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صوم الرسل :المھام واالفراح والبركة الرسولية

كالم مفيد

صوم آباؤنا الرسل ھو اقدم صوم صامته الكنيسة المسيحية رغم انه ليس اھم صوم في الكنيسة مثل
الصوم الكبير واسبوع االالم واالربعاء والجمعة ،فال يستھن أحد به ،فقد أشار إليه السيد المسيح بقوله
"ولكن حينما يرفع عنھم العريس فحينئذ يصومون" .وصام اآلباء الرسل كبداية لخدمتھم .والسيد
المسيح بدأ خدمته بالصوم أربعين يوما ً على الجبل .فصوم الرسل إذن ،ھو صوم خاص بالخدمة والكنيسة.
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وصوم الرسل ھو صوم مقرون بالصالة والخدمة
وعمل الروح القدس .وتبدأ خدمة االسقف والكاھن
عقب سيامتھم بالصوم ) ٤٠يوم للكاھن ،وسنة
لالسقف( .وھذه بعض المالحظات التأملية:
* المالحظة االولى :ھي ان السيد المسيح عندما
ارسل تالميذه للخدمة والكرازة قال لھم” :اذھبوا
وتلمذوا جميع االمم وعمدوھم باسم االب واالبن
والروح القدس ،وعلموھم جميع ما اوصيتكم
به“ )مت  .(19 :28فاالرسالية للخدمة والتبشير
يلزمھا ثالث مھام رئيسية ھي:
 -1اذھبوا وتلمذوا :بمعنى بناء المؤمنين واعدادھم
روحيا من خالل التلمذة ،فبدون التلمذة التي تستلزم
االتضاع ال تستقيم الحياة الروحية ،والتلمذة ھي
الخطوة االولى في حياة التكريس.
 -2عمدوھم :قبول التلمذة والخضوع لمعلمي
الكنيسة يعقبه منح المؤمنين الجدد المعمودية وھي
بمثابة الوالدة الجديدة التي بھا يثبت الغضن في
الكرمة .والمعمودية تتم على اسم الثالوث القدوس
االب واالبن والروح القدس .والمعمودية ھى باب
األسرار والمدخل االى لحياة المسيحية.
 -3علموھم :فالتعليم يصاحب الحياة المسيحية منذ
المرحلة االولى وھي التلمذة ويستمر حتى بعد
المعمودية ،ألن بدون التعليم لن تستمر وال تستقيم
الحياة الروحية .فمعلمنا بولس الرسول يوصي
تلميذه تيموثاؤس بقوله ”الحظ نفسك والتعليم“،
وعلى المعلم ان يالحظ الدقة واالمانة في التعليم.
* المالحظة الثانية :ھي ان مھام التكريز تقترن
بالفرح .يتضح ذلك من قول الكتاب "فرجع

السبعون بفرح ...ھا انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا
الحيات والعقارب وكل قوة العدو ...بل افرحوا
بالحري ان اسماؤكم كتبت في السماوات" )لو
 .(20- 17 :10وسبب الفرح ھو:
 -1فرح بالخدمة :اي فرح باإلنجاز والشعور
بتحقيق المھام .مما يدل على الحماس النشاط
والمحبة للخدمة ومتاعبھا.
 -2فرح بالسلطان :وھو مكافأة للخادم األمين حتى
ال يصيبه أى أذى من العدو "وال يضره شئ".
 -3فرح بالملكوت :أي فرح المصير األبOدى .فOبOعOد
التعب ان ينال نصيبه السماوي ويOفOرح بOالOمOلOكOوت
المعد له منذ االبتداء" .وكل من لم يوجد مكتوبا ً فOى
سفر الحياة طرح فى بحيرة النار" )رؤ .(15:20
اخيرا البركة الرسولية ،التي نسمعھا في القداس
االلھي وختام الصلوات وھي "محبة ﷲ االب،
ونعمة االبن الوحيد ،وشركة وعطية وموھبة
الروح القدس تكون مع جميعكم" .ھي بركة ثالثية:
 -2نعمة اإلبن الوحيد.
 -1محبة ﷲ اآلب.
 -3شركة موھبة عطية الروح القدس.

!!YOU ARE NEEDED..
ST KYREL CHOIR is currently inviting new members to join the Choir
(no age limit). If you can play a musical instrument, you are invited to join
in the rehearsals which will start in September 2016, please contact
Dr Samuel Tadros :
Mobile : 07956556259 Email : samtadros45@gmail.com
To join the Choir as a singer/soloist, please give your details to:
Mrs Isis Fahim:
Mobile: 07711110858 Email : isisfahim@yahoo.com
Come & let's share in the Lord's praises with Copts from the UK and
abroad. Let the Lord use your talent to serve Him. Mix fun with discipline
and get to know and make friends with other Christian cultures like the
Greek and the Maronites.

عنوان غريب في الشكل وربما في المضمون
ايضا ،ووجه الغرابة انه يتكـون مــن رقم حســابي
) (5وحرف كتابي ) ،(Dكأفعال السحر والشعوذة،
لكن مھال قبل ان تصدر حكما على العنوان وربما
على الكاتب ايضا ،فالبد ان للرقم تفسير وللحرف
معنى .فالعنوان ببساطة يعني " 5كلمات تبدأ بحرف
الـ  ."Dوھذه الكلمات الخمس باالنجليزية ھي:
Drink, Drugs, Dance, Dating, Divorce
ونحن نشير اليھا لالستفادة واالفادة كالتالي:
 Drink -1مشروب :المقصود بھا حسب المفھوم
الغربي المشروبات الكحولية اي ”الخمرة“.
والعجيب ان البعض يطلق عليھا "المشروبات
الروحية" مع انه ليس لھا عالقة بالحياة الروحية
للمؤمنين ،بل ان االكثار منھا يذھب العقل وقد يدمر
الجسد والروح ايضا” ،وال تسكروا بالخمر الذي
فيه الخالعة“ )اف.(18 :5
 Drugs -2المخدرات :وما ادراك ما الOمOخOدرات،
انھا كارثة على من يتعاطOاھOا ،فOھOي تOفOقOد االنسOان
شخصيته ،وتھدر قيمته وسط اقرانه ،وتجعOلOه مOثOار
سخرية من االخرين ،كما انOھOا تOتOلOف خOاليOا الOمOخ
وتOOقOOتOOل الOOوجOOدان فOOي االنسOOان ،وتOOقOOتOOل الOOعOOالقOOات
االجتماعية وقد تقود متعاطيھا الى االنOتOحOار فOيOفOقOد
حياته على االرض وفي االبدية.
 Dance -3الرقص :تختلف نظرة العالم الغربي
عن العالم الشرقي في مسألة الرقص ،فبينما يعتبره
الغربيون رياضة ،ينظر اليه جزء من الشرقيون
على انه فن ،اما عند المتزمتون منھم فھو محرم
وممقوت ،بل ان كل من تمتھنه كانت منبوذة
ومازالت ،وان الرقص وسيلة للتعارف والتشجيع
على الفسق والفجور.
 Dating -4المواعدة :اي االتفاق على التالقي
المتكرر بين شاب وفتاة .ھذا التالقي قد يكون بريئا
يسوق الى اتمام الزواج ،وقد يكون لمجرد التسلية
يسوق للخطية .فاذا التقى شاب مع فتاة وكان ثالثھما
المسيح فستكون مواعدة مباركة ومقدسة .اما اذا
كان ثالثھما الشيطان فقطعا ستنتھي بالخطية
واالفتراق وتدمير الشخصية.
 Divorce -5الطالق :الزواج المسيحي الحقيقي ال
يعرف الطالق ،والطالق في الغرب امر مباح
وعادي ،لذلك يمكن للمرأة ان تتزوج مرة واثنين
وثالثة ،والرجل ايضا ،بل ان البعض في الغرب
يفضلون العيش معا حياة االزواج بدون زواج ،وھو
أمر مشين وغير مقبول مسيحيا.
علينا ان ندقق جيدا في حياتنا الروحية ،ويجب اال
ينسى اولئك الذين يركضون وراء الـ 5Dان ھناك
 Dسادسة ھي  Deathاي الموت ،وھو نھاية كل
انسان يترك نفسه لشھوات العالم سواء الخمر او
المخدرات او الرقص والمجون او المواعدة الغير
بريئة او كثرة الزواج والطالق.
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تھاني

تذكارات
ذكرى االربعين للمتنيح

ماھر كامل برسوم
زوج السيدة انجيل حنا ووالOد مOاجOي زوجOة ھOانOي
سيداروس ،وايOمOان زوجOة فOيOلOيOب الOراھOب وجOد
ماريان زوجة فادي ميخائيل وكريستوفOر الOراھOب.
اقامت االسرة قداس الذكرى بكنيسOة مOار جOرجOس
باستيفنج السبOت  2يOولOيOو .نOيOاحOا لOروحOه وعOزاء
Mob: 07974220681
لالسرة.

Marriage
Congratulation on the
marriage of
Joshna
Dekelaita & Mona El-Alfy from St.
Mark Coptic church in London.

Baptism

اذكر يارب مرضى شعبك
جالل مجلي زوج السيدة كارمن بكنOيOسOة مOار
مرقس بلندن اجريت له عمOلOيOة جOراحOيOة ،وحOالOيOا
بفترة نقاھة  ،نصلي ونطلب ان يتمم له ﷲ الشفاء.
Mob: 07956322612
سمير جيد زوج السيدة سOيOلOفOيOا بOكOنOيOسOة مOار
مرقس بلندن مريOض بOمOسOتOشOفOى Royal Free
 Hospitalنصلي ونطلب ان يمد ﷲ له يد الشفاء.

شقيق الOدكOتOور جOورج ارمOيOا زوج السOيOدة الOھOام
يوسف وابن اخت جورج توفيق ببرايتون ،ونOجOالء
توفيق  .اقامت االسرة القداس االلOھOي عOلOى ذكOراه
بكنيسة السيدة العذراء والمالك بجولدرز جرين يوم
االحد  26يونيو  .نياحا لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07859045098

Congratulation for the baptism of:
Annabella
Sophia, the daughter of
Dr. Peter El-Nazer and his
wife Dr. Sarah El-Nazer From St.
Mark Coptic church in London.

نصلي ونطلب من اجل اخوتنا الOمOرضOى فOي
المنازل والمستشفيات الذيOن لOيOس لOھOم احOد يسOأل
عنھOم ،وعOن اؤلOئOك الOمOرضOى الOذيOن يOحOتOاجOون
للصالة من اجلھم دون ذكر اسمOاؤھOم .لOكOي الOرب
االله ينعم عليھم بالعافية والشفاء.

رجاء لالباء وأولياء االمور

تذكار سيامة

املك من الدنOيOا كOمOا شOئOت ،لOكOن تOذكOر انOك
ستتركھا كما جئت.

نقوم كل عام بنشر التھاني البناء الكنيسة الناجحOيOن
في الشھادات الجامعOيOة والـ A-LevelOو.GCSE
لذلك يرجى تجھيز الكشوف باسماء طلبة وطالOبOات
الشھادات الثالث لتكون جاھزة لOلOنOشOر فOي الOوقOت
المناسب لظھور نتائج االمتحانات.

ذكرى االربعين للمتنيح

ادوارد ارميا يني

حكمة العدد

تھنئة قلبية بتذكار سيامة االب الفاضل

القمص مارك عزيز
كاھن كنيسة مار مرقس بOاسOكOتOلOنOدا .تOمOنOيOاتOنOا لOه
بالصحة والعمر المديد وخدمة روحية مثمرة.

اديسون ومصباحه الكھربائي
يقولون ”الحاجة ام االختراع“ .ھذا المثل يتجلى بوضوح
في قصة "توماس اديسون" مخترع المصباح الكھربائي،
فنحن نعرف انه اخترع المصباح الكھربائي ،لكن كثيرون
ال يعرفون كيف ولماذا؟
اخترع اديسون المصباح الكھربائي ألن والدته كانت في حاجة ماسة الجراء
عملية جراحية وكان الوقت مساء ،فلم يتمكن الطبيب من اجراء العملية
بسبب الظالم .فاضطر أن ينتظر حتى الصباح .وفكر اديسون ان يجد حالً
لمشكلة الظالم فاجرى العديد من التجارب لكيما يخترع المصباح الكھربائي
ويقال أنه فشل حوالى ألف مرة ،وحينما سئل عن كثرة عدد مرات فشله،
قال :انا لم افشل  1000مرة بل اكتشفت  1000طريقة ال تؤدى إلى
اخترع المصباح.
وعندما كان اديسون صغيرا لم يستكمل تعليمه الحكومي بسبب عدم قدرته
على تحصيل العلم مثل اقرانه ،فبعد ايام قليله من الدراسة أرسله المدرس مع
رسالة موجھة المه يقول فيھا" :من األفضل البنك ان يجلس فى البيت
بجوارك ألنه غبى" ،فغضبت االم وقالت ابني ليس غبيا ً بل ھم االغبياﺀ،
واحتضنت ابنھا قائلة له" :لو كل الناس أنكروا ذكائك ياصغـيري فيكفيك
أنني أؤمن به ،أنت طفلي الذكي ،اترك عنك ما يقولـونه عنك ،وأسمع مني ما
أقوله لك" :أنت أذكى طفل في العالم".
تذكر اديسون ھذا الكالم عندما كبر واخترع المصباح وقال" :أن أمي ھي
التي علمتنى ،ألنھا كانت تحترمني وتثق في .أشعرتني أنى أھم شخص في
الوجود ،فأصبح وجودي ضروريا من أجلھا وعاھدت نفسي أال أخذلھا كما
لم تخذلني قط".
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