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Issue:1222
I said, "O my
God, Do not take
me away in the
midst of my days;
Your
years
are
throughout all generations.
25 Of old You laid
the foundation of
the earth, And the
heavens are the
work
of
Your
hands.
26 They will perish,
but You will endure; Yes, they will
all grow old like a
garment; Like a
cloak
You
will
change them, And
they
will
be
changed.
24

(Psalms 102 : 24 - 26)

لجنة القديس يسطس للمكتبات

بمناسبة عيد القديس مارمرقسرس  ٨مراير
تقدم كرنريرمرة مرارمرقسرس دي سر
مخصص بالرارامرل لرسرقرديرس مرارمرقسرس
مجم عة جميسة من التقانيم الجديدة

بص ت المقنمة إيفيت سميق.

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
myspringoflove@gmail.com

2

www.coptic.org.au

The Feast of Nayrouz
The Feast of Nayrouz means the feast of commemorating the martyrs and we do not commemorate the
martyrs once a year, but it is as if we commemorate
them every day. If those among you read the Synaxarium you will find that every day it says, “In this day the
Church commemorates…” and inevitably they contain
a number of martyrs.
It was with the depth of courage that they witnessed to
Christ publicly even though the consequences of that witness may have led to
their death. This is why St. John the Baptist, for example, whom the Lord described as, “among those born of women there was not risen one greater than
John the Baptist” (Matthew 11), was a witness and a martyr at the same time. It
is very likely that the term ‘martyr’ came from the term ‘to witness’, to witness to
the faith, even if this ultimately lead to the person’s death for the sake of that
witness.
The martyrs, therefore, have the depth of love for God whom they loved more
than their lives. They also have the depth of faith. The faith which they held onto until death and this faith was not stopped by any threats or sufferings. They
fulfilled the true depth of our Lord Jesus Christ’s command, “you shall be witnesses to Me” (Acts 1:8).
When the day of St. Fam the Soldier had arrived, he wore his finest clothes,
and when they asked him about why he had done this he said that today was
the day of his wedding feast and that he was going to the wedding feast.
St. Antony, the father all the monks also sought martyrdom, despite monasticism being an escape from the world it was never an escape from martyrdom.
He came out of the wilderness to Alexandria seeking martyrdom. He would on
many occasions strengthen the believers publicly in front of the people, but
God did not permit for him to be martyred for God had preserved him for another purpose. What is amazing is that someone like St. John the Baptist received
his martyrdom whilst Christ was still on the earth. It was possible for Christ to
have save him if He so wished. However, Our Lord allowed for him to be martyred so that He can add to St. John’s crowns the crown of martyrdom.
The people by martyrdom use to feel the approaching joy of meeting Christ,
and meeting those in heaven, and this was for them far more important than
the joys of this earth. So, in addition to their faith in Christ and Christianity they
believed in heaven and the angels, …etc. They used to consider death the
quickest way to paradise. The strike of the sword took a minute or part of a minute. This was insignificant compared to finding themselves in the arms of
Christ all of a sudden.
Glory be to God forever Amen.
www.coptic.org.au
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Weekly Message from HG Bishop Daniel
OUR ORTHODOX FATHERS – A CLOUD OF WITNESSES
As we are celebrating the Father’s day, we need to remember
our Orthodox Fathers, a cloud of witnesses.
"Therefore we also...are surrounded by so great a cloud of
witnesses" (Hebrews 12:1). This great cloud of witnesses
which are the saints are watching us, feeling what we feel, they
hear our prayers and they offer our prayers as incense before
the Lord.
In our church, we have six types of Orthodox heroes: the Repentants, the Saints, the Monks and Nuns, the Evangelists, the
Scholars, and the Martyrs.
THE REPENTANTS - The Repentants are examples of saints who led
very sinful lives, and then later repented from their sinful ways to spend
the rest of their lives in purity and holiness. Examples of repentant saints
are: St Augustine, St Mary the Egyptian, St Moses the Black, and St Thais.
THE SAINTS - This category is the largest because it consists of both
married and celibate saints. The word Saint means 'consecrated to the
Lord'. Everyone anointed with the holy Myron, is consecrated to be a saint
and the function of the Holy Spirit is to sanctify the human being. We consider this category to be the largest category because there are so many of
these beautiful saints whom we do not know now, but we will meet them
and know them in heaven.
THE MONKS AND NUNS - Examples of saints who were Monks and
Nuns are: St Anthony, St Demiana, St Bishoy, St Marina the Ascetic, St
Macarius, and St Sarah.
THE EVANGELISTS - Not only is the Coptic Church the Mother of Monasticism, but she evangelised Egypt and beyond. She evangelised North
Africa, Sudan, and Ethiopia through Bishop Ebromentios, who was ordained by Pope Athanasius. She evangelised India and Asia Minor through
St Clement, she evangelised Switzerland through St Maurice of Egypt, and
she evangelised Ireland through eight Coptic monks.
SCHOLARS AND THEOLOGIANS - Examples of saints who were
Scholars and Theologians are: St Athanasius, St Dioscorus, St Timothy
and Pantinus.
THE MARTYRS - Examples of saints who were Martyrs are: St George,
St Marina, St Mina, St Barbara, Abu Sefain, St Rebecca (Refka), St
Abanoub, St Demiana, and St Keriakous.
www.coptic.org.au
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Weekly Message from HG Bishop Daniel
Having now read about these saints, what is required of me??
Repent

Perfect

Study

Witness...

We must REPENT with the Repentants, PERFECT ourselves with the Saints
of the church, we must STUDY with the Scholars, and we must WITNESS
with the Martyrs. This is the Christian Orthodox way of life. Start by repenting
from your sins.
After regretting and repenting from your sins, you can proceed positively
to sanctification in order to be perfect, because in this way, you are following in the footsteps of the saints. Therefore, we must take care of our senses, our deeds, and our way in order to be saints.
Then we must study the Bible, and read a lot about church topics. We must
know our church doctrines and rituals, the history of the church, the stories
of saints, and we must also study the different currents and philosophies
around us. We are the sons and daughters of the most prominent scholars
in the world and in Christendom; we are the children of St Athanasius, who
at the age of eighteen, wrote the book 'The Incarnation of the Logos'.
Therefore we must search deeper into the Bible and into church topics.
Lastly, we must witness with the Martyrs. These Martyrs witnessed for the
Lord with their blood, but we must witness by offering a good Christian
example among our friends and colleagues. It is very important to witness
for the Lord in the society. Witnessing is a kind of martyrdom, because at
times people may mock us for being Christian, but we must be strong
enough and powerful enough and brave enough to stand fast in what is
right and direct people against doing wrong. We must be strong, convinced
witnesses for the Lord.
"Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow
citizens with the saints, and of the household of God and have been built on
the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the
chief corner stone, in whom the whole building being joint together grows into
a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a
habitation of God in the Spirit" (Ephesians 2:19-22).
Glory be to God.
Bishop Daniel
Bishop of the Coptic Orthodox Church – Diocese of Sydney & Affiliated Regions
www.coptic.org.au
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New Comers to the Church

by Anthony Z

I write this for all people who have recently joined the Coptic Orthodox Church and are
trying to adjust themselves to the customs, masses and crowds that come along with it. I
am also writing this because I too would have liked to have come across a piece of writing like this when I first started. Just so I would have known a little bit more. I have also
written a separate blog to this if you would like to hear more about my journey to the
church and what persuaded me to become a Christian. Either way let’s get started.
The first thing you need to make sure of is that you don’t freak out when you see some
of the traditions held in the church by the Coptic’s. When I first arrived at the church I
saw some curious things that really confused me. I saw priests dressed in black cassocks with people kissing their hands, people kissing the floor, the drapes. I saw icons
everywhere with confusing writing on the walls (Coptic). At the beginning I felt a bit uncomfortable and I felt like I was the minority. Don’t worry, you will later discover that you
are not alone and you will fall in love with them all. You will also find when you begin to
learn more about why they hold these customs and traditions you will want to know
more about them too.
The second thing you need to be aware of is that everything involved in the liturgy
(mass) is symbolic and represents something. There is no chaos in the church, so
please don’t get caught up in thinking that this is all too weird and confusing and feel like
you can’t adjust to these liturgies. Believe me if you really allow yourself to understand
and scrutinise what is being demonstrated you will enjoy it more and more. Being in
church is about drawing closer to God and when you allow yourself to be drawn into
these liturgies and get more involved you will really feel God’s presence work through
you. I remember the first time I came in I felt really awkward, as it was nothing I had ever experienced before, and I had a tough time getting my head around what was going
on. If you ever get uncomfortable at the start just remember that this is the house of
God, we are here for Him and there is nothing to be worried about.
If you are guy like me and the church provides you the opportunity to become a deacon
I would highly recommend taking up the offer. There is nothing more beautiful and serene than serving on the altar and feeling the Divine presence up close. I have had
many embarrassing experiences up there due to my lack of knowledge so please don’t
hesitate to ask someone for help. You will often find everyone loves to help and serve
so don’t be shy, we are all here for each other.
There is one last thing I need to mention before I finish. It is of utmost importance that
you do not put a high standard on anyone in the church including myself. You need to
remember that we are in the church for one reason and that is God. We are not to tie
our happiness to the people in it. If you find yourself tying your happiness to the people
rather than God Himself you may find yourself being disappointed. We are all human
and we all have our own situations going on in life. If you find that someone disappoints
you or upsets you, just remember that our beliefs are not based on how other people
behave. I’m not saying this is going to happen to you I just need to give you a heads up
because I really don’t want this to happen to anyone. Often times the biggest barrier to
Christ in the world has been the Christians themselves. Make God your number one
priority in the church and everything else will fall into place.
www.coptic.org.au
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New Comers to the Church

by Anthony Z

Coming to the church is all about starting a new journey with Christ. The more you
grow in your relationship with Him the more you will begin to see things differently in
your life. No one will be able to take away the peace that He brings into your heart.
Everybody in life needs someone they can turn to for guidance, assistance, love and
peace and this is what Christ offers us. He knows us better than we know ourselves
and He has brought you to this church for a reason. Please don’t waste the opportunity
to grow in this relationship with Him and enjoy the wonderful fruits that He has to offer.
He will bring into your life the people that belong there and take out the people that
don’t. You only need to trust Him. May our Lord Jesus Christ be with you all on your
new journey and I look forward to meeting you all very soon.

Sayings of the fathers
When someone steals another's clothes, we call them a thief. Should
we not give the same name to one who could clothe the naked and
does not? The bread in your cupboard belongs to the hungry; the coat
unused in your closet belongs to the one who needs it; the shoes rotting in your closet belong to the one who has no shoes; the money
which you hoard up belongs to the poor.
St Basil the Great
www.coptic.org.au
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Faith or Feelings

Shery A

Faith = the belief in the unseen.
A belief that is unwavering through
trials and external circumstances.
Feelings = ever changing and temperamental.
While having no comparison, when
feelings are confused for faith, turmoil
naturally results. We begin praying
only when we feel like it and as a result, we inadvertently neglect God,
our First Love, when we don’t. What
good excuse is there to put the love of
your life on hold? Does anyone in a
relationship ever take massive long breaks from their beloved and expect things to
remain the same when they return? No chance.
You can make all the excuses you want. You can convince yourself that being apart
from Him is the best decision for the moment. You can even, as the prodigal son did,
choose to live and eat amongst a pigsty because you don’t feel like going home just yet
– you can make it on your own. While you make these compromises within yourself, that
is your very own pigsty. A pigsty that the devil has blinded you to believe is your own
palace.
Even the devil used scripture in an attempt to convince Jesus to fall into temptation.
Any word or phrase in the Bible can be twisted to suit any agenda. It all starts with one
feeling. One feeling you don’t want to let go of. When a feeling or a thought becomes
the cornerstone of our belief system, internal confusion and chaos result.

This is why we value faith – it remains constants throughout all trials and tribulations.
St Paul says we walk by faith, not by sight. We can read this and think that faith must be
the opposite of sight. That would mean faith is blind. Faith is not synonymous with being
blind. Faith is seeing through spiritual eyes, and not earthly. Faith is believing in the One
that has delivered you time and time again, will continue to do so. We must remain
steadfast in our faith. The Word of God that took Flesh remains throughout all hurdles.
The blessing of these hurdles is lost when we let go of faith and look with earthly eyes.
When feelings override faith, external influences begin to dictate our inward selves.
The spirit doesn’t stand a chance. This is stage one of a faith that is slipping toward the
desires of the flesh. Elder Thaddeus explains this saying:
“As soon as a desire or a worldly thought enters our mind, God immediately sends a
warning. Instead of coming to our senses and blocking such thoughts and desires, we
nurture them and long for them, and afterwards we wonder why bad things happen to
us. These signs of warning come in the form of temptations.”
When temptations are not fought, the soul begins to suffer. Prayers change according to
what has happened in the world around us on any particular day. You may have had
a great day, you may have had the worst day imaginable.
Through it all, let one phrase be the pinnacle of your thoughts – It is what it is.
www.coptic.org.au
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Faith or Feelings

Shery A
Controlling emotions is no easy
task but we gain strength in
feeding the spirit over the
desires of the flesh. If the spirit
is strong, there is little influence
external events and circumstances can have. Feed the
spirit before you feed body.
Elder Thaddeus continues on
saying:

“Our life depends on the kind of
thoughts we nurture. If our thoughts are peaceful, calm, meek and kind, then that is
what our life is like. If our attention is turned to the circumstances in which we live, we
are drawn into a whirlpool of thoughts and can have neither peace nor tranquillity.”
The devil may trap you, through feelings, to believe you can go one day without His
providence, weeks, months, years even. He may lead you to believe that He will never
take you back. 2 minutes of repentance can cleanse years of separation. One step
toward the Saviour of us all is all it takes. Sit with yourself, alone, for 2 minutes and talk
to Him. Return to Him and He will return to you. The second He sees you coming from
a distance, He will run to greet you. There is no shame attached. 2 minutes is all it
takes, especially when we don’t feel like it. You don’t think the devil knows how to keep
you away? He’s being doing this for much longer than you or I have been alive. All
those doubts you have, the devil is the author of them all.
Don’t forget the One who made you and gave you the authority to trample over serpents
and scorpions and over all the power of the enemy. You belong to God, don’t let the
devil let you think otherwise. There is no good excuse to remain away. No sin too great
He can’t forgive. No weakness. No sorrow. It’s amazing the doubts and excuses the
devil can implant when we just don’t feel like praying. They can built up so much in the
mind when in reality, God is waiting earnestly to greet you. Elder Thaddeus explains
this cycle as follows:
“A person who is entrapped in the vicious cycle of chaotic thoughts, in the atmosphere
of hades, or has only so much as touched, feels the torment of hell. For example, we
read the newspaper or take a walk in the streets, and afterwards we suddenly feel that
something is not quite right in our souls; we feel an emptiness; we feel sadness. That is
because by reading all sorts of things, our mind becomes distracted and the atmosphere of hades has free access to our minds.” Fight to discipline the feelings that come
and go, only then will you have inward peace. In closing, Elder Thaddeus puts it best:
“This is how we must live – controlling our thoughts. It is not good to dwell on every
thought that comes to us otherwise we lose our peace. If we learn to refuse such
proposals, we are quiet. We do not fantasize or create any images in our mind.”
All quotes taken from “Our Thoughts Determine Our Lives: The Life and Teachings of
Elder Thaddeus of Vitovnica”
www.coptic.org.au
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The Nayrouz Feast The Coptic New Year
The Coptic New year begins according to the ancient Coptic calendar
used by the ancient Egyptians 3000 years before Christianity, it begins
on the 1stTout (11th Sept) which is when the star Sirus reaches its highest point this coincided with the rising of the Nile which was a feast
called Ni-Iaro-oo. The Christians of Egypt maintained this day, as the
first day of the year. Instead of adopting the word Ni-Iaro-oo we have
taken the Persian word for New Year, Nayrouz. It is not clear why this
happened but some say it occurred long before Christ when the Persians ruled Egypt 525-405BC. While others argue it occurred later when
Arabic was the main language of Egypt and the ancient Egyptian word
was confused for the Persian word.
The Coptic New Year is also the time dedicated to remembering the
martyrs. So revered by the church are the martyrs that the calendar was
reset to begin in the year 284AD the year Diocletian came to power an
era marked by the most horrific Christian persecutions and the greatest
witness to our true living God Jesus Christ. As such it is considered a
feast in the church that continues till the 17th Tout when the church celebrates the feast of the Cross.
By dedicating the beginning of the year to remembering the many thousands of martyrs we celebrate their victory and give them the appropriate degree of honor in our lives. But also on a spiritual level the New
Year is a time for reflection and new beginnings, having the Martyrs at
the forefront of our minds allows us the highest possible example when
setting our spiritual aspirations for the coming year remembering our first
love is for Our Lord and not this world.

www.coptic.org.au

10

myspringoflove@gmail.com

Kids Page
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Announcements

الذكرى السنوية السابعة للمالك  /سارة جوزيف٨/٠//٩/٤ .
ابنتى الغالية /سارة .رحيلك أدمى قلبى فقد كنتى كل حياتى .لقد رحلتى بجسدك فقط
ولكن روحك وقلبك معى فى كل وقت وفى كل مكان الى ان القاكى.
عزائى الوحيد انك تسبحين هللا مع الماليكةوالقديسين االبرار اذكرنى فى عرش
النعمة .ماما ابتسام
myspringoflove@gmail.com
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اخبار إجتماعية
Departed to our Heavenly Father on 10th August the Farag's
Family patriarch
Mr Shawky Mickhail Farag the husband of the late Mrs
Samah Saleh Farag the father of Mr Adel Farag Mrs Mervat
Farag N father in-law Of Mr Nasri Sidra N Mrs Sonia Farouk
N grandfather of Andrew and Marina and Meena and Veronica and shenouda.

علي رجاء القيامة ووعد السيد المسيح
بالحياة االبدية حيث ال حزن وال دموع بل
مجد وتسبيح  ,وبكل خشوع الرادة الرب
الذى استرد وديعته الغالية  ,تدعو أسرة
المتنيح الشماس بهجة عبد السيد  ,االهل
واالصدقاء لحضور مناسبة الذكرى
السنوية الثانية التي تقام اثناء القداس
األلهى الثانى بكنيسة المالك بمونت درويت يوم االحد / 9 / 9
 2018نياحا لنفسك الطاهره فى موضع زمرة المالئكه والقديسين,
اطلب عنا امام رب المجد يسوع المسيح الذى اعانك يعين ضعفنا
ويكمل زمان غربتنا فى هذا العالم بسالم.
اخوك الشماس مرجان لبيب
Our beloved Fayza Fayek’s 40 day memorial service will be
held on Sunday 23 of September 2018 at St Demiana and St
Athanasius Coptic Orthodox Church, 119 Highclere Avenue
Punchbowl. Afterwards, we will gather in the church hall.

المجلس االستشارى االسترالى المصرى يتشرف بدعوتكم لحضور محاضرة تهمك بعنوان :
استخدام الهرمونات فى االنتاج الحيوانى وتأثيرها على صحة المستهلك .
The use of hormones in animal production and its public health aspect.
المحاضر  :د  .مجدى شحاته
ماذا تعرف عن الهرمونات المنشطة للنمو ؟ وما هى الهرمونات المستخدمة ؟
لماذا تستخدم الهرمونات فى االنتاج الحيوانى ؟
اعالن محاضرة
هل انت قلق بخصوص استخدام الهرمونات فى االنتاج الحيوانى ؟
ما حقيقة وجود اثار هرمونية فى وجباتك اليومية ؟
الهرمونات
ماهو المقصود ب free range chicken / Organic chicken؟
ما هى الدول التى تسمح باستخدام الهرمونات فى االنتاج الحيوانى ؟
اليوم والتاريخ  :الثالثاء  18سبتمبر  2018الموعد  :حضور  7:30مساء
المكان 7 Regent street PETERSHAM RSL , Petersham :
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب
مجدى  0401111210أو مايكل  0410009800أو فيكتور 0414121123
ملحوظة  :مدة المحاضرة ساعة واحدة  ,تعقبها مناقشة لمدة نصف ساعة .
myspringoflove@gmail.com
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أحفظ بيوتنا يارب
احفظ بيوتنا يارب ...
ايقونة حلوة يارب ...

ابونا جوناثان اسحق

من الشيطان احميها
من فضلك خليها

فاالب هو صورتك ...
بحبه وحنانه يشملها
يسمع كالم بولس ...
بقلب وديع طاهر ...

وزوجته هى بنتك ...
وهى بالبشاشة بتقابلو
و ينفذ امر الحب
يسرع لما يسر القلب

احفظ بيوتنا يارب ...
ايقونة حلوة يارب ...

من الشيطان احميها
من فضلك خليها

و الزوجة طاهرة نقية ...
فيها خضوع و شكر ...

لها جمال القلب
لزوجها هدية الرب

تسمع وصية الرب ...
تستقبله بالبشاشة ...

من امام هيكل الرب
و تسكن جوه القلب

احفظ بيوتنا يارب ...
ايقونة حلوة يارب ...

من الشيطان احميها
من فضلك خليها

و االوالد بالحب شبعانين  ..بلمة العيلة فرحانين
مع االب و االم ملمومين  ...و اسم يسوع ذاكرين
بيوت صالة و طهارة ...
ابدا مش شبه العالم ...

تليق باسم يسوع
احميها يا يسوع

احفظ بيوتنا يارب ...
ايقونة حلوة يارب ...

من الشيطان احميها
من فضلك خليها

myspringoflove@gmail.com
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قصة العدد

من رسائل القراء

كان عند أحد الملوك الوثنيين وزير
مسيحي ،و نظرا ألن ذلك الوزير كان
أمينا و مخلصا و عاقال و مدبرا فإن الملك
كان كثيرا ما يجالسه و يحادثه و يستشيره.
و ذات يوم بينما كانا يتناقشان قال الوزير"
إن المسيح نزل من السماء ليخلصنا" فقال
له الملك ":إني إن أردت أن أحقق غرضا،
فإني آمر أحد خدامي أن يؤدى األعمال
الالزمة لتحقيق هذا الغرض ،و دون أن
اتعب أو أتحرك ،فلماذا يأتي هللا نفسه و
يأخذ جسدا من عذراء و يولد في مذود
حقير بين الحيوانات ،ثم يتعب و يتألم ،و يصلب بينما يستطيع أن يخلص العالم بكلمة واحدة..؟؟"

فطلب الوزير من الملك أن يعطيه مهلة ثالثة أيام ليجيبه عن سؤاله .خرج الوزير .و ذهب إلى أحد
المثالين الماهرين و أمره أن يصنع تمثاال من الخشب يماثل في حجمه و هيأته حجم و هيئة "ابن الملك"
الطفل البالغ من العمر سنتين ،و ذهب الوزير سرا إلى خادمة في القصر الملكي كانت هي المكلفة
بالعناية باألمير الصغير و التجول به في عربته الخاصة في حدائق القصر .و قال الوزير لتلك
الخادمة ":اسمعي  .خذي هذا التمثال والبسيه مالبس مشابهة تماما لمالبس األمير الصغير ،و ضعيه في
المركبة الملكية الصغيرة .وسيكون جاللة الملك و أنا ماشيين نتنزه في حدائق القصر ،غدا في الساعة
الخامسة مساء  .وعندما ترينني قد رفعت يدي اليسرى إلى أعلى ،اقلبي العربة و اسقطي التمثال الخشبي
في البركة ،و ال تخشى عقابا".
وفي الغد في الساعة الخامسة مساء كان الملك جالسا مع وزيره المسيحي بجوار البركة يتحادثان .و
طالب الملك وزيره بإجابة السؤال ،و كانت الخادمة مقبلة في تلك اللحظة تدفع العربة الملكية التي يجلس
فيها تمثال األمير الصغير .و عندئذ رفع الوزير ذراعه اليسرى ،فقلبت الخادمة العربة و سقط التمثال في
الماء ،و كان منظره يشبه تماما منظر األمير الصغير.
فلم يتمالك الملك نفسه ،و جرى بسرعة نحو البركة و انبطح لينتشل "ابنه" من الغرق ! و لكنه سرعان
ما اكتشف انه تمثال ال أكثر ،فاندهش ،و تساءل في غضب ..فهدأه الوزير قائال ":لقد تم هذا كله بأمري
و تدبيري" .ثم سأله "و لكن لماذا لم تأمرني يا موالي أنا أو أى واحد من الخدام أن ننزل ونخلص
ابنك..؟؟"
فأجاب الملك ":المحبة األبوية" هي التي دفعتني إلى ذلك و كيف اقعد عن خالص ابني وآمر غيري
بتخليصه..؟؟ فقال له الوزير":هذه هي اجابتى عن سؤالك .إن هللا يحبنا أكثر من محبة اآلباء ألوالدهم ،و
لذلك دفعته محبته األبوية إلى أن يترك السماء و ينزل إلى األرض ،و يولد في المذود الحقير و يتألم ثم
يصلب و يقوم ،لكي يخلصنا هو سبحانه ،و ال يمكن أن يقوم بمهمة خالصنا أحد غيره" ".ألنه هكذا أحب
هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية"(يوحنا (11-3
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من أخبار الكنيسة

جون كيرياكوس

تعليم وتسبيح كنسي في مؤتمر
شباب أوروبا باليونان
احتضنت مدينة كورنثوس اليونانية العريقة مؤتمر
شباب أوروبا الذي تنظمه سنويًا – منذ عام ٠٢٢٢
– أسقفية الشباب شارك في المؤتمر الذي حمل
عنوان “المفهوم المسيحي للحرية”  ٠٢٢شاب
وشابة من  ٢٠دولة من دول أوروبا بينما حضر
فعالياته اثنين من اآلباء المطارنة وسبعة من اآلباء األساقفة كما شارك في
ضا  ٠٢من اآلباء الكهنة والرهبان والدكتور مجدي إسحق
فعاليات المؤتمر أي ً
وافتتح نيافة األنبا موسى المؤتمر بمحاضرة حملت نفس العنوان العام للمؤتمر.
وتضمن إلى جانب صلوات العشية والقداس اإللهي ،التسبحة اليومية التي كانت
تصلى بعدة لغات إلى جانب اللغتين القبطية والعربية وكانت الصلوات الكنسية تتم في أجواء تفاعلية
مميزة حيث كان العدد األكبر من الشباب يشاركون في القداس كشمامسة وناقشت مجموعات العمل
محور بعنوان “سمات الحرية المنضبطة حسب المفهوم المسيحي”.
للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد عمليات الترميم
الكاتدرائية تستعد لالحتفال باليوبيل الذهبي ،لذكرى افتتاح
كنيستها الكبرى بالعباسية في نوفمبر المقبل ،و أن البابا
تواضروس قام بتفقد الكنيسة الكبري ،وعبر عن إعجابه الشديد
بما تحقق من إبداع وترميم..
دير األنبا شنودة بأستراليا يستضيف أقباط أثيوبيا
استضاف اليوم األحد الثاني من سبتمبر الحبر الجليل االنبا دانيال أسقف ورئيس دير االنبا شنودة
رئيس المتوحدين بوالية نيو ساوث ويلز الجالية القبطية االثيوبية بحضور اثنان من أباء الكنيسة
االثيوبية لقضاء يوم روحي بالدير .وذلك احتفاال بعيد شفيع االحباش االنبا تكال هيمانوت بعد القداس
اإللهي حيث قاموا بأداء الترانيم والتسابيح الروحية للسيدة العذراء واألنبا شنودة كذلك تمجيد شفيعهم
االنبا تكال باللغة الحبشية كما بارك االنبا دانيال الحاضرين باألنبوبة الخاصة التي تحتوى على جزء
من رفات القديس االنبا تكال.
 23سبتمبر ..أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أسقف دير األنبا أبو مقار
حددت محكمة استئناف القاهرة ،برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ،جلسة  23سبتمبر الجارى لنظر
أولى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقا باسم أشعياء المقارى ،والراهب
فلتاؤوس المقارى لقيامهما بقتل األنبا إبيفانيوس أسقف دير األنبا أبو مقار بوادى النطرون ،وذلك أمام
الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار جمال طوسون.
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أخبار قداسة البابا
االسبوع العالمي االول لشباب الكنيسة فى المهجر (عودة الي الجذور)
أقيمت بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون ،فعاليات الملتقى العالمي
األول لشباب الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،وقام قداسة البابا تواضروس
الثاني بافتتاح الملتقى ،شارك في افتتاح الملتقى ،وفي فعالياته على مدار
األسبوع عدد من أحبار الكنيسة .يعد الملتقى الذي يأتي بعنوان "عودة
إلى الجذور" هو التجمع األول من نوعه لشباب األقباط من جميع أنحاء
العالم ،ويتضمن برنامجه باإلضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية
وسياحية في معالم مصر المميزة.تحدث رجل األعمال نجيب ساويرس في
ملتقى الشباب العالمي من خالل فقرة "شخصيات عاشت ونجحت في
مصر "وكانت محاضرة القمص داود لمعي في ملتقى الشباب العالمي التي
تركت أثر كبير في نفوس الشباب المشارك ودارت عن الكرازة في
كنيستنا القبطية ودورها في انتشار المسيحية في العالم وهو الدور الذي ارتكزت عليه خدمة الكنيسة
القبطية في المهجر ليصبح شباب األقباط بمثابة نور وملح للعالم أجمع.

زيارة رعوية للبابا لكنائس أمريكا
قداسة البابا تواضروس الثاني سيقوم بزيارة رعوية إلى الواليات المتحدة األمريكية في  13سبتمبر
المقبل .وتستمر الزيارة لمده  21يو ًما وذلك برفقة األنبا ماركوس األسقف العام والقس أنجيلوس إسحاق
والقس امونيوس عادل سكرتيري قداسة البابا .وتتضمن الزيارة رسامة عددًا من الكهنة لوالية فيريجينا
وزيارة بعض كنائس والية نيوجيرسي.
سكرتير المجمع المقدس  :ربنا أعطانا بطريرك منظم ولديه رؤية للمستقبل
قال نيافة الحبر الجليل األنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ،ربنا أعطنا بطريرك هو قداسة
البابا تواضروس الثاني شخصية منظمة ولديه خطة في الخدمة ورؤية للمستقبل بدء يفكر في
عام  2014لالحتفال بمرور  100عام على االحتفال الرسمي إلنشاء مدارس األحد ووضع
لجنة وكلفها لوضع رؤية لكيفية االحتفال بمرور  100عام على إنشاء مدارس األحد ،وتم إقامة االحتفالية
الرئيسية في مايو الماضي وسيقام خالل الفترة القادمة احتفاالت في ايبارشيات أخري .وأضاف سكرتير
المجمع المقدس لوال االرشيديكون حبيب جرجس لكان التعليم انتهي في الكنيسة ففي عصره لم يكن هناك
وعاظ حتي انه تم االستعانة به للتدريس في الكلية االكليركية وهو طالب ،ويرجع الفضل لحبيب جرجس
في إنشاء مدارس األحد والكلية االكليركية وهناك اآلن مئات اآلالف من الخدام يخدمون في مدارس
األحد وكل القادة الحاليين واالساقفة واآلباء الكهنة والبطريرك خريجي مدارس األحد ..وطالب سكرتير
المجمع المقدس بابتكار أساليب جديدة للتعليم في مدارس األحد ،وانه تم تكليف لجنة يشرف عليها نيافة
الحبر الجليل األنبا مرقص لوضع مناهج جديدة مطالبا من لديه اقتراحات لتطوير المناهج الكنسية
للتواصل مع اللجنة..جاء ذلك خالل كلمة سكرتير المجمع المقدس خالل احتفالية مرور  100عام على
إنشاء مداس األحد بدير السيدة العذارء ببياض العرب بمحافظة بني سويف ،بحضور نيافة الحبر الجليل
األنبا غبريال أسقف بني سويف وعدد كبير من اآلباء الكهنة والمشاركين في االحتفالية
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شخصيات من الكتاب المقدس ” حواء “
الصفات العامة عن الشخصية
ال نعرف إال القليل عن حواء ٬أول امرأة ُخلقت ٬ومع ذلك
فهي أمنا جميعاً .لقد كانت آخر قطعة في اللغز المعقد المذهل
لخليقة هللا .لقد أصبح آلدم كائن بشري آخر ٬لتكون له شركة
معه ٬شخص مسا ٍو له في صورة هللا .كانت حواء شخصا ً له
من الشبه به ما يكفي للرفقة ٬وفي نفس الوقت مختلفة عنه
بما يكفي للعالقة ٬وكانا معا ً أعظم مما يمكن ألي منهما أن
يكون وهو وحده .وجاء الشيطان لحواء في جنة عدن حيث
كانت تعيش هي وآدم ٬وسألها عن مدى قناعتها بحالتها٬
وكيف يمكن أن تكون سعيدة بينما منعت من أن تأكل من ثمر
إحدى األشجار؟ استطاع الشيطان أن يجعل حواء تحول
نظرها عن كل ما فعله هللا وأعطاه لهما ٬إلى الشيء الوحيد الذي أمسكه عنهما .وكانت حواء على استعداد
أن تقبل وجهة نظر الشيطان بدون فحص األمر مع هللا .أال يبدو ذلك مألوفاً؟ فكم من المرات تتحول
أنظارنا عن الكثير الذي لنا إلى القليل الذي ليس لنا؟ فيخامرنا الشعور بأن "البد من الحصول عليه" .لقد
كانت حواء مثلنا تماماً .ونحن نثبت باستمرار أننا ذريتها بتكرار أخطائها ٬فما أسهل التالعب برغباتنا مثل
حواء .وليست هذه أفضل أسس للتصرف ٬بل يجب أن يتدخل هللا في عملية صنع القرار دائماً .وكلمته٬
الكتاب المقدس ٬هي مرشدنا في ذلك.
نقاط القوة واإلنجازات ٭ أول زوجة وأول أم.
٭ أول أنثى ٬ومن ثم كانت لها صلة خاصة باهلل ٬وشريكة آدم في المسئولية عن الخليقة ٬فكانت تعكس
بعض خصائص هللا في حياتها.
نقاط الضعف واألخطاء ٭ سمحت للشيطان أن يهز قناعتها .٭ تصرفت باندفاع دون أن تشاور هللا أو
زوجها .٭ لم تكتف بأن تخطيء ٬بل جعلت زوجها يشاركها في خطيتها.
٭ عندما واجهها هللا ٬ألقت اللوم على آخرين.
دروس من حياتها
٭ تظهر صورة هللا في المرأة كما في الرجل ( .)27 : 1٭ العناصر الالزمة للزواج الثابت هي التزام
ورفقة كل من الزوجين لآلخر ٬الوحدة الكاملة ٬عدم الخجل (.(21 24٬ : 2
٭ إن ميل اإلنسان للخطية يرجع أساسا ً إلى بداية الجنس البشري.
بيانات أساسية المكان  :جنة عدن .المهنة  :زوجة ٬معين ٬رفيق ٬شريك في إدارة جنة عدن .أقرباء :
الزوج  :آدم ؛ أبناء  :قايين ٬وهابيل وشيث والعديد من األبناء اآلخرين.
اآلية الرئيسية "ثم قال الرب اإلله  :ليس مستحسنا ً أن يبقى آدم وحيداً .سأصنع له معينا ً مشابها ً له"
(تك  .)18 : 2دونت قصة حواء في التكوين ( ٬(21 : 4-21 : 2وال يذكر موتها في الكتاب المقدس
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ينبوع المحبة من  37سنة

كنيسه الرسل وكنيسة البيت

أيها األحباء أنني أناشد كل أسرة في سيدني
أن تنشئ ركن للعبادة العائلية في المنزل ,
أي أن تأسس كنيسة البيت  ,فيها يجتمع أفراد
يقرأون كلمة هللا
العائلة حول الكتاب المقدس ِ
ويتأملونها ويطبقونها علي حياتهم  ,ولنعلم
تماما أن للصالة المشتركه التي ترفعها
األسرة بنفس واحده آثارها الكبيره في أحالل
السالم محل الخوف  ،والعزاء بدال من
الحزن فتذوب الخصومات والخالفات
وترتقي المشاعر والعواطف واألفكار الي
وحدانية الروح  ،وهذه بالحقيقه خبرة معاشة وملموسة .
والكتاب المقدس يذكر لنا بيوتا كثيرة أصبحت ككنائس مصغرة فيتضح لنا دور البيت وعن مدي أثره
الفعال في تقديم أمكانيه النجاح الروحي واالجتماعي لكل أفراد األسرة  ،فيذكر القديس لوقا في أنجيله مثال
ببيت العازر حيث كان السيد المسيح له المجد ينزل ضيفا فتجلس مريم عند قدميه وقد أختارت النصيب
الصالح  ،ويذكر في سفر أعمال الرسل بيت القديس مرقس وأمه مريم حيث كان كثيرون مجتمعين وهم
يصلون ،
وقد عرف هذا البيت بإسم العلية حيث تناول الرب الفصح مع تالميذه  ,وحيث ظهر لتالميذه فيه أكثر من
مرة  ,وكذلك كان بيت طابيثا التى كانت ممتلئة أعماآل صالحة واحسانات  ,وأما بيت زكريا وأليصابات
اللذين كانا بارين أمام هللا فقد أستحق أن تزوره أم النور مريم وترتل به تسبحتها المشهورة  ,وأيضآ نجد
بولس الرسول فى رسالته إلى أهل كولوسى يهدى السالم إلى أحد المؤمنين فيقول " سلموا على نمفاس
وعلى الكنيسة التى فى بيته ".

واآلن أيها الحبيب إن لم يكن بيتك على هذا القياس فيمكنك أن تبدأ من اآلن  ,فيقرأ كل زوجين فصول
الكتاب المقدس على مدى األسبوع مع أوالدهما  ,ثم عندما تأتى أعياد وتتتابع مناسبات كرأس السنة
الميالدية وعيد النيروز أو عيد األم أو عيد األب ...وكلها مناسبات مباركة تحتفل فيها العائالت معآ احتفاآل
روحيآ فيه السهر والعبادة فيمكن قرأة كتاب عن سيرة قديس أو بطولة شهيد وأختيار من الكتاب المقدس
ومن التااريخ المعاصر نماذج ألبناء أخذوا بركة الطاعة لوالديهم  ..وياحبذا لو أقترنت هذه األجتماعات
بتقديس يوم الرب .
وإذا رجعنا إلى تاريخ الكنيسه لوجدنا أن كنيسة البيت :ان لها دورها الهام فى اعداد القديسين والقديسات ,
وفى الساعة الفعالة فى تأكيد القيم الروحية والمثل العليا التى نادت بها المسيحية فى كل الحاالت التى
يتعايشون معها  ,وليس هذا الكالم نظرى ياأحبائى ألن عطية هللا لنا أكثر وأوفر مما نظن أو نفتكر وهو
بشخصه المبارك كما حضر فى القديم وسط تالميذه  ,مستعد أيضآ أن يحضر معنا ألنه أجتمع إثنان أو
ثالثة بإسمى فأنا أكون فى وسطهم .
فليكن الرب وسط بيوتنا نراه ونحس به ويمأل قلوبنا وحياتنا ,أزواجآ وزوجات ,كبارآ وصغارآ  ..لكى
نصبح بالحقيقة تالميذ له  ,فتحق علينا كلمة القديس يوحنا األنجيلى  " :فرح التالميذ إذ رأوا الرب " .
ولكم منى ختامآ أمنية قلبية صادقة بحياة أسرية ناجحة  ...بقلم المتنيح القس ثيؤدوسيوس األنبا بيشوي
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أألستشهاد

د.عادل لوندى (دياكون كيرلس)

أألستشهاد برهان عملى على الفضائل المسيحية
ماهو حكمنا على األستشهاد
فى المسيحية  .هل كان نوعآ
من الجنون والجهل  ,أم نوعآ
من الهروب من الحياة  ,كما
ادعى أعداء المسيحية !
لم يكن هكذا بل كان ثقل مجد
ألولئك الشهداء  ,وللسماء
نفسها  ,وللمسيحية أوآل وأخيرآ
وقد أثبت األستشهاد أصالة
الفضائل التى نادت بها
المسيحية  ,فكما تختبر المعادن بالنار  ,كذلك تختبر الفضائل باآلالم والضيقات  ..نستعرض بعض
الفضائل متجسدة فى أشخاص الشهداء :
 +الثبات واألحتمال .
 +الوداعة  :لقد أثبت المعترفون والشهداء بال استثناء وداعتهم مقابل أعدائهم  ..لم يثوروا ولم ىتمردوا
ومنهم الجنود والقواد والحكام  ..وعلى سبيل المثال نذكر الكتيبة الطبية التى كانت تضم أكثر من ستة
آالف جنديآ  ,وأستشهد أفرادها عن آخرهم  .لقد قالوا فى رسالة وقعوها ورفعوها إلى األمبراطور
مكسيميانوس  ":أيها القيصر العظيم اننا جنودك  ,لكن فى الوقت نفسه عبيد هللا  ..لسنا ثوارا  ,فاألسلحة
لدينا  ,وبها نستطيع أن ندافع عن انفسنا ونعصاك ,ولكن نفضل أن نموت أبرياء  ,على أن نعيش ملوثين .
ونحن على أتم استعداد  ,أن نتحمل كل ما تصبه علينا من أنواع التعذيب ألننا مسيحيون "..
 +محبة األعداء  :كانوا يحبون أعدائهم ويصلون ألجلهم  ,اتمامآ لوصية معلمهم  " :أحبوا أعداءكم + ,
أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم " (لو 27 : 1و ..) 28فأستفانوس أول شهداء
المسيحية  ,بينما كانوا يرجمونه جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم  " :يارب ال تقم لهم هذه الخطية
"  (.اع . ( 10 : 7
وفى خبر استشهاد القديسة صوفية  ,ان الوالى عذبها عذابآ شديدآ بضربها بأعصاب البقر مفاصلها وقطع
لسانها ألنها كانت تصيح تحت اآلالم وتقول " أنا مسيحية" وقبيل أن تقطع رأسها  ,صلت إلى هللا صالة
طويل ,وسألته أن يسامح الوالى وجنده بما فعلوه معها  ,ثم أحنت عنقها للسياف  .ولم يتردد الشهداء فى أن
يظهرو حبهم لمعذبيهم ومضطهديهم عمليآ  .فالقديسان قزمان ودميان  ,صليا ألجل الوالىالذى أعتراه روح
نجس بسبب تعذيبه
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عيدالنيروز وبذل الذات

بقلم  :د .مجدى شحاته

لم تتمكن أصابع الزمن من ان تمحو من
ذاكرة التاريخ حدثا جلل وقع وترك آثارا
عميقة فى ضمير البشر  .ذلك الحدث هو
زمن اعتالء الطاغية دقلديانوس عرش
االمبراطورية الرومانية لتكون بداية
عهده عالمة فارقة فى تاريخ أقباط مصر
 ،حيث شن حمالت عاتية من االضطهاد
ضد أقباط مصر فاستشهد اآلالف وأمر
بتدمير الكنائس وحرق الكتب المقدسة ...
ومات دقلديانوس وفقد عرشه وقبلها فقد
عقله قبل موته !! وتبقى المسيحية قوية مزدهرة بمسيحها  ،وبقيت الكنيسة والكتب المقدسة وتظل
المسيحية تنتشر فى كافة أرجاء المعمورة .
عيد ( النيروز ) كلمة مشتقة من اللغة الفارسية والتى تعنى ( اليوم الجديد )  ،واذا كان االستشهاد هو
التضحية بالجسد والنفس من اجل االيمان المسيحى  ،فنحن أمام سبيل آخر لالستشهاد المعنوى  .ذلك
النوع من التضحية يتم من خالل بذل الذات للرب يسوع  ،بمعنى تقديم وتسليم حياتنا وأرواحنا وذواتنا اليه
 ،مع اخضاع الحواس للعقل والعقل لالرادة واالرادة للرب يسوع  ،ان نكبح الميول الشريرة ونطرح
العادات السيئة واالفكار الرديئة جانبا لنسمو ونرتقى فوق تيار المبادئ الفاسدة واغراءات العالم  .علينا
ان نستشهد معنويا ببذل ذواتنا هلل  ...نقدم له كياننا بكل المحبة والغبطة والسرور وان ننسى ذواتنا ال نهتم
بها وان نوكل للرب تدبير كل امورنا هو يحل مشاكلنا يعتنى بنا  ،نسلم له أنفسنا تسليما كامال  .أعرف
كل المعرفة أن الحكمة البشرية تحتج على كلمة ( التسليم ) هذه  ،ولكن مفهوم التسليم هنا يعنى بذل الذات
بأن نثبت فى محبة يسوع وننسى كياننا نتغاضى عن أفكارنا التى تدعو الى الفرقة والتقسيم التى يتبناها
البعض هذه االيام التى تهدف بالدرجة االولى الى تقسيم الكنيسة وهذا لن يسمح بها هللا يقينا  ..أقول لهؤالء
تذكروا دقلديانوس الذى فقد عرشه وعقله قبل موته !!
نستشهد معنويا ببذل الذات وتسليم النفس للرب  .ندعو الرب أم يسكن فى قلوبنا وان نضع فى قلب الرب
كل شواغلنا واهتمامنا ومشاكلنا الكثيرة وان نعهد اليه بتدبير كل امور حياتنا ليكمل كل نقص ويغلب على
كل ضعف  .اذا كانت المسيحية تنادى بأن (هللا محبة ) فكل من يتحد باهلل يسرى فيه تيار الحب  ،وتصير
العالمة المميزة لألنسان المسيحى الذى يحب اآلخر بال شروط  ،وبال حدود وبال مقابل وبمقدار يغلب
العداو ة ويتخطاها  .ونتأكد تماما ان االستشهاد ببذل الذات هلل هو رسالة ( محبة)  ،ليست مجرد فضيلة أو
تفاعل انسانى  ،بل هى أساس الهوتى بدونها ال يكون االنسان مسيحيا .
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القمص تادرس سمعان
وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها

عيد النيروز
عيدددددد النددددديروز هدددددو عيدددددد الدددددشهداء
واألستددشهاد بددل نددستطيع أن نقددول أندده
عيدددد المدددسيحية الددددأئم ألن األستدددشهاد
والددددشهداء غددددير مقيددددد بعددددصر مددددن
العددصور وال بمكددان أو كنيددسة معينددة
فهددو حيدداة المددسيحيون جميع دا ً الددذى بدده
يعبر االنسان عن ايمانه بالدسيد المدسيح
له المجد .وليست ساحة األضطهاد فقط
هدددى سددداحة األستدددشهاد ،أنمدددا الدددشهادة
للددرب فددى كددل حيددن .االطفددال الذيدددن
يحفظددون االيمددان ويمارسددونه ببددساطة
والشباب الذى يذكر خالقة دائما ويجاهد
فى حفظ العفة والطهارة ونقداوة الدسيرة
وأمانه الحيداة والكداملين الدذين يحملدون
الصليب بكل خطواتده وآالمده المفرحده
مجاهدين ألجل ملكوت هللا.

قائد مسيرة النيروز :قاد السيد المسيح له المجد مسيرة الصليب واآلالم حتى الموت "ألنكم لهدذا دعيتدم فدإن
السيد المسيح له المجد ايضا تألم الجلنا تاركا لنا مثاال لكى تتبعوا خطواته" ابط 21:2وإن كان السيد المسيح
له المجد هو هللا بالحقيقة وهو فوق كل اسم" ،واذ وجد في الهيئدة كاندسان وضدع نفدسه واطداع حدتى المدوت
موت الصليب ،لذلك رفعه هللا ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم  ،لكي تجثو باسم يدسوع كدل ركبدة ممدن فدي
الددسماء ومددن علددى االرض ومددن تحددت االرض" فددى 10- 8:2فهددو فددى الدرجددة االولددى قددد ذاق مددرارة
االستشهاد بطريقة اشد مرارة وعنف وقدسوة اكدثر مدن الدشهداء ،فهدو البدار رئيدس الدسالم والمحبدة الكاملدة
والذى قدم الحنو والشفقة على المرض والبرص والجياع والمتألمين وهو الذى لم يجدد فيده مدن حاكمده علدة
واحدة تستوجب الموت بل وهو القادر أن يمنع الموت عنه ...لذلك هو قائد مسيرتنا لألستشهاد ونحن ورائه.

أسباب األستشهاد " :ألنه هكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال يهلك كل من يؤمن بده بدل تكدون
له الحياة األبدية" يو 11:3أهم اسباب االستشهاد أننا نريد ان الكل يخلصون .لذلك نعد انفسنا بااليمان القوى
ونموت اوال بالمعمودية ونمدوت عدن العدالم وشدهواته وملذاتده وبهدذا تبددأ الدشهادة ليعدرف اآلخدرين طريدق
الحياة األبدية .ونموت عن ذواتنا وكرامتندا حدتى ال نعطدل عمدل الخدالص وأمتدداد ملكدوت هللا .وندسلك فدى
الوداعة والتواضع حتى تخضع كل قوى الدشيطان تحدت أقددامنا ،وبكدل وسديلة نجاهدد حدتى ال نكدون عدثرة
ألحد بل نسهل طريق التقوى والخالص للجميع وفوق كدل ذلدك محبدة هللا القويدة مدن كدل القلدب وبهدا نحدب
اآلخرين حتى المسيئين والمضطهدين لنا.
عيد النيروز :تاريخنا ولتأكيد عمل الشهادة بدأنا هذا التقويم أى تقويم الشهداء منذ بدء حكم ديقلدديانوس سدنة
 284م ولكن الشهادة هى حياة االيمان وجوهره منذ البدء ويرى األباء ان الدصليب كدان محدور العهدد القديدم
وصار حقيقة العهد الجديد وأن سيدنا وفادينا الرب يسوع المسيح له المجد ولد مصلوبا ً ولدم يفدارق الدصليب
كل المسيرة حتى فى السماء نراه حمل قائم كأنه مذبوح .عيدد النديروز هدو عيدد انتدصار الدصليب واندضمام
أسرى الخطية والموت إلى شهداء المسيحية .أنه العيد الدائم سنكسار الكنيسة اليومى.
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محاضرة قداسة البابا تاوضروس الثانى
الذى كان قبال غير نافع لك ولكنه اآلن نافع
باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين .تحل علينا نعمته وبدركدتده مدن اآلن
وإلي األبد آمين رسالة شخصية وجهها الرسول بولس إلي صديقه فليمون من أجل عبدده
الهارب أُنسيمس الذي التقي به في السجن بروما ،وآمن علي يده وتداب واعدتدمدد .وبدعدد
فترة أعاده الرسول ومعه هذه الرسالة .وهي رسالة مملوءة حبًا وحملت تطدبديدقدا عدمدلديدا
للمبادئ المسيحية .وفى االيات(“ )٢٢:٢٢أطلب إليك ألجل ابني أُنسيدمدس الدذي ولددتده
في قيودي ،الذي كان قبال غير نافع لك ولكنه اآلن نافع لك ولي” مع بددايدة عدام جدديدد
فلنبدئ بداية نافعه ربما كانت حياتك انت ايها االنسان غير نافعه ولدكدن ندأخدذ أنسديدمدس
رمزا لنا ونغير من حياتنا ونكون نافعين ،واتحدث عن الجسد وأعضاءه كتطبيق عدمدلدي
لهذه اآلية .هللا اعطانا اجساد نعيش بها والروح تسدتدخددم الدجدسدد كدعدطديده أي وسديدلدة.
وستقف اجسادنا يوما امام هللا وليست نفدوسدندا فدقدط؛ وسديدندظدر إلدى اعضداءندا وكديدف
ِي
استخدمناها ونتذكر في سفر األمثال آية (“ )11 :1ه ِذ ِه ِ
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ض َها َّ
الربُّ َ ،و َ
س ْب َعةٌ ه َ
ْ
ْ
ُ
َ
ً
َ
ْ
ً
ْ
َ
س ٌ
َم ْك ُر َهةُ نَ ْف ِس ِه عي ٌ
ٌ
َ
دان ِإلَدى
ي
در
ج
د
ال
ة
د
ع
ي
ر
س
ل
ج
ر
أ
،
ة
ئ
ِي
د
ر
ا
َار
ك
ف
أ
ئ
ش
ن
ي
ل
ق
ا،
ئ
ي
سافِكَةٌ دَ ًما بَ ِر
ِ
ُ
بٌ
ُ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َ
ان كَاذِبٌ  ،أ َ ْي ٍد َ
ُون ُمت َ َعا ِليَةٌِ ،ل َ
َ
ِ َ
َ ِ
ت بَيْنَ ِإ ْخ َوةٍ” .ونأخذ خمسة امثلة من خمسة أعضاء كديدف كداندت
صو َما ٍ
بَ ،وزَ ِار ُ
ع ُخ ُ
ور يَفُوهُ بِاألَكَاذِي ِ
السُّوءِ ،شَا ِهدُ ُز ٍ
غير نافعة ويمكن ان تكون نافعة.
اوالً :اليد اليد التي منحها هللا لنا وقد تستخدم اليد في السرقة او الضرب أو التعذيب والعدندف واإلرهداب ومدمدكدن ان
تستخدم اليد في االستخدام المعنوي ،بأن يكتب مقاالت او جمل على وسائل التواصل االجتماعي او بشكل أخر و تثير
البلبلة واألكاذيب وهكذا يدك لم تكن نافعة .ومع بداية السنة الجديدة نجعل ايادينا نافعه مثل ان نمدها باإلحسان للفقراء
والمساعدة للضعفاء وصنع الخير وممكن ايضا ً ان تستخدم يدك في تطييب جراح الناس ،وممكن ان تستخدم يدك فدي
س ْ
ي“ .
الصالة ليكن رفع يدى قدامك كذبيحة ارفع يدك كتقديم ذبيحة“ .دَ َ
ع ْوتُكَ يَا َربُّ ُك َّل يَ ْو ٍم .بَ َ
طتُ إِلَيْكَ يَدَ َّ
ثانياً :القدم اإلنسان الشرير يسير في طرق معوجة ويمشي برجليه للشر او لتفجير مكان وصدندع شدر هدذا اسدتدخددام
ضار لقدميك ،ورجليك بتحملك حيث تشاء ،فأجعل قدميك تأخذك للنفع  ،ويقول داود الدندبدي مدز  :)1 :122فَ ِدرحْ دتُ
ب نَ ْذهَبُ )
ِب ْالقَائِلِينَ لِي ِإلَى َب ْي ِ
ت َّ
الر ِ
ثالثا :العين ويقولوا ان العين أساس المعرفة وتتدخل في  ٪٥٧من استقبال المعرفة الدراسة والعمل والدخددمدة الدعديدن
هي الطريق للتعليم والعيون انواع توجد عين ال تنظر سوى الشر وعين ال تقرأ إال كل مدا هدو فداسدد وعديدن تدمدتدلدئ
بالشهوات الرديئة ،ويوجد عين طماعة ؟ ويوجد أيضا ً عين ناقضة دائماً ،وعين تفتش في اخطاء االخرين  ،إذا كانت
عيناك غير نافعة فأبدأ مع السنه الجديدة واجعلها نافعة وترتفع عن االرضيات بل ثبتها على السماء.
رابعاً :األذن هى تسمع في أي اتجاه  ،يوجد شخص يسلم اذنه للسوء والكالم الفارغ وكل افكار عدم الدوقدار ويدوجدد
شخص يسلم أذنه للهرطقات وعدم اإليمان ،فماذا تسمع اذنك ،يوجد شخص يهوى سماع ألفاظ خارجة ورديئدة حدتدى
يصير مرددا ً لها .ومع بداية السنه الجديدة إجعل اذنك نافعة ،وفى التقاليد الرهبانية عند زيارة األديرة لما نقدابدل االب
الراهب نقول له (قول لي يا ابى كلمه منفعة فالكلمة الحلوة تستمر وتشجع وتعزى اجعل اذنك نافعة ،ولتكن حكيما ً في
استخدام األذن واعرف األحاديث التي يجب ان تصغى اليها واألحاديث التي يجب ان ال تعطيها أي اهتمام .
خامساً :اللسان اللسان له وظيفتين األولى التذوق والثانية النطق فماذا يخرج من لسانك كلمات ردية ام حسدندة! ومدن
فضلة القلب يتحدث اللسان ،وهل لسانك ال يذكر سوى األمور المعوجة والقدبديدحدة ويدحدب الدندفداق ويدمديدل لدأللدفداظ
الخارجة ،وهل تشتكى من لسانك؟؟ واحيانا ً نواجه مشاكل بسبب اللسان ،كلمة واحدة قد توتر العدالقدة بديدن األزواج،
فهل لسانك كان غير نافعا ً العام الماضي؟ فكل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حساب ليوم الدين ،فمن ذا الذى يخلص
اجعل لسانك حكيم وال تندفع (حالوة الشفتان تزيد علما ً ) في امثال وليكن كالمكم كل حين بنعدمدة مصدلدحدا ً لدتدعدلدمدوا
ويقول أيوب طالما اتنفس “لن تتكلم شفتاى إث ًما”،
راجع نفسك مع بداية عام جديد واجعل يدك وعينك واذنك وقدميك و لسانك نافعين .
مثل بولس الرسول وهو بيكتب عن انسيموس (الذي كان قبال غير نافع لك ولكنه اآلن نافع لك ولي)
نعمه هللا اآلب تكون معكم آمين
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العدد1222 :

هيا يا أبرار هيا ألورشليم السمائية
فيها حياة أبدية ونعيش فى سالم مع فادينا
عيد النيروز  .عيد الشهداء (  1توت  1731الموافق  11سبتمبر )2018

كل عام وأنتم بخير

