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 The First Lenten Sunday 

Gospel Reading: Mt 6: 19-33 

 

Lent is the holiest fast of the year. Because 
our beloved Lord fasted, we know that He 

is sharing with us in our fasting, because He prepared 
the way for us and is walking with us. 

It consists of 3 fasts: 

• the holy 40 days, which the Lord Jesus fasted 

• preceded by a week of preparation 

• Followed by the holy Passion Week. 

So try to benefit from the Mass, the hymns, the readings, 
the metanias and spiritualties, which we have in the af-
ternoon. 

Imagine how God helped and saved nations who fasted 
for only 3 days! Imagine how much He can do for us in 
55 days, if our fasting is pure and acceptable! 

 

1. THE JOURNEY THROUGH LENT 

WEEK 1: is Preparation week: in this week, we should 
repent and confess, be reconciled with others, and try to 
get rid of any weak points in our life, eg pride, laziness. 

This preparation week means that we are getting ready 
to carry the cross with the Lord and walk in the same 
path as Him. We should be happy to carry the cross be-
cause it is our way to salvation. 

But what does it mean to carry the cross? 

- it means that I love Christ more than anything and any-
one 

- it means I am willing to sacrifice anything for the sake 
of the Lord 

 

FIRST SUNDAY: 

“Do not store up for yourselves treasures on earth, 
where moths and vermin destroy, and where thieves 
break in and steal. 20 But store up for yourselves treas-
ures in heaven… for where your treasure is, there your 
heart will be also. 

 The Gospel reading of this day is about treasures. God 
is giving us a clear message at the beginning of our jour-
ney that we must have only one treasure – is it God, or 
something else? So we must ask ourselves – is our treas-
ure God, or is our treasure in the world? 

let us always remember that, we are not created to eat 
and drink, that's why the commandment of fasting is be-
ing set for us; and also we are not created to be merry in 
worldly shape, that's why the Lord said to us:" he who 
endures to the end will be saved". 

It is good to work and work hard but we should have 
trust in God not in our riches, let us read Proverbs 
(11:28):" whoever trust in his riches will fall”.  let our 

riches be means for our spiritual joy, not a cause 
of our sadness, let us read Mark (10:17-22):" 
the Lord said to the rich young ruler " one 
thing you lack: Go your way, sell whatever you 
have and give to the poor, and you will have 
Treasures in heaven; and come, take up the 
cross, and follow Me. But he was sad at this 
word, and went away sorrowful, for he had 
great possessions " here the Lord wanted to give the 
rich people a lesson , which is to look after the poor, it is 
our mission to let the rich share with the poor their suf-
ferings. 

We need to plan to have our heavenly treasures by our 
good fruits, by our good deeds, by our struggle for the 
life of Holiness, and by our spiritual trading, for the 
heavenly treasures will last forever. 

 There are two kinds of treasures, Earthly treasures 
and Heavenly treasures. 

• The Earthly Treasures could be affected by 
three things: 

a-  The Moth. 

b-  The Rust. 

c-  The thieves. 

 - Moth affects the clothes. So one of our earthly 
treasures are our external shape, some people in this 
world used to care very much about their external look-
ing , while the real heavenly treasure is the inside , I 
mean the pure heart of man, yes our external appearance 
could be good  but in a spiritual way, in a wise way . 

 - Rust affects the substances. So one of our earthly 
treasures is our possessions, it could be our jewelry, our 
cars, our factories and in some cases, it could be made 
from metals. The definition of Rust is:" A reddish – 
brown substance, that forms in some metals by the oxi-
dation of water and air" and in another definition, Rust 
is: "a substance not as good as it used to be ". The mean-
ing contained in this second definition is the closest as it 
points out that the earthly treasures could affect our 
Love to the Lord.  We can see that nowadays the posses-
sions could be a cause for many problems between the 
partners in one family, or among many families. Let us 
read what has been said by the Lord in Revelations (2:1-
7):" Yet I hold this against you, you have forsaken 
your first love ". In other words you are not good as you 
used to be, the spiritual Rust affected your spiritual life.  
My brothers and sisters it is good to have possessions, 
our father Abraham, and other fathers in the Bible used 
to have possessions, but at the same time their love to 
the Lord was growing. They used to put God prior and 
in front of every thing; could you imagine that our father 
Abraham was planning to sacrifice his only son to the 
Lord, what a great love! we need to have such a great 
love to our Lord in these present days.    
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         - Thieves, the main aim for any thief is to steal 
valuable things, mainly money or jewelry, it is sad to see 
some rich men these days put their trust in their money 
or power more than in God Himself, they even say:" I 
can do any thing with my money and my power ", they 
plan to grow and grow, they forget that all they have 
could be finished in one second. 

Let me remind you with the story of the rich man who 
said to himself (Luke 12: 18-20):" I will pull down my 
barns and build greater, and there I will store all my 
crops and goods, and I will say to my soul, soul, you 
have many goods laid up for many years take your 
ease; eat, drink and be merry." and the Lord said to 
him:" Fool. This night your soul will be required of 
you, then whose will those things be which you have 
provided?"  here let us always remember  that, we are 
not created to eat and drink , that's why the command-
ment of fasting is being set for us; and also we are not 
created to be merry in worldly shape, that's why the 
Lord said to us :" he who endures to the end will be 
saved". 

• The Heavenly Treasures: 

Let me mention some differences between the heav-
enly and the earthly treasures: 

• The heavenly Treasures will last forever, while the 
earthly treasures we are going to leave behind when our 
souls will be demanded from us. 

• God will reward us according to our heavenly treas-
ures not our earthly treasures. 

• Both the heavenly and earthly treasures need hard 
work, so it is good to know how to invest our energy for 
the things which are going to remain with us forever. 

How could we plan to have our heavenly treasures: 

1. Our good fruits, let us read (Luke 6:44):" Every 
tree is known by its own fruit.  For men do not 
gather figs from thorns, nor do they gather 
grapes from a bramble bush". 

2. Our good deeds, let us read (Reve:14:13):" Then I 
heard a voice from heaven saying to me , write : 
blessed are the dead who die in the Lord from 
now on ," Yes ." says the spirit , that they rest 
from their labors and their works follow them ." 

3. Our struggle for the life of Holiness, let us read 
(Romans 8:36):" For your sake we are killed all 
day long; we are accounted as sheep for the 
slaughter ". 

4. Our spiritual trading, let us read (Luke 19:17):" 
And he said to him," well done, good servant; 
because you were faithful in a very little, have 
authority over ten cities ". 

I am praying for all of you, that the Almighty Lord guide 
and strengthen you to gain the Heavenly Treasures and 
grant every one of you the wisdom while you are work-
ing in your earthly treasures. 

I wish all of you that the blessings of the Great Lent 
come upon you, through the intercessions of ST. Mary 
and the prayers of our beloved Father of Fathers HH 
Pope Tawadros II , may the Lord keep his life many 
years to come to serve the kingdom of God in earth. 

Glory be to the Lord forever, Amen. 

Bishop Daniel 

Bishop of the Coptic Orthodox Church -  Diocese of 
Sydney & Affiliated Regions 

Sayings of Mar Ishak the Syrian about Prayers 

+ If you are at war with neglecting your prayers and sleeping. Do not 
obey yourself... Always force yourself to pray the night and add psalms 
to it. 

+ Prayer is one thing, meditation in prayer is another. As well as prayer 
and meditation affect each other. Prayer is like sowing, meditation is 
the ripening of the harvest. 

+ Be persistent in the divine books and the lives of the saints, because 
constantly thinking about them makes it easier for you to pray. 

+ Prayer is the flight of our mind to God. Rather, it is an exalted work 
that transcends all virtues, and a virtue more honorable than all 
works. 

It is not by much knowledge and various books that you can acquire or 
find purity, but rather by taking care of prayer.  

+ Prayer is a high action transcendent over all virtues. 

+ I believe that prayer is the keys to the real concepts recorded in the 

divine books. 

+ If the spirit of neglect descends upon us and our heat cools down, 
we sit between us and ourselves, collect our thoughts and discern pre-
cisely what is the cause of neglect and where it began, and what is it 
that invalidates you from prayer and worship. 

+ Trust that prayer is the key that unlocks the true meanings of the 
Holy Books. 

+ A prayer for a hater like seed thrown on the rock. 

+ What is the head of all the ceremonial works that if a person reaches 
it, he feels that he has reached the top of the road? It is the perma-
nent access to prayer. When we reach this point, he has touched the 
end of all virtues and has become the abode of the Holy Spirit. 

+ When you stand before God to pray, approach Him with the heart of 
a child. 

+ He who neglects prayer and thinks that he has another door to re-
pentance is deceived by the devils. 
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The Secret Room By Fr Augustinos Nada St Mark Church Arncliffe 

 

In the gospel on Sunday of the preparation for Lent, the first spiritual practice we are instructed to do is in Mathew 6:6 

“But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the 

secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly.” 

This Lent, let it be a deep and intimate relationship with our Lord Jesus Christ. We 

want to experience His deep love and we want to enter into His glory. We want to 

enter into His mystery and for our Lord to reveal his secrets to us. ….In Songs 1:4 the 

human soul is saying “The king has bought me into his chamber we will be glad and 

rejoice in you” ... 

And again our soul says in Songs 3:4 “When I found the one I love I held him and 

would not let him go, until I bought him to the house of my mother and into the cham-

ber of her who conceived me..”  this alludes to the intimate secrets that only the beloved will know about us and we will know about Him 

the beloved Lord Jesus. How do we enjoy the deep intimate love of our Beloved this Lent?  

We carefully observe the gospel’s command of preparation Sunday which says that we should go into our room and pray to our Father 

with the door shut. We shall fulfil this in the following way. We pray in our room or special prayer room (Nest, Nida or cell), perhaps with 

icons and candles Then we withdraw our hearts completely from the clatter of every thought, every passion, every distraction, concerns 

and disclose our prayers to the Lord in secret, as it were intimately with Him. We pray with the door shut with closed lips and in total si-

lence. We pray to the searcher not of voices but of hearts. We pray in secret, drawing the heart and mind in alone. We offer our petitions to 

God alone, so that even the adversary powers cannot not discover the nature of our petition. We must pray with the greatest silence and 

times without any thought, so we may hear the voice of the Lord in our hearts to comfort and give us consolation. We pray in vigils to 

break our sleep to experience the presence of the Lord in complete silence. As David said in Ps 63:1 “O God, You are my God; Early I will 

see you my soul thirst for you". As the world is asleep it will be only you and the Lord Jesus alone. The feeling of having Christ to your-

self is like in Mathew 13:45-46, when the Lord Jesus said  “Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, 

when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it”.   

 ُطوبَى ِلَصانِِعي السَّالَِم، ألَنَُّهْم أَْبنَاَء هللاِ يُْدَعْون

 ياوبي ا الهي ال يه ا الينون 

 ما هذا االنسان الذى للعهد يخون

من اباء الكرانا ا كنا نصلي بدمع العيون بعد  لم نهدأ   

 لتميي هذا الكرب ا هذه الشجون

 لتبدأ حرب في أاكرانيا ا واسيا فلماذا هذا الجنون؟

 ياوبي ضع سالما في القلوب فهم شعوب ميبة امؤمنون

 فال تسمح ياوب بتجاوب احراب انين لها غير قادوان

  ياوبي ضع سالما في قلوب الرؤساء فأنت قادو ا حنون 

 ف وبي لصانعي السالم النهم ابناء هللا يدعون

ميشيل جرجس كلمات   

 تنويه

صدوت مجلتي ينبوع الميبة االمناوة اعتباوا من 

في عدد مشترك اثوب جديد   2222شهر فبراير 

استستمر على ذلك شهريا لتصدو فى االحد االال من 

 كل شهر احرص على اليصول علي نسختك 



11  

 March 2222 6  2222مارس  6

editor@elmanara.org.au 

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 

 (٦٣:٥٢)متى“ النى جعت فاطعمتمونى. ع شت فسقيتمونى. كنت غريباً فآايتمونى”

مؤسسه القديس مرقسس الخيريه تتوسل الى كل فرد من شعبنا القبطى المحب للمسيح بان يهبوا على الفور للتبرر  خوروا الررا ذالرهيرن  ر  
 فى اشد الحاجه الى عطاياك   الجزيله خنه  يموتون جوعآ بسبب الحرا اخ ليه الدائرا بدذله جنوا السودان.

 ذبحسب تقارير مكتب اخم  المتحدا لالغاثه بان مايقرا من مليون ذنصف شخص سوف يواجهون وطر الموت جوعآ بسبب نقص الرذرها .
 ذعليه فنحن نتوسل اليك  بان تعضدذنا اخن بدعواتك  ذتقديماتك  لكى ما نستطيع  ان نطع   ؤخ  المعوزين.

ذوصوصآ فى  ها اخيام المباركه من الصوم الكبير ذقُرا ذكري اآلم ذصلب ذقيامه را المجد من بين اخموات، نجد ان كنيستنا الرمررتهردا 
 برذح هللا تحثنا دائمآ على عمل الرحمه ذتهكرنا باستمرار بفضيله العطا ؛ ذالبركات الكثيرة التى نجنيها من  ها الفضيله. 

وا ذبهها فان مؤسستك  الخيريه تتوسل منك  دائمآ بان تتهكرذا اخطفال ذاخيتام ذالمنكوبين ذالمعوذين من اووا الرا بدذلتين السرودان ذجرنر
 السودان، ذالهين يعانون الكثيرمن المصاعب ذ المتاعب ذاخذجا  ذالجو  بسبب كثرا الحرذا ذاستمرار ا.

 -ذذلك بارسال عطاياك  للرا على الحساا التالى:

Swift Code: - SGBLAU2S  

BSB: -  112-879   

A’cc:-  493911231 

 ذهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتك  بالباقيات عوض الفانيات.

 فكونوا وحماء كما ان اباكم ايضا وحيم" )لوقا ٢:٥٢(

 اجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائه.

 ( ٩:٩كو٦كما هو مكتوب فرق. اع ى المساكين. بره يبقى الى االبد" )"

 
“For I was hungry and you gave Me food. I was thirsty and you gave Me drink” )Mathew 25:35) 

 
St. Mark Nubian Foundation is kindly requesting you DONATE NOW, so as to help the Lord’s brethren 
who are dying from the sever famine in the war torn and ravished part of South Sudan. 

It has been estimated by United Nations that around 1.5 Million people are in desperate need of your im-
mediate offerings, if they are to survive this tragic and unbearable situation. 

We are kindly requesting that everyone to donate promptly and generously, so that we may serve the in-
creasing number of desperately needy people. 

Our Bank details are as follows:-  

           Swift Code: -  SGBLAU2S  

      BSB: -   112-879   

      A’cc:-   493911231 

      A’cc Name:  St. Mark Nubian Foundation 

      Bank Name: - St. George Bank 

We ask our Lord and Saviour Jesus Christ to reward your good deed with His Heavenly rewards. 

“Therefore be merciful, as your Father also is merciful.” )Luke 6:38) 

“He has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever” (2 Cor 9:9) 

“We can issue with our own Tax deductable Receipt” 

 

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) 
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 لنياحة القديس العظيم البابا كيرلس السادس 51الذكرى 

 الهمعة المضيئة التي ل  تنطفى .. من جرى ذرا  الكرامة  ربت منه..ذمن  را منها بمعرفة تبعته..ذأرشدت الناس إليه

نحن نقضى على األرض أيام غربة أيام قليلة جدا إذا قيست باألبدية التي خ تنتهى ,ذعلينا ان نكون أمنا  في حياتنا  ها 

التي نعيهها على األرض بمقدار أمانتنا  نا ، تكون مكافئتنا  ناك : هللا سوف خ ينظر ألى أنسان ما  و عمله إنما سينظر 

لكل أنسان كيف كان أميناً في  ها العمل صذرت مسئولياته أذ كبرت .. المه  األمانه في العمل.,ذنحن جميعاً نعترف 

بعظمة النسمة الرسولية التي كان يعيش عليها البابا كيرلس السادس قديس القرن العهرين ,نسمة الكرازة بأنجيل المسيح 

ذالمناداة بالتوبة للناس ذالصالة المستمرة,ذلكى يتمجد أسمك العظي  المبارك يارا في كل زمان ذمكان لكى تجثو باس  

ربنا ذالهنا كل ركبة,ما في السما  ذما على األرض ذما تحت األرض ...لكى يتعظ  اسمك يارا ذتتبارك في كل األم ... لكى تعلن قوتك في 

اتوا يتكلمون ن مقديسيك.....ربنا الحبيب يسو  إننا نهكرك من أعماق قلوبنا إذ أنت معنا في كل حين . خ تتركنا ذخ تهملنا لكى يتمجد قديسوك ألنه  ذأ

لس السادس البابا كيرذيعملون بعد. ذبههة المناسبة المباركة تحتفل كنيسة العهرا  مري  ذالههيد العظي  مارمينا بيكسلى بتهكار نياحة ابينا القديس البابا 

 مسا   6:30م بعد الظهر الى الساعة  3:30من الساعة  2022مارس  11.بإقامة القداس األلهى ذذلك يوم الجمعة  الموافق  116

 الهى يجدر بنا جميعا اإلشتراك فيه إكليرذسا ذشعباً تهكارا ذعرفانا بالجميل لرذح من أسس أذل كنيسة قبطية ارثوذكسية بقارة أستراليا

الناس لنعيد  من تأمل : تعالوا نتقهف في الصيام المقدس ذكل أيام حياتنا ذننظر الى الفقير,يارا علمنا أن نعطى لمحرذم أذ يتي  ذنحاذل إسعاد اكبر عدد

 األبتسامه إلى شفتى طفل يتي  ذاألمل إلى مريض ذالدفى  الى عجوز نسيها الناس .

 قصة تبوأ قداسة البابا كيرلس السادس للكرسى الرسولي  

لرترقردم ة لركان ترتيبه بين المرشحين السادس ذكان على لجنة الترشيح حسب اآلئحة أن تقدم الخمسة ر بان المرشحين األذائل للهعب ذفي اللحظة األوريرر

ا فري تريربربالخمسة األذائل أجمع الرأي على تنحي الخامس ذتقدم السادس ليصبح الخامس. ث  أجريت عملية اخوتيار للهعب لثالثة منه  فكران خورر ر  ترر

خورريرن" ذن أصوات المنتخبين  ذل  يخطر ببال أحد أن يكون إنجيل القداس في ذلك اليوم يتنبأ عنه إذ يقول  كها "يكون اآلورذن أذلين ذاألذلرون يصريرر

ذدقت أجراس الكنائس معلنة فرحة السما  ذأتوا بالقمص مينا سي المتوحد ليكون الربرابرا كريررلرس  1959إبريل  19ذبقى إجرا  القرعة الهيكلية في األحد 

  السادس بابا األسكندرية المائة ذالسادس عهر من ولفا  مارمرقس الرسول

 قالوا عن البابا كيرلس  

قرداس ذ رها أمرر لر  يرحرد  فرى  12000خ يوجد فى تاريخ الكنيسة كله أنسان مثل البابا كيرلس أستطا  أن يقي  كل  هة القداسات أنه صلى مايزيد عن 

سرنرة ذكرأنره جريرل كربريرر  12تاريخ أى بابا من باباذات األسكندرية أذ العال  أذ الر بان كان عجيبـاً فى صلواته  كها قضى الفترة التى تصل الى حوالى 

 ( قداسة البابا شنوده الثالث(   مملؤ بصالح األعمال ذبالمفا ي  الصالحة. 

  السادس   كيرلس   البابا   نياحة  ذكري   في خواطر  

  غابا؟   بالموت   البابا   أن   قال   من   مضت إحدي ذومسون عاما 

 ذاألصحابا   األعدا    من   شهادة مسجلة   لألنام   أبانا   يا   معجزاتك

 القبابا       أساسك   علي   يعلي  شعبا كيف   تري   مريوط   في

 ذالهبابا   أطفالنا   من   اسمك تحمل   األجيال   من   ك    كيرلس

 إعجابا   الدنيا   مألت   ك    أبانا   يا جهارا   نادذا    يا   الكنيسة   بنو

 ذالهرابا    طعامك   الفتات   به   تري حارسة   كنت   القناعة   كنز

  ذالصعابا   عنا  األعبا    تحمل مذتبطا   عهت   ذكسا    بكسرة

 عابا   بعلياك   يلصقوا   ذل    خ مراما   منك   حاسدذك   مانال

 جنابا   ذأعلي   يدا   أقوي   ذكنت إخ   الهر   جنود   نازلتك   ما 

 والبا    ساطعا   نورك   ذدذما   نهكرك   دذما   سنظل   أبا  يا
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 لقداسة البابا شنوده الثالثواحانية الصوم         

الصوم ليس مجرد عالقة بين اخنسان ذالطعام بل  و فترة مقدسة يهعر فيها اخنسان  

بعالقته مع هللا....ذالصوم الهي ليس  دفه القربي من هللا ،  و صوم باطل.....هللا  و 

الهدف. فنحن من أجل هللا نأكل، ذمن أجله نصوم....من أجل هللا نأكل، لكي ينال  ها 

الجسد قوة يستطيع بها ان يخدم هللا، ذان يكون أميناً في ذاجباته التي  كلفه بها هللا من نحو 

الناس.......ذنحن من أجل هللا نجو ، لكي نخضع الجسد فال نخطئ إلى هللا. ذلكي يكون 

الجسد تحت سيطرتنا، ذخ نكون نحن تحت سيطرة الجسد، ذلكيال تكون رغبات الجسد ذشهواته  ى قائدنا في 

تصرفاتنا انما نسلك حب الرذح....لهها كله،  ناك فضائل خبد أن يرتبط بها الصوم، ليكون مقبوخً عند هللا.. 

يريد القلب   –تبارك اسمه   –ذأذلى  ها الفضائل  ى التوبة.فالصوم البعيد عن التوبه  و صوم غير مقبول. ذهللا 

النقي اكثر مما يريد الجسد الجائع....ذاخنسان الهي يصّوم فمه عن الطعام، ذخ يصّوم قلبه عن الخطايا، ذخ 

تكون   –ذ و صائ    –يصوم لسانه عن األباطيل، فصوم  ها اخنسان باطل بل ان الخطية التي يرتكبها اخنسان 

عقوبتها أشد. ألنها تحمل كهلك اخستهانة بقدسية أيام الصوم.....ذلك على كل صائ  أن يتأكد من أن الصوم قد 

حّول حياته إلى مستوى أفضل.. ليس فقط باخمتنا  عن وطايا كان يقع فيها قبالً. بل أيضاً باكتساا فضائل جديدة 

قد تدرا عليها.... ها ذيكون من لوازم الصوم: التدريبات الرذحية التي يكتسب بها الصائ  صفات من حياة البر 

كانت تنقصه. ذليسأل اخنسان نفسه: ك  من اصوام مرت عليه والل ما مضى من سنوات، دذن ان يكتسب 

فضائل جديدة تضاف إلى رذحياته؟!.. ذانما  و  و، ل  يتذير فيه شئ! ذل  يدفعه صومه إلى درجات في حياة 

الرذح، ينمو فيها سنة بعد سنة...لماذا خ نراقب انفسنا اثنا  صومنا؟ ذلماذا خ نحاسب انفسنا: في اية درجة 

ً ؟.....ذكما يرتبط الصوم  ً ذاكثر قربا رذحية نحن اآلن ذماذا بهلناا من جهد لكي تكون عالقتنا باهلل اكثر عمقا

بالتوبة، يرتبط ايضاً بالذها  الرذحي...ان أوطر ما يتعب البعض في الصوم، أن يكون الجسد بال غها ، ذالرذح 

ً خ تجد ما تتذهى به، ذيصبح الصوم مجرد فترة من الحرمان! ذ ها الحرمان يعطي صورة قاتمة عن  أيضا

...ذغها  الرذح معرذف، ذ و الصالة ذاأللحان ذالتسابيح،  الصوم.. فيهتهي البعض متى ينتهي الصوم ليأكلو

ذالتأمل في كالم هللا ذعمق ذصاياا ذالتأمل في صفات هللا ذفي سير األبرار، ذالتأمل في الفضائل. ذغها  الرذح 

ً المهاعر الرذحية، ذالتفكير في السما  ذفي األبدية.ذالرذح اذا تذهت، تستطيع ان تحمل الجسد، فيحتمل  أيضا

 الجسد جوعه.

    كلمات ميشيل جرجس

 الصوم الكبير يا ميالة

 من سنة لسنة بنستناه

 كنيستنا اليلوة قسمت اآلحاد

  لتذكرنا بتعاليم وب األمجاد

 كنوز  أال حد اسمه حد

  نتعلم منه إن ال مال ينفع اال نفوذ

 االيد الثانى هو حد التجربة

  نخضع لها انقبلها بكل وضا

 اليد الثالث هو حد اإلبن الضال

  ومز لينو اآلب لينقذنا من الضالل

 اليد الرابع هو حد السامرية

  لنرتوى من نبع اليياة الراحية

 اليد الخامس هو حد المفلوج

  لنقوم اننهض من هذا الجمود

 اليد السادس هو حد المولود أعمى

  لنفرح برؤية وب النعمة

 اليد السابع هو حد الشعانين

  لنستقبل الرب انكون من التائبين

 اليد الثامن هو حد العيد

 لنفرح بقيامة وبنا المجيد

 (      للبابا كيرلس1:18صلوا في كل حين اال تملوا )لو 

الصالة شركة مع هللا. ذصلة بين العبد ذربه. اذ  ي رفع القلب اليه ذسكب النفس 

أمامه  ي غها  للفضيلة ذنمو للحياة الرذحية محادثة ذمفاذضة مع هللا ذمعاشرة 

مع القدير. حلة للمحبة. الصالة تمأل النفس أشواقا حارة رذحية. الصالة قوة للنفس 

ذقوت للرذح  فحين تضعف الصالة تجبن النفس ذتخور الرذح في الطريق. 

الصالة حياة الرذح حين تبطل يجف ينبو  النعمة. ان ل  نسهر ننعس ذان نمنا يأتي 

العدذ ذيزر  فينا ما شا  من الزذان. ذلكن الصالة حارس النفس ذمطهر الرذح 

ذتطرد األفكار الذريبة. قلب ليس له حارس ذخ رقيب ذخ عدة ذخ سالح يكون 

 دفا لألفكار الذريبة. خ تترك نفسك ذخ تد  تيقظ الرذح ينعس فيك بل استيقظ 

ذكن نهيطا في الصالة كل حين . الصالة أم الفضائل ذذالدة كل حاسة دينية ذسياج 

كل فضيلة ذحافظتها.  ي مخزن النع  ذمعدن البركات ذحارس القناعة ذلجام الذضب ذوفض الرذح المتكبر 

  ي نصر المحارا ذلوا  المقاتل ذوات  العفاف ذزمام البتولية ذوفير للمسافرين ذحارس للراقدين
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 الصوم ااالنتصاو

السيد المسيح له المجد وسم لنا طريق 
االنتصاو االغلبة اليقيقية خالل صومه 
االوبعينى، اذلك عندما ااجه الشي ان 
اتجاوبه. الكى نتتبع خ وات السيد فى الغلبه 

 ااالنتصاو يجه علينا: 

البسوا سالح "  ان نلبس سالح هللا الكامل  -1
هللا الكامل لكي تقدواا ان تثبتوا ضد مكايد 

فان مصاوعتنا ليست مع دم اليم بل س،ابلي
مع الرؤساء مع السالطين مع االة العالم على 
ظلمة هذا الدهر مع اجناد الشر الراحية في 

  12، 11: 6" افالسماايات

أن نعرف حيل الشي ان امكره اكيف  -2
يستغل الظراف اينصه شباكه اتجاوبه فهو 
يراقبنا ايتيين الفرصه لصيد الفريسة اعلينا 

 مالحظة:

الظراف التى تمر بنا: وبما اكون  -أ 
مظلوم اا مض هد اوبما اكون مريض اا 
ميتاج أا اى ظرف من الظراف ايأتى 
الشي ان إما ميفزا لنا أا مشفقآ علينا 

ايدفعنا ل رق ااساليه نظن أنها ااجبه 
اهى طرق الموت بعينه. كم من الذين 
فقداا ايمانهم اا تصرفوا بال لياقه اا اقعوا 
فى خ ايا كاالدانه االشتيمة امسك السيرة 

 بسبه الظراف.

الرغبات التى يشتهيها القله: اهذة  -ب 
يراقبها الشي ان جيدآ ايعرف كيف 
يستغلها،  هناك من يريد الكرامة اا المركز 
االشهرة اا السل ة االمتكئات االالى أا 
حتى الذى يرغه فى دوجات القداسة 
العاليه اطله المواهه الخاوقه، اهنا 
احذوكم، سقط عظماء ااالون فقداا كل 
شئ، أننا أاآن خزافية  ايجه ان نتعلم 

 أنكاو الذات بل الكفربها. 

الشهوات التى يزينها لنا الشي ان:  -ح
اوبما هى اكثر ال رق المكشوفة 
االمعرافة الكن دائمآ من يلبسها صوو 
اخرى من ميااله معرفة الشئ، اا 
مشاوكة االصدقاء، اا من االهمال االفراغ، 
اا من عدم ضبط اليواس اخاصة العين 

 ااالذن االلسان االلمس. 

أن نتيقن من خداع اكذب الشي ان فهو يعد  -3

بما ليس له ايجعل نفسه 
ً اسيداً لكل االوض  مالكا
ايخدع الناس حتى تسجد 
له أا بمعنى ال اعة 
االتسليم له االسير فى 
طرقه فى عمى واحى، اال 
تنسى لماذا كان هذا الرجل 

 مجنون ااعمى ااخرس.

أحبائى ان كان ملك الملوك 
اوب االوباب اواد الشي ان ان يجربه افعآل 
جربه بل ابعد هزيمة الشي ان تركه الى حين، 
أال يدعنا هذا الى إستمراو اليقظه االسهر 
االيرص االتدقيق االجهاد المستمر حتى 

ها   يكون لنا أنتصاو دائم، اثق ان هللا يقول "
انا اع يكم سل انا لتداسوا الييّات االعقاوب 

  19:10" لواكل قوة العدا اال يضركم شيء

 

 القمص تادوس سمعان 

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا 
 جيلفوود -أن ونيوس ااألنبا بوال 

 الصوم األوبعيني المقدس ) الصوم الكبير (..

كل سنة اانتم طيبين.  

 28من شهر امهير المبارك الموافق  21بدأ  ها العام يوم 

 فبراير 

تلقيبه بالصوم الكبير ليس خنه يعد ا   اذ افضل من باقي 

اخصوام مع ان ترتفع به الدرجة النسكية ينسبة اكبر من باقي 

اخصوام...... ذلكن يدعي اذ يسمي بالكبير نظرا لعدد اخيام 

يوما   ها الصوم خيأكل به  55فتصل الي شهرين تقريبا 

اخسماك ذله درجات متفاذتة من شخص آلور  ا   من كل 

 ها  و التدريبات الرذحية بمعني ان الطعام  و فقط لمساعدة 

لالنسان علي ان يتحمل ان يرفض شهوات العال  ذيخضع 

الجسد للرذح ......لكن اخ    و اقتران الصوم بالصالة بال 

انقطا  لكي ماينير هللا ذ نك ذعقلك , ذبعد كل صالة قرا ة 

 الكتاا المقدس

اسابيع يبد  يوم اخثنين ذينتهي اخحد كما  7ينقس  الصيام الي 

 حددته الكنيسة ليكون يوم القيامة فجر اخحد

 قدسو صوما ونادو باعتكاف
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 بقلم : الدكتوو مجدى شياته                          وكائز االخالق لألنسان المسييى

يموج العال   ها اآلذنة بك   ائل من الظوا رذالمتذيرات الذير مسبوقة مابين غضب الطبيعة ذليدة تذيرات مناوية شاردة 

جانحة ، فضال عن النزاعات الطائفية ذالصراعات المسلحة بين الدذل الكبرى نا يك عن جائحة كورذنا . ذخ عجب ذخ 

غرابة !! لقد افسد اخنسان صورته بالحرية التى منحها هللا ايا ا باخساس لينطلق بها الى محاكاة أصلها . لكنه انسان العصر 

الهى أسا  البعض منه الى صورته ذ ويته بحرية ارادته فابتعد عن الهدف األلهى حتى تاا ذضل الطريق ذالدرا . ل  يكن 

انسان العصر الرازح فى وطاياا بعيدا عن عين هللا السا رة فى اى زمان ذقبل كل زمان ، يصيغ باتقان عجيب وطة 

والصه . تحنن الرا ذرس  منهجا ليضيف الى صورته التى بدد البعض منا مالمحها ، لمسة رائعة من لمسات 

 الخالق المبد  ليعيد اخنسان الى صوابه ذالى الصورة اخذلى ذيؤمنها هللا برذحه من رجعة الفساد . 

لمسات هللا لعودة انسان  ها العصرالى الدرا السلي   تتجلى فى ذضع ذصياغة راسخة لركائز اخوالق لالنسان 

المسيحى . تعتمد تلك الركائزعلى مدى الصلة اذ العالقة بهخص السيد المسيح . تلك الركائز التى تتمثل فى 

 ،الفضائل الثالثة الكبرى التى كثيرا ما تكل  عنها معلمنا بولس الرسول 

. الفضائل التى ترتبط بعضها البعض . اخيمان ينتج عنه الرجا ، فاخنسان الهى  االيمان االرجاء االميبةاهى  

يؤمن باهلل خبد أن يكون له رجا  فيه، ذاخنسان الهى له رجا  فى هللا خبد ان يحبه ، ذبالتالى تكتمل قمة العالقة 

بين اخنسان ذهللا من والل تلك الفضائل الكبرى . الصلة اخساسية بالسيد المسيح تبدأ باخيمان الهى يمثل الحياة 

( . بمعنى ان يحيا اخنسان فى المسيح من والل  38: 10الجديدة لألنسان. " أما البار فباخيمان يحيا " ) عب 

اخيمان . اخيمان ليس مجرد اعتناق مجموعة من العقائد ، انما اخيمان حياة نحيا ا اذ  و عقيدة تقود الى حياة . 

القديس بولس نا حياة اخيمان  ى تسلي  للمهيئة اخلهية فى ايمان كامل لها تتس  حياة المؤمن  بالسالم ذالفرح ذاخطمئنان ذالهدذ  ذعدم الخوف ، معلم

( . من  نا نرى ان اخيمان يرتفع فوق مستوى الحواس ذ و  1:  11الرسول يقول لنا عن اخيمان : "  و الثقة بما يرجى ذاخيقان بامور خ ترى " ) عب 

لحواس ة اقدرة أعلى من قدرة الحواس التى لها نطاق معين خ تتعداا، فالحواس المادية تدرك الماديات ، أما اخمورغير المادية تخرج عن نطاق قدر

مثل تلك المواعيد تت المادية .  الرجا  احد الفضائل الثالثة الكبرى، رجا  يتعلق ذيرتبط بالمواعيد التى ربحها السيد المسيح له كل المجد لحساا البهرية .

 فى

 ) . 12:  6تى 1التى يعتبر ا معلمنا بولس الرسول كنز فى متناذل يد المؤمن " امسك بالحياة اخبدية التى اليها دُعيت " ) : . اليياة االبدية1

: كحياة نحيا ا اآلن ذمنتظر تكميلها  القيامة من اخموات.3) .  24:  8: ذالهى جعله الرا تابعا للرجا  " ألننا بالرجا  ولصنا " ) رذ الخالص. 2 

( . نع  رجا  القيامة من الموت ... فقيامة المسيح أذل  23:  10بالمجئ  الثانى . انه رجا  يختص بأمور رذحية فائقة " ألن الهى َذَعد  و أمين " ) عب 

، أما المسيحية  موتفعل الهى جديد يواجه الطبيعة البهرية . فالقيامة من الموت ليست من أفعال الطبيعة البهرية ، فالطبيعة البهرية تنتهى كل أفعالها بال

ر يفوق العقل سرذفهى البهارة بأذل فعل حياة دائمة يذزذ الطبيعة البهرية المائتة ليعطيها حياة جديدة الى اخبد  رجا  يمثل لالنسان مصدر بهجة ذفرح ذ

ع يق ذالتصورألنه يجعل اخمور غير الموجودة ذغير المنظورة كانها حاضرة . الرجا  اذن  و امر مه  فى حياة كل انسان مسيحى  من يفقد الرجا 

 فريسة لليأس ذ الكآبة ذالحزن ذتنهار كل معنوياته ذتبقى حياته واذية بل  دف اذ معنى .

ذان الرا  رةاخنسان المسيحى يجد اوتبارا لفضيلة الرجا  فيه حينما يقع فى ضيقة أذ تجارا صعبة  ذيكون لديه اليقين الكامل ان الرا عندا حلول كثي 

يمان ذتهتعل مع األقادم مهما بدا متمهال لكنه قادم قادم . فالرجا   و مبعث الفرح  فى القلب ذالطمئنينة فى الداول ذالسالم فى النفس . المحبة تسير مع 

كو  1. " (  حبةالرجا  . ت  تسمو ذحد ا لتحلق فى أجوا  الرذح بال عوائق " أما اآلن فيثبت اخيمان ذالرجا  ذالمحبة ،  ها الثالثة، ذلكن أعظمهن الم

13  :13 . ( 

حبة فقد م انها الفضيلة التى تتحك  ذتربط ذتترأس فوق جميع الموا ب تلك  ى فضيلة المحبة . " ان كنت اتكل  بألسنة الناس ذالمالئكة ذلكن ليس لى 

( . ان محبة السيد المسيح لنا  ى منبع اخوالق ذسيدة السلوك ذأصل كل صالح ذملهمة النسك 1:  13كو  1صرت نحاسا يطن أذ صنجا يرن " ) 

ة دافعة الى قو ذالتقوى .. المحبة  ى الناموس الجديد الهى يملى ذصاياا فى قلوا المحبين . ان عمل النعمة بين الفضائل الثالثة تعطى اخنسان المسيحى

 و المدول ان مستويات رائعة نحو اخمام فى الحياة الرذحية . ذبالتدقيق بهدة ذعناية فى  ها المنهج اخوالقى لالنسان المسيحى يتأكد لنا ان  اخيم

مو ذترتقى تس اخساسى للحياة المسيحية ذالهى يمثل الرابطة اخساسية مع السيد المسيح ذحينما يتحد مع المحبة ذالرجا  تكتمل كافة عناصر القوى التى

  باخنسان المسيحى الى خفاق رذحانية تفوق كل تصور
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قام قداسة البابا تواضراس الثاني بابا االسكندوية اب ريرك 

الكرازة المرقسية، بزياوة وعوية لدير القديس مقاويوس الكبير 

ابومقاوببرية” اذلك لمتابعة تدبير العمل بالدير من كافة “ شيهيت 

 جوانبه.

اصلى قداسته لدى اصوله، صالة الشكر في الكنيسة الرئيسية، 

اتباوك من وفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة واحية مع اآلباء 

الرهبان األقى عليهم كلمة مناسبة، ااستمع الستفساواتهم، اأجاب 

عليها. افي ختام الزياوة التق ت صووة تذكاوية لمجمع وهبان 

 الدير مع قداسة البابا.

 

استقبل قداسة البابا تواضراس الثاني بابا اإلسكندوية اب ريرك 

الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالقاهرة  السيد  مستشاو 

الرئيس الفرنسي في مجال التعليم احفظ التراث في الشرق األاسط 

ا الوفد المرافق له.....داو اليواو أثناء اللقاء حول المداوس 

اكيفية تدعيم داوها في تنشئة اإلنسان اتعليم اللغات احفظ 

 التراث بكافة أنواعه.

 

استقبل قداسة البابا تواضراس الثاني بابا اإلسكندوية اب ريرك 

الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة األستاذ الدكتوو 

إسماعيل عبد الغفاو وئيس األكاديمية العربية للعلوم االتكنولوجيا 

االنقل البيري ابرفقته افد من أساتذة األكاديمية....تأتي هذه 

لمقر األكاديمية باإلسكندوية  الزياوة في ذكرى زياوة قداسة البابا 

، اداو اليواو خالل اللقاء حول إنجازات األكاديمية  ٦٢٦٢عام 

اأهمية التعليم، حيث يعد ملف التعليم املف الصية من أهم 

الملفات التي تسهم في تقدم المجتمعات انهضتها....ااختتم قداسة 

البابا اللقاء قائاًل: "التعليم متعة لإلنسان، ايجه على كل إنسان أن 

 يهتم بالتعليم لتنمية ذاته ااطنه".

 

وحل القمص جرجس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذواء االقديس 

ماومرقس بشاتنيه ماالبري، إيباوشية باويس اشمالي فرنسا، عن 

 ٦٢عام بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية حوالي  ٣٥عمر قاوب 

بيد مثلث الرحمات األنبا  ٦٩٩٢أبريل  ٦سيم كاهنًا يوم  عام ,

مرقس م ران ماوسيليا اطولون، مع استمراوه في عمله كأستاذ 

.في عام ٦٩٣٩أغس س  ٦٥جامعي، انال وتبة القمصية يوم 

ساهم في تأسيس أال كنيسة تكون مملوكة للكنيسة  ٦٩٩٣

القب ية األوثوذكسية في فرنسا، اهي كنيسة السيدة العذواء 

ي اماومرقس الرسول، حصل على اسام الشرف الفرنسي برتبة فاوس اهو أوفع األاسمة التي تمنيها فرنسا، كما قدم قداسة البابا تواضراس الثان

 باويس اشمالي فرنسا، الآلباء كهنة اإليباوشية في وحيل القمص جرجس لوقا ايلتمس عزاًءا سمائيًا خالص العزاء لألنبا ماوك أسقف إيباوشية 

 لشعه كنيسته، األسرته المباوكة، طالبًا لنفسه الباوة النياح االراحة النصيه االميراث مع جميع المقدسين.
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  18 مجلة شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

& Spring of Love 

خ وة هامةة فةي تةاوية   -الجمهووية الجديدة 
  مصر

 بقلم جووج حبيه

مررن جررديررد يررثرربررت الرررئرريررس السرريررسرري فرركرررا الررراقرري 

ذالمتحضرر فري ارسرا  قرواعرد الرجرمرهروريرة الرجرديردة 

ذترسيخ قواعد حقوق المواطرنرة الرجرديردة ذالرتري ترقروم 

علي تساذي الجميع في الحقروق ذالرواجربرات ذخ فررق 

بين انسان ذاور خ علي اساس ما يعرترنرقره مرن ديرن اذ 

اخوتالف في النو  ذلكن اخساس  و القدرة ذالرمرهرارة 

ذالمعيار الهي يقاس به الركرل  رو مرعريرار الركرفرا ة فري 

 اخدا  ذليس شيئا اور

ذلعلنا في فجر جرديرد ذخ نصردق انرنرا فري مصرر ذقرد 

اصبح معيار اخوتيار فيها علي اسراس الركرفرا ة ذلريرس 

علي اي شيئا اور ذلرعرلرنرا خ نرعرد نرري شرخرصرا يرتر  

اقصاؤا خ لهيئ سوي انه يعتنق ديرنرا مرعريرنرا اذ خنرهرا 

 امراة ذليست رجل

ذلعلنا نامل ذنحل  بعد ان حزي رئيس الجمهروريرة  رها 

الحزذ بتاسيس معيار الكفا ة فقط فري اخورتريرار ذلريرس 

 شيئا اور

ترذريريررا فري طرريرقرة ترفركريرر الرمرجرترمرع  ىنحل  ان نرر

المصري ذليترك المتهددذن معتقداتهر  الرمربرنريرة عرلري 

التمييز بين الناس علي اساس ديني اذ نروعري ذلرعرلرهر  

ياوهذن وطوة جديدة في تذيير طريقرة فركرر ر  ذحرتري 

نضع مصر بين الدذل المتقدمة ذالتري لريرس لرديرهرا ايرة 

تمييز بين اخشخرا  ذمرعريرار را الروحريرد  رو مرعريرار 

الكفا ة ذليس غيرا ذكل مواطن حر فريرمرا يرعرترقردا مرن 

دين ذليس  ناك اكرراا فري ذلرك ذخ ترقريرير  عرلري  رها 

 اخساس

اويرا تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيرسري خترخراذا  

قرارا بتعيين المستهار بولس فهمي كرئيس لرلرمرحركرمرة 

 الدستورية في مصر ذ و اعلي منصب قضائي 

تحية تقدير ذاعزاز لفركرر الررجرل ذالرهي يسرعري جرادا 

ذمنه توليه المسئوليرة فري ارسرا  قرواعرد الرجرمرهروريرة 

 الجديدة  اخمر الهي ل  تههدا مصر منه عهود طويله

 اعالي الصوت
 ذعالي الصوت في علوا افالسا 

 فحجته ضعيفة ذاقل تاثيرا
 فهو كالطبل يعلو صوته مثيرا
 مملو ا  وا ا ذخ غيرا بديال
 ذ ادئ الصوت متمكنا حصينا
 كالمه من ذ ب ذلو كان قليال

 له ميزانا يزن كالمه ذالحساس 
 ذقليل كالمه في معناا الكثيرا
  ادئ متمكن ذالريح له مطيعا
 يهمس ذفي  مسه رصينا
 ذما من يوم اوطا في تعبيرا
 يعرف ان يختار ما خ يدينه

 كالريح في قدذمه ذعالي الصوت 
 سبيله يخطا في الكل ذالخطا   

  و للكل في كالمه معثرا
 ما يدري ماذا يقول معهبا
 يهرا منه الكل لضوضا ا

لسانه كرباج ما نجا احد منه اخ 
 ذجلدا

 للصوت غير صائحا ذيسوعا كان 
 ذما سمع احدا في الهوار  صياحه
 اتراك يوما تود ان تكون  ادئا
 اوفض الصوت لتكن دذما غالبا
 فليس بعلو الصوت تحقق مكسبا

فانت كالطبل يعلو صوتك ذيختفي 
 غدا

 ابوا تعل  من قديسين ذقد 
 ان يعلو صوته  فكسبوا بهلك السما

 

 البابا كيرلس في ذكراه

 قديس عصر ل  نسمع صوته اخ قليال
 الطاحونة سكنه ذبها مصليا كثيرا

 صديقا له ذشفيعا امينا ذمارمينا 
 ل  يهو شيئا من الدنيا ذزادا يسيرا

 ك  من مناصب  را ذلها كان ز يدا
 اوتير بطريركا ذك  احس انه قليال
فرعي الرعية ذصلي خجل ورافه 

 كثيرا
 سائحا مع السواح ذ و خمرعجيبا

 كل يوم قداس كان له مقيما
 متواضعا ذك  كان بسيطا

ك  من معجزات صنع ذشفي 
 المريضا

المهبح مكانا للمهكالت ذاثقابا   
 لقديرا

 ذرئيس الدذلة راي فيه ابوة ذحنينا
بعد ان كان له رافضا ذل  يستقبله 

 سنينا
انه بطريرك الصالة ذمارمينا له 

 شفيعا
 ذفي حبريته تجلت العهرا  كثيرا
 نطلب صلواته فهو بنا حسيسا

طوباك كيرلسا بطريركا ذقديسا 
 فريدا

 صلواتك يا ابانا نحتاجها كثيرا
 اكسيوس اكسيوس ايها العظيما

 

 

 قال لي 

 بالسما  كثيفا قال لي اما تري الذي    
 ذالهمس غابت ذالضو  ضعيفا
 ذالناس تعابي ذالكل مريضا

 نظارتك السودا  بعيدا قلت اولع 
 ستري الوجود جميال ذقتها 
 فاهلل موجودا ذيعمل كثيرا

 اما اذجد من الصخرة ما ا غزيرا
 ذنقل مقطما ذ و حدثا عزيزا
 ياليتك تري الكون الجميال
 عصافيرا تذرد تذريدا

 خ يوما احتاجت ذخ شكت قليال
 ذخ امست دذن طعاما ذفيرا

 يا عزيزي انظر لنصف الكوا المليئا
 ذتجا ل نصفه ذان كان فريذا

 ذخ تكن متهائما فذدا افضل اكيدا
 ذالورذد ستتفتح ذتضحك سعيدا

 ذل  اله  ذالهك قديرا
 في لحظة يبدل الحال تبديال
 اما من ايمان باهلل الحنونا

 خيتركك ذان تركك كل جحودا
 فافرج اساريرك ذكن سعيدا
 ذافرح لمن بيدا كل اخمورا

 

بقلم جووج 
 حبيه

 

الكن عودة الى ما أكده الةرئةيةس 
فى هذا الصدد االذى هةو أفصةح 

اأحةةنةةا فةةي مصةةر : " مةةن مةةقةةال..
بدأنةا طةريةق عةاهةدنةا فةيةه وبةنةا 
اعاهدناكم ان نةكةون مةع بةعةض 
اان شاء هللا هانكمله مةع بةعةض 
كةةةلةةةنةةةا.. الةةة ةةةريةةةق ده طةةةريةةةق 
الجمهووية الجديدة الةتةي تةتةسةع 
للجميع، تتسع لنا كلةنةا بةدان أي 
فرق اا تمييز، نعيش فيها بسةالم 

اهكذا فرسةالةة   اامان مع بعض"
الرئيس ااضية تمةامةا مةن أجةل 
تصييةح الةكةثةيةر مةن الةمةفةاهةيةم 

اتنوير العقول المظةلةمةة   الخاطئة 
اهو توجيه ااضح لةكةل مسةؤال 
بأن ييمل أمانة الةمةسةؤلةيةة اأن 
يسعى للعدل االيق للجمةيةع دان 
تمييز أا اض هةاد مسةتةتةر اواء 
وااسةةه ابةةقةةايةةا تةةركةةهةةا ذيةةول 
األخوان فى عقول البعض !؟ كمةا 
الجدير بةالةمةالحةظةة  بةأن الشةئ 
المؤسف عندما يلجأ المواطن فةى 
حالة خ ف أا إختفاء فتاة قب يةة 
في له النجدة اذلك بأن يستغةيةث 
بالرئيس لةذلةك أتسةاءل بةتةعةجةه 
فأين ضمير اداوالجهة المسؤلةة 
أم هو غياب اأهمال مةن الةقةيةادة 

تةة ةةبةةيةةق الةةعةةدالةةة   الةةمةةسةةؤلةةة فةةى
االيسم السريع االيازم لةبةعةص 
الةةمةةشةةاكةةل ااألزمةةات بةةأنصةةاف، 
اذلك دان أن يلجا المجنى عةلةيةه 
ب له الةمةسةاعةدة أا األسةتةغةاثةة 

الةةهةةذا ..!!  بةالةةرئةةيةةس السةةيةةسةى 
يةةيةةق لةةى الةةقةةول:"لةةو انصةةف 
الناس ألسةتةراح الةقةاضةى..ابةات 

 كال عن أخيه واضى.."
 

اأخيرا البد من التنويه االةتةأكةيةد 
االةةتةةذكةةيةةر عةةن الةةداو االسةةجةةل 
الةمةخةلةص الةوطةنةى لةألقةبةاط بةةل 
اتضييةاتةهةم فةى دالةة الةكةنةانةة 
اذلك على مداو التاوي  ، احةيةث 
ال أجد أفضل مةا قةد ذكةره مةعةلةم 
األجيال البابا شةنةودة بةأن مصةر 
ليس اطةن نةعةيةش فةيةه بةل هةو 
اطن يعيش فينا... اكةمةا نصةلةى 
إلى هللا أن يباوك بالدنا مصر مةن 
كل شةر اسةوء ايةيةفةظةهةا بةكةل 
الخير االسالم، اأن يؤيةد جةهةود 
الرئيس فى نزع قةوى الشةر مةن 
الةةذيةةن يسةةعةةون الةةى تةةهةةمةةيةةش 
القدوات االكفاءات المسييية من 
المشاوكة فى بةنةاء الةجةمةهةوويةة 

 الجديدة. 
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 بقلم اويشة : جون كرياقوس

 

على مداو التاوي  العريق لمةصةر لةم يةيةدث أن 
أى مةنةذ -وؤساء مصر السابقين  أحد قام ملك اا
اذلةك بةالةيةضةوو  -1952يةولةيةو 23قيام ثووة 

شخصيا لتهنئة األقباط بعيدهم فى كنيةسةتةهةم بةل 
اأثناء طقس صلواتهم..الهذا فيضوو الةرئةيةس 
السيسي للتهنئة كل عام فةهةو حةدث فةريةد الةه 
المعانى النبيلة العديدة..اتعكس مشةاعةر طةيةبةة 
لرئيس الدالة ألبنةاء اطةنةه وغةم أنةه يةخةتةلةف 
عنهم فى الدين..فلهذا فهى واح جديدة أشةرقةت 
فى مصر على يد زعيم ال يؤمن بأن الدين عامةل 
يمنعه من التعيبر عن حه وئيس لشةعةبةه بةدان 
تفريق أا تميز.. الةهةذا حةَرص الةرئةيةس، مةنةذ 
توليه وئاسة البالد، على عادة تةقةديةم الةتةهةنةئةة 
شخصيًّا، اللتأكيد على ميبته العةمةيةقةة اأبةوتةه 
لجميع المصريين بل امؤكدا على أهمية السةالم 
االةةمةةيةةبةةة بةةيةةن أبةةنةةاء الةةوطةةن الةةواحةةد الةةيةةس 
األستسالم لدعوات الكراهية االةتةيةريةض الةتةى 
تةةنةةاشةةد بةةعةةدم تةةهةةنةةئةةة الةةمةةسةةيةةيةةيةةن فةةى 

اكعادته قام الرئيس بألقاء كلمات قلةيةلةة عيدهم..
معانٍى عميةقةة، امةبةادس إنسةانةيةة   مختصرة لها

وفيعة، لتهدف إلةى الةرفةعةة االةبةنةيةان لةوطةنةنةا 
الساكن فى قلوبنا جميعًا...اأيضا تيمل كةلةمةاتةه 
وسائل عديدة اهةو قةد أشةاو بةوضةوح: "وبةنةا 
يعينني إني أكون خادم أمين اشريف للبةلةد دى، 
ياوب يعيننا على كده.. خلينى أقولةكةم .. زى مةا 

وبةنةا   قولت البلد بلدنا كلنا تسعنةا كةلةنةا.. اإحةنةا 
سبيانه اتعالي هو اللى بييمي.. إحنا فةي بةيةت 
من بيوت وبنا.. االزم تةعةرفةوا إن الةلةى حةامةي 
الةبةلةد وبةنةةا سةبةيةانةةه اتةعةالةى.. دايةمةا نةدعةةوه 

انتوسل له ييمينا ايهدينةا ايةكةمةلةنةا هةو وبةنةا   
ابيسبه األسباب.."اكلماته تلك ال تقتصر عةلةى 
األقباط فقط بل تةتةوجةه لةكةل الةمةصةريةيةن افةى 

: إن احنا فى مصةر يةعةنةى بةدأنةا طةريةق   تأكيده 
عاهدنا فيه وبنا اعاهدناكم، بةدأنةاه مةع بةعةض، 
اإن شاء هللا هةنةكةمةلةه مةع بةعةض، مةع بةعةض 
كلنا..االرئيس ما يؤكده هو أهمية احدة الهةدف 
اتكاتف كل أبناء الوطن اذلك لةكةى يةمةكةن هةذا 
من تيقيق جةمةهةوويةة الةيةلةم ااألمةل..مضةيةفةا 
جمهووية العلم االعمل..اأحقاقا لليةق أنةه مةنةذ 
بدأ السةيةسةى حةكةمةه كةان طةمةوحةه اأخةالةصةه 
اهدفه ااضيا فى السعى لتيقيق طفرة سةريةعةة 
لةةرفةةع الةةوطةةن مةةن كةةبةةوتةةه بةةل امةةن ضةةيةةاع 
الوطن..افى أالى سنوات حكمه كتبت على هةذه 
الصفيات أن السيسى فى سباق مع الزمن اهةذا 
حقا ما حدث اما أكده الواقع اقةد شةهةد الةعةالةم 
كله بنهضة اتقدم الوطن بل افى قفةزة سةريةعةة 
من النمو فى كافة المجاالت االةمةيةاديةن فةكةانةت 
خ واته قةويةة اجةادة.. اهةنةا أشةبةه السةيةسةى 
بالجراح الذى يستخدم مشرطه أمام مريض كةان 
يعانى من أمةراض مةزمةنةة حةيةث كةان وؤسةاء 
مصر من قبله كانو أستخدموا للوطن الةمةريةض 
الةمةسةةكةانةات الةتةى لةم تةجةدى فةى عةةالج الةةداء 
ااألاجاع الذى  كان يعانى منها الوطن لسةنةوات 

طويلة امريرة اأحقاقا لةلةيةق ان السةيةسةى لةم 
يهاب أا يتردد فى صعود الةجةبةل وغةم األزمةات 
المزمنة االصعوبات المتنةوعةة اذلةك مةن أجةل 
أخالصه لوطنه وغم ما قد يةؤدى ذلةك الةى آالم 
فى الوطن..الكن األهم هو داوه كةجةراح مةاهةر 
سعى بةأصةراو مسةتةمةر فةى مةيةااالت نةاجةيةة 
امؤلمة فى أستأصال ااقف المةرض ااألاجةاع 
التى تةمةنةع مةن الةنةمةو ا نةهةضةة تةقةدم مصةر 

  الميراسة .
فكلمة الرئيس فةى الةكةاتةدوائةيةة لةلةتةأكةيةد عةلةى 

ذكرمرا فرى أكرثرر مرن  : الوحدة اسالمة المواطنة
مناسبة أشار الرئيس على أ مية قوة الروطرن فرى 
تكاتف أبنائها؛ ليرترمركرن مرن نرهرضرة الروطرن برل 

الةجةمةهةوويةة "من أجةل ذمؤكدا فى كلمته ذذلك 
القادوة اليةسةت الةغةاشةمةة، الةمةسةالةمةة السةت 
المستسلةمةة، الةجةمةهةوويةة دى هةانةبةنةيةهةا مةع 

اى صةعةاب   اى تةيةدى اا “ مشيرا أن ، ” بعض
تهون لو احنا كلنا دائما على قةلةه وجةل ااحةد، 

 –..ذفى تلك الرسالة التى تسعى كلنا مع بعض".
الرى أ رمريرة الرترنرويرر  -ذباسرلروا غريرر مربراشرر

ذالرترروعرريررة ذاألسررتررنررارة لررلررجررمرريررع حررول أ ررمرريررة 
ذأ تمامه باألنسان ذبل بالرمرواطرنرة الرترامرة لركرل 

اهةى تةعةكةس واح أفراد المجرترمرع دذن ترمريرز 
جديدة جادة نابعة عن عقل مستنير ااعى يةدوك 
تماما ما يعانى منه بعض األقبةاط مةن تةهةمةيةش 

لكن الحمرد اأهمال على مداو السنوات الماضية ،
هلل فى عهدا ت  أعرتردال مريرزان الرعردالرة ذالردلريرل 
على  ها فى العدد الكبير مرن الرمرسريرحريرن الرهيرن 
دولوا مجلس النواا ذمجلس الهريروو ذ رو أمرر 
ل  يحد  من قبل فى التاريخ السياسي الرمرصررى 
ذ ها يرجع طبعا أن النظام السياسى الهى يسرلركره 
السيسى مؤمنا بمنظومة المواطنة ذعردم الرترمريرز 
ذ و أمر جدير باأل مية ذالتقديرفى النظرام الرهى 

اخةاصةة ينتهجه الرئيس للجمرهروريرة الرجرديردة ..
بةةأن الةةمةةواطةةنةةة لةةيةةسةةت مةةجةةرد شةةعةةاو بةةل أن 
الضراوة هو  فى ت بيقةهةا عةلةى أوض الةواقةع 
الةةذى يةةعةةيةةشةةه الةةمةةواطةةن امةةا لةةه مةةن حةةقةةوق 
اااجبات..الكن لآلسف تياال بةعةض الةنةفةوس 

ايةتةنةاسةون   الضعيفة أن تتناسى تةلةك الةيةقةائةق
حول أهمية داو األقباط على مر التاوي ..الةهةذا 
يةةيةةق الةةقةةول الةةمةةقةةدس"ألنةةهةةم مةةبةةصةةريةةن فةةال 

يبصران اسامعين ال يسمعون اال يفهمون.."                                                                                       
ذكرمرا ذكرر الررئريرس  : نعم أن خير القول أصدقةه

الةبةلةد بةلةدنةا... " السيسى فى كلمته بالكاتدرائيرة: 
واصة ذأنه فى السنروات الرمراضريرة تسعنا كلنا" 

ذذلك بعد أن طهرت القوات المسلحة الوطرن مرن 
األر اا ذالرمرترطررفريرن ذالرهيرن ورلروا لسرنروات 
مصدر أضطرابات من تفجير ذتردمريرر فرى أمرن 

حيث كان األقبةاط فةى ذأمان المواطنين األبريا ، 
معظم األحةيةان أكةثةر ضةيةايةا األوهةاب األسةود 
االذى هو أبعد عن تعاليم اوحةمةة أى ديةن مةن 

.لهها كانت الجهود الواضحة من سريراسرة األديان.
الردذلررة  فرى الرتررصردى لرألر رراا ذمررنرابررعره بررل 
ذتررنررظرريررف الرروطررن مررن األورروان ذجررمرراعررتررهرر  

اعلمةا بةأن األخةوان ظةلةوا لسةنةوات األر ابية..

طةةةةةويةةةةةلةةةةةة 
يةةةقةةةومةةةون 
بةةةةةغةةةةةسةةةةةل 
عةةةةةةةقةةةةةةةول 
األفةةراد فةةى 
الةةمةةجةةتةةمةةع 
مسةةتةةغةةلةةيةةن 
فةةةةةةةرصةةةةةةةة 
عةةةةةةوامةةةةةةل 
الةةةةةةفةةةةةةقةةةةةةر 
االجهل فةى 
الةةةةةةةوطةةةةةةةن 
االذى كةان 

له أثره أيضا على تلك العقول االقةلةوب ضةد مةا 
ذبرهلرك مرا   هو مسييى أاباألصح ضةد األقةبةاط

أدى خفقط لزر  الفتن ذالدسائس ذالكرا ية ضرد 
من يختلف عنه  فى الدين بل ذألفكار   المظلمرة 

فلهذا فقد اضعوا األخوان االمتشةدديةن المضللة 
 األسةالمةيةةيةن بةرقةع عةلةةى عةةقةول الةةكةثةةيةريةةن..!

فى المراضرى -باألضافة  أنه ل  تكن توجد لآلسف
أى عملية تنويريرة  أذ تروعريرة فرى الرمرجرترمرع  -

ذواصة من كل القنوات األعالمية ) بأستثنا  قلرة 
من برعرض األقرالم الهرريرفرة ذالرمرخرلرصرة لرهرها 
الوطن(.!..ذبهرها ضرا  الرحرق ذأحركرام الرعردالرة 
لسنوات عديدة فى كثير من القضرايرا أذ برأزدرا  

فلهذا كانت سياسة  تةهةمةيةش داو دينى ذاضح 
األقةةبةةاط فةةى مةةعةةظةةم الةةمةةجةةاالت االةةقةة ةةاعةةات 
ممنهجه..اكان من يجرأ ان يقةول"ده حةرام..ده 
َب يُةقَةاتِةُل  ظلم"! امع ذلك متناسةيةن الةقةول"الةرَّ

                                                                                                                        َعْنُكْم َاأَْنتُْم تَْصُمتُوَن"    
نيو فجرعةادل امشةرق مةع جةمةهةوويةة الةعةلةم 

فرقرد اسرترطرا  الررئريرس فرى السرنروات االعةمةل: 
الماضية التصدى بنجاح لرلرترحرديرات الرترى ترقرف 

 -كرمرا سربرق ذكررا  -عثرة فى تقدم الوطن ذلهرها
كان فى معظ  األحيان أذ فى بعرض الرمرنراسربرات 
يسعى للتوعية ذتنوير المجتمع، ذكرمرا أيضرا مرا 
ذكرا مؤورا فى الكاتدرئريرة ذترحرهيررا بروضروح 
بقولره عرن ورطرورة الرفرترنرة بريرن أبرنرا  الروطرن 

اخلوا بالكم: أنا باقول الكالم دا إلةى كةل الواحد:"
الناس، كل المصريين، مش حد بةعةيةنةه: إاعةوا 
حد يدخل بينا!، إاعوا حةد يةفةتِةنّةا! ألن دا مةش 

..ذللرئريرس لره كرل الرحرق حرول مرن هينتهى!" 
يضعون العثرات اذ حتى المتهددين من يخرلرقرون 
األزمررات بررل ذأيضررا الررتررحررديررات أمررام كررفررا ات 

 -واصة لألقباط فى بعض المرجراخت  –المتفوقين 
إقصا  بعض الكفا ات ذإ دار الرقردرات ذ رها   أذ

مما خ شك ما يؤدى عدم األوال  للوطن نرظررا 
فرى إ ردار الرقردرات الرمرترمريرزة لررئراسرة برعرض 
الووائف أذ المراكز القيادية ذذلك سوا  بالتمييرز 
ذالررتررفررريررق بسرربررب الررديررن مررمررا يرردفررع الرربررعررض 
للسفرللخارج )ذوير شا د على ما أذكرا  و فرى 
تلك النماذج المتفوقه ذالمهرفة مرن الرمرصرريريرن 
وارج مصر ذمما خشك  ها قد يسعد قلب مصرر 
ذلكنها لآلسف قد تكون فقدت كفا ة كان يمكن أن 

 ..  تفيد داول الوطن!( 
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  20 مجلة شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

& Spring of Love 

 صفيات مع المصريين 

 اداد مينا الياس. -الصيفية:

AUSTRALIA DAY 
2222  

أستراليا ... في يومهةا الةوطةنةي 
يةنةايةر مةن  26) استراليا داي( االذي يأتي في 

 كل عام. 

شةخةصةيةة مةن  1202إحتفلت هذا العام بتكريم 
 232مختلف الق اعات االمجاالت العامة. اهةم 

نةاشة ةاً  58ناش اً في مجال الخدمة الةعةامةة ا 
،  19  –لةةمةةسةةاهةةمةةتةةهةةم أمةةام جةةائةةيةةة كةةوفةةيةةد 

اشخصيات كثيرة لها داوها المميةز الةتة ةوعةي 
في مواجهة االزمات االةكةواوث مةثةل الةيةرائةق 
االةةفةةضةةيةةانةةات. اغةةيةةرهةةا مةةن الةةمةةشةةاوكةةيةةن 

 المت وعين بجانه قوات االنقاذ.

تةقةديةراً  1962بدأ االحتفال االتكريم مةنةذ عةام 
للمساهمين في تقدم المجتمع االسترالي المتةعةدد 
الثقافات . ايتركز االختياو علي المتفوقين لةيةس 
فقط في العمل االنساني الكن ايضاً فةي الةمةجةال 
العلمي االفني إعترافاً بعملهم المميز اخدماتهةم 
المجانية بدان إنةتةظةاو مةقةابةل. اهةم يشةكةلةون 
إضافة إنسانية قوية اقةداة لةلةكةثةيةريةن افةخةراً 

 لمجتمعهم. 

شةخةصةيةة  1202تةم تةكةريةم  2222هذا العةام 
اسةةتةةرالةةيةةة تضةةمةةنةةت ابةةجةةداوة فةةخةةر الةةجةةالةةيةةة 

 المصرية الدكتوو دانيال نوو. 

 أستراليا ... الوطن الرائع الجميل .... 

الذي فتح زواعيه امنذ اليرب العالمية الةثةانةيةة 
للمهاجرين االالجئين من شةتةي أقة ةاو االوض 
ابةةمةةخةةتةةلةةف االطةةيةةان االةةعةةقةةائةةد االةةجةةنةةسةةيةةات، 

جنسةيةة ا  222ايمثلون سبعة ماليين مواطن ا
 لغة.  32

ااستراليةا مةن أنةجةح االاطةان اأكةثةرهةا ثةراء 
ً فةي  بوجود هةذا الةكةم الةهةائةل يةتةعةايشةون مةعةا
ديموقراطية احريات يكفلها اييمةيةهةا الةقةانةون 
لكل فرد. يشكلون معاً سيمفونية وائةعةة لةلةتةقةدم 
 بهذا البلد الجميل بمختلف الخبرات االثقافات. 

لةةألمةةم الةةمةةتةةيةةدة أن  2222حسةةه احصةةائةةيةةة 
 2540994880اسةةتةةرالةةيةةا تةةعةةدادهةةا السةةكةةانةةي 

حوالي خمسة اعشران انصف مليون مةواطةن 
مليون مهاجر مولود خاوج استةرالةيةا  242منهم 

مليون . اأكةثةر  184203االمولدين داخل البالد 
 –الصين   –الهند   –عشر بلدان هي .... أنجلترا 

 –جنوب افريقيةا   –فيتنام   –الفلبين   –نيوزيلندا 
 سيراالنكا.  –ماليزيا  –اي اليا 

 2216اعن المصريين ابيسه تقدير احصائية 
سبةعةون  224222تعداد المصريين عامة حوالي 

مولةوديةن فةي اسةتةرالةيةا ا  394229الف منهم 
 مولودين خاوج البالد.  364532

 دكتوو دانيال نوو

في االحتفال الرسمي االذي شاهده أالآلف عةلةي 
شاشات التلفزيون بتكريم الشخصيات المةخةتةاوة 

كان هناك خمس شخصيات منها  1202اعددها 
 الدكتوو الشاب المصري الجذاو دانيال نوو ... 

اجاء هذا االختيةاو بةنةاء عةلةي 
عةةمةةلةةه االنسةةانةةي مةةن خةةالل 

 العيادة المتنقلة
 Medics  side   Street 

 26االةة ةةبةةيةةه الشةةاب عةةمةةره 
عاماً اهو االبن الةثةانةي ألسةرة 
مصرية مهاجرة، اأهم ما يميز 

شخصيته حه اآلخرين ، اعمل الخير اتقديم يد 
العون لكل أحد مرتفعا فوق فواصل اللغة االديةن 
االةةلةةون االةةوطةةن. اهةةويةةعةةمةةل فةةي مسةةتةةشةةفةةي   

Royal North Shore  ال ً اعمل الخير دائمةا
يأتي من فراغ ، اطوال فترة دواسةتةه الةثةانةويةة 
االجامعية كان يت وع ضمن مجمةوعةة تةجةهةيةز 

   Homelessال عام اتزيعه عةلةي الةمةشةرديةن 
اهي خدمات منظمة تقدمها بعض الكنةائةس فةي 

 سيدني. 
ابعد تخرجه طبيباً بدأ عمله الت وعي المةجةانةي 

لمساعدة من ال مأاي لةهةم اقةد  2222منذ عام 
مةن  105نجيت فكرته اأنضم الةيةه أكةثةر مةن 

المت وعين االعامليةن فةي مةخةتةلةف الةمةجةاالت 
ال بية اعملوا في حةمةاس لةتةقةديةم االسةعةافةات 
ً فةي  االرعةايةة لةلةفةئةة االكةثةر قةهةراً اإحةتةيةاجةا
المجتمع االسةتةرالةي . ااصةلةت هةذه الةرعةايةة 

مواطن مشردان علي االوصةفةة  322ألكثر من 
 االيدائق. 

حين تناال الميكرفون ... في كلماته المختصرة: 
نين نجلس هةنةا ... الةكةن خةاوج هةذا الةمةكةان 

ألف أسترالي مشرد . هؤالء جةمةيةعةاً  116هناك 
يعانون المرض االوحدة في صمت اكثر مةنةهةم 
يموت أيضاً في ال رقات في صمت! اكان يمكةن 

 أنقاذهم بتقديم الرعاية ال بية المبكرة.

دكتوو دانةيةال امةن خةالل السةيةاوة أا الةعةيةادة 
المتنقلة لتقديم الةعةون بةدان مةقةابةل اأغةلةبةهةم 
بدان ب اقة الرعاية ال بية  . اكلماته البسية ةة 
النابعة من قله يشعر بمتةاعةه االخةريةن الةذيةن 
قهرهم الزمن ااالدمان ااالهةمةال لةمةس قةلةوب 

 الياضرين االمشاهدين علي التلفزيون. 

ابةةجةةداوة ااسةةتةةيةةقةةاق لةةلةةمةةصةةري االسةةتةةرالةةي 
المتفوق الدكتوو دانيال نوو ليكون فخر للجالةيةة 
المصرية االمجتمع االسترالي بإختياوه المةمةيةز 

 . 2222لعام 

تهنئة خالصة من جريدة المةنةاوة لةتةكةريةمةه  •
 . 2222بالشخصية االسترالية لعام 

 تهنئة من كل كنائس سيدني . •

تهنئة من السفيرة السيدة نبيلة مكرم ازيةرة  •
 الهجرة المصرية.

تهنئة من القنصلية الةمةصةريةة فةي سةيةدنةي  •
 القنصل العام ياسرعابد.

 ب ل اإلعاقة

ً الشةخةصةيةة الةمةمةيةزة لةعةام   2222هناك أيضةا
االذي اشترك فةي   Dylan Alcottالرياضي ..

الداوات االالمبية للمعوقين ايةبةلةن مةن الةعةمةر 
عام. اقد سبق لةه الةيةصةول االةتةكةريةم ب    31

The Order of Australia Medal 
)OAM)   اهو قصة نجاح اتيدي .... لقد الةد

معوقاً ... ..اأجةري 
جةةراحةةات مةةتةةعةةددة 
اعاش العةمةر كةلةه 
عةةةةلةةةةي كةةةةرسةةةةي 
مةةتةةيةةرك . الةةكةةنةةه 
بةةةعةةةنةةةاد ااصةةةراو 

تيرك خاوج اليداد... االتةقةي بةالةكةثةيةريةن 
بنفس الظراف ابةقةلةه مةفةتةوح اعةقةل ااعةي 

 اإوادة ناش ة ليتفوق علي االعاقة. 

حين تناال الميكةرفةون ... كةلةمةاتةه كسةرت كةل 
ً كةانةت سةلةبةيةة االعةاقةة ..  حواجز االعةاقةة. أيةا
فهناك في االنسان جوانه إيجابية يجه التةعةرف 
عليها اتنشي ها اهي التي تقود لةلةنةجةاح... أنةا 
 سعيد باعاقتي .. اأشكر كل من اقف بجواوي . 

It’s because of them and every-
body in my life.. that I sit here as a 
proud man with disability .. To-
night I love my disability.. It’s the 
best thing that ever happened to 
me.  

لوحظ أيضاً أن اجود المرأة في العمل الت وعةي 
% مةن 05المميز بكثافةة عةالةيةة اصةلةت الةي 
م مةةن 2222الةيةاصةةلةيةن عةلةي الةتةكةةريةم لةعةام 

 مواطن.  1202مجموع 

 Valmai  Dempseyهناك السيدة :

 21اتةبةةلةةن مةةن الةعةةمةةر 
سنة اتعةمةل ألكةثةر مةن  

 Stعةةامةةا مةةع    52
John Ambulance  
بدأت عملهةا الةتة ةوعةي 
مةةةع االسةةةعةةةاف مةةةنةةةذ 

دواستها الثانوية. تؤمن بأهميةة االسةعةاف قةبةل 
اصول عربة االسعاف . اأن اإللمام باالسعافةات 
االاليةة مةن شةأنةهةا إنةقةاذ حةاالات كةثةيةرة مةن 

 مضاعفات صيية. 

    Shanna Whanالسيدة :

أسةةسةةت جةةمةةعةةيةةة لةةمةةسةةاعةةدة 
االدمةةان مةةن الةةخةةمةةوو عةةام 

م اعةةمةةلةةت أكةةثةةر مةةن 2215
ساعة بةيةن الةتةنةقةل  224222

 االسفر االيديث القاءات. 

 Always OK toشعاوها   
say NO  

ً االوادة ... ااالوادة احةةدهةةا  اأن هةةنةةاك دائةةمةةا
لوضع فاصل بين نهاية االدمان ابداية الةتةغةيةيةر 
االدمان الذي يصل باالنسان لدوجة ال أنسةانةيةة، 

 منعزال .. سلبياً.. ييي ه االحساس بالفشل .. 

الكن ..هناك اليد التي تمتد ليبدأ التغيير ألنه من 
 عمق مراوة ... نبدأ من جديد. 

 شكراً أستراليا 

 الوطن الجميل 

 الوطن المتعدد الثقافات 

 اإلي عام جديد ... لنري المزيد

 اإلي اللقاء العدد القادم .  
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عنوان العظة :" حياة 
 القداسة "

 

ذنرحرن فرري برد  الصروم الرركربريررر، 
عررلرريررنررا ان نررراعرري كرريررف نصرروم 
صوماً مقبوخً من هللا  دفه القضرا  
بررالررحررق ذالرررجررو  عررن الررطرررق 
الرديئة ذعن الظل  الرهي يصرنرعره 

 اخنسان .

إن فضيلة الصوم فضيلة في غرايرة 
اخ مية ذيجرب ان ان ترقرتررن برالصرالة الرنرقريرة 
ذالرعررمرريررقرة ذالررحررارة ذايضرا ان تررقررتررن بررحرريرراة 

الةنةتةيةدث الطهارة ذالقداسة ذباعمال الرحمة،  
 اليوم عن حياة القداسة

" فاذ لنا هذه المواعيد ايها االحبةاء  أية العظة :
لن هر ذااتنا من كةل دنةس الةجةسةد االةراح , 

كةوونةثةوس   2مكملين القداسة في خوف هللا " 
7 :1 

معني كلمة :" قداسة" للقداسة معةانةي   -1
 كثيرة:

:  اصل كلمة قداسة باللذة اليونانيرة  رو : " 1-1
اجيوس " ذكلمة اجيوس تتكون من ثال  مقاطرع 
 ي : " أي" ذمعنرا را :"هللا" ذالرمرقرطرع الرثرانري 
 رو :"جرري " ذمررعررنررا ررا :"اخرض" ذالررمررقررطررع 

المةعةنةي الثالث  و :"ذس " ذ و اداة تهكير . اذا 
في اللذة اليرونرانريرة  رو :  االال لكلمة "قداسة"

 "ان تكون االوض اسكانها ملك هلل". 

افي معجم فرانكلن الدالةي, "لةلةقةداسةة" :  1-2
اكثر من معني الكننا سوف نختةاو اثةنةيةن فةقةط 

  Devoted entirely to the deity:  هما

ان نتعهد كليةة  بةتةفةيةذ الةقةوانةيةن ذالمعني  و: 
الدينية التي توصلنا ان نعيش مقلديةن الصةفةات 

ذالرثرانري  االساسية ل بيعة هللا )الننا ابنةاء هللا(.
perfect رررررررو:   in goodness in 

 righteousness ان نةكةمةل حةيةاة ذمعرنرا را"
 الفضيلة االبر".

الةةقةةداسةةة" أيضةةا تةةعةةنةةي "   مةةعةةنةةي ثةةالةةث:  1-3
 تخصيص اإلنسان نفسه هلل:

مثال قال ربرنرا يسرو  الرمرسريرح فري حرال كرونره 
" متجسدا عن نفسه كإنسران كرامرل ذبرال عريرب 

 أنني من أجلهم أقدس أنا ذاتي."

ذأيضا قال معلمنا بولس الررسرول أن هللا أفررزا 
من بطن أمه.ذكان كرل الرمرؤمرنريرن الرمرفررذزيرن 
للرا يسو  المسيح يردعرون قرديسريرن مرن أجرل 

إذن القداسة تعنةي أنه  مخصصين للرا يسو . 
 للرب . التخصيص

 نقاط عامة عن:  "القداسة" : -2

قبل ان نهكر شرذط حريراة الرقرداسرة يرجرب ان  -أ
نهكر ما قاله الرا لموسي عندما شرح له كريرف 

يصنع ثياا  رارذن رئريرس الركرهرنرة فري سرفرر 
:" اتصنع صفييةة مةن   38-36:  28الخرذج 

ذهه نقي , اتنقش علها نةقةش خةاتةم :"قةدس 
للرب". اتضعها علي خيط اسمانجوني لةتةكةون 
علي العمامة . الي قدام العمامة تكون. فةتةكةون 
علي جبهة هاوان , فييمل هاوان اثم االقداس 
التي يقدسهةا بةنةي اسةرائةيةل , جةمةيةع عة ةايةا 
اقداسهم , اتكون علي جةبةهةتةه دائةمةا لةلةرضةا 

ذلرقرد تر  ذلرك برالرفرعرل فري عنهم امام الرب ". 
 .30:  39ورذج اصحاح 

ان الكنيسة  ي بيت هللا ذبربريرت هللا ترلريرق  -ا  
 5:  93المةزمةوو القداسة فلقد قال داؤد النبي في 

 :" ببيتك تليق القداسة ياوب الي طول االيام ". 

 شراط حياة القداسة : -3

الةبةعةد كةلةيةة عةن حةيةاة   حياة القداسة تعةنةي -أ 
 10-8:  35اشعياء النبةي فةي فلقد قال  النجاسة

:" اتةةةكةةةون هةةةنةةةاك سةةةكةةةة اطةةةريةةةق يةةةقةةةال 
لها :"ال ريق المقدسة ". ال يعبر فيها نجةس , 
بةل هةةي لةةهةم . مةةن سةةلةك فةي الة ةةريةق حةتةةي 
الجهال , ال يضل. ال يكون هةنةاك اسةد . احةش 
مفترس ال يصعد اليةهةا . ال يةوجةد هةنةاك . بةل 
يسلك المفديون فيها . امفديةو الةرب يةرجةعةون 
ايأتون الي صهيون بترنم , افةرح ابةدي عةلةي 
وؤاسهم . ابتهاج افرح يةدوكةانةهةم . ايةهةرب 

 اليزن االتنهد ".

ان العبادة يجه ان تكون بقداسة ابر اكةل  -ب  
فلقد قرال زكرريرا الرنربري ذالرد اعرظر   ايام حياتنا

:" ان  75:  1لوقا مواليد النسا  في تسبحته في 
يع ةيةنةا انةنةا بةال خةوف , مةنةقةذيةن مةن ايةدي 
اعدائنا , نعبده بقداسة ابر قةدامةه جةمةيةع ايةام 

 حياتنا ". 

ان حياة القداسة اصلةهةا يةأتةي بةان نة ةيةع  -ت 
تعاليم الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية الةتةي 

فرلرقرد قرال  تسلمناها بواس ة ابةائةنةا الةقةديسةيةن
معملنا بولس الرسول في رسالته الي كنريرسرة هللا 

:" فشكرا هلل , انةكةم 23-17: 6وامية التي في 
كنتم عبيدا للخ ية , الكنكم اطةعةتةم مةن الةقةلةه 
صووة التعليم التي تسلمتموها . ااذ اعتقتم مةن 
الخ ية صرتم عبيدا للبر. اتكلم انسانيا من اجةل 
ضعف جسدكم . النه كما قدمتم اعضائكم عةبةيةدا 
لةةلةةنةةجةةاسةةة ااالثةةم لةةالثةةم , هةةكةةذا االن قةةدمةةوا 
اعضاءكم عبيدا للرب للقداسة . النكم لما كةنةتةم 
عبيد الخ ية , كنتم احراوا من الةبةر. فةاي ثةمةر 
كان لكم من االموو التي تسةتةيةون بةهةا االن ؟ 
الن نهاية تلك االموو هي المةوت . امةا االن اذ 
اعتقتم من الخ ية اصةرتةم عةبةيةدا هلل , فةلةكةم 
ثمركم للقداسة ,االنهاية حياة ابدية . الن اجةرة 
الخ ية هي موت , اما هبة هللا فهي حياة ابةديةة 

 بالمسيح يسوع وبنا".

حياة القداسة تةتة ةلةه ان نةخةلةع االنسةان   -ث 
فرلرقرد قرال  العتيق الفاسد انلبس االنسان الجديد

معلمنا بولس الرسول في رسالته الي كنريرسرة هللا 
:" ان تةخةلةعةوا مةن  24-22: 4افسس التي في 

جةةةهةةةة الةةةتةةةصةةةةرف 
السةةةةابةةةةق االنسةةةةان 
العتيق الفاسد بيسةه 
شةةهةةوات الةةغةةراو , 
اتةةةتةةةجةةةدداا بةةةراح 
ذهةةنةةكةةم , اتةةلةةبةةسةةوا 
االنسةةةةان الةةةةجةةةةديةةةةد 
المخلوق بةيةسةه هللا 
فةةي الةةبةةر اقةةداسةةة 

 اليق ".

شةرط اخةر مةن شةراط الةقةداسةة هةو ان  -ج  
فرلرقرد قرال مرعرلرمرنرا برولرس  نماوس حياة الميبة
 :13-12:  3تسالونةيةكةي  1الرسول في رسالته 

:" االرب ينميكم ايزيدكم  يةالةمةيةبةة بةعةضةكةم 
لبعض اللجميع كما نين ايضا لكم , لكي يةثةبةت 
قلوبكم بال لوم في القداسة , امام هللا ابةيةنةا فةي 
 مجئ وبنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه ".

ان حياة القداسة تت له ان نةمةاوس حةيةاة   -ح 
فرلرقرد قرال مرعرلرمرنرا برولرس  السالم مع الةجةمةيةع

: "اتبعوا السةالم 14:  12عبرانيين الرسول في 
مع الجميع , االقداسة التي بةدانةهةا لةن يةعةايةن 

 احد الرب".

ان كانت القداسة سوف تةريةنةا الةرب فةانةه  -خ 
حتما هناك عالقة اثيقة بين نقاء القةلةه احةيةاة 

فلقد قال                  السريرد الرمرسريرح  القداسة
:"طةوبةي النةقةيةاء  8:  5مةتةي بفمه الطا ر في 

 القله النهم يعاينون هللا ".

 مكافأة القديسين : -0

كما قال را  ان القديسين سوف يعاينون هللا -أ 
المجد يسو  فانقيا  الرقرلرب سروف يرعرايرنرون هللا 

 ذمن    انقيا  القلب اخ القديسين .

ان القديسين في النهاية سةوف يةتةمةتةعةون  -ب 
ليس فقط برؤية هللا بل سوف يعيشون معه الةي 

االنهايةة حةيةاة قال معلمنا بولس الرسول :  االبد
ابدية .... ااما هبه هللا فهبه هللا في حيةاة ابةديةة 

 .23-17: 6وامية .  بالمسيح يسوع وبنا

اما كيف سوف يران هللا ايةعةيةشةون مةعةه  -ت 
الي االبد اا ما هي حالتهم يقول اشعةيةاء الةنةبةي 
ان القديسةيةن سةوف يةكةونةون فةي حةالةة فةرح 

, افرح ابدي   اابتهاج االيزن ال يكون فيما بعد
علي وؤاسةهةم . ابةتةهةاج افةرح يةدوكةانةهةم . 
ايهرب اليزن االتنهد ". اشةعةيةاء الةنةبةي فةي 

35 :8-10. 

 

 األنبا دانييل

 بنعمة الرب 

 أسقف إيباوشية سيدني اتوابعها
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