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& Spring of Love 

Gospel Reading from: John 5: 1:18 

My beloved, the flock of our Lord Jesus Christ in the 
Coptic Orthodox Diocese of Sydney: 

 

May our Lord Jesus Christ bless you, your families 
and your homes with the blessings of the miraculous 
healing of the man who was crippled for over 38 
years and who is the subject of today's sermon, the 
fifth Lenten Sunday. 

 

In following the sequence of this miracle, we note 
the following: 

 

• On his way to the pool called in Hebrew 
"Bethesda", Jesus walked through "The Sheep 
Gate" (Jn. 5:2) 

• Jesus asked the crippled man, "Do you want to 
be made well? (Jn. 5:6) 

• The miracle took place on a Sabbath (Jn. 5:10) 

The healed man's reply after he was rebuked by the 
Jews:  “He who made me well said to me …’” (Jn. 
5:11) 

 

The Sheep Gate: (Jn. 5:2) 

Chapter 3 of the Book of Nehemiah tells us of the building of the ten Gates of Jerusalem. If we follow the 
names of these Gates, each one of them was a symbol of Jesus' mission on earth and what followed it. But 
today, for the purpose of this sermon, we will focus on "The Sheep Gate". It was the first of the ten gates 
which were built. The other nine gates circled Jerusalem. In other words, they began with, and ended at "The 
Sheep Gate": The same as Jesus said about Himself "I am the beginning and the end; the Alpha and the 
Omega". It was called "The Sheep Gate" because the sheep and lambs which were without blemish and which 
were to be sacrificed as offering were brought through that Gate (at a later stage, the buying and selling of 
sheep took place at that gate) and Jesus walked through that same Gate.  We do not need to think why the 
"Alpha and the Omega" and the purest Lamb of God who carried our sins, and sacrificed Himself for us, 
walked through "The Sheep Gate". This Gate was also known as "St. Stephen's Gate" because there was a 
belief that St. Stephen (the first Christian martyr) was stoned near it.  

 

Jesus asked the crippled man "Do you want to be made well?" (Jn. 5:6) 

An ordinary person may wonder "What a question to ask?" As we explained earlier, for every act, Jesus had a 
purpose, for the glory of God. During those days disabled persons had no means of earning a living except 
through begging. For over 38 years, this man was a beggar. When Jesus asked him the question "Do you want 
…". He wanted to hear the reply Himself as to what were the man's priorities: healing or begging? Again, we 
see that the man's answer was within his human understanding (like the Samaritan woman). He explained to 
Jesus that throughout all these years, no one helped him by taking him to be the first in the pool, when the 
angel stirred it.  On the contrary, they pushed him aside in order to get in first. Jesus understood his intention 
and granted him his wish:  He told him to take up his bed and walk. 

The Healing of the Crippled Man 
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The miracle took place "on a Sabbath" (Jn.5:10) 

From our readings of the Gospel, we notice that on previous occasions, Jesus rebuked the Pharisees for their 
hypocrisy: they insisted that everyone obey the law, while they themselves did not. Often, he described them 
as being hypocrites. In this miracle, Jesus showed that compassion came first before the law of the Sabbath.  
As He said:  The Sabbath was made for man and not Man for the Sabbath. 

 

The reply of the Healed Man:  “He who made me well said to me …’” (Jn. 5:11) 

We note that when the Pharisees saw the healed man, they did not show surprise or joy at the miraculous 
healing of the crippled man, even though they had probably passed him by hundreds of times when inspecting 
the sheep and lambs for the sacrifice offering to ensure that they were without fault or blemish. They might or 
might not have dropped a coin or two in his hand when he begged for charity; all they cared about was that the 
man broke the law of the Sabbath. When they told him so, he replied: “He who made me well said to me, 
‘Take up your bed and walk.’” This reply was his loud acknowledgment that he followed his Healer. The man 
was not trying to pass the blame on Jesus, when he said “He who made me well said to me ... ". Within 
himself he was convinced that Jesus had more authority than their authority and their interpretation of the 
Sabbath Law. He probably also thought to himself: "Where were they all these years", when no one came to 
his help, and many other questions. This is probably the reason why he gave them this brief answer, ignored 
them, and went on his way having had more than enough of the people's selfishness. 

 

My dear brothers and sisters, this man was crippled for many years, and during those years, all he saw was 
what was going on around him. He did not know much about the outside world. When, later on, Jesus found 
him in the Temple, it may have been his first time in the Temple after many years. Perhaps it was his first time 
inside the Temple as a worshipper, and not outside it as a beggar. 

 

This man was crippled in the body; many of us are spiritually crippled. When we become slaves of sin, what 
we see and what we enjoy is what the sin makes us see and feel. We become crippled by the habits which 
result from these sins. These sinful habits may make us victims of diseases. A person who is crippled by the 
habit of drugs or alcohol will become a slave to his sin, and will become ill because of this sin. The sin of a 
person, who is a slave of gambling, will cause misery for himself and all those around him and the stress will 
make him ill. His illness will also be worsened by poverty as a result of the loss of his and his family's money. 
There are also many other examples (which are not mentioned) where our own self-made sins lead to our 
illness or illnesses and spiritual crippling. It is up to us to set our priorities: either be crippled by sin, or be 
liberated by the Lord. 

In conclusion, I pray the LORD guard you all against the spiritually crippling sins.  May He guard your bodies 
and souls against all evil and may the blessings of this Great Lent and your sacrifices of fasting and nights of 
prayer be received by our Lord Jesus Christ like a sweet incense aroma in His Heavenly Altar through the 
intercessions of our Lady Virgin St. Mary and the prayers of our Father of Fathers His Holiness Pope 
Tawadros II. May the Lord keep him safely for many years to come and help him to serve His Kingdom on 
earth. 

 

Glory be to the Lord, for ever.  Amen 

Bishop Daniel 

Bishop of the Coptic Orthodox Church, Diocese of Sydney & Affiliated Regions 
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On 24th March 2022 NSW Ecumenical council held a prayer for peace meeting for the people who suffered 
from war in Ukraine and Ethiopian Tigre region.      

Prayers were led by the President of NSW Ecumenical Council the V Revd. Myung Hwa Park , the V Revd. 
Fr Hanna Gad, Rabbi Zalman Kastel, from the Ukraine Jewish community and many others. 

Speeches were addressed by the General Secretary of the National Council Of Churches of Australia Ms Liz 
Stone. The Ethiopian Tigree community representative Mr Girmay Worres and a representative and a 
representative of the Ukraine Community in Sydney. 

NSW Ecumenical Council 

 DIOCESE OF SYDNEY & AFFILIATED REGIONS 
Our beloved congregation, 
As His Eminence Archbishop Angaelos, Papal Legate to the Coptic Orthodox Diocese of 

Sydney and its Affiliated Regions, promised during Tuesday’s live Q&A, please see below 

the DRAFT Constitution for the Diocese, with a short explanatory video: 
https://youtu.be/Vdie394wah8 

His Eminence encourages us all to read, consider, and send thoughts, suggestions and/or 

feedback to Constitution@SydneyCopts.org by 88:29 PM AEST Friday the 1th of April. 
The Draft Constitution can be viewed here: 
https://www.coptic.org.au/updated-sydney-diocese-constitution/ 

We pray that this may continue to be a fruitful and spiritual journey through these days of the 

Blessed Lent; and we ask your prayers for this process, that it continues to be a source of 

light, hope and joy as we continue to build together. 

https://youtu.be/Vdie394wah8
https://www.coptic.org.au/updated-sydney-diocese-constitution/
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The Apparition of Saint Mary at ZEITOUN, EGYPT 
 

Tuesday April 2, 1968 (the 24th of Bramhat, 1684 A.M.)  
 
 

For more than a year, starting on the eve of Tuesday, April 2, 1968, the Blessed Holy Virgin Saint Mary, 

Mother of God, appeared in different forms over the domes of the Coptic Orthodox Church named after Her at 

Zeitoun, Cairo, Egypt. The late Rev. Father Constantine Moussa was the church priest at the time of these ap-

paritions. The apparitions lasted from only a few minutes up to several ours and were sometimes accompanied 

by luminous heavenly bodies shaped like doves and moving at high speeds. The apparitions were seen by mil-

lions of Egyptians and foreigners. Among the witnesses were Orthodox, Catholics, Protestants, Moslems, 

Jews and non-religious people from all walks of life. The sick were cured and blind persons received their 

sight, but most importantly large numbers of unbelievers were converted… 

The apparitions were also approved by the local Catholic Patriarch, Cardinal Stephanos I (Stephen I), who 

stated that the apparitions of our Lady at Zeitoun were beyond any doubt and were seen by many of his trust-

worthy Coptic Catholic children. Father Dr. Henry Ayrout, the rector of the Catholic Collège de la Sainte Fa-

mille (Jesuit order) in Cairo also declared his acceptance of the miraculous apparitions of Virgin Mary, saying 

that whether Catholic or Orthodox, we are all Her children and She loves us all equally and Her apparitions at 

the Zeitoun Coptic Orthodox Church confirmed this notion. Rev. Dr. Ibrahim Said, head of all Protestant 

Evangelical Ministries in Egypt at the time of the apparitions, affirmed that the apparitions were true. Catholic 

nuns from the Sacré-Coeur order also witnessed the apparitions and sent a de-

tailed report to the Vatican. On the evening of Sunday, April 28, 1968, an en-

voy from the Vatican arrived, saw the apparitions and sent a report to His Ho-

liness Pope Paul VI of Rome. 

The Visits Continue even today… 

These continuing appearances have an interesting link: They have all occurred 

on holy ground: traditional places where the Holy Family stopped along their 

flight from Herod. At each of these sites, they were welcomed or turned away, 

and idols fell, the desert bloomed, miracles occurred. Their first stop in Egypt 

was at Zeitoun and their last, Assuit. As they turned back to retrace their Nile 

journey, Joseph received his dream to return to Nazareth–at Gabal Dranka. 

So, it would seem, Mary has been retracing all the steps of the journey when 

Her Son first came to His people. Sometimes, along with doves and angels, 

meteors and strange lights, She has been seen in the company of Her beloved 

Joseph, Her Sacred Child, and even a lowly little burro. She began at the be-

ginning and is now at the end of the Flight into Egypt where the little Family 

returned home. 

The Coptic Catholic Church, which has built churches or monateries on each 

of these holy sites, has approved as authentic all these separate visitations of 

Our Lady. A fact hard to deny as more and more the clergy themselves have 

seen Mary and participated in the conversions and miracles 
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صدرت مجلتي ينبوع المحبة والمنارة اعتبارا من شهر فبراير 

في عدد مشترك وثوب جديد , جميع صفحاتها ملونة   2222

وستستمر على ذلك شهريا لتصدر فى االحد االول من كل شهر 

 احرص على الحصول علي نسختك

 المخلع –األحد الخامس من الصوم االربعينى 

 ٣٣( )مزمور ١١ – ١:  ٥أحد المخلع  أو أحد الوحيد . اإلنجيل )يو 

 -٣:أتريد ان تبرأ  -٢ ليس لي إنسان -١.( في ثالث كلمات٦،  ٥:  

  قم إحمل فراشك وأمشي

عبارة يقولها أي إنسان فقد الرجاء . وأي إنسان  ليس لي إنسان: -1 

فقد من حوله بسبب تصرفاته أو بسبب تجارب سمح بها هللا . وأيضا 

هي عبارة يقولها كل إنسان يعتمد علي البشر في قضاء مطالبه 

 . وأيضا يقولها كل إنسان فقد أحبائه

لم يقول نعم ولم يطلب المسيح ولم يصرخ نحوه . :أتريد ان تبرأ  -٢

سنة  ٣١هو نموذج للخطية في أبشع صورها فليست عنده قوة وله 

وفقد كل من حوله ، ال يسأل عنه أحد . ولكن عنده رغبة في الشفاء 

 ولكن ال يملك أي قدرات تساعده

قم ) فعل قيامة ( ، كلمة واحدة من فم : قم إحمل فراشك وأمشي -٣ 

المسيح حولت هذا اإلنسان من شخص متيبس ذو رائحة كريهة بال 

عضالت علي اإلطالق وبال إحساس أو أعصاب وملئ بقرح الفراش 

إلى بطل في حمل األثقال فقد حمل سريره وأدواته وفراشه وسار بهم 

وسط الناس . إنها قوة هللا في القيامة . أنت تحتاج إلى كلمة واحدة 

ِعيُف: بََطٌل أَنَا! )يو   ٣من فمه المبارك قم وسوف تقول ِليَقُِل الضَّ

بُّ إِلَِهي )ار١١   : ْبنِي فَأَتُوَب ألَنََّك أَْنَت الرَّ ِ ( ألنه ١١   :  ٣١ (. قل تَو 

 . أنتهو القادر ولست 

 كنيسة مارمرقس ارنكليف سيدنيإياليجا  أبونا قدس هارسالة روحية يقدم

قرأت شيء لطيف في كتاب ألنتوني كونياريس. كان يفكر في ما يمكن أن نتعلمه من مراقبة طاقم الطائرة على متن  

أثناء الرحلة، سيبتسم طاقم الطائرة ويبذل قصارى جهده لتلبية احتياجات الركاب. إذا كان شخص ما يحاول  .طائرة

بصعوبة وضع حقيبته في الخزانة العلوية، فسوف يسارعون للمساعدة بأي طريقة ممكنة. وبالطبع سيتم توفير كوب من 

ومع ذلك، بمجرد أن تصل الطائرة إلى وجهتها وينتظر طاقم الطائرة  !الماء أو كيس فول سوداني وبسرعة عند الطلب

والركاب على حٍد سواء حقائبهم عند مكان استالم الحقائب، نرى سيناريو مختلف تماًما. لن ينظر الطاقم إلى اليمين أو 

اليسار، وليس عليهم أي التزام بمساعدة شخص يحاول بصعوبة التعامل مع حقيبته، وبالتأكيد ليس لديهم أي التزام بمنح 

يجب  .اكبللرالماء أو الفول السوداني! ال يوجد انتقاد للطاقم بالطبع، إنه ببساطة طبيعة عملهم. لقد انتهت فترة عملهم. وانتهى معها توقع الخدمة 

أن نفكر في هذا السيناريو كمسيحيين وخاصة الخدام. هل أرى خدمتي لآلخرين هي واجب يحدث فقط في مكان معين، في وقت معين، في 

 حضور أشخاص معينين؟ هل هي فترة عمل تبدأ وتنتهي؟ أم أنها اسلوب حياة؟

كما قال القديس بولس الرسول: "وادين بعضكم بعضا بالمحبة االخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. غير متكاسلين في االجتهاد، حارين 

١١- ١١: ١٢رومية  في الروح، عابدين الرب    

 

 

 

 

 علي البركة قاعد من سنين

 مقعد و جالس حزين 

 كتير و كتير نزلوا الميه و برأوا من األنين

 والمسكين قاعد علي البركة من زمن طويل  

 حتي وصلوا لثماني و ثالثين

 كلهم اهات والم وتعب لهذا االنسان الحزين

 ويأتي المالك يحرك الميه وده في مكانه سجين

 القريب و الحبيب يلقيه في البركة فيشفي هذا المسكين

 من بعيد نظر اليه يسوع الشافي و الطبيب األمين   

نظر و اشفق  وتحنن عليه و انقذه من هذا المرض اللعين    

  

 انتهر يسوع المرض في الحال و قام المفلوج معافي وسليم  

وحمل سريره كما قال له ربنا المحبوب و اصبح قوي  

 وحصين 

 واوصاه يسوع ان ال يعود يخطيء وللعهد يكون امين 

 فاشفينا ياربي من امراضنا و ههمومنا لنكون من المعافين 

  كلمات ميشيل جرجس

 احد المخلع
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 ائيةذثقافة طبية  وغ
 الموضوع الثامن واالربعون

   Alzheimer Diseaseمرض الزهايمر
 

هو مرض يصيب بعض خاليا   المممو و   التعريف:
يؤثر علي الذاكرة و النطق و الكالم و عدم ممعمرفمة 
االهل و االصدقاء و ال حتي التعرف علي االمماكمن 

 و الزمان و البعض يسمونه "مرض الخرف ".
 Dr. Aloisاكمممتمممشممفمممه المممدكممتمممور اكتتتتتتشتتتافتته: 

Alzheimer    و سمممي همذا المممرض  1901سنة
 باسمة.
ترسيب نموعميمن ممن المبمروتميمنمات اهمممهما  أسبابه:

Beta Amyloid   علي خاليا الموNeurons    و
بذلك تعوق اتصال بعضها ببعض و فمقمدان عممملمهما 
تدريجيا و ممن ثمم ومهمور اول عمالممات االصمابمة 

 بالزهايمر.
مع تقدم العلم الطبي أصبح ممن السمهمل  التشخيص:

تشخيص و معرفة تطور هذا الممرض فمي ممراحمل 
و التصوير االلكتروني اذ ان  MRI Scanبواسطة 

ذلمك يمموضممح االجممزاء المممممصمابممة بممالمممممو و حممدت 
 تدهورها و انكماشها.

ارتفاع النوع المثمانمي  -ارتفاع ضغط الدم المسببات:
زيمادة  -ارتفاع ممعمدل المكمولميمسمتمرول-من السكري

 -قملمة المنموم-كمثمرة المتمدخميمن-التوتر العصبي-الوزن
 الوراثة.
 -: توجد ثالثة مراحل لتطور الزهايمر:االعراض

 

 المرحلة االولي: -1
وهي وهور االعراض االوليمة لملمممرض ممثمل قملمة 
التركيز في المكمالم و المقمراءة و المكمتمابمة و كمثمرة 
النسيان و بعض االضطرابات النفسية. مراقبمة همذه 
المرحلة االولي هامة جدا كمي ال تمتمطمور بسمرعمة 
للمرحلة الثانية. اهمها عالج ومراقبة بشدة العمواممل 
المممممسممبممبممة لممزيممادة ضممغممط الممدم و السممكممري و 
الكوليسترول او التموقمف عمن المتمدخميمن و انمقماص 

 الوزن و البعد عن التوتر العصبي.
 المرحلة الثانية: -2

عمدم المتمعمرف   –وهي فقدان الذاكرة بصورة كبيرة 
علي االشخاص الممقمربميمن و عمدم المتمعمرف عملمي 

هذه المممرحملمة تمحمتماج   –االماكن و سهولة التوهان 
 لمراقبة المريض.

 المرحلة الثالثة: -3
وهي خطيرة جدا اذ يصبح المممريمض ممثمل المطمفمل 
الرضيع في مأكله و مشمربمه و تمغميميمر ممالبسمه و 
استحمامه.  واذ ال يقدر اهل بيته  عمل ذلك باهتممام 
كبير فال حل اال ان يحفظ في دار المسنين المخماصمة 
بالعناية المتواصلة لمرضي هذه المممرحملمة االخميمرة 

 من الزهايمر.
 التفاعل داخل المخ:

 Betaمسببا الهجوم االول البروتين المذي يسمممي 
Amyloio  و الذي يقوم بتحمطميمم الNeurons  

في المو و لكمن اكمتمشمف بمان همنماك انمزيمم مضماد 
-Insulinيوقف عمل البروتين في المو و يسمممي 

degrading enzyme (IDE)    و همو نموع ممن
االنسولين و خاصمتمه انمه يمعمممل لميمال اثمنماء المنموم 

الطويمل إلخممماد عمممل همذا 
الممبممروتمميممن الضمماد و كمملممممما 
كانت مدة النوم طويلة كملممما 
كانت فرصة اكبر لعمل همذا 
األنسممولمميممن بمموقممف ارتممفمماع 
السكر اوال و بمذلمك يمنمقمص 
في عملة لمكافحة البمروتميمن 

 الضار.
 العالج :

ال يوجد عالج اكيد السمتمامصمال ممرض المزهمايمممر 
حتي االن و لكن هناك ممحماوالت إليمجماد عمقماقميمر 
جديدة لة . و العالج يتمركز في التقليل من مسببمات 
ارتفاع ضغط الدم و السمكمري و المكمولميمسمتمرول و 

 التدخين و التوتر العصبي و اهمية النوم ليال.
 الغذاء : 

الغذاء الكامل الذي يحافظ علي سالمة الجسم عماممة 
المتواجد في السمك و مشمتمقماتمه  Omega 3و منها 

و جوز الهند و البعد عن االكالت الدسمة و البعمض 
 يذكر استعمال الشطة الحارة في الطعام

 
 د. فؤاد ج بطرس.

  
 ماجيستير تغذية نمو األطفال
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 (          23ثـقــافــة غــذائـيــة )    

 (    2مــراقـبــة غــذائـيــة وجــودة أإلنـتــاج )  

            مـنــيـــر حـنــا أســـكـنـدر   أ د.   

عـزيزى القارئ ... عـزيزتى القارئة ... تحدثنا فى العدد السابق عن 
تعريف الجـودة وما هـو ترتيب خواص )صفات( الجـودة . وفى هذه 
المقالة دعنا نتحدث وباختصار عن بعض الخواص )الصفات( لجودة 

 . Colour اولى هـذه الـصـفـات هـى الـلــون المواد الغذائية. 

ان يكون المنتج النتاج المواد الغذائية  الهدف االساسىان  
رغـبـة اكـبـر من بحيث يترتب عليها النهائى فى حالة عالية من الجودة 

ان ةهناك تغيرات واضحة تحدث اثنـاء . ومما تجدر االشارة اليه الربح 
اثنـاء سـواء فى انسـجتهـا او لـونـهـا نمـو الخضـروات والفاكهـة 

. ولما كانت درجة النضج لها عالقة مباشرة بدرجة مـرحـلة النضـج 
لــون االنسـجة والقشـرة او الجلد الخارجى مـرتبط كذلك الجودة فـان 
 . بالـجـودة 

الرغبة االولى ولضمان الحصول على جـودة عالـية وهى  
وضـع مـسـتويات فى حالة يشمل الـتـدريـج ضـرورى ان للمستهلك فانه 

 . معتمـدة على اللــون النضـج 

وقد اصبح معروفا انه يجرى تقدير درجة الجودة لثمار الخضر  
االسـس بل واهـمهـا   والفاكهة ومنتجاتها على عـدة اسـس واحـدى هـذه

وان كان هناك عدد كبير من العوامل الهامة يمكن قياسها هـو الـلــون 
الطعـم مـثـل وان كان بعضها قد يتطلب مجهودات كبيرة لتقـديرها 

والـنكهـة والـرائحـة والـمحتـوى الفيتامينى والتلـوث االميكروبيولوجى 
. ومن بين هذه والخلـو من بقايا المبيدات الـحـشـرية والفـطـرية 

يعتبر اهمها واكثرها فاعلية وسهولة فى التطبيق فـان الـلــون العوامل 
طزاجة المنتجات كما فى الخضر يحكم على وخاصة اذا ما كان الفرد 

فان هذا يعتبر دليل قاطع على فاذا ما بهـت او تـالشـى اللـون والفاكهة 
واذا ما ليس فى اوج طزاجته او فى حالة عالية من الجودة ان هذا الناتج 
فان هناك احتماالت كبيرة بانه قد حدث تلف مـصـنـعــا كان هذا الناتج 

اثناء تصنيعه او تخـزينه اما بحفظه لمـدة طويلة او تحت درجة حرارة 
 . عالية غير مناسبة او السـباب اخرى 

ليس من السهل االحتفاظ وهناك بعض المنتجات الغذائية  
فانها تعتبر وخاصة فى التوتيات المحفوظة مثل الـفـراولـة بـلـونـهـا 

من اصعب المشاكل التى تصادف القائمين على عملية التصنيع وتختلف 
نجد ان االحتفاو مثال ذلك هذه الصعوبة حسب طبيعة المادة نفسها  

باللـون االصـفر للـخـوخ او الـمـشـمش بـواسـطة ثانى اكسيد الكبريت 
من يعـتبر اسـهل ) اثناء عملية الكبرتة ( او بحمض االسـكوربيك 

 .  االحتفاو بـالـلــون االحـمــر الـزاهـى لـثـمـار الـفـراولـة الـمحفـووـة 

ولقد اصبح معروفا لدى المشتغلين بالتصنيع الغذائى ان  
فى كثير من الحاصالت الزراعية يعتبر عامال هاما للجـودة الـلــون 

الخضـر :  واالمثلة على ذلك كثيرة منها والمنتجات الغذائية المختلفة 
الدقيق و الـعـسـل و الزيـوت النباتية  و والفاكهـة الطازجـة والـمصنعـة 

وغـيرها . وكثير من هذه المنتجات الـسـكر و اللـحــوم و النشـا و 
اثناء التغير فى اللـون . وان الـلــون تـدرج ويقـدر ثمنـهـا علـى اسـاس 

على التغيرات الكيماوية وعادة هـو دلـيـل عمليات االعـداد او الـتصنيـع 
 . ما يكون مصحوبا بتغيرات فى الطعم والنكهـة 

فـان الناتج بدرجة عالية من الجـودة ومن اجل المحافظة على  
بـاقـل مـا يـمكـن يجـب ان تكون التغيرات فى الطعم واللون والقوام 

 . وان هذا يتطلب عادة مجهـودات كـبيـرة من االبحـاث 

عـزيزى القارئ ... عـزيزتى القارئة ... ما هـو تعـريف اللـون  
؟ وما هى العوامل التى يتوقف عليها ادراك الفرد للـون ؟ ومتى يبدو 

اللون للفرد ابيـض ؟ ومتى يبدو رمادى 
؟ ومتى يبدو اسود ؟ هذا هو ما 

 سنوضحه فيما بعد . 

عن مظهر عبارة اللــون هـو  
يعزى الى التوزيع الطيفى للضوء 

Spectrum distribution اى هو 
عن صفة او خاصية للـضـوء   عـبـارة

مقاسا على اساس شـدته وطـول المـوجـة 
 . الضـوئية الـسـائدة 

الـضـوء بـشـدة فى بعض موجاته عن وينـشـا اللـون من وجود  
الموجات الضوئية التى يمكن . وعـادة ما تكـون المـوجات االخـرى 

تقع   Band of Spectrumللعين ان تراها فى الـحـزمـة الـضـوئيـة 
 772ــ  382فى المنطقة التى يتراوح طول موجتها بين 

 ملليميكـرون  . 

وعلى ذلك ال يمكن للعين ان ترى اللون فى حالة عـدم وجـود  
 .  الضـوء فى منطقة الطيف المـرئية 

 عزيزى القارئ ... عزيزتى القارئة ... مـا هـو الـضــوء ؟ 

الشعور العام الناتج من نشاط الـرتنـا فى بانـه  يعـرف الضـوء 
العـين ) وما يلحق بها من اعصاب ( عندما يصطـدم الضـوء بهـذه 

 Radiantعبـارة عن طـاقـة اشـعاعـيـة . والضـوء هـو الرتنـا 
Energy   ملليميكرون لمنطقة الطيف  772الـى  022تقع فى نطاق
 المـرئيـة . 

يـعـتمـد واللـون الذى يدركه الفرد عندما يرئ شـئ مـضـئ  
 علـى ثـالثـة اشـياء هـى : ــ 

)التكوين الطيفى للضـوء ــ 1 خـواص الـشـئ الـمـرئى ( ــ 2. 
)الـطبيعيـة والـكيماويـة  لخـواص الـحـسـية الطيفيـة للعين ( ــ ا3. 

. فـاذا ما تغـيرت احـدى هـذه الـعـوامـل الـتى تـرى هـذا الـشـئ 
 فان اللـون الـذى يـدركـه الـفـرد يـتـغـير نتيـجـة ذلـك الـثـالثـة 

على بـالـبنفـسـجى فى منطقة الطيف المرئية وتـبـدا االلــوان       
بـازديـاد طـول  ويتغير تدريجيا ملليميكـرون 400موجة طولية قـدرها 

االزرق و االخضـر و االصـفــر و الـبـرتقـالـى و   الـىالـمـوجـة 
فى منطقة الـطـيف تحت الحمـراء والتى تـبـدا بـعـدها االشـعـة   االحـمــر

 الـغــير مـرئيـة . 

ولمـا كـان اللـون يتغير باستمرار خالل منطقة الطيف المرئية من 

فقـد وجد انه من االنسب فى االستعمال ان تنقسم البنفسجى الى االحمـر 

هذه المنطقة الى حـزم للموجـات الـطـولـية وان يـحـدد لـون الـطـيف 

الـحــزم  Illuminationلـكـل حـزمـة من هـذه وبذلك تصبح 

 الـضــوئيـة بـمـوجـاتهـا الـطـوليـة والـوانـهـا كـمـا يـلـى : ــ 

 522ــ  052و بـنـفـسـجـى ملليميكرون  052ــ  022مـن  
 012ــ  592و  اصـفـر  592ــ  572و خـضــر ا 572ــ  522و ازرق 

 احـمـــر .  722ــ  012و  بـرتـقـالـى 

 

 يتبع فى العدد القادم 
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St. Mark Nubian Foundation 

(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 514 ST MARYS NSW 1190 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 ig-

norance of foolish men” 1 Peter 2:15 

   (30:0فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم" )لو  "

 طوبى للرحماء على المساكين، فالمسيح يرحمهم فى يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم.""

 فى هذه االيام المباركه من الصوم الكبير وقُرب ذكري اآلم وصلب وقيامه رب المجد من بين االموات، نجد ان كنيستمنما المممرتشمده بمروح هللا

 تحثنا دائمآ على عمل الرحمه وتذكرنا باستمرار بفضيله العطاء والبركات الكثيرة التى نجنيها من هذه الفضيله. 

وعليه فان مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم بان تتذكروا االطفال وااليتام والمنكوبين والممعموذيمن ممن اخموه المرب بمدولمتميمن السمودان وجمنموب 

 السودان، والذين يعانون الكثيرمن المصاعب و المتاعب واالوجاع والجوع بسبب كثره الحروب واستمرارها. 

 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

Swift Code: - SGBLAU2S  

BSB: -  112-819   

A’cc:-  493911231 

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 (٣٣:٣٢بيعوا مالكم واعطوا صدقة. اعملوا لكم اكياسآ ال تفنى وكنزآ ال ينفد فى السموات..." )لو "

 وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب.

“Therefore be merciful, just as your Father also is merciful” )Luke 0:30( 
 

“A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion” )Psalm 112:5( 
 

As we are getting closer to the Holy Passion Week, Crucifixion and commemoration of His Resurrection; 

we kindly urge you to remember our orphaned children who live in outskirts of Khartoum and are looked 

after by our church over there. It is the perfect time now, whereby in Lent our church always reminds us 

about the deed of mercy and to remember and help our needy brethren in both the Sudan as well as South 

Sudan and have mercy on them.  

For your continuous and generous support, kindly forward your donation to:- 

           Swift Code: -  SGBLAU2S  

      BSB: -   112-819   

      A’cc:-   493911231 

      A’cc Name:  St. Mark Nubian Foundation 

      Bank Name: - St. George Bank 

“We can issue with our own Tax deductable Receipt” 
 

“He that pity upon the poor lendeth unto the Lord” )Pro 19:17( 
 

Sell what you have and give alms; provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the 
heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys” )Luke 12:33( 

 

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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 اما من لحظة تكون   شاكرا
 

 اما من لحظة تكون   شاكرا
 فكم هو رحيما وعليك محافظا

 كم احاطك بحب والجمع لك كارها
 وكم امسك بيدك وانت بحفرة نازال
 كم اعطاك كثيرا وقت كنت مفلسا
 كم حني عليك والكل لك قاهرا
 كم مسح دموعك وقد كنت مقهرا
 وكم تبطات زراعه حين كنت ساقطا
 كم طيب خاطرك وكنت وقتا مجرحا
 وتركك الكل تنزف وما تحرك لهم ساكنا

 كم كفكف الدمع وقت كنت متعبا
 وقدم لك الدواء ولمرضك شافيا
 ما جرحك يوما وال كان معايرا
 وال ذكرك بجرح كان بك غائرا
 تطلبه وتجده وليس بعذر ذاكرا
 في كل وقت تجده ولطلبك سامعا
 صديق والحب لديه منهجا

 ما صادقه احدا وكان له مخزال
 وال دعاه احدا واعتذر هاربا
 هو هو االمس وكل يوما وغدا
 ودائما صادقا ما تغير يوما 

 اما تري بعد كل ذلك ان تكون شاكرا
 تبادله الحب وتقر بانه المحببا
 وما من لحظة تكون له شاكرا

 

 في ذكري البابا شنوده
 

 شاعرا  انت ام ىاصحف
 تنسج الكلمات بخيط ناعما

 مميزا  ام للتاريو استاذا
 وكم كنت مبهرا  واسقفا للتعليم 

 وباالكليركية صرت بها صاعدا
 ام راهبا وللدنيا ولجاهها بائعا
 تغلق الباب و ليسوعك مناديا
 وبطريركا كاسد كنت مزمجرا.

 ازاء الكل ولو متسلطا
 ولسيف التعليم صحيحه حامال
 واضطهدت ولكن بكرامة راجعا
 وحار الكل في ذي المواهب المتعددا
 نهضت بالكنيسة وكم كنت مجددا
 علمت وعلمت وكم للفكر شارحا
 اديبا وكاتبا روحيا متميزا

 طوباك شنودة بطريركا مميزا
 وكم كنت قمرا وبالعلم ساطعا

 طوباك في ذكراك وانت بالقلوب ساكنا
 صلي الجل شعبك فانت لهم محببا
 وانعم بالسماء بصحبة كيرلس

 

 الخروف والراعي

 
 ضاق الخروف بتبعيته للراعي
 واحس انه كبير وكم هو عالي
 ايظل طوال عمره منه يبالي
 يتبعه وهو في االمر يغالي

 االوان ليستقل بذاته ان  اما  
 يجري هنا وهناك كغيره

 يجتاز ايما يشاء 
 وليكن كل شيء له مباح
 وقرر الفرار من الراعي
 ووقف عنه بعيدا في االعالي

 وول الراعي ينادي
 والخروف فرحا ال يبالي

 فقد اصبح حرا
 وماله ذلك زهوا

 والراعي يبحي ويدور
 وعنه يفتش في الربوع
 اين انت يا صغيري
 لما بعدت عن عيوني
 والخروف يجري منتشيا
 وراسه لفوق وليس مرتعبا
 والراعي ول ينادي

 يبكي خروفه في الليالي
 وفجاة سقط الخروف في حفرة
 ون ان يخرج منها في لحظة

 وحاول في كبرياء
 وول يحاول في عناء
 ولكن الفشل صاحبه

 والصواب في الخروج جانبه

 وول يبكي لعل الراعي يجيب
 والنقاذه يسرع ويعين
 واتي الراعي سريعا
 وله مد يده معينا
 ومن الحفرة اخرجه
 وترورقت عيناه وعاتبه
 لما فعلت بي هذا

 احببتك وطلبك كان مجابا

 قال هذا كبريائي
 علمني اياه شيطاني

 ولكني ادركت اليوم درسا
 ال خالص لي وكم انا بك بهجا
 وحمله الراعي علي منكبيه

 ودموعه تجري علي وجنتيه
 يا حبيبي من اجلك تركت السما
 الفديك وتنعم اليوم وغدا
 فلما تتركني وحدي

 من ذا يرعاك اال انا وحدي
 

 بقلم جورج حبيب 

 البابا شنوده في ذكراه

 بقلم جورج حبيب

حينما تحل ذكري نميماحمة المبمابما شمنموده يمدور 
بالذهن ذكريات جيلنما اذ قمد تماثمر كمثميمرا همذا 
-الجيل بوجود قداسته علي الكرسمي المممرقسمي
وقتها كنا في اوائمل المعمشمريمنمات ممن عمممرنما 

 وبداية دراستنا بالسنة االولي بالجامعة

والحقيقة تقال انذاك لم يكن هنماك خمدممة وعمظ 
اال نممادرا لممبممعممض الشممخممصمميممات وكممانمممت 
الموضوعات مرتبمطمة بمالمممنماسمبمات كمالصموم 

لكن حيمنممما سميمم قمداسمة المبمابما -الكبير وخالفه
وكمان وقمتمهما يمكمتمب ممقماال  شنوده بطمريمركما 

وحمقميمقمة شمد انمتمبماهمي -بجريدة وطني القبطية 
اسلوبه االدبي وقدرته اللغوية في تداول االمور 

وقتها شدنمي ذلمك والنمي ممن عشماق -الروحية
اللغة فقد تذوقمت بمحمالوة مما كمان يمكمتمبمه ممن 
تامالت عميقة منسوجمة بمكملمممات رقميمقمة ذات 

 نكهة روحية مميزة انذاك

عيدي الميالد والقياممة -ووجدت انه في االعياد 

كان قداسته يلقي كلممة اممام المحماضمريمن لميملمة 
وقد كان يملمقميمهما ارتمجماال -العيد في الكاتدرائية 

االمر الذي كان يبمهمر -ودون القراءة من اوراق
المحمماضممريمن حممتمي غمميممر االقممبمماط مممن روعممة 

االممر المذي -وسالسة االسلوب وعمق المعنمي 
كان يشدني المعن في كل كلمة كان يقولهما بمل 
وكل الحاضرين كنت تالحظ مدي شدة انتباههم 
وانبهارههم بما يقمولمه وحمتمي اخمر كملمممة ممن 

 عظته

والحقيقة ان قداستمه بمي فمي المكمنميمسمة عصمر 
المعرفة والتعمق في طقوسها وايضا من خمالل 

عمالوة -عظة قداسته في اجمتممماعمه االسمبموعمي
ولممما كمنمت -علي تدريسه باالكليركية بالقاهرة 

ادرس بجامعة القاهرة فقد اتاح هذا لي حضمور 
  بعض المحاضرات لقداسته بها 

وبعدها عرفت ان لقداسته المعمديمد ممن المكمتمب 
الممروحمميممة والممتممي الممفممهمما مممنممذ ان كممان اسممقممفمما 

ولمعمل ممن همذه -وقبل رهمبمنمتمه ايضما  للتعليم 
الكتمب كمتماب انمطمالق المروح وقمد المفمه قمبمل 

وكم حموي المكمتماب ممن مموضموعمات -رهبنته

ناهيك عممما شمممل ممن -روحية وتامالت عميقه
اشعار تجعلك امام شاعمرا ذا مشماعمر روحميمة 
جياشة ولنفس تاقت الي عشرة هللا فمي سمكمون 

 الصحراء

واالكمام ديمري )ممن  البميمد  فكل  ليس لي دير 
 )1954قصيدة سائح 

اننا في جيلنا كم كنا محظووين لوجود قمداسمتمه 
ولك ان تختار المبمابما الصمحمفمي ام الشماعمر ام 
استاذ التاريو ام االسد المزمجر ضد اي تمعملميمم 

وتعجب انك تجد في قمداسمتمه كمل همذه -خاطئ 
 المواهب مجتمعة

لقد تعلمنا وتثقفنما وعمرفمنما كمنميمسمتمنما وكمتمابمنما 
 المقدس من خالل عظاته وكتبه ومواقفه

ابا وبطريركا وعالما واديبا وصحفيا وفوق كمل 
هذا يحمل قلمب طمفمل وديمعما ممتمواضمعما ممثمل 

     سيده

طوباك في ذكراك العطره. اذكرنا امام العمرش 
 السمائي لينفعنا هللا بصلواتك
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 مطران ميالنو  –مقال لمثلث الرحمات األنبا كيرلس 

 أنا لست أصال لكل الشرور

 أنت الذى أحببتنى ومحبتك لى هى التى جعلت منك منبع للشرور+ وصدقنى أنا لست أصال لكل الشرور؟!  +أنا المال 

 لماذا تتهمنى وتدعى بأنى أصل لكل الشرور؟! أنت الذى أحببتنى أكثر من كل من هم حولك ..؟! +أنا أعاتبك + أنا المال 

 وأكثر من زوجتك وأوالدك وأهلك ..؟! +وأخوتك  +وامك  +أحببتنى أكثر من أبيك 

 ...بل وبعت الكل  +وتخليت عن الكل  +بل ألنك تمسكت بى  +ألنك لم تحبنى فقط أكثر منهم  +أنا أعاتبك 

 أخوك نائم جائع .. وأوالده عراة .. ومالك الذى هو أنا نائم فى جيبك ..ُمغلق عليه فى خزنتك .. حرام عليك ..

وتنمو براعم  +وتتغير شخصيتك +  تزداد محبتك لى  +عندما أتزايد بين يديك  +أنت الذى تتغير  +أنا ثابت فى ُعملة  +ولم أتغير  +أنا المال 
 الشر فى قلبك دون أن تدرى ..

 ويستغيث .. +وأذهب لمن يمد يده ويصرخ  +لكى أتحرك وأجرى  +أنا لست لدى أياد وأرجل  +أنظر إلى 

 أم أنت عبد وسجين فى محبتى أنا المال؟!+ لست أدرى هل أنا عبد فى يدك أيها اإلنسان 

 وتتمسك بى فى قلبك ..+ وأنت تمسكنى بين يديك  +أنا المال 

 أنا أحب أن أجول معك وأنت تعمل بى خيراً .. +والتراكم   +أنا لست للرصيد   +أنت ال تعرف رسالتى 

 أنت تجمدنى وتفكنى بأصابعك ..؟! +وأنت تحركنى بأوامرك  +أنا المال 

 وفى فكرك؟! ولماذا ال تنشغل بعمل أخر غير جمعى ..؟! +دعنى أسالك؟! لماذا تحبسنى فى يدك 

 فكيف أقتنى قلبك لكى أجعله ينشغل بتوزيعى على كل محتاج..؟! +وبى تقتنى ما تريد  +أنا المال 

اً يوب+ أنا أريدك أن تسأل عنى األغنياء الذين كانوا قبلك .. إسألهم هل إستطاعوا أن يحتفظوا بى فى أياديهم عند رحيلهم؟! وهل صنعوا لهم ج
 فى أكفانهم..؟!

ل أنا عبد عندك .. أرجو أن تحررنى من بين يديك .. ألقنى من بين أصابعك .. أتركنى لكى أحيى أنفس مائتة من الجوع والبرد .. أتركنى أعم
 قبلما تتركك حياتك ..

دعنى أصارحك بأن أجمل أيامى هى عندما تهب الرياح والزوابع .. فأنا أنتظرها بفرح ولهفة لكى أطير من بين أصابعك .. وألقى بنفسى فى 
 حجر الجائع والمسكين واليتيم واألرملة ..

أنت تسمع رنينى عندما أسقط على األرض حتى ولو كانت أذنك ثقيلة عن السمع؟! لكن ياترى هل  +وإهتماماتك بجمعى  +أنت من محبتك لى 
 بل وفى يدك؟! +وأنا قريب منك + تسمع صوت نصيحتى 

وإحساسك بمن هم حولك هم ثروتك غير المفقودة التى تصحبك فى +والحقيقة محبتك ألوالدك  +أنت مخدوع بأننى أنا هو ثروتك الثمينة 
 +وبعد موتك  +حياتك 

إن كثيرين من الذين يقدمون  +وأقول لك ليتك تعلم الحقيقة  +ومن خزنتك  +ومن جيبك +أنا أحدثك من بين يديك+  أنا المال الذى أنت تحبه 
 هم يقدمون كل هذا ألجلى أنا المال..+ ويكرمونك  +ويتظاهرون بمحبتهم لك + لك الخدمات 

و لألسف  +ولكنه يملك ُحباً يملك حكمة +  ويتممون رغباتك ألجل غناك ..؟! أنظر إلى جارك هو ال يملك مثلك من المال +هم يسمعون كالمك 
 ألن كلمة المسكين ُمحتقرة؟! +ال تُسمع كلماته 

 فحرام عليك أنك تصنع بى شراً فتسلمنى مكافأة فى يد من يقتل بريئاً؟! +وأنا لست أصالً للشرور  +أنا المال 

 أنا أصرخ ظلماً ألنك تضعنى فى يد من يعوج القضاء ويسلك فى الطرق غير المشروعة .. +أنا المال 

 أن تهدينى فى يد من يفتح أمامك األبواب الُمغلقة .. +ال؟! حرام عليك  +ويذنب البرئ  +ال تضعنى فى يد من يُبرئ المذنب 

 وأنا غير مستريح ألنك دائماً تّدعى الفقر والعوز لكى تملكنى بوفرة .. +أنا المال الذى أنت تجمعه 

 فالذى يدعى بأن ليس عنده الذى عنده يؤخذ منه..+ لماذا تظلم نفسك ُمدعياً الفقر +أنت تملك ما يكفيك وما يشغلك 

 ألست أنت؟!+ويرتشى  +ويجامل + ويزن  +وتدعى علّى بأننى أصل لكل الشرور؟! من الذى يسرق  +أنت تصنع بى كل الشرور 

وتركونى  +وماتوا  +ودفنونى بأياديهم  +أخفونى فى أوان   +وأقول لك أن أسيادى وضعونى تحت األرض  +دعنى أحكى معك   +أنا المال 
+   ً ولكن العجيب إذا وجدونى +  ألنهم ظنوا أن العمر وأن هذا العالم مؤبد  +وال يعرفنى أحد إال هم  +وأنا مازلت فى مكانى مختفيا

ويلتقطون لى صوراً  +يخرجوننى من حبسى من بين الظالم إلى حبس آخر حيث يضعونى فى المتاحف ويُقام علىَّ حراس +  بالمصادفة 
والكل ال يعرف أننى قضيت أيامى مع إنسان أنانى +  من قرن إلى قرن +  وأصير تحفة تنُظرها األجيال   +وكأنى نازل من كوكب آخر 

 ولم يُتمم رسالتى ..؟!+ال يصنُع خيراً  +وبخيل 

 +أنا المال وأريد أن أُسمعك صوت خالقك الذى أوصاك بأن محبتى أصل لكل الشرور 

+ والغريب  +والمسجون  +والجائع  +والعريان +من هم الذين يجلسون على يمين عرش هللا؟! هم الذين أحسوا بالمريض  +وأنظر  +تعال 
 هم الذين أحسوا بهؤالء األصاغر ..

         وأنظر إلى كوة السماء كيف تنفتح أمامك.+ قُم إلقنى فى خزانة الرب  +مكانى ليس عندك  +أنا العشور  +أنا المال 

 

 وإللهنا المجد الدائم إلى األبد أمين

 ُمرجان لبيب إعداد الشماس
 
ً
 رصت غنيا

ً
ا   وإذا أغثت فقير

ً
 أصبحت قويا

ً
 وإذا عضدت مريضا

 السماء وتستطيع أن ترسلها أمامك إىل السماء ىه 
ز

ها ف ز أما الكنوز التى تستطيع أن تكيز

ة الحسنة.  ز وكل أعمال الخير والسير  العطف عىل اليتاىم واألرامل ومساعدة المحتاجير



 ش  8331برمهات  22  

  16 مجلة شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

& Spring of Love 



 مجلة شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى   17

 April 2222 3  2222أبريل  3



 ش  8331برمهات  22  

  18 مجلة شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

& Spring of Love 

 قيامة الروح .... وقيامة الجسد             

تقف البشرية منذ االزل فى حيرة بفكرها المادى الدنيوى ، ليبقى السؤال المحير الذى يطرحه االنسان على نفسه عبر   

 مروراالجيال :

ما هى غاية وجودى فى الحياة ، مهما طالت وامتدت تلك الحياة ، ما دامت تنتهى بالموت ، الذى يقضى على كل ما حققته  

من أمال وانجازات ومكاسب عائلية أو مادية أو علمية أو أدبية أو اجتماعية أو معنوية وغيرها من شهرة وجاه وطموحات 

 ورغبات ؟ 

ويبقى االنسان فى حيرة دائمة وحنين وعطش الى الالنهائيات ساعيا 

فى محاوالت خجولة بائسة ألستشفاف حقيقة كيفية حياته على االرض 

 وما سيكون عليه بعد نهاية حياته . 

أيامنا تجرى ويعلو الشيب الرؤس و ويخط الزمن بيده القاسية التجاعيد 

على الوجوه ونستيقظ فجأة على الحقيقة التى نسيناها أو تناسيناها وهى 

انه : " البد أن نموت ونكون كالماء المهراق على االرض الذى ال 

 ) .  14:  14صم  2يجمع ايضا " ) 

ليست كلمات للحزن والرثاء ، لكنها دعوة للرجاء واالمل والفرح الذى 

 الينطق به . 

 لم يتركنا الهنا المحب ان نعيش فى حيرة وقلق، تعصف بنا االوهام والظنون بين شطحات وهرطقات . 

ثم  نينالكتاب المقدس يؤكد ان هناك حياة بعد الموت . فا  فى حكمته لم يخلق االنسان الذى نفو فيه نسمة حياة ليعيش على االرض عددا من الس

.  يتالشى بالموت من الوجود ... ان هللا فى حكمته خلق االنسان للخلود . لقد اهتم الكتاب بتوضيح موقفين يؤكدان على حقيقة خلود االنسان

 أحدهما فى عصر ما قبل الناموس واالخرى فى عصر االنبياء . 

أخذه  عن الموقف االول نجد فى سفر التكوين ، تواجهنا حقيقة الحياة بعد الموت فنقرأ عن أخنوخ النبى " وسار اخنوخ مع هللا ولم يوجد ألن هللا

( . وكتب معلمنا بولس الرسول عن هذا الحادث العجيب فيقول : " بااليمان نُقل أخنوخ لكى ال يرى الموت ولم يوجد ألن هللا  24:  5" ) تك 

( . الموقف الثانى الذى يؤكد حقيقى الحياة بعد الموت ما حدث اليليا النبى " وكان  5: 11نقله . اذ قبل نقله شهد له بأنه قد ارضى هللا " ) عب 

ركبة من ا معند اصعاد الرب ايليا فى العاصفة الى السماء ان ايليا واليشع ذهبا من الجلجال ,, واتيا الى اريحا .. وفيما هما بسيران ويتكلمان اذ

( . وبعد ماات السنين وهر ايليا مع موسى فى لقائهما مع  11:  2مل 2نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد ايليا فى العاصفة الى السماء " ) 

 الرب يسوع المسيح فوق جبل التجلى .. ليؤكد لنا ان هناك حياة بعد الموت .

ل لقد حدثنا الكتاب المقدس عن كلمة هللا التى صارت انسانا وحل بيننا من أجل خالص البشر.. ليست فكرا فلسفيا بل حياة يومية نعيشها خال

ن شركتنا مع مسيحنا المخلص، القائم من االموات .. فكان االنتصارالعظيم والمبهر على الموت ، بقيامة السيد المسيح من بين االموات " اي

( . نعم انها القيامة .. قيامة المسيح الرب من بين االموات التى غيرت مفاهيم البشر ، 55: 15كو  1شوكتك ياموت . أين غلبتك يا هاوية " ) 

 مسيحى . ان القيامة التى منحتنا الرجاء الكامل فى قيامتنا معالرب يسوع ويصبح  لنا ايمان راسو  قوى ترتكز عليه كافة الحقائق االيمانية لكل انس

أشار الكتاب المقدس ان هناك قيامتان لالنسان المسيحى : القيامة االولى وهى قيامة الروح من سقطات الخطية من خالل التوبة واالعتراف 

حرية له والتناول من االسرار المقدسة . هذه القيامة تتم اثناء الحياة الزمنية لالنسان على االرض . وهى قيامة اختيارية ، بمعنى ان االنسان 

لك ح ذاالختيار فى ان يقبل الدعوة ويكون له النصيب فى نوال القيامة االولى ) قيامة الروح ( وانسان اخر يرفض الدعوة ، والكتاب المقدس يوض

( . وحدثنا الكتاب عن  6:  20فيقول      " مبارك وقدوس من له نصيب فى القيامة االولى . هؤالء ليس للموت الثانى سلطان عليهم " ) رؤ 

حرية  حدالقيامة الثانية ، وهى قيامة الجسد بعد موته ودفنه ، والتى تُعرف بالقيامة العامة . وهى قيامة اجبارية يشترك فيها كل البشر وليس أل

 االختيار كما هو الحال فى القيامة االولى . 

وا عمل" ال تتعجبوا من هذا ، فانه تأتى ساعة يسمع فيها جميع الذين فى القبور صوته فيخرج الذين عملوا الصالحات الى قيامة الحياة ة الذين 

( . واالنسان المبارك القدوس هو من له نصيب فى القيامة االولى ) قيامة الروح ( فى زمانه على  18:  5السياات الى قيامة الدينونة " ) يو 

االرض ، حيي لن يكون للموت الثانى سلطان عليه . كم جاء فى سفر الرؤيا " مبارك وقدوس من له نصيب فى القيامة االولى . هؤالء ليس 

( وهذا ما أكدة رب المجد يسوع " ان من يسمع كالمى ويؤمن بالذى ارسلنى له حياة ابدية ولن يأتى  6:  29للموت الثانى سلطان عليهم " ) رؤ 

( . من هنا نرى ان من يمارسون المعمودية المقدسة و يباشرون التوبة واالعتراف  24:  5الى الدينونة وانما ينتقل من الموت الى الحياة ". ) تو 

 . قد قاموا روحيا ألن حالة الخطية تماثل الموت الروحى ومن هنا يتأكد لنا ان التوبة هى قيامة للروح ، وأعظم من قيامة الجسد 

  بقلم : الدكتور مجدى شحاته
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  بقلم وريشة: جون كرياقوس

وأثناء حبرية القديس البابا كيرلس السادس بدأت سيدتنا أم النور تتجلى فمى مشماهمد  1968ابريل

ومناور روحانية نورانية وشعاع ابيض مبهر عظيم وبشكل واضح فوق قباب كنيستها بالزيتون 

بشارع طومانباى ، وقد أستمر وتوالى هذا التجلى العجيب فى ليالى متوالميمة ومسمتمممرة شماهمده 

آالف من البشر سواء مسيحين ومسلمين وحيي ولوا واقفين لساعات طويلة وهم ممرتملميمن وفمى 

ابتهاالت بل وفى دموع وورع منتظرين لخظات الظهور، وكانت أم النور تتجملمى وهمى تمحميمى 

البشر أو تمسك غصن زيتون أو وهى فى صالة) وقد شاهدها كاتب هذه السطور وهى فى حالة 

صالة( وقد ول المشهد محفور فى أذهان كل من شاهد هذا الظهور العجيب، وفى أحيانا أخمرى 

 كان يشاهد بوضوح ليال سرب من الحمام األبيض  يطير فوق قباب الكنيسة...

وقد أستمر حضور حشود الجماهير فى كل ليلة بأنتظار وهور المعمذراء، وحميمي أسمتمممر ذلمك  

ألكثر من عام وأمام األلوف من المصريين بل وأجانب حضروا خصيصا كمما أن المظمهمور قمد 

تجلى على الدوام فى أشكال رائعة فوق تصور أى عقل بشرى بل وفوق مستوى المادة والمواقمع 

ولكى تحقق جو من الصفاء الروحى العجيب فى كل الوطن..وقمد شمكمل قمداسمة المبمابما كميمرلمس 

ممايمو  4السادس لجنة من األساقفة من أجل تأكيد الظهور ولهذا صدر بيان من المقر البابوى فى 

بتأكيد الظهور وتم قراءة البيان فى كل الكنائس، وقد نشرت كل الصحف المصريمة ذلمك  1968

الظهور ،بل وصحب ذلك التجلى ماات من معجزات الشفاء ألمراض مستعصية من بمركمة األم 

الحنونة... باألضافة أن هذا الظهور العجيب أوجد صدى عالمى لم يعرفه العالم ممن قمبمل نمظمرا 

لشمخمص أو ثمالثمة ألن التجلى حدث أمام آالف من البشر،على عكس ما كانت أم النمور تمظمهمر 

أشخاص فى بعض البالد، فمثال فقد كان وهورها فى فرنسا "لورد" وفى قرية لمورد الصمغميمرة 

وقد زرتها هناك ) وحيي يتوافد عليها الناس كل يوم بالماات( وعلى حين عندنا كنز لم نسمتمطمع 

أن نستثمره بالقدر الكافى  وقد يرجع البعض سبب هذا الظهور فى ذلك التوقميمت بمالمذات نمظمرا 

ولمكمى تمعمطمى  1961بأن العذراء أرادت مواساة القلوب الحزينة والموجعة بعد نكسة مصر فى 

فمكمانمت مصمر  61رسالة سالم وخاصة وأن مصر كانت فقدت الماات من أبمنمائمهما فمى حمرب 

تتوشح بالسواد وبالحزن خالل تلك السنوات..وقد قام الرئيس جمال عبد النماصمر وممعمه حسميمن 

الشافعى حيي وقفوا فى شرفة منزل أحد كبار التجمار وكمان ممنمزلمه ممواجمه لملمكمنميمسمة ووملموا 

 ساهرين وتحقق بنفسه حيي وهرت العذراء فى الخامسة صباحا...

بأن السيدة العذراء وهمرت لمرجمل صماحمب واما عن تاريخ تلك الكنيسة األثرية فالتاريخ يذكر 

  أنمهما      ووعمدتعقارات يدعى "توفيق بك خليل" وطلبت منه أن يبنى كنيسة لها فى هذا المممكمان 

بأخذ الموافقة والتنفيذ  1924لتباركها وقد بدأ الرجل من عام    عاما   خمسين   بعد   فيها   تتجلي   سوف  

وبعد وفاته قام أبنه توفيتق بتك )وخاصة وأن اهالى المنطقة كانوا يريدون لهم كنيسة فى الحى( 

التمتعتمتارى       المهتنتدس      استدعي     الفور   وعلي ...  .. له   العذراء   دعوة   تنفيذ   في   والده   أمنية    بتحقيق

ى "ليموفيلي" )ليموفيللي( لكي يصنع تصميم "كنيسة الستيتدة  واتفق مع مهندس إيطالي يَُسمَّ

  متن      العذراء بالزيتون" على نسق "كنيسة أجيا صوفيا  بالقسطنطتيتنتيتة كتمتا أحضتر فتنتانتيتن

م، 1925. وتم بناؤها سنتة   الكنيسة      جدران   تمأل   التي   والزخرفة   الصور   لرسم   خصيصا   إيطاليا  

وقام بتدشينها المتنيح "األنبا أثناسيوس" مطران بنى سويف وكان أول كاهن خدم بالكنتيتستة 

  هو المتنيح "القمص دانيال مسيحة                                                              

  لتتتدشتيتن    1989    مارس  32فجر    ذهب   عندما   الثالث   شنودة   البابا   كما أن مثلث الرحمات قداسة 

  قتبتابتهتا      التعتالتم      فتي      الكنائتس      "آالف  قال:الكتدرائية الجديدة ) المواجه للكنيسة األثرية(    مذابح  

  ولتكتن. بالتذهتب      مصفحة     أوربا   كنائس   في   رأيتها   القباب   وبعض , الفنانين   ألعظم   بأيقونات   نقشت  

  هتذا  ....   التعتذراء      عليهتا    ظهرت   حينما   بالنور   غلفت   التي   الزيتون   كنيسة   قباب  من   أجمل   توجد   ال  

  بالتجتستد      مصر      العذراء إلي     جاءت   لقد . عليه   تحصل   وال   البالد   كل   في   العالم   كنائس   تشتهيه   مجد  

 .." البركة   لتمنحها   بالروح   مصر   إلي   ،وجاءت هيرودس   من   هاربة 

حقيقية لظهورات ةصور  

السيدة العذراء مريم في الزيتون    
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" 09: 12ثق ! قم ! هوذا يناديك " مر   

كان هناك اعمتي يصترخ : يتا يستوع ابتن  + 

داؤود ارحمني . اراد الجمع ان يسكتتته ولتكتن 

الرب يسوع لته التمتجتد امتر ان يتنتادي وقتام 

االعمي مسرعا طارحا رداءه وجاء التي الترب 

 يسوع ونال البصر وتبع الرب بعد ذلك.

ابونا ادم وامرأته سمعا صوت الرب فأختبتأ   +

ولتم يستتتجتيتبتوا لتنتداء  3تك من وجه الرب، 

الرب ولم يعتتترفتا بتختطتيتتتهتم ولتم يتطتلتبتا ان 

 ينقذهما الرب فكان الطرد من الفردوس.

كم مره ينادينا الرب ونهرب من صوته. يكلمنا 

بالكتاب المقدس ، يتكتلتمتنتا بتالتعتظتات وختالل 

االحداث والكوارث واالوبئته ونتحتن ال نستمتع 

صوته بل نقسي قلوبنا هتاربتيتن متن الترب " 

" اليوم ان سمعتم صوته فال تقتستوا قتلتوبتكتم 

 ." 51:  3عب 

ممكن الرب يكلمك عن طريق أخرين. الرب   +
نادي علي صموئيل الصبي الصغير لكي يرسل 

لتكتي  "   3صتم 5"  مناداة الي عالي التكتاهتن 
يحذره من غضتب أت عتلتيته ومتع ان عتالتي 
الكاهن هو الذي ارشد  صموئيتل الصتبتي التي 
التعرف علي مناداة الرب ولتكتنته لتم يستتتجتب 
 للرب ولم يسأله طريق النجاة وفي تهاون قال 

صتم 5" هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل  "
3  :51 ." 
 
اما القديس يوحنا الرسول وهو فتي التنتفتي  +

والضيقه بجزبرة بطمس وسمتع صتوت الترب 
واستجاب حتتي حتيتنتمتا دعتاه ان يصتعتد التي 
السماء فتلتلتوقتت استتتجتاب ورأي عترش هللا 

 4رؤ والسماء الجديده وكتب لنا سفر الرؤيا. 
. الرب يدعوك الي بيتتته كتل يتوم وكتثتيترا متا 
نهمل دعوته وان ذهبنا ننشغتل بتامتور اختري 
وننسي وصيته لنا. اطلبوا اوال متلتكتوت هللا . 

 وان بيته بيت الصالة.
 

الرب يتنتاديتنتا جتمتيتعتا   +
نتحتن التختتطتاة التمتتثتقتلتيتتن 
بتتاوزارنتتا والتتمتتهتتمتتومتتيتتن 
بهموم الحياة والتمتعتذبتون 
بضيقات كتثتيتره وامتراض 
" جسديه ونفتستيته قتائتال 

تتتعتتالتتوا التتي يتتا جتتمتتيتتع 
المتعبين والثقيلي االحمتال 

 وانا اريحكم
ومتع ذلتك  ال نستتتجتيتب .   81:    55متت  " 

ونغرق تحت ثقل االحمال وصغر النفس ونتعب 
واوالدنا ومن حولنا الننتا ال نتثتق فتي متنتاداة 

 الرب لنا .
 

احبائي الرب ينادينا كل حين ويطلبنا ان نرجتع 
 اليه ونطلبه بكل قلوبنا انه يريد ان يريحنا.

 
  هوذا يناديك

 القمص تادرس سمعان

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا 
 جيلفورد -أنطونيوس واألنبا بوال 

 كينسنجتون. –كنيسة مارجرجس 

 كتبت: وداد الياس. 
ليس هناك أجمل متن تتبتادل مشتاعتر التمتودة والتحتب 
والتقدير لخدمات االباء الكهنة الذين يتقتدمتون التكتثتيتر 

 من وقتهم لشعب الكنيسة. 
تحت رعايةاالب المحبوب مرقص خلتة إجتتتمتع شتعتب 

 –  2  -20كنيسة مارجرجس كنسنجتون مساء السبتت 
لتكريم ثالثة من االباء الكهنة وتقديرا لستنتوات  2222

 العمل ومنذ سيامتهم. 
عام لخدمتة التكتنتيتستة متنتذ  29 -االب روفائيل اسكندر

10-3- 1993  
 .2220 -2 -22نيسة منذ كعام لخدمة ال 18 -االب ماثيو عطية  

 . 2213 -3 -8سنوات لخدمة الكنيسة منذ  9 –االب كيرلس 
م لخدمة المناطق المحيطة بتهتا وتتقتديتم 1973كنيسة القديس العظيم مارجرجس بكنسنجتون تأسست عام 

 مختلف الخدمات الرعوية واالجتماعية وهي من الكنائس القبطية الرائدة في استراليا ولها نشاط واسع خاصة في جامعة نيو ساوث ويلز   
University of New South Wales   وتواصل االب ماثيو عطية مع الطلبة الجامعيين من مختلف الجنسيات . وهناك عدد منهم انضتم .

 للكنيسة القبطية العريقة. 
 كانت سهرةرائعة حيث إجتمع شعب الكبيسة رغم االمطار الغزيرة في سيدني ليقدموا لالباء الكهنة كل الحب والتقدير لمجهوداتهم المستمرة.

 كل عام وكنيستنا بخير...  

 بيني وبينك

ة عزيزي القارئ : نظرية اإلحتماالت في علم الرياضيات بتقولنا إن احتمال حدوث اي شئ يمكن قياسه من صفر إلى واحد , الصفر معناه استحال

, أما حد حدوث هذا الشئ , والواحد معناه ان هذا الشئ اكيد الحدوث , على سبيل المثال إحتمال ان الخماسين المقدسة تاتي بعد عيد القيامة هو وا

إحتمال قدوم الربيع بعد الصيف هو صفر , اي شئ آخر يمكن حدوثه احتماله من صفر إلي واحد , وكلما اقترب االحتمال من الصفر يعنى 

 صعب الحدوث , وكلما اقترب من الواحد فهو متوقع جدا حدوثه.

السؤال هنا إذا كان حدث مستحيل الحدوث بمعنى احتمال حدوثه صفر ويحدث , هذا يعنى أن هناك معجزة , فالمعجزة هى حدوث شئ مستحيل 

 الحدوث بعلومنا البشرية .

بينى وبينك اي احتمال انك تحب انسان بيكرهك ؟؟ , إنه احتمال انك تقف وتصلي وتطلب الخير لواحد اازاك , وتسبب ليك فى الم جسدى او 

ن نفسي  , طبعا هنا االحتمال صفر, ولكن انك تعمله فهو معجزة , يعنى وانا بنى آدم عادى ممكن اعمل معجزة , ممكن اتغلب على الصفر , ممك

 أغير االستحالة الى حالة قابلة لالحتمال , فكر فيها وحاول وقولى على النتيجة بينى وبينك

 طلعت فؤاد جرجس
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 صفحات مع المصريين 

 وداد مينا الياس. -الصحفية:

 

 العالم قبل وبعد كورونا
 

علي الرغم من صعوبة التتتنتبتؤ 
بأوضاع العالم بعد كتورونتا ولتكتن هتنتاك شتواهتد 
أصبحنا نلمسها ونعيشها بقوة أهمهتا )الترقتمتنتة( 
أي االتصاالت والمعامالت الرقمتيتة والتتتي تتزداد 
بقوة عن طريق االتصاالت التلفونية أو االنترنت . 
وتراجع شديد في المعامالت وجها لوجه، وأصبح 
أغلب المصالح تتم عتبتر الشتاشتات والتكتمتبتيتوتتر 
وحتي الموبايل. وأصبح هناك تسمية جديدة وهتي 

 )) المكتب المنزلي ((. 
إن المؤثرات حولنا كثيرة حتتتي ستوق التعتقتاريتة 
حيث لم تعد هناك أهمية العمتل قترب الستكتن ألن 
االوضاع االجتماعية واالقتصادية شهدت تغييرات 

 في مختلف نواحي الحياة. 
هناك أيضاً االنتاج بتوجته عتام ستواء زراعتي أو 
صناعي فجميعها تلبي االحتياجات البشرية والتتي 
تتأثتترت بتالتتعتترض والتطتتلتتب بتتالتتعتترض والتتطتتلتتب. 
والواقع يشهد بنقصان شديد في جوانب متختتتلتفتة 

 مع ارتفاع اسعار وفقدان فرص العمل. 
االنسان ... ودائماً االنسان هو المتؤشتر التواضتح 
بهذا التغييرحيث زاد احساسه بالضعف. واصبحت 
العالقات العائلية واالنسانية متوترة خوفاً من نقتل 
الفيروسات. واصبح السلوك االنساني يتمتيتل التي 
االنطواء والبعد عن دفء العتالقتات االجتتتمتاعتيتة 
في المصافحة والعتنتاق. وهتذا وحتده يشتيتر التي 
موجة سلبية سوف يواجهها العالم متن االمتراض 
التتنتتفتتستتيتتة والتتمتتختتاوف لتتمتتختتتتتلتتف التتفتتئتتات 
العمرية ....وأصبحنا حالياً نشاهد ارتفاع متلتحتوظ 
في أرقام العنف العائلي يعود اغلبتهتا لتزنتعتزالتيتة 
المجتمعية، ومتا فترضتتته االوضتاع االقتتتصتاديتة 
الجديدة من نقص في االحتياجات االستهالكية متع 

 إرتفاع االسعار وتراجع فرص العمل. 
ولكن المؤشرات االيجابيتة تتؤكتد إنتتتصتار التعتلتم 
واالبتتحتتتاث التتتمتتتستتتتتتمتتترة فتتتي بتتلتتتدان التتتعتتتالتتتم 
المتقدمةلتخرج لنا بلقحات للسيطرة علي كورونتا 

 في جميع الكرة االرضية. 
في تقرير نشر حديثاً يشير الي االقتصاد التعتالتمتي 
وميزانية التدول التكتبتري التتتي فتقتدت أكتثتر متن 

% من دخلها القومي مما أدي التي التغتاء متا 32
مليون وظيفة دائمة وفقا لتتتقتريتر  225يزيد علي 

 منظمة العمل الدولية .
وأشار التقرير الي الغالء التذي ستيتواجته التعتالتم 
والذي سيرتبط حتماً بالسيطرة علتيتوبتاء كتورونتا 
وبداية العودة لمصادر الدخل من زراعة وصناعة 

 وسياحة ورواج تجاري. 
في تقرير نشرته جامعة هوبكنز االمريتكتيتة  عتن 
إجمالي عدد االصابات فتي التعتالتم التي أكتثتر متن 

مليون إصتابته واجتمتالتي التوفتيتات التي متا  358
 مليون وفاة.  0يقرب من 

وتأتي الواليات المتحدة االمريتكتيتة فتي التمتقتدمتة 
مليون إصابة وعتدد التوفتيتات إقتتترب  72,2بعدد 
مليون اصتابتة  39,8ألف . اما في الهند  871من 

مليون إصابة  20ألف . والبرازيل  092والوفيات 
مليون إصابة  15,0الف. وبريطانيا  020ووفيات 
 ألف.  120ووفاة 

وأشار التتتقتريتر انته يتجتب أن يصتل التمتستتتوي 
العالمي للتطعيم والحصول علي اللقاح بتنتستبتة ال 

% من تعداد السكتان فتي كتل التعتالتم 75تقل عن 
حتي يبدأ في التعافي. وأكد علي ضرورة االهتمتام 
التتدولتتي بتتالتتدول االفتتريتتقتتيتتة وإمتتدادهتتا متتجتتانتتاً 

 باللقاحات. 
 

 االوبئة ومنذ قبل الميالد. 
 

نشرت واشنتطتن بتوستت االمتريتكتيتة عتن أوبتئتة 
ضربت العالم وقتلت متئتات  التمتاليتيتن عتلتي متر 

وبتاء  19الزمان.ورصدت الصحيتفتة االمتريتكتيتة 
عاني منها العالم وكتان آخترهتا جتائتحتة فتيتروس 

 (.  19كورونا ) كوفيد 
هذا المرض الذي لم يستغرق سوي بضعة شهتور 
ليكتسح العالم. حتي أصبح من المستحيل التتكتهتن 
بعدد القتلي وحتي التكتيتفتيتة التتتي ستتتتتغتيتر بتهتا 

 المجتمعات بسببه. 
وينبئنا التاريخ أن االوبئة السابقة أعادت صياغتة 
العالم علي نحو شامل بعد القضتاء عتلتي متاليتيتن 
من البشر . وتسببت فتي إنتهتيتار أمتبتراطتوريتات 

 وتصدع حكومات وإبادة أجيال بأكملها. 
واالوبئة كثيرة بتدايتة متن التطتاعتون االنتطتونتي، 
والجدري، وفيروس سارس، وإنفلونزا الخنازير، 
وطتتاعتتون التتمتتوت االستتود، ومتتتتتالزمتتة الشتترق 
االوسط التنفتستيتة )متيترستي( وفتيتروس إيتبتوال، 
وانواع االنفلونزا الروسية واالسيتويتة، والتحتمتي 
الصتفتراء وأمتراض نتتقتص التتمتنتاعتتة )االيتدز( ، 
وطاعون لندن العظيم، والكوليرا وأختيتراً كتوفتيتد 

19 . 
قتتبتتل التتمتتيتتالد كتتان هتتنتتاك أوبتتئتتة قتتاتتتلتتة ذكتترهتتا 

 – 182المؤرخين وكانت الطاعون االنطوني سنة 
 قبل الميالد.  105

قبل الميالد.  501 – 502وطاعون جستنيان سنة 
 ذ

وكتتالهتتمتتا لتته أعتتراض جتتلتتديتتة متتؤلتتمتتة وقتتروح 
وارتفاع في درجة الحرارة واسهال وإلتتهتاب فتي 

 الحلق. 
م كان مرض الجدري عن طريتق  1522وفي عام 

المستكشفين للعالم الجديد والمراكب التتي تتحتمتل 
االطعمة ومعها االمراض مثل الجدري والتحتصتبتة 

التي  82وفيروسات أخري. وقد هتلتك أكتثتر متن 
% متتن ستتكتتان أمتتريتتكتتا االصتتلتتيتتيتتن بستتبتتب 92

 الميكروبات. 
م. وقد 1005هناك أيضاً طاعون لندن العظيم عام 

أرجعوا االسباب الي أنتشار التفتئتران والتراغتيتث 
 والنفايات خاصة في االحياء الفقيرة . 

م متتجتتتتتمتتعتتات 1923  –م 1817وبتتاء التتكتتولتتيتترا 
قليلةهي التي نجت من هتذه التجترثتومتة الشتديتدة 
العدوي والتي تنتقل عبر المياه التمتلتوثتة بتالتبتراز 

 م. 1850وتفشي هذا الوباء في لندن عام 
إنتتتشتر فتي  19الحمي الصفراء في آواخر القرن 

جنوب أفريقتيتا وأمتريتكتا التجتنتوبتيتة عتن طتريتق 
البعوض . وأطلق عليه هذا االسم ألنه يحول لتون 
جلد المصابين الي اللون االصفر. ويذكر التتتاريتخ 

م تتفتشتي هتذا التوبتاء فتي متديتنتة 1793أن عام 
 % من السكان. 15فيالدلفيا االمريكية وقتل 

م ويقال أن هناك تشابته 1922 –م 1918انفلونزا 
. أصيب بهذا الوباء أكثر من 19بينها وبين كوفيد 

متلتيتون شتختص  52مليون شخص وتوفي  522
حول العتالتم حستب متا نشترتته متراكتز متكتافتحتة 
االمراض والوقاية منها، وهي مؤسسة أمتريتكتيتة 

 رائدة في مجال الصحة العامة. 
م. أول متن 1958  –م 1957االنفاونزا االسيوية  

لفت االنظار الي هذه االنفلتونتزا دكتتتور متوريتس 

هتيتلتتمتان ويتقتال عتنتته االب التروحتي لتلتتقتاحتتات. 
وقدنشر مقاله عن تفشي وباء إنفلونزا خطير فتي 
هونج كونج، واعراضه في االطتفتال التذي تتبتدوا 
عيونهم خالية من أي تعبير أو حتيتاة وهتو االمتر 
الذي نبهته الي تلك الوفيات هي جائحة إنتفتلتونتزا 

 جديدة.
وقد طلب دكتتتور هتيتلتيتمتان إرستال عتيتنتات متن 
الفيروس الي شركات تصنيع االدوية في الواليات 

 المتحدة حتي يمكن عمل اللقاح المناسب.
وآخر االؤبئة الفتاكة كانت انفلونزا الخنازير عتام 

وكانت التوبتاء التذي ضترب التعتالتم حتيتث  2229
% من ستكتان التكترة االرضتيتة. وهتي 21أصاب 

 مزيج من سالالت مختلفة لالنفلونزا. 
 

 غـضب الطـبيعــة 
 

العالم اليقف فتقتط عتنتد االمتراض والتفتيتروستات 
ً كتوارث التطتبتيتعتة التتتي  القاتلة ولكن هناك أيضتا

 تحصد االالف في وقت محدود.
م  كتتان زلتتزال االمتتبتتراطتتويتتة  115فتتي عتتام 

 ألف.  202البيزنطينة ومات فيه 
م   زلزال أنتطتاكتيتة )تتركتيتا حتالتيتاً(     520في عام 

 ألف.  322ومات فيه 
م  زلزال شيلس في الصتيتن ومتات 1550في عام 
 ألف  832فيه  

م  مجاعة البنجال في الهتنتد  متات 1772في عام 
 مليون. 12فيها 

م  كان اعصار التهتنتد  متات فتيته  1839في عام 
 الف. 322

 2م   فيضتان الصتيتن ومتات فتيته 1887في عام 
 مليون. 
 272م   زلزال هيوان ومتات فتيته 1922في عام 
 ألف. 

م   فيضان الصين ثانية ومات فتيته 1931في عام 
 مليون. 0

م اعصار بتوال فتي بتاكستتتان متات 1972في عام 
 الف. 522فيه 

 310م زلزال هتايتتتي ومتات فتيته 2212في عام 
 ألف. 

 
إن التتعتتالتتم ال يتتقتتف بتتل يستتتتتمتتر رغتتم االوبتتئتتة 
والكوارث . والعلم يضع كل امكانتيتاتته لتمتواجتهتة 
التطور الصناعي الهائل وتغيير المنتاخ ومتختاطتر 
االحتباس الحراري في التكترة االرضتيتة. وهتنتاك 
دراسات وابحاث ومؤتتمترات لتتتحتدد متن غضتب 

 الطبيعة. 
م مؤتمر التمتنتاخ 2222سيعقد في مصر آخر عام 

في مدينة شرم الشيخ . وسوف تستضيف التدورة 
من مؤتمر االطراف إلتفاقيتة االمتم التمتتتحتدة  27

حول العمل لتوحيد جهود العالم في مواجهة تغيير 
المناخ. وقد ذكر الكتاب المقدس التغتضتب االلتهتي 

 في طوفان نوح وحرق سادوم وعامورة. 
 نعم .. .. تبقي السماء عالية .....

واالرض والتتبتتحتتر واالنستتان والتتطتتتبتتيتتعتتة ... 
 واالمراض .. وتسبح الطيور في الكون... 

 ألن هناك دائماً ... 
 هللا ... ضابط الكل.!!

 
 االمراض االكثر فتكا في العالم. -المراجع:
 الكوارث الطبيعية في العالم.  
    

 والي اللقاء العدد القادم.  
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& Spring of Love 

عــظة خامس آحاد 
 الصوم الكبير

معجزة شــفاء الرجل 
 الــُمــقعـد

 

 قراءة األنجيل : 

 18 - 1:    5يوحنا  

 

أحبتتائي رعيتتة التتسيد المتتسيح 
 في إيبارشية سـيـدني :

ً بتتتتسالم التتتترب وأدعتتتتوه أن  أحيـتتتتيكم جميعتتتتا
يباركـكـتتم ويبتتارك أستتركم ومنتتازلكم بـتتبركات 
شفاءه اإلعجازي للذي كان ُمقعتداً ألكــتثر متن 
ثماني وثالثين سنة والذي هو موضتوع عظتة 

 اليوم خامس آحاد الصوم الكــبير . 

عنتتد تــتتتبعنا لتسلتتسل أحتتداث هتتذه المعجتتزة ، 
 نالحظ اآلتي :

عند دخوله إلى مكان بركة بيتت حتسدا ، دختل 
 ( 2:5يسوع من "باب الضأن" )يو 

أن تـتتتشفى  أتريتتتدستتتأل يتتتسوع الــُمـقعـتتتد "
  ( 0:5؟" )يو 

 ( 5: 12حدثت المعجزة يوم ســبت )يو 

إجابتتة متتن أبتترأه التترب بعتتد تأنيتتب اليهتتود لتته 
"الذي أبرأني هو قال لي إحمل سريرك وامِش 

 ( 11:5" )يو

 ( 2:5)يو   باب الضأن

يحدثنا الفصل الثالث من سفر نحميا عتن بنتاء 
عتتشرة متتداخل أو "بوابتتات" حتتول أورشتتليم 
وإذا تـتتتبعنا أستتماء هتتذه البوابتتات أو المداختتل 
نجد أن كل إسم منهتا يرمتز إلتى رستالة التسيد 
المتتسيح علتتى هتتذه األرض ومتتا تالهتتا. ولكننتتا 
اليتتوم سنحتتصر حتتديثنا فتتي  "بتتاب التتضأن "  
موضوع هذه العظــة والتذي كتان أول العتشرة 
أبتواب التتي بنيتتت وبعتده بنيتتت التتسعة أبتتواب 
األختتتري المحيطتتتة بأورشتتتليم وجميتتتع هتتتذه 
األبتتواب بتتدأت وانتهتتت عنتتد "بتتاب التتضأن " 
وهو ما وصف بته رب المجتد ذاتته حينمتا قتال 
"أنا أألول واآلِخــتر، األِلـتف واليتاء " وُستمّي 
"بتاب التضأن" ألن جميتع الختراف والحمتالن 
التتتي ال يعيبهتتا عيتتب والتتتي ال تتتشوبها شتتائبة 
كانت تُحضر "لباب الضأن" تمهيتداً إلرستالها 
للذبح كذبيحتة تقدمــتة وفتي وقتت الحتق صتار 
بيع وشراء الخراف يتم عنتد هتذا البتاب. دختل 
يتتسوع متتن هتتذا البتتاب :  حمتتل هللا اطهتتر متتا 
عرفتته الوجتتود حامتتل خطايانتتا التتذي قتتّدم ذاتتته 
ذبيحة "كشاة تساق إلتى التذبح"  فتداء عنتا . 
وهناك أيضاً إعــتقاد أن القــديس إسطـفانوس 
أول شتتهداء المتتسيحية ُرجتتم بتتالقرب متتن هتتذا 

 الباب.

 

أن تـتتتشفى   أتريتتتد"   ستتتأل يتتتسوع الــُمـقعـتتتد
 ( 0:5" )يو ؟

قــتتد يتعجتتب التتشخص العتتادي لهتتذا التتتسؤال 
ولكــننا  كما ذكرنا سابقاً كل فعل قام به يسوع 

 كان لهدف وكان لمجد هللا.

فتتي تلتتك األيتتام لتتم يكتتن هنتتاك متتورد للتترزق 
بالنسبة للمعتاقين غتير االستتجداء وألكتثر متن 
ثماني وثالثيتن ستنة كتان ذلتك الــتُمقعد يعيتش 
علتتى اإلستتتجداء ولتتذا عنتتدما وجتته رب المجتتد 

.... " أراد أن يتتسمع رده   أتريتتدستتؤاله : " 
وأن يعرف منه ما هي أولوياتته :  اإلستتجداء 
أم الشفاء . ومرة أخرى )مثل التسامرية( كتان 
الـُمقعد يتحدث في الحيز البشري وشرح للرب 
كيف أنه طوال هذه السنين لتم يجتد متن يعينته 
بأن يكتون أول متن يتدخل البركتة عنتد تحريتك 
المتتتالك لهتتتا ، علتتتى العكتتتس متتتن ذلتتتك كتتتانوا 
المرضتتي يتتتدافعون ويقتتصونه جانبتتاً . عندئتتذ 
عرف الرب قتصده وقتال لته أن يحمتل ستريره 

 ويمشي.

 ( 5: 12)يو  تـمت المعجزة يوم ســبت

متتن قراءاتنتتا لزنجيتتل نتترى أن التتسيد المتتسيح 
في أوضتاع ماضتية وبتخ الفريسـيـتين لنفاقهتم 
دون علتتى اآلختترين طاعتتة  ألنهتتم كتتانوا يتتشّدِ
النتتاموس بينمتتا هتتم أنفتتسهم لتتم يقومتتوا بذلتتك 
وفتتي هتتذه المعجتتزة أظهتتر يتتسوع أن الرحمتتة 
فوق شريعة التسبت كمتا قتال: "ُجــتعل التسبت 
 من أجل اإلنسان ال اإلنسان من أجل السبت"

إجابتتة متتن أبتترأه التترب بعتتد تأنيتتب اليهتتود لتته 
"الذي أبرأني هو قال لي إحمل سريرك وامِش 

 (11:5" )يو:

نالحظ أن الفريسـيـين حينما رأوا الرجل التذي 
أُبترىء لتم يبتدوا إستتغراباً أو ستروراً لتتشفاءه 
اإلعجتتازي متتن شـتتلله وربمتتا كتتانوا قتتد رأوه 
مئات المرات في الماضي عند فحصهم لخراف 
وحمالن ذبيحة التقدمة للتأكتد متن خلتوهم متن 
الشوائب والعيوب، وربما اجتازوه والقتوا فتي 
كفتته الـمـتتمتده لزحتتسان بقطعتتة نقتتود وربمتتا 
تجتتتاهلوه ولكتتتن كتتتل هـتتتمهم كتتتان "شتتتريعة 

"التذي أبرأنتي هتو السبت" وحينمتا أجتابهم:  
 ( 11:5" )يوقال لي إحمل سريرك وامِش 

كانتتت إجابتتته بمثابتتة مجاهرتتته بتتصوت عتتال  
وإعالن تبعيته لمن أبرأه وحملت إجابته أيتضاً 
في طياتها كثير من اإلجابات األخرى ، لم يكتن 
الرجل يريد أن يلقي بلوم خرق شريعة التسبت 

"التذي أبرأنتي على يسوع ألنه حينمتا أجتابهم 
 ( 11:5" )يوهو قال لي إحمل سريرك وامِش 

كان في قرارة نفسه مقـتنعاً بأن سلطان يسوع 
أعلتتتى متتتن ستتتلطانهم وأعلتتتى متتتن تفتتتسيرهم 
لتتشريعة التتسبت وربمتتا تتتدافعت األستتئلة فتتي 
ذهنه مثال:  "أين كانوا كل هؤالء حينمتا كتان 
قعـتتتيداً دون عـتتتون" والعديتتتد متتتن األستتتئلة 
األخرى وعلتى األرجتح كانتت إجابتته مقتتضبة 
ومضى في طريقه ألنه قد فتاض بته الكيتل متن 

تجاهتتتتتل وأنانيتتتتتة 
 البشر .ً

إخوتتتتي وأخواتتتتي 
األحباء : كان هتذا 
الرجتتتتتتل ُمــتتتتتتقعداً 
لـتتتتتسنين طويلتتتتتة 
وكتتتتتتل ماشتتتتتتاهده 
طوال هذه التسنين 
كتان مايتدور حتتول 
البركتتتة ولتتتم يكتتتن 

يعلم شيئاً عـن العتالم الختارجي وعنتدما شتاهد 
الرب يسوع فتي الهيكتل فتي وقتت الحتق ربمتا 
كانت هذه أول مترة لتسنين طويلتة يكتون فيهتا 
 داخل الهيكل كمصلي  وليس خارجه كــشحاِذ . 

كتتان هتتذا الرجتتل مقعتتداً جتتسدياً وكثتتيرون منتتا 
مقعتتدون روحيتتاً فحينمتتا نتتصير عبيتتداً للخطيتتة 
تصير رؤيتنا محصورة في إطتار الخطيتة فكتل 
ما نراه ونستمتع به هو ما تجعلنا الخطية نراه 
ونِحـسَّهُ تُــقعدنا عاداتنا وُمـتماراساتنا الناتجتة 
عتتتن خطايانتتتا وقتتتد تتتتؤدي بنتتتا هتتتذه العتتتادات 
والمـمارسات الى أن نكون ضحايا المترض أو 
أمتتراض عديتتدة فـتتمثالً التتشخص التتذي يكتتون 
متتتسلوب اإلرادة نتيجتتتة إدمتتتان المختتتدرات أو 
ً ضتتتتحية متتتترض أو  الكحتتتول سيتتتتصير حتمتتتتا
أمراض والشخص الذي يكتون عبتداً للمقتامرة 
يصير مصدر بؤس لنفسه ولمن حوله وتتؤدي 
بته ضتغوط المقتتامرة إلتى المتترض إضتافة إلتتى 
الفقتتتر نتيجتتتة فقدانتتته لمالتتته ومتتتال غتتتيره . 
)واألمثلة عديدة ال داعي لسرد جميعهتا ( هتذه 
خطايتتا نرتكبهتتا باراداتنتتا ونتائجهتتا المــتترضية  
  -المؤديتتة لتتشلل روحياتنتتا هتتي بفعتتل أيتتدينا 
فلنــحدد أولوياتنتا إمتا شتلل الخطيتة أو تحريتر 

 الرب لنا .

ختامتاً أدعتتو التترب أن يحفظكتتم جميعتتاً وينجتتي 
أرواحكم وأجسادكم متن شتلل الخطيئتة ويقيكتم 
من كل شر. الرب يمنحكتم بركتات هتذا التصوم 
الكبتتتير ويتقبتتتل تتتتضحيات أصتتتوامكم وستتتهر 
صتتتلواتكم رائحتتتة بختتتور زكيتتتة فتتتي هيكلتتتته 
التتسمائي أطلتتب ذلتتك بتتشفاعة ستتيدتنا العتتذراء 
مريم وصلوات أب اآلباء قداستة البابتا المعظتم 
األنبا تواضتروس الثتاني،  فليحفظته لنتا الترب 
لسنين عديدة خادماً لرسالة الملكوت على هذه 

 األرض.

 والمجد   إلى األبد.   

 

 االنبا دانييل  
اسقف ايبارشية سيدني  –بنعمة هللا 
 وتوابعها .
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 أخبار قداسة البابا تواضروس الثاني 
 فرح عظيم" تعود.. تأمالت في كورنثوس الثانية

التي يقدمها قداسة البابا تواضروس الثاني ألبنائه، يتناول قداسته فيمهما همذه المممرة ”  فرح عظيم“ تنطلق مرحلة جديدة من يوميات القراءة والتأمل 

تنشر وتذاع حلقات السلسلة على الموقع الرسمي للكنيسة القبطية األرثوذكسية وتمطمبميمقمهما  .من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس

 .، باإلضافة إلى القنوات الفضائية المسيحيةCOC وعبر صفحات المركز اإلعالمي القبطي للكنيسة، وقناة

خالل صوم الميالد قبل الماضي، بتأمالت لقداسة البابا في إنجيلي القديسين ممتمى وممرقمس ثمم فمي الصموم المممقمدس ”  فرح عظيم“وبدأت سلسلة 

 الماضي، حيي تناول قداسته إنجيلي القديسين لوقا ويوحنا، ثم في صوم الرسل حيي بدأ في رسائل القديس بولس، ويمأتمي ذلمك اممتمدادًا لسمالمسمل

التأمالت التي بدأها قداسة البابا بسلسلة "معًا بنفس واحدة" في سفر أعمال الرسل، ثم سفمر 

 .الجامعة في سلسلة "مبادئ للحياة"، وصواًل إلى "فرح عظيم" بأجزائها األربعة

 قداسة البابا يجتمع باللجنة الدائمة للمجمع المقدس 

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع اللجنة الدائمة لملمممجمممع المممقمدس المتمي تضمم 

من مطارنة الكنيسة إلى جانب سكرتارية المممجمممع  ٦مقرري اللجان الرئيسية بالمجمع، و 

تم خالل االجتماع مجموعمة ممن الممموضموعمات .المقدس، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة

الهامة في مجال العالقات المسكونية للكنيسة القبطية وبعض الترتيبات اإلدارية المكمنمسميمة، 

منها المعاهد التعليمية وموضوعات تخص شاون الرهبنة واألديمرة داخمل وخمارج مصمر 

وأيًضا ترشيحات األساقفة الجدد. وانتهت الجلسة بمجموعة من المتموصميمات المهماممة المتمي 

 .يونيو المقبل ٩ستعرض في جلسة المجمع المقدس المقرر عقدها يوم 

 قداسة البابا يستقبل غبطة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، غبطة الكاردينال مماربشمارة 

بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وبرفقته نميمافمة 

المممطممران جممورج شمميمحممان مممطمران المممموارنمة بمممصممر، ووفممد الممممرافممق مممن الممكمنمميمسممة 

رحب قداسة البابا في كلمته بزيارة غبطة البطريرك والموفمد المممرافمق، لمممصمر .المارونية

شارك في استقبال الكاردينال مار بشارة المراعمي، ممن أحمبمار المكمنميمسمة .وللكنيسة القبطية

أصحاب النيافة األنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير الممجمممع المممقمدس واألنمبما يمولميموس 

األسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات المعماممة واالجمتممماعميمة، واألنمبما أنمجميملموس 

األسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية واألنبا أكليمندس األسقف العمام لمكمنمائمس قمطماع 

 ألماوة ومدينة األمل وشرق مدينة نصر 

 قداسة البابا يستقبل نائب رئيس لجنة أوضاع مسيحيي الشرق بالبرلمان الفرنسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، النائبمة أمميملميما الكمرافمي 

نائب رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بدراسة أوضاع مسيمحميمي الشمرق فمي المبمرلمممان 

أشار قداسته خالل اللقاء إلى أنه من الضروري، لمفمهمم وضمع المممسميمحميميمن فمي  .الفرنسي

مصر، دراسة تاريو مصر منذ العصر الفرعوني ثم المسيحي ثم اإلسالمي، وأنه على ممر 

السنوات عاش جميع المصريين سويًّا حول نهر النيمل و لمذلمك وحمدة المممصمريميمن قمويمة، 

وأضاف قداسته أن مصر تختلف عن أي دولة أخرى بسبب نمهمر المنميمل المذي ممن خماللمه 

 .نعيش الوحدة الوطنية الطبيعية

 قداسة البابا يشارك في احتفالية المدرسة المارونية 

زار قداسة البابا تواضروس الثاني كاتدرائية القديس يوسف التابعة لملمكمنميمسمة المممارونميمة، 

وكان في استقبال قداسته غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بمطمريمرك أنمطماكميمة 

وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وغبطة البطمريمرك إبمراهميمم إسمحمق بمطمريمرك 

 .األقباط الكاثوليك، ونيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر




