Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples."
(Luke 11 : 1)

لجنة القديس يسطس للمكتبات

بمناسبة عيد القديس مارمرقسس  ٨مسايس
تقدم كنسيس سة مسارمسرقسس دي سس
مخصص بالكسامسل لسيسقسديسس مسارمسرقسس
مجم عة جميية من الترانيم الجديدة
بص ت المرنمة إيفيت سمير.

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

متوفر بجميع مكتبات الكنائس
springoflove@copticmail.com
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From the Late HH Pope Shenouda
The Church celebrates the memory of the martyrdom of St. Peter and
St. Paul on the 5th of Abib, which is the 12th of July. This feast is
called in our Church by the name of "the Feast of the Apostles". Its date
is unchanged in every year.
The Church venerates these two apostles very profoundly; and raises
them and honours them exceedingly; especially in the prayer of the
partition" or "the division" which pertains to the fast of the apostles nd
to the feast of the apostles, which we pray during the holy mass.
These two saints represent two distinguished kinds as regards the ersonality, the mission, and the style. Each one of them has distinct haracteristics.
THE POINTS OF DIFFERENCE Peter was among the first whom the Lord had chosen to work
with Him (Matt. 10).
And Paul was not among the twelve, and not even among the seventy apostles, but the Lord
chose him lastly, after the resurrection and years after the choice of Matthias......
He did not follow Christ during His predication on earth. He rather said about that: "Then last
of all He was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles,
who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God" (1 Cor. 15:
8 -9).
And although he was the last in his call, yet he "labored more abundantly than they all" (1 Cor.
15:10). That shows that it is not a matter of precedence, but according to the amount of weariness from exertion for God.
A person may not be the most ancient among the workers in ministry, and nevertheless he may
be the strongest of all the workers. John the Baptist was not the first prophet in the Old Testament, but he was the last of them in their chronological order. Nevertheless it was said that
"among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist" (Matt.
11:11).
The apostle Peter was a married man. It was mentioned in the Gospel that Christ healed his step
-mother from fever (Matt. 8: 14-15). In his journeys for the predication, he wandered accompanied by his wife as a sister (1 Cor. 9:5).
But the apostle Paul was a virgin. (1 Cor. 7:7). He called for the preference of virginity. "But
each one has his own gift from God", "as the Lord has called each one...... Let each one remain
in the same calling in which he was called" (1 Cor. 7: 7,17,20). That proves that the Lord calls
everybody to His service, whether they are married like Peter, or virgins like Paul. Peter began
his life with the Lord Christ with love, confidence, and faith.
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St Peter and St Paul

Fr Stephen Smuts

Peter. St. Mark ends the first half of his Gospel with a
triumphant climax. He has recorded doubt, misunderstanding and the opposition of many to Jesus. Now
Peter makes his great confession of faith: “You are the
Messiah” (Mark 8:29b). It was one of the many glorious moments in Peter’s life, beginning with the day he
was called from his nets along the Sea of Galilee to
become a fisher of men for Jesus.
The New Testament clearly shows Peter chosen by
Jesus to have a special relationship with him. With
James and John, he was privileged to witness the
Transfiguration, the raising of a dead child to life and
the agony in Gethsemane. His mother-in-law was
cured by Jesus. He was sent with John to prepare for
the last Passover before Jesus’ death.
And to Peter did Jesus say, “Blessed are you, Simon
son of Jonah. For flesh and blood has not revealed
this to you, but my heavenly Father. And so, I say to you, you are Peter, and upon this
rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.
I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be
bound in heaven; and whatever you lose on earth shall be loosed in heaven” (Matthew
16:17b-19).
But the Gospels prove their own trustworthiness by the unflattering details they include
about Peter. He clearly had no public relations person. It is a great comfort for ordinary
mortals to know that Peter also has his human weakness, even in the presence of
Jesus.
He generously gave up all things, yet he can ask in childish self-regard, “What are we
going to get for all this?” (see Matthew 19:27). He receives the full force of Christ’s
anger when he objects to the idea of a suffering Messiah: “Get behind me, Satan! You
are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings
do” (Matthew 16:23b).
Peter is willing to accept Jesus’ doctrine of forgiveness, but suggests a limit of seven
times. He walks on the water in faith, but sinks in doubt. He refuses to let Jesus wash
his feet, then wants his whole body cleansed. He swears at the Last Supper that he
will never deny Jesus, and then swears to a servant maid that he has never known the
man. He loyally resists the first attempt to arrest Jesus by cutting off Malchus’s ear,
but in the end, he runs away with the others. In the depth of his sorrow, Jesus looks
on him and forgives him, and he goes out and sheds bitter tears. The Risen Jesus told
Peter to feed his lambs and his sheep (John 21:15-17).
Paul. If the most well-known preacher today suddenly began preaching that the United
States should adopt Marxism and not rely on the Constitution, the angry reaction
would help us understand Paul’s life when he started preaching that Christ alone can
save us. He had been the most Pharisaic of Pharisees, the most legalistic of Mosaic
lawyers. Now he suddenly appears to other Jews as a heretical welcome of Gentiles,
a traitor and apostate.
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St Peter and St Paul

Fr Stephen Smuts

Paul’s central conviction was simple and absolute: Only God can save humanity. No
human effort—even the most scrupulous observance of law—can create a human
good which we can bring to God as reparation for sin and payment for grace. To be
saved from itself, from sin, from the devil and from death, humanity must open itself
completely to the saving power of Jesus.
Paul never lost his love for his Jewish family, though he carried on a lifelong debate
with them about the uselessness of the Law without Christ. He reminded the Gentiles
that they were grafted on the parent stock of the Jews, who were still God’s chosen
people, the children of the promise.
In light of his preaching and teaching skills, Paul’s name has surfaced (among others)
as a possible patron of the Internet.
Comment: We would probably go to confession to Peter sooner than to any of the other
apostles. He is perhaps a more striking example of the simple fact of holiness. Jesus
says to us as he said, in effect, to Peter: “It is not you who have chosen me, but I who
have chosen you. Peter, it is not human wisdom that makes it possible for you to believe, but my Father’s revelation. I, not you, build my Church.” Paul’s experience of the
risen Jesus on the road to Damascus was the driving force that made him one of the
most zealous, dynamic and courageous ambassadors of Christ the Church has ever
had. But persecution, humiliation and weakness became his day-by-day carrying of the
cross, material for further transformation. The dying Christ was in him; the living Christ
was his life.
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The Love of a Parent

By Shery Abdelmalak

“Honour your father and your mother, that your days may be long upon the land which
the Lord your God is giving you.” – Exodus 20:12
We know this verse like the back of our hands. Yet how often do we practice this?
When you go to confession, is there ever a point where you don’t stop to think about
how you treated your parents? There is something missing here. Clearly, we cannot
fully grasp the importance of honouring our parents.
Our parents, like God, love with an unconditional love. If God has ever expressed how
much He loves us, it is by comparison to the love of a parent. Isaiah 49:15-16 reads,
Can a woman forget her nursing child,
And not have compassion on the son of her womb?
Surely they may forget,
Yet I will not forget you.
See, I have inscribed you on the palms of My hands
After all the sins that the nation of Israel committed against the Lord, He continues to
pour His Love upon them. Did Israel deserve anything from the Lord at this point?
Every man acted in accordance with what was right in his own eyes. What God? They
showed complete ignorance for the God that saved them, the God that redeemed
them, the God that promised them a land flowing of milk and honey. Yet He still reaches out to them in love. Maybe this time they will understand. Maybe if He just showed
them how great His love is once more.
John Cassian says, “This design and love of His, which the Lord designs with unwearying kindness to benefit us with and which He wishes to express as an act of human
affection, although He discovers no such loving disposition in His creation to which He
could worthily compare it, He has compared with the most tender heart of a loving
mother. He uses this example because He can find nothing dearer in the nature
of human beings.“
A mother could never forget her own child. It is medically impossible. Oxytocin is released throughout pregnancy and is particularly heightened during delivery. While it
primarily serves to assist with contractions, oxytocin is also known as the “love hormone.” This is because it shifts behaviour toward warmth, compassion and protection
for the new born baby. A love that is not conditioned to the actions of the baby. At that
point, nothing a child does can make their parents love them any less. Through the
family unit, God gives us insight into the love that is imparted from the Creator to the
creation.
Christ explains the entire oxytocin process best when He says, “A woman, when she
is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth
to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has
been born into the world.” – John 16:21
How could a screaming baby lead to joy? It was all in His original design. While the
love of a parent is but a small fraction of the love God has for us, it brings us that little
bit closer to Him.
www.coptic.org.au
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The Love of a Parent

By Shery Abdelmalak

When we are loved unconditionally, it becomes difficult to reciprocate. There may be
immediate repercussions for a child’s action, but the love of a parent remains. If we
look at the story of St Augustine’s return to God, we see the power of a parent’s love.
St Monica had successfully converted her husband and mother-in-law to the faith but
her son, Augustine was more difficult. After sending him away, she had a vision that
forced her to continue praying for his salvation despite his resistance. For years, she
prayed and on one encounter with a bishop, he told her, “the child of those tears shall
never perish.” Seventeen years of prayer later, St Augustine became one of the greatest theologians of our faith.
For the rest of us, we may not be joined to the world living to our heart’s content, we
may think that we are doing alright, but for all the times we ignore or react badly to our
parents, do we truly know love? In the same way we did not choose our parents, we did
not choose God either. Christ told His disciples, “You did not choose Me, but I chose
you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.” – John 15:16.
These levels of love are difficult to comprehend and so, God’s starts us off simply with
the example of our parents so that we get a glimpse into true love that is in Christ.
All in all, we may never be able to comprehend the love of a parent until we become
parents ourselves. Alas, the opportunity to love our parents is here and now, we cannot
let it go to waste out of ignorance. Despite whatever annoyance, anger or frustration
that you may have for your parents, no one will love you quite the same as your parents. God promises us long life if we honour our parents. We could not be joined with
Him unless we loved our parents. How could we honour God whom we have not seen if
we do not honour our parents whom we have seen? It is not a matter of punishment, it
is a matter of understanding.
Learn to honour your parents first, then you will learn to give God the glory due to His
Name. There is no parent who does not wait with the same eagerness as the father of
the prodigal son. After he had spent his entire inheritance, treating his father like he
was already dead – the absolute height of disrespect – his father waited and watched
for his son’s return, for his son to be brought back to life. This is the love that we honour. It is no difficult task when we can understand how much they have already given
up for us out of unconditional love.
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Did you know???
Did you know? How the Apostles Died
St. Peter He was crucified upside down on an x-shaped cross. According to church tradition it
was because he told his tormentors that he felt unworthy to die in the same way that Jesus
Christ had died.
St. Andrew Was crucified on an x-shaped cross in Patras , Greece . After being whipped severely by seven soldiers they tied his body to the cross with cords to prolong his agony. His followers reported that, when he was led toward the cross, Andrew saluted it in these words: 'I have
long desired and expected this happy hour. The cross has been consecrated by the body of
Christ hanging on it.' He continued to preach to his tormentors for two days until he expired
St. James Just The leader of the church in Jerusalem. He was thrown over a hundred feet down
from the southeast pinnacle of the Temple when he refused to deny his faith in Christ. When
they discovered that he survived the fall, his enemies beat James to death with a fuller's club
(This was the same pinnacle where Satan had taken Jesus during the Temptation)
St. John Faced martyrdom when he was boiled in huge basin of boiling oil during a wave of
persecution in Rome. However, he was miraculously delivered from death. John was then sentenced to the mines on the prison island of Patmos. He wrote his prophetic Book of Revelation
on Patmos. The apostle John was later freed and returned to serve as Bishop of Edessa in modern Turkey. He died as an old man, the only apostle to die peacefully.
St. Philip He was tortured severely, and then was crucified head down in Herapolis.
St. Bartholomew Also known as Nathaniel was a missionary to Asia. He witnessed for our Lord
in present day Turkey. Bartholomew was martyred for his preaching in Armenia where he was
flayed to death by a whip.
St. Thomas Was stabbed with a spear in India during one of his missionary trips to establish the
church in the sub-continent.
St. Matthew Suffered martyrdom in Ethiopia, killed by a sword wound. St. Luke He was
hanged in Greece as a result of his tremendous preaching to the lost.
St. James the Great Son of Zebedee. He was a fisherman by trade when Jesus called him to a
lifetime of ministry. As a strong leader of the church, James was ultimately beheaded at Jerusalem. The Roman officer who guarded James watched amazed as James defended his faith at his
trial. Later, the officer walked beside James to the place of execution. Overcome by conviction,
he declared his new faith to the judge and knelt beside James to accept beheading as a Christian.
St. Matthias The apostle chosen to replace the traitor Judas Iscariot, was stoned and then beheaded.
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Did you know???
St. Paul Was tortured and then beheaded by the evil Emperor Nero at Rome in A.D. 67. Paul
endured a lengthy imprisonment, which allowed him to write his many epistles to the churches
he had formed throughout the Roman Empire. These letters, which taught many of the foundational doctrines of Christianity, form a large portion of the New Testament.
St. Mark Died in Alexandria, Egypt, after being dragged by horses through the streets until he
was dead.
The Church Rite
The Lakan Lakan is a Syrian word means basin, and it is the pot of marble or stone placed in the
third Khurs of the church where the priests pray on the water to make it a force for healing and
Beatification ...
The Mass of Lakan has been Instituted to remember the baptism of Jesus and to exercise of the
virtue of humility as bending to wash the feet of His disciples in the holy Thursday as well as to
practice the meaning of service.
The mass of the Lakan is prayed times per year: Epiphany – The Holy Thursday – The Feast of
Apostles.
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Announcement

"The end of the financial year is only 2 weeks away. Your donation
to Coptic Orphans will have DOUBLE the impact this year: A group
of generous donors will match your donation dollar for a dollar but
only TILL JUNE 30. You will make a big difference to the life of the
children so don't waste this opportunity and make your donation
ASAP by contacting 02 9787 9777, by direct deposit or make your
donation online. details are on the flyer.
Thank you for your kind heart and God bless your service"

"رمعييا يييا ميقيا يي لي افكعنيمن ياكعنييالهيا لاعليادععلي اهيا امعن خديا حرا ىلا لخدا،يي
 وميا سي يMaceuarie fieldsذمنىياألربمعنيللوالد المحبوب عازر مقار سيدهم بانعسةياألريييابنامي
يتشانياألسنةيمليكنيشيركيالهيا مزاءيبي حضوريا يافتييلي.يصييحأي2يا سي ةي8302ي ورعةي03
.تخصيبي شانيرعيالةياألريييدارعيلياسلفيسعقرىي توابمييي افبيءيا اينهي
The 40th day commemoration of the beloved father Azir Magar Sidhom will be
held on Saturday 30th of June, 2018 at Anba Abraham church, 2 Wills Road,
Long Point. A Liturgy will be held from 8am. To our beloved His Grace Bishop
Daniel and all the church fathers, the family greatly appreciated your
condolences and prayers
www.coptic.org.au
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أخبار إجتماعية
بياواتيصيحبيا لقاسةيا ييبييا عمظمياألريييتواضن سيا ميرهي يشن اهيالىيا خقكةي
ا نسو عةييرعيالةيا حينيا جاعلياألريييدارععليأسلفيسعقرىي يتوابميييأداكيميهللاي نيي
سنعني ق قةي يأزكنةيكق قةيييييستليميا ذمنىيا سنو ةيا ميكنةي شنيألبونا الحبيب
القمص  /مينا نعمة هللايأ ليميهني كؤسسيا انعسةيالىيأستنا عييالىي يقيكماثي
ا نحعيتييدقاسةيا ييبييمعن سيا سيدسيسنةي0191م.يي سعليميا لقاسياأل يىي اىي
ر حهيا طيهنةي ومياألحقيا عواالقيي0ي و عوي8302ييا سي ةيا ميكنةي يريفيصييحيً.يي
يذ ليالىيمنعسةيا عالكيكعخيئعلي األريييبعشوىي,يبعور يدر ييا تىيخقميبييي
حعنيرعيحتهيسنةيي8333يم.
أبورييا حيعبي لقيكنتياأل وامي اىيسفنكيا ىيا سعيء.يأالتلقرييالعيييكحيتليا فعيضةيي أرشيدكيا حاعمي
يأبوتليا حيزكةيا حنورةي اجعععي–ي لقيتغعي ي ني عورنيي ي انلي ميتغعبي نيداوبنيي يأالايرري.يرطابي
كنليأنيتذمنرييأكيمي نشيا نمعةيكعياألربمةي شن نيدسعسيًيي اىي معننييهللايمعييأ يرل.
منعستلي–يز جتلي-يأ فدك
ا ذمنىيا سنو ةياأل ىيللمرحوم دكتور سمير بشاى ذ ليأثنيءيا لقاسياأل يىي ومي
ا سي ي7ي و عةي8302يكنيا سي ةيا ميكنةي ا نيفيحتىيا ميشنةي ا نيفيصييحيًي
بانعسةيا شيعقيا مظعميكيرجنجسيمعنسنجتون.يمن يكميليا ز جيا حاعمي األبي
ا حنون.ياالتلقريكيممعناً.يأر ي ي شيكمنييملي حظة.يصاىيكنيأجانييحتىيراتلى.
ز جتليا عتأ عةيالعوفيبشيي.يأ فدكيكنىي كيجقي دا عييبشيي.ي
أحفيدكيداالعقي ميتىيسعقهم.يجعنكىي إكييبشيى.يجسعايي جيردي جوشوايحني.
تليميا ذمنييا سنو ةيا حيد ةي شنةي اعنتلليا شعيسيأد بيإسحقيبطنسيز جي عاهي ا قيمليكنيابورييبعشويي
ا فن قي غيدةي كير وياثنيءيا لقاسياف يهي وميا خععسي٦/٤١يبانعسةيا سعقةيا مزراءي ا شيعقيا مظعميكيريكعنيي
بيعاساه.يكعيا شانيا جز ل.ابورييبعشويي

ا ذمنىيا سنو ةياأل هي اعنحوميالشماس /وجدي جرانت فرج
بلاوبيكاؤهيياف عينيخيضمةي عشعئةيا نبي يبتساعميميكليفرادتهيتق ويافسنةي
افصقديءي يافديرب ي حضور ا لقاسياف يىي اعنحومي جقييجنار يالنجي
ا ذمنىيا سنو ةياأل هي اىير حهيا طيهنةيي وم ا سي ي03ي ورعهي8302يي
بانعسةيا لق سةيدكعيرةي ا لق سيأثنيسعوسيا نسو هي–ي)Highclere 001
)Ave, Punchbowl NSWياثتيءيا لقاسياف يهيالهيا سي ةيا ميكنةيصييحيي
تتيمهيأغيبهيالهيصي ةيا انعسةي…...ذمناكيد كييالىيالانريي يصورتليد كييالىي
عورنيي يكحيتليد كييالىيداوبنيي ي نيرنسيكيا هيانيراليكياذمنريياكيمي نشي
ا نمعة......رطابيكنيا نبي سوعياني نعليرفسيا عتنعليالىيالند سيا نمعمي ي
يشعليجعععياالناديافسنةيبتمز يتيا ن حيا لقسي ي موضيمليكنيشيركيالهيكحية

You, That he may dwell in Your courts.” - Psalm 65:4 WAGDY GRANT FARAG
Beloved husband of Mrs. Clair Farag, Father of Mr. Pierre Farag and his wife, Mrs. Amber
Farag, Mr. Paul Farag. Brother of Mrs. Evet and her husband Mr. Mounir Raphael, Mr. Atef
Farag and his wife Mrs. Enas Farag, Mrs. Sonia and her husband Mr. Ramzi Mikhail.
The First Year Commemoration Liturgy will be on Saturday 30 th June 2018 at 8:00AM
)at St. Demiana and St. Athanasius Coptic Orthodox (119 Highclere Ave, Punchbowl NSW
His soul is now in the eternal place of rest,...living more than we live, seeing more than we see,
celebrating eternally ...at the baneuet table of the wedding feast of the Lamb, aiding us and
interceding for us with Christ his God and our God...Remember us before the throne of God
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من قراءاتى

د .عونى الغيطانى

"يستجيب لك الرب "

انيكزكوري01ي ..ستجعبي ليا نب..يهويكني
ا عزاكعنيا عمز ةيا تىيرعأليا لابيرجيءي تشمني
أنيهللايكملي.
+يأشمنيارييي قيكنيهللايكوجهيا عليالىي د ي
ا يالةي,يممييرةي زاءي رجيءي تشجععيأ ي اىي
األدلي عانليأنيتمزىيرفسلي تخيطبيرفسلي
تلولي لايليا ذىي نتظنيكمورةي..يكماعييميني
دا ديا نيىي خيطبيرفسهي لولي ييي:ي عيذايأر ي
حز نةي يرفسىي؟ي عيذايتئنعنيالىيداخاىي؟..ي
اتااىي اىيهللاي.
دليهذايا عزكوريباليإ عيني..ي ييراتيهذايا عزكوريتحلل يالىيا عيضىي..هىيأ ضآيتتحلقيا عومي,ي الىي
مليحعني..ي كعيمليكؤكنيالىيضعلةي.ياذنياطعئنيأنيهللايفي تغعني..يالاعيي يكليهؤفءي..يسعميكاليأر ي
أ ضآي.يآكعنيبنحعتهي حنيرهي حيهي..ي ستنىيكنهي جيآي.
 +ولكن ما موقف هللا من حلول الشدائد على أوالده ؟
انيهللايأحعيرييفي عنعيا شقهي اىيأ فدهي,ي في عنعيا تجنبة ا ضعلةي انهي مطىيارتييرآي اىيا شقائقي,ي
مطىياحتعيآلي حآلي,ي مطىيكمييي زاءي صيني تمز ةي..يانيا لق سيا مظعمياألريييبوفي..ي عسي هيالىي
بستينيا نهيينيماهيسوىي ييرةي احقةياللطي..ي"يكنيهنبيكنيا ضعلةي,ياللقيهنبيكنيهللاي"ألرهي ينبيكني
ا فضيئلي,يا تىي ن قيهللايأني عنحهيإ يهيي نيطن قيا ضعلهي .ذ ليفيتطابيكنيا نبيأني نالعي نلي
ا ضعلةي..يإرعييأني مطعليبنمتييي..يأطابيكنهيأني جمليا ضعلهيتنتيىيبخعني,ي طعليالعيييصينآي دوةي
مطعليا فيئقةيا تىيتمعنيييحاعةيكني راءيا ضعلة.ي الىيا وادعيأر يفيتماميكييهويا عفعقي لي..يأنيتنتفعي
ا ضعلةيأميتيلىي.
+يأطعئنيإذني أصيني,ي فيتفنضي اىيا نبي لاعتلي,يفيتطابيا طابي,ي تحقديا وسعاةي ا ود ي,ي
تقخليالىيا نفيصعلي!!ي انيبطن لتهي عس يبطن لتليي.يانيا نبيهويا ذىيسعستجعبي معني نيفي,ي
ذ ليديليا اتيبي:ي"يكامونيا نجلييا ذىي تالي اىياإلرسيني,ي جمليا يشنذرا ه"ي(يأر09يي:يي5ي)ي.
+يالىيضعلتليا نبي ذمنكي,ي بخيصةياني انيهنيكيحلي..ي نظنيا نبي,ي ن ليأرهيتوجقي نقهيحاولي
ممعنةي ..دقيجنبيدا ديا نيىي نقيا شقةيالليليي"يأبثي قبهيضعلىي".....ي(يكزييي040ي)يي.
مالحظات على األستجابة * :ا عليكيي سي قي اىياألستجيبةي..يأ عليكعيهللاي..يألجليرفسلي,يالتتمي
األستجيبةي.يجيهقي,ياتمبي..يساميإرادتليماييي أذمنيدوليا اتيبي"يكامونيكني
بمعلي عليا نبيبنخي ةيي"يي(يأري42يي:ي03ي)ي.يدقي اونيهللايدقيحقدي دتآي إلستجيبةيي-يحسبيحاعتهيي,ي
ميتأتىيسي تهيبمقي..ي اعنييأنيرنتظني,ي اني عسيالىيداقيأ يضعقيأ ي أسي.ي لقياستجيبيا نبيألبعنيي
أبناهعمي انيبمقيزكني.
صالتليا تىيتياعييي,يتأمقيأريييكحفوظةي نقيا نبي,ي نيتضععيصالتليدقيسعميييهللاي..يهىيالىيالانهي
الىيدايهي الىيارادتهي..ياتنمييي افعليأرييييدخا يإ ىيحضنةيا نبي.ي
األكنيإذني حتيجيإ ىيإ عيني,يبأرهيإذايسععي..ياستجيبي.ي كيداميا نبي ستجعبي لي,يإذنيفيتضطنبي في
تلاقي ..ععتائيدايليسالكآي,ي أالنحيالىيصاالتلي..ي أر يباليالنحي طعأرعنةييتلوليكييركيأر يأ يييا نبي
اإل هيالىي ودكيا يي حةيا ييددةياألكعنةي.
+يأريي يربيسأتعسليبيذهيا مييرةيماعييأدعيالىيضعلةي,ي أحيججليبيييأ عتللي..يهيميرتحيجج.ي انيأر ي
قتيبأنيتستجعبيالىي د يا شقةي,ي قكييصيدقي أكعني ..أرييكتعسليبهيباليإ عيرىي لعنىي ثلتىي
بلي,يمإ هيكحبي ايشني ,وكإله إذا وعد ال بد ينفذ
springoflove@copticmail.com
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من رسائل القراء
* أعشق إلها ً يعرف كيف يتواصل معى رغم محدوديتى*
* أعشق إلها ً كلما قلت له "أنا عبدك "...يضع يده على فمى ويقول لى "بل إنت إبنى"
*أعشق إلها ً يعرف ضعفى ويقدره ولكنه ال يرضى عنه ...فيعطينى قوته ألصنع مشيته*
*أعشق إلها ً بحث عنى قبل أن أبحث عنه*
*أعشق إلها ً يدهشنى بتواضعه ويسبينى بحبه ويأسرنى بروعة شخصه*
*أعشق إلها ً خلقنى على صورته و عندما شوهتها أنا  ...أعاد هو خلقتها*
*أعشق إلها ً يحبنى فيؤدبنى ....و يدللنى ولكنه ال يفسدنى*
*أعشق إلها ً ينادينى بإسمى كلما أراد أن يحدثنى*
*أعشق إلها ً عندما أتكلم معه يقول لى "إجلس معى..فانى اريد ان اعرفك ذاتى"*
*أعشق إلها ً إخترق الزمان والمكان من أجلى أنا*....
لذلك أحبك يارب في توبتي ...يارب يا قوتى

بيني وبينك

بقلم  :طلعت فؤاد جرجس

ز زىيا ليرئيممعنيكنيأالالميا سعنعيياألكن اعةيريدش يالانةيأنيا سعقيا عسعليرزليكنيا سعيءيالىيهعئةي
أشخيصي يشواي سطنييألغناضيكختافةيمفعاميجشوايمينيا سعقيا عسعلي اىيهعئةيرجيريغن بي غعني
حعيةيأالناديا لن ةي,ي العاميا لن بيا ايكليا جزءياأل لي ا جزءيا ميرىي غعنهيي مايييتنيدشيالانةيا سعقي
ا عسعليمعحبي ايشني أتىي معشيالىي سطيمي عتميكليكميمي اىيا عستوىيا شخيىيحتىيالىيتير خي
ا انعسةيالىيديةيحعيةياألريييبعشوىيظينيا سعقيا عسعليالىيهعئةيرجلي جوزي نقكييطي بيا نهيينيكني
األريييبعشوىيأني ن ايا سعقيا عسعلي.
بعنىي بعنلي ز زىيا ليرئيكيذاي ويتخعانييأرنييالىيملي وميرغيدريا عنزليأرنييسنليبليا سعقيا عسعليالىي
شخصي ن قيكسي قةيأ يالىيشخصي مطعنييريعحةييهليتاليا فانةيستغعنيأساوبيحعيتنييالىيا تميكليكعي
اآلخن ني.يكمآليالىيحعيةيشخصيمن يأ نالهي هوي اعيرىيديليأني اونيأسلفي تنعليكنذيشيوريداعاةي
األريييمعن سياسلفيكعالروي,يمينيالىيد نياألريييشنودةيالىيسوهيجي مير يهنيكي ععةيميعنةي بحمواي نهي
عأمليكميمي انيمي جق هي أملي اىياألرضيكعيأطفيليكنيا لن ةيا عجي رةي نقكييسأ وهي عيذاي ميتأملي
كمنييديليمن يأمليكعيا عسعلي.الاني دو ىيرأ ليبعنىي بعنلي..ي مليسنةي أرتميطعيعني
ذمنىياألربمعنيللوالد المحبوب عازر مقار سيدهم بانعسةياألريييابناميكيموارييالعاقي
وميا سي ي03ي ورعةي8302يا سي ةي2يصييحأيي.يتشانياألسنةيمليكنيشيركيالهيا مزاءي
بي حضوريا يافتييلي تخصيبي شانيرعيالةياألريييدارعيلياسلفيسعقرىي توابمييي افبيءي
The 40th day commemoration of the beloved father Azir Magar Sidhom will be
held on Saturday 30th of June, 2018 at Anba Abraham church, 2 Wills Road,
Long Point. A Liturgy will be held from 8am. To our beloved His Grace Bishop
Daniel and all the church fathers, the family greatly appreciated your condolences and prayers.
springoflove@copticmail.com
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من أخبار الكنيسة

جون كيرياكوس

أسقف سيدنى يضع حجر أساس مبنى خدمات بكنيسة األنبا إبرام
يتنأسياألريييدارععليأسلفيسعقرىي توابميي،يصييحيا عومياألحق،يا لقاسياإل يىيبانعسةي
ً
،ياحتفيفيبمعقيرعيحةياألريييإبنامي
ا لق سياألريييإبنامي ا لعصيكعخيئعليا يحعنىيبعاينس
أسلفيا فعومي شفععيا انعسةيبحضوريشمبي مينةيا انعسةيا لعيكيةيكوسىيساععيني
أسطفيروسيافرطورىي ا لسي ودييكال،ي توجهياألريييدارععليبمقيارتييءيا لقاسي وضعي
حجنياألسيسي عينىيخقكيتيا لق سةيا مذراءي ا لق سي وسفيا نجيري سطيالنحةيشمبي
ا انعسة.ي
سامية" تهز صفحات "فيس بوك"
هزتيصورةيا سعقةي"سيكعة"ي ههيتحعلي9يراليتي شيقاءيد نياألريييصعوئعليبي عنعيي ا تهيكني اعييي
يم،يصفحيتيا تواصليافجتعي هي"العسيبوك..يا عنأةيا تهي تعزقيداييييكييبعنيراليتيز جييي ابنعييي
ثالثةيكنياألحفيد.ي بي نغميكنيإرييياللقتيز جييي ابنعييي ثالثةيكنيأحفيدهي،ي
اليىيتيتسمي تندديا حعقهللي هىيتحتضنيراليتيميالهيا ذمنىياأل ىي نحعايم،ي
بعزاريا شيقاءيبي ق ن".
كنائس شبرا الشمالية تقرر إيقاف من يستخدم الفيسبوك للتشهير
بالشخصيات الكنسية والعامة
دنريكجععيمينةيشينايا شعي عة،يإ ليفيأىيخيدميأ يخيدكةي لوميبنشنيتشيعنيا ي
تجن ليبأحقيا شخيعيتيا انسعةيا يا ميكة،ي اىي سيئليا تواصليافجتعي ىي
كنيخقكته،ي حعنيتناجمهي نيخطعتهي رشنهيا تذاراي تنيسبيكعيتالياإلسيءةي
الموافقة على شراء أول كنيسة مصرية بروسيا
 .االل يا انعسةيا ن سعةياألرثوذمسعةي اىيا تفيهعيتيكعيا انعسةيا ليطعةيبأنيتسعلي يييبشناءيمنعسةي
ن ي ةياألدييطي أ القيا ييبييتواضن سياثنينيكنيأسيدفةيا عجععيا علقس،ي شناءي تسجعليا انعسة،ي هم:ي
األريييثعؤ دسعسوسيأسلفي سطيا جعزةي األريييبطنسيأسلفيشيعنيا لنيطني عمي نةيإحقىيا انيئس،ي الىي
حيليا عوااللةي اعييي تميشناؤهيي تسجليكااعتييي اانعسةيا ليطعةياألرثوذمسعةي.
صلبان مقلوبة بأستراليا تثير غضب أسقف ملبورن ويطالب بإزالتها
أثيرتيا يايينيا حعناءيا علاوبةيبعقخليكعنيءيكق نةيهوبيرتيغضبيافريييسولايريأسلفيكايورني
توابمييي ا تىي ضميييا عسئو وني نيكينجينيهوبيرتيا شتوييا ذىيأدعميبميصعةي ف ةيتيسعيرعيي
افستنا عة.ي دقيأ انيافريييسولايريإني جوديهذهيا يايينيا علاوبةيا عميد ةي اعسعحعةيتعمليأسيءةي هي
شخيعًييبيفتهيأسلفًييديطعًيي كسئوفًي نيا انعسةيا ليطعةيبي عق نة.
أضيفيافريييسولايريارهيكنيغعنيا عليوليأستخقاميا نكوزيا ق نعةي اسخن ةيكنياألد ينيالهياييكني
ا عنيسييتي األ عيليا فنعةيمعييطي بيا ساطيتيافستنا عةي خيصةي عقةيكق نةي
هوبيرتيبإزا ةيا ياييني قميتاناريأحقاثياخنىيكشيبيةيكستليالًي مي م؟.
هل يوجد حرس قديم وجديد في الكنيسة؟؟ ..األنبا دانيال يرد
رفىياألريييدارعيل،يأسلفيا عميدي،يسانتعنيا عجععيا علقس،يكيي ليلي ني
جودي"حنسيدق م"،ي "حنسيجق ق"يداخليا انعسةيا ليطعةياألرثوذمسعة.ييي ديلي
األريييدارعيل،يالهيحواريكعيصحعفةيا عينييا عوم،يإرهي"في وجقيذ ل،ي انيهنيكي
آراءي أالايريكختافةي مايييتيبيالىيصي ليا انعسةيا ليطعةياألرثوذمسعةي ا ييبيي
تواضن سيكنذيا تاىيا انسىيا ييبوىي ق هيبنريكجيإصالحىي عانيأني ختافي
ا يمضيكمهي انهيخالفيبعحيةي عسيمعيي يورهياإل المي
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أخبار قداسة البابا
البابا تواضروس :يوجد أشخاص كل عالقتهم بالمسيح كلمة في البطاقة
ديليا ييبييتواضن سيإنيا نسليا تالكعذي يشوايهذايافختييريا نائعيا ذيي
خعيسعن،يكشعنايإ ىيأريمي
رحي ليأنيرمعشهيالهيأسيوعياألفم،ي التنةيا
ً
يشواياختييريا لعيكةي سعمنييبو سيا نسولي لول"يأل َ ِْنالَهُ،ي َ دُ َّوةَيدِعَي َكتِ ِه،ي
ش ِِّي ًييي ِب َع ْوتِه..ي أضيفيا ييبييتواضن سيأني"منعستنييالعييي
َ ش َِن َمةَيآفَ ِك ِه،ي ُكتَ َ
أصوامي صاواتي اشيني منفيا عسعليأممني أممني وجقياشخيصيملي
الدتيميبي عسعليانيكاتوبيالهيا يطيدةيكسعحهيكمنالتليبي عسعلي جبي
أنيتفوقيكمنالتليألىيشخصي أممنياإلبيءيا نسلي يشواياختييريا لعيكةي
منز اي ا نسليمينيرأسيكي يميأنيا عسعليجيءيإ ىيا مي مي اتيابي
اىيا ياعبي استطنديأنيا نسليجيء اي عيشن ايبيإلرجعلي ماعةياإلرجعلي
مي ليق ايبيييافرجعليا عاتوبي اني ليقيبيييا يشيرة،ي ماعةيإرجعلي
منىيبشيرةيكفنحةيديئال:ي"يإريمي يشواياختييريا لعيكةي منز ايبيإلرجعلي دقكوايا فنحي" سي ةيكيي غعبي
نيا خيدميا فنحي يلىيا عسعليكشي اضليالهيحعيته.ي
البابا تواضروس يعيد تشكيل المجالس اإلكليريكية بداية يوليو
دي يكييدريمنسعةي ُكطامةيالهيتين حيتيخيصةي ـ"ا قستور"يإنيا ييبييتواضن سيدنريإ يدةيتشاعلي
ا عجي سياإلماعن اعةيا نئعسعةيا س يكعيبقا ةيشيني و عويا عليل..ي أشيرتيا عييدريإ ىيأنيذ ليسعتمي
بتمععنيس يأسيدفةي ُجقدي ييي ُناالليمي9يالنقي عليجق قةي لبيارتييءيأ ليالتنةي علي تاليا عجي سي ا علنرةي
كقتيييبمالثيسنواتي ُكتتي عة،يتمتينيههياأل ىيبمقيتلسعميا ييبييتواضن سيا ميرهي يييبمقكيياستعنتيطعاةي
85ي ي ًكييمعجاسي احقي نأسهياألريييبوفيأسلفيطنطيي.
يقرارات المجمع المقدس مايو 8102
ف-ياف تنافيبق نيا شيعقيكيريجنجسي اناهييتي-يا ن نقا
أ ًي
ثيرعًي:ي ضعيإجناءاتياف تنافيبي لق سعنيمنسعًيي ديرورعًييكني قةيبنوديكنيأهعيييأرهيفي متنفيبأييدق سي
إفيبمقيأربمعنيسنةي اىياألدل.
ثي مًي-يا تعيديكيدةيجق قةيالهيفئحةيا عجععيا علقسيبتشاعليا اجنةيا قائعةي اختييصيتييي كقةي ضو تيي.
رابمًي-يا تعيديتمق ليا عيدةيا خيصةيبيختعيريكلنرييا اجينيا نئعسعةيالهيفئحةيا عجععيا علقسي تاوني
بطن لةيافدتناعيا سني.
عميدييسانتعناي اعجععيا علقس.
ارتخيبيرعيالةياألريييدارعيليأسلفيا
سي-ي
خيك ً
ً
مذ ليارتخيبي جنةيا سانتير ةيكن:
يرعيالةياألريييغين يليأسلفيبنهيسو ف.ي-يرعيالةياألريييجيبن عليأسلفيا نعسي.تميتمععنيرعيالةياألرييي و عوسيأسلفي يميمنيسيكينيا لق عةي ذ لي عقةيثالثيسنوات.
توصعيت:
-٦يادتنحيدقاسةيا ييبييتواضن سي لقي ليءيكحيةي ضميجعععيبطيرمةيا انيئسياألرثوذمسعةيكنيا ميئاتعني
الهيمنعسةياإلسانقر ةي دقيرحبيا عجععيا علقسيبيذهيا فانةيا نائقةي تميتشاعلي جنةيكنياآلبيءيا عطيررةي
األسيدفةي عتيبمةيتنفعذيهذايافدتناح.
-٢تشاعلي جنةيكاورةيكني5يأ ضيءيكنيا عجععيا علقسي قراسةي كناجمةياألخطيءيا تماعععةيا تهيتيقري
كنيبمضيا عماععنيا انسععن.
نيشقيا عجععيا علقسيجعوعيا شمبيا ليطهي قميافرسعيقي راءيكييتيمهيبمضيا عوادعيا عشيوهةي ا ايذبةي
جيأخييرايكافلةي تجتزئيا حليئقي تسئي اتلي عقيا ناسخةيالهي
ا تهيتحعليباليأسفيأسعي ًءيكسعحعة،ي تن
ً
منعستنييا عجعقةي تشوهيصورتيييالهيأ عنيأبنيئييي
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تامالت فى سفر يشوع بن سيراخ الحلقة 9

بقام ا .عادل فهيم

حقثنييا عومي شوعيبنيسعناخي نيأهميكفيتعليا سميدهيالىيا حعيهيا ن حعهي ا معاعهي
معفعهيا وصوليا ىيدابيهللايا عحبي معفي جقيهللايكاينيالىيدُاينيي آ ضييمعفي
رُوجقيرحنيالىيدابيهللا.
أ طعنييبمضياألسي عبيا تىيإذايإتيمنيهيي شنييالىيسالميالعمالي لول
شن,يالالي احلُلَ يا شني–يتيي قي نياألثعم,يالعععلياألثعمي نل
فتمعلُيا َ
ييبنى,يفيتزرعيالىيخطوطياألثم,ي ئاليتحيقيكييزر يسيمةيأضميف(7:0ي–8ي
تااميبنيسعناخيكوحىيكنيا ن حيا لقسيكحزراًيكني عليا شني أهليا شني ممي
سعنيكعيكجعو هياألشناري أنيأالضليطن لهي عتيي قي
هىيشقهيا ملوبةي عني ُ
األرسيني نيا شنيهويا يمقي نيجعي ةياألشنار.يألنيكني عشىيالىيطن قي
األشناري سي نهميسعحيقيسيمةيأضميفيكييزر هيكنيشن ر.يمعييماعنيي
كماعنيي وحنييحعنعييديلي"أجيبيمي سوع:يا حقيا حقيأدولي ام:يآنيمليكني معلي
ا خطعةيهوي يقيا خطعة"ي ا ضيي و(ي0:2ي)ي"يكني فمليا خطعهياليويكنيإباعس,يألنيإباعسيكنيا يقءي خطئي
نلضيأ عيليإباعس"ي كنيهنيي اعنييجععمييأنيرفانيالىيملي حظيتيحعيتنييهلي
ألجليهذايأظينيأبنُ يهللاي اىي
ُ
ُ
رحنيرستحقيهذايا معليا فقائىيا مظعميا ذىيديميبهيربيا عجقيكنيأجليملي احقيالىيا يشن هيسواءيميني
ُ
ُ
يأنيتسعنيبعييهىيسيئنةي اعهياألن.ي اعنييأنيرتذمنيحعيتهُيكني
نييتستحق
يود ييأ يكنيا ألكم.ي هليحعيت
ُ
ا يقا هيحتىيإ ىيرحاهيا يابيكنيكميريهيالىيا طفو هي هويا عاليا غنىي هويالىيغنىيمليذ لي ا عييرهي
ا ذلي ا مذابيسواءيمينيجسقىيأ يرفسهيا ذىيتجسقيالىيصوريا ضنبي ا ييقي حعليا ياعبي
ا خعيرهي ا ناناني ألسفيمليهذهيافحقاثيا عؤسفهيتتانريملي وميالىياشخيصنيي آ ضييآفميا يابي
ا عينحهيا ليسعةي.يكنيكنيي ستحقيأني قالعي سوعيا معنيبقليكنهي.ي اعنييأنيرفانيالىيملي حظهيكني حظيتي
حعيتنييهليرحنيرستحقيهذاي عيذايالملي سوعيمليهذا.ي ني ستطععيآحقيأني ُشمنرييبعحيتهيألنيا تميعني
ا يشنىيسعاونيغعنيميكل.يربنيي مطعنيير حهي اىيرشمنيبعلقاريكحيتهيا مظععهيا فيئلهيا وصفي اىيرما ُمي
عيذايالمليمليذ ليفنير حهيا لق سيهىيا وحعقهيا ليدرهيأنيتُشمنريي عيذايتحعليم ِليهذهياآلآلميكنيأجلي
ملي احقيالىيا يشن هيمايي.
كنياألكوريا جععاهيا تىيحظنرييكنييي دقيتيق اي ايمضيغن يةيبمضيا شئي نقكييديل:
فيتاتعسيكنيا نبيرئيسة,ي فيكنيا عالُ يمنسهيكجقٍي–يفيتَيتَغِي(تطابُ )يأنيتيعنييديضعيً,ي مالَ يفي"
ُ
تستطععيأنيتستأصلُيا ظام,يالنبعييهي َ ي(تخشي)ي جهيا ُعلتقر.يالَتَض ُعيالىيطن قيإستليكتليحجني
مير"( ؤخنكي يمقكي نيا وصوليا ىيآبق تل)ي(:7ي.)9
ٍ
حظنرييآ ضييكنيا نئيسهي ا عجقياألرضى.يألرهي ما ُميضمفيا نفسيا يشن هي هىي نقكييتوضعيالىيمناكهٌي
كجقيأرضىيتَنَسهيأصاييي طيعمتيييا تىي ُخال ي اعييي هىيا يورهياف يعهيا جععاهيا عحيهي اخعني
السفيبوجوديا عجقيافرضهيي يمقُيافرسيني نيحعيهيافتضيعيألنيبن قيكجقيا مي مي فلقياإلرسينيمليكيي
هويجععليالعه.يمعييحظنريييبنيسعناخيأنيفيرَتَعنىيأنيراونيدضيهي-يألرهيحظنرييكنيدوهي سطويأحقي
ا طنالعنيدقي اونيسيبيالىيالُلقانيطن قيافستليكهي ا حعقي نيطن قيا حق.ي هذايكييذمنهيربيا عجقي
نقكييديلي"يكييأ سنيدخوليذ ىياألكواليإ ىيكااوتيا سعوات".يدقي اونيا غنىي عسيا غنىيا عيدىيدقي
اونيغنىيا ساطهي ا عايرهيا تىيتفلقياإلرسينير حياألتضيعي ا سالميا قاخاىيا اذانيهعييا طن ليني
ا وحعقاني احواريكعيهللاي ا تميكلي ا تالكسيكمه.يكييأجعليا نفوسيا عتضمهيا تىيتغوصيالىيأالايريهللاي
إستيقاليحوارهييكعيا نيسيبي حواريكعيهللا.ي معييماعنييربيا عجقي اىي سينيرساهياآلطييريالعماليالىي
رسي هيبطنسيا نسوليديلي"يهللاي لي ميا عستاين ن,يآكييا عتواضمونيالعُمطعيميرمعهي(بطي5ي.)5-
األتضيعي ا اين يءيهعييصورتيني معاةي احقةيفي ظينانيالىي د ي احقي اني اليإرسينيأني ختيري اىي
أىي جهي تطاعي نمزيحعيته.يربنيي مطعنيير حياألتضيعي اىيرتليبليكعيربيا عجقيألرهي معشيالىيداوبي
ا ُعتضمعن.يهللايدن بي حو نيي اني اعنييانيريحثي نهيفرهي وجقيالىيممعنيكنيا نيسيحو نيي ظينيجعي هي
أالمي هيالىيمليشعئيجععلي انيدسي هيا لابيهىيا ميئقيا وحعقيا تىيتفيليبعننيي بعنيهللا.
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عمل الرسل الكرازى

د.عادل لوندى (دياكون كيرلس)

لقيدقمي نييا نسلي ا تالكعذيا ايرز ني عآلي ظععآي هميداةيالىيا مقديبالي
سنقيأ يدوةيبشن ةي..يباليذهبيأ يالضةي..يباليكذ دي اطن قي,ي فيثوبعني
فيأحذ ةي في ييي(ييك 03ييي1:ييي)ييمحعالني سطيذئيبي..ي
معفيأستطي وايأني لوكوايبيذايا معليا جييري,يحعنعييديلي يميا نبي:ي"ي
إذهيوايإ ىيا مي ميأجععي .أمنز ايبيإلرجعلي اخاعلةيماييي"ي .معفيميرواي
انز ني؟ي كيذايمينيكنيجيميالىيا انازةي؟ي
معفيتغايواي اىيا يميبيا تىي اجيتيمي.ي كييأممنهيي؟ي.
يأساوبي كنيجيا انازةيي:ي لقيأرتشنتيا انازةيالىيا فتنةياأل ىي تأسعسيا انعسةيبي ااعةيا حعةيا علو ةي
أممنيكنيا ااعةيا عاتوبةي.ي مي تنكياآلبيءيا نسليكايرآيإفي منز ايالعهي.ي م
ق وايالنصةيإفي أستفيد ايكنييي أستخقكوهييألجليكجقيهللاي رشنيبشنىيا خالصي.ي..حتىي همي حيمعوني
أكيميدضيتيمي.ي
ي لقيمنزياآلبيءيا نسليالىيا عجيكعيا عيود ةي:ي(يأع1يي:ي83يي يي00:ييي:ي5ي)ي ي(يأعي07يي0:يي ي03ي ي07ي
ي منز ايالىيا يعوتي:يمعييرلنأي نيذ ليالىيموررموسيي(يأع02ييي7:يي)يي الىيتن اسيي(يأعي83يي.7:ي)ي.ي
ديليا لق سيبو سي اينةيأالسسي:ي"ي اعتاميجينآ الىيمليبع ي"ي(ياعي83ي:ي83ي).
الىير كييميني انزيالىيا يع يا ذىيمينيكمتلآليالعهيي(ياعي82يي:ي07ي-ي80ي)ي.ي بمقياطالقيسناحهيميني
انزيالىيبع يأستأجنهي نفسهيسنتعنيميكاتعني(.يأع82يي:ي03ي ي00ي)يي.
منز اي هميالىيا سجوني:مينيبو سيكسجورآيالىيدعين ةي.ي مينيالىيا سجني ياىيفيكنيأجليتينئتهيي
أطالقيسناحهي.يبليكنيأجليا عينيمليسيكمعهي,ي الىيكلقكتيميديضعهييا ذى
مينيبعقهيأني طالهيأ ي يلعهيسجعنآي..اليعنعييمينيبو سيا سجعني يسطيد واهيأكيميا عاليأغن ييسي,يديليهذاي
األخعني هي:ي"يبلاعليتلنمنىيأنيأصعنيكسعحعآي"يالأجيبيبو سي:ي"يمن يأصاىيإ ىيهللاي
أرهيبلاعلي بامعني.ي س يأر ياللطيبليأ ضآيجعععيا ذ ني سعمورنىيا عومي يعن نيهاذايمعييأرييكييخاليهذهي
ا لعودي"ي(يأعيي89ي:ييي82ي)يي.ي منزيأ ضآيالىيا سجني,يبعنعييمينيكسجورآيالىيالعايىي
آكنيحيالظيا سجني جعععيكنيالىيبعتهييبااعةيا نبيي"ي(يأعيي09ي:ي01يي-يي84ي)ي.ي
منز ايالىيبعوتيا وفةي ا حايمي:يالانزيبو سيأكيميا وا ىيسنجعوسيبو سيالىيدينص(يأعي00يي:يي7ي)ي.يي
أكيميا وا ىيالعااسي ز جتهيا عيود ةيدر سالي..يحتىيأنيالااسيأرتمبيكنيمالميبو سي.يبعنعييميني تاامي
نيا يني ا مففي ا ق نورةيا متعقةيي(يأعي84يي:ي84ييي ي85ي)يي.ي منزيبو سيأ ضآيأكيميا عاليا عيودىي
أغن ييسي ز جتهيبنرعاىي.ي
منز ايالىياألسواقي:ي..يمعييرلنأيبي نسيةي يو سيالىيأثعنيي,ي أكيميكجاسيدضيتيي كفان يييالىيأر وسيي
بيغوسي(يأعي07يي:يي07يي01,يي)ي.
منزيا لق سيبو سي نقيشيطئيرينيالىيالعايىي(يأعي09ي:ي00ي).ي اىيدرجيا عمسانيا ن كيرىيالىيي
أ رشاعميحعنيهيجي اعهيا عيوديالىيز يرتهياألخعنهي يييي
اعي80يي43:يي ي88يي0:ي-ي80ي)يي)
مينيا نسلي عيرسونيخقكتيميباليالتوري فيهق ءي,ي انز ني عآلي رييرآي(يأعي83ي:يي00يي)..يهاذايتمامي
تععوثي سيكنيكماعهيا ايرزيبو سي"يأرييأريشقكيإذني
أكيميهللاي ا نبي سوعيا عسعليا متعقيأني ق نياألحعيءي األكواتي نقيظيورهي كااوته.يأمنزيبي ااعةيأ افي
ييتععوثي سيا ميرعة4ييي8:يي)ييي.ي) اىيذ ليالىي د يكنيسبي غعنيكنيسب...ي"ي
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لماذا تعجب يسوع ؟؟

بقلم  :د  .مجدى شحاته

حقثنييا اتيبيا علقسي نيكودفعنياثنعنيتمجبي
العيعييربيا عجقي سوعي.ي مينيكحوريا تمجبيالىي
ماليا حي تعني تماقيبعوضوعياف عيني.يالىيا حي ةي
اف ىيمينيربيا عجقي سوعيالىيكق نةيا نيصنةي،ي
ا عاينيا ذىيدضىيالعهيكمظميالتنةيطفو تهي صييهي
شييبهيحتىيبقأيمنازتهي.ي الععييهوي ماميالىي
ا عجععيأشيريا لق سيكندسيا ىيرديالمليا نيسي
ا ذ نيأظين اياريييريشق قيكنيتمي عميا سعقيا عسعلي
تمجيوايكنيمالكهي.ي"يكنيأ ني يذايهذهي؟ي كييهذهي
ا حاعةيا تىيا طع ي هيحتىيتجنىي اىي ق هي
دواتيكمليهذهي؟ييأ عسيهذايهويا نجيريابنيكن مي؟ي...يالايرواي ممن نيبهي.ي"ي(يكني9ي:ي8ي)ي.ي مينيرتعجةي
ذ لياني سوعي مي لقري(يبأرادتهي)ياني ينعيا ةيكمجزةيالىيذ ليا ود يي"ي تمجبيكني قميا عيريمي"ي(يكني
9ي:ي9ي)ي.يتمجبي سوعي مقميا عينيأهليا نيصنةي،ي قمياف عينيا ذىيحنكيميكنياني لوميا سعقيا عسعلي
بينعيا عمجزاتيبيستمنيءييداعاعنيدقيري وايا شفيءيأل عيريميبهي.يأكييا سعقيا عسعليالامي عأسيكنيجحودهمي ظلي
طوفي جوليالىياألكيمنيا عتيخعةي اياقةي انزيبييي جولي فمليخعناي.
أكييا عنةيا ميرعةيا تىيتمجبيالعييي سوعي،يحقث يالىيمفنيريحومي،ي الىيحعنيمينيتمجيهيالىيا عنةياف ىي
(ي قمياف عيني)ي،يجيءيتمجيهيالىيا عنةيا ميرعةيكنيشقةيي(ي ظعةياف عيني)ي!!يحقثيذ ليحعنعييأديليا عهيديئقي
ا عيئةيا ن كيرىي توسليألجليشفيءيغالكهيا عن ضيا عييبيبي شالي ا عطن حيالىيالناشهيالىيبع يديئقي
ا عيئةي.يالليلي سوعيي ليئقيا عيئةي:ي"يأرييآتىي اشفعهي"ي(يك ي2ي:ي7ي)ي .هنييأ تنضيديئقيا عيئةيديئالي:ي"يي
س يكستحلييأنيتقخلييتح يسلفيبعتىي،ي انيدليماعةيياللطييالعينأيغالكىي.ي"ي(يك ي2ي:ي2ي)ي.ي"يالاعيي
سععي سوعيتمجبي"ي(يك ي2ي:ي03ي)ي.ي هنييأ تف ي سوعي اوادفعنيحو هيكنيا شمبي ديليكتمجييي:ي"يا حقي
أدولي امي ميأجقي فيالىيأسنائعلييا عيرييبعلقاريهذاي"ي(يك ي2ي:ي03ي)ي.
اذايتيكانييالىيا عودفعنيا سيبلعني،يالمعةيأكنيكقهشي اعني رائيعيي،ياللقيأبقىي سوعيارقهيشهي تمجيهيكني قمي
ا عينيأهليا نيصنةي،ي ا عينيديئقيا عيئةيا مظعمي ا عطاقي..يتمجبي سوعيكنيأهليا نيصنةي مقميا عيريمي
هميكيي ق يميا نيكوسي افريعيءي سعمواي ني سوعي،ي تمجبيكنيديئقيا عيئةيافرسينيا غن بي نيأصحيبي
ا ميقيا ي اىيأممنيتلق ني متينيدخعالي اعيمي اني ق هيا عينيدوىيفيحق دي ه.ي
انيا عينيأهليا نيصنةي مي انيا عيرييحعيي،يمينيخيكاليألريمي مي فتحوايداوبيمي عسوعي،ياللقيميرواي تعساوني
بتق نيشااىيكظينىيددعقي انيباليثعني،.ي يذايبلع يداوبيميكغالةي.يالىيحعنيانيديئقيا عيئةي ا ذىي مي
منفي ني سوعيكييرمنالهيرحني،ي انيمينيدايهيكفتوحيي نبيا عجقي رأىيالعهيكخاييي ظععيي...يالينىي
ا عيرهي اىيا ملةي ا طي ةي مي اني ق هيأىيشليالىياني سوعيا عسعليديدريمليا لقرةي اىياني شفىيغالكهي
ا عشاولي ا عطن حيالىيالناشهيباليحنمةي!!يهذاياف عينيا مظعميا ذىي يني نهيبلو هي:ي"يدليماعةياللطيالعينأي
غالكىي!!ي"ي(يك ي2ي:ي2ي)ي.يانيربيا عجقي سوعيي نىيكيييالىيد اخانيياليلييسعجقيرفسياف عينيا مظعميي
ليئقيا عيئةي؟يباليتأمعقيرممي،يالىيرفسيا ود ي اعنييانيرينخيكعي ا قيا طفليا ذىيمينيبهير حيرجسةي
رلولي:ي"يأؤكني،يالأ نيا عيرىي"ي(يكني1ي:ي80ي)ي.ييي
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حوار مع القديس بطرس

القمص يعقوب مجدى

س  :اشفع فينا سيدى القديس بطرس  ,اسمح أن تقدم لنا نصيحة .؟
جي:فيتخقميبعواهبيبشن ةي,ي بناهعني لاعةي,يادتنىيا ن حي,ي ا ن حي لقميا ينهيني.
س :احكى لنا عن يوم الخمسين ؟
ج  :بيوتيشق قيكملي يصفةير يحي,يجعم يآففي اىيكيقريا يوتي رز ي
أ سنةيريريكييجةيشمنرييبلوةي ظععةيارطاقيا اسينيبي فنحي
ا تياعلي–ي نالنييكمنىي"يتايسونيدوةيكنياأل ي ىيي"ي.
س  :كيف آمن اآلالف من وعظة عدة دقائق ؟
ج :يبنهينيا ن حي.ي
س  :لماذا كان الشرط أن بديل يهوذا يكون شاهد عيان للقيامة ؟
ج :يأدوىيد علي يققيا لعيكةيأنيا تالكعذيجععمآيميروايشيودي عيني دياواياآلفمييحتىي
ا شييدةيكنيأجليا تيشعنيبي لعيكةي.
س  :كيف كانت الليلة التى قضيتها فى السجن مع القديس يوحنا ؟
جي:يبيجةيتسيعلي شوقي إلستشييدي.
س  :لماذا تزعزع المكان بصلوات األخوة ؟
جي:يألريمي مي طايوايحعي ةيبليطايوايشجي ةي إلستشييديالأ طيهميا ن حيي,ير حيا شجي ةي.
س  :ما معنى وضع الفلوس عند أقدام الرسل ؟
جي:يهذايهويا عاينياكنيسبي افاوسي.ي
س  :غماالئيل إنسان جميل جدآ .
ج :يهذايكمنىيأسعهيجعيفئعليأىيجعيليهللاي.
س :هل خدمة الموائد أقل كرامة من خدمة الكلمة ؟
جي:ي ميرليقيذ لي.يمليخقكةي يييمناكةي اني وجقيتخيييتي.ي
س  :لماذا لم تختار أعضاء اللجنة ؟
ج :يا ن حيا لقسي معليالىيا جعي ةي إلختعيريا عييركي,ي عبي اىيا نؤسيءيا تقخليالىيحن ةياألرتخييتيي
س  :ماذا كانت مشاعرك والشاب الحلو اسطفانوس يتعرض لقسوة الرجم .؟
ج :يالنحيشق قي ن حهي حيو هي اىياإلماعلي,ي شيوةيادتنابي ومياستشييدىي.ي
س  :ماذا كنت تشعر عند رؤية المرضى يشفون بظلك .
جي:يارمايسيماناكةيا عسعلي اىيخقاكهيي.
ماذا كان شعورك وقت آالم الجلد ؟
ج :يكنتيىيا فنحيإلستحليقيشنمةيآفميسعقىي.
س  :لماذا أقمت طابيثا من الموت ؟
جي:يشيبةيكخايةيدقك ي عليبسعطيبعحيةيميعنةي.
س  :مارأيك فى خدمة كهنة سيدنى ؟
ج :يرحنيرياىيكنيأجاليانيتتوبي تيعنيكمايميالىيدقاستيمي.ي
س  :كم نتمنى أن تقودنا بالخدمة معنا أنت والقديس يوحنا .ي
جي:يربعييحاعيءيسعقرىي نالضونيخيدميميعنيا سني كنقالعي–ي ربعيي حاعونيأني وحنييداعليا خينةي غعني
كتز جي
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القمص تادرس سمعان
وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها

المعرفة
ا عمنالةيههيا وسعاهي ا طن قيا تهيبييي اوني
األرسينيالهيحيضنهيا عميشي كستلياهياألبقي.يي
هللايحعنعييخاقياألرسينياأل لي"ي ديليهللاي

رمعليافرسيني اىيصورتنييمشييني"...يتلي
89:0ي جمليهللايالهياألرسيني سيئطيا عمنالةي
كنيخالليا مللي ا حواسي(ا نظن،ي ا سعع،ي
ا شم،ي ا االم،ي ا اعس)ي مذ ليا لاب،ي
صيرتيجععميييأجيزةيكيعئةيإلستلييلي
ا عمنالةي ا تميكليبيي.يي مينيا عيقرياألسيسهي اعمنالةيهويكيي أخذةياألرسينيكنيهللايذاته،ياليويا ذيي نالهي
اهيا عخاوديتي"ي جيليا نبياف هيكنيافرضيمليحعواريتيا ين ةي مليطعوريا سعيء.اليحضنهييا ىيآدمي
عنىيكيذاي ق وهي .مليكييد ييبهيآدميذاتيرفسيحعةياليوياسعيي".يتلي،01:8يبلي نالهي اهياألرسيني
رظعنهي أحضنهيي هي هويا ذييا طيهييأسميإكنأة.ي مينيا نبي تعشهيالهيا جنهي تحيدثيكعيآدمي عشيمةي
بي عمنالةيا علقسةيا تهيكنيهللايرفسة.
بذ ليرستطععيانيرؤمقيانيا عيقرياألسيسهي ا نئعسهي اعمنالةيهويإ ينييادنوميا عمنالة،ي رتواصليكعي
هذةيا عمنالةياإل يعةيكنيخالل:
الوحي اإللهي أييماعةيهللايالهيا اتيبيا علقسي"ي ارليكنذيا طفو عةيتمنفيا اتبيا علقسةيا ليدرةياني

تحاعلي اخالصيبيف عينيا ذييالهيا عسعلي سوعي هيا عجق،يمليا اتيبيهويكوحىيبهيكنيهللاي ريالعي اتماعمي
ا توبعخي اتلو مي ا تيد بيا ذييالهيا ين،ي اهي اونيارسينيهللايميكاليكتيهييي الي عليصي لي"ي8تهي-05:4
التسليم الرسولي والتقليد الكنسي ا ذييبهيرفيمي رعيرسيا حعيهياإل عيرعةيا ن حعةيبي فانياإل يهي عسي
بيألستحسينيا يشنيي"ي كييسعمتهيكنهيبشيوديممعن نيا د هياريسيياكنيءي اورونيامفيءياني ماعواياخن ني

ا ضي".ي8تهي8:8
الكنيسة المقدسة والكهنوت الملوكي –ي ذ ليكنيخاللياألسناريا علقسةي ا تماعميا ساعم،يالي انعسةيههي
عوديا حقي دي قتهي ههيجسقيا سعقيا نبي هويرأسييي"ي اخضعيمليشهءيتح يدقكعهي ا يهيجمليراسيي

الوقيمليشهءي اانعسةييا تهيههيجسقهيكلءيا ذيي عأليا اليالهيا ال"يافي88:0ي،ي80
ا اينوتيهمي مالءيسنائنيهللاي"هاذايالاعحسينييافرسينيمخقاميا سعقيا عسعلي هيا عجقي مالءيسنائنيهللاي.
ثمي سيليالهيا ومالءي اهي وجقيافرسينياكعني"ياموي،0:4ي8يي"يفنيشفتهيا ايهنيتحفظينيكمنالةي كنيالعهي
طايونيا شن مةيفرهيرسوليربيا جنود"يكلي7:8
الروح القدس هويا لوةيا في اةيالهيا جعععي"ي حلي اعهير حيا نبير حيا حاعةي ا فيمير حيا عشورةي
ا لوةير حيا عمنالةي كخيالةيا نب"ياشي8:00ييي"ي...يالي طيهميهللايكمنالةي لالي"...يداي07:0يييي"ي اكيي
ارتميالااميكسحةيكنيا لق سي تماعونيمليشهء"ي0ي وي83:8يي"ي اناميستني ونيدوةيكتىيحليا ن حيا لقسي
اعام"...ياعي2:0ي
ويبقي السؤال هل حفظ األنسان المعرفة مقدسة؟ وماذا عن معرفتنا اآلن؟
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محاضرة قداسة البابا تاوضروس الثانى
معانى الحياة الروحية وأركانها.فى فترة الصوم
ا نمنياأل لي:ي"ا تاعذةيا عستعنة"
ا نمنيا ميرىي:ياف تقا عةي:ي"انيهللايخاللي يكالً"ي يكالًيتمنىيأنيتاونيحناًي كيقعي
تمعل،ي عسيا عليودي عانييا ذييرتليضىي اعهيأجنياخنيا شيني،ي منىيكعاني
أتهيشخصي لولي"أرييسأصوميإرلطي هيملياأل يمي يقأي انيفي ستطععياني اعل".
ا نمنيا مي ثي:يا مييدةي:يا ذىي اعليكمنىيا حعيةيا ن حعةي"رمنيا مييدة"يالينيهللاي
"خاللي يبقاً"ي هىيتمنىيانيالعليجزءيخيصي امالدةيبعنلي بعنيهللاي هىيا لابي
يعنيدايليا ذىيفي ناهيأحق.يكعاني منالليكني عنعلي انيدايليكااليار ي ا يل،ي حتيجيدايلياني
اونير حيرعيًيالالبقياني اونيالىيحي ةياستعناريبيتييليكعيهللايكنيهنييجيءتيصاواتيأجيعةي صاواتي
كزاكعني اصوامي كنيسييتي ا خن طةيا انسعةيا ايكاةي اىيتخاقياتييلي وكىي دائميبيهللي هذهيا ليخطوةي
فستمقادرييالىيهذةيا حعيةيخالليا يومي نفيميكمنىيا حعيةيا ن حعة
ثيرعيي:ي"إحتنسيكنيا شااعيت"يالتنةيا يوميهىيالتنةيكايشفةيكعيا نفسيالتنةي اجاوسيبعنلي بعنيرفسلي
تاونيصيدديًييأيياحتنسياني اونيدايليباليحب،ي عسيالىيمععةيا حبياف يىيميالعة.
".0احتنسيانيتاونيرفسليباليكشي ن"ي:ياحتنسيانيتاونيرفسليباليكشي ني بالياحسيسياحتنسياني
اونيجسقكيباليتمب"ي:ياليحتنسياني اونيجسقكيباليتمبياليهللي حسبي ليدطناتيا منقي حتىيدطناتي
ا قكوعيكمليدا ديا نيىي نقكييديليكنياف عيقيصنخ يا علي يربي.
".8احتنسياني اوني لاليباليتنمعزي"ي:ياحتنسياني اوني لاليكشت يبعنياحيد ثيا نيسي يسيا نيسي
ا تاعفز وني هنييالتنةيا يوميرسععيييكغاقي اتحسعنيت،يحعيةيافرسينيرسععيييطوليا سنةيبنةيرفسهي الىي
ا يومي اونيداخليرفسه.
..0ي"احتنسيكنيا ممي بيا يغعنة"ي:يا ممي بيا يغعنةيكمليافرشغيفتيا زائقة،يالقا مي اىياف تنافي
فيتلوليفي وجقي د ياحتنسيكني واطفليا عشتتة.
".4احتنسيكنيافالايريا عظاعة"ي:ياالايريا عأسي ا شلي افحييطي االايريا تخو فيكنيا عستليل،ياحتنسي
كنيهذهيافالايريا تىيتجماليبق نيتنمعزي دىياشايليكنيا حن بيا شعطيرعةي احتنسيا ضييكنياالايري
قمياف عين
ثي ميي:ي"أدتنىيا حنارةيا ن حعة"يا حنارةيا ن حعةيكعانيانيتتاونيكنيثالثياالميليرئعسعةيا ليالمليهوي
ا توبةيا عستعنةي:ي توبتليتمنىيتنلعةيدايلي تجيهقيبي يومي تيعنيا توبةيسياةي حلعلة،ياحذريكنيأني
تخق ليرفسلي،ي.ا فمليا ميرىيالىيا حعيةيا ن حعةيا تاعذةيا عستعنةي:يالانيخيضعيألبيا تنااللي اعشورةي
ا ن حعةي"ا ذ نيباليكنشقيمأ راقيا خن فيا ذ ني سلطونيسن ميً.ي اف عينيافرثوذمسىيا ذىيرمعشهي
ضعني نييحعيةيكتجقدةيا فمليا مي ثيتواضعيكستعني:يتواضمليا عستعني حفظيا وزرةيا تهيبقاخال،ي هذهي
كييجمليا سعقيا عسعلي جسقيدرسيا تواضعي عاونياخنيدرسياكيميا تالكعذي وميغسعلياألرجليديلي
ا يابي.يرابميي:ي"ا شيعيبعسعحلي منعستل"يا يومي لقمي نيي جييتيكتايكاة-.ياشيعيبي ععيرسيتيا انسعة:ي
اشيعيبي لقاسيتي ا تناتعليا ععيرسيتيا انسعةيالىيا لقاسيتي ا لناءاتي اف حيني-ياشيعيبي لناءات:يحضني
متبير حعةياللطي تيبعيكعيابيا تنااللي ادنأهي ومي راي وميبيفيءيذهنيبقا ةيكنيافرجعلي افسفيري
ا علقسةيي اختيريكنيمتيبيتيافبيءيا تهيتمطعنييا شيعي ا عمورةيكعانياني نسلي ليهللايرسيئلي اشيعي
بعسعحليبي لناءاتيا ن حعةي ا يقديتيا ن حعةيكمليسعنيا لق سعنيحتىيخقكتنييرجمايييبأساوبير حىي
كنيخالليشفي تيم،ياشيعيبعسعحلي،يمليهذاي جماليتفنحي تشمنيبتجق قكيكنيا قاخلي رياىيالىيصالةي
ا سي ةيا مي مةي"كييركيا نبيا يني،يكييركيا نبي وكيًيالعوكيًي يعئيطن لنييفرهيا هيخالصني"
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غن
عيمن
ليرب ألنه
ح ن إل
ما نا فعيى
رحمتك
ت كيت  .يبتهج
قيب
بخالصك

(مزامير )5 , 6 : 31

فيما ر ى إيمانهم قاي له :
يها اإلن ان مغف رة لك خطاياك

