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Repentance 
  He told them, “This is what is written: The Messiah 

will suffer and rise from the dead on the third day,    

and repentance for the forgiveness of sins will be 

preached in his name to all nations, beginning at  

Jerusalem. You are witnesses of these things.  

(Luke 24:46-48) 
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we will try to explain why Orthodoxy gives such importance 
to the cross and we shall see that making the sign of 
the cross is beneficial, useful and in accordance with the 
teaching of the Holy Bible. 
The emphasis of the Lord Jesus Christ on the cross 
Since the commencement of the Lord’s ministry, during 
His teaching and prior to His crucifixion, He laid great em-
phasis on the cross.   He says: “And he who does not take 
his cross and follow after Me is not worthy of Me" (Matt. 
10:38) and “If anyone desires to come after Me, let him de-
ny himself, and take up his cross, and follow Me” (Matt.16:  24); (Mark.8:  34). 
In His conversation with the rich young man, He said to him: ‘Go your way, sell what-
ever you have and give to the poor... and come, take up the cross, and follow 
Me’ (Mark.10: 21). He also says: “And whoever does not bear his cross and come after 
Me cannot be My disciple” (Lk.14:  27). 
 
The cross was the core of the ministry of the angels and the Apostles 
An important point is that the angel who proclaimed the Lord's resurrection said to the 
women: “...you seek Jesus who was crucified. He is not here; for He is risen, as He 
said” (Matt.28: 5,6). Thus, the angel called the Lord “who was crucified”, although He 
had already resurrected. Thus, the title ‘crucified ‘continued to be attributed to the Lord. 
Our fathers the Apostles emphasized the Lord's crucifixion in their preaching. In 
preaching to the Jews, St. Peter said: 
“Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Je-
sus, whom you crucified, both Lord and Christ” (Acts2:  36). St. Paul says: “. we 
preach Christ crucified” (1Cor.1: 23), although the Lord's crucifixion was considered “a 
stumbling block and to the Greeks foolishness”. 
The Apostle considered the cross the essence of Christianity and says: “For I deter-
mined not to know anything among you except Jesus Christ and Him cruci-
fied” (1Cor.2: 2). He means that the cross is the only subject he wants to know. 
 
We make the sign of the cross because it gives us power 
St. Paul the Apostle felt the power of the cross and said: 
“But God forbid that I should glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by 
which the world has been crucified to me, and I to the world” (Gal.6: 14) and “For the 
message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being 
saved it is the power of God” (1Cor.1: 18).   We notice that he did not say that the cruci-
fixion is the power of God but that the mere word 'cross' is the power of God. 
Therefore, when we make the sign of the cross and when we mention the cross, we are 
filled with power because we remember that, through the cross, the Lord trod upon 
death, granted life to all people, defeated and overcame Satan. 

Veneration of The Cross 
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Weekly message from HG Bishop Daniel 

The gospel reading of today is a wonderful lesson in repentance 
and hope: 
 
It shows how God loves and forgives those people, who repent 
with all their hearts.  
 
It shows how our beloved Lord is willing to make contact with 
sinners, so that He can touch their hearts, and change their lives 
to be holy. 
 
When the sinful woman wanted to see Jesus, He did not refuse 
her, but accepted her, with love and gentleness, and He willingly 

received her offers of repentance & love, & the Lord praised her for her faith. 
 
Simon’s attitude towards Jesus was uncaring and unbelieving. This is because he 
lacked faith, and all he wanted, was to show off in front of his friends.  
 
But the attitude of the sinful woman was love, because she was full of faith, and was in 
need of the Lord’s love and forgiveness.  
 
And so, the Lord forgave this sinful woman, and as a result, she loved Him deeply. And 
Jesus accepted her love, praised her faith, and confirmed her forgiveness. 
 
Simon was a man respected by society because of his position, and the woman was 
rejected by society because of her sins. But the Lord looks at the heart – it is not im-
portant what the society thinks of you, but what God thinks of you.  
 
This sinful woman, experienced many things: shame, repentance, joy, praise, and love. 
And she expressed all these experiences with her gifts of tears, and fragrant oil and her 
kiss.  
       +++ 
The first thing we notice in the story of the sinful woman is that she felt deep regret for 
her sins. And this feeling of regret is the first step in the way to repentance. 
 
When we repent, we prepare and purify our hearts for the Lord to dwell inside. No re-
pentance is true, unless we feel regret that our sins are hurting the Lord.  
 
Because the repentance of this sinful woman was true, the church has honoured her in 
the 2nd part of the Midnight Prayer in the Agbia. We pray: “Give me Lord fountains of 
tears as You did in the past to the sinful woman.”  
When the sinful woman wanted to see the Lord, He did not refuse her, but instead, He 
invited her to repent. 
 
He invited her to repent because He loved her, and wanted to share His kingdom with 
her. For this reason He said: “Your sins are forgiven…go in peace.” The Lord said: 
‘Go in peace’ – because it is only when we are forgiven, that we can truly experience 
peace. 
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Weekly message from HG Bishop Daniel 

He invited her to repent, so that she may be washed and purified. And as she washed 
the Lord’s feet with her tears of repentance, the Lord purified her, and gave her a new 
heart to love Him with. 
 
“She stood at His feet behind Him weeping; and she began to wash His feet with 
her tears” 
She washed His feet with her tears, as a sign of her love and humility and obedience to 
God. She washed His feet with her tears, because they were tears of repentance, and 
tears of joy. Her tears of repentance cleansed her vision, so that her deeds and her vi-
sion were now pure. Her eyes that were once the windows of sin, were now the win-
dows of repentance, in the form of her tears. 
 
 
“And she wiped them with the hair of her head”  
The woman’s hair represents her glory, and now, she is wiping the Lord’s feet with her 
hair, to show that HE is now her glory. 
 
She wiped His feet with her hair, to symbolise that the way of the Lord - represented by 
the feet - is now her glory and salvation. 
 
 “She kissed His feet”  
She kissed His feet – as a sign of her love and reverence. She kissed His feet, in order 
to beg Him to forgive her. 
 
“She anointed His feet with the fragrant oil” 
She anointed His feet with fragrant oil, to acknowledge that He is the Messiah, and the 
Anointed One.  She anointed His feet, to recognise Him as the King.  
 
She anointed His feet with fragrant oil, because she wanted to offer Him the most pre-
cious thing she had. The Lord accepted her gift, as a symbol of her love and repent-
ance. 
 
What was the Action of this sinful woman? 
It was an action of love… Her love to Christ was: 
 
A generous love: she wanted to offer Him the best of what she has, and so she brought 
with her a box of fragrant oil.  
 
A believing love: when she was anointing the Lord’s feet, she had faith that Jesus was 
the Messiah, and the Anointed One.  
 

Glory be to God. 
Bishop Daniel 
Bishop of the Coptic Orthodox Diocese of Sydney & Affiliated Regions 
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There are many examples of irresistible grace in 
God’s Word. Perhaps most plain is the calling of the 
disciple Matthew, also known as Levi the tax collec-
tor. The apostle records his own conversion in his 
Gospel: “As Jesus passed on from there, he saw a 
man called Matthew sitting at the tax booth, and he 
said to him, ‘Follow me.’ And he rose and followed 
him” (Matt. 9:9). 
 
Consideration of this verse makes clear the basic 
teaching of irresistible grace. The Lord Jesus had 
just returned to Capernaum from His missionary 
visit to the region of the Gadarenes. Capernaum 
had become His Galilean headquarters, and many 
of His most spectacular miracles already had oc-
curred there. Seeing Matthew at his tax collector’s booth, Jesus went to him 
and called, “Follow me.” At these words, the tax collector immediately was 
transformed into a disciple. It is a striking illustration of God’s sovereignty 
in salvation. 
 
For his part, Matthew presents an equally striking picture of man’s total depravi-
ty. The statement that he was “sitting at the tax booth” is loaded with meaning. 
At the time, there hardly could have been a more depraved person than a tax 
collector. The Roman Empire took bids for the right to collect taxes. These 
agents paid a set amount to Rome, but could keep all the rest that they collect-
ed. Tax collectors enriched themselves by preying on impoverished people, sti-
fling trade, and operating what amounted to a local mafia. To make matters 
worse, they were despised for collaborating with the foreign power that had 
subjected their own people to bondage. 
 
By remaining in this occupation in Capernaum, Jesus’ base of operations at the 
time, Matthew showed his hardness of heart to the presence and preaching of 
Christ. Tax collectors’ booths were in the most public places; Matthew’s was 
most likely situated either at the docks by the lake or along the main road lead-
ing into town. He probably had seen and heard Jesus many times, and was 
well aware of some of Jesus’ greatest works. Just recently, a paralytic had 
been cured after his friends lowered him before Jesus through a hole they 
made in the roof of the building where Jesus was preaching. Earlier, Jesus had 
cast out demons and healed multitudes of hopelessly diseased people right 
there in Capernaum. But none of this had had the slightest effect on Matthew. 
There he was in his booth, carrying on his business without any visible re-
sponse to all these affairs. 
 

The Gracious Calling of Matthew  
By Richard P 

http://biblia.com/bible/esv/Matt.%209.9
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In short, there was nothing in Matthew to explain his sudden willingness to be-
lieve and follow Jesus. Instead, the answer is seen in the irresistible grace of 
God, as the Holy Spirit applied Jesus’ call with sovereign and divine power. 
This helps make clear that when we speak of irresistible grace, we do not mean 
that God’s grace is never resisted. Those who oppose this doctrine make much 
of the many instances when men and women shun God’s grace and turn away, 
just as Matthew had done many times. But this objection misses the point, for 
the simple reason that the doctrine of irresistible grace speaks of the operation 
of grace in the conversion of sinners. We do not teach that no one resists God’s 
grace. But we do insist that when a sinner turns to Christ in faith and begins to 
follow Him, this conversion is the result of the sovereign, effectual, and irresisti-
ble operation of God’s grace through the ministry of the Holy Spirit. 
 
As the conversion of Matthew shows, irresistible grace is joined to the saving 
call of God in Christ. Reformed theology makes an important and useful distinc-
tion between two kinds of calls. There is the general call of Christ to all the 
world, offered to all people irrespective of God’s election. “Come to me, all who 
labor and are heavy laden, and I will give you rest,” Jesus cried (Matt. 11:28). 
John records that during the Feast of Tabernacles in Jerusalem, “Jesus stood 
up and cried out, ‘If anyone thirsts, let him come to me and drink’” (John 7:37). 
This is Christ’s general call to anyone and everyone who hears. It is a sincere 
call and offer of salvation. But because of man’s totally depraved state, no one 
answers this call by his or her own volition. Indeed, no one can. This was Mat-
thew’s situation. For all the many times he had seen and heard Jesus, for all 
that he had learned about what Jesus was doing, and in spite of even direct ap-
peals to faith that Matthew very well may have heard, his sinful heart was indis-
posed to answer. Jesus once explained this, saying, “No one can come to me 
unless the Father who sent me draws him” (John 6:44). The sinful heart is hos-
tile to God and uninterested in His offer of salvation; Matthew modeled this per-
fectly as he greedily went on extorting people in the very presence of Christ’s 
saving ministry. 

On one occasion, when Jesus was describing the impossibility of a rich man 
ever entering God’s kingdom, Peter asked in dismay, “Who then can be 
saved?” (Matt. 19:25). This is a good question that arises naturally when we 
honestly face what the Bible says about man’s hopeless condition in sin. The 
Bible describes unregenerate sinners as spiritually dead, blind, and enslaved. 
So how can anyone be converted to faith in Christ? The answer is another kind 
of call, one that comes with divine power to bring us to Christ: the effectual call. 
As Jesus told Peter, “With man this is impossible, but with God all things are 
possible” (Matt. 19:26). 

 

The Gracious Calling of Matthew  
By Richard P 

http://biblia.com/bible/esv/Matt.%2011.28
http://biblia.com/bible/esv/John%207.37
http://biblia.com/bible/esv/John%206.44
http://biblia.com/bible/esv/Matt.%2019.25
http://biblia.com/bible/esv/Matt.%2019.26
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Employment Opportunity 
Financial Officer 

St Mary and St Mina’s Coptic College  

St Mary and St Mina’s Coptic College in Sydney is seeking to appoint a Financial Of-
ficer at the Bexley Campus. The successful applicant will be suitably qualified, self-
motivated and with a track record of delivering outstanding results.  The duties relative 
to this position include:  
A. Finance  

• Collate and match purchase order forms and corresponding invoices.  

• Ensure the validity of the above documentation.  

• Record information on the Accounts Payable Module of the Finance Software Pack-
age (MYOB).  

• Process computerised cheque payments in a correct and timely manner.  

• Maintain appropriate filing of all accounts payable documentation.  

• Be responsible for accurate record keeping relating to G.S.T requirements.  

• Record, issue and maintain all debtor accounts with the College for areas such as 
tuitionfees, school levies, event.  

• Pay, record and reconcile Petty Cash System.  

• Assist the Head of College / Accountant with Fee enquiries from parents. 

• Assist the College Accountant with the required periodical reconciliation e.g Bank 
Reconciliations, etc. 

B. Administrative  

• Provide general team support to the Administration area where needed and re-
quired.  

• Provide support to College retail/trading areas (Uniform Shop), as required.  

• Provide the Head of College and Business Manager with administrative support as 
required. 

• Assist the Business Manager with the ordering and purchasing of capital items for 
the classrooms, grounds and staff facilities. 

• Assist the Business Manager as required with duties associated with the College 
Emergency Management Plan. 

External Liaisons 
College’s Auditor, Schools Banker, Government Departments 

Skills, Knowledge & Selection Criteria  
The skills and knowledge required to perform the duties of the position are as follows:  

• A decisive understanding of window’s based financial and administration software 
packages.  

• A thorough and diverse knowledge of various computer software programs, includ-
ing Microsoft Word, Excel and MYOB.  

• The ability to readily acquire knowledge and understanding of College specific func-
tions, policies and procedures.  

• Excellent interpersonal skills, being able to positively interact with all members of the 
College Community and those external individuals/agents who work with the Col-
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lege.  

• Ability to gain cooperation and assistance from the College’s teaching and non-
teaching staff in order to achieve well-defined objectives for the financial manage-
ment of the school.  

• Well-developed communication skills, particularly in respect to interviews, telephone 
discussions, report and letter writing.  

• Well-developed computer skills in the areas of computerised accounting systems, 
spreadsheets and other associated computer software.  

• Managing time, setting priorities and planning and organising one’s work together 
with contributing to the priorities determined by the financial operations of the 
School.  

• Letter of Application and current CV with 3 referees to:  Mr. Ehab Bestawros at 
cfo@stmary.nsw.edu.au 

Applications close by 31/10/2018  

St Mary and St Mina’s Coptic College  

mailto:cfo@stmary.nsw.edu.au
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Announcements 
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A request of Help  

A young member of our congregation has acute 
leukaemia and is in urgent need of a stem cell 
transplant as a life saving measure.  
To be eligible you need to be aged between 18 
and 45 years, and willing to give a blood sample 
to test if you are a suitable match.  
There is information available on the Australian 
Bone Marrow Donor Registry web site which can 
guide people.  
https://www.abmdr.org.au/eligibility-criteria/ 
Tel 02 9234 2405  
The procedure: 
The procedure would involve going to give a blood 
sample to sign up as a possible donor. After some 
weeks the testing would be completed to determine if 
you are a match to the young lady with leukaemia. 
There is a low chance of this, so many people are 
required to test. If you are matching then a haematol-
ogist who does not know the patient will see you to ask if you are happy to proceed 
and to see if you are well. At the time the donation is required, the donor would be 
asked to take an injection for 4 days, and then go to hospital to give blood. The stem 
cells would be given to the sick person. The donor always has the right to say if they 
want to proceed or not. The patient will not know who the donor is at the time.  
Background: 
The Australian bone marrow registry have so far conducted an international search 
for a match for this young lady, but have not found a match. This is because the inter-
national registries are made up of mostly Caucasian, northern European descent. For 
Caucasians, there are over 2 million donors on the international registries and 80 % of 
Caucasians who need a stem cell transplant can get a match. This is not so for other 
races. Other races are very difficult to match. The Coptic community currently do not 
have this resource. Please note that people from different races cannot be a match. 
Any help that any of the congregations in Australia can give would be appreciated – it 
may be life saving! The transplant Co-ordinator thinks that the Copts are very commu-
nity minded, and we hope that bringing this to the congregation will be able to help 
people now and in the future. 
You can join the ABMDR in a couple of ways:  
At any Australian Red Cross Blood Service Donor Centre located nationwide. 
You can also donate blood at the same time. Many patients who require a bone mar-
row or blood stem cell transplant also require many lifesaving blood transfusions. We 
encourage people to join via this method, as donor centres and mobile blood collec-
tion units are conveniently located Australia wide with most centres open Monday to 
Saturday. Please call 13 14 95 or visit www.donateblood.com.au to view eligibility 
criteria and to make an appointment. Donor Centres and mobile units are available 
Australia wide with most centres open Monday through to Saturday.  
If you are located in Sydney – you can have your sample collected at the Wolper 
Hospital in Woollahra, on Sunday mornings by appointment through the Gift of Life 
Australia. Visit  www.giftoflife.org.au  

https://www.abmdr.org.au/eligibility-criteria/
http://www.donateblood.com.au/
http://www.giftoflife.org.au/
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FOR MORE INFO 
VIST DIOCESE WEB SITE AND 

CALL 
Consulate General Of  

the Arab Republic 
 Of Egypt in Sydney 
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ASK FOR APPLICATION FORMS   

FILL IN AND SUBMIT 

EITHER BY POST OR E-MAIL  

AS IN THE ANNOUNCEMENT 
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اإِلْنَسان ِمحتاج ِللتشِجيع َوخاصةً ِمْن أهل  التشِجيع : 

بِيته .. نِفرح َكِثيراً ِعندَما نِسمع َكِلمة َمِديح ِمْن  أهل 

البِيت أكثر ِمْن َكالَم َومدح َمْن ُهْم َخاِرجه أِلنَّ فِي 

األُسرة الَ توجد ُمَجاَمالَت ِلذِلك َكِلمة المِديح َوالتشِجيع 

 ِمْنُهْم لََها قِيمة عالية فِي نِْفس اإِلْنَسان .

أحد ُعلَماء النَّْفس يَقُول أنَّهُ يستِطيع أْن يِظل شهر بِدُون 

طعام َوأربعة أيَّام بِدُون ماء َوخمسة دقائِق بِدُون هواء 

لِكْن الَ يستِطيع أْن يِظل دَقِيقة َواحدة بِدُون تشِجيع .. ُكْن دَائِم التشِجيع إِلخوتك َوأهل ِبيتك .. الَ تُحبِط َمْن 

ع .. اإِلْنَسان الَِّذي تَِشَجعه يِِحبَّك أكثر .. نَْحُن دَائِماً ِنشِكي ِمْن وجود شر فِي البِيت أِلنََّنا الَ   حولك بَْل َشجَّ

ع َوالَ تَِجاِمل فَافعل ذِلك ِمْن أجل هللا ..إِخِرج ِمْن دَاخِ  لك نَِشجع بعِضنَا َوالَ نَِجاِمل بعِضنَا .. إِْن ُكْنت الَ تَِشجَّ

ُسول ]  عُوا ِصَغاَر النُُّفوِس .... تَأنَّْوا عََلى َكِلمة تِسبِي ِبَها َمْن ُهْم حولك َوَما أجمل قول بُوِلس الرَّ َشِجِّ

 ِ ع َوقُل َكِلمة َطيِِّبة ..   ُهناك مقوله تَقُول ] إِمدح اآلخر بَِما لَْيَس فِيه [ ..  14:  5تس 1[ (  الَجِميع ( .. َشِجِّ

ير .. بذِ ِلنفِرض إِْنَسان بَِخيل أُشُكره َعلَى َسخائه يِِحبَّك َوَيتَعَلَّم الَسخاء لِكْن إِْن َوبخناه يزداد بُخله َويِتِِهمنَا بِالتَ 

ع اإِلْنَسان ِبَما لَْيَس فِيِه يِشتاق أْن يَتَعَلَّم َما تشُكره عليه . ا نَِشِجِّ  لَمَّ

أحياناً نخجل أْن نَقُول ألُسِرتنَا أنَا أِحبَّك .. رغم أنَُّهْم يحتاُجون أِلْن نُشبِع َعاِطفتُهْم ..                      العَاِطفة : 

إِخِرج َما بِدَاِخلك ِمْن َعاِطفة َواجعلُهْم يُخِرُجون َما بِدَاِخلِهْم ِمْن َعاِطفة .. اإِلْنَسان ِمحتاج أْن يَُكون محبُوب 

"  الُمستودع العَاِطِفيَوالَِسيََّما ِمْن أهل بِيته َحتَّى الَ يمأل َعاِطفته ِمْن َخاِرج األُسرة .. يوجد ِشئ إِسمه  " 

اِدق ُهَو األُسرة .. فََهْل ننتَِظر  اِدق َوأفضل مصدر ِللُحب الصَّ الُحب الصَّ ِِ دَاِخل ُكل ِّ ِمنَّا الَبُد أْن يُمأل َب

 ُمشِكلة أْو َكاِرثة كي نَُعبِِّر َعْن َعَواِطفنَا ؟!! .. الَ .. َعبَّر َعْنَها فِي أي وقت .

أي قَدْ تعمل األُم فِي  –ِخسارة  –أحياناً نرى أنَّ الوقت الَِّذي نَجِلسه معاً فِي األُسرة وقت َضائِع  الوقت : 

إِعداد الطعام َساَعات َطِويلة َوالَ تجِلس َمَع أوالدَها دَقَائِق َوالعكس َصِحيح .. نَقُول معقُول نَِضيَّع دَقَائِق َمَع 

األُسرة ُهناك َما ُهَو أهم ِمثل التِِليِفزيُون أْو حياتِي الخاصة أهم أْو أصِدقائِي أهم .. الَ .. الَبُد أْن تُعِطي 

ى هذَا الوقت بِإِسم "  ِِّمْ بعض الوقت ِلألسرة َويَُسمَّ " .. يِِحب األطفال ِجلُوس اآلباء معُهْم رغم  الوقت الَقي

ة خوإِنَُّهْم يلعبُون اليوم ُكلَّه لِكْن ِلعبُُهْم َمَع آباِءِهْم أهم َولَْو دَقَائِق قَِليلة .. أعِطي األب وقت َواألُم وقت َواإلِ 

 وقت بِالتَشِجيع َوالُحب َوالِحوار الَهاِدئ .. تَنَاقش َمَع اآلخر .

يوجد مبدأ ُمِهْم يَقُول " َهْل تسمعِني .. َهْل تفهمنِي .. َهْل تشعُر بِيَّ ؟ " .. َهْل يوجد بينِي َوبينك تََواُصل .. 

 َهْل تشعُر بِيَّ ؟ نَْحُن نحتاج أْن نحيا هذَا المبدأ الثاُلَثِي ِلنَُشاِرك بعضنَا فِي أُمورنَا 

ي الَمَحبَّة  فِي التربِيَّة َوِعلم النَّْفس ُهناَك  أشياء تُنَِمِّ



myspringoflove@gmail.com www.coptic.org.au  

 

 
15 

 ضاع الحب ... ضاع الحب ... من قلوب البشر

 ولسنا نعلم الى أين يأخذنا القدر؟

 أيها األنسان ... لماذا تبغض الحب

 و تهوى الغضب و الضجر ؟

 لماذا تهوى الشجار ... ؟ وتستلذ بالقتل والضرر

 قلبى ... قلبى يدمى على شعب العراق اللى أنشطر

 وصدرى ... صدرى يتمزق على شعب سوريا اللى أنكسر

 وعقلي ال يستوعب ما يحدث في المنيا وهذا السلوك المتندي المنحدر

 كل يغنى في لياله و ال يبالى بانكسار قلوب البشر

 أى جرم ... ! أو أى ذ نب ... ! يؤدى الى هذا الكرب المنتظر

 هل القانون مات ... ؟ ونعمل بقانون البربر و الغجر !

 مسيحى ... دورذى ... شيعى فهم لم يعبدوا اله من حجر

 وحتى لو عبدوا اله من نار أو حتى من حجر

 فلكم دينكم و لى دينى اية واضحة وضوح الشمس والقمر

 لماذا نقتل ... ؟ ونذبح ...، ندين ...، نكفر... و من بعدها نهلل ونكبر؟

 أسألوا التاريخ فلم تقم أمة على سفك الدماء أو الرجم بالحجر

 أغسلوا قلوبكم بالحب و النقاء وتحرروا من هذا الكرهه و هذا الضجر

  كلمات ميشيل جرجس قلوب البشر واحداث المنيا
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 جون كيرياكوس من أخبار الكنيسة  

 البابا تواضروس: على الراهب أال يتحزب ألحد وأال ينزل من ديره دون تكليف
أعاد قداسة البابا تواضروس الثاني، ألقباط األرثوذكس، نشر تعهدات وثيقة المبادئ الرهبانية لطالب 

 2013الرهبنة، والمنقول عن دليل الرهبنة القبطية وإدارة الحياة الديرية، والذي جرى إقراره في يونيو
وقال البابا، خالل المقال المنشور بأحدث عدد لمجلة الكرازة اليوم، إن الرهبنة نظام والتزام، ونظام 

دقيق استقر في الكنيسة منذ القرن الثالث والرابع الميالدي، وهو نظام يحتاج لاللتزام الكامل النضباط 
الحياة الرهبانية، مضيفا أن وثيقة المبادئ الرهبانية لطالب الرهبنة، تنص على تعهده بالرضا بالعيش 
راهبًا طوال أيام حياته، دون المطالبة بدرجة كهنوتية، إال إذا دُعي لذلك من رئيس الدير أو الرئاسة 

الكنسية وذكر البابا، أن الراهب يتعهد أال ينزل من الدير ألي سبب إال إذا جرى تكليفه من رئيس الدير 
وبتصريح وإذن منه، وأن استخدامه للتقنيات الحديثة يكون بإذن من رئيس الدير وأوضح: "كما تنص 
على أال تكون له ملكية شخصية ألن الدير سيتكفل برعايته، وأال يطالب بدخول علماني للدير في غير 
أوقات الزيارة المسموح بها"، مشيًرا إلى أن على الراهب أن يتمسك بالرهبنة ونذورها وهي الفقر 
 االختياري والطاعة والبتولية، جوهًرا وليس شكاًل، وأن يقدم المحبة للجميع، وأال يتحزب ألحد. 

 

 البابا تواضروس من أمريكا أنا هنا لتفقد أبنائى فقط.. وال أفهم فى السياسة 
زار قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء السبت، كنيسة القديسة العذراء 

ألقى قداسته ونيويورك  –مريم والقديس أنبا باخوميوس فى سطونى بينت 
الكلمة الروحية الجتماع شعب الكنيسة العام، وعقب انتهاء الكلمة رد قداسة 

البابا عن سؤال حول تتدخل الكنيسة فى السياسة وشائعة أنه موجود فى 
 أمريكا تمهيدًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائاًل: "أنا أستغرب على من يسأل هذا السؤال
وأضاف: "أواًل الرئيس خامس مرة يأتى إلى هنا، وأنا أول مرة آتى، فمن كان يمهد له من قبل؟ 

باإلضافة إلى أن زيارتى كان مرتبًا لها السنة الماضية ولكنها أجلت بسبب حالتى الصحية، وثانيًا أنا 
هنا ألتفقد أبنائنا الموجودين هنا، وهذا هو دورى ووظيفتى داخل الكنيسة، أنا لم أتعلم السياسة وال أفهم 

فيها، أنا خادم فى الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وثالثًا ال تنسوا أنى مواطن مصرى وأنتمى لبلدى، 
والمواطنة تختلف تماًما عن موضوع السياسة أنا مسؤول عن كنيستى، ومواطن مصرى فى الوقت 

نفسه وتابع: "أنا أقابل أسئلة مثل هذه فى كل مكان، ولكن هل تعرف يا صاحب السؤال أن هناك وصية 
(؟، والطبيعى عندما يزورك ضيف أن 17: 2بط  1فى اإلنجيل بتقول "َخافُوا هللاَ أَْكِرُموا اْلَمِلَك" )

تستقبله، وعندما يأتى رئيس بلدك اللى فيها كنيستك األم وتستقبله ده أقل 
 شئ، خدوا بالكم من الكالم اللى بيتقال" 

 
  الحاكم العام السابق ألستراليا ينال المعمودية بعد ٥٨ عاماً ملحداً 

عاماً بكنيسة  ٥٨نال بركة المعمودية السيد بيل هايدن، عن عمر يناهز 
السيدة العذراء الكاثوليكية، في حي إبسويتش غرب مدينة بريسبن عاصمة 

والية كوينزيالند على يد اآلباء بيتر ديلون وإستيفن بيلس بعد أن عاش ملحداً طوال فترة حياته، وقد 
تأثر مؤخراً السيد هايدن بزيارة إحدى صديقاته الراهبات المريضة، التي كانت تعمل مديرة ألحد 

عاماً، وتقوم على خدمة الفقراء والمحتاجين ورأى فيها حياة القداسة  ٢٢مستشفيات بريسبن لمدة 
فكانت نقطة تحول محورية لمجرى حياته ما جعله يسرع باالعتراف بالمسيحية.. معمودية الحاكم العام 

عاماً ملحدا... ومما يذكر أن السيد هايدن شغل منصب زعيم حزب العمال في  ٥٨السابق ألستراليا بعد 
 ٧٧٧١و ٧٧٥٧قبل أن يشغل منصب الحاكم العام ألستراليا بين عامي  ٧٧٥١إلى  ٧٧١١الفترة من 

وقد أشاد األب ديلون بالسيد هايدن الذي يقوم بالعمل التطوعي بمؤسسة القديس فينست دي بول رغم 
سنوات.  ٤جلوسه على كرسي متحرك اثر إصابته بسكته دماغية قبل   
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 أخبار قداسة البابا   

  سنة خدمة 100مئوية مدارس االحد....
تحدث قداسة البابا عن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث في 
حفل مئوية مدارس األحد في احتفالية مئوية جنوب القاهرة 
"عندما نقف أمام البابا شنوده نقف عند نصف مئوية مدارس 
األحد خمسون عاما ... عشرة أعوام أسقفا للتعليم واربعون 
عاما بطريرك فضال عن السنين التي خدم بها في االسقفية 

وكونه تلميذًا لألرشيدياكون حبيب جرجس .... فنحن نقف أمام 
كما قال قداسته كنيستنا صامدة " تاريخ عظيم

سنة وهذه الكنيسة قد  2000قوية وعمرها 
روت بدماء قديسين وابرار وشهداء كنيستنا 
قوية وممتدة دائًما وكل ما نسمعه ونشاهده 
نعتبره حروب من عدو الخير وطبيعي انه 
يحاربنا من سنين وسنين ولكن دائًما الكنيسة 
هي التي تمتد وهي التي تقوى وحروب عدو 
الخير هي التي تقوي الكنيسة فأبواب الجحيم 

 .لم تقوى عليها
 زيارة لقداسة البابا السيوط.أول 

 
فى كلمة قداسة البابا لشعب إيبارشيات أسيوط: "وجدت فيكم محبة كبيرة واهتمام حقيقي من القلب 

وأسيوط عاصمة الصعيد وعندما آتي إلى هنا أنال بركات عديدة، بركة العائلة المقدسة وبركات المتنيح 
األنبا ميخائيل مطران أسيوط لقد دار اتصال هاتفي بيني وبين المتنيح األنبا ميخائيل ألكثر من ساعة ولم 
أكن رأيته من قبل وكانت حينها أختي تعيش هنا بأسيوط وفى آخر المكالمة قال لي )أنت سيكون لك شأن 
عظيم( وبعدها لما ربنا سمح لي بتلك المسؤولية اتصل بي وصلي لي كثيًرا. وكانت أول زيارة لي بعد 

 السيامة لدير المحرق ولنيافته وأعطاني صليب خشب ال أنساه. 
 

 اجتماع اللجنة الدائمة ولجنتي الرهبنة والسكرتارية بالمجمع المقدس
 برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني

 
اجتمعت اللجنة  ١٢٧٢٢٩٧٥في يوم الجمعة 

الدائمة بالمجمع المقدس بالمقر البابوي 
بالقاهرة برئاسة قداسة البابا وبحضور 

اعضاء لجنتي الرهبنة والسكرتارية وذلك 
لمناقشة الموضوعات الخاصة بتقنين 
الكنائس من خالل قانون بناء وترميم 

الكنائس وبعض المشكالت التي ظهرت من 
التطبيق العملي على االرض وكذلك متابعة 
تنظيم الحياة الرهبانية واتخاذ االجراءات 

القانونية الرسمية حيال الخارجين والذين تم 
تجريدهم مؤخرا مع االهتمام بالتوعية 
الكنسية الالزمة بعدم التعامل معهم بأي 



myspringoflove@gmail.com www.coptic.org.au  

 

 
18 

 شخصيات من الكتاب المقدس   

 الصفات العامة عن الشخصية

نعلم جميعا أن ألي عمل نعمله 

عواقبه. فما نعمله يمكن أن يحرك 

قد تظل تعمل  ٬سلسلة من األحداث

حتى بعد أن نزول نحن. ومما يدعو 

أننا عندما نتخذ قرارا ٬لألسف  

وهي كثيراً ما تكون مضلِِّلة ألنها قصيرة األمد. كان أمام إبراهيم  ٬ال يفكر معظمنا إال في العواقب المباشرة

أو أن يبقى حيث كان.  ٬أن يختار بين أن يرتحل هو وعائلته وممتلكاته إلى جهة مجهولة ٬أن يتخذ قراراً 

وبين االرتحال المجهول تحت ارشاد هللا. وكل ما كان  ٬كان عليه أن يختار بين األمان الذي كان يعيشه

إنما هو وعد هللا له أن يرشده ويباركه. ولم يكن متوقعاً من إبراهيم أن يقدِّر ما سيأتي به  ٬يستند إليه

المستقبل بناء على قراره أن يرحل أو أن يمكث حيث كان. ولكن طاعته قد تركت آثارها على تاريخ 

عندما يأتي بنفسه إلى  ٬قد دفع وطور األمة التي سيستخدمها هللا لتكون شعبه ٬البشرية. فقراره أن يتبع هللا

فتبارك كل العالم من خالل إبراهيم.  ٬تحقق وعد هللا ٬األرض. فعندما أتى الرب يسوع المسيح إلى األرض

ولكن أال تجعلك حقيقة أن قراراتك ستكون لها نتائج  ٬وقد ال تعرف التأثير البعيد المدى لمعظم قراراتك

وأن تلتمس إرشاد هللا عندما تختار وتتصرف اآلن؟ ٬أن تفكر بعناية ٬بعيدة المدى  

  نقاط القوة واإلنجازات

  ٭ أرضى إيمانه هللا.

  ٭ أصبح مؤسس األمة اليهودية.

وشجاعاً في دفاعه عن أسرته  ٬٭ كان محترماً عند اآلخرين

  مهما كان الثمن.

  بل كان مضيافا لآلخرين. ٬٭ لم يكن أباً يعتني بأسرته فحسب

  ٭ كان غنياً ناجحاً عنده مواش كثيرة.

ولكن حين تصبح  ٬٭ كان من عادته أن يتجنب المنازعات

  كان يترك لخصومه أن يضعوا القواعد لتسوية المنازعات. ٬محتمة

ف الحق تحت ضغط الظروف.نقاط الضعف واألخطاء      ٭ حرَّ

  ٭ هللا يريدنا أن نثق فيه ونتكل عليه وأن نؤمن به ال أن نؤمن بقدرتنا على إرضائه.    دروس من حياته

  ٭ لقد كانت خطة هللا من البداية أن يُعرف نفسه لكل الناس.

.وقضى معظم حياته في أرض كنعان ٬: ُولد في أور الكلدانيينالمكان  بيانات أساسية  

: غنى وصاحب قطعان. أقرباؤه : المهنة   

: ناحور وهـاران ؛ أبـوه : تـارح ؛ زوجـته : سـارة ؛ ابن أخـيه : لـوط ؛ أبنـاؤه : إسحـق وإسماعيل. أخواه 

  : أبيمالك وملكي صادق. معاصروه

ا" )تك  اآلية الرئيسية ). 6:  15"آمن إبراهيم باهلل فحسب له برًّ  

 إبراهيم ابو اآلباء
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 د.عادل لوندى

)دياكون كيرلس(   

(   16  3تيمو  1والمسيح فى عقيدتنا المسيحية هو "هللا الظاهر فى الجسد " )
كائن بالهوته قبل كل األكوان, وإن كان قد تجسد فى ملء الزمان , وولد من إمرأة 

تحت الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس . وهو األقنوم الثانى من الثالوث 
) 15:    1القدوس , وهو صورة هللا غير المنظور )كولوسى  

).  3: 1وهو بهاء مجده , ورسم جوهره , وحامل كل شيءبكلمة قدرته  ) عب   
 

هذه العقيدة هى التى تميز المسيحيين عن غيرهم من غير المؤمنين . إذ المسيح فى 
 نظر المسيحيين ليس مجرد نبى أو رسوآل أو عبد هلل .

  

)  . 9:   2إنه هللا نفسه , وفيه كل ملء الالهوت ) كولوسى  
وإذا كان هذا هو اعتقادنا فى المسيح , فنحن نفتخر بأسمه أن يدعى علينا , ونثق 

 أنه قادر على كل شيء , وان يجيبنا ويسمع لنا اذا صلينا إليه .
 

) .   59:   7كما صلى إليه الشهيد استفانوس رئيس الشمامسة " أيها الرب يسوع أقبل روحى " )   
وإذا كان السيد المسيح هو الوسيط الوحيد بيننا وبين اآلب , فألنه الفادى الذى صار كفارة عن خطايانا بل 

).  2:    2يو  1وعن خطايا كل العالم أيضآ )  
 

فبوساطته أو شفاعته هى الشفاعه الكفارية ألن المسيح ليس كأحد القديسين يتوسل عنا أو يصلى من أجلنا , 
ألنه ليس أقل من اآلب فى الجوهر حتى يصلى عنا كما يصلى القديسون , وهو نفسه قال " ولست أقول 

ومن هنا يظهرخطأ أتباع المذاهب البروتستانتية التى   26  16لكم إنى أسأل اآلب من أجلكم " ) يوحنا 
تصور المسيح له المجد يصلى عن المؤمنين وكأنه أحد القديسين ! وهذا إنقاص من قدر المسيح وإنكار 
لآلهوته , وكأن المسيح فى نظرهم كأن آخر غير هللا نفسه وليس من طبعه وجوهره . فالمسيح فى نظر 

 األرثوذكسيين هو هللا المتجسد وهو ال يتوسل عنا , لكنه يقبل صلواتنا وضراعاتنا.
 

فعقيدة الهوت المسيح تثير فينا عواطف اإلجالل والتعبد لربنا يسوع المسيح واخضوع والطاعة لوصاياه , 
كما تثير فينا الشكر لفضل ربنا الذى تنازل إلينا فى صورة البشر , وتجعلنا نحس بقربنا إليه . ونحن نؤمن 

بحبه كما نؤمن بقدرته على أن يسمع لنا ويجيب طلباتنا . فلم يعد اإلله بعيدآ عنا , بل قريبآ    
 إلى مشاعرنا , وعارفآ بأحوالنا وهو ما يزيد رجاءنا ودالتنا عنده .

 القيم الروحية فى عقيدة الهوت المسيح 

Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, 
though he may die, he shall live. John 11:25  
The family of the late Deacon Yusab Safwat Ayad would like to invite you 
to the one year commemoration of his passing. We will celebrate the Divine 
Liturgy on Sunday 14th October 2018 at St Anthony and St Paul Coptic 
Orthodox Church in Guildford, Sydney.  
May our Gracious Lord repose his pure soul in the heavenly kingdom and 
grant comfort and peace to all the family and friends.  
 

 دياكون يوساب عياد ) صفوت عياد (الذكري السنويه لحبيبنا الغالي  

  فارقنا بالجسد ولكن روحه مازالت في وسطنا فراقك صعب علينا ولكن شفاعتك محوتانا

اثناء القداس االلهي  ٧٤٢٧٢٢٩٧٧احبائنا ومحبيه مدعون لالحتفال بالذكري السنويه األولي يوم األحد 

 بكنيسه القديسين االنبا أنطونيوس واألنبا بوال بجلفورد سنفرح بوجودكم معنا

 اخبار إجتماعية
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يُعتبر الحديث باألمثال من الطرق التربوية التعليمية الرائعة التى تمُس 
الشعور اإلنسانى وهى تُناسب كل المستويات وُكل األعمار ألنها تتالمس 
مع النفس من الداخل وبخاصه إذا كانت من شخصيه تمتلُك الكاريزم أو 

القُبول وقد إمتلك الرُب يسوع على قُلوب كل من سمعهُ وتعامَل معه وقبلهُ 
ولذلك تكلَم الرُب يسوع بكثير من األمثال المملؤه حكمة وقيم ومثاليه 
عالية ُمجرده من الطابع اإلنسانى ترفع  االنسان الى مرحلة السمو 

بالروح اإلنسانية  وهذا ما شاهدناه وشعرنا بة.  هذه األمثال تالمست مع 
َوبِدُوِن َمثَل لَْم يَُكْن  -كل من إستمع لها وقد ُكتب عن الرب يسوع  

ُر ِلتاَلَِميِذِه ُكلَّ َشْيء. ) مر  ا َعلَى اْنِفَراد  فََكاَن يُفَسِِّ )34:  4يَُكلُِِّمُهْم. َوأَمَّ  
من ُهنا نعلُم أن الرَب يسوع كان يستخدُم الحكايات الرمزية الجميلة ليضمن توصيل تعاليمه الى السامعين لتثمر  
بأفضل النتائج ألن الحكاية تتعلق بالزهن أكثر من أى كالم َخبرى وآيضأ الحكاية تتعلق فى العقل كثيراً كما أن 

 الحكاية يتذوقها كل من البسيط والُمثقف.
واألمثال تُمثل جزءآ أساسيا من تعاليم يسوع وقد وُضعت فى مكانة عالية داخل التعليم المسيحى. وكما نعلُم أن 
األمثال هى مجموُعة من القصص القصيرة ُمختلفه فى مضمونها حسب الرساله التى تحتويها وهى تعتمد على 

البساطة وجمال مضمونها والكثير من التشبيهات والصور لتوضيح هدف معين بحيث تساعد الحبكة القصصيه فى 
نهاية المثل فى فهم الحقائق الروحية وأما مواد األمثال فلم تكن فلسفية أو غريبة عن الوسط االجتماعى البسيط 

 وأستخدم السيد المسيح أمثاال من الطبيعة مباشرة والبعض األخر من العادات األجتماعية.    
بمشيئة الرب سنستعرض أمثال السيد المسيح الرائعة والجميلة التى عرضها رب المجد يسوع المسيح للتعليم 

 وسنلقى نبذة بسيطة على البعض من هذه األمثال لنتعلم منها لكى نَسعدُ بحياتُنا ونُسعد اآلخرين.
ذكرت هذه األمثال فى األناجيل الثالثة وهى متى ومرقس ولوقا وكما أطلق على هذه  -ِمثال  38عدد األمثال  

األناجيل باألنجيل المتشابهة لما تضمنت على كثير من األمثله المتكررة  وقد سجلوها كما سمعوها من الرب نفسه 
وكما ساقهم الروح القدس بالوحى االلهى, ال وحى الحروف بل وحى الروح.....وقد كانت األمثال إحدى أهم الوسائل 

التى أستخدمها ُمعلمنا الصالح رب المجد يسوع فى تقديم تعاليمهُ لجميع اليهود  ولم تكن األمثال فقط نافعة لتعليم 
الجموع التى كانت تحتشدُ حول السيد المسيح بل إلى يومنا هذا وستظُل إلى آخر الدهور وهى نافعة لتعليم جميع  

 األجيال ممن قبلوا اإليمان بالمسيح  وبكلماته اإللهية التى ستظل باقية حتى  نهاية الزمان.
وأمثال السيد المسيح بما فيها من جمال وتنوع فى تقديم التعليم اإللهى  فهى ُحفظت لنا عندما دونها القديسون )متى 
ومرقس ولوقا( أصحاب البشائر المتقاربة وكما نعلُم أن هؤالء الُرسل ركزوا فى أناجيلهم على أحداث حياه السيد 
المسيح ومعجزاته وتعاليمه ولقاءاته مع الجموع. بينما جاء إنجيل القديس يوحنا البشير متأخر ليركز على آلهوت 
السيد المسيح, ولذلك فهو الذى أحتوى باالكثر على التشبيهات الالهوتية عن رب المجد بأنه باب الخراف, الكرمة 

 الحقيقية , وخبز الحياة وغيرها.
مثال وأنفرد القديس مرقس  بكتابة مثالين فقط وهما مثل النبات والسنبلة والقمح  11وقد أنفرد القديس متى بكتابة  

مثال . وقد أشترك القديسين  متى ولوقا فى  17وآيضا مثل البواب الساهر فى أنتظار سيده  بينما َكتََب القديس لوقا 
مثل البيت  المبنى على الصخر ومثل الخمير ومثل الخروف الضال. –ثالث أمثله فقط  وهى   

أمثال . 7وقد أشترك القدسين الثالثه فى   
وبنظرة عامة على أمثال السيد المسيح فهى تُساعدنا لتُعطينا الرؤيه المتكاملة لعالقتُنا المتبادلة مع هللا والشخص 

مجموعات. كل مجُموعة تتكون من عدد من األمثال ترتبُط بعضها  6االخر, لذلك يُمكن تقسيم هذه األمثال إلى 
البعض بنفس الموضوع. بحيث ترسم صورة متكاملة حول الموضوع, وإن كان كل مثل يُغطى جانبآ أو يُجيب على 

ثم من خالل هذه المجموعات السته المختلفة من األمثال تتضُح الصورة   -سؤال أو يحقق هدفآ داخل الموضوع  
 العامة لعالقتنا المتبادلة مع هللا ومع الناس وهى على النحو االتى.

: أمثال الدعوةالمجموعة الثانيةأمثال التوبة ومحبة هللا للخطاة.                        المجموعة االولى:   
أمثال الوكالةالمجموعة الرابعة: أمثال الملكوت وكلمة هللا ) الزراعة(                 المجموعة الثالثة:   
: أمثال الترك.المجموعة السادسة: أمثال السلوك الروحى                                المجموعة الخامسة  

نرجوا من الجميع أن نقراء معآ أمثله المجموعه األولى  ونرجوا من الجميع أن نقراء معا تفسر لهذه اآلمثال وكيفيه 

 االستفاده منها وتطبقها على حياتنا اليوميه وماذا تعنى هذه األمثال لكل منا؟

 بقام  ا. عادل فهيم أمثال السيد المسيح 
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 بقلم : د. مجدى شحاته    

اهتزت مشاعرى وارتجف كيانى بعنف مثل الكثيرون منا، 

أثر الحادث المؤلم والمفجع الذى أدى لنياحة االنبا أبيفانيوس 

أسقف ورئيس دير االنبا مقار منذ أسابيع، وما تبعه من 

تداعيات محزنة نعرفها جميعا، كان آخرها نياحة االب 

الراهب زينون المقارى منذ أيام . فوق ذالك ، زاد من ألمى 

وحزنى ، تصاعد الهجمة الشرسة مجددا والغير مبررة 

 اطالقا  ضد الكنيسة والقيادات الكنسية .

منذ فجر التاريخ والكنيسة كثيرا ما يكتنفها مخاطر من خارجها ومن داخلها تهددها ، من سراق ولصوص 

وهراطقة وشياطين وذئاب فى ثياب حمالن ، ولكن مخاطر هذا العصر أبتلينا بها من خالل شبكات 

التواصل االجتماعى ) الفيس بوك والوتسآب وتويتر ( وغيرها بجانب بعض القنوات الفضائية التى ال 

تلتزم بأصول المهنة التى تتسم بمعايير وأخالقيات محددة . وليتأكد الكل أن العالم ال ولم ولن يستطيع أن 

يزعزع كنيسة المسيح وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . لقد باتت وسائل االتصاالت االلكترونية متاحة 

 للجميع ، وكل انسان له الحق ان ينشر ما يحلو له ويعبر عن رأيه فى مساحة من الحرية الكاملة . 

وهنا البد ان نفصل ونميز تماما ما بين حرية الرأى وبين فوضى التسيب فى بث الشائعات ونشر 

االفتراءات والتطاول على الغير بدون وجه حق والتصريح بآراء مغلوطة فى قضايا رأى عام مازالت 

معروضة أمام قضاء العالم، وينظرها مستقبال قضاء السماء . فى كل الحاالت البد أن نلتزم بالصمت 

والتريث والحكمة والهدوء والعقالنية  فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها الكنيسة وعدم المشاركة فى 

 مزيد من البلبلة واالثارة . 

لقد أصبحنا  من وقت آلخر  نصطدم بشخصيات غير مسئولة أصبح لديهم تصيد أخبار الكنيسة نوع من 

االدمان. يسعون بشكل مباشر او غير مباشر فى شق وحدة شعب الكنيسة والتحريض ضدها وضد قادتها 

وضد الوطن ومؤسساته القومية يتكلمون فيما ال يفقهون ، يبحثون عن قضية يشمتون فيها . ناس يتكلمون  

بكل جسارة  فيما اليعلمون .. تماما كما تجاسر تلميذا عمواس ان يقوال لشخص يسوع القائم من االموات : 

(  18:  24" هل انت متغرب وحدك فى اورشاليم ولم تعلم االمور التى حدثت فيها فى هذه االيام ؟ ") لو

وهنا تدخل يسوع ليحل لهم مشكلة غباء العقل وبطء القلب فى االيمان وحولهما من مثرثرين للشائعات الى 

شاهدين بقيامته . السؤال الذى يطرح نفسه بالحاح ، متى نكف عن الثرثرة واالفتراءات الكاذبة المغلوطة 

التى اصبحت عند البعض نوعا من االدمان وحبا فى الظهور والشهرة ؟؟  متى نتوقف عن بلبلة الرأى 

العام ومهاجمة الكنيسة ،فى ظل غمامة سوداء من الالوعى بغرض التحريض والترويج ، وتداول اخبار 

كاذبة عن قضايا ما زالت منظوروة أمام القضاء ؟ كثيرون يعرفون كيف يسكتون، ولكن قليلون يعرفون 

متى يسكتون !! على المتربصين بالكنيسة وقادتها ، التريث والصمت والهدء وعدم المشاركة فى مزيد من 

 البلبلة واالثارة فى ظل أجواء عاصفة ، ومواقف مربكة تمر بها الكنيسة . 

( . الكنيسة القبطية  3:  141وليكن شعارهم : " ضع يارب حافظا لفمى ، وبابا حصينا لشفتى " ) مز 

العريقة ، تمر بمرحلة تتطلب من كل فرد من أبنائها أن يلتزم بفضيلة الحكمة ، يفهم معنى وكنه هذه 

: 2الفضيلة الهامة البناءة ، فيقول الكتاب : " الحكيم عيناه فى رأسه أما الجاهل فيسلك فى الظلمة " ) جا 

( . الكنيسة  تطلب منا الحكمة يقول الكتاب :" ان كان أحدكم تعوزه الحكمة ، فليطلب من هللا ..  14

 )     5: 1وليطلب بايمان غير مرتاب البته ". ) يع 

 يارب .. أعطنى الفهم والحكمة ..
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أن التوبة تقبل بااليمان والثقة فى أن دم السيد 
المسيح له المجد يطهرنا من كل خطية وانه مهما 
كانت خطايانا الرب يقدسنا ويبررنا بااليمان ولذلك 

ايمانك قد قال السيد الرب للمرأة الخاطئة. " 
ال تيأس من عنف وإلحاح   50:7"لوخلصك

 الخطية، بااليمان تنتصر.
أن الخالص العظيم ال نناله وال نستطيع أن نعيشه أو 
نكمله اال بالتوبة كحياة تالزمنا كل أيام غربتنا ولذا 
ننتهز كل مناسبة لنراجع انفسنا هل نحن تائبون. 

والتوبة هى التى تنقل لنا استحقاقات  13:13"لوان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكونفالسيد الرب يؤكد لنا "
دم السيد المسيح له المجد فى المغفرة بل ان السيد الرب أوضح رسالته لنا حينما قال جئت ألدعوا الخطاة 

وقول  19:3"اعفتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكمالى التوبة. فهل نحن قابلون دعوة السيد الرب للتوبة "
 ".وليست خطية بال مغفرة األ التى بال توبة" "التوبة ما أحالها تجعل الزناة بتولييناآلباء عن التوبة "

حينما أخطأ أبونا آدم طرد ذاته من وجه هللا وهرب منه وبالتوبة نريد الرجوع الى   التوبة رجوع الى هللا:
نرجع الى الهدف الحقيقى من مسيحيتى ومن خدمتى ومن عبادتى  7:3"مالأرجعوا الى أرجع اليكمهللا "

وهو هللا وحده، ارجع الى المحبة األولى التى تركتها وانشغلت بأمور كثيرة فى العالم وفى الخدمة، أرجع 
 " اقوم وارجع الى أبى...باإلجماع إرجع الى حضن هللا الغافروالمشبع،" الى مخدعى وكتابى المقدس بل

البد ان افحص ذاتى واعرف ما هى خطيتى وما هى نتائجها واندم عن كل التوبة ندامة على الخطايا: 
 6:42"اىلذلك ارفض واندم فى التراب والرماداالخطاء التى صدرت منى كما فعل الصديق ايوب البار "

" " خطيتى تعبت فى تنهدى اعوم كل ليلة سريرى.بدموعى ابل فراشىوكما ندم وبكى النبى داود البار "
امامى فى كل حين" ومع أنه فى محبة ورحمة هللا تغفر لنا الخطايا جميعها ولكن ال أنسى أبداً تهاونى 

 وسقوطى السابق فأعيش حياة األنسحاق واألتضاع بل حياة الحرص والتدقيق ورحمة اآلخرين.
ً وال يكون مستهتراً وفى ذلك يقطع عالقته التوبة جهاد لعدم العودة:   التائب يجاهد بجدية جهاداً قانونيا

بالخطية واسباب الخطية، يهرب من كل الدائرة ال ينظر الى الوراء، يحترس من الشهوات ويعلم جيداً ان 
عدونا ابليس يجول ملتمساً من يبتلعه هو ولن يترك المعركة،  اال نتذكر انه فى حربه مع السيد الرب جاءه 

وال انا ادينك اذهبى وال ثالث مرات ويقال أنه تركه الى حين!! ولذا أوصى السيد الرب المرأة الخاطئة "
 ها أنت قد برئت فال تخطئ ايضاً لئال يكون لك أشروقال لمريض بيت حسدا " 11:8"يوتخطئ ايضاً 

"واالباء الرسل قدموا لنا انفسهم مثاالً فى  الساقطين اقمهم والقيام ثبتهمولذا الكنيسة تصلى " 14:5"يو
 الجهاد الروحى وقمع الجسد واخضاعه للروح وعدم التهاون.

تظل الخطية كشوك تؤلم الروح ويظل سم الخطية يعمل فينا طالما لم نعترف بها التوبة اعتراف بالخطية: 
وننال الحل منها الذى هو بمثابة كسر شوكة الخطية. ولهذا اعطى السيد الرب سلطان الحل والربط 
للتالميذ االطهار والكهنوت المقدس يوم قيامته التى غلبت وكسرت شوكة الخطية الذى هو الموت. واكد 

ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل لنا القديس يوحنا الحبيب "
 ويكون االعتراف فى قدسيته الكاملة حتي ننال فاعليته . 9:1يو1"اثم
 اعرف خطيتى وال اجامل نفسى وال اخدعها وال اوجد لها االعذار -1
 اتقدم امام هللا فى خشوع معترفاً امامه النى اخطأت فى حقه وعاصيت وصاياه وتهاونت فى محبته. -2
 احاول اصالح ما سببته من أذى وادانه وضيق لآلخرين بقدر استطاعتى مع اخذ مشورة الكنيسة. -3
اعترف هلل فى حضرة وكيل سرائر األب الكاهن ليكون شاهداً وضامناً لصدق التوبة ومرشداً للسلوك  -4

 .20فى جدة الحياة وانال منه الحل والغفران كالسلطان المعطى له من هللا.يو
 اغفر لنفسي اى اقبل غفران هللا لى واشكرة واسعى جاهداً التمام مسيرة الخالص العظيم. -5

 يا ليتنا جميعاً ننتهز هذه فرصة وال نتوانى الن الوقت مقصر منك اآلن           

 القمص تادرس سمعان أنه زمن التوبة
 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها
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 محاضرة قداسة البابا تاوضروس الثانى

 ومدلوالته 5الرقم 
 

 وهو له مدلوالت كثيرة فى الكتاب المقدس 5نحن نهتم برقم 
حواس اإلنسان   -3مثل العذارى الحكيمات والجاهالت.  -2الجراحات الخمسة.  -1
 والخمسة تعنى القوة. - 4. 5

أشياء: نجنا من كل حسد ومن كل تجربة ومن كل فعل  5وذلك أن ينجينا هللا من 
 الشيطان ومؤمرات الناس األشرار وقيام األعداء الخفيين والظاهرين.

وفى أوشية االنجيل هناك عبارة خماسية وهي: ألنك أنت هو. حياتنا كلنا. خالصنا 
 كلنا. شفاؤنا كلنا. رجاؤنا كلنا. وقيامتنا كلنا.

تعالوا نشرح كل نقطة فى دقائق: بعد الصليب والقيامة نحن نشكره على هذه الحياة 
الجديدة )الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد هللا( .. لما حدثت القيامة جعلتنا 

 نخاطب هللا ونقول:
ألنك أنت هو حياتنا كلنا :يقصد بها أنت الذى أعطيتنا الحياة السماوية صار لك نصيب فى السماء وقال )أنا  -1

فهل أنت محافظ على نصيبك من خالل حياتك الروحية ؟ .. ألنه قد صار لنا إمكانية  ذاهب ألعد لكم مكانًا( ..
الوجود فى السماء. فى أحداث الصليب والفداء صار لإلنسان إمكانية العودة للسما لذلك فنحن نقول له )ألنك 
 أنت حياتنا كلنا( ومع العمر الطويل يجب على اإلنسان أن يترك الحياة على األرض ولكن إلى أين يذهب ؟!.

ألنك أنت هو خالصنا كلنا :الخالص الذى تم على خشبة الصليب هو صلب وحمل خطايانا .. لما تنظر  -2
للصليب تقول له كان يجب يارب أن أكون أنا شاول الطرسوسي حينما آمن بالمسيح، قال له: ماذا تريد يا رب 
أن أفعل فنال بركات الصليب. السيد المسيح قال على الصليب أنا عطشان لم يقصد العطش فى حد ذاته لكنه 

عطشان لكل نفس .. واالبن الضال حينما ترك بيت أبيه ظن أنه سوف يجد الحرية ولكن تدهور به الحال حتى 
وصل إلى مزرعة الخنازير ووجد نفسه جائع فقال: أقوم اآلن واذهب إلى أبي .. وأجمل هدية قدمها له أبوه هو 
األحضان المفتوحة. المسيح أيًضا أحضانه مفتوحة لكل نفس تعيش فى الخطيئة ، المسيح يقول أنا عطشان لكل 

 نفس.
ألنك أنت رجاؤنا كلنا : وكلمة الرجاء كلمة جميله تعنى األمل القائم على اإليمان .. قبل قيامة المسيح كانت -3

 حياة اإلنسان بين نقطتين التفاؤل والتشاؤم ؛ولكن بعد قيامة المسيح أعطانا خط جديد وهو خط الرجاء .
جعلت الكنيسة فى القرن العاشر أن تنقل جبل المقطم.يجب أن يكون رجاؤك في المسيح قوي ويستطيع أن 

يحقق المعجزات ، وهناك مرض اسمه مرض اليأس وحرب اسمها حرب اليأس ويشكك فى محبة ربنا ومحبة 
 المحيطين بك أما أنت الذي تمتعت بالقيامة تقف على الجميع وتقول ألنك أنت رجاؤنا كلنا ..وعى تفقد األمل.

نسمي المسيح الطبيب الحقيقي وعندنا فى الكنيسة سر مسحة المرضى .. هو شفاؤنا  ألنك أنت شفاؤنا كلنا : -4
 من مرض الخطية .. جاءوا للمسيح بإنسان أعمى وأخرس ومجنون فشفاه السيد المسيح.

هذه الثالثية هي ما تصنعه الخطية فى اإلنسان .. الخطية تجعل اإلنسان ال يرى الخطية .. تجعل اإلنسان ال 
 يتحدث مع هللا .. الخطية تجعل اإلنسان تحجز تفكيره عن هللا.

 إلخ…فى بعض األحيان يكون اإلنسان تحت عادة سيئة ، فكرة وحشة ، عالقة وحشة 
إن وضعت رجاءك فى المسيح وقلت له: أنت اللى تقدر تقوينى فى كل شئ أنت اللى تقدر تشفيني من هذه 

.)  الخطية )ضع يا رب حافًظا لفمي وبابًا حصينًا لشفتيَّ
ألنك أنت هو قيامتنا كلنا:قوة القيامة التى صنعت العجب فى حياه التالميذ. بطرس الرسول الذى أنكر  -5

المسيح فى أحداث الصليب ورجع لصيد السمك وقابله المسيح وقال له )اتحبنى يا بطرس( أنت تعلم يا رب 
إنى أحبك ويكلفه المسيح برعي خرافه كأنه أقامه من جديد ويقف بطرس يوم الخمسين بشجاعة ويعظ فيؤمن 

 ثالثة آالف نفس.
والقديس أغسطينوس عاش زمانًا في الخطية ولكن فى وقت معين يتوب ويقيمه هللا .. يتوب ويسجل اعترافاته 

كتابيا ونسمع عنه أنه تحول قديًسا ونسمع أيًضا عن مريم المصرية التي عاشت فى الخطية زمانًا طوياًل 
يعطينا هللا أن نحيا فى هذه المعاني  ويقيمها هللا وتقدم توبة.هذه الخمسة يصليها األب الكاهن ونصليها نحن معه.

 الروحية.
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وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة ، إذ علمت أنه متكئ في بيت  

الفريسي ، جاءت بقارورة طيب  ووقفت عند قدميه من ورائه 

باكية ، وابتدأت تبل قدميه بالدموع ، وكانت تمسحهما بشعر 

 رأسها ، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب.

من أجل ذلك أقول لك : قد غفرت خطاياها الكثيرة ، ألنها أحبت  

 كثيرا . والذي يغفر له قليل يحب قليال

 مغفورة لك خطاياكثم قال لها : 
 (  73 -77 - 73 - 77:  7لوقا (


