة والخدمة 

ليس��ت س��اكنة أي أننا ال نستقر يف أماكننا وكفى ، الكرازة والخدمة تعني االنطالق والذهاب إىل كل مكان ، 

وهذا ما نشهده يف خدمة األنبا باخوميوس لهذه اإليبارشية التي أعطاها اللَّه له، كأوسع إيبارشية جغرافًيا، 

فاإليبارش��ية إن كانت تش��مل البحرية ومرىس مطروح وبعض أجزاء من اإلسكندرية ومن املنوفية باإلضافة 

إنجيل هذا الصباح أيها األحباء يذكر لنا إرسالية 

التالميذ االثني عرش، والتالميذ والرسل الذين 

اختارهم ربنا يس��وع املسيح لكيام يخدموا يف 

نطاق املس��كونة كلها، اختارهم عىل دفعتني: 

الدفع��ة األويل كانت يف إنجي��ل معلمنا متى 

األصح��اح العارش وكلها كان��ت تخص التالميذ 

االثني عرش وكله��م كانوا يه��وًدا. أما الدفعة 

الثاني��ة فه��َي التالميذ والرس��ل الس��بعني يف 

إنجيل معلمنا لوقا األصحاح العارش كان منهم 

يهود ومنهم دخالء، وهؤالء أرس��لهم وكلّفهم 

 مبس��ئوليات واضحة وهذه املسئوليات تتجدد 

ع��رب األجيال وعرب القرون إىل أن يأيت املس��يح 

مرة أخرى.

إىل دول الش��امل اإلفريقي فهذه كلها مناطق جغرافية شاسعة ويجب أن تكون الكرازة فيها »اذهبوا«، نقرأ 

خالل هذه الخمس��ني عاًما، كيف ذهب نيافة األنبا باخوميوس إىل البالد والقرى والنجوع ومناطق الصحراء 

وإىل كل مكان ليك ما يعمل وينفذ ويُطبِّق امللمح األول يف إرسالية الخدمة، العمل األول للخادم أنه ال يقف 

يف مكان بل ينطلق وهذا االنطالق يشمل ما نسميه باالفتقاد، افتقادهم يف كل مكان حتى يف أصغر األماكن 

ويف أصغر التجمعات حتى لو كانت مسافة كبرية جًدا، من أجل أرسة أو من أجل فرد.

واألنب��ا باخوميوس يتكلم دامئًا عن العظة التي تقول: »كل مكان تدوس��ه بطون أقدامكم يكون لكم«، عىل 

اعتبار أن اتس��اع الخدمة واإليبارش��ية كانت تحتاج من كل خادم ومن كل كاهن ومن كل خادمة ومن كل 

إنس�ان يعمل يف كرم اللَّه أن يص�ل ويفتقد كل أحد، مس�احة كبرية جغرافًيا، والناس فيها متناثرون يف أماكن 

كثرية وليسوا متجمعني يف مكان واحد، ممكن الخادم يسافر ساعة واثنني وثالثة لىك ما يفتقد أرسة يف مكان 

ما.

الُبعد الثاني: تلمذوا
تلِمذوا تعني الُبعد البرشي، بيننا كبرش تُوجد عالقات كثرية: إخوة - أزواج - زوجات - أبناء - جدود - ص�داقة 

- زمالة - معرفة - جرية، هذه كلها عالقات جيدة ولكن ِمن أس���مى العالقات البش���رية هي عالقة التلَمذة، 

والتلَمذة تعني اإلحس��اس الش��خيص من اإلنس��ان باآلخر، مثل املدرس يف املدرس��ة، لو مل يش��عر بتالميذه 

الصغار وكيف يُساهم يف تكوينهم الفكري واملعريف، س�وف ال يعرف كيف يقدم لهم العلم والربية والتنشئة 

املطلوبة. التلمذة هَي أحد أساس��يات الخدمة، فالعالقات الروحية الت��ي تربطنا جميًعا هي عالقات األبوة 
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يه بعالقات التلَمذة، وما أش��هى وما أبهى اإلنسان الذي يتتلمذ عىل يد الكبار والشيوخ،  والبنوة أو ما نُس��مِّ

ويتعلم وميتص منهم هذا الرحيق الروحي، وعمل اللَّه الذي يعمل يف القلوب ويف النفوس. 

عندما نقرأ يف بس��تان الرهبان عبارة : »س�أل أخ ش��يخ«، يسأل ليك ميتص منه الحياة الروحية وحياة الربية 

وحياة الوصية وحياة الفضيلة، وما أش�هى أن يض�ع الكاهن والخادم هذا االعتبار يف خدمته، فتكون خدمته 

مبنية عىل مبدأ التلمذة.

والتلمذة ليس���ت يف الكتب أو الدراس���ة فقط لكن التلمذة هي حياة روحية تجعل من كل إنس��ان يصري 

باتضاعه ُمتعلِّاًم. فالتلمذة تحتاج من التلميذ أن يكون ُمتض�ًعا ليك ما ميتص ويتشبع ويلتقط ويتعلم كل ما 

يتعلمه من الذين يتلمذونه، ألن التلمذة ال تكون إال باالتض�اع ، ألن اإلنسان لو اعترب نفس�ه يعرف كل يشء 

تكون النتيجة أنه ال يستطيع أن يكون تلميًذا ، فاإلنس�ان الناجح هو الذي يصري تلميًذا طول عمره ويتعلّم 

عىل الدوام وتكون حواسه مستعدة أن تلتقط وتتعلّم.

هناك ش��خص يس���د منافذ املعرفة يف ذهنه، وشخص يريد أن يتعلّم ويعيش ويفهم، يريد أن يعرف، وهذا 

كله يكون من خالل اتضاع اإلنس��ان. ونحن يف شهر أُمنا العذراء مريم نسمع عنها عندما أتت إليها البشارة، 

أنها قالت: »هوذا أنا أََمُة الرب ليكن يل كقولك«. أنا صحيح مش عارفة ومش فاهمة لكن »ليكن يل كقولك«.

نياف��ة األنب��ا باخوميوس يف خدمته يف املناطق الكث��رية ويف الكنائس الكثرية، ال تنظ��روا فقط إىل املباين وإىل 

إنشاءات الكنائس، ولكن األهم من ذلك هو التلمذة، فالبرش دامئًا قبل الحجر. أتذكر يف يوم من األيام أرسلنا 

األنبا باخوميوس ليك نعمل فص�ول إعداد خدام يف مناطق الصحراء مبكًرا جًدا، قبل أن يكون هناك كنيس��ة، 

وقبل أن يكون هناك عمل ... وذهبنا هناك وبدأنا نجمع أوالًدا وبناتًا من القرى ليك نبدأ نعلمهم فص�ل إعداد 

خدام ، وكان ميعادنا الس��اعة 4 ، األنبا باخوميوس من اهتاممه ومن غرية قلبه وجدناه هناك الس�اعة أربعة 

إال خمس���ة، وده من غريته ومن اهتاممه، قد أىت لريان��ا ويتأكد أننا موجودون وبدأنا ونظّمنا العمل... مكثنا 

أسبوع يف هذا الفصل وأىت مرة أخرى يف نهاية األسبوع ليك ما يرى نتيجة العمل، هذا الكالم منذ سنني كثرية.

األنبا باخوميوس عندما أنش���أ الكلي��ة اإلكلرييكية كانت بقصد التلمذة الروحي��ة، وعندما عقد اجتامعات 

الخدام كانت للتلمذة الروحية، واأليام الروحية للخدام أو للش����باب أو التكريس أو املكرس���ات كلها من 

أجل التلمذة الروحية ، وما أجمل أن يحيا اإلنس��ان تلميًذا ويتعلم عىل الدوام. لذا الُبعد الثاين هو التلَمذة 

فالبرش دامئًا قبل الحجر.

الُبعد الثالث: عمدوا
»عمدوهم ِباسم اآلب واالبن والروح القدس«. رس املعمودية هو أول إجراء كني تقدمه الكنيسة لإلنسان، 

ليس مقصود بها املعمودية فقط لكن مقص�ود بها كل الحياة الكنسية، هذا نسميه البعد الكنس�ي، عمدوهم 

هذه هي البداية ، بداية أول رس ، وبقية األرسار واملامرس��ات الطقس��ية واألعياد واملناسبات واألصوام تأيت 

بعد ذلك. كيف تصل الكنيس��ة إىل كل إنس��ان؟ كيف ننقل الكنيس��ة لكل قلب؟ فكرة املذبح املتنقل أحد 

روادها هو األنبا باخوميوس، عندما وجد أن البحرية فيها قرى كثرية جًدا، فيها حوايل ۱۰ ٪ من نس��بة قرى 

الجمهورية، وهذه القرى بعضها فيها أعداد محدودة جًدا من األرس القبطية، فكيف تص�ل لهم الكنيس���ة؟ 
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ل، وانتقلت الفكرة إىل إيبارشيات كثرية  لكن ممكن كاهن وخادم يذهبوا لعمل خدمة من خالل املذبح املُتنقِّ

يف الخدمة ليك ما تغطي االحتياج. 

كلمة » عمدوهم« معناها انقل الكنيس�ة بكل ما فيها بحيث يصري كل إنس�ان كأنه كنيسة متحركة يف مكانه 

ويصري كل بيت كأنه كنيسة، ويشء مهم أن تكون قلوبنا هَي مذابح للَّه، وكيف يوجد هذا املذبح يف قلبك، 

وكيف يكون يف كل بيت مذبح عائيل ويصري كل بيت يرتفع بالروح، والكنيس���ة ليس��ت فقط مباين ولكنها 

حياة يعيش��ها اإلنسان، وهذا امللمح واضح جًدا يف خدمة األنبا باخوميوس س�واء داخل مرص أو خارج مرص 

يف الخدمة التي اؤُتَِن عليها يف الشامل اإلفريقي.

الُبعد الرابع: علِّموا
الُبعد التعليمي، اللقب األول الذي أخذه ربنا يسوع املسيح هو املعلم الصالح، وعندما اختار التالميذ قال: 

يهم تالميذ. بطرس الرسول  أنا س��وف أعلمكم ليك تصريوا ُمعلِّمني، لكن تظلوا تالميذ، واىل اليوم نحن نُس��مِّ

يهم تالميذ إىل الي��وم. »علِّموهم جميع ما  ويوحن��ا الرس��ول ويعقوب الرس��ول، القامات الكبرية دي نُس��مِّ

أوصيتكم به«، هذا تعبري عن أمانة التعليم، التعليم يف كنيستنا له تاريخ طويل جًدا ومستقر داخل كنيستنا، 

وكنيس��تنا بتاريخه��ا الطويل الذي ميتد عرشين قرنًا م��ن الزمان فيها التعليم وفيه��ا اإلميان وفيها الالهوت 

والعقيدة وكل هذا مس��تقر وثابت مثل اس��تقرار الجبال، قد تالحظون اليوم مع انتش��ار امليديا، ناس تقول 

كالًما كثريًا، كل هذا نضعه عىل جانب ... ملاذا؟ ألن كنيستنا كالجبل الراسخ والتعليم فيها مستقر من القرون 

األوىل وعقائدنا والهوتنا ومعرفتنا وإمياننا ثابت، وال ميكن أن يأيت إنس���ان بعد ۲۰ قرنًا من الزمان ويخرع 

اخراع آَخر ويقول: أنتم كنتم تسلكون الطريق الخطأ قبل ذلك. كل هذا كالم يف الهواء وال يساوي شيًئا. 

علِّموهم جميع ما أوصيتكم به: وصية املسيح أوالً يف الكتاب املقدس، ثم انتقلت إىل الحياة الكنسية وانتقلت 

إىل التعلي��م بكل ص�وره. واألنبا باخوميوس اهتم بالتعليم للغاية يف مجاالت كثرية، فهناك اجتامعات خدام، 

واجتامعات ش�باب، واجتامعات لألُس�ر والعائالت، وهذه الص�ورة تقدم املعرفة التعليمية بالص�ورة السليمة 

لها ، هذا هو الُبعد التعليمي وهو بُعد أس�اس�ي أن يصري اإلنسان يف األول تلميًذا ثم معلاًم ، واإلنسان يعيش 

هاتني الحياتني، هو معلِّم لكنه تلميذ يف نفس الوقت، يتبقى الُبعد الذي يربط هذه كلها.

ة اللهَّ »ها أنا معكم كل األيام وإلى انقضاء الدهر« الُبعد اخلامس: مَعِيهَّ
ه��و بُعد َمعيَّة املس��يح، أنت تعمل وتخ��دم، وأنِت تعملني وتخدمني ولكن خدمتن��ا كلها ال تنجح إال مبعية 

املسيح، برفقة املسيح حتى يف أزمنة الضيق وأزمنة التعب، »حتى إن رست يف وادي ظل املوت ال أخاف رًشا 

ألنك أنت معي«، يف هذا البعد، احسايس أنني أتحرك ومسيحي يتحرك معي.

األنبا باخوميوس بدأ خدمته كام عربَّ البابا شنودة من »مفيش« ، مل يكن هناك كيان إيبارشية، مل يكن هناك 

إمكانيات، ومل يكن هناك الكثري من األشياء، لكن بروح اإلميان »البعد اإلمياين«، انطلق وبدأ، ورمبا تتذكرون 

أنه يف س��يامة األنب��ا باخوميوس عام 1971، قال علي��ه رئيس ديره املتنيح نيافة األنب��ا ثاؤفيلس: »األخ ده 

اتظَلم«، ألنهم بعتوه إىل البحرية، والبحرية دي فيها إيه؟

لكن بروح اإلميان القوي وبروح االستعداد والرجاء وطول البال والزمن، ها نحن نأيت إىل العام الخمسني وإىل 

منتهى األعوام ونرى عجًبا يف هذه اإليبارشية يف كل ناحية، هذا هو روح اإلميان. اللَّه يف محبته يعطينا هنا 

يف البحرية ويعطي للكنيس�ة كلها منوذًجا أص�يالً عن البداية التي بدأت من » مفيش« والبداية الصغرية جًدا، 

وكأنها البذرة التي ُوِض�َعْت يف األرض الجيدة بواس��طة زارع جيد، ثم امتدت بالجذور وبالثامر يف كل زمان، 

ومكان، ونشهد نهضة كبرية يف هذه اإليبارشية الواسعة.

»الُبعد اإلمياين«، يعني أننا ال نعمل وحدنا أو بفكرنا أو بإمكانياتنا، لكن ممكن حاجة بس��يطة أضعها يف يد 

املسيح باإلميان تصري وتكفي آالف، كام يف معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتني. 

ه��ذه املالمح الخمس أو األبعاد الخمس���ة هي إرس���الية الخدمة التي يتحدث عنه��ا إنجيل هذا الص�باح 

املبارك.

ونح��ن نحتفل هذا العام الخمس��ني، نحتفل بعمل اللَّه الواس��ع جًدا، اللَّه من محبته لن��ا يقدم لنا النامذج 

الناجح��ة ، تقوي إمياننا ، النامذج الناجحة مثال األنب��ا باخوميوس تُعطي لنا رجاء وتعطي لنا أمالً إنك تبدأ 

صغريًا وتكرب مع األيام، وتشتغل واللَّه يعمل عىل يديك عجائَب ومعجزات، وتعطينا صورة حية عن كنيستنا 

القوي��ة، وكي��ف أننا يف القرن الواحد والعرشين منذ أن جاء القديس مارمرقس الرس���ول وعمل الكنيس���ة 

وعمل الروح القدس فيها ميتد وينترش ويتسع. 

من املمكن أن يكون من بركات اللَّه الكثرية أنه أعطى نيافة األنبا باخوميوس اإليبارشية التي فيها مسقط 

رأس القديس مارمرقس الرس�ول يف ليبيا، وبركة القديس مارمرقس حلَّت، وكأن يف هذه اإليبارشية كرازة 

مرقسية، مثال للكرازة املرقسية عىل مستوى العامل كله، نحن نشكر اللَّه يا إخويت األحباء ومنجده ونذكر 

عمله العظيم الذي عمله ونُصيل من أجل سيدنا أن اللَّه يُعطيه الص�حة ويس�نده مبعونته ويُعطيه بركة 

 األيام وبركة العمر ونحن ُمتمتعون بوجوده عىل الدوام.
 إللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإىل األبد.
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مشوار التفوق مشوار طويل للغاية، ولكن  ال بد من اإلرصار عليه. أعجبنى ما قاله دكتور رشاد »إنه عندما 

ذهب إىل فرنس��ا .. مل يجد ما  يبحث عنه ، ألنها بلد صناعية«، اس��تكمل كفاحه حتى يصل لهذا اليوم الذى 

نحتفل به جميًعا، إن أكرث ما مييز د. رشاد ىف متيزه العلمى هو سعيه الكبري لخدمة وطنه.

ونكرم أمر هام أن املحلية هى التى تتقدم بنا إىل العاملية، كام استمع دكتور رشاد ألستاذه إنه يأخذ مشكلة 

محلي��ة ويتعامل معها بطريق��ة دولية، هذه نظرة هامة جًدا لتقدم املجتم��ع املرصى ىف كل املجاالت. كيف 

نتقدم من املحليات إىل العامليات، أُحيي دكتور رشاد برسوم عىل محبته للوطن عىل ما قدمه من علم وخربات 

وكتابات واكتش��افاته ومؤلفاته ملرص وتخدم العامل كله، إن تكري��م اليوم هو مثار رحلة من التعب واالجتهاد 

لزمن كبري وكفاح لس��نوات وبحث ودراس��ة. إن هذا اللطف اإلنساىن الذى نراه ىف د. رشاد هو ما جعله اليوم 

يُكَرَّم بجائزة تحمل اس��م مثلث الرحامت قداس��ة البابا ش��نودة الثالث، هذه القامة املرصية العظيمة الذى 

نحتفل اليوم بالتذكار العارش لنياحته لِاَم متّتع به من حب املرصيني جميًعا، ولِاَم قّدمه من حب وإنسانية.

م مناذج ىف كل املجاالت، مرص بتاريخها وحضارتها وأبنائها كانت سيدة العامل قبل امليالد  نحن نرى بالدنا تقدِّ

وىف القرون األوىل. من األمور الهامة تكريم الكنيس��ة عامل ىف الطب، ألن الكنيس��ة لها دور اجتامعى بجانب 

الدور الروحى. األديرة التى نشأت عىل أرض مرص، والقديس مارمرقس آىت إىل مرص ىف القرن األول امليالدى 

وأسس مدرس��ة اإلسكندرية الالهوتية، وىف هذه املدرسة كان يدرس العلوم الالهوتية والرياضيات والفلك. 

ىف تاريخ األديرة تم اكتش��اف علم الوراثة كان ىف األديرة عىل يد الراهب النمس��اوى مندل الذى كان يزرع 

البس��لة ىف أروق��ة الدير، ومن خالل الزراعة اكتش��ف قوان��ني مبدأ علم الوراثة. الكنيس��ة ىف تاريخها تهتم 

وتشجع القامات العلمية الكبرية. 

ِباسم الكنيسة والحضور نفرح جميًعا أن نُكرم عاملًا جليالً األستاذ الدكتور/ رشاد برسوم ىف املركز الثقاىف، 

نفرح بهذا التكريم ونسعد ونتعلم منه ىف حياتنا والنموذج الطيب الذى ميكن أن نُقدمه لكل أبنائنا.

مربوك هذا التكريم، فهنيًئا لألستاذ الدكتور/ رشاد برسوم هذا التكريم املستحق. أشكركم كثريًا.

منح جائزة البابا شنودة للحكمة للدكتور رشاد برسوم
 17 مارس 2022

املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة

أرح��ب بكم أيه��ا األحباء ىف احتفالي��ة تكريم قامة 

من قامات الوطن الت��ى أحبت الوطن وعملت فيه 

وتتدرج��ت فيه. أش��كر حضوركم جميًع��ا ىف هذه 

األمس��ية املرصية التى نفرح أن أرضنا الطيبة تنتج 

وتثمر هذه الثامر العظيمة التى ترفع ش��أن الوطن 

واملواطن.

 اس��تمعنا إىل رحل��ة الحي��اة الطيب��ة والجميلة من 

د/ رش��اد برس��وم، نتعلم فيه��ا الكث��ري. أوالً نتعلم 

االجتهاد الش��ديد، وال يوجد مث��ر إال بالتعب والزرع 

والدموع. 

تكرمي األمهات املثاليات
21 مارس 2022

املركز الثقافى القبطى األرثوذكسى - القاهرة

 ، أرح��ب ِبكُنَّ جميًعا أيته��ا األمهات املثاليات املرصيات ىف هذه األمس��ية الجميلة التي نحتف��ل فيها ِبكُنَّ

ونحتفل بعيٍد محبوٍب لكل بيت ىف مرص »عيد األم« أو »عيد األرسة« و »عيد الربيع«.

كن��ت أتأمل ملاذا كلمة »أُم« هَي كلمة غالية وحلوة نوقرها ونحرتمها ونش��عر بها؟ وجدت أن هذه الكلمة 

تتك��ون من ح��ريف »أ« و »م«، وفكرت تُرى ماذا يخت��رص هذان الحرفان؟ فوجدت العبارة املش��هورة »اللَّه 

محبة« فصارت كلمة »أُم« هَي اختصار »للَّه محبة«. محبة اللَّه التي تنسكب لكل إنسان ويشعر بها اإلنسان 

من خالل األم. كل أم هَي أم مثالية واألم التى تُسِعد بيتها وتُريب أبنائها وتدير حياتها، بال شك هى أُم مثالية، 

واألمهات الحارضات معنا ىف هذه الليلة ُهنَّ أمهات مرصيات يُشكِّلن قامات كثرية ىف املجتمع املرصي، وُهنَّ 

ميثلن عينة من األمهات، ومام يفرحني كثريًا أن كثريًا من مؤسس��ات الدولة ووزاراتها تهتم بعيد األم وتُكرم 

األمهات، كل مؤسسة ووزارة يف مجالها، ألن يف الحقيقة كل أم هي أم مثالية. 

أتذكر حكاية لراهب ىف الدير له 40 س��نة ىف الرهبنة، وكان قد تخّرج من كلية الهندس��ة وصار رجالً كبريًا يف 

السن، وذات يوم أخربوه أن والدته مريضة جًدا ويجب أن يزورها يف املستشفى، فذهب إليها ىف املستشفى، 

وكان ل��ه زم��ان كثري مل يقابلها، وكانت ُمتأملة جًدا، ولكنها عندما رأته ربَّتت عىل كتفه وس��ألته: هل تناولت 

الغداء يا ابنى؟
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فقد نسيت تعبها وآالمها، وكل ما اهتمت به هو تناوله للغداء، فهذا هو اهتاممها، وقد تنيحت هذه السيدة 

بعدها بأياٍم. 

هناك قصة أخرى عن شخص اجتهد يف التعليم وصار إنسانًا يُجيد لغات كثرية، وعمل ىف مؤسسة كبرية تقوم 

برتجمة الكتاب املقدس إىل لغات كثرية، فسأله أحد ذات مرة: ما هَي أكرث ترجمة تحب أن تقرأ بها الكتاب 

املقدس؟ فابتسم قائالً: »أظن ان أجمل ترجمة هى ترجمة أمي«، وكانت أُمه ذات معرفة محدودة بالقراءة، 

لكنه رأى الكتاب املقدس مقروًءا يف هذه األم. 

ل صدمات الحياة،  م املحبة. األم هَي املعلم األول ىف تحمُّ كُل أُم هَي رسالة محبة اللَّه لإلنسان، ومن خاللها تُقدِّ

فحياة اإلنس��ان بها أيام صعبة وأيام س��هلة وحياة مليئة بالصعوبات والضعفات واالنكسارات واالنتصارات، 

والحام��ي والحاف��ظ من كل هذا هى األم التى تقدم صورة االحتامل، وه��ى صورة مهمة جًدا ألن الحياة ال 

متيش عىل هوى اإلنسان، لكن األم تقدر أن تقدم صورة هذا االحتامل الجميل إىل أن يعرب اإلنسان. األم نبع 

للفرح والرجاء، فكلنا، بال استثناء، نحب ونشتهي ابتسامة األم. واألمومة الغالية تتولد من خالل نظر الطفل 

الوليد إىل عني أمه، وتكرار االبتس��امات املتبادلة بينهام. األم يف البيت هي س��بب الفرح بالحقيقة، والزوجة 

عندما تكون س��عيدة، تجعل البيت كله سعيًدا، واألم، حتى لو هناك ضغطات اقتصادية أو اجتامعية، لكنها 

بالنعمة التي يُعطيها لها اللَّه تقدر عىل ترميم هذه الثغرات التي توجد يف الحياة فهي نبع رجاء.

إن نج��اح االب��ن أو االبنة ىف حياته، تظهر فرحته ىف وجه األم وابتس��امتها وفرحتها الكبرية بأن ابنها أو ابنتها 

تقدم دراسًيا أو حياتًيا أو اجتامعًيا، فهى دامئًا نبع الفرح. 

مه األم ألبنائها يف كل املناس��بات  وأخريًا أود أن أقول أن أجمل حاجة يف األم هو حضنها، فالحضن الذى تُقدِّ

هو ملجأ األمان والطأمنينة والش��عور املريح لإلنس��ان، وإن كانت األم هى محبة واحتامل وفرح، فهَي أيًضا 

أمان لكل إنسان فينا. سعيد أن أشرتك معكم يف احتفالية املركز الثقايف ومشاركة كل األمهات. 

أقول لكل أُم كل سنة وأنِت طيبة، ربنا يعطيِك الصحة ويفرحِك بكل يشء، حتى لو كنِت واجهتي صعابًا مثل 

أخواتنا الالىئ فقدن أزواجهن، سواء ىف القوات املسلحة أو الرشطة الوطنية، فقد صاروا أبطاالً ولوال دماءهم 

التى قّدموها لَاَم وصلت مرص لِاَم فيه من ازدهار يزداد عاًما عن عام. 

كل سنة وأنِت طيبة يا ماما، كل سنة وأنِت فرحانة، ونحن فرحون بِك، وبوجودِك، وبكل قصة فيكن التي هَي 

، دامئًا فرحانني  قصة ألم مثالية مكافحة نفرح بها، وهذا أقل ما تقدمه الكنيس��ة أو أى مؤسس��ة احتفاالً ِبكنَّ

ودامئًا يف صحة وس��عادة ويف فرح��ة بكل الثامر التي تقدم عىل يديِك، ونراك��ن دامئًا بخري وصحة مبتهجات 

بدوركن يف مجتمعنا املرصي. أشكركم جميًعا. 
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خطــاب املحبة األخــوية بـني 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية

10 مايو 2022

القاهرة

األخ العزيز يف املسيح صاحب القداسة البابا فرنسيس، يطيب يل أن أهنئ قداستكم بعيد قيامة ربنا ومخلصنا 

يس��وع املس��يح الذي مبوته داس موتنا وبقيامته أقامنا. إن قيامة املس��يح هي التي ترشدنا إىل احتامل األمل 

عِب ولألَُمِم«  َل ِقَياَمة األْمَواِت، ُمزِمًعا أْن يَُناِدَي ِبُنوٍر للشَّ كام قيل به يف األنبياء »إْن يُؤلَِّم املَِسيُح، يَكُْن ُهَو أوَّ

)أع 26 : 23(. ذل��ك الن��ور الذي يُنري لن��ا معرفته واختباره يف حياتنا كل يوم وكل س��اعة، فنقول مع بولس  

ة ِقَياَمِته، ورَشِكَة آالَِمِه، ُمتَش��بِّهاً مبَوتِِه« )يف 3 : 10(، ث��م أود أن أطمنئ عىل صحة  الرس��ول: »ألعرَِف��ُه، وُقوَّ

قداس��تكم الغالية ُمصلًيا إللهنا الصالح أن مينحكم قوة وعافية عىل ق��در قوتكم الروحية وقامتكم العالية، 

وأن يطيل حياتكم اململوءة باألمثار الصالحة ثالثني وستني ومائة.

ويف إطار احتفالنا بيوم املحبة األخوية 10 مايو من كل عام، أهنئ قداس��تكم وكل الكنيس��ة الكاثوليكية. كام 

أُهنئ كنيس��تي القبطية أيًضا بهذا التذكار والتقليد الذي هو بحس��ب قلب الرب يسوع إذ أن »َمَحبَّة املَِسيحِ 

تَحرُصُنَ��ا. إْذ نَحُن نَحِس��ُب َهَذا: أنَّ��ُه إْن كاَن واِحٌد َقْد َماَت ألْج��ِل الَجِميعِ... َك يَِعيَش األحَي��اُء ِفياَم بَْعُد الَ 

ألنُفِسِهْم، بَْل لِلَِّذي َماَت ألجلِِهْم وَقاَم« )2 كو 5 : 14 – 15(. وبذلك االحتفال األخوي تظهر فينا محبة املسيح، 

بل وتحرصنا. ويظل احتفالنا هذا مرتبطًا بزمن عيد القيامة التي تجلَّت فيها محبة املسيح لنا جميًعا... ويزيد 

فرحتنا بهذا اليوم يف هذه السنة أنه جاء بعد أن توقفنا العامني املاضيني بسبب انتشار الجائحة والتي عمَّت 

العامل كله وراح ضحاياها باملاليني ومصابوها مبئات املاليني.. حفظكم املسيح من كل رش.

ال تقف املحبة عند أي حدود بل متتد لتش��مل مجتمعنا الذي نعيش فيه س��ويًا مس��يحيون ومسلمون عىل 

محبة متبادلة يف إطار ش��عبي، وأيًضا مؤس��ي يتمثل يف »بيت العائلة«، الذي يجمع رجال الدين املسيحي 

واإلسالمي وأيًضا رجال وسيدات من ذوي الفكر والتأثري للتقارب والتفاهم يف إطار من املحبة. بل وتستمر 

من ناحية أخرى جهود »مجلس كنائس مرص« يف التنسيق بني الكنائس املتنوعة يف مرص لتوحيد أعامل خدمة 

مجتمعنا ونرش ثقافة املحبة والسالم فيه. هذا وأطلب من قداستكم الصالة العميقة من أجل نجاح اجتامع 

الجمعية العامة ملجلس كنائس الرشق األوسط والذي يُعَقد هذا الشهر يف مرص، وهَي املرة األوىل يف ضيافة 

كنيستنا القبطية األرثوذكسية. 

ع بسيدتنا وملكتنا كلنا وفخر جنسنا العذارء القديسة مريم أن ينجح االجتامع  ونُصيل ونطلب بإميان ونتشفَّ

يف إمن��اء روح املحبة وحلول الس��الم، وبخاصة يف مناطق النزاع��ات والرصاعات، ليس فقط يف منطقة الرشق 

ْم  األوسط بل ويف كل العامل، ويف األزمة األوكرانية التي نأمل أن تنتهي رسيًعا، حتى إذا ما حان الوقت »نََتقدَّ

ِبثَق��ٍة إىَل َع��رِش النِّعَمِة لِ��َ� نََناَل َرحَمًة ونَِجَد نِعَمًة َعْوناً يِف ِحيِنِه« )ع��ب 4 : 16(، وإذ لنا الرغبة ذاتها أن 

نتقدم بثقة إىل عرش النعمة وبضمري صالح أمام املسيح، نسعى بقدر طاقتنا يف مواجهة الضعفات املعارصة 

التي تزداد يوما بعد يوم بس��بب االبتعاد عن ش��مس الرب الرب يسوع، مام جعل العامل يدور حول نفسه يف 

ظُلمة ش��ديدة، ال مييز االتجاهات ويغرق يف تش��ويه الطبيعة اإلنس��انية الرفيعة التي هَي عىل صورة اللَّه 

ومثاله، بخلق قناعات واهمة عن املثلية الجنسية والعالقات غري الطاهرة والتحول الجني والتفكك األرُسي 

واإللحاد، »ألن أموره غري املنظورة تُرى منذ خلق العامل، ُمدَركة باملصنوعات قدرته الرسمدية والهوته حتى 

أنهم بال عذٍر ... وبينام هم يزعمون أنهم حكامء صاروا جهالء« )رو 1 : 20، 22(.

ل��ذا أطلب من قداس��تكم أيًضا أن تُصلُّوا كثريًا معن��ا حتى يرفع اللَّه تلك الرشور عن العامل، ويرس��ل فعلة 

لحص��اده املتكاث��ر؛ خداًما للكلمة ينريون بنور قيامته كل العامل، ويرش��دون بالق��دوة واملحبة أجياالً، نحن 

مس��ئولون عنها للخالص وأمام املخلص. نُصيّل من أجل خدام عىل مثال س��يدهم يف التواضع والبذل واملحبة 

غري املرشوطة. نُصيّل من أجل خدام تسكن فيهم كلمة اللَّه الحية الفعالة التي هَي أمىض من كل سيف ذي 

حَدين، وخارقة إىل مفرق النفس والروح وُمميزة أفكار القلب ونياته )من عب 4 : 12(. 

أخي أُكرر تهنئتي الثنائية لقداس��تكم بعيد القيامة ويوم املحبة األخوية، راجًيا لكم أيام خامس��ني مقدس��ة 

هادئة، وصحة وافرة؛ ومصلًيا من أجلكم، كام أثق أنكم تصلون من أجل ضعفي.
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افـتتاح اجلمعية العـامـة ملجلس كـنائس الشـرق األوسـط
16 مايو 2022

لوجوس - دير األنبا بيشوى

أصحاب القداسة والسيادة والنيافة اآلباء البطاركة واملطارنة واألساقفة والكهنة 

املسيح قام.. حًقا قام

يفرحنى كثريًا أن أرحب بكم عىل أرض مرص، التى تباركت بزيارة وُسكنى العائلة املقدسة ىف ربوعها، ويزيد 

م��ن فرحتى أن تكون إقامتكم املباركة ىف منطق��ة وادي النطرون الرتاثية القدمية املتجددة والعامرة بأديرتنا 

القبطية عىل مدى قرون الرهبنة، منذ أبينا األنبا أنطونيوس الكبري والقديس مقار مؤس��س الرهبنة ىف هذه 

املنطق��ة. وادى النط��رون حيث ملح النطرون الذى اس��تخرجه أجدادنا الفراعنة، واس��تخدموه ىف عمليات 

التحنيط املشهورة ىف التاريخ الفرعوىن.

يعت��رب وادى النط��رون محطة من محطات رحلة العائلة املقدس��ة، ومن أكرب تجمع��ات الرهبنة ىف التاريخ 

القبطى من كل ناحية، هذه املنطقة احتضنت عدًدا كبريًا من األديرة والقالىل والرهبان والنس��اك منذ القرن 

الراب��ع املي��الدى.. وكان ألهمية هذه املنطقة ىف تاريخ وحارض كنيس��تنا أن س��عينا جادين ألن يوجد مركز 

لوجوس البابوى الستضافة أحبابنا وضيوفنا الكرام ىف رحابة األجداد.. ونسك اآلباء.. وبركة العائلة املقدسة.. 

وهدوء طبيعة الصحراء.. ونقاء زرقة السامء.. وصفاء األجواء.

أرحب بكم ونحن ىف أفراح القيامة بكلامت بطرس الرسول: »ُمَبارٌَك اللُه أبُو َربَِّنا يَُسوَع املَِسيحِ، الَِّذي َحَسَب 

، ِبِقَياَمِة يَُسوَع املَِسيحِ ِمَن األمَواِت« )1بط 1 : 3( . َرحَمِتِه الكِثريَِة ولََدنَا ثَانَِيًة لرََجاٍء َحيٍّ

تلك الرحمة الكثرية التى للَّه اآلب، والتى بها ولدنا ثانية بقيامة الرب يسوع من بني األموات هى عينها التى 

متنحنا الرجاء الحى أمام تحديات كثرية يواجهها عاملنا املعارص بش��كل عام، ومنطقتنا الرشق األوسط بشكل 

خاص.. إذ تنمو يوًما بعد يوم أخبار الحروب والنزاعات وهجامت اإلرهاب.. ونتس��اءل كمسيحيني يعيشون 

وس��ط الحروب واملخاصامت، من أين تأيت؟ تلك التى تبدأ غالًبا داخل النفس البرشية الطامعة التى تطلب 

املزيد وال تكتفى.. النفس البرشية التى كربت ىف األنانية وتعظم املعيشة واالستهالكية املُفرِطة ىف كل موارد 

الطبيعة املتاحة لإلنسان ألجيال وأجيال.

تلك األطامع جعلتها تقع فريسة الطمع والشهوة والحسد والقتل والحرب.

تلك األطامع التى انتهكت الطبيعة وشوَّهت البيئة ومل تُدرِك معنى املسئولية عن الخليقة.. فقد وهب اللَّه 

اإلنس��ان منذ خلقه ُس��لطانًا عىل الطبيعة واملخلوقات، ال ليس��تنفدها ويستغلها اِس��تْغاَلالً رشيًرا بل ليكون 

مس��ئوالً عنها، ويرعاها، ويُنميها، ويحافظ عىل كل تفاصيل خلقتها الجميلة، ويحميها بل ويحبها.. فام كان 

منه إال أن أرهق الطبيعة من حوله باإلفراط ىف استغاللها ملرشوعاته واخرتاعاته ورفاهيته بشكل يكاد يكون 

أحمق.. فانقلبت الطبيعة عليه وصارت تلفحه بالحرارة الشديدة، وتُغرِقه األعاصري، أو توِقف عنه أمطارها، 

أو يَصَعقه جليدها.. كام صارت املوارد ش��حيحة بس��بب اإلفراط ىف استخدامها، نتيجة لذلك صار العامل كله، 

ومنطقتن��ا بصورة خاصة تعاين من الحروب والنزاعات، مام أدى ملش��كالت صعب��ة ىف ازدياد أعداد الالجئني 

واملهاجرين، ونشأة أجيال جديدة ال تعرف هويتها وال تعي معنى االنتامء .. كام اعتاد العامل معايشة العنف 

حتى صار ىف بعض املناطق مجرد ش��كل من أشكال الحياة اليومية، وصار القتىل والجرحى واملصابون مجرد 

أع��داد تزيد يوًما بعد يوم دون أن يُحرِّك العامل س��اكًنا تجاه هذه الكوارث.. وزادت معدالت الفقر والجهل 

واألمراض باإلضافة للجائحة العاملية وقسوة الظروف املناخية.. فساءت أحوال كثري من املجتمعات، وصارت 

كل يوم تعاين ويالت بسبب هذه األطامع وتلك الرصاعات..

نس��تنكر كل األفعال القاسية التى تنبذ الرحمة وتس��تهني بالحياة اإلنسانية التى هى هبة الله. نستنكر كل 

اعتداء عىل بالد آمنة ومجتمعات س��املة، نس��تنكر االعتداءات املتكررة عىل املقدسات املسيحية واإلسالمية 

ىف القدس.. ، وإذا كان امتحاننا كمس��يحيني أن نكون ىف وس��ط كل هذه ال��رشور ىف العامل، فنحن نؤمن أن 

اللَّه ضابط الكل وصانع الخريات ومحب لكل البرش.. نحن نجد أنفسنا أمام مسئولياتنا وتدوي داخل أنفسنا 

ضامئرنا التى يُحركها الروح القدس تقول لنا إننا أصوات الحق.. إننا كاملعمدان: صْوُت صارخٍ ىف برية .. برية 

وا طريق الرب واصنعوا سبله مستقيمة ..  هذا العامل ويقول للعامل: أِعدُّ

من هنا يأىت لقاؤنا بعنوان: »تش��ّجعوا أنا هو ال تخافوا..« وهى الكلامت التى ش��جع بها ربنا يسوع املسيح 

تالميذه.. وطأمنهم ملا كانت س��فينتهم ُمعّذبة من األمواج، كام تستشعر الكنيسة اضطرابات وأمواج العامل، 

ولكن الرب يطمنئ قلوبنا بكلامته ويشجعنا أن نكون نور العامل، وملح األرض، وكلمة الحق.. فالكنيسة هى 

حارسة األخالق ومنرب التعليم ومذبح الخدمة وحصن املحبة وغارسة الحياة األفضل.. نتشجع بكلامت الرب 
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لننطق بالحق ونعلن مواقفنا الثابتة أمام التحديات األخالقية التى باتت تُش��وِّه الطبيعة اإلنس��انية الرفيعة 

التى هى عىل صورة اللَّه ومثاله، بخلق قناعات واهمة عن املثلية الجنسية والعالقات غري الطاهرة والتحول 

الجنىس والتفكك األرسى والال أدرية واإللحاد.. وال ننساق وراء تربيرات واهية يزعم العامل أنها تربر الخطية 

والش��هوات.. إذ أن تلك املربرات متحو كلمة الحق وتحيد بالعامل ع��ن الطريق والحق والحياة وتبدله بالتيه 

واملوت.

فقد جبل اللَّه الطبيعة اإلنس��انية س��امية رفيعة ُمكلَّلة بالعقل والفهم والحكمة والنطق، حتى ما تس��تمر 

الحياة اإلنسانية ىف أرسة ومجتمع ووطن يتمتع بالحياة والطبيعة ويسعى نحو األبدية السعيدة، وقد أعلمنا 

اللَّه بقصده اإللهى من وجودنا ىف هذه الحياة، لذا يخطئ من يربر تلك الخطايا ويصري جاهالً وبال عذر.

نتفه��م أيض��ا تحديات العرص الت��ى تتمثل ىف تكنولوجي��ا ما بعد الحداث��ة التى نعيش فيها اآلن، تس��عى 

كنائسنا لالس��تفادة من شبكات التواصل االجتامعى كام تسعى لالستفادة من كل محركات البحث الحديثة 

واإلمكانيات الضخمة التى صارت تحت أيدينا بوجود اإلنرتنت، وقد س��اهم كثريًا ىف الخدمة والرعاية طوال 

وقت الجائحة، لكننا ندرك ىف الوقت نفسه خطورة تلك األدوات التى صارت تستخدم بطرق رشيرة ىف تدمري 

حياة األرسة والش��باب، بل واألطف��ال.. باخرتاق الخصوصية، ونرش األكاذي��ب، والدعوة إىل األفكار الخاطئة 

والشاذة.. بل وتحولت إىل صورة من صور اإلدمان وإلغاء العقل وجر الكثريين إىل اعتناق الخطأ، ونبذ العامل 

الحقيقى والواقع ىف مقابل العامل االفرتاىض والصورة.. مام يضع علينا مسئولية أكرب إذ أضاف لكنائسنا واجًبا 

ودوًرا إيجابًي��ا واضًحا ومؤثًرا أثناء األزمات.. ترعى كنائس��نا الفقراء، والضعفاء، واملتعبني والثقييل األحامل، 

ش��ني، والالجئني، واملحرومني، والذين لي��س لهم أحد يذكرهم .. علينا أن نحمل  واأليتام، واملنبوذين، واملهمَّ

تلك املسئولية تجاه مجتمعاتنا بفرح كام مسيحنا.. 

علينا أن نس��دد احتياجات الجميع مادية، ونفس��ية، والروحية أيًضا، بقدر استطاعتنا وبكل ما أوتينا به من 

جهد.. دورنا وخدمتنا ال تقف عند جنس أو نوع أو دين أو جنسية، بل متتد لتشمل كل إنسان.. نعرف جيًدا 

ن الحياة والوجود اإلنس��اىن...  معنى اإلنس��انية.. وندرك قيمة اإلنس��ان.. نحرتم عقيدة وفكر كل واحد.. نُثمِّ

م املعَوج .. ونعل��ن الحق ىف كل وقت.. هذه هى مبادئنا التى نؤمن بها  نرش��د الضال، ونُِعني الحائر .. ونُقوِّ

ونسعى لتحقيقها.

ىف ختام كلمتى أود أن أشكر كل من تعب ىف إعداد وخدمة هذا اللقاء ليظهر بالصورة التى تليق بكم جميًعا 

أحبائنا ىف املسيح وكل الضيوف. أود أن أشكرهم واحًدا واحًدا وواحدة واحدة، وأقول لهم من أعامق قلبى 

إنه لوال تعب محبتكم التي بال أبواق وال إعالن مل يكن هذا اللقاء لينجح.. شكًرا لكم... كام أختم مؤكًدا أننى 

أثق أن اجتامعنا هذا هو لتش��جيعنا بالرجاء بالروح القدس الس��اكن فينا، أُصيل أن تكون فرتة تواجدنا مًعا 

فرصة لتبادل املحبة ولعمل مثمر بناء، وللتأمل وللصالة والختبار نعمة الرب يس��وع العاملة فينا. كام أمتنى 

أن تنعموا عندنا بإقامة طيبة وأيام هادئة وأجواء سالمية.. أشكركم كثريًا.
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وخالل 3 س��نوات باركت العائلة املقدس��ة مرص من شاملها إىل جنوبها، ومن رشقها إىل غربها، لنحتفظ نحن 

ش��عبها به��ذه الربكة حتى اآلن ىف مواضع كثرية عىل أرضنا الغالية، تحم��ل أرضها بركة األديرة والرهبنة التى 

أسس��ها القديس أنطونيوس، مؤس��س الرهبنة ىف العامل كله وأدعوكم لزيارة دي��ره ىف صحراء البحر األحمر 

وزي��ارة مغارته ىف أعىل الجبل داخل الدير، وكذلك التمتع بأديرتن��ا القدمية والحياة الرهبانية العامرة فيها.

نرح��ب بكم كأحد قادة العامل ىف االهتامم بالقضايا اإلنس��انية، مثل رف��ض اإلجهاض، وحفظ البيئة، والدفاع 

عنها، وىف كنيستنا القبطية نصىل طقس تقديس مياه األنهار سنويًا، ونعلم اهتاممكم بالتعليم وتحتل بالدكم 

مركزًا متقدًما ىف هذا املجال، ونعلم أن قرينتكم الفاضلة كانت تعمل بالتدريس الذى هو أعظم رسالة لبناء 

اإلنسان. من بولندا خرجت مارى كورى التى حصلت عىل جائزة نوبل مرتني ىف الفيزياء والكيمياء، وخدمت 

العامل كله حتى آِخر يوم بحياتها، وأقامت لها بولندا متحًفا ِباسمها. نرحب بكم ىف مرص األرض التى شاركتم 

ىف إنقاذ آثارها، حيث شاركت بولندا ىف إنقاذ آثار النوبة، والتى تحمل »وارسوا« عاصمة بولندا متحًفا آلثارها 

وتاريخ كنيستها. 

مرص وبولندا لهام عالقات طويلة ولنا ىف بولندا جالية مرصية كبرية قبطية، ويحرض ىف رشف استقبالكم نيافة 

األنبا جيوفاىن أسقف الكنيسة القبطية هناك، أرجو لكم أن تستمتعوا ىف بالدنا مرص الجميلة اململوءة بعبق 

التاريخ، وكذلك الجمهورية الجديدة بكل ما فيها من آمال املستقبل وأهالً بكم. وأصىل من أجل سالم العامل 

وانتهاء الحروب. شكًرا لكم.

استقبال الرئيس البولندي اندجى دودا
٣0 مايو 2022

املقر البابوى - القاهرة

الس��يد الرئي��س اندجى دودا والس��يدة 

الفاضل��ة أغات��ا كورنه��اوزر دودا قرينته 

أن  أود  البداي��ة  ىف  املراف��ق،  والوف��د 

أرح��ب بكم ىف مق��ر الكنيس��ة القبطية 

األثوذكس��ية املرصي��ة، وِباس��م املجمع 

املق��دس أرح��ب بك��م هنا ع��ىل أرض 

م��رص، م��رص صاحب��ة التاري��خ الطويل 

والحض��ارات الغني��ة م��ن أول الحضارة 

الفرعونية والقبطية واليونانية والرومانية 

واإلس��المية والعربي��ة واإلفريقية، مرص 

الت��ى تباركت بزي��ارة العائلة املقدس��ة، 

والت��ى ذكره��ا الكت��اب املق��دس مئات 

املرات وقال عنها: »مبارك شعبى مرص«، 
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استقبال أبونا كيرلس األول بطريرك إريتريا
9 يوليو 2022

املقر البابوى - القاهرة

قداس��ة البطريرك أبونا كريلس بطريرك الكنيس��ة اإلريرتية التوحيدية األرثوذكسية، أرحب بكم ىف الكنيسة 

القبطية األرثوذكس��ية، وأرحب بالوفد املرافق لقداستكم، األس��اقفة والشاممسة واألمهات الراهبات. ِباسم 

الكنيس��ة القبطية نرحب بكم ىف هذه الزيارة األوىل، نفرح بزيارتكم كثريًا إىل بالدنا مرص، ونفرح بأننا نبدأ 

صفحة جديدة ىف تاريخ العالقات بني الكنيستني.

نفرح ألنكم تحملون اس��اًم عزيزًا علينا، ونحن ىف تاريخ كنيستنا يوجد ستة بطاركة يحملون اسم »كريلس«، 

الباب��ا كريل��س األول ىف القرن الرابع املي��الدى »عمود الدين« والبابا كريلس الس��ادس »رجل الصالة«، نفرح 

بوجودكم عىل رأس الكنيس��ة اإلريرتية األرثوذكس��ية، ونتذكر ىف زيارتكم كيف بدأ تكوين املجمع املقدس 

للكنيسة اإلريرتية ىف عام 1994، عندما قام املتنيح قداسة البابا شنوده الثالث بسيامة خمسة رهبان إريرتيني 

ليكونوا أس��اقفة، قداستكم واحًدا منهم، هنا ىف القاهرة وبدأ تكوين املجمع املقدس للكنيسة اإلريرتية هنا 

ىف القاهرة، واكتمل برسامة أول بطريرك إلريرتيا أبونا فيلبس األول عام 1998.

بدأت عالقات طيبة قوية بني الكنيستني تحت مظلة القديس مارمرقس الرسول، وكنيسة اإلسكندرية،  ونحن 

اليوم نس��تقبلكم ىف قلوبنا، نفرح بعودة الكنيس��ة اإلريرتية إىل أخواته��ا ىف الكنائس«األورينتال« الكنائس 

الرشقية القدمية، ونفرح أننا س��نبدأ صفحة جديدة، نس��عى أن تكون كنيس��ة إريرتيا كنيس��ة فاعلة ضمن 

الصوت األرثوذكي لكنائسنا الرشقية القدمية، نتمنى فيها أن يجتمع شمل كل اإلريرتيني ىف العامل كله تحت 

قيادة قداس��تكم واملجمع املقدس لكنيس��ة إريرتيا، نحن ننظر إىل املس��تقبل بعيون طيبة، ونريد أن نقوى 

عالقتنا جًدا.

الكنيس��ة القبطية باعتبارها الكنيس��ة القدمية التى تأسست ىف القرن األول امليالدى، وتضم تحت لوائها أكرث 

من خمسة عرش مليون قبطى، باإلضافة إىل اثنني مليون قبطى خارج مرص، ولنا كنائس قبطية كثرية ىف العامل، 

بعضها يقوم بخدمة أبنائنا اإلريرتيني املتواجدين ىف تلك البالد.

الكنيسة القبطية عىل استعداد أن تقوم بالتعاون الكامل مع كنيسة إريرتيا ىف مجاالت كثرية من أجل خدمة 

أبنائنا وأبناء املس��يح ىف كل مكان،  ننىس ما هو ماىض ومنتد إىل ما هو قدام وهذه الرس��الة أوجهها إىل كل 

أبناء كنيس��ة إريرتيا، أن ننظر إىل األمام بنظرة إيجابية، ونحاول أن نخدم ش��عب املسيح ىف كل مكان، أرجو 

أن يتم اجتامع بني الوفد القبطى والوفد اإلريرتى ملناقش��ة بعض األمور كخطة لتعاوننا ىف املس��تقبل، لدينا 

مس��ئولية كبرية..هى حفظ اإلميان األرثوذكىس، وأيًضا حفظ القوانني األرثوذكس��ية التى عاش��ت ىف كنائسنا 

ه لىك يكون له نصيٌب ىف  منذ القرون األوىل، نحافظ عىل حياة القداسة، ونحافظ عىل حياة الشعب.. ونُِعدُّ

السموات.

»هوذا ما أحىل وما أحسن أن يجتمع اإلخوة 

مًعا«

 نح��ن نحتاج إىل كل األي��ادى لىك نعمل مًعا 

من أج��ل أن نقف أمام التحدي��ات الكثرية، 

والخطاي��ا الكثرية املنت��رشة ىف العامل، نرحب 

بك��م وبزيارتك��م إىل أديرتن��ا القبطية، وإىل 

الكنائس القبطية األثرية القدمية.

نتمن��ى أن تتمتعوا بهذه الزي��ارة األوىل إىل 

م��رص، وزي��ارة كاتدرائية مارمرق��س، وأيًضا 

مزار القديس مارمرقس والقديس أثناسيوس 

الرس��ويل، يعطيكم املس��يح الصحة الكاملة، 

ويفرحك��م بتعبك��م وبخدمتك��م، ويعطينا 

جميًعا أن منجده ىف كنائسنا.

أهالً وسهالً بكم ونقول عندما يزورنا أحباؤنا 

املس��يح زارنا اليوم، نحن نف��رح كثريًا بهذه 

الزيارة، أهالً وس��هالً بكم.. أش��كر محبتكم 

كثريًا.



20222022

324325

 مــؤمتر عــن القديس  مار إسحــاق
4 أغسطس 2022

دير بوزيه - إيطاليا

جناب األب س��ابينو كيااله، رئيس دير بوزي، أصحاب النيافة، الكهنة املوقرون، الس��ادة املتحدثون األعزاء، 

اآلباء واإلخوة واألخوات رهبان دير بوزي األحباء يف املس��يح، اإلخوة واألخوات الحضور، نعمة لكم وس��الم 

من اللَّه أبينا والرب يس��وع املس��يح، أهنئ رئيس مجمع بوزي الرهباين، جناب األب سابينو كيااله، ومجمع 

الدير، عىل انعقاد املؤمتر الثامن والعرشين للروحانية األرثوذكس��ية بعنوان »مار إس��حاق الرسياين وتعليمه 

الروحي«. أهنئكم بعودة مثل هذه املؤمترات بعد عامني من االنقطاع.

إن هذا املؤمتر الس��نوي – كام اعتدنا يف الس��نني السابقة – ليس قادًرا فقط عىل تقوية جسور املحبة القامئة 

بني الكنائس، وإمنا أيًضا عىل بناء مس��تمر لجس��ور جديدة، خاصة حيثام تس��بب التاريخ القديم والحديث 

يف إحداث س��وء الفهم واالنقس��ام والفجوة بني الكنائس. وبالتأكيد، فإن اختيارك��م لتخصيص املؤمتر ألحد 

القديس��ني لَُهَو بالفعل اختيار موفق وجدير بالثناء ألن القديس��ني ميثلون - وفًقا لتشبيه جميل لبعض اآلباء 

- »مفاصل جسد املسيح«، تخرتقهم كلمة اللَّه حتى املخاخ، ويُزيتهم زيت الروح القدس مام يسمح ألعضاء 

الكنيس��ة برتابط أفضل يف رشكة حياة أكمل. فبدون هذه املفاصل الثمينة، لن يتعب فقط جس��د املسيح يف 

الس��ري، بل ولن يكون قادًرا حتى عىل الوقوف دون أن يش��عر باألمل. إن القديس��ني، الذين ُجعلوا مش��ابهني 

صورة املسيح، هم من استطاعوا أن ينرشوا حولهم رائحة الرب يسوع الذكية التي ال غش فيها. وكم تحتاج 

الكنيس��ة والعامل اليوم إىل هذه الرائحة العطرة غري املوصوفة وسط نََت الكراهية والعداء ومحاوالت تشويه 

الخليقة!

وإذا كان القديس��ون قادرين عىل الوحدة ومحاربة االنقس��ام بحكم طبيعتهم، فإن القديس مار إس��حاق 

الرسي��اين من أكرثه��م قدرة عىل التوفيق بني الجمي��ع. ففي الواقع، جميع الكنائس تق��رأ كتابات القديس 

مار إس��حاق وتحبه، عىل الرغم من االنقس��امات، ويلقبه الجميع بال غضاضة – مبا فيهم كنيس��تنا القبطية 

األرثوذكس��ية - بلقب »قديس« عىل الرغم من أن الكنيس��ة التي ينتمي إليها انقطعت رشكتها الرسمية مع 

بقية الكنائس املسيحية منذ القرن الخامس امليالدي.

وع��ىل الرغم من أن مجيء مار إس��حاق إىل مرص أمر غري مؤك��د تاريخًيا، إال أننا ميكن أن نعتربه من عظامء 

قديي الربية املرصية التي تس��تلهم الكنيسة القبطية األرثوذكسية منهم باستمرار. فإن مار إسحاق امتداد 

طبيعي للتقليد الرهباين العظيم الذي نشأ يف الرباري املرصية، فهو ابن أصيل ألنبا أنطونيوس وأنبا مكاريوس 

وأنبا أرس��انيوس وأنبا بيمن وأنبا موىس وأنبا إشعياء الذين يستش��هد بهم مراًرا. والرهبان األقباط تتلمذوا 

بدورهم عىل ميامر مار إس��حاق، فيقوم الرهبان داخل أديرتنا ومنذ زمن بعيد بنسخ ميامره وحفظها. وإذا 

كنتم ال تجدون داخل قاللينا الكثري من الكتب الالهوتية الحديثة إال أن مجموعة ميامر مار إسحاق ال ميكنها 

أن تغيب عن قالية راهب، جنًبا إىل جنب مع الكتاب املقدس، فإنها مصدر حي للمعرفة الالهوتية، باملعنى 

ث مع اللَّه«، باإلضافة إىل أنها مرجع غني لكل مناحي الحياة الرهبانية. األصيل للكلمة، أي »فن التحدُّ

فالقديس مار إس��حاق يُعترَب مثل غريه من قديي الربية املرصية العظامء، »الهوتًيا« حقيقًيا ألنه اخترب اللَّه 

اختباًرا شخصًيا، اختربه كإله املحبة، وبناء عىل تجربته الروحية الشخصية، تغّنى يف كتاباته بتلك املحبة التي 

يجب أن نحب بها جميع مخلوقات اللَّه املحيطة بنا، ونحن مثلون مبحبة اللَّه لنا وعارفون يف أنفس��نا رحمة 

اللَّه نحو الخليقة بأرسها.

ونقرأ يف أحد أقواله الخالدة يف مخطوطات أديرتنا القبطية:

»ال ت��دُع اللَّ��ه تعاىل ع��ادالً، ألن عدله غري ظاهر يف األم��ور التي تخصك. وإن كان داود النبي س��امه عادالً 

ومستقياًم، إال أن ابنه عز وجل أظهر لنا أنه جّواد جًدا وصالح، فهو يقول إنه صالح لألرشار واملنافقني. وكيف 

ي اللَّه عادالً إذا كنت قد قرأت ما قاله عن أجرة الفعلة؟ ... وكيف ميكن أن تدعوه عادالً إذا ما قرأت  تُس��مِّ

أيًض��ا فصل االبن الش��اطر الذي بّذر غن��اه يف الجهالة، كيف مبا أظهره من الخش��وع فقط، أرسع إليه أبوه 

واس��تلقى عىل عنقه وقّبله، وأعطاه س��لطانًا عىل كل مقتنياته؟ فأين إًذا هو عدل اللَّه، إذ ونحن بعد خطاة 

مات املسيح عنا؟ )الجزء الثالث، امليمر 34: 7(. 

ويف الختام، أرس��ل بركتي الرس��ولية إىل جميع املش��اركني يف املؤمتر راجًيا لكم مناقشات بّناءة وتبادل أفكار 

وأبحاث مثمرة، يزرع بذرة جديدة من الرجاء لدير بوزي وجميع الكنائس. الرب يحفظكم جميًعا.

محبتي يف املسيح يسوع.
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 افـتتاح ملتقـي لوجـوس الثالث لشبـاب العالـم
20 أغسطس 2022

لوجوس - دير األنبا بيشوى 

أرحب بكم جميًعا األحبار األجالء، اآلباء الكهنة، والشاممسة وكل الشباب من كنائسنا القبطية األرثوذكسية 

عرب العامل، وأيًضا من كنائسنا القبطية يف مرص، أرحب بكم جميًعا يف ملتقى لوجوس الثالث لشباب الكنيسة 

َمت وكل من قام بالخدمة يف هذا االحتفال.  القبطية. أوالً اشكر كل العروض التي ُقدِّ

فكرة أننا نتقابل كشباب من كل كنائسنا يف العامل، بالتأكيد لنا شباب كثريون يف جميع أنحاء العامل اللَّه يبارك 

فيهم، ونحن نس��تضيف عّينة صغرية منهم، وَمن يختار هم اآلباء األس��اقفة واآلباء الكهنة يف إيبارش��ياتهم. 

ونحن نرجع بالجذور إىل بيتنا الكبري، فأنتم أيها الش��باب القادمون من أكرث من ثالثني دولة، فهناك ش��باب 

وش��ابات يحرض معنا ألول مرة، شباب من الدمنارك، من الربازيل، من الفلبني، من فيجي، من فلسطني ومن 

دول وإيبارش��يات كث��رية. نحن اليوم نأيت إىل بيتن��ا الكبري الذي يوجد عىل أرض م��رص والبيت الكبري الذي 

يه كنيسة اإلسكندرية، وهذه هي الكنيسة التي تجمعنا كلنا حتى لو كنا نتكلم لغات كثرية أو نعيش يف  نُسمِّ

بالد بعيدة، بل أن بعضكم يأيت إىل مرص للمرة األوىل، لكننا نأيت إىل بيتنا الكبري أو مثل شعار امللتقى »العودة 

إىل الجذور«، هنا األصول، هنا الجذور، وهنا صورة الكنيس��ة التي تجمعنا كلنا، أنت تقول لحن يف كنيس��تك 

وأنا أقوله يف كنيس��تي، أنت تقوله بلغة وأنا أقوله بلغة ولكن الروح التي تجمعنا، والبيت الذي يجمعنا هو 

كنيستنا القبطية األرثوذكسية. أُريدك أن تنتبه إىل يشء مهم أن الرتنيمة األكرث شهرة يف عامل الكنيسة القبطية 

هَي ترنيمة »كنيستي كنيستي هَي بيتي هَي أمي هَي رس فرح حيايت«، وهذه التعابري الثالثة: 

1( »الكنيس��ة هَي بيتي«: هَي بالفعل بيتنا، أنتم اليوم أتيتم من بالدكم وإيبارش��ياتكم وكنائس��كم ل� 

تزوروا البيت الكبري التي نشأت فيه الكنيسة القبطية األرثوذكسية، البذرة الصغرية التي وضعها القديس 

مار مرقس ورواها بدمه يف ش��وارع اإلس��كندرية قد كربت مع الس��نني والقرون واألجيال، وصارت هذه 

الكنيس��ة كشجرة ليس��ت يف مرص فقط بل يف العامل كله. أنت قادم إىل بيتك ويجب أال تغيب عن بيتك، 

يجب أن تكون قريًبا وتزوره باستمرار. 

2( »الكنيس��ة هَي أمي«: هَي أمنا العظيمة التي تربينا وتكربنا وتفرح بنا. الكنيس��ة فرحانة بكل ش��بابها 

وشباتها من كل مكان ألن الشباب هم الحلقة الذهبية يف حياة الكنيسة وحياة األوطان، فرحتنا بالشباب 

فرحة كبرية جًدا، أنا شخصًيا أكون سعيًدا جًدا عندما أتقابل مع شباب داخل أو خارج مرص.

3( »الكنيسة هَي سر فرح حياتي«: هَي رس الفرح والبهجة، كثريًا ما يجرنا العامل إىل طرق كثرية ل� نفرح، 

لكن الفرح الحقيقي واألصيل تجده داخل الكنيس��ة، والدليل أن أكرث كلمة نكررها يف صلواتنا هَي كلمة 

»الليلوي��ا« وهَي كلمة تعرب عن روح الفرح »هللوا للَّه«. يف هذه الس��نة س��نأخذ عرب الثامنية أيام التي 

سنقضيها مًعا برنامج متنوع وشامل، به الكثري من املفاجآت، ستتقابلون مع شخصيات مهمة جًدا، ومناذج 

ناجحة جًدا، وس��تزورون أماكن بعضكم يزورونها ألول م��رة، وأماكن فيها تراث وتاريخ وحضارة وفرح. 

كل من س��تقابلوهم سيعطونكم جرعات من الفرح وكل األماكن التي ستزوروها سُتعطيكم روح الفرح، 

ولكن اليشء املهم الذي يوجد وراء كل هذا هو أن تعرف وتعيش معنى املحبة، معنى محبة املسيح التي 

دون  تفيض يف قلوبنا، املحبة نأخذها من ش��خص املسيح داخل كنيس��ته يف كنيسته القبطية. أنتم سُتجدِّ

مشاعر املحبة من كل برامج امللتقى التي سرتونها إىل نهايته.

أش��كر كل اآلباء األس��اقفة واآلباء الكهنة الذين اختاروكم، وأشكر كل من قام بكل هذا العمل من املنسقني 

والخ��دام، كل هذا حًبا لكم وفرًحا بكم ول� منجد اس��م الس��يد املس��يح يف حياتنا، أمتن��ى أن تتمتعوا وأن 

تتواصلوا يف مرص وتعرفوا صورة مرص الجميلة والجديدة والعظيمة واألصيلة التي ننتمي إليها كلنا. أُريد أن 

نوا أصحابًا كثريين وأنا أعترب أن هذا امللتقى فرصة لكل واحد أن يضيف إىل أصدقائه 200 شاب  تتمتعوا وتكوِّ

وش��ابة. فهدف اللقاء أوالً وأخريًا هو أن تعرف كيف تخدم بحب، ألن العامل اليوم جوعان إىل الحب ويريد 

أشخاًصا عندهم الكثري من الحب، ليقدموه لآلخرين. أرجو أن يقدم لكم امللتقى هذه املحبة الكبرية والتي 

عرّب عنها بولس الرس��ول »املحبة ال تس��قط أبًدا«، فاملحبة هَي املنترصة، هَي العالية واملتقدمة وهذه فرصة 

طيبة لنمتلئ كلنا من هذه املحبة.

أرحب بكم مرة أخرى، وس��عيد أنكم معنا، وأش��كر كل َمن ش��اركوا وكل َمن رتَّب وخَدم وشارك يف تقديم 

صورة ُمبهرة لكم جميًعا. اللَّه يحفظكم.
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افـتتاح املؤمتـر الـدولى األول لآلثـار القبطيـة
24 سبتمرب 2022

جامعة عني مشس - القاهرة 

أعرب عن سعاديت البالغة لوجودي بينكم اليوم يف جامعة عني شمس، للمشاركة يف افتتاح املؤمتر الدويل األول 

لآلثار القبطية شامالً اللغة والعامرة والفنون واملخطوطات، يف البداية أود أن أوّجه الشكر لكم جميًعا، بداية 

إىل األس��تاذ الدكتور محمود املتيني رئيس الجامعة، واألس��تاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير اآلثار األسبق 

واملؤس��س لكلية اآلثار يف هذه الجامعة العريقة، وإىل كل األحباء املش��اركني يف ه��ذا املؤمتر، وأُحيي بصفة 

خاصة جامعة عني ش��مس التي جمعت بني جمعية اآلثار القبطية واملعهد الفرني لآلثار الرشقية عىل هذا 

االهتامم الكبري بالحضارة وبالرتاث القبطي.

الحض��ارة املرصية ميكن أن منثلها بكت��اب ميلء بالصفحات وغني بالتاري��خ. فالتاريخ املرصي تاريخ طويل 

والحضارة املرصية حضارة غنية وممتلئة بالصفحات الكثرية، وهذا املؤمتر يركز عىل هذه الصفحة التي نفرح 

به��ا جميًع��ا يف تاريخ مرصنا العزيزة، صفحة الحضارة القبطية، كُِتَب عنه��ا أيها األحباء أن الحضارة املرصية 

امت��دت  عرب التاري��خ يف مراحلها الكثرية، بدًءا م��ن الحضارات الفرعونية واإلغريقي��ة والرومانية والقبطية 

واإلسالمية ثم الحضارات العربية والحضارات اإلفريقية وامتداًدا إىل حضارات البحر األبيض املتوسط فكانوا 

يقولون أن الحضارة تحت جلود املرصيني، وهذه االهتاممات بالحضارة بصفة عامة هو اهتامم بالجذور ألن 

اآلثار هي جذورنا الحقيقية، وهذا التعاون املوجود بني هيئات محلية كجمعية اآلثار القبطية وهيئات دولية 

كاملعهد الفرني لآلثار الرشقية وأيًضا جامعة عني شمس، الجامعة التي تهتم بهذا املجال الواسع لآلثار بصفة 

عامة سواء الفرعونية أو املسيحية أو اإلسالمية هو اهتامم شديد وهو يُظِهر قيمة مرص بني دول العامل كله.

ه��ذا املؤمت��ر عن اآلثار والحضارة يؤك��د أن بالدنا مرص لها متّيز وتفرُّد حضاري وه��ذا التميز الحضاري ميثل 

مخزون ثقايف وحضاري للشعب املرصي نستمد منه منظومة من القيم واملبادئ الروحية والحضارية والوطنية 

لرتس��يخ أسس التعايش السلمي املش��رتك، وهذا الرثاء الحضاري يدل بوضوح عىل إرادة شعب صنع تاريًخا 

مجيًدا وحضارة عريقة وبالتايل فهو قادر عىل بناء حارضه وبناء مس��تقبله املرشق، فمن الس��امت الحضارية 

للش��خصية املرصية أنها ش��خصية عميقة الجذور يف التاريخ، والتاريخ الطويل يف مرصنا الذي ميتد عرب سبعة 

آالف عام إمنا هي جذور راسخة، وهذه متنحنا هوية حضارية عميقة يف الزمن وتعطينا صالبًة وثباتًا. واهتامم 

م��رص ُممّثالً يف هيئاتها وجامعاته��ا بالرتاث الحضاري بصفة عامة، ويف هذا املؤمتر بالرتاث القبطي والحضارة 

القبطي��ة إمنا هو دليل عىل اهتامم القيادة السياس��ية والحكومة املرصي��ة وكل الهيئات املعنية بهذا الرتاث 

واالهتامم به، فهذا جزء أصيل من التاريخ املرصي ومكوِّن من مكونات الرتاث والثقافة والحضارة املرصية.

 

وأود أن أش��ري إىل الحضارة القبطي��ة أو التاريخ القبطي، فهو تاريخ ممتد وحضارة إنس��انية رائعة. إذا كان 

الفعل األول يف اللغة العربية هو الفعل »زرع«، فالفعل األول يف اللغة القبطية هو الفعل »صىل« أي الصالة 

فهي حضارة روحية، نحن نبدأ صلواتنا دامئًا يف الكنيس��ة القبطية بكلمة »إش��ليل« وهى تعني »َصلِّ أو ابدأ 

الص��الة«، وهذا ه��و الفعل األول يف الحضارة القبطي��ة، فهي حضارة متتاز بناحية روحية عميقة لإلنس��ان، 

فاإلنس��ان إذا كان جس��ًدا من تراب األرض فهو أيًضا روًح��ا ونفًخا من اللَّه العيّل، لذل��ك فاالهتامم بالبعد 

الروحي يف حياة اإلنسان هو اهتامم غاية يف األهمية وهذا ما نجده يف مراحل كثرية يف دراسة اآلثار القبطية، 

فعندما تزورون األديرة. ويف مرص عدد كبري من األديرة العامرة، وعندما نقول عامرة فهذا يعني أن بها حياة 

رهباني��ة س��واء يف أديرة الرهبان التي ه��ي يف الصحراء أو يف أديرة الراهبات الت��ي هي عىل أطراف املدن، 

ستجدون يف هذه، اآلثار الروحانية أوالً، فاإلنسان ال يستطيع أن يعيش ويستمر ويتمتع بحياته إال من خالل 

الروحانيات، فالروحانية هي س��مو الروح، وس��مو الروح يساعد اإلنسان أن يتحرر من أغالل الجسد وهذه 

س��مة مهمة لكم جميًعا، لهؤالء املهتمني بالدراس��ات القبطية بصفة عامة، واملهتمني من خالل دراس��ات يف 

مجاالت كثرية تشملها هذه الحضارة القبطية. 

بصورة أخرى كانت اللغة القبطية هي املفتاح الذي ساهم وحلَّ رموز حجر رشيد الذي نحتفل به بعد أيام 

قليلة مبناسبة مرور مائتي عام عىل اكتشاف هذا الحجر وفك رموزه، فكانت اللغة القبطية التي صارت مبثابة 

ج��رس بني اللغات املرصية القدمية التي كانت تُكَتب مصوَّرة ث��م بالحروف اليونانية، فصارت اللغة القبطية  

أمامنا تُعربِّ وتنقل مفهوًما وصارت مفتاًحا عظياًم لفك رموز حجر رش��يد، حتى أننا يف مجاالت اللغة ما زلنا 

نستخدم اللغة القبطية يف مجاالت كثرية حتى يف أسامء املدن، والباحث الفرني أميلينو يف كتابه »جغرافية 

مرص يف العرص القبطي« والذي صدر يف عام 1893م، أبرز أكرث من 600 مدينة وبلدة مرصية تحمل أس��امء 

قبطية، نحن هنا يف القاهرة نجد أحد األحياء املشهورة يحمل اسم قبطي وهو حي »شربا« وهَي كلمة قبطية 

يف أصلها تعني »قرية«، وهناك قرية يف مرص تُسّمى »شرباخيت« أي »القرية الشاملية، وقرية أخرى تسمى 
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تزورون مدينة ميونيخ يف أملانيا هناك تجدون الخاتم الرس��مي لبلدية ميونيخ عليه صورة ثالثة من األقباط 

الذين استش��هدوا هناك، يف سويرسا يف بلدة قريبة من زيورخ تسمى تسورساخ توجد القديسة فريينا وهي 

ُممرض��ة قبطية مرصية من صعيد مرص رافقت الكتيبة الطيبية، نس��بة إىل طيبة، وتنيحت هناك ولكن قبل 

نياحتها هَي التي قدمت معرفة االستحامم ومتشيط الشعر، لذلك عندما تزورون السفارة السويرسية هنا يف 

القاهرة تجدون متثال هذه القديس��ة وهي متسك بإحدى يديها وعاء ماء ومتسك املشط باليد األخرى، ألنها 

هَي التي علّمت الغرب االس��تحامم باملاء واملشط لتمشيط الش��عر، فالحضارة أساسها وانتشارها عىل أرض 

مرص، ولكنها أيًضا متتد يف بعض صورها خارج مرص.

 

إنني بالحقيقة س��عيد س��عادة بالغة باهتامم الدولة مبس��ار رحلة العائلة املقدس��ة، وهذا املسار الذي ميتد 

رشًقا وغربًا وش��امالً وجنوبًا، وهذا مس��ار تنفرد به مرص فقط بني كل دول العامل، فالسيد املسيح والقديسة 

مري��م العذراء والقديس يوس��ف النجار يف بدايات القرن األول امليالدي مل يج��دوا ملجأ وأمانًا إال يف مرص، 

فجاءوا إليها ومل ميكثوا يف مكان واحد ولكن امتدت زيارتهم إىل ثالث سنوات وستة أشهر وعرشة أيام، زاروا 

خاللها أماكن كثرية وبصور عديدة، وهذا املس��ار هو بالحقيقة بركة ألرض مرص، س��واء عىل املستوى الديني 

أو املستوى الروحي أو املستوى السياحي واملستوى االقتصادي. ومرص تنفرد به كام قلت دون كنائس العامل 

ودون دول العامل، لذلك صارت مرص بلدنا بلًدا آمنة وملجأ وبالحقيقة كام يقول الدكتور جامل حمدان هي 

»فلتة الطبيعة«، فهذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا، ومن هنا جاءت بلدنا العزيزة.

الحضارة بعطائها اإلنس��اين تعلم اإلنس��ان أن ما يبقى عىل هذه األرض هو القيم واملبادئ، وهذا ما سيبقى 

عىل مر الزمان قبل أي يشء آخر، عطاء اإلنسان الروحي والفكري واإلنساين هذا ما يبقى عىل األرض، وطوىب 

»ش��ربامنت« أي »القرية الجنوبي��ة«، فهي كلامت 

مستخدمة وأطلقت عىل أسامء مدن كثرية يف بالدنا 

وكلها تحم��ل معاين كثرية حت��ى يف حياتنا اليومية 

نستخدم بعض هذه املفردات والكلامت.

 

هذا املؤمتر يؤكد يف فكرته الرئيسية عىل ثراء وتنوع 

اآلثار القبطية، فاآلثار منها ما هو ثابت مثل األديرة 

والكنائ��س واملباين واملواقع األثري��ة، ومنها ما هو 

منقول مثل القطع األثري��ة الصغرية التي ميكن أن 

تنقل من م��كان إىل مكان. تنترش اآلثار القبطية يف 

أماكن كثرية عىل مستوى مرص ويف بعض البالد حتى 

خارج مرص، فمثالً عندما تذهبون إىل أيرلندا وهي 

ى  دولة تبعد عنا كثريًا، توجد هناك كنيس��ة تُس��مَّ

كنيس��ة »الرهبان الس��بعة األقباط«، فتخيلوا معي 

أن رهبان أقباط مرصي��ني هاجروا من مرص ونقلوا 

صورة من صور الحضارة املرصية إىل إيرلندا. عندما 

للودعاء ألنهم يرثون األرض. أشكر كل من له جهد يف تنظيم هذا املؤمتر، وأشكر األبحاث التي ُقدمت وهَي 

120 بحًثا كام قال السيد رئيس الجامعة، 120 يلقي منها 45 بحًثا وهذا اهتامم شديد ومهم، ونحن نهتم به 

أيًضا يف الكنيسة ويف معهد الدراسات ويف قسم اآلثار وأيًضا يف جمعية اآلثار القبطية، كل هذه االهتاممات 

عندم��ا تجتمع مًعا يف هذا اليوم إمن��ا تكون عالمة عىل اهتاممنا بتاريخنا، ومن له تاريخ ويهتم به يكون له 

حارض رائع ومستقبل مرشق. 

أشكر كل من له جهد يف هذا املؤمتر وأمتنى التوفيق لكل الباحثني من كل املؤسسات العلمية سواء من داخل 

م��رص أو من خارج م��رص، وأمتنى أن تكون أبحاث هذا املؤمتر مثمرة ونافع��ة ومفيدة يف بناء وطننا الغايل، 

وأشكركم شكًرا جزيالً.   
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احتفالية أسقفية اخلدمـات مبشـروع بنت امللك 
26 سبتمرب 2022

مسرح األنبا رويس - القاهرة

أُرحب بكم جميًعا أيها األحباء ىف هذا اليوم املُفِرح، وأُرحب بضيوفنا األعزاء، فضيلة املفتى األستاذ الدكتور 

ش��وقى عالم، وهو أخ وصديق عزيز لدينا ويل أنا ش��خصًيا، ومعايل السيدة الوزيرة اإلنسانة الدكتورة نيفني 

القباج التى تشاركنا دامئًا ىف كل املرشوعات االجتامعية، وأرحب أيًضا مبعاىل الوزيرة السفرية سها جندى وهى 

املسئولة الجديدة عن الهجرة وشئون املرصيني بالخارج.

وأرحب باألس��تاذ محمد عش��اموى نائب رئيس بنك نارص االجتامعى وكل قيادات البنك، وأرحب باألحبار 

األج��الء اآلب��اء املطارنة واآلباء األس��اقفة واآلباء الكهنة املوقري��ن، أرحب أيًضا بالهيئ��ات املتعاونة ىف هذا 

املرشوع الكبري الذى نفرح به ىف هذا اليوم، وأيًضا نفرح جميًعا ببناتنا العزيزات املوجودات معنا اليوم ومن 

مل يقدروا عىل الحضور معنا اليوم ىف هذه االحتفالية. 

أرى ىف هذا العمل ثالثة أبعاد رئيسية:

1- هو مرشوع تعاون.

2 - هو مرشوع خدمة.  

3- هو مرشوع كرامة.

أوالً: مشروع تعاون: 
يُقدم منوذًجا راقًيا للتعاون بني الكنيس��ة ووزارة التضامن االجتامعى وبنك نارص ممثالً منها، وهذا التعاون 

منوذج لكيف تتعاون كل مؤسسات مرص لىك ما تصري حياتنا حياة كرمية، فمرشوع »حياة كرمية« الذى يتبناه 

فخام��ة الرئيس عبد الفتاح الس��يىس وقدمه وأعلنه وبادر به وهو م��رشوع طموح جًدا جًدا، قد يكون أكرب 

مرشوع عىل مستوى العامل، هذا املرشوع ال يخدم فقط البنية التحتية ىف القرى والبالد الصغرية، ولكن أيًضا 

يشمل كل حياتنا كمرصيني.

إن مرشوع »بنت امللك« هو مرشوع تعاون ميثل الصورة الكرمية التى ميكن أن تقدم ىف حياتنا كمرصيني. هو 

منوذج أصيل، وأمتنى أن هذا النموذج يتس��ع ويتسع ويكون كلنا كمرصيني وكمسئولني وكخدام لهذا الوطن 

أننا منىش كلنا ىف طريق واحد، ويكون لنا هدف واحد هو أهل مرص ومجتمعنا كيف يكون راقًيا وكرميًا.

ثانًيا: مشروع خدمة:
كام استمعنا عن بنك نارص أنه بدأ منذ خمسني عاًما ونهنئه باليوبيل الذهبى، وإن شاء اللَّه يحتفل باليوبيل 

املاىس واليوبيل املئوى، هذا البنك املنفرد ىف منطقتنا العربية بدوره االجتامعى البالغ األهمية، وكام سمعنا 

اإلحصائي��ات فق��د بدأ مبليون ومائتي ألف جنيه، أما اآلن يوجد خمس��ة مليارات جنيه وله أصول تصل إىل 

ثالثة عرش مليار جنيه، فهو عمل جيد وعمل أمني له دوره االجتامعى، وجود مرشوع »بنت امللك« من خالل 

بنك نارص أيًضا هو عمل تشجيعى، إن بنك نارص االجتامعى يشجع مرشوع كنىس وينجح بهذه الصورة مع 

وجود املنتجات املرصفية األخرى التى تحدث عنها واس��تمعنا إليها، كل هذا يقدم لنا صورة عن الجمهورية 

الجديدة التى نحيا فيها، نحن ال نعيش ىف انعزال بل يجب أن نعمل كلنا ونتعاون مًعا، واللَّه يُعطينا جميًعا 

مثالً للتعاون ىف أصابع أيدينا عىل الرغم من أن أصابع اليد الواحدة تختلف حجاًم وش��كالً وموقًعا وقوة إال 

أن الخمس��ة أصابع يتعاونون مًعا من أجل العمل، ولو كانت أصابعنا كلها مامثلة لبعضها البعض ملا عرفت 

أن تعمل.

اللَّه أرسل رسالة لكل إنسان قائالً له: أنت يجب أن تقبل اآلخر وتتعاون مع اآلخر وتخدم اآلخر، وباختالف 

اآلخ��ر عنك فه��و ميلك، نحن جميًع��ا ىف احتياج لبعضنا البع��ض، وال أحد يقدر أن يق��ول »إننى غني وقد 

استغنيُت وال حاجة يل إىل يشء«، ال أحد يقدر أن يقول ذلك أبًدا، كل إنسان فينا سواء له مسئولية كبرية أو 

صغرية فكلنا بحاجة إىل بعض بصورة أصيلة ما دام اللَّه قد اختار لنا أن ننش��أ عىل هذه األرض الطيبة أرض 

مرص املباركة.

ثالًثا: مشروع كرامة: 
��ه هذا الكالم إليهن، فنحن  ه��و لي��س تعاونًا فقط أو خدمة فق��ط ولكنه كرامة لكل بناتنا، وأنا أود أن أوجِّ

ىف الكنيس��ة نقدم مس��اعدات لبناتنا املُقبالت عىل الزواج، لدينا لجنة تجتمع كل يوم خميس يأىت فيها األب 

الكاهن بطلب مساعدة للبنت املقبلة عىل الزواج والتى تكون لها ظروف معينة وبعد دراسة حالتها يتقدم 

بهذا الطلب للجنة، وهذه املساعدة تكون محدودة ال تُغطي تكاليف الزواج، لدينا أيًضا برامج أخرى لإلعداد 

للزواج، مرشوع »بنت امللك« يتميز بالكرامة، فهو يكون قبل أن يأىت ميعاد الزواج فتقوم الفتاة بوضع هذه 

األموال ىف حسابها البن�.
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الكنيسة تضع البداية من خالل الجهات املساهمة والتربعات واألفراد وكلها مساهامت كرمية، تُجمع كلها ىف 

وعاء واحد ويوضع ىف البداية مبلغ أربعة آالف جنيه ويزيد هذا املبلغ مع األيام سواء من الكنيسة املحلية 

أو من األب األس��قف ىف لإليبارشية أو من أهل الخري، فهذا املبلغ يزيد بالتدريج، وعندما يأىت ميعاد زفافها 

تجد ىف حسابها هى، وهنا الكرامة أنه »ىف حسابها« فهو ليس مساعدة تقدم، تجد مبلًغا ميكن أن يساعدها 

وتترصف به كام تشاء وتختار ما تريده. وهذا يُبنيِّ كيف تقف الدولة مع الكنيسة. الكنيسة مع الدولة تصون 

كرامة كل بنت، نحن نريد أن تكون البنت املرصية هى أفضل وأجمل وأس��عد بنت، ألن هذا كله يؤول أنها 

ا فيام بعد.  تبنى أرسة صالحة وبيت جميل. نحن نعلم أن البيت يعتمد أساًس��ا عىل الزوجة التى س��تصري أُمًّ

هذه الزوجة التى هى بنتنا اليوم عندما تبدأ مش��وار حياتها بكرامة وس��عادة وشبع نفىس، فبالتأكيد سوف 

تبنى بيًتا سعيًدا. 

عندما اس��تمعت اليوم إىل الكورال واألناش��يد الوطنية التى تغنَّت بها الفتي��ات بحامس عن مرص والصورة 

الجميلة التى س��معناها ىف كلامت األحباء أبونا بيشوى شارل ونيافة األنبا يوليوس واألستاذ محمد عشاموي 

وفضيلة املفتي والسيدة وزيرة التضامن االجتامعى، هذه الكلامت كلها تُشكِّل يوم فرح، فكأن أنِت يا بنتنا 

ًما عىل الفرح الذى س��يكون فيام  الغالية فرحك هو اليوم بحضور كل هؤالء األحباء، جاءوا ليباركوا لىك ُمقدَّ

بع��د. هذا مرشوع خدم��ة وفاعلية ىف املجتمع، ومرشوع كرامة لكل بنت س��تصري زوجة ثم أُم وتبنى أرسة 

قوي��ة يف املجتمع. وما املجتمع يا إخوىت األحباء إال مجموع األرس التي تعيش عىل هذه األرض، فكلام كانت 

قوية كلام كان مجتمعنا قويًا.

أنا أسجل شكرى ومحبتى وتقديرى واعتزازى لكل الحضور ىف هذا اليوم، وكل السادة املسئولني الذين شاركونا 

مبحبة، فحضورهم هو حضور محبة وليس ُمجاملة، وأنا ألتمسها ىف الجميع، أقدم شكرى لكل الهيئات ولكل 

َمن ميثلونها، وأيًضا أش��كر اهتامم األحبار األجالء ىف إيبارش��ياتهم، وأيًضا اآلباء الكهنة واهتاممهم ورعايتهم 

 له��ذا امل��رشوع، والخدام والخادم��ات، ومكتب الرعاية االجتامعي��ة، كل هذا االهتامم به��ذا املرشوع مُيثِّل 
 ىف محصلت��ه نتائج رائعة تفرحن��ا جميًعا وتُفِرح أرضنا وبالدنا وتفرح قطاعات كبرية من ش��عبنا، فدامئًا من 
 نج��اح إىل نج��اح، ودامئًا تكونوا فرح��ني وكلكم مدعوون يف ف��رح كل بنت من هؤالء البن��ات املوجودات. 

شكًرا جزيالً.           
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احتفالية أسقفية اخلدمـات العـامـة واالجتماعية واملسكـونية 
مبـرور ستـني عـامـًا على إنشائهـا 

٣0 سبتمرب 2022

مسرح األنبا رويس  - القاهرة

أرحب بكم جميًعا أيها األحباء ىف هذه األمسية التاريخية العظيمة، أرحب بكل الحضور، وىف املقدمة معاىل 

الس��ادة الوزراء وأصحاب الفضيلة وأصحاب النيافة والس��ادة ُممّثيل الهيئ��ات، والجهات التي تتعاون وكل 

خدام وخادمات األس��قفية املتطوع��ني والذين يعملون بعمل رائع وكل اآلباء الكهنة وكل الشاممس��ة وكل 

الحضور الكريم.

هذا اليوم يوم تاريخى كبري، وأرجوك أن ترجع ملدة 60 عاًما إىل الوراء، ففى س��نة 1962 كانت البداية مع 

القديس املتنيح البابا كريلس الس��ادس، وكان له حواىل ثالث سنوات ىف عمل البطريركية، بدأ فكًرا جديًدا ىف 

َي، ومل يكن معروًفا من قبل، باألسقفيات العامة، معروف أن األسقف عندما  الكنيس��ة وهو تأس��يس ما ُسمِّ

يها إيبارشية، ولكن من التجديد والتطوير واإلبداع بدأ  يُرَس��م فإنه يُرَسم ىف منطقة جغرافية محددة نُس��مِّ

د  تعبريًا جديًدا يف الكنيس��ة، نحن ىف س��نة 1962، ِباسم األس��قف العام واألسقف العام ليس له شعب ُمحدَّ

جغرافًيا، ولكن له عمالً وقطاع عمل ىف املجتمع. 

ففى ذلك اليوم يوم 30 س��بتمرب1962 قام البابا كريلس الس��ادس بس��يامة اثنني من األساقفة األجالء نيافة 

األنبا صموئيل أس��قًفا للخدمات العامة واالجتامعية واملسكونية، وكان هذا تعبريًا جديًدا نسمعه ألول مرة، 

ونيافة األنبا ش��نودة أس��قًفا للمعاهد الالهوتية والكليات اإلكلرييكية والتعليم، وهذا أيًضا تخصص نسمعه 

للمرة األوىل.

ى باألس��قف العام الذى يخدم قطاًعا معيًنا،  وبدأت الكنيس��ة مرحلة جديدة من التجديد بوجود ما يُس��مَّ

وألننا نحتفل ىف هذه الليلة بهذه املناس��بة وهذه الس��يامات، نذكر أسقفية الخدمات التى نحتفل بها اليوم 

أنها بدأت بأنبا صموئيل وهو إنس��ان مبارك، دارس، حاصل عىل املاجس��تري من إحدى الجامعات األمريكية، 

ترّهب ىف الخمسينيات يف دير الرسيان، ثم اُختري أن يكون أسقًفا عاًما سنة 1962.

بدأ عمالً عظياًم هادئًا ووضع بذرة، ألن الطبيعة تعلمنا أننا نضع البذرة ومبنتهى الهدوء ال نسمع لها صوتًا  

وال نسمع لها دوشة، هذه البذرة يعمل فيها روح اللَّه وتكرب باملياه والهواء والشمس واالهتامم والصرب، وعرب 

س��نوات بدأت تنمو هذه األسقفية ىف مجالها الواس��ع جًدا، وكان مجاالً جديًدا متاًما وبدأت تنمو وكان أول 

محك لها ىف حرب 1967.

ى هناك باملجهود  ىف حرب 1967 دخلت بالدنا ىف أزمة ش��ديدة للغاية، الكبار ِمنَّا يتذكرونها، وصار ما يُس��مَّ

الحرىب، أي أن كل الش��عب يجب أن يساعد، فاس��تغل األنبا صموئيل عالقاته الواسعة ىف مرص وخارج مرص 

وبدأ يأىت، مْثلَاَم رأينا ىف العرض، بأدوية كثرية قيمتها ىف هذا الوقت كانت بحواىل نصف مليون دوالر، وهذا 

رقم ضخم جًدا، لىك يغطى االحتياجات الدوائية للجرحى واملصابني. 

وحدثت بعد ذلك أمور كثرية وحوادث كثرية وكان دور األس��قفية ينمو ُرَويًْدا ُرَويًْدا، وابتدأ األنبا صموئيل 

عمله باألس��قفية ومعه ش��خص أو اثنان، واليوم فيها ما يقرب من 500 ش��خص يعمل��ون وأكرث من 1200 

متطوع ىف كل ربوع الجمهورية. ومرَّ عىل األس��قفية بعد استشهاد هذا األسقف األمني ىف عام 1981 أربعة 

من اآلباء األس��اقفة األجالء الذين عملوا وامتدوا بنفس الروح، وكام اس��تمعنا، ُه��م بالرتتيب: املتنيح األنبا 

أثناس��يوس مطران بنى س��ويف، ثم نيافة األنبا رسابيون املطران الحايل ىف والية لوس أنجلوس ىف أمريكا، ثم 

نيافة األنبا يوأنس أس��قف أسيوط وقىض 20 سنة ىف خدمة األسقفية، ثم نيافة األنبا يوليوس الذى يخدمها 

منذ 7 سنوات.

ما الهدف من كل هذا؟ أوالً أيها األحباء، ما أروع خدمة اآلخر، خدمة اإلنسان، عندما تخدم إنسانًا ستجلب 

لنفسك فرًحا وسعادة، وأيًضا طأمنينة وراحة، وبعدد األشخاص الذين تخدمهم سيذكرونك أمام اللَّه، أى أنك 

إذا س��ألت: كْم فرًدا خدمت؟ فإذا خدمت مائة فرد، فاعرف أن هناك مائة شخص سيذكرونك أمام اللَّه، ولو 

خدمت ألًفا فس��يذكرك األلف أمام اللَّه. فأنت من س��يحصل عىل نَِعم وبركات عديدة جًدا. الخدمة ليست 

أمواالً، وليس��ت برامج، وليس��ت مجرد مناصب، الخدمة أنك تُفِرح قلب إنسان وتسند إنسانًا ىف كل ظروف 

حياته، لىك ما يعيش بالحقيقة حياة إنسانية، آدمية، صحيحة. 

م��ن األمور الرائعة ىف بالدنا حالًيا مبادرة الس��يد رئيس الجمهورية »حي��اة كرمية« هذا العنوان عنوان رائع، 

»حياه كرمية« اإلنس��ان يعيش حياة كرمية، اإلنس��ان يليق به أن تكون حياته كرمية، طعامه، رشابه، ملبسه، 

سكنه، تعليمه، صحته، فسحته، وحياته، حياه إنسانية كرمية.

أود أن أضع أمام حرضاتكم ش��عاًرا نقرأه ىف اإلنجيل من ثالث كلامت، ولكن هذا الش��عار يناس��ب احتفالنا 

عوا ِصغار النفوس«، هذه وصية اإلنجيل، كلمة »صغار النفوس« هو أي إنسان يشعر  هذا، وهو ش��عار »شجِّ
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بالصغر س��واء جس��ديًا أو فكريًا أو نفس��ًيا أو روحًيا، يشعر أنه قليل، يش��عر أنه ُمهمَّش، يشعر أنه َمني. 

وصغ��ار النف��وس تنفع لألطفال الصغار وتنف��ع للكبار وتنفع للمحروم من التعلي��م، واملحروم من الصحة، 

واملحروم من العالج، وأمور كثرية جًدا. 

عوا« هذه الكلمة ىف غاية األهمية  نحن نعمل أن تكون النفوس كاملة ونفوس فرحانة وناضجة، وكلمة »َشجِّ

ع أحًدا  ألن اإلنس��ان ال يس��تطيع أن يشجع إال إذا كان هو نفسه راضًىا وش��بعان، أى أننى ال أعرف أن أُشجِّ

وأنا تعبان.

دورك األساىس كخادم أو خادمة أو مسئول أن تشجع اآلخر، وصفة التشجيع أيها األحباء هى إحدى الصفات 

التى ننس��اها أحيانًا، نحن نش��جع الصغري حتى يصري كبريًا، حتى يصري عظياًم، حتى يصري إنسانًا، حتى يصري 

إنس��انًا يعيش أيام عمره، س��واء ىف بيت، ىف أرسة، ىف خدمة، ىف عمل يعيش وهو فرحان بالعمر الذى يعطيه 

اللَّه له. ش��جعوا صغار النفوس ىف كل مجتمع. املجتمعات املتقدمة كام نقرأ عنها ونس��مع عنها تعيش هذه 

الصورة.

سأحىك لكم قصة، ىف قرية من قرى دولة غربية أوروبية وهى دولة النمسا، كانت تعيش أرسة قبطية لديها 

ولدان وبنت وكانت البنت ىف الصف الخامس االبتداىئ أى أن عمرها حواىل عرش سنوات، وحصلت عىل عرشة 

من عرشة ىف مادة الرياضيات وكانت األوىل عىل املدرس��ة، فأراد فرع البنك املوجود ىف القرية تقديم هدية 

لها، وسألها مدير البنك ماذا تريدي أن تكوىن ىف املستقبل؟ قالت له: »أريد أن أصبح رئيسة الجمهورية«.

وأرجوك أن تنتبه أنها فتاة مرصية تعيش ىف قرية أوروبية مع أرستها وهى أرسة عادية جًدا، فكتب لها مدير 

البنك شيك بقيمة عرشة يورو، وكتب عليه »إىل الرئيسة املستقبلية ىف النمسا«، ال تتخيل تأثري هذا التشجيع 

الصغري من كلمة، هذه الفتاة تخرجت من الجامعة وكانت رئيس��ة اتحاد الطلبة ىف كليتها وحالًيا يختارونها 

رئيسة اتحاد الطلبة ىف جامعات أوروبا كلها، وتسري ىف طريقها بسبب هذه الكلمة، وهذا عملنا جميًعا.

عوا صغار  هذا الكالم ليس ألسقفية الخدمات فقط بل هو لنا كلنا باعتبارنا مسئولني، عمليات التشجيع، شجِّ

النفوس. إذا كانت األس��قفية قد اخت��ارت عنوان االحتفالية »محبة وخدمة« وه��ذا عنوان جميل، فاملحبة 

والخدمة تندرج تحت عنوان »نش��جع صغار النفوس«. نحن ال نريد أن تكون النفس صغرية، أو تعبانة، أو 

تشعر أنها قليلة أو أنها مضغوط عليها، أو أنها نفس مظلومة أو مضطهدة أو تعبانة. نحن ال نريد ذلك نهائًيا 

وهذه مسئوليتنا جميًعا.

إننى س��عيد باس��رتجاع هذا التاريخ الطويل معكم، وطبًعا الش��كر لكم جميًعا وأكرب تكرميًا لكم ىف أسقفية 

الخدم��ات ه��و حضور معاىل الس��ادة الوزراء وحضور أصح��اب الفضيلة وأصحاب النياف��ة وحضور ممثىل 

الجمعيات، حضورهم هو أكرب تكريم لكم وأكرث كلمة شكًرا لكل واحد فيكم. 

ربنا يبارك عملكم ويس��تمر بنفس النهج كام بدأ وينمو، وبالطبع الوزارة كلها والحكومة مع السادة الوزراء 

األحب��اء املوجودي��ن معنا ميدون يد العون، متاًما كام س��معنا م��ن نيافة األنبا يوليوس ع��ن املبادرات، هم 

يريدون أن يخدموا ويس��اعدوا، أريد أن أضيف كلمة أخرية أنه كلام ترابط املجتمع مع بعضه البعض كلام 

صار مجتمًعا قويًا، ففى املجتمع الضعيف نجد كل فرد وحده ىف جهة، ولكن كلام تش��ابك املجتمع وتعامل 

مع بعضه صار كل إنسان يجد طريقه ويجد نصيبه ىف هذه الخدمة ىف هذه الجمهورية الجديدة. 

أنا أش��كركم كثريًا وأش��كر حضوركم وفرحتكم بهذا اليوم، وأمتنى لكم الخري والش��كر الكبري ملعاىل الس��ادة 

الوزراء وحضورهم وتعبهم، فاليوم يوم إجازة، وهم جاءوا ليعملوا معنا وكل الحضور الكريم املوجود معنا. 

ربنا معاكم.   
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حـفـل تأبـني دكتـور نُصحـي عبد الشهيد أستـاذ علـم اآلبـائيـات
2 أكتوبر 2022

مسرح األنبا رويس - القاهرة

يق تدوم إىل األبد« »ذكرى الصدِّ

أُقدم ش��كًرا وامتنانًا لكل م��ن تكلموا وقدموا فكًرا وذكريات ُمِخلصة عن هذه الش��خصية والقامة الروحية 

والكنس��ية التى نتذكرها ىف هذة الليلة، وهى صفحات من التاريخ ل� 90 س��نة ىف كنيستنا املباركة، نَِعم اللَّه 

كث��رية لن��ا ىف كل صباح ، ونَِعم اللَّه ال ميكن أن تُعّد أو تُحىص ولك��ن من النَِّعم الكثرية ىف حياتنا أن يضع ىف 

حياتن��ا من��اذج مضيئة وقامات عالية، أنا ال أتحدث عن اإلكلريوس من األس��اقفة أو الكهنة أو كل من يلبس 

ثوب الكهنوت.

ىف تاريخنا املعارص نتذكّر عظامء كثريين منهم القديس حبيب جرجس مؤسس مدارس األحد ، الفنان إيزاك 

فانوس الذى أحيا الفن القبطى، نتذكر األستاذ راغب مفتاح الذى صان األلحان القبطية، أيًضا الدكتور عزيز 

نت تاريخ الكنيسة، األستاذ يىس  س��وريال عطية ىف التاريخ العام ،األس��تاذة إيريس حبيب املرصى التى دوَّ

عبد املس��يح ىف اآلثار، نتذكّر الدكتور فوزى أس��طفانوس ىف حفظ الرتاث، واألس��امء عديدة، أنظر إىل هذه 

األس��امء الذي��ن تواجدوا ىف املجتمع، وخدموا بأمان��ة وإخالص وكانت خدمتهم مؤثرة ج��ًدا كمثل الدكتور 

نُصحي عبد الش��هيد الذى نجتمع عىل اسمه وسريته هذه الليلة، فهم مناذج مضيئة ومشاعل من النور أمام 

حياتنا، السامء مفتوحة أمام الجميع وأمام كل إنسان يخدم، فهم أصحاب رسالة وهذه الرسالة تُظِهر كيف 

أن الكنيس��ة يعمل فيها خدام أمناء، وإن كانوا غري مش��هورين بحس��ب ألقابهم ومناصبهم، وكيف أن لهم 

خدمة أمينة وُمخلَِصة وأكرث فاعلية.

لقد تعاملت مع هذا اإلنس��ان مرات قليلة ولكن ميكن أن أقول أننى تتلمذُت عىل اإلصدار الش��هرى الذى 

ى الكتاب الش��هرى، وكنت آخذ هذا الكتاب وأدرسه كمن يُقِدم عىل امتحان فيه ، وكنت أشعر ىف كل  يُس��مَّ

مرة بدس��م وغنى وفكر وانفتاح. ىف آخر أصحاح ىف تيموثاوس الثانية وبداية األصحاح كََتَب القديس بولس 

آيات  تنطبق عىل حبيبنا الدكتور نصحى عبد الشهيد: "أُناشدك أمام اللَّه. اْصُح يف كل يشٍء، احتمل املشقات، 

، متم خدمتك". اعمل عمل املُبرشِّ

1- اْصحُ ف�ي كل شيٍء:
هو إنس��ان يعرف طريقه وخالل س��نوات حياته مل ينحرف أو يبتعد عن هذا الطريق، فقد اختار التكريس 

البتوىل، اختار أن يتخصص ىف الكتاب املقدس واآلبائيات، اختار أن يقدم هدًفا يس��تفيد منه اآلباء والخدام، 

اخت��ار أن يتكلم كثريًا عن املس��كونيات، كت��ب ىف عام 1958 عن الكنائس ومعناها وقلبه يلتهب ش��وًقا أن 

تتوّحد الكنائس ىف معرفة املس��يح ومحبته، وقد تكلّم كثريًا ع��ن الخالفات التى ُوِجَدت عرب األزمان، وكيف 

أن جزًءا كبريًا منها هو خالف عىل املصطلحات، كان هادئًا ىف كل يشء: ىف هدفه، ىف تكريس��ه، ىف وقته، فهو 

صاحٍ لحياته. 

2- احتمل املشقات:  
تع��رّض لهجوم كثري وتع��رّض لناس تكلموا عن جهٍل وعن عدم معرفة وعن حق��د، ولكنه التزم الصمت ومل 

يُدافع أبًدا، فقد احتمل املش��قات، فالبعض ش��كّك فيه. ولكن القديس بولس يقول: احتمل املش��قات، وال 

تنشغل بغري املسيح، فمحبة املسيح هى التى كانت متأل عقله وفكره. 

3- اعمل عمل املُبشِّر:
املُبرشِّ هو اإلنسان الذى يُنادي بالفرح، أي كُْن مفرًحا، كل الرتجامت التى صدرت وهى باملئات،  تدور حول 

الفرح عن املسيح املفرح والفادى الذى يرافقنا ىف حياتنا ليالً ونهاًرا. 

4- متِّْم خدمتك:
متِّ��ْم خدمت��ك ىف مفهومها األصيل أى  يجب أن تلد تالميذ ، فقد اهتم كثريًا  بالتلمذة لالس��تمرار والتعلم ، 

وامت��دت خدمته من خالل تالميذ أمناء يس��ريون عىل نفس الدرب ومتت��د خدمتهم من جيل إىل جيل، فهو 

يتمم خدمته حتى بعد أن فارق األرض وصار ىف الس��امء من خالل تالميذه، ومن خالل األمور التى س��اهم 

فيها، كانت تلمذته لآلخرين بال ذات ، وخدمته بال كلل ، وش��خصيته الهادئة بال صخب ، لذلك نحن نس��عد 

أن اللَّه أعطانا منوذًجا جميالً، أثرى الكنيس��ة، خ��دم ماليني وماليني من خالل ما صدر من املركز من كتابات 

وترجامت. 

نحن يا إخوىت نسعد ىف هذه الليلة أن اللَّه حبانا وأعطانا منوذًجا لرجل اللَّه الذى نستودعه ىف السامء، ونطلب 

صلواته من أجلنا. وأشكركم كثريًا. 
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العلم يس��اعدنا ىف بناء السالم، نعرف جميًعا الربوفسور دكتور مجدى يعقوب ودكتور أحمد زويل ، وكيف 
وّجها إنجازاتهام للعامل كله، ومبش��اركة وتعاون فريق من العلامء قادمني من بقاع كثرية ومختلفة من العامل 

مجتمعني مًعا لخدمة العلم واإلنسانية، غري ناظرين إال إىل هدفهم الواضح وبذلك يصنعوا سالم .
ذوو الهم��م : وأح��ب أن أُطلِق عليهم لفظ »املحبوبني« ألنهم محبوبون ىف كل مكان وىف كل زمان  ويجتهد 
الكثري من املتخصصني ىف مساعدتهم والتغلب عىل معوقاتهم الكثرية، وهكذا تجتمع البرشية جميًعا ىف محبة 

لهؤالء املحبوبني .

التس��امح يا أحباء هو نعمة من اللَّه مينحها ملن يريد، والقدرة عىل الغفران هى صفة إلهية لكننا نس��تطيع 
أن نأخذ منها، ومينحها اللَّه لنا حينام تكون قوتنا النفسية والداخلية ترغب وتريد أن تقرتب من اللَّه، وبقدر 

مستوى الشبع من اللَّه بقدر مقدرتنا عىل الغفران .

، كَْم َمرًَّة يُْخِطُئ إِيَلَّ أَِخي َوأَنَا أَْغِفُر لَُه؟ َهْل إِىَل َسْبعِ َمرَّاٍت؟  فحني س��أل أحد التالميذ الس��يد املسيح: »يَا َربُّ

َقاَل لَُه الس��يد املس��يح: »الَ أَُقوُل لََك إِىَل َسْبعِ َمرَّاٍت، بَْل إِىَل َسْبِعنَي َمرًَّة َسْبَع َمرَّاٍت« أي سبع مرات مرضوبة 

ىف سبعني ويقصد بها عدًدا غري محدود. فالقدرة عىل التسامح هى قدرة إلهية يستلمها اإلنسان من اللَّه حني 

يريد بصدق وبرغبة وبيقني وبإميان .

أريد أن أضع أمام حرضاتكم خمسة مبادئ، ونحن بصدد مناقشة هذا املوضوع الحيوي: 

1- املبدأ األول التسامح ضرورة وليس اختيار:
والحقيقة أن مفهوم التسامح وصناعة السالم هى من أساسيات األخالق املسيحية. وقد علمنا السيد املسيح 

عىل األرض كل معاين التسامح حتى مع املُسيئني، فقد قال لنا: »أحبوا أعداءكم«، فاملحبة هى التى تستطيع 

مـؤمتـر جــامعـة الـدول العـربيـة
17 أكتوبر 2022

جامعة الدول العربية  -  القاهرة

معاىل الس��يد أحمد أبو الغيط األمني العام لجامعة الدول العربية ، أصحاب الفضيلة، والغبطة والس��يادة، 

واملنصة الكرمية، وكل الحضور الكريم ...

أود أن أش��كركم جميًعا عىل املحبة التي شعرت بها وملس��تها من لحظة وطئت أقدامي أرض هذه الجامعة 

والبشاش��ة التي أراها ىف كل وجه أنظر إليه هنا، ىف هذا الرصح العظيم مبا يحمله من تاريخ للوطن العرىب 

وللعامل أجمع.

أنظر إليكم أيها األحباء وأرى مس��تقبل أوطاننا بني أياديكم ، مس��تقبل يحمل محبة الوطن الغايل، طموح 

ملكانة مرموقة بني الش��عوب، تس��امح بقبول اآلخر والفكر املختلف، آمالً ىف مس��تقبل أفضل، وأخريًا س��الًما 

تحمله الش��عوب العربية عنوانًا لها، أقف عند هذه الصفة: س��الم ، العامل دامئًا ما ينادى بالسالم حتى أنهم 

خصصوا جائزة له وأسموها جائزة نوبل للسالم ، ولكن هل نرى هذا السالم العاملى الذى يُناَدى به ؟!!، إننا 

بنظرة بسيطة من حولنا للعامل نرى حروبًا ونزاعات وانشقاقات وتحزبات كثرية وعداوات، ثم ينظر اإلنسان 

إىل نفسه ليشعر أنه ال يستطيع أن يُغريِّ َمن حوله، أو ما حوله .

لقد أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 16 مايو اليوم الدوىل للعيش مًعا ىف سالم، وهى وسيلة لتعزيز 

السالم والتسامح ،أيًضا ىف عام 2013 اجتمع  الحاصلون عىل جائزة نوبل للسالم ىف وارسو، وأصدروا منشوًرا، 

اقتبُس منه بعض العبارات إذ قالوا فيه: » هناك قيم عاملية موجودة يف كل تقليد ودين ، وعندما تُحرَتم هذه 

القيم، فإن االس��تقرار والعدالة هام النتيجة؛ وعندما يتم تجاهلها ، ميكن أن يحدث عدم االستقرار والرصاع 

واالستبداد«. لقد اجتمعوا من مجتمعات مختلفة ليثبتوا أننا  متشابهون أكرث مام نحن مختلفون ، وهذا ما 

نراه عىل أصعدة كثرية عىل مستوى العامل .... 

ففى الرياضة مثالً: نرى الجميع من جنسيات متعددة وخلفيات مختلفة، فهى أحد األمثلة الرائعة عىل بناء 

العالقات، ففى املباريات العاملية يقف الحضور من جنس��يات وخلفيات مختلفة ملشاهدة وتداول ومناقشة 

ما يحدث ىف املباريات، وكأنهم من مكان واحد ألن الرياضة تجمع الكل . 

أيًضا اخلدمة: ىف الخدمات املتعددة تُبنى عالقات السالم والتسامح ففى األزمات يجتمع العامل ، نتذكّر األم 

تريزا، تلك الراهبة الفاضلة وما قدمته ىف أصعب أوقات األوبئة واألمراض من خدمة لإلنسانية. 

ىف الطبيع��ة أيًض��ا : نتذكر أعامل إنس��انية كثرية ومؤمترات تهتم بهذا األمر منها مؤمتًرا يف األردن ملناقش��ة 
الس��بل الكفيلة لحامية املحميات الطبيعية املوجودة، وال ننَس القمة الدولية ىف الس��عودية »مبادرة الرشق 

األوس��ط األخ��رض«، وها نحن ىف مرص نجتم��ع مع اآلالف من كل أنحاء العامل ىف بداية ش��هر نوفمرب القادم  

ملناقشة قضية املناخ ىف )كاب 27( ويهتم بهذه القضية كل رؤساء العامل.
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4- املبدأ الرابع  التسامح عالمة القوة وضبط النفس:
كث��ريًا ما ينظر الس��طحيون للمتس��امح عىل أنه الطرف الضعيف الذي ال يقدر ع��ىل االنتقام أو رد العدوان 

بأعنف منه.. ولكن املس��يحية ترى النقيض.. تؤمن أن القوي هو الذي يقدر عىل ضبط نفس��ه ويقوى عىل 

ْن  كبح رغبة االنتقام والعنف.. كتابنا املقدس يقول : »اَلَْبِطيُء الَْغَضِب َخرْيٌ ِمَن الَْجبَّاِر، َوَمالُِك ُروِحِه َخرْيٌ ِممَّ

يَأُْخُذ َمِديَنًة« )أم 16: 32(.

عَوِة الَِّتي  ، أْن تَْسلكُوا كَاَم يَِحقُّ لِلدَّ لذلك ىف كل صباح خالل صلواتنا اليومية نقول »أسألُكُم أنَا األِسريَ يِف الرَّبِّ

ُدِعيُتْم ِبَها. ِبكُلِّ تََواُضعٍ، َوَوَداَعٍة، َوِبطُوِل أَنَاٍة، ُمْحَتِملِنَي بَْعُضكُْم بَْعضاً يِف الَْمَحبَِّة« )أف 4 : 2(.

5- املبدأ اخلامس التسامح نظرة رحمة  لإلنسانية : 
فاإلنس��ان عندما يتواجه مع اللَّه ال يس��تطيع أن يقول س��وى: »ارحمنى يا اللَّه«. ال يستطيع أن يقول سوى 

هذه العبارة، لذلك يجب أن نتدرب عليها من اآلن ، فالتسامح نظرة رحمة عىل اإلنسانية ، نرى اآلخر بعني 

رحيم��ة تأخذ يف اعتبارها ضعف الب��رش.. ننظر عىل اآلخر دون كربياء وتع��اٍل، وتكون هذه الصورة تطبيق 

للوصية التي تقول: »كُونُوا لُطََفاَء بَْعُضكُْم نَْحَو بَْعٍض، َشُفوِقنَي ُمَتَساِمِحنَي كَاَم َساَمَحكُُم اللَُّه أَيًْضا يِف الَْمِسيحِ« 

)أف 4 : 32(.

هذه املبادئ الخمس��ة ميكن أن نضعها كأعمدة لعملية التس��امح التى نحن بصددها ىف هذا املؤمتر، وزرعها 

ىف القلوب والعقول مبكًرا جًدا.

أختم كلمتى بأنه توجد ثالثة أبعاد لحياة التس��امح وهذه األبعاد الثالثة تُش��كِّل منظومة ثالثية تس��اعد ىف 

حياتنا اليومية، وىف عمل املؤسسات املتنوعة ىف تقديم وغرس وزرع هذه الفضيلة التى نحتاج إليها ىف عاملنا:

الُبعد األول: املحبة: 
إن »املحب��ة ال تس��ُقط أبًدا« ألن اللَّه محبة، فكل العوامل املختلفة الت��ى نراها ىف عاملنا ىف مجاالت مختلفة 

ميكن أن تتغري بني يوم وآخر ، هكذا ىف السياسة ىف االجتامع، ىف علم العالقات ، إال املحبة فقط هى التى ال 

تسقط أبًدا ألن اللَّه محبة، ترسقنا امليديا واألجهزة والتكنولوجيا من التفكري والهدوء و البحث عن إجابات، 

وال نجد الوقت الكايف للبحث داخل النفس اإلنس��انية عن إجابات ألس��ئلة كثرية ىف الحياة، الس��يد املسيح 

ا الَْخَش��َبُة  أعطانا مثالً ىف تقديم املحبة فقال : »لِاَمَذا تَْنظُُر الَْقَذى )القش��ة الصغرية( الَِّذي يِف َعنْيِ أَِخيَك، َوأَمَّ

الَِّتي يِف َعْيِنَك َفالَ تَْفطَُن لََها؟ أَْم كَْيَف تَُقوُل ألَِخيَك: َدْعني أُْخِرجِ الَْقَذى ِمْن َعْيِنَك، َوَها الَْخَش��َبُة يِف َعْيِنَك؟« 

)مت 7 : 3 � 4(.

ه��ذه ص��ورة تقديم املحبة والعمل عليها، ألن العامل الذى نعيش في��ه من كرثة األجهزة، والهاي تكنولوجى، 

جعلت املش��اعر اإلنسانية تَِجف ألن التعامل اإلنساىن االنساىن كام ترون مثالً ىف هذه الجامعة ما بني الدول 

ومندوبيها وُممثليها يرُثي إنسانيتنا ويُرثي املحبة التى ىف داخلنا، أما التعامل مع األجهزة التى صارت تحكم 

العامل فقد س��ببت ىف جفاف املش��اعر، وصارت املشاعر غائبة عن اإلنسان وما اإلنسان إالَّ مشاعر يعيش بها 

عىل هذه األرض فاملحبة ال تسُقط أبًدا.

أن تغلب العدو، ليس السالح، وليس االنتقام، فاملحبة هى التى تستطيع أن تغلب العدو، لذا نُصيل الصالة 

اليومية كام علمها لنا الس��يد املس��يح : »َواغِفْر لََنا ُذنُوبََنا كَاَم نَْغِفُر نَْحُن أيًضا لِلُْمذنِِبنَي إِلَْيَنا«. فكأن طلب 

املغف��رة من اللَّه يتطلب رشطًا واحًدا وهو أننى أس��تطيع أن أغفر لآلخ��ر وهذه قيمة أيها األحباء يجب أن 

نزرعها ىف أبنائنا. يجب أن نزرعها ىف البيت، ىف املدرسة، ىف املؤسسات الدينية، ىف اإلعالم، حتى ينمو وينشأ 

ويرتعرع السالم ىف العامل كله.

2- املبدأ الثاني التسامح إميان وعقيدة: اللَّ�ه وحده هو الديان:
 وال يق��ف أمر التس��امح فق��ط عند الُبعد األخالقي فحس��ب، ب��ل يتخطّ��اه إىل البعد اإلمي��اىن العميق ... 
 فاملس��يحية تؤمن إميانًا راس��ًخا بأن اللَّه وحده هو الديان، وال يش��رتك أي إنس��ان يف إدان��ة اآلخر والحكم 

 علي��ه، فه��ذا عم��ل اللَّه فق��ط، ولذل��ك الوصية ىف الكت��اب املق��دس تق��ول: »الَ تَِديُن��وا لِ��َ�ْ الَ تَُدانُوا« 

)مت 7 : 1(.

3- املبدأ الثالث التسامح فرصة حقيقية لآلخر:
فالتس��امح وسيلة لقطع تسلسل الرش، وتصّور معى أن يعتدي جارك عليك فتنتقم منه برد االعتداء وتتواىل 

بينكام وبني أرستيكام العداوة، بل وقد يتوارثها األبناء وتهدد السالم االجتامعي يف املنطقة أو البلدة بأرسها.. 

ثم تصّور أنك حني اعتدى عليك هذا الجار، سلكت أنت طريق الغفران والتسامح وقطعت سلسلة الكراهية 

قبل أن تبدأ.. ماذا س��يحدث ؟ س��رياجع جارك نفس��ه ويهدأ بل ويندم وقد يعتذر أو يرد لك ما ظلمك به.. 

وحتى إن مل يصنع هكذا، يكفي أن الرش س��ينقطع وأن الس��الم سيسود، ولذلك علّمنا  السيد املسيح »طُوىَب 

الَِم، ألَنَُّهْم أَبَْناَء اللِه يُْدَعْوَن« )مت 5 : 9(. لَِصانِِعي السَّ
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الُبعد الثاني: صناعة السالم:
مل��اذا يصعب عىل الناس ُصنع الس��الم؟ هناك نوعان ىف الصناعة ، صناع��ات خفيفة وصناعات ثقيلة، ولكن 

الن��وع األصعب هو صناعة الس��الم ... لك��ن نحتاجها جًدا ويجب أن يكون لنا الش��جاعة ونحن نقدم هذه 

الصناعة التى قال عنها السيد املسيح: »طوىب)أي يا بخت( لصانعي السالم ألنهم أوالد اللَّه يُدَعون«. يجعلك 

السالم ابًنا للَّه أي تنتسب إىل السامء، ويكون لك نصيب فيها.  

أك��رب مثال لنا ىف مرص هو لجنة ُصّناع الس��الم التى تش��رتك فيها الكنيس��ة القبطية وتفع��ل دورها ورؤيتها 

ورس��التها الخاصة بدعمها لجهود الدولة يف تنمية الوعي، من خالل نرش الفكر املعتدل الصحيح الذي يدعو 

لْمي ىف املجتمع، ومحاولة لتعميق العالقة بني أبناء الوطن كله، كام ُذِكَر ىف الكتاب  إىل التعايُش املشرَتك والسَّ

ص لجنس  ا األَْرُض َفأْعطَاَها لَِبِني آَدَم« )مز 115 : 16(، فاألرض مل تُخصَّ ، أَمَّ اَمَواُت َساَمواٌت لِلرَّبِّ املقدس »السَّ

أو دين معني أو أي فصيل دون غريه، بل أعطاها للجميع عىل السواء، يعطينا جميًعا عطايا إلهية من شمس 

وقمر وماء ، فهو وحده الذي يُنِعم عىل الجميع بخرياته ورحمته كعطية إلهية. 

الُبعد الثالث: السعادة :
نحن نبحث عن الس��عادة ، وكل أعاملنا هدفها الس��عادة ، وهَي نتيجة طبيعية لتقديم املحبة والعيش ىف 

سالم. وجميعنا نعلم أن اإلنسان املُبَتِهج إنسان يُضفي عىل الحياة ألوانًا ، وهذه األلوان تُضفي طعاًم أفضل 

لحياتنا ، وتأيت الس��عادة حني  يكون اإلنس��ان غري مَنطي، فالعامل ملئ باألشخاص العادية وال يحتاج أن يزيد 

رقاًم مضاًفا بل ليكن املجتمع ميلء باملتميزين ...

وا عن ش��كلكم  متميِّزي��ن بالثقاف��ة والفن ، متميِّزين ىف الفك��ر واإلبداع ، وكام تقول الوصية الكتابية »تغريَّ

بتجديد أذهانكم«. نحتاج إىل الذهن املُستنري القابل لالختالف الذى يُعطي مظهًرا مختلًفا وشخصية مختلفة، 

ويبنى مجتمعات صحية، وينرش الس��عادة والفرح للكل. ومن هذا املُنطَلق قامت الكنيس��ة بتقديم خدمة 

خاصة لألطفال من الالجئني الس��ودانيني ، فاهتمت الكنيسة بهم فأسست مدرسة لالجئني السودانني كبذرة 

ف��رح لحياته��م املليئة باملصاعب .. ل��ىك ينظروا للحياة بنظ��رة متفائلة، هذه هى األبع��اد الثالثة: املحبة، 

والسالم، والفرح. 

أش��كر لكم إنصاتكم ومحبتكم ودعوتكم الكرمية، وأدعو معكم العامل كله أن يعيش من خالل هذه املبادئ 

واألبعاد  .. وشكًرا جزيالً لكم . 

نقرأ ىف التاريخ الحديث عن »نيلس��ون مانديال« ُحِكَم عليه عام 1964 بالسجن مدى الحياة، وىف عام 1985 

عرضوا عليه الخروج من الس��جن برشط التنحي عن أى عمل مجتمعي أو س��يايس فرفض، ثم أُطلَِق رساحه 

عام 1990 وكان منتظًرا منه أن يكون هجومًيا كارًها لكل من تس��ببوا ىف حبس��ه 27 س��نة من عمره، لكنه 

رة عالمة عىل إقباله عىل الحياة، خرج ُمرّحًبا بالحياة، ُمس��تعًدا  كان ُمتفائالً، تتذكروا إرتدائه لقمصان ُمش��جَّ

للتف��اوض، وهو م��ا حصل عليه، وبهذه الطريقة اس��تطاع تحرير ب��الده، ليكون أول رئي��س لها، وقد قال:  

»الش��جعان ال يخشون التس��امح من أجل السالم، التعاطف اإلنس��اين يربطنا ببعضنا، تعلّموا كيفية تحويل 

املعاناة إىل أمل للمستقبل«. فعالً املحبة ال تسُقط أبًدا.

الكنيس��ة املرصي��ة نفذت هذا املبدأ مع مش��يخة األزهر، من خالل »بيت العائل��ة املرصية«، حيث اجتمع 

الش��يوخ مع القس��وس، وقّدموا منوذًجا للمحبة ، املحبة التى تقبل اآلخر بإختالفه بل تتعرف عليه وتتفّهمه 

ب به ىف البيت، ليكون بيت العائلة هو بيت للمحبة . وتتصادق معه وتُرحِّ
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حـفـل توقـيـع كـتاب: 
َـّه والـوطــن« »البابا تواضروس الثاني .. سنـوات مــن احلـب لل

٣ نوفمرب2022

املقر البابوي - القاهرة

أرح��ب بحرضاتك��م جميًع��ا، وأُرحب 

بالس��ادة ال��وزراء والس��فراء األصدقاء 

وأتابع  مبقابلته��م  وأس��عد  واألحب��اء، 

واإلذاع��ة  بالصحاف��ة  أخباره��م 

وب��أداء  وبنش��اطهم  والتليفزي��ون، 

الحكومة املرصية، بداية مبعايل الس��يد 

السياس��ية،  وبالقيادة  ال��وزراء،  رئيس 

فخام��ة الرئيس عبد الفتاح الس��يىس، 

وكل املس��ئولني بصفة عامة يف املجالس 

القومي��ة والهيئات الدولي��ة ... أُرحب 

بكم جميًعا.

الحقيق��ة من كل قلبى نش��كر ربنا أنه 

أعطن��ا فرص��ة طيبة، نجل��س يف هذه 

األُمسية حول هذا الكتاب والفكرة، كام 

سوف تتحدث عنه األستاذة شريين.

أحب أن أذكر بعض النقاط ..
1- التاريخ History  أي his story قصته )قصة اإلنس��ان(. القصة ىف التاريخ هى أكرب ُمعلِّم، لذلك يُقال 
History is life التاريخ هو الحياة »حياة اإلنسان«، لذلك مطالعة التاريخ عىل الدوام، وال أقصد تاريًخا 

معيًنا مثال )تاريخ الوطن – تاريخ الكنيسة..( كلها تصب وتُفيد اإلنسان. 

َي »إنسان« ألنه يتمتع بفضيلة النسيان وهَي صفة خاصة باإلنسان، ينىس بالعمر، بالعوامل  2- اإلنسان ُسمِّ
الطبيعية، فأن نحفظ التاريخ قبل إن ينساها اإلنسان مهمة للجميع. اإلنسان Microcosmos عامل صغري. 

ونحن نعيش ىف Macrocosmos العامل الكبري، كل إنسان هو عامل لوحده، وبالتايل أشعر أن كتابة التاريخ 

وتس��جيله أمانة للزمن؛ ألن التاريخ يتم تزويره كثريًا، وكتاب��ة أحداث مل تحدث.. لذلك الذين يعارصون 

التاريخ ويسجلونه بشهادة أمينة تُعَترب مسئولية إنسانية وإالَّ كيف تنتقل الخربات من جيل إىل جيل.

3- الوطن هو األغىل ىف حياة اإلنسان عىل أرض مرص. مرص وطن بالحقيقة ُمتميِّز يف كل يشء، بالحقيقة هو 
بؤرة العامل، والذين قرأوا كتاب »شخصية مرص« للدكتور جامل حمدان، أستاذ الجغرافيا الشهري، ووصف 

الشخصية املرصية ىف كل صغرية وكبرية.. العامل ميلء باألوطان حواىل 200 وطن، ولكن يجب أن نعي أن 

م��رص وطن ال يوجد مثيله... ال موقًعا وال حضارة وال تاريًخا، كام قال الدكتور جامل حمدان: »مرص فلتة 

الطبيع��ة«. هذا الوطن أبوه التاري��خ وأمه الجغرافيا، هذا مل يحدث ىف وطن آخر. الوطن مرص غايل فعاًل 

ونحن كمرصيني يجب أن نفتخر وبش��دة بهذا الوطن. لقد زرُت بلًدا ذات يوم، وكنت أتحدث عن مرص، 

فذكرت أن املس��يح مل يزور سوى مرص، فقام أحد املس��ؤولني وأحرض كتابًا ضخاًم قد كُِتَب فيه عن زيارة 

السيد املسيح لبالده، اإلنسان يفتخر بهذه الزيارة فهَي إحدى بركات هذا الوطن الغايل .

4- الكنيسة القبطية فريدة بني كنائس العامل، الكنيسة املرصية أحد أعمدة هذا الوطن، وهَي أقدم كيان 
شعبي عىل أرض مرص من القرن األول امليالدي. هذه الصورة تُبنيِّ ارتباط الكنيسة بالوطن وتراب الوطن، 

وتخدم الوطن، ومتتد ىف الوطن. الكنيسة املرصية وطنية حتى النخاع. الكنيسة بهذه الصورة ال تلعب أبًدا 

أي سياس��ة من بعيد أو من قريب. عندما نتقبال مع السياسيني نتقابل معهم بصفتنا مرصيني ، فالسادة 

الوزراء والضيوف يف محبتهم الكبرية وخدمتهم الكبرية يش��اركون الكنيسة ىف مناسبات عديدة، يشاركون 

مبناصبه��م وهذا افتخ��ار لنا ويش��اركونها أواًل كمواطنني مرصيني يخدمون هذا الوط��ن... كلمة »وزير« 

معناها »خدام« من الفعل »أَْزًرا« .

من زار معبد الكرنك وجد األعمدة، والوطن ميلء باألعمدة التى تحميه، وال ميكن االس��تبعاد أو االس��تغناء 

عن عمود واحد. كل عمود له دوره وعمله ومس��ئوليته، وهذا مهم لتعليم أوالدنا )عمود القوات املس��لحة 

– عم��ود الرشطة – عمود الطاقة – عمود االقتص��اد – عمود الثقافة – عمود القضاء – عمود األزهر- عمود 

الكنيسة ( هذه األعمدة كلها تحمل الوطن وترفع الشموخ.

عندما تحدثت مع الس��يد وزير خارجية روس��يا  عن مرص ووصفتها بأنها »عمود الخيمة«، انتبه وسأل عن 

رشح الجملة وأخرج ورقة ورس��مها. فعالً مرص عم��ود الخيمة للمنطقة كلها، ولكن مرص ذاتها، فيها أعمدة 

تحميها وتعطيها الشموخ، والكنيسة أحد أعمدة هذا الوطن. أشكركم جميًعا. 
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كلمة فـي مناسبة تقليد وسـام املجـد والشـرف مـن الطبقة األولى
من الكنيسة الروسية لقداسة البابا تواضروس الثاني
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أرحب بكم جميًعا، نيافة املطران أنتوين، والوفد املرافق له من الكنيس��ة األرثوذكس��ية الروسية. أُرحب بكم 

ويشرتك معي وفد الكنيسة القبطية األرثوذكسية وسعداء بلقائكم .

أفرح أن نعمل مًعا ىف حقل الخدمة ألجل الوصول إىل ِملء قامة املسيح.

فاللَّه يف كل زمان، ويف كل مكان يزرع كلمته، وها نحن نسمع نداءه :

»الَْحَصاُد كَِثريٌ َولِكنَّ الَْفَعلََة َقلِيلُون، فاطْلُُبوا ِمْن َربِّ الَْحَصاِد أَْن يُْرِس��َل َفَعلًَة إِىَل َحَصاِده«. يف كل مكان ، يف 

روس��يا وهنا ىف مرص، وإىل أقىص أنحاء العامل ، ويجمعنا هدف واحد هو ملكوته الس��اموي، وتربطنا محبه 

اللَّه التي انسكبت يف قلوبنا .

ية الطّيبة التي تربط كنيس��تينا عىل مدى س��نوات عديدة، والصداقة العميقة التي  إننا نعتّز بالعالقات الودِّ

تعود إىل قرون ماضية بني ش��عبي مرص وروس��يا، وقد تلقيت رس��الة قداس��ة  البطريرك كرييل خالل األيام 

السابقة ببالغ السعادة وكم تأثرت بكلامت النعمة واملحبة التى بالرسالة وأشكره عليها، كام أمتنى لقداسته 

سنني طويلة ومديدة ىف خدمة كنيسة اللَّه.

والكنيس��ة القبطية األرثوذكس��ية تتعاون مع الكنيسة الروسية األرثوذكس��ية ىف مجاالت كثرية وترفع شعار 

املحب��ة أوالً ىف كل مج��االت التع��اون ، لذلك  أفرح دامئا بالدارس��ني  من مرص ومن روس��يا وأفرح بتبادل 

زيارات الرهبان والراهبات وكذلك اآلباء األساقفة واآلباء الكهنة، وقد تابعت اللقاء األخري للجنة التعاون بني 

الكنيستني القبطية والروسية، ولقاء الوفد القبطي مع قداسة البطريرك كرييل وقد أسفر عن نتائج مهمة ىف 

تبادل الوفود الرهبانية والتعاون األكادميي املشرتك واملَِنح الدراسية، وتعليم اللغة الروسية، وكم القى اقبال 

كبري من كل املرصيني وأشكركم أيًضا عىل التسهيالت التى تقدمها الكنيسة ألبنائنا الدارسني من خالل تقديم 

أماكن للصالة .

م للقادة الكنسيني والرسميني   ا عن وسام املجد والرشف من الدرجة األوىل من الكنيسة الروسية  الذى يُقدَّ أمَّ

فأين أترشف بوس��ام قد تقلده للمرة األوىل البطريرك الراحل اليكي الثاين، وأتذكر اليوم زيارتنا األخرية إىل 

روس��يا ىف استالم جائزة ِباسم قداسته عن الوحدة األرثوذكسية، وكم كانت حفاوتكم واستقبالكم لنا وللوفد 

املرافق ... »سباسيبا«. 

إننا نُصيّل من أجل السالم ىف كل مكان يف العامل، ونُصيّل من أجل الحكمة واملعونة ل� مينحها اللَّه لنا جميًعا 

ىف مواجهة التحديات الصعبة واألزمات التي يعاين منها املاليني من البرش.

نحن نُصيّل دامئًا ونقول: »يا ملك السالم، أعِطنا سالمك. قرر لنا سالمك . واغفر لنا خطايانا« .  

أشكر محبتكم وأرجو لكم وقًتا طيًبا ىف مرص

أشكركم جميًعا
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Introduction 

The Coptic Orthodox Church is considered one of the authentic compo-

nents of the Egyptian society, as it is the oldest public entity and institu-

tion in Egypt’s history.

Since its establishment in the first century, our Church lived patriotically 

and faithfully; serving the nation, defending it and sharing in all its events 

and numerous developments.

Since God willed for me to be handed the responsibility of leading the 

Church in November 2012, I was keen for the Church to be present in 

all the country’s activities; whether national, social, religious or military. 

Likewise in all public celebrations,  through hosting foreign, Arab and 

Egyptian officials in the Papal Residence, or us visiting the world’s coun-

tries to celebrate numerous occasions; whether spiritual, educational, 

conferences or different meetings. 

A great collection of speeches and words spoken at these events was 

therefore formed. The official website for the Coptic Orthodox Church 

desired to gather a selection of these so they can be available as a book 

and reference in your hands, my beloved reader. This transfers to you 

the Church’s voice, thoughts, participation and reactions to the life events 

of the nation and Church.

Tawadros II
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Your Excellency, the Ambassador of Egypt in Switzerland,

Ladies and Gentlemen,

First of all, I would like to express my gratitude and my thanks to Your Excellency for 

your warm welcome and your kind hospitality to me and the members of the Coptic 

Orthodox Church Delegation. I’m really proud of you as a very honorable representa-

tive of our beloved Country, Egypt, abroad, and in all International Assemblies.

It may be worth noting that on June 30th, 2013, the Egyptian people, in full aware-

ness and as a brave vanguard in the Region, accomplished a popular Revolution with 

the support of both the Armed Forces and the Police, to achieve the much-longed-for 

freedom.

This year has been a crossroads in the history of Egypt, our beloved Country, and the 

spirit of love and brotherhood among Egyptians has eminently prevailed. Christians 

and Muslims, the Armed Forces, and the Police, all have settled their differences and 

promoted affinities for the sake of the spirit of one unified People.

Thus, you have a very distinguished, delicate, and important mission here in Switzer-

land and all over Europe. You have to convey the real political situation in Egypt, in its 

true colours, and emphasize the fact that what occurred was actually a Popular Revolu-

tion and not amilitary coup, as some European media have, more often than not, er-

roneously reported.

Now, despite the hard, critical period Egypt is currently experiencing, we all smell the 

essence of freedom, freedom regained thanks to the strong willingness of the Egyptian 

people. And this is not all; we are on our way to attaining real democracy after a long 

period of chaos, injustice, and oppression. 

Let me tell you that I share with you the dream of a New Egypt, full of prosperity,  

democracy and justice; a new Egypt with one unified people, Muslims and Christians; 

a great leading Country in the whole Middle Eastern Area and all Africa, as it was in 

the past.

Hoping that I can soon be honored by your visit to our New Egypt, I beg our Lord 

to help and support you in your Diplomatic Mission in Switzerland, keeping up the 

name of our beloved Egypt in the international arena.I take the opportunity to wish 

all of you a Merry Christmas and Happy New Year, 2014, full of success, progress, 

 happiness, and peace everywhere.

With all my appreciation and my sincerest regards.

The Visit to the Egyptian Embassy 
December 2013

Switzerland
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The Coptic Church is based on the teachings of Saint Mark who brought Christianity 

to Egypt during the first century. The Coptic Church was the subject of many prophe-

cies in the Old Testament. Isaiah the prophet, in Chapter 19, Verse 19 says “In that day 

there will be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the 

LORD at its border.”

Egypt was the refuge that the Holy Family sought in its flight from Judea: “When he 

arose, he took the young Child and His mother by night and departed for Egypt, and 

was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the 

Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt I called My Son” [Mathew 2:12-23].

Monasticism started in the last years of the third century and flourished in the fourth 

century. Saint Anthony, the world’s first Christian monk was a Copt from Upper Egypt. 

Saint Pachom, who established the rules of monasticism, was a Copt. And, Saint Paul, 

the world’s first anchorite is also a Copt. By the end of the fourth century, there were 

hundreds of monasteries, and thousands of cells and caves scattered throughout the 

Egyptian hills. I hope you may all get the opportunity to visit our holy land Egypt and 

visit our Monasteries and churches.

Mr. President, I thank you for the courtesy you have shown to me and I assure you of 

my prayers for the Government of Austria and all its citizens. I pray that Almight God 

will confirm this nation and its people in the ways of justice, prosperity and peace.

May God bless you all.

Thank you.

The Visit to the President of Austria
December 2013 

Vienna -Austria

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen,

As a kind gesture of hospitality President Fischer has welcomed us here, enabling me to 

greet you all. May I take this opportunity to thank you Mr. President for this gracious 

welcome, and for your courteous greeting which I warmly reciprocate.

Also, I would like to thank you Mr. President for all the care provided to our Coptic 

Orthodox Church in Austria. Our meeting today truly reflects the good relations which 

exist between your country and the Coptic Orthodox Church in Egypt. For this, I am 

most pleased.

Although, this is my first visit to Austria as Coptic Orthodox Patriarch, however, I know 

the country well from many earlier visits. Each time I visit Austria and walk aside to the 

Danube River it reminds me of the Nile River in Egypt, and I feel at home.I would like 

to say it is always truly a joy for me to be here.

On this occasion, I hope you accept my invitation to visit Egypt and explore the Egyp-

tian history and the history of the Coptic Orthodox Church, and that I can welcome 

you at St. Mark Cathedral in Cairo.
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In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, one God Amen Ekhrestos 

Anesty - Alithos Anesty Christ Has Risen, Truly He Has Risen “Be kind to one another 

with a brother’s love, putting others before yourselves in honour” (Romans 12:10)

May the peace of the Lord be with Your Holiness! 

First of all, we wish to give Your Holiness the respectful greetings of our entire country, 

the Coptic Orthodox Church, and the Egyptian people. 

We are following closely and with joy your work, your activities, your extraordinary 

pastoral visits, as well as your spiritual sermons and inspiring predications, so fully 

blessed by our Lord Jesus Christ. We are delighted that the name of Jesus Christ is  

being glorified by Your Holiness.

We, the Pope of Alexandria and the Patriarch of the See of St. Mark, are writing to you 

today for the second time after our visit to the Vatican City last May, when we wished 

for an ever-increasing reinforcement of the unity of our two Churches, to reaffirm  

our hope to celebrate May 10th every year as “the day of brotherly love” between the 

Catholic Church and the Coptic Orthodox Church.

The choice of the date lies in its marking, not only the first historic visit by the late Pope 

Shenouda III, Pope and Patriarch of the Coptic Church, to the Vatican and Pope Paul 

VI in 1973 but also my own visit there last May. 

In this regard, we would like to emphasize how profoundly our souls were affected  

by such an excellent occasion. Your sublime courtesy and warm hospitality, and your 

convinced commitment to supporting and strengthening the bridges of love and  

friendship between the Catholic and the Coptic Orthodox Church, gladdened and  

honoured us most intensely. 

We would like to thank the Ambassador of the Vatican in Egypt, His Eminence  

Jean-Paul Gobel for his most valuable cooperation in the preparation of our historical 

visit and the other fruitful meetings that have followed, in a constant atmosphere of 

friendliness and love.

In the hope that the much-longed-for unity of our two Churches could be true  

before long, we wish that the day will soon come when we can celebrate the Christian  

festivities together, setting aside historical differences with full respect for  

Letter of Fraternal Love Between the Coptic  

Orthodox Church and the Catholic Church 

May 10th, 2014 

Cairo - Egypt

theological diversities. Our open-minded and warm-hearted endeavour to unify  

Christian festivities will generate a mighty example of the concrete unity of the  

members of our Churches in the body of our only Lord, Jesus Christ, and our only 

Church, in the East and West.

In the Orient, we are a minority in terms of numbers and live in small communi-

ties and scattered groups. It is, therefore, highly important for us to have a unified  

Christian voice that could morally support and strengthen us and also resonate as a 

powerful testimony of our only Lord.

This is the reason why we would invite the competent Committees of both the Catholic 

and the Coptic Orthodox Church to endeavour for the possible unification of some  

festivities, to finally ensure that all Christians might celebrate them together. One of 

these festivities, for instance, might be Easter, which happily fell on the same day this 

year, much to the joy of all Christianity, Eastern and western. 

Last June, after our visit to the Vatican City, we went on a pastoral visit to Austria, 

where we were honoured to meet the Cardinal of Vienna. 
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Then we visited three European countries last December: Austria, Switzerland, and 

Germany, where we met the Cardinal of Berlin.

 

As Your Holiness knows, more than a year has passed since my enthronement on the 

See of St. Mark in November 2012. These months have marked a turning point in the 

history of our beloved Country, Egypt. Great was the distress that Egyptians in gen-

eral terms and Christians in, particular, went sorrowfully through over this period of  

time. Sadly, the Copts paid the heaviest toll in terms of churches and properties being 

vandalized and looted.

More than one hundred churches and social annexes, and over one thousand houses, 

shops, stores, and businesses were set alight, destroyed, or vandalized across Egypt.

Yet, we did not give importance to the damage and loss suffered, and we patiently 

endured every hardship, including the death of innocent brothers, for the sake of our 

beloved Country and the freedom of its people. We were even more than willing to give 

all our wealth as a divine offer, as incense soaring up to God.

 Our Christianity, in fact, is a “living Gospel” resonating with the words of God our 

Lord, who says: “These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. 

In the world you shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the 

world” (John 16:33).

Being the official representative of the prestigious Institution of the Coptic National  

Orthodox Church, along with the representative of Al-Azhar, other governmental  

Institutions, political parties, the Egyptian civil society, and the private sector, we had 

the privilege to contribute to the wording of the July 3rd, 2013 Egyptian Constitutional 

Declaration, which put an end to a dark year of oppression and fascism and started a 

new era according to a road map. Many points contained therein have been already 

implemented, such as the new Egyptian Constitution, a milestone on our path to real 

democracy, written with the coordinated contribution of our Church, the Catholic 

Church, and the Evangelic Church.

We deeply hope that our Lord God Jesus Christ, who opened up this path, will soon 

complete it, following the verse by Apostle Paul: “And when the ship got into the grip 

of it and was not able to make headway into the wind, we gave way, and went before it.” 

(Acts 27:15)

However, despite the tragic events that occurred over this obscure year, the Coptic  

Orthodox Church participated in the World Week for Prayer and celebrated the  

Anniversary of the foundation of the Council of Churches in Egypt.

The Egyptian Church also took part in the Day of Prayer for Egyptian Women, held on 

March 7th. 

Moreover, four monasteries in Egypt, two for nuns and two for monks, were positively 

established, as well as a monastery for monks in South Africa.

 

Finally, it may be worth noting that in June 2013 the Holy Synod of the Coptic  

Orthodox Church recognized the holiness of Pope Cyril VI (1902-1971) and  

Archdeacon Habib Girgis (1876-1951). In this respect, on behalf of the Coptic  

Orthodox Church, the Holy Synod, and all the Copts of Egypt worldwide, we would like 

to take the opportunity to congratulate Your Holiness and the whole Catholic Church 

for the canonization of St. John XXIII (1881-1963) and St. John Paul II (1920-2005) on 

April 27th. 

In the framework of our work to strengthen the bridges of friendship and brotherly love 

between all Churches, we were honoured to receive:

 

- the General Secretary of the World Council of Churches OLAV;

- the Archbishop of Canterbury;

- the Chairman of the Evangelical Church in Egypt;

- the Bishop of the Episcopal Church in Egypt.

It will also be a great honour for us next November to participate in the Golden Jubilee 

of the “Pro-Oriente Foundation” in Vienna, by whose Representatives we were officially 

invited during our meeting last year. 

We can therefore assure Your Holiness that God’s merciful hand is always with us,  

despite the difficulty, narrowness, and complexity of the circumstances.

We would like to take the opportunity to commend the Embassy of Italy in Cairo 

for providing one scholarship in favour of archaeologists from the Coptic Orthodox 

Church within the Training Program for the Promotion and Conservation of Cultural 

Heritage funded by CNR of Rome, along with two more scholarships for Italian courses 

at the Italian Cultural Institute in Cairo, aimed to help students willing to continue 

their studies in Italian universities and centres for scientific research.

We warmly wish that a scholarship programme could be soon agreed upon between the 

Coptic Orthodox Church and the Vatican as well, possibly focused on disciples related 

to the ecclesiastical field, such as art, history, and cultural heritage.
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In fact, we really wish that there will be more prospects for fruitful cooperation  

between our Churches in the future, to promote and spread Christian peace worldwide, 

realize our much-longed-for unity and guide believers on the right way to reach the 

port of salvation.

We congratulate Your Holiness on Your first anniversary after the Papal election on 

the 31st of March 2013 and pray that our God and Savior, Jesus Christ, will grant Your 

Holiness full success and assistance in your holy pastoral mission, and wish to see you 

soon on a visit to our beloved Country, Egypt, the Country of the immortal Nile, of 

monasticism and Saints.

We take the opportunity to thank Your Holiness for supporting the Copts of our Coptic 

Orthodox Church living in Italy.

We also send our warmest greetings and appreciation to the Vatican Council of  

Cardinals, with our best wishes for their pastoral mission.   

We would love to conclude with a verse from the Holy Bible, which is our guidance in 

our daily life: “Give one another a holy kiss. All the churches of Christ send their love 

to you.” (Romans 16:16).

Celebrating the Golden Jubilee of 

 the "Pro-Oriente" Foundation
November 2014

Vienna - Austria

Your Holiness Popes, and Grace Archbishops, Bishops, Brothers & Sisters in Christ; 

I give thanks to the Lord and Savior Jesus Christ for allowing me to be here with you 

today. I also give thanks to the Lord that relations between churches have deepened in the 

last years, We pray that God may bless our meetings and guide us to fruitful discussions 

until we all unite in faith and we manage to solve all conflicts between churches.  

 

Egypt has been the world leader in science and spirituality, and the Coptic Church 

has been a strong defender of the Christian faith. Christianity entered Egypt during 

the reign of the Roman emperor Nero in the first century through St. Mark one of the 

seventy apostles and the four Evangelists. St. Mark brought to Egypt the foundations and 

values of Christianity, and thus the belonging of Egypt to Christianity is an authentic 

belonging since the apostolic era and goes along with the history of Christianity. 

 

The Copts have survived as a strong religious entity that has contributed to the Christian 

world and kept the faith. The Coptic Church presented to the world the Nicene Creed, 
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which is recited in all churches throughout the world; St. Athanasius, Pope of Alexandria, 

authored this. The Coptic Church from start played a central role in Christian theology 

and in protecting Christianity from different heresies. The Church produced thousands 

of texts and biblical and theological studies that are considered important resources. 

Today libraries, museums and universities throughout the world possess hundreds and 

thousands of Coptic manuscripts. Copts have a missionary and preaching role in spreading 

Christianity outside Egypt, in Libya and Pentapolis, India, the Arab countries, western 

Europe (France, Belgium, Switzerland, England and Ireland), Nubia, Sudan and Ethiopia. 

The Coptic Church is considered the Mother Church in the African Continent, and 

today the Coptic Churches are spread everywhere in Africa, Asia, the Middle East, 

Europe, Canada, Australia and the United States. With Bishops and priests serving 

all over the world, in addition to the many Coptic Monasteries throughout the world. 

 

The theological School of Alexandria is the first theological university in the world; 

it played a leading role in organizing the first systematic theological studies and 

became the most important institution of religious learning in Christianity. The scope 

of this school was not limited to theological subjects, but also focused on teaching 

philosophy, languages, poetry, mathematics, medicine, chemistry, astronomy, nature, 

geography, history, and music. Many prominent bishops from many different countries 

were instructed at this school. Monasticism was born in Egypt, St. Anthony the world’s 

first Christian monk was a Copt and was titled «The father of all monks» worldwide. 

Also, St. Pachom who established the rules of monasticism was a Copt, and St. Paul 

the world’s first anchorite is also a Copt. They have all directly or indirectly been a 

reference to all monks throughout the world. The Copts introduced the Coptic 

language and Coptic letters from the ancient Egyptian Hieroglyphic letters. The Coptic 

language remained the language of the land until the Arabic language appeared. The 

Copts introduced the Calendar of the Martyrs, named after those who died during the 

reign of the Roman Emperor Diocletian. This calendar is still in use all over Egypt by 

farmers to keep track of the agricultural seasons and in the Coptic Church Lectionary.  

 

Also, the first to introduce a calendar to calculate the feasts and fasting dates was 

Pope Demetrius I, Pope of Alexandria XII. This was approved by the Council of 

Nicaea and was followed by all churches worldwide until the sixteenth century.  

Above all, Egypt is proud of hosting Jesus Christ and the Holy Family after a short period 

from his birth, they have remained in Egypt for about three years and eleven months. 

 

The Coptic Church has played an important role in the ecumenical movement. It is 

one of the founders of the World Council of Churches. It has remained a member of 

that council since 1948.  The Coptic Church is a member of the All African Council of 

Churches (AACC) and the Middle East Council of Churches (MECC). The Church plays 

an important role in the Christian movement by conducting dialogues aiming at resolving 

the theological differences with the other Churches. I pray that the amazing results of 

the ecumenical dialogue already existing encourage us to proceed towards uniting and 

that God who brought us together may bless us and guide us to fruitful discussions. 

 

Coptic Churches pray daily for the reunion of all Christian churches. Through our 

meeting today, I would like to express my deep desire and hope to unify the dates of Easter. 

I hope we give more attention and time and that Churches around the world should cooperate 

in an international effort to put an end to the conflict over the date of the most important 

celebration in the Christian calendar, Easter. We need to work hard on unifying this date, 

to ensure all Christians worldwide celebrate the resurrection of Jesus on the same date.  

 

I renew my good wishes to you for peace and every good; I assure you of my prayer for 

you, and I am counting on yours as well! Thank you!
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Lecture at Queen’s University 
November 2014 

Canada

Good afternoon distinguished Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure to be with you here today. Your warm welcome and generous 

hospitality have deeply touched my heart.

My happiness this afternoon is doubled; on one hand, I am particularly happy to have 

the chance to speak, for the first time, to the Canadian people about the Coptic Church, 

or as I will call it tonight, during my presentation, our Holy Mother Church. On the 

other hand, I am very pleased to be received in an institution as prestigious as Queen’s 

University.

Before I begin, I would like to express my admiration for your institution’s motto: 

«Wisdom and knowledge shall be the stability of thy times.» 

I would also like to reflect briefly on the colors of your flag: Red, Blue, and Gold - to 

me, red symbolizes love and sacrifice; blue symbolizes all that is pure and celestial, and 

gold is the color of magnificence and glory.

My address to you this evening will be based on four main discussion points: 

   I. ESTABLISHMENT OF THE COPTIC CHURCH, BIBLICAL AND  

HISTORICAL REFERENCES

        II. CONTRIBUTIONS OF THE COPTIC CHURCH TO HUMANITY

        III. THE COPTIC CHURCH TODAY

        IV. SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF THE COPTIC CHURCH 

 

I. ESTABLISHMENT OF THE COPTIC CHURCH, BIBLICAL AND HISTORICAL 

REFERENCES: 

I will focus here on what is particularly special about the Coptic Church, my Holy 

Mother Church - what makes it one, holy, universal, and apostolic.

       1. Prophesy of Isaiah 19:19

Egypt was mentioned numerous times in the Holy Bible. It was blessed, in unison with 

her Church, in the Book of Isaiah Chapter 19 verse 19: 

«In that day shall there be an Altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a 

pillar at the border thereof to the Lord.»

In my analysis, the word “altar” refers to the Christian faith that came to Egypt, our 

beloved country; the word “pillar” refers to the Apostle that spread out the faith... 

I also wish to bring forward a verse, from the Book of Isaiah that I always remember: 

«Whom the Lord of Hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt, my people.» 

 

           2. Flight to Egypt

Egypt’s biggest blessing was the flight into Egypt. According to Matthew’s Gospel, when 

the magi came to find Jesus, they went to Herod the Great and asked him where they 

could find the «Newborn, King of the Jews.» As Herod was the king of the Jews, and 

because he didn’t see the difference between the terrestrial kingdom and the Celestial 

Kingdom of Heaven, he became enraged because he felt that his throne was threatened, 

and thus, he commanded the Massacre of the Innocents, in the hope of killing the 

«Newborn King of the Jews.» So, an angel appeared to Joseph and warned him to take 

Jesus and his mother to Egypt.

 So let us highlight that our Holy Mother Church has its roots since our Savior Jesus 

Christ found a safe refuge in Egypt. The Holy Family blessed Egypt in cruciform as they 

made their trip from east to west and from north to south (according to our church 

tradition).

I would like to remind you that the Flight into Egypt has inspired many artists to create 

many fine art masterpieces.

 

           3. St. Mark the Evangelist Founder & 1st Patriarch of our Holy Mother Church

The prophecy of Isaiah came true when St. Mark the great pillar and Apostle, came to 

Alexandria, preached, and founded its church that brought Christianity to Egypt and 

all of Africa. I am privileged and honored that many aspects of our Coptic liturgy can 

be traced back to St. Mark himself. 

St. Mark wrote the shortest and most concentrated Gospel, where he used an abstract 

style. He is symbolized by the Lion, and he has many titles, among which are «The Evan-

gelist, the Martyr, the Apostle, and the Witness.»

 Personally, and as a successor of St. Mark the Evangelist, I can confirm that celebrating 

Liturgy over the altar containing his relics in San Marco Cathedral in Venice was one of 

the most blessed and glorious moments of my life.

 I have just briefly highlighted the special aspects that have contributed to making our 

Church One, Holy, Universal, and Apostolic - indeed a lighthouse of Christianity in 

Africa and the East. 
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II. CONTRIBUTIONS OF THE COPTIC CHURCH TO HUMANITY:

I will now move on to the second part of my presentation, namely, the phenomenal 

contribution of our Holy Mother Church to Humanity.

       First: Contribution to Theology and Theologians:

Ecumenical history will never forget the great contributions of our church in the field 

of Theological studies. This kind of study was established officially and in a scientific 

way in the School of Alexandria. 

The school according to St. Jerome and many other references was initiated by St. Mark 

the Evangelist.

It was considered to be the first and the most famous Theological school in Christian 

history. This school grew in fame under the leadership of a long list of great scholars 

like Pantaenus, Clement of Alexandria, Didymus the Blind, and Origen that produced 

6000 works according to Epiphanius. 

From another perspective, the Church of Alexandria provided great Fathers to the 

Christian world, who protected the orthodox faith in the purest apostolic form, like 

Athanasius contra Mundum that defeated the Heresy of Arius, and Kyrillos the Great 

who defeated the Heresy of Nestorius.

The church of Alexandria and its fathers had a major role in Orthodox Didacticism; 

that’s why its head held the title of the «ecumenical master.»

 

      Second: Contribution to Martyrdom and Martyrs:

Tertullian the early Christian author wrote: «If the martyrs of the whole world were put 

on one arm of the balance, and the martyrs of Egypt on the other, the balance would 

tilt in favor of the Egyptians.» 

Martyrdom never stopped in our history, our Coptic calendar starts from the reign of 

the tyrant emperor Diocletian, 284 Anno Domini, and we call ours «Anno Martyrii 

(Martyrs’ calendar)». Many martyrs bless our church up to this day, faithfully giving up 

their life for the church.

These martyrs are people, like you and me, who belonged to every category in society.

The list has many great names that are well-known everywhere. You would remember of 

them Saint Menas, Saint Catherine of Egypt, Saint Abanob, Saint Demiana, and many 

others.

 What is worthy of noting here is that martyrdom strengthens our faith, our Love for 

Christ the Lord, and our relation with our Church.

 

     Third: Contribution to Monasticism & Coenobitism:

Every monk in the world owes his monastic life to our Coptic church that offered  

Monasticism to the world. From our land came those holy men that we may call today 
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Desert Fathers: St. Anthony the Great, father of the monks, the first monk of all times 

that established this system when he started this path at the age of twenty, till he be-

came a master with many disciples. He left the desert twice: in 316 AD to encourage the  

faithful not to fear persecution, and in 332 AD to support Athanasius, the Great, Pope 

of Alexandria, against the heresy of Arius. From Egypt came also St. Macarius the Great 

who established monastic life in the Egyptian western desert. And finally, St. Pachomius 

the Great who was an Egyptian Pagan then he became a monk and established monastic 

life in the southern valley of the Nile, and many monasteries with Thousands of Monks.

Our Desert has always provided holy men. Up to this day, monasteries and monks are 

everything in Egypt.

 

III. THE COPTIC CHURCH TODAY:

Moving on to the third part, this presentation will now take us to the current scene of 

our Holy Mother the Church Today.

For centuries, our Holy Mother the Church has been considered one of the main pil-

lars of Egyptian society. Accordingly, it has various roles, its primary role and main  

responsibility has been and will always be: the Spiritual life of the faithful. 

I will now elaborate on the primary and other main roles of our Holy Mother the 

Church.

The Primary Role is the Spiritual One

Our churches are never empty. They are always full of masses, liturgical services, Bible 

study meetings, and prayer meetings.

Thousands of Christians visit monasteries weekly, all over Egypt. Additionally, our 

youth, families, and elders spend spiritual retreats in our monasteries.

This continual and maintained practice is a clear form of God’s grace for our Holy 

Mother the Church in Egypt.

This spirituality is ongoing every day, and here are some facts to provide a clearer  

picture. In Egypt, we have:

            • More than three thousand churches

            • About four thousand priests

            • Our holy synod consists of one hundred and eighteen bishops

            • Over one hundred and twenty thousand Deacons 

            • Fifty-one monasteries

            • Two thousand monks and brothers

            • Two thousand nuns and sisters

In addition to the Spiritual aspect that our Holy Mother Church dedicates herself to, 

as its foremost and primary responsibility, she is also devoted to her other national, 

international, and ecumenical responsibilities. 

 

         First Role: National

The Coptic Church is nationally active. One of its main roles is to happily and  

sustainably serve her beloved country, Egypt, and Egyptian society with its different 

communities. It is the partner of the renowned Al-Azhar institution, in supporting 

society and its continual development.

At this point, it is my pleasure to mention my great relationship with Al-Azhar, which 

presides with us over «Beit Al-Aila» Organization. Beit el Aila means «the family 

house», and you may assume why we chose to name it so?! Because it expresses our will 

to come together, as one, with Egyptian society as we have always been- especially at 

times, like those of the good days, when Egypt did not suffer any kind of friction and 

we were all one big family.

Moreover, the Church has many institutions that serve society, especially people in 

need, both Christians and Muslims alike. We have schools, hospitals, training centers, 

and language centers, we run awareness campaigns; we also help families in need and 

students financially, regardless of what religion they are part of.

 

The Church has also played a vital role in preserving Coptic Heritage which presents an 

important phase of our national history. 

Coptic History, which has often been ignored in history books and academic studies, 

Coptic Music, and the Coptic language. 

On that path we have established over the years: 

          • A Coptic cultural center in Cairo

          • An institute of Coptic Studies in Cairo

          • Extensive cooperation with the Egyptian National Coptic Museum

 

I am currently planning for building a Papal cultural compound in Wady Al-Natroun, 

near Anba Bishoy Monastery. This project is under my personal supervision. 

So far, I have repeatedly highlighted that Our Mother Church has always been an  

inseparable part of society, and her beliefs dictate that she should always be a provider 

of services to our society with all its different communities. 
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           Second Role: International

Due to the increase in the numbers of emigrating Coptic families, since the sixties, 

the need to establish our Holy Mother Church arose worldwide. Over these decades,  

twenty-eight Bishoprics and Dioceses have been established abroad, under the  

patronage of the Holy Mother Church.

We also have abroad:

            • Over four hundred priests and monks in different parts of the world: Africa, 

Asia, Australia, Europe, and North and South America.

            • More than three hundred churches

            • Ten monasteries 

            • One hospital in Kenya specialized in AIDS treatment 

            • Seven theological schools and institutions

             • Many Cultural Centers, including the one in the Netherlands and another one 

in the United Kingdom.

 

           The Third Role is: an Ecumenical Role

As has been mentioned earlier, the Pope of Alexandria received the Title «Ecumenical  

Master» in ancient times, which extends his Spiritual responsibility of being in  

Christ’s charity with other Churches in and outside Egypt, linking Churches, aiming at 

Christian unity, in its purest form: uniting in diversity.

After my enthronement in November 2012, my first trip was to Rome where I met with 

His Holiness Francis, Pope of Rome, to celebrate the 40th anniversary of the visit of my 

great predecessor Pope Shenouda the third to Pope Paul the sixth in 1973.

Since my enthronement, I visited Italy, Lebanon, the United Arab of Emirates,  

Germany, Austria, Norway, Finland, the Netherlands, and Switzerland, and in the next 

few days, I will be visiting Russia.

The Coptic Church is a member of the «All Africa Council of Churches», the «Middle 

East Council of Churches», the «World Council of Churches» as well as the «Canadian 

Council of Churches».

Last but not least, I am very proud to have established the «Egypt Council of Churches» 

in March 2013.

I hope to continue working toward global love, peace, and understanding. 

 IV. SPIRITUAL CHARACTERISTICS OF THE COPTIC CHURCH

This presentation would not be complete without touching on the Coptic spiritual prac-

tices; the fourth and last part of my presentation today.

Out of many terms, expressions, & codes that are used in our liturgical prayer and our 

individual prayers, there are three main terms that we use constantly over & over again, 

these three terms are used in every prayer...

          • Kyrie-Eleison (Lord Have Mercy)

          • Halleluiah (Praise the Lord)

          • Amen (So be it)

These three terms contain the main components of our relationship with Christ  

the Lord, these three terms might present an abstract for the spirituality of our Holy 

Mother the Church, and the nature of her Christian life. 

It is very remarkable that during «Tassbehat Nisf el Leyl», the «Midnight Praise»,  

between every two «Hoss» (Praise) the most senior Clergyman stands saying: Amen, 

Halleluiah, Kyrie Eleison, so the faithful answer: Kyrie-Eleison, Kyrie-Eleison. So 

here we have a phrase of five terms: «Amen, Halleluiah, Kyrie Eleison, Kyrie-Eleison,  

Kyrie-Eleison». As if the Church wants to represent the spiritual life as a Pyramid of 

five steps; its base is the first Kyrie-Eleison (the repentant and pure heart), the second 

step of the spiritual life’s pyramid is: the second Kyrie Eleison (the merciful heart), the 
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third step is: the third Kyrie Eleison (the sensitive heart), the fourth step is: Halleluiah 

(Life of Joy), and the top of the Pyramid is: Amen (Honesty), 

As a stepped pyramid, every step is particularly important, since it acts as a plank for 

the other.

 

           First Term: Kyrie-Eleison (Lord Have Mercy)

Originally a Greek term that is composed of two elements Kyrie = Lord, & Eleison = 

Have Mercy, it is one of the oldest known Christian responses that is widely known and 

used in the eastern & western ecclesiastical rites. In the Coptic Church, it is repeated 

forty-one times in the hourly prayers that refer to the Passion of Christ (thirty-nine 

whips, one crown of thorns, and one side-piercing by a lance). Some other times we say it 

once, three times, ten times, one hundred times, or four hundred times on Good Friday.

The first aim of using Kyrie-Eleison is reminding the faithful that we always need  

repentance to purify our hearts, and here we remember the Gospel of Matthew, chapter 

five, verse eight «Blessed are the pure in heart: for they shall see God.»

The second aim is getting the blessing of having a merciful heart, as mentioned in  

Matthew, chapter five, verse seven: «Blessed are the merciful: for they shall obtain  

mercy.»

The third aim is a sensitive heart; that feels the pain of others, thinks of needy families 

and children, a heart that prays for the Iraqi people and those who are persecuted,  

a heart that is never harmed by the advancements of technology, a heart that is an 

instrument of God’s hand that achieves mercy and real charity; as mentioned in Acts, 

chapter twenty, verse thirty-five, «It is more blessed to give than to receive.» 

           Second Term: Halleluiah (Praise the Lord) 

Originally, a Hebrew term that is composed of two elements Hallal = Praise, and Yah 

= The Lord. This word appears repeatedly in the Old Testament in the Book of Psalms, 

the Book of Tobit that is a part of the Orthodox Biblical Canon, and once in the Book 

of Revelation (in chapter nineteen).

It is considered one of the oldest ecclesiastical hymns; it is basically used in the hourly  

prayers (Agbeya), during feasts, and on ecclesiastical occasions. It is chanted in a  

multitude of tones, extended and shortened modes. This term is associated with our 

Church and her joy.

Halleluiah, which is the life of joy, is a consequence of the three aims of Kyrie Eleison, 

(repentance, mercy, and charity) or in other words the three previous steps.

Joy is one of the fruits of the Holy Spirit (as mentioned in St. Paul’s letter to Galatians in 

chapter five, verse twenty-two). It is also a sign of spiritual health, because Christianity 

is the joy in, with, and by Christ.

Hence the New Testament considers the life of prayer, the life of thanksgiving, and the 

life of joy on the same level of importance and priority. The Gospel asks us to live in 

Prayer, in Thanksgiving, and in Joy, all the time.

It is well known also that the word «Evangel» (Gospel) means «good news» or «happy 

news», happiness with Christ’s Salvation.

 

            Third Term: Amen (Faithfulness)

Originally a Hebrew term that is used in the same way in all languages, and means 

«faithfully», «respond positively» or «so be it.» It is the last word of the Christian Credo.

That one is on the top of the spiritual life’s pyramid.

What is phenomenal about this term is that the word «Amen» in Arabic could also be 

«honest» (homonym actually with the Amen that means «faithfully».) Moreover, in the 

book of revelation, chapter two, verse ten, God says: «be faithful unto death, and I will 

give you a crown of life.» (So, in Arabic, we could think of it also as «be honest unto 

death»).

So, if you honestly repent...

If you honestly are merciful...

If you honestly love.... 

You will honestly rejoice, and you will receive the crown of life... as being honest and 

faithful is your only way to the kingdom of heaven.

Coming to the end of my talk, I would like to mention that a fuller more comprehen-

sive account of Our Holy Mother Church would take a lifetime to present, and may not 

fully suffice in presenting all its aspects and details. In my presentation today, I have 

highlighted only four of the main axes of our Holy Mother Church.

I would like to heartily thank you for your presence, and attention, and would like to 

cordially invite you to visit our Holy Mother Church and our beloved country, Egypt.

 

May God bless all of you.
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Celebrating the 100th Year of Remembrance 

 of the Armenian Genocide
April 2015 

Armenia

Ladies & Gentlemen,

I’m happy to be here with you today, celebrating with the Armenian people the 100th 

year of remembrance of the Armenian Genocide.

Our Christian faith calls for sacrifice, and Christians have within themselves seeds of 

Martyrdom. Jesus himself told his disciples “No one takes my life, but I lay it down of 

My own accord” (John 10:18). Jesus is therefore considered to be the first Martyr in the 

history of Christianity, and until today in many parts of the world, Christians are being 

killed for their faith.

Today in memory of the Martyrs of the Armenian genocide, may we also remember all 

the Christian Martyrs throughout the ages, and may their memory always live among 

us. Also, in memory of the Christian martyrs may we always remember to pray for our 

brothers and sisters in the Middle East or anywhere throughout the world who are cur-

rently suffering and whose lives are in danger, may our Lord and Savior Jesus Christ 

strengthen their faith. Should we live in this world today, we should always remember 

and teach our children and youth the bible verse “ Who shall separate us from the love 

of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or 

sword? As it is written: For your sake, we face death all day long; we are considered as 

sheep to be slaughtered. No, in all these things we more than victors through him who 

loved us” (Romans 8:35-37)

May the martyrs’ memory always live amongst us, may their legacy remain vivid in our 

personal and communal lives, and may we be protected with their prayers. May the 

blessings of the Father, the love of the Son, and the grace of the Holy Spirit be with us 

all Amen!
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Letter of Fraternal Love between the Coptic 

Orthodox Church and the Catholic Church 
May 10th, 2015 

Cairo

In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, One God Amen 

  

«Christ Has Risen, Truly He Has Risen» 

 

«Be kind to one another with a brother’s love, putting others before yourselves in  

honour» (Romans 12 :10)

My brother in Christ, His Holiness Pope Francis 

On the occasion of the Second Anniversary of «The day of brotherly love» between the 

Catholic Church and the Coptic Orthodox Church, May 10th. We wish this message 

finds You in good health and full of Divine Grace.

 

First of all, we would like to give Your Holiness the respectful greetings of our entire  

country, the Coptic Orthodox Church, and the Egyptian people.

 

We would also like, on behalf of the Holy Synod, myself, and on behalf of the  

martyrs’ families, 20 martyrs of Egypt and the Church, decapitated in Libyan territory last  

February, to extend to Your Holiness our deepest thanks for Your kind telephone call for 

presenting Your sincere condolences and feelings of participation with us in our sorrows.  

All this confirms the strengthened bonds of brotherly love between us and the unity in 

the body of our only Lord Jesus.

  

We are confident that God «Pantocrator» will not let our efforts against the dangerous  

phenomenon of terrorism go with the wind «in vain» because we trust in the wise and  

strong leadership of the country by H.E. President Abdel Fattah Al Sisi who is doing his  

best to uphold and establish the principles of citizenship.

  

In this sense, and as a great testimony of strengthening these principles, it is sufficient  

to recall the visit of the President to the See of the Patriarchate of the Coptic Orthodox  

Church in Abbasseya, on the night of our Christmas on the 6th of January. It was an  

unexpected and pleasant visit of great impact. In addition to the meeting of H.E.  

President Al Sisi with Heads and Representatives of the Christian communities in  

Egypt.

 It is true that since our last mutual messages in May 2014, a lot of events have taken  

place in Egypt and many prominent and important activities have been organized at both  

levels: the national and the ecclesial-pastoral.
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Among the ecclesial activities of the Church held in Egypt we mention for example: 

-The opening ceremony of the oldest Christian Coptic church in the world, famous for 

the Hanging Church, in the framework of the revival of the Holy Family Path.

 

-The celebration of the 150th Anniversary of the Arab translation of the Holy Bible.

  

-The visit of H.H. Patriarch of Ethiopia Rev. Father Mathias.

  

-The organization of the periodic meeting of the Patriarchs of the Syrian Orthodox 

Church and the Armenian Orthodox Church with the Coptic Church.

  

-The participation of the Coptic Orthodox Church in the World Week for Prayer. 

  

-The celebration of the II Anniversary of the foundation of the Council of Churches in 

Egypt. 

In the framework of strengthening the bonds of love, brotherhood, and friendship  

between the Coptic Orthodox Church and the Catholic Church, our Church partici-

pated in several meetings and ceremonies of which we could mention:

-The Golden Jubilee of the «Pro-Oriente Foundation» in Vienna, last November.

-The participation of the Coptic Orthodox Church in the meeting of the International 

Ecumenical Committee for Dialogue held on the premises of the Vatican Office for the 

Unity of Churches in Rome.

  

-Our numerous meetings with the Patriarch of the Catholic Church in Egypt, Ibrahim 

Isak.

 Among our pastoral activities abroad, we remember with great pleasure the following 

visits:

  

-The pastoral visit to the United Arab Emirates

  

-The pastoral visit to Canada, through which we were honoured by the fruitful inter-

views with the representatives of the Catholic Church.

 

-The pastoral visit to Russia during which we were honoured by the meeting with His  

Holiness Patriarch of Moscow and all of Russia, Kirill.                            

We pray that the Lord Jesus grants us the strength and power to lead His work and His 

ministry with fidelity ‹and honesty› till the end.

Finally, we would like to thank the Catholic Church for supporting the Copts living in 

several countries of the world and we pray that our God and Savior, Jesus Chri st, will 

grant Your Holiness and the Vatican Council of Cardinals full success and assistance in 

your holy pastoral mission.

We raise the fervid prayers to our God and Savoir that promote and spread Christian 

peace and love worldwide.

We would love to conclude our second message of brotherly love with a verse from 

the Holy Bible, which is our guide of daily life: «Salute every saint in Christ Jesus. The 

brethren who are with me greet you.» (Philippians 4:21).
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Christianity and Peacemaking
September 2015 

Uppsala Cathedral - Sweden

The Most Reverend Archbishop Antje Jackelen, Bishops, Priests, Brothers & Sisters in 

Christ; I give thanks to our Lord and Savior Jesus Christ for allowing us to gather today  

in His name, and for allowing the two churches to meet, may the Lord bless our  

meetings, and strengthen our ties.

Each Christian today has an important role in his/her society. From the early ages  

until today peace has always been the core of Christianity. And there is no doubt in this 

since the birth of Christ the angels rejoiced singing “Glory to God in the highest, and 

on earth peace, goodwill toward men!” (Luke 2:14) this in addition to the many other 

verses in the bible calling for Peace:

“Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives”. 

(John 14:27) “And the peace of God, which transcends all understanding, will guard 

your hearts and your minds in Christ Jesus.” (Philippians 4:7) For the kingdom of  

God is not food and drink but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.  

(Rom 14:17) Further in Galatians 5:22 “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, 

longsuffering, kindness, goodness, faithfulness”

Jesus Christ has taught us to be peacemakers when 

he asked us “not to resist an evil person. But who-

ever slaps you on your right cheek; turn the other 

to him also. If anyone wants to sue you and take 

away your tunic, let him have your cloak also”  

(Matthew 5:39-40). 

A genuine Christian, as Jesus has taught us, 

should “love your enemies, bless those who curse 

you, do good to those who hate you, and pray for 

those who spitefully use you and persecute you, 

that you may be sons of your Father in heaven” 

(Matthew 5:44-45) And of course, not forget-

ting the statement of Jesus in the Sermon on the 

Mount “Blessed are the peacemakers, for they 

will be called children of God”. (Matt 5:9)

Accordingly, peace is essential in Christianity, 

and although this is difficult to follow in today’s troubled world, still all Christians are 

required to be peacemakers. 

Peace comes in three forms:

 1-Personal peace with God and the inner peace that follows from this divine 

relationship

 2-Personal peace with our family, neighbors, colleagues, and everyone we deal 

with in our daily life

 3-Personal peace with our enemies in times of trouble and war

Let’s always remember that Jesus Christ has blessed the peacemakers, and we have to 

strive in every possible way to achieve this virtue. I pray that all Christians become 

agents of peace and peacemakers in the world.

I pray for your church and extend my prayers to the Sweden Government and its 

People. May you be blessed in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Amen.

Thank You.
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In Hogaild Church  

September 2015 

Sweden

“And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the 

earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, 

that they should seek God, in the hope that they might feel their way toward him and 

find him. Yet he is actually not far from each one of us, for “‘In him, we live and move 

and have our being” Acts 17: 26-28.

Dear Brothers and Sisters in humanity, 

These verses from the book of Acts, honoring the diversity and showing how God  

accepts us all and loves all as we are, crossed our mind once we received the kind  

invitation for the great gathering. We are particularly grateful for that opportunity  

to meet this rich gathering, containing many religious groups, we believe that this  

diversity is one of the strongest privileges of the Swedish society. 

Diversity has always been a strength, richness, and beauty. Allow me to share our  

Egyptian experience; Historically speaking, we are in fact all Copts - whether we be 

Christian or Muslim - and indeed, for most Egyptians, or for those who know Egypt 

well this explicit definition is not necessary. Hopefully, the tolerance that we have all 

experienced in Egypt over history will be fully sustained.  

Even if we knew hard moments, harmony remains always the base of our diversity.  

Harmony is the fruit of real dialogue, a dialogue that is based on understanding,  

acceptance of diversity, and mutual respect. 

In second place after Harmony, we need to remember always that we all share the will of 

spreading Wisdom, Justice, mercy, and above all Love, Love is the best word to describe 

God in any religion. 

The world of today is thirsty for these principles more than any other time so let us 

show more of the blessings of coexistence, let’s practice what we preach, let’s meet more 

and produce a lot together that is the only way to fight violence and hatred, it is the only 

way to bring humanity back to Love ... to bring it back to God.

Once more we thank you for this wonderful opportunity to meet with you all and for 

your warm welcome that inspired us a lot.

Thank you and God Bless you all.
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Visit to Lund University 

 September 2015 

Sweden

Your Eminence, Your Excellencies, Distinguished Ladies and Gentlemen,

  

It gives us great pleasure to be here with you today. Your warm welcome and generous 

hospitality have deeply touched my heart. 

Our happiness is doubled tonight; on one hand, we hold special emotions and reverence 

for the Swedish Kingdom, this land that is well known for its respect for values, 

protection for civil liberties, equality, and human development.

On the other hand, we are particularly happy to talk to you in this prestigious institution, 

as we have great esteem for Lund University, and we are aware of its rank among the top 

100 in the world.

We also admire the inspiring colours of your institution and the biblical significance 

they carry, which cannot escape one’s notice.

Blue: reminds one of heaven, water, and Sapphires symbolizing all that is pure and 

celestial. 

Bronze: brings to mind the two great pillars of the Solomon Temple (that were made 

of bronze) (1Kings 7:14 - 22), symbolizing strength and reverence. It is this admiration 

and great esteem that we hold for this institution, country, and the great scholars we see 

amongst us today, that prompted us to think a lot before choosing the topic for today’s 

talk.

Truth is: we made our choice while reflecting on your Motto: Ad Utrumque OR Prepared 

for both, 

As I recall these two are the Book and the Sword, two very different things; but if you 

are prepared for both then you have a choice, and if you have a choice then you are free.

Today with God’s grace our address to you will be about Freedom or if I may call it Real 

Freedom and Destiny ...

 Freedom preoccupied the old Greek and Roman philosophers, but it gained new 

significance which made it one of the main philosophical contemporary issues. It could 

even be considered the Key to every philosophical issue.

No dream, is as beautiful, dazzling, or tempting as the dream of Freedom is; no 

word in the human language makes the heartbeats rise as the word “Freedom” does;  

No concept in mankind’s history brought struggles and turmoil as the concept of 

“Freedom” did; No muse was able to inspire poets, philosophers, writers, and politicians 

with ideas that could match the treasure of thoughts that Freedom provoked.

It is no wonder then that one of the greatest artworks of modern history is the Statue 

of Liberty.

I used to liken freedom to a river that has two banks; one bank is the divine laws, and 

the other bank is the social laws, so without one of these two it would be a shallow 

swamp.

Freedom is the main feature that distinguishes man from other creatures: his need for 

freedom is just like his need for water and air. 

It is the original and primitive feature for human beings, and they are never satisfied 

with it and always desire more. 

That is why whenever we discuss freedom we are in a dilemma as we know that “Freedom” 

is Man’s struggle; with nature; with society; with the Past and with the Future.

But is freedom a reality or is it just a myth .. an imagination …

In the 19th century, the well-known sociologist Emil Durkheim after studying the 

numerous factors that influence Man since his childhood found that liberty is a myth, 

and that “Humans are just a toy of the social effects”.

Later in the 20th century came Freud to the same conclusion, confirming that Man 

has no liberty but his liberty is governed according to internal elements which are his 

innate tendencies; libido; subconscious; childhood memories, which are according to 

Freud his real dynamo.
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And many other sociologists and psychologists went with the same idea and 

maintained that: “We are just a part of a structure that adapts us upon its system”  

… apparently, modern sciences stripped humanity of its pride and main privilege  

Well, we have to admit that these theories are not completely mistaken ; A man did not 

choose his sex .. being male or female! 

his colour; being black or white …

his physical conditions; being strong, weak, tiny, or muscly.

he does not choose neither his country nor his family 

A man does not also choose his time .. why was I born in the 20th century not the 17th 

or the 22nd.

From another perspective, there are also social imperatives; principles of society, 

traditions, and habits of family and region that are imposed on us.

As it seems we are just products of genetics, and social effects … a toy of destiny.

But if this is everything then freedom does not exist. It is drowned in this endless list 

of imperatives. 

As consequence, there would be no responsibility, no creativity, no guilt no repentance 

… simply no humanity!!

We are just puppets in the hand of destiny.

The fact is that freedom is to accept one’s self as it is and as it is not, which will 

further enable one’s growth and will allow one to go beyond his/her own boundaries.   

We need to know our limits, and accept them (a real acceptance not an acceptance 

of surrender) just to build on these limits with the harmony which would lead us to 

overcome those limits into bigger horizons; 

Allow me to give a very Egyptian example; a pyramid has one solid base. This foundation 

will always be the same but the pyramid can always rise further into the sky as the 

angles differ.

Real freedom is not blaming circumstances and cursing conditions, not being sorry 

about the past or the present, and thinking of what could have been or what should 

have been 

Real freedom is building upon whatever we have, whatever existed. it is inventing and 

creating using the available means … 

A Free man is free because, through, with, and by not “Although”.

Jean Bies –the contemporary philosopher- has an inspiring quote ... “Because it is 

difficult it is wonderful; because it is impossible it is possible … there is no faith but 

the unbelievable” 

Many inventions are just modernizations of old primitive tools.

The best example clarifying this is verse 9 from chapter 12 in the 2nd letter of St. 

Paul to the Corinthians: “ for my strength is made perfect in weakness. Most gladly 

therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon 

me. ” 

We can even find other great figures that built their Genius on their obstacles or their 

so-called disabilities …

Ludwig van Beethoven whom we personally consider the greatest musician of all time 

became completely deaf for the last 25 years or so of his life, however, during those 

years he composed some of his greatest symphonies and concertos ...

Hellen Keller the renowned American author, political activist, and lecturer was Blind 

and Deaf.

one more example from Egypt is Taha Hussein that was one of the most influential 

writers and intellectuals of modern Egypt, he was totally blind, but that did not 

prevent him from writing some of the best novels of all time in Arabic literature. 

History offers many other examples of great figures who did not let their obstacles 

limit their souls and lives. However, they turned these obstacles into starting points 

for great achievements. 

On an educational level; if you facilitate everything for your kids, if you give them an 

easy life then you are just preventing them from growth and maturity, keeping them in 
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an eternal childhood; slaves to their lust and desires.

But if you are persistent always looking for more, and giving them the opportunity to 

face challenges then you are opening their horizons of growth, maturity, and creativity.

I tell you … if you want to set yourself free; centralize your life with a great principle, 

an enormous plan, or a wonderful project 

Freedom in its practical concept is a relative issue that varies from one place to another, 

from a time to another, and from one society to another, it might appear in a false way, 

sometimes people see their prison as their freedom 

So that was an overview of real Freedom, but there are Specific features for real  

freedom …

Real Freedom is a magnificent grace that God bestowed on us; it is God’s way to 

honour Man It is one of the main privileges that distinguish him from other creatures.  

Saint Paul even went to the extent of associating God with freedom in his second 

letter to the Corinthians where he says: “And where the Spirit of the Lord is, there is 

freedom”2 Cor 3:17

That is why the church is always training the faithful on freedom! But how does that fit 

with the long Orthodox list of fasting and prayers?! 

Yes, Fasting and prayer are the main part of the ecclesiastical path toward freedom 

BECAUSE IT TEACHES YOU TO BE FREE!! Free from sins, free from laziness, 

free from lusts, free from every earthly desire BUT the real freedom is Jesus Christ  

I remember when I became a monk a very good friend of mine came for a visit to 

the monastery … and said; “my friend why did you do that, why did you lose your 

freedom?! And I answered: “My friend I just got it all”.

Saint Augustine said once “I sat on the top of the world when I felt I desire nothing and 

fear nothing.”, I believe that this quote influenced Nikos Kazantzakis the Greek poet 

who said “I hope for nothing. I fear nothing. I am free.” Which is indeed the status of 

monks ... they are free from every earthly thing.

We believe that freedom is the base of monastic life, In fact, there is no virtue without 

choice, and there is no virtue without freedom … if I do not commit a sin because I 

fear God’s punishment, then I am just a coward, not a saint or a virtuous man; but I 

have to avoid sins just because I love God and I hate sins and I absolutely, do not want 

to commit them. 

On the other hand, if I do charity work because I desire God’s reward then I am just a 

merchant, not a saint or a virtuous man, I have to do charity work out of love for God 

and desire for charity.

So, if freedom is that great grace, we shall love it and enjoy every single moment of it. 

I want to stop a little with our perspective towards Freedom; we see freedom as weight, 

adversity, and affliction.

Usually, we think that it is easy to be free so we keep claiming, calling for more freedom, 

but once we find ourselves faced with it alone, we immediately start withdrawing from 

what we claimed we wanted that because we suddenly figure out that we are in charge, 

in other words, we figure out that freedom is a responsibility because without freedom 

we are just followers, there is someone else who decides on our behalf. 

The daily rhythm of life exempts us from making real decisions and thus from 

responsibility. It is in this zone where there is no freedom, no choices, no decisions, 

and no responsibility, that we find our comfort. Everything just goes on with the 

traditions and the habits. It is from that point that we gladly start throwing our 

freedom away to anyone who will just dictate what we shall do and what we shall not. 

Christ came to give Man his freedom back. he came to bring the law to its origin: “Love”, 

Christ came to give us the holy spirit that teaches everything and leads us everywhere.

And maybe it is hard for humanity that was used from its beginning to be led by 

masters, emperors, kings, or tyrants … just like troops, that always finds its peace and 

comfort in leaving the choice mission for someone else to handle.

This dilemma appears in many aspects of our daily life; in the economic field: we became 

prisoners for the multinational companies and international brands that extend their 

network to the world, displaying different goods, using the invasion of marketing, to 

convince us that we cannot sustain without these superficial materials and that they are 

our keys to happiness ... slowly we fall into the trap that makes us lose our freedom, and 

hence, we became slaves for this market ...

In the social field everyone -especially teenagers- try to follow the main intellectual 

stream by adopting a certain haircut or a clothing style, just to imitate others and to 

gain a good impression … we adopt ideas, and lifestyles because we are slaves of the 

“what they are going to say about me ?!” 

The fear of being free, or being one’s self which makes one lose their identity and melt 

in a global crowd, is just a betrayal of individuality, a betrayal of God’s gifts to us, to 

our characters; our personas … on a wider scale this very case killed many national 

identities which is a terrible aspect of the globalization. 

Another aspect of Real Freedom is that; it is a choice; a hard one, I remember the quote 

of the Great Nelson Mandela “There is no easy walk to freedom anywhere, and many of 

us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before 
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we reach the mountaintop of our desires” for my real freedom I might say “yes” when 

everyone expects a “no” or I might say “no” when everyone expects a “yes”, for real 

freedom I might pay my entire life as a price … like the twenty-one martyrs of Libya 

who paid their lives for their religious freedom …

Recalling an example from the old history of our Coptic church; Saint Athanasius, the 

great figure of Christianity of the 4th century whom I am proud to be his successor, 

who said NO and stood against the world, defending the Orthodox Teachings. That is 

the reason why he is called in the Latin references Athanasius Contra Mundum. 

Recalling also a modern historical example; that You shall all be proud of; Annah Lindh 

said no when everyone else said Yes. 

But these people were really free from everything so they were absolutely able to say 

NO …

Real Freedom is everyone’s right but it does not extend to hurting others or violating 

their own freedom, or abusing their feelings, their race, their religion, or their culture.  

No one is allowed under any circumstances to violate others’ rights, because: “Every 

good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of 

lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning” … these rights as we 

mentioned earlier, are heavenly perfect gifts, so no one is allowed to violate them.

Real freedom is indivisible just like any other principle you can neither take one part of 

it only nor many parts, as this is just a way to spoil and corrupt it.

If I am free of every evil but one then I am not free...        

If I am free of every lust but one then I am not free... 

I would be a slave for this evil or this lust.

It is because real freedom is indivisible that our freedom is imperfect. If a group of 

people or a minority or even one single brother or sister in humanity is enslaved to 

someone or something … then I cannot enjoy freedom disregarding the other.

Now Today and because of the violation of this human primitive right in this 

world: How many countries are invaded?! How many homes are robbed? How many  

families are destroyed?! How many houses of God are profaned?! How many weak are 

assaulted?!

As much as we are sad for our beloved brothers and sisters in Syria, and Iraq that pass 

through these difficult circumstances, and who suffer for their faith, as much as we are 

also sad for these poor youth that are enslaved in a severe way to fanaticism, brutality, 

and to hatred. We are sad because their inhuman beliefs make them lose their dignity, 

lose their honour, and above all, lose their humanity.

Many times we have thought about how miserable it is that rights in many parts of this 

world are becoming dreams and hopes. 

We did not come to teach you about freedom or humanity; we are aware of the great 

values that the Swedish society is based on … 

But Today we came to call the international community to think deeply; Can you enjoy 

Freedom, humanity, and all these great values meanwhile freedom, justice, security,  

and peace are threatened because of these people whose hands are free, and yet their 

souls are in bondage. We do not have the right to let down God’s grace, that is our 

human responsibility, even if it exhausts us because freedom is our pride, our dignity; it 

is the strength of our greatness; it is not a luxury; nor privilege. Freedom is a vocation, 

a duty … 

Being human means to choose; to be free; to have the will of being free.

Freedom is far stronger than circumstances, obstacles or conditions. freedom is stronger 

than destiny. 

Coming to the end of our address, a fully detailed talk about real freedom would take 

much more time, today we went through some parts of it.

As I am after all a pastor and a father so all I can give you is an advice from the Holy 

Bible: “know the truth, and the truth shall make you free.”

 

Thank you and God bless all of you. 
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Good morning young friends!

I am very happy to be with you here today, I would even say that meeting with you was 

my main aim of this visit not only because time with youth renews one’s energy, but also 

because I believe that you are the hope; you are the hope of your families, the hope of 

your societies, the hope of your church, you are my hope!

 In Egypt, my close team of assistants is mostly young people whom I enjoy working 

with and I give them horizons and space to produce and work creatively... You might 

think that it is a personal orientation... Maybe! 

But it is also a Christian principle ... Young people can do the work of our Lord. It was 

mentioned by Saint Paul when he wrote to Timothy: “Let no one despise your youth  

but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in 

purity”.

That verse inspired our talk for tonight because everyone among you is a Timothy … 

Before proceeding does anyone know some facts about Timothy? 

 

Well, first of all, Timothy is a Greek name that means I honour God. And I think his 

name was very well chosen as he honoured God. 

Timothy had a Jewish mother that converted to Christianity, and a Greek father, he met 

with Saint Paul in one of his apostolic journeys. He became the disciple of Paul, and 

step by step Paul entrusts him with important assignments. And here let me tell you 

that Paul the very well-educated apostle that is called the Christianity Philosopher, who 

wrote these magnificent letters was not the kind of person that is easily satisfied, Paul 

was someone who took the ministry in a very serious way. So, if he accepted Timothy 

as a disciple and accepted to be Timothy’s mentor then we have a good indicator that 

Timothy was brilliant!!

Saint Paul said even about him in his letter to Philippians “I have no one like him”. 

That is why he became the first bishop of Ephesus at a young age. 

Timothy is also venerated in all the churches.

That is an overview of Timothy, now let’s focus on you … what could you learn from 

Timothy? 

To answer this question, we will get back to Paul’s instruction to his dear disciple; 

Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, 

in love, in spirit, in faith, in purity.

Timothy was criticized for having big responsibilities at a young age … yes many times 

people use stereotypes which is the worst method; things like; he is a church he is not 

cool, he is an I.T. student he is a nerd, and so on …

And yes Timothy also suffered –with some people- from stereotyping … he is young 

then he is not qualified, there was not any problem with his leadership, but his age was 

a tool for some to criticize.

Let’s stop here and ask you; how do you usually interact with criticism?

Do you think about that criticism –Sometimes it is useful, especially when it comes 

from a trustworthy person. or Do you get angry? Do you ignore it? 

However, Saint Paul gives Timothy a clever method to solve the situation … I think it 

is even clever to solve any problem; We always need to work on ourselves, perfection is 

the constant status of working on our weak points, and we have all got some!!

Saint Paul is just asking Timothy to be a good model, so that is how he does not let 

anyone despise his youth.
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Think of yourself, are you a good example? I am sure you can always be, but today are 

you?

Saint Paul gives Timothy and all of you six elements that make you a good example so 

no one despises your youth; two outers, and four inners and all of them are centralized 

by Timothy, yes solve the problem from your sides before solving it from other people’s  

side or circumstances.

Outer elements; that is visible to everyone and even concern others;

- In Word: a few months ago, I launched a campaign in Egypt, entitled  

الحلوة“  the sweet word. That was inspired by the first letter of St. Paul to = ”الكلمة 

Thessaloniki, where he said «Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, 

comfort the fainthearted, uphold the weak, be patient with all», actually we all need 

appreciation, some people are very much able to encourage others and open many 

horizons just by their words, blessed you if you are one of them. 

Some others can give negative energy that lasts for a long while, only with their words. 

Avoid them and avoid being one of them.

- In Conduct: is the second outer element which we might also call the behaviour 

that is supposed to be the practice of our words, I remember the beautiful saying of a 

saint: always preach with the Bible, when necessary, use words!! But how can we preach 

without words? Yes! The testimony of action comes first, and then words in second 

place. 

So how about Inner elements; which are more private qualities and are shared with our 

Lord Jesus Christ.

- In Love: you see every single word is very well placed in the Holy Bible, St. Paul 

used to put always love as the priority for the inner elements. It is even more apparent 

in his first letter to the Corinthians where he says: And now abide faith, hope, love, 

these three; but the greatest of these is love. The issue here is you can never have faith, 

spirit, hope, purity, or any virtue without Love because simply God is Love! And he who 

doesn’t know Love doesn’t know God!

- In Spirit: you have all got the Holy Spirit that leads your steps and controls your 

actions, according to Saint Matthew the evangelist The spirit indeed is willing, but the 

flesh is weak. Your power is in your spirit so keep always strengthening it. Your spirit is 

a bestowed grace of God, sins weaken it.

- In Faith: faith is the best privilege, it is very calming and relaxing, it is our 

Christian method to feel secure, when I used to be a little kid I used to feel safe when 

I was with my father, this feeling is coming out trust and love, so how about trusting 

God, and all his actions, it is amazing to think that the creator of heaven and earth is 

my protector and pastor.  

- In Purity: remember the sixth beatitude; blessed are the pure in heart for they 

shall see God. Purity starts from the heart, and it reaches all of your body, and your 

mind, purity is a method, it is not exclusively a physical status it is also psychological, 

some people like to invent bad interpretations… even for Good morning !! This is  

a lack of purity. 

Purity is also a must for a good youth! it is your real key to success and self-confidence, 

which is a fundamental base for this phase of your life, purity also concerns God because 

even your body is a temple for him. 

Coming to the end of my presentation I join Paul in asking you:

Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, 

in love, in spirit, in faith, in purity.

Before thanking you all for good listening, I invite you all to come to visit us in Egypt. 

And now I am eager to listen to your questions or comments ….

Thank you and God Bless you all!!
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Good evening young friends, 

I am very happy to have this time with you all, As I told your fellows in California, I 

always find pleasure with youth, and this visit is also very special to my heart as it is my 

first time in the U.S.A. where I meet with the largest Coptic community abroad Egypt 

our beautiful motherland. 

This community is a source of pride for our Coptic Orthodox Church your parents or 

maybe grandparents came here to America a long time ago and became active integrated 

members of it. But they have preserved also our traditions in their pure authentic form. 

Now it is your turn to continue on the same path, in this phase of your life you are 

supposed to take more responsibilities, toward your families, your societies, your 

church, and most of all toward yourselves. 

I believe that youth are always the main part and the cornerstone of society, you can do 

great achievements and have big responsibilities in many different fields.

Today with God’s grace we will talk about the verse from the third letter of Saint John 

where he wrote to Gaius: 

I pray that you may prosper in all things.

Before proceeding to our talk about John’s prayer to Gaius, I want to highlight some 

facts; 

The church only wants your prosperity, as the church is Christ’s body, it works only for 

his will and Christ’s will is always the good and the benefits for his sons and daughter; 

any traditions, any fast, any prayers, or any service you might practice in the church is 

meant for your own good it has nothing to do with systems or authority it is all about 

love and care. 

Some of you might think that the Orthodox Church is an old classical church, I tell you 

NO; It is a church of living tradition and freedom …

But how does that fit with the long Orthodox list of fasting and prayers?! 

Yes, these requirements are the main part of the ecclesiastical path toward freedom 

BECAUSE IT TEACHES YOU TO BE FREE!! Free from sins, free from laziness, free 

from lusts, free from every earthly desire.

Moreover, the church sees spiritual prosperity as part of the faithful mission, Christian 

faithful is called to set an example for his surrounding environment, and that cannot 

happen without prosperity in everything;

Spiritual prosperity,

Health prosperity, 

Studies and career prosperity,

Social prosperity, 

Emotional prosperity, 

Spiritual prosperity is the base of every prosperity, it is also the way that allows us to 

enjoy every other prosperity perfectly with our Lord Jesus Christ. 

It is our greater need, remember this verse from the Gospel of Saint Matthew But seek 
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first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to 

you.  Spirituality is friendship with Jesus Christ, it is having him next to you in every 

step you take. Spirituality is total confidence in God, sharing your plans with him, and 

accepting any of his decisions.

Health prosperity think if you are responsible for a church, won’t you clean it, and 

maintain it always? 

Saint Paul said that your body is God’s temple, so you also need to take care of it; sports 

are one of the best methods to maintain your body and also your mind. Saint Paul also 

meant purity, which extends to the body and the mind.

Study or career prosperity if you use your school, college or university well, it is not in 

favor of anyone but you, because that is your access for a good career, and when I say 

good career, I don’t mean certain jobs, I mean the career that you have desired because 

in this particular career you will be creative and that is how you will enjoy your life and 

you will be useful to others.

Social prosperity is one of the best definitions of the church is The Society Servant because 

Jesus Christ said you are the light of the World, which means that a good Christian 

cannot live isolated from his society, he is even called to be the source of holiness, 

happiness for his surroundings. Every one of you has many societies surrounding him; 

your family, your friends, your colleagues, your neighbors … be part of them take 

charge in their lives, for sure with different levels and different doses; family comes 

always first, in different parts of the holy bible, Jesus honored Virgin Mary, family is 

one of the best gifts of God, you are them and they are you even if you knew some hard 

times but they will always have an endless credit of love for you. Then your friends, 

friendship is also a grace it is a way to practice pure love your friends are your choice 

you share goodwill and big projects, we have many examples of great friendship in 

the holy Bible; think of David and Nathan, Paul and Timothy and many other great 

examples that helped each other and honored God with their friendship. 

Emotional prosperity Love is our emotional prosperity, St. Paul used to put always love 

as the priority for the Christian. It is even clearer in his first letter to the Corinthians 

where he says: And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is 

love. The thing is you can never have any virtue without Love because simply God is 

Love! And he who doesn’t know Love doesn’t know God!

To conclude, I will share a little story with you:

You know one of the Desert Fathers, brought his disciples once and showed them a big 

tank, he kept filling it with stones till they could see the stones higher than the tank’s 

edge.

Then he asked them if the tank is full. Everyone said yes father for sure it is full!! 

The father said no it is not, and he added gravels (the little stones) that went in the small 

empty spaces between stones …

Then he asked them if the tank is full. And here some of them after hesitating said yes!! 

The father said no it is not, and he added sand that went in the little empty spaces 

between gravels …

Then he asked them if the tank is full. And here everyone was silent!! 

The father said it is not full, and he poured water that went into the little tiny empty 

spaces between the grains of sands

And here the Father said now I can tell you the tank is full!

So, you just need to fix your priorities and set them in the proper order so you can enjoy 

everything, under one condition; that everything would be in its right place … 

If water comes first there will be no place for any other thing,

If gravels come first there will be no place for stones, and so on …

Coming to the end of my talk I join Saint John in his prayer that you may prosper in 

all things.

Thank you for your presence, and God bless you all.
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With Members of House of Lords of 

the United Kingdom 
May 2017 

London - England 

Ladies and Gentlemen,

Thank you for inviting me to be with you today. It gives me great pleasure to visit your 

beautiful country again.

Thirty-two years ago, I visited England and spent many months studying at Oxford’s 

Churchill Hospital. Although it was a scholarship and I had to spend most of the time 

studying, those have been very good days which composed my first visit abroad and the 

first time for me outside Egypt. I remember with a smile now that I used to think to 

myself then that the only one I spoke to in Arabic was God during my prayers. 

Egypt is a country with both distinguished geography and a long and rich history. It stands 

between the East and the West. The East is considered “a huge temple” where religions 

together with arts and literature grew to make the East “the Heart of the World”.  On 

the other hand, the West is usually considered “a huge lab” where sciences together with 

discoveries, and inventions grew to make the West “the Mind of the World”. Let me quote 

Charles Dickens in his famous "Hard Times" saying, “There is a wisdom of the head and a 

wisdom of the heart”. Therefore, there is wisdom in the great temple of the East and another 

in the great lab of the West and if Egypt is standing in between, we hope we can have both. 

Ancient Egyptians, known world-widely as Pharaohs, had both a strong heart for  

religion and a brilliant mind for sciences. Their obelisks stand as a witness of both all 

over the world. Lord Jesus Christ visited Egypt as a child with the Holy Family; and 

years later, Christianity arrived in Egypt, when St. Mark preached the teaching of the 

Lord in our blessed land.  And the prophecy of Isaiah has come true: “In that day there 

will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord 

at its border.” (Isaiah 19: 19).

Christian Egypt kept science, and math, in addition to theology in the great School 

of Alexandria where young Christians were taught Greek culture as well as Christian 

theology. Both the wisdom of the head and that of the heart were kept in parallel.  

When Islam came to Egypt in the seventh century AD., Pharaonic, Greco-Roman,  

Christian, and Islamic histories blended with the distinguished geographical place  

of Egypt, its African and Mediterranean identity to generate a rich Egyptian  

civilization, which produced what some historians said: “Civilization lies under the 

skin of Egyptians”. The so-called Arab Spring Revolutions took place and were the 

product of foreign policies which did not realize the circumstances of this region. The 

Christian existence in the countries of the Middle East, the cultural differences between 

those countries, and the necessity of peace rather than revolutionary co-existence in 

this region were not put into consideration.

However, from the year 2013, the new Egypt began to take shape with a new constitu-

tion, elections for a president, and the Parliament. Therefore, many strong institutions 

and great projects of both the government and the private sector initiated building a 

modern Egypt; Egypt of the future.

Yet Egypt’s place in the middle of the world makes it an important factor in the stability 

and peace of the Middle East. Its role should be strengthened and its leadership should 

be supported so that peace-making and progress would spread from Egypt to the whole 

region. Our economy and education system needs reinforcement. Tourism would also 

be a prosperous field if supported.

Terrorist attacks against churches, the army, and police forces do not stop; neither in 

Egypt nor in the region, and are even spreading all over the world. We condemn those 

violations of humanity, and assaults against civilizations. We condemn evacuating  

the Middle East from Christians and depriving new generations of their long and rich 

heritage in those holy lands that their forefathers lived in. We condemn all forms of 

terror and violence that are now damaging the demography of the Middle East and  

consequently of the rest of the world. And we condemn the atrocities that would  

eventually demolish both the great temple and the huge lab.

 

We pray that God may enlighten the hearts and minds of all leaders so that they may 

see where real justice is. And we pray with King Solomon saying;

“Then you will understand righteousness and justice,

Equity and every good path.

When wisdom enters your heart, And knowledge is pleasant to your soul, 

Discretion will preserve you; Understanding will keep you.”  (Proverbs 2: 9 – 11)

Thank you.
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Meeting with the Asian Ambassadors
September 2017

Japan

Your Excellencies,

It is with great pleasure and honour to participate with you today in your monthly 

meeting.

Having just returned from my first visit to Japan and Australia. I’m impressed with the 

Asian nations and their eagerness to always be distinguished. Asian countries play a 

crucial role in the international community, with their rich history, civilizations, and 

high morals. This mixture has created your nations beauty, which is well recognized 

with accuracy, systematic lifestyle, and humanism. 

During my visit to Japan, we consecrated the first Coptic Egyptian Orthodox Church, 

in Kyoto. This is a great accomplishment and we thank the Japanese government and 

people for giving us this opportunity, and for caring for the Coptic community in  

Japan.

 

I have then travelled to Sydney, Canberra, and Melbourne, likewise, impressive nations, 

and I was pleased to meet with the Governor General, Prime Minister, different minis-

ters, parliament members, and opponents. I was delighted to see the Coptic Egyptian 

community in good interaction with the Australian community.

 

Egypt Durant said in his book «The Story of Civilization», that the Egyptian Civiliza-

tion is the most ancient and the most beautiful.
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Egypt is considered the mother of all civilizations from which other civilizations were 

born.

Ancient Egypt had a very strong educational system. Schools were established and were 

mainly attached to temples. They were called Houses of Life.

Egypt overlooks two seas: The Mediterranean Sea which is called the heart of seas, and 

the sea of rivers; and the Red Sea which is a closed sea without rivers. However, with its 

length, it looks like a river among seas. The two seas are seas of monotheism and they 

have been connected since the nineteenth century.

 

Egypt is a holy land that was blessed by the visit of the Holy Family, during their flight 

from Palestine, in the first century, as per the instruction of the angel. It is therefore 

their second home and is considered up till now a place of refuge in the time of trouble. 

Egypt is semi-squared in shape, with the river Nile running across, and around the Nile, 

all Egyptians live, from which we drink not just water but also moderate life. The Nile 

River is shaped as a person lifting his hands to pray, and accordingly, all Egyptians are 

strong worshipers.

After the Pharaonic era, came the birth of Jesus Christ and Egypt became a Christian 

country for seven centuries, then Islam entered, and since then we have always lived 

peacefully together, Muslims and Christians. Hence any terrorism or violence comes 

from outside Egypt. When problems arise in small villages, we try to solve them in 

the spirit of one family, depending on «LOVE IN ACTION». Usually, villages where 

problems arise, suffer from a high population rate, high illiteracy rates, and few devel-

opment projects. Therefore, although the main role of the Coptic Church is spiritual, 

we also believe we have a social role in our community. The Coptic Orthodox Church 

Development Department works with all dioceses throughout Egypt to implement  

different developmental projects based on the needs of each village ranging from  

educational, health, awareness programs, house refurbishments...etc. these projects 

serve all Egyptians, regardless of their religion, as a sign of our love for everyone.

 

• Coptic Church History

Around the year 55 AD., St. Mark the Evangelist entered the City of Alexandria, the 

cultural capital of Egypt, to preach the message of the one true God. Hence the Coptic 

Orthodox Church is one of the oldest churches in the world, spanning 20 centuries of 

history.

St. Mark the evangelist was the author of the oldest Gospel as well as the first Pope of 

Alexandria and Patriarch of the See of St. Mark, and today I’m the Pope 118.

The term Coptic means Egyptian, Copt was derived from «Gypt» in Aegyptius which is 

the Greek name of Egypt. We continue to use the Coptic language today in the church’s 

liturgical language.

The Coptic Orthodox Church is very traditional and is the largest in the Middle East; 

we have around 3000 churches all over Egypt. Our Holy Synod has 125 Metropolitans 

and bishops, including 33 bishops outside Egypt. The Coptic Orthodox Church very 

firm foundation has helped it grow in many directions, and today is spread worldwide 

with around 400 Coptic churches and monasteries in Europe, the USA, Latin America, 

Australia, Canada, Africa, and Asia. The Church establishment outside Egypt was to 

care for our immigrating children and lead them in the twenty-first century with the 

approach of intensified spiritual educational and pastoral care. Our Church maintains 

the role of spreading the message of the Gospel of our Lord Jesus Christ and has always 

stood strong even during periods of crisis.

 

Today, the total population of Egypt is 92 million, and 15% are Copts, this in addition 

to no less than 2 or 3 million Copts outside Egypt, spread across the world in the USA, 

Australia, Canada, Europe, Africa, and Asia.

 

The Coptic Church is distinguished for being:

          • The Church of the first school of theology

          • The church of Martyrs

          • Founder of Monasticism

          • Strong Ecumenical Movement

 

             1. Church of the first school of theology: 

The Coptic Orthodox Church established the first school of theology, the School of  

Alexandria, this was founded by St. Mark, to ensure that the church is the light-

house that gives light to the world, overcome darkness, and provides high standard 

and heavenly principles. The School of Alexandria was the first centre in the world  
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dedicated to Christian studies. The Theological College of the school of Alexandria was 

re-established in 1893. Today it has campuses in various dioceses throughout Egypt as 

well as in Europe, the United States, and Australia, for example, we have St. Athanasius 

Theology college in Melbourne, whose dean is His Grace Bishop Sorial, holder of PhD 

in the Egyptian Archdeacon Habib Girgis (the establisher of Sunday School in Egypt, 

100 years ago). 

These seminaries offer educational opportunities for servants and clergymen to study 

Christian Orthodox theology, patristics, church history, Coptic language, and arts.

 

             2. Church of Martyrs: 

The Coptic Orthodox Church is named the church of Martyrs with St. Mark being 

the first martyr in the year 68. It was named accordingly not only because of the great 

number of martyrs but also because of its believers, desire for martyrdom. Faith is 

an expression of a blazing fire that continues to give light and power through the 

blood of the martyrs that passed from generation to generation and witnessed until  

 today.

            3. Founder of Monasticism:

Monasticism which is a life of solitude, living in the desert away from the world in a life  

of prayer, contemplation, fasting, and other ascetic practices, was founded by the  

Egyptian Saint Anthony who is known as «the Father of Monasticism» in the third 

century, while the Egyptian St. Pachomius set the monastic rules and established the 

community life, which is followed in many monasteries around the world today. 

Monasticism is still thriving today, where many young men and women who are all 

well-educated choose to leave the world and lead a monastic life because of their deep 

love for God. Today we have around 40 monasteries and 10 convents in Egypt. This  

is in addition to other Coptic monasteries abroad in Africa, Europe, the USA, and  

Australia.

              4- Strong Ecumenical Movement:

The Coptic Orthodox Church today is very active in the Ecumenical movement,  

having a dialogue with many churches such as the Catholic Church, Church of England, 

Russian Church, Byzantine Churches, and various protestant churches. We are also 

active members of the World Council of Churches (WCC), the Middle East Council 

of Churches (MECC), and the All-African Council of Churches (AACC), and we have 

recently established the Egyptian Council of Churches in 2013.

The Church is a place where love is put into action, where everybody senses that they 

are organs of one body not by compulsion, but with love and peace. In church, we learn 

that «whoever hates his brother is a murderer» (1 John 3:15). The church is not only  

a community of gathered believers but also, the one body of Christ where every  

individual believer is a living member. This belief transcends all people regardless of 

gender, sex, social standing, and economical status.

«Christianity doesn’t have geographical borders, and its doors are opened for  

everyone» 

 

Coptic Churches around the world strive to secure the Coptic traditions in new  

generations by promoting participation in the church. Youth, children, and people of 

all ages, regularly participate in group activities, which are aimed toward growth and 

fellowship within a Christian environment. 
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Each church plays an important role in the community. Several mission groups are 

created to aid those in need. Copts strive to be a beacon of light and endeavour to be 

worthy ambassadors of love and peace.

 

          •  The future of the Coptic church 

The Copts are considered a national minority in Egypt. Although all Egyptians love 

their religion, they all refuse a regime ruled by religion.

 

Despite the continuing terrorist attacks on Christians, our Egyptian president is  

making serious efforts to include the Copts in the nation. There are many positive signs 

of a positive future, these include:

- The special law for building churches. Now we can build churches through discussions  

with local authorities. Before, we needed permission from the president and this  

sometimes took more than 20 years to obtain and was very difficult.

 

- Today there are 39 Coptic members of the parliament that were elected two years ago. 

After the previous election, there was only one Coptic member.

 

- According to the new constitution there is complete equality. Practically, this is not 

applied 100 percent. But I think our society is changing towards this equality. 

The Middle East is the land of Christianity. Christianity started in Palestine and spread 

to all the other areas of the Middle East. We are deeply rooted in the Middle East. The 

evacuation of Christians from the Middle East is very dangerous for the peaceful situ-

ation of the whole world. We are, therefore, supporting our president and government 

in building a new Egypt that accepts and respects everyone. Egypt is currently facing 

economical problems; we pray that the large projects currently under implementation 

will enable Egypt to become a stable and strong economical and political nation. In  

addition to this, there is a need to strengthen and improve the educational system in 

both schools and universities. 

          •  The Church’s relationship with the President & Government:

The Church is one of the main pillars in Egyptian society, and in good relation with 

everyone, this includes the president, government, parliament, Azhar, and all churches 

of different denominations. With the revolution and the election of President Abdel 

Fattah El Sisi as president of Egypt, all Egyptians have put their hopes on his shoulders, 

and after the dark path we have gone through, President Sisi brought us hope. Then 

came the new constitution that showed equalization between all Egyptians. President 

Sisi is the first Egyptian president to visit the Cathedral on Christmas Eve and greet 

us in person. He always shares with us our happy and sad moments. He stands firmly 

against any violence or terrorist attacks on churches. 

The Church supports the efforts of the Egyptian government in building a new Egypt 

as an act of patriotism, not politics.

«Egypt is the country of peace, and will remain a source of peace for the entire world».

Thank you for your hospitality and this warm gathering, I enjoy being with you today. 

I would like to take this opportunity to invite you all to visit our ancient monasteries 

in Wadi El Natron, 

 

Praying for peace and prosperity for the entire world.
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In St. Athanasius Colleage - University of 

Divinity
September 2017

Melbourne - Austrilia

Sisters, Brothers, Sons, and Daughters,

It is an honour to be in the Seminary and to be filled with the inspiration of the School 

of Alexandria that represents the roots of all Coptic Seminaries both in Egypt and in 

the whole world.

It feels great to be able to receive theological education in a Coptic Orthodox institution 

as this Seminary. There are distinguished qualities featuring the education of the 

Seminary and connecting the present time to the past when our church had the School 

of Alexandria.

Let me put those qualities in brief before your hearts and understanding so that they 

would always be clear to everyone involved in the Seminary: teachers, students, and 

even the administrative staff.

The Seminary is part of the church and it represents church life in all manifestations. 

Like its ancestor, the School of Alexandria, the Seminary depends on pious teachers, 

who give a good Christian example. They care about prayers and hymns as much as 

they care about teaching theology and they are humble and patient as much as they are 

scholars.

Another feature concerning the Seminary is that it aims at enlightening scholars  

about Orthodox Theology to gain more souls to Jesus Christ. It does never aim at  

winning theological disputes; and so was the School of Alexandria. Its fathers were  

fishers of men who aimed at gaining souls; that’s why their writings were accepted all  

over the Christian world and were translated not only to old languages such as Latin,  

and Syriac; but also to modern languages such as English, French, German and many  

others. 

The School of Alexandria was built upon personal relationships between the teachers and 

the students. It was a healthy atmosphere for a real Christian discipleship in one of its 

greatest images. Both students and teachers prayed and worshipped together. Teachers 

provided both theology as a science, and spiritual guidance so that the Christian faith 

becomes both rationally understood, and inwardly lived.

An important quality that we must struggle to keep in the modern world is the 

submission of theological knowledge to the Holy Spirit. It should always be considered 

that in the Seminary, reason cannot take a step preceding faith. Let me quote a professor 

of Theology to explain this point. St. Augustine says,

“Faith is to believe what you do not see;

The reward of this faith is to see what you believe”.

 

To test the value of Seminary education, we finally look at the fruits. There are the fruits 

of theological research which appear in the quality and quantity of academic research 

production. And there are the fruits that are embodied in the saints, universal teachers, 

and patriarchs who graduated from the School of Alexandria such as St. Clement, St. 

Athanasius the Apostolic (20th Pope), St. Cyril I - the Great (24th Pope), and St. Dioscorus 

(25th Pope). The Seminary is still the institute from which popes, bishops, priests, 

monks and nuns, and church servants graduate and teach in all sectors of the church. 

 

To conclude, let us look closer on the words of St. James the Apostle,

“But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to 

yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.”  

(James 3: 17)

َاًرا َصالَِحًة،  َمًة َوأَثمْ ٌة َرحمْ لُوَّ ِعَنٌة، َمممْ الً طَاِهرٌَة، ثُمَّ ُمَسالَِمٌة، ُمَتَفَِّقٌة، ُمذمْ ُق َفِهَي أَوَّ ا المِْحكمَْمُة الَِّتي ِمنمْ َفومْ «َوأَمَّ

يَاِء.» (يعقوب 3: 17) يمِْب َوالرِّ َعِدميَُة الرَّ

Thank you and God bless you.
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Opening of EKD Congress on the Future 

of Christianity in the Near East 

October 2017

Berlin - Germany

Your Holinesses, Your Eminences, Honorable Representatives of Parties and Associa-

tions, Ladies and Gentlemen,

“Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!” 

(Psalm 133:1)

These verses of the psalmist cross our mind, expressing the joy we feel every time we 

receive an invitation to make part of a wonderful ecumenical assembly where we feel 

the holy presence of our Lord Jesus Christ through meeting our beloved brothers.

We are grateful to the church of Germany, which went through a lot of effort to make 

this happens, and we are also grateful for your warm welcome, and your generous  

hospitality that has deeply touched our heart.

Coming to Germany is a source of happiness; it is not our first visit to the land of  

innovation. We always keep good memories of it, for us personally it is a role model of 

overcoming division and crisis through struggle and dialogue. 

As for our Coptic church, Germany is the home for many Copts that came earlier and 

found home and bread in this welcoming country.

It is an unmistakable historical fact that major events arise out of major challenges. 

Today, brethren, clouds are amassing in the sky under which we all dwell. Today, every 

Christian in the world is facing challenges, but more particularly the Christians of the 

near east are experiencing several decisive challenges…

Today we will address the main ones;

–The first main challenge; is the rise of violent fanatic movements 

The Near East has long been the home of people from all walks of life; people that 

together have prospered and together have endured. Maybe that is why this region  

became the cradle of the three Monotheistic religions.

Today we cannot ignore the threats. They are real, and if we turn a blind eye to them, 

they risk eclipsing one of the three; 

We cannot also deny the decreasing number of Christians in the region, and the  

increasing number of migrants.

The reasons are no secret; mainly the rise of radical fanatic militant movements across 

the Near East, which considers all others as despicable infidels. 

There is no doubt that poverty, ignorance, and diseases were some of the main elements 

that opened the door to extremism in the minds and souls of polarized youth. 

Add to this the rampant corruption before the so-called “Arab spring”, and the weak-

ness of state institutions during it. Furthermore, Christians experienced an increase in 

being labeled as supporters of western foreign policies, simply because their religion 

happens to be the dominant one in the west.

However, it is meaningful to highlight that the main aim of these dark forces is division, 

which is the greatest ally of our enemy. But if the division is its ally, then unity is its 

enemy. Through unity and wisdom, we shall prevail, Brethren. Even though we see the 

dark forces gaining wind in their sails, we will not be swept aside but meet their ships 

with our own, the ones named; Friend-Ships!

–The second main challenge; is the interaction with the extremely rapid changes of our 

era

Many of the new orientations, practices, and methods of our modern time can never 

be undone; once they penetrate a society they keep gaining ground. But let it be clear, 
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we are not accusing every modern innovation of being guilty or of being a tool of  

destruction, because many of them could be an opportunity that helps in developing 

the ministry, and making our voice heard by many.

For instance, we have the example of Social Media; on one hand, it destroyed the lives 

of many people in unfair ways such as privacy violations and spreading of rumors, it 

was a tool for terrorists to enlarge their network and create new ones. But, on the other 

hand, it has contributed to many great success stories for people all around the globe. 

Social media helped creating hubs that allowed people who share the same good  

interests to come together, forming charity communities, art appreciation gatherings. 

And many more, have started on social media and planned to work together for their 

noble causes. 

The world is in a continuous process of exchange, the difficulty lies in the ability of the 

church to cope with these new changes, and to understand that these methods are mere 

containers and that the content itself can be the living tradition of the church and the 

core shall be the doctrine.

It is obvious that the moment when one cannot develop his thoughts is the same as 

when he is getting old.

This does not mean that everything new and modern necessarily is useful and valuable. 

But we do want to highlight that many valuable and useful modernies are blocked just 

because they are unusual. 

And here enters the role of the Holy Spirit living in every one of us, that we received 

through the sacrament of baptism unifying us with Jesus Christ, and offering us the 

right conscience so we can open our hearts, understand and distinguish, and hence 

choose the convenient modernity at the right time and for the right aim, serving the 

Glory of God.

– The third main challenge; is the sin of division

We are sure you all remember the atrocious incident in Libya back in February 2015, 

where we gained the intercession of twenty-one martyrs. Later His Holiness Pope  

Francis –while receiving a delegation– expressed his solidarity and compassion with 

our mourning church, making a wonderful point when he said “They were killed simply 

for the fact that they were Christians. The blood of our Christian brothers and sisters  

is a testimony that cries out to be heard ... It makes no difference whether they be  

Catholics, Orthodox, or Protestants. They are Christians! Their blood is one and the 

same. Their blood confesses Christ.” 

We cannot disagree with such words, what unites us is far greater than what divides us.

In the world of today, Christian unity is not anymore a luxury, but rather it is a must. 

If we are to face the earlier-mentioned challenges of hostility, and technology, then we 

need to remember how Jesus Christ described the house that was divided against itself

“It will not stand” (Matthew 12:25), he said, and indeed, through division, we cannot 

achieve Christ’s greatest desire “that (we) all may be only one” (John 17:21). Brethren, 

through unity we strengthen each other.

However, Unity is not acquired; unity is the gift that God will bestow upon us when we 

offer him an open mind, a big heart, and a humble spirit. Only then, we will be able to 

walk toward Unity starting with the spirit, then the letter «for the letter kills, but the 

Spirit gives life.» (2 Corinthians 3:6)

Now, after going through challenges, the question should be what if we do not overcome 

all of this? What would we lose? What would the region and the world lose? What is the 

importance of having Christian communities in the Near East? For sure, our presence 

is very important. 

Every Christian has the vocation and the mission of being the Light of the World and 

the Salt of the earth in his community. Every church in our region has different roles 

on several levels; on a Christian level, on a national level, and on an international level, 

we are going to talk about these three levels in the example of our Coptic Orthodox 

Church; 

– Firstly, the Christian level of responsibility

The Coptic Church has produced phenomenal contributions throughout its history and 

is still giving to the whole Christian world. Christian history shall never forget the great 

effort of our church in the field of Theology, the establishment of these divine studies 

started in the School of Alexandria.

This school grew in fame under the leadership of a long list of great scholars like  

Panthanaeus, Clement of Alexandria, Didymus the Blind, and Origen. 

The church of Alexandria also provided the Christian world with great Fathers, who 

had a major role in Orthodox Didacticism and protected the faith in the purest  

apostolic form, like Athanasius, and Kyrillos, which is why its head held the title  

Ecumenical master.

From the Coptic Church, the Christian world learned Monasticism. From our land 

came those holy men that we today call Desert Fathers; men such as St. Anthony the 
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great; Father of all monks, St. Makarius the Great, and many other great men who  

established monasteries with thousands of monks. 

Our desert has always provided holy men – up to this day monasteries and monks are 

everywhere in Egypt.

One other exceptional character of the Coptic Orthodox Church is that it is a church of 

Martyrs; Tertullian, the early Christian author, wrote “If the martyrs of the whole world 

were put on one arm of the balance and the martyrs of Egypt on the other, the balance 

will tilt in favor of the Egyptians.”

Martyrdom never stopped in our history, we call our Coptic calendar “Martyrs  

calendar”. Many martyrs from all walks of life bless our church up to this day –  

giving their lives as a testimony of their faith. The long list has many great names 

that are well-known everywhere. You would remember Saint Menas, Saint Catherine 

of Egypt, martyrs of Libya, Palm Sunday Martyrs, and the most recent martyr Father 

Samaan in Cairo However, the main thing about Martyrdom is that it strengthens our 

faith, our love for Christ the Lord, and our relationship with our church.

– Secondly, the national level of responsibility

Every church has a massive cultural mission in its society. In his outstanding work The 

Future of Culture in Egypt, Taha Hussein, the renowned author and the Dean of Arabic 

Literature, stated that “The Coptic Church was a mark of Egypt’s ancient glory and its 

survival was a testimony to the moral integrity of its followers.”

When the Pentecost happened, the Holy apostles understood that the gift from the Holy 

Spirit is not just the polyglossia, but it is a wide vocation to reveal the presence of Christ 

to all and to establish the church of the world through cultural interaction, and through 

the consolidation with various civilizations, to contribute in its continuing formation, 

without isolation or arrogance, while keeping the core of the faith and the gospel. This, 

Brethren, is how Christianity nurtured civilization.

Look at our Coptic church; it is a long history of the interculturation that started with 

the dialogue between St. Mark the evangelist and Anianos the shoemaker when he cried 

«O monotheos», and here St. Mark found the common ground and the access point to 

establish our Coptic church. 

Later the church started what we call the baptism of culture; by taking features from the 

face of our Egyptian civilization. 

For instance, the church today is considered to be the guardian of old Egyptian music 

of which you have many examples; Eporo (which means Oh King of Peace) the hymn 

of entry for the Patriarch that has the same melodies of an ancient hymn that was used 

in the initiation of many old Egyptian religious ceremonies. We also have Gholghotha, 

the burial hymn we use during Holy Fridays, which has exactly the same melodies as the 

royal funeral hymn of ancient Egypt.

Also in the visual arts, like the Ankh sign, which became a cross, the shell of Aphrodite 

that became the symbol of the Virgin Mary, and many other examples that apply in 

many fields of life. So many, that we can’t mention them all here today.

However, this method was not just to simplify the practices for the new Christians, it 

was indeed a way for the first fathers of the church to honor their civilization that they 

were proud of and loyal to. 

The church took into consideration the language, the history, and the traditions of the 

Copts, and so it became from the people and for the people. By entering their life, the 

church took and gave, interacted with society in harmony, and hence became an icon 

of interculturation.

–Thirdly, the worldwide level of responsibility

The Near East has always been a Carrefour of civilizations, a hub of cultural diversity, 

and an oasis of dialogue. We could even say that it was a station where every culture 

passed by, which produced a unique model in the globe, and thus the region became 

an heir to many civilizations initiated by Egyptians, Phoenicians, Greeks, Romans,  

Persians, Arabs, and many others, inspiring the world in many fields and playing a vital 

role.

Christians in their countries in the region have always been the guardians and keepers 

of diversity. We cannot –and we do not even want to–imagine a monolithic Near East. 

It would be a fatal and immense disruption of balance in the region and in the world.

Our existence in the region is important for us because our people are so attached to 

their land. 

But also, let us never forget that the region and the world need us in our homelands.

Finally, after going through all these challenges, crises, and clouds in our sky we want 

to conclude our note with the promises of the Father of lights, who gives us every good 

gift and every perfect gift, for as it is said in the Holy Scripture “Weeping may endure 

for a night, but joy cometh in the morning.” (Psalms 30: 5).

Thank you. 
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Closing of EKD Congress on the Future 

of Christianity in the Near East 

October 2017

Berlin - Germany

Dear Holinesses, Eminences, Reverend Pastors, Distinguished Guests

As we come to the end of this gathering, we give thanks and adoration to the Holy Spirit 

that guided us and gave us enlightenment so that these days became fruitful. 

Let me first thank the evangelical church of Germany, for making this a successful 

and interesting conference, thanks to the organizers, to every one of them; you have 

accomplished your mission with perfection.

I want also to thank our Brethren, the church primates; your presence and notes were 

such an inspiration for us. Your honest testimonies and your spiritual perspectives are 

messages of hope. Over these two days, we have exchanged views, philosophies, and 

experiences that will have an impact in every domain of the ministry.

There is one thing we want to conclude with; 

If this is the end of our congress about the future of Christianity in the Near East, let 

this end become a beginning. Let us keep up this momentum.

We have heard the word of God, and we have heard each other, now let us be doers of 

this word and not only hearers. There is no greater desire for the heart of God than 

the perfect unity of the church so that we all may be one. Unity is the divine solution 

for every problem, it is the key to making every challenge an opportunity. We are not 

talking about uniform unity but rather the Unity that comes through diversity.

The unity we seek is a unity that finds richness in our diversity; we cannot deny that 

the supreme and perfect unity is the unity of Faith. The obstacle is the focus on our 

differences, although the right path is foretold by our Lord Jesus Christ in the Gospel 

of Saint John the Evangelist where he says “That the love with which you loved me be 

in them, and I in them”. 

Brethren, we cannot have Him in us without having Love, because Love is the spirit that 

wrote the holy words, and only through Love, we can understand those words.

Hence, we need First to have a new vision of ecumenism: theological dialogue shall 

continue, it is a pillar and an important part of the way towards unity, but we need to 

talk together about other subjects: social, intercultural, academic, ecological, and many 

other fields where we could exchange experiences and knowledge to honor the name of 

God. 

Second; ecumenical affairs shall not be limited to dialogue and good relations between 

the top levels of Church Primates, Metropolitans, and Bishops. We should also integrate 

other categories of the church; scholars; monks & nuns; laymen and women; and most 

of all youth because they are the future of the church and they are going to lead the 

dialogue one day, so let us prepare them with friendship and understanding.

Third and final: we need to meet more often; it is a blessing, a joy, a motivation, and a 

reminder of all that we can achieve together. Communication and sharing are mysterious 

tools that could diminish suffering and sorrow and enhance Joy and Glory.

Thank you and please keep us in your prayers.
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The Prayer of His Holiness Pope Tawadros II 
for Egypt and the World 
March 30th, 2020 
Cairo - Egypt

“Be strong and courageous. Do not be  
frightened, and do not be dismayed, 

for the Lord your God is with you 
wherever you go.” (Joshua 1:9)

My dearest spiritual children, 
 love and peace be with you,

I hope you are well. We are praying  
“Lord have mercy” so many times in 

our churches and in our homes, 
 especially during this hard time of 

Covid-19.
Be strong and have deep HOPE that 

the hand of God controls everything, 
and this is the time of repentance. 

Change your hearts towards the  
heavenly matters.

I pray for all of you, for families, 
youth, children, fathers, bishops 
and deacons. God protect and 

bless you all. 
With my sincere Love. 

Letter of Fraternal Love between the Coptic 

Orthodox Church and the Catholic Church 
May 10th, 2020 

Cairo 

«Let brotherly love continue» (Hebrews 13:1)

Most Holy Father, beloved brother in Christ,

As we recall today is the seventh anniversary of our fraternal meeting held in Rome 

on May 10th, 2013, the day of friendship between the Catholic Church and the Coptic 

Orthodox Church, I’m glad that throughout the past years we have managed to further 

strengthen the ties between our two churches.

 

It is a great blessing that through our spiritual bonds and love for one another, people  

will know that we are his disciples. May we continue to show the world the same  

brotherly embrace we show to one another, through making «every effort to keep the 

unity of the Spirit through the bond of peace» (Eph 4:3),

 

As we approach the feast of the Pentecost, I pray that the gift of the Holy Spirit may fill 

our hearts with joy, peace, and love. May the Lord strengthen all those suffering due to 

the COVID-19 pandemic, that has claimed tens of thousands of victims worldwide. Let 

us pray that the Spirit of Pentecost brings hope to everyone suffering today.

 

May I take this opportunity to assure your holiness of my prayers to you in your lofty 

and important ministry, wishing you good health and spiritual fortitude. 

With fraternal love and blessings. 
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Webinar for Commemorating 

the Contemporary Martyrs 
February 2021 

Cairo 

Eminences, Graces, Reverend, Ladies and Gentlemen,

Our honoured guests, I would like to express my pleasure to share this celebration 

of the present-day Martyrs with all of you. On this Day, I invite you to contemplate 

with me a short but deep sentence of praise that we pray in our Coptic Mass. We say,  

[As it was so shall it be, from generation to generation, forever and ever. Amen]. 

Today we celebrate, remember, and re-tell, with pride, joy, and submission the stories 

of our new martyrs. However, they did not give witness in a new way, but rather in the 

very old way that our ancestors of the Coptic Church and all ancient churches did.

It seemed cruel to me as a Sunday-school teacher to tell children the stories of St. Mina, 

St. George, and the many martyrs who were persecuted, tortured and had given their 

lives to witness their faith in Lord Jesus Christ. Questions such as: Should we tell our 

children those stories? Should we make the stories a bit less cruel? came to my mind 

and the minds of many Sunday-school teachers and servants. Yet the answer was clear 

when on February 15th, 2015, the 21 Christian young men were martyred in the same 

brutal way their ancestors died.

 

In the Coptic Mass, we read the Synaxarion which includes the stories of saints and 

martyrs. The reason is to teach the congregation, not the history of the church, but 

how we can witness our faith boldly. And when we tell every new generation about the 

martyrs, we plant in their hearts the seeds of faith that should bear testimony to the 

whole world.

What if Mina, Malak, Essam, Tawadros, Bishoy, Kirollos, Maged, Youssef, Ezzat, Luka, 

Gaber, Girgis, Hany, Sameh and the rest of Libya martyrs did not receive the education 

about the martyrs of the early centuries in their Sunday-school? What if their parents – 

simple as they are – did not give them this power of faith that the Church kept through 

centuries? Would they have endured being kidnapped, imprisoned, threatened, and 

facing death in this way?

The answer is: NO, they wouldn’t, unless they had this faith that their ancestors had; 

which was built on the Biblical text from Hebrews: 

“Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better  

resurrection… They were stoned, … were tempted, were slain with the sword… of whom 

the world was not worthy.” (Hebrews 11: 35 – 39)

 

This Biblical text applies to all martyrs of faith all over the world and through all times. 

Witnessing to Christ has many ways; we can witness simply by living faithfully so that 

the whole world “may see your good works and glorify your Father in heaven” (Matthew 

5: 16). Some Christians also testify through preaching and communicating the Word to 

people. Paul said to Timothy, “Preach the word; be ready in season and out of season; 

reprove, rebuke, and exhort, with complete patience.

 

However, some of the faithful were prepared to bear silent testimony before the whole 

world, not because they had a wish that the world sees them, but because they longed 

for this specific way of testimony.

I was violently moved when I read the famous book: «The 21: A Journey into the Land 

of Coptic Martyrs» by Martin Mosebach about one of the martyrs whose name is Malak 

(Angel in English). The writer was talking to the church father who told him about the 

last conversation he had with Malak before he went to Libya. Let me quote the book 

here:

«The Pastor told me about their last conversation before Malak left for Libya. The  

Pastor had pointed out that believers could bear witness not only by dying for Christ 

but also by living a long and faithful life». “That’s not enough for me,” Malak had  

answered. “I want to bear witness through death”.
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I recollected then, with new strong feelings the words we pray in every Mass when we 

ask the blessings of all those saints. This simple and deep sentence: [As it was so shall 

it be, from generation to generation, forever and ever. Amen]. This is what those con-

temporary martyrs taught us; that the Church of Christ is alive through all generations 

and is witnessing to its Savior in all times and in every way.

 

We are indeed proud of the faith of all martyrs who can face death with courage only to 

witness their faith. Yet we cannot by any means tolerate persecution; a word that should 

be wiped out of the dictionary of humanity. 

We also have great faith in the value of human life, which is a gift from God and no 

man has the right to end human life by any means. We believe in a life of praise to God 

and work whatever is good to the world we live in so that we can share a resurrection of 

glory with all those saints and martyrs who are now enjoying this glory.

It is well understood by all Christians that witnessing our faith in the Lord Jesus 

Christ is joyful even if it is through giving our life. That is why, we today celebrate the  

commemoration of our beloved martyrs of Libya and all martyrs of faith with a  

complete understanding of the verse: “For to me, to live is Christ, and to die is gain.” 

(Philippians 1: 21)

        

We also know for certain that those martyrs have not left us, though they left this world. 

They are with us, teaching us with their martyrdom how to let go of all the weights of 

the world, how to forgive those who do us evil, how to pray for all humanity, how to 

look forward to the life hereafter and the glory waiting for all the faithful. We can now 

say with St. Paul the Apostle:

“Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay 

aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endur-

ance the race that is set before us” (Hebrews 12: 1).

 

May the Lord Jesus Christ bless us all, and may the prayers of the martyrs help us, sup-

port us, and keep us safe.
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