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م الكنيســـة مـــن أبنائهـــا مـــن  نفـــرح أن تقـــدِّ
الدرجـــة  هـــذه  األســـقفية،  درجـــة  فـــي  يخدمهـــا 
الجليلـــة، فعلـــى أكتـــاف آبائنا األســـاقفة واآلباء 
المطارنــــــــــة تمتـــد الكنيســـة باعتبارهـــم خلفــــــــــــاء 

لآلبـــاء الرســـل.
األب األســـقف ينبغـــي أن يتميـــز بأربع 

رئيســـية: صفات 
الصفـــة األولـــى هـــي األبـــوة الحاضـــرة، 
فهـــو عندمـــا ُيختـــار لكيمـــا يقود عمل األســـقفية 
هـــو ُيختـــار لكونـــه أًبا، واألبوة فـــي كل معانيها 
ينبغي أن تجتمع في حياة األب األســـقف وهو 
يقود عمله ورعيته وإيبارشـــيته، األبوة الحاضرة 
وفـــي كل يـــوم، بـــل أقـــول في كل ســـاعة ينبغي 
أن تكـــون هـــذه األبوة هى الحاكم وهي الفيصل 
فـــي كل كالمـــه وتصرفاتـــه وقراراتـــه، وفـــي كل 
عـــالج يقدمـــه ألي مشـــكلة. األبـــوة أواًل، وإن 
غابـــت األبوة عن األب األســـقف تصير حياته 
الترضـــي هللا، فاألبـــوة كمـــا نخاطـــب هللا فـــي 
صلواتنـــا الربانيـــة ونقـــول: “يـــا أبانـــا الـــذي فـــي 
الســـموات...”، هذا تذكار دائم بأبوة هللا وبأبوة 
ومجـــال  خدمتـــه  مجـــال  فـــي  األســـقف  األب 
عملـــه... أبوتـــه حاضـــرة فـــي كل وقـــت، وليس 
عبًثـــا يـــا إخوتـــي األحباء أن نقـــول لمن يخدمنا 
لقـــب “أبونـــا”، فهذا اللقب أمـــام هللا غالي جًدا، 
وإذا لـــم يحـــرص الخادم - كاهًنا كان أم أســـقًفا 
- علـــى هـــذا اللقـــب فـــي حياتـــه فإنـــه يخســـر 
تحمـــل  واألبـــوة  أب،  هـــو  وأخيـــًرا  أواًل  كثيـــًرا، 
كل معانـــي العنايـــة والرعايـــة والحماية والســـتر 
والحـــب والعطـــف وأيًضـــا الحـــزم، ولكـــن الحزم 
يأتـــي مـــن خـــالل األبـــوة، أًمـــا إذا انقلبـــت اآلية 
وصـــار الحـــزم أواًل واألبوة ثانًيا فهذه الخدمة ما 
هـــي مقبولـــة أمام هللا! ولذلـــك أتصور أن عمل 
األب األســـقف ليل نهار أن يطلب من هللا أن 
يعطيـــه هـــذه األبـــوة لكـــي ماتتدّفـــق فـــي حياتـــه 
وفـــي كالمـــه وفـــي كل مايصدر عنه؛ هو أب، 
وهـــذه األبـــوة ليســـت لقًبـــا يتحّلى بـــه ولكنه فعل 
يمارســـه. األبـــوة الجســـدية داخل نطاق األســـرة 
الروحيـــة  األبـــوة  أّمـــا  مصغـــرة،  صـــورة  هـــي 
فمداها واســـع جًدا، إنني أتجاســـر وأقول أنه ال 
يكـــون أًبـــا فقـــط في داخل خدمتـــه أو في داخل 
كنيســـته ورعيتـــه، لكنـــه أب لـــكل الموجوديـــن: 
إذا كنـــا فـــي مصـــر لـــكل المصرييـــن، إذا كنـــا 
خـــارج مصـــر فـــي المنطقـــة التـــى يرعاهـــا هـــو 
أب للجميـــع، وهـــذه األبـــوة ينبغـــي أن تظهـــر 
حتـــى فـــي عالقاتـــه مـــع المســـئولين. وكما نعلم 

فـــأن كلمـــة أســـقف تعني “الناظـــر من أعلى”، 
فهـــو بهذه األبـــوة المتضعة يرتفع، وبهذه األبوة 
األبـــوة  وبهـــذه  القلـــوب،  فـــي  يســـكن  الحانيـــة 
المتدفقـــة تبقـــى ســـيرته فـــي حياتـــه وبعد ســـنين 
طويلـــة مـــن خدمتـــه، وتبقـــي هـــذه األبـــوة فـــي 

قلـــوب النـــاس وفـــي قلـــوب الرعية.
الصفـــة الثانيـــة الســـيرة الطاهـــرة: فهـــو 
باعتبـــاره راهًبـــا اختـــار هـــذا الطريـــق المالئكـــي 
وســـكن فـــي الديـــر، وربمـــا الديـــر كّلفـــه ببعض 
الخدمات ســـواء داخل الدير أو خارجه، ولكنه 
فـــي كل هـــذا يحمـــل الســـيرة الطاهـــرة فـــي كل 
العالقـــات: ســـيرته الطاهـــرة أمـــام نفســـه أواًل، 
وأمـــام اآلبـــاء الذيـــن يخـــدم معهـــم، وأمـــام كل 
الشـــعب وكل الرعيـــة، فـــي العلن وفـــي الخفاء، 
وهـــذه الســـيرة الطاهـــرة يالحظها في حياته وفي 
قلبـــه ويجتهـــد أن يحـــرص عليهـــا. وهذه الســـيرة 
يـــا إخوتـــي تتكـــون مـــن صفحـــات يكتـــب فيهـــا 
عبـــر أيـــام خدمتـــه، فالســـيرة الطاهـــرة كما يقول 
تيموثـــاوس  لتلميـــذه  الرســـول  بولـــس  القديـــس 
»أحفـــظ نفســـك طاهـــًرا« يقصـــد احفـــظ نفســـك 

فـــي ســـيرة طاهـــرة هـــذا هـــو األمـــر الثاني. 
الصفـــة الثالثـــة هـــي القـــدوة الحاضـــرة 
فـــي  األول  النمـــوذج  هـــو  قـــدوة صالحـــة،  أو 
إيبارشـــيته وفـــي خدمتـــه، هـــو النمـــوذج األول 
فـــي المحبـــة التـــي انســـكبت فـــي قلبـــه بعمـــل 
الـــروح القـــدس، قـــال القديـــس بولـــس الرســـول 
ألهـــل كورنثـــوس: »تمّثلـــوا بي كمـــا أني أنا في 
المســـيح«، فكأن األب األسقف يتمّثل بالمسيح 
فـــي هـــذه القدوة... كما نعلم أن الســـيد المســـيح 
لـــم يكتـــب كتاًبـــا وال خـــط حرًفـــا، ولكنـــه خدمنـــا 
وخلصنـــا بقدوتـــه الصالحـــة، اإلنســـان الخـــادم، 
وفـــي أعلـــى مراتـــب الخدمة األب األســـقف، ال 
يخـــدم بكالمـــه فقط ولكن يخـــدم بقدوته أواًل، قد 
يكـــون صمتـــه خدمة وقـــدوة، وقد يكـــون كالمه 

بالمثـــل، المهـــم أنه يحرص أن 
يكـــون له هـــذا النموذج مع كل 
أحـــد، ال يصـــح أن تكـــون هذه 
المطلوبـــة  الصالحـــة  القـــدوة 
تغيـــب عنـــه  األســـقف  فـــي األب  نراهـــا  التـــي 
حتـــى ولـــو إلـــى قليـــل، وهـــذه القـــدوة هـــي قـــدوة 
باآلبـــاء وبالتـــراث الـــذي نحملـــه تراث كنيســـتنا، 
قـــدوة فـــي التعليم، قدوة في االفتقاد، قدوة فــــــــــي 

الصلـــوات والتســـابيح.
الصفـــة الرابعـــة هـــي الفكـــر المتجـــدد. 
يقـــود  أو  إيبارشـــيته  يقـــود  األســـقف  األب 
رعيتـــه، وهـــذه القيـــادة تحتـــاج مـــن القائـــد أن 
يكـــون صاحـــب فكر متجـــدد، كنيســـتنا القبطية 
مجيـــًدا،  تاريًخـــا طويـــاًل  تحمـــل  األرثوذكســـية 
وتحمـــل تراًثـــا عظيًما في العقيـــدة وفي الطقس 
عنـــد  المعادلـــة  تكـــون  ولذلـــك  التاريـــخ،  وفـــي 
األب األســـقف هـــي كيـــف يحـــّول هـــذا البعـــد 
التاريخـــي العظيـــم للغـــة العصـــر؟ وكيـــف يقدم 
الصـــورة المشـــرقة لكنيســـتنا القبطيـــة في وســـط 
هـــذا العالـــم الـــذى يعيـــش فـــي العولمـــة وبـــال 
ًدا؟  حـــدود؟ كيـــف يكـــون حارًســـا وأيًضـــا مجـــدِّ
حارًســـا علـــى هـــذا التـــراث الـــذى ينتقـــل مـــن 
كيـــف  الوقـــت  نفـــس  وفـــى  جيـــل،  إلـــى  جيـــل 
نقدمـــه بالصـــورة العصريـــة التـــي تتناســـب مـــع 
شـــبابنا وأبنائنـــا والزمـــن الـــذي نعيـــش، فيـــه فال 
يصـــح أن يقـــال عـــن األســـقف أو حتـــى عـــن 
الكاهـــن أنـــه “َدّقـــه قديمـــة”! يجـــب أن يكـــون 
األســـقف صاحب فكر متجدد باســـتمرار، يقبل 
األفـــكار ويمتحنهـــا، يختار ما هو حســـن فيها، 
يجيـــد الحـــوار ويجيـــد االســـتماع، يفكـــر كثيـــًرا، 
البشـــر،  فـــي  الموجـــود  التنـــوع  كل  يحتضـــن 
قلبـــه متســـع لـــكل أحـــد، فكره متســـع لـــكل أحد، 
يحمـــل الكنيســـة كلهـــا فـــي قلبـــه ويقدمهـــا فـــي 
زمنـــه بالصـــورة التـــي يفهمها الجميع. كنيســـتنا 
رائـــدة وســـط كنائـــس العالـــم كلـــه، تحمـــل هـــذا 
التاريـــخ العريـــق والمجيـــد، وهـــذا العمـــل يؤتمن 

عليـــه األب األســـقف.
هـــذه هـــي صفـــات األب األســـقف “أبـــوة 
حاضـــرة، وســـيرة طاهـــرة، وقـــدوة صالحـــة، 
وفكـــر متجدد”؛ وبهذه الصفات تنمو كنيســـتنا 
وتمتـــد وتنتشـــر ويشـــبع كل أحـــد فيهـــا. األب 
األســـقف مـــع اآلبـــاء الكهنـــة يقدمـــون طعاًمـــا 
وشـــبًعا لـــكل أحـــد، للكبيـــر والصغيـــر، للرجـــل 
وللمـــرأة، للشـــاب والشـــابة، يقدمون هـــذا الطعام 

بصـــورة جيـــدة وبصـــورة جميلـــة.
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قرار بابوي رقم 2017/15
خبصوص تشكيل جملس كنيسة

السيدة العذراء مريم – منيسوتا - أمريكا
اعتمـــاد تشـــكيل مجلس كنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم – منيســـوتا 

- أمريـــكا:  1- القمـــص يوأنـــس توفيـــق - رئيًســـا
2- دكتور/ مارك عبد المسيح – نائًبا للرئيس
3- دكتور/ صادق يوسف – أميًنا للصندوق

4- األستاذ/ جورج نسيم – سكرتيًرا
5- السيدة/ مشيرة سوبي – عضو عن المرأة

6- مهندس/ مينا فهيم – عضو عن الشباب
7- دكتور/ هاني يعقوب – عضو

قرار بابوي رقم 2017/16
خبصوص تشكيل جملس كنيسة

مارجرجس – منيسوتا - أمريكا
اعتماد تشكيل مجلس كنيسة مارجرجس – منيسوتا - أمريكا:

1- القس جاكوب زكي - رئيًسا
2- األستاذ/ نبيل جبران – أميًنا للصندوق

3- مهندس/ رمسيس صدقي – نائًبا للرئيس
4- مهندس/ مارك عزيز – سكرتير

5- دكتور/ سامي بولس - عضو

قرار بابوي رقم 2017/17
خبصوص اللكية اإللكرييكية بادلير املحرق

للكليـــة  وكيـــاًل  المحرقـــي  ثاؤفيلـــس  القـــس  الراهـــب  تعييـــن  يتـــم 
اإلكليريكيـــة فـــرع ديـــر الســـيدة العـــذراء )المحـــرق(، ويقوم باإلشـــراف 
الروحي والتعليمي واإلداري للدارســـين، تحت رعاية أســـقف ورئيس 

الديـــر، وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركـــة. 

 قرار بابوي رقم 2017/18
خبصوص املجلس اإللكرييكي 

لشئون اآلباء الكهنة بأمريكا الشمايلة
يتـــم تشـــكيل المجلـــس اإلكليريكـــي لشـــئون اآلبـــاء الكهنـــة بأمريكا 

الشـــمالية مـــن أصحـــاب النيافة: 
األنبا سيرابيون مطران لوس آنجيلوس وتوابعها.

األنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا. 
األنبا داڤيد أسقف نيويورك ونيو إنجالند.

ويقوم المجلس بوضع الئحة عمله وضوابط العمل
الكهنوتـــي فـــي كنائـــس أمريـــكا الشـــمالية. ويســـتمر لمـــدة ثـــالث 

ســـنوات قابلـــة للتجديـــد. وعلـــى ابـــن الطاعـــة تحـــل البركـــة .

السيمينار اخلامس 
لآلباء أعضاء املجمع املقدس

إعداد القس رافائيل ثروت
ُعِقـــد الســـيمينار الخامـــس لآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع المقـــدس حـــول 
»الكنيســـة القبطية وعالقتها بالكنائس األخرى« في الفترة من الثالثاء 
14 إلى الجمعة 17 نوفمبر 2017م، بمركز لوجوس بالمقر البابوي 
بديـــر األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطرون، بحضور ورعاية قداســـة البابا 
األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، وســـكرتارية المجمـــع المقـــدس، وحضور 

حوالـــي 105 مـــن اآلبـــاء أعضـــاء المجمع المقدس.
وكان السيمينار عبارة عن عرض أوراق بحثية علمية بمرجعية 
كتابيـــة وآبائيـــة، تـــم تحضيرهـــا مـــن خـــالل اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة 
قبـــل الســـيمينار بوقـــت كاٍف، وتـــم إرســـال األبحـــاث إلكترونًيـــا إلـــى كل 
أعضـــاء المجمـــع المقـــدس لدراســـتها. واشـــترك اآلباء في مناقشـــة حرة 

مفتوحـــة منظمة حـــول األوراق البحثية.
تـــم إتاحـــة 30 دقيقـــة لعرض الورقة البحثية و90 دقيقة للمناقشـــة 

جلسة.  لكل 
كان جدول السيمينار كالتالي:

+ الجلســـة األولـــى: عن »مفهوم الكنيســـة الواحـــدة«.. نيافة األنبا 
ســـوريال أســـقف ملبـــورن، وأدار المناقشـــة نيافـــة األنبا يوســـف أســـقف 

جنوبـــي الواليـــات المتحدة.
مفهـــوم  علـــى  وتأثيرهـــا  العولمـــة  »ثقافـــة  الثانيـــة:  الجلســـة   +
الوحـــدة«.. نيافـــة األنبـــا دانييـــل أســـقف ســـيدني، وأدار المناقشـــة نيافـــة 

لنـــدن. أســـقف  األنبـــا آنجيلـــوس 
+ الجلســـة الثالثـــة: »بيـــن الالطائفية والحركة المســـكونية«.. وتم 
عـــرض بحـــث كل من: نيافة األنبا ســـيرابيون مطـــران لوس آنجلوس، 
ونيافة األنبا موســـى األســـقف العام للشـــباب، وأدار المناقشة نيافة األنبا 

دافيد أســـقف نيويورك.
الكنائـــس األخـــرى  قبـــول معموديـــة  الرابعـــة: »بيـــن  الجلســـة   +
ورفضهـــا«.. وقـــدم أبحـــاث فـــي هـــذا الموضـــوع كل مـــن: نيافـــة األنبـــا 
بيشـــوي مطـــران دمياط، ونيافة األنبـــا بنيامين مطران المنوفية، ونيافة 
األنبـــا مايـــكل - أمريـــكا، ونيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف المعـــادي، ونيافة 
األنبـــا إبيفانيـــوس أســـقف ورئبـــي ديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار. وتم عرض 
بحثـــي األنبـــا بنياميـــن واألنبـــا دانيـــال )المعـــادي(، وأدار المناقشـــة نيافة 

األنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط.
وتم أيًضا خالل برنامج السيمينار عرض الموضوعات التالية:

1- ملخـــص للتاريـــخ الحديث للعالقات والحوارات المســـكونية.. 
بيشوي. أنبا 

2- االحتفال بمئوية مدارس األحد.. أنبا دانيال )المعادي(.
3- مناقشـــة الحـــركات الطقســـية للكاهـــن.. أنبـــا بســـاده )أســـقف 

إخميـــم( وأنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام.
4- عرض فيلم عن ما تم في مشروع 1000 معلم أرثوذكسي.

وُاخُتِتـــم الســـيمينار بالقـــداس اإللهـــي يـــوم الجمعـــة 17 نوفمبـــر، 
ورأس القـــداس اإللهـــي قداســـة البابـــا ومعـــه اآلبـــاء أعضـــاء المجمـــع 

المقـــدس، فـــي كنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس.
وبعد القداس اإللهي قّدم اآلباء المطارنة واألساقفة أعضاء المجمع 
المقدس تهنئتهم لقداسة البابا بمناسبة عيد جلوس قداسته الخامس، وألقى 

قداسته كلمة بعنوان »األب األسقف: قائد وقدوة وقوي«.
الرب قادر أن يســـتخدم هذا الســـيمينار لمجد اســـمه القدوس ونمو 

كنيســـته المقدسة وخالص نفوسنا.
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رسامة ثالثة من رهبان قمامصة
بدير مار مينا جببل أبنوب

فـــي يـــوم الجمعـــة 3 نوفمبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا لـــوكاس 
أســـقف أبنوب والفتح وأســـيوط الجديدة، ورئيس دير الشـــهيد مار مينا 
العجائبـــي بجبـــل أبنـــوب، برســـامة ثالثـــة مـــن رهبـــان الديـــر قمامصـــة، 
وهـــم: )1( الراهـــب القمص أبـــرآم األبنوبـــي، )2( والراهب القمص 

لوقـــا األبنوبـــي، )3( والراهـــب القمص مرقـــس األبنوبي. 
خالـــص تهانيـــا لنيافة األنبا لوكاس، ولآلبـــاء القمامصة الجدد، 

ومجمـــع رهبان الدير.

إقامة رهبان وسيامة رهبان كهنة
بدير األنبا بوال بابلحر األمحر

فـــي يـــوم الســـبت 11 نوفمبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا دانيـــال 
أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبا بـــوال بالبحر األحمـــر، بإقامة أربعة 
مـــن طالبـــي الرهبنـــة ممـــن اجتـــازوا فترة االختبـــار بالديـــر رهباًنا وهم: 
)1( الراهـــب إغناطيـــوس األنبـــا بـــوال، )2( والراهـــب هرمينـــا األنبا 
بـــوال، )3( والراهـــب ديمتريـــوس األنبـــا بـــوال، )4( والراهـــب يوئيل 
األنبـــا بـــوال. كمـــا قام نيافته بســـيامة ثالثة من رهبان الديـــر كهنة وهم: 
)1( الراهـــب القس تيموثاوس األنبـــا بوال، )2( والراهب القس مقار 
األنبـــا بـــوال، )3( والراهـــب القـــس إيســـيذوروس األنبا بوال. اشـــترك 
فـــي الصلـــوات أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أنطونيـــوس مطران الكرســـي 
األورشـــليمي والشـــرق األدنـــى، األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، األنبـــا 
يســـطس أســـقف ورئيس دير القديس األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر، 
واألنبـــا كيرلـــس أســـقف نجع حمـــادي، واألنبا يوأنس أســـقف أســـيوط، 

واألنبـــا أغاثـــون أســـقف البرازيل، واألنبا يوســـف أســـقف بوليڤيا. 
خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا دانيال، وللرهبـــان والكهنة الجدد، 

ومجمـــع رهبان الدير.

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر 
البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية باألنبـــا رويـــس بالعباســـية، عـــدًدا مـــن 

كالتالـــي:  المســـئولين 
+ يـــوم االثنيـــن 6 نوفمبـــر 2017م، الدكتـــور فيصل بن معمر، 
أميـــن عـــام مركـــز الملك عبد هللا للحوار بين أتبـــاع األديان والثقافات.

+ يـــوم األربعـــاء 8 نوفمبـــر 2017م، الســـيد تيمـــو ســـويني 
وزيـــر خارجيـــة فنلنـــدا، علـــى هامـــش زيارتـــه للقاهـــرة.

+ يوم الخميس 9 نوفمبر 2017م، الســـفير اإليطالي بالقاهرة 
الســـيد جيامباولو كانتيني، بمناســـبة بدء عمله ســـفيًرا لبالده بالقاهرة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابـــا اجتماعـــه األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعـــاء 
األول مـــن نوفمبـــر 2017م، بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيل ببيت 
الكرمـــة بكنـــج مريـــوط. وقبل بدء العظة حرص قداســـته على توجيه 
التحيـــة للقـــوات المســـلحة علـــى الجهـــود التي تبذلها في األيام الســـابقة 
مشـــيًرا إلـــى عمليـــة تحرير النقيب محمد الحايس، وأضاف قداســـته: 
»نفتخـــر بـــكل الشـــهداء والمصابييـــن الذيـــن يقدمـــون دماءهـــم للوطن، 
ونفـــرح جميًعـــا مـــع أســـرة النقيـــب محمـــد الحايـــس بعودتـــه ســـالًما، 
وليحفـــظ هللا كل أبنائنـــا«. ثـــم قـــام قداســـة البابـــا بإلقـــاء العظـــة والتـــي 

كانـــت بعنـــوان »ال تحتقـــروا النبوات«.
وفي يوم األربعاء 8 نوفمبر 2017م، عقد قداســـته االجتماع 
بكنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بالمقـــر البابـــوي بديـــر األنبـــا رويـــس 
بالقاهرة. وقد أكمل قداســـة البابا سلســـلة الآللئ من خالل رســـالة 
القديـــس بولـــس الرســـول األولى ألهل تســـالونيكي، وكانت بعنوان 
»امتحنـــوا كل شـــيء« )تجدهـــا منشـــورة في هذا العـــدد صـ 13(.

إقامة ثالثة رهبان ُجدد بدير 
القديس ماكريوس السكندري جبل القاليل

ومطـــروح  البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس،  األنبـــا  نيافـــة  قـــام 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة، ورئيـــس القديـــس األنبا مكاريوس الســـكندري 
بجبـــل القاللـــي، يـــوم الســـبت 11 نوفمبـــر 2017م، بإقامـــة ثالثـــة مـــن 
طالبـــي الرهبنـــة ممن اجتازوا فتـــرة االختبار بالدير رهباًنا، وهم: )1( 
الراهـــب مرقوريـــوس آفـــا مكاريـــوس، )2( الراهـــب أمونيـــوس آفا 
مكاريـــوس، )3( الراهـــب كيرياكـــوس آفـــا مكاريـــوس، كما تـــم قبول 

ثالثـــة مـــن راغبـــي الرهبنـــة لبـــدء فتـــرة االختبـــار بالديـــر.
اشـــترك فـــي الصـــالة أصحـــاب النيافـــة: األنبا ديمتريوس أســـقف 
ملـــوي، واألنبا دوماديوس أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم، واألنبا إيســـاك 
األســـقف العـــام والمدبـــر الروحـــي للديـــر. جديـــر بالذكـــر أن ذلـــك اليوم 
يوافـــق الذكـــرى الخامســـة والخمســـين لرهبنـــة نيافـــة األنبـــا باخوميـــوس 

)ترهـــب بدير الســـريان عـــام 1962م(. 
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا باخوميوس ونيافة األنبا إيســـاك، 
وللرهبـــان الجدد، ومجمع رهبان دير القديس مكاريوس الســـكندري 

القاللي. بجبل 
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رسامة قمص بإيبارشية ببا والفشن

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2017م،  نوفمبـــر   4 الســـبت  يـــوم  فـــي 
إســـطفانوس أســـقف ببا والفشـــن، برســـامة القس رويس رزق كاهن 
كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس بمدينـــة ببـــا )مقـــر المطرانيـــة(، قمًصـــا. 
كمـــا قـــام نيافتـــه برســـامة 100 من أبناء الكنيســـة شمامســـة في رتبتي 

واإلبصالتـــس.  األغنســـطس 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبا إســـطفانوس، وللقمـــص رويس، 
ومجمـــع كهنة إيبارشـــية ببا والفشـــن، والشمامســـة الجدد، وســـائر 

أفراد الشـــعب.

سيامة ثالثة كهنة بإيبارشية شمال اجلزية

قـــام نيافـــة األنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، يـــوم االثنيـــن 6 
نوفمبـــر 2017م، بكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بإمبابـــة، بســـيامة 
ثالثـــة كهنـــة جـــدد وهم: )1( الشـــماس هاني تواضروس كاهًنا لكنيســـة 
رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل بإمبابـــة باســـم القـــس بقطـــر. )2( الشـــماس 
ميشـــيل ميـــالد كاهًنـــا لخدمـــة منطقة شـــمال الوراق باســـم القس دميان. 
)3( الشـــماس يوســـف عيـــاد كاهًنـــا لكنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل 

بإمبابـــة باســـم القـــس قزمان. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا يوحنا، ولآلبـــاء الكهنـــة الجدد، 

ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

قالدة اإلبداع من أسقفية الشباب
لوزير الشباب والرياضة ونليافة األنبا موىس

قـــّدم نيافـــة األنبـــا موســـي قـــالدة اإلبـــداع وهـــي أرفـــع وســـام مـــن 
أســـقفية الشـــباب لــــ د. خالـــد عبـــد العزيـــز وزيـــر الشـــباب والرياضة.. 

سيامة مخسة كهنة ُجدد 
بإيبارشية ابلحرية ومطروح واخلمس مدن الغربية

قـــام نيافـــة األنبا باخوميوس مطـــران البحيرة ومطروح والخمس 
مـــدن الغربيـــة، يـــوم االثنيـــن 13 نوفمبـــر 2017م، بســـيامة خمســـة من 
اآلبـــاء الكهنـــة الجـــدد لخدمـــة كنائـــس ومذابـــح األيبارشـــية وهـــم: )1( 
الشـــماس عماد حنا، باســـم القس بهنام، لخدمة كنيســـة الثالث مقارات 
بقريـــة خالـــد، التحريـــر الجنوبـــي. )2( الشـــماس جرجـــس فهيـــم، باســـم 
القـــس أنطـــوان، لخدمة كنيســـة الشـــهيد مارجرجـــس بالجرايســـة. )3( 
الشـــماس مينـــا إبراهيـــم، باســـم القـــس كاروبيـــم، لخدمة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم والشـــهيد أبانـــوب قريـــة فيرمـــاج، أبـــو المطاميـــر. )4( 
الشـــماس بيشـــوي ألبيـــر، باســـم القـــس أبراهـــام، لخدمة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم ومـــار بقطر عزبـــة حلمي بطرس، أبـــو المطامير. )5( 
الشـــماس بـــوال ألبيـــر، باســـم القس إبســـخيرون، لخدمة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء مريـــم بالمحموديـــة. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة 
الروحـــي  والمدبـــر  العـــام  األســـقف  إيســـاك  األنبـــا  النيافـــة:  صاحبـــا 
لديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بجبـــل القاللـــي، واألنبـــا بافلـــي 
األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع المنتـــزة والمشـــرف على خدمة الشـــباب 
باألســـكندرية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا باخوميـــوس، ولآلبـــاء 
الكهنـــة الجـــدد، ومجمـــع كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

سيامة اكهن جديد 
بإيبارشية إمخيم وساقلته

فـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس 9 نوفمبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا 
بســـاده أســـقف إخميـــم وســـاقلته، بســـيامة الشـــماس الدكتـــور بيشـــوي 
محـــروس كاهًنـــا علـــى مذبح كنيســـة الرســـولين بطـــرس وبولس بإخميم 

)مقـــر المطرانيـــة(، باســـم القـــس مارك. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا بســـاده، وللقس مـــارك، ومجمع 

كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.
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تقدًيـــرا لـــدوره علـــى مســـتوى العمـــل الشـــبابي وحرصـــه علـــى حضور 
فعاليـــات مهرجـــان الكـــرازة المرقســـية... 

كمـــا قـــام د. جـــون مجـــدى وهـــو أحـــد أبنـــاء المهرجـــان المبدعين، 
وباحث علمي ومخترع، بتقديم قالدة اإلبداع أيًضا لنيافة األنبا موسى، 
تعبيـــًرا عـــن شـــكرهم للـــدور الـــذى يبذلـــه نيافتـــه، وتشـــجيعه للمواهـــب 

واإلبـــداع فـــي كافـــة المجـــاالت.. دعًمـــا لتقـــدم وطننـــا الحبيب مصر. 

ختام ادلورة اتلدريبية للمقبلني ىلع الزواج 
بمعهد الراعية والرتبية 

اختتـــم معهـــد الرعايـــة والتربيـــة الـــدورة التدريبية الثامنـــة للمقبلين 
علـــى الـــزواج، والتـــي حضرهـــا 120 مـــن الشـــباب المخطوبيـــن، وقـــد 
تســـلموا شـــهادات التقدير والهدايا بيد نيافة األنبا موســـى األسقف العام 
للشـــباب ووكيـــل المعهـــد، وســـط جـــو روحـــى بهيـــج. ومـــن المقـــرر أن 
ينظـــم المعهـــد الـــدورة التاســـعة فـــي الفتـــرة مـــن 19 نوفمبـــر وحتى 24 

ديســـمبر 2017م.

شهادة األيزو للجنة تنسيق مهرجان الكرازة 
بإيبارشية املنيا وأبو قرقاص 

تهنـــىء أســـقفية الشـــباب واللجنـــة المركزيـــة لمهرجـــان الكـــرازة، 
نيافـــة األنبا أرســـانيوس، ونيافـــة األنبا مكاريوس، لحصول إيبارشـــية 
المنيـــا وأبـــو قرقـــاص ولجنـــة تنســـيق مهرجـــان الكـــرازة باإليبارشـــية 
بإشـــــــــــراف القمـــــــص مكـــــــــــاري فرج علــــــــى شهــــــــادة الجـــــــوة العالميــــــة 
ISO 9001، وقـــد تـــم منـــح شـــهادة األيـــزو إليبارشـــية المنيـــا وأبـــو 
قرقـــاص كفـــرع ناجح مشـــارك في المهرجـــان حيث حصلت على أكبر 
عـــدد للكـــؤوس علـــى مدى ســـنوات عديـــدة. إلى جانب التميـــز في تنفيذ 
المهرجـــان بكنائـــس المنيـــا، فـــي المدن والقرى والنجـــوع في كل أنواع 
المســـابقات بنســـبة حوالـــي 95% مـــن عـــدد الكنائس، كذلـــك كفاءة لجان 
المهرجـــان باإليبارشـــية، والتنظيم المتميز في أثنـــاء التصفيات النهائية 
حيث أن إيبارشـــية المنيا تعد أحد مراكز التصفيات النهائية لمهرجان 

الكرازة المرقســـية.

رسامة شماسة اكملة ومخس مكرسات 
مساعدة شماسة بإيبارشية بطنطا

فـــي يـــوم الخميـــس 9 نوفمبـــر 2017م، قـــام نيافـــة األنبـــا بـــوال 
أســـقف طنطا، بإقامة تاســـوني ماريا في درجة الشماســـة الكاملة، كما 
منـــح خمـــس أخريـــات رتبة مســـاعدة شماســـة، وُهن: تاســـوني أغابي، 
وتاســـوني دميانـــة، وتاســـوني فيبـــي، وتاســـوني مارينا، وتاســـوني 
فبرونيا، وذلك في إطار احتفال اإليبارشـــية باليوبيل الفضي لتأســـيس 

بيـــت الشماســـة فيبـــي للتكريس. 
خالـــص تهانينا لنيافة األنبا بوال، وللشماســـات الجديدات، وكل 

مكرســـات إيبارشية طنطا.

الراهب القمص عبد املالك األنبا بوال بالقدس
رقـــد فـــي الـــرب مســـاء يـــوم األربعـــاء 15 نوفمبـــر2017م، 
الراهـــب القمص عبد المالك األنبا بـــوال بالقدس، وُأقيمت صالة 
تجنيـــزه الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــر اليوم الخميـــس 15 نوفمبر، 
بكنيســـة األنبا انطونيوس بدير األنبا انطونوس بالقدس، بحضور 
نيافـــة األنبـــا أنطونيوس مطران الكرســـى األورشـــليمي والشـــرق 
األدنـــى. ُوِلـــد القمـــص عبـــد المـــالك األنبـــا بـــوال   فـــي 20 أكتوبـــر 
1930م باســـم صّديـــق مســـعود مجـــد هللا، وترهـــب بديـــر األنبـــا 
بـــوال بالبريـــة الشـــرقية ســـنة 1955م. ُاختيـــر للخدمـــة بالكرســـي 
األورشـــليمي وخـــدم بالقـــدس منذ عام 1976 وحتـــى نياحته، منها 
25 ســـنة بديـــر الســـلطان حيـــث أقـــام فـــي قاليـــة بـــدون ميـــاه أو 
كهربـــاءـ وأّيـــة وســـائل للراحـــة. ســـيم كاهًنا في 4 يوليـــو 1993م. 
ـــد احتمـــل صليـــب المـــرض حيـــث تعرض لشـــلل رباعـــي أقعده  وق
عـــن الحركـــة لمـــدة 12 عاًمـــا قضاهـــا شـــاكًرا باســـًما ولـــم يتذمـــر 
يوًمـــا. ُرِســـم قمًصـــا بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا أبراهـــام مطـــران 
الكرســـي األورشـــليمي فـــي 24 أكتوبـــر 2006م. وأخيـــًرا تنيـــح 
بســـالم فـــي القـــدس عـــن عمـــر يناهـــز  87 عاًمـــا قضـــى منهـــا 62 

عاًمـــا راهًبـــا مجاهًدا. 
خالـــص تعزيتنـــا لنيافـــة األنبا انطونيوس مطران الكرســـي 
األورشـــليمي، ونيافـــة األنبـــا دانيال أســـقف ورئيس ديـــر األنبا 
بـــوال، واآلبـــاء مجمعـــي رهبان ديـــر األنبا انطونيـــوس بالقدس 
وديـــر األنبـــا بـــوال بالبحـــر األحمـــر، ولمجمـــع كهنـــة إيبارشـــية 

األورشليمي الكرســـي 

القمص كريلس مسعد 
كاهن كنيسة مار جرجس طهطا

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم األربعـــاء 8 نوفمبـــر 2017م، القمص 
كيرلـــس مســـعد كاهـــن كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بطهطـــا بعد 
خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت إلـــى ســـبعة وعشـــرين عاًمـــا. وقـــد ُأقيمـــت 
صـــالة تجنيـــزه الســـاعة العاشـــرة والنصـــف صبـــاح اليـــوم التالـــي 

بكنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بطهطـــا. 
خالـــص تعازينـــا لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء أســـقف طهطـــا، 

محبيـــه. وكل  وأســـرته  اإليبارشـــية،  كهنـــة  ومجمـــع 

القمص بطرس أبو السعد
كاهن كنيسة القديس أثناسيوس بقليوب

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثالثـــاء 7 نوفمبـــر 2017م، القمـــص 
بطـــرس أبو الســـعد كاهـــن كنيســـة القديـــس أثناســـيوس الرســـولي 
بقليـــوب المحطة، إيبارشـــية شـــبرا الخيمـــة. وُأقيمت صالة تجنيزه 
الســـاعة الثانيـــة ظهـــر اليـــوم ذاتـــه بكنيســـته. ُوِلـــد األب المتنيح في 
األول مـــن ينايـــر 1940م، وســـيم كاهًنـــا فـــي 24 مايـــو 1996م، 

وُرِســـم قمًصـــا فـــي 15 فبرايـــر 2008م. 
خالـــص تعازينا لنيافة األنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة، 

ومجمع كهنة اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.
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لدير، أو نتناقش مع اآلباء الكهنة إن كان أســـقًفا إليبارشـــية. وعندما 
يتـــم االختيـــار ُترَســـل األســـماء إلـــى اآلبـــاء األســـاقفة أعضـــاء المجمـــع 

المقـــدس ألخـــذ آرائهـــم، ونتـــرك فرصة لتـــدارس األمر.
د لهـــم منطقـــة  ونحـــن اليـــوم أمامنـــا ثالثـــة أســـاقفة عمـــوم لـــم ُتحـــدَّ

جغرافيـــة ثابتـــة، هـــم: 
)1( األنبـــا آنجيلوس أســـقف إيبارشـــية لندن، وقد خدم ســـنوات 
طويلـــة، وصـــار أســـقًفا ســـنة 1999م، ويخـــدم فـــي إنجلترا، ويشـــارك 
فـــي عـــدة مجالـــس وفي مؤتمرات وحوارات، وهـــو عضو في مجلس 
الكنائـــس العالمـــي، ويهتـــم بخدمـــة الشـــباب، ودرس علـــوم السياســـة 
واختيـــر  والقانـــون،  المحامـــاة  فـــي  عليـــا  والفســـيولوجي، ودراســـات 
رئيًســـا لجمعيـــات الكتـــاب المقـــدس على مســـتوى العالـــم، وله عالقات 

طيبـــة بالمســـئولين فـــي إنجلترا.
)2( األنبـــا كاراس الـــذي تخـــرج مـــن الكليـــة اإلكليريكية، وخدم 
كشـــماس مكرس، ثم ترهب في الدير، وخدم في أورشـــليم ثم أيرلندا، 
ومن أغســـطس 2014م صار أســـقًفا عاًما في نيوجيرســـي، وسيصير 

أســـقًفا إليبارشـــية بنســـلفانيا وديالوير وميريالند ووست فرجينيا.
)3( األنبـــا مـــارك أســـقف عـــام باريـــس، والـــذي حصـــل علـــي 
بكالوريـــوس التجـــارة والتحـــق بالديـــر عـــام 1998م، وخـــدم مع األنبا 
جبرييـــل فـــي النمســـا، وصـــار أســـقًفا عـــام 2015م، وخدم فـــي كنائس 
باريس وشـــمال فرنســـا، ويعـــرف العربية والقبطيـــة واأللمانية، وتعلم 

الفرنســـية وبـــدأ الصـــالة بها.
أّما بالنسبة لآلباء الرهبان الذين سُيرَسمون أساقفة فهم: 

)1( أبونـــا بيجـــول المحرقـــي، والـــذي يتولـــى المســـئولية بعـــد 
نياحـــة األنبـــا ســـاويرس الـــذي قـــاد الديـــر40 عاًمـــا. وقـــد وجدنـــا أن 
األنبا غبريال أســـقف بني ســـويف قريب من الدير، ويمكن أن يكون 
مشـــرًفا عليه، وأصبح مشـــرًفا عليه إلى أن التقيت بالرهبان وجلســـنا 
جلســـة محبـــة، وبـــدأت إجـــراءات االختيار، وتم االســـتقرار على ثالثة 

آبـــاء إلـــى أن اختـــار هللا أبونـــا بيجول. 
أبونـــا بيجـــول خريـــج كليـــة التجـــارة جامعـــة أســـيوط، وترهـــب 
الكليـــة  وكيـــل  ليكـــون  ســـاويرس  األنبـــا  واختـــاره  2000م،  عـــام 
اإلكليريكيـــة بأســـيوط، وهـــو اآلن ُيعـــد رســـالة عـــن نشـــأة الكنيســـة 

ونموهـــا فـــي ســـفر األعمـــال.
)2( أبونـــا أنطونيـــو آڤا شـــينوتي، وهـــو أحد رهبـــان دير األنبا 
شـــنوده بميالنـــو - إيطاليا، هذه اإليبارشـــية التـــي كان يرعاها المتنيح 
األنبـــا كيرلـــس، والـــذي تـــرك لنـــا ثـــروة ُممثَّلـــة فـــي هـــذا الديـــر وآبائنا 
المباركيـــن، وفـــي آخـــر مقابلـــة لـــه معـــي قـــال لـــي إن عنده اثنيـــن آباء 

جاهزيـــن للخدمـــة، وكمـــا قـــال هكذا نعمـــل وننفذ.
هـــذا األب حاصـــل علـــى بكالوريـــوس طـــب وجراحـــة جامعـــة 
أســـيوط، ودبلومـــة باطنة جامعة عين شـــمس، وخـــدم في أماكن كثيرة 
فـــي ميالنـــو، وســـيصير أســـقًفا عليهـــا مـــا عـــدا محافظـــة فينيســـيا التـــي 

ســـتكون مقـــًرا عاًمـــا يتبـــع لنا مباشـــرة.

الموافـــق 2  نوفمبـــر 2017م  الســـبت 11  يـــوم  ُأقيمـــت مســـاء 
هاتـــور 1734ش، صـــالة رفع بخور العشـــية بكاتدرائيـــة دير القديس 
األنبـــا بيشـــوي العامـــر بوادي النطرون، بحضور قداســـة البابا األنبا 
تواضـــروس الثانـــي، و102 من اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة أعضاء 
المجمـــع المقـــدس، إضافـــة إلى عدد كبير مـــن اآلباء الكهنة والرهبان، 
وأعداد غفيرة من الشـــعب، وذلك لالحتفال بتســـمية ثالثة آباء أســـاقفة 
عامين، وســـيامة أربعة أســـاقفة إليبارشـــيات مختلفة. جدير بالذكر أن 
آخـــر ســـيامة أســـاقفة باإلســـقيط كانـــت منـــذ 500 عـــام، وبالتحديد عام 
1517م، بيد البابا يوأنس الثالث عشـــر ال 94 )1484- 1524م(، 

وذلـــك فـــي دير القديـــس أنبا مقار.
وفي هذه المرة تمت مناداة ثالثة من اآلباء االساقفة العموميين 

ليصبحوا أساقفة لثالث إيبارشيات، وهم: 
1- نيافـــة األنبـــا آنجيلوس األســـقف العام بإســـتيفننچ – إنجلترا، 

أســـقًفا إليبارشية لندن.
2- نيافة األنبا كاراس األسقف العام في نيوجيرسي – أمريكا، 

أسقًفا إليبارشية بنسلفانيا وديالوير وميرالند ووست فيرچينيا.
3- نيافـــة األنبـــا مـــارك األســـقف العام لباريس وشـــمال فرنســـا، 

أســـقًفا لهذه اإليبارشـــية.
وكذلـــك أربعـــة مـــن اآلبـــاء الرهبـــان ليصبحوا أســـاقفة فـــي أديرة 

وإيبارشـــيات علـــى النحـــو التالي:
4- القمـــص بيجـــول المحرقـــي أســـقًفا ورئيًســـا لديـــر الســـيدة 

لـــه، باســـم األنبـــا بيجـــول. العـــذراء »المحـــرق« والقـــرى التابعـــة 
5- القمـــص أنطونيـــو آڤـــا شـــينوتي أســـقًفا إليبارشـــية ميالنـــو 

بإيطاليـــا باســـم األنبـــا أنطونيو.
أوهايـــو  إليبارشـــية  أســـقًفا  الســـرياني  ســـارافيم  القمـــص   -6

ســـارافيم. األنبـــا  باســـم  بأمريـــكا،  وإنديانـــا  وميتشـــيجان 
7- القمـــص چيوڤانـــي آڤـــا شـــينوتي أســـقًفا إليبارشـــية المجـــر 
رومانيا والتشـــيك وســـلوفانيا وبولندا، ومشـــرًفا على محافظة ڤينيسيا، 

باســـم األنبـــا جيوڤاني.
وقـــام قداســـة البابـــا واآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة برشـــم الثيـــاب 

الكهنوتيـــة لآلبـــاء الســـبعة. ثـــم ألقـــى كلمـــة قـــال فيهـــا: 
األســـاقفة،  اآلبـــاء  مـــن  ثالثـــة  بتجليـــس  تحتفـــل  الكنيســـة  »إن 
وســـيامة أربعـــة آخريـــن، وذلـــك بحضـــور 102 مـــن اآلبـــاء أســـاقفة 

المقـــدس.  المجمـــع 
في البداية نشـــكر آباء دير األنبا بيشـــوي الســـتضافتهم لنا، وهذه 
هي المرة األولى التي يتم بها رســـامة أســـاقفة في هذا الدير، وبتدبير 

ربنـــا الثالثـــة آبـــاء هم من رهبان هذا الدير.
وأود أن تعرفـــوا كيـــف تمضـــي خطـــوات االختيـــار: فـــي البدايـــة 
الصـــالة إلـــى هللا، ثـــم نتناقـــش مع آباء الدير ســـواء كان اختيار أســـقف 
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فـــي المجـــر، وتنضـــم لهـــا رومانيـــا  وهـــي إيبارشـــية وســـط أوروبـــا 
وبولنـــدا والتشـــيك وســـلوفاكيا، إلـــى جانـــب اإلشـــراف علـــى محافظـــة 
فينيســـيا. وصاحب فكرة إقامة هذه اإليبارشـــية هو أبونا يوســـف الذي 

يرعـــى كنيســـتنا فـــي المجـــر«.

هـــذا وقـــد القت كلمات قداســـة البابا ارتياًحـــا كبيًرا وتصفيق حاد 
من الموجودين، والذين شـــملتهم فرحة غامرة.

شـــئون  يرعـــى  راعًيـــا،  )األســـقف(  يكـــون  أن  الرعايـــة:  ب( 
مســـئوليته، وال يكون مهماًل، وال تشـــغله المظاهر العالمية وال نفســـه.

جــــ( اإلدارة: فهو مدير ينّظم اإليبارشـــية واالحتياجات والعمل، 
ويجـــب أن يتخّلـــى عن ذاته.

ثالًثا: األسقفية مسئولية خطيرة:
كلمتـــه يجـــب أن تكـــون بحســـاب. ويجـــب أن يحفـــظ فـــي هـــذه 
المســـئولية مهاراتـــه. وهـــو يمثـــل الكنيســـة أينما حّل. ويعلم أنه ســـيقف 
يوًمـــا أمـــام المســـيح يقـــدم حســـاًبا عـــن كل مـــا فعلـــه، فهو مســـئول على 

األرض وأمـــام الســـماء، فيجـــب أن يكـــون واضًحـــا أمـــام هللا.«
ثم وّجه قداسة البابا حديثه لآلباء الُجدد قائاًل:

العـــذراء  الســـيدة  ديـــر  أســـقف ورئيـــس  بيجـــول  األنبـــا  »نيافـــة 
المحـــرق: اهتمامـــك يكـــون بالحيـــاة الروحيـــة والرهبانيـــة أواًل، ثم بعد 

ذلـــك اهتمامـــك بالمشـــروعات.
ونيافـــة األنبـــا أنطونيو فـــي ميالنو: أنت تأتي بعـــد المتنيح األنبا 
كيرلـــس، وهـــو كان وديًعـــا مفرًحـــا، مهتًمـــا بالخدمـــة والقطيـــع، وهـــي 
مســـئولية خطيـــرة وكبيـــرة، ولكـــن أنـــت تتلمذت على يديه، فكما ســـار 

األنبـــا كيرلـــس تســـير على هـــذا النهج.
ونيافـــة األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لشـــبرا الشـــمالية يكون 

نائًبـــا لنـــا فـــي أمريـــكا ويرعـــى الشـــعب هناك.
ونيافـــة األنبـــا ســـارافيم: أنـــت أســـقف إليبارشـــية بها عـــدد كبير 

وأوصيـــك بالشـــباب.
نيافـــة األنبـــا چيوڤانـــي: يحمـــل إيبارشـــية جديـــدة، وأمامـــه تعـــب 
كثيـــر ليجمـــع أبنـــاءه فـــي هـــذه اإليبارشـــية. وقـــد تعـــب األنبـــا كيرلـــس 
المتنيـــح فـــي جـــزء منهـــا، ومهمتـــه ســـتكون كبيـــرة ألنـــه يتحـــرك فـــي 
خمســـة دول، وأيًضا اإلشـــراف على فينســـيا، ويهتم باألســـر والشـــباب 

وإنشـــاء كنائـــس وســـيامة آبـــاء«.
واستطرد قداسته: »اليوم نفرح جميًعا بهذه السيامات المباركة، 
واعلمـــوا أن الكنيســـة فـــي قوتهـــا، وأنهـــا تنمـــو وتمتـــد، وهـــي كنيســـة 
مخلصـــة وتهتـــم بـــكل أحـــد واهتمامهـــا بخـــالص أوالدهـــا. فليباركنـــا 

مســـيحنا ويعطنـــا أن نمجـــده«.
وفـــي نهايـــة القداس، قام قداســـة البابا بتســـليم عصـــا الرعاية لكل 

من اآلباء األســـاقفة السبعة.

)3( أبونا ســـارافيم الســـرياني، حاصل على بكالوريوس علوم 
جامعة عين شمس، وخدم قبل الرهبنة، وترهب عام 1993م، وكان 
مـــن ضمـــن اآلبـــاء المرشـــحين للبابويـــة، وخـــدم مـــع األنبا ســـيرابيون، 
ومنـــذ عـــام ونصـــف اهتم بأوهايو وميتشـــجن وإنديانا، وســـوف يصير 

أســـقًفا إليبارشـــية أوهايو وميتشجن وإنديانا.
)4( القمـــص چيوڤانـــي آڤـــا شـــينوتي، مـــن ديـــر األنبـــا شـــنوده 
بميالنـــو بإيطاليـــا، وترهـــب عـــام 1983م. وسُتنشـــأ إيبارشـــية جديـــدة 

وفـــي صبـــاح يـــوم األحد 12 نوفمبر 2017م، الموافق 3 هاتور 
1734ش، ُأقيـــم القـــداس اإللهـــي بكاتدرائية دير القديس األنبا بيشـــوي 
العامـــر بـــوادي النطـــرون، حيث قام قداســـة البابـــا األنبا تواضروس 
الثاني، بســـيامة اآلباء الرهبان األربعة أســـاقفة. واشـــترك مع قداســـته 
فـــي الصـــالة عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة أعضـــاء 
المجمـــع المقـــدس، وعـــدد كبيـــر من اآلبـــاء الكهنة والرهبـــان، وجموع 

من الشـــعب. 
ومســـئولياته،  األســـقف  عـــن  العظـــة  البابـــا  قداســـة  ألقـــى  وقـــد 

فيهـــا: وجـــاء 
هـــؤالء  بســـيامة  الكنيســـة  فيـــه  تفـــرح  فـــرح،  يـــوم  هـــو  »اليـــوم 
األســـاقفة. باألمـــس جّلســـنا ثالثـــة أســـاقفة، واليـــوم اســـتكملنا بســـيامة 
أربعـــة آبـــاء أســـاقفة لينضمـــوا آلبـــاء المجمـــع المقـــدس، وينالـــوا هـــذه 

النعمـــة التـــي يعطيهـــا هللا.
وكمـــا نعلـــم أنـــه ال يوجـــد مفهـــوم الترقيـــة )فـــي الكنيســـة( كما في 
عالمنـــا، ألن الترقيـــة فـــي المســـيحية ليســـت ألعلـــى بـــل ألســـفل، أي 
غســـل األرجـــل، وهـــو حيـــاة االتضـــاع. فالخادم ال يعـــرف أن يمارس 

مســـئولياته إاّل باإلتضـــاع.
وأوجه كلمة عن األســـقف ومســـئولياته، واألســـقفية: وزنة ثقيلة، 

أمانة عظيمة، مســـؤلية خطيرة..
أواًل: األسقفية وزنة ثقيلة:

ال تنظـــروا لمباهـــج يـــوم الســـيامة، ألنهـــا وزنـــة ثقيلـــة يمنحها هللا 
لبعـــض النـــاس للخدمـــة. وهـــي تحمـــل تعًبـــا وألًمـــا ومجهـــوًدا وعمـــًرا 
كامـــاًل. وهـــي وزنـــة ثقيلـــة ألن كل أحـــد ُيطَلـــب دمـــه مـــن يـــدك، ولكن 
كمـــا علمنـــا ربنـــا يســـوع المســـيح أننـــا عندمـــا نتبعـــه نحمـــل الصليـــب. 
ويجـــب أن يتاجـــر األســـقف بوزنتـــه ويحفظ قيمتها. وهو مســـئول عن 
اختيار الكهنة، وتدبير شـــئون الشـــعب، وحل المشـــكالت. ويحمل كل 

مـــن يخدمهـــم فـــي قلبه.
ثانًيا: األسقفية أمانة عظيمة:

التـــي قـــال عنهـــا الكتاب: »كـــن أمًينا إلى الموت«، وهي تمر في 
ثالث مراحل: )أ( األبوة، )ب( الرعاية، )جـ( اإلدارة.

أ( األبـــوة: فهـــو أب أميـــن فـــي عمله، وأبوته تشـــمل كل أحد من 
الرعيـــة، وهـــي نعمة تـــزداد مع األيام.
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المراقب عن ُبعد يرى قداســـة البابا 
األنبـــا تواضـــروس - منذ جاء مختـــاًرا من 
هللا للكرســـي المرقســـي خليفـــة للقديـــس مـــار 
مرقس اإلنجيلي - قد قّرر من اليوم األول 

أن يعمـــل على محورين: 

أولهمـــا أن يهتم بـــدوام ترتيب البيت 
مـــن الداخـــل، وذلـــك مـــن خـــالل مجموعـــة 
مـــة للعمـــل الكنســـي  اللوائـــح والقوانيـــن الُمنظِّ
بجميـــع  وااللتقـــاء  والخـــارج،  مصـــر  فـــي 
شـــرائح الشـــعب للتعـــرُّف علـــى احتياجاتهم. 

كبيـــرة  مســـيرة  يقـــود  أنـــه  وثانيهمـــا 
القبطيـــة  الكنيســـة  انفتـــاح  ســـبيل  فـــي 
قداســـته  يســـميها  كمـــا  أو  األرثوذكســـية، 
العالـــم  دائًمـــا »الكنيســـة المصريـــة« علـــى 
كله، ونشـــر نســـكها وعطرهـــا وفضائلها في 
جميـــع أرجاء العالم، ويؤكد قداســـته في كل 
مناســـبة أن الكنيســـة القبطيـــة هـــي األمـــل 
لكثيـــر مـــن كنائـــس العالـــم، وفـــي كل مكان 
يذهـــب إليـــه يحمـــل كنيســـة مصـــر ووطنـــه 
مصـــر جنًبـــا إلـــى جنـــب، يقدمهمـــا للعالـــم 
بكثيـــر مـــن الفخـــر وبشـــرح عـــذب ُمســـَهب. 
وشـــهر بعد آخر ُتضاف إيبارشـــيات جديدة 
للكرازة المرقســـية، آخرها خمس إيبارشـــيات 
جديـــدة فـــي أوروبـــا وأمريـــكا فـــي مـــرة واحدة 
هذا األســـبوع. وال يمّل قداســـته من أن يرّدد 
أنـــه مـــن الضـــروري أن ينفتـــح القلـــب علـــى 
ـــك باإليمـــان  الجميـــع بـــال حـــدود، وأن التمسُّ
والحفـــاظ علـــى العقيـــدة ال يمنـــع مطلًقـــا من 
المشـــاركة الوجدانيـــة والمشـــروعات القومية 
والعمل التنموي. وأّكد قداسته في السيمينار 
األخيـــر هـــذا األســـبوع علـــى ضـــرورة تقديـــم 
طقوســـنا وألحاننـــا الجميلـــة للعالـــم كلـــه مـــن 
خـــالل الميديا وال ســـيما القنـــوات الفضائية. 
ويشـــجع الكثيـــر مـــن اآلبـــاء األســـاقفة على 
زيارة كنائســـنا بالخارج حتى يســـتمر تواصل 

أبنائنـــا هنـــاك مـــع الكنيســـة األم.

اليـــوم، وبعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات علـــى 
جلوســـه علـــى الكرســـي البابـــوي، لعل قداســـته 
كان يؤثـــر أن يكمـــل حياتـــه في قاليته بالدير، 
أو حتـــى فـــي تلـــك البقعـــة البيضـــاء بإيبارشـــية 
البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، وأن 
يواصـــل إبداعاتـــه في الفنون الكتابيـــة والطفولة؛ 
ولكـــن هللا اختـــاره ليتعـــب أكثر ولتتســـع خدمته، إذ 
ال يمكـــن أن يوضـــع الســـراج تحت المكيال بـــل فوق المنارة 

ليضـــيء لـــكل من فـــي البيت.

حتـــى إن كثيريـــن تعجبـــوا بشـــدة عنـــد التعـــرُّف علـــى 
قداســـته أثنـــاء الترشـــيحات البابويـــة، وُبِهتوا من حكمته واتســـاع قلبه 
وأفقه وُبعد رؤيته، وتســـاءلوا متعجبين: أين كان هذا األب مختفًيا؟ 
ولمـــاذا آثـــر أاّل يعرفـــه الكثيرون؟ ولكـــن هللا كان يعّده لعمل كبير ال 
يمكـــن ألحـــد القيـــام بـــه إاّل إذا كان بهـــذه اإلمكانيـــات، كان هللا يعده 

لهذه الرســـالة السامية.

ولعل أول وصف لقداسته ممن سمعوه وتعاملوا معه ورّددوه 
بالتالـــي كثيـــًرا أنـــه: »أب تقي يخاف هللا«، وهـــو بالفعل هكذا: يتقي 
هللا وال يبغـــي إاّل مجـــده ومرضاتـــه. وأّمـــا الذيـــن يعاتبـــون قداســـته 
فـــي بعـــض اآلراء أو القـــرارات فهـــو يتفّهـــم عتابهـــم، ولكنـــه يمضـــي 
خـــالل مســـيرته بمبـــدأ »إنـــي معنـــي بـــأن أفعـــل ما يبنيهـــم وليس 
مـــا يرضيهـــم«، فليـــس كل مـــا يبني يرضـــي، وليس كل مـــا يرضي 
يبنـــي. كمـــا يتبـــع مبـــدًأ آخـــر وهـــو: »َلســـَت تعَلـــُم أنـــَت اآلَن مـــا أنـــا 

أصَنـــُع، ولكنـــَك ســـَتفَهُم فيمـــا َبعُد« )يـــو7:13(.

وقداســـته ال يتجاهـــل مـــا ُيقـــال وال مـــا ُينَشـــر، فهـــو متابـــع 
القنـــوات،  مـــن  العديـــد  مـــن خـــالل  الشـــعب  مـــع  جيـــد ومتواصـــل 
ولكنـــه ال يضـــع ســـالمه فـــي أفـــواه النـــاس، وال يضع ضميـــره كذلك 
علـــى ألســـنتهم. وهـــو محـــاور جيـــد يمتلـــك أدوات الحـــوار، ينصـــت 
ويســـتوعب بكثيـــر مـــن اللطـــف وطول األناة، ويشـــرح وهـــو يجيب، 
ولكنـــه مثـــل القديـــس يوحنـــا يشـــهد عنـــه الســـيد المســـيح أنـــه ليـــس 
»قصبـــة تحركهـــا الريـــح«، وال شـــك أنـــه يعانـــي كثيـــًرا فـــي ســـبيل 
تمهيـــد الطريـــق وتهيئـــة العقـــول، ويـــدرك جيـــًدا كيف يفكـــر الناس، 
وكيـــف تدفعهـــم الغيـــرة أحياًنـــا للتجـــاوز فـــي التعبيـــر، أّمـــا هـــو فإنه 

يتجـــاوز التعبيـــر منشـــغاًل بالجوهـــر.

في عيد جلوس قداســـته الســـعيد على كرســـي مار مرقس، 
يســـرنا أن نهنئـــه من كل القلب، فخورين بـــه أمام الجميع، الذين 
مـــن داخـــل والذيـــن مـــن خـــارج. ونشـــكره ألنـــه يحمـــل الـــكل في 
قلبـــه، ويحترم الجميع، ويشـــجع بكل قوتـــه، وال يكّف عن الصالة 
والطلبة ألجل الجميع. ونحن أيًضا وكما ســـلمتنا الكنيســـة نصلي 
فـــي كافـــة ليتوجياتنـــا: »حفًظـــا احفظـــه لنـــا ســـنين عـــّدة وأزمنة 

اًل رئاســـة الكهنوت، راعًيا شـــعبك...« ســـالمية مديدة، ُمكمِّ

كل سنة وقداستكم بكل خير وإلى منتهى األعوام...



منـــذ أعـــوام كثيـــرة، أكثـــر مـــن 20 ســـنة، عرفـــت قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، منذ 
أن كان أســـقًفا عاًمـــا، بـــل وقبـــل ذلـــك حيـــن كان راهًبـــا يخدم مـــع نيافة الحبـــر الجليل األنبا 
باخوميـــوس )حكيـــم الكنيســـة القبطيـــة( فـــي تلـــك الفترة، حيث شـــارك قداســـته، وخـــدم معنا 
فـــي المؤتمـــرات الصيفيـــة والشـــتوية، التـــي كانـــت تعقدهـــا أســـقفية الشـــباب ســـنوًيا، في بيت 
مارمرقـــس بالعجمـــي باإلســـكندرية. فقـــد كان مســـئول لجنـــة الطفولـــة فـــي مهرجـــان الكـــرازة 
المرقســـية، لمـــا يتميـــز بـــه قداســـاته مـــن حـــب خـــاص لألطفـــال وخدمتهـــم، إيماًنـــا منه بأن 
هـــذه هـــي “البراعـــم” التي ســـتفرز لنا مســـتقباًل زاهًرا للكنيســـة القبطية، في األجيـــال القادمة 
إن شـــاء هللا، باإلضافـــة إلـــى مـــا تميـــز بـــه قداســـته مـــن “ثالثيات”، كان يكتبهـــا في “مجلة 

أغصـــان”، التـــي تصدرهـــا أســـقفية الشـــباب، وقـــد ُنِشـــرت في كتـــب “ثالثيات”.
يملـــك قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي منـــذ بدايـــة خدمتـــه بالكنيســـة، رؤيـــا مســـتقبلية 
للكنيســـة فـــي مجاالتهـــا المتعـــددة: الرعويـــة - والتعليمية - والرهبانية – والمســـكونية – 
والوطنيـــة... وقـــد ظهـــر منهـــا المزيـــد فـــي لقاءاتـــه في المجمـــع المقدس، منـــذ االجتماع 

االول، وذلـــك مـــن أجـــل تطويـــر العمل الكنســـي، خدمـــًة للمســـيح والكنيســـة والوطن.
ثـــم جـــاء االختيـــار اإللهـــي، فـــي قـــداس القرعـــة الهيكليـــة، اســـتجابة لصلـــوات وأصوام 
الشـــعب القبطي في كل أنحاء العالم، وقيادات الكنيســـة كلها. لذلك تعتبر الكنيســـة إن يوم 
18 نوفمبـــر يـــوم تاريخي في تاريخ الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية وفـــي تاريخ مصر، 
حيـــث تـــم فـــي هـــذا اليـــوم جلوس قداســـة البابـــا تواضروس الثانـــي، بابــــــــــا لإلسكندريـــــــــة، 
بطريـــرًكا للكـــرازة المرقســـية فـــي مصـــر وبالد المهجر وأفريقيا، علـــــــــى كرســــــــــي مار مرقس 
الرسول، ليكون البابا رقــــــــــــــــــم 118 فـــــــــــــــــــي سلسلة البطاركة، خلفاء مار مرقس الرسول.. 

عمـــــل قداســــــــــــــة البابـــــا منذ أن أعتلى كرســـــي مارمرقــــس في كثيــــــر من المجاالت منها:
1- بــــــــــرز دوره الوطنـــي خـــالل ثـــورة 30 يونيـــــــو ومن خالل مواقفــــــــــه الوطنيـــــــــة 
داخــــــــل مصر وفي المحافــــــــــــل الدوليـــــــــــة. وكذلك عالقاتــــــــــه الطيبة مـــــــــع رؤســـاء 
مصـــــــــــر، بداية من المستشار عدلـــــــي منصور ثـــــــــم الرئيــــــــــس عبــــــــد الفتــاح السيسي. 

كمـــا التقـــى بكثيـــر مـــن الرؤســــاء واألمـــراء على مســـتوى العالم.
2- العالقــــــــــــــــــات المسكونيــــــــــــة والوحـــدة المســـيحية: تفعيـــل العالقـــة والحـــوارات 
الالهوتيـــة بيـــن كنيســـتنا وبقيـــة الكنائـــس، وأجـــرى الكثيـــر مـــن اللقـــاءات والزيـــارات مـــع 
رؤساء تلك الكنائس في مصــــر والخـــــــــارج. إن قداسة البابا يتسم بصدر واسع، وقلـــــــــــب 
محـــب، بـــه يتعامـــــــــــل مـــع كل الطوائـــف المســـيحية مـــن حولنـــا، ففـــي النهايـــة نحـــن جميًعـــا 
للمســـيح. وقداســـته يدعـــم الحـــوارات الالهوتيـــة التـــي بدأهـــا مثلـــث الرحمات قداســـة البابا 
شـــنوده الثالث، مع إخوتنـــا الروم االرثوذكس، والكاثوليك، واإلنجيليين، واألســـقفيين... 
حتـــى نناقـــش أّيـــة خالفـــات عقائديـــة فـــي روح المحبـــة والموضوعيـــة، بغيـــة الوصــــــــــول إلى 

الوحــــــــــــدة الكنسيــــــــــــة الُمرتجـــــــــــــــــاة والشركة الكاملة.
3- التفاعـــل المجتمعـــي: فقداســـة البابـــا يـــدرس بعمـــق كل مـــا في المجتمـــع المصري 
مـــن ظواهـــر ومســـتجدات، ويتفاعـــل أيًضا مـــع كل هذا، حتـــى نصـــل جميًعا - مســـلمين 
ومســـيحيين - إلى وطن هادئ مســـالم، ينمو بالمحبة، وينبذ العنف واالنقســـام، وإنني أثق 
أن لـــدى قداســـته الحكمـــة االلهيـــة التـــي ســـتطفئ أّيـــة فتنـــة طائفيـــة، إذا حدثـــت ال قدر هللا، 

تحتفـــل الكنيســـة القبطيــــــــــــــة األرثوذكسيــــــــــــة يـــوم 18 نوفمبـــر بعيـــد جلـــــــــوس قداســـته 
الخامـــس علـــى كرســـي مـــار مرقـــس الرســـول. والتســـاؤل الـــذي أردت أن أستفســـر عنـــه هو 
نفـــس الســـؤال الـــذي ســـأله الســـيد المســـيح لتالميذه : مـــاذا يقول الناس عنـــي؟؟ وتخيلت أن 
قداســـة البابا يتســـاءل نفس الســـؤال، كيف نراه؟ ما منهجه؟ ما أهم ما يتميز به من ســـمات 

وصفـــات؟ مـــاذا رأينـــا بأعيننـــا؟ ومـــاذا ســـمعنا بآذاننا خالل خمس ســـنوات؟
قداســـته جـــاءت بـــه القرعـــة الهيكلية يوم 2012/11/4 )يوم عيد ميالده(، في وســـط 
مشـــاعر غامـــرة بالفـــرح والبهجـــة، هديـــة الســـماء، فـــي وقـــت صعـــب تمـــر بـــه البـــالد وقتئذ، 
باالضافـــة إلـــى مشـــاعر التوتـــر والقلـــق بيـــن أبنـــاء الكنيســـة بعد نياحة قداســـة البابا شـــنوده 
الثالـــث. وكان الجميـــع ينظـــرون إلـــى الســـماء، بـــكل قلوبهم، وفجـــأة يعلن المايســـترو الرائع 
)الـــذي قيـــل عنـــه »البطريـــرك الذي لـــم يحمل رقًما 118/117(، نيافـــة الحبر الجليل األنبا 
باخوميـــوس مطـــران البحيـــرة والقائمقام، أعلن نيافته االســـم الـــذي دعاه الروح القدس، وكأننا 
ســـُتَك.  رتُـــَك في الَبطِن َعَرفتُـــَك، وَقبَلما خرجَت ِمَن الرَِّحِم َقدَّ نســـمع نبـــوءة إرميـــا »َقبَلمـــا َصوَّ

ـــعوِب« )إرميا5:1(. َجَعلتُـــَك َنبيًّا للشُّ
ماذا رأينا في قداسته؟

+ إنـــه صاحـــب رؤيـــة عصريـــة شـــاملة ومتكاملـــة، يمتلـــك ذهًنـــا يميـــل إلـــى التنظيـــم 
الدقيـــق العلمـــي، ويتضـــح ذلـــك مـــن إعـــداد اللوائـــح التنظيميـــة التـــي تســـبق أي عمـــل فـــي 
الكـــرازة، ويؤمـــن بقـــدرات الجميـــع، لذلـــك فهـــو يفـــّوض العديـــد مـــن المســـئوليات لمـــن لديـــه 
الكفـــاءة لهـــذا األداء إيماًنـــا بالعمل الفريقي، انطالًقا من أن كنيســـتنا هي جماعة المؤمنين.

+ صاحـــب رؤيـــة لمنهـــج جديـــد ومتطـــور، حيـــث غاصـــت تأمالته حـــول الفنـــون الكتابية 
للكتـــاب المقـــدس، وأوضـــح قداســـته مؤكـــًدا أن الكتـــاب المقـــدس أعظـــم وثيقة جمالية فـــي العالم، 
مقدًمـــا نمـــاذج مـــن هـــذه الفنـــون الجماليـــة )المرئيـــة والســـمعية والملموســـة(، ونمـــاذج قصصيـــة 
تاريخيـــة، والفنـــون األدبيـــة والتشـــريعية والنبـــواءات وفـــن الشـــعر وفـــن الحكـــم وفـــن الرســـائل وفن 

ًحـــا عظمـــة الكتـــاب المقـــدس. اآليـــات... ُموضِّ
+ يمتلك قدرة خيالية فائقة تســـهم في تجّول الســـامعين معه من األماكن إلى األحداث. 
فـــإذا كتـــب فهـــو يكتـــب بمـــداد حبـــه وهيامـــه بالكنيســـة، محلِّـــًل، ومفكـــًرا ومبدًعـــا، تشـــعر بـــأن 
قداســـته غـــواص ماهـــر، باحـــث عـــن الآللـــئ في أعمـــاق البحـــار، ورافض أن يجلس اإلنســـان 

فقـــط على رمال الشـــاطئ.
+ لديـــه حـــّس وطنـــي نادر، نشـــاهده في كافة المواقف الوطنيـــة، بقوله: إن العالم كله في 
يد هللا، أّما مصر فهي في قلبه«، مؤكدا أن الكنيســـة المصرية كنيســـة وطنية بالدرجة األولى، 
دورهـــا روحـــي أواًل، واجتماعـــي ثانًيـــا، وعليهـــا ممارســـة الـــدور الروحـــي واالجتماعـــي والوطنـــي 
باســـتمرار، ويقول ألبنائه أقباط المهجر: »اوعوا تنســـوا مصر، فأنتم مصريون محبون لمصر، 

وعالقتكـــم رائعـــة بالوطـــن، وننظـــر لما تحققونه من نجاح فـــي الخارج بفخر«.
+ يمتلـــك ســـمات شـــخصية وهبهـــا لـــه هللا مّكنتـــه مـــن قيـــادة كنيســـتنا القبطيـــة المصريـــة 
بكفـــاءة واضحـــة. قداســـته كمـــا نـــرى جميعـــا يتســـم باالتـــزان إلى أبعـــد الحدود، مثقـــف، كارز، 
بشوش، واضح، منصت جيًدا، متحدث بارع، بسيط، ودود، يميل إلى المصداقية والشفافية، 

جـــازم وحـــارس أميـــن على ثوابت اإليمان المســـيحي األرثوذكســـي.
الـــرب يحفـــظ لنـــا وعلينـــا حياة قداســـتكم، وإله الســـماء يثّبتكم على كرســـيكم ســـنين عديدة 

وأزمنـــة ســـالمية مديدة، وإلى منتهـــى األعوام...

بل أنه ســـيمضي من مســـتوى منع الخصومات إلى مســـتوى 
التعـــاون اإليجابـــي الخـــاّلق، من أجل رفعة مصرنـــا العزيزة.

4- مـــن الناحيـــة اإلداريـــة: حيـــث قام قداســـة البابـــا بإعداد 
مة للخدمة والعمل الكنســـي، مثل:  مجموعـــة مـــن اللوائح الُمنظِّ
الرسامات الكهنوتية - التربية الكنسية- لجان الكنائس – دليل 

الرهبنة القبطيـــة وإدارة الحياة الديرية.
واألحـــوال  البابـــا  انتخـــاب  لوائـــح  تعديـــل  كذلـــك   -5
الشـــخصية وأديـــرة الرهبنة بناء على وعود ســـابقة. وإعادة 

هيكلـــة المجلـــس اإلكليريكـــي.
6- تعييـــن نائـــب بابـــوي فـــي أوروبـــا وامريـــكا الشـــمالية، 

واالعتـــراف بعـــدد مـــن األديرة فـــي مصـــر والخارج.
7- االعتـــراف بقداســـة البابـــا كيرلس الســـادس وكذلك 
س اإلكليريكية ومدارس  األرشـــيدياكون حبيب جرجس، مؤسِّ

التربية الكنســـية.
8- أّمـــا فـــي مجـــال رســـامة األســـاقفة والكهنـــة، فقـــام 
لتغطيـــة  األســـاقفة  عشـــرات  برســـامات  البابـــا  قداســـة 
احتياجات اإليبارشـــيات، بلغ عددهم حتى اآلن 39 أسقًفا، 
وقام بتجليس بعض األســـاقفة العمومين، ورســـامة ســـتة 
مـــن األســـاقفة فـــي رتبة مطـــران. كما أســـس إيبارشـــيات 
جديـــدة في مصـــر والخارج ومنهـــا: الـــوادي الجديد، وتقســـم 
إيبارشـــية الجيـــزة إلـــى خمـــس إيبارشـــيات، وفـــي الخـــارج فـــي 
كنـــدا ايبارشـــية مسيســـاجا، وفـــي أمريـــكا إيبارشـــيتي نـــورث 
كارولينـــا ونيويـــوك، وفـــي أوروبـــا اليونـــان، وجنـــوب فرنســـا، 
باريـــس، وألمانيـــا والمجـــر ووســـط أوروبـــا... باإلضافـــة إلى 
رســـامة عدد كبير مـــن اآلباء الكهنة والرهبـــان والراهبات.
9- وفـــي مجـــال التعليم: اهتم قداســـة البابا بإعادة هيكلة 
الكليـــة اإلكليريكية، ومعهدي الدراســـات القبطية والرعاية، 
وفـــي الســـياق نفســـه، أقام مشـــروعي: “األلـــف معلم قبطي”، 

و“قائد أرثوذكســـي مؤثر وفّعال”. 
10- التقـــى قداســـته بمجموعـــات كثيـــرة مـــن األطفـــال 
والشـــباب مـــن إيبارشـــيات متعـــددة فـــي الداخـــل والخارج، 

وتحـــاور معهـــم ورد علـــى أســـئلتهم.
11- قـــام بزيـــارات رعويـــة كثيـــرة للخـــارج منها: النمســـا 
وألمانيـــا والنرويـــج وفلنـــدا والمجـــر والســـويد وإيطاليـــا وانجلترا 
وأيرلنـــدا واليونـــان وأرمينيـــا واليابـــان وأمريكا وكندا وأســـتراليا، 

باإلضافـــة الـــى إثيوبيـــا والكويـــت ودول الخليـــج.
فـــي  مرتيـــن  المقـــدس  الميـــرون  بإعـــداد  قـــام   -12

و2017.  2014
إنهـــا حياة حافلة برعاية مباركـــة، وإنجازات كثيرة. حفظ 
هللا قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي بيمينـــه الحارســـة، 
ومـــأه بروحـــه القدوس، لخير الكنيســـة المقدســـة آمين.
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كـــــان مــــن الممكــــن 
أن يعيـــــــــــش اإلنســــــــــــان 
ال  كاملـــــــة،  ســـهولة  فـــي 
. ولكـــن فـــي هذا،  يتعرض لخطية، وال لتجربة  
ال يظهـــر عمق اإلنســـان، وال ُيعَرف معدنه. فســـمح 
هللا بالتجـــارب، تعـــرض لهـــا كل القديســـين، وأخـــذوا 

منهـــا خبـــرات روحية. 
آدم كان يعيـــش مـــع الـــرب فـــي الجنـــة فـــي حياة 
البـــر، ولكـــن كان البـــد إلرادتـــه أن ُتختبـــر، هـــل يثبت 
مـــرارة  وذاق  وســـقط.  آدم  وُاخُتِبـــر  ال.  أم  البـــر  فـــي 
الخطيـــة، والبعـــد عـــن هللا. وكانـــت هـــذه هـــي الخبـــرة 
األولـــى لنتائـــج الخطيـــة. ومـــع ذلك أخـــذ آدم بركة من 
هـــذه التجربـــة، إذ أن طبيعته بعـــد الفداء وبعد القيامة، 
ســـتكون أفضـــل، طبيعـــة نورانيـــة روحانيـــة، تلبس البر 

وال تســـقط..
ولم نســـمع عن آدم – بعد ســـقطته – أنه ســـقط 

أخرى. مرة 
كل تجربـــة لهـــا بركاتهـــا وخبراتهـــا، ولوال ذلك 
ما ســـمح هللا بها. المهم أن يتحســـس اإلنسان هذه 

ويغتنمها.. البركات 
عـــاش داود النبـــي في أول حياته عيشـــة هادئة، 
والقيثـــار  بالمزمـــار  والتأمـــل،  والترتيـــل  الصـــالة  فـــي 
داود  نقـــاوة  تكـــن  ولـــم  هنـــا  وإلـــى  أوتـــار..  والعشـــرة 
قـــد ُاخُتِبـــرت بعـــد. وكانـــت خبراتـــه الروحيـــة محـــدودة 
فـــي نطـــاق معيـــن. ثـــم ُاخُتِبـــر وســـقط. وفي ســـقوطه 
عـــرف ضعـــف طبيعتـــه، ودخل في حياة االنســـحاق 
والدمـــوع، وفـــي حياة المذلة، وشـــعر أنه فـــي الموازين 
إلـــى فـــوق. صـــارت دموعـــه لـــه طعاًمـــا نهـــاًرا وليـــاًل. 
واســـتفاد تواضًعـــا ووداعـــة. وفـــي اتضاع قلبـــه ارتفعت 
حياتـــه روحًيـــا.. وظهـــر تواضعه حينما شـــتمه شـــمعى 
بـــن جيـــرا، وهـــو ملك، شـــتائم جارحة. فقـــال: »هللا قال 
لهذا اإلنســـان اشـــتم داود«.. ولم نســـمع أن داود كرر 

تلـــك الخطيـــة مـــرة أخـــرى، ألنـــه ذاق مذلتهـــا.
كثيًرا ما يرى هللا أن أجمل ما يكتســـبه اإلنســـان 
لـــه بالســـقوط لكيمـــا يتضـــع  هـــو االتضـــاع، فيســـمح 

ويعـــرف ضعفه.
وإذ يعـــرف اإلنســـان ضعفـــه، يدخل فـــي حياة 

االحتـــراس والتدقيق.
يعرف ضعفه، ويعرف أن الخطية »قد طرحت 
فيحتـــرس  أقويـــاء«،  قتالهـــا  وكل  جرحـــى،  كثيريـــن 
ويدقـــق، ويبعـــد عن العثرة، وعن كل مصادر الخطية. 

وباالتضـــاع واالحتـــراس يتنقـــى قلبه.
القديـــس تـــادرس أخطـــأ إذ َقبـــل الرئاســـة أثنـــاء 
مـــرض معلمـــه القديـــس باخوميـــوس، فعزلـــه أبـــوه من 
قلبـــه، وشـــعر  كل مســـئولياته.. وفـــي عزلـــه اتضـــع 
بدونـــه..  حســـًنا  ســـيًرا  تســـير  الديـــر  أمـــور  كل  أن 
تـــادرس  قـــال عنـــه القديـــس باخوميـــوس »إن  وكمـــا 
اســـتفاد روحًيا في ســـنتي عزله وحبســـه أضعاف مما 

اســـتفاده كل حياتـــه«.
فـــي كل مـــا يحـــدث لـــك، حـــاول أن تســـتفيد 
روحًيـــا، وأن تنمـــو، وتـــزداد معرفـــة بـــاهلل، وتـــزداد 
معرفـــة بنفســـك، وتـــزداد معرفـــة بالطريـــق الروحي، 
وبحـــروب الشـــياطين وحيلتهـــم، وطـــرق مقاومتهم، 

وتـــزداد اتضاًعـــا وانســـحاق قلـــب.
ولنأخـــذ بطـــرس الرســـول كمثـــال: قبـــل االختبار 
كان يظـــن فـــي نفســـه أنه شـــيء »لـــو أنكـــرك الجميع، 
ال أنكـــرك أنـــا... ولـــو أدى األمـــر أن أمـــوت معك«.. 
شـــعور بالـــذات، بالقـــوة، باألفضليـــة علـــى اآلخريـــن. 
شـــعور أنـــه قـــادر علـــى االنتصـــار بنفســـه، بإرادتـــه، 
بنقاوتـــه الشـــخصية.. ودخـــل بطـــرس التجربـــة وســـقط 

وأنكـــر، وعـــرف ضعفـــه، وبكـــى بـــكاًءا مـــًرا، وغســـله 
البـــكاء مـــن الشـــعور بالـــذات والشـــعور باألفضليـــة.

كثيـــر مـــن التجـــارب يرســـلها لنا الـــرب لكي 
نعـــرف ضعفنـــا. إذ قبـــل التجربـــة ال يكـــون اإلنســـان 
فـــي  الـــرب  فيدخلـــه  لقدراتـــه،  وال  لنفســـه،  فاهًمـــا 

العملـــي.. النطـــاق 
بالتجارب، ســـتعرف أن نقاوتك الحاضرة وعدم 
ســـقوطك، إنمـــا ســـببه النعمـــة الحافظة لـــك، وليس 

الشخصية. قوتك 
ليـــس الســـبب قدرتـــك علـــى المقاومـــة. فلـــوال أن 
يميـــن الـــرب تســـندك، لشـــابهت الهابطيـــن فـــي الجب. 
وإن ظننـــت أنـــك قـــد وصلـــت إلـــى درجـــة معينـــة، أو 
أن خطيـــة مـــا ال تقـــدر عليـــك، تكـــون جاهاًل بنفســـك، 

وجاهـــاًل بالخطيـــة وبالشـــيطان.
وهللا يقـــول لـــك »ال تغتـــر بنفســـك«. ثـــم يرفـــع 
يـــده عنـــك، وتضغـــط عليـــك خطيـــة بســـيطة فتســـقط، 
المشـــاة  مـــع  جريـــت  قـــد  كنـــت  »إن  لـــك  ويقـــول 
اتضـــع،  الخيـــل؟!«.  تبـــاري  إذن  كيـــف  فأتعبـــوك، 

نفســـك. يحفـــظ  فالتواضـــع 
كثيـــر مـــن الخطايـــا لـــم تقـــع فيهـــا، ألنـــك لم 

ب بهـــا بعد.. ُتجـــرَّ
بـــت ونجحت«.. أقول  تقـــول: »بـــل أنا قـــد ُجرِّ
أو  وبعنـــف.  بشـــدة  ُتجـــرَّب  لـــم  أنـــك  »جائـــز  لـــك: 
بـــت بشـــدة، ولكـــن هللا  مـــن الجائـــز أن تكـــون قـــد ُجرِّ

عنك«. حـــارب 
كل الذيـــن ُجرِّبوا، أخذوا خبرة  روحية، وفهموا 
الحيـــاة أكثر مـــن غيرهم. وصاروا أكثـــر عطًفا على 

يسقطون. الذين 
يعقـــوب أبـــو اآلبـــاء كان وديًعـــا وهادًئـــا وطيًبـــا، 
وقـــد أحبـــه هللا قبـــل أن يولـــد. ودخل التجربة، وســـقط: 

خـــدع أبـــاه وكـــذب. ثـــم دخل فـــي خبـــرة أخرى.
جـــرب عقوبـــة هللا، وجـــرب معهـــا محبـــة هللا 

بالعقوبـــة.. ممزوجـــة 
جـــرب التشـــريد والخـــوف والهـــرب وخـــداع خالـــه 
البـــان لـــه، وخـــداع أوالده لـــه، وجرب الدمـــوع والحزن، 
ورديـــة.  قليلـــة  األرض  علـــى  غربتـــي  »أيـــام  وقـــال 
ووســـط هـــذه التأديبـــات جـــرب محبـــة هللا الـــذي يظهـــر 
لـــه، ويمنحـــه البركـــة والمواعيـــد، ويصارعـــه ويقويـــه، 
ويحفظـــه ويـــرده إلـــى تلـــك األرض، هللا الـــذي تقولـــون 

لـــه فـــي الترتيلة:
يا قوًيا ممسًكا بالسوط في

كّفه والحب يدمي مدمعك
لـــم يجرب هللا فقط في حـــالوة حبه، إنما أيًضا 
فـــي حالوة عقوبتـــه.. كيف أن هللا يضـــرب وهو في 
عمـــق الحب. كيف يجرح ويعصـــب، ويمنع ويمنح.

أوالد هللا، كلمـــا يدخلـــون التجـــارب، يختبرون 
هللا، ويذوقـــون حالوتـــه، ويرون يـــد هللا في األحداث 

الشدة. وفي 
الذيـــن اختبـــروا الضيقـــة فقـــط، ولـــم يختبروا 
المعونـــة اإللهية، هـــم قوم لم يفتحـــوا عيونهم جيًدا 

لكي يبصـــروا هللا.
مثـــل جيحـــزي: رأى قـــوات األعداء فقط، ولم يَر 
المعونـــة اإللهية. فصرخ أليشـــع مـــن أجله قائاًل »افتح 
يـــا رب عينـــي الغـــالم، ليـــرى أن الذين معنـــا أكثر من 

علينا«. الذين 
الضيقـــة موجـــودة، والمعونـــة اإللهيـــة موجـــودة. 
جنـــود األعـــداء، وجنـــود الرب، البحـــر األحمر وعصا 
عنايتـــه  بـــكل  والـــرب  قوتـــه،  بـــكل  العـــدو  موســـى. 
وحمايتـــه. يـــد هللا تعمـــل فـــي هـــدوء وســـط الضيقـــات.

مـــا أعجـــب خبـــــــــرة »الـــرب يقاتــــــــل عنكم 
تصمتون«! وأنتـــم 

أنـــا يـــا رب ال أملـــك قـــوة للدفـــاع. أنـــا أضعـــف 
مـــن أن أقاتـــل أصغرهـــم. كثيـــرون يقولـــون لـــي ليـــس 
لـــه خـــالص بإلهـــه. ومـــع ذلـــك ســـأقف وأنظر خالص 
الـــرب.. وكيـــف ذلـــك؟ »مـــن أجـــل شـــقاء المســـاكين 
وتنهـــد البائســـين، اآلن أقـــوم – يقـــول الـــرب – أصنـــع 
الـــرب اإللـــه،  أيهـــا  الخـــالص عالنيـــة«. نعـــم! »قـــم 
وليتبـــدد جميـــع أعدائـــك، وليهـــرب من قـــدام وجهك كل 

مبغضـــي اســـمك القـــدوس«.
الذيـــن دخلوا الضيقة اختبـــروك والذي ال يريد 
الضيقة، ال يريد أن يختبرك وال أن يذوق حالوتك!!

هـــات يـــا رب الضيقـــة. نعم »في العالم ســـيكون 
لكـــم ضيـــق، ولكـــن ثقوا أنا قد غلبت العالم« وســـأغلبه 

يحاربكم.. كلما 
مبارك أنت يا رب.. ســـنقف وننتظر خالصك. 
وســـيغني المالئكـــة »قـــد غلـــب األســـد الخـــارج من 

ســـبط يهوذا«، الـــذي هو أنت.
النـــار  آتـــون  فـــي  ُألُقـــوا  فتيـــة  الثالثـــة  أن  لـــوال 
الُمحّمـــى، مـــا كانـــوا قـــد رأوا الـــرب يتمشـــى معهـــم، وال 
يســـمح لقـــوة النـــار أن تؤذيهـــم، إنها خبـــرة، أن تجرب 
الـــرب ماشـــًيا معـــك وســـط النـــار.. الملـــك وجنـــوده 
النـــار  إلـــه  ولكـــن  حطًبـــا،  ويزيدونهـــا  النـــار  يوقـــدون 
والحطـــب، إلـــه الملـــك والجنود، يمشـــي معـــك ويضبط 
طبيعـــة النـــار. كمـــا أن طبيعـــة النـــار لـــم تقـــَو علـــى 
الثالثة فتية، كذلك الطبيعة الوحشـــية التي لألســـود لم 

تقـــَو علـــى دانيـــال.. ومـــاذا أيًضـــا؟
خبـــرة روحية أخـــرى جربها يوســـف الصديق، 
ل الشـــر  كيـــف يســـمح هللا للشـــر أن يعمـــل، ثم يحوِّ

إلـــى خير.
الســـجن،  تجربـــة  فـــي  الصديـــق  يوســـف  دخـــل 
وتجربـــة العبوديـــة، وتجربـــة خيانـــة إخوتـــه لـــه، وتجبـــة 
غـــدر امـــرأة ســـيده بـــه.. ثـــم اختبـــر كيف تدخـــل يد هللا 

فـــي األحـــداث، فيتحـــول الشـــر إلـــى خيـــر.
أثنـــاء  هللا  عالـــه  كيـــف  اختبـــر  النبـــي،  إيليـــا 
يومـــه،  بطعـــام  لـــه  يأتـــي  بغـــراب  عالـــه  المجاعـــة.. 
وعالـــه بأرملـــة ال تملـــك ســـوى حفنة مـــن دقيق، وقليل 
مـــن الزيـــت.. ليـــس بالغنـــى وال بالقـــوة ولكـــن بيـــد هللا 
العاملـــة، لئـــال يظن أن الذراع البشـــري هو الذي أنقذه 

فـــي وقـــت المجاعـــة..
شـــبيه بهـــذا الوضـــع مـــا فعله هللا مع القديســـين 
إلـــى  هللا  ووقـــف  باطلـــة،  اتهامـــات  ُاُتِهمـــوا  الـــذي 
أثناســـيوس  كالقديـــس  براءتهـــم.  وأظهـــر  جوارهـــم 
هللا  دافـــع  الكبيـــر،  مقـــار  أّبـــا  والقديـــس  الرســـولي، 

صامتـــون. وهـــم  عنهـــم، 
رأينـــا كيف اجتاز القديســـون خبرات الخطية، 
وخبـــرات الضيقـــة، وذاقـــوا عمـــل هللا معهـــم. هناك 
أمـــام األمـــر  الطاعـــة  أخـــرى، وهـــي خبـــرة  خبـــرة 

الصعـــب التنفيـــذ..
اجتاز إبراهيم أبو اآلباء هذه الخبرة، حينما قال 
لـــه الـــرب: »خـــذ ابنك، وحيـــدك، الذي تحبه، اســـحق، 
وقدمـــه لـــي محرقـــة علـــى الجبـــل الـــذي أريك إيـــاه«... 
أمـــر صعـــب، يبـــدو فـــوق الطبيعـــة، يبـــدو أصعب من 
دخـــول النـــار، ومـــن النـــزول إلى جب األســـود.. ولكن 
إبراهيـــم اجتـــازه بالطاعـــة وباإليمـــان، وجـــرب كيف أن 
هللا كان أحن منه على ابنه، وكيف رجع ابنه ســـالًما.

لذلك في كل طريقك مع الرب، قل له:
مـــا هـــي الخبـــرة الروحيـــة التـــي تريدنـــي يـــا 
رب أن أنالهـــا مـــن هـــذا األمـــر؟ أنا ســـأختبر الحياة 
معك، ســـأختبر الحلو والمر. ســـأختبر جبل التجلي، 
وبستان جثســـيماني، وجبل الجلجثة.. سأختبر جب 
األســـود، وســـجن يوســـف، ونـــار اآلتـــون، وجـــوف 
الحـــوت.. ومن كل ذلك ســـأخرج بخبرة روحية معك.
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جملة الكرازة - 17 نوفمرب 2017

عظة األربعاء 8 نوفمبر 2017م من كنيَسة األنبا أنطونيوس بالمقر البابوي باألنبا رويس

كلمـــة امتحـــان كلمـــة معروفة للكبيـــر والصغير، 
وقـــد تبعـــث علـــى شـــكل مـــن أشـــكال الخـــوف، ولكـــن 
الحيـــاة ال تخلـــوا مـــن االمتحانـــات، فاالمتحانـــات هـــي 
أفضـــل وســـيلة لتقييـــم اإلنســـان وتقييـــم حياتـــه وتقييـــم 
ســـلوكه. من خالل االمتحانات يختبر اإلنســـان مقدار 
معرفتـــه ومقـــدار اختبـــاره ومقدار تحصيلـــه، ومقدار ما 
عرفـــه ويســـتخدمه فـــي حياتـــه أو فـــي عملـــه أو فـــي 
مجـــاالت حياتـــه، وهـــذه االمتحانـــات هـــي مـــا نســـّميه 
»الخبـــرة«، واإلنســـان المختبـــر اجتـــاز امتحانات كثيرة 
في حياته. كما أن االمتحانات تكشـــف جودة الشـــيء، 
وفـــي كل الصناعـــات فـــي العالـــم توجـــد أقســـام لفحص 
للمواصفـــات.  ومطابقتـــه  وصالحيتـــه  المنتـــج  جـــودة 

المعـــادن نختبرهـــا بالنـــار لنعـــرف مـــدى نقاوتهـــا. 
وأريـــد أن أذّكركـــم بمـــا قالـــه المرتـــل داود النبـــي 
اخَتَبرَتنـــي  قـــد   ، َربُّ »يـــا  مزمـــور 139:  بدايـــة  فـــي 
وَعَرفَتنـــي. أنـــَت َعَرفَت ُجلوســـي وقيامي. فِهمَت ِفكري 
ِمـــْن َبعيـــٍد« )آيـــة2،1(، وفيامـــت نهاية نفـــس المزمور 
يقول:»اخَتِبرنـــي يـــا هللُا واعـــِرْف َقلبـــي« )آيـــة32(، أي 
اجعـــل االختبـــار عمليـــة مســـتمرة. في البديـــاة قال »قد 
اختبرتنـــي« بصيغـــة الماضـــي، وهنا يقـــول: »اختبرني 
يـــا هللا«. تصـــوروا معـــي داود النبي بـــكل العظمة التي 
تعرفونهـــا عنـــه يقـــف أمـــام هللا ويقـــول لـــه: »اخَتِبرنـــي 
أفـــكاري«،  واعـــِرْف  امَتِحّنـــي  َقلبـــي.  واعـــِرْف  هللُا  يـــا 
انظـــروا مقـــدار تدقيقـــه فـــي حياتـــه الروحيـــة فـــي قولـــه 
هلل: »وانُظـــْر إْن كاَن فـــيَّ َطريـــٌق باِطٌل، واهِدني َطريًقا 

أبديًّـــا« )آيـــة 24(.
وأريـــد أن أحـــدد خمســـة مجـــاالت تســـتطيع 

أن تمتحـــن فيهـــا ذاتـــك...
1- امتحن إيمانك

اإلنســـان  ســـلوك  يحـــددان  والعقيـــدة  اإليمـــان 
روحًيـــا، بـــل وســـلوكه فـــي الحيـــاة كلهـــا. حيـــن أقـــول: 
»أنـــا مســـيحي قبطـــي أرثوذكســـي« فهـــذه ليســـت مجرد 
بولـــس  يقـــول  كامـــل.  وانتمـــاء  واقـــع  لكنهـــا  كلمـــات، 
بـــوا أنُفَســـُكْم، هـــل أنتُـــْم فـــي اإليمـــاِن؟  الرســـول: »َجرِّ
يكـــون  أن  حـــذاِر  )2كـــو5:13(.  أنُفَســـُكْم«  امَتِحنـــوا 
إيمانـــك شـــفهًيا أو نظرًيـــا أو مـــا هـــو مكتوب فـــي الرقم 
القومـــي... امتحـــن نفســـك فـــي هـــذا اإليمـــان. أحياًنـــا 
يفتـــرض اإلنســـان أن اإليمـــان هـــو مجـــرد االعتـــراف 
باســـم المســـيح، أو مجـــرد لحظـــة! اإليمـــان حيـــاة... 
هـــل إيمانـــك بالمســـيح هـــو محـــور حياتـــك كلهـــا؟ هـــل 
إيمانـــك بالمســـيح يعنـــي أنـــه هـــو الســـيد للحيـــاة، وهـــو 
الحاكـــم لحياتـــك، وهـــو الذي يدير عمـــرك؟ هل إيمانك 

ـــم لحياتـــك؟  بالمســـيح هـــو الُمنظِّ
المتحـــان  خطـــوات  أضـــع  أن  الممكـــن  مـــن 

اإليمـــان: 
+ أواًل يجـــب أن يكـــون إيمانك صحيًحا بالتعاليم 
والعقائـــد التي تســـلمتها الكنيســـة عبـــر تاريخ طويل من 
ربنـــا يســـوع المســـيح، مـــروًرا بالتالميـــذ واآلباء الرســـل، 
وانتهـــاء بنهايـــة الدهـــور ومجـــيء ربنا يســـوع المســـيح. 
والـــذي يعّلـــم يجـــب أن يعّلـــم تعليًما صحيًحـــا، واأللفاظ 

والمصطلحـــات يجـــب أن تكون دقيقـــة للغاية. 
+ كمـــا أن اإليمـــان ليس مجرد الهوت، اإليمان 
يشـــمل: التعليـــم الصحيـــح، والحيـــاة الطاهـــرة. فليـــس 
إيمانـــك شـــكاًل، إيمانـــك فعـــل. وعـــن الحيـــاة الطاهـــرة 
ـــبابيَُّة فاهـــُرْب ِمنها،  ـــَهواُت الشَّ يقـــول الكتـــاب: »أّما الشَّ
ـــالَم« )2تي22:2(،  واتَبـــِع الِبرَّ واإليماَن والَمَحبََّة والسَّ
اهرب من الشـــهوات، واتبع البر الذي هو حياة التقوى 
والمخافـــة واإليمان والمحبة والســـالم؛ الحيـــاة الطاهرة. 
+ ليـــس اإليمـــان هـــذا فقـــط، اإليمـــان تترجمـــه 
فـــي االهتمـــام باآلخريـــن، ونســـّميه »اإليمـــاُن العاِمـــُل 
بولـــس:  القديـــس  لنـــا  ويقـــول  )غـــل6:5(.  بالَمَحبَّـــِة« 
ِتـــِه، وال ســـيَّما أهـــُل  »وإْن كاَن أَحـــٌد ال َيعَتنـــي بخاصَّ
َبيِتـــِه، فقـــد أنَكَر اإليماَن، وهو َشـــرٌّ ِمـــْن َغيِر المؤِمِن« 

)1تـــي8:5(! 

+ بـــال رياء، وأصعـــب ما يصل إليه اإلنســـان، 
ســـواء اإلنســـان العـــادي أو الخـــادم أو المســـئول، أن 
يكـــون مـــن الخـــارج له صـــوره التقوى ومـــن داخله ينكر 
قوتهـــا )2تـــي5:3(! ولهـــذا يقـــول القديس بولـــس »وأّما 
غاَيـــُة الَوصيَّـــِة فهـــي الَمَحبَُّة ِمْن َقلـــٍب طاِهٍر، وَضميٍر 

صاِلـــٍح، وإيمـــاٍن بال ريـــاٍء« )1تي5:1(. 
+ اإليمـــان النقـــي معنـــاه أن يحفـــظ اإلنســـان 
نفســـه مـــن أعمـــال الظلمـــة، أي أن إيمانـــك يجعلـــك 
ال تكـــذب، تتجنـــب األفكار أو النظـــرات أو الصداقات 
فـــي  يشـــترك  ال  القويـــم  اإليمـــان  فصاحـــب  الرديئـــة، 

أعمـــال الظلمـــة مهمـــا تكـــن صغيـــرة. 
2- امتحن الكالم الذي تسمعه

أكثر نشـــاط يعمله اإلنســـان كل يوم هو الكالم، 
 chatting ســـواء فًمـــا ألذن أو عن طريـــق المحادثات
مـــن خـــالل التليفون. »أَفَليَســـِت اأُلُذُن تمَتِحُن األقواَل، 
كما أنَّ الَحَنَك َيســـَتطِعُم َطعاَمُه؟« )أي11:12(. هل 
تعـــرف أذنـــك أن تميـــز؟ هـــل عنـــدك القـــدرة أن تحفـــظ 
أذنيـــك مـــن الوشـــايات؟ انتبـــه من اللســـان الواشـــي، وال 

تصـــدق كل ما تســـمعه. 
انتبـــه أيًضـــا ممن يتملقك، والتملق هو الجرعات 
الزائـــدة مـــن المديـــح، وهـــو أحـــد اآلفـــات الرديئـــة فـــي 
الخدمـــة. المديـــح فـــي حد ذاته جيـــد، ولكن إن زاد عن 
حـــده أصبـــح ضـــاًرا، لذلـــك احـــذر مـــن الـــذي يتملقـــك 
كأنهـــا لدغـــة حيـــة. هنـــاك مـــن يتغـــذي علـــى المديـــح 
ويبعـــد مجـــد المســـيح من قلبـــه، لذلك يقـــول لنا القديس 
بولـــس الرســـول: »أقـــوُل هذا لَئـــاّل َيخَدَعُكـــْم أَحٌد بكالٍم 

َمِلـــٍق« )كو4:2(. 
انتبـــه أيًضـــا من الخبثـــاء أو المخادعين، وهؤالء 
موجـــودون فـــي كل زمـــان وفـــي كل المجتمعات، لذلك 
أنصحـــك عندمـــا تقابـــل أي إنســـان ألي موضـــوع أن 
تصلـــي قبلهـــا، وارشـــم نفســـك بعالمـــة الصليـــب، وفـــي 
فتـــرات صمتـــك وهـــو يتكلـــم صـــلِّ وارفـــع قلبـــك لكـــي 

تســـتطيع أن تفـــرز الخبـــث والخـــداع. 
انتبـــه كذلك من اإلنســـان المجـــادل ألن روح هللا 
غيـــر موجـــود فيـــه، يتكلـــم كثيـــر ويمـــأل الهـــواء كالًمـــا، 
القديـــس  يســـّببون.  هـــؤالء  مثـــل  للجـــدال.  نهايـــة  وال 
بولـــس يقـــول لنـــا عبـــارة جميلـــة جـــًدا فـــي هـــذا الشـــأن: 
ـــخيَفُة اجَتِنبهـــا، عاِلًمـــا أنَّهـــا  »والُمباَحثـــاُت الَغبيَّـــُة والسَّ

تَولِّـــُد ُخصومـــاٍت« )2تـــي23:2(. 
3- امتحن العمل الذي تعمله 

يقول بولس الرسول: »لَيمَتِحْن ُكلُّ واِحٍد َعَملُه« 
)غـــل4:6(. هـــل عملـــك جيـــد؟ هـــل مـــن تعمـــل معهـــم 
صالحـــون؟ هـــل لعملـــك هـــدف حلـــو يبنـــي المجتمـــع؟ 
وكذلـــك خدمتـــك في الكنيســـة... هنـــاك قصة أن ثالثة 
كانـــوا يقطعـــون األحجـــار في الجبل، وســـألهم شـــخص 
عّمـــا يفعلـــون. أجـــاب األول غاضًبـــا: »أال تـــرى أننـــي 
أقطـــع الحجـــارة؟«، وقـــال الثانـــي: »أنا أقطـــع الحجارة 
قـــال  بنمـــا  أســـرتي«،  وأعـــول  عيشـــي  لقمـــة  ألكســـب 
الثالـــث: »أنـــا أقطـــع الحجـــارة ألشـــترك فـــي بنـــاء بيـــت 
هللا«. الثالثـــة عملـــوا نفـــس العمـــل، ولكـــن كل واحـــد 
كانـــت لـــه نظرتـــه الخاصـــة للعمـــل. هنـــاك مـــن يهمـــل 
وكأنـــه مغصـــوب علـــى العمل، بينما يوجـــد آخر يعمل 

بأريحيـــة وفرحـــة مهمـــا كان العمـــل صغيـــًرا. 
الذيـــن يبنـــون  أتأمـــل العمـــال  ذات مـــرة كنـــت 
العالـــم،  فـــي  المشـــهورة  الجامعـــات  مـــن  جامعـــة 
معظمهـــم كان تعليمهـــم محـــدوًدا، لكـــن هـــم الذين بنوا 
هـــذه الجامعـــة التـــي أعطـــت أرقـــى الشـــهادات وتخرج 
منها اآلالف. إن الســـبب في تعلم وتخرج العديد من 
هـــذه الجامعـــة هـــو العمـــال البســـطاء الذيـــن وضعـــوا 
حجـــًرا بجانـــب حجـــر وعملـــوا هـــذا الصـــرح، ولذلـــك 

ُيقال عــــــن الحيـــــــــــــاة: جيــــل 
يبنـــي، وجيل يجني. 

اإلنســــــان فــــي عملــــــه 
كان  مهمـــا  والعمـــل  األنـــاة،  وطـــول  األمانـــة  يحتـــاج 
صغيًرا فله قيمته، يقول الَمَثل: »مســـمار ينقذ حدوة«. 
4- امتحــــن نفســــــــــك قبــــــل ممارســــــة 

التناول سر 
مليئـــة  وكنائســـنا  أســـرارنا،  قمـــة  التنـــاول  ســـر 
بالقدســـات نشـــكر هللا، وأحياًنـــا تصلـــي الكنيســـة أكثـــر 
مـــن قـــداس فـــي اليـــوم الواحـــد، وفـــي مواعيـــد مختلفـــة، 
المهـــم أن التنـــاول متـــاح ألي إنســـان فـــي أي وقـــت. 
ولكـــن هـــل تتقـــدم للتنـــاول وأنـــت تشـــعر بهـــذا الســـرور 

وبرهبـــة هـــذا الســـر؟
قـــال بولـــس الرســـول: »ولكـــن لَيمَتِحـــِن اإلنســـاُن 
َنفَســـُه، وهكـــذا يـــأُكُل ِمـــَن الُخبـــِز وَيشـــَرُب ِمـــَن الكأِس. 
يـــأُكُل  اســـِتحقاٍق  بـــدوِن  وَيشـــَرُب  يـــأُكُل  اّلـــذي  ألنَّ 
 » الـــرَّبِّ َجَســـَد  ـــٍز  ُمَميِّ َغيـــَر  لَنفِســـِه،  َدينوَنـــًة  وَيشـــَرُب 
)1كـــو29،28:11(. احـــذر أم يكون تقدمك لألســـرار 
هو شـــيء تاخذ دينونة بسســـبه. هل شـــعورك الداخلي 
بعـــدم االســـتحقاق هـــو الـــذي تتقـــدم بـــه لألســـرار؟ أم 
تتنـــاول فـــي أي بـــدون اســـتعداد روحـــي أو جســـدي أو 
نفســـي أو فكـــري أوذهنـــي! األب الكاهـــن فـــي بدايـــة 
القـــداس فـــي صلـــوات االســـتعداد يقـــول: »أنت يا ســـيد 
أنـــي غيـــر مســـتعد وال مســـتحق وال مســـتوجب  تعلـــم 
لهـــذه الخدمـــة المقدســـة التـــي لك...« هل تشـــعر بهذه 
الكلمـــات ويهتـــز لهـــا كيانـــك؟ القديـــس يوحنـــا ذهبـــي 
الفـــم تكلـــم كثيـــًرا عـــن التهـــاون فـــي ســـر اإلفخارســـتيا 
وقـــال عبـــارة جميلـــة: »بـــدل أن يكـــون التنـــاول للبركـــة 
والنعمـــة، يصيـــر للعقـــاب والدينونـــة لكل مـــن يتقدم بال 
اســـتحقاق«. لذلـــك يصلـــي األب الكاهـــن فـــي نهايـــة 
القـــداس: »اجعلنـــا مســـتحقين كلنـــا يا ســـيدنا أن نتناول 
من قدســـاتك طهـــارة ألنفســـنا وأرواحنا وأجســـادنا...«. 
مـــك لألســـرار هـــو توبتـــك  أكبـــر امتحـــان فـــي تقدُّ
نقـــاوة قلبـــك، ثـــم حضورك الكنيســـة في بدايـــة القداس، 

والمصالحـــة مـــع كل أحـــد.
5- امتحن نفسك في التعليم

والمعرفـــة  بالمعرفـــة،  ملـــيء  اليـــوم  العالـــم 
تتضاعـــف فـــي العالـــم كل فتـــرة قصيـــرة جـــًدا، وتظهـــر 
نظريـــات وأفـــكار، وتعاليـــم غريبـــة لـــم يشـــهدها البشـــر 
مـــن قبـــل! فهـــل تســـتطيع يا ترى أن تفـــرز هذا الكالم؟ 
قوا  يوحنـــا الرســـول يقـــول لنـــا: »أيُّهـــا األِحّبـــاُء، ال ُتَصدِّ
ُكلَّ روٍح، بـــل امَتِحنـــوا األرواَح: هـــل هي ِمَن هللِا؟ ألنَّ 
أنبياَء كَذَبًة كثيريَن قد خرجوا إَلى العاَلِم« )1يو1:4(. 
ونقـــرأ فـــي العهـــد القديـــم عـــن ظهـــور األنبيـــاء الكذبـــة 
فـــي مواقـــف كثيـــرة، وأيًضـــا فـــي العهـــد الجديـــد يحذرنا 
الـــرب منهـــم »انُظـــروا! ال ُيِضلَُّكـــْم أَحٌد... ألنَُّه ســـَيقوُم 
ُمَســـحاُء كَذَبـــٌة وأنبيـــاُء كَذَبـــٌة وُيعطـــوَن آيـــاٍت عظيَمـــًة 
وَعجائـــَب، حتَّـــى ُيِضّلـــوا لـــو أمَكـــَن الُمختاريـــَن أيًضا« 

)مـــت24،4:24(. 
قديًمـــا كان اإلنســـان يتعلـــم مـــن أبيـــه وأمـــه فـــي 
التعليـــم  مصـــادر  وكانـــت  المدرســـة،  ومـــن  البيـــت، 
محـــدودة، أّمـــا اليـــوم فاإلنســـان يتعلـــم مـــن مصـــادر ال 
حصـــر لهـــا، وفـــي المقابل قّلت جـــودة التعليم! كل هذا 
جعـــل اإلنســـان مشوًشـــا، وظهـــرت تعاليـــم خاطئة مثل 
شـــهود يهـــوه والســـبتيين واألدفنتســـت وعبـــدة الشـــيطان 

واإللحـــاد... أفـــكار كثيـــرة كلهـــا أفـــكار ضالـــة.
امتحـــن كل شـــيء عبـــر حياتـــك، فلســـَت أكبـــر 
مـــن داود النبـــي، بـــل اعمـــل مثله، وقـــل هلل: امتحني يا 
هللا واعـــرف قلبـــي واختبرنـــي وســـاعدني أن أمتحن كل 

شـــيء يجـــري أمامـــي وأســـتفيد منه.
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يكتــــــــــــــــب معلمنــــــــــــــــــا يعقـــوب الرســـول للمؤمنيـــن 
فـــي األصحــــــــــــاح الثالــــــــــــث مـــن رســـالته عـــن الحكمـــة، 
ويكتـــب ُمميًِّزا بيـــن نوعين منها، وهما الحكمة األرضية 
فـــي مقابـــل الحكمـــة الســـماوية، فيقـــول: »َليَســـْت هـــِذِه 
الِحكَمـــُة ناِزَلـــًة ِمـــْن فـــوُق، بـــل هـــي أرضيَّـــٌة َنفســـانيٌَّة َشـــيطانيٌَّة. ألنَّـــُه َحيـــُث 
ُب، هنـــاَك التَّشـــويُش وُكلُّ أمـــٍر َرديٍء. وأّمـــا الِحكَمـــُة اّلتـــي ِمـــْن  الَغيـــَرُة والتََّحـــزُّ
فـــوُق فهـــي أوَّاًل طاِهـــَرٌة، ثُـــمَّ ُمســـاِلَمٌة، ُمَتَرفَِّقـــٌة، ُمذِعَنـــٌة، َمملـــوٌَّة َرحَمـــًة وأثمـــاًرا 
ـــالِم ِمـــَن اّلذيـــَن  يـــِب والّريـــاِء. وَثَمـــُر الِبـــرِّ ُيـــزَرُع فـــي السَّ صاِلَحـــًة، َعديَمـــُة الرَّ

ـــالَم« )يـــع18-15:3(. َيفَعلـــوَن السَّ
والحكمــــــة فضيلة هامة في حياة اإلنسان المسيحــــــــي، اذ هي التي تظهر 
عمـــل الفضائـــل األخـــرى، فقد يحمل اإلنســـان طاقة حب عظيمة لكل من حوله، 
وقـــد يكـــون خادًمـــا غيـــوًرا علـــى مجـــد هللا فـــي خدمتـــه، وقـــد يكـــون إنســـاًنا أميًنـــا 
ومجتهـــًدا فـــي عملـــه، ويســـعي باجتهـــاد أن يصـــل إلـــى أقصـــى درجـــات النجاح؛ 
ولكـــن إن كانـــت تنقـــص أيًّـــا منهم الحكمة فلن يســـتطيع أن يصـــل إلى هدفه، وال 

تنفعـــه فضيلتـــه فـــي شـــيء، بـــل يمكـــن أن يفقد كل بركة فـــي حياته.
لهـــذا طلـــب ســـليمان الملـــك مـــن الـــرب ان يعطيه حكمـــة »أعِط َعبـــَدَك َقلًبا 
« )1مـــل9:3(. وبالحكمة  ـــرِّ ـــَز َبيـــَن الَخيـــِر والشَّ فهيًمـــا ألحُكـــَم عَلـــى َشـــعِبَك وُأَميِّ
أيًضـــا اجـــاب الـــرب يســـوع عندما ُســـِئل هل ُتعطـــى الجزية لقيصـــر: »أعطوا إًذا 
مـــا لَقيَصـــَر لَقيَصـــَر ومـــا هلِل هلِل« )مـــت21:22(، فهـــو لـــم يحّرض الشـــعب على 

عـــدم دفـــع الجزيـــة، ولـــم يرفض أن يدفـــع الجزية. 
والحكمـــة تمنـــع االنســـان مـــن أن يســـلك بتحـــزُّب، فالتحـــزُّب يـــؤدي إلـــى 
االنقســـام، فعنـــد اختـــالف وجهـــات النظـــر مـــع اآلخريـــن إّيـــاك أن تبقـــى وحـــدك، 
أو أن تســـتقطب آخريـــن إلـــى فكـــرك، فهـــذا يـــؤدي إلـــى التحـــزُّب ثـــم االنقســـام 
فـــي البيـــت أو فـــي الخدمـــة أو فـــي الكنيســـة أو فـــي المجتمـــع؛ بـــل اجلـــس إلـــى 
اآلخريـــن، وبمحبـــة تناقـــش لكـــي تصلـــوا إلـــى رأي واحـــد يقبلـــه الجميـــع. وهكـــذا 
د، فلـــم يتحيز  فعـــل اآلبـــاء الرســـل فـــي مجمـــع أورشـــليم عنـــد ظهور مشـــكلة التهوُّ
بطـــرس الرســـول لرأيـــه وال فعـــل بولـــس كذلك، بل بروح من الود طرحوا المشـــكلة 
وتوصلوا إلى رأي واحد، وقبل الجميع هذا الرأي، وســـارت الكنيســـة في ســـالم. 

فالبيـــت أو الكنيســـة التـــي ترفـــض التحـــزُّب تعيـــش فـــي ســـالم.
فما هي عالمات الحكمة السمائية؟

1- طاهرة: أي أنه ال يكون لإلنســـان من وراء تصرفه شـــهوة خاصة، بل 
يكون كل هدفه هو الســـعي لمجد الرب وإرســـاء الســـالم في حياة كل من يتعامل 
معـــه. فالحكمـــة تجعلـــك تمّيـــز دوافعـــك الداخليـــة فـــي تعاملـــك مـــع أبنائـــك مثـــاًل: 
هل أوامرك لهم مدفعوة بشـــهوة التســـلط أم يقودها إحساســـك بالمســـؤلية تجاههم؟ 
2- مســـالمة: الحكمـــة النازلـــة مـــن فـــوق تجعـــل اإلنســـان يســـعى نحـــو 
الســـالم، فمقيـــاس البيـــت الناجـــح والمجتمـــع الناجـــح والقائـــد الناجـــح أنـــه يســـعى 
دائًمـــا لصنـــع الســـالم. فاالضطراب والخصومات تجعـــل كثيرين يفقدون رجاءهم 

ومحبتهـــم فـــي عمـــل هللا ويفقـــدون ســـالمهم.
3- مترفقة: والترفق ليس نوًعا من الضعف، بل اإلنســـان الحكيم يترّفق 
علـــى كل مـــن يخدمهـــم ويتعامل معهم في أخطائهم، ألن المحبة تتأنى وترفق. 

4- مذعنـــة: فاإلنســـان الحكيـــم ال يتشـــّدد فـــي رأيـــه، وال يتمســـك بوجهـــة 
نظـــرة حتـــى إن كانـــت غيـــر مناســـبة، بل في حكمة يســـتمع للجميـــع ويقبل الرأي 

األكثـــر حكمة.
5- مملـــوءة رحمـــة وأثمـــاًرا صالحـــة: فالذي يســـلك بحكمة تمتلـــئ حياته 
بالثمـــر، ثمـــر البـــر، ألن الـــذي يســـلك بحكمـــة تســـير كل أموره في ســـالم، ويمأل 

الـــرب نفســـه حياتـــه بالثمار الروحيـــة الكثيرة.
لذلـــك صـــلِّ دائًمـــا واطلـــب أن يعطيـــك الرب حكمـــة، وأن تكـــون حكمتك 
ســـماوية طاهـــرة مســـالمة مترفقـــة مذعنـــة، وعندمـــا تطلب الحكمة ســـتمتلئ 
حياتـــك بالثمـــار، وســـتجني أنـــت ثمار هذه الحكمـــة، الن ثمر البـــر ُيزرع في 

الســـالم، كما يقـــول الكتاب.
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نيافة الحبر الجليل
األنبا أنطونيو
أسقف ميالنو

نيافة الحبر الجليل
األنبا جيوفاين
أسقف وسط أوروبا

نهنئكم ونهنىء أنفسنا بالسيامة المباركة
بيد صاحب القداسة والغبطة 

البابا المعظم

األنبا توارضوس الثاين
أسرة المتنيح 

القمص عبد السيد اسكندر
وآل الحاوي بالشيخ فضل والمنيا 

والقاهرة وأمريكا
القمص ابرآم القمص يوسف

القس زكريا ميخائيل وصفاء وأوالدهم
القس تيموثاوس 

والقس توما القمص يوسف
القس إيالريون رسمي 

والدكتورة إيمان استفانوس ميخائيل 
وثريا يعقوب بأمريكا وديع عبد السيد 

ونبيلة يعقوب
ماري عبد السيد ومايكل وأمجد موريس

د. جيهان عزمي و رودا 
ومحاسب بيشوي

صبري عبد السيد ومريم قسطندى
ميالد حنا وزوجته وأوالده

عايدة حنا وأحفادها مايفل وكيرلس
مهندس عادل حنا وسامية وأوالدهم
مجدى ناثان وسامية حنا وأوالدهم

آمال حنا زوجة المرحوم ناجي يوسف
بشرى حنا والدكتور جورج بشرى
عادل قسطندي قديس واألسرة

مهندس عاطف عزيز وجانيت وأوالدهم
عزت عزيز وماريا وأوالدهم

د. بيشوى وديع و د. نانسى وأوالدهم
د. كيرلس وديع ود. مريم وتوماس

مهندس مدحت وإنجي وموريس وسيلينا
مهندس مالك وأمل موريس وأوالدهم

د. فيكتور و د.كرستين موريس وأوالدهم
طيار فريج ويوستينا يوسف واكيرا

د. بيشوي و د. مارينا صبري وكاروس

»َوُأْعِطيُكْم ُرَعاًة َحَسَب َقْلِبي، َفَيْرُعوَنُكْم 
ِباْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم« )أر15:3(

أسرة أبونا يوسف عطية

 بكلمبوس أوهايو

تهنئ أبيها نيافة الحبر الجليل

 األنبا سريافيم
بمناسبة السيامة المباركة

وعنهم حرم أبونا 

وأوالدها مكاريوس وسهير 

وأوالدهم كيرلس – جوزيف

مالك وشيرين وأوالدهم سارة – ديفيد

ميشيل وراندا وأوالدهم أنتوني - 

فيلوباتير – جانين – جورج

صموئيل وماريان 

وأوالدهم مارك – مايكل – مريم

ماهر ومارجريت 
وأوالدهم ابرآم – كيرلس – بيشوى

سمير وأنجيل 

وأوالدهم ماريان – أبانوب – بيتر

)ال يأخذ هذه الوظيفة بنفسه إال 

المدعو من هللا(

كهنة ومجلس وشمامسة وشعب 

كنيسة مامرقس بلندن

يتقدمون بخالص التهنئة لنيافة

األنبا أنجيلوس
لسيامته أسقًفا لمدينه لندن سائلين هللا

وللكنائس االزدياد في النمو واالزدهار

بصلوات أبينا البطريرك قداسة

البابا توارضوس الثانى

أطال هللا حياته
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أخذنـــــــا فكــــــــرة في عــــــدة 
مقاالت عــــــــــن مفاهيـــــــــم 
القـــوة والضعـــف، وكيف 
نتحلـــى بقـــوة روحيـــة من 
هللا كمصـــدر قـــوة. ونّود 
فـــي هـــذا المقـــال أن نوّضـــح بعـــض العوامـــل 
المســـاعدة علـــى نـــوال هذه القـــوة الروحية حتى 

نحقـــق نتائجها.

)1( إنـــكار الـــذات: وهـــذه فضيلة مهمـــة تعني 
رفـــض محبـــة الـــذات التـــي هـــي مصـــدر كل 
خطيـــة وضعـــف، فإنـــكار الذات يقـــود إلى بذل 
الـــذات بعمـــل الـــروح القـــدس الذي ُيَقـــوِّي الروح 
لتحـــب هللا فتقـــوى علـــى رفض تســـلط الذات أو 
األنـــا المدمـــرة علـــى حياة وتصرفات اإلنســـان، 
بـــل وتبنـــي صرًحـــا إيمانًيا قوًيا يقـــود إلى البذل 
والتضحيـــة ألجـــل نوال الفضائـــل والتحلي بكل 
نفيـــس روحـــي تتحّلـــى به النفس القويـــة روحًيا، 
وأهمـــه التواضـــع وقبـــول المتـــكأ األخيـــر الـــذي 
يرفـــع روحًيـــا كل َمـــْن يتحلـــي بـــه بقلبـــه. ومـــن 
الفكـــر الروحـــي للقديس بولس »أقمع جســـدي 
وأســـتعبده حتـــي بعدمـــا كـــرزت لآلخريـــن ال 
أصيـــر أنا نفســـي مرفوًضـــا« )1كـــو24:9(. 

نعم فربما التعب والخدمة واألصوام والصلوات 
والعظـــات القويـــة وباقـــي أنواع الخدمـــة قد ترفع 
القلـــب وتجعلـــه يتجه إلى الكبرياء الذي ُيســـقط 
النفس إلى انحدار الشـــيطان )بسبب كبريائه(، 
مـــن رئيـــس مالئكـــة والـــكاروب المظلـــل علـــى 
عرش هللا إلى رئيس طغمة شـــياطين يحاربون 
النـــاس  ليُجـــّروا  شـــيء صالـــح  الفضيلـــة وكل 
إلـــى الهـــالك والضيـــاع. وممـــا يســـاعد علـــى 
إنكار الذات عبارة »لســـنا ُكفاة من أنفســـنا« 
)2كـــو6،5:3(، وهـــذا يعنـــي أن كفايـــة النفـــس 
هـــي مـــن عمـــل هللا بروحه القـــدوس لتصل إلى 
الشـــبع الحقيقـــي بعمـــل النعمـــة المشـــبعة روحًيا 
والثبـــات فيهـــا دائًمـــا. والنمـــو الطبيعـــي إلنـــكار 
الـــذات هـــو البـــذل الحقيقـــي، والبعـــد عن كل 
أنانيـــة وحـــب المنفعـــة الماديـــة، والبحـــث عـــن 
تمجيـــد الـــذات والبحـــث عن المناصـــب والرفعة 

الماديـــة وحـــب المـــال وعبـــادة المال.. 

)2( الوحدانيــة الروحيـــة: والبعد عن االنقسام 
الـــذات والتحوصـــل  حـــب  فيـــه  يتســـّبب  الـــذي 
حـــول الـــذات واألنانيـــة، فالذاتيـــة هـــي مصـــدر 
كل انقســــــــــام كمـــا حـــدث بســـبب الهرطقــــــــات 
والخــــــــــــروج عن اإليمـــــــــــــان الحقيقي المستقيـــــــم 

إلـــى درجـــة  الـــرأي. والهراطقـــة أحبـــوا ذواتهـــم 
االنفصـــال عـــن الكنيســـة، والخـــروج إلـــى آراء 
إيمانيـــة منحرفـــة، مثل آريوس الذي نادى بعدم 
مســـاواة االبـــن لـــآلب الســـماوي، وهكـــذا فعـــل 
نســـطور الـــذي فصـــل الالهـــوت عن الناســـوت 
فـــي التجســـد واعتبـــر أن الـــرب يســـوع مجـــرد 
إنســـان أخـــذ كرامـــة فصنـــع معجـــزات. كل ذلك 
أوجـــد االنقســـامات التـــي هـــي ضـــد الوحدانية، 
بينمـــا ذوبـــان الـــذات فـــي عمـــل روحـــي قـــوي، 
وموتهـــا فـــي المعمودية للعبور للحيـــاة األبدية، 
ممـــا يجعلنـــا أعضـــاء فـــي الجســـد الـــذي رأســـه 
الســـيد المســـيح )الكنيســـة المقدســـة(، وخاصـــة 
الـــروح  حلـــول  فـــي  كان  الكنيســـة  ميـــالد  أن 
القـــدس »ولمـــا حضـــر يـــوم الخمســـين كان 
الجميـــع بنفـــس واحـــدة« )أع45:2(، وكذلـــك 
»وجميـــع الذين آمنـــوا كانوا مًعا وكان عندهم 
وأيًضـــا:  )أع45:2(،  مشـــترًكا«  شـــيء  كل 
»وكانـــوا كل يـــوم يواظبون علـــي الصالة في 
الهيـــكل بنفـــس واحـــده... ولهـــم نعمـــة لدي 
جميـــع الشـــعب« )أع46:2(، »فلمـــا ســـمعوا 
رفعـــوا بنفـــس واحـــدة صوًتا إلـــي هللا... ولما 
صلـــوا تزعـــزع المـــكان الـــذي فيـــه اجتمعوا« 
)أع31،24:4(. لقـــد اقتنعـــت المســـيحية منـــذ 
والكنيســـة  اإليمـــان  وحدانيـــة  بأهميـــة  البدايـــة 
الواحدة المقدســـة. والخالصة في قول أن القوة 
فـــي إنـــكار الـــذات المـــؤدي إلـــة الوحدانيـــة فـــي 

اإليمـــان والكنيســـة...

anbabenyamin@hotmail.com

ربمــــــــــــــا يسعـــــــــــــــــــى 
اإلنســـــــــــــــان ويجاهــــــــــــــــــــد 
لكـــي يطلب هللا ولكـــــــــــن 
المحاربــــات الشيطانيــــــــــة 
تالحقـــــــه، مثــــل إنســـــــــان 
تـــرك العالـــم وتـــرك مباهـــج الدنيـــا وذهـــب للدير 
للرهبنـــة، ويجـــد الشـــيطان يقـــف لـــه بالمرصـــاد 
ليكـــّدر حياتـــه ليـــاًل ونهـــاًرا فـــي حرب مســـتمرة، 
فيجـــد فـــي كلمـــات المزاميـــر تعزيـــه لـــه ويقـــول 
للـــرب: »أنـــَت َعِلْمَت ُســـُبِلي« )مـــز4:141(.  

أنـــت تعـــرف يـــا رب لمـــاذا أتيـــُت إلى هذا 
المـــكان، أليـــس لكـــي أحيا معك؟ وأنت قلت في 
القديـــم مخاطًبـــا األمـــة اليهودية: »َقـــْد َذَكر»ُت 
ِذَهاَبـــِك  ِخْطَبِتـــِك،  َمَحبَّـــَة  ِصَبـــاِك،  َغْيـــَرَة  َلـــِك 
يَّـــِة ِفـــي َأْرٍض َغْيـــِر َمْزُروَعـــٍة«  َوَراِئـــي ِفـــي اْلَبرِّ

)إر1:2(. 
هكـــذا يقـــول الــــــــــــرب لـــكل نفـــس تتبعـــــــــه 
وتحبـــه: أنـــا ال أنســـى أنـــِك خرجـــِت ورائـــي فـــي 
البريـــة أيتهـــا النفـــس.. ال أنســـى غيـــرة صبـــاِك 
ومحبـــة خطبتِك. ال أنســـى أيـــام خطبتِك الحلوة 
التـــي كانـــت بيننـــا، غيـــرة صبـــاِك عندمـــا كنـــِت 

غيـــورة فـــي محبتـــك القويـــة فـــي بدايـــة عالقتنـــا 
تـــرك  البريـــة أي  فـــي  مًعـــا.. خروجـــِك ورائـــي 
محبـــة العالـــم كما قـــال الكتاب: »اْخُرُجـــوا ِمْنَها 
َيا َشـــْعِبي« )رؤ4:18(، فمن يعيش في العالم 
البـــد أن ال يحـــب العالـــم كما قـــال الكتاب: »اَل 
ُتِحبُّـــوا اْلَعاَلـــَم َواَل اأَلْشـــَياَء الَِّتـــي ِفـــي اْلَعاَلـــِم. ِإْن 
َأَحـــبَّ َأَحـــٌد اْلَعاَلـــَم َفَلْيَســـْت ِفيـــِه َمَحبَّـــُة اآلِب« 
)1يـــو15:2(. خروجـــِك ورائي فـــي البرية التي 
هـــي مـــكان قفـــر ليـــس فيـــه تعزيـــات أو مباهـــج 
عالميـــة، أرض ليـــس فيها ماء مـــن ماء العالم.

هل نستطيع ونحن نصلي بهذا المزمور، 
أن نقـــول هلل: أنـــت يـــا رب علمـــَت ســـبلي أي 
أنت عرفَت مســـلكي؟ إن اإلنســـان الذي يســـير 
في طريق هللا وال ُيعوِّج مسلكه، إذا زادت عليه 
الحـــرب الروحيـــة يصـــرخ إلـــى هللا ويقـــول لـــه: 

أنقذنـــي يـــا رب فإني أســـير فـــي طريقك. 
أنـــَت َعِلْمـــَت ُســـُبِلي.. كمـــا قـــال أيًضـــا: 
»َيـــا َربُّ َقـــِد اْخَتَبْرَتِنـــي َوَعَرْفَتِنـــي. َأْنـــَت َعَرْفـــَت 
َبِعيـــٍد.  ِمـــْن  ِفْكـــِري  َفِهْمـــَت  َوِقَياِمـــي.  ُجُلوِســـي 
ْيـــَت َوُكلَّ ُطُرِقي َعَرْفَت«  َمْســـَلِكي َوَمْرَبِضـــي َذرَّ

)مـــز3-1:139(. 

أنـــت تعلـــم كل شـــيء يـــارب، أنـــت تعلـــم 
إنـــي أحبـــك. ويعود ليقول لـــه: »اْخَتِبْرِني َيا هللُا 
َواْعـــِرْف َقْلِبـــي. اْمَتِحنِّي َواْعِرْف َأْفَكاِري. َواْنُظْر 
ِإْن َكاَن ِفـــيَّ َطِريـــٌق َباِطٌل َواْهِدِني َطِريًقا َأَبِديًّا« 
)مـــز23،139-24(. أنـــت تعـــرف مســـلكي يا 
رب وأنـــا مســـتعد إن كان فـــيَّ أي خطـــأ أعلمني 

به لكـــي أصلحه.
أنـــا سأســـير حســـب أقوالـــك مثـــل الصـــالة 
التـــي ُتقـــال فـــي القـــداس الغريغـــوري: ]أقـــدم لـــك 
يـــا ســـيدي مشـــورة حريتـــي وأكتـــب أعمالي تبًعا 
ألقوالـــك[. وأنـــا أســـير يـــا رب فـــي طريقـــك، إذا 
نظـــرَت فـــيَّ أمًرا رديًئا اختبرني وامتحني واعرف 
قلبـــي وأفـــكاري، وفتـــش فـــيَّ إن كان فـــيَّ طريـــق 
باطـــل لكـــي تعّرفني وتهديني إلـــى طريق أبدي. 
يجب أن يســـكب اإلنســـان نفســـه أمام هللا 
باســـتمرار ويقول له: يا رب إن كان فيَّ طريق 

باطـــل عّرفني وســـوف ال أعاند.
ال يوجـــد إنســـان بدون أخطـــاء، ولكن إلى 
أي مـــدى يكـــون اإلنســـان مســـتعًدا أن يتنـــازل 
عـــن الخطـــأ؟ وإلـــى أي مـــدى تكون لـــه العزيمة 
أن يتـــرك طريـــق الخطيـــة ويســـلك فـــي طريـــق 
هللا؟ وإلـــى أي مـــدى يســـتطيع أن يتجـــاوب مـــع 
فـــي داخلـــه؟ إذا كان  القـــدس  الـــروح  إنـــذارات 
اإلنســـان يطلـــب مشـــيئة هللا بـــكل قلبه يســـتطيع 
أن يقـــول للـــرب فـــي وقت الضيـــق: أنَت َعِلْمَت 

ُســـُبِلي أو َأْنـــَت َعَرْفَت َمْســـَلِكي.

 demiana@demiana.org
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لقــــــد حــــــــذر الـــــــــرب شعب بني إسرائيــــل من 
اللعنات التي تأتي عليه عندمــــــــــــا ال يحـــــرص أن 
يعمـــل جميـــــــــــع وصايـــــــاه. ومـــن بين هـــذه اللعنات 
الكثيـــرة اللعنـــة القائلـــة: »بـــذاًرا كثيـــًرا تخرج إلى 
الحقـــل، وقليـــاًل تجمـــع، ألن الجـــراد يأكلـــه« )تـــث38:28(. وبالفعـــل 
حّلـــت هـــذه اللعنـــة علـــى بنـــي إســـرائيل لمـــا خالفـــوا الوصيـــة، فوصفهـــا 
حجـــي النبـــي فـــي قولـــه: »زرعتم كثيـــًرا ودّخلتـــم قليـــاًل« )حجي6:1(. 
ونحـــن علـــى مشـــارف صـــوم الميـــالد قـــد نجـــد أن هـــذا القـــول: »وقلياًل 
تجمـــع« )تـــث38:28( ينطبق بشـــّدة على أصوامنـــا. فبعد هذا الكم من 
األصـــوام التـــي صمناهـــا علـــى مـــدار حياتنا البد وأن نتوقف لنتســـاءل: 
»لمـــاذا صمنـــا ولم تنظر، ذّللنا أنفســـنا ولم تالحظ؟« )إش3:58(. ماذا 
جمعنـــا ألنفســـنا بعـــد كل هـــذه األصـــوام؟ إن كان صوم ثالثـــة أيام كافًيا 
لنقـــل جبـــل المقطـــم، لمـــاذا انتهـــت أصـــوام ســـنوات عديـــدة بـــأن »ولدنـــا 
ريًحـــا« )إش18:26(؟ هـــوذا هللا يجيـــب علـــى تلـــك التســـاؤالت بـــكل 
وضـــوح قائـــاًل: »هـــا إنكـــم فـــي يـــوم صومكـــم توجـــدون مســـرة، وبـــكل 
أشـــغالكم تســـخرون. ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا 
بلكمـــة الشـــر. لســـتم تصومـــون كمـــا اليوم لتســـميع صوتكم فـــي العالء. 
أمثـــل هـــذا يكـــون صوًما أختـــاره؟« )إش3:58-5(. تكمـــن إًذا القضية 
فـــي الكيـــف وليـــس الكـــم. بالطبـــع ال يعنـــي ذلـــك أن نكف عـــن الصوم، 
بـــل أن نقـــدم صوًمـــا حقيقًيـــا تفـــوح منـــه رائحـــة التوبة الزكيـــة. إن قول 
الكتـــاب: »قّدســـوا صوًمـــا« )يوئيـــل14:1( يعنـــي تكريـــس وتخصيـــص 
الصـــوم هلل وحـــده. كيـــف نقدس صوًما ونحن نرفـــض أن نغفر لبعضنا 
البعـــض؛ ونحـــن الهـــون في هموم وانشـــغاالت العالم؛ ونحن راســـبون 
باســـتمرار فـــي مـــادة المحبـــة األخوية؛ وقـــد التهمت المواقـــع اإلخبارية 
ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي الســـويعات القليلـــة لحياتنـــا؛ وقـــد صـــار 

المـــال إلهنا الـــذي نعبده؟
لقـــد صـــار مصطلـــح الجـــودة اليـــوم مـــن أهـــم المصطلحـــات فـــي 
ومؤسســـات،  إدارات،  تنشـــأ  الجـــودة  تلـــك  أجـــل  مـــن  اإلدارة.  عالـــم 
وأكاديميـــات. لمـــاذا إًذا تنفـــق كل تلـــك األمـــوال الطائلـــة علـــى الجـــودة؟ 
اإلجابـــة هـــي أن كل ذلـــك يهـــدف إلـــى ضمـــان جـــودة المنتـــج أو جـــودة 
الخدمـــة المقدمـــة. حًقـــا إن »أبنـــاء هـــذا الدهر أحكم من أبنـــاء النور في 
جيلهـــم« )لـــو8:16(!!! متـــى نتعلـــم إًذا أن نقـــدم أصواًمـــا ذات جـــودة 
روحية عالية؟ »إن أحســـنت أفال رفع« )تك7:4(، هي دعوة واضحة 
مـــن هللا ألن نســـعى بـــكل قلوبنـــا نحـــو جـــودة أي عمـــل روحـــي نقدمـــه 
ســـواء أكان صوًمـــا، أو صـــالة، أو قراءة، أو عطيـــة، أو خدمة...إلخ. 
وكمـــا اعتـــادت هيئـــات تقييـــم الجـــودة أن تضـــع معاييـــر دقيقة جـــًدا البد 
مـــن اســـتيفائها حتـــى تحصـــل المؤسســـة علـــى شـــهادة األيـــزو، هكـــذا لم 
يتركنـــا الوحـــي اإللهـــي دون أن يضـــع لنـــا معايير واضحة جـــًدا لجودة 
أصوامنـــا وهـــي: »أليـــس هـــذا صوًما أختاره: حّل قيود الشـــر. فّك عقد 
النيـــر، وإطـــالق المســـحوقين أحـــراًرا، وقطع كل نير؟ أليس أن تكســـر 
للجائـــع خبـــزك، وأن تدخـــل المســـاكين التائهيـــن إلـــى بيتـــك؟ إذا رأيـــت 
عرياًنـــا أن تكســـوه، وأن ال تتغاضـــى عـــن لحمـــك... إن نزعـــت مـــن 
وســـطك النيـــر واإليمـــاء باألصبـــع وكالم اإلثـــم، وأنفقت نفســـك للجائع، 
وأشـــبعت النفـــس الذليلـــة... إن رددت عـــن الســـبت رجلـــك، عـــن عمـــل 
مســـرتك يـــوم قدســـي، ودعـــوت الســـبت لـــذة، ومقـــدس الـــرب مكرًمـــا، 
وأكرمتـــه عـــن عمـــل طرقـــك وعـــن إيجـــاد مســـرتك والتكلـــم بكالمـــك« 

)إش13،10-9،7-6:58(. 
ليعطنـــا الـــرب جميًعـــا صوًما جديًدا مقدًســـا ذا جودة روحية عالية 

يشـــتمه كرائحة رضا وســـرور أمامه.

hgby@suscopts.org

»أجسادهم دفنت بسالم واسماؤهم 
تحيا مدى األيام«

) يشوع بن سيراخ 14:44(

شكر وذكرى األربعين 

لآلب الغالى

نبيه ذيك واصف
بقلوب خاضعه لمشيئه الرب 

تتقدم األسرة بخالص الشكر والتقدير 
لكل من تفضل بمواساتهم 
بالحضور أو االتصال 

وتخص بالذكر نيافة الحبر الجليل
االنبا كيرلس

أسقف نجع حمادى
والقس غبريال حكيم

كاهن كنيسة 
رئيس المالئكة الجليل ميخائيل

ببنى مجد 
والقس ابرآم نسيم 

كاهن عام بإيبارشية منفلوط 
وجميع كهنة ومرتلين وشمامسه 
وكل خدام كنيسة الشهيد العظيم
مارجرجس والبابا ديسقوروس 

بالخصوص
وسيقام القداس اإللهي 

على روحه الطاهرة
صباح يوم األحد الموافق 

2017/11/26م
بكنيسة مارجرجس والبابا ديسقوروس 

بالخصوص
تلغرافيا : زوجتك واوالدك

الذكرى السنوية الثالث عشرة
 للمرحوم الشماس

هاىن صليب ثابت
ُيقام القداس اإللهي على روحه الطاهرة
يوم الجمعه الموافق 2017/12/1م 

بكنيسة السيده العذراء مريم 
بصفط اللبن – محافظة المنيا
فى تمام الساعة الثامنه صباحا

تلغرافيا: العائلة صفط اللبن المنيا

» ّديُق يكوُن لِذكٍر أبديٍّ »الصِّ
)مزمور6:112(

الذكرى السنوية األولى

للشماس دكتور 
سمري يعقوب فرج
استشاري الجراحة العامة

وبهذه المناسبة 
سُيقام القداس اإللهي 
على روحه الطاهرة

يوم األحد 2017/11/26م 
الثامنة صباًحا

بكنيسة مارجرجس واألنبا أبرآم 
بهليوبوليس.

»ذكرى الصديق تدوم إلى األبد«
شكر وذكرى األربعين لألم الغالية

جويلا توفيق ميخائيل
سيقام القداس اإللهي لروحها الطاهرة
يوم الجمعة الموافق 2017/11/24م
الساعة 8 صباحا بكنيسة القديسة
العذراء مريم بالعباسية الشرقية

أوالدك: أشرف. فريد. نادر. شيرين

»ذكرى الصديق تدوم إلى األبد«
الذكرى السنوية للحبيب الغالى

مجيل حنا مسيحه
ُيقام القداس اإللهي على روحه الطاهرة
يوم األحد الموافق 2017/11/26م 

بكنيسة األنبا صرابامون 
بحصة مليج / منوفيه
زوجتك الحزينه وأوالدك

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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  زيع الجغـرافيالتو التتابع التاريخي و 
 م( 7102ساقفة الكنيسة القبطية )حتي نوفمبر أألعداد اآلباء مطارنة و 

 أ.د إسحق إبراهيم عجبان  

 م(7102)حتي نوفمبر  001إلى الـ 011( السيامات األسقفية في عهود بطاركة اإلسكندرية من الـ0)جدول 
رقم 

تاريخ  البطريرك اسم البطريرك
 جلوسه

تاريخ 
 نياحته

 عدد األساقفة الذين قام بسيامتهم سني حبريته
 سنة شهر

 18 21 3 م9081 م9081 البابا بطرس السابع )الجاولي( 011
 7 7 1 9089 9082 صالح(بو اإلأالبابا كيرلس الرابع ) 001
 9 7 7 9078 9081 البابا ديمتريوس الثاني 000
 22 81 1 9117 9072 الباب كيرلس الخامس 007
 97 93 8 9121 9110 البابا يوأنس التاسع عشر 001
 -- 9 3 9128 9122 البابا مكاريوس الثالث 001
 12 98 8 9188 9128 البابا يوساب الثاني 001
 الثيوبياجاثليق وبطريرك  18 99 98 9179 9181 البابا كيرلس السادس 001
 ريتريابطريرك إل 1/ و بسكوبوسإخور  9و/  998 28 2 1891 9179 الثالث هالبابا شنود 002
 37 طال الله حياتهأ 1891 البابا تواضروس الثاني  001

 

 م(7102–0111( يبين التتابع التاريخي ألعداد اآلباء المطارنة واألساقفة خالل الفترة )7)جدول 
 العدد التتابع التاريخي ألعداد اآلباء المطارنة واألساقفة 
 71  م(0111عند رسامة البابا كيرلس السادس )مايو العدد  =
 18  م(9179–9181ت بيد البابا كيرلس السادس )رساما +
 93  م(9179–9181عهد البابا كيرلس السادس )في  ساقفة تنيحواأ -
 9  م(9179–9181عهد البابا كيرلس السادس )في  سقف تم عزلهأ -
 9  م9179 بعد البابا كيرلس السادس يفترة خلو الكرسفي  سقف تنيحأ -
 9  م(9179)أسقف عام( )نوفمبر  العموميين ساقفةاختيار بطريرك من بين األ -
 72  م(0120)نوفمبر  العدد عند رسامة البابا شنوده الثالث  =
 + خور ايبسكوبوس 998  م(1891–9179) بيد البابا شنوده الثالث رسامات +
 8  م(9112ساقفة الريتريا )يونيو أمنهم رسامة خمسة  -
 29  م(1891–9179في عهد البابا شنوده الثالث ) تنيحوا ساقفةأ -
 1  م(1891–9179في عهد البابا شنوده الثالث ) سقفان تم عزلهماأ -
 9  م(1891سقف عام( )نوفمبر أ)العموميين ساقفة من بين األ كاختيار بطرير  -
 + خورايبسكوبوس 11  م(7107)نوفمبر ي العدد عند رسامة البابا تواضروس الثان  =
 ترقية خورايبسكوبوس منهم 37  م( اطال الله حياته1897)حتى نوفمبر  رسامات على يد البابا تواضروس  +
 8  م( اطال الله حياته1897عهد البابا تواضروس )حتى نوفمبر في  ساقفة تنيحواأ -
 9  م(1898من الكنيسة القبطية )سبتمبر  ياألسقف البريطانانسحاب  -
 071 م(7102)نوفمبر حالًيا  عدد المطارنة واألساقفة  =

 

 م(7102( يبين توزيع اإليبارشيات واألسقفيات داخل مصر وخارجها )حتي نوفمبر 1)جدول 
 
 

 
 
 
 

 

 م(7102نوفمبر  واألسقفيات التابعة للكنيسة القبطية في قارات العالم )حتى( يبين توزيع اإليبارشيات 1)جدول 
 المجموع سترالياأ مريكا الجنوبيةأ مريكا الشماليةأ وروباأ آسيا ما عدا مصر فريقياأ القارة

 11 1 1 7 98 9 1 يبارشياتإساقفة أرنة و امط
 لدير 9عام / 1 سقف ديرأ - 8 9 - 1 ساقفة عامين )عموميين(أ

 31 3 1 93 98 9 2 المجموع
 

 بيان بأعداد
 واألساقفةاآلباء المطارنة 

 7102نوفمبر 

 أديرةساقفة أ ساقفة عامين )عموميين(أ يبارشياتإساقفة أمطارنة و 
 خارج مصر داخل مصر خارج مصر داخل مصر خارج مصر داخل مصر

81 11 11 1 91 9 
09 39 93 

 خارج مصر( 11و داخل مصر 11 )منهم 071 المجموع
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