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 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة...  (           

 عظة قداسة البابا تواضروس في صالة جناز شهداء الكنيسة البطرسية 

فَإِن ِي أَْحِسُب أَنَّ آالََم “ علي رجاء القيامة نودع هذه النفوس ونحن في شهر التسبيح ونحن نستمع للشهيد القديس بولس الرسول عندما يقول 
َماِن اْلَحاِضِر الَ تُقَاُس بِاْلَمْجِد اْلعَتِيِد أَْن يُْستَْعلََن فِينَا.  وهذه اآلالم مهما بلغت ال تقاس بأي مقدار بالمجد الذي يستعلن.” الزَّ

فال يتم شئ علي األرض إال بسماح من هللا وقدر كنيستنا المصرصريصة تصقصديصم ”  ليس موت لعبيدك بل هو انتقال“ نحن نودع هذه النفوس فإنه 
 الشهداء فهي منذ القرون األولي تسمي بهذا.

ومنذ بداية المسيحية قدمنا أطفال بيت لحم شهداء. واستمر عمل الكنيسة علي الدوام ومعروف أنها تصقصدم بصنصات وأوالد وشصبصاا وشصابصات 
أين “ وأطفال وكبار. نقدم شهداء أمام هللا. وعمل الشهادة يربطنا بالسماء وهم يرفعون قلوبنا أمام هللا وفي كل قداس يرلي الكاهن ويقول: 

 ”.هي عند الرا“فنرد ونقول: ”. هي اآلن قلوبكم
 نتألم إلنتقال هؤالء ونتألم لهذا الشر الذي صار أداة يؤذون بها مشاعر وأعراا الناس.

هو مراا للوطن لكل مرر وعندما نقف أمامهم ونفتح ستر الهيكل كأننا نرى نفوسهم منطلقة. نرى كأن نضع عليهم أكاليل، فهم انتقصلصوا 
 وقت الرالة وما أروع هذه اللحظة كانوا في صالة القداس ليرفعوا قلوبهم فقبلها هللا وارتفعت نفوسهم.

نتألم لما حدث ولكننا ننظر للسماء وهم لم يذهبوا في وقت صالة وصوم فقط ولكن أيضا في يوم األحد وهو يوم القيامة لذلك نودعهم علي 
الذي نطوا فيه العذراء مريم فأراد هللا تكريمهصم وأيضصا هصذا الصيصوم احصتصفصال ”  الشهر المريمي“ رجاء القيامة. وهم ذهبوا في شهر كيهك 

 بدخول العذراء للهيكل. ونحن نودعهم ونستودعهم في أورشليم السماوية لكي ما يفرحوا معها ومع القديسين.
ا انصواآلن عيوننا ال تري إال السماء وقلوبنا نحو السماء وإن كنا نحزن ونتألم ولكن قلوبنا المرفوعة ترفع حياتنا نحو السماء. أما من هصم كص

فأنت أيها الصمصدبصر ”  اين هابيل اخيك؟“سببا في هذا األذى يجب عليهم أن يتذكروا صوت هللا عندما اعتدي قايين علي أخيه هابيل، فقال له 
لهذه الفعلة مهما كان وجودك سوف ال تعرف راحة ضمير علي األرض. ولكن ليس من أجل أغراض ارضية فعلت هصذا وانصت تصنصتصظصر 

ه مصامصدينونة أمام هللا الحي. ماذا تستطيع أن تقول أو تفعله بعد ما تسببت فيه من آالم. وعندما يذكر ما يحدث امام هللا الذي الكل مكشوف أ
 هل فكرت في وقفتك ومريرك يوم الدينونة وهالكك الذي بال نهاية.

فاأللم الذي سببته لنا جميعا في مرر والعالم هذا األلم سوف يحل عليك ويمألك وستري أن مافعلته سينعكس عليك. نحن نعلم أن شعبنا ال 
 يعرف العنف واإلرهاا والتاريخ المرري نقي.

 ولكن إن كنا نتعرض لهذه األفعال ويذهب شهداء في كل موقع إن سفك الدم عقابه شديد أمام هللا إننا نودع أخوتنا وكلنا رجاء فهم سصبصقصونصا
ليتمتعوا بالوجود أمام هللا. وكل ما عاشوه يعبر عن فرح سماوي وهم اآلن في معية إلهية. ابصتصعصدوا عصن األرض والصتصراا اخصتصارهصم هللا 
ليعيدوا معه في السماء. إن كنا هنا نفرح بين وقت وآخر فهناك سنفرح دائما وهناك السالم ال يوجد ضيق أو عنف أو ألم نصفصرح ونصتصعصزى 

 بوجود الكتاا المقدس وتعزيات اآلباء األحباء و األلحان.
وباهتمام الوطن والتكريم الذي تقدمه الدولة. نحن نودعهم وكلنا رجاء و الموت طريق األرض كلها ولكن هذه الباقة المختارة يسجلوا فصي 
التاريخ ويرلوا من أجلنا ومن أجل ضيقنا وبالدهم عندنا رجاء ونظرة للسماء فالكنيسة كنيسة منصتصرصرة وتصكصريصم مرصر ومشصاركصة كصل 

 اآلباء نحن نشكرهم ونشكر كل من عزونا وهم باألالف وفي مقدمتهم الرئيس السيسي و البابا فرانسيس وكل مسؤلي الدولة.
 وألنني قادم من اليونان أيضا فإنني أنقل لكم تعزيات رئيس أساقفة اليونان والرئيس اليوناني والكل متألم.

ونحن نودعهم علي رجاء القيامة وهم يقدموا لنا رسالة سمائية تقول: استعدوا فليس البكاء بالروت ولكن بالقلب وحصول ألصمصك لرصالة و 
 لنستعد لألبدية ويحفظ هللا بلدنا من كل شر ونعلم أن من يفعل هذا ال ينتمي لمرر يعزينا هللا جميعا. 

باسم المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة األوقاف والهيئات القبطية أتقدم بالشكر للجميع وإللهنا كل مجد وكرامة من اآلن وإلصي األبصد 
 آمين



 ش  3311 كيهك  92   اخبار االقـباط

 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 امليالد االهلى .....  ميالد احلياة 

 
 هللا يولد بين البشر:

وقاا  هللا نالا ا  خلق هللا االنسان في صورة كامله حسنه جدا " 
االنسان علي صورتنا كشاباهاناا ففف  ا الاس هللا االنساان عالاي 
صورته علي صورة هللا خلقه ذكرا وانثى خلقها  ففف ورى  هللا 

 (13-92:  3)تك  ك  ما ع له  اذا هو حسن   جداف "
وسقط االنسان فيي خييياويا واي يدويا  كياياينص ميني يا االن يا  
والحدوث مع الشايان وانفاذ مشوراه الندوئه ، الكبنواء، الحسيد 
والتفكن بالشن ، الخدو ه والكناهاه والقتل. حيتيي الي ينو  مي  
هللا نفسه واوالت الخياوا والشنور التي سببت حزن هللا الحنيون 
"  حزن الار  اناه عا ا  االنساان  اي االرف وتا  ا   اي 

 (  2:2قلبه ففف "القديس مو ى النبي ") تك
لم وك  األمن ان وغفن هللا لألنسان وذلك بسيبيا ان االنسيان  يد 

" ورى  الر  فسد  لبه والخياه عبن  الي كل الجنس البشني 
ان شر االنسان قد كثر  ي االرف وان ك  تصور ا اكاار قالاباه 

( " 6:2ان ا هو شرير ك  يوم " القديس مو ي النبي" )تاك 
من ىج  ذلك كان ا بانسان واحاد خخالال الا اطاياه الاي الالاالا  
وبال طيه ال وت وهكذا اجتاز ال وت الي ج يع الناس اذ اخطا  

واصيبيح حيا  (  39:6الج يع " القديس بولس الار او  )رو 
" انه ليس بار وال واحد ليس من يفه  ليس من يطلب البشنوه 

هللا الج يع زاغوا و سدوا ملاف ليس من يل   صالحا ليس وال 
واحد حنجرته  قبر مفتوح بالسنته  قاد ماكارواف  ا  ا صاال  
تحل شفاه  و  ه  م لؤ للنه وماراره ارجالاها   اريالاه الاي 

 فك الدم  ي طرقاها  اغاتاصاا  و احاس وطارياس الساالم لا     
 )يلر وه ليس خوف هللا قدام عيونه  " القديس بولس الر و 

 ( ف1::3-31رو 
م  ذا الذى وستياع ان وغفن خياوا كل البشين وويجيدد اليخيليايقيه 
منة اخنى ووخلق ال ورص االل اه في االنسان م  جدود وونيز  
عنه اليبع الشاياني والقلا القاسي الحجني سوى واحد وليايس 

 اخن سواص. 
هللا بالحقاقه . هللا القادر علي كل شئ ولاس شئ عسان لدوه . لذا 
ارسل االنبااء لا دوا طنوق مجائه بالنبوا  واالماله حتي اعيلي  

" صاوت صاارف  اي الابارياه اعادوا القدوس ووحنا الم يميدان 
طريس الر  اصنلوا  بله مستقي ة " القدياس ماتاى الار او  

 . كان ال يالخ االلهى ( "1:1)مل 
 

" الروح القدس يح  عليكى وقوة الللي تظلالاك المالك لل ذراء 
 لذلك القدوس ال ولوخ منك يدعي ابن هللا )ا  هللا الظااهار  اي 

وال ذراء وجد  حبليي مي  الينول اليقيد   ( 16:3الجسد( )لو
النيه ) ما الا (    ستلد ابنا وتدعو ا  ه يسوع(  1:71) مت 

( وايتيم نيبي ص 1171وخلص ش به ) البشنوه( م  خياواهم ) مت 
" هوذا اللذراء تحب  وتلاد اباناا ويادعاون ا ا اه اش ااء النبي 

( و )مال 3::3ع انوئي  الذي تفساياره هللا مالاناا )اشالايااء 
91:3.) 

الذى خلق الخلاقه كل ا منذ البدء جاء متجسدا لاجدد الخلاقه مينة 
"  ي البدء كان الكلا اه والاكالا اه كاان عاناد هللا وكاان اخني 

الكل ه هللاففف  والكل ه صار جسدا وح  بيننا وراينا مجده ماجادا 
 (ف3:3-:3ك ا لوحيد من اال  م لوءا نل ه وحقا ) يوحنا 

"الذ  كان  ي صورة هللا ل  يحسب خلسة ان يكون مالااخال   
لكنه اخلي نفسه ىخذا صورة عاباد صاائارا  اي شاباه الانااس" 

باالج ااع عاظايا  هاو  و ( 2:9-3القديس بولس الر و  )  ي 
 ر التقويف هللا ظهار  اي الاجاساد تابارر  اي الاروح  تاراء  
 ل الئكه كرز به بين االم  ىومن به  ي اللال    ر ع  ي ال جد 

 (ف32:1تي  3القديس بولس الر و  )
 

وهكذا اعلنت السماء فقا  ل م ) للنعاة( المالك ال اخافوا ف ا انا 
ابشنكم بفنل عظام وكون لجماع الش ا انه ولد ليكيم اليايو  فيي 
مدونة داؤود مخلص هو الساد المساح الين  ... وجيمي يور مي  

"ففف ال جد    اي االعاالاي الجند السماوي مسبحا  هللا و ائلا  
 وعلي االرف السالم وبالناس ال سره " 

 ( ف33:9-:3القديس لوقا الر و  )لو  
 

 ميالخ الحياة:
ماالد هللا الساد المساح له المجد هو ماالد الحااة للبشنوه جمياي يا 
النه فاه وحدة الحااة و وا ا بم ني اليقياياميه مي  اليميو  ميو  
الخياه والشن وم نفة هللا الحقاقاه وميخيافيتيه ونيوا  اليييبياي يه 
الجدودص التي اقد  السال  والميحيبيه واليقيداسيه واليبيذ  والي ييياء 

والييتييي ال ايي ييين  الشييين 
واالرها  والقتل بل اي يميل 
لملكو  سيمياوويا ويدو  اليي 

 االبد .
 

" ايااه ) السايااد الاا اسااياا ( 
كانل الحياة والحيااة كاانال 

 (3:: نااور الااناااس" ) يااو
"انى انا ) السيد ال اسايا ( 
حي   نت   تحياون" ) ياو 

" الااحااس الااحااس (  :32:3
اقو  لك  اناه تا تاي  ااعاة 
وهى االن )  اعة اي ااناك( 
حااايااان يسااا اااع االماااوات 

) اموات ال طيه( صوت ابن هللا والساامالاون ياحاياون" ) ياو 
( "واما انا                               ) الساياد الا اسايا ( 96:6

 (  :3::3 قد اتيل لتكون له  حياة وليكون له  ا ضا " ) ياو
"وليس ب حد غيره                        ) الساياد الا اسايا ( 
ال الص الن ليس ا   ىخر تحل الس اء قد اعطى بيان الانااس 

" اذا   ( ::39به ينبغي ان ن ل "              ) اع ا  الر   
ان كان احد  ي السيد ال سي  له ال جد  اهاو خالاياقاة جادياده ف 

كاو 9االشياء اللتيقة قد مضال هاوذا الاكا  قاد صاار جاديادا )
 ( ف33:6

" بماالد الساد المساح المولود االل ى صار  لنا الحااة الحقبقاه 
واما ك  الذين قبلوه   عطاه   لطانا ان يصيروا اوالخ هللا ا  

" الن ك  من ولد من هللا يغالاب   (  39:3ال ؤمنين با  ه ) يو 
اللال  ) اي شرور وشهوات وخطايا اللال ( وهذه هاي الاغالاباه 
التي تغلب اللال  : اي انناف من هو الذ  يغلاب الالاالا  اال الاذ  

  ف( 6::-6يو 3يؤمن ان الر  يسوع له ال جد هو ابن هللا " )
عنفت وا اخي الحباا سن  داسة المساحياياي  ونيقياوة سيايناي يم 
و وة اومان م والمحبه التي فا م الن م مولدو  م  هللا مي  خيال  

 .ماالد الحااة بالساد المساح له المجد 
     

 الق   تاخرس   لان
 وكي  عام إيبارشية  يدنى وتوابلها   

 الكنيسة القبطية االرثوذكسية
 ايبارشية  يدني وتوابلها  ي ا تراليا

   9:33ر الة اللام الجديد 
 

 

احبائي األباء الك نة المو ينوي ، وشيميامسية وخيدا  
 وش ا اوبارشاة سادني واواب  ا. 

 
ن مة لكم وبنكة وسال  مي  هللا األ ، وابينيه ربينيا 
وسو  المساح ، والينول اليقيد . نشيكين الياياليو  

 د انقضى بسيال ، رافي ياي   1١1٢القدو  ان عا  
ايحيت  :1١1اضنعاانا الي هللا لاباركنيا فيي عيا  

رعاوة ابانا الحباا  داسة البابا الم ظم األنبيا ايواوينو  اليايانيي، 
بابا ورئاس أسا فة المدونة ال ظمى االسكندروة  وبينونك اليكينا ة 
المن ساة في كل المسكونة. لاحفظه لنا الن  سنانا عيدويدة وأ مينية 

 سالماة مدودص. 
في رسالتي لل ا  السابق ، اين نا لجزء م  اسبحة الجنود السمائاية 
التي ظ ن  مع المالك الذي أاى للنعاة باالخبار السارة ع  مايالد 

".  الا اجاد    اي ا عاالاىربنا ومخل نا وسو  المساح،  ائيلياي  "
، سو  نتأمل في جزء اخن م  الك :1١1والاو  في رسالتي لل ا  
الا اجاد    اي ا عاالاي  وعالاى االرف التسبحة النائ ة وهيي "

 (ف :3-31: 9السالم  وبالناس ال سرة" )لوقا 
 
 تلري  تلبير "ال سرة":  -3

"الشالاور باالافارح وا باتاهاا  ا بياين اليميسينة وي ينيي 
 والتصديس "

 
 مسرة الجند الس اوي تجاه البشر:  -9

"باالانااس حقا، فقد  ا  الجند السيميائيي فيي اسيبيايحي يم 
، الن جمو  األجناد السيميائياية ليدوي يم شي يور ال سرة"

ايجياص بينيي اليبيشين، واليذي   بالفنل والت دوق والمساندة
 وظ نبينق عدودة، وسو  اذكن مااال واحدا فاما ولي7

 
 ي اللهد القدي   اعدت الجنوخ السا اائاياة و اانادت مالاك   :3.9

الايشيع، ا رائي   ي حربه ضد ملك آرام من خال  صلوات نبي هللا 
"ال تا ا  الن الاذيان  33-32:  2ملوك الثاني كما نقنأ في سفن 

ملنا اكثر من الذين مله  وصلى اليشع وقا  'يا ر  ا ت  عاياناياه 
 يبصر'  فت  الر  عيني الغالم  ابصر  وإذ الجبا  ما الاوءال خاياال 

  ومركبات نار حو  اليشع"ف
 

ووتأمل في هذا المو ف القدوس مكسامو   ائال7 "ان القداسة ايميايز 
مداف ا  م  السماء اكان م  األعداء الذو  انسيلي يم اليخييياية فيي ال

هيذص هيي ميايزة  "الذين ملنا اكثر مان الاذيان مالاها "فالينوق". 
المباركة ! و ل  النبي ع  جمو  المالئكية فيي حياي  ان اليغيال  ال 
وزا  غان واثقا م  خالصه الشخ ي، كم انى االعا  النوحاة ما 

ال اناص األعا  الجسدوة ! ونى الشخص عدد النجا  المسلحاي ،فيي 
حا   ونى االخن عالمة حماوت م. ما اعظم النحمة اإلل اة ! انسيل 
البنكة للنا  لكن ا ال اُنى، وح لون على ال ون في و ت الخيين، 
لكن م ال وش نون بيه. في يذص هيي رحيمية اليميخيليص، انيه ويتيدخيل 
للخالص دون أن وظ ن نفسه. بل نش ن به م  خال  ال يياويا اليتيي 

 ومنح ا لنا، ولاس بأعاننا. 
 

م  القو  السابق وا اخواي االحباء، نقدر ان نستخلص سووا بي ي  
 1١1:7الدرو  الم مة لكل واحد منا في ال ا  الجدود 

م  الم م جدا ان ن ن  انه في كل سنة م  سنا  حيايااينيا،   -1.1.1
وجا ان نضع في عقولنا ان رجا  هللا، مال الاشع النيبيي، و يليون 

  بشفاعة القديسينفالى الن  م  اجلنا، وهذا ما ن نفه 
 

ومووو  الشفاعة في كناستنا هو احد ال قائد التي ن م  ب ا، فنحي  
ن م  بشفاعة القدوسا ، وباألخص شفياعية السيايدة الي يذراء مينويم 

 والدة االله. 
 

   لن خذ القديسة مري   واإلجناخ الس ائاياة  9:33 في بداية عام 
وىحد القديسين كشفلاء لناف إننا نطلب صلوات القديسين عاناا الاى 
هللا ليغفر لنا خطايانا  ونذكره   ي تسباحاة نصا  الالايا  وناذكار 

 القديسين ايضا  ي قدا اتنا اإللهيةف 
 

حقا انه في ب   األحاان ال انى عاوننا األجناد السمائاة   -1.1.1
التي احوط بِنَا، ولكننا نحتاج ل لوا  القدوسا  ورجيا  هللا ليايفيتيح 

هذا ما حد  مع الماذ الاشع النبي، حا  صيليى  الن  أعاننا لنناهم.
الاجابا  كاان ما الاوءا باالا ايا  سادص للن  لافتح عاناه، ورأى أن 

  وال ركبات النارية حو  اليشعف
 

"لايالالا اوا ان ا عاداء :  ووتأمل اوضا القدوس مكسايميو  وويقيو 
يقاَوموا بالبركة وليس القوة  ويُغلبوا بالقدا ة ال بالقدرة  مثالا اا 
كان اليشع يغلب ىعداءه بالصالة ولاياس باالساالحف  الانادماا امار 
خاخمه ىال ي اف  الن الذين يدا لون عنه  كانوا اكاثار مان الاذيان 
يحاربونه   ل  يكن هذا كا يا وقتها ليزي  خاوف خااخماهف  صالاى 
اليشع للر  وقا : "يا ر  ا ت  عينيه لايار  "  افاتاحال عايانااه 

فيقيد كيانيت صيالة  ". ورى  ان جبال كامال كان م لوء من الفر ان
النبي هي التي فتحت اعا  الخاد . ولاس م  اليغينويا ان ان ايليك 
ال الة هي التي افتح عاناه لانى جاشا، الن ال الة ذاا ا هي التي 

 فتحت السماء لتنسل هذا الجاش. 
 

الدرس هنا هو انه يجب ان ناثاس اناناا لساناا وحادناا  اي حارباناا 
 الروحية  وان ا جناخ الس ائية ملنا وىنه  اقوياء جداف 

 
"وظهر بغتة ماع   ان عمل األجناد السمائاة هو اسباح هللا7  -2.1.1

وهيذا وي ييياينيا  ال الك ج هور من الجند الس ائي مسبحيان هللا"ف
 .:1١1درسا اخن م ما ل ا  

 
نااحاان بااحاااجااة الن 
نتالالا  كايا  نسابا  
الر  خالقنا  نحتاا  
الااى تاانااظااياا  وقااتاانااا 
لاااانااااسااااباااا  الاااار  
باالجبية  ي باياوتاناا 
مااااع عااااائااااالتاااانااااا  
وباالبصل وخياة  اي 
الكنيسة  ي تساباحاة 
نصاااا  الاااالااااياااا    
وبال والجي )كاتاا  
الصاااااااااااااالااااااااااااااوات 
الاالاايااتااورجاايااة( مااع 
شاااالااااب هللا  ااااي 
الااكااناايااسااة حاايااناا ااا 
نجت ع ملا لنتشاارك 
 اااي ىخاااذ باااركاااة 

 التناو  ال قدسف 
 
 رخ  ل  الرعاة تجاه مسرة ا جناخ الس ائية:  -1

اخواي االحباء، لاس كل البشن وقدرون مسينة األجينياد السيميائياية، 
"باالانااس واوضا ب   البشن ليم ويقيدروا هيذص اليتيسيبيحية الي يامية 

ه الء هم االشنار. وكم منا  علانا ان نيدرك ان عيميل  ال سرة"ف
عدو الخان مستمن الوا  عدودة وسو  وتكنر منا  كاياينة، وليكي  

"باالانااس الذو  وخافون هللا ووقيدرون اسيبيحية األجينياد السيميائياية 
 39:  1 افار الاجاامالاة كما نقنأ فيي  ل  و اب م سوء. ال سرة"

"ال اطئ وان ع   شراً مئة مرة وطالل ىيامه إال ىناي اعالا  اناه 
 يكون خير لل تقين هللا الذين ي ا ون قّدامه"ف 

 
  اناه ياجاب 9:33 الدرس الذي نريد ان نتلل ه  ي اللام الجديد 

 علينا ان ن اف هللا  ي ك  اع النا  وخال  حياتنا كلهاف 
 

فلاحفظ هللا جما كم في محبته، ولاحنسكم ووحماكم فيي اسيميه اليى 
 النفس األخان. 

 
 وكل عا  وجما كم بخان وس ادة. 
 

 أذكنوني في صلوااكم. 
 

 خاد  الن  وسو 
 

 ا نبا خانيي  
 بن مة الن  اسقف الكناسة القبياة األرثوذكساة 

 اوبارشاة سادني واواب  ا في استنالاا 
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 صفحات مع المصريين 
 الصحفية : وداد مينا الياس 

 

 هدية كل سنة .... 

 أم الشهداء يا كنيستى 

 
ما حدث  في كنيسة البطرسييية لين ييآير    ير 
االحداث بل هر سلسلة من تآيرا  اال هياف فيي 
كل مآا   وإ  كا  لالقباط نصيب كبير.... فيذي ا 
فخر لنا ... ألننا كنيييسية الايذيداا وهي ا وحيد  

يزيدنا قرة وتماسك بمصريتنا أي قبطييتينيا ... بيل نايآير   أ  
عصر الاذداا ليس بعيد .. بل مستمر .. ونعياه كيل يير . وميع 

شذيدا فيي  12كل حادث يؤلم أي عضر فينا.. عانا مع شبابنا ال
ليبيا علي يد داعش.. وعانا مع سيدة الآير  اليتيي عيروهيا مين 
مالبسذا تماماً ودا وا بذا القرية بذمجية .. ولآنذا  فعت  أسذيا 
بآرامة وأحنت  ؤوسذم. ونعياذا كل يير  ميع أي حيدث فيردي 
تتعرض له إحدي سيداتنا وبناتينيا أو أوالدنيا فيي اي ميآيا  فيي 
يرة  مصر.. الاا ع، المد سة، الجامعة، اليعيميل ... وعاينياهيا م 
كالعلقم مع أحداث كنيسة القديسين بأالسيآينيد يية ليييلية اليعيييد... 
وعاناها مع شبابنا في م بحة ماسبييرو .. وعاينياهيا مين أييا  

 قليلة مضت مع تفجير الآنيسة البطرسية 
 وهآ ا هدية كل سنة ... 
 أ  الاذداا ياكنيستي ..

 
 إحنا الحق .. احنا الحق .. لال هاف بنقرله ال

 علر .. وعلر .. وعلر الصرت 
 انت.. يا  ف سامعنا فرق

 واحد إتنين.. حق القبطي فين
 يا نمرت زيذم .. يا نجيب حقذم

 من أسرا  إلسآند ية يسقط حآم اال رانجيه
 ال ا را  وال سلفيه.. يسقط حآم اال رانجيه 

 أضرف حي .. اضرف  رطرش ..
 د  القبطي مش حيروح

 
ه   هي كلمات االنفعال الغاضب التي  ددها شبابنيا إرير تيفيجييير 
الآنيسة البطرسية و ائحة الرماد والد ا  والدماا تاعل القلرف 

 نا  ..
مظاهر العنف الديني ليست جديد علي بالدنا فقد بيدأ ميآي يفي  ميع 
بداية السبعينات.. حيث كا  األقباط هدف السيادات االول واليتيي 
بدأها. بالتحفظ علي قداسة البابا شنردة في دير وادي الينيطيرو  
 واعتقال وسجن العارات بل المئات من أبناا الآنيسة والآذنة..
وفي عذد   رج اال را  للعمل علي سطح اال ض بعد ا  كيانيرا 
مقذر ين في  اليا سريهً تحت اال ض فترة حآم عبيد الينياصير.. 
و رجت الفتاوي التي تبيح د  األقباط وامرالذم وحالل مذياجيميه 

 محالت ال هب لألقباط لتمريل ااٍل هاف والخاليا واال را 
وفترة الرئيس عبد الناصر لم تآن هناك احداث عينيف او شيغيب 
لألقباط بسبب ا  عبد الناصر سيطر علي اال را  بيد مين حيدييد 
 بعد تر طذم في محاولة اغتياله في حادره المنايه باإلسآند ية .
ولآن ال ننسي ايضا انه استرلي علي ممتلآيات واميرال األوقياف 
القبطية. اما ما سبق حآم عيبيد الينياصير او تيحيدييدا قيبيل رير ة 

ليم تايذيد  2١٩١وحتي  2١2١الضباط األحرا  في الفترة بين 
مباشرا  2١٩1مصر سري واقعتين عنف ديني األولي قبل رر ة 
 وبعدها ما عرف بآنيسة الزقازيق والسريس.

عملية عنيف ديينيي  4١١وحتي الير  تم  صد  2١٩١ومن  عا  
مرجه لألقباط سراا في حياتذم او في كنائسذم وجميييعيذيا تيأتيي 
نتيجة لغياف الرعي ال قافي ونتيجة لتفاي الفآر السلفي العنيييف 
واستجابه البسطاا لفتاوي مغرضة تينيظير ليألقيبياط كيطيائيفية او 
جماعة دينيه او أقلية .. يغي ييذيا ميراد تيعيليييمييية وا اا فيقيذييية 

 مارهة.
 

تدا لت االقرال حرل تفجير الآنيسة البطرسية .. بين عد  جيدييه 
الرقابة والتادد األمني والتفتيش.. وتسييب  جيال األمين الي يين 
ا  اليآينيييسية وبييين االقيرال  كانرا يتناولرا إفطا هيم  يا ج اس ير 
وشذرد العيا  التي تردد انذا حقيبة حملتذا سيدة تركيتيذيا دا يل 

 الآنيسة ناحية تراجد السيدات واألطفال ..
سياعية ارينياا  14رم تصريح الرئيس السييسيي بيعيد اليحيادث ف

الجنازة أ  اإل هابي محمرد شفيق عيبيد  كيا  ميرتيدييا حيزامي  
ناسفا وفجر نفسه دا ل الآنيسة رم الجذرد الطبية لتجميع اشالا 

 DNAه ا المحمرد شفيق وتخرج علينا صر ة بنتائج تحليل ال 
 مؤكدة انه الجاني.

رم تقرير الطب الارعي بعد تاريح عيدد مين اليجي يث ييؤكيد ا  
كيييلير مين  2٩االنفجا  من أسفل ألعلي بعبر  ناسفة ال تقل عن 

المتفجرات نفس النرع الآيميائي المستعمل في تيفيجييير مينيطيقية 
 فيصل بالذر 

رم تناقضت االقرال بين محامية الااف محمرد شفيق التيي أكيدت 
وانه طالب  1١2٩انذا كانت تدافع عنه العتقاله في مظاهرة عا  
عا  وينطبق عليه  2٩في السنه األولي بمد سه الصنايع وعمر  

 عا . 2١قانر  األطفال النه تحت سن ال
رم يأتي تصريح ا ر من جامعة الفير  انه تم فصيليه بيعيد عياميه 

 عا  11االول وا  عمر  
رم يأتي دو  االعال  والدا لية التي تؤكد انه سافر الي قطير قيبيل 

 الحادرة مباشرة حيث قضي ايا  قليلة.
 

لم يحضر شيخ األزهر جنازة الاذداا ليتيراجيد   يا ج اليبيالد... 
ولآن تعليقه علي الحدث ووصفه ا  أقباط مصر أهل ذمة أغضب  

الآنيسة والاعب . لقد وقع المصاف علي الآنييسية كيا  
الضحايا عدد  من األقباط تجاوز ال الرين قتييال اغيليبيذيم 
نسيياا  وأطييفيياال وأكيي يير ميين سييتيير  جييريييحيي  فييي 

 المستافيات ..
وتاهت الحقيقة بين تصريحات ميتيضيا بية وتيحيقيييقيات 

 ونتائج تحمل الاك اك ر من اليقين.
و غم ذلك صرح قداسه البابا وقيادات اليآينيييسية بيعيد  
التاآيك بتصريحات الدا لية ودعمذا الآامل الميسيتيمير 

 للرئيس السيسي.
ولآن هناك  ؤيه ا ري غاضبة علي الساحة المسيحيية 
الاعبية والجمعيات الحقرقية القبطية التي تطالب بيرفيع 
القيرد علي بناا الآنائس وتطالب بحظر اليتيقيييييد عيليي 
األقباط دا ل المؤسسات واد ال تعديالت علي التعيليييم األزهيري 
ومناهجه وترسيخ مبدا المراطنه والمساواة بيين اليجيميييع عيليي 
جميع االصعدة وتفعيل قضية الخطاف الديني وإدماج المسيحيييين 
في المناصب القيادية بالدولة وسن قرانين لمعاقبة اليميتير طييين 
في احداث العنف الطائفي وجديية وشيفيافييية اليتيحيقيييقيات وهي   

 مطالب لألقباط اما  تحملذم ال من األكبر من التضحيات.
 

 االعال  الغربي تناول الحدث من عدة جذات:
جريدة اإليآرنرميست كا  تعليقذا مصر...  طر  لألما  واتينييين 

مقيعيد مين  ٦٩للخلف. وا  جراح األقباط عميقة  غم وجردهم ف
مقعد برلماني. واشا ت  غم الترافق بين اليرئيييس  ٩١٩اجمالي 

السيسي وقداسة البابا وظذر  السيسي في احتفاالت ومنياسيبيات 
األقباط اال انه هناك شيخيصيييات قيبيطييية ليذيا دو هيا السييياسيي 
واالقتصادي وال تاعر بالرضا ويتزايد اعتراض األقباط و ياصيه 

 وا  مصر ذات قلق  اص اما  الحريات الدينية.
 

 مسيحي الارق 
مسيحي الارق من أفضل المسيحيين في العالم كله اعتدال و فقي  
وحب  وفداا  الوطانذم...  غم كل ما وقيع عيليييذيم مين مصيائيب 
وتصفيات ومن  الحرف األولي وحيتيي الييير  بيدايية مين ميجياز  
األ من في تركيا. وقد كتبت عنذم سنرات مضيت وعين كيل بيليد 
وبالتحديد عدد السآا  المسيحيين من  الحرف اليعياليمييية األوليي 
وعددهم في السنرات القريبة والمقا نة بينيذيم وإجيبيا هيم عيليي 

 الذجر او االسال  او القتل في حروف متعددة.
ولآن هناك ايضا وجردا لاعراا مسيحيين ميدحيرا االسيال  مي يل 
جبرا   ليل جبرا  في كتابه النبي ريم كيتيابيه اليميصيطيفيي وفيي 
استراليا شاعرنا اللبناني شربل بعيني في  كيتيابيه و   ونيقيطيه 

 زيت(
ومن المسيحين أيضأ من بنيرا مسياجيد فيي مصير والايا  مي يل 
ض العريا  ال ي بني مسجد في طنطا وسيميا  بياسيميه وهير  ِعر 
مسيحي و قليني باشا في مدينه مغياغية بيالصيعيييد بينيي مسيجيدا 

( كيا  2١٩1بجرا  الآنيسة وال يجب ا  ننسي انه قديما قيبيل و
العمد المسلمر  والمسيحير  يتبادلر  التبيرع ليبينياا اليآينيائيس 
والجرامع. وفي مدينه طنطا ايض  ش يد مرقص بك يرسف مسجدا 

 في بلدتهو جناح(
وهنا ايضا في استراليا اللراا جاد   ابر  امي و اطال   عمر  
وشفا ( بني جامعا ارناا عمليه بيالايرطية فيي مينيطيقيه السياحيل 

 الامالي حيث الجنرد بال جامع يؤدونه فيه الصلرات.
وي كر لنا التا يخ ا  األزهر كا  به استراحة يطلق عليذاو  واق 
األقباط ( يضم عددا من الدا سين اليميسيييحييين سيراا مصير او 
 ا جذا لد اسة أصرل اللغة والنحر والتعرف علي االسال  وكا  

 منذم مآر  عبيد باشا
وكا  ايضا عايرات اليميسيييحييين تيالمييي  ليألميا  ميحيميد عيبيد  

 ويحضرو  د وسه
وكا  المفتي العظيم الايخ حسين مخلرف حين يزو  الصعيييد ال 
ينزل اال في غرفه  اصه أعدها له فخري عيبيد الينير  بياشيا فيي 

 جرجا. 
كم مسلم تعلم علي يد مسيحي.. معظم أطباا مصر األوائيل كيانيرا 
مسيحيين.. الدكتر  نجيب محفرظ والدكتر  سعيد عبيد  اليجيراح 
العظيم والدكتر  زكي صديق وفي وقتنا الحاضر ميعيظيم األطيبياا 
النابذين تعلمرا اليطيب واليجيراحيه عيليي ييد أطيبياا وجيراحييين 

 مسيحين في أمريآا وإنجلترا وألمانيا .
وكم من علماا مسلمين عظماا في مخيتيليف اليعيلير  االسيالمييية 
تعلمرا علي يد اليميسيييحييين فيي فيرنسيا فيي جياميعيه السيربير  
وحصلرا علي الدكتر ا  في العلر  االسيالمييية مي يل طيه حسييين 
واحمد حسن الباقر ي والايخ محمد عيبيد  وشيييره أزهيريير  

 عظماا.
 كنت اقرأ في كتاف لفضيله الدكتر  سيد طنطاوي

و الفرق الآبير بين منذج   ومنيذيج الايييطيا .. هير ا    ال 
يرضي اال بتبعيته حرة كامله لمن يسيرو   لفيه وال يسيتيعيبيدنيا 

 قصرا الي ملآرته.
بينما الايطا  يسعي ليال ونذا ا لآي ما يسلبنا حريتنا ويحيرليذيا 

 الي عبيد ال نملك القد ة علي الحركه واتخاذ القرا . 
من يسير  لف النر  هر حر في الحقيقة النه يبصر النر  بييينيميا 
من يتبعه في الظلمات هر عبد بالضرو   النه فقد هدي النر  وال 

 يعلم الي أين ي هب(
 

كنت اتصفح الجرايد المصريه واتابع تعليقذا علي احداث الآنيسة 
البطرسية المؤلم. وترقفت عند مقال ليليآياتيب ميحيميد أمييين فيي 

بعنرا ..... نحن  1١2٩/  21/  2٦جريدة المصري الير  بتا يخ 
اليآينيييسية  -األقباط !! انقلذا كما هي و الآنيسة ليست مسييحييية 

مصرية سيبنيذا المصرير . إهدمرا كل كنييسية وسينيبينيييذيا فيي 
الير  التالي . ومذما فعل ااٍل هاف لن يذددوا وحدتنا ومذما كيا  
التميرييل األجينيبيي لضيرف مصير فيلين ييفيليحيرا وميذيميا كيانيت 
المخططات لتقسيمنا سرف نبقيي ميعي  ... ال  ميا جيميعيه   ال 

يفرقه أحد. هآ ا كانت مصر من  االول وهآي ا سيرف تيبيقيي اليي 
األبد نحن في جريد  المصري الير  تحركنا من  بداييه اليليحيظيات 
األولي لنبني كنيستنا .المباد ة التي أطلقذا المصري الير  تيؤكيد 
أ  الآنيسة مصريه يصلي فيذا مصرير  وا  المصريين هم مين 
سيعيدو  بناا كنيستذم .. ال يتبرعرا ولآن ياا كر  يبنر  بييت 
عبادتذم بال تمييز.ال ين استاذدوا في الآنيسة مصرير  وال يين 
أصيبرا فيذا مصرير  وال ين سيعيدو  بنياؤهيا مصيريير . هي ا 
هر الد س ال ي نلقنه لآل من يخطط لضرف مصر وتقسيمذا الي 
مسلمين ومسيحيين. المذندس صالح دياف ارني عيليي اليميبياد   
وقال انه سيدعمذا بآل قرة وقال اننيا ال نيتيبيرع... وليآين نيبينيي 
كنيستنا وقلت له ه ا هر الدو  الرطني ال ي تقر  به اليميؤسيسيه 
العريقه وه ا هر الدو  االجتماعي المنرط بذا فضيال عين اليدو  

مباد تنا تآاف للعاليم كيييف  -التنريري ال ي تقر  به من  ناأتذا
يتصرف المصيريير  شيعيب ال يينيذيز  وال يينيحينيي شيعيب ضيد 
الرصاص واال هاف والقنابل.انتبذنا... انذم يلعبر  علي حيآياييه 
الفتنة الطائفيه . لم نعد نقرل مسلم ومسيحي ... بعد التفجير قلينيا 
الد  مصري لم تقل مسيحيين ولم نردد المقرليه اليتيي ييحيبيرنيذيا 
وتبرع المصرير  بالد  للمصريين مصر القبطية .. نحن أقباط .. 

مصر لن تسقط م ال عنيد حيرق  -المسلم قبطي والمسيحي قبطي 
لم يخرج المصرين عن مصريتذم  -كنائس المنيا ولم تتمزق قطع 

وما قاله البابا مسجل في التيا ييخ و ليتيحيرق اليآينيائيس وييبيقيي 
الرطن( أطف  النا  التي ظنرا انذم ياعلرنذا... ما هي ا الايعيب   
تفجير الآنيسة البطرسية ال يمزقنا... بالعآيس ييجيدد وطينيييتينيا.. 
يجدد شعر نا بالرطن. يجدد احساسنا برحدة المصير بيا يتيصيا  
الحآاية التترقف عند بناا الآنيسة فقط. الحيآياييه تيحيتياج ليبينياا 
الاخصية المصريه من جديد تحتاج لبناا حائط المراطنه ليراجه 
ااٍل هاف األسرد.. بناا الآنيسة مباد ة طيبه وماآر ة ولآن بناا 
العيقيل أهيم.ااٍل هياف فيآير  سيرداا ومين اليميذيم ا  نيراجيذيذيا 

 كمصريين أقباط و مسلمين ومسيحيين( 
 

 ودفن الاذداا
دفن الاذداا... في مقابر جماعية تتصد ها الفته طريلة بيقيائيميه 
أسماا الاذداا وصر  جماعيه لذم وجميعيذيم فيي ميدفين واحيد 
و ائحتذم العطر  التي تغ ي اليآينيييسية والصيليييب تيرفيرف فيي 
السماا تنتظر القصاص العادل... والدمرع تنذال مع كل ذكري... 

بيداييه  -بعد كل حادث ا هاف يتم دفن الاذداا في مقبرة جماعية
والتي  اح ضحييتيذيا  1١22من تفجيرات كنيسة القديسين يناير 

شذيد وتم دفنذم في مقبرة جماعيه بدير ما مييينيا بصيحيراا  1٦
والي ي  اح  1١22كنج مريرط... وحادث ماسبيرو نفس اليعيا  

شذيدا وتم دفنذم بآنيسة المالك ميخائيل في ميديينية  1٩ضحيته 
وأ يرا شذداا البطرسية وتم دفنذم فيي ميقيابير ديير  -أكتربر  ٩

 األنبا شنردة  ئيس المترحدين بالمقطم. 
ودعت مصر شذدائذا ومازالت وميني  د يرل اليميسيييحييية ا ض 
مصر ...من د لذا السيد المسيح طفال عليي ذ اعيي أميه ميرييم. 
فرق حما  وديع تتحطم امأمذم األورا  ...شذدائنا... دمائذيم فيي 

 اال ض تصره...تنتظر عدل السماا... 
 وال  اللقاا العدد القاد  وكل عا  وأنتم بخير

 تذنئة للعميد مذندس/ تاد س عزيز بدوى
 

ميين الييمييصييريييييين الييقييالئييل 
اليي ييين لييذييم وجييذييه نييظيير 
ميييرضيييعييييييية ييييطيييرحيييذيييا 
باجياعية... وبايخيصيييتيه 
عسييآييرييية قييريييه.. حصييل 
علي بآالر ييرس هينيدسية 
ميين جييامييعييه الييقيياهييرة رييم 
بيييآيييالييير ييييرس اليييعيييلييير  

 2١٩٩الييعييسييآييرييية عييا  
وسيافير فيي بييعي يات فينييييه 
تد يبية لالتحاد السرفيييتيي 
وإنجلترا .  د  في القيرات 
المسلحه ألك ر من عارين 
سيينييه واشييتييرك فييي حييرف 

وبعدهيا فيي حيرف  2١٩٩
وكا  احد األبطال ال ين حققرا النصر. وانيتيذيت  2١٩٦أكتربر 

 . 2١١٩ دمته من الجيش عا  
هاجر الستراليا وأعطي رراا لجرائدنا المذجرية مينيذيا الينيذيا  

 1١١٦من  عا  
 

أقبياط  -أهل الآذف  -له أ بعة كتب منذا المذاجرو  المصرير 
 هم المراطنه. والآ ير من المقاالت الذادفه.  -المذجر والغضب 

حصل علي اك ر من تآريم في استراليا منذا المؤسسه العراقييه 
وحدي ا تآيرييم مين الينيائيب فيي اليبيرليميا   1١2٦للفنر  عا  

األسترالي جذاد الديب تقديرا إلنيجيازاتيه فيي ميجيال اليذينيدسية 
 والصحافه والاعر والآتابة.

وفي جميع تجمعاتنا المصريه له حضير  قيري و ؤييه تيميتياز 
قيد  نيدوة  RSLنيادي 1١2٩بروح وطنيه عاليه وفي أكتربر 

رقافية ممييزة عين تيا ييخ حيرف أكيتيربير فيذير احيد ابيطياليذيا 
 والماا كين فيذا

في كتابته تاعر بجديه الاخصية العسآرية في دقته وحيمياسية 
العميد تاد س .. من المصريين او العرف القالئل فيي اليميذيجير 
ال ين يتميزو  باليعيميل اليرريائيقيي الي ي ييخياطيب اليعيقيل قيبيل 

 الرجدا .
 

 تذنئة من وداد الياس وأسرة المنا ة
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 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 بقلم وريشة: جون كرياقوس

 
أعتقدوا أغبياء الشيطان وأعداء الحياة أنهههم يسهتهطهيهسهون   سها  
بهجة األقباط لألحتفال بسيهد يهيها  الهرو يسهوم وعهله ها أنهههم ال 
يدركون قوة  ي اننا ب يا  ال خلص وتأثيره على كه  اله هييهنهيه   
ولهذا   لنبدأ بدءا حسنا..ألنه حقا هوذا الك  قد صهار جهديهدا لهكهى 
ننسى يا هو وراء ألج  حياة يليئة باألي  والرجاء وسسيا لهلهسها  
والفرح واإلي ان بسنة الرو ال قبولة  و ي ان كاي  برسالة الهرو 
وبأنشو ة ال ائكة :"ال جد هلل   ي األعالى وعلى األرض السها  

(  ه  حقا أن ك  ينا ينشد يهجهد   31:9وبالناس ال سرة")لوقا
السظيم والسا  وال سرة  ى حياته وحهيهاة ارخهريه ..ولأقهول ههذا 
نظرا أنه رب ا ال أجد البسض ال يسر ون طريق السها  به  األ هكهار 
الشيطانية  وأخرون يبحثون ع    ال تاعب أو يختلقون اله هشهاكه  
ب  والسكننة على أنفسهم وعلى ارخري  رب ا ألق  أو أتفه األشياء 
 هم بذلك ال يجسلون الحياة ييسرة  تخلو حياتهم يه  اله هسهرة به  
ويا وقد يسكسوه بالتالى على ي  يحيطون بهم ي  آال   وأخهرون 
يتناسون قهول اله هائهكهة:".... وعهلهى األرض السها  وبهالهنهاس 
ال سرة" ولهذا يا أحوج الهسهالهم الهيهو   لهي نشهر ثهقها هة السها  
والتسايح يع الحب ونبذ الضغينة والتسهصهب والهكهراههيهة ألن   
يحبة   ه  يدرك البسض أه ية ثهقها هةالسها  والها عهنه ل  هفهي 

حهيه  “ شهالهو ” بهالهسهبهريهة   “  سها ” أسفار السهد القديم.  كل ة 
ة  شسياء الهنهبهي:  ال سيح هو رئيس السا  حقّاً   ذ  يه تحقَّقت نبوَّ

كتِفه  ويُدَعهى  ألنه يُولد لنا ولد ونُسَطى ابناً  وتكون الرياسة على »
اس ه: عجيباً يشيراً   لهاً قديراً  أباً أبدياً  رئيس السا ". ك ا ويا 
ليتنا نسيش حقا بروح ال يها  الهسهجهيهب به  والهته هجهيهد هلل خهالهق 

.   ا شك بأن السا  الجديهد ههو به هثهابهة و نهة   الس اوات واألرض
جديدة  ه  نربح  يها وذلك وكأننا وكاء على هذه الحياة الجهديهدة 
 ه  حقا نستطيع أن نستث رها جهيهدا بهواسهطهة السها  واله هسهرة 
ولكى نربح ي  خاله ا ل يا  جديد ونقد  بذلك ث هار يهثه هرة  هى 

 حياتنا الروحية 
                                                                                                                                                                                                                            

  اه ية وضرورة ثقا ة السا  :
 

كما ونحن نبدأ العام الميالدى الجديد علييي يا أيأيا أد نيبيدأ  ي يحي  
ونيمي يد  -وما فيه من ذكريات مؤليمي  -جديدة وفيها ن سى ماهو وراء

الى ماهو قدام، اى علي ا أد نخلع ما هو قديم "قليبيا ني يييا أىيلي  فيى 
ياهللا.." وأنزع ال لب الحجرى ولكى ن  عم بالسالم.. وكما قال أيأيا 
الييكييي ييياأ د"لييييييية أدييد ييييجيييعيي  رقيييعييي  جيييدييييدة عييليييى  يييوأ 

( ومن أج  أد ن ظر للحياة ب ظرة ميميليوءة 91-1د:9ع ي ...")مت
أ رحوا  ى الرو ك  حي ..وأقهول بالسالم وال رح الدائم.وال ائ  ل اد"

أيضا أ رحوا" ولهذا يا أحلى ال بشري  بالسا  والذى ينزعوا ك  
الحزن والخوف ي  القلوو وحي  حهقها أن السها  يهبهد  الهخهوف 
وأليس قال ال اك الذى ظهر بغته ليهبهشهر الهرعهاة.. هقهال لهههم: ال 

ها أنا أبشركم ب رح عظيم يكود لجميع الشعب أنه ولد لكيم تخا وا:"
"..وههوبهذلهك نهزم اليوم فى مدي   داود مخلص هو اليميسييير اليرأ
.. كيميا اميانيع بي د الخوف ينهم وأسستبدله بال سرة  ى نفوسههم

نل ى على الرأ هموم ا فهو قال ا أهملك وا أتركك تشدد وتشيجيع 
"..أنا هو ا تخافوا أد نسيت األم الرضيع ف نا ا أنسيا..."..ذذا هيى 
كلها دعوات ووعود من رب ا بالسيالم واليايميائي ييي ي  والي يرح..ألنيه 
سالمه الذى ي وق أي سالم، وألية هو الذى قيال لي يا أد ا نيخيا  
وذلك ألج  أد نعيش فى فرح وطمئ ي   د ي ي ..ولكن المهم هيو أد 
ن   ى المسير فى قلوب ا ، أى باد نهيئ له مكاد فى داىلي يا ) او فيى 

 مذودنا!( وىا   ونحن نس  بله فى العام الجديد....      
 ذن  ال يا  يسطينا الشجاعة بأن ال نخاف  ألن الذي  يهسهنها أقهوى 
بكثير ي  الهذيه  عهلهيهنها وقهال  او  الهنهبهى "لهوال أن الهرو كهان 

"..بياألضيافي  اليى الي يول ال يادق يسنا..ألبهتهلهسهونها ونهحه  أحهيهاء
واألمين دف د نزل على جيش فال يخا  قلبى وأد قامت على ديرأ 

( وكما قي  ميليعيود مين يي يكي  عيليى 3د31ف ى ذلك أنا مامئن )مز
ذراع بشر ..ذذا مهما ما قد يحدث من دول ا ف ن يا ني ي  فيى رديمي يه 
وعلى دماي ه ل ا.ولهذا ما أدوج ا نحن ب لك اليرسيالي  والي يى قياليهيا 
المالئك  للرعاة وبال الى لمعرف    اف  السالم بدا ما ي خيذ  اليبيعي  

 -من شريع  الغاأ ب  ولكى ي عم أيأا بالسيالم عيليى أرص م ير
لي عم عليها بالسالم الدائيم واليعيادل..كيميا  -وال ى باركها الرأ ب  سه

ول  ذكر ما أعذأ ترنيم  السالم والمسرة عن  وت الح د وال ك يير 
و وت العدواد ولكى تس بدل الدموع والحزد.. بالمسرة.. وي  اسى 
البع  أد السيد المسير جاء بكالمه المحيي ليعلم اليبيشيريي  السيالم 

وحتى لألعداء قائا: " أحبوا أعهدائهكهم بهاركهوا العهنهيهكهم والمحب  
...وديث أد رئييية وصلوا ألج  الذي  يسيئون  ليكم ويطر ونكم"

السالم علم ا أهمي    اف  ال سامر وعلم البشري  أهمي  السيالم."وفيى 
("..   1د9قولهد"طوبى ل انعى السالم ألنهم يدعيود أبي ياء هللا)ميت

وك ا أكد الكتاو ال قدس أيضا " سا    الهذى يهفهول كه  عهقه  
في يد كياد اليميسييير  ويحفظ نفوسكم وأ كاركم  ى ال سيح يسوم.."

مدافعا عن السالم بالم هوم الشام  مس خدما كلم  الح  والي يي هيي 
كيييالسيييييييو الييي ييياطيييع وأعييي يييى بيييالسيييييييو ا "بيييالسيييالح" بييي  
"بالسالم" )ويالدظ ال رق بين الكلم ين وهو الحر  األىير وش ياد 

 ال رق فى المع ى بين األ  ين( 
                                                                                                                                    

 األقباط يحبون للسا .. وهم يييني  بسا  الهرو اله هسهطهى 
 لهم:

  
د ا فغالبي  األقباط هم من أك ر ال اس ميييالو و ي يعويا ليليسيالم، ألد 
ا لـ"م ر".. بلدهم وبلد أجدادهيم  ا ووط ي  وواءو اك رهم دبوا وذن ماءو
، وقد ظن البع  ذد دب األقباط للسالم  تع ي الأيعيو واليخيو  

والجبن.. بيي يميا هيو فيى 
الح ي   ال وة والشيجياعي  
فيييي ميييواجيييهييي  دعييياة 
الخراأ والهدم، بمحب هم 
ال ائ   للعمراد واليبي ياء، 
والح ي   أد السيالم هيو 
قّوة المسيحيّين فهو سالم 
هللا الذي ي وق ك  )فهيم( 
عيي يي  ألنييه قييال ليي يياد 
سييالمييي أتيير. لييكييم . 
سالمي أعاييكيم . لييية 
كما يعاي العالم أعايكم 
أنيييا.. و)بييياليييهيييدوء و 
الام ني ه تكود قيوتيكيم( 

هيو هيبيه هللا   ذذا فالسالم 
ألدييبييائييه لييذلييك يييعييليين 
الودي األلهي أنه )لييية 
سالم لألشرار قال الهي( 
ولذلك قد ي عرص ال ياس 
لخسائر كي ييير  ييوميييا . 
لكن أغلب هذ  الخيسيائير 
يمكن تعيويأيهيا . ليكين 
أكبر الخسائر ت م ي  فيي 

الي يليب... ذذا   ف داد سالم 
ل كود   اع سالم د يى 
نييكييود ابيي يياء هللا مييلييك 
السالم ، فه  نحن نيدر. 

أهمي  هذ  الدعوة فى عالم ملئ بال راعات } وكما هو مك يوأ ميا 
   (.99د  91اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات{ )رو  اجم  

فالكمال في السالم ديييث كي    وهنا أيضا أذكر قول القّديس جيرو :
م بول؛ ولذا فإد فاعلي السالم هم أب اء هللا، ذذ ا شيء يخاليو   شيء 

ب بيهم. فاعلوا السالم في ن يوسيهيم هيم  هللا، وعلى األواد أد ي شبّهوا 
الذين يسيارود على جميع ميولهم ال  سيّ  ويخأعوها ليليعي ي ، أي 

اللحميّ ، و اروا ملكوت   والروح، وقد كبحوا جماح شهواتهم   لل كر 
هللا، ديث ان ظم ك  شيء وراح ما هو ساٍم في اإلنساد ورفيع يي مير 

سما في اإلنسياد،   ما دونه المش ر. بين اإلنساد والحيواد،  م أد ما 
والروح، هو عي ه ىاضع لألسمى م ه، أي هللا. في اليواقيع   أي ال كر 

هيو أعيليى   يس حي  عليك أد تحكم من هم دونك، ذد لم تخأع ليمين 
وذاك هو السا  الهذ  يهههبهه    هي األرض لهذو  اإلرا ة م ك، 

 الصالحة.
ييا أتيير. لييكييم. سييالمييي د  ويههذكههر الههقههّديههس أغسههطههيههنههوس "سييالمو

(. ل د أعاانا هذا ميييرا ويا، في يد وعيدنيا بيكي  71د  91أعايكم" )يو 
ع ها ىالل د ظ السالم. ذد ك ّا ور ي    العاايا والمكافآت ال ي تحدّث 

المسير فل سكن في سالمه، ذد ك ّيا أبي ياء هللا ييليزمي يا أد نيكيود   مع 
 يانيعيي سيالم، ذوي    انعي سالم... ذذ يلي  ب ب اء هللا أد يكيونيوا 

قلب د ود، بسااء في الكالم، م ّحدين في المحبّ ، م رابياييين ميعويا 
هيو   بربط المودّة األىويّ  وأكد  ال دّية كبريانيوس "ميا   رباطوا و ي وا 

ذتباع السالم ذاَّ دىول في شرك  عملي  ميع السيييد اليميسييير ميحيب 
 البشر وملك السالم؟! هذ  الشرك  هي بعي ها الحياة الم دس  ".

للسيد ال ائم مين األميوات   في أول ل اء   ويقول أيضا القديس چيرو :
ب الميذ  المج معين، مم لي ك يس ه، قدم لهم  "سالميه " الي يائي ، ا 

ذنما هبه تمة األعماق في الداىي ، ذذ "قيال ليهيمد   كعاي  ىارجي ، 
يا   سالم لكم". ل د د   لهم ما وعدهم به في ليل   آامه، قائيالود "سيالمو

لية كما يعاي العالم أعايكم أنيا" )ييو   أتر. لكم، سالمي أعايكم، 
"ل كرم عايي    (..وأيأا ما ي وله ال دية يود ا الذهبي ال مد 71د  91

وجيه   عيليى   السالم ال ي تركها المسير ل ا عي يد رديييليه... فيالسيالم، 
الخ وص يخص هللا الذي يوّدد ك  األشياء معوا في واديد، واليذي 
ذليه ا يُ سب شيء م   وددة الابيعي  والسيالم اليذي ييحيّ  بيه فيي 

 اإلنساد"  
                                                                                                                                                          

 ورب ا قد يطرح البسض التساؤل.. وأي  هو السا ول
 

وىا   أمام ال حديات أو األرهاأ من دين آلىر والذى ساعد على 
تشويه ال ورة األنساني  ب  ومع ال  كر للمبادئ وال يم اليميسيييحييي ، 
وهو أيأا ما يذكرني ب ول قديم للزعيييم اليهي يدي "غيانيدى") اليذى 
عانى الك يرل حرير بالد ( أذ قالد"كاد يمكن أد أع  ي  اليميسيييحييي  
ف د بهرت ى وعلى وجه الخ وص عظ  المسير على الجبي  والي يى 
تأم ت رسال ه الى البشري  لخيرها وأم هيا وليكي يي ميا رأيي يه مين 
المسيحين وت رفاتهم جعل ى أطرح فكرة أع  اق المسيييحييي  جيانيبيا 

ذلك باألضاف  ميا قيد ألنهم ال يس لون بوصايا ال سيح وتسالي ه"...
نرا  ونسمعه ون رأ  يوما بعد يوم  دول من ي  كرود هلل وييعيييشيود 
بعيدا ع ه أو د ى من ي ومود ب يشيوييه و ياييا  بي  أمي يد اليى ديد 
تحوير الح ائ   والمبادئ المسيحي  د ى أم د بيؤر األليحياد واليبيدع 
الى ال  كر لوجود الخال  وقيدرتيه وعيظيمي يه أو آىيرود يي يشيرود 
مبالغات كاذب  وتهكم ويباهود بالماديات وم ع الحياة اليكي يييرة الي يى 

وليس لنا  ى هذه الغربة سوى أن نهطهلهب رحه هة الهرو هى تراأ 
ولكى نكون كلنا قلبا واحدا يست هديه  عهلهيهه  يهييهنهيه  بهه و ون 
تجاه  أنه هو قا رأن يدا ع عنا وقا رعهلهى ر  شهر األشهرار  به  

وأن ا نعليم جيييدا وليسلم القوى والشريريا قاله:" السا  لألشرار" 
أنه ايغ   واي ام عن الح  ألنه ملك السالم ألن ا نيدر. أنيه بيغييير 
السالم سيكود عالم ا جحيما، و س كود بيوت ا عذابا ، وقلوب ا أتونا ، 

ذذا السالم لية نزو   أنه طري  للحيا   أنه نب ه ا ييوجيد ليهيا بيذور 
ييحي    في األرص ألد السماء موط ها فل الب من اله ا الحيبيييب أد 

بسالمه في عالم ا و بيوت ا و قلوب ا و هو ال يائي  )طيوبيي ل يانيعيي 
السالم( و ال اس دين ي  دود هذا السيالم اليداىيليي  ا يسي يمي يعيود 
بحياتهم ب  أنهم يدىرود لغدهم أيأا أسباأ الش اء .. ول  ساءل هي  
عالم ا اليوم فيه م   هذا األيماد والسالم الذى قد يأ ى على ديات يا 

اليعيكية   المسرة ومن أج  الم الح  بين السماء واألرص..أم عليى 
أ بر عالم ا المادي اليوم يسيارعليه لية ف ط الخو  وما يي يبيعيه 
أيأا من شرور ومبدأ ال وة واألس عالء واألن هيزيي  واليالميبيااة أو 

 بخل  المشاك ...الخ!!؟ .
ك ا وحبنا للسا   قد يساعدنا الهرو أيضها  هى أن نهرسهم بسه هة 
ج يلة على شفاه أخوتنا ال تأل ي  ونح   ى غربتنا نهكها هح سهويها 
التيارات واأليواج ب  والسواص  ال تاط ة ضد تهيهار حهيهاتهنها أو 
ألج  هد نا وألننا نسلم بأن الحياة خارج ال سيح هى غهربهة ولهكه  
الغربة  يها ال سيح هى وطنا لنا..وأيضا ليساعدنا   بأن نه هد يهد 
السون بصدل لك  يتألم وبحي  تكون قلوبنا يفس ة باألي  واإلي ان 
الساي   ولكى يسرف الج يع قوة عظ ة الرو يه ا كانت قوة الظلم 

..ك ا يجسلنا أن ال نهنهسهى -سواء كان قريبا أو بسيدا عنا   –والظا  
أبدا أه ية  ضيلة السطاء لل حتاجي  وال سو ي   ذلك يا يزيهد يه  
رصيدنا ب  وراس يالنا الحقيقي  ى الدنيا وارخرة رنه ياذا يهنهفهع 

   اإلنسان لو ربح السالم كله وخسر نفسه              
وك ا أن   ال حب للسا  قا رأن يرشد الوط  والرئاسة ل ا  هيهه 
أي  وآيان وسا  لللسدالة الحقيقية ألبناء الوط  ج يسا وذلك لكهى 

يصر بالرخاء واألي  والتسايش اله هثه هر لهكه  ابهنهاء الهوطه    تنسم 
الواحد وذلك  ون قهر وأرهاو أو طائفية ألن الدي  للديان والوط  

                                     لألنسان
وك ا نقد  التهنئة الحارة لراعى الرعاة قداسة البابا ال سظيم األنبها  

تواضروس الثانى وشريكه  ى الخدية الرسولية أسهقهفهنها اله هكهر  
اربهاء الهكهرا  وأيضها الهى شهسهوو   األنبا  انيي    وألى كه  قهدس 

كنائسنا القبطية  ك ا نطلب ي  يلهك السها  بهأن يهسهطهيهنها السها  
الدائم... وك  عا  وك  األقباط بخير  ى الحب والسها  و هى أيهان 

    على الدوا .                                                                                                                  
 

 من اقوال االباء القديسين عن السالم:
   

                            + عند يزو ك ياسيد أ ركنا ب  رأينا وعر نا يا تحب ويا تختار.                                                                   
 (99د91+ د ا فما أجم  أقدام المبشرين بالسالم )رو

+ ي  يغير كل ات شريرة بصالحة ويزرم الصلح بي   خوته يربح    
  حياة لنفسه. القديس يوحنا سابا .... 

+ ا تح  ر أدداو وا تَِدْد أدداو وا ت كلم على أددبالشر دي ئـذ سو    
و . ال دية بيمن ....    يم حك الـرأ سـالما

+ ي  يفكر او يقول .. انه يحب   وهو ال يحب قريبه  هو كه هـه    
   يركـض  ـي الحلـم .. القديس يوحنا الدرجى ....

+ ذذا أكم  اإلنساد جميع الحس ات وفي قلبه د د على أىيـه ، فهـيو   
  غـريب عـن اللــه . األنبا باىوميوس أأ الشرك  

  + بدون ال حبــة يفقــد االستشــها  عظ تــه. يوحنا كاسيان ..... 
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ايبارشية سيدني  –الكنيسة القبطية االرثوذكسية 
وتوابعها . تقرير عن الخدمات التي تقوم بها 

    6106ايبارشية سيدني وتوابعها للعام 
 
 مقدمة -0

تحت القيادة المباركة والرؤية الرعوية لقداسة البابا 
 وشريكه في الخدمةة الةرسةولةيةةتواضروس الثاني  

أسقفنا المحبوب  نيافةة اننةبةا دانةيةية  أعةا  الةرب 
نمت الخدمة في إيبارشية سيدنةي أسقفنا المحبوب و

وتوابعها فكةا  مةا تةن إنة ةا ا فةي الةعةام الةمةبةار  
  كاالتي: 6106

 انواع الخدمات المتعددة في ايبارشية سيدني:  -6
 : الخدمة الروحية:6-0 

افتتاح كنائس جديدا ووضع ح ر اسةاس لةكةنةيةسةتةيةن  :  6-0-0 
 :6106اخريتين خالل العام  

 :  رسامة كهنة جدد باإليبارشية6-0-6
مةبةاركةة االيةبةارشةيةة بةديةارة أحةدال عءةر مةن االبةا   :6-0-3

 6106المطارنة واالبا  االساقفة لها خالل العام 
 مباركة االيبارشية بالمؤتمرات الروحية: 6-0-4
: مؤتمرات مءتركة بين ايةبةارشةيةة سةيةدنةي وايةبةارشةيةة 6-0-5

 بسيدني–ملبور  وديرالقديس اننبا شنودا 
 إجتماعات انبا  الكهنة الوكال  والمنسقين باإليبارشية :6-0-6
 : خدمة المكرسات.6-0-7
 -: خدمة دير السيدة العذرا  والقديس اننبا أنةطةونةيةوس 6-0-8

QLD 
 : خدمة الراهبات بدير السيدة العذرا  والقديسة فارينا6-0-9
 : خدمة ذوال انحتياجات الخاصة .6-0-01
 الءمامسة الدياكونين: 6-0-00
 : خدمة إفتقاد الءعب6-0-06
 خدمة الل نة المركدية لمدارس االحد.  :6-0-03
 خدمة الءباب :6-0-04
 6106خدمة الكرا ة  : 6-0-05
 خدمة الكرا ة  :6-0-06
 خدمة مندوبة المرأة في كنائس انيبارشية :6-0-07
 0965تس ي  تاريخ انقباط بأستراليا منذ العام  :6-0-08
: الرحالت الرعوية لنيافة اننبا دانيي  ، أسقف إيبارشية 6-0-09

 سيدني وتوابعها
 
 : انمور االدارية في إيبارشية سيدني وتوابعها6-6
 : انمور التعليمية في إيبارشية سيدني وتوابعها6-3
 : الكلية انكليريكية6-4
 : انمور المسكونية في إيبارشية سيدني وتوابعها6-5
 : انمور المالية في  إيبارشية سيدني وتوابعها6-6
 : انمور المعمارية في إيبارشية سيدني وتوابعها6-7
 : انمور الرياضية في إيبارشية سيدني وتوابعها6-8
 : انمور انمنية  في إيبارشية سيدني وتوابعها6-9
 : ل نة العالقات العامة6-01
 : خدمة المنظمات القبطية6-00
 : خدمة التواص  مع الكنيسة االم بمصر.6-06
 : الخدمة اإلجتماعية6-03
 : خدمة أمور اله رة6-04
 اإلستءارات القانونية. -3
 السياسات واإلجرا ات الخاصة باإليبارشية   -4
 إدارة المخاطر باإليبارشية  -5
6–Exodus  
 انواع الخدمات المتعددة في ايبارشية سيدني:  -6
 : الخدمة الروحية:6-0 
: افتتاح كنائس جديدا ووضةع حة ةر اسةاس لةكةنةيةسةتةيةن 6-0-0

 :6106اخريتين خالل العام 
بنعمة ربنا يسوع المسيح مخلصنا وبءفاعة والدة االلةه الةقةديسةة 
الطاهرة مرين وطلبات القديسين تن إفتتاح كنةائةس جةديةدة ووضةع 

 ح ر انساس لكنائس أخرال:
: افةتةتةاح الةمةبةنةي الة ةديةد لةكةنةيةسةة السةيةدة الةعةذرا  6-0-0-0

يوم     Castle Hillوالقديسين قدما  ودميا  بمنطقة كاسي  هي  
 وسط فرحة الءعب والءمامسة والخدام. 6106سبتمبر  68
: وضع ح ر االساس ايذانةا بةالةبةد  فةي بةنةا  كةنةيةسةة 6-0-0-6

الءهيدة الةعةفةيةفةة دمةيةانةة والةتةي سةول تةخةدم الة ةية  الةنةاطة  
باالن ليدية  من شبابنا في منطقة لةونةب بةويةنةت بةارة كةنةيةسةة 

 6106اكةتةوبةر  31القديس االنبا ابرام وذلك يوم االحد المةبةار  
 وسط فرحة الءعب والءمامسة والخدام .

: ت رال اال  االجرا ات النهائية لبنا  كةنةيةسةة السةيةدة 6-0-0-3
العذرا  والةقةديةس الةبةابةا كةيةرلةس السةادس فةي مةنةطةقةة تةاريةي 

Taree–   تبعد اربعة ساعات ونصف بالعربة من سيدني , وسةول
مةارس  9يتن االفتتاح باذ  الرب يوم الخميس المبار  الةمةوافة   

6107. 
: تن استالم مفاتيح كنيةسةة السةيةدة الةعةذرا  والةقةديةس 6-0-0-4

العظين مارمرقس الرسول ببلدة كيدو جاوا بمحافظة كيوتو باليابا  
وتةن اقةامةة اول قةداس الةهةي قةبةطةي  6106يولةيةو  09في يوم 

ارثوذكسي في الكنيسة في نفس اليوم وسط فرحة الءعةب ولة ةنةة 
وشمامسة وخدام الكنيسة. وجارال خدمة الكنيةسةة مةن ايةبةارشةيةة 

 سيدني لحين رسامة كاهن دائن لها.
 43وبذلك اصبح العدد الكلي للكنائس بإيبارشية سيدني وتوابعهةا 

 كنيسة
 رسامة كهنة جدد باإليبارشية:: 6-0-6

وفقاً لتوصيات ل نة تقيين المرشحين للكهنوت، تمت بنةعةمةة الةرب 
 :6106رسامة انبنا  المباركين خالل العام 

بنعمة الرب تمت رسامة انبن المبار  الدكتور نةاجةي دةنةدور  -0

بأسن القس جو  دةنةدور  6106يوليو  6في يوم السبت المبار  
 –ككاهن علي مذبح كنيسة السيدة العذرا  والءهيد مةارجةرجةس 

Newcastle  وللمساعدة في خدمة كنائسنا في السةاحة  انوسةط
 بأستراليا.

ً بةأسةن  الةقةس  -6 تن رسامة انبن المبار  مينةا فةرهللا ك كةاهةنةا
 Mt -كاراس فرهللا ك علي كنيسة المال  ميخائي  واننبا بيءوال

Druitt.ًوكا  ال ميع فرحاً ومبته ا ، 
تن رسامة انبن المبار  الدكتور/مينا أسكندر كاهناً بأسن القس  -3

 إيليا علي كنيسة القديس العظين مارمرقس ، 
كما تمت رسامة انبن المبار  الدكتور مايكة  شةحةاتةة كةاهةنةاً  -4

عام بأسن القس ديفيد ليخدم كةنةيةسةة السةيةدة الةعةذرا  والءةهةيةد 
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 Cairns –البابا كيرلس عمود الدين 
وبذلك اصبح العدد الكلي للكهنة في ايبارشية سيةدنةي وتةوابةعةهةا  
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سبتمةبةر  05 -0نيافة الحبر ال لي  اننبا يوسف أسقف بوليفيا  -8
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 08  -7نيافة الحبر ال لي  اننبا تةادرس مةطةرا  بةورسةعةيةد   -9
 6106أكتوبر 

-أكتوبر  04نيافة الحبر ال لي  اننبا أداثو  أسقف البرا ي   -01
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 –  4نيافة الحبر ال لي  اننبا أستفانوس أسقف بابا والفةءةن  -00
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مباركة االيبارشية بالمؤتمرات الروحية فلقد تةمةت سةبةع :  6-0-4

وسةول يةتةن  6106مؤتمرات روحية داخ  االيبارشية في العام  
بنعمة ك المؤتمر الرابع في شهر فبراير مةن الةعةام الةقةادم وهةذا 

 المؤتمرات كالتالي:
كا  لةقةا اً  6106 يناير 04في يوم الخميس المبار   :6-0-4-0

رائعاً في كنيسة القديس البابا كيةرلةس السةادس وانرشةيةديةاكةو  
حيث إجتمع نةيةافةة اننةبةا دانةيةية      Monterey–حبيب جرجس 

نيافة الحةبةر الة ةلةية  اننةبةا وانبا  الموقرين كهنة اإليبارشية مع 
 6" ، أسقف عام الءباب وأعطي نيافته كلمةة روحةيةة مةن موسي

تمسك بصورة الكالم الصحيح الذال سمعته مني، في ""  03-0تي
 االيما  والمحبة التي في المسيح يسوع."  

تهتن االيبارشية بالمتدوجين حديثاً والعةائةالت الءةابةة  : 6-0-4-6
فتقوم باعداد مؤتمرات لهن وتةدعةو انسةاقةفةة إلةك مةبةاركةة هةذا 

في  عقد المؤتمر الثالث للعائالت القبطية الءابةالمؤتمرات. فقد تن 
 6" ) تةكةفةيةك نةعةمةتةيتحت شعار "  6106يناير  64-66الفترة 

(  وقد بار  المؤتمر نيافة الحبةر الة ةلةية  اننةبةا 9: 06كورنثوس
بوال حيث أعطك عظات عن انسةرة وكةا  مةؤتةمةراً نةاجةحةاً. وقةد 
شار  في المؤتمرعدد كبير من انبا  الموقرين كةهةنةة إيةبةارشةيةة 

 سيدني وتوابعها.
مؤتمر للءباب )عبارة عن اجةتةمةاعةات لةلةءةبةاب فةي   : 6-0-4-3

بعض كنائس االيبارشية( مع نيافة الحبر ال لي  االنةبةا انة ةيةلةوس 
المملكة المتحةدة  فةي شةهةر يةونةيةو  –االسقف العام في استيفينب 

6106. 
مؤتمر االسرة مع القمص داؤد لمةعةي كةاهةن كةنةيةسةة   : 6-0-4-4

يةونةيةو  09الي  4القديس مارمرقس بمصر ال ديدة في الفترة من 
 وفيها تن  يارة كويندالند ايضا . 6106

مؤتمر ليوم كام  للكهنة مع نيةافةة الةمةطةرا  الةمةكةرم   : 6-0-4-5
االنبا تادرس مطرا  بةورسةعةيةد فةي كةاتةدرائةيةة السةيةدة الةعةذرا  

 .6106اكتوبر  01والءهيد مارمينا ببكسلي يوم الثالثا  
مؤتمر للكهنة مع نيافة الحبر الة ةلةية  االنةبةا يةوسةف   : 6-0-4-6

 66-64اسقف جنوبي الواليات المتحدة االمريكية في الفتةرة مةن 
 .6107فبراير 

مؤتمرات مءتركة بيةن ايةبةارشةيةة سةيةدنةي وايةبةارشةيةة :  6-0-5
 ملبور   ودير القديس اننبا شنودا بسيدني

بحضور حضرات اصحاب النيافة االبا  االسةاقةفةة االجةال : االنةبةا 
سولاير اسقف ايبارشية ملبور  وتوابعها واالنةبةا دانةيةال اسةقةف 
ورئيس دير القديس العظين االنبا شنودة رئيس المتوحدين واالنةبةا 

تن عقد المؤتةمةر السةنةوال دانيي  اسقف ايبارشية سيدني وتوابعها 
مايةو الةي  9في الفترة من انثنين المبار   لكهنة القارة االسترالية

"دراسةة عةن .وكا  شعار المؤتمر هو: 6106مايو  00انربعا  
  الكهنوت المقدس من خالل تعالين القديس يوحنا ذهبي الفن"

ولقد تخل  المؤتمر كلمة عميقة ومعدية ومء عة , لحضرة صاحب 
الغبطة والقداسة البابا المعظن االنبا تواضروس الثاني,  وذلك يةوم 
الثالثا  ثاني ايام المؤتمر مسا  اثنا  ذهاب قداسته لدير الةقةديةس 
العظين االنبا بيءوال بوادال النطرو .  كانت الكلمة بالبث الحي من 

:"الةكةهةنةوت خالل الفيس تاين . كةانةت كةلةمةة قةداسةة الةبةابةا عةن 
وحوت اربعة نقاط هي : الكهنوت كرامة الةهةيةة وبةنةوة   المقدس"

 روحية وهبات سماوية ونقاوة سلوكية
 إجتماعات انبا  الكهنة الوكال  والمنسقين باإليبارشية: 6-0-6

وفقاً لتوصيات الم مع المقدس ووفقا للهيكة  الةوفةيةفةي الةخةا  
بمهام انسقف فقد تن تكوين ل نة تطبي  الهيك  الوفيفةي الة ةديةد 
 لإليبارشية حتي يتماشي مع الهيك  المقترح من الم مع المقدس. 
وتتكو  ل نة تفعي  الهيك  الوفيفي ال ديد من وكال  انيةبةارشةيةة 
وأبا  كهنة منسقين سيةقةومةوا بةإخةتةيةار لة ةا  مصةغةرة لةتةنةفةيةذ 
المقترحات التي يتن إتخاذها في انجتماعات الموسعة لل نة تفعية  

 الهيك  الوفيفي.
بنعمة الرب قام ضةعةفةي  بةإنجةتةمةاع مةع انبةا  الةكةهةنةة وكةال  
اإليبارشية ، الوكي  العام لإليةبةارشةيةة، ووكةية  واليةة نةيةوسةاو  
ويلد، والمنسقين في الهيك  الوفيفي ال ديد لإليبارشيةة، فةقةد تةن 

 6106إجتماعاًت خالل العام  7عقد 
 خدمة المكرسات:: 6-0-7

بنعمة الرب هنا  أخت مةكةرسةة تةدعةي تةاسةونةي ايةريةنةي وأخةت 
مكرسة تدعي ميرال . وبنعمة الرب قد تةن بةنةا  مةقةر جةديةد لةدار 
السيدة دميانة في كنيسة رئيس المالئكة ميخائي  والةقةديةس اننةبةا 

. ويقوم نيافة اننبا دانيي   بمءاركة القةمةص Mt Druitt بيءوال
بطرس مرقص راعي دار المكرسات بصالة القداس انلهي في دار 
الست دميانة لةلةمةكةرسةات بصةفةة دوريةة .وقةام الةدار بةانحةتةفةال 

 6106وأكةتةوبةر  6106السنوال للدار مرتين في العام في مايةو 
 وحضرا عدد كبير من  انبا  الكهنة والءعب

 –خدمة دير السيدة العذرا  والقديس اننبا أنةطةونةيةوس :  6-0-8
QLD : للرهبا 

بنعمة الرب بار  الرب اإلله دير السيدة العذرا  واننبا أنطونيوس 
كويندالند للرهبا  الذى تبرع بءرا  االرة الةخةاصةة بةه أحةد   –

قةاللةي  8. وتن اننتها  من عمة   QLDأبنائنا المحبين فك والية 
درل للدوار، بيت خلةوة لةلةءةبةاب ،  8للرهبا ، وقالية لالسقف  

مبنك للضيافة ، وبنعمة الرب سول يةتةن بةنةا   مةطةبةخ لةلةرهةبةا  
 ومكتبة و قاعة للمحاضرات، ودرفة للقرا ة ، ومتحف قبطي.

البد  في تنءيط الحركة الرهبانية للفتيات وذلك بةتةنةءة ةة :  6-0-9
 ديرين للراهبات في االيبارشية كالتالي :

: تن البد  في تأسيس دير للراهبات في والية نيوسةاو  6-0-9-0
ويلد باسن السيدة العذرا  والقديسة فيرينا وصالة اول قداس الهي 

ويقوم 6106أدسطس  9في الدير بواسطة نيافة االنبا دانيي  يوم 
بتعمير الدير حاليا  االم كاترين التي مةن ديةر الءةهةيةدة الةعةفةيةفةة 

يقوم كاهن من اإليبارشية بصالة القداس انلهي ودميانة بالبرارال. 
بالدير مرتين بانسبوع ك  يةوم ثةالثةا  وسةبةت مةن كة  أسةبةوع، 
وهنا  العديد من طالبات الرهبنة يقضو  أيام خةلةوة بةالةديةر وقةد 
بار  انبا  انساقفة الدير، نيافة اننبا بيمن، ونيافة اننبا يسطس، 

 ولقد اثنوا علي العقار والموقع، وتن تنظين الخدمة بالدير
:تن البد  في تأسيس دير للراهبات في والية كويةنةدالنةد 6-0-9-6

باسن السيدة العذرا  الءهيدة دميانة وصالة اول قداس الةهةي فةي 
بواسطة نيافة االنةبةا دانةيةال اسةقةف  6106أكتوبر  30الدير يوم 

ورئيس دير القديس االنبا شنودا بصحرا  سةيةدنةي بةتةكةلةيةف مةن 
نيافة االنبا دانيي ، أسقف إيبارشية سيدني . ويقوم بتعةمةيةر الةديةر 
 حاليا االم ناردين التي من دير الءهيدة العفيفة دميانة بالبرارال.

 خدمة ذوال اإلحتياجات الخاصة: 6-0-01
هنا   خدمة مةثةمةرة لةذوال انحةتةيةاجةات الةخةاصةة والةعة ةدة فةي 
إيبارشية سيدني، فقد تن ترتيب ك  يوم ثالثا  لحضورهةن الةقةداس 
اإللهي ، كما تن ترتيب حضورهن  قداسات انعياد وهةنةا   الةقةس 
بيءوال بطرس كاهن كنيسة المال  ميخائي  والقديس العظين االنبةا 
بيءوال بمونت درويت بوالية نيوساو  ويةلةد هةو االب الةروحةي 
للخدام الذين يخدمو  في هذا الةخةدمةة الة ةلةيةلةة . وكةذلةك الةقةس 

 يوسف فانوس.
وتقوم  م موعة المحبة للقديسين قةدمةا  ودمةيةا  لةخةدمةة ذوى 
االحتياجات الخاصة بترتيب ك  الخدمات لذوال الحاجات الةخةاصةة، 
ويقوم ضعفي بالصالة  مع أسرة القديسين قدما  ودميةا  لةخةدمةة 

 ذوى االحتياجات الخاصة بصورة دورية.
 : خدمة الءمامسة الدياكونين باإليبارشية.6-0-00

يتن اإلجتماع مع ل نة القديس أستفانوس للءمامسة الديةاكةونةيةيةن 
مناقءة وسائ  تنظين وتطوير خدمة الءموسية باإليبارشية. وتمت 

بالكنائس من فتح صفحة علي الفيس بو  لءمامسة الكنيسة فقط ، 
ينءر بها ألحا  المناسبات لمراجعتهةا ، وإعةالنةات عةن مةواعةيةد 

سةلةوكةيةات الءةمةامسةة أثةنةا   الخدمات واإلعياد ، ومواضيع تةهةن
  القداسات والخدمات.
 6106شمامسةة ديةاكةونةيةيةن فةي الةعةام  6وقد تمت رسامة عدد 

وبذلك اصبح العدد الكلي للءمامسة الةديةاكةونةيةيةن فةي ايةبةارشةيةة 
 .من الءمامسة الدياكونيين 69سيدني وتوابعها  

 خدمة افتقاد الءعب : : 6-0-06
يقوم نيافة اننبا دانيي  بعم  افتقاد لءعب الةكةنةائةس عةلةي حسةب 
ترتيبها ك  أسبوع مع انبا  الموقرين كهنة الكنيسة المةعةيةنةة.وقةد 
قام الءمامسة الدياكونيين بتقسين اإلفتقاد في الكنائس بةإيةبةارشةيةة 
سيدني وفقاً للتقسين ال غرافي للةمةنةاطة ، وقةد تةن إعةداد خةارطةة 
بتواجد ك  الكنائس بك  المناط  حتي يتن تقسيمها ليءم  اإلفةتةقةاد 
ك  مندل في المنطقة، وحتي يتن تسهي  اإلفتقةاد بةالةنةسةبةة لة بةا  

 الكهنة وفقاً للتقسين ال غرافي للمنطقة.
 خدمة الل نة المركدية لمدارس االحد.  :6-0-03
بنعمة الرب تقام العديد من اجتماعات مع الل نة العليةا لةمةدارس  -

انحد. كما قامت الل نة العليا لمدارس انحد  بةحةصةر ادةلةب عةدد 
 الخدام في كنائس االيبارشية .

وتن تخصيص كنةيةسةة مةن الةثةال  كةنةائةس فةي ارة كةنةيةسةة  -
مارمرقس لخدمة انطفال وذلك  بعم  قداس ل طفال باللغة القبطية 
ب انب اللغة اإلن ليدية بكنيسة مةارمةرقةس كة  يةوم أحةد مةن كة  

 أسبوع .
 07يتبع   
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 
 WIDE ANGLE VISIONالخادم بعيد النظر .... 

 
هذا النوع من الُخدام نادر الوجود ، ومغبوطة هى  الىيىنىاىتىة الى ى  
 يىىىى ىىىىوامىىىىذ مىىىىاىىىىاىىىىا مىىىى ىىىى  هىىىىذا الىىىىنىىىىوع مىىىىن الىىىىُخىىىىدام 
والمقصود بالخادم بعاد النظذ هو ذاك الذى له رؤية مت قبىيىاىة مى  
الخدمة ، مال ينظذ تحت رجياه أو يع قد أن النجاح مذهون بوجوده 
م  الخدمة أو أن الظذوف سوف تظ  كما ه  دون تغاىاىذ، أو أن 
األميار والمفاهام س ظ  ثاب ة  نحن نعاش م  عالم دائم الى ىغىاىاىذ ، 
والخادم بعاد النظذ يضع م  حتاباته عوام  ال غاىاىذ الىقىادمىة و  
يع مد م  تدباذ خدم ه عي  الظىذوف الىذاهىنىة أو تىيىون نىظىذتىه 
مذبوطة بعدد سن  حااته هو عي  األرض  مىاألخىخىاا لائىيىون 
ب من بعض الخدام الذين يذيدون أن يديىذوا  والخدمة باقاة   وأتعجَّ

 الخدمة وهم م  القبور مت قبالً 
 ومن أهم سمات الخادم بعاد النظذ ، ما يي :

( عند ال خطاط ألى نوع من الخدمات يضع م  إع باره الىييىاد  1) 
التياناة الم وقَّعة وتنوع ال قىامىات وتىغىالىذ الىمىفىاهىاىم والىظىذوف  
مال يقان لم يعد هو الوساية الم ي  م  ال عيام ، والىمىبىانى    تىيىون 
ضاَّقة تيف  مقط إلس اعاب الجاى  الىحىالى  ، والىعىادات والى ىقىالىاىد 
ض لاجمة خذسة من إعالم التماوات المف وحة ، واألوضىاع  ت عذَّ

 التااساة واإلج ماعاة غاذ مضمونة ال بات      وهيذا 
(   يح قذ أو يقي  من أى قدر  أو موهبة أو كفاء  ، منحن نعاش 2)

 م  عصذ يت وعب ك  الطاقات 
( أسيوب إح يار الخدمة يؤدى إل  توقَّى  هىذه الىخىدمىة بىيوا  3) 

تى  إسى ىخىدام الىيىفىاءات  أصحاباا، ويقض  عي  الىمىقىدَّرات ويىعىطس
 األخذى 

( النظذ تحت القدماىن واإلكى ىفىاء بىالىمىوجىود عىيى  أسىا  أنىه 4) 
) مفاش أحتن من كده( ، هو أسيوب قديم لم يعد يناسب هذا الجىاى  

 الواع  والُمت خدم لي ينولوجاا عي  أعي  مت وى 
ً عىيى  5)  ( بعض القذارات واألميار قصاذ  المدى ت ذك أثذاً سائىا

ً تىيىون عى ىذ  يصىعىب إقى ىالعىاىا   خدمة الجا  الالحق ، وأحىاىانىا
( ال خطاط وال صمامات والبذامج سىاىيىة الى ىطىبىاىق والى ىعىديى  6) 

 والقابية لي طويع ، ه  أنتب الطذق ل قديم خدمىة بىعىاىد  ا لىنىظىذ 
( اإلع قاد بأن العالم سا وق  عن ال طور وأن مىا نىعىاىآلىه ا ن 7) 

ساظ  كما هو، ميذ قصاذ النظذ  الذين سجيوا األحداث بىالىفىاىديىو 
هم أن هذه الفاديوهات ساذاها العالم كىيىه  م  ال مانانات لم يدُْر بَخيَدس
عي  الفضائاات ووسائ  ال واص  اإلج ماع  مى  الىقىذن الىحىادى 

 والعآلذين 
( إعداد ص  ثان  ليخدمة عي  جماع المت ويات هو أكبذ دلىاى  8) 

عي  النظذ  البعاد  الىمىدى  يتى ىوى مى  ذلى  خىدمىة الى ىعىيىاىم أو 
 الآلماساَّة وأى خدمات نوعاة أخذى 

( يدخ  م  النظذ  البعاد  المدى اإلل يام بالتيىوكىاىات ووسىائى  9) 
الخدمة ال   يذاها األطفا  ما عيَّموا مناا ، سواء كانت سيوكاات أو 

 طذيقة خدمة أو مناهج أو أى وساية أخذى 
ً انىاىا   11)  ( أى خدمة من أى نوع تيون غاذ ناماة ، إعيم تمىامىا

 ت تبع أسيوب النظذ  بعاد  المدى 
 

ْوح ... وبيت الوليمـة  بيت النّـَ
ي حدَّث أبونا سيامان الحيام م  سفذ الجامعة عن تذتىاىب أولىويىات 
اإلنتان م  موضوع المجامالت والمآلاركات ، ماقو : " الىذهىاب 

 (2:7إل  بات النوح، خاذ من الذهاب إل  بات الىولىاىمىة )جىامىعىة 
ويعادلاا م  األم ا  الآلعباة العبار  الآلااذ  " إمآل  م  جنال  و  

 تمآل  م  جوال  " 
وخالصة القو  أن حاا  النا  ت خيياىا عىاد  وىذوف ومىنىاسىبىات 
ت ذاوح بان أحداث سار  وُمفذحة ، وأحداث ألامة ومحينة  وعيى  
المذء منا أن ييون مآلاركاً لينا  أمذاحام وأتىذاحىاىم ، وهىذا مىا 
أكده معيمنا بولس الذسو  بقوله : " مذحاً مع الفذحان ، وبياءاً مع 

 (15:12الباكان" )روماة 
وحاث أن األمذ هيذا ، يصىبىم مىن متىئىولىاىة اإلنتىان أن يىقىوم 
ب ذتاب أولوياته م  هذا الآلأن  مىاىو   يتى ىطىاىع أن يآلى ىذك مىع 
النا  م  أمذاحام وي جاهيام م  أحيانام   كما أنه   يت ىطىاىع أن 
ىست روحى   يفع  العيس  والموالنة م  هذه األمور تحى ىاإ إلى  حس
واج ماع  من أعي  الدرجات بحاث يماستي المذء بان ما ينبغ  عياه 
المآلاركة ماه أوَّ ً ، وبان ما يمين أن يأت   حقاً ، ومىا   يىنىبىغى  
عياه أن يي فت إلاه  وم  كى ىاىذ مىن الىحىا ت يىجىد الىمىذء نىفىتىه 
م واجداً م  ميان ما رغم إرادته  مقد يآل ذك أحىد األخىخىاا مى  
مناسبة ما ، بحيم وواف ه أو بحيم تواجده مصادمة م  الميان  وقىد 
تيون هذه المناسبة   ت فق وطباعة هذا الآلخص ، مما يضىعىه مى  

ة تواجده م  الميان   حاذ  وتتاؤ  عن صحَّ
غاذ أنه م  ك اذ من األحوا  يذهب النا  إل  بعىض الىمىنىاسىبىات 
بمحض إرادتام ، غىاىذ ُمىدركىاىن مىدى صىحىة مآلىاركى ىاىم لىاىذه 
المناسبات  وبصفة عامة يظ ت قو  أبانا سيامان الحيام هو الفاصى  

 م  الُحيم واتخاذ القذار وتحديد األولويات 
ف الآلخص عي  صحة أولوياته يح اإ إل  مىذاعىا  مىا  ولي  ي عذَّ

 يي :
( مآلاركة النا  آ مام وأتعابام ضىذور  إنتىانىاىة ومتىئىولىاىة 1) 

 إج ماعاة وروحاة بح ة وأساساة 
مناسبات األحيان وا  م أقوى تأثاىذاً مى  متىاعىد  اإلنتىان  (2)

ب إل  هللا   عي  ال وبة وال قذل
الطابع الذوح  هو القاسم المآلى ىذك األعىظىم مى  مىنىاسىبىات  (3)

 ا  م 
( الفذح بالمعن  الذوح    يذتبط بالمظاهذ العالمىاىة بىقىدر مىا 4) 

 هو مذح قيب  داخي 
ً عىن الىمىألىوف 5)  ( ك اذاً ما ت ضمن المناسبات الُمفىذحىة خىذوجىا

 واب عاداً عن القام األصاية 
( إذا دخ  )الباينس( مى  أى مىجىا  ، قُى  عىيى  هىذا الىمىجىا  6)

 التالم 
( أى مذح   ييون ييون المتام م واجداً ماه و  يقبيه ، ماىو   7) 

 يناسب أو د هللا 
( ما ينفقه البعض عي  اإلح فا ت والماىذجىانىات ربىمىا يىطىعىم 8) 

مئات الجائعان وييت  الىعىذايىا ويتىاعىد عىيى  عىالإ كى ىاىذ مىن 
 المذض  

( إجذاء مقارنة بان الوقت الىذى يىمىضىاىه الىمىذء مى  سىاحىات 9) 
الفذح والوقت الذى يقضاه م  تخفا  آ م ا خذين، يتاعد ك ىاىذاً 

 عي  وضوح الذؤية وسالمة الطذيق 
( ما ت ذكه مناسبات األحيان من آثىار عىيى  نىفىتىاىة اإلنتىان 11) 

،عاد  ييون أك ذ إس مذاراً من آثار األمذاح ال ي ُسذعان ما تُنىتى  
 وت الخ   

 
 المسيحية وتجديد الِفكر

كانت المتاحاة سبَّاقة م  هذا المجا  منذ مجذ ال اريخ ، مىنىجىد أن 
إله إبذاهام وإله إسحق وإله يعقوب هو أو  من قام بىاىذا الى ىجىديىد 
حانما أني  الوصايا العآلذ عي  مىوسى  الىنىبى  وكىان مىن إحىدى 
 ، ، َوَعىْاىنًىا بسىعَىْاىنو ي نَْفًتا بسىنَىْفىسو يَّةٌ تُْعطس تفاساذها " : َوإسْن َحَصيَْت أَذس
و، َوُجىْذًحىا بسىُجىْذحو،  ْج ، َوَكاًّىا بسىَيىيت ْجالً بسذس ، َورس ، َويَدًا بساَدو نتو نًّا بستس َوسس

ا بسَذضتو  )خذوإ   (25- 23: 21َوَرضًّ
ع عىن قى ى   -قب  نيو  الوصايا العآلذ  -مقد كان الااودى    ي ورَّ

من يآل مه أو يفقأ عان من ضذبه بالىعىصىا مى ىالً  وأراد الىذب أن 
تم هذه العالقة مأوص  بأن تيون المعامية " عىاىن بىعىاىن وسىن  ينظس
بتن"  وح   هذا ال عدي  خضع لي جديد مذ  أخذى حاىنىمىا تىجىتَّىد 
رب المجد يتوع وبدأ رسال ه المميوء  ُحبَّا وسالماً ، قا  لينا : " 

ا أَنَا مَأَقُوُ  لَىُيىْم: » نتو  َوأَمَّ نٌّ بستس ْع ُْم أَنَّهُ قساَ  ليقدماء: َعْاٌن بسعَْانو َوسس َسمس
ْ  لَىهُ ا َخىَذ  س َك األَْيَمنس مَىَحىوت ، بَْ  َمْن لََطَمَ  َعيَ  َخدتس ُموا الآلَّذَّ  َ تُقَاوس
دَاَء أَْيًضىا   َمَ  َويَأُْخذَ ثَْوبََ  مَاتُْذْك لَهُ الىذتس أَْيًضا  َوَمْن أََرادَ أَْن يَُخاصس
، َوَمىْن  هس دًا مَاْذَهْب َمعَهُ اثْنَْانس  َمْن َسأَلََ  مَأَْعطس االً َواحس َذَك مس َوَمْن َسخَّ

ىىْنىىَ  مَىىالَ تَىىُذدَّهُ       )مىى ىى   َض مس  (42-  38:  5أََرادَ أَْن يَىىْقىى َىىذس
 ألاس هذا تجديداً ليخطاب الدين  وتعديالً م  المفاهام الذوحاة ؟؟

ض لموضىوع الىقَىَتىم  ب  وأك ذ من هذا س جد أن التاد المتام تعذَّ
والحيفان   مبعد أن كان القََتم باسم هللا هو الح ت األخاذ ليفصى  مى  
القضايا ، وذل  حتب الوصاة الذابعة "   تنطق باسم الذب إلاى  

( ، نجد أنه م  العاد الجديد قىد إسى ىبىعَىدَ هىذا 7:21باطالً )خذوإ 
النوع من ال عام  م  القضايا ال   تحى ىاإ إلى  تىأكىاىد أو تصىديىق 
وألغ  الحيفان واألقَتام ناائااً حان قا : " سمع م أنه قا  ليقدمىاء : 
" تحنث ، ب  أوف ليذب أقتام  ، أما أنا مأقو  لىيىم:   تىحىيىفىوا 

(  وغاذها وغاذها من محبة الىقىذيىب وبىغىضىة 33:5الب ة" )م   
 العدو، ال   أصبحت أحبوا أعداءكم، باركوا  عنايم    إلخ 

ىه  لم يت ني  مخيصنا من إعالن تجديده لىيىفىيىذالىذوحى  أو الى ىوجل
الدين  وأمذ ب غااذ األسالاب ل ناسب العصذ الذى يىعىاىآلىه الىنىا   
ً عىيى   لذل    ييون تجديد الخطاب الدين  ُسبَّة أوَعمىالً ُمتى ىاىجىنىا
اإلطالق ، ب  عي  النقاض هو عم  م  غاية ال حضلذ ودلاالً عيى  
مجارا  روح العصذ ، ح     تيون الوصايا قاتية أو ثىقىاىيىة عىيى  
المؤمنان ماصعب عياام تنفاذها وم  نفس الىوقىت   يىمىيىيىون أن 
يناقضوها أو ي ذكوها  طالما أن تجديد الىخىطىاب   يىمىست ثىوابىت 
ف مىنىه  العقاد  وجوهذ اإليمان ، مما المانع من تطباقه ؟ ومام ال خول
ً عىيى  أبىنىائىاىا مىن الىيلى   قىه الآلىعىوب ، حىفىاوىا ؟ ولماذا   تُطبسـت

 واإلني ق وراء أميار غذيبة   تُدَرك أواخذها 
لقد إرتق  ربلنا بالآلعب الااودى من مذحية رد الصاع صاعان إل  

عىن الىحىق  -حى َّى   -رد الصاع بنفس الصىاع، ثىم إلى  الى ىنىال  
الواجب الذدت ، مجع  اإلنتان يذتق  بتيوكااته ح   أصىبىم قىادراً 
عي  محبتة األعداء وأن يغفذ ليمتائان إلاه وأن يعم  الخاذ ليجماىع 

 ، أعداءاً كانوا أم متالمان 
لاعطنا الذب أن نت وعب رسائيه التاماة ليبآلذيىة والى ى  يىنىطىبىق 
عيااا قىولىه الىمىأثىور: " أتىاىت لىاىيىون لىاىم حىاىا  ولىاىيىون لىاىم 

 (28:11أمض " )يوحنا 
 

 الخدمة .... منظومة متكاملة
  تخيو كناتة م  أى ميان من الخدمات األساساة الاللمة لقاامىاىا 
، م   خدمة الآلماساة وخدمة ال عيام م  مىدار  األحىد والىفى ىاىان 
والآلباب الجامع  واج ماع التادات وخدمة الف اىات     هىذا عىيى  
ع اإلحى ىاىاجىات وىاىذت  أق  تقديذ  وباتتاع نطاق الىخىدمىة وتىنىول
ية ك اذ  لم تين مطذوقة من قب  م   اليورا  واليآلامة  ت أنآلطة ُميمس
ومي بة الباع وخدمىة األرامى  والىمىعىاقىاىن والىُمىتىنستىاىن والى ىمى ىاى  
والخدمات األلي ذوناة )وسائ  اإليضاح( وغاذهىا حتىب وىذوف 

 واح ااجات ك  كناتة 
هذه اليمت الاائ  من الخدمات يح اإ إل  تنتاىق مىاىمىا بىاىنىاىا حى ى  
ر أن تىعىمى   يمين اإلس فاد  مناا عي  أكم  وجه ، و  يمين تصىول
 ك  مناا منفذد  عىيى  حىد  دون تىنىاغىم مىع الىخىدمىات األخىذى 
وبطباعة الحا  ، يصعُب عي  أمذاد خدمة معانة ، معذمىة وىذوف 
 واحىىىىىىىىى ىىىىىىىىىاىىىىىىىىىاجىىىىىىىىىات الىىىىىىىىىخىىىىىىىىىدمىىىىىىىىىات األخىىىىىىىىىذى  
ولما كانت ك  هذه الىخىدمىات تصىب مى  بىوتىقىة الىخىدمىة الىعىامىة 
 –باليناتة ، من هنا كان و بد من ال نتاق بان هذه الىمىجىمىوعىات 

ح ى  تىدور عىجىيىة  -ال   قد ي جاول أعضاؤها أل  خخص أحااناً 
 الىىىىىىخىىىىىىدمىىىىىىة عىىىىىىيىىىىىى  أكىىىىىىمىىىىىى  وجىىىىىىه مىىىىىىمىىىىىىيىىىىىىن 
وأتذكَّذ أننى  عىايآلىت بىنىفىتى  مى  وقىت مىن األوقىات نىوع مىن 
اإلج ماع الآلاذى لي  ُخدَّام اليناتة  وهو عبار  عن إج ماع يضىمت 
ك  من يعم  م  اليناتة ، من أعضىاء مىجىيىس الىيىنىاىتىة وحى ى  
 الىىىىىىىبىىىىىىىواب الىىىىىىىذى يىىىىىىىقىىىىىىى  عىىىىىىىيىىىىىىى  الىىىىىىىبىىىىىىىاب 

هذا اإلج ماع له بذكىات كى ىاىذ  ، مىاىو 
يبن  روح اإلتضىاع عىنىد الىيى ىاىذيىن ، 
ويتمم أيضاً لي  من يعم  باليناتىة أن 
ف عىىيىى  إحىى ىىاىىاجىىات ومىى ىىاعىىب  يىى ىىعىىذَّ

 الخدمات األخذى 
ومن أهم الخواطذ ال   ينبغ  أن تىذاود 

 عقو  من يخدمون باليناتة ما يي :
( الىاىدف األسىمى  )اإلسى ىذاتىاىجى ( 1) 

لخدمة اليناتة بوجىه عىام ، هىو جىذب 
 الىىىىىىىنىىىىىىىفىىىىىىىو  لىىىىىىىيىىىىىىىمىىىىىىىتىىىىىىىاىىىىىىىم 

( ال عاون وال ناغم بان مذوع الخىدمىة 2) 
 الىىمىى ىىنىىوعىىة أمىىذ   يىىمىىيىىن تىىجىىاهىىيىىه 

( وجود إج ماع دورى لُخدَّام ك  نىوع مىن الىخىدمىة، أمىذ  لم 3)
 وضىىىىىىىذورى لىىىىىىىفىىىىىىىائىىىىىىىد  ونىىىىىىىمىىىىىىىو الىىىىىىىخىىىىىىىدمىىىىىىىة 

ف عي  إح ااجات واخ ااقىات الىفىذوع األخىذى يتىاعىد 4)  ( ال عذل
 عىىىىىىىيىىىىىىى  تىىىىىىىذتىىىىىىىاىىىىىىىب أولىىىىىىىويىىىىىىىات الىىىىىىىخىىىىىىىدمىىىىىىىة 

 ( لياد  الخبذات الذوحاة والخدماة ن اجة ال عام  مع ا خىذيىن 5)
( الآلعور العام بي  إح ااجات اليناتة وإمىيىانىاىة وجىود حىيىو  6) 

 لىىىىىىدى أطىىىىىىذاف تىىىىىىخىىىىىىدم مىىىىىى  مىىىىىىذوع أخىىىىىىىذى 
( روح المآلاركة والفيذ الىجىمىاعى  بىوجىه عىام لىه بىذكىات   7) 

 تُحص  
( تنوع األميار والطموحات بان العديد من الخدام يعط  ليخدمىة 8) 

 نىىىىىىيىىىىىىاىىىىىىة مىىىىىىمىىىىىىاىىىىىىي  ويىىىىىىبىىىىىىعىىىىىىد خىىىىىىبىىىىىىم تىىىىىىدنستىىىىىى  
 متىى ىىوى أى خىىدمىىة إلعىى ىىمىىادهىىا عىىيىى  مىىيىىذ مىىعىىاىىن أو مىىحىىدود 

( توحاد أسالاب الخدمة وتحديد سق  معاَّىن لىبىنىود الىاىدايىا مى  9) 
 الىىىىىىمىىىىىىنىىىىىىاسىىىىىىبىىىىىىات واألعىىىىىىاىىىىىىاد واإلنىىىىىىفىىىىىىاق عىىىىىىيىىىىىى  
اإلح فا ت يتاعد عي  روح الوحداناة بان الخىدام والىمىخىدومىاىن، 
 ويىىىىىىحىىىىىىامىىىىىىي عىىىىىىيىىىىىى  مىىىىىىقىىىىىىدَّرات الىىىىىىيىىىىىىنىىىىىىاىىىىىىتىىىىىىة 

( ما قد يذاه البعض م  أحد مىذوع الىخىدمىة أنىه أمىذ صىعىب 11) 
ً سىىىىاىىىىالً بىىىىالىىىىنىىىىتىىىىبىىىىة   الىىىىمىىىىنىىىىا  ، قىىىىد يىىىىيىىىىون خىىىىاىىىىئىىىىا

 لفذع خدمة آخذ 
( ضذور  إرتباط ك  من يخدم مى  الىيىنىاىتىة بىأب اعى ىذاف 11) 

 ومىىىىىىذخىىىىىىد روحىىىىىى  كىىىىىىأمىىىىىىذ واقىىىىىىع   يىىىىىىقىىىىىىبَىىىىىى  
 المتاومة 

( أهماة وضع الذج  المناسب م  الميان المناسب ، مال يجول 12)
 إسىىىىىىنىىىىىىاد خىىىىىىدمىىىىىىات ألخىىىىىىخىىىىىىاا بىىىىىىعىىىىىىاىىىىىىىنىىىىىىاىىىىىىىم 
د المعذمة القديمة أو صية الىقىذابىة أو بىحىجىة الىخىوف عىيى   لمجذَّ
 مىىىىىىقىىىىىىدَّرات الىىىىىىيىىىىىىنىىىىىىاىىىىىىتىىىىىىة طىىىىىىالىىىىىىمىىىىىىا أن هىىىىىىنىىىىىىاك 

 من ييونوا قد ثبَت حبلام ليخدمة وخومام عيااا 
ض ل فاصا  إح ااجات وأولىويىات  ربما نح اإ بعض الحيقات لي عذل

 ك  مذع من الفذوع     إذا أراد الذب وعآلنا 
 

 ليلة رأس السنة ...... كما ينبغى أن تكون
 هذه الياية ين ظذها الجماع وي ذقَّبوناا ، ك ٌّ عي  حتىب تىوجىاىاتىه 
ً لى ىنىاو  أو   ع األسذ  اليباذ  معا ماناك من يذى أناا مذصة ل جمل
وجبة م  العام الجديد معاً   وهناك من يذى أناا مذصة لقضاء لاية 
بالخارإ مع األصدقاء ، طالما أن الاوم ال ىالى  عىطىيىة ، وآخىذون 

 ينظذون إلااا أناا كذا وكذا      ك ٌّ حتبما ي ذا ءى له 
لين لاية رأ  التنة عند أو د هللا ، لىاىا مىذاقىاىا الىخىاا   مىاى  

 مذصة لما يي :
ىنىىا كىيىنىىا 1)   ( إسى ىقىبىىا  الىعىام الىىجىديىد مى  أحضىان الىيىنىىاىتىة أمل
( تقديم كآل  حتاب ليذب الخالق عن العام الىمىنىصىذم   وهىذا 2)

 اليآل  يح وى عي :
+ حصذ خام  لعطايا هللا لنا خال  العام الماض  من صحة ومىا  

 وأمذاح ونجاح     إلخ
+ ال ذكاي عي  النقائص ال   لم نْفيَم م  ال غيلب عيااا سواء كىانىت 

 روحاة أْم أخالقاة أو اج ماعاة أو وطناة 
+ تقاام مت وى ال وبة خال  العام ، وه  كىانىت صىادقىة بىنَّىاء  أم 

د روتان !  مجذَّ
+ عدد مذات الجيو  مع أبت اإلع ذاف وما هىو الىنىمىو الىذوحى  

 الذى حصيت عياه خال  العام
د  ات ال ناو  من األسذار اإللااىة وهى  أصىبىَحىْت مىجىذَّ + عدد مذَّ

 عاد  تُمار  أم كانت سبباً م  اإلق ذاب أك ذ إل  هللا ؟
+ كمت الفضائ  ال   إك تبناها خال  العىام ومىدى إسى ىخىدامىنىا لىاىا 

 واإلل يام باا
ً ام أنىنى   كذه كان نامعاً وقادن  لي حتلن روحىاىا + ه  ك ت ما سبق ذس

 ما للت كما أنا ؟
+ ما ه  أعما  هللا العظامة مع  وما ه  المواق  ال     أس طاع 

 أن أنت  عميه ماه ؟
مذاجعة العاود ال   قطع ُاا مع هللا م  نفس الىاىوم مىن الىعىام  (3)

 التابق ومدى تنفاذها
( ه  هناك رغبة حقاقة م  اإلل صاق باهلل أم الىذوتىاىن والىعىاد  4) 

 هىىىمىىىا الىىىمىىىتىىىاىىىطىىىذان عىىىيىىى  سىىىيىىىوكىىىاىىىاتىىى  الىىىذوحىىىاىىىة 
( تقديم العاود الجديد  ومقارن اا بتابقاتاىا مى  الىعىام الىمىاضى  5) 

 ومىىىىىحىىىىىاسىىىىىبىىىىىة الىىىىىنىىىىىفىىىىىس عىىىىىيىىىىى  أى تىىىىىقىىىىىصىىىىىاىىىىىذ 
 ( إذا لم أكن أخدم بأى نوع ، مم   سأرتبط بالخدمة م  اليناتة؟6) 
( الصال  من أج  أن يعمت العالىم التىالم والىاىدوء والىطىمىأنىاىنىة 7) 

خىىىىىىىاء والىىىىىىىفىىىىىىىذح عىىىىىىىيىىىىىىى  الىىىىىىىدوام ، وأن   والىىىىىىىذَّ
 تُىىىقىىى َىىىيَىىىع جىىىذور اإلرهىىىاب والآلىىىذت مىىىن الىىىقىىىيىىىوب واألمىىىيىىىار 

(  نذدد مع الىذسىو  بىولىس : "مىاذا تىذيىد يىارب أن أمىعى  ؟ 8) 
 (6:9" ) أعما  

 
 وك  عام وأن م بخاذ 



   71٠7يناير  7   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

8 

 
 

 
 

 ض من: جون كرياقوسعر
 

معلومات يجب أن تعرفها عن مشروع قانون "تررمر ر  
   الكنائس" األمريكي الذي أغضب مصر والكن سة

المشروع قدمه نائب جمهوري ويطالب بتقرير سنونوي  
نعنينم ينوسن   -عن حالة ترميم الكوائس في مصر كتب 

أثار مشروع قرار أمريكي يواقشه النكنونن نرل حنالنينا  
بشأن ترميم الكوائس القبطية في مصر  التي تنعنر ن  
للتخريب والدمار  جدًلا وغضبانا واسنعانا فني النقنا نر   
كما طنر  عندااا عنتمناس اهسنتنونهنات حنو  م نتنقنبن  

المصرينة  بنعند اًلننونراجنة النتني  -العتقاس األمريكية 
توقع البعض أن تشهد ا بعد اخو  النرئنينس النمنونتنخنب 
اونالد ترامب للبي  األبنينض  وننعنر  فني ال نطنور 

رغنم  -1  معلوماس عن  ذا المشنروع  01التالية أبرز 
-اتهات الكثيرون هاار  الرئيس األمريكي باراك أوباما 

بمحاولة زرع الوتوة الطنائنونينة فني مصنر  -الديمقراطي
بهذا المشروع  إًل أن الذي قدمه في األص   و الونائنب 

مشروع القاننون ينحنمن   -2ال مهوري "اي  تروس"  
اسم "قانون الم اءلة المتعلق بنالنكنونائنس النقنبنطنينة فني 
مصر"  وقد قدمه الوائب ال مهوري لمواقشته في اور  

  وإحننالننتننه إلننل لنن ننوننة الشنن ون 001الننكننوننن ننرل ال نن
ينطنالنب مشنروع  -3الخارجنينة فني من نلنس النونوا   

القانون وزير الخارجية األمريكي بمتابعة مند  النتن ات 
الحكومة المصرينة بنتنرمنينم النكنونائنس النتني كنانن  قند 
وعدس بترميمها وتنم تنخنرينبنهنا وحنرقنهنا عنقنب فنض 

  3102اعنتنصنامنني رابنعننة النعنندوينة والننونهنضنة عنات 
باه افة إلل تقديم تقرير سووي للكون رل األمنرينكني 
 -4بشأن ال هوا لترميم وإصت  الممتلكاس الم يحينة  

كما تضمن مشروع القانون موح محافظي النمنحنافنظناس 
أشنهنر  لنحنصنو  األقنبناط  1المصرية  مد  ًل تت اوز 

قنا   -5  علل ترخيص الكوي ة النتني ينريندون بنوناء نا 
منبنونل تنابنع  32مشروع القناننون إننه ًل ين ا   نوناك 

موقعا لم يتم بنعند تنرمنينمنهنا   31للكوائس الم يحية فل 
مشيرا إلل استمرار العو  الطائول فل صنعنيند مصنر  
وتصد  البعض لبواء كوائس جنديند  عنلنل النرغنم منن 

رغنم إشنار  مشنروع  -6  موافقة الدولة عنلنل بنونائنهنا 
القانون إلل وعوا الرئيس ال ي ي بترميم النكنونائنس إًل 
أنه اننتنقند قناننون بنوناء النكنونائنس الن نديند  النمنصنري  
باعتباره يور  أعباء كبير  ت ثر فل القدر  علل بنوناء 

تم  بالوع  مواقشة مشنروع النقناننون فنل  -7  الكوائس 
للكون رل األمريكل ثم أحين  إلنل لن نونة  001الدور  

الشئون الخارجية فل م لس الووا  حيث من النمنتنوقنع 
نص المشروع علل إلن ات  -8  مواقشته فل يواير المقب  

اهاار  األمننريننكنيننة اتننبناع سننينناسنة جنندينند  و نني إاانننة 
إنتهاكاس الحرية الديوية  وإل ات النخنارجنينة األمنرينكنينة 
بتقديم تقرير عن النتنقندت النذ  تنم إحنرازه فنل عنمنلنينة 

ا من تاريخ  081الترميم  فل خت  ما ًل ي يد عن   يوما
  3130صدور  ذا القانون  وبعد ذلك سوويا حتل عات 

أصدرس وزار  الخارجينة النمنصنرينة بنيناننا أكندس  -9
رفضها ألي توجه همكانية خضوع ال لطاس المصرينة 
ألي م اءلة من جناننب أجنهن   تشنرينعنينة أو تنونونينذينة 

أاان  الكوي ة القبطية المصرية  وم نلنس  -11أجوبية  
كوائس مصر  والووا  األقباط فني النبنرلنمنان مشنروع 
القانون  وأصدرس الكوي ة األرثوذك ية بيانا  أعنربن  
فيه عن رفضها رفضا تاما الحديث عن أي مشروع في 
 ذا الصدا  مشدا  علل أن "الحكومة المصرينة قنامن  
بواجبها الكام  في إصت  وتنرمنينم النكنونائنس بن نهنوا 
وأموا  مصرية  وأن الوحد  الوطوية فوق ك  اعتنبنار  

 وًل تقب  الكوي ة بالم ال بها" 
  

 الكن سة القبط ة تهنئ المصري ن بالعام الجديد 
 ننوننأس الننكننوننينن ننة الننقننبننطننيننة 
األرثننوذك ننيننة  الننمننصننريننيننن 

   ااعنينة 3102بالعات ال ديد  
هللا أن يحوظ البنتا منن الشنر  
ونشننر الننمننكننتننب اهعننتمنني 
للكنونين نة صنور  عنلنينهنا رقنم 

  ومنننقنننولنننة لنننلنننبنننابنننا 3102
تننوا ننرول الننثنناننني و نني  
"ليحوظ هللا بلدنا من ك  شنر"  

كما حمل  الصور  تهوئة بنعنيند النمنينتا  وحنلنو  عنات 
 جديد 

  
 البابا يط ب جسد القديس يحنس كاما في دير السريان 

تطييب ج د القندينس 
ينحنونس كنامنا تننرأل 
األنننبننا تننوا ننرول 
النننننثنننننانننننني  بنننننابنننننا 
اهسكودرية بطريرك 
الكنراز  النمنرق نينة  
م ننناء النننخنننمنننينننس  

صت  تنطنينينب ج ند النقندينس ينحنونس كنامنا  فني اينر 
ال ريان  وح ب بيان صاار عنن النمنركن  اهعنتمني 
للكوي ة القبطية األرثوذك ية  فإن ذلك يأتي في تن امنوانا 

كنينهنك   32مع عيد القديس الموافق الثنتثناء النمنقنبن   
ح ب التقويم القبطي  شارك في طنقنس النتنطنينينب كن  
من  األنبا صرابامون أسق  ورئيس اير األنبا بنينشنوي 
واألنبا متناسل أسنقن  ورئنينس اينر ال نرينان واألننبنا 
إي نينذورول أسنقن  ورئنينس اينر النبنرمنول واألننبننا 

أكنتنوبنر وأوسنينم واألننبنا ينوحنونا  6اوماايول أسقن  
أسق  شما  ال ي   واألننبنا مناركنول األسنقن  النعنات 

لكوائس القبة وتوابعها وعندا كنبنينر منن ر نبنان أاينر  
 وااي الوطرون 

 

 6لهذه األسباب طالب الس سي الرمرصررير رن برالصربرر 
 أشهر.. تعرف عل ها !!

طالب الرئيس عبدالوتا  ال ي ي الحكومة بنمن يند منن  
النن ننهنند لضننبننك األسننعننار  كننمننا شنندا عننلننل  ننرور  

شهور فقك  واألمور  نتنبنقنل  6"الوقوف ب انب مصر 
أفض  من الوقتي بكتير"    وقنا  النرئنينس ال نين ني  
خننت  افننتننتننا  مشننروعنناس اًلسننتنن راع ال ننمننكنني 
باهسماعيلية  األربعاء  إن "الدولة جاا  في تحركاتهنا  
و وو ح أكثر في الوتر  المقبلة"  بح ب قوله    وجناء 

أشهر  ب بب افنتنتناحنه  6طلب ال ي ي للشعب بالصبر 
لعد  مشروعاس خت   ذه المند  قند تنحن نن األو ناع 
اًلقتصااية  و م  "بداية إنتاج الغاز النطنبنينعني  وخنلنو 

  وإنشنناء أو  وكننالننة فضنناء Cمصننر مننن فننيننرول 
ننونناعنن  نننووي مصننري  وأو  خننك  مصننريننة  وأو  مل

مدرسة ذكية عنالنمنينة   21تصدير غاز ألوروبا  وبواء 
منلنينون  3محطاس مترو جديد   واستصت   1وإنشاء 

 6مواجم ذ ب ألو  مر   وبواء  2فدان جديد  وامتتك 
مدن صواعينة جنديند    8جامعاس ذكية عالمية  وإنشاء 

 01وبواء خامس أكبر مديوة تكوولوجية  وامتتك أقو  
أساطي  بحرية عالميًّا"    كما تتنضنمنن النمنشنروعناس  

 088عالميًّا  وبنوناء  2حق  بترو  رقم  031"امتتك 
ا طبيًّا  وإنشاء رابع أ خم منينوناء فني  م تشول ومرك ا
العالم  وإنشناء خنامنس أكنبنر منونطنقنة غنت  وفنواكنه  

موناطنق  2مواطق لصواعة ال ياراس  وإنشاء  2وإنشاء 
لصواعة الطائراس  وإنشاء أكبر منونطنقنة لنبنوناء ال نونن 

مدن حنرفنينة فني الصنعنيند  وإعناا   2العالمية  وإنشاء 
مصوع مغنلنق  وتشنغنين  مصناننع الصنلنب  211افتتا  

كاملة  وإعاا   يكلة زراعة النقنطنن منن جنديند  ومنونع 
مناا  خنات وتصنونينعنهنا  والنحنونا  عنلنل  181تصدير 

عالميًّا في تصدير ال جاج للعالم  وإعناا   3ترتيب رقم 
 يكلة صواعة الغ   والو نين   ومنحناولنة بنلنو  ن نبنة 

%  وال عني لنهنينكنلنة تنأمنينن صنحني 11  تقلص البطالة
 مدرسة ألذكل أطوا  مصر 02شام   وإنشاء 

 

داع ة سلفي على الهواء بتدافعوا عن النصراى  أكر رر 
 من المسلم ن

قا  اهعتمي حاتم نعمان  إن أحد المصورينن األقنبناط 
ا موه علل اعتبار الدعية ال لنوني  ترك اًلستديو اعترا ا
محموا عامر  أنه ًل ي وز تهوئة األقباط بنعنيند نم  فنرا 
"عامر"  "ما يمشي  وعمله إيه   إنن  عناين نني أمشني 
وراء عقيدته وانوع  "عامر"  خت  برنام  "بوحبك ينا 
مصنر" النمنذاع عنبننر فضنائنينة "ا  تني سني"  النيننوت 
الخميس  و دا بترك البرنام   قائت  "إن  بندافنع عنن 

 الوصار  أكثر من الم لمين " 
 

 اللمسات األخ رة ألعمال ترم   الكن سة البطرس ة
حص  "اوس مصر" علل صنور  
حننندينننثنننة منننن ااخننن  النننكنننونننيننن نننة 
النبننطنرسننينة  منع اقنتننرا  الننهنيننئننة 
الهودسنينة لنلنقنواس النمن نلنحنة منن 
اًلنتهاء من أعما  ترميمها  تووينذا 
لتوجنينهناس النرئنينس عنبند النونتنا  
ال ي ي  وبالت امن مع احنتنوناًلس 
بأعياا النمنينتا كنان اننون نار وقنع 
بالكوين نة النبنطنرسنينة النمنتنصنقنة 

للكاتدرائية المرق ية بالعباسية  األسبوع قب  النمنا ني  
آخنرينن  بنحن نب  12قتيتا وإصابنة  32وأوا  بحيا   
 وزار  الصحة 

 

مبادىة بالشموع والوىود لمشاىكة احرترفراات األقربراط 
 بأع اد الم الد

اشن بعض الوشطاء علل مواقع التواص  اًلجنتنمناعني  
مبارا  لدم  اًلحتوا  في أعياا النمنينتا النمن نيند  بنينن 
الم لمين واألقباط  وذلك من خت  توّجه الم لمين إلل 
الكوائس واستنقنبنا  األقنبناط بنالنوروا والشنمنوع خنت  

ينوناينر وذكنرس  2احتوالهم ال نبن  النمنقنبن   النمنوافنق 
المباار   أنهم يحاولون استعاا  تكات  المصريينن بنعند 

  حننيننوننمننا قننات 3100حننااك كننوننينن ننة الننقنندي ننيننن عننات 
الم لمون بالوقوف أمات الكنونائنس  لنحنمناينتنهنا وتنهنونئنة 
األخو  األقباط بعيد م  مضنينونة  "عنلنشنان منن حنقنهنم 
يعيدوا بحرية وأمان في بلد م"  مطالبين بتكرار األمنر 

  ذا العات 
وطالب أصحا  المباار   بتكوينن من نمنوعناس تنرتنب 

يواير  بشمنعنة أو  2نو ها الذ ا  إلل أقر  كوي ة ليلة 
ورا  أو صور  سيلوي أو كلمة حلو   م كدينن أن ذلنك 
سيحدك فرق كبير جداا للمصريين أمات أنو هم والعنالنم  
 خاصة أن المو وع لن يحتاج وق  أكثر من ساعة 

  
 مؤسس ف سبوك يعود لإليمان بعد فترة من اإللحاد  

أعلن م سس موقع "في بوك" منارك زوكنربنينرج      
عواته لإليمان مر  أخر   ًلفتا إلل أنه مر بوتر  شكك 
فيها ببعض األشياء إًل أننه عناا منر  أخنر      كنان 
"زوكربيرج" قد أعلن عن إلحااه عبر "في نبنوك"  إًل 

اي مبر تموياته ب ن"عنيند منينتا  32أنه وجه لل ميع في 
سعيد وعيد حانوكا سعيد من بري يت ومناكنس وبنين ن  
وموي" مشيراا الل زوجتنه وابنونتنه وكنلنبنه     وح نب 
موقع "إيتف" فقد أكد زوكربيرج أن  ذه التحية لي ن  
ا ثنم منررسل  من قبي  الم املة  مضيواا  "نشنأس ينهنواينا
بوتر  شكَّك  فيها باًلشياء ولكوي اآلن أعتنقند ان الندينن 

 مهم جداا"  
  

بر ران ربررا رر ر  عر ررسرى بشرأن وقرر  بررنرامررجر  عرلررى 
 (  )نص كامل «القا رة والناس»

أصدر إبرا يم عين نل بنينانانا  األحند  
منع إبنرا نينم »بشأن وق  بنرننامن نه 

 .«القا ر  والوال»علل قوا   «عي ل
ًل أجد من بتغة اللغة ما ينبنلند مندي 
امتواني وشنكنري لن نمنهنور بنرننامن  
 مع ابرا يم عي ني  عنلني منحنطنتنونا 

الع ي   القا ر  والوال  فقد أحاط ال مهور بنرننامن ني 
با تمات بالد وتواع  مد ش وجد  مت دا ونقنا  واسنع 
جع  حلقاس البرنام  علي ارجة من التأثير الذي عنبنر 
حدوا تأثير م را برنام  تليو يوني  منمنا ألنقنل عنلنينه 
أعباء وتعر  منعنه ألننواء وأحنينك بنالضنغنوط  فنوني 
الوق  الذي سا م فيه في ات اع عقو  ت بب كذلنك فني 
 يق صدور  وبك  حب لنمنن أحنب النبنرننامن  ولنمنن 
اختل  مع صاحنبنه  وبنكن  اعنتن از بنرأي منن و نع 
البرنام  مو ع التقدير وبك  توهم لمن أثق  النبنرننامن  
قلبه بالغضب والكرا ية  فنإننوني أتنقنبن  أن تنكنون  نذه 
اللحظة مواسبة للتوق  عن تقديم البرنام   حنينث أ نن 
أن منن ننرينناس الننوقننائننع و ننروراس الننوقنن  وطننبننائننع 
المقااير تقوا ألن أترك م احة النتنعنبنينر النتنلنينون ينونني 
لمرحلة أخر   ووق  لعله يأتي  من  وا  فإننوني أوجنه 
شكرا وفخرا عميقا لإلعتمي الكبير طنارق ننور عنلني 
م احة الوور الهائلة التي قدمنهنا لني منن خنت  شناشنة 
القا ر  والوال  والتي كو  أعبنر فنينهنا عنن قنوناعناتني 
وحدي اون أي تدخ  او تداخ  بالمشاركة او الم ئولية 
من  ذه المحطة ال ميلة ذاس الرو  المختلنونة والن نرأ  
الممي    كما أعر  عن امتونانني لن منتئني النمنتنألنقنينن 
ن وت العم  الصحوي في فريق اعداا النبنرننامن  النذينن 

 كانوا نعم ال متء وخير الرفقاء 
 

البرلمان العربى يهنئ البابا تواضروس والمس ح ر رن  
 بأع اد الم الد

بعث أحمد رسنتن  النونائنب األو  لنرئنينس النبنرلنمنان 
العربل وعضو م لنس النونوا   بنرقنينة تنهنونئنة لنلنبنابنا 
توا رول الثانل  بابا اهسكودرية وبطريرك النكنراز  
المرق ية  بمواسنبنة احنتنونا  بمصنر بنأعنيناا النمنينتا  
أعر  فيها عن خالص تهانيه لألقباط  مشيندا بنمنواقنونه 
الوطوية ت اه بمصر وقا  رستن  خت  النبنرقنينة  إن 
"الشعب المصر  يقدر مواقوكم الوطوية النرائنعنة تن ناه 
جميع القضايا النوطنونينة والنقنومنينة"  مضنينونا  "اائنمنا 
تقدمون القدو  فل حب بمصر وشعبها والحوا  عنلنينهنا 
وعلل جميع م س اتها وأعر  النونائنب األو  لنرئنينس 
البرلمان العربل عن أمله فل  ذه المواسنبنة النطنينبنة أن 
يمن هللا علل بمصنر وقنائند نا وشنعنبنهنا كنلنه والنعنالنم 

 باألمن وال تت واًلسقرار 
 

 القوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بع د الم الد   
استقب  النبنابنا 
تنننوا نننرول 
الننثنناننني  بننابننا 
اهسننكننونندريننة 
بنننننطنننننرينننننرك 
الننننننننكننننننننراز  

المرق ية  بالمقنر النبناوبني  بنالنكناتندرائنينة النمنرق نينة  
بالعباسية  وفداا رفيع الم تو   منن النقنواس النمن نلنحنة 
للتهوئة بعيد الميتا     وتنرأل النوفند النونرينق صندقني 
صبحي وزير الدفاع  والوريق محموا حن ناز  رئنينس 
أركان حر  القواس الم لحة وقناا  األفنرع النرئنين نينة 
للقواس الم لحة     وقد  م الوفد أيضا الونرينق ينوننس 
المصري واللواء بحر  أركان حر  أحمد خالد ح نن 
واللواء أركان حر  أيمن عامر  واللواء أركان حنر  
محمد مصر   واللواء أركان حر  علل فهمل محمد  
واللواء أركان حر  عبد الم يد صقر واللنواء منحن نن 

 عبد الوبل 
  

 2116أل  مس حي في  91رذاعة الفات كان: مقتل 
ا ما نراا أن األرقنات ًل تنكنذ  وحنالنيًّنا أصنبنحن   كثيرا
األرقات تصدت  وخاصة الرقم الذي أعلوه عالم اًلجتماع 
اهيطالي والبروفي ور في ال امعة ال ال يانية البنابنوينة 
في إيطاليا  "ماسيمو إيوتروفينوني"ح حنينث قنا  هذاعنة 
الواتيكان  إن ت عين أل  م نينحني فني منخنتنلن  بنقناع 

ألننهنم م نينحنينون  3106العالم تعر وا للقت  في عات 
وقا  ماسيمو في حديث لمحطة إذاعة النوناتنينكنان  "فني 

 6كان يتعر  للقت  شخص م يحي واحد كن   3106
اقائق  و ذا أق  بعض الشيء مما جر  قنبن  عنامنينن  

وفني  نذا النعنات  3101آًلف م يحي   012حيث قت  
ألن   62% منن النمنذكنورينن أعنته  أي 21تعر  

شخص  للقت  في إفريقيا نتين نة النخنتفناس والنون اعن  
ونوه بأنه استود فني حندينثنه إلنل أرقنات النمنركن    القبلية

ا إلنل أن  األمريكي لدراسة الم يحية في العنالنم  مشنينرا
أل  شنخنص  قنتنلنوا ننتنين نة  32% الباقيين  أي 21ال 

الننهنن ننمنناس اهر ننابننيننة  وتنندمننيننر الننمننراكنن  ال ننكننوننيننة 
الم يحنينة  وب نبنب اًل نطنهناا والنمنتحنقنة منن قنبن  
حكوماس بعض الدو  وتحدّك المختص عن النمنتحنقنة 
التي يتعر  لها الم يحيون في منخنتنلن  او  النعنالنم  

اولنة  013مليون م يحي في  611إلل  211وقا  إن 
من ممنارسنة شنعنائنر نم الندينونينة  3106لم يتمكووا في 

بشك  حر وب تت  مشدااا علل أن الم نينحنينينن بنالنذاس 
يعتبرون الوئة الديوية األكثر ا طهاااا ومتحقة في كن  

 العالم  "  
 

الذعر يجتاح شواىع اإلسكندىية عقرب قر رام مرجرهرول 
 بذبح بائع خموى

شهدس شوارع مديوه اًلسكودرية موذ قلنين  واقنعنة قنينات 
م هو  بذبح بائع خمور في النعنقند النرابنع منن عنمنره 
بواسطة ست  أبيض ما أواي بحياته مما أثار حنونينظنة 
اًل الي واصابتهم بحالة من الو ع والنرعنب الشنديندينن 
خشيه تعر  حيا  ابوائهم وذويهم لخطر النمنوس وأفناا 
شهوا عيان  أن الم ول عليه يدعي لمعي يوسن  بنائنع 
خمور وتم نقله جثته إلي إحد  م تشنونيناس النحنكنومنينة 
بوسك المديوة وانتقل  القياااس األمنونينة بنرئناسنه مندينر 
األمن ومدير المباحث ال وائية وعدا من قيناااس األمنن 
الوطوي وجهاس سينااينة إلني منكنان النواقنعنة لنمنتنابنعنة 
تطوراس الحااك وأيدس مصاار من شنهنوا عنينان  أن 
المتهم قد راا  نتنافناس تنكنبنينر وًلذ بنالنونرار وتن نري 
أجه   اموية سل لة منن منطنارااس بندفنعنهنا بندوريناس 

 شرطة وتشكيتس أموية لضبك المتهم
حررمرة  «الربرابرا ترواضرروس»  قداسرةوزير األوقاف لـ 

 الكن سة من حرمة الجامع
استقبن  النبنابنا تنوا نرول النثناننل  بنابنا اهسنكنوندرينة 

بطريرك الكراز  المرق ية  بالمقر البابوي بالكاتدرائينة 

المرق ية بالعباسية صنبنا  النثنتثناء  الندكنتنور منحنمند 

مختار جنمنعنة  وزينر األوقناف  عنلنل رأل وفند منن 

قياااس األوقاف للنتنهنونئنة بنعنيند النمنينتا النمن نيند وأكند 

الدكتور مختار جمعة  خنت  النلنقناء   نرور  إرسناء 

مبدأ أن حرمة الكوي ة من حرمنة الن نامنع  وأن النونهنم 

الواعي لألايان فيه أعلل ارجاس اهن اننينة والنتن نامنح 

وقا   "لذلك أنااي بأن نعمن  عنلنل النقناسنم النمنشنتنرك 

بيووا  فاألحمق  و منن ينبنحنث عنن اًلخنتنتف فنقنك"  

مضيوا  "نعم  علل غلق موابع التطرف وننعنمن  عنلنل 

البواء الثقافي فل الم تمع من جانبه  أكد البابا  نرور  

التوعية اهي ابية الوطوية  خاصة فل القنر  والنون نوع 

ألنها خك الحماية من أي فهم خاطئ للدين  وقا   "قين  

إن القارئ ال يد قائد جيد  فالتطور الحنااك فني النعنالنم 

  ي علوا نحتاج لتطوير األفق

 

والردة مراجرى شرهر ردة الركرنر ررسرة الربررطررسر رة ترحرترفررل 
 بالكريسماس والنشطاء من أين لكى بهذه القوة

احننننتننننلننننونننن  والنننند  
الشهيد  ماجل م من 
مع زوجنهنا وبنونتنهنا 
النننثننناننننينننة بنننأعنننيننناا 
النكنري نمنال   بنعنند 
ان استشهاا طنونلنتنهنا 
ماجل  من شنهنداء 

تو ير البطرسية   لتعطل ال ميع ارسا ينحنينر النعنقنو  
والت أ    من أين لها بنهنذه النقنو  الن نبناره واألصنرار 

 علل التم ك بإيمان ناصع جدا ًل تشوبه شأبه
 

البابا ترواضرروس يرفرترترح وحردة قسرطررة الرقرلرب فري 
 اإلسكندىية

اي نمنبنر  وحند   38أفتتح البابا توا رول األربنعناء 
ق طر  القلب بم تشول األنبا تكت بموطقة اهبنرا نينمنينة 
ويعقب اًلفتتا  عنظنة النبنابنا تنوا نرول فني كنونين نة 
نلنحنقنة بنالنمن نتنشنونل  وذلنك فني  المتك واألنبا تكت المل
زيار  سريعة للبابا فني اهسنكنوندرينة ومنن النمنقنرر أن 
تشهد موطقة اهبرا يمية تع ي اس أموية مشدَّا  لنتنأمنينن 
البابا تنوا نرول  عنقنب اخنولنه النمن نتنشنونل وحنتنل 

 خروجه من الكوي ة
الخاىج ة ترفض طرح الكونجرس األمريركرى مشرروع 

 قانون حول ترم   الكنائس المصرية
أعلن المتحدك الرسمل باسم وزار  الخارجية  رفنض  

مصر طر  أحند أعضناء من نلنس النونوا  األمنرينكنل 
مشروع قانون خاص بنتنرمنينم النكنونائنس النقنبنطنينة فنل 
مصر  تح  عووان  "قانون الم اءلة المتعلق بالكوائس 
القبطية"  والذ  يطنالنب وزينر النخنارجنينة األمنرينكنل 
بمتابعة مد  الت ات الحكومة المصرية بترميم النكنونائنس 

  3102التل وعدس بترميمها عقب أحداك عات 
واستوكر المتحدك باسم الخارجية الم تشنار أحنمند أبنو 

اي نمنبنر   نذا 38زيد  فل بينان صنحنونل   األربنعناء 
التوجه الذ  يتيح ل هنة أجنونبنينة حنقنوق تنمنس ال نيناا  
الوطوية  ويتصور إمكانية خضوع ال لطاس المنصنرينة 
للم اءلة أمات أجه   تشنرينعنينة أو تنونونينذينة خنارجنينة  
فضت عما تضموه مشروع القانون من مغالطاس تتوافل 
مع الواقع جملة وتوصيت  حيث أن مصر لم تشهد عونونا 
طائويا  وإنما شهدس أحداثا إر ابية ارتنكنبنتنهنا جنمناعنة 
خارجة عن القانون وأكد أبو زيد  أن اهجنراءاس النتنل 
تتخذ ا ال لطة التوويذية فل مصر يتم تقييمها من جناننب 
الم س اس التل يخّولها الدستور المصنر   نذا النحنق  
مشيرا إلل أنه تم تكلي  ال وار  المصرية فل واشونطنن 
بالتواص  مع أعضاء الكون رل  وكذلك الونائنب النذ  
قات بطر  المشنروع  لنتعنتنرا  عنلنل النقنينات بنتنلنك 

 الخطو  
  

قداسة البابا يستقربرل مرجرمروعرة مرن ابرنرائر  برأمرريركرا 
 واسترال ا

التقي قداسة النبنابنا تنوا نرول النثنانني النينوت بنالنمنقنر 
البابوي بالكاتدرائينة النمنرق نينة بنالنعنبناسنينة النينوت منع 
م منوعنة منن ابنونائنه النمنقنينمنينن بنالنوًليناس النمنتنحند  
األمنننرينننكنننينننة 
واسننننتننننرالننننيننننا 
والذين جناءوا 
ليقضوا اجناز  
الننكننري ننمننال 

 بمصر   



 ش  3311 كيهك  92   اخبار االقـباط

 2 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 الكارثـة احملدقـة....؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
  

99/  91ما أن أصدرت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، في يوم 
حكمها على نقيب  الصبحبنبيبيبق يبحبي قب  ،  ع بو   6192/ 

مجلس إدارة النقابة جمال عبد الرحيم  خالد البلشي بالحبس عاميق 
 دفع كل منهم كنالةعشرة آالف جنيه إذا أراد ا إيقاف تننيذ البحبكبم 
لحيق التقدم ببلبلب  ائنبتبحبنباف،حبتبى انبببرل عبدد مبق  البلبجبان 
 المنظمات الد لية( بشق هجوم عنيف على النظام في مصر، فتبح 
النيران عليه،متهميق إياه بتهم بعيدة كل البعد،عق حبقبيبقبة البقب بيبة 
التي نظرت أمام الق اء  صدر الحكم بشأنها.ألن هدفبهبم لبم يبكبق 
الدفاع عق حق،بل تشويه صورة مصبر ببلبمبس البحبقبا بق، نشبر 
األكاذي ، ت ليل الرأ  العام البعبالبمبي. قبام ببعبي الصبحبنبيبيبق 
بتنظيم مظاهرة،ردد ا فيها هتافات مناه ة للحكم، رفبعبوا ابعبار 
أن " الصحافة ليست جريمة"، طالبوا " بحرية الصحافة"؟!. كان 
قد صاح  كل ذلك عدد مق األكاذي  صدرت مق النقي   ع و  

 مجلس إدارة النقابة.
قبرارا ببائفبرا   6192كانت النيابة العامة قد أصدرت في مبايبو 

عق الصحنييق الث ثة بكنالة مالية قدرها عشرة آالف جنيه مصر  
لببكببل مببنببهببم،مببع انببتببمببرار الببتببحببقببيببقببات،إال أنببهببم رف ببوا دفببع 
الكنالة،قا ليق :" إن ائحتجاز غير قانوني مق األناس"، معتبريق" 
أن ائتهبامبات تبتبعبلبق ببالبنبشبر، ال يبجبوز قبانبونبا فبر  كبنبالبة 
بموجبها"،إال أنهم رضخوا بعد ذلبك  دفبعبوا البكبنبالبة،ذلبك ألنبهبم 
كذبوا،ألن الق ية لم تكق ق ية نشر، لكنهم أراد ا أن يصبدرر هبا 
هكذا للرأ  العام ؟!. بعد إصدار الحكم،أدانبت  البلبجبنبة البد لبيبة( 
لحماية حقوق الصحنييق، مقرها نيويورك،الحكم، قالت فبي ببيبان 
لها :" إن السللات المصرية تعاق  ق    عبد الرحيبم  البببلبشبي 
الذيق يمبثبلبون صبوتبا مبلثبرا لبلبدفباع عبق حبريبة الصبحبافبة فبي 
مصر العمل على حماية الصحنبيبيبق مبق البمب بايبقبات  البتبهبديبد 
 ائعتقال"، دعا اريف منصور،منسق اللجنة في الشرق األ نط 
 اببمببال أفببريببقببيببا،السببلببلببات الببمببصببريببة إلببى " السببمببا  لببنببقببابببة 
الصحنييق، كل الصحنييق العامليق في مصربممارنة مهنتهم د ن 
ا مغدالبيبنبا مبغبرببي،البنبا ب  البمبلقبت  الخوف مق أ  ت ييقات".أمر
لمديرقسم الشرق األ نط  امال أفريقيا  لمنظمة البعبنبو البد لبيبة( 
فقد قالت :" إن احتجاز رموز إع مية مق نقاببة الصبحبنبيبيبق يبعبد 

ملارا على تصعيد خلير في حملة السبلبلبات البمبصبريبة ابديبدة 
القسوة على حرية التبعبببيبر، يبظبهبر ائجبراءات البمبتبشبددة البتبي 
 تجهزها السللات بهدف تشديد قب تها الحديدية على ائع م؟!".

كل مانبق كذب  ت ليل  أبعد مايكون عق الحقيقة.فالق ية ليست 
ق ية نشر، الق ية متعلقة بحرية التعبير  إبداء البرأ ، التبمبس 
حرية الصحافة مبق قبريب  أ  ببعبيبد، لبم تبكبق لبلبتب بيبيبق عبلبى 
الصحنييق، ال لتشديد القببب بة البحبديبديبة عبلبى ائعب م.ألبقب بيبة 
ببساطة هي أن هلالء الصحنييق الذيق حكم عليهم بالحبس نبنبتبيبق 
متهمون بالتسترعلى الصحني عمر  بدر، محمود السقا،ألمللوبان 
أمنيا، المتهمان ب"البتبحبريبي عبلبى خبرق قبانبون تبنبظبيبم حبق 
الببتببظبباهببر، ائخبب ل ببباألمببق، مببحببا لببة زعببزعببة ائنببتببقببرار 
بالب د"، إخنا هما بنقابة الصحنييق.أ  أنهم حولوا مقر النقابة إلبى 
 كر ئيواء الهاربيق مق  جه العدالة.مع العلم ببأن مبحبمبود السبقبا 
ليس ع وا بنقابة الصحنييق،فهو لم يمارس مهنبة الصبحبافبة ببعبد 
ألنه اليزال تحت التدري ، على ذلك فليس مق حقه التواجد داخبل 
النقابة، لكق النقي   مق معه جعلوها فبوضبى، أفبقبد هبا هبيبببتبهبا 
 احترامها.إذن هي ق ية خرق للقانون  تستر على مجبرمبيبق، ال 
ا فبيبمبا يبتبعبلبق ببحبريبة  ع قة لها بمهنة الصحافة على ائط ق،أمر
التعبير،فالصحنيون الذيق ردد ا هتافات منباه بة لبلبحبكبم لبم يبتبم 

 القبي عليهم.
قال ائع مي عمر  أديب :"عبنبدمبا ذهب  البر بيبس عبببد البنبتبا  
السيسي إلى أمريكا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامبة لبممبم 
المتحدة،حصل المصريون هناك على  تصريبح( ببعبمبل مبظباهبرة 
لتأييد  دعم الر يس،موضحا بها المسار، مبكبان البتبجبمبع، نباعبة 
ائنصراف. في مكان التجمع أتت فتاة ارطية  نبهبت عبلبيبهبم أن 
يظلوا  اقنيق علبى البرصبيبف،  التبلبمبس أقبدامبهبم الشبارع(، أن 
 ينصرفوا في الموعد المحدد( لبذلبك، البتبزمبوا ببذلبك"، تسباءل:" 

 لماذا نحترم القانون في الخار   النحترمه في  طننا؟!".
 اآلن مق هو جمال عبد الرحيم ؟!."كان عبدد مبق البنباابلبيبق قبد 
اتنقوا مع نقابة الصحنييق، تعاقد ا معها عل عقد ملتمر بعنبوان " 

. فبي 99/2/6111مصريون ضد التمييز" في مقبر البنبقباببة يبوم 
الموعد المحدد فوجحوا بالصحني جمال عبد الرحيم،المحسوب على 
جماعة ائخوان المسلميق، معه عدد مق األابخباا البذيبق كبانبوا 
يرتد ن البيجامات،بمبا يشبيبر إلبى أنبهبم نبامبوا لبيبلبتبهبم فبي مبقبر 
النقابة، جميعهم يحملون العصي  الشوم، قد أغلقوا األببواب أمبام 
المشاركيق  المنظميق لنعاليات هذا الملتمر،بزعم أنهم لق يسمحوا 

بتحول مقر النقابة لساحة لمق  صنوهم ببالبمبشبببوهبيبق مبق أقببباط 
المهجر  البببهبا بيبيبق  البعبلبمبانبيبيبق.  نبط الصبرا  البهبسبتبيبر  
 المناقشات الحامية أعلق جمال عبد البرحبيبم أنبه بصبنبتبه ع بوا 
بمجلس النقابة المنتخ  لق يسمح بعقد هذا البمبلتبمبر.لبقبد اخبتبلبف 
جببمببال عبببببد الببرحببيببم مببقببر نببقببابببة الببرأ   قببلببعببة الببحببريببات فببي 
مصر،بائنتعانة ببللجية مدججيق بالعصي  الشوم. كان الملتمر 
يسعى إلى ترنيخ ثقافة عدم التمييز بيق أبناء الوطبق البواحبد،عبلبى 
أنس دينية،أ  عرقية،أ  ثقافية، تندرر الكات  محمد البدر  قا ب :" 
إن الدعاة إلى عدم التمييز خار  نقابة الرأ ،بينبمبا دعباة البتبمبيبيبز 
داخلها بل  يمنعونهم، يرف ون الحوار"، أردف قا   ببمبرارة:" 
هذه مقدمة لكارثة محدقة نتحل بمصر،مالم تتدخبل كبل األطبراف 
لمنعها بسرعة،  بكل صرامة ؟!"،على حد قوله. جاء مكرم محمد 
احمد،نقي  الصحنييق إلى مقر النقابة، لبم تبنبجبح مبنبا ضباتبه مبع 
الصحني ائخواني ئقناعه بالسما  لعقبد البمبلتبمبر، لبم يبتبم عبقبد 
الملتمر بالنقابة، إنقاذا للموقف تم عقده بمقر حزب التجمع القري  
مق مقر النقابة. كان الملتمريهدف إلى تدعبيبم تبمبانبك البمبجبتبمبع 
بترنيخ مبدأ المواطنة". مق مقال للصحني نبيل ارف الديق،موقبع 

 .96/2/6111 - إي ف( ائلكتر ني
تلك المنظمات  اللجان  الد لية( غ رت اللرف عق تبركبيبا البتبي 
أغلقت مواقع التواصل ائجتماعي،فيس ببوك  تبويبتبر، اقبتبحبمبت 

 91 ألقت القبي علبى  2/99/6192ارطتها مجلس النواب يوم 
نا با مق حزب الشعوب،  أ دعتهم السجق بتهمة   التحريي علبى 
الد لة ( ؟!،ضربت عر  الحا ط بالحبصبانبة البببرلبمبانبيبة داخبل 
المجلس ننسه، قامت السللة التننيذية  الشرطة( ببائعبتبداء عبلبى 
السللة التشريعية  البرلمان(،بالمخالنة لكل دناتير العبالبم  دانبت 
الديمقراطية، نيادة القانون، بأحذية رجال الشرطة ؟!.لم يعبتبر  
أحد مبق هبلالء  البد لبيبيبق( البذيبق يبدرعبون أنبهبم حبمباة البحبريبة 
 الديمقراطية، لم نسمع لهم صوتا، لم يستنكر ا القب ة الحبديبديبة 
للسللات التركية عبلبى مبواقبع البتبواصبل ائجبتبمباعبي ؟!،لبكبنبهبا 
مصببر،الببجببا ببزة الببكبببببرل،الببتببي يببريببد ن تببركببيببعببهبباا، لببكببنببهببا لببق 

 تركع، المصريون نيواصلون ف حكم  كشف عوراتكم.
نعم الإع م بد ن حرية، لكق أي ا،الحبريبة ببد ن مسبل لبيبة.لبقبد 
حدثت الكارثة المحدقة، اهتزت صورة قلعة الحريات فبي مصبر، 
نقابة الصحنييق،بنعل بعي أبنا ها، يشهد عليهم تاريخهم المبخبز  
بذلك.إهتزت  لبكبنبهبا لبق تسبقبط، نبيبلبهبرهبا البمبخبلبصبون مبق 

 أبنا ها، نيعيد ن لها مجدها.حنظ هللا مصر، تحيا مصر.

 جـذور اإلرهـاب ....؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
ر انتحار ،مسلم طبعا،ننسه فبي  99/96/6192في يوم األحد   فجر

الكنيسة البلرنبيبة البمبوجبودة فبي حبرم البكباتبدرا بيبة البمبرقسبيبة 
كلهم مق النسباء  21 إصابة  62 بالعبانية،مما أننر عق انتشهاد 

 األطنال،أثناء قيامهم ببالصب ة، ببيبنبهبم رجبل  احبد هبو حبارس 
الكنيسة البذ  كبان يبلبارد ائنبتبحبار  لبكبي يبمبنبعبه مبق دخبول 
الكنيسة.قام أع اء بعي المجالس، الجمعيات، ممثلبى األحبزاب 
المصرية،مع بعي أفراد مق الجالية المصرية،بعقبد اجبتبمباع يبوم 

لبمبنباقشبة البحبادل البجبلبل، إرنبال خبلباب إلبى  96/96/6192
الر يس عبد النتا  السيسي،حول هذا الموضوع. تبم تبوزيبع  رقبة 
عببلببى الببمببجببتببمببعببيببق، بببهببا صببيببغببة مببقببتببرحببة،مببق إحببدل عشببر 
نببلببرا،لببلببخببلبباب  الببمببقببتببرحببات. جبباءنببا تببوجببيببه مببق ر ببيببس 
الجلسة، الذ  نيقوم بتنظيم  إدارة الحوار،ببأنبنبا جبحبنبا هبنبا لبكبي 
نستنكر، نشج ، نديق، علينا أن نلبتبزم بصبيبغبة البخبلباب البتبي 
بببت،ألنبه إذا كبان األمبر هبكبذا فبلبمباذا دعبيبنبا  عت علينا. تعجر  زر

 للح ور؟!.
 عندما جاء د ر  في الحديث قلت :" لو كبنبت أعبرف أن األمبر 
هكذا لما ح رت، فأنا الأح ر للتصديق عبلبى مبواضبيبع نباببقبة 
التجهيز، ال أتلقى تعليمات بما أقول، بما الأقول.مشاركبتبي تبكبون 
مق  اقع تقدير  بخلورة  جبديبة البحبدل، لبلبتبعبببيبر عبق رأيبي 
الشخصي،النابع مق قبنباعباتبي  البمبعبببر عبق تبقبيبيبمبي  إدراكبي 
لخلورة الموقف، مواجهة المشكبلبة ببواقبعبيبة، مبوضبوعبيبة،د ن 
مجاملة،خاصة في ق ايا المصير  البمبسبتبقبببل،البتبي تبهبدد  حبدة 
 انتقرار الوطق .أما ائدانة  الشج   ائنتنبكبارفبهبذا مبا تبنبعبلبه 

 حبتبى اآلن،  9121الد ل العربية بالنسبة لق ية فلسليق منذعام 
% مبق أراضبيبهبا،ببنبعبل 11 كانت النتيجة ضياع فلسليق، تآكل 

ائنبببتبببيبببلبببان ائنبببرا بببيبببلبببي، البببجبببدار البببعبببازل، مبببازالبببوا 
يببديببنببون، يسببتببنببكببر ن، يشببجبببببون، أنببا الأريببد لببمببصببر أن 
تتنكك، تتقسم، ت يع، تختني مق على خريلة العالم،كما اخبتبنبت 

 فلسليق؟!.
مببببواجببببهببببة ائرهبببباب، اآلن، تببببحببببتببببا  إلببببى اببببجبببباعببببة، 
 موضوعية، صراحة،أكثر مق ذ  قبل،فقد  صلبنبا إلبى مبرحبلبة 
نرطانية مق ائرهاب،انتشر في معظبم بب د البعبالبم، يبهبدد ببقبيبة 
الب د. قلرما يشنى مبريبي السبرطبان إالر ببمبعبجبزة إلبهبيبة، إرادة 
ملمنة قوية متمسكة بالحياة.نحمنا التصريحات البر تبيبنبيبة، تبقببربل 
ل مبق  العزاء ممق لهم د ر في صناعة ائرهاب، مع ذلك فبهبم أ ر
أ ن مبببنبببه؟!.أئرهببباب فبببكبببر  يسبببتبببنبببكبببر ن  يبببديبببنبببون، يبببتبببببببرر
 عقيدة، ائرهابيون يلبرقون ماجاء في كت  الترال، ماتلقبوه مبق 
علم في جامعات  معاهد تشرف عليها الد لة ، يبتبم تبمبويبلبهبا مبق 

 أموال دافعي ال را  ،الذيق هم أ ل مق يقتلهم ائرهاب؟!.
،تبقبديبم عبمبر  92/96/6192في برنامج  كل يوم ( حبلبقبة يبوم 

أدي ،قال الدكتور نعد الديق اله لي،أنتاذ النقه المقارن ببجبامبعبة 
األزهببر،فببيببمببا يببتببعببلببق بببالببقببصبباا مببق الببمببسببلببم إذا قببتببل غببيببر 
المسلم:"أربعة أ مة قالوا القصاا،أ  ال يلخذ دم المسلم بدم غيبر 

المسلم،ألمذه  الحنني فبقبط هبو البذ  يبقبول هبنباك قصباا،أ  
س  يعاق  المسلم إذا قتل غير المسلم ؟!"، أردف قا  :" نحبق نبدرر
الخمس مذاه ، لكق يلببربق مبذهب   احبد؟!". أنبا أقبول:" لبكبق 
يوجد أربعة مذاه  التعاق  المسلم إذا قتل غير البمبسبلبم،فبمباذا لبو 
جاء حاكم  طبرق هذه المذاه  األرببعبة؟!،طبببعبا نبيبكبون مبلببربقبا 
لشرع هللا، يصبح قتل المسلميق لغير المسلميق يتم ببد ن عبقباب؟!
، هذا مايلمق به  يننبذه ائرهباببيبون فبعب ،إذن فبهبم اليبخبالبنبون 
الشريعة، هذا ما أكده إن م البحير  في مداخلة لبه مبع البدكبتبور 
اله لي،الذ   افقه الرأ . . أتساءل ماالغر  مبق تبدريبس تبلبك 
المذاه  إذا لم تكق هناك نية لتلبيقها  العمل بها؟!. ببمبنبانبببة مبا 
يتم تدريسه في مناهج األزهبر،تبحب برنبي مبداخبلبة لبلبشبيبخ خبالبد 
الجند ،مع  ا ل ائبرااي،في برنامج  العاارة مساء( عبلبى قبنباة 

،قال فيها:" نعم نحق ندرس في األزهر أن ببنباء البكبنبا بس 6دريم 
مخالف للشريعة ائن مية  يج  هدم البمبوجبود مبنبهبا"،  أردف 
قبببا بببب :"  لببببكبببنببببنبببا النبببعببببمبببل ببببهببببا؟!"، أطبببر  السببببلال 
المنلقي،الخالد، الذ  أتحرق اوقا لمعرفة إجابته:"لمباذا إذن يبتبم 
تدريس هذه المناهج في األزهر؟!".تأكيدا لما نبق فإنه لبم يبتبم،فبي 
مصر، الحكم على أ  مسلم قتل قبليا،أ  حرق كنبيبسبة،أ  اعبتبدل 
على أقباط يصلون في منزل، لعدم  جود كنيسة في قبريبتبهبم،فبهبل 
كان هذا تلبيقا للمادة الثانية مق الدنتور  التي تقول:" إن الشريعة 
ائن مية هي المصدر الر يسي للتشريع؟!". أزيبدكبم مبق الشبعبر 
بيتا،فهناك فتول للشيخ عبد هللا الخلبيب ،مبنبتبي جبمباعبة ائخبوان 
المسلميق تلكد ما قاله الشيخ خالد الجند ؟!.يقول إن م البببحبيبر  

دقيبقبة،تبقبديبم مبعبتبز البدمبردا :" رجبال األزهبر  11في برنامج 
يدينون مق ينعل النعل،أ  ائرهاب، اليدينون مق علرمه أن يبنبعبل 
ذلك النعل ؟!".ألشيخ الدمنهور ، كان ايخا لبمزهبر،ألربف كبتباب 
  حرمانية بناء الكنا س في مصر(، جاء فيه،أنه حبتبى  إن نبمبح 
الحاكم بذلك فهو يحكم عليه. األربع مذاه  التسمح ببناء الكنبا بس 

 92/99/6199أألزهبر هبو مبق رفبي فبي يبوم    في مصر؟!.
د لبناء د ر العبادة، قتل  مبدأ المواطنة،المادة األ لى  القانون الموحر

مق الدنتور، هو الذ  أعاد تدريس البمبنباهبج البتبي تبحبي عبلبى 
الكراهية  الحقد  عدم ائعتراف باآلخر،بعد أن كان ف يلة ائمبام 
األكبرالدكتور محمد نيد طنلا   ايخ األزهر الراحل،رحمه هللا، 

 قد ألغاها  منع تدريسها؟!.
ألشيخ محمد متولي الشعرا  :" أر ع مق قدرم التبنبسبيبرالبعبصبر  
لإلن م كعقيدة  منهج"،هكذا  صبنبه البكباتب  الصبحبنبي مبحبمبود 
فوز  في كبتباببه  الشبيبخ الشبعبرا    فبتبا ل البعبصبر،البلبببعبة 
الثالثة،دار الجدا   للنبشبر،مبلباببع ر ز البيبونبف البجبديبدة(،فبي 

مق الكبتباب البمبذكبور نبألبه البمبللبف:" ائخبوة  18الصنحة رقم 
األقباط زع نيق منك جدا عبلبى أثبرالبحبديبث البتبلبيبنبزيبونبي البذ  
هاجمتهم فيه؟!"،أجابه ف يلته قا  :" يوم مايغ   مني   أعبداء 
هللا( يكون ارف لي،فمق يتعرر  لديق هللا  ال يبكبون لبه خصبوم 
يبقى   قلر ميراثه مق نبيه( ؟!".إذن لكي يزداد ميراثبك مبق البنبببي 
أيها المسلم تعامل مع المسيبحبيبيبق عبلبى أنبهبم أعبداء هللا؟!.ألشبيبخ 
الشعرا   ايخ أزهر ،قال عنه د.أحمد اوقي الننجر  في كتباببه 
 مناهيم خاطحة تلخر المسلميق،اللبعة الثانية،الناار مكتبة مدبولي 

:"الشيخ الشعرا   خريج كلية اللغة العرببيبة 28 26بالقاهرة(،ا
 بذلك نجح في التنسير اللغو  في القرآن البكبريبم، لبكبنبه كبان إذا 
نحل في أ  موضوع ارعي يصدر البنبتبا ل ببغبيبر حسباب مبمبا 
ضه لمخلاء  النقد المستمر، قد أفتى أن اللبي  يترك العملية  يعرر
لها ببعبد الصب ة، أفبتبى أن  الجراحية فور نماع اآلذان  يعود ليكمر
البنوك حرام، تحديد النسل حبرام، نبقبل األع باء حبرام، غبرفبة 

 ائنعا  في المستشنى حرام؟!".
خلي  المسجد األقصى في القدس الشيخ عصام عميرة، قال:" إن 
النكرة أن يكون المسلم ملدرب  مسالم مع غير المسلميق هي فبكبرة 
غير صحيحة، حتى لو كانوا مسالميق اليعتد ن على أحبد، مبلكبدا 
أن على المسلميق دعوة غير المسلميق لث ثة خصال: أئنب م، أ  
الجزية،أ  القتال،  أكرد أن على المسلميق  إخ اع( غير المسلميبق 
ألنهم  اليستحقون( التنعم بالحياة"،  كالة  ميمر (  مبوقبع لبيبنبنبا 

ائنبببب مببببي أبببببوحببببمببببزة، عببببلببببى تببببو  6192/  91/  61
ال يشعر بمتعة العمليبة ائنبتبحباريبة إالر مبق  ":abuhamzh@يتر

 يننذها، فبادر أخي المسلم  ااعر بتلك المتعة؟!".
ألشيخ يانربرهامي،نا   ر يس الدعوة السلنية،كت  علبى مبوقبعبه 
 أنا السلنبي(:" إنبمبا يبكبذب عبلبى هللا  عبلبى ديبنبه مبق قبال مبق 
المعاصريق إن الجزية قد انتهت، أنها في ذمة التاريخ،إببق تبيبمبيبة 
جعل فر  الجزية مق اعا ر ائن م.  البمبسبيبحبيبون إرهباببيبون 
 متلرفون يسبتبعبد ن ببالسب    البتبدريب  داخبل األديبرة. هبدم 
الكنا س غير حرام ارعا.إن مق يهدمون الكبنبا بس  يبقبيبمبون فبي 
البببنبببصبببارل  أمبببر هللا( مبببثبببل البببخبببلبببيبببنبببة عبببمبببر ببببق عبببببببد 
الببببببعببببببزيببببببز،مببببببنببببببصببببببور ن، مببببببق د ن ذلببببببك فببببببهببببببم 
مبغبلبوبببون، مبقبهبور ن؟!".د.أنببامبة األزهببر ،األنبتباذ بببجبامبعببة 
األزهر، الذ  تم تعيينه في مجلس النواب،لم يعتر  على الداعية 
بم  أ   ائن مي الحبي  علي الجنر ،عندما قبال:" نبحبق النبتبرحر
م إالر على مق نصبلربي  النقول أهلل يرحمهم( على األقباط،ألننا النترحر
عليهم"،كان ذلك في برنامج ممكق( الذ  يبقبدمبه خبيبر  رم بان 

في حلقة عق األقببباط البذيبق ذببحبتبهبم داعب  فبي  CBCعلى قناة
في البكبنبيبسبة البببلبرنبيبة  ليبيا. يانر برهامي قال:" قتلى األقباط 

ليسوا اهداء؟!"، علي عبد العال،ر يس مبجبلبس البنبواب،يبلبالب  
بالقبي عليه، النيابة العامة تبرفبي؟!، تبرل لبمباذا رف بت،هبل 

 تلبيقا للمادة الثانية مق الدنتور؟!.
هذا هو حالنا اليوم، ما أ صلنا إليه هبو عبقبد البجبلبسبات البعبرفبيبة 
للصلح  ليس تلبيق القانون، عدم محاكمة أ  مسلم يزدر  البديبق 
المسيحي، يحرر  عل قتل  كراهية البمبسبيبحبيبيبق، عبدم إصبدار 
قانون لتنعيل ألمواطنة،فهي حبر عبلبى  رق، ائكبتبنباء ببالشبجب  
 ائنتنكار  ائدانة، هناك مق يريد ن إببقباء البحبال عبلبى مباهبو 

 عليه؟!.
تلوير الخلاب الديني هو في ننس أهمية البقبرارات ائقبتبصباديبة 
األخيرة، ربما أهم، إال نيستمر ائرهاب.يقول إن م البحير  في 

:" إلبلبي فبي كبتب   6192لقا ه مع معتز الدمردا  فبي ديسبمبببر
الترال ليس هوائن م إللي نزل مق السماء،  ألمعركة البحبقبيبقبيبة 
ر البخبلباب  هي في كت  الترال ؟!".هل نيستجي  األزهر  يلبور

 الديني؟!،الأظق ؟!.
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 الزواج فى مصر الفرعونية   

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى  
  

نزف لكم أجمل التهانى بعيد الميالد المجيييد ل يل  يام لأنيتيم 
 بخير 

 نستكمل معاً مقال العدد السابق: الزلاج فى مصر الفر ونية

  

 + الزلجة الواحدة ل دم زلاج الكاهن األرمل

من شرلط الزلاج المصري القديم هو أن الزلجة اليواحيدة   
تجتمع معها زلجة أخرى ل  يحق للزلج الزلاج مرة أخيرى 
إ  إذا ماتت  زلجته ، فيمكن لليزلج األرميل اليزلاج بياميرأة 
أخرى فيما  دا الكاهن األرمل   يتزلج بعد لفاة زلجته لفي 
المسيحية يقول الكتاب المقدس " المرأة مرتبطة بياليمياميوس 
ما دام رجلها حياً للكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تيتيزلج 

( ، ل تيميميع  93:    7 يو  0بمن تريد في الـرب فيقي" "   
المسيحية زلاج الكاهن األرمل لهما رائعة ِمن رلائع التقيليييد 

 الفر وني.

  

 + المسالاة بين الرجل لالمرأة فى مصر الفر ونية 

حيُث يتسالى الرجل لالمرأة في مصر القديمة لأمام القانيون 
فكانت تطبق العقوبات  لى المجرم بصرف المظر  ن جيميسيِه 
 ان  ذ راً أل أنثى إ  في حالة تمفيذ بعض األحكام في اليميرأة 
الحامل فال تمفذ فيها العقوبة إ  بعد ل دتيهيا ليطيفيليهيا لر يم 
المسالاة في مصر القديمة إ  أن الرجل  ان هو اليقيييادة فيي 
الممزل لالعمل لاتخاذ القرار لهذا ما يتيوافيق ميع اليميسيالاة 
في الزيجة المسيحية من حيث   فرق بين الرجل لالمرأة ميع 
األخذ في ا  تبار بأن الرجل هو رأس المرأة لبالتالي الرأس 
يقود الجسد ، ليقول القديس بولس "  ير أن اليرجيل ليييس 
من دلن المرأة ل  المرأة من دلن الرجل في الرب ألنه  يميا 
 0أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضاً هو بياليميرأة " 

 (. 00: 2 و 

   

 + المعاملة الحسمة

 ما نجد أيضاً ِمن مبادئ الزلاج فى مصر اليفير يونييية ميبيدأ 
المعاملة الحسمة فيقول الحكيم الفر ونى ألني في هذا الصدد 
"   تكثر من إصدار ألامرك إلى زلجتك فيي ميميزليهيا  حي  
بعيميك لالزم الصمت حتى تدرك جميييل ميزايياهيا ل  تسيمي  
بحدلث انشقاق في ممزلك "، ل يانيت اليعياليية بييين اليرجيل 
لالمرأة  الية ُحب لإحترام متبادل ليتبياد ن  يليميات اليُحيب 
لبكلمات أ انى لييتيم تيليحيييميهيا لييتيحيميونيهيا فيى حيفيالتيهيم 
لأ يادهم لهماك الكيثييير مين اليليوحيات اآلثيريية لاليتيمياثيييل 
لالرسائل ألتى توض  يوة لجمال العالية ألتيى تيربي" اليزلج 
بزلجتِه لذلك يمشأ األل د فى مماخ ُمفعم بياليميحيبية بيعيضيهيم 
لبعض إيجابيين  يعرفون العمف أل الحقد يحبون الخير للحيير 

 لللفر ون لِلرفعة الوطن مصر العظيمة.

لفي المسيحية يقول القديس بولس الرسول " أيهيا اليرجيال  
أحبوا نسائكم  ما أحب المسي  أيضاً الكميسة ...  يذليك ييجيب 
 لى الرجال أن يحبوا نسائهم  أجسيادهيم مين ييحيب اميرأتيه 
يحب نفسه فإنه لم يبحض أحد جسده ي" بل يقوته ليربييه ... 

(،  99  –  25:    5لأمييا الييمييرأة فييلييتييهييب رجييلييهييا "   أس 
ليوصي الكاهن العريس لالعرلس في صالة اإل ليل يقيول " 
فيجيب  يليييك أييهيا ا بين اليميبيارك اليميرييد بيميعيمية اليرل  
ً  يليييهيا  القدس ... تجتهد فيما يعود لصالحها لتيكيون حيميونيا
لتسرع إلى ما يسر يلبها فأنت اليييوم اليميسيليول  يليييهيا ... 
لأنِت فيجب  ليِك أن تكرميه لتخافيه ل  تيخياليفيي أميره ل  
رأيه بل تزيدي في طا ته لهو اليميسيليول  يليييِك فيييجيب أن 
تقابليه بالرحب لالسعة ل  تضجري في لجهيه ل  تضيييعيي 
في شئ من جميع حقويه  ليِك لتتقي هللا فيي سيائير أميورك 

 معه". 

لقد  ان المجتمع المصري القيدييم  اليفير يونيى( ييحيث  يليى 
ً  يليى  العفة ليمتاز هذا الشعب بهذه الصفة ، لحير  أيضيا
زلاج الشباب المبكر ليحصمه  فيفاً ل ثيراً ما  انت المصيائي  
للحكماء بوييايية اليميصيري مين ا نيز ق فيي هيوة خيطيييلية 
المجاسة فمثالً ذ ر بِتا  حتب " إذا أردت أن تطيييل صيداييتيك 
ً فيأحيذر مين  ً أل صيدييقيا في بيت تيزلره سيييداً  يميت أل أخيا
ا يتراب الخبيث من المساء في أي مكان تدخله ... لليس من 
الحكمة أن تفرط في الملذات فقد انحرف ألف رجل  ين  يادة 
الصواب بسبب ذلك ، إنها ليحيظية يصيييرة  ياليحيليم لاليميوت 
جزاء ا ستمتاع بيهيا " لييقيول فنيي فيي هيذا الصيدد " إن 
المرأة التي  ياب  يميهيا زلجيهيا تيقيول ليك  يل ييوم   إنيي 
حسماء ( لليس هماك من يشهدها لهي تيحيالل إييقيا يك فيي 
فخها إنها جريمة يستحق صاحبها الموت " أي أن خيطيييلية 
الزنا لها دلافع يجب ا بتعاد  ن تلك الدلافع حيتيى   يسيقي" 
اإلنسان فيها، أما في  ميسة العهد الجديد يال السيد اليميسييي  
له المجد " سراج الجسد هو العين فمتى  انت  يمك بسيييطية 

( ل " من يمظر إليى  93:  00فجسدك  له يكون نيراً "   لو 

( هيكيذا  22:    5امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في يلبه "  مت 
 شف الرب  ن الدافع الحقيقي للزنا لهيو الشيهيوة بياليعييين 
لبالتالي الشهوة بالحس لتتحول إلى زنا بالقليب أي نيجياسية 

 القلب بشعور الخطيلة". 

 ل العوامل السابقة أدت بجملتيهيا إليى تيقيويية اليعياليية بييين 
المصريين القدماء في حياتهم ا جتما ية باليعيفية لاليطيهيارة 
لالمحبة لالعمل الجاد لا نتماء الوطمي ، فيكيانيت اليعيالييات 

 األَُسِريَّة يوية مستقرة لناجحة.

 

 + الطـالق 

العجيب حقاً أن الطالق في مصر القديمة لم يُسم  بيه إ  فيي 
حالة الزنا فق" ليتم التطليق  ن طريق المحكمة لتعتبر هيذه 
الجريمة ليست جريمة مدنية فق" لإنما جريمة مدنية لديمييية 
ً ل بيد أن  لذلك  ان الطالق  ن طريق المعابد لالمحا يم ميعيا
تمظر المحكمة القضية ألن لها سلطة تيوييييع اليعيقيوبية  يليى 
الطرف الجاني في الزنا مع الحكم بياليطيالق بيميوجيب أحيكيام 
القانون المصري القديم الفر ونى، فهيميا نيجيد أنيهُ   ييجيوز 
الطالق إ  لعلة الزنا لهذه هى ِمن المقاط الرائعية لاليعيجيييبية 

 فى مصر الفر ونية. 

 

 + القانون لالمحا م فى مصر الفر ونية المختصة بالزلاج 

باإلضافة إلى مبادئ لأساسيات الزلاج فى مصر الفير يونييية 
 انت هماك مواد يانونية تمظم المجتيميع اليفير يونيى تيخيتي  

 -بالزلاج لهى:

 انت  قوبة الُزناة هى جزع األنيف  ييطيع األنيف( ليتيشيوييه 
الجسد الزانى بِعقاب فى الجسد لتتحول شهوة الجسد إلى يُبي  
 زماً لهُ طول العمير ل يالمية  يار ليهُ فيى لسي" ميجيتيميعيه 
باإلضافة إلى ف مه المفسية أيضاً ف م جسدية خياصية ليليميرأة 
ً ليليُزنياة  ً ُمير يبيا ً راد يا ألن يهمها جمالها جداً فكيانيت  يقيابيا

 ل يُسم  لهم بالزلاج.

أما الطبقات العليا فى المجتمع مثل  يائيالت  يبيار مسيليوليى  
الدللة فى البالط الملكى لالوزراء لالكهمة لرؤساء ميوفيفيى 
المملكة لييادات الجيش تَُطيبَيق  يليى اليُزنياة ميميهيم  يقيوبية 
التعذيب بالمار لتشويه الجسد لتعذيبهُ ثيم اإل يدام لبيعيد ذليك 
أصبحت لهم  قوبة جزع األنف نفس العقوبة  ليى ميرتيكيبيي 
الجريمة ِمن العامة ل انت تعتبر جريمة الزنى هى جريمة لها 
شق ديمى لشق مدنى لالماحية الديميية ألنيهيا تيجيليب  ضيب 
اآللهة لضد تعاليم الديانة الفر ونية أما الماحية المدنية ألنها 
نجاسة فى  ضو فى المجتمع لخيانة ألُسرة الزانى لمجتمعه 
سواء يرية أل مديمة ل ضو إرتكيب فيعيالً ميميبيوذاً فيى حيقيل 
 مله  موفف أل  امل فى اليميهين اليُحيرة أل  يميل ييتيصيل 
بالديانة  المعابد لصما ة التماثيل أل التجارة فى ميواد تيخيدم 

 المعابد  مواد البماء أل القرابين. 

ل ان الزانى ليس لهُ الحق فى اللجوء إلى المقياصية اليميالييية 
نظير اإل فاء ِمن العقوبة(،  ما  يانيت  -مال  –  دفع مقايضة 

تمظرها محا م الثالثة درجات محا م اليقيرى لميحيا يم اليميدن 
لمحا م العاصمة الملكية حسب المحكمة التيابيعية ليهيا إييامية 
الجانى ل انت الد الى تُرفع من الشرطة األمن إليى اليميعيبيد 
ليفحصها الكهمة لحا م المديمة لتتم مواجهة الزانى لشهود 
الوايعة ألالشا ى مع حقِه فى لجود محامى له ل انت تُماييش 
القضية بكل أر انها، لتيذ ير إحيدى اليبيردييات   ليييييد( "أن 
الشرلع فى الزنى له نفس العقوبة للو لم يرتكب الفعل حيتيى 
للو  ان  بارة  ين  يالم أل حير يات  يبيث لتيطيبيق نيفيس 

 العقوبة  لى الطرف الُمْحتَِصب".  

 ان األبماء تحت إشراف لر اية لالديهم لاليرجيل هيو رأس 
األسرة ل انت الزلجة تقاسم زلجها فيى اليميسيكين لاألميالك 
لالمقبرة بالتسالى مماصفة لتيرُث زلجيهيا ل يان اليميييراث 
يُقََسم بين األل د بالتسالى لنصيييب اليبيميت يسيالى نصيييب 
الولد لتَُسَجل أسماء األبماء  التالى  فالن بن فالن ِمن فالنيه( 
أما إذا  انت األسرة لم تمجب فاليتم طالق بيييميهيميا لبياليتياليى 
 زلجة ثانية للكن يتم  مل لصية ممهما إلى َمن يرلل إليييِه 
الميراث بعد لفاتهما لتَُسيَجيل فيى يسيم خيا  فيى ميواثيييق 

 المعبد.

 

 ً  + الزلاج فى المسيحية يكون مقدسا

الزلاج فى المسيحية هو زلاج ساِم جداً بار يه اليرب يسيوع 
بحضوره ُ رس يانا الجليل لرفعتهُ الكميسة المقدسة ليدرجية 
األسرار فأصب  هو أحد أسرار الكميسة السبعية لفيييه ييعيميل 
الرل  القدس بإتحاد هللا للعريس لالعرلس فيييِه فيييصيبيحيان 

 األثمين لاحداً 

لتسمو الزيجة المسيحية  ن الزلاج في مصر اليقيدييمية فيى 
الكثير لبتطبيق مبادئ الشريعة  لى الجميع دلن الميظير إليى 
ً أل مين  يامية الشيعيب. لييال  األشخا  سواء  انوا ميليو يا
القديس بولس بياليوحيي اإلليهيي " أييتيهيا اليميسياء اخضيعين 
لرجالكن  ما يليق في الرب أيها اليرجيال أحيبيوا نسياء يم ل  

( ، فيهيميا اليكيتياب 03-02:    9تكونوا يساة  ليهن"   ـيـيو 
 المقدس يُوصي الرجال بمحبة نساءهم. 

 + الزلاج ممذ البدء 

لقد خلق هللا فدم ثم ييال " ليييس جيييداً أن ييكيون فدم لحيده 
( ، أي  أن فدم يحتاج  02:    2فأصمع له معيماً نظيره "   تك 

إلى من يعالنه من نفس جمسه " الجمس اليبيشيري " ل يان 
المظير من فدم هو حواء فُخِلقَت ممه من  ظامه للحمه   تيك 

( ليال فدم " لذليك ييتيرك اليرجيل أبياه لأميه  29  –  20:    2
(  23:    2ليلتصق بامرأته ليكونان جسيداً لاحيداً "   تيك 

ليقول الكتاب شارحاً يصة الخلق " لبار يهيم هللا لييال ليهيم 
( ، لميميذ  27:    0أثمرلا لأ ثرلا لامأللا األرض "   تيك 

ذلك الويت أسس هللا الزلاج بين طرفي جمس اليبيشير اليرجيل 
لالمرأة  ماموس استمه هللا لإلنسان " خلقيهيميا ذ يراً لأنيثيى 

( للهيذا ألجيد هللا اليحيرييزة اليجيميسييية فيي  27:    0"   تك 
اإلنسان للحفاف  لى استمراره بالتمياسيل ، لاإلنسيان يسيميو 
 ن الحيوان في الحريزة الجمسية بأنه يتحكم في توجيييه هيذه 
الحريزة بضواب" في تمفيذها بشرلط معيمة لأر يان تيقيليييديية 
 رفتها البشرية لفي جميع األديان ، أما اإلنسان الذي ييتيرك 
 ريزته تتحكم فيه ل  يضبطها يكون أح" دنياءة مين بيعيض 
الحيوانات التي تتميز بقوانين بين جما اتها في زلاجها حتى 
ً فيي بيعيض  أن بعضها   يتخذ أ ثر مين أنيثيى لاحيدة لأيضيا
الطيور فيكون الرجل الذي يرتيبي" بيأ يثير مين اميرأة فيي فن 
لاحد هو مخالف للماموس الطبيعي ل ل رجل ييتيخيذ ليميفيسيه 
ً فيهيو زلاج  ً ميدنيييا زلجة للو  ان  ير مسيحياً يعتبر زلاجيا
طبيعي حسب  قيدة أصحابه للكمه  ير متحد بالرل  القيدس 

 أى بدلن  مل الرل  القدس.

الكتاب يتمالل حقائق  رفها الفرا مة للها  ياليية 
مع المسيحية ِمن نبرات فلكيَّه لرموز لمعيليوميات 
لمعايشة حياتيه لبعض المبادئ المسيحية لهيمياك 
خيالفيات جييوهيريية لالييرد  يلييى ميزا يم إييتيبيياس 
 9المسيحية ِمن الفرا مة، ليد إسيتيحيرق اليكيتياب 

سموات دراسة لُمراجع  مسياً ل لمياً، لاليميرليف 
سيمية  22حاصل  لى ماجستير فى اآلثار لخبيرة 

 23باآلثار لتدرج بها حتى درجة ميديير يام لليهُ 
بحث لإ تشافات فثرية بميصير، لاليكيتياب ميتيوفير 
بالعربية لفخر باإلنجلييزيية، لسيييصيدر بيميشيييلية 

يُطلب ِمين ميكيتيبيات   –للكتاب  2الرب يريباً الجزء 
 الكمائس أل باإليميل: 

 bakhoumsolhey@yahoo.com 

mailto:bakhoumsolhey@yahoo.com
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 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 تأمالت فى امليالد اجمليد

 بقلم : د . مجدى شحاته                                           

ان ميالد السيد المسيح بداية خطة الخالص التى رسمها هللا 
لفداء البشر  .. فكان التجسد االلهى أمر حتمى وضرورى 
لخالص االنسان عن طريق العدل والرحمة فى آن واحد . 
تجسد االبن الوحيد والكلمة االزلى لكى يقبل عقوبة وأجرة 
خطية آدم  وعصيانه ، لينجوا آدم ونسله من الهالك االبدى 
ويفتح أمامنا باب الحياة االبدية ... نعم انها رسالة فرح لكل 
الناس . " ها انا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ، 
انه ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب 

 ( . 33 - 31:  9" ) لو 

كان ميالد السيد المسيح عجيبا اعجازيا ، ولد بطريقة لم 
تحدث لكائن من البشر سواه ، ولن تحدث الى كائن من 
البشر من بعده  وهو الوحيد الذى تنبأ االنبياء بمولده قبل 

 الميالد بمئات السنين . 

هناك تفاصيل عجيبة شاهدها االنبياء بعين االيمان عن 
تجسد هللا ، فتحدثوا عنها بالروح القدس ... فعندما أراد هللا 
أن يخلى ذاته من أمجاده السمائية وينزل على االرض فقد 
كشف لداود النبى هذا االخالء :    " ياجالس على الكروبيم 
، أشرق قدام افرايم وبنيامين ومنسى ايقظ  جبروتك وهلم 

:  01لخالصنا يا هللا ارجعنا وانر بوجهك فنخلص " ) مز 
( وتنبأ أشعياء النبى قائال " ليتك تشق السماوات  3-1

 ( .  3:  46وتنزل "   ) أش 

ومن أقوى وأجمل النبوءات عن ميالد المسيح والتى تجمع 
بين هللا واالنسان فى شخص واحد ، وتؤكد أن المولود له 
أسماء وصفات هللا فيكون هو بالحقيقة الصورة االنسانية 
التى سيظهر بها هللا للعالم .. تنبأ أشعياء النبى نبوته 
العظيمة : " النه يولد لكم ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة 
على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا أبا ابديا 

( وهذه النبوة جاءت مطابقة 4:  2رئيس السالم " ) أش 
لما قاله معلمنا بولس الرسول " عظيم هو سر التقوى هللا 
ظهر فى الجسد تبرر فى الروح تراءى لمالئكة كرز به بين 

:  1تى 3االمم اومن به فى العالم رفع فى المجد " ) 
34  . ) 

وعن بنوته لآلب تنبأ معلمنا داود النبى " الرب قال لى أنت 
ابنى . أنا اليوم ولدتك . اسألنى فأعطيك األمم ميراثا لك 

( والمقصود  3،0:  9وأقاصى االرض ملكا لك . " ) مز 
بعبارة  " اليوم  ولدتك " هو الميالد األزلى لالبن من أقنوم 
الآلب ، واالبن هو المتحدث فى هذه اآلية عن قول اآلب له 
" أنا اليوم ولدتك " . وجاء فى أعمال الرسل " ان هللا قد 
أكمل هذا لنا نحن أوالدهم اذ أقام يسوع كما هو مكتوب 
أيضا فى المزمور الثانى أنت ابنى أنا اليوم ولدتك ") أع 

31  :11    . ) 

لقد أعلن أشعياء النبى قبل الميالد بمئات السنين بكل 
وضوح وصراحة " ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه  

(  ويقصد بكلمة ) عمانوئيل (  6:  3عمانوئيل " ) أش 
شخص السيد المسيح ) هللا معنا ( ، وهذه النبوءة العظيمه 
تتطابق مع قول معلمنا متى البشير أن المولود من العذراء 
الطاهرة مريم هو نفسه ) عمانوئيل ( الذى دعاه المالك 
جبرائيل والذى تنبأ به أشعياء النبى  " هوذا العذراء تحبل 
وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره هللا معنا 

 ( .  91:  3" ) مت 

كذلك تنبأ زكريا النبى وقال : " ترنمى وافرحى يا بنت 
صهيون النى هأنذا آتى وأسكن فى وسطك يقول الرب 
فيتصل أمم  كثيرة بالرب فى ذلك اليوم ويكونون لى شعبا 
فأسكن فى وسطك فتعلمين ان رب الجنود قد أرسلنى اليك 
" . وفى هذه النبوة يوضح ما تنبأ به أشعياء النبى بكلمة 
) عمانوئيل ( والتى تعنى أن هللا معنا ، يسكن فى وسطنا ، 
وتتصل به أمم كثيره  فيعلمون أنه مرسل من االب رب 

 الجنود . 

هذه النبوءات تحدد ظهور هللا متأنسا فى شخص السيد 
المسيح أذ يعلن انه من تشتهيه االمم سيأتى ليكون سالمها 
وأمنها وموضع سرورها . لقد تنبأ داود النبى بتجسد هللا 
الكلمة وكأنه يرى هللا قائما بشخصه ومعروفا  باسمه فى 
أرض اليهودية فصارت مسكنا له . " من صهيون كمال 
الجمال هللا أشرق ، يأتى الهانا وال يصمت ... ذابح الحمد 

، 9:  01يمجدنى و المقوم طريقه أريه خالص الهه " ) مز 
(   " هللا معروف فى يهوذا اسمه عظيم فى اسرائيل .  91

 34كانت فى ساليم مظلته ومسكنه فى صهيون "      ) مز 
 :3،9  . ) 

نعم لقد عين لنا الروح القدس الصورة االنسانية التى 
سيظهر بها هللا بأكثر من شاهد .. فيقول ميخا النبى " اما 
انت يا بيت لحم .. فمنك يخرج لى الذى يكون متصلتا على 
اسرائيل . ومخارجه منذ القديم منذ أيام االزل . " ) ميخا 

( .. وتنبأ دانيال النبى فقال " كنت ارى فى رؤى الليل  0:1
واذا مع  سحب السماء  مثل ابن االنسان  أتى وجاء الى 
قديم  االيام  فقربوه اليه فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا 
تتعبد له كل الشعوب واالمم وااللسنة . سلطانه سلطان أبدى 

،  31:  3ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض " ) دا 
( .. ان هذا االنسان هو كلمة هللا الذى هو ابنه .. وهو  36

وحده الذى مستحق أن تتعبد له جميع الشعوب والقبائل 
 وااللسنة فهو هللا المتأنس الذى أخذ جسدا وصار انسانا .

منذ حداثة عمرى وأنا طفل صغير و حتى يومنا هذا ، كلما 
حل عيد الميالد المجيد اعيش بكل  جوارحى ومشاعرى مع 
شخصيات الميالد فى المذود  وحول المذود ... تعالوا معا 
أيها االحباء نتقارب مع شخصيات الميالد المحبوبة الجميلة 
بل الشخصيات السمائية .. عمانوئيل صاحب العيد .. طفل 
المذود .. المخلص .. الفادى .. عمانوئيل اسم جميل فيه كل 
الرجاء واالمل  والتعزية  لكل البشر .. نعم لكل البشر فباب 
االيمان  والخالص والتوبة مفتوح  امام كل  البشر ... ان 
بركة الميالد تحل علينا حينما نشعر ان المسيح معنا فى 

 وسطنا ساكن فى قلوبنا . 

ان طفل المذود ينظر الى قلبك اليوم ويقول    " هذه هى 
:  319راحتى الى االبد ههنا أسكن النى اشتهيتها " ) مز 

( ان  السيد المسيح  لو ظهر فى جالل  الهوته ما كان  36
انسان يستطيع ان يقترب اليه .. فعندما نزل الرب على 
الجبل ليعطى الوصايا العشر، ماذا حدث .. " وكان جبل 
سيناء كله يدخن من أجل ال الرب نزل عليه بالنار وصعد 

:  32دخانه كدخان االتون و ارتجف كل الجبل جدا " ) خر 
( .. وارتعد الشعب ، ولكن اليوم .. يوم الميالد اخلى هللا  30

ذاته من االمجاد المحيطة به و من عظمة السماء ، واختلط 
بالناس تكلم معهم وتكلموا معه ، كان معلما وصديقا يجول 
يصنع خيرا ، وهكذا قال لتالميذه : " ال اعود اسميكم عبيدا  

( . السيدة العذراء  30:  30لكنى قد سميتكم أحباء " ) يو 
القديسة مريم .. الشهادة الحيه لحقيقة التجسد ، أم كل حى 
بالروح ..القائمة الى جميع االجيال  لتطوبها .. االم والعرش 
التى حملت هللا الكلمة فى احشائها ، المالئكة يسبحون 
خالقهم فى بطنها وبعد الميالد يظللون عليها وهى حاضنة 

 وليدها االبن الكلمة المتجسد. 

السيدة العذراء مريم أطهر واعظم الشخصيات بعد صاحب 
العيد فى قصة الميالد التى استحقت ان تحمل ابن هللا فى 
احشائها وتلده وتحتضنه طفال رضيعا حتى لحظة ان كانت 
تحت أقدام الآلب عند الصليب .. فهى ام المولود 
والمصلوب. انها امنا على طول الطريق ، رحلتنا من المذود 
الى الصليب .. من يوم ميالدنا فى المعمودية الى يوم ان 

 نقول للرب  ) في يديك استودع   روحى ( . 

القديس يوسف النجار ، االنسان البار هكذا يشهد له الوحى  
، والبار كقول ذهبى الفم هو صاحب الفضائل العديدة ، فنال 
القديس يوسف مكانة فريدة بين رجال الكتاب المقدس ، 
ونال درجة رفيعة فى مجمع القديسين ، فهو الخادم االمين 
والمطيع المخلص لسر التجسد ، وهذا شرف عظيم له .. لقد 
صدر ليوسف النجار تكليف سماوى وقبله خاضعا مؤمنا .. 
لقد تحدثت له المالئكة ، فكان قلبا صاغيا وعقال خاضعا .. 
كان له رسالتين اساسيتين: االولى تكشف سر التجسد 
االلهى والفداء  .. والثانية .. الهروب مع العائلة المقدسة 
الى مصر ، وفى الطاعة المطلقة ليوسف البار واليقين 

 الكامل بالعمل الخالصى الذى قدمه الرب للبشرية .

هناك قديسون متزوجون عاصروا قصة الميالد ونالوا بركته 
مثل زكريا الكاهن وزوجته اليصابات، وعندما تقابلت 
القديسة العذراء الطاهرة مريم حاملة للسر االلهى فى بطنها 
محجوزا عن معرفة الناس جميعا ، نرى جالل االهوت معلنا 
حتى ليوحنا الجنين الذى تحرك ممتلئا من الروح منبها 
اليصابات ايضا ان ترفع العذراء القديسة من اجل كرامة 
ألوهية جنينها .. لقد كانت زيارة السيدة العذراء ألليصابات 
زيارة عادية ، فتاة صغيرة حامل بجنين تزور امرأة متقدمة 
فى ايامها وتدخل بيتها وبمجرد أن تسام عليها يكشف 
الروح القدس عن وجود السر االلهى العظيم الموجود فى 

 أحشاء البتول . 

ومن شخصيات الميالد ايضا ، الرعاة الذين كانوا من أول 
ثمرة االيمان بالسيد المسيح بين االمم . كان الرعاة فى 
البرية ساهرين ، وعلى حراستهم متواجدين ، كانوا يرعون 
حمالنهم الصغيرة ، فى وسط الليل بزغ نور عجيب أ ضاء 
البرية فادهشهم !! ومن شدة وهجه أفزعهم فخاف الرجال 
خوفا عظيما ولم يدركوا ان راعى الرعاة قد أتى ... وهنا 

ظهر لهم مالك الرب ليعلن 
لهم البشلرة : " ال تخافوا 
فها أنا ابشركم بفرح عظيم 
يكون لجميع الشعب .. انه 
ولد لكم اليوم فى مدينة 
داود مخلص هو المسيح 

- 31:  9الرب " ) لو 
( وخالل هذا المشهد 33

العظيم اذ بجند السماء من 
المالئكة ينشدون ويسبحون 
ويمجدون الرب " المجد هلل 
فى االعالى وعلى االرض 

 ( 36:  9السالم وبالناس المسرة " ) لو 

من الشخصيات المرتبطة بالميالد ، هؤالء  الحكماء  الذين 
جاءوا من  بالد فارس الى  المذود )المجوس( .. رحلوا 
مسافات طويلة تاركين بالدهم وأهلهم دون اى هدف سوى 
أنهم أطاعوا ما وضعه هللا فى قلويهم فآمنوا  وأتوا 
يسألون : " أين هو المولود ملك اليهود فاننا رأينا نجمة فى 

( .. لقد ظهر لهم  9:  9المشرق وأتينا نسجد له " ) مت 
نجما عجيبا تحرك من الشمال الى الجنوب ، والمعروف أن 
النجوم تتحرك من الغرب الى الشرق ، ظهر النجم أثناء 
طلوع الشمس فكان نوره أكثر  سطوعا من الشمس .. 
قدموا للمولود هداياهم من الذهب واللبان والمر .. الذهب 
الذى يرمز للسيد المسيح الملك ، واللبان يرمز اليه ككاهن ، 
والمر الذى يرمز الى آالمه من أجلنا .. لقد أعلن المجوس 
ايمانهم ) جئنا لنسجد له ( وصاروا شهودا للمسيح فى 

 بالدهم حاملين اسمه كأول من آمن من االمم .

ان الميالد هى بداية عمل الخالص ، خالص االنسان الذى 
يسعى اليه هللا حتى لو قصر وأهمل االنسان فى خالص 
نفسه . .. الميالد يعلمنا العديد من الفضائل والدروس فى 
حياتنا العملية وينبغى ان يكون له فاعلية ونسلك بها فى 
حياتنا  . من اهم فضائل الميالد  ، عدم االهتمام بالمظاهر 
فالسيد المسيح ولد فى بلدة صغيرة هى بيت لحم فى مذود 
بقر فى يوم عادى ، ميالد السيد المسيح  يعلمنا االتضاع  
فهو هللا الذى اخلى ذاته وأخذ صورة انسان  " أخلى ذاته ، 

(  3: 9واخذ شكل العبد ، وصار فى الهيئة كانسان " ) فى 
نتعلم من ميالد السيد المسيح البساطة ، فقد أعلن الرب عن 
مجيئ المولود للرعاة ، وللمجوس  ، وعلينا ان ندرك بأن 
اسرار هللا تعلن لقلوب بسيطة تغرح وتسعد بها ، وال نجعل 
 تيارات العالم المعاصر المعقدة ان تسلب البسلطة من قلوبنا 

من دروس الميالد أيضا أن المولود جاء  " فى ملء الزمان 
( ولو ان الوعد بالخالص تم االعالن عنه  6:  6" ) غل 

قبل الميالد بآالف السنين ، اال ان لكل شيئ تحت السماء 
وقت ، وكل شيء يتم فى حينه الحسن ، حسب مشيئه الهه 
وارادته  ، ان مفهوم  " ملء الزمان "  يعلمنا فضيلة 
الصبر ، وننتظر مشيئة هللا وارادته ، وال نقلق  بل  ننتظر 
فى سالم وهدوء وراحة بال ، ننتظر الرب " من محرس 

 ( 392الصبح حتى الليل " ) مز 

فى ذكرى ميالدك  سيدى والهى يسوع .. طفل المذود ، 
نتأمل هدايا المجوس فتندهش عقولنا وتخفق قلوبنا .. 
أكشف عن عيوننا ياسيد .. والهب قلوبنا لنتعمق فى 
هداياهم والمعنى الدقيق والعميق فى تقديماتهم ، والسر 
الخفى لقبولك هداياهم صامتا راضيا .. ونحن ياسيدى نأتى 
اليك فارغين اليدين ليس لنا ما نقدمه لك سوى قلوبنا 
لتسكن فيها .. نأتى اليك لتمنحنا عطايك وخيراتك .. نأتى 
اليك لتعطينا ما نقدمه لك ... نعم ياسيدى " من يدك 
أعطيناك " ...  فى عيد الميالد المجيد نصلى لصاحب العيد 
أن نولد من جديد ويملء السالم والمحبة قلوب البشر فى كل 

 بقاع االرض ، 

 وكل عام وانتم بخير  
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 رسائل

 بقلم : نشأت منصور
 

 يا شيطان 
  يا شيطان أبعد عننا
  دا إحنا والد ربنا

  كلنا احترمنا بزيت الميرون
  ها تنحرق لو قربت مننا

  يا شيطان
  نهايتك معروفة

  هو الهاوية مسكنك 
  يا شيطان أبعد عننا

  ياللي لونك بلون قعر الطاسة
  زي الحرباية ومتقلب 

  قم وشوف وشك في المرايا
  انت جنحة واخوك جناية

  منذ البداية يا شيطان يا ملعون
  ما عندك اي أخالق

  وتمللي تتعرض للناس
  ها تنكسر شوكتك

  في النهاية
             

  رسالة من الريشة
  انا صديقتكم الريشة

  اود ان أعرفكم بنفسي
  كان لية صديقة حميمة
  تعرفوا اسمها ايه ؟

  الست محبرة
  ال تستغن عني في يوم

  الكبير منكم يعرفني او انا
  والصغير يجهلني

  انا من مصر القديمة
  وطول عمري لية قيمة
  لكن العيب علي المدنية

  عمري اللي قصفت 
  لما حطوا مكاني
  والجاف القلم االبنوس 

  ومن بعد ما كنا بندي
  للكلمة حقها

  صبحنا بنحمل همها
  ال علما عدنا بنسمع عنها

  وال ادباء
  نصيحة مني ارجعوا

  لعصر الريشة والمحبرة
  افضلكم
  أختكم الريشة  امضاء 

 

  منوعات
  تنول النعمة لو حقيقي عايز 

  قوم قوام ونشط الهمة
  وكون في اول الطابور

  لتنقفل عليك السكة
 وتلحق الدور

 مع يسوع وتتقابل 
 رب كل الحكمة

  باألمل عش بثالث وجبات مليئة 
حدولدك  مدن  تأمل في كل ما يددور 

 ولكن ال تتألم 
هدددددددنددددددداك عدددددددادم يدددددددفدددددددوق 

الكلمة الدتدي لديد   السيارات  عادم 
 في قاموس الرب يسوع  لها إعراب 
دومددددا مددددن ان لددددك  تددددذكددددر 

الحيداة ومدن اندك  يشاركونك  اخوة 
 علي الحجر " لست وحدك " اللي 

بددالددتددلددبددك  حددتددي االرض تصددب 
المعوي فتلدق بدكدل مدا فدي جدوفدهدا 

 ( خارجا ) البراكين 
تدمدلدلدي  لوال محبة الرب لك مكندش 
 يناديك و مهما كانت أراضيك 

قددم وتددمددعددن فددي الصددلدديددب سددوف 
 تحصل علي قوة

 
 لالطفال بقلمي قصة قصيرة 

 الفار الذكي  
كان هناك فارا اعتاد ان يدجدول فدي 
كل أرجاء المطبخ لعله مدبدتدغدا  مدن 
الطعام " مالذ وطاب " ولدكدنده فدي 
عصيب فوجئ بقط أمامه لم يقل فدي 

طعاما  سوف اصبح  نفسه ال محالة 
له بعد دقائق بل فكر وقدال وجددتدهدا 

هددذا  يدداتددري مددا ا فددعددل مددن اجددل 
 الموقف الصعب ؟

تدددقدددلدددي  كددداندددت ربدددة الدددمدددندددزل 
فذهب مستغال صغر حجمده  السمك 

في االلتفاف حول الطاسة فتبعه القط 
فسدوف يدحدصدل عدلدي  وهدو فدر  

وجبة سريعة دون عدنداء  وهدو فدي 
وكانت  سقط في الطاسة  اسعد حال 

 نهايته 
كدان ا كدي  الم اقل لكم من ان الفار 

من القط  فقد يعط هللا القوة إلضعدف 
خلقه  فال نقلق فيما يمر عدلديدندا مدن 

 حوادث
ومن كان هللا  الن النتيجة هي االهم 

 معه فمن عليه ! 

 التطويبات على اجلبل ) اجلزء الرابع( 

 (5:6"طوبي للجياع والعطاش الي البر" )مت 
 
 بقلم: عادل مغريوس ابراهيم 

 
بعون هللا وصلنا الي  التطويبه الرابعه من التطويبدات الدتدي ألدقداهدا 
السيد المسيح في عظته الخالد  علي الجبل. الرب يدهدب لدي الدقددر  
للتحدث عن هذ  التطويبه ونعيش بين سطورها وندتدحدسد  الداللدئ 
المنثورة في أعماقها لتشبع جوعنا  وعطشنا  منها وندعدرف حدقديدقده  

 ما يهدف له  الرب من بين سطورها 
 ( 5: 6)طوبي للجياع والعطاش الي البر( )مت 

دوا  يتكون االنسان من جسد ترابي ومن رو  ، الجسدد يدعديدش ويدندم 
علي الخبز والشحم والدسم ، اما الرو  )تحيا بكل كلمه تدخدرم مدن 

(  لذلك نجد الرو  تجوع الدي كدلدمده هللا وتدتدغدذ   ٤:٤فم هللا ()مت
عليها، ومن اجل  لك ندجدد الدرو  فدي ايدام الصديدامدات ال تشدعدر 
بالجوع النها تتغدذي بدااللدحدان والدقدراءات الدمدقددسده وبدالدطدقدوس 
الكنسيه وهي علي الدوام تكون في جوع وعطدش لداليدام الدمدقددسده 

 لترتوي  بما فيها من غذاء وشبع روحي .
الرو  تشتاق دائما الي البر وتريد ان تتغذي به وتآكل وتشرب مدنده 
وتنموا عليه، وهي تشدتداق الدي الدفدضديدلدة ولدكدل وسدائدط الدندعدمده 

 ( ١٠١: ١١١الروحيه، وفي هذا يقول لنا المرتل في المزمور )
 ) كلماتك حلو  في حلقي ، احلي من العسل والشهد في فمي ( 

وعن  لك يقول لنا الرب يسوع ) انا هو الماء الحي ، الذي كدل مدن 
 ( ١6:  5يشرب منه ال يعطش الي األبد () يو

ومن اجل  لك نجد الذي يعطش ويشرب من الينبوع الحي الذي هدو 
هللا ويشتاق اليه علي الدوام ويثبت فيه ويشعر بجمال الدعدشدر  مدعده 
والحديث اليه علي الدوام ،  وعن  لك يحدثنا ابينا دَاُودَ النبي ويقدول 

 ( ١:  5١) يا هللا انت الهي، إليك ابكر، وعطشا نفسي إليك (  ) مز 
وايضا من اقواله )كما يشتاق اإليل الي جداول الميا  ، هكذا تشدتداق 

 ( ١: ٤٤نفسي إليك يا هللا ، عطشت نفسي الي هللا الحي (  ) مز 
وعن االكل يقول لنا المرتل )باسمك ارفع يدي ، فتشبع ندفدسدي كدمدا 

 (  5١من شحم ودسم () مز 
اما الغذاء العظيم الذي يشبع الرو  هو جسد ودم حدبديدبدندا ومدلدكدندا 
يسوع المسيح تجوع الرو  له وتتغذ   منه دائما عمال بقول الدرب 

)انا الخبز الذي نزل من السماء ، ان اكل احد من هذا الدخدبدز يدحديدا 
الي األبد ، والخبز الذي انا أعطيه هو جسدي الذي ابدذلده مدن اجدل 
حيا  العالم ، من يأكل  جسدي ويشرب دمدي فدلده حديدا  أبدديده واندا 
أقيمه في اليوم األخير، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في واندا 

 ( 65, ١١: 5فيه( )يو
هذا السر له كرامه عظيمه ونحن علي الدوام في جوع وعطش اليده 
وأشتياق له فهو الذي يقدس قلوبنا وعدقدولدندا وأفدكدارندا وبده ندكدون 

 مؤهلين للتناول من هذا الجسد  المقدس والدم الكريم .
العطش الي البر هو عطش وشوق لمحبه هللا محبه نابعه من أعماقنا 
ومن كل حواسنا ، فهي ليست مجرد كلمدات ندرددهدا مدن شدفداهدندا.  
وبذلك نكون مستحقين ان نقف مع ابينا دَاُودَ ونقول معه )متدي أقدف 
واتراءي امام هللا ؟( ويكون شوقنا دائما الي مسدك دن هللا لدندقدول مدع 
نبينا  دَاُودَ )مساكنك محبوبه ايها الرب اله القوات ، نشتداق وتدذوب 

 ( ١: ٣١نفسي للدخول الي ديار الرب( )مز 
 ( ١١:١ونقًول ايضا )فرحت بالقائلين  لي الي بيت هللا نذهب ( )مز

وعندما  نذهب  الي بيت الرب ال يجب ان يكون  هابندا هدو مدجدرد 
تأدية واجب او مجرد  عادة تعودنا  على فدعدلدهدا بدل هدو ندابدع مدن 
اشتياق حقيقي ومحبه قلبية ونفسية وحنين داخلي لديدار الدرب ندابدع 

 من داخلنا بعطشنا وجوع نفوسنا  لديار الرب .
اما البر فهو اعظم عطية من هللا كما هو اعظم فضيلة ألن الدبدر فدي 
معنا  الحقيقي هو عالقه حب حقيقي وجوع وعطش الى هللا وديدار  
وهو بمثابة شجر  الحيا  التي نستظل تحتها ونحتمي بها من شدرور 
الشياطين فهو الكرمه  الحقيقيه وينبوع عذب تعطدش الديده ونسدعدي 
الي االتحاد به ويكون جوعنا  وعطشنا هذا هو جوع وعدطدش دائدم 
وكلما اكلنا منه وشربنا ال نشبع وال نروي منه بل يدكدون احدتديداجدندا 
اليه ليحمينا من شرور الخطية ويأخذنا في رحله نحو الكدمدال وهدذا 
يتطلب منا سعي دائم الن الكمال ال حدود له فهو سعي دائدم وشدوق 
مطلق ال حدود له وهو باب مدفدتدو  دائدم ودعدو  مدوجده لدلدجدمديدع 

 ( ١١)  وقوا ما أطيب الرب ()مز 
وهذا الجوع والعطش يتولد  عنه جدوع وعدطدش الدي الصدال  فدا ا 
تأملنا حيا  آباؤنا القديسين سوف نجد أمثلتها واضحه في كيفيه كانوا 

 يعيشون 
فمن اجل خلوتهم مع هللا ، كانوا يهربون الي الصحاري والدكدهدوف 
بغرض ان يختلوا باهلل ويعيشون معه في وحد  تامة بغرض التدمدتدع 
بحيا  العشر  مع هللا . ومن اجل ان يزداد عطشدهدم الديده والدتدحددث 

 معه ،هذا هو بر المسيح 
والحيا  المسيحيه مليئة بأمثال هؤالء العظماء الذين عاشوا حيداتدهدم  

في  بر تام ، وسير هؤالء العظماء تمأل الكتب وأمثله هدؤالء كدثديدر 
 --ومن الصعب التعرض لهم جميعا وعلي سبيل المثال نذكر منهم :

 القدي  ارسانيوس 
كان القدي   ارسانيوس صامتا علي الدوام ولم تنقطع صلته بداهلل ، 
كان يقضي ليله واقف يصلي من غروب الشمد  وحدتدي شدروقدهدا 
كان له شوق وعطش هلل علي الدوام وكان يتمتع بحالوة العشرة مدع 

 هللا فيطول في وحدته وخلوته  وحديثه مع هللا .
 القدي  مكاريوس األسكندري 

هذا القدي  دخل في تدريب )صلب العقل ( لقد امتنع عن اي أفدكدار 
اخري غير هللا ، حيث كان يجد لدذة روحديدة فدي اسدم هللا الدقددوس 
فيردد   في حب ولي  مجرد طدقد  وكدان لده حدب وعدطدش الدي 

 ترديد هذا االسم ليروي قلبه وكل عواطفه .
وكان عطش القديسين هذا تتولد عنه  الدموع ومدن اجدل  لدك ندجدد 
الكثيرين منا يبكون في صلواتهم وهو بكاء حب وفر  وشوق وهدذ  
الدموع تتحدث عن جوع وعطش العواطدف الدي هللا وهدي تدعدتدبدر 
اقوي لغة وأقوي من األلفاظ.  ومن اجدل  لدك ندجدد االنسدان الدذي 
يصلي عن شوق ودموع،غير الذي يصلي بغرض تدقدضديدة واجدب 
وايضا األنسان الذي يصدوم عدن حدب وشدوق غديدر الدذي يصدوم 

 بغرض تقضية واجب .
فمن اجل  لك قيل ) طدوبدي لدلدجديداع والدعدطداش الدي الدبدر ألندهدم 
يشبعون( فهم يشبعون من الحب اآللهي ومن المتعة الروحيه ، فهدي 
عشرة مع هللا يكشف لهم من خاللها   اته ويفتح لهم قلبده فديدزدادون 

 جوع وعطش له  حيث ال شبع من العشرة مع هللا .
في ختام حديثي هذا نطلب من هللا الدقددوس ان يدجدعدل عدطدشدندا و 
اشتياقنا اليه هو الطريق الذي يوصلنا   الدي الدمدزيدد مدن الدعدطدش 

 والجوع الي البر الدائم .. 
 

 والي هللا المجد الدائم االن وفي  كل  اوان والي دهر الدهور امين 
 

 ---المراجع:
 الكتاب المقدس  ١
  العظة على الجبل : قداسه البابا شنود  الثالث . -٤

 بنت مولد و ميالد 

 لماذا تريد تؤذينى
 فأنت لك دينك و أنا لى دينى
 فهل أنت بسيف ترهبنى ؟
 و هل بسهم  تؤذينى ؟
 لماذا تسبنى بكفًر؟

 لماذا تريُد تسحقنى و تمحونى
 عندما ... أضىء شموعى و قناديلى ؟

 وبأسم هللا تقتُلنى
 وباألرهاِب تقصينى
 وبالنار تكوينى

 فكيف يطيُب لك ان تأكل الحلوى
 و  شهداء تصرخ فى أنين  

 كنا نريد ان نفرح بميالًد و مولدً 
 نحاول تناسى  مذابح الكشحِ و كنيسة القديسينِ 

 و تعرية جدتى و قتل ميرى 
 لماذا تفجركنائسى وتقتلنى؟؟
 و تقول انك تريد تهدينى ؟؟
 انت اتيت برمح لتقتلنى

 ونسيَت ان  قوة الهى تحمينى
 ولن يرهبنى سيًف أو تفجير  
 وسوف أموت على دينى

 كنا نريد ان نفرح بميالًد و مولدً 
 ولكنك دائما تؤذينى

 
 
  

 كلمات ميشيل جرجس
21 /21 /1122 

 خسارة يا مصر

 د. وليم بقطر
  

لم أفاجأ بالحادث الكبير والهجوم الدهدمدجدى بدالدكدنديدسدة 
المرقسية بالعباسية. والسبب هدو اندي كدندت أتدوقدع مدا 
حدث، بل اكثر همجية مما حدث. ألني اري بدوضدو  
 انحطاط الفكر في مصر ....... وجميع الدول المحيطة.

 خسار  يا مصر ....... انحطاط فكر ابنائك. 
خسددار  يددا مصددر .......ضددمددور مددظدداهددر حضددارتددك 

 وسيادة الغباء.
خسار  يا مصر ....... عدم إحساس شدعدبدك بدالدجدرا  
الددتددي مددزقددت جسدددك ، رغددم ارتددفدداع عدددد ضددحددايددا 

 االنفجارات.
خسار  يا مصر ....... عدم إحساس شدعدبدك بدالدجدرا  
 التي مزقت جسدك ، رغم ضحايا طرقك ومستشفياتك.
خسار  يا مصر ....... ندرة الدغدذاء السدتدمدرار مدعددل 

 زيادة السكان وتحول اراضي زراعية للسكن.
خسار  يا مصر ....... اهتمام شعبك بعيدا عن مشاكلدك 
 بسبب ضمور عقلك الذ  وجهك بعيدا عن مصالحك.

خسار  يا مصر ....... سيطرت الحضارة البدويه علدي 
عقول ابنائك المسلمين واصبدحدوا وهدابديديدن بددرجدات 

 متباينة.
خسار  يا مصر ....... تحول ابنائك األقباط من اإلبداع 
الى ردود فدعدل لدلدتدخدلدف لددرجدة اسدتدحدداث قدندوات 

 لمهاجمة االسالم.
خسار  يا مصر ....... فقددت الدقددرة عدلدي تشدخديد  

 السبب وتبني عالم مرضك.
خسار  يا مصر .......عندمدا  بدحدت حضدارتدك عدلدي 
ايدي صغار الضباط وأصبحدت مصددر لدلددمدار لدمدن 

 ساروا في ركاب الدكتاتورية.
خسار  يا مصر ....... تحولت من منارة للجديدران الدي 

 مصدر النتشار الدكتاتورية تحت اسم االشتراكية. 
خسار  يا مصر ....... استنزاف ثدرواتدك فدي حدروب 
ضد قرار األمم المتحدة بتقسيم فلدسدطديدن لدعددم امدكدان 

 تعايش المسلمين واليهود.
خسار  يا مصر ....... انحياز بعض الفلسطيدنديديدن مدع 

 من جل اهتمامهم دمارك.  
خسار  يدا مصدر ....... ال يدوجدد مدن يدوجده ابدندائدك 
المسلمين الي ان الصدحدو  الدديدنديدة هدي فدي الدغدالدب 

 صحوة بدوية.
 خسار  يا مصر ........... الي متى!!



 ش  3311 كيهك  92   اخبار االقـباط

 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

St. Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 (3371وصوت من السموات قائآل هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت" )مت"

 

 تهنئه العيد

، بان تبعث احر مؤسسه سانت مارك النوبيه الخيريه تود ،الظهور االلهىعيد و عيد الميالد المجيدبمناسيه 
 -التهانى واجمل االمنيات الى جميع ابناء الشعب القبطى وعلى رأسهم:

 بابا االسكندريه وبطريرك الكرازة الرقسيهقداسه البابا تواضروس الثانى 
 -وشريكه فى الخدمه الرسوليه:

 نيافه اسقفنا المحبوب اآلنبا دانيال مالك كنيسه سيدنى وتوابعها
 

 ضارعين للرب المجد بان يعيده على الجميع بالسالم والخير لسنين عديده وازمنه مديده.
 -و نرغب ايضآ بان نفيدكم علمآ باسماء المتطوعين بمؤسستكم المؤقره والذين بحوزتهم دفاتر االعفاء الضريبى:

 الهاتف المنقول     الكنيسه    االسم
 ٩٥٦٦٥٤٢٢٤٠  االنبا انطونيوس و االنبا بوال  رومانى سامى فاخورى

 ٩٥٩٢٩٥٠٦٢٥  المالك ميخائيل و االنبا بيشوى  يوسف بطرس يوسف
   ٩٥٩٢٤٥٦٤٤٥   مارجرجس واالمير تادرس   منى جرجس
   ٩٥٢٢٥٥٤٢٢٠  االباء الرسل والشهيد ابانوب   سلوى غالى

 ٩٥٦٢٤٠٢٢٥٥   العذراء و ابو سيفين   ماجده ميخائيل
 ٩٥٦٢٠٤٥٤٦٤    كنائس برزبن   جرجس فليب

  ٩٥٦٦٢٥٥٥٥٤    كنائس ملبورن   نبيل وديع بساده
 

 -والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات. ورقم حساب البنك كاالتى:

    Financial Institution: St. George Bank 
                Swift Code:        SGBLAU2S  
    BSB: -    112-879   
     A’cc:-   493911231 

 
 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

ع القديسين جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 
 وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

  (3373"من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )ام 

 
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 

Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile Girgis 
(Director and Secretary & Treasurer) 
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 حصاد السننت وعتبة العام اجلديد

 بقلم سمير ساوس عطاهلل 
 

بين الذكريات والرغبات تقف النفس في  بي ا الي ياج الي ي يي  
وقفة التأمل، وطالما مرت تيليا اايياج  ون ان يي يتير  بي يا 
الناس إا قلة من البشر ينتف ون من كل فيرةية ويغيتي يليون 

 كل وقت لبنيان أنفغ م وبنيان اآلخرين.  
ولق   رج المؤمنون بالذات عل  ان يم نوا النظر حت  تيبييين 
مواطئ أق ام م، ييرسيم اليرول اليقي س لي يم أني افيا  نيبيييلية 

 ويمنح م البلوغ الي ا بأفضل وسيلة. 
لذلا فلنيتيحي   سيوييا  في  رأس الي ياج عين حغيا  ا رقياج 

 وحغا  اآلياج وحغا  ا عواج وحغا  الختاج.... ... 
فق  مض  عاج وأقبل عاج ج يي  وإنيطيوت مين حييياتينيا سينية 
كاملة تقربنا ال  ااب ية فلن لس ونحياسيأ أنيفيغينيا عين ميا 
أقترفناه من ذنو  ف  عامنا المنصرج. نحاسأ أنيفيغينيا عين 
الخير الذي ق منا لآلخرين بصفتنا جميي يا  أعضياا في  جغي  
الغي  المغيح إذا تألم عضو نتالم جميع ااعضاا. نف ر فييميا 
تحولنا اليه شرا  كان أج خيرا . عمال  أو قوا  أو ف را  ثيم نيفي ير 
فيما نو أج ي . كيف نغتطيع أن نيتيحيول الي  اافضيل إلي  
الحياة ا كمل . ولا ف  الغاا غييره  مين نيو قياييم بيييني يم 

 تمغا بميا عيني ئ ليئيال  41:  41كو 4فلينظر لئال يغقط.  
حغيا  اايياج بييين الغيقيوط  41:  3يأخذ أح  أكليليا  ر  

 والقياج ق  يترئ انطباعا  عميقا  ي فع بنفوسنا ال  ااماج ... 
ثالثه مئة وخمغة وستون يوما  إنقضت ف  عامنا، واليحي يييم 
من يحاسأ نفغه كيل ييوج حيتي  ييتيبييين بيواعي  اليخيغيارة 
فيت نب ا ومقومات الربح فيغتيييي  ميني يا . تيري مياذا كيان 
تصرفنا وم امالتنا؟ نل أسأنا إل  أح ؟ نيل جيرحينيا أنغيان؟ 

 نل أعثرنا نفغا  أج ضي نا أحغانا ؟؟ 
يا أربا  ااسر ياجماعة المؤمنين نل احظتم ق سيية الغير؟ 

سر اليي ة الذي يربط اليوجين برباط ق س  ويوح  بالحيياة 
ااق س . بالنغبة لألسرة ما نو حغا  ااعواج ؟ أنو خصياج 
أج سالج؟  إنفصاج أج أنغ اج ؟؟  ا سرة نواة اليمي يتيميع فيان 
ت  مت ا سرة ت  ج . وأن بنيت عل  الروحلنية نما الم تميع 

 وتق ج... 
وف  ب اية ال اج فلنحاسأ أنفغنا نل نيئنيا  وا نيا وبينياتينيا 
جوا  مشب ا  بالص ق في  اليقيول وا خيال  في  الي يميل، أن 
الشيي ييوي الييتيي  ييي ييابيي يي ييا اليي ييثييرون ميين ضيي ييف ااخييالق 
الفر يةأوض ف الروابط ال ايليةإنما مص رنا كل ا راجع إلي  
ض ف الروحانية ف  اليوج أو اليوجة أو كلي ما مي يا . في يييا 
بنا ن   الميييانييية لي ياج جي يي  في  روحيانييية تيتيفي  وحييياة 

 الت  ي .....
: 41وف  ختاج ال اج يأت  الن اا  إعط حغا  وكاليتيا  ليو 

1 ... 
  

نل ف رنا ينابيع الخير ب ضنيا ليبي يل؟ نيل عيميقينيا روابيط 
المحبة بيننا؟نل إز ا  رةي ناف  ا ة قاا أج أز ا رةييي نيا 
من ااع اا؟ فف  نذه ااياج ن  ذكري مراج ة، نراجع فييي يا 
حغابنا. ف لنا سوف ن ط  حغابا  ف  يوج اليحيغيا  عين كيل 

 شئ نصن ه بأنفغنا ف  عالمنا نذا .. ... 
وعل  عتبة عاج ج ي  لنقف ويشرق أمامنا أمل ج ي ، فق  

تركنا الر  ل   نحيا عاما أخر وأعطانا فرةة ج ي ة. إن كل 
ش رة اتصنع ثمرا  تقطع وتلق  ف  النار! أن هللا يطالبنا ان 

ن ون مثمرين. فما نو الثمر الذي ق مناه؟ وما نو ال مل 
الذي أ يناه؟ وبأي قلأ بحأ؟ وبأي إرا ة ن مل ؟ أن أي 

عمل ن مله ينب   أن نم   هللا فيه حت  يري الناس أعمالنا 
الصالحة فيم  وا أبونا الغماوي .وعل  عتبة ال اج ال  ي  
نركع للر  خاش ين، مصلين ، ان يشرق ف  قلوبنا أمل 
ج ي . أن ي ون كل شئ عن نا ج ي  وأن ي ون لنا ال يج 

ااطي  أن ا ننحرف عن الح  وانخضع للباطل وأن نتمتع 

بصراحى القول ونيانة ال مل 
وااقرار بالتوبة والحياة مع هللا. 

ونصل   ايما  ان الصالة ن  
الشريط الذنب  الذي يربط 

المخلوق بالخال . ون  مصبال 
الحياة الذي يضئ الطري  نحو 
الغماا.  ون  توسيع القلأ 
لحمل كافة الناس بالحأ. 

والصالة كالشم ة تضئ قلأ 
ا نغان ف  ظلماته، ون  تفرغ 

ال قل من جميع أمور ال نيا ونظر 
 ال قل بأشتياق إل  الرجاا الم  . 
فلنغتقبل ال اج ال  ي  بأن نقطع 

ال    مع هللا أن نحيا حياة اايمان الثابت الصام  متمثلين 
بأبطال ا يمان والش  اا الق يغين، بركات م المق سة م نا 

 جمي ا  .
رب  إمنحنا بركتا حت  نتأمل حغا  اارقاج وا فع بنا ال  
ااماج . رب  إعطنا أن نتقن حغا  ااعواج لتتمتع اسرنا 
بالتوبة برول ال    ال  ي  ولنبن  أوا نا وبناتنا البنيان 

 ال  ي . 
رب  أشرق بنور ال اما عل  خ اما ليقفوا بأمانة ق اما. 
ليرسموا الطري  ال  الب ي ين وليرف وا م نويات القريبين 

وليحيوا ف  ق اسة الح  كما يلي  بالمؤمنين. عاج ق  أنقض  
كذلا تنقض  الغنون، عاج ج ي  أقبل باركه أي ا الحنون 
واج ل لنا حياة مغرة وب  ة واحفظ حياة من يرعون. 

ق اسة البابا الم ظم اانبا تواضروس الثان  وشري ه ف  
الخ مة الرسولية مالئ أبروشيتنا الغانر عنا نيافة الحبر 
ال ليل اانبا  انييل وكل ااباا ااجالا الذين يغ رون عل  

 خ مة كنايغنا ...
 .. وكل عاج وانتم بخير 

 فرشوط يف الزمن البعيد!!!!  وكالبها العظام

 بقلم سلوى بطرس
 

وإذا ماذا تظن في هذة المرأة العجفاء؟! أفي داخل بطنها ولد ام بنت  
 ؟ اجاب االخر وهو ينظر الي المراه قائال لس  ادري!!!!! 

قال االول بسرعة ما رأيك ؟! لو فتح  بطنتهتا هتذه بتهتذا الت تنتجتر 
مشيرا الي خنجر بيدة ثم اكمل القول سوف يكون أفضل !!! ونتتككتد 
اذ كانا ولدآ او بنتك... اجاب االخر في ملل قائال ال عليك متن ذلتك .. 
أتظن اننا جئنا هنا من اجل هذا االكتشاف الرائع أيها التعترتقتري؟؟!! 
ان  تعلم لماذا جئنا وتعلم ايضا ماذا يفعل الرئيس االن.... وهو يريد 
ان ننجز كل شيء قرل بزوغ الفجر؟! ولكن أيتن ذهتا الترجتل ذوا 
العمامه والسيقان الطويلة ال أظن انه خرج من الدار ما زال  الروابه 
الكريرة في حراسة عرد العال وباقي الزمالء اما الرئيس فتهتوا يتريتد 
ان يتلكك بعض الوق  حتي يضمن ذهاب هؤالء الصياغ والتجار الي 
ال مارة مع العلم انه يقصد فقط فتي هتذا التمتستاء ذلتك الترجتل ذوا 
العمامه والسيقان الطويلة فهو اغني وأكثر ثراء من صتيتاغ التدهتا 
اتعلَّم ماذا قال الرئيس عنه؟ قال ان لديه في الوكالة سرتائتك ذهتا و 
جنيهات إنجليزي ذها كثيره وقال ان هذه السرائك تكتي لة من بتالد 
اإلنجليز في صناديق من ال شا !!!! ان هذة ال واجة هو ما جتعتل 
الرئيس يهرط من الجرل اليوم فهوا مقصده الوحيد اليوم في فرشوط.. 
ولكن ... ولكن .. أين ذها ذوا العمامه والسيقان الطويلة؟؟؟ ونتظتر 
فيما حتولتة ثتانتيتا وقتد بتداء الشتك يستاوره فتي وجتود الترجتل ذو 
العمامه..!!! وخاضآ ان جميع من في هذا القصر او المنزل التكترتيتر 
الذي يشره حقيقيا قصور األتراك القديمة قتد اختتتفتوا جتمتيتعتا حتتتي 
العريد وأل دم والنساء والصغار ولم يعد يوجد او يالحظ اي حتركته 
ولكن في ذلك الوق  بالتحديدً كان  امرأه تسرع ال طي التي اعتلتي 
هذا التقتصتر التكترتيتر وبتيتديتهتا االثتنتيتن بتعتض االكتيتا  التمتلتيتئتة 
بالذها!!!!! ولم يكن كثيرا في القصر الذها كتمتا هتو التحتال فتي 
الوكالة؟؟!! أسفل الشلتة التي يجلس عليها ال واجه عذب او المقد  
كما كانوا ينادونه او الرجل ذوا العمامه والسيقان الطويلة والتجترتهتة 
العريضه وعلي االرض توجد شره خزانة ارضيه بهتا كتل متدختول 
ً كتل التمتعتامتالت  هذه الوكالة ؟!! والمصرغه ومشغل النسيج وايضتا
الماديه وجميع انواع الذها سرائك وخالفة تتحت  الشتلتتتة؟؟!! وأمتا 
القصر والذي كانا دائما يموج بال دم والعريد فتلتم يتكتن متن الستهتل 
ترك كميات كثيره به من الذها ؟ و رغم ان ال احد يستطيع دختول 
القصر او ال روج منه اال عرر الروابه الكريرة ولكن هؤالء المطاريد 
من سكان الجرال قاموا باحتاللها وكان يعمل لهؤالء التمتطتاريتد فتي 
فرشوط الف حساب!!!! و فرشوط هذه ليتست  قتريته صتغتيتره وال 
مدينة كريره ولكنها كان  مدينه صغيره جميله في أقاصي الصتعتيتد. 
جمال النيل وسحره يزينها بتفترعته التمتتتراقتو فتي عتذوبته ودالل 
وال ضرة المتناهية تزيد هذه المدينة الصغيترة جتمتال عتلتي جتمتال 
وروعه يصعا وصفها او تت تيتلتهتا!!!! و هتي تتقتع بتجتانتا نتجتع 

 حمادي! مدينه السكر 
وكان سكان فرشوط اما من أثرياء مصر او من فقرائها وعريدها؟؟؟ 
ولقد استوطن بها كثير من األتراك والشوام واالنطاكيين وكتانتا لتهتا 
شكنآ كريرأ جدا في تجاره الذها وخاصا في ذلك الزمن الترتعتيتد امتا 
تمركز األنطاكيين األساسي واكرر تجمع لهم كانا في أستيتوط حتيت  
احتل معظمهم مراكز عليا خاصا في القضاء والطا ومنهم من تلقي 

علومه في فرنسا او أمريكا،،، ولما كان  مصر بعد عصر النهتضته 
في عهد محمد علي راح  تح  ثقل الديون الكثيره في عهد عترتا  

تم فشل التثتوره  ٩٧٨١االول وايضاً سعيد باشا وإسماعيل حتي عام 
العرابيه في عهد توفيق باشا بسرا االنقسام في صفوف االمه نفسهتا 
بين معسكر العرابيين من ناحيه ومعسكر ال ديو توفيتق متن نتاحتيته 
اخري وايضاً العناصر التركيه الشركيين متن التجتانتا االختر وقتد 
ً متن تتفتتتيت  التوحتدة  استفاد اإلنكليز من هذه التمتتتنتاقضتات وايضتا
الوطنية زاد هذا كله سؤاء بعد معركته التل الكريرة والهزيمه الكريرة 

 التي منينا بها
وتواطؤ إدارة شركه قناة السويس مع الجيش االنتجتلتيتزي وتستهتيتل 
دخوله وقد انهزم الجيش المتصتري ودختل اإلنتجتلتيتز التقتاهترة فتي 

وتم  بعد ذلك محاكمه عترابتي ونتفتيته التي جتزيتره  ٩٨/١/٩٧٧١
سيالن ولقد اهتم اإلنجليز بعد ذلك فتقتط بتالتزراعته فتي مصتر ومتا 
عاداها ال؟؟؟!!!! ولقد كانا كثيرا من احوال مصر والتمتصتريتيتن ال 
ينعموا علي اإلطالق باالستقرار او األمن خاصا بعتد ثتوره عترابتي 
وانقسام األمه وايضاً خيره األمل التي اصاب  الشعا... ومتنتيتا بتهتا 
العامه ونتيجه هذا كله كان  توجد وفي أنحاء متعددة من مصر بتالد 
وقري ومدن ال تنعم بالحماية او االستقرار وسد العوز عتنتد التعتامته 
ناهيك عن عدم توافر األمن او من يقومون بهذا العمل و لم يكن بعتد 
ذلك من الغريا بل من المؤكد ان تتواجد بؤر ومتراكتز لتلتتتكتتتالت 
والعصابات والمطاريد الذين يسكنوا الجرال ويهترتطتون التي التقتري 

 والمدن من ان الي أخر كلما كانا ذلك ضروري وممكنا؟؟!!
وهكذا تم احتالل قصر ال واجه عذب او القصر الكرتيتر التذي كتانتا 
يموج بالحركة والحياه قرل احتالل هؤالء المطاريد والذين حتطتمتوا 
الروابه الحديد الكريرة بالرلط للدخول قتل ما أمكن قتله متن التحترا  
والعريد؟ اما أهل القصر أنفسهم فقد اختتتفتوا فتي األروقتة والتمتنتادر 
والرعا يكاد يقتلهم من صفيرهم الي كريرهم؟! كما ان ابنة صاحتا 
القصر كان من الممكن ان يفتح بطنها الحد الوحوش اآلدمتيتة لتيتري 

 فقط ان كان في بطنها ولد ام بن ؟! 
ولكنها فرت هاربا واخترئ  هتي حتظتيترة األغتنتام والترعتا يتكتاد 
يقتلها؟! ومن حين الي حين كانا هؤالء الذين احتلوا القصر يتلتفتتتون 
حولهم متشككين ومضطربين من حدوث اي متفتاجتات لتيتست  فتي 
الحسران. قال االول والذي يردو ككنه المسؤل عن القصر من الداخل 
موجه كالمه الي زميله هل لك ان تصم  وتدعوا نتنتصت  التي متا 
يدور في هذا المكان لحين وصول الترئتس لتنتا!! ونتري متا ستوف 
يحدث بعد ذلك او يكون ؟؟؟ واآلن سر ورائتي لتنتري هتذه التغترفتة 
المظلمه!!! افتح الراب بقدمك أيها العرقري دون ان تتتترك بتنتدقتيتتتك 
اجل كذلك ما هذا ؟ ماذا تح  هذه األغطية ؟؟!! هل هتذا ثتعترتان ام 
ماذا؟؟؟ هل لك ان ترفع هذه األغطية !! آه هذا ابن الت تواجته يتا لته 
من جران انه يتلوي و يرتعش مثل الثعران من ال وف واألخريين يتا 
لهم من أشقياء !!! انهم بالطرع اشقائه ولتكتنتهتم يضتحتكتون وكتانتهتم 
يتلهون بتسليه؟ آه ولكن اريد ان اعلم شيئا واحدا .... أين الرجل؟ ذو 

 السيقان الطويلة والعمامه؟؟؟
ذها ؟ لقد أكد لي الرئس انه متواجد في القصر اجاب االختر لتمتاذا 
ال تذها بنفسك الي الروابه الكترتيترة وتستال رجتالتك عتن ذلتك متن 
يدري قد يكون غادر المكان كله!!!! اجاب االول وهل أتتركتك انت  
هنا أيها العرقري؟ بل اذها ان  وإيتاك ان تتتتلتهتي بتاي امتراه فتي 
طريقك ألنني اسمع لهم أصوات بعيده واشتم رائحه نساء هنتا ايضتا 
فلمع  عينا العرقري كما يسميه االخر اما هذا االخر كتانتا متتتواتترا 

وممسك علي بندقيته بيديه االثنين وفتي 
عتتيتتنتته وحتتركتتاتتته كتتثتتيتتر متتن التتقتتلتتق 
والتتعتتصتترتتيتتة وعتتدم اطتتمتتئتتنتتان وعتتاد 
العرقري بتعتد دقتائتق وهتو يتلتهت  متن 
الرعا وال توف وقتال االختر متاذا ؟ 
ماذا؟ قالوا لك يا محمود رجال الروابه؟ 
اجاب محمود لقد خرج ال واجه عتذب 
من القصر وال ادري ماذا سوف نتفتعتل 
االن؟؟ وماذا سنقول للرئيس يتا حتنتفتي 
؟؟!! وصرخ حنفي عتنتد ستمتاعته هتذا 
ال رر قائال هذه مصيره المصائا ولكن 

كيف حدث ذلك!! والرجال يحرسون الروابه فاجاب متحتمتود قتائتال  
قالوا لقد كانا يقفز فوق أسطح المنازل؟ من منتزال التي متنتزال متثتل 

 الرهلوان؟! 
فسيقانه طويله كما تعلم !!! بعد تسلقه اوال جدران القصر بعيدا عتن 

 الروابه وحراسها؟! الذين تمركزوا فقط بجانا الروابه؟؟!!
وهكذا كان عذب ال واجه ينتقل في سرعه جنونية ومت تاطتره غتيتر 
مامؤنه العواقا واضعا أطراف قفطانه الطويل بين اسنانه قافرا من 
منزال الي آخراً لم يكن ال واجه عذب ي شي شيئ وال يتهتاب شتيتئتا 
ولم يعرف ال وف طريقا اليه أبدا جرئ سريع الرديهه صارما ترتدوا 
عليه عالمات الشدو والذكاء وايضاً في عينيه وداعه ودفئ متنتقتطتع 
النظير!! جرهته العريضه وتقطيا جرنته يجعلوا الناظتر التيته يتظتن 
الظنون عندما يعلو صوته لكن سرعان ما يشع دفئ عيونه مت تتترقتا 

 حواجز!!! وأسوار !!؟ فيعود االطمئنان الي من حوله؟!!
عندما انته  رحلة قفز األسطح العاليه ووضتع عتذب اقتدامتة فتوق 
ارض الشتتارع أختتذ يتتجتتري بتتدون تتتوقتتف وكتتكنتته احتتد التت تتيتتول 
الجامحة!!! ولكنه يعلم طريقه ومقصده جيدا اما جلرابته او قتفتطتانته 
كانا ما يزال بين اسنانه؟! عندما وصل اخيراً الي مرني صتغتيتر فتي 
احد األركان ال يميزه شئ سوي الفته صغيره هزيتلته كتتتا عتلتيتهتا 
نقطه شرطه فرشوط!! وكانا يقف امام الراب عستكتري تترتدو عتلتيته 
عالمات اإلعياء والرالهة؟! ايضا وعندما اقتترب عتذب متن الترتاب 
أمسك العسكري الواقف وقرل ما ان يتمكن هذا األخير فهم متا يتدور 

 ؟ 
كانا قد رفعهفي الفضاء وككنه دميه من الت تشتا وألتقتي بته ؟! متن 
خلف ظهره ولم يحاول ان ينظر خلفه ليري مصير هتذا التعتستكتري 
بعد ان سقط علي االرض بغير حراك وهتو يتئتن ويتتتوجتع ويتتتلتوه 
بالفاظ كثيره متالحقة غير مفهومه. واندفع عذب الي الداختل وكتكنته 
يعلم طريقه جيدا وبدون مقدمات ايضا دفع باب أمامته بتقتدمته كتتتا 
الفته علي هذا الراب تقول مكمتور التمتركتز وفتي ثتوان كتانتا داختل 
الغرفة وقرل ما يتمكن المكمور من عمل شيء الن التمتفتاجتاة كتانت  
قويه وخاصا ان اول شيء فعله ال واجه عذب جتذب التمتكمتور متن 
بدلته العسكرية وهو يصرخ بكعالي صوته قائال انت  تتجتلتس عتلتي 
هذا الكرسي هنا وعائلتي تقتل هناك ثم جذب عتذب التكترستي التذي 
كان يجلس عليه المكمور وبيد واحده فقط فسقطا علي االرض ونظر 
الرجالن بعضهم لرعض طويال فتي صتمت  وعتجتز وختيتره ايضتا 

 وقطع هذا الصم  المكمور 
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 للمتنيح الشماس دياكون
 الدكتور فارس فرج يوسف 

 
 بكل خشوع الرادة الرب يسوع المسيح الذى شاء واسترد وديعته الغالية،وبقلوب تمألها تعزيات الروح القدس مؤمنة أنه 

 "مع المسيح ذاك أفضل جدا" 
وعلى رجاء القيامة ووعد السيد المسيح تتقدم األسرة بالشكر لكل من تفضل بالعزاء ويدعون األهل واألصدقاء لحضور القداس األلهههى لهرو هه 

 " عيدالختان". 9133 –3-31الطاهرة بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقس الرسول بأرنكليف صباح يوم السبت 
 

زوج مدام سهير يوسف ووالد تاسونى كرستينا مرجان زوجة أبونا أنثونى مرجان كاهن كنيسة مارجرجس و األمير تادرس بليفربول و أوألدهم 
 أخهوهنا و بنيامين ووالد مارى نعمة هللا زوجة األستاذ أندى نعمة هللا و اوألدهم لوكاس و سيبستيان و شقيق األستاذ فايهز و زوجهتهه لهيهلهى و 

السيدة فريال زوجة األستاذ سامى )بملبورن( و األستاذ فكرى و زوجته أمال بأمريكا و السيدة فهايهزة و زوجههها وجهيهه والسهيهدة فهكهريهة  هرم 
المر وم رؤوف و الدكتورة فوقية  رم الدكتور خلف ناشد و السيدة فردوس  رم المر وم عادل جرجس و السيدة فوزية  رم األسهتهاذ لهويهس 

 )بالقاهرة( ونسيب عائلة األستاذ مرجان مرجان و األستاذ ألبير نعمة هللا.
 

ح ما أ لى ذكراك، وما أجمل فضائلك وأكثرها، فقد كانت  ياتك طريقا أقتدى به أبناء لك وكانت فضائلك منارا لكثيرين وفى ذكهرهها عهزاء و فهر
فصار تذكارك عيدا تجتمع فيه القلوب المحبة. ومررت علينا مرور القديسين  خفيفا سريعا، فكان مرورك نسمة رطبهت  هيهاتهنها زمهنها قهلهيهال، و 

لفتهه ا خأصبحت ظال نلجأ اليه كلما أنهكتنا التجارب، و شعرنا فجأة بعمق خسارتنا بر يلك و ما كنت تمثله فى  ياتنا من النبل األنسانى وبمدى م
مها وراءك من فراغ سحيق. ولكنك ر لت من الحياة فى صمت القديسين األطهاربعد أن اعطيت الكثير و الكثير ولم تأخذ منها اال أقل الهقهلهيهل كهأنه

 خلقت لتعيش لألخرين بكل شكر و صبرلتؤكد لنا سمو الحياة بالمثل العليا التى كنت تتحلى بها من النقاء، والبراءة، و الحق، و الخير.
 

و  بهههايا أغلى جوهرة ثمينة فقدناها و للمسيح  أودعناها، كنت مالكا بيننا و شمعة تضىء ألجلنا و لألخرين الى أن تركت األرض بأالمها و أتعها
 ربحت السماء بأمجادها فأنعم بالفرح السماوى.

  
 نيا ا و سالما لرو ك الطاهرة مسبحا فى مجمع القديسين و أللهنا المجد الدائم الى األبد أمين. 

 الشماس مرجان لبيب
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 ذكري الصديق تدوم الي األبد
 التذكار السنوى االول لألب الحبيب الغالي

                    

 جرجس نسيم
 

تقيم األسره 
القداس االلهي 
 لروحه الطاهره

 ٩٢يوم األحد 
 ٩١6٢يناير 

بكنيسه االنبا 
 إبرام

 ماكواري فيلد.

 حينئذ يضئ األبرار كالشمس في ملكوت أبيهم
  ٣١: ٣١مت      

 ذكرى الميالد السمائى االول للزوجة الصالحة واالم الحبيبة والجدة الحنونة

 

 المقدسة  /  جماالت رزق طياب

 زوجة األستاذ/ عادل لبيب توما مدير عام ادارة الشئون القانونية سابقا بوزارة التربية والتعليم باالسكندرية.

  المحاسب / مايكل توما وزوجته الدكتورة/ باترشيا قزمان  ووالدة كال من 

 . والصيدالنية / ميرال بانوب زوجة المهندس / ماجد بانوب

  وجدة كال من مارينا بانوب ومينا بانوب وماثيو توما وليليان توما

وستذكر االسرة روحها المقدسة على رجاء القيامة مع االبرار ومجمع القديسين في القداس اإللهي الساعة الثامنة والنصف يوم األحد 

 بكاتدرئية السيدة العذراء والشهيد العظيم مارمينا العجايبي ببكسلي. 71٣2يناير ٣1الموافق 

 فرشوط يف الزمن البعيد!!!!  وكالبها العظام

 بقلم سلوى بطرس
 61بقية المقال من صفحة 

ء الشاوارع وال الاباياو  وال   تضااعندما قال هل تظن يا خواجة عذب ان هيئه هزيله تابعه للبلديه وكانت االضائه مصابيح تضاء بالكيروسين او بالشموع ولكن هذا المساء لم 
ميع شوارع فرشوط التي تعار  ي جحتي األكواخ ولقد قبع جميع سكان المدينة في اماكنهم في رعب وهلع من غزو مطاريد الجبل للمدينة هذا المساء واللذين بدءوا االنتشار ف

 بالثراء او التي يختبئ في محالتها او وكلماتها الذهب والفضه والجواهر النادره
ن كااناوا ياكاسارون زجااجاا  عايااوهكذا انتهت ليله مطاريد الجبل وهجومهم بنهاية لم تكن في الحسبان بعد دخولهم الخمارة واحتسائهم لكميا  كبيره من الخمور وقال شاهد 

ا اتاجاهاوا الاي وكاالاه نادماالخمر بالسيو  او الخناجر ويشربون دون وعي او حدود وإذا اعترضهم اي معترض او َخيل لهم ذلك كانوا ينهالون عليه بالسيو  والخنااجار وعا
شيئا عالاي اإلطاالي فاياماا عادا وا المقدس عذب او الخواجه كانوا في حاله سكر كامله ولم يكونوا يدرون ما يفعلون وهكذا كسروا الوكالة والمخازن والمصبغه ولكنهم لم ياخذ

 دبع أشخاص من محتلين قصر الخواجه اما أهالي فرشوط وخاصا الشوارع المجاورة للوكالة فقد نهبوا وأثروا علي حساب كسره فرشوط كما عرفت فيما
دث في فرشاوط فاي ا حووصل عذب بعد ذلك الي مرحلة من الضياع وفقدان معظم ثروته وكأنه كسر لم يجبر بعد ذلك وعرفت بأسم كسره فرشوط وتوارثت اجيال واجيال م

 الزمن البعيد؟
لة فوجد األبواب محكمه والبوابة مكسورة باالابالال وكال وكاوكان عذب يسير باتجاه الوكالة عندما تناهاالي سمعه أصوا  صارخه وكانت تتعالي شيئا فشيئا وكانت الصاعقه والمصيبه عندما اقترب من ال
والشوارع المجاورة وكانت تفتح اللاتاقااط ماا ياماكان  ارعشيء في الوكالة قد نهب وسلب ولكن كانت مفاجاة عندما تنبه عذب ليجد ان األقمشة من المخازن والمصبغه ومشغل النسيج نلقاه علي ارض الش
والنهب عائال  متاعاددة ولاقاد اخاتافاي ذلاك فاي لاماح  سلبالتقاطه من األقمشة او من بعض قطع الفضه والذهب والتي كانت تملئ الطرقا  بما في ذلك من سبائك ذهب باكملها وهكذا اعتني كثيرا من ال

أعالي الحناجر وتقول أين كالبك يا فارشاوط ...أيان خ بالبصر ولكن الشوارع لم تحرم من الدماء وجثث القالي هنا وهناك وتعالت أصوا  جهوره متصاعدة في ارجاء المدينة الصغيرة تتزايد وهي تصر
 كالبك يا فرشوط وعند ذلك خلت المدينة من الناس من المتناثرا  ايضا ولقد عرفت هذه الحادثة باسم كسره فرشوط!!!!

 والي اللقاء في العدد القادم ان شاء الرب وعشنا



 ش  3311 كيهك  92   اخبار االقـباط

 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 6تابع من ص  
 

وفى كل القداسات التى يقوم بالصالة فيها نيافة األنبا دانيييييل ييوم 
االحاد فى الكنائس يقوم بحضور فصول ميدار  االحيد وتيهيقيدهيا 
واالجتماع مع الخدام بكل درجيات فصيول اليخيدمية حسير   يميار 

 تالميذ مدار  االحد. 
 اإلجتماع الموسع ألمناء الخدمة في مدار  األحد

كما تقام   إجتما ات موسعة ألمينياء اليخيدمية فيي ميدار  األحيد 
بحضور القمص رافائيل  سكندر، وكيييل واليية نيييوسياو، ويي ي ، 
والقمص حنا جاد،  والقس  ثناسيو  إبيراهيييو ،واليقيس سيو  
حنا، والقس مارك باسي ي. وتقوم األيبيارشييية بيد يداد مي تيميرات 
واأليام الروحية لخدام مدار  األحد حتي يتو تدرير الخيدام  ي يي 

 خدمة طالب مدار  األحد وفقاً لتعاليو الكتاب المقد .  
اليييوم اليروحيي  9136يونيو  92كما تو في يوم السبت المبارك 

لخدام مدار  األحد لشمال شرق اإليبارشية وكان موضوع اليييوم 
وقيد بيد  اليييوم بياليقيدا  " طشان الي اليرب يسيوع" الروحي 

طوبى ل جياع والعطاش اليى  ،"األلهي، وكانت الك مة روحية  ن 
 وقد كان يوماً ناجحاً. 6:2البر النهو يشبعون" متي 

 خدمة الشباب: 9-3-31
 هناك إجتما ات ل شباب  سبو ية في كل كنائس اإليبارشية.

كما  ن هناك  إجتما ات مشتركية فيي ذات اليمينيطيقية    الي يرب 
وقد تو تقسيو والشرق  و إجتما ات الشباب في الكنيسة الواحدة.  

االيبارشية الي ثال، مناطق رئيسية لخدمية الشيبياب  ي يي حسير 
:، ومثال لذلك تو يوم وجود الكنائس وهي الشرق وال رب والوسط

إجتماع الشباب المشيتيرك بييين  9136سبتمبر  2الجمعة المبارك 
الكنائس في شميال ريرب اإلييبيارشييية، وذليك بيكينيييسية الشيهيييد 

ً ،  Liverpool-مارجرجس واألمير تادر   وكان إجتما اً رائيعيا
ويسيا يد تو  فيه اإلستماع لكل تساؤالت الشباب واإلجابة   يييهيا. 

في خدمة الشباب كهنة الشباب. وذلك  بجانر خيدمية الشيبياب فيي 
 والية كوين الند.

د وة األساقيهية الي ائيريين لي يميشياركية فيي إجيتيميا يات الشيبياب 
 باإليبارشية

كما تتو د وة األساقهة ال ائرين ل مشاركة في إجتما يات الشيبياب 
باإليبارشية بد طاء ك مة روحية ل شباب وذلك حتي يتو اليتيوا يل 

 بين شباب الكنائس بديبارشية سيدني وبين الكنيسة األم.
حضير 9136يينيايير  33فهي يوم  األحد اليميبيارك   :9-3-31-3

نيافة األنبا موسي ،  سقف  ام الشيبياب ، ونيييافية األنيبيا بيوال ، 
 سقف طنطا وضعهي و دد كبييير مين األبياء اليكيهينية اليميوقيريين 

 Guildfordإجتماع الشباب بكنيسة  ألنبا  نطونيو  واألنبا بوال 
 وحضر  دد كبير من شباب اإليبارشية.وكان إجتما اً ناجحاً.-
كما تمت د وة نيافة األنبا ي انيس،  سيقيف  سيييوط :  9-3-31-9

 9136ييوليييو  92إللقاء  ظة ل شباب في يوم الخميس  المبارك 
 –بكنيسة رئيس المالئكة الج يل ميخائيل والقديس األنبا بيييشيو  

Mt Druitt 
كما تمت د وة نيافة المطران هاجوزان ناجيرييان ،  :9-3-31-1

مطران الكنيسة األرمنية لحضور إجتماع الشباب اليميشيتيرك بييين 
الكنيسة القبطية األرثوذكسية و الكنائيس األرثيوذكسييية الشيرقييية 

بيكياتيدرائييية السيييدة  9136ديسمبر  9وذلك يوم الجمعة المبارك 
ً حياشيداً ورائيعياً   –العذراء والشهيد مارمينا  بيكس ي. وكان تجمعيا

بخضور نيافة األنبا دانييل ،  سقف اإليبارشيية، و يدد كيبييير مين 
 كهنة اإليبارشية والشباب من الجانبين.

: يتو إشراك الشباب في خدمة اليكيرازة فيي ميخيتي يف 9-3-31-1
  نحاء العالو

شياب وشيابية مين  12قامت مجمو ة مين الشيبياب ميكيون مين 
إيبارشية سيدني وتوابعها تحت إشراف القمص  رسطسنو  ندا، 

،   Arncliffe –كاهن كنيسة القديس العظيو مارمرقس الرسولي 
بيرحي ية تيبيشيييريية ليميدة  سيبيو ييين اليي  9136قاموا في يناير 

Kenya   ل تعرف   ي الحياة اليبيسيييطية هينياك، و ي يي الينيشياط
الكراز  بديبارشية نيافة األنبا بولس ل خدمات الكرازية ل يكينيييسية 
القبطية األرثوذكسية بكينيا. وكان في إستقبال الميجيميو ية نيييافية 
األنبا بولس . وقامت اليميجيميو ية بي ييارة اليميالجي ، والسيجيون 
وزيارة الكنائس القبطية هناك . ومن  جمل األشياء التي  اينوهيا، 
 نه تو تعميد  كثر من  لف من الكيينييين لييينيضيميوا اليي اليكينيييسية 

 القبطية األرثوذكسية.
  Salt & Light: خدمة الشباب)الم ح والنور(  9-3-31-2

تهتو هذه الخدمة بالشباب العام ين ، ويقام هذا اإلجتمياع كيل ييوم 
 حد في كنيسة القديس العظيو األنبا  نطونيييو  واليقيدييس األنيبيا 

ويبارك اإلجتماع األباء كهنة الكنيسة بد يطياء   Guildfordبوال 
ك مة روحية ويشارك الجميع بعد ذلك في لقمة  ريابيي . وييحيضير 

شياب وشيابية  01الي  31اإلجتماع  دد كبير من الشباب ما بين 
 شاب وشابة.311ويصل العدد في بعض األحيان الي 

تتو  إجتما ات دورية لكل الكهنة المنسقين و مينياء :  9-3-31-6
خدمة الشباب تتو فيه  رض نشاطات الخدمة، وتطرق النقاش فيه 
الي نقياط اليقيوة ونيقياط الضيعيف فيي خيدمية الشيبياب وميحياولية 
تطويرها، كما تتو مناقشة الرؤية اليميسيتيقيبي ييية ليخيدمية الشيبياب 

 ل خمس سنوات القادمة.
 : خدمة م تمرات الشباب9-3-31-3

تو تخصيص كهنة من إيبارشية سيدني  لخدمة شباب اليجياميعيات. 
جياميعية وميعيهيد فيي  30شاب  في  211ويقوموا بخدمة حوالي 

ايبارشية سيدني. وقد تو إنشاء المجمو ة  المسيحية االرثوذكسية 
النيه مين ييجيدنيي  وشعارهو "  9112لطالب الجامعات  في  ام 

 .12:0يجد الحياة وينال رضى من الرب"  مثال 
تقام م تمرات ل شباب وطالب الجامعات فقد  قييو :  9-3-31-3-3

المجمو ة  الميسيييحييية االرثيوذكسييية ليطيالب  FOCUSم تمر 
بحضور  دد  9136فبراير  30الي  36الجامعات  في الهترة من 

كبير من الطالب المتقدمين ل جاميعيات وطيالب اليجياميعيات. وكيان 
 م تمراً ناجحا ومثمراً  

ً  قيييييو ميي تييميير خييدام كييل كيينييائييس والييية :  9-3-31-3-9 و يضييا
كوين الند وذلك بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس األنبا  نطونيو  

بالجولد كوست  ن الخدمات الميسيا يدة" وكيان هينياك ورشية   –
العمل التي قام بد دادها األباء كهنة والية كوين الند وكان م تميراً 

 ناجحاً.
وايضاً  قامت اإلييبيارشييية مي تيميرات لي يشيبياب، :  9-3-31-3-1

حضره  دد كبير من شباب اإلييبيارشييية، وكيان شيعيار اليمي تيمير 
 "الوحدة في المسيح الرب".

 9136خدمة مهرجان الكرازة  :9-3-32
بنعمة الرب تمت ترجمة مناهج مهرجان الكرازة وبد ت فيا ي يييات 

تو إفيتيتياه ميهيرجيان مهرجان الكرازة في كل كنائس االيبارشية و
 رسيطيس   3فيي االحيتيهيال اليذ  تيو ييوم  9136الكرازة ل عيام 
"" )مي   -اْنُظُروا..  -"ُذوُقوا.. تحت شعار   9136 بب َما َ ْطيََر اليرب
والمهرجان الطهال المرح ة األولية لكينيائسينيا اليقيبيطييية . (.0:11

االرثوذكسية بسيدنى وكان يوماً ناجحاً تضمن  رضاً لنشياطياتيهيو 
ً واليذ   قيييو بيكي ييية ميارميرقيس اليقيبيطييية  وكان االبداع واضيحيا

 األرثوذكسية. وكان إفتتاحاً رائعاً.
وبنعمة االرب تو حضور اليوم الختامي ليميهيرجيان اليكيرازة سينية 

وكان يوماً ناجحاً تضمن  رضاً لنشاطاتهو وكيان  يرضياً  9136
رائعاً،  وتو توزيع الجوائ  بحضور  يدد كيبييير مين األبياء كيهينية 

 اإليبارشية والخدام و ولياء األمور والشعر.
 خدمة الكرازة في إيبارشية سيدني وتوابعها: :9-3-36
   ندونيسيا:: 9-3-36-3

بعد ان باركنا قداسة البابا المعظو االنيبيا تيواضيرو  اليثيانيي فيي 
انشاء م جأ السيدة العذراء في ميدن  ا مة سومطرة الشيميالييية 
باندونيسيا , ف قد تمت كل الدراسات المط وبة والرسومات وسوف 
نقوم في المرح ة االولي ببناء مبني الم جأ ثو نقوم ببنياء ميدرسية 
لالطهال . جدير بالذكر ان المساحة الك ية التي تو شراؤها بواسطة 

نيوفيميبير  31الف متر مربع ولقد تو يوم  32ايبارشية سيدني هي 
دفع العشره في المائة من ثمن االرض واليميبيانيي واليتيي  9136

سوف تتك ف م يون وثالثمائة وخميسييين اليف دوالر اسيتيراليي . 
 طهل . 13يوجد بمقر الم جأ الم جر االن 

جدير بالذكر هذا هو الم جأ الثاني التابع اليبارشية سيدني فالم جيأ 
االول يعمل بنجاه في سنكالبور  في ميمي يكية تياييالنيد وبيه ميائية 

 طهل .
 China   الصين :  9-3-36-9
تيحيت   في اقصيي جينيوب الصييين  قبطية تأسيس اول كنيسة -3

فيي  Yunnan  ا مية ميقياطيعية  Kunming األرض بمنطقة
   الصينين فقط وهي تخدم حاليا 9136 نوفمبر
مرك  استشار  تع يمي قيبيطيي   اول رسميا بنعمة ربنا سج نا  -9

  باسو  مسجل في الصين
 "ACCESS Consultancy Training Centre" وهيييو

مرك  ل كرازه المسيحية بالمنطقة يقوم بجذب الط به ل مسيييح مين 
خالل  تع يو ال  ة االنج ي ية ويخدم فيه حاليا كاهن قبطي من لجنة 

 . طالر وطالبه 11 الكرازة بسيدني ولدينا حاليا
لهتح باب تعياميل ميع  حضانة تابعه ل مرك  القبطي األسترالي   -1

وتع يو األوالد تراتيل مسيييحييية وقصيص بسيييطيه مين  الوطنيين 
  اإلنجيل 
فييييي  "Bible School" مييييدرسيييية كييييتيييياب مييييقييييد  -1

اليييتيييي  Yunnan فيييي نيييهيييس واليييية Taiping مييينيييطيييقييية
 "  CTC "  باسو    Kunming  ا متها
 "Coptic Training Center  وذلييييك كييييهييييرع ميييين "

ACCESS    9131/    0 / 3ابتد ت اول دفعه دراسية بيهيا فيي 
كنائس تحت  لقادة الهكر األورثوذكسي  لتس يو  معهد الهوتي وهو
  دادا لذهابهو لي يخيدمية اليكيرازيية فيي الصييين والشيرق  األرض
ط بيا   والدراسة بالمرك  داخ ية ا  اقامة كام ه ومجانية  األوسط 
 اإليمان المستقيو  تع يمهو وتس يمهو  في 

هيذه اليمينيطيقية  اييجيار شيقيتييين فيي  وقيد تيو بينيعيمية ربينيا  -2 
Kunming  ييينيي و ييينييية مسيييحييييين  30فيه حاليا  يدر 

 1يدرسون الهوت األرثوذوكسي  يشترك في التدريس من سيدني 
تذه اإلك يريكييية بسيييدنيي وشيميا  امن  س 9من كهنة الكرازة و 

 الكرازة.
 Japanاليابان ـ: 9-3-36-1

بنعمة الرب وبمباركة قداسة البابا المعظو األنبا تواضرو  الثانيي 
كنيسة السيدة العذراء واليقيدييس اليعيظيييو ميارميرقيس ، تو شراء 

 32الرسول بب دة كي و جاوا بمحافظة كيوتيو بياليييابيان فيي ييوم 
وتو اقامة اول قدا  اليهيي قيبيطيي ارثيوذكسيي فيي  9136يوليو 

الكنيسة في نهس اليوم وسط فيرحية الشيعير وليجينية وشيميامسية 
وخدام الكنيسة . وجار  خدمة الكنيسة من ايبارشية سيدني لحين 

 رسامة كاهن دائو لها.
  Malaysia  مالي يا.  :9-3-36-1
 Malacca  سست النعمة من خالل األيبارشية كنيسة بيمينيطيقية  

تو بأسو  كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس، وبنعمة الرب بمالي يا 
رسامة شما  مكر  مالي   تو ترقيته الي الكيهينيوت وذليك فيي 

وهو ريور لي يخيدمية وييحير .  Joseph Simالقس  وهو  9110
الكنيسة القبطية االرثوذكسية جدا .بنعمة الرب قمنا بتعميد خيميس 

اسير بياطيهياليهيو وطي يبية  قيبياط  31مالي يين حتي االن، وهناك  
يدرسون في الجامعات بمالي يا. وفي  يام األحاد ييحيضير اليقيدا  

 شخصاً  11األلهي حوالي 
 Kuala Lumpur –كوالمبور : 9-3-36-2

لديناهناك كنيسة بأسو السيدة العذراء والمالك ميييخيائيييل، وهينياك 
العديد من األسر القبطية ، والطالب األقباط الذيين يت قون تع يمهيو 

شخصاً ييقيوم بيخيدميتيهيو األبياء  11بالجامعات هناك. وهناك  دد 
كهنة اإليبارشية يحيضيرون اليقيداسيات األليهييية وييتينياوليون مين 

 األسرار المقدسة.
  Singapore سن افورة.  :9-3-36-6

إستأجرت األيبارشية كنيسة في سن افورة وهي اقدم كنيسة هينياك 

م ك األرمن األرثوذكس ويص ي فيهيا كيهينية اليكينيييسية اليقيبيطييية 
كنيسة القديس العظيو ميارميرقيس . األرثوذكسية وسميت الكنيسة 
 2اسر قبطية كما تيعيميد اكيثير مين  31ويوجد في سن افورة  دد 

سن افوريين.  وبنعمة الرب ا بحنا  ضيواً فيي ميجي يس كينيائيس 
 سن افورة. 

 Thailand تايالند  :9-3-36-3
 Bangkok بانكوك  -3
إيييبييارشييييية  ميين خييالل  اليينييعييميية اإللييهييييية  سييمييحييت  :6-3 

 بتسجيل م سسة خيرية باسو سيدني  
St George & St Mark Coptic Foundation 

بنعمة الرب قامت الكنائيس فيي سيييدنيي بشيراء ميني ل بيه :  6-9
ومسياحيتيه  9111كنيسة في بانكوك  ا مة تايالند فيي ميار  

متر مربع  بمب ي  ميائيتيي و شيرون  ليف دوالر  سيتيراليي  621
وسميت الكنيسة كنيسة مارمرقس وميارجيرجيس . بينيعيمية اليرب 
ونتيجة ل خدمة المتوا  ة كل شهر من كهنة االيبارشية تعمد إليى 

بيييت لي يهيتيييات  كما سميح اليرب بيعيميل تايالند .  310 الن  دد 
حاليا به  في بانكوك باسو بيت السيدة العذراء الجامعيات الم تربات

 طالبه  91طالبات وجار  تجهي ه الستكمال طاقته ب  6
9-  Sangklaburi Kanchanaburi ;        
بييميينييطييقيية  ميي ييجييأ ليي يييتييام  بشييراء كييذلييك سييمييحييت اليينييعييميية 

Sangklaburi   بيييت السيييدة  بياسيو في شيميال ريرب تياييالنيد
وتيو إنشياء كينيييسية هينياك  العذراء القبطي األرثوذوكسي الخير 

سميت الكنيسة هناك كنيسة القديس يعيقيوب اليرسيوليي. ونيتيييجية 
طيهيل    00ل خدمة المنتظمة هناك تعمد إلى  الن فيي سينيجيالبيور 

وطه ة جيميييعيهيو ميعيميدون وييتينياوليون مين اإلسيرار اليميقيدسية 
هناك خدمة منتظمة بعمل قدا  كل شهير فيي بيانيكيوك   باستمرار.

وقدا  كل شهرين في سنجالبور .وسوف نقوم بدراسة امكيانييية 
 إنشاء معهد فني  لتع يو   والد الم جأ.

 خدمة مندوبة المر ة في كنائس اإليبارشية  : 9-3-33
 : بنعمة الرب يتو  قد اجتماع سيدات في كل كنيسة .3
: وبالتشاور مع األباء الكهنة تو تعيين ال جنة الع يا ل مر ة والتي 9

 بها ممث ين ل مر ة من كل كنيسة 
 : وبنعمة الرب تو  مل  دد من االجتما ات ل جنة الع يا ل مر ة .1
:  تو  مل  دد من االجتما ات ل مر ة لكي تتع و كيف تتعامل مع 1

 األطهال في سن المراهقة .
السيييدات  -3ميراحيل هيي  :  1: قسيميت خيدمية اليمير ة إليى 2

السيدات المت وجات من جينيسيييات  خير   -9المت وجات حديثا ، 
السيييييدات  -1السيييييدات الييمييتيي وجييات فييي السيين الييمييتييوسييط  -1

 1المت وجات في السن اليميتيقيدمية. وهيذه اليخيدمية تيميتيد  ي يي 
  ي مستو  اليمينيطيقية  -9  ي مستو  الكنائس  -3مستويات : 

  ي مستو  األيبارشية. كيميا تيميت اليميوافيقية  ي يي حضيور  -1
 مندوبة المر ة في كل كنيسة اجتما ات لجنة الكنيسة .

                                                            3262لجنة لتدوين تاريخ األقباط في سيدني منذ العام : 9-3-30
بنعمة الرب تو تكوين لجنة تيتيكيون مين اليقيس جيوزييف ريطيا  
و ربعة من  راخنة اإليبارشية ل عمل لتدوين تاريخ الكنيسة القبطية 

. وتيو تصيميييو فيورم 3262األرثوذكسية في سيدني مينيذ اليعيام 
مين األبينياء  1ل مسا دة في جيميع اليميعي يوميات وتيميت ميقيابي ية 
 .3262المباركين ال ذين حضروا الي  ستراليا منذ العام 

الرحالت الر وية لنيافة األنبا دانييل ،  سقف إيبارشييية : 9-3-32
 سيدني وتوابعها

 قام  سقهنا المحبوب نيافة األنبا دانييل بالرحالت الر وية التالية:
فيبيرايير  0ينيايير اليي  92سافر نيافته  القاهرة في الهترة من  -3

لحضور م تمر حوار األديان في االجتماع المشيتيرك بييين  9136
العائ ة االرثوذكسية والكنيسة اليكياثيوليييكييية واليذ  ييقيام سينيوييا 

 ونيافته  ضو  فية.
بد وة من قداسة البابا المعظو األنبا تيواضيرو  اليثيانيي قيام  -9

فيبيرايير  96نيافة األنبا دانييل بالسهر الي القاهرة في الهتيرة مين 
لحضور رسامة المطران  نطونيو  مطران  9136مار   1الي 

   ي الكر  األورش يمي والشرق األدني.
بتك يف البابا تواضرو  الثانيي، بيابيا اإلسيكينيدريية بيطيرييرك  -1

الكرازة المرقسية، قام نيافة األنبا دانييل بالسهير اليي اليقيد  فيي 
مطيارنية المع وفدا من 9136مار   31مار  الي  1الهترة من 

ل سهر إلى القد  لحضور حهل تج يس  ألنبا  نطونيييو  ميطيران 
 .الكرسي األورش يمي والشرق األدنى الجديد

 92قام نيافة األنبا دانييل بالسهر الي اليابان فيي اليهيتيرة مين  -1
لشراء  ول كنيسة قبطييية  رثيوذكسييية  9136يونيو   9مايو الي 
 في اليابان.

 32يونيو اليي  0قام نيافته بالسهر الي القاهرة في الهترة من  -2
لحضور ج سات لجان اليميجيميع اليميقيد  وجي يسية  9136يوليو 

 المجمع المقد .
 33قام نيافة األنبا دانييل بالسهر الي اليابان فيي اليهيتيرة مين  -6

لتس و مهاتيح   ول كينيييسية قيبيطيي ية  9136يوليو  93يوليو الي 
 .OSAKA-KYOTO رثوذكسية في 

بد وة من نيافة األنبا رافائيل، سكرتير المجميع اليميقيد  قيام  -3
 99نيافة األنبا دانييل بيالسيهييير  اليي اليقياهيرة فيي اليهيتيرة مين 

ليحيضيور األجيتيمياع اليطيار   9136 رسطس  96 رسطس الي 
ل مجمع المقد  بخصوص تمرير قانون دور العبادة في البرليميان 

 المصر .
بمباركة قداسة البابا المعظو األنبا تواضرو  الثاني قام نييافية  -0

 كيتيوبير اليي  39األنبا دانييل بالسهر الي  ندونيسيا في الهترة من 
انشياء مي يجيأ لشراء األرض التي سيتو فييهيا   9136 كتوبر  33

 .السيدة العذراء في ميدن  ا مة سومطرة الشمالية باندونيسيا
 32يونيو اليي  0قام نيافته بالسهر الي القاهرة في الهترة من  -2

لحضور ج سات لجان اليميجيميع اليميقيد  وجي يسية  9136يوليو 
 المجمع المقد .
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 : األمور االدارية في إيبارشية سيدنى وتوابعها2-2

تجتمع اللجنة اإلدارية شهرياً مع نيافة األسقف لمممنما امة االممور 
 الجارية ولمتابعة وايجاد حلول لالمور والمااريع االساسية.

بجانب إجتماعات اللجنة اإلدارية تتم إجتماعات ماتركة مع اللجنة 
االدارية، القسم المالي، لجنة العال ات العامة ومجلس األسرة حتي 
يتم المنمقمال عملمي مسمتموو تكمبمر ويمتمم اتماماة  مرارات نماجم مة 
باصوص مواضيع هامة لمنفمعمة الامعمب المقمبمومي األر موةكسمي 

 ولفائدة ايبارشية سيدني. 
بنعمة ربنا بعد تن تمت عدة اجتماعات مع االباء الكمهمنمة :  2-2-8

الوكالء وتمت وضع الاووط الرئيسية لرؤية ورسالة االيبارشميمة 
. تمم عمرضمهما 2182و 2181ولعامي  2182وخوة عملها لعام 

علي اللجنة األداريمة المتمي توبمت بمرن  نمركمة فمي خمومة عممم  
علي العم  الجاد لتوحيد الكنائس  2182االيبارشية في خالل عام 

 في ماتلف المناشط ومااركة كنائس االيبارشية في خبراتها .
: تم احصاء د يق لعدد الكمنمائمس وةلمن ألنمنما وجمدنما مم  2-2-2

الضرورة انااء كنائس لالطفال وكنائس للناطقي  باالنجليةية مم  
 الجي  الثاني والثالث في حرم الكنائس الناطقة بالعربية.

: تم احصاء د يق لعدد الكهنة في االيبارشية وةلن ب سمب 2-2-3
تاريخ الرسماممة وتماريمخ الممميمالد وبمنمفمنما الامريم مة المعمممريمة 
واالمكانيات التي في الكهنمة والمتمي تمتمممتمع بمامبمرات رائمعمة فمي 

 مجاالت متعددة.
: تم الترحيب بةيارة ممعمالمي وةيمرة المهمجمرة المممصمريمة 2-2-4

اكمتموبمر  82و 88السيدة نبيلة مكرم اليبارشيمة سميمدنمي يموممي 
ولقد ةارت مدرسة القديس مارمر س المرسمول بسميمدنمي  2182

وفرحت جدا وكان معها وفدا م  عدة وةارات وكان اجتماعها ممع 
 2182اكمتموبمر  88اراخنة اال باط في السفارة المممصمريمة يموم 

ناج ا جدا. وطلبت منا تاجيع شراء شهادة بمالدو االسمتمثممماريمة 
بالدوالر االسترالي وبناء علي طلبها  منا بالتاويط لعم  اجمتممما  

لمعمامريم  مم   2182نموفمممبمر 8في مقر السفارة المصرية يوم 
رؤوس اال باط وتم شرح طريقة شراء الاهادة وشرف االجمتممما  

 معالي الوةير يوسف شو ي القنص  العام لمصر في سيدني.
:  تم ا مرار عمقمد المجمممعميمة المعمممومميمة فمي كم  كمنمائمس 2-2-5

االيبارشية  ب  نهاية هذا العام وةلن لكي نكون واض ي  وشفافي  
 امام شعبنا الذو نادمة في ك  االمور.

 
 : األمور التعليمية في إيبارشية سيدني وتوابعها2-3
:تم عم  عدة اجتماعات حضرها نيافة االنبا دانيي  واالبماء 2-3-8

الكهنة مع المجلس التعليمي الجديد لممدارس االيمبمارشميمة المثمال  
وحضر االجتماعات نظار المدارس وتم وضع خومة المعممم  لسمنمة 

والتي ركةت علي النهوض بالعملية التعليممميمة والمتمربميمة  2182
 الكنيسة بواسوة التسويق المتاصص في هذه المجاالت .

 2182فمبمرايمر  85كما ت يم  في يوم األ نيم  المممبمار   : 2-3-2
ً عملمي تمرسميمس تول ممدرسمة  مبموميمة  21األحتفال بمرور  عمامما

تر وةكسية بسيدني وهي كلية القمديمس ممارممر مس . و مد حضمر 
اإلحتفال نيافة األنبا دانيي  ، تسقف اإليبارشية وتيضاً نيافة تلم مبمر 
الجلي  األنبا بوال ، تسقف طنوا، ونيافة ال بر الجلي  األنبا دانيمال، 

بص راء سميمدنمي. كممما حضمر   –تسقف ورئيس دير األنبا شنودة 
ال ف  معالي سفير جمهورية مصر العربية، وسعادة القنص  العمام 
ولفيف م  تعضاء البرلمان األسترالي ، وم  القيادات الدينية فمي 
تستراليا. و د تم تكريم اللذي  ساهموا الادمة في الكليات القبوميمة 

 األر وةكسية.
  
 : الكلية األكليريكية2-4
بنعمة الرب وبموافقة إدارة الكلية األكليريكية تم تمعميميم  :  2-4-8

 . 2185القس دانيال فانوس كعميد للكلية األكليريكية في تكتوبر 
فمبمرايمر  82وبنعمة الرب تم في يوم المجمممعمة المممبمار  : 2-4-2

تسجي  الكلية األكليريكية القبوية األر وةكسية في الجهات  2182
ال كومية األسترالية ت ت تسم كلميمة المقمديمس كميمرلمس المقمبموميمة 

 بوالية نيو ساو  ويلة. –األر وةكسية 
موابلة تاجيع عملية التعليم المكمنميمسمة وبنعمة الرب تم : 2-4-3

الص يح للكهنة والادام بواسوة تووير العم  في كملميمة المقمديمس 
 كيرلس االكليريكية بسيدني .

تمم إفمتمتماح  2182تغسوس  2وفي يوم السبت المبار  :  2-4-4
 –تول دورات تدريبية بكلية القديس كيرلس القبوية األر وةكسيمة 

بوالية نيو ساو  ويلة تتم ع  طريق األنترنت، وسوف يتم  مبمول 
 طالب م  جميع تن اء العالم للدراسة ع  طريق األنترنت.

 
 : األمور المسكونية في إيبارشية سيدني وتوابعها2-5
: خدمة ال وار الديني في االجتما  الماتر  بيم  المعمائملمة 2-5-8

  االر وةكسية والكنيسة الكا وليكية في يناير م  ك  عام.
هذا ال وار يتم مره ك  عام في نهاية شهر يمنمايمر ويمتمم ممرة فمي 
روما ومرة في كنيسة م  الكنائس الار ية الست ولقد ابمتمده همذا 

و هو مستمر الي االن . ويمرتس الم موار  2113ال وار منذ عام 
م  الجانب الكا وليكي الكارديمنمال كمورت كموو ، والمرئميمس مم  

ممومران الجانب األر وةكسي نيافة ال بر الجلميم  األنمبما بميماموو، 
دمياط وكفر الايخ والبرارو  وسكرتير المجمع المقدس للكنميمسمة 
القبويّة األر وةكسيّة في حينها، ورئيمس ديمر المقمديسمة المعمفميمفمة  

عضو م  الكنيسة الكا ولميمكميمة  82هذا ال وار ي ضره  بالبرارو.
عضو م  الكنائس االر وةكسية الار ية مع وجود مرا بميم   82و

وهنا  سكرتارية م  الورفي  المكما مولميمكمي ومم  طمرف المعمائملمة 
 االر وةكسية. 

وتم االجتما  الثالث عار الممامتمر  بميم  المعمائملمة االر موةكسميمة 
  2حمتمي  2182يمنمايمر    3والكنيسة الكا وليكية في الفترة م  

بالقاهرة بناء علي دعوة م   داسة البابما المممعمظمم  2182فبراير 

األنبا تواضروس الثمانمي، بمابما األسمكمنمدريمة وبمومريمر  المكمراةة 
وي ضر نيافة األنبا دانيي  المر سية في مصر وسائر بالد المهجر. 

 هذه اإلجتماعات كعضو في إجتماعات ال وار الديني.
مؤتمممر تسما مفمة المكمنمائمس الامر ميمة وممممثملميمهما  : خدمة 2-5-2

 ونيوةيالندهباستراليا 
يجتمع مجلس مؤتمر تسا فة الكنائس الار ية وممثليها  باستراليا 
مرة ك  شهري  لمنا اة األمور التي تهم هذه الكنائس . باصوص 
ما تمر به المنوقة العربية والارق  األوسط بصفة عامة وما تمممر 
به العراق وسوريا وليبيا ومصر بصفة خابة م  احدا  تموبمف 

  ام األسا فة بإعداد   دو  -بانها خويرة
تقرير ع  ك  االشياء التي ت د  للمسي يي  فمي مصمر والامرق 

 االوسط لتقديمة لك  الجهات الرسمية.
كما تتم إجتماعات المؤتمر في الو ت ال الي لمممنما امة ممواضميمع 
هامة وخويرة تواجه شبابنا المسي ي في تستراليا ، نمذكمر ممنمهما 
علي سبي  المثال : موضمو  المممامدرات ، ومموضمو  المعمنمف ، 
وموضو  القمار وموضو  شرب الممنوعات السائلة ، وموضو  
العال ات مع الجنس األخر والعال ات مع الوالدي  ، وموضو  عدم 
إشترا  شبابنا في السياسة ، وتخمومر المممواضميمع همو مموضمو  
الةواج المثلي ، وهنا  العديد م  الم اوالت م   ب  المممؤسمسمات 
الماتلفة إلجاةته في البرلمان األسترالي ليصبح  انوناً ، وتقوم ك  
الكنائس بمجهودات خار مة إليمقماف تجماةتمه فمي المبمرلمممان، مم  
مقابالت مع مسمؤولمي الم مكموممة المفمدرالميمة والممم ملميمة، وعمقمد 

 مؤتمرات تنويرية للاباب المسي ي في ك  الكنائس .
 :خدمة مجلس الكنائس المصرية في والية نيوساو  ويلة:2-5-3

 2تستراليا فمى يموم   –تم انااء مجلس الكنائس المصرية سيدنى 
ويمهمدف المممجملمس المى ايصمال بموت المكمنمائمس  2183ابري  

 المصرية فى المهجر الى السلوات المعنية فى بالدنا االم.
 : خدمة التعام  مع التعددية في استراليا :2-5-4

 Dealing with Diversity  –مجلس التعام  ممع المتمعمدديمة 
DWD)( 

يجتمع رؤوساء الكنائس الماتلفة للتباحث فى االمور الاائكة التى 
تهدد خوراً على المسي ية فى استراليا وفى ك  ان اء العالم. وفمى 
اغلب االحيان يدعو المجلس اعضاء الم مكموممة لمممنما امتمهمم فمى 
االمور ال ساسة التى تؤ مر فمى المممسميم ميمة فمى اسمتمرالميما وفمى 

 الاارج.
 :المجلس المسكونى بوالية نيوساو  ويلة:2-5-5-8

تعتبر الكنيسة القبوية االر وةكسية ممثلة فمى ايمبمارشميمة سميمدنمى 
وتوابعها عضواً فعاالً فى المجلس المسمكمونمى بمواليمة نميموسماو  
ويلة ولاليبارشية بوت فى ك  القرارات المتمى تمتمامذ لمفمائمدة كم  

 الاعب المسي ى بوالية نيوساو  ويلة.
تمعميميم  المقمممص  تمونتيجة للمااركة الفعالة م  ايبارشية سيدنى 

 –شنودة منصور كاه  كنيمسمة االنمبما انمومونميموس واالنمبما بموال 
Guildford   كرئيس للمجلس المسكونى بوالية نيوساو  ويملمة

لمدة عامي  وا منماء ةلمن خمال كمرسمى االمميم  المعمام لملمممجملمس، 
وبتفويض م  ك  اعضاء المجلمس تمم انمتماماب المقمممص شمنمودة 

،  ويمعمتمبمر  2184يونيو  2منصور كرمي  عام للمجلس في يوم 
ةلن فاراً للكنيسة القبوية االر وةكسية فى تستراليا والعالم تجمع. 

 ناكر الرب اآلله على حس  بنيعه.
كما تم إبدار  رار م  إيبارشية سيدني وتوابعها بتمعميميم  ممكمتمب 
للجنة القديس ت ناسيوس  لألمور المسكونية واإليمان بإيمبمارشميمة 
سيدني وتوابعها. المكتب مسوؤل ع  العال ات المسكونية مم ملميماً 
مع الكنائس بهدف بناء جسور إل امة عال ات مسكونية تفض  بي  

 الكنائس.
لمجلس : خدمة اجتماعات رؤساء الكنائس في استراليا 2-5-5-2

 الكنائس العام باستراليا
يجتمع رؤساء الكنائس في استراليا ممرتميم  فمي المعمام لمممنما امة 
األمور التي تهم المسي ي  في ك  ان اء العالم ، ويتم دعموة كمبمار 
رجال الدولة ويتم عرض عليهم هموم المممسميم ميم  لمرفمعمهما المي 

اجمتممما  ال كومة الفيدرالية إليجاد ال لول لها.  وضعفي يم مضمر 
 رؤساء الكنائس لمجلس الكنائس العام باستراليا مرتي  في العام.

 
 : األمور المالية في  إيبارشية سيدني وتوابعها2-2

تتم االمور المالية في ايبارشية سيدني بواسوة لمجمنمة ممالميمة مم  
م اسبي   انونيي  وتم ال صول علي حسابات ك  الكنائس تقريمبما 

 31تمهيدا لعم  ال سابات المجمعة للعام المممالمي المممنمتمهمي فمي 
ان الموضمع المممالمي لماليمبمارشميمه  مو  حميمث ان .   2182يونيو 

اإليبارشية وجميع الكنائمس  مادره عملمي سمداد جممميمع المقمروض 
البنكيه ويقوم القسم المالي لإليبارشية بدراسة جميع الماروعمات 
الجديده للتركد م  مقدرة الكنيسه القائمه بمالمممامرو  عملمي سمداد 
اال ساط الاابه بالقرض  ب   تقمديمممهما لملمبمنمن لملم مصمول عملمي 
القرض وبعد ةلن يقوم البنن بدراسة الممامرو  ممرة اخمر   مبم  

وجارو المتمعمامم  ايضما فمي شمركمة تمدعمي الموافقه علي القرض 
وهمي ممتمامصمصمة فمي  Grant Thorntonجرانت  مورنمتمون 

االمور المالية والتعام  مع البنو  االسمتمرالميمة المكمبميمرة االربمعمة 
ون   االن ندرس امكانية التعام  مع بنن اخر باالضافة المي بمنمن 
الكومنولث ولقد حصلنا علي خواب م  بنن كومنمولمث يمفميمد بمان 
حسابات االيبارشية يتم اعدادها بوريمقمة  مانمونميمة سملميمممة ويمتمم 

التي تقوم بف ص  Pitcher Partners مراجعتها بواسوة شركة
 ال سابات واعتمادها لتقدم للجهات الرسميه والبنو .

  
 : األمور المعمارية في إيبارشية سيدني وتوابعها2-2

 5،ويموم 2182يمنمايمر  21تمت في إيبارشية سيدني فمي يموم  
إجتما  اللجان الماتركة، اللجنة الروحية، الملمجمنمة  2182يونيو 

االدارية، القسم المالي، ولجنة العال ات العامة، وممجملمس األسمرة 
  .ك  كنائس اإليبارشية التي لديها مااريع في طريق التنفيذمع  
:حصول االيبارشية على موافقة مجلس المنوقة على بمدء 2-2-8

تمم الم مصمول   البناء في تراضي "كارينبا" مقر االيبارشية الجديد.
على موا فه اداره حي ساةرالند على الموملمب المممقمدم بمامصموص 
انااء مبني اإلدارة إليبارشية سيدني وتوابعها، ممدرسمه الهموت، 
كنيسه ومنةل إل امه االنمبما دانميميم . وسموف نمبمدت فمي اسمتمكمممال 

 الرسومات الاابة بالتصميمات النهائية في المستقب  القريب.
: حصول موافقة مجلس المنوقة على مارو  كنيسة االنبا 2-2-2

بدت المعممم  فمى همذا :  Punchbowlا ناسيوس والاهيدة دميانة 
مو ف جديد للسيارات،  فصمول   -المارو  الهام والذ  يتضم  : 

ساهممت المكمنميمسمه . و د موبخ تجارو كبير، جديدة لمدارس األحد
بالقسط االكبر فى تكلفة المارو  وسوف يكممم  بمواسمومة  مرض 
تستويع الكنيسه القيام بسداده فى المو مت الممم مدد حميمث ان همذه 
االنااءات والتوسعات الجديده توفر الكثير وتساعد شعب الكنيسمه 

 وشبابها وايضا فصول مدارس االحد 
: موافقة مجلس الممنمومقمة عملمى مامرو  كمنميمسمة األنمبما 2-2-3

 Guildford -تنوونيوس واألنبا بوال 
هى م  اكبر الكنائس فى سيدنى وبها اكمثمر مم  سمتمممائمة عمائملمه 

ممو مف جمديمد   -والمارو  الااص بها مارو  متكام  يتضم  :
للسيارات، مبنى متكمامم  مم   مال  طموابمق لمامدممة كم  انامومة 

مكان ل ضانة األطفال ، باله متمعمددة االغمراض ،  41الكنيسه ، 
بالة رياضه متكامله ، مكتبه عامه ومكتبه بوتيه، فصول كاملمه 
لمدارس االحد، مكان الستضافة االسا فه الةائري  ومكتب لمنميمافمة 
االنبا دانييم  اسمقمف االيمبمارشميمه وممكمان لمراحمة االبماء المكمهمنمه 

 المو ري  .
موافقة مجلس المنوقة على بدء البناء في كنيمسمة المبمابما 4-2-2:

 كيرلس السادس واألرشيدياكون حبيب جرجس بكارينبا
وهى م  الكنائس الجديده التى سوف يتم انامائمهما عملمي ممراحم  
متكامله وسوف تتضم  المرحله االولى :مو ف  للسيارات، مركة 
ل ضانة األطفال ،وعند اكمال هذه المرحله سوف يبدء العممم  فمى 
المرحله الثانيه وهى بناء الكنيسه والمل قات الاابه بها  وحاليما 
الكنيسه فى مبانى مؤجره لمدة عامي  وهى متواجده فى مو ع فمى 
المناطق الجديده فى سيدنى .و د  ام بمباركة المارو  نيافة ال بر 

عند ةيمارتمة المي  2183نوفمبر  22الجلي  األنبا رافائي  في يوم 
 إيبارشية سيدني وتوابعها .

موافقة مجلس المنوقة على مارو  كنيمسمة المقمديسميم    : 2-2-5
 Castle Hill ةمان ودميان 

تم شراء  وعة ارض كبيره لهذه الكنيسه وتم تقسيمها المى اربمعمه 
 وع بك  متولباتها القانونيه م  ناحية االعمار الهندسيه والمومرق 
 2والتوبيالت الكهربائيه وتوبيالت المياه  والغاة .  وتمم بميمع 

 وعه للمساعده فى سداد جةء كبير م  القرض وجار  العم  االن 
في انااء مبنى مؤمناً للكنيمسمه المتمى سموف تمقميمم فميمهما الصمالة 
وجميع خدمات الاباب ومدارس االحد وةلن  لتوفير  االيجار الذ  
يدفع االن فى المقر المرجر  الستعماله ككنيسه  وسوف يساهم ةلن 
فى المساعده فى سداد القرض المتبقى والحقا سوف يمبمدت المعممم  
فى المرحله  المستقبليه  لبناء الكنيسمه ممركمة الامبماب وممدارس 

 االحد.
 –: مارو  كنيسة األنبا تبرهم والقمص مياائي  الب يرو 2-2-2

Peakhurst 
بدت تول تصميم لمارو  الكنيسة الجديدة وتمت الموافقة المبدئميمة 

باراء الممنمةل  2183للبلدية.  م سم ت عناية هللا فى نهاية سنة 
 211  111المجاور للكنيسة وبتبرعات الاعب تم شرائه بمقميمممة 

دوالر اسمتمرالمى وتمم السمداد بمالمكمامم  لمتمصمبمح مسماحمة األرض 
متر مربع تمقمريمبما بمدون ا متمراض مم   2311المملوكة للكنيسة 

البنن.ستقوم الكنيسة باعمادة تصممميمم المممامرو  مم  جمديمد وتمم 
، والمارو  يقوم على  2185ال صول على موافقة البلدية  سنة 

ممتمر ممربمع تمقمريمبما بمجموارالمكمنميمسمة األ مريمة ،  2111مساحة 
 والمارو  سيتم تنفيذه بنعمة ربنا على مرحلتي 

: إستكمال مارو  مركة البمابما شمنمودة المثمالمث لملمامبماب  2-2-2
Long Point 

دوالرا  511111و د دعمت اإليمبمارشميمة ، المممامرو  بمممبملم  
استراليا م  حساب فلسى األرملة و د تم تنفميمذ المممرحملمة األولمى 
للمارو .و تم ال صول على التصديق المالةم لمبمدايمة المعممم  فمي 
المارو  وتم األنتهاء م  المرحلة االولمى فمى االناماء وبمنمعمممة 
الرب سوف يتم العم  في  م وة ت لية مياه الممجمارو، وشمبمكمات 
الصرف الص ي، والتوبيالت الكهربائية، ومياه األطفاء وبعد ةلن 
تتم مراح  البناء التالية م  بناء كمنميمسمة جمديمدة لملمجميم  المجمديمد 
للقداس اإلنجليةو،  ومبنى لملمامدممات، وممبمنمى لمممدارس األحمد، 
وتيضاً سيتم توسيع الكنيسة ال الميمة لمتمسمتموعمب عمدد تكمبمر مم  

 المصلي .
: مارو  كنيسة السيدة العذراء والقديس المبمابما كميمرلمس 2-2-1

 Taree -السادس 
 ام تبناء الكنيسة الم بيي  باراء  وعة ترض للكنيسة في منومقمة 

Taree   و د بدت البناء ، وسوف يتم بنعمة الرب إفتتاح المكمنميمسمة
 2182الجديدة في مارس  

 
 : األمور الرياضية  في إيبارشية سيدني وتوابعها2-1
: تم تكليف القمص مياائي  مياائي  بانااء فرق كمرة  مدم 2-1-8

وتم انااء فريقي  في سيدني االول في الغرب والثاني فمي الامرق 

وتم عم  مسابقة بي  الفريقي  و ال  فرق م  ايبارشية مملمبمورن 

م  كانبرا وادياليد وملبورن ولقد حص  فريق سيدني  وا  الغرب 

 علي الكرس كان الاباب فرحا جدا .

 : األمور األمنية في إيبارشية سيدني وتوابعها2-2
تم إبدار  رار بتعيي  اللجنة األمنية بإيبارشية سيدني للمعممم  ممع 

كنائس اإليبارشية، لتققيم إحتياجات ك  كنيسة م  الدواعي األمنية 

 ، وإلرشاد الكنائس لكيفية التصرف عند الضرورة.
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 32 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 : لجنة العالقات العامة9-31
بموافقة قداسة البابا المعظم األنبا تواضررس  الرنرانر    :9-31-3

تم إنشاء مجلس يوسف الصديق للعالقات العامرة برابيربرارشريرة   
سمن مهام المجلس التنسيق بين االيبارشية سالحكومة الفيدرالريرة 
سحكومة الوالية، سأيضاً التنسيق بين الكنائس المختلفة سمررافرق 

  الدسلة 
قامت لجنة العالقرات الرعرامرة فر  ايربرارشريرة سريردنر  :  9-31-9

باالحتفال بالسيد نجيب قلد  سهو كان يتقلد منصب كبير جدا فر  
البوليس االسترال  ساستقال النه سجد عمال افضر  فر  الرمرمرلركرة 
المتحدة لفترة سبعد ذلك سوف يعم  بصورة دائمرة فر  الرواليرات 

 9132اكرتروبرر  91المتحدة االمريكية   تم االحتفال بنجاح يروم 
سلقد حضر االحتفال السيد السفير يوسف شوقر  الرقرنرصر  الرعرام 

 لمصر ف  سيدن   
تقوم لجنة العالقات العامة بااليبارشية برالرترعرامر  االن :  9-31-1

مع قناة اي ب  س  االسترالية سالت  تبث ف  ك  اسرتررالريرا سذلرك 
لعم  برنامج عن الكنيسة القبطية االرثوذكسية سلقد حضر ممنلوا 
هذه القناة فعال يوم رسامت  للكاهنين القس ديفيد سالقس ايليا يوم 

ف  كنيسة القديس العظيم مارمررقرس الررسرول  9132نوفمبر  2
 بسيدن   

قامت لجنة العالقات العامة ف  ايبارشية سيدن  برعرمر  :  9-31-4
سحضررهرا  9132مرايرو  31حفلة لك  الشعب القبط  سذلك يوم 

رئيس سزراء سالية نيروسراسو سعردد كربريرر مرن الردبرلرومراسريرن 
سالسياسين سبعض االعضاء المهمين ف  سيدن  سرجال االعرمرال 

 سلقد كان احتفاال ناجحا جدا حضره اربعمائة شخص 
ايبارشية سيدن  س لجنة العالقات العامة بابعداد  قامت: 9-31-1

للزيارة  التاريخية لمرعرالر  سزيررة الرهرجررة سشرمرون الرعرامرلريرن 
بالخارج بجمهورية مصر العربية، السيدة  نبيلة مكرم ال  مدرسة 
مارمرقس القبطية االرثوذكسية بسيدنر  يروم االربرعراء الرمربرار    

 9132اكتوبر  39
تقوم ايبارشية سيدن  س لجنة العالقات العامة باالعداد   :9-31-2

 31لترسيج ستسويق شهرادة برالدي سذلرك يروم االحرد الرمربرار  
سذلك بعد القدا  االله  ف  كرنريرسرة مرارمررقرس  9132نوفمبر 

بسيدن  سسوف يقوم السيد السفير يوسف شوق  القرنرصر  الرعرام 
لمصر ف  سيدن  بحضور هرذه الرمربرادرة سهرذه اسل مربرادر مرن 
ايبارشية سيدن  سلجنة العالقات العامة  بها لجميع ابناء الجرالريرة 
القبطية بسيدن    سهذه المبادرة ه  لردعرم االقرترصراد الرمرصرري 

 بالدسالر االسترال  لبلدنا الحبيبة مصر 
 
 : خدمة المنظمات القبطية9-33
: لجنة المنظمات سالجمعيات التابعة اليبارشيرة سريردنرى 9-33-3

 SDCO –ستوابعها 
منظمة تحت مظلة إيبارشية سيدنر   34تندرج تحت هذة المنظمة 

ستوابعها سخدمة هذه المنظمات  ترطرطرى نشراطرات مرخرترلرفرة مرن 
نشاطات خدمية سمساعدة المحتاجين سخدمات الرذيرن لريرس لرهرم 
مأسى  سك  هذة المنظمات تتعام  بنظام المتطوعين الذين يعملون 
لخدمة الجميع لمجد اسم الرب  سفى هذة المنظمات من يعرمر  فرى 
مجال معالجة المدمنيرن مرن الشربراب ساعرادترهرم الرى طربريرعرترهرم 
سمساعدتهم فى ك  المجاالت سهنا  منظمتين تعرمرالن فرى مرجرال 
تقديم الطعام سالمساعدات العاجلة للمحتاجين من جميع الجنسيات 
ساالديان سالذى ليس لهم مأسى أس سكن  سهنا  جرمرعريرات ترعرمر   
لخدمة اخوة الررب سالرمرحرتراجريرن فرى أسطرانرنرا الرحربريربرة مصرر 

 سالسودان 
فرر    Needy Christian Fund: تررعررمرر  مررنررظررمررة9-33-9

إيبارشية سيدن  منذ زمن بعيد ستقوم بمسراعردة إخروة الررب فر  
مصر سالسودان   سهذه المنظمة لها تاريخ ناصع فر  الرخردمرة ، 
يقوم بالعم  بها أباء كهنة أفاض  سبعض األراخنة ترحرت إشرراف 
األب أسقف ابيبارشية  سللمنظمة حسابرات قرانرونريرة سمرنرترظرمرة 
ستراجع بواسطة مراجعيين قانونيين ، سترحررا الرمرنرظرمرة فر  
سياسة عملها عل  إتبرا  سصرايرا الركرتراب الرمرقرد  برخرصروا 

 الخدمة ف  هذا المجال 
  C.O.P.T.S:  منظمة 9-33-1

ف  إيبارشية سيدن  منذ زمرن برعريرد   C.O.P.T.Sتعم  منظمة 
ستقوم بمساعدة إخوة الرب ف  مصر سالسودان   سهذه المنرظرمرة 
لها تاريخ ناصع ف  الخدمة ، يرقروم برالرعرمر  برهرا أراخرنرة ترحرت 
إشراف األب أسقف ابيبارشية  سلرلرمرنرظرمرة إتصراالت برأسرقرفريرة 
الخدمات ف  مصر ستمول العديد من المستشفيات سالرمرالجري فر  
مصر  سللمنظمة حسابات قانونية سمرنرترظرمرة سترراجرع برواسرطرة 
مراجعيين قانونيين ، ستحرا المنظمة ف  سياسة عمرلرهرا عرلر  

 إتبا  سصايا الكتاب المقد  بخصوا الخدمة ف  هذا المجال 
 
 : خدمة التواص  مع الكنيسة االم بمصر 9-39

يقوم نيافة األنبا دانيي   برزيرارة مصرر ثرالو مررات فر  الرعرام : 
حضور اجتماعات المجمع المقد  الت  تترم فر  شرهرري يرونريرو 

 سنوفمبر من ك  عام  سحضور سيمنار ابساقفة 
 
 : الخدمة ابجتماعية9-31
أقامت بلدية رسكدي  التابعة لوالية نيو ساسو سيلز ف   : 9-31-3

برتركرريرم قرنراة أ رابر    9132سربرترمربرر  3يوم الخميس المبار  
 سأسقفين سكاهنين سإعالم  قبط  بأستررالريرا لردسرهرم األعرالمر 
بحضور عضو برلرمران نريروسراسو سيرلرزالسريرد سرتريرف كرامربرر، 
سأعضاء مجلس البلدية حيث تم تكريم نيافة الحبر الرجرلرير  األنربرا 
بطر ، األسقف العام سمؤسس قناة أ رابر ، سترم تركرريرم نريرافرة 
الحبر الجلي  األنبا دانيي ، أسقف إيبرارشريرة سريردنر  ستروابرعرهرا، 
ساألب الموقر القمص موس  سليمان/ ساألب الموقر الرقرس لروقرا 
ملك، سابعالم  الدكتور عفرت شرحراترة  سقرد أشراد الرحراضررسن 
بالدسر الذي يلعبه ابعالم القبط  بربط المهاجرريرن برالروطرن األم 
مصر سزر  الهوية القبطية سالمصرية ف  نقو  األجيال الجديدة 

 ف  بالد المهجر 
الحف  السرنروي لركرورال األيربرارشريرة فر  يروم األحرد  : 9-31-9

  سقدم المشاركين عرضاً رائعاً ينم عرن 9132نوفمبر  2المبار  
 قدراتهم العالية 

: مدافن منحة من الحكومة األستررالريرة برأسرم الرقرديرس 9-31-1
بمنح  الحكومة األسترالية الكنيسة الرقربرطريرة  يوليو  األقفهص  

األرثوذكسية قطعة أرض لدفن الموت  ملحقة بها كنيسة صرطريررة 
للصالة سقاعة لتقب  العزاء سقد سميت برأسرم الرقرديرس يرولريرو  

 األقفهص  
 
 : خدمة أمور الهجرة9-34

اللجنة المساعدة لنيافة األنبا سولاير ف  امور الهجررة قررار رقرم 
33 /39 /9131: 

بناء عل  خطاب من مكتب الهرجررة األسرتررالر  ترم إصردار قررار 
بإنشاء لجنة االنبا ابرام للهجرة من إيبارشية سيدن  للتعاسن مرع 

 إيبارشية ملبورن ف  أمور الهجرة ألبنائنا األقباط األرثوذكس 
تم تكوين لجنة القديس االنبا ابرام للهجرة بايبارشية سيدن  تحت 
قيادة ستوجيه نيافة األنبا دانيي  للتعاسن مع لجنة الحاالت الخاصة 
الت  تم تكوينها بايبارشية ملبورن تحت قيادة ستوجيه نيافة االنبرا 

 سولاير 
تهدف اللجنة إلى تسهي  احتياجات الهجرة البناء الكنيسة القبطية 

 ف  ايبارشية سيدن  
 تجتمع اللجنة بصورة منتظمة لمناقشة االحتياجات 

تساعد اللجنة ف  الحاالت الت  يتم تحويلها من مصرر سالرخراصرة 
بالعائالت الت  تعان  من إضطهاد قاس  سف  حاجة أن تر  البرالد 

 ساالستقرار بامان ف  استراليا 
 
 ابستشارات القانونية -1

  Barrister François Salamaتقوم ابيبارشية بإستشرارة 
سهو محامى من ابناء الكنيسه متخصص ف  مجال القضاء العرالر  
سمستشار قانون  لجهات حكوميه سجهات ماليه سهو الرمرسرترشرار 
الخاا بااليبارشيه سالذى يقدم االسرترشرارات ساالراء الرقرانرونريره 
متماشيا مع دستور االيبارشيه سالقانون الخاا بهرا الرمرجراز فرى 
 برلمان سالية نيوساسو سيلز سايضا مطابقا للقوانين االستراليه 

 

 السياسات سابجراءات الخاصة بابيبارشية   -4
إعداد السياسات سابجراءات األداريرة الرترالريرة لقد تم ابنتهاء من 

الخاصة بإيبرارشريرة    Sparke Helmore Lawyersبواسطة 
مرحرامر  فر  الرمرحراكرم بناء عل  نصيحة الرسيدن  ستوابعها سذلك 

 العليا األسترالية سه  كاألت : 
  -العم  مع االطفال ساالحداو  -3.1

Working with Children & Young  
السياسات ساالجراءات الخاصه بمجرلرس الرعرائرلره لرالحروال  -9.1

  –الشخصيه 
 Policy & Procedures of the Clerical Council for 

Personal Affairs        
 سياسة ادارة الشكاسى سالرد عليها -1.1

Complaint Management & Response -   
  –سياسة مبادئ االخالق سالسلوكيات  -4.1

Code of Conduct  
السياسات ساالجراءات الخاصه بالمجلس االكليريك  لشمون  -1.1

 -االكليرس  
     Policy & Procedures of the Clerical Council 

for Priests Affairs 
  –القواعد الخاصه بتنفيذ السياسات ساجراءات االيبارشيه  -2.1

       Guide to Implementing Policy Procedures 
Documents             

  –ادارة الرد عل  االداعات باالعتداء الجسدى سالجنس   -3.1
     Managing & Responding of Physical or 

Sexual Assault 
  

 إدارة المخاطر باإليبارشية  -5
محام  ف  المحاكم العليا األسرتررالريرة نصريرحرة أن ترقروم أعط  ال

 إدارة المخاطرابيبارشية بإستشارة شركة 
Grant Thronton   حت  تضمن حقوق ابيبارشية، سبالفع  ترم

المؤهله عالمريرا بروضرع  Grant Thorntonذلك ، قامت شركة 
سياسه ماليه موحده لجميع المشاريع الجديده عند تقديمها لدراسة 
المخاطر عليها س الت  يمكن ان تحدو عنرد اخرذ الرقررض ستركرون 
جهة محايده مستقله تقدم الراى المالى لإليبارشية فر  نراحريرة اى 
مشرس  جديد سذلك باالضافه الى رأى القسم المال   الرذى ترقردمره 
اللجنه الماليه حسب الالئحه  الماليه الخاصه بااليبرارشريره   سهرذا 
يجع   الرأى  المالر  مرتركرامر  مرن نراحريرة اى قررض جرديرد الى 
مشرس  مقدم من أي كنيسه فرى إيربرارشريره  سريردنر  ستروابرعرهرا  
سسضعت الشركة سياسات لتجنب حدسو االخطار سكيفيرة الرترطرلرب 
عليها ف  حالة حدسثها   من أهم هذه األخرطرار مرا يرخرترص قررار 

  سسيتم توزيرع هرذه السريراسرات لحماية األطفال المفوضية الملكية
عل  كهنة ابيبارشية حت  يكونوا علر  درايرة برالسريراسرات الرتر  

 تحميهم من المخاطر 
 

Exodus – 6 
تقوم  ألخادمة األمينة االسترالية السيدة ديب  ارمانيو  الت  تقوم 
باالشراف عل  مركز الشباب فى رامسجيت الذي يساعد ف  خدمرة 
الشباب ساألهتمام بمشاكلهم خاصة مشاك  المخدرات سالربرعرد عرن 
الكنيسة، سنهدف بهذه الخدمة ال   اهمية رؤية الرمرسريرح فرى كر  
شخص نقابله سالدسر الذى يجب ان نلعبره لرنرصريرر نروراً لرلرعرالرم، 

ساالستمرار فى   Exodusستشجع ابيبارشية خدمات االكسيدس  
اعمال خدمة الشباب كما تؤكد ف  هذه الخدمة على اهميرة ترنرظريرم 

 .خلوات بصورة منتظمة سعم  سرش عم 
سقد تم تعيين مستشار للشبراب لرلرمرسراعردة فر  مرعرالرجرة مشراكر  

 الشباب 
 

نصل  ال  الرب ابله لك  يعيننا علر  تركرمرير  خردمرتره الرمرقردسرة 

بشفاعة سالدة االله القديسة الطاهرة مريم سرئيس المالئكة الجلير  

 ميخائي  سطلبات ك  االنبياء سالقديسين االطهار امين  

LOVE NEVER FAILS 

Merry Christmas 

Happy New Year with Jesus 

 

THE RESULTS OF YOUR LOVE TO EGYPT FROM SYDNEY COPTS 

- ASSISTANCE IN THE DEVELOPMENT OF 30 VILLAGES 

- FULL DEVELOPMENT OF EXTRA 3 VILLAGES BY SYDNEY, AUS-

TRALIA 

- SUPPORT SO MANY FAMILIES TO FACE THE EXISTING HARDSHIP 

- SUPPORT 6 HOSPITALS; EQUIPMENT, WHEEL CHAIRS, INCUBA-

TORS…. ETC. 

- SUPPORTING A NURSING COLLEGE WITH OVER 500 GRADUATES 

TO DATE. 

- LITERACY CLASSES, VOCATIONAL TRAINING, EMPLOYMENT, 

SMALL BUSINESSES. 

For more information or to be a sponsor, please contact 0413 276 514 

or visit www.copts.org.au  Please pray for the service 

Donations above $2 are tax deductible 
 

 ثمار المحبة من عطايا محب  اخوة الرب بسيدن 
 المساهمة ف  برامج التنمية ف  القري المعدمة

قري اضافية 1تول  برامج التنمية ف    
 مساعدة العائالت سااليتام عل  مواجهة اعباء المعيشة

 المساهمة ف  تاسيس ست مستشفيات
 المساهمة ف  تاسيس كلية للتمريض

ايجاد فرا للعم   -المشاريع الصطيرة -التدريب المهن  -محو االمية  
 

للمزيد من المعلومات اس اذا كان لديك ر به ف  المشاركة برجاء االتصال برقم  
اس رجاء زياره موقعنا االلكترسن         1431932134  

www.copts.org.au         
    ك  التبرعات الخدمات معفاه ضريبيا رجاء الصالة من أج  الخدمة 

 
—باسم المرض —باسم االيتام–باسم الشهداء —الجمعية تشكر ك  من ساهم ف  هذا العم  الجبار

س تخص بالشكر نيافة الحبر الجلي  اال نبا دانيال  باسم الكبار سالصطار من اخوة الرب نشكر عطاياكم
 اسقف سيدن  ستوابعها عل  محبته الكبيرة سمباركته لخدمة اخوة الرب

Christian Overseas Provident Tutelage Society of Australia 
ABN 77 774 185 422 
 

PO Box 393, South Gate, Sylvania, NSW, 2224 
 

www.copts.org.au 
Email: heshmatgrace@gmail.com 
Tel +61 2 9589 2293, 0413 276 514 
Fax +61 2 8456 5905 

http://www.copts.org.au
http://www.copts.org.au
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