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عظة قداسة البابا في قداس سيامة األساقفة الُجدد يوم األحد 25 نوفمبر 2018م

نشـــكر هللا الـــذي أعطانـــا مـــن نعمـــه الكثيرة 
فـــي كل صبـــاح، أعطانا اليـــوم تجليس اثنين من 
اآلبـــاء األســـاقفة، وســـيامة خمســـة آخريـــن جدد، 
وترقيـــة ســـتة مطارنـــة. هـــذا الصبـــاح هـــو األحد 
الثالـــث مـــن شـــهر هاتـــور وهـــو شـــهر الـــزرع، 

واألب األســـقف أيًضـــا عملـــه هـــو الـــزرع.
وفـــي النصـــف الثانـــي من هذا الشـــهر يبدأ 
صـــوم الميـــالد الـــذي ينتهـــي ونســـتقبل بـــه ميالد 
الســـيد المســـيح، وينتهـــي العام ونحـــن صائمون.

وفـــي قـــراءات األحديـــن األول والثانـــي نجد 
أننـــا نقـــرأ مثـــل الـــزارع، وفـــي األحـــد الثالـــث نجد 
قراءاتـــه تتحـــدث عـــن التلمـــذة الحقيقيـــة، ونجـــد 
عبـــارة تربـــط بيـــن قـــراءات اآلحـــاد الثالثـــة وهـــي 
»مـــن له أذنان للســـمع فليســـمع« )لـــو35:14(، 
وهي عبارة تتكرر في ســـفر الرؤيا الذي يســـمونه 
ســـفر األبديـــة، وهـــذه وصيـــة هامـــة لإلنســـان أن 
يســـمع بـــأذن قلبـــه. وفـــي مناســـبة إقامة وســـيامة 
نـــرى  اآلبـــاء، وفـــي حضـــور اآلبـــاء األســـاقفة، 
الســـيد  مـــن خدمـــة  أن عمـــل األســـقف مســـتمد 
المســـيح.. فنحـــن رأينا في خدمة الســـيد المســـيح 
النهـــوض والعلـــم، ورأينا فيه أمثلـــة وقدوة لنا، لذا 
اختـــرت أربعـــة ألقاب نراها في ربنا يســـوع تصلح 

لتكـــون برنامـــج عمل األســـقف: 
1- األســـقف راٍع محـــب: نحـــن نقـــرأ فـــي 
الراعـــي  إنجيـــل  والبطاركـــة  األســـاقفة  تـــذكارات 
الصالـــح. واألســـقف أب محب، يرعـــى بالصالة 
واألبـــوة، ومدخلـــه للرعايـــة أن يحـــب كل أحـــد. 
والراعـــي الصالـــح قلبـــه مفتـــوح لـــكل أحـــد، وهـــو 
كـــراٍع محب يعمل في صفوف الرعية ويخدمهم، 
ووســـيلته ليســـت الـــذات بـــل الحـــب. واألبـــوة فـــي 
الكنيســـة تعلمنـــا أن ســـلطة األســـقف فـــي أبوتـــه، 
فينبغي أن تظهر أبوته في كل صباح ومســـاء، 
فهـــو يشـــبع الكل ويســـتر على الـــكل. وإذا نظرنا 
لربنـــا يســـوع المســـيح نجـــد أنـــه أظهـــر الحب في 
كل عمـــل، مثلمـــا عمـــل مـــع زكا العشـــار والمرأة 
الخاطئـــة، تقابـــل معهـــم بـــكل حب... فاألســـقف 

هـــو الراعـــي المحب.
٢- المعلـــم المشـــبع: ينبغـــي أن يكـــون 
معلًما صالّحا مشـــبًعا، والشـــبع نجده في الكتاب 
المقـــدس »فليـــس بالخبـــز وحـــده يحيـــا اإلنســـان، 
بـــل بـــكل كلمـــة تخـــرج من فـــم هللا« )مـــت4:4(، 
فهو يعيش بالوصية، ويشـــجع أبناءه أن يعيشـــوا 
بالوصية، فال يكتفي بأّية أنشـــطة أخرى.. وكما 
قالـــت الدســـقولية: »امـــُح اإلثـــم بالتعليـــم«.. فهو 
معلـــم مشـــبع يجـــب أن يشـــبع كل قطيـــع عـــن 
طريـــق الرعايـــة بالـــروح الكتابية اآلبائيـــة وبتراث 
الكنيســـة وتاريخهـــا المجيـــد.. يوجـــد مثـــاًل مـــن 
يحـــب أصنـــاف معينـــة مـــن الطعـــام، وأيًضـــا في 
الشـــبع الروحـــي يوجـــد تنـــوع كبيـــر جـــًدا، ونجـــد 

ذلـــك فـــي األلحـــان والقـــراءات الكنســـية.
هـــي  التدبيـــر  صفـــة  حكيـــم:  مدّبـــر   -٣
علـــم اإلدارة فـــي العلوم اإلنســـانية، فيكـــون مدبًِّرا 
وحيـــاة  اإليبارشـــية  نشـــاط  فـــي  ـــًرا  مدبِّ حكيًمـــا، 
التدبيـــر  ولكـــن  الرعيـــة.  واحتياجـــات  الكهنـــة 
يجـــب أن يكـــون بحكمـــة، ســـواء فـــي التعميـــر أو 
األمـــور الماليـــة. يجب أن يكون مدبًرا في الحياة 

الداخليـــة ألمـــور الكهنـــة، وينبغـــي أن تكون لديه 
والمدّبـــر  أحـــد.  لـــكل  ومشـــبع  مســـتقبلية  رؤيـــة 
الحكيـــم ال ينســـى أو يتغاضـــى عن إخـــوة الرب، 
وهـــذه مـــن أولويـــات الخدمة. ويجـــب أن يتصف 
وكيـــف  المشـــكالت؟  يواجـــه  كيـــف  بالحكمـــة، 
ينطبـــق عليـــه قـــول الكتـــاب المقـــدس»ال يصيـــح 
وال يســـمع أحد في الشـــوارع صوته، فتيلة مدخنة 
ال يطفـــئ...«. هـــذا المدبـــر الحكيـــم يخـــرج ذاته 
مـــن أي موضـــوع أي ينكـــر ذاته ألنها عدو مقيم 
داخـــل االنســـان، ويصيـــر مدبـــًرا حكيًمـــا بين كل 
أحـــد فـــي المشـــكالت الكبيرة والصغيـــرة، ويطلب 
الحكمة من هللا. والحكمة تاج في حياة الكنيســـة 
وحيـــاة األســـقف، والراعـــي بصفـــة عامـــة وليـــس 
فقط األســـقف راٍع محب أو معلم مشـــبع أو مدبر 

حكيـــم بـــل أيًضـــا ســـاهر أمين.
4- الســـاهر األميـــن: فـــاهلل أعطـــى لـــكل 
إنســـان حقـــل عمـــل، ولكـــن فـــي كل شـــيء يجب 
أن يكـــون ســـاهًرا أميًنا، فـــال يجب أن يغيب عن 
رعيتـــه وقًتـــا طوياًل. يجب أن يكون متواجًدا بين 
رعيتـــه علـــى الـــدوام. يجـــب أن يتواجد باســـتمرار 
فـــي حيـــاة الرعية. هذا نوع من الســـهر واألمانة.

والســـاهر األميـــن صفـــة تشـــمل األب األســـقف، 
وإذا كان كذلـــك يســـتحق ســـماع الصوت اإللهي 
»كنـــَت أمينـــا فـــي القليـــل فأقيمـــك علـــى الكثيـــر، 
أدخـــل إلـــى فرح ســـيدك«. الســـاهر األمين يضع 
أمامـــه كلمات بولس الرســـول »مـــن أجلك ُنمات 
كل النهـــار«. الســـاهر األميـــن ســـاهر على توبة 
كل أحـــد. بولـــس الرســـول وقـــف أمـــام قســـوس 
أفســـس وقـــال لهـــم »ثـــالث ســـنين لـــم أفتـــر عـــن 
أنـــذر بدمـــوع كل واحـــد منكـــم«، وكانـــت خدمتـــه 

مليئـــة بالدموع.
والسهر ليس بمعناه المادي بل الروحي.

األب  تشـــمل  األربعـــة  الصفـــات  هـــذه 
األســـقف: راٍع محـــب، معلـــم مشـــبع، مدبـــر 

أميـــن. ســـاهر  حكيـــم، 
نشـــكر هللا علي تجديد العمل في كنيســـتنا، 
وتتحمـــل  تتكـــرس  التـــي  النفـــوس  فـــي  يجددهـــا 
ترقيتهـــم  مبـــارك  المطارنـــة  اآلبـــاء  المســـئولية.. 

ليخدمـــوا فـــي إيبارشـــياتهم. 
واألساقفة الجدد:

األنبـــا أرســـانيوس فـــي إيبارشـــية الـــوادي 
لـــم  األطـــراف  متراميـــة  إيبارشـــية  الجديـــد وهـــي 
ُيرَســـم لهـــا أســـقف قرابـــة ثمانيـــة قـــرون، وتعـــب 
فيهـــا المتنيـــح األنبـــا بقطـــر وصـــار أســـقًفا لهـــا 
لســـنين قليلـــة وخـــدم بكل أمانـــة، ويتجدد شـــبابها 
إيبارشـــية  فـــي  ليخـــدم  أنبـــا أرســـانيوس  برســـامة 

كبيـــرة.. ليعطـــه هللا نعمـــة.
واألنبـــا ســـاويروس شـــيخ وقـــور مـــن دير 
مارمينـــا مريـــوط، لـــه فـــي الرهبنة أربعـــة وثالثون 
عاًمـــا. نحتـــاج لوجود اآلباء الشـــيوخ فـــي األديرة 
ديريـــن  علـــي  لإلشـــراف  ونحتاجـــه  الحديثـــة، 

جديدين: ديـــــــــــــــر األنبــــــــــــــــا 
موسى - طريق العلميـــــن، 

وديـــر األنبـــا تومـــاس بالخطاطبـــة، نظـــًرا لوجـــود 
آباء رهبان شـــباب ويحتاجون ألب شـــيخ وقور. 
وســـيكون مشـــرًفا ومقيًمـــا بيـــن الديريـــن، نتمنـــى 

اســـتقرارهما ونموهما.
األنبـــا ميخائيـــل ترهـــب فـــي ديـــر المحرق 
فـــي أســـقفية الخدمـــات العامـــة،  وخـــدم عاميـــن 
وســـيكون مقـــر خدمتـــه في منطقة حدائـــق القبة، 
وســـيقوم أنبـــا ماركـــوس بتســـليمه الخدمـــة هناك. 
أو  باســـيليوس  أي  بيـــزل  أنبـــا  ونيافـــة 
باســـيلي تعنـــي ملكـــي، ونيافة أنبـــا جريجوري، 
آباء أحباء نشـــأوا في دير أنبا موســـى بتكســـاس 
تحـــت رعايـــة أنبا يوســـف، وهي إيبارشـــية ممتدة 
بأعـــداد كثيـــرة، ويحتـــاج مـــن يســـاعده مـــن أجـــل 
وبـــدأ  ليســـاعداه  واختارهمـــا  والخدمـــة،  الرعايـــة 
خدمتهما معه تحت إرشـــاده حتى صارا أســـاقفة.

بيشـــوي  األنبـــا  ديـــر  مـــن  اســـحق  األنبـــا 
ُجلِّـــس علـــى إيبارشـــية طمـــا التـــي خدمهـــا ســـابًقا 
أنبا فام، وســـيحل وســـطهم وله خدمة طيبة تمتد 

لهـــذه اإليبارشـــية.
نيافـــة أنبـــا ماركـــوس لـــه إيبارشـــية كبيرة، 
يحـــل خلًفـــا للمتنيـــح أنبـــا بيشـــوي التـــي خدمهـــا 
تســـعة وأربعيـــن عاًما، ويســـتكمل المشـــوار األنبا 
ماركـــوس، وبهـــا دير كبيـــر يحوي عدد كبير من 
الراهبـــات والمكرســـات يخـــدم في هذه اإليبارشـــية 
الممتـــدة فـــي ثـــالث محافظـــات: دميـــاط وكفـــر 
التـــي  الدقهليـــة  محافظـــة  مـــن  وأجـــزاء  الشـــيخ 
حضـــر محافظهـــا اللواء كمال شـــاروبيم باألمس 

فـــي لفتـــة طيبـــة منه.
هـــذه نعـــم كثيـــرة مـــن هللا أنـــه اعطاهـــا لنـــا 
بعـــد تدشـــين الكاتدرائيـــة. وخـــالل العشـــرة أيـــام 
األخيرة احتفلنا باليوبيل الذهبي لتدشـــين كنيســـة 
مارجرجـــس ســـبورتنج، ثم تم تدشـــين الكاتدرائية، 
ثـــم ســـيمينار المجمـــع المقـــدس وكان ناجًحـــا، ثم 
رســـامة آبـــاء كهنـــة جـــدد، وهـــا نحـــن اليـــوم نقوم 
بتجليـــس اثنيـــن مـــن اآلبـــاء األســـاقفة ورســـامة 
خمسة آخرين جدد وترقية ستة لرتبة المطرانية.

نشـــكر هللا على نعمه، وهذا يبين كيف أن 
هللا يعمـــل معنـــا، وكيـــف أن الكنيســـة ولود، وهو 
الـــذي تكلـــم عنه إنجيل هذا الصباح.. فاإلنســـان 
والتكريـــس.  المحبـــة  خـــالل  مـــن  تلميـــًذا  يكـــون 
وســـيبدأ اآلباء الصوم مدة ســـنة كتقليد الكنيســـة، 
ونحـــن نصـــوم معهـــم مـــن اليـــوم صـــوم الميـــالد، 

وننـــال بركـــة الصـــوم أيًضـــا لنبدأ عاًمـــا جديًدا.
ليباركنـــا هللا بـــكل نعم روحيـــة، وليعطنا أن 
يحفظ كنيســـتنا وبلدنا، ونتذكر شـــهداءنا ونصلي 
مـــن أجـــل المصابيـــن، ونصلـــي علـــى الـــدوام أن 
يعطينـــا مـــن نعمـــه الكثيـــرة، وأن تكـــون حياتنـــا 

مرضيـــة أمامـــه علـــى الدوام.
إللهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلى 

األبـــد أمين.
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