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اطمئنوا وال تخافوا ألن ﷲ موجود ويعمل
تحتفل كنيستنا القبطية يوم الخميس المقبل الموافق  12يوليو ) 5أبيب( بعيد الرسل  ،وتذكر الكنيسة في ھذا العيد
استشھاد القديسين بطرس وبولس الرسوالن اللذان استشھدا فى عھد الطاغية نيرون عام  67م فى روما ،حيث
صُلب القديس بطرس منكس الرأس  ،وقُطعت رأس القديس بولس.
وصوم الرسل ھو أول صوم في الكنيسة تم فيه وبه عمل الروح القدس في انتشار االيمان المسيحي بالكرازة
والتبشير ،وھو الصوم الذي ولدت فيه الكنيسة وظھرت للوجود وتحدد شكلھا في أورشليم وخارجھا .وينتھي
صوم الرسل بعيد استشھاد القديسين بطرس وبولس ،وھو ما تطلق عليه الكنيسة ”عيد الرسل“.
وفي عيد الرسل نتذكر خدمتھم النشطة الناجحة بسبب مواھب الروح القدس العامل فيھم ،حيث استطاعوا بنعمة
ﷲ ومواھب الروح القدس ان ينشروا االيمان في كافة ارجاء المسكونة في زمن قياسي ال يتعدى الثالثين عاما بعد
قيامة رب المجد يسوع المسيح وصعوده الى السموات .لقد كانوا عدداً قليالً جداً ،واجھوا صعوبات وتحديات
كبيرة وھم ينشرون االيمان المسيحي وسط عالم وثني يعبد االصنام ويقدس النجاسة ،فلقيت الكنيسة في عصر
الرسل اضطھاد وظلم من اليھود المتزمتين ومن الوثنيين ،لكن ابواب الجحيم لم ولن تقوى عليھا.
وقد اختار السيد المسيح له المجد تالميذه االثني عشر وحدد لھم مبادئ التلمذة على ان يكرزوا ويبشروا باقتراب
ملكوت السموات ،وان يشفوا المرضى وتكون خدماتھم مجانية ،وأال يحملوا كيسا ً وال مزودا للطريق ،اي ال
يھتموا بالمال وال المالبس ،فھو سيتكفل بكل شيء ويسدد احتياجاتھم في وقتھا.
كما اعلن لھم عن صعوبة الخدمة ،وان طريق الخدمة ليس مفروشا ً بالورود ،بل انھم سيكونون كحمالن وسط
ذئاب ،وعليھم ان يتحلوا بالحكمة ،وال يخافوا ألنه سيعطيھم لسانا ً وحكمة ويدافع عنھم امام قساة القلوب .وطلب
منھم لكي تكون خدمتھم ناجحة ومثمرة لربح النفوس أن تكون محبتھم له اكثر من محبتھم لالھل والمال ،وان
يحملوا صليبه بفرح وشكر دون تذمر ،وسيكون لذلك أجر كبير في ملكوت السموات.
واختار الرب سبعين اخرين وارسلھم للخدمة اثنين اثنين ،وطلب منھم قبول التائبين ،وعرفھم ان الذي يسمع منھم
كأنه يسمع منه ألن الروح القدس يعمل بھم ويتكلم فيھم.
ولما نجحت خدمة رسل وتالميذ المسيح ،اعلن لھم المخلص بنفسه ان يفرحوا بالفعل ألن اسماؤھم قد كتبت في
ملكوت السموات في سفر الحياة االبدية ،وھو كل ما يشتھيه المؤمن الحقيقي .وعندما ضربوھم بالسياط وجلدوھم
ونالوا من العذابات اشكاالً والوان ،كانوا ينتصرون على االلم فرحين من اجل االيمان والشھادة باسم المسيح .فقد
كان القديسان بولس وسيال محبوسان ظلما ً في سجن فيلبي ،ولم يتأثرا بالزلزال بل ظال يرنمان الى ان جاء
السجان وآمن بالمسيح مقتديا ً بھما).اع .(32 – 23 :16
ونحن اذ نتذكر االباء الرسل في اضطھاداتھم وعذاباتھم  ..نتذكر ايضا شجاعتھم وثباتھم وقوتھم في نشر االيمان
وكلمة الحق .لذلك علينا ان نتشجع ونتقوى وال نخاف او نرھب مما قد تجلبه األيام المقبلة علينا من اضطھادات
وظلم وتمييز بسبب العقيدة وممارسات االرھابيين المتطرفين .فمھما فعلوا فلن ينالوا من الكنيسة في كل مكان،
ألن رب الكنيسة ساھر عليھا يحرسھا ويحفظھا حسب وعده الصادق واالمين بأن ابواب الجحيم لن تقوى عليھا.
كل عام وانتم بخير .اطمئنوا وال تتزعزوا ألن ﷲ موجود وسيعمل بقوة وسترون قريبا ً عمل ﷲ.

صورة وتعليق
”اصبروا شوية ..ربنا ھايحلھا“
كانت ھذه الحركة اليدوية العفوية
يشير بھا مثلث الرحمات قداسة
البابا شنودة في اجتماعات االربعاء
عندما يشكون اليه من مضايقات
في الشارع او العمل ...الخ  ،فكان
يرى ان ﷲ عنده الحل ،وكان يقول
”مسيرھا تتحل“ .
وفي ظل الحكم الجديد في مصر
نرى ان االمور في طريقھا الى
السوء بحسب ما نسمع ونرى .لكن
ﷲ عنده الحل ،فما ھو الحل؟
نحن ال نعلم لكن ﷲ يعلم ،والحل
سيكون في وقته ،وقداسة البابا االن
مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة بين يدي ﷲ ،يعرض عليه كل الرئيس المصري محمد مرسي
المشاكل ،فاطمئنوا الحل قريبا ً.
يھنئ قداسة البابا ليلة عيد الميالد
الثالث )وحشتنا ياسيدنا(

كالم مفيد
الجشع وقطع االرزاق
ﷲ تبارك اسمه ،خلق العالم وكل ما فيه من
مخلوقات على كافة انواعھا ،ولم يتركھم بل
اعتنى بجميع مخلوقاته وال يزال يعتني بالكل،
ويوجه السيد المسيح انظارنا الى عناية ﷲ بنا
نحن البشر فيقول" :تأملوا طيور السماء :إنھا ال
تزرع وال تحصد وال تجمع في مخازن ،وأبوكم
السماوي يعولھا .أفلستم أنتم أفضل منھا
كثيرا؟" )مت .(26:6فا nالذي ال يزال يعتني
بالطيور ،ويفتح يده ليطعم صغار الغربان التي
تصرخ  ،ھو ذاته الذي يفتح يده ليشبع كل حي
من رضاه! "فال تخافوا! أنتم أفضل من عصافير
كثيرة" )لو.(7:12
فاذا كان ﷲ يعتني بنا ،فالسؤال ھنا ھل يستطيع
االنسان ان يقطع رزق اخيه االنسان؟
كثيرا ما نسمع القول الدارج ”مفيش حد يقدر
يقطع رزق أحد“ .ھذا صحيح ألن ﷲ ھو
العاطي وھو الرازق ومعطي جميع الخيرات.
لكن االنسان بطبعه تسري في عروقه دماء
الجشع والطمع ،وال يكتفي بما اعطاه ﷲ فيسطو
على ارزاق االخرين تارة لينتزعھا منھم ،وتارة
لقطعھا عنھم .لماذا كل ھذا؟ انه الطمع والجشع!.
فنحن في زمن يأكل فيه القوي الضعيف.
ليس الطمع والجشع فقط بل الحقد والحسد ھو
الذي يدفع البعض الى قطع ارزاق االخرين،
فاصحاب القلوب التي ال تعرف الرحمة وال
الشفقة تجاه االخرين يستلذون بقطع ارزاق
االخرين ،ويسعدون لرؤيتھم يتسولون لقمة
العيش .خذ عندك مثال ارباب العمل في
مصانعھم ومؤسساتھم اذا ما طالبھم العاملون
عندھم بحقوقھم قد يقوموا بطردھم وقطع رزقھم
وحرمانھم من لقمة عيشھم ،بل يزيد البعض من
ھؤالء المتغطرسون باذالل الناس في لقمة
عيشھم طالبين ان يركعوا لھم عند اقدامھم اذا ما
رغبوا في االستمرار في عملھم . .انھا الكبرياء
في اسمى معانيھا ،وليدة الجشع والطمع.
ال تقف عقبة وال تقطع رزق أي إنسان ،فقد
يؤدي ذلك إلى ھالك حياته ،فقطع الرزق يدفع
البعض احيانا ً إلى االنحراف والبعد عن الطريق
القويم فيلجأ مرغ ًما إلى السرقة وربما الى القتل
فيحكم عليه بقطع العنق بعد قطع الرزق.
فان كنت اداريا ً فال تستخدم صالحياتك في
التعسف بقطع الرواتب عن موظفيك او طردھم
من عملھم .يجب ان تعلم ان ﷲ لن يترك انسان
يتضور جوعا ً بسببك فالذي يعتني بطيور السماء
سيعتني باالنسان .كما يجب ان تعلم انك بظلمك
وطمعك وجشعك انما تخطيء الى ﷲ نفسه،
احترس ربما يأتي اليوم الذي تشرب فيه من
نفس الكأس.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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مع المسيح افضل جداً

اذكر يارب مرضى شعبك

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

الشماس اشرف خير زوج السيدة نيرمين
بكنيسة مار مرقس بلندن اجريت له عملية جراحية
وحاليا بفترة نقاھة بالمنزل ،نصلي ونطلب له تمام
الشفاءTel: 020 8475267 ....................... .

تھنئة قلبية بتذكار رسامة االباء األفاضل:
ااالب القمص مارك عزيز كاھن كنيسة مار
مرقس باسكتلندا Mob: 07785510791 ...

صالح جورج
شقيق السيدة ميرفت زوجة شريف غب بكنيسة
مار مرقس بلندن .نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات
الروح القدس لالسرةTel: 0208 2869307 .
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ميشيل كامل متى
شقيق الخادمة ماري باسيلي زوجة الشماس راتب
باسيلي وخال الخادمة اماني زوجة الدكتور
جرجس تكال  ،والشماس ايھاب زوج السيدة
جولي  .نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Tel.: 01707880627

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيحة

فيكتوريا سيفين حنا
والدة جرجس واشرف وخالة ايھاب ومحب ونوال
ونادر ،تقيم االسرة القداس االلھي على روحھا
الطاھرة بكنيسة السيدة العذراء والمالك بجولدرز
جرين .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Mob: 07947451593
الذكرى السنوية للمتنيح

كمال جوزيف رياض
زوج السيدة مريم ووالد كاثرين وشيرين وشقيق
كل من ايھاب ومحب وغادة ،تقيم االسرة القداس
االلھي على روحه الطاھرة بكنيسة مار مرقس
بلندن .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

السيدة ميريت اخنوخ حنا زوجة الشماس
مرقس اخنوخ بكنيسة العذراء والمالك بجولدرز
جرين بحاجة لصالة حارة لينعم عليھا ﷲ بالشفاء،
وھي حاليا بالمنزل ،نطلب لھا الشفاء.
Tel: 020 74832162

رجاء محبة

االب القمص اثناسيوس فھمي كاھن كنيسة
القديس دميانة بايرلندا.
Tel: 00353872382813
االب القس سرابيون شفيق كاھن كنيسة مار
مرقس بلندنMob: 07730561170 .........
تھاني مواليد جدد :

نرجو حضرات االباء ال\ك\ھ\ن\ة ال\م\وق\ري\ن وام\ن\اء
الخدمة في كافة كنائسنا القبطية بموافاتنا ب\اس\م\اء
خ\ري\\ج\\ي ال\\ج\\ام\\ع\\ات ال\\ح\اص\\ل\\ي\\ن ع\\ل\\ى ش\\ھ\\ادات
البكالوريوس واي ش\ھ\ادات ع\ل\ي\ا اخ\رى ل\ت\ق\دي\م
التھنئة لھم كعادة كل عام.

بيشوي عزت وزوجته دكتورة مارينا
جرجس بكنيسة مار مرقس بلندن رزقا بمولودة
سمياھا  Lociaتھانينا القلبية والف مبروك.
Mob: 07960038248

كذلك تجھ\ي\ز اس\م\اء اب\ن\اء ال\ك\ن\ي\س\ة م\ن ال\ذي\ن
اجتازوا بن\ج\اح ش\ھ\ادات  A-Levelو GCSE
لنشر التھاني لھم بعد ظھور النتيجة ،ولكم ج\م\ي\ع\ا
جزيل الشكر.

تامر سعد زوج السيدة شيري بكنيسة السيدة
العذراء وابو سيفين بويلز رزقا بمولودة سمياھا
 . Maryتھانينا القلبية والف مبروك.

كورال ”ثيؤتوكوس“
اصدر كورال "ثيؤطوكوس" بكنيسة العذراء
والمالك بجولدرز جرين قرص مدمج  CDبعنوان
" مدرستي ھي كنيستي" ،ويحتوي على مجموعة
رائعة من الترانيم باللغتين العربية واالنجليزية مع
الموسيقى .ننصح العائالت بشراء نسخة منه
الوالدھم .
الشريط متوافر بكنيسة العذراء وبجميع مكتبات
كنائسنا القبطية في المملكة المتحدة.

ليديا اسكندر منسى
والدة ميالد زوج الخادمة سامية فيليب وناجي
وھدى ،وابنة عم ميشيل جرجس ببرايتون ،تقيم
االسرة القداس االلھي على روحھا الطاھرة يوم
السبت  8مايو بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا
لروحھا وعزاء لالسرة.
Tel: 020 72211127

خبرات في الحياة
كم ھو مؤلم ان تكون في أم\س ال\ح\اج\ة ال\ى م\ن
ادعى المحبة وتخل\ى ع\ن\ك  ..وك\م ھ\و م\ؤل\م ان
تسمع ان من ادعٮى المحبة يتك\ل\م ع\ن\ك ب\الس\وء
خلف ظھرك ..وكم ھو م\ؤس\ف ان ي\ع\دك ص\دي\ق
بشيء ويخلف وعده بال عذر او اعتذار.
اقرأ ھذه االية واحفظھا عن ظھر ق\ل\ب ”م\ل\ع\ون
من يتكل على ذراع بشر“.

مالك مالك زوج السيدة سيلفانا بكنيسة
السيدة العذراء وابو سيفين بويلز رزقا بمولود
سمياه  Austinتھانينا القلبية والف مبروك.
تھنئة بدرجة الدكتوراه:
تھنئة قلبية للدكتور ايھاب رمزي بكنيسة
مار مرقس بلندن ،بحصوله على درجة
الدكتوراه في تخصصه ،فھو اخصائي امراض
القلب بمستشفى Northwick Park Hospital
 ،الف مبروك مع تمنياتنا بدوام النجاح والتقدم.

البذور والثمار
رأت احدى السيدات ذات مرة في المنام انھا موجودة في مكان يشبه الـ ”سوبر ماركت“  ،ورأت الرب
يسوع المسيح واقفا ً في مكان البائع  ،فھتفت بفرح وقالت له ھل انت ياسيدي الرب ھو البائع؟ فابتسم لھا
المسيح برقة وقال لھا :نعم ،انا ھو .
سألته المرأة :وماذا عندك يمكن شراؤه ؟
فكان الجواب :ھنا يمكن شراء كل شيء.
فقالت المرأة اذا في ھذه الحالة ارجو ان تعطيني السعادة والصحة والحب والنجاح والكثير من المال.
ابتسم الرب يسوع وذھب الى المستودع ليحضر لھا الطلبات التي طلبتھا ،ورجع بعد قليل حامال في يده علبة
ورقية صغيرة بھا بعض البذور ليعطيھا لھا .فسألته المرأة بخيبة امل :ھل ھذا كل شيء؟ فقال لھا يسوع نعم
ھذا كل شيء .واضاف قائال اال تعرفين انه ھنا تباع البذور فقط.
ھل فھمت عزيزي القارئ ماذا كان يقصد السيد المسيح له المجد بالبذور ،ھو يقصد بذور الحياة الروحية
ومتى ما غرسنا ھذه البذور التي ھي كلمة ﷲ في قلوبنا  ،فبالقطع ستكون الثمار ھي المحبة والسعادة والنجاح
والصحة .فالفالح عندما يعد التربة ويجھزھا ويغرس البذور في باطنھا وينتظر الى ان تنمو وتخرج له ثمار،
فھو ال ينتظر الثمار قبل البذار .لذلك علينا ان نجتھد لنغرس بذار كلمة ﷲ في قلوبنا لنجني الثمار المطلوبة
ثالثون وستون ومائة الحياة االبدية.
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