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!Christ is Resin
Metropolitan Constantine was born in 1924 in Damascus, Syria He
was ordained to the holy priesthood in 1951 by Patriarch Alexander III
(Tahan) of Antioch. During the late 1950s he was appointed as the
director of the Balamand Clerical School in north Lebanon. In1964
was assigned by Patriarch Theodosios VI (Abourjaily) VI as abbot of the
Holy Patriarchal Monastery of the Great-martyr George al-Humayra in the
"Valley of the Christians" in Syria. In 1967, he was given additional responsibilities as general
steward for the Archdiocese of Hama, Syria. On October 7th, 1969 he was elected to the sacred
episcopacy by the Holy Synod of the Church of Antioch for the Archdiocese of Baghdad, Kuwait and
the Arabian Peninsula, In 1984, Metropolitan Constantine was named to the Synodal Commission,
charged with overseeing the St. John of Damascus Patriarchal Institute of Theology at Balamand,
In 1986 was named administrator/dean of the Institute. Due to his failing health, Metropolitan
Constantine submitted his request initially to Patriarch Ignatius IV (Hazim) and later to Patriarch John
X for retirement which was presented to and granted by the Holy Synod of Antioch on June 17th,
2014. On Sunday April 17th at his residence home in Athens, Greece he joined the triumphal church
in peace.

;“For he will never be shaken
The righteous will be remembered forever.” Psalm 112:6
المثلث الرحمات المتربوليت قسطنطين
عرفته مالك ارضي ،عاشق للكلمة اإللهية ،الصالة قوته المفضل التي ما إن يباشرها حتى يخرج من هذا الزمن  .عالم في األدب الكنسي،
تيبيكوني من الدرجة االولى ،حافظ الخدم اإللهية باللغة العربية التي كان يتقنها بامتياز .متواضع رصين ،زينة آباء الكنيسة األنطاكية ،محب
وفاضل .تتعلم منه إن تكلم ،وإن صمت يكفيك أن ترى وجهه المستنير لتتخشع.
من نصائحه إلى الكاهن عند السيامة:
إحفظ يا أبتي هذه الوصايا لتحفظ كهنوتك ،وإن تعديت واحدة منها تخسر كهنوتك.
 .١بعض ما تعلمته في معهد الالهوت قد تستعمله في الرعية ،ولكن على الكاهن أن يكون رجل صالة ويعلم رعيته الصالة .فالكاهن المصلي
قادر ان يعلم أبناء رعيته الصالة حتى لو لم يروا وجهه ،وغير المصلي ال يستطيع أن يعلم أبناء رعيته ال الصالة وال الالهوت.
 .٢المال تجربة كبيرة للكاهن ،عليه ان ينتبه دائما ً أن ال يسقط في حب المال وخصوصا ً في بداية حياته الكهنوتية .فالمال يا عزيزي اذا جريت
وراءه يهرب منك ،وإن هربت منه يلحق بك.
 .٣المرأة غالبا ً ما تأتمن كثيراً الكاهن وتتودد إليه ،فكن على مسافة واحدة من كل النساء وكأنك أمام سيدتك والدة االله لتكريمها.
هذه الوصايا ان حفظتها في حياتك يعلن لك المسيح في اليوم األخير أنك صرت كاهناً ،حتى ذاك اليوم أنت تحت اإلمتحان.
هذا إنما هو قدر قليل من حكمة هذا الشيخ الذي علمني الكثير خالل وجوده في معهد القديس يوحنا الدمشقي .وشرفني بأنه ألقى علي يمينه
الطاهرة ليرفعني الى هذه الخدمة السامية التى لم أكن مستحقا ً لها ،وأنا اليوم بعد ثالثين عاما ً لست مستحقاً ،والرب يعلم انني غدا ً لست
مستحقا ً أيضا ً .لكن تكفيني رحمة هللا وبركة وصلوات أبي القديس قسطنطين الكلي الطهر حتى أتمم له هذه الخدمة بما أوتيت من قوة ،محبةً
ً
ً
وأمانة تسلمتها من رجل هللا حبيب العذراء.
وطاعة للرب،
يا سيدي صلّي من أجلي أن أبقى أمينا ً لألمانة التي إستودعتني إياها ،وانا دائما أغتذي روحيا ً من وجهك المستنير.
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