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شرعية الشعب أم شرعية الصندوق؟؟
كانت خطابات الرئيس السابق المعزول محمد
مرسي ال ترقى الى اسلوب خطابات رجل الدولة،
فلم تكن خطاباته سياسية بقدر ما ھي مواعظ دينية
تضعه في صفوف ائمة المساجد وخطباء الزوايا.
وليس في صفوف رؤساء الدول .كما كانت
خطاباته تتسم بالطول الممل والتكرار المخل،
مملوءة بالھراء والكالم الفارغ.
كان يركز في خطاباته على انه الرئيس الشرعي
المنتخب بطريقة ديمقراطية والذي جاء للكرسي
عن طريق صندوق االنتخابات .وفي البداية رأى
البعض ان يُعطى ھو وجماعته الفرصة باعتباره
منتخب ديمقراطيا ،لكنه فشل فشالً ذريعا ً وكاد ان
يقود البالد الى الھاوية بسبب غباؤه السياسي
وعناده وعدم مشاركة االخرين له في الرأي.
ومن ھنا بدأت شرعية الصندوق ان تخفت لتظھر
شرعية الشعب .فالشعب ذھب الى الصندوق
واختاره واوكله على ادارة البالد وتوفير االمن
واالمان والعيش والحرية والعدالة االجتماعية .لكن
شيء من ھذا لم يحدث .فكان البد لشرعية الشعب
ان تتحرك وتثبت وجودھا.
ان حكم الرئيس المعزول مرسي وجماعة االخوان
احدث ثقبا ً في سفينة البالد ،ولم يكن من الممكن
السكوت عليه ،مثلما يتشدق البعض بالقول البد من
اعطائھم الفرصة كاملة الثبات وجودھم ثم نحكم
عليھم في االنتخابات المقبلة بعد اربع سنوات.
ھذا المنطق غير سليم على االطالق ،فالثقب في
سفينة مصر لو لم يتم معالجته سيتسع اكثر واكثر
وتتعرض السفينة برمتھا للغرق .ففي خالل سنة
من حكم المعزول تمت اخونة الوزارات

والمحافظات ورؤساء المدن ،وكان اسلوب االخونة
والتمكين يجري على قدم وساق بحيث لو استمرت
االمور ھكذا لما استطاع ھذا الشعب ان يخلع ھذه
الجماعة من الحكم ولو بعد عشرات ومئات السنين.
ولكم في حكم السودان البلد المجاور مثال على
تحكم وسيطرة االخوان في ادارة شئون البالد.
كذلك حكم الماللي في ايران.
وال شك في أن ما جرى في مصر ويجري في
مصر ھو درس لكل رئيس مقبل يحاول جعل
مؤسسات الدولة دكاكين تابعة لتياره أو لحزبه .إنھا
رسالة واضحة بأن الشعب بات بالمرصاد لھم
ومستعد للدفاع بشراسة عن حقه في تقرير مصيره.
إنه بحد ذاته حدث يبعث على األمل والتفاؤل في
أن الشعوب التي انتفضت منذ سنتين من أجل
الكرامة اإلنسانية وأبسط حقوق المواطنة ،ال تزال
قادرة اليوم على محاسبة من يريد إبعادھا عن
أھداف ثورتھا.
ان المشھد الذي كان ابطاله  33مليون مصري
خرجوا الى شوارع العاصمة واالقاليم لھو خير
دليل عن ان شرعية الشعب ھي المحرك لتحديد
مستقبل ومصير البلد وليس شرعية الصندوق.
فالشارع المصري ينتابه خوف دفين من ان تكون
الخالفة الدينية ھي المستقبل ،وما سقوط مرسي
وجماعة االخوان اال خير دليل على رفض الشارع
اليديولوجيتھم ،فقد كان واضحا أن األخوان تعثروا
فى أول أمتحان عملي لممارسه السلطة وخسروا
شعبيتھم نتيجة تراكم اخطاءھم وسياستھم الفاشلة.
وبالتالي تكون شرعية الشعب ھي الحل وليس
شرعية الصندوق.

استشھاد كاھن على يد متطرفين اسالميين
لقى الشھيد القس مينا عبود شاروبيم كاھن كنيسة مار مينا بالمساعيد بالعريش
التابعة السقفية شمال سيناء مصرعه إثر إطالق أعيرة نارية عليه امام مبنى
الكنيسة على ايدي جماعات اسالمية مسلحة متطرفة ،وتم نقله الى المستشفى
العام بالعريش حيث لفظ أنفاسه االخيرة ھناك .والشھيد القس مينا ھو زوج
الخادمة مريم ميالد ،والطفلتين فرينـا ) 12سنة( ،ويوستينا ) 10سنوات( .وسيم
يوم  3مارس  2012كما تولي سكرتارية األنبا قزمان اسقف ايبارشية شمال
سيناء .لقد أحب كنيستة وخدم رعيته وسالت دماؤه امام بابھا  ،ولتكتمل صورة
الفرحة باألكليل الذي نالة ارتدت زوجته الثياب البيضاء فرحة بأستشھادة  ،وبالرغم من مرارة الفراق وبشاعة
النھاية تحول يوم تشييع جثمانه الى تھليل وترتيل ،لينھي كھنوته علي االرض الذي أستمر "عاما ً وأربعة
أشھر ويومين" .نياحا لروحك الطاھرة ياأبانا الشھيد اذكرنا امام عرش النعمة .وعزاء السرة ومحبيك.

مجزرة من متطرفين اسالميين ضد اقباط قرية الضبعية باالقصر
قامت جماعات متطرفة مسلحة بارتكاب مجزرة ضد اقباط قرية الضبعية باالقصر بحرق منازلھم واطالق
النار عشوائيا عليھم فقتلوا تسعة واصابوا العشرات .ونھب المتطرفون منازل االقباط وحرقوھا بالكامل،
فاحتمى االقباط بالكنيسة وطالبوا بالتدخل السريع لقوات االمن والجيش النقاذھم من الموت وحرق منازلھم.
يذكر ان المتطرفين من اھالي القرية قاموا بمعاونة التيارات االسالمية بحرق اكثر من  23منزل مملوك
لألقباط بالقرية واصابه اكثر من  25قبطى بإصابات خطيرة ،ومن بين القتلى االقباط مجدى اسكندر واميل
نسيم صاروفيم ،وراسم تواضروس اقالديوس ومحارب نصحى حبيب وجرجس نصحي حبيب.

كالم مفيد
الفرصة تأتي مرة واحدة
رغم ان المتعارف عليه بين العامة ان الفرصة ال
تأتي سوى مرة واحدة .لكن ﷲ تبارك اسمه يفتح
طريق التوبة امامنا ويدعونا اليه لكننا كثيرا ما ال
نعير االمر اھتماما ً الى ان يأتي يوم الرحيل
ونطلب المزيد من الوقت فال يُمنح لنا ،ألننا
اُعطينا الكثير منه ولم نستغله.
القصة التالية توضح كم ھو مطلوب استغالل
الفرصة المتاحة قبل فوات االوان حيث يحكى ان
صيادا اعتاد الذھاب للبحر ليصطاد سمكة يأكل
منھا طوال يومه ھو وزوجته .وذات يوم بينما
كانت زوجته تقطع ما اصطاده زوجھا ،رأت
لؤلؤة داخل بطن السمكة فنادت على زوجھا الذي
اخذ اللؤلؤة  ..وذھب بھا إلى جاره بائع اللؤلؤ
ليشتريھا منه ،فقال له الجار إنھا ال تقدر بثمن،
وال أستطيع شراؤھا ،لكن اذھب إلى شيخ الباعة
في المدينة لعله يستطيع أن شراؤھا منك.
ذھب الصياد ومعه اللؤلؤة إلى البائع الكبير في
المدينة المجاورة ،فقال له إن ما تملكه ال يقدر
بثمن وال استطيع شراؤھا لكن اذھب إلى والي
المدينة ،فھو قادر على شراء مثل ھذه اللؤلؤة.
ذھب الصياد الى قصر الوالي وعرض عليه
االمر ،فقال الوالي إن مثل ھذه الآللئ ھو ما أبحث
عنه ،وال أعرف كيف أقدر لك ثمنھا ،لكن سأسمح
لك بدخول خزنتي الخاصة لتبقى فيھا ست ساعات
وتأخذ منھا ما تشاء من ذھب ومجوھرات.
دخل الصياد الخزنة فرأى غرفة كبيرة مقسمة إلى
ثالث أقسام :قسم الذھب والمجوھرات ،وقسم به
فراش وثير ،وقسم به اشھى المأكوالت.
قال الصياد سابدأ بالطعام في القسم الثالث ألمأل
بطني واستزيد من الطاقة لجمع أكبر قدر من
الذھب .وبعد ساعتين وھو في طريقه الى قسم
الذھب والمجوھرات ،رأى ان ينام على الفراش
الوثير ليستريح ويستزيد من الطاقة لجمع أكبر
قدر من المجوھرات ،فھي فرصة لن تتكرر.
استلقى الصياد على الفراش وغط في نوم عميق،
وبعد فترة جاءه من يوقظه ليخرجه خارج الخزنة
فقد انتھت المھلة المسموح له بھا .
صاح الصياد في حسرة ارجوكم اتركوني قليال
فما اخذت الفرصة الكافية ..فاستھزأ به الحراس
وقالوا له ست ساعات وأنت في ھذه الخزنة،
واآلن أفقت من غفلتك تريد االستزادة من
الجواھر؟؟ أما كان لك أن تجمع الجواھر وتخرج
لتشتري لك أفضل الطعام وأجوده ،وتصنع أروع
الفرش وأنعمھا ،لكنك أحمق مغفل ال تفكر إال في
المحيط الذي أنت فيه  ..اخرج ايھا االحمق.
انه بالحقيقة صياد غبي جاءته الفرصة ولم
يستغلھا ھكذا نحن يقدم لنا ﷲ الفرصة تلو االخرى
للتوبة لكننا نقبع غارقين في ملذات العالم.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد
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تعازي

الذكرى السنوية للمتنيح طيب الذكر

القمص ميخائيل ابراھيم سالمة

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ريحان شمعون
والدة ريمون دانيال بكنيسة القديسة مارينا
ببريستول  .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Mob: 07815428801

تذكارات

كاھن كنيسة العذراء والمالك بجولدرز جرين
اقامت الكنيسة واسرة المتنيح القمص ميخائيل ابراھيم قداس الذكرى السنوية
الخامسة النتقاله الى السماء )تنيح في  11يوليو  ،(2008يوم السبت  14يوليو،
وحفل تأبيني مساء اليوم نفسه .شارك فيه نيافة االنبا انتوني وبعض االباء الكھنة.
لقد كان خادما ً امينا ً مخلصا ً في خدمته ،جذب للمسيح نفوس كثيرة .تعزياتنا
البنائه الدكتورة ماري زوجة المھندس مايكل ،وشقيقھا جوزيف وكل محبيه.

تھانـــــي ..تھاني  ..تھاني  ..تھاني

ذكرى االربعين للمتنيح

سامي اسحق بطرس
زوج السيدة سلوى ووالد مريم زوجة الشماس
رأفت حكيم شحاتة ،القداس االلھي على روحه
الطاھرة بكنيسة مار مرقس بلندن االحد 21
يوليو .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07737626610
ذكرى االربعين للمتنيحة

فريدة بشير بلمون
والدة توفيق زوج السيدة جورجيت وليم ،القداس
االلھي على روحھا الطاھرة االحد  21يوليو
بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروحھا وعزاء
Mob: 07736645063
لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

مواليد
شريف نجاتي وزوجته نسرين ميشيل بكنيسة
مار مرقس بلندن رزقا بمولودة سمياھا
 Hannhaتھانينا القلبية والف مبروك.
Mob: 07447909460
اندرو نجاتي وزوجته كريستين ميشيل
بكنيسة مار مرقس بلندن رزقا بمولودة سمياھا
 Anglenaتھانينا القلبية والف مبروك.
Mob: 07933909382

زواج
تھانينا القلبية بزواج الشماس اندي فريدي
على االنسة سارة اسكاروس بكنيسة السيدة
العذراء واالنبا شنودة رئيس المتوحدين
بكرويدون .الف مبروك للعروسين.

ماتيلدا بباوي

الناجحين

والدة الشماس عادل ساويرس زوج الخادمة
تريزا ،وامير زوج الخادمة مارسيل ،ورينيه،
القداس االلھي على روحھا الطاھرة االحد 21
يوليو بكنيسة مار مرقس بلندن ،نياحا لروحھا
Tel: 0207 7154151
وعزاء لالسرة.

كنيسة مار جرجس باستيفنج:
Nada Fahmy
Robin Adel
كنيسة مار مرقس بلندن:
Monica Ramy Rozeik – PHD
Daniel Ekladious - IT
Julie Kheir - Fashion promotion.
Tina Kheir -Teaching.
Cresti Hanna - Pharmacy.
Marina Ayad - Pharmacy.
Tina Hani - pharmacy.

الذكرى السنوية للمتنيحة

كريمة اسحق نصر
والدة السيدة ماري جرجس زوجة ھاني يوسف،
القداس االلھي بكنيسة مار مرقس بلندن االحد 21
يوليو .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
الذكرى السنوية للمتنيحة

كنيسة مار مرقس  -اسكتلندا:
Veronia Aziz - Obtometry

حياة ثابت
والدة السيدة منى زوجة الدكتور وجدي سعد،
القداس االلھي بكنيسة مار مرقس بلندن يوم االحد
 21يوليو .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.
Tel: 01344628705
الذكرى السنوية للمتنيحة

ليديا اسكندر
والدى ھدى ،وميالد زوج الخادمة سامية فيليب،
وناجي .القداس االلھي بكنيسة مار مرقس بلندن
االربعاء  31يوليو .نياحا لروحھا وعزاء لالسرة.

اذكر يارب مرضى شعبك
ماھر مھني زوج السيدة سامية بكنيسة مار
مرقس بلندن ،يحتاج للصالة من اجل ان يمد له
Mob: 07780608966
ﷲ يد الشفاء .
السيدة نيفين زكي زوجة سامي مقار بكنيسة
مار مرقس بلندن ،اجريت لھا عملية جراحية.
نطلب لھا تمام الشفاءTel: 0208 9910001 .

تذكار رسامات كھنة
تھانينا القلبية بتذكار نوال نعمة الكھنوت
لحضرات االباء الكھنة الموقرين :

القمص مــارك عزيــز
كاھن كنيسة مار مرقس باسكتلندا

القمص اثناسيوس فھمي
كاھن كنيسة القديسة دميانة بايرلندا

القس سرابيون شفيق
كاھن كنيسة مار مرقس بلندن.
نطلب الى ﷲ لھم الصحة والنعمة والخدمة
الروحية المثمرة .كل عام وجميعھم بخير.

أخبار  ..أخبار  ..أخبار
عيد القديسة مارينا
يوافق يوم  3اغسطس عيد القديسة مارينا ،وسوف
يقوم نيافة االنبا انتوني باقامة القداس االلھي،
ويشاركه االب القس جاورجيوس المقاري.
وبھذه المناسبة يقام يوم مفتوح بكنيسة القديسة
مارينا ببريستول ،والكل مدعوين للمساھمة ونوال
البركة.

رحلة سان موريس بجنيف
يتم حاليا ترتيب رحلة من لندن الى جنيف لزيارة
بلدة ودير القديس موريس ،وھو قديس قبطي وقائد
الكتيبة الطيبية التي نشرت التعاليم المسيحية في
جبال سويسرا ،حيث يوجد دير صغير يحتوي
على جسده الطاھر.
وخالل ھذه الرحلة يتم حضور االحتفال السنوي
المھيب الذي يقيمه اھل قرية القديس موريس
اعترافا بفضله في نشر االيمان المسيحي في
المنطقة كلھا .
مدة الرحلة ثالثة ايام )السبت  - 21االثنين 23
سبتمبر(.
لالستفسار عن البرنامج وتفاصيل السفر واالقامة
يرجى االتصال بالدكتور عصام ديمتري على :
Mob. 07956 986384
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