
 
and said, 
"Assuredly, I 
say to you, 
unless you 
are converted 
and become 
as little  
children, you 
will by no 
means enter 
the kingdom 
of heaven. 
Therefore 
whoever 
humbles him-
self as this  
little child is 
the greatest 
in the king-
dom of heav-
en. 
(Matthew 18 : 3 - 4) 



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

 

 
2 

 
 

 متوفر بجميع مكتبات الكنائس

 لجنة القديس يسطس للمكتبات

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

 مجم عة جمي ة من التسانيم الجديدة 

 بص ت المسنمة إيفيت سميس.

new CD done by St Mark Church. It's the 

1st CD fully For St Mark. Available at St 

Mark bookshop and most churches 

bookshops. 

Songs by Evet Samir  
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Two Saints, St Peter and St. Paul 

The Church celebrates the memory of the martyrdom of these two saints 
on the  5th of Abib, which is the 12th of July. This feast is called in our 
Church "The Feast of the Apostles". Its date is unchanged every year.  
The Church venerates these two apostles very profoundly; it praises 
them and honors them exceedingly, especially in the Fraction prayer 
which we pray in the  Divine Liturgy during the Fast of the Apostles up to 
the Feast of the Apostles. Although there are not many churches which 
are called by their two names together, there is a church which is called 
by their two names in the region of Amba Roueiss in Cairo, and another church which is 
called by their two names in Los Angeles, California, USA.  These two saints represent 
two distinguished types with regards to their personality, mission, and style. Each one of 
them has distinct characteristics. The Similarities Between Saints Peter and Paul                                            
1. Both were Jews. The apostle Paul mentioned that he was a Jew, from the tribe of 

Benjamin (Philippians 3:5). The Bible did not mention which tribe the apostle Peter 
was from. 
 

2. Both were called by the Lord.  
Peter was "casting a net into the sea; for they were fishermen. Then He said to them: 
"Follow Me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and 
followed Him" (Matt. 4: 18-20).  
The Lord called Paul as "he journeyed to Damascus, and suddently a light shone 
around him from heaven. Then he fell to the ground" Acts 9: 1 4), and the Lord called 
him, sending him first to Ananias of Damascus. And as the Lord Jesus Christ called 
him, also the Holy Spirit called him, and said: "Now separate to Me Barnabas and 
Saul for the work to which I have called them." (Acts 13:2).  
Likewise also, God the Father called him. The apostle St. Paul said about that: "But 
when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me 
through His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gen-
tiles, I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to 
those who were apostles before me." (Gal. 1: 15-17).  
Thus we see that the apostle St. Paul was called by the three Persons, each sepa-
rately. 
Although both the saint-apostles Peter and Paul were 
likewise called by God, yet the manner of the call was 
different; and also the number of the calls.  
 

3. The Lord changed the name of each of them. 
Peter was called Simon, son of Jonah (John 21:15). 
The Lord called him by the name of Peter. (Matt. 16: 
17,18). The name of Saul was changed into Paul. At 
the beginning of his call, the Lord called him by the 
name of Saul (Acts 9:4). During his predication, He 
called him by the name of Paul (Acts 23:11).  
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Gospel reading: Matthew 18:1-9 
“Who is the greatest” and “Temptations to sin” 

+++ 
In the gospel reading of today, the Lord is giving us 2 important 
messages… 
the 1

st
 message concerns ‘who is the greatest in the kingdom of 

heaven’ 
the 2

nd
 message concerns ‘the temptations to sin’ 

+++ 
"Who then is greatest in the kingdom of heaven?" (v1) 
 
The 1

st
 thing that Jesus notices is the desire of the disciples for 

glory, and so, He wants to give them a lesson in humility. 
 
In this way, our beloved Lord is like the good farmer, who when he sees a thorn bush 
growing, he immediately pulls it out from the root, in order to stop it from growing. 

Our Lord is giving us an example of how we must kill any bad habit from the begin-
ning, before it grows and becomes hard to get rid of. 

 
"Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, 

you will by no means enter the kingdom of heaven” (v3)… 
 
Why does the Lord use the example of children? It is because children have important 
characteristics that the Lord wants all of us to have… 

Children are simple and innocent  
Children believe with faith 
Children always walk after their parents 
Children always hold the hands of the parents 
Children love those around them 
Children do not know how to hate others or do evil to others 
Children are not proud 
Children don’t care about riches 
Children believe what they have been told as the truth 
Children don’t know how to stay angry for a long time 
Children are pure in their thoughts and their deeds 
Children are innocent of sin 

 
Therefore, in all these things, if we become like children, through living a holy life, then 
we will enter the kingdom of heaven. 

+++ 
“Woe to the world because of offences!” (v7) 
 
Why is the Lord cursing the world? It is because even after our beloved Lord – who is 
the good doctor – came to the earth to heal us – we are still refusing His medicine, and 
we prefer to stay sick. 
 
What which world is our beloved Lord speaking about?? 

Weekly Message from HG Bishop Daniel 
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There are 2 worlds: St John speaks of one world in John 1:10, when he writes, “The 
world did not know Him”, and St Paul speaks of the 2

nd
 world in 2 Corinthians 5:19, 

when he writes: “God was in Christ reconciling the world to Himself.”  
 
So there is an evil world, and there is a good world. 
 
In the evil world, are all the evil people of this world – and this is what verse 7 refers to. 
And there is a good world, where all the good people of this world are. 
 
It is like a tree – a tree can be full of leaves, and also full of fruit at the same time. But 
one thing is taken away by the wind, and another is taken away by the farmer. 
 
So when you hear the words, “Woe to the world because of offences!” don’t be 
afraid – because if you love the Lord and keep His commandments in your heart, then 
you will not be tempted to sin, even though you are living in the same world as others 
who may be sinful. 
 
“If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you.” (v8) 
 
What is the Lord talking about in this verse? Does He mean our body parts? No – in 
fact, the verse has a spiritual meaning… 
 
The Lord means, we should cut ourselves from those who cause us to sin, because bad 
company corrupts good habits. 
 
So the Lord is telling us in a very strong way, that we must separate from all friends who 
cause us to sin. 
 
But take care of the Lord’s words – He is not only saying, “Woe to the world because 
of offences!” (v7), but He is also saying, “woe to that man by whom the offence 
comes!” (v7).   
 
This means that God will give a great punishment to the person who causes others to 
fall into sin! 
 
By the Lord’s words, He is saying that if you stay friends with bad company, then you 
will destroy yourself. But if you cut them off, then you will save yourself. 
 
Therefore, if your friends cause you harm – even if they are friendly with you, cut them 
off! 
The Lord tells us the example of cutting off the limbs, because if one part of our body is 
infected, then it can spread to the whole body, and may even kill us! That’s why we 
have to stop and destroy the infection very quickly!  
 
Glory be to God. 
Bishop Daniel 
Bishop of the Coptic Orthodox Diocese of Sydney & Affiliated Regions 

Weekly Message from HG Bishop Daniel 
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St. Moses the Black 

Meditation helped one revered desert father guard against the re-emergence of the 
demons from his past, enrich his fledgling spiritual life and find internal peace. Such 
was the man, St. Moses the Black, who was born in Ancient Africa around the fourth 
century. He was an escaped slave of an Egyptian government official who was sus-
pected of theft and murder. Following his escape, he became the leader of a notorious 
mob of 75 robbers that terrorized and wreaked havoc along the Nile River Valley. 
This was certainly not a very great beginning to be recorded of a saint whose power at 
that time was not in his mind but in the debauchery of evil deeds he would wield.  
 
St. Moses, also known as the Ethiopian, was a large and foreboding man whose fame 
was grounded in seeking vengeance and spreading violence. Hiding from local author-
ities, St. Moses took refuge among monks in a colony in the desert of Scetis, near Al-
exandria. The meditation and prayerful dedication of their lives, as well as their inner 
peace and contentment, helped St. Moses find the meaning of life and end his journey 
in seeking out the one eternal and true God of the Universe. St. Moses was to discover 
happiness in his life, a peaceful meditative, soul settling type of happiness which 
would forever turn his life toward the Lord Jesus Christ. 
 
In its infancy, his now new found spirituality immediately confronted a difficult time 
while he was adjusting to monastic life. Soon, while in his cell, St. Moses was at-
tacked by a band of robbers. He fought them overpowering them with his physical 
prowess, and then dragged them to the chapel where the other monks were at solemn 
prayer. He abruptly reported to the monks that he didn't think it was Christian to hurt 
the robbers further and asked what he should do with the captured robbers before 
them. According to tradition, the extremely overwhelmed robbers repented, con-
fessed, converted, and entered monasticism under the leadership of their captor, St. 
Moses the Black. 
 
Through sober meditation and continued renewal of the inner man, St. Moses the 
Black discovered the deepest part of human nature, the love and peace of God, which 
only few have ever found. For it is written, "Therefore we do not lose heart. Even 
though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by 
day" (II Corinthians 4:16). 
 
St. Moses the Black grew to become an effective prophetic spiritual leader. He was 
known for his wisdom, as well as his non-judgmental attitude towards others. The sto-
ry of St. Moses the Black's sandbag is known by all. Once a brother had been caught 
in a particular sin, and the abbot of the monastery asked St. Moses to join council that 
would convict the monk. He reluctantly came to the council, carrying on his back a 
leaking bag of sand. Seeing this strange scene, the brothers asked him the significance 
of it. He simply said, "This sand is my sins which are trailing out behind me, while I 
go to judge the sins of another." At such a reply the brothers forgave the offender and 
decided to focus on their own salvation rather than their brother’s sins.  
Many historians have marked the saint's greeting of the invaders with open arms by 

By/Bishop Youssef 
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honoring him as "the apostle of non-violence." He became transfigured (the final con-
summation of his earthly life) by his love for the Lord Jesus Christ and his diligence to 
be blameless. "...be diligent to be found by Him in peace, without spot and blame-
less" (II Peter 3:14). Such is said of the transfiguration of St. Moses the Black. 
 
In 405 ADS, at age 75, St Moses welcomed a martyr's death when his monastery was 
attacked by a group of marauding renegades. Refusing to allow the monks to retaliate to 
the terrorism about to befall them and requesting all the monks to retreat rather than 
take up the sword; he and seven other monks remained behind and greeted the barbari-
ans with open arms, at which time he was martyred by the bandits. 
 
It is said that through meditation the desert fathers learned to accept self, others, and 
any circumstance. Inasmuch, meditation then taught him acceptance of all things. St. 
Moses had to learn to accept himself including his past; "Which of you by worrying can 
add one cubit to his stature?" (Matthew 6:2); others "And why do you look at the speck 
in your brother’s eye..." (Matthew 7:3); and his current circumstance, "for I have 
learned in whatever state I am, to be content" (Philippians 4:11). 
 
In contemplation, we are all called to think, contemplate, and search for the deepest part 
of our human nature. Just as St. Moses the Black had discovered that no matter what 
our past may hold, or how gloomy life may be, hope is never gone for the person who 
continues to meditate, reflect and do some serious soul renewal with the Lord their God 
as their source of inspiration.  
Let us all pray, "Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, 
whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever 
things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—
meditate on these things" (Philippians 4:8) as did the renewed inner man of St. Moses 
the Black before us, Amen. 

St. Moses the Black By/Bishop Youssef 
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He is Useful to Me for Ministry 

When we speak of the apostles we generally speak of their achievements and success-
es. This is often not the full story. St Mark, who was a young man, had his fair share of 
failures at the beginning of his ministry. In the gospel of Mark he tells us how he es-
caped the scene of Jesus’ crucifixion naked (Mark 14:50-52). As well as this, in the 
book of Acts we are told that Mark refused to go with the apostles because he seemed 
to have been homesick and preferred to return to his mum in Jerusalem. We know that 
this angered St Paul and made him refuse to take Mark with him to serve, in turn affect-
ing St Mark’s reputation. 
 
The incidences at the beginning of St Mark’s ministry affected his reputation within the 
church. St Paul had to send special instructions for the church to receive St Mark, rec-
ommending Mark for the service. St Paul stated “Mark the cousin of Barnabas, con-
cerning whom you have received instructions – if he comes to you, receive him” (Col. 
4:10) saving St Mark’s reputation in the church from going down the drain. 
 
A lot of us may fall into this sort of situation at some point in our lives. A situation where 
we have made mistakes in the past and gotten a reputation for being lousy servants. 
This is a hurtful situation to be in, gaining a bad reputation from a single past experi-
ence. Despite the hurt, St Mark didn’t let this affect him. He became motivated to serve 
and his motivation never died out notwithstanding his personal weaknesses and exter-
nal pressures. St Mark got back into service through a mentor, his cousin, Barnabas. 
He was a mentor who believed in him and his motivation for service, a mentor who saw 
past all his weaknesses and the opinions of men and brought him back into the service. 
A few years later, after overcoming his weakness, we hear of St Mark’s  many amazing 
achievements! He preached the gospel to Alexandria, Egypt and his account of the life 
of Jesus became the venerated second gospel. Above all this, the greatest achieve-
ment of all was that he was finally martyred in the name of Christ. 
 
So if you may have stopped serving for any reason, or if something has happened in 
the past or something is still happening, like a clash with a well-respected servant like 
St Paul and St Mark, know that it is not the end of your story. There are many different 
areas in service 
where you can 
thrive and one 
day this well re-
spected servant 
will say (about 
you) “Get Mark 
and bring him 
with you, for he is 
useful to me for 
ministry” (2 Timo-
thy 4:11). 
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Following Anastasius' death and his succession by Emperor Justin 
I in July 518, the bishops of Syria Secunda travelled to Constanti-
nople and clamoured for Severus' deposition. Justin demanded 
Severus affirmed the Council of Chalcedon, to which the saint 
refused, and the emperor subsequently ordered Irenaeus, Count of 
the East, to arrest Severus and cut out his tongue.
[22] Saint Theodora, wife of Justinian, Justin's nephew and heir, 
discovered Justin's orders and warned Severus. On 25 September 
518, the saint fled Antioch by boat to Alexandria, where he was 
well received by Pope Timothy III of Alexandria and the city's 
inhabitants. Severus' arrival in Egypt is celebrated by the Coptic 
Orthodox Church on 12 October.Despite his deposition, Severus 
did not cease to be seen as the legitimate Patriarch of Antioch by 
non-Chalcedonians. 
During his exile in Egypt, Severus resided at the Monastery of 
Ennaton with Pope Timothy,and is known to have performed a 
number of miracles.He completed his three volume book, liber 
contra impium grammaticum, against John of Caesarea in c. 
519.In his exile, Julian of Halicarnassus also took up residence at 
the Monastery of Ennaton and exchanged letters with Severus on 

the topic of the body of Christ.Whereas Julian had adopted aphthartodocetism, which ar-
gued that the body of Christ was incorruptible, Severus argued that the body of Christ was 
corruptible. He wrote five treatises against Julian, who responded in peri aphtharsias and 
an apologia. The non-Chalcedonian community was quickly divided between "Severians", 
followers of Severus, and aphthartodocetae, and divisions remained unresolved until 527. 
Emperor Justinian, who succeeded his uncle Justin in 527, held a three-day synod at 
the Palace of Hormisdas in the spring of 532 at Constantinople to restore unity to the church 
through dialogue between five Chalcedonians and five or more non-Chalcedonians. The 
emperor invited Severus and promised immunity, however, he chose not to attend on the 
grounds of age and as he was accused of corruption and bribery, which he vehemently de-
nied. At the invitation of Justinian, in the winter of 534/535, Severus travelled to Constanti-
nople alongside Peter of Apamea and the monk Zooras. At this time, Anthimus, Archbishop 
of Trebizond, was consecrated Patriarch of Constantinople and refused to affirm the Coun-
cil of Chalcedon. Severus successfully convinced Anthimus to adopt a position in line with 
himself and Pope Theodosius I of Alexandria. 
Severus' fortunes were quickly overturned as Pope Agapetus I of Rome arrived at Constan-
tinople in March 536. Agapetus swayed Justinian to adopt a firm Chalcedonian position and 
Anthimus was replaced by Menas. Menas held a synod from 2 May to 4 June, at the conclu-
sion of which Severus, Anthimus, Peter of Apamea, and Zooras were excommunicated. On 
6 August 536, Justinian issued an edict that charged Severus, Anthimus, Peter, and Zooras 
with Nestorianism and Eutychianism, banned Severus' books, and banished them from the 
capital and all major cities.  
Severus fled Constantinople with the aid of Empress Theodora and returned to Egypt. He 
resided at the residence of Dorotheus in the city of Sakha until his death on 5 February 
538. Dorotheus had Severus' body moved to the Zogag Monastery, and the relocation of the 
saint's body is celebrated on 19 December.  

Saint Severus the Great  
Patriarch of Antioch and All the East  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Justin_I
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Justin_I
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_the_East
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_the_East
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Severus_of_Antioch#cite_note-Knezevich-22
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theodora_(6th_century)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Justinian
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timothy_III_of_Alexandria
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coptic_Orthodox_Church
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coptic_Orthodox_Church
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aphthartodocetae
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boukoleon_Palace
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anthimus_I_of_Constantinople
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trabzon
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pope_Theodosius_I_of_Alexandria
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pope_Agapetus_I
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Menas_of_Constantinople
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eutychianism
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Xois
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أثناء رحلته األخيرة إلى لبنان أهدى البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة 

السريانية جزء من رفات القديس ساويرس االنطاكي، وشارك في صلوات 

تدشين الكنيسة التى تحمل اسمه.... فمن هو ساويرس االنطاكي وماهي قصة 

 حياتة وعالقته بمصر...

فقد ُولد ساويرس في سوزوبوليس من أعمال بيسيدية بآسيا الصغرى حوالي عام 

م وعندما صار شابًا أرسلته والدته األرملة ليكمل هو وأخواه اللذان يكبرانه  459

دراسته في العلوم والفلسفة واللغة باإلسكندرية ثم انطلق إلى بيروت يدرس 

العلوم القانونية. هناك كان موضع إعجاب كل زمالئه من أجل صالبة طبعه 

وجده في الدراسة وذكائه، ففاق الجميع بمعرفته وانطالقه وتعمقه في دراساته. 

 وتوقع الجميع ما سيكون عليه من عظم شأنه.. 

يذكر عنه زميل له يدعى زكريا كان يقيم في اإلسكندرية، وأثناء دراسته في اإلسكندرية كان زمالؤه 

معجبين لصفاء روح ساويرس ولمحبته للعلم، وكيف كان في عمٍق يتعلم ويتفوق بلياقة واجتهاد ومواظبة، 

وفي دراسة قوانين العلماء القدامى كان يحاول أن يقلد أسلوبهم البراق، ولم يكن يشغل تفكيره شيء غير 

هذا، وال يتعزى بشيٍء آخر مما كان يتعزى به عادة الشبان، فكان يكرس ذاته للدراسة، ويبتعد من أجل 

 حماسه لها عن االهتمام باألمور الباطلة  

أبدى ساويرس اهتمامات بمقاالت الفيلسوف ليبانيوس الذي كان معجبًا به، وكذا أعمال القدماء وأقوال 

القديسين باسيليوس وغريغوريوس األسقفين الشهيرين وغيرهما وكنا ننصحه أن يُقبل إلى العماد حتى 

يصل عن طريق البيان الذي كان له إلى حكمة هؤالء وفلسفتهم فلما تعلم ساويرس أن يعرف كتبهم ُشغف 

بها بالكلية وسمع وهو يمدح الخطابات الموجهة من باسيليوس إلى ليبيانوس وردود ليبيانوس، وكان يفرد 

 ما اكتسبه إلى خطابات القديس باسيليوس. 

وكان نتيجة ذلك أنه عكف ساويرس منذ ذلك الوقت على قراءة كتب تأمالته قيل أن أحد المؤمنين 

باإلسكندرية يدعى ميناس اتسم بطهارة سيرته وقوة إيمانه وكرم طبعه ومحبته للعفة والفقراء لما رأى 

ساويرس تعجب وقال لهم: "سيتألق نوره بين األساقفة وسيروي الناس مياه المعرفة مثل العظيم يوحنا 

 ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية.

إذ عبر القديس على كنيسة السيدة العذراء التي تُعرف بالمعلقة وكان الكاهن يصلي على تكريم هللا له:  

لم يجد الصينية وال الكأس فبكى كثيًرا وبكى الحاضرون حين  procverinالمذبح. وإذ رفع األبروسفارين 

قال الكاهن: "لست أدري إن كان هذا من أجل خطيتي أم خطيتكم!" ظهر له المالك وأعلمه بأنه رفع 

القرابين في حضرة البطريرك أشار إليه في إحدى زوايا الكنيسة. جاء إليه الكاهن وأدخلوه بكرامة إلى 

 الهيكل وصعد القس إلى الهيكل فوجد الصينية والكأس كما كان أواًل 

نياحته: انطلق القديس إلى مدينة سخا وأقام عند حاكمها دوريتاس المحب هلل. افتقد الرب القديس بمرٍض 
فرأى قبل نياحته كأن قوًما بمنظٍر باهٍر قد حضروا إليه. إنهم القديسون الذين سبقوه، الذين كان يردد 

غرب  الزجاج دير إلىبعد نياحته أرسله دوروثاؤس مع قوم في مركب ‘  كلماتهم المقدسة ويتذكر تعاليمهم
       االسكندرية

 من هو ساويرس األنطاكي 

 الذى أهدى البابا تواضروس رفاته إلى لبنان 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__00-index.html
https://st-takla.org/Coptic-History/places/monasteries/africa/egypt/al-zogag-abi-sir/index.html
https://st-takla.org/Coptic-History/places/monasteries/africa/egypt/al-zogag-abi-sir/index.html
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طريقنا مملوء  عائالتنا إلى أين تسير ؟ ونحن في زماٍن 

إلى أين تسير بمفردها  بالذئاب المفترسة؟! وقافلة البيت 

تيقظوا، لن يبقى شيء اسمه األسرة كما يخطط لنا... ؟....  

بيت خاٍل من المشاعر ... وجوجل متخم .... إلى أين نسير؟

 بالمشاعر والحب ..

ومتصل   بيٌت كل فرد فيه دولة مستقلة، منعزل عن اآلخر،   

بيٌت   ، ال يعرفه وال يقربه.... بشخص آخر، خارج هذا البيت

    ال جلسات ال حوارات، ال مناقشات ال مواساة...

األب الذي كان   هكذا بيوت العنكبوت، واهية...  تيقظوا...

وصار )راوتر(...  تجتمع حوله العائلة... تبدل   

في بيوٍت الكل مشغول عن الكل  األم التي كانت تلملم البيت بحنانها ورحمتها، تحولت وصارت واتس آب     

يتسولون كلمة اعجاب من هنا، ومديح   األبناء تحولوا من مسؤلين إلى متسولين....  إلى أين نسير؟.... 

زمان أصبحنا نستجدي فيه الحنان من الغريب، بعدما بخلنا   مزيف من هناك وتفاعل من ذاك وهذا وهذه...

 به على القريب...

وتعجب بصورهم الشخصية...  الزوجة تعلق على كل منشورات الرجال الغرباء، إلى أين نسير ؟....    

زوج يالطف هذه ويتعاطف مع تلك، وهن غريبات   وزوجها بجانبها يترقب منها كلمة اعجاب ... و

 بعيدات... وزوجته بالقرب منه... ولكنها لم تسمع عطفه وال لطفه...

ال يمر منشور إال ووضعت بصمتها عليه...   أُم تراقب كل العالم في مواقع التواصل....... إلى أين نسير؟ 

أب يهتم بكل مشاكل العالم،   وهل لها بصمة في سكينته ومودته ؟...  ولكنها ال تدري ماذا يوجد في بيتها...   

وال يستطيع تحليل الجفاف   وهو ال يعلم ماذا يدور في بيته!!...   ويحلل وينظر لكل أحداث األسبوع... 

 العاطفي والروحي في بيته...

وهي ال تدري أن بنتها غارقة بالحزن   أُم يحزنها ذلك الشاب الذي كتب "إني حزين" إلى أين نسير؟....  

وهو   والد يخطط لنصيحة شابة تمر بأزمة نفسية...   تتأثر لقصص وهمية يكتبها أناس وهميين...  والوحدة... 

ويراها قدوة له، ويحترمها   ابن معجب بكل شخصيات الفيس...     ال يهتم بابنته التي تعيش في أزمات...

لم يجد منه كلمة شكر وال مدح..  ووالده الذي تعب ألجله   ويبادلها الشكر لما ينشروه،   

ولم هكذا صار المسير؟....ألننا نبحث عن رسالتنا خارج البيت... نريد أن نؤدي رسالتنا خارج أسوار   

مع الغرباء ... مع من ال نعرفهم...  مع البعيدين... مع اآلخرين...  البيت...  

 ما الحل والعالج ؟  

…رسالتنا تبدأ من بيوتنا وفي بيوتنا ومع أهلنا  أن نتيقن أن الرسالة الحقيقية هي التي تبدأ من البيت...  

قبل الشارع ستنتهي أكثر مشاكلنا..  ولنعلم أننا عندما نعمل على أداء رسالتنا في البيت     

للبعض نقول... رسالتكم مبدؤها في بيوتكم ..ليس مطلوبًا منكم أن تصلحوا العالم كله... ولكن لو نظف كل   

 واحد منا بيته ألصبح المجتمع كله نظيفًا...

وجمع شملنا وأصلح حالنا...  حفظ هللا بيوتنا من األذى،    

 من رسائل القراء عائالتنا إلى أين تسير !
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حضرت معالي رئيسة وزراء والية نيو ساوث ويلز القداس االلهي بكنيسة القديس مارمرقس بسيدني الذي ترأسه اصحاب 
النيافة الحبر الجليل االنبا دانييل اسقف سيدني ونيافة االنبا بيمن اسقف نقادة وقوص ،واصطحبت معاليها العديد من 

وزارات حكومتها  وكان في استقبال معاليها االستاذ جون نور مدير العالقات العامة بااليبارشية .والجدير بالذكرانها تنحدر 
من عائلة ارمنية ارثوذكسية هاجرت الي استراليا مطلع القرن الماضي ... وتحدثت معاليها عن عراقة الكنيسة القبطية 

 وفرحتها بزيارة الكنيسة وعن فرحتها بلقاء قداسة البابا تواضروس في سبتمبر العام الماضي 

Through the grace of God, the Diocese was blessed with 
the ordination of Fr. Salib Salib for the parish of St. 

George & Prince Theodore Coptic Orthodox Church, 
 Liverpool , Fr Metaos, general priest.   

H.G. Bishop Daniel performed the "laying of the hands” 
on Saturday the 7th of July 2018, at St Anthony & St 

Paul’s Coptic Orthodox Church, Guildford.  
This blessed event was attended by several visiting 

Bishops, priests from the diocese & the community. We 
pray that the Lord grant Fr. Salib Salib , Fr Metaos eve-
ry wisdom, love, and peace as he begins his new service  

 أخبار في صور
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 جون كيرياقوس من أخبار الكنيسة  

 الكنيسة تنشئ أول دير قبطي باسم البابا كيرلس في أمريكا
أعلن األنبا دافيد، أسقف نيويورك والنائب البابوي في أمريكا الشمالية، 

عن بدء إنشاء أول دير قبطي يحمل اسم البابا الراحل كيرلس السادس، في 

والية ماساتشوستس بأمريكا وقال األنبا دافيد، أن الدير الجديد سيحمل اسم 

"السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس"، مبينًا أنه وتم انتداب الراهب 

القس أثناسيوس آفامينا لبدء الحياة الرهبانية في الدير وقبول اإلخوة راغبي الرهبنة وطالب األنبا دافيد، 

فدانًا. 187في بيان له، األقباط بالمساهمة والتبرع إلنشاء الدير الجديد، المقام على مساحة   
 

 البابا تواضروس يصدر قراًرا بتشكيل المجالس اإلكليريكية             
جاء نص القرار كالتالي تشكيل دوائر األحوال الشخصية اإلقليمية للكنيسة القبطية األرثوذكسية دورة )

م(، على النحو التالي::2018-2021  
 أواًل: دائرة األحوال الشخصية بأمريكا وكندا:

القس تادرس المصري  - القمص إرميا ثاؤفيلس  - األنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها  -   
طبيبة. –د سوزي أنسي بشاي  -المحامي   –أ جوزيف غبور   القس مرقس أيوب     

 ثانيًا: دائرة األحوال الشخصية بأوروبا
هولندا(  –القمص يوسف منصور )اندهوفن  - األنبا جوفاني أسقف المجر وتوابعها  -   
المجر(  –القمص يوسف خليل )بودابست  - إنجلترا(  –القمص بيشوي ميشيل )مانشستر  -   
هولندا  -د ماجي يوسف  -   

 ثالثًا: دائرة األحوال الشخصية بآسيا وأستراليا
أكتوبر(  6القمص أنطوني يعقوب ميخائيل ) -أكتوبر وأوسيم   6األنبا دوماديوس أسقف  -   
المحامي  –أ مجدي زكريا فخري   أستراليا(  –القمص تادرس سمعان موسى )سيدني     
طبيبة. –د سماح فوزي عطا هللا     

 

  األنبا مارتيروس: الكنيسة المصرية فى أستراليا مستقرة ومؤثرة للغاية
أكد األنبا مارتيروس، أسقف السكة الحديد، أن الكنيسة القبطية في أستراليا 

تتمتع باستقرار كبير، ربما يرجع ذلك إلى احترام الحرية الدينية التي تكفلها 

الدولة هناك، إضافة إلى تعاون الحكومة األسترالية مع الجالية القبطية التي 

بدأت منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي وأشاد خالل زيارته لدير 

األنبا شنودة رئيس المتوحدين في أستراليا بالدور الروحي للكنيسة هناك وقال: 

"الجانب التفاعلي الملحوظ للكنيسة وآبائها مع المجتمع األسترالي سمح بتقدير 

هذا الدور الذي يتماشى مع القيم اإلنسانية بإيجابية كبيرة، فنالحظ على سبيل 

المثال ال على الحصر أن كثيرا من الجيران األستراليين يقدمون التعاون والحب الكامل مع الدور الكنسي وحتى 

الرهباني في داخل مناطقهم، بل هم دائمو الزيارة للكنائس واألديرة القبطية هناك، وكثيًرا ما يطلبون مجالسة 

الرهبان والراهبات لكثرة ما الحظوه من محبة ومعامالت طيبة هناك وأضاف: "الحظت في أثناء ذهابي بالسيارة 

لدير القديس العظيم األنبا شنودة رئيس المتوحدين ويرافقني صاحب النيافة األنبا دانيال رئيس الدير، يافطة كبيرة 

وعالمات واضحة عن الدير، واعتقدت أنني وصلت بالفعل ولكن فاجأني نيافته أننا لم نصل بعد، وأن أحد 

الجيران األسترالين المحبين وضع هذه اليافطة والعالمات ليطمئن المسافرين عن وجهتهم ويخبرهم بقرب الدير، 

فهذا الرجل وعائلته يحبون الدير ورهبانه جدًا، لقد كان هذا األمر له معاني كثيرة من جهة مدى تأثير الحياة 

واستطرد األنبا مارتيروس: أثناء إقامة القداس في إحدى كنائس سيدني  الرهبانية المصرية على شعوب العالم

  الحظت حضور بعض األسترال القداس اإللهي وعند االستفسار قالوا إنهم يحضرون حبا في سماع األلحان 
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 أخبار قداسة البابا   

 تواضروس فى الفاتيكان  يشارك في اجتماع الصالة من أجل الشرق األوسطالبابا 
شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، في يوم الصالة الذي دعا إليه البابا فرنسيس 

وعقب الصالة  .بابا الفاتيكان بمدينة باري بايطاليا، لكل بطاركة الشرق األوسط
المسكونية من أجل السالم في الشرق األوسط اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني 
مع بابا الفاتيكان وبطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في الشرق األوسط. هذا وقد 

حرص المجتمعون على إضاءة الشموع، كما أطلقوا الحمام األبيض في رسالة 
 .ودعوة ليعم السالم في كل العالم

كما صلي قداسة البابا ببازليكا سان بول ورسم قمًصا. وقد قدم الكاردينال جيمس 
 .مايكل مارفي هدية تذكارية لقداسة البابا عبارة عن صورة للقديس بولس الرسول
وهو الكاردينال الذي فتح أبواب بازليكا سان بول لتستقبل آالف االقباط ليصلوا 

القداس مع قداسة البابا بها. وشكره قداسة البابا قائال: "لقد فتح قلبه لنا قبل 
 ."كنيسته

 
 قداسة البابا يستقبل "الفوج السياحي" اإليطالي الذي يزور مسار العائلة المقدسة

هذا وقد أعرب قداسة البابا تواضروس في كلمته على 
ترحيب الدولة والكنيسة بالفوج السياحي اإليطالي، 

موكدًا على روح المحبة واألخوة مع قداسة البابا 
وكانت كلمة المونسنيور لينو فوماجلي  .فرنسيس

مطران فيتربو للكنيسة الكاثوليكية خالل استقبال قداسة 
البابا للفوج السياحي اإليطالي: أشكر قداسة البابا 

الستقبالنا بالكنيسة المصرية ولحفاوة الحكومة 
رحلة الحج هذه المدعمة من الحكومة نتمنى  .المصرية

أن نكمل هذا الطريق بروح الجماعة وأهم شيء روح 
 .التعاون والمسؤولية ونكمل الطريق مع بعضنا في قاسم مشترك، نعمل عليه إلكمال وحدة الكنيسة

 
قداسة البابا: معهد المشورة ثمرة جميلة لكنيسة حية 

  تعمل بروح األبوة
شهد قداسة البابا حفل تخريج دفعة جديدة من معهد 

المشورة التابع إليبارشية المعادي والذي أقيم بمسرح 
تم خالل  .األنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الحفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من المعهد البالغ عددها 
 .كما كرم قداسته اعضاء هيئة التدريس .طالب ٩١٢

 ١١١وفي سياق متصل كرم قداسة البابا في الحفل ذاته 
من اآلباء الكهنة الذين أتموا دورة تدريبية متخصصة عن التعامل الصحيح مع المشاكل الجنسية من خالل 

أسابيع في الفترة من السادس عشر من أبريل الماضي  ٨سر االعتراف والتي جرت فعالياتها على مدار 
 .وحتى الرابع من يونيو الجاري بمقر معهد المشورة بكوتسيكا

من زوجات الكهنة بعد أن أتممن كورس تخصصي عن "التوازن بين التزامات زوجة  ٨٨كما تم تخريج 
الكاهن وحقوقها"، والذي تم تقديمه في ثالث اماكن مختلفة وهي كنيسة الشهيد مار جرجس أبو طاقية، 

 .شبرا وكنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا، المعادي وكنيسة الشهيد مار جرجس بسيدي بشر، األسكندرية
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وبمناسبة عيد الرسل يقدم لكم القديس العظيم بولس الرسول عزيزى القارئ من محبى 
الشماس الدكتور جميل فلتاؤس كتاب جديد عن هذا القديس العظيم والكتاب من مراجعة 

     سيدني   –االب الورع القمص جوناثان اسحق راع بكنيسة مارمرقص بارينكلف 

ويمكن قراءة الكتاب على  الفيس بوك              

Web site    Gamilzaki41.blogspot.com 
 

 يشمل الكتاب على 
دعوته للخدمة الرسولية من كل اقنوم من األقانيم  –عظمته وعظمة اعماله –نشأت القديس 

ظهورات الرب المتكررة له وتلمذته على يد الرب يسوع المسيح في  –الثالثة كل علي حده 
كرازته لألمم  ودفاعة  –دمشق والصحراء العربية لمدة ثالث سنوات قبل البدء فى كرازته 

المستميت ضد معتقدات بعض اليهود المتنصرين بوجوب التهود قبل الدخول فى المسيحية 
وبذلك لم ينحصر انتشار المسيحية فقط داخل المتهودين فى حدود فلسطين بل امتدت  

شرح موجز لرحالته  –الكنيسة الجامعة الرسولية من اقاصى المسكونة إلى اقاصيها 
واخيرا سجنه واستشهاده.      –التبشيرية الثالث  ورسائله األربعة عشرة    

هب الخدام كالعادة إلحدى الدورات البعيدة عن الكنيسة..وبدأوا فى تجميع 

األوالد فى المكان المحدد المتفق عليه..ولكن بمرور الوقت أحس الخدام 

 أن الميكروباس قد تأخر خالف العادة وأنه ربما قد حدث شئ ما...
 

وفجأة وجدوا أمامهم الخادم المرافق للميكروباس مستقآل تاكسى ووقف 

أمامهم وأخبرهم أن الميكروباس قد تعطل وقد أسرع بتأجير تاكسى 

إلحضارهم...المشكلة التى واجهت الخدام أن التاكسى لن يعود مرة أخرى 

وظهرت المشكلة ثانية حينما تسابق الجميع على ركوب التاكسى وإتضح 

أنه لن يساع كل هذا العدد وقد تأخر الوقت جدآ فقرر الخدام ركوب بعض 

 األوالد والبقية سوف تصل الكنيسة بالمواصالت مع الخدام....

وهنا...بدأت المشاجرة لكنها من نوع جديد...فبدأ األوالد يتشاجرون عّمن 

ينزل من التاكسى لشعوره أن بقية أخوته اليستطيعون أن يقفوا أكثر من ذلك،فى حين أنه يستطيع أن يقف 

أو يستقل أى مواصالت ونزل تقريبآ نصف من كانوا بالتاكسى حتى يركب األخرين...وكانت بذلك 

 مشاجرة محبة وكل واحد يفّضل أخيه وإن تعب هو قليآل...
 

وأخيرآ وصل الجميع للكنيسة بعد أن أعطوا مثاآل واضحآ للمحبة والبذل التى علمها لنا السيد المسيح نفسه 

 حين قال "إن الراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف"

  وقدّم نفسه وبذلها من أجلنا لكى يعلمنا نحن الخراف أن المحبة هى فى العطاء والتضحية والبذل

  مشاجرة محبةقصة قصيرة              

 إعالن
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The 40th day commemoration of our beloved husband, father, grandfather 
and great grandfather Mourad Salib may God rest his soul in peace, will 
be held on Saturday 28/7/18at St. Mark coptic orthodox church during the 
mass 
 

He was the husband of Alice Salib, father of Souzan Gad wife of Dr Monier 
Gad, Laura Malek wife of Dr Assad Malek, Claire Rewais wife of Dr Osa-
ma Rewais. 

ذكري الميالد السمائى الخامس النتقال هذة النفس التى رقدت على رجاء القيامة 
زوج السيدة أيفون المرحوم المهندس/ غبريال القمص سدراك روح ابى الحبيب 

سدراك و والد كل من مهندس دكتور فادى سدراك و زوجتة الدكتورة مارى سدراك 
و السيدة ماجدة سدراك زوجة المرحوم المهندس سمعان خير و المهندس وفيق 

سدراك و المهندسة سامية دَاُودَ زوجة الدكتور مايكل دَاُودَ . وتصلى االسرةالقداس 
بكنيسة السيدة  ٩١١٨يولية  ٩٩االلهى على روحة الطاهرة يوم األحد الموافق 

العذراء و القديس سيدهم بيشاى بمنطقة ديورال و كنيسة القديس بطرس القبطية 
  االرثوذكسية بيركلي بولونجونج.

fifth year commemoration of the late Mr. Ghobrial Sidrak. 
All the memories we shared... will remain in our heart forever... it wish there could be more  
You are never to be forgotten. 

نجل ناديه و أسعد رامي اسعد يوسف انتقل الي االمجاد السماويه عريس السماء 
يوسف بكندا و شقيق شريف اسعد يوسف بكندا و زوج إيمان رزق و والد چوليان 

بكندا . ابن شقيقة كل من مجدي تادرس وزوجته حنان، هاجوب ڤارتنيان و زوجته 
أبن عمة كل من مونيكا ينّي زوجه مارك، نينت باسيلي زوجه  ڤاني بسيدني. 

ستيڤن، سيلڤيا ڤارتنيان و آنّي زوجه جِلن بسيدني. ابن خالة كل من هدي كمال 
زوجة صفوت بملبورن وليليان اثناسيوس بامريكا ودينا كمال زوجة محب 

بالقاهرة. قريب شارلوت و سمير عطاهللا، سليم و چيهان سامي، اعتدال و رشدي 
شيرين شهدي زوجة سعد وشهيره شهدي زوجة عماد  جادهللا و أمير و كارول تادرس بسيدني، 

باإلسكندرية، وجيه وسوزان غبريال ، تيريزا و مفيد رزيق، وفيق وإيڤيت غبريال، نبيله وفوزي ، نانا و 
نطلب نياحه لروحه الطاهره والعزاء لالسرةديڤيد، لوال ورأفت، ناديه  ونيڤا بامريكا   

 أخبار إجتماعية
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ال تستطيع أن تتخيل ما كان عليه آدم لكونه الشخص األول 

والوحيد على األرض. فوجودنا فى عزلة منفردين شىء 

يختلف عن وجود آدم وحده، إذ لم يكن قد  عرف أى إنسان 

آخر. لقد حرم من الكثير مما نتمتع به اآلن، فلم يكن له 

 طفولة أو والدان، أوعائلة، أوأصدقاء. 

كان عليه أن يتعلم أن يكون إنسانا من ذاته. هللا لم يتركه 

يصارع طويال قبل ان يمنحه رفيقا مثاليا وشريكا لحياته، 

 فمنحه حواء، فكانت لهما وحدة كاملة بريئة منفتحة بالخجل

والبد ان من أول آحاديث آدم مع رفيقه الجديد الممتع، كان عن القوانين فى الجنة، وقبل ان يخلق هللا 

حواء، كان قد منح آدم حرية كاملة فى الجنة، مع مسئولية العناية بها، ولكن شجرة واحدة كانت ممنوعة 

والبد أن آدم أخبر حواء بكل ذلك، فكانت تعرف، عندما اقترب “ . شجرة معرفة الخير والشر“ عنه، هى

منها الشيطان، أن ثمر الشجرة ليس لألكل، ولكنها قررت أن تأكل من الثمرة المحرمة، ثم أعطت آدم 

البعض منها. وفى تلك اللحظة وصل مصير الخليقة إلى الحد الفاصل. ولألسف لم يتمهل آدم للتفكير فى 

 العواقب، بل اندفع وأكل.

فى لحظة العصيان هذه, تحطم شىء عظيم جميل حر... خليقة هللا الكاملة. لقد انفصل اإلنسان عن هللا نتيجة 

اشتهائه أن يتصرف حسب هواه. فالبد أن يتحطم زجاج النافذة، سواء قذفته بحصاة أو بحجر كبير، وال 

 يمكن إعادة جمع آالف الشظايا.

وفى حالة خطية األنسان، كان هللا قد أعد خطته فعال للتغلب على نتائج هذا العصيان . والكتاب المقدس كله 

، ما هو إال قصة الكشف عن هذه الخطة ، التى أدت أخيرا إلى مجىء هللا نفسه إلى األرض فى شخص 

ابنه يسوع. فحياته التى بال خطية , وموته جعال من الممكن هلل أن يمنح الغفران لكل من يطلبه, وتصرفاتنا 

الصغيرة والكبيرة من التمرد على هللا، تثبت أننا ذرية أدم، وال يمكن أن نصبح أوالد هلل إال متى التمسنا 

 الغفران من الرب يسوع المسيح.

أول عالم من علماء الحيوان، فقد دعا كل الحيوانات بأسماء.نقاط القوة واإلنجازات :   

 أول مهندس تخطيط ، فقد وضعه هللا فى الجنة لكى يعتنى بها وينهض بأمرها.وأبو كل الجنس البشرى.

 أول شخص خلق على صورة هللا ، وأول إنسان استمتع بالشركة الشخصية الحميمة مع هللا.

أنكر المسئولية وألقى باللوم على غيره، وفصل اآلختباء على المواجهة. فضل نقاط الضعف واألخطاء : 

اشترك مع حواء فى إدخال الخطية إلى العالم. أعظم خطأ:أن يقدم األعذار على أن يعترف بالحق .  

ألننا ذرية آدم، فإننا نعكس، إلى حد ما، صورة هللا.دروس من حياته :   

 هللا يريد أناسا يتمتعون بكامل الحرية ويختارون طرقهم بهذه الحرية، حتى وإن اختاروا أن يعصوه

 يجب أال نلوم اآلخرين على أخطائنا.النقدر مطلقا أن نخنتبىء من هللا.

: حواء، الزوجةمشرف وبستانى وفالح. أقرباء:المهنة: فى جنة عدن. بيانات أساسية : المكان:   

قايين وهابيل وشيث، وعدد كبير من األبناء وكان اإلنسان الوحيد الذى لم يكن له أم وال أب.األبناء:   

“ إنها المرأة التى جعلتها رفيقة لى، هى التى أطعمتنى من ثمر الشجرة فأكلت” اآليات الرئيسية :   

“ فإنه كما يموت الجميع النتمائهم إلى آدم، فكذلك سيجعل الجميع أحياء بانتمائهم الى المسيح”  

“ آدم ” شخصيات من الكتاب المقدس     
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نستعرض اليوم بعض الطرق الجميلة التي استعرضها يشوع بن سيراخ ونصائحه 
الرائعه فى جوانب الحياه المتعدده ويكلمنا عن فن الحياة التى ترضى هللا. وعلى الرغم 
من أن هذا السفر ُكتب قبل ظهور السيد المسيح وهذا يدل على أن قصة الخالص كانت 

هى ُشغل الَشاغل للرب منذ أن سقط آدم وحواء وهللا يبعث أنبيائه ويتكلم على الِسنتهم 
بكل التعاليم المسيحية ويُعلمنا كيف نكتسُب الحكمة والفضيلة الروحية ولذلك البد أن 

تكون عندنا الحكمة فى التصرف وأيضا الحكمة فى السلوك والرؤية الروحية من أجل 
 أن نكون مرضين أمام هللا ونمجدُ أسمه.

  

تتحقق فى حياة كل إنسان فينا لكي نحُس بطعم حياتُنا   وهناك ثالث أهداف البدُ أن
 ولنشعُر بمعنى وجودنا على األرض وهذه األهداف الثالثة وهى.

سعيد بنفسهُ وأن يُسعد نفسهُ. يكون أن الواحد يَفرح بِنفسه ويفُرح نَفسهُ أىول هدف هو أ  
أنك تَفرح باألخرين وتُفرح األخرين بيك أى كيف تَسعد باآلخرين   ثانى هدف وهو

 وكيف تُفرح وتُسعد األخرين.
أنك تَفرح بربنا وتُفرح ربنا بيك أى أن الواحد يَفرح بوجود ربنا فى حياته ويسعى لكى يُفرح قلب   ثالث هدف وهو

بيننا وبين أنفسنا البد أن يكون هذا  الرب.البد من عملية التوازن بيننا وبين ربنا والعالقة بيننا وبين األخرين والعالقة
إنسان مسيحى ألن إذا اختل هذا التوازن أو أى عالقة من هذه العالقات وتغير شكلها الروحى  التوازن في حياة كل

وليس لها معنى وال طعم.فأنا فأنت وأنتى   فإننا ال تشعر بمعنى وجودك على األرض وستشعر أن الحياة قاسية
ونَسعد بانفُسنا.  ونُسعد أنفسنا -ونُسعد اآلخرين ونَسعد باآلخرين  -عايشين نُسعد ربنا ونَسعد بربنا  

ّبِ ُكلَّ ِحيٍن، َوأَقُوُل أَْيًضا: اْفَرُحو وهذا ال يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس الن الكتاب يقول اِْفَرُحوا فِي الرَّ  
   ) 4:4)فى  

 وايضا يقول رب المجد- َكلَّْمتُُكْم بِهذَا ِلَكْي َيثْبَُت فََرِحي فِيُكْم َويُْكَمَل فََرُحكُمْ   )   يو 15: 11)
أن الواحد يَفرح بِنفسهُ ويُفرح نَفسه  -وهو  هدف األول  وكل الكتاب المقدس هو كتاب الحياة الُمفرحه ....نتأمل فى

.أى يكون سعيد بنفَسه وكيف يُسعد نفسه  
لم يَفرح بنفَسه وإن لم يَعرُف كيف يُفرح نفَسهُ ال يستطيع أن يَشعر بمعنى وجوده فى الحياة وال يعَلُم   ألن اإلنسان إذا 

 ما هو قصد هللا من ِخلقته ووجوده فى هذه الحياه.
فرٌح مقدٌس وبطريقه صحيحه وليست بالغرور والكبرياء أو نُفرُح أنفُسنا باللذات الشهوانيه  -وأن يكون هذا الفرح  

 -المتدنية أو لذات الجسد بكل أشكالها ولكن نُفرُح أنفُسنا بما يليق بقيمة انفُسنا فى وجود السيد المسيح فى حياتنا 
المقصود منها أنا وأنت وأنتى أوالد هللا. ولذلك أصبحت قيمتنا كبيره وغاليه جدا عند ربنا والبد أن  -ونُفرح أنفُسنا 

نعرف قيمة أنفسنا ونَفرح بيها بطريقه الئقه مرضية عند الرب وبطريقه مقدسة وتَفرح نِفسك وتُفرح نفسك فى حدود 
 وصية هللا وان النكسر وصاياه.

هللا لم يتركنا حيارى فى العالم بدون أن يُعطينا يد  -وسيأتي السؤال. كيف نُسعد أنفسنا وأيضا كيف نُسعد االخرين 
ولكن من حنان هللا أعَطانا وسائل كثيرة متنوعة تُساعدنا كيف نُسعد أنفُسنا وكيف نُسعد اآلخرين وأَهم وسيلة   المعونة

تُسعد اإلنسان هو أن اإلنسان يُخروُج خارج نفسهُ وبمعنى آخر هو القيام بعمل الخير والصالح للغير فى أى عمل 
يعمل فيها عمل خير يُسعد الغير يتأكد انها   ولذلك الى إنسان تاتى له فرصه يستطيع أن بها أن  يشهد للسيد المسيح

هبة وعطية عظيمة من عند الرب وحذارى أن ال تغتنُم هذه الفرصة واالستفادة منها ألنها وسيلة من وسائل الفرح 
والسالم للنفس وعلينا أن نعلُم أن العطايا ليست العطايا المادية فقط ولكن هناك عطايا أعظم منها هى العطايا المعنويه 

 والنفسيه واالدبيه كلها عطايا مفرحة وبنائه وجميله للنفس البشريه
توازن العالقة بينه وبين الناس والتوازن فى العالقة بينه وبين  –هذه هى طريقه االنسان الذى يعيش حياة التوازن 

وكلها قائمة على حساب العطاء واالخذ وليس االخذ والعطاء الن هذا هو اسلوب العالم هات وخد ولكن تعاليم   نفسه
 مسيحيتُنا الجميله ُخذ وهات وهذا هو االسلوب المسيحي أى العطاء أوالً وستاتى الخيرات العظيمة من يد الرب ثانياً.

 مت ٩٩: ٨٢   اى حب كل ‹ تُِحبُّ قَِريبََك َكنَْفِسكَ ›وقد قالها رب المجد للشاب الغنى    اَْلَوِصيَّةُ  ٱلثَّانِيَةُ  ،  َوِهَي ٰهِذِه:  
نفسك.  انسان كنفسك وهذه هى روح المسيحية هى محبه الغيرمثل  

أننا تَفرُح بربنا ويَفرح ربنا بينا أى أن الواحد يَفرح بوجود ربنا فى حياته  ثالث هدف وهو  لقاؤنا العدد القادم مع
 ويَسعى لكى يُفرح قلب ربنا

11الحلقة تامالت فى سفر يشوع بن سيراخ   بقام  ا. عادل فهيم 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=15&vmin=11
https://www.jw.org/ar/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/bi12/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%85%D8%
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" فى تلك الساعة تقدم التالميذ إلى يسوع , قائلين فمن هو  
أعظم فى ملكوت السموات . فدعى يسوع إليه ولدآ وأقامه 

فى وسطهم وقال : " الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا 
مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات " . فمن وضع 

نفسه مثل هذا الولد فهو األعظم فى ملكوت 
) . 4 - 1: 18السموات ." )مت    

 

هنا نجد أن السد المسيح له المجد يضع أمام طريق الطفولة : 
التالميذ الرجوع إلى الطفولة كشرط للدخول إلى ملكوت 

السموات , قائآل :" إن لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن 
 تدخلوا " 

وقد علق أحد اآلباء , أن السبد المسيح يقصد بهذا القول : "  
 إن لم تكبروا فى الروح جدآ , وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا إلى ملكوت السموات " 

 إذن طريق الملكوت سهل جدآ أمام األطفال فى الروح , وصعب جدآ أمام الذين فقدوا بساطة األطفال . 
 

ليس المطلوب أن نرجع إلى كل الصفات البشرية التى كانت لنا كأطفال ولكن ما الطريق للرجوع إلى الطفولة : 
ولكن نحتاج أن نخلع خطايا كبر السن , وخبرات الشر التى دخلت إلينا من العالم ونجست دواخلنا... فالرجوع إلى 

 الطفولة معناه أن نكبر فى الروح وفى حالة توبة دائمة , ونتقدم فى القداسة ,ونغسل .. نصير أطفاآل فى الشر.
 

إن لم يكن لنا إيمان األطفال : إن لم يكن لنا ثقة فى مواعيد هللا , وتصديق قلبى لكل أما فى ذهنكم فكونوا كاملين ": 
 كلمة فى اإلنجيل بال فحص عقلى أو جدل وبال أدنى شك .

بل كمثل طفل يتطلع إلى أبيه ويثق فى كلمته إلى أقصى حد ممكن إن لم يكن لنا إيمان طفل حينما نقف مع هللا , 
 وحينما نترجى وجهه . فلن ندخل ملكوت السموات .

نقاوة اإليمان عند األطفال عجيبة حقآ , وتصديق األطفال يفوق الخيال . ولكن كيف نرجع ونصير مثل طفل ؟ بعد  
أن أمتألنا معإرفة عقلية ومرئية بسبب تقدم العصر الحديث التى تسببت فى حجز فاعلية اإليمان عنا , فصرنا 

نفحص كل شئ بعقلنا , فإنحجزت عنا بساطة األطفال .. فعقلنا نحن الكبار ال يقبل أن يسير األنسان على الماء أو 
ينقل الجبال ..الخ .فى حين أن اإليمان ال يقيم وزنآ لقوانين الطبيعة ! " كل شئ مستطاع لدى المؤمن " ونتعلم من 
حياة اآلبء القديسين الذين كملوا فى االيمان .  كيف نعيش كطفل , يثق فى صدق ويقين شديد فى الحياة األبدية , 

 وفى محبة هللا , وفى التدابير اإللهية .
إن لم يكن لنا طهارة األطفال : هل لنا أن نعود ثانية ونرجع ونصير مثل األطفال فى طهارتهم ؟ طهارة فى القلب 
والفكر والنظرة .. قيل عن السماء ال يدخلها شيئ دنس أو نجس ..األطفال األطهار فى السماء يلبسون ثيايآ بيضاء 
غسلوها وبيضوها فى دم المسيح على المذبح .. إن كانت الطهارة مستحيلة بالنسبة للناس , ولكن ليس شئ عسير 

 عند هللا , بل كل شئ مستطاع لدى المؤمن .. ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية .
إن لم يكن لنا تسليم األطفال : حياة الطفل وهو فى حضن أبيه , وسالم الطفل وهو فى يد األب  شئ مذهل ال يمكن   

ان يصفه انسان . والسيد المسيح يريدنا أطفاآل فى تسليمنا الكامل لآلب . بال خوف وال اضطراب وال قلق من 
 مستقبل او ظروف .

 4:  18إن لم يكن لنا إتضاع األطفال : من وضع نفسه مثل هذا الطفل فهو األعظم فى ملكوت السموات "  ) مت  
من المالمح األساسية فى الطفولة عدم تضخم الذات البشرية  .. فالطفل ال يعرف العظمة وال التعالى على  

اآلخرين , وال جرح الكرامة أو اإلزدراء أواإلهانة . السبد المسيح يريدنا أطفاآل فى اتضاعنا . يريدنا أن نخلع 
 العظمة الكاذبة والحياة المظهرية القاتلة والكبرياء الذى يسقطنا ويذلنا .

 

 أن لم نرجع ونصير مثل األوالد :
الصالة وفى يقين الرجاء. وباألكثر لو تكلمنا أمثلة كثيرة نتعلمها من صفات  الطفل ..فى نقاوة القلب وفى اخالص 

عن قامة المحبة الطفولية التى تحتمل كل شئ , وتصدق كل شئ , وتصبر على كل شئ . هذا هو شرط التمتع 
 بالملكوت .لنسعى يأخوة فى طريق الطفولة كل يوم لنرجع إلى رتبتنا األولى .

:    2ولنعلم أن أول عالمة أعطيت للتعرف على المسيح كانت : " تجدون طفآل مقمطآ مضطجعآ فى مذود " )لوقا 
.( .وكأن الرب أظهر لنا طريق الملكوت داخل المذود , واألمكانيات التى للطفل الصغير 12   

 د.عادل لوندى )دياكون كيرلس( الطفولة وملكوت السموات
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أن أراد انسان ان يحقق نجاحا مرموقا  
والوصول الى هدف عظيم ، عليه ان يكرس 

حياته ويسخر كل امكانياته وقدراته 
ومجهوداته  بغرض الوصول الى هذا 

الهدف . هذا ما ينطبق تماما على من يطلب 
معرفة رب المجد يسوع ويتالمس معه 

 ويتعايش معه ويراه بكل يقين .

قرأنا وسمعنا كثيرا عن يسوع  وتكلمنا معه 
 وعنه كثيرا ، واليوم نريد ان نتالمس معه عن قرب ونتطلع اليه ملئ كل النظر . 

ليتنا نرفع كل الحواجز التى تحول دون رؤية الرب يسوع والتالمس والحوار معه . ليت قلبى يخاطب 
قلبه . كيف يصغى قلبى الى قلب يسوع بينما يرتفع أصوات المعلمين والكتبة وضجيج الفريسيين 

يتناقشون بحدة عن أمور شكلية  ؟ كيف يتسنى لى ان اسمع صوتك العذب الهادئ وسط صخب العالم ؟ 
هذا الحضور وذلك التالمس الذى انشده وأهدف اليه ، ال يمكن أن أحصل علية أيها المعلم الصالح اال من 

خالال شخصك المبارك  ، أنت قادر ياسيدى أن تظهر لى بصورة جديدة تغير حياتى بالكامل ... انت 
تستطيع ان تكتب فى قلبى سيرة يسوع التى اريد واتمنى أن احفظها داخل أحشائى وفى عروق دمى . 

 عظيمة جدا .. 

كلمات المجدلية فى البستان : " أخذوا سيدى ولست أعلم أين وضعوه ؟ قل  لى أين وضعته وأنا آخذه .. 
( هذا ما أتمنى أن افعله وأقوم  به بال  أدنى تراخى او تقاعس .. ان آخذه  بعيدا عن  13:  20" ) يو 

صخب هذا العالم وضجيج المدنية الحديثة ، اتطلع اليه ملئ كل النظر وأتالمس معه ، اتحدث اليه أشكوا 
: 1يو  1اليه شقائى ويمسح  دمعتى .. " الذين رأيناه بعيوننا , الذى لمسته أيادينا من جهه كلمة الحياة " )

( . هكذا أخبرنا معلمنا يوحنا الرسول . لقد قالت نازفة الدم فى نفسها أنها لو لمست ولو هدب ثوب  1
( . وفعلت ... وجاءت من ورائه بخوف وحذر ،  20:  19يسوع المخلص فقط لشفيت تماما !! ) مت 

ولمست هدب ثوب يسوع وشفيت من مرضها فى الحال !! ليته ال يمضى يوما من حياتى دون ان المس 
فيه هدب ثوب يسوع ، ليته ال يمضى يوما من حياتى دون أن آخذ قوة من المخلص ، ليته ال يمضى يوما 

من حياتى دون أن أتالمس مع يسوع خالل صالتى التى الهج فيها صباحا ومساء ، ومن خالل تناولى 
 جسدك ودمك االقدسين . 

( هذا ما طلبه بعض اليونانيين من فيلبس الرسول .. ومعهم أرفع  21:  12" نريد أن نرى يسوع " ) يو 

صالتى للروح القدوس : أيها الروح القدوس .. ) اريد أرى يسوع ( .. لقد تكلم يسوع الى الجموع فى 

( . وها أنا آتى  8:  5عظتة الخالدة على الجبل فقال : " طوبى ألنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا " ) مت 

 )  50اليك صارخا " قلبا نقيا أخلق فى يا هللا وروحا مستقيما جدده فى أحشائى " ) مز 

ان القلب هنا يمثل أعماق مشاعر االنسان ونياته . ونقاوة القلب معناها تجرده من كل شهوة شريرة وكل 

انشغال عالمى عن محبة هللا . فيصبح القلب مهيأ لسكنى هللا ، بنقاوة القلب يمكن لنا ان نعاين هللا ونشعر 

انه فى وسطنا .. نراه .. ونسمعه .. ونلمسه .. ليس بالرؤية أو المس الحسى ، بل باالحساس الروحى  

وألنه أعمق من االمور الحسية ، فنجد فى ذلك كل االشباع النفسى والروحى . قالت الحكمة " يأبنى 

( والقلب المعطى عطاء كامل بال تراجع وبال عيب ، هو القادر ان يرى  26:  23أعطنى قلبك " ) أم 

 يسوع  ويدركه . 

 بقلم : د. مجدى شحاته خواطر روحية
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عيد األباء الرسل األطهار وهو يقع في عيد إستشهاد الرسولين 

بطرس وبولس ونهاية الصوم المقدس الذي بدأ بعد عيد 

العنصرة.  وفي هذا اليوم تصلي الكنيسة بعد رفع بخور باكر 

صالة خاصة هي قداس اللقان. ويكون غسل األرجل بالماء 

المقدس تذكاراً لعمل األباء الرسل في خدمتهم وكرازتهم وكيف 

قدسوا العالم كله من خالل التوبة والمعمودية وتأسيس الكنيسة 

 في كل مكان.

 ونريد أن نتذكر القليل من عملهم ونسأل روح هللا القدوس الذي عمل فيهم أن يكمل بنا.

الرسل لم يعملوا إال بعد حلول الروح الناري عليهم يوم الخمسين . ونحن يجب أن يكون كل عمل لنا †  

بقوة الروح الساكن فينا وبفعله وقيادته المتجددة وهذا نحصل عليه بروح الصالة الدائمة. والروح الواحدة 

 في العمل والتوبة الدائمة واألصوام وإنكار الذات والتواضع والطاعة غير المشروطه لكلمة هللا.

بذل األباء الرسل كل اجتهاد في أن يقدموا تعليماً إيمانياً سليماً وفي نقاوة وقداسة. وعلينا أن نتبع هذا †  

ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة  الطريق الروحي السليم "

، وفي التقوى مودة اخوية وفي المودة ي معرفة، وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقو

 .7-5:1بط  2" االخوية محبة

اهتم األباء الرسل بخالص كل أحد ولم يهملوا تذكرة المؤمنين بالحرص على التوبة وانتظار مجئ †  

 السيد الرب

   4:2" رو أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف هللا انما يقتادك إلى التوبة"  

 15، 14: 3بط  2" اجتهدوا لتوجدوا عنده بال دنس وال عيب في سالم واحسبوا أناة ربنا خالصا...ً"...

  12، 11:  3بط  2" يجب أن تكونوا في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجئ يوم الرب"

 وتعايشوا مع المؤمنين في آالمهم وجهادهم وأعطوهم األمل والرجاء في الخالص

 .29: 11كو  2"  من يضعف وأنا ال أضعف ، من يعثر وأنا ال ألتهب " 
 

عاش األباء الرسل حياة الشركة واالهتمام بأحتياجات كل أحد. فمع الشركة الروحية من الصلوات †  

وجميع الذين أمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شئ  والقداسات  اهتموا أيضاً بشركة االحتياجات الجسدية  "

: 2" اع مشتركاً.  واألمالك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما كان لكل واحد احتياج

 بإعتبار أن كلنا أعضاء في الجسد الواحد جسد الرب يسوع المسيح له المجد الذي هو الكنيسة.  45، 44
 

ماذا تفعلون لم يخاف الرسل الموت بل كانوا مستعدين للبذل والعطاء وتقديم ذواتهم من أجل الرب  " †  

تبكون وتكسرون قلبي ألني مستعد ليس أن أربط فقط في أورشليم بل أن أموت أيضاً في أورشليم ألجل 

فمن يخدم السيد الرب يضع في نفسه حكم الموت وال تكون نفسه ثمينة  13: 21" اع   أسم الرب يسوع

 بركة سادتنا األباء الرسل تشملنا جميعاً.    عنده وال يخاف.

 آباؤنا الرسل ... ونحن
 القمص تادرس سمعان

 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها
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 محاضرة قداسة البابا تاوضروس الثانى

 "كنوز كنيستنا "الرسل أعمدة الكنيسة
 

في صوم الرسل نحن نصوم من أجل الكنيسة ونجججاح خجدمجتجهجا ونشجتجرك فجي الصجوم 
والصالة من اجل الخدام ومن اجل كل من له عمل فى الكجنجيجسجة ، والجكجنجيجسجة الجكجيجان 
الروحي والمسيح نفسه لم يبنى كنيسة ، و الصوم من أجل أنطالق الخدمجة والجكجنجيجسجة. 
تالميذ السيد المسيح وحياتهم أساسها انهم تتلمذوا على يد السيد المسجيجح وتجكجون مجنجهجم 
الكيان على األرض اإلثنى عشر ثم السبعون ثم بولجس الجرسجول ومجججمجوعجهجم "ثجالثجة 
وثمانون " ودول يكونوا البذرة التي كونت العالم كله لذلك نحن نعطجى الجرسجل كجرامجة 
كبيرة ونطلب شفاعتهم بعد أمنا العذراء ويوحنا المعمدان وقبل السمائيين وقبل الشهجداء 
،ونجعل الرسل في منطقة متقدمة لطلب صالتهم وشفاعتهم. والمسيجح لجمجا ججه أخجتجار 

تالميذه أختار صيادين وبسطاء وأهم ما كان في هذا االختيار هو القلب ويجب ان نعجلجم ان هللا هجو مجن يجخجتجار لجكجن 
االنسان هو من يكمل الطريق ويحافظ على هذا االختيار بمعنى ان هللا اختار يهوذا لكن يهوذا خانه وقيسوا عجلجى كجده 
في كل كنيسة زي واحد يوحنا وواحد بطرس وواحد توما ونالقى متى ويهوذا هذا طبيعة الحال ، لذلك التهجتجزوا ابجدا 

( تلميذ ولكنهم فتنواالمسكونة وقدموا اسم المسيح في كل مكان وكان نصيجبجنجا 83اذا سمعتم أي شيء فجماعة التالميذ )
في مصر مارمرقس ، الرسل هم أعمدة الكنيسة وهم الصوره الموجوده في كل كنيسة ، فليس كلهم بولس او بجطجرس 

 ونتحدث في ثالثة نقاط عن الرسل أعمدة الكنيسة .
 

عاشوا اختبار القيامة هؤالء التالميذ عاشوا هذا االختبجار الجرائجع الجلجي احجنجا بجنجحجاول  -الرسل أعمدة الكنيسة أوالً :  
وبجولجس الجرسجول قجال "  83نعيشة في أسبوع األالم وفترة الخماسين عاشوا اختبار القيامة وسمعنا اخر واحد في ال

ةَ قِيَاَمتِِه، َوَشِرَكةَ آالَِمِه، ُمتََشبًِّها بَِمْوتِِه، بولس عرف المسيح معرفة حقيقية قوة عملك وخدمت أتجى مجن ك تجألَْعِرفَهُ، َوقُوَّ
معرفة شخصية السيد المسيح عالقة شخصية ، كنيستنا فيها أصوام وصلوات علشان يعرف المسيح أكثر اإلباء الرسل 
عاشوا اختبار القيامة وكرزوا والرسل كان رأس مالهم ان المسيح جه واتصلب علشانا وجاء الرسل يبشروا باإلنججيجل 
وكلمة االنجيل لم يقصدوا بها االنجيل المكتوب لكن يقصد بها البشارة وكلمة انجيل يعنى بشارة مفرحة "انهجم عجاشجوا 
اختبار القيامة وكرزوا باإلنجيل وقدموا الفرح " التالميذ تألموا وهربوا وخافوا ولكن اول ما ظهر المسيح في الجعجلجيجة 
فرحوا. أذا اردت ان تقيس مقدار معرفتك بالمسيح قيسه بمقياس الفرح " هل انت فرحان وسعيد مجن ججواك هجل مجن 
جواك مطمئن ؟ وهل كالمك بيفرح ويسعد األخر هل اسلوبك وطريقتك بيفرح االخر أعمدة الكنيسة هما أعجمجدة فجرح 

 وبنفرح بمارمرقس كيان الفرح اللى أتى الى مصر .
 

نالوا قوة من األعالى وفعل الروح القدس " الروح يحفظ فينجا الجوصجيجة وصجيجة الجمجحجبجة –الرسل أعمدة الكنيسة ثانيآ:
فيجعلك انسان تحب كل أحد "ال تطفئوا الروح" اذا تلبسوا قوة من االعالى الروح القدس يحفظ فينا الوصية وال تنسجي 
ان المسيح الذى صلب على الصليب كان يفتح أحضانه لكل أحد والمسيح كان يقصد هذا وبنمجسجك الصجلجيجب لجنجتجذكجر 
أحضان المسيح المفتوحة لكل احد ونتذكر قصه االبن الضال وقوة الروح القدس والروح القدس يجحجفجظ فجيجنجا وصجيجة 
المحبة ، والروح القدس يحرك روح التوبة فينا ويقوم بهذا العمل ويثمر الفضيلة حباً او ما نسجمجيجهجا ثجمجر الجروح فجي 
غالطية األصحاح الخامس توجد ثمار الروح القدس ، محبتك للمسيح تنشأ محبة للناس وفرح للناس وتجكجون مجتجعجفجف 
 .... ً وتعيش الصالح ولك االيمان يثمر الفضيلة حبا .....وقوة االعالى تعنى ان الروح القجدس يجعجلجمجك ان تجخجدم حجبجا
الروح القدس تحفظ فيك وصية المحبة تنقى قلبك بالحب تثمر فضيلة واخيراً تعلمك الخدمة . جماعة الرسل نالجوا قجوة 

 من االعالى وعمل الروح القدوس اللى يعمل فيهم .
 

اسسوا كنائس في العالم من اورشليم انطلقوا  وأسسوا عدة كجنجائجس رسجولجيجة اورشجلجيجم  -الرسل أعمدة الكنيسة ثالثاً : 
اإلسكندرية انطاكية روما القسطنطينية وقال لمار توما روح للهند ومتى أثيوبيا و انجدراوس روح الجى ارمجيجنجيجا وبجدأ 
الروح يوزعهم ،انتم شهود لي في كل مكان فأسسوا كنائس وتلمذوا نفوس وبدأت هذه الكنائس تنموا و نشكر هللا عجلجى 

سنة وتكون خالصة االمر الرسل هم أعمدة الكنيسة وليس البنيجان 68مارمرقس الرسول اللى اتى الى مصر واستشهد 
المادي ولكن الكيان الروحي ويا بخت كل كنيسة لما يكون خدامها وشعبها وابائها عائشين فرح القيامة وفرح االنججيجل 
ولديهم قوة الروح القدس ويأسسوا هيكل في كل قلب أنسان... يعطينا مسيحنا ان تكون هذه األيام أيام مقدسة نفرح بجهجا 

 على الدوام أللهنا كل المجد والكرامة من األن والى االبد أمين .



 عيد الرسل. عيد إستشهاد القديسين بطرس و بولس.  
 كل عام وأنتم بخير  

 
طوبى للكاملين 

طريقا ، 
السالكين في 
 شريعة الرب

طوبى لحافظي 
شهاداته . من 

كل قلوبهم 
 يطلبونه 

 (2 - 1:  111)مزامير 


