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يعـــز علينـــا أن نـــودع هـــذا المطـــران الجليـــل، مثلـــث الرحمـــات 
نيافـــة األنبـــا بيشـــوي، مطـــران دميـــاط وكفـــر الشـــيخ، ورئيـــس ديـــر 

بالبـــراري. دميانـــة  الشـــهيدة 
نـــودع فـــي شـــخصه المبـــارك مســـئوليات كثيـــرة تحّملهـــا، وخـــدم فـــي 
الكنيســـة قرابـــة النصـــف قـــرن، أســـقًفا ومطراًنا، وممثًل للكنيســـة في كثير 
مـــن المؤتمـــرات علـــى مســـتوى العالـــم كلـــه. ونـــودع في شـــخصه المبارك 
عمـــوًدأ مـــن أعمدة الكنيســـة المعاصـــرة في خدمتها وفي عملها وفي بحثها 

الدائم.
نـــودع هـــذا المطـــران الجليل الـــذي تعاملنا معه، وكان له عمل كبير 

فـــي حقـــل الكنيســـة، ليس في مصر فقـــط ولكن في كل العالم.
مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبا بيشـــوي كانت له صفـــات كثيرة. ومن 
صفاتـــه الجميلـــة أنـــه كان باحًثـــا ومدقًقـــا فـــي الكتاب المقـــدس، وباألحرى 
كان موســـوعة فـــي الكتـــاب المقـــدس. وكان لـــه التدقيـــق الشـــديد حتـــى في 
الحـــروف وليـــس الكلمـــات فقـــط. ومحبتـــه للكتـــاب المقـــدس جعلته ســـابًحا 
في الكتاب ليبحث عن الجواهر ويبحث عن الجدد والعتقاء، ويســـتخرج 
المفاهيـــم اللهوتيـــة والمفاهيـــم الروحيـــة الكثيـــرة، ويغـــوص فـــي أعمـــاق 
الكتـــاب المقـــدس. كثيـــًرا ما كّنا نراه في عظاته وســـط الشـــعب يوّصل لنا 

أعمـــاق مواضيـــع كثيرة فـــي العهد القديـــم والجديد.
وكان األنبا بيشـــوي ممثًل للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية في  كثير 
مـــن المحافـــل، وكان عضـــًوا فـــي مجلـــس الكنائس العالمـــي، وعضًوا في 
مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، وعضـــًوا فـــي مجلـــس كنائـــس مصـــر. 
وهـــذه المجالـــس الكثيـــرة كان يعمـــل فيهـــا بـــكل جد وكل إخـــلص. وعلى 

يديـــه وبعلمـــه الغزير تحققـــت نجاحات كثيرة 
فـــي هـــذه اللقـــاءات. كمـــا أنـــه رئيـــس اللجنـــة 
القديمـــة  الشـــرقية  الكنائـــس  بيـــن  المشـــتركة 
وبيـــن الكنائـــس األرثوذكســـية البيزنطيـــة فـــي 
الحوارات اللهوتية عبر عشـــرات الســـنين. 
وكنـــا نـــراه أنـــه كان الـــذراع األيمـــن للمتنيـــح 
البابـــا شـــنوده الثالث في مثل هـــذه الحوارات 
الكثيـــرة بـــدًءا مـــن التســـعينيات وصاعًدا، في 
ســـنوات كثيـــرة وفي اجتماعـــات كثيرة، حتى 
الوصـــول إلـــى صياغـــات إيمانيـــة مقبولة من 
دقيًقـــا.  وبحثـــه  دؤوًبـــا  عملـــه  كان  الجميـــع. 
وكان يتميـــز دائًمـــا باالحتمـــال وطولـــة البـــال 

فـــي البحـــث وفـــي الحوار.
الحـــوارات  هـــذه  فـــي  فقـــط  وليـــس 
اللهوتيـــة، ولكـــن أيًضـــا فـــي لجـــان المجمـــع 
المقـــدس، فـــكان مقـــرًرا فـــي عدد مـــن اللجان 
الموجـــودة فـــي المجمـــع المقـــدس: فـــي لجـــان 

الكنســـية،  العلقـــات 
التشـــريع  ولجـــان 
ولجـــان  واإليمـــان، 
الفضائيـــة،  القنـــوات 
مـــن  آخـــر  وعـــدد 

اللجـــان شـــارك فيهـــا، وكان حضـــوره دائًمـــا يتميـــز بعملـــه الدقيـــق حتـــى 
فـــي الكلمـــة والتعبيـــر عـــن كل شـــيء. وكان يهتـــم بخطـــه الجميـــل ويكتب 
للمجمـــع  ســـكرتيًرا  أنـــه عمـــل  كمـــا  والقـــرارت.  الكلمـــات والتوصيـــات 
المقـــدس علـــى مـــدار ٢٧ عاًمـــا، وكان عملـــه يكتـــب تقرير في كل جلســـة 
بخطـــه، ويوقـــع عليـــه البابـــا وأعضـــاء المجمـــع، ويحفظهـــا في ســـجلت، 

ُتذكـــر. كلمـــة  فـــي كل  دقيًقـــا  أنـــه كان  حيـــث 
كما أنه رأس العديد من مجالس الكنائس الكبرى إلضافتها وحسن 
اســـتخدام مواردهـــا فـــي الخدمـــة. ونذكـــر لـــه أيًضا أنـــه كان يعمـــل معّمًرا 
في إيبارشـــيته الواســـعة ويبني الكنائس. واهتم كثيًرا بتعمير دير القديســـة 
دميانـــة للراهبـــات والمكرســـات.، وصـــار رئيًســـا ألكبـــر دير في الكنيســـة 
القبطيـــة يحـــوي عـــدًدا كبيـــر مـــن الراهبـــات. ولـــه خدمـــة كثيـــرة فـــي كل 
مـــكان، واهتـــم أيًضا بالتعمير في إنشـــاء عدد مـــن الكنائس خارج مصر. 

وكان لـــه علقـــة قويـــة جًدا بالكنيســـة اإلثيوبية والكنيســـة اإلريترية.
وفـــوق كل هـــذا نذكـــر لـــه محبته للفقراء حيث أن هـــذا الجانب قد ال 
يعلمـــه الكثيـــرون، ولكنـــه كان يخدم حاالت كثيرة تحتاج مســـاندة ومعونة 

ورعايـــة بكل صورها.
ونحـــن بألـــم شـــديد يعـــّز علينا فراقه المفاجئ ولكننـــا نراه يصلي من 

أجلنا في الســـماء.
واآلبـــاء  المقـــدس،  المجمـــع  باســـم 
المطارنـــة واألســـاقفة، وباســـم الكنيســـة وكل 
هيئاتهـــا، نعـــزي أبناءه األحبـــاء وكل محبيه، 
وأيًضا األمهات والمكرســـات في هذا الدير، 
ونعـــزي كل الذيـــن تعاملـــوا معـــه، وليـــس في 
مصـــر فقـــط ولكـــن خـــارج مصر أيًضـــا، في 

كل المحافـــل التـــي تواجـــد فيهـــا.
القيامـــة ونصلـــي  نودعـــه علـــى رجـــاء 
أن يعطينـــا هللا النهايـــة الصالحـــة ويعطينا أن 

نمجـــده. خالـــص تعزياتـــي للجميـــع.
فـــي  الزيـــارة  وبرنامـــج  الســـفر  ولـــوال 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة المعـــد مســـبًقا، 
لكنـــت أحضـــر معكـــم، لكننـــي أحضـــر معكـــم 
حضـــوًرا فرضًيا. وأشـــارككم األلم والعزاء، 
لـــه كل  راجًيـــا أن يعزينـــا المســـيح جميًعـــا، 
المجـــد والكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبد أمين.
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ويتوجه للمقر ابلابوي 
بسيدرجروف بنيوجرييس

البابـــوي بســـيدرجروف  المقـــر  إلـــى  وفـــور وصـــول قداســـته توجـــه 
بنيوجيرســـي، وكان عـــدد مـــن اآلبـــاء كهنـــة أمريـــكا وكنـــدا فـــي اســـتقباله 
بالمقـــر البابـــوي، وقـــد اســـتقبله خورس الشمامســـة باأللحان. ثم قام قداســـته 
بصـــله الشـــكر مـــع كلمة شـــكر لجموع اآلبـــاء والشـــعب الحاضرين أعقبها 

فتـــرة راحـــة قصيرة.

ويعقد اجتمااعت باملقر ابلابوي
وذلك حول المشروع الجديد في المقر البابوي وبناء كنيسة جديدة. 

+ اليوم رقم )2(، الجمعة 14 سبتمبر 2018.

يف كنيسة امللكة هيالنة 
والقديسة أناسيمون بكويزن

قـــام قداســـة البابـــا بزيـــارة كنيســـة الملكـــة هيلنة والقديســـة أنا ســـيمون 
بكوينـــز بنيويـــورك يـــوم الجمعـــة 14 ســـبتمبر ٢018م، حيـــث قـــام قداســـته 
بصـــلة القـــداس اإللهـــي بالكنيســـة، وخللـــه قـــام بتدشـــين مذابـــح الكنيســـة 
ومعمويـــة علـــى اســـم القديـــس يوحنـــا المعمـــدان والفســـقية بالكنيســـة ذاتهـــا، 
وألقى قداسته عظة القداس اإللهي بعنوان »الرياء آفة روحية« والمعايير 
األربعـــة لمحاربتهـــا، وفـــي محادثته مع الشـــعب أشـــاد قداســـته بالكنيســـة أن 

لهـــا زمًنـــا وهـــي من أوئـــل الكنائـــس بنيويورك. 

ويزور أرسة املتنيح األستاذ ماجد رياض
وقـــد زار قداســـة البابـــا وهـــو فـــي طريقه من نيويورك إلـــى كونيتيكت 
أســـرة المرحوم األســـتاذ ماجد رياض الديري، المستشـــار القانوني الســـابق 

للمتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالث بأمريكا؛ في زيـــارة افتقاد أبوي. 

زيارة قداسة ابلابا لكنيسة السيدة العذراء 
واملالك بوالية كونيتيكت

ثـــم قـــام قداســـة البابا بزيارة كنيســـة الســـيدة العذراء والمـــلك ميخائيل 
بواليـــة كونيتيكـــت، وكان فـــي انتظـــار قداســـته أعـــداد كبيـــرة مـــن شـــعب 
الكنيســـة، ولفيف من ممثلي الطوائف المســـيحية، وألقى قداســـة البابا كلمة 
للشـــعب بعنـــوان »فضيلـــة المـــودة األخويـــة »، ووزع هدايـــا تذكاريـــة على 
مســـتقبليه مـــن الضيـــوف. وهـــذه الكنيســـة لهـــا وضع خاص في قلب قداســـة 
البابـــا حيـــث أنهـــا الكنيســـة األولـــى بالواليـــات المتحـــدة التـــي زارها قداســـته 
فـــي حياتـــه، وذلـــك مرتيـــن، منـــذ 10 ســـنوات و11 ســـنة، فـــي أيـــام حبريته 

+ اليوم رقم )1(، الخميس 13 سبتمبر 2018م 

قداسة ابلابا يغادر القاهرة 
يف طريقه إىل نيويورك 

غـــادر القاهـــرة صبـــاح يوم الخميس 13ســـبتمبر ٢018م متوجًها إلى 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني، في 
رحلة رعوية جديدة إليبارشـــياتنا وكنائســـنا هناك، تســـتغرق عدة أســـابيع، 
البابـــا  داســـة  وهي زيارة مؤجلة من العام الماضي. يرافق ق 
وفـــد يتكـــون مـــن صاحبـــي النيافـــة: األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 اكتوبـــر 
وأوســـيم، واألنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائس حدائق القبـــة والوايلي، 
والقـــس آنجيلـــوس إســـحق والقـــس أمونيـــوس عادل ســـكرتيرا قداســـة البابا. 
كمـــا رافـــق قداســـة البابـــا فـــي ســـفره مـــن القاهـــرة نيافـــة األنبـــا دافيد أســـقف 

نيويـــورك. 

قداسة ابلابا يصل إىل نيويورك

وصـــل قداســـة البابـــا إلـــى مطـــار JFK الدولـــي بنيويـــورك فـــي بدايـــة 
جولتـــه الرعويـــة بالواليـــات المتحـــدة األمريكية. كان في اســـتقبال قداســـته: 
ســـعادة الســـفير ياســـر رضـــا ســـفير مصـــر فـــي واشـــنطن، والقنصـــل العـــام 
هشـــام النقيـــب فـــي نيويـــورك، ونائب القنصل هاني ناجي، والســـيد الســـفير 
محمد إدريس مندوب مصر باألمم المتحدة، ومن أحبار الكنيسة أصحاب 
النيافـــة: األنبـــا ســـيرابيون مطـــران لوس آنجلوس، واألنبا ميصائيل أســـقف 
برمنجهام – إنجلترا، واألنبا مكاريوس اإلريتري األســـقف العام بأمريكا، 
واألنبـــا صرابامـــون أســـقف عطبـــرة وأمدرمـــان بالســـودان، واألنبا يوســـف 
أســـقف جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة، واألنبـــا مايـــكل األســـقف العـــام لكنائـــس 
فيرجينيـــا، واألنبـــا مينـــا أســـقف مسيســـاجا وفانكوفـــر وغـــرب كنـــدا، واألنبا 
يوسف أسقف بوليفيا، واألنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلوير وميريلند 
ووســـت فيرجينيا، واألنبا بيتر أســـقف ســـاوث ونورث كارولينا وكنتاكي، 
واألنبـــا ســـارافيم أســـقف أوهايـــو وميتشـــجان وإنديانـــا؛ ومعهـــم لفيـــف مـــن 

اآلبـــاء الكهنة. 
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عـــرض عـــن تاريـــخ خدمـــة مـــدارس األحـــد لكنائـــس نيـــو إنجلنـــد ورؤيتهم 
المســـتقبلية فـــي عمـــل مركـــز متكامـــل للمنطقـــة. وقـــد اشـــاد قداســـة البابـــا 
بالعـــروض وفكـــرة وجـــود المركـــز، وألقـــى قداســـته كلمـــة بالحفـــل بعنـــوان 
»خمســـة عناصـــر لتعيـــش حيـــاة القداســـة والســـعادة والنجـــاح«. وقـــدم كهنة 

وشـــعب واليـــة ماساتشوســـتس عصـــا الرعايـــة هديـــة لقداســـة البابا. 

+ اليوم رقم )4(، األحد 16 سبتمبر 2018م 

قداسة ابلابا يدشن كنيسة العذراء 
ومارمينا بكرانستون بوالية رود أيالند

دشـــن قداســـة البابا يوم األحد 16 ســـبتمبر ٢018م، مذابح وأيقونات 
كنيســـة الســـيدة العذراء مريم والشـــهيد مارمينا العجائبي بكرانســـتون ردود 
ايلنـــد. والمذابـــح التـــي تم تدشـــينها هي المذبح األوســـط على اســـم القديســـة 
العـــذراء مريـــم والقديـــس مارمينـــا العجائبـــي، ومذبـــح علـــى اســـم المـــلك 
ميخائيـــل والملئكـــة والســـمائيين، ومذبـــح علـــى اســـم الشـــهيد مارجرجـــس 
وجميع القديسين، ومذبح على اسم القديسة العذراء مريم والقديس يوسف 
النجـــار، والمذبـــح االخيـــر على اســـم القديس البابا كيرلس الســـادس. كما تم 
تدشـــين أيقونات الكنيســـة والمعمودية الخاصة بها على اســـم القديس يوحنا 
المعمـــدان. وقـــام قداســـته بتعميـــد ســـبعة أطفـــال عقـــب صلـــوات التدشـــين. 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس بعنـــوان »اطلـــب ملكـــوت الســـموات 
واحتـــرس مـــن خطيـــة تبرير الـــذات وصلِّ باســـتمرار واطلـــب الحكمة«. 

وفـــي الختـــام قـــدم قداســـة البابـــا أيقونة قبطيـــة هدية لعمدة كرانســـتون، 
ومـــن جانبـــه قـــدم عمـــدة المدينـــة مفتاحهـــا هديـــة لقداســـة البابـــا. وأيضـــا قدم 
القمـــص مرقـــس جرجـــس هدية تذكارية لقداســـة البابا باســـم كهنة الكنيســـة. 
وقـــد قـــام قداســـة البابـــا بتكريـــم القمص مرقـــس جرجس ألجـــل مجهوده في 

انشـــاء هذه الكنيســـة الجميلة.
بعـــد ذلـــك ســـافر قداســـة البابـــا علـــى متـــن طائـــرة خاصـــة إلـــى بافالـــو 
بواليـــة نيويـــورك، ليســـتكمل جولتـــه الرعوية. وفور وصوله تقابل قداســـته 

مـــع بعـــض األفـــراد وشـــباب بافالـــو فـــي جلســـات خاصة.

+ اليوم رقم )5(، االثنين 17 سبتمبر 2018 م

تدشني كنيسة العذراء واألنبا موىس 
بتوناوندا بافالو

فـــي صبـــاح يـــوم االثنيـــن 1٧ ســـبتمبر ٢018م، دشـــن قداســـة البابـــا 
كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا موســـى األســـود بتوناوندا نيويورك. 
وخـــلل القـــداس اإللهـــي رســـم قداســـة البابـــا القـــس مـــارك اســـكندر كاهـــن 

كأســـقف عـــام، وقضـــى مـــع شـــعبها آنـــذاك أياًمـــا مباركة. وقد ابتهج شـــعب 
الكنيســـة كثيـــًرا جـــًدا بســـبب حـــب قداســـته لزيارتهـــم فـــي أول يـــوم لجولـــة 
قداســـته الرعويـــة فـــي منطقـــة شـــمال شـــرق الواليـــات المتحـــدة. وكان فـــي 
اســـتقبال قداســـته بعض أســـاتذة جامعة ييل وجامعة بريدج بورت، وأيًضا 
إحـــدى العائـــلت األمريكيـــة والتـــي تقابلت مع قداســـته فـــي زيارته منذ 10 

سنوات.
وفـــي الحاديـــة عشـــرة مســـاًء، وصـــل قداســـته إلى مقـــر اقامتـــه بوالية 

رود ايلنـــد علـــى حـــدود واليـــة ماساتشوســـيتس.

+ اليوم رقم )3(، السبت 15 سبتمبر 2018 

تدشني كنيسة العائلة املقدسة باتلبورو 
بوالية ماساتشوسيتس

قـــام قداســـة البابـــا بصـــلة القـــداس اإللهـــي يـــوم الســـبت 15 ســـبتمبر 
٢018م بكنيســـة العائلـــة المقدســـة باتلبـــورو بواليـــة ماساتشوســـيتس، وقـــام 
أيًضـــا بتدشـــين مذابـــح وأيقونـــات الكنيســـة والتـــي تتبـــع إيبارشـــية نيويـــورك 
ونيوإنجلند. وشـــارك في القداس اإللهي آباء الكنيســـة الســـريانية بالمدينة. 
وقد أزاح قداســـة البابا الســـتار عن اللوحة التذكاية لتدشـــين الكنيســـة، وقام 
بتعميـــد ســـبعة أطفـــال، وألقـــى عظـــة بعنـــوان »َمَثـــل العـــذارى الحكيمـــات 

والعـــذارى الجاهـــلت«. 

حاكم ماساتشوسيتس يصدر 
وثيقة ترحيب بقداسة ابلابا

أصـــدر حاكـــم واليـــة ماساتشوســـيتس، الســـيد تشـــارلز بيكـــر، وثيقـــة 
ترحيـــب بقداســـة البابـــا بمناســـبة زيـــارة قداســـته للواليـــة، كما أصـــدر عمدة 
بلـــدة اتلبـــورو، الســـيد بـــاول هيـــرو، شـــهادة مماثلـــة ترحيًبـــا بقداســـة البابـــا 

 . يًضا أ

يف كنيسة الشهيدين أيب سيفني ومارمينا بويالند
فيلوباتيـــر  الشـــهيدين  كنيســـة  بزيـــارة  البابـــا  قـــداس  قـــام  ذلـــك  وبعـــد 
مرقريـــوس ومارمينـــا العجايبـــي بويلند، وهناك عقد قداســـة البابا اجتماًعا 
مـــع كهنـــة ومجلـــس كنائس نيو إنجلند وعددهم ســـبع كنائس، ومن المقرر 
ص  أن يتـــم بنـــاء مركـــز خدمـــات بالكنيســـة يضـــم 4 مبـــاٍن أحدهـــا ســـُيخصَّ
كحضانـــة وفصـــول مـــدارس األحـــد، والثانـــي بـــه قاعـــة مؤتمـــرات وعـــدة 

مكاتـــب إداريـــة، والثالـــث لخدمـــة الشـــباب، والرابـــع كنيســـة. 

يف كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببوسطن 
أقدم كنائسنا بوالية ماساتشوستس

ثـــم توجـــه قداســـة البابا ومرافقوه لكنيســـة القديس مارمرقس الرســـول 
ببوســـطن، وهـــي أقـــدم كنيســـة قبطيـــة بواليـــة ماساتشوســـتس، حيـــث افتتـــح 
مبنـــى مـــدارس األحـــد بالكنيســـة، وُأقيـــم حفل كبير نظمته الكنيســـة بمناســـبة 
االفتتـــاح حضـــره قداســـة البابـــا والوفـــد المرافق وعـــدد من أحبار الكنيســـة، 
وعـــدد مـــن الشـــخصيات بمنطقـــة نيوإنجلنـــد، وخـــلل الحفـــل قـــدم فريـــق 
كورال كل كنائس نيوإنجلند عدًدا من التسابيح والترانيم باللغتين العربية 
م  واإلنجليزيـــة بـــأداء متميـــز نال استحســـان قداســـة البابا والحاضريـــن. وُقدِّ
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+ اليوم رقم )8(، الخميس 20 سبتمبر 2018 

رئيس أساقفة نيويورك يستقبل قداسة ابلابا 
والوفد املرافق هل

اســـتقبل الكاردينال دولن رئيس أســـاقفة نيويورك للكنيســـة الكاثوليكية 
بمقـــره، قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني. وعـــرض الكاردينال على 
قداســـة البابـــا صـــورة لشـــهداء ليبيـــا مرســـومة بالفـــن القبطـــي يحتفـــظ بهـــا 
فـــي مقـــره الشـــخصي. وقـــد أهـــداه قداســـة البابـــا صـــورة للســـيدة العـــذراء 

)ثيئوطوكـــوس( مرســـومة بالفـــن القبطـــي أيًضـــا. 
وقـــد أعلـــن الكاردينـــال عن منح تخفيض قـــدره مليون دوالر من ثمن 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء ومارمرقـــس الرســـول بمنهاتـــن التـــي تـــم شـــراؤها 
مـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة عقـــب لقائـــه بقداســـة البابـــا. وقد زار قداســـة البابا 

كاتدرائيـــة القديـــس باتريك فـــي نيويورك.

قداسة ابلابا يزور كنيسة العذراء 
ومارمرقس بمنهاتن

بعد ذلك زار قداسة البابا كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول 
بمنهاتن، وهي الكنيســـة التي يجري شـــراؤها من الكنيســـة الكاثوليكية، وقد 
صلى قداســـته صلة الشـــكر. وقد اجتمع أطفال الكنيســـة حول قداســـة البابا 

وقدمـــوا له هدية تذكارية.

قداسة ابلابا يزور مبىن االمباير ستيت 
بيدلينج بمنهاتن

وقد شـــاهد قداســـته مدينة نيويورك من فوق المبنى والتقط الكثيرون 
الصور مع قداســـته.

قداسة ابلابا يزور مزنل 
القنصل املرصي العام بنيويورك

ثـــم زار قداســـة البابـــا مقر منـــزل القنصل العام المصـــري بنيويورك، 
النقيـــب،  الدكتـــور هشـــام  اســـتقبال قداســـته  فـــي  النقيـــب. وكان  د. هشـــام 
والســـفير ياســـر رضا الســـفير المصري بواشنطن، والســـفير محمد إدريس 
ســـفير مصـــر لـــدى األمـــم المتحـــدة، والســـفير ماجـــد عبـــد العزيـــز مديـــر 
مكتـــب الجامعـــة العربيـــة باألمـــم المتحـــدة، وهانـــي ناجي الوزيـــر المفوض 

بالقنصليـــة. وقـــدم قداســـة البابـــا هدايـــا تذكاريـــة للجميـــع. 

قداسة ابلابا يزور كنيسة املالك 
ومارمينا باستاتن آيالند

وفي المســـاء اســـتقبل شـــعب كنيســـة رئيس الملئكة ميخائيل والشـــهيد 
مارمينـــا باســـتاتن آيلنـــد نيويـــورك قداســـة البابـــا باأللحـــان، وقـــدم كـــورال 
أطفـــال الكنيســـة مجموعـــة مـــن األلحـــان باللغـــة القبطيـــة، تله كـــورال آخر 
رتـــل ترانيـــم باللغـــة اإلنجليزيـــة، وقد أجـــاد الفريقان بشـــكل الفت مما جعل 
قداســـة البابا يقول: »أنا حالًيا مطمئن على مســـتقبل الخدمة في المهجر«، 
ووزع قداســـته عليهـــم بعـــض الهدايـــا، وكذلـــك قدم هدايـــا تذكارية للضيوف 

الكنيســـة قمًصا، كما ألقى قداســـته عظة بعنوان »ثلثية جذور اإليمان في 
يـــوم ٧ تـــوت«، وقـــدم قداســـته هديـــة تذكارية للســـيد نكرســـن قاضـــي مدينة 
نـــورث توناونـــدا بافالـــو، وأيقونـــة العائلـــة المقدســـة هدية للســـيد بابس عمدة 

مدينـــة توناونـــدا. وبعـــد ذلك ســـافر قداســـته إلى ســـيراكيوز.

قداسة ابلابا يزور معهد ادلراسات بروتشيسرت 
ثم يزور كنيسة مارمرقس بروتشيسرت

وفي المســـاء زار قداســـته كنيســـة الشـــهيد مارمرقس الرسول بويست 
هنريتـــا، روتشســـتر، نيويـــورك. والتقى شـــعب الكنيســـة وألقـــى عليهم كلمة 
روحيـــة بعنـــوان »خمـــس جواهـــر فـــي حياتنـــا المســـيحية«، وأجـــاب علـــى 

أســـئلة الحاضرين. 

+ اليوم رقم )6(، الثالثاء 18 سبتمبر 2018م 

يف كنيسة العذراء ومارمينا بسرياكيوز
قـــام قداســـة البابـــا صبـــاح يوم الثلثاء 18 ســـبتمبر ٢018م، بتدشـــين 
مذابـــح وأيقونـــات كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد مارمينـــا بســـيراكيوز، 
نيويـــورك. وقـــد أهدى قداســـة البابا جاري بترفيلد عمدة نورث ســـيراكيوز 
أيقونـــة العائلـــة المقدســـة، أثنـــاء حضـــور األخير صلوات تدشـــين الكنيســـة، 
كمـــا قـــدم قداســـته هدايـــا تذكاريـــة للســـيدة بـــاري جيوانـــدر منـــدوب محافظة 
بلديـــة ســـيراكيوز، والســـيد ألتوســـكي عمـــدة بلديـــة كلي، والســـيد دكتـــور 
جاري ميللر راعي الكنيســـة المعمدانية بنورث ســـيراكيوز، واألب إيلياس 
كاهـــن كنيســـة القديـــس إيليـــاس للـــروم األرثوذكـــس بســـيراكيوز، والذيـــن 
حضـــروا جميًعـــا للترحيـــب بقداســـة البابـــا. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة 

بعنـــوان »تعريـــف اإلنســـان المســـيحي«. 

+ اليوم رقم )7(، االربعاء 19 سبتمبر 2018 

تدشني كنيسة العذراء ومارجرجس بأبلاين:
وفي صباح األربعاء 19 سبتمبر ٢018، قام قداسته بتدشين مذابح 
وأيقونات ومعمودية كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مارجرجس بألباني. 
وقد تم تســـمية مذابح الكنيســـة على أســـماء القديســـة العذراء مريم والشـــهيد 
القـــداس  صلـــوات  وخـــلل  مارجرجـــس.  والشـــهيد  الرســـول  مارمرقـــس 
اإللهـــي ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة بعنوان »وعـــود هللا لنا في الســـنة القبطية 
الجديـــدة«. وقـــدم قداســـة البابـــا هدية تذكارية ألســـقف الكنيســـة الكاثوليكية، 
أثنـــاء حضـــوره للترحيـــب بقداســـة البابـــا بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد 

مارجرجـــس بألباني. 

قداسة ابلابا يعقد لقاء مع 
كهنة إيبارشية نيويورك ونيو إجنالند

ثـــم توجـــه قداســـة البابـــا ومرافقـــوه إلـــى مقـــر مطرانية نيويـــورك ونيو 
إنجلنـــد بســـتاتن آيلنـــد، وعقـــد قداســـته لقاء مع كهنة اإليبارشـــية وأســـرهم 
بمقـــر المطرانية، وألقى قداســـته عظة بعنـــوان »روح األبوة ومعطلتها«. 
وقـــد ُالُتِقـــط لـــكل كاهـــن وأســـرته صـــور تذكاريـــة مـــع قداســـة البابـــا، ووزع 

قداســـته هدايـــا للجميـــع، ووزع ايًضـــا كروت عضويـــة الكهنة.
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التي تحتفل بها الكنيســـة القبطية االرثوذكســـية خلل عام ٢018م، وحكى 
لهـــم عـــن مؤسســـها القديـــس حبيـــب جرجس، وفـــي نهاية اللقـــاء التقط معهم 
بعـــض الصـــور التذكاريـــة ونـــزل وســـطهم وأعطـــى فرصـــة كبيـــرة اللتقاط 

عـــدة صـــور معه. 

+ اليوم رقم )10(، السبت 22 سبتمبر 2018 

تدشني كنيسة مارمينا بهومديل
دشـــن قداســـة البابا مذابح وأيقونات كنيســـة الشـــهيد مارمينا بهومديل، 
نيوجيرســـي والمذابح المدشـــنة على أســـماء: الشهيد مارمينا والبابا كيرلس 
السادس، الشهيد مارجرجس وكل الشهداء، مريم العذراء وكل البتوليين، 
كما دشـــن قداســـته معمودية الكنيســـة ذاتها على اســـم يوحنا المعمدان. وقد 
ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة القـــداس اإللهـــي بعنـــوان »محطـــات الرحلـــة إلـــى 
المذبـــح، المخـــدع، المنجليـــة، والمذبـــح«. ثـــم قـــدم قداســـته الهدايـــا التذكارية 
للضيـــوف الذيـــن حضـــروا الســـتقبال قداســـته ومنهـــم عضـــو الكونجـــرس 

كريـــس ســـميث وعمـــدة المدينة ورجال الشـــرطة.

قداسة ابلابا يبارك جتمع هيئة الرايع وأم انلور
وذلـــك فـــي لقـــاء كبير حضره أكثر من ألف شـــخص، وفيه تم عرض 

كل أنشـــطة الهيئة التي تعمل تحت رعاية أســـقفية الخدمات. 

قداسة ابلابا يف اجتماع اعم مع الشباب 
انلاطقني باالجنلزيية بكنيسة مارمينا بهومديل

بعد ذلك عقد قداسته لقاء مع الشباب بكنيسة الشهيد مارمينا بهومديل 
نيوجيرســـي شـــارك فيه حوالي 5٧0 من الشـــباب القبطي من الجيل الثاني 
والثالث ممن يتكلمون اإلنجليزية، وقد ألقى قداســـته كلمة للشـــباب القبطي 
عن »الكنيســـة مصنع التغيير«، وأجاب على أســـئلة الشـــباب، كما تضمن 
االجتمـــاع عرًضـــا عـــن تاريخ كنيســـة مارمينا هومديل، ثم تحدثت د. مريم 
زاخـــر عـــن ملتقى الشـــباب العالمـــي )Back to Roots( الذي ُأقيم بمصر 

الشـــهر الماضي وتأثيراته فيمن شـــاركوا فيه من الشباب. 

الذيـــن أتـــوا للترحيـــب بقداســـته. كمـــا أهدى قداســـته نيافة األنبا دافيد أســـقف 
نيويـــورك ونيـــو إنجلنـــد أيقونـــة للشـــهيد مارمينـــا والقديـــس البابـــا كيرلـــس 
وصليـــب يـــد، تقديـــًرا لمحبتـــه التـــي لمســـها قداســـة البابـــا طـــوال األســـبوع 
الســـابق، على حد تعبير قداســـته. ومن جانبه قدم نيافة األنبا دافيد عرًضا 
ألعمـــال قداســـة البابـــا الرعويـــة بإيبارشـــية نيويـــورك ونيـــو إنجلنـــد خـــلل 
األســـبوع الســـابق، ثم أجاب قداســـة البابا على أســـئلة الشـــعب، وألقى عظة 
بعنـــوان »محبـــة هللا لنـــا وصـــور تقديمهـــا لآلخريـــن«. حضـــر اللقـــاء إلـــى 
جانـــب نيافـــة األنبـــا دافيـــد، صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا يؤأنـــس أســـقف اســـيوط، 
واألنبـــا بيتـــر أســـقف نـــورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكـــي، وأعضـــاء الوفد 
المرافـــق لقداســـة البابـــا، صاحبا النيافة األنبـــا دوماديوس واالنبا ماركوس، 
قداســـة  ســـكرتيرا  عـــادل  أمونيـــوس  والقـــس  إســـحق  آنجيلـــوس  والقـــس 
البابـــا. وخـــلل لقـــاء قداســـته مـــع الشـــعب، رحـــب باســـم الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية بأمريـــكا، بزيـــارة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي الذي كان في 

زيـــارة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي ذلـــك الوقت. 

+ اليوم رقم )9(، الجمعة 21 سبتمبر 2018 

تدشني كنيسة السيدة العذراء إيست برونزويك
دشـــن قداســـة البابا كنيســـة الســـيدة العذراء مريم، ايســـت برونزويك، 
نيوجيرســـي. وقـــد دشـــن مذبحـــي الكنيســـة األول على اســـم العـــذراء مريم، 
والثانـــي علـــى اســـم مارمرقـــس الرســـول. وخـــلل القـــداس اإللهـــي، رســـم 
قداســـته القـــس مـــارك حنا، أحد كهنة الكنيســـة، قمًصـــا، وألقى عظة القداس 
اإللهـــي عـــن َمَثل »أليســـت خمســـة عصافيـــر ُتباع بفلســـين؟«. وبعد القداس 
زار قداســـته حضانـــة الكنيســـة وتقابـــل مـــع أطفـــال الحضانـــة ومـــع هيئـــة 

التدريس.

وضع حجر أساس املقر ابلابوي جبنويب نيوجرييس
ثم وضع قداســـة البابا حجر األســـاس لمشـــروع المقر البابوي الجديد 
بســـاوث نيوجيرســـي، كما تفقد قداســـته األعمال اإلنشـــائية بكنيســـة الســـيدة 
العـــذراء واألميـــر تـــادرس الشـــطبي التـــي يجـــري بناؤهـــا بالمقـــر الجديـــد، 
وقال قداســـته: »مشـــروع كبير وطموح، لكن نحن نؤمن أن يد هللا تصنع 
كل شـــيء، ودائمـــا أذكـــر العبـــارة التـــي كان يقولهـــا البابـــا شـــنوده: عندمـــا 
توجـــد النيـــة هللا يعطـــي اإلمكانيـــة«، وأضـــاف: »ونشـــكر هللا فـــي تجمعنـــا 
اليـــوم، اآلبـــاء االســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة والخـــدام واألراخنـــة والمهندســـين 
والضيـــوف والســـيدات والســـادة، كلنـــا نشـــهد هـــذا األمـــر الـــذي بـــدأ، ونحن 
واثقون أنه في وقت محدد ربنا ســـيتمجد، ألننا نؤمن أن كل المشـــروعات 
الكنســـية تكون من الســـماء على األرض. ربنا يبارك هذا التعب الجميل، 
ويعوض تعب كل المهندســـين الذين فكروا وخططوا ورســـموا وقدموا لنا 

هـــذا الفكـــر الجميل«. 

قداسة ابلابا يزور جمّمع مدرسة سانت ماري 
بساوث ريفر

وهـــو عبـــارة عـــن مجمـــع ضخـــم بـــه مبانـــي مدرســـة كبيـــرة ومســـرح 
وملعـــب وحجـــرات كثيـــرة للخلـــوة وقاعـــات ضخمـــة علـــى عـــدة مبـــاٍن. 
وحرص قداســـته على أن يحكي لألطفال إحدى القصص الشـــيقة الخاصة 
باألطفـــال والتـــي يتميـــز فـــي ســـردها. كما حدثهم عن مئويـــة مدارس األحد 
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+ اليوم رقم )12(، االثنين 24 سبتمبر 2018 م

القداس اإلليه ورسامة مخس قمامصة 
لكنائس نيوجرييس

قداســـة  م، صلـــى  ســـبتمبر ٢018  االثنيـــن ٢4  يـــوم  وفـــي صبـــاح 
البابـــا القـــداس اإللهـــي بكنيســـة مارمرقـــس الرســـول، ويســـت ســـيت نيـــو 
جيرســـي، وخللـــه رســـم خمســـة مـــن كهنـــة كنائـــس نيوجيرســـي فـــي رتبـــة 
القمصية، وهم: )1( القمص رويس، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا 
أنطونيـــوس، ميلواكـــي، وسكنســـن. )٢( القمص أرســـانيوس، كاهن كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء واألنبـــا شـــنوده واألنبـــا تومـــاس، هملتـــون. )3( القمـــص 
مرقـــس، كاهن كنيســـة مارمرقس، جيرســـي ســـيتي. )4( القمـــص رافائيل، 
كاهن كنيســـة العذراء والملك رافائيل أولد بريدج. )5( القمص مكاري، 

كاهـــن كنيســـة العـــذراء واألميـــر تـــادرس منطقـــة ســـاوث برونزويك.

افتتاح مبىن إيمانويل للخدمات 
اتلابع لكنيسة مارمرقس بويست سيت.

وعقـــب القـــداس اإللهـــي افتتـــح قداســـة البابـــا مبنـــى الخدمـــات التابـــع 
للكنيســـة ذاتهـــا، كمـــا غـــرس قداســـته شـــجرة فـــي أرض الكنيســـة تخليـــًدا 

للزيـــارة. 

قداسة ابلابا يستقبل قيادات جرييس سييت
كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي فـــي اليـــوم ذاتـــه أثنـــاء 
زيارتـــه لكنيســـة مارمرقـــس الرســـول جيرســـي ســـتي عـــدًدا مـــن القيـــادات 
المحليـــة لجيرســـي ســـيتي، وهـــم عمـــدة جيرســـي ســـيتي، ســـتيف فـــوالب. 
رئيـــس المجلـــس، روالنـــدو الفـــارو عضـــو المجلـــس، ميـــرا برينـــز اريـــي، 
فري هولدر بيل ادييا. رئيس الشـــرطة مايكل كيلي، نائب رئيس الشـــرطة 
مـــارك ميليـــر، نائـــب رئيـــس الشـــرطة مايـــك كينـــي، نائـــب رئيس الشـــرطة 
ايلياس فوســـتوس. كابتن اد ناســـتور عضور مجلس اســـبق تشـــيكو. عضو 
مجلـــس منطقـــة A دينيـــس ريدلـــي. عضو مجلس جيمس ســـليمان، وقد قدم 

لهـــم قداســـته بعـــض الهدايـــا التذكارية. 

+ اليوم رقم )13(، الثالثاء 25 سبتمبر

القداس اإلليه يف كنيسة مارجرجس 
باملقر ابلابوي حبضور ادلياكونيني يف لك املنطقة

وقـــد حضـــره 38 دياكون من كل شـــمال شـــرق الواليـــات المتحدة مع 
عائلتهـــم. وقـــد تكلـــم قداســـة البابا معهم عـــن خدمة الدياكـــون، وتم عرض 

تاريخ تأســـيس الدياكونيـــة في المنطقة. 

قداسة ابلابا يشهد حفل خترج لكية ابلابا شنوده 
بشمال رشق أمريكا ويلتيق بمسئويلها.

بعـــد ذلـــك شـــهد قداســـة البابا حفـــل تخرج دفعة من اآلبـــاء الكهنة ممن 
أنهوا دراســـتهم بكلية البابا شـــنوده الثالث اللهوتية بشـــمال شـــرق أمريكا. 
كمـــا التقـــى قداســـته بمســـئولي الكلية. بلغ عدد اآلباء الكهنـــة الخريجين ٢9 

+ اليوم رقم )11(، االحد 23 سبتمبر 2018م 

تدشني كنيسة املالك ميخائيل بهاويل نيوجرييس
دشـــن قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم االحـــد ٢3 ســـبتمبر ٢018م مذابـــح 
وأيقونـــات كنيســـة رئيـــس الملئكة ميخائيل بهاويل، نيوجيرســـي. والمذابح 
المدشـــنة ثلثـــة: المذبـــح الرئيســـي علـــى اســـم رئيـــس الملئكـــة ميخائيـــل، 
المذبـــح الثانـــي علـــى اســـم اآلبـــاء البطاركـــة إبراهيـــم وإســـحق ويعقـــوب، 
والمذبح الثالث على اســـم الشـــهيد فيلوباتير مرقوريوس. كما دشـــن قداسته 
مذبح الكنيســـة الملحقة على اســـم القديس يوحنا المعمدان، وقد قام قداســـته 

بتعميـــد بعـــض األطفـــال بمعموديـــة الكنيســـة عقب تدشـــينها. 

سيامة اكهنني جديدين ورسامة قمص 
لكنيسة املالك هاويل

وقـــام قداســـته فـــي اليـــوم ذاتـــه بســـيامة اثنيـــن مـــن شمامســـة الكنيســـة 
كاهنيـــن، همـــا القـــس أغســـطينوس والقس ســـوريال، وكذلك منـــح القمصية 
لكاهن الكنيســـة القس إســـحق. وقد قدم قداســـة البابا أربعة نصائح للكاهنين 
الجديديـــن وهـــي: )1( ضـــرورة االفتقـــاد، )٢( والتحلي بـــروح األبوة، )3( 
واالتضـــاع وأخيـــًرا )4( حفـــظ ســـلم الكنيســـة. وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة 
القـــداس اإللهـــي بعنـــوان »ثلثـــة أنـــواع مـــن المحبـــة: محبـــة النفـــس، محبـــة 

هللا، محبـــة البشـــر«. 
وعلـــى هامـــش الزيـــارة رحـــب قداســـة البابـــا بالضيـــوف الرســـميين 
وممثلـــي الطوائـــف المســـحية الذيـــن جـــاءوا إلـــى كنيســـة رئيـــس الملئكـــة 
ميخائيـــل بهاويـــل للترحيـــب بقداســـته. كمـــا كـــرم قداســـته المهندس شـــريف 
الفار والمهندس نبيل موســـى اللذين أشـــرفا على عملية إنشـــاءات الكنيســـة، 
وقـــدم قداســـته هدايـــا تذكاريـــة للضيـــوف، وهـــم األب ســـام مـــن الكنيســـة 
ســـميث،  كريـــس  الكونجـــرس  وعضـــو  بـــوك،  فنســـنت  األب  الســـريانية، 

والقاضـــي فنســـنت لـــب لـــون، والمستشـــارة أفلـــن أودونيـــل. 

قداسة ابلابا يزور كنيسة العذراء وابلابا أثناسيوس 
يف هيلز بورو – نيوجرييس

زار قداســـته بعـــد ذلـــك كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس أثناســـيوس 
الرســـولي فـــي هيلـــز بـــورو تـــاون، واجتمـــع قداســـته بخـــدام الكنيســـة حيـــث 
ألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة عـــن الخدمـــة، ثم أجاب عـــن عدد من أســـئلتهم. 
وقـــد ألقـــى قداســـته عظـــة عن الخـــدام والخادمـــات بعنوان »دســـتور الخدمة 

ومبادئهـــا الســـبع وأجنحـــة الحيـــاة الروحية«. 
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بالديـــر. فيمـــا قالـــت مســـئولة الديـــر أنـــه مـــن المتوقـــع االنتهاء مـــن األعمال 
اإلنشـــائية ومبنـــى الخدمـــات فـــي ديســـمبر المقبـــل.

+ اليوم رقم )15(، الخميس 27 سبتمبر

القداس اإلليه بدير العذراء ويوحنا احلبيب بأوهايو
وقـــد قـــال قداســـة البابـــا: »كنيســـتكم جميلـــة، وأول مـــرة أصلـــي فـــي 
كنيســـة خشـــب، ربمـــا ألنـــه فـــي يـــوم عيـــد الصليـــب«. وأضـــاف قداســـته: 
»ونحـــن اليـــوم فرحين بهذه الكنيســـة وبنعضد الديـــر مع األمهات الراهبات 

ويكبـــر مـــع األيـــام ويصيـــر مركـــز إشـــعاع روحـــي«.
وقـــام قداســـته بتقديـــم هدايـــا تذكارية لبعض رجال الشـــرطة األمريكية 
الذيـــن أتـــوا للترحيـــب بقداســـته. كمـــا وضـــع حجـــر أســـاس مبنـــى خدمـــات 
بديـــر العـــذراء ويوحنـــا الحبيـــب بأوهايـــو. وبعـــد ذلك عاد قاســـته إلى المقر 

البابوي بنيوجيرســـي.

قداســـة البابـــا يـــزور أحـــد المعالـــم التـــي تفصـــل واليتـــي نيويورك 
ونيوجيرســـي وهـــو نهـــر هادســـون الـــذي يقـــع بيـــن المنطقتين.

+ اليوم رقم )16(، الجمعة 28 سبتمبر 

قداسة ابلابا يدشن مذابح وأيقونات 
ومعمودية كنيسة السيدة العذراء 

والقديس األنبا بيشوي، يلندن، والية نيوچرييس:
وتم تدشـــين ثلثة مذابح، المذبح الرئيســـي على اســـم الســـيدة العذراء 
والقديـــس األنبـــا بيشـــوي، ومذبـــح آخر على اســـم القديســـين يوســـف النجار 
ومريـــم المجدليـــة والســـامرية والقديســـه مارينـــا، والمذبـــح الثالث على اســـم 
رئيـــس الملئكـــة ميخائيـــل والقديَســـْين األنبـــا كاراس واألنبـــا شـــنوده. كمـــا 
دشـــن قداســـته أيقونـــات الكنيســـة وأيقونـــة »البانطوكراطـــور« والمعموديـــة 
علـــى اســـم القديـــس يوحنـــا المعمـــدان ثـــم تمـــم طقـــس العمـــاد لمجموعـــة من 
األطفـــال. وألقـــى عظـــة عـــن »قوة علمـــة الصليب وأنواعه«. وقام قداســـة 

البابـــا برســـامة القـــس بيشـــوي تانيـــوس كاهن الكنيســـة قمًصا

قداسة ابلابا يلتيق بشباب كنيسة العذراء 
وأبوسيفني، بيلفيل، نيوجرييس

حيث كان في اســـتقبال قداســـته والوفد المرافق كهنة الكنيســـة وشبابها 
الذيـــن أجـــرى قداســـة البابـــا معهـــم حديًثـــا مطـــواًل أجـــاب خلله علـــى العديد 
مـــن أســـئلتهم. ألقـــى فـــي البدايـــة أحـــد اآلبـــاء الكهنـــة كلمـــة ترحيـــب بقداســـة 
البابا، كما ألقى أحد شـــباب الكنيســـة كلمة أيًضا تحدث خللها عن تجربة 
ملتقـــى الشـــباب العالمـــي الذي أقيم بمصر الشـــهر الماضـــي، وكان هو أحد 

المشـــاركين فيه.

+ اليوم رقم )17(، السبت 29 سبتمبر

قداسة ابلابا يدشن كنيسة األنبا موىس واألنبا أبرآم 
ببساكتاوي تون شيب، نيوچرييس

دشـــن قداســـة البابـــا مذبـــح وأيقونـــات الكنيســـة وألقـــى قداســـته عظـــة 
بعنـــوان »قـــوة الصليـــب«، وقدم هدايـــا تذكارية لقيادات مدينة بيســـكاتاوي: 

كاهًنـــا إلـــى جانـــب نيافـــة األنبـــا دافيـــد أســـقف نيويـــورك ونيو إنجلنـــد الذي 
كان يـــدرس بالكليـــة ضمـــن الدفعة التي تم تخريجها. خلل لقائه بمســـئولي 
وخريجـــي الكليـــة أفصـــح قداســـة البابـــا أن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية 
تنشـــئ أكبـــر مكتبـــة قبطيـــة فـــي العالـــم بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبا بيشـــوي 
علـــى مســـاحة فـــدان كامـــل، وســـتجمع أكبر قدر مـــن الكتب القبطيـــة النادرة 

والمخطوطـــات، وســـيتم افتتاحهـــا في نوفمبـــر القادم.

لقاءات متعددة
بمنطقـــة  القبطيـــة  الكنائـــس  أراخنـــة  مـــع  البابـــا  قداســـة  تقابـــل   +
اآلرشيديوســـيس، وتناقـــش قداســـته معهـــم واســـتمع إلـــى اقتراحاتهـــم في كل 
مشـــاكل الكنائـــس بالمنطقـــة. وكان هـــذا االجتمـــاع قاصًرا فقـــط على وجود 

نيافـــة األنبـــا دافيـــد واألراخنـــة بـــدون حضـــور أي أب كاهـــن.
+ ثم تقابل قداسته مع أسر االباء الكهنة الذين تنيحوا.

+ وتقابـــل قداســـته كذلـــك مـــع مجموعـــة مـــن المحاميـــن مـــن أوالدنـــا 
االقباط، وقد اســـتمع إليهم وأوكل اليهم البدء في دراســـة الباي لوز الحالي 

وإمكانيـــة تطـــوره لكـــي يواكب العصـــر الحالي.

+ اليوم رقم )14(، األربعاء 26 سبتمبر

قداسة ابلابا يصيل القداس اإلليه بكنيسة 
الشهيد مارجرجس واألنبا شنوده بربجن، نيوچرييس
وعظة القداس كانت عن »المبادئ األربعة التي تعيشها الكنيسة«

رسامة قمص جديد بنيوچرييس
تمـــم قداســـة البابـــا تواضـــروس طقس رســـامة القـــس أنطوني باســـيلي 
ببرجـــن  شـــنودة  األنبـــا  والقديـــس  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة  كاهـــن 
بنيوجيرســـي فـــي رتبـــة القمصيـــة. جـــاء ذلـــك خـــلل القـــداس الـــذي أقيـــم 

بالكنيســـة ذاتهـــا صبـــاح اليـــوم.

قداسة ابلابا يرسم »أرشيدياكون« بنيوچرييس
كمـــا قـــام قداســـة البابـــا برســـامة دياكـــون يوحنـــا إبراهيـــم فـــي رتبـــة 
أرشـــيدياكون )رئيـــس شمامســـة(. وهـــو والد نيافة الحبر الجليـــل األنبا بيتر 

أســـقف إيبارشـــية الكارولينـــاز وكنتاكـــي.

قداسة ابلابا يزور بيت عنيا اتلابع 
لكنيسة مارجرجس واألنبا شنوده بربجن

والتقـــى قداســـته أثنـــاء الزيـــارة بمجموعـــة مـــن األســـر القبطيـــة ذوي 
الحاجـــات الخاصـــة. 

قداسة ابلابا يسافر إىل دير السيدة العذراء 
وماريوحنا احلبيب للراهبات بأوهايو

وكان فـــي اســـتقبال قداســـته الراهبـــات وشـــعب المنطقة، وتفقد قداســـة 
البابـــا مرافـــق الديـــر، وهـــو ديـــر تحـــت اإلنشـــاء ُمقـــام على مســـاحة عشـــرة 
أفدنـــة. وقـــد أشـــاد قداســـة البابـــا بمـــا تـــم إنجـــازه مـــن إنشـــاءات وتجهيـــزات 
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رسامة القس أنطونيوس تكال قمًصا
كاهـــن  تـــكل  أنطونيـــوس  القـــس  برســـامة  البابـــا  قداســـة  وقـــام 

قمًصـــا. الكنيســـة 

قداسة ابلابا يلتيق بأكرب جتمع لألقباط 
الستقبال قداسته

تقابـــل قداســـة البابـــا مـــع 8000 شـــخص باالســـتاد الرياضـــي بجامعـــة 
روتجرز بيســـكاتواي، والية نيوچيرســـي، إلى جانب قادة دينيين ومدنيين، 
من بينهم كريس ســـميث عضو الكونجرس. وُيعد أقباط نيوچيرســـي أكبر 
تجمـــع عـــددي بالواليـــة من بين شـــعوب منطقة الشـــرق األوســـط. يأتي هذا 
اللقـــاء الـــذي ُيعـــد أكبـــر لقـــاء يجتمـــع فيـــه بابـــا الكنيســـة مـــع أبنائـــه. وكانـــت 
لحظـــة دخـــول قداســـة البابـــا لمقر اللقـــاء لحظة مؤثرة حيث رتل الشمامســـة 
احتفـــااًل  التصفيـــق  صـــوت  وعـــل  »الزغاريـــد«  انطلقـــت  بينمـــا  األلحـــان 
واحتفـــاًء مـــن األبنـــاء بأبيهـــم الـــذي جـــاء ليفتقدهـــم. ثـــم ألقـــى كريس ســـميث 
عضـــو الكونجـــرس كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابـــا، وكذلك فعـــل مدير األمن 

القومـــي، وبيتـــر فلتـــس رئيـــس اتحـــاد الطلبـــة األقباط بجامعـــة روتجرز.
ثـــم رتـــل فريـــق »همـــس الراعـــي« ترنيمـــة »كنيســـتي.. كنيســـتي« 
وشـــاركهم قداســـة البابـــا والحضـــور جميًعـــا. وردد بعـــد ذلـــك قداســـة البابـــا 
وجميـــع الحاضرين النشـــيد الوطنـــي المصري »بلدي.. بلدي«. كما ُقدم 
أثنـــاء اللقـــاء تقاريـــر مصـــورة عـــن شـــهداء ليبيـــا وتاريخ اإليمان المســـيحي 
فـــي مصـــر، وعـــن خدمة الكنيســـة القبطية في أمريكا، وزيارة قداســـة البابا 
لنيوچيرســـي، وتقريـــر كذلـــك عن ملتقى الشـــباب العالمـــي الذي أقيم بمصر 
في األســـبوع األخير من شـــهر أغســـطس الماضي. ثم جاءت كلمة قداســـة 

البابـــا فـــي الختـــام ودارت عـــن »الكنيســـة القبطيـــة ودورها فـــي العالم«

+ اليوم رقم )19(، االثنين 1 أكتوبر 

تدشني أول كنيسة ىلع اسم 
»حبيب جرجس« باملهجر

دشـــن قداســـة البابـــا يـــوم االثنيـــن أول أكتوبـــر ٢018م، كنيســـة البابـــا 
كيرلـــس الســـادس واألرشـــيدياكون حبيـــب جرجس بواشـــنطن تاون شـــيب، 
نيوچيرســـي. كما دشـــن قداســـته أيقونات الكنيسة والبانطوكراطور )حضن 
اآلب(. وهـــذه هـــي المـــرة األولـــى التـــي يدشـــن فيهـــا قداســـة البابـــا مذبًحـــا 
علـــى اســـم القديـــس حبيـــب جرجـــس ببـــلد المهجـــر. وألقـــى قداســـة البابـــا 
عظـــة القـــداس بعنـــوان »الجهـــاز الروحي في حياة اإلنســـان، العين واألذن 
والقلـــب«، وقـــد رحـــب بقداســـة البابـــا عمـــدة مدينـــة واشـــنطن تـــاون شـــيب، 

نيوچيرســـي ومعـــه رجـــال األمن.

وضع حجر أساس 
كنيسة املقر ابلابوي بسيدرجروف

وقـــال قداســـة البابـــا: »المشـــروع كبيـــر والزم يبدأ جـــاد وبنية خالصة 
علشـــان ربنـــا يكملـــه وتفرحـــوا بـــه وبكنيســـة جميلـــة وبخدمة جيـــدة من أجل 

أبنائكـــم وبناتكـــم. مبـــروك وربنا يفرحكـــم ويباركم.«

اعضـــاء مجلـــس المدينـــة كابيل شـــاه، فرانـــك اترين، جيم بـــوالرد، ورئيس 
بوليـــس البلديـــة؛ الذيـــن جـــاءوا للترحيب بقداســـته

قداســـة البابـــا يضـــع حجـــر أســـاس كاتدرائيـــة الشـــهيد مـــار 
مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس في تشيســـت نـــات ريدج 

بنيويـــورك التابعـــة إليبارشـــية نيويـــورك ونيـــو إنجالنـــد.

قداسة ابلابا يستقبل سفري مرص دلى إثيوبيا
اســـتقبل قداســـة البابـــا الســـيد الســـفير أســـامة عبـــد الخالق ســـفير مصر 
لـــدى إثيوبيـــا وذلـــك فـــي مقـــر كنيســـة العـــذراء واألنبـــا باخوميوس بســـتوني 

بنيويورك. بوينـــت 

االجتماع العام لقداسة ابلابا مع شعب 
كنيسه القديسة العذراء مريم والقديس باخوميوس 

يف ستوين بوينت بنيويورك
وتكلم قداســـته عن »الخطوات المنظومة للحياة المســـيحية الناجحة«. 
وقـــد أجـــاب قداســـة البابـــا عـــن ســـؤال يقـــول: لمـــاذا تتدخـــل الكنيســـة فـــي 
السياســـة )حيث أنه ُيقال أن قداســـتك هنا لتمهد لزيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيســـي(؟ وأجـــاب قداســـة البابـــا: »أنـــا هنـــا الفتقـــاد أبنائي فقـــط.. وال أفهم 
فـــي السياســـة. أنـــا أســـتغرب علـــى مـــن يســـأل هـــذا الســـؤال.. أواًل: الرئيس 
خامـــس مـــرة يأتـــي إلـــى هنـــا، وأنـــا أول مـــرة آتـــي، فمـــن كان يمهـــد لـــه من 
قبـــل؟، باإلضافـــة إلـــى أن زيارتـــي كان مرتًبـــا لهـــا الســـنة الماضيـــة ولكنها 
لـــت بســـبب حالتـــي الصحيـــة. ثانًيـــا: أنـــا هنـــا الفتقـــاد أبنائنـــا الموجوديـــن  ُأجِّ
هنـــا، وهـــذا هـــو دوري ووظيفتـــي داخل الكنيســـة، أنا لم أتعلم السياســـة وال 
أفهم فيها، أنا خادم في الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. ثالًثا: ال تنســـوا أني 
مواطـــن مصـــري وأنتمـــي لبلـــدي، والمواطنـــة تختلـــف تماًما عـــن موضوع 
السياســـة. أنا مســـئول عن كنيســـتي، ومواطن مصري في الوقت نفسه. أنا 
أقابـــل أســـئلة مثـــل هـــذه في كل مكان، ولكن هل تعرف يا صاحب الســـؤال 
أن هنـــاك وصيـــة فـــي اإلنجيـــل تقـــول »َخاُفـــوا هللَا َأْكِرُموا اْلَمِلـــَك« )1بط٢: 
1٧(؟ والطبيعـــي عندمـــا يـــزورك ضيف أن تســـتقبله، وعندمـــا يأتي رئيس 
بلـــدك التـــي فيهـــا كنيســـتك األم وتســـتقبله فهـــذا اقـــل شـــيء، احترســـوا مـــن 

الـــكلم الـــذي ُيقال«.

+ اليوم رقم )18(، األحد 30 سبتمبر 

قداسة ابلابا يدشن كنيسة الشهيد أبانوب 
واألنبا انطونيوس، بيون، نيوچرييس

دشـــن قداســـة البابـــا مذابـــح وأيقونات ومعمودية كنيســـة الشـــهيد أبانوب 
والقديـــس األنبـــا أنطونيـــوس بمدينـــة بيـــون، واليـــة نيوچيرســـي. وتم تدشـــين 
ثلثة مذابح، المذبح الرئيســـي على اســـم الشـــهيد أبانوب النهيســـي والقديس 
األنبـــا أنطونيـــوس، ومذبح آخر على اســـم رئيس الملئكة ميخائيل والقديس 
مارمرقس الرسول، والمذبح الثالث على اسم القديسة مريم العذراء والشهيد 
مارجرجس. كما دشن قداسته أيقونات الكنيسة وأيقونة »البانطوكراطور« 
والمعمودية على اســـم القديس يوحنا المعمدان. وقد القى قداســـة البابا عظة 

القـــداس وكانـــت عن »زكا نموذج لفضيلة االشـــتياق هلل«.
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+ اليوم رقم )24(، السبت 6 اكتوبر

تسليم كؤوس مهرجان الكرازة بنيويورك

سلم قداسة البابا يوم السبت 6 أكتوبر ٢018م، كؤوس ودروع مهرجان 
الكرازة المرقسية لعام ٢018 ألبناء إيبارشية نيويورك ونيو إنجلند. 

تكريم املهاجرين األوائل بنيويورك
وقـــد نظمـــت إيبارشـــية نيويـــورك ونيـــو إنجلنـــد عقـــب ذلـــك احتفاليـــة 
تـــم خللهـــا تكريـــم أبنـــاء اإليبارشـــية مـــن الرعيـــل األول الـــذي هاجـــر إلـــى 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، قبـــل خمســـين عاًمـــا. أعقـــب التكريـــم الـــذي 
أقيـــم بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس ببروكليـــن، افتتـــاح قداســـة البابـــا لمبنى 

الخدمـــات الجديـــد التابـــع للكنيســـة ذاتهـــا.

قداسة ابلابا يسافر إىل تامبا فلوريدا
وذلـــك للحتفـــال بافتتـــاح كنيســـة القديســـة فيرينـــا، واالحتفـــال باليوبيل 
الفضـــي إلنشـــاء إيبارشـــية جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة تحـــت رعايـــة نيافـــة 
األنبـــا يوســـف. وقـــد قـــال قداســـة البابـــا فـــي عظـــة العشـــية: »أنـــا ســـعيد جًدا 
أنـــي أكـــون معكـــم فـــي افتتـــاح هـــذه الكنيســـة الرقيقة جـــًدا... وأنـــا متأكد أن 

هـــذه الكنيســـة ُبنيـــت بالصلوات«.

+ اليوم رقم )25(، األحد 7 أكتوبر

تدشني كنيسة القديسة فريينا 
بنيو بورت ريتيش، فلوريدا

دشـــن قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي يـــوم األحد ٧ أكتوبر، كنيســـة 
القديســـة فيرينـــا بنيـــو بـــورت ريتشـــي، فلوريـــدا، التابعـــة إليبارشـــية جنوبي 
الواليات المتحدة. وقد قام قداســـة البابا بمعمودية تســـعة أطفال بالكنيســـة. 

وكانـــت العظـــة عـــن نمـــوذج توبة المـــرأة الخاطئة.

االحتفال بايلوبيل الفيض تلأسيس 
إيبارشية جنويب الواليات املتحدة

المتحـــدة  الواليـــات  جنوبـــي  إيبارشـــية  احتفـــال  البابـــا  قداســـة  شـــهد 
األمريكية، باليوبيل الفضي لتأسيســـها. تضمن االحتفال عدًدا من الكلمات 
التـــي ألقاهـــا ممثلـــو قطاعـــات الخدمـــة المختلفـــة باإليبارشـــية، وألقى قداســـة 
البابا كلمة مناســـبة. ثم قدم قداســـة البابا هدية تذكارية لنيافة األنبا يوســـف 

بمناســـبة اليوبيـــل الفضي لســـيامته وتأســـيس اإليبارشـــية.

قداسة ابلابا يزور مقر القنصلية املرصية بنيويورك
المصريـــة  بالقنصليـــة  المصريـــة  الجاليـــة  مـــن  الكثيـــر  اجتمـــع  وقـــد 
للحتفـــال بوجـــود قداســـة البابـــا بالواليـــات المتحـــدة. ورحب القنصـــل العام 
د. هشـــام النقيـــب بقداســـة البابـــا وقـــال: »يشـــرفنا اليـــوم أن نســـتقبل بـــكل 
حفـــاوة وترحـــاب رمـــًزا وطنًيـــا مـــن رمـــوز الوطـــن، وإنســـاًنا يحمـــل فـــي 
قلبـــه حًبـــا للوطـــن والبشـــر، يحتـــل مكانـــة رفيعـــة فـــي أذهـــان كل مواطنـــي 
مصـــر، ويعتلـــي مكانـــه دوليـــة مرموقـــة وســـط األمـــم، معّبًرا بســـماحته عن 
وجـــه مصـــر المشـــرق الـــذي يضـــيء بالمحبـــة والوطنية، وعـــن قلب مصر 

النابـــض الـــذي يؤمـــن بالوحـــدة والتىلـــف«.
وقـــال قداســـة البابـــا: »مصـــر لهـــا الفضـــل علـــى جميـــع الـــدول، واآلن 
تسلك المسار الصحيح للتقدم، وتتعافى مما سبق. وأنا سعيد للغاية بزيارة 
مقر القنصلية العامة لبلدنا الحبيبة مصر، وســـعيد بمعالي الدكتور هشـــام 
النقيـــب، بدعوتـــه وأســـتقباله وترحيبـــه لنـــا، وبأعضـــاء القنصليـــة، وأيًضـــا 
ســـيادة الدكتـــور محمـــد إدريـــس. والحقيقـــة أنـــا أحرص فـــي كل زيارة ألي 

دولـــة بزيـــارة القنصلية فيها«.

+ اليوم رقم )20(، الثالثاء 2 اكتوبر 

قداسة ابلابا يلتيق بكهنة كندا وزوجاتهم 
مع عقد اجتمااعت خاصة هلم

وتكلـــم قداســـة البابـــا معهـــم عـــن أن الكاهـــن لـــه ثـــلث صفـــات، )1( 
النفـــوس فـــي شـــغله )أســـماء الرعيـــة(، )٢( االهتمـــام فـــي داخلـــه من صميم 
عملـــه، )3( شـــبع النفـــوس. وعـــن أن الكاهـــن لـــه ثلثة أمور في شـــخصيته 
وهـــي، )1( القداســـة، )٢( مقـــدار الحـــب لآلخريـــن، )3( الخدمـــة الملتهبـــة. 

 
+ مـــن اليـــوم رقـــم )21( إلـــى اليـــوم رقـــم )23(، مـــن االربعاء 3 

اكتوبـــر إلـــى الجمعـــة 5 اكتوبر

قداسة ابلابا يشارك يف مؤتمر شئون املهجر
شـــارك قداســـة البابـــا فـــي مؤتمـــر شـــئون المهجـــر الـــذي اســـتضافته 
إيبارشـــية نيويـــورك ونيـــو إنجلنـــد فـــي الفتـــرة مـــن 3 وحتـــى 5 أكتوبـــر 
الجـــاري بحضـــور 15 مـــن أحبـــار الكنيســـة وعـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنة 
والخـــدام. ويناقـــش المؤتمـــر - وهـــو المؤتمـــر الثانـــي - موضـــوع »التعليم 
اللهوتـــي بالمهجـــر« )وهنـــاك تقريـــر مفصـــل عنـــه بعـــد أخبـــار الزيـــارة(.

قداسة ابلابا يلتيق بـ»كبار السن« بإيست برونزويك
عقب انتهاء مشـــاركته في مؤتمر شـــئون المهجر، التقى قداســـة البابا 

تواضروس الثاني بمجموعة من كبار الســـن، بإيســـت برونزويك.

+ اليوم رقم )23(، الجمعة 5 اكتوبر

قداسة ابلابا يلتيق مع
+ فصل تعلم اللغة القبطية بكنيسة الملك ومارمينا بنيويورك 

+ المجلس المصري األمريكي الذي يرحب بقداسة البابا بستاتن آيلند.
+ رجـــال الشـــرطة وأســـرهم، وهـــم مـــن أصـــل قبطـــي، وقـــد قامـــوا 

بخدمـــة التأميـــن الخاصـــة برحلـــة قداســـته الرعويـــة.
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كلمات:  المســـيح /الكنيســـة /األبدية. األناجيل األربعة تتكلم عن المســـيح، 
أعمـــال الرســـل والرســـائل تتكلـــم عـــن الكنيســـة، األبديـــة فـــي ســـفر الرؤيـــا. 
وقـــال قداســـته إن التعليـــم الرســـولي يتســـم بثـــلث صفـــات: 1( هـــذا التعليـــم 
مـــن أنـــاس شـــهدوا للمســـيح. ٢(  مـــا كتبوه كتبوه في ضـــوء القيامة. 3( إن 

الـــروح حفظهـــم وذكرهم بكل شـــيء.
ثم محاضرة نيافة األنبا ســـوريال عن تاريخ التعليم اللهوتي، حيث 
عـــرض نيافتـــه تاريـــخ القديس األرشـــيدياكون حبيب جرجـــس، كما عرض 
نيافتـــه كيفيـــة المضـــي فيمـــا بـــدأه القديس، وكيفيـــة العمل علـــى إيجاد كليات 
الهوتيـــة ُمعتـــَرف بهـــا عالمًيـــا، وأهميـــة اشـــتراك كل الكنائـــس فـــي تعضيـــد 

ذلك.
ثـــم محاضـــرة نيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس عـــن تقـــدم الكنيســـة القبطيـــة فـــي 
بـــلد المهجـــر في آخر خمســـين عاًما، مقارنة بكنائـــس أخرى. وقال نيافته 
إن الكنيســـة اآلن ليســـت فـــي بـــلد مهجـــر ألنهـــا اصبحت في بـــلد أوالدها 
األصلييـــن. وأكـــد نيافتـــه علـــى احتيـــاج الكنيســـة للحتفـــاظ بمـــا وصلنـــا إليه 

وتقديمـــه لآلخرين.
ثـــم قـــدم نيافـــة االنبـــا كيرلـــس محاضـــرة عـــن وســـائل تقديـــم التعليـــم، 
ويشـــمل طـــرق تحضيـــر الـــدرس، وطـــرق تفاعـــل الشـــباب بالـــدرس، ثـــم 
كيفيـــة احتـــواء الفصـــل. وأكـــد نيافتـــه على أهميـــة تأثير الـــدروس في تغيير 

المســـتمع وليـــس فقـــط إعطائـــه معلومـــات.
وفي آخر اليوم قدم د. هاني عشم هللا عرًضا لنتائج أحد االستفتاءات 

التي ُجِمعت من الشباب وكيفية االستفادة بها.

2( يوم الخميس )مناقشات ورش العمل(:
- أواًل أكد قداسة البابا أنه في إعداد أي منهج البد أن يحتوي على 
أربعـــة عناصـــر: كتابيـــات – كنســـيات – روحيـــات – تربويات. وفي نفس 
الوقـــت أكـــد أن أهـــم شـــيء فـــي إعداد خادم الشـــباب هو إعداده مـــن الناحية 

الروحية الســـليمة التي يراه بها الشـــباب.
1- مجموعـــة إعـــداد خـــدام للشـــباب والتعليـــم الرعـــوي: تكلمـــوا عـــن 
وضـــع رؤيـــة لهـــذا العمـــل، وعـــن وجـــوب وجود برنامـــج تعليمي بـــه تنمية 
لمهـــارات الخـــادم، ويكـــون به تشـــجيع للتلمـــذة، وكيفية اختيار قادة الشـــباب 

مـــن الشـــباب للخدمة وســـط الشـــباب بالجامعات.

ُأقيـــم المؤتمـــر الثانـــي لبـــلد المهجـــر فـــي واليـــة نيوجيرســـي، وقـــد 
أعـــده نيافـــة األنبـــا دافيد، أســـقف إيبارشـــية نيويورك ونيو إنجلنـــد والنائب 
البابوي ألمريكا الشـــمالية. وقد حضر هذا اللقاء 14 أســـقًفا. من الواليات 
المتحدة: األنبا يوسف، واألنبا دافيد، واألنبا كاراس، واألنبا بيتر، واألنبا 
أبراهـــام، واألنبـــا كيرلـــس، واألنبـــا ســـارافيم. ومـــن كندا: األنبـــا مينا. ومن 
بوليفيـــا: األنبـــا يوســـف. ومن إنجلتـــرا: األنبا ميصائيـــل، واألنبا آنجيلوس. 

ومـــن أســـتراليا: االنبا ســـوريال، واالنبـــا دانييل، واألنبـــا دانيال.
و18 مـــن اآلبـــاء الكهنـــة القدامـــى، و٢٢ مـــن اآلبـــاء الكهنـــة حديثـــي 
الرســـامة مـــن هـــذه المناطـــق. ومـــن الخـــدام والعلمانييـــن بعـــدد متســـاوي 
مـــن الرجـــال والســـيدات: 58. أى إجمالـــى الحضـــور هـــو 11٢ شـــخًصا 

ووســـطهم قداســـة البابـــا.
وقد مثلت الواليات المتحدة من نســـبة الحضور 58%، وكندا %16، 

وأوربا 15%، وأستراليا 10%، وأمريكا الجنوبية %1.
وقد اســـتهدف المؤتمر في هذه الدورة دراســـة خمســـة محاور تتعلق 

كلهـــا بالعمـــل اللهوتـــي الرعـــوي في كل المجاالت. هـــذه المحاور هي: 
1- برنامج إعداد الخدام بمنهج جديد موحد.

٢- برنامج مدارس األحد بمنهج جديد موحد.
3- استمرارية التعليم لآلباء الكهنة.

فـــي  األرثوذكســـي  الرعـــوي  التعليـــم  وتطبيـــق  األرثوذكســـية   -4
لمجتمـــع. ا

5- التعليـــم العائلـــي ويشـــمل وجـــود مناهـــج لإلعداد للـــزواج، وإيجاد 
مناهـــج تعليميـــة لآلبـــاء واألمهات ولتربيـــة األطفال. 

وقد تمت أعمال هذه الدورة في ثالثة أيام.
1( يوم األربعاء:

 ٢015 ســـنة  األول  المؤتمـــر  بيـــن  مقارنـــة  بعـــرض  اليـــوم  بـــدأ   -
والمؤتمـــر الثانـــي هـــذا العـــام. وقـــدم هـــذه المقارنة القس أنـــدرو عوض. ثم  
كلمـــة نيافـــة األنبـــا دافيـــد االفتتاحية عن أهميـــة التعمق في مجال واحد وهو 
العمـــل اللهوتـــي الرعـــوي، ولـــزوم التبحـــر في محـــاوره الخمســـة، وكيفية 

تفعيلهـــا مًعـــا فـــي بـــلد المهجر. 
وبـــدأت سلســـلة المحاضـــرات بمحاضـــرة قداســـة البابـــا عـــن ملمـــح 
التعليـــم الرســـولي. وقـــال قداســـته إنه يمكن تلخيص العهـــد الجديد في ثلث 

تقرير عن مؤمتر بالد املهجر الثاين 
سنة ٢018 من يوم 3 اكتوبر اىل يوم 5 اكتوبر

12



إحصائيـــة زيـــارة قداســـة البابا من يوم 13 ســـبتمبر 
إلـــى يوم األحـــد 7 أكتوبر: 

- قداسات: 19 قداس منها 4 مع التدشين.
- عظات: 41 عظة في القداسات واالجتماعات المختلفة.

- وضع حجر أساس: 4 منشآت.
- رسامة قمامصة:  1٢ قمًصا.

- رسامة قساوسة: 4 كهنة.
- معموديات: 36 معمودية.

- رحلت بالطائرة: ٧ مرات.
- ترقية دياكون إلى أرشدياكون: 1

)مثـــل   14 خاصـــة:  لمجموعـــات  نوعيـــة  اجتماعـــات   -
الكهنـــة مرتيـــن، والدياكونييـــن، واألراخنـــة، والمحامين، وأســـر 
اآلبـــاء المتنيحيـــن، واألطفـــال، وذوي االحتياجـــات الخاصـــة 3 

مـــرات، الـــخ..(.
لإلكليـــروس:  لإلكليريكيـــة   ٢018 دفعـــة  تخريـــج   -

شـــخًصا.  30
مـــن  المســـافة  بقـــدر  أي  ميـــًل،  لمســـافة ٧450  الســـفر   -

تقريًبـــا. مـــرات  أســـوان 9  إلـــى  القاهـــرة 
- ســـلم قداســـته علـــى متوســـط 38850 شـــخًصا وأعطاهـــم 
عـــت(.  التـــي ُوزِّ الهدايـــا  أيديهـــم )عرفنـــا مـــن عـــدد  فـــي  هدايـــا 
باإلضافـــة إلـــى عظـــة قداســـته باســـتاد جامعـــة روتجـــرز وكان 
الحضـــور فـــي حـــدود 8000 شـــخص، وكان مـــن المســـتحيل أن 
يتمكـــن قداســـته مـــن إعطائهـــم هدايـــا شـــخصية لكل فـــرد. وأيًضا 
احتفـــال إيبارشـــية جنوبي الواليـــات المتحدة الذي ُأقيم يوم األحد 
٧ اكتوبـــر فـــي مركـــز المؤتمـــرات بتامبـــا فلوريـــدا، وحضـــره 
فيـــه وعددهـــم  الحاضريـــن  البابـــا، وقـــد ســـلم علـــى كل  قداســـة 

٢000 شـــخص و500 طفـــل.
الـــذي  بـــلد المهجـــر باإلنجليزيـــة  + هـــذا بجانـــب مؤتمـــر 
حضـــره 16 مـــن اآلبـــاء األســـاقفة مـــن بـــلد العالـــم، إلـــى جانـــب 
الكثيريـــن مـــن اآلبـــاء الكهنة والخدام في هـــذه البلد. وقد حاضر 
قداســـته فيه مرتين بجانب كل ملحظات قداســـته مع كل جلســـة 

ثـــم التوصيات.

أي أن إجمالي من حضر لقاءات قداســـته من شـــعبه 
القبطي في حدود 47350 شـــخًصا.

نصلـــي أن يســـند الـــرب حبيبنـــا وراعينـــا، أب اآلباء 
وراعـــي الرعـــاة، قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني.

٢- مجموعـــة التعليـــم العائلـــي: وقـــد قدمـــوا ســـتة مراحـــل فـــي هـــذا 
بعـــد  ثـــم  الـــزواج،  قبـــل  ثـــم  الحيـــاة،  شـــريك  اختيـــار  البرنامـــج، مرحلـــة 
الـــزواج، ثـــم أول ســـنوات الـــزواج، ثـــم العائلـــة المســـتقرة، ثم اســـتمرارية 

التعليـــم داخـــل العائلـــة. 
3- مجموعـــة برنامـــج مـــدارس األحـــد بمنهـــج جديد موحـــد: وتكلموا 
عـــن إيجـــاد برنامـــج موحـــد لمـــدارس األحـــد في بـــلد المهجر، فيـــه إمكانية 
التجديـــد المســـتمر، ليخـــرج أوالد لهـــم علقة شـــخصية مع المســـيح. ويجب 

أن يحتـــوي علـــى كل العناصـــر التـــي ُذكرت. 
4- اســـتمرارية التعليم لآلباء الكهنة: وقد تكلموا عن المشـــاكل التي 
تواجـــه هـــذا الموضـــوع، خاصـــة المشـــاكل الماديـــة. وأهميـــة إعطـــاء األب 

الكاهـــن وقًتـــا يقـــوم فيه بتغذيـــة قدراته العلمية الدراســـية. 
فـــي  األرثوذكســـي  الرعـــوي  التعليـــم  وتطبيـــق  األرثوذكســـية   -5
المجتمـــع: وقـــد تكلمـــوا عـــن أهميـــة نقـــل حياتنا األرثوذكســـية المعاشـــة إلى 
المجتمـــع الـــذي يحيـــط بنـــا، وذلـــك عـــن طريـــق المحبـــة لـــكل مـــن حولنـــا. 
وتكلمـــوا عـــن احتياجنـــا لوجـــود مناهـــج بالمهجـــر غنيـــة باألرثوذكســـية.

3( يوم الجمعة:
بـــدأ اليـــوم بشـــركة صلة القداس اإللهي مًعـــا، ثم عرض لعمل مكتب 
اإلعـــلم الكنســـي بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، قدمـــه القمـــص أبراهـــام 
عزمـــي مســـئول هـــذا المركـــز، والذي عـــرض ومعه أمناء فريـــق العمل ما 
يقوم به المركز وهو: )1( ربط الكنيســـة األم بالمهجر عن طريق صفحة 
المركـــز بالواليـــات المتحدة facebook/CopticUS وهي تســـير موازية 
لصفحـــة المتحـــدث اإلعلمـــي وتترجـــم كل أخبـــار الكنيســـة، ليكون مصدر 
الخـــاص   Popetawadros.org موقـــع  عـــرض   )٢( واحـــًدا.  األخبـــار 
بتســـجيل أعمـــال قداســـة البابـــا تواضـــروس، وأهمهـــا انـــه مصـــدر الرســـالة 
البابويـــة المرســـلة ومترجمـــة إلـــى اكثـــر مـــن 18 لغـــة. )3( عـــرض موقـــع 
CopticWorld.org وهـــو خـــاص بربـــط الكنيســـة األم بكنائـــس وشـــعب 
المهجر. )4( عرض مجلة الكرازة اإللكترونية الرسمية للكنيسة القبطية، 
والتـــي بـــدأت منـــذ ســـنة ٢015. وقـــد تـــم اإلعـــلن عـــن مشـــروع ترجمتهـــا 
إلـــى اللغـــة اإلنجليزيـــة، بجانب وجود صفحات بها من إيبارشـــيات المهجر 
بلغتهـــم المحليـــة. وقـــد تـــم إعطـــاء اشـــتراكات مجانية فيها لمدة ســـتة أشـــهر 
للحاضريـــن المؤتمـــر. )5( عـــرض إيميـــل جديـــد للتواصل مع قداســـة البابا 
بأيـــة لغـــة وهو ask@popetawadros.org . )6( عرض مشـــروعات 
قادمـــة وهـــي موقـــع إلكترونـــي يجمـــع فيـــه كل هـــذه االعمـــال، والبـــدء فـــي 
إعـــداد قنـــاة تليفزيونيـــة خاصـــة بقداســـة البابـــا للبث في األشـــهر القادمة من 

داخـــل الواليـــات المتحـــدة وإلى العالـــم الغربي.  
- التوصيـــات األخيـــرة لنيافـــة األنبـــا دافيد منظم المؤتمـــر: أول ثلثة 
أشـــهر بعـــد المؤتمـــر، جمـــع ما يخـــص كل مجموعة مـــن المجموعات. في 
الســـتة أشـــهر التاليـــة، وضـــع أول برامـــج تجريبية. ثم تجربتهـــا لحين وقت 

المؤتمـــر المقبل. 
- التوصيـــات األخيـــرة لقداســـة البابـــا: فـــي كلمتـــه التـــي أنهـــى بهـــا 
المؤتمـــر، قـــال قداســـته إن تعليـــم اللهـــوت ليـــس هـــو إعطـــاء معلومـــات 
عـــن هللا. وتســـاءل قداســـته: لمـــاذا نـــدرس اللهوت؟ وأجـــاب: »لكي نزداد 
محبـــة«. وقـــد أعطـــى قداســـة البابا المنهج اإلنجيلي للكـــرازة من )٢بطرس 
1: 1-11(. وهو عبارة عن هذه الخطوات الســـبعة التي تنتهي بالمحبة: 
ُمـــوا ِفـــي ِإيَماِنُكـــْم َفِضيَلـــًة، َوِفـــي اْلَفِضيَلـــِة َمْعِرَفـــًة، َوِفـــي اْلَمْعِرَفـــِة  »... َقدِّ
ًة  ْبـــِر َتْقـــَوى، َوِفـــي التَّْقـــَوى َمـــَودَّ ـــِف َصْبـــًرا، َوِفـــي الصَّ ًفـــا، َوِفـــي التََّعفُّ َتَعفُّ

ِة اأَلَخِويَّـــِة َمَحبَّـــًة«. َأَخِويَّـــًة، َوِفـــي اْلَمـــَودَّ

13



أكتب هذا المقال - بنعمة ربنا - بمناســـبة زيارة 
أبينـــا صاحب القداســـة والغبطـــة البابا األنبا تواضروس 
المباركـــة  قداســـته  وزيـــارة   ،٢018 ألمريـــكا  الثانـــي 
ومركـــز  الرســـول  مارمرقـــس  لكنيســـة  التاريخيـــة 
عمانوئيـــل بجيرســـي ســـيتي يـــوم االثنيـــن ٢4 ســـبتمبر 
المتواضـــع  المقـــال  هـــذا  يكـــون  أن  وأرجـــو   .٢018
بمثابـــة »قـــارورة طيـــب نارديـــن خالـــص كثيـــر الثمـــن« 
)مرقـــس14: 3(، نســـكبها علـــى رأس قداســـته في وقت 

أتعابـــه وآالمـــه وأوجاعـــه.
فـــي وســـط ضجيـــج مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 
وعواصـــف األخبـــار الكاذبـــة، كان البـــد أن يكون هناك 
صـــوت هـــادئ يشـــهد للحـــق، وأشـــكر هللا أنـــه اختـــار 
ضعفـــي- أنـــا غيـــر المســـتحق – لهذه المهمـــة، دون أن 
يطلـــب منـــي أي إنســـان ذلـــك. وأعتقـــد أن العالـــم كلـــه 
يعـــرف مـــن هـــو البابا تواضروس، ولكنني أعتقد بشـــدة 

أيًضـــا أننـــي قـــد عرفـــت قداســـته بصـــورة فريدة.
أود أن أذكـــر فـــي البدايـــة أن اســـم قداســـة البابـــا 
»تواضـــروس« يعنـــي »عطيـــة هللا«، ويتفـــق فـــي نفـــس 
و»تـــادرس«،  »ثيئـــودور«،  األســـماء  مـــع  المعنـــى 
و»متـــى«، و»نثنائيـــل«. ولـــم يكـــن مصادفـــة أن يكـــون 
بـــل هـــو ترتيـــب  البابـــا »تواضـــروس«،  اســـم قداســـته 
إلهـــي، وذلـــك علـــى مثال ما قاله الســـيد الرب لموســـى: 
»َعَرْفُتَك ِباْسِمَك« )خروج33: 1٧(، كما قال إلرميا: 
ْرتُـــَك ِفي اْلَبْطـــِن َعَرْفُتَك َوَقْبَلَما َخَرْجَت ِمَن  »َقْبَلَمـــا َصوَّ
ْســـُتَك« )إرميـــا1: 5(. أشـــكر إلهنـــا الصالـــح  ِحـــِم َقدَّ الرَّ
بأنـــه وهـــب الكنيســـة فـــي هـــذه األيـــام راعًيـــا صالًحـــا، 
حســـب وعـــده: »ُأْعِطيُكـــْم ُرَعاًة َحَســـَب َقْلِبـــي َفَيْرُعوَنُكْم 

ِباْلَمْعِرَفـــِة َواْلَفْهـــِم« )إرميـــا3: 15(.
كنـــت قـــد طلبت من اآلباء الكهنة في نيوجيرســـي 
أن يشـــاركوني فـــي التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم بخصوص 
زيـــارة قداســـة البابـــا، ولقائهـــم معه لمـــدة تزيد عن ثلثة 
تعليقاتهـــم، وســـأذكر  مـــن  العديـــد  ســـاعات، ووصلنـــي 
ســـأكتبه  مـــا  أن  الجميـــع  يتأكـــد  حتـــى  منهـــا،  البعـــض 
ليـــس مجـــرد مشـــاعر شـــخصية ويشـــاركني فيهـــا كل 
كهنـــة نيوجرســـي، بـــل - بثقـــة أقـــول - إن هـــذه أيضـــا 
مشـــاعر كل كهنـــة وشـــعب الكنيســـة القبطيـــة في الداخل 

والخارج.
كتـــب القـــس بيتـــر روفائيل: ]هذا هو لســـان حالي 
أنـــا وأســـرتي: قداســـة البابـــا غمرنـــا بمحبتـــه الفياضـــة 

وشـــخصيتة التـــي أســـرت قلوبنـــا[.
كمـــا كتـــب القـــس بيشـــوي لمعـــي: ]الـــدروس 
المســـتفادة من زياره قداســـة البابا تاوضروس الثاني: 
1. درس النظـــام: كيـــف أن قداســـته طلب جدول 
كل لقـــاء. ألنـــه يريد أن يعد نفســـه لتحضيـــر االجتماع.

2. درس ربـــط الموضوعات الروحية والكتابية 
بالليتورجيا: وهذا كان واضًحا في كل كلمات قداسته.

3. درس رعـــوي: االهتمـــام بإجابـــة كل ســـؤال 
ودراســـة كل اقتـــراح، والتحقـــق مـــن المواضيـــع وليـــس 
فقـــط االســـتماع، وهـــو يريـــد أن الـــكل يعمـــل فـــي حقـــل 

هللا، ودائمـــا يتكلـــم عـــن الرعية وأننـــا – ككهنة - نكون 
مثـــااًل لهم.

4. يضـــع مثـــاًل لنـــا نحـــن الكهنـــة أنـــه برغـــم 
أتعابـــه إال أنـــه يعمـــل ويســـتمع حتـــى النهايـــة[.

أرجـــو مـــن هللا أن يوفقنـــي ألعبـــر عـــن بعـــض 
الجوانـــب التـــي لمســـتها مـــن عمـــل هللا فـــي قداســـته. كما 
أرجـــو أن يكـــون هـــذا المقـــال ســـبب بركـــة لقارئيـــه نحو 
معرفـــة قداســـة البابـــا بصـــورة أفضل، والتعلـــم من حياة 
الرؤيـــة  هـــذه  لهـــم  ليـــس  الذيـــن  يراجـــع  وأن  قداســـته، 
نكـــون رعيـــة واحـــدة  أنفســـهم، لبركـــة حياتهـــم، حتـــى 
وراعًيـــا واحـــًدا فـــي شـــخص ربنا يســـوع المســـيح تحت 

رئاســـة قداســـته.

الذيـــن تعاملـــوا مـــع قداســـة البابا عن قرب لمســـوا 
فيه األبوة الغامرة. فقد شـــاهدت ولمســـت معاملته مع 
الجميـــع، بلمســـات أبـــوة حانيـــة، وقلـــب متســـع، وقبـــول 

للجميـــع حتـــى للمخطئين.
هذه األبوة مســـتمدة من أبوة هللا اآلب »الَِّذي ِمْنُه 
ـــَماَواِت  ُتَســـمَّى ُكلُّ َعِشـــيَرٍة ]الذي منه كل أبوة[ ِفي السَّ
فـــي  ورأينـــا   .)15-14 )أفســـس3:  اأَلْرِض«  َوَعَلـــى 
قداســـة البابـــا صـــورة حيـــة منظـــورة ألبـــوة هللا اآلب، 
علـــى مثـــال إعـــلن أبـــوة هللا اآلب فـــي شـــخص ربنـــا 

المسيح. يســـوع 
كتـــب القـــس لوقـــا هيرمينـــا: ]يســـتحق قداســـة 
البابـــا تواضـــروس لقـــب »الراعـــي الصالـــح« مقتدًيا 

بالســـيد المســـيح راعـــي نفوســـنا وأســـقفها، فهـــو:
1- يعـــرف خرافـــه بأســـمائها: رأينـــا وأحسســـنا 
بهـــذه الموهبـــة التـــي لقداســـته، فـــكان يذكـــر مـــن قابلهـــم 
فـــي ملتقـــي الشـــباب العالمـــي األول بمصـــر، بمجرد أن 
يراهـــم، كان يناديهـــم بأســـمائهم... وهكـــذا كل مـــن كان 

يـــراه ويتقابـــل معـــه، يعرفـــه ويحفظـــه باســـمه.
2- يبـــذل نفســـه: رأينـــا مقـــدار المجهـــود غيـــر 
العـــادي الـــذي فـــوق الطاقـــة الـــذي بذلـــه قداســـة البابـــا، 
اليوميـــة،  القداســـات  فـــي  اإللهيـــة  بالنعمـــة  مســـنوًدا 
والعظـــات فـــي القداســـات، ولقـــاءات بعدهـــا، وزيـــارات 
خاصـــه، ووضـــع أحجـــار أســـاس فـــي مناطـــق مختلفـــة، 
الصـــور  وأخـــذ  الشـــخصية،  والهدايـــا  البركـــة  ومنـــح 
التذكاريـــة مـــع اآلف الحاضريـــن، رغـــم اآلالم المبرحة 

التـــي يعانـــي منهـــا قداســـته.
3- يعرف خاصته: بمعنى أنه يعرف احتياجات 
شـــعبه الروحية والنفســـية وأيضا الفكرية، ويشبعها عن 
طريـــق التعليـــم، واللمســـات الشـــخصية، وأحيانا ببعض 

التعليقـــات الفكاهيـــة الجذابـــة في نظام وجدية ووقار.
4- خاصتـــه تعرفـــه: فـــي هـــذه الزيـــارة لقداســـته 
فـــي منطقـــة الســـاحل الشـــمالي الشـــرقي ألمريـــكا نجـــح 
قداســـته فـــي أن يصل إلى قلـــب الكثيرين عندما تعاملوا 

مـــع قداســـته عـــن قـــرب- ولـــو للحظـــات قليلـــة - كانـــت 
كافيـــة للوصـــول إلـــى أعمـــاق قلوبهم.

5- يضع نفســـه عن الخراف: فـــي ملء المحبة 
الكاملـــة، رأينـــا في قداســـته طـــول أناة وصبـــر واحتمال 
قداســـته، وكيف كان قداســـته يبذل كل دقيقة في رحلته 
الرعويـــة ألجـــل خرافـــه، في أســـفار كثيرة، وفـــي افتقاد 
بطـــرق متنوعـــة، وفـــي اإلصغـــاء ألســـئلة الرعيـــة بقلب 

متســـع بل جدران.
6- خرافه تســـمع صوته: بقي علينا أن نصغي 
الســـمع كخراف لصوت راعينا الحبيب، ونقدم لقداســـته 
مناســـًبا  يـــراه  فيمـــا  والخضـــوع  والطاعـــة  الحـــب  كل 

لصالـــح خرافـــه، حتـــى ننـــال بركة الســـماء واألرض.
كتـــب القمص روفائيـــل عزمي: ]قلوبنا ذابت حًبا 
في قداســـة البابا بهذه الزيارة المباركة، وشـــعرنا أن لنا 
أًبـــا حنوًنـــا وطيًبـــا ويحب أوالده. شـــعرنا أننا يتامى بعد 
رحيل قداســـة البابا شـــنوده وقبل اختيار الســـماء لقداسة 
البابـــا تواضـــروس الثاني، ولكننا نشـــعر اليوم ان لنا أًبا 
طيًبـــا حنوًنـــا، ويراعـــي مشـــاعر أوالده... جميـــع اآلباء 
الكهنة يشـــفقون على باباهم، ويشـــعرون بأبوة قداســـته، 
ومســـتعدون أن يموتـــوا مـــن أجلـــه. ونصلـــي إلى هللا أن 

يحفظه للكنيســـة وللشـــعب المحب لقداسته[.
كتـــب القمص أنطوني باســـيلي: ]في هذه الرحلة 
والســـاعات  المضنـــي  المجهـــود  -وبرغـــم  الرعويـــة 
المشـــحون-  والجـــدول  العديـــدة  واللقـــاءات  الطويلـــة 
حـــرص قداســـة البابـــا فـــي زيارتـــه التاريخيـــة أن يلتقـــي 
بشـــعوب كنائس كثيرة في نيوجيرســـي، يمنح كل واحد 

وكل واحـــدة البركـــة الرســـولية.
وقـــد تركـــت هـــذه الرحلـــة آثـــاًرا رائعة فـــي نفوس 
مـــن التقـــوا بقداســـته، فرأوا فيـــه البابا المحـــب، المفرح، 
الشـــجاع،  الواضـــح،  المنفتـــح،  المتضـــع،  البســـيط، 
اإلنســـان، المعلـــم. قداســـة البابا يهتـــم بالكبير والصغير، 
بالكاهـــن والعلمانـــي، بالرجل والمـــرأة، بالغني والفقير، 
بالمثقـــف والبســـيط، بالمســـؤولين من األقبـــاط وغيرهم. 
ويعطـــي للـــكل وقًتـــا واهتماًمـــا. وتحقق فيـــه قول الرب: 

»َمـــْن َعِمـــَل وَعلَّـــَم فهـــذا ُيدَعـــى عظيًما».
عّلـــم البابـــا عـــن رائحـــة المســـيح رســـالة حب 
ســـفير  زكيـــة،  رائحـــة  مســـكوب،  طيـــب  مقـــروءة، 
الســـماء وســـفير الوطن الحبيب مصـــر... هكذا رأينا 

بأعيننـــا ونشـــهد[.
وقد شـــاهدنا ولمســـنا فرحـــة قلب قداســـة البابا 
وأبوتـــه الغامـــرة لألطفـــال، وهـــو يحتضنهـــم، وأيًضا 
وهـــو يـــزرع شـــجرة تـــذكاًرا لزيارتـــه فـــي كنيســـة 
مارمرقـــس وعمانوئيـــل ســـنتر، ومعـــه عمـــدة مدينة 
الكنيســـة  أطفـــال  بعـــض  وحولـــه  ســـيتي،  جرســـي 
يشـــتركون مع قداســـته في ري الشـــجرة بالمياه. هذه 
األبـــوة جعلتنـــي أفكر كثيـــر في كيـــف اجتمعت عظمة 
أبـــوة قداســـة البابا مع بســـاطة القلب. وهذا بال شـــك 

مـــن عمـــل الـــروح القـــدس الرائـــع في قداســـته.

frsleman@copticchurch.net
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باســـم مكـــرم  يوليـــو 194٢م،  فـــي 19  المنصـــورة  بمدينـــة  + ولـــد 
إســـكندر نيقـــوال، وهـــو ينتمـــي لعائلـــة شـــهيد دميـــاط القديس ســـيدهم بشـــاي.

+ تخـــرج مـــن كليـــة الهندســـة، جامعـــة اإلســـكندرية، وحصـــل علـــى 
درجـــة الماچســـتير فـــي الهندســـة الميكانيكيـــة عـــام 1968م. 

+ التحـــق بديـــر الســـريان فـــي 1968، وترّهـــب يـــوم أحـــد الرفاع 16 
فبرايـــر عـــام 1969م باســـم الراهب توما الســـرياني.

+ اختاره المتنيح قداســـة البابا شـــنوده الثالث، أســـقًفا إليبارشية دمياط 
وكفر الشـــيخ، وتمت ســـيامته في ٢4 ســـبتمبر 19٧٢م، وُرِســـم مطراًنا في 

٢ سبتمبر 1990م.
+ خـــدم كســـكرتير للمجمـــع المقدس منذ 1985م، وحتى نياحة قداســـة 
البابـــا شـــنوده فـــي ٢01٢م، وتولـــى منصـــب المقـــرر لعـــدة لجـــان بالمجمـــع 
المقـــدس فـــي فتـــرات مختلفـــة، مـــن بينهـــا لجنـــة اإليمـــان والتعليم والتشـــريع، 
ولجنة شئون اإليبارشيات، ولجنة شئون األديرة، ولجنة العلقات الكنسية.

+ على الصعيد المسكوني، شارك في العديد من الحوارات اللهوتية 
والمؤتمـــرات المســـكونية والدوليـــة، وتميـــز فـــي هـــذا المجال بفضـــل تمكنه 
وفهمـــه اللهوتـــي الدقيـــق، فنـــال تقديـــر واحتـــرام كل الدوائـــر التـــي تواجـــد 
فيهـــا عبـــر ســـنواٍت طـــواٍل. وكان يتمتع بصلٍت قوية مع رؤســـاء الكنائس 
بالعديـــد مـــن بـــلد العالـــم. وقـــد مّثل الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية في كل 
لجـــان الحـــوار مـــع الطوائف المســـيحية المختلفة، داخل مصـــر وخارجها.

+ كان آخـــر مـــا قـــام بـــه هـــو المشـــاركة فـــي لقـــاء مســـكوني، ُعِقـــد في 
الفترة من ٢٧ سبتمبر وحتى 1 أكتوبر ٢018م، بمقر بطريركية األرمن 
األرثوذكـــس أتشـــيمازين، بأرمينيـــا، ممثًل لكنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية. 
وتـــم خـــلل اللقـــاء التوقيـــع علـــى ورقة تفاهم بيـــن العائلتين األرثوذكســـّيتين 
الشـــرقية والمشـــرقية مـــن جهـــة، واتحاد جمعيات الكتـــاب المقدس من جهة 
أخـــرى. وقـــد توقـــف نيافتـــه فـــي طريـــق عودتـــه مـــن أرمينيـــا فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت قبـــل أن يعود إلى القاهـــرة حيث ُأصيب بأزمة قلبية عقب 

وصولـــه القاهـــرة مباشـــرة، وتنيح فوًرا.
+ فـــي يـــوم األربعـــاء 3 أكتوبـــر ٢018م، ُنِقـــل جثمانـــه إلـــى ديـــر 
القديســـة دميانـــة بالبـــراري، تمهيـــًدا إلتاحـــة الفرصة ألبنائـــه ومحبيه إللقاء 

نظـــرة الـــوداع األخيـــرة عليـــه، اســـتعداًدا لصلـــوات التجنيـــز.

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، مثلـــث الرحمـــات نيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي، مطـــران دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، ورئيـــس دير القديســـة 
دميانـــة ببـــراري بلقـــاس، وســـكرتير المجمـــع المقـــدس األســـبق، إثر أزمة 
قلبيـــة مفاجئـــة أثنـــاء تواجده بالقاهرة، وذلك مســـاء يوم الثلثاء ٢ أكتوبر 
٢018م. وتقرر أن ُتقام صلوات تجنيزه بدير القديسة دميانة بالبراري 
فـــي الثانيـــة عشـــرة ظهـــر يوم الخميـــس 4 أكتوبـــر ٢018م. وقد أناب 
قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، أصحاب النيافة: األنبـــا باخوميوس 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، واألنبـــا بنيامين 
مطـــران المنوفيـــة، واألنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، واألنبـــا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمع المقدس، لصـــلة التجنيز، 

نظـــًرا لتواجـــده فـــي زيـــارة رعوية للواليـــات المتحـــدة األمريكية.

قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، والمجمـــع المقـــدس للكنيســـة 
القبطية األرثوذكسية، والمجلس المّلي العام، وهيئة األوقاف القبطية، 
وســـائر الهيئـــات الكنســـية، يزفـــون إلـــى الســـماء مثلث الرحمـــات نيافة 
الحبـــر الجليـــل األنبا بيشـــوي مطران دمياط وكفر الشـــيخ ورئيس دير 
القديســـة دميانـــة بالبـــراري، ورئيـــس قســـم اللهـــوت بمعهد الدراســـات 
القبطيـــة، وممثـــل الكنيســـة المصريـــة فـــي المجالـــس الكنســـية العالميـــة 
واإلقليميـــة والمحليـــة، والمطـــران المشـــارك فـــي الحـــوارات اللهوتية 

مـــع كنائـــس العالم.
ويعـــز علينـــا انتقالـــه المفاجـــئ بعـــد أن خـــدم الكنيســـة 45 ســـنة 
مطراًنـــا جليـــًل، وشـــغل منصـــب الســـكرتير العـــام األســـبق للمجمـــع 
المقـــدس. وكان عالًمـــا الهوتيًّـــا مدقًقـــا، شـــارك بعلمـــه فـــي صياغـــة 
الكثيـــر مـــن البيانات الكنســـية واللهوتية. كما كان أســـتاًذا في الكليات 

اإلكليريكيـــة بمصـــر وبالخـــارج.
أكتوبـــر ٢018م،   4 الخميـــس  يـــوم  الجنـــاز  وســـُتقام صلـــوات 
الســـاعة 1٢ ظهـــًرا فـــي ديـــر القديســـة دميانـــة بالبـــراري، حيـــث ُيدَفـــن 
بالمدفـــن الخـــاص بنيافتـــه مـــع أســـلفه مـــن المطارنـــة واألســـاقفة علـــى 

كرســـي اإليبارشـــية.
الـــرب هـــذا الحبـــر الجليـــل، ويمنحنـــا جميًعـــا  نصلـــي أن ينيـــح 
وأبنـــاءه ومحبيـــه التعزيات الســـماوية. وتعازينا الخاصـــة لمجمع كهنة 

إيبارشـــيته المباركـــة ولراهبـــات ديـــر القديســـة دميانـــة، ولشـــعبه.
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وقـــد تـــم بث كلمة مســـجلة لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني أثناء 
صلـــوات التجنيـــز، أعـــرب خاللهـــا عـــن تقديـــره لـــألب المطـــران الجليل 
والعالـــم الالهوتي، المتنيح األنبا بيشـــوي، تجدها منشـــورة في افتتاحية 

هـــذا العدد.

كمـــا ألقـــى نيافـــة األنبا باخوميوس كلمة أشـــاد فيهـــا بمثلث الرحمات 
نيافـــة األنبـــا بيشـــوي، وقـــال نيافتـــه: »يعوزنـــا الوقـــت يـــا أحبائـــي لكـــي مـــا 
نتحـــدث عـــن حبيبنـــا الراحـــل الـــذي تزاملـــت معه فـــي خدمات كثيـــرة على 
مـــدى حـــوال أربعيـــن ســـنة أو أكثـــر... هـــو أب محـــب روحًيـــا، لـــه تـــراث 
اللهوتيـــة  والعلـــوم  الكنســـي  والتقليـــد  األرثوذكســـي  الفكـــر  فـــي  عريـــق 
العمـــل  الرعـــوي،  عملـــه  فـــي  كثيـــرة  بملمـــح  حبيبنـــا  يتميـــز  المختلفـــة. 
المســـكوني، التدبير اإلداري، األنشـــطة الرعوية، المعمار الكنســـي، خدمة 
إخـــوة الـــرب، إخـــوة الذيـــن في الســـجون والمطابـــق، المرضـــى والمتألمين 
فـــي أنحـــاء العالـــم كلـــه، من أبناء الكنيســـة ومن غيرها. نـــراه نجًما وملًكا 
يضـــيء لـــكل هـــؤالء فـــي ظلمـــات هـــذا العالـــم«. وأضـــاف نيافتـــه أن مثلث 
الرحمات األنبا بيشـــوي كان حريًصا على حفظ شـــلم الكنيسة والمجتمع، 
وقـــال: »خدمـــة الســـلم وخدمـــة المصالحـــة التـــي كان يعيـــش فيهـــا حبيبنـــا 
الراحـــل األنبـــا بيشـــوي، هـــي رســـالة ســـلم، وبعثـــت روح المصالحـــة لنـــا 
لكي ما نعّبر عن محبتنا الحقيقة له. إننا نســـعى إلى ســـلم المجتمع الذي 
نعيـــش فيـــه، والكنائـــس التـــي نخدمهـــا، أًيـــا كانـــت مـــن كل طوائـــف العالم، 
وإخوتنـــا المواطنيـــن بـــكل أديانهـــم، بـــكل نواحي حياتهم. نحن نســـعى نحو 

المصالحـــة وخدمة الســـلم.« 

وقـــد ٌأقيمـــت صلـــوات التجنيـــز لمثلـــث الرحمـــات نيافة األنبا بيشـــوي، 
الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــر الخميـــس 4 أكتوبـــر ٢018م، بديـــر القديســـة 
دميانـــة بالبـــراري، بحضـــور 43 مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، وهـــم 
ومطـــروح  البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس  األنبـــا   )1( النيافـــة:  أصحـــاب 
والخمس مدن الغربية، )٢( األنبا صرابامون أســـقف ورئيس دير القديس 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، )3( األنبـــا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، 

)4( األنبـــا موســـى األســـقف العـــام للشـــباب، )5( 
األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، )6( األنبـــا أنـــدراوس أســـقف أبوتيـــج 

وصدفـــا والغنايـــم، )٧( األنبـــا أبـــرآم أســـقف الفيـــوم، )8( 
األنبـــا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، )9( األنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح، )10( األنبـــا باخـــوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغـــة، 
)11( األنبـــا أغابيـــوس أســـقف ديـــر مـــواس ودلجـــا، )1٢( األنبـــا تومـــاس 
أســـقف القوصيـــة ومير، )13( األنبا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس دير األنبا 
صموئيـــل المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، )14( األنبـــا يســـطس أســـقف ورئيس 
ديـــر األنبـــا أنطونيوس بالبحر األحمر، )15( األنبا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمع المقدس، )16( األنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص، )1٧( 
األنبـــا يوأنـــس أســـقف أســـيوط، )18( األنبـــا صرابامـــون أســـقف أمدرمـــان 
وعطبـــرة بالســـودان، )19( األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام لكنائـــس وســـط 
القاهـــرة، )٢0( األنبـــا إســـطفانوس أســـقف ببـــا والفشـــن، )٢1( األنبـــا إيليـــا 
أســـقف الخرطـــوم، )٢٢( األنبـــا أغاثـــون أســـقف مغاغـــة والعـــدوة، )٢3( 
األنبـــا قزمـــان أســـقف ســـيناء الشـــمالية، )٢4( األنبـــا مارتيـــروس األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديد بالقاهرة، )٢5( األنبا ســـارافيم أســـقف 
اإلســـماعيلية، )٢6( األنبـــا داود أســـقف المنصـــورة، )٢٧( األنبـــا كيرلـــس 
أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار مينـــا بمريـــوط، )٢8( األنبا مكاريوس األســـقف 
العـــام للمنيـــا وأبوقرقـــاص، )٢9( األنبـــا إرميا األســـقف العـــام، )30( األنبا 
دانيـــال أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بوال بالبحـــر األحمـــر، )31( األنبا مينا 
أســـقف ورئيـــس ديـــر مـــار جرجـــس بالخطاطبـــة، )3٢( األنبـــا مرقوريوس 
أســـقف جرجـــا، )33( األنبـــا صليب أســـقف ميت غمـــر، )34( األنبا يوحنا 
أســـقف شـــمال الجيـــزة، )35( األنبـــا زوســـيما أســـقف أطفيـــح، )36( األنبـــا 
كاراس األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، )3٧( األنبـــا يوســـاب األســـقف 
العام باألقصر، )38( األنبا أولوجيوس أســـقف ورئيس دير األنبا شـــنوده 
رئيـــس المتوحديـــن بســـوهاج، )39( األنبـــا إســـحق األســـقف العـــام بالفيـــوم، 
)40( األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية، )41( األنبا 
بافلـــي األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه باإلســـكندرية، )4٢( األنبـــا 
إيلريـــون األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع غـــرب اإلســـكندرية، )43( األنبا 
هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس عين شـــمس والمطريـــة وحلميـــة الزيتون، 
إلى جانب القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، 
والقـــس أبـــرآم إميـــل وكيل البطريركية باإلســـكندرية. بينما أرســـل عدد من 
اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة الذيـــن لـــم يتمكنـــوا من الحضـــور نائبين عنهم، 
وكذلـــك أرســـلت مجامـــع رهبـــان األديرة القبطية وفوًدا عنهـــم. كما توافدت 
جمـــوع غفيـــرة مـــن الشـــعب للشـــتراك فـــي الصـــلة. كمـــا شـــارك الدكتور 
إســـماعيل طه محافظ كفر الشـــيخ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، 
والدكتـــور كمـــال شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة، وقيـــادات المحافظـــات الثلثة 

فـــي صلـــوات تجنيـــز نيافة األنبا بيشـــوي.
رسامة األنبا باخوميوس واألنبا بيشوي مطارنة 1990
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أمـــام هـــذا المصـــاب األليـــم ال يســـعنا إاّل أن نتقـــدم من قداســـتكم، ومن 
آبـــاء الســـنودس المقـــدس في كنيســـتكم الشـــقيقة، ومن راهبات دير القديســـة 
الشـــهيدة دميانـــة، وإيبارشـــية دميـــاط وكفر الشـــيخ؛ بتعازينـــا القلبية الحارة، 
باســـمنا وباســـم أصحاب النيافة األحبار األجلء أعضاء مجمعنا الســـرياني 
األرثوذكســـي األنطاكـــي المقـــدس، متضرعيـــن إلـــى الـــرب يســـوع المســـيح 
القائـــم مـــن بيـــن األمـــوات أن يتغّمـــد الراحـــل برحمتـــه الواســـعة، ويجعـــل 
نصيبـــه مـــع الـــوكلء األمنـــاء، وأن ُيســـمعه صوتـــه العـــذب القائـــل: »تعالوا 

إلـــّي يـــا مباركـــي أبـــي، رثـــوا الملـــك الُمَعد لكـــم منذ إنشـــاء العالم«. 
رحمه هللا، وليكن ذكره مؤبًدا، والنعمة تشملنا...

كذلـــك ألقـــى نيافـــة المطـــران مـــار ثيئوفيلس جـــورج صلبيا، مطران 
جبـــل لبنـــان للســـريان األرثوذكـــس، كلمـــة تعزيـــة ورثـــاء، ممتدًحـــا المتنيـــح 
األنبـــا بيشـــوي: »كان األنبـــا بيشـــوي خيـــر مـــن يعّبـــر عـــن إيمـــان الكنيســـة 
ومحبته لمصر ومحبته للعروبة والعرب، وكل الذين يحبون هللا ويعبدونه 

بالـــروح والحـــق مـــن مســـلمين ومســـيحيين على حد ســـواء«.

وبعد ذلك قرأ األســـتاذ جرجس صالح، األمين العام الفخري لمجلس 
كنائـــس الشـــرق األوســـط، كلمـــة الدكتـــورة ثريـــة بشـــعلني، األمينـــة العامة 
لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط،  والتـــي قالـــت: »لقـــد كان األنبا بيشـــوي 
عّلمـــة فـــي اللهوتـــي العقيـــدي، ذا فكـــر مســـكوني يؤمن بالتقـــارب ما بين 
الكنائـــس فـــي رســـالتها فـــي خدمـــة اإلنســـان، وعضـــوا أساســـًيا فـــي اللجنـــة 
التنفيذيـــة فـــي مجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط وفي الحوارات المســـكونية. 
فقد لعب دوًرا نهضوًيا في تشـــديد أبناء الكنيســـة، شـــاهًدا لإليمان المسيحي 
الحـــي. وتـــوّزع نشـــاطه بيـــن الحقليـــن: اللهوتـــي والرعائـــي، فـــكان يعّبـــر 
بصـــدق عـــن كهنـــوت مشـــرقي يؤمـــن بالتواصل وتضافر الجهـــود من أجل 

حمايـــة كرامـــة اإلنســـان المخلـــوق على صـــورة هللا ومثاله«. 

كذلـــك ألقـــى فضيلـــة الدكتـــور طـــه زيـــادة، وكيـــل وزارة األوقـــاف 
بالدقهليـــة، كلمـــة عن رجال الدين اإلســـلمي، جـــاء فيها: »إنما نقدم العزاء 
فـــي رجـــل وطنـــي مخلـــص، قـــدم لإلنســـانية خدمـــاٍت وطنية عظيمـــة. رجل 
كان حريًصـــا علـــى التواصل والترابـــط والتلقي من أجل المصلحة العامة 

للوطن، ومن أجل الســـلم والســـلم، واألمن واألمان واالســـتقرار«.

وتحـــدث نيافـــة األنبا موســـى، عن علو قـــدر مثلث الرحمـــات نيافة 
األنبـــا بيشـــوي، وعـــن العلقـــة الخاصـــة التـــي جمعـــت كليهمـــا لمـــا يزيـــد 
عـــن نصـــف قـــرن، منـــذ كانا شـــابين يتتلمـــذان على محاضـــرات وعظات 
مثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالـــث وهـــو أســـقف للتعليـــم، كنـــا أشـــاد 
باهتمـــام المتنيـــح األنبـــا بيشـــوي بخدمـــة الفقـــراء، وبثباتـــه فـــي الدفاع عن 

العقيـــدة الســـليمة.

كذلـــك ألقـــى نيافـــة المطـــران مغريـــب باركيـــان، عـــن كاثوليكوســـية 
األرمـــن األرثوذكـــس لبيـــت كيليكيـــا، كلمـــة عـــن دور المتنيح األنبا بيشـــوي 
فـــي العلقـــات المســـكونية بيـــن الطوائـــف المســـيحية عامـــة، وبيـــن كنائـــس 
العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية بشـــكل خـــاص، وقـــال نيافتـــه: »لعـــب األنبـــا 
بيشـــوي دوًرا هاًمـــا فـــي العلقـــات المســـكونية عامـــة، وعلقـــات الكنائـــس 
األرثوذكســـية الشـــرقية خاصـــة. لقـــد وجدنـــا فـــي شـــخصه خادًمـــا متواضًعا 
ومخلًصـــا للمبـــادئ المســـيحية، وتقاليد أســـس الكنيســـة القبطية الشـــقيقة. لقد 
تميـــز المتروبوليـــت بيشـــوي بالتزامـــه القوي إلشـــعال الكنيســـة الحقيقة حية 

فـــي حيـــاة المؤمنين«.

تعزية قداسة ابلطريرك إغناطيوس أفرام اثلاين
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع
ألقاها نيافة المطران مار اكليموس دانيال

صاحـــب القداســـة أخينـــا البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية 
وبطريـــرك الكرازة المرقســـية، الكلي الطوبـــى والجزيل البر. بعد المعانقة 

األخوية والســـلم بالـــرب نقول: 
األنبـــا  الرحمـــة  المثلـــث  انتقـــال  نبـــأ  تلقينـــا  واألســـف  األســـى  ببالـــغ 
بيشـــوي مطـــران دميـــاط وكفـــر الشـــيخ، ورئيـــس ديـــر القديســـة الشـــهيدة 
دميانـــة بالبـــراري، والســـكرتير األســـبق للمجمـــع المقـــدس للكنيســـة القبطية 

األرثوذكســـية الشـــقيقة؛ مـــن هـــذه الحيـــاة الباطلـــة إلـــى الحيـــاة الباقيـــة.
كان رحمـــه هللا قامـــة روحيـــة كبيـــرة، دافع عن اإليمان األرثوذكســـي 
بـــكل مـــا أنعـــم هللا عليـــه مـــن مواهـــب وِعلـــم. كان الهوتًيـــا عظيًمـــا، ورائًدا 
مـــن رواد الحركـــة المســـكونية، كمـــا كان لـــه الفضل العميـــم في إبراز غني 
الهوت كنائســـنا األرثوذكســـية الشـــرقية في الحوارات اللهوتية الرســـمية 
مـــع الكنائـــس األخـــرى، وفـــي مجالـــس الكنائس التـــي كان له الـــدور األكبر 
فـــي تطويـــر عملهـــا، الســـيما فـــي الشـــرق األوســـط. وال تغيـــب عـــن بالنـــا 
الكتـــب الكثيـــرة التـــي أّلفهـــا ونشـــرها حـــول مختلـــف المواضيـــع اللهوتيـــة 
العقائديـــة وســـواها، وقـــد صـــّح فيـــه قـــول الرســـول بولـــس: »قـــد جاهـــدت 
الجهـــاد الحســـن، أكملـــت الســـعي، حفظـــت اإليمـــان، وأخيـــًرا قـــد ُوِضـــع لي 

إكليـــل البر«. 

أخر صورة التقت لألنبا بيشوي في الترانزيت بلبنان

الحوار مع الكاثوليك فى ارمينيا ٢018
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يقدمهـــا للقـــارئ والســـامع، الطالـــب والقاصـــد باالختصـــاص، مـــع عناويـــن 
كل المراجـــع والمصـــادر. وقـــد أفـــاد مـــن هـــذه األمـــور هـــو وكل من اتصل 
بـــه وعرفـــه. ال ســـيما طـــلب كليـــات اللهوت ومدارس األحـــد، والمواعظ 
والخطابـــات التـــي كان يلقيهـــا فـــي الكنائـــس وكليات اللهـــوت وفي جماعة 

المؤمنيـــن بعقلـــه الراجـــح وحســـن البرهان.
هـــذه الصفـــات والســـمات التـــي ميزت األنبا بيشـــوي تجعله أحد أعظم 
الوجـــوه والشـــخصيات التـــي أنجبتها الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية. وكان 
المثلـــث الرحمـــات البابـــا شـــنوده الثالـــث قدوتـــه ومثالـــه الحســـن )وحســـب 

التلميـــذ أن يكـــون كمعلمه(.
أمـــا فـــي حبـــه لوطنـــه العزيـــز مصـــر، فـــكان يهيـــم حًبـــا بـــكل مـــا تمثله 
مصـــر مـــن صفاتـــه وامتيـــازات خصهـــا بهـــا الخالـــق القديـــر، وتاريخهـــا 
بـــل  والوطنييـــن،  والعلمانييـــن  الدينييـــن  وشـــخصياتها  برجالهـــا  المشـــرف 
أبروشـــياتها وكنائســـها ودور العبـــادة والمراكـــز الثقافيـــة، وال ســـيما نهـــر 
النيـــل الـــذي كان يعتبـــره هبـــة من هللا لمصـــر الحبيبة، واألهـــرام والمناطق 
ومراكـــز الســـياحة وخيراتهـــا الطبيعيـــة، وهـــذه النعم التـــي أفاضها هللا على 

هـــذا الوطـــن النـــادر والحبيـــب.
أحـــب العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية بـــكل مـــا تمثـــل، فهـــو المعلـــم 
األميـــن والعالـــم المخلـــص فـــي هذه العائلـــة. يهمه أن يجتمـــع أبناؤها، ويقيم 
الحـــوارات واللقـــاءات واالجتماعـــات. وقـــد بادلتـــه هـــذه العائلة بلســـان حال 
بطاركتها وأســـاقفتها وإكليروســـها بل قومها عامة. وقد أحب بشـــكل مميز 
الكنيســـة الســـريانية اإلنطاكيـــة األرثوذكســـية ولغتهـــا الســـريانية التـــي أتقـــن 

فيهـــا اإلنشـــاد والترتيـــل والصـــلة بـــكل محبـــة وغيرة مقدســـة.
أمـــا فـــي مجـــال خدمة اإليبارشـــية والكنائس والجمعيات والمؤسســـات 
الخيريـــة واالجتماعيـــة واالهتمام بذوي الحاجة والذين يقصدونه أو يعرف 
عنهـــم شـــيًئا، فهـــو المبـــادر أكثر على البـــذل والعطاء بنفـــس رضية وقناعة 

كاملة وأفعاله تشـــهد لـــه، والعارفون.
أمـــا اهتمامـــه بإيبارشـــيته )دميـــاط وكفـــر الشـــيخ والبـــراري، وديـــر 
القديســـة دميانـــة والراهبـــات العفيفـــات( فكانـــت محبتـــه فائقـــة، وصـــارت 

القبطيـــة األرثوذكســـية. الكنيســـة  أبرشـــيات  فـــي طليعـــة  اإليبارشـــية 
األنبـــا بيشـــوي شـــخصية فريـــدة ونادرة، قـــادرة على فعـــل المعجزات 
التـــي تســـند المحتاجيـــن، بل هو الشـــمعة الي تحرق نفســـها لتنير لآلخرين، 

بـــل تضيء علـــى الكل.
أيهـــا الحبيـــب األنبـــا بيشـــوي، ال تكفيـــك الكلمـــات، وهـــي غيـــر قـــادرة 
علـــى التعبيـــر عمـــا فعلتـــه وقدمته في حياتك، ومكافأتـــك ليس من الناس بل 
مـــن يســـوع الحبيـــب القائـــل »أيهـــا العبـــد الصالـــح واألميـــن، كنـــت أميًنا في 

القليـــل أقيمـــك علـــى الكثيـــر، ادخـــل إلى فرح ســـيدك«.
وحتـــى نلتقـــي في الســـماء أســـتودعك محبة ربنا يســـوع المســـيح الذي 

لـــه الحمـــد والشـــكر إلى أبـــد اآلبدين آمين.

األنبا بيشوي هرم قبطي مرصي أصيل
المطران جورج صليبا – جبل لبنان

هـــذا هـــو الرجـــل الـــذي عرفنـــاه وعشـــنا معـــه ورافقناه مســـيرة نصف 
والحـــوار  المســـكونية،  والحركـــة  والوطنـــي  الكنيســـي  الحقـــل  فـــي  قـــرن، 
المســـيحي – المســـيحي، والمســـيحي – المســـلم؛ بقامته الوارفة، وحضوره 
البـــارز، ومنطقـــه الســـليم، وثقافتـــه الواســـعة، وال ســـيما فـــي علـــم اللهـــوت 
والعقيـــدة والفروقـــات بيـــن المذاهـــب، ونظرتـــه الثاقبـــة لألمـــور، والتحليـــل 
العقلنـــي الناضـــج، والعقيدة المقاَرنة، والغيرة المكّرســـة الوّقادة الرصينة.

عـــاش األنبـــا بيشـــوي طيلـــة أيام حياته التي بلغت الخمســـة والســـبعين 
عاًمـــا، إنســـاًنا ملتزًمـــا، ومحـــاوًرا بعقلـــه ونظافـــة نفســـه وطهـــر ســـيرته، 
ودفاعه عن المقدســـات التي آمن بها وصارت جزًءا ال يتجّزأ من حياته، 
بـــل قامـــة مميـــزة فـــي اإلكليـــروس علـــى مختلـــف الدرجـــات والمســـتويات، 
وهـــو المدافـــع والمانـــع بامتيـــاز عـــن كل هـــذه المعتقـــدات والقيـــم، ال يســـاوم 
وال يســـاير فـــي الُمســـّلمات الدينيـــة على أنواعها، بـــل كان صوت المعمدان 

الشـــهيد وهو الشـــهيد الحـــي دائًما.
يرجـــع إليـــه أصحـــاب الشـــأن والرأي يستفســـرون في هـــذه المعتقدات 
والمســـلمات، وكان يجيـــب كل ســـائل ويقنعـــه، بـــل ينـــال الجـــواب المناســـب 
والصحيـــح غالًبـــا، ذلـــك ألنه أتقن كتاب هللا العزيـــز بعهديه القديم والجديد. 
وقـــد ألهمـــه هللا وزّينـــه ومّكنـــه بالمعرفـــة اللهوتية والكتابيـــة على أعمق ما 
يكـــون. بـــل كان يجمـــع في عقله وقلبه وســـائر أحاسيســـه ما هـــو جيد وبّناء 

لهذه الثقافـــة النادرة.
أحـــب الكنيســـة بـــكل مـــا تمثـــل، وهـــو الجندي الباســـل في معســـكرها، 
وكاروز الحق في رسالته التي كانت جزًءا ال يتجزأ من سيرته ومسيرته. 
وتعلق باآلباء القديســـين والملفنة المختارين والمعلمين الصالحين، يحفظ 
أقوالهـــم وتفاســـيرهم للكتـــاب المقـــدس. وهـــام حًبـــا بأشـــخاصهم وتعاليمهـــم 
وســـيرتهم، وكانـــوا األنـــوار التـــي اســـتضاء بهـــا، وأقـــام مـــن نفســـه وصًيـــا 
ومحافًظـــا علـــى هـــذه الجواهـــر الكثيـــرة الثمـــن، ولـــم يخـــِف هـــذه الجواهـــر 
فـــي صناديـــق وخزانـــات مغلقـــة، بـــل نشـــرها ووّزعهـــا وعّلمهـــا لألقربيـــن 
والألبعديـــن، وحيثمـــا يّمـــم. كانـــت هـــذه التعاليـــم كشـــهد العســـل الـــذي هـــو 
رحيـــق النحلـــة التـــي تفيضه مجاًنا على الكائنات وال ســـيما البشـــر، فانتعش 

بـــه المهتمـــون وقابلـــوه، بـــل تناولـــه اإلكليـــروس خاصة.
كان حبـــه لكنيســـته القبطيـــة علمـــة مميـــزة، وغيرتـــه علـــى إيمانهـــا 
مـــلء حياتـــه.  بـــل  فـــي حياتـــه،  الســـامية كل شـــيء  وعقيدتهـــا ورســـالتها 
ويســـعد النـــاس بكل تفاســـيره ومختاراتـــه من تعاليم آباء الكنيســـة وملفنتها 
ومعلميهـــا، وال ســـيما كبـــار آبـــاء وأعـــلم الكنيســـة القبطيـــة، وســـواهم مـــن 
اآلبـــاء األرثوذكســـيين الســـامي مقامهـــم، أمثـــال مـــار أثناســـيوس الرســـولي، 
ومـــار كيرلـــس اإلســـكندري، ومـــار ســـويريوس اإلنطاكـــي، ومـــار أفـــرام 
فخـــر  الرهبنـــة  فـــي  لـــه  بـــل كان  الســـروجي.  يعقـــوب  الســـرياني، ومـــار 
واعتـــزاز ال ســـيما مـــار أنطونيـــوس أبي الرهبـــان ومـــار باخوميوس ومار 
شـــنوده الناســـك كبيـــر المتوحديـــن وكثيرين آخرين، ناهيـــك عن الذين حفظ 
أقوالهم وســـير حياتهم المميزة وصاروا له قدوة، وســـعى بكل إمكاناته أن 
يقلدهـــم بالمحافظـــة علـــى انتماءاتهم والعلـــوم البناءة المباركة، وفي كل هذه 

األمـــور كان حظـــه مـــن الفائزيـــن.
أمـــا فـــي مواضيـــع الحوار، فهو العالم الَعَلم، الُملَهم الُملِهم، والمحامي 
الصلـــب، والبطـــل الصنديد في تقديم المحبة والدفاع عن معرفته اللهوتية 
والكتابيـــة خاصـــة. بـــل هـــو المرجـــع فـــي حفظـــه وجمعـــه كل المراجع التي 
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مثلث الرمحات نيافة األنبا بيشوي
والعمل املسكوين

جرجس ابراهيم صالح
استاذ العهدالقديم بالكلية اإلكليريكية ومعهد الدراسات القبطية

أمين عام مجلس كنائس الشرق األوسط الفخري

لقـــد اجتمعـــت فـــي شـــخصية أبينـــا الطوبـــاوي نيافـــة األنبـــا بيشـــوي 
مواهـــب متعـــددة أّهلتـــه أن يكـــون أحـــد قـــادة مســـيرة الوحـــدة الكنســـية علـــى 

والعالمـــي.  المحلـــي  المســـتويين 
فنيافتـــه أحـــد رواد العمـــل المســـكوني في جيلنا، كان يســـعى دائًما من 
أجـــل أن تتحقـــق الوحـــدة الكنســـية دون تفريـــط فـــي إيماننـــا األرثوذكســـي، 
وكان يمثـــل كنيســـتنا موفـــًدا مـــن قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، 
ومـــن َقبـــل موفـــًدا مـــن مثلـــث الرحمات قداســـة البابا شـــنوده الثالث، في كل 

الحـــوارات اللهوتيـــة علـــى مســـتوى العالـــم فـــي ربوعـــه المختلفة.
كلياتنـــا  فـــي  للمســـكونيات  أســـتاذ  أول  هـــو  بيشـــوي  األنبـــا  ونيافـــة 
اإلكليريكيـــة ومعهـــد الدراســـات القبطيـــة ومعهد الرعايـــة والتربية. كما أنه 
خـــلل ثلثـــة وثلثيـــن عاًمـــا منـــذ 1985 وحتى وقت نياحته، أســـس منهًجا 
إكاديمًيـــا لمـــادة المســـكونيات، اعتمـــد فيه على خبرته في العمل المســـكوني 
والحـــوارات التـــي يشـــترك فيهـــا، واالتفاقيـــات التـــي تمـــت أو التـــي مازالت 

الدراســـة. موضع 
ونيافتـــه فـــي عملـــه المســـكوني وحواراتـــه إنمـــا كان ينتهـــج منهًجا وفق 
رأي كنيستنا القويم وتعاليم آبائها الكبار، بدون تفريط في أي نّص الهوتي 
واحـــد، فهـــو كمـــا هـــو معروف عنـــه مدقق في إختيـــار التعبيـــرات اللهوتية 

التـــي تعّبـــر عـــن جوهر اإليمان المســـّلم مـــرة واحدة من اآلباء القديســـين.

نيافة األنبا بيشوي ومجاالت العمل المسكوني: 
ربمـــا يكـــون مـــن الصعـــب حصر األســـفار العديدة التي ســـافرها نيافة 
األنبا بيشـــوي من أجل مســـاعي الوحدة الكنســـية أو الحوارات مع الكنائس 

األخـــرى. ولكـــن يمكننا أن نحصر هذا النشـــاط كاآلتي:

البيزنطيـــة  األرثوذكســـية  الكنائـــس  مـــع  الرســـمي  الحـــوار   -1
األرثوذكـــس(. )الـــروم 

٢- الحوار الرسمي والغير الرسمي مع الكنائس الكاثوليكية.
3- الحوار مع الكنيسة األنجليكانية.

..W.A.R.C 4- الحوار مع االتحاد العالمي للكنائس المصلحة
5- الحـــوارات المتعـــددة األطـــراف التـــي تجـــري داخل قســـم اإليمان 
والنظـــام بمجلـــس الكنائـــس العالمي، وداخل قســـم اإليمـــان والوحدة بمجلس 
كنائـــس الشـــرق األوســـط، وكذلـــك في لقـــاءات الطلبة واألســـاتذة في رابطة 

المعاهد اللهوتية بالشـــرق األوســـط.
هـــذا بخـــلف اللقـــاءات مـــع بعـــض الكنائـــس كالكنيســـة الســـويدية أو 

غيرهـــا وهـــي لقـــاءات وليســـت حـــوارات.

عرفـــت نيافـــة األنبـــا بيشـــوي منـــذ 55 عاًمـــا، وكان هـــذا فـــي مؤتمر عام 
للخـــدام والشـــباب، عقـــده األنبـــا شـــنوده أســـقف التعليـــم آنـــذاك في بني ســـويف، 
بدعـــوة مـــن نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس مطـــران بني ســـويف. حيث جاء الشـــماس 
مكرم نيقوال )نيافة األنبا بيشـــوي فيما بعد(، إلى مطرانية بني ســـويف، يســـأل 
عـــن الطريـــق إلـــى دير الســـيدة العذراء ببيـــاض، والتقينا مًعـــا، وذهبنا مًعا إلى 
المؤتمـــر، وقضينـــا 4 أيـــام ال ُتنســـى، حيـــث كانـــت المـــرة األولـــى التـــي ينعقـــد 
فيها مؤتمر خاص بالخدمة )ألقى فيه نيافة األنبا شـــنوده أســـقف التعليم وقتئذ 
4 محاضـــرات هامـــة وتاريخيـــة تخـــص حيـــاة الخـــادم وخدمتـــه، وكان أثر هذه 
المحاضرات وإجابات األســـئلة عظيًما في حياة الشـــباب والخدام في الكنيســـة 
كلهـــا، ثـــم ألقـــى نيافـــة األنبـــا أثناســـيوس مطـــران بنـــي ســـويف محاضـــرة عـــن 
“الخـــادم والكتـــاب المقـــدس”، وبعـــض المتكلميـــن اآلخرين. ومنذ ذلـــك التاريخ 
جمعتنـــا صداقـــة روحية، وأصبحنا نلتقي باســـتمرار، ونتحدث مًعا في األمور 

الروحيـــة، والتعاليـــم الكنســـية، واإليمـــان الذي اســـتلمناه من اآلباء القديســـين.
كان نيافـــة األنبـــا بيشـــوي المتحـــدث الرئيســـي فـــي كل المؤتمـــرات التـــي 
عقدناهـــا، وبخاصـــة تلـــك التـــي كانـــت فـــي بيـــت مارمرقـــس فـــي أبـــو تـــلت 
بالعجمـــي، وكان يســـكن فـــي حجـــرة معزولـــة قليـــًل عـــن باقـــي الحجـــرات فـــي 
الـــدور الثالـــث. وقـــد خصصنا هذه الحجرة لتكون متحًفا تذكارًيا لنيافته، نضع 
فيهـــا : الكتـــب والنبـــذات واألبحـــاث اللهوتيـــة والعقائديـــة، لتظـــل مـــزاًرا يقـــدم 
ذكريـــات وأحاديـــث وتعاليـــم أرثوذكســـية آبائيـــة دقيقـــة، مـــع بعـــض التـــذكارات 
والصـــور فـــي مختلـــف مراحـــل العمـــر... تعزيـــات الســـماء تســـندنا جميعـــا في 
نياحة ســـيدنا الحبيب نيافة األنبا بيشـــوي، رفيق العمر في الخدمة منذ شـــبابنا 
المبكـــر وحتـــى أيـــام قليلـــة مضت، حيـــث تباركت بالتواجد مـــع جثمانه الطاهر 
في دير القديســـة دميانة، من اليوم الســـابق للتجنيز ثم أثناء صلة التجنيز مع 
اآلباء األســـاقفة، والكهنة، ومع عشـــرات الراهبات والمكرســـين والمكرســـات، 
حيـــث كان أول مـــن اهتـــم بعمـــل الئحـــة خاصـــة للمكرســـات، تشـــرح دورهـــن 

وخدمتهـــن، وأســـلوب مســـتقبلهن، وتأميـــن حياتهن. 
إن نيافتـــه كان حًقـــا: - الهوتًيا متميًزا- وروحانًيا بصدق - وكنســـًيا 
باســـتقامة- مجتمعًيـــا محًبـــا لـــكل إنســـان، فـــي كل مـــكان، ولهـــذا أحبـــه 

المســـلمون والمســـيحيون جميًعا.
الدقـــة،  بمنتهـــى  اللهوتيـــة  األمـــور  يشـــرح  1- الهوتًيـــا: حيـــث كان 
حيـــاة  يحيـــا  كان  فقـــد  روحانًيـــا:   -2 متميـــزة.  وآبائيـــة  كتابيـــة  وبمرجعيـــة 
روحيـــة ممتـــازة وأمينـــة ومدققـــة. 3- كنســـًيا: وتعاليمه الكنســـية غايـــة الدقة، 
ومرجعياتها تاريخ كنيســـتنا المجيدة، وآبائها الكرام. 4- رعوًيا: كان يرعى 
شـــعبه بأمانـــة شـــديدة ومحبـــة باذلـــة، وآخـــر مـــا عشـــته معـــه أنـــه قـــدم ٧0 ألف 
جنيـــه )مـــن بعـــض رجـــال األعمـــال( لمريـــض مـــن خـــارج إيبارشـــيته لعلجـــه 
بهـــا. 5- مجتمعًيـــا: فقـــد جعل من دير القديســـة دميانة مزاًرا عاًما للمســـلمين 
واألقبـــاط، يطلبـــون بركـــة الشـــهيدة المختـــارة. كان يشـــارك في كل المناســـبات 
الوطنيـــة ومعـــه أبونـــا بطرس بســـطوروس واآلباء الكهنـــة واألراخنة األقباط. 
6- تعميرًيـــا: بنـــى الكثيـــر من المباني لرعاية الراهبات والمكرســـات، وذوي 

الظـــروف الخاصـــة، وتابـــع كل ذلـــك بمحبته.
احتمـــل نيافتـــه كل اآلالم ببســـالة وشـــكر. وقـــد نـــال أكاليـــل كثيـــرة عـــن 
جهـــوده الروحيـــة، واللهوتيـــة، والرهبانيـــة، والرعويـــة، والتعميريـــة، وغيـــر 
ذلـــك الكثيـــر.. لقـــد صـــار نيافـــة األنبا بيشـــوي شـــفيًعا جديًدا لنا فـــي الفردوس، 
مع رب المجد، والسيدة العذراء، والشهيدة دميانة، وكل الملئكة والقديسين. 
إنـــه اآلن نجـــم يســـطع في ســـماء الكنيســـة المنتصرة، يشـــفع فينـــا ويصلي عنا. 
الـــرب ينيـــح نفســـه البـــارة فـــي فـــردوس النعيـــم، ويقبـــل صلواتـــه عنـــا. الـــرب 
يعزينـــا جميًعـــا، بشـــفاعة أمنـــا العذراء.. وكل اآلباء القديســـين وبصلوات نيافة 

األنبـــا بيشـــوي عنـــا. ولربنـــا المجـــد الدائـــم إلى األبـــد آمين.
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بيشـــوي. وُيلحـــظ أن نيافـــه األنبـــا بيشـــوي هـــو أحـــد رئيســـي لجنـــة الحوار 
.)Co-President Of The Joint Commission(

وكان نيافتـــه مـــع المطـــران عمانوئيـــل )رئيـــس اللجنـــة عـــن الكنائـــس 
البيزنطيـــة، وســـابًقا المطران دامســـكينوس( يواصلن شـــرح بنـــود االتفاق 
لرؤساء الكنائس األرثوذكسية ومجامعها المقدسة، ويتوالى قبول الكنائس 

لهـــذا االتفاق. 

تعليم القديس كيرلس كأساس لالتفاق الالهوتي:
ُبنـــي هـــذا  يقـــول: »لقـــد  ذلـــك  بيشـــوي عـــن  نيافـــة األنبـــا  لقـــد كتـــب 
االتفـــاق علـــى تعليـــم القديـــس كيرلـــس اللهوتـــي الســـكندري، الـــذي دافـــع 
عـــن الوحدانيـــة فـــي طبيعـــة الكلمـــة المتجســـد وفـــي شـــخصه، والـــذي اعتبر 
اإلعتـــراف بلقـــب والـــدة اإللـــه )ثيئوتوكـــوس( هـــو أحـــد البراهيـــن الرئيســـية 
علـــى أرثوذكســـية التعليـــم، ولهـــذا فقـــد نص االتفـــاق على أن أســـاس التعليم 
الكريســـتولوجي هـــو العبـــارة التـــي قالهـــا القديـــس كيرلـــس )ميـــا فيزيـــس تو 
 Mia Physis Tou Theou Logou  - سيســـاركوميني  لوغـــو  ثيئـــو 
 Mia - (. وكذلك العبارة المماثلة )ميا هيبو ستاســـيسSesarkoumeni
Hypastasis Tou Theou Logou Sesarkoumeni - أقنوم واحد 
متجســـد لكلمة هللا( )راجع مذكرات نيافة األنبا بيشـــوي لمادة المسكونيات. 

الطبعـــة الثامنـــة ص46(.
القديس كيرلس عمود الدين وتلميذه نيافة األنبا بيشوي

نســـتطيع أن نقـــرر وبحـــق أن نيافـــة األنبا بيشـــوي تتلمـــذ على كتابات 
القديـــس كيرلـــس عمـــود الديـــن، واســـتطاع أن يضـــع شـــروحات الهوتيـــة 
توضـــح أن المعتقـــد الكريســـتولوجي فـــي أساســـه وجوهـــره واحـــد للطرفين 
بالرغـــم مـــن اختـــلف اســـتخدام بعـــض التعابيـــر الكريســـتولوجية. وأكـــد أن 
كنيســـتنا ســـوف تســـتمر فـــي اســـتخدام تعبيـــر الطبيعـــة الواحدة حســـب تعليم 

القديـــس كيرلـــس، وأن الـــروم أيًضـــا يســـتخدمون هـــذا التعبيـــر.
ومـــن خـــلل فهـــم نيافتـــه لتعليـــم القديـــس كيرلـــس اســـتطاع أن يوضح 

مـــا هو معنـــى أن القديـــس كيرلس 
الطبيعـــي  االتحـــاد  علـــى  يؤكـــد 
واالتحـــاد األقنومـــي، مـــع توضيح 
معنـــى التمايـــز بالفكـــر فقـــط بيـــن 
المدخـــل  كان  وهـــذا  الطبيعتيـــن، 
الكنائـــس  بيـــن  االتفـــاق  إلمـــكان 
األرثوذكســـية البيزنطية والكنائس 

الشـــرقية. األرثوذكســـية 
األنبـــا  نيافـــة  إن  حقيقـــة 
تعاليـــم  اعتبـــر  الـــذي  بيشـــوي، 
االتفـــاق،  أســـاس  هـــي  كيرلـــس 
كيرلـــس  القديـــس  تلميـــذ  هـــو 

الديـــن. عمـــود 
نياًحـــا لنفـــس هـــذا المطران 
فـــي  اللهوتـــي  والعالـــم  الجليـــل 
األطهـــار،  القديســـين  أحضـــان 
الحبيـــب راعـــي  أبينـــا  بصلـــوات 
الرعـــاة، صاحـــب القداســـة البابا 
الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا 
وبطريـــرك  االســـكندرية  بابـــا 

المرقســـية.  الكـــرازة 

في أسفار مراًرا كثيرة:

لقد قال معلمنا بولس الرســـول هذه العبارة ليس على ســـبيل االفتخار 
وإنمـــا لكـــي يعّبـــر عن أتعـــاب الخدمة والكرازة باإلنجيـــل، لكي تصل كلمة 
هللا إلـــى كل نفـــس تتعطش لمعرفة الســـيد المســـيح اإللـــه الحق. ونيافة األنبا 
بيشـــوي تنطبـــق عليـــه هـــذه اآليـــة أشـــد االنطبـــاق، فمـــا كان يـــكاد يصل من 
مؤتمـــر حتـــى يجـــد فـــي إانتظـــاره اجتماًعا آخر، ســـواء كان حـــواًرا أو لقاًء 
مســـكونًيا، ســـواء كان عضًوا أساســـًيا أو رئيًســـا للقاء أو حتى مراقًبا، فلقد 
اتســـع مجـــال العمـــل المســـكوني فـــي هـــذه الفتـــرة. لكنه خلل الفتـــرات التي 
بيـــن اللقـــاءات كان يواصـــل أســـفاره بيـــن ربوع إيبارشـــيته الواســـعة، يتابع 
مجـــاالت الخدمـــة التـــي ائتمنه الرب عليها وأقامه أســـقًفا لها، ولعلنا نحاول 

أن نعـــرض ألحـــد هذه الحـــوارات وهو:
الحوار مع الكنائس األرثوذكسية البيزنطية )الروم األرثوذكس(. 

تعـــود بدايـــة هـــذا الحـــوار إلـــى عـــام 1985 حينمـــا بـــدأ بيـــن العائلتيـــن 
األرثوذكســـيتين برعاية مثلث الرحمات قداســـة البابا األنبا شـــنوده الثالث، 
والبطريـــرك المســـكوني ديمتريـــوس. واســـتمر بعـــد تنصيـــب البطريـــرك 
برثلماؤس الحالي لكرسي القسطنطينية. ففي سنة 198٧ في كورونثوس، 
ُوِضَع اإلتفاق اللهوتي األول بواســـطة لجنة فرعية تقدمت بتقريرها إلى 
اللجنـــة العامـــة المشـــتركة للحـــوار، وكان لنيافة األنبا بيشـــوي الدور البارز 
فـــي إعـــداد هـــذا التقرير. وفي يونيو 1989 في دير األنبا بيشـــوي بمصر، 

تحت رعاية مثلث الرحمات قداســـة البابا األنبا شـــنوده الثالث.
وبنـــاء علـــى تقرير اللجنة الفرعيـــة أمكن صياغة اتفاق الهوتي حول 
طبيعـــة الســـيد المســـيح علـــى أســـاس تعليـــم القديـــس كيرلـــس األول عمـــود 
الديـــن، هـــذا االتفـــاق الـــذي لنيافتـــه اليد األولـــى والكبرى فـــي صياغته، وقد 
عّبـــر مثلـــث الرحمات قداســـة البابا شـــنودة الثالث عن ذلـــك )حينما كنا نقدم 
لـــه تهانينـــا بمناســـبة هـــذا االتفـــاق الذي أنهـــى خلًفا دام قرابـــة 15 قرًنا من 
الزمـــان كان بيـــن العائلتيـــن(، فقـــال قداســـته: »قدمـــوا التهنئـــة لنيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي، فهـــو الـــذي بـــذل جهـــًدا كبيـــًرا فـــي إعـــداد هـــذا االتفـــاق والوصول 
إليـــه«، وقـــد كـــرر قداســـته هـــذا الـــكلم يـــوم عيـــد العنصـــرة 199٧ خـــلل 
إلقائه كلمته في اإلاحتفال بالســـيامات الجديدة لآلباء األســـاقفة إذ أشـــار إلى 
أن نيافـــة األنبـــا بيشـــوي كان لـــه الجهـــد األكبر في الســـعي نحـــو الوحدة مع 
الـــروم األرثوذكـــس، مـــن خـــلل العمـــل الشـــاق والتنســـيق مع غبطتـــه أثناء 

توقيـــع االتفاق.
وقد ترتب على ذلك في ٢8 سبتمبر 1990، وفي ضاحية شامبيزيه 
بسويســـرا، أنه تم األتفاق على رفع الحروم بين العائلتين األرثوذكســـيتين، 
وُأرســـل للمجامع المقدســـة لكنائس العائلتين لكي تصدر قراراتها بشـــأنهما. 
وقـــد َقِبـــَل مجمعنـــا المقـــدس هـــذه االتفاقـــات في جلســـة المجمـــع المقدس في 
عيـــد العنصـــرة 1990، ثم المجمع المقـــدس المنعقد في 1٢نوفمبر 1990 
برئاســـة مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده وســـكرتارية نيافـــة األنبـــا 
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+ اهتمامه بخدمة الشباب في أكثر من كنيسة.

+ كان يقيم اجتماعات لبعض األسر لدراسة الكتاب المقدس.

+ حرصه الشديد على نموه الروحي.

+ االســـتعداد لللتحـــاق بالحيـــاة الرهبانيـــة. هـــذا االســـتعداد لـــم يدفعـــه 
إلـــى التراخـــي فـــي أّيـــة خدمـــة حتـــى آخـــر لحظـــة وهـــو منطلـــق إلـــى الدير. 
طلـــب منـــي نصيحـــة وهـــو منطلـــق إلـــى الديـــر، فقلت لـــه إذ أنـــت متجه إلى 

الديـــر ال تـــدع وجهـــك يتجـــه نحـــو العالـــم مهمـــا كان الدافع.

+ ُعـــرف لـــدى هيئـــة التدريـــس فـــي قســـم الميكانيـــكا أنـــه ال يســـتريح 
إلـــى الفكاهـــة، فـــإذا الحـــظ أحدهـــم أنـــه قـــادم إلـــى حجـــرة المدرســـين يقـــول 

للحاضريـــن أنـــه قـــادم فيصمـــت الجميـــع مـــع تقديرهـــم ومحبتهـــم لـــه.

في داخل أسوار الدير:

التحقـــوا  متـــى  شـــخصية  بصفـــة  أعرفهـــم  الذيـــن  كل  مـــع  كعادتـــي 
بالرهبنـــة لـــم أطلـــب مقابلتهـــم فـــي الديـــر، ألننـــي أؤمـــن أن مـــن يلتحـــق 
بالديـــر ال يطلـــب مقابلـــة أحـــد ســـوى أبيـــه الرحـــي فـــي الديـــر وزملئه في 
الرهبنـــة. فلـــم أكـــن أســـتريح لتصـــرف كاهـــن متزوج أن يحضر )ســـيامة( 
ابنـــه فـــي االعتـــراف راهًبـــا. هـــذا ولـــم أذكر إنني حضرت ســـيامة أســـقف 

أو بطريـــرك فـــي كل حياتـــي.

شركة في الحوارات مع الكنائس األخرى:

إذ دعانـــي قداســـة البابـــا شـــنوده الثالث أن أشـــترك في هـــذه الحوارات 
مـــع نيافـــة األنبـــا بيشـــوي صـــرت علـــى اتصـــال بـــه ســـواء فـــي حضـــور 
الحـــوارات أو اإلعـــداد لمقـــاالت نقدمهـــا باســـم الكنيســـة. فـــي صحبتـــي لـــه 

الحظـــت اآلتـــي:

+ حبـــه للتعلـــم: فـــي بـــدء الحـــوارات كان يدافـــع عـــن الكنيســـة فـــي 
غيـــرة شـــديدة، لكـــن الحظـــت عليـــه فيمـــا بعـــد أنـــه يدافـــع بطريقـــة مقنعـــة 
فـــي هـــدوء. وفـــي إحـــدى الجلســـات هاجم أحد األشـــخاص الكنســـية القبطية 
بطريقـــة مثيـــرة، وإذ حاولـــت الـــرّد أشـــار إلـــّى أال أدافـــع بانفعـــال وتـــرك 
الشـــخص يهاجـــم حتـــى توقف. وفوجئت أنه قـــدم إجابة هادئة ُدِهش لها كل 
الحاضريـــن. وبعـــد الجلســـة قـــال: »لقـــد تعلمـــت منهم عدم االنفعـــال واترك 
الشـــخص يهاجـــم حتـــى النهايـــة، وبكلمـــات هادئـــة مقنعـــة أتكلـــم، فأصل إلى 

الهـــدف وأكســـب الحاضريـــن«.

+ فـــي زياراتنـــا لمنـــازل األقبـــاط خاصـــة فـــي أوروبـــا، الحظـــت أنـــه 
يعطـــي االهتمـــام األكبـــر لألطفـــال والشـــباب، وكنـــت أدهـــش وهـــو يلطف 
األطفـــال ويقـــوم بتحفيظهـــم بعـــض الترانيم البســـيطة ويرددهـــا معهم. ولعل 
مـــا كان يشـــغله أن األطفـــال فـــي الغربـــة ال يلتقـــون في ذلك الوقت بأســـاقفة 

أو كهنـــة، فيـــود تكويـــن صداقـــة بينهـــم وبين الكنيســـة األم.

ال أنســـى فـــي أثنـــاء الحديث معه في األتوبيـــس ونحن في طريقنا إلى 
موقـــع المؤتمـــر، قلـــت له: »لماذا تقوم بالتحقيقـــات الخاصة بالكهنة وأحياًنا 
األســـاقفة؟ ليتـــك تركـــز مجهـــودك فـــي اجتمـــاع روحـــي أســـبوعي لدراســـة 
الكتـــاب المقـــدس. أجابنـــي »أن ذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب قداســـة البابـــا، وأنـــا 

اليـــوم إذ ســـمعت بانتقال نيافة األنبا بيشـــوي مطـــران دمياط وتوابعها 
ورئيـــس ديـــر القديســـة دميانـــة ببلقـــاس، شـــعرت بنوع من االلتزام لتســـجيل 
بعـــض لمســـات طيبـــة فـــي حياتـــه ســـواء فـــي شـــبابه أو فـــي أســـقفيته أو فـــي 
اشـــتراكه فـــي المؤتمرات الكنســـية ممثًل للكنيســـة القبطيـــة الغير خلقدونية.

سهره في طفولته:

زوجـــة األســـتاذ ألفونـــس عـــم مكـــرم )األنبا بيشـــوي( الـــذي كان ُيعتبر 
كبيـــر األقبـــاط بدميـــاط كانت مضطربة ألن الطفل مكرم كان ينام ســـاعات 
قليلـــة جـــًدا بالليـــل، وإذ عرضتـــه علـــى أســـاتذة وأخصائييـــن قيـــل لهـــا: »ال 
تقلقـــي مـــن جهـــة قلـــة نومه، فأعصابه ســـليمة«. والعجيب فيـــه أنه حتى إن 
ُوجـــد فـــي حضـــور أنـــاس يتحدثـــون ينعـــس أحياًنـــا، وحيـــن يقـــوم يعلق على 

بعـــض حواراتهـــم كمـــن كان معهـــم فـــي يقظـــة يتابـــع كل ما يحـــدث معهم.

حرصه على وقته في شبابه:

رســـالة  تمـــم  اإلســـكندرية،  جامعـــة  الهندســـة  كليـــة  فـــي  معيـــًدا  كان 
الماجســـتير )قســـم ميكانيـــكا( فـــي حوالـــي ســـنة ونصـــف، وكان كثيـــرون 
مندهشـــين كيـــف حصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي الميكانيـــكا فـــي هـــذا 
الزمـــن القياســـي. ســـألته عـــن منهجـــه في تقديم هذه الرســـالة، أجابني: ســـّر 
ســـرعتي هـــذه هـــو انشـــغالي أثناء ركوبـــي األتوبيس من أمام كلية الهندســـة 
حتـــى منزلـــي بالمنشـــية حوالـــي 15 دقيقـــة أو ٢0 دقيقـــة. وأكمـــل حديثـــه 
قائـــًل إنـــه يقضـــي وقتـــه أغلبـــه فـــي التجـــارب العمليـــة فـــي المعمـــل بالكلية، 
لكـــن الدقائـــق التـــي يقضيهـــا فـــي األتوبيـــس فـــي هـــدوء كان منشـــغًل بنتائج 
التجـــارب فيكتشـــف مـــا وراء نتائـــج التجارب مـــن أمور نافعـــة علمًيا. بهذا 

كان يصـــل إلـــى ملحظـــات جديـــدة وهـــذا هـــو ســـّر قـــوة الرســـالة علمًيـــا.

حديثـــه هـــذا دفعنـــي إلـــى االهتمـــام باألكثر إلـــى االلتجاء لفتـــرة الهدوء 
فـــي أثنـــاء العبـــادة أو الكتابـــة لكـــي ينطلـــق الفكـــر بقيـــادة روح الـــرب لطلب 

معرفة مقدســـة.

حرصـــه علـــى الوقـــت كان يظهـــر بقوة أثناء مشـــاركتنا في الحوارات 
فـــي مجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط التي كانـــت غالًبا ما ُتقـــام في قبرص 
أو لبنـــان وبعضهـــا فـــي بعـــض الـــدول األوربيـــة، فكنـــا نســـتغل الوقـــت مـــن 
الفتـــرة التـــي ينطلـــق فيهـــا كل األعضاء لزيارة المعالـــم الدينية. نقضي هذه 
الفتـــرة ليـــس فـــي نقـــد اآلخريـــن وإنمـــا فـــي مراجعـــة مـــا نكتبـــه بخصـــوص 

الكنيســـة األرثوذكســـية بطريقـــة إيجابيـــة وآبائية.

لقـــد أخبرنـــي أكثـــر مـــن مـــرة أنـــه يحتفـــظ بـــكل المقـــاالت ومحاضـــر 
الجلســـات فـــي ملفـــات منظمـــة جـــًدا.

يظهـــر حرصـــه علـــى وقتـــه فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن تخرجـــه وذهابـــه إلى 
الديـــر، إذ كان حريًصـــا أن يكـــون أميًنـــا فـــي كل جوانـــب حياتـــه وخدمتـــه، 

أذكـــر منها:

+ اهتمامه بدراسته وأبحاثه الخاصة برسالة الماجستير.

+ مســـاعدته للطلبة ســـواء كانوا مســـيحيين أو مســـلمين، خاصة الذين 
ال تســـمح لهم ظروفهم المادية أن يأخذوا دروًســـا خاصة.
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أسرة المتنيح األستاذ

فيكتور يونان نخلة
وأوالده أوديت وبرتي ونزيه

والعاملون بمكتبة المحبة بشبرا

يزفون للسماء روح أبينا المطران
نيافة الحبر الجليل

األنبا بيشوي
مطران دمياط وكفر الشيخ

ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبراري

نياًحا لروحه الطاهرة 
في أحضان القديسين

“ال يكون موت لعبيدك بل هو انتقال”

الذكرى السنوية الثالثة لطيب الذكر

األستاذ

ممدوح ميالد مرشيق
أسرة األب متاؤس آفا مينا

تشكر كل من شارك بالحضور أو 
ببرقيات التعزية، الرب يعوض الجميع

كهنة ومجلس وخدام وشعب

كنيستي العذراء ومارجرجس بطوخ بلكة

يشاركون

األب القمص ماركوس السبكي

فراق زوجته الفاضلة األم

أوجيين ذيك يوسف
طالبين العزاء لألسرة الكريمة

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

ال أســـتطيع أن أعصـــاه، وفـــي نفـــس الوقـــت ال أطيق 
األخطـــاء التـــي يرتكبهـــا القـــادة خاصة الكهنـــة«. هذا 
وقـــد كان قداســـة البابـــا مبهـــوًرا بذكائـــه الفائق، ولهذا 

أوكل إليـــه التحقيـــق فـــي بعض الشـــكاوي.

ُعرف بسخائه العجيب للمحتاجين، وعندما كان 
يحكم على كاهن كان يؤكد صرف مرتبه لعائلته.

طلب أحد األشـــخاص أن يقدم مشـــروًعا باســـم 
العالمـــي،  الكنائـــس  لمجلـــس  دميانـــة  القديســـة  ديـــر 
وهـــو يســـنده فـــي ذلـــك. وكانـــت إجابتـــه قدامي: »إن 
البســـيطة  بقلوبهـــم  الفقـــراء  يدفعهـــا  التـــي  الملليـــم 
يقدمهـــا  التـــي  الملييـــن  مـــن  بركـــة  أكثـــر  والُمحبـــة 
مجلـــس الكنائـــس العالمـــي مـــن أجـــل أي مشـــروع«. 
وأكمـــل حديثـــه معـــي بعـــد ذلـــك قائـــًل: »المجهـــود 
الـــذي أبذلـــه فـــي تقديم مشـــروع لحســـاب الديـــر أبذله 

مـــع أحـــد األغنيـــاء غيـــر المتدينيـــن، فأكســـب نفســـه 
العطـــاء  يدفـــع  أيًضـــا  وهـــو  الســـماوات،  لملكـــوت 

بخســـاء وبقلـــب محـــب بفـــرح وبهجـــة«.

هـــذه لمســـات بســـيطة أردت تقديمهـــا... أما من 
جهة مقاومته لبعض األشـــخاص بســـبب اختلف في 
فكـــر الهوتـــي معيـــن، فقدم لي أبونا لوقا ســـيداروس، 
كليـــة  فـــي  معيـــد  وهـــو  زميلـــه  كان  وأنـــه  خاصـــة 
الهندســـة باإلســـكندرية، توضيًحا رائًعا: أنه ال يوجد 
فـــي الفـــردوس حـــزن وال ألـــم... كمـــا يقـــول الكتـــاب 
المقـــدس، لهـــذا ال يتعاتب الطرفان بعضهما البعض، 
ألن كلهمـــا ينشـــغلن بـــاهلل نفســـه وبمـــا وهبهمـــا من 
لهـــذا  آثـــار  كل  ذاكرتهمـــا  مـــن  ُتمســـح  كمـــا  أمجـــاد 

الخـــلف الفكـــري، وكأنـــه لـــم يحـــدث قط.

قصة واقعية عجيبة حدثت مع أحد األحباء بنيوجرسي:

كتـــب لـــي أحـــد األحبـــاء مـــا حـــدث معه: في عام ٢009 تفاعلـــت مع بعض األحداث الجارية في الكنيســـة 
فـــي مصـــر، ونظـــًرا لوجـــودي فـــي الخارج وصلتني صورة وأخبار غير صحيحـــة عن نيافة الحبر الجليل أبينا 
المتنيح األنبا بيشـــوي مطران دمياط، فبدأت أهاجم نيافته بشراســـة في الجلســـات الخاصة وفي العلن، وكنت 

وقتها أكتب بعض المقاالت السياســـية والكنســـية ُتنشـــر على بعض مواقع االنترنت المهتمة بالشـــأن القبطي.

وفـــي أحـــد األيـــام اتصـــل أحدهم بي من مصر ليحكي لي عن موقف أغضبني جًدا من ســـيدنا، وأكتشـــفت 
بعدهـــا بســـنوات إنهـــا قصـــة مختلفـــة لـــم تحدث علـــى اإلطلق عندمـــا تقابلت مع طرف القصـــة اآلخر، فرجعت 
غاضًبـــا للمنـــزل، وكتبـــت مقالـــة بعنوان »مســـيحنا ومســـيح األنبا بيشـــوي«، وألنني كتبتها فـــي وقت متأخر من 

اليـــوم، فقررت تأجيل تنســـيقها ونشـــرها لليـــوم التالي وذهبت للنوم.

رأيت نفســـي وكأني في كنيســـة دمياط أقف في أخر الصفوف، وشـــاهدت القديس ســـيدهم بشـــاي بملبس 
الشموســـية يقـــوم بتوزيـــع لقمـــة البركـــة على الشـــعب حتى أتى نحوي، نظر لي نظرة عتـــاب هادئة ال يمكن أن 

أنســـاها مـــا حييـــت، وتركني ومضـــى دون أن يعطيني لقمة البركة )األولوجية(.

اســـتيقظت مـــن نومـــي فـــي غايـــة االنزعـــاج والقلـــق، فقـــد فهمـــت الرســـالة، قمـــت مســـرًعا نحـــو جهـــاز 
الكمبيوتـــر الخـــاص بـــي لمســـح تلـــك المقالة المســـيئة لســـيدنا، واتصلت بأب اعترافي في مصـــر )القمص م. و. 
باإلســـكندرية( وحكيـــت لـــه الموقـــف والحلـــم فهـــدأ مـــن روعي، وذكرني بأيـــام خدمتي في مصـــر وخاصة بأحد 
دور األيتـــام، وكيـــف أن نيافـــة األنبـــا بيشـــوي شـــديد الحساســـية جـــًدا نحـــو األيتـــام وكيف يســـاعد فـــي تجهيزهم، 

ويأتـــي خصيًصا لإلســـكندرية لحضور صلوات 
األكاليـــل الخاصـــة بهـــم ليفرحهـــم كأب حقيقـــي 

ويعوضهـــم عـــن غيـــاب األهل.

تذكـــرت ذلـــك والندم يؤرقني عن كل كلمة 
كتبتهـــا وتكلمـــت بها في حق هذا البار، وتعلمت 
أن كل مـــا ُيقـــال مـــن أحـــداث يتناولهـــا البعـــض 
ليـــس هـــو الحقيقـــة المطلقة، فبعـــض ممن نظنهم 
يحملـــون قلـــوب حديديـــة يحملـــون فـــي الحقيقـــة 

قلـــب طفل.

عـــرش  أمـــام  ســـيدنا وأذكرنـــا  يـــا  حاللنـــي 
النعمـــة....

ابنك م.م.[
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