
 األسقفية القدس مطرانية - االعالمي المكتب -القدس 

 القدس في األسقفية األنچليكانية الكنيسة احتفلت 2021 أيار 13 الصعود عيد خميس يوم في

 واألسقف القدس في انيكاألنچلي األساقفة رئيس نعوم، الياس حسام. د المطران سيادة بتنصيب

 .األسقفية القدس لمطرانية عشر الخامس

 وشعبنا الشريف القدس ومدينة البالد به تمر   الذي األمني الوضع والم حزن من بالرغم

 القديس كاتدرائية في الفرح أجواء عم ت وقد جديد ورجاء بأمل الكنيسة احتفلت الفلسطيني،

أساقفة من العالم  بحضور الجديد، المطران بتنصيب الشرقية، القدس في الشهيد جورج

 من ولفيف القدس كنائس ورؤساء وبطاركة، دواني سهيل السابق األساقفة ورئيس انيكاألنچلي

ومندوبو الرعايا والمؤسسات المجمعية في  والجليل والساحل الغربية الضفة من والرعاة الكهنة

تمث ل السلطة الفلسطينية وكذلك وشخصيات دبلوماسية وأخرى  ،األرض المقدسة ورعية القدس

  وزارة الداخلية اإلسرائيلية التي تعنى بالشؤون المسيحية.  

 دخل ثم الخاصة العبادة خدمة بدء عن الفار وديع القس أعلن والضيوف، المؤمنون دخل أن بعد

 اي الرئيسي المدخل نحو الجميع التفت االولى الترنيمة وبعد الكاتدرائية، الى األول الموكب

 الباب فتح طالبا به الخاصة األسقفية بعصا نعوم حسام المطران قرعحيث  الغربي، الباب

كما وطلب صلوات الجميع ليكون راعياً  ،وتنصيبه حسب األصول ابرشي   كأسقف واستقباله

 من مرسومون وخدماتها، المطرانية شرائح يمثل فريق باستقباله كانأميناً وأباً مخلصاً في هللا. 

 والشبيبة والسيدات جمعيةمال المؤسسات يمث لون وعلمانيون وأجانب عرب مختلفة أجيال

 . االحد ومدارس

 تفويض وثيقة شحادة ماهر المحامي القانوني المستشار قرأ الجديد، األسقف موكب دخول بعد

 باللغة جدعون ماريون السيدةوقرأت  العربية باللغةالكنسي  الدستور والنظام بحسب التنصيب

 . اإلنچليزية

ً من يد  األسقفي الكاتدرائية كرسي على األساقفة رئيس بجلوس التنصيب رتبة انتهت  مستلما

 لويس مايكل األساقفة رئيس قد م ثم. ةاألسقفية األبرشيالرعاية  سلفه المطران سهيل دواني عصا

 المطران قفةاألسا رئيس األوسط، والشرقالكنيسة األسقفية في القدس  إقليم المترئس األسقف

 الجميع استقبلهم. وكريستا لوريس وديع، وأوالده نعوم قفعيتي رفاء وعقيلته نعوم حسام

 .المحبة وفرح الصادقة واالبتسامات الحار بالتصفيق



 كانتربري، أساقفة رئيس من خاصة تهنئة رسالة من ضمنها رئيسية، تهنئة كلمات هناك كانت

كلمة والمناسبة ثم  قد م تهنئته الخاصة،  هذه في مث له الذي تشيسان كريستوفر المطران قرأها

 قرأها البريطاني، التاج عهد ولي تشارلز األمير من كلمةالمطران المترئس مايكل لويس و

للروم  ثيوفيلوسكيريوس  البطريركهول، ثم  كلمة  فيليبالبريطاني العام في القدس  القنصل

بالعالقات الطيبة مع مطرانية  أشادابيتساباال الذين  بييرباتيستا الالتيني البطريركاألرثوذكس ف

مجلس حسام الذي منذ تسع سنوات يخدم كأمين سر  الكنيسة األسقفية وخاصة مع المطران

 كوري مايكل المطران من كلمةختاما و زميالً لهم.أسقفاً باختياره  وارحب   نرؤساء الكنائس الذي

 القس الكنن دونالد بيندر.قرأها  األمريكية األسقفية الكنيسة مترئس

من  قراءاتتخللت التي  المقدسة، الشركةخدمة  حسام األساقفة رئيس ترأس بعد رتبة التنصيب،

الروحية والترانيم  المقدسين المسيح ودم جسد مناولةو والخمر، الخبز وتقدمة المقدس الكتاب

دة المايسترو أوركسترا بقيابعزف عازفة الكاتدرائية على األرغن السيدة اينا دوداكوفا برفقة 

   خالل المناولة.ترنيمتين رن م القس الكنن فؤاد داغر نزار الخاطر بينما 

نجيل حسب البشير إللاإلصحاح العاشر حول اآلية العاشرة من المطران نعوم تمحورت عظة 

تحدث من خاللها عن رؤيته  .""وأما أنا فقد أتيت لتكوَن لهم حياْة، وليكوَن لهم أفضلْ يوحنا 

الشمولية من خالل الرعايا والمؤسسات الطبية والتعليمية وعن شكل الخدمة المستقبلية األسقفية 

وسط النقص المادي  -"هنالك . قال المطران نعوم: والتأهيلية في أقطار المطرانية الخمسة

وعدِلِه ورحمتِِه، وهذه كلها  وفرةٌ روحيةٌ نجدها في المسيح، هنالك قوةٌ في محبتِهِ  -والدنيوي 

ُهنا، بالقوِل والفعِل معا، إلى دروِب فرحٍ غامٍر  . نوُر المسيحِ ال يعتريه نقٌص وال يعوُزهُ تمامتوج 

ما نحيا حياةً ملُؤها فرُح القيامِة واالنتصاِر بفضِل الصليِب من بيِن األمواْت يدعونا لكي القائمِ 

ُل أنظاَرنا وفي عيِد الصعود . نحُن اليوَم،مسيحِ الخالصي  أي بفضِل عمِل ال -والقبِر الفارْغ  ، نحو 

الصاعِد والجالِس عن يميِن اآلِب بمجٍد  صوَب يسوع يسوَع الناهِض من بيِن األموات من صوبِ 

أي أننا مدعووَن ونحن في هذا العالِم، للقياِم بفالحِة حقِل  -اً إي انا بمكانتِنا في الخليقة عظيم، ُمذك ر

، وبذلك نكوُن مستحق يَن لنصعَد، قلباً وفكراً، حيث المسيح. بكلماٍت أخرى، يجُب أن نجتهَد الربِ 

ليكوَن فينا قلُب المسيحِ وفكُرهُ، ومحققين بذلك وصيةَ القديِس بولْس في رسالتِِه إلى أهِل فيليبي 

 "ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيحِ يسوَع أيضاً."(: 5: 2)



القيامِة والقبِر الفارْغ، علينا أن نكوَن من أبناِء القيامْة، شاخصين دومااً إلاى ناوِر  هنا، وفي مدينةِ 

هللا والحياةِ فيه، طالبين َالرجاَء المشتهى لنا وللعالِم من حوِلنا. هذه رؤيتي مان أجاِل كنيساتِنا أيهاا 

 فكَر المسيح.  -معاً  -وهي أن نُظهرَ  األحبْة،

هَ أنظاَرنا نحو بوصلِة إيمانِنا التي  -سَد المسيحِ الواحْد باعتباِرنا ج -هذا يعني أننا  مدعووَن لنوج ِ

الً. الجميُع مرحاٌب بِهام ومشامولون فاي هاذه  ه أو  تؤش ُر على العيِش في ظِل ملكوِت هللاِ وطلِب بِر ِ

 الرؤيا، ألنه كما احتضننا المسيُح بمحبتِِه، كذلك نحان أيضااً عليناا أن نحتضاَن ونشامَل شاعَب هللاِ 

 كافةً ُمظهرين محبةَ المسيحِ للعالم. 

ااه ساايادة المطااران نعااوم كلمااة شااكر لبطاركااة ورؤساااء الكنااائس علااى اسااتقباله  أخاااً وج 

وشريكاً في خدمة المسايح وخدماة أهلناا فاي هاذه الاديار المقدساة ذاكاراً كلماات الارب يساوع فاي 

يح. وكلمة لإلخوة مان الاديانات "ليكون الجميع واحداً" أنها هذه أيضاً تعكس فكر المس 17يوحنا 

 أفضاالاإلبراهيميااة: نحاان جميعاااً موك لااوَن، كاال بحسااب معتقداتِااِه، ألن نسااعى إليجاااِد حياااة 

، وليبقى هدفُنا المشترُك المحافظةَ على القدِس مدينةً للسالْم؛ لذا أتطلع إلاى مشااركتُِكم لمجتمعاتنا

: 122ِم القادِس حتاى نزدهاَر معااً )مزماور باالستمراِر في الصالةِ وبناِء الجساوِر مان أجاِل ساال

سايما  وكلماة شاكر للهال والعائلاة واألصادقاء وال متمني اً عيداً سعيداً للمحتفلين بعيد الفطار.(. 6

وكلمااة للرعاااة: "أتوجااهُ اآلن إلااى زمالئااي القساوسااة،  .الداعمااة األكباار فااي حياتااهلزوجتااه رفاااء 

على كل ما تبذلونه في الخدمة، وأتطلع إلاى مواصالِة إخوتي األعزاء في عائلِة المسيح: أشكركم 

العمِل معاً، لنوف َر الحياةَ، واألمَل، والناوَر لكاِل الاذين أوكاَل هللاُ عليناا عناايتَهم ورعاايتَهم. أصالي 

فكُر المسيحِ الواحاد  -ونحن نتعاوُن للمشاركِة في خدمِة هللاِ في العالم ومن أجله  -حتى يكوَن لنا 

حبٍة وتواضعٍ شعَب هللاِ ونخدمهُ خدمةً باذلة. وكانت له كلمة شكر وتقادير لجمياع ونحن نرعى بم

 شركاء المطرانية حول العالم.

مثال الضارورية برزت في عظته نقاط الرؤية األسقفية التي تتضمن الكثيار مان القايم والفضاائل 

العمال المساكوني والساالم والعادل والحاق والعمل المشترك والشامولية والعمال مان أجال الوحادة 

 والحوار بين األديان داخل اطار الصوت النبوي.

بعد الخدمة استقبل رئيس األساقفة وعائلته المهنئين ثم اجتمع الجميع في حديقة المطران للسالم 

لحفل استقبال على شرف المطران نعوم حيث تناولوا العشاء وكانت كلمات تهنئة أخرى وقُدمت 

 هدايا للمطران.

 


