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Pastoral Message by His Grace Bishop Daniel  

for the Glorious Feast of the Nativity of Our Lord Jesus Christ  

January 9099 

 

To the blessed Reverend Fathers and their families, blessed servants and their families, blessed deacons 

and their families, and all the blessed, Christ loving, congregation of the Coptic Orthodox Diocese of Sydney, 

Australia. To all beloveds and friends, peace and grace to you from Our Lord God the Father, and Our Lord Je-

sus Christ who gave Himself for our sins. 

Today, we celebrate one of the happiest and most beloved occasions of our hearts, the birth of Our God and Saviour 

Jesus Christ. I’ve chosen a title for this year’s message: “Our Lord Jesus, reconciler of the world with God”. The 

title is based on the verse: “that is, that God was in Christ reconciling the world for Himself.” Our Lord Jesus 

Christ has reconciled us for God in many ways. In this year’s message, we will contemplate on some teachings of 

Our Lord Jesus, which, if we believe in and abide by them, we will be reconciled with God our Creator. 

“For God created Man, meaning for him to remain in incorruption. However, people have despised and re-

fused contemplation on God.” 

Our Lord Jesus taught us many things. This year, we’ll contemplate first on His teachings relating to ‘The Human 
Soul’. Our Lord Jesus teaches that the Soul is the most precious for all human beings. He taught that Man should 
not lose his soul, as by losing it, he would have lost everything.  Jesus also taught, that for Man to not lose his soul, 
he must enter life through the narrow gate, leading to eternal life. The narrow gate is nothing but living a life of right-
eousness, which requires one to be in a continuous relationship with God, through a life of continuous prayer. 

Relationship between humans: Our Lord Jesus presented his teachings about Man’s relationship with his fellow 
humans, as supplementary to the teachings of the Old Testament: “You have heard that it was said to those of 
old, ‘You shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment.’ But I say to you that 
whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to 
his brother, ‘Raca!’ shall be in danger of the council. But whoever says, ‘You fool!’ shall be in danger of hell 
fire.” Not just that, but Our Lord Jesus also taught that one should look after his fellow humans regardless of their 
race or beliefs. Jesus told us in the Parable of the Good Samaritan, where a man was travelling down from Jerusa-
lem to Jericho, and was met by thieves, who stripped him of his clothing, wounded him and ran away leaving him 
half dead. The good Samaritan did not only look after the wounded man, but also gave from his own money to com-
plete his act of kindness. Jesus also set the main foundation for conflict resolution, starting with a loving reproach, 
then intermediation of loved ones, and finally seeking help from religious leaders. 

Beloved, let us always be reconciled with God our Creator, through picking ourselves up through our love and ser-

vice to one another. 

We pray to God through the intercessions of our holy Mother St. Mary, the prayers of all the saints, and through the 

prayers of the father of fathers HH Pope Abba Tawadros II, Pope and Patriarch of Alexandria and the See of St. 

Mark, and HE Anba Angaelos, Archbishop of London, and Papal legate to the Diocese of Sydney, that God may 

have mercy on our world and grant us peace, love and security. 

We ask our Lord God to bless our country Australia, its people and its Government, the whole world, and our be-

loved homeland Egypt. 

The Grace of our Lord Jesus Christ, the Love of God and the Fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be 

blessed. and please pray for me 

God bless you all 

 

Bishop Daniel 

With the Grace of God  

Bishop of the Diocese of Sydney & Affiliated Regions 

Coptic Orthodox Church of Alexandria. 
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& Spring of Love 

 
AUSTRALIA DAY CUP 9099 

By Bishoy Bassilious 

 

On Sunday, January 30, St Pope Kyrillos VI & St Habib Gir-
gis Church, Monterey, hosted its fifth annual Australia Day 
Cup youth soccer competition. 

Over 114 youth entered the competition, forming 16 
teams – including six in the women’s draw – with close 
to 200 spectators eager to see some action. 

Women’s Coptic United defeated Slicker 2-0 in the 
opening match of the women’s round-robin group. Saint 
Dems also got off to a winning start, with a last-minute 
goal ensuring a 1-0 victory over GoalBusters. 

St Dems showed why they were one of the early fa-
vourites for the coveted Australia Day Cup trophy, with 
convincing 3-0 and 4-0 wins in Rounds 2 and 3, taking 
them atop the table (12 points). 

Pascale Youssef and Bylet Korko scored seven of the team’s nine group stage goals, meaning Bylet (4 goals) was 
named 2022 Women’s Top Goal Scorer. 

GoalBusters claimed a surprise 2-1 triumph over Women’s Coptic United (Round 3), in what many spectators believed 
was the biggest upset.   The women’s showpiece event remained a scoreless draw after extra time, before the 2022 
Player of the Tournament, Martina Francis, made several crucial saves to Women’s Coptic United to a 3-1 penalty 
shootout victory over St Dems. 

In the men’s fixtures, Group A’s Fam FC and Big Papa’s Boys played out an entertaining 2-2 draw (Round 1), before St 
Dems men’s team overcame Ted Lasso’s Men 2-1. 

Tamam FC defeated Men in Yellow in the Group B opener, while Daddy Chill beat Seven One Kid 2-0.    Fam FC and 
Ted Lasso’s Men played out the most compelling match, trading three goals apiece in a game that ultimately saw the 
latter qualify for the semi-finals by one point. 

Daddy Chill claimed successive 5-1 and 5-0 thrashings of Men in Yellow and Kayak’s FC, respectively, as Jacob 
Iattaga bagged nine goals – including two hat-tricks – to claim the 2022 Men’s Top Goal Scorer. 

Tamam FC surprised many onlookers, defeating Daddy Chill 3-1 in Group B’s final fixture, to claim top spot undefeated 
and ahead of their opponents. 

The first semi-final saw Daddy Chill take an early 2-0 lead over Group A winners, St Dems. 

In a stunning twist, St Dems netted four unanswered goals, including a brace – one an absolute screamer – from the 
2022 Men’s Player of the Tournament, Ruben Danso, to qualify for the grand final. 

The second semi-final was a quiet affair, finishing in a goalless stalemate after extra time. Ted Lasso’s Men’s goal-
keeper, Joshua Roffaell, starred in the shootout, saving several Tamam FC penalties to send his team into the night’s 
showpiece. 

Ted Lasso’s Men capitalised on a fast start, netting twice, before St Dems levelled the match and send it to extra time, 
then penalties. It wasn’t to be though, as Ted Lasso’s Men remained composed under pressure, taking home the tro-
phy 3-0 on penalties. 
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 ( 5:8مت (طوبي لالنقياء القلب النهم يعاينون هللا" "
 تذكار الميالد السمائي العاشر لعريس السماء

 الشماس المهندس مينا طلعت نصرهللا
 

النتقال المالك الطاهر الشماس المهندس مينا طلعت نصرهللا نجل المهندس طلعت نصرهللا  لعاشرهتقيم االسره صالة الذكري للسنه ا 
كريستين نصرهللا زوجة مهندس الكومبيوتر هاني عيد والصيدلي  دكتورة التحاليلوالمهندسه سلوي يوسف نصرهللا وشقيق كل من 

 اثناسيوس نصرهللا زوج الصيدالنية يوستينا نصرهللا
 2022/ 13/02وذلك باقامة صلوات القداس االلهي لروحه الطاهره صباح يوم االحد الموافق  

ه القديسه العذراء مريم والشهيد القديس مارمينا ببكسلي. واالسره تشكر كل االحباء الذين سوف يشاركونهم الذكري لسيدبكاتدرائية ا
نيافة االنبا دانييل اسقف سيدني وتوابعها ونيافة االنبا دانيال اسقف ديرالقديس االنبا شنوده العامر بسيدني وكل  رالمقدسه. وتخص بالشك

اإلباء الكهنه وكهنة الكاتدرائيه الموقرون وكذا نشكر جريدة اخبار مصر وجريدة المنارة ومجلة ينبوع المحبه والرب يعوض تعب محبة 
 الجميع.          
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/ غابت شمسك عن سمائي يا حبيبي<<< رحيلك كارثه نحن نبكي  زوجي الغالي  

، فأصبح الكون كله ظالماً دامساً، أصبح الكون  عليك وال انت تبكي علينا النك تركتنا 

كله من دون أي ألوان، ومالمح، وأصوات، لم يعد سوى صدى صوتك يرن في أذني، 

المضئ الحبيب، لم  لم أعد أرى سوى صورة وجهك    وف كل ركن من اركان البيت 

أعد أتذكر إالا صورة وجهك ونظرات عينيك عند الوداع* * فقدتك و فراقك مؤلم ولكن 

زكري الصديق تدوم الي االبد ياحبيب   عزائي الوحيد انك بين احضان القديسين 

 العمر*   زوجتك اللي عمري ما حانساك ابدا.

 مسافر ورايح السما وتارك لينا الشوقيا 

 نحتار احنا هنا وترتاح انت فوق خلصت قوام     

 هي حياتنا كده غروب من بعد شروق رحلتك وهناك اكيد هاتروق . 

 نبكي علينا وال نبكي علي اللي سبقوك  وال نبكي علينا في ارض التعب والشوك . 

ياريت غيابك يصحينا ويخلينا بقي نفوق ونسلم دفة حياتنا للرب يقود ويسوق  

        ونفهم حقيقة وجودنا ونهتم بما فوق

كنت االب والذي لن ننساه الي اخر العمر                يا مسافر ورايح السما

 فقدناك..ياغالي، رحيلك مؤلم 

  * من تقبال فكرة رحيل نور وجهك الوضيء من جنبات هذا البيت. 

 البيت: لك كلمة أو همسة أو عطر عالق على الجدران. وفي كل ركن من أركان 

  ++++  كنِت ذلك السد المنيع الذي يتحامى به الجميع   

 ياابي الغالي أبداً  لن ننساك  الحكايه من البداية للنهاية 

ألسكنت األلم داخلنا  من رحيلك أصبح الحزن بسمتنا و تكون ذكراك معنا دايما  

 ذكري الصديق تدوم لالبد ادينا جميعا الصبر علي قدر غالوته جميعا 

 اللقاء يا ابي. فقدك عظيم وضهري انكسر ى..ال

 ابنك ناجي سمير ساوس

رحل عنا الغالي واالب وزوج الخاله لكنه رحل عنا بالجسد وليس بالروح الني روحك هانفضل 

جوانا ومعانا شكرا علي كل حاجه حلوه قدمتها لينا انا ايريني وابرام وماجده ماهننساه كل 

لكن لتكن مشئيتك يارب  حاجه عملته كانت خير لينا خبر انتقالك وجعنا وخال الدنيا ماسخه 

ومشيت مكان بختك بيه هانفضل فاكرين كالمك واشعارك الحلوه اللي كنت دائما بتمتعنا بيها 

  اذكرنا امام عرش النعمه وسلم لينا علي الغالين اللي ان نلقاكم 

نعم  ) سمعت صوتا من السماء قائال لي اكتب. طوبي لالموات الذين يموتون في الرب منذ االن. 

   (.  13:  ٤١روء  يقول الروح لكي يستريحوا من اتعابهم واعمالهم. تتبعهم. 

لم تفارقنا لحظه.  صدقني  اخي الحبيب العزيز. سمير مضت ايام معدوده علي انتقالك للسماء. 

وهو انك كنت    الغالي سمير لم ولن اجد اوصاف كثيره اكتبها تليق بك سوي التي اتذكرها االن 

خدماتك سواء في السودان او حينا وصلت الي استراليا الخر لحظه في حياتك  جزيال في 

واحتمالك لظروفك المرضيه الكثيره  وعطاءك.  راءع في حكمتك وتواضعك  كنت  االرضيه 

وتفاءل اخي سمير اكرر يعجز القلم كما قلت عن تذكر كل  والتي تحملتها بكل عزيمه واصرار 

 اذكرنا امام عرش النعمه.   اوصافك النبيله. 

 شقيقك الحبيب يعقوب واسرته  

 amo.. Samir 

Through all the medicines you were prescribed, the surgeries you under-

took and the years and years of pain you had experienced; you managed 

to carry your cross gracefully. 

Your contagious smile and sense of humour allowed us all to feel com-

fortable and joyous in your presence. 

Thank you for giving us so much to remember you by. We trust that you 

have settled in well with our Loving & Merciful God. Much love from 

your nephew Ramiz Attaalla & niece Teriza Nematalla. 

My name is Fibronia Abdelshahid and I wouldn't be the person I am 
today without Samir Attalla. Samir is my grandfather. A person who 
is a strong, courageous, humble, faithful, thankful, gentle and caring 
grandfather to me and Milania. Gido was a man of few words, so 
when he did speak, everyone listened. Gido was the glue that kept 
our family together. He worked hard to provide for his family. How-
ever, Gido got tired, he was in a lot of pain, mentally, physically and 
emotionally. He had new complications daily. Yet, he remained 
humble and strong in faith. Gido always kept on saying “Thank you 
God for everything”. Gido accepted all that God had given him with 
humility.  The fact that he's not with us anymore breaks my heart, 
but the fact that he taught me and our entire family what it means to 
really love someone will help me heal and go on.  

From the time I was very young, I knew that Gido was the ideal 
example of what a family man should be. Not only was he the leader 
of our family, he was an incredible human being who left his mark 
on everyone he met.  I know that I'm a better person because I was 
loved by him. I only hope that I can live up to the example of love, 
strength, character, and integrity that he set for all of us. While he's 
no longer here to say that he's proud of me, I carry his strength in 
my heart.Ive learnt a lot from Gido, and I know we all have. If there 
was one thing he taught us all, it’s to remember…. Happy moments, 
praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship 
God. Painful moments, trust God and in every moment thank God. 
Teta, Nagi, Mum, Dad, Magda, Abram, Silky, Milania, Amo Ya-
goub, Amo Nasr, his friends and the rest of the family here and in 
Sudan … He is right here with us smiling, with no pain, at peace. 
Most importantly, he will always remain in our hearts, never forgot-
ten. 
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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 2:18 

 مؤسسة سانت مارك النوبيه الخيريه      -يسرنا ان نخطر ابناء جاليتنا الكرام بانه قد تمت كل اآلجرائات القانونيه لتسجيل:

ورش والوهى مؤسسة خيرية تعمل على دعم واقامه االعمال الخيريه و التنمويه بالسودان ودوله جنوب السودان مثل دعم او انشاء المدارس والمالجئ 
 الفنيه للتدريب المهنى والمستوصفات الصحيه.

 والجدير بالذكر بان خمسة عشرة مليون نسمه من تعداد سكان السودان يعيشون تحت الخط االدنى للفقر بحسب احصائيات مكتب االمم المتحدة.

 وتسعى المؤسسة لتقديم يد العون لكل المعوازين والمحتاجين المقمين بارض الوطن بغض النظر عن عرق او دين او اى خلفيه اثنيه.

 (.٢:٤٤٥سعيد هو الرجل ألذى يتراف ويقرض. " )امثال "

يسر مجلس اداره مؤسسة سانت مارك الخيريه إن تخطركم علما بأنه تم وضع الحاويه الثالجه فىى مىعرعىه 
ديرالسيدة العذراء مريم بايبارشية امدرمان. واالن مؤسستنا الخيريه تترجى اصىحىاب الىقىلىوب الىخىيىره ان 

 لتغطيه مصاريف الشحن و الجمارك. دناهيتبرعوا فورا وبسخاء الى الحساب المصرفى المذكور ا

We are pleased to inform you, that we have just completed the entire legal re-
quirements to register our Charitable organisation:- 

“St. Mark Nubian Foundation” 

The main goals are as follows:- 

1. To support/establish schools for 
the needy and disadvantaged students. 

2. Building of, Orphanages for chil-
dren who lost their parents in the civil 
war. 

3. To assist the internal refugees with the basic needs of life. 

4. To construct vocational training centres, whereby students can 
learn new skills which will enhance their employment opportunities. 

One of the main goals of our Foundation is to see our brothers and sisters 
who are still lives in the Sudan, live above the line of poverty. According 

to the United Nation, there are around 15 million Sudanese are living under the line of poverty. 

"A good man deals graciously and lends;".) Psalm 112:8) 

The board of directors of St. Mark Nubian Foundation, has the pleasure to notify you all that the refrigerated 
container has been installed at the farm of St. Mary Monastery. 

We are kindly urging everyone to assist us financially to cover the cost of the shipping. 

Our Foundation is now pleading to everyone with kind heart, to donate generously and promptly to assist us with 
the financial cost. 

Accordingly, we are kindly requesting everyone to donate promptly and willingly to the following bank account :- 

St. George Bank (BSB) 112-879  A'cc No. 493911231. 

A'cc. name St. Mark Nubian Foundation. The Swift Code for overseas donors is (SGBLAU2S). 

May the Lord Bless you all. Your donation is Tax Deductible. 

 

St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 
Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Pishoi Botrous (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director 

& Liaison Officer), and Emile Girgis (Director, Secretary and Treasurer) 

My name is Fibronia Abdelshahid and I wouldn't be the person I am 
A person who 

is a strong, courageous, humble, faithful, thankful, gentle and caring 

our family together. He worked hard to provide for his family. How-
ever, Gido got tired, he was in a lot of pain, mentally, physically and 

Thank you 
Gido accepted all that God had given him with 

but the fact that he taught me and our entire family what it means to 

example of what a family man should be. Not only was he the leader 

strength, character, and integrity that he set for all of us. While he's 

Ive learnt a lot from Gido, and I know we all have. If there 
Happy moments, 

praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship 

Most importantly, he will always remain in our hearts, never forgot-
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Spiritual message  by Father Augustinos: 

 The day of Judgement of the Rapid Antigen Test 

 The spotlights are on, the drums are rolling … 1st drop … 2nd…  drop the 3rd drop… slowly 

drops into your Rapid Antigen Test. All eyes are gazing as the liquid rushes along the channel. 

The questions arise; is it positive? Is it negative? The heart is racing, the blood pressure is 

rising, sweat is dripping, the first T is starting to light up!!! The liquid continues it’s race to 

the C finish line. Flash, Flash T and C are equal in colour… "POSTIVE". The emotion will rush, all those around you will bolt like lighting 

thinking that you are now a germ screeming go to your room!! some of you will cry, some will faint, some will be depressed, some will 

panic, some will think they will die and some will actually rejoice. Rapids Antigen Tests are becoming like lottery scratch tickets.The fact 

is, thank God that with this variant Omena Corona, all will recover. Each of us having different reactions but by the grace of God they will 

all recover in a short time. 

A positive test should not be a negative reaction but rather a positive outlook and understand that there is a spiritual message in everything 

that God allows. God is drawing us into a union with Him for our period of Isolation. St Paul in Romans 8:28 said "And we know that all 

things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose". So, we see that God has 

called us for a purpose but what is that purpose? This is the question everyone is to ask themselves. Maybe I am far away from God or 

don't have time for God anymore, maybe I am too distracted with worldly things and the news of the world and the church, maybe I have 

certain sins or attractions that I need to repent from, maybe I don’t give God enough quality time in prayer or bible reading, maybe I am 

careless about my spiritual and eternity or it could be that God is calling you to spend more deep intimate time with Him away from the 

distraction of the world or even church. Hebrew 12:6 “For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom he re-

ceives”. For when God disciplines us or calls us to a period of time with Him, we share in His Holiness and we are renewed for the better. 

In Hebrew 12:10-11 “For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may 

share his holiness. For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to 

those who have been trained by it”. 

Our time in isolation should be a conversion to the life with God. We need to turn our lives over with a new transformation to a deep inti-

mate life with God and to enter and experience Gods unlimited divine love. Let's not waste this calling to the Mountain to meet with the 

Lord. Let's not waste this time in isolation with TV, Netflix, social media, news, gossip and sins, but rather we make it a deep time with 

God in humility and repentance, who will for sure transform us to a life of holiness and the 

revealing of His glory. 

 If you are called to ISOLATION you are called to a time alone with God. Don’t waste it be-
cause there may not be another    opportunity again.. Keep Rapiding!!!!! 

ابونا أوغسطينوس قدس هارسالة روحية يقدم   

 اليوم الحاسم الختبار المستضد السريع

األضواء مضاءة، والطبول تقرع ... القطرة األولى ... الثانية ... القطرة الثالثة ... تسقط ببطء في اختبار المستضد السريع. 

تبدأ في الظهور!!!  T يقطر، وأولرق كل العيون تحدق بينما يندفع السائل على طول القناة. األسئلة تُطرح. هل هو ايجابي هل هو سلبي؟ القلب يتسارع، وضغط الدم يرتفع، والع

C يستمر السائل في السباق نحو خط النهاية تتدفق المشاعر، كل من حولك يندفعون مثل البرق معتقدين أنك اآلن   النتيجة "إيجابي".  ... متساويين في اللون  Cو T انتبه انتبه، كل من. 

لبعض يظن أنه سيموت بينما وا جرثومة ويصرخون قائلين "اذهب إلى غرفتك"!! البعض منكم يبكي، والبعض يُصاب باإلغماء، والبعض يُصاب باالكتئاب، والبعض يُصاب بالذعر،

يتعافى الجميع. كل واحد منا لديه السريعة مثل تذاكر اليانصيب    والحقيقة هي، أنه الحمد هلل مع هذا المتحور اوميكرون كورونا،  البعض يفرح بالفعل أصبحت اختبارات مستضد

 ردود فعل مختلفة ولكن بنعمة ربنا سيتعافى الجميع في وقت قصير

لى االتحاد معه في فترة الععلة. قال القديس  إال ينبغي أن يكون لالختبار اإليجابي رد فعل سلبي بل نظرة إيجابية وأن نفهم أن هناك رسالة روحية في كل ما يسمح به هللا. يجذبنا هللا

لهدف ما ولكن ما هو هذا الهدف؟ هذا  ونعلم أن كل األشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون هللا، والذين هم مدعوون حسب قصده". لذلك، نرى أن هللا قد دعانا" 8:28بولس في رومية 

دًا باألمور الدنيوية وأخبار العالم ا جهو السؤال الذي يجب على كل فرد أن يطرحه على نفسه. ربما أكون بعيدًا عن هللا أو لم يعد لدي أي وقت ألقضيه مع هلل، ربما أكون مشتتً 

قراءة الكتاب المقدس، فربما أكون مهمالً بشأن أبديتي  عندوالكنيسة، ربما لدي بعض الخطايا أو متعلق بأشياء يجب أن أقدم عنها توبة، ربما أنا ال أمنح هللا وقتًا قيّماً كافيًا في الصالة أو 

ألنه عندما  ان الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله" " 6: 12وروحانياتي أو ربما يدعوك هللا لقضاء وقت أكثر عمقًا معه بعيدًا عن مالهي العالم أو حتى الكنيسة. عبرانيين 

 .يؤدبنا هللا أو يدعونا إلى فترة من الوقت معه، فإننا نشارك قداسته ونتجدد لألفضل

بل للحعن. وأما رح أن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم وأما هذا فألجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر ال يُرى أنه للف" ٢٢- ٢١: ٢١في عبرانيين

 أخيراً فيُعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسالم".

نختبر الحب اإللهي الالمحدود. دعونا ال ل ويجب أن يكون وقت ععلتنا وقت تحول للحياة مع هللا. نحن بحاجة إلى أن نغير حياتنا تغيير جديد إلى حياة عميقة حميمة مع هللا ولكي ندخ 

خبار والنميمة والخطايا، بل نجعله ووسائل التواصل االجتماعي واأل نضيع هذه الدعوة للصعود إلى الجبل للقاء الرب. دعونا ال نضيع وقت الععلة ونقضيه مع التليفعيون ونتفليكس

و إلى قضاء وقت لوحدك مع هللا. ال تضيع هذه مدعوقتًا يتميع بالعمق مع هللا في تواضع وتوبة، الذي بدوره سيحولنا بالتأكيد إلى حياة قداسة وإظهار مجده إذا دُعيت إلى الععلة، فأنت 

 !لفرصة ألنه قد ال تكون هناك فرصة أخرى مرة ثانية.استمر في عمل االختبار السريع
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 قداس قبطي بأربع لغات بمشاركة مطران الكنيسة السريانية

األنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا قداس األحد الثاني من شهر طوبة في كنيسة السيدة العذراء بمدينة ألمانية   صلى 

 تابعة لإليبارشية ، شاركه المطران الدكتور حنا آيدين من الكنيسة السريانية بألمانيا. 

وتمت الصالة بأربع لغات، هي األلمانية، والعربية، والسريانية واآلرامية، واألخيرة هي اللهجة التي كان يتحدث بها 

السيد المسيح. وتعد هذه المرة األولى منذ سنوات طويلة التي يتشارك فيها أسقف قبطي مع آخر سرياني، في صالة 

 القداس بالطقس القبطي.

 

 إقامة أول قداس قبطي في ماالوي

في كنيسة القديس مارمرقس الرسول في مدينة شتيدزي،  صلى القس بيشوي وصفي أول قداس قبطي أرثوذكسي ، 

بدولة ماالوي، وهي أول كنيسة قبطية هناك. وانتهت أعمال إنشاء الكنيسة في العام الماضي، ومن المقرر البدء قريبًا 

 في إنشاء مبنى ملحق بها لتعليم بعض الحرف، وذلك في إطار الدور التنموي للكنيسة القبطية في ماالوي.

 

 قداسة البابا يستقبل وفًدا من الكنيسة السريانية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة    

األب الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان األرثوذكس بغمرة، بالقاهرة وبرفقته األب القس 

صليبا إردن كاهن كنيسة مار دودو في قرية باسبرين، طور عابدين، بتركيا، والشماس فادي كوركيس، والشماس 

يوسف يعقوب من الكنيسة السريانية األرثوذكسية، الذين يعورن مصر حاليًا، وحرصوا على زيارة قداسة البابا 

 لنوال البركة.

 

 لبابا تواضروس يستقبل لفيف من األساقفة فى ظل المتابعة الرعوية 

يحرص البابا تواضروس الثاني على المتابعة الرعوية كى يدرك احتياجات 

اإليبارشيات ،ويتابع األمور الرعوية وفى ظل تلك األمور استقبل قداستة العديد من 

االساقفة حيث استقبل قداسته نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء 

 بإخميم، وبرفقته بعض رهبان أديرة الجبل الشرقي بإخميم

وكذا نيافة األنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس األنبا صموئيل المعترف بجبل 

القلمون، وبرفقته أحد رهبان الدير، حيث عرض نيافته على قداسة البابا بعض 

األمور الخاصة بالدير.كما استقبل قداسته نيافة األنبا إيالريون أسقف إيبارشية البحر 

 األحمر، الذي عرض بعض الموضوعات الخاصة بالعمل الرعوي في اإليبارشية.

 

التي شارك ” األخت إنصاف  “تعرف علي من هي    

األنبا مكاريوس في  حمل جثمانها     

عقب صالة الجناز الذي أقامه نيافته، شارك نيافة األنبا مكاريوس أسقف إيبارشية 

األخت “المنيا فى تشييع وحمل جثمان األخت انصاف التي استراحت في الرب 

هي وحيدة تماًما، جاءت إلى المنيا في عمر خمس سنوات، وعاشت في ” انصاف

دار القديسين يواقيم وحنة، وتنيحت عن عمر ناهع التسعين عاًما. حضر جنازتها 

اثنا عشر فردًا فقط، وهم خمسة من المكرسين وخدام الدار، واثنان من محبيها.وما 

يلفت االنتباه أنها كانت محرومة من السمع والنطق، وكانت تحيا كطفلة ال شر فيها، 

 وال شهوة، ال خصومة وال مطالب، ال قنية وال مال، عاشت بشكر ودون تذمر.
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& Spring of Love 

يوحنا المعمدانشخصيات كتابية        
إذ كان يوحنا المعمدان متميعاً وفريداً. فقد كان يلبس مالبس غريبة ويأكل طعاماً  ٬ال خالف حوله

غريباً ويكرز برسالة غير عادية لليهود الذين ذهبوا إليه في البرية ليروه. لىم يىهىدف يىوحىنىا إلىى 

بل بالعكس كان يهدف إلى الطاعة. كان يعلم أن له دوراً خاصاً يلعىبىه  ٬التميع من أجل التميّع ذاته

وقد شحذ كل طاقاته من أجل هذه المهمة. ويخبرنىا لىوقىا  ٬في العالم وهو المناداة بمجيء المخلص

أن يوحنا كان في الصحراء حينما جاءته كلمات التوجيه من هللا. وكان يوحنا ينتظر مسىتىعىداً. إن 

المالك الذي بشر زكريا بوالدة يوحنا قد أوضح أن هذا الطفل سيكون نذيراً أي مفرزاً لخدمة هللا. 

وقد ظل يوحنا أميناً لهذا النذر. لم يكن لهذا الرجل البادي الخشىونىة أيىة قىوة أو جىاه فىي الىنىظىام 

السياسي اليهودي إال أنه كان يتحدث بسلطاٍن ال يقاوم. وكانت كلماته تىحىرك الىنىاس ألنىه يىتىكىلىم 

وقىد اسىتىجىابىوا لىه  ٬كان يحث الناس على ترك خطاياهم وكان يعمدهم كىرمىع لىتىوبىتىهىم ٬بالحق

غير ناٍس أن دوره األساسي  ٬بالمئات. وحتى عندما تعاحم الناس حوله كان يشير إلى أبعد من ذاته

هو المناداة بمجئ المخلص. وكانت كلمات الحق التي حركت الكثيرين إلى التوبة تىدفىع اآلخىريىن 

إلى الرفض والمقاومة. وقد حثَّ يوحنا الملك هيرودس على االعتراف بخطيته. أما هيروديا التىي 

فقررت أن تتخلص منه. وبرغم أنها تمكنت من قتله إال أنها لم  ٬تعوجها هيرودس مخالفاً للشريعة

وأتىم يىوحىنىا  ٬تقدر أن توقف رسالته. فقد جاء المسيح الذي كان يىوحىنىا يىنىادي بىه وبىدأ خىدمىتىه

ويمكن أن نثق في هللا ليرشدنا. ولىم يىكىن  ٬إرساليته. لقد أعطى هللا لكل واحد فينا هدفاً يحيا ألجله

لدى يوحنا الكتاب المقدس كامال كما لدينا اآلن. إال أنه ركَّع حياته عىلىى الىحىق الىذي عىرفىه مىن 

أن نكتشف في كلمة هللا الحقائق التي يريدنا هو أن  ٬بالمثل ٬أسفار العهد القديم المتاحة له. ويمكننا

نعرفها. وعندما تعمل فينا هذه الحقائق سينجذب إليه آخرون. إن هللا يقدر أن يستخدمك على خالف 

إذ كان يوحنا المعمدان متميىعاً  ٬أي إنسان آخر. أعلن هلل استعدادك ألن تتبعه اليوم.ال خالف حوله

وفريداً. فقد كان يلبس مالبس غريبة ويأكل طعاماً غريباً ويكرز برسالة غير عادية لليهود الىذيىن 

ً يىلىعىبىه فىي الىعىالىم وهىو  ٬ذهبوا إليه في البرية ليروه. لم يهدف يوحنا إلى التميع من أجل التميّع ذاته بل بالعكس كان يهدف إلى الطاعة. كان يعلم أن له دوراً خاصا

 وقد شحذ كل طاقاته من أجل هذه المهمة. ويخبرنا لوقا أن يوحنا كان في الصحراء حينما جاءته كلمات التوجيه من هللا. وكان يوحنا ينتظر ٬المناداة بمجيء المخلص

الىنىذر. لىم يىكىن لىهىذا الىرجىل ذا مستعداً. إن المالك الذي بشر زكريا بوالدة يوحنا قد أوضح أن هذا الطفل سيكون نذيراً أي مفرزاً لخدمة هللا. وقد ظل يوحنا أميناً له

كان يحث الناس عىلىى  ٬الحقم بالبادي الخشونة أية قوة أو جاه في النظام السياسي اليهودي إال أنه كان يتحدث بسلطاٍن ال يقاوم. وكانت كلماته تحرك الناس ألنه يتكل

غير ناٍس أن دوره األساسىي هىو  ٬وقد استجابوا له بالمئات. وحتى عندما تعاحم الناس حوله كان يشير إلى أبعد من ذاته ٬ترك خطاياهم وكان يعمدهم كرمع لتوبتهم

دس علىى االعىتىراف يروالمناداة بمجئ المخلص. وكانت كلمات الحق التي حركت الكثيرين إلى التوبة تدفع اآلخرين إلى الرفض والمقاومة. وقد حثَّ يوحنا الملك ه

فقررت أن تتخلص منه. وبرغم أنها تمكنت من قتله إال أنها لم تقدر أن توقف رسالته. فقد جاء المسىيىح  ٬بخطيته. أما هيروديا التي تعوجها هيرودس مخالفاً للشريعة

ويمكن أن نثق في هللا ليرشدنا. ولم يكن لدى يوحنا الكتىاب  ٬وأتم يوحنا إرساليته. لقد أعطى هللا لكل واحد فينا هدفاً يحيا ألجله ٬الذي كان يوحنا ينادي به وبدأ خدمته

أن نكتشف في كلمة هللا الحقائق التي يريدنا  ٬بالمثل ٬المقدس كامال كما لدينا اآلن. إال أنه ركَّع حياته على الحق الذي عرفه من أسفار العهد القديم المتاحة له. ويمكننا

 ن تتبعه اليوم.ك ألهو أن نعرفها. وعندما تعمل فينا هذه الحقائق سينجذب إليه آخرون. إن هللا يقدر أن يستخدمك على خالف أي إنسان آخر. أعلن هلل استعداد

 هيرودس أنتيباس
وبخاصة عالنية. إن عار الفضيحة كثيراً مىا يىكىون أسىوأ مىن الشىعىوربىالىذنىب  ٬يكره معظم الناس أن تذكر خطاياهم

الناشئ عن فعل الشر. وكان هيرودس أنتيباس رجالً يعاني من الذنب والعار. كان طىمىوح هىيىرودس أمىراً مىعىروفىاً 

 ٬كما كان زواجه من هيروديا امرأة أخيه معروفاً أيضاً. وقد أذاع رجل واحد خطية هيىرودس بىيىن الىجىمىوع ٬للجميع

واجتمع حوله اآلالف ليسمعوه. وواضح أن يىوحىنىا  ٬وكان هذا الرجل هو يوحنا المعمدان. كان يوحنا يكرز في البرية

استخدم في كالمه أسلوب حياة هيرودس كمثل سيىء. وكانت هيروديا تود بشدة إسكات يوحنا. وقد سىجىن هىيىرودس 

فاألرجح أن يوحنا كان أحد القالئل الذين قابلهم ممن ال يىقىولىون إال  ٬يوحنا حالً للمشكلة. كان هيرودس يحترم يوحنا

فهو  ٬الحق. ولكن الحق المتعلق بخطيته كان جرعة ُمرة يصعب ابتالعها. وكان هيرودس يعاني بشدة من هذا الصراع

ر الشعب دائما بخطية قائدهم ل البت في األمر.  ٬وفي نفس الوقت يخشى قتل يوحنا ٬ال يستطيع أن يترك يوحنا يذّكِّ فأجَّ

والشىك أن هىذا مىا زاد فىي إحسىاس  ٬ولم تلبث هيروديا أن أجبرته على اتخاذ القرار. وهكذا قىطىعىت رأس يىوحىنىا

ولم يستطع أن يقرر مىا يىفىعىلىه  ٬ظنه يوحنا وقد قام من األموات ٬هيرودس بالذنب. وحالما سمع هيرودس عن يسوع

فحاول أن يهدد يسوع قبيل رحلته األخيرة إلى أورشليم.  ٬فلم يكن يريد أن يكرر الخطأ الذي ارتكبه مع يوحنا ٬بيسوع

إذ لم يكن لدى يسىوع  ٬لم يشأ يسوع أن يتحدث إلى هيرودس ٬في أثناء المحاكمة ٬للحظة عابرة ٬وعندما تقابل االثنان

أكثر مما قاله يوحنا ولم يسمع له هيرودس. وقد قابل هيرودس ذلك بغيظ وسخرية. وهللا يختار أفضل الطرق الممكنىة 

أو أناساً آخرين ليلفت نظرنا. وهىو يىداوم  ٬وعقولنا ٬فهو يستخدم الكلمة والظروف ٬المناسبة لكل شخص إلعالن ذاته

فما مدى إدراكك لمحاوالت هللا أن يدخل إلى حيىاتىك؟  ٬مأساة خطيرة ٬كما فعل هيرودس ٬ولكنه ال يُقحم نفسه علينا. وإهمال رسالة هللا أو مقاومتها ٬على ذلك ويثابر

   هل رحبت به؟



 مجلة شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى   15

 سالت المجوس

 سالت المجوس انتم بالفلك عالمون

 فهل ما رايتم بالنجم به معتادون

 قالوا هو عظيما مميعا ونحن واثقون

 لذا تبعناه وكنا به فرحون

 واخبرنا هيرودس ان حدثا له محققون

 واخبرنا ان نبحث عن ملك له ذاهبون

 وغادرنا هيرودس وللنجم كنا متتبعون

 وتوقف هذا لدي الصبي ونحن مسرورون

 والحيوانات ساهرون المعود  وراينا 

 لذا كنا ساجدون وعلمنا انه ملك 

 وخررنا ولكنوزنا كنا فاتحون

 ذهبا ولبانا ومرا كنا مقدمون

 ونصحنا ان ال نكون لهيرودس راجعون

 واخترنا طريقا اخري بها عائدون

 ونود جميعنا ان نكون بالفرح مشاركون

 ولد لنا مخلصا وملكا به سعدون

 ترك سماءا متجسدا الجل االثمون

 اترانا نفتح قلوبنا ليولد بها ذاك االقنوم

 له تكون الرياسة والغلبةعلي االركون

 الها ابا ابديا مشيرا للقديسيون

 فلنفرح بميالده فبه نحن مخلصون

 اه منك يا ماضي

 

 اه كم كنت يا ماضي جميال

 وكم كانت ايامك حلما لذيذا

 الكل في دفء ولو البرد صقيعا

 وكم كان الضحك تكلفته رخيصا

 نجري ونلعب والكل سعيدا

 القليل يسعدنا ومهما كان رخيصا

 نلعب بالشارع وان سببنا ضجيجا

 وكم كان الحب كالمطر غعيرا

 بال تفريقا يعورها الكل  والبيوت 

 والجيران اهال والكل شريكا

 وفي المدرسة استاذا قديرا

 يشرح درسا وهو بالعلم غعيرا

 ابا حنونا وكنيستي كاهنها لنا 

 صليبه علي رؤوسنا يفرحنا جميعا

 امينا وخادما بمدارس االحد علينا 

 شيقاجميال لنا منه بالفصل درسا 

 وفي نهايته اية نحفظها جميعا

 واعياد تجمعنا والكل قريبا

 ولم نعرف بغضة وال للكره سبيال

 اه منك يا ماضي كم كنت جميال

 شريط الذكريات الكل به سعيدا

 كم كنت غاليا والحدث بك مثيرا

 قليال  اه لو نقدر لترجع بنا ولو 

 نذوق من حالوتك وكم انت فريدا

 لتحكي وتحكي ما جري بالعمر سريعا

 كم انت حلو وكل ما بك جعيال

 

 بقلم جورج حبيب

 كسيةذوالكنيسة االرثو

 بقلم جورج حبيب                   

 

غالبا ما تتهم الطوائف االخري الكنيسة االرثوذكسية بالهجوم عليها 

ووصفها بصفات كثيرة وهم يظهرون انفسهم في صورة الحمل الوديع 

فهم ال يهاجمون احدا بل هم المحبون للجميع بال تفرقة والكل -الهاديء

بل فانهم يدعوننا الي اجتماعاتهم وجمعياتهم وما -اخوة لهم في المسيح

يجاوبونك علي -وحين تقول انك ارثوذكسيا -اكثرها للحضور معهم 

بل -الفور جميعنا واحدا وال مانع من ان تحضر بكنيستك وتحضر معنا 

-ان تحضر هنا وهناك  يععموا انهم ال يدعونك تترك كنيستك ولك 

ويحيطونك بكل رعاية وكل اهتمام بل ويشاركونك كل مناسباتك 

 وافراحك واطراحك

ولعل ما حدث بنياحة القس مكاري يونان اكبر دليل علي ذلك حيث 

والي هنا -شارك الباستور سامح موريس في الحضور لصلوات التجنيع

فهذا تصرفا مشكورا منه تحقيقا للمبدا المسيحي العام ) فرحا مع الفرحين 

 وبكاءا مع الباكين (

ولقد تحدث نيافة االنبا رافائيل في كلمته عن كرامة الكهنوت كسر من   

 وان الكاهن شفيع عن شعبه يرفع االمهم الي هللا-اسرار الكنيسة السبعة

-وجاء دور الباستور ليلقي كلمته وهو حاضر بين الحاضرون بالكنيسة

نجده يخرج -وحيث ان المجال ليس مجاال لشرح العقيدة البروتستنتيه 

بل انه يحمل صليبا -علينا في كلمته بانه كان والقس مكاري اصدقاء 

 اهداه له ابونا المتنيح والي هنا فهو مشكورا لهذه المشاعر

والجدير بالذكر ما ذكره جناب الباستور بان هناك فرق بين االيمان       

فانت ليكن —والعقيدة فالحميع واحدا في االيمان وان اختلفوا في العقيدة

وكانه بصورة مسمومة -لك ايمانا بالرب يسوع ولك ان تعتقد كما تعتقد

فال فرق بينه -يدعو الحاضرين والذين يسمعونه الي معتقده البروتستانتي 

وبالطبع من هم سطحيون يبلعون الطعم علي -وبين المعتقد االرثوذكسي

 اساس امن بالر ب يسوع ولتعتقد كما تشاء في معتقدك

ولعل الكنيسة ممثلة في قيادتها تنبهت كالعادة وهي ليست بالطبع        

مهاجمة ولكنها مدافعة وهي االصل وصاحبة الحق وهي تؤمن بما تعتقده 

وليس هناك فرق بين االيمان والعقيدة فهي تؤمن بما تعتقده وتعتقد فيما 

 تؤمن به

ولنرجع الي جناب الباستور والذي ينادي ان الجميع واحدا في      

ونحن نقول ال يا ععيعي ال تدس السم في  -االيمان وليعتقد كال ما يعتقد

العسل فعقيدتك كلها مخالفة للحق ام نسيت انكم ال تعترفون باالسرار وال 

وال تعترفون باالسرار جميعها  -ترون في االفخارستيا جسدا ودما حقبقيا 

 والتي اسسها السيد المسيح بنفسه

) نيقية  وذكرت ان قانون االيمان الذي تعترفون به وكذلك المجامع   

والقسطنطينية وافسس ( ثم ذكرت مجمع فلورانس وال ادري شيئا عن 

 هذا المجمع الذي ذكرته

ولم نسمع عن -اخيرا اود ان اعلمك ان الكنيسة يوما لم تكن مهاجمة      

كاهن ارثوذكسي ذهب لمشاركة لديكم وهاجمكم وال شرح الفروق بيننا 

-الن هذه وصية ان نحب الجميع ولو كانوا اعداءنا  نحن نحبكم -وبينكم

ونحن صاحون -ولكن ليس معني ذلك ان نقبل معتقدكم يوما من االيام

ونحن متمسكون بعقيدتنا وحتي -بعلم ايماننا ونعلم عقيدتكم ونعيها جيدا 

النفس االخيرومرة اخري يوما لم نكن مهاجمين ولكننا دائما مدافعين عبر 

 التاريخ
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 بقلم : الدكتور مجدى شحاتهليكون الجميع واحدا              

شهد منتصف القرن الخامس بعد الميالد،االنشقاق الكبير بين الكنيستين الشرقية والغربية بسبب مجمع خلقيدونيا 

م . بعدها اصبحت كنائس الشرق ، تحت قيادة كنيسة االسكندرية ، وعرفت  451) فى تركيا ( وبالتحديد عام 

بالكنائس االرثوذكسية والتى تعنى ) الرأى الحق او الراى المستقيم ( .  وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روما 

وسميت بالكنائس الكاثوليكية بمعنى ) الجامعة (. حتى جاء القرن الحادى عشر حيث انفصلت كنائس القسطنطينية 

 واليونانية عن الكنيسة الالتينية وأصبحت هى االخرى تعرف بالكنائس االرثوذوكسية . 

الكنيسة القبطية االرثوذكسية . كنيسة عريقة عمرها االن اكثر من تسعة عشر قرنا من العمان  تأسست على تعاليم 

القديس مرقص الرسول ، الذى بشر بالمسيحية فى مصر فى القرن االول بعد حوالى عشرين عاما من انتهاء 

بشارة السيد المسيح وصعوده الى السموات . وبالرغم من االتحاد واالندماج الكامل لالقباط ، فقد استمروا ككيان 

دينى قوى وكونوا شخصية مسيحية واضحة فى كل ارجاء العالم بالرغم من انفصالهم عن معظم الكنائس برفضهم 

مجمع خلقدونية   كنيستا القبطية  تتميع بكونها كنيسة تسليم رسولى وهى كنيسة تقليدية كتابية أبائية . والتسليم 

ذاته." انه تسليم ليس يح الرسولى يعبر عن الطريقة التى فهم بها اآلباء معنى االنجيل وتفاصيل العقيدة وقد سلموها لنا كما تسالموها من ابائهم ومن السيد المس

( . هذا التعليم الرسولى كان جعء منه كتابة فى  23:  11كو 1( وليس من ابداع بشر " ألننى تسلمت من الرب سلمتكم أيضا " )  11: 1بحسب انسان " ) غل 

( وقد اوصى الكتاب المقدس الكنيسة ان تحفظ هذا  12يو  2الرسائل ، وجعء اخر شفاهى " الن ارجو ان اتى اليكم واتكلم من الفم لكى يكون فرحنا كامال " ) 

( . ان  2:  2تى  2أيضا " )  رينالتسليم ، وتسلمه بامانة وكفاءة لألجيال المتعاقبة . " وما سمعته منى بشهود كثيرين ، اودعه اناس امناء يكونون اكفاء أن يُعلموا آخ

يسة دم وعرق حبا لفاديها لكنما لدينا من تسليم رسولى وأبائى قد حافظت عليه كنيستنا القبطية بكل نقاوة وأمانة وسلمته الينا بكل دقة وتقوى كان نتيجة ما بذلته ا

قس هارون لملكى صادق. ن طوعريسها وحفظا لتراثها وسالمة ايمانها . الكنيسة القبطية العريقة كنيسة كهنوتية ، فنحن نؤمن ان الكهنوت فى العهد الجديد قد تغير م

طقسية تسير سة ويؤخذ الكهنوت بوضع اليد حيث يحل الروح القدس على الشخص المدعو للكهنوت ويمتلئ من النعمة ومواهب الخدمة . الكنيسة االرثوذكسية كني

( . كنيسة تحب وتحترم وتجل القديسين الذين سبقونا الى السماء ألنهم  40:  14كو 1وفق طقوس عقائدية منظمة وبدقة " ليكن كل شي بلياقة وبحسب ترتيب " ) 

ورة تحت مادة منظصاروا لنا كأنوار كاشفة وعالمات مضيئة على الطريق . تؤمن كنيستنا القبطية بسبعة أسرار مقدسة ننال من خاللها نعما ومنحا الهية غير 

حى واالعمال التوبة واالعتراف ( . كنيسة تؤمن بقيمة الجهاد الرو -التناول-الميرون -منظورة بعضها الزمة لجميع المؤمنين من اجل الخالص .) المعمودية

 ) .  1:  12الصالحة على امتداد العمر " ولنحاضر بالصبر فى الجهاد الموضوع أمامنا . " ) عب 

وبين االلحاد مة هذه كنيستنا القبطية التى حافظت على االيمان المسيحى بدماء شهدائها االبرار وسط ظروف  صعبة قاسية ما بين اضطهادات فى العصور القدي

 واالباحية وانحرافات شاذة فى عصر االنترنت وعالم شرير . ومستمرة بقوة الروح القدس الى المنتهى . 

الكبير بعد مجمع اق لقد عاشت كنيسة المسيح كنيسة واحدة طوال خمسة قرون من العمان، تُكرز وتُبشر وتنتشر  بطول البالد وعرضها ... بعدها ابتلينا باالنشق

ازة ، اشار اليه نيافة الحبر لكرخلقيدونا ، االنشقاق الذى بطبيعة الحال كان له آثار سلبية كبير على الكرازة وانتشار المسيحية فى العالم . هذا التاثير السلبى فى ا

(  تقديم نيافة الحبر الجليل االنبا موسى اسقف الشباب . يدور مفهوم 2005 -الجليل االنبا رافائيل االسقف العام فى الكنيسة القبطية ، فى كتابة ) ليكون الجميع واحد 

ف عن شهوة يكشالكتاب حول صالة السيد المسيح ليلة آالمه قبل الصلب ، وكان عرق وجهه يتساقط كقطرات دم .. وكالم فمه يتصاعد كشعاع نور يعلن قصده، و

ى .. كيف ان االعضاء لوثقلبه الطاهرنحو شعبه " ليكن الجميع واحد ". كتب االنبا رافائيل : " ان النمط الذى يريده السيد المسيح لوحدة الكنيسة هو النمط الثا

 -ليؤمن العالم انك أرسلتنى  –متمايعون دون انفصال .. دون تنافس ، وبحب عميق من قلب طاهر بشدة . كذلك ربط السيد المسيح بين وحدة شعبه وبين قوة الكرازة 

والعمل الكنسى  دمةكيف يؤمن العالم بالهوت االبن ؟ وكيف يؤمن الناس بالثالوث ، وهم يرون المسيحية منشقة والمسيحيين غير متحدين ؟ ان قوة الكرازة والخ

 تكمن فى وحدة االعضاء . وربط كذلك السيد المسيح بين وحدة الكنيسة والمجد الذى نناله ."   

% من سكان االرض ، مما يجعل 33.5مليار انسان مسيحى فى العالم بنسبة تبلغ حوالى  2.4على جانب آخر بالغ االهمية ، تشير االحصائيات ان هناك ما يعيد عن 

% 1.43دولة . وتشير االحصائيات ايضا ان المسيحية تنمو بمعدل  190دولة من أصل  120المسيحية أكبر ديانة فى كوكب االرض ، وعقيدة االغلبية السكانية فى 

ألف شخص يوميا . هذه ارقام  23مليون شخص سنويا بمعدل  30% . ويعتنق المسيحية حوالى 1.12سنويا وهى نسبة تفوق قليال معدل النمو السكانى الذى يبلغ 

اك مئات ومئات الماليين هن الكرازة فى ظل االنشقاق الكنسى بعد مجمع خلقيدونا  والسؤال ... ماذا لو حققنا قصد ورغبة السيد المسيح " ليكن الجميع واحد " ؟ اليس

لظلمة وظالل ى امن البشر فى حاجة الى الكرازة والدعوة الى الخالص ؟؟ أليس هناك مئات ومئات الماليين من الملحدين والمرفوضين والماديين والجالسين ف

( نعم .. دم السيد المسيح .. ال يمكن أن يساوى  2: 2يو 1" وهو كفارة لخطايانا ، ليس لخطايانا فقط ، بل لخطايا كل العالم ايضا " ) الموت فى حاجة الى الخالص؟ 

 أقل من العالم كله .                   
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قسام ماراقاباة الاجاودة ياجاب ان ياكاون  وعلـى ذلـك فاان

بل ان جىمىيىع افىراد الىمىصىنىع او مستقال عن قسم االنتاج 

المعمل يجب ان ياخـذوا او يستلموا التعليمات ) اذا ما كىان 

مان قسام ماراقاباة هناك اى تغيير او تعديل او تىطىويىر ( 

 الجودة . 

     تـعــريـف الـجــودة : ــ 

عبارة عن مجموعة بانها تـعـريـف جــودة الـغــذاء يمكـن 

من الخواص يمكن بها تفريق الىمىكىونىات الىفىرديىة لىلىنىاتى  

فىى تىحىديىد مىدى قىابىلىيىة هىذا الىنىاتى  لىدى ولهـا اهـمـيـة 

حسىب اقىل وعادة تحدد جودة المادة الغاذائاياة المشترى . 

المكونات الفردية جـىودة .فىاذا كىانىت مىثىـىال كىل خىواص 

وصفات المادة الغذائية فى حىالىة مىمىتىازة وتىحىصىل عىلىى 

اال ان احـدى المكونات او الصفات قد حصىلىت  (A)تقدير 

فـان المـادة فى هىذه الىحىالىة تىكىون  (D)على تقدير ردىء 

درجة جـودتهـا دون المـسـتوى ويطلق علىيىهىا اصىطىـىالح 

 .  ( Sub – Standard)دون المسـتوى 

عىادة بىانىهىا درجىة مىن فـتـعـاـارف الـاجاـاـاودة وعلى ذلك 

اى هى المواصىفىة او  Degree of excellenceاالمتياز 

مجموعة من المواصفات التى يىجىب ان تىقىابىل بىالىمىادة . 

فىى ومراقبة الجودة هاو الاماحاافاظاة عالاى هاذه الاجاودة 

مستوى قبولها لدى المستهلك مع الحـد من تكاليف االنىتىاج 

 .   بقـدر االمكـان 

 تـحــديـد او تـرتـيـب خـواص الـجــودة : ــ    

على جىودة الىمىادة هو الحكم االخير الـمـســتهـلك لما كان 

الغذائية وعلى ذلك فانىه اصىبىح مىن الضىرورى  ان يىتىم 

اعداد وتجهيع هذه المواد حسب قابلية االحساس الشخصى 

ان تحدد جـودة االنتـاج او . وعلى ذلك يمكن عند التحكيم 

تااحااديااد خااواص )صاافاااتة جااودة الاامااادة الااغااذائاايااة  

Attributes of food quality  والااتااى تااقااساام الااى

  قسمين اسـاسـين كما يلـى :ــ 

   الـقـســم االول :

وهـو القسم الخاص بالتقديىرات او الىخىواص او الصىفىات 

ويشىىمىل هىىذا الىىقىسىم مىا يسىمىىى   Sensoryالـاحاـااساـااـاياة 

 Positiveبالصفات والخواص االيجىـىابىيىـىة لىلىـىجىـىـىودة 

Attributes    تـعـتىمىـىد عىلىى حـىواس وهــذه الـخـواص

واالحساس  للعينكما يبدو  وهى عبارة عن المظهرالـفـرد 

وكىذلىك  باالاياـاد او الـافاـامكما يبدو عند الىفىحىص  باللمس

بـالـفـم كما يبدو عنـد الفحص الـطعـم والـمـذاق والـنـكهـة 

 واالنـف .  

   الـقـســم الـثـانـى :

والاتاى ال ياماكان للماكاوناات الاخافاـاياة التقـديرات ويشمل 

ماع اساتاخادام االجاهازة  قياسها اال بالتاحالايال الاكايامااوى

 Hiddenبالصفات الخفية للجاـاودة وتـعــرف المختلفة 

Attributes of quality    والـتى ال يماكان لالافاـارد ان

وتـشاـاـاماـال . يقـدرها عن طـريق احـســاسـاته الـمختلفـة 

للجودة وسالمىة الىمىادة الىغىذائىيىة عىمىومىا الصفات الخفية 

العيوب وغير او التالفة  اوسـواء خلوها من المواد الضارة 

 Adulterationالمادة من الغـش والىخىلىط ثم سالمة ذلك 

 . قيمة غذائية  اقـل بـمـواد 

ويمكن تـرتيـب خـواص )صفاتة جودة الاماادة الاغاذائاياة 

Attributes of food quality  كما  يلى : ــ 

 Sensory orا ة ــ الخـواص او الـصفـات الحـاساـاياة (

Positive attributes المعتمدة على حواس االنسانة( 

 وتـشــمل مايلـى :ــ  

  Sigh & Appearanceالـرؤية والـمـظـهـر ة ــ 1(

  Colourالـلــون ة ــ 2(

  Viscosityلـلــعوجـة ة ــ ا3(

  Shape & Sizeالـشــكـل والـحـجــم ة ــ 4(

) باحـىسىـىاس الـىيىـىد  Textureالـمـلـمـس والـقــوام  ة ــ8( 

  واالصابع او الـفـم (

 & Odourالـرائـحـة و الـطعـم ) الـىنىـىكىـىهىـىـىة ( ة ــ 6( 

Taste ( Flavour )   . 

 Hiddenب ة ــ الـخــواص او الـصـفـات الـمـخـتفيـة (

Attributes   وتـشــمـل مـا يـلــى : ــ 

  Nutritional valueالـقـيمـة الـغــذائيـة  ة ــ 1(

 Harmlessالـمــواد الـمـضـىافـىة الىغىيىر ضىـىارة ة ــ 2( 

additives  ) على سبيل الغـش ( 

 .   Toxicityالـمــواد الـســامـة ة ــ 3(

كىمىا سىبىق ذكىره يقصـد بـهـا وخواص او صفات الجـودة 

عن طريق  التى يمكن ادراكها مباشرةالـحـســية الصفـات 

احـسـاس الـشـخص وهى احـسـاسـات خـاصىـىة بـىالـىرؤيىة 

الاعاياوب وكـذلـك ) النظـر( والـملمـس والـطعـم والـرائحـة 

يىىمىىكىىـىىن ان تىىقىىـىىع ضىىـىىمىىـىىن هـىىذه   Defectsالااظاااهااريااة 

 . الـمجمـوعـة كـوجـود بعـض الـبـقـع والـشـوائب االخـرى 

للمستىهىلىك ان اليـمـكـن فهـى التى الصفات المختفية واما 

وهى فى نفس الاوقات يقدرها بالضبط عن طريق حـواسـه 

. ولاذلاك المكونات الغذائية االساسية الهامة لصحته تشمل 

يتم تقديرها ومقارنتهابما يىجىب ان تىحىتىويىه هىذه يجب ان 

المادة من هذه المكونات وذلك باالسـتعانة بجـداول خىاصىة 

لالاماواصافاات بتركيب المـواد الغـذائية ومىكىونىاتىهىا وذلىك 

 القياسية التى وضعت لها . 

تـؤثر على االمستىهىلىك مـواد الغـش الـغـير ضـارة كما ان 

ولاذلاك فااناهاا سواء من االناحية الصحية او االقىتىصىاديىة 

. من اهم نىواحىى االشىراف عىلىى خىواص الىجىودة تكون 

والتى قد تهـدم سـمعـة صـىانـىع الـمــواد الـسـامـة وكـذلـك 

تقـوم الـجهـات الىخىاصىـىة بىاالشىـىراف ــ ولـذلـك االغـذية 

 . الـغـذائى بمراقبة ذلك مـراقـبـة دقـيـقـة 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... الـى اللقـاء 

فى العــدد القادم لنستكمل الحديث عن صفات الجـودة فاى 

 الـمــواد الغذائية . 

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :

خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس   - 

 سيدنى . -ألرسولى ببانشبول 

رئيس قسم علوم أألغذية أألسبق بجامعة إلمنيا بصعيد  -
 .مصر 

Former Head of Food Sci.Dept.Minia 

Univ.Egypt.   

رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبق     -
Former President of African Oil 

Chemists Society )AFOCS) 

 عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أالسبق -

Former Member of American Oil  

Chemists Society )AOCS) 

             .أسـتاذ علوم أألغذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا -

Emeritus Professor of Food Science 
Minia Univ.  Egypt 
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 ( 86ثقـافــة غــذائـيــة )

 (1ألـمــراقـبــة ألـغــذائيـة وجــــودة أإلنـتــاج )

 مـنـيــر حـنــا اســكـنــدر      /أ . د 

عــزيـزى القارئ ... عــزيـزتـى القارئـة ... مااذا تاعارف 

عان مـااراقابااة جـاـااودة االنااتاـاااج فـاى مصاااناع وشااركااات 

االغـذية؟  وماهـى المسئوليات التى يتحمـالاـاهاـاا قـاساـاـام 

جـاـاودة ومـاا هـاو تاعاـارياف مـراقبـة جــودة االناتاـااج ؟ 

؟ وما هى صافاات ) خاواص ة جـاودة الـاماـاادة الـغــذاء 

؟ هذا هوما  Attributes of Food Qualityالغـذائية 

سوف نتحدث فيه فى هذا العدد واالعــداد القادماة انشااء 

 الرب وعشنا . 

 مـراقـبــة جـــودة االنـتــاج : ــ      

يجب ان تكون هدف كل فىرد الـجــودة على  ان المحافظـة

باياناماا يعمل فى مجال تنـاول وتـصـىنىيىع الىمىادة الىغىذائىيىة 

يجب ان يقوم بىه الجـودة على مراقبة هذه االشراف الفنـى 

 . فـرد مـســئول او قـســم قائـم بـذاتـه 

فىان مىجىمىوعىة الـاصاـاغايارة وفى حالة شـركات االغـىذيىة 

فـىرد واحـىد المشـرفين على جـودة االنتاج قد ال تىتىعىـىدى 

تىكىون هىنىاك الـاكاـابايارة بينما فى حالة شىركىات االغىذيىة 

مجموعة تتعاون فى المساهمة علىى انىتىاج نىاتى  ذا جىودة  

عالية وموحـدة مىع تىحىقىيىق رغىبىات الىمىسىتىهىلىك وتىقىلىيىل 

 . التكاليف 

الـمـســئولـيـات الـتى يـتـحملهـا قـسـم مـاراقاباـاة جـاـاودة 

    االنتـاج فى مصانع االغـذية : ــ 

يمكن تدوين المسئوليات التى يقوم بها قسىم مىراقىبىة جىودة 

 االنتاج فى مصانع االغذية فيما يلى :ـــ 

الاماواد الاخاام الاواردة الاى الاماصاناع التفتيش على  .1

 .لمعرفة مدى جودتها وصالحيتها للتصنيع 

المـاواد الاخاـاام االخـارى الاواردة الاى التفتيش على  .2

 . والمتعلقة بعمليات التصنيع المختلفة المصنع 

خـطـوات العملاياات الاتاصاناياعاياة دراسـة ومـراجـعـة  .3

 . المختلفة 

وذلك بدراسـة كفاءة االجـهـازة  كفاءة االنتاجدراسـة  .4

 المختلفة واختبارها . 

 . الناتـج الـنهـائـى التفتيش على  .8

مـخـازن كل من المادة  الخام والناتج االشـراف علـى  .6

لمعـرفة مدى صـالحيتهىا وخـىلىـىوهىا النهائى المصنع 

من الحـشـرات ومناسـبتها لعمليات التخىـىعيىن وكىذلىك 

 . عمليات الـشـحن والـتخـزين االشـراف على 

باوجهـة الىمىخىتىلىفىة ـىـىـى مـىوارد الـصــحـى االشـراف  .7

 . الـميـاه وايضا التخلص من الفضـالت 

طىىبىىقىىا لىىلىىـىىوائـىىح مـااطااابـااقااـااة االنااتااـاااج الااتااـاااكـااد ماان  .5

والـتشـريعات الغـذائية القانـونيـة الـمتعلقـة بالىتىصىنىيىع 

 . الغـذائى التى تضعها الـدولـة 

المواصفات المختلفة للناتج الغاذائاى والاماواد وضـع  .9

 وهـذه تـشـمل: : المتعلقة بالغذاء 

 مواصفات المادة الخام ( 1(

 مـواصفات المـادة المصنعـة ( 2(

  االمـدادات المختلفة للـمصنـع (3(

يجىب . ومثل هذه المواصفات االوعــية (  4( 

وضعها بالتعاون مع القائمين على المبيعات واالنتىاج 

رجىال وان كانات الاماسائاولاياة االخايارة تاقاع عالاى 

 . المراقبة الغذائية 

عـان الوسائل المختلفة لقياس جـودة الانااتاج .  ايجـاد 10

خـواصه وصفاته ومكوناته المختلفة . ويبىدا قىيىاس طـريق 

. وتاجارى هذه الجـودة من المادة الخام حتى النات  النهائى 

بمساعدة قـىسىـىم االبىحىاث ومىعىرفىة مىدى هذه االختبارات 

التى  Standardsوالـمعـايير  Gradesمطابقتها للدرجات 

 . وضعتها الهيئـات الـحكـوميـة 

عـالقـة قـساـاـام مـاراقاباـاة جـاودة االناتاـااج بـااالقـاساـاـاام 

 االخــرى : ــ  

بـاالضـافـة الى الـمـسـئوليات السابقة فـان قـسـم مـراقىبىـىة  

عـاالقـاة بااالقـاساـاام االخـارى يكـاون عالاى جـودة االنتاج 

لىمىا لىهىا مىن تىاثىيىر وارتىبىاط بىجىـىودة االنىتىـىاج بالمصنع 

 ومـنـهـا : ــ 

  ــ عـالقـة قـســم مـراقبة جـودة االنتاج بـاالدارة : ــ  1

يجب ان يكون هناك عالقة بين قسم مراقبة جودة االنىتىاج  

فان التقاريىر الىتىى يىقىدمىهىا قسىم مىراقىبىة واالدارة العليا . 

الجودة لالدارة العليا تبين لها بان عمليات االنتاج تـىسىـىـىيىر 

ايضا يقوم قسم مراقبة جودة االنتاج بتازوياد على ما يرام 

االدارة العليا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائال 

 االساسية وكيان التصنيع الغذائى مثـل: 

 التغيير فى طريقة التصنيع واالبتكار والتعديل )1(

 اسـعار الـمشـتريات والـمبيعـات والتكاليف  )2(

  سـياسـة الـمـيعانية عمـوما . )3(

يـجـاب ان ياكاون   برنام  مـراقبة الـجــودةوعلى ذلك فان 

حتى يمكىن تىنىفىيىذ مىطىالىبىه له التعضيد الكافى من االدارة 

ياجاب ان فان قسم مراقبة الجىودة . وعـمــومـا بدون تردد 

فى تعاون وثيق مع جميع الىقىائىمىيىن عىلىى عىمىلىيىات يعمل 

فهـو حلقة او قناة االتصال بين وعلى ذلك التصنيع المختلفة 

 . االفرع المختلفة 

ــ عـالقـة قـســم مـراقبة جــودة االنتـاج بـالـاماـاباياعاـاات 2

 والـمـشــتريات : ــ 

هو حلقة االتصال المباشـر بىيىن   قـسـم الـمـبيعـاتلمـا كان 

يقدر ما الـمنت  والـمسـتهلك فان رجـل الـمبيعات هـو الذى 

وعلى ذلك فهو الىمىثىل .  من النات  النهائى يتطلبه المشترى 

. لهذا المشترى والذى يعمىل عىلىى تىطىويىر الىمىواصىفىات 

ان المادة المنتجة يمكن تسىويىقىهىا بىكىل وبذلك يمكن القول 

نجاح عندما تفى برغبات المسىتىهىلىك وتىقىابىل مىا يىتىطىلىبىه 

فىيىمىا يىجىب ان تىكىون هىىذه ولـاياـاس راى الاماناتااج فاقا  

ال يىبىالىى اذا ما كان المـىسىـىتىهىلىك . ومـثـال ذلـك المطالب 

ولىكىنىه يىرفىض جعء من القشرة فى الخوخ المعلب  بوجود

الثمـار الـخضـراء الـغـير ناضجـة ــ فانىه لىيىس مىن  بشـدة

الحكمة ان يبذل المنت  كل جهده فى التخلص من كل بىقىايىا 

القشرة ويـهـمـل حالة نضـ  الثمـرة وتكـامـل لـونها وبذلىك 

يهمـل رغـبـة الـمـسـتهلك وهو الحىكىم االخـىيىر عىلىى هىذه 

فان رغبات المىسىتىهىلىك والىمىواصىفىات . وعلى ذلك المادة 

كما تبلغ المن قسم المبىيىعىات فىى الىتىقىاريىر ( التى يتطلبها 

تحديدها فى هىذه الىمىواصىفىات ة يجب العمل على التى تقدم

 . الخاصة 

فـانـه يجب عليه االلمام بجميع قســم الـمـشــتريات كـذلـك 

المواصفات الخاصة التى يضعها قسم الىمىراقىبىة الىغىذائىيىة 

 . الـداخلة الى الـمـصـنع الـخـام للـمـواد 

ــا عـاالقـاـاة قـاساـاـام مـاراقاباـاة الـاجاـاـاودة باالـاباـاحاـاث 3

 والـتنمـيـة : ــ           

يوجد هناك ارتىبىاط وثىيىق 

بين قسم البحىث والىتىنىمىيىة 

بىالىمىىصىنىىع وقسىىم مىىراقىبىىة 

الجودة واحيانا قد يصىعىب 

الفصل بينهما وان كان من 

االفضل تفريق كل مىنىهىمىا 

فاامااراقاابااة .  عىىلىىى حىىده 

هى العمل المستمر الجودة 

فى تقدير ومراقبة عمليىات 

عبىـىارة عىن بينما الـبـحـث او الـتطـوير .  التصنيع الجارية

 . ايجـاد او البحث عن شئ جـديـد او مغـاير 

هذان القسـمان مرتبطين ببعضهما الى حد كىبىيىر ولما كان 

وهذا عادة ما يحىدث كـقـســم واحـد فاحيانا ما يرتبط سـويا 

حىيىث يىقىوم الىمىشىرف عىلىى الـشـركات الـصـغىـىـىيىرة فى 

كثيىرا مىا ولكـن الجودة بعمل بعض االبحاث المتعلقة بذلك 

. يطغـى عـمـل مـراقبة الـجـودة الـيومى عىلىى االبىحىـىاث 

عـىادة تىكىـىون وفـى الـشـركـات والـمؤسـسـات الـكىـىبىيىـىرة 

 . هنـاك فـروع مـسـتقلة 

ان البحث عامـل اسـاسـى للمحافظة على ومما ال شـك فيـه 

انىه عىنىد الىفىحىص وماثاال ذلاك اسـتمرار جـىودة االنىتىاج 

الدورى ) الروتينى( للفاصوليا الخضىراء الىمىحىفىوظىة فىى 

العلب الصفيح ظهـر فجـاة وجود لون اخضىر فىاقىع عىلىى 

االجعاء المقطعة ) اى عند اماكن قطع القرون ( وقىد ادى 

. وفىى الىحىال خفض درجة الجودة للنات  هذا الفحص الى 

قـسـىم بتبليغ هذه الحالة مباشرة الى  لجودةا قسـم مراقبةقام 

الذى حاول تصحيىحىه هىو ومىعىاونىيىه ولىكىنىهىم لىم  االنتاج

. وباذلاك يتمكنوا من ايجاد حال سـريعا لهىـىذه الـىمىشىـىكىلىة 

حىيىث صىدرت الىتىعىلىيىمىات االدارة احيلت الـمشـكلة الـىى 

بوقف شراء المادة الخام من الفاصوليىا الىخىضىراء وعىمىل 

تدري  حـجـمـى لتلك التى سبق شرائها وتم تعبئة االحجـىام 

الصغيرة بحالة كاملة ووضع الثمار الكبيرة فىى الىمىخىازن 

 . المبردة حتى يمكن دراسة المشكلة  

بـالـتىعىـىاون قسـم مـراقبة الـجـودة طلب من وفى اثناء ذلك 

وفىى خـىالل .  دراسة المشكلة سـريعا قـسـم االبـحـاث مـع 

حدوث خلل فى وهـو سـاعة امـكـن اكـتـشـاف الـخـطـا  24

جهاز ازالة الـعـسـر من الـمـاء وقىد نىتى  عىن ذلىك زيىادة 

نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم فى الماء مما ادى الى اعىطىاء 

الفاصوليا اللـون االخضر العاهى الغير مالوف وقىد اعىيىد 

اصىالح جىهىاز ازالىىة الىعىسىـىىر وبىذلىك عىادت الىعىمىلىيىىات 

. وفاى هاذه الاماشاكالاة فاان التصنيعية الى حالته الطبيعية 

االدارة وقسـم االنتـىاج وقسىـىم الىبىحىـىث والىتىنىمىيىة وقسىـىم 

 . فـى حـل هـذه الـمـشـكلة مـراقبة الـجـودة اشــتركت كلهـا 

 ــ عـالقـة قـســم مـراقبـة الـجـودة بـقـســم االنتـاج :   4 

لـقـسىـىم ان ال تكـون خـاضعـة مـراقبـة الـجـودة يجـب على 

. فان هدف واتجاه المشرف باى حال من االحوال االنتـاج 

له اهتمام او بدون هىذا  على االنتاج ) بغض النظر اذا كان

رجل مىراقىبىة يختلف كلية عن االهتمام ( من حيث الجودة 

 . جودة االنتاج 

تصنىيىع هــو   مسـئولية رجـل االنتـاج او قـسـم االنتـاجان 

عىلىى اسىاس كىفىاءة انىتىاجىيىة اكـبر كمية ممكىنىـىة او تعبئة 

هـاـاو    بينمـا مـسـئوليـة قسـم مـراقاباة الـاجاـاودةللمصنع 

اتالف او الخفض مىن بـدون التاكد من هذا الهدف وتحقيقه 

او بعبارة درجة الجودة مع تحقيق اعلى ربـح يمكن تحقيقه 

 . مع اقل الالتكاليف الممكنة اخرى 
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رسالة نيافة االنبا دانييل اسقف 

 ايبارشية سيدني باستراليا

 بمناسبة عيد الميالد المجيد 

 م .2022يناير  7 

 

الي االباء الكهنة االفاضل واسرهم , والي 

الخدام االمناء واسرهم , والي الشىمىامسىة 

خدام المذبح واسرهم , والىي كىل الىخىدام 

واسرهم , والي كل شعب سيدني المبىارك 

المحب للسيد المسيح في ايبارشية سيىدنىي 

القبطية االرثوذكسية باستراليا , والي كىل 

نعمة لكم وسالم مان هللا االب  ومان االحباء واالصدقاء , 

 ربنا يسوع المسيح الذي بذلك نفسه الجل خطايانا.

نحتفل اليوم بذكري من احب الذكريات وابهجها لىقىلىوبىنىا , 

وهي ذكري ميالد رب المجد يسوع المسيح الىهىنىا وفىاديىنىا 

ومخلصنا, واود ان اعطي عنوانا لرسالة هذا العام وهو :" 

" وذلك بناء علي االية  السيد المسيح مصالح العالم مع هللا

:" هللا كان في المسيح مصالحا العاالام لانافاساه ". القائلة 

ولقد صالحنا السيد المسيح مع هللا, بوسائل عدة , ونذكر في 

رسالة هذا العام , بعض تعاليم السىيىد الىمىسىيىح السىامىيىة , 

والتي ان امن بها االنسان وفعلها الي نهاية حياته , يتصالح 

 مع هللا خالقه . 

" فاهلل إذ خلق اإلنسان، وقصد أن يبقى في عدم فساد. أما 

 البشر فاحتقروا ورفضوا التأمل في هللا"

وتعاليم السيد المسيح كثيرة , ومتعددة االهداف , ومىوجىهىة 
لكثيرين , فلنشارك معا هذا العام بعض مىن تىعىالىيىم السىيىد 

فىبىالىنىسىبىة  باالاناساباة لانافاس االنساان :المسيح له المجىد 

لالنسان , اي انسان , علم السيد المسيح له المجد ان نىفىس 
االنسان اغلي شئ وحث االنسان علي ان ال يخسر نفسىه , 
النه ان خسرها خسر كل شئ. واسىتىكىمىاال لىتىعىلىيىم السىيىد 
المسيح لنفس االنسان, اوصي بانه لكي ال يىخىسىر االنسىان 
نفسه يجب ان يدخل الحياة من البىاب الضىيىق الىذي يىؤدي 
الي الحياة االبدية , وما هىو الىبىاب الضىيىق اال ان يىعىيىش 
االنسان حياة القداسة , وحيىاة الىقىداسىة تىتىطىلىب ان يىكىون 
لالنسان صلة متواصلة مع هللا خالقه , وهذه الصىلىة تىكىون 

 بواسطة الصالة الساهرة النقية العميقة.

ومع اخيه االنسان ,  بالنسبة لعالقة االنسان مع االخر:اما 
مع كل انسان وكل االنسان , فلقد عىلىم السىيىد الىمىسىيىح لىه 
المجد, وكان تعليمه علي هيئة تشريع مكمل للعهد الىقىديىم , 

:          " قد سمعتم انه فمثال قال السيد المسيح له المجد 
قيل للقدماء: ال تقتل  ومن قتل يكون مستوجب الحكم. اما 
انا فأقول لكم: ان كل من يغضب علي اخاياه بااطاال ياكاون 
مستوجب الحكم   ومن قال الخيه: رقا  ياكاون مساتاوجاب 
المجمع   ومن قال:             يا احمق   يكون مساتاوجاب 

. ليس ذلك فقط ,  بل عىلىم السىيىد الىمىسىيىح لىه نار جهنم "
المجد ان يهتم االنسان باخيه االنسان , مهما كان جنسىه او 
دينه , فلقد ذكر لنا مثل السامري الصالح الذي لم يهتم فىقىط 
باالنسان الذي كان نازال من اورشليم الي اريحا , ووقع بين 
لصوص وعروه وجرحوه وتركوه بىيىن حىي ومىيىت, هىذا 
السامري لم يهتم فقط بهذا االنسان المحتاج, بل اعطي مىن 
ماله الخاص لكي يتمم عمل الرحمة معه الي التمام, واخيىر 
وضع لنا السيد المسيح دستور وسياسة حل المنازعات بيىن 
االنسان واخيه االنسان , فكانىت اول خىطىوة هىي الىعىتىاب 
المحب , والثانية تدخل الوسىطىاء , والىثىالىثىة الىذهىاب الىي 

 المرجعية الدينية .

فلنحرص ايها االحباء ان نتصالح مع هللا خالقنا وذلىك بىان 

 نقتني انفسنا بسلوكنا الطاهر اثناء حياتنا, وبخدمتنا لالخر.

نصىىلىىي الىىي هللا بشىىفىىاعىىة 

والدة االله القديسة الطاهرة 

مىىىريىىىم, وكىىىل الىىىخىىىالئىىىق 

السمائية الىبىارة, وطىلىبىات 

كىىل الىىقىىديسىىيىىن, وصىىالة 

قىىداسىىة الىىبىىابىىا الىىبىىطىىريىىرك 

المعظم االنىبىا تىواضىروس 

الىثىانىىي, بىىابىا االسىكىىنىدريىىة 

وبىىىىطىىىىريىىىىرك الىىىىكىىىىرازة 

المرقسىيىة , وشىريىكىه فىي 

الىخىىدمىة الىرسىىولىىيىة نىيىىافىىة 

االنبا انىجىيىلىوس رئىيىس اسىاقىفىة لىنىدن والىنىائىب الىبىابىوي 

اليبارشية سيدني, نصلي الي هللا  ان يىتىحىنىن عىلىي الىعىالىم 

 وينعم عليه بنعم السالم واالمان والمحبة .

ونطلب من هللا أن يبارك بلدنا استراليا وشعبها وحكومتها ، 

 .وكل العالم وموطنا الغالي مصر 

نعمة ربنا يسوع المسيح  ومحباة هللا   و شاركاة الاروح 
فىي الىرب وصىلىوا  كاوناوا ماعاافايان.  القدس مع جماياكام 

  الرب يبارككمالجلي .  

 االنبا دانييل+ 
 بنعمة هللا اسقف ايبارشية سيدني وتوابعها

  الكنيسة القبطية األرثوذكسية

† 

 ساهرا وقدوسا

ظهر الهنا الصالح بهذه الصوره في سفر القديس دانيال 
 النبي . 

ابونا آدم رأى هللا ساهرا يسأل عنه اين انت يا أدم وقدوسا 
 لم يقبل االثم والخطيه فطرد أدم من الفردوس.

ابونا نوح  البار رأى هللا ساهرا يرى افكار قلوب البشر 
ويفحصها ويختار ابونا نوح وأوالده ويمحو االنسان عن 

هللا " عيناى علي وجه االرض بالطوفان وهكذا يقول 
امناء االرض لكي اجلسهم معي السالك طريقا كامال هو 

 ( .106:6يخدمني " ) مز 

 خالص االنسان:

منذ ان سقط ابوينا االولين وطردوا من الفردوس وجازت 
الخطيه الى جميع الناس كان هللا ساهرا ليخلص االنسان 
ويعيده الي القداسه مرة اخري. ارسل االنبياء والشريعه 
والنبوات ليعد الطريق لخالص االنسان الي ان جاء 
القديس يوحنا المعمدان معلنا عن حمل هللا الذى يحمل 
خطية العالم كله وجاء هللا متجسدا من الروح القدس 
والقديسه مريم العذراء وتم خالصنا بالصليب والقيامه 
واعلن انه قد اكمل العمل الذى سهرالجله واعاد االنسان 

 الى شركة الطبيعه االلهيه .

 لتوبه:ا

هللا ساهرا لتوبة كل احد النه يريد ان الكل يخلصون هكذا 
نري في توبة اهل نينوى هللا ساهر. الذى يرسل يونان 
النبي وحينما يهرب فالساهر لتوبتنا لم يغفل فحرك البحار 
واالمواج واصحاب السفينه والحوت واليقطينه والدوده 
وكل شىء حتي تصل الدعوه للجميع ويتوب الجميع وبدم 
الصليب ينال كل تائب القداسه من القدوس . ويدعونا ان 

نالحظ انفسنا في توبه دائمه وسهر روحي ويقظه وبعمل 
" وقوة الروح القدس يقول لنا القديس بطرس الرسول 

نظير القدوس الذى دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين فى 
كل سيره النه مكتوب كونوا قديسين الني انا قدوس " ) 

 ( .61-061 6ب   6

 الشهداء:

اعلن لنا السيد الرب ان العالم يبغضنا ألننا لسنا من العالم 
" لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن النكم  
لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم 

لذلك اعدنا جميعا اسماء بالروح  (61061العالم " ) يو 
القدس والتعاليم االلهيه كالموعظه علي الجبل والنظر الي 
فوق وشهوة السماء والمكان المعد والجلوس معه في 
عرشه وسهر الرب ليجعلنا مستحقين هذه السكني السمائيه 
بأن نولد والده من فوق ونسلك بروح القيامه ونبغض 
الشر ونقاوم ابليس ونسهر منتظرين مجيء العريس 
ليعفنا للعرس السمائي لهذا نرى قوه عجيبه في استشهاد 
االباء الرسل والقديس استفانوس وشهداء الكنيسه علي مر 

 العصور. 

 االشرار:

الرب الساهر يعلم جميع طرقهم وقيامهم وجلوسهم 
ومؤامرتهم وينذرهم الرب حتي من خالل المؤمنين الذين 
يظهرون قداسة هللا ومحبته في االحتمال والتسامح وعدم 
مجازاة الشر بالشر بل يقدمون الخير والصالة من اجل 
االشرار حتي يعطيهم هللا كل فرصه وان استمروا ولم 

لماذا تضطهدوني يقوموا ويرجعوا الي هللا يقول لهم الرب 
" ويقول لهم  (101صعب عليك ان ترفس مناخس )اع 

من عيرت وجدفت وعلي من عليت صوتا وقد رفعت الي 
واخيرا تكون الدينونه  (73032العالء عينيك " )اش 

" لي االنتقام انا اجازي يقول السيد الرب وايضا العادله 
الرب يدين شعبه مخيف هو الوقوع في يدي هللا الحي".

 (36-:03 :6) عب 

 

 رسالة الرب لنا:

"اطلبوا الرب ما دام يوجد 
ادعوه وهو قريب ليترك الشرير 
طريقه ورجل االثم افكاره وليتب 
الي الرب فيرحمه والى الهنا 

-6:55النه يكثر الغقران ) اش 
." اغتسلوا تنقوا أعزلوا )  7

شر أفعالكم من أمام عيني كفوا 
عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق أنصفوا 
المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن االرمله. هل نتحاجج 
يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج  وان 

-6106كالصوف " ) اش  كانت حمراء كالدودي تصير
" فارق خطاياك بالبر واثامك بالرحمه للمساكين .    (:7

 ( .7202لعله يطال اطمئنانك " )دا 

 
 القمص تادرس سمعان 

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا أنطونيوس 

 جيلفورد -واألنبا بوال 
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Congratulations to Dr Daniel Nour  

THE Young Australian of the Year, 2022! 

"The Lord Has done great things for us  and we are glad" Ps126:3 

 

 It is with great pride and the spirit of thanks to the Lord that St Mark Church congratulates one of her 

youth Dr. Daniel Nour, who has been named Young Australian of the Year, 2022! 

 Daniel is the founder of Street Side Medics, a not-for-profit GP led mobile medical service for people living 

on the streets.Daniel leads more than 280 volunteers across four New South Wales clinics. To date they've 

helped provide medical access to many patients ...  

We also congratulate Daniel's parents, Mr. John and Mrs. Mona Nour and his brother Chris. May the Lord 

keep blessing His people in all aspects of life and everywhere. 

H H Pope Tawadrous the second comments about Dr. Daniel , “My heartily  congratulations to 

Dr. Daniel Noor , he is excellent example for our youth across the world , God bless his way and his work” 

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية بأستراليا تهنئ المصرى الفائز بشخصية العام فى أستراليا 

“3:  126مز  “   ” عظم الرب  العمل  معنا  وصرنا  فريحين ”   

عام ، بمناسبة فوزة  ٥٢هنأت إيبارشية سيدنى وتوابعها ، الدكتور دانيال نور األسترالي من أصول مصرية ، والبالغ من العمر 

.وقد تقدم نيافة الحبر الجليل األنبا أنجيلوس ، أسقف لندن والنائب  ٥٢٥٥بشخصية العام فى أستراليا لفئة الشباب لعام 

البابوي إليبارشية سيدنى وتوابعها ، األنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها ، ومجمع كهنة اإليبارشية بالتهنئة للدكتور نور 

، لتقديم الرعاية الصحية وعالج المهمشين  ٥٢٥٢بالجائزة ، لدوره فى تأسيس مؤسسة ستريت سايد ميديكس عام 

 والمحتاجين والتى كانت لها فضل كبير فى ترشيحه لنيل الفوز بالجائزة عن فئة الشباب . 

عمل د. دانيال نور، بكامل طاقته  .وهي خدمة طبية متنقلة غير هادفة للربح يقوم بها ممارس عام للذين يعيشون في الشوارع 

متطوعا، انتشروا في أنحاء "نيو ساوث ويلز" قدموا  280إال أنه قاد فريقا قوامه " Royal North Shore"في مستشفى 

 مساعداتهم العداد كثيرة من المشردين هذا وقد تزينت دار االوبرا بسيدني في العيد القومي الستراليا بصورة للدكتوردانيال نور 

وقد قام السيد سكوت موريسون رئيس الوزراء األسترالي ، بتكريم وتهنئة الفائزين بشخصيات العام بالعاصمة الفيدرالية  

تهانينا القلبية للدكتور دانيال نور ، فهو مثال ”كانبرا ، كما وجه قداسة البابا تاوضروس الثانى التهنئة للدكتور دانيال نور قائال 

ممتاز للشباب ليس في استراليا فق  بل في جميع انحاء العالم بارك هللا طريقه وعمله   كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد 

 الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة إلى الدكتورنور لفوزه بشخصية العام للشباب فى أستراليا 

 .كما نهنئ والد الدكتور دانيال السيد جون ووالدته السيدة منى نور وشقيقه كريس
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