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وداًعا
مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل

األنبا بيشوي
ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والبرارّي رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

وتــــســــــــوغ ىف آذان املحــب تتمتم لــك ىف املحــافل قـصـــــــائد تـــــنشــد   
وكـــــأن أبيـــاته كلمــــات تـــرتنـــم فكـــان مـــحرضك شـــــعر منــشـــــــد   
تركت قلوباً تهيج لها األشواق من الجنان منذ رحـــلت لبــــــالد أوروبا واألمـريكان   
وشخصــــــك ليـــــس يربح عن عياىن وذكـــــرت ىف التبــــــاعد والتـــــــداىن   
وذكــــــــرك ال يفـــــــارقه لســـــاىن وحبــــــــــــك الجـــورح ملستــــــــكني   
ىف هذا املقـــام الصعـب فعذرها مقـبول إن حــــــارت األلبـــاب فيك ماذا تـقول   
بـــــــداً إىل مــــــا تستـــــحق سبيـــل ســـــامح بفضـــــلك مـــادحيك فام لهم   
فالحــــاذقـون ال يكـلمــــــون إال قـليل إن كــــــان ال يكفـــــيك إال حــــــاذق   
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»القديسة دميانه« َنجم ساطع في البرارّي
مع »العذارى األربعين«
)قد سبق وأرسلها نيافته قبل نياحته(

ِمطران ِدمياط وكفر الشيخ والربارّي رئيس دير الشهيدة العفيفة دميانه للراهبات

بقلم: أنبا بيشوي

إن »القديسة دميانه« تعّب بحياتها وسريتها وتاريخها عن قيمة من قيم »املَسيحية«، التي بدأت مع قوم بسطاء 

إىل  مستندين  غري  فيهم،  العامل  القدس  الروح  بقوة  العامل  كل  يف  بـ«اإلنجيل«  الكرازة  لينرشوا  الله  اختارهم  وفقراء 

اإلمكانات البرشية ليكون فضل القوة لله ال منهم )اُنظر 2 كو 4: 7(. 

ولٰكن »املَسيحية« بروحانيتها وُسموها كتعليم وهبة سامئية استطاعت أن تصل من القاعدة إىل القمة: من الفقراء 

إىل األغنياء، ومن الجهالء إىل املثقفني، ومن البسطاء إىل ذوي السلطة والنُّفوذ، بالوسائل الروحية املجردة. 

واستطاعت »املَسيحية« أن تُجرد العامل من تأثريه وسطوته عىل األغنياء؛ ليحتقروا ُعبودية املادة والرغبات العاملية 

وكل زخارف الحياة الفانية، بتطلعهم إىل ما هو أفضل وأسمى وأبقى يف عامل الروح، ويف َعالقتهم الفائقة للعقول بالله 

أيب األرواح. 

ٰهكذا ظلت »القديسة دميانه« كابنة لوايل »البلس« حباها الله بالجامل واملال؛ فرفضت كل متع العامل، وفضلت أن 

تكون عروًسا للمسيح؛ وكان ٰذلك رمزًا لقوة تأثري »املَسيحية«، وقدرتها عىل تغيري مسار الناس بالطرق الروحية ليسَعوا 

يف طلب املسكن األفضل الساميّئ، وقدرتها عىل بعث قوة غري عادية يف حياة البرش ليكونوا شهوًدا للمسيح بدمائهم 

وحياتهم، مؤكّدين بٰذلك الَوحدة الفائقة بني املسيح الرأس املكلَّل باألشواك وبني الكنيسة جسده املتألّم املبذول يف محبة 

الفادي؛ املسيح يبُذل ويُعطي جسده للكنيسة، والكنيسة تبادله محبته فتبُذل وتُعطي حياتها له قربانًا طاهًرا لله يف 

رشكة الحب املقدس. 

البتولية  الله لتكون عروًسا للمسيح يف حياة  القدس مختار من  الله »القديسة دميانه« كإناء للروح  لقد استخدم 

العذارى  والرهبنة. عجيبة هي »القديسة دميانه« يف فجر »املَسيحية«: حيث استطاعت بقدرتها وتأثريها أن تجذب 

األربعني ليشارِكَْنها العبادة والروحانية، وأن تقودهّن إىل موضع الشهادة الكاملة للسيد املسيح! يف اليوم الثالث عرَش 

من طوبه الذي هو عيد استشهادهّن. 

ولٰهذا فقد استطاعت سريتها الطاهرة أن تجتذب »امللكة هيالنه« لتتبارك من جسدها املقدس، ولتبني لها مقبة فخمة 

مع »العذارى األربعني«، وكنيسًة عظيمة يف البارّي قام بتكريسها »القديس العظيم يف البطاركة »البابا ألكسندروس« 

بابا اإلسكندرية التاسع عرَش، يف الثاين عرَش من بشنس )5/20(، وأن تجتذب كثريين ليقتدوا بحياتها ويلتمسوا بركتها 

وقوة طلبتها املستجابة عنهم. 

ويبقى ديرها يف »براري بلقاس« عىل مر األجيال )خاصًة يف أعيادها( مقصًدا لكثريين من آالف من محبيها الذين 

ملسوا مقدار الكرامة املعطاة لها من الله لشدة محبتها له. 

لقد عادت الحياة الرهبانية إىل ديرها يف البارّي يف عهد مثلث الرحامت قداسة »البابا شنوده الثالث« باعث النهضة 

الرهبانية يف عهده، وتقاطرت العذارى ـ وما ِزلن ـ يطلْبَ حياة التلمذة الروحية يف رحابها، مجددات عهود التكريس 

القلبّي والبتولية السامية، ساعيات يف طريق الحياة املالئكية بالتسابيح والصلوات التي ال تنقطع. 
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»إمكــانات« )12(
بقلم: أنبا بنيامين

ِمطران املنوفية

  تحدثنا طوال هذا العام وعىل مدى إحدى عرش شهرا عن أمثله إلمكانيات يجب االستفادة 
منها جيدا و نحن نختم هذا العام ىف املقال الثاىن عرش نتحدث عن :

)+( املجتمع : كامكانية و كيفية االستفادة من وحده املجتمع وتواصل كل أعضائه وأثر ذلك 
ىف إصالح العنارص الفاسدة فية و قيادة الجميع لألصلح.

)+( ما هو املجتمع : هو جموع الشعب بكل فئاته و نوعياته و قياداته و تشكيالته الشعبية و الرسمية وبكل أعامره و 
مؤسساته التى تقود الفكر و تعمل عىل حفظ كيانه و معالجة األخطاء العامة و الخاصة و التصدى للفساد الذى يسببه بعض 
العنارص الضعيفة من الحكام و املحكومني ىف املجتمع و ما أشبة املجتمع بالجسد الذى يوحد كل أعضائه وينظم كل واجباتها 
وحقوقها من االحتياجات ويصلح كل عيب ىف أعضائه و ذلك من خالل القانون واألعراف السائدة ىف املجتمع وثقافاته وعىل 
الحقوق  فالعدل واملساواة واملواطنة والحرية والدميقراطية ومعرفة   ... النتائج  املجتمع تكون  السائدة ىف  القواعد  حسب 

والواجبات التى تنظمها القواعد املعمول بها ىف البالد ... كل ذلك يحفظ املجتمع سليام وساملا.

)+( كيف يعمل املجتمع: يحتاج املجتمع اىل قيادة سياسية تساعدها قيادة شعبية و يحفظ املجتمع كيانات عسكرية 
)جيش ورشطه( وتنظمه قيادات قانونيه تجرى العدل بني الناس وتفصل ىف املظامل املتعددة وفوق كل ذلك يحتاج املجتمع 
الناس بالله الذى خلقهم ويرزقهم ويهبهم الرشد ويقود حياتهم نحو الخري ويساعد هذا منظامت  اىل مظله دينيه تربط 
اجتامعية تساعد الفقري وتحفظ حق الضعيف وتقوية ... وهكذا نجد سلطات تنفيذيه وترشيعية وقضائية يختارهم الشعب 
ألنه مصدر كل السلطات وينرش الثقافة العامة األعالم )اإلذاعة والتليفزيون( والصحافه التى تراقب كل السلطات لصالح 
الشعب وكل هذا الكيان الكبري يحكمه القانون الذى ال يفرق بني صغري أو كبري بل يتمتع الكل بالعدالة الناجزة و النافذة .

)+( أمراض املجتمع:طاملا كان املجتمع شبيها بالجسد فالبد أن تصيبه أمراض ولعل أسوأ هذه األمراض بالرتتيب :

تهان  الضعيف وفيه  القوى  يأكل  فيها  غابة  املجتمع مثل  و يجعل  املجتمعية  املحبة  : وهو ضد  واالستبداد  الظلم   -1
الحقوق  وتختفى املساواة ويتبدد السالم وينترش الرش والعبث مبقدرات الناس وحقهم ىف العيش الكريم الهادئ واملنظم ... 

2 – الفوىض وسوء املعامله :وهام النتيجة الطبيعية للظلم واالستبداد مام ينرش تعطل العمل واملصالح وقطع الطرق 
والتعدى عىل املرافق املتعددة ونهب املنشآت وقتل الناس وانتشار الحوادث نتيجة اإلهامل ويكرث النقد واالنتقاد واملذمة 

والعداوات وكلها أمور تبدد الوحدة .

3 – تداخل االختصاصات : مثل التداخل بني الدين والسياسة وشتان الفارق بينهام والتداخل بني املال والسلطة مام يوجد 
الفساد الذى ينخر ىف عظام املجتمع ويسبب زيادة الهوة بني الغنى والفقري فتحدث الطبقية ىف املجتمع . 

)+( كيف يكون املجتمع امكانية : ألنه الجسد الذى يحتضن كل االعضاء ويضمن سالمتهم ويدافع عنهم وعن حقوقهم 
ويقوى الضعيف ويساعد املحتاج ويرعى مصالح كل عضو ويضمن له حياة كرمية ويرتب للكل ما يفيدهم ومينع عنهم 
الرضر واملرضة ويقدم للجميع الثقافة العامة التى تقود فكر املجتمع كله نحو الصالح وصنع الخري والحفاظ عىل املال العام 
وممتلكات الشعب الخاصة والعامة... وينظم العالقة بني كل فئات املجتمع لتخدم بعضها البعض كأعضاء ىف هذا الجسد 
)املجتمع( ... بل نقول أن كل عضو ىف املجتمع يخدم األعضاء األخرى ويعمل لحسابهم كالعني ىف الجسد ترى لحساب الجسد 
كله وهكذا األذن واألنف والفم والقلب والكبد والكليتني و... الخ . واذا تأمل عضو تداعت إليه جميع األعضاء ويصبح التعاون 
بني األعضاء هو أهم جانب ىف سياسة املجتمع وبهذا املفهوم تكون السلطة خدمة وليست تسلطا وال رصاعاً و لكن بذل 
وتضحية ألجل اآلخر وبذلك يتقدم املجتمع ألن املواهب ستزداد واإلمكانيات ستظهر ىف جو األمان واالطمئنان مع اإلخالص 

الكامل للمجتمع وللصالح العام فيسرتيح املجتمع ويصلح من يحتاج اىل اإلصالح فيعم الخري الجميع.
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»فداًء لتراب مصر«

األسقف العام

رئيس املركز الثقايّف القبطّي األرثوذكيّس

بقلم: أنبا إرميا

اليوم أود أن أنتقل برحلتنا ىف التاريخ املرِصى إىل إحدى صفحاته املعارصة التى أكدت للعامل أصالة املرِصّى وشجاعته 

السنني  لن تخبو ذكراه عىل مر  الذى  العظيم  أكتوبر  إنها قصة  املسكونة؛  أرجاء  التى متأل قصصها وأعاملها  وبطوالته 

واألزمنة، بل يظل دامئًا لقاًء متجدًدا مع بطوالت ِمرصية يبقى بريقها عىل مر األيام.

امتدت البطوالت املرِصية إىل جميع قوات الجيش املرِصّى، وأفرعه ومناطقه: الدفاع الجوى، والقوات الجوية، والقوات 

م معامل »نرص أكتوبر« الذى بدأت ُخطواته ىف قلوب أبناء الوطن وإرادتهم مبارشة بعد هزمية  البحرية، والقوات الربية؛ لرتُسِ

عام 1967م؛ لقد كان نرًصا معِجزًا قرر الخرباء العسكريُّون ىف العامل استحالة تحقيقه، عرّب عنه أحد أبطال سالح املظالت 

ىف حرب أكتوبر اللواء »مصطفى البلتاجى«: »إن »نرص أكتوبر كان معجزة من املعجزات التى حققها الجندّى والضابط 

العسكريِّني  الخرباء  كثري من  رآها  وقد  لرتاب ِمرص«..  فداًء  وتقدير  فاقت كل وصف  بطوالت وتضحيات  قدم  املرِصى.. 

العامليِّني من املستحيالت التى من الصعب تحقيقها. ولٰكن »ِمرص« خططت للحرب، وخدعت العامل، ونفذت، وانترصت؛ 

فبََهرت الدنيا كلَّها، وأعادت كرامتها، واسرتدت أرضها؛ وٰهذا هو أهم ىشء، والنتيجة الحقيقية لٰهذا النرص«.

البالغة الدقة، تصاحبهام  كان الطريق إىل تحقيق معجزة النرص هو العمل املتفاىن والَجهد املتواصل من التدريبات 

مشاعر متأججة من الرغبة ىف استعادة الكرامة وكل ذرة من تراب »ِمرص«، حتى باتت هى الهدف األول ىف ذهن وقلب 

كل ِمرصى: فكانت حرب االستنزاف. وقدم أبطال »ِمرص« معركة تلو األخرى ىف بسالة نادرة، مستهينني بحياتهم، مقدمني 

دماءهم فداًء لـ»ِمرص«، إىل أن تحقق لهم النرص ىف »السادس من أكتوبر«.

وقد أُطلقت األلقاب عىل كثري من أبطالنا، فعىل سبيل املثال ال الحرص: أطلق الروس لقب »أسطورة الطريان املنخفض 

ىف القرن العرشين« عىل اللواء »سمري عزيز ميخائيل« الذى متكن من إسقاط أربع طائرات »فانتوم« كانت إحداها ألفضل 

طيار إرسائيىّل آنذاك؛ كام أطلق اإلرسائيليُّون لقب »الطيار املجنون« عىل الطيار »أحمد كامل املنصورى« الذى أجاد مناورة 

العُدو بطائرته ىف أثناء االشتباكات الجوية بأسلوب تخطى قوانني الفيزياء والطريان، حتى إن إحدى القنوات اإلرسائيلية 

أنتجت فيلاًم عن بعض إبداعات »املنصورى« وقت االشتباكات.

وكام امتزجت دماء املرِصيِّني جميًعا مسلمني وَمسيحيِّني من أجل الوطن، كان جميع أبطال الجيش يحاربون بروح 

واحدة. فيرسد اللواء »فايز عبدالعزيز« ذكرياته عن يوم الحرب، ويذكر أن األوامر صدرت إىل الجنود بقطع صيامهم ىف يوم 

»السادس من أكتوبر«، فيقول: »فجمعت الجنود، وأمسكت بالزمزمية ىف يدى، ورِشبت، وقلت: إن هناك أوامر باإلفطار، 

وقمت بإعطائها لفوزى أبوشادى، أحد الجنود املقربني ىل، وقلت له: ارشب يا أبوشادى. فكانت إجابته: بعد إذنك يا فندم، 

أنا مش هافطر، أنا هاموت صايم«.
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ومررت عىل جميع الُجنود الذين رفضوا متاًما اإلفطار. حتى وصلت إىل أحد الجنود املَسيحيِّني، فقلت له: افطر. فرد 

قائالً: »اشمعنى أنا الِّىل هافطر؟! علشان أنا َمسيحى؟! أنا مش هافطر، وهاموت صايم««.

ٰهكذا كان أبطال »ِمرص«، وٰهكذا يكون النرص.

تتعدد قصص تلك البطوالت التى أظهرت عمق املحبة والرتابط والَوحدة بني أبطال »ِمرص«، وحرص كل منهم عىل 

الطيار »مدحت  اللواء  لنا  الكلامت أن تعرّب عنها. يحىك  إنقاذ حياة اآلخرين، ىف مواقف ال تستطيع  التضحية من أجل 

عبدالتواب« أحد أبطال »الرسب 46 قتال جوى«- وكان برتبة »املالزم األول« آنذاك، عن ذكريات الحرب وما شِهده من 

مواقف ىف أثناء اندالعها. شاركت فرقته ىف اشتباكات قتالية مع طائرات العُدو حتى متكنوا من إسقاط طائرتني من طائرات 

العدو. وىف الرابع عرَش من أكتوبر أقلع بطائرته ثالث مرات ىف أحد االشتباكات، وكان بصحبة رئيس األركان اللواء الطيار 

يوم  التاريخ«! ثم جاءت أحداث  بـ»أطول معركة جوية ىف  لُقبت  التى  الجوية«  املنصورة  »سمري عبدالله«، ىف »معركة 

الحادى والعرشين من أكتوبر، عندما أصيبت طائرة الطيار »ُمحمد عبد التواب« وانفجرت عىل ارتفاع منخفض ليهِبط ىف 

ِمنطقة »الدفرسوار« التى كانت ميدانًا للمعارك القتالية الرشسة بني دبابات العُدو وأبطال الصاعقة. فالحظ أحد رجال 

الصاعقة أن الطيار املرِصى ال يستطيع الحركة، وهو ىف مرمى نريان العُدو؛ فأرسع إليه غري عابئ باملوت، ليجده مصابًا بكرس 

ىف ساقيه، فسحبه بطل الصاعقة فوًرا إىل إحدى الحفر العميقة حتى انتهاء املعركة، ثم حمله إىل أقرب نقطة إسعاف- 

وكانت عىل بعد ثالثة كيلومرتات. فنقرأ عن بطولة أحد رجال الصاعقة، عندما ألقى بنفسه عىل مزاغل املدافع الرشاشة ىف 

»خط بارليف« ليسمح لزمالئه بالدخول إىل التحصينات، صائرًا شهيًدا ىف حب »ِمرص«!!

وهكذا تعددت املواقف البطولية التى ال ميكن حرصها لتصبح من عالمات حرب النرص. ومل يشهد لتلك البطوالت 

املرِصيون فحسب، بل العامل بأرسه وقوات العُدو نفسه: فيصف أحد قائدى الدبابات الذى أصيب ىف الحرب رجال »ِمرص« 

قائالً: »خرجوا علينا من بني جنازير الدبابات املحرتقة، يلقمون مدافع آر ىب جى ويطلقونها علينا من مسافة عرشين مرتا 

)وهى يجب أال تقل عن 200 مرت!!( كانوا مجانني!! وكأنهم قد قرروا دفع حياتهم ليمنعونا من التقدم مرتًا واحدا!!«. أّما 

عن أبطال السالح الجوى، فقد حطموا جميع القواعد؛ إذ كان يقوم الطيار الواحد بأكرث من طلعة ىف الحرب، حتى إن 

العُدو ظن أنه ُخدع ىف عدد الطائرات املرصية! فبدالً من مواجهة قرابة ستني طائرة، وجدوا أنفسهم ىف مواجهة أكرث من 

150 طائرة! نعم، إنها بطوالت تتبعها بطوالت حتى تالحمت من أجل تحقيق النرص، وقد كان.

وىف تلك الذكرى العطرة، ال ميكننا أن ننىس محطم أكرب حاجز عسكرى ىف تاريخ البرش »خط بارليف« الدفاعى املنيع: 

اللواء »باقى زىك يوسف«؛ ليزيل بفكره املبتكر أكرب مانع ىف طريق النرص. لقد صدقت  وهو الضابط املهندس املرِصى 

روس املستفادة من »حرب أكتوبر« تتعلق باألشخاص  كلامت »فارار هوكىل« مدير تطوير القتال ىف الجيش الربيطاىن: »الدُّ

وبقدراتهم أكرث من اآلالت التى يستخدمونها. إن اإلنجاز املثري لإلعجاب الذى قام به املرِصيُّون هو عبقرية ومهارة من 

القادة والضباط الذين تدربوا، وشنوا هجوًما من ٰهذا القبيل الذى جاء مفاجأًة كاملًة للطرف اآلخر. فتحية إىل جميع أبطال 

»ِمرص« الذين خطوا بدمائهم وببسالتهم وبعبقريتهم نرص أكتوبر املجيد.
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+ من مواليد 19 يوليو 1942 م. مبدينة املنصورة. ولكن والده أصالً من دمياط.

+ من أرسة عريقة ومتدينة، ومن عائلة القديس سيدهم بشاي.

+ تنيح والده املهندس إسكندر نقوال وتركه يف سن الرابعة من عمره، فتوىل عمه األستاذ ألفونس نقوال تربيته ورعايته 

بدمياط.

+ تلقى دراسته األوىل يف بورسعيد، ثم جاء إىل اإلسكندرية حيث حصل عىل بكالوريوس الهندسة )قسم كهرباء( 

بتقدير امتياز عام 1963 م. من جامعة اإلسكندرية وكان عمره يف ذلك الوقت أقل من 21 سنة.

َ معيًدا بكلية الهندسة باإلسكندرية. وتقدم يف الدراسة للحصول عىل درجة املاجستري يف الهندسة امليكانيكية.  + ُعنيِّ

فحصل عىل درجة املاجستري يف يوم 28 مايو 1968 م.

+ تأثر نيافته بقداسة البابا شنوده الثالث -كام يقول نيافته- »خصوًصا أثناء القداس اإللهي الذي كان يصليه بروحانية 

عجيبة.. ورأيت فيه صورة الراهب الحقيقي«.

+ كان لكلامت قداسة البابا شنوده عن حياة التكريس يف مؤمترات الخدام بكنيسة مارمينا باملندرة – اإلسكندرية 

تأثريها العميق، والشعور بالدعوة الخاصة لحياة التكريس.

+ ويقول نيافته: »قررت الذهاب إىل الدير )دير الرسيان( يوم 30 مايو 1968 م. )خميس الصعود(، واتخذت قداسة 

البابا شنوده أسقف التعليم حينها مرشًدا روحًيا وأب اعرتاف يل«.

* ترهب يوم أحد الرفاع سنة 1969.

* سيم قًسا )تاريخ الكهنوت( يف يوم أحد الشعانني )أحد التناصري( يوم 12 إبريل 1970 م. مع القس أغسطينوس 

الرسياين والقس سيداروس الرسياين والقس سمعان الرسياين والقمص بفنوتيوس الرسياين.

* سيم قمًصا يف 17 سبتمرب 1972 م.

++ تزكية القمص توما السريانى

قدمت  أندراوس،  األنبا  الرحامت  مثلث  الذكر  طيب  نياحة  فبعد  الرسياين  توما  القمص  تزكية  قصة  لنحيك  نعود 

اإليبارشية صلوات كثرية طالبة من الله أن يعلن مشيئته يف رسامة األسقف الجديد..

»إن  قائالً:  وإبتسم  قليالً  قرأها وسكت  الذي  البابا،  لقداسة  املعّدة  التزكية  ليعرض  الشعب  وفد من  قام  وبعدها 

هذا الراهب مبارك وحكيم جداً، وعجيب يف تدبريه وسرتون أنه يفوق هذا الوصف، ويفوق أيضاً سنه بكثري… حكمة 

وخربة… وأنا بنفيس كثرياً ما جربته يف أمور خاصة بالدير، وركنت إليه تدبريها، فكان تدبريه أكرث مام أطلب… بل سوف 

نيافة الحبر الجليل 
األنبا بيشوى 

مطران دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس
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ترون أنتم أنفسكم وتتعجبون منه!!

قال هذا قداسته، ألنه ملح عيل وجوه بعض 

أشخاص  رسامة  يطلبون  كانوا  الذين  املغرضني 

غري مرغوب فيهم، معرتضني عيل صغر سن أبونا 

توما!!

شعب  ملقابلة  فرصة  البابا  قداسة  أعد  ثم 

رأيهم،  ليعرف  وأراخنتها  وكهنتها  اإليبارشية 

ويعرفهم برأيه عن القس توما الرسياىن.

إستقر  الرتبة  لهذه  إستحقاقه  لهم  وملا رشح 

األمر عليه.

منهم  املقدمة  التزكية  البابا  قداسة  وقبل 

بصفة نهائية.

 + عشية رسامة األسقف

1 - حول تسمية اإلسم

بعد أن وافق أبونا توما الرسياين عيل سيامته 

أسقفاً أرسل قداسة البابا إلينا يف دمياط ملقابلة 

أعلن  كام  السيامة،  ترتيبات  تبدأ  وليك  قداسته 

الخرب يف مجلة وطني وحدد للسيامة يوم األحد 

أراد  البابا  قداسة  قابلنا  وعندما   1972/9/24

أبونا  عم  نقوال  ألفونس  اإلرشيدياكون  املتنيح 

عىل  سيطلق  الذي  الجديد  اإلسم  معرفة  توما 

األسقف الجديد.

فأجاب قداسة البابا قائالً :

هناك قديسان أعتز بهام شخصياً يف معاماليت 

يف  أعيش  الذي  بيشوي  األنبا  القديس  أولهام 

رحاب ديره وثانيهام القديس األنبا رويس الذي 

أخدم يف منطقته.

ويخال يل ملا شاهدت أبونا توما طويل القامة 

أعطيه  أن  فأريد  بيشوى..  باألنبا  الشبه  وقريب 

هذا اإلسم!!
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وقد قال يل نيافة األنبا بيشوي وهو أمام 

أخجلني  شيئاً  األقداس  قدس  درجات  سلم 

نفيس  أجد  وأنا  بيشوي  إسم  أخذت  »أنا 

الأستحقه«.

2 - عشية الرسامة

يف مساء السبت 23 سبتمرب سنة 1972 

إمتألت  ش.   1689 سنة  توت   13 املوافق 

الكاتدرائية املرقسية الجديدة باألنبا رويس 

دمياط  إيبارشية  شعب  من  غفري  بعدد 

وكفر الشيخ والرباري وكذلك بعدد كبري من 

أبناء قداسة البابا يف مدينة القاهرة لحضور 

املراسيم األويل لسيامة األسقف الجديد. ويف 

أثناء صلوات العشية وقف قداسة البابا شنوده الثالث، ليسأل الشعب عن رأيه فيمن رشح لكريس األسقفية؟ كام هو 

متبع يف سيامة األساقفة قبل سيامتهم، وليك يطمنئ بنفسه عيل موافقة الجميع، وعدم إعرتاض أحد بدون سبب! ثم بعد 

ذلك تاله قراءة التعهد واملرور بني الشعب املجتمعني بالكاتدرائية.. وقد سمي األسقف الجديد بإسم: »أنبا بيشوي« تربكاً 

بالقديس العظيم األنبا بيشوي الذي غسل أقدام مخلصنا الصالح، حبيب املسيح… صاحب الدير املشهور…

3 - طقوس الرسامة في القداس

يف صباح األحد 24 سبتمرب 1972م، يف أثناء صالة القداس متت باقي طقوس الرسامة بعد قراءة سفر أعامل الرسل 

وقرأ نيافة األنبا أغاثون السنكسار وأثناء دخول موكب السيامة إيل الكاتدرائية والقمص توما الرسياين محاط مبجموعة 

من األساقفة وتصادف أن كان تذكار نيافة القديس أغاتون العامودي الذي عاش ودفن يف كنيسة سخا األثرية التي زارتها 

العائلة املقدسة وهي أقدم كنائس محافظة كفر الشيخ ضمن إيبارشية األنبا بيشوي.

وقد قام قداسـة البابـا شنوده الثالــث بوضع اليد عليه ودعاه بإسم األنبا بيشوى. يف حضور عدد كبري من اآلباء 

املطارنة األساقفة أعضاء املجمع املقدس يف ذلك الوقت وهذه هي أسامؤهم :

)نيافة األنبا ثيئوفيلس أسقف دير الرسيان، نيافة األنبا  أثناسيوس أسقف بني سويف، نيافة األنبا صموئيل أسقف 

لوكاس  األنبا  نيافة  ديروط،  أسقف  أغابيوس  األنبا  نيافة  القليوبية،  أسقف  مكسيموس  األنبا  نيافة  العامة،  الخدمات 

أسقف منفلوط، نيافة األنبا أغاثون أسقف اإلسامعيلية، نيافة األنبا ديوسقورس أسقف املنوفية، نيافة األنبا اغريغوريوس 

أسقف املعاهد العليا، نيافة األنبا يؤانس أسقف الغربية، نيافة األنبا فيلبس أسقف الدقهلية، نيافة األنبا دوماديوس 

أسقف الجيزة، نيافة األنبا باخوميوس أسقف البحرية(

وقد أكملت الصلوات يف حضور ممثلني من اآلباء الكهنة وأراخنة وشعب اإليبارشية.

وعند إنتهاء القداس اإللهى… أستقبل األسقف الجديد املهنئني من اآلباء األساقفة والكهنة والشاممسة وجميع أفراد 
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الشعب بإسرتاحة املقر البابوي بالعباسية وبعد اإلنتهاء من ذلك، ميض نيافة األنبا بيشوي لزيارة البابا، وتقديم واجب 

الشكر عيل محبته وبركته. فدعاه قداسة البابا للسفر معه إيل األسكندرية لحضور االجتامع العام مع قداسته وأخذ بركة 

رأس القديس مارمرقس ويف اليوم التايل االثنني 1972/9/25 صىل أول قداس له بعد قداس السيامة يف كنيسة مارجرجس 

باسپورتنج مع حبيبه القمص بيشوي كامل وهي الكنيسة التي تتلمذ وخدم فيها وأحبها من كل قلبه قبل ذهابه إيل 

الرهبنة.

إستقباالت نيافة األنبا بيشوى

حفل تجليسه بدمياط :

بعد إمتام اإلحتفاالت برسامته أسقفاً بالكاتدرائية املرقسية بالقاهرة وكانت الفرحة قد غمرت كل شعب إيبارشيته 

وبعد أن سافر قداسة البابا يف رحلته إلـي دول أوروبا الرشقية، حرض إيل دمياط مقر كرسيه يف يوم 5 أكتوبر سنة 1972.

التي كانت مقر املطرانية  القدمية  الكنيسة  الله أن يكون حفل تجليسه يف كنيسة مارجرجس بدمياط وهي  وشاء 

بناؤها بعد هدم  بدأ  العذراء مل يكن قد  السيدة  التي عيل إسم  الكربى  الكاتدرائية  لسنني عديدة مضت، وذلك ألن 

الكنيسة القدمية حتي تصلح لحفل التجليس. وقام بتجليس نيافته موفودين من قداسة البابا شنوده: نيافة الحرب الجليل 

ومركز  القليوبية  مطران  مكسيموس  األنبا  الجليل  الحرب  ونيافة  الرهبان،  وشيخ  الرسيان  دير  أسقف  ثيئوفيلس  األنبا 

قويسنا )كان أسقفاً يف ذلك الحني( الذي قام بقراءة التقليد.

الحفل  اإليبارشية. ورشف  كهنة  بجانب  املجاورة، هذا  البالد  والكهنة من  األراخنة  كام حرض معهام عدد كبري من 

محافظ اإلقليم وكبار رجال البلدة. وكان يوماً حافالً مل ترى دمياط مثله يف سابق عهدها.

وكان اآلباء األساقفة املوفدين من قداسة البابا شنوده الثالث قد قاموا بتجليس نيافته يف كنيسة قرب القديسة دميانة 

بديرها برباري بلقاس يف احتفال كبري حرضه الرسميون وخدام كنائس املنطقة وشعبها يف يوم 3 أكتوبر سنة 1972، وذلك 

بتكليف من قداسة البابا قبل حفل التجليس يف دمياط.

وبعد حفل التجليس صممت كل كنيسة من كنائس اإليبارشية مع طولها أن تقيم حفل إستقبال ألسقفها ومل تكتف 

بالحفل الذي أقيم يف دمياط.

كام أقيم حفل آخر كبري بكنيسة مارجرجس بكفر الشيخ مبقر املطرانية هناك. وتال ذلك حفالت أخرى بكنيسة دسوق 

وسخا ورشبني وبيال وسائر بالد اإليبارشية.

نيافة األنبا بيشوى سكرتيًرا  للمجمع المقدس

الشك أنها نظرة ثاقبة من صاحب القداسة: البابا شنوده الثالث أن يختار بإرشاد الروح القدس، نيافة األنبا بيشوى 

أسقفاً لدمياط وكفر الشيخ والربارى ودير القديسة دميانة، ثم يختاره سكرترياً للمجمع املقدس، األمر الذى تثبت بعد 

ذلك، من خالل إنتخاب نيافته تطبيقاً لالئحة املجمع املقدس.

ومن خالل مجهودات وتوجيهات قداسة البابا، ومعاونة نيافة األنبا بيشوى، وصل املجمع املقدس إىل إنتظام جلساته 

املطارنة  اآلباء  عضويته  ويضم ىف  البابا،  قداسة  يرأسه  كنىس،  جهاز  كأعىل  املجمع  بها  قام  التى  الضخمة  واإلنجازات 

واألساقفة ووكيىل البطريركية بالقاهرة واألسكندرية.
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لقد إجتمعت ىف شخصية أبينا الطوباوى نيافة األنبا بيشوى مواهب متعددة أهلّته أن يكون أحد قادة مسرية الوحدة 

الكنسية عىل املستويني املحىل والعاملى…فنيافته أحد رواد العمل املسكوىن ىف جيلنا يسعى دامئا ً من أجل أن تتحقق 

الوحدة الكنسية دون تفريط ىف إمياننا األرثوذكىس، وهو ميثل كنيستنا نيابة عن قداسة البابا املعظم ىف كل الحوارات 

الالهوتية عىل مستوى العامل ىف ربوعه املختلفة.

ونيافة األنبا بيشوى هو أول أستاذ للمسكونيات ىف الكلية اإلكلرييكية ومعهد الرعاية … كام أنه خالل إثنى عرش 

عاماً منذ 1985 أسس منهجاً إكادميياً ملادة املسكونيات إعتمد فيه عىل خربته ىف العمل املسكوىن والحوارات التى يشرتك 

فيها واإلتفاقيات التى متت أو التى مازالت موضع الدراسة.

ونيافته ىف عمله املسكوىن وحواراته إمنا ينتهج منهجاً وفق رأى كنيستنا القويم وتعاليم آبائها الكبار … بدون تفريط 

ىف أى نص الهوىت واحد فهو كام هو معروف عنه مدقق ىف إختيار التعبريات الالهوتية التى تعرب عن جوهر اإلميان املسلّم 

مرة واحدة من اآلباء القديسني.

نيافة األنبا بيشوى ومجاالت العمل المسكونى

رمبا يكون من الصعب حرص األسفار العديدة التى سافرها نيافة األنبا بيشوى من أجل مساعى الوحدة الكنسية أو 

الحوارات مع الكنائس األخرى ولكن لعله ميكننا أن نحرص هذا النشاط كاآلىت:

1- الحوار مع الكنائس األرثوذكسية البيزنطية ) الروم األرثوذكس (.

2- الحوار مع الكنائس الكاثوليكية.

نيافة األنبا بيشوى والعمل المسكونى
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3- الحوار مع الكنيسة األنجليكانية.

W.A.R.C..    4- الحوار الالهوىت مع اإلتحاد العاملى للكنائس املصلحة

5- الحوار مع األشوريني ىف إطار مجلس كنائس الرشق األوسط كعضو وىف إطار الحوار الرسياىن كمراقب.

6- الحوارات املتعددة األطراف التى تجرى داخل قسم اإلميان والنظام مبجلس الكنائس العاملى وداخل قسم اإلميان 

والوحدة مبجلس كنائس الرشق األوسط وكذلك ىف لقاءات الطلبة واألساتذة ىف رابطة املعاهد الالهوتية بالرشق األوسط.

هذا بخالف اللقاءات مع بعض الكنائس كالكنيسة السويدية أو غريها وهى لقاءات وليست حوارات.

فى أسفار مرارًا كثيرة :

الخدمة والكرازة  أتعاب  اإلفتخار وإمنا لىك يعرّب عن  العبارة ليس عىل سبيل  الرسول هذه  لقد قال معلمنا بولس 

باإلنجيل لىك تصل كلمة الله إىل كل نفس تتعطش ملعرفة السيد املسيح اإلله الحق.

ونيافة األنبا بيشوى تنطبق عليه هذه اآلية أشد اإلنطباق فام يكاد يصل من مؤمتر حتى يجد ىف إنتظاره إجتامع آخر 

سواء كان حواراً أو لقاًء مسكونياً سواء كان عضواً أساسياً أو رئيساً للقاء أو حتى obseRveR، فلقد إتسع مجال العمل 

املسكوىن ىف هذه الفرتة .

لكنه خالل الفرتات التى بني اللقاءات يواصل أسفاره بني ربوع إيبارشيته الواسعة يتابع مجاالت الخدمة التى إئتمنه 

الرب عليها وأقامه أسقفاً لها ” ألنه ال يأخذ أحد هذه الكرامة إال املدعو من الله كام هرون أيضاً ” ولعلنا نحاول أن 

نعرض لبعض هذه الحوارات لتوضيح دور نيافة األنبا بيشوى ىف كل منها :

1- الحوار مع الكنائس األرثوذكسية البيزنطية ) الروم األرثوذكس (.

تعود بداية هذا الحوار إىل عام 1985 حينام بدأ بني العائلتني األرثوذكسيتني برعاية قداسة البابا املعظم األنبا شنوده 

والبطريرك املسكوىن دميرتيوس وإستمر بعد تنصيب البطريرك برثلامؤس الحاىل لكرىس القسطنطينية ىف سنة 1987 ىف 

كورونثوس ُوِضَع اإلتفاق الالهوىت األول بواسطة لجنة فرعية تقدمت بتقريرها إىل اللجنة العامة املشرتكة للحوار وكان 

لنيافة األنبا بيشوى الدور البارز ىف إعداد هذا التقرير وىف يونيو 1989 ىف دير األنبا بيشوى مبرص تحت رعاية قداسة 

البابا األنبا شنوده.

وبناء عىل تقرير اللجنة الفرعية أمكن صياغة إتفاق الهوىت حول طبيعة السيد املسيح عىل أساس تعليم القديس 

كريلس األول عمود الدين هذا اإلتفاق الذى لنيافته اليد األوىل والكربى ىف صياغته وقد عرّب قداسة البابا عن ذلك ) 

حينام كنا نقدم له تهانينا مبناسبة هذا اإلتفاق الذى أنهى خالفاً دام قرابة خمسة عرش قرناً من الزمان كان بني العائلتني 

( فقال غبطته:} قدموا التهنئة لنيافة األنبا بيشوى فهو الذى بذل جهداً كبرياً ىف إعداد هذا اإلتفاق والوصول إليه {، وقد 

قرر غبطته هذا الكالم يوم عيد العنرصة 1997 خالل إلقائه كلمته ىف اإلحتفال بالسيامات الجديدة لآلباء األساقفة إذ 

أشار إىل أن نيافة األنبا بيشوى كان له الجهد األكرب ىف السعى نحو الوحدة مع الروم األرثوذكس من خالل العمل الشاق 

والتنسيق مع غبطته أثناء توقيع اإلتفاق.

والذى ترتب عليه ىف28 سبتمرب 1990 وىف ضاحية شامبيزيه بسويرسا إتُِفَق عىل رفع الحروم بني العائلتني األرثوذكسيتني 
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اإلتفاقات ىف  املقدس هذه  َقِبَل مجمعنا  قراراتها بشأنهام وقد  العائلتني لىك تصدر  لكنائس  املقدسة  للمجامع  وأرسل 

جلسة املجمع املقدس ىف عيد العنرصة 1990 ثم املجمع املقدس املنعقد ىف 12نوفمرب 1990 برئاسة قداسة البابا املعظم 

األنبا شنوده وسكرتارية األنبا بيشوى.

ويالحظ أن نيافه األنبا بيشوى هو أحد رئيىس لجنة الحوار.

Co-PResIDeNT oF THe JoINT CoMMIssIoN والزال نيافته مع املطران دامسكينوس رئيس  اللجنة 

قبول  ويتواىل  املقدسة  ومجامعها  األرثوذكسية  الكنائس  لرؤساء  اإلتفاق  بنود  رشح  يواصالن  البيزنطية  الكنائس  عن 

الكنائس لهذا اإلتفاق.

 تعليم القديس كيرلس كأساس لإلتفاق الالهوتى :

يكتب نيافة األنبا بيشوى عن ذلك فيقول:

}لقد بُنى هذا اإلتفاق عىل تعليم القديس كريلس الالهوىت السكندرى الذى دافع عن الوحدانية ىف طبيعة الكلمة 

املتجسد وىف شخصه والذى إعترب  اإلعرتاف بلقب والدة اإلله ) ثيئوتوكوس ( هو أحد الرباهني الرئيسية عىل أرثوذكسية 

التعليم ولهذا فقد نص اإلتفاق عىل أن أساس التعليم الكريستولوجى هو العبارة التى قالها القديس كريلس ) ميا فيزيس 

توثيئولوغو سيساركومينى (.

MIA PHYsIs ToU THeoU LoGoU sesARKoUMeNI

وكذلك العبارة املامثلة “ميا هيبو ستاسيس”

MIA HYPAsTAsIs ToU THeoU LoGoU sesARKoUMeNI

أقنوم واحد متجسد لكلمة الله*.

القديس كريلس عمود الدين وتلميذه نيافة األنبا بيشوى

نستطيع أن نقرر وبحق أن نيافة األنبا بيشوى تتلمذ عىل كتابات القديس كريلس عمود الدين وإستطاع أن يضع 

رشوحات الهوتية توضح أن املعتقد الكريستولوجى ىف أساسه وجوهره واحد للطرفني بالرغم من إختالف إستخدام بعض 

التعابري الكريستولوجية.

وأكد أن كنيستنا سوف تستمر ىف إستخدام تعبري الطبيعة الواحدة حسب تعليم القديس كريلس وأن الروم أيضاً 

يستخدمون هذا التعبري.

ومن خالل فهم نيافته لتعليم القديس كريلس إستطاع أن يوضح ما هو معنى أن القديس كريلس يؤكد عىل اإلتحاد 

الطبيعى واإلتحاد األقنومى مع توضيح معنى التاميز بالفكر فقط بني الطبيعتني، وهذا كان املدخل إلمكان اإلتفاق بني 

الكنائس األرثوذكسية البيزنطية والكنائس األرثوذكسية الرشقية.

حقيقة إن نيافة األنبا بيشوى الذى إعترب تعاليم كريلس هى أساس اإلتفاق وهو تلميذ عمود الدين وتلميذ قداسة 

البابا شنوده الثالث حامى اإلميان ىف كنيستنا.
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2- الحوار مع الكنائس الكاثوليكية

يحرص نيافة األنبا بيشوى ىف تدريسه ملادة املسكونيات عىل إبراز نقاط الخالف فيام بيننا وبني الكاثوليك حتى ال 

يقع أحد أبناء الكنيسة ىف فخ التعليم الكاثوليىك، فمع إبراز أن اإلتفاق الكريستولوجى مع الكاثوليك قد تم ىف فرباير 

1988 وجاء فيه :

)نؤمن كلنا أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع املسيح الكلمة }اللوغس{ املتجسد هو كامل ىف الهوته وكامل ىف ناسوته 

وأنه جعل ناسوته واحد مع الهوته بغري إختالط وال إمتزاج وال تغيري وال تشويش ) CoNFUsIoN ( وأن الهوته مل 

ينفصل عن ناسوته حتى إىل لحظة أو طرفة عني )لحظة واحدة وال طرفة عني(، وىف نفس الوقت نحرم كالً من تعاليم 

نسطور وأوطاخى(.

إال أن نيافته يوضح أن هناك نقاط تحتاج إىل حوار كموضوع إنبثاق الروح القدس من اإلبن والتى أضافها الكاثوليك 

من عام 1054 م، واملطهر والزواج من غري املؤمنني وخالص غري املؤمنني بدون إميان والمعمودية ) وفق قرارات مجمع 

الفاتيكان الثاىن (, والحبل بال دنس, وزوائد فضائل القديسني والوجود الكاثوليىك ىف مرص, ورئاسة بطرس الرسول, ورئاسة 

كرىس روما *.

وهنا يربز نيافته كالهوىت له فكره الثاقب واملتميز فهو حينام يتناول إحدى نقاط الخالف مع الكاثوليك كخالص غري 

املؤمنني مثالً ..إمنا يعرض لفكر الكاثوليك أوالً وما جاء ىف دستورهم العقائدى ملجمع الفاتيكان الثاىن 1964 ثم الدستور 

الرعاىئ للمجمع 1965 ثم يتناول الرد عىل هذا التعليم الخاطئ مفنداً التعليم بآيات كتابية كثرية, واضحة ومرتابطة, ثم 

يوضح كيف أن الخالص بدون دم املسيح باطل.

إنه منهج الهوىت يرشح ملن يريد التعليم الصحيح فيقوده إىل بر األمان ويعطى حصانة ملن قد تنزلق قدمه ىف التيار 

الكاثوليىك وهى مرجع الهوىت للمحاور األرثوذكىس ملواجهة الكاثوليك.

تدريس مادة المسكونيات وتعليم الالهوت

الرعاية  بالقاهرة وىف معهد  الكلية اإلكلرييكية  الثالث تدريس مادة املسكونيات ىف  البابا شنوده   لقد قرر قداسة 
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والرتبية ومعهد الكرازة ملار مرقس .

ونتائجه وترشح  وتفاصيله  الالهوىت  الحوار  وأبعاد  اإلنشقاق  وتاريخ  املسكونية  التنشئة  مبادئ  املادة ترشح  هذه 

األسس الالهوتية ىف التعليم اآلباىئ والتى يقام عليها الحوار، وما أمكن الوصول إليه من اإلتفاقات الالهوتية والرعوية كام 

ترشح عمل املجالس املسكونية مثل مجلس كنائس الرشق األوسط وأقسامه ودوائره وأنشطته.

وقد أسند قداسته تدريسها لنيافة الحرب الجليل األنبا بيشوى الذى عايش كل أحداث العمل املسكوىن. ونيافته حينام 

القويم  باإلميان  التمسك  ىف  ورائدة  املسكونة  ُمعلِّمة  ومازالت  كانت  كنيستنا  أن  كيف  يوضح  إمنا  املادة  رس هذه  يدِّ

لتعليم الكتاب  بجرأة وىف سالمة ودقة وفقاً  والتعليم الصحيح وكيف أن كنيستنا كانت والزالت تُعرب عن رأيها دامئاً 

املقدس وتقليد الكنيسة.

وخالل تدريس نيافته لهذه املادة إمنا يرشح األسس العقيدية: كموضوع الثالوث، التجسد، الفداء، لىك ما يضع أساساً 

الهوتياً للدارس قبل أن يتابع الحوارات الالهوتية وبذا يكون نيافة األنبا بيشوى قد سلّم اإلميان لتالميذه وفصل كلمة 

الحق بإستقامة حسب الوصية الرسولية.

نيافة األنبا بيشوى والتعليم الالهوتى : 

اإلكلرييكية  الكلية  ففى  اإلكلرييكية  الكلية  فروع  ىف  العقيدى  الالهوت  مادة  بتدريس  بيشوى  األنبا  نيافة  يقوم 

باألسكندرية إىل جانب أنه الوكيل العام للكلية, فهو يقوم بتدريس مادة الالهوت العقيدى هذا إىل جانب تدريسه لهذه 

املادة ىف فرعى طنطا وشبني الكوم, ومعهد الالهوت بدمنهور وشربا الخيمة،  هذا إىل جانب اإلرشاف عىل الدراسات 

العليا ىف العقيدة لبعض الدارسني باإلكلرييكيات ومعهد الرعاية والرتبية وبعض رسائل املاجستري و الدكتوراه  مبعهد 

الدراسات القبطية.

ولنيافة األنبا بيشوى منهجاً متميزاً رفيعاً يستطيع من خالله أن يوصل املفاهيم اإلميانية العقيدية للطالب بسالسة 

وعذوبة مع تسليمهم اإلميان املسلّم من القديسني ىف سالمة. هذا إىل جانب أنه متيز كام قال قداسة البابا املعظم:{مام 

مييز أسلوب نيافة األنبا بيشوى أنه ميزج التفسري بالروحيات وبالالهوت، فتشمل كتاباته هذه العنارص الثالثة معاً}.

هذا املنهج يتبعه أيضاً ىف محارضاته فهو ميزج املفهوم العقيدى بالحياة الروحية أو بتعبري آخر كيف نحيا العقيدة 

روحياً وكيف ميكن أن تؤثر هذه  العقائد ىف حياتنا الروحية.

ولهذا ميكننا أن نتبني مالمح املنهج التعليمى لنيافته:

1- اإللتزام بمنهج اآلباء :

ىف تقديم نيافته ملذكرة املسكونيات يقول: وىف كل ما نعرض له ىف مقرر الدراسة كان يلزم أن نستعني بأقوال القديسني 

معلمى األرثوذكسية مثل القديس أثناسيوس الرسوىل والقديس كريلس عمود الدين.

فنيافته يعلم دارىس الالهوت أن النبع األصيل الذى ال ينضب هو كتابات  آباء الكنيسة التى تعمق املعرفة وتعيد 

لذهن اإلنسان صورة الكنيسة األوىل.
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2- الرجوع للنص اليونانى األصلى سواء فى اآليات أو كتابات اآلباء :

يرى نيافته أن دراسة اللغة اليونانية هامة إلمكان اإلطالع عىل اآليات ىف نصها األصىل. وكذلك كتابات اآلباء حتى ميكن 

للدارس أن يعيش النص كام قيل. ولهذا فهو يُعلِّم طالبه بعض التعبريات الالهوتية ىف اللغة اليونانية كام

اللغة  لدراسة  األنبا بيشوى قسامً  اليونانية ىف مفرداتها وأزمنتها. وقد كون  اللغة  لرثاء  تعليمهم وذلك  اآلباء  رشح 

اليونانية ىف دير القديسة دميانة يرشف عليه األستاذ الدكتور موريس تاورضوس.

3- عرض القضية أو المشكلة والرد عليها:

ال يلجأ نيافة األنبا بيشوى حينام يناقش موضوعاً أو يرد عىل قضية إىل مجرد تقديم وجهة نظر كنيستنا فقط. بل 

يعرض للقضية أو املشكلة أو الهرطقة ثم يفندها مبيناً الخطورة الكامنة ىف تلك الهرطقة ثم يرد عليها نقطة نقطة حتى 

يقدم للدارس رداً عىل القضية أو املشكلة أو الهرطقة وافياً شامالً كتابياً وآبائياً.

4- مزج الشرح العقيدى بالتأمل الروحى :

يتميز نيافة األنبا بيشوى بأنه ال يقدم تعليامً الهوتياً صعباً بل تعليامً ميتزج بالتأمل الروحى حتى يستطيع أن يجد 

دارس الالهوت شبعاً روحياً ويستفيد من العقيدة الالهوتية ىف حياته. فمثالً حينام يتكلم عن الثالوث, يتكلم عن املحبة 

التى متارس بني األقانيم الثالثة منذ البدء وأن التثليث هو التعبري الحى عن مامرسة املحبة التى نتعلمها من الله والتى 

سلّمنا إياها السيد املسيح له املجد “وصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضاً” )يو 15: 12(.

5- أسلوب اإلقناع المبنى على الشرح المبسط والتدريجى :

حينام بدأ نيافة األنبا يشوى تدريس الالهوت جاءنا مبنهج آباىئ يعتمد عىل الرشح املبسط متأثراً مبنهج قداسة البابا 

شنوده الثالث, وهو املنهج الذى يصل تدريجياًباإلنسان إىل اإلقناع بالرد. ولهذا فدارىس الالهوت ىف كلياتنا الالهوتية 

يعجبون بنيافته, ويفيدهم هذا األسلوب مام يساعد عىل رسوخ إميانهم وإعدادهم كقادة للتعليم الالهوىت مستقبالً.

. ATIMe نيافة األنبا بيشوى رئيساً لرابطة املعاهد الالهوتية ىف الرشق األوسط 

الذين ميثلون كنيستنا  الثالثة  البابا هو أحد األعضاء  األنبا بيشوىبتكليف وتفويض من قداسة  منذ سنوات ونيافة 

القبطية ومعاهدها الالهوتية ىف رابطة املعاهد الالهوتية ىف الرشق األوسط ATIMe. هذه الرابطة التى بجهد نيافته 

لقاءات عن فن  الرابطة عدة  الرعاية والرتبية وعقدت  امللحوظ إستطاع أن يضم إىل عضويتها ممثل رابع عن معهد 

التدريس وكيفية اإلستفادة من أساليب التدريس والرتبية الحديثة لتطوير نظم وطرق التدريس ىف كليات الالهوت .

ولقد إختري نيافة األنبا بيشوى عام 1995 رئيساً لهذه الرابطة ATIMe والتى تضم 18 كلية ومعهداً الهوتياً مبنطقة 

الرشق األوسط واملتصلة بكنائس الطوائف األربعة األرثوذكسية القدمية واألرثوذكسية والكاثوليكية والربوتستانتية أختري 

ليكون رئيساً لها ملدة ثالث سنوات وكان إختياره بأغلبية ممثىل الكليات ومرد ذلك نشاطه امللموس ىف خدمة الرابطة 

وتنشيطها منذ أن كان عضواً بها ميثل كنيستنا القبطية األرثوذكسية.

لهذه الرابطة ىف الستينات وقت أن كان قداسته أسقفاً  والجدير بالذكر أن قداسة البابا شنوده الثالث كان رئيساً 

للتعليم بكنيستنا.
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األتيما ATIMe تحت رئاسة نيافته :
كعادة نيافة األنبا بيشوى دامئاً، يحرص عىل إكتساب األساتذة بكليات  الالهوت معرفة جديدة ومتجددة, سواء فن 

التدريس أو كيفية إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ىف العملية التعليمية.

ولهذا ففى عام 1995 وخالل شهر نوفمرب نظم نيافته لقاء ضم أساتذة من كل كليات الالهوت التى تضمها الرابطة 

]تدريس  عن  نيافته  بتوجيهات  جديدة  أموراً  أنها ملست  املالحظ  لعل  محارضات   فيه  ألقيت  ولبنان,  وسوريا  مبرص 

الالهوت كمنهج مسكوىن وعن قضية اإلرتباط بني التعليم الدينى وواقع املجتمع ىف الرشق األوسط[

وكذلك عن تحديث املكتبات أضف إىل ذلك كيفية اإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة كالحاسب اآلىل وامليكروفيلم ىف 

خدمة الكنيسة وعن التعليم الذاىت والتنشئة الالهوتية, هذا إىل جوار لقاءات الطالب عىل مستوى كليات الالهوت والتى 

يشجع عليها سواء محلياً أو عىل مستوى الرشق األوسط وكان لنيافته موضوعاً, العام املاىض عن ) التنشئة املسكونية ( 

وذلك مبقر الكلية اإلكلرييكية لألقباط األرثوذكس ضم طالب كليات الالهوت الكاثوليك, والربوتستانت وبعض األساتذة.

نيافة األنبا بيشوى والتكريس
 يُُعترب نيافة األنبا بيشوى رائد نظام املكرسات ىف كنيستنا القبطية األرثوذكسية، فمنذ سيامته أسقفاً عىل إيبارشية 

دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالربارى ىف 24 سبتمرب سنة 1972م بيد صاحب القداسة والغبطة البابا األنبا 

شنوده الثالث – أطال الله حياته – بدأت السنوات املجيدة ىف تاريخ هذا الدير إذ أن نيافته أوىَل إهتامماً خاصاً به من 

كافة النواحى.

وبعد أن أعاد الحياة الرهبانية فيه من جديد عىل يد قداسة البابا , وأحبار الكنيسة وبإعرتاف املجمع املقدس ىف 20 

فرباير سنة 1979م، سعى نيافته لتأسيس نظام املكرسات اللواىت ينتمني للدير ويخدمن بأماكن الخدمة

املختلفة ىف قطاع خدمة املرأة والطفولة مثل رعاية اليتيامت واملغرتبات واملعوقات واملسنات وخدمة رياض األطفال 

والرتبية الكنسية والشابات واإلفتقاد وخدمة الحاالت التى تحتاج إىل رعاية خاصة والخدمة ىف مراكز  تنمية الفتيات .

ففى سبتمرب 1978, وبعد إلباس الراهبات لبس الرهبنة, طلب األنبا بيشوى من قداسة البابا رشم مالبس أول ثالثة 

من املكرسات لتبدأ مسرية تأسيس نظام املكرسات تكريساً كامالً ىف كنيستنا.

ولقد بذل نيافته جهداً كبرياً ىف تأسيس هذا النظام الذى مل يكن معروفاً من ذى قبل. وبفضل عمله الدائب وسهره 

املتواصل ورعايته طوال ربع قرن من الزمان أصبح نظام املكرسات, نظاماً مألوفاً لدى الجميع, ومنترشاً ىف كل مكان إال 

أن الباكورة فيه دامئاً ترجع إىل مطراننا نيافة األنبا بيشوى, الذى أعاد لنا تقاليد ومفاهيم كنيستنا األوىل ومامرساتها, 

م لنا التعاليم العميقة والصحيحة لهذا النظام, بحسب ما ورد ىف الكتاب املقدس وتعاليم اآلباء وتوجيهات قداسة  وقدَّ

البابا شنوده الثالث.

ولذلك عندما نتكلم عن موضوع التكريس ىف الكنيسة القبطية فإن الجميع يروه تنفيذاً لآلية التى تقول :       ” 

آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم عىل تعبهم ” ) يو4: 38 (.

فلقد أعطى نيافته الكثري من جهده ووقته وفكره لهذا النظام الكنىس القديم لىك يضعه ىف موضعه الالئق به ويخرج 
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به إىل حيز التنفيذ العمىل، وبالفعل لقد أمثر غرسه وأزهر فردوسه وفاحت رائحته عىل األرجاء كلها ُمعلنة:-

1- تأسيس أول مركز إلعداد المكرسات :  

وقد تم ذلك ىف دير القديسة دميانة بالربارى حيث تتدرب املكرسات  التدريب الكاىف عىل أنواع الخدمات املختلفة، 

كام ميتألن فيه روحياً. وذلك حسب  توجيهات نيافته وإرشاده وبالطريقة الروحية السليمة التى نرى فيها

القدوة واملثال الروحى للشخصية املتكاملة التى تستقى تعاليمها من السيد املسيح نفسه. [وسوف يأىت الحديث عن 

هذا املركز بشئ من التفصيل تباعاً].

2- نمو عدد المكرسات التابعين لدير القديسة دميانة بالبرارى:

أصبح مركز إعداد املكرسات بالدير, الذى يرشف عليه نيافته ويتوىل رئاسته وإدارته بالطريقة املثىل _ نحو 32 مكرسة 

ميثلن قطاعات الخدمة املختلفة ىف كنائس مختلفة ىف إيبارشيات متعددة. وذلك كاآلىت:-

10مكرسات يخدمن ىف بيوت اإليواء لأليتام من البنات الصغار والكبار أو األوالد الصغار.

10 مكرسات يخدمن ىف الرتبية الكنسية والشابات وخدمة القرية ورياض األطفال ومحو األمية وخدمة إخوة الرب.

6 مكرسات يخدمن ىف بيوت الطالبات املتغربات.

2 مكرسة يخدمن الحاالت التى تحتاج إىل رعاية خاصة.

1 مكرسة تخدم ىف بيت للمسنات.

1 مكرسة تخدم ىف بيت للمعوقات.

1 مكرسة تخدم ىف مركز تنمية الفتيات.

1 مكرسة تخدم ىف بيت املكرسات بالدير وروضة األطفال التابعة له باإلضافة إىل بعض الخدمات السابقة. هذا إىل 

جانب عدد من اللواىت يقضني فرتة اإلعداد واإلختبار مبركز اإلعداد بالدير…

3- صدور الئحة المكرسات وإقرارها من المجمع المقدس:

بوضع مرشوع الئحة  الذين لديهم مكرسات وقاموا معاً  البابامجموعة اآلباء األساقفة  ىف سنة 1985 جمع قداسة 

املكرسات. وقد فرح األنبا بيشوى كثرياً بهذه الخطوة من أجل إستقرار املكرسات ىف الخدمة ىف ظل هذه الالئحة التى 

أرشف قداسة البابا بنفسه عىل وضع مرشوعها .

وقد عرّبت عن ُخالصة خربة عملية طويلة ىف رعاية املكرسات. لذلك كان نيافته ُمحركها واملدافع عنها …وقد وردت 

بنصوصها ىف كتاب ) القرارات املجمعية  ىف عهد صاحب القداسة والغبطة البابا شنوده الثالث 117( .

هذه الالئحة التى تنظم وتؤكد وتثبت نظام املكرسات ىف الكنيسة وتحدد إختصاصاتهن  وما يلزم إلعدادهن ورعايتهن 

وطقس رسامتهن ) كام كُتب ىف مقدمة الكتاب املذكور أعاله وكام هو مذكور بالالئحة (.

4- أسلوب متميز فى رعاية المكرسات :

1- اإلمتالء الروحى أوالً : ولذلك إهتم نيافته إهتامماً كبرياً مبركز إعداد وتدريب املكرسات بالدير حيث خصص له أوالً 
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مكاناً كبرياً قام بتجهيزه تجهيزاً كامالً من كافة الجوانب، ثم وضع له نظاماً خاصاً للتدبري اليومى واإلرشاف واإلجتامعات 

القبطية  املقدس بعهديه واأللحان والتسبحة واللغة  الكتاب  نيافته والتى يُدرس فيها  التى يرأسها  الشهرية والدورية 

وتاريخ الكنيسة وطقسها وعقيدتها, التى يقوم نيافته بتدريسها بنفسه كام يُدرس فيها بعض الدراسات الرتبوية التى 

تفيد ىف الخدمة وكذلك تُناقش خربات املكرسات وأبحاثهن، كام أنها تكون فرصة إللتقاء املكرسات ببعضهن وتبادل الرأى 

والخربة مام يزيد من روابط املحبة واأللفة بينهن هذا باإلضافة إىل إعرتافهن لدى أب اإلعرتاف الذى يحرض أيضاً هذه 

اإلجتامعات كمسئول عن إعرتفات املكرسات. وهذا اإلهتامم من جانب نيافته مبركز اإلعداد جعل قداسة البابا شنوده 

الثالث يُشيد به ىف أكرث من لقاء أو حديث كام أن الكثري من األحبار األجالء األساقفة يُرسلون الراغبات ىف التكريس 

لديهم لقضاء فرتات فيه لإلمتالء والتدريب.

2- التنوع : يستخدم نيافته جميع املواهب والطاقات واإلمكانيات البرشية ىف الخدمة، فبالرغم من أن لكل مكرسة 

خدمة خاصة بها إال أن هناك أنواع خدمات متنوعة كثرية يسمح بها نيافته لىك تستطيع كل مكرسة أن تخدم مبا أُعطى 

لها من مواهب وإمكانيات، ومام سبق الحديث عنه نجد أن هناك 9 مجاالت مختلفة عىل األقل لخدمة املكرسة تحت 

إرشاف نيافته.

3- روحانية الخدمة : نيافة األنبا بيشوى ال يقبل أن تتحول املكرسة إىل موظفة أو عاملة  أو مديرة بل هى   – كمعنى 

إسمها – خادمة مخصصة لخدمة الرب وأوالده روحياً، ومن خالل هذا ميُكن أن تخدم بقية األمور الثانوية األُخرى… 

ولذلك فهو ال يقبل أيضاً أن تكون الَخدَمات التى لها صفة إدارية كاإلرشاف عىل املطابخ أو املعامل مثالً هى خدمة  

املكرسة األساسية.

4- الحامية الروحية والنفسية للمكرسة : رأينا ىف نيافته املثال الصادق لإلبوة الروحية مبفهومها السامى… رأيناه يحمى 

نفوسنا من الحروب الخارجية التى قد تنتظرنا بسبب الخوض ىف بعض الخدمات املعرثة، كام أن نيافته حريص عىل أن 

تكون خدمة املكرسة خاصة بالشابات والسيدات واألطفال فقط دون تكوين عالقات إجتامعية أُخرى قد تُعطل الخدمة 

أو تُعرثها… كام رأينا فيه السمو بأعظم صورة كمعنى إسمه الكريم… رأيناه إنساناً سامياً ىف معاملته وىف ِطباعه وىف 

أسلوبه، مريحاً للنفس كام للروح أيضاً، يهتم بدراسة نفسية وظروف كل مكرسة فكلنا نشعر مبدى مساعدته ومساندته 

لنا ىف خدماتنا وىف حياتنا مام له أكرب األثر ىف نفوسنا وىف نجاح الخدمة.

5- اإلتساع ىف الخدمة : فنيافته ال يجعل حدوداً جغرافية لخدمة املكرسة إمياناً منه بأن الخدمة ىف كل مكان إلنتشار 

ملكوت الله عىل األرض، ولذلك فإن املكرسات التابعات لنيافته يخدمن ىف أماكن مختلفة من البالد املرصية.

وقد تم عقد دورتني تدريبيتني ىف مركز إعداد املكرسات بالدير ىف موضوع ) تنمية املرأة والطفولة ( تحت إرشاف 

املتخصصني   – مشكورة   – أرسلت  والتى  بالقاهرة  اإلجتامعية  الخدمات  أسقفية  مع  باإلشرتاك  وذلك  نيافته  ورعاية 

واألساتذة ىف هذا املجال، وقد حرض هذه الدورات املكرسات اللواىت يرشفن عىل خدمة الحضانات ومراكز التنمية بصفة 

خاصة وبعض املكرسات األُخريات بصفة عامة وكذلك الخادمات ىف تلك الخدمات أيضاً.

الخربات  من  املزيد  إعطائهن  شأنها  من  والتى  بهن  الخاصة  املؤمترات  عىل حضور  املكرسات  نيافته  يُشجع  كذلك 

والفائدة الروحية. مثل لقاءات املكرسات التى تعقدها أسقفية الشباب, تحت رعاية نيافة األسقف املحبوب جداً إىل 

قلب األنبا بيشوى الحرب الجليل األنبا موىس ىف مبنى املؤمترات بالعجمى ومن حيث اإلستفادة فنيافته يهتم كثرياً  بأن 
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يدعو إلجتامعات املكرسات األحبار األجالء األساقفة وكذلك اآلباء الكهنة وُمدرىس اإلكلرييكيات لىك تحصل املكرسة عىل 

أكرب إستفادة ممكنة من عدة مصادر متنوعة املواهب واإلمكانيات.

6- رضورة الثقافة الالهوتية للمكرسة : فباإلضافة إىل اإلمتالء الروحى للمكرسة بواسطة النظام السابق رشحه ىف مركز 

إعداد املكرسات، فإننا نوضح أيضاً أن نيافة األنبا بيشوى كام هو معروف عنه أنه الهوىت بارع – عىل مستوى كنيستنا 

القبطية وعىل املستوى العاملى أيضاً – ولذلك فهو يهتم بتقديم الالهوت لهذه املجموعة من بناته إمياناً منه برضورة 

ر مخدوماتها من األفكار الغريبة عن اإلميان ولىك تستطيع أيضاً أن تتصدى  تثقيف املكرسة الهوتياً لتستطيع أن تُحذِّ

للهجامت التى قد تتعرضن لها من الذين هم من خارج.

7- عالقته كمسئول باملكرسات : قد يّدعى البعض ظلامً عىل نيافته إسلوب القسوة والشدة، أما نحن الذين رأينا بعيوننا 

وملسنا بأيدينا فإننا نجده األب بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاىن. فنيافته يُقدم كل معنى من معاىن هذه الكلمة  

متجسداً ىف عالقته بأبنائه سواء عىل املستوى الجامعى أو الفردى…إننا كمكرسات نرى فيه أُمثولة لألب الروحى املحب 

ىف حزمه والحازم ىف حبه، والعادل ىف حكمه والحكيم ىف عدله، العامل ىف تواضعه واملتواضع ىف علمه ويكفى شعورنا 

باإلستقرار واإلطمئنان واألمان معه وبني يديه منذ أن َحظَينا بنيافته أباً لنا ولآلن.

8- التكريس ىف قلب نيافته : من سامت أبينا املحبوب نيافة األنبا بيشوى أنه ال يفعل شيئاً إال لو كان مقتنعاً به متام 

اإلقتناع، كام أن نيافته يدرس أوالً ويُصىل ثم ينفذ…هذا إسلوبه العام، وهكذا بالنسبة ملوضوع املكرسات أيضاً فقد 

درس هذا النظام جيداً وقّدره وأعطاه من تفكريه ومن وقته الكثري فلذلك نجد أن له مكانة قلبية كبرية لديه متاماً مثل 

مكانة هذا األمر ىف قلب قداسة البابا.

وهذا يوضح ويؤكِّد كالمنا السابق بخصوص عالقته كمسئول باملكرسات.

9- اإلنتامء : يؤكد نيافته عىل مبدأ إنتامء املكرسة ملكان إعدادها وهو الدير ويحرص عىل ربط املكرسات به سواء 

لحياتهن  ومنواً  لخدمتهن  وتدعيامً  عليهن  لهن وحفاظاً  وذلك حفظاً  اللقاءات  أو  اإلجتامعات  أو  الخلوات  عن طريق 

الروحية…

10- التكريس ليس درجة كهنوتية : فاملكرسة ليس لها درجة كهنوتية إمنا تقوم مبساعدة األب األسقف والكاهن ىف 

خدمة قطاع املرأة والطفولة ىف الكنيسة، ولذلك فإن طقس تكريس املكرسات يتضمن صلوات بدون وضع يد.

األنبا  نيافة  نادى وعلَّم  املكرسات, فبهذا   الشعب بل فقط قطاع خدمة  ويتم ىف إحتفال كنىس ال يحرضه جميع 

بيشوى ودامئاً كان يُذكر املكرسة مثالً بأنها تُصادق املخدومات ولكن ال تأخذ إعرتافاتهن بل تكون ُمشجعة إلرتباطهن 

بأب اإلعرتاف.

كام نرى إنه أسلوب جديد وفريد يتميز به نيافة األنبا بيشوى ىف رعايته للمكرسات، كام أن هذا يؤكد لنا أن نيافته 

قام بتنفيذ جميع بنود الئحة املكرسات عملياً – بالنسبة للمكرسات املسئول عنهن بدير القديسة دميانة بالربارى – وذلك 

قبل إقرارها ىف جلسة املجمع املقدس برئاسة قداسة البابا ىف 91/5/25. مام يُعطينا تعليامً ىف كيفية اإلختبار الشخىص 

للخادم قبل التعليم لآلخرين.
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5- تغطية جانب كبير من خدمة المرأة والطفولة فى الكنيسة :

التابعات لدير القديسة دميانة بالربارى تحت إرشاد نيافة األنبا بيشوى يقمن بخدمة كبرية عىل  إذ أن املكرسات 

املستوى الكمى ىف جميع قطاعات املرأة والطفولة  ىف الكنيسة عموماً – وبشئ من التفصيل نذكر:

أنهن يقمن بخدمة أكرث من 250 طفلة وطفل وفتاة ىف بيوت اإليواء املتنوعة ىف جميع مراحل السن. كام يخدمن 

أيضاً أكرث من 250 طالبة متغربة ىف بيوت الطالبات املختلفة.

وحواىل 35 فتاة يحتاجن إىل رعاية خاصة وكذلك حواىل 90 ُمسنة ، و12 معوقة جسدياً.

كام يخدمن ىف مركز تنمية الفتيات 50 فتاة تقريباً. وىف الحضانات املختلفة سواء ىف اإليبارشية أو خارجها يقمن 

بتقديم الخدمة ألكرث من 300 طفل وطفلة. أما بالنسبة لخدمة القرية وخدمة الرتبية الكنسية وإجتامعات الشابات 

والسيدات وفصول محو األمية فال نستطيع أن نحرصها.

كل ذلك يرجع أساساً للمجهود الكبري ملطراننا املحبوب الذى أجاد الغرس والسقى طوال 25 عاماً حتى أمثر كرمه 

وفاحت أزاهريه فشملت أرجاء كثرية بتشجيع واضح من قداسة البابا شنوده الثالث الذى آزر بإبوته ىف كل مرشوع 

ونشاط بناء قام به األنبا بيشوى.

لقد أراد أن يختفى لكن الله كافأه فأظهرته أعامله التى تكلمت عنه حسناً.

6- أقوال مشهورة لنيافته عن التكريس :-

التكريس هو جندية ىف جيش الخالص.

حياة التكريس تحتاج إىل نقاوة : نقاوة ىف الحياة الداخلية ونقاوة ىف التعليم.

خدمتنا هدفها األساىس هو توصيل الناس لله لذلك يجب أن نخدم باملسيح.

خدمة التعليم يجب أن يسندها عمل رسى ىف حياة الخادم : مثل الصالة والسهر والترضع والجهاد مع الله.

جميع الذين سلكوا ىف التكريس بدون اإلهتامم بالبناء الداخىل تحولت جهودهم ىف الخدمة إىل مجرد تعاليم جوفاء.

من مظاهر تكريس الحياة للمسيح : الخضوع الكامل ملشيئة ربنا برضا وبشكر مهام صادفتنا املصاعب واملخاوف.

الخادم القلق واملضطرب ال يستطيع أن يُثمر ىف خدمته.

املكرسات والراهبات مُيثلن جناحني لطائر واحد.

خدمته ىف إيبارشية دمياط وتخومها

منذ اللحظة األوىل التى تسلم فيها خدمته ىف اإليبارشية مل يكف عن الخدمة والتعب، والسهر وبذل الذات والتفاىن 

والدفاع عن اإلميان الحق املسلّم مرة للقديسيني…

أجل لقد جاء تعويضاً عن السنني الكثرية التى أكلها الجراد، وبدل املجد الذى ضاع من تاريخ إيبارشيتنا… رأينا فيه 

الراعى الصالح، واآلب املحب وجمع بني حكمة الشيوخ وحيوية الشباب، وبني وداعة الحمالن وقوة األسود، بني طيبة 

القلب وصالبة الحديد ىف اإلميان!!
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هذا ولقد ظفرت اإليبارشية ىف أيامه مبحبة كبرية من قداسة البابا شنوده الثالث حفظه الله لنا فكان يحرض إىل دمياط 

وإىل دير القديسة دميانة مراراً وإىل كفر الشيخ وبقية البالد التابعة ىف مناسبات عديدة.

وال نقدر أن نحىص جميع أعامل وخدمة نيافة األنبا بيشوى التى جال يصنعها ىف كل بالد اإليبارشية وخارجها، غري 

أننا نقرص حديثنا هنا عن بعض األعامل الهامة مثل :

1- عمله الرعوى داخل اإليبارشية :

حرص نيافته منذ البداية كل الحرص عىل رعاية كل نفس داخل نطاق خدمته التى أؤمتن عليها، فرناه يحث اآلباء 

الكهنة عىل رضورة اإلفتقاد املنظم وعرض أية مشكلة عويصة عليه شخصياً..

ولذلك أهتم بالعضوية الكنسية التى قام بتتميمها مرتني متتاليتني عىل مدى عرشين عاماً..

وقام نيافته بزيارة كل بيت، وأمر بتسجيل تاريخ الزيارة ىف الكارت الخاص باألرسة ليعلم عدد الزيارات التى متت، 

ومل يكتف بذلك بل أنه قام بزيارات رعوية لكل كنائس اإليبارشية ىف املدن والقرى وإقامة القداسات فيها.

بل إنه يسري بخطى منظمه ويعطى جدوالً مكتوباً لكل كاهن شهرياً عن مواعيد زياراته وعظاته وخدماته ىف الكنائس.

وبجانب ذلك شكَّل مجالس لكل كنائس اإليبارشية لإلرشاف عىل النواحى اإلدارية واإلجتامعية واملرشوعات املختلفة، 

وذلك من خرية الخدام واألراخنة… ووضع الئحة ملجالس الكنائس تكفل لها النجاح.

وشمل إهتامم نيافته خدمة الشموسية، فشجع نيافته املعلمني األكفاء لتكوين فصول لتعليم األلحان، كام قام بتعيني 

شاممسة مكرسني إكلرييكيني لخدمة الشباب.

وإهتم إهتامماً خاصاً بالرتبية الكنيسية، وإعداد فصول “إعداد الخدام والخادمات”، وعمل مؤمترات دورية للشباب 

وتشجيع كل أنشطتهم الروحية والرياضية واملعيشية بكل الوسائل مهام كلفه ذلك من تضحيات، وأقام مؤمترات دورية 

للخدام بدير القديسة دميانة.

ونراه وقد شجع الخلوات للشباب إذ ترك لهم جزء كبري من قاليته الخاصة بدير الرسيان، ورتب خلوات للشابات بدير 

القديسة دميانة تحت رعاية مكرسات متخصصات.

وأوىل إهتامماً خاصاً لنوادى الشباب ونشاطاتهم الصيفية مهام كلفه ذلك من مرصوفات.

2- أوىل نيافته إهتامماً كبرياً بخدمة القرى، فقام برسامة عدداً كبرياً من الكهنة لخدمة القرى، كام أسس كثري من املذابح 

ىف كل أنحاء اإليبارشية وقد بدأ هذه الخدمة منذ السنوات األوىل لسيامته حيث سام الشامس الشيخ جورجى إسحق 

الذى كان رئيساً للشاممة وخادماً بإيبارشية الوجه البحرى بإسم القس جوارجى.

بكل كنيسة لتمويل  القرية، وأسس صندوقاً خاصاً  كام إستفاد من خدمة الشاممسة اإلكلرييكيني ىف نشاط خدمة 

إحتياجات هذه الخدمة.

كام قام نيافته بتأسيس فصول خاصة ملحو األمية ىف قرى اإليبارشية.

3- ودعا نيافته املدرسني واملدرسات وإعدادهم لتعليم الدين املسيحى باملدارس ىف سائر بالد اإليبارشية ورتب لهم ندوات 

عامة ملناقشة إحتياجات تعليم الدين باملدارس وسد إحتياجاتها.
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وكثرياً ما ألقى كلامت روحية عن رسالة املعلم ىف الرتبية الدينية وتأثري املعلم عىل حياة التالميذ وقيمهم الروحية.

وشجع نيافته عىل تكوين أرسة املعلمني التى تجتمع مرة كل شهر، كام حث املسؤلني ىف مجال الرتبية عىل عمل 

ندوات مستمرة تدريبية ملدرىس اإلبتداىئ واإلعدادى والثانوى لتدريس مناهج الدين املسيحى. وطالبهم بتقديم تقريراً 

مكتوباً عن نشاطهم ىف التعليم ومؤهالتهم وإمكانياتهم مع إقرتاحات بناءة وما يصادفهم من مشكالت.

4- وإهتم نيافته باألرس املسيحية والنهوض بالحياة الروحية، فوضع نظاماً خاصاً برس الزيجة املقدس له رشوط هى:

أن يكون كل من الزوجني عضواً روحياً ىف الكنيسة القبطية األرثوذكسية.

أن يواظب كالهام عىل اإلعرتاف والتناول من األرسار املقدسة ىف فرتات ال تتجاوز أربعني يوماً طوال مدة الخطوبة، 

وال تقل مدة الخطوبة عن أربعني يوماً.

والناحية  التعليم  والبئية ومستوى  والسن  واملفاهيم  الطباع  ىف  وتالؤماً  الخطيبني،  بني  تام  تفاهم  يكون هناك  أن 

العائلية، كام يجب أال يزيد سن الزوج عن الزوجة عن خمسة عرش عاماً، وال عمر الزوجة عن زوجها عن خمس سنوات.

خلو الطرفني من جميع املوانع الزوجية الرشعية سواء من جهة القرابة املانعة، أو من جهة اإلرتباط بأى زيجة أخرى، 

وال يجوز زواج املطلقني أو املطلقات إال بترصيح خاص من املجلس األكلرييكيى لإليبارشية، واملجلس اإلكلرييىك العام 

بالقاهرة معاً. وهذا يكون بناء عىل رشيعة الكامل التى لإلنجيل املقدس.

خلو الطرفني من املوانع الزوجية الصحية، كالعنه أو اإلصابة بأى مرض عقىل أو مرض معدى خطري أو األمراض التى 

تعرض نسلهام للتشوه أو الجنون، ولهذا ينبغى تقديم شهادة طبية من أحد األطباء الذين تعتمدهم املطرانية.

إذا مل يتحقق أى رشط من الرشوط السابقة يعرض األمر عىل املجلس األكلرييىك لإليبارشية برئاسة نيافة األسقف 

شخصياً للبت ىف األمر.

يعطى ترصيح زواج من وكالء املطرانية مختوماً بختم املطرانية ىف حالة الصالحية.

تتم شعائر رس الزواج ىف الكنيسة فقط إال ىف حالة عدم وجود كنيسة ىف املكان.

ىف حالة طلب تحويل محرض الخطوبة، ال يتم التحويل إال بعد نفاذ الرشوط املبينة عاليه.

يرسى هذا القرار من تاريخه 4/5/ 1976 ويبلغ إىل جميع كنائس اإليبارشية.

5- إهتامم نيافته بإنشاء وترميم الكنائس واألبنية الدينية واملطرانيات ىف أنحاء اإليبارشية

1- بناء كاتدرائية السيدة العذراء بدمياط

فقد تبنى وأرشف عىل بناء كاتدرائية السيدة العذراء بدمياط لتكون مقراً للمطرانية هناك، وتم العمل فيها. وهى 

أول كنيسة صدر قرار جمهورى بإقامتها ىف عهد قداسة البابا شنوده الثالث. وتم نقل جسد مارسيدهم بشاى إليها وقد 

تم بناؤها وإقامة مبنى املطرانية امللحق بهذه الكاتدرائية.

2- بناء مطرانية ملحقة بكنيسة مارجرجس بكفر الشيخ

إهتم نيافته ببناء ملحق بكنيسة مارجرجس بكفر الشيخ ليكون مقراً للمطرانية هناك. وقد إفتتح نيافته املبنى سنة 1974م. 

وعني القمص أيوب سليامن وكيالً للمطرانية، كام ألف مجلساً للكنيسة من خرية العنارص الروحية. وقد تم البناء بالفعل.
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3- إنشاء كنيسة مار جرجس برشبني :

حيث أمر نيافته بهدم الكنيسة الصغرية، وبعد رشاء بعض املنازل املتاخمة .

أرشف نيافته عىل إقامة كنيسة كبرية من دورين مع ملحقاتها وبإرشاف كاهن  الكنيسة القمص شنوده مرقص.

4- ترميم وإقامة كنيسة ما رجرجس بدمياط :

وبناء  لتدعيم  بإستدعاء مهندسني خرباء ومقاولني  نيافته  قام  املصلني،  الكنيسة وخشية سقوطها عىل  بعد ترصيح 

الكنيسة، حيث تم تجديدها متاماً ىف أيام نيافته مع ملحقاتها من القاعات املجاورة واألنشطة املختلفة.

وقام نيافته ببناء عامرة سكنية يقيم بها الكهنة واملعلمني متاخمة للكنيسة. 

5- بناء كنيسة عىل إسم القديسة دميانة بكفر الشيخ :

مل يكتف نيافته بكنيسة مارجرجس بكفر الشيخ لصغر حجمها ولوجودها ىف ناحية من املحافظة بعيدة بل أنه سعى 

لرشاء وبناء كاتدرائية كبرية عىل إسم الشهيدة دميانة تقع ىف منتصف املدينة تقريباً وقد رسم عليها كاهنان مباركان 

يساهامن ىف خدمة املدينة وقد إنتهى معظم العمل ىف هذه الكنيسة بربكة صلواته.

6- بناء كاتدرائية القديسة دميانة بديرها العامر :

وكانت كمرشوع ىف بدايته تركه املتنح األنبا اندراوس وجاء نيافة األنبا بيشوى ليكمله كنيسة كبرية تسع اآلالف، 

وجارى توسيعها – وبناء بيت للسيدات حالياً.

7- بناء كنيسة عىل إسم السيدة العذراء ببلقاس :

تبنى مرشوع بناء كاتدرائية كبرية عىل إسم السيدة العذراء ببلقاس بعدما هدمت الكنيسة الصغرية القدمية وقد 

قاربت الكاتدرائية عيل اإلنتهاء من بنائها دورين بحيث أن نيافته يعمل لحساب منو الشعب وكربه فيام بعد.

8- إنشاء كنيسة مارجرجس برأس الرب :

يرجع تاريخ إنشائها إىل سنة 1959 حني قدم املرحوم كامل فرج عشته برأس الرب إلقامة كنيسة عىل إسم مارجرجس، 

وقد باركها املنتيح البابا كريلس السادس حني زار رأس الرب سنة 1960 أيام مثلث الرحامت األنبا تيموثاوس.

وكانت الكنيسة مقامة عىل األرض بهكيل من الخشب والسدة والكيب  وقد صدر القرار الجمهورى بإقامتها ىف سنة 

1973 م ىف عهد نيافة األنبا بيشوى الذى تابع بنفسه صدور هذا القرار، وأرشف عىل رسومات البناء. كام وإختار مقاول 

البناء، وكان يراجع بإستمرار معه طريقة التنفيذ حتى قامت الهياكل الخرسانية سليمة برعايته. واليوم تم اإلنتهاء من 

إكامل البناء وملحقاته بصلواته وىف عيده اليوبيىل املبارك أدام الله لنا حياته سنني كثرية.

9- إفتتاح وتدشني كنيسة مارجرجس بدسوق

إفتتح نيافته الصالة بالكنيسة ىف أحد الشعانني سنة 1973 وتم تكريسها وتدشينها بحضور عدد من األساقفة، ىف 20 

سبتمرب 1987 وأضيفت إليها كنيسة أخرى صغرية بإسم املالك ميخائيل وتم تكريس املذبح بيد نيافته ىف ديسمرب سنة 1993.

وتبنى فيها حالياً قاعة كبرية للتعليم بإسم قاعة اليوبيل وبعد سيامة القس بيشوى ىف يناير 1997 تم عمل مذبح 

جانبى عىل إسم القديسة دميانة فيصبح بالكنيسة ثالثة مذابح. 
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10- بناء دير للراهبات بالقديسة دميانة :

الدير األخرى. وأقام لهن نظام روحى دقيق،  بالراهبات بعيداً عن بقية أنشطة  بناء مبنى كبري مستقل خاص  تم 

وقوانني خاصة لكل راهبة، مثل أن يحرضن الراهبات صلوات نصف الليل، ويتممن صلوات املزامري ىف قاليتهن وأال تدخل 

إحداهن قالية راهبة أخرى، وأن تكون املعامالت خارج القالية ىف األماكن العامة. فيعشن بذلك حياة الرشكة وحياة 

الوحدة ىف نفس الوقت، وتكون زيارات األقارب أربع مرات ىف السنة فقط.

وقبلام ترسم الراهبة متكث فرتة اإلختبار وهى ثالث سنوات خارج الدير وثالث سنوات داخل الدير ثم يتم اإلختبار 

حيث يشمل متابعة كل منهن ىف أفكارها وعقائدها وثباتها وحياتها الروحية.

وقد حرض قداسة البابا شنوده الثالث إىل الدير ورسم نحو 25 راهبة، وتم اإلعرتاف بالدير رسمياً من املجمع املقدس.

ونظراً إلنعزال الدير الخاص بالراهبات بعيداً عن الخدمات األخرى، فقد تم بناء عدة إسرتاحات تخدم الزوار الذين 

يصل عددهم إىل مائة ألف زائر ومنهم من ميكث بالدير حواىل إسبوعني ومن ميكث إسبوعاً.

ومل يكتف نيافة األنبا بيشوى عن التعمري بالدير، بل أنه أيضاً قام بالحفر والتنقيب ليكشف عن الكنيسة األثرية 

للقديسة دميانة ألهميتها وقد حقق له الله هذه الرغبة إذ قد تم الكشف عنها ىف أبريل سنة 1974 م.

11- اإلهتامم مبقابر اآلباء األساقفة واملطارنة السابقني بدميانة :

مل يرض نيافته عن مقربة األساقفة املوجودة ىف الناحية القبلية للكنيسة الكربى ىف برارى بلقاس بل أنه ملحبته الكبرية 

آلبائنا األساقفة السابقني وخاصة املتنيح األنبا اندراوس، الذى ظل يعمل له تذكار نياحته سنوياً : إىل أن جاء اليوم الذى 

فيه أراد أن يكرمه ىف يوبيل نياحته الفىض حيث إبتنى له مقربة جديدة لنقل رفاته، وقام بعمل كتاب يحمل سريته 

وتذكاره.

12- اإلهتامم بالحياة الروحية بدير الشهيدة دميانة

إن دير الشهيدة العفيفة دميانة يدين بوجوده لنيافة الحرب الجليل واألب الحنون والراعى الساهر األمني نيافة األنبا 

بيشوى فقد قدم الكثري والكثري جداً من أجل إقامة حياة رهبانية ىف هذا املكان املقدس، ومن أجل إرساء قوانني الرهبنة 
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األصلية وتعمري الدير من كل الجهات، وإمتداداً ملا بدأته الشهيدة دميانة نفسها منذ حواىل 1600 عام وقد عاىن الكثري 

ىف سبيل ذلك فعىل الصعيد الخارجى :

عاىن الكثري من أجل أن تكون إحتفاالت أعياد الشهيدة دميانة إحتفاالت روحية، فقد كانت سابقاً غري الئقة بروحانية 

هذه القديسة وكرامتها، وكان الفساد يُعم هذه اإلحتفاالت، فتصدى نيافته لهذه األمور ومنع أولئك الذين كانوا يقودون 

ويشجعون هذا الفساد، لدرجة إنهم هددوه بالقتل عالنية… وحذره األحباء من هذا التحدى، بل إن قائد قوة األمن 

املنوط بها الحفاظ عىل األمن ىف فرتة اإلحتفال – وكان مسيحياً – قال لنيافته “إنك بهذا تصّعب علينا مهمتنا جداً فال 

داعى للتصدى لهؤالء الناس”. ولكن كان موقف نيافته ىف منتهى القوة والشجاعة والغرية عىل الحق كام غار قبالً سيده 

وكُتب من أجله ” غرية بيتك أكلتنى “. فقال لقائد قوة األمن

نحن لسنا ىف حاجة لحاميتكم، وما قتله لن أتراجع فيه بخصوص منع أولئك املفسدين من التواجد أثناء اإلحتفال، 

وإن أدى األمر إىل قتىل فمرحباً بهذا اإلستشهاد من أجل تطهري هذا املكان ليكون إحتفاالً الئقاً بكرامة القديسة دميانة. 

وفعال نجح نيافته ىف تحويل اإلحتفال إىل إحتفال روحى تقام فيه عدة قداسات يومياً، وتكون مدته هى فرتة عمل روحى 

يقوم اآلباء الكهنة أثناءها باإلفتقاد والتشجيع عىل التوبة واإلعرتاف مع صالة العشية وعظة مساء كل يوم. وأصبحت 

فرتة اإلحتفال فرتة لإلنتعاش الروحى بالنسبة للزوار يتزودون فيها بربكات الشهيدة دميانة مع مناخ روحى يساعدهم 

عىل النمو الروحى والعرشة املقدسة مع الرب وفرتة ينتظرونها بلهفة من عام لعام.

وأيضاً إهتم نيافته ببيت الخلوة، فهيأه وجهزه ليكون مستعداً إلستقبال أفواج من الفتيات والشابات لقضاء أوقات 

روحية هادئة وجهز فيه أيضاً كنيسة عىل إسم السيدة العذراء تقام فيها القداسات لهذه األفواج، وأقام إحدى الراهبات 

الفاضالت لتقوم باإلرشاف عىل بيت الخلوة لتتمكن الشابات من اإلستفادة الروحية تحت إرشافها. وكثرياً ما يعقد نيافته 

بنفسه لقاءات روحية مع هذه األفواج أثناء وجوده بالدير. فأصبح بيت الخلوة مركز إشعاع روحي ومنفذ تهربن إليه 

الفتيات والشابات من ضوضاء املدينة لإلستمتاع بالهدوء مع جو روحى منظم. وكم من نفوس نعرفها وال نعرفها تغريت 

حياتها متاماً عن طريق خلوة قضتها بالدير، فالهدوء دامئاً هو أفضل مناخ يعمل فيه روح الله بقوة وتستطيع النفس ىف 

الهدوء أن تستمع صوت الرب أكرث وضوحاً.

وأما عىل الصعيد الداخىل : بالنسبة للحياة الرهبانية داخل الدير، فهذه قصة كفاح طويله عمرها خمسة وعرشون 

عاماً، فقد أنشأ نيافته مجمع رهباىن بالدير بناء عىل إرشادات قداسبة البابا شنوده الثالث وتوجيهاته، وكان الدير قبالً 

مجرد حجرات إلقامة الزوار أثناء فرتة اإلحتفال بعيد الشهيدة دميانة.

دامئاً  وهو  الكثرية.  مشغولياته  رغم  الدير  داخل  الرهبانية  الحياة  تفاصيل  عىل  بنفسه  والزال يرشف  نيافته  وكان 

يحرص عىل هدوء الدير وإستقراراه وأن تشعر كل راهبة أن ال هم لها سوى حياتها مع ربنا ومنوها الروحى ىف الفضائل 

الرهبانية.

وىف عام 1978م وىف 24 سبتمرب جاء قداسة البابا وعدد كبري من اآلباء األساقفة أعضاء املجمع املقدس إىل الدير ومتت 

رسامة أول دفعة من الراهبات للدير عىل يومني متتاليني. وتم أيضاً اإلعرتاف الرسمى بالدير ليصبح الدير السادس ىف 

عداد أديرة الراهبات ىف القطر املرصى. وإن كان هو أقدمهم من حيث النشأة، إذ أن تاريخ الحياة الرهبانية فيه يرجع 
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إىل تاريخ القديسة دميانة واألربعني عذراء ىف أواخر القرن الثالث امليالدى. لذا يعترب بحق هو أول دير للراهبات ىف 

العامل كله من حيث تاريخ إنشائه.

وقد إهتم نيافته بالعمل ىف الدير، وأن تتعلم الراهبات األعامل التى تخدم الكنيسة مثل املخيش والتطريز والخياطة 

وعمل عمم للكهنة وتيجان لألساقفة وكل ما يلزم ملالبس اآلباء األساقفة والكهنة والشاممسة، وإحتياجات الكنائس من 

ستور وفرش للمذبح وخالفه ومصنع لعمل الشمع. وأيضا أشغال الجلد الطبيعى سواء الصلبان الجلد أو املشغوالت 

من  القبطى  الفن  الدير  راهبات  بعض  تتعلم  أن  ىف  الفضل  ولنيافته  وغريها.  الجلد  األيقونات  مثل  األخرى  الجلدية 

أيقونات وموزاييك عىل األستاذ الكبري الدكتور إيزاك فانوس أستاذ الفن القبطى ىف هذا الجيل… فقد شجع كثرياً هذا 

لم من جيل إىل جيل. األمر، وبهذا يكون لنيافته الفضل ىف املساهمة ىف حفظ هذا الرتاث العظيم ىف الدير لُيسَّ

ولنيافته الفضل أيضاً ىف إدخال الكمبيوتر إىل الدير وأن تستخدمه الراهبات ىف أمور كثرية نافعة.

وأحدث ما يُذكر له من حيث تشجيعه للدراسة والثقافة بالدير هو إدخال دراسة اللغة اليونانية للعهد الجديد ىف 

الدير عىل يد األستاذ الكبري واملعلم الفاضل الدكتور موريس تاورضوس أستاذ الجيل ىف اللغة اليونانية والعهد الجديد، 

مام يعطى فرصة لدراسة أدق للعهد الجديد.

أبيه )ومل يكن  الذى ورثه عن  أنه قّدم مرياثه كله  العرض، هو  بطريق  أمر عرفناه مؤخراً  لنيافته أيضاً  يُذكر  ومام 

باملبلغ الهني( كبداية لبناء هذا املبنى الجديد الذى نقيم فيه اآلن، بعد أن ضاق الدير القديم عىل عدد الراهبات املتزايد 

بإستمرار. فأقام هذا املبنى الحديث ليتسع لعدد أكرب من الراهبات ويستوعب أعاملهن املتسعة.

وهكذا نجده ال يقدم زاداً روحياً بل أيضاً كل ما ميلك مادياً قدمه من أجل إقامته هذا الدير. وبالتأكيد أن الرب الذى 

الينىس كأس املاء البارد لن ينىس كل هذا التعب، ونحن أيضاً لن ننىس وإال نصري نغوالً ال بنني.

ونحن نعتقد أنه ليس هناك مكاناً ىف إيبارشية نيافته إستنفذ منه طاقة ومجهوداً مثل خدمة الدير. ذلك ألن إنشاء 

أو إقامة حياة رهبانية سليمة ليس باألمر الهني. فالدير )أى الدير( هو معقل من املعاقل وقلعة حصينة ىف الحرب مع 

عدو الخري، لذلك فمحارباته كثرية ألنه )أى الشيطان( يعلم ماذا سيصيبه من جراء نجاح الرهبنة ىف هذا املكان املقدس، 

لذلك فهو يحاول بكل قوته أن يعطل قيام هذه القلعة الحصينة، ولكن الرب دامئاً يُبطل قوته ومؤامراته، إذ لنا سور نار 

من حولنا هو صلوات القديسة دميانة واألربعني عذراء مع صلوات نيافة أبينا األنبا بيشوى.

وقد مر الدير بتجربة قاسية قلاّم يتعرض لها جيل من األجيال ىف الرهبنة ولكن بنعمة املسيح وبإرشاد الروح القدس 

الذى يتكلم ىف قلوب اآلباء، والذى تكلم ىف قلب قداسة البابا شنوده الثالث وىف قلب نيافة األنبا بيشوى من أجل خالص 

كل نفس وإستقرار الحياة الرهبانية السليمة ىف هذا املكان املقدس، أمكن للدير أن يجتاز هذه التجربة بسالم محموالً 

عىل ذراعّى نيافة األنبا بيشوى، الذى تحّمل عبء ومسئولية قيادة السفينة وهى معذبة ىف وسط العواصف واألمواج، 

وأىت بها اىل امليناء بسالم، ثم داوى كلوم املجروحني وأرشد الذين مل تكن الرؤية واضحة أمامهم وأنار لهم الطريق وعامل 

الكل برفق ولني، مظهراً دوماً محبة الله وحنوه وشفقته عىل كل نفس مهام كانت طبيعتها أو ضعفها.

ىف  بإستمرار  نلمسها  كبرية  مكانة  قلبها  له ىف  أن  أيضاً  نشعر  نحن  كبرية،  مكانة  نيافته  قلب  دميانة ىف  وللقديسة 

مناسبات كثرية. هذا الحب املتبادل يساعد كثرياً ىف مسرية الحياة ىف الدير، فنيافته يؤكد دامئاً أن القديسة دميانة هى 
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األم واملسئولة األوىل عن هذا املكان الذى هو إمتداد لحياتها وللدير الذى أنشأته منذ حواىل 1600عام. وبالطبع إن 

إحياء الرهبنة ىف هذا املكان فّرح كثرياً القديسة دميانة واألربعني عذراء، ومن هنا كانت العالقة القوية بني القديسة 

دميانة ونيافة األنبا بيشوى، فلم نسمع أحداً تكلم عنها مثلام تكلم هو عنها، ومل يربز أحداً حياتها كام أبرزها نيافته.

وقد إزداد عدد الرهبات ىف السنوات األخرية منذ أن إستعاد نيافته الرئاسة املبارشة للدير ىف آخر مارس من عام 1993 

من ثالثني إىل واحد وستني راهبة ومبتدئة ومتقدمة للرهبنة.

والحق إن القدوة دامئاً لها تأثري ىف النفس عميق جداً، وهذا ما ملسناه من خالل عالقتنا مع نيافته، فهو بحق منوذج 

للراهب املجاهد النشيط، الذى يحب كثرياً التعب من أجل الله، واملتجرد الزاهد العفيف ىف كل أموره، والذى نلمس 

جميعاً عرشته الخاصة مع ربنا واإلنسجام الواضح ىف عالقته معه.

فنيافته محب جداً للتسبحة واأللحان ويحرص أن يشاركنا التسبيح كلام أتيحت له الفرصة، وخاصة ىف شهر كيهك 

املبارك. وحني يقىض معنا إحدى سهرات لياىل اآلحاد إىل الصباح، يواصل بصالة القداس اإللهى عقب السهرة مبارشة، 

ونراه ىف منتهى النشاط، روحه دامئاً أقوى من جسده. فروحه هى التى تحمل جسده وتقوده.

وهكذا يقدم لنا بصورة عملية ملحات مرشقة عن الرهبنة الحقيقية التى نترشبها منه حتى وإن مل يتكلم )كام يذكر 

بستان الرهبان أن الرهبنة أسس ومشارب(.

إننا مهام تكلمنا لن نستطيع أن نوىف نيافته حقه، ويظل الكالم عاجزاً ومقرصاً. ولكن إذ ليس لنا ما نكافئه به، نطلب 

من كل قلبنا أن يعوضه الرب عن أتعاب هذه الخمس وعرشون سنة والسنون املقبلة أيضاً لسنني عديدة، ويفرح بثامر 

هذه األتعاب ويقول :”ها أنا واألوالد الذين أعطانيهم الله” )عب2: 13(. فنحن نعلم أن ال شئ يفرحه قدر ما يرى مثار 

الروح القدس ىف حياة أوالده وأن يتصور املسيح فيهم.

3- اإلهتمام بخدمة الفقراء :
الثاىن فأينام ُوجد نيافته ُوجد وراءه مجموعة من الفقراء ينتظرونه ليعرضوا عليه  نستطيع أن نسميه األنبا أبرآم 

مشاكلهم وليأخذوا إحتياجاتهم وليس لنيافته حدود ىف العطاء، وال يشرتط أن يكون هؤالء الفقراء من إيبارشيته فقط، 

لكنهم يأتون إليه من كل بلد  ومن كل إيبارشية بال حدود، ونيافته يعطى ويساعد الكل بسخاء.

نيافة األنبا بيشوى يحب هذا املبدأ : “مغبوط هو العطاء أكرث من األخذ” )أع20: 35(. فنيافته يفرح جداً عندما 

يعطى أكرث بكثري من أن يأخذ تربع من أحد.

ونيافته يؤمن بعمل الله وبعطائه، وأنه كلام أعطى كلام ملس عمل الله أكرث.

ويؤمن نيافته أيضاً أن العطاء يجعل من يعطيهم أصدقاء لنا، بل يقول نيافته أننا ينبغى أن نشكر هؤالء الفقراء 

الفقراء سوف  إن   : أيضاً  نيافته  يقول  الغنى  أو  املعطى  الجانب  لنأخذ  فرصة  وأعطونا  املحتاج  الجانب  أخذوا  ألنهم 

يكافأون ىف السامء أكرث من الذين يعطونهم ألنهم أخذوا عىل األرض محقرة اآلخذ، ورضوا ألنفسهم مبد أيديهم لألخذ 

وأيضاً أن هؤالء الفقراء سوف يعطونا عطايا أبدية بدالً من العطايا الزمنية التى أعطيناها لهم وأنهم سوف يكونون 

شفعاء عنا ىف األبدية.

أننا بالعطاء نساعد ىف حل الكثري من املشاكل اإلجتامعية واإلقتصادية يفرس نيافة األنبا بيشوى  يقول نيافته أيضاً 
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“مال الظلم” بأنه هو كل أموال فائضة عن حاجة اإلنسان وغريه محتاج إليها بشدة.

الفقري مثله متاماً وىف  العطاء مبدأ “تحب قريبك كنفسك” أى أن املعطى يتمنى أن يكون  ىف  أيضاً  نيافته  ويضع 

مستواه املادى، وإذا طلب منه شيئاً يحرضه له كام لنفسه.

مشروعات لخدمة الفقراء :
يهتم نيافة األنبا بيشوى وبصفة منتظمة بإعطاء معونات أو مرتبات ثابته لألرس الفقرية ىف كل أنحاء اإليبارشية ويهتم 

أيضاً بإحتياجاتهم ىف األعياد واملناسبات.

نيافته يسمع لهم ويستجيب لطلباتهم بكل حب وبطول أناة، ويقرأ خطاباتهم وأوراقهم املقدمة إليه وبكل دقة 

وإهتامم حتى ىف أيام إحتفاالت القديسة دميانة وسط مشغولياته الكثرية ال ينىس الفقراء وخطاباتهم من كل مكان.

ويستضيف كل غريب وكل محتاج وكل من له ظروف خاصة ويعطيهم الكثري من وقته وجهده وينفق عليهم بسخاء 

كبري ويتعامل معهم بسعة صدر يتعجب لها الجميع.

يهتم نيافته بصفة خاصة باملرىض منهم ويعالجهم عىل نفقته الخاصة، ويرشف بنفسه عىل إحتياجاتهم ويواصل السؤال 

عنهم، واليهتم بالتكاليف مهام كانت باهظة أو فوق طاقته. ويختار لهم أمهر األطباء وأفضل املستشفيات املتخصصة 

لعالجهم ويتابع حالتهم حتى يتم لهم الشفاء ويحاول يشعرهم أن الكنيسة أم حنونة لهم ال تتخىل أبداً عن إحتياجاتهم.

يهتم نيافة األنبا بيشوى أيضاً بصفة خاصة بالجمعيات الخريية التى تعول األيتام والذين ليس لهم عائل، وجميعهم 
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يشعرون بحبه وعطفه وأبوته لهم، يجلس ىف وسطهم بكل الحب يشبعهم بالروحيات ويعلمهم الرتاتيل واأللحان بنفسه 

ويستمع إىل أسئلتهم ويجيب عليها بكل إهتامم. ويسأل دامئاً عن أحوالهم ودراستهم وأحياناً يرشح لهم بنفسه بعض 

الدروس، وىف كثري من األحيان ما يدرسه لهم يجدونه ىف أسئلة اإلمتحان فيفرحون ويشعرون بربكة نيافته.

يهتم نيافة األنبا بيشوى أيضاً بأن يشاركهم أفراحهم سواء ىف مناسبات النجاح أو الخطوبة أو الزواج، فيسافر مسافات 

طويلة لعمل خطوبة أو إكليل ألحد أبنائه من الفقراء أو من أبناء الجمعيات ويعطيهم الكثري من حبه وعطفه وإهتاممه 

بطريقة يتعجب لها الكثريين.

ال ينىس أيضاً زيارتهم ىف منازلهم ىف بعض األحيان ويقدم لهم الهدايا ىف املناسبات وغري املناسبات كعادته املعروفة 

ويوزع عليهم مبالغ مالية ىف بعض املناسبات وإذا شعر بإحتياج معني ألحد منهم يعطيه إحتياجه دون أن يشعر به أحد.

 4- اإلهتمام بأجساد القديسين وأعيادهم :
بجانب إهتاممه بأعياد القديسة دميانة وإحتفاالتها.

فقد تم أيضاً ىف عهد نيافته اإلهتامم بجسد مار سيدهم بشاى بدمياط، وتم نقل جسده إىل كنيسة السيدة العذراء 

حيث جهزت له مقصورة خاصة فظهر منها عجائب كثرية، ويهتم نيافته أن يقيم اإلحتفال السنوى الخاص بهذا القديس 

وتطييب جسده.

وأيضاً يهتم بعمل عيد مارجرجس املزاحم ببساط النصارى ىف كل عام، وقام نيافته بتكميل وتجديد كنيسة الشهيد 

ببساط النصارى ورسامة كاهن خاص بها، وقد وضع فيه جزء من ذخرية جسد القديس الشهيد ليكون بركة هناك. ويقيم 

أيضاً نيافته اإلحتفاالت بعيد الشهيد كل عام ىف هذه الكنيسة.

5- اإلهتمام باآلباء الكهنة ورساماتهم:
رأى نيافته منذ اللحظة األوىل لتسلمه رعاية اإليبارشية أن رعاية الكهنة هو العامل املهم ىف تقدم الخدمة عموماً، 

لذلك عكف نيافته عىل رعاية الكهنة. فأقام لهم إجتامعاً شهرياً روحياً، يناقش فيه مشاكلهم ويعطيهم تعاليم الهوتيه 

وتوجيهات روحية خاصة بحياتهم وبالخدمة، وقد تم فيه لقاءات فردية مع كل منهم.

كام أنه أسس لهم صندوقاً للتأمينات اإلجتامعية ىف حالة العجز أو النياحة، ولرعاية أرس الكهنة. كام أنشأ صندوقاً 

آخر لسد اإلحتياجات األخرى.

قام نيافته بتشكيل مجلس إكلرييىك لإليبارشية للفصل ىف أمور الخدمة والحكم ىف قضايا الكنيسة.

وأعلن نيافته أنه ال ينبغى أن ينقل الكاهن من املذبح الذى سيم عليه تحقيقاً إلستقرار خدمته وعالقته بشعبه.

تقارير  تقديم  اآلباء  نيافته من  الروحية، طلب  والتأكد من سالمة حياتهم وخدمتهم  الرعاة صحيحاً  ولضامن سري 

روحية شهرية عن خدمتهم ملتابعة نشاطهم ىف الخدمة، وتقييم خدمتهم، وبعد أن يراجعها نيافته يردها لهم مزينة 

بالنصائح الروحية والربكة.

وقد قام نيافته بسيامة عدداً كبرياً من الكهنة الصالحني الذين يؤمنون بالخدمة، وأكد مبدأ إختيار الشعب وموافقتهم 

عىل سيامة كاهنهم.
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 كلمة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث
 عن نيافة أنبا بيشوي

باسم اآلب واالبن والروح القدس االله الواحد أمني

يرسين يا أبنايئ وأخويت األحباء أن اشرتك معكم يف اإلحتفال باليوبيل الفيض لسيامة نيافة األنبا بيشوي أسقفاً. ويرسين 

أن أتحدث باألكرث عن نيافة األنبا بيشوي ملا تربطني به من عوامل كثرية من املحبة والثقة.

كثري هو الحديث، الذي ميكن أن نقوله عن هذا األسقف الفاضل.

أوالً: هو فرع نافع ويانع من أرسة طيبة عريقة األصل. كنت أعرف عمه األستاذ الفونس نيقوال. وكان األستاذ الفونس 

نقوال هو كبري أقباط دمياط. وكان أيضاً نائباً يف الربملان فيام قبل الثورة. وكان نقيباً للمحامني يف دمياط أيضاً. وكان رجالً 

فصيح اللسان قوياً يف بالغته. وكانت تربطني به رابطة محبة عميقة. وحينام كنت أذهب إيل دمياط للوعظ، وأنا أسقف، 

كنت أبيت يف بيته يف دمياط أو يف عشته يف رأس الرب.

أيضاً كان العم األخر لنيافة األنبا بيشوي أستاذاً كبرياً يف الجامعة ومهندساً كبرياً أيضاً ورجالً له مكانته.

األول  كان  الهندسة  كلية  يف  طالباً  كان  نابغ. وحينام  انسان  فمنذ طفولته وهو  الذكاء.  أرسته ورث هذ  ولعله عن 

بإستمرار وكان ينجح بدرجة إمتياز. وعني معيداً يف الكلية. ونال درجة املاجستري. ولو استمر يف نهج هذا التعليم ألصبح 

استاذاً كبرياً يف الهندسة أو عميداً، لكنه إختار طريق الرهبنة، وحياة الصالة والتأمل وتكريس النفس كُليًة لله. بحيث ال 

يشغله عن الله شئ من أمور العامل كله.

هذا الذكاء الذي اتصف به نيافة األنبا بيشوي استمر معه يف حياته كلها طبعاً. وكان إيل جوار الذكاء، وال يزال يتميز 

بحياة التدقيق. فهو يدقق كثرياً يف كل لفظ ويف كل ترصف. ودقته أيضاً صاحبته يف التفكري الالهويت. فكان له مركز كبري يف 

الحوار الالهويت بيننا، وبني سائر الطوائف املسيحية. ودقته أيضاً صاحبته يف تحقيقاته مع األباء الكهنة. وأصبح إنساناً يف 

منتهى الدقة يف التحقيق ويف التدقيق.

ذكاؤه، ودقته، وعلمه، كل ذلك رشحه لتبوء مناصب عديدة يف الكنيسة لها أهميتها. صار أسقفاً إليبارشية واسعة 

تشمل ثالث محافظات. وصار رئيساً لدير القديسة دميانة برباري بلقاس. وصار سكرترياً عاماً للمجمع املقدس وصار نائباً 

عني يف رئاسة املجلس األكلريييك العام. وصار أيضاً ميثل الكنيسة يف الحوار الالهويت مع الكنائس األخري.

األرثوذكسية  الكنائس  كل  أيضاً  وإمنا  فقط  كنيستنا  ليس  ميثل  كان  البيزنطيني  األرثوذوكس  أخوتنا  مع  حوارنا  ففي 

الرشقية القدمية التي يسمونها oRIeNTAL oRTHoDox CHURCHes. فأصبح للجنة الحوار رئيسان TWo CHAIRMeN ميثل 

كنائسنا الرشقية كلها: 1- نيافة األنبا بيشوي فيام تشمل هذه املجموعة األرثوذوكسية من كنائس، )األقباط األرثوذوكس 

والرسيان األرثوذوكس واألرمن األرثوذوكس يف أرمانيا ويف أنتيلياس واالثيوبني االرثوذوكس واالرتريين االرثوذوكس والهنود 

األرثوذوكس( كلهم أختاروه ميثلهم يف الحوار األرثوذوكيس. 2- وكان ميثل الجانب األخر نيافة املطران دامسكينوس نائباً 

عن البطريرك املسكوين.

نيافة األنبا بيشوي بهذا الشكل أصبح الهوتياً معروفاً يف كنيستنا القبطية. وصار أيضاً يُدرس الالهوت يف القاهرة ويف 
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األسكندرية ويف شبني الكوم أيضاً. وكذلك يف الكلية األكلرييكية بطنطا. وأصبح له رأي يعتد بها يف املجاالت الالهوتية بكل 

تدقيقه وفهمه باألمور الالهوتية.

كام أيضاً صار مفرساً للكتاب املقدس وله مقاالت منتظمة يف مجلة الكنيسة )مجلة الكرازة(…

كل هذه املناصب تبوأها نيافة األنبا بيشوي بسبب مؤهالته وإمكانياته الذهنية، والشخصية، والروحية أيضاً.

وهو انسان أيضاً له طاقة كبرية عيل العمل. يستطيع أن يسهر إيل ساعات بعد منتصف الليل أو إيل ما يقرب الصباح. 

له طاقة عيل العمل ال يكل.

ويتميز أيضاً بأخالصه، إخالصه للكنيسة، وإخالصه يل شخصياً، وإخالصه لكل فكٍر الهويت، وإخالصه لله قبل كل شئ.

وهو إنسان محبوب بني أعضاء املجمع املقدس، ويف املحيط الكنيس بصفة عامة، سواء داخل مرص أوخارجها. ويف 

حوارنا مع األخوة الكاثوليك، َقّدرته كثرياً مؤسسة ) PRo-oRIeNTA ومعناها من أجل الرشق( وهي مؤسسة كاثوليكية 

صار فيها من األشخاص البارزين بالنسبة إيل تقدير هذه املؤسسة له.

ونيافة األنبا بيشوي له مجاالً يف التعمري ويف العمل الكنيس. ودير القديسة دميانة برباري بلقاس شاهد عيل ذلك.

ومن املناصب التي تقلدها أيضاً أنه صار عضواً مرموقاً يف هيئة األوقاف القبطية التي تنظر يف كل أوقاف األقباط يف 

مرص ويف كافة اإليبارشيات.

وهو إنسان متحمس لعمل الخري وجاد يف هذا العمل أيضاً.

أنا أرجو له وإليبارشيته كل نجاح يف خدمة الكنيسة ويف خدمة بالدنا مرص ويف محبة وطننا العزيز.

واحتفالكم اليوم بيوبيله الفيض دليل عيل محبتكم له وعيل إخالصكم له وعيل تقديركم لكل ما قام به من جهد ليس 

فقط بالنسبة إليبارشية دمياط وكفر الشيخ وبلقاس بل أيضاً عمله يف الكنيسة كلها داخل مرص وخارج مرص.

ولقد صاحبني يف كثري من رحاليت، وكنا أحيانا يف أسفارنا نعمل ونحن يف الطائرة. كانت فرتة السفر هي فرتة عمل 

ُمْجدي ومفيد. وأتذكر أننا وضعنا قانون الكنيسة الخاص بفرنسا ونحن يف الطائرة. كذلك قام نيافته باإلرشاف عيل وضع 

قانون كنائسنا يف املانيا وتويل رئاسة مجلس هذه الكنائس فرتة طويلة ايل أن قمنا بسيامة أسقف خاص برعايتها.

وكذلك تدخل بشكل جاد وُمْجٍد يف وضع قانون كنائسنا يف اسرتاليا. وكان يجلس مع املحامي الكبري الذي كلفناه بهذه 

املهمة ويتابع معه بنود قوانني الكنيسة يف اسرتاليا خطوة خطوة.

يف نفس الوقت اشرتك يف وضع القانون املوحد لكنائسنا يف امريكا. واشرتك معه يف هذا األمر بعض األباء األساقفة 

والكهنة ومستشارنا القانوين هناك.

لذلك كام ترون أنه انسان كان يعمل يف ميادين متسعة للغاية يف مرص ويف املهجر ويف أوروبا ويف امريكا ويف اسرتاليا. 

ويف اشرتاكه معي يف كثري من اسفارنا.

أرجو له من الرب كل خري 

وسالماً وتقدماً يف كل شئ وإللهنا املجد الدائم إيل األبد أمني..
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ين قداسة البابا مهنًئا فخامة الرئيس بذكرى انتصار أكتوبر: أيام فخر وعزة لكل الِمصريِّ
بعث قداسة البابا »توارضوس الثاين« بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية بربقية تهنئة إىل فخامة الرئيس »عبد 

الفتاح السييس«، يف الذكرى الخامسة واألربعني النتصارات أكتوبر املجيدة، جاء نصها: 

الرئيس »عبد الفتاح السييس«، يطيب لنا أن نشارككم فرحة الوطن بقواته املسلحة التي سطرت تاريًخا مجيًدا بدماء 

رجالها وشجاعتهم، وسجلت يف صفحات التاريخ أيّام فخر وعزة لكل املرِصيِّني، وأكدت عزم املرِصيِّني وقدرتهم عىل االنتصار 

والعمل. نرجو لكم ولجيشنا العظيم ـ قادًة وضباطًا وجنوًدا ـ مزيًدا من روح أكتوبر يف سبيل خدمة وطننا العزيز. 

ُدمتم لـ«ِمرص«، ودام لها جيشها العظيم حصًنا منيًعا حيال كل األخطار. 

 مجلس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبًنى 

وافق مجلس الوزراء األربعاء 10/17 عىل توصيات اللجنة الرئيسية الناصة عليها »املادة 8« من قانون تنظيم البناء 

بالقانون رقْم 80 لسنة 2016م: املختص بتوفيق أوضاع 76 كنيسًة و44 مبًنى، بإجاميّل 120  الصادر  للكنائس  والرتميم 

مة بشأنها طلبات دراسة من املمثلني القانونيِّني عن طوائف الكنائس املعتمدة، وٰذلك  كنيسًة ومبًنى باملحافظات املقدَّ

برشط استكامل اشرتاطات الحامية املدنية للكنائس واملباين يف غضون أربعة أشهر من تاريخ صدور ٰهذا القرار.  

ن نيافة »أنبا َمرقس« رئيًسا للجنة االحتفال بيوبيل الكاتدرائية الذهبّي  قداسة البابا يعيِّ
أصدر قداسة »البابا توارضوس الثاين« بابا الكنيسة بطريرك الكرازة املَرقسية قراًرا بابويًّا بتعيني نيافة »أنبا َمرقس« 

أُسقف شربا الخيمة رئيًسا للجنة االحتفال باليوبيل الذهبّي عىل تأسيس »الكاتدرائية املَرقسية الكربى« بدير أنبا رويس 

بالعباسية. 

ويقوم قداسته بتدشني الكاتدرائية صباح األحد 11/18، يف مناسبة عيد جلوس قداسته السادس عىل كريّس »مار َمرقس 

الرسول«، بعد االحتفال بالعشية يف مساء اليوم السابق. 

الكنيسة القبطية اأُلرثوُذكسية بالقدس« تنظم ِوقفة احتجاجية رفًضا لتشويه »دير السلطان« 
نظم صاحب النيافة »أنبا أنطونيوس« ِمطران أورُشليم والرشق األدىن للكنيسة القبطية األرثوذكسية، ِوقفًة احتجاجيًة 

االربعاء 10/24، رفًضا لتشويه سلطات االحتالل اإلرسائييّل للدير املرِصّي بالقدس الشهري بـ«دير السلطان«. 

الرهبان  الدير وطردت  األحباش من  الرهبان  بتمكني  قامت  قد  كانت  اإلرسائييّل  االحتالل  أن سلطات  بالذكر  جدير 

املرِصيِّني نكايًة يف مثلث الرحامت »البابا شنوده الثالث« ردًّا عىل رفض قداسته زيارة األقباط إىل »القدس« وهي محتلة.  

الحكومة  قيام  عىل  احتجاًجا  السلطان«،  بدير  ميخائيل  املالك  »كنيسة  أمام  السلمية  االحتجاجية  الِوقفة  أثناء  ويف 

االرسائيلية بأعامل الرتميم للدير اململوك لألقباط دون علمهم، 

معامله  طمس  بهدف  األحباش  إىل  لتسليمه  منها  محاولة  يف 

يَّته املرِصية، ما لِبثت أن رصدت الكامريات اعتداء  القبطية وُهَوِ

القوات اإلرسائيلية عىل »الراهب مكاريوس األورُشليمّي«!!!  

عن  نتنازل  أو  نرتاجع  لن  أنطونيوس«:  »أنبا  نيافة  ورصح 

األرايض املرِصية، ونحن عىل تواصل دائم بالخارجية والسلطات 

املرِصية. 
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رأس قداسة البابا »توارضوس الثاين« بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية، السبت 10/3، الدورة الثانية من »مؤمتر 

بالد املهجر« ـ الذي ينظَّم كل ثالث سنوات ـ املنعقدة 3-2018/10/5م بوالية  New Jerseyاألمريكية، ضمن زيارة قداسته 

الرعوية إىل الكنيسة بالواليات املتحدة األمريكية التي بدأت يف 9/13 وانتهت يف 10/12 املايض. 

حرض املؤمتر 14 من اآلباء أساقفة البالد املتحدثة باإلنجليزية: فمن »أمريكا الشاملية« أصحاب النيافة: »أنبا يوسف« 

أُسقف تكساس وفلوريدا، و«أنبا ديڤيد« أُسقف نيويورك ونيو إنجالند، و«أنبا كاراس« أُسقف بنسلڤانيا وديالوير ومريالند 

األُسقف  أبراهام« و«أنبا كريلس«  ، و«أنبا  كارولَينا وكنتيَك  كارولَينا وساوث  نورث  أُسقف  بيرت«  ووست ڤرچينيا، و«أنبا 

العاّمني املعاونني مبِطرانية لوس أجيلوس، و«أنبا سارافيم« أُسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا؛ ومن »كندا« نيافة »أنبا مينا« 

أُسقف مسيسوجا وڤانكوڤر؛ ومن »أوروبا« صاحبا النيافة: »أنبا ميصائيل« أُسقف برمنجهام بإنجلرتا، و«أنبا أنجيلوس« 

أُسقف لندن رئيس جمعية الكتاب املقدس العاملية؛ ومن »أمريكا الجنوبية« نيافة »أنبا يوسف« أُسقف بوليڤيا، ومن 

»أسرتاليا« أصحاب النيافة »أنبا سوريال« أُسقف ملبورن، و«أنبا دانييّل« أُسقف سيدين، و«أنبا دانيال« األُسقف رئيس دير 

أنبا شنوده رئيس املتوحدين بسيدين؛ كام حرض من اآلباء كهنة ٰهذه املناطق 18 من القدامى و22 حديثو الرسامة، ولفيف 

من 58 من الخدام والخادمات والَعلاْمنيِّني رجاالً وسيدات.  

أقيم ٰهذه الدورة بهدف »دراسة العمل الالهويتّ الرعوّي يف كل املجاالت«، عىل خمسة محاور: 

1- بَرناَمج إعداد الخدام مبنهج جديد موحد.   2- بَرناَمج مدارس األحد مبنهج جديد موحد. 

3- استمرارية التعليم لآلباء الكهنة.               4- األُرثوذُكسية وتطبيق التعليم الرعوّي األُرثوذُكيّس يف املجتمع. 

5- التعليم العائيّل ويشتمل عىل مناهج لإلعداد للزواج، وإيجاد مناهج لتعليم لآلباء واألمهات ولرتبية األطفال. 

قة east BruNswick والتقاط الصور  نطَِ وبعد انتهاء فّعاليات املؤمتر، حرص قداسة البابا عىل مصافحة كبار السن من ِمَ

التَّذكارية معهم استجابًة لهم. 

قداسة البابا يرأس »مؤتمر بالد المهجر الثاني 2018م« 
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الثقايّف  املركز  احتفاالت  مبناسبة 

العارش  بالعيد  األُرثوذكيّس  القبطّي 

قناة  السابع عىل  والعيد  تأسيسه  عىل 

إرميا«  »أنبا  نيافة  برعاية   ،Me sat

األُسقف العاّم رئيس املركز، نظَّم املركز 

الثقايف  املركز  جائزة  مبناسبة  احتفالية 

والعلوم  للثقافة  األرثوذكيس  القبطي 

والخدمات اإلنسانية  جازة »عال غبور« 

لعام 2018 والتي حصل عليها األستاذ/ 

فريد حبيب صاحب مستشفى »فريد 

حبيب« بالعبور

بدأت االحتفالية بالسالم الجمهوري وكلمة نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس 

والعلوم  للثقافة  األرثوذكيس  القبطي  الثقايف  املركز  جائزة  لتوزيع  تآيت  والتي  باالحتفالية  بالحضور  خاللها  رحب  والتى 

والخدمات اإلنسانية  جازة »عال غبور«

جائزة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي للثقافة والعلوم والخدمات اإلنسانية جائزة  »عال غبور« 
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جاءت  الجائزة  هده  أن  نيافته  وأشار 

الكثري  تخليًدا لسيدة قدمت لوطنها وشعبها 

مام يجعلها خالدة يف ذكرى الجميع، وكان من 

ضمن ما قدمته هو رصح مستشفى )57357( 

»عال  السيدة  بأن  نيافته  وأضاف 

تجدها يف  أن  يندر  لها صفات  كان  غبور« 

والنفس  القلب  عفيفة  فكانت  األيام  هذه 

فكان  املنطلق  ومن هذا  والجسد  واللسان 

السيدة  هذه  جائزة  عىل  يحصل  ملن  البد 

العظيمة آن يتحىل بصفتها

الجائزة كل من  ومنها فقد حصل عيل 

السري/ مجدي يعقوب، املهندس/ سامي فهيم، واليوم يحصل عليها األستاذ/ فريد حبيبب والذي يتصف مبحبة الفقراء 

واملحتاجني واملعوزين، ولذا كانت أعامله الخريية من أقامته باملالجئ واالهتامم بأطفال الشوارع واملعاقني واملرشدين

حرض االحتفالية لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء املجلس االستشاري للمركز الثقايف القبطي األرثوذكيس

جائزة المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي للثقافة والعلوم والخدمات اإلنسانية جائزة  »عال غبور« 
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ىف اطار احتفاالت املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس بالعيد العارش عىل تأسيسه واالحتفال بالذكرى الـ45 لنرص أكتوبر 

املجيد نظم  املركز الثقاىف القبطى األرثوذكيس مساء الثالثاء 9 أكتوبر 2018م احتفالية، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد 

عبدالعال نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع األعامل، ونيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس 

المركز يوقع بروتوكولى تعاون مع جامعة عين شمس والمركز العربي للوعى بالقانون

وقع نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، بروتوكول تعاون بني املركز الثقاىف القبطى 

األرثوذكيس ومركز الدرسات الربدية والنقوش بجامعة عني شمس بحضور محافظ القاهرة.

محافظ القاهرة نائًبا عن رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع األعمال يشهدان احتفال المركز الثقافى القبطى بالذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر
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المركز يوقع بروتوكولى تعاون مع جامعة عين شمس والمركز العربي للوعى بالقانون

كام وقع بروتوكول أخر بني املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس واملركز العريب للوعى بالقانون برئاسة املستشار خالد 

واألربعني  الخامسة  بالذكرى  األرثوذكيس  القبطى  الثقاىف  املركز  إحتفالية  القاهرة، وذلك خالل  بحضور محافظ  القاىض، 

لحرب أكتوبر املجيدة.

املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، ونخبة من رجال الدولة وقيادات من القوات املسلحة وعدد من أبطال من حرب أكتوبر 

املجيد كام حرض أيضا ومجموعة كبرية من القيادات الشعبية والسياسية وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين اإلسالمى 

وعدد من الشخصيات العامة.

محافظ القاهرة نائًبا عن رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع األعمال يشهدان احتفال المركز الثقافى القبطى بالذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر
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وأكد نيافة األنبا إرميا األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس ترحيبه بالضيوف املشاركني يف االحتفالية، 

الفتا إىل أن ما قدموه رجال القوات املسلحة يف تلك امللحمة النبيلة سيبقى محفورا يف أذهان كل املرصيني.

وأضاف نيافة األنبا إرميا أن حرب أكتوبر كانت منوذجا واضحا يف وحدة املرصيني الذين وقفوا صًفا واحًدا يف مواجهة 

العدو حتى تحقق النرص، مشريا إىل رضورة أن يعمل الشباب من أجل بناء الوطن وتخطى كافة الصعوبات مستلهمني روح 

أكتوبر التى تخطت كافة التحديات، وأن املستقبل يف أيديهم رشط العمل واالجتهاد والتفاىن.

من جانبه، وجه الدكتور طارق منصور وكيل كلية اآلداب بجامعة عني شمس نائبا عن رئيس جامعة عني شمس الدكتور 

عبدالوهاب عزت التحية ألبطال حرب أكتوبر الذين وضعوا أسس االنتامء والوطنية والتضحية لكافة األجيال، الفتا إىل أنه 

عىل الجيل الحاىل الحفاظ عىل بالدهم وبناء مستقبل وطنهم.

بدوره، قال اللواء ناجي شهود املستشار بأكادميية نارص العسكرية إن القوات املسلحة املرصية قدمت ملحمة وطنية 

غري مسبوقة يف حرب أكتوبر املجيدة، وأن الدول العربية ساعدت مرص يف تنفيذ خطة االنتصار املجيدة.
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بروتوكول  توقيع  االحتفالية  شهدت  كام 

ومركز  القبطى  الثقاىف  املركز  بني  تعاون 

الدرسات الربدية والنقوش بجامعة عني شمس 

إىل جانب توقيع برتوكول آخر مع املركز العريب 

للوعى بالقانون برئاسة املستشار خالد القاىض.

ويف ختام الحفل تم تكريم عدد كبري من 

الرموز  تكريم  إطار  يف  أكتوبر  حرب  أبطال 

النرص  تحقيق  يف  بدورهم  وعرفانا  الوطنية 

قي يوم العزة والكرامة الذى يفتخر به كافة 

دروع  منحهم  وتم  األجيال،  عرب  املرصيني 

التكريم وباقات الزهور.
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الثقايّف  املركز  احتفاالت  مبناسبة 

عىل  العارش  بالعيد  األُرثوذكيّس  القبطّي 

 Me قناة  عىل  السابع  والعيد  تأسيسه 

sat، برعاية نيافة »أنبا إرميا« األُسقف 

اإلثنني  املركز  نظَّم  املركز،  رئيس  العاّم 

أوكسرتا  لـ«  ضخمة  احتفالية   10/29

سانت أنچيال« املجرّي الذي يزور »ِمرص« 

بني  الثنائية  للَعالقات  امتداًدا  مرة،  أول 

الدائم  التعاون  وآلية  و«املجر«  »ِمرص« 

بني دولة »املجر« و«املركز الثقايّف القبطّي 

األُرثوذكيّس«. 

تأيت ٰهذه الزيارة بعد زيارة مامثلة كانت من »املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس« إىل دولة »املجر« العام املايض، يف 

رُفقة »كورال شباب األنبا رويس«. 

ؤون املعنوية  حرض االحتفالية سعادة Dr. Péter kveck سفري املجر مبرص، واللواء »أحمد خليفة« مدير إدارة الشُّ

المرة األولى في »ِمصر«: كورال »سانت أنچيال« المجرّي في ضيافة »المركز الثقافّي القبطّي اأُلرثوذكسّي« 
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من  وأعضاء  املسلحة،  للقوات 

مجلس النواب، وشخصيات عامة. 

بدأت االحتفالية برتديد فريق 

الوطنّي  السالم  أنچيال«  »سانت 

العربية«  ِمرص  لـ«ُجمهورية 

السالم  أعقبه  العربية،  باللغة 

من  عدد  ثم  املجرّي،  الوطنّي 

الفنية  واملقطوعات  الفقرات 

والرتاثية املجرية. 

إرميا«  »أنبا  نيافة  ألقى  ثم 

كلمة جاء فيها: 

بابا  الثاين«  توارضوس  أنبا  »البابا  القداسة  صاحب  أبينا  باسم  األُرثوذكيّس«  القبطّي  الثقايّف  »املركز  يف  بكم  نرحب 

اإلسكندرية بطريرك الكرازة املَرقسية راعي الثقافة، الذي انتدب نيابًة عن قداسته لحضور االحتفالية جناب األب الورع 

»الَقّس أنجليوس إسحاق« سْكرِتري قداسته. 

المرة األولى في »ِمصر«: كورال »سانت أنچيال« المجرّي في ضيافة »المركز الثقافّي القبطّي اأُلرثوذكسّي« 
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زمييل  إىل  بالشكر  أتوجه  أن  أود  بدايًة 

 Dr. Péter سعادة  الخدمة  يف  وصديقي 

السعادة  أصحاب  الحضور  والسادة   ،kveck

السفراء وممثيل السفراء، وسيادة اللواء أحمد 

للقوات  املعنوية  ؤون  الشُّ إدارة  مدير  خليفة 

املسلحة، وممثيل الكنائس يف »ِمرص«؛ وأرحب 

من  أتَوا  الذين  الفرنسيسكان  الرهبان  باآلباء 

»املجر« للمشاركة يف ٰهذه االحتفالية. 

توارضوس  »البابا  قداسة  باسم  وأرحب 

بالسيدة »جربيال  وباألصالة عن نفيس  الثاين« 

أنچيال«  »سانت  فريق  قادت  التي  شاميني« 

املجرّي، وأشكر فريقها الرائع الذي يف »ِمرص« أول مرة لنقل الرتاث والثقافة املجريَّني. 

كٰذلك أتقدم بالشكر إىل أعضاء مجلس النواب، وكذا أساتذة »جامعة عني شمس« الذين رشفوا ٰهذا الحفل، والزمالء 

الصحفيِّني الذي حرضوا ملتابعة االحتفالية ورصدها، وجميع الحضور الكريم. وال يفوتني أن أشكر »كورال األنبا رويس« 
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حفلتني  قدم  الذي  املرِصّي 

بـ«املجر«  املايض  العام 

الَعالقة  امتداد  عن  تعبريًا 

»ِمرص«  بني  التاريخية  القوية 

عىل  إطاللة  ففي  و«املجر«؛ 

َعالقة  نلحظ  الحديث،  العرص 

رئيس  فخامة  بني  وطيدة 

»عبد  العربية  ُجمهورية ِمرص 

كل  وبني  السييس«  الفتاح 

املجر  وزاء  رئيس  دولة  من 

victor orBáN ودولة نائبه 

 Dr. Zsolt ؤون السياسية للشُّ

seMJéN ) (، كام نالحظ تبادالً 

تحقق يف مجاالت عدة ثقافية 

وسياسية واقتصادية. 

ٰهذا  نستكمل  واليوم، 

تعاون  آلية  ضوء  يف  ـ  التبادل 

دامئة بني دولة »املجر« و«املركز 

األُرثوذكيّس«  القبطّي  الثقايّف 

السفري  سعادة  يدعمه  الذي 

وبرعاية   Dr. Péter kveck

 Dr. Zsolt شخصية من دولة

باستقبالنا  وٰذلك  ـ   seMJéN

أنچيال«  »سانت  فريق  اليوم 

للخريجني ليقدم لنا سيمفونية 

عن  تعرّب  فقرات  من  رائعة 

الرتاث املجرّي.  

أشكركم جميًعا باألصالة عن نفيس، وعن املجلس االستشاّري »للمركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس«: وعىل رأسه السيد 

»منري غبور«، ود. »إيهاب قلدس«، ود. »نرصي شاكر«، ود. م. »طارق منصور«، واللواء »محسن وديع«؛ مقدمني هدية 

رمزية للسيدة »جربيال شاميني«.
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نيافة  أعلن   ،10/26 الجمعة  مساء  كبري  حفل  يف   
»أنبا موىس« األُسقف العاّم للشباب نتائج »ِمهرجان 

نوان  الكرازة املَرقسية لعام 2018م« الذي يحمل ُعِ

»كونوا مستعدين«، وٰذلك بـ«املركز الثقايّف القبطّي 

العاّم  األُسقف  إرميا«  »أنبا  بحضور  األُرثوذكيّس« 

رئيس املركز، ومشاركة أصحاب النيافة: أنبا َمرقس 

نقادة  أُسقف  بيمن  وأنبا  الخيمة،  شربا  أُسقف 

لكنائس  العاّم  األُسقف  رافائيل«  و«أنبا  وقوص، 

وسط البلد، وأنبا أغاثون أُسقف مغاغة والِعْدوة؛ ومعايل د. »أرشف صبحي« وزير الشباب والرياضة، ود. »جهاد 

عامر« ُعضو مبجلس النواب رئيس لجنة الشباب باملجلس األعىل للثقافة، وعدد من اآلباء الكهنة، ومجموعة من 

الشباب املبدعني املشاركني يف املِهرجان. 

العلمية  املسابقات  من  مجموعة  مشتمالً عىل  سنويًّا،  للشباب  العامة  األُسقفية  تقيمه  الكرازة«  »ِمهرجان  أن  يُذكر 

والفنية واملوسيقية والرياضية والروحية والثقافية، ومحتضًنا إيبارشيات الُجمهورية وبالد املهجر كافًة.  

حفل إعالن نتائج »ِمهرجان الكرازة الَمرقسية 2018م« بـ«المركز الثقافّي القبطّي اأُلرثوذكسّي«
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أعلن صاحب النيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم ورئيس املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس، الثالثاء 10/2، إطالق مسابقة 

ْمع من جميع محافظات الجمهورية.  م وِضعاف السَِّ فنية يف مجاالت التصوير والنحت والرسم للصُّ

وقال نيافته: إن املسابقة تهُدف إىل تقديم فرصة لٰهؤالء الشباب من أجل أن يعربوا عن أنفسهم بإبداعاتهم الشخصية، 

ولتعريف املجتمع مبواهبهم، وٰذلك يف إطار ما يقدمه املركز من ِخدمات لجميع املرِصيِّني عىل اختالف أعامرهم بغرض 

ْمع من طالب املرحلتني الثانوية  م وِضعاف السَِّ دمجهم يف املجتمع؛ كٰذلك يُدعى إىل املشاركة يف املسابقة أبناؤنا من الصُّ

والجامعية، ومن الجمعيات ومراكز الشباب، وجميع الراغبني يف املشاركة من أنحاء الجمهورية كافًة. 

الرشوط والقواعد املنظِّمة 

1. املسابقة مخصصة لعرض جميع أنواع الفنون البرصية من رسم وتصوير فوتوغرايّف ونحت. 

ْمع من محافظات الجمهورية كافًة.  م وِضعاف السَِّ 2. املشاركون من الصُّ

3. املشاركون من طالب املرحلتني الثانوية والجامعة، وال يزيد عمر املتقدم للمشاركة يف املسابقة عىل 23 سنة. 

4. األعامل املقدمة من إنتاج عامي 2017 و2018م. 

5. تُسحب استامرة االشرتاك من »أكادميية املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس« بالعباسية. 

6. تسلَّم استامرة االشرتاك مرفقة بها أُسطوانة مدمجة )cD(: محتويًة عىل بيانات املتسابق، وصور أعامله املقدمة، 

وبجودة عالية صالحة للطباعة؛ وٰذلك قبل موعد أقصاه 2018/11/30م. 

i- التصوير الفوتوغرايّف          ii- النحت                  iii- الرسم

المركز الثقافيّ القبطّي اأُلرثوُذكسّي ُيطلق مسابقة فنية للصم وضعاف السمع 
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 شارك صاحب النيافة »أنبا إرميا« األُسقف العاّم رئيس املركز الثقايّف القبطّي األُرثوذكيّس يف ختام فّعاليات »مؤمتر 
ويّل الطبّي الخامس لطب الطوارئ واإلصابات والحوادث الجسيمة«، الذي نظمه »مستشفى الطوارئ  القوات املسلحة الدُّ

والحوادث باملجمع الطبّي للقوات املسلحة بالجالء«، برعاية الفريق األول ُمحمد زيك القائد العاّم للقوات املسلحة وزير 

الدفاع واإلنتاج الحريّب. 

يأىت املؤمتر يف إطار الُخطة القومية للدولة لالهتامم بطب الطوارىء والحوادث، وللتقليل من اآلثار املرتتبة عىل ارتفاع 

وليِّني يف ٰذلك املجال.  معدالت الحوادث واإلصابات املختلفة، وٰذلك بإرشاف مجموعة من الخرباء الدُّ

تناول املؤمتر الذي عقد عىل مدار يومني ـ / )تاريخ البداية والنهاية(، كثريًا من ِجلسات علمية ومحارضات وحلقات 

عمل تدريبية للجراحني وشباب األطباء والتمريض واملسعفني، يف مشاركة خرباء وأطباء أجانب، وأطباء وممرضني ومسعفني 

زارة الصحة والجامعات املرِصية.  مبستشفيات القوات املسلحة وَوِ

بدأت الِجلسة االفتتاحية للمؤمتر بعرض فيلم تسجييّل عن تطور املنظومة العالجية يف ِمرص، واإلمكانات الطبية املتميزة 

التي ُزود بها »مستشفى الطوارئ والحوادث باملجمع الطبّي للقوات املسلحة بالجالء« الستقبال مختلف الحاالت ومعالجتها. 

وألقى د. »چوردون مايلز« رئيس قسم الطوارئ بالجامعة امللكية الربيطانية كلمًة وّجه فيها الشكر إىل القامئني عىل 

تنظيم املؤمتر، ملا قدموه من دعم علمّي مكثف أدى إىل تعظيم االستفادة لجميع املشاركني، معربًا عن شعوره باالمتنان 

إزاء ما أدى إليه التدريب والعمل بروح الفريق الجامعّي من دعم للقدرات الطبية والعلمية. 

للمؤمتر،  للقوات املسلحة إىل جميع املشاركني واملنظمني  العامة  القيادة  الطبية تحيات  الِخدمات  إدارة  ونقل مدير 

مؤكًدا حرص القوات املسلحة عىل التعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها لالرتقاء باملنظومة الطبية والعالجية والِخدمية 

املقدمة للمواطن املرِصّي. 

لت فّعاليات املؤمتر تنظيم مسابقة بني املشاركني من جميع املستشفيات واملراكز الطبية يف كيفية التعامل  كٰذلك شِمَ

روس املستفادة من أدوار األنظمة الطبية  مع الحوادث واإلصابات الجسيمة؛ بهدف توحيد املفاهيم وتبادل الخربات والدُّ

واآلليات املعروفة ُدوليًّا يف مجال طب الطوارئ. 

زارة الصحة والجامعات املرِصية.  حرض املؤمتر خرباء ُدوليُّون، ومستشارون وأساتذة يف طب الحوادث بالقوات املسلحة وَوِ

ولّي الطبّي الخامس للقوات المسلحة لطب الطوارئ واإلصابات والحوادث الجسيمة«   »المؤتمر الدُّ
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شارك نيافة »أنبا إرميا« األسقف العام رئيس املركز الثقايف القبطي األرثوذكيس، واألمني العام املساعد لبيت العائلة 

املرصية، بكلمة اليوم الثاين من مؤمتر “اإلسالم و الغرب .. تنوع وتكامل”، وذلك يف الجلسة الثالثة التي تدار حول “الحوار 

الديني واملجتمعي .. تجارب ناجحة للتعايش” )بيت العائلة املرصية .. التجربة السويرسية(.

وقد أشار نيافته إىل أن مرص بلد التعددية والجامل، وأنها عرفت منذ قديم الزمان بأنها أرض الحكمة والجامل، وهى 

امللجأ واملالذ الذي لجأ اليه العديد من رجال الله، مثل إبراهيم ويوسف، ونزل فيها يعقوب وموىس.

وأضاف نيافة األنبا إرميا أن مرص بلد الربكات وأنها ذكرت ىف اإلنجيل والقرآن، مؤكًدا انها بلد التعددية وتحمل عىل اعناقها 

أحالم املرصي البسيط، وأن عىل ارض مرص تجد الحضارة الفرعونية والقبطية واإلسالمية، وأنها استقبلت جميع الحضارات.

وأكد أن التعايش السلمي هو التعاون بني أبناء الشعب الواحد، وأن هذا اليتم إال عن الرضا واالختيار الكامل، وأن 

التعايش بني األديان هو تعايش ثقايف وحضاري يسعى لخدمة اإلنسان وهو مايطبق ىف بيت العائلة، الفتا إىل أن املسيحية 

دعت إىل السالم مع الجميع وانها نهت عن الكراهية، بجانب أنها طالبت املحبة للجميع، وكذلك الحال بالنسبة لإلسالم 

فإنه قدم صورة لعالقة اإلنسان مع غريه و تقوم عىل مبدأ السالم.

وتابع: أن عمر بن الخطاب رضب أروع األمثلة ىف التعايش األمثل من خالل مواقفه مع غري املسلمني ىف وقته، مشدًدا 

الشعب املرصى ورضب أى  أبناء  اللحمة بني  املختلفة عىل زيادة  العائلة املرصي يسعى من خالل لجانه  ان بيت  عىل 

محاوالت للتفرقة بينه.

وكان فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، قد افتتح يوم اإلثنني 23 أكتوبر 2018م أعامل 

الندوة، وتبحث عىل مدار ثالثة أيام مبركز األزهر الدويل للمؤمترات مبدينة نرص، القضايا املعارصة املتعلقة بالعالقة بني 

اإلسالم وأوروبا، من خالل نقاشات مستفيض يشارك فيها نخبة من القيادات واملتخصصني يف العالقة بني اإلسالم والغرب، 

يف  للمسلمني  اإليجاىب  االندماج  ودعم  القضايا،  تلك  مع  التعاطي  كيفية  حول  مشرتكة  رؤى  إىل  الوصول  بهدف  وذلك 

مجتمعاتهم، كمواطنني فاعلني ومؤثرين، مع الحفاظ عىل هويتهم وخصوصيتهم الدينية.

مؤتمر “اإلسالم والغرب .. تنوع وتكامل”
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»الصليب« 
   ملثلث الرحامت قداسة البابا شنوده الثالث 

تُعيِّد الكنيسة بـ«عيد الصليب« يف السابع عرَش من توت )السابع والعرشين من سبتمرب( 

يوم ظهوره للملك »قُسطنطينب«، ويف العارش من برمهات )التاسع عرَش من مارس( يوم عثور 

امللكة »هيالنة« عىل خشبة الصليب املقدسة. 

ونحن نريد اليوم أن نتكلم عن الصليب مبعناه الروحّي، وعن أهمية الصليب وبركته يف 

حياتنا.

الصليب هو كل مشقة نحتملها من أجل محبتنا لله أو محبتنا للناس، ألجل امللكوت عمومـًا.

السيد املسيح والصليب

لقد دعا السيد إىل َحمل الصليب فقال: »»إن أردا أحد أن يأيت ورايئ، فليُنِكر نفسه ويَحِمل صليبه ويتبعني.« )مر ٨:٣٤( 

)مت ١٦:٢٤(؛ وقال للشاب الغنّي: »»... اذهب ِبع كل ما لك وأعِط الفقراء ... وتعاَل اتبعني حامالً الصليب«.« )مر ١٠:٢١(.

ر أن يكون يل تلميًذا.« )لو  وقد جعل َحمل الصليب رشطـًا للتلمذة له فقال: »ومن ال يحِمل صليبه ويأيت ورايئ، فال يقِدُ

.)١٤:٢٧

وهو نفسهـ  طوال فرتة تجسده عىل األرضـ  عاش حامالً للصليب؛ فمنذ والدته أراد »هريوُدس« أن يقتُله، فهرَب مع أمه إىل 

»ِمرص«. وملا بدأ رسالته، احتمل تعب الخدمة، ومل يُكن له أين يُسِند رأسه )لوقا ٩:٥٨(. وعاش حياة أمل، حتى قال عنه »إشعياء 

النبّي« إنه »رجل أوجاع ومخترِب الُحَزَْن« )إش٥٣:٣(. ونال اضطهادات مرة من اليهود؛ ففي إحدى املرات تناولوا حجارة لريُجموه 

ا؛ وكل ٰهذه  )يو ١٠:٣١(. ويف مرة أخرى، أرادو أن يُلقوه من عىل الجبل )لو ٤:٢٩(. أّما شتامئهم واتهاماتهم له، فهي كثرية جدًّ

ُصلبان غري الصليب الذي ُصلب عليه.

الصليب يف حياة القديسني

تالميذ املسيح أيضـًا وضعوا الصليب أمام أعينهم:

كرزوا باستمرار، وقالوا يف ذٰلك: »ولٰكننا نَكِرز باملسيح مصلوبـًا« مع أنه »لليهودعرثة ولليونانيِّني َجهالة!« )اكو ١:٢٣(. وقال 

»بولُس الرسول«: »مل أعزِم أن أعرِف شيئـًا بينكم، إال يسوع املسيح وإياه مصلوبـًا.« )١كو ٢:٢(. بل افتخر بالصليب قائالً: »وأّما 

من جهتي، فحاشا يل أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع املسيح، الذي به قد ُصلب العامل يل وأنا للعامل.« )غل ٦:١٤(.

حتى املالك الذي برَش بالقيامة، استخدم ٰهذا التعبري: »يسوع املصلوب« )مت ٢٨:٥(؛ فقال للمرميتني: »إين أعلم أنكام 

تطلبان يسوع املصلوب. ليس هو ٰههنا، لكنه قام كام قال«، وٰهكذا سامه: »يسوع املصلوب«، مع أنه كان قد قام؛ وظل لقب 

ل وركزوا فيه يف كرازتهم كام قال »القديس بطرس« لليهود: »»... يسوع ٰهذا،  »املصلوب« الصقـًا به؛ وقد استخدمه آباؤنا الرْسُ

الذي صلبتموه أنتم ...« )أع ٢:٣٦(.

الصليب هو الباب الضيق الذي دعانا الرب إىل الدخول منه )مت 7:13(. 

وقال لنا: » يف العامل سيكون لكم ضيق ...« )يو ١٦:٣٣(، »وتكونون مبَغضني من الجميع ألجل اسمي« )مت ١٠:٢٢(، »... بل 

تأيت ساعة يظن فيها كل من يقتُلكم أنه يقدم خدمة لله.« )يو ١٦:٢(، »لو كنتم من العامل، لكان العامل يحب خاصته. ولٰكن ألنكم 

لستم من العامل، بل أنا اخرتتُكم من العامل، لٰذلك يُبغضكم العامل.« )يو ١٥:١٩(. وٰهكذا كان القديس »بولس الرسول« يعلِّم: »... 
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أنه بضيقات كثرية ينبغي أن ندخل ملكوت الله.« )أع ١٤:٢٢(.

وحياة الصليب واضحة يف ِسرَي الشهداء والرعاة والنساك:

األَُول ساروا يف طريق  الرسل واألساقفة  وأغلبية  تطاق.  الشهداء واملعرتفون عذابات وآالمـًا ال  احتمل  اإلميان،  يف سبيل 

االستشهاد. وملا دعا الرب »شاُول الطرسويّس« ليكون رسوالً لألمم، قال عنه: »... سأُريه كم ينبغي أن يتأمل من أجل اسمي«.« )أع 

٩:١٦(. ومن أمثلة آالم الرعاة والصليب الذي حَملوه، ميكن أن نذكر »القديس آثناسيوس الرسويّل« الذي نُفي أربع مرات وتعرض 

التهامات رديئة، و«القديس يوحنا الذهبّي الفم« الذي نُفي أيضـًا، وما تعرض له اآلباء من َسجن وترشيد.

أّما اآلباء الرهبان، فالكنيسة تلقبهم »لُبّاس الصليب«؛ حَملوا صليب الَوحدة والبعد عن كل عزاء برشّي، وحَملوا صليب 

النسك الذي تجردوا فيه من كل رغبة جسدية، وتحملوا آالم الجوع والعطش والربد والحر والفقر والَعَوز، من أجل ِعظم محبتهم 

يف امللك املسيح، كام تحملوا أيضـًا متاعب الشياطني ومحارباتهم بأنواع وطرق شتى، كام يف حياة القديس »أنبا أنطونيوس«، 

وحياة اآلباء السواح. 

الصليب يسبق القيامة

كان السيد املسيح يف صلبه مرتفعـًا عن مستوى األرض. ويف قيامته كان أيضـًا مرتفعـًا فوق مستوى القرب. ويف صعوده إىل 

السامء وجلوسه عن ميني اآلب كان مرتفعـًا عن مستوى العامل كله، بل إنه ارتفع فوق مستوى ٰهذه السامء أيضـًا. إنها درجات من 

االرتفاع بدأها كلها بالصليب، بل قبل ذٰلك يف ميالده كان مرتفعـًا فوق مستوى االهتامم بالذات، فأخىل ذاته وأخذ شكل العبد 

)يف ٢:٧(. صليب السيد سبق قيامته، وإخالؤه سبق مجده. واألمل دامئـًا يسبق األكاليل، وٰهكذا قال القديس »بولس الرسول«. إن 

كنا نتأمل معه، فليك نتمجد أيضـًا معه )رو ٨:١٧(. وٰهكذا أرانا قيمة األمل ونتائجه؛ بل إنه اعترب األمل هبة من الله لنا يف الحياة، 

فقال: »ُوهب لكم ألجل املسيح ال أن تؤمنوا به فقط، بل أن تتأملوا أيضـًا ألجله.« )يف ١:٢٩(؛ واألمل يعترب هبة بسبب أكاليله. 

فليُنِكر نفسه ويحِمل صليبه  يأيت ورايئ،  أن  أراد أحد  له فقال: »»إن  للتلمذه  الصليب رشطـًا  الرب وضع َحمل  السيد 

ر أن يكون يل تلميًذا.« )لو ١٤:٢٧(. ويتبعني ...« )مت ١٦:٢٤(. بل قال أكرث من ٰهذا: »ومن ال يحِمل صليبه ويأيت ورايئ، فال يقِدُ

وكام أن َحمل الصليب هو رشط للحياة مع الله، فإنه أيضـًا اختبار للِجدية والثبات يف طريقه. فالضيقات التي يتعرض لها 

له  املؤمن يف حياته هي اختبار ملدى ثباته يف اإلميان؛ وٰهكذا قال الرب: »يف العامل سيكون لكم ضيق ...« )يو ١٦:٣٣(، وسمح لرْسُ

األطهار، وهو يف طريق الصليب، أن يتعرضوا لَحمل الصليب، ويَُظَهر مدى ثباتهم. وقال: »... هَوذا الشيطان قد طلبكم ليك 

يُغربلكم كالِحنطة!« )لوقا ٢٢:٣١(.

لٰهذا كله، فإن الكنيسة املقدسة وضعت »الشهداء« يف أعىل مراتب القديسني، ألنهم كانوا أكرث الذين تحملوا الصليب ألجل 

ثباتهم يف اإلميان؛ ومعهم أيضـًا تضع »املعرتفني« الذين اعرتفوا باإلميان، وقاَسوا عذابات كثرية، وإن كانوا مل ينالوا إكليل الشهادة.

فإن حَملَت صليبـًا، اقبل ذٰلك بفرح بسبب ما سوف تناله من أكاليل، إن كنَت ال تشكو وال تشك. قيل يف آالم السيد املسيح 

إنه »من أجل الرسور املوضوع أمامه، احتمل الصليب مستهينـًا بالخزي، فجلس يف ميني عرش الله.« )عب ١٢:٢(؛ وهنا نرى 

الصليب ومعه الرسور يف احتامله، واملجد كنتيجة له.

أنواع كثرية من الصلبان سوف تواجهك: منها الجهاد واالحتامل والصرب، ومنها التعب يف الخدمة ويف التوبة، وأيضـًا احتامل 

التأديب من الله ومن اآلباء؛ فال تتذمر كلام حَملَت صليبـًا. وال تظن أن الحياة الروحية ال بد أن تكون سهلة، وطريقها مفروش 

بالُورود، وإال: فعىل أّي يشء سوف تكافأ يف األبدية؟ وأيضـًا: ما معنى كالم الرب عن الباب الضيق )مت ٧:١٣(؟




