بعـــد نياحـــة البابـــا شـــنوده الثالـــث في
مـــارس 2012م ،وقيام الكنيســـة بإجراءات
اختيـــار البابا الجديد في سلســـلة من المراحل
القانونيـــة اســـتمرت حتى نوفمبـــر 2012م،
وشـــاءت العناية اإللهيـــة أن تكـــون القرعة
الهيكلية يـــوم عيد ميالدي الســـتين  4نوفمبر
2012م ،ويختار هللا ضعفي لهذه المســـئولية
الكبيـــرة وهذا ترتيـــب عجيب (وبالمناســـبنة
كانـــت خطوبة والدي لوالدتـــي في نفس اليوم
عـــام 1948م!!!) ..وقبل صلـــوات التجليس
الـــذي تم فـــي 2012/11/18م ذهبت إلى أب
اعترافـــي المتنيـــح األنبا صرابامون أســـقف
ورئيس دير األنبا بيشـــوي العامر ،وجلســـت
ً
حامـــا مخاوفي وأفـــكاري وضعفاتي
أمامه
وعالمات االســـتفهام المتشـــابكة فـــي عقلي
وقلبـــي ،وطرحـــت ما فـــي داخلـــي عن هذه
المســـئولية الخطيـــرة والتـــي لم أفكـــر فيها
علـــى اإلطـــاق في أي وقـــت مضى.
واســـتمع لي بـــكل أنـــاة وانتبـــاه ،وربما
كان يصلـــي في داخلـــه ثم قالُ « :ك ُّل َشـــيْ ٍء
ان»
انَ ،و ِب َغي ِْر ِه َلـــ ْم َي ُكنْ َشـــيْ ٌء ِممَّا َك َ
ِبـــ ِه َك َ
(يوحنـــا  ،)3:1وكـــرر هذه الكلمـــات ثالث
أو أربـــع مـــرات وأنا كلي إنصات واســـتماع
وأالحظ وجهه البشـــوش وهو يقولها كرســـالة
اطمئنان وســـام وتأكيد علـــى حضور هللا في
كل أيام حياتنـــا .ورغم أن هـــذه اآلية نصلي
بهـــا كل يوم ضمـــن فقرة إنجيـــل صالة باكر
فـــي الصباح ،وبالطبع أحفظهـــا تمامًاّ ،إل أنه
عندما نطق بهـــا أب اعترافـــي فتحت أمامي
نافـــذة رجاء وطمأنينة ،وانســـاب ســـام هذه
الكلمـــات كوعد إلهـــي إلى قلبـــي ،وتبخرت
مخاوفـــي وأفـــكاري وهـــو –أب اعترافـــي-
يشـــرح فـــي كلمـــات بســـيطة هـــذا الوعـــد
والضمان الذي يجعل الخــــــــادم أو المسئول
فـــــــــي أمـــــــــان واطمئنان لمجريـــــــات
األمـــور واأليام.

تظهـــر روعـــة األشـــياء فـــي حياتنـــا والتي
يجـــب أن نفكر فيهـــا ونتأمل فـــي خالقها ً
بدل
مـــن إضاعة الســـاعات في أشـــياء طائشـــة
تفقدنـــا االحســـاس بالروعة والدهشـــة ،ألننا
عندمـــا نشـــعر بيـــد هللا التي تدير كل شـــيء
بحكمة ومعرفـــة وقوة وإبداع ،سنشـــعر بأننا
في منتهى الطمأنينة وسلمنــــــــا فصرنــــــــا
ُنح َمـــل بالحقيقة.
لقـــد خبرت في هـــذه الســـنوات الماضية
ثالث خبـــرات قوية:
الســـنين نزداد حكمة ونضوجً ـــا وفهمًا أفضل
لألحداث واألشـــخاص والمواقـــف ،حتى بعد
أن أخذنا نصيبنا من خيبـــات األمل واإلحباط
وربمـــا حتـــى مواقـــف الخيانة بأيّـــة صورة
وبأيّـــة درجة ،ولكـــن المهـــم أن تجد هللا في
األحـــداث أمامـــك ألنه بدون هللا ســـتجد طعم
المرارة فـــي األيام.
إن الحيـــاة رحلـــة ذات مغـــزى وهـــي
مضبوطـــة تمامًـــا بيـــد هللا ضابـــط الـــكل،
وليســـت الشـــيخوخة متعلقـــة بالجوانـــب
الجســـدية من وهـــن أو ضعف فقـــط ،ولكن
المهـــم الجوانب النفســـية والروحيـــة والعقلية
التي يجـــب أن تمارس نشـــاطها في مجاالت
عديدة كمواصلة الدراســـة والقـــراءة والكتابة
والصـــاة والنمو والتأمل والتعمق في فلســـفة
الحيـــاة وهـــي مليئـــة بالوعـــود واإلمكانات
واآلمـــال وتعلُّم مهـــارات جديـــدة أو الذهاب
إلى خبرات جديـــدة ،ونواصل تقديـــم محبتنا
ومواهبنـــا إلـــى العالـــم أجمـــع .ومـــا أجمل
اختبـــار القديـــس بولـــس الرســـول وهو في
حطام الســـفينة فـــي عرض البحـــر األبيض
ً
محول إلى المحاكمة
المتوســـط وكان أســـيرً ا
«ســـلَّمْ َناَ ،فصِ رْ َنا ُنحْ َملُ»
فـــي روما حين قال َ
(أعمـــال .)15:27

واليوم ،وبعد عشر ســـنوات من التجليس،
مـــا زال صدى هذا الوعد يتـــردد في داخلي،
وأتجاســـر أن أقـــول إنـــه يتـــردد كل يـــوم.
فاألحداث ســـواء مفرحة أو مؤلمة ،وســـواء
عاديـــة أو اســـتثنائية ،صغيـــرة أو كبيـــرة،
متوقعـــة أو مفاجئـــة ،فرديـــة أو جماعية...
مهمـــا كانت األحـــداث فإنها في يـــد هللا الذي
به كل شـــيء وبغيره لم يكن شـــيء مما كان.

ً
ألغازا
والمتأمـــل في الحياة ســـيجد هنـــاك
وعجائـــب فـــي كل مـــكان داخلنـــا وحولنا،
ً
فمثل ونحن مســـتلقون على الفراش نســـتمع
إلى د ّقـــات قلوبنـــا ولكن نادرً ا مـــا ندرك أن
كوكـــب األرض يـــدور حول الشـــمس آالف
الكيلـــو متـــرات في الســـاعة الواحـــدة بينما
نحـــن فـــي حالة ســـكون كامل.

وهـــا هو العمـــر يتقدم وهو شـــيء يحدث
بـــا هـــوادة وال نقـــدر أن نوقفـــه ،ولكن مع

ومـــن هنا نفهم أن هللا يضبط الكل ،ســـواء
دقـــات القلـــب أو حركـــة األرض ،وبالتالي
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األولـــى :قيمـــة الوقـــت :هو أســـاس كل
عمل أو إنجاز أو مشـــروع ويجـــب أن نق ّدر
قيمـــة الوقـــت دائمًـــا عالميـــن أن هللا يصنع
كل شـــيء حســـ ًنا في وقته (جامعـــة .)11:3
« َفا ْن ُ
ِيـــق ،الَ
ْـــف َتسْ ـــلُ ُك َ
ظـــرُوا َكي َ
ون ِبال َّت ْدق ِ
ِيـــن ْال َو ْق َ
ت ألَنَّ
َك ُج َهـــاَ َء َبـــ ْل َك ُح َك َما َءُ ،م ْف َتد َ
يرةٌ» (أفســـس .)15:5
األَيَّا َم شِ ـــرِّ َ
الثانيـــة :قيمـــة النعمة :ونعـــم هللا عديدة
ومتنوعـــة وفيّاضـــة فـــي كل صباح ســـواء
ماديـــة أو معنويًا ،مرئية أو ملموســـة ،والمهم
أن يشـــعر اإلنســـان بها ويق ّدرها ويشـــكر هللا
عليهـــا فـــي كل حين في كـــــــل مكـــــــان،
ويعيش حيــــــــاة التقوى المليئة بحــــــــاوة
الرضـــا واالمتنان.
هللا َق ِد
الثالثـــة :قيمة المحبـــة« :ألَنَّ َم َح َّب َة ِ
ا ْن َســـ َك َب ْ
س ْالمُعْ َطى
وح ْالقُـــ ُد ِ
ت فِـــي قُلُ ِ
وب َنا ِبالرُّ ِ
َل َنـــا» (روميـــة  ،)5:5وعندمـــا تتعامل بهذه
المحبـــة مـــع كل أحد مهمـــا كان ومهما صنع
ومهمـــا كان رد فعله ،فاعلم أنـــك الفائز ألنك
لـــم تـــدع الكراهيـــة تدخـــل قلبـــك عالمًا أن
«اَ ْل َم َح َّب ُة الَ َتسْ ـــقُ ُ
ط أَ َبـــ ًدا» (1كو.)8:13
والخالصـــة أن هـــذه الثـــاث :الوقـــت
والنعمـــة والمحبـــة هي ركائز أساســـية لحياة
اإلنســـان خاصة وهـــو يفتتح مرحلـــة جديدة
في الحيـــاة .لقد تذكـــرت عبـــارة قرأتها منذ
بضعـــة أعوام يمكـــن أن تصير بلســـم راحة
كل أوان« :علـــى طـــول الطريـــق يقودنـــي
مخلصي ،فال أريد شـــي ًئا ســـواه .هل أستطيع
أن أشـــك فـــي رحمتـــه الرقيقة ،التـــي كانت
مرشـــدي طـــول الحياة».
كل سنة وجميعكم بصحة وخير وسالم...
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اســـتضاف المقـــر البابوي بالقاهرة ،مســـاء يوم الخميس  ٣نوفمبـــر ٢٠٢٢م ،حفل توقيع كتـــاب «البابا تواضروس الثاني ..ســـنوات من الحب هلل
والوطن» بحضور قداســـة البابـــا تواضروس الثاني.

والكتـــاب صـــادر عـــن الـــدار المصريـــة
اللبنانيـــة وهو ثمـــرة لحوارات متعـــددة أجرتها
مـــع قداســـته اإلذاعيـــة شـــيرين عبـــد الخالق،
بهـــدف رصد عشـــر ســـنوات هي المـــدة التي
مضـــت منـــذ جلوس قداســـة البابـــا تواضروس
الثانـــي على الكرســـي المرقســـي.

قداســـته إنها فريدة بين كنائـــس العالم ،فهي أقدم
كيان شـــعبي على أرض مصـــر ،وإن جذورها
مصرية وعاشـــت تخدم طـــوال تاريخها الوطن،
وأكد أن الكنيســـة ال تلعـــب دورً ا سياســـ ًّيا أب ًدا،
وأوضـــح أنه حتى لقـــاءات وتعامالت الكنيســـة
مـــع السياســـيين تكون على أرضيـــة وطنية.

رحـــب قداســـة البابا ،فـــي كلمـــة افتتاحية
ســـريعة ،بالحضـــور وأشـــاد بحديـــث فخامـــة
الرئيس عبد الفتاح السيســـي والدكتور مصطفى
مدبولـــي رئيس مجلس الوزراء خـــال المؤتمر
االقتصـــادي والرؤيـــة التـــي تقدمهـــا الدولـــة
المصريـــة خالل األزمـــة االقتصاديـــة العالمية.

وأكمل قداســـة البابا كلمتـــه االفتتاحية بقوله
إن أعمـــدة المجتمـــع المصري هي مؤسســـات
الجيش والشـــرطة والقضاء واألزهر والكنيســـة
باإلضافة إلى المؤسســـات الثقافية واالقتصادية.

وعن موضـــوع الكتاب قال قداســـة البابا إنه
يتناول جـــزءًا مه ًّما من تاريـــخ مصر ،وأضاف
أن التاريـــخ حيـــاة ( )History is lifeفهـــو
قصة اإلنســـان ،لذا يجـــب أن نصونه ،وأضاف
قداســـته أن تســـمية «اإلنســـان» جـــاءت ألنه
يتمتع بفضيلة النســـيان فهو يســـتطيع أن ينســـى
آالمـــه ويتجاوزهـــا ويعـــوض مـــا فاتـــه ،وأكد
قداســـة البابـــا أن الوطـــن هو األغلـــى في حياة
اإلنســـان وال ســـيما على أرض مصر بالنســـبة
للمصـــري وأن أرض مصـــر تتميز بأن الســـيد
المســـيح زارها.
وعن الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية قال
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وبعدهـــا أجرت محـــررة الكتـــاب ،اإلذاعية
شـــيرين عبد الخالـــق ،حوارً ا مع قداســـته حول
أبـــرز ما جـــاء فـــي الكتـــاب ،وتضمن أســـئلة
شـــخصية واجتماعية وتاريخيـــة مرتبطة ببعض
األحـــداث التي مـــرت بالكنيســـة والوطن خالل
الســـنوات العشـــر الماضيـــة .وأعقبـــت الحوار
مداخـــات من بعـــض الضيـــوف الحاضرين.
وتصـــدرت الكتاب ،الذي قدم له المستشـــار
عدلـــي منصـــور رئيـــس الجمهورية الســـابق،
عبـــارة قداســـة البابـــا تواضـــروس الشـــهيرة
«وطـــنٌ بـــا كنائـــس أفضـــل مـــن كنائس بال
وطـــن» والتي قالهـــا بالتزامن مع حـــرق العديد
مـــن الكنائس ضمن أحـــداث االعتـــداءات التي
وقعـــت فـــي أغســـطس  ،٢٠١٣وأصبحت لها

مكانـــة خاصة فـــي ذاكـــرة المصريين.
ويحـــوي كتـــاب «البابا تواضـــروس الثاني
ســـنوات من الحب هلل والوطن» تفاصيل ُتنشـــر
ألول مـــرة حول ســـنوات حياة قداســـة البابا قبل
البطريركيـــة ،والظروف المختلفة التي عاشـــها
خالل عشـــر ســـنوات منـــذ تنصيب قداســـته،
ولقاءاتـــه مـــع عـــدد مـــن القـــادة السياســـيين
والدينييـــن فـــي مختلـــف الدول .وكذلـــك عالقة
المحبـــة والتآخـــي التـــي جمعتـــه بالرئيس عبد
الفتـــاح السيســـي منـــذ اختيـــر وزيـــرً ا للدفاع
وحتى انتخابه رئيسًـــا للجمهوريـــة ،وكيف نمت
وتفـــان في خدمة
وتطورت وعبـــرت عن اتفاق
ٍ
الوطـــن وأهله.
ويضـــم الكتـــاب وألول مـــرة QRcode
ً
ً
مطـــول لقداســـة البابا.
حديثـــا
يحـــوي
حضر االحتفاليـــة من الشـــخصيات العامة،
الدكتـــورة غادة والـــي المدير التنفيـــذي لمكتب
األمم المتحدة للمخـــدرات والجريمة ،والمهندس
طـــارق المـــا وزير البتـــرول ،واللواء هشـــام
آمنـــة وزيـــر التنمية المحلية ،والســـفيرة ســـهى
الجنـــدي وزيـــرة الدولـــة للهجـــرة وشـــؤون
المصرييـــن بالخـــارج ،والدكتورة مايا مرســـي
رئيســـة المجلـــس القومـــي للمرأة ،وعـــدد من
الكتـــاب والمفكريـــن واآلباء األســـاقفة والكهنة.

شهر هاتور ⲣⲱⲧⲁ ،ϩنسبة إلهلة اجلمال املصرية القدمية حتحور اليت كانت متثل بشكل بقرة

إعداد/

جرجس إبراهيم يوسف

مقابالت قداسة ابلابا
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ،بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة ،عددًا من الزائرين ،كالتالي:
يوم االثنين  ٢٤أكتوبر ٢٠٢٢م
 +الســـفير محمـــد فخـــري ،قنصـــل الجديد
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي مونتريال،
بكنـــدا وذلك قبل ســـفره لتســـلم مهـــام منصبه.
دار الحـــوار أثنـــاء اللقـــاء حول عمل وأنشـــطة
الكنائـــس القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي بـــاد
المهجـــر ،وأعـــرب قداســـة البابا عـــن أمنياته
للســـفير بالتوفيـــق فـــي مســـئوليته الجديدة.
يوم الثالثاء األول من نوفمبر ٢٠٢٢م
 +نيافـــة األنبـــا تومـــاس أســـقف القوصية

وميـــر .تمـــت خـــال اللقـــاء مناقشـــة عـــد ًدا
مـــن الملفـــات الخاصـــة بخدمتـــه الرعوية في
اإليبارشـــية.
 +نيافة األنبا نوفير أســـقف شـــبين القناطر،
ألخـــذ مشـــورة مـــن قداســـة البابـــا بخصوص
بعـــض الموضوعـــات الرعوية في إيبارشـــيته.
 +الراهبـــة فيلومينـــا والراهبـــة جابرييال،
من إيبارشـــية أيرلندا ،وبصحبتهما البروفيســـور
األب نيـــل زافيـــه أودونوهـــو مديـــر البرامـــج
الليتورجيـــة بجامعة القديـــس باتريك ماينوث في

أيرلنـــدا .الراهبتان من دير الشـــهيد مار جرجس
للراهبـــات بمصر القديمة وحاليًـــا متواجدتان في
دير الشـــهيد مار جرجس بأيرلنـــدا تحت رعاية
نيافـــة األنبـــا أنتوني أســـقف أيرلندا وإســـكتلندا
وشـــمال شـــرق إنجلترا .وهمـــا حاصلتان على
ماچســـتير بدرجـــة امتيـــاز مع مرتبة الشـــرف
األولـــى مـــن جامعة القديـــس باتريـــك ماينوث
بأيرلندا ،عـــن الرهبنة القبطيـــة بمصر ،األولى
عـــن حيـــاة الشـــركة الباخوميـــة واألخرى عن
القديـــس مكاريـــوس الكبير وعظاته الخمســـين.

سور الاكتدرائية يزتين بعبارات اتلوعية
للحفاظ ىلع ابليئة

قام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني الفترة الســـابقة خـــال العظة
األســـبوعية بتوعيـــة الشـــعب عـــن أهمية ترشـــيد االســـتهالك والحفاظ
علـــى البيئة ،باإلضافـــة إلى عقد العديد مـــن ندوات التوعيـــة في كنائس
الكرازة المرقســـية.
وفي شـــهر ديســـمبر من العام الســـابق أطلق قداســـته مبادرة الكنيسة
القبطيـــة األرثوذكســـية «ازرع شـــجرة» التي من خاللها شـــجع قداســـة
البابـــا اإليبارشـــيات والكنائس على زراعة األشـــجار علـــى أن تقوم كل
كنيســـة بزراعـــة مئة شـــجرة علـــى األقل ،دعمًـــا ومســـاندة لمصر في
تنظيم النســـخة القادمة مـــن مؤتمر قمة األمم المتحـــدة للمناخ .COP27
وفي يوم األحـــد  ٣٠أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،وبتوجيهات من قداســـة البابا
تواضـــروس الثاني قام المكتـــب البابوي للمشـــروعات والعالقات بتزيين

ســـور الكاتدرائية المرقســـية بالعباسية برســـائل توعية للشعب المصري
مـــن اجـــل الحفاظ علـــى البيئة وترشـــيد االســـتهالك ،وذلـــك تزام ًنا مع
اســـتضافة مصـــر لمؤتمر المناخ ،الذى ســـيعقد في مدينة شـــرم الشـــيخ
خالل أيـــام .وحملت عبـــارات التوعية الرســـائل التالية:
َ +وأَ َخ َ
ض َع ُه فِي َج َّنـــ ِة َع ْد ٍن لِ َيعْ َم َل َهـــا َو َيحْ َف َظ َها
ـــذ الرَّ بُّ اإلِلـــ ُه آدَ َم َو َو َ
(تك .)١٥:٢
 +طوبى لمن يزرع شجرة.
 +استهالك طاقة أقل = بيئة أنظف.
 +األرض أمنا الغالية .حافظ عليها.
نصلي جميعًا من أجل نجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام.

جملة الكرازة  ٤ -نوفمرب 2022

تشبها حبتحور اجلميلة
كثريا ما نسمع عبارة «اي ابن االيه» وااليه كلمة قبطية ⲉ ⲉϩتعين بقرةً ،
ً

5

الكنيسة القبطية األرثوذكسية برئاسة قداسة ابلابا توارضوس اثلاين
تودع ىلع رجاء القيامة

العالم املرصي ادلكتور رشاد برسوم
أســـتاذ أمـــراض وزراعة الكلى ورئيـــس مركز القاهرة ألمـــراض الكلى ،ومؤســـس مركز القصر العينـــي ألمراض الكلـــى والديلزة بجامعة
القاهـــرة ،ورئيـــس اللجنـــة المركزية للبورد القومـــي المصري ،الحائـــز على العديد مـــن الجوائز المحليـــة والدولية ،جراء إســـهاماته الكبيرة في
مجـــال تخصصـــه ،والحاصـــل أيضًا على جائزة «البابا شـــنوده الثالـــث للحكمة والتعاطف» من الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية.
وإذ نودعـــه اليـــوم بعد دحلـــة طويلة حافلـــ ٍة بالعطاء المهني واإلنســـاني ،قدم خاللهمـــا نموذجً ا حيًا في حـــب الوطن ،الذي ظـــل طوال حياته
متمســـ ًكا بالبقاء على أرضـــه ،يخدم أهله ويعالـــج أمراضهم.
ويذكـــر لـــه أيضًـــا محبته الخالصة للكنيســـة والخدمـــات المتنوعة التـــي قدمها دون تردد فـــي الخفاء وفـــي العلن ،بمنتهى اإلخـــاص والحنو
وبإنـــكار كامل للذات.
نثـــق أنه يســـتريح اآلن وأعمالـــه المباركة تتبعـــهً ،
نائل نصيب صاحـــب الخمس وزنات ،متمع ًتـــا بالصوت اإللهي القائـــلِ « :ن ِعمَّا أَ ُّي َهـــا ْال َع ْب ُد
الصَّالِـــ ُح األَمِيـــنُ ! ُك ْن َ
ِك» (مت .)٢٣:٢٥
ِير .ا ُ ْد ُخـــ ْل إِ َلى َف َر ِح َســـ ِّيد َ
ِيل َفأُقِيم َ
ت أَمِي ًنا فِـــي ْال َقل ِ
ُـــك َع َلى ْال َكث ِ
عزاءًا قلبيًا للوطن ولكافة الكيانات العلمية التي خدم فيها ،وعزاءًا خاصًا ألسرته المباركة ولكل محبيه.
الثالثاء  ٢٥أكتوبر ٢٠٢٢م ١٥ ..بابة ١٧٣٩ش.

انتهاء أعمال االجتماع ادلوري للحوار بني العائلة
األرثوذكسية الرشقية ( )Orientalواحتاد الكنائس األجنلياكنية

عُقد فـــي الفترة ما بيـــن  ٢٩–٢٤أكتوبر 2022م ،االجتماع التاســـع
فـــي سلســـلة الحـــوارات الالهوتية بيـــن عائلة كنائســـنا األرثوذكســـية
الشـــرقية ( )Orientalواتحـــاد الكنائـــس األنجليكانيـــة بإنجلتـــرا ،في
ضيافـــة نيافة األنبا آنجيلوس أســـقف لندن لألقباط األرثوذكس .اُســـ ُتئنِفت
خالل االجتماع المناقشـــات حول المالمح األساســـية للحـــوار بين العائلة
األرثوذكســـية الشـــرقية واتحاد الكنائـــس األنجليكانية ،والتـــي تم وضعها
فـــي االجتماع الســـابق الذي جرى عـــام ٢٠١٩م.
وبخصـــوص موقف العائلة األرثوذكســـية الشـــرقية خـــال الحوار،
قـــال نيافة األنبا آنجيلوس« :إن العائلة األرثوذكســـية أكـــدت على موقفها
الثابـــت والمتمثـــل في تمســـكها باعترافهـــا بالمجامع المســـكونية الثالثة
األوائل ،نيقيه والقســـطنطينية وأفســـس وما نتج عن هـــذه المجامع الثالثة
مـــن مقررات تمثل بالنســـبة لنـــا ً
إرثا الهوتيًـــا لن نحيد عنـــه ،بل نعتمد
عليـــه ونعيش به» .وأضـــاف« :العائلة األرثوذكســـية أكـــدت على عدم
كمجمع مســـكوني».
قبولهـــا لمجمـــع خلقيدونية وعـــدم اعترافها به
ٍ

وأعـــدت اللجنـــة بيا ًنـــا مبدئيًـــا َ ،و َّق َع عليـــه نيافة األنبـــا آنجليوس
ـــع عليه
عـــن العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية ( )Orientalكمـــا َو َّق َ
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مـــن الجانـــب األنجليكاني األســـقف جيروجـــي كاميرون ،كرئيســـين
مشـــاركين لهـــذا الحوار.
ومـــن المقـــرر أن يُر َفع تقرير بمخرجـــات االجتماع التاســـع للمجمع
المقـــدس للكنيســـة القبطيـــة االرثوذكســـية وكذلـــك للمجامـــع المقدســـة
التـــي لعائـــات الكنائس األرثوذكســـية الشـــقيقة ،والمجلس االستشـــاري
األنجليكانـــي للنقاش.
وتـــم االتفاق علـــى أن يُع َقـــد االجتماع المقبـــل في المملكـــة األردنية
الهاشـــمية عـــام ٢٠٢٣م في ضيافة اتحـــاد الكنائـــس األنجليكانية.
يُذكر أن العالقات الرســـمية بين الكنيســـة القبطية والكنيســـة األسقفية
واألنجليكانيـــة عمومًا عالقات طيبة على مســـتوى الحـــوارات الالهوتية،
وتـــم توقيـــع اتفاقيتين األولى حـــول طبيعة الســـيد المســـيح والثانية عن
الـــروح القـــدس عامـــي  ٢٠١٤و ٢٠١٧رُفعتـــا للعرض علـــى المجامع
المقدســـة لكنائـــس العائلـــة ،ووقعهمـــا آنذاك رئيـــس لجنة الحـــوار عن
العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية مثلث الرحمـــات األنبا بيشـــوي مطران
دمياط الســـابق.
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ومن األمثلة عن شهر هاتور« ،هاتور أبو الدهب املنثور» ،ألن فيه يُزرع القمح

زيارة رعوية دلولة اإلمارات العربية املتحدة

أوفد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني بابا
اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية،
وفـــ ًدا من اآلباء األســـاقفة فـــي زيـــار ٍة رعوي ٍة
للكنيســـة القبطية فـــى دولة اإلمـــارات العربية
المتحـــدة .وذلك فـــي الفترة مـــن  ٢٥وحتى 30
أكتوبـــر الجـــاري .تـــألّف الوفد مـــن أصحاب
النيافة :األنبا دانيال أســـقف المعادي والبســـاتين
وســـكرتير المجمع المقـــدس ،واألنبـــا جابرييل
أســـقف النمســـا ،واألنبا يوليوس األســـقف العام
لكنائـــس مصـــر القديمـــة وأســـقفية الخدمـــات
والمشـــرف على كنائـــس الخليج.
وفـــي برنامـــج روحـــي َّ
مكثف ،قـــام اآلباء
االســـاقفة األجالء بزيارة رعوية لـــكل الكنائس
القبطيـــة فـــي إمـــارات الدولة ،حيـــث تضمنت
الزيـــارات صلـــوات القـــداس اإللهي وســـيامة
الشمامســـة وعقـــد لقـــاءات روحيـــة عديـــدة
لقطاعـــات الخدمة وللشـــعب.

وفي مســـاء الســـبت  ٢٩أكتوبر قـــام الوفد
البابوي ،باالشـــتراك مع كهنة الكنيســـة القبطية
فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة ،وممثلي
مكتب معالي الشـــيخ نهيان بن مبـــارك آل نهيان
وزير التســـامح والتعايش ،وهيئة تنمية المجتمع،
ومركـــز محمد بن راشـــد للثقافة اإلســـامية في
إمـــارة دبـــي ،وممثلـــي الدوائـــر الحكومية في
إمـــارة دبـــي ،وبالتعاون مـــع القنصليـــة العامة
بدبي ،وبحضور ســـعادة الســـفير أشرف الديب
القنصـــل العـــام لجمهورية مصـــر العربية بدبي
واإلمـــارات الشـــمالية ،بإقامة احتفـــال اليوبيل
الفضـــب لكنيســـة مارمرقـــس واألنبا بيشـــوي
بدبي تحت شـــعار «كلنـــا واحد» ،وتبـــادَ َل فيه
الحاضـــرون كلمـــات التهنئـــة القلبيـــة ،وبدوره
أعرب الســـفير أشـــرف الديب عن بالغ شـــكره
لحكومـــة اإلمارات وشـــعبها على أوجـــه الدعم
والرعايـــة التي ُتقـــ َّدم ألبناء الجاليـــة المصرية

فـــي اإلمارات .وألقـــى نيافة األنبـــا دانيال كلمة
محبـــة عبَّـــر فيها عن تســـامح دولـــة اإلمارات
وانفتاحهـــا لـــكل الثقافات وترســـيخ مبادئ قبول
اآلخـــر مهمـــا كانـــت االختالفـــات ،فيمـــا قال
ممثـــل هيئة تنميـــة المجتمع« :ما يربط شـــعبيْ
اإلمـــارات ومصر من أخوّ ة ومحبـــة تمتد ألكثر
من خمســـة عقود يحتفل بها البلـــدان اآلن تحت
شـــعار :مصر واإلمارات قلـــب واحد».
كمـــا ألقى نيافـــة األنبا يوليوس كلمة قداســـة
البابـــا فـــي االحتفال مقدمًا الشـــكر للدولـــة قاد ًة
ً
وحكومـــة وشـــعبًا علـــى ســـماحتهم ودعمهـــم
للكنائـــس القبطيـــة ودور العبـــادة بشـــكل عام.
هـــذا وقـــد اخ ُتتمـــت الزيـــارة يـــوم األحد
 30أكتوبـــر بلقـــاء روحـــي عام لجميـــع خدام
اإلمـــارات وذلك فـــي كنيســـة الشـــهيد العظيم
مارمينـــا بجبـــل علي.
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املؤتمر انلصف سنوي ألساقفة أمريكا الشمايلة يف نورث اكلورينا

اســـتضافت إيبارشـــية نورث وســـاوث كارولينا وكنتاكـــي بأمريكا،
فـــي الفترة من الرابع والعشـــرين حتى الســـادس والعشـــرين من أكتوبر
2022م ،المؤتمر النصف ســـنوي ألســـاقفة إيبارشـــيات أمريكا الشمالية،
في رالـــي بوالية نـــورث كارولينا.

ســـلبية على كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية وكذلك علـــى المجتمع ،كما
اعتـــرف أصحـــاب النيافة بواجب التعبيـــر للجهات الرســـمية عن موقف
كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية من هذه القضايـــا ،ثم نقله إلـــى الكنائس
الشـــقيقة لتوحيد الجهود ضد هـــذه األيدولوجيات.

حضـــره إلـــى جانب نيافـــة األنبا بيتر أســـقف اإليبارشـــية المضيفة،
أصحاب النيافة :األنبا ســـيرابيون مطران لوس آنچلوس ،واألنبا يوســـف
أســـقف جنوبـــي الواليات المتحـــدة األمريكيـــة ،واألنبا ســـولاير ،واألنبا
داڤيـــد أســـقف نيويـــورك ونيو إنجالنـــد ،واألنبا مينا أســـقف مسيســـاجا
وفانكوڤـــر وغـــرب كنـــدا ،واألنبـــا كاراس أســـقف بنســـلڤانيا وديالوير
وميريالند ووســـت فرچينيـــا ،واألنبا أبراهام األســـقف العام بإيبارشـــية
لـــوس آنچلوس ،واألنبا كيرلس األســـقف العام بإيبارشـــية لوس آنچلوس،
واألنبا سارافيم أســـقف أوهايو وميتشـــجن وإنديانا ،واألنبا بيزيل األسقف
العام بإيبارشـــية جنوبي الواليات المتحدة األمريكيـــة ،واألنبا جريجوري
األســـقف العام بإيبارشـــية جنوبي الواليـــات المتحدة األمريكيـــة ،واألنبا
بولس أســـقف أوتـــاوا ومونتلاير وشـــرق كندا ،واألنبا جابرييل األســـقف
العام والنائـــب البابوي بنيوچيرســـي بأمريكا.

 ضـــرورة توجيـــه اهتمـــام المجتمع القبطـــي ودعمه نحـــو القنواتالتلفزيونيـــة التـــي ترعاهـــا كنيســـتنا القبطيـــة األرثوذكســـية ،مع الحب
واالحتـــرام لجميع القنـــوات المســـيحية األخرى ،وقرر أصحـــاب النيافة
عدم المشـــاركة فـــي القنوات غيـــر القبطية األرثوذكســـية.

تضمـــن جـــدول أعمـــال المؤتمر مناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعات
الرعويـــة ،كان مـــن أبرزها:
 نتائـــج المؤتمـــر المشـــترك األول للخريجين والمهنيين الشـــباب فيأمريـــكا الشـــمالية ،والـــذي أُقيم في شـــهر ســـبتمبر الماضـــي ،وأوصى
أصحـــاب النيافـــة بضـــرورة تكراره مـــع الرعايـــة المناســـبة والتغطية
اإلعالمية الكنســـية في المســـتقبل.
 سياســـة سوء السلوك الجنســـي المتزايدة ،حيث اتفق أصحاب النيافةعلى ضرورة اســـتمرار التمســـك موقف كنيســـتنا القبطية األرثوذكســـية
الثابت في رفض جميـــع االتجاهات واأليدولوجيـــات والحركات المعادية
للمســـيحية وغيـــر األرثوذكســـية وغير األخالقيـــة التي تنمو فـــي البالد
(مجتمعات أمريكا الشـــمالية) مؤخرً ا ،بما في ذلـــك بعض القوانين المحلية
التي تدعـــم وتحمي هذه الممارســـات المعادية للمســـيحية ،والتي لها آثار
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 حضـــر أصحاب النيافـــة عرضًا تقديم ًّيا حول رؤيـــة اإلدارة الجديدةلقنـــاة  CYCاإلنجليزيـــة وخططهـــا ،حيـــث تديرهـــا الكنيســـة القبطية
األرثوذكســـية تحت رعاية قداســـة البابا تواضروس الثانـــي ،وتلتزم القناة
بنشـــر نور اإلنجيل ،ونشـــر التراث الغني لكنيســـتنا القبطية األرثوذكسية
للجميـــع في جميع أنحـــاء العالم.
 تـــم االتفـــاق على أن يقـــدم نيافة األنبـــا جريجوري األســـقف العامبإيبارشـــية جنوبي الواليات المتحـــدة محاضرات الهوتيـــة حول “الخلق
والســـقوط” ،مـــن الحـــادي والثالثين من ينايـــر حتى الثالث مـــن فبراير
 ،٢٠٢٣في مركز ســـانت ســـتيڤن كريســـتيان للمؤتمرات في تيتوســـفيل
بواليـــة فلوريدا.
 تـــم اقتراح تشـــكيل لجنة اعتمـــاد أرثوذكســـية  OACلتنظيم عمليةإنشـــاء المؤسســـات التعليميـــة الالهوتيـــة ،وركز المؤتمر على مدرســـة
الهوتية واحـــدة قويـــة أكاديم ًّيا في الواليـــات المتحدة.
 قـــرر أصحـــاب النيافة عقـــد الحلقة الدراســـية األولـــى لآلباء كهنةزمالـــة “المدمنين المجهولين” في إيبارشـــية نيويورك ونيـــو إنجالند ،في
الفترة من التاســـع عشـــر وحتى الثاني والعشـــرين مـــن يونيو .٢٠٢٣
هـــذا ومـــن المقرر عقـــد مؤتمر أســـاقفة أمريـــكا الشـــمالية النصف
ســـنوي المقبل فـــي الفترة مـــن األول وحتـــى الرابع من مايـــو .٢٠٢٣
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الفوطة تستخدم يف املسح والتنشيف من الكلمة القبطية ⲉⲧⲱ ϥأي ميسح

إن تاريــخ كنيســتنا المجيــدة يســجل باهتمــام شــديد ســير اآلبــاء البطاركــة حافظــي اإليمــان األرثوذكســي ،الســاهرين علــى خــاص كل نفــس مــن الرعيــة ،يقدمــون
كلمــة الحــق باســتقامة الــروح.
وقــد تميــز كل عصــر بوجــود شــخصيات قديســة،
صــارت كعالمــات بــارزة علــى الطريــق الروحــي،
وأضــاءت كأنــوار الكواكــب فــي ســماء الكنيســة ،وســتظل
تضــيء إلــى أبــد الدهــور.
وبمناســبة االحتفــال بمــرور عشــرة أعــوام علــى جلــوس
قداســة البابــا تواضــروس الثانــي علــى العــرش الروحانــي
لناظــر اإللــه القديــس مرقــس الرســول كاروزنــا ،طالبيــن مــن
هللا طــول العمــر واأليــام لقداســته إلــى منتهــي األيــام ليرعــى
شــعبه كوكيــل أميــن وحكيــم ،خاصــة فــي هــذا الزمــان الملــيء
بالتحديــات اإليمانيــة واإلعالميــة ،وانهيــار القيــم والوحــدة
األســرية ،والمشــاكل التربويــة الحديثــة ،واإلرهــاب بــكل
الصــور الــا إنســانية.
واســمحوا لــي فــي إيجــاز أن أط ـ ّل علــى منهــج قداســته فــي التعامــل مــع
هــذه المتغيــرات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
 +أثبــت قداســته أنــه جــاء ليكمــل مســيرة البابــا كيرلــس الســادس رجــل
الصــاة والمدبّــر والمحافــظ علــى ســامة التعليــم ،وكمــا كان البابــا شــنوده
الثالــث معلــم المســكونة ورجــل صــاة وتدبيــر ،جــاء قداســة البابــا تواضــروس
الثانــي رجــل تدبيــر وصــاة ،يهتــم بالتعليــم والتطويــر والتجديــد ،بلمســات
جماليــة مبدعــة.
 +قداســته رجــل تدبيــر ،ونشــهد لــه بالحكمــة المعطــاة لــه مــن الســماء،
كيــف قــاد الكنيســة نموذجً ــا للربــان الماهــر الــذي قــاد الســفينة ،وصمــام األمــان
والحكمــة للكنيســة والوطــن فــي مرحلــة زمنيــة حرجــة.

وعلينا أن نتفق على حقائق منها:
● الوقــت ،وهــو أعظــم عطيــة مــن هللا ،وهــي متســاوية
زمنيًــا لــكل البشــر ،فيجــب أن يكــون لدينــا معرفــة عمليــة
فــي فــن إدارتــه ،ألنــه ال يمكــن ادخــاره ،وبالتالــي ال يصــح
إهــداره.
● الســرعة ،فــي نقــل األخبــار بكافــة مجاالتها ،وانعكســت
مظاهرهــا مــن خــال الســطحية فــي العالقــات ،والمعامــات،
والخدمــة ،وعــدم االســتمتاع بالحيــاة الدافئــة بيــن البشــر،
وأصبــح الخــداع والكــذب يمــأ مواقــع التواصــل االجتماعــي.
● االفــراط فــي اســتخدام مواقــع التواصــل (اإلدمــان
اإللكترونــي) ،وأصبـــــــــح اإلنســــــــان ينظــر إلــى األمــور
بعيــن واحــدة.
 +ومــن فكــر قداســته ،كأســاس للخدمــة الكنســية فــي كل مجاالتهــا :النظــام
وااللتــزام «ليكــن كل شــيء بترتيــب» ،إدارة الوقــت فالزمــن هــو العطيــة
الفريــدة التــي يمنحهــا هللا بالتســاوي لجميــع البشــر .منهجــه لألبــوة الروحيــة
والمحبــة والســمو عــن الصغائــر.
ومن أبرز ما يتسم به قداسته:
 +إنــه شــخصية توافقيــة ،تؤمــن بالحــوار وتدعــو إليــه (حــوار ال مواجهــة)،
حــوار موضوعــي بوعــي وبحكمــة ،نمــوذج للتوافــق الخـ ّ
ـاق بين بدائــل متاحة،
مثيــرً ا لإلعجــاب فــي أي نقــاش فكــري ،وليــس رمــادي اللــون ،أو يمســك
العصــا مــن النصــف ،بــل واضحً ــا فــي رؤيتــه ،مدافعًــا صلبًــا عــن العقيــدة
ً
قفــازا مــن الحريــر ،أضــف إلــى ذلــك حــاوة
بأســلوب يبــدو كمــن يســتخدم
لغتــه المتفــرّ دة المثيــرة لإلعجــاب ،ورشــاقة كلماتــه ولغتــه ،حتــى أن كل عبــارة
تصــدر منــه تصلــح مانشــيت الف ًتــا ومثيــرً ا.

 +اهتمــام قداســته بالتعليــم مــن خــال تشــجيعه إلنشــاء معاهــد ومراكــز
متنوعــة ،وعقــد العديــد مــن الســمينارات الروحيــة والعلميــة لكــوادر الخدمة من
كهنــة ومكرســين ،والرهبنــة ،والخــدام ،مــع االهتمــام بتطويــر مناهــج التربيــة
الكنســية ،وطــرق تدريســها الحديثــة ،إيما ًنــا منــه بــأن الكنيســة فــي حاجــة إلــى
التخصــص واإلعــداد العلمــي والروحــي الجيــد ،مــع االهتمــام بالحــوارات
الالهوتيــة والعقائديــة .وقــد لمســنا فــي قداســته كيــف يمتلــك مزايــا المحــاور
الراقــي ،فهــو مســتمع جيــد ،يعطــي الفرصــة للــكل ،ثــم يجيــب بكلمــات مــن
عقــل نابــض بالفكــر واإلبــداع واالتــزان ،فــي عبــارات يقصــد بهــا مــا يقــول،
ويقــول مــا يقصــد..

 +حــارس علــى الوحــدة الوطنيــة ،عاشــق لوطنــه مصــر ،فخــور بأنــه
مصــري قبــل كل شــيء ،ويقــول قداســته إن مصــر وطــن فريــد بيــن أوطــان
العالــم وحضارتــه تشــهد بذلــك ،وتاريخــه محفــوظ فــي يــد علويــة تباركــه وتحميه
مــن كل شــر ،ومصــر نمــوذج فريــد ألروع مثــل فــي العيــش المشــترك ،ووطنيــة
الكنيســة المصريــة بصفتهــا إحــدى المؤسســات الروحيــة والتربويــة ،تضــع
الوطــن فــي المرتبــة األولــى ،وقــد قــال لنــا الكتــاب المقــدس« :مبــارك شــعبي
مصــر» ..مصــر جــاء إليهــا الســيد المســيح هر ًبــا مــن اإلرهــاب طفـ ًـا ،ومشــى
علــى أرضهــا وســهولها ورمالهــا ،وارتــوى مــن مــاء نيلهــا؛ مــا أروعهــا!

 +تأســيس أضخــم مكتبــة للكــرازة فــي الشــرق األوســط ،للحفــاظ علــى
التــراث المصــري والقبطــي ،تشــجيعًا للبحــث العلمــي وللباحثيــن فــي كل مكان.

وكمــا يقــول قداســته ،ومــا وصفتــه بدقــة وعمــق مشــاعر المحبــة الفياضــة
فــي قلــوب المصرييــن جمي ًعــا:

 +االهتمام ببناء القدرات واالستثمار في العنصر البشري.
 +إبــداع فــي البنـــــــــاء ،صــورة رائعــة ،تجــــــــذب العيــون ،أداء جميــل
منتــج ومبهــر.
 +المهمــوم بالتحديــات العصريــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال :المجتمــع
والكنيســة والميديــا ،خاصــة أنــه منــذ اختــراع الموبايــل ،قــد انتهــي عصــر
اإلنســانية ،وشــهدت حياتنــا متغيــرات خطيــرة صنعتهــا الميديــا ،ورصدتهــا
العديــد مــن الدراســات ،والكتــب واألبحــاث .وفــي محاضــرة لقداســته ،أوضــح
أننــا نحتــاج أن نتــدارس هــذه األمــور ،خاصــة فــي حياتنــا الروحيــة بــكل عمــق.

«إننــا ال نعيــش «الوحــدة الوطنيــة» ..بــل نحــن بالحقيقــة نعيــش «المحبــة
الوطنيــة» ،وعلينــا مواجهــة المشــاكل التــي تظهــر أحيا ًنــا إلضعــاف وحدتنــا
ومحبتنــا الوطنيــة ،وبحكمــة ،وللحفــاظ علــى روح األلفــة والنســيج الوطنــي
ضــا مــا أجمــل العبــارة التــي قالهــا عــن مصــر« :إن العالــم كلــه
النــادر» ،أي ً
فــي يــد هللا ،أ ّمــا مصــر فهــي فــي قلبــه».
وبهــذه المناســبة المباركــة ،نصلــي جميعًــا مــن أجــل الجميــع ،قيــادة
محبوبــة ،وشــعبًا ،مــن أجــل بالدنــا الحبيبــة ،ونصلــي أن يحفــظ لنــا وعلينــا
حيــاة قداســة البابــا تواضــروس الثانــي معل ًمــا وأ ًبــا وراع ًيــا وحام ًيــا وحار ًســا
لإليمــان والوحــدة المســيحية والوطنيــة واإلنســانية.

ً
أول :الجذور األولى:
وُ لِـــد وحيه صبحـــي باقي فـــي  4نوفمبر
 1952مـــن أســـرة تقية ربّـــت أوالدها على
االنتظام فـــي الكنيســـة منذ الطفولـــة ،وكان
األب دائـــم التنقل بين المحافظـــات تبعًا لعمله
حيث انه كان يعمل مهندسًـــا للمســـاحة.
التحـــق وجيـــه بالمدرســـة االبتدائية في
دمنهـــور ،في نفـــس المدرســـة التـــي تعلم
فيهـــا عازر يوســـف (القديـــس البابا كبرلس
الســـادس) والطفـــل نظيـــر جيـــد (البابـــا
شـــنوده) ،لذلـــك أُطلِـــق عليهـــا «مدرســـة
البطاركة» ،وقد شـــارك األنبـــا تواضروس
األســـقف العام بالبحيرة فـــي االحتفال بالعيد
المئـــوي لها عـــام  ،2000وقد تغير اســـمها
إلـــى مدرســـة المحبة.
فـــي عـــام  1970حصل على شـــهادة
الثانويـــة بمجمـــوع كبيـــر أهّلـــه لاللتحاق
بكليـــة الصيدلـــة جامعة اإلســـكندرية ،وقد
تخـــرج منهـــا عـــام 1975م .وفـــي أثناء
ذلـــك حصـــل علـــى بكالوريـــوس الكليـــة
ً
نشـــيطا في كنيســـة
اإلكليريكية وكان خادمًا
المـــاك األثريـــة بالبحيرة.
ثان ًيا :االنطالق إلى البرية:
التحـــق وجيـــه صبحي بديـــر األنبا بيشـــوي فـــي  20أغســـطس عام
 ،1986وتم ســـيامته راهبًا باســـم «ثيودور األنبا بيشـــوي» في  31يوليو
ً
مســـئول عن مضيفة اســـتقبال الـــزوار وصيدلية الدير
عـــام  ،1988وكان
ً
مســـئول عن اســـتقبال رحـــات الزوار بعد
قبل ســـيامته راهبًا ،ثم أصبح
الســـيامة بســـبب درايته بالدير وتاريخه.
ســـيم قسًـــا في  23ديســـمبر عام  ،1990ونال درجة األســـقفية في 15
يونيـــة عـــام 1997م باســـم األنبا تواضروس كأســـقف عام مســـاعد لنيافة
األنبـــا باخوميوس مطران البحيرة ،وكان مقـــر إقامته كنج مريوط ،وأصبح
مســـئوال عن لجنـــة الطفولة بالمجمـــع المقدس ،وقد أحـــدث نهضة روحية
بالمنطقة ،واُشـــ ُت ِهر نيافتـــه بمهرجانات الطفولة وأصدر لهـــا الكتب العديدة.
شـــاءت العنايـــة اإللهية اختيـــار نيافته لكرســـي البطريركيـــة في 18
نوفمبـــر عام  ،2012فأحـــدث نهضة غير مســـبوقة في الكنيســـة ،ويمكن
إيجاز إنجازات قداســـته:
ثال ًثا :بعض إنجازات قداسة البابا تواضروس الثاني
 -1البابا تواضروس والمجمع المقدس:
صدر عـــن المجمع المقدس للكنيســـة القبطيـــة في حبرية قداســـة البابا
تواضروس عـــدة لوائح هامة:
 +الئحة اختيـــار الكاهن والئحة مجالـــس الكنائس وكذا أمناء
التربية الكنسية.
 +دليـــل الرهبنـــة القبطية وإدارة الحيـــاة الديرية ودليل األب األســـقف
ونظم إدارة اإليبارشـــية.

 +الئحـــة انتخاب البطريـــرك الجديد
ً
ً
معمول
بدل من الئحـــة 1957م التي كان
بها ،وقانـــون بناء الكنائـــس الموحد الذي
انتظرتـــه الكنيســـة  160عامًـــا وصـــدر
بتاريـــخ  .2016/9/28كما أصدر الئحة
جديـــدة للمجلـــس اإلكليريكـــي للكنيســـة
القبطيـــة في أغســـطس  2015بعد موافقة
المجمع المقدس للكنيســـة القبطية بجلســـته
المنعقدة فـــي 2014/11/20م.
 +ألول مـــرة يتم تعييـــن نائب بابوي
لقداســـة البابـــا فـــي أوروبـــا وآخـــر في
أمريـــكا الشـــمالية وآخر في أســـتراليا.
كما صدر عن المجمـــع المقدس خالل
العشر ســـنوات قرارات كثيرة نذكر منها:
االعتـــراف بالعديـــد من االديـــرة كأديرة
عامـــرة فـــي مصـــر والمهجـــر ،كما تم
االعتراف بقداســـة :البابا كيرلس السادس
– األرشـــدياكون حبيب جرجـــس  -أبونا
يســـطس األنطونـــي  -القمـــص بيشـــوي
كا مل .
 )1قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس
بســـيامة  62أســـق ًفا ،وســـيامة نيافة األنبا
أنطونيوس مطرا ًنا للكرســـي األورشليمي
فـــي  ،2016/2/28وترقية  13من األباء
األســـاقفة إلى رتبة المطـــران وهم أصحـــاب النيافة :األنبـــا بنيامين ،األنبا
تادرس ،األنبا بفنوتيـــوس ،األنبا كيرلس مطران ميالنو ،األنبا ســـيرابيون،
األنبا اثناســـيوس مطران فرنســـا ،األنبـــا مرقس ،األنبا بوال ،األنبا بســـاده،
األنبـــا اأندراوس ،األنبا إشـــعياء ،األنبا أبـــرآم ،األنبـــا أنطونيوس مرقس.
 )2تم تجليس  14من اآلباء األساقفة العموم على إيبارشيات.
 )3قام قداســـته بتأســـيس عدة إيبارشـــيات جديـــدة فـــي أوروبا وهي:
اليونـــان ،هولنـــدا ،جنوب فرنســـا ،باريس وشـــمال فرنســـا ،باإلضافة إلى
إيبارشـــية مسيســـوجا بكنـــدا ،و إيبارشـــيات نـــورث وشـــاوث كارولينا،
نيويـــورك بأمريكا ،جنـــوب أفريقيا.
 )4أما في مصر فقد قام قداســـته بتقســـيم إيبارشـــية الجيـــزة إلى خمس
إيبارشـــيات وهي :الجيزة وسط ،شـــمال الجيزة 6 ،أكتوبر وأوسيم ،اطفيح،
طمـــوه وتوابعهـــا .وتم تقســـيم إيبارشـــية المنيـــا وأبو قرقـــاص إلى ثالث
إيبارشـــيات :المنيا ،أبو قرقاص ،شـــرق المنيا ،وكذلك تأســـيس إيبارشـــية
الوادي الجديـــد والواحات.
باإلضافة الى ما ســـبق فقد قام قداســـته برســـامة عشـــرات اآلباء الكهنة
وترقية العديد إلـــى رتبة األيغومانس.
 -2البابا تواضروس ورحالته الخارجية
خالل عشـــر ســـنوات قام قداســـة البابا برحالت خارجية الفتقاد ورعاية
كنائســـنا في الخـــارج بلغت ثماني وعشـــرين رحلة شـــملت ً
دول في خمس
قارات ،وهـــذه الدول هي:
 +أستراليا وزار فيها سيدني وملبورن.

 +أفريقيا وزار فيها إثيوبيا.
 +آســـيا وزار فيهـــا ًّ
كل مـــن اإلمـــارات واألردن والكويت واألراضي

الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي وقداســـة البابا بافتتاحها فـــي  6يناير ،2019
و ُتعـــد أكبر كاتدرائية في الشـــرق األوســـط.

المقدســـة ولبنان (أكثـــر من مرة).

 +أمريكا الشمالية وزار فيها كندا وأمريكا.
 +أوروبـــا وزار فيهـــا :الفاتيـــكان ،النمســـا (عـــدة مرات)،
سويســـرا ،ألمانيـــا ،النرويج ،فنلندا ،روســـيا (مرتـــان) ،هولندا،
الســـويد ،إيطاليا (مرتـــان) ،إنجلتـــرا ،أيرلنـــدا ،اليونان.
 -3قداسة البابا تواضروس والميرون المقدس
قام قداسة البابا تواضروس بإعداد الميرون المقدس ثالث مرات:
األولـــى :في يوم الثالثاء  8أبريل  .2014كما شـــارك قداســـة البابا في
إعـــداد الميرون مع الكنيســـة األرمنية في  18يوليـــو  .2015المرة الثانية
فـــي  5 ،4أبريـــل  2017بدير األنبا بيشـــوي .المرة الثالثـــة :في 11 ،10
مـــارس  2021وهي المـــرة األربعين في تاريخ الكنيســـة القبطية.
ومـــن المعـــروف أن قداســـته قام بإعـــداد الميرون بطريقـــة جديدة عن
الســـابق ،حيث تم اســـتخدام خالصة الزيـــوت العطرية للمواد المســـتخدمة
داع لخطـــوات الطبخ
فـــي الميرون وليس البـــذور ،وبالتالي لـــم يعد هناك ٍ
ً
ً
طويل ومجهو ًدا شـــاقا.
والعصـــر والتنقية التـــي كانت تســـتهلك وق ًتا
 -4قداسة البابا تواضروس الثاني وعودة عصور االستشهاد
نظـــرً ا لكثرة حـــوادث القتل والتفجير للمســـيحيين وتزايد عدد الشـــهداء
في اآلونـــة األخيرة ،فإن المجمع المقدس للكنيســـة قـــرر أن يكون يوم 15
فبرايـــر ( 8أمشـــير) من كل عام هو عيد للشـــهداء فـــي العصر الحديث.
وإذا أردنـــا أن نتتبّـــع حـــوادث االعتـــداءات على الكنائـــس واألرواح
والممتلـــكات فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية يمكـــن إيجازها فيمـــا يلي:
شـــهداؤنا في ليبيا ،شـــهداء الكنيســـة البطرســـية ،شـــهداء العريش ،شهداء
أحد الســـعف ،شـــهداء دير األنبا صموئيـــل بجبل القلمون ،شـــهداء آخرون
واعتداءات علـــى الكنائس والممتلكات في الخصوص والمنيا وبني ســـويف
و 6أكتوبـــر والوراق ،هـــذا بخالف األربعـــاء الدامي يـــوم 2013/8/14
الـــذي تم فيه حرق وتدميـــر عدد كبير مـــن الكنائس ومنشـــآت األقباط ،ثم
كان حـــادث قتل أبونا ســـمعان شـــحاته كاهن الفشـــن في منطقة مؤسســـة
الـــزكاة بمدينة الســـام ،وابونا أرســـانيوس وديد باإلســـكندرية ،واحتراق
كنيســـة ابي ســـيفين بإمبابة.
 -5احتفاالت اليوبيل
قام قداسة البابا بتشكيل عدة لجان لالحتفال باليوبيل كاآلتي:
 +الوبيـــل الذهبي الفتتاح الكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية بعد تجديدها
(.)2018-1968
 +اليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء بالزيتون (.)2018-1968
 +اليوبيـــل المئوي لتأســـيس مـــدارس األحـــد على يـــد القديس حبيب
جرجـــس (.)2018-1918
 +شـــارك قداســـته في احتفالية معهد الدراســـات القبطيـــة بمرور 200
ســـنة على فك رموز اللغـــة المصرية القديمة يـــوم .2022/9/27
 +كمـــا شـــارك قداســـته فـــي االحتفـــال بمـــرور  60ســـنة علـــى
تأســـيس اســـقفية الخدمـــات ( )2022-1962أيام الخميـــس والجمعة 29
و2022/9/30؛ هذا بخالف عشـــرات الكنائس التي شـــارك في االحتفال
باليوبيـــل الذهبي لتأسيســـها.
 -6مشروعات عمالقة:
في حبرية قداسة البابا فام قداسته بتأسيس عدة مشروعات عمالقة:
 +المقـــر البابـــوي الجديـــد بدير األنبا بيشـــوي (لوجوس) وبـــدأ العمل
فيه منذ عـــام .2012
 +المكتبة البابوية المركزية وتم افتتاحها في .2020/11/19

راب ًعا :قداسة البابا تواضروس الثاني نموذج في الوطنية
قداســـة البابا تواضروس الثاني عاشـــق لتراب الوطـــن ،ونموذج يُحتذى
بـــه في الوطنية ،وقد تعددت موافقه وإســـهاماته الوطنيـــة والتي كان آخرها
إقامة قداس بمستشفى ســـرطان األطفال .57357
ومن مواقفه الوطنية:
 +عالقتـــه الوطيـــدة والمتميـــزة مع رؤســـاء مصر (المستشـــار عدلي
منصـــور الرئيـــس المؤقت والرئيـــس عبد الفتاح السيســـي).
 +شـــارك قداســـة البابا في كافة االســـتحقاقات الوطنية حيث كان يدلي
بصوته ســـواء في االســـتفتاء علـــى الدســـتور أو االنتخابات الرئاســـية أو
انتخابات البرلمـــان المصري.
 +قداســـة البابا تواضـــروس الثاني هـــو ضيف ثابت يشـــارك الرئيس
االحتفال بكافة المناســـبات الوطنيـــة ،مثل االحتفال بأداء الرئيس السيســـي
لليميـــن الدســـتورية ،وكذا االحتفـــاالت بنصـــر أكتوبر ،وتخريـــج دفعات
الكليـــات العســـكرية ،وزيـــارة مشـــروع قناة الســـويس ،ثم المشـــاركة في
االحتفـــال الكبير الفتتـــاح القناة يوم  6اغســـطس .2016
 +بســـبب القيمـــة الوطنيـــة لقداســـة البابـــا ،قامت جامعة بني ســـويف
بإهداء قداســـته درجة الدكتـــوراه الفخرية في احتفال كبير في شـــهر ابريل
َ
«ســـجلت مكانك
 ،2015وفـــي هذا االحتفـــال قال الدكتور فريد شـــوقي:
بيـــن العظماء بمقولتـــك :وطن بال كنائـــس أفضل من كنائـــس بال وطن».
سا :البابا تواضروس الثاني قامة عالمية
خام ً
قداســـة البابـــا تواضـــروس محط أنظـــار العالـــم وقادته ،ســـواء على
المســـتوى السياســـي أو الكنســـي ،ولهذا أصبـــح الجميع يتســـابقون للقائه
ونوال بركته .ومن الرؤســـاء والملـــوك واألمراء ورؤســـاء الكنائس الذين
التقى بهم قداســـة البابا خالل الخمس ســـنوات الماضية :الرئيس الفلســـطيني
محمود عباس أبو مازن ،والرئيس الفرنســـي هوالنـــد ،ورئيس وزراء لبنان
ســـعد الحريري ،ورئيـــس لبنان العماد ميشـــيل عون ،والرئيـــس اإلثيوبي،
ورئيـــس وزراء الدنمارك ،وكذلك ملكة الدانمـــارك بالقصر الملكي ،ورئيس
توجـــو والوفد المرافـــق له ،والرئيـــس العراقي فؤاد معصوم .وفي ســـابقة
لـــم تحدث من قبل قام قداســـة البابـــا تواضروس بزيارة العاهل الســـعودي
الملك ســـلمان بن عبد العزيز ،والتقى قداســـة البابا وعاهـــل البحرين الملك
حمـــد ،والتقـــى برئيس ســـنغافورة الدكتور تـــوت نان ،والرئيـــس اليوناني
بروكوبيـــوس بافلوبولس ،وولي عهـــد المملكة األردنية الهاشـــمية صاحب
الســـمو األمير الحســـن بن طـــال ،وفي مناســـبة أخرى التقـــى مع جاللة
الملـــك عبد هللا بن الحســـين العاهل األردنـــي ،والرئيس األلمانـــي ،والتقى
بمستشـــارة ألمانيـــا ،وأمير الكويت الشـــيخ الصباح األحمـــد الجابر ،وملكة
إنجلتـــرا الملكـــة اليزابيـــث الثانيـــة ،كما التقـــى برئيس جمهوريـــة أيرلندا
الســـيد مايكل هيجنـــز ،والتقى بالرئيس الروســـي فالديميـــر بوتين ،والتقى
أيضًا برئيس بوركينا فاســـو مارك كرســـتيان.
أمّـــا لقاءات قداســـته مـــع رؤســـاء الكنائس علـــى مســـتوى العالم ،فقد
التقى قداســـته بغالبية رؤســـاء الكنائـــس وكان آخرها مع أعضـــاء الجمعية
العموميـــة لكنائس الشـــرق األوســـط والذي ُعقِد فـــي المقـــر البابوي بدير
األنبا بيشـــوي فـــي المدة مـــن  20-16مايو ،وفـــي يوم  17مايو اســـتقبل
الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي رؤســـاء الكنائـــس بصحبة قداســـة البابا.
وفي الختام..
حبريـــة قداســـة البابـــا تواضروس خالل عشـــر ســـنوات تحتـــاج إلى
مجلـــدات لســـرد إنجازاتـــه مـــا بيـــن الزيـــارات الرعوية لإليبارشـــيات
والكنائـــس ،ومؤلفاتـــه ،وعمله الرعـــوي الكثيف ،ومؤتمرات الشـــباب في
مصـــر والمهجر ،وغيرهـــا الكثير ...وإننا إذ نهنئ قداســـته بالعيد العاشـــر
لجلوســـه ،ندعو هللا أن يمنحه الصحـــة والعافية واألزمنة الســـالمة المديدة،
لكـــي ننعم بصلواتـــه وأبوته.

 +كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة ،وقد قام
الكلمة اليت تعين قصبة .فالقلم هو جزء من نبات القصب
القلم ابلقبطية  ⲕⲁϣوهي كلمة مأخوذة من نفس

بكلمـــة .كلكـــم تحفظـــون العبـــارة« :اَ ْل َج َوابُ
ـــب» (أم)1:15؛ حاولوا
ض َ
ـــرفُ ْال َغ َ
اللَّيِّنُ َيصْ ِ
أن تطبقوهـــا ..الكلمـــة الحلوة تريـــح الناس.
( )5برنابا الرسول:

عظة األربعاء  5أكتوبر 2022م من كنيسة السيدة العذراء واألنبا بيشوي ابلكاتدرائية
ِيـــن؟ َولِ َم َاذا َي ْك َتئِـــبُ َق ْلبُكِ ؟ أَ َما أَ َنا
“االحتـــواء” ليـــس مجـــرد كلمـــة ،ولكنـــه
َولِ َم َاذا الَ َتأْ ُكل َ
َ
َ
َ
ِيـــن؟» (1صم .)8:1إنه
ـــر ِة َبن َ
أســـلوب حياة .هللا نفســـه يحتوينا خالل الســـتر خ ْي ٌر لكِ مِنْ َعش َ
(مثلمـــا فعـــل مـــع الســـامرية) ،ومـــن خالل يعـــزي امرأته ،بـــل إن العبارة فيهـــا نوع من
االحتمـــال (كمـــا احتمـــل بطـــرس الرســـول المـــرح أو نوع مـــن التلطيف .أظـــن ألن حنة
وإنـــكاره) ،وطـــول األنـــاة ،ومن خـــال عمل حين ســـمعت كالمه ضحكت بالرغـــم من أنها
الرحمة (مثـــل قصة المرأة الخاطئـــة – يوحنا كانت باكيـــة .وبعد ذلك أعطاهـــم هللا صموئيل
 ،)8وأخيـــرً ا الطمأنينـــة.
النبـــي وأربعـــة أبنـــاء آخرين .عبـــارة واحدة
بداية أريد أن أتحـــدث عن كلمة “احتواء” احتـــوت ضعـــف زوجـــة ،وأنت أيهـــا الزوج
ً
يمكنـــك أن تقول ثالث أو أربـــع كلمات تحتوي
نفســـها ،فكل حرف مـــن حروفها له معنى:
ضعـــف زوجتك أو ابنـــك أو ابنتك.
( +ا) أي اإلحســـاس باآلخـــر ،فطبيعـــة
( )2إبراهيم:
االحتواء أن يكون عندك حساســـية نحو اآلخر.
وهذا اإلحســـاس يتطلّب احترام شـــعور اآلخر.
نمـــت أمـــوال إبراهيـــم ولوط ،واتســـعت
( +ح) أي حـــب وحـــوار مـــع اآلخـــر ،ممتلكاتهمـــا ،وحدثـــت منازعة علـــى المراعي
فاالحتـــواء يعنـــي أن الطرفيـــن يتحـــاوران ،بيـــن عبيـــد هـــذا وذاك ،وكادت تتســـبّب فـــي
ويظهـــران الحب لعضهما .وهـــذا الكالم ينطبق منازعة بين الكبار ،ولكـــنّ أبانا إبراهيم احتوى
الموقـــف ،وترك للوط أن يختـــار األرض التي
علـــى الزوجيـــن ،وبيـــن الوالديـــن واألبناء.
يريدهـــا ،وهكـــذا انتهـــت األزمـــة؛ وبارك هللا
( +ت) هو التالقي أو التواصل أو التواجد؛ إبراهيـــــــــم ووعـــــده ونسله بامتالك األرض.
خصوصًا فـــي أوقات األزمـــات .ال تهرب من
( )3استفانوس:
األزمـــة ،وتذكر قـــول القديس بولـــس «كونوا
ً
رجال» (1كـــو .)13:16في وقـــت األزمة ال
اختـــار اآلبـــاء الرســـل اســـتفانوس ليكون
تقف ســـاخرً ا أو صام ًتا ،فاإلنجيل يقولَ « :ف َمنْ
األول بيـــن الســـبعة شمامســـة ،وكان يجاهـــر
َيعْ ِرفُ أَنْ َيعْ َم َل َح َســـ ًنا َوالَ َيعْ َمـــلَُ ،فذل َِك َخطِ ي ٌَّة بمســـيحيته ،وقبـــض عليـــه اليهـــود وحاكموه
َلهُ» (يع.)17:4
ورجمـــوه وهو يصليَ « :يـــا َربُّ  ،الَ ُتقِـــ ْم َل ُه ْم
( +و) ويعنـــي الوداعـــة ،ففـــي وقـــت ه ِذ ِه ْال َخطِ َّي َة» (أع ،)60:7واســـتفادت المسيحية
المشـــكالت ال تغضب وال يرتفـــع الصوت ألن كلها من استشـــهاده ،ألن الشاب شاول الذي كان
النـــار ال تطفئ النار .كـــن هاد ًئـــا وديعًا مثلما يحـــرس ثياب الراجمين ،صار بولس الرســـول
فعل الســـيد المســـيح مـــع المرأة التي أُمسِ ـــكت أعظـــم كارز فـــي المســـيحية ،في هـــذا يقول
فـــي ذات الفعـــل .الغضـــب والصـــوت العالي القديس أغســـطينوس“ :لوال صالة اســـتفانوس
واالنفعـــال الشـــديد والتجريح فـــي اآلخر؛ كل ما ربحت الكنيســـة بولس الرســـول” ..القديس
هـــذه ال تصنع شـــي ًئا ســـوى أن تزيـــد األزمة اســـتفانوس احتوى الموقـــف بوداعته وانتصر
رغم استشـــهاده ،وجلـــب لنا بولس الرســـول.
حـــد ًة وألمًا.
( )4أبيجايل:
( +ء) أو (ا) وهو اســـتمرار هـــذه الحال،
أي أن يكـــون عنـــدك طبيعة االحتـــواء .وكما
تزوجـــت أبيجايل من نابال (ومعنى اســـمه:
ذكـــرت لكـــم مـــرارً ا إن أول مـــا فعلـــه األب أحمـــق) ،وحيـــن طلـــب داود النبي مـــن نابال
في مثـــل االبن الضال هـــو أنه احتـــــوى ابنه أن يعطيـــه ورجالـــه من جزاز الغنـــم ،طردهم
واحتضنه قبل أن يتكلــــم.
نابـــال وأغلظ لهـــم القول ،فقـــرر داود أن ينتقم
دعونــــا نـــرى بعض صـــــــور احتــــــواء من نابـــال وعائلته .هنا قامـــت أبيجايل الزوجة
العاقلـــة ،وقابلـــت داوود فـــي وســـط الطريق،
اإلنسان لإلنسان..
وأخذت معهـــا طعامًا وهدايـــا ،وكلمته بهدوء،
( )1ألقانة:
ـــار ٌ
ك الـــرَّ بُّ إِلـــ ُه
يج ِايـــ َلُ « :م َب َ
َف َقـــا َل دَ اوُ ُد ألَ ِب َ
ـــرائِي َل الَّذِي أَرْ َســـ َلكِ َ
ً
هذا ْال َي ْو َم السْ ـــ ِت ْق َبالِي،
ألقانة تـــزوج حنة ولم يُـــرزق منها
أطفال ،إِسْ َ
َ
َ
ٌ
ار ٌ
ار َكة أ ْنتِ ،أل َّنـــكِ َم َنعْ ِتنِي
وكانـــت نفس حنة مكتئبة بســـبب هـــذا ،وأراد
ك َع ْقلُـــكِ َ ،و ُم َب َ
َو ُم َب َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ان ال ِّد َمـــا ِء َوان ِت َق ِام َيدِي لِ َنفسِ ـــي»
ألقانـــة أن يحتـــوي ضعـــف زوجته ،فقـــال لها ال َي ْو َم مِـــنْ إِت َي ِ
هـــذه العبارة الجميلـــةَ « :يا َح َّن ُة ،لِ َم َ
ِين؟ (1صـــم  .)33،32:25لقـــد احتـــوت الموقف
ـــاذا َت ْبك َ
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تعلـــم شـــاول الطرسوســـي فـــي جامعـــة
طرســـوس ،وزاملـــه القديس برنابـــا .وبعد أن
تعمّد شـــاول وصـــار بولـــس ،احتـــواه برنابا
الرســـول وقدمه لبقية التالميذ ،ثم انطلقا ســـويًا
للكـــرازة .وفـــي الرحلـــة الثانية اختلفا بســـبب
القديـــس مرقـــس ،فأخـــذ بولس ســـيال وانطلقا
للتبشـــير ،بينما أخذ برنابا مرقـــس وانطلقا في
رحلة أخـــرى .برنابا الرســـول احتوى األزمة،
وصـــارت عتدتا عـــدة رحالت تبشـــيرية.
( )6أبو االبن الضال:
آخر صورة مـــن مثل االبـــن الضال ،حين
احتـــواه أبـــوه في حضنـــه عند عودتـــه ،وهنا
األب يمثل هللا بالنســـبة لإلنســـان الخاطئ .عاد
االبـــن ألبيه مـــن مزرعة الخنازيـــر ،ال منظر
وال رائحـــة وال شـــكل وال صحة ،ولكـــن أباه
حيـــن رآه مـــن بعيـــد تح ّنن وركض واســـتقبله
فـــي الطريـــق ،وأخـــذه فـــي حضنه قبـــل أن
ينطق االبـــن ،بل لـــم يدعه يكمـــل كلماته ،بل
أمـــر العبيد أن يلبســـوه ال ُحلّـــة والخاتم والحذاء
ويذبحـــوا العجـــل المســـمّن .وفي نفـــس المثل
نرى الصورة العكســـية االبـــن األكبر الذي لما
ســـمع صوت الطرب والفـــرح رفض أن يدخل
المنـــزل ولم يعـــرف كيف يحتـــوي الموقف بل
أســـاء إلى أخيـــه وأبيه الـــذي قال لـــه بمنتهى
ان َي ْن َبغِي أَنْ َن ْف َر َح َو ُن َســـرَّ ،
«ولكِـــنْ َك َ
المحبـــةَ :
َ
ض ُال
ـــاك
ان َ
ـــاشَ ،و َك َ
ان َم ِّي ًتا َف َع َ
هـــذا َك َ
ألَنَّ أَ َخ َ
َفوُ ِجدَ » (لو.)32:15
( )7القديسة مونيكا:
القديســـة مونيـــكا أم القديس أوغســـطينوس
احتـــوت ابنهـــا المـــارق ،وظلـــت تصلي من
أجله  18ســـنة ،لكـــن صلواتهـــا ودموعها أتت
نتيجـــة ،وتـــاب ابنهـــا توبـــة حقيقية ،وســـجّ ل
اعترافاتـــه في كتاب وســـيم شماسًـــا ثـــم كاه ًنا
فأســـق ًفا .صـــارت مونيكا أم الدمـــوع ،وربحت
ابنهـــا وزوجها للمســـيح.
. . .
االحتواء أســـلوب حياة يشـــمل دفء الحب،
والر ّقة ،والســـؤال اللطيف ،واللمســـة اللطيفة،
واالحتضـــان ،والشـــكر ،والتفهُّـــم ،واالحترام،
واألمـــان ،والبشاشـــة .االحتـــواء فضيلة مهمة
جـــ ًدا فـــي الحيـــاة األســـرية ،وفضيلـــة تحفظ
ســـامة بيوتنـــا ،وتحفظنا من متاعـــب كثيرة،
وال أتكلـــم عن االحتـــواء بيـــن الزوجين فقط،
ولكن عليهمـــا أن يحتويـــا أوالدهمـــا وبناتهما
ســـوا ًء صغـــارً ا أو كبـــارً ا .إللهنـــا كل مجـــد
وكرامـــة مـــن اآلن وإلى األبـــد آمين.

جملة الكرازة  ٤ -نوفمرب 2022

ُسك الباب ⲟⲣⲫ̀ⲙ ⲕⲱⲥ ،الكلمة القبطية ⲕⲱⲥ تعين اسحب

إيبارشية مطاي
إيبارشية الكريس األورشلييم والرشق األدىن

قام نيافة األنبا أنطونيوس مطران الكرســـي األورشـــليمي والشـــرق
األدنى ،فـــي يوم الجمعة  ١٤أكتوبر 2022م ،بكنيســـة الســـيدة العذراء
والشـــهيد مـــار جرجـــس بالعاصمـــة األردنية عمّـــان ،وشـــاركه نيافة
األنبا رافائيل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة ،بســـيامة الشـــماس
مايكل رمســـيس كاه ًنا باســـم القس إبراهيم .خالص تهانينـــا لنيافة األنبا
أنطونيـــوس ،وللقس إبراهيم ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر
أفراد الشعب.

إيبارشية بين سويف

قـــام نيافـــة األنبا جوارجيوس أســـقف مطـــاي ،صباح يـــوم الجمعة
 28أكتوبر 2022م ،بكنيســـة رئيـــس المالئكة ميخائيل بقرية قطوشـــة
التابعة لإليبارشـــية ،بســـيامة الشـــماس مكاريـــوس نجيب كاه ًنا باســـم
القس بيشـــوي ،والشـــماس نوناي مالك كاه ًنا باســـم القـــس بوال للخدمة
بالكنيســـة ذاتها .خالـــص تهانينا لنيافـــة األنبا جوارجيـــوس ،وللكاهنين
الجديديـــن ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشـــعب.

إيبارشية ملبورن

قام نيافة األنبا غبلاير أســـقف بني ســـويف ،يوم الســـبت  ٢٩أكتوبر
٢٠٢٢م ،بســـيامة خمســـة آبـــاء كهنة جـــدد للخدمة بقرى اإليبارشـــية،
وذلك كنيســـة الســـيدة العذراء (مقـــر المطرانية) ،والكهنـــة الجدد وهم:
( )1الشـــماس ماجـــد مجدي كاه ًنا على كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقرية
شـــريف باشـــا باســـم القس برنابا )2( .الشماس ســـامح منير كاه ًنا على
كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس األنبا كاراس بعزب الصعايدة بسدمنت
الجبـــل باســـم القس مقار )3( .الشـــماس مينا القمص منســـى كاه ًنا على
كنيســـة الســـيدة العذراء بقريـــة نعيم باســـم القس حنانيا )4( .الشـــماس
كيرلـــس إبراهيم كاه ًنا على كنيســـة الشـــهيد مـــار مينا والقديـــس البابا
كيرلـــس بقرية الدرملي باســـم القس يوســـاب )5( .الشـــماس يحيى نعيم
كاه ًنا على كنيســـة الســـيدة العذراء بقرية إشـــمنت باســـم القس سولاير.
خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبـــا غبلاير ،ولآلبـــاء الكهنة الجـــدد ،ولمجمع
اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشعب.

قـــام نيافـــة األنبا دانيال أســـقف ورئيس ديـــر القديس األنبا شـــنوده
بســـيدني ،صباح يوم الســـبت  ٢٩أكتوبر ٢٠٢٢م ،في كنيســـة الســـيدة
العـــذراء ورئيـــس المالئكـــة ميخائيل فـــي بيـــرث التابعة إليبارشـــية
ملبـــورن ،وبتكليف من قداســـة البابا تواضروس الثاني ،بســـيامة كاهن
جديـــد باِســـم القس ماثيوس أنـــدراوس للخدمة بالكنيســـة ذاتها .شـــارك
فـــي صالة القداس والســـيامة نيافة األنبا دانييل أســـقف ســـيدني .خالص
للقس ماثيوس ،ولمجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية ،وســـائر أفراد الشعب.
جملة الكرازة  ٤ -نوفمرب 2022

البيطاش اسم منطقة يف اإلسكندرية من القبطية  ⲡⲓⲧⲁϣأي احلد الفاصل ببني مكانني
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وفد رهباين رويس يزور مرص
إيبارشية وسط اجلزية

قام نيافة األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة ،يـــوم الثالثاء
 ١٨أكتوبر ٢٠٢٢م ،بســـيامة ســـتة آباء كهنة جدد للخدمة باإليبارشـــية.
شـــاركه في طقس الســـيامة أصحاب النيافة :األنبا قزمان أســـقف سيناء
الشـــمالية ،األنبا صموئيل أســـقف طموه ،األنبا ماركوس أســـقف دمياط
وكفـــر الشـــيخ ورئيس دير القديســـة دميانـــه بالبـــراري .والكهنة الجدد
هم )1( :الشـــماس بيشـــوي منير عبد الســـيد باســـم القس باڨلى لكنيسة
الســـيدة العـــذراء مريـــم – برك الخيـــام )2( .الشـــماس عطاهلل نصري
عطاهلل ِباســـم القس متى لكنيســـة القديســـة رفقـــه بالعمرانية الشـــرقية.
( )3الشـــماس موســـى ماهر نجيب ِباســـم القس منصور لكنيســـة السيدة
العذراء مريم بالدقي )4( .الشـــماس يوســـف نصيف ناشـــد ِباســـم القس
أرســـانيوس كاه ًنـــا عامًا علـــى مذابح اإليبارشـــية )5( .الشـــماس مينا
عطـــا لمعي ِباســـم القس طوبيا لكنيســـة رئيس المالئكة رافائيل شـــارع
العشـــرين صفط اللبن )6( .الشـــماس أندرو جاد هللا جرجس ِباســـم القس
بمـــوا كاه ًنا عامًا علـــى مذابح اإليبارشـــية .خالص تهانينـــا لنيافة األنبا
ثيئودوســـيوس ،واآلباء الكهنـــة الجدد ،ومجمع اآلباء كهنة اإليبارشـــية،
وكل الشعب.

سيامة دياكونيني لكنيسة العذراء بأرض اجلولف

صلـــى نيافـــة األنبا ميخائيل األســـقف العـــام لكنائس قطـــاع حدائق
القبة وتوابعهـــا صباح يوم الجمعة  28أكتوبـــر 2022م ،القداس اإللهي
في كنيســـة الســـيدة العذراء بأرض الجولف ،بمصـــر الجديدة ،وبتكليف
من قداســـة البابا ســـام نيافتـــه عقب صـــاة الصلح اثنين من شمامســـة
الكنيســـة فـــي درجة دياكـــون ،همـــا د .حنا عبـــد الملك باســـم دياكون
رافائيـــل ،وم .زاهـــر يواقيم باســـم دياكون فيلوباتير .كما رســـم  ٣٢من
األطفـــال في رتبة إبصالتس (مرتل) .شـــارك في الصلـــوات اآلباء كهنة
الكنيســـة وخورس شمامستها وشـــعبها وأسر الشمامســـة الجدد .خالص
تهانينـــا لنيافة األنبا ميخائيـــل ،وللدياكونيين الجديدين ،وآلباء الكنيســـة،
وســـائر أفراد الشعب.
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زار وفد رهباني روســـي األديـــرة القبطية بمصـــر ،ضمن فعاليات
تبادل الزبارات والخبرات بين الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية والكنيسة
الروســـية .تـــرأس الوفـــد نيافة األســـقف شيجانســـكي ليونتى أســـقف
سيزرانســـكي ،وضم بين أعضائه :الراهب القس ســـتيفان (ايغومينوف)
ممثـــل العالقـــات الخارجية ،واألم يوليانيـــا (كاليدا) نائبـــة رئيس الوفد،
إلى جانب مجموعة من رئيســـات أديـــرة الراهبات الروســـية ،ورافقهم
أثنـــاء الزيارة الراهب بيمـــن األنبا بوال .وكانت زيـــارات الوفد كالتالي:
 +يوم األحـــد  ٢٣أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،دير القديس األنبـــا أنطونيوس
بالبحـــر األحمر ،واســـتقبلهم نيافة األنبا يســـطس أســـقف ورئيس الدير،
وبعض مـــن رهبانه.
 +يـــوم االثنيـــن  24أكتوبـــر 2022م ،ديـــر األم ســـارة للراهبات
بالمنيـــا ،واســـتقبلهم نيافـــة األنبا مكاريوس أســـقف المنيـــا ورئيس دير
األم ســـاره للراهبات .شـــارك في اســـتقبال الضيوف األم يوليانة وكيلة
الديـــر ،وعـــدد من اآلبـــاء الكهنـــة ،كما حضر مـــع الوفد األم أثناســـيا
رئيســـة دير الشـــهيد مـــار جرجـــس للراهبـــات بمصر القديمـــة .زار
الوفـــد كنيســـة الدير ،ثم قـــدم كورال أطفال “القديســـة مريـــم المجدلية”
باإليبارشـــية كلمة ترحيـــب باللغتين الروســـية واإلنجليزيـــة ،وباقة من
الترانيـــم باللغـــات اإلنجليزيـــة والفرنســـية والقبطية والعربيـــة ،ثم ر ّتل
مجمـــع راهبات ديـــر األم ســـارة بعض األلحـــان .ثم ألقى نيافـــة األنبا
مكاريـــوس كلمة عن “الرهبنـــة القبطية” وعـــن “الرهبنة النســـائية في
مصـــر” ،وقـــدم نبذة مختصـــرة عـــن الدير .أعقـــب ذلـــك كلمة لألب
المطـــران الروســـي ،عن الكنيســـة الروســـية األرثوذكســـية ،كما ألقت
إحـــدى رئيســـات األديرة في روســـيا كلمة عـــن أديرة النســـاء وطبيعة
الحيـــاة الرهبانية هناك ،ثم أجاب الوفد الروســـي على أســـئلة الراهبات.
 +يـــوم األربعاء  ٢٦أكتوبر ٢٠٢٢م ،إيبارشـــية ديـــروط وصنبو،
واســـتقبلهم نيافـــة األنبا برســـوم أســـقف ديـــروط ورئيس دير الســـيدة
العذراء ورئيـــس المالئكة ميخائيل للراهبات ،حيـــث زاروا دير القديس
األنبـــا صرابامون األســـقف والشـــهيد بديـــروط ،ودير الســـيدة العذراء
ورئيـــس المالئكة ميخائيـــل بديروط.
 +يـــوم الخميس  ٢٧أكتوبر ٢٠٢٢م ،دير األنبا شـــنوده بســـوهاج،
واســـتقبلهم نيافة األنبـــا أولوجيوس أســـقف ورئيس الدير.
 +يـــوم الخميـــس  27أكتوبر 2022م ،ديـــر األنبا بيچـــول واألنبا
بشـــاي بالجبل الغربي بســـوهاج (الدير األحمر) ،حيث اســـتقبلهم األب
الراهـــب القمـــص أنطونيوس الشـــنودي أمين الدير ،وعـــدد من رهبان
الدير ،هـــذا وأبدى الضيوف إعجابهم الشـــديد بكنيســـة الديـــر األثرية،
وتـــم التقاط الصـــور التذكارية.

جملة الكرازة  ٤ -نوفمرب 2022

الوردة يف اللغة العربية مشتقة من الكلمة القبطية ⲧⲣⲉⲃ اليت تُنطق ورد

مؤتمر جلمعيات الكتاب املقدس يف املنوفية
زيارة وفد برملاين أملاين لللكية اإللكرييكية
باألنبا رويس

اســـتقبل نيافة األنبـــا ميخائيل األســـقف العام لكنائس قطـــاع حدائق
القبـــة وتوابعها ووكيـــل الكليـــة اإلكليريكية باألنبا رويـــس ،بمقر الكلية
بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية ،يوم األربعـــاء  ٢٦أكتوبر ٢٠٢٢م،
وف ًدا مـــن البوندســـتاج (برلمـــان ألمانيـــا االتحادية) وبرفقتهم الســـفير
األلمانـــي بالقاهـــرة فرانـــك هارتمان .ألقـــى نيافة األنبـــا ميخائيل كلمة
رحـــب في بدايتهـــا بضيوف الكنيســـة القبطيـــة ،ثم تحدث عـــن تاريخ
الكليـــة والتعليـــم الالهوتـــي فـــي الكنيســـة القبطيـــة ،إلـــى جانب دور
اإلكليريكيـــة فـــي إعداد الكـــوادر الشـــبابية لخدمة الكنيســـة والمجتمع،
واســـتمع نيافتـــه الستفســـارات أعضاء الوفـــد األلماني وأجـــاب عليها
والتـــي تضمنت موضوعـــات كان مـــن أبرزها دور التعليـــم الديني في
نبـــذ العنف والتأكيد على مبادئ اإلنســـانية واحترام اآلخر ،وســـبل دعم
اإلخـــاء والمحبة بين المصرييـــن ،واختتم نيافة األنبا ميخائيل باإلشـــارة
إلـــى دور التعليـــم والثقافة في الحفـــاظ على الهوية .وألقـــى أحد طالب
الكليـــة كلمة باللغـــة األلمانية رحـــب خاللها بالوفد البرلمانـــي األلماني.
وفـــي نهايـــة الزيارة أهـــدت الكليـــة أيقونـــة العائلة المقدســـة ألعضاء
الوفـــد ،توجه بعدهـــا الوفد لزيارة مبنـــى الكاتدرائية المرقســـية .حضر
اللقاء بعـــض أعضاء هيئـــة التدريـــس بالكلية ومجموعة مـــن طالبها.

التقـــى نيافة األنبا بنياميـــن مطران المنوفية ،يوم الســـبت  22أمتوبر
2022م ،بأعضـــاء الجمعيـــة المركزيـــة والجمعيـــات الفرعيـــة للكتاب
المقدس ،في كنيســـة الشهيد مار جرجس بشـــبين الكوم (مقر المطرانية).
بـــدأ اللقاء بصـــاة القداس اإللهي ،أعقبـــه كلمة لنيافة األنبـــا بنيامين عن
«بيـــن الخدمـــة الروحيـــة واالجتماعيـــة» ،وكلمة لألب القمـــص يوحنا
فؤاد كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بمدينة بركة الســـبع ورئيس الجمعية
المركزيـــة ،وكلمة لـــأب القس رافائيـــل نجيب عن األنشـــطة المتعددة
بجمعيتـــي شـــبين الكـــوم .هذا وشـــارك في اللقـــاء  ١١جمعيـــة للكتاب
المقدس مـــن أنحاء الجمهوريـــة ،و  ١٣٠من أعضـــاء الجمعيات.

تدشني كنيسة القديس األنبا شنوده بسوهاج

زيارة وفد إساليم
لكنيسة العذراء واألنبا بيشوي ببورسعيد

اســـتقبلت كنيسة الســـيدة العذراء والقديس األنبا بيشـــوي ببورسعيد،
يـــوم الثالثاء  18أكتوبـــر 2022م ،وف ًدا من مجمع البحوث اإلســـامية
ومـــن علمـــاء منطقـــة وعـــظ األزهر ،بتنســـيق المنســـق العـــام ببيت
العائلـــة المصرية ببورســـعيد .اســـتقبل الضيوف عدد مـــن اآلباء كهنة
اإليبارشـــية ،وذلـــك في إطـــار تبـــادل زيـــارات المحبة بين الكنيســـة
والهيئات اإلســـامية بالمحافظة.

دشـــن نيافة األنبا باخوم أســـقف ســـوهاج والمنشـــاة والمراغة ،يوم
الســـبت  ٢٢أكتوبـــر ٢٠٢٢م ،كنيســـة جديـــدة على اســـم القديس األنبا
شـــنوده بنجع عبد هللا ،قرية أوالد نصير ،التابعة لإليبارشـــية ،و ُدشِ ـــ َن ْ
ت
بالكنيســـة الجديدة خمســـة مذابح وشـــرقيات الهياكل وحامـــل األيقونات
واأليقونـــات الموجـــودة فـــي صحن الكنيســـة ،وذلـــك بمشـــاركة نيافة
األنبـــا أولوجيوس أســـقف ورئيـــس دير القديـــس األنبا شـــنودة رئيس
المتوحديـــن بســـوهاج .حمل المذبح الرئيس اســـم القديس األنبا شـــنوده
رئيـــس المتوحديـــن ،والمذبح القبلي اســـم الشـــهيد مار مينـــا والقديس
ـــن المذبح البحري على اســـم القديسين
البابا كيرلس الســـادس ،بينما ُدشِ َ
األنبـــا بيشـــوي واألنبا كاراس .كما تم تدشـــين مذبـــح بالطابق األرضي
على اســـم الســـيدة العذراء والقديس يوســـف النجار ،ومذبـــح آخر على
اســـم رئيس المالئكة ميخائيـــل بمبنى الخدمات الملحق بالكنيســـة .عقب
القـــداس اإللهـــي ،افتتـــح نيافة األنبا باخـــوم مبنى الخدمـــات الذي يضم
مركـــز البابـــا كيرلـــس عمود الديـــن للدراســـات الالهوتيـــة ،وفصول
مـــدارس األحـــد الصباحيـــة ،وطوابق مخصصـــة إلقامـــة المؤتمرات
تحـــوي قاعات ومطعـــم مجهز وغـــرف للمبيت.
جملة الكرازة  ٤ -نوفمرب 2022
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املؤتمر األول ذلوي االحتياجات اخلاصة بإسنا
نيافة األنبا دانييل يستقبل
السفري املرصي يف أسرتايلا

زار الســـيد محمود زايد ســـفير مصر بالعاصمة االســـترالية كانبرا،
يرافقـــه محمد خليل القنصـــل العام لمصر بســـيدني ،كاتدرائية الســـيدة
العذراء والشـــهيد مـــار مينا ببكســـلي ،وكان في اســـتقبالهما نيافة األنبا
دانييل أســـقف ســـيدني .أقـــام نيافتـــه حفل غـــداء ترحيبًا بهمـــا ،جرى
خالل اللقاء مناقشـــة دور الســـفارة فـــي الخدمات التي تقدمهـــا وأهمية
دور الكنيســـة في الحفـــاظ علي الهويـــة المصرية في اســـتراليا ،وربط
األجيـــال القادمة بمصر.

نيافة األنبا صموئيل يستقبل
حمافظ اجلزية

نظـــم مركـــز “ ُ
ص ّناع
األمـــل لتأهيـــل ذوي
االحتياجـــات الخاصـــة”
التابـــع لكنائـــس إســـنا
وأرمنت ،يومـــي األربعاء
 26والخميـــس  27أكتوبر
2022م ،مؤتمـــره األول
بعنـــوان «نقوم ونبنـــي» للصم وضعاف الســـمع .حاضر فـــي المؤتمر
نيافة األنبا يواقيم األســـقف العام إلســـنا وأرمنت ،والقمص شنوده يعقوب
كاهن الصم وضعاف الســـمع ،والمهندســـة سيســـيل خبيرة اإلشـــارات،
وعـــدد من اآلباء الكهنة من كنائس اإليبارشـــية ،وبمشـــاركة خدمة الصم
وضعاف الســـمع بأســـوان واألقصـــر وإســـنا وأرمنت .شـــمل المؤتمر
تعليـــم المخدومين بعض إشـــارات القداس اإللهي ،وتدريـــب الخدام على
بعض اإلشـــارات الحياتيـــة والخاص بكـــورس المشـــورة للمقبلين على
الـــزواج ،وتدريـــب اآلبـــاء الكهنـــة على كيفيـــة إرشـــاد المخدومين في
االعتـــراف وكيفية فهم أســـلوب االعتراف لألصـــم ،وتدريب الخدام على
ســـيكولوجية األصـــم وكيفية التعامـــل معه.

ختريج ادلفعة الـ ١٤من إلكرييكية املحلة

احتفلت إيبارشـــية المحلة الكبرى ،يوم الجمعـــة  21أكتوبر 2022م،
بتخريـــج الدفعة الـ ١٤من كليـــة البابا كيرلس عمود الدين والبابا شـــنوده
الثالـــث اإلكليريكيـــة ،بحضـــور نيافة األنبـــا إغناطيوس األســـقف العام
لإليبارشـــية ،وتحمل هذه الدفعة اســـم «القديســـين القمص بيشـــوي كامل
والراهب يســـطس األنطوني» .يُذكر أن الكلية أُنشـــأت فـــي عام ٢٠٠٥
بقـــرار من مثلـــث الرحمات البابـــا شـــنوده الثالث ،وعـــدد خريجي هذا
العـــام بلغ  ١٧طالبًـــا ،وبذلك يصل عدد خريجيهـــا  ٢٩٩طالبًا حتى اآلن.

منحة تلعلم اللغة الروسية من «املكتب ابلابوي
للمرشواعت» و«اجلامعة الروسية لصداقة الشعوب»

اســـتقبل نيافـــة األنبا صموئيل أســـقف طمـــوه ،يـــوم الخميس 27
أكتوبـــر 2022م ،اللواء أحمد راشـــد محافظ الجيزة ووفـــ ًدا من القيادات
التنفيذيـــة والمحليـــة بالمحافظة ،بكنيســـة القديســـين أبو ســـيفين واألنبا
كاراس بطمـــوه (مقر المطرانية) ،وشـــارك في اســـتقبال الضيوف عدد
مـــن اآلباء كهنة اإليبارشـــية.
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أعلن المكتب البابوي للمشـــروعات والعالقات عـــن فتح باب التقديم
للحصـــول على منحـــة مجانية لتعليم اللغة الروســـية ،بنـــا ًء على اتفاقية
تعـــاون وقعها المكتـــب مع معهـــد اللغة الروســـية بالجامعة الروســـية
لصداقة الشـــعوب ( .)Rudn Universityوأوضـــح المكتب البابوي
أن الدراســـة بالمنحـــة ســـتكون عبر اإلنترنـــت وجهًا لوجـــه مرتين في
األســـبوع لمـــدة ســـاعتين أكاديميتيـــن ،وأن جميع المحاضـــرات على
المنصـــة الرقمية وكذلك كافـــة المناهج التعليميـــة ،وأن التمارين متوفرة
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة ،كما أن اختيـــار الدورات يكـــون بنا ًء
على المســـتوى ،وأنـــه بعد إتمام الدراســـة بنجاح يحصـــل الطالب على
شـــهادة الدولة ( .)TORFLودعا المكتب جميـــع المصريين لالنضمام
إلـــى هـــذا البرنامـــج وأكـــد أن التقديم لهـــذه المنحة بالمجـــان بدون أي
رســـوم ألي جهة أو شـــخص .ويســـتطيع الراغبون التقديم مباشرة على
موقع الجامعـــة https://forms.gle/vEygtaFqt5u8ZccR9
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الشيء اتفتفت أي تكسر ألجزاء صغرية ،مشتقة من الكلمة القبطية ⲧⲉⲫⲧⲟⲫ أي فـَتَ َّ
ت

frgregorios@sac.edu.au
anbamartyros3@yahoo.com

عندمــــــــا نــــرآ
أيقونــة الســيد المســيح
ضابــط الــكل ،الــذي
نــراه إنســا ًنا ،لكــن
علينــا أن نعلــم أنــه
متحــد مــع الالهــوت
فــي طبيعــة واحــدة.
وقــد رُسِ ـــــــم فــي
أيقونــة ألننــا منــذ
البدايــة قــد ســمعناه
بآذاننــا يعلــم بكلمــة
الحيــاة ،ورأينــــــــاه
بعيوننــا يتحــرك فــي
الشــوارع واألزقــــــة
وعلــى الجبــل يصنــع
خيــرً ا ،وشاهدنـــــــاه
يصنــــــع المعجــزات
واآليــات بيننــا ،بــل
ولمســته أيدينــا أيضــا (1يــو،)١:١
فأصبحنــا نرســم الســيد المســيح
الــذي هــو طبيعــة واحــدة هلل
الكلمــة المتجســد ،وبحســب إيمــان
كنيســتنا فــإن الهوتــه متحــد
مــع ناســوته دون امتــزاج ،دون
ـاش،
افتــراق ،دون تغ ُّيــر ،دون تـ ٍ
لحظــة واحــدة وال طرفــة عيــن.
وهنــا نلحــظ أن الفنــان المســيحي
قــد ع ّبــر بقــوة عــن فكــر الطبيعــة
الواحــدة للســيد المســيح ،ألن هــذا
هــو إيماننــا وعقيدتنــا ،فانظــر إلــى
مباركــة الســيد المســيح بأصبــع
واحــد ليع ّبــر عــن طبيعتــه الواحــدة
وليســت طبيعتيــن .وانظــر إلــى
ردائــه الذهبــي وثوبــه البنــي،
حيــث كال اللونيــن يعبّــران عــن
الهوتــه وناســوته .والحــظ أي ً
ضــا
تقــدم قدمــه اليمنــى عــن اليســرى،
ألنــه وهــو فــي صــورة إنســان
لكنــه الديــان ،الــذي ســيقوم ويأتــي
ســريعًا ليديــن األحيــاء واألمــوات،
ألنــه هــو هللا الديــان ولكــن متجســد
فــي طبيعــة واحــدة .وعليــك
أيضًــا أن تنظــر إلــى األربعــة
كائنــات الحيــة غيــر المتجســدين،
يحملــون عرشــه ،ألنـــــــه لــه
القــدرة والكرامــة ،بحســب مــا
جــاء فــي ســفر حزقيــال ،1ونجــد
أي ً
ضــا األربعــة والعشــرين قسي ًســا
حــول العــرش ،يقدمــون بخــورً ا،

الــذي هــو صلــوات القديســين
(رؤ ،)10:4ألنــه يحــق لــه العبادة
كطبيعــة واحــدة ،وال نفصــل
أبــ ًدا بيــن الهوتــه وناســوته مثــل
نســطور المبتــدع ،فهــو جالــس
علــى عرشــه بحســب مــا جــاء
ُــو َحكِيــ ٌمَ ،عظِ يــ ُم
«واحِــ ٌد ه َ
عنــه َ
ْال َم َها َبــةَِ ،جالِــسٌ َع َلــى َعرْ شِ ــهِ»
(يشــوع بــن ســيراخ ،)8:1وحيــث
كــرة األرض تحــت قدميــه،
والنجــوم حولــه ،ألنــه الخالــق رب
الســماء واألرض .وربمــا نــراه
جال ًســا علــى ميثــاق العهــد بالســام
أيــام الطوفــان (قــوس قــزح) ،ألنه
حقــق الســام بخالصــه للبشــرية،
أو حولــه الســحاب ،وذلــك وقــت
مجيئــه األخيــر ،كمــا أخبرتنــا
ُون
اآليــة
«وحِي َنئِــ ٍذ ُيبْصِ ــر َ
َ
ــحا ٍ
ب
ــان آ ِتيًــا فِــي َس َ
اب َ
ْــن اإلِ ْن َس ِ
ِيــر ٍة َو َمجْ ــدٍ» (مرقــس
ِبقُــوَّ ٍة َكث َ
 .)26:13ويبــــــدو أن عينيــــــه
الواســعتين فــي مواجهــة الناظــر،
واللتيــن تخترقــان أســتار الظــام،
تع ّبــران عــن أن لــه القــدرة علــى
اختــراق ظلمــات الجحيــم ،وإنقــاذ
األبــرار منــه .وال ينســى الفنــان
أبــ ًدا أن يســجل تلــك الجراحــات
المخلّصــة فــي يــدي وقدمــي الســيد
المســيح ،فهــي عالمــة الخــاص
حتــى إلــى األبــد!!

منـــذ بدايـــة المســـيحية وحتـــى
عصرنا الحاضـــر ،كان هناك نوعان
مـــن التحديـــات تواجـــه المؤمنيـــن
بالمســـيحً :
أول :تحدي اإليمان ،بمعنى
هل هللا موجود؟ هل العقائد المســـيحية
صحيحـــة؟ ثانيًـــا :تحـــدي الوصية،
هـــل الوصايـــا المســـيحية ممكنـــة
التنفيذ ،ومناســـبة لـــكل عصر ولكل
شـــخص؟ بالنســـبة لمســـألة االيمان،
هنـــاك صـــراع دائم بيـــن االعتراف
بوجـــود هللا ورفـــض وجـــوده ،وهذا
أمـــر يجـــب أال يزعجنا ،فهـــو ثمرة
الحريـــة اإلنســـانية التـــي أعطاها هللا
لنـــا ،وهي مكفولة لكل إنســـان ويجب
أن تكـــون هكذا ،فاإليمـــان القائم على
القهـــر أو الخـــوف أو الخـــداع ليس
ً
ســـهل،
إيما ًنـــا بالمـــرة .اإليمان ليس
واإلنسان ال شـــك يحتاج لمعونة إلهية
ليؤمن ويثبـــت في إيمانـــه ،ولكن ما
دور العقـــل في االيمـــان؟ وهل يكفي
فقـــط للوصـــول لكمال اإليمـــان؟ ال
شـــك أن العقل له دور مهـــم ج ًدا في
االيمـــان ،ولكن إلى أي مـــدى يمكن
أن يســـعفنا العقـــل؟ العقـــل مخلـــوق
وهللا غيـــر مخلوق ،فـــإذا كان الخالق
تحت العقـــل ،فلن يصبـــح خال ًقا بعد،
بل ســـيكون كأحد المخلوقـــات ،فكل
ما يمكـــن أن نحيـــط بـــه بعقولنا ،ال
شـــك أنه مخلـــوقً .إذا ،فاإللـــه الذي
يمكـــن إدراكـــه واإلحاطة بـــه تمامًا
بعقولنـــا ليس إلهًا ،بل ســـيكون مجرد
كائـــن خلقه اإلنســـان ورســـم حقيقته
على حســـب قدراتـــه وتصوراته .هللا
ســـرّ  ،هو يفـــوق كل كالم وكل فهم،
الفكـــر وحـــده ال يســـتطيع أن يحيط
باهلل أبـــ ًدا إحاطة كاملـــة ،مهما كانت
قدراتنـــا الذهنية والعقلية ،ومســـتحيل
أن نعـــرف هللا مـــن حيـــث جوهـــره
وكمالـــه .لـــذا ينبغي أن نعـــرف أنه
ليـــس هنـــاك إجابـــة كاملـــة عن كل
ســـؤال يخص هللا وجوهـــره وطبيعته
وأســـراره وطرقه ،فاهلل ليس مســـألة
رياضيـــة أو نظريـــة هندســـية حتى
نبرهـــن على وجـــوده بالعقـــل فقط،
وبالتالـــي فاإليمـــان بـــاهلل ليـــس مثل
اليقيـــن المنطقـــي الـــذي نعرفـــه في
الهندســـة ،فـــاهلل ليس اســـتنتاجً ا عقليًا
فقط ،بـــل هو كائن ،موجـــود ،يمكننا
أن نقيـــم عالقـــة شـــخصية معه من
خاللهـــا ســـتتأكد معرفتنا لـــه .وألننا
ال نعـــرف أن نصـــف مـــا هـــو هللا
فإننـــا نصف مـــا ليس هـــو هللا ،ولنا
في صلـــوات القداس اإللهـــي نموذج
رائـــع لهذا االمـــر ،فاهلل فـــي القداس
الغريغوري يُوصـــف بأنه« :ال يُنطق
به .غيـــر المرئـــي .غيـــر المحوي.

غيـــر المبتـــدئ الذى ال يُحـــد .غير
المفحـــوص ،”...وهـــذا مـــا يُعرف
بالمنهـــج الســـلبي (،)Apophatic
والعبـــارات النافيـــة بالنســـبة هلل هي
تأكيـــدات فائقـــة علـــى أن هللا يفوق
إدراكنـــا وفهمنـــا إلـــى مـــا النهاية.
ومن هنا كان احتياج االنســـان للوحي
والذي من خالله كشـــف هللا لإلنســـان
عن ذاتـــه بالقـــدر الذي يريـــده هو،
ثـــم كمـــال الكشـــف كان مـــن خالل
تجســـده .وحتى مـــا نذكـــره عن هللا
بشـــكل إيجابي ،مثل عـــادل ،حكيم...
الخ ،فال يجـــب إن نفهمـــه بمعايرننا
البشـــرية ،أو كما نفهم ونســـتخدم هذه
الكلمـــات في عالم البشـــر.
ًاذا ،مـــاذا يحتـــاج اإلنســـان لكي
يعـــرف هللا؟ الحـــل ليس هـــو العقل
فقـــط ،بالطبـــع ،ال بـــد من الدراســـة
والبحث وإعمال العقل ،وال شـــك ان
تأمل اإلنســـان للعالم وترتيبه ولنفســـه
وكيفيـــة خلقتـــه يمكن أن يقـــوده الى
وجـــود خالـــق ،ولكـــن هذا ســـيظل
إيما ًنـــا نظريًـــا مُعرَّ ضًـــا للعواصف
ما لـــم تكن هناك الخبرة الشـــخصية.
نحـــن نحتـــاج -بجانـــب العقـــل -إلى
الخبـــرة الروحية الشـــخصية ،والتي
لهـــا الـــدور األهم عندما يقـــف العقل
وال يســـتطيع أن يذهـــب إلـــى أكثـــر
مـــن قدراته فـــي كل مـــا يخص هللا
وطبيعته ،وال نســـتطيع البرهنة عليه
بشـــكل كافٍ ،إنهـــا طـــوق النجاة في
وقت التجربة الشـــديدة حينما يصطدم
العقـــل باإليمـــان .اإليمـــان طريـــق
للحيـــاة ،يُعـــاش وينمـــو ويتأصل من
خـــال الخبـــرة الشـــخصية الروحية
الصحيحـــة والحقيقيـــة -بالرغـــم من
دور العقـــل المهـــم في فهـــم اإليمان
ً
معقول -وهـــذه الخبرة تحفظ
وجعلـــه
لإلنســـان إيمانـــه بعي ًدا عن الشـــكوك
الهدّامـــة ،حتى وإن كان هنـــاك دائمًا
تســـاؤالت وشـــك من أجـــل اليقين.
لـــذا فعبارة «أُومِـــنُ َيا َســـ ِّي ُدَ ،فأَعِ نْ
َعـــدَ َم إِي َمانِي» (مـــر )٢٤:٩يمكن أن
تـــازم اإلنســـان حتى آخـــر العمر،
فالشـــك ال يعني دائمًا عـــدم اإليمان.
نحـــن نحتـــاج ًإذا أن نحيـــا اإليمان،
فهـــو األســـاس الـــذي ُتبنـــى عليـــه
حياتنا المســـيحية ،وممارساتنا التقوية
الروحيـــة وشـــركتنا مـــع المســـيح،
فكيـــف يُمارس الشـــخص ما ال يؤمن
به ،وأعتقد أن أصعـــب ضربة يمكن
أن تصيـــب شـــخصًا ما فـــي طريقه
الروحـــي هي فقدانـــه اإليمان بصحة
أو جـــدوى مـــا يفعله.
جملة الكرازة  ٤ -نوفمرب 2022
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لمـــا كان ممك ًنـــا أن نســـمي كل جماعـــة متحدة
في هدف «أســـرة» ،فإننـــا نطلق كلمة أســـرة على
الجماعـــة المكوّ نـــة مـــن الزوجيـــن واألوالد ،كما
نطلقهـــا علـــى جماعـــة الشمامســـة الذيـــن يقومون
بالتســـبيح ،ثم الذين يخدمـــون الشـــباب أو األطفال
في كنيســـة مـــا أو جماعـــة الكهنـــة ،وهكذا.
أمـــا لفـــظ «عائلـــة» فيطلـــق علـــى الجماعة
الكبيـــرة التـــي تتشـــابه في بعـــض الصفـــات بينما تحوي عـــد ًدا من
المجموعـــات ذات الصفـــات والطبائـــع المتباينـــة .فنجد فـــي النبات
«عائلة» ُ
الذرة وتحوي أســـرً ا من الذرة الصفراء والمســـمّى شـــامي،
أو عائلة تحوي أســـر أنـــواع من أي نبات آخـــر كالبطاطس والبطاطا
والقلقاس.وفـــي النـــاس «العائلـــة» ُتطلق علـــى الجماعـــة الكبيرة،
ونطلـــق كلمة أســـرة علـــى المجموعـــات الصغيرة في هـــذه العائلة.
وفي بـــدء المســـيحية كان الجميع يُســـمون تالميذ ،ثم نجـــد «و ُدعي
التالميذ مســـيحيين فـــي أنطاكية ً
أول» ،فتغيرت التســـميات من تالميذ
إلى «إخـــوة» (أع )23:15إلى «مســـيحيين» .ولكـــن الجميع كانت
لهـــم صفـــات متشـــابهة على الرغـــم من اختـــاف البـــاد والعادات
والعالقـــات وغيرها.
فما هي أهم هذه الصفات المتشابهة؟
صا
األولـــى اإليمـــان بالرب يســـوع المســـيح فاد ًيا وحيـــدًا ومخل ً
«ألنه ليس اســـم آخر تحت الســـماء به ينبغي أن نخلص» (أع.)12:4
فالـــكل مؤمن إيما ًنا واح ًدا ال يختلف فيه اثنان .ولذلك سُـــميت الكنيســـة
الواحـــدة الوحيدة .فهي كنيســـة واحدة ،الكل أعضـــاء فيها ،وال يجوز
أن تكـــون هناك كنائـــس أخرى .ولذا سُـــميت «الوحيـــدة» ،وما كان
فـــي صـــدر المســـيحية كان دوائـــر رســـولية (روما والقســـطنطينية
واإلســـكندرية وإنطاكيـــة والقـــدس) فكانـــت دوائر رعوية وليســـت
كنائـــس مختلفة فـــي الفكر والتفســـير والمعتقدات كمـــا نجد اآلن.
والصفـــة الثانية «القداســـة» التـــي بدونها لن يـــرى أحد الرب.
فـــاهلل خلق اإلنســـان طاهـــرً ا بنفخـــة روحه ،ثـــم جدّد طهـــره بدمه.
ومـــا تال الصلب مـــن نفخة جديدة .فاألســـرة يجـــب أن تكون طاهرة
بوحدانيتهـــا فـــا زواج بأكثر من واحدة ،وال عالقات أخرى جســـدية
مـــن األنـــواع التي ُتنتشـــر اآلن وتشـــوّ ه الجســـد الواحد الـــذي لربنا
يســـوع المســـيح الذي هـــو الكنيســـة .فليتيقـــظ كل إنســـان أن يكون
طاهرً ا في جســـده وفكره وأحساســـاته .فاألحاســـيس هي المنبع األول
للحـــق ،والفكـــر ينبعهـــا في اليقظـــة أو التهـــاون ،ثم يحـــدث العمل
س
الجســـدي .فيجب على الرجال والنســـاء أال يظنوا أن الـــزواج َط َم َ
األحاســـيس فيهـــم .إذ ال بد مـــن المحافظـــة على طهارة أحاسيســـهم
وأفكارهـــم ،والبُعـــد عـــن كل ما يلوّ ث الجســـد «هاربين من الفســـاد
الـــذي فـــي العالم بالشـــهوة ..ألن َمـــنْ ليس لـــه هـــذه (أي االجتهاد
فـــي الفضيلـــة والحـــرص من الشـــر) هو أعمـــى قصيـــر البصر قد
نســـى تطهيـــر خطاياه الســـالفة .لذلك باألكثـــر اجتهـــدوا أيها األخوة
أن تجعلـــوا دعوتكم واختياركـــم ثابتين ألنكم إذا فعلتـــم ذلك لن تزلوا
أبـــ ًدا .ألنـــه هكذا يُقدم لم بســـعة دخول ملكوت ربنا ومخلصنا يســـوع
المســـيح األبدي» (2بط.)11-4:1
والصفـــة الثالثـــة وحدانية الـــروح ،أي الفكر الواحـــد .وال يعني
هـــذا أال يحـــدث اختالف فـــي الفكر والـــرأي بين الفـــرد واآلخر في
األســـرة ،بل يعني روح الســـام والمحبـــة والتقدير المتبـــادَ ل .فالفكر
الواحـــد ال يقتضي إلغـــاء الرأي الخاص بـــل أن يُقدَّم الـــرأي بوداعة
ومحبـــة الســـام األســـري والحرص عليـــه .يتكلمـــون ويختلفون في
ســـام مثل القـــول اإلنجليـــزي  They agree to disagreeأي
يتفقون علـــى أن الخـــاف في الرأي مســـموح به.
(*) ُنشرت بمجلة الكرازة – السنة الثامنة والعشرون – العدد  33و 29 – 34سبتمبر  – 2000صـ7
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ويترتـــب علـــى هـــذا االلتزام بالســـر
المقـــدس الـــذي ربـــط االثنيـــن وجعلهمـــا
واحـــدًا .فالذي جمعـــه هللا ال يفرقه إنســـان
في غضبه أو تمســـكه برأيـــه دائمًا ،أو نفوز
أو اعتـــزال .بـــل عليـــه االلتـــزام بالوحدة
المقدســـة فتـــذوب الخالفـــات ســـريعًا ،وال
تكـــون خالفـــات بل حريـــة مناقشـــات في
دائـــرة الوحـــدة وااللتزام بها .ويؤســـفنا أن
نـــرى هـــذه األيام االحتـــداد وعـــدم احترام
الـــرأي واالســـتفادة ممـــا قد ينتـــج منه من
الخير ونســـيان الســـر عمومًـــا ،فيتفوه أحد
الطرفيـــن بأنـــه مســـتعد لالنفصـــال ،أو لم
يعـــد راضيًـــا عن شـــركته .ويتكـــرر ذلك
فيخـــرج عـــن دائـــرة الزيجة المقدســـة إلى
دائـــرة الفريـــق  Teamالـــذي يصير من
حـــق اإلنســـان أن يســـتمر فيـــه أو يخرج
منه .وشـــتان بين طبيعـــة الحالتين .فالفريق
جماعـــة ذات هـــدف كوّ نهـــا أعضاؤها .أما
الـــزواج فأعلى من ذلـــك بكثيـــر ،باعتبار
تكـــوّ ن بقوة إلهيـــة هي التـــي أقامته وتهيمن
عليـــه .وبـــذا يتجـــاوز االثنـــان األخطـــاء
والضعفـــات .بـــل يعرف اإلنســـان أخطاءه
الخاصـــة فيكـــون متواضعًا مُقـــدِّرً ا الطرف
اآلخـــر عار ًفا أيضًا بصفاته الطيبة ،ســـعي ًدا
بالوحدة المقدســـة التي جعلهمـــا اآلب فيها.
وعليهمـــا ممارســـة الغـــذاء الروحي
بانتظام ،إن لم يكن ســـويًا بســـبب اختالف
الظروف ،فباالتفاق والتنســـيق المشـــترك.
فلـــو كانـــت مواعيـــد الـــزوج ال تمكنه من
ممارســـة الصالة مع زوجتـــه فهو يمارس
صالتـــه اليوميـــة بانتظـــام ،وربمـــا بيـــن
الوقـــت واآلخـــر يتيســـر لهمـــا االجتماع
وتبادل الـــرأي في أمور الكتـــاب المقدس،
أو بعـــض موضوعاته .ولكنهمـــا يتناوالن
الســـر المقدس فـــي مواعيد مشـــتركة ،بل
تتقـــدم األســـرة كلهـــا للســـر المقـــدس في
مواعيـــد واحـــدة .و َمـــنْ أراد أن يزيد على
ذلـــك لظـــروف خاصـــة فلـــه هـــذا الحق.
وعلـــى الـــكل أن ال ينقطعـــوا عن دراســـة
الكتـــاب المقـــدس والصالة يوميًـــا فهذا هو
الغـــذاء الالزم لكل مســـيحي ،والتقصير فيه
يســـبب ضع ًفا روحيًا للشـــخص وللجماعة.
وكذا ممارســـة األصوام والعبادات المرتبة
مـــن الكنيســـة .فـــإن الحيـــاة طب ًقـــا للنظام
الكنســـي تنشـــئ أفرا ًدا منتظمي المشـــاعر.
و َمـــنْ كانـــت عندهم هـــذه العـــادات فإنهم
مســـتقرو النفوس.
فهـــذه إ ًذا أربـــع أساســـيات :وحـــدة
اإليمـــان ،والقداســـة ،وشـــركة الـــروح
والفكـــر ،والغـــذاء الروحـــي المنتظـــم .ال
غنى عنهـــا ،وعليها تبني أنشـــطة مقدســـة
تنمي الفـــرد والجماعة ،وهي تشـــبع جميع
األفـــراد .وتدعـــم وتقوم نموهـــم .بارك هللا
فـــي حياة األســـر.

القمص برسوم حليم
من إيبارشية وسط الجيزة
رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة
صالحـــة يوم األحـــد  ٣٠أكتوبر
٢٠٢٢م ،القمـــص برســــــــــوم
حلمـــي ،كاهن كنيســـة الشـــهيد
مـــار جرجـــس بشـــارع مـــراد
بالجيـــزة (مقـــر مطرانية وســـط
الجيـــزة) عـــن عمر قـــارب ٨١
ســـنة ،قضـــى منها فـــي الخدمة
الكهنوتيـــة أكثـــر من  ٣٣ســـنة.
وُ لـــد األب المتنيح يـــوم  ٥يناير
١٩٤٢م ،وســـيم كاه ًنـــا فـــي ٨
ســـبتمبر ١٩٨٩م ،ونـــال رتبـــة
القمصية يـــوم  ٧يونيو ٢٠٠٧م.
وأُقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه في
كنيســـته الســـاعة الثانية من بعد
ظهر اليـــوم التالـــي االثنين.
خالص تعازينـــا لنيافة األنبا
ثيؤدوســـيوس أســـقف وســـط
الجيـــزة ،ولمجمع اآلبـــاء كهنة
اإليبارشية ،وألســـرته المباركة،
وكل محبيـــه.

الذكرى السنوية األولى
لالبن الغالي

شنوده عطاهلل أبادير

سيُقام القداس اإللهي
على روحه الطاهرة
يوم األحد الموافق 2022-11-20
صباحا
الساعة الثامنة
ً
بكنيسة السيدة العذراء مريم
بايون  -نيو جيرسي
صباحا
ضا الساعة السابعة
ً
وأي ً
بكنيسة الشهيد مارجرجس ببلوط
تلغرافيًا :أخوك سنيد عطاهلل
وزوجتك وأبناؤك يؤانا ومريم
وكاراس وهيلين شنوده
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Containment
The Wednesday meeting Sermon of His Holiness Pope Tawadros II, on 5-10-2022
“Containment” is not just a word, but
a way of life. God Himself contains us
through concealment (as he did with the
Samaritan woman), through endurance
(as the apostle Peter endured and
denied), long-suffering, through an act
of mercy (such as the story of the sinful
woman - John 8), and finally peace.
First, I want to talk about the word
“containment” itself. Each of its letters
has a meaning:
+ (A) That is, feeling of the other.
The nature of containment is that you
have sensitivity to the other. This feeling
requires respect for the feelings of the
other.
+ (B) love and dialogue with the
other, as containment means that the
two parties are conversing, and they
show love for each other. This applies
to spouses, and between parents and
children.
+ (C) It is to meet, communicate or
be here for the other; Especially in times
of crisis. Do not run away from the crisis,
and remember the words of St. Paul, “Be
men” (1 Corinthians 16:13). In a time
of crisis, do not stand sarcastically or
silently, for the Bible says: “For whoever
knows how to do good and does not do
it, it is sin to him” (James 4:17).
+ (D) It means meekness, so in time
of trouble, do not get angry and the voice
does not rise, because fire does not
extinguish fire. Be calm and meek, as
Jesus did to the woman who was caught
in the same act. anger, loud voice,
intense emotion, and insulting others; All
of these do nothing but make the crisis
worse and worse.
+ (E), which is the continuation of
this virtue, that is, you have the nature
of containment. And as I have repeatedly
mentioned to you, the first thing the father
did in the parable of the prodigal son was
that he embraced his son and embraced
him before he spoke.
Let’s see some pictures of human
containment...
* Elkanah
Elkanah was married to Hannah and
had no children from her, and Hanna
was depressed because of this. And
why don’t you eat? Why is your heart
troubled? Am I not better to you than
ten sons?” (1 Samuel 1:8). He consoles
his wife, and the phrase even has a kind
of fun or a kind of euphemism. I think
because when Hannah heard his words,
she laughed, even though she was

crying. And then God gave them Samuel
the Prophet and four other sons. One
phrase contained the double of a wife,
and you husband can say three or four
words that contain the double of your
wife, son or daughter.
* Abraham
The money of Abraham and Lot grew,
and their property expanded, and a
dispute over pastures occurred between
the slaves of this and that, and it almost
caused a dispute between adults, but our
father Abraham contained the situation,
and left Lot to choose the land he
wanted, and thus the crisis ended; And
God blessed Abraham and promised him
and his descendants to own the land.
* Stephen
The fathers chose the deacon Stephen
to be the first among the seven deacons,
and he was professing his Christianity,
and the Jews arrested him, tried him,
and stoned him while he was praying:
“Lord, do not charge them with this sin”
(Acts 7:60), and all Christianity benefited
from the young Saul who was martyred,
The clothes of the stoning men, Paul the
Apostle became the greatest preacher
in Christianity, in this St. Augustine says:
“Without Stephen’s prayer, the Church
would not have won Paul the Apostle.”
St. Stephen contained the situation with
his meekness and triumphed despite
his martyrdom, and brought us Paul the
Apostle.
* Abigail
Abigail:
Abigail married Nabal (and his name
means: a fool), and when the prophet
David asked Nabal to give him and his
men some of the sheep shearers, Nabal
expelled them and said harshly to them,
so David decided to take revenge on
Nabal and his family. And here the wise
wife went to the middle of David’s way
to speak to him and greeted him with
gifts and food then spoke quietly to him
saying: Praise be to the Lord, the God
of Israel, who has sent you today to
meet me. May you be blessed for your
good judgment and for keeping me from
bloodshed this day and from avenging
myself with my own hands. (1Samuel
25:32-33).
She contained the situation with a
word. All of you memorize the phrase: “A
soft answer turns away anger” (Proverbs
15:1); Try to apply it... the sweet word
comforts people.

* Barnabas the Apostle:
Saul of Tarsus was educated at the
University of Tarsus, and his colleague
was Saint Barnabas. After Saul was
baptized and became Paul, the apostle
Barnabas contained him and presented
him to the rest of the disciples, and then
they went together to preach. On the
second trip, they differed because of St.
Mark, so Paul took Silas and set out to
preach, while Barnabas took Mark and
set out on another journey. Barnabas the
Apostle contained the crisis, and several
missionary trips took place.
* The father of the prodigal son
In the parable of the prodigal son,
when his father embraced him in his
bosom upon his return, and here the
father represents God for the sinful man.
The son returned to his father from the pig
farm, with no sight, no smell, no shape,
no health, but his father, when he saw
him from afar, had compassion and ran
and greeted him on the road, and took
him in his arms before the son spoke.
And they slaughter the fatted calf. In the
same parable we see the reverse image,
the eldest son who, when he heard the
sound of joy and happiness, refused to
enter the house and did not know how to
contain the situation, but rather offended
his brother and father, who said to him
with the utmost love: lost and is found”
(Luke 15:32).
Saint Monica:
Saint Monica, the mother of Saint
Augustine, contained her son, and she
prayed for him for 18 years, but her
prayers and tears came as a result, and
her son repented real repentance, and
recorded his confessions in the book of
a handsome deacon, then a priest, then
a bishop. Monica became the mother of
tears, winning her son and husband to
Christ.
...
Containment is a lifestyle that includes
the warmth of love, tenderness, gentle
questioning, gentle touch, cuddling,
thanksgiving, understanding, respect,
security, and cheerfulness. Containment
is a very important virtue in family life,
and a virtue that preserves the safety
of our homes, and saves us from many
troubles, and I am not talking about
containment between spouses only,
but they must contain their sons and
daughters, whether young or old.
To our God be all glory and honor
from now and forever, Amen.
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