 ۲٤ﺑﺭﻣﻬﺎﺕ  ۱۷۳۳ﺵ
 ۲ﺃﺑﺭﻳﻝ  ۲۰۱۷ﻡ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﻭﻝ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۲۱۸
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۱۲۰

اﺧﺒﺎر اﻻﻗﺒﺎط

ﺍﺣﺩﻯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹ ﻋﻼﻡ  -ﺇﻳﺑﺎﺭﺷﻳﺔ ﻭﺗﻭ ﺍﺑﻌﻬﺎ
ﻭﺃﻣــﺎ ﻳﺳــﻭﻉ ﻓــﻛﺎﻥ ﻳﺗﻘــﺩﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻣــﺔ ﻭ ﺍﻟﻧﻌﻣــﺔ ،ﻋﻧــﺩ ﷲ ﻭ ﺍﻟﻧــﺎﺱ) .ﻟــﻭ (۲:۲٥

ﺣــﻭﺍﺭ ﻣــﻊ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ

ﺹ ٥- ٤

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ  -ﺍﻟﺻﻭﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ

ﺹ ۱٤

ﻛﻳــﻑ ﻧﻁﻣﺋــﻥ ﻋﻠــﻲ ﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ
ﻣﺻــﺭ

ﺹ ۱۲

ﺳﻴﺎﻣﺔ ﻛﻬﻨﺔ ﻭﻗﻤﺎﻣﺼﺔ

ﻗــﺎﻡ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ
ﺻﺑــﺎﺡ ﺍﻟﺧﻣﻳــﺱ  ۱٦ﻓﺑﺎﻳــﺭ ﺑﺳــﻳﺎﻣﺔ  ۳٤ﻛﺎﻫﻧــﺎ ً
ﻟﻠﺧﺩﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻧﺎﺋــﺱ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺃﺭﻣﻧــﺕ ﻭﺃﺑﻭﻅﺑــﻲ ﻭﺃﻣﺭﻳــﻛﺎ  .ﺗﻣــﺕ ﺍﻟﺳــﻳﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻛﺗﺩﺭﺍﺋﻳــﺔ ﺍﻟﻛﺑــﺭﻱ ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻱ
ﺑــﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻧﻁــﺭﻭﻥ ،ﺑﻣﺷــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳــﺩ ﻣــﻥ ﺍﻵﺑــﺎء
ﺍﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ ﻭﺍﻟﻛﻬﻧــﺔ ﻭﺍﻟﺭﻫﺑــﺎﻥ ﺇﻟــﻲ ﺟﺎﻧــﺏ ﻭﻓــﻭﺩ
ﻣــﻥ ﻛﻧﺎﺋــﺱ ﺍﻟﻛﻬﻧــﺔ ﺍﻟﺟــﺩﺩ.
ﻭﻛﺫﻟــﻙ ﻓــﻲ ﻗــﺩﺍﺱ ﺫﻛــﺭﻯ ﻣﺛﻠــﺙ ﺍﻟﺭﺣﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺑﺎ

ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
ﻭﻭﺳــﻁ ﺣﺿــﻭﺭ ﺷــﻌﺑﻲ ﻛﺑﻳــﺭ  ..ﺻﻠــﻰ ﻗﺩﺍﺳــﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺩﺍﺱ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ
ﻟﻧﻳﺎﺣــﺔ ﻣﺛﻠــﺙ ﺍﻟﺭﺣﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟــﺙ
ﻭﺍﻟﺗــﻲ ﺃﻗﻳﻣــﺕ ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﺍﻷﻧﺑﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻱ ﺑﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻧﻁــﺭﻭﻥ ﺻﺑــﺎﺡ ﻳــﻭﻡ  ۱۷ﻣــﺎﺭﺱ ،ﻭﺧﻼﻟــﻪ ﻗــﺎﻡ
ﻗﺩﺍﺳــﺗﻪ ﺑﺭﺳــﺎﻣﺔ  ۳٦ﻣــﻥ ﻛﻬﻧــﺔ ﻛﻧﺎﺋــﺱ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ
ﻓــﻲ ﺭﺗﺑــﺔ ﺍﻟﻘﻣﺻﻳــﺔ ﻭﺷــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺻﻠــﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﺱ
ﻭﺍﻟﺭﺳــﺎﻣﺔ ﻋــﺩﺩ ﻣــﻥ ﺃﺣﺑــﺎﺭ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ.

ﻳﺳــﺗﻌﺩ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻰ ﺑﺎﺑــﺎ
ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻭﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ؛
ﻟﻌﻣــﻝ ﺍﻟﻣﻳــﺭﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ ،ﺑﺣﺿــﻭﺭ ﺍﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ
ﺃﻋﺿــﺎء ﺍﻟﻣﺟﻣــﻊ ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ ﻟﻠﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ
ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻭﻛﺳــﻳﺔ.
ﻭﺃﻛــﺩ ﻣﺻــﺩﺭ ﻛﻧﻳﺳــﻲ ﺃﻥ ﻳــﻭﻡ ﻋﻳــﺩ ﺷــﻡ ﺍﻟﻧﺳــﻳﻡ
 ۱۷ﺃﺑﺭﻳــﻝ ﺍﻟﻣﻘﺑــﻝ ،ﺳــﻳﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓــﺔ ﺍﻟﺧﻣﻳــﺭﺓ
ﻟﻠﻣﻳــﺭﻭﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩ ،ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻛــﻭﻥ ﻋﻣــﻝ ﺯﻳــﺕ
ﺍﻟﻣﻳــﺭﻭﻥ ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻯ ﺑــﻭﺍﺩﻯ
ﺍﻟﻧﻁــﺭﻭﻥ.

ﻳﺫﻛــﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻣــﻝ ﺍﻟﻣﻳــﺭﻭﻥ ﻓــﻰ ﺍﻟﻣــﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻋــﺎﻡ ۲۰۱٤ﻡ ﻭﻳﻌــﺩ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺛﺎﻟــﺙ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ) (۱۱۷ﻓــﻰ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺑﺎﺑــﺎﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻭﻛﺳــﻳﺔ ﺃﻛﺛــﺭ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎﻭﺍﺕ
ﻋﻣــﻼ ﻟﺯﻳــﺕ ﺍﻟﻣﻳــﺭﻭﻥ ﺣﻳــﺙ ﻋﻣــﻝ ﻓــﻰ ﺣﺑﺭﻳﺗــﻪ
 ۷ﻣــﺭﺍﺕ ﺟﺩﻳــﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛــﺭ ﺃﻥ ﺗــﻡ ﻋﻣــﻝ ﺍﻟﻣﻳــﺭﻭﻥ
ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ  ۳۹ﻓــﻰ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ
ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻭﻛﺳــﻳﺔ ،ﻭﻟﻠﻣــﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻰ ﺣﺑﺭﻳــﺔ
ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻰ

ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟـ ٣٩ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻭﻛﺴﻴﺔ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ
ُﻳﺤﻀﺮ ﻟﻌﻤﻞ »ﺍﳌﲑﻭﻥ«

 ٤۰ﺻﻔﺣﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  ۳۰ﺃﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
ﺃﺧﺭ ﻣﻭﻋﺩ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ
 ۲٤ﺃﺑﺭﻳﻝ . ۲۰۱۷

ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟـ »ﻟﺒﻨﺎﻥ«

ﺗﺳــﺗﻌﺩ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ ﺑﻠﺑﻧــﺎﻥ،
ﻹﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻭﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ
ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ..ﺣﻳــﺙ ﺗﻘــﺭﺭ ﻣﻭﻋــﺩ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻗﺩﺍﺳــﺗﻪ
ﻟﻠﺑﻧــﺎﻥ ﻳــﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳــﺱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓــﻖ  ۳۰ﻣــﺎﺭﺱ،
ﻭﻣــﻥ ﺍﻟﻣﻘــﺭﺭ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻓــﻖ ﻗﺩﺍﺳــﺗﻪ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻙ
ﺍﻟﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻟﻔﻳــﻑ ﻣــﻥ ﺍﻷﺣﺑــﺎﺭ ﺍﻷﺟــﻼء ﻭﻫــﻡ
ﺃﺻﺣــﺎﺏ ﺍﻟﻧﻳﺎﻓــﺔ  :ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺍﻧﻁﻭﻧﻳــﻭﺱ ﻣﻁــﺭﺍﻥ
ﺍﻟﻛﺭﺳــﻲ ﺍﻷﻭﺭﺷــﻠﻳﻣﻲ ﻭﺍﻟﺷــﺭﻕ ﺍﻷﺩﻧﻲ ﻭﻟﺑﻧﺎﻥ،
ﻭﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻱ ﻣﻁــﺭﺍﻥ ﺩﻣﻳــﺎﻁ ﻭﻛﻔــﺭ ﺍﻟﺷــﻳﺦ

ﻭﺍﻟﺑــﺭﺍﺭﻯ ،ﻭﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺑﻧﻳﺎﻣﻳــﻥ ﻣﻁــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﻭﻓﻳــﺔ
ﻭﺗﻭﺍﺑﻌﻬــﺎ ،ﻭﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺗﻭﻣــﺎﺱ ﺃﺳــﻘﻑ ﺍﻟﻘﻭﺻﻳــﺔ
ﻭﻣﻳــﺭ ﻭﺳــﻭﻑ ﻳﺗــﺭﺃﺱ ﻗﺩﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﻭﺍﻷﺣﺑــﺎﺭ
ﺍﻷﺟــﻼء ﺻــﻼﺓ ﻗــﺩﺍﺱ ﺃﺣــﺩ ﺍﻟﺗﻧﺎﺻﻳــﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓــﻖ
 ۲ﺍﺑﺭﻳــﻝ ﻛﻣــﺎ ﻳﺗﻔﻘــﺩ ﻗﺩﺍﺳــﺗﻪ ﺃﻋﻣــﺎﻝ ﺍﻹﻧﺷــﺎءﺍﺕ
ﺑﺩﻳــﺭ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺃﻧﻁﻭﻧﻳــﻭﺱ ﺑﻠﺑﻧــﺎﻥ ﻛﻣــﺎ
ﺳــﻳﻠﺗﻘﻲ ﻗﺩﺍﺳــﺗﻪ ﻣــﻊ ﺍﻟﻣﻁــﺭﺍﻥ ﺑﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻋــﻲ؛
ﻭﻣــﻊ ﺷــﻌﺏ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ
ﺑﻠﺑﻧــﺎﻥ.

ـﺘﺪﺭﺱ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ـﺔ ﺳـ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴـ

ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ،ﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ
ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ﺇﻥ ﻣﺷــﺭﻭﻉ
ﻗﺎﻧــﻭﻥ ﺍﻷﺣــﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷــﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩ ﻳﻣﻧــﺢ
ﺍﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺍﻟﺣــﻖ ﺑﺎﻟﺗﻔﺭﻳــﻖ ﺑﻳــﻥ ﺍﻟﺯﻭﺟﻳــﻥ ﻓــﻲ
ﺣــﺎﻝ ﺍﺑﺗﻌﺎﺩﻫﻣــﺎ ﻋــﻥ ﺑﻌﺿﻬــﺎ ﺍﻟﺑﻌــﺽ ﻟﻣــﺩﺓ
ﺗﺯﻳــﺩ ﻋــﻥ ﺍﻟﺧﻣــﺱ ﺃﻋــﻭﺍﻡ ﺛــﻡ ﺇﺭﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌــﺩ

ﺫﻟــﻙ ﻟﻠﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳــﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌﺭﻓــﺔ ﺍﻟﻣﺧﻁــﺊ
ﻭﻣــﻥ ﻳﺳــﺗﺣﻖ ﺗﺻﺭﻳــﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﺁﺧــﺭ .ﻭﺃﺿــﺎﻑ
ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﻓــﻲ ﺣــﻭﺍﺭ ﻣــﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣــﺞ "ﻫﻧــﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻣــﺔ" ﺍﻟﻣــﺫﺍﻉ ﻋﻠــﻰ ﻗﻧــﺎﺓ "ﺳــﻲ ﺑــﻲ ﺳــﻲ"
ﻣﺳــﺎء ﺃﻣــﺱ ﺍﻻﺛﻧﻳــﻥ ۲۷ﻣــﺎﺭﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ
ﺗﻠﺗــﺯﻡ ﺑﻧﺻــﻭﺹ ﺍﻹﻧﺟﻳــﻝ ﻓــﻲ ﻗﺿﻳــﺔ ﺍﻟــﺯﻭﺍﺝ

ﺗﺮﺑﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺴﻴﺢ
.ﻋﺎﱂ ﺍﺛﺎﺭ ﺑﺮﻳﻄﺎﱏ ﻳﻜﺘﺸـ
ـﻒ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ّ

ـﺎﺭ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧــﻲ ﻳُﺩﻋــﻰ ﻛﻳــﻥ ﺩﺍﺭﻙ
ﺍﻛﺗﺷــﻑ ﻋﺎﻟــﻡ ﺁﺛـ ٍ
ﺍﻟﻣﻧــﺯﻝ ﺍﻟــﺫﻱ ﻳُﺭ ّﺟــﺢ ّ
ﺃﻥ ﻳﻛــﻭﻥ ﻗــﺩ ﺃﻣﺿــﻰ ﻓﻳــﻪ
ﺍﻟﺳــﻳّﺩ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ ﻁﻔﻭﻟﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺩﻳﻧــﺔ ﺍﻟﻧﺎﺻــﺭﺓ
ﺷــﻣﺎﻝ ﻓﻠﺳــﻁﻳﻥ ﻣﻌﺗﻣــﺩﺍ ً ﺑﺫﻟــﻙ ﻋﻠــﻰ ﻧﺻــﻭﺹ
ﻗﺩﻳﻣــﺔ ﻭﺫﻛــﺭﺕ ﺻﺣﻳﻔــﺔ ﺍﻟﺩﺍﻳﻠــﻲ ﻣﺎﻳــﻝ
ﺍﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳــﺔ ّ
ﺃﻥ ﺩﺍﺭﻙ ﺍﻋﺗﻣــﺩ ﻓــﻲ ﺑﺣﺛــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﻧﺻــﻭﺹ ﻗﺩﻳﻣــ ٍﺔ ﺗﺻــﻑ ﺑﺷــﻛ ٍﻝ ﺩﻗﻳــﻖ ﻣﻭﻗــﻊ
ِ
ﺍﻟﻣﻧــﺯﻝ ﺑﻳــﻥ ﺿﺭﻳﺣﻳــﻥ ﻭﺗﺣﺕ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺻــﺭﺓ .ﻭﻳﻘــﻊ ﺍﻟﻣﻧــﺯﻝ ﺃﺳــﻔﻝ ﺩﻳــﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﺑــﺎﺕ
ـﺭ ﻋﺑﺭ ﻁﺭﻳﻖ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺷــﺎﺭﺓ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘــﺔ ﻭﻳﻣـ ّ
ُ
ﻟــﺫﺍ ﻳﻌﺗﻘــﺩ ﺩﺍﺭﻙ ﺃﻧــﻪ ﻗــﺩ ﻭﺟــﺩ ﺣـﻼ ﻟﻠﻐــﺯ ﺍﻟــﺫﻱ
ﺣﻳّــﺭ ﺍﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺭ ﺍﻟﻌﺻــﻭﺭ ﺣﻳــﻥ
ﺇﻥ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧــﺯﻝ ﻫــﻭ ﺣﻳــﺙ ﺑ ّ
ﻗــﺎﻝ ّ
ﺷــﺭ
ﺍﻟﻣــﻼﻙ ﺟﺑﺭﻳــﻝ ﺍﻟﻌــﺫﺭﺍء ﻣﺭﻳــﻡ ﺑــﻭﻻﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ ﻭﻗــﺎﻝ ﺩﺍﺭﻙ ّ
ﺇﻥ ﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳــﻥ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺗﻳــﻥ ﺍﻟﺻﻠﻳﺑﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺯﻧﻁﻳــﺔ
ﻭﺿﻌــﻭﺍ ﺍﻟﺭﻣــﻭﺯ ﻓــﻲ ﻛﻧﺎﺋﺳــﻬﻡ ﻭﻫــﺫﺍ
ﺩﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻧّﻬــﺎ ﻛﺎﻧــﺕ ﺗﺷ ـ ّﻛﻝ ﺃﻫﻣﻳّــﺔ
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ﻛﺑﻳــﺭﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺇﻟﻳﻬــﻡ ﻭﻋﻠــﻰ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧــﺯﻝ ﺍﻟــﺫﻱ
ﺍﻛﺗﺷــﻔﻪ ﻫــﻭ ﺣﻳــﺙ ﻋــﺎﺵ ﺍﻟﺳــﻳّﺩ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ
ﻁﻔﻭﻟﺗــﻪ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳــﺔ ﺣﻳــﺙ ﻭﺻــﻑ ﺍﻟﻣﻧــﺯﻝ
ﺍﻟــﺫﻱ ﻳﺩﺭﺳــﻪ ﻣﻧــﺫ ﻋــﺎﻡ  ۲۰۰٦ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﺿــ ّﻡ
ﻋــﺩﺩﺍ ً ﻣــﺎ ﻭﻫــﻭ ﻣﺑﻧــﻲ ﻣــﻥ ﺍﻟﺻﺧــﻭﺭ ﺍﻟﻛﻠﺳــﻳﺔ
 Biblical Archaeology Reviewﻣــﻥ
ﺍﻟﻐــﺭﻑ ﻭﻧﺷــﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟــﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﻁﺎﻧــﻲ ﻧﺗﺎﺋــﺞ
ﻛﺗﺑﻬــﺎ ﺍﻟﻘﺩﻳــﺱ ﺍﻹﻳﺭﻟﻧــﺩﻱ ﺃﺩﻭﻣﻧــﺎﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌــﺎﻡ
 ٦٤۰ﻣﻳﻼﺩﻳــﺎً De Locis Sanctis.ﺃ ّﻣــﺎ
ﺍﻟﻧﺻــﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣــﺔ ﺍﻟﺗــﻲ ﺍﺭﺗﻛــﺯ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺩﺍﺭﻙ
ﻓــﻲ ﺑﺣﺛــﻪ ﻓﻬــﻲ ﺗﺣﻣــﻝ ﻋﻧــﻭﺍﻥ

ﻣﺷــﻳﺭﺍ ﺇﻟــﻰ ﺇﺗﺧــﺎﺫ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺇﺟــﺭﺍ ًء
ﻭﺍﻟﻁــﻼﻕ ،ﻣﻭﺿﺣــﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁــﺭﻑ ﺍﻟﻣﺧﻁــﺊ ﻟــﻥ ﺣﻳﺎﺗــﻪ،
ً
ﻳﻌﻁــﻰ ﻟــﻪ ﺗﺻﺭﻳﺣــﺎ ﺑﺎﻟــﺯﻭﺍﺝ ﻣــﺭﺓ ﺃﺧــﺭﻯ ﺃﻣــﺎ ﺟﺩﻳــﺩﺍ ﺑﻠﺟــﺎﻥ ﻟﻠﻣﺻﺎﺭﺣــﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷــﺎﻭﺭﺓ ﻟﺣــﻝ
ﺍﻟﻁــﺭﻑ ﻏﻳــﺭ ﺍﻟﻣﺧﻁــﺊ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺳــﺗﻣﻧﺢ ﻟــﻪ ﺍﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ ﺍﻷﺳــﺭﻳﺔ
ﺗﺻﺭﻳﺣــﺎ ﺑﺎﻟــﺯﻭﺍﺝ ﻭﺃﻛــﺩ ﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ﺇﻥ ﻣﺳــﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟــﺯﻭﺍﺝ
ﻭﺑﻧــﺎء ﺃﺳــﺭﺓ ﺃﺧﻁــﺭ ﻗــﺭﺍﺭ ﻳﺗﺧــﺫﻩ ﺍﻹﻧﺳــﺎﻥ ﻓــﻲ

ﻳﻐﺮﻡ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
ﺃﺳـ
ـﱰﺍﻟﻴﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ ﻧﻴﻮ ﺳﺎﻭﺙ ﻭﻳﻠﺰ ّ
ﻫﺎﺗﻔﻪ ﺍﳌﺤﻤﻮﻝ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﻓــﻲ ﺧﺑــﺭ ﻻﻓــﺕ ﺗــﻡ ﺍﻟﻛﺷــﻑ ﻋــﻥ ﺗﻐﺭﻳــﻡ
ﺷــﺭﻁﺔ  NSWﻟﻭﺯﻳﺭﻫــﺎ ﺃﻱ ﻭﺯﻳــﺭ ﺍﻟﺷــﺭﻁﺔ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳــﺔ ﺗــﺭﻭﻱ ﻏﺭﺍﻧــﺕ ﺑﻌــﺩ ﺗﻭﻗﻳﻔــﻪ ﻭﻫــﻭ
ﻳﺳــﺗﺧﺩﻡ ﻫﺎﺗﻔــﻪ ﺍﻟﻣﺣﻣــﻭﻝ ﻻﻟﺗﻘــﺎﻁ ﺻــﻭﺭﺓ
ﻟﺧــﺭﻭﻑ ﺃﺛﻧــﺎء ﺗﻭﻗﻔــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣــﺭﺍء.
ﻭﺍﻟﻼﻓــﺕ ﺍﻛﺛــﺭ ﻫــﻭ ﻧﻔــﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳــﺭ ﻏﺭﺍﻧــﺕ
ﻣﻌﺭﻓﺗــﻪ ﺑــﺄﻥ ﺍﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗــﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣــﻭﻝ
ﻏﻳــﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧــﻲ ﺍﺛﻧــﺎء ﺍﻟﻘﻳــﺎﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺕ ﺍﻟﺳــﻳﺎﺭﺓ
ﻣﺗﻭﻗﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﺷــﺎﺭﺓ ﻫــﺫﺍ ﻭﻗــﺩ ﺗــﻡ ﺗﻐﺭﻳــﻡ
ﺍﻟﻭﺯﻳــﺭ ﺑﺧﺳــﺎﺭﺓ ﺍﺭﺑــﻊ ﻧﻘــﺎﻁ ﻣــﻥ ﺭﺧﺻــﺔ
ﺍﻟﻘﻳــﺎﺩﺓ ﻭﻏﺭﺍﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻗﺩﺭﻫــﺎ  .$۳۲٥ﻭﺍﻋﺗﺑــﺭ
ﻏﺭﺍﻧــﺕ ﺍﻟــﺫﻱ ﻟــﻡ ﻳﺗﺫﻣــﺭ ﻣــﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣــﺔ ﺃﻥ ﻫــﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﺗﺛﺑــﺕ ﺍﻧــﻪ ﻻ ﺃﺣــﺩ ﻓــﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻭﻥ ﻭﺃﻥ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻻﻟﺗــﺯﺍﻡ ﺑﺣﻣــﻼﺕ ﺍﻟﺷــﺭﻁﺔ ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗــﻑ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟــﺔ ﺃﺛﻧــﺎء ﺍﻟﻘﻳــﺎﺩﺓ ﻓــﻲ
ﻭﻗــﺕ ﺍﻋﺗﺑــﺭﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳــﺔ ﺍﻥ ﻫــﺫﻩ

ﺍﻟﻐﺭﺍﻣــﺔ ﺗﺛﺑــﺕ ﻋــﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻳــﺔ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﺣﻣــﻼﺕ
ﺍﻟﻣﻛﺛﻔــﺔ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻭﻡ ﺑﻬــﺎ ﺷــﺭﻁﺔ ﺍﻟﻭﻻﻳــﺔ ﻟﺗﻭﻋﻳــﺔ
ﺍﻟﺳــﺎﺋﻘﻳﻥ ﻣــﻥ ﺍﻟﺗﻬــﻭﺭ ﻭﺍﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗــﻑ
ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟــﺔ.

ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳﻳﻪ ﺑﺳﻳﺩﻧﻲ
ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺗﺻﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﻪ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳﻪ
ّّ
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†
رفضوني أنا احلبيب....
مزمور 83
كثيرا ً ما اعلن السيد الرب عن رفض الوعب له ،نشرفشض ا الش
اوجدنا ،نرفض كالم الرب وشريعته ،نرفض محبة ا وصشداقشتشه،
نرفض ا وملكوته ،نرفض يد ا الممتدة لخالصنا  ،نرفض حجشر
الزاوية  ،نخرج ابن ا الحبيب ونقتله!!!
 +رفض الخالق المحب ال اوجدنا
رفض ابوينا ادم وحواء  ،ا الخالق المحب ال اوجدهما وسمعشا
لغواية الحية وهربا من لقاء الرب .كل مرة اسشتشمشع فشيشهشا لصشوت
الغير ال يتعارض مع كلمة ا ومويئته ووصاياه ،انا ارفض ا
ال احبني.
 +رفض الوصايا األلهية
كل مرة ال اعيش الوصية في حياتي واكون بالحقيقة انجيل مشعشا
وسفير يعظ ا بحياتي " اذا نسعى كسفراء عن المشسشيشا كشان ا
2

يعظ بنا 2 "...كو  2500واكون مع الرب " ...في المسيا كل حين
ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مشكشان 2 "...كشو  4102واعشلشن
الرب من خالل األعمال الحسنة " ...لكي يروا اعشمشالشكشم الشحشسشنشة
ويمجدوا اباكم ال في السماوات ".متي  4:00فشأنشا انشكشر الشرب
وارفضه عالنية
 +رفض خدام ا
ا كلمنا باألنبياء قديما ً بأنواع وطرق كثيرة ،وفشي األيشام األخشيشرة
كلمنا في ابنه الوحيد ا الظاهر في الجسد واألبشن الشوحشيشد ،عشيشن
التالمي والرسل حاملين ليس فقط كلمة ا بل اسرار الروح القدس
الخالصية كالمعمودية والميرون واألفخارستيا والتوبة واإلعتشراف
من خالل كهنوتهم المقدس .ورفض الوعب في القشديشم األنشبشيشاء ،
ول ا قال لهم الرب الويل لكم ايها الكتبة والفريسشيشن الشمشرائشيشيشن ،
وبعد الصليب والقيامة  ،كل من رفض األباء رفشض ا ذاتشه ولش ا
قال " ...من يقبلكم يقبلني" متي  . 15045وحينما قاوم فشرعشون
موسي ،طرده كان رفضا ً هلل ال ارسله .وك لك حينما قاوم قشورح
وال ين معه النبي موسي  ،معترضين علي إرسالشيشتشه وكشهشنشوتشه ،
ادبهم الرب بأن إبتلشعشتشهشم األرض وهشم احشيشاء .وحشيشنشمشا رفشض
الوعب صموئيل النبي قال له السيد الرب انهم لم يرفضوك انت بشل
رفضوني انا .وحينما إضطهد شاول القديس إستفانوس والتالمي ،

قال له السيشد الشرب ششاول ششاول
لماذا تضطهدني  ،فشي كشل مشرة ال
اسمع لشكشالم خشدام ا الشحشامشلشيشن
وصششايششاه ال ش يششن كششرسششهششم الششروح
القدس  ،فنحن ال نسمع ا نشفشسشه
ونرفضه  ،بشل اقشول إنشنشا نصشيشر
معاندين ومقاومين للرب.
كلنا نعاند ونتكبر ونرفض احضشان
ا الششتششي تششدعششونششا الششي الششتششوبششة
والسعي الي ملكوت ا  ،نشرفشض
ا ونوترك مع ال ين قالوا إصلبه
إصلبه .بل اخاف ،وارجوكم خافوا
معي األ نشكشون مشقشاومشيشن ا"...
لئال توجدوا محشاربشيشن هلل ايضشا"
اع 1900
القمص تادرس سمعان
وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها
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الكنيسة القبطية االرثوذكسية
ايبارشية سيدني وتوابعها
زيارة قداسة البابا المعظم األنبا
تواضروس الثاني إلى سيدني
التسجيل للعضوية الكنيسة
كما تم االعالن عنه سابقاً ،يجب على كل
فرد من أفراد الشعب القبطي أن يسجل
نفسه ويتحصل على بطاقة العضوية
الكنيسة حتى يستطيع الدخول إلى أي من
المناسبات التي ستقام خالل زيارة البابا
المعظم األنبا تواضروس الثاني الحقا ً هذا العام.
هناك ثالث مراحل التمام هذا اإلجراء:
 .1تسجيل كل المعلومات الخاصة بك اليكترونيا ً أو خطيا ً
عن طريق ملء االستمارة المعدة لذلك
 .2يتم استخراج بطاقة العضوية الكنيسة وعليها صورة
لشخصك
 .3يتم استالم البطاقة من كنيستك
سيتم فتح التسجيل للنظامين يوم  .2112 /4 /2وعليك اكمال
التسجيل قبل  2112 /5 /14وذلك العطاء وقت كافئ لطباعة
البطاقات وتوزيعها.

إجراءات التسجيل اإلليكتروني

 إذهب إلى الموقعhttps://www.hisvine.com/
على الكومبيوتر أو علي الموبايل (المحمول) الذكي
 ادخل كل المعلومات المطلوبة خذ صورة لنفسك ولكل فرد من أفراد األسرة وقدم الطلب سيقفل الموقع الساعة  11:51من مساء يوم األحد 142112 /5 /

إجراءات التسجيل الخطي

 أحصل على االستمارة من كنيستك إمالء اإلستمارة وفقا ً للمعلومات المدونة فيرخصة القيادة الخاصة بك أو جواز السفر
 إرفق صورة لشخصك ،وزوجتك واألطفال تحتسن 15
 سلم االستمارة إلى أمين الصندوق لن يتم استالم أي استمارة بعد يوم /5 /142112

لالستفسار الرجاء االتصال بأمين الصندوق في
عضو بها.
الكنيسة التي أنت
ً

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

1

 2أبريل 21٠٢

الـمنـارة

أجرى الحوار :جون كرياقوس
رغم الظروف واألحداث الطارئة التى حدثت فى الوطن مع نهاية شهر فبراير الماما مى وتمو رمهمزمحمر ونم و
أقباط العريش من منازلهم نتحزة أستهداف األرتاب والقتل العشوائى للاسحححبن وذلك مماما أبما مهمم مالم مر
والفرار من الاوت ،وتو ما أدى التالى للتورر واألن اج للكنحسة القبطحة ل ولكل الوطن.
ومع رلك الظروف الصعبة فى ت ا المتموقمحمت مالم ات وممع كمافمة المامسمالمحمات واألررمبماطمات لمقمداسمة المبما ما
روا روس الثانى أال أنه وافق أجراء ت ا الحوار الصحفى وذلك أل ت ازه ومحبته ألقمبماط أسمتمرالمحما ولمقمراء
جريدة الانارة – وال ى من الاتوقع أذن هللا أن يقوم يارة استرالحا مع نهاية شهر أغسطس المقمادم(..-وكماما
رزدر األشارة للقارئ الع ي أن عض أجا ات قداسة البا ا جاءت مختمصمرة امماقمل ودلا ولمكمن رمحمامل فمى
مضاونها معانى كثحرة فال رحتاج إلى التو حح أو التأكحد)..
* أود أوال ان أشكر قداستكم على أعطائى الوقت لهذا الحديث ،وقد كان الحديث السااقام اد قاداساتاكام لا ارياد
المنار وذلك قعد ثالثة شهور ن جلوسكم على الكرسى المرقسى أي فى ز ن حكم حمد رسى واألخوان فهل
هناك فرق كبير قين تلك الحقبة عن الز ن الحاضر!..؟
 أنه من ام  1122كان الوطن فى دم أستقرار و التالى كان فى كل يموم شمم ممخمتملم  ،مل وكمان ممنالوا ح أن من ظهور محاد مرسى أن الوطن كان ححترق ل كان معظم الاصريحن غحر را حمحمن ملمى تم ا
الو ع ...وله ا كانت ثورة  1122ثورة شعبحة رغم الو ع القائم ..ل وكان ال د من ديل..
* وهل كانت هناك أى ضغوط على قداستكم فى ذلك الوقت.؟
 ال لم يحدث !..ل أننا نشكر هللا أن مصر رتاتع زحش وطنى خالص وتو من الشعب  ،و التالى قاممت ثمورةالشعب وروالت األحداث من و ع دستور ومع الدفاع ن الدستور الزديد ،وأنتخاب رئحس جديد للزامهموريمة ،
ثم جاءت أنتخا ات مزلس النواب ،و لك إستقلت الااساسات الدستورية فى مصر ،ومن ثاة دأت مصر همدا
جديدا..
* على ا أتصور أن المشاعر والظروف كانت صعبة فى تلك األيام..؟
 نعم كانت بعبة لى كل الاصريحن..ولكننا كنا واثقحن من أيد ر نا ستختار لنا األفضل..كاا لم ياثر لمى أحمدأو أؤثر لى أحد فى الخروج للاظاتلرات فى  21يونحه ام..1122
* ولكن لماذا هذا التز ت والتعصب فى الدين والذى نراه ن حين آلخر فى الوطن..؟
 أن الشعب الاصرى يحب الدين جدا سواء كان ذلك فى المديمن المامسمحومحمى أو األسمالممى  ،وممع ذلمك يمكمرهالاصرى أن يتحكم أحد أسم الدين ويرفض ذلك رااما..أى ان الشعب الاصرى ممتمديمن مطمبمحمعمتمه ممنم قمدمماء
الاصريحن..أما وجود التعصب والعن فطبعا جاء ذلك نتحزة وجود جاا ات دينحة والتى رأخم األفمكمار المديمنمحمة
ورغحرتا وفق أتوائها وأغرا ها..أى التال ب الدين..
* لكن وضوع أقباط العريش وته يرهم أعتقد أنه صعب على الكنيسة واألقباط عا ة.؟
 فأقباط العريش تو أحساسهم الخطر..ألن الانطقة مررع للخطر وفحها أرتا حمحمن..وأن كمان فمحمهما ممواطمنمحمنمصريحن يعحشون فحها  ،وال ين تم مزرد ما شعروا الخطر وأستهدافهم و األ تداء لى عضهم رركوا الامكمان
ألقرب لد فكانت األساا لحة و عض الاحافظات ،وله ا أرخ ت الدولة لاحاولة معالزة ت ا الو ع تموفمحمر لمكمل
النازححن كل أحتحاجارهم الضرورية لاعحشتهم ..والشك ندما رنتهى رلك األزمة سحعودون ألماكنهم.

* ولكن هل هذا يكفى فى حل أز تهم !..؟
 ال د ألن رعرف أن تناك ثالثة وامل راثر فى رلك األزمة  :أوال ان الانطقة تى منطقة خطر وفحها جبال و رة يختبم فحها األرتاب .ثانحا :سحناء أتالت من مصر منم زممن طمويمل أىمن سنوات وسنوات  .ثالثا :تناك مشكلة األنفاق والتى تى أيضا مصدر خطر فى الشر..ولكن مع ذلك أخ الزحش الاصرى لى ارقه للقضاء لى األرتاب فى رلك الانطقة..
* كما األ ر يدعوالى التساؤل :هل التاريخ يعيد نفسه ،ذلك ألنه فى ز ن الباقا كيرلس حدثت أيضا أحداث ها ة ،وأيضا فى عهد الباقا شنود !!..

 ندما كان البا ا كحرلس طريركا أنا كنت فى أولى أ تدائى ،و ند نحاحته كنت فى الثانوية العامة ( ووالد قداستكم قالت للباقا كيرلس قان يصلى ن أجلك فطمئنهاا قاالانا اا .لاكام ..وهاواحدث فعال) ويستكال قداسته قائآل :أما فى هد البا ا شنودة ندما بار طريركا أنا كنت فى أولى جامعة..أى طول ت ه الفترة من وجودى الزامعة الى األختحار القر ة أنا كنمت فمى
حبرية البا ا شنودة..وأنا كنت محظوظ أنى رعلات فى زمن البا ا كحرلس والبا ا شنودة ..ونشكر هللا لى ت ا..

* د قداية الصوم دائما تبدأ الت ارب الشيطانية كما حدثت فى أحداث العريش..و أعتقد كذلك فى العام الماضى!..؟
..ولكن لشان كده ..نقول فى الصالة أن الصوم والصالة يخرجان الشحاطحن..
* أحيانا عملية التسليم والسكوت وعدم المعارضة عما قد يحدث..البعض يعتبره ضعف نا !..؟
لى كل رصرف إنسانى ألن األنسان تصرفه الاستوجب يزب أن يكون حكحم..وأيضا لحس تناك حكاة جات ة رصلح لكل الاواق
 ت ا يتوقاقل حكحم..ول لك لى األنسان أن يسأل نفسه تل ت ا التصرف سحصنع سالم وال يزعل الناس راسك فى عضها!!

 ،وله ا فكل مموقم

يمحمتماج المى رصمرف

* لكن ياقداستكم ا نراه ن توغل المتطرفين والتعصب األعمى..و حاوالت قث التكفير..فهل ذلك يتطلب السكوت!..
 ل أننا ندرك أن هللا ا ط الكل..ويعنى ان كل أنسان فى العالم فى يد هللا ،وله ا تو وحده يد ر أمور ححارنا ،و التالى لحس تناك دا ى لألن اج أو الخوف من أى شم..* نفتقد أحيانا الى السالم فتأتى التحديات واألضطراقات!..
 وله ا نقول  :ياملك السالم أ طنا سالمك ،قرر لنا سالمك وأغفر لنا خطايانا..ويعنى ت ا أنه ححث روجد الخطحة يغحب السالم ،ك لك لاا رختفى الخطحة يأرى السالم ،ول لك أحد فوائد حمحماةالتو ة فهو أن يزعل األنسان يعحش فى سالم..
* عن العطاء فالبعض قد يرى أن هذا يستحم أو ذاك ال يستحم!..
 أيضا األمر يتطاب ويعود للحكاة فال ى يعطى فه ا يتوق حول لان أقدمه وكح أ طحه ! ..ومع ذلك فالوبحة رقول :من سألك أ طحه وال رقول أن رحقق معه ثم رعطحه ! ..ورمقمولمىن مزهودات أسترالحا  ،واحب الاناسبة أن أشكر جاا ة القبط  COPTSوالقائاحن لحها واألحباء الاشاركحن فحها فحاا رقدمه من جهود لاصر ..وأحنا تنا فى مصر النا رقسحم لمهم ا
العطاء وفحه %21 :ألخوة الرب ،و %21للتعلحم ( وكل منهاا قد ي يد أو ينقص أى وفق األحتحاج) وأيضا  % 21للابانى (وتى ثا ته)..وقد قانا ممنم ثمالثمة سمنموات معمامل ممنمظموممة
للر اية األجتاا حة شكل منظم جدا ل ومصنفة ويشترك فحها كل األ روشحات..و دأنا فعلحا فى رطبحقها و لك سحاكن ذلك فى دم الوقوع فى رناقضات أو أزدواجحة فى العطاء ..
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* فى الظهورات والرؤيات التى تظهر لبعض الناس أو التى نسمع عنها أحيانا!..؟ ما رأى قداستكم
 طبعا قد يكون بعض الظهورات قد تكون طيبة التى قد تسبب سالم عند األنسان وهذا قد يكون شئ جيييدمثل ظهور قديس ما والذى قد يطمئن إنسان أوشعب أو لكى يفرح معهم..ولكن ما يحدث إذ كيان ذليب بيدون
أى سبب فهذا يكون فيه شب..
* حول كلمات التكفير والتى تردد مما يجرح مشاعر المسيحين..؟ يتداول فى وسائل األعالم كثيرا
 من الطبيعى أن مدلولها النهيارهه ليييس كيميا كيان ييحيدث فيى اليميا يى أى مين  31أو  35قيرن مينالزمان..ولهذا ال يصح النهارهه بأن تقال أو حتى يوصف بها المسيحين هائما..بالطبع عن تأثيرها فهو تأثيير
سلبى..
* ايضا مما شد أنتباهى فى زيارتى الحالية لمصر كثرة شكاوى وتذمر الناس من الحالة المعيشية فى الووقو
الحاضر!..؟
 الواقع عندنا مشكلة أقتصاهية فى مصير..وأيايا ميع ثيالثية مشياكيل هيامية وهيم الي يهيل – اليتيعيليييم –األزهحام ...وهذا ما ي عل الناس فى توثر أو يق وذلب ..طبعا مع األزهحام وخاصة فى المدن على عكيس
األماكن البعيدة..فمثال نطلق على القاهرة الرأس الكاسح فى حين المحافظات يمثل بال سم الكسيح..
* أعرف بأن عام  8102سيكون هناك فى مصر مناسبات خاصة تحتفل فيها كنيستنا القبطية..؟
 نعم هناك ثالثة مناسبات هامة نقوم بالتحاير لهم منذ سنتين وهم مرور مائة على إنشاء مدارس األحد ثم خمسون عام على تأسيس مبنى الكاتدرائيية اليميرقسييية وأفيتيتياحيهيا فيىحبرية البابا كيرلس مع الرئيس جمال عبد الناصر بل وأياا خمسون عاما على ظهور القديسة العذراء بكنيسة الزيتون..والعمل ميازال يي يرى وقيد تيرى اليعيميل مسيتيمير حياليييا فيى
الكاتدرائية ونتمنى أن يكمل بأذن هللا..أما متى تبدأ األحتفاالت بهم! ..فقد تبدأ من أول مايو ..4132
* ماذا تعنى الهوية القبطية فى نظر قداستكم  ،وما نسمعه أحيانا وعن ذلك العمق التاريخى لها !..؟
 أوال احب التأكيد أحنا مصريين أى هويتنا مصرية والتى هى غنية إذ فيها صفحة فرعونية وصفحة مسيحية قبطية صفحة إسالمية ثم صفحه أفريقية وأياا صفحة شير أوسيطيييةوأخرى من البحر األبيض المتوسط..أى عندنا غنى فى الحاارة كما وأن الهوية القبطية هى أحدى مكونات الهوية المصرية األصيلة..فمثال لو قلت أنا رايح شبرا  -والتى تعنى قرية..-
بل وهناك كلمات كثيرة من أصل فرعوني مثل كوم أمبو وغيرها الكثير من الكلمات..
* فى الواقع ياسيدنا أحنا فى الخارج نعتز دائما بهويتنا القبطية ولكن كيف يمكن أن نجعلها فى مزيد من األزدهار فى المهجر!..؟
 بالطبع يأتى هذا يالدراسة والقراءة وتش يع اآلخريين على معرفة الكثير عن تراثنا القبطى..وخاصة أنه تراثنا القبطى الذى نعتز به..* على ذكرهذا يا سيدنا أجد أن وجود العائلة المقدسة ووجودها فى مصر لم يأخذ الحق فى ترويجه واألعالن عنه كفاية وعلى األخص فى الخارج..وان كان ذلك سيمثل أيضا اكوبور دعوايوة
لمصر!!..
 الواقع أن وزارة اآلثار والسياحة بدأو فعال بأتخاذ عن طريق الل ان بخطوات عملية..ولمحاولة تش يع السياحة الدينية والترويج لها عن طيرييق ميكياتيبينيا اليذيين فيى اليخيار ميعاألعالن عن العائلة المقدسة..
* أرجو أن يكون تدعيمهم قوى ومؤثر..وخاصة وأنه يبرز عن من هم أقباط مصر!..
 وأنا أى يف يحار لى بأقدم له هدية لصورة العائلة المقدسة فى مصر..* ماذا عن قانون األحوال الشخصية ..والى أين أنتهى!..؟
 القانون أتعمل فعال ولكن بعض الطوائف المسيحية األخرى طلبت بعض التعديالت..فى شكل النصوص ليكون مالئم أى القانون يمثيل  %01عيليى حييين  %31ييميثيل عين حياجياتمختلفة حسب كل كنيسة..زي مثال الحل فى الزوا والطال ...على العموم سيتم أجتماع فى نهاية آخر مارس لمختلف الطوائف لعرض الصيغة والفكيرة الينيهيائييية ليتيقيدييميهيا ليليدولية
ولم لس النواب..
* ما رأى قداستكم فى مشاكل األسرة ..واألزمات التى تحدث فى األسر!..؟
 قرار الزوا قرار خطير يتطلب أستعداه كامل له سواء فى األختيار..أى أن الزوا حرية زائد مسؤولية يعنى حرية فى األختيار ومسؤولية فى الحياة لذلب نقول لكل واحد أنيت اليليىأخذت القرار ولها أياا ..إذا فأنت مسؤول عن هذا القرار..
* وهل هناك أمل فى توحيد أعياد الكنائس كلها!..؟
 طبعا هناك أختالف فى األعياه..ولكننا بنحاول – ..وأن كان عيد القيامة هذا العام يتفق معنا -وطبعا األمل موجوه ...ولكن حتى هذه اللحظة ال يوجد تعديالت تذكر..* ما رأى قداستكم فى األعالم الحالى ..ومايعرض فى بعض القنوات الفضائية من تجريح وأزدراء!..؟
 األعالم ال يد صار قليل فى هذه األيام وهو يعكس ما يحدث من تصرفات وأهوال ..لكن البد أن يتسم بالمصداقية وفى نقل صورة صاهقة وأمييينية وأيايا أهيمييية أن ييبيرز اليميعياييييراإلي ابية ألن كل هذا ما قد يؤثر على العقليات المختلفة أما ما يعرض على بعض القنوات من أسفاف فهذا شئ صعب و غط على األعصاب..وربنا يرحمنا..
* عن الجيل الجديد فى المهجر يجد البعض أنهم أحيانا ثائرين معارضين ومنتقدين وصعب أقتناعهم ،وقد يتهمون الكبار بأنهم "دقه قديمة"!!..
 فال يل ال ديد أى الثانى والذى نشأ فى مناخ وثقافة بل ووطن مختلف تماما فالبد أن تكون المعاملة معهم مختلفة..كما أنه الشئ ال ميل أنه قد يتطلب معهم الحوار الهاهئ المتباهل أى"هات وخذ" ..فذلب الحوار هو الذى قد يفتح األبواب للدخول الى قلب ال يل ال ديد..فالشطارة أن الكبار أن يستطيعوا أن يقنعوا وليس األمر بأن نقول "هيى كيليمية وقيليتيهيا وبيس"!..
فهذا األسلوب ال ي دى..
* وماذا عن البراعم الصغيرة والذي تعطى لهم أهتماما كبيرا..وعن قناتهم "كوجى" !!؟
 نعم قناة "كوجى" لها تأثير مباشر وجيد وهى تساعد فى التربية...وكما أنتهز الفرصة لكى أطلب تعايدها وذلب لكى تستمر وحيث أخشى ما أخشاه مين أن تيتيوقيف وهيى ليهيا اآلناكثر من عام .ويشرف عليها األنبا مرقس..
* لكن أليس هناك أفكار جديدة أو طرق جديدة لتشجيع األطفال!..؟
 يتم الترتيب بتنظيم عن لقاء األطفال المبدعين وحيث سيتم أختيار ولد وبنت من كل أبروشية ويكون عندهما جانب من جوانب األبداع..أى سنختار مائة طفل ومعهم خيميسيون ميرافيقمن كل األبروشيات وسننظم لهم "برنامج أبداعى" – وذلب لمدة أسبوع كامل -وعلى كل كنيسة أوأبروشية عليها أن تتحمل مصاريف السفر فقط ونحن سنتحمل كل المصاريف األخيرى
من أقامة والهدايا...ال..لآلسف أبناء المه ر ال يشتركون فيها..طبعا نتمنى أن تمتد للخار ..
*** تساؤالت عديدة كانت تدور فى ذهنى ولكن الوقت هاهمنى لذلب توقفت عن الحوار وخاصة بأن جدول أعمال قداسته مزهم بالرسميات بل وعلى األخص فى تليب اليظيروف الصيعيبية
والتى يمر بها الوطن ( ..بل وكان فى اليوم التالى زيارة المستشارة األلمانية " أن يال ميركل" والوفد المرافق لها للكتدرائية) ..ومن ثمة أكدت لقداسته فى الخيتيام شيكيرى وأميتينيانيى
لكرم قداسته وسعة صدره وللوقت الطويل المعطى لهذا الحوار..ومشيرا " بأننا منتظرين تشريفكم المبارك ألرض استراليا فى سبتمبر القاهم بأذن هللا"..
  ..وختم قداسة البابا توا روس قائال وتحياتنا الخالصة لكل أهل سيدنى بل ولكل الكنائس وخاصة لألنبا هانييل ولكل الكهنة والرهبان والخدام ولل ان الكنائيس وليكيل الشيعيب..وربينيامعاكم
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الـمنـارة

عرض من :جون كرياقوس
مصادر بـمطرانية اإلسماعيييةييية:
توفير  021وحدة سكنية ليسيسير
النازحة من العريش
قالت مصادر كنسية في مطرانية
اإلسماعيلية إن وزارة التضامن أبلغتت التمتطترانتيتة بتتت فتيتر
 021وحدة سكنية لألسر النازحة في اإلسماعيلية .وأضتافتت
المصادر ،التي رفضت الكشف عن هت تتتت تا ،ل ت«التمتصتر
الي م» ،أن ال حدات جاهتةة لتألتستر التتتي قتامتت بتتتست تيت
بتتيتتانتتا ت تتا فتتي وزارة التتتتتضتتامتتن ،مشتتيتترة إل ت أن ال ت تتابتتا
اضروس ،بابا اإلسكندرتة وبطرترك الكرازة التمترقستيتة،
تت اص ت ميًا وكذلك ل نة األزمتات متا التمتطترانتيتة .فتيتمتا
أشار مصدر مسؤول ب زارة الش اب ،ل «المتصتر التيت م»،
إل أن «بيت الش اب في منطقة القرش غير مؤه الستقت تال
األسر النازحة ،ولكن حت ضغ ط المحافظة والكنيسة متت
االست ابة لح األزمة الطارئة» ،عل حد ق له
اليييييوزراز
ليييييئييييياز رءييييييييييي
اإلسراءيةي بنظيره اإلسترالي
إلتق رئيس الت زرا بتنتيتامتيتن
نتتتتتنتتيتتاهت متتا رئتتيتتس الت زرا
األسترالتي متالتكت لتن ت رنت ت ل
وما وزرا حك مته التاليين ...وهتن نتائتئ رئتيتس الت زرا
ووزتر الةراعة والمياه والمدعي العام ووزتر المالية ووزتر
الصناعات األمنية ووزترة الدفاع ووزتر الصناعة واالبتكار
والعل م ووزتر الطاقة وحماتة ال يئة ووزتر العدل ومستؤول
متلتف متكتافتحتة اإلرهتاب ووزتتتر شتؤون الت تنت د التقتدامت
وال زتر المسؤول عل م ال السات ر .و ن في اللقا التت قتيتا
عل ا فاقيات ومذكرات فاهمات ومن ا ا تفتاقتيتة تعتاون فتي
م ال ال حث والتط تر الصناعي من شأن ا عةتة التعتاقتات
الت ارتة بين ال لدتن والسماح لشركات إسرائيلية وأستتترالتيتة
بالحصت ل عتلت تمت تت لصتالت مشتارتتا بتحتث و تطت تتر
مشتركة .و نضن هذه التفاقية إل ا فاقيتات التتتعتاون التقتائتمتة
التي قد وقعت سابقا بين إسترائتيت ووالتتتتي فتكتتت رتتا ونتيت
ساوث وتلة األستراليتين .وتقدر ح ن الت تارة بتيتن الت تلتدتتن
حاليا ب 0.0مليار دوالر سن تتا وفتي عتام  2102صتدرت
إسرائي ألستراليا بضائا وخدمات بتقتدر  011ألتف دوالر.
كما ن الت قيا عل ا فاقية في م ال الطيتران وا تفتاقتيتة بتيتن
شتتركتتة التتطتتيتتران األستتتتترالتتيتتة كت انتتتتتاس وشتتركتتة إل عتتال
اإلسرائيلي.
المبادرة المصرية لةيقيئيول اليي:يصييية :ميقيا يمية ميبيار
يفت سةبيات في منظومة العدالة ذاتها
قرترا جدتدًا
أصدرت الم ادرة المصرتة للحق ق الشخصية،
ً
عن "محاكمة م ارك األول  :فرصة م درة لتحقيق العدالة"،
حيث قالت إن المحاكمة كشفت عن "سلت تيتات فتي متنتظت متة
العدالة ذا ا ،و رهل ا ،و ده ر الكفا ة لدى أفرادها" .ولفتت
إل أن "المتابا المدقق سيلمس كيف ا سن عم النيابة العامة
بالقص ر الم ني الشدتد ،وكيف غلف أدا هتا التتت تاطتؤ غتيتر
الم رر" ،م ض ًحا" :كما اهلتت التمتحتكتمتة بت ضت ح تلتك
األدلة الدامغة في ملف القضية ،ومن ا أق ال ش د اإلثت تات،
عاوة عل كن هائ من التقارتر الط ية ،واألحتراز التمتادتتة
التي ح أسلحة وذختائتر حتيتة ،وكتذلتك ست تات حتركتة
األسلحة والذخيرة لقطاعات األمن المركتة التتتي شتاركتت
في عمليات القما ،وما قُدم للنيابة العامة من المقاطا الفيلميتة
المص رة التي قدم ا الم ن علي ن وذوت ن والم اطن ن"
فران  :22شهادات صادمة ألقباط فروا من جقيييت تينيظيييت
الدولة اإلسالمية بسيناز
"ش ادات صادمة ألق اط فروا من جحين التدولتة اإلستامتيتة
بشمال سينا  ،نشرت صحيفة فترانتس  ،22تقترتتر مصت ر
ألق اط العرتش النازحين بعد صتاعتد التعتمتلتيتات اإلرهتابتيتة
ضدهن باآلونة األخيرة .وأشتارت الصتحتيتفتة إلت التفتيتدتت
المس الذ بثه التنظين مطلا ف راتر الماضي ودعا مقا ليته
إل است داف وم اجمة األق اط ،متتت عتدًا إتتاهتن بتمتةتتد متن
العمليات ضدهن ،وه ما قد كتان ،حتيتث صتاعتدت أعتمتال
العنف ضدهن بسيتنتا متن استتت تداف الغتتتيتال وذبت وقتتت
وحرق ،دفا المت قي من ن إل النةوح من العرتش خ فًا متن
أعمال العنف .ووص عدد القتل األق اط إل  0فتي ختال
أتام .وأبرزت الصحيفة وص ل أكثر متن  021أسترة متن
العرتش إل اإلسماعيلية والمحافظات األخرى.
مطرانية بورسعيد :ارتفاع عدد أقباط العريش النازحين
أكد القس أرميا ف مي ،المتحدث اإلعتامتي بتاستن متطترانتيتة
األق اط ب رسعتيتد ،أن عتدد األستر التقت تطتيتة التنتازحتة متن
العرتش إل ب رسعيد ار فا إلت  22أسترة بتقت ة  31فتردا
حت ص اح األحد  5مارس .وأضاف التقتس أرمتيتا "إنته تن
سكين أق اط العرتش في ب رسعيد في ثاثة أماكن ،الفتا إلت
صا في المعسكر الدولي للكشافة بح المناخ،
سكين  25شخ ً
صا في بتيت ت االستتتضتافتة بتكتنتيتستة متارجترجتس
و 21شخ ً
صتا تن ستكتيتنت تن فتي
الكائنة في مدتنة ب رفتؤاد ،و 22شتخت ً
مركة اإلغاثة بح الةه ر"
مير ل تزور الكنيسة البطرسية
عقئ انت ا زتار ا لتلتكتا تدرائتيتة
المترقستيتة ت جت تت التمتستتتشتارة
األلمانية أنت تيتا متيتركت لتةتتارة
الكنيسة الت تطترستيتة بتالتعت تاستيتة،
حيث وضعت وردة بيضتا عتلت
التتلتت حتتة التتتتتذكتتارتتتة التتختتاصتتة
بش دائ ا رافق ميرك أثنا الةتارة أصتحتاب التنتيتافتة األنت تا
م س أسقف الش اب واألن ا دانيال أسقتف التمتعتاد واألنت تا
رافائي األسقف العام لكنائس وسط القاهرة سكر ير الم تمتا
المقدس والسيدة بتربتارة ستلتيتمتان متدتتر التمتكتتتئ الت تابت
للمشروعات والعاقات ،والخ ير العتالتمتي التمت تنتدس هتانتي
عازر
الكنيسة الئبطية ببريطانيا تئيت حفل ي:صص عاءده لةفئراز
صل األن ا ب ال أسقف طنطا ،قداس أحد التتت تربتة بتكتنتيتستة
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السيدة العذرا واألن ا إبرام بت تراتتتت ن ،وختالته قتام نتيتافتتته
برسامة  1شمامسة من أطفال الكنيسة فتي ر ت تة إبصتالتتتس.
وف المسا حضر الحف الخير السن الذ تقيمه شت تاب
الكنيسة والذ ضمن عدة فقرات ،ألحان و رانتيتن وإستكتتتش
بمناس ة عيد نياحة القدتس ال ابا كيترلتس الستادس والتمتتتنتيت
ال ابا شن دة الثالث .كما ن عرض كلمة مس لة لنتيتافتة األنت تا
م س أسقف الش اب حيا خالت تا الشت تاب متنتظتمتي التحتفت
بكلمات مش عة .تذكر أن دخ هذا الحفت تتختصتو ستنت تتا
لصال أخ ة الرب بمصر والس دان.
لةمرة الثانية في عهده ..البابا تواضروس يصنع "المييرو
المئدس" في أبريل
كشتف مصتدر كتنتستي ،أن الت تابتا ت اضتروس التثتانتي بتابتا
اإلسكندرتة وبطرترك الكرازة المرقسية ،سي دأ للمرة الثانتيتة
منذ جل سه عل الكرسي ال اب  ،عم "الميرون المقدس"،
وه أحد أسرار الكنيسة الس عة ،في أبرت المق  ،و تحتدتتدا
خال أتام  2و 5و 2أبترتت فتي دتتر األنت تا بتيتشت بت اد
النطرون ،و ن إرسال دع ات رسمية من التمت تمتا التمتقتدس
للكنيسة إل مطارنة وأساقفة الكنيتستة لتاتشتتتراك فتي عتمت
الميرون.
الترميمات النهاءية بالئبر الميئيدس
لالفتتاحه
أعلنت بطرتركية األق اط بتالتقتدس،
عتن انتتت تا أعتمتتال ترمتيتن التقت تتر
المقدس ،أحد أكثر األمتاكتن قتداستة
للمسيحيين في العالن .وذلتك بتعتدمتا
أزتلت السقاالت المحيطة بالمتكتان،
بتتعتتد ستتعتتة أش ت تتر متتن التتعتتم ت
المت اص  .وكانت أعمال التتترمتيتن
قد بتدأت إثتر التتت صت إلت قترار
مشترك بين الكنائس األرثت ذكستيتة
والكاث ليكية واألرمنية .من جانت ت تا
صت تترحتتت أنتتت ت نتتيتتا متتارت ت ب ت ل ت ،
المنسقة العلمية ألعمتال التتترمتيتن" ،كتان األمتر صتعت تا فتي
ال داتة ،لكننا اآلن ،بعد أن أص حنا فتي التمترحتلتة التنت تائتيتة،
ندرك أننا أقمنا عاقة ثقة ،ليس فقط ما ال ماعات المسيحتيتة
الثاث التي وافقت عل نتفتيتذ التتترمتيتن ،بت أتضتا متا كت
األطراف المعنية ب ذا العم الم ن" .وخال مختلف متراحت
الترمين ،كانت ثمة لحظات ارتخية ،أهم ا فتتت قت تر تست ع
في ش ر شرتن األول الماضي ألول مرة منذ متائتتتي ستنتة،
وللمرة الثالثة في التارتخ .وأضتافتت" ،اكتتتشتفتنتا طت تقتة متن
الرخام ت جد حت ا ل ح آخر من الرخام رماد الل ن مغط
بتاأل تتربتة .وبتتتتفت تتتا متتن األوصتتيتا التثتتاثتة لتلت تمتتاعتتات
المسيحية الثاث ،أزلنا هتذه األ تربتة .وكشتفتنتا عتن صتخترة
صا ما دُفن هنا ،أن جسد المسي
منح ة جعلتنا ندرك أن شخ ً
ض المنسقة العلميتة ألعتمتال التتترمتيتن بتأن
س تي هنا" .و ت
ُ
كنيسة القيامة معلن ذكار ودتني مفعن بالحياة وتصتلتي فتيته
الناس بدون انقطاع ،وهذا المكان الذ دُفن فيه تست ع تتؤمته
ماتين الةوار ك عام .
استيئيبياع شيعيبيي حياشيد
لةبابا في بني سويف
تق ل القس ب لس حتلتيتن،
المتحدث باستن التكتنتيتستة
الق طية األرث ذكسية ،إن
جم ع غفيرة كانت في استق ال قداسة ال ابا بكتنتيتستة الشت تيتد
مار مينا ب ني س تف ال تدتتدة  ،التتتي وصت إلتيت تا قتداستتته
م يدًا إللقا عظة األربعا األس عيتة بت تا .وأشتار إلت أن
ال ابا أزاح الستار عن الل حة التذكارتة الخاصة بالكنيسة ثتن
صل صاة الشكر ق أن ت دأ عظته التي تحتدث فتيت تا عتن
إن ي قداس ت م ال معة  01مارس من األس ع الثتالتث متن
الص م الك ير .لي اص قداسته سلسلة أما ه في أناجي أتتام
ال معة متن أستابتيتا الصت م التكت تيتر التذ بتدأهتا األست ت ع
الماضي .ال دتر بالذكر أن ال ابا اضروس وص إلت دتتر
السيدة العذرا ب ياض ب ني س تف في أول زتارة إلت تارشتيتة
بني س تف متنتذ تنتصتيت ته بتطترتتر ًكتا .وكتان فتي استتتقت تالته
الم ندس شرتف ح يئ محافظ ا وقيادات المحتافتظتة ونتيتافتة
األن ا غ رتال أسقف اإلت ارشية ومت تمتا التكت تنتة .هتذا ومتن
المقرر أن تدشن كنيسة الش يد مارمينا الع ائ تي فتي ذكترى
نياحة القدتس ال ابا كيرلس السادس.
اليبيابييا تييواضيروس يييدشين مي بي
عةى است"البابيا يييرلي " بيبينيى
سويف في عيده
قام ص اح الخميس 3مارس ،ال تابتا
اضروس الثاني بتتدشتيتن متذابت
كا درائية الش يد مار مينا الع ات ي
بشرق الني بمحافظة بتنتي ست تتف
وخال هتذه التةتتارة التتتارتتختيتة،
حدث ال ابا اضروس لشعئ بني س تف عن أهمية دشتيتن
المذاب  ،وبمناس ة عيد نياحة ال ابا كيرلس اليت م قتام قتداستتته
بتدشين المذب األوسط عل اسن ال ابا كيرلس وح ي ه الش يتد
العظين مار مينا الع ات ي ،بينما دشن المذبت الت تحتر عتلت
اسن القدتس أبان ب الن يسي والمذب الق لي عل اسن أم الن ر
العذرا مرتن ،وأشار ال ابا ت اضتروس أن التمتذبت تستاعتد
عل الت بة وتط ر قل بنا وتدبر ح استنتا متن ختال تقتدتتس
جسد ودم المخلو تس ع المسي عليه.
مجدي يعئوب يكيف تفاصيل بناز مدينة عةمية حديثة
أعلن السير م د تعق ب ،ط يئ القلئ العالمي ،عتن الت تد
في نفيذ مدتنة ط ية وبحثية قدم خدما ا في م ال جراحتات
القلئ للمصرتين من األطفال والك ار ،ومتختتتلتف التمترضت
من دول العالن .وأشتار "تتعتقت ب" فتي صترتتحتات لتمت قتا
مصراو  ،أن المدتنة ستقام غرب أس ان ،عل مستاحتة 23
فدان ،م ضحا أن المدتنة س ف نفذ عل أعل مستتت ى متن
اإلنشا ات والتتصتمتيتمتات التتتي أعتدت بتالتختار  .وأعترب

تعق ب عن أمله في أن ك ن المدتنتة كتيتانًتا إنستانتيتا ً ولتيتس
تيترا
ارتا ً تعم بالطاقة الشمسية ،األمر الذ تمث حل ًما كت ً
لألجيال المق لة ،وهرم رابا تحدث عنه األجيال
فيي عيييييد الييبييابييا يييييرلي ..
رهبا جدد ليديير ميارمييينيا
بمريوط
أقيمت بدتر الش يد مارمتيتنتا
بتتمتترت ت ط ،صتتل ت ات إقتتامتتة
الره ان ألربعة من طال ي الترهت تنتة ،بتعتد اجتتتيتازهتن فتتترة
االخت ار بالدتر..شارك فتي صتلت ات طتقتس الترهت تنتة ،إلت
جانئ األن ا كيرلس آفا مينا أسقتف ورئتيتس التدتتر ،كت متن
األن ا دتمترت س أسقف مل وأنصنا واألشتمت نتيتن ،واألنت تا
قةمان أسقف سينا الشمالية ،واألن ا أرمتيتا األستقتف التعتام،
واألن ا ثيئ دوسي س أسقف كرسي ال يةة ووسط تا ،واألنت تا
مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان ،واألن ا متاركت س
األسقف العام لمتنتطتقتة التقت تة و ت ابتعت تا ،واألنت تا إتتارتت ن
األسقف العام لتكتنتائتس قتطتاع غترب اإلستكتنتدرتتة ،واألنت تا
أكليمنضس األسقف العام لكنائس عتةبتة الت ت تانتة وألتمتا تة
وزهرا مدتنة نصر والره ان األربعة الت تدد هتن :التراهتئ
ب ال آفا مينا ،الراهئ كا آفا مينا ،الراهئ فيل كسين س آفتا
مينا ،الراهئ إتارت ن آفا مينا.
الصقافة اليعياليمييية تيقيتيفيى
بالكيف األثرى فى المطرية
بعد الض ة اإلعتامتيتة التتت
ش ت تتد ت تتا م ت اقتتا التتت ت اص ت
االجتماع عل أثتر انتتتشتال
مثالين ملكيين باستخدام رافعة ،أعلن الدكت ر دتتتترش راو،
رئيس الفرتق األلمان بال عثة األثرتة المصرتتة  -األلتمتانتيتة
المشتركة ،أن الكشف تعد واحدا من أهن االكتشافات األثرتة،
والذى احتفت به وسائ اإلعام والصحافة التعتالتمتيتة وقتال
«راو » إن أحد التمثالين عثر عليه مقطعا إل عدة أجتةا  ،و
هذا أمر ط يع ف ماثي بمث هذا الح ن ،حيث إن التمتثتال
تص ط له إل  2أمتار .وأكد أن ال ة الذى ن انتشاله متن
التمثال لن تمس بس كما أشيا ،حيث ن ذلك بطرتقة علمية.
"ترامب" يبقث إقامة مؤتمر سالم إقةيمي في "مصر"
قالتت صتحتيتفتة "تتدتتعت ت أحترونت ت" إن إدارة الترئتيتس
األمرتكي ،دونالد رامئ ،حث فتي كتيتفتيتة إعتادة تحترتتك
المفاوضات بين إسرائي والفلسطينيين ،فيما قال مقرب ن من
اإلدارة إنه ر دراسة إمكانية عقد مؤ مر سام إقليمي في
األردن أو مصر بمشاركة رامئ ،حست تمتا وتتأ تي ذلتك فتي
أعقاب محادثة ها فية بيتن ترامتئ والترئتيتس التفتلتستطتيتنتي،
محم د ع اس ابت متازن ...وأضتافتت الصتحتيتفتة أنته وفتقتا
ل ؤال المقربين ،فإن رامئ قال لمستتتشتارتته إنته فتي حتال
ن حت المساعي لعقد متؤ تمتر كت تذا وا ضت أنته لتن تتكت ن
إعاميا فقط وإنما سيقت د إلت نتتتائتي فتعتلتيتة ،فتإنته ستيتكت ن
مستعدا للم ي إل الشرق األوسط والمشاركة فيه و تابتعتت
الصحيفة أن ال يت األبيا تحاول نيد السع دتتة إلت دعتن
انعقاد مؤ مر ك ذا ،إذ تنظر رامئ إل السع دتة أن ا شرتك
هام ..وكانت "تدتع ت" فد أفادت في وقت سابق بأن ترامتئ
تعتةم زتتارة إسترائتيت ختال التعتام األول لت التتتته وقتالتت
الصحيفة إنه في حال ن إحراز تقتدم إتت تابتي فتي مت ضت ع
استئناف المفاوضات بين إسرائي والفلسطتيتنتيتيتن ،فتإنته متن
الت تتائتتة أن تتتةور التتمتتنتتطتتقتتة فتتي م ت عتتد انتتعتتقتتاد متتؤ تتمتتر
إقليمي ..وأضافت الصحيفة أنه من الت ت تة األخترى تت تحتث
مستشارو رامئ االكتفا بعقد لقا قمة ثاثي ت ما الرئتيتس
األميركي وع اس ورئيس الحك متة اإلسترائتيتلتيتة ،بتنتيتامتيتن
نتنياه  ،وأن تتن خاله اإلعان عن بد حت ار مت تاشتر بتيتن
إسرائي والفلسطينيين بمرافقة أمرتكية وتعكف علت إخترا
إمكانية ك ذه إل حية التنفيتذ رئتيتس طتاقتن الت تيتت األبتيتا
وص ر رامئ ،جارد ك شنر ،من خال محتاولتتته لتتتحتقتيتق
فاهمات بين ال ان ين سم بإن اح خط ة ك ذه.
البابا يغادر إلى النمسا
غادر ال ابا ت اضتروس التثتانتي صت تاح تت م التختمتيتس 21
مارس ،إل النمسا ،في زتارة عاجية .وبحسئ بيان المركة
اإلعامي للكنيسة ،تعان ال ابا ختال الشت ت ر األختيترة متن
آالم مت ترحتة بتالتظت تر والستاق ،ولتن صتلت متعت تا األدوتتة
والمسكنات .وأوض ال يان ،أنه من المقرر أن تخضا الت تابتا
للعا داخ المستشف المت اجد ب ا ملفه الصحي متنتذ عتدة
أع ام بالنمسا ،والتي كتان متن التمتقترر التذهتاب لت تا عتقتئ
زتار ه للي نان في دتسم ر الماضي والتي قطع ا عتائتدًا إلت
القاهرة بعد حادث ف ير ال طرسية.
الجالية المصرية في النمسا تتمنى لةبابا تواضروس سرعية
اليفاز
أعربت ال الية المصرتة ف النمسا عن منيا ا لقداسة ال تابتا
اضروس التثتانتي بتابتا اإلستكتنتدرتتة وبتطترتترك التكترازة
المرقسية بسرعة الشفا من ال عكة الصحتيتة التتت تعترض
ل ا مما استدع نقله بسرعة ال العا ف التنتمتستا  .وقتال
ب ت الع يدى القيادى ف الت تالتيتة التمتصترتتة فت التنتمتستا
واال حاد االوروب " لقد تابتعتنتا بتقتلتق شتدتتد أنت تا األزمتة
الصحية الت عرض ل ا الت تابتا ت اضتروس التثتانت واالالم
الم رحة الت تعان من ا ف العم د الفقترى بتحتستئ متاذكتر
بيان الكنيسة وه ما جع ال التيتة التمتصترتتة وكت متحت تيته
تسع ن ال االطمئنان عليه واباغته تمتنتيتا ت تن لته بتمت فت ر
الصحة والتعاف السرتا والع دة قرت ا ال كام نشاطته فت
رعاتة الكنيسة الق طية العةتةة عل قل ب ك المصرتين".
داعش يعةن هوية منف هجوم لند  :سجين سابي وميني يت
لجماعة إسالمية
أعلن نظين داعش عن منفذ هت ت م لتنتدن وتتدعت " ترتتفت ر
بروكس" ،وكناتته أب عة الدتن .وبحسئ سكا نتيت ز ،فتأن
منفذ ال م تنتمي ألحد ال ماعات اإلسامية المتشددة ،وه
المتحدث باسن جماعة الغربا والم اجرتن المحظ رة .وقتال
"داعش" ع ر م قا الت اص االجتماعي ،إن أب عتة التدتتن
ال رتطاني من أص جاماتكي ،نتفتذ الت ت ت م ،وكتان ست تيتنًتا
سابقًا في برتطانيا .
ماي »:منف هجوم لند بريطاني المولد
قالت يرتةا ما  ،رئيسة وزرا برتطانيا ،إن متنتفتذ هت ت م

لندن ،برتطاني الم لدُ ،مدر لدى أج ةة األمن علت قتائتمتة
«التطرف»  ،مشيرة إل أن حادث الت ت ت م عتلت الت ترلتمتان
ال رتطاني تُعت ر ثاني مستتت ى ت تدتتد تتتعترض لته بتادهتا.
وأوضحت أن متنتفتذ الت ت ت م قتام بتدهتس عتدد متن التمتارة
بالسيارة ق أن تتتتركت تا وتتطتعتن الشترطتي ،وقُتتت التمتنتفتذ
برصاص الشرطة ،مضيفة أن التمتنتفتذ حتاول التدخت ل إلت
ال رلمان ،وقُت علت بتعتد  21تتاردة متنته ،مشتيترة إلت أن
الشرطة منعته من الدخ ل وقامت بعمل ا ،كاشفة أن الشرطة
ق م حاليا بمراجعة ال ضا األمني ،و نسق ما بقية ال ت تات
لتعةتة األمن في كتافتة التمتنتاطتق ،وأكتدت «متا »»:لستنتا
خائفين ،ولن فتر عةتمتنا في م اج ة اإلرهاب ».
المقرضين عةى فتنة المهيدات وآخر تطورات الوضع هنا
داول نشطا أق اط ص ر لت تتات وب ستات بعتا مشتعتلت
فتنة قرتة الم يدات ف األقصتر .حتيتث أوضتحتت إدعتا هتن
إسام فتاة ق طية من القرتة دع أمتيترة جترجتس بتدون أى
دلي ملم س عل ذلك .كما حرض ا مسلم القرى الم اورة
عل مازعم ه ن د ا باعتتت تارهتا أختت مستلتمتة ،متطتالت تيتن
بالفتك باسر ا ف حالة عدم سليم ن إتاها .كتمتا حترضت هتن
عل الت م ر بالقرتة الي م .األمتر التذى أثتار الترعتئ بتيتن
األق اط ،فيما سا ل الكتثتيترتتن كتيتف ستنت ألولتئتك دخت ل
القرتة والت م ر ب ا رغن فرض األمن كردونا ً منتذ تت متيتن
ولماذا تمنا األمن األق اط فقط من التدخت ل أو التخترو متن
القرتة فيما تسم للمسلمين بذلك وقد أكد مصدر م ث ق منته
م ر المئات من المسلمين الي م عقئ صاة الت تمتعتة أمتام
منةل الفتاة الق طية بالقرتة وبتاقت متنتازل أقت تاطت تا وقتذفت ا
المنازل بالح ارة والط ب .كما اشتتت تكت ا متا قت ات األمتن
الت حاولت فرتق ن بالقناب المسيلة للدم ع .وألقت التقت تا
عل بعا مشعل الفتنة وتذكر أن قرتة الم يدات قد ش تدت
حالة من الت ر من  22مارس بعتدمتا ت تمت تر التمتئتات متن
مسلم القرتة والقرى الم اورة ،مطال تيتن بتتتستلتيتمت تن فتتتاة
مسيحية ،بعدما داول ال عا شائعات
األمن يطة الغاز لفض تجمهر أهالي المهيدات باألقصر
أحت ت ق ات األمن فتنة طائفية في قرتة التمت تيتدات بتمتركتة
الط د جن ب األقصر ،الي م ال معة ،بعد محاولة متظاهرتتن
محاصرة منازل الم اطنتيتن األقت تاط .والتقت التمتتتظتاهترون
بالط ب والح ارة عل ق ات األمن الت استتتختدمتت قتنتابت
الغاز المسي للدم ع لتتفترتتقته وانتتتقت متحتمتد بتدر متحتافت
األقصر ،والتلت ا ان عصتام التحتمتلت متدتتر األمتن ،وزكت
مختار مدتر الم احث ،وقيادات األمن ال طن واألمتن التعتام
للمنطقة ،الت ش د إحتقانا طائفيا منذ لي أمس الخميس ،إثر
م ر عشرات المسلمين مطال ين برؤتة فتاة مستلتمتة تتقت ل
المسلم ن إن ا اعتنقت اإلسام .وبعد ر الت تمتعتة ،ت تمتا
المئات محاولين محاصرة منةل الفتاة التقت تطتيتة التمتختتتفتيتة،
وبقية منازل أق اط المنطقة ،واشت تكتت متعت تن قت ات األمتن،
وش هدت عربات إسعاف ت ه للتمتنتطتقتة ،وستط أنت تا عتن
إصابة  2أفراد من الشرطة خال أحداث الي م.كاذبة متفتادهتا
أن الفتاة قد أسلمت وأن ا ةوجت من شاب مسلن وأن أسر ا
حت ةها ف أحد األدترة
الئمص صرابامو  :أمن األقصر يييار فيي سير أنيو
األقباط ويساند المتيددين
عبر الئمص صرابامو اليايب امين دير الئديسين باليطيود
باألقصر عن حةنه للمعاجلة االمنية الحداث التت تمت تر التتت
وقعت مسا أمس بقرتة الم يدات التابعتة لتقترتتة التعتدتستات
لطلئ متشددتن رؤتة فتاة ق طية قاصر بتعتد متا اشتاع شتاب
ان ا رتده  .وكتئ القمو صرابام ن قائا " تشترك بتعتا
رجال االمن ب دارة في كسر أن ف األق اط وسحق كرامتت تن
 ،مدتتر األمتن بتاالقصتر تتؤتتد متطتالتئ الترعتاع فتي قترتتة
الم يدات باحقيت ن في رؤتة الفتاة .فالمعال ة األمنية لتألزمتة
الطائفية بقرتة الم يدات محافظة األقصر مؤسفة ومتحتةنتة .
واكد أن ال ضا الطائفي مترد للغاتة فتي قترتتة التمت تيتدات
( القرت ة من قرتة العتدتستات بتمتحتافتظتة األقصتر نتتتيت تة
لتشتتشتاعتتات اإلجتترامتتيتة التمتتغتترضتة التتتتي تتتنتتشترهتتا بتتعتتا
المتعص ين ضد االقت تاط  .ولتألتستف عتنتدمتا تتختو األمتر
األق اط تتحرك األمن راك ا سلحفاة
ووصف الد تور مي:اءيل قدي احد الئيادات الئبطيية قياءيال
" فعال الةى اختيوا ماتوا الوضع الطاءفي متردي لةغاية في
قرية المهيدات ( الئريبية مين قيريية اليعيديسيات بيميقيافيظية
األقصر ) نيتيييجية ليتيشياعيات اإلجيرامييية اليميغيرضية اليتيي
ينيرها بعض المتعصبين ضد االقباط  .وبالطيبيع اليقيكيومية
واالمن بمقافظة االقصر تعةت عةت اليئين ا قرية المهيييدات
هى و ر لتخوا المسةمين واالحوا يفعةو ذلك لي ربيوا
الوحدة الوطنية فى مئتل نرجو من مدير االمن اخ القيييطية
من األحداث وعدم االلتفات حوع مطاليب اإلرهيابييييين تيقيت
مسمى القرية الدينية ال ه ا خطف عةني لئاصر والئيبيض
عةى ل من تسوع له نئسه ل رب الوحدة الوطنية .
بابا الفاتيكا يزور الئاهرة نهاية أبريل المئبيل بيدعيوة مين
الرءي
أكد السفير عا ت سف ،المتتتحتدث الترستمت بتاستن رئتاستة
ال م رتة ،أن ال ابا فرانسيس بتابتا التكتنتيتستة التكتاثت لتيتكتيتة
ورئيس الفا يكان ،سيق م بةتارة رسمية لمصر فى األسيبيوع
األخير من شهر أبريل المئبل ،تةبية لةدعوة الميوجيهية إليييه
من الرءي عبد الفتاح السيسى وأضاف المتحدث الرسم ،
أن برنامي زتارة ال ابا فترانستيتس تتتتضتمتن زتتارة مشتيتختة
األزهر لالتقا بفضيلة اإلمام األك ر الدكت ر أحتمتد التطتيتئ
شيخ األزهر ،وزتارة الكا درائية المرقسية لالتتتقتا بتقتداستة
ال ابا اضروس الثان بابا اإلسكندرتة وبتطترتترك التكترازة
المرقسية ،وكذلك زتارة الكنيسة الكاث ليكية.
وذكر السفير عا ت سف ،أن مصر عرب عتن ترحتيت ت تا
بضيف ا الك ير ،و ؤكد طلع ا ألن س ن لك الةتارة المت تمتة
ف رسيخ رسالة السام و عةتة روح التسام والح ار بيتن
ك الت تشتر متن متختتتلتف األدتتان ،فضتاً عتن نت تذ ختطتاب
اإلرهاب والتعصئ ومتمتارستا ته اآلثتمتة وأشتار التمتتتحتدث
الرسم  ،إل أن الرئيس ع د الفتتتاح الستيتست تتكتن تقتدتتراً
ك يراً لشخو بابا الفا يكان ومتكتانتتته التمتعتنت تتة والتروحتيتة
وم اقفه الش اعة اه القضاتا الدولية ،حيث لتمتس الترئتيتس
هذه القين الن يلة خال لقائه ما بابا الفا يكان ف المقر ال اب ى
ف ن فم ر  ، 2102كما أكد الرئيس طلعه للترحتيتئ بتالت تابتا
فرانسيس ف مصر ف الذكرى الست تعتيتن إلقتامتة التعتاقتات
الدبل ماسية بين مصر والفا يكان.
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سلوكيات كنسية
أبونا بولس فؤاد
كلمة " قبطى"  .....بين الديانة والجنسية
أقباط جمع قبطي ،وهو اسم يعود إلى اللفظ اليويونيانيي أييسيويبي يو
 Αίγυπτοςفقبل دخول العرب إلى مصر كانت كلمة "قبي"" دي ل
على أهل مصر دون أن ييويون ليليميعي يقي الي يي يي أ ير عيليى لي
سلطة كانت بأي ي أصحاب ال ييانية
االس خ ام ،إال أنه بسبب كون ال ُ
المسوحوة وقت دخول العرب المسلموي إليى مصير ،فيقي اكي يسيب
االسم كذل بُع ا ً دي وا ً ديميويويلا ً ليليميسيويحيويوي عي يويرهيم ،ي يي
انحصرت كلمه قبطي علي مر العصور ل شيوير ليليميسيويحيويوي فيي
األ اديث وكذل في الخطاب الرسمي لل ولة .
وي ركل معظم األقباط ( المصريو ) الميسيويحيويوي فيي جيمي يورييه
مصر العربوة والسودان والشرق األوس" وبيعيد دول اليمي يسير.
كلمة قبطي دأدي جذورها األولى م كلمة " اكب اح" ال ورو لوفوية
وال ي هي بحسب بعد اآلراء دشور إلى م ي ة ممفوس أو إله م ي ة
م ف ،كون اإلله ب اح هو إل ا ،ولما كانت الم ي ة يطلق علو ا اسم
إل ا في بعد األ وان فق هذه الم ي ة باسم اإلله خاصي ي يا .وليميا
كانت الم ي ة إ ى عواصم مصر اليقي ييمية فيقي سياد اسيمي يا فيي
الم طقة المحوطة واس ب ليت بيعيد أ يرفيه عيليى مير اليعيصيور،
فأصبح "هيوياديبياه" وخيعل اليعيصير اإل يرييقيي يور اإل يرييق
ال ُمص َ
طلح بما يعئم معفظ الحروف فيي اليلياية اليويونيانيوية ومي ي يا
اس ب ال ال اء باأللف ،وإضافة الواو والسو  ،وهما الزم ان لسمويع
أسماء العلَم في الوونانوة وك ي يويسية ليلي يحيويير أصيبيح اليميصيطيليح
"إيسوب و (بالوونانوة Αιγύπτιος :وساد هذا المصطيليح ليفي ير
طويلة ،لوصف مصر وسوان ا.
ه اك نظرية انوة ،دقول أن عاصمة مصر العلوا في السابق كيانيت
د عى " قِف" " (جوب و) وم ا اش قت ال سموية ) ،(EGYPTوفيي
جموع األ وال فإن الموئل وا  ،بوون المصطلح و جذر ييونيانيي
واس خ م لوصف سوان مصر.
م قول ع موقع " ويووبو يا".
------------------------------------------------------------ب اءا ً على ما دق َّم ال دُطلق كلمة قبطى إالَّ عيليى َمي هيو مصيرى.
فالقبطوة ج سوة ولوست ديانة .وه اك القبطى المسيويحيى واليقيبيطيى
الييييي ُميييييسيييييليييييم واليييييقيييييبيييييطيييييى اليييييوييييي يييييودى وهيييييويييييذا ....
فحو ما نقول الو وسة القبطوة األر و كسوة فيإني يا نيعي يى "اليوي يويسية
المصرية األر و كسوة"  ،وال يم ع هذا أن يوون ه اك مسيويحيويون
م ج سوات أخرى دابعون للو وسية اليقيبيطيوية .في ي ياك األميويركيى
وال ى واألس رالى واإلنسلولى واإلفريقى  ...إلي  ،مسيويحيويون
ي بعون الو وسة القبطوة (المصريية) األر يو كسيوية  ،وبيالي ياليى ال
يصح أن نسمو م أقباط.

الترنيم  .....ذبيحة تسبيح
ال رنوم داخل الو وسة
يَعرف قومة وقو دأ ور ال رنومة على الحوا الرو وة م إه م م يذ
صاره بحضور اإلج ماعات الو سوة م ذ ب اي ا  ،وم سياعي ديه
الظروف واأليام أن يس مع ويس لم ال رانوم مم ي م عون بميوهيبية
ال رنوم قاً.
س فى األ هان م ذ وقت طويل أن فقرات أى إج ميا هيى
لق در َّ
ال رنوم م صع األجبوة م موضو (عظة) اإلج ميا (الي ي و ).
وق أهمل الوثورون ضور الفقردو األولو  ،مما أدَّى إلى د نى
فاعلوة ال رنوم فى وا ال ا  ،واع برها البعد أن ا مسيرد مياد
يُييييمييييو بيييي ييييا الييييوقييييت لييييحييييويييي إكيييي ييييمييييال الييييعيييي د.
ولوى نعو لل رانوم قود ا ودأ ورها الرو ى على ال ا وأهميوي ي يا
كوا م عوامل جيذب وخيعا الي يفيو  ،عيليوي يا أن نيبي أ
بخطوات هامة وجاد  ،أهم ا ما يلى:
( )1اإله مام بوجود المرنمو الموهوبو صودوا ً والمم لئو بال عمة
والحوا الرو وة الحقوقوة.
(  )2دخصوص الوقت الوافى لل رنوم  ،ولوس بالضرور أن ييويون
فى ب اية اإلج ما  .فوثورا ً ما كي يا نسيميع مي اليبيعيد عيبيار " :
سيييأدخيييل اليييوييي يييويييسييية بيييميييسيييرد إنييي ييي يييا فيييقييير الييي يييرنيييويييم".
(  )3إدبا وسولة فعالة لحفظ ال رانوم وباً .فق يبيت بيالي يسيربية أن
اإلعيي يييميياد عييليييى اليييمييطيييبييوعيييات ليييم ييييأت بييي يي يييائيي جييوييي .
(  )4أهموة وجود قائ ( ُم رب) ييقيوم بيإعي اد الي يرانيويم اليمي ياسيبية
ودييحييفييوييظييي ييا لييلييحييياضييرييي بييطيييريييقيية مشييوقييية ومييعييليييية.
(  )5ال أ ُّك م خلو كلمات ال رانوم م العبارات ال ى د عيار ميع
العقو أو الفوراإلنسولى األر و كسى  .فال رنيويم البي وأن ييعيويس
سعمة الفور الرو ى و بات العقو فى الي يفيو ووضيو ي يا فيى
األ هان(.ملمور )11:1
(  ) 6اإله مام بقو ودأ ور الولمات أكيثير مي الي يليحيوي  ،ي يى ال
ي شال الشباب باللح وال يسي يوعيب ميعيانيى اليويليميات(.ميلميور
)2:16
(  )7إس خ ام وسائل ال و ولوجوا الح يثة بحرا ودي قيويق لضيميان
رسوخ ال رنومة وكلماد ا فى وج ان الحاضري  .لق بت بال سيربية
أن س ولة الحصول على أى شىء ق دوون هى نيفيس السيبيب فيى
ع م الق ر على اإل فاظ بيه( .فيى اليمياضيى كيان خيادم مي ار
األ يقوم ب حفوظ كلمات ال رنومة للمخ ومو أوالً قبل أن يسليمي يم
اللح الخاا ب ا) .وبعد ال ا ال يلالون يحفظون درانوم كاملية
بولماد ا ع ظ ر قلب م ذ أن كيانيوا فيى فصيول مي ار األ ي .
(  )8ضرور م اسبة كلمات ال رنومة ألعمار المخ ومو  .فلوس م
المعقول أن يرنم أطفال م ار األ درنومة ع إكلول الشيوك أو

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

طع ة الحربة أو وخل المسمار(.ملمور)3:137
(  ) 1ر اإل سا بالوقار والي يويبية أ ي ياء الي يرنيويم فيى عيقيول
ونفو كل المشاركو  .فال رنوم جلء م العباد (ملمور . )2:66
(  )11ال رنوم بفرح وسرور وإ سا بال صر والقو ولوس مسرد
دأدية واجب(.إرموا )7:31
(  )11اإله مام بالمواهب الصاع فى الي يرنيويم ودشيسيويعي يا عيليى
ال رنوم واإلب ا  ،فاألشخاا زائلون والب م دسلوم راية الخي مية
لول م يصلح لحمله
(  )12ضرور معايشة المعانى الرائعة لولمات الي يرانيويم واليعيميل
على اإلل لام ب ا فى الحوا  ،وال دوون ال رانوم مسرد فقر رودو وية
ال طعم ل ا وال مذاق.
(  )13كلما كانت كلمات ال رنومة أقرب إلى القصو ودظي ير فيوي يا
بع ة العبارات ،وكلما كان اللح أصوعً م روسا ً  ،كيليميا عياشيت
اليييييي ييييييرنييييييوييييييم بييييييويييييي يييييي ييييييا ألجييييييوييييييال طييييييويييييييليييييية.
(  ) 14اإله مام بإعاد ال وزييع اليميوسيويقيى وأداء ديرانيويم الي يرا
الق يمة ال ى ال دلال أص اؤها د ردد فيى وجي ان الي يا ميثيل " :
سموت بو األمم ،ك وس ى القبطوة ،يامحبا ً مات ع ج س البيشير ،
مر د ت بعو ا ً  ،رن صوتٌ فى األعالى  ....إل

الخدمة  ....منظومة متكاملة

خادم م ار األ
يُط َلق علوه أ وانا ً لقب " خادم ال ربوة الو سوة "  .ليوي اليميقيصيود
بخادم ال ربوة الو سوة هو كل م يُقي ِ م اليوي يويسية ليشخيريي بشيويل
علمى ورو ى م رو  .فم يقوم ي سلوم األلحان ومي ييخي م فيى
مر لة إع ادى و انوى واألسر السامعيوية  ....إلي  .كيلي يم خي ام
دربوة ك سوة.
وخادم م ار األ يخ م الفئة اليعيميريية الي يى ديعيادل اليمير يلية
اإلب ائوة فى ال علوم األسياسيى  ،وهيى مي سي السيادسية و ي يى
الحادية عشر دقريباً.
عود عيليى اليخيرو مي
ال
فى
أ
ب
ق
الطفل
يوون
فى هذه المر لة
ُ
صيحيبية والي ييه وييبي أ فيى إدراك أسياسيويات اليحيويا
البوت ب ون ُ
والمعامعت.
وي موَّل طفل هذه المر لة بأنه:
 +يص ق كل ما يُقال له.
 +يع بر الخادم (األس ا ) أكثر ال ما ص قا ً ومثالوة.
 +ال يعرف مع ى الشر والخطوة ويف ِر أن الخور فق" هو اليذى
يعُم العالم.
 +ل يه خلفوة رو وة ال بيأ بي يا  ،في يو ييعيرف ميعي يى الصيع
واليييييي ييييييرنييييييوييييييم واليييييي يييييي يييييياول ،وشييييييوييييييل أبييييييونييييييا
والشما ومب ى الو وسية والشيميو واليبيخيور وجير اليوي يويسية
وصور بعد الق يسو .
 +يحب الذهاب للو وسة  ،ف ياك سيويقيابيل أصي قياءه وسيويسي يمي يع
بييييقييييضيييياء بييييعييييد الييييوقييييت بييييعييييويييي ا ً عيييي الييييبييييوييييت
( سب دفووره) وسوس فرصة أكبر إلس خ ام مواهبه (إن وج ت).
 +أصبح فى مق وره إس وعاب المعلومة اليوي يابيوية مي قصية و يية
وشييييييخييييييصييييييوييييييات وأميييييياكيييييي  ،كييييييمييييييا ديييييي ييييييصيييييي ر
مخول ه معانى البطولة والش امة وال ْخو و ُ يب اليخيوير واليعيطيف
على المح اجو .
 +ي م ع باإلخعا الش ي والثقة فوم وله  ،وي وسم المثالوة فيى
البوة المواقف واألشخاا.
 +قوى ونشو" وكثور الحركة م س ِ د اليطياقية .ال يي يعيب بسيرعية
وير ب فى معرفة كل شىء ويسأل ع أى شىء.
المرحْ واإلنبساط ويفرح بأى شىء م ما كان صايويراً.
 +يمول إلى َ
ال يعرف ال و أو الاَم
 +فى هذه المر لة د شول شخصو ه دماما ً ود ح د إدساهاده اليعيا َّمية
فى الحوا  ،وال ى ق دم معه لبقوة العُ ْمر( مي يسياميح أم عي وانيى
كريم أم بخول إج ماعى أم إنطوائى صا ب شخصوية إعي يمياديية
أم شخصوة دابعة  ....إل )
مما سبق ي ضح ل ا خطيور و سياسيوية وأهيميوية شيخيصيوية خيادم
م ار األ ي لي يذه اليمير يلية .في يو يي يعياميل ميع كيائي مي يعي د
المواصفات والخصائص  ،يأدى للو يويسية سياعي يوي أو يع ية فيى
األسبو بو ما يموث بو أفراد أسرده وزمعء الم رسة واليسيويران
بقوة األسبو .
لذل يسب أن ي وفر فى خادم م ار األ أهم الصيفيات الي ياليوية:
(  )1الفور ال ربوى السلوم والراقى ،فالطفل سورص كيل كيليمية أو
دصرف فى ل ْمح البصر.
ركة أو
ُّ
(  )2الشفافوة والص ق ال لقائى وع م إف را أن هذا الطفل صاور
(وما يعرفش اجة).
( )3المعلومات الو ابوة الوفور واإلس ع اد إلجابة أى سؤال فى أى
وقت( .إقرأ قصة كوز اللير فى خر المقال).
( )4د عوم ال علوم باآليات الو ابوة لو شأ جول يعرف ك ابيه اليميقي
جو ا ً وقادرا ً على الرد على الشووك.
(  )5الق اعة ال اخلوة أنه خادم ولوس ُم ر  ،وأهموة معرفة الفرق
بو الحال و .
(  )6الحوا الرو وة الواضحة ب ون دلويق .فياليطيفيل دائيميا ً شي يي
المع ظة  ،وم الخطور أن يو شف زيف الخادم.
( )7الوضع فى اإلع بار ما يشاه ه اليطيفيل عيليى وسيائيل اإلعيعم
ال ي وة والعمل على دق يم ماد أكثرإشباعا ً م ا.
( )8دق يم وسائ" ال عمة بطريقة دشويقوية يوير مير واليبيعي عي
السفاء فى شر ا ودرسوخ ا فى األ هان.
(  )1إ مال كل صاائر األطفال وع م اإلس خفاف ب لبوة طلباد م –
م ما كانت ضئولة – واإلجابة على دساؤالد م  ،وعي م اليوعي بيأى
شىء دون اإليفاء به.

خادم فصل المعئوة (الحضانة)
يظل الطفل – فى الظروف الطبوعوية -
فى رعاية وال ده م ذ مول ه و ى بلوغ
الرابعة م العمر لوب أ فى الخرو إليى
عرف على الو وسية
العالم الخارجى وال ُّ
لو لقى م ا ذاؤه اليرو يى  .فيويذهيب
لحضانة الو وسة يوموا ( ى ليو كيانيت
وال ده ال ديعيميل)  ،وييذهيب ليمي ار
األ مر فى األسبو .
أما إ ا كانت األم م العامعت فأ ويانيا ً
(لو لم يو ه اك م يرعى الطيفيل فيى
كالس َّ مثعً) ،دقوم األم بإي ا طفل ا الرضوع فى الحضيانية
الم لل ِ
وث دثق أن طفل ا فى أي ٍ أمو ة درعاه ود م بيه قي ر اليميسي يطيا
ع َِو وال ده.
م ه ا دب و ل ا أهموة شخصوة ودووي خادم هذه المر لة  ،سيواء
كان م الع صر ال سائى (فى الحضانة البياً) أو مي الي ُخي َّام مي
الس سو فى فصول المعئوة.
فالطفل يوون فى هذه المر لة العمرية ور قادر على ال موويل بيوي
ما هو صالح وما هو ور ل  .لذلي ديويون مسيئيوليويه ُخي َّام هيذه
المر لة م أخطر وأهم المسئولوات.
صيع
ويس طوع طفل هذه المر لة أن ي علَّم رشم الصلوب ودردي ال َّ
عرف على صور اليقي يسيوي والي يميويويل بيوي اليوياهي
الربانوة وال ُّ
والشما والراهبة ،ويفرح بالصور ال ى دشرح القصة كما ييفيرح
بال اول وبالماء الذى يرشه الواه فى ن يايية اليقي ا  ،وبيقيطيعية
البسوويت أو الشوكوالدة ال ى يوزع ا الخادم.
ومما يؤسف له أن بعد الو ائس د فع بذوى العياهيات واليميشياكيل
ال فسوة لإلشراف على خ مة الحضانة ( ،بار ف ح باب ليليرزق
ل م )  ،مما يوون له أسوأ األ ر فيى ديويويي شيخيصيويات األطيفيال
(ك وسة المس قبل).
وي ل َّخص أهم ما ي باى أن ي وفَّر فى ُخ َّام هذه الفئة ما يلى:
(  ) 1القامة الرو وة العالوة ال ى "دح ميل كيل شيىء" (كيورنيثيو
األولى )7:13
(  )2يُفضَّل أن يوون م لوجا ً (م لوجة)  ،فاليمي يلوجيون ييويونيون
أدرى با واجات األطفال م ورهم.
(  ) 3إج واز دور د ريبة خاصة فى كوفيوية رعيايية األطيفيال عيليى
أسس علموة ورو وة ال دقبل المساومة.
(  )4محبة هذا ال و م الخ مة (و ال أسيمِ يويه اليعيميل)  ،في ي يشيئية
األطفال على أسا رو ى ونفسى سلوم  ،أمر ال يُق َّر بثم .
(  )5اإل سا الصادق لخادمة الحضانة أن ا دقوم ب ور األم الب يلة
لوطفال  ،ووجوب نسوان مشاكل ا الخاصة ي يى ال يي يعيويس أ ير
ل على نفسوات األطفال.
صة ال يى دشيرف
(  )6اإلل لام بالم الموضو م اإلدار ال ُمخ َّ
على الحضانة (فصل المعئوة) وال يلسأ لفر أو دطبوق أسليوبيه
الشخصى.
(  )7مع ظة األطفال المرضى بأمرا مع ية سيواء ميلمي ية أو
وق وة للعمل على علل هؤالء األطفال ع بقوة األطفال  ،أو عي م
إس قبال م فى ايام مرض م.
()8مع ظة سلوكوات بعد األطفال ال ى د ُم عي قُصيور ميعيوَّي
سواء م ال ا وية اليسيسيميانيوية أو اليعيقيليوية وإبيعغ أسيرهيم بي يذه
ارك ما يللم فى و ه
المع ظات ى يمو د ُ
()1الحواد ال ام فى دق يم المحبة واليعي يايية ليويل طيفيل مي يميا كيان
مس وى أسرده اإلج ماعى
(  )11فى أسلوب طرح القصص والحوايات يسب اإلبي يعياد ديمياميا ً
ع كر السلبوات أو األمور المخوفة .فع نيقيول عي شيخيص أنيه
ييعيير
"كييا ب" لييويي نييقييول أنييه " ييويير صييادق" .وال نيي َّ
لقصص الش اء ال ى دح وى على ق ل ودماء فاظا ً عيليى نيفيسيوية
الطفل م الخوف أو ال فوور فى السريمة.
(  )11اإله مام بول م الطفل المشاكس والخامل عليى ي ِ سيواء.
فالمشاكس يح ا إلى درويد  ،والخامل يح ا إلى د شيوي" .وميا
أس ل أن ي م هذا فى س ٍ مبور .
لوس هذا كل شىء  ،ولو ه أهم ما يسب مع ظ ه.
قصَّة كوز الزير :
يحوى أن أ الخ ام كان يقرأ فيى ليوقيا ( 11إنيسيويل اإلرسياليوية)
ألوالده فى م ار األ  ..فقرأ ويل ل ياكيورزيي " ...وييل لي
ياكوز اللير" .فلما سأله أ األطفال :ميا هيو كيوز اليليير هيذا
رد  :بأنه الووز الذى إن شلت به السامرية الماء للسو المسوح .أهيو
كعم.
اللير لم ال يعلم (هو إناء م الفخار كان يس خي م فيى اليمياضيى
ل بري الماء قبل ظ ور الثعجات الو ربائوة).
.
وإلى لقاء خر
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الـمنـارة

التطويبات على اجلبل ( اجلزء السابع)
”طوبي لصانعي السالم النهم أبناء هللا يدعون“ (مت )5:9
بقلم :عادل مغريوس ابراهيم

له يد العون لم رتديان الااالايان اتاي ياعاوخوا الاي هللا وان
نصمي ألجمهم ونكون معهم في م به عمي الدوام
ك ا عمينا ان نبتعد عن بايااخة الاناا الاي االباا ايا والاماهاو
والعب والاياع
ك ا هناك خو هام عمي أعااء الكاناياساه ان ياخادماوا باثادال
ويت دثوا ب به وان ي يوا باطاعه لوصايا هللا في ما اباتاهام
لبعاهم
وعمي ج اعه ال منين ان يكونوا مثاال لمس ااء عاماي الار
ويجذبون النا الي ال سياو مان االل ما ابا الا ا مان هلل
وم بتهم بعاهم لبعض من اجل ا ي ان والعديدة التاي ياجاب
ان تتجسد فينا

صناع السالم هم يصنعون سالم بين هللا والنَّاا وايااا بايان
النا وبعاهم البعض ثم يصنعاون ساالم خا ال باماوباهام
فهناك طرق ثالث لصناع السالم ،اول هذه الطرق سالم بايان
هللا والنَّا  ،هذا النوع من الساالم ياداوخ الاناا الاي ا يا اان
وألي التوبه وهم بذلك يهيئون هلل شعباا مساتاعادا عان طاريا
اخ ال ا ي ان في بموب النا والاتاوباه ،وعان يلاك يا ادثاناا
معم ناا الاداديال باولال الارساول باداولاه( :واعاطااناا ادما
ال صال ه ( إين نسعي كسفراء عن الا اساياو  ،وكاان هللا
يعظ ِبنَا عن ال سيو تصال وا مع هللا )(  ٢كو  )٢٢-٨١ :9جاء السيد ال سيو ولفي فكره الشعب ال ختا ي مدح باائاد
ال ئه االم ي كم مدح ال رأه الكنعانيه ثام بشار فاي الساامارياه
عندما نتصالو مع هللا فهو ي و كل طايانا ويجاعاماناا ابارا ا وبال لتالميذه (وتكونوا لي شهوخ في او شميم وكل الياهاوخياه
) (اع  )١٢ :٨1وايااا
وفي السامره والي أبصاي اال
وبأي اننا بالسيد ال سيو ال نصبو غرباء او أعداء هلل
) ( مات
الشيطان هو الذي سبب الخصوم بايان هللا والانَّاا  ،ايا بال ( ايهبوا وتم ذوا ج يع االمام  ،وعا ادوهام
بالخطيه وكسر الوصيه ت ت الخاصاوما بايان هللا والاناا  )٨9 :٢١ ،هللا عندما صالو اليهوخ مع السامريايان ضارب لان
وعن طريدها وجد في الهيكل ال ائط ال توسط الاذي يافاصال بذلك مثل السامري الصالو ،واعتبره الدريب ال ديداي  ،كا اا
النا عن بد األبدا وكان ئيل الكهناه ياد ال الاي هاذا تكمم مع ال رأه السامرياه وصاالاو الا اتا اساكايان باالا ِدّيان ماع
ال كان ال دد مره وا ده في السنه (في يوم الكفا ه ) لياكافار الطوائف مثل العشا ين واأل طاء
عن طايا الشعب واما االن با اوا الساياد الا اساياو عاماي
تاي األعاداء
الصميب ازال هذا ال جاب وأصبو الاد اول لاكال الا ا مانايان هللا يطمب منا ان نكون في صمو خائم مع النا
منهم وبد بال ( كن مرضيا لخص ك سريعا  ،ماخمت معه فاي
وفي اي وبت
ف ن ا اخ ان يخاص ك ويا ذ ثوبك  ،فااتارك لاه
كانت تددم يبي ه ال ربه ال ضاء هللا وليافافار لاناا اطاايااناا الطري
وكانت هذه الذبي ه تددم هلل وت رق تاي تصاباو مااخ كا اا الرخاء اياا من سخرك ميال فامشي ماعاه مايامايان  ،ا اباوا
أعداءكم با كوالعنيكم أ سنوا ألى مبفاياكام ال تادااوماوا
كانت هناك يبي ه الخطيه ويب ه االثم
اما االن لدد صال نا السيد ال سيو ي بدم نفسه يبي ه عماي الشر ) (مت )11 ٩5 :9
الصميب فكان كفا ة الفداء وعان يلاك ياداول الاداديال باولال
الزسول (ان كنّا ون ن أعداء  ،بد صاالا اناا ماع هللا با اوا كان اليهوخ يتوبعون ان ال سيو بائد ربي ك ا يريدونه  ،فهام
ابنه ،فباالولي ون ن مصال ون نخمص با ايااتاه)( و )٨٢ :9نتيجه لمظمم الرومانى لهم أصب وا ي بون االنتدام والبفااااء
ومن اجل يلك ن ن نطمب من هللا في الددا ا لهي بائمين (يا والكراهيه ألعدائهم  ،من اجل يلك كانت كم اا ال سيو لاهام
ب ثابه مطربه ومعيره وطالبهم باالبتعاخ عن األ اذ باالاثاا او
ممك السالم اعطينا سالمك )
لدد صنع معنا السيد ال سيو هذا الساالم فاباعاد ماا كانّاا أبانااء ا ذ الدانون باليد بل عميهم ان يصنعوا الر اه وان ياتافاماباوا
الفاب ،ولكن الرب لم يتركنا ونجانا من الفاب وصاالا اناا عمي الشر عن طري م به األعداء والصاله من اجمهم
مع هللا وخفع عنا ث ن الخطيه من اجل يلك ن ن في الادادا عن يلك يدول لنا باولال الارساول (ان كاان ما اكان فا اساب
ال تااجااازوا عاان شاار
االلهي ندول (ال اجز ال توسط نداته  ،والاعاداوة الاداديا اه طاابااتااكاام سااالا ااوا جا ااياع الاانااا
ان جاع عدوك فأطع هم ،وان عاطاف فااساداه) ( و
هدمتها ،وصال ت الس ائيين مع األ ضيين  ،وجعمت االثنين بشر
)٢٢ -٨١ :٨٢
وا د واك مت التدبير بالجسد)
ومن الوسائل إلهامه التي تصنع السالم بين الاناا هاي عادم
والطري الثاني لصنع الساالم هاو صاناع ساالم بايان الاناا توصيل كالم الذم فهاو يشاعال الاناا سارياعاا بايان الاناا ،
وعوضا عن يلك اع ل عمي ان تصمو باياناها اا وان نارجاع
وبعاهم مع بعض
ادما االفاتادااخ
ب جيء السيد ال سيو وتدديم ياته يبايا اه كافاا ة باعا اماه هاذا ال به الددي ه بينهم وياتام يلاك عان طاريا
اعطانا مثاال لنصنع ن ن سالما بين النا وبعاهم البعض  ،وجذب النا الي م به هللا والكنيس  ،وعدم بياخة النا الاي
ي دث هذا عن طري بياخة النا الي ياه ا يا اان والاتاوباه االبا ي والمهو والعب والاياع واالبتعاخ عن هللا وعشرته
ونعرفهم اسم هللا ونجعمهم ي بونه ويثبتون فيه ونع ل باالاداول
( من خ اطئا عن طري ضالل  ،يندذ نفاساا مان الا اوا  ،ثالثا السالم الدا مي :
ويستر كثره من الخطايا ) (يع  )٢٢ :9وعمينا ان نعمم ان مان االنسان الذي يصنع السالم بين النا وبعاهم البعض ياجاب
ضل وانزل ،هو م من سدط في الخطيه وعمينا ن ن ان نا اد في اول االمر ان يكون له سالم خا مي فاي باماباه وساالم فاي
َ

الصوم الروحي املقبول

فه رمارس هكا االنقطاع عن الطعام والشراب؟ وه رص فيه
شلى مرحلة الجوع ورحتملها

لع البعض يسأل الرب  ،كما حمث في أيلام شعلعليلان اللنلبلي ،ه ربعم عما رشتهيه ..؟
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يأكلو مشتهيات ك يرة من الطعام النباري ،ويلتكو بها.
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وال ي و لك فقل جسم صائم  ،وشنما أيضًا ن س صائمة..
ويصبح الصوم مجرد رعبير عن حالة اللنلقلاوة اللماخللليلة اللتلي
فال رق شذ  ،صما ولم أست م روحيًا!!
وصلا شليها .وي و الصوم عبارة عن فترة روحية رلحليلاهلا..
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على أنه مجرد الطعام النباري!! أو أنهم ال يلهلتلملو بلاللجلانل فلنطل ا يهبنا هللا صوما روحيا مقبوال امامه فيشتمه كرائحة
الروحي خالل الصوم!! لهؤالن أقول :أ رلعلريل الصلوم ملن بخور
جهة الجسم هو أنه االمتناع عن الطعام فترة معينة من الوقلا ،مقالة من كتاب الوسائل الروحية
يعقبها عام خال من المسم الحيواني.
لقماسة البابا عنودة ال الث
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فكره ويكون له سالم مع و ه وسالم مع جسده فال يصاا ع
ا ده ا اال ر وان يبتعد عن كل االندساماا او اي صراعاا
في خا مه ويكون جسده ال يصا ع غباته وال تاكاون أفاكاا ه
مندس وله سالم مع هللا
هذا النوع من السالم يجعمنا أبناء هللا اداا  ،الن أبانااء هللا ال
تكون أع الهم ضد ا وا هم بل تكاون اعا اال ما اباه وساالم
يعشون في م به بعيدين عن االندساماا ينبع من بمباهام ساالم
خا مي سالم يفيض عمي اآل رين با ير نداي ياعاياشاون فاي
اي ان وال تارب بموبهم وال يتشككون بل لهم ايا اان باعانااياه
هللا و فظهم مه ا ت يط بهم بوي الشر واثدين ان هللا اباوي
من كل شر بائمين ( ال تخف ألَنِّي ماعاك ،وال ياداع باك ا اد
لي ييك ) (اع)5١٨٢ :٨١
فايا فددنا سالمنا واضطربت نفوسنا وبموبنا يكون بد ضاعاف
اي اننا وفي هذا اعطانا النبي خَ ُاوخَ خ ساا عان يلاك ،عانادماا
فظ خَ ُاوخَ بسالمه وهو في واخي ظل الا اوا (ماز )٢٩فاي
هذا ال زماو وصاف الاناباي خَ ُاوخَ الارب كاراعاي الاخارا
الصالو  ،ون ن غن ه نتبعه مطيعين وهو يدوخنا الاي األماكان
الصال ه لنجد كفايتنا ولكن ان ابتعدنا وا ترناا ان ناخاطايء
تكون ا ترنا السير في واخي ال وا
ال ياه ال سي يه تدعونا الي ال به الكاممه والي الباذل  ،كا اا
ت ذ نا من البفض ،الن من يبفض ا اه ياكاون كاأناه بااتال
نفل  ،فعمينا ان نبتعد عن كل مسبباا االنشادااق بايان الاناا
وبدال عنها نصنع سالما عمي بد طابتنا
ال صال ه ع ل ليل سهال ومسا ولاياتاه صاعاباه ياجاب عادم
االستخفا بها  ،لدد صال نا هللا فجعمنا أبرا ا ب و طاايااناا
وجعمنا أبرا  ،ون ن عمينا اياا ان نشجع اآل ريان عاماي ان
نشجع اآل رين لمسير في نفل الطري
كم من الخصوماا والنزاعاا بامت بسبب الذم والادارا اا
األ طاء وكم من أشخاص اضطروا أصادبااءهام ان ياا اذوا
موبفا مااخ عنيف من اآل رين من اجمهم هم بين ا أولائاك لام
يفعموا ضدهم شيئا
كل مثل هذه االع ال تبعدنا عن صنع السالم  ،عمينا ان نتذكر
بول السيد ال سيو ( طوبي لصناعي الساالم الناهام أبانااء هللا
يدعون )
ون ن نطمب من ممك السالم ك ا فظ النبي خَ ُاوخَ بسالم وهاو
في واخي ظل ال وا  ،وك ا فظ الثالثه الفتيه بساالم  ،وهام
في أتون النا ان ي فظنا ن ن اياا فاي ساالم الاي ان ياأتاي
الوبت الذي فياه ناذهاب الاي السا ااواا وناعاياف ماعاه فاي
الفرخو في سالم أبدي ال نهايه له
أيها االب الددو انت الداخ وفي يديك كل شايء نساألاك ان
ت ن نا هذا السالم كل أيام غربتنا عمي الر
ولنا بديه في العدخ ال دبل ان س و الرب
المراجع ---:
 الكتاب ال دد -العظه عمي الجبل بداسه البابا شنوخه الثال

بينى وبينك
عزيزي القارئ
الصيام قرب يخلص وغيرنا نوع االكل
وبطلنا ناك لحمة .بس يلارلري غليلرنلا
حاجة راني في عادارنلاوال بلس غليلرنلا
االك  .بيني وبينك أعلر واحلم مل
قبطي وال مصري وال سوداني  ،انسلا
أسترالي من اص ايطالي ك علام قلبل
عيم القيامة وفلي وقلا الصلوم الل لبليلر يصلوم علن حلاجلة
بيحبها  .مرة صام عن الشي والره أربعين يوم ،وسلنلة صلام
عن االنترنا  ،وسنة اخري قرر أنه مايت لم عن حم مل
موجود.
ك سنة كا يعم حاجة غريبة ويلقلعلم لول السلنلة يل ل لر
يارري حاصوم عن أيه السنة الجاية .أف ار حلوة عن الصيلام
 ،يارري األسبوعين الجايين حلنلصلوم علن أيله رلانلي غليلر
اللحمة وال راخ والبيض؟
ف ر بسرعة معايا ولوعنمك فل لرة غلريلبلة أو حلاجلة علاو
رشيلها من حيارك ،صوم عنها االسبوعين اللي فاضلين قلبل
العيم .ولو ال رة حلوة قولي عليها بيني وبينك يلمل لن ربلنلا
يقمرني وأعملها معاك.
ك سنة وانتم ييبين
لعا فؤاد جرجس

editor@elmanara.org.au
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مــجتمـع األ قـ ــنعــة ....؟!
عميد (م) مهندس/تادرس عزيز بدوى
ف ّكرت كثيرا بأن أعتذر عن الكتابة هذه المرة ،فعندي الكككثكيكر
مما يؤرقني ويحبطني،ولكن سرعان ما انكاكارت مكمكاومكتكي،
وعدت إلى الكتابة ،ربما ألني أتنفس ماأكتب ،فالكتابة عكنكدي
من مظاهر الحياة ،والتوقف عناا يعني أن األنفاس قد توقفت.
بعد ما يمكر مكن سكتكة وع كريكن عكامكا قاكيكتكاكا هكنكا فكي
أستراليا ،لم أستطع أن أفام ،أو أتأقلم مع الكثير من تصرفكات
وسلوكيات الجالية المصرية هنا ،وبخاصة المبطية.
لمد تعاملت مع جاليات عربية مختلفة ،وأياا مع شكخكصكيكات
عامة سياسية ،وثمافية ،ورجال أعمال ،وإعالمييكن و....إلك ،
وعندما أصل إلى المصريين أجكد مكايكحك،نكنكي ،ويصكدمكنكي.
مجتمع اليؤمن بالعمل الجماعي ،وال يمارسه ،وال ينجح فكيكه.
أنظروا كم جمعية ،ومجلس ،واتحاد تكم ت كككيكلكه ،ككل مكنكاكا
يحمل إسما رنانا ،وشعارا براقا ،ويكعكلكن أهكدافكا يلكعكى إلكى
تحميماا ،أين هم اآلن ،ومكاهكي يصكيكلكة أعكمكالكاكم  ،أتكر
لحاراتكم اإلجابة ،وأسأل  ،هل يمكن لحاراتكم أن تذكروا
لي أسماء خملة من هذه الكيانكات ومكا ا يكمكمكت ،وككم عكدد
المنتمين إلياا  .ولكن للحق فإني أيترم وأقدر وأييي جمعية
( )COPTSوجمعية الصعايدة.
مجتمع ي،داد انملاما وتفككا يوما بعد يوم ،مكجكتكمكع ال كلكل،
والجماعات ،والفرق ،مجتمع معظم أفراده يعتبرون أنفكلكاكم،
زعماء ،وفرسانا ،وأبطاال ،ومجاهديكن ،أشكاوس ،مكيكاويكرال
ي ق لام غبار ،وكل وايد من هؤالء يعتبر أنه كان يمككن أن
يصبح رئيلا لجماكوريكة مصكر ،لكوال أنكه ككان ماكطكاكدا،
ومللو الحموق  .إ ا كان األمر كذلك ،فكمكا ا يكمكمكت هكذه
الكفاءات النادرة ،والعمليات الفذة في أستكرالكيكا ،بكلكد الكحكريكة
والديموقراطية وايتكرام يكمكوق اإلنلكان  .وأ ّككرهكم هكنكا،
بككالككدكككتككور اللككيككر مككجككدي يككعككمككو الككذي خككر مككن ريككم
اإلضطااد ،وأصبح من أشار أطباء الملب في العالم ،وهكانكي
عازر من أعظم المانلين شارة في مجكال األنكفكاق واللكككك
الحديدية ،ونعمت شفيق من أكبر اإلقتصاديين في بكريكطكانكيكا،
ودينا يبيب باول ،الملت ارة اإلقتصادية لدونالد ترامب ،وقكد
كانت قبل لك ملاعد أول للرئيس األمريكي األسكبكق جكور
دبليو بوش ،وغيرهم ممن اليتلع المجال هنا لذكرهم.
هؤالء اتخذوا العلم ،والعمل الجاد في صمت وسيلة لكتكحكمكيكق
التفوق والتمي،على ملتوى العالم ،ولم يتكبكنكوا أبكدا أألسكلكو
الطائفي أو الت اير ،والتطاول ،أو اتاام اآلخرين بكالكخكيكانكة،
والككعككمككالككة ،بككل هككم يككؤمككنككون بككندا الككحككوار ،ويككحككتككرمككون
اإلختالف  .نعم من يق كل إنلكان أن يكنكمكد بكأسكلكو راق
ماذ  ،ويبني ،فاإلختالف في الرأي اجتااد وليس عداوة.
مجتمع منع،ل عن محيطكه وعكن ككل مكن يكولكه،ال ي كار
بفاعلية في المناسبات المحلية ،والوطنية ،لكي يكثكبكت أنكه قكد
أصبح ج،ءا من نليج هذا البلد الذي اتخكذه وطكنكا ثكانكيكا لكه،
فيصبح له ثمال يأخذه اللياسيون في اإلعتبكار ،ويكعكمكلكون لكه
ألف يلا  ،ويلعون إلى تحميق مطالبه ،وتوفير ايتياجكاتكه،
سعيا لخطب ودّهم ،وكلب أصواتام ،عند إجراء اإلنتكخكابكات
سواء المحلية ،أو الفيدرالية.
يوم  7162 /3 /61ككان يكوم الكتكنكاغكم ()HARMONY
وأقيم فيه غداء تحت رعاية واستكاكافكة رئكيكلكة وزراء نكيكو
ساوث ويل(The Hon Gladys Berejiklian) ،
بالمناسبة كم وايدا من ياراتكم كان يعرف إسماا .
مما قالته في رسالتاا للحاور
"One of NSW'S greatest strengths is that it is
one of the most multicultural and diverse
places in the world. Together we pay tribute
to the dedication of these members of our
community who work tirelessly to make our
state more inclusive and cohesive".
كان عدد الحاضرين (6311ألف وثالثمائة) شخص ،يمثلكون
مختلف الجاليات والطوائف ،ومن النلاء مكن يكرتكديكن الك،ي
الوطني الخاص بوطكنكاكم األم ،ويلكيكرون بكه فكي اعكتك،از،
وخيالء فخورين بأصلام وهويتام .وبحثت عن مصر في هذا
الحفل الرائع في معناه ،ومدلوله ،فلم أجدها ،أللام إالّ من ستة
أفراد بالعدد ،هم الذين يحارون في مثكل هكذه الكمكنكاسكبكات،
وجوه مكرره ،ال ي اهد الملؤولون األستراليون غيكرهكم فكي
كل مناسبة .أين اإلعالميون ،أين اللياسيون ،أين المرأة ،أيكن
ال با  ،أين الكتّا  .ما ا يعني هذا الييا  ،يعني أننا للنا
أعااء فاعلين في هذا المجتمع ،ال ناتم بتأكيد تميّ،ه عالمكيكا،
وال نلام في دعم نماط قوته ،فال يمكن أن يكون لنا وزنا بعد
لك ،في هذا المجتمع ونحن منع،لون عنه .
تمولون أننا في مصكر مكاكمك كون ألسكبكا يكطكول شكريكاكا،
جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

يلنا ،وهنا في أستراليا  ،ما اللبب في أن نكون ما ّمك كيكن
إ ن هل العيب في مصر أم فينا  .ألمياه الكمكنكعك،لكة ،تصكنكع
البر والملتنمعات وتتكاثر فياا الح رات الاارة ،وتنكبكعك
مناا الروائح الكرياة ،ألناا غيكر مكتكصكلكة بكمكصكادر الكمكيكاه
الجارية ،ال فافة ،الرقراقة الكتكي تكحكمكل الكحكيكاة ،والكطكاقكة،
والحيوية.
أقول لحاراتكم إن أستراليا ليلت فكمكم مكجكرد ككانكتكيكن فكي
كنيلة ،أو لممة أغابي نجتمع يولاا بكعكد الصكالة ،أسكتكرالكيكا
يياة إجتماعية ،ثمافية ،سياسية ،مكنكفكتكحكة يكخكنكمكاكا اإلنكيكالق
والتموقع .يمول ن،ار قباني":لبلنا ق رة الكحكاكارة ،والكرو
جاهلية" .وأقول":أقنعة كثيرة ناعاا علكى وجكوهكنكا ،ولكككن
مالمحنا الحميمية تفاحنا".

يحيا وأطفالكه وأسكرتكه) ،قكررت الكدولكة تكريكيكل عكددا مكن
األهالي إلى مكان أكثر أمنا بعيدا عن خطر داعش اإلرهابية،
ويتى يصلوا إلى هذه األماكن علكيكاكم أن يكجكتكازوا أراضكي
هنا ايتماال أن تكون داعش قد زرعت فياا ألياما .ألم،ارع
(البليم) قرر أن يجعل (أغنامه التي اليمكلكك سكواهكا) تلكيكر
في ممدمة المجاميع النازيين من األهالي تحلبا لوجود أليام،
(فتنفجر في األغنام) ،ويبكتكعكد األهكالكي ،وال يصكابكون ،وإ ا
يمرون  .تذكرت فكلكلكي األرمكلكة ،ولكككن بكفكككر
كانت آمنة ّ
وطني .وما ا عنكم أنتم يا مكن تكككتكفكون بكالكككالم ،والكدمكوع،
وتتركون وطنكم فريلة لكررهكا دون أن تكدعكمكوه بلكنكت
وايد ،وكأن هكذا اللكنكت قكد اتكحكد مكع لكحكمكككم وعكظكامكككم
واليخر إال بالدم .

وما ا عن قناع (الكوطكنكيكة) الكذي ياكعكه الكككثكيكرون عكلكى
وجوهام ليعلنوا وطنيتام ،ويبام لمصر ،وأنام متأثرون جكدا
للوء األوضاع المعي ية فكي مصكر ،ويلكألكون عكن أيكوال
الفمراء ومحدودي الدخل ،وبعاام يملم أنه يبكي ،يا يرام ،
من أجل من يأكلون من ال،بالة .
وأتأمل وجوه هؤالء ،فال أجد ما يعبر عن ألم يميمي ي عرون
به ،أو عن ف،ع من هذه األيوال الماينة لاكم قكبكل أن تكككون
ماينة لوطنام إالّ إ ا كانوا قد اعتبروا أنكفكلكاكم قكد أصكبكحكوا
خواجات وانفصلوا عن وطنام وأصكبكحكوا مكجكرد مكراقكبكيكن
لأليداث ،وأنتظر برهة لعل أيدهكم يكمكدم يكال ،أو اقكتكرايكا
لتحلين األوضاع ،ولكن بال فائدة ،فام صامتون ،مكالمكحكاكم
ال تعكس أي عالمة على التأثر ،وعيونام مفنجلكة ال يكطكرف
لاا رمش ،وكأن دورهكم هكو فكمكم الكككالم و رف الكدمكوع،
والتجرد من األياسيس والم اعر اإلنلكانكيكة .أقكول لكاكؤالء،
الكالم فمم ليس دليل الحب واإلنتماء ،فنحن "ال نحب بالكككالم
والللان بل بالحق والعمل" ،هذا كالم الكتا الممدس ،وأقكول
أياا إن الدموع بدون عمل هي دموع التماسيح التي تكنكاكمكر
وهي تلتام فريلتاا،والكالم والدمكوع ال يكبكنكيكان وطكنكا ،وال
يحالن أزمة.يا أخكي يكم إيكد فكي جكيكبكك واعكطكي أخكو
المصري خملة قروش ي تري بكاكم رغكيكف عكيكش ،ووفكر
كالمك ودموعك ،وأنت والحمد هلل جيوبكك عكمكرانكة بكاآلالف
من النمود فئة الخملة قروش ،ومش يتنالع وال تكفكتكمكر إ ا
استخدمت بعاام في إطعام جائع ،بل أنكت بكذلكك تكككون قكد
أطعمت الر  ،ألم يمل لك لك الليد المليح ،يا مؤمن ،يا من
تذهب للصالة والتناول من األسرار الممدسة كل أسكبكوع ،بكل
وهنا من ينبطح أرضا ،ساجدا ،منلحمكا مكن قكوة اإليكمكان،
بمجرد دخوله الكنيلة .
وعندما أقول أخو المصري ،فأنا أعنكي الكمكبكطكي والكمكلكلكم
على يد سواء ،فمصر لن تناض باألقباط فمم ،والبالمللمين
فمم ،بل بكل المصريين ،نعم بام ككلكاكم سكيكتكطكور الكتكعكلكيكم،
ويتوفر العال للجميع ،وتتيلب عكلكى أزمكتكاكا اإلقكتكصكاديكة،
وتخر من عنق ال،جاجة ،لتنطلق كالصاروخ إلكى الكمكككانكة
الالئمة باا بين األمم المتمدمة .وأنا في لكك ال أخكتكرع شكيكئكا
جديدا ،بل أقتدي بمداسة البابا المعظم المكتكنكيكح األنكبكا شكنكودة
الثال .
كان قداسته يعطي أسر ضحايا العكمكلكيكات اإلرهكابكيكة نكمكودا،
فكان يعطي للمللم مثل ما يعطيه للمبطي .قداسة البابا شكنكودة
الثال هو معلّمي وقدوتي في الحياة الرويية ،وفي الوطكنكيكة،
وأتعجب من فاقدي الوطنية ويدعون أنام يحبون قداسته.

واآلن إلى قناع التموى .يمول الكككتكا الكمكمكدس":يكظكنكون أن
التموى تجارة" .والواقع يكمكول أن هكنكا مكن ياكعكون هكذا
المناع ،قناع التموى ،على وجوهام ،ويفعلون من الفظكائكع مكا
ال يفعله الملحدون .ولكي أدخل في الموضوع مباشرة ،هكنكا
خادم ،أو بمعنى أدق ،رئيس خدّام ،ويعمل عمال يرا .وضعكه
الرويي ،ز ّكاه وياز على ثمة عائلة قبطيه ،فأوكلوا إليه الميام
بعمل في يدود اختصاصه ،متأكدين أنكه سكيكككون مكثكاال فكي
األمانة ،والصدق ،واإللت،ام بالمواعيد .فوجئوا برئيس الخكدام
هذا بأنه فاقد لكل ما سبق و كرت من صفات ،ال أمكانكة ،وال
صدق ،وال الت،ام بالمواعيد ،مما تلبب في كارثة ،نعم كارثكة
بكل معنى الكلمة ،يعاني مناا ثالث أسر ،يعي ون في مكأسكاة،
وقلق ،واضطرا  ،وتوتر ،وشد عصكبكي ،وإرهكاق نكفكلكي،
ومنام الملن ،والمريض ،ومنام ال كا الكذي انكعكككس هكذا
الجو على أدائه في محل عكمكلكه ،ككل هكذا ورئكيكس الكخكدام،
التمي ،الورع ملتمر في تصرفاته الملتف،ة ،الخالية يتى من
اإلنلانية ،وملتمر أياا في الكمكيكام بكالكخكدمكة والكتكنكاول مكن
األسرار الممدسة .
وهذه ليلت يالة فردية،وربما ياراتكم عكنكدككم الكككثكيكرمكن
الحاالت الم اباة .إ ن كيف نميّم الحيكاة الكرويكيكة يكاسكادة .
سأعود مرة أخكرى إلكى قكداسكة الكبكابكا شكنكودة الكثكالك  .قكال
قداسته":أصبح الكطكالق هكو الكوجكبكة الكرابكعكة " ،أي أنكنكا
نككمككارسككه يككومككيككا ،وبككطككريككمككة غككريكك،يككة ،وأنككه أصككبككح مككن
ضروريات يياتنا ،مثل وجبة الطعام تماما .

لمد قال قداسته":مصر وطن يعيش فكيكنكا" ،وككلكنكا نكردد هكذه
الممولة و لكن لألسف دون أن يتأمل البعض ،ويكتكعكمكق ،فكي
فام معناها" .أللنا نحن هياكل هللا ورو هللا يلكن فكيكنكا "،
نعم ،ومصر أياا ،باذه الممولة جعلاا قكداسكة الكبكابكا شكنكودة
الثال  ،تلكن فينا ،إ ن ( أصبحنا هيكال يلكنه هللا ،والكوطكن
).
هل تنباتم اآلن إلى أي ممكام رفكع قكداسكتكه مكنك،لكة الكوطكن ،
وأياا أضاف صفة جديدة للمصري الحميمي ،فاو من يحكمكل
وطنه في داخله أينما هب ،وأندهش ممن هان عليه أن يكبكيكع
وطنه ،وهويته ،من أجل دوالرين،أو يتى خملين دوالرا في
ال ار ،إرجع إلى ممال العدد اللابق .
ولم يكن قداسة البابا شنودة الثال  ،فمم ،هو من رفكع مكنك،لكة
الوطن هكذا .فكمكداسكة الكبكابكا تكواضكروس الكثكانكي هكو الكذي
قال":وطن بال كنائس ،أفال من كنائكس بكال وطكن " ،يكا
لعظمة ،ووطنية الكنيلة المبطية ،فال ترتفكع قكامكات أبكنكائكاكا
يتى تصل إلى هكذه الكعكظكمكة ،والكوطكنكيكة  ،أيكلكم بكذلكك.
والككنكيكلكة لكيكلكت طكوبكا ،وأسكمكنكتكا ،ورمكال،و...إلك  ،إنكاكا
مجموعة من المؤمنين المجتمعيكن لكلكصكالة ،ألكم تكمكرأوا فكي
اإلنجيل جملة ":الكنيكلكة الكتكي فكي بكيكتكك" .وإلكى أصكحكا
الوجاهة اإلجتماعية،ومحترفي المنظرة،

تنيّح قداسته منذخملة أعوام ،فال تحلنكت األيكوال  .هكنكا
تفكير من الميادة الرويية في تعييكن ملكاعكديكن لكألنكبكا بكوال،
الملئول عن موضوع الطالق وال،وا  ،ألن الكحكمكل أصكبكح
ثميال عليه واليلتطيع ويده الميام به .بالكطكبكع هكذا يكعكنكي أن
الطالق قد أصبح الوجبة الثالثة ،أو ربما أكثر تمدما من لكك،
وهذا هو ما أعتبره ممياسكا لكمكا وصكلكت إلكيكه يكالكة يكيكاتكنكا
الرويية .فلمد قال قداسة البابا شنودة ":التوجد قوة على وجكه
األرض تجبرنا على أن نخالف الكتا الممدس ،فال طالق إالّ
.
لعلة ال،نا " ،نعم إالّ لعلة ال،نا
هذا هو واقعنا ،والأريد أن أسترسل ،فال نحكن الكجكيكل الكذي
يطلب الر  ،أم نحن الجيل الذي يتظاهر بأنه يكطكلكب الكر ،
هل نحن من نطلب ملكككوت هللا وبكره ،والكبكاقكي يكعكطكى لكنكا
وي،اد ،أم أننا نحن من ننفق يياتنا في اللعي المتال الباقكي،
غافلين عن ملكوت هللا وبره.
هل نحن جيل الملب المرفوع إلى الر  ،أم نحن جيكل ال كفكاه
الياشة ،والللان الظالم ،ناسين أنه ليس كل من يكمكول يكار ،
يار يدخل ملكوت اللموات .هل نحكن الكجكيكل اللكاهكر فكي
الصالة ،أم الجيل اليارق في شاوات الكعكالكم ،والكذي اقكتكنكى
لنفله أسوأ صفة يذّرنا مناا هللا ،وهكي "يكب الكمكال" ،فكاكو
أصل كل ال رور ،وأصبحنا نجول نصنع شرا ،ونخدم الكمكال
وال نخدم هللا.
فلنراجع أنفلنا ،ونفيق من غفلتنا قبل أن يأتي يوم لن يلكعكفكنكا
فيه للاننا بالنطق بالتوبة ،بكعكد أن يكككون قكد أودى بكنكا إلكى
الااوية ،والاال  ،يوم تلمم األقنعة ،ويظار أقبح ما فينا.
أأللم موجود ،ولكن األمل ال يموت.

إقرأوا هذه المصة التي كتبتاا الصحفية مديحة عكمكارة ،عكلكى
صفحتكاكا فكي الكفكيكس بكو يكوم " :7162 /3 /62مك،ارع
سوري بليم يمتلك عددا من األغنام،هي (رأسماله الذي مكنكه
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الـمنـارة

ح مُر ًا
ل طَ َف َ
عفواً ال َك ِّي ُ

بقلم اآلثرى /باخوم فاخورى

ب السيد المسيح لنفس ِه ألقابا ً كثيرة منها " أنا هو الطرطر ط
لقد نَ َ
س َ
والح والحياة" ( و ) 6 : 01أى أنهُ هو الطحط واطهطالة الطحط
واجبة وأعظم مواليد النساء القد س والشهطيطد طو طنطا الطمط طمطدا
إستشهد ليس ألنهُ رفض عبالة األوثا أو إنكار اإل طمطا بطن ألنطه
عارض زواج الملك هيرولس بزوجة أخي ِه هيرول ا ( لو )01 : 3
يث كا زوجها على قيد الحياة وبحسب الشر ة اليهول ة ال تح ُن
بم ارضة الخرط وهطنطاو مطواقط
لهُ زوجة ،أى إعال اهالة
كثيرة تار خية ومسيحية تؤكد ضرورة التمسك بطالطحط والشطهطالة
بالح فى مواجهة الظلم تى أ السطكطوع عطل الطحط هطو ُجطرم
صارخ ومل القصص الجميلة فى هذا الصدل ذهب الطقطد طس األنطبطا
انولة رئيس المتو د ل مع أ د رعا اه إلى القاضى إلنصاف ِه مطل
ظلم وقع عليهِ.
وقال مثلث الر ماع قداسة البابا انولة الثالث لألارار الرسمييل
عططل مططظططالططمططهططم لططألقططبططاع " ُمططخططيط هططو الططوقططو بططيططل َططد ِ
مطل هطؤالء
الحيِ" (عب  )30: 01وب دهطا اطاهطدنطا إنطتطقطام
ال َ
ظلَ َمة ِب َيد َمل ساندوهم فى ارورهم ومنهم لمروا مقارهم ومنهم
تم القبض عليهم وأُلقوا فى السجو فى خِ ز وعار لم توق ه أ د
و.....ألخ  ،لذلك أكتب هذا المقال تحت مسئوليتى الشخصية اهالة
للح وأرجو أ صن صوتى وتحذ ر أل ُ ُولي ِ األمر منهم.
لقد وق األقباع ضد اإلخوا الطمطسطلطمطيطل لطحطكطمطهطم اإلسطتطبطدالى
وإنتشار الفز فى البطالل والطنطهطب والطقطتطن والسطرقطة والطفطوضطى
وغياب لولة القانو وال ولة إلطى مصطاعطب الطجطاهطلطيطة الطقطبطلطيطة
وايو أ كام ظالمة و رق الكنائس وممتلطكطاع األقطبطاع وخطرط
الفتياع وأسلَ َمت َ ُهل قصرا ً وجبرا ً وإرهابا ً وفرض أتاواع وتطهطجطيطر
عائالع وقرى وماجت البالل فى أعاصير مدمرة تى دول الدولة
الجغرافية تم وضع خرط لتنازل الحاكم اإلخوانى مرسي عل تطراب
مصر الغالى بتقسيم سيناء لقسميل قسم للفلسرينييل لإلقامة فيطهطا
صطدا
عوضا ً عل باللهم والقسم اآلخر هطد طة إلسطرائطيطن إلنطهطاء ُ
مشكلة فلسريل برعا ة سيل أوباما راعى اإلرهاب مع مبلغ كبير
جططدا ً لططإلخططوا لططهططذه الصططفططقططة ( مططل لافط ططى ال ططرائططب الشط ططب
األمر كى!) كما أ طا ً الطتطنطازل عطل طال طب واطالتطيطل لطلطسطولا
وعباعة مقرراع وزارة الت ليم لو وجولها بالخرائط الجطغطرافطيطة
لمصر (خيانة عُظمى) مل اكم اإلخوا محمد مطرسطي الطذى تطى
ب غط أمر كى على ال ُمشير عنراوى وب د تطهطنطئطة الطفطر ط أ طمطد
افي بالفوز برئاسة مصر واإلست دالع بالقصر الجمهورى لهُ تم
صطدِم مط طظطم
تز ي النتيجة لتنحدر هاو ة ألسم مطحطمطد مطرسطى و ُ
الناس فى مصر وال الم وألرو األقباع أ أ اما ً سولاو ة تنتظطرهطم
ليستمر اإلضرهطال الشطرس ضطدهطم الطذى بطدأ بط طنط فطى لهطس
مدرعاع الجيش المصرى لألقباع أمام ماسبيرو ب وامر عسطكطر طة
مل القيالاع ال ليا ( المشير عنراوى وعنا ) فى األ د  1أكتوبطر
1100م ورفض مثلث الر ماع قداسة البابا انولة الثالطث لعطوة
رئاسة مجلس الوزراء إلجتما عارئ م ممثليل عل الطكطنطيطسطة
واألزهر بن لعا قداسته إلجتما عطارئ بطالطكطنطيطسطة وقطرر إعطال
الصلواع واألصوام لثالثة أ ام وكانطت تطلطك الطمطظطاهطرة السطلطمطيطة
إ تجاجا ً على هدم كنيسة المر ناب على طد السطلطفطيطيطل واإلخطوا
وإستطشطهطد فطى مطذبطحطة مطاسطبطيطرو أكطثطر مطل  11اطهطيطد وكطا
المسئولو فى الدولة قولو هناو عطر ثطالطث هطو الطجطانطى!!!
عفر ت ال تراه كومة المجلس ال سكرى!!!
ثم تتوالى األ داث ومحاوالع خبيثة مل سيطل أوبطامطا وهطيطالرى
كلينتو للتدخن فى مصر بحجة ما ة األقباع األمر الطذى رف طتطه
الكنيسة والش ب القبرى الباسن الذى طتطفطانطى فطى ُ طب بطالله ثطم
إنحدرع البالل بتطولطى مطحطمطد مطرسطى طكطم مصطر فطى / 6 / 31

 1101م وكانت مصر طحطكطمطهطا مطراطد اإلخطوا ومطجطمطوعطتطهطم
اإلرهابية أمثال خيرع الشاعر ومحمد سطا والط طوا والطحطو طنطى
وكانت فترة ص بة جدا ً لجميع الش ب ما عدا جماعاع اإلرهطابطيطيطل
مثن اإلخوا والسلفييل والطجطمطاعطاع اإلسطالمطيطة واط طروا أنطهطم
أمتلكوا مصر وليس فقط حطكطمطونطهطا وتطوهطمطوا أ ذلطك سطيطمطتطد
لخمسة قرو سب تصر حاتهم ونشروا الفوضطى فطى كطن مطكطا
وكانت ُخرب محمد مرسي هى بمثابطة فطقطرة كطومطيطد طة شطاهطدهطا
الرئيس األسب سنى مبطارو فطيط طحطك كطثطيطرا ً ( سطب تصطر طح
محامي ِه فر د الد ب) وكا قد تنيح قداسة البابا انولة الطثطالطث فطى
 1101 / 3 / 01م أثناء كم المجطلطس الط طسطكطرى وكطانطت طقطا ً
جنازة القر المهيبة لل ظيم فى البراركة قد س الطقطر ثطم جطلطس
على كرسي مارمرقس قداسة البابا تواضروس الطثطانطى فطى / 01
1101 / 00م البابا الـ  001لباباواع اإلسكندر ة وتسلم مطهطامط ِه
البابو ة فى أ ام عصيبة وهى فترة كم اإلخوا اإلرهابيطة ولشطدة
إضرهال اإلرهابية للمسيحييطل طتطى أنطهطم إلول مطرة فطى تطار طخ
الكنيسة الحد ث تهاجم جماعة بربر ة مقر البابا وألقوا فيها قنطابطن
وزجاجاع ارقة وأُت ِلفَت أجطزاء مطل الطكطاتطدرائطيطة وإصطابطاع فطى
األقباع نطاهطيطك عطل ُرعطب األعطفطال الطذ طل كطانطوا بطداخطن أسطوار
البرر ركية بال باسية وعندما تحدث مرسي عنها وصفهم بالرر
الثالث!! وكانت فترة كم اإلخوا والى سطنطة ( طولطيطو 1101
تى وليو  ) 1103قُتِ َن  111اخص مل المصر يل منهم قطتطلطى
ومنهم اهداء ثم ثار الش ب على كم مرسي فى مظاهراع فطر طدة
بالمال يل فى  31ونيو  1103وتم خل ِه وتطولطى الطحطكطم رئطيطس
المحكمة الدستور ة ال ليا الرئيس عدلى منصور لطفطتطرة إنطتطقطالطيطة
مؤقتة وكا رائ ا ً عالالً وقام بت د ن الكثير مما إبتطدعطتطه اإلخطوا
فى الحكم كما أ ا ً زار قداسة البابا تواضروس الثانى عدة مطراع
فى مقر قداسته بحب قيقي ووقار ثم تم تراح المشير عبدالفتطا
السيسي وز ر الحربية للرئاسة ب د إستقالته مل منصبه الطوزارى
وتم إنتخابه ب غلبية سا قة عل قناعة وبإنتخاباع نز طهطه بطنطسطبطة
 %1661وكطا أعطوا اإلرهطابطيطة ( سطيطل أوبطامطا وهطيطالر
كلينتو ) ضده وإعتبروه إنقالبا ً ولكنه لم كل إال إخطتطيطار اط طبطي
بجدارة وكا مل المناصب ألهامة ألتى توالها قد تطولطى مطنطصطب
مد ر إلارة المخابراع الحربية.
فَ ِر َ األقباع بفوز الرئيس السيسي وهللوا وصلُوا مت رعيطل إلطى
الرب سو أ حفظه و باركه و قيقة تار خية سجلطهطا الطتطار طخ
الم اصر وهى أ الرئيس السيسي أنقذ البطالل مطل لمطار اإلخطوا
اإلرهابية وفر جميع الش ب مسيحييل ومسطلطمطيطل بط ِه وأعطلطقطوا
علي ِه ألقاب ماسية مثن المنقذ والبرن ووصفه الب ض أنهُ أ ُمس
الم اصر ( ألفرعو الذى عرل الهكسوس مل مصطر الطفطرعطونطيطة
الدولة الحد ثة ) وقال عنهُ جنطاب الطقطمطص الطور أبطونطا مطكطار
أرال ُه ف رسلهُ لينقذ ا ب
سن مِ ل السماء) أى أ
ونا (أنهُ ُمر َ
مصر مل اإلرهابييل ،وكطا لطألقطبطاع لور جطلطيطا ً فطى اإلنطتطخطابطاع
وت يدهُ فى مصر وبالل المهجر ونحل أ ببناهُ جدا ً ووعد أ طكطو
رئيس المصر يل جمي ا ً وهذا ما أثار غ ب الجماعاع اإلرهطابطيطة
فَ ُجل جنونهم وهاجوا بهياج لافط طهطم الشطيطرطا الطذى هطو الط طدو
الو يد للمسيحية وألواته هم أتبا أفكاره الشر رة فطقطد كطا مطنطذ
البدءِ قتاالً للناس وبدأوا فى رق الكنائس ألتطى وصطلطت فطى هطذه
الفترة ألكثر مل  011كنيسة ومقار خدماع كما َهدَموا مطمطتطلطكطاع
األقباع ب د نهبها وقتن ساكنيها مل المطسطيطحطيطيطل أوتطرو ط طهطم ثطم
تهجيرهم وخر بنطاتطهطم وقطتطن الطزوج أمطام زوجطتطه وأوالله أو
لل َمذَلَ ِة الت دى على الزوجة واألوالل ب قسى أنوا ال ذاباع ال ُمشينة
أمام الزوج ب د تقييد ِه بالحبال أو سالسن تى ال ستطرطيطع الطدفطا
عنهم لكسر هيبته وإذالله وبمرارة شاهد ب م عيني ِه ما ال حتمله!!
القتن أر م!! كما قاموا هؤالء الشرزمطة خطفطافطيطش الطظطالم وكطمطا
سميهم الرئيس (أهن الشر) بخر رجطال أو سطيطداع أو أعطفطال
وعلب فِد ة بمبالغ باهظة ألنهم غنيمة وليحصلوا عطلطى مطوارلهطم

المالية فهم عصطابطاع ُمطجَ طر َمطة و طقطومطو بطإلصطاق تُطهَطم بطاعطلطة
للمسيحييل ونشكر ربنا فى كن الحاالع كانوا ختارو ك ميا أل
البراءة للمجني عليهم كانت واضحة كالشمس ولكنهم لم رفطوهطا
فتنكش إفتراءاتهم ورغم ذلك ُ َظلَمو فَيُ َزج بهم فطى السطجطو !!
و تم خر الفتياع المسيحياع ألسلمتهل والمطتطابطع لطهطذا الطمطلط
المؤلم جدا ً جد أ نسبة عالية جدا ً قد تصن إلى  %19تم خرفهل
وأسلمتهل عنوة بالترهيب والت ذ ب بمناظرهم ال ُم َكفَهرة الط طابسطة
بلحاء ايرانية وفى الحقيقة خر فتاة مسيحية أص ب وأاد ألمطا ً
مل رق كنيسة ألنه كما قال مثلث الر ماع قداسة البطابطا اطنطولة
الثالث (ضيا نفس بشر ة حتاج لدم السيد المسيح لخطال تطلطك
النفس أما هدم أو رق كنيسة حتاج لمجهول بشرى ومال إلعطالة
البناء – قصد الكنيسة م مار ا ً أى بناءها) ثم تهطجطيطراع عطائطالع
طروا
وقرى وكن ذلك تحت مسمع وإ از مل الداخلية وهطا هطم
إلى تجمهراع مظاهراع الغوغاء فى قر ة بطاألقصطر وهطم طقطفطو
ك نهم شاهدو مسر ية مجانيل ولم تدخلوا تى إعتطدى هطؤالء
المتشرل ل الم جور ل على الشرعة وأصابوهم وهنا صدر أمر مل
النيابة بالقبض عليهطم!!!!!! ،وهطنطاو سطيطدة الطكطرم ألطتطى تط طرع
وبالحقيقة هم ت روا مل ابه اإلنسانية إلى أعمال ايرانية تقش طر
لها األبدا  ،وال الم القبرى فى مصر والخارج صرخ نحل نحبك ا
ر س عبد الفتا السيسي ونس ل أ ل سطيطالتطك مطل هطذه األعطمطال
اإلجرامية ؟؟؟؟؟!!!!!
هن ز ارتكم للكاتدرائية هى فقط رل الجمين لطألقطبطاع؟ نشطكطر لطك
ز اراتك فى أعيال الميالل المجيدة وسيالتك تنال بركة هذه الطز طارة
أل إلهنا ال نسى ت ب المحبة تى ك س ماء بارل ت ريه ل طرطشطا
ال ُنسى  ،نرالبك بإتخاذ قرراع رئاسية ف الة لحما ة األقبطاع وهطذا
أصين للقبرى على وعنه مصر بطحط الطمطواعطنطة ،لطقطد أهطمطن
مبارو ق ا ا األقباع فكانت خرته ُمهيطنطة جطدا ً والسطالاع تطرطاول
على قداسة البابا انولة الثالث وعلى الكنيسة مطؤازرا ً جطمطاعطاتطه
اإلرهابية ألتى راعاها وتبناها قتلته األ دى ألطتطى تطكطاتط مط طهطا ،
طكطمطة فطى قطيطالة مصطر الط طظطيطمطة ألطتطى
نرجوا أ ط طرطيطك
ارة فى ال الم القد م مصر ألتى بطاركطهطا السطيطد
الت ارعها أى
المسيح وال ذراء والقد س وس النجطار وألطتطى قطال الطرب عطل
ا بها "مبارو اــ ــبـــــــــى مـــصـــر".
نرجوا أ تقول البالل بيد قو ة و طكطمطة وعطدل وأسطر إلنصطا
سطيطحطفطظطك
األقباع وق جبارا ً أمام خفافيش اإلرهاب وث أ
قلب الملك أى
أل َمل حفظ األمانة حفظهُ و نصرهُ وأ َعلَم "أ
ُ
الحاكم فى د ِ ".

تصحيح تهنئة .
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شهادة الماجستير بدرجة امتياز فى تاريخ اقباط السودان فى النصف الثاني من القرن التاسع
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عفوا سيادة العميد  ...نعم أنا مصرى
بقلم  :د  .مجدى شحاته
قرأت فى جريدتكم الغراء ( المنارة ) العدد الماضى مقاال
بعنوان  " :هل أنت مصرى ...؟؟ " بقلم عميد (م) مهندس
تادرس عزيز بدوى  ،وهوأخ فاضل كريم  ،وصديق مخلص
و مصرى أصيل ووطنى صميم  ،وفوق كل ذلك تربطنى به
صلة قرابة دم قوية  ،ولما له من سعة أفق و صدر رحب
ارجو ان يسمح لى بذكر بعض التحفظات عن بعض ما جاء
فى المقال  ،لكنها ال تحجب المحتوى الوطنى والحس
القومى والحب الجارف لمصر بال حدود ،وهذا ما نتفق عليه
كل االتفاق  ،ويكفى سيادة العميد ان يكون له شرف
ألمشاركه فى صنع نصر اكتوبر العظيم الذى أعاد لنا الحق
والعزة والكرامة .
المقال جاء فى صورة سؤال موجه للمصريين فى الخارج
خاصة استراليا " هل أنت مصرى ؟ " واستهل المقال
بسؤال اخر  " :كيف تكون مصريا وال تشارك فى صنع
مستقبل وطنك؟ " جاء فى المقال  " :ان  % 73من
المصريين فى استراليا ال يملكون بطاقة الرقم القومى ،اى
المصرية وغير مهتمين
انهم ال يعتزون بهويتهم
بالمشاركة فى تشكيل مؤسسا ت الدولة كمجلس النواب مثال
" .سيادة العميد يعلم تماما ان معظم الجيل االول و
كبارالسن من المصريين فى استراليا (وهم االقلية حاليا)
لديهم بطاقة الرقم القومى ،أما الجيلين الثانى والثالث من
االبناء واالحفاد ،الغالبية العظمى منهم وليس كلهم ليس
لديهم بطاقة الرقم القومى ،السباب متعددة خارجة عن
االرادة أو ربما لم تحن لهم الفرصة الستخراج بطاقة الرقم
القومى .و بالرغم من ذلك أبناؤنا وأحفادنا يعتزون بل
ويفتخرون بمصريتهم ويتباهون فى كل المحافل والمناسبات
انهم مصريين أبناء مصريين أبا عن جد سواء كانوا
يحملون بطاقة الرقم القومى أو لم يحملونها  .لذلك عدم
مشاركتهم فى تشكيل مؤسسات الدولة كمجلس النواب
موضوع خارج تماما عن االرادة  ،وليس عدم اهتمام كما
جاء فى المقال .بالمناسبة أود ان اؤكد لكم انه خالل
االستحقاقات االنتخابية السابقة  ،قام معظم حاملى بطاقة
الرقم القومى من كبار السن بأداء واجبهم االنتخابى الوطنى
كامال ،وأنا شخصيا ساعدت مصريين مقعدين على مقاعد
متنقلة ،أصروا على أداء هذا الواجب .أما الجيل الثانى و
الثالث من االبناء و االحفاد  ،حتى لو افترضنا جدال أن
لديهم بطاقة الرقم القومى كيف يتسنى لهم انتخاب واختيار
أعضاء مجلس النواب من بين آالف المرشحين يبعدون
عنهم آالف االميال واليعرفون أى معلومات أو بيانات عن
المرشحين او برامجهم االنتخابية اوأهدافهم الحزبية الى
ينتمى اليها المرشحون ،وما هى وميولهم السياسية ؟؟ فى
نفس الوقت ال يمكن ان تفرض رأى سياسى على ابنك
اوحفيدك اوحتى مجرد توجيهه لوجة نظر معينة أو تملى
رأيك االنتخابى على انسان تعود على اسلوب سياسى محدد
يتبعه هنا فى استراليا لتطبقه على االنتخابات النيابية فى
مصر .وأنا شخصيا اعرف شباب لديهم بطاقة الرقم القومى
ولم يمارسوا حقهم االنتخابى فى االنتخابات النيابية الماضية
النهم اليعرفون اى بيانات او معلومات عن المرشحين
وبرامجهم االنتخابية ،او النشاط الحزبى لهم لكنهم قاموا
بأداء واجبهم االنتخابى فى االنتخابات الرئاسية والدستور
بكل وطنية والتزام وكانت النتائج مبهرة ومشرفة.
من هنا أرجع الى مرة اخرى الى سؤالك " هل أنت مصرى
؟ " السؤال يبدو سؤال ساهل وعابر ،لكنه سؤال جارح
للمشاعر ومؤلم للنفس بدرجة كبيرة  ،ألنه يشكك فى
مصريتى ووطنيتى  ،وال يمكن ألحد أن يزايد على مصريتى
 ،سواء كنت احمل بطاقة رقم قومى ام ال  ..و اجابتى عن
سؤالك  ...بكل تأكيد أنا مصرى حتى النخاع !!! الن تركيبى
الجينى فى كل خلية من خاليا جسمى كتب عليه (مصرى
أصيل) ،وكل قطرة من الدماء تجرى فى عروقى مشتقة
وأصلها مياه النيل !!! ومهما بعدت آالف االميال عن
مصرأشعر بكل اليقين بأن هناك قوة جاذبة فوق العادة
تجذب جسدى وتشد كيانى الى تراب الوطن مصر  ،الذى
يعشقه كل المصريين فى استراليا سواء يحملون بطاقه
الرقم القومى او ال .
فى مقالكم سؤال آخر " بماذا ساعدت بلدك لكى تتغلب على
االزمة االقتصادية الطاحنة التى تمر بها ؟" وهنا اود ان
اشير بكل الثقة واليقين بان المصريين بالخارج اليبخلون
فى مساعدة الوطن االم بكثير من الطرق ،منها طرق خيرية
وطنية  ،على سبيل المثال وليس الحصر ،المصريون فى
الخارج ( ونسبة كبيرة منهم فى استراليا ) متكفلين برعاية
اكثر من  24الف فرد مصرى فقدوا عائلهم الوحيد (أيتام )
جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

منهم عدد كبير من ضحايا االرهاب ،تقدم لهم الرعاية
الكاملة حتى يتمموا تعليمهم والتخرج من الجامعة
والحصول على عمل  ،منهم من حصل على منح دراسية من
الجامعة االمريكية بالقاهرة واخرى خارج مصر  ،آالف كان
ممكن أن يضيعوا!! .كذلك يساهم المصريون فى استراليا
سنويا بعشرات الماليين من الدوالرات فى مساعدة
المحتاجين و المعوزين ،واقامة مستشفيات على أحدث
المستويات العالمية لعالج كافة المصريين بكل طوائفهم فى
االحياء الفقيرة والعشوائيات وباسعار رمزية  ،كذلك توريد
معدات واجهزة طبية وأالت ومعدات مختلفة اخرى ،واقامة
دور للحضانة  ،فتح مدارس خاصة  ،اقامة دور للمسنين ،
نوادى اجتماعية  ،مالجئ ودور للعجزة والمسنين فضال
عن مئات من المشروعات المتوسطة والصغيرة وانشاء
مزارع لالنتاج الزراعى والسمكى والحيوانى  ،وكل هذه
المساعدات القومية تصب جميعها لخدمة االقتصاد المصرى
بطريق مباشر او غير مباشر ،تتم من خالل طرق قانونية
مسجلة رسميا  .وال ادعى معرفة التفاصيل ،الن معظمها تتم
كاعمال خيرية ال يتم االعالن عنها عمال بقول السيد المسيح
" احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى
ينظروكم  ..واما انت فمتى صنعت صدقة فال تعرف شمالك
ما تفعل يمينك لكى تكون صدقتك فى الخفاء" (مت ،3 : 6
 )1لذلك ال تعرف عنها شيئا النها عطايا تتم فى الخفاء.
أما بخصوص ما جاء فى مقالكم عن تحويالت المصريين فى
الخارج والتى انخفضت الى اقل من الربع وتساْلت " لماذا
يا بكوات؟ " ثم تطوعت وأجبت على تساؤلك فقلت " :الن
المصرى فى الخارج اعطى دوالراته لجنود الشر  ،أعداء
الوطن النهم كانوا يشترونه منه باعلى من سعره فى البنوك
المصرية  ،اى انه باع بلده " واذا كان فى هذه الجزئية من
المقال شيئا من الصحة اال أن المصريين (البكوات) " على
حد تعبيركم " فى استراليا  ،نسبة التحويالت الخاصة بهم
قليلة جدا  ،معظمها تتم من خالل طرق بنكية قانونية ،
والمصريين فى استراليا نسبتهم قليلة مجرد بضعة آالف ،
اما معظم التحويالت التى ربما يقصدها المقال  ،مصدرها
الرئيسى المصريون فى دول الخليج وباقى الدول العربية
واالفريقية وجزئيا من امريكا (  8مليون على حد قولكم )
اما تحويالت المصريين فى استراليا لذويهم فى مصر قليلة
جدا بالنسبة للمصريين العاملين فى الدول العربية واالوربية
و االفريقية ،فلماذا تلوم وتهاجم المصريين (البكوات) فى
استراليا ؟؟؟
اما عن موضوع طرح الدولة سندات دوالرية بقيمة اربعة
مليارات دوالر امريكى  ،فاننى اوافق تماما انه عمل قومى
عظيم البد ان يشارك فيه كل قادر ولكن جاء اقتراحكم ان
يوفر كل مصرى بالخارج وعددهم (  8مليون ) خمسون
دوالرا شهريا لنجمع قيمة السندات االربعة مليارات ،
وتعليقى على ذلك :حلول المشاكل على الورق وفى المقاالت
وباقى وسائل االعالم سهلة جدا ،وعن طريقها كان يمكن
لكل دول العالم من حل مشاكلها االقتصادية والعسكرية
(على الورق) ويتحقق كل مستحيل  .وارجع لموضوع ان
يوفر كل مصرى خمسون دوالرا شهريا  ،أى فى السنة
مطلوب ان يوفر  644دوالرا  ،فاذا كانت اسرة من ستة
أفراد فكفيل هذه االسرة عليه ان يوفر  1644دوالرا
سنويا !! هناك قادرون على توفير هذا المبلغ وربما اضعاف
هذا المبلغ ،ولكن ماذا عن محدودى الدخل او العاطلين عن
العمل او اصحاب المعاشات او من يعولون ذويهم فى الوطن
وعددهم ليس بقليل !!
اكرر سيادة العميد  ...الحلول على الورق اسهل الحلول فى
الدنيا ( نظريا)  ،ويمكن بالورق والقلم أن نحل كل مشاكل
البشر ( نظريا)  .بخبرتى الطويلة فى مجال البحث العلمى
فاالمر يختلف تماما  ،فيمكنك تصميم تجربه علمية عملية
على الورق ( نظريا ) تحقق المستحيل  ،لكنك ربما تحتاج
من الوقت سنوات وسنوات لتنفيذها وربما التصل الى أى
نتيجة مرجوة لعدم وجود أليات وامكانيات التنفيذ .ان
االجتهاد والمبالغة عند عرض الحقائق والتالعب بلغة
االرقام  ،كثيرا ما تفقدنا المصداقية ويعود بالضرر لسمعتنا
وتثبيط الهمم والعزيمة .
جاء فى المقال ما يلى " :اليهود جعلوا اسرائيل قطعة من
اوروبا  ،واليابانيون الذين كانوا فى الخارج عادوا اليها بعد
هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية وواصلوا الليل بالنهار
فى العمل الجاد حتى أعادوا بنائها  ،والصينيون فى الخارج
هم الذين أنشأوا مدينه شنغهاى  ...أين انتم من كل هذا ؟ !
أال يحق لى بعد كل هذا أن أسألكم هل أنتم حقا مصريون ؟!
" بكل المقاييس األمثلة التى جاءت فى المقال مجحفة جدا

فى حق المصريين  ،وال
وجه مقارنة على االطالق
من قريب أو بعيد .لماذا ؟؟؟
أوال :اليهود يملكون
ويسيطرون على اقتصاد
العالم كله وبال شك قادرون
على جعل اسرائيل قطعة من
أوروبا وأحسن من أوربا
مئات المرات.
ثانيا  :اذا كان حقا اليابانيون رجعوا لبناء اليابان المدمرة
بعد الحرب  ...مصرعمار و ليست مدمرة  ،لكن يمكن لنا ان
نقول ان فى مصر نسبة بطالة عالية ،وفى حاجة ألى
رؤوس أموال واستثمار قوى ،فهل تطالب فى المقال بعودة
(  8الى  34مليون مصرى) يعملون فى دول الخليج ودول
عربية اخرى وفى دول المهجر يعودون الى مصر ...
ولماذا ؟؟؟ هل لمضاعفة أعداد العاطلين عن العمل ؟
المصريون قد خرجوا خارج مصر لتخفيف مشكلة البطالة
واتاحة فرص العمل الخرون  ،مصر ليست فى حاجة الى
عمالة زائدة ،والعميد تادرس يعلم تماما على سبيل المثال
وليس الحصر ،وجود مايقرب من  2مليون مواطن مصرى
كانوا يعملون فى مجال السياحة وحدها االن بدون عمل
سنوات طويلة ،يبحثون عن العمل فى أى مكان  ..حتى
خارج مصر ،فكيف  ..تلوم المصريون خارج مصر لعدم
عودتهم من الخارج كما فعل اليابانيون ،وضع اليابان
واليابانيون بعد الحرب يختلف تماما عن الواقع المصرى
والمصريين فى الخارج .
ثالثا  :بالنسبة للصينيون  ..فان تعداد الصين أكثر من 3.1
مليار مواطن وهناك أكثر من خمسون مليون مواطن
صينى  ...نعم اكثر من خمسون مليون مواطن صينى خارج
الصين  ،منهم رجال أعمال وأصحاب شركات ضخمة
ومصانع وأثرياء قادرون على بناء عشر مدن مثل
شنغهاى وليس شنغهاى واحدة !!! فمن المجحف
والمؤسف ان نلوم المصريين فى استراليا ونعايرهم بالقول
( اين أنتم من كل هذا ؟ !) هل هناك أى وجه مقارنة ؟؟
ولكن يبدو أن بهدلة ومعايرة المصريين فى استراليا باتت
هواية كلما لم يكن هناك شيئا نكتب عنه !!!
اتفق تماما على ما جاء فى المقال  ،ان النضال ليس
بالمسيرات وال بالحناجر ،فالحناجر ال تبنى وطن  ،ولكن
هناك اضافة اخرى كان من االجدر اضافتها  ...وأيضا
المقاالت الرنانة خاصة المثبطة للهمم ال تبنى وطن  ،بل
ربما تقسم الوطن ال قدر هللا !!!
المصريون فى استراليا شريحة مصرية خالصة مخلصة ،
تشكل عمقا بشريا واستراتيجيا لمصر  .رحلوا عن مصر
ولكن الوطن لم يرحل من وجدانهم وقلوبهم وعقولهم .
المصريون فى استراليا يعيشون خارج مصر لكن مصر
تعيش داخلهم  ،تفصلهم مسافات شاسعة عن ارض مصر
ولكن فشلت آالف االميال أن تقطع تواصل شريان الدم الذى
يربط كل واحد منهم بوطنه االم وأهلها  .المصريون فى
استراليا يساهمون بطرق كثيرة لمساعدة الوطن الغالى
مصر  ،يفرحون لفرحه وانجازاته  ،ويقلقون لعثراته
وينزعجون لكبواته " غيرة بيتك أكلتنى  ( " .مز : 67
 . ) 7صدقونى وبال أدنى تملق أو رياء  ،لم أجد شعب من
شعوب العالم مثل الشعب المصرى ،يترك المصريون الوطن
ويستقرون فى انحاء مختلفة فى أرجاء االرض وال ينسيهم
الزمن وزحمة الحياة مسقط رأسهم  ،وتبقى قلوبهم
وعيونهم ومشاعرهم ووجدانهم متعلقة بأرض الوطن كأالم
التى ترقب وليدها  .وأنت تقرأ هذه السطور،أنا وزوجتى فى
زيارة لمصر الغالية حاليا بأذن هللا  ،وال يوجد أى سبب
للزيارة سوى أنى مصرى يعشق مصر مثل كل
المصريين !!!
لم أبتغ من مقالى هذا سوى كلمة حق  ...ومصلحة الوطن .
ان استقرار الوطن  ،وتقدمه  ،ورقيه  ،وازدهاره  ،ووحدة
أبنائه من وراء القصد ...
وتحيا مصر

33

 2أبريل 21٠٢

الـمنـارة

كيف نطمئن ملستقبل مصر
د .وليم بقطر
التنبؤ بمستقبل شعب ان كان سينجح في التغلب علي تحدحاتحاتح
ال تدتاج الي سدر أو قارات خارق  .الدكم ممحكحل لحم امحكحل
االجاب علي سؤاليل .أوال هل تعرف الشعب طبيعة المشكحلحة
ثانيا هل تعمل علي حلها .ورغحم السحهحمل الحيحاهحرتح اال أن
األمر مل الناحية العملية ليس بهذه السهملحة .وسحيحتحنحاول هحذا
البدث أمثلة للصعمبات التي تلزم التغلب علحيحهحا كحمحا تسحجحل
باختصار للعبره اكثر مل نصف قرن مل التراخي و االهمال.
زارني في المصنع الذي كنت أدتره في السبعينحات قحادم محل
سمتسرا فني أجهزه إلحكحتحرونحيح عحامحي  8791و .8797
وفمر وصمل الي المصنع في الحزتحاره الحثحانحيح عحام 8797
صعا الي مكتبي في الطابق الحثحالحث وسح لحنحي بحتحعحجحب هحل
ارتفع االستهالك في مصر عل اإلنتاج؟
وشعرت باالهان  .ما دخل فنى أجهزه كهربائحيح اجحنحبحي فحي
شئمن انتاج واستهالك المصرتيل؟
وس لت في غضب  . . .لماذا تس ل؟
ف جاب في تلقائي وفرح برتئ  . . .النهم أعطمني عاد اكحبحر
مل الجنيهات المصرتة مقابل الفرنك السمتسري.
وتعجبت كيف الحظ فني سمتسري في دقائق ما لم تشحعحر بح
ماترون مصرتمن كثيرون في شهمر وبالرغم مل انحفحفحا
سعر الجني مقابل الاوالر ما تحقحرب محل نصحف قحيحمحتح محل
 8791الي  .8797ومل العجيب ان ال تحمحثحل الحتحاهحمر فحي
العملة المطنية قلق بيل عامة الشعب اال عناما تاهمرت قيمت
اخيرا الي حمالي  %6مل قيمت عام  .8761الشحكحل رقحم
 ) 8تمضح حجم المشكلة.
ولكل ما أهمية ان تنشرالبيانات بالشكل ,8والحجحاولحيحل ارقحام
1 8؟ انها تيهرالعالق بيل انففا قيمحة الحعحمحلح الحمطحنحيح
وانففا اإلنتاج عحل االسحتحهحالك .االهحمحيح تحكحمحل فحي ان
العالج تباأ بشعمرالمماطل بح ن السحبحب وراد تحاهحمر قحيحمحة
العمل هم عام كفاتة انتاج ليغطي استهحالكحة .وهحذا اإلدراك
ضروري الستيعاب حجم التداي والعمل علي زتحاد اإلنحتحاج
اوتدسيل الفامة بما تسا الفجم .لعحالج االقحتحصحاد ولحلحتحغحلحب
علي ارتفاع أسعار السلع والفامات.
ولألسف مع تاهمر االقتحصحاد عحلحي محاي  11عحامحا تحدحمل
اهتمام قسم كبير مل المصرتيل بعياا عل عالج مشاكلهم مثحل
بناد أو عام بناد كنيس  .والمندني بالشكل رقم  )8ال تسحجحل
التاهمر الكبير في قيمة الجني المصري فقط بل تعكس أتضحا
ت ثير هذا علي التعليم واإلعالم .ومع التاهمر الحثحقحافحي تحزداد
معال االنجاب .وكارثة التاهحمر االقحتحصحادي تحعحيحم تحاثحيحره
الزتاده السكانية .والنتيجة ممضد بحالحجحاول رقحم  1والحذي
تبيل ان انتاج الفرد فحي مصحر نصحف محا تحنحتحجح الحمحماطحل
العربي بل ثلث متمسط العالم.

تارتف عل السراتر واي محل محدحتحمتحات الحدحاوتحة .ورغحم
عر المحمضحمع محؤخحرا عحلحي وفحا اقحتحصحادد بحرئحاسحة
المزتره نبيل مكرم لم تفرج عل السراتر.
.باي ضمحيحر محنحعحت األسحر محل الحمصحمل الحي الحمحرضحي
بالمستشفيات
و باي ضمير اتهمت وكيل المتبرع بالتزوتر
و باي ضميرلم تفرج عل أسر المرضي ححتحي بحعحا صحاور
قرار ألمدكمة بعام وجمد مفالفة.
ولماذا وباي ضمير تترك المتبرع تتحدحمحل غحرامحات بحاهحيح
لما عام ونصف منذ  81مارس .1181
وهل تعذتب المتبرع مقصمد ب جعل عبره لمل تداث نفسح
للتقام لمساعا المدتاجيل في مصر.
ننشر هذه األمثل الصارخ ذات فائاه لعمد المعحي الحقحممحي.
وحتى ترفع رأسك كما كانت عالية تلزم ان تحفحهحم أبحنحائحك محا
اندارت الي األحمال حسب بيانات الجااول .1 8
ورغم ما فقات مصر مل األرواح والمالتيحل الحتحي اضحاعحهحا
اإلهمال في ادار حروب فاشل داخل وخارج الحبحالد .وكحمحا
تغلبت علي كل الصعاب و أعحادت بحنحاد الحقحمات الحمحسحلحدحة
وانتصرت  .بل تلزم استلهام لماذا سميت مصر أم الانيا
النها شاركت بفاعلية في الدرب العالمية األولي بحل ووفحرت
اتضا الغذاد والشفاد للقمات المدارب  .بل استطاع المصرتمن
التطمع في الدرب واعاشة قمات مل كحل الحاول الحمحدحارب.
ومل الماهح ان الحمحصحرتحيحل ححمحلحما مسحتحشحفحيحات خحلحف
المداربيل  .وكيف استطاع المصرتمن عالوه علي محا سحبحق
تمفير الغذاد للجنمد و لدمالى مئة الف حصان و جمل.
وحتما ستقف مصر علي قاميها ورأسها تحنحيحر الحي السحمحاد
وتذكر ما قامت اثناد وبعا الدرب العالمية الثانية عناما قامت
قروضا و منح لبعض الاول األوربيحة  .أو عحنحامحا أعحطحيحت
برتطانيا ما تعادل  111مليمن جني استرليني.
فقط علينا تذكر خطاتانا والعمل في اتجاه التصديح.
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معدل انتاج الفرد بالدوالر االمزيكي

الشكل رقم )8
لم تهتم المصرتمن كمحا اهحتحم السحمتسحرد .وادي هحذا طحبحقحا
للجاول رقم  1الي انحفحفحا محعحال انحتحاج الحفحرد الحي ثحلحث
متمسط العالم الذي تشمل افرتقيا والهنا والصيل.
ومل المؤسف ان ال تقف الفراب عنا نقص اإلنتاج الحمحدحلحي
بل تتعادي ذلك الي منع الغير مل العمل .ساذكر مثال مل محل
الصعب ان تصاق .ولكني ساذكر أسماد ابطال أو ضداتا هذا
المثال الصارخ.
اشتري اللماد جاد هللا جاد هللا بصفت رئيس جمعية الصعاتحاه
مالبس وهااتا منها  01سرتر بالكهرباد مل أستراليحا ومحعحهحم
شاها بالصالحية لفامحة الحمحرضحي فحي مصحر .فحتحم ححجحز
السراتر بجمرك االسكنارتة وحساب غرامة ارضحيح عحلحيحهحا
ما زالت سارتة) .ثم تفنل المفحتحص بحادعحاد انح تحم تحزوتحر
ممافقة الجمارك .وتدمتل الممضمع الي ألنياب ثم القحضحاد. .
ورغححم الشححكححمي الححي رئححاسححة الححجححمححهححمري لححم تححفححرج عححل
السراتروالهااتا الن الممضمع مدمل الي ألنياب  .وبحالحرغحم
مل ان المدكمة قررت ان ال تمجا جرتحمح لحم تحفحرج ححتحي
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رفضونى أنا احلبيب

تهجير أقباط بنى سويف /العريش
؟؟؟  !!! ...ثم من ؟؟؟ !!! ...
يا أرض سيناء  ...يا قمرة  ...يا فرحه
دى كل حبة رمل على حبنا شاهدة
بدمنا فاديناكى و حولنا نوحك لفرحه
كل قطرة عرق روت أرضك و خضرتها و بقيت
صالحه
ليه تخلى القلب ينحسر وتحولى الفرحه
دا أحنا من أصل واحد والصحراء دى شاهده
دم ها بيل لسه بيصرخ لما أنقتل
وياترى فاكرين قصة يوسف الصديق لما هجر ؟
أخواته حاولوا يقتلوه ولكنهم باعوه
أخواته أللفوا قصة على أبوه
وقالوا له أ ن وحش أفترسه ولكن هما فى الحقيقه
باعوه
صحيح هما باعوه و بالرخيص هجروه و طردوه
لكن يوسف أشترى أخواته اللى باعوه
بس أخواته ندموا على اللى عملوه و سجدوا له و
طوبوه
على نفس األرض هنا القصة تانى بتنطرح
األخوه بيتعاركوا تانى ويوسف الصديق كل يوم
بينجرح
بينهان و بينجرح و كل مصرى
وكل قبطى قلبه عليه بيندبح
ليه العنصريه ؟ ليه شايلين السالح ؟
ليه الغضب والشغب بدل من الكفاح
ليه بنحاول نقتل أقباط من غير ذ نب
ياريت نتعلم من التاريخ ومن الشرق و الغرب
النه مينفعش الخلط  ...ايوه مينفعش الخلط
ده الدين حاجه شخصيه و مينفعش فيه الضغط
اللى بيحصل ده مستحيل ال يقبله عبد و ال رب
ايه اللى بيحصل ده من طرد ؟
وهل تهجير األقباط أصبح فرض؟
ده أحنا بندافع عن فلسطين و بيع األرض
ليه بنجبر أخواتنا على الرحيل و الهجر  ...و ترك
االرض
وال زى النعام نحط وشنا فى االرض
الحقيقه باينه وال أحنا نحب التيه و الخلط
هل ده كالم مكتوب على الجدران
ال لألقباط فى أرض االسالم
مع أنه اصال ان األقباط هم اصحاب االرض
أقرأوا التاريخ يا أخوان
ده االقباط هما اللى رحبوا باالسالم ولم ينسوا العهد
فين محبه األنسان ألخيه األنسان ؟
لكم دينكم ولى دينى وهذه
ايه مكتوبه فى القران
يا شعب عايزين نعمر و نخضر
بدل مانهجر  ...و ندمر ...
ده أحنا من أصل واحد
وأقباط مصر ملهمش ذ نب
مستحيل  ...مستحيل مصر تتحول
مستحيل مصر تبقى مصرستان أو أفغا نستان
ده أحنا من أصل واحد
وفراعنة مصر أبدا  ...أبدأ  ...ملهمش ذنب

كلمات :ميشيل جرجس
editor@elmanara.org.au

اخبار االقـباط

 ش3311  برمهات42

 امين. االله الواحد.بسم االب واالبن والروح القدس
نصلواآ قداسة البانا تواضروس الثانى ونركة انينا الحبيب االنبا دانيال اسقف سيدنى وتوانع ا
 انريل السافه الرانعه نعد الظ ر32  يبداء المؤتمر يوم االطد. فبراير٣  الحجز م مندونين لجنة المؤتمراآ فى الكنائس من يوم.تعلن لجنة المؤتمراآ فن موافيد زيا ه انونا داوود لمعى
 اخالء الشقق وطجراآ ال ندق قبل العاشره صباطا.وطتى اال نعاء صباطا
:اسماء المندونين فى الكنائس
Church

Representative

Abo Sefen - Rhodes
Anba Abram - Long Point
Anba Antonios - Guildford
Apostles & St Abanob
Archangel Michael & St Bishoy - Mt Druitt
St Demiana
St George - Kensington
St Mark
St Mary & Mari Mina - Bexley
Sts Kozman & Demian - Castle Hill

Mr Besmark & Mrs Hala Tanios
Mr Ramsis & Mrs Smiha Naguib
Mrs Salwa Awad
Deacon Adel Maximos
Mrs Mary Georgy
Mr Hany Salib
Mr Ayad Tanious
Mr Fadi Maurice Mr Emad Eskarous
Dr Naeem & Mrs Laila Hanna
Mrs Manal Wardi

In the Name of the Father and the Son and the Holy Spirit. One God. Amen
With the blessing of our beloved father Anba Daniel, Bishop of Sydney and affiliated regions: diocese conference committee is pleased to announce the annual retreat. Blessed by our beloved abona Dawood Lamey:
Check in:
Check out:

Sunday 23 April
4 PM
Wednesday 26 April 10 AM

Please arrange for your own meals. No meals provided by the organisers or the venue. Each unit is equipped with a full working kitchen and
utensils.
Day visit for Monday only or Tuesday only available for pre booking from your church representative:
Adult $10 per day
Child $20 per day including care for over 5 years old
Family 2 Adults and 2 Children $50 per day.
Mobile phones and children are forbidden from the conference area
Special area provided for parents with infants.
For further details please contact Mr Fadi Maurice on fmaurice@optusnet.com.au or Abe Mikhael at abemikhael2@gmail.com
May our Lord Jesus Christ Reward all with His blessings. Please pray for this service. God Bless you.

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”

)4٣:1٢ كنت غريبا ً فآويتمونى"(متى. عطشت فسقيتمونى.”النى جعت فاطعمتمونى
مؤسسه القديس مرقسس الخيريه تتوسل الى كل فرد من شعبنا القبطى المحب للمسيييب نياه يي يبيوا فيليى الي يو
للتبرع الخوه الرب والذين هم فى اشد الحاجه الى فطاياكم الجزيله الن م يموتوه جوفآ نسبب الحرب االهليه الدائره نيدوليه جينيوب
 ونحسب تقا ير مكتب االمم المتحده لالغاثه ناه مايقرب من مليوه ونصف شخص سوف يواج يوه طيطير اليميوآ جيوفيآ.السوداه
.نسبب نقص الغذاء
وفليه فنحن نتوسل اليكم ناه تعضدونا االه ندفواتكم وتقديماتكم لكى ما نستطيي اه نيطيعيم هيؤالء
.المعوزين
وخصوصآ فى هذه االيام المبا كه من الصوم الكبير وقُرب ذكري اآلم وصلب وقيامه ب المجد مين
 نجد اه كنيستنا المرتشده نروح هللا تحثنا دائمآ فلى فمل الرطمه وتيذكيرنيا نياسيتيميرا،نين االمواآ
.ن ضيله العطاء؛ والبركاآ الكثيرة التى نجني ا من هذه ال ضيله
ون ذا فاه مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم دائمآ ناه تتذكروا االط ال وااليتام والمنكونيين واليميعيوذيين
 والذين يعانوه الكثيرمن الميصيافيب و اليميتيافيب،من اخوه الرب ندولتين السوداه وجنوب السوداه
.واالوجاع والجوع نسبب كثره الحروب واستمرا ها
-:وذلك نا سال فطاياكم للرب فلى الحساب التالى
Financial Institution: St. George Bank
Swift Code:
SGBLAU2S
BSB: - 112-879
A’cc:- 493911231
.وهللا العلى قاد اه يعوض تعب محبتكم نالباقياآ فوض ال انياآ
)٢:1٦ "فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم" (لوقا

.وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب

)٩:٩كرو4( " بره يبقى الى االبد. اعطى المساكين."كما هو مكتوب فرق
". فالمسيح يرحمهم فى يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم،"طوبى للرحماء على المساكين
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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جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

 2أبريل 21٠٢

الـمنـارة

باب الطقوس

القس شاروبيم شاروبيم

سلسلة الصوم الكبري

طقس رفع بخور عشية وباكر سبوت وآحاد الصوم الكبير
† تتبع الكنيسة نفس النظاام الساناوع لاتاشاياات السابا وتصا ا
الكنيسة عشية السب ألنه ال ياوداف فا الساباوت و الحااد اياام
نقطاع .والتغيير ضئيل دفا ً عن عشيات السبوت السنوع فالتغييار
ف :
 – 8بتف الة الشكر تبفأ أرباع الناقوس بإرباع الصوم الاكابايار -
"آبنشويس يسوس بخريستوس رنيستافين ........
" آنون هون مارين رنيستافين ........
"ديه بين يوت خين ن فيؤوع ........
ثم يكمل بأخر ربع ف مقفمة رباع النااقاوس اادام "شايارع تا
كك يسيا ........
ويكمل ل تذراء والرسل والقفيسين حسب الوق  ،وتختام كاماا فا
الطقس السنوع "ه تين بريسفيا  ...وأثرين هوس.
† وتص الكنيسة اوشية الراقفين ف رفع بخور عشية ألن ال ايال
دائما ً يذكرنا بالموت والنوم هو موت مصغر ،والكنيساة تا ال كال
من هو منفصل عن هللا والذع تتتابارا الاكاناياساة ماوت .فاا هاو
مصفر ال ياة ومن ينفصل عن هللا هو مائ  ,ت ثهمم ع الاتاوباة
ألن التمر ينقض  .فالذع هو ف هللا يصير مع هللا ل األبف والاذع
ينفصل عن هللا بفتل الخطية سينفصل عن هللا ل األبف ،لذا الوقا
اان هو وق التوبة والارداوع ،وتاطا اب الاكاناياساة باتاف أوشاياة
الراقفين بصالة "تفضل يارب أن ت فظنا ف هذا ال ي ة ون ن بغير
خطية" .وال يل دائما ً يرمز ل حياتنا ع األرض والاهاهااد ضاف
باح.
الخطية عالمين دائما ً أنه بتف ال يل يأت
ثم تص الكنيسة قفوس هللا وأبانا الذع ثم مقفمة الذكصولودياات
(قمنا بنشرها مسبقا) ثم تص الاكاناياساة وكصاولاوداياات الصاوم
الكبير ب ن الساباوت وااحااد "طاوبا لا ارحامااء  "....وياكاون
وكصولوديات الصوم اوالً ثم ل تذراء والمالئكة والقفيسين حسب
الوق  .تختم الذكصولوديات وتص مقفمة قانون األيمان وقانون
األيمان وط بة " فنوت ناع نان" – " ال هم رحمنا".
وهذا الط بة ت مل عشرة بنود وياذكار ابان سابااع فا الاهاوهارة
النفيسة البن سباع أن الكاهن يرفع يفيه عاليا ً بالصا اياب لاياتاماثال
بالسيف المسيح عنفما رفع عاليا ً ع الص يب ،والص يب هو شارة
الرحمة الت د ب ع ينا الرحمة والرأفة الت فت تنا ع هللا ااب
ليسمتنا ويباركنا وي فظنا ويتيننا.
ف الص يب المصال ة رفع ال تنة والغضب وغفران الخطايا ،ويرد
الشتب كيرليسون  ٣مرات ألننا ن نا الخالص من األب بااألبان فا
الروح القفس .ويالحظ أن ف أيام الفرح تقال كيرليسون بالكبير ٤
مرات ألن الخالص قف ب غ ل أرداء المسكونة ك ها شماالً ودنوبا ً
وشرقا ً وغربا لذا لساننا يفرح وق بنا يته ل برحمة هللا.
 وتص أوشية األنهيل وي ن المزمور قبطيا ً بال ن السنوع ويقرأ اإلنهيل ويقال مرد اإلنهيل "ديه بين يوت" تص األواش الخمس – وتقرأ الثالثة ت اليل وتااخااتاام الصااالة وتااكااون اسااتاايااخااونااة الااخااتااام " فا يااطااارنيستيفين"
قفاسات أيام الصوم الكبير
† مثبوت تاريخيا ً أنه لم تكن هناك قافاساات ياوماياة ألياام الصاوم
الكبير بل كان المؤمنين يهتمتوا باحا ً لص وات الساواعا هاكاذا
ف الغروب ليكسروا ومهم األنقطاع عنف الغروب بتف  ٥م ،لذا
لم تكن هناك قراءات مثبتة حت القارن الاثاانا عشار أياام الابااباا
غبريال الثان (  )88٤٥ – 88٣8حيل انه أستتمال القفاساات
السابق تقفيسها ووضع قراءات أليام الصوم الكبير.
† وكان الطقس المتبع الاياوم ألياام الصاوم الاكابايار هاو الاطاقاس
السنوع السائف (بفون طريقة األل ان).
† لذا بق الكنيسة ع عنصرين هامين:
األول :ضرورة األنتهاء من القفاسات ف أوقات ماتاأخارة باتاف
الغروب أوع األقل ل الساعة التاستة من الناهاار أع  ٣م.
ولكن لودود كبار السن والمرض أضاطارت الاكاناياساة لاتامال
قفاسات باحية حت يستطيع من ال يقفر ع الصوم من كبار
السن والمرض التناول ف أيام الصوم الكبير.
الثان  :وات السواع كام ة ،.و تص باكر قبل رفع بخور
باكر ،ثم وات السواع الثالثة باألنهيل والقطع وكيرليسون
 ٤8مرة والسادسة باألنهيل والاقاطاع وكايارلاياساون  ٤8مارة
والتاستة بااألناهايال والاقاطاع وكايارلاياساون  ٤8مارة وتضام
السواع ال ادية عشر والثانية عشر الغاروب والاناوم وياقافم
ال مل بكيرليسون سواع الغروب والنوم.
† يص الكاهن (األوطايو) مهفا ً وأكراماً ،ويرد الشمااس أوشاياة
التقفمة.
81

الشتب "ال ي ويا اّع ا ّ ع  "...مزمور -أدخل ل ماذباح

† ويص
الرب.
† والكنيسة تص بهذا المزمور لتقول لمخ صنا أناناا بابارك أنا
وب ياتك أن وببشريتاك أنا كاان لاناا أحاقاياة مان الافخاول لا
األقفاس لمشاركة السمائيين ف تقفيم التبادة وأسم (داود) ف هذا
المرد نما يشير ل السيف المسيح الذع أتم عن كل البر.
† وتص الرشومات ويقول الشماس واحف هو األب الاقافوس ...
ويص الشتب "الذكصا" ثم الشيبهموت (أع الة الشكر)
† ال يقال ل ن سو الطويل بل ل ن سوتين دمها ً
† ويص الشتب مزمور – نفساناتا با ا اناه الاماتارو مازماور
ساساته ف الهبال المقفسة ،وهذا ايضا أعترافا ف الكنيسة بأننا
من خالل التهسف اإلله أدركنا ال ياة والبر و ار لنا وسيطاا ً ماع
األب "اام هيون" الكنيسة تقول "أن نساننا و نسانا ً حل فيها،
هو الت الذع اسسها"
الكنيسة تصرخ فرحة "هووا فتاع الاذع أخاتارتاه ،حابايابا الاذع
سرت به نفس " هذا هو االله الت الذع اسسها هو ف وسطها
ليقويها ويرعاها ويقودها ل يناباياع الا ايااة ،وياخاتام الامازماور
بال ي ويا "ال مف والشكر".
† يتمل الكاهن الميطانيات ع ثالثة دفتاات قاائاالً " كا اياناومايان
طاغوناطا"
† ميطانيات تشكرية ع عمل األبن الاوحاياف الاكا اماة لاخاالا اناا
وففائنا وألنه ام عنا لك يقبل األب اوم الاكاناياساة مان خاالل
وم ابنه الوحيف.
† يقول الشتب كيرليسون كخاتمة أوشية القارابايان الاكابايارة .الن
الكنيسة تؤكف ع مفهوم أن عبادتنا وميطانياتنا قبا ا لافع األب
السماوع ألنها من خالل أبنه الوحيف.
† يص الكاهن ت يل الخفام وت يل الخفام هو ت يل لمن يشترك
ف التبادة القانونية بإيمان مستقيم كإيمان من يذكر أسمائاهام فا
الت يل .فمن يتناول ويخفم القفاس سواء من الرتب الكهنوتياة أو
من الشتب البف أن يتتر بالثالوث القافوس والاكاناياساة الاواحافة
الوحيفة ،البف أن يكون أيماناه ماطااباق ألياماان الارسال والشاهاياف
مارمرقس واألباء مت م الكنيسة والمهامع المسكونية لك يكاون
أهالً ل تناول من دسف الرب بإيمان مستقيم.
† يص الشتب مباشرة ل ن "أنثوتيه ت شورع" والمالحظ دفا ً
ان ل ن انثوتيه ت شورع ول ن مرد األبركسيس شاريه أفاناوتا
هما األ ل واألقفم ف الكنيسة مما يثب أن طقس الصوم الاكابايار
هو األقفم .ومن يفقق ف هذين ال نين يهف أن لهما ة مباشارة
ب ن (فاع يطا ينف)  -ل ن ”هذا الذع أ تف واته وبي ة ع ا
الص يب“ مما يثب قصف الكنيسة أن كل شفاعة وكال عاباادة وكال
عمل روح أساسه هو عمل السيف المسيح ويقبل من خالل وبي ته
وشفاعته الكفارية .وهذا عقيفة راسخاة فا كاناياساتاناا الاقاباطاياة
األرثووكسية المهيفة.
† وت ن الكنيسة هذا ال ن ل تذراء بإعتبارها المهمارة الاذهاباياة
(أع الت ال تتغير) ال ام ة ف أحشائها دمر الالهاوت والاكاناياساة
ف هذا ال ظة تقفم بخور كل هذا لن يا الخالص ونارع ماهاف هللا
ممثالً بالبخور المتصاعف ل التال مع وات القفيسين (أع شتب
الكنيسة)
† يقرأ البولس واألبركسيس
والقراءات ه عبادة وهنية وتت يم يمان لتثبي الروح ،لذا ياهاب
ع ينا األنتباا واألنصات ديفاً ،ألن ما يقرأ ع ينا هو انافااس هللا –
وهو دزء ال ينفصل عن عبادتنا فن ن ف ال يتورداياات ناتاباف هللا
روحيا ً بالصالة  -نفسيا ً بالتارتايال واأللا اان  -وهاناياا ً باالاقاراءات
والنصوص ال يتوردية  -ودسفيا بالميطانيات والوقو – ليصبح
األنسان بكل عنا را م صورا ف دسف المسيح.
† ثم مرد األبركسيس "شاريه فنوت "  ...وهذا المرد هاو الارباع
الثامن من القطتة السادسة من ثيؤطوكية األحف وكما وكرنا ساباقاا ً
اتافت كاباخاور
هو ي ق الضوء ع وبي ة السيف المسيح الاتا
لتفتح لنا طريق ل خالص األبفع ونستقر ف يمين األب السماوع.
† ويقرأ االبركسيس ومن بتفا السنكسار ول ن أدياوس الساناوع
ويرتل المزمور قبطيا ً بال ن السنوع ويقرأ األنهيل ثم ياقاال مارد
األنهيل بطريقة ايام الصوم الكبير وهو ل ن " ت هريانا " ساالم
هللا الذع يفوق كل عقل ...فالتوبة بصالة و اوم تصاالاح األنساان
مع نفسه ومع هللا فيتصالح مع التالم ك ه وي امال ساالم حاتا لاو
قام الفنيا ع يه .وكما شرح مت منا داود النب ف المازماور فاإن
أنق ب الهبال ف أعماق الب ار و ن قام ع ديش  ...ف ن أخاا
ابفا ً  .....ألنك ان مت  ،وبهذا الص ح التظيم تافخال لا الاقافاس
اإلله قفاس المؤمنين ،وف هذا الهزء من الاقافاس أياام الصاوم
الكبير وأيضا ً ف أيام كياهاك تافاضال الاكاناياساة الصاالة باالاقافاس
الكيرلس  ،فهو يص لألب ،والكنيسة بهذا الفكر تتا اف بصاوماهاا
ومه
باألبن الوحيف الذع قفم وما ً كامالً مقبوالً ليتمم ويكمل ف
المقفس وم كل البشرية ،وم الكنيسة المقفسة ويرفتة وبيا اة
حب لألب القفوس .....
ويكمل القفاس كالمتتاد مع مراعاة انه يمكن أن ياقاال أساباساماس
االة
آدام الصوم الكبير قبل مرد الشماس قب وا بتضكم بتضا ً فا
الص ح ،واالسبسمس الواطس ل صوم الكبير بافالً مان لا ان "نا

شاروبيم" "الشاروبيم يسهفون لك  ."....وف مازماور الاتاو ياع
يقال ل ن ال ي ويا ب نها الصيام الكبيرثم مزمور التو يع با ا ان
"ت هرين " وقطع التو يع ل ن "ب ماع روم " ب نه المتتاد
ويمكن ان يقال مفيح ل صوم الكبير بنفس طرياقاة "تا هاريانا "
وتااخااتاام الص ا ااوات ف ا قاافاسااات أيااام الصااوم الااكاابااياار بااقااانااون
"سوماتوس  -دسف ودم اإللاه الاوحاياف ،الا اذان تانااولاناا ماناهاماا
ف نشكرا" .وهذا القانون ال يقال ال ف ختام قفاساات أياام الصاوم
الكبير فقط ،فال يقال ف سبوته وأحادا ،أو ف ختاام األداتامااعاات
بل ف القفاسات فقط.
† خالل رفع بخور باكر وقفاسات أياام الصاوم وكال األداتامااعاات
والص وات ال يستخفم الف بل تتاتاماف الاكاناياساة عا ا الا اناهارة
البشرية كتقفمة وبي ة تسبيح  .وال يودف أع مظاهر فارح ألناناا
نقفم توبة بإنس اق وتذلل.
قفاسات سبوت وآحاد الصوم الكبير
اخت ف بتض كتب الطقوس ف وضع تارتاياب األلا اان فا آحااد
الصوم الكبير وخصو ا ً ف وضاع ماردات األباركساياس وألا اان
السيفة التذراء "طاع شورع وت شورع و نثوتيه ت شاورع".
فالثالثة األل ان السابقة كان قفيما ً تقال ف دميع ايام السنة وفا
الفترة األخيرة أع ف القرن التاسع عشر اباتافأ كاثايار مان األبااء
يخصصوا ل ن أنثوتيه ت شورع أليام الصوم الكبيار .ولا ان تا
شورع ألحاد الصوم الكبايار وخاالل األ اوام و اوما األرباتااء
والهمتة .ول ن طاع شاورع لساباوت وآحااد الساناة (فاياماا عافا
الصوم الكبير) ودميع أيام األعياد واألفطار .ولكن هذا التخصيا
كان ف القرن التاسع عشر ،لذا من يردع لاكاتاب الاطاقاس قافياماا ً
سيهف أنه من الممكن أن يقال أع ل ن من الاثاالثاة ألا اان فا أع
وق بل أكثر كتب األل ان وضت ل ن "أنثوتيه ت شورع" الذع
يقال ف دميع أيام السنة أع الطقس السنوع.
كتابات البابا غبريال الخامس (  )8٤٤١ – 8٤٤١وماخاطاوطاات
البطريركية بالقااهارة (  88١طاقاس) ساناة  ، 8١8٤الاخاريافة
النفيسة الهزء الثان لألنبا ايساياذوروس قاوانايان هاياباولاياتاوس
القبطية ،قوانين البابا أثناسيوس باطاريارك األساكانافرياة وداماياع
مخطوطات الاطاقاوس باالاقااهارة واألساكانافرياة وديار ابا ماقاار
والبراموس .ولكن ألدل الترتيب ولك يكون لنا الوحفة ف الصالة
والترتيب نتبع ما و ل لينا حفيثا ً وهو ما ت تزم به أكثر كاناائساناا
بمصر وهو كالتال
 - 8ف سبوت وآحاد الصوم الكبير،
 تص سواع الثالثة والسادسة فقط يقفم ال مل ب ن كيرليسون  ٤8مرة ختام وات المزامير يقال ل ن ديه فميفئ ول ن سو الطويل ثم ل ن "ت شورع" والهيتنيات يقال مرد األبركسيس "آرع بامفئ أوباتشويس ثم يقال ل ن ميغالو(بترتيبه – سنشرحه فيما بتف) بتف السنكسار ثم الم ير آبنشويس  ٦رباع ثم ل ن أديوس الثالثة تقفيسات كامالً  ٣ربع ومزمور األناهايالسنويا ً
 يقال مرد االنهيل " ديه بين يوت" بال ن الطويل ويكمل كالمتتاد ل بتف الة الص ح وقبل مرد الشامااس قابا اوابتضكم بتضا ً يقال األسبسمس األدام "ألنك ال تشاء موت الخاط ء
مثل ما يردع وي يا "....
 ويكمل القفاس كالمتتاد ل ل ن نا شاياروبايام – الشااروبايام،فيمكن أن ياقاال لا ان األساباساماس الاواطاس " أناا اعار أناك
الح "...
 ويكمل القفاس كالمتتاد ل مزمور التو يع فيقال ب ن "طوبال رحماء "....
 ثم قطع اونيشت ام مستيرون بال ان الاكابايار ولا ان داياه اسماارؤوت ....
 ثم تقال المفي ة الخا ة باألسبوع ،وتختم الص وات ب ن آمايانال ي ويا وتكون دم ة الختام "ف يطا يرنستافين يه
اهرع يهون ن أهميه ن يماؤو نايام أهاماياه ن اياه داورا شاا
نتين سوتين خين بين نوف "
ل ن "ميغالوا"
يتتبر ل ن ميغالوا هو ال ن الرئيس ف الصوم الكبير .وهو يقال
ف آحاد الصوم الكبير وف دمتة ختام الصوم ،وتفخر الكنيسة ف
متانيه ت خي لكل مفاهيم الصوم الكبير،
ولكن أوالً بتض الطقوس لهذا ال ن:
← تثب ال ن ف الكنيسة منذ القارون الاتاشارة األوائال وهانااك
رأع آخر يقول نه من من البابا غبريال.
← وهو مكون من ثالثة ربع
 - 8ميغالوا س آرش يرفس ......
اديق ....
 - ٤كطا تين طاكسيس طو مي ش
 - ٣آديوس أثاناطوس ليسون يماس ......
يتبع ص 8١

editor@elmanara.org.au

 42برمهات  3311ش

اخبار االقـباط

تابع من ص 31
وألن األجزاء الثاني والثالث من اللحن أندثر ،فكثير من الكككنكايكو يكقكولكون
الجزء األول فقط ،والبعض يقول الجزء الثاني دمجا ً هو والثالث ،وألن اللحن
يأخذ الجزء األول منه "ميغالوا" جزء من الجزء الثالث قدوس هللا ،أجيوس
أوثي أوس،
← أضاف الكثير لحن آجيوس الثالثة تقديسات ثم المحير آبكنكيكويكو وهكذا
خطأ شايع.
← فاللحن قد جاء منفردا ً بأجزاءه الثالثة ،ثم لحن المحير ثكم لكحكن الكثكالثكه
تقديسات.
← وقد جاء هذا الخطأ من بداية القرن العيرين حيث حدث خطأ في طبكاةكة
كتاب خدمة اليماس سنة  3111م.
← وجميع كتب الطقوس السابقة لهذه السنة تفرق بين الخلكط الكذح حكدث،
لذا يجب ةلينا تصحيح هذا حيث نلتزم بترتيل:
 - 3لحن ميغالوا  1إربع
 - 4المحير  ٦إربع (وسنتحدث ةنه فيما بعد)
 - 1الثالث تقديسات  1إربع
وإن أردنا ةدم قول لحن ميغالوا ،يبدأ لحن المحكيكر مكن أول " آبكنكيكويكو
وليو من أجيوس "
ثانيا ً بعض المفاهيم الالهوتية ةن هذا اللحن العظيم
← تلحن الكنيسة قبل الثالثة تقديسات لحن طويل يكمكزا الكحكزن والكبكهكجكة
بطريقة مبدةة لترح فيه مخلصنا وةريسها السماوح.
رييو الكهنة األةظم الذح هو فوق المكان والزمان ،الذح خدم السر العظيم،
سر الخالص وكهن لها ليكون هو الكاهن والذبيحة ،الذح من خالل ككهكنكوتكه
أخذت غفران خطايا وتبريرا ً أبدياً ،إذ رأته الكنيسة نفسها في أدم األول رأس
البيرية ساقطة وةاريا ً وضعيفة ذات طبيعة فاسدة حاملة الموت بكعكيكده ككل
البعد ةن هللا ،فجاء أدم الثاني لينزع ةنها كل هذا ،ويحييكهكا مكن خكالل بكره
وطاةته لالب الذح قدمه ةن الكنيسة ،فهو صام ةنها – صلي ةنها – مكات
ةنها – قام لها – صعد ليصعدها ويجلسها في يمين األب السماوح – أرسكل
الروح القدس لكي يلصقها به إلي األبد لذا لن تقوح ةليها أبواب الجحيم.
والكنيسة تنظر إليه وتغني له أغنية العيق األلهي ،إذ تيكره معترفة بقدرته
السرمدية ومكانته إذ هو لها رييو كهنة أةظم قد قدس ذاته وأنتكصكر ةكلكي
الموت لذا يقودها ويخدم خالصها ،يقويها ويسندها ،يحملها ويعبر بكهكا إلكي
الحياة ،يطعمها خبز الحياة النازل من السماء وينقيها بدمه الطاهر ،لتكتكككمكل
وال يكون فيها دنو وال غضن أو شيء من مثل ذلك.
وموسيقي هذا اللحن مبدةة ،فيبدأ بلحن طويل ذو طابع حزين ليظهر مكقكدار
ما آلقاه هللا ألجل خالصنا من إخالء الذات والتجسد وينتقل الكلكحكن لكيكصكبكح
سريعا ً ينقل طابع البهجة ،وهذا التحول ييير إلي حكيكاتكنكا ةكلكي األر  ،إذ
يضع المؤمن ذاته للموت ليموت القديم ويكتكصكور فكيكه الكجكديكد الكذح ةكلكي
صورة هللا ومثاله ،كقول الرب " أن لم تقع حبة الحنطة وتكمكف فكهكي تكبكقكي
وحدها ولكنها إن ماتف تأتي بثمر كثير"
هكذا يصير جهادنا ةلي األر نميف الذات واليهوات ،لنحيا من خالل كلمة
هللا وبإرادته وبالطاقة الخارجة منه التي تعطي الحياة.
وهكذا تعلمنا الكنيسة في كل ةبادتها التخلي ةن الذات ،حتي الصالة نتخكلكي
فيها ةن ذاتنا لنأخذ الصالة التي وضعتها الكنيسة (األجكبكيكة) لكتكصكبكح هكي
صلواتنا وكالمنا ،كذلك القداس األلهي ال نطلب ةن ذاتنا ألننكا بكالكمكعكمكوديكة
المقدسة وسر التثبيف المقدس الذح هو الميرون قد تنقينا وأصبحنا أةضكاء
في جسد المسيح لذا نطلب ةن الجسد وسالمته وقداسته ،نطلب ةكن الكعكالكم
والمحتاجين والذين في الضيق وننسي أنفسنا ولكن رييو الكككهكنكة األةكظكم
يتذكرنا ويهتم بكل أمور حياتنا ويخدم لنا الخالص.
فبقدر ما نموت بقدر ما نحيا وهذه هي المسيحية الحياة التي نأخذها بالموت.
وهذا اللحن هو من أصول الحان الكنيسة ليتنا نتأمل في معانيه حينما نكرتكلكه
أو نسمعه ونقدم اليكر العظيم لرييو الكهنة األةظم الطاهر قدوس هللا ،الكى
األبد ةلى طقو ملكى صادق الكامل قكدوس الكقكول الكمكتكجكسكد مكن الكروح
القدس ومن العذراء مريم البتول بسر ةظيم ،قدوس الذح ال يموت إرحمنا.

القس انتونى مرجان و الشمامسة الكاملين ،وشمامسة و لجنة و شعب و جميع خدام كنيسة الشهيهيهد الهعه هيه
مار جرجس و االمير تادرس بليفربول يينئون ابيي الحبيب و خادمي االمين االب الورع
القمص جورجيوس رامنديوس
بعيد سيامته السادس و العشرون 1122 /4 /21
الرب قادر ان يدي كينوته و يقويه على خدمته لسنين كثيرة و ازمنة هادئة مديدة بصلوات ابينا قداسهة الهبهابها
المع االنبا تاضروس الثانى و شريكه فى الخدمة الرسولية ابينا االسقف المكرم االنبا دانييل
Fr. Anthony Morgan, Full Deacons, Deacons, committee, servants, and all congregations of St. George and Prince Tadros church at Liverpool would like to congratulate their beloved.
Very Rev. Father Georgeious Ramandious
For his twenty sixth anniversary for his Priesthood on 12/4/2017 may Our Lord keep him for many years to come and
strength him in his services. Through the prayers of H.H. Pope Tawadros II and his Partner in the Apostolic ministry our
beloved father H.G. Bishop Daniel
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الـمنـارة

الذكري السنويه األولي لطیب الذكر
الدياكون إسطفانوس جایل عیاد

ذكري االربعین

وساعت صوتا ً من السااء قائال لي آكتلب
طوبي لألموات الذين ياوتلون فلي اللرب
منذ االن نعم يقو الروح لكي يستريحلوا
مللن اتللعللابللزللم واعللاللالللزللم تللتللبللعللزللم
رؤيا 6٨ ٦68
أقیات ذكري االربعین

للسیدة انیسه شنودة بقطر

زوجة الارحوم الشااس بییر يوسف منلصلور
وواللللدة كلللل ملللن السلللیلللدة  ٠روز سلللالمللله
واالسلللللتلللللاذ ٠ملللللراد بلللللیلللللیلللللر ملللللنلللللصلللللور
والدكتور  ٠ماهر بییر منصور بسیدني
واالنسه ٠مني منصور باالسكندريه باصر.
وذلك يوم السبت  ٩١6٢-٨-٩2اثناء القلداس
االلزي بكنیسة السید العذراء واللقلديلس أبلي
سیفین برودس
واالسر تتقدم بلجلزيلل الشلكلر للالنلبلا دانلیلیلل
آسقف سیدنى ،واالنبا دانیا رئیس دير االنلبلا
شنودة وجایع كلزلنلة سلیلدنلي للالشلاركلتلزلم
مشاعر األسرة

حینئذ يضئ االبرار كالشاس في ملكوت ابیزم ( متي ) 8٨٦6٨
تركت االرض بلآالملزلا وربلحلت
السللا لا ً بللامللجللادهللا فللزللنللیللا لللك
بالالكوت االبدي.
بقلوب ملئزا االشتیاق يلا حلبلیلب
الللكللل نللتللذكللرعللام مضللي علللللي
رحللیلللللك الللرب يصللبللرنللا علللللي
فراقك .
ستقیم أسر الانتقل العزاًء اثنلاًء
اللللقلللداس االللللزلللي يلللوم األحلللد
الاوافق  ٩١6٢٠8٠٢بلكلنلیلسله
الشزید دمیانله بلحلي بلانشلبلو
بسیدني
زوجللللتلللللك فلللللوزيلللله علللللیلللللاد
واخلواتلك ديلاكلون سلالیلر علیللاد
وعائلته ودياكون صلفلوت علیلاد
وعلللائلللللللتللله وحشلللالللت علللیلللاد
وعائلته وابنلتلیله ملیلرفلت علیلاد
وعائلتزا وجیزان عیاد وأوالدها
وكلللل االحلللبلللاًء ذوي اللللقلللرابللله
وتخص بالذكر قدس ابونا ملار
باسیلي

تنبیه هام لدورة الصلیب (فى عیدى الصلیب والشعانین)
 .1تكون دورة الصلیب فى عیدى الصلیب وأحد الشعانین خالل رفع بخور باكر فقط.
 .2بعد لحن "إفنوتى ناى نان" " اللهم ارحمنا "  ,یختم الشمامسة بلحن كیرلیسون  ٤مرات باللحن الكبیر.
فى عید الصلیب یقال لحن "إیطاف إینى إسخاى"

فى أحد الشعانین یقال لحن "إڤلوجى مینوس"

وهم یدورون حول المذبح  ٣مرات
یقرأ الطرح

تصلى أوشیة اإلنجیل األول أمام الباب الملوكى للمذبح ویقراء األنجیل

ثم تعمل دورة الصلیب بترتیب األناجیل ال  12أمام األیقونات

ثم یدور الشمامسة فى صحن الكنیسة دورة أخرى

ثم یدوروا لیدخلوا من الوسط فى صحن الكنیسة للهیكل لیعملوا دورة واحده فى الهیكل

یخرج الكاهن لیصلى أوشیة أنجیل باكر

ویكمل رفع بخور كالمعتاد


An important correction in the rite of the procession of the cross
)(during the feast of the Cross and Palm Sunday
1. The Procession is done only during Matins, the morning incense.
2. After the priest says “Efnouty Nai Nan”, “God have mercy upon us”, the deacon reply Kireileson in the long tune 4 times
”○ In the feast of the cross, we say the hymn of “Etav eni eskhay
”○ And during Palm Sunday “Evlogi Menous
While proceeding in/around the altar three times
● They read the commentary
● Then the priest prays the litany of the first Gospel of the procession of the
Cross
● Then they follow the order of the procession as written in the book
● After the 12th Gospel, the deacons continues the procession in the church
twice
● And the altar once, as any other possession we go around the altar 3 times and
the church 3 times and again the altar once.
● The priest then prays the litany of the Gospel of the Matins (the morning in)cense
● Then they continue the prayers of Matins as usual
61

ار"
"فَ ِإ ْن ح ََّر َر ُك ْم اال ْبنُ فَ ِبا ْل َح ِقیقَ ِة تَكُونُونَ أَحْ َر ً
يوحنا ٨1٦٣
الكنائس القبطیه االرثوذكسیه بواليه كوينزالند تدعوكم للللالشلاركله و نلوا
بركة الاؤتار الروحي الثاني البونا داوود لاعي بوالية كوينزالند في الفتلر
من  ٩٢ابريل  6 -مايو ٩١6٢
تعا و استاتع بالولیاة الروحیة في قاعة الاوءتارات الاكیفة و الاجلزلزة
بآحدث التقنیات الساعیة و البصرية
 بفندق ماريوت  -سیرفس بارادايز  -الجولد كوستاالسعار شاملة االقامة و جایع الوجبات طو مدة الاوءتار.
االسعار الاعلنة للفرد الواحد
الحجز مفتوح آيضا للشعب القبطي بسیدني و جایع انحاء والية نیلو سلاوث
ويلز
للحجز برجاء االتصا ٦
بالدكتور امیل ملك  -موبايل ١866٨١١6٣١ ٦
او مدام مارجو سالمة  -موبايل ١8٨٨٩2٨٣٨١ ٦

االستعالم  ،برجاء متابعة التفاصیل علي
Facebook Page ٦
Fr Daoud Lamei QLD Conference 2017
FacebookAddress٦
www.Facebook.com\FrDaoudLameiQLD2017
اخلللر ملللیلللعلللاد للللللللحلللجلللز و اللللدفلللع يلللوم االحلللد  ٢ابلللريلللل .٩١6٢
لیكن هذا التجاع الروحي سبب بركة للجایع
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ﻷﻥ ﻟﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﻭﺍﻟﻣﻭﺕ ﻫﻭ ﺭﺑﺢ  .ﻓﺄﻧﻲ ﻣﺣﺻﻭﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ
ﻟﻲ ﺇﺷﺗﻬﺎء ﺃﻥ ﺃﻧﻁﻠﻖ ﻭﺃﻛﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﻳﺢ ﺫﻟﻙ ﺃﻓﺿﻝ ﺟﺩﺍ ً ")ﻓﻲ (۲۳ ،۲۱ :۱
) ﺭﻗﺩﺕ ﻋﻠﻲ ﺭﺟﺎء ﺍﻟﻘﻳﺎﻣﺔ (
ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺇﻳﻔﻭﻥ ﻗﺩﻳﺱ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ
ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣــﻭﻡ ﻓﺭﻳــﺩ ﻟﻭﻗــﺎ ﻋﻁﻳــﺔ ﻭﻭﺍﻟــﺩﺓ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺳــﻣﺎﺡ ﺟﺭﺟــﺱ ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﺳــﻳﺩ ﻋﻣــﺎﺩ
ﺟﺭﺟــﺱ ﻭﺷــﻘﻳﻘﺔ ﻛﻝ ﻣــﻥ ﺍﻟﺳــﻳﺩ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﻣﺎﺟــﺩﺓ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﻭﺷــﻘﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺛﺭﻳــﺎ ﻗﺩﻳــﺱ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﺳــﻳﺩ ﺍﻧــﻭﺭ ﺳــﻌﺩﷲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﺷــﻘﻳﻘﺔ ﻛﻝ ﻣــﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣــﻭﻡ
ﻣﻳﻧــﺎ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﻭﺩﺍﺩ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ .ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻣــﺔ ﺟﻭﺭﺟﻳــﺕ ﺑﻭﻟــﺱ ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣــﻭﻡ
ﺻــﻼﺡ ﺑﻭﻟــﺱ ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻣــﺔ ﺍﻧﺟﻳــﻝ ﻛﺎﻣــﻝ ﺯﻭﺟــﺔ ﺍﻟﺳــﻳﺩ ﺍﻧــﻭﺭ ﻛﺎﻣــﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺣــﻭﻡ ﺟــﻭﺭﺝ ﻗﺩﻳــﺱ
ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻣــﺔ ﻟﻳﻠــﻲ ﺛﺎﺑــﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻭﻣــﺔ ﺍﻳﺯﺍﺑﻳــﻝ ﻗﺩﻳــﺱ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﺯﻭﺟــﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣــﻭﻡ ﻧﺳــﻳﻡ ﺍﻟﻳــﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﺧﺎﻟــﺔ ﻛﻝ ﻣــﻥ ﻧﻳﻠﻠــﻲ ﻧﺳــﻳﻡ ﻭﻧﺎﺩﻳــﺔ ﻧﺳــﻳﻡ ﻭﻧﺑﻳــﻝ ﻧﺳــﻳﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﺟﻭﺭﺟﻳﻧــﺎ ﺍﻧــﻭﺭ ﻭﺑﻳﺷــﻭﻱ ﺍﻧــﻭﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﻣﺎﺟــﺩ ﺍﻧــﻭﺭ ﺑﻛﻧــﺩﺍ ﻭﻋــﺎﺩﻝ ﻛﺎﻣــﻝ ﺯﻭﺝ
ﺍﻟﺳــﻳﺩﺓ ﺟﺎﻧﻳــﺕ ﻛﺎﻣــﻝ ﻭﺳــﻭﺯﺍﻥ ﺻــﺎﺩﻕ ﺯﻭﺟــﺔ ﺟﻭﺯﻳــﻑ ﺻــﺎﺩﻕ ﻭﺭﺍﻳﻣﻭﻧــﺩﺍ ﺑﻭﻟــﺱ ﻭﺟﻭﺯﻳــﻑ
ﺑﻭﻟــﺱ ﻭﺑﻳﺗــﺭ ﺑﻭﻟــﺱ ﻭﺯﻭﺟﺎﺗﻬــﻡ ﻭﻋﻣــﺔ ﻛﻝ ﻣــﻥ ﻧﻔﻳــﻥ ﺟــﻭﺭﺝ ﻭﺭﻧــﺩﺍ ﺟــﻭﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫــﺭﺓ ﻭﺟﻭﺯﻳــﻑ
ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﺯﻭﺝ ﻓﻳﻧﺳــﻳﺎ ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﻭﺍﻧــﺩﺭﻭ ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﺯﻭﺝ ﺃﺑــﻲ ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﻭﺭﺯﻟﻳــﻥ ﺑﻳﺷــﺎﻱ ﺯﻭﺟــﺔ ﻋﻭﻧــﻲ
ﺑﻳﺷــﺎﻱ ﻭﻛﺭﻳﺳــﺗﻳﻥ ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﻭﺳــﻭﺯﻱ ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﻭﺭﻭﺑــﻲ ﻣﺎﻳــﻛﻝ ﺯﻭﺝ ﻧﺎﺗﺎﻟــﻲ ﻣﺎﻳــﻛﻝ .
ﻭﻗــﺩ ﺷــﻳﻌﺕ ﺟﻧــﺎﺯﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻳــﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌــﺎء  2017 / 3 / 29ﺑﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻣﻼﺋﻛــﺔ
ﺍﻟﺟﻠﻳــﻝ ﺍﻟﻣــﻼﻙ ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﻭﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻱ ﺑﻣﻭﻧــﺕ ﺩﺭﻭﻳــﺕ ﺑﺳــﻳﺩﻧﻲ .ﻭﺃﺫ ﺗﺗﻘــﺩﻡ ﺍﻷﺳــﺭﺓ ﺑﻭﺍﻓــﺭ
ﺍﻟﺷــﻛﺭ ﻟــﻛﻝ ﻣــﻥ ﺗﻔﺿــﻝ ﺑﻣﻭﺍﺳــﺎﺗﻧﺎ  .ﻭﺗﺧــﺹ ﺑﺎﻟﺷــﻛﺭ ﺟﻣﻳــﻊ ﺃﺑــﺎء ﻭﺭﻋــﺎﺓ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻣــﻼﻙ
ﻣﻳﺧﺎﺋﻳــﻝ ﻭﺍﻻﻧﺑــﺎ ﺑﻳﺷــﻭﻱ ﻭﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻟﺧــﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺷــﻌﺏ ﺍﻟﻣﺣــﺏ.
ﺍﻟــﺭﺏ ﻳﻌــﻭﺽ ﺗﻌــﺏ ﻣﺣﺑﺗﻛــﻡ ﺟﻣﻳﻌـﺎ ً

