 ۲۷ﻁﻭﺑﻪ  ۱۷۳٤ﺵ
 ٤ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ  ۲۰۱۸ﻡ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﻭﻝ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۲۲۹
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﻌﺩﺩ ۱۳۱

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
ﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻟﻧﺑﻲ ﻭﺃﻫﻝ ﻧﻳﻧﻭﻱ

ﺹ۳

ﺩﻋﺎء ﻋﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩ

ﺹ٤

ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ» :ﺍﻟﺴﻴﺴــﻲ« ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﳛﻀــﺮ ﻗﺪﺍﺱ ﻋﻴﺪ ﺍﳌﻴﻼﺩ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ.

ﺹ ۱۲

 ٤۰ﺻﻔﺣﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  ٤ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۸
ﺃﺧﺭ ﻣﻭﻋﺩ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻻﺕ
 ۲٦ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ .۲۰۱۸

ـﺮﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ـﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿـ
ﻫﺬﺍ ﻣـ
ﺍ ﳌﻘﺒﻞ

ﺃﻛــﺩ ﺍﻟﺑﺎﺑﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ،
ﺃﻥ ﻣﺻــﺭ ﺑﻠــﺩ ﺁﻣﻧــﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳــﺩ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻓــﻲ ﻛﻝ
ﻣــﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟــﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫــﺎﺏ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺳــﻘﺎﻁ
ﻣﺻــﺭ ،ﻭﺍﻟــﺫﻱ ﺑــﺩﺃ ﺑﺛــﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺑﻳــﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑــﻲ
ﺍﻟﺗــﻲ ﻁﺎﻟــﺕ ﺍﻟﻌﺩﻳــﺩ ﻣــﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷــﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻁ
ﻭﻟﻔــﺕ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ،ﺧــﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋــﻪ ﻭﻓــﺩﺍ
ﻣــﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑﻭﻳــﺔ ﻟﻌــﻭﻥ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻣﺗﺄﻟﻣــﺔ،
ﺇﻥ ﺇﻧﺷــﺎء ﻛﺎﺗﺩﺭﺍﺋﻳــﺔ ﻣﻳــﻼﺩ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣــﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩﺓ ،ﻣــﻥ ﺃﻫــﻡ ﺇﻧﺟــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳــﺱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﻔﺗــﺎﺡ ﺍﻟﺳﻳﺳــﻲ ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ،ﺧــﻼﻝ
ﺍﻟﻠﻘــﺎء ﻋــﻥ ﺇﻧﺟــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺳــﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘــﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ،ﺣﻳــﺙ ﺭﻣﻣــﺕ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺗــﻡ ﺣﺭﻗﻬﺎ
ـﻳﺭﺍ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ
ﻓــﻲ ﻋﻬــﺩ ﺍﻹﺧــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳــﻠﻣﻳﻥ ،ﻣﺷـ ً
ﺍﻟﺳﻳﺳــﻲ ﻫــﻭ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻳــﺱ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭﻳــﺔ ﻳﺣﺿــﺭ
ﻗــﺩﺍﺱ ﻋﻳــﺩ ﺍﻟﻣﻳــﻼﺩ ،ﻭﺍﺳــﺗﻣﺭ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳــﺩ
ﻁﻳﻠــﺔ ﺳــﻧﻭﺍﺕ ﺭﺋﺎﺳــﺗﻪ

ﻧﺷــﺭﺕ ﺻﺣﻳﻔــﺔ »ﻓﻳﺗــﻭ« ﺗﻘﺭﻳــﺭﺍ ﻋــﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑــﺎﺕ ﺍﻟﺗــﻲ ﻳﻭﺟﻬﻬــﺎ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ،ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ
ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ ،ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻘــﺎﺩﻡ .ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻘــﺎﺩﻡ ﻋﻠﻳــﻪ ﺃﻥ ﻳﺿــﻊ ﻓــﻲ ﺍﻋﺗﺑــﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺣﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﺧﻣــﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ،ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺟﺳــﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ،
ﻟــﺫﺍ ﻳﺷــﺩﺩ ﻋﻠــﻰ ﺃﻫﻣﻳــﺔ ﺗﻭﻓﻳــﺭ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺟﺳــﺩﻳﺔ
ﻣﺛــﻝ ﺍﻷﻛﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﺑــﺱ ﻭﺍﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻣﺛــﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳــﺭ

ﻭﺍﻟﺣــﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ ﺍﻟﻘــﺭﺍءﺓ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ،
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــﻝ ﻭﺟــﻭﺩ ﺍﻹﻧﺳــﺎﻥ ﻓــﻲ
ﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﻭﺍﻟﺭﻭﺣﻳــﺔ ﻣﺛــﻝ ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑــﺎ� ﺍﻟــﺫﻱ
ﻳﻐﻔــﺭ ﺍﻟﺧﻁﺎﻳــﺎ .ﻭﺷــﺩﺩ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻭﻓــﺭ
ﻫــﺫﻩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟــﺎﺕ ﺗﻌﻁــﻲ ﺗﻘــﺩﻡ ﺍﻷﻣــﻡ ،ﻭﺗﻧﻬــﺽ
ﺑﺎﻹﻧﺳــﺎﻥ ،ﻭﺗﺭﺗﻘــﻲ ﺑﻣﺳــﺗﻭﺍﻩ ﺍﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠــﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﻲ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓــﻲ ﺃﻳﺿــﺎ ،ﻟــﺫﺍ ﻳﺷــﺩﺩ ﻋﻠــﻰ
ﺍﻟﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻣﻘﺑــﻝ ،ﺃﻥ ﻳﺿــﻊ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ
ﻋﻠــﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺗــﻪ.

ﺗﺣﺗﻔــﻝ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ ﺑﻣــﺭﻭﺭ
 ۱۰۰ﻋــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﺳــﻳﺱ »ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣــﺩ«
ﻭﻫــﻲ ﻋﺑــﺎﺭﺓ ﻋــﻥ ﺣﻠﻘــﺎﺕ ﻟﺗﺭﺑﻳــﺔ ﺍﻻﻁﻔــﺎﻝ
ﻭﻣﻌﺭﻓﺗﻬــﻡ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻭﺁﻳــﺎﺕ
ﻭﻗﺻــﺹ ﺍﻟﻛﺗــﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ.
ﺑــﺩﺃﺕ ﻓﻛــﺭﺓ ﺗﺄﺳــﻳﺱ ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺣــﺩ ﻋــﺎﻡ
 ۱۹۱۸ﻋﻧﺩﻣــﺎ ﺷــﻌﺭ ﺣﺑﻳــﺏ ﺟﺭﺟــﺱ ،ﻣﺅﺳــﺱ
ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣــﺩ ،ﺑﻔﻘــﺭ ﻓــﻲ ﺍﺳــﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣــﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺩﻳــﻥ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣــﺩﺍﺭﺱ ﻣﻣــﺎ ﺩﻓﻌــﻪ ﺇﻟــﻰ

ﻓﻛــﺭﺓ ﺗﺄﺳــﻳﺱ ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺣــﺩ ﻟﻣﻌﺭﻓــﺔ ﺍﻻﺟﻳــﺎﻝ
ﺍﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻭﺍﻧﺗﺷــﺭﺕ
ﺍﻟﻔﻛــﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳــﺩ ﻣــﻥ ﺍﻟﻛﻧﺎﺋــﺱ ﻭﻓــﻲ ﻋــﺎﻡ
 ۱۹٤۱ﺩﻋــﺎ ﺣﺑﻳــﺏ ﺟﺭﺟــﺱ ﺍﻟــﺫﻱ ﻋﻘــﺩ ﺃﻭﻝ
ﻣﺅﺗﻣــﺭ ﻷﻋﺿــﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣــﺩﺍﺭﺱ
ﺍﻷﺣــﺩ ﻟﺗﻁﺑﻳــﻖ ﺍﻟﻔﻛــﺭﺓ ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻟﻛﻧﺎﺋــﺱ
ﻭﺍﻧﺗﺷــﺭﺕ ﺍﻟﻔﻛــﺭﺓ ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ ﻛﻧﺎﺋــﺱ ﻓــﻲ
ﻣﺻــﺭ ﻭﺍﻟﻘــﺭﻱ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓﻅــﺎﺕ ،ﻭﻫــﻲ ﺗﻘــﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﺗﺟﻣﻳــﻊ ﺍﻷﻁﻔــﺎﻝ ﺑﺎﻟﻛﻧﺎﺋــﺱ ﻳﻭﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺍﻻﺳــﺑﻭﻉ

ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﻬــﻡ ﺍﻟﺳــﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻭﻣﻌﺭﻓﺗﻬــﻡ
ﺍﻳــﺎﺕ ﻭﻗﺻــﺹ ﺍﻟﻛﺗــﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ ﻭﺧــﺩﻡ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟــﺙ ﻓــﻲ ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣــﺩ ﺣﺗــﻰ
ﺍﻟﺗﺣــﻖ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ ﺍﻻﻛﻠﻳﺭﻳﻛﻳــﺔ ﻭﺑﻌﺩﻫــﺎ ﺗﻭﺟــﻪ
ﺍﻟــﻲ ﺍﻟﺩﻳــﺭ ﻟﻠﺭﻫﺑﻧــﺔ ﺣﺗــﻰ ﺍﺻﺑــﺢ ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ
ﺍﻻﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ
ﺑﺎﺑــﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺗﻌﺗﻣــﺩ ﻋﻠــﻰ ﺗﺭﺑﻳــﺔ ﺍﻻﻁﻔــﺎﻝ ﻣــﻥ
ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳــﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧــﻲ ﺑﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣــﺩ ،ﻭﻓــﻲ

ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺗﺣﺗﻔــﻝ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺑﻣــﺭﻭﺭ  ۱۰۰ﻋــﺎﻡ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﺳــﻳﺱ ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣــﺩ ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ
ﻓــﻲ ﺃﺣــﺩ ﺍﻟﻠﻘــﺎءﺍﺕ ﺃﻥ ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣــﺩ ﻫــﻲ
ﻧﻅــﺎﻡ ﺗﻌﻠﻳﻣــﻲ ﻳﺩﺧﻠــﻪ ﻛﻝ ﻁﻔــﻝ ،ﻗﺎﺋــﻼ» :ﻧﺣــﻥ
ﺟﻣﻳﻌــﺎ ﺗﻌﻠﻣﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﺣــﺩ ﻣــﻥ ﺃﻭﻝ
ﺍﻟﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻷﺳــﻘﻑ ﻭﺍﻟﻛﺎﻫــﻥ ﺣﺗــﻰ ﺃﺻﻐــﺭ
ﺧــﺎﺩﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ

ـﻨﻮﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ـﻬﺎ »ﺣﺒﻴﺐ ﺟﺮﺟﺲ« ﻭﺧﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺷـ
ـﺮﻭﺭ  ١٠٠ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺣﺪ ..ﺃﺳﺴـ
ـﺮﻯ ﻣـ
ﺫﻛـ

ـﻬﺪﺍﺀ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ«
ـﺔ ﲢﺘﻔﻞ ﺑـ»ﻋﻴﺪ ﺷـ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ..ﺍﻟﻜﻨﻴﺴـ

ﺗﺳــﺗﻌﺩ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ ،ﻟﻼﺣﺗﻔــﺎﻝ
ﻣﻧﺗﺻــﻑ ﺍﻟﺷــﻬﺭ  ،ﻷﻭﻝ ﻣــﺭﺓ ،ﺑﻌﻳــﺩ ﺍﻟﺷــﻬﺩﺍء
ﺍﻷﻗﺑــﺎﻁ ﻓــﻰ ﺍﻟﻌﺻــﺭ ﺍﻟﺣﺩﻳــﺙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺳــﻘﻁﻭﺍ ﺟﺭﺍء
ﺍﻷﻋﻣــﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳــﺔ ﺍﻟﺗــﻰ ﻁﺎﻟﺗﻬــﻡ ﻓــﻰ ﺍﻟﺩﺍﺧــﻝ

ﻭﺍﻟﺧــﺎﺭﺝ ،ﻭﺫﻟــﻙ ﻁﺑﻘ ـﺎ ً ﻟﻘــﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣــﻊ ﺍﻟﻣﻘــﺩﺱ
ﻟﻠﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟــﺫﻯ ﺍﻋﺗﻣــﺩﻩ ﻓــﻰ ﻳﻭﻧﻳــﻭ ﺍﻟﻣﺎﺿــﻰ،
ﺑﺭﺋﺎﺳــﺔ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ،ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻹﺳــﻛﻧﺩﺭﻳﺔ
ﻭﺑﻁﺭﻳــﺭﻙ ﺍﻟﻛــﺭﺍﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻗﺳــﻳﺔ

ـﻴﺪﱐ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ
ـﻴﺎﻣﺔ ﻛﺎﻫﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻳﺒﺎﺭﺷﺔ ﺳـ
ﺳـ
ـﺔ
ـﺤﻖ ﰱ ﻛﻨﻴﺴـ
ـﻞ ..ﻭﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺲ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎﻥ ﺇﺳـ
ﺻﻤﻮﺋﻴـ
ﻣﺎﺭﻣﺮﻗﺲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ

ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻀﺎﻫﻰ
ـﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴـ
ﺍﻟﺒﺎﺑـ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﳌﻬﺪ

ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ،ﺧــﻼﻝ ﻛﻠﻣﺗــﻪ ﺑﻘــﺩﺍﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩﺓ ،ﻭﺗﺎﺑــﻊ «:ﻭﺍﺻﻠــﻭﺍ ﺍﻟﻌﻣــﻝ
ﻋﻳــﺩ ﺍﻟﻣﻳــﻼﺩ ﺑﻛﺎﺗﺩﺭﺍﺋﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻳــﻼً ﻭﻧﻬــﺎﺭﺍ ً ﻟﺗﻧﻔﻳــﺫ ﻭﻋــﺩ ﺍﻟﺭﺋﻳــﺱ ﻋﺑــﺩ ﺍﻟﻔﺗــﺎﺡ
ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩﺓ ،ﺃﻥ ﻣﺻــﺭ ﺗﻣــﺭ ﺑﻣﺭﺣﻠــﺔ ﺟﺩﻳــﺩﺓ ﺗﺷــﻬﺩ ﺍﻟﺳﻳﺳــﻰ« ،ﻻﻓﺗـﺎ ً ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﻛﺎﺗﺩﺭﺍﺋﻳــﺔ ﻳﻣﻛــﻥ
ﺇﻧﺷــﺎء ﺍﻟﻣﺷــﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺿﺧﻣــﺔ ،ﻭﺗﺎﺑــﻊ» :ﻋﺻــﺭ ﺃﻥ ﻧﺿﺎﻫﻳﻬــﺎ ﺑﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻣﻬــﺩ ﺑﺑﻳﺕ ﻟﺣﻡ ﻭﺍﺳــﺗﻁﺭﺩ:
ﺟﺩﻳــﺩ ﻭﺭﺅﻳــﺔ ﺟﺩﻳــﺩﺓ ﻧــﺭﻯ ﻓﻳﻬــﺎ ﺍﻟﻌﻣــﻝ ﻭﺍﻟﻣﺣﺑــﺔ ﺳــﻭﻑ ﻳﺳــﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﺣــﺩﺙ ﺑﺄﺣــﺭﻑ ﻣــﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺳــﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺻــﻭﺭﺓ ﺍﻷﺻﻳﻠــﺔ ﻟﻣﺻــﺭ ﺻﺎﺣﺑــﺔ ﻧــﻭﺭ ﻭﻳﻘــﺩﻡ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﺻــﻭﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠــﺔ ﻋــﻥ ﺑﻼﺩﻧــﺎ
ﻭﺳــﻁ ﺃﻓــﺭﺍﺡ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺑﻣﻳــﻼﺩ ﻳﺳــﻭﻉ
ﺃﻗــﺩﻡ ﺣﺿــﺎﺭﺓ ﻓــﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻭﺟــﻪ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺯﻳــﺯﺓ ﻭﺃﻫﻧﺋﻛــﻡ ﺑﻌﻳــﺩ ﺍﻟﻣﻳــﻼﺩ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩ ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻣﺳــﻳﺢ ،ﻗــﺎﻡ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺩﺍﻧﻳﻳــﻝ،
ﺍﻟﺷــﻛﺭ ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻘــﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ،ﺗﻛــﻭﻥ ﺑﺩﺍﻳــﺔ ﺍﻟﺳــﻧﺔ ﻣﻔﺭﺣــﺔ.
ﺃﺳــﻘﻑ ﺳــﻳﺩﻧﻲ ﻭﺗﻭﺍﺑﻌﻬــﺎ ،ﻓــﻰ ﺍﻻﺛﻧﻳــﻥ،
ﻟﻧﺟﺎﺣﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺷــﺭﻭﻉ ﺇﻧﺷــﺎء ﻛﺎﺗﺩﺭﺍﺋﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
 ۸ﻳﻧﺎﻳــﺭ ،ﺑﺳــﻳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺷــﻣﺎﺱ ﺳــﺎﻡ ﻓﺎﻧــﻭﺱ،
ﻛﺎﻫﻧًــﺎ ﻋﺎ ًﻣــﺎ ،ﺑﺎﺳــﻡ ﺍﻟﻘــﺱ ﺻﻣﻭﺋﻳــﻝ ﻋﻠــﻰ
ـﻨﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ـﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴـ
ﻋﻤـ
ﻛﻧﺎﺋــﺱ ﺍﻹﻳﺑﺎﺭﺷــﻳﺔ ﻭﺫﻟــﻙ ﺑﻌــﺩ ﺗﺭﻗﻳﺗــﻪ
ﻟﺭﺗﺑــﺔ ﺃﺭﺷــﻳﺩﻳﺎﻛﻭﻥ )ﺷــﻣﺎﺱ ﻛﺎﻣــﻝ( ﻓــﻲ
ﻟﺸــﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ ﻣﺎﺟﻲ
ﺍﻟﻘــﺩﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬﯩﺑﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻣــﺎﺭ ﻣﺭﻗــﺱ .ﺃﻗﻳــﻡ
ﺻﻧَﺎﺋِ ِﻌــﻙَ  .ﺑِﺄ َ ْﻋ َﻣــﺎ ِﻝ ﻳَ َﺩﻳْﻙَ
”ﻷَﻧﱠــﻙَ ﻓَ ﱠﺭﺣْ ﺗَﻧِــﻲ ﻳَــﺎ َﺭﺏﱡ ﺑِ َ
ً
ﺍﺣﺗﻔــﺎﻻ ﺭﻭﺣﻳًــﺎ ﺑﻘﺎﻋــﺔ
ﻟﻠﻛﺎﻫــﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩ
ﺃ َ ْﺑﺗ َ ِﻬـ ُﺞ“ )ﻣــﺯ(٤ :۹۲
ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺣﺿــﺭﻩ ﺍﻵﺑــﺎء ﺍﻷﺳــﺎﻗﻔﺔ ﻭﻛﻬﻧــﺔ
ﻗــﺎﻡ ﻧﻳﺎﻓــﺔ ﺍﻟﺣﺑــﺭ ﺍﻟﺟﻠﻳــﻝ ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺇﺭﻣﻳــﺎ ﺍﻷﺳــﻘﻑ
ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺭﺋﻳــﺱ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺑﻁﻲ ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻲ
ـﺎﺋﻌﺎﺕ
ـﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺷـ
ـﺪﺙ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴـ
ﻣﺘﺤـ
ﺻﺑــﺎﺡ ﺍﻟﻳــﻭﻡ ﺑﻌﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻁﻔــﻝ ﻣﻳﻧــﺎ ﻣﺅﻣــﻥ ﺷــﻘﻳﻖ
ﻧﻔــﻰ ﺍﻟﻘــﺱ ﺑﻭﻟــﺱ ﺣﻠﻳــﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣــﺩﺙ ﺍﻹﻋﻼﻣــﻲ
ﻣﺎﺟــﻲ ﺷــﻬﻳﺩﺓ ﺣــﺎﺩﺙ ﺍﻹﻋﺗــﺩﺍء ﺍﻹﺭﻫﺎﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ
ﻟﻠﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻹﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ ،ﺷــﺎﺋﻌﺔ
ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﺑﻁﺭﺳــﻳﺔ ﻭﻗــﺩ ﺗــﻡ ﺍﻟﻌﻣــﺎﺩ ﻓــﻲ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ
ﺇﻁــﻼﻕ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﺍﻟﺛﺎﻧــﻲ ،ﻗﻧــﺎﺓ
ﺍﻟﺑﻁﺭﺳــﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ ﺑﺣﺿــﻭﺭ ﻛﻬﻧــﺔ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ
ﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻧﻳــﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔــﺔ  ۱۰۰ﻣﻠﻳــﻭﻥ ﺟﻧﻳــﻪ ،ﺗﺑــﺙ
ﻭﻟﻔﻳــﻑ ﻣــﻥ ﺍﻵﺑــﺎء ﺍﻟﻛﻬﻧــﺔ ،ﻭﺟﻣــﻊ ﻏﻔﻳــﺭ ﻣــﻥ
ﻣــﻥ ﻛﺎﺗﺩﺭﺍﺋﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩﺓ
ﺷــﻌﺏ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﺳﺭ ﺷــﻬﺩﺍء ﺍﻟﺑﻁﺭﺳﻳﺔ
ﻭﺃﺿــﺎﻑ »ﺣﻠﻳــﻡ« ﻓــﻲ ﺗﺻﺭﻳﺣــﺎﺕ ﺧﺎﺻــﺔ
editor@elmanara.org.au

ﻭﺷــﻌﺏ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳــﻡ ﺍﻟﺗﻬﻧﺋــﺔ ﻭﺃﺧــﺫ
ﺍﻟﺻــﻭﺭ ﺍﻟﺗﺫﻛﺎﺭﻳــﺔ ﻭﻗــﺩ ﻏــﺎﺩﺭ ﺍﻷﻧﺑــﺎ
ﺩﺍﻧﻳــﺎﻝ ﺑﻌــﺩ ﺍﻻﺣﺗﻔــﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷــﺭﺓ ﻣﺻﻁﺣﺑًــﺎ
ﻣﻌــﻪ ﺍﻟﻛﺎﻫــﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳــﺩ ﻣﺗﻭﺟ ًﻬــﺎ ﺇﻟــﻰ ﺩﻳــﺭ
ﺍﻷﻧﺑــﺎ ﺷــﻧﻭﺩﺓ ﻟﻘﺿــﺎء ﻓﺗــﺭﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﻳــﻥ ﻳــﻭﻡ
ﻟﺗﻠﻘــﻰ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑــﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺣﻳــﺔ ﻭﺗﻌﺎﻟﻳــﻡ ﺧﺩﻣــﺔ
ﻭﻁﻘــﻭﺱ ﺍﻟﻘــﺩﺍﺱ ﺍﻹﻟﻬــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻳــﺩ ﺍﻵﺑــﺎء
ﺍﻟﺭﻫﺑﺎﻥ..ﻭﺃﻳﺿــﺎ ﻗــﺎﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳــﻡ ﺭﺗﺑــﺔ ﺍﻟﻘﻣﺻﻳــﺔ
ﻟــﻸﺏ ﺍﻟﻘــﺱ ﺟﻭﻧﺎﺛــﺎﻥ ﺇﺳــﺣﻖ
ـﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻠﺒﻠﺔ
ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴـ
ﻟـ«ﺍﻟﺩﺳــﺗﻭﺭ«» :ﻻ ﺃﻋﻠــﻡ ﻣﺻــﺩﺭ ﺗﻠــﻙ
ﺍﻟﺷــﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻬﺩﻑ ﺇﺻﻧــﺎﻉ ﺑﻠﺑﻠــﺔ
ﺩﺍﺧــﻝ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳــﺔ ﺍﻹﺭﺛﻭﺫﻛﺳــﻳﺔ«،
ﻣﺅﻛــﺩًﺍ» :ﺇﻥ ﺍﻟﺑﺎﺑــﺎ ﺗﻭﺍﺿــﺭﻭﺱ ﻟﻭﻛﺎﻧــﺕ
ﻟﺩﻳــﻪ ﺍﻟﻧﻳــﻪ ﻓــﻲ ﺇﻁــﻼﻕ ﻗﻧــﺎﺓ ﺗﻠﻳﻔﺯﻳﻭﻧﻳــﺔ
ﺟﺩﻳــﺩﺓ ،ﻟــﻛﺎﻥ ﺻــﺭﺡ ﺑﻬــﺎ

ﺍﻷﺭﺛﻭﺫﻛﺳﻳﻪ ﺑﺳﻳﺩﻧﻲ
ﺟﺭﻳﺩﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﺗﺻﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻛﻧﻳﺳﻪ ﺍﻟﻘﺑﻁﻳﻪ
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إيبارشــية سيدني وتوابعها
لألقباط األرثوذكس

تكليف هللا ليونان بالذهاب الي نينوي
المدينة العظيمة للمرة االولي الن شر
شعبها قد صعد امام الرب ورفض
يونان التكليف االلهي
بنعمة الرب اريد ان اذكر كيف اعتذر يونان من
التكليف الذي كلفه لهه هللا وكهذلهو سهوك اذكهر
مثالين اخريهن مهن الهكهتهاب الهمهقهد لهنهبهيهيهن
عظيمين اعتذرا ايضا عن الخدمهة وبهعهد رهوار
مع هللا وافقا علي القيام بالخدمة :
 : 1-1لقد كلف هللا القدير يونان بالذهاب لنينوي المدمديمنمع الم م ميمدمع
مرتين  ,رفض التكليف االول ونفذ التكليف الثاني بم مد ان تم مر
الي تجربتين  :تجربع هيجان البحر عندما كان يونان هاربا من وجم
هللا  ,وتجرب بل بواسطع الحوت المذي اعمدهللا هللا لم مذا الم مر
نتابع الوحي :
نقرأ يونان  ":7-4 :4وصار قهو الهرب الهي يهونهان بهن امهتهاي

قائال  ":قم اذهب الي نينوي المدينة العظيمة  ,وناد عليههها  ,النهه
قد صعد شرهم امامي ".
نقرأ يونان  ":7-4 :7ثم صار قو الرب الي يونان ثانية قهائهال :
" قم اذهب الي نينوي المدينة العظيمة  ,وناد لها المناداة التي انها
مكلمو بها ".
 :7-4وهنا اريد ان اسرد قصع بنفس الد ني حدثت بيمن هللا وبميمن
موسي النبي ال يم الذي اعتذر من الخدممع المتمي قمررهما لم هللا ,
اعتذر خدس مرات وليس مرة واحدة فقط كيونان هللا لمديمع خمبمرة
رائ ع في م الجع ت رب خدامع من الخدمع فت رب يونان ليس االول
بل كان هنا ت ربا من الخدمع بمواسمطمع مموسمي وكمان ا م م ممن
ت رب يونان  ,الن موسي دعي لكي ينقذ ش ب  ,وت رب  ,اما يونان
فلقد دعي لكي ينقذ ش امدي غير ش ب وت رب نقمرأ مما يمقمولم
الوحي االل ي في الكتاب الدقدس :
نقرأ خروج  ":41-6 :7ثم قا  ":انا اله ابيو  ,اله ابراهيم واله

اسحق واله يعقوب " .فغطي موسي وجهه النه خاك ان ينظر الي
هللا  .فقا الرب  ":اني قهد رييهم مهذلهة شهعهبهي الهذي فهي مصهر
وسمعم صراخهم من اجل مسخريههم  .انهي عهلهمهم اوجهاعهههم ,
فنزلم النقذهم من ايدي المصريين  ,واصعدهم من تلو االرض الي
ارض جيدة وواسعة  ,الي ارض تفيض لبنها وعسهال  ,الهي مهكهان
الهكههنهعههانهيههيهن والهحههيهثههيهيههن واالمههوريهيههن والههفهر يههيهن والهحههويهيههن
واليبوسيين  .واالن هوذا صراخ بني اسرائيل قد اتي الي  ,ورييهم
ايضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون  ,فهاالن ههلهم فهارسهلهو
الي فرعون  ,وتخرج شعبي اسرائيل من مصر ".
نريد االن ان نسرد كيف اعتذر موسي من هللا خدس مرات متتالميمع
وفي كل مرة كان هللا يجاوبع بان ي طي حال لدوضوع اعتذارهللا
االعتذار االو  :ورد في خروج  ": 44 :7فقا موسي هلل ":

 ": 9فقا له الرب  ":ما هذه في يدك ؟" .فهقها  ":عصها ".
فقا  ":اطررها الي االرض " .فطررها الي االرض فصهار
رية  ,فهرب موسي منها  .ثم قا الرب لهمهوسهي  ":مهد يهدك
وامسو بذنبها " . .فمد يده وامسهو بهه  ,فصهار عصها فهي
يده  " .لكي يصدقوا انه قد ظهر لهو الهرب الهه ابهائهههم  ,الهه
ابراهيم واله اسحق واله يعقوب " .ثم قا له الهرب ايضها ":
ادخل يدك في عبو " .فادخل يده في عبه ثم اخرجها  ,واذا يده
برصاء مثل الثلج  .ثم قا له  ":رد يدك الي عبو " .فرد يهده
الي عبه ثم اخرجها من عبه  ,واذا هي قد عاد مثل جسهده .
" فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعهوا لصهو االيهة االولهي ,
انهم يصدقوا صو االية االخيرة .ويكون اذا لم يصدقوا هاتين
االيتين  ,ولم يسمعوا لقولو  ,انو تجخذ من ماء النهر وتسهكهب
علي اليابسة  ,فيصير الماء الذي تجخذه من الهنهههر دمها عهلهي
اليابسة ".
االعتذار الرابع  :ورد فمي خهروج  ": 41 :1فهقها مهوسهي
للرب  ":استمع ايها السيد  ,لسم انا صارب كهالم مهنهذ امهس
وال او من امس  ,وال من رين كلمم عبدك  ,بل انا ثقيل الفهم
واللسان " .وكان الحل فمي خهروج  ":47-44 :1فهقها لهه
الرب  ":من صنع لالنسان فما ؟ او من يصنع اخر او اصهم
او بصير او اعمي ؟ اما هو انا الرب ؟ فاالن اذهب وانها اكهون
مع فمو واعلمو ما تتكلم به ".
االعههتههذار الههخههامههس واالخههيههر  :ورد فممي خههروج ":47 :1
فقا  ":استمع ايها السيد  ,ارسل بيد من ترسل " .وكان الحل
في خروج  ":42-41 :1فحمي غضهب الهرب عهلهي مهوسهي
وقا  ":اليس هارون الالوي اخاك ؟ انا اعلم انه هو يتهكهلهم ,
وايضا ها هو خارج الستقبالو  .فحينما يهراك يهفهرق بهقهلهبهه ,
فتكلمه وتضع الكلما في فمه  ,وانا اكون مع فمو ومع فمه ,
واعلمكما ماذا تصنعان  .وهو يكلم الشعب عنو  .وههو يهكهون
لو فما  ,وانم تكون له الها  .وتجخذ في يدك هذه العهصها الهتهي
تصنع بها االيا ".

إنها الساعة األخيرة
نصلى كل ليلة فى تحليل نصف الليل طالبهيهن " نهجهنها وارهفهظهنها
واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتوانى والكسل ،وال تهد
العدو الشيطان يطغينا بواسع االمل ،بل نبه عقولنا وايقظ قهلهوبهنها
من نوم الغفلة وتسويف العمر باطال " ويقو لنا القديس يعهقهوب
الرسو " ينتم الذين ال تعرفون يمر الغد ،ألنه مها ههى رهيهاتهكهم؟
ينها بخار يظهر قليال ثم يضمحل" يع 41:1هل نضع فى قهلهوبهنها
كل رين "انها الساعة االخيرة"؟

االنبا دانييل \ بنعمة هللا اسقف المدينة المحبة لهلهمهسهيه
سيدني باستراليا وكل توابعها..

والسيد الرب يوصانا ويعلن لهنها مهرارا ً " اسهههروا اذاً النهكهم ال سعيد هو الذى يقو " امهيهن .تهعها
تعلمون فى ييه ساعة يجتى ربكم" مم" 17:71يسهروا اذاً النكم ييها السيد الرب يسو "رؤ71:77
ال تعرفون الهيهوم وال السهاعهة الهتهى يهجتهى فهيههها ابهن االنسهان"
مم " 47:71فكونوا انتم اذاً مستعدين النه فى ساعة ال تهظهنهون ينها الساعة األخهيهرة ال تهفهرن بهيهن
يجتى ابن االنسان" لو .11:47السيد الرب يهككهد انهنها ال نهعهرك الههكههبههيههر والصههغههيههر ،يو الههحههاكههم
الساعة ،اذا ً الساعة التى نحن فهيههها اهن ههى السهاعهة األخهيهرة والمحهكهوم ،يو الهقهوى والضهعهيهف،
فجرذرى يا نفس وينتبهى ماذا يفعل اهن؟ فى يى مهكهان ينها اهن؟ السههلههيههم والههمههريههض ،انههههها صههرخههة
مع من وفى يى مجلس يجلس؟ الى ايهن انها ذاههب؟ مهن يخهاصهم الهروق الههقهد الهذى يهبههكهتههنها عهلههى
واعادى وارارب اهن؟ هل هناك رق ألرد لم يرده؟ ييهن يفهكهارى خهطهايهانها رهتهى نهتههوب ونهرجهع الههى
وقلبى؟ بل لعلى اسهج مها ههى عهالقهتهى بهاهلل؟ مها ههى عهالقهتهى ارضان هللا ،بكل رنهان األبهوة يهقهو
بالكنيسة واسرارها المقدسة؟ ما هو السهر الرورى فى رياتى؟ .لنا القديس يورهنها الهحهبهيهب " ييههها

الرب اعطانا مثل الغنى الذى يخصبم كهورتهه ،لهم يضهع السهاعهة
األباء القديسين عاشوا هذا االختبار لذلو الهتهصهقهوا بهاهلل وكهانهوا االخيرة امام عينيه بل االكل والشبع وفى هذه الليلة يخذ نفهسهه.
دائما ً رريصين من تجارب الشيطان سواء ضهربها الهيهمهيهن مهن كذلو كان الملو بيلشاصر فى وليمة مع عظمائه األلهف و وجهاتهه
االفتخار والكبهريهاء والهذا وطهلهب الهمهراكهز والشهههرة و ...يو وسراريه يجكل ويشرب فررا ً مسرورا ً ولم يكن يعلم انهها السهاعهة
ضربا اليسار من التكاسل والتراخى ومحبة الهمهتهع والشهههوا االخيرة " فى تلهو الهلهيهلهة قهتهل بهيهلهشهاصهر مهلهو الهكهلهدانهيهيهن"
وتلذذ الجسد ،وضعوا امامهم كل رين ينها الساعة االخيرة.
دانيا .71:1

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

كتبم الي الكنيسة  ,ولكن ديوتريفو – الذي يحب ان يكون االو
بينهم – ال يقبلنا  .من اجل ذلو  ,اذا جئم فساذكره باعمهالهه الهتهي
يعملها  ,هاذرا علينا باقوا خبيثة  .واذ هو غير مكتف بهههذه  ,ال
يقبل االخوة  ,ويمنع ايضا الذي يريدون  ,ويطردهم من الهكهنهيهسهة
".

في ت امل هللا مع خدام يح ان يري في م االيدان القوي  ,فلقد قال
هللا لدوسي مد يدك وامسك الحيع من ذنب ا وهذا خطر جدا  ,بل
مديت فالحيع تدسك دائدا من رأس ا وليس من ذنب ا موسي
الخادم االمين مسك الحيع من ذنب ا بكل ايدان ولم يخف
هللا في ت املع مع خدامع ال مانع لدي ان يست ين الخادم بخادم اخر ,
فلقد امر هللا موسي بان يست ين ب ارون اخي لكي يساعدهللا في
هنا دت موسي ولم يجاوب واقتنع بان يقوم بالد دع التي كلفم هللا الخدمع وهذا رائع حقا فالخادم ال يستطيع ان يقوم بالخدمع
با
بدفردهللا  ,فاالمر اع م من وحدهللا وهنا اريد ان اذكر ما قال ال يم
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يثرون لدوسي في خروج  ":41 :41انو تكل انم وهذا الشعب
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الذي معو جميعا  ,الن االمر اعظم منو  .ال تستطيع ان تصنعه
ض يف وقال للرب ان ولد الخادم والنبي ال يم هو ارميا النبي وردك ".
نقرأ النص في ارميا  ":41-1 :4فكانم كلمة الرب الهي قهائهال ":هللا في م املت مع خدام ال ي د سن م او عدرهم  ,الد م ان م ال
قبلما صورتو في البطن عهرفهتهو  ,وقهبهلهمها خهرجهم مهن الهررهم يخافوا واالهم ان يقبوا ان يكون هللا م م فقلد كان ارميا النبي ولد
قدستو  .جعلتو نبيا للشعوب  .فقلم  ":اه  ,يا سيد الرب  ,اني ال
ير عندما كلف هللا بالخدمع وكانت خدمع شاقع و ب لل ايع ,
اعرك ان اتكلم الني ولد " .فقا الرب لي  ":ال تهقهل انهي ولهد  ,ولكن هللا كان م ولدس في وج ل الكالم الذي يريد ان يقول هللا
النو الي كل من ارسلو اليه تذهب وتتكلم بهكهل مها امهرك بهه  .ال في فم ارميا النبي ال يم
تخف من وجوههم  ,الني انا معو النقذك  ,يهقهو الهرب " .ومهد هللا عندما يكلف خادم بتكليف م ين ويقبل الخادم ويكون هللا مع
الرب يديه ولمس فمي  ,وقا لي الرب  ":ها انا قد جعلم كالمهي الخادم  ,هذا ال يدنع ان هللا من ان يجرب هذا الخادم ويدتحن
في فمو  .انظر قد وكلتو هذا اليوم علي الشعوب وعلي الممالو  ,بضيقات كثيرة وعد هللا دالد بالدلك ونال شدائد كثيرة  ,قالت
لتقلع وتهدم وتهلو وتنقض وتبني وتغر ".
السيدة ال ذراء  ,هوذا جديع االجيال تطوبني ولكن ا قاست ت با ال
يو ف لدرجع ان سد ان الشيخ قال ل ا يجوز في نفسك سيف
ولنا هنما بم مض المدروس الم ماممع فمي مم ماممالت هللا ممع االنسمان فيج اذن علي الخادم ان ي لم ان شرف تكليف هللا ل للخدمع ال
والش وب وهي كاالتي :
ي ني ان هللا سوف يدنع عن التجارب والضيقات
 ان كان يونان قد رفض التكليف االول الذي كملمفم بم هللا المقمديمربنفس  ,وهذا التكليف بالطبع شرف ع يم  ,فاهلل لم ييأس من يمونمان
لرفض االخير هللا دائدا ي طي الفر ع البنائ وبل ويبدأ المدمبمادرة ب د ان علدنا سدات هللا في م امالت الدت ددة من خالل دراستنا
ويكرر عر الفر ع من حين الي اخر
لسفر يونان ,
,
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مدينتي
مع
ل
ف
كدا
ا
ب
ما
وكل
فلقد كان بامكان هللا ان يحرق نينوي
علي خالص نفوسنا بشفاعع والدة االل القديسع الطاهرة مريم والدة
:
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سدوم وعدورة وش ب دا الذين قال
االل وطلبات جديع القديسين  ,كدا نسأل هللا ان يحفظ لنا وعلينا حياة
م
شم
طي
ي
ان
فضل
هللا
ان
اال
 ":71خطيتهم قد عظمم جدا ".
وقيام الساهر عنا اب االباء وراعي الرعاة حضرة اح ال بطع
مل
اسمتم
ولقد
م
ل
يونان
بارسال
للتوبع
نينوي الددينع ال يدع فر ع
والقداسع البابا الد م االنبا تواضروس الثاني ،بابا االسكندريع
الش ف ال الفر ع وتابوا
وبطريرك الكرازة الدرقسيع  ,وكذلك يديم علينا حياة االكليروس
فمبمرفمض
,
الحكمدمع
ي
منت
في
كانت
يونان
ان م املع هللا مع رفض
وكل القديسين وينف نا ببركت م الل نا كل الدجد والكرامع والدجد
المذيمن
كمل
لخالص
ع
الرائ
خطت
الرب
دبر
يونان التكليف االل ي ,
وال زة والسلطان الي االبد امين
في السفينع التي هرب في ا يونان المي تمرشميم ممن وجم المرب
فالرب يدكن ان يحول كل االمور للخير نمقمرأ رومهيهة ":71 :1
لوا عني يا ابائي واخوتي

من انا رتي اذهب الي فرعون  ,ورتي اخرج بني اسرائيل مهن
مصر ؟" .وكان الحل في خروج  ":47 :7فقا  ":اني اكهون
معو  ,وهذه تكون لو العالمة انهي ارسهلهتهو  :رهيهنهمها تهخهرج
الشعب من مصر  ,تعبدون هللا علي هذا الجبل ".
االعتذار الثاني  :ورد في خروج  ":47 :7فقا موسي هلل ":
ها انا اتي الي بني اسرائيل واقو لهم  :الهه ابهائهكهم ارسهلهنهي
اليكم  .فاذا قالوا لي :ما اسمه ؟ فماذا اقهو لهههم ؟" .و كهان
الحل في خروج  ":41-41 :7فقا هللا لموسي  ":يهيه الذي
يهيه " .وقا  ":هكذا تقو لبني اسهرائهيهل  :يههيهه ارسهلهنهي
اليكم " .وقا هللا ايضا لموسي  ":هكذا تقو لبني اسرائيهل :
يهوه اله ابائكم  ,اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب ارسلهنهي
اليكم  .هذا اسمي الي االبد وهذا ذكري الي دور فدور ".
مهوسهي
االعتذار الثاله  :ورد فمي خهروج  ":4 :1فهججهاب
ونحن نعلم ان كل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبون هللا  ,الذين
بهل
,
لهقهولهي
وقا  ":ولكن ها هم ال يصدقونني وال يسمعون
هم مدعوون رسب قصده ".
7
:
1
خهروج
يقولون  :لم يظهر لو الرب " .فكان الحل فمي
عندما يكلف هللا شخص م ين بخدمع م ينع وحتي ولو كانت المدعموة

†

لنوال ن دع المكم منموت  ,او
الرهبنع يج علمي االنسمان
ان ال يت مرب  ,فماهلل سموف
يممكممون مممع هممذا الشممخممص
بالتاكيد ولن يترك
في ت ماممل هللا ممع االنسمان
الذي يدعوهللا للخدمع يقوم هللا
بتشجيع هذا الخادم ويقول ل
االشياء التمي تمفمرب قمبملم ,
فلقد قال هللا لدوسمي عمنمدمما
تكدل المخمدممع سموف يم مبمد
الش هللا علي همذا المجمبمل
وسمموف يممتممخمملممصممون مممن
عبوديع فرعون
هللا في تم مامملم ممع المخمدام
يكون طويل االناة جدا ويجاوب علي كل تسمالل وبمل يمقموم بم مدمل
اكثر من ذلك للخادم ف و يسنمدهللا بمااليمات وبم مدمل المنم مدمع وبمالمقموة
االل يع هنا ال يج علي الخادم ان يتكبر ابدا  ,واال سوف يسقمط
ف ناك امثلع كثيرة لخدام تكبروا وسقمطموا ممثمل ديموتمريمفموس المذي
ذكرهللا مار م لدنا يوحنا الحبي في رسالت في  7يهورهنها ":41-9

االوالد ههى السهاعهة االخهيهرة وكهمها
سمعتم ان ضهد السهيهد الهمهسهيه لهه
المجهد يهجتهى ،قهد صهار اهن اضهداد
للسيد المسي له المجد كهثهيهرون ،مهن ههنها نهعهلهم انههها السهاعهة
األخيرة"4يو.41:7
القمص تادر سمعان
وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها
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الـمنـارة
صفحات مع المصريين
الصحفيه وداد مينا الياس

دعاء العام الجديد
خالص الرقم إتبدل والسنين زادت واحد .قدام عنيييني ..
نه ية سنة وبداية الث نية.
لكن قدامك ي رب ح جية واحيدال م ميني يسيمية يي م وم
سنين ومحتي عندك تواريخ ألنك ي إلهي الدائم الواحد.
كلن ف همين كده  ....كل ليل بيعدي نعتبره نه ية  ...وكل يوم ييبيد
نشكرك علش ن سمحت لن مرال ث نية بيوم جديد.
إسمح لن نكلمك ون ول لك علي إللي جوان  .صل السنة اللي ف تت
ك نت صعبة علي ن س كتير ...إللي م ت له حبيب ..وإللي غدر بيه
قريب ...وإللي ل ي نفسه محبوس فيي غيربية بسيبيب الي ير ..
وإللي قطع قلبه كالم ومده  ..خليك يي بي بي مي تسي فير  ...إليليي
خسر شغل  ..وإللي ك ن بيترجي منك طيفيل  ...إليليي إتييني فيي
فلوس وإللي تعب من الظلم وموت الضمير وإللي ودانه ملت مين
امه نة والتجريح ..إللي الحمل زاد علي كت فيه  ...وإليليي الييي س
ماله من كثرال امس ءال .إللي الشييطي ن رسيم ليه طيريي الينيهي يية
ب منتح ر ...وإللي رفض الن س ليه ماله حسرال وخاله ع بس فيي
إنكس ر.
بس اللي يطمن من كل ده  ...نك ش يف وع رف كل احوالن .
واللي بيدي اممل نك إله طيب وليوم رحيميتيك وعيفيوك ميكيني
حسين د إيه نت قريب.
بمفهومن سنة جديدال فيه تغيير ...لكين إنيت وحيدك اليعي ليم فييين
الخير.
طلب تن ي رب مش كتير .
الجع نين سد إحتي جهم ،والمظلومين رجع ح وقهم ،العي نين زييح
عنهم وريحهم ،واللي ش يلين هموم خيفيف عينيهيم ،اليميحيتي جييين
لشغل إرزقهم ،و عطي مل لكل اللي الي س قتلهم ،انت غني وفيي
ايدك خير يغرقن .
متج زين بحسب عم لن  ،ومتح سبن علي نسي ن ليك،تغ ضي عن
ضعف تن و خط ئن  ،وإمالء قلوبن سالم ،ح مت الطالق وامنفص ل
زادت .ومن س عة الشر م ب ي له مك ن في كالمن هرب من جوان
الهدوء وهرب مع ه سالمن .
اللي مستني شريك حي ال إبعت له اللي يفرحه .واليليي إرادتيك انيه
يكمل لوحده سكت كل كلمة تجرحه.
اللي مشت ق لطفل اديله فرحة يكمل بيه حي ته واللي مشيئتك انيه
يعيش بدون خلف عوض إشتي قه.
واللي ع يش وسط ا لن س وحيد ،واللي بيشحت الكلمة الحلوال من
الرايح والج ي ،واللي س بك من زم ن وراح بعيد .واللي الخيطييية
عمت قلبه ،والشيط ن بني بينك وبينيه سيدود ،وقيطيع امميل فيي
طري الرجوع.
كل دول ي رب وفيه غيرهم ضيعي ف عينيدهيم طيليبي ت فيي السينية
الجديدال  .بس امكيد إن مجرد وجودك في حي ال كل واحد فين ق در
يخلي حي تن فضل حتي لو ك نت الدني عنيدال .بيك هي نيعيدي كيل
الظروف الصعبة.
ي رب ...ملخص طلب تن .....
رحمتك وعفوك ورض ك.
احن منملك إله آخر سواك .ولو إرادتن عكس مشيئتك علمن نضع
إختي رتن بين إديك .. .ونخت ر بكل إيم ن
نعيش اللي ج ي بطري تك.

معك يا ريس ر
لفتة رئاسية قادمة

بد حديثة من ال لب ليص فح قلوب المصريين
قدم كشف حس ب ب هم اإلنج زات  .....وق ل...
" قسمت م مكم نحو  4٤شهرا علي ن رعي مصي ليح الشيعيب
رع ية ك ملة والتيمت معكم بصراحة ال يول وصيدق اليحيديي ليم
خف عنكم صعوبة األوض ع امقتص ديه التى ك نت تيهيدد حي ضير
البالد ومست بل األجي ل ال دمة .
ك شفتكم ان اإلصالح اإلقتص دى خطوه ت خرت  4٤ع مي وليليت
تت جل حتى ك دت البالد ان تس ط فى ه ويه امنهي ر اإلقيتيصي دى .
نى منذ بدآت كنيت راقيب مي ييدور فيى مينيطي يتيني ليعيربيييه مين
مؤامرات الت يسيييم واليتيفيكيييك -وادركيت ان مصير هيى اليهيدف
الرئيسى والج ئيال الكبرى .
منه حين تنهض مصر وتست ر تنهض امميه ليعيربيييه بي سيرهي
وتست وي هذا الشعب العظيم وقف ب لمرص د لكل مي ييحي ك حيوليه
ويدبر .وك نت إراده هللا داعمه للمصريين وليليت عيني ييتيه تيظيليل
ارضه الطيبه التى تجلى بنوره عليه .
اشهد هللا نى لم كن ط لب لمنصب او سلطه وممتطلع ً مى مهي م
اخرى بعد انته ء مهمتى فى قي ده الجيش اليميصيرى اليذى افيخير
ب منتم ء اليه واعتي بدوره اليوطينيى وليكين ليم تيردد فيي قيبيول
تكليفكم لي لرئ سة الجمهورية توليت األم نية -وقيررت ن كيون
مواطن مصري إخترتموال لمهمة إن ذ وطن وحم ية مة.
ومنذ اللحظة األولي ص رحتكم بحجم التحدي ت والمخ طر وح ئ
األوض ي ع عييلييي امصييعييدال السييي ي سييييية واألميينييييية امقييتييص ي دييية
والمجتمعية .وقلت لكم بوضوح إن إع دال بن ء الدولة اليميصيريية
وإحداث تغير ح ي ي في حي ال المصريين و بن ئهم يستلييم اليعيميل
الش ق العمل الش ق والتضحي ت الجس م وامخالص
و بلغتكم ني بمفردي م ستطيع ن ح شيئ ولكن مع .....ن هر
التحدي ت ونصنع لبالدن مجدا يلي به ت ريخي تفتخر بة األجييي ل
ال دمة وسبيلن الي ذلك هو التوحد حول الوطن مين جيل شيعيب
مصر العظيم"...
هكذا ك ن حدي الرئيس السيسى بت ديم كشف حس ب ليليميصيريين
4

خالل فتره رئ سته بعنوان بين الرؤيه وامنج ز فى
مؤتمر ع م نشرته األهرام بتي رييخ ٨١/٨/٤٤٨١
فى مؤتمر ( حك يه وطن) التى ك ن اهيم مي تيحي ي
منه :
⁃ إرتف ع امجور فى الموازنه اليى  ٤٣٤ميليييون
جنيه بنسبه  ٪٣٤٤منذ ٤٤٨٨
 مع تك فل ارتفع  ٪٣٤وعدد المستفيدين بلي ٤.٢مليون سره ف يره .
نجحن فيى حصي ر فيييروس س وميظيليه اليعيال
شملت  ٨.4مليون مرييض بيتيكيليفية  ٣.٣ميلييي ر

جنيه.
⁃ افتت ح  ٩ج مع ت جديده رإرتف ع عدد الكلي ت الى . 4٢٤
⁃ ض فه  ٤٢الف ميج وات توازى  ٨٤ضعف قدره السيد اليعي ليى
الكهرب ئية.
⁃تنفيذ  ٤4٢الف وحده سكنيه جديده بتكيليفية  ٣٤ميلييي ر جينيييه
وج رى تنفيذ  ٣٢٢الف وحده جديده .
⁃ نواصل إصالح ٨.٢ميليييون فيدان ،ونيهيدف اليوصيول اليى 4
مليون .رفضت نص ئح إرج ء اإلصالح ت الى عهد رئ سيي جيدييد
حتى م اخون م نه المسؤليه .
⁃راهنت على وعى الشعب وإدراكه لواقع بالده وث ته فى اخالص
قي دته .
⁃إرتف ع الن د الم لى اليى  ٣٣ميلييي ر دومر وانيخيفي ض اليعيجيي
التج رى الى  ٤٤ملي ر .
⁃توفير فرص عمل فى مشروع ت قوميه ومح ربه الهجرال الغيير
شرعيه وقوارب الموت.
⁃ ب وه الشعب المصرى حفرن قن ه السيوييس اليجيدييده فيى وقيت
وزمن قي سى .
⁃ب وه الشعب المصرى ودعمه لمحي ربيه ا همرهي ب فيى شيجي عيه
وكرامه وحرص على مصر.
⁃مؤتمرات الشب ب لفتح الحوار بين المسؤلين وتي ي رب وجيهي ت
النظر بوعى ومسؤليته ومش ركته لصنع ال رار.
⁃مؤتمرات المر ه المصريه التى ستب ى دائمي بيدا ميحيل تي يديير
التع مل في جميع المن سب ت ال ومية الدولية و الوطنيه و ييفيرض
واعتياز من الشعب كله ايم ن ان المجتمع لن يت دم بدونه .
ال نون ع وبه جن ئية ب لحبس لمده سنه و غرامه تصل اليي ٣٤
ك ن هذا تلخيص لكل م ج ء فيى ميؤتيمير حيكي ييه وطين ومي تيم الف جنيه او احدي ه تين الع وبتين ليكيل مين اهي ن او ليم يي يف
إنج زه .ولكن امن امنتخ ب ت الرئ سيه على األبواب وفى الس حيه احترام عند عيف السالم الوطني.
المصريه لم يخر لن حتى امن الشخص المن سب الذى يمكن ان في احد بنود ال رار اليام المدارس و الج مع ت األجنيبيييه بيتيحيييه
العلم و النشيد الوطني و النشيد الوطني في ط بور الصب ح مثليهي
يكون على مستوى الرئ سه..
مثل المدارس الحكوميية منيهي جيميييعيهي ميدارس داخيل اليدولية
ك ن الفري حمد شفي محتمال ترشيحة ولكنة لم يستمر
الفري س مي عن ن علن ترشيييحية إلنيتيخي بي ت اليرئي سية ثيم تيم المصريه.
استبع دال واته مية ب لتيوير ب مض فة الي ميولة امخوانيية وعيدم الم ده رقم  ٨٢تنص علي وجوب الوقيوف احيتيرامي عينيد عييف
السالم الوطني و يؤدي العسكر التحيه العسكرية علي النحو الذي
ق نونية األوراق الم دمة.
تنظمه اللوائح العسكرية.
خ لد علي الذي لمع سمة مؤخرا ب در محدود.
مرتضي منصور رئيس ن دي الييمي ليك وعضيو ميجيليس الينيواب هذا ال نون صدر فتره رئ سة الرئيس عدلي منصور خ صيه بيعيد
معروف عنة قسوال الكالم الذي م يرت ي إلي ث فة دب الحوار .انتش ر المدارس اإلسالمية التي ترفضه و تضع نشيدآ خ ص بيهي
وهو ( اسالمن اسالمن ) وليس اليومء ليرميي اليدولية و اليعيليم و
السؤال هن
النشيد.
إين المرشحون ؟؟ امكف ء األقوي ء
و ين الن ب ت واألحياب طيوال السينيوات اليمي ضييية واليتيي كي ن و الجدير ب لذكر انه خالل احدي اجتم ع ت اليليجينيه اليتي سيييسييية
مفروض فيه إعداد كوادر ق درال سي سي لتنييل بيهي امنيتيخي بي ت للدستور المصري و تحديدآ يوم الثالث ء  ٤٢يونيو  ٤٤٨٤رفض
الرئ سية ..لألسف م نملك سوي ابط ل علي صفح ت الفيس بيوك سبع نواب سلفيون من عض ء اللجنه الوقوف اثن ء عيف السالم
وبعض الحن جر ال وية علي قنوات اره بية و اسم ء خ ر البالد الجمهوري الوطني المصري مستندين الي فت وى مش يخ السلفين
يكتفي ب لفخر نة قد يكون ص حب اسم مرشح محتمل ..ولكن هيذا و منهم ن ئب رئيس الدعوه السلفيه ي سر بره مي الذي فيتيي ان
وحدال م يكفي هن ك سي س ت وبرامج وبن ء خريطة ك ملة إلصالح الوقوف احترام للعلم و الوقوف دقي ه حداد بدعه حديثه م يصيح
للمسلم اتب عه .
الوطن .
ل د ك ن قدرآ ن يظهر السيسي في فترال ك نت فيييهي اليبيالد عيليي الم ده الرابعة و الخ مسة يوجب ال نون رفيع اليعيليم عيليي مي ي ر
ح فة اله وية وحفظة هللا طوال ربع سنيوات وسيط ا همرهي ب فيي رئ سة الجمهيوريية و رئي سية ميجيليس اليوزراء و اليوزارات و
ك فة رج ء مصر واستلم قي دال الوطن وجمييع اجيهييتية مينيهي رال الهيئ ت و المؤسس ت الع مه ووحدات اإلدارال المحلية و المج لس
الني بية ودور المح كم و السف رات و ال نصلي ت و مك تب التمثييل
وسط فس د وتدهور...
إنه يد اللة التي تمتد دائم لمصر في حلك األوقي ت نيعيم بصيوت المصريه في الخ ر  .وعلي المع بر والحدود واليجيمي رك وعيليي
الم ر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية وعلي اي وسيله انت ل
ع ل قوله ...
يست له اثن ء مب شره عمله.
ي ق ئد الوطن ...مرحب بك في فترال رئ سة جديدال
وتحظر الم ده الث منة من ال نون مين تينيكيييس اليعيليم فيي غييير
وتحي مصر تحي مصر
من سبة الحداد.
وداد الي س
وت ر الم ده الت سعه من ال نون ايض ان السالم اليوطينيي تيعيبييير
فني عن اإلنتم ء للوطين ييتيصيدر جيميييع اإلحيتيفي مت اليوطينيييه.
الوطن و تحيه العلم
السالم
ي
يؤكد ال نون علي ان يكون العلم المصري مرفرف ً وبحي ليه جيييده
يف القانون و الدستور
ومئ ة و ليس مميق او هييآل او ب هت  .ويحظر استعم له كعيالمية
تج ريه او إض فه صور او تصميم او اي كت به.
ان الييدوليية الييمييصييريييه م
تتن زل عن ت يدييم امحيتيرام
ألي ميين هييذييين الييرميييييين
للدولة منذ آمف السنين  .و
هى ث فة المجتمع المصري
لييلييحييفيي ل عييلييي الييهييويييه
المصريه داخل األجي ل .و
قد صدر هيذا الي ي نيون من
السلفيين وامخوان رفضوا
السالم اليوطينيي و رفضيوا
تيحيييه اليعيليم منيه بيحيسييب
مييفييهييومييهييم شييرك وتشييبييه
ب لكف ر.
فيييي عييي م  ٤٤٨4صيييدر
ال ي ي نييون رقييم  4٨بش ي ن
احييتييرام الييعييلييم و السييالم
الوطنيي و ييحيدد الي ي نيون
المكون من  ٨٨م ده احكي م
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بقلم وريشة :جون كرياقوس
فى العام الماضى قرر المجمع المقدس بأن يكككون تكنك كصك
شهر فبراير تن كل عام عيدا لشهداء كنيسك كنكا فكى الكعكصكر
الحديث وحيث ي وافق ذلك ال اريخ تع يوم أغ يال  74قبطيا
على يد تنظيم داعش األرهابى بليبيا ،وذلك تن أجل تخليكد ذككر
هؤالء الشهداءاألبطال وشهادتهم باإليمان الكقكو والكت تكحكد
األرهاب نفسه والغرابة فى ذلك ألن كنيس كنكا ككانكئ داوكمكا وابكدا
كنيسة شهداء ليس فقط فى أنها تعلن الحق بل وفكى الكدفكان عكن
اإليمان ،وحيث ال اريخ يشهد بتلك بل ولم ىكن األتر سكهكل ،فكككم
تألم فيها المئات تن القديسيكن فكعكانكوا و ا
وكلكمكوا وعاكتبكوا وناكفاكوا
واس اشهدوا  ،تع ذل بل ولكككي يكحكفكظكوا ويك كمكسكككوا بكالك كعكلكيكم
الرسولي الصحيح وتالزتين بكل فضيلة وبالشهادة الكحكيكة عكلكى
وهكو أيضكا تكا
أسم يسون المسيح ،وبال الى نالوا بهتا رضكا
جعل المسيحية فى قوة وصالبة فكى ييكمكانكهكا وبكننكجكيكلكهكا الكحكى
المعاش..وهؤالء التين سفكوا دتاوهم على أسكم السكيكد الكمكسكيكح
الشك لهم تن اإليمان الت ينقلهم تن الموت يلى الحيكاة  ،ييكمكان
يمنح الحياة األبدية لكل تن يؤتن به  ،ييكمكان ال يكأتكي بكهكم يلكى
الدينونة ؛ لكنه ييمان ينقل الجبكال  ،ويكخكدم ككل بكعكيكد وتكقكهكور
وتكسور وتسحوق وتريض وتلحد وباوس  ،بك كقكديكم صكوت
الحي الشافي المحب القادر على كل شيء .فهؤالء هم شهداء ليبيا
التين قدتوا حياتهم ليس لزهدهم فى الحياة أو كراهية للحياة ككمكا
ليس األتر تجرد عطاء – ا كان هكتا الكعكطكاء -بكل األهكم أنكهكم
قدتوا حياتهم ذبيحة حب للرب بل وبهبة وذلك يكرجكع الشكك الكى
قوة ييمانهم األرثوذكسي الصحيح بل وشهود بكأنكه لكيكس هكنكا
توت أنه تجرد ترحلة أن قاليكة تكؤقك كه لكعكالكم أفضكل أو بكعكبكارة
أخر  ":لى يش هاء أن أنطلق وأكون تع المكسكيكح فكتلكك أفضكل
جدأ"..وطبعا األرهابيون التين قاتوا بسفك دتاء هؤالء الشكهكداء
هم ال يدركون بعقولهم المريضة المليئة بالحقد وبكراهية وتشويه
تع تحري لشيوخ األسالم الم طرفين ضد المسيحية حكيكث انكهكم
أيضا ال يدركون تعنى الشهادة فى المسيحية..

الطرق بلبيما فمأوقمفمهما واحمد
نن أعوان الاميمطمان لميمقمول
لمملممراكممبمميممن " :فمميممه واحممد
نسيح راكب هنا "؟ فمرفمع
شمماب ممده ولممم ممنممكممرأنممه
نسمميممح م ..وبممالممطممبممع أخممله
األرهمماب م وبممالممتممال م كممان
نصميمره الممموأ عملم أسممم
السيد المسيحب

تاذا يعكنكى أهكمكيكة أككرام
هؤالء الشهداء؟:

أن دناء ه اء الاهداء لهم
بلار نحصول لكثير ن فحمقما
قول رب المجد" إن لمم تمقمع
حممبممة الممحممنممطممة فم األر
وتمممل فمهم تمبمقم وحمدهمما
ولكن أن ناتمل تمأتم بمثمممر
كثير( و  21:11ب..وحميم
اشك نوتهم كمان لمه تمأ ميمر
شعبي عل الكثميمر من سمواء
باإل مان نظرا لموتهم البمامع
ونا قد صاحب أستامهمادهمم
فمميممممما بممعممد نممن نممعممجممزاأ
وخاصة فميممما اظمهمروه نمن
ممبمماأ وأحممتمممممال وصممبممر
وتسلميمم وتمممسمك بماإل ممماان
بقوة "..وتكونون نمبميمضميمن
نن الجميع نن أجل أسممم "
وهنا اذكر قول قد م للمامهميمد
وستينوس ف دفماعمه ":هما
أنممل تسممتممطمميممع أن تممرح بمموضممو أنممه حمميممنممممما تممقممطممع ر وسممنمما
ونصلب،ونلق للوحوش المفترسة ،ونقيد بالسالسل ونلق ف النمار
وكل أنواع التعل ب ،فأننا ا نتمرا إ مممانمنما ود مانمتمنما بمأسمم سموع
المسيح .فأن الكرام قطع أغصان الكرنة الت تحمل مممارا ،حمتم
تنمو أغصان أخرى ،وهلا صيرها أكثر حيو ة وأكثر إ ممارا" فمال
غرابة إذا بأن فالب أهل قر تهم بل والكمنميمسمة بمأن تمبمنم لمهم اء
الاهداء كنيسة بأسمهم – وقد وافقل الدولة – وفعال قد تم بناء تملمك
الكنيسة للاهداء..كما أن ذو هم وأهل قر تهمم نم نمنميمن بمأن هم اء
بمثابة قد سين وسفمراء لمهمم فم السممماء بمل وكمانموا متمممنمون أن
كتافون رفاتهم لك تكون بمثابة كنوز ممميمنمة وتمجمدر بمأن تمكمرم
وعل أنها ستكون ذخما مر و منمبموع بمركمة فم قمر متمهمم ..وككانكئ
المفاجأة أنه تنت ثالتة شهور تقريبا أنكه تكم الكوصكول فكى لكيكبكيكا
لألرهابيون التين أش ركوا فى أغ يال هؤالء الشهداء وتم ال عرف
وأك شاف تكوضكع دفكن أجسكادهكم..وقمد وقمع المعمبمرعملم ذو مهمم
وقر تهم بالفر وراحة القلوب المفجعة بل ولكم مطمالمبموا المدولمة
باألهتمام بسرعة عودة تلك الرفماأ كممما شمرعموا فم تمعمصميمص
أضرحة أو نزار خاص تدفن فيه وأ ضا بأحمتمرام المكمنميمسمة لمتملمك
األجساد وككنوز مينة..وكما ف هلا الصدد أذكر قول وحنا ذهبم
الفم"لنسجد أنام بقا ا الاهداء،ونحتضن توابيتهم فتموابميمل الامهمداء
مكن ان تكسب األنسان قوة كبيرة" وكممما فم تمأكميمده بمأن عمظمام
اللاهداء تطرد األنرا وتبعد الموأ..وحي تدفن عظام الاهمداء
فتهرب الايافين كممما نمن نمار وعملاب ا مطماق ،بمل والمقمد م
باسيليوس الكبير ص الاهداء –بعد نوتهم -صمبمحمون صميماد من
للناس ،و جلبون ربواأ ننهم ال قبورهم".

تكانة الشهداء واألس شهاد فى الكنيسة القبطية:
الواقع أن األس شهاد فى تاريخ كنيس نكا ال يكقك كصكر عكلكى عصكر
تعين بتاته بل كان على تر الزتان وفى كل جيل قدتكئ الكككنكيكسكة
شهداءها وتكعك كرفكيكهكا الكتيكن تكحكمكلكوا نكفكس ا الم ولكم يكفكرق
األس شهاد يين شيخا كهال أو ح ى طفال صكيكيكرا وبكيكن شكاب أو
ح ى أرتلة وبين سيدة أو رجل أ رأينا أبطال فى اإليمان تن ككل
األعمار والعصور – وهو أتر فريد لم يعرفه أ دين أوح ى طاوفة
 كما التجال هنا ل قديم تئات بل واألالف تن النماذج التين قدتواحياتهم ذبيحة حب وفداء لمخلص العالم ،ولهتا ال عجب فيما قالكه
يوحنا فكى رييكاه تكا أعكظكم أن يسكفكك األنسكان دتكه ألجكل تكن
يحبه ..ولهتا نجد الكنيسة القبطية تعمل داوما على تكريمكهكم ككمكا
تضعهم فى تكانة أو تكنكزلكة خكاصكة فكى صكلكواتكهكا بكل وتكقكدس
أضرح هم وذخاورهم كما نطكلكب داوكمكا شكفكاعك كهكم وذلكك ككوفكاء
لتكراهم وهم التين لم يبخلوا بدتاوكهكم فكى سكبكيكل حكفك اإليكمكان
الصحيح..وأيضا أذكر تا ذكره القديس يوحنا فى رييكاه  ":ولكمكا
ف ح الخ م الخاتس رأيئ تحئ المتبح نفوسا التين ق لوا تكن أجكل
كلمة وتن أجل الشهادة ال ى كانئ عندهم..فأعكطكوا ككل واحكد
ثيابا بيضاء ،وقيل لهكم أن يسك كريكحكوا زتكانكا يسكيكرا" ري:6
 .)44،1فلهتا تضع الكنيسة كل شهداء والمع رفيكن الكمكسكيكحكيكن
عند تكريمهم بعد السيدة العتراء والطيكمكات السكمكاوكيكة وريسكاء
ا باء وألنبياء والرسل بل وكما ي ضح بأن تتكرهم الكككنكيكسكة فكى
األبصلمودية فى المجمع والتكصولوجيات وفكى تكحكلكيكل الكككهكنكة
وصلوات رفع البكخكور وتكرد األبكركسكيكس وأيضكا فكى الكمكجكمكع
بالقداس والسنكسار  ..وهو أتر ال يجد نفس األهمية وال كريم تن
بعض الطواو األخر !!) باألضكافكة أن الكككنكيكسكة تكعك كبكر يكوم
أس شهاد الشهيد هو عيدا وكان الشهيد يوم شهادته يع بره هكو
يوم فرحه وبعضهم كانئ بمثابة شهوة..وهنا نكمكاذج عكديكدة ال
يسعنا المساحة فى ذكر العديد تنهم) ولهتا كله تح كفك الكككنكاوكس
ببعض أجزاء تن أجسادهكم وككتخكاوكر سكواء فكى األيكقكونكات بكل
شهادة بعتاب الشهداء إلنكار اإليمان قبل أغ يالهم:
واألح فاالت بهم وال شفع بهم..
كان هناا شاهد عيان وهو اللى سمحل له الفرصة بأن تقمابمل
..وتاذا عن شهداء ليبيا الواحد والعشرون :
نع شعص ليب كان عمل نع داعش كحارس عل العنادق المتم
أن أرهاب وأغبياء داعش قد تصوروا بفكرهم المتطرف المممر م
كانل لداعش وفيه كان شهدا نا نوجود ن فيه كل الوقل حت وقمل
أنهم بتصو ر– فيلم فيد و -لعملية أغتيال وذبح شهداءنا األقمبماف فم ااستاهاد وللعلم هلا الاعص كان شيال نع التنظيمم وبميمقمبم
ليبيا سيجعل األقباف والمسيحين ف العالم سيرتعدوا ف قلوبهمم نمن كموظ  ،ولكن بعد حادث األغتيال تركهم وأصاب بحالة نمفمسميمة
الرعب وعل األخص األقباف ودون أن دركوا أنمهمم بمهملا المفميملمم حرجة حت تقابل نع ذلك الامعمص وحمكم لمه تمفماصميمل فمتمرة
وضحوا لنا ندى صالبة وشجاعة وقوة إ مممان هم اء الامهمداء ال ااختطاف فروى ذلك الحارس قا الً  :ف أول أسبوع استقمبملمنما
 12والل ن لم هزنهم آام العلاب (ألكثمر نمن شمهمر ونصم نمن المجموعة األول وهما  7شهداء وبعدها بيونين جاء إلميمنما ذلمك
العلاب وهو نا سأشير له فميممما بمعمدب عملابماأ وآلمم أرتسمم عملم الاهيد اا يوب الل داعش كانل شاكه فم د مانمتمه وقمالمتمه إرحمل
وجوهم وأجسادهم البر ئة والم ننة..وا شك أن هلا الفميملمم اعمطم انهم اعتقدوا انه غير نسميمحم ولمكمنمه همو صمممم وأخمبمرهمم انمه
الكثير ن نز د نن اإل مان والثقة ف قوة المسيحية بل وقوة الكنيسمة نسيحي ! وبعدها بأسبوع تم إستقبال المجموعة الثانية نن الاهمداء
المجاهدة المنتصرة  ،وذلك ألنه عل نر األجيمال كمانمل المكمنما م وهما حوال  21شهيد ،وكده تجمعوا ال 12شهيد فم المعمنمدق
تضع الاهداء ف ننزلة خاصة بمل وتملكمار لموفماء لمهمم ألنمهمم لمم اللى كان ذلك الااهد حارس علميمه ! وروى الاماهمد لمللمك
ضنوا بدنا هم وأرواحهم ف سبيل حفم اإل مممان المحم ولمحمبمهمم الاعص انه ف أول أسبوعين عانلوا الامهمداء كمو م وكمانموا
الفا ق لملكهم وسيدهم فأصبحوا سفراء لنا وتأهلوا لملممملمكموأ ولملا بيآكلوهم و اربوهم  ،وحاولوا بالتفاهم علوهم نكروا المممسميمح
أقول أنهم الل ن فازوا ولي األرهاب الايطان ..والواقع أن هم اء فلما وجدوا انه نفيش فا دة نعاهم بمدأوا نمعماهمم رحملمة عملابماأ
األرهابيون نا هم أا أدواأ ف د الاميمطمان وكملمنما نمتملكمر قصمة ،ذكرها ذلك الاعمص فمكمانموا بميمطملمعموهمم بمرا عملم السماحمل ،
شاول ( بول الرسولب المضطهد ف بدا ة حياته للمسيحيمن حمتم و عروهم نن المالب و ربطوا في جسم كل واحد نمنمهمم شموال
ظهر له السيد المسيح "شاول شاول لماذا تضطهدن !..؟" إذا فمكمل كبير نملميمان رنمل ونميمه ( وزن الاموال حموالم  211كميملمو ب
أضطهاد هو نوجه للرب..ونعركة أى اضطهاد للمسيحية ه ضمد و ماوهم للساعاأ فو لة تحل الام وعل الرنملمة الميمز مرة ،
الرب ونن الايطان وأعوانه(..وهمنماا المقمصمص المكمثميمرة والمتم وكلما سقطوا نن التعب أقانوهمم نمجمددا ً بمالضمرب  ،فمتمجملم
توضح ندى قوة صالبة اإل مان فعل سبيل المثال ا الحصر :شاب جسمههم - ..وعليك ا عز زى القارئ أن تمتمعميمل نمقمدار المتمعمب
راكب العربة نع زنالءه المسلمين وكانل العربة نتجهة ف أحمدى واآللم اللى نتج بسبب ذلك -وكانوا بيرشوا عل الرنلة التم فم

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

العنادق ناء غز ر عاان نا عرفوش منمانموا وكمانموا بميمجميمبموا
السيخ و سعنوه عل النار بدرجة حرارة عالية جدا ً و ماوه عملم
جسمهم ولكن كل هلا لم جدى نفعا ً نعمهمم -ألن هللا لمم متمركمهمم-
وأضاف ذلك الااهد قا الً  :بعد كل هله العلاباأ وجدناهم و كأن
شئ لم حدث لهم فلم نمجمد أى آ مارألى جمروحماأ أو تمجملمطماأ
نما كانل نوجودة !!! نما أرهب قلوب الدواعش وأضاف قا مالً :
كانوا ف الليل كله صاحيين و بميمصمرخموا كملمهمم بصموأ واحمد
قا لين ” كيي سون ..كيي سمون اى(:كميمر ما لميمسمونب ودا خمالنم
أترعب وأسيب نكمان المحمراسمة وآجمرى ألنم شمعمرأ بمزلمزلمة
األر وعندنا رجعنا نع الدواعش في الصبا وجدناهمم نمازالموا
نوجود ن و لم هربوا كما توقعل..وتبين نن كالم الااهد انمه كمان
هناا ظواهر جعلل الدواعش سرعون بملبمح الامهمداء" :كمالمقما مد
اللى شجعهم عندنا ضع بعضهم وبمكم ؟؟ وكمللمك المراهمب
السا ح اللى رأئ شهدا نا لحظمة ااسمتمامهماد ورأى بمممالا
ااكاليل توجهم ؟؟ ووفق قول الااهد :بأن كان هنماا شمعمص نما
كانش خا وحاول أكتر نن نمرة المتمعمدى عملم أرهمابم داعمش
وحارس العندق حت وصفه ذلك الحارس "باليول" وهلا الاعص
حسب نا وصفه هو الاهيد ”جرج سمير زاخر” وهله المعلمونمة
ليسل بجد دة فسبق أن قالها أحد الضيوف ف برنانمج تملميمفمز مونم
وه نن نف المصدر لهلا الاعص ولهلا لما وجدوه اجع أخوته
فأنفردوا به وعرضوا عليه كثير نن المال وأن معمممل نمعمهمم همنما
نقابل أن جعملمهمم منمكمروا اإل مممان ولمكمن دون جمدوى ..وأكمممل
الحارس قا الً إن داعش أخرجل الاهمداء عملم السماحمل نمرتمد من
البدل الحمراء ف نرتين وف كل نرة كانوا عرجون ليمصموروهمم
عل الساحل وف كل نرة كانوا الاهداء نتوقعميمن الممموأ فميمهما ،
ولكن كانوا عودون نجددا ً ال العندق بدون أى ذبح اوقمتمل..ولمكمن
نع تكرار الظواهر الروحية نما أدخل المرعمب فم قملموب أعموان
الايافين بل وجعملمهمم سمرعموا فم ذبمحمهمم .و ضميم وبمالمفمعمل
أخرجوهم للمرة الثالثة واألخميمرة عملم السماحمل نمرتمد من المبمدلمة
الحمراء ووفق وص هلا الااهد العيان ف قوله بأنهمم لمم زمنمزلموا
عيونهم نن عل السماء ودون أن نطقوا بمحمرفما ً واحمدا ً إا!...؟؟
أا لممتمملممك الممكمملممممماأ الممتم قممالمموهمما..؟؟! وكممان حممد السمميم عمملم
رقبتهم ! ..واكمل واصفا ً فر قة اللبح قا الً ” كانوا بيحطوا الجزنة
عل نها ة العمود الفقرى والسكينة عل رقمبمتمهمم وصموابمعمهمم فم
أعينهم ليا ة نا فمصملموا المرأس نمهما م !! ( وعمن تملمك الملمحمظمة
ذكردكتورنجدى إسحق أنه جل نع أحمد المرهمبمان السموا الملى
أخبره ” :بأنه عا ن فم ر ما شمهمداء المكمنميمسمة فم لميمبميما لمحمظمة
إستاهادهم وهم بصرون السيد المسيح وأقفا ً أنانهم فاتحا ً أحضمانمه
نبتسما وأن نالكا ً خاصا ً حمل إكليالً لكل واحدا ً كان قم أنمانمهمم
،ولهلا كانوا اعصون لهلا المنظر السماوى بصمل نهيبب

قول لل أتل

فكانوا نثال ح لتلك اا ة الت قول فيها السيد المسيح ” نن أحب
أبا ً أو أنا ً أكثر نن فال ستحقن  ,ونن أحب أبنا ً أو أبنه أكثر ننم
فال ستحقني“ (نل  17:21ب
فطوباكم بالحقيقة ا نن علمتمونما نمعمنم همله اآل مة فماسمتمحمقمقمتمم
المسيح بجدارة
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الـمنـارة

عرض من :جون كرياقوس
كلمة السيسي بـ كاتدرائية ميالد المسيح
ا ريريرا
قال الرئير رب رلرت الرلريرا الار رار
كاتتراي ة م الد الما ح هو رسالة سرال ممرةرلرة
للعالم أجمع .مأضاف الرئير رب الار رار ر ر
كلميه  ،قلل بتء قتاس ر رت الرمر رالد برئراترتراير رة
م الد الما ح ر الرعرا رمرة اةدارجرة الر رتجرت
"اسمةوا ل أ أقول لئم ملللرابرا ملرئرل اء ر راء
ماءهل مكل مصئ مالعالم كل ا مأنيرم بررر رئ،
مأهنئئم باال ييا ال زي للئاتتراي ة مهو رسرالرة
كل ئ جتا من مصئ ل ب ر رل لرلرمرصرئجر رن مال
للمنط ة بل للعالم كله  ،ه رسالة سال ممةلة".
متابع "بلضل هللا ن ت نموذجا لرلرمرةرلرة مالارال
ب ننا مسيرئج المةلة مالارال مرن مصرئ لريرعرم
العالم  ،م نتما نع ش اءحتاث الةال ة تياراءلرو
مع ول أ جاود الاال ؟ نعم س ارود رمرئ ال رئ
مالرئاب ماليتم ئ ما ج تر جهز الر ئ مالرمرةرلرة
مالاال " .مقال الئي ب "أنيم أهلنا مأنيرم مرنرنرا
مكلنا ماحت مال جايط ع أحت أ ج امنا أبرتا مهر
الئسالرة الرنرانر رة" .مأضراف قرايرالي "ال أرجرت
الةتجث ن أي آال  ،أنا سع ت بوجودنا هنا مبهر
الاعاد  ،مهللا ج ترنا لى دخال اللئحة لى كل
المصئج ن ،أ ئئكم لى حلام االسي لال مترةر را
مصئ بئم ،تة ا مصئ بالرمرصرئجر رن" .ماخريرم
الئي ب الا ا كلرمريره "مرةرتد هر ر رتر رلرى
مصئ طالما ميوحتجن ،من جئجت أ جرذذجرنرا جرئجرت
اليلئقة ب ننا ،مه ا لن جةتث ،كل ا مأنيم بر رئ
م ا سع ت ل ئم
البابا توااروس ا الويواكويد كواتودرائويوة مويوالد
المسيح صارة عظيمة لمصس أمام العالم
قال اللابا تواضئمس الرنرانر  ،برابرا اةسرئرنرترجرة
بطئجئك الئئاز المئقا ة ،كاتتراير رة مر رالد
الما ح بالعا مة اةدارجة ال تجت  ،هرو م رئم
ضرم للغاجة ،مالمهنتس ن م رئجرا الرعرمرل قرامروا
ب هت جلار الن از  %04من اء مال بها أقل
من ا  ،مذكتا أنها ور ظ مة لرمرصرئ أمرا
العالم.
مأضاف اللابا تواضئمس (،حوار برلرئنرامر
مع اة الم ة سعاد جونب ،برلرئنرامر " راحرلرة
الاررعرراد " ،الر بمر ا ررلررئ ضرراير ررة ،مأ زجررار
الئي ب لتالليا الا ا مكلميه ى أل اها خالل
قتاس ت الم الد الم ت) كا لها رظر رم اء رئ.
مأكت "تواضئمس" ،أ مصئ تايةا ذلك كونها
تررةرروي كررل الررةررضرراراص ررلررى مررئ الررعررصررور.
"CBC
الوبوابوا د ااو و واس السويوسوي كواتودرائويوة «مويوالد
المسيح »رسالة سالم ..عبد العال د قاكان بواوا
تسميم الكاائس سيسسخ مفهام الاحدة الاطاية
أكت اللابا تواضئمس بابا اةسئنترجة مبرطرئجرئك
الئرئاز الرمرئقار رة رى تصرئجرةراص خرا رة ل
( اءهئا ) أ ا ييا الئي ب لت الليا الا اى
كاتتراي ة م الد الما ح بالعا مة االدارجرة ماراء
أمب اءمل رسالة ئحة متة ا م ت مسال من
مصئ الةضار ماليارجخ حا ظة اءدجا منرا رئ
برنراء
الاال رى الرعرالرم كرلره  ،مقرال الرلرابرا
الئاتتراي ة رى هر الرلريرئ الرزمرنر رة هرو رمرل
ازى بئل الم اج ب ،ملو اسيمئ الرعرمرل برهر ا
المعتل س ئيمرل برنرا هرا الرعرا الرمر رلرل .مخرالل
اسي لاله ري ب م لب النواب دكريرور رلرى رلرت
العال قال اللابا أحت ئم بمناسلة م الد الما ح ن
اآلجة اليى هيلت بها الرمراليرئرة رنرت مالد الار رت
رى اء رالرى م رلرى
الما ح مهرى ( الرمر رت
اءرض الاال مبالناس المائ ) مقال ا الاال
هو ال ى جن ت كل اناا ماةن ل قرال رى آجرة
أخئى ( طوبى لصانعى الارال ءنرهرم أمالد هللا
جت و )  .ممجه اللابا ال ئئ للئي ب لت اللريرا
الا اى ءنه م ت بلناء ما ت مكنر رارة رى ر رت
الم الد الماضى مكا أمل الميلرئ ر رن مبراءمرب
تة ا الو ت ما ييةت المئحلة اءملرى لرلرئرنر رارة
مه ا االن از جعت من أرم الترمس مجل رن راد
المصئج ن مهميهم من اطرهرم ممرهرار م رطرار
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ال ايم ن برالرعرمرل  ،اةدار الرهرنرتسر رة برالر رواص
المالةة ماء غال العائئجة ماللرنر ر رن مالرعرمرال
ال جن ما لروا الرعرمرل لر رل نرهرار منرةرن أحرلراد
اللئا نة بنا االهئاماص ل ب علا ل رنرا تر رتجرم
ان از جتجت .مأكت اللابرا أ هر ا اةنر راز رسرالرة
لئل العالم بأ التملة المصئجة ..ال اد الا راسر رة
مالينل جة مالي ئجع ة مع ال عر ج ريرئكرو رى
ا ييا الئن اة ممجود الرمرار رت مالرئرنر رارة مرعرا
د و للعالرم لرلرهرم الرةر را مالرطرلر رعرة الرررا رة
للمصئج ن ،ما ييا الئي ب الئن اة رسالة قروجرة
جت للئد لى اال وا «الئدجرة »الريرى تريرئرلرم رن
مصئ  ،مقال رلرى رلرت الرعرال رير رب مر رلرب
النواب جو  7جناجئ هرو ر رت لرئرل الرمرصرئجر رن
مل ب لألقلاط ل مأ من بأنه الجوجت تلئجا بر رن
المصئج ن ،مكلرمرا كرا هرنراك ترنروجرئ مترنر ر ر
م ل ،كا هناك ت تلئجا .مقال رلرت الرعرال
تمر قانو بناء متئم م الئنايب ال ى انيظئنرا
 064اما س ئو اللتاجة لريررريرلرى كرلرمرة مارلرم
مما ة متايلتل بئلمة مصئى ل
اا اس مزار م حف لـ شهدا طاطا بكاويوسوة
أبا الاجا
ا ييح اءنلا بوال ،أس طنطا متوابعها ،ر جرو
ت الم الد ،مزار هتاء طنطرا اءبرئار ،مالر ي

جضررم أجارراد ررال ر ررن ررهر رتيا مررن ررهررتاء أحررت
ال عان ن ( 9أبرئجرل  )7407الر ي ترم تر رهر رز
بئن اة ال ه ت مارجئجب ،أبو الن ا الي هرتص
الةادث مذلك بادر ميمر رز لريرئرئجرم رهرتاء
الئن اة بطنطا ،كرمرا ا ريريرح الرمريرةر الرمرلرةرا
بالمزار ،مال ي جذرخ للةتث بئل تلا له ،ح ث
جضم المية أهم ما كيليه الصرةرا رة الرمرصرئجرة
مالعالم ة ن الةتث مالل اناص الي اركرت برهرا
كرنرايررب مدمل الرعررالرم ،كررئ رت لرئدمد اء رعررال
اةقل م ة مالعالم ة ن الرةرتث مجضرم الرمريرةر
أجزاء مريللة من الئن اة تظهئ بها آ ار الرةرادث
ممالبب الرتمة مال ماماة مال هرتاء ،مالرئرنر رئ
من الم ين اص الرا ة بال هتاء الي كانت مرعرهرم
مقررت الررةررادث ،مالصررور اءر ر ررلر ررة لررلررةررتث.
مالمية مزمد ب ا اص ئض ،جعئض خاللهرا
لم "الريم الرامب" ،مهو الل لم الرو راير ر الر ي
أني يه المطئان ة ن الةادث مالا ئ ال رررصر رة
لل هتاء مكل ما جيعلا بالةادث؛ ل ايط ع الرزايرئ
أ جعاجش الةتث بئل تلا له مرن خرالل زجرار
المزار مالمية ..
البابا تاارس ا يسو وعوسس أسواسويوار الوفوكوس
السهباكي عبس قصة الميالد
الي ى اللابا ترواضرئمس الرنرانر  ، ،مرع رهرلرا
اءدجئ ال لط ة اءر وذكا ة ،اءربعاء 04جرنراجرئ
بمناسلة ت الم الد ،مأل ى كلمة أكرت خراللرهرا أ
الئهلنة ت و لى تئك الئل ماالترةراد برالرواحرت،
ح اتنرا هرو " نرك ترعر رش
مأ العمل الئي ا
ررئررل مررن أ ررئررال الرري ر ررئد" ررلررى حررت قررولرره
ماسيعئض اللابا خاللها أساس اص اللئئ الئهلانر
من خالل قصة الم الد ،مبرتأهرا بوالو واارو اوي
قالهد إن السيد الموسويوح ارو وار أن يودرو إلوي
العالم من رالل -مذ د -بسيط ،ار ار هذه البداية
البسيطة جدًا ،كحن اي زمن ال كاالاجيا لوكون
أساسيار السهباة كما هي ،تسائ الباباد هو
حياتك ايها المذ د البسيوط ،اوالوموذ د لوه قويوموة
لكاه بسيط ،الشخص يقال لا عادي حواجوار
كييسة ساف ت عباي ،لكاها س شغلك إذا جا توك
أشيا تغلب عولوي كوفوسوك أهوداهوا لو روسيون..
مأضاف اللابا تواضئمس كلرمريره أ مر ر ء
بعض اءح ا تل نها برعرض اء ر راء،
الئ ا
ملئن هللا تئك دارس النلرواص ماخريرار الرئ را
"هل تريار الئ ا ال جن ل ب لهرم رنروا  ،مهرل
تريار الئ ا اللاطاء" ،مياايال هل جعر رش ر

ح اتك ه ا الم هت ،كا هو االخي ار اءمل نرئرم
أنيم اءخو ال جن تامعو الرررلرئ مترلر رئم بره
"هَا أَنَا أببَ بِّئ بك ْم بِّل ََرئ َرظِّ ر رم " ،اخريرار الرمر مد
اللا ل ماخيار الئ ا ك لوب با طة مأ رار لرى
م هت ما االجرمرا مالريرصرتجرا ،قرايرال "أمرنرا
الع راء رئ جنانا ملئن تعال نرنرظرئ زكرئجرا م
أل صاباص ظلوا جصلو من أجرل أ جرئرو لرهرم
ابن ،ربنا الوقت الرمرنراسر سروف جرعرطر رهرم
أ ظم موال ت النااء ،م هت اةجما ال للر منرلرب
ال صة مع سمعا ال خ ممع حنة النل رة ،مطراقرة
اةجما الي بتاخلك هل قرلرلرك مرلر ء براةجرمرا .
مذكتيا أ الة را الرئهرلرانر رة أرضر ريرهرا اةجرمرا
ماخريريرم كرلررمريره براسرريرةرضرار م ررهرت الرمر رروس
مالماليئة ال جن تةئكوا من بالد المر رئ  ،ال ريرا
لى أ دا عهرم هرو اال رير را لرلرارمراء ،مم رهرت
الةن ن لألبتجة ،مالم وس جاءما مقرتمروا هرتاجرا،
مالرال ة اال ي ا م هت رهلان مه ا ا رير را
مع و باللئ
السيسي ياااو عولوي إكشوا كواويوسوة بواسوم
شهدا حلاان
مصتر كرنرار  ،أ الرئير رب رلرتالرلريرا
الا ا  ،ما ا لى قامة كن رارة براسرم " رهرتاء
حلوا " ،بعت منا ت اةجلار ة للئي ب بيرأسر رب
كن اة لى اسمهم ب وار كن رارة مرار جرئجرب،
برعرت الرةرادث اةرهرابرى الر ى اسرير رهرت ر ره 9
مواطن ن حال اسيهتاف كن اة مار م نا .مأ ارص
لى أ سةا غالى ،سرئرئتر رئ اءنرلرا بارنريرى،
نا ت الا ا قامرة كرنر رارة رلرى أرض ضراء
ب ار ضى ،مملوكة للمةرا رظرة ،منريرطرلرع أ
جصتر قئار من الئي ب بي ت كنر رارة لرلر رهرتاء
بها ،لنن ل جنام ن ال هتاء ل ها .مقال "غال " أ
هناك ملنى ختماص تابع لإلجرلرار ر رة مرغرلرا مرنر
يئ  ،مس ئو هرو ممرةر رطره مرلرنرى الرئرنر رارة،
ممنيظئ أ جر را ر ره رلرواص اءربرعر رن رلرى
ال هتاء.
موومتوومووسار عووالووموويووة لوودعووم «مسووار الووعووائوولووة
المقدسة»3
قال الئات الصةل  ،ناج مل م ،منارا مرذترمرئ
هرنراك ترعرامنرا
رحلة العايلة الم تسة ،الالت،
ب ن م مو ة من ال ررصر راص الر رلرطر رة مهر رئرة
تن ل الا احة ةح اء ماار العايلة الم تسرة برعرت
ملاركة اللات ئا الئحلة ،م ر رئا لرى أنره سر ريرم
تنظ م  3مذتمئاص الم ة لليئمج لئحلة العرايرلرة
الم تسة بارجرب ممر رالنرو منر روجرورك لرت رم
ماار الئحلة.
مأضاف مل م ،ل المصئي ال و  ،أنه سريريرم د رو
ئكاص الا احرة الرعرالرمر رة لرى الرمر راركرة ر
عال اص المذتمئ الانوي لئحلة العايلة المر رتسرة،
هئ جناجئ مرن كرل را  ،م ر رتا
مال ي جبع ت
بتمر جة رى را رت ،مزجرئ الار راحرة ،ر قرنرا
اللات ئا ءمل مرئ برالريرئمجر لرئحرلرة الرعرايرلرة
الم تسة مللت لى أنه س يم ريرح مرنرصراص رلرى
مررواقررع الرريرروا ررل االجرريررمررا ر لررطررئ الصررور
ماءللوماص الرا رة برمرواقرع الرعرايرلرة الرمر رتسرة
مباللغاص المريللة ممنها اةن لر رزجرة ماةسرلرانر رة
ماةجطالر رة لرلريرح أسروا جرتجرت أمرا الار راحرة
المصئجة ،ضال ن دراسرة مترطروجرئ اءمراكرن
اء ئجة المهملة مالعمل لى تئم مها مت رهر رزهرا
السي لال الو ود العالم ة
القس بالس حليم يك بد الكاتدرائية الوجوديودة..
تاريخ ي جدد
ى هت قتاسة اللابا ك ئلب الاادس ( 72جرونر رو
 ،)0961قا الئي ب الئاحل جمال رلرتالرنرا رئ
با ييا الئاتتراي ة المرئقار رة برالرعرلراسر رة ،مهرى
الئاترتراير رة الريرى سراهرم ر رهرا الرئير رب برمرلرلر
 024444جن ه مها هو اليارجخ جع ت نلاه ال رو ،
ح ث ج و الئي ب لتالرلريرا الار رارى برا ريريرا
الئاتتراي ة ال تجت ى العا مة اةدارجة ى هرت
قتاسة اللابا تواضئمس الرنرانر  ،مكرا الرئير رب
الا اى أمل الميلئ ن للناء الئاتتراي ة مللما ت
ضا .مالرئراترتراير رة
ال ى ج ئى بنا بالعا مة أج ي
ال تجت أمل كراترتراير رة رى مصرئ براسرم مر رالد
الما ح (كئجاماس)  ..متعت الئاتتراي ة الر رتجرت
أكلئ كراترتراير رة رى ال رئ اءمسرل ،متريرمر رز
بموقعها ى قرلر الرعرا رمرة اةدارجرة الر رتجرت .
Christmas .م masكلمة قلط ة معرنراهرا مر رالد
م Christأى الما ح ح ث تاع الئن اة الرئرلرئى
الموجرود برهرا حروالرى  7244ررر  .بر رنرمرا
تايو الئن اة الئاينة ى التمر الاللى (ماليرى
أق م بها قتاس ر رت الرمر رالد هر ا الرعرا ) 7244

ر
أما الئن اة النالنة ياع حوالرى  7444ررر
هر ا لررى جررانر الررمر رئ الررلررابرروى مبضررع مررلررا
لرلررررتمرراص .مجر كرئ أ الررئراتررتراير ررة الررمرئقار ررة
بالعلاس ة تاع ل  0244ر .
ال فجيسار طالت رمس كاائس ح وي انن…هو
يلغي البابا زيارته؟
رمما/أل ي ا(“ )aleteia.org/arاليرلر ر رئاص لرن
تئ لنا مه اليل ئاص ل ات رهاب ة بل أ مال
تررئجر ”  ،هر ا مرا قرالره اءب ر رلر ر هر رئجرئا
الميةتث باسم الل نة الينظ م ة لزجار قتاسة اللابا
ئنا ب لى ت ل حيى اآل تم اال يتاء لى 2
كنايب ساني غو ت لر مقرعرت كرلرهرا لر رل
ئ مرن هر ا ال رهرئ ،ممجره الرلرا رلرو
النان
رسالة ماضةة الى اللابا مهتدجن ح اته ،م ريرةرت
ال ئطة تة ا ي الةوادث م ززص اةجئاءاص
اءمن ة حول دمر الرعرلراد الرمرار رةر رة مأضراف
ه ئجئا أ ما حصل ل ب ملاجئرا ي ر ت ر رلر  ،م
هناك جما اص غ ئ معادجة للنظا مل ب ر رل
معادجة للئن اة ،ممعادجة ءي حتث الم جرنرظرم
ت ل  ،مما حصل ال جرعرلرئ أبرتا ي رن الارواد
اء ظم من ال ع الرير ر رلر مسر ر رو  01ألر
رجل أمن بيأم ن أمن اللابا خالل الر روالص الرير
س و بها اللالد الي تلتأ بعت جوم ن رحلة
تايمئ حيى ال 77من ال هئ الةال ح ث جرزمر
اللابا ت ل مبعتها الل ئم.
القمص ميخائي اكطان يكشف د روطواع عودم
غل الكاائس بـ  41محوااوظوة جوا ردا لوطولوب
تقدمت به
أكت ال م م راي ل انطو  ،ناير رير رب لر رنرة
حصئ الئنايب غ ئ المئخصة بالئن اة ال رلرطر رة
اءر وذكا ة لى أ الرطاب الئسرمر الرمروجره
من م لب الوزراء ب أ ت مقر أى رعرايرئ
دجن ة بالئنايب الرير قرتمرت أمراقرهرا لرى لر رنرة
تو ا أمضا الئرنرايرب ترم رسرالره لرى جرمر رع
المةا ظاص مل ب لى مةا ظاص بع نها ،من اجرل
تطل ه ،خصو ا بعت غلا تد من الئنايب الي
ت ا بها ال عايئ التجن ة خالل الليئ اءخ ئ مقال
ال م م راي رل تر رتمرت برطرلر مرئريروب لرى
م لب الوزراء مالل نة المعن ة بي رنر ر رن أمضرا
الئنايب غ ئ المئخصة مالي ترم ت رئر رلرهرا كرمرا
ن ال انو الراص بلناء الئنرايرب الصرادر رى
 ،7406أ ئص ر ره الرى أ هرنراك الرئرنر رئ مرن
الئنايب جيم غالقها ممنها مذخئا ما تم برئرنر رارة
اءم ئ تادرس ب ئجة الوا ل ن أطل ح مغ ئها ،م
طاللت بيلع ل ال انو ى ه ا ال رأ حر رث نر
ال انو لى ت غال الئنايب الير جريرم ر رهرا
ممارسة ال عايئ التجن ة الرير تر رتمرت برأمراقرهرا
لي ن ن أمضا ها مأضاف جراء الرئد رلرى مرا
ت تمت بره ،برررطراب رسرمر مرن قرلرل مر رلرب
لى انه
الوزراء ى جو  6جناجئ ال اري ،جن
باة ار لى ن قانو تنظ م مبناء الئنايب رقم
 14لانة  ، 7406ب أ تو ا أمضا الئرنرايرب
 ،م جماء لى طللئم ت تم مراطلة  00مرةرا رظرة
بعت مق أى عايئ دجنر رة برالرئرنرايرب الرمر رتمرة
لل نة ترو ر را أمضرا الرئرنرايرب برالرمرةرا رظراص
ماسريررطررئد الر ررمر مر رررراير ررل أنرطررو أ هر ا
الرطاب موجه لئرا رة مرةرا رظراص مصرئ ملر رب
لمةا ظاص دم غ ئها ،ملئن الرمر رلرب كرلرتاجرة
أرسل لى  00مةا ظة ،مس يابع اةرسال لرئرا رة
المةا ظاص مجعت ه ا الرطاب الئسم من رأنره
الاما للرئرنرايرب برالصرال دم الريرتخرل برمرنرع
الصرال أم غرال الررئرنرايررب مأضراف الر رمر
م راي ل انطو كل ما نئجت هو ترلرعر رل مترنرلر ر
ال انو الراص بلناء الئنايب لى أرض الرواقرع
ج كئ انه تم ت الل اء النالث لل نة المعن ة بي نر رن
أمضا الئنايب غ ئ المئخصة من قلرل مر رلرب
الروزراء مررذخررئا ،السريررئررمررال الرعررمررل م ررتار
ت ارجئها حول الئنايب المي تمة لي ن ن أمضا ها
لها .مكا التكيور مصطرلرى
م تار اليئاخ
متبول ال ايم برأ رمرال رير رب مر رلرب الروزراء
تئأس ه ا االجريرمرا برير رتجرم كرا رة الرير رار رئاص
الممئنة لائ ة اللت ى الطللاص الرمر رتمرة رلرى
مايوى المةا ظاص ،بما جضمن سئ رة االنريرهراء
من مريل جئاءاص اليو ا ت تر اال رار الرى
الئنايب قتمت أمرا مماينتاص  3734كرنر رارة
لمريل الطواي  ،منرهرا  7644لرألر روذكار رة،
م 0474لالن ل ة ،م 004للئا ول ئ ة
،
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الكاتدرائية تتزين لالحتالتال الال بالالاليالوباليال الال هالبال
تطوير شام  ..ولمسات فنية جالديالدف فال ارجالا
الكنيسة المرقسية وفيلم وثائق وكتيب لتسالياليال
مرات التيديد
أعمال التجديد والتطوير تشمل رسم  071أيقوقو ق
بأ حاء الكاتدرائي تتقييقا القكقاتقدرائقيق القمقر قيق
بالعباسي «األ قبقا رويق »لقحتقتق قال القمقرتقوق
بمرور خم يا عا ًما على إ شائقاقا قى مق قتق ق
العام الحالي ،ومرجح أن يكون اال تتاح القرسقمقى
والح ل بعد التجديد والقحقديقل القرى جقرى عقلقى
مدار راب العاميا ،ويقوابق اتقتق قال القكق قيق ق
واأل باط بعيد الويام المجيد
وجار العمل على إ جاز ما تبوى ما أعمال تجديد
ٍ
وتطوير بالك ي ما زجاج أو رسومات أيوو قات
وغيرها ،لتكون جاهية للح ل ال ُم تقرقر ،وخقلق
الوائمون على تلك األعمال مقا اال قتقاقاء لقوقرابق
 %01ما التجقديقدات ،وتقعقكق القكق قيق ق عقلقى
تجايي بتاب ي جل أعقمقال القتقجقديقد ،ويقتق قمقا
أسماء با المشاربيقا مقا مقاق قدسقيقا و ق قا قيقا
ومعمارييا ،ويُعد أي ا يل ًما وثائويًقا تقول مقا تقم
ما أعمال وتخق قا القكق قيق ق القكقبقرى ألعقمقال
تطوير شامل التو يات ورسم األيوو ات والقيجقاح
ال ُمعشق ،وتحديل اإلضاءة وغيرها ،بعدما أعقلقا
البابا تواضروس الثا ى قى األسقبقوأل األول مقا
يوليو عام  5102عا تو عرته األسبوعي باقا
إلجراء أعمال التجديدات ب حا القكق قيق ق القتقى
يلوى ياا العر بالكاتدرائي المر يق  ،اسقتقعقدا ًا
لحتت ال بالربرى الخم يا لتأسي الكقاتقدرائقيق ،
وبدأ بعدها البطريرك إلواء العر ما إيقبقارشقيقات
مختل وب ائ عدة
خحل عام  ،5102أطلق بقابقا القكق قيق ق م قابقوق
لل ا يا ،وشكل لج م ئولق عقا تقوقيقيقم أعقمقال
ال ا يا مكو ما الو يوس ثابت مقا بق قيق ق
العرراء ،والودي يوس ب موت  ،والو لو ا آ ا
مي ا بدير الشاقيقد القعقرقيقم مقار مقيق قا القعقجقايقبقى
بمريوط ،وتاسو ى سوسا ا بطي  ،والدبقتقور
سامى صبرى عميد معقاقد القدراسقات القوقبقطقيق ،
قم القعقمقارة
والدبتور عا ل الم قشقاوى رئقيق
بكلي الا دس باإلسك دري  ،وم ير عبد ام ما دس
استشارى معمارى ،والدبتور صقمقوئقيقل مقتقيقاس
الم ق اإل ارى ،وتم اختيقار عقد مقا الق ق قا قيقا
أعماله ال ابو وإجا تقه
لعمل األيوو ات بل ت
ى رسم الم طو المكل باا ،مثل :الوب أو ت ا
األب وأعمال اليجاج والموزاييك ،و قاز خقحلقاقا
ست مجموعات مقا إجقمقالقى  51ق قا ًقا تقأهقلقوا
للت يات
بعد ترشحهالم لالحنالتالتالابالات 41 ..مالعاللالومالة الن
السيس و نان وخالد ل  ..ما لهم وما ليهم
السيس ن ال  44الال
مشروع ..وينتقدون سياساته االقتصاديالة النالان
الالدف تالالرون ..ويقالنالتالقالالد لالقالالربالاله مالالن
شالار فال
اإلخوان وم بحة ماسبيرو و" ل " مالدافالع الن
الحريات ..ومتهم بالتعاون مع من يالريالدون هالد
الدولة
أشعل خول ال ريق سامي عق قان ،رئقيق أربقان
ترب الووات الم لح الم ري األسبق ،ال قبقا
األ تخابي ،بعد إعح ه قي ال قاعقات األولقى مقا
صباح اليوم ،ترشحه ال تخابات الرئاسق القمقيمقا
إجراؤها ي الشاور الموبل  ..لي بقح عقد القريقا
أبدوا يتام للتقرشقح لقلقرئقاسق ثقحثق  ،بقاإلضقا ق
لمرت ى م ور ،الري أعلا تقرشقحقه لقلقرئقاسق
قي
ولكا لم يعلا أي خطوات تؤبد ذلك ،عقر
ال طور التالي أبرز  02معلوم عا الثحث الريا
أبدوا يتام -0 .عبدالق قتقاح سقعقيقد ت قيقا خقلقيقل
ال ي ي ،يبلغ ما العمر توالي  46عقا ًمقا ،وبقان
وزيرا للد األ ،وعو ثورة  01يو يو ،استوال مقا
ً
م به ،وترشح ال تخابات القرئقاسق  ،تقيقل قاز
بابت اح -5 .ال ال ي ي ،إ ه ي ترة واليتقه 6
س وات) ،توق أبثقر مقا  00ألق مشقروأل-0 .
يُ تود ال ي ي ي سياسقاتقه اال قتق قا يق  ،خقاصق
ققرار اإلصققحح اال ققت ق ققا ي ،وتققحققريققر سققعققر
ال رف ،الري أ ى إلى غحء األسقعقار ،وت قبق
ما يوول معارضقو .-
ي و ما شعبيته -ت
 -6أيد ال ي ي ما واب البرلقمقان تقوالقي 201
ائبًا وما الم تر أن يحتاج وط لـ ،)51بقيق قمقا
ه اك عد ببير غير معروف ما التوبيحت القتقي
تررها المواط يا تأييقدًا لقه مقا القمق قتقر أن
يحتاج لـ 52أل وط) -2 .عوق مقؤتقمقر يقحقمقل
يه ا جازاته ،اسقتقمقر
اسم "تكاي وطا" ،عر

لمدة  0أيام ،أعلا ال يق قي تقرشقحقه مقرة أخقرى
للرئاس  ،وشد على أ ه سوف ي ير ي القطقريقق
ال ع لب اء البح  ،الري سبق وسقار قيقه خقحل
ال ترة الرئاسي األولى ،مؤبدا" :هقتقتقعقبقوا مقعقايقا
أوي -4 ...ال ريق سام تافظ عق قان ،يقبقلقغ مقا
العمقر  40عقا ًمقا ،وبقان رئقيق ً قا ألربقان تقرب
الووات الم لح  ،تتى عام  ،5105ع قدمقا عقيلقه
الرئي األسبق محمد مرسي ،ما م به ،وعي قه
قارا ع ققكقر ًيققا لققه -7 .شقارك ققي تققربققي
م قتققشق ً
االست ياف و ،0070عمل ائدا لكتيبق صقواريق
عام  ،0090وبان أتقد أبقرز أع قاء القمقجقلق
الع كري الري تولى ال لط عو ت حي القرئقيق
الم ري ال ابق ت ي مبقارك قي  00قبقرايقر
عام  -9 .5100يُق قتقوقد "عق قان" ب قبق عقح قتقه
بجماع اإلخوان الم لميا ،واتامه القبقعقأ بقأ قه
تلوى تمويح طريا لدعم تقمقلقتقه ،بقمقا أن هق قاك
غ با ي األوساط الوبطيق ب قبق بقو قه رئقيق
ألربقان تقرب القوقوات الققمق قلققحق إبقان مقربقحق
ماسبيرو -0 .رغم أ ه ما غقيقر القمقعقروف عقم
واب البرلمان لـ"ع ان" ،إال أن سامي بلح ،أمقيقا
عام تيب "م ر العروبق " ،قال إن ذلقك لقيق
هد ام ،وأ ام ا تربوا ما جما العد المطلوب مقا
التوبيحت الشعبيق  -01 .قي ال قاعقات األولقى،
اليوم ال بت ،أعلا سامي ع ان ترشحه للقرئقاسق ،
ماقاجقمقا ال قيقاسقات اال قتق قا يق القتقي اتقخقرهقا
ال ي ي ،ال قتقا إلقى أن تقرشقحقه "ال قوقاذ القدولق
المالر،
وله -00 .-خالد اللال
الم ري " -ت
هو محامي وسياسي ماتم بحوقو اإل قان ،يقبقلقغ
ما العمر  62عا ًما ،وأتقد القوجقو القمقعقرو ق ،
والمرتب بثورة  52ي اير ،سقبقق وأن تقرشقح قي
ا تخابات الرئاس عام  ،5105ولم ي ل لإلعقا ة،
وأعلا يته للترشح ي ا تخابات عقام  ،5106ثقم
ا ح  -05 .له ور رائد ي الد األ عا القعقمقال
وال ق ققحتققيققا وال ق ققوققراء ققي الققوققرى وال ق ققجققوأل
والعشوائيات ،ولم يق ق قم ألي تقيب قي م قار
تاريخه وإن بان له مقيقول ي قاريق إال أ قه يقؤيقد
الميج بيا الوطاأل العام والوقطقاأل القخقات تقحقت
راي وطا واتد ،وبان صات الو ي المعرو
التي ُتكم ياا بأتوي م ر ي تيران وصق قا قيقر.
 -00يُتام خالد علقي مقا قبقل القمقعقارضقيقا لقه،
بالتعاون ما ما يريدون هدم الدول  -06 .لقم يقتقم
اإلعحن تتى اآلن عا عد ال واب أو التقوبقيقحت
التي ت ل علياا ،إال أ ه سبق وأعلا ي مقؤتقمقر
صح ي ،أ ه يرغ قي تقوقديقم  52ألق تقوبقيقح
شعبيا ،ويودمام يوم  52يق قايقر ،بقمق قيقرة تقحقمقل
شعارات  52ي ايقر -02 .أعقلقا قي  4قو قمقبقر
 ،5107عا ترشحه لح تخابقات ،وأعقلقا عقا 0
خطوات يريقد تق ق قيقرهقا قي أول  011يقوم مقا
الرئاس  ،تمثل معرماا الطريقق القمقعقابق القري
سار يه الرئي عبدالق قتقاح ال قيق قي ،ومقا أهقم
الققخققطققوات الققتققي يققعققتققيم ت ق ق ققيققرهققا مققراجققع ق
المشروعات الكبرى الجقارى تق ق قيقرهقا ،والقعقمقل
على استكمال ما يثبت جقدوا وسقحمق إجقراءاتقه
ما هر المشروعات ،ما تعريم ائدتاا للمواط يا
والشربات الم ري  ،وإعا ة ال رقر قيقمقا يقثقبقت
عدم جدوا أو عدم سحم إجراءاته ،ور قا القحقد
األ ى لقججقور القحقكقومقيق إلقى  5111جق قيقه،
وربطه بمعدل الت خم ،واستعقا ة القحقد األ قى
لججور ب ياس شامل ون استث اءات
مايو المقب  ..البابا تواضروس ي تتح كالاتالدرائاليالة
العباسية بعد تيديدها
بش ت م ا ر ب ي أن البابا تواضروس الثا ي،
بابا اإلسك دري وبقطقريقرك القكقرازة القمقر قيق ،
سوف ي تتح باتدرائي العباسي بعد تجديدها خقحل
شار مايو الموبل.
وأوضحت الم ا ر لـق"القدسقتقور" أن القكق قيق ق
سوف تويم اتت الي بم اسب إتمام التجديقدات القتقي
تمت باا خحل العام الماضى ،بالتياما ما مقرور
 21عا ًما على إ شقائقاقا قي عقاقد القراتقل القبقابقا
بققيققرل ق ال ققا س والققرئققي ق الققراتققل جققمققال
عبدال اصر وتابعت أن الشرب الم رة القمق قئقولق
عا إتمام تقطقويقر مقوقر القكقاتقدرائقيق القمقر قيق
بالعباسي أوشكت على اال تااء ما أعمال التجديقد
تتى وصلت تتى الشار الحالي لتجديد األيوو قات
الوبطي الموجو ة باا يربر أن القبقابقا تقواضقروس
القثققا قي ،بققابقا اإلسقكق ققدريق وبقطققريققرك الققكققرازة
المر ي  ،سوف ي تأ عرته األسبوعي بقمقوقر

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

الكاتدرائي المر ي بالعباسي بعد ا تقتقاتقاقا بقعقد
ررا ألعقمقال القتقجقديقد
ترة ما عدم إ امتاا بااً ،
باا ،وبان يترأساا ى أو ات بثيرة بك ي ال يدة
العرراء مقريقم واأل قبقا أتقد القكق قائق ال ق قرى
بالكاتدرائي .
البابا تواضروس السيس رج ك العصور
استوبل البابا تواضروس الثا ي ،بابا اإلسكق قدريق ،
وبقطقريقرك الققكقرازة القمققر قيق  ،الققجقمقعق ،00
الما ئيا بم اسب عقيقد الق قطقاس ،وذلقك بقالقمقوقر
البابوى بالك ي القمقر قيق قي مقحقطق القرمقل.
وبان على رأس الما ئيا الدبتور محمقد سقلقطقان
محا ظ اإلسك دري  ،والقلقواء أربقان تقرب عقلقي
عشماوي ،ائد القمق قطقوق الشقمقالقيق القعق قكقريق ،
واللواء عحء أبو تباج م قاعقد وزيقر القداخقلقيق
لوطاأل غرب الدلتا ،واللواء م ط ى ال مقر مقديقر
األما ،واللواء محمد الشري مدير قطقاأل األمقا
الوط ي ،واللواء عمرو الشقبقكقشقي رئقيق هقيقئق
الر اب اإل اري  ،والعميد محمو عبد ال تاح رئي
أربان الواعدة البحري  .و قي بقلقمقتقه ،قال القبقابقا
تواضروس" :إ ق قا قلقي مقا أجقل م قر وأن
يح راا ما الشرور وال تا واإلرهاب ،وهقي قي
تودم م تمر" ،موض ًحا أن القرئقيق عقبقد الق قتقاح
ال ي ي رجقل بقل القعق قور .أضقاف القبقابقا أن
عح م ر وإثيوبيا عح طيب  ،وهو مقا ج قد
الرئي ال ي ي بموابله رئي وزراء إثيوبيا الري
رت به على أر م ر ،ما يؤبد أن القتق قاهقم
بيا البلديا ي ير ب ورة طقبقيقعقيق  .و عقا القبقابقا
تواضروس الثقا قي إلقى ضقرورة القحق قا عقلقى
الميا  ،موض ًحا أن وط ميا ت اوي تياة إ قان،
وأ ه "علي ا العمل على تقرشقيقد اسقتقاقحك القمقيقا
والققح ق ققا عققلققيققاققا" .ول ق ققت بققابققا اإلسققك ق ققدري ق ،
وبطريرك الكرازة المر ي إلى ا تااء  %61ما
أعمال اإل شاء بالك يق ق القجقديقدة قي القعقاصقمق
اإل اري  ،موض ًحا أن ه اك  0اتت االت هرا العام،
األول بم اسب مرور  011عام على إ شاء خقدمق
مدارس األتد ،و 21عاما على اور العرراء ي
الييتون ،و 21عاما على إ شاء الكاتدرائي
الكنيسة تالطاللالق مالبالادرف لالحالمالايالة ا طال الال مالن
التحرش الينس
أطلوت ب ائ وسط القوقاهقرة مقبقا رة لقمق قاه ق
التحرش الج ي بالط ل ،ببرامج توعوي قعقالق ،
تق ققاسق األطق ققال مققا سقا إعقدا ي لقبققدايق سققا
المراهو وتادف القمقبقا رة لقحقمقايق القطق قل مقا
التحرش الج ي والتوعي بخطورة تق قامقي قكقر
اليواج المثلي وال قكقر اإللقحقا ي ،وتق قامقي قكقر
الشروذ الج ي و الت الك ي ي بيان لقاقا" ،إن
أخطر أساليق القعق ق ضقد األطق قال هقو األذى
الج ي والري يحدث ما األشخات القمقحقيقطقيقا
بالط ل سواء ما األسرة أو األ ربقاء أو قي ور
الح ا أو المدارس وخح ه ،وي قبق قي القتقعقرف
على أ واأل األذى الج ي ،وهقو األذى ال قمقعقي
واألذى باللم واألذى بال رر وتابعت  :إن بقيقت
العيل أخطر مكان يمكا أن يقتقو قر قيقه بقل هقر
األ واأل الثحث
ميلس كنائس الشرق ا وسط يد الو للالى وقال
العن والح اظ لى هوية القدس
عا مجل ب ائ الشقر األوسقط إلقى تق قعقيقل
وتثبيت الح ور الم يحي قي الشقر األوسقط،
والمحا ر على الاوي التاريخي لقمقديق ق القوقدس
بمدي م توت لجمقيقا القمقؤمق قيقا مقا القديقا قات
التوتيدي الثحث ور أ تاويدها .بما عا قي
البيا ه الختامقي الجقتقمقاعقات القلقجق ق القتق ق قيقريق
للمجل والتي ا عودت ي بعبدا بقلقبق قان وا قتقاقت
أم  ،إلى الو ق الق قوري لقلقعق ق قي مق قطقوق
الشر األوسط والسقيقمقا قي سقوريقا والقعقرا ،
وأ ان ما تتعر له الك ائ وسائر ور القعقبقا ة
ي م ر ما أعمال إرهابي  ،وخل ت اللقجق ق
الت يري إلى أهمي الح ور الم يحي ي الشر
وضرورة ت عيله وتثبيته ي ّل الرروف ال عب
التي تعا ياا بقلقدان الشقر األوسقط ،وذلقك عقبقر
م ا دة أعمال و شاطقات القمقجقلق القاقا ق إلقى
ترسي بواء الم يحيقيقا قي أرضقاقم و خقطقورة
األوضاأل الراه ي بقلقدان الشقر األوسقط ،إذ
شدّ المجتمعون على وجوب إ ااء ال راأل الدائر
ي سوريا باعتما تلول سقلقمقيق  ،والقعقمقل عقلقى
الققو ق الق ققوري ألعققمققال الققعق ق واإلضققطققاققا

واإلبقا ة القتققي تقطققال القمق ققيقحققيققيقا ققي الققعققرا
وبخاص ي الموصل وسال ي وى ،وشقجق مقا
تتعر له الك ائ وسائر ور العبا ة ي م قر
ّ
ما أعمال إرهابي واعقتقداءات سقا قرة .وطقالقبقوا
بالعو ة ال ريع لل ازتيا وبخاص ي لب قان إلقى
أرضام بعد استتبقاب األمقا قيقاقا ..وشقارك مقا
الك ي الوبطي صقاتقبقا الق قيقا ق األ قبقا بقيقشقوي
مطران مياط وب ر الشي واأل با ب ياميا مطقران
الم و ي جرج صالقح األمقيقا القعقام الق قخقري
للمجل  .وشقارك عقا القعقائقلق األرثقوذب قيق
الشر ي داس البطريرك مار اغق قاطقيقوس أ قرام
الققثققا ققي ،بققطققريققرك أ ققطققابققيق وسققائققر الققمققشققر
والرئي األعلى للك ي ال ريا يق األرثقوذب قيق
ي العالم أجما .وعا العائل الكاثولقيقكقيق غقبقطق
البطقريقرك مقار لقويق رو قائقيقل األول سقابقو،
بطريرك بابل على الكلدان ،وعا العائل اإل جيليق
الو الدبتور تبي بدر رئي اإلتحا اإل قجقيقلقي
الوط ي ي لقبق قان ،إلقى جقا ق أع قاء القلقجق ق
الت يري  .بقمقا شقارك األمقيقا القعقام لقمقجقلق
الك ائ األب مقيقشقال جقلق  ،واألمق قاء القعقامقون
المشاربون ،والعاملون ي المجل
ه ه ه قصة الع را العزباوية..
تيل يوول توليد الك ي ان العائل القمقوقدسق بقعقد
هروباا الى م ر  ,با ت ت تول مقا مقكقان آلخقر
ألن ج قو هقيقرو س القمقلقك بقا قوا يقطقار و قاقم
بالبحل عا الط ل ي وأل تتقى يقمقكق قاقم القوقبقأ
أوامر مقلقكقاقم و قى أثق قاء هقر
عليه و تله ت
المطار ة  .وتابعت" :مرت العائل المودس بحقوقل
بققان الق ققحتققون ققد أعققدو لققيراعق الققبققطققيق ،
استراتت العرراء األم ما ط لاا االلاى والودي
يقوسق قى هقر القمق قطقوق  ،قأبقرم الق قحتققون
ال يوف ال رباء باربام الطق قل االلقاقى وبقارك
ى زرعام وترثام وع د م ا رة العائل الموقدسق
المكان ،الت العرراء لاؤالء ال حتيقا ان بقعقأ
الج و سيأتون اليكم غداْ وي ألو كم " هل مر بارا
المكان عائل غريب معاا ط ل ص ير ؟" قوقلقوال
لام " عم" .واذا مقا سقألقوبقم " مقتقى"؟ جقاوبقكقم
بالحويو "و ت بداي زراع البطي " .وبش ت أن
هر ال بوة تحووت بالق قعقل ،وأصقبقح هقرا القمقكقان
مياراْ يطلق عليه العيبقاويق ) وهقو مقوقر يقر
ال ريان بالواهرة وهو يوا بدرب الج ي المقتق قرأل
ما شارأل بلوت بك بالورب ما الك ي المر ي
الكبرى البطريربي القوقديقمق ) ومقازالقت هقر
الم طو تعرف بايم " عط الج ي " تتى اليوم .
الكلمات المتعلو
المراف ا ولى ف ه ا المنصب .ثريا بشعحن تتولّى
ميلس كنائس الشرق ا وسط
ا اا المرأة االولى التي ت تخ ي هرا الم
الك ي .لب ا ي  ،ابا يمي  ،استاذة جامعي  ،اخت اصي
بالم كو ي والحهوت .الدبتورة ثريا بشعح ي خلت،
بل ساعات ليل  ،مور مجل ب ائ الشر االوسط
ي المكحول ي الحمراء ،بوائم باعمال االميا العام
للمجل  ،بعد ا تخاباا اخيرا باالجماأل -اثر استوال
االميا العام االب ميشال الجل بعد تعيي ه رئي ا
للجامع اال طو ي  -وذلك ي سابو ي تاري المجل
م ر تأسي ه العام ...0076ي  52با ون الثا ي
 ،5109اليوم االخير ما اسبوأل ال حة ما اجل وتدة
الم يحييا ،ا تخبت اللج الت يري للمجل  ،ي
الجل اال تتاتي الجتماعاتاا التي امتدت على يوميا،
الدبتورة بشعح ي "باالجماأل ائم باعمال االميا
العام للمجل "" ،لتكمل والي االب الجل  .والتي
ت تمر تتى ايلول ."5151م اجأة ببيرة " .عم،
وجئت جدا با تخابي .لم ابا اتو ا ذلك اطح ا" ،على
ولاا .ع دما خلت اع االجتماأل ي ذلك اليوم،
بعدما اجرت اللج الت يري اال تخاب" ،استُوبلت ي
شكل رائا جدا ،ابوي ،ب ي ،صا ومشجا"،
بتعبيرها " .ال لي الجميا ا ام سيكو ون الى جا بي
ي مامتي ،بي ا جح ياا .لود صلوا ما اجلي
مجتمعيا" .يومراك ترأس االجتماأل رئي ب ي
ال ريان االرثوذب البطريرك مار اغ اطيوس ا رام
الثا ي عا العائل االرثوذب ي الشر ي  ،وبطريرك
بابل على الكلدان رو ائيل االول سابو عا العائل
الكاثوليكي  ،ورئي االتحا اال جيلي الوط ي الو
الدبتور تبي بدر عا العائل اال جيلي  ،واال با بيشوي
ممثح البابا تواضروس الثا ي لح باط االرثوذب
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 72طوبة  4271ش
بدعة الالطائفية
بقلم :نيافة األنبا يوسف أسقف جنوب الواليات المتحدة
تعليم خطير وغريب بدأ ينتشر فى الكنيسة األرثووذكسويوة ويوتولو و
التعليم في اآلتي:

هو ا

* هناك فرق بين وحدانية العقيدة ووحدانية الحب.
* وحدانية العقيدة ستأخذ سنين طويلةلة ومبلللا للن نيلا إلليلنلا إ ا للنلحليلا
وحدانية الحب كلا نيةى في القداس اإللني “وحدانية القةب التلي للةلللحل لة
فةتتأصا فينا”
* الكتاب اللقلدس نلا ب بلوحلدانليلة اللحلب ووحلدانليلة اللتلنلو
ووحدانية الخضو .

1كلو)11

* وحدانية التنو هي وحدانية تنو العقيدة.
* الوحدانية لن تحدث لن تحدث إ ا أم نا إزالة الفروق العقائديلة أوً للكلن
لنحيا وحدانية الحب وهنا ستزول الفروق والحواجز العقائدية.
* يلللللكللنللنللا أح نللحلليللا الللوحللدانلليللة بلليللنلللللا ا م للو ك للي هللو أم للو ك للي
وال روت تانتي هو بروت تانتي والكا وليكي هو كا وليكي.
* كا شخص من أي طائفة يتحد مع هللا وفى هللا سنتحد كةنا معا.
* هذه الثال ة طوائف “ ا م و ك ية والكا ولليلكليلة والل لروت لتلانلتليلة” هلي
صومة لةثالوث القدوس وكلا أح الثالوث واحد هكذا هذه الطلوائلف اللثلال لة
واحد “وحدة حقيقية ولي ت وحدة شكةية من أجا اليوم والتةفزيوح” وللن
ن تطيع إعالح إيلاننا بالثالوث وللن نلفلنلللل إح لل نلدملن بلوحلدة اللثلال لة
طوائف وحدانية اللح ة.
* الذب يدمن بوحدانية تنو العقيدة هو من هللا أما الذب ً يدمن بوحلدانليلة
تنو العقيدة هو متعيب أعلى ليس من هللا با من إبةيس.
أليس ه ا هو فكر الالطائفية البغيض .إح خطومة هذا التعةي أنل يقدم ال ل
في الع ا فالكالم عن الوحدانية وطرح موح التعيب ا على كالم جلليلا
مثا الع ا ولكن مفض العقيدة ال ةيلة هو ال اللدسوس فى الع ا.
أل يقا معةلنا بولس الرسول “ إنى أتعجب أنك تنتقةوح هلكلذا سلريلعلا علن
الذب عاك بنعلة الل يح إلى إنجيا آخر ,ليس هو آخلر ,يليلر أنلل يلوجلد
قوم يزعجونك ويريدوح أح يحولوا إنجيا الل يح .ولكن إح بشرناك نلحلن
أو مالك من ال لاء بغير ما بشرناك  ،فةيكن «أنا يلا »كلا س قنا فقةنا أقلول
اآلح أيضا :إح كاح أحد ي شرك بغير ما ق ةت  ،فةيكن «أنا يلا ».أفأستعلطلف
اآلح الناس أم هللا؟ أم أطةب أح أمضى الناس؟ فةو كنت بعد أمضلى اللنلاس
ل أكن ع دا لةل يح ”.يالطية)11-6 :1
وأيضا قال معةلنا بولس الرسول “وأطةب إليك أينلا اإلخلوة أح تلالحل لوا
الذين يينعوح الشلقلاقلاا واللعلثلراا .خلالفلا للةلتلعلةليل اللذب تلعلةلللتلللوه،
وأعرضوا عنن  .ح مثلا هلدًء ً يلخلدملوح مبلنلا ي لو الللل ليلح بلا
بطونن  .وبالكالم الطيب وا قوال الح نة يخلدعلوح قلةلوب ال لةلللاء” مو
)11,11 :16
م كين يا معةلنا بولس الرسول نك ل تتعة وحدانية القةب التي للةلللحل لة.
لنتأمل تعليم بولس الرسول ألنه يوضح لنا الحقائق التالية:
* هذا التعةي عن وحدانية تنو العقيدة لن ينشئ وحدانية با علةلى اللعلكلس
سينشئ الشقاقاا والعثراا.
* هدًء ً يخدموح مبنا ي و الل يح.
* هدًء خداعين ومضةين.
* يحب أح نعرض عنن .
لكى نر عةى هذة النرطقاا وال د اللتلى ت لربلت اخلا كلنليل لتلنلا علنلا
نت اءل:
أوالً :هل يمكن أن تقوم الحياة الروحية بدون العقيدة الدينية؟
تنا ب هذه النرطقة بأح كا شخص من أي طلائلفلة يلتلحلد ملع هللا وفلى هللا
سنتحد كةنا معا .فنا يلكن أح أتحد مع هللا ويكوح لي حياة موحية حلقليلقليلة
بينلا عقيدتي الدينية خطأ وً أعرف الحق الذي سيلحلرمنلي يلو .)21 :1
وهنا نقول أح كانت العقيدة سةيلة ف تكوح الحياة الروحية سةيلة وإح كانلت
العقيدة سقيلة ف تكوح الحياة الروحية سقيلة أيضا.

هذه هي الوصية ،كلا سلعت من ال دء أح ت ةكوا فينا”  1يو  1 ,1 :1يلو الكا وليك” وصلت انية قال “وً ا م و كس” وبعدها قال “با من هو
خةيقة جديدة في الل يح ي و هو الذب سيلرث ال لللاء” وتل تلفل ليلر هلذا
.)6
الر بأح لل هذه الخةيقة الجديدة بغض الن ر عن طائفتل سيرث ال لاء.
ن تطيع أح نقول هنا أنل ي تحيا أح تكوح هناك حياة موحليلة سلةليلللة وح
أساس من اإليلاح ال ةي والعقيدة ال ةيلة وي تحيا أح تكوح فيلنلا وحلدانليلة ونتساءل ههنا كيف نكون خليقة جديدة في المسيح يسوع؟
القةب التي لةلح ة وح حف وصايلا هللا واللتلي تشلللا وصلايلاه اإليلللانليلة
يقول معةلنا بولس اللرسلول “إ ا إح كلاح أحلد فلي الللل ليلح فلنلو خلةليلقلة
والعقائدية.
جديدة” 1كو  ،)11 :1فكيف نكوح في ال يد الل يح؟
ثانياً :ما معنى وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا؟
أوالًً :بد من اإليلاح بل “الذب يدمن باًبن لل حياة أبدية واللذب ً يلدملن
لقد أوصانا الرب أح نحب الجليع حتى ا عداء أيضلا ,نلحلب الللل ليلحليليلن باًبن لن يرب حياة با يلكث عةليلل يضلب هللا” يلو  .)26 :2فلاإليلللاح
ويير الل يحيين ,نحلب اللللةلحلديلن وشلنلو يلنلوه واللللومملوح والليلنلو بال يد الل يح شرط أساسي لكي نكوح هذه الخةيقة الجديلدة فليلل .واإليلللاح
وال و يين .نحب الجليع بال تفريق .فنا نحن في وحدانية يير شلكلةليلة ملع هنا يعني ق ول الل يح ال يد الل يح كلخةص وفا ب وأيضا يعنلى اللعلقليلدة
هدًء؟ للا ا نط ق وحدانية الحب عةى الثال ة طوائف الل يحية فقل؟؟ هلا ال ةيلة كلا يعنى أيضا الثقة في هللا.
نحن ً نحب ا خرين؟
ثانيًاً :بد من حياة التوبة والنقاوة ويت علنلا اًعلتلراف بلاللخلطليلة للللغلفلرة
الخطايا “ نل أية خةطة لة ر واإل ؟ وأية شركة للةلنلوم ملع الل لةلللة؟ وأب
مبلا يقول ال عض ح هذه الطوائف الل يحليلة اللثلال لة تلتلحلد فلي مل لا
الل يحية ا ساسية مثا ًهوا ال يد الل يلح وعلقليلدة اليلةلب واللقليلاملة ,اتفاق لةل يح مع بةيعال؟ وأب نييب لةلدمن مع يير اللدمن؟ وأية موافقة
وهنا أت اءل وما ا عن باقي العقائد مثا ا سرام الكلنل ليلة و وم ا علللال لنيكا هللا مع ا و اح؟” 1كو  ،)16-11 :6فكيف نتلحلد بلال ليلد الللل ليلح
والجنا الروحي في الخالص  ..إلخ .ها هذه العقائد ضرومية وًزملة أم ونكوح فيل ونيير خةيقة جديدة ونحن خلطلاه؟ ًبلد ملن ملغلفلرة اللخلطليلة
يلكن التغاضي عننا .ها التناول يوحنا  )6واللعلو ية يوحنا  ,2مومليلة بالتوبة واًعتراف حتى يت اًتحا ” إح اعترفنا بخطايانا فنو أمين وعلا ل
حتى يغفر لنا خطايانا ويطنرنا من كا إ ” 1يو  )9 :1ومن هنا لكي تلتل
 )6والجنا الروحي يعقوب ً )1زم لخالص اإلن اح أم ً؟
اللغفرة يجب التوبة علن اللخلطليلة واًعلتلراف بلنلا أملام هللا فلي حضلرة
نيةي في القداس اإللني “ اجعةنا م تحقين كةنا يلا سليلدنلا أح نلتلنلاول ملن
وكالءه الكننة الذين نالوا سةطاح مغفرة الخطايا علةلى ا مض “وللللا قلال
قدساتك طنامة نف نا وأج ا نا وأمواحنا لكي نكوح ج دا واحلدا وموحلا
هذا نفخ وقال لن “ اق ةوا الروح القدس من يفرت خلطلايلاه تلغلفلر للل وملن
واحدا ونجد نيي ا وميرا ا مع كافة قدي يك”
أم كت خطاياه أم كت” يو .)12 ,11 :11
إ ح الوحدانية تتحقق من خالل تناولنا من وشركتنا في ج د الل يح الواحلد
ثالثًا :اللعلو ية التي بنا نتطنر أيضا من خطايانا ونولد مليلال ا لانليلا ملن
“ كأس ال ركة التي ن امكنا ألي ت هلي شلركلة م الللل ليلح؟ اللخل لز اللذي
الروح القدس فنتقدس ونتحد بال يد الل يح ونيير خةيقة جديدة “ ح كةلكل
نك ره ،أليس هو شركة ج د الل يح؟ فإننا نحن الكثيرين خ ز واحد ،ج لد
الذين اعتلدت بالل يح قد لل ل لتل الللل ليلح” يلا  )11 :2وأيضلا يشلرح
واحد ،ننا جليعنا نشترك في الخ ز الواحد” 1كو  )11-16 :11فلكليلف
معةلنا بولس الرسول علا اللعلو ية في اللتلطلنليلر قلائلال “للكلى يلقلدسلنلا
نتكة عن وحدانية حقيقية ولي ت شكةية مع من ً يدمنوح ب ر التناول؟
مطنرا إياها بغ ا اللاء بالكةلة لكي يحضرها لنف ل كني ة مجيدة ً نلس
ما هي اللح ة؟ إح مأيت أخي الذي أح ل بالحق مريضا مرضا يد ب بلل فينا وً يضن أو شيء من مثا لك با تكوح مقدسة وبال عيب” أف :1
إلى اللوا فنا اللح ة أح أتركل كللا هلو أم أسلعلى للعلالجلل وشلفلاءه .إح  ،)11وقد اخت ر معةلنا بولس الرسول فاعلةليلة اللللعلللو يلة فلي اللتلطلنليلر
مأيت أخي الذي أح ل باللحلق سلائلرا فلي طلريلق خلطلأ يل لعلده علن هلدفلل وي ا الخطايا حين اعتلد وقال لل حنانيا “ واآلح للا ا تتوانى؟ ق واعلتلللد
وخالص نف ل وأبديتل ،فنا اللح ة أح أتركل سائرا في هذا الطريق اللخلطلأ واي ا خطاياك اعيا باس الرب” أ  ،)16 :11كلللا يلدكلد هلذا أيضلا
أم أسعى لقيا تل لةطريق ال ةي  .أل يحذمنا الكلتلاب أنلل تلوجلد طلرق تل لدو معةلنا بطرس الرسول عن اللعلو ية حين قال “ مثالل يخةينا نلحلن اآلح،
لإلن اح أننا م تقيلة ولكن عاق تنا اللوا أمثال  ,)11 :16فنلا اللللحل لة أي اللعلو ية ً .إزالة وسخ الج د با سدال ضلير صالح عن هللا بلقليلاملة
هي أننى أمب أخي سائرا في هذه الطرق التي ت دو م لتلقليلللة فلي عليلنليلل ي و الل يح” 1ب؟ .)11 :2
وأق ةل كلا هو وً أمشده وً أقو ه إلى طريق الحياة؟
رابعًا :م حة الروح القدس التي تجد اإلن اح وتجعةل خةيقة جديلدة هليلكلال
م كينة أيتنا اللح ة ,كثيروح يتلحلد لوح بلاسلللك للكلي يلخلدعلوا الل ل لطلاء هلل “ ولكن حين ظنر لطف هللا مخةينا هللا وإح انل _ ً بلأعلللال فلي بلر
علةناها نحن ،با بلقتضى محلتل _ خةينا بغ ا الليال اللثلانلي وتلجلديلد
وال ةلاء ويقو ونن إلى النالك.
الروح القدس الذب سك تل بغنى عةينا بي و الللل ليلح ملخلةليلنلا حلتلى إ ا
إ ح ن تطيع أح نقول إننا عندما نتكة عن اللح ة فنحلن نلتلكلةل علن ملحل لة
ت رمنا بنعلتل ,نيير وم ة ح ب مجاء اللحليلاة ا بلديلة” تلى .)1- 1 :2
حقيقية يير شكةية لةجليع سواء كانوا م يحيين أم يير الل يحليليلن “هلكلذا
هذه الل حة ننالنا عن طريق م حة الليروح  1يو  )11 ,11 :1ووضلع
أحب هللا العال ” يو  )16 :2و ننا نح ن حب حقيقي يير شكةيً ،بد للنلا
اليد أ  ،)11 :1واللنلفلخلة اللللقلدسلة يلو  )11 :11فلي سلر الللليلروح
من أح نقو ه في طريق اإليلاح القوي والعقيدة ال ةيلة ،ولكن عندما نتكةل
اللقدس.
عن الوحدانية الحقيقية يير الشكةيلة فلنلحلن نلتلكلةل علن وحلدانليلة اإليلللاح
سا :التناول من ا سرام اللقدسة كلا قال ال يد الل يح للل اللللجلد “إح
والعقيدة واللح ة في آح واحد.
خام ً
ل تأكةوا ج د ابن اإلن اح وتشربوا مل فةيس لك حليلاة فليلكل  ،ملن يلأكلا
ثالثاً :ما هي وحدانية التنوع التي تكلم عونوهوا بوولوس الورسوول فوي 4كوو
ج دي ويشرب مى فةل حياة أبدية وأنا أقيلل في اليوم ا خير ح ج لدي
47؟
مأكا حق و مى مشرب حق .من يأكا ج دي ويشرب مي يث ت فلي وأنلا
في  1كومنثوس  ً 11يتحدث معةلنا بولس الرسول عةى تنو العقيدة بلا فيل ،كلا أمسةني اآلب الحي وأنا حي باآلب فلن يأكةني فنو يحيا بلي .هلذا
يتحدث عن تنو اللواهب والخدم وا علال ففلي آيلة  1يلقلول “وأملا ملن هو الخ ز الذي نزل من ال لاء .ليس كلا أكا آباؤك اللن وماتوا من يلأكلا
جنة اللواهب الروحية” وفى عد  6-1يقول “فلأنلوا ملواهلب ملوجلو ة ،هذا الخ ز فإنل يحيا إلى ا بد” يو  )11 -12 :6فال اا في ال يد الل يح
ولكن الروح واحد وأنوا خدم موجو ة ولكن اللرب واحلد وأنلوا أعلللال بدوح تناول وً توجد خةيقة جديدة بدوح تناول.
موجو ة ولكن هللا واحد الذب يعلا الكا في الكا” ولكن عنلدملا تلكلةل علن
سا :ال ةوك بالروح كخةيقة جديدة في الل يح ي و “نحن الذين ملتلنلا
ساد ً
العقيدة قال في عد  “ 12ننا جليعنا بروح واحد أيضا اعتلدنلا إللى ج لد
عن الخطية كيف نعيش بعد فينا؟ أم تجنةوح أننلا كلا ملن اعلتلللد لليل لو
واحد ينو ا كنا أم يونانيين ،ع يدا أم أحراما ،وجليعنا سقينا موحا واحدا”.
الل يح اعتلدنا للوتل فدفنا معل باللعلو ية لةلوا حتى كلا أقليل الللل ليلح
وفى أف س  1الذب فيل تكة أيضا علن اللللواهلب فلي علد  11أكلد علةلى من ا مواا بلجد اآلب هكذا ن ةك نحن أيضا فلي جلدة اللحليلاة؟” مو :6
أهلية اإليلاح الواحد حين قال “ مجتندين أح تحف وا وحدانية الروح برباط  )1 ,2وأيضا “ نل إح عشت ح لب اللجل لد ف لتلللوتلوح وللكلن إح كلنلتل
ال الم ج د واحد وموح واحد كلا عيت أيضا في مجاء علوتلكل اللواحلد بالروح تليتوح أعلال الج د ف تحيوح ح كا اللذيلن يلنلقلا وح بلروح هللا
مب واحد إيلاح واحد معلو ية واحدة إلل وآب واحد لةكا” أف لس  -2 :1فأولئك هل أبلنلاء هللا” مو  ,)11 ,12 :1ويلدكلد أيضلا أهللليلة ال لةلوك
بالروح قائال “اسةكوا بالروح فال تكلةوا شنوة الج د … وللكلن اللذيلن هل
)6
لةل يح قد صة وا الج د مع ا هلواء والشلنلواا ,إح كلنلا نلعليلش بلاللروح
وقال في عد  12 ،11أح هللا أعطى اللواهلب “ جلا تلكللليلا اللقلدي ليلن
فةن ةك أيضا بح ب بالروح ” يا .)11 ,11 ,16 :1
لعلا الخدمة ل نياح ج د الل ليلح إللى أح نلنلتلنلى جللليلعلنلا إللى وحلدانليلة
اإليلاح” أي أح اللواهب اللتعد ة واللتنوعة أعطيت لةكني ة ملن أجلا أح من هذا كةل يتضح أنل ًبد من عقيدة سةيلة وإيلاح سةي وملامسلة سلةليلللة
نيا جليعنا إلى اإليلاح الواحد ووحدانية اإليلاح فكيف نلنلا ب بلوحلدانليلة لألسرام الكن ية وسةوك وجنا موحي حتى نيير خةيقلة جلديلدة وام ليلن
للةكوا ال لواا ,فكيف للن ً يدمن بنذا كةل ييير خةيقة جديدة؟
حقيقية يير شكةية وح أح يكوح لنا وحدانية اإليلانية.

يقول معةلنا بولس الرسول “ح ب نعلة هللا اللعطاة للي كل لنلاء حلكليل قلد
وضعت أساسا وآخر ي نى عةيل فأنل ً ي تطيع أحلد أح يضلع أسلاسلا آخلر
يير الذب وضع الذب هو ي و الل يح ولكن أح كاح أحد ي لنلى علةلى هلذا
ا ساس ه ا فضة حجامة كريلة خش ا عش ا قشا فعلا كا واحد سليليليلر
إنل من الخدا بلقدام أح نقول أح بولس الرسول تكة علن وحلدانليلة تلنلو
ظاهرا ح اليوم سي ينل نل بنام ي تعةن وستلتحن النام علا كا واحد ملا
العقيدة ونش ل العقائد اللختةفة با وتام اللتنوعة في القيثامة الواحدة ونخةل؟
هو أح بقى علا أحد قد بناه عةيل ف يأخذ أجرة” 1كو )11-11 :2
بين تنو اللواهب واختالف العقائد.
إ ح لةديانة الل يحية أساس وهذا ا ساس هو اإليلاح بال يد الل يح الل لةل
إح التنو في الثالوث القدوس هو تنو في اليفاا اإلقنومليلة فلاآلب واللد
مرة لةقدي ين ينو ا  .)2وعةلنا مبنا ي و الل يح أح الللحل لة هلي حلفل
لألبن وبا ق لةروح القدس وا بن مولو من اآلب واللروح اللقلدس ملنل لثلق
الوصية “أح كنت تح وننلي فلأحلفل لوا وصلايلاي… اللذب علنلده وصلايلاي
من اآلب ,وهناك تنو أيضا في الوظلائلف فلعلةلى سل ليلا اللللثلال ا زملنلة
ويحف نا فنو الذب يح ني ,والذب يح ني يح ل أبى ،وأنا أحل لل ،وأظلنلر للل
وا وقاا جعةنا اآلب في سةطانل أ  ،)1 :1والدينونة أعطيت لألبلن ح
اتى … إح أح ني أحد يحف كالمى ,ويح ل أبى ,وإليل نأتي ،وعنده نينلع
اآلب ً يدين أحدا يو  ,)11 :1لذا ملن اللخلطلأ الشلديلد تشل ليلل اللطلوائلف
منزً… إح حف ت وصاياي تث توح في مح تي ,كلللا أنلي أنلا قلد حلفل لت
الثال ة التي يوجد بيننا اختالفاا عقائدية جوهرية بالثالوث القدوس ونلقلول
وصايا أبى وأ ت في مح تل … أنت أح ائي إح فعةت ما أوصيك بلل ”.يلو
كلا أح الثالوث هو واحد هكذا الثال ة طوائف ه واحد.
 ,12 ,11 ,11 :11يو  ،)11 , 11 :11والوصية تشلا العقليلدة فلال حلب
رابعاً :كيف نكون خليقة جديدة في المسيح يسوع؟
حقيقي هلل أو لألخر من خالل عقيدة خاطئة.
ويقول معةلنا ماميوحنا “ وأما من حف كةلتل ,فحقا فى هذا قد تكلةت مح ل لقد سئا أحد اآلباء ها سيدخا ال روت تانت ال لاء؟ فر قائلال بلدوح تلر
هللا .بنذا نعرف أننا فيل … وهذه هي اللح ة ،أح ن لةلك بلحل لب وصلايلاه“ .لن يدخا الل لروت لتلانلت ال لللاء” ل صلللت قلةليلال وأم ف قلائلال “وً

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

خامساً :من هم أوالد هللا ومن هم أوالد إبليس؟
وبعد هذا كةل نت اءل من هو ابن هللا وملن هلو ابلن إبلةليلس؟ يلقلول ال ليلد
الل يح “أنت من أب هو إبةيس ,وشنواا أبيكل تلريلدوح أح تلعلللةلوا .اك
كاح قتاً لةناس من ال دء ،ول يث ت في الحق نل ليس فيل حق .متلى تلكلةل
بالكذب فإنلا يتكة ملا لل ،نل كذاب وأبو اللكلذاب يلو  .)11 :1إ ح ملن
ليس فيل الحق ويعة بالكذب ويضا الناس هو ابن إلبةيس.
واآلح عةيك أح تختام إما أح ت ةك في الحق وتث ت فيل وتشند للل فلتليليلر
خةيقة جديدة وتكوح ابنا هلل وإما أح تت ع الكذب وتيدق الضالل وتحليلا فلي
خدا فتكوح ابنا إلبةيس.
إلننا القدوس نتضر ونطةب إليك أح تفتح عيوح قةوبنا وتنير ا هاننلا للكلي
نعرف الحق فنتحرم ونكوح أبنا لك ،خةيقة جديدة لابلتليلن فليلك إللى ا بلد.
آمين.
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الـمنـارة

سلوكيات كنسية

أبونا بولس فؤاد

إحترام الوقت

س ِّر نجاح الشعوب الباهر فى البالد الغربية يرجع فى المقاقاا ال
إلى تاديسهم للوقت معرفة قيمته الحاياية ّ
حق المعرفة .لذلك لديهم
عبارة مشهورة تاو " TIME IS MONEY" :
قد بلغ من شدَّة تاديرهم لايمة الوقت أن قاموا بقربقا الجقر بقعقدد
ساعات العمل ليس بمرتَّب شهرى ثابت سواء قاا المرء بقالقعقمقل
أ لم ياُ ْم.
ً
فى الخدمات الكنسية كثيرا ما نعانى ض ْعف هقذا القتقرقكقيقر عقدا
قارب ارتقرقا
إعطاء الوقت الهمية الكافية  ،لذلقك يقحقدل القتق
ُ
التكلرة ضيا المجهود ربما المحبَّة بين الناس أحياناً.
فكثيرا ً ما كان عدا إحتراا الوقت سببا ً فى تعطيل خدمات كثيقرة أ
إندثارها أ تأثيرها على خدمات أخرى  ،كان يقمقكقن تقرقادى كقل
ذلقققك لقققو كقققان هقققنقققا تقققاقققديقققر احقققتقققراا لقققاقققيقققمقققة القققوققققت.
تمر عقلقيقك هقى
لمعرفة قيمة الوقت يكرى أن تعرف أن كل ساعة ّ
زنة من هللا محسوبة من عمر على الرض سقوف يقحقاسقبقك
علي كل دقياة من هذا العمر .كما أن الوقت ال يمكن إسترداده.
فاليوا الذى يم ى ال يمكن إستعادته  ،كقمقا أن القوققت ال يقمقكقن
شراؤه أ تعوي ه بالما .
من المثلة الواضحة على إهدار الوقت عدا تادير قيمته ما يلقى:
(  )1عدا الح ور لإلعتراف فى الوقت ال ُمتَّرق عقلقيقه .إذا تقأ َّخقر
شخص لمدة خمس دقائق ياو لك " إيه يعنى خقمقس دققائقق "
هى الدنيا حتطير  ....أقو لهذا اإلبن المبار أن القخقمقس دققائقق
فى عالم الطيران تعقنقى ققطقع القطقائقرة لقمقسقافقة  57كقيقلقو مقتقر
(بافتراض أن سرعة الطائرة  099كم فاا) .تعنى عقنقد الاقبقاء
فاة إنسان ينزف من جر حه لو لم يتم إنااذه.
( )2عدا الح ور نهائيا ً حسب موعد تقم تقحقديقده سقلقرقا ً مقع عقدا
اإلعتذار بوقت كاف حتى يستريد الطرف اآلخقر مقن القوققت( ،أ
ربما عدا اإلعتذار نهائيا ً أحيانا ً ).
(  )3التطويل فى اإلعترافات بد ن دا ٍ سرد القاق قص القطقويقلقة
التى الت ُمتّ لإلعتراف بأى صلة.
(  )4حجز الكنيسة لمدة ساعتين فى بعض الكاليل د ن ذِكقر ذلقك
فى بطاقة الدعوة مما ي ع المقدعقويقن فقى حقرق  ،فقاقد يقأخقذ ن
مواعيد مع أاراف أخرى على اعتبار أن مدَّة اإلكليل ساعة احدة
فاا.
( ) 7عققدا ذكققر مققواعققيققد الققنققهققايققة لققلققمققنققاسققبققات (مققثققل الققحققرققالت
المهرجانات)  ،هذا إذا بدأت تلك الحرالت فى مواعيدها اصالً.
(  )6التطويل فى مردَّات الاداس مع عدا جود الموهبة أ القوققت
الكافيين ،مما يُعثِر الم لين الحاضرين.
( ) 5إختالق العذار الواهية لسبقاب القتقأخقيقر مقمقا ال يقاقتقنقع بقه
الطرف اآلخر  ،ربَّما يغيِّر فكرته عنك.
(  )8تغيير ال ُخطا المواعيد المترق عليهقا مقمقا يقى ِدّى إلقى زيقادة
العباء ضيا الوقت المحدَّد لعمل ما.
المطو فى القتقلقيقرقونقات مقع عقدا مقراعقاة قر ف
(  )0الحديث
َّ
الطرف اآلخر .التليرون سيلة لعمل مقواعقيقد أ القحق قو عقلقى
معلومة  ،ليس إالَّ.
ملحو ة( :اإلعتراف على التليرون ال يليق ال يجوز ،لكن ال مانقع
من المشورة الر حية بالتليرون).
ى غرض آخر بد ن موعد ُمسبق فقى
(  )19الح ور للزيارة أ ل ّ
ع ٍر أصبح الوقت فيه غاليا ً الناس ليس لديها منه فائض.
(  )11عدا التمييز بين ا ِلّلااء العابِقر القلقاقاء عقلقى مقوعقد .يقمقكقن
للشخص فى ا ِلّلااء العابِر أن يحجز موعدا ً لقكقن ال يقجقوز لقه أن
يرتح موضوعا ً
لمجرد أنه تاابل مع شخص ما.
َّ
تابع الخدمة األلكترونية
اإلستخدامات الخارجية لألجهزة
كما سبق ذكرنا فالقمقاق قود هقو إسقتقخقداا الجقهقزة القتقى تقتقيقح
التواصل مع العالم الخارجى حيث يستطيع أى أحد فى أى مكان أن
يُتابع الخدمة سواء عن اقريقق القمقواققع اللقكقتقر نقيقة أ سقائقل
التواصل اإلجتماعى أ الانوات الر ائية  ...إلخ
تكمن خطورة هذه الوسائل فى أن الخطاء بها مرصقودة سقيقتق ّم
التعرف عليها من أى شخص بين هذه الماليين التى تتابع .كقمقا أن
الخطأ الذى سينتشر عبر أى سيلة لن يكون فى اإلمكان إسترداده.
حتى لو تم ت حيحه الحاا ً فلن يقكقون هقنقا أى ضقمقان أن كقل
الذين شاهد ا أ سمعوا القخقطقأ  ،سقوف يشقاهقد ن أ يسقمقعقون
الت حيح.
فى الماضى كانت أى موضوعات أ مواد تُنشر على أى سقيقلقة
تقمقر عقلقى عِقدَّة مقراجقعقات
إت ا من سائل ذلك الزمان ،كانت ّ
سواء كانت تاريخية أ عايدية أ لُغوية  ،كما كقانقت القمقنقشقورات
التى تحتوى على إساءة لآلخرين أ التجريح أ التشهير  ،ال تقجقد
اققريققاققهققا لققلققنققشققر بسققبققب الققمققراجققعققة الققدقققيققاققة الققمققتققكق ِ ّقررة.
أما اليوا  ....فح ِدّل ال حرق .أى أحد يكقتقب ي ق ّ ِور يقذيقع أى
شىء بال رقيب أ حسيب .قد يكون المستابِل (بكسر البقاء) عقلقى
غير معرفة أ دراية بما يشاهده أ يسقمقعقه  ،فقتقكقون القمق قيقبقة
م يبتين لنه سوف ي ِدّق ما تعامل معه تقلقاقائقيقا ً  ،ثقم سقيقنقشقره
سواء بالمشقاركقة أ القحقديقث أ أى سقيقلقة أخقرى ( مقن بقاب
اإلحساس بالذات على القل).
من هنا تكون مسئولية إنخراا أى كنيسة أ شخص أ خقدمقة فقى
عمل إلكتر نى يراه اآلخر ن  ،مسئولية ليست بالاليلة .فكقثقيقرا ً مقا
شاهدنا سمعنا عن ماااع تم إستاطاعها من فيديو أ تسقجقيقل تقم
إختيار جزء معيَّن بعناية يكون الهدف هو التاليل من شأن ققائقلقهقا
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أ التشكيك فى العبادة المسيحية بشكل أ بقخخقر ،أ ربقمقا يقنقتقاقل
المر إلى مباحثات مجادالت اائرية ال تستريد منها الكنيسة شئ ،
هذا إذا لم يكن هنا ضرر.
ب رة عامة  ،فإن إستخداا مثل هذه الوسائل فى الخدمقة يقتقطقلقب
الكثير من الحيطة الحذر حتى يكون هقذا اإلسقتقخقداا فقى مقحق ِّلقه.
أهم هذه المالحظات ما يلى:
)(1المراجعة الدقياة لى مادة يتم إذاعتها  ،تشمل هذه المراجعة
ص خلوه مقن الخقطقاء
قيمة الرائدة المتوقَّعة من النشر بالغة النَّ ّ
الققققققلققققققغققققققويققققققة الققققققتققققققاريققققققخققققققيققققققة الققققققعققققققاققققققيققققققديققققققة.
(  )2توزيع اإلخت اصات بين العاملين على هذه الوسائل  ،فقلقيقس
من ّ
حق كل أحد أن ينشر ما يبد له ،ليس لكل أحد أن يعيد النشر.
(  )3اإلبتعاد عن التكرار التقطقويقل  ،فقهقذان هقمقا أكقثقر أسقبقاب
عققققققققز ف الققققققققنققققققققاس عققققققققن الققققققققمققققققققتققققققققابققققققققعققققققققة.
( )4التركيز على نشر فكر عايدة ااس الكنيسة فاا لقيقس أى
فقققققكقققققر شقققققخققققق قققققى بقققققأى شقققققكقققققل مقققققن الشقققققكقققققا .
(  )7اإلبتعاد تماما ً عن التجريح التشهير أ إستخداا أسلوب الته ُّكم
التاريع .اإلهتماا بنشر الركر المسيحى الرثوذكسى المستايم فقى
هقققققققققققققققققققققققققققققققد ء.
بسقققققققققققققققققققققققققققققققااقققققققققققققققققققققققققققققققة
(  )6اإلهتماا بالموضوعات التى تاود الناس إلى التوبة القخقال
معرفة المسيح المعرفة الحاياة عدا اإلنشغا بالقوا السقخقيقرقة
غققققققيققققققر الققققققنققققققافققققققعققققققة 2 ( .تققققققيققققققمققققققوثققققققا س )23:2
( )5اإلنشغا بالحوار الناد البنَّاء ليس الحوار بقغقرض القحقوار
قققققوق أ تققققققمققققققيُّققققققز مققققققعققققققيَّققققققن.
أ إ ققققققهققققققار تققققققرق ُّ
(  )8التح ِلّى بطو البا النرس احتما ضعرات اآلخرين ترادى
لققققققققققققحققققققققققققظققققققققققققة.
أ
مققققققققققققن
اإلتققققققققققققهققققققققققققاا
(  )0مراجعة الترانيم أنشطة الكورا ب رة عامة تاقديقم مقا هقو
نافع ر حيا ً استغال محبة الناس للترانيم بتاديم كل ما هو للبقنقيقان
اإلبقققتقققعقققاد عقققن اإلسقققتقققعقققراض أ القققمقققنقققافسقققة القققعقققالقققمقققيقققة.
( )19إختيار التوقيت المناسب لنشر المادة سواء ما يخص العقيقاد
الكنسية أ فارات الوعظ أ در س القكقتقاب بقمقا يقتقرقق قر ف
القققققققنقققققققاس فقققققققى القققققققبقققققققالد القققققققمقققققققخقققققققتقققققققلقققققققرقققققققة.
(  )11الموضوعات المثيرة للجد أ التى تخقتقلقف فقيقهقا جقهقات
النظر  ،كثيرا ً ما تكون سبب عقثقرة لقلقبقسقطقاء تقبقلقبقل أفقكقارهقم.
(  )12عدا إستغال هذه الوسائل لت رية الحقسقابقات أ لغقراض
شخ ية هو المرض الذى يحتاق إلى عالق جذرى فقى ال سقاا
القققققققققققققكقققققققققققققنقققققققققققققسقققققققققققققيقققققققققققققة.
القققققققققققققر حقققققققققققققيقققققققققققققة
(  )13الهر ب من نشر أفكار أ موضوعات ال تبنى القنقاس بقاقدر
مققا تققحقق ِّاققق لققلققبققعققض ذ اتققهققم تققعققطققيققهققم شققهققرة زائققرققة.
(  )14على المشاهدين التمييز بين الانوات الر قائقيقة اخقتقيقار مقا
يناسب قامتهم الر حية عايدتهم فهمهم الر حى حتى ال ينجرفقوا
فيما هو فوق قدراتهم.
تابع الخدمة األلكترونية
(اإلستخدامات الداخلية لألجهزة)
شاشة العرض الداخلية
إستكماالً لموضو الخدمة اللكتر نية بالجهزة المستخدمقة داخقل
نتعرض لموضو شاشات القعقرض كقأحقد المقثقلقة
الكنيسة فاا َّ ،
لهذه الوسائل.
من أه ّم الوسائل التى كان لها أكقبقر الثقر فقى تقوصقيقل تقبقسقيقا
الخدمة للشعب  ،هو تلك الشاشات العمالقة (التلرزيونات القكقثقيقرة)
داخل الكنيسة  ،التى يتم عرض الخدمات عليهقا سقواء كقان نقاقل
الاداس أ كتابات َّ
دال أسبو اآلالا أ نه ات العذراء الاديسين
 ،حتى الترانيم .فى ت ُّورنا أن جود هذه الوسيلة فى القكقنقائقس
– بعد أن ثبتتْ جد اها – ي بح من المور الساسية التى ال يجقب
غض النظر عنها.
ّ
غالبية الاراآت التى يتم ت ميقمقهقا فقى هقذه القخقدمقة يقكقون عقن
اريق برنامج )(POWRPOINTالشهير  ،هو يتميز بتشكقيقلقة
رائعة كثيرة من الخطوا اللوان يسمح بقتق قمقيقم مقا يقرغقبقه
المرء بال با .غير أنه ينبغى مراعاة بعض المقور القهقامقة عقنقد
استخداا هذه الوسيلة  ،حتى تكون الرائدة منها حاياية ليست شكلية
نسرد فى السطور الاادمة أهم النااا التى يجب مقراعقاتقهقا
سوف ِ
عند استخداا هذه الوسيلة.
(  )1يكون حجم الخا متناسبا ً مع مساحة الكنيسة بحيث يسمح لمن
ياف فى ال روف الخلرية أن يرى الكتابة بوضوح.
( )2اإلبتعاد عن الزخرفة القكقثقيقرة ضقع صقور لقاقديسقيقن فقى
الخلريات  ،فهذه القزخقارف تقزيقد مقن صقعقوبقة القاقراءة تُشقغِقل
ال ُم ِلّين عن الهدف من إستخداا هذه الوسيلة ،كما أنها فقى احقيقان
كثيرة تُهدِر من مساحة ال رحة التى كان ينبغى إسقتقخقدامقهقا فقى
كتابة ال لوات نرسها.
( ) 3مراجعة الخطاء اإلمقالئقيقة القلقغقويقة القعقاقيقديقة بقواسقطقة
مخت ِ ّ ين أ ْكراء .فكثير من هذه الاراآت تم ت قمقيقمقهقا عقن اقريقق
مجهودات فردية من ُخدَّاا فى بعض الكنائس – هو مجهود ُمقاقدَّر
– قد ت ّم تدا لها بين الكنائس د ن أن تخ ع لمراجعة دققيقاقة مقمقا
يجعلها سيلة سريعة لنال الخطاء من جيل إلى جيل حيث ي عُب
تماما ً إقتال هذه الخطاء من أذهان الناس مستابالً.
(  )4اإلبتعاد عن كتابة الكلمات الطويلة (فى حالة كقتقابقة القكقلقمقات
الابطية باللغة العربية) حتى ال يتوه الاارىء فى تلك الكلمات.
القمقعقربقة بقمقا يقعقادلقهقا مقن
(  )7اإلهتماا بكتابة الكلمات الابقطقيقة
َّ
حر ف عربية بال با  ،مثل إيڨو إڨنوتى أهمية التقرقرققة بقيقن
الحر ف التى ت ُ ّ
نطق بحرف ا (ڨـ) التى تُنطق كحرف ا (ف).
(  )6ضر رة إ هقار القتقبقايُقن بقيقن خقلقرقيقة ال قرقحقة القخقطقوا

المستخدمة حتى ال ت عُقب القاقراءة عقلقى
ال ُم ِلّين ،مع أهقمقيقة إسقتقخقداا القخقطقوا
العادية الواضحة.
( )5اإلهتماا بالتشكيل الج ِيّد للكلمات حقتقى
ال يحتار الاارىء فى قراءة المكتوب .على
مقتقبقحّقر فقى
أن ياوا بهذا التشكيل من هقو
ِ
اللغة العربية.
(  )8تنسيق العبارات بحيث تكون بداية كل
فارة اضحة جدا ً للمشاهد.
(  )0ضع الشاشة (الشاشات التلرزيقونقيقة)
فى أماكن إستراتيجية فقى القكقنقيقسقة حقتقى
تكون فى مرمى النظر لكل الحاضرين بسقهقولقة (خقاصقة لقو كقان
بالكنيسة أعمدة تحجب الرؤية).
( )19ضبا إضاءة الكنيسة بما يترق مع ضع الشاشة (الشاشات).
فلو كانت شقاشقة احقدة تقعقمقل عقن اقريقق القرقانقوس السقحقرى
)(PROJECTORيراعى تخريف إضاءة الكقنقيقسقة حقتقى يقزداد
ضوح الشاشة للم ِّلين .لو كانت أجهزة تلرزيون  ،يراعى عقدا
جود كشافات فى مواجهة الم لين حتى ال يقعقانقوا مقن صقعقوبقة
الاراءة بسبب اإلضاءة الشديدة أمامهم
( ) 11ضر رة أن ياوا بتشغيل هذه القوسقيقلقة شقخقص لقه خقلقرقيقة
ر حية خدمية مناسبة حتى يستطيع المتابقعقة إعقداد ال قرقحقات
المطلوبة للخدمة حسقب القمقنقاسقبقة ،كقمقا أنقه فقى حقالقة اإلنقتقاقا
بال لوات إلى ترتيب آخر غير الموجود بالكتب الكنسية يسقتقطقيقع
بسرعة أن يح ل على المطلوب يعرضه.
( )12أهمية تواجد ُخدَّاا هذه الوسيلة قبل بدء ال لوات ،تشغيقلقهقا
حتى لو كان هنا ُم ِّلى احد .لن ح ورهم متأخرين قيقامقهقم
بعمل التوصيقالت أثقنقاء ال قلقوات ال يقتقرقق ر حقانقيقة القعقبقادة
بتحركاتهم.
سيشغل ال ُم ِّلين
ُّ
.
تابع الخدمة األلكترونية ...الفيسبوك
كنا قد عدنا بمناقشة أحد الوسائل اللقكقتقر نقيقة القمقسقتقخقدمقة فقى
الخدمات الكنسيَّة  ،التى يتم عقن اقريقاقهقا القتقواصقل مقع القعقالقم
الخارجى.
قد اخترنا الريسبو لعدة أسباب:
 +فهو من أكثر الوسائل إستخداما ً سواء علقى مسقتقوى الفقراد أ
الكنائس أ النشطة.
 +يتميَّز بإمكانيات غير مسبوقة لم تكن تخ ُ
طر على قلب إنسان مقن
قبل  ،مما جعل البعض يدمنون إستخدامه.
 +سهولة إستخدامه بواسطة أى أحد  ،ال يُشترا فقى الق ُمقسقتقخقدِا
مواصرات أ مهارات معيَّنة.
 +إمكانية إستخدامه عقن اقريقق القتقلقيقرقون القذكقى جقعقلقت القكق ّل
ين ُّمون إليه يرتبطون به.
 +خاصية المحادثات الهقاتقرقيقة نقاقل ال قور الفقالا تقغقطقيقة
الحدال نشرها مباشرة جعلت فى إمكان أى شقخقص أن يقمقتقلقك
ققققدرات تقققاقققتقققرب مقققن إمقققكقققانقققيقققات القققاقققنقققوات القققرققق قققائقققيقققة.
مما ال شكّ فيه أن هذا اإلخترا الرائع قد ساهم فى تباد الفقكقار
تواصل الهل الصدقاء القرباء ب ورة لم تعرفهقا القبقشقريقة
من قبل .ال أعتاد أن الذين كانوا على قيد القحقيقاة  -ققبقل عشقريقن
سنة فاا  -يتخيَّلون ما يمكن أن يحدُل من مثل هقذا القذى نُقعقايشقه
اآلن.
غير أن هذا اإلخترا العبارى – بادر ما له من إيجابيات  -ال يخلو
من سلبيات أخطار ال تال عن إيجابياته (إن لم يكن أكثر) .سوف
نناقش فى السطور التالية ( ربما فقى حقلقاقة أخقرى) نقمقاذق هقذه
السلبيات الخطار حيث َّ
أن الواقع يىكد أن الكثيقريقن ال يقعقلقمقون
ى شىء عن هذه الخطار السلبيات  ،مما قد يقىدى إلقى حقد ل
أ ّ
صقة فقى مقجقاالت
نتائج عكسية من إسقتقخقداا هقذا اإلخقتقرا (خقا َّ
الخدمة الكنسية).
لن نتحدَّل عن السلوكيات الشخ ية التى تجا زت كل القخقطقوا
الحمراء  ...فأحدهم ينشر الغسيل (غيقر القنقظقيقف) لشقخقص آخقر
الثانى يكيل السباب التحاير لشخص ال يعجبه أ ينقاصقبقه عقداء
معين  ،ثالث ال يعرف ما هى الموضوعات التى يمكن نشرهقا أ
بثَّها  ..إلى رابع يتخ ص فى الر ائح تقحقاقيقر اآلخقريقن  ،هقذا
بخالف نشر الرتيات ل وره َِّن بطرياة تسىء ل ُه َّن دخو قراصنة
اإلنترنت على حسابات اآلخرين استخدامها أسوأ إستخداا  ....إلخ
لكننا سنا ر حديثنا عن خطورة إستخداا هذه الوسيلة فى الخدمقة
من الذين ال يعرفون ارياة التواصل ال حيحة البنَّاءة.
إن الريسبو – بشكل أ بخخر – هو سقيقلقة إعقالمقيقة فقى القمقاقاا
س إعالمى لقو
ال  ،ينبغى على من يتعامل معه أن يحظى بحِ ٍ ّ
أقل الاليل أن يكون على دراية كبيرة بإمكانيات هذه الوسيلقة ققبقل
أن يستخدمها .أ َّما أن يت دَّى أحدهم إلستقخقداا القرقيقسقبقو خقارق
نطاق العمل الشخ ى التواصل مع الصدقاء د ن أن يقكقون لقه
س اإلعالمى فهذا ما سقنقتقحقدَّل عقنقه فقى القمقرة
هذا الادر من الحِ ّ
الاادمة
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 – 6الدسنتاريا األميبية والباسليه  :وتنتشر بكثرة لتعتدم متراعتاة
معلومات طبيه غذائيه
النواحي الصحية وتلوث االطعتمتة التمتكتشتوفتة بتواستطتة التذبتا
الموضوع السابع عشر
وتلوثه بالمواد البراسية .
 – 2التايفويد والبارا تايفويد  :وهو يصيب االمعا ويكثر انتشاره
أمراض الدول المتخلفة
في الدول المتخلفة بيئيا ً وصحيا ،وكذلك لتلوث االطعتمتة والتمتيتاه
واللبن بواسطة الذبا من المواد البراسية الملوثة  .وهذا يحتتتلت
أوال :األمراض المعدية.
الي تحسين الوضع الصحي والغذائي الذي يحتاج لمجتهتود كتبتيتر
وهي كثير االنتشار وخاصة في بلدان االماكن الحارة والمتتتختلتفتة ومساعدة الدول الغنية للفقيرة لمكافحة هذا المرض الخطير .
صحياً-:
 – 4السعال الديكي  :ويصيب الجتء االعتلتي لتلتجتهتاس التتتنتفت ثانيا ً  :االمراض المستوطنة.
ويؤدي الي السعال بصورة كتبتيترة ومتتتكتررة .وهتو يصتيتب كت  – 4الم ريا  :وتوجد اربعة انواع منها ،وكانت وال سالت تصتيتب
االعمار وحسب االحصائيات الصحية فأن اصابة االطفال اقت متن االالف من الشعو في ك االعتمتار .ومتعتظت التدول التمتتتختلتفتة
خمسة سنوات حوالي  %09وسببه فيروس السعال الديكي.
وبمساعدة المنظمات العالمية تبذل مجهودا ً جبارا لمكافحتة تتوالتد
 – 7الدفتيريا  :وتصيب الجهاس االعلي للحلق واللوستين وغتالتبتا ً بعوض الم ريا – االنوفل – ومعالجة المرض اوآل باول حتي ال
تصيب االطفال وأدت الي وفاة الكثيرين في الماضي.
يتكرر انتقاله من االنسان للبعوض ورجوعه اليه مرة اخري .
 – 7شل االطفال  :كان كثير االنتشار في االعوام الماضتيتة وهتو  – 7البلهارسيا  :وتنتشر كثيرا ً بين المءارعين وصيادي االسماك
يصيب الجهاس العصبي وغتالتبتا ً متا يتؤدي التي ضتمتور ع ت ت لخوضه في المياه التي تتنتتتشتر فتيتهتا التقتواقتع التوستيتطتة فتي
الساقين.
انتشاره  .يوجد نوعين من البلهارسيا  ،البولية وتصيتب التجتهتاس
 – 1التتان  :وهو يصيب ك االعمار ابتدا متن االطتفتال عتنتد البولي وكذا بلهارسيا األمعا .
الوالدة بطرق غير صحية وآالت غير معقمة وقتد يصتيتب التكتبتار
كذلك وخاصى الذين يعملون في الءراعة ورعي البهتائت  .والشت
أمراض الدول المتح رة
المفرح انه ابتدا من اعطا االمصال الواقية – المص الث ثي –
أوال  :ارتفاع ضغط التدم  :وهتو كتثتيتر االنتتتشتار لتعتدم متراعتاة
للدفتيريا والسعال الديكي والتتان او باضافة التمتصت التربتاعتي
النواحي الغذائية وسيادة الوسن وال غوط االجتماعية.
لشل االطفال ،بمعاونة هيئة اليونسيف لتلتدول التمتتتختلتفتة امتكتن
ثانيا  :أمتراض التقتلتب والتدمتاب  :أصتبتحتت متن ستمتات التدول
السيطرة بصورة كبيرة علي هذه االمراض االربعة.
المتح رة وهي في اسدياد مطرد والسالت تؤدي الي فقدان الكثيتر
 – 5الحصبتة  :وهتي مترض متعتدي كتثتيتر االنتتتشتارفتي التدول
لحياته .
المتخلفة وغالبا ً ما تصيب صغار السن وفي أحوال قليلة قد تظهتر
ثالثا ً  :أرتفاع الكولسترول :وهو في ارتفاع مستمتر بتيتن التكتبتار
في كبار السن كذلك والتذيتن لت يتتتعترضتوا لتلتعتدوي متن قتبت .
وحتي الصغار لعدم مراعاة النواحي الغذائية.
وباعطا مص الحصبة للصتغتار ابتتتدأت كتذلتك الستيتطترة عتلتي
رابعا ً  :مرض السكري  :في أسدياد مستمر وخاصة النوع التثتانتي
ظهورها.
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أين ذهب ضميرك
شعر :نشأت رشدي منصور

بالحن قدللي يا انسا
اين ذاب ضميرك ؟
انه مثب البدصلة
وياهر درجة االيما
اين ذاب ضميرك ؟
حتي وا ضلي طريقك
فهد يربدك في الحال
فلماذا تصمت
علي كب فعب بطال ؟
ا ماكلتك ايها االنسا
ال تتبع خطي البدصلة
ثت تاكي
من غدر الزما
وماذا عن النهاية ؟
غير انك
تصب الي حد الهالك
تغرق وال تجد
اي طدق للنجاة
ليتك تسمع لصد االله
وحتي يكد لك
من بعد عمر حيا
ليتك تسمع لصد ضميرك
وتبتعد عن الال مباال
مصر المبروكة

الرب اد اللي حاميها
والسيسي اد األمين عليها
مصر المبروكة
ما اجمب لياليها
قالدا ا اللي في االصب
كان صنعته حلداني
يمكن علاا كدة
حالوتها حالوة رباني
مصر المبروكة عليك بتنادي
ال تعش مكتد االيادي
عبر عن حبك ليها
ال تتأخر او ال تبال

من السكري أذ اصبح يصتيتب كت
االعمار.
ختتامس تا ً  :االمتتراض التتنتتفتتستتيتتة
والعصبية  :وهي كذلك من سمات
التتدول التتمتتتتتح ت تترة لتتل ت تتغتتوط
الداخلية والخارجيتة التتتي تتقتابت
الشتتخت فتتي حتتيتتاتتته التتيتتومتتيتتة.
وال غوط في العم او عدم ايجاد
العم المناسب وقد يظهر ذلك في
طلبة المدارس من الجنسين علتي
مستوي المراح التعليمية وحتتتي
بين ربات التمتنتاسل لتعتدم الترضتا
التام الوضاعهن .
المعالجة الصحية والغذائية.
لها أهمية كبيرة لتدهور النواحي الصحية والغذائية وختاصتة فتي
الدول المتخلفة التي ينتشر فيها بكثرة مرض الدسنتاريا والتايفود
والديدان المعوية وذلك لتعرض المأكوالت المكشوفة لحط الذبا
عليها ونق العدوي من المراحيض غير الصتحتيتة والتخت تروات
غير المغسولة والتمتيتاه التمتلتوثتة .ولتذا وجتب التوعتي الصتحتي
والغذائي لمكافحة انتشار هذه االمراض.
وبالنسبة للم ريا وخاصة تكرار االصابتة بتبت سمتوريت التمت ريتا
الذي يعيش علي كرويات الدم االحمر ويؤدي الي تدميرها .وجبت
كذلك التمتعتالتجتة التغتذائتيتة التجتيتدة والتتتدخت التطتبتي لتمتعتالتجتة
االنيمياوبأخذ حبو أو حقن الحديد .
أما بالنسبة للبدانة وم اعفتاتتهتا فتي التدول التمتتتحت ترة وجتب
االرشاد الغذائي والصحي للتخل منها .

د .فؤاد ج بطرس
ماجستير تغذيه ونمو األطفال

رسالة قصيرة لنيافة االنبا بوال
بقل  :نشأت رشدي منصور

أوال :ارحب بك علي االرض االسترالية والتي تعرفها جيدا من خالل زياراتك لها السابقة
مرحبا ً بك مرة اخري ولكن في قلبي كالم وكالم اود اإلفصاح عنه بحكككت تكداجكدي عكلكي
تلك االرض التي اتخذتها وطنا ثانيا لي ومعاينتي عن قرب عكن ماكاككب بكبكاب وبكابكا
اليدم من أساليب التعايش التي تختلف كثيرا عن مااكب وطكنكا االم ألنكنكي الحكاك ا
مااكب االنسا عمدما ومااكب ابن الكنيسة تختلف تماما ً عكمكا عكااكدنكا فكي بكالدنكا االم
طبعا لذلك فإنني اري بعيد الفاحص الذي ياااد ويالحظ مع انه ليس رجب دين وال يفهت
في المداعظ قط اآلتي:
ثانيا  :اننا امام ماكلة ركيزة اال واي مقاييكس االرتكبكاط بكيكن الاكبكاب والاكابكا حكيك
يكتنفها كثير من الادائب  --حقا ً الادائب  --بحكت التسيب من قبب بعض الدالدين ولكيكس
حكما عاما
ثالثا  :االختالط في المدارس والجامعا بال حدود فليس من المعقدل ا نكنكاكد مكدارس
وجامعا تفصب بين الاباب والاابا واال قيب عنا بعب غير قابب للتطدر الحضاري وما
تمليه عليه حضارة اليدم
رابعا  :ال يمكن لنا ا نركب " ركب " التكخكلكف حكتكي نكحكقكن مكا مكا نصكبكد الكيكه نكحكد
أبنائنا في مختلف مراحب الحياة خصدصا في سن المرااقة المبكرة تلك المرحلة الحرجكة
من حياة الاباب والاابا
خامسا :ا ايجاد ندعا من التدافن الذي يرض الدالدين بالنسبة لتربكيكة األبكنكا
الصعدبة

فكي غكايكة

سادسا  :بالنسبة لحاال الزواج ثت االنفصال فهي بحن كارثة بككب الكمكقكايكيكس الكمكتكعكار
عليها
سابعا  :ا المطالبة بزيادة فترة الخطدبة تح اي مسمي يعد ذلك نكدعكا مكن الكهكرا ال
تلك الفترة في اعتقادي تكعكد مكحكسكدبكة مكن سكنكيكن الكزواج وخكطكر مكا بكعكد خكطكر وال
داع للدخدل في التفاصيب التي يكاد يعرفها الجميع
ثامنا  :بالنسبة للطالق واالنفصال وفي حالة وجدد اطفال ماكلة المااكب وسؤالي اال من
اد الفرد او الاريك الذي وقف امام الهيكب وهللا لكيكعكلكن ارتكبكاطكه عكلكي فكالنكة او تكعكلكن
ارتباطها علي فال ثت ينكس العهد
تاسعا  :ماذا عن الزوج المضلب والزوجة سليطة اللسا

الت تدضع في االعتبار ؟؟

عابرا :لماذا ال نضع امام نصب أعيننا أخالقيا الاارع في ارض المهجر وفكي أوطكانكنكا
االم في االعتبار ؟
ا كب االمدر سالفة الذكر واناك الكثير والكثير منها أيضا ً لدال مساحة المقكال اعكتكقكد ا
تؤخذ في االعتبار
عند بح حاال االنفصال وفي ا يأخذ صاحب الحن حقه كما صاحبة الحن حقها مع اخذ
في االعتبار
ا مااكب الاارع المصري ومنها قضايا الطالق تختلف عن الاارع االسترالي
(( ولك مني مدفدر تحياتي وإقامة سعيدة مقرونة بحب كب ماكلة معلقة من جذوراا ))
من ابن الكنيسة :ناأ ربدي منصدر
اليدم اد التاسع والعارين من بهر يناير وبكرا
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الـمنـارة

ى
ى
وطن
المشاركة الشعبية ف االنتخابات واجب

هناك اات من الجدل الي يف من بعض المغرضين على شبكات
التواص ااجتماعى  ،ينتحقحدون الحدولحة بحأن اانحتح حابحات لحيحيحت
بقلم  :د  .مجدى شحاته
ديمقرايية ال عدم ترشح أ د أمام الرئيع اليييحي ويحححمحلحون
ماسيات الدولة والرئيع غيام المرشحين الحمحنحافيحيحن  ،وكحأن
مصر مهد الحضارات التى ساهمت فى صياغة الحححيحاال اانيحانحيحة الدولة والرئيع ميئولين ومطالبين بايجاد واخحتحراع محرشحححيحن
عبر التاريخ  ،تقف اان على مشارف أعحتحام محر حلحة تحاريح حيحة تحت الطلب وصناعة ا ةام معارضة ...
جديدال ترقبا لكلمة الشعب فى تقرير مصيره واختيار رئييا لمصحر
ألربع سنوات قادمحة  .اانحتح حابحات الحرئحاسحيحة بحدأت اجحرا اتحهحا اين المعارضون الذين صدعونا بانتقاداتهم سنوات ؟؟ أين زعما
التمهيدية منذ أسابيع ويجرى التصويت فيها خالل مارس القادم  ،الفيع بوك ؟ اين اا حةام الحمحعحارضحة ؟ أيحن كح هحاا يحوال
لتبدأ مصر فى تيطير صفحة جديدال فى تاري ها المعاصر .
ااربع سنوات الماضية ؟؟ لماذا لم يعدوا انفيهم لالنت ابحات محنحذ
سنوات ؟ ان التوكيالت التى جحمحعحهحا الشحعحب وتحةكحيحات محجحلحع
تى هذه اللحظة وانا أكتب هذه اليطور التى بين يديك لحم يحتحقحدم النوام للرئيع اليييي تاكد على الشحعحبحيحة الحجحارفحة لحلحرئحيحع
بالترشح رسميا ل وض اانت ابات الرئاسية سوى الرئحيحع عحبحد اليييي وبك اا وال اذا جا ترشح الرئيع الييحيحي بحمحفحرده
الفتاح اليييي يث توجه الدكتور محمد بها ابو شحقحة محححامحى ( تى اان ) فهى لييت الة فريدال من نحوعحهحا  ،فحفحى اا حوال
الرئيع يوم ااربعا  12يناير الماضى الى مقر الهيئحة الحويحنحيحة التى تكون فيها البالد فى مرا انتقالية او تقلبات عنيفة كما هحو
لألنت ابات وقدم أوراق ترشيح الييد عبد الفتاح اليييي  ،كذلك الحال بعد ثورتين متتاليتين  ،تتواجد الة المرشح الو يد  ،وهذا
تم تقديم اكثر من  099ألف توكحيح تحةكحيحة محن الحمحوايحنحيحن  ،ما دث بعد رم ااستقالل فى الوايات المتحدال اامريكية حيحث
بااضافة الى ذلك تم تقديم  535تةكية من أعضا مجلع النوام تم ااستفتا على الرئيع جورن واشنطن الحذى تحرشحح بحمحفحرده
تةكية لليييي  ،علما بأن المطلوم من أى مرشح تقديم  15ألف وفاز بالتةكية وتكرر نفع الموقف فى جنوم أفريقيا وفاز وقحتحهحا
توكي من  25محافظة بحواقحع  2999تحوكحيح عحلحى ااقح محن الةعيم نيليون مانديال فى ااستفتا بالتةكية .
المحافظة الوا دال أو تحقحديحم  19تحةكحيحة محن أعضحا محجحلحع
النوام  .وأعترف بأننى قمت بتعدي وتغيير صياغحة هحذا الحمحقحال مصر فى المر لة القادمة فى اجة ماسة لقائد وزعيم يعرف قحدر
بالكام ما يةيد عن خمية مرات خالل يومين فقط !! نتيجة لتبدل وقيمة وأصالة الشعب المصري  ،زعيم وقائد قادر على مواجحهحه
وتغير اانبا واا داث ب صوص عمليات الحتحرشحح لحألنحتح حابحات كافة التحديات والصعام واازمات والتصدى لألرهام وقوى الشر
والعدول عنها او اانيحام منها .
فالمتربصون بمصر داخليا واقليميا ودوليا يعملون بك الجهد محن
محن
المحرشحححيحن
بعض
انيحام
ومن نا ية ما نيمعه ونقرأه عن
خالل قوى است بارية نشطة لوقف أى نجا ات وانحجحازات الحغحيحر
منهحم
د
أ
يتقدم
لم
يث
صحيح
أو
اانت ابات  ،هو أمر غير دقيق
ميحبححوقحة الحتححى حقححقححهحا الححمححصحريححون خحالل اليححنحوات ااربححع
اجحرا
يحتحم
ولحم
بالكام
للترشح
المطلوبة
بااوراق والميتندات
الماضية ..
الكشف الطبى الالزم وكذلك لم تقدم التوكيالت الشعبية الحمحطحلحوبحة
أو العدد الالزم من تةكيات أعضا مجلع النوام تى نحعحتحبحرهحم مصر فى اجة الى قائد وزعيم يواص مييرال الحتحقحدم والحتحنحمحيحة
منيحبين  ،فك وا د منهم كان عنده نحيحة الحتحرشحح فحهحو محجحرد والبنا  ،مصر فى اجة الى قائد وزعيم لحه الح حبحرال اليحيحاسحيحة
( مرشح محتم ) ا أكثر وا أق .
والعيكرية لكشف م ططات من ييعون لتقييم الحويحن والحعحودال
بمصر الى نقطة الصفر ،واليقوي فى ميتنحقحع الحعحنحف
اقدر
وربما يتقدم مترشحون بعد كحتحابحة محقحالحى هحذا واسحتحيحفحا كحافحة كما هم اص ألشحقحائحنحا فحى لحيحبحيحا وسحوريحا والحيحمحن والحعحراق
ااوراق المطلوبة ( باقى يوم وا د فقط على قف بام الحتحرشحح ) وتونع  .مصر فى حاجحة شحديحدال الحى قحائحد وزعحيحم لحه رؤيحة
لنكون أمام قيقة المرشح الفجأه !! والواجب ان من ينافع على ميتقبلية واضحة وسليمة ويمو ة ألستكمال ر لة االف محيح
هذا المنصب الرفيع كرئيع لجمهورية مصر  ،وخاصة فحى محثح التى تيتهدف ميتقب زاهر لألجيال القادمة  .مصر فى اجة الحى
هذه الظروف التى يمر بها الوين وفى ظ منافية بالغة القوال أن قائد وزعيم يامن بثوابت الوين ويحافظ على هوية المصحريحيحن
ييتعد ويحجحهحة لحتحلحك اانحتح حابحات الحهحامحة محن سحنحوات ولحيحع الذين صنعوا ضارال عظيمة يشهد لها الحعحالحم عحبحر الحتحاريحخ .
بياعات !! يكون له برنامج انت ابى يعرضه على الشحعحب ونحهحج مصر لييت فى اجة الى رئحيحع تحقحلحيحدى محن (هحواال) الحعحمح
سياسي واضح  ،و ضور شعيى مقبول يتناسب مع هذا المحنحصحب اليياسى  ..او رئييا من مناضلى الفييبوك ..
الرفيع  .ووفقا لقانون اانت ابات الرئاسية رقم  11لينة 1922
ينص على أنه " يتم ااقتراع ألنت ام رئيع الجمهورية تى لحو مصر لييت فى اجة الى رئيع يهبط علينحا فحجحأال دون سحابحق
تقدم مرشح وا د أو لم يبق سواه بيبب تنازل باقى المرشححيحن  .انذار محاوا تلميع نفيه بعد ان فقد بريقه محن الحركحنحة بحال أى
وفى هذه الحالة يعلن فوزه ان ص على  %5من اجمحالحى عحدد ميئوليات او مهام وينية  ،لم نيمع عنه وقت الضيق والشدال ...
الناخبين المقيدال اسماؤهم بقاعدال بيانات الناخبين  .فان لم يحصح مصر لييت فى اجحة الحى رئحيحع محن هحواال اعحتحال الحمحنحابحر
المرشح على هذه النيبة تعلن لجنة اانت ابات الرئييية فتح بحام والتشدق بعبارات رنانة وخطب ماسحيحة وغحرغحرال الحححنحاجحر
الترشح ألنت ابات اخرى خالل  25يوم عحلحى ااكحثحر محن تحاريحخ وتشنجات وينية ا تشبع وا تغنى عن جوع !! فحلحيحع كح محن
اعالن النتيجة "  .وفى الة وجود أكثر من مرشح فنححن ليحنحا أسع ةبا او شارك فى مظاهرال او مييرال محموا على ااعناق
بصدد صراع او نةاع على كرسى الرئاسة بقدر اننا نبنى دعحائحم هنا او هناك يصلح ان يكون قائدا وزعيما ...
الوين ونيتكم ميحيحرال بحلحد عحظحيحم حقحق انحجحازات فحى شحكح
اليحنحيحن
معحجحةات خحالل أربحع سحنحوات كحانحت تحححتحان عشحرات
مصر لييت فى اجة الى هواال العم اليياسى الذين يترشحححون
لتحقيقها .
من بام الوجاهه ااجتماعية او لمن ييعون للحصول علحى لحقحب
( مرشح سابق لرئاسة الجمهورية )  .من هذا المنطلق نناشد كح
واامر المهم ان التجربة اانت ابية الحالية أكدت لنا اننا فحى زمحن مواين ومواينة لهم ق التصويت عليهم ان يحقحومحوا بحواجحبحهحم
ظهر فيه بقوال ضعف الن بة اليياسية فى افراز كوادر قيادية لحهحا اانت ابى الوينى تجاه مصر التى نبنيها معا  ...الشعب الحمحصحرى
القدرال والكفا ال وال برال للمنافية فى اانت ابات الحرئحاسحيحة الحتحى اليوم أمام اختيار قيقى ألختيار من استرد هيبة المصريحيحن بحكح
تصدرها الرئيع اليييي بك جدارال واقتدار وتشحيحر كح الحدائح القوال والثقة و افظ على هويتحهحم محن الضحيحاع  ،وأعحاد اامحن
انه سيحقق فوزا سا قا سوا باانت ام او ااستفتا  .واليحاال وااستقرار فى كافة ربوع الوين ووقف الشعب من خلفه متححديحا
الذى يطرح نفيه بقوال فى هذا الصدد وربما يعتبره البعض سابحقحا كافة الصعام والتحديات خالل معركة البنا والتحنحمحيحة وااصحالح
ألوانه  :ماذا بعد ااربع سنوات القادمة ؟ حيحنحمحا نصح بحاذن
ااقتصادى .
انت ابات  1911؟ وكيف ستكون الن بة اليحيحاسحيحة والحمحوقحف
اانت ابى بعد أربع سنوات من اان ؟؟
جا الرئيع اليحيحيحي الحذى تصحدى لحكح الحتحححديحات والصحعحام
والم اير التى واجهت مصر و ال دون سقحويحهحا فحى ميحتحنحقحع
ان الضمير الوينى الصادق يحتم على جميع المصرييحن محن لحهحم الحروم ااهلية المدمرال الطا نة وفقا للم طط العالمى الجهنحمحى
ق التصويت ان يتوجهوا الى صنحاديحق اانحتح حابحات فحى محارس لتقييم وتفتيت دول المنطقة والتى نالحت دول عحربحيحة شحقحيحقحة .
القادم و يكون لديهم الوعى الوينى الكام والصادق يحدركحون محا الرئيع الذى استطاع ومعه الشعب المصرى العظيم ان يصحنحعحوا
لهم وما عليهم  .ان العالم كله يراقب ويتابع العمليحة اانحتح حابحيحة الميتحي فى أربع سنوات كحانحت تحححتحان الحى عشحرات اليحنحيحن
بك العناية وااهتمام  ،تى فى الة المرشح الوا حد  ،فحمحصحر جا ت ااقدار مع ارادال الشعب المصرى بالرئيع اليييي  ،الحذى
دولة محورية فى المنطقة لها ثقلها وكيانها اقليميا ودوليا  ،وان قام بكير واجة وسواتر صنعها رؤسا سابقون كانوا يح حشحون
الشعب المصرى هو الذى ي تار رئييه القادم  ،من هذا المنحطحلحق ان يكون لها رد فع سلبى عحلحى شحعحبحيحتحهحم  ،ورفحض الحرئحيحع
فان كثافة المشاركة الجماهيرية فى ذلك العرس الديمقحرايحى أمحر اليييي ارجا وتأجي خحطحوات اقحتحصحاديحة هحامحة خحوفحا عحلحى
ضرورى للغاية وبصفة خاصة لو كان لدينا مرشح وا حد سحيحفحوز شعبيته  ،لقد رفض تأجيلها الى عهد رئيع اخر يأتى من بعدال كما
اذا ص على  %5من اجمالى عدد من لهم ق التصويت .
فع من سبقوه تحت ترديد شعار ( ا مياس ) !!! فض الرئيع
اليييي العم الجاد والصادق بعيدا عن سياسة الحلحول الحوقحتحيحة
فعلينا اا نكتفى بالحد اادنى وعلينا ان نشارك بكح كحثحافحة حتحى والميكنات متحمال تبعات القرار وتداعحيحاتحه محفحضحال الحمحواجحهحه
يأتى صوت المصريين بمثابة رسالة قوية للعالم على مدى اهتمام وتحم ماا يتحمله انيان من انتقحادات بحغحرض اقحتحالع جحذور
الشعب المصرى فى اختيار قائدهم كح حطحوال محححيحوبحة فحى رسحم مشاكالت متراكمة على مدى عقود يويلة كادت تقحذف بحالحويحن
معالم ميتقب هذا الوين  ،لذلك فان المشاركة بكثافحة سحوا محن الى عالم المجهول نتيجحة اتحبحاع محن سحبحقحوه سحيحاسحة ( ا
لهم ق التصويت داخ مصر او خارجها ( المصريون بال ارن ) مياس  ...ا مياس ) !!
امر له بالغ ااهمية تى لو جا ااستفتا على مرشح وا د وذلك
للرد على ك من يحاول تشويه صورال الحعحمحلحيحة اانحتح حابحيحة فحى الرئيع اليييي يبدأ عمله ك يوم الياعة ال امية صبا ا و تى
ال ارن من خحالل اادعحا ان الحدولحة تحتح حذ اجحرا ات ألقصحا ساعة متأخرال من اللي  ..تنازل عن نصف مرتبه لصالح الدولة ،
المعارضين من المشاركة فى العملية الييحاسحيحة وهحذا لحم يحححدث وكذلك نصف ثروته لمشروع " تحيا مصحر " لحيحكحون قحدوال
ومحض كذم وافترا .
للمصريين فى البذل والعطا  .بعد ثورتين متتاليتين كحانحت هحنحاك
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م ططات اقليمية ودولية
ألسقاي مصحر وتحفحكحيحك
جيشها الحويحنحى ونشحر
الفحوضحى واارهحام فحى
الشارع المصرى وتدمير
البنية ااساسية للدولحة .
وكان ابد محن الحتحصحدى
لهذه الحرم الشرسة ضد
ماسيات الدولة وتدميحر
البنية التحتية للوين بأن
تتولى القوات الحمحيحلحححة
زمححححام عححححودال اامححححن
واامححان لححلححشححارع فححى
أسرع وقت ممحكحن وهحذا
ماتم بالفع .
كححانححت الح ححطححوال الححتححالححيححة
البد الفورى فحى اعحادال
بنا البنية التحتية المنهارال بصورال كارثية والتى أدت الى تدهور
وتراجع ك أنشطة محاسحيحات الحدولحة والحتحى أثحرت بشحدال عحلحى
معنويات المواينين .الرئيع والةعيم عبد الفتاح اليييي عحنحدمحا
اختاره الشعب فى انت ابحات  ، 1922فحاز بحنحيحبحة تحفحوق عحن
 %09وجا ترتيب منافيه الو يد الثالث ( من بين اثنين فقط )
يث تجاوزت نيبة ااصوات البايلة محا صح عحلحيحه محنحافحع
الرئيع اليييي .
فى هذه اانت ابات لم يقدم الرئيع اليييي برنامجا انت ابيا عن
ااربع سنوات التى تولى خاللها الميئولية لم يقدم وعود ورديحة
براقة لكنه قق المعجةات مع أيحادى الحمحصحريحيحن  ..شحق قحنحاال
اليويع الجديدال فى سنحة وا حدال  ...أقحام شحبحكحة محن الحطحرق
الهائله بيرعة وكفا ال مذهلة بطول سبعة آاف كيلومترا بحجحانحب
اكثر من  199كوبرى  ...فر اربعة انفاق تحت قحنحاال اليحويحع
للييارات واليكك الحديدية  ...اقامة محطحات عحمحالقحة لحتحولحيحد
الكهريا للقضا على مشكلة انقطاع التيار الكهربى التى عحانحت
منها مصر كلها سنولت يويلة  ...انشا شبكات للصرف وتنحقحيحة
المياه والبد فى مشروعات تحلية مياه البحر ...تدشين وبنا 22
مدينة جديدال من بينها العاصمة اادارية الجديدال  ...بجانب محديحنحة
للرخام ومدينة للجلود ومدينة لحلحدوا ومحديحنحة لحألثحاث ومحديحنحة
التكنولوجية  ...بنا مليون و دال سكنية ليكن خمية ماليين محن
المصريين منها  099ألف لألسكان ااجتماعى  ...القضا على
العشوائيات تلك المشكلة الميتعصية التى لم يحاول أ د ااقحتحرام
منها  ،والعم على اسكان مليون اسرال كانت تيكن اكشحاك محن
الصفيح وعشش تحت الكبارى  ،واسكانهم فى  299الحف شحقحة
مفروشة مجهةال مجانا  ...انجاز واستحداث معاش تكاف وكحرامحة
لنحو اثنين مليون اسرال  ...عالن اكثر من مليون ونصف مليون
مصرى من فايروس سحى ووضحع خحطحة لحلحقحضحا عحلحى هحذا
المرض خالل أربعة سنوات  ....وماذا نقول عن النقلة الحنحوعحيحة
الغير ميبوقة فى تطوير وتحديث كافة اسلحة قواتنا الحمحيحلحححة
ليصبح الجيش المصرى ضمن اعظم واكبر وأقوى عشرال جيوش
فى العالم  ...تدشين والبد فحى انشحا مشحروع " الضحبحعحة "
للطلقة النووية  ...توقيع  01اتفاقية بحث واستكشاف الحبحتحرول
والغاز الطبيعى الذى تضاعف انتاجه ثمحانحيحة اضحعحاف عحمحا كحان
عليه منذ اربع سنوات وااكتفا من الغاز الطبيعى مع نهحايحة هحذا
العام ...
فى مجال اانتان الةراعى واامن الغحذائحى الحبحد فحى اسحتحصحالح
وزراعة مليون ونصف مليون فدان من ااراضحى الحبحور ضحمحن
خطة يمو ة تيتهدف أربحعحة محاليحيحن فحدان  ...اقحامحة أكحبحر
مشروع للمةارع اليمكيحة فحى الشحرق ااوسحط عحلحى ميحا حة
أربعون ألف فدان  ...انشا مائة ألف صحوبحة انحتحان الح حضحر
والفواكه بما يوازى انتان مليون فدان  ...تربية وتنحمحيحة محلحيحون
رأس من الماشية وثالثون مليون دجاجة ليد العجة فى الفحجحوال
الغذائية خاصة البروتين الحيوانى  ...تدشين اكبر شبكات ألنتحان
ألست دام الطاقة الشميية وقوال الرياح لتحولحيحد الحكحهحربحا ...
فوق ك ذلك وجود وخلق عالقات محترمة مع ك دول العالم ...
انها ال طوي العريضة لألنجازات الى ققها الشعب المصرى محع
الرئيع اليييي  ،الرئيع الذى قال  :لوا شعب مصر ما ققنحا
ك ما تحقق  ...رئيع صادق  ...ايح حدع وا يحبحيحع الحوهحم ،
الرئيع الذى قال  " :ا أستطيع أن أسحتحمحر فحى محنحصحبحى ثحانحيحة
وا دال على غير ارادتكم "  ...زعيم لديحه يحرح ان يحححقحق فحى
ثمانية سنوات ما تحققه دول كبرى فى عشرون سنة  ...لذلك كان
عام الةمن هدفا اساسيا فى سرعة اانجاز مع ااتقحان و الحدقحة
والكفا ال فى العم والتنفيذ  .انها ملححمحة محن الصحمحود واابحداع
والتحدى والتغلب على الصعام ا يمكن تحححقحيحقحهحا اا بحعحون
ومشيئته  ،وبارادال المصريين التى ا تلين بقيحادال زعحيحم وقحائحد
وثق وآمن بعةيمة وقدرال وصبر شعبه العظيم .

editor@elmanara.org.au

اخبار االقـباط
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بقلم اآلثرى /باخوم فاخورى

كل عام وأنتم بخير بمنااباباة اوم ياوناا الا ى يا تاى قابال
الصوم الكبير فى اليوم الثانى عشار با اد فصان ياوناا وفاى
كنيستنا القبطية إقتصرت كلمة فصن فى مناببتين فاقاه هاماا
فصن يونا أى فطر يونا وعيد الفاصان هاو عاياد الاقايااماة
المجيد و وم يونا هو وم التوبة ولهُ ماكااناة خاا اة فاى
قلوب الش ب القبطى حتى أ هناا نم ي
ان يصاوماهُ ثايثاة أياام
كاملة بادو طا اام ياكاتافاى باقالايال مان الاماا با اد الاتانااو
(اإلفخاربتاياال لا لان ناتانااو ما اا ق با ا الاناقااط عان ها ه
المناببة.
+يونا ألنبى :ي كر التقالاياد الاياهاو ى أناه هاو إبان أرمالاة
يرفنة يدا أل ى أقامهُ من الموت إيليا ألاناباى ( 4مال41:ل
ووالدته أ نمميَّة أما أبيه هو أمتاى وم نى أبم يونا بال ابارياة
حمامة أو مت لم وم نى أبم أمتاى ألاَنال لا لان يُافاسارهُ باا
الكنيسة من المدربة الرمايياة (ياوناا أماتااىل هاو (ماتا لام
الَلل وفى إبمه رمي للرب يسوع الا ى تا لام باالاَال عالاى
الصاالاايااب .وقااا الساايااد الاامااسااياان لااه الاامااجااد ألننَّ اهُ نك ا نمااا
كنا ن يُوننا ُ في بن يطن ا يل َُوت ثنينثنةن أنيَّ ٍام نوثنين ن
ث لنينا  ،ه نك نا يناكُاو ُ
ن
سا في قن يلب األ ن يرض ثنينثنةن أنيَّ ٍام نوثنين ن
ث لينا (مت :47
ا يبنُ اإل ين ن
14ل وكما خرج يونا من بطن الَوت حيا ق هاكا ا قاام الساياد
المسين من القبر بقوة الهوته حيا ق وعاش يونا بايان واخار
القر التابع وأوائل القر الثامن قبل الميي وكاانات ناباوتاه
أيام الملن يرب ام الثانى ملن الساامارة وقاد عاا ار عااماو
النبى.
ُ
+بفر يونا وأهميته :رغم أنه يُ تبر من األنبيا الصغار إال
أنه ها ٌم جدا ق فى أحداثه وليس إعتباره من األنبيا الصغار أناهُ
أقل ش نا ق من األنبيا اآلخرين ولكن الصغنر هو فاقاه فاى عاد
باخاي
إ َاحات السفر وهو بفر ياد عالاى إهاتاماام
ال الم أجمع فقد أمر يونا بالتوجه إلى ش ب نينوى وهاو
ش ب غير يهو ى بل هو ش ب أ ُ نممى وكا ه ا الش ب ي يا
فى نينوى فى فسا وشر ولكنهُ تااب قادياماا ق عالاى ياد ياوناا
النبى ولبس المسوح وكانت توبتهُ حقاياقاياه و أ اباَات مان
األمثلة التاريخية ال ظيمة فى التوبة حتى قا السيد الاماسايان

بينقُو ُمو ن في الدين نم نع ه نا ا يلجيل نويناديانُاونناهُ،
رجنا ُ نينن نوى ن
ألننَّ ُه يم تنابُوا ب ُمننا ناة يُوننا ن (مت14 :14ل وتوبة أهل ناياناوى
رمي لقبو األمم لإليما المسيَى.
+نينوى بين الماضى والَاضر :نينوى كانت عا مة مملكاة
شور وكا أهلها أثرياا جادا ق ويا ابادو اإللاهاة عشاتااروت
طقو عبا اتهم مماربة الجنس الاجامااعاى
وكانت فى ب
وكانت خطيئة الينا منتشرة جادا ق باياناهام أماا مالاوكاهاا كااناوا
متجبرين شديدي ال نف وكانوا يتل ذو فاى تا ا ياب األبارى
ويُقيمو حفيت باخارياة يُا ا باو األبارى باجا ع أناوفاهام
جماعات ويقط و أيديهم وكانت فى حروب كثيرة مع مماالان
أخرى وقد أبماها ناحوم ألنبي (مدينة الدماارل وناياناوى هاى
مدينة المو ل فى ال راق على نهر جله و أ بَت هى أكبار
المد ال راقاياة فاى الا اصار الاَاالاى وما اظام باكااناهاا مان
المسيَيين وهم أثريا ولاكان لالاتا اصاب األعاماى والاقالاوب
السو اوية خدع اع اإلرهابي الَكومة ال راقية ألاتاى أتاى
بها أوباما وقد أظهرت اع نيتها مع تلن الاَاكاوماة با ناهاا
ضد المسيَيين ورحب بهام أهال الاماو ال مان الاماسالامايان
فإجتاحوا المو ل وهجروا المسيَيين من بيوتهم وأمايكاهام
حتى ال يج واأل وية بَبوها منهم وقتلوا نمان قاتالاوا ماناهام
وأبروا الابا ا وباالات ماا الشاهادا وأرتاوت أراضاى
المو ل بدما المسيَيين فى مشهد مخ للمجتاماع الادولاى
وال ى يتشدق ب ك وبة حقوق اإلنسا ثم رج ت تالان الا ئااب
الخاطفة اإلرهابية لتميق أهل المو ل من المسلامايان الا يان
باعدوهم فى غيو المدينة وبفن ما المسيَايايان فاهااجات
تلن خفافي الظيم أبنا إبليس وقاموا بطار أهال الاماو ال
من المسلمين وفرضوا بيطرتهم على بار الاباتارو وناهاباوا
البيوت والبنو والكنائس هدموها و مروا المتااحاف واآلثاار
لَضارة عظيمة وتظاهروا ب نهم ضد اآلثار ألنهاا أ اناام فاى
حين كانوا يتاجرو فيها وكانت مان مصاا ر تاماويال اعا
اإلرهابي وقويت شوكتهم بمساندة أوبااماا وهايايري وألاقاوا
لهم السيح فبدأوا بمَاربة مؤبسات الدولة والاجايا وهاناا
بدأت حكومة ال راق فى مَارباتاهام وشارباوا مان مارارة ماا
بمَوا به وتم تدمير الكثير من م االام وماؤباساات الا اراق،
غبا بيابي ممايوج باتا اصاب ياناى مان شاَان الاتا االايام
القتاليه ،وأخيرا ق ب د أ هاجر الكثير من الاماساياَايايان عاا ت
ال راق فى حالة نو نه ين شديد وبدأ المسيَيو فى رفع الصلياب

علاى الاكاناائاس
ألااتااى أشاااطاات
شيطاا اعا
ولااكاان الااتاااريا
ائما ق ياثابات أ
المسيَيين الباد
أ ياااواجاااهاااوا
إضطها إبلياس
فى أتبااعاه مان
الاااباااشااار الاااي
ميايان وتا الاو
ائما ق حاقاياقاة
أ أبواب الجَيم لن تقوى على الكنيسة و كل لة اوبات
ضد التنجن أنها وعو القا ر على كال شاا الارب يساوع
المسين رب الكنيسة.
 +حوت يونا  :إ أعدا الكتاب المقاد قااوماوا فاكارة أ
ي ي إنسا اخل جوف كائن بَرى الَوت لمدة ثايثاة أياام
واليموت ولكن ه ا اليؤثر فينا فنَن نؤمن تماماا ق باكال حارف
فى الكتاب المقد وقد ثبت علميا ق أ هنا نوع من الاَاياتاا
ضخما ق جدا ق يبلغ طوله  7181 -41مترا ق بدو أبناا ويسايار
فى الما فاتَا ق فمهُ على مدى إتساعه يدخله الماا ثام ياغالال
فنكيه ويضغه بلسانه على الما ال ى إبتل ه فى تجاوياف فاماه
ويشبه الشبكه وه ا الاتاجاوياف أبا اا ه 784 × 7,4 × 187
مترا ق والشبكة بمثابة مصفاة تاقا ف الاماا لالاخاارج وياتاباقاى
الغ ا اخلها ثم يدف ه إلى الخلف ليدخل إلى حجرة وهى تاقاع
فى منطقة الرأ الكبير له وإذا ش ر ا الغ ا كابايار ياقاوم
بق فه على أقرب شاطا لهُ وقد أطلل ال لما عليه إبم حاوت
با ند قانااة باناماا وقاد تام
يونا كما أ أحد ه ه الاَاياتاا قاد ن
إ طيا أحد ه ه الَيتا فى القنا اإلنجلييى بقنبلة وعانادماا
فتَوا جوفه وجدوا رجل حيا ق فى حالة إعيا وقد إبتلا اه ها ا
الَوت وظل فيه حتى إخراجاه وكاا فاى جاوفاه  11بااعاة
وأطلقوا على ه ا الرجل أبم يونا الَديث.
نشكر ربنا ال ى اليتر نفسه بي شاهد فى كل ال اصاور وباماا
يتنابب مع ال صر.

ذكريات ثورة يناير 7447 -

كنيسة الشهدا

* كنيسة الشهدا
كنيستى القبطية
* هى رمي الفدا
هى رمي التضَية
* هى رمي ال طا
هى رمي المَبة
* ليس فيهم جبنا
شهداؤها بوابل
* ال تكره االعدا
مَبة لكل بيم
* يبغ الكبريا
ش بها متواضع
* يكره الغوغا
يكره الت الى
* يكره بفن الدما
مبغ للشر
* بصوت ي لو للسما
اعيا للسلم وما
* يَنو على الغربا
يكرم كل مَتاج
لواتها بهجة للنفس * بلسم لكل ا
* هى بند الض فا
ترين كل مكتئبا
* هى نور للَكما
تنير كل ظلمة
* تسموا بفكر االغبيا
تهدى كل ضا
* اال ك بة االنبيا
وتها
ال يكره

مع تَيات نبيل بليما

The family of the late Sara (Soraya) Greiss, invite you
to share the first commemoration mass of
the departure of her soul, which will be held, by God's
will,on Sunday 11th of February 2018 at 8:30 am at St
Abraam Church Macquarie Fields
و لتددراتعرضرللءاتدهاات لرجه تيرج تعيرثت عراو همتررملاتعر أ وعدت
تعررحنترمويركتعر يلجاتعي رنت اري تج لل تعيل وت11تف ر رعج ر تعر ه ت٨:٣٠ت
ارهلهتبكيي تعينرهتعبرعلتبضكلعاجفيمو

حبن يا مصر م ش فى قلبى و كل وجدانى
ه أنتى الدم اللى بيجرى فى عروقى وبيروى شريانى
حبن يامصر بين ضلوعى وفى كل كيانى
ه أنتى قلمى  ...و علمى  ...ه أنتى يامصر  ...هرمى
مصر هى أبويا و أمى هى جيرانى وعمامى وكل خيلينى
ما ا ل هى اللى بترعانى
هى تكبير جوامع بير فى و انى
هى أجرا كنائس بتهي كل وجدانى
هى فوانيس رمضا الى بتنور فى الَوارى و الغيطا
هى أطفا يوم حد الس ف شايله الورو واألغصا
هى تواشين النقشبندى فى بكو باعة األفطار
هى ترانيم أفراح ليلة عيد الميي نسم ها بكل أفتخار
مصر هى قريتى و مدينتى اللى حضنانى
هى رختى و ضَكتى ما أنتى أمى اللى بم انى
ه أنتى اللمه والهمه ه أنتى هدمتى اللى بترانى
أنتى شم تى اللى بتنور نيتى و تيو أيمانى
هل يا ربى ثورة يناير أ بَت براب
وحلم ش بن بقى على طو فى أضطراب
الش ب اخ و من الهم شاخ
ه قلبه أنكسر من كتر الصراخ
لكن الوال  ،البنات ،الرجا و الشباب
حيقوموا تانى و يتَدوا كل الص اب
ال فصيل يَكم مصرنا و يو لها للتَيب و الخراب
يانا الدين هلل و الوطن للجميع و المستقبل للشباب
وتَيا مصر
كلمات ميشيل جرجس

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى
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الـمنـارة

ثقـافــة غـــذائيـــة (... )٠1
صـحــتـك والزيوت والدهـون
أ.د  /منـــير حنـــا أســكنــدر
عـزيــزى الـقـارئ  ...عـزيــزتـى الـقـارئــة  ...تحدثنـا فـى العــــد
الـســـا ـن تـر تـعـزيـت الـديـن والـدهـنا وووـا ـ ـ ـا الـحـ ـنيـ
والصنات وانتشارها ومصا رها وإحت اجا الـسـسـن مـر الـ ـنا
الدهن وأيضا تقس ا الدين والدهنا حسب مصا رها الغذا ـ
وحسبب ووـ ـ ـتـ ـا وأيضـا حسبب تـزيـ ـبـ ـا
( ح نان  -نبات ـ
الك ا ى  .تحدثنا أيضـا تـر امحـ ـاد الـدهـنـ ـ الضـزوريـ أو
امساس  Essential fatty acidsوهى التى م يستط ع الـسـسـن
تصن ع ا أو تكنين ا ك ا ياف اخله  .واالن وفى هذه البقبقبالبة
سنف نتناول الحديث تر مزاحل هضن ال نا الدهن اخل السسـن
وما هـى تالق الدهنا أمزاد القلـب والدورة الدمـنيـ .
مـراحـــل هـضــم الـقــواد الــدهنيـة داخــل الـجـســم -:
فى الفــم  :م تـأثـ ـز تـلـ ـ ـا فـى الـقـعـــدة  :م تـاثــ ـز تـلـ ـ ـــا
وفـى االمـعــاء  :ت تـدج مع الصـ ــزاء  Bileويؤثـز تل ا إنـديـن
الل ب د  Lipaseف حلل ا الى أح اد هن واست زوم  .ونتـ ـســـ
ال ـضــن الـنـ ـا ـ هــى أح ـاد هن ـ وجل ســـــزيــر وتـ ـتـ
خالل جدار اممعاء الدقـ ـقـ حـتـى تصـل الـى الـدع وتـن تـلـى
امنسس والعضال  .وعقوما تعتبز الدهنا س ل ال ضن غ ـز أا
رج قا ل ت ا لل ضن تقل ديا ة الن ا السـديـ ـى لـلـدهـر و ـديـا ة
رج التشبع و طنل مدة التسخ ر .
و عد تناول امنساا لنجب غذا هنـ ــ تـرتـفـب نــســـبـــ
الـدهــنا فى مــه فـى خـالل  3 - 1ســـاتـا وتـبسبـبربقبـبر هـذ
الـديـا ة لـ ــدة ســبع ســاتـا ثم تنـخـفـض نسبت ا فى الــدع الــى
الـ سـتـن الـعـا  .ويبربر الـدهـر الـدع الـى امنسـسـ حــ ـــث
يـخــرـزن فى أماير مختل تحت السلد أو حنل األحشاء والكلى أو
فى النس ج الضاع ر العضال .
وكـثــرة تنـاول القــواد الـدهنيــة ينتج تن ا أضراركبثبيبرة .
ف ر ال عزوف أن ا تسبب تـســز الـ ـضــن وإضطزا ـه والشـعـنر
الزغب فى التق ؤ وما يتبع ذلك مر أمزاد الس ـا الـ ـضـ ـــى .
كقـا تـسـبب ـدانـ الـسـســن وثـقـل و نـه و ــءء حــزيــتـــه وقــد
إتضـح أا الـبــدانـ لـ ـا تــاثــ ـز يـبـ ـز فــى إضـــعـــاف الــقـــدرة
الـسـنس ـ لإلنساا وتؤدى الـى حدوث العقن فى اإلناث.
هــذا وقد أو ــز نتا ج ام حاث العل ه الطبية والبذبذائبيبة
أا تنـاول الدين والدهنا الرى سبب تسبخبيبنبربا لبدرةبة حبرارة
مرتفعة ولقدة طويلة ي ـا يحـــــدث فــــى تـ ـــلـــ ـــا الــقـــلـــــى
Fryingيسبببببب قـــزحـــا فـــى الـ ــعــــــــدة ويـببؤدى الــى اإلضــزار
الـصحــ ويصـل أح ـانا الى جلب أألمـزاد الخبـ ـةـــ  .وهـبـبذه
الحالـة تحدث نت س آلستعـ ـال يـت الـقـلـ ـ أو الـتـحـ ـ ـز تــــدة
مــزا  .أيضـا أو ز ام حاث العـلـ ـ ـ الـغـذا ـ ـ أا تـعـزيـ
الدين والدهنا للحزارة ال زت ع  Heatingيـؤ الى تغ ـزا
فى التزي ب الك ا ى لالح اد الدهن امساسـ ـ أو الضـزوريـ
م ا ي قدها ق ت ا الح ـنيـ  .وفبى هبذا البقبجبال اوـ ـــز نـتـا ـج
األ حـاث التى قاع ا البزوف سنر اسـكنــدر ل عزفـ تأث ز ت لـ ـا
الـقـلـى تلى ع الخناص الطب ع والك ـا ـ ـ لـكـل مـر يـت
القطر وتبا الش س والذرة و يت النخ ل وذلك أثناء الـقـلـى تـلـى
رج حزارة  181رج م ـنيـ وفـى وجـن الـ ـناء ولـ ـدة 11
سات عدل  3ساتا ينم ا وقد تن نشز نتـا ـج هـذ ام ـحـاث فى
ال سال العلـ ـ ـ الـدولـ ـ الـ ـتـخـصـصـ مـةـل J. of Food
Technology & J. of Food Chemistryوقــد تـن إسـتـخـداع
هذ الدين فى قلى أو تحـ ـ ـز ئـزا ـح مـر الـبـطـا ـس Potato
والباذنساا  Eggplantوالـكـنســـ Squashوالـبـصـــل Onion
ووحـدا مر ال ل ل الـزومـى  Sweet Pepper .وقبد أهبربـبر
نرائج هذه أألبحاث ةقيعراتلى يا ة ح ــــنضـــ الـديـت و يـا ة
اللــنا يل ا ا فتزة القلى أو التح ز .كقا لوحظ أيضا أا نــن
الخضـزوا ال ستخـدم لـه تـأث ـز يب ـز تـلـــى مـعـــــدل حــدوث
ع هـذ التغ ـزا فـى الـديت خصـنصـا اللــنا والحـ ـنضـ
الة ن ار ت نرك ال تكننـ  .فعلى سبيل القثال لـنحظ
وي ـ ح
أا استخداع البصل فـى الـتـحـ ـ ـز ا الـى حـدوث أتـلـى مـعـدل
للتغ زا ال قارن غ ز مر الخضزوا الـ ـسـتـخـدمـ  .ويشبيبر
أألطباء ـأيـل أأل ع ــ ال سلنق والـ ـشـــــنيـ وأم ـتـعـــــا تـر
ال قل ا  .وإذا كان هنا رغبة فبى أكبل البقبقبلبيبا فـامفضـل أا
تستخدع ا ا أنناتا ا جـ مر الـديت أو الس ر وأمستغناء تـ ـا
سبن إستخدامه فى أ نن .
عالقة الدهون بأمراض القلب والدورة الدموية Dietary Fat :
And Coronary Heart Diseases
تـعـربـر أمـزاد تصلـب الشــزاي ـر وأمــزاد الـقـلـب مـر
أمـزاد العـصـز التى إنتشـز أخـ زا ـ ـر اممــن وقــد ثبببأ أن
هنا عالقة ر هذ اممـزاد وتناول الدين والدهنا فى الغذاء
مر ح ث ي تـه ونـنت تـه  .فقثـال يعتبز مـسـتن الكنل ستزول فى
الـدع مر مـؤئـزا تصلب الشـزاي ـر تــنـــد امنســـاا ويبربـبأثـبر
مسروى الكوليسررول فى الدم ـ ـسـتن الـدهـنا ــشـــكـل عـبام
و ـ ـسـتـن الـكنل ستزول واألح اد الـدهن ـ ال ـشبعـ وغــ ـــز
ال شبعـ شـكل خـاص فـى غـذاء امنســاا  .هذا وتلـعـب الـديـن
ال درج Hydrogenated oilsفى ال ارجـزيـر والسـ ـر ورا
فى ذلك  .ويعرقـبد أنالـتـأثـ ـــز الــز ـ ـــســـى إلرتـ ـــا مســـتـــن
الــكـــــنلـ ــســـــتــزول فـــى الـــدع مـببدببـببدره األحــ ـــــاد الـــدهــنـ ــــ
الـ ـشـبعـ  .ن ـا تقـلل األح ـاد الـدهن ـ تـديـدة تـدع الـتـشـبـع
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مر مستنا فـى الـدع  .ولــذا فإا إرت ا مستن الكنل سـتـزول فـى
الدع م يزتبء فقء ستن الالح اد الدهن ال شبعـ فـى الـغـذاء
ـل يتـأثـز النسبـ ر األح اد الدهن ال شبعـ والغ ز مشبعـ .
كقـا أن هنـا اخرـالف فـى رجـ تـأثـ ـز األحـ ـــاد الــدهـنـ ـــ
ال شبعـ ال ختل ـ تلـى إرت ـا مستـن الـكنل ستـزول فــى الــدع
فقثــال  ...تـديـد يـل مـر األح ـاد الـدهن ـ ـالـ ـتـ ـك ولــنريـك
و م زست ك مــر مسـتـــــن الــكـــنلـ ـسـتـــزول فــى الــدع ـ ـنـ ـــا
اليـزيـدح ـ امست ـاريـك الـ ـنجــن فى هـر الـضـــأا أو فـى
دة الكاياو مـر مستـن الكـنل ستـزول فـى الـدع .
هــذا وال يقردـر إرت ا مستن الكنل ستزول فى الدع تـلـى
تأث ز نـن الـدهـر و نسبتـه فى الغـــذاء فـحـــســـب ببل أن هبنبـبا
تـنامـل أخــز يعتقـد أنـ ـا تتعلـن ـأمـزاد الــقـــلـــب والــدورة
الــدمـنيـ مـثـل ي ونن البزوت ر وهل هن حـ ـنانـى أو نـبـاتـى
ومســتــن الــكــز ــنه ـ ــدرا ال ـ ــصــنــع ـ والــســاهــدة Purified
 Carbohydratesمةـل السكزيا وي امل اف و رجـ البيبسبر
أو العسر فى ماء الشزب إذ لـوحـظ أا ال ست عا الـتـى تسـتـ ـلـك
ال ـاء الـ سـز لـديـ ـا إصـا أعـلـى ـأمـزاد الـقـلب والـشـزاي ـر
مـر تلـك الـتى تعت ـد تلـى إسـت ـالك ال ـاء الـعـسـز .
وعـقــومـا يـقـكـن الـقــول أنـه تنــــدمــا يــديــد مســـتـــن
الـكنل ستزول تـر  221مـلـن  111مـلـلـى لـتـز مـر الــدع فـإا
الـ زصـ لإلصـا ـ ـذ أألمــزاد تــد ا  .وهـبنبـبا البـبـبد مـبن
اإلشــارة الـى أا الـتـغــذيـ الـنقـا ــ هـى خـ ـز تـالج لـتـسنـــب
أمـزاد الـقـلـب والــدورة الــدمـنيـ تـنــد امنـســاا .
عــزيـزى الـقـارئ  ...عــزيـزتـى الـقـارئـة  ...واألن وببعبد
أن تحــدثنا عـن الزيو والدهون وعالقررا بدحة االنسان دعبنبا
نرسأل مـاذا تعرف عن الـبـروتـيـنـا ؟وماهـى وهائفرـبا ؟ ومبا
هببى أقسببامببرببا ومـببدببـببـببادرهـببا ؟ مبباذا تببعببرف عببن أأللبببببومببيببن
والجلوبيولين والبروتينا الدهنية ؟ وما هى أألحقاض األمبيبنبيبة
الضرورية أو أألساسية ؟ ومباذا تبعبرف عبن هضبم وإمبربدباص
القواد البروتينية فى ةسم اإلنسان ؟ وما هى إحربيباةبا البجبسبم
من القواد البروتينية ؟ وأيضا ما هو تأثير عقليا البحبفبظ عبلبى
القواد البروتينية ؟  ...هذا هو ما سوف نرناول الحديث عبنبه فبى
موضوع ةديد من سلسلة ثقافة غذائية  ... ...أال وهــو صـحـرــب
والــبـروتـيـنـا .
يلـ ـ زوت ر تعنى امغزيق ’ يأتى أوم ’ Comes first
وأول مر أستع ل ا هن العالن ال نلند ( منلدر  Moulderوذلك
إلتتقا أا البزوت نا هى أهن ال زيبا العضنيـ  .وقـد أثـبـتـت
أأل حاث التى أجزيت فـ ـ ـا ـعـد صـدا إتـتـقـا  .فبالبببروتبيبنبا
ضزوري للح اة و قا ا وتشكل التزي ب امساسى لـسـ ـ ـع الـ ـنا
الح  .وهـى من أهم منا ناء الخاليا الح نان والنبات  .وهـبى
القددر الوحيد الـذ يعطى السسن ام و الال ع لتكنير انسسـتـه
وتعني ما ي قد من ا  .والنبـاتـا تكنا منا ها الـبـزوتـ ـنـ ـ مـ ـا
ت تصه جذورها مر التز وم ا ت تصه أوراقـ ـا مـر الـ ـناء مـر
العناصز امول التى تتزيـب مـنـ ـا الـ ـنا الـبـزوتـ ـنـ ـ وهــى :
وقد تحتـن
يـز نا وايدروج ر وايسس ر ون تزوج ر ( ام و
فضال تر ذلك الكبزيت وال نس نر والحديد  .أمـا الحـيـوانـا فـال
تكنا ام القل ل مر ال نا البزوت ن الخاص ـ ـا وتـحـصـل تـلـى
حاجت ا من ا ا تأيله مر الـ ـنا الـغـذا ـ ـ الـنـبـاتـ ـ والـحـ ـنانـ ـ
ال حتني تل ا و ساتدة ت ل ا ال ضن الـ ـخـتـلـ ـ تسـتـخـلـصـ ـا
وتدخل ا فى تزي ب جس ا .
وتبــدأ أهقيــة الـبـروتين فى التغذيـ مـنـذ الـلـحـوـ امولـى
لتكنير امنساا أ فى مبدأ الح ل لذل يجب أإلهت اع ـتـغـذيـ امع
الحامل تغذي سل وواف مر ال نا البـزوتـ ـنـ ـ لضبقبان البنبقبو
الجيد للسنـ ر ولسالمة أنسجة االم وإست زار ت ل الح ـل .
وتـرـقـيـز البروتينـا عن الدهون والكربوهيدرا ( الزغن
مر أن ا ج عا تتحنل الى اق فى الـسـسـن ببقبا يبلبى - )4( -:
النو امولى وامساسـ ـ لـلـبـزوتـ ـنـا هـبى تبزويـبد البجبـبسبـبم
ــأألحـ ــاد اممـ ــنـ ـ  Amino acidsالـ ــســتــخــدمـ فــى ــنــاء
امنسـسـ  - )2 ( .تأيسـد البزوت نا الى اقـ م يـكـنا يـامـال -
ي ا هن الحال فى الدهنا والكز نه درا  -ل ينتج تن ا مخـلـ ـا
ن تزوج ن مـثــل ال ـــــنريــا  Ureaوحـ ـ الـ ـــنريــك Uric
( - acid . )3أا ت ـةـ ـل الـبـزوتـ ـنـا أيـةـز تـعـقـ ـدا مـر تـ ـةـ ـل
الكز نه درا والدهنا اذ يتطلب خطنا وت ل ا ت ة ل أيةز .
(  - )1مينجد تخدير حق قى للبزوت نا فى السسن ( ي ا هن الحـال
فى الكز نه درا التى تخدا تلى ئكل جاليكنج ر والدهنا التى
تخدا فى النس ج الدهنى ل أا البزوت ر يـتـــأيــســـــد الـى ـاقـ
ويتحنل الى يز نه درا أو هنا إذا ا يـ ـ ـتـه تـر حـاجـ
السسن ال ــه ألغــزاضش البـنــاء .
وهـائــف الـبـروتيبـبنبـبا -:Functions of proteins
ترلخـص وهـائـف الـبـروتينـا فيقـا يـلـى -:
أ  -نـاء أنـسـسـ الـسـســـن وصـ ـــانـتـــ ـا Building up and
 maintenance of tissues :ينجد البزوت ر فى ج ـعـال خـاليـا
السسن ولكن تختلت وهبائبفبه مـر نسـ ـج الـى خـز  .ولبذا يبجبب
االهرقام تنف زها الك ا ال نـاسـبـ وخـاصـ فـى غـذا األ ـ ـال
وال زاهق ر وال زضعا .
ب  -البزوت ر مددر للطاقة  :ح ث يعطى يل جزاع من ا  4سـعـز
حزار .
ةـ  -تـدخـل فــى تـبـبركـبيبـبب االنـبـبزيـبقبـبـبا والـبـبربـبـبرمـبونـبا
وامجـســاع ال ــضـا ة .
د  -يعـ ـل الـبــزوتـ ـر كقادة منظقـة لحركة السوائل والكة ز مـر
الت اتال فــى السسـن
.هـ  -الـبزوت ر م ع لح ظ الضغء امس ن فى الدع فـإذا نبقبص

البروتين مر الغـذاء
ـــدرجـــ يـــبـــ ـــزة
إنببخببفببضببأ نســبــ
البزوت ر مر ال مـا
الدع وينتج تـر هـذا
تسزب سـنا ـل الـدع
الى امنسس وتسبب
إنت ـاخـ ـا وتـعـــزف
هذ الواهــزة بإسبم
او ي ا الســن .
و  -تستع ـل ـعـ
األح اد اممـ ـنـ ـ
وخاصـ امسـاسـ ـ
مــــنــــ ــــا يــــ ــــنا
مـبببببببكبببببببـبببببببونـبببببببة
للـرــرمـونـا أو لتـكـنيـر مزيبا أخـز هـامـ للـسـسـن
ومـن أمـثـلـة ذلـ  - )4( - :االنسـولـين  :وهــن احـد مشـتـقـا
امح اد امم ن ويساتد فى أيسدة السلكن فى السسن .
أم نى يحتن تلى مـسـ ـنتـا
( - )2الثيروكسين  :وهن ح
إستبدال مر ال ـن وتـ ـز الـغـدة الـدرق ـ ويع ــــل تـلـــى يـا ة
سزت اميسدة وال ساتدة تلى الن ـن .
(  - )3االدرينـالـين  :وت ـز الغـدة ام رينال ويع ل تلى يـا ة
سزت الت ة ل الغذا ى ويذلك ت ل ا اميسدة السسن .
(  - )1الجلوتاثيون  :ويساتد فى ت ل ا اميسدة وامختـدال فـى
الخاليا .
(  - )5الـجـليسـين  :ضزور لتكنير خضاب الـدع والـكـزيـاتـ ـر
وت ل التخل مر الس نع فى السسن .
( - )6االحقاض االمينية القحروية على الكبريأ  :تعـتـبـز مصـدر
اساســى للـكــبـزيت فــى الــســســن.
(  - )7الفنيل أالنين والرايروسين  :يستع الا فى تـكـنيـر صـبـغـ
ال الن ر فى الـسـلـد وفبى قـزنـ ـ الـعـ ـر وفبى تـكـنيـر هـزمـننـى
ام رينال ر والةايزويس ر .
( - )8الـرـربرـوفـان  :يعتبز مصــدرا ل تام ر الن ـاس ـر Niacin
( - )9االرةنين  :له ور هـاع فى ورة ال ــنريـا .
( - )41الـببرببـببسببـببـببرببـببديـببن  :ضـــــزور لـــتـــــصـــــن ـ ــــــــع مـــا ة
الـ ـســتـامـ ـر فـى الـسـســن .
عزيبزى البقبارئ  ...عبزيبزتبى البقبارئبة  ...هـبل تبعبلبم أن
البروتينا تتزيب مر وحدا نا ـ تسـقـى أألح ـاد أألمـ ـنـ ـ
وتنجد هذ امح اد امم ن فى ام ع نسب مختل ووهبيبفبة
عقليا الرضم هى فصل وإستـخـالص هـذ امحـ ـاد اممـ ـنـ ـ
وإمتصاص ا وتنص ل ا ناسط الدع الى أنسس السـسـن الـ ـخـتـلـ ـ
وبعضرا تسز تل ه ت ل التأيسد ف حتزا ويحدث حزارة جس
ونشا وقنة ح ني  .ولـكـر أغـلـبـ ـا يـدخـل فـى تـزيـ ـب امنسـسـ
وامتضاء ال ختل فتختار يل من ا حسب ب عت ـا وتـكـنيـنـ ـا مـا
يلدم ا لتكنا منا ها البزوت ن  .ويحراج كبل نسبيبج مبن أنسبجبة
الجسم لنن خاص مر هذ امح اد اممـ ـنـ ـ لـتـكـنيـر ـنـا ـه .
فالعضال مثال تحتاج لنن مر امح اد اممـ ـنـ ـ يـخـتـلـت تـر
الذ تحتاج ال ه الكبد أو الكلى او ال خ  ...الخ وم تحتن يل ما ة
زوت ن تلى يل امح اد امم ن الال م للسسن .
ولذل يجب أا يحتن الغذاء تلى منا زوت ن مر تـدة مصـا ر
نبات وح نان لكى يـحـصـل الـسـسـن تـلـى يـل مـا يـحـتـاجـه مـر
امح اد امم ن  .وما يحراةه الجسم منرا هو نحو إثبنبى عشبر
نوعا  .وفى إستـطـاتـ الـسـسـن أا يـكـنا ـ ـسـ ـن ـعـ هـذ
امح اد امم ن مر تناصزها الك ـ ـ ـا ـ ـ امولـ ـ ( يـز ـنا -
ايدروج ر  -اويسس ر  -ن تزوج ر  -يبزيت ولكنه ال يبقبكبنبه أن
يكون معو ا ف ست دها مر غذا ه إذ م د مر تنافـزهـا وهـى الـتـى
تس ى امح اد امم ن امساس ويبلغ تد ها تشزة  .وتـتـنقـت
است ا ة السسن مر امحـ ـاد اممـ ـنـ ـ تـلـى وجـن جـ ـ ـع هـذ
امح اد الضزوري معا فى وقت واحد فإذا نق احدها فإا ذلـك
يؤ الى تدع استطات السسن ت ة ل الباقى من ا .
وبناء على ذل قسقأ البروتينا تبعا لقدرترا على بناء البجبسبم
ومواصلة النقو ومرابعة الحياة الى -:
 - 4بروتينا كاملة  :وهى الال م لص ان الح اة و يـا ة الـنـ ـن
الطب عى تند إضافت ا يبزوت ر وح د فى الـغـذاء ومـر أمـةـلـتـ ـا -
وفنل الصنيا و زوت ر اللحن وامسـ ـاك .
زوت نا اللبر والب
 - 2بروتينا ندف كاملة  :وهى التى ي كر ي ا مناصل الـحـ ـاة
وا يا ة فى الن ن الطب ـعــى ومـر أمـةـلـتـ ـا  -ـزوتـ ـر الـقـ ـح
والشع ز .
 - 3بروتينا غير كاملة :الزغن مر أه ت ا فى امغذيـ إم أنـه
ز ها وا أننا أخز مر البزوت ـنـا فـال
إذا تناول ا الشخ
ي كن ا ص ان الح اة أو إتطاء ا ن ن وم يا ة فى الـن ا مــةـــل
الس الت ر ومعون زوت نا الخضزوا والذرة .
ول ا يانت ال نا الغذا الحيوانية هى أهن منر لل نا البزوت ن
لذلك فالبـد مر إتداا التغذي تند امنساا بأن يكون ثلثـا ما تحتاجه
ن ته مر ال نا البزوت ن أو على االقبل نصـ ـه مـر الـبـزوتـ ـنـا
ألا تكنير الس ا ال ضـ ـى تـنـد
الح نان ( لحن  -جبر -
امنساا م يقدر تلى تحنيل يل ما يحتاجه مر امح اد اممـ ـنـ ـ
مر مصا ر نبات فقء
يرب في ص 45
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مـصــادر الـمــواد الـبــروتـيـنـيـة - :
  4مـصــادر حـيــوانيـة  :مثل اللحم ومنتيجياتيه واالسيمياب واليبيييوالدجاج وااللبان ومنتجاتها  .وتبلغ نسبة إستفادة الجسيم مين اليبيروتييين
حـوالـى  % 79منـه  - 7 .مصــادر نـبـاتيـة  :مثل النقـل والـيحيبيـيوب
والـشـعير والـبـقـول وتبلغ نسـبة إستفادة الجسم من البروتيين الينيبيـياتـيى
حـوالـى  % 48منـه .
الـمـصــادر غـيـر الـتـقـلـيـديـة للـبببروتبيبنبات Unconventional
Food Sources of Proteins
نـظرا ألهـمـيــة البروتين فـى الـتغــيذيـية ونيظيـيـيرا ارتـيفيـياع تيكيليفيـية
مصــادر الـبروتيـن الحـيـوانـى فقد قام العلماء فى النصف الثانـى مين
هذا القرن بأبحاث عـديـدة تهدف جميعها الــى تـوفـير مصادر إضافيييـية
للبروتين أو تحسين نوعية البروتينات النباتية ومن أهبم أممبةبلبة عبلبى
هذه المـصــادر الجـديــدة ما يـلــى - :
 - 4بـبروتبيبنبـبات الـبببـبذور الـبزيبتبيبـبة Oil seed proteins :
كبروتينات بذرة القطن وبـذرة الخـردل وبـذرة عبـاد الشيميس .ومـي أن
هـذه الــبذور غـير غنية بالبروتينات إال أنها ليم تسيتيعيميل فيى اليتيغيذيية
البشرية على نطاق واس بل اقتصر استعمالها عليى اليحيييوانيات وذليك
لقلة إستساغة االنسان لها  - 7 .مـركـزات بـروتيـن امسـمبـبا Fish
protein concentratesوفيها تـؤخـذ جميـ أجـزاء أألسـمـاب التى
التســوق وال تستعمـل فى االستهالب البشرى وتزاليب مينيهيا الينيكيهيات
المتـزنخـية واليمينيفيرة وتسيتيعيميل ليليتيغيذيية  .وليكين مين أهيم مشياكيل
هذهالمنتجات أن نكهتها غير المقبولة تعود اليها أثناء التخيـيزيـين  .وقـيد
تبين بالتجربة أنه اليمكن إستعمالها لإلنسـان وحتى اليحيييوانيات فيهينياب
مشاكل فى استعمالها  -7 .بروتينات الخـلـيـة الـواحــدة Single cell
proteinsحيث يتم تربية الطحالب والخمائر على مخلفات الصناعات
البترولية وتؤخذ البروتينات مينيهيا وتسيتيعيميل فيى تيغيذيية اليحيييوانيات
والدراسات جارية حول إمكانية إستعمالـهـا فــى تـغــذيـة اانــسـان1 ..
 بروتينـات أوراق أمشــجـار والــمواد الـنبـاتيـة & Tree leavesplant materials proteinsوفى هيذا اليميجيال أجيرييث أبيحياث
كثيرة حول هذه المصادر ولكن لم يتم الحصول على نتائج مشجعة حول
إستعمالها فـيى اليتيغيذيية  - 1 .البمبصبادر انصبطبنباعبيبة لبلبببروتبيبن
وأمحببمبباض اممببيببنببيببـببة Synthetic sources of proteins
والمشكلة الكبرى هنا هى إرتفاع إرتفاع تكاليف اانتـياج  - 6 .مصبـب
الحـلــيب ( شـرش الـحـبلبيبب )  Milk wheyااـيذى ييحيصيل عيليييه
كمخلف من مخلفات صناعية األجيبيـيان  - 2 .البببروتبيبنبات البنببباتبيبة
المحسنة وراثيا Genetic manipulation of plant proteins

تمكن الباحثون منذ مطل الستينات من إستخدام وسائل البحيث اليوراثيى
لتحسين نوعية وكمية البروتينات فى بع المصادر النباتية مما ييبيعيث
األمل بزيادة االعتماد على هذه البروتينات كمصادر للبروتين الجيد وال
سيما أن  %05من البروتين يؤخذ من مصادر نباتية  .إال أن الحاجـة ما
تزال قائمة الى مزيد من األبحاث فى هذا المجال.
عــزيــزى الــقــارئ  ... ...عــزيــزتـى الـبـبقبـبـبار.ـبـبة  ...الـيـيى
اللــقـاء فى العــدد الـقـادم لنكمــل الـحــديث عن مـوضــوع صحـتــيك
والــبروتيـنــات والتعــرف عيليى أقـيسيـيـيام اليبيروتييينيات اليميخيتيليفية و
التصنيف الغذائى لالحمياض االمييينييية ومبا هبى االحيمياض االمييينييية
الضرورية والتى ال يستطي الجسم تكوينها داخليا والبد مين اليحيصيول
عليها من مصدر خارجى وما هو خط سيـيـييير اليبيروتييينيات فيى جسيم
االنسان وايضا احتياجات الجسم من المواد البروتيينييية ومبا هبو تيأثييير
عمليات الحفظ المختلفة على البروتينات .

كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو -:
 خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألبقبديبث أثبنباسبيبوس ألبرسبولبى
ببانشبول  -سيدنى .
 ر.يث قسم علوم أمغذية أمسبق بجامعة إلمنبيبا بصبعبيبد مصبر
Former Head of Food Science Minia-Univ.
Egypt
 ر.يث جمعية كيمياء ألزيبوت أالفبريبقبيبة أمسبببق Former
President of African Oil Chemists Society
)(AFOCS
 عضو جمعية كيمياء ألزيبوت أممبريبكبيبة أالسبببق ))AOCS
Former Member of American Oil Chemists
Societyأستاذ علوم أمغذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا.
Emeritus Professor of Food Science - Minia
Univ. Egypt

بيني وبينك
عزيزي القاري ....
كان فيه مبرة مبجبمبوعبة
من االصدقاء قاعدين مع
بببعببح بببيببحببكببوا وك ب
واحبببد ببببيبببحبببكبببي عبببن
أنببجببازاتببه وعببم ب ايببه
وتببعببب قببد شيببه عببلببشببان
يوص للحالة الموجود عليها .بث فبيبه واحبد
من المجموعة قال عارفين ياجماعة أنا أغبنبي
وأفببقببر واحببد فببي الشببلببة دي .ك ب أصببحببابببه
استغربوا أزاي أغني وافقر واحبد فبي نبفبث
الوقت؟ سألوه ليه بتقول كده.
قال أنا عبنبدي ببيبوت وأسبتبةبمبارات ببحبوالبي
عشببرة مببلببيببون دوالر وعببلببي ديببون لببلبببببنببك
بحوالي أربعة مليون دوالر يعبنبي أنبا أغبنبي
واحد فيكم بث أنا اكبةبر واحبد مبديبون فبيبكبم
يعني أنا افقر واحد فيكم  .تحلي منطقي .
بيني وبينك االنسان المسيحي كده في حياته .
أغني واحد علشان عنده الحيباة االببديبة مبيبن
في الدنيا أغني منه .بث فقير عبلبشبان عبلبيبه
حبباجببات كببةببيببرة الزم يببعببمببلببهببا .الزم يصببوم
ويصببلببي ويببحببب حببتببي اعببداءه .الببمببهببم أنببت
بتحللها من أي زاوية ؟
وخلي الكالم ده بيني وبينك .
طلعت فؤاد جرجث

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

ت حيث ال يقرب سارق وال
"بيعوا ما لكم واعطوا صدقه .اعملوا لكم أكياسآ ال تفنى وكنزا ال ينفذ فى السموا ِ
يبلى سوس" (مز)47:77
مناشدة عاجله
يود مجلس ادارة مؤسستكم الخيريه بان يخطركم علما بان كنيستنا القبطيه
االورثوذكسيه ،بتخطط لبناء اول مدرسه قبطيه ابتداءى بمنطقه جبال النوبه.
ونتضرع الى هللا االب ،وباسم سيدنا يسوع المسيح ،وبشفاعه امنا العذراء مريم ،وصلوات جمييي
القديسين الذين ارضوا الرب باعمالهم الصالحه ،بان يكلل هذا المشروع بالنجاح واالزدهار.
ونتوسل الى كل فرد من شعبنا القبطى ،بان يتعاونوا معنا فى جم التبرعات ،لبنياء ميدرسيه ميار
مرقس ،وذلك لنشر و تبشير االيمان المسيحى وسط هذه الشعوب.
والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات.
ورقم حساب البنك كاالتى-:

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

وبامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بنا.
ونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جمي طغمات المالئكه وطلبات جمي القديسين
وصلواتكم انتم ايضأ ،أن يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.
"من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " (ام)42:4
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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الـمنـارة
المركز اإلعالمي للكنيسة يعلن عن مسابقة للتصوير "مصر جميلة" وهذه
هي الشروط
بمناسبة احتفاالت الكنيسة القبطية األرثوذكسية بمناسبات خاصة خالل عام
 8162وهي افتتاح كاتدرائية ميالد المسيح واليوبيل المئوي لمدارس األحد
واليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون واليوبيل الذهبى
إلنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة .يعلن المركز اإلعالمي
للكنيسة القبطية األرثوذكسية تحت رعاية وإشراف قداسة البابا تواضروس
الثاني عن تنظيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان" :مصر
الجميلة" ويختص التسابق في "مصر الجميلة" بلقطات فوتوغرافية تظهر
جمال مصر اإلنسان ،ومصر بمعالمها األثرية والتاريخية المميزة ،ومصر
بطبيعتها الخالبة في ربوعها المختلفة  ،ويجب أن تكون اللقطة مبتكرة وغير
تقليدية أو بمنظور مختلف وجديد.
وتتضمن المسابقة(مصر الجميلة) ثالثة محاور للتسابق ،وهي مصر البشر:
الناس مصر الحجر :اآلثار مصر القمر :الطبيعة ويجري التسابق على
مستويين كالتالي:
مسابقة الهواة و -مسابقة المصورين المحترفين.
والمسابقة متاحة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر وخارجها● .
االشتراك في المسابقة مجاني بدون أي رسوم .الشروط:
يتم استالم األعمال بد ًءا من  7يناير  8102إلى  0سبتمبر  8102ولن تقبل -
صور من أي متسابق بعد هذا الموعد
أن تكون الصورة المقدمة لم يمر عليها أكثر من عامين من تاريخ إعالن -
المسابقة )شرط خاص بمستوى المحترفين)
أال تكون الصورة المقدمة قد قدمت في مسابقات آخرى من قبل- .
تقبل األعمال باأللوان و باألبيض و األسود- .
لن تقبل الصور التي يضاف إليها إطار أو اي نصوص مكتوبة كالوقت أو -
التاريخ أو توقيع المصور.
في حالة وجود أشخاص في الصورة ،يقع علي المصور مسئولية الحصول -
على موافقة كتابية من هؤالء األشخاص في حالة المطالبة بذلك ،دون أدني
مسئولية قانونية على اللجنة المنظمة في هذا الشأن -يجب أن يراعى في
الصور المقدمة المبادئ والقيم األخالقية والقانونية المتعارف عليها في هذا
السياق مثل :عدم انتهاك الخصوصية والملكية الشخصية وحقوق الملكية
الفكرية وكذلك عدم احتوائها على أية شعارات أو عالمات إعالنية ويوقع
المتسابق على مسئوليته عن هذه الصور وما تحويه-
يسمح للمتسابق االشتراك في محور أو أكثر من المحاور السابقة - .جوائز -
المسابقة للثالثة محاور (إنسان/حجر  /قمر) علي مستوين (هواة  /محترفين):
تعطي الجوائز لكل مستوي ولكل محور على حدة بواقع  02جائزة على النحو
التالي :الجائزة األولى  00111 :الجائزة الثانية  01111 :الجائزة الثالثة :
 0111وتمنح أيضًا  01جوائز تشجيعية قيمة كل منه ألف
.ولمعرفة شروط المسابقة : http://www.cmc-photocontest.com.
أنظر
http://www.cmcترسل البيانات والصور على الرابط التالي .كما يتم إعالن نتيجة المسابقة وافتتاح المعرض في photocontest.com
احتفال عام يقام في  02نوفمبر  8102و توزع الجوائز بيد قداسة البابا
تواضروس الثانى.

لقداسة الباباشنوده .و البابا
شنوده قبلني و من هذه
المقابلة جه دخولي للكنيسة.
بعد ما أصبحت راهب
وقضيت وقت مع البابا
انا ابونا لعازر االنطوني من دير االنبا أنطونيوس البحر األحمر
شنوده في دير االنبا بيشوي،
في مصر .انا بتكلم دلوقتي علشان اصحح بعض األفكار الخاطئة
زورت دير االنبا انطونيوس
اللي انتشرت في مصر عنيا وال :انا مش من روسيا ،انا من
و بعدين تقابلت مع االنبا
استراليا .ولدت في جزيرة اسمها "تزمنيا" وهي جنوب استراليا
انطونيوس نفسه في مغارته
لكن جزء من استراليا .انا سمعت عن االنبا أنطونيوس و انا في
اللي قضي فيها اخر إيام حياته و وقتها أتبناني و أصبحت ابنه! كل
استراليا من بنت مصرية قبطية و هي قرأت لي اجزاء عن حياته
ده حدث في فترة طويلة بعد ما قدمت الجواب اللي أعطاه لي الراهب
علي لسان القديس اثناسيوس .هي شجعتني اني أجي هنا أديره في
مصر و ابقي راهب في دير االنبا أنطونيوس في البحر األحمر .وده لتقديمي ليسهل دخولي .بعض الناس بتقول ان الجواب كان مكتوب
بيد إالنبا انطونيوس .أل مش صحيحالجواب كان مكتوب من ابونا
كان ازاي انا سمعت عن ديره و قررت أجي هنا.
اسحق االنطوني .أيضا يقال ان االنبا انطونيوس أعطاه لي و لكن
ثانيا :فيه أفكار تدور ان معرفتي بالقدّيسة مريم و عالقتي بها و
هو لم يعطيه لي لكن كلمني في المغارة .و قال لي" :انت ابني و انا
قبولها لي كابنها و تقديمها لي كأم لي ،كله حدث قبل ان أراها في
احبك كابن لي ".هذه هي حقيقة جزء من حياتي .التفاصيل عن
الكنيسة ،و دي فكرة خاطئة .لما كنت في كنيسة في دير سيربين
حياتي موجودة علي اليوتيوب في نشرات .متعددة مع ال CYCو
صغير اسمه "القديس صابا" في استراليا .كان فيه أيقونة العجائب
بثالث أيدي للقديسة مريم وهي شايلة الطفل يسوع بيديها االثنين و تشرح كيف ان حياة االنبا انطونيوس مازالت حيه حتي االن في
كثير منا اللي بنحاول نتبع حياته مش بس انا ،لكن رهبان كثير هنا
االيدي الثالثة اللي رسمها القديس يوحنا الدمشقي باليد اللي قطعها
الخليفة والعذراء شفتهاله تاني .دي األيقونة المشهورة بالثالث أيدي في الدير بيحاولوا يتبعه الطريقة اللي عاش بيها االنبا انطونيوس .و
و كانت موجودة في دير القديس صابا .و من خالل األيقونة دي ان لو اَي حد عايز يعرف اكثر  ،يجي و يزور الدير و يشوف احنا
القديسة مريم تجسمت و ظهرت لي و قالت" :انا سأكون أمك" .هي عايشين ازاي ِبسْم القديسة مريم و االنبا انطونيوس و كل القديسين.
الرب يباركك.
قدمت نفسها كأمي من خالل هذي األيقونة .ودي كانت اول مرة
اعرف فيها فعال من هي .اناسمعت اسم العذراء مريم من قبل مثل منقوووول نقال عن فيس بوك
اخرين ،لكن لم اعرف اَي شي عنهاحتي هذه اللحظة في الكنيسة لما
ظهرت لي .بعد هذه اللحظة مرت مدة طويلة قبل ان أجي و اعرف
الرب يسوع المسيح نفسه و أكون مستعد عندي إيمان ان اتبع الرب
يسوع .لكن كان دائما ً وقتي هو اللي بقضيه مع القديسة مريم .بعد
علي
تدريبي و بدايتي في الرهبنة ،كنت عايز ابقي راهب في مصر
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ذهبت
حسب اللي اتعلمته و عرفته عن االنبا انطونيوس من البنت.
يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ،على تهنئة األقباط في
منهم
واحد
لدير قبطي صغير في استراليا فيه راهبين و في الوقت ده
المناسبات المختلفة والتي جاء آخرها احتفاالت عيد الميالد المجيد
هو
وقتها
كان
كتب لي جواب تقديم لألنبا يؤنس األسقف في مصر و
وتعددت مشاهد تهنئة الرئيس السيسي لألقباط في عيد الميالد
سكرتير البابا شنوده .هذا الجواب قدمني له واالنبا يؤنس قدمني
المجيد ،والذي يقام قداسه اآلن بكاتدرائية ميالد المسيح ،بالعاصمة

بناء عن طلب ابونا ..لعازر االنطوني
دى حقيقه الكالم اال بيتقال
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اإلدارية الجديدة.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" كيف هنأ الرئيس السيسي
األقباط في عيد الميالد المجيد شارك الرئيس السيسي فى احتفاالت
قداس أعياد الميالد ،فى كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية
الجديدة وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،إن نموذج المحبة والسالم
والتعايش الذى تعيشه مصر اآلن بين كافة المصريين سيعم العالم
كافة ،وتابع" :بفضل هللا بنقدم نموذج للمحبة والسالم بيننا وستخرج
المحبة والسالم لتعم العالم كافة وأضاف الرئيس السيسى ،خالل
كلمته بمقر كاتدرائية ميالد المسيح بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،أن
الناظر لألحوال التى تعايشه مصر اآلن يدفع البعض للتساءل عن
مدى تحقيق المحبة والتعايش بين المسلمين ،وتابع" :معقول هيكون
فيه كدا نعم سيكون عمر الشر والخراب والتدمير والقتل ال يمكن لهم
هزيمة الخير والبناء والسالم والمحبة وشدد الرئيس السيسي ،على
الشعب المصرى نسيج واحد مسلميه ومسيحيه وجميع المصريين
أهل ،وتابع ":محدش ابدا ً يقدر يقسمنا محدش أبدا ً يقدر يقسمنا وهنأ
الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى بأعياد الميالد المجيدة،
متمنيا أن يعيدها هللا علينا باليمن والخير والبركات
وكتب السيسى ،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل
االجتماعى فيس بوك :أتقدّم بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة
عيد الميالد المجيد ،أعاده هللا على مصرنا الحبيبة باليُمن والبركات..
وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا
تواضروس بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة
االحتفال بعيد الميالد المجيد
وأعرب الرئيس السيسى ،فى برقية التهنئة ،عن "أطيب تمنياته
لقداسة البابا ولجميع األخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا
الغالى بدوام التقدم واالزدهار" ،مؤكدا تماسك النسيج الوطنى بين
أبناء هذا البلد العظيم بمسلميه ومسيحييه كما شدد الرئيس على أن
"روابط األخوة والمحبة التى تجمع بين أبناء شعبنا العريق أقوى
وأوثق من أى قوى داخلية أو خارجية تريد أن تعرقل مسيرة العطاء
واإلنجازات التى تشهدها مصر خالل السنوات الماضية كما بعث
الرئيس السيسى بتهنئة إلى مسيحيى مصر بالخارج بمناسبة عيد
الميالد المجيد ،أعرب لهم خاللها عن خالص دعواته بدوام النجاح
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