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Then He looked at 
them and said, 
"What then is this 
that is written: 
"The stone which 
the builders  
rejected Has  
become the chief 
cornerstone'? 
Whoever falls on 
that stone will be 
broken; but on 
whomever it falls, 
it will grind him to 
powder." 
(Luke 20 : 17 - 18) 
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 متوفر بجميع مكتبات الكنائس

 لجنة القديس يسطس للمكتبات

ماايا    ٨بمناسبة عيد القديس ماامماس،اس  
تقدم كاناياماة ماامماس،اس دي  سا     
مخصص باالامااماق لا اقادياس ماامماس،اس  

 مجم عة جمي ة من التسانيم الجديدة 

 بص ت المسنمة إيفيت سميس.

new CD done by St Mark Church. It's the 1st CD 
fully For St Mark. Available at St Mark bookshop 
and most churches bookshops. 
Songs by Evet Samir  
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From the Late HH Pope Shenouda 

The visit of Virgin Mary to Elizabeth 
Virgin Mary disappears to show God:  
When Elizabeth met Mary the Virgin she said to her: “Blessed are you among women, 
and blessed is the child you will bear!  But why am I so favoured, that the mother of my 
Lord should come to me?  As soon as the sound of your greeting reached my ears, the 
baby in my womb leaped for joy.  Blessed is she who has believed that the Lord would 
fulfil his promises to her!”, Saint Elizabeth started to praise the Virgin, this old lady gave 
much praise to the little girl, But the Virgin didn’t receive the praise and Elizabeth’s 
words, she stopped it and began her magnify GOD. 
God fills all the heart and mouth of Virgin Mary, she busy only with God and the works 
of God: 
Mary’s song of praise about God, she said that His name is Holy and He made all that. I 
hope that we take what the Virgin did as a training for us, we think of God in our lives 
and when we meet others we talk about God and the works of God. 
 
My soul magnifies the Lord: 
The words of Mary’s song beginning “My soul glorifies the Lord” are like the words of 
Jesus Christ “I have brought you glory on earth”, also the start of the Lord’s prayer” Our 
Father in heaven, hallowed be your name”, God is the all. The saints constantly think of 
God, God is their talk and their songs. Let us ask ourselves what we are talking about? 
 
If you want your soul to magnify God like the Virgin keep away from magnify yourself, or 
others, maximizing the things or places around you. If man is preoccupied with God and 
His greatness he finds plenty of room for his contemplation, for God is unlimited in His 
power and beauty, when John saw something from His glory he fell at His feet as if he 
had died. God is not limited in His knowledge, as Job said, “My ears had heard of 
you, but now my eyes have seen you”. When man contemplates the greatness of God 
and His knowledge he can become lost in it. 
 
Do not think that God created us to glorify Him. This not true, God created us because 
of His tenderness, goodness and kindness. He gave us the grace of existence. Before 
we were created, the angels and celestial beings had magnified Him, and above all God 
magnified by Himself from His qualities, His eternal, His goodness, His holiness, and 
His perfection. The greatness of God is not from outside, it does not come from crea-
tures or humans, but comes from His essence, Himself, God does not need to glorify 
from anyone. It is not only the attributes of God that magnify Him, but also His works, 
when we think of the universe and its coherence, in the human body and its organs. 

 
When we contemplate the greatness of God, we do not in-
crease or diminish God, God does not increase or diminish be-
cause He is perfect, but when we contemplate our thought, our 
feeling, and our souls are sanctified, we feel that we are in a 
wondrous spiritual atmosphere, and transcendence, God does 
not increase who increase is us, we rise to another world which 
is higher than that world and matter, an atmosphere in which 
the soul rises to reach God, the greatness of God, His attrib-
utes, His existence, His essence, and His divine, things above 
our level we rise to it by contemplating on God. 
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My beloved flock of our Lord Jesus Christ in the Diocese of 
Sydney& Affiliated Regions, I would like to congratulate all of 
you on the commencement of the fasting of the Holy our Moth-
er of God St Mary,  I pray to the Almighty God to grant all of you 
the blessings of these Holy Days. 
 
On this blessed fast our beloved mother St Mary, we will study  
some of the many virtues of the holy Theotokos.  
 

1. Her holiness  2. Her humility    3. Her obedience and submission 
4.Her thanksgiving    Her service 
 

Her Holiness: 
 
Because the Divine Child Jesus “will be great, and will be called the Son of the 
Highest” (Luke 1:32), and He is to be holy, gentle and undefiled, it was necessary that 
the woman chosen to be the mother of God was also holy before the Lord.  
 
All the Old Testament prophecies about her were fulfilled, and God chose St Mary be-
cause of her holiness, and that is why the Angel Gabriel said to her “The Lord is with 
you!” (Luke 1:28).  
The woman who was to give Him birth and nurse Him and take care of Him and give 
Him the affection and attention of a loving mother, had to be a sanctified vessel.   
 
St Augustine once wrote: “Mary conceived Christ in her heart by faith, before she con-
ceived in the womb.” And the words that Elizabeth said to St Mary, expresses her whole 
character: “Blessed are you among women… and blessed is she who be-
lieved!” (Luke 1:42&45). The words of Elizabeth show that St Mary wore the crown of 
faith above all others. 
 
Her humility: 
 
Our beloved mother St Mary always showed great humility, because it is a virtue that 
must accompany holiness. We see in St Luke’s account that St Mary had a quiet spirit, 
she loved to contemplate on the words of God, and she had a mind that was very aware 
with the spirit and promises of the Old Testament. 
 
And although the angel greeted her with the words: “Rejoice highly favoured one”,
(Luke 1:28) and Elizabeth greeted her with: “Blessed are you among women” (Luke 
1:42), St Mary kept a deep sense of humility and unworthiness. She realised her human 
nature and her need for salvation, and therefore she said: “My spirit has rejoiced in 
God my Saviour” (Luke 1:47). 
She did not become full of pride because she was to be the mother of God and the 
greatest woman on earth, but instead she showed herself to be holy, pure, gentle and 
faithful. She was the most humble and patient and loving woman that ever lived on the 
earth. 
 

From the HG Bishop Danial  

Mary the mother of God 
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Her obedience and submission: 
When we read the story of the Archangel Gabriel giving the 
good news to St Mary (in the gospel of Luke 1), we are amazed 
by how obedient and accepting she was. Even though she was 
only a young girl of maybe 12 or 13 years, she accepted the 
miracle with great faith, saying: “Behold the maidservant of 
the Lord. Let it be to me according to your word” (Luke 
1:38). 
 
Her Thanksgiving and praise: 
St Mary accepted the words of the Lord, and so she gave 
thanks and praised Him in her beautiful song, which we just 
read in Luke’s gospel. This song of St Mary is not only beauti-
ful, but it is also prophetic. In a lovely way, it expresses the joy 
Mary was feeling – but it was a deeply personal, holy joy that has no selfishness. It was 
a joy that the promise of the Messiah who is to come, is finally fulfilled. In her song, her 
worship was for her Son who is to come, because her spirit rejoiced in Him as her own 
Saviour. 
 
Her song of praise also spoke of her humility, because she was aware that “the Lord 
has regarded the lowly state of His maidservant” (Luke 1:48). In the same way, the 
Lord Jesus Christ said of Himself: “I am gentle and lowly in heart” (Matthew 11:29). 
Humility of spirit is the first beatitude (pronounced ‘bee-at-it-ude) mentioned by the Lord 
in Matthew: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heav-
en” (Matthew 5:3), and so humility is the door-step of the kingdom of God. 
 
Her Service: 
Although she was to become the mother of God, St Mary did not want to be served, but 
she loved to serve. For this reason we find that when she heard that her cousin Eliza-
beth was pregnant, she immediately went to her and served her until she gave birth to 
John the Baptist. 
 
St Mary’s life was a life of continuous service. She loved to do good works, and she of-
ten made things with her hands and gave to the poor. 
 
In every way, our beloved mother St Mary was a walking Bible. Her life was a fulfilment 
of the way and promises of the Lord. 
 
Her purity of heart was among the flowers that Mary cultivated during her life.  And she 
was very much aware that the Lord is with her – just as the Angel Gabriel told her. She 
was always in the divine presence, just as our beloved Lord Jesus Christ said: 
“Blessed are the pure in heart for they shall see God” (Matthew 5:8). 
 
Glory is to God.  
 
Bishop Daniel  
Bishop of the Coptic Orthodox Diocese of Sydney & Affiliated Regions. 

From the HG Bishop Danial  

Mary the mother of God 
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Message from the Monastery of St Shenouda 
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Day Date Time Service 

Fri 17/8 

8:20 PM 
 
 

 
9:00 PM  

Arrival of HG Bishop Angaelos 
by Flight CX139  
Cathay Pacific 

 
Youth Meeting 

 St Mark Church – Arncliffe 

Sat 18/8 

9:00 AM -
2:00 PM 

 
 

7:00 PM  

Holy Mass / Sunday School Servants Day 
 Pope Cyril VI & Archdeacon  

Habib Guirgis Church -  Monterey  
 
 

Vespers and Youth Meeting 
 St Mary & St Cozman &  

St Demian Church - Kellyville  

Sun 19/8 9:00 AM  

Holy Mass  
 St Mary & St Mina Cathedral -  Bexley  

 
Travel to Melbourne  

Mon 20/8 
AM 

 
PM 

Travel to Melbourne  
 

Exodus Youth Work 

Tues 21/8 6:30 PM  
Vespers and Youth Meeting 

 St Mary & St Mina Cathedral –Bexley  

Wed 22/8 

8:30 AM  
 
 

8:00 PM  

Holy Mass  
St Mary & St Mercurius Church - Rhodes  

 
Youth Meeting  

The Apostles & St Abanoub Church -  Blacktown 

Thurs 23/8 7:50pm Farewell at the airport 

    

    

Program for the visit of  
H.G. Bishop Angelos,  

Bishop of London, England 

Program of visiting Bishops  
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Why does God refer to Himself as the God of Abraham, 
Isaac, and Jacob  

In about a dozen places in the Bible, the Lord God is referred to as the God of Abra-
ham, Isaac, and Jacob (e.g., Genesis 50:24; Exodus 3:15; Acts 7:32). This name of God 
emphasizes the covenant that God made with Israel and the Israelites’ special place as 
God’s Chosen People. 
 
God repeated the Abrahamic Covenant to three different generations: Abraham, Isaac, 
and Jacob were all given the promise of land, many descendants, and blessing. The 
Lord first calls Abram out of Ur of the Chaldees to the land of Canaan, establishing a 
covenant with him (Genesis 12:1–3). God reaffirms the same covenant with Abraham’s 
son, Isaac (Genesis 21:12; 26:3–4), and later with Isaac’s son, Jacob (Genesis 28:14–
15). The Lord who established and ratified this covenant is rightly called the God of 
Abraham, Isaac, and Jacob. 
 
When God revealed Himself to Moses in preparation for bringing His people out of 
Egypt, He called Himself “the God of Abraham, Isaac, and Jacob” in Exodus 3:15. He 
also instructed Moses to identify the Lord by that name when speaking to the Israelites 
(verse 16). In this case, the name carries a couple of important implications. First, when 
God identifies Himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob, He clearly distin-
guishes Himself from the gods of Egypt in whose land the Israelites dwelt. Second, the 
reference to Abraham, Isaac, and Jacob implies a reason for the exodus: the promise of 
land. God had vowed that the children of Abraham, Isaac, and Jacob would inherit a 
certain geographical area. God’s faithfulness and Israel’s blessing were directly tied to 
Israel’s possession of the Promised Land, and the name God uses for Himself harkens 
back to the covenant with Abraham.  
 
Jesus alluded to God’s burning-bush appearance to Moses and used God’s name to 
teach a lesson on the resurrection to the Sadducees: “About the resurrection of the 
dead—have you not read what God said to you, ‘I am the God of Abraham, the God of 
Isaac, and the God of Jacob’? He is not the God of the dead but of the living” (Matthew 
22:31–32). As Jesus points out, the verb am is in the present tense; God did not say, 
“I wasthe God of your fathers.” He said, “I am their God,” showing that Abraham, 
Isaac, and Jacob were still alive (in heaven) in Moses’ day. 
 
In Acts 3, as Peter preaches to the Jews in the temple, he refers to the God of Abraham, 
Isaac, and Jacob, a name that his hearers would have commonly used in their worship. 
Peter and John had just healed a lame man, who was now standing before them. Peter 
attributes the miracle to the power of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, working 
through Jesus. In other words, Peter was careful to link the miracle they had just wit-
nessed to the one and only God of their fathers. The same God who spoke to the patri-
archs was at work in their midst, and Jesus should get the glory. 
 
In explaining the miracle of a lame man walking, Peter also sets up a bold contrast: 
“The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant 
Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate” (Acts 

https://www.gotquestions.org/Gods-chosen-people.html
https://www.gotquestions.org/Abrahamic-covenant.html
https://biblia.com/bible/esv/Gen%2012.1%E2%80%933
https://biblia.com/bible/esv/Gen%2021.12
https://biblia.com/bible/esv/Gen%2028.14%E2%80%9315
https://biblia.com/bible/esv/Gen%2028.14%E2%80%9315
https://biblia.com/bible/esv/Exod%203.15
https://www.gotquestions.org/burning-bush.html
https://biblia.com/bible/esv/Matt%2022.31%E2%80%9332
https://biblia.com/bible/esv/Matt%2022.31%E2%80%9332
https://biblia.com/bible/esv/Acts%203
https://biblia.com/bible/esv/Acts%203.13
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3:13). The God whom the Jews purported to revere treated Jesus of Nazareth much dif-
ferently than they had: God glorified Jesus, and they killed Him. Peter hammers home 
the contrast in verse 15: “You killed the author of life, but God raised him from the 
dead.” As he closes the sermon, Peter reminds his hearers that the God of Abraham, 
Isaac, and Jacob was fulfilling His covenant with them: “You are heirs of the prophets 
and of the covenant God made with your fathers” (verse 25). Many Jews believed in 
Christ that day, but Peter and John were thrown in jail (Acts 4:1–4). 
 
The God of Abraham, Isaac, and Jacob has plan for the ages involving a Savior who 
provides forgiveness of sins and reconciliation with God. That plan was set in motion 
when God called Abram and blessed him, and that plan was brought to fulfillment when 
Jesus died and rose again. Through the seed of Abraham, the God of Abraham, Isaac, 
and Jacob blessed all the nations of the world.  

Why does God refer to Himself as the God of Abraham, 
Isaac, and Jacob  

https://biblia.com/bible/esv/Acts%203.13
https://biblia.com/bible/esv/Acts%204.1%E2%80%934
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The Church welcomes a newly ordained priest. 
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Message from HG Bishop Daniel 
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Announcement 
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 إعالنات
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  2018أغسطس   2سيدني في  

 حضرة قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني،

بابا المدينة العظمى االسكندرية   

وبطريرك الكرازة المرقسيّة    

 قداسة البابا:

بقلوب يغمرها الحزن واأللم وّدعت الكنيسة القبطية األرثوذكسية وكّل الشعب المصري يوم الثالثاء 

يوليو على رجاء القيامة مثلث الرحمات األب الناسك والعالم الجليل نيافة األنبا إبيفانيوس،  31الماضي 

أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادي النطرون ببرية شهيت، الذي اغتالته أيدي آثمة غادرة وهو 

 في طريقه إلى كنيسة الدير ليسّبح هللا الواحد ويرأس القّداس اإللهي مع أبنائه رهبان الدير العريق

المجلس االستشاري األسترالي المصري بأستراليا بخالص العزاء لقداستكم ويتقّدم رئيس وأعضاء   

وللكنيسة القبطية األرثوذكسية وألصحاب النيافة المطارنة واألساقفة األجالء أعضاء المجمع المقّدس 

ولآلباء المباركين رهبان دير أبو مقار ولكّل الشعب المصري في انتقال ورحيل األب الوديع المحّب طيّب 

 القلب نيافة الحبر الجليل األنبا إبيفانيوس رئيس الدير.

األنبا إبيفانيوس في فردوس النعيم مع نطلب ونتضّرع لرّب المجد يسوع المسيح نياحة لنفس أبينا البار 

 وتفضلوا قداستكم بقبول فائق التحية واالحترام.  األبرار والقديسين.

 رفعت يسى عبيد رالبروفيسو

 رئيس المجلس االستشاري األسترالي المصري 
 

Professor Rifaat Ebied: President of the Australian Egyptian Forum Council [AEFC] 
Mobile: +61;423415231    E-mail Address: rifaat.ebied@sydney.edu.au 

 رسالة عزاءالمجلس االستشاري االسترالي المصرى

applewebdata://34EF3F44-AA98-4359-83D9-47531A2123E8/rifaat.ebied@sydney.edu.au
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 كلمة االنبا دانييل بمناسبة الرحيل المفاجئ  )مقتل بواسطة مجهول حتي االن( 
يوليو  29لنيافة االنبا ابيفانيوس اسقف دير ابو مقار في فجر يوم االحد المبارك الموافق  

, في دير القديس العظيم االنبا مقار العامر , ببرية شهيت , بوادي النطرون , اثناء 2018
 ذهابه من قاليته الي الكنيسة الساعة الرابعة صباحا لحضور القداس االلهي مع مجمع الرهبان .

نيابة عن مجمع كهنة ورهبان وراهبات ومكرسات ايبارشية سيدني  , وشمامستها وخدامها , وكل لجان 
الكنائس واللجان المتخصصة , والمؤسسات التابعة لاليبارشية , ونيابة عن شعب ايبارشية سيدني , اود 
ان انقل تعزياتنا الحارة لقداسة البابا البطريرك االنبا تواضروس الثاني بابا االسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية , وللمجمع المقدس , ولمجمع رهبان دير القديس االنبا مقار , وللكنيسة القبطية 
االرثوذكسية في العالم , اود انقل تعزياتنا القلبية الحارة في االنتقال المفاجئ لمثلث الرحمات االسقف 
المكرم االنبا ابيفانيوس اسقف ورئيس دير القديس ابو مقار ... طالبين من الرب نياحا لروحه الطاهرة مع 
االبرار والقديسين .ان مثلث الرحمات نيافة االنبا ابيفانيوس كان انسان صالحا امام هللا, فلقد ترك العالم 
كله , وكرس ونذر نفسه هلل , راهبا فاضال وكاهنا وقورا واسقفا مكرما , فلذلك اعطاه هللا الحكمة 

 والمعرفة والفرح , كما ذكر الكتاب المقدس في 
Ecclesiastes 2:26 For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in His sight 

امام انتقاله المفاجئ , والغامض , نتعلم درسا مهما للغاية , وهو االستعداد للحياة االبدية في كل لحظة , 
الن  ايامنا في االرض  كاشبار وعمرنا كال شئ قدام هللا  , ان كل انسان عبارة عن نفخه )او نفس ( , 
نفخهها هللا فينا ويمكنه ان يطلبها في اي وقت , وفي اي مكان وباي وسيلة , وتحت اي ظروف  , هذا ما 

 اكده الملك العظيم داؤد قائال في 
Psalm 39:5 Indeed, You have made my days as handbreadths, And my age is as nothing before 
You; Certainly, every man at his best state is but vapor. Selah 

واحد الطرق التي تجعلنا نستعد للحياة االبدية , هي ان نتحكم في حياتنا بحيث تكون حياة صالحة , وال 
نحب حياة الشر , او نجعل حياتنا ترتبط بالعالم والماديات والجسديات , لقد اكد السيد المسيح هذا المعني 

 عندما قال 
John 12:25 He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for 
eternal life 

مرة اخري نصلي الي هللا ان ينيح النفس البارة لمثلث الرحمات االنبا ابيفانيوس ويعطينا حياة االستعداد 
 دانييلالدائم حتي نحظي بالحياة االبدية مع االبرار والقديسين .                                      

 اسقف إيبارشية سيدني وتوابعها

 رسالة عزاء إيبارشية سيدني

الخادم األمينذكرى الصديق البركه الذكرى الرابعة عشر لنياحه   

وان التاريخ مهما طال فال يستطيع أن يطوي تلك الصفحه الدكتور سمير تدارس ... 

النقيه الطاهر من الجهد والبذل والوفاء وبهذه المناسبه الطاهره سيقام القداس االلهي 

26/2/2012لذكري نياحة الدكتور سمير تدارس  يوم االحد    

 اذكرنا يا دكتور سمير إمام عرش النعمه وإللهنا المجد الدائم إلى األبد امين

 ٥/٨"ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال" انتقلت الي االمجاد السماوية صباح األحد 
السيدة الفاضلة نادية حبيب جرجس والدة الدكتورة ايناس فكري غبريال والمهندس 

ايهاب فكري وجدة كل من ساندرو وكارول وفادي يوسف ومارك وأندرو ايهاب 
مساء بكنيسة القديسة مارينا  ٥-٦الساعة  ٥/٨٨وستتقبل االسرة العزاء يوم السبت 

 ببنرث
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 جون كيرياقوس من أخبار الكنيسة  

 وأخيرا وضعت الدولة رحلة العائلة المقدسة موضوع األهتمام
أصدر السيد / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توجيهات 

الى الوزراء المختصين كل فى موقعة بوضع مسارات زيارات 

رحلة العائلة المقدسة موضع األهتمام من الدولة وتوفير األعتماد 

الالزم لها.. والجدير بالذكر ان الدولة قد أعلنت اهتمامها برحلة 

العائلة المقدسة بعد تدشين بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة 

وأعالن بابا روما وضع رحلة العائلة المقدسة الى مصر على 

 وضع الخريطة العالمية 

 آخر رحلة لألنبا أبيفانيوس لملبورن االسترالية قبل أسبوعين من نياحته
تباركت إيبارشية ملبورن وتوابعها قبل أسبوعين بزيارة نيافة الحبر الجليل االنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس 

دير القديس االنبا مقار بوادى النطرون بالقاهرة فى أخر زيارتة الخارجية ألستراليا  , شارك خاللها 

 فعاليات المؤتمر الدولى للدراسات القبطية بكلية القديس أثناسيوس اإلكليريكية بمدينة ملبورن.

 ماذا قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة اإلسكندرية ..
 بعد رحيل األنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير األنبا مقار  

أعرب الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة اإلسكندرية، عن خالص تعازيه 

لقداسة البابا تواضروس الثاني في رحيل األنبا ابيفانيوس؛ أسقف ورئيس دير 

األنبا مقار. وقال الفقى أن االسقف الراحل كان عالًما جليالً له مؤلفاته القيمة، 

وقد شرفت به المكتبة عضًوا بمجلس إدارة مركز الدراسات القبطية منذ 

تأسيسه؛ وأيًضا عضًوا باللجنة الفنية لمشروع إعادة إحياء كتب التراث؛ حيث 

قدم نموذًجا للعالم المتواضع والراهب الزاهد، الذي يشارك بدأب واجتهاد في خدمة الوطن والثقافة. وقد 

كانت آخر مشاركاته في أنشطة المكتبة مساهمته القيمة في ندوة العالقة بين الدين والدولة إلى جوار 

 فضيلة الدكتور شوقي عالم مفتي الجمهورية وعدد من المثقفين

 بطريرك بابل يتقدم باقتراح لتوحيد عيد القيامة
في تصريحات لموقع "فاتيكان انسايدر"، كشف بطريرك بابل، ورئيس الكلدان، لويس  

رافائيل ساكو، أنه تقدم باقتراح حول توحيد التاريخ الذي تحتفل فيه مختلف الكنائس بعيد 
المجيد "بإصرار أكبر"، كإشارة وخطوة ملموسة نحو الشراكة الكاملة بين  -القيامة -الفصح

 جميع المسيحيين المنتشرين في تلك المنطقة من العالم، منطقة الشرق األوسط.
 معلومات عن الرجل الحديدي بوزارة الداخلية األسترالية.. قبطي مصري مهاجر      

نجاح جديد يسجله أحد أبناء مصر في الخارج، وهو نجيب قلدس، وعن        

عمل كموظف  -، 1161سافر الطفل نجيب قلدس، مع عائلته إلى أستراليا عام  -قصة نجاحه 

في التأمين، ثم انضم الى الشرطة األسترالية وتدرج في المناصب، حتى وصل إلى نائب 

ألف ضابط وجندي في  16أصبح نجيب قلدس، يسيطر على -مفوض الشرطة في والية نيو ساوث ويلز.

نظرا لكفائته تم اختياره لتولي أكبر قضية في الشرق األوسط، وهي قضية اغتيال  -الشرطة األسترالية. 

رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري. . وتولى رئاسة الرقابة اإلدارية في منظمة غوث وتشغيل 

أصبح المسئول األول عن تأمين دورة األلعاب  -الالجئين الفلسطينيين، والمعروفة باسم "األونروا". 

يتحدث ثالثة لغات بطالقة،   -تم اختياره مسئوال عن مكافحة الفساد في أستراليا.  -األوليمبية في سيدني. 

أصبح من النماذج المصرية المشرفة  -عمل ايضا كمتحدث باسم الشركة في شؤون التعددية الثقافية 
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 أخبار قداسة البابا   

لمدارس األحد..  .. 100فى العيد الـ  
أفتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك 

، االحتفالية الثانية للعيد 07/25الكرازة المرقسية مساء األربعاء

المئوى لمدارس التربية الكنسية المعروفة باسم مدارس األحد، 

حيث سبق للكنيسة وأن احتفلت بتلك المناسبة فى الكاتدرائية مايو 

الماضى، وخصصت اليوم إلحياء تلك المناسبة بمدينة 

اإلسكندرية عاصمة الكرازة المرقسية فهى المدينة التى شهدت بشارة القديس مرقس حين جاب شوارعها 

 مبشرا بدعوة المسيح حتى تمزق حذاؤه.

 البابا تواضروس في الصالة على جثمان األنبا إبيفانيوس : فلنتب يا إخوتي
قال البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية، إن الرهبنة قامة روحية ويجب أن تكون المعة، وإن كنا 

تعرضنا لهذا الحدث وعزتنا فيه كل الكنائس، ولكن رحيل هذا 

المصاب الذى أصاب كنيستنا وديرنا أمر ليس يسيرا وإنما كما 

قلت نؤمن باهلل ضابط الكل وأضاف خالل ترأسه الصالة على 

جثمان األنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار، بمقر الدير بوادي 

النطرون: طوباك أيها األسقف المبارك حللت بيننا، وقدمت لنا نموذجا رفيعا وحضورا بهيا وتعلمنا منك، 

الكثير رغم أن حضورك كان قصيرا وكنت رسالة لنا جميعا أدعوكم أن تتعلموا من سيرته وكتاباته وزاد: 

لقد اختطف من بيننا وصار كالزهرة النيرة، وصار فى السماء، حيث يرى هللا وصحبة القديسين واألبرار 

والبعد عن كل هموم وأطماع األرض، وماذا ستجنى سوى التراب، فاألنبا إبيفانيوس أعطانا عظة كاملة 

بحياته، فلنتب يا إخوتى ألننا عندما نقف أمام هللا لم نجد ما نقوله إال بتوبتنا.. واليوم نودع أخونا الحبيب 

هو رقد ولكنه عاش فى قلوبنا وذاكرة الكنيسة والدير واألحباء الذين تعاملوا معه ويصير لنا شفيعا 

 ومصليا من أجل ضعفنا وألمنا 

 تحذيــر هــام من البابا تواضروس لـ جموع األقباط 
ناشد البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جموع األقباط عدم الدخول 

في أي معامالت مادية أو مشروعات مع الرهبان أو الراهبات، وعدم تقديم أى تبرعات عينية أو مادية إال 

من خالل رئاسة الدير أو من ينوب عنهم جاء ذلك خالل انعقاد لجنة الرهبنة وشئون األديرة بالمجمع 

المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور األنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس، 

من اآلباء المطارنة واألساقفة رؤساء األديرة وأعضاء اللجنة، في جلسة خاصة لمناقشة انضباط  11و

الحياة الرهبنية والديرية، فى ضوء الحادث األليم واستشهاد األنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير القديس 

 أبومقار بوادى النطرون

 البابا تواضروس يستقبل يستقبل وزير خارجية إيطاليا بالكاتدرائية 
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية، وزير الخارجية اإليطالي إينزو موافيرو ميالنيزي والوفد 

المرافق له، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كان 

قداسة البابا قد التقى بالوزير اإليطالي، خالل زيارته إليطاليا في يوليو 

 الماضي 
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أرجوك يا أمي يا عدرا يا قديسة ياطاهرة يا دائمة البتولية 

احكي لي وقولي لي شعورك لما جبرائيل المالك قال لك 

"سالم لك أيتها المنعم عليها.الرب معك . مباركة أنت في 

 ) . 22:1النساء ."  )لوقا 

خفتي وعلشان كدا المالك قال  لك " آل تخافي يا مريم ‘هل 

(.                                                                    30:1ألنك  قد وجدت نعمة عند هللا ." )لو

أرجوك يا أمي احكي لي وقولي لي ازاي احتملتي قول المالك 

"ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع . هذا يكون 

عظيما وابن العلي يدعي ويعطيه  الرب اإلله كرسي داود 

أبيه . ويملك علي بيت يعقوب إلي األبد وال يكون لملكه 

 ) . 33-31:1نهاية ." )لو

أرجوك  يا  أمي احكي لي وقولي لي عما كان يجول في 

خاطرك  لما  قلتي للمالك " كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 

( .  وعلشان كدا المالك طمأنك  وقال لك   34:1رجال " )لو

" الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا 

 ) .  35:1القدوس المولود منك يدعي ابن هللا" )لو

أرجوك يا أمي احكي لي وقولي لي عن مقدار فرحك 

وابتهاجك بهذه البشارة المفرحة التي كانت تنتظرها كل العذاري اليهوديات ، وعلشان كده  قلتي  للمالك " 

( . هل تذكرتي نبوة إشعياء النبي القائلة "  ولكن  يعطيكم 32:1هوذا أنا أمة الرب . ليكن لي كقولك ")لو

 ) . 14:7السيد نفسه آية .  ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل " )إش

أرجوك يا أمي احكي لي  وقولي  لي مقدار سعادتك لما المالك  بشرك وقال  لك "  وهوذا إليصابات 

( .                                                                          1:27نسيبتك هي أيضا حبلي بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا ." )لو 

أرجوك  يا  أمي احكي  لي وقولي لي لما  زرتي أليصابات  نسيبتك كيف تحملتي اتضاعها أمامك  وقولها  

لك  " من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلّي .  فهوذا حين  صار سالمك  في أذني ارتكض الجنين بابتهاج 

 ).  45-43:1في بطني.فطوبي للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب " )لو

طوباك  يا  أمي ياعدرا  طوباك اآلن وعلي الدوام  يا زينة البشرية ألن األقنوم األول  هللا اآلب اختارك 

( واالقنوم الثالث هللا الروح القدس  حل عليكي اقنوميا واالقنوم الثاني هللا الكلمة 30:1وبقوته ظللك )لو

تنازل وتجسد  في أحشائك  وأخذ دما من دمك  ولحما من لحمك وعظاما من عظامك لذلك القدوس 

 ) .35:1المولود منك يدعي ابن هللا )لو

أرجوك يا أمي احكي لي وقولي لي كيف تحملتي مجد التجسد االلهي  في احشائك ، ومجد ميالد الرب 

منك . طوباك ايتها الممتلئة نعمة طوباك أيتها السماء الثانية ، اشفعي فينا ايتها الشفيعة المؤتمنه أمام ربنا 

يسوع المسيح ليباركنا ويطهر نفوسنا وأرواحنا  ويمألنا  سالما وطمأنينة.وإللهنا المجد الدائم إلي األبد 

 آمين .

 بقلم الشماس د.جميل فلتاؤس منـــاجــاة للقديســة العـذراء مـريم
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11الحلقة تامالت فى سفر يشوع بن سيراخ   بقام  ا. عادل فهيم 

 
نكمل اليوم بقية ما قدمة يشوع بن سيراخ لنا عن ما هو هدف هللا من خلقته لنا وليس 
كما يتصور البعض أنها حياه يعيشها االنسان على األرض ليُختبر طول فتره حياتهُ 

 وهذا ليس هو قصد هللا فى خلقه لالنسان.
العدد السابق ذكرنا أن هدف هللا من خلقته لالنسان هو فرح االنسان وسعادته وذكرنا 
أن هذا الفرح ال يأتى من داخل األنسان وحده ولكن هناك عوامل كثيره البد لالنسان 

أن يعرفها وعليه أن يُفرح نَفسه ويَفرح بنفسه وأن يكون هناك توازن بينه وبين األخر 
وبينه وبين هللا وبينه وبين نفسهُ وهذا التوازن البد أن يكون فى حياه كل أنسان الن اذا 

حدث خلل فى اى عالقه بين كل من االطراف الثالثه وهى الشخص والغير وهللا 
 ستكون النتائج غير مرضية وهنا سيشعر االنسان أن حياته بال معنى وبال هدف.

واليوم نؤكد على النقطه الثالثة وهى أن كل منا يعيش من أجل أنه يَسعد بربنا ويُسعد 
ربنا به. وهنا ياتى السؤال كيف َنسعد بربنا فى حياتنا. البد أن نعلم هللا كلى الحب هو الذى يحتوى الكون 

بحبه. أتصور أن هناك قطعة كبيره جدا ليس لها ال بدايه وال نهايه  وهى  بلوره من الماس أو االلماظ  
التى لها أضواء مختلفه وجميله من كل زاويه وهى تحتوى كل البشريه وأن االنسان يعيش داخل هذه 

البلورة العظيمه وكلما دخل الى عمق هذه البلوره كلما كشف جزء من جمالها هكذا القرب من هللا يغير 
مالمح وصفات االنسان ليكون على صوره هللا ومثالة  الن جمال ضوء البلوره تنعكس على مالمحه 

وصفاته وبذلك كلما عاش االنسان قريب من هللا بممارسه االسرارالمقدسه وقراءه الكتاب المقدس وان 
يعيش الوصيه وبهذا ياخذ من صفات هللا الجميله وهذا ما أختبرة كل من عاش فى مخافه هللا فمثال ابونا 

بُّ َراِعيَّ فاَلَ يُْعِوُزِني َشْيٌء )مز  ( وايضا 1 -23داوود النبى عندما عاش فى وصيه هللا كتب الرَّ  
(. وهنا يظهر معنى هذه االيه الجميله وهى  1:  11اَلسَّاِكُن فِي ِستِْر  اْلعَِلّيِ، فِي ِظّلِ اْلقَِديِر يَبِيت ) مز    

أن األنسان كلما دخل فى عمق العالقة مع هللا يشعر باالمان ويشعر بعنايه هللا له وأخذ الكثير من صفات 
 هللا الجميلة.

)    4:  4وكثيرا ما كلمنا رب المجد على لسان رسله االطهار كما قال بولس الرسول الى اهل فيليبى )  
ّبِ ُكلَّ ِحيٍن، َوأَقُوُل أَْيًضا: اْفَرُحوا" وهنا يظهر قوه وتشجيع الرب الى أوالده على حياه " اِْفَرُحوا فِي الرَّ

الفرح المقدس الن المسيحيه هى حياه فرح وليست حياه حزن كما يتخيلها البعض وايضا كما كتب فى 
َعٍة. نعم حتى التجارب  2:  1رساله يعقوب ) ( اِْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ يَا إِْخَوتِي ِحينََما تَقَعُوَن فِي تََجاِرَب ُمتَنَّوِ

المتنوعه هى ايضا للفرح مهما كانت صعوبتها وحجمها البد ان تصحبها الفرح وبقدر حجم التجربه 
ستكون التعزيه والفرح وكثيرها ما تكون هذه التجارب هى لغه الحوار مع هللا والرب يلجأ اليها النه هللا 

اشتاق لسماع صوت اوالده. ما أحلى واعزب صوتك وطرقك الحنونه يا هللا التى ترسلها لتنادى بها على 
 اوالدك.

ويبقى السؤال التالى وهو كيف نُسعد قلب هللا. هللا ال يترك أوالده بدون يد المعونه. بمقدار شعورنا بالحاجه 
الى هللا يستجيب هللا لصوت قلب االنسان الن هللا واقف على قلب االنسان منتظر أستجابه قلب األنسان 
لصوت الرب. كثيرا ما يضع هللا فى طريق أوالده اساليب للسعاده عن طريق الخدمه والهدف من هذه 
الخدمه هى خدمه الشخص ذاته وليست المخدوم . ولكن علينا ان نفهم قصد الرب من هذه الخدمه وكما 
ذكرنا حب العطاء وكما ذكرنا ليس العطاء المادى وعلينا ان نعلم مقدار الوزنات التى اعطانا هللا اياها. 

هناك عطايا نفسيه وروحيه وماديه واذا علم االنسان حجم االمكانيات المعطاه له لعاشت البشريه الملكوت 
 على االرض وايضا الحياه فى الوصيه االلهيه بمخافه هللا هى ملكوت سماوى على االرض.

الرب يُعطينا هذه الروح الُمحبه لذاتها فى الرب والمحبه للغير. المحبه التى لها القدره على تغير األخر 
الى األفضل الن االخر لم يتغير من ذاته ولكن بيد المعونه من هللا ومن أخوه االنسان وايضا هللا يعطينا 
محبته  فى قلوبنا التى تجعل االنسان يتلذذ بعشرته بالرب واالنسان الن ان لم نُكون عالقه مع هللا على 
االرض لم نتعرف عليه فى الملكوت.الن حياتنا على االرض هى استعداد  للملكوت  السمائى  لنعيشه 

  على االرض الننا لم نشعر بحالوه الملكوت السمائى  ما لم نشعر به على االرض
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 د.عادل لوندى )دياكون كيرلس(

 7/ 25قام قداسة البابا تواضروس الثانى  يوم  

, بتكريم اسم المتنيح  القمص   2012/     

بيشوى كامل " خادم " مدارس األحد فى مائة 

 عام . الذى أختارته 

لجنة مئوية مدارس األحد باإلسكندرية  نيابة 

عن خدام مدارس األحد باألسكندرية خالل مائة 

عام .وقد قام قداسة البابا تواضروس بتسليم 

جائزة التكريم إلى " تاسونى أنجيل " زوجة 

 المتنيح القمص بيشوى كامل .

 وتتوارد الذكرات واألحاديث للذين عاشوا وخدموا مع قدس أبينا الحيب القمص بيشوى كامل :

فى منتصف الستينات أنتدب قداسة البابا كيرلس السادس أبونا بيشوى لحضور مؤتمر الكنائس العالمى فى 

لبنان ثم جنيف . فأستأذن أبونا من قداسة البابا أن يسمح له بالمرور أوآل على مدينة القدس لشدة اشتياقه 

لهذه الزيارة المقدسة . فوافق البابا على طلبه . وحدث بينما هو بالقدس أنه طلب من الراهب القبطى 

 المسؤل هناك أن يشترك معه فى صالة القداس اإللهى .. فرفض  األب الراهب ألن النظام هناك 

ال يسمح ألى كاهن أن يصلى القداسات إال الكاهن الرسمى الممثل لطائفته .. وذللك منعآ للتداخل فى 

 المواعيد , خصوصآ أن اليوم يكون مقسمآ بتدقيق بين الطوائف المختلفة إلستخدام المذبح والكنيسة .

وبعد إلحاح من أبونا بيشوى وافق األب الراهب على أن يرتدى أبونا بيشوى مالبسه البيضاء ويقف معه 

 فقط فى الهيكل .. ففرح أبونا بيشوى جدآ وشكر الراهب على ذلك .

وفى أثناء الصالة وبعد تالوة قانون اإليمان طلب أبونا الراهب من أبونا بيشوى أن يصلى صالة الصلح .. 

فتهلل أبونا بيشوى جدآ , وبشوق كبير تقدم الى المذبح وأمسك باللفائف وبدأ صالة الصلح" ياهلل العظيم 

األبدى الذى جبل اإلنسان على غير فساد...."ووقف األب الراهب فى جانب  الهيكل , وبينما هو ينظر تجاه 

المذبح رأى إذ بعمودنار خارج من فم أبونا بيشوى ومرتفع نحو السماء .. فذهل للغاية .. وفى ذهوله أوقف 

أبونا بيشوى عن الصالة , وأغلق باب الهيكل , بعد أن طلب من الشمامسة ترديد أى لحن .. ثم طلب من 

 أبونا بيشوى أن يعرفه من هو ؟! فعرفه أبونا بيشوى على نفسه بمنتهى البساطة .

ثم استكمال القداس اإللهى .. وبهذا نجد كيف تحولت الصالة إلى عمود نار..!من فم انسان ال يفكر فى  

األعمال الخارقة بل كان همه الوحيد أن ينفذ وصية األنجيل بتدقيق وأمانة ويصلى هلل بإخالص . واعلم أن 

كل كلمة ننطق بها فى صالتنا من القلب بقوة وايمان تصعد الى فوق مثل عمود ناريخترق ابواب السماء 

 ويحمل طلبتنا إلى هللا ويسدر مراحمه ومعونته . 

وكانت آخر كلماته " خالص انفتحت طاقة فى السماء " صارت هى آخر عظة فى آخر قداس , وكأنك 

يأبى وبدون مبالغة صرت كارزآ حتى آخر نسمة وجاءت شهادتك هذه كختم للشهادة وصدق االيمان , 

 وكمال الجهاد الروحى , كمثل شهادة استفانوس رئيس الشمامسة الذى رأى السموات مفتوحة , وأضاء 

وجهه كوجه مالك . حقيقة لقد أحببت مدارس األحد والقيام بخدمة فصولها المختلفة ببساطة وتواضع كامل 

 لدرجة أن األطفال والكبار كانوا يحبونه بشدة. 

 تكريم اسم أبونا بيشوى كامل 
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 بقلم : د. مجدى شحاته

 
بقلوب ملؤها الحزن و األلم ودعت الكنيسة القبطية وكل 

الشعب المصرى منذ أيام على رجاء القيامة االب الناسك 

والعالم الجليل نيافة االنبا أبيفانيوس اسقف ورئيس دير 

القديس أبو مقار بوادى النطرون الذى اغتالته أيدى آثمة 

وهو فى طريقه فجرا الى كنيسة الدير يسبح هللا الواحد 

ويصلى القداس االالهى مع رفاقه وابنائه الرهبان .  جاء 

استشهاد االنبا ابيفانيوس فى ظروف حرجة للغاية لتلقى 

بظاللها على كاهل الكنيسة القبطية العريقة مزيد من القلق 

والهواجس . كثيرا ما يتعرض البشر لمواقف صعبة وقاسية 

، تؤثر على البعض منهم سلبا فتضعفهم وتكسرهم ، وآخرون تؤثر عليهم ايجابيا فينالون قوة وشجاعة  

وجلد . وفى ضوء استشهاد االنبا ابيفانيوس ، اختارت كنيستنا القوية الجانب االيجابى . " ولكن هللا الذى 

( . بروح الثقة فى هللا قررت الكنيسة القبطية  14: 14يخرج من اآلكل اكال ومن الجافى حالوة " ) قض 

ان تضمد جراحها التى نزفت دما  طاهراعلى رمال دير ابو مقار ، والمبادرة بعالج أخطاء كانت 

المسكنات المؤقتة هى العالج لتلك االخطاء والتجاوزات لسنوات طويلة . ولما كانت الرهبنة فى مصر 

تمثل حجر الزاوية فى كنيستنا القبطية وهى المؤسسه للرهبنة فى كل بالد العالم والتى تقدم لنا بطاركة 

ومطارنة واساقفة الكنيسة . من هذا المنطلق وفى ضوء أحداث استشهاد أيقونة المحبة االنبا أبيفانيوس ، 

عقدت لجنة الرهبنة وشئون االديرة بالمجمع المقدس جلسة خاصة برئاسة قداسة البابا تاوضروس الثانى 

من اآلباء  11" رجل المواقف الصعبة " ، وبحضور االنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس و

المطارنة واالساقفة ورؤساء االديرة ، وذلك لمناقشة انضباط الحياة الرهبانية والديرية  لتصدر عدة 

قرارات هامة وحاسمة  تعيد الرهبنة القبطية الى مسارها الصحيح ومعالجة كثير من التجاوزات 

واالخطاء ، تأتى بمثابة ترتيب البيت من الداخل . أقف عند قرار واحد من بين القرارات االثنى عشر 

وهو : " اعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أى صفحات أو حسابات على وسائل التواصل االجتماعى 

والتخلى الطوعى عن هذه السلوكيات والتصرفات التى التليق بالحياة الرهبانية " . ان حياة الرهبنة ) عفة 

ونسك ( والراهب الذى ارتضى ان ينضم للحياة الرهبانية أنقطع تماما عن العالم الخارجى . بعدها مباشرة 

قام قداسة البابا تاوضروس الثانى باغالق صفحته الرسمية على مواقع  التواصل االجتماعى  وقال فى 

تدوينته االخيرة عبر صفحته الرسمية : " الوقت أثمن عطية يعطيها هللا لنا يوميا ويجب ان نحسن 

استخدامها ، والمسيحى يجب أن يقدس وقته والراهب يترك كل شئ لتصير الحياة كلها مقدسة للرب " . 

وبعد ساعات قليلة من اعالن القرار بادر االباء اساقفة الكنيسة واالستجابة للقرار رغم انهم غير مشمولين 

بالقرار،ولكن  حتى يكونوا قدوة ومثل اعلى فى الطاعة أحد أهم نذور الرهبنة . وعلينا ان نتأكد تماما ان 

قرارات الكنيسة والمجمع المقدس هى الصواب واالكثر فهما بكل بواطن االمور اكثر منا ، وليس كل ما 

يعرف ينبغى ان يقال . نصلى لقداسة البابا ان يعينه هللا ويقويه فالمسئولية ثقيلة فى ايام صعبة  . الشك ان 

الكنيسة تمر بظروف حرجة للغاية بعد حادث استشهاد االنبا ابيفانيوس ، فاالمر يتطلب من الجميع ، 

التصرف بكل الحكمة والعقالنية وضبط النفس لتفويت الفرصة لمن يصطادون فى الماء العكر، بغرض 

ضرب الكنيسة من الداخل . وان يمتنع ويكف كل المتطوعين من هواة تحليل المواقف ، من ابداء آرائهم 

 وفقا لوجة نظرهم ... والتى كثيرا ما تخدم عدو الخير  ...  الرب عن يمينها فال تتزعزع .    

الوقت أثمن عطية يعطيها هللا لنا يوميا   
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 القمص تادرس سمعان
 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها

 لم يوجد من يشبهك يابتول 
 

القديسة العظيمة مريم العذراء نالت عظمة و 

كرامة لم ولن ينالها احد من السمائيين أو 

األرضيين . كانت فى فكر هللا منذ البدء حينما 

أخطئ ابونا ادم وآمنا حواء واعلن لهما ان نسل 

(. حبلت بها ٣المرأة يسحق راس الحية )تكوين 

أمها البارة حنة ببشارة رئيس المالئكة ، تربت 

داخل الهيكل، نالت بشارة رئيس المالئكة بالتجسد 

االلهى، الوحيدة التى حل عليها الروح القدس 

اقنوميا وأخذ هللا لنفسه جسدا منها وحملته فى 

احشاءها تسعة اشهر بطريقة إعجازية ورافقت 

السيد الرب أكثر من ثالثين سنة وصنع اول 

معجزة فى قانا الجليل بشفاعتها، ومن فوق الصليب اهتم السيد الرب بها وخاطباها، وحضر وقت نياحتها 

 ولم يترك جسدها فى القبر بل اصعده بكرامة.

 ومع كل هذا المجد و الكرامة والعظمة هى مثاال للتواضع

ان ينكر اإلنسان ذاته وان يقبل مشيئة هللا بفرح وتسليم واال يتمسك برغاباته وان كانت + التواضع 

 صالحة هكذا قبلت العذراء ان تصير زوجة مخطوبة والبتول تصير أما.

ان تعلم فى ذاتك انك ال تسحق عطايا هللا بل تتقبلها نعمة من محبته ورحمته هكذا القديسة + التواضع  

البتول أجابت المالك بقولها هوذا أنا أمة )خدامة(الرب، وأجابت البارة اليصابات بقولها ان هللا القدير نظر 

  إلى اتضاع امته. وانه صنع بها عظائم.

  ال يدافع عن نفسه و ال يدين احد، هكذا لم تدافع آمنا البتول عن نفسها أمام البار يوسف.+ المتواضع 

ال يتكلم عن نفسه وال يفتخر فكانت العظيمة والدة هللا تحفظ جميع هذا الكالم متفكرة به فى + المتواضع 

  قلبها، و لم تحكى عن العظائم التى صنعها معها القدير.

يقدم نفسه للخدمة العملية للمحتاجين ، هكذا أم هللا بالحقيقة ذهبت سريعا لتخدم البارة + المتواضع 

  اليصابات فى اشهر حملها األخيرة. وكانت تقف خارج البيت لتخدم المرضى و الفقراء.

ً األم المتواضعة هلل المتواضع الذى قال تعلموا منى النى وديع ومتواضع القلب        ونسيبة  أنها حقا

البارة اليصابات المتواضعة المتقدمة فى ايامها التى قالت للقديسة العذراء الشابة الصغيرة السن من اين 

  لى هذا ان تأتى أم ربى الي.

لذلك يرفع هللا المتضعين و المتضع دائماً ال يدين احد بل يحاسب نفسه و يتوب ويعترف ويضع كل ثقته 

  واتكاله على هللا و ينتظر خالص الرب.

بركة و شفاعة أمنا البتول الطاهرة كلية القداسة العذراء كل حين القديسة مريم تكون معنا كلنا و تشفع فى 

 سالمة بالدنا مصر و تحفظ كنائسنا وشعبنا و تصون رعاتنا. أننا فى احتياج.

 والدة هللا القديسة مريم
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 محاضرة قداسة البابا تاوضروس الثانى

 السيدة العذراء مريم والدة اإلله " تحب البشر"
 

أقرأ مع حضراتكم جزء من إنجيل معلمنا مار لوقا البشير األصحاح 
" فَقَاَمْت َمْريَُم فِي تِْلَك األَيَّاِم َوذََهبَْت بُِسْرَعٍة إِلَى  31االول عدد 

اْلِجبَاِل إِلَى َمِدينَِة يَُهوذَا َودََخلَْت بَْيَت َزَكِريَّا َوَسلََّمْت َعلَى أَِليَصابَاَت. 
ا َسِمعَْت أَِليَصابَاُت َسالََم َمْريََم اْرتََكَض اْلَجنِيُن فِي بَْطنَِها َواْمتأََلَْت  فَلَمَّ

وحِ اْلقُدُِس َوَصَرَخْت بَِصْوٍت َعِظيٍم َوقَالَْت:  أَِليَصابَاُت ِمَن الرُّ
ُمبَاَرَكةٌ أَْنِت فِي النَِّساِء َوُمبَاَرَكةٌ ِهَي ثََمَرةُ بَْطنِِك! فَِمْن أَْيَن ِلي َهذَا »

؟ فَُهَوذَا ِحيَن َصاَر َصْوُت َسالَِمِك فِي أُذُنَيَّ  أَْن تَأْتَِي أُمُّ َربِّي إِلَيَّ
اْرتََكَض اْلَجنِيُن بِاْبِتَهاجٍ فِي بَْطنِي. فَُطوبَى ِللَّتِي آَمنَْت أَْن يَتِمَّ َما قِيَل 

بِّ  بَّ َوتَْبتَِهُج ُروِحي »فَقَالَْت َمْريَُم:  .«لََها ِمْن قِبَِل الرَّ ُم نَْفِسي الرَّ تُعَّظِ
ِ ُمَخلِِّصي ألَنَّهُ نََظَر إِلَى اتَِّضاعِ أََمتِِه. فَُهَوذَا ُمْنذُ اآلَن َجِميُع  بِاَّللَّ

بُنِي ألَنَّ اْلقَِديَر َصنََع بِي َعَظائَِم َواْسُمهُ قُدُّوٌس َوَرْحَمتُهُ  األَْجيَاِل تَُطّوِ
ةً بِِذَراِعِه. َشتََّت اْلُمْستَْكبِِريَن  إِلَى ِجيِل األَْجيَاِل ِللَِّذيَن يَتَّقُونَهُ. َصنََع قُوَّ

اَء َعِن اْلَكَراِسّيِ َوَرفََع اْلُمتَِّضِعيَن. أَْشبََع  بِِفْكِر قُلُوبِِهْم. أَْنَزَل األَِعزَّ
ْبراِهيَم َونَْسِلِه إِلَى األَبَدِ  ا.اْلِجيَاَع َخْيَراٍت َوَصَرَف األَْغنِيَاَء فَاِرِغيَن. َعَضدَ إِْسَرائِيَل فَتَاهُ ِليَْذُكَر َرْحَمةً َكَما َكلََّم آبَاَءنَ  «إِلِ

كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة بدء صوم العذراء المحبوب فى كنيستنا ونسميه صوم من أجل الذين كرسوا نفوسهم 
ومن أجل القلب المكرس الذى يعيش هلل.أمنا العذراء مريم كنز من الفضائل ولها مكانتها فى قلوبنا جميعآ وفى 

التاريخ المصرى بصفة خاصة. أمنا العذراء مريم فاقت األبرار والقديسين والمالئكة وهى التى نسميها فخر جنسنا 
البشرى. نّصف السيد المسيح أنه محب البشر وهى محبة ال نهائية كما فى اآلية " هكذا قد أحب هللا العالم حتى بذل 

إبنه الوحيد لكى ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية." أمنا العذراء أيضآ نجد فيها هذه الصفة الجميلة 
أى تحب البشروأنه إذا كانت السقطة األولى من خالل أدم وحواء فجاءتنا السيدة العذراء حواء الجديدة لكى ما تقدم 

لنا السيد المسيح مخلص العالم كله. تحب البشر وتحب اإلنسان. موقف أو إثنين من الكتاب المقدس كانت السيدة 
العذراء فى المعجزة األولى التى صنعها المسيح وكانت معجزة عرس قانا الجليل حضرت أمنا العذراء هذا العرس 

وبمحبة قالت للسيد المسيح ليس لهم خمر)عصير العنب( وكلمة خمر فى الكتاب المقدس لها معنى روحى وهو الفرح 
ويقصد به ليس لهم فرح الخالص من الخطية ولذلك أجابها السيد المسيح وقال لها مالى ولك يا إمرأة لم تأتى ساعتى 
بعد وكان السيد المسيح يقصد ساعة الخالص ساعة الصليب ووجه السيدة العذراء كالمها للخدم وقالت لهم مهما قال 

لكم فإفعلوه.وهذه العبارة القصيرة هى أصغر عظة فى الكتاب المقدس وحّول السيد المسيح الماء الى خمر أى 
مشروب الضيافة وبالصورة الجميلة هذه خدمت أهل العُرْس وفرح كل الناس الموجدين. والسيدة العذراء وإن كانت 
تحب كل البشر فإنها تحب المصريين بصفة خاصة. والدليل أن هناك مشهد من القرن األول وآخر من القرن العاشر 

ومشهد من القرن العشرين. فى القرن األول الميالدى عندما ولد السيد المسيح وكان هيرودس الملك يخشى على 
ُمْلِكه فأمر بقتل األطفال عمر سنتين فما دون فإختارت السماء للعذراء مريم لرحلة الهروب أرض مصر وظلت 

العائلة المقدسة تتجول فى أكثر من ثالثين موضع فى مصر وباركت العائلة المقدسة أرض مصر, مشهد من القرن 
من باباوات كرسى  62العاشر الميالدى كان يحكم مصر والى وكان فى زمن البابا إبرآم إبن زرعة وهو البابا رقم 

األسكندرية فى زمنه جاء إنسان يهودى وذهب الى الوالى وقال له فى إنجيل المسحيين وعلى لسان المسيح توجد آية 
تقول إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل إنتقل من هنا الى هناك فينتقل وال يكون شئ غير 
ممكن لديكم.لكى يوقع بين الوالى و مسيحيين مصر. فإمر الوالى البابا لكى ينقل جبل المقطم. وبدأ البطرك مع كل 
شعبه واإلكليرس يرفعوا صلوات حارة مع طلب شفاعة أمنا العذراء. ومن صفات السيدة العذراء هى الملجئ هى 

 الشفيعة المؤتمنة وكانت هذة التجربة على أرض مصروظهرت العذراء للبابا ودلته على سمعان الخراز 
كانت أجواء الحزن واإلنكسار على كل    67بعد نكسة حرب  1162المشهد الثالث واألخير فى القرن العشرين سنة 

المصريين فى شهر أبريل بدأ تجلى أمنا العذراء مريم بصورة مبهرة ومنيرة فى كنيستها بضاحية الزيتون وكان 
ظهور غير مسبوق شافة ماليين من البشر وماليين من المصريين وشافة مسؤليين كثيرين وأجانب وصار حدث 

ونشرته الصحف المصرية فى صفحاتها األولى فى عهد البابا كيرلس السادس وهو ظهور ال يضارعه أى ظهور فى 
 العالم.         أمنا يا عدرا يا أم المسيح   يا إلى فيك دايمآ بيحلوا المديح.
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سالم لك أيتها الممتلئة 

نعمة.الرب معك. 

 مباركة أنت فى النساء

 ( 28:  1)لوقا  

مريم العذراء هى 

الكرمة المثمرة التى 

من ثمرتها اإللهية أكلنا 

فإنتقلنا من الموت الى 

 الحياة

 )  مار أفرآم السريانى(  

 

 


