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كشف القمص صليب متى ساويرس 
كاھن كنيسة مارجرجس بالجيوشى 

 قداسة وعضو المجلس الملى العام أن
البابا تاوضروس الثانى بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقصية، أصدر قرارا لكل األقباط 
بالصوم اليوم مع المسلمين من أجل 

القمص ساويرس فى   مصر وقال
إن " اليوم السابع"تصريحات خاصة لـ

البابا تاوضروس طالب جميع األقباط 
باإلفطار ساعة اإلفطار مع ضربة 
المدفع على أن يتم دق أجراس 

الكنائس فى جميع أنحاء مصر أثناء 
وطالب القمص ساويرس بأن . اآلذان

يتم إطالق اليوم عيدا رسميا باسم 
عيد الوحدة الوطنية للوقف " 

، خاصة أن اليوم ھو يوم "اإلرھاب
تاريخى لمصر لخروج كل 

.  المسيحيين وأشار إلى أن اليوم .
سيقوم بدق جرس الكنيسة 
مارجرجس الجيوشى ستدق الجرس 
فى الساعة السابعة حتى يثبت للجميع 
أن المصريين جميعا شركاء فى 

  .الوطن، وحدة واحدة ضد اإلرھاب

@μáÝ¾a@ŠbÐg@Ša‹Ô@kyb–@bibjÜa@óa‡Ô
‹—à@Þuc@æà@ÃbjÔÿa@Êà@

ðïÜa:@@öa‹ug@ÐŠ@ð‹à
ê÷bÕi@ôÝÈ@öbnÑna@NN@båÝ‚‡mì

@ênïÈ‹’@kÉ“Üa@kz@bà‡åÈ@

اح  ت ف د ال ب قال الفريق أول ع
ر  ام، وزي ع السيسي، القائد ال
ي،  رب ح اج ال ت اع واإلن دف ال
األحد، في لقاء مع عدد من 
وات  ق اط ال ب ادة وض ق
رم  المسلحة، إن الجيش احت
ي  دوق ف ن ة الص ي رع ش
ر أن  اسة، غي رئ انتخابات ال
ة  ذه الشرعي الشعب سحب ھ
ي أن  س ي د الس ا  وأك ًق الح
ى  القوات المسلحة أرسلت إل
د  م ح زول م ع م س ال ي رئ ال
ه  ن ان م مرسي مبعوثين يطلب
ى إجراء  اء عل ت إجراء استف
انتخابات مبكرة، بينھم رئيس 
ر  ل، غي دي ن الوزراء ھشام ق
ا ًع اط ا ق ض رفًض ه رف .  أن

وات »:  وتابع ق رت ال د آث ولق
ار أن  ت خ ة وھي ت ح ل س م ال
وى  ق ل ة ل رص ف رك ال ت ت
ل  م ح ت ي ت ة ك ي اس ي الس
مسؤوليتھا لكي ال يقع الوطن 
اسي  طاب سي ق في ھوة است
ة  دول ا أدوات ال ھ ي تستخدم ف
ضد فكرة الدولة، وبالتعارض 
وم  ق ذي ي ام ال ع والتراضي ال
إن األطراف  ا، ف ھ ان عليه بني
رصة  المعنية عجزت رغم ف
ي  ل إضاف ا وأج ھ حت ل ي أت

م  فرصة ل أفسح لھا مجال ال
د  وع ق ال ق ح ع أن ت ط ت تس

اع "  واألمل دف وكشف وزير ال
حة أرسلت  أن القوات المسل
د  إلى الرئيس السابق محم
ة  ال رس ن ب ي وث ع ب رسي م م
ن  ي ة، وب ح دة واض واح
ه،  ن رئيس وزرائ ي وث ع المب
وق  وث وقانوني مشھود له وم
سه  ف ن وم ب فيه، برجاء أن يق
اء  ت ف بدعوة الناخبين إلى است
د  ي، وق ف ن د أو ي ؤك ام ي ع
ق . جاءھا الرد بالرفض المطل

وعندما تجلت إرادة الشعب 
ع  ك ووق ة وال ش ھ ب ال ش ب
خدم أدوات  محظور أن تست
ا  ھ ي ا ف م ة ب ة الشرعي اي حم
فكرة الدولة ذاتھا ضد مصدر 
ذا  ھ الشرعية، فان الشعب وب
ع أي  م رف ي ظ ع روج ال خ ال

        .شبھة وأسقط أي شك
      

ماھو نداء هللا "  قام  تحت شعار 
ي " للكنيسة ، عقد المجلس الوطن

 (NCCA)للكنائس في استراليا 
ى  ٥منتداه الثامن، للفترة من  ال

ز  ٩ من الشھر الجاري في المرك
ة  ن التعليمي ألكاثوليكي شرق مدي
ا  وري ت ك ة ف ي والي ورن ف ب ل م
ذا  ي ھ ارك ف ة  وش ي رال ت االس
ر من  المنتدى ولھذه الدورة، أكث

ي   ١٠٠ شخصية دينية، من ممثل
ي  ١٩ اء ف ة، االعض س ي ن ك

ى  المنتدى والتي تشمل اضافة ال
ة،  وري رق اآلش ش م ة ال س ي ن ك
ة  ي ك ي ول اث ك س ال ائ ن ك ال
ة  واالرثذوكسية واإلنجيلية اضاف
د  ي ل ق ت س ذات ال ائ ن ك ى ال ال
ذه  ا ضيف شرف ھ ي ح ي س م ال
ان  الدورة والمتحدث الرئيسي ك
امون،  ن ي ل ك ك اي االب الدكتور م
مجلس  ل ام السابق ل ع االمين ال
الوطني لكنائس الواليات المتحدة 
اً  ي ال ل ح ذي يشغ ة وال ي رك األمي
ة  درس م ي ال اذ ف ت صب اس ن م
ل،  ات ة سي ع ة في جام ي الالھوت
دى،  ت ن حيث قدم دراستين في الم
ة  رك ح ات ال دي ح ا ت ت اول ن ت
المسكونية وسبب وصف الحركة 

ة سالم ان ..  المسكونية بحرك وك

أبرز حدث عقد في ألمنتدى، ھي 
المشاركة في صالة مسكونية في 
والس  ك ي س ن دي ق ة ال س ي ن ك
ث  ي ة ح ي اك ط ة االن ي ذوكس االرث
لف  عون من مخت م صلى المجت
الكنائس التسعة عشر المشاركة، 
من أجل تحقيق الوحدة المنظورة 

ح مسي م خالل .  في كنيسة ال وت
ار االب  ي ت ً اخ ا ة ايض دم خ ال
الدكتور مايك سيملر من الكنيسة 
دى  ت ن م ً ل ا ع اللوثرية، رئيساً ساب

ة ي ر .. كنائس استراليا الوطن وعب
ا  المنتدى عن قلقه الكبير حيال م
ن في الشرق  ي يصادفه المسيحي
اة  ان ع اد وم االوسط من اضطھ
ى  ام ال مستمرة ودعت امينھا الع
ة  وم حك دى ال وري ل ف التدخل ال
د  زي م األسترالية، من أجل بذل ال
ن  من الجھود لمساعدة المسيحيي

 في ھذه المناطق 

@÷båÙÜ@æàbrÜa@ íÜa@õ‡nå¾a
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عام الشباب، أن مھرجان 
الكرازة المرقسية قائم ھذا 

سوف نعلن :"العام كالمعتاد، و
عن أسلوب و أماكن التصفيات 

".النھائية قريبا  

يذكر أن مھرجان ھذا عام 
يعقد تحت شعار  ٢٠١٣

لقول الكتاب " .. تعالوا إلىّ "
تعالوا إلّى يا جميع "المقدس 

المتعبين و الثقيلى االحمال 
 و أنا أريحكم

ن  ي مصري ال ال بدأ رجال األعم
والشباب المصرى المخلص فى 

ة  ل دوق دعم " التبرع لحم صن
ا اإلعالمى " مصر ، التى أطلقھ

الل  ن خ ان م رى رمض ي خ
ى  ل ه ع ج ام رن ك   cbcب وذل
فى  ٣٠٦٣٠٦على حساب رقم 

ا  كل بنوك مصر فيما أعلن األنب
ع  م ج م ر ال ي رت ك ل، س ي ائ راف
ى  ل ل، ع ي ل ذ ق ن دس، م ق م ال
ع  وق م ى ب ص خ ه الش اب حس

اعى  م ت واصل االج ت ال
ر“  ت ه ” توي ، عن دعم

ر  م مص دوق دع ن لص
ع  ي جم ة ت وتشكيل حمل
اط  ب ن األق ات م رع ب ت
اھرة  ق بمنطقة وسط ال
وقال األنبا رافائيل على 

ع “ :  حسابه ي سأكّون حملة تجم
تبرعات من المسيحيين بمنطقة 
ة فى  مساھم ل وسط القاھرة ل
الصندوق اعترافا بجميل مصر 
ام  ع د ال ائ ق ا وصدق ال ن ي ل ع
اع  دف ر ال للقوات المسلحة وزي
ريق أول  ف ى ال حرب واإلنتاج ال
ى دعم  عبد الفتاح السيسى عل

ـ م مصر بـ دوق دع  ٣٠٠صن
ه  مليون جنيه، الذى أعلنت عن

 قناة سى بى سى  

@Ü@Ëm^‹—à@âÈ†@×ì‡å–@\@lby@ôÝÈ
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زة  ھ ت أج ح ج ن
األمن بالقاھرة فى 
ي  ل ض ع ب ق ال
طجي ومسجل  بل
ة  اسي ب ع ال خطر ب
ويدعي محمد عبد 

م  ري ه ك رت ھ م وش ع ن م ال
بسكوتة المتھم الرئيسي في 
ة  أحداث الكاتدرائية بالعباسي

ه   ٤بعد   ائ ف ت اشھر من اخ
ر  ي أحاله اللواء اسامة الصغ
ر أمن  دي ر م وزي مساعد ال
يق  حق ت ل ة ل اب ي ن ل القاھرة ل
د ظھر في  م ق ھ ت وكان الم
ي  عدد من مقاطع الفيديو عل

واصل  ت ع ال اليوتيوب ومواق
ل  ت ق وم ب االجتماعي وھو يق
ن  ري اھ ظ ت م رب ال وض
ة  اري ن ة ال ح ل االس ب
ام عدد من  والخرطوش وق
النشطاء بنشر فيديو له وھو  
ام  يطلق النار علي شخص ق
ار  ن بتصويره اثناء إطالق ال

 علي المتظاھرين وقتله         



   ٢٠١٣ أغسطس  ٤

editor@elmanara.org.au 
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 عظة لنيافة الحبر الجليل األنبا دانييل
 أسقف إيبارشية سيدني وتوابعھا

 
  شروط دخول ملكوت هللا

 
 ي ح عل مسي رب يسوع ال ان االيمان بصلب ال

شر  ب ان الصليب من اجل خالصنا نحن ال م واالي
كمخلص للعالم ھو اول شرط  بالمسيح له المجد

ي .  للحياة االبدية ل عل ي فبعدما انتصر بني اسرائ
وارتحلوا من جبل ھور في طريق " الكنعانيين 

فضاقت نفس ,  بحر سوف ليدوروا بارض ادوم 
ي  الشعب في الطريق وتكلم الشعب علي هللا وعل

ن  ا من مصر "  موسي قائلي ان م دت اذا اصع م ل
اء  ا ,  لنموت في البرية؟ النه ال خبز وال م سن ف د كرھت ان وق

ة  محرق ات ال حي , الطعام السخيف فارسل الرب علي الشعب ال
ي الشعب .  فمات قوم كثيرون من اسرائيل ,  فلدغت الشعب  ات ف

ك :  الي موسي وقالوا  ي رب وعل ي ال ا عل , قد اخطأنا اذ تكلمن
فصلي موسي الجل الشعب .  فصل الي الرب ليرفع عنا الحيات

ة :  فقال الرب لموسي  راي ي ال اصنع لك حية محرقة وضعھا عل
حاس .  فكل من لدغ ونظر اليھا يحيا  ة من ن فصنع موسي حي

ي ,  ووضعھا علي الراية  ظر ال ا ون فكان متي لدغت حية انسان
 . " ٩-٤:  ٢١سفر العدد " حية النحاس يحيا

ة " :  قال القديس يوحنا الحبيب ري ب ة في ال وكما رفع موسي الحي
ھكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان لكي ال يھلك كل من يؤمن به بل 

  ١٥: ٣يوحنا " تكون له الحياة االبدية 
 د من الشروط الھامة جدا واالساسية  لدخول ملكوت هللا ھو ان يول

فلنقرأ يوحنا .  االنسان مرة اخري بواسطة سر المعمودية المقدس 
ك :"  اجاب يسوع وقال له : "  ٥-٣:  ٣ ول ل ان :  الحق الحق اق

ه ".  كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يري ملكوت هللا  ال ل ق
ه : "  نيقوديموس  ل ع كيف يمكن االنسان ان يولد وھو شيخ ؟ ال

حق :"  اجاب يسوع ".  يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد ؟ ال
ان كان احد ال يولد من الماء والروح ال يقدر ان :  الحق اقول لك 

 ".يدخل ملكوت هللا 

 ة اي وب ت دا  ھو ال ايضا من شروط دخول الملكوت شرط ھام ج
د .  وااليمان باالنجيل,  ممارسة سر االعتراف  ي ره الس وھذا ما ذك

رب :"  ١٥:  ١مرقس المسيح نفسه في  ت ان واق زم مل ال د ك ق
 ".فتوبوا وامنوا باالنجيل , ملكوت هللا 

 ك شرط اخر د ذل ع اول االنسان من سر يأتي ب ن ت وھو ان ي
ل  االفخارستيا جي سه في ان ف ن وھو تائب فلقد قال السيد المسيح ب
د "  :   يوحنا الحبيب ي االب " من يأكل من ھذا الخبز فانه يحيا ال

 ٥٨: ٦يوحنا 
 ال لب االطف اء ق ذكر السيد المسيح ايضا انه يجب ان يكون لنا نق

ال في  د ق وحبھم وعدم حقدھم وايمانھم  لكي ندخل ملكوت هللا فلق
دعو االوالد ياتون :" ١٧-١٦: ١٨ولوقا , ١٦-١٤: ١٠مرقس 

كوت هللا ,  الي و ال تمنعوھم  ل ول .   الن لمثل ھؤالء م حق اق ال
 ".من ال يقبل ملكوت هللا مثل ولد فلن يدخله : لكم 

 ح في ا ھناك شرط اخر ذكره السيد المسي وق ع :"  ٢٠:  ٦ل ورف
ن :"  عينيه الي تالميذه وقال  ي مساك ا ال ھ م ,  طوباكم اي ك الن ل

 ".ملكوت هللا 
 وراء ي ال ظر ال ايضا من شروط الدخول الي ملكوت هللا ان ال نن

د :"  وقال اخر ايضا :"  ٦٢-٦١:  ٩لوقا فلنقرأ  ا سي عك ي ب , ات
:" فقال له يسوع ".  ولكن ائذن لي اوال ان اودع الذين في بيتي 

ح  وراء يصل ي ال ظر ال ن محراث وي ليس احد يضع يده علي ال
 ".لملكوت هللا 

 ة ل ارسة فضي م كوت هللا ھو م ل م دخول ل وايضا من شروط ال
ھا نحن قد : "  فقال بطرس :"  ٣٠-٢٨:  ١٨لنقرأ لوقا .  التجرد 

يس :  الحق اقول لكم :"  فقال لھم ". تركنا كل شئ وتبعناك  ان ل
راة او اوالدا من اجل  ن او اخوة او ام دي احد ترك بيتا او وال

وفي الدھر ,  اال وياخذ في ھذا الزمان اضعافا كثيرة ,  ملكوت هللا 
 ".االتي الحياة االبدية 

 كوت هللا ل كذلك علمنا الرسول العظيم بولس الرسول ان دخول م
رح  ر وف رأ .  يتطلب ان نحتمل الضيقات الكثيرة بصب ق ن ال ل أعم

كوت :"  ٢٢:  ١٤الرسل  ل دخل م انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ن
 ".هللا 

 ي في ت سة هللا ال ي ن ثم ان الرسول العظيم بولس في رسالته الي ك
ان ان هللا  م ا اي ن كون ل تسالونيكي يقول لنا انه يجب ان نصبر وي
كوت  ل سوف يكون معنا في الضيقات االضطھادات التي تؤھلنا لم

حتي اننا نحن انفسنا نفتخر : "  ٥-٤:  ١تسالونيكي  ٢لنقرأ . هللا 
ائس هللا  ن ع ,  بكم في ك ي م في جم ك ان م م واي رك من اجل صب

, اضطھاداتكم والضيقات التي تحملوتھا 
ادل  ع ي قضاء هللا ال ل ة ع ن ي م ,  ب ك ان

ه  ل ذي الج وت هللا ال ك ل م ون ل ل ؤھ ت
 ".تتألمون ايضا 

 اما الرسول يعقوب فيقول انه لكي نرث
اء في  ي ن كون اغ كوت يجب ان ن المل

: ٢يعقوب فلنقرأ .  االيمان ونحب الرب 
اء :"  ٥ ب ي االح ا اخوت ا :  اسمعوا ي ام

اء في  ي ن م اغ اختار هللا فقراء ھذا العال
ه ,  االيمان  وورثة الملكوت الذي وعد ب

 ". الذين يحبونه ؟
 ال االعم شرط آخر بجانب الشروط السابقة ھو ان نبرھن إيماننا ب

ةالصالحة وتسمي ھذه   روحي زراعة ال ة ال مارس  مرحل اي ن
اب  ت وسائط النعمة من صوم وصالة ومطانيات وخدمة وقراءة للك

رسول .  المقدس وتنفيذ وصايا الرب   ولس ال ا ب ن م ل ع ال م فلقد ق
اة "  .    لكنيسة غالطية ي ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد ح

 .٨: ٦غالطية " ابدية 
 ا ي ح ة هللا ھو ان ي ن اي ع كوت هللا وم ل ومن اھم شروط دخول م

ا .  االنسان حياة القداسة اي ان يخصص حياته للرب  لقد قال معلمن
ع : "  ١٤:  ١٢عب بولس الرسول في  ي جم اتبعوا السالم مع ال

 ".والقداسة التي بدونھا لن يعاين احد الرب 
 ا التمثل بحياة القديسين وطلب بركة شفاعتھم وھنا نريد ان نذكر م

ي رسول من "  :   ١قاله القديس العظيم البابا اثاناسيوس ال ذا ف ك وھ
مون عن هللا  ل ك ت ن ي ذي ك ال ئ ر اول ك ه ,  يريد ان يعرف ف زم ل ي

ه  ات ي ة ح ق بالضرورة ان يبدأ بغسل نفسه وتطھيرھا بتغيير طري
حصل ...  ويقترب الي القديسين انفسھم باالقتداء باعمالھم  م ي ث

 ".علي ما اعد للقديسين في ملكوت السماوات 
 .والمـــجـــد  دائـــماً 

 األنبا دانييل
 بنعمة الرب

 أسقف إيبارشية سيدني وتوابعھا
ور ,  كتاب تجسد الكلمة للقديس اثانسيوس الرسولي ١ ت دك ة ال ي ان ون ي ه من ال رجم ت

د .  جوزيف فلتس وراجعه د ي يوس ,  نصحي عبد الشھ طون ديس ان ق , مؤسسة ال
ة   –المركز االرثوذكسي للدراسات االبائية بالقاھرة  ي ائ ة  ١٢٧-نصوص اب ع طب ال

 .  ١٨١صفحة  ٢النقطة , الفصل السابع والخمسون ,  ٢٠٠٨اغسطس : الخامسة 

 رؤيا حزقيال –تأمالت فى الكتاب المقدس 
 لقداسة البابا تواضروس الثانى 

 
ر  ة سف م ل دة كتب و ك من حالوة الكتاب المقدس إنه يحتوى على ع

ذى يحب .  تعنى كتاب رة و ال ي ث ال ك ث جد أم ال ي ث فالذى يحب االم
ات  القصص يجد قصص كثيرة و الذى يميل للشخصيات يجد شخصي

 .الرؤى و أحالم عند اآلباء و االنبياء..ومن االمور الجميلة. متنوعة
 

 :رؤيا حزقيال
ول ..رؤيا جميلة رآھا حزقيال النبى و ھى تنطبق على حياة االنسان تق

 الرؤيا
 ٦ - ١: ٣٧ الفصل 

ي في وسط    ١ ن زل كانت علي يد الرب ، فأخرجني بروح الرب وأن
رة   ٢البقعة وھي مآلنة عظاما  ي وأمرني عليھا من حولھا وإذا ھي كث

ن آدم ، :  فقال لي     ٣جدا على وجه البقعة ، وإذا ھي يابسة جدا  يا اب
أ :  فقال لي    ٤يا سيد الرب أنت تعلم : فقلت . أتحيا ھذه العظام ؟  ب ن ت

رب :  على ھذه العظام وقل لھا  ة ال م ل أيتھا العظام اليابسة ، اسمعي ك
ظام     ٥ ع ذه ال ھ ا :  ھكذا قال السيد الرب ل م روح ك ي ذا أدخل ف أن ھ

دا     ٦فتحيون  ل م ج ك ي ل وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط ع
 وأجعل فيكم روحا ، فتحيون وتعلمون أني أنا الرب

 
رب" رؤى و تبدأ بكلمات  ٧سفر حزقيال فيه  د ال ذه ".. كانت على ي ھ

 :الرؤى تريد ان تجاوب على سؤالين ھامين
 .مقدار بشاعة الخطية و ظلمتھا، و ماذا تفعل الخطية باالنسان: األول
 .عظمة التوبة و فرحتھا، و ماذا تقدم التوبة لإلنسان: الثانى

 .إبحث نفسك على ھذه الرؤيا و إعرف مكانك فيھا و ماذا تتعلم منھا
. أى بقعة فى ثوب أبيض، و االصل ھى القداسة... الخطية ھى إستثناء

 .الصحة ھى االصل و المرض ھو إستثناء
هللا يريد لنا . جاھد أن تمحيھا حتى يصير الثوب أبيض...فالخطية بقعة
بك و "  أى قلوبا طاھرة، لذلك يقول ...أثوابا نظيفة ل ى ق يا إبنى إعطن

 ) ٢٦: ٢٣(أم" لتالحظ عيناك طرقى
 .يقولون أن الخطية نزول، اما التوبة فصعود

ظام ع ان .. شاھدت مقبرة كبيرة جدا تضم ناس لم يبق منھم غير ال و ك
ل  ي ى إسرائ ن جيشا كبيرا و لكنه إنتھى و العظام الكثيرة تشبه شعب ب

 :ھذه العظام التى رآھا حزقيال تتسم بأربع صفات رئيسية, المسبيين
ن.. عظام يابسة جدا       -١ بال عمل وال .. إنقضى عليھا سنين و سني

 .حركة وال نفس
يس .. فالخطية تشتت كيان االنسان .. مبعثرة       -٢ رة ل ث ع فالعظام مب

 .مشاعره مبعثرة..الخطية تضيع مواھب االنسان..فيھا قوة

ل فى ... ليس فيھا قوة:  يائسة       -٣ ب الخطية تجعل االنسان بال مستق
 .عنده إحباط و يرى مستقبله كأنه ظلمة..حياته
رح:  مفزعة ومخيفة       -٤ ه أى ف ي ة .. يجد المنظر ليس ف خطي و ال

ا م زن دائ وط وح ن ى ق ه ف ل ع ح ان و ت رح االنس رق ف  .تس
و الفرح ھو عالمة الصحة الروحية، و عالمة وجودنا مع المسيح ھو 

ا.. الفرح م رح و .. فالمسيح فى خدمته كان بشوش دائ ف ال سم ب ت ان ي ك
 .المرح

ر ..وإن كانت ھناك إستثناءات فى مواقف معينة ب ى ق كى عل ا ب حينم
 .النه كان يحب لعازر جدا..لعازر

كان .. ھذه الصفات االربعة السابقة كانت حال الشعب اليھودى المسبى
سه ف ن وق ل ذا ھو .  ھذا الشعب المسبى ميت روحيا، ال يقدر أن يف وھ

ة خطي ك حى و انت . " حال االنسان الذى يعيش فى ال ك إسم أن ل
 ١:  ٣رؤ   "ميت

أحيانا يكتفى االنسان أن .  تتغير لألفضل.. يجب ان تتغير حياة االنسان
ة آدم .  يسمع كلمة طيب، ولكن رد الفعل ال يتغير ھذا ما صنعته خطي

حرك، فى .  فى االنسان ى ال ات ات ي ده فى ح ى ك طيب يارب ھتسيبن
 ..قد إنقطعنا..ھلك رجاؤنا..يقولون يبست عظامنا . الفشل و اليأس

ه ... يارجاء من ليس له رجاء: " و لكى نتعلم نقول يس ل ن من ل ي ع م
وب.. معين ل ق عاصف. عزاء صغيرى ال ن فى ال ذي اء ال ن ي ة "  م ي إوش

 المرضى
ر.. فى حالة العجز و اليأس و عدم الرجاء  ي ي غ ت ى ... روح عدم ال ت إم

 !!يارب أتوب؟ إمتى أقوم؟ أنا يارب عظام يابسة
اة .. أريدك يارب ان تعطى لى حياة جديدة ي ك ح قال حاضر سأعطى ل

 .جديدة
ل :  ثم قال لي "  ي م .  يا ابن آدم ، ھذه العظام ھي كل بيت إسرائ ا ھ ھ

 قد انقطعنا. يبست عظامنا وھلك رجاؤنا : يقولون 
م :  ھكذا قال السيد الرب :  لذلك تنبأ وقل لھم     ١٢ ورك ب ح ق ت ھأنذا أف

 وأصعدكم من قبوركم يا شعبي ، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل
م من     ١٣ اك ادي إي فتعلمون أني أنا الرب عند فتحي قبوركم وإصع

 قبوركم يا شعبي
مون     ١٤ ل ع ت وأجعل روحي فيكم فتحيون ، وأجعلكم في أرضكم ، ف

رب  ول ال ق ل ، ي ع ت وأف م ل ك رب ت ا ال ي أن  " أن
 ١٤ – ١١:  ٣٧حز 

 ..أعطى لكم حياة جديدة بخطوات جميلة
ا       -١ م عصب ك ي ل دون :  أضع ع ا إحساس ب ھ يس ل ة ل ظم ع ال ف

ا ان .  أى يرجع لإلنسان الحساسية الروحية.. العصب ن م ل و كنيستنا تع
ح ... نعمد الطفل و لو بعد ساعة من والدته ن م دة ت دي ج والدة ال ذه ال ھ

 .اإلنسان عصبا
ول  ق ة " لذلك يجب علينا أن نصلى ون ي روح ى ال ت ى حساسي رجع ل

بالتوبة و النقاوة لكى يكون 
اء فى .. لى نصيب فى السم

ة دي اة االب ي ح  ".ال
د  ق ف ى ت ا إخوت ة ي ي خط ال

حتى مع .. اإلنسان حساسيته
ر .. أفراد المنزل وھذا خطي

يست شرط .  جدأ الخطية ل
ن  ك رة، ول ي ب ون ك ك ان ت
دا  ة ج ام ة ھ ي اس س ح ال
ان إلنس  .ل

ا  دم القديس أغسطينوس عن
ان  ه ك ي ة روم ال رأ رس ق ي

دا " يقول  ول غ ق إلى متى ت
ول اآلن ق ت  ".غدا، ومتى س

ب  ي ا تص ة ايض ي ط خ ال
ع  ت م ت اإلنسان بالبالدة فال ي

 .بحالوة حياة القداسة أو حالوة الوجود فى حضرة هللا
ا .. العالم يعطى لنا روائح فاسدة ن ر فى وسط ي ث اس ك ة ن ل وھذه مشك

كن .  تلوثت عيونھم و مشاعرھم و أذآنھم بالمجتمع الذى يعيشون فيه ل
. أوالد هللا يتكلمون برائحة المسيح الذكية ألنھم لم يفقدوا حاسة التمييز

أى "  بسمع الذن سمعت عنك و اآلن راتك عينى"  أيوب الصديق يقول
٥:  ٤٢. 

يا ترى بتسمع وصية ربنا زى ما بتسمع دبة النملة؟ أيوب يقول رأتك 
 .أى بعين قلبى..عينى

  
ا:  و أكسيكم لحما       -٢ ي ب ا... أى أكسيكم قل ي ب ل م ق ك ع د أن ... أشب أري

ع ... أسالك سؤاال ھاما وم؟ ھل تشب ل كل ي جي ھل أنت تشبع من االن
 بكلمة ربنا؟

و طبعا .. إن أحد أسباب ضعفنا ھو عدم قراءة االنجيل يوميا والشبع به
ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل "  انتم عارفين االية المشھورة 

م هللا ن ف رج م خ ة ت م ل ث "  ك  .  ٣:    ٨ت
ل و    الشبع من كالم... ھذه ھى التوبة المطلوبة للحياة األبدية جي االن

ل ي ج ن االن ة م ظ آي ف رد ح ج س م ي  .ل
 " فى ناموسه يلھج نھارا و ليال" إن الكتاب يطوب الرجل الذى 

ه" ويقول أرميا النبى  ٣:    ١مز  ت ل :   ٥أر "  وجدت كالمك كالشھد فأك
االسرار  ١٦ كن ب ة، و ل ي روح ة ال زي ع ت ط ال ق ة هللا ف م ل ك يس ب ل

من ... المقدسة  ة ل دي اة اب الذى يعطى لنا غفران خطايانا، و يعطى حي
 يتناول منه

 يتبع فى العدد القادم

٢ 



 ش ١٧٢٩أبيب   ٢٨ اخبار االقباط

 ٣ جريده شھريه تصدرھا الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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 و سحابة شھود ---مسيرة خدمة المحبة والعطاء 

ة و  ب ح م ة و فى جو تسوده روح ال ع فى احتفالية روحية رائ
ن  ذي حي ال مسي الوحدانية ضمت أكثر من ستمائة من الشعب ال
يوس و  طون ا أن ب ارتبطوا بصورة أو باخرى بخدمة كنيسة االن

 :االنبا بوال و من أجيال وإعمار مختلفة يتقدمھم
ى و +   دن ي ة س ي ارش ب نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل أسقف اي

 توابعھا أسقف ايبارشيتنا المحبوب
ودة +   ن ا ش ب نيافة الحبر الجليل االنبا دانيال أسقف و رئيس دير االن

 سيدني -رئيس المتوحدين 
ة  ي وت ن ھ ك ة ال خدم م ال ھ ومن االباء الكھنة الموقرين و الذين سبق ل

 :بالكنيسة
 . القمص مينا كامل+ 
 . القمص موسي سليمان+ 
 )ايبارشية ملبورن(القمص سولایر يوسف + 

 :و من االباء الكھنة الذين نموا و تخرجوا من الكنيسة 
  القمص حنا جاد + 
 القمص اغسطينوس ندا + 
 القس غبريال يسي + 
   القس باسيليوس جاد+ 
 القس جاشوا تادرس+ 

 :ومن االباء كھنة االيبارشية
 القمص يعقوب عوض + 
 القس بوال بالمون + 
 القس ارسانيوس برسوم+ 
 القس مارك باسيلى+ 

 :و كھنة كنيسة االنبا أنطونيوس و االنبا بوال 
 القمص شنودة منصور + 
 القس مكاريوس إبراھيم + 
 القس سولایر حنا + 
 القس يوسف فانوس + 
  القمص تادرس سمعان+ 
 

ات و  ري وكانت فرصة رائعة ان يلتقى األحباء من كل األجيال و ذك
دام و  وا خ ان م من ك ھ ن م وم ھ وب ل رح ق ف تاريخ الخدمة  بالكنيسة ت
م من  ھ ن خادمات أو أطفال أو شباب أو من شعب الكنيسة و اآلن م
اء  حوا آب كرس كاھنا أو يخدمون فى كنائس االيبارشية و منھم اصب

  .و أمھات و أطفالھم معھم
  .و كانت الصور الفوتوغرافية  تحكي و تعيد ذكريات لن تنسي أبدا

قى  NSWكما حضر السيد النائب توني عيسى عضو برلمان  و أل
رة ب ة .  كلمة مع دي ل سي عضو ب يف عي د ست ي ك حضر الس ذل وك

PARRAMATTA  ي دن ي عفت .  د.  وشاركت كاميرات أغابي س
  .شحاتة وفريق العمل احتفالنا

 
ذي  م ال ظي ع ومع ھذا الحضور ال
ذل  ب يفيض بالمحبة و العطاء و ال
رب و  لسنوات عديدة فى خدمة ال

رب يت ال ة ب سي .....  خدم ن م ن ل
 سحابة الشھود

رلس السادس +   ي القديس البابا ك
ة  الذي وضع أساس الكنيسة القبطي
ان  ن اھ ببالد المھجر و رسم اول ك

   ألستراليا 
القديس البابا شنودة الثالث الذى +  

ه  ت ري ب تأسست كنيستنا فى بداية ح
ام  ظ ت ة و ان اي رع ال ا ب دھ ھ ع و ت
الخدمة بھا و زارھا ثالث مرات 
و صلى بھا القداس االلھى و وضع حجر األساس للكنيسة الجديدة و 

  .دشن مذابحھا و ايقوناتھا و افتتح القاعة و صلى بھا
ق و +   ة الساب ام ع القديس الشھيد االنبا صموئيل أسقف الخدمات ال

  .الذى كان له الدور الكبير فى تأسيس كنائس المھجر
  المتنيح االنبا آغاثون مطران اإلسماعيلية السابق+ 
                  المتنيح ابونا القمص مينا نعمة هللا + 
 المتنيح ابونا القمص يوحنا ثابت+ 
                . المتنيح ابونا القمص اسحق بطرس+ 
 المتنيح ابونا القمص ارسانيوس سري+ 

ذه  وكان لھؤالء األحبار واالباء الموقرين تعب حقيقي فى تأسيس ھ
  .الخدمة المباركة و نحن دخلنا على تعبھم

وضمت سحابة الشھود عظماء كثيرين عملوا وبذلوا و ضحوا من 
جميعھم .  اجل ھذه الخدمة نعرف منھم القليل و لكن هللا يعرف الكثير

  .فى الفردوس يتعھدون ھذه الكرمة بالصالة و الشفاعة
  احتضنت الكنيسة اول شھيد ببالد المھجر الدكتور مكين مرقص+ 
 :خدام أمناء تركوا لنا مثاال و قدوة نذكر منھم كمثال + 
     أليكسي رافائيل و اإلدارة +      حنين سري والشموسية + 
 رمسيس أنيس و األيقونات + عبد النور سمعان وشجاعة  + 
  سامى عبد السيد ال يأس+    . إبراھيم شنودة و الخدمة+ 
 عبدهللا صبري و الترجمة+        . عوض جرس عطاء+ 
 نصيف سيداروس الھياكل+ التضحية      . مالك سالمة+ 
 نجيب يسى أمين خدمة+   . انطالق. جوزيف جريس+ 
 نخلة ميخائيل  شماس وخادم   +.  كمال بدوانى شماس كامل+ 
 .سامى قلدس العطاء+ كامل عقداوي تعمير         + 
 عياد رافائيل شماس كامل+ خدمة    .  إيھاب عبد الملك+ 
        . السماء. مينا نصرهللا+ جورج إبراھيم  والصليب   + 
            أبوة . ميشيل دميان+ التزام          . عزيز جبران+

   . شماس و خادم. نزية لطفى+           . قيادة  ديمترى فأم + 
 .         نبيه بولس+ صبحي يعقوب   +    صبري منصور خادم أمين+ 
 .اسرائيل ابادير+ ماجد حنا     +  صالح بولس   + 
 .              فوزية عوض هللا+  أم ماھر  +  . سميحة لطفى+ 
          فوزية جرجس +  نادية عطا +  . روجينة بشارة+ 
   أنصاف رزق  + فھيمة رافائيل +    . رتيبة سالمة+ 
   . نادية ايوب+   أوجيني حنا +    . فيوليت حنا+ 
 جورجيت فرج هللا +  . امل حنا+    . تريزا مليكة+ 

   تاسوني تھانى كامل . + كريستينا فھمي+ حكمت لوندي + 
  . إليزابيث طانيوس+ 

م  ي ويعوزنى الوقت ان أخبرت عن فؤاد يسطس و لطفى فيلبس و نع
راد  ميخائيل و ميالد تادرس و عبد السيد لوندى و رمسيس ذكى و م
اد  و فيليب سعيد و البير حنا و سمير بغداد و سعد غبريال و ذكى ج

...... الكريم و مسعد طانيوس و يوحنا و جورج و ميخائيل و توما و
 ...........و ايرينى قزمان و فايزة و منال و

م  ھ ائ ع أسم ي جم م و ال وآخرين وأخريات كثيرين ال يمكن حصرھ
رة من .  محفوظة فى سفر الحياة ة و مسي ق أنھا حقاً ملحمة حب حقي

 .جيل إلى جيل
  

ة عن كل /  والجدير بالذكر انه قد تم تكريم الدكتور ألفريد حنا ، نياب
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مجاالت خاصة إدارة  ة ال اف وال في ك ا ب ب األنبا أنطونيوس واألن

ور ت دك جاوزت / الكنيسة والتي كان يعمل بھا ال دة ت م ا ل ن د ح ري ف ال
 ً  .الثالثون عاما

 
عب  دا ت سى أب ن الرب يعوض كل من تعب فى ھذه الخدمة فھو ال ي

 .المحبة
 القمص تادرس سمعان
 وكيل عام اإليبارشية

 المنارة 

جريدة شھرية تعبر عن االقباط االستراليين 
 بإيبارشية سيدني وتوابعھا 

 
 لجنة التحرير والتصميم 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 
 بأشراف القس يوسف فانوس 

 
 سكرتارية الجريدة واالعالنات 

  ٠٤١٣٥٣١٧٦١ليلي حنا  
  ٠٢٩٥٩٤٥٩٤٣فاكس 

 
 للمراسالت 

PO Box 171 Bexley NSW 2207  
editor@elmanara.org.au 

advertising@elmanara.org.au 
 

 الموقع االلكتروني
www.elmanara.org.au  

 
يس  ن ول ر ع ب ع ورة ال ت ش ن م االت ال ق م ال

ة ارشي ب اشر أو االي ن ة .  بالضرورة رأى ال دق
ة  ي ول االت مسئ ق م ال شورة ب ن م المعلومات ال

االت .  الكاتب ق م حق في رفض ال دة ال جري لل
ن أصحاب  الجارحة أو التي تشعل الخالفات بي

 . اآلراء المتباينة 



   ٢٠١٣ أغسطس  ٤

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

٤ ٤ 

 صفحات مع المصريين
 وداد مينا ألياس: الصحفية
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 ..حفظ هللا ارض مصر
اضت  ن وف لوال الماليين التى تدفقت على الميادي

د مرسى  بھا الشوارع وھى تھدر مطالبة باسقاط محم
دء االصالح  وشرعيته والنھوض بمصر من التردى وب

صادى حة .. السياسى واالقت مسل ا ال ن وات دخلت ق ا ت م
ه  ل ب ق حاضره ومست ة ل اي ا وحم ھ ب الباسلة وفاًء لشع

 .ودرساً بل سحقاً لكل من يعتدى على ارادته
 ا من خالل ھ ل تحية لحركة تمرد التى حركت مصرك

اب  د ان الشب استمارة كان لھا قوة السحر والتى تؤك
المصرى قادر على تنفيذ كل تطلعاته نحو غد افضل 

 .اساسه العيش والحرية والعدالة االجتماعية
 ى ت إن ميدان التحرير واالتحادية وباقى المحافظات ال

اء  ازدحمت بالماليين من الشباب والفتيات تنادى بانھ
ة خالف اعة وال جم مرشد وال ادة مصر .  حكم ال واع

 .للمصريين
 حة مسل وات ال ق التقدير لكل ضابط وعسكرى من ال

مر  ل شئ ي وا ك ل والشرطة الذين حموا مصر وجع
 .بسالم

 إن ما قام به الفريق اول عبد الفتاح السيسى والقوات
ظل  مصرى سي المسلحة من اجل مصر والشعب ال
ة وسوف  ل مصرى ومصري وراً فى اذھان ك محف
خ  اري نحكيه ألوالدنا ألن ما حدث درس مشرف فى الت
م  وان شعب مصر كما ھو دائماً قدوة لكل شعوب العال
م  دي مؤكداً ان التاريخ االنسانى صناعة مصرية من ق

 .الزمان
  بعض االخر البعض وصفھا بثورة مصر الثانية وال

ا  ھ انھا يوم االستقالل بينما رات الصحف االمريكية ان
ات ..  ولكن.  انقالب عسكرى ي مسم فت ال ل ا اخت مھم

ة يفالواقع ان المصري ي م ورة سل ث م ب ال ع ن ابھروا ال
نيس( رائعة بتجمعھا الھائل ودخلت موسوعة  ) جي
 .لالرقام القياسية باعتبارھا اكبر حشد بشرى

 اعة او انھا ثورة لم تطيح فقط بنظام سياسى او جم
فكر ايدولوجى ولكنھا اطاحت بمخططات شريرة بداية 
دم  ھ ة ت من حكم ديكتاتورى عنيف الى فتاوى مخجل

 .كرامة االنسان
عام واحد فقط وبارادة وكرامة شعب ..  بعد عام واحد

م االخوان ه .  مصر سقط حك د ان فشل ؤك م ومن ال
اقى االوطان  ى ب الذريع فى مصر سوف ينعكس عل
ر  ق ف جھل وال التى شوه تاريخھا ووضع بصمات ال
ان  اكست والتخلف على مستقبلھا كما ھو الحال فى ب

 .وافغانستان وايران والسودان وغيرھا
مصر العامرة بابنائھا الشرفاء تردد مؤخراً اسم ..  من اجل البناء

اء مصر وھى  رجل االعمال محمد االمين بالدعوة لصندوق بن
عت حرب  فكرة رائعة ذكرتنى بالرأسماليين الوطنيين امثال طل

نك مصر( باشا الذى اسس اول بنك وطنى  ة )  ب ل ح م وأسس ال
ا  اش ود ب ج وعب سي الكبرى القلعة الصناعية الكبرى لصناعة الن
الذى حول عدد من بواخره التجارية الى سفن حربية  فى حرب 

ذى اھدى  ١٩٤٨ ة ال ل ي و رج ورجل الصناعة عبد اللطيف اب
 .١٩٥٢للمجھود الحربى عام  ٨١مصنع 

راره  ق ت وطن اس د ال ي ع وقطعاً سوف تنقشع السحب السوداء ويست
طة  خري ود مصر ل ليعود المستثمرون المصريون واالجانب وتع

 .السياحة العالمية
 كى ال ننسى 

اعة  جم ددة ل ع ت م يجب ان ال ننسى التاريخ االسود واالغتياالت ال
 ١٩١٠بداية باغتيال بطرس بطرس باشا غالى . االخوان المسلمين

ا  اش ان  ١٩٤٥ومروراً بقتل احمد ماھر ب م ن عث ي م ام  ١٩٤٦ث
ى  راش ق ن ى ال م ھ ود ف م ح ى  ١٩٤٨وم م زك ي ل واء س ل وال

اف . ١٩٤٨ ن ئ ت ومحاوالت  ١٩٤٩والخازندار وكيل محكمة االس
ل  ت م ق ة ث ي اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر اشھرھا حادثة المنش

اف  يس  ١٩٧٧محمد حسين الذھبى وزير االوق رئ ال ال ي ت م اغ ث

ادات  ور  ١٩٨١الس ت دك ل ال ت ودة وق رج ف ف
ذه  ل ھ ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ وبجانب قت

ة  ادي ي ق ات ال خصي ى ..  الش خ ف اري ت ر ال ذك ي
 ..صفحاته

 نسف االخوان بعض مساكن حارة اليھود –
 نسف االخوان محل شيكوريل وآريكو –
و وجانب من  – تدمير محالت بنزايون وجاتيني

 "القرائين"حارة اليھود 
 انفجار دار سينما مترو –
 انفجار شركة االعالنات الشرقية –

 
رج  ذى اف رة السادات ال ت وعلى الساحة العربية القريبة وخاصة ف
ن  ي اصري ن الع ال ت ھدف اق م االخوان ب ظي عن المسجونين من تن

ه م .  والشيوعيين الذين كانوا يبغضون ھ دت الخوان جري اد ل ل اع ب

ة )  الدعوة( ي اعات االسالم جم ذات التاثير الواسع وبدات تظھر ال
ون  فى الجامعات والمعاھد بدالً من اتحادات الطلبة وظھر المتطرف

 .بافكارھم
 

فرت  ى ك ت فى اول السبعينيات ظھرت جماعة التكفير والھجرة ال
ن  دي وھى ( المجتمع والحكام واجازت قتل االقباط والتعدى باسم ال

اسوأ )  المسئولة عن قتل الدكتور الذھبى ة ب ي وظھرت الفتنة الطائف
وُحرقت كنيسة .صورھا فى المجتمع المصرى والمعامالت اليومية

العذراء قصرية الريحان واحداث الكشح والزاوية الحمراء وكنيسة 
 .الخ... القديسين وسرقة محالت الذھب وخطف البنات االقباط و

ن  ١٩٨١اكتوبر  ٦حين قُتل السادات فى  شددي ت بيد االسالميين الم
ى .  الذين افرج عنھم وقويت شوكتھم ا عل ھ ت بض وق د قُ  ١٨٠وق

م فى  ھ ات م اك ح جرى م وان وتُ ل ح متھماً كانوا فى سجن طرة ب
م  ٣٠محكمةجنوب القاھرة والمسافة بينھم حوالى  ھ ل ق كيلومتر وتن

م  ھ ب ي اربعة سيارات نقل طول ھذا الطريق بذقونھم الطويلة وجالل
 .  البيضاء ال يكفون عن الھتاف

 يا ظواھرى يا عبود   جيش محمد سوف يعود
 

ا حسن  ان جماعة االخوان المسلمين التى استمر عملھا منذ اسسھ
وق االرض–  ١٩٢٨البنا عام  ارة تحت االرض .. تارة تعمل ف وت

ى-وتعددت القيادات ب ھضي دى-حسن ال ع-السن دي ب د ال ب د ... ع ب وع
الخوان اول  الرحمن السندى خاصة ارتبط اسمه بالنظام الخاص ل

 .منظمات العنف االسالمى السياسى
اط االحرار تحت  ١٩٤٥ومنذعام  كان معظم اعضاء ثورة الضب

م عامر-ارشاده ورئاسته وھم جمال عبد الناصر ي د -عبد الحك ال خ
اح . حسين الشافعى-كمال الدين حسين-محى الدين جن ذا ال ان ھ وك

جيش  اط الشرطة وال العسكرى للجماعة يتغلغل فى صف ضب
ا  م ي اد ف والجامعات والحرفيين والطالب بھدف اعداد القادة والجھ

 .بعد
ذى وضع )  سيد قطب( ثم ظھرت شخصية  • الداعية االسالمى ال

ر )  فى ظالل القران( الجھاد راساً لالسالم وكتابه  ي ب كان له تاثير ك
 .فى العنف االسالمى

وصول  ا فى ال ھ داف طوال ھذه السنوات والجماعة تقترب من اھ
اط ..  للحكم معتمدة على التاييد الشعبى ورة الضب ولكن بعد نجاح ث

اصر )  االخ( رأوا ان .  ١٩٥٢يوليو  ٢٣االحرار فى  جمال عبد الن
ن ن حسي دي ال ال م عى وك ا ..  تنكر لھم ھو وحسين الشاف ن ومن ھ

ى  ت اصر وال ن د ال ب جاءت حادثة المنشية ومحاولة اغتيال جمال ع
 .فشلت ونتج عنھا سجن وقتل االالف من االخوان المسلمين

اعات  جم من حضن االخوان المسلمين فى مصر خرجت جميع ال
بوكو حرام-الطالبان-القاعدة-حماس-حزب هللا. االسالمية فى العالم

ل . الشباب وغيرھم- م ب ھ غرض االرھاب فى اوطان قط ل ليس ف
ارة فى  ج ت رجى ال ار ب ي ھ تصديره للعالم ايضاً كما حدث فى ان

د-نيويورك ن ھ اى ال ب وم ل فى   -وتفجير الفندق فى ب ت ق رار ال ك وت
وسطن  ة ب والي انجلترا وآخرھا التفجير فى الماراثون الرياضى ب

 .االمريكية
 

 حالق الجيش وذقون الجماعة
يس  رئ داً من ال ريب ج ق كنت اقرأ فى مذكرات الدكتور النشار ال

 ..الراحل جمال عبد الناصر
ا )  جماعة دينية نغض الطرف عن ذكرھا(  اھ ح ا ول ھ جاءت بازيائ

ورة  الكثيفة لاللتقاء مع جمال عبد الناصر فى مبنى مجلس قيادة الث
ة  ادئ اقشة ھ ن م بالجزيرة واستدعانى لحضور االجتماع ودارت ال

حول الثورة وتوجھاتھا واساليبھا واھدافھا لتغيير الواقع الموروث 
 ..وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب

م )  الجماعة( فاذا بزعامات تلك  ظل ال تعرج فى حديثھا الى التنديد ب
ة من  ث دي دة وح والمظالم التى وقعت على ابنائھا خالل فترات بعي
ورة  ث د ال التاريخ المصرى وانھا ترجو االنصاف والعدالة فى عھ

ه ان ..  وعندئذ التزم عبد الناصر بالصمت ن ي واشار لى بطرف ع
ة إذ  ي وطن التزم الصمت كذلك رغم ان الحديث استفز مشاعرى ال
دة  وح سم ال كانت مطالبھم تندرج تحت محازير الفتنة الطائفية وتق

ى عاشت ت ة ال ي ن وط اً   ال ان ا وضم ھ ن ً الم ا اس مصر وظلت اس
 .الستقرارھا وسالحھا القوى فى دحر اعدائھا

ارات  استمر عبد الناصر فى ھدؤه وال تبدو على مالمحه سوى إم
ب ى   -المودة والترحي أنت ال اعة اطم جم دو ان زعامات ال ب وي
حيث بادروا بتقديم مذكرة مكتوبة مسبقاً وراح ..  استجابته لمطالبھم

د  يقرأ سطورھا بنفس الھدؤ كما ھى عادته فى ضبط االعصاب عن
ة :  الشدائد ثم رفع راسه وقال ي ن دي ون ال تعلمون يا اخوانى إن الشئ

اح  جن د ال ائ ورة ق من اختصاص اخى وزميلى فى مجلس قيادة الث
ل .. جمال سالم ب ا ق ھ سوف ارسل اليه مذكرة الجماعة االن لدراست

ة  رف غ مناقشتھا فى اول اجتماع وعليكم االن التوجه الى لقائه فى ال
م ..  المجاورة لشرح مطالبكم ل خاص ان يس ثم طلب من حارسه ال
ه فى ..  المذكرة الى جمال سالم اذن ت ون يس ف ي ل بل ورفع سماعة الت
 .لقاء زعامات الجماعة

 ً ا ودع ال..  صافح عبد الناصر الضيوف م ً وق ا جر غاضب ف م ان : ث
ورة  ث زال ال تصور المذكرة تطالب بامتيازات خاصة فى وقت ال ت

ماذا عساى ان ..  مھددة بالعدوان واالحتالل الجاثم فى منطقة القنال
 افعل معھم؟

ى ول ق ادرت ب طرد :  ب ل ال حوار ب ون ال حق م ال يست ھ احسب ان
 .واالعتقال

 .دعنى افكر وتصحيح جرمھم الوطنى بھدؤ: قال عبد الناصر
م فى  • ال ال س لم تمض سوى دقائق حتى التقت الجماعة مع جم

د . مكتبه ب وعب غضب ع ذى است ر ال ي ث وبعدھا وصلنا الخبر الم
 .الناصر وجعله يضحك من االعماق

قرا جمال سالم المذكرة باھتمام بالغ لعدة مرات وبدالً من النقاش  •
ورة وھو عسكرى تحت ..  حولھا ث ادة ال ي طلب حالق مجلس ق

حى  ة لُ ون( التجنيد فلما حضر الى مكتبه امره بحالق اعضاء )  ذق
 .الجماعة فوراً وبدون ابطاء

والنھم يعرفون ما يُروى عن جموح جمال سالم وتھوره انصاعوا 
ورة ..  جميعاً لالمر الصادر للحالق ث ادة ال ي ى ق ن ب وخرجوا من م

ه شعر  ل يجرون ذيول الخيبة والفشل وبيد كل منھم مظروف بداخ
 .ذقونھم

ذا  • ك ع وھ فال الثورة اعلنت الخبر وال قيادة الجماعة الدينية بالطب
ع ( ُودت الفتنة فى مھدھا او كما يقول المثل الشعبى  ي جم فى ال وك

 ).ماجور على الخبر
 

دة  ي ع ب ا وال ھ ن ة م تنقلنا بين صفحات المصريين القريب
خارج  داخل وال اء مصر فى ال ن وحالياً نعيش نحن اب
ونعيش اياماً فاصلة قاطعة شاھدين التطور االعجازى 
الخطير والوعى الذى جعل مصر تھب يداً واحدة بفضل 

 .الشباب الذى يصر على التغيير من اجل غد افضل
د اساسه  – ور جدي دست ً ل ا ھذا الشباب سيكون حارس

 .كرامة المصرى وديمقراطية الشعب واھم شروطه
ن  – ي مصري ل ال ك اء ل م ت حق المواطنة ھو اساس االن

 .اقباطاً ومسلمين
ن  – ي واطن م ات ال ئ ع ف ي الدستور الذى يساوى بين جم

 ويكفل حرية العقيدة بدون قيود
 المصلحة العامة الستقرار الوطن اساس التشريع –
نظام حكم مدنى يستمد شرعيته من الدستور ويسعى  –

زام  ت رام واالل الى تطبيق العدل من خالل القانون واالحت
 بميثاق حقوق االنسان

 حماكى هللا يا مصر
 

 المراجع 
ارف   -مصر ما قبل الثورة لمحمد التابعى .١ ع م اھرة دار ال ق ال

١٩٨٥ 
ة -االسالم السياسى من حركة اصالح الى جماعات عنف .٢ ال ھ

 الھيئة العامة للكتاب-مصطفى
 دار الشروق -ليوسف الشريف فى بر مصر مما حدث .٣
 

 حركة تمرد بتجمعھا الھائل دخلت موسوعة جينيس 
 مصر للمصريين اقباط ومسلمين وھالل مع صليب

 سقوط حكم االخوان فى مصر بداية لنھايته
ة  واطن م مستقبل مصر فى دستور يحمل الكرامة وال

 والديمقراطية



 ش ١٧٢٩أبيب   ٢٨ اخبار االقباط

 ٥ ٥ جريده شھريه تصدرھا الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 

  جون كرياقوس:  بقلم وريشة
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ذا  ة، إذ ھ ي ول نبدأ صيام القديسة العذراء مريم والدة اإلله والدائمة البت
الصيام محبب لقلب األقباط بل وينتظره الكثيرين بفرح وابتھاج نظرا 
خر  ا ف ھ ا أن م ة ،ك لشفاعتھا لنا والتى ليس لھا مثيل، فھى أمنا الحنون
ا  ھى األم  جنسنا بل والملكة والتى جلست عن يمين الملك ، أنھا لحق
ة واألتضاع  رحم ا ھى أم ال ق ا ح ھ ة ألن م رحي الطاھرة المعينة وال
ور  ن م ، أم ال ع ن والخالص أمام عرش األله فھى المنعم عليھا بكل ال
والمختارة من هللا عن دون نساء العالم ، ومھما حاولت أن أصفھا من 
وجب  مست حق ال در وال ق فضائل فال يستطيع أى إنسان أن يعطيھا ال

ول ..  تقديمه لھا  ق ت ولھذا ترفعھا كنيستنا فوق مرتبة رؤساء المالئكة ف
حان ح واألل ي اب س ت م، : "  عنھا فى ال ي وق الشاروب م ف ري ام وت ي عل
 .."                            وسموت يامريم فوق السارافيم

 
ففى القرن الثانى عشر يأتي ذكر   : لمحة تاريخية حول صيام العذراء 

صوم العذراء في مصر صراحة ألول مرة ولمدةثالثة أسابيع ، ولكنه 
اب .  صوم كان قاصراً على العذارى في البداية ت رأه في ك ق وھو ما ن

ود  ن مسع  ١٢٠٩( الشيخ المؤتمن أبو المكارم سعد هللا بن جرجس ب
ول)  م حادى : " فيق ى ال مصر من أول مسرى إل ذارى ب ع صوم ال

كن في .  والعشرين منه ه ول ن ن م ويتلوه فصحھم في الثانى والعشري
ة  ن ك اس ، ول ن خالل نصف القرن بدأ ھذا الصوم يزداد شيوعاً بين ال

(فيذكر ابن العسال .  كان باألكثر قاصراً على المتنسكين والراھبات 
ول "  المجموع الصفوى" في كتابة )  م ١٢٦٠ ق ي ذا الصوم ف " عن ھ

صوم السيدة العذراء، وأكثر ما يصومه المتنسكون والراھبات، وأوله 
ع )  أى فطره( أول مسرى وعيد السيدة فصحه  راب ومع حلول القرن ال

عشر نجد أن ھذا الصوم قد صار شائعاً بين الناس كلھم، ألن ابن كبر 
مصباح الظلمة فى " في الباب الثامن عشر من كتابه الھام )  م١٣٢٤( 

ه حذف "  إيضاح الخدمة ن ك عسال ،ول ن ال ينقل ما سبق ذكره عن اب
ات " عبارة  ب راھ سكون وال ن وأيضا ذكرت "  وأكثر ما يصومه المت

ا  ھ ن ذكر م رة ن حي ال ه ب ات دي كثير من المراجع عن صوم العذراء وب
ا  ام ا ھ اب ت ة وضع ك الشباشتى وھو مصرى عاش فى الدولة الفاطمي
وھو الديارات وكان يشغل امين خزانة كتب العزيز الفاطمى وفى ھذا 
دة  الكتاب أرخ الى كثير من االديرة بالشام والعراق ومصر وتوجد ع

و .. نسخ مخطوطات لھذا العمل بدار الكتب والمتحف القبطى وأيضا أب
الفرج االصفھانى وذكر ذلك فى كتابه معجم البلدان وھو واضع ايضا 

الدى ي م اشر ال ع رن ال ق ك فى ال ل .. كتاب االغانى لالصفھانى وذل ب
ذى  طى وال ب ق ود ال وأيضا بعدھم الشيخ المؤتمن ابو المكارم بن مسع

م ، ويترسخ ھذا الصوم اكثر عندما كتب عنه العالم  ١٢٠٩توفى سنة 
ده فى  الصفى ابن العسال فى القرن الثالث عشر ، وأيضا يأتى من بع

ع عشر . القرن الرابع عشر القس ابن كبر  رن الساب ق وأيضا ففى ال
ر ..( كصوم اختيارى ١٦٠٢يقره البابا غبريال الثامن سنة  ذك وكما ي

ذارى  ع ام ال ظ ن ى ل دة األول رائ ذراء ھى ال ع أن ال فى ھذا الصدد ب
طلب  اة ل ي ح زاھدات فى ال ات ال ي ول ت ب وبالتالى  لنظام الراھبات ال

 )                                                                                                  النسك
الزال ... :بركة شھر مسرى والذى نصوم  فيه للقديسة مريم  وبھذا ف

اس  ن وب ال ل ى ق صوم السيدة العذراء حتى اليوم ھو أحب األصوام إل
قاطبة في الشرق المسيحى، الذى اختصته القديسة العذراء بظھوراتھا 
وذكس  الكثيرة المتعاقبة، ولھذا فصوم السيدة العذراء عند الروم األرث
ام  ھو أيضاً خمسة عشر يوماً كما في الكنيسة القبطية، وھو خمسة أي
روم . عند كل من السريان األرثوذكس واألرمن األرثوذكس أما عند ال

وم  ن ي ي ان ب ع ق ذان ي ل ة ال ع جم ا ال من شھر  ١٤،١الكاثوليك يوم
دة .  أغسطس  ي ط  صوم الس ب د أرت ويصومه الكلدان يوماً واحدا  وق

ار  ذك د ت ي العذراء بأحد أعيادھا الذي يعقب الصوم مباشرة ، وھو ع
ر .  أغسطس  ٢٢/  مسرى  ١٦صعود جسدھا إلى السماء في  وجدي

ك  بالذكر أن ھذا العيد سابقاً بزمن طويل للصوم الذي ألحق بھا بعد ذل
مجال .   بعدة قرون رصة ل انت ف والجدير بذكره أن صوم العذراء ك

ل  عظات ب ائس وأيضا ل ن ك ة ال ي ب ال النھضات الروحية وذلك فى غ
ارك  ب م ذا الصوم ال وقداسات يومية فى معظم الكنائس، وأيضا فى ھ
ل  ي ب ى س م عل ھ ن ن وم ديسي ق يوجد أيضا أعياد وأحتفاالت لبعض ال

ارجرجس :  المثال  ك فى   -فى ميت دمسيس_  نعيد للقديس م وذل
ر  ي ب ك ار ال ق ام ديس أب د ق ي ع النصف الثانى من أغسطس ، وأيضا ل

ات ام ... ولقديس  ماجرجس فى ديره بالزريق ة فى صي ل وال غراب ب
ل ث ديسات مشھورات م اد ق ي سة :  العذراء نجد أع ي ائ سة ب ي ق  ٨( ال

طة)  أغسطس ي ول ديسة ي ق ا)  أغسطس ١٢( وال ن اري ديسةم ق  ٢١( وال
ه ) .. أغسطس ي ل أيضا ف ف حت ذا الصوم ي اء ھ  ١٩فى (  وأيضا أثن

ار بشارة )  أغسطس  ١٣و فى ( بعيد التجلى ، بل )  أغسطس  ذك ھو ت
                                                                                                      .المالك جبرائيل للقديس يواقيم بميالد القديسة مريم

 
ور ن ذراء أم ال ع ال ا ب ائسن ا أن  :   األحتفال والتكريم الدائم فى كن م ك

كنيستنا القبطية تعطى للقديسة مريم  كثير من التكريم وخاصة أيضا 
ور، وأيضا من  ن ح ألم ال دائ فى شھر كيھك والذى فيه من تمجيد وم

 : الجديربذكره عن بعض اعياد الكنيسة ألم المخلص ومنھا
 )مسري ٧(عيد البشارة بميالدھا * 
 عيد ميالد العذراء * 
 )  كيھك ٣( عيد دخولھا الھيكل * 
 )  بشنس ٢٤(عيد مجيئھا الى مصر * 
 ) طوبة ٢١(عيد نياحة العذراء * 
 ) من كل شھر قبطى تذكارا لنياحتھا ٢١(العيد الشھرى للعذراء * 
ه صوم  ٢٢فى ( عيد صعود جسدھا للسماء *   ق ب ذى يس أغسطس ال

 ) العذراء
 ) .بؤونة ٢١فى  ) ( حالة الحديد(عيد معجزتھا * 

كل ... كما يعيد لھا لبناء أول كنيسة على أسمھا فى فيلبي وقد أضاف ل
وم (  عيد ظھورھا فى كنيستھا بالزيتون *  ھو , ھذه األعياد   ٢وھو ي
ر ) ... ١٩٦٨إبريل عام  ب كا يذكر أنه طوال شھلر كيھك بشھر ديسم

ر  ٧وحتى  اي ن الد–ي ي م د ال ي ة أم   -ع رام ك ح ل ي اب س ت ه ال ي ذكر ف ي
وفيما يذكر أن صوم العذراء لم يظھر فى قوانين الكنيسة ...  المخلص

ر  ه فى دي ن كن ألن الشعب سمع ع حتى القرن الحادى عشر ول
ة  العذارى بالحيرة بغداد حاليا وبالرغم من ان دير العذارى صام ثالث
ن  وعي ع واسب ي اب ايام فقط فقد تراوح صيامه فى مصر بين ثالثة اس
ام  ه صي ذكر ان حتى استقر على ما ھو عليه االن وبعض المراجع ت
ه  ارسة صوم اختيارى ولكن حب الشعب للعذراء وحرصه على مم
ع  واق ى ال ل ه ع س ف رض ن ة وف ي ب ع ة ش ارس م م ى ك م ن ه ي ل ع ج

ن فى . الكنسى  ري ي ث ،وخاصة وأن أم النور كانت ومازالت تظھر للك
ة  ل ائ ع كثير من بالد العالم، أال أن مصر التى باركتھا بزيارتھا مع ال
ك  المقدسة فلھذا أعطت لمصر جانب كبير من البركات واألھمية وذل

ود  ا   –بظھورھا المتكرر فيھا وأمام آالف من الشھ ورھ ك كظھ وذل
ام ون ع ت زي ال ا ب ھ ت س ي ن ك ة   ١٩٦٨ب ديس ق ة ال س ي ن ك ا ب وأيض

ر من   -١٩٨٦بشبرا عام"ببادبلو"دميانة ي ث ك وما أرتبط فى ظھورھا ب
م او  ھ ت ان ى اختالف دي المعجزات ولھذا أحبھا المصريين جميعا عل
جنسھم او عمرھم حبا جما و أعطوھا مكانة عالية ،بل وما يالحظ أن 
اكثر اسم يطلق على الفتيات فى مصر مريم مع التنوعيات على االسم 

م   –ماريان   –مريام   –مارينا   –ماريا (   ري ة )  مي ب ر نس ث ا أك م ،ورب
ر  ي ث ذراء ، وك ع نذور ينذرھا المصريين طلبا لحل مشاكلھم للسيدة ال
ة  ل ائ ع ذ دخول ال ن من كنائس مصر تسمى باسم كنيسة العذراء ، وم
ة  ل اكن فى مصر فى رح دة ام ى ع ا عل المقدسة مصر ومرورھ
استغرقت اكثر من ثالثة سنوات ، أرتبطت ھذه االماكن بالعذراء مثل 
ا ،  ل بسط ا ، عذراء ت عذراء الفارما فى شمال سيناء ، عذراء سخ
سمنود ، مسطرد ، الزيتون ، عين شمس ، المعادى وادى النطرون ، 

بطت ....  سمالوط ، المحرق  ى ارت ت د ال وال م ذا بخالف ال خ ، ھ ال
ح أى .       بالعذراء  ل م ه وال وفى حب العذراء فالبعض يصومه بالمي

ل،  دون اك ه ب ي بدون  زيت ايضا ،وبعض الرھبان يطوون عدة ايام ف
دة  ة واح قط طق غروب ف والبعض يندره للغروب، اى يأكلون عند ال
رام واضح  زة وأحت ع م م ري ،وكما نجد أن األسالم يعطى للقديسة م

ة ومن (   ي ح وقد شاھدت فيديو حديث ألحدى الفنانات وھى غير مسي
ذراء  ع المشھورين فى مصر وھى تؤكد على حبھا وايمانھا بشفاعة ال

 ).                           ومؤكدة أن صورھا فى حقيبتھا وعلى جدران منزلھا
  

ونظرا لكثرتھا أذكر  : شفاعة ومعجزات أم النورتفوق العقل البشرى
ة  ان خالف عت فى زم ة وق ي ق ي ق ح معجزة قديمة وتاريخية احداثھا ال
م  ھارون الرشيد وإذ كان حينذاك والى ظالم اضطھد المسيحين وأذاقھ

ان .  ألوان العذاب، وأمر بھدم الكنائس فأرسل قوادا من أعوانه لكل مك
سة فى  ي ن دم كل ك ھ ارون ب ة ھ ف ي ل خ ، ومعھم أوامر مشددة من ال
ى  د ألخرى حت ل ون من ب ل ق ت ن طريقھم، واستمروا على ھذا الحال ي
دة  ي ى أسم الس سة عل ي ن ا ك ھ ان ب ب، وك ري وصلوا مدينة تسمى أت
اة  ش غ ام، وم رخ العذراء، وكانت مبنية بناء فاخرا، وبھا أعمدة من ال

سة   -بالذھب ي ن ك ى دخل ال م حت وما أن شعر كاھن الكنيسة بوصولھ
ة  وصلى صالة حارة بدموع، وطلب من السيدة العذراء صاحبة البيع

ى .  أن تعينه فى تلك الساعة الرھيبة ه ال ى ب ر وأت ثم خرج الى األمي
دة  ي ة الس ون ق ائس وذھب، وأراه أيضا أي ف الكنيسة وأراه فيھا من ن

ة العذراء  ف ي ل خ أمر ال ك ب ي ى أت وقال لألمير، أمھلنى ثالثة أيام حت
ان الخليفة : الرشيد باعفاء ھذه البيعة من الھدم، فضحك األمير قائال

ول أنت  فى بغداد ، وبيننا وبينه سفر ال يقل عن شھرين، ق كيف ت ف
ى .  انك تأتى منه بأمر بعد ثالثة أيام؟ھذا ليس بمعقول اھن أن ك فقال ال

د من  ع ة أب ف ي ل بكل تأكيد سأحصل على ھذا األمر، حتى ولو كان الخ
عك، وأخرج  ھذا،وأنى فى ھذه األيام ملزم بنفقات اقامتك أنت ومن م

وبعد الحاح شديد رضى .  دينار وسلمھا لألمير ٣٠٠الكاھن من جيبه 
د :  األمير أن يمھل الكاھن ھذه الثالث أيام قائال له  ه الب ا أن أعلم تمام

م .  أن تھدم ھذه الكنيسة بعد ثالثة أيام فأجاب الكاھن  ان لى أمل عظي
ادرة أن  اس ق ي ت فى أن السيدة العذراء التى حلت الحديد وخلصت م

ى تمنع عنا تھديدك ھذا، وھى تحامى عن بيعتھا،  اھن ال ك ثم ھرع ال
ال ائ حرارة ق ى ب :" حيث أيقونة السيدة العذراء وجثا أمامھا، وصل

ا، وان  ن غيثينا أيتھا العذراء الطاھرة وال تجعلى أعداءنا يشمتون في
ك .  كنا قد أخطأنا فسامحينا ي ل عل ي ق ث عبء ال ذا ال ا ھ واننا قد ألقين

ة، .  فاسألى ابنك عنا م ظي ع ك ال وت ه ق فھذا ھو الوقت الذى تظھر في
فأسرعى ياسيدتى لنجدتنا حتى ال تھدم بيعتك، وكيف يمكن أن نصير 

اأم هللا ى،   -" عارا بين البشر وأنت معنا ي اھن يصل ك ذا أخذ ال ك وھ
ودموعه تسيل على وجنتيه، وھو لم يذق طعاما حتى خارت قواه من 

ت اب ث ه ال طقت .  الجوع، وھو مازال متمسكا بايمانه ورجائ ذ ن ئ ن ي ح
وا :  السيدة العذراء من األيقونة قائلة أنا العذراء المعينة لكم، ال تخاف

ه األمر  ي أت بت وسوف ي ا طل ل م من تھديد األمير فقد عملت لك ك
وفى أثناء صالة .  بالعفو عن ھذه البيعة من رئيسه األعلى فى الحال

ورا  رى ن ه ي اذا ب داد، ف غ ا فى ب الكاھن وكان ليال، كان الخليفة نائم
ه  دة االل ذراء وال ع رأى ال دا ف ع رت ه م وم ساطعا الھيا فاستيقظ من ن
ه الت ل : القدير، فاضطرب لساعته وفزع جدا من منظرھا المھوب فق

ك، أنا مريم أم يسوع الذى فعلت معه كل ھذه الشرور،  ل ي رت ح ودب
ح  ك أصب ب ال، وبسب ب ادىء ال ام ھ وأمرت بھدم الكنائس، فكيف تن

ذى المسيحيون فى كل مكان فى أشقى حال؟  ه ال ذراء أم االل ع ا ال أن
ك، واخش هللا  ال بارادته أعطاك ھذا السلطان ، فارجع وتب عن أعم
ى  رة حت ي ث واال سيكون لك عذاب أليم، وتقاسى شدائد مرة، وأتعابا ك

ا :  فارتجف الخليفة قائال.  تشتھى موتك عن حياتك ه ي ن دي ري ا ت كل م
كتب حاال :  فقالت .  موالتى أفعله لك، وال تؤذيننى ياسيدتى أريد أن ت

ريب  مرسوما بخط يدك وتختمه بخاتمك وترسله ألعوانك الذين فى أت
ى  داء عل ت ائس واالع ن ك خريب ال م من ت ھ ع ن م وم، وي ي ليصلھم ال

مكن ال :  فقال لھا الخليفة.  المسيحين ذا ال ي ان ھ وكيف يصل اليوم ف
عون هللا سوف يصل :  فأجابته.  بالبحر وال بالبر أكتب المرسوم، وب

فى يد األمير قبل أن يقوم من نومه، فارتعد الخليفة من ھذا السلطان 
ب ري "   : الذى تكلمت به، وكتب بيده مرسوما الى األمير الذى فى أت

أسرعوا  مرسوم ف ذا ال دى ھ ي د أكتب ب ي رش ارون ال ة ھ أنا الخليف
ادروا  م وب ائسھ ن دم ك بالحضور حاال وال تتعرضوا للمسيحيين فى ھ

ك".  بسرعة الى د ذل ع . ثم ختم الخطاب وبھت متحيرا ماذا سيحدث ب
م  واذا بطائر له منقار أتى ، وخطف الخطاب من يده وطار بسرعة ث

ة ، اختفت العذراء من أمامه ن دي وبعد برھة وجيزة كان الطائر فى م
ح . أتريب وجاء حيث كان األمير جالسا ورمى الخطاب عليه وطار فت

ره بضرورة .  األمير الخطاب وھو مذھول أم د ي ي رش ه من ال واذا ب
م، .  العودة فى الحال ت خ قرأه مرة وأعاد قراءته، ثم أمعن النظر فى ال

ه  ن ك ر ، ول حي عجب وت ت د ، ف ي رش وفى خط الرسالة فاذا كله من ال
ه ال ل اذا :  ارتاب، فأرسل الى الكاھن فحضر بسرعة وق ى م رن اخب

و  ف ع ذا ال ھ ك ب ى ل عجيب وأت ذا الخالص ال فعلت، ومن خلصك ھ
ا اج ھ ان :  الشامل؟ حينئذ أجابه الكاھن بملء االيمان، وبقلب مملوء ابت

ى  ت ه ال ھذا ليس عمل انسان منظور ، بل أنه فعل أم النور والدة االل
ل ق ل ث اھن   . تسھل لنا كل طريق، وتحمل عنا ك ك ه ال ي ل م قص ع ث

ح،  صالته واستجابتھا من األيقونة، فبھت األمير وآمن بالسيد المسي
ه  كى تسمع ل ودخل الى الكنيسة وقبل أيقونة العذراء وتضرع اليھا ل

ى .  ھو أيضا وتحرسه فى سفره ت ار ال ن ة دي ائ م ث ل ث ثم أخرج األمير ال
ار ذك . أعطاھا له الكاھن وردھا له، وأعطاه عليھا مئة دينار أخرى كت

ة  ف ي ل خ ل ال اب داد حيث ق ثم قام مسرعا وترك الكنائس وذھب الى بغ
ا :  وبعد تبادل السالم سأل األمير فورا.  فوجده متحيرا ن أت ا ج والن يا م

ةمنك رسالة فھل ھذا صحيح أم تزوير؟  ف ة :  قال له الخلي رسال ان ال
ل .  منى، ولكن أعلمنى سريعا عما جرى ة ك فقص األمير على الخليف

ر ائ ط خطاب وال اھن وال ام .  ما رآه فى مدينة أتريب ، وقصة الك ق ف
ى اسم :  الخليفة فى الحال وقال  ن عل ي سوف نبنى كنيسة للمسيحي

ى من  صن خل ى وت ات ي ى فى ح السيدة العذراء أم النور لتكون عون
، وتكون ھذه الكنيسة أفخر من سائر المعابد التى الشرور المحيطة بى
وفعال ابتدأوا باجتھاد فى بناء الكنيسة ووضعوا بھا .  رأيناھا فى حياتنا

ون .  نفائس كثيرة وأيضا أيقونة للسيدة العذراء حي وھناك اجتمع المسي
د ..  المشتتون ع اجتمع المسيحيون المضطھدون للصالة بفرح وتھليل ب

ن من  ي ف ائ أن كانوا فى زوايا األرض وكھوفھا ومغاورھا مختبئين خ
ذراء .  ھول ما وقع عليھم من عذاب ع دة ال وھكذا بفضل شفاعة السي

طلت مشورة  ب، وب ي ة الصل عت راي ف ة، وارت حي انتصرت المسي
 امين. شفاعتھا تكون معنا وتحرسنا جميعا . المعاندين
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  جون كرياقوس: عرض من 
 

حبس : وكالة أنباء الشرق األوسط
يوما التھامه بالتخابر  ١٥مرسي 

 واقتحام السجون" حماس"مع 
رئيس أ ى ال دة إل تضمنت الئحة االتھامات المسن

ال :  السابق الھجوم على المنشآت الشرطية وإشع
 النيران عمدا في سجن وادي النطرون 

يق  حق ت اضي ال ر ق أصدر المستشار حسن سمي
رارا  اھرة، ق ق اف ال ن ئ ة است المنتدب من محكم

دة  م  ١٥بحبس الرئيس السابق محمد مرسي ل
ا  ھ جري يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي ي
ة  األدل ه ب ت واجھ معه، بعد أن قام باستجوابه وم
ا  ھ ب ك ي ارت ت وتوجيه االتھامات له في الجرائم ال

دة ..  وآخرون مسن امات ال ھ وتضمنت الئحة االت
ة :  إلى محمد مرسي ر مع حرك اب خ ت السعي وال

حماس للقيام بأعمال عدائية في البالد، والھجوم 
ود  جن اط وال ة، والضب شآت الشرطي ن م على ال
ا  ھ ي ان ب خريب م ة وت واقتحام السجون المصري
طرون،  ن وإشعال النيران عمدا في سجن وادي ال
ا  ه شخصي وتمكين السجناء من الھرب، وھروب
خاصة  من السجن، وإتالف الدفاتر والسجالت ال
خريب  ام أقسام الشرطة وت ح ت بالسجون، واق
اء  ن ل بعض السج المباني العامة واألمالك، وقت
دا مع سبق اإلصرار،  ود عم جن اط وال والضب

اضي .  واختطاف بعض الضباط والجنود وكلف ق
ة بسؤال بعض الشھود  ام ع ة ال التحقيق النياب
ون  ان نص ق ه ب ة ل ول خ م ة ال ط ل س ل اال ل م إع

 اإلجراءات الجنائية 
 

******* 

.. الكونجرس يفضح ممارسات أوباما بمصر
 ٣٠نائب جمھورى يعرض صورا لثورة 

يونيه تكشف عداء    المصريين لإلدارة 
: ويؤكد.. األمريكية بسبب دعم اإلخوان

المصريون خرجوا 
بالماليين فى ثورة 

 لرفض الدولة المتطرفة 
للمرة األولى ناقش   

الكونجرس األمريكى، 
يونيو التى أنھت حكم الرئيس  ٣٠تداعيات ثورة 

لوى "المعزول، محمد مرسى، لمصر، وعرض 
، عضو الكونجرس األمريكى، صورا "جوھمرت

للشعب المصرى الذى خرج للمطالبة برحيل 
الرئيس المعزول محمد مرسى، وإنھاء سيطرة 
جماعة اإلخوان المسلمين على مؤسسات 

وقام لوى جوھمرت، عضو الكونجرس ..  الدولة
األمريكى، خالل جلسة اليوم، بعرض صور 
مكبرة داخل جلسات الكونجرس للمتظاھرين فى 

مصر يحملون صور  الرئيس األمريكى أوباما   
باألحمر، وصور لكل مظاھر  Xوعليھا عالمة 

رفض أوباما، مؤكداً أن ھدفه من عرض الصور 
داخل الكونجرس فضح ممارسات أوباما داخل 

وأكد لوى جوھمرت، عضو الكونجرس ..مصر   
يونيو بمصر ليس  ٣٠األمريكى، أن ما حدث فى 

 ً ً عسكريا كما تصور بعض القنوات   -انقالبا
مشدداً على أن الشعب المصرى   -األمريكية

مسلمين ومسيحيين خرجوا جميعا للشوارع 
مصر أن تكون دولة   بالماليين ألنھم ال يريدون 

متطرفة، مشيراً إلى أنه حين يصنع المصريون 
الفتات باإلنجليزية تھاجم اإلدارة األمريكية، إذا 
فھم يرسلون رسالة للشعب األمريكى أنھم قالوا 

كلمتھم  وكشف عضو الكونجرس عن الحزب 
الجمھورى، أن اإلدارة األمريكية كانت تعلم من 
المخابرات أن فى حالة االنتخابات المبكرة سوف 
يحتل اإلخوان السلطة، ولكن اإلدارة ضغطت من 
أجل ھذا، مطالباً الواليات المتحدة أن يحترم رأى 

ً كما فعل الشعب الصينى   شعب  مصر  تماما
 والروسٮف       

 

******* 

بديع والبلتاجى : األمن الوطنى للنيابة  
والعريان وحجازى وعبد الماجد كانوا 

مسجلين من المضبوطين  ٧يجتمعون مع 
فى أحداث رمسيس داخل غرفة بمسجد 

 ١٠٠٠لـ ٥٠٠يدفعون لھم من .. رابعة
 جنيه فى اليوم لتنفيذ مخططاتھم

ه    م ذى تسل َكَشَف تقرير قطاع األمن الوطنى ال
ة، أن  ي ك ة األزب المستشار محمد حتة رئيس نياب
كال من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة 
اجى، وعصام  ت ل ب اإلخوان المسلمين، ومحمد ال
اجد،  م العريان وصفوت حجازى، وعاصم عبد ال

ا  ٧كانوا يجتمعون مع  ّيً ائ ن من بين المسجلين ج
وجاء ..  داخل غرفة ُملحقة بمسجد رابعة العدوية

ن  ي م من ب ة، ھ ع فى التقرير أن المسجلين السب
ن الـ ي ھم ت ة  ٧٠الم ي ف ل ى خ ن عل وطي مضب ال

ى  ١٥اشتباكات رمسيس، والمحبوسين  يوما عل
ات  ر أن الشخصي ري ق ت د ال ة، وأك قضي ذمة ال
ن  ي ن ب د م ل واح ك ع ل دف ت ت ان ورة ك ذك م ال

ى  ٥٠٠المسجلين ما بين  ه فى  ١٠٠٠إل ي ن ج
ال الشغب  اليوم الواحد مقابل القيام ببعض أعم

 ..التى يتفقون على تنفيذھا
 

******* 

رئيس االتحاد المصري للغرف 
خطة سريعة للترويج السياحي :السياحية

 لمصر في األسواق المختلفة
ناشد رئيس االتحاد المصري للغرف السياحية   

إلھامي الزيات القوى السياسية المختلفة 
والمصريين جميعا بمساعدة الحكومة االنتقالية 

الحالية في القيام بالمھام الموكلة اليھا إلنقاذ 
االقتصاد المصري الذي عانى كثيرا فى 

السنوات الثالثة األخيرة وھو ما يعود على 
مصر بأكملھا بالمصلحة وليس على فصيل 

وقال الزيات،في حوارمع وكالة ..دون اآلخر
أنباء الشرق األوسط،إن المشكلة األبرز في 

قطاع السياحة األن ھي مشكلة السيولة 
،والتي تواجه اغلب العاملين في القطاع الخاص 
السياحي من أصحاب الشركات والفنادق ، حيث 

تعثرت تماما تلك الشركات والفنادق ووصل 
 .األمر لعدم القدرة على دفع المرتبات

 

******* 

ة السابق  دول از أمن ال : نائب رئيس جھ
ة  ي اب ات اإلرھ ي ل م ع ر من ال ي ب نتوقع عدد ك

 واستھداف المسيحيين
راً من  ً واف ا ب اط نصي نال األقب
ة  ي الم ارات اإلس ي ت غضب ال
ي  ة ف ادي ھ ج ات ال اع م ج وال
ش  ي ج زل ال ذ ع ن ر، م مص
د مرسي  الرئيس السابق محم

م  ٣في  يوليو الجاري، حيث ت
ا  ن ي م القس م ھ ن ي قتل وإصابة العشرات من ب
ى بعض  ل داء ع ت اء، واالع ن ي ي س م ف ي اروب ت
ازل  ن ظات، وحرق م اف ح ائس في عدة م ن ك ال
ع  ا دف م د مصر، م ي مواطنين مسيحيين في صع
ا  م ة، ك ي ن الكنيسة إلى تعليق جميع أنشطتھا الدي
ألغى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
رة  م ل ة ل وعي ه األسب ي، عظت تواضروس الثان
حذر  الثالثة على التوالي مطالباً األقباط بتوخي ال

ن ضد  ي ادي ففي تطور عزز تخوفات تصعيد الجھ
دن،  ن األقباط، أعد الجھادي المصري المقيم في ل

ً بـ ا ي معروف إعالم اعي، ال م " ھاني السب زعي
ھدف " جھاديي أوروبا  ٣٧، قائمة اغتياالت تست

شخصية سياسية وإعالمية في مصر، وذلك على 
ى  حرب عل ة وال ان ي خ ال م ب ھ ه ل ام ھ ة ات ي ف خل
م  ى رأسھ ة اإلسالم، وعل اإلسالم، وإسقاط دول
سي،  اح السي ت ف دال ب وزير الدفاع الفريق أول ع
ي، وشيخ األزھر  وبابا األقباط تواضروس الثان
اد  ح اق، أصدر ات طيب في السي اإلمام أحمد ال

أسست عقب " شباب ماسبيرو  ة ت طي ب حركة ق
وان " ٢٠١١ثورة يناير  ن ع ام، ب ل أي ب ً ق ا ان ي ، ب

زل "  ع ن ل شددي ت م األقباط يدفعون ثمن غضب ال
ورة " مرسي د ث ع ، حّذر فيه من توغل الطائفية ب
ون  ٣٠ دف ھ ن يست شددي ت م داً أن ال يونيو، مؤك

ورة  ث م في أحداث ال ھ ت اط بسبب مشارك األقب
م  ھ ات ك ل ت م ويرغمونھم على دفع فاتورتھا من م

 وأرواحھم     
 

******* 

البشير يتناسى اضطھاد األقباط فى السودان 
ويتحدث عن التعايش فى افطار رمضان 

  الذى نظمته الكنيسة المصرية 
نسف المشير  

عمر البشير 
موقفه من 
مسألة التعدد 

الديني والثقافي في السودان بنفسه بإشارته إلى 
التسامح الديني في السودان عقب إفطاره مع  
ً وصفه السابق  طئافة األقباط متناسيا

في وقت يتغرض فيه المسيحيون )  بالدغمسة (  
إلى انتھاكات واسعة ومتكررة لحقوقھم الدينية 
والوطنية، و أشاد المشير عمر البشير ، 
بالتعايش الديني والتسامح الذي يشھده 
ً فريداً ال  ً إلى أنه يمثل انموذجا السودان، منوھا

ودعا إلى مزيد من التعايش الديني .  مثيل له
مشيداً بدور الطائفة ,  لتحقيق المصالح المشتركة

القبطية في دعم قضايا السودان، مجدداً التزامه 
وأكد ..واحترامه للحقوق الدينية لغير المسلمين 

البشير لدى مخاطبته حفل اإلفطار الذى نظمته 
الطائفة القبطية بدار المكتبة القبطية بامدرمان، 
أن السودان يمثل بوتقة اإلنصھار بالنسبة 

نحن سعداء أن نشارك اخوتنا في “الفريقيا وقال 
الطائفة القبطية حفل إفطارھا السنوي، الذى 
درجت على اقامته كل عام، ويمثل لوحة من 
لوحات التعايش الديني الذى يشھده السودان 

وكان البشير قد نفى في .  ”ويمثل نموذجا فريدا
وجود تنوع ديني بعد انفصال  ٢٠١٠نھاية عام 

الجنوب، وأعلن في خطاب شھير بوالية 
في )  عھد الدغمسة(  القضارف انتھاء ما اسماه 

رفض واضح للتنوع الديني والثقافي الذي يميز 
السودان ، إال أن البشير تناسى دعوته تلك أمام 

موائد األقباط وعاد بعد ثالثة أعوام إلى تأكيد  
أن التعايش الموجود في السودان بمختلف 

 .  طوائفه ال مثيل له
 

******* 
السيسي أعظم قائد جيش في ": اإلندبندنت"

ليس من مصلحة ": الجارديان"و.. العالم
  واشنطن قطع المعونة العسكرية عن مصر

البريطانية أن إدارة "  الجارديان" ذكرت صحيفة  
الرئيس األمريكى باراك أوباما أبلغت الكونجرس 
بأنھا ستتجنب تصنيف ما حدث فى مصر حتى ال 

ة  ري ك س ع ة ال ون ع م ر ال أث ت ت
ان" وقالت .  األمريكية اردي " الج

ا " إن  طن إذا وصفت م واشن
الب  ق ه ان أن ى مصر ب حدث ف
ب  وج م ف ب وق ت رى س ك عس
ة  ون ع م ى ال ك ري وراألم ت دس ال

أزق،  م ذا ال بت ھ جن العسكرية األمريكية لذلك ت
ة  وم وأوضحت أن القانون األمريكى ال يلزم الحك

ونقلت عن أحد ". بتصنيف نظم الدول السياسية
ن  ي ي ك ر اسمه   –المسئولين األمري  -رفض ذك

ان " قوله إن  ا إذا ك د م حدي القانون ال يتطلب ت
: ، وأضاف" حدث فى مصر انقالب عسكري أم ال

د وأردفت "  دي ح ت ليس من مصلحتنا عمل ھذا ال
ه ول مصر : " الصحيفة على لسان المصدر ذاته ق

رة، ويجب أن  ي ب ة ك دولة لھا أھمية استراتيجي
اك ن ة األوضاع ھ دئ ھ ى ت ل عل م ع د ".".  ن وأك

ادى أى  ف حاول ت يت األبيض ي ب المصدر أن ال
ع  دف ات مع مصر ل الق ع ر فى ال وت مشاكل أو ت
عملية التحول الديمقراطى إلى األمام، فضالً عن 
ا،  ھ ل أن مصر ھى صمام األمان فى المنطقة بأكم

 على حد قول المسئول
ر :..  اإلندبندنت"  ي طاني الشھ ري ب قال الكاتب ال

يسك إن  اح " روبرت ف ت ف د ال ب ريق أول ع ف ال
السيسي، وزير الدفاع، ھو أعظم قائد جيش في 
كي األسبق دوايت  ري رئيس األم د ال ع العالم ب
د مرسي  آيزنھاور، وإن الرئيس المعزول محم

واتفق مع "  ھو أسوأ رئيس عربي على اإلطالق
ا  م ھ فيسك الروائي عالء األسواني خالل حوار ل

ال "  اإلندبندنت" نشرته صحيفة  ة، وق ي ان ط البري
ا " األسواني إن  ئ ل شي ع ف السيسي ال يمكن أن ي

الد ب ه ال ر ب ا يض ئ اط  ".خ
 

******* 

 حفل القنصلية المصرية بسيدنى
أقام السيد ايمن كامل 
قنصل عام جمھورية 
مصر العربية حفل 
بالقنصلية المصرية 
بسيدنى ، وذلك بمناسبة 

عاما على قيام  ٦١مرور 
...  ١٩٥٢يوليه ٢٣ثورة 

وفى كلمته أشاد السيد 
القنصل العام بثورة يوليه 
العظيمة ، وما قد يمر به 

الوطن من تحديات قوية ، ومؤكدا  بأن مصر 
ستظل دائما وأبدا رائدة وعظيمة، ألن مصر ھى 

 ..أم الدنيا
كما أشاد مندوب رئيس حكومة الوالية عن 
أھمية دور مصر الكبير وموقعھا الھام فى 

 .الشرق األوسط
 

******* 

ذكاء السيسي اذل : وول ستريت جورنال 
 أوباما 

: األمريكية"  وول ستريت جورنال"قالت صحيفة 
عاد فى "  عبد الفتاح السيسي"إن الفريق أول 

وحرمه من "  أوباما"وأذل "  عبد الناصر"ثوب 
أي مكاسب داخلية على األرض األمريكية، حيث 
إن متداولي األسھم في البورصات العالمية 
أصبحوا يدركون اليوم، أكثر من أي وقت مضي 

يصر على "  ناصر جديد"أنه قد أصبح في مصر 
عبد الفتاح "وأضافت الصحيفة أن .إذالل أوباما

يدرك أن اإلدارة األمريكية الحالية "  السيسي
باتت مكشوفة أمامه تماما، ولذا قرر أن يعمق 

بالضغط على أكثر ما يثير "  أوباما"من خسارة 
 . اھتمام المواطن األمريكي وھو االقتصاد

وأشارت الصحيفة إلى أن ما خسرته أمريكا 
وبسبب تصريحاته "  السيسي"صبيحة خطاب 

ودعوته يفوق حجم المعونة العسكرية األمريكية 
التى تقدمھا لمصر ببضع ماليين من الدوالرات، 

جاء صبيانيا بامتياز، "  أوباما"  لكن رد الفعل من
 ١٦حيث أوقف تسليم صفقة طائرات إف 

بصورة عقابية لم يؤيده فيھا الكونجرس الذي 
يتململ من تصرفات أوباما األخيرة، والتى كان 
من ضمنھا إصرار أوباما على إبقاء برامج 

 . التجسس على األمريكان

٦ 
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فبينما . منذ بدء الخليقة تعامل هللا مع عصيان البشرية

ل  ث ة م نجد ان جميع المخلوقات تطيع هللا طاعة كامل
اح  ري ه ال الكواكب والھواء والحيوان والمناخ وحرك
د  ي وح وق ال مخل فمع كل ذلك نجد ان اآلنسان ھو ال

 .الذى يعصى هللا
ل  ي ب ى س جد عل فلو تصفحنا صفحات العھد القديم ن
المثال و ليس الحصر ان ابونا آدم عصى هللا و أكل 

ة،  وك األول ) " ٢٧:٤٣اش ( من الشجرة المحرم اب
ىّ  ا أمر هللا ." .  أخطأ ووسطاؤك عصوا عل دم ن وع

وا رق ت ف . الناس باألنتشار ومأل االرض فعصوه ولم ي
ھجات  فبلبل هللا لسان األنسان وصار يتكلم بلغات ول

 . العد والحصر لھا
ع فى  ه ووق وداؤد النبي و الملك عندما كسر الوصي

) ٦:٧٨مز ( الخطية التى ادت به الى متاعب كثيرة 
 ."   فجربوا وعصوا هللا العلى وشھاداته لم يحفظوا"

زوج من نساء  وسليمان الحكيم عندما عصى هللا وت
ا  غير مؤمنات ابعدن قلبه عن هللا وشاول الملك عندم

رى .  كسر الوصيه و لجأ الى العرافة كتب ن ومن ال
ثآل  م ات، ف ان العصيان قد يقع فيه كل الرتب والطبق
ة  حدق ذى رأى ب ه ال ن ھ ك يس ال نرى ان ھارون رئ
ة أال  وي عينيه كيف خلص هللا شعبه من فرعون بيد ق
ذھب،  اننا نجد ان ھرون ردخ للشعب وعبد تمثال ال

رب واھل ) "  ٨:٢ار( ن ھو ال وا اي ول ق م ي الكھنة ل
 ......". الشريعه لم يعروفننى

وصورة قبيحه اخرى للعصيان ھى عصيان الشعب 
للرعاة مثلما كان يحدث مع قداسة البابا شنوده الثالث 
يف  ن ع ھجوم ال سواء بخصوص زيارة القدس او ال
اذا انت  م ه ل ائ ن وه اب أل الذى شن عليه، ولما كان يس
م  ھ ح ل ت صامت كان يقول لھم ھاتوا لى منھم أذن ألف

ط ( ملفھم، بينما يقول الكتاب  ي م أن ) "  ١:٣ت ذكرھ
 .....". يخضعوا للرأسات والسالطين ويطيعوا

واسمح لى ياعزيزى القارئ ان أسأل اخوتنا العصاه 
ائآل  ان ق ك ان وم والذين ھم موجودون فى كل زم

ة؟ "  ذة األي رأوا ھ ق م ت اء أل ب ا االخوه األح ار ( ايھ
يب هللا ) " ٢:١٣ رت اوم ت ق حتى من يقاوم السلطان ي

 ."والمقاومون سيأخذون ألنفسھم دينونه
ال فى  -٢:١اش ( ويصف هللا العصاه بالغباء كما ق

ور .  أم ھم فعصوا علىّ .  ربيت بنين وأنشأتھم) " ٣ الث
اما اسرائيل فال .  يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه

ط ( وايضآ يقول فى ".  يعرف، شعب ال يفھم ) ٣:٣تي
 ...". ألننا كنا قبآل اغبياء غير طائعين"

ويصف الكتاب المقدس عدم الطاعه ايضا بالرجس،
ط(  ي ن) " ١٦:١ت ي ع ائ ر ط ي ون غ م رجس ..."  اذ ھ

م غضب هللا  سھ ف ى ان ون عل ب وابناء المعصيه يجل
االمور التى من أجلھا يأتى غضب هللا ) " ٦:٣كول( 

عاصى ).  ٦:٥افس ( وأيضآ" على أبناء المعصيه وال
م )" ١٢-١١:١٠٧مز ( سوف يذل وال معين له،  ھ الن

م .  عصوا كالم هللا واھانوا مشورة العلى ھ وب ل فأذل ق
ه فى ".  عثروا وال معين.  بتعب والعاصى يلقى هللا ب

يك )" ٢٧-٢٦:٩نح(يد اعدائه،  ل وعصوا وتمردوا ع
د ...  وطرحوا شريعتك وراء ظھورھم ي م ل ھ ت ع دف ف

يست .". مضايقيھم فضايقوھم والعاصى الغير تائب ل
م .  نحن اذنبنا وعصينا)" ٤٢:٣مراثى(له مغفره أنت ل

 .".تغفر
ھى  وا ) " ١٧:١٣عب( اما الطاعه فھى أمر ال ع أطي

وا م وأخضع ك دي رش ة ..."  م ل ي م ج ن الصور ال وم
ه هللا  ال ل ا ق دم ن م ع ي للطاعة ھى طاعة ابونا ابراھ
ى األرض  ك ال ت ي اخرج من وسط عشيرتك واھل ب

طيف .  التى اريك اياھا ولم يقول له اين ھى ل ل ث وم
رة  اخر عن الطاعه من العھد القديم وھى طاعه عشي
دم  كل وق ي الركابين عندما دعاھم ارميا النبى الى الھ

وا  شرب ي وا ال نشرب )"  ٦:٣٥ار( لھم الخمر ل ال ق ف
ائآل  ا ق ا اوصان ان ن راكاب اب خمرآ ألن بوناداب ب

ومثل سريع من .".  التشربوا انتم وال بنوكم الى االبد
م  ھ ال ل ا ق دم ن رسل ع العھد الجديد ھو مثل ابائنا ال
د  ع وة وب ون ق ال ن ى ت الرب ال تبرحوا اوراشليم حت
ى  وا ال ب م هللا اذھ ھ حلول الروح القدس عليھم قال ل
ا  ھ ل ة ك شري ب ل ل ل اقاصى األرض واكرزوا باألنجي

رب وا ال ع ة .  وفى كل مرة كانوا يطي ل ي ة جم ادث وح
ى  وب ن ك ال ل م خ ھى قصة ال اري اخرى من كتب الت

اكوس ( قريقص  ري النطق النوبى لألسم االغريقى ك
آمر هللا )  وتعنى حبيب الرب عندما سمع ان الحاكم ب

طع  م يست ه ل قد القى ببابا األسكندرية فى السجن ألن
حال  ام فى ال ق ه ف ن ه م ب ل جمع مبلغ الجزيه الذى ط
ى  ه ال وزحف على مصر بجيش جرار وعند وصول
ذا  أمر هللا من ھ م ب اك ح عب ال ابواب الفسطاط ارت
طلب  ا ان ي اب األمر فھروع الى السجن مسترجيآ الب
ذا  م ھ من الملك قريقص باالنسحاب الى بلده وفعآل ت

ذا . األمر ك كل ھ فقال الحاكم بأمر هللا للبابا نحن نمل
ك شئ  المال و الجاه والشعب اليسمع لنا وانت التمل

ولكن طبعآ اجمل صوره .  ومع ذلك الملوك تطيعك
الت  ا ( للطاعه ھى طاعة امنا العذراء حينما ق ا أن ھ

م )  أمة الرب دآ ان حك ي م ج ل ع ا ت ھ رغم من ان ال ب
 .الشريعة عليھا ھو الرجم حتى الموت

ه هللا  ومن شروط الطاعه انھا ال تتعارض مع وصي
طاعه . وان ال تلغى العقل والمنطق ومن متطلبات ال

أما انواع الطاعه فمنھا طاعه .  التواضع وطول البال
ولكن .  الخوف وطاعة المنفعه وطاعه تسليك األمور

ه  الطاعه المطلوبه فھى طاعة المحبه الممزوجه بالثق
ه يجب ان  واألقتناع مثل طاعه يوسف الصديق ألن

 .يطاع هللا اكثر من الناس
ام  كمل اي فليھبنا العلى الطاعه المرضيه له لكى ما ن

 . غربتنا بسالم
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د "  رب ضارة نافعة" ربما قد ينطبق القول  ع ل وب ب ك ق ا مصر وذل ھ ھت ل ت ى أن ت على الحالة ال
قرب من  ٣٠انتفاضة جموع الشعب  فى  ا ي م ن ي ون  ٣٣يونيه حيث وصل عدد المتظاھري ي ل م

ون مصرى خرجوا  ٢٩واألنتفاضة الثانية وألستجابة الشعب لفريق السيسي يقدر ب  نسمة ي ل م
فكانت تلك المسيرات أمر لم يشھده العالم من قبل  -لتفويضه بتخليص األمة من األرھاب األخوانى

دة   - ة واح م ل ل   -وبعزل مرسي  مما ذلك ساعد الجميع فى التوحيد على ك رحي قط ل يس ف وھول
ى  طرة عل ل والسي ات ب ئ ف الد ل ب النظام األرھابى والرئاسة األخوانية النى سيطرة على تقسيم ال
دة  ا فى وح ع م م ل حى ومس مقدرات ومؤسسات الوطن، وھو أمر أدى الى أن الجميع سواء مسي

تصدى "  الشبابية" ومطلب واحد وبما فيھم كل األحزاب وتحت مظلة حركة تمرد  ل وحد ل فالكل ت
قط سرق  يس ف ذى ل لقوى الشر واألرھاب الذى يحيط  بالوطن من ھذا النظام األخوانى الفاسد ال

ار  ٢٠١١يناير ٢٥ثورة  ت غالل س ومع الرشاوى والتزوير وخداع وتضليل الجماھير وتحت أست
ن   -وكأن الناس لم تكن تعرف الدين من قبله  –الدين والتجارة به  ي ك م ت أى قاموا  بتطبيق سياسة ال

ة أرادة  ة سرق اول ح ة مع م دول والخداع الى أسلوب التسكين باألستيالء وبأخونة كل مؤسسات ال
كى  الشعب والذى يعانى الكثير باألضافة الى ظھور الفضائيات والتى ھاجمت المسيحية بعنف ول
ة  أخون تشعل الفتنة وتبث األفكار واألراء المضللة، وكل ھذا كان سيؤدى بمصر الى نفق مظلم وب
ة  وب طل الدولة من أجل أحالم الخالفة األسالمية والتى ال تتفق مع واقع مصر والحداثة المدنية  الم

"! وطظ فى مصر:"  والقائل"عاكف"بل  وضد أرادة األمة الحرة، فھم على لسان مرشدھم السابق
م  قى ومن ھ ي ق ح م ال شعب عددھ ل ن ل ي ب فلھذا كله كشف عن ھؤالء المضلين القناع المزيف وت
اع  م أطم ھ ن خدعوا أو ل ذي م ال ھ ن ل دي ؤي المحرضين والرؤوس الفاسدة، برغم وجود حشود م

مر(  وھم المغلوبين على أمرھم  -أى كان-لألنتفاع  صام مست وا فى أعت تضت )..  وكان ذا أق ھ ول
ه فى  ٣٠الضرورة من الفريق السيسى أن يناشد الشعب بالنزول للميدان كما فعل فى  دعم يونيه ل

ھضة(  نزع ھؤالء المفسدين من األرض ن عشب   –)  سواء من رابعة العدوية أو ميدان ال ال م ك ھ ف
ن   -الضار فى األرض فكان من الضرورى خلعه ارب الساعة ل أن عق دركون ب وإذ ھؤالء ال ي

حاء  ة فى ان رق ف ترجع للخلف، ولھذا كانت تستغلھم قادة الجماعة كدروع بشرية فى تظاھرات مت
ة  ة ألراق ل اش البالد والمانع عندھم بوضع النساء واألطفال فى مقدمة تلك التظاھرات األرھابية الف

ة  دال ع أن (  دماء أبرياء وبذلك يتستر من ورائھم المحرضون الخونة والمطلوبين لل م ب دھ ن ألن ع
م !)  الغاية تبرر الوسيلة وأى كانت ال ع ام ال ن أم مخدوعي دام ھؤالء ال خ أست ة ب اي دع ذلك مع ال

ة –بأدعاءات مضللة عن وحشية الجيش  حارب على حين الجيش يقف مع الشعب ويحترم أرادته لم
ق" ولكن األھم اآلن مصرفى مفترق الطريق بمحاولة تطبيق .. -األرھاب طري طة ال ى "  خري ت وال

اء األحزاب  غ أل مرجوا منھا بعدم المصالحة مع ھؤالء الخونة الذين أجرموا فى حق الشعب،وب
دة  ي ع ة ب ي ق ي ق والقنوات الدينية، بل وأيضا السعى الجاد فى تعديل الدستور بعدالة تتفق مع حرية ح

رسل ..  عن أحتكار لفئة معينة ام ال وأنى لمؤمن  كما أن األنتفاضة األولى الشعب كانت وقت صي
ى ساعدت   -يونيه، وھا نحن على أبواب صيام العذراء والذى أثق تماما بأن أم النور ٣٠فى  ت وال

ل وفى   -على نقل جبل المقطم اسي ب لن تترك مصر والتى باركتھا ولكى تقع فى يد األسالم السي
 ..   مصير مجھول أو نفق مظلم وأيضا مؤمنا بقول المتنيح قداسة البابا شنودة بأن مسيرھا تنتھى

 
                                                                                وتأمل معى تلك األقوال 

                                 
يال.. فليتنا مثلھا:  أن العذراء الصامته المتأملة، درس لنا*    ل حدث ق ت را، ون ول ( .  نتأمل كثي من ق

 )قداسة البابا شنودة
 )القديس أغسطينوس..( من أجل ذاتھا، وأنما ألنتسابھا ) البتولية(ال تكرم *   

 )القديس أمبروسيوس(  عذراء أيضا" الكنيسة"أم السيد المسيح عذراء، وعروسة    *
اة خالل .  بعد أن حملت العذراء أبنھا وولدته لنا*     ي ح إنحلت اللعنة جاء الموت خالل حواء وال
 ) القديس جيروم. (مريم
احسب األرادة *    ن ك رب ن كوت أب ل ى م إذ عشت فى ھذا الجسد حياة كلھا قداسة، لذلك أحضر ال

 )لحن ليتورجى أرمنى فى عيد صعود القديسة مريم( ..اآللھية، أشفعى فينا
م .. من يلمس القطران: "  أقول" األرھابية"عن الجموع التى حول جماعة األخوان*   ت من المح

 "أن يتسخ
  ! كما ال تطھير من غير تحرير ..من المؤكد أن محبى الحرية يتحررون *   
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 بقلم سلوى بطرس
فوس  ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح ن

ادة ھ ة هللا والش م ل ل ك ن ألج ي ول ت ق م ى ..  ال ت ال
ً صرخة من أوالد ..  شھدوابھا وھكذا األن ايضا

المسيح الساكنين على األرض لما يحدث لھم دائماً 
ان ان وكل زم ك داء..  وفى كل م داء..  شھ .. شھ

داء ھ ح..  ش ي س م ن األول ..  ألوالد ال زم ذ ال ن وم
ه  ح االل مسي د ال ي ة ومجئ الس ي لظھور المسييح

منذ الزمن ..  كان االضطھاد..  والرب إلى األرض
دم ..  األول وحتى اآلن زيف ال وقف ن ت م ي وابداً ل

ى األن ة والشرق ..  وحت ام م ع ال ع حى ال ومسي
اط  ب ؤالء أق م ھ ا أھ ة وايض اص ط خ األوس
م خالل عصور  ر ظل ب مصرالذين وقع عليھم أك

ه ..  بداية المسيحية وحتى األن اضطھاد لم يحدث ل
ة وحشي اد وال .. مثيل حتى فى عصور االضطھ

ال  ى ب واألشياء التى حدثت والتى قد ال تخطر عل
واألن واألصوات تتعالى فى ..  بشر وغير مصدقة

وق  كل مكان مطالبة بالحرية والديموقراطية وحق
ت  ازال ب وم ذي ع ت م وال ل ظ اد ال ع ان وأب االنس
اداة  ن م ة ال ف زائ االضطھادات رغم االدعاءات ال

ادة ب ذيب ..  الكاذبة بالحرية وحرية الع ع ت كن ال ول
ر  ي دم والعذابات وتحريم بناء الكنائس بل حرق وت

و  ى ل عل حت ف ال ا ب ھ القائم من
 ..كلنت كنائس اثرية

ه  اب خ وكل م اري ورغم أن الت
م  روب ورغ روب وك ن ح م
ان  ك الدماء التى سالتفى كل م
خ عن  اري ت ا ال ن ى ل حك م ي ل
مذھب او دين أو فلسفة عانت 
ذيب  ووقع اضطھاد عليھا وتع
ى  ل ع ع دث ووق ا ح م ل ث م

اط مصر  ب ى أق ل ً وع ة وايضا ام ة ع ي ح ي س م ال
ة ..  خاصة ي لقد فعلوا بكل وسائل الشيطان والكراھ

اء .. البادة المسيحية من فوق االرض وتحت السم
وى ..  ولكن..  ولكن..  ولكن ق م ال ت ي جح واب ال أب
 ..!!عليھا

ول  ق وعندما يتأمل االنسان فيما يحدث ويتسأل وي
ى ت دوس .. ولكن حتى م ق د ال ي رب والس ا ال ھ ؟ اي

ن  ي ن اك ا من الس ن ائ والحق ال تقضى وال تنتقم لدم
ضاء ..  األرض ي ة ب ل م ح ھ ن فأعطى كل واحد م

وأمروا أن يستريحوا مدة يسيرة بعد إلى أن يكمل 
ون  عدد شركائھم فى الخدمة وإخواتھم الذين سيقتل

 .مثلھم
 ..!!ھكذا قال الكتاب المقدس
ا ذا ھو الشرق ..  واألن والسؤال إلى أوبام ھل ھ

د دي ج ط ال در .. األوس ى مص ل م ع ك ح ؟ وان ت
ك ائ ب ى أح ة إل دي .. بالخراب وأن تعطى مصدر ھ

 .والبقية سوف تأتى

..!!ض ا ر ة   ن ا ف ع ة   م ا ر ب   

Ôßée<æ<îßée   
 
احدث من  طة فى السجن، وم وتدور الدوائر ويصبح من فى السل

مصرى وارض  ٢٥االخوان منذ ثورة  يناير ومافعلوه فى الشعب ال
ع اخوان مصر .  مصر يرتد إليھم ي الً اشكر جم ع م ف ولكن اشكرھ

اء  ب غ ال سم ب ت واشكر التنظيم العالمى لآلخوان الن لوال أفعالھم التى ت
وى  ي السياسى والجھل األقتصادى والتكالب على السلطه وطمعھم الدن

 .لما وصلنا لما فيه نحن األن
ذا  ن ھ فالتقارب بين الجيش والشرطه والمسلمين المعتدلين والمسيحي

ر من  ث ا اك ھ وام ون  ٤٠أللتحام الجميل الذى انتبح مظاھرة ق ي ل م
مصرى لرفض تسيس الدين والذى سينتج عنه مستقبل افضل لمصر ومعظم الدول المحيطه كل 

 .ھذا بسبب اخطاء االخوان وغالظة قلوبھم وتحجر افكارھم
م العب فى  ه اھ عرف ان وا الشعب ي بسبب تلك اآلخطاء خلقوا زعيم جديد مثل السيسى جعل
ا رد خرج م كن ال زمن ول . الميدان بعد ان استكان كثيراً لقدرة واستسلم لمن نھبوة فترة من ال

ى  ن ق ب كى وس ولھذا اشكر االخوان وفى مسلسل األخطاء التى يصنعوھا ھو مسلسل ضربنى وب
وا ال  ان وآشتكى ومحاوله ايھام العالم الغربى انھم ضحيه عنف الجيش والشرطة والشعب وان ك

ودا .  يمحوا كثيراً للشعب يكسبوا تعاطف بعض الناس ع ن ال ي ذي ال ال يستخدمون النساء واالطف
ذوا  ف ن ي ماذا يحدث يستدروا عطف الغرب وجمعيات حقوق االنسان وفى الوقت ذاته يتسلحون ل
رب  حفظ ال خطه االرض المحروقه ولكن كما بدد الرب مشورة اخيتوفل سيبدد مشورتھم وسي
د  ري مصر من الحروب االھليه وسيفتح اعين الجھله والمغيبين لتعود مصر بلد آمن ومالذ لمن ي

 اآلمن وخلى الكالم دة بينى وبينك
 طلعت فؤاد جرجس



  ٢٠١٣ أغسطس  ٤

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

٨ 

]àñ^¤]<Í†ŞÖ 
 تادرس عزيز بدوى/مھندس) م(عميد 

 
، بعد أن ) وعاد الربيع( كنت أتمنى أن أكتب مقالي ھذا الشھر بعنوان 

ا  ـھ ا وأرـق ـھ اـت ـي ا ـح ـھ ـي ـل ـغص ـع ذي ـن وس اـل تخلصت مصر من الكاـب
اـھت  ق، وـت طـرـي م اـل اـل ـع وأحبطھا، ولفھا بغمامة سوداء، فضاعت ـم

رـعب .  مصر في أزقة ودروب لم تعھدھا من قبل وشعرت بالھلع واـل
 . والخوف على حاضر بائس ومستقبل اليبشر بالخير

ي  كابوس فعل بمصر، في عام واحد، ما لم يفعله بھا أعتى أعدائھا ـف
ل .  عقود وعقود ـي ـك ـن إنقسام وتفكك وطائفية وفاشية وإرھاب وقتل وـت

ات  ـس بالثوار وتفريط في تراب الوطن، وإھانة للمقدسات وھدم لمؤـس
ه وصـم  ار إرادـت ـق الدولة، والتشھير بالشرفاء، وتھميش للشعب واحـت
اآلذان عن مطالبه، وإنكار للواقع المنھار، واستعالء وصلف وعناد، 
ة  ورـي ـث وى اـل ـق ل اـل ـك دا، وإقصـاء ـل ـي ـق ـع وتعدد لألزمات وازديادھا ـت
طـأ  ـخ ى اـل ـل م، واإلصـرار ـع ـك ـح اـل راد ـب والسياسية والحزبية، واإلنـف

 . واستعذاب الفشل
إنزاح الكابوس وعادت مصر إلى أصحابھا، واسترد الشباب المؤمن 
ن مصـر،  اـي ـن ي ـج ح ـف ـت ـف ـت ـت الشجاع الجبار ثورته، وعادت الورود ـل
وأشرقت الوجوه بالبشر والتفاؤل ، وارتسمت عليھا ابتسامة ھجرتھا 
ا  ـھ ـت طـاـع ـت اـس ه ـب ا أـن ـھ ل ـل ـي ة، وـخ منذ أن احتلت مصر عصابة دولـي
ح  ي تصــب ـك ترويضھا، وتركيعھا، وإعادة تشكيلھا وتغيير مالمحھا ـل

 . جاھلية قبائلية عشائرية
م ) مبارك شعبي مصر( ولكن مصر محروسة دائما بعناية هللا  ـھ ـي ، يأـت

ل،  اـس ـب ي اـل وطــن الطوفان الشعبي الجارف بدعم وتأييد من الجيش اـل
ة،  ـس ـي ـن ـك ر واـل ة األزـھ ارـك ـب ن، وـم وحماية رجال الشرطة المخلصـي
ود  ـش ـح رره ـب ـح فيكتسحھم ويقتلعھم من جذورھم، ويطھر الوطـن وـي
ا  ـھ اـن ـم ا، وأـي ـھ ـت أذھلت العالم بسلميتھا، وصالبتھا، ووحدتھا، وعزيـم

 . بحقھا في الحرية والكرامة والعدل والمساواة
ا، .  ولكن وما نيل المطالب بالتمني ـھ طـورـت فإزاء تطور األحداث وـخ

ـشف  ـك دة، ـت ؤـك وجدت نفسي أخوض في غمار وقائع وحقائق شبه ـم
ي  ـت ور اـل ـعض األـم ـموض ـب ن ـغ ار ـع ـت ح الـس بعض المستور وتزـي

وم  ٢٠١١يناير ٢٥التبست علينا منذ  رـسي ـي زل ـم / ٧/  ٣وحتى ـع
٢٠١٣ . 

داء  ـھ لم يتم حتى اآلن، بصفة قانونية، تحديد من المسؤول عن قتل ـش
وا  ٢٠١١يناير ٢٥ ـل ـت د، ـق ـي ـھ ن أـلف ـش ر ـم والذين يقدر عددھم بأكـث

ن  ول ـع ـئ ـس ـم بالرصاص الحي والخرطوش وعمليات القنص، وال اـل
دوا  ـق ة ـف اـئ ـم ـت إصابة أكثر من ستة آالف شاب، بينھم حوالي ألف وـس

 . أبصارھم
ل  ـت ـق ات اـل ـي ـل ـم رت ـع ـم ـت ة، اـس ورـي ـھ ـم وبعد رئاسة محمد مرسي للـج

د .  ولم يتم القبض على أحد.  والقنص واستھداف العيون واستمر تردـي
ل  ـث ـم ه ـي م، وأـن راـئ ـج ذه اـل ل ـھ أن الطرف الثالث ھو الذي يرتـكب ـك

ا ـھ اـل ى .  الفلول والثورة المضادة التي تسعى إلجھاض الثورة وإفـش إـل
ي ٢٠١٣يونيو ٣٠أن جاء يوم ـت دة، اـل رـي ـف ة اـل ـي ـب ـع ورة الـش ـث وم اـل ، ـي

ي  ـت ن مصـر واـل ادـي ـي أبھرت العالم، وخرجت المظاھرات في كافة ـم
ـنف  ة ـع ادـث ع ـح ـق م ـت واطـن، وـل شارك فيھا أكثر من ثالثين مليون ـم

ود .  واحدة أو اعتداء على أحد المتظاھرين ـش ـح ك اـل ـل ت ـت ـن ـل د أـع ـق فـل
 . الھائلة التزامھا التام بالسلمية ونبذھا للعنف

م ٢٠١٣/  ٧/ ٣ويأتي يوم الخالص، يوم  ، يوم عزل محمد مرسي، ـث

صـور، ٢٠١٣/  ٧/  ٤يوم  ـن ود ـم ـم ـح ي ـم دـل ار ـع ـش ، يوم تولى المسـت
ة  ـت ؤـق ة ـم رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة الجمھورية، بصــف
إلدارة شئون البالد خالل المرحلة اإلنتقالية، عندئذ ظھرت العناصـر 

ه الـف رطـوش وـخ ف، .  المسلحة بأسلحة آلية وـخ ـن ـع ال اـل ـم دأت أـع وـب
ة  وـع ـم ـج وكانت باكورتھا في حي بين السرايات بالجيزة، بواسطة ـم
ن  ل ـم واـب ن ـب اعتلت أسطح كليات جامعة القاھرة وأمطروا المواطنـي

ة مصـاب، ١٦الرصاص أودى بحياة  اـئ ن ـم ر ـم ـث مواطنا، وخلف أـك
رور،  دـك والق اـل م ـب من بينھم المقدم ساطع النعماني نائب مأمور قـس

 .اخترقت رأسه وخرجت من عينه  الذي أصابته طلقة من قناص
اصـة  ظـات، وـخ اـف ـح ـم ن اـل د ـم دـي ـع ي اـل ـنف ـف ـع ال اـل ثم اندلعت أعـم
داء  ـھ ط الـش ـق اإلسكندرية، تستھدف المعارضين لحكم اإلخوان ، ويـس

رطـة،  ٨مواطنا و ٣٦حتى وصل عددھم إلى ال الـش ن رـج داء ـم شـھ
 .  ٢٠١٣/ ٧/ ٦مصاب حتى يوم ٤٠٠وأكثر من

ن  ويتم ضبط أسلحة مختلفة وقنابل يدوية محلية الصنع مع أعضاء ـم
م  د ـت ان ـق جماعة اإلخوان المسلمين وعناصرفلسطينية وسورية، وـك
ة  اـع القبض على أربعة فلسطينيين مسلحين في مبنى مواجه لمقر جـم
ة  اـع ـم ـج اـل د عضـو ـب اإلخوان المسلمين بالمقطم وعلى مصـري واـح
ى  ـل رصـاص ـع ون اـل ـق طــل مسلح أيضا، وكان بداخل المقر، وكانوا ـي

داء ا .  المتظاھرين أمام مقر الجماعة، وتسببوا في سقوط تسع شـھ ـم ـك
وف،  وـت وـل ـم ـل تم اكتشاف وجود غرفة بأعلى المقر تستخدم كمخزن ـل

 . وغرفة أخرى بھا مواد كيماوية ومتفجرات ومسامير
ون  ـل ـت ـع اصـة ـي أما في سيدي جابر باألسكندرية فقد تم القبض على قـن

ال .  أسطح المنازل باألمس قتلوا أسرة شيعية واليوم ألقوا بأربعة أطــف
أعضـاء ( من فوق سطح خزان مياه  ت ـب كما فعلت حركة حماس وألـق

زة ى ـغ ـل ت ـع وـل ـت ا اـس دـم ـن ة ـع م )  حركة فتح من فوق األبنية العالـي ـث
ـست  ـي ة ـل رـي رـب أجھزوا عليھم باألسلحة البيضاء والعصي، بطريقة ـب

راء .  بغريبة عليھم از بصــح ـغ واستؤنفت عمليات تفجيرخط أنابيب اـل
رـسي  ـك رـسي ـل د ـم ـم ـح سيناء، بعد أن كانت قد توقفت بعد وصول ـم
ن  م، ـم ـھ اضــن م وـح ـھ الرئاسة، فاإلرھابيون عادوا ليدافعوا عن راعـي

وا .  أھداھم سيناء مقرا ومركزا ـم ـك ـح دون أن ـي رـي ن ـي ذـي ھؤالء ھم اـل
اف !!. مصر، ومن تدعمھم أمريكا؟ ـش يبدو اآلن أننا قد اقتربنا من اكـت

ث( ھوية  ع ).  الطرف الثاـل روـي ـت ل واـل ـت ـق د اـل ـن وـقف ـع ـت م ـي ر ـل واألـم
 .واإلرھاب فقط بل تخطاه إلى أبعد من ذلك بكثير

ة،  ـي ارـج ـخ ون اـل ـئ ـش ـل رـسي ـل الدكتور عصام الحداد مستشار محمد ـم
ى  ـل ا ـع ـھ ـي م ـف ـھ ـث ل ( بعث برسائل إلى أمريكا ودول أوروبية يـح دـخ ـت

ل( في مصر إلنقاذ مرسي، )  حلف الناتو ـي راـئ و إـس دـع دم )  وـي ى ـع إـل
ي؟ ذا ال!!. اإلعتراف بعزل مرـس اذ)  عصـام( ـھ ـت ه األـس ـم ـھ ة / إـت اـم أـس

الدليل، الصحفي بمجلة األھرام العربي، بالجاسوسية لصالح أمريكا، 
د  ت، وـق ي أي وـق ا ـف اـم ة أوـب ـل ودلل على ذلك بأنه كان يستطيع مقاـب
ـيس  و رـئ رـسي وـھ ه ـم ـي ل ـف ذي فـش وـقت اـل حدث ھذا بالفعل، في اـل

 .للجمھورية في مقابلة الرئيس األمريكي
و مصـري  لقد تم سحب الجنسية المصرية من مورـيس صـادق، وـھ
اط  ـق ي مصـر إلـس ل ـف مقيم في أمريكا، ألنه طلب من إسرائيل التدـخ
ة  ـم ـھ ـت دام ـب اإلـع ا، ـب ـي اـب ـي ه، ـغ نظام حسني مبارك، كما تم الحكم علـي

 .الخيانة العظمى، فھل سيتم معاملة عصام الحداد بالمثل؟
ن  اع ـع دـف ي، واـل وـم ـق ن اـل ى األـم ـل اظ ـع ـف ـح اـل محمد مرسي لم يقم ـب

ور ـت ن دـس  ٢٠١٢الوطن، وحماية أرضه، كما تنص المادة السابعة ـم
ن  اـك ي أـم رات ـف الث ـم ذي أداه ـث م اـل اإلخواني، كما أنه حنث بالقـس
ب،  ـع مختلفة، فھو لم يحترم الدستور والقانون ولم يرعى مصالح الـش

وطـن  الل اـل ـق ـت ى اـس ـل ظ ـع بل كان يرعى مصالح جماعته، ولم يحاـف
من صحراء سيناء، في  ٢كم٧٥٠وسالمة أراضيه، فھو الذي أعطى 

ة  ـح ـل المنطقة الممتدة من العريش إلى حدود غزة إلى الجماعات المـس
وھو الذي منع الجيش من اإلستمرار في .  اإلرھابية لتحتلھا وتقيم بھا

اء)  نسر( تنفيذ العملية  ـن ـي ر ـس ـي طــھ ات وـت اـع ـم . للقضاء على ھذه الـج
ة  ـح ومرسي ھو الذي يحمي قتلة الستة عشرة جنديا من القوات المسـل

اط  ٢٠١٢/  ٨/  ٥في رفح يوم ة ضــب الـث وا ـث طــف ن ـخ ويتستر على ـم
 .ثم قتلوھم٢٠١١شرطة وأمين شرطة من سيناء في فبراير 

طـر  ـق ـل ط ـل راـئ ن وأصـدر ـخ ـي الـت ب وـش الـي ن ـح ازل ـع وھو الذي تـن
ر .  المصري التضمھما وھو الذي طلب مھلة لمدة خمس دقائق للتفكـي

،عندما طلب منه الفريق أول عبد الفتاح السيسي التنحي حقنا للدماء، 
 !.ثم قام باإلتصال بجھات أجنبيية يطلب منھا التدخل لنجدته؟

ي  ـف ر صــح ـم ؤـت ي ـم ودان،ـف ـس مرسي ھو الذي أعلن ،أثناء زيارته لـل
ا( ضمه والرئيس السوداني البشير،أنه  اـم ظـر )  متفق تـم ة ـن ـھ ع وـج ـم

ه  ن أـن ـل د أـع ر ـق ـي ـش البشير بخصوص سد النھضة األثيوبي،وكان الـب
يوافق على إنشاء السد وال يرى فيه ضررا للسودان،بل على العـكس 

ة !. فالسودان سيستفيد منه؟ ـي ـل ـي راـئ وكان مرسي ينفذ خطة أمريكية إـس
تــھــدف إلــى أن تصــل مــيــاه الــنــيــل إلــى إســرائــيــل، مــقــابــل مــلــيــار 

ول . دوالر ذي ـح و اـل ة( مرسي ـھ اوـم ـق ـم ال اـل ـم الل )  أـع ـت ضـد اإلـح
 .وأوقف مقاومة حركة حماس) أعمال عدائية(اإلسرائيلي إلى 

ة  رـك ن ـح ة ـم ـح ـل اصـر مـس ـن ـع وا ـب اـن مرسي وجماعته ھم الذين استـع
ب  رـي ـھ ن  ٣٤حماس ومن حزب هللا إلقتحام سجن طرة وـت ا ـم ادـي ـي ـق

 .جماعة اإلخوان المسلمين منه وعلى رأسھم محمد مرسي نفسه
 

ه  مرسي وجماعته عملوا على  تفتيت الجيش المصري والقضاء علـي
ي  دث ـف ـح ا وـي ـي ـب ـي ي ـل دث ـف ا ـح ـم واستبداله بميليشياتھم المسلحة، ـك
ي  ة ـف سوريا اآلن، حتى يتم التخلص من آخر وأقوى الجيوش العربـي

م ورـھ ـح ى ـن م إـل ـھ اـم رطـة .  المنطقة، ولكنھم فشلوا وارتدت سـھ والـش
ي  م ـف ـھ ه ـب ـت ـق ادت ـث ـع المصرية عادت إلى الشعب والتحمت به واسـت
ي  ـحت ـف ـج د ـن ا ـق ـھ مصالحة وطنية رائعة، بعد أن ظنت الجماعة أـن

 . التفرقة بينھما
ي اتضـح أن  ـك رـي ـجرس األـم وـن ـك ـل ومسك الختام، في جلسة أخيرة ـل

ه  ـت اـع ة(   ٨أوباما قدم لمرسي وجـم ـي اـن ـم ذ )  ـث ـي ـف ـن ـت ارات دوالر ـل ـي ـل ـم
ك  ى ذـل ـل ا،اآلن، ـع اـم ة أوـب مخططاتھا وحماية إسرائيل، وتتم محاسـب
م  ـك ى ـح باعتباره إھدار للمال العام ودعم جماعة إرھابية للوصول إـل
اب،  اإلرـھ ارب ـب ـح مصر،ويتھمونه بأنه اليحارب اإلرھاب بل ھو ـي

صـرة( مليون دوالر ل ٣٨٥بدليل دعمه ب ـن ي ) جبھة اـل ة ـف طـرـف ـت ـم اـل
 !!.سوريا؟

ة ( إذا لم تكن كل تلك الجرائم التي ارتكبھا مرسي وجماعته ھي اـن ـي ـخ
م ) الطرف الثالث( ھم !!. فماذا تكون؟)  عظمى ي، وـھ اـب ل اإلرـھ اـت ـق اـل

ا د)الطرف الخائن( ـھ رـف ا ـع ـم ة، ـك اـل ـم ـع اـل ـحي . ، العميل المتآمر، ـف ـي
ة :" الجمل أستاذ القانون بجامعة القاھرة، ھي ضــي ـق الخيانة المتعمدة ـل

ة " من قضايا الوطن اـي ـھ م،وـن ـھ ـت اـي ـھ ب ـن ـت ـك ـي صـري ـس ـم ،والشعب اـل
ل . أوباما ة،ـب ـي رـب ـع ة اـل ھذا الشعب الذي يغير اآلن استراتيجية المنطــق
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ذه .  الكالم الجيد ھو الكالم الذى يأتي عن طريق هللا  ـھ آمن القديسون ـب
ـحك "  الفكرة ولذا قال داود النبى  ـي ـب ـس ـت يارب أفتح شفتى فيخبر فمى ـب

وا )  ١٥:٥١مز" ( اـن ا ـك ـم م وأـن كانوا ال يفتحون أفواھم من تلقاء أنفسـھ
ينطقون عندما يحسون بيد هللا تفتح شفاھھم ليقولوا شيئا نافعاً وبأنھا قد 

ذى " وضعت كالم في أفواھم   ا واـل ـم ـل ـقص ـح ـي النيى الذى معه حلم فـل
 ).٢٨:٢٣أر ".(معه كلمتى فليتكلم بكمتى الحق

 
ر. الرب يعطى كلمة  ـي ـث د ـك ـن ا ـج ـھ رات ـب ـش ـي ـم ز" ( اـل ألن )"  ١١:٦٨ـم

رـجت  الكالم الذى أعطيتنى قد أعطيتھم وھم قبلوا وعلموا يقينا أنى ـج
ة ) .  ٨:١٧يو( من عندك وآمنوا انك أنت أرسلتنى  والكالم الجيد بصــف
رة .  عامة  يؤدى رسالة بنائيه في الحياة  ـي ـث د ـك فھو يكسب سامعه فواـئ

ه  رـي تزداد به معارفه وتقوي ملكاته الفكريه ويضيف الى حصيلته الفـك
ي .  جديداً كل يوم واء ـف ه ـس ـي أما من الناحية الروحيه فله رسالتة الساـم

ر " يقول الحكيم .  حياتنا الخاصة او العامة  ـم ن ـث األنسان يشبع خيراً ـم
ول ) ١٤:١٢أم" (فمه  ة "  ويقول الرـس ـح ن  ذـب ـي ل ـح ه ـك دم ـب ـق ـن ـل ـف

ار )  ١٥:١٣ـعب" ( التسبيح ، اى ثمر شفاه مقترنة بأسمه  ـم م ـث ـف ـل أن ـل
 .طيبه فيجنيھا في حينھا وھى ليست سوى ثمار الكالم الجيد

 
 ه ى ـل ـب ـل ـق ا اـل ـن : من جھة عالقتنا با نعبر بالكالم عن مشاعر حـب

د  داـئ ي الـش ه ـف ـي ه ونصـرخ اـل ـت وـن ـع ب ـم طــل ده وـن ـج ـم ه وـن ـح نسـب
ـيف .  والضيقات فيسمع لنا ويستجيب لطلباتنا  ـعرف ـك ذى ـي أن اـل

 .يكلم هللا حسناً ينال كل طلباته
 

 ة وـي ـق ى ـت ـل ل ـع ـم ـع ـعض ـي ـب من جھة عالقتنا االجتماعية بعضنا ـب
الرابطة بين الناس ويؤلف بين قلوبھم سواء باظھار مشاعر الحب 
ا  ارـھ عن طريق الكالم أو بأزالة الكراھية التي قد تحدث ومحو آـث
ا  طـاـن ن أـخ ـم ا ـل ـھ ـن ذار ـع ـت ا وأالـع ـن عن طريق أالعتراف بأخطاـئ

ق .  اليھم  ن طـرـي م ـع ـھ اـت ـي ى ـح ـن ـب ا وـن ـن وـت وبالكالم الجيد ننفع أـخ
م  ـھ ان " وعظھم وتعليمھم وارشادھم وھدايـت دـي ـھ ق ـت ا الصـدـي ـت ـف ـش

وبه نعبر عن الحق وندافع عنه قال المرتل )   ٢١:١٠ام"( كثيرين 
ـحق"   اـل ز" ( فم الصديق يلھج بالحكمه ولسانه ينطـق ـب )  ٣٠:٣٧ـم

وى "  وبه نحامى عن الظلومين  ي دـع ن ـف أفتح فمك ألجل األخرـي
كــل يــتــيــم أفــتــح فــمــك أقضــى بــالــعــدل وحــام عــن الــفــقــيــر 

 )  ٩،٨:  ٣١أم"  (والمسكين
 
 ـغضـب ار اـل ئ ـن طــف وھو يحل المنازعات ويھدى الخصومات وـي

ى  ـب ـن ى داود اـل اء اـل ذى أـس ال اـل اـب ك ـن ى ذـل ـل ومن خير األمثلة ـع
فلم عزم داود على ابادته ھو .  والملك على الرغم من احسانه اليه 

ب  ر طــي وكل بيته خرجت اليه أبيجال أمراة نابال وكان كالمھا أـث
مبارك الرب هللا أسرائيل "  في تھدئة غضبه حتى ان داود قال لھا 

ِت  ة أـن ارـك ـب ك وـم ـل الذى أرسلك ھذا اليوم الستقبالى ومبارك عــق
سـى  ـف ـن دى ـل ام ـي ـق ـت اء وأـن دـم ان اـل ـت ن أـي ( النك منعتنى اليوم ـم

ادئ )  ٣٥-٢:   ٢٥صو١ ـھ وب اـل ـق ـع الم ـي ً ـك ومن أمثلة ذلك ايضا
ان  د أن ـك ـع ه ـب و غضــب الذى كلم به أخاه عيسو فرجع عـن حــم

الجواب اللين يصـرف "  قال الحكيم )  ٣٣تك( خارجاً لألنتقام منه 
 ) .١:١٥ام " (والكالم الموجع يھيج السخط ’ الغضب 

 
 ع م حـدث ـم ا ـك ـن وـب ـل ـھب ـق ـل وأذا كان كالم الھنا فمن شأنه أنه ـي

ا  ـم ـل ا ـف ـم ـھ ـم ـل ـك ان ـي رب وـك تلميذى عمواس اللذين ظھر لھما اـل

ا اذ "  أختفى عنھما قال بعضھما لبعض  ـن الم يكن قلبنا ملتھبا فـي
و" (  كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب و )    ٣٢:٢٤ـل وـھ

م األن  ـت ه أـن ايضاً يقدس أفكارنا وينقى نفوسنا كما قال الرب ذاـت
ه  م ـب ـك ـت ـم و ١(  أنقياء بسبب الطالم الذى كـل ب )    ٣:١٥ـي وبســب

ا حسـب  حـضـرـھ ا وـي ـن اعـاـت ـم الكالم األلھى ايضاً يبارك الرب اجـت
ي "  ماقال   ون ـف اك أـك ـن ـھ ى ـف حينما أجتمع اثنان أو ثالثه بأسـم

م  م )    ٢٠:١٨ـمت " ( وسطــھ ا ـھ ـم ـي ن ـف ذـي ـل رسـل اـل ً اـل وإيضـا
وع يتكلمون  رب يـس الم  –عن اـل م ـس طـاـھ ه وأـع م ذاـت ـھ ر ـل أظــھ

 ) ٣٦:٢٤لو(
 
 ال .  وھوينصحنا في حياتنا بوجه عام وبسببه يصيبنا خير عميم ـق

رى "  داود النبى  ـحب أن ـي اة وـي من ھو األنسان الذى يھوى الحـي
ً صــالــحــة صــن لســانــك عــن الشــر وشــفــتــيــك عــن الــنــطــق  أيــامــا

ول )  ١:٢٤،١٣مز "  ( بالغش رـس طـرس اـل ألن "  وقال القديس ـب
ن  ه ـع اـن ـفف لـس ـك ـي من أراد ان يحب الحياة ويرى أياما صالحة فـل

 )١٠:٣بط١" ( الشر وشفتية أن تتكلما بالمكر 
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ا  ـن ـخ ارـي ى ـت إن وحدة المسيحين معا فى المسيح ھى قصة عمل هللا ـف
ة ـم ظــي ـع ة اـل دـي ى االـب اء ـف ـھ . االنسانى، وسيكتمل ھذا الرجاء بقوة وـب

ن  ـح ا ـن ولكن الدعوة مفتوحة امام الجميع لنتذوق منه ولجزء قليل فيـم
ى .  ان عشنا بالحب واالتحاد معا..  على االرض م ـف اـل ـع اـئس اـل ان كـن

ة  اـج ى ـح أشد الحاجة ھذه االيام اِلى الترابط والوحدة، كنائس العالم ـف
م  ظــي اِلى اعادة ترتيب االوراق للتأكيد على حقيقة تراثنا المشترك الـع
طـرف  اد وـت ـح ة واـل ادـي ات ـم ارـب ـح ن ـم م، ـم اـل ـع ارات اـل ـي لمجابھة ـت
ن  دة ـع ـي ـع ـب ة اـل رضــي ـم وأمراض أخالقية وغيرھا من الممارسات اـل

طـة .  التعاليم المسيحية السليمة والسامية ـق ـسب ـن ـت ـح ن وـي ـم ـث التاريخ ـي
ى  ناصعة البياض فى عھد قداسة البابا المعظم االنبا تاوضروس الثاـن
ة  ـل أول رـح بابا االسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية حينما قام ـب
له بعد تواليه رئآسة الكنيسة القبطية االرثوذكسية فى التاسع من شھر 
ا  ا روـم اـب مايو الماضى لزيارة الفاتيكان التقى خاللھا بالحبر الجليل ـب

ة .  فرنسيس االول ة وصـادـق ارـك ـب جاءت الزيارة التاريخية كخطوة ـم
 .على طريق الوحدة بين الكنيستين القبطية االرثوذكية والكاثوليكية

ى  ة ـف ـي ـح ـي ـس ـم خ اـل ارـي ن ـت ق ـم ان تاريخ الميسحية فى العالم كله ينبـث
ع  ـم ـت ـج ـم ـل د ـل رـي وذج ـف ـم ا ـن دـھ مصر، والكنيسة القبطية منذ بداية عـھ
صـرى  ـن ـع ز اـل ـي ـي ـم ـت ة اـل ـھ واـج ى ـم الً ـف اش طـوـي ذى ـع ـحى اـل المسـي

ولقد تجلى الدور القيادى لھا فى عصـر .  واالضطھاد بمختلف أنواعه
ام   –م ٣٢٥نيقية عام ( المجامع المسكونية الثالثة  ة ـع ـي ـن طــي طــن ـس ـق اـل

فــى مــحــاولــة جــادة لــلــقــضــاء عــلــى )  م٤٣١أفســس عــام   –م ٣٨١
الن  ة اـِع ـي ـق ـي ع ـن ـم ـج الھرطقات والخالفات العقائدية وكان من نتاج ـم

. الذى يعتبر ميثاق االيمان لكل كنائس العالم)  قانون االيمان النيقوى( 
ى  راـسى ـف ـك م اـل ة أـھ درـي ـن ـك وفى ذلك الوقت كان كرسى مدينة االـس
ح  ـي ـحى الصــح ـي ـس ـم م اـل اـل ـع ع اـل ـب ـن ا ـم ـھ ة أـن العالم واثبتت االسكندرـي
وة  ة ـق درـي ـن ـك وات االـس اـب طـى ـب والمرجعية االصلية لالھوت مما أـع

 .عظمى فى كل أرجاء العالم
ة ٤٥١فى عام  طــي ـب م كان مجمع خلفيدونية والذى رفضته الكنيسة الـق

ن  ر ـم وـب ـت ى اـك والذى حكم على البابا ديسقورس السكندرى بالنفى ـف
ة  داـي ت ـب اـن ا وـك ا روـم نفس العام اِلى جزيرة غاغرا، وبإيعاز من باـب
ى  ة اـِل المشاحنات واالنقسامات والخالفات فانقسمت المملكة الرومانـي
ا ا روـم ـھ دـت اـع ة وـق ـي . مملكتين شرقية وعاصمتھا القسطنطينية وغرـب

وقد اتخذت الكنائس الغربية موقفا سلبيا تجاه الكنائس الشرقية خاصة 
ر  ذـك كنيسة االسكندرية للدور القيادى فى المجامع المسكونية سابقة اـل

لقد أصبح بطريرك االسكندرية بعد مجمع " حتى قال المؤرخ ستانلى 
وعن ھذا االنشقاق قال بابا روما بولس ".  نيقية قاضى المسكونة كلھا

ل: " السادس ـي ـج ن االـن ة ـع ـب رـي ب ـغ ـي اـل .. عمد البعض أحيانا عن اـس
اب  ـب ى االـس ولجأوا اِلى اسباب ذات طابع ثقافى أو سياسى عالوة عـل
ع  ـق الزم أن الـي ن اـل ان ـم الالھوتية ليبرروا ويوسعوا شقة ـخالف ـك

م ."  أبداً  اـل ـع ادة اـل ـي ن ـق ة ـم طــي ـب ـق ة اـل ـس ومنذ ذلك الوقت تحولت الكنـي
ه  ة" المسيحى اِلى كنيسة قبطــي ـي ان "  وطــن ـب رـھ اء اـل دع اآلـب ث أـب ـي ـح

ة  وأثروا الثقافة القبطية مع كل آباء الكنيسة حتى باتت الكنيسة القبطـي
 .قادرة على الخروج من سيطرة الحضارة الغربية

ة ـح صـاـل ات ..  وعلى طريق الوحدة والـم رـك ـح ـت ن اـل ة ـم ـل ـس ـل دأت ـس ـب
ا  ١٩٥٤االيجابية من تجاه الكنيسة القبطية، ففى عام  ـب ة االـن اـف ـي قام ـن

ى  ة ـف طــي ـب ـق ة اـل ـس صموئيل أسقف التعليم والبحث العلمى ممثال للكنـي
ذ .  مجلس الكنائس العالمى ـن ة ـم ـي اـب ـج ثم توالت المبارات الطيبة واالـي

ة  ـس ـي ـن ـك ة اـل ث رآـس اـل ـث وده اـل ـن ا ـش اـب ـب توالى مثلث الرحمات قداسة اـل
ر ١٩٧١القبطية االرثوذكسية، فشارك قداسته عام  ـم ؤـت ى ـم و ( ـف ـح ـن

ن )  الشرق ـي واصـل ـب ـت ـل ادة ـل فى مدينه فينا بالنمسا وقام بمحاوالت ـج
ت  اـن ه وـك ـي دوـن ـي ـق الالھوتيين الشرقيين بعد االنفصال نتيجة مجمع خـل
ى  ـل ة ـع ـي وذكـس توصيات المؤتمر الموجھة اِلى رؤساء الكنائس االرـث

ة .  وجھه الخصوص تدعو اِلى الوحدة ـع واـس ومن خالل المساحات اـل
ات  الـف ـت م االـخ المشتركة بين الكنائس المختلفة أقر مؤتمر فينا أن أـھ

ات )  الغير الھوتية(  الـف ا ـخ ـھ ـل صـال ـك التى ظھرت خالل قرون االنـف
ة  ـي وذكـس اـئس االرـث التعوق الوحدة وتم التأكيد على االيمان العام للكـن

دوس )  النيقوى( كما عبر عنه قانون االيمان  ـق وث اـل اـل ـث دأ اـل ومنھا مـب
واالسرار السبعة والكرامة للعذراء مريم مع باقى الممارسات الدينية 
ر  اـئ ات وزـخ وـن ـق رام االـي ل الصـوم واـك ـث ة ـم التقليدية لكنيسة الشرقـي

م ـھ ـت اـع ـف ام .  القديسيين وـش ى ـع ث  ١٩٧٣وـف ـل ـث ا ـم اـب ـب ة اـل داـس ام ـق ـق
ا  ا روـم اـب ع ـب ع ـم ـي الرحمات شنودة الثالث بزيارة الفاتيكان وتم التوـق

ة .  بولس السادس إتفاقا عن الھوت المسيح داـس ـق وفى حديث الـحق ـل
ه  ١٩٧٤البابا شنودة الثالث فى عام  ـت اـع ـن ن ـق راً ـع ـب ـع ه ـم ـت قال قداـس

ة  ـي ـك ـي وـل اـث بوجود مساحات مشتركه كبيرة بين الكنيستين القبطية والـك
دة : " قائالً  وـح و اـل ـح نحن كنيسة محافظة تقليديه ومع ذلك نمد أيدينا ـن

ه ا "  فى كل مكان ألنھا من وصايا المسيح وھى حـسب أرادـت دـھ ـع وـب
ا ـن ـي ع ـف ا ان : " قرأ قداسته الصيغة العامة التى أقرھا مجـم ـن ـل ن ـك ؤـم ـن

ه  د واالـل ـس ـج ـت ـم ة اـل ـم ـل ـك و اـل سيدنا الرب والمخلص يسوع المسيح ـھ
ه  وـت المتجسد ونؤمن انه كامل فى الھوته وكامل فى ناسوته وأن الـھ

وفى خطوة ھامه نحو ."  لم يفارق ناسوته لحظة واحدة والطرفة عين
 ١٩٧٩وحدة الكنائس قام قداسته بزيارة رئيس اساقفة كانتربرى عام 

ة  ١٩٨٧وفى عام  ـف اـق ـيس اـس ة رـئ ـي اـن ـك ـي ـل ـي ـج قام رئيس الكنيسة االـن
ر  ى دـي ودة ـف ـن ا ـش اـب ـب ة اـل كانتربرى بزيارة القاھرة واِجتمع مع قداـس
ون  اـن اس ـق ى اـس ـل ى ـع ـن ـب اق ـم ـف ى اـت االنبا بيشوى وقاما بالتوقيع عـل

ى "  النيقوى" االيمان  ع ـف وـس اع ـم ـم ـت وفى نھاية نفس العام تم عقد اـِج

ك  رـي طـرـي ـب دير االنبا بيشوى حضـره اـل
ــى  ــوذكـس ــروم االرـث ـــل ــدرى ـل ـــن ـــك االـس

ر ( وبطريريك انطاكيا  ـي ى وـغ الخلقيدوـن
وبــطــريــريــك االرمــن )  الــخــلــقــيــدونــى

ان  ـم ـفس االـي ا ـن ـع الكاثوليك وأقروا جمـي
الــمــســيــحــى، مــؤكــديــن أن االخــتــالفــات 
االكــبــر عــن الھــوت الــمــســيــح بــيــن 
االنــجــيــلــيــكــان والــكــنــائــس الشــرقــيــة 

ة  ظــي ـف رد ( االرثوذكسية إختالفات ـل ـج ـم
يــة  ـن ات الــدـي الف فــى االصـدطــالـح ـت اـِخ

ام ).  فقط د ـع ـھ د ـش ة  ١٩٨٨ولـق ـل ـس ـل ـس
لــقــاءات بــيــن الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 

ة  ـي ـل ه( االرثوذكسية والكاثوليكيه واالنجـي ـي ـن اـن ـت روتـس ـب ة )  اـل صـرـي ـم اـل
ارب  ـق ن ـت ا زاد ـم ـم ع ـم ـي ال رـف وشارك فيھا قيادات على مستوى ـع

 .وجھات النظر
ح  ـت اـئس وـف ـن ـك ن اـل ـي وتأتى خطوة بالغة االھمية على طريق الوحدة ـب
طـوة  ـخ ذه اـل ل ـھ باب الحوارات المسكونية بإرشاد الروح القدس تتمـث
ى  ى اـِل اـن ـث اوضـروس اـل بالزيارة التاريخية التى قام بھا قداسة البابا ـت

ل  ١٠الفاتيكان ھذا العام وقد إقترح قداسته أن يكون يوم  ن ـك و ـم ماـي
عام يوما للحب االخوى بين الكنيستين القبطية االرثوذكسية والكنيسة 
ى  اـن ـث الكاثوليكية وقد شكر بابا روما جھود قداسة البابا تاوضروس اـل

ن : " فى ھذا الشأن فقال ـي واصـل ـب ـت اء اـل ـن ـب م ـل ودـك ـھ اشكركم على ـج
ة  اـف ـس ـم ـسى اـل ـن الطوائف المسيحيه خارج وداخل مصر ونريد اأن ـن

ان مصـر ..  مصر أرض الرھبنة والشھداء..  الطويلة التى كانت بيننا
 ."دائما فى قلبى وأصلى من اَجلھا

ة  ـف اـق ـيس اـس ام رـئ اـئس ـق ـن ـك ن اـل ـي وفى نفس السياق مجھود الوحدة ـب
ا  اـب ـب ة اـل داـس ع ـق ع ـم ـم ـت ام واـِج ـع ذا اـل رة ـھ اـھ ـق ـل ارة ـل زـي كانتربرى ـب
ط  راـب ـت تاوضروس الثانى لخطوة نحو بناء دعائم الوحدة واواصـر اـل

 .والمحبه بين الكنيسة القبطية االرثوذكسيه والكنيسة االنجيليكانية
ل  ـك ام ـب ذه االـي ع ـھ طــل ـت م ـت ان الشعوب المسيحية فى كل أرجاء العاـل
اء ـف ـج . االمل والرجاء اِلى الوحدة والترابط ونسيان فترات التباعد واـل

ا رـي ال بـش ـت ـك م االب ..  الوحدة التعنى فقط ـت ى اـس ظ ـف ـف ـح ى اـل ل ـھ ـب
ة ..  وحضن االبن وفى فعل الروح القدس ـي ـس ـي ـن ـك ظ اـل ـف الوحدة ھى ـح

وث  اـل ـث ـنف اـل ى ـك وظـه ـف ـف ـح ة وـم ـي ـم ـح ة ـم ـم من تيارات العالم االثـي
ارات..  القدوس زـي ادل اـل ـب ودة وـت ل ..  ليست الوحدة مجرد تآلف وـم ـب

زون دون  اـي ـم ـت د ـم واـح د اـل ـس ـج ھى وحدة عضوية كمثال أعضـاء اـل
ل ..  انفصال ودون تناسي ـم ـع ه واـل دـم ـخ رازة واـل ـك وة اـل فى الوحدة ـق

 .الكنسى على مستوى العالم كله
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 بقلم سمير ساوس عطا
 

ل  * ـم ل ـع ن أـج ى ـم ـھ ـت ـن ه ـي ـت ـي اـل مصير الجسد أن ينتھى ـف
 ...صالح

 ...إن الضيقه سميت ألن القلب ضاق عن أن يحتملھا *
ى هللا  * ـق ـب ه وـي ـق ى الضــي ضع هللا بينك وبين الضيقه فتختـف

 ...المحب
 ...ليس القوى من يھزم عدوه وإنما القوى من يربحه *
ت؟ أم ال  * ـم راك ـق ح ـت ـي ـس ـم قام المسيح الحى، ھل مثل اـل

 ...تزال موسداً فى القبر ترقد حيث انت؟
وت  * ـم ن اـل وى ـم ه أـق ى اـن ـل ال ـع ـي ح دـل كانت قيامة المسـي

 ...وبالتالى ھو أقوى من كل قوة البشر التى تقتل وتميت
 ...إن ضعفت يوماً فاعرف انك نسيت قوة هللا *
ب صـالة،  * ـل ـق ق اـل ـف توجد صالة بال ألفاظ، بال كلمات، ـخ

 ...دمعة العين صالة، األحساس بوجود هللا صالة
ل  * ي ـك ك ـف ذـل اة ـل ـي ـح ال توجد ضيقة دائمة تستمر مدى اـل

ت  ا وـق ـھ ـي ـل ي ـع أـت ـي تجربة تمر بك قل، مصيرھا تنتھي، ـس
ظ  ـف ـت ـح ي أن ـت ـغ وتعبر فيه بسالم، إنما خالل ھذا الوقت ينـب
ي  بھدوئك وأعصابك، فال تضعف والتنھار، والتفقد الثقة ـف

 ...معونة هللا وحفظه
ه  *  إن هللا يعطيك ما ينفعك وليس ما تطلبه، إال أذا ما تطلـب

 !!ھو النافع لك، وذلك ألنك كثيرا ما تطلب ما ال ينفعك
اذكر باستمرار أنك غريب على األرض وأنك راجع إلى  *

 ...وطنك السماوى
ل  * ـغ ـش ـن عجيب أن هللا يريدنا ونحن ال نريده، عجيب أن ـن

ال  ه ـف ـي ا اـل وـن دـع ب، ـي ـي ـج ا وال ـن ـن ـم ـل ـك عن أخلص حبيب ـي
 !!نستجيب

م  * ـھ وـب ـل ون ـق ـك أن الذين تعودوا السھر مع هللا، إذا ناموا ـت
 ايضاً معه

 
ر " ذـك ث أن ـت اـل ـث وده اـل ـن نتوسل اليك ياأبانا القديس البابا ـش

  .."أوالدك وضعفنا أمام هللا حتى يعيننا كما أعانك
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 ىبقلم الصحفية لينا فوز
 

ــبــــشــــر  ــا أم الــ ــاه يــ كــــل ..  أمــ
                   البشر 

 صوماً وعيداً وأيام مقدسة
 اقبلينا وتقبلي صومنا وصلواتنا

 سنصوم ونصلي
 ونضيء الشموع ونذرف الدموع

ونــدعــوِك يــا أم الــنــور ويــا أم 
 المخلص

 نستحضر معجزاتك القوية
 شفاعتك وطلباتك وصلواتك

 انقذي مصيرنا من الھالك المحقق
مصــر الــتــي تــبــاركــت بــخــطــواتــك 

 المقدسة
 مع طفلك الفادي والنجار األمين

كــنــائســنــا ..  بــلــدنــا وأھــلــنــا ..  أمــاه 
 واباءنا

خــطــر ..  الــكــل فــي خــطــر شــديــد 
 اإلرھاب

وم  ل ـي رق ـك ـح راب ..  القتل واـل ـخ
 ودمار

ن  دـي اـق ـح ن واـل ـي ـب ـي صلي ألجل المـغ
 الكارھين

 لمن نصرخ ولمن نشكي إال لكِ 
 دمروا وخربوا.. حرقوا الكنائس 

ازة  ـن ـج ي اـل قتلوا الشباب وساروا ـف
 ھؤالء أصدقاء الشيطان

 شردوا العائالت ونھبوا الممتلكات
دم الشــھــداء يصــرخ ألخــذ الــحــق 

 وأخذ الثأر
دمــوع األمــھــات الــثــكــالــى تـُـغــرق 

 األرض
 أطفال يبحثون عن آباء لن يعودوا

أمــاه احــفــظــي شــبــابــنــا وابــطــالــنــا 
 ومصرنا

ة  ـب ـح ـم داء اـل ن أـع ذي مصـر ـم انـق
 وأعداء الحضارة

خ  ارـي ـت ي اـل ـف زـي انقذي مصر من ـم
 وتجار الدين

 وأصدقاء التخلف والغباء
 قايين يقتل ھابيل من جديد

ى مصـر  ـل م ـع ـج ـھ ر ـت ل الـش جحاـف
 بشراسة

 المأجورين يصفقون لإلرھاب
ه  زـق ـم وطـن وـي ر اـل دـم ـي االنقسام ـس

 ويحطمه
ضـارة  ـح اء اـل ـن ة وأـب ـن أحفاد الفراـع

 العريقة في خطر
ة  ـب ـي يا أم النور ويا أم الرحمة يا حـب

 يا نقية
الك  ن ـھ ذي مصـر ـم ـق انجدينا واـن

 محقق
عــجــزاتــك  لــك وـم حــتــاج إلــى تــدـخ ـن

 وشفاعتك
ىء  ـج ـت ـل ة ـن ارـك ـب ـم في ھذه األيام اـل

 إليكِ 
 يا أم النور ويا أم الفادي
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ادى  تثار أحياناً قضية معمودية األطفال فى كنيستنا القبطية ، ويـن
ى ال  ـت ر ـح ـب ـك البعض بترك حرية اإلختيار للفتى أو الفتاة حتى ـي
ـــه ـــت ـــول ـــذ طـــف ـــن ـــه م ـــي ـــروضـــة عـــل ـــة مـــف ـــمـــعـــودي ـــكـــون ال  . ت

ن  ح ـم ـي ـس ـم د اـل ـي ة الـس كما أن البعض أحياناً يتخذون من معمودـي
ــذلــــــك ــ ــاالً لــ ــ ــثــ ــ ــــدان ، مــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــا الــ ــ ــنــ ــ ــــوحــ  .يــ

 :وألھمية ھذا األمر نود أن نتحدَّث عنه فى إيجاز سريع
 
ان ) ١( الختان فى العھد القديم يرمز لمعمودية العھد الجديد ، وـك

م : (  يتم لألطفال  ـك اـل ـي ي أـج ابن ثمانية ايام يُختن منكم كل ذكر ـف
ك ـل ن نـس ـيس ـم ) وليد البيت والمبتاع بفضة من كل إبن غريب ـل

ــــــك (  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ١ت ١:    ٧ ٢( 
جَّـان ) ٢( ول لـس رـس وـلس اـل ا ـب ـن فى المعمودية التى قام بھا معلـم

ال ال . (  فيلبى وكل أھل بيته، البد وأن كان ھناك أطـف ـم :   ١٦أـع
٣٣ ( 

ار  )٣( ـب ـك ة اـل ودـي ـم ـع ن ـم دس ـع ـق ـم األمثلة الواردة فى الكتاب اـل
ان  ـم وا اإلـي ـل ـب كانت تُمليھا ظروف ذلك العھد ، فھناك أشخاصاً ـق
م  م وـھ ـھ ـت وـي ـم ـع ن ـم د ـم المسيحى وھم كبار ، وبالتالى كان ال ـب

قَـل أن .  أما أطفالھم فكانوا يَُعمَّدون فى سن صغيرة.  كبار ال يُــع ـف
زع  رى وـن ة واـل اـي رـع اـل ا ـب ـھ ـع اـب ـت رة دون أن ـت ـج تقوم بزرع ـش

 الحشائش الضارة من حولھا ، وإال فإنھا سوف تموت
ات )  ٤(   رـع ـج اـل كما أن الطفل منذ والدته يقوم والديه بتطعيمه ـب

الطبية الالزمة ، ويذھبون به إلى الطبيب لعالجه من أى ـمرض 
ن  دون أخذ رأيه، وال يستأذنونه فى دخوله المدرسة أو حمايته ـم

م ال .  البرد أو الحر بتغيير مالبسه ال وـھ وكثيراً ما شاھدنا األطـف
يحبِّذون اإلستحمام ھرباً من آالم الصابون حينما يقع على أعينھم 
ظــيف  ـن ى ـت ـل ة ـع داوـم ـم ن اـل م ـم ـھ ع ذوـي ـن ـم م ـي ، ولكن بكاءھم ـل

 .أجسادھم
ع )  ٥( ـي أما عن معمودية السيد المسيح فى سن كبير ، فليعلم الجـم

اج  ـت ـح ان ـي ه ـك دان ألـن أن السيد المسيح لم يعتمد من يوحنا المعـم
المعمدان كان ولكنه بنواله المعمودية من يوحنا .  للمعمودية ، كال 

ن .  يسعى لتأكيد إرسالية يوحنا المعمدان ـك ن ـت كما أن معمودية يوحنا ـل
اـنت .  ھى نفس المعمودية التى ننالھا اآلن دان ـك ـم فمعمودية يوحنا المـع

ة أن (  للتوبة فقط  ـع زـم ـم وتعتبر تمھيدأ لفكرة معمودية الروح القدس اـل
 ). تأتى
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 بقلم عطيه ميخائيل
 

ن  ـي ا ـب و  ٢٠-١٦وافق المجمع المقدس فى جلساته المنعقدة ـم ـي وـن ـي
رـلس السـادس  ٢٠١٣ ـي ا ـك اـب ـب داسـة   –على االعتراف بقداسـة اـل وـق

 .األرشيدياكون حبيب جرجس
د  ١٨٧٦ُولد حبيب جرجس بالقاھرة عام  ـي ا بصــع ن طــم ه ـم ـل اـئ من ـع

ردوس   –مصر  ى ـف ده إـل ل واـل ولّما كان له من العمر أربع سنوات انتـق
ه ـحب  .النعيم وتولت والدته  تربيته على المبادئ المسيحيه وغرست فـي

ا   –الكنيسه منذ طفولته  ـھ ـس ى أـس ـت رى اـل ـب ـك اط اـل والتحق بمدرسة األقـب
ا  اـب ـب ـل ا ـل الزـم البابا كيرلس الرابع أبو االصالح  ثم سيم شماسا وظـل ـم

 .كيرلس الخامس فى الكنيسه البطريركيه
دام   –  ١٨٩٣فى عام  ل ـخ ـي أـھ ـت ة ـل ـي ـك بدأ البابا فى إنشاء الكلية االكليرـي
ذه   –وھو مايحتاج إلى تمويل ضخم   –للمذبح  ـي ـم ـل ا ـت اـب ـب ار اـل ـت د اـخ وـق

ليجوب القطر المصرى ليسأل محبى الكنيسه )  سنه ١٧(الشماس حبيب 
ى .  للتبرع لتأسيس ھذه الكليه اـئس ـف ـن ـك وقام الشماس الصغير بزيارة اـل

ه  ـي ـك ع   –بالد مصر يحث الشعب على التبرع لبناء الكلية االكليرـي ورـج
ر  حبيب فى نھاية الجولة بمبلغ ضخم بمقياس ذلك الزمان وھو أحد عـش

ى ـحى   –)  ربما مليون اآلن؟( ألف جنيه  وقام البابا بشراء منزل كبير ـف
وـسف   –وأصبح ھو المقر )  قرب شبرا( مھمشه  وعيّن قداسته العالمه ـي

ن أول   –منقريوس ليكون أول مدير لھذه الكليه  دا ـم ب واـح ـي ـب وكان ـح
د   –للدراسة بھذه الكليه )  طالب ١٢( دفعة  ـي وـح ا واـل وكان أول خريجيـھ

ونظرا لتفوقه ونتيجه للنقص فى .  بعد أن انقطع اآلحد عشر من الدراسة
ان   –طُلب من الطالب حبيب أن يقوم بالتدرـيس   –ھيئه التدريس  ـك  –ـف

ى   –يُدرس لزمالئه وھو ال يزال طالب   –وللعجيب  درس ـف ب وـم طـاـل
 .آن واحد

ظـه   –وأُعجب قداسة البابا بمواھبه فعينه واعظا علمانيا  وكانت أول ـع
ة  ـي ـح ـي ـس ـم ك   –له عن الديانة اـل وده ـب ـن ن ـش اضـرـي ـح ن اـل ـي ن ـب ان ـم وـك

ع  ظـه طــب ـع اـل ه ـب اـب ـج المنقبادى صاحب جريده مصر الذى من فرط إـع
ه أن .  آالف النسخ منھا ووزعھا على الشعب ـن ب ـم وفى مره أخرى طـُل

يلقى العظه فى كنيسة المالك غبريال بحارة السقايين فى حضور قداسة 
اب   –البابا  واـعظ الـش ارك اـل ـب وأعجب البابا بالعظه لدرجة أنه وـقف ـي

ات .  ويرشمه بالصليب وـم ـل ـع ورى وـم ـھ كان واعظا قديرا ذو صوت ـج
كان حبيب جرجس واعظا " قال عنه البعض .  غزيره تؤثر فى مستمعيه

 .وكانت حياته عظه" منذ والدته
م : " قال عنه قداسة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث ھناك أشخاص لـھ

ة   –قوة فى العمل و الخدمة  دـم ـخ يشعر الكل أن قوة عظيمة قد دخلت اـل
ه   –ومن امثال ھؤالء حبيب جرجس  ـب ه رـغ كان يشجع كل من تكون ـل

دـمت )  نظير جيد( وكنت أنا   –فى العمل  م وـخ ـھ ـع ـج ن ـش واحدا من الذـي
 ."معه فى االكليريكيه

ـيس )  كيرلس الخامس( وقام قداسة البابا  ه رـئ ـب ى رـت ب إـل ـي ـب ة ـح ـي رـق ـت ـب
ا .  وعينه شماسا خاصا لقداسته Archdeaconشمامسه  اـب ـب رى اـل واشـت

ام   –منزال مجاورا للكليه ومنحه لحبيب ليسكن فيه  د أـي وفوجئ البابا بـع
 .بحضور حبيب ومعة ُحجه المنزل مسجله باسم البابا

ة  ١٩١٨فى عام  ـي ـل ـك د اـل ـي ـم أصبح األرشيدياكون حبيب جرجس ھو ـع
ا   –بعد نياحة عميدھا يوسف بك منقريوس  اـم ن ـع ـي الـث ه وـث الـث ولمده ـث

ى   –أدار حبيب الكلية بمقدرة فائقه  ـت ه ـح ـي وبنى المبنى الذى استمرت ـف
 .أى منذ ستين عاما ١٩٥٢انتقالھا لمبنى االنبا رويس سنة 

ات  ـع اـم ـج د   –وقد افتتح حبيب جرجس القسم الليلى لخريجى اـل ـھ ى ـع ـف
دا  ا ـج ه   –البابا يوساب الثانى الذى بارك ھذه الخطوه وفرح بـھ ـج ـي ـت وـن

ة  ـي ـل ـك ى اـل ة ـف دراـس اـل ة ـب صـرـي ـم لھذه الخطوه اعترفت وزارة التعليم اـل
ور   –كمؤھل عال  ـي ـغ اب اـل ـب ن الـش د ـم دـي ـع وقد اجتذبت ھذه الدراسة اـل

ضـع )  منھم نظير جيد( ـي اوالت ـل ـح ـم اذال اـل وسار حبيب جرجس قدما ـب
ذه  اـت ن أـس ا ـع ھذه الكليه فى مصاف الكليات الالھوتيه فى الخارج باحـث

ى   –أكفاء وتطورا لمناھج الدراسة  ـل ه ـع وكان يطالب الدارسين الموافـق
ؤاـنس   –قبولھم الكھنوت إذا ما رشحوا له  ا ـي اـب ـب ونتيجه لذلك أوـحى اـل

ه  ـي ـك رـي ـي  –)  ١٩٣٠( التاسع عشر جميع المطارنه بسيامة خريجى االكـل
ة  أى  ١٩٣٧وقد قرر المجمع المقدس ابتداء من مايو سنه  اـم عدم رـس

ه ـي ـك رـي ـي ـل وم االـك ـل ى دـب ـل ورأى .  شخص للكھنوت ما لم يكن حاصـال ـع
ه  ـق ـح ـل ه ـم ـس ـي ـن حبيب جرجس بثاقب فكره آن يكون لطلبه االكليريكيه ـك

وافتتح البابا يؤنس   –يتدربون فيھا على اِلقاء العظات واآللحان الكنسيه 
ى  ذراء  ١٩٣١/    ٣/  ٦التاسع عشر ھذه الكنيسه ـف ـع دة اـل ـي ه الـس ـس ـي ـن ـك

 .بمھمشه
وقد توالت خطوات حبيب جرجس فى الخدمه فكان يرى ضرورة تعليم 
د  دارس االـح األطفال حقائق االيمان وبنى روح الوطنيه فيھم وأـسس ـم

ن  ١٩٠٠سنه  ا  ٢٤وكان اـب داـم ب ـخ ال وطــل دد األطــف ا وزاد ـع اـم ـع
د  دارس األـح ه ( ليساعدوه وبارك الرب بنمو خدمه ـم ـي ـس ـن ـك ه اـل ـي رـب ـت اـل

ن   –)  حسب تسميه المتنيح األنبا غريغوريوس وظھرت ثمارھا وكان ـم
ة  ـن د ـس ر  ١٩١٨الطبيعى أن تتأسس اللجنه العليا لمدارس األـح ـي ـت واـخ

ع   –حبيب جرجس أبرز آعضائھا  رـي فھو المربى الواسع األفق فى التـش
 . والتنظيم ووضع المواد

د  ١٩٤٩فى عام  ـق ى ـع آصدر النظام اآلساسى لمدارس اآلحد ثم دعا اـل
ى  آول مؤتمر آلعضاء اللجنه العليا والخدام بھدف الوصول باألجيال اـِل
ال  اـم دادا ـك المعرفه الدينيه النقيه إلعداد االنسان المصرى المسيحى اـِع

ه داد .  ليصبح عضوا حيا فى كنيسته ووطــن إـع رـجس ـب ب ـج ـي ـب ام ـح وـق
المنھج العام لمدارس األحد لتحقيق الوحده بين الخدام ثم وجه اھتماماته 
م  ـھ لطفل وشاب القريه وفتح لھم فصوال مسائيه لمحو اآلمية للوصول ـب

 .اِلى قراءه الكتاب المقدس
كان حبيب جرجس آيضا شاعرا واستخدم شعره فى نظم تراتيل حـسب 

وضـع  ا ـف ـھ اـن ـح ام آـل ـغ ى آـن ـل ه وـع ـس ـي ـن د  ٣عقيدة الـك ـي اـش ى آـن ب ـھ ـت ـك
ى :  وترانيم وآناشيد روحية وترانيم لآلطفال أشھرھا.  آرثوذكسيه ـت ـس كنـي

 .الستالم آلحان الكنيسه) العرفان(كما اسس مدرسة للمرتلين . القبطية
ا  ١٧وكان صحفيا وآصدر مجلة الكرمه التى استمرت  اـم ت   –ـع اـن وـك

ـسى  ر   –مجلة رائعه المستوى تمثل التعليم الكـن ـش ـن ه ـت ـل ـج ى آول ـم وـھ
ه  ـم ـي ـق ا اـل وصـارت   –ترجمات آلقوال اآلباء القديسين وتميزت ببحوثـھ

ى .  الكرمه لسان الكنيسه ـن دـي م اـل ـي ـل ـع ـت وامتد نشاط حبيب جرجس اِلى اـل
ه  ـي ـح ـي بالمدارس ووضع له الكتب المنھجيه وبخاصة كتب المبادئ المـس

كما آن له )  أجزاء ٤( وللمدارس الثانوية )  أجزاء ٤( للمدارس االبتدائيه 
ن  –آسرار الكنيسه السبعه : مؤلفات آخرى منھا ـي ـن ؤـم ـم م   –عزاء اـل ـل ـس

ه   –السماء ودرجات الفضائل  ـي ـح ـي ـس ـم اة اـل ـي ـح  –نظرات روحية فى اـل

اب )  أجزاء ٣( خالصة اآلصول االيمانيه  الكنز اآلنفس من ملخص الكـت
 .مارمرقص –روح التضرعات  –سر التقوى  –المقدس 

ال  ـي ر وـك ـت ـخ م ـي وحتى فى المجلس الملى كان ينجح فى انتخاباته لكنه ـل
 .آلن وكالء ذلك الزمان كانوا من الباشوات

ان  –كان انسانا بتوال ناسكا نقيا وديع القلب يحتمل فى ھدوء  ـس ـل و اـل حـل
ه  ١٩٤٨اليذم آحدا وقد ُرشح سنة  ـي وـب ـي ـل ـق زة واـل  –ليكون مطرانا للجـي

ان ـب رـھ ن اـل ح ـم رـش ـم ون اـل ـك ى آن ـي ـل دس آصـر ـع ـق ـم . لكن المجمع اـل
ى   –وعاصر حبيب جرجس آربع بابوات  وقضى فى مجال التعليم الديـن

 .سنه حتى آصبح رمزا له فى ھذا الجيل ٥٨
ه  ـت ورت صــح دـھ ون وـت ـن وه   –وتقدمت به الـس ـب ـح ذه وـم ـي الـم اط ـت وآـح

اغسطـس  ٢١واستراح ورقد فى الرب يوم   –بسريره مصلين من آجله 
 .آى منذ اثنين وستين عاما –عشيه عيد السيده العذراء  ١٩٥١سنة 

وس  ورـي ـغ ورا " قال عنه المتنيح اآلنبا غرـي ا وـق ـم ـھ ـل ان رـجال ـم د ـك ـق ـل
 "استحق بجدارة آن يكون قدوه ومثاال يحتذى من آمته وشعبه

ى  واليزال حبيب جرجس حيا ويتكلم بعد فى تعاليمه وسيرته العطرة اـِل
دس  ـق ـم ع اـل و  ٢٠-١٦( آن كانت جلسة المجـم ـي وـن رف )  ٢٠١٣ـي ـت واـع

 .بقداسته واِضافة اسمه اِلى قديسى كنيستنا المجيده
رـجس  ب ـج ـي ـب ول   –وعن معنى االعتراف بقداسة اآلرشيدياكون ـح ـق ـي

ى   –  اآلنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس ـن ـع اِن اآلعتراف بالقداسة ـي
ه  بناء كنائس ومذابح باسم القديس ووضع آيقونات لصورته ويذكر اسـم
ان  ـح ه اـل فى مجمع القديسين ويكون عيد نياحته عيدا بالكنيسة توضـع ـل

 .وذكصولوجيات وابصاليات ويذكر اسمه فى الھيتنيات
ن "  وقد تساءل البعض  ـيس ـم أليس غريبا االعتراف بقداسة علمانى وـل

ال غرابه فى ذلك فبين العلمانيين من :  آباء الكنيسه؟ آجاب األنبا رافائيل
ه   –فالقداسة ليست قاصرة على االكليروس   –ھم قديسون  ھذا باالضـاـف

ه  ـي ـس ـن ه ـك ـب ى رـت  –اِلى آن القديس حبيب جرجس كان أرشيدياكون وـھ
اـمس  ـخ رـلس اـل ـي ا ـك اـب ـب د اـل ـع ى ـب اـن ـث ل اـل رـج د اـل وكان وھو شماس يـع

 .وعلى يديه تربى جيل العمالقه –ومستشاره وكان رجال تقيا نقيا 
ن   –وعاش حياة بتولية  ـي اـن ـم ـل ن ـع ـي ديـس ـق والننسى آن الكنيسه تعترف ـب

اغ :  مثل ان   –سمعان الدـب رـي ـع وم اـل رـس ا روـيس   –ـب ـب رآم   –آـن ار اـف ـم
ارج  – سيدھم بشاى –السريانى  وا ـخ اـش ار ـع ـب ـك ه اـل بل اِن آباء الرھبـن

وال  ا ـب ـب ان واآلـن ـب رـھ دائره المناصب مثل األنبا آنطونيوس آب جميع اـل
 .آول السياح

ن  ـي ديـس ـق ع اـل ـي ـم  –ويبقى سؤال آخر ھو إنه لم يكن له معجزات مثل ـج
ل :  وجاء رد األنبا رافائيل ـم ة ـع داـس ـق الن اـل روط إـع ن ـش ـيس ـم ه ـل إـن

ن فمثال   –معجزات  ـك زات وـل ـج ـع ع ـم البابا أثناسيوس الرسولى لم يصـن
ون   –  ماجمع الناس حوله وقدسوه ھو التعليم النقى اـك دـي والقديس األرشـي

 .حبيب جرجس كان معلما تتلمذ على يديه جيل من اآلباء العمالقه
ن ( يُعد نيافة الحبر الجليل اآلنبا سولایر آسقف ملبورن :  وفى استراليا اـب
 .رسالة دكتوراه فى سيرة وحياة حبيب جرجس وتأثيره) سيدنى البار

ه ( وسيقوم االنبا مارتيروس آسقف شرق السكه الحديد  مھمشه والشرابـي
ه ..)  الخ ـش ـم ـھ ـم ان   –باعداد مزار للقديس بكنيسه السيدة العذراء ـب ـك ـم اـل

ن  ر ـم طـاـھ الذى ولدت فيه الكليه االكليريكيه على يديه وسينقل جسده اـل
 . مدفنه اِلى المزار

د  ـج ـم ا اـل ـن رـب شفاعه القديس اآلرشيدياكون حبيب جرجس تكون معنا وـل
 الدائم اِلِى اآلبد آمين     

<íéÓè×Òù]<àÒ…<
 للشماس منير سليمان     

 . أحتفاالت في شھر أبيب المبارك
 

د  ـي ـع ة ـب ـس ـي ـن ـك ت اـل ـل ـف ـت أول أحتفال كان في الخامس من أبيب حيث إـح
ال وأن .  أستشھاد القديسين العظيمين بطرس وبولس الرسولين واألحتـف

ه  د ‘ كان لذكري استشھاد ھذين الرسولين العظيمين إل أـن ـي ـع ال ـب ـف ـت ـح
ن  دـيس ..  األباء الرسل جميعاً متمثلين في ھذين القديسين العظيمـي ـق اـل ـف

د  ـق بطرس كان رسوالً لليھود والقديس بولس كان رسوالً لالًمم وبھذا ـف
 . جمعا في شخصيھما كرازة العالم كله

ـجب  ـع ن اـل والمتأمل لحال الكنيسة في عصر آبائنا الرسل ينتابه شئ ـم
ر ...  الممزوج بالفخر  ـي م ـغ ـھ ظــم ـع ال ـم فنحن نري مجموعة من الرـج

ل  ـم وة هللا وـع ـق وا ـب طـاـع مؤھل لخدمة الكرازة والتبشير ومع ذلك اسـت
 . الروح القدس أن ينشروا األيمان المسيحي في المسكونة كلھا

ن  ـح ـن ك ـف ذـل من آبائنا الرسل تسلمنا األيمان القويم والتعليم الصحيح وـل
م رب .  ندين لھم بما نحن فيه اآلن من إيمان أرثوذكسي قويم ـھ لقد كرـم

م : "  المجد في حياتھم إذ قال لھم  من يكرمكم يكرمني، ومن يسمع منـك
ذا ...  يسمع مني ومن يرذلكم يرذلني،   ن ـھ كذلك كرمھم بعد إنتقالھم ـم

ات .  العالم الفاني  اـس إذ يذكر لنا سفر الرؤيا أن اسمائھم نقشت علي أـس
اً : "  سور أورشليم السمائية  اـس ر أـس ي عـش ـن ه إـث ان ـل وسور المدينة ـك

 . وعليھا أسماء رسل الخروف األثني عشرً 
والً  تركوا لنا البشائر األربعة ورسائل عديدة وتقليداً راسخاً مازال معـم

 . به الي يومنا ھذا
داً  ً واـح ا ـب ـل ون ـق ـك ي ـن بركة آبائنا الرسل تشملنا جميعاً وتوحد قلوبنا لـك

 .....وروحاً واحداً كما كانوا ھم في كرازتھم 
 األنبا شنودة رئيس المتوحدين 

م ،  ظــي ـع دـيس اـل ـق ة اـل في السابع من أبيب إحتفلت الكنيسة بتذكار نياـح
ن  دـي وـح ـت ـم ـيس اـل ودة رـئ ـن ا ـش ـب د .  وآحد أعمدة الرھبنة القبطية األـن وـل

راً  ـي ـب الً ـك ـق القديس ببلدة شندويل من أعمال إخميم، وكان أبوه يمتلك ـح
م ـن ً .  وقطعاناً من الـغ ا ـب ـي ـج ر ـع الده أـم ـي ـم ان ـل دـيس ...  ـك ـق ي اـل ـق ـت إذ إـل

ي  ـق ـت ـس ـت أورسيبوس بوالدة القديس شنوده قبل مولده وھي في طريقھا ـل

اً :  ماء من البئرفسلم عليھا وقال لھا سيبارك هللا ثمرة بطنك ويعطيك إبـن
 . يفوح إسمه كالعنبر في كل أرجاء المسكونة 

ة،  ـي وـم ـق وھكذا ُولد الطفل شنودة ورباه والداه علي المبادئ المسيحية اـل
ودربه أبوه علي العمل منذ حداثته فجعله يرعي الغنم مع الرعاة، فكان 
ـخاص ويصـوم  ه اـل اـم القديس يالزم الرعاة طوال النھار ويعطيھم طــع

ه ..  ھو إلي أن يعود إلي منزله ليالً  ـت داـث ذ ـح ـن ودة ـم ـن ل ـش طــف وتميز اـل
 . بكثرة الصوم وطول الصالة

ارك  ـب ـي ول ـل ـج ـي ا ـب ـب ر األـن ـي ـھ راـھب الـش أخذه أبوه يوماً لزيارة خاله اـل
ه ..  الصبي  ي رأـس ـل ا ـع ـھ ي ووضــع د الصــب إآل أن األنبا بيجول أخذ ـي

ا : "  قائالً  أنا الذي يجب أن ينال البركة من ھذا الصبي ألنه سيصير أـب
 . لجماعة كثيرة، وترك الوالد الصبي مع خاله 

ه أن  ـن د ـع ـھ ان ـش ـب رـھ د اـل أجھد القديس نفسه غي الصالة حتي أن أـح
صـالة ـل ه ـل دـي ع ـي . أصابعه كانت تلمع كالشموع المضاءة حين كان يرـف

ـبس  ـل ه أن ـي ـن ً ـم ا ـب ظھر مالك الرب لخاله القديس بيجول في رؤيا طاـل
شنودة األسكيم الرھباني وبعد أن لبسه ضاعف جھده في حفظ ودراسة 
ر دـي ي اـل ـل دون ـع واـف ـت . الكتاب المقدس وفي تعليم الرھبان وكل الذين ـي

م  بعد نياحة خاله إختار الرھبان الراھب شنودة ليكون رئيساً للدير فأھـت
ث األدارة  ـي ن ـح ن ـم ـي واـن ً وـق ا ظـاـم بأمور الدير ورھبانه ووضع لھم ـن
ة  زـل ـع ظـام اـل ً ـن س، وأيضـا ـب ـل ـم ام واـل طــع ل واـل والعبادة والتعليم والعـم

ان .  والتوحد ـب رـھ ي اـل اـق ونظام التوحد ھو أن ينفرد الراھب بعيداً عن ـب
ذوا .  يتوحد ويتعبد وكان المتوحدن يأتون إلي الدير من وقت آلخر ليأـخ

 . مايلزمھم من الخبز والماء ويشتركوا في سراألفخارستيا
ة إذ وـقف  صـرـي ـم ة اـل ـي وـم ـق في عصره زالت الوثنية تماماً وتحققت اـل
ا  اطـرة روـم ن أـب ة ـم ـل ـي المصريون جميعاً يجاً واحدة ضد الملكية الدـخ

ة  ـي االة .  حتي وإن إصطبغت بالصبغة الديـن ـن ـم اـل ودة ـك ـن ا ـش ـب ان األـن ـك
ة  دـق داث ـب راـقب األـح ان ـي الساطعة، ورغم حبه لحياة العزلة إال أنه ـك
وب  ـل ه ـق ـي واھتمام واستطاع بمحبته الفائقة وعلمه الغزير أن يجتذب إـل

ه .  مواطنيه من كل مكان  اـم ي أـي راـھب ،  ١٨٠٠بلغ عدد الرھبان ـف
راً  ً دـي ي أيضـا ـن واليزال ديره قائماً حتي اآلن غرب مدينة سوھاج، وـب

 . راھب، ھذا عدا أديرة الراھبات  ٢٢٠٠آخر بلغ عدد رھبانه 
ع  ـم ـج ي ـم ن إـل دـي ود اـل اـم ـع ـقب ـب رافق القديس البابا كيرلس األول المـل
دـحض  ة ـل ـي ـن طــي طــن ـس ـق أفسس المسكوني لمحاكمة نسطور بطريرك اـل

  ً " بدعته التي تجرأ فيھا وأنكر ان تكون السيدة العذراء الطاھرة أما
ره " .   ثيئوتوكوس ـم غ ـع ـل ي ـب ـت اش ـح  ١١٨من نعم هللا أن القديس ـع

ب  ـت ـك ة اـل ـس ـي ـن ـك ـل سنة، وتنيح بسالم في شيخوخة طاھرة بعد أن ترك ـل
 . والمواعظ النافعة 

ر  ـب ـح ة اـل اـف ـي للقديس األنبا شنودة ديراً عامراً في مدينة سيدني يرأسه ـن
ة  ـن ـب رـھ ي اـل .. الجليل األنبا دانيال مع نخبة من األباء المباركين وطالـب

ـيس  ودة رـئ ـن تحية لھم في عيد شفيع الدير، وبركة أبينا القديس األنبا ـش
 . المتوحدين تشملنا جميعاً 

 أألنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح 
ون  ـك ما أجمل وأحلي أن يلقب إنسان بلقب حلو وجميل، وماأروع أن ـي

ب "  الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح: "  ھذا اللقب ھو ـق و ـل ھذا ـھ
ه .  أبيب ٨األنبا بيشوي الذي عيدت الكنيسة بتذكار نياحته يوم  رأت أـم

د : "  رؤيا إذ ظھر لھا مالك الرب قائالً  ي أـح ـن طــي ك أـع ول ـل ـق الرب ـي
ت األم.  أوالدك ليكون لي خادماً كل ايام حياته اـل ة : "  ـق ـع ـب أوالدي الـس

وي ."  للرب ياسيدي والذي يريده يأخذه ـش ـي أمسك المالك رأس الطفل ـب
ده: "وقال المه ـي د لـس ـي ل ـج ت االم."  ھذا فاـع اـب اً : " أـج وـي داً ـق ذ واـح ـخ

م ."  قوة الرب تكمل في الضــعف"  أجابھا المالك ."  فبيشوي ضعيف ـث
اة .  غاب عنھا المالك  نما الطفل بيشوي في القامة والروح وأشتاق لحـي

ا  ـب دـيس األـن ـق ـل ذ ـل ـم ـل الرھبنة وترك العالم وترھب في برية شيھيت وتـت
رق "  بموا الذي كان يلقب الراھب بيشوي  ـش ـم ل " .  بالوجه اـل م ـك ـل ـع ـت

ط  ـق ت ـف ـب ي الـس . قوانين الرھبنة وقيل عنه أنه كان يأكل من السبت إـل
ن  كما كان يكثر من قراءة سفر أرمياً النبي وكان أرميا يحضر عنده ـم
ث  ـي ن ـح ع ـم رـج م ـي ه  ـث ـم السماء يعزيه ويشرح له ما غمض عليه فـھ

دون .  جاء  واـف ـت اس ـي ـن عاش متوحداً في مغارة بعيدة عن الدير وكان اـل
 . عليه يطلبون بركته وصالته

ح  ـي ـس ـم د اـل حدثت المعجزة العظمي في حياة األنبا بيشوي إذ جاءه السـي
ذا : "  له المجد في مغارته وقال له طوباك يامختاري بيشوي، أتنظـر ـھ

ي .  الجبل سوف أمأله رھباناً  فقال األنبا بيشوي وھل تعولھم ياسيدي ـف
ـحق : "  ھذه البرية، فأجابه السيد المسيح اـل ً ـب ضـا ـع م ـب ضــھ ـع إذا أحب ـب
ً .  وحفظوا وصاياي فأنا أعولھم   م : "  ثم سأل القديس أيضا ـھ ـي وھل تنـج

د ـج ـم ه رب اـل اـب أـج د ، ـف داـئ ل : "  ياربي من الـش ـم ـع ي وـي ـن اـف ـخ ذي ـي اـل
 ، ثم تركه رب المجد وصعدا إلي سمائه " وصاياي أخلصه وأنجيه



 ش ١٧٢٩أبيب   ٢٨ اخبار االقباط

 ١١ جريده شھريه تصدرھا الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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 وداد الياس: كتبت
 

ه  ٢٠٠تجمع اكثر من  صـرـي ـم ه اـل ـي صــل ـن ـق شخص فى دار اـل
احــتــفــاال بــالــيــوم الــوطــنــى  ٢٠١٣/   ٧/  ٢٢بســيــدنــى مســاء 

 .المصرى
حضــر الـــحــفـــل 
كثير من اعضاء 
ــثــــــات  ــ ــعــ ــ ــبــ ــ الــ
ـــه  ـــومـــاســـي ـــل ـــدب ال
ــــه  ــيــ ــ ــــربــ ــــعــ الــ
ى  ـل واالجنبيه وـع
ــــوى  ـــت ــ ـــس ــ ـــم ــ اـل
الــرســمــى نــيــافــه 

د  ـي ان والـس ـع ـم ادرس ـس االنبا دانييل اسقف سدنى والقمص ـت
ة  طــق ـن ن ـم آل ـع ـث ـم ه  وـم تونى عيسى نائب عن  رئيس والـي

ه   –جرانفيل وميريالند  صـرـي وعدد كبير من الشخصيات الـم
ات .  واآلعالميين المـس صـرى واـل ـم و اـل ـج اـل ازدانت القاعه ـب
وبــداء الــحــفــل بــالســالم الــوطــنــى االســتــرالــى .  الــرمضــانــيــه

ل  اـم ى ـك ـل ن ـع ـم ام أـي والمصرى ثم تحدث سياده القنصل الـع
ذ  ـن ر وـم ـم مھنئاً الجاليه والوطن باالحتفال السنوى والذى اسـت

و  ٢٣ ـي ى  ١٩٥٢يوـل اء مصـر ـف ـن ه دور اـب ـث دـي ن ـح وتضــم
ان  ـك ل ـم ى ـك وطـن ـف ـل الخارج وانھم ھم السفراء الحقيقيين ـل
ه  دـم ـخ ا ـل ـم واكد حرص القنصليه على جمع المھاجرين تدعـي
دآ  ـي اـك ه وـت ـي ـم ـن ـت ه اـل ـل الوطن والمواطن والسير معاً لدعم عـج

 .لتماسك الجاليه وتقدمھاه
وى  ثم تحدث النائب السيد تونى عيسى الذى أكد حرصه السـن
ه  ـي اـل ـج خ اـل ارـي ى ـت راً اـِل ـي ى مـش وطــن ل اـل لالشتراك فى الحـف
ه  وـم ـك ـح ر اـل دـي ـق ا وـت ـي راـل المصريه المشرف على ارض اسـت
ا  ـھ ى ـل ـت ه واـل ـي االستراليه للتخصصات العلميه والعمليه للجاـل
ا  ـم ات ـم اـف ـق ـث دد اـل ـع ـت ـم ى اـل دور قيادى فى المجتمع االستراـل

 .يساعد على بناء العمل والتقدم
ى  ـل ا ـع ـم ادر داـئ ـق صـرى اـل ـم كما اشار اِلى عظمة الشـعب اـل
التغير فمصر الرائده دائما ومنذ الحضاره الفرعونيه وشعبھا 

 .صانعاً للتاريخ منذ القدم
رق  ه الـش طــق ـن ى ـم ـل ا ـع رـھ ـي آـث ر وـت ـي ـب ـك واكد على دورھا اـل
وطـن  ـل ود ـل ـع ا وـي االوسط عامه وتمنى ان تعبر مصر ازمتـھ

 . استقراره وآمنه وللسياحه نشاطھا وازدھارھا

 أخبار ونشاطات قداسة البابا اآلنبا تواضروس الثانى
 مراسل جريدة المناره                       

 ابيذياكون جورج جورج ميخائيل                        
 تھنئه الى رئيس الجمھوريه

ـيس  صـور رـئ ـن ى ـم شـار عـدـل ســت ـم ارسل قداسة البابا تھنئه الى اـل
 الجمھوريه جاء فيھا

 السيد المستشار عدلى محمود منصور
 رئيس جمھورية مصر العربيه       

ه  وذكســي ه األرـث طــي اھنئكم قلبيا بأسم المجمع المقدس للكنيسه القـب
ه  طــي ـب ـق ا .  والمجلس الملى العام و ھيئة األوقاف اـل الدـن اسـة ـب رـئ ـب

ادات  ـي العزيزه مصر وعلى ثقة الشعب و قواته المسلحه و كافة الـق
ى  ور السـالم ـف وـف م الصـحـه و ـم الدينيه و الوطنيه راجيا لسيادتـك
وطـن  ن اجـل اعـالء شـأن اـل ن ـم ـي صـرـي قياده حكيمه تجمع كل الـم

 . بخير وسالم  ودمتم 
 البابا تواضروس الثانى                                        

 بابا اآلسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه                        
  

جنازة الشھيد القس مينا 
 بكنيسة المالك شيراتون

فــى الــيــوم الــتــاســع مــن 
شــھــر يــولــيــو الــمــاضــى 
ا  ـن ـي شيع جثمان الـقس ـم
كــاھــن كــنــيــســتــنــا بــرفــح 
اء  ـن المصريه بشمال ســي
بعد ان اغتالته يد الخسه 

ا  والنداله من جماعات اإلرھاب ونال اكليل الشھاده ، اذكرنا يا أبوـن
 .مينا امام عرش النعمه 

 برقية عزاء لرئيس الجمھوريه والفريق اول عبد الفتاح السيسى
خالص مشاعرنا القلبيه فى مصاب الوطن الفادح فى ضحايا حـادث 
سـه  ـي ـن ـك اسـم اـل حـه وـب ســل ـم ا اـل ـن واـت االتوبيس من ضباط وجنود ـق
ه  ـي ـب القبطيه االرثوذكسيه ، وكل ھيئاتھا نتقدم بخالص التعازى القـل
ل  ـك اجـل ـل ـع اء اـل الشــف ا ـب ـن اـت لسيادتكم وكل اسر الضحايا ، مع تمنـي

 .المصابين وليحفظ هللا بلدنا وقواتنا من كل شر ومن كل مكروه 
 البابا تواضروس الثانى                                             

 الغاء محاضرات االربعاء
اء  ـع قرر قداسة البابا تواضروس الثانى الغاء محاضرات يوم االرـب
ى  ه ـف ـي ـن ظـروف االـم ـل ظـرا ـل ه ـن فى الكاتدرائيه المرقسيه بالعباســي

 الوقت الحالى حفاظا على اوالده من كل سوء
  

 اخبار ونشاطات أبراشية سيدنى لالقباط االرثوذكس
ة   زيارة الحبر الجليل نيافة األنبا دانييل للقنصليه العامه  ررـي ـھ لجـم

 مصر العربيه
اء  ـن ا ـب ـھ ـع واـب قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل اسقف سيدنى وـت
صـل عـام  ـن ل ـق اـم ن ـك ـم ر اـي ـي ادة الســف ن ســع ه دعـوه ـم على تلقـي

جــمــھــوريــة مصــر الــعــربــيــه بســيــدنــى 
ت  ذى حـدـث رات اـل ـي ـغ ـت ـم د اـل ـع وخصوصا ـب
ه  اســل ـب ا اـل ـن واـت بمصر الحبيبه على ايدى ـق
ال  ـف وقادتھا الشجعان وذلك بمناسبة اآلحــت

 ١٩٥٢بثورة الثالث والعشرون من يوليو 
ادرس  وقد لبى الدعوه مع نيافته القمص ـت

سمعان وكيل اول اسقفية سيدنى وتوابعھا وكان فى استقبال نيافته 
ا  ـي ده سـوـن سعادة السفير ايمن كامل والسيده الفاضله حرمه والسـي
ه  ـث ـع ـب ن اعضـاء اـل ـيف ـم ـف ر وـل ـي الكسان مديرة مكتب سعادة السـف
ك  ن اعضـاء الســل ن ـم دعـوـي ـم ن السـاده اـل ك ـم الدبلوماسيه وكذـل
ا  ـي راـل ى اســت اسـى ـف وـم ـل ل دـب ـي ـث ـم الدبلوماسى من الدول التى لھا ـت
ر  ـي ـث ـك ومندوب عن السيد رئيس الوزراء السيناتور تونى إيسـا واـل

ة    من رجال الدوله و اعضاء ه وآراخــن صـرـي ـم الجاليه القبطيه واـل
د  ة األســقف ، وـق اـف ـي ة ـن ارـي الكنيسه القبطيه األرثوذكسيه وسكرـت
ال واوضـح  ـي القى سعادة السفير ايمن كامل كلمه حيا بھا األنبا داـن

ورة  د ـث ـي و  ٢٣للساده الضيوف األجانب مناسبة األحتفال بـع ـي وـل ـي
م  ١٩٥٢ ـل ـع وان اـل ى اـل وفى نھاية األحتفال تم تقطيع قالب كيك عـل

ه  ـت ـم ـل ى ـك المصرى الذى قال عنه قداسة البابا تواضروس الثانى ـف
ب واحـد  ا شــع ـن حـه اـن ســل ـم امام المؤتمر الصحفى لقيادة القوات اـل
ا  ـب ة األـن اـف ـي ال انصـرف ـن ـف نعيش تحت علم مصر وفى نھاية األحـت
ى  دانييل وقدس القمص تادرس سمعان يصحبھما مالك السالمه اـل

 .مقر المطرانيه 
  

 أكسيوس آكسيوس آكسيوس القديس البابا األنبا كيرلس السادس
 حبيب جرجس  آكسيوس آكسيوس آكسيوس القديس األرشدياكون

  
رـلس السـادس ـي ا ـك اـب ـب أسـم اـل م ـب اـل ـع ى اـل سـه ـف ـي ـن اح اول ـك ـت  افـت

 واألرشيدياكون حبيب جرجس فى آيبراشية سيدنى
ابيب تذكار كلية الطھر ام النور القديسه  ٢١فى يوم األحد المبارك 

وبموافقة ومباركة قداسة  ٢٠١٣يوليو  ٢٨الموافق  مريم العذراء
رازه  ـك رك اـل طـرـي البابا اآلنبا تواضروس الثانى بابا األسكندريه وـب
ر  جـر وسـاـئ ـھ ـم ا ودول اـل ه وآســي ـي رـب المرقسيه والخمس مدن الـغ
رم  ـك ـم الكرازه المرقسيه وشريكه فى الخدمه الرسوليه األســقف اـل
داس  اح وصـالة اول ـق األنبا دانييل اسقف سيدنى وتوابعھا تم افتـت
ا  ـب ا األـن اـب ـب فى اول كنيسه فى العالم يطلق عليھا اسمى القديسين اـل
رر  د ان ـق ـع ك ـب كيرلس السادس واألرشدياكون حبيب جرجس وذـل
دس  ـق روح اـل ول اـل المجمع المقدس فى آخر اجتماع له فى عيد حـل
ى  ـھ داس األـل ـق اـل ع ـب جــم ـم ى اـل على وضع اسمى ھذين القديسين ـف
ذان  ي ـھ م اطـالق اســم وكتابة سيرتھما فى السنكسار وعلى ذلك ـت
حـى  ت ـب ؤـق ـم القديسين على اول كنيسه فى العالم لھما فى المقر اـل

 رامسجيت 
ا  ر عــن بركة ھذين القديسين تكون معنا بصلوات وتضرعات الساـھ
ه  ـك ى وشـرـي اـن ـث اب األباء وراعى الرعاه البابا األنبا تواضروس اـل

 .فى الخدمه الرسوليه نيافة الحبر الجليل اآلنبا دانييل 
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ا  ـھ اعــت تعتبر ھذه السلسله من المقاالت عبارة عن موسوعة تمت طــب
فى كتاب فى عھد قداسة البابا شنوده الثالث مثلث الرحمات وبتشجيع 
د  دس  وـق ـق ـم ع اـل جــم ـم من قداسته وجميع اآلباء األساقفه أعضاء اـل
روعى فى ھذه القرارات ان يتم تبويبھا فى سبع وعشرين فصال حيث 
ى ان  ا عــل ـھ دس ـل ـق ـم ع اـل جــم ـم خ إصـدار اـل وارـي تم الترتيب حسب ـت
يخصص الفصل االول لتدوين الالئحه األساسيه للمجمع المقدس التى 

ن .    ١٩٨٥اقرھا المجمع فى اول يونيه  حـه ـم الـئ وكان اصدار ھذه اـل
ث  اـل ـث وده اـل اھم األنجازات للمجمع المقدس فى عھد قداسة البابا شــن
ه  ظــم ـن ـم ه اـل حــت حيث صار للمجمع ألول مره فى التاريخ المعاصر الـئ

 .لعمله و إجتماعاته و قراراته 
ة عـام  داـي ذ ـب ث  ١٩٨٥والئحته ھذه تم األعداد لھا إلصدارھا مـن حــي

دس ان  ـق ـم ع اـل جــم ـم ار أعضـاء اـل طلب قداسة البابا من جميع األحــب
ا  ـھ ـي يرسلوا مقترحاتھم بشأن ھذه اللالئحه وما ھى البنود المطلوبه ـف
ه  داســت ى ـق والمنظمه لھا وما تنص عليه وبعد تجميع كل ما وصـل اـل
من مقترحات بھذا الشأن عقد قداسة البابا إجتماعا برئاسته فى المقر 
اء  ن األـب ه ـم دـم ـق ـم راحـات اـل البابوى بدير األنبا بيشوى لدراسة األقـت
ع  جــم ـم ى أعضـاء اـل دم اـل األساقفه ولصياغة مشروع الالئحه الذى ـق

ده .  المقدس لمناقشته  ـق ـع ـن ـم ه اـل ســت ى جــل وناقش المجمع المقدس ـف
وم   ١٩٨٥/    ٦/  ١بالمقر البابوى باألنبا رويس بالقاھره فى صباح ـي

را  ه ، وآخــي الزـم ـل الت اـل دـي جميع مواد الالئحه بندا بندا وأجريت التـع
حـه ،  الـئ ـل ذه اـل ى ـھ وافق  المجمع المقدس فى نفس ھذه الجلسه عــل
ه  ـق طـرـي ا ـب ـھ ـي التى تتضمن فى احدى موادھا كيفية إجراء تعديالت عـل

 .قانونيه
سـه  فى احدى اإلجتماعات الخاصه بالحوار بين الكنائس ، قدمت الكنـي
سـه  ـي ـن ـك د اـل ـي ـل ـق ى ـت طـه واإلداره ـف ارسـة الســل القبطيه عن كيفية مـم

وال .  القبطيه  ن أـق وشمل ھذا البحث مفاھيم من العصر الرسولى، وـم
ع  جــم ـم ـل ه ـل حـه اآلسـاســي الـئ واد اـل تالميذ الرسل مع عرض لبعض ـم

وده  ا شــن اـب ـب داسـة اـل د ـق المقدس التى اقرھا المجمع المقدس فى عــھ
ن .  الثالث  حـاضـرـي ن اـل ـي ـي وقد أثارت ھذه الالئحه إنتباه جميع الالھوـت

ن  ـي ـت ـغ ـل اـل ا ـب من الكنائس الشرقيه و الغربيه، وطلبوا نسخا كامله منـھ
 العربيه واألنجليزيه و أشادوا 

ا  ـھ برئاسة قداسة البابا شنوده الثالث للوسائل واللجان التى يمارس ـب
ه  طــي ـب ـق سـه اـل ـي ـن ـك ون اـل ى ادارة شــئ ه ـف طـاـت دس ســل ـق ـم ع اـل جــم الـم

 :األرثوذكسيه ، واللجان الدائمه للمجمع المقدس ھى 
التعليم واأليمان و التشريع 
شئون اإليباراشيات 
شئون األديره 
 الرعايه و الخدمه 
الطقوس 
العالقات الكنسيه 
 العالقات العامه 
 السكرتاريه 
المتابعه 

ى  ام اـل ى األنضــم وقد شجع قداسة البابا أعضاء المجمع المقدس عــل
ع  جــم ـم لجان المجمع ، كل حسب ميوله ومواھبه ، كما شجع لجـان اـل
ع  أن تجتمع مرة كل ثالث أشھر ونشطت اللجان فى عملھا حيث تجتـم
ة  ارـي رـت ع ســك كل لجنه برئاسة مقرر لھا ومارست عملھا بالتنسيق ـم
ع ،  جــم ـم جـان اـل ن ـل د ـم المجمع المقدس ، وحضر قداسة البابا العدـي
اال  ـع را ـف حيث يرأس بنفسه بعض اللجان الدائمه ويكون لحضـوره آـث

جـان  ـل ذه اـل ل ـھ ط عــم شــي ن .  فى تـن د ـم دـي ـع ا اـل اـب ـب داسـة اـل د ـق وعــق
رأى  ادل اـل ـب السيمنارات برئاسته ألعضاء المجمع المقدس للبحـث وـت
ا و  ا و روحــي دـي اـئ سـه عــق ـي ـن ـك وتوحيد الفكر فى المسائل التى تھم اـل

 .رعويا وكافة األمور األخرى 
د  ى عــھ ويشمل ھذا العرض ما اصدره المجمع المقدس من قرارات ـف
ـعض  م وـب ـي ـع ـن قداسة البابا شنوده الثالث نيح هللا نفسه فى فردوس اـل
ھذه القرارات كانت ألسباب ھامه مثل القرار الخاص بعدم قبول عـزل 
ك  ى ذـل اء عــل بطريرك أثيوبيا الراحل فى اثناء حياته بدون سبب، وبـن
رار  ـق ك اـل ذـل ه ـك اـت عدم األشتراك فى سيامة بطريرك بديل عنه فى حــي
ات  صـرـف ـت ب اـل الخاص بمنع األقباط األرثوذكس من زيارة القدس عــق
طـان  ر الســل اك وعـدم عـودة دـي التى اجرتھا السلطات األسرائيليه ھـن

ذا  ـھ اط ـب ـب حـق األـق ا ـب ـي ـل ـع ه اـل ورـي دســت ه اـل ـم حــك لألقباط بعد حكم الـم
اه  حــي ده بشـأن عـودة اـل رارات عـدـي دس ـق ـق ـم الديرواصدر المجمع اـل
ع  جــم ـم ا أصـدر اـل ـم الرھبانيه الى بعض أديرة الرھبان والراھبات ، ـك
ر  ـي ـغ طـالق ـل المقدس قرارات ھامه بشأن األحوال الشخصيه و منع اـل
ور االحـوال  ظـم اـم ـن ا ـي ل ـم ك ـك ذـل ه و ـك اـن دـي ر اـل ـي ـغ ا او ـت زـن علة اـل

زواج    الشخصيه وإجراءات الخطوبه والزواج، واصدر قرارا بمنع اـل
من امراة األخ و من اخت الزوجه واصدر المجمع المقدس الكثير من 
سـى  ـن ـك راث اـل ـت ى اـل قرارات بشأن طقوس الكنيسه وكيفية الحفاظ عـل
ة  اـم وس لســي ن طــق زم ـم ـل االصيل و مراجعة السنكسار وإعتماد ما ـي
االبصــلــتــس واألرشــى ابصــلــتــس وتــكــريــس الــمــكــرســات ومســاعــدة 

ر )  بدون وضع اليد (  الشماسه والشماسه الكامله  دـي وإقامة رئيسة لـل
دم  ـق ـت ـم وت واـل ـن ـھ ـك ـل دم ـل ـق والتعھد الذى يقراه المتقدم للرھبنه و المـت
ى  ن ـف ـھ ـت ظـم خـدـم ـن رسـات ـت ـك لألسقفيه بانواعھا كما اصدرالئحة الـم
ل واصـدر  طــف رأه و اـل ـم ة اـل ى خـدـم ن ـف الكنيسه وتحدد إختصاصاتـھ
ه  ـي ـل ـك ة اـل امسـة خـدـم ه وشــم ـي ـك المجمع قرارات بشأن الكليه األكليرـي

ه  ـي ـل ـك اـل ) دراسـات حـره (  األكليريكيه الذين انھوا بعض الدراسـات ـب
ع  لسبب السفر الى الخارج او الھجره المؤقته او الدائمه واھتم المجـم
ع  جــم ـم ق اـل ك وواـف بالدور الوطنى للكنيسه و اصدر قرارات بشأن ذـل

م اـل ـع ى اـل ه ـف وذكســي ا    على قبول عودة الشركه مع الكنائس األرـث ـم ـك
اصدر قرارا برفض عقائد الكنائس األشوريه النسطوريه وقرارا آخـر 
ه . بإعتبار طائفتى شھود يھوه و السبتيين من الطوائف الغير مسيحــي

ا  ـي ال جـزـئ ر تسـجــي ـب ـت ونضع ھذه المجموعه من الشرح والتحليل ويـع
ث  اـل ـث وده اـل ا شــن ـب ا اآلـن لتاريخ الكنيسه فى عھد مثلث الرحمات الباـب
ون  ـك ا ارجـوا ان ـي ـن ســت ـي ـن ن ـك ـي ـي وجزءا من المراجع المطلوبه لقواـن
ذراء  ـع اعـة اـل دسـه بشــف ـق ـم ه اـل ســت ـي ـن ى ـك وسيله لتمجيد اسم الرب ـف
ى  جـاـلس عــل رسـول واـل القديسه مريم وبطلبات القديس مارمرقس اـل
ا  كرسى مار مرقس آب اآلباء و راعى الرعاه البابا البار القديس األنـب
ى  ه ـف ـك رم شـرـي ـك ـم تواضروس الثانى وبتضرعـات اآلب اآلســقف اـل
ه  ـن الخدمة الرسوليه األنبا دانييل آدام هللا حياتھما سنيين عديده وازـم

 سالميه كثيره 
 الفصل األول  العدد القادم                                 

 لكنيسة اآلسكندريه  الآلئحه األساسيه للمجمع المقدس
 القبطيه األرثوذكسيه وسائر انحاء الكرازه المرقسيه 
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نعم يقول الروح لكي . طوبى لالموات الذين يموتون في الرب منذ اآلن”
 )١٣:   ١٤رؤ (“ يستريحوا من أتعابھم وأعمالھم تتبعھم

 
 رقد على رجاء القيامة 

  رياض ابراھيم/ المرحوم 
شوى / زوج السيدة  ي ا ، وب ن ي ت ريس ا ، وك ن ي جيھان ابراھيم ، ووالد كل من م

ادة  زة ، /  ابراھيم ، وشقيق كل من السيدات والس ز ، وعزي عزوزة ، وعزي م
ن  ي ن وم اإلث ازة ي ن ج  ٢٢وشوقى ، وعزه ، وويزه ، وسعديه ، وسعاد ، وعدلى ابراھيم  ، وشيعت ال

من كاتدرائية السيدة العذراء والشھيد مارمينا العجايبى ببكسلى ، وتتقدم اإلسرة بخالص  ٢٠١٣يوليو 
ال  ي الشكر لكل من تفضل بمواساتھا وتخص بالشكر نيافة األنبا دانييل أسقف سيدنى ، ونيافة االنبا دان

 .رئيس دير األنبا شنودة ، وجميع األباء الكھنة بسيدنى ودير األنبا شنودة العامر

 ٢٥: ١١يوحنا  "أَنَا ُھَو اْلقِيَاَمةُ َواْلَحيَاةُ  " 
 لحبيبنا المرحوم السادبعة الذكرى السنوية

 حنا  فوزي الصيدلي
في ذكرى رحيلك عنا بالجسد نطلب لروحك الحلوة نياحاً في أحضان القديسين ونرجو أن تذكرنا 

 دائماً في صلواتك الطاھرة أمام عرش النعمة
 المحبة مھا حنا وأوالدك المحبين نادر وتامر وسارة  زوجتك

“I am the resurrection and the life" John 11:25  
The Seventh Anniversary of our beloved 

 Mr Fawzy Hanna 
In the Seventh  anniversary of your departure, we pray that God may repose your 
sweet soul in the bosom of the saints and ask you to always remember us before 
the Throne of Grace.  
Your loving wife Maha and loving children Nader, Tamer and Sara. 

متى (“  حينئذ يضئ االبرار كالشمس فى ملكوت ابيھم”
٤٣:١٣(  

 
 شكر و ذكرى االربعين لعروس السماء االبنة البارة  

 كرستينا عادل فھمى  /د
ا  ى روحھ ھى عل داس االل ق تدعو االسرة االھل و االحباء لحضور ال

وال  ١٠/٨/٢٠١٣الطاھرة وذلك يوم السبت الموافق  ا ب ب يوس و االن طون على مذبح كنيسة االنبا ان
 ستتقبل االسرة العزاء  فى القاعة عقب القداس االلھى , بجيلفورد 

ا  حبيبتنا الغالية كرستينا تركتى بحرا من الدموع و جرح ينزف طوال العمر ما اثقل يوم رحيلك و م
ا  ن ى ع ت ل روح و رح امر االيام بدونك و كنتى لنا السند و العون عشتى بيننا بنقاء القلب و بساطة ال

ا ,  بھدوء المالئكة  ن ي ا م ان ري اد م م عم ھ صلى من اجلنا  بابا عادل وماما عفاف و اخوتك و زوجات
مونيكا واالسرة تتقدم بالشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى و االنبا دانييل اسقف سيدنى و كل من 
شارك من االباء الكھنة والشمامسة واالصدقاء و االحباء و شكر خاص السرة مجلة ينبوع المحبة و 

 .نسال الرب ان يعوضكم تعب محبتكم دائما

                         
 كنيسة االنبا أنطونيوس واالنبا بوال القبطية االرثوذكسية

 .أبراشية سيدني وتوابعھا
 نھضة صوم القديسة السيدة  العذراء مريم 

  ١١: ٨٦مز . وحد قلبي لخوف اسمك . أسلُك في حقك. علمني يارب طريقك
تدعوكم الكنيسة لحضور النھضة الروحية خالل الصوم المقدس، لنواظب علي الحضور يومياَ 

 . ليحل وليعمل الروح القدس في حياتنا ويقدسنا
بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تاوضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا 

 الكلمة بالعربية الكلمة باالنجليزية
العشية والكلمة الروحية 

 م ٩الي  ٧

 – ٨:٣٠القداس االلھي 
يوم الجمعة فقط  ١٠:٣٠

 م٦- ٣قداس ثاني 
القس غبريال 

 يسي
القمص تادرس 

 سمعان
 العين البسيطة

 العين سراج الجسد  

 ٢٣-٢٢: ٦مت 

 اغسطس ٧األربعاء 
 القمص تادرس سمعان

القس باسليوس 
 جاد

القس أثناسيوس 
 أبراھيم

 المعطي المسرور

الرب يحب المعطي 
 ٧: ٩كو ٢.. المسرور 

 اغسطس ٨الخميس 
 القس مكاريوس أبراھيم

القس جشوا 
 تادرس

القمص  يعقوب 
 عوض

 الكلمة اللطيفة

الكالم اللين يصرف 
 ١: ١٥أم .. الغضب 

 اغسطس ٩الجمعة 
 القس سولایر حنا
 القداس الثاني 

 القس مكاريوس أبراھيم 
القمص بافلوس 

 حنا
القمص مينا 
 ديسقورس

 الخوف الروحي

علمني يارب طريقك 
: ٨٦اسلك في حقك مز 

١١ 

 اغسطس ١٠ سبتال
 القمص شنودة منصور 

القمص بيشوي  القس كيرلس فرج
 يسي

 النمو في االيمان

فقال الرسل للرب زد 
 ٥: ١٧ايماننا  لو

 اغسطس ١١ حداأل
 أباء الكنيسة

القس مارك 
 باسيلي

القمص صموئيل 
 وديع

 القلب الشاكر

احمدوا الرب النه صالح  
 ١: ١٠٧مز

 أغسطس ١٢االثنين  
 القس يوسف فانوس

القمص 
 أغسطينوس ندا

 الحكمة سامح كامل. د

راس الحكمة مخافة الرب  
 ١٠: ١١١مز

 أغسطس ١٣الثالثاء  
 القمص تادرس سمعان 

القس أرسانيوس 
 برسوم

القمص تادرس 
 سمعان

 الشخصية الھادئة

وان تحرصوا علي ان 
: ٤تس ١تكونوا ھادئين  
١١ 

 أغسطس ١٤االربعاء 
 القمص تادرس سمعان 

الشملس 
أنطونيوس 
 سليمان

القس مكاريوس 
 أبراھيم

 القلب الممتلئ بالرجاء

عند كثرة ھمومي في 
داخلي تعزياتك تلذذ نفسي 

 ١٩: ٩٤مز

 أغسطس ١٥الخميس 
 القمص تادرس سمعان 

القس يوسف 
 فانوس

القمص 
جاورجيوس 

 فھمي

 المثابرة

انتظر الرب ليتشدد 
: ٢٧وليتشجع قلبك مز

١٤ 

 أغسطس ١٦الجمعة 
 القس سولایر حنا

القداس الثاني القس 
 مكاريوس أبراھيم

 القلب  المنسحق نيافة االنبا دانيال القس جورج نخيل

القلب المنكسر والمنسحق 
يا هللا التحتقره      

 ١٧: ٥١مز

 أغسطس ١٧السبت  
 القمص شنودة منصور 

 المغفرة القمص حنا جاد القس ماثيو عطية

كونوا لطفاء بعضكم نحو 
بعض شفوقين متسامحين  

 ٣٢: ٤أف

 أغسطس ١٨االحد 
 أباء الكنيسة

القمص روفائيل  القس بوال بالمون
 أسكندر

 أغسطس ١٩االثنين   عيد التجلي
 القس يوسف فانوس

القمص يعقوب  القس سولایر حنا
 مجدي

 الفرح الداخلي

القلب الفرحان يطيب 
 ٢٢: ١٧الجسم  أم

 اغسطس ٢٠الثالثاء 
 القمص تادرس سمعان

القمص شنودة 
 منصور

نيافة االنبا 
 أغاثون

 اسقف البرازيل

 القلب التائب

فتوبوا وارجعوا لتمحي 
 ١٩: ٣خطاياكم أع

 اغسطس ٢١األربعاء 
 القمص تادرس سمعان

 
 عيد أصعاد جسد سيدتنا والدة اآلله القديسة الطاھرة مريم

 الخميس
 أغسطس ٢٢

 أباء الكنيسة 

 اغابي استراليا 
 

    يقدم ابناء البابا شنودة بسيدني استراليا برنامج لم الشمل
 

 ھذا البرنامج يذاع من سيدني استراليا علي قناة اغابي 
 

 مواعيد البرنامج
 

 بتوقيت سيدني ٨٫٣٠مساءا    :االثنين 
 بتوقيت سيدني   ٣٫٠٠صباحا    : السبت

 بتوقيت سيدني   ١٫٠٠مساءا   :الخمبس 
 

يھدف البرنامج معالجة المشاكل التي تواجة العائلة المسيحية المعاصرة ويالمس مواضيع 
 كثيرة في حياتنا اليومية 

 au.org.aghapytv@info: نرجو ارسال ارئكم علي االيميل التالي
 

 Aghapy tv Australiaكما نرجو ان تزوروا موقع اغابي استراليا علي الفيس بوك 
 

 لالستعالم نرجو االتصال علي
٩٢٦ ٣٠٣ ١٣٠٠ 
٩٦٢٦٧٧٢٨ ٠٢ 

 
 كما نذكركم بأحتياج قناة اغابي استراليا و نيوزيلندا بتدعمكم المستمر علي 

  Aghapy tv 
Commonwealth bank 

 BSB        062199 
Account    10384767 

 ربنا يعوضكم



  ٢٠١٣ أغسطس  ٤

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

٩ 

 ش ١٧٢٩ برمھات ٢٩ 

١٣ 

Coptic Orthodox Patriarchate 
St Mary & St Merkorious (Abu Sefein) Church 

Diocese of Sydney & affiliated Regions  
P.O. Box 835, Strathfield NSW 2135 

٢ Cavell Ave, Rhodes 2138 Sydney, Australia 
البابـا تاوضروس المعظم بصلوات وتحت رعاية قداسة أبينا الحبيب صاحب الغبطة والقداسة البابـا  

نيافة ..  وشريكه فى الخدمة الرسولية ابينا الحبيب ..  بابا وبطريرك الكرازة المرقسية ..  الثانى 
يســر الكنيســة دعوتكم لحضور النھضـة .  الحبر الجليل األنبـا دانيــال أسقف سيدنى وكل توابعھا 

 صـوم السيدة العـذراء الٌقديسـة الطاھرة مـريم أمنا كلنا وفخر جنسنا: الروحيـة بمناسـبة 
 تدور حول تأمالت فى سفر المزامير الذى ابتدأناه منذ أربع سنوات مضت..  وموضـوعـات ھذه النھضـة

  

 )م ٩٫٠٠-م ٦٫٤٥(العشـية والتمجـيد والعظـة  القـداس أإللـھـى اليـوم
 الســبت

 اغسطس ١٠
مسرى  ٤

١٧٢٩  

 ص ) ١١ – ٨٫٣٠(
 ابونا القس يوسف فانوس
  أبونا القس جوشوا تادرس

     المزمور السادس والثالثون
 ...نامة معصية الشرير في داخل قلبي

  أبونا القمص صموئيل وديع

 األحــد
 اغسطس ١١
 مسرى ٥

 ص١١٫٠٠-٨٫٠٠ Eالقداس 
 ص١١٫٣٠-٧٫٤٥القداس ع 

 أبــاء الكنيســـة

 )٢٠ – ١(المزمور السابع والثالثون 

 ....ال تغر من االشرار و ال تحسد عمال االثم 
 أبونا القمص بافلوس حنا

 أألثنين
 اغسطس ١٢
مسرى ٦  

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(
 أبونا القس لوقا ملك

 أبونا القس باسيليوس جاد

 )ألخ – ٢١(المزمور السابع والثالثون 

 ...الشرير يستقرض و ال يفي اما الصديق فيتراف 
 أبونا القمص موسى سليمان

 الثالثـاء
 اغسطس ١٣
 مسرى ٧

 وعظة+ص  ) ١١ – ٨٫٣٠(
 أبونا القمص مينا ديسقوروس
 أبونا القس يسطس واصف

 )٨ – ١(المزمور الثامن والثالثون 
 ...يا رب ال توبخني بسخطك و ال تؤدبني بغيظك 

 أبونا القمص تادرس سمعان

 األربعاء
 اغسطس ١٤
 مسرى ٨

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(القداس األول 
 أبونا القس أرسانيوس برسوم
 أبونا القس جبرائيل يسى

 م) ٦ - ٤( لقداس الثانىأ
  أبونا القمص بطرس مرقس

 )ألخ - ٩(المزمور الثامن والثالثون 
 .….يا رب امامك كل تاوھي و تنھدي 

 أبونا القس أثناسيوس ابراھيم

 
 الخميس

 اغسطس ١٥
 مسرى ٩

 ص)٧ -٥(  القداس األول  
 سوريـــال حنـــا القس أبـــونا

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(القداس الثانى 
 أبونا القس دافيد محروس
 أبونا القس بوال بالمون

 المزمور التاسع والثالثون
 .… .قلت اتحفظ  لسبيلي من الخطا بلساني 

 أبونا القمص روفائيل إسكندر

 الجمعــة
 اغسطس ١٦
 مسرى ١٠

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(القداس األول 
 حنـا جـادمص أبونا الق

 أبونا القمص موسى أألنطونى
 م) ٦ - ٤( القداس الثانى

 أبونا القس ماثيو عطيـــة       
 أبونا القس جوناثان اسحق

 )٨ - ١(المزمور أألربعون 
 ....انتظارا انتظرت الرب فمال الي 

 أبونا القس كيرلس فرج

 الســبت
 اغسطس ١٧
 مسرى ١١

) ١١ – ٨٫٣٠(القداس اإللھى 
اغسطينوس  مصص   أبونا الق

 ندا
 أبونا القمص فليمون األنطونى
 أبونا القمص شنودة منصور

 )ألخ – ٩(المزمور أألربعون 

 ...بشرت ببر في جماعة عظيمة 

 أبونا القمص يعقوب مجدى

 األحــد
 اغسطس ١٨
 مسرى ١٢

 ص١١٫٠٠-٨٫٠٠ Eالقداس 
 ص١١٫٣٠-٧٫٤٥القداس ع 

 أبــاء الكنيســـة

 عـــــــيد التجلــــىعشية 

 أبونا القمص تادرس الباخومى

 اإلثنــين
 أغسطس ١٩
 مسرى ١٣

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(
 ابونا القس مكاريوس ابراھيم
 ابونا القس بيشوى بطرس

 )٦ - ١(المزمور الواحد وأألربعون 
طوبى للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ينجيه 

 ..الرب 
 أبونا القمص جاورجيوس فھمى

 الثالثاء
 أغسطس ٢٠
 مسرى ١٤

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(
 أبونا القمص ميخائيل ميخائيل
 أبونا القس جورج نخيل

 )ألخ – ٧(المزمور الواحد وأألربعون 
 ..كل مبغضي يتناجون معا علي علي تفكروا باذيتي 

 )أسقف البرازيل(نيافة األنبا أغاثون 

 األربعاء
 أغسطس ٢١
 مسرى ١٥

 ص) ١١ – ٨٫٣٠(القداس األول  
 أبونا القس عبدالمسيح جرجس
 أبونا القس شنودة جبران

  م)  ٦ - ٤( القداس الثانى  
 أبونا أسطفانوس األنطونى
 أبونا مارك باسيلى

 ....)فضائل القديسة العذراء مريم(
 أسقف سيدنى وكل توابعھا.. نيافة األنبا دانييل 

  
عشــية عيــد إعالن إصعاد جسد السـيدة  العــذراء 

 القـديســة مـريـــم

 الخميس
 أغسطس ٢٢
 مسرى ١٦

 القمص أنطونيوس قلدس أبونا   -ص ) ٧ -٥(  القداس األول 
 أبونا القمص مرقس خلة  -ص   ) ١١ – ٨٫٣٠(القداس الثانى 

 عيــــد الســــيدة  العـــذراء القـــــديســـــة مــــريـــــــم
م ٨٫٣٠ – ٧أجتماع الصالة أألسبوعى   
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 يدة العـذراء ـكاتدرائية الس
        والشھيد مارمينا العجايبى

  بيكسلى ـ اسـتراليا
 

فى  صوم السيدة العذراءيسر الكاتدرائية  دعوتكم لحضور النھضة الروحية التى تقيمھا بمناسبة  
بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم األنبا  ٢٠١٣أغسطس  ٢٢  -  ٧الفترة من 

تواضروس الثانى وشريكه فى الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل األنبا دانييل وموضوعھا  
وسوف يكون ھناك مسابقات يوميا فى رسائل يوحنا وبولس الرسول عن المحبة ، ..    المحبة

 .وتوزع الجوائز فى نھاية النھضة

 القداسات واألب الكاھن اليوم والتاريخ

 م  ٧٫٣٠ـ  ٦٫٣٠
 العشية والتمجيد

 الكورال ٧٫٤٥ـ  ٧٫٣٠
 العظــة ٨٫٤٥ـ  ٧٫٤٥

 م   ٩ـ  ٨٫٤٥
 إجتماع صالة

 المتكلم

 األربعاء 
 أغسطس ٧
 مسرى  ١ 

 ق أول  ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠
 أبونا لوقا ملك

 اجتماع سيدات ١٢٫٠٠ـ  ١١
 ق ثان  ٦٫٠٠ـ  ٤

 أبونا ميخائيل ميخائيل

 هللا محبة والثبات فى هللا
 ) ٤يو  ١(

نيافة الحبر 
 الجليل

 األنبا دانييل

 الخميس
 أغسطس ٨ 

 مسرى  ٢ 

 ص  أبونا داود نجيب ٧ـ  ٥
   ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠

 أبونا ميخائيل ميخائيل

 محبة هللا وحفظ وصاياه
 ) ٥يو  ١( 

أبونا مكاريوس 
 ابراھيم

 الجمعة
 أغسطس ٩ 

 مسرى  ٣ 

 ص   ٧ـ  ٥ 
 أبونا ميخائيل ميخائيل

 المحبة بالحق
 ) ١يو  ٢( 

أبونا 
جوارجيوس 

 فھمى
 السبت

 أغسطس ١٠ 
 مسرى  ٤

  ٨٫٠٠ـ  ٦٫٠٠
 أبونا ميخائيل ميخائيل

 أبونا داود نجيب  ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠ 

 المحبة
 ) ١يو  ٣( 

أبونا عبد 
المسيح 
 جرجس

 األحد 
 أغسطس ١١
 مسرى  ٥ 

 E/ ع ٨٫١٥ـ ٥٫٤٥ 
 أبونا ميخائيل ميخائيل

 داود نجيبأبونا E ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠
 ع  أبونا صموئيل وديع ١١ـ  ٨٫١٥

 المحبة تتأنى وترفق
 ) ١٣كو  ١( 

أبونا تادرس 
 سمعان

 اإلثنين
 أغسطس ١٢ 

 مسرى  ٦ 
 ص  أبونا ميخائيل ميخائيل ٧ـ  ٥ 

المحبة ال تحسد وال 
  تتفاخر

 ) ١٣كو  ١( وال تقبح 

أبونا غبريال 
 يسى

 الثالثاء 
 أغسطس ١٣
 مسرى  ٧ 
لبشارة بوالدة ا

 العذراء

   ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠
 أبونا دافيد محروس مع أباء الكنيسة

المحبة ال تطلب ما 
 لنفسھا

 ) ١٣كو  ١( 

أبونا مينا 
 ديسقورس

 األربعاء 
 أغسطس ١٤
 مسرى  ٨ 

   ١٠٫٣٠ـ ٨٫٣٠
 أبونا جوناثان اسحق

 اجتماع سيدات ١١٫٣٠ـ  ١٠٫٣٠
 ق ثان أبونا داود نجيب ٦٫٠٠ـ  ٤

 المحبة ال تحتد
 ) ١٣كو  ١( 

أبونا تادرس 
 الباخومى

 الخميس 
 أغسطس ١٥
 مسرى  ٩ 

 ص  أبونا سولایر حنا ٧ـ  ٥
 أبونا داود نجيب ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠

 المحبة ال تظن السوء
 ) ١٣كو  ١( 

أبونا 
أثناسيوس 
 ابراھيم

 الجمعة
 أغسطس ١٦

 مسرى  ١٠ 
 ص  أبونا داود نجيب ٧ـ  ٥ 

 المحبة ال تفرح باإلثم
 بل تفرح بالحق 

 ) ١٣كو  ١( 

أبونا جورج 
 نخيل

 السبت
 أغسطس ١٧ 

 مسرى  ١١

   ٨٫٠٠ـ  ٦٫٠٠
 أبونا ميخائيل ميخائيل

 أبونا داود نجيب  ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠ 

 المحبة تحتمل كل شئ
 ) ١٣كو  ١( 

نيافة الحبر 
 الجليل

 األنبا أغاثون
 األحد

 أغسطس ١٨ 
 مسرى  ١٢

تذكار المالك 
 ميخائيل

  E/ ع   ٨٫٣٠ـ  ٥٫٤٥ 
 أبونا صموئيل وديع

  E   ١١ـ  ٨٫٣٠
 ميخائيل ميخائيلأبونا 

 ع  أبونا داود نجيب ١١ـ  ٨٫١٥

 المحبة تصدق كل شئ
 ) ١٣كو  ١( 

أبونا بيشوى 
 يسى

 اإلثنين
 أغسطس ١٩ 

 مسرى  ١٣
 عيد التجلى

 ص  ٧ -٥ 
 أبونا ميخائيل ميخائيل

المحبة تصبر على كل 
 شئ

 ) ١٣كو  ١( 

أبونا موسى 
 سليمان

 الثالثاء
 أغسطس ٢٠ 

 مسرى  ١٤

   Eص  ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠
 اباء الكنيسة

 المحبة ال تسقط أبداً 
 ) ١٣كو  ١( 

أبونا كيرلس 
 Eفرج  

أبونا مرقس 
 خله   ع

 األربعاء 
 أغسطس ٢١
 مسرى  ١٥

 ق أول ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠
 أبونا حنا جاد

 اجتماع سيدات ١١٫٣٠ـ  ١٠٫٣٠
ق ثان ابونا ميخائيل  ٦٫٠٠ـ  ٤

 ميخائيل

 العذراء والمحبة

أبونا مارك 
 Eباسيلى   

أبونا يعقوب 
 مجدى   ع

 الخميس  
 أغسطس ٢٢
 مسرى  ١٦

 عيد صعود جسد السيدة العذراء
 ص  ٣٫٠٠ـ  ١٢٫٠٠

 أبونا بوال بالمون
 ص  أبونا ميخائيل ميخائيل ٧ـ  ٥

 نيافة األنبا دانييل  ١٠٫٣٠ـ  ٨٫٣٠

 :ملحوظة 
 النھضة عربى وانجليزى بالكنيسة الكبيرة
إجتماعات الشباب بقاعة البابا شنودة 

 بالمدرسة
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