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فوجد
كان ميتا ً فعاش  ..وكان ضاالً ُ
اليوم ھو األحد الثالث من الصوم الكبير  ،ويقرأ فيه انجيل
”االبن الضال“ ،والبعض يسميه ”االبن الشاطر“ ،فكيف
ً
شاطرا؟
يكون ضاالً وكيف يكون
بداية نقول ان الشطارة ھي أال يستمر الخاطئ في طريق
الضالل .بل يعود الى صوابه ،ويقر بذنبه ،ويعترف
بخطأه وخطاياه ويرجع الى بيت اآلب ،وھنا يستحق لقب
”الشاطر“ ،فان لم تكن ھذه ھي الشطارة ،فماذا تكون ً
اذا؟
وبنظرة سريعة على قراءات االحد الماضي التي كانت
تدور حول التجربة على الجبل ،نجد فيھا ان الشيطان
يجرب كل واحد ،في كل مكان وكل زمان وال يمل.
وفي التجربة على الجبل دروس وعبر كثيرة يمكن
االستفادة منھا .واالبن الضال لم يستطع مقاومة تجربة
الشيطان له ،فخرج من بيت ابيه ومعه نصيب من الميراث
ال يستحقه فابوه مازال على قيد الحياة.
ان القرار الخاطئ الذي اتخذه ھذا االبن بتركه بيت ابيه
والذھاب مع اصدقاء السوء لھو حكم بالموت ،فليس الموت
موت الجسد فقط بل ھو موت الروح ايضا.
والشك ان احوال ھذا االبن تدھرت  ،فبعد ان فرغ المال
منه ،انفض عنه االصدقاء .ولم يكن يجد ما يسد رمقه،
فشارك الخنازير طعامھم .وكلما ازدادت أحواله سوءا زاد
تفكيره في حالته االولى وھو في بيت ابيه ،حيث يوجد
الخدم الذين يوفرون له كل لوازم الراحة ،لكن لحماقة
تصرفه بسبب عقوقه ادخل نفسه في دائرة الموت وھو
مازال حيا ً بعد..
ولم يدم ھذا االمر طويالً فبعد ان عرف االبن الضال انه
من المحال أن يستمر على ھذا الحال .فكر ان يرجع الى
بيت ابيه ،وتردد خوفا ً من أبيه لكنه تشجع ومضى لالمام
في طريق الرجوع الى حضن ابيه.

كان استقبال األب الحنون البنه فوق ما كان يتصوره االبن
او حتى يتخيله .أما االمر الذي لم يفكر فيه فھو كيف
سستقبله اخوه ،لكن الواقع يقول ان االب اب واالخ اخ.
فاالب فتح ذراعيه واستقبل ابنه بحب وحنان .بينما االخ
غضب جداً ولم يرغب في الدخول الى المنزل لتھنئة اخيه
بعودته سالما ً بل اعتبر ان رجوع اخيه االذي بدد مال ابيه
اھانة لشخصه  ،فھو يخدم اباه طوال ھذه السنوات ولم
يعطه االب ولو جدي صغير يحتفل به مع اصدقائه.
كان منطق االب يختلف عن منطق االبن االكبر ،فقلب
االب مملوء محبة وحنان ،بينما قلب االخ مملوء غضب
حافيا ،وجوعانا ً
ً
وغيظ من اخيه الذي انفق كل ماله وعاد
وعريانا ً .وھا ھو االن يلبس افخر حلة ويضع خاتما في
اصبعه وحذاء في رجله ،ويذبح له العجل المسمن ليأكل
ويشرب ھنيئا ً مريئا ً .فطيب االب الحنون خاطر ابنه
االكبر وقال له ”يجب ان نفرح ونسر ألن اخاك ھذا كان
ميتا فعاش وكان ضاالً فوجد“ .انه حقا درس لنا جميعا ً.

قداسة البابا شنودة في زيارة قصيرة النجلترا
سيقوم صاحب القداسة الباابا شنودة الثالث بزيارة قصيرة الى المملكة المتحدة  ،يOزور
فيھا نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا  ،حOيOث
ان نيافته يعاني من بعض المشاكل الصحية التي تحتاج منOا أن نOرفOع قOلOوبOنOا بOالصOالة
ألجل ان يتمجد اسم ﷲ ويمد له يد الشفاء.
وبھذه اللفتة الطيبة يعبر قداسة البابا كما ھي عادته عن ابوته الOحOانOيOة ،فOبOالOرغOم مOن
المشغوليات الكثيرة التي تثقل عاھل قداسته وظOروفOه الصOحOيOة لOكOنOه لOم ولOن يOنOسOى
أوالده ،يسافر اليھم في أي مكان كانوا ،ليطمئن عليھم ويصلOي مOن أجOلOھOم ويOمOنOحOھOم
البركة.
وسيصل قداسته من نيوكاسل مساء السبت  29مارس بعد زيارة نيافة االنبا انتوني ،ثOم
يقوم قداسته ومعه مجموعة مOن االبOاء االسOاقOفOة صOبOاح االحOد  30مOارس بOتOدشOيOن
كاتدرائية مار جرجس بالمركز القبطي باستيفنج ،الساعة التاسعة صباحا ،يعقب طOقOس
التدشين لقاء قداسته مع كبار المدعوين من رجال الدين والرسميين وافراد الشعب القبطي .ثم يسافر قداسته الOى الOقOاھOرة
مصحوبا ً بمالك السالمة بعد ظھر نفس اليوم االحد.
و “الرسالة االخبارية “ وقراؤھا في كل مكان داخل وخارج المملكة المتحدة يرحبون بقدوم قداسته ويطلبون صلواته ونOوال
بركته ،ويدعون له بالصحة والعمر المديد ليرفع شأن الكنيسة اكثر وأكثر ،وليزيده ﷲ من الحكمة الOتOي يOعOالOج بOھOا كOافOة
االمور المستعصية التي يسوقھا عدو الخير على الكنيسة من الداخل والخارج.

كالم مفيد
يوم الدينونة
الكنيسة بمثابة المستشفى الذي يلجأ
اليه المرضى طلبا ً للشفاء ،والكاھن
ھو الطبيب الذي بروح ﷲ الساكن
فيه يكشف الداء ويصف الدواء.
والمريض ھو الخاطئ الذي يطلب
الشفاء من مرض الخطية بالتوبة قبل
فوات االوان.
لكن المشكلة تكمن في موت المريض
)الخاطئ( قبل نواله الشفاء )غفران
خطاياه( ،ألن الجسد سيعود الى
التراب بينما تصعد الروح الى مكان
االنتظار ،فاالبرار الى الفردوس ،أما
االشرار فالى الجحيم .وكالھما ينتظر
ذلك اليوم الرھيب يوم الدينونة.
االبرار ال يخافون من يوم الدينونة
بل ينتظرونه بفارغ الصبر ،ففيه
سينتقلون الى الملكوت المعد لھم.
بينما االشرار يقشعرون ألن
مصيرھم جھنم حيث نار ال تطفأ
ودود ال يموت.
وفي يوم الدينونة سيعطي كل واحد
حسابا ً عن نفسه عندما يقف أمام
كرسي العدل االلھي ،فعن أي شيء
ً
حسابا؟
سيعطي االنسان
 -1سيعطي حسابا عن أعماله :لذلك
يقول الوحي االلھي في سفر الرؤيا
”ھا انا آتي سريعا ً واجرتي معي،
الجازي كل واحد كما يكون
عمله“ )رؤ  .(12 :22وفي القداس
االلھي يقول الكاھن ”يعطي ويجازي
كل واحد حسب اعماله“.
 -2سOOيOOعOOطOOي حسOOابOOا عOOن كOOالمOOه:
والكالم من خطايا اللسان  ،لذلك ”كل
كلمة بطالة يتكلم بھا الناس سوف
يعطون عنھا حسابا يوم الدين“ )مت
.(36 :12
 -3يعطي حسابا ً عن افكاره :فما كنا
نفكر فيه في الخفاء سيعلن على المأل
وستنكشف كل األمور .لذلك يقول
معلمنا بولس الرسول ”ال تحكموا في
كل شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب
الذي سينير خفايا الظالم ويظھر آراء
القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد
من ﷲ“ )1كو.(5 :4
 -4يعطي حسابا عن اسراره :ما كان
يحاك سراً سيعلن على المأل ”في
اليوم الذي يدين فيه ﷲ سرائر الناس
حسب انجيل يسوع المسيح“ )رؤ : 2
.(16
ھذا الكالم مفيد لمن يريد أن يستفيد.
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اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات

تعــــــــازي
انتقل من عالمنا الفاني خادم الشباب
بلوس انجلوس المتنيح

أدھم محفوظ فريد
ابن عمة االب القمص داؤود لمعي
كاھن كنيسة مار مرقس بمصر
الجديدة ،وابن خال د .ايزيس زوجة
الشماس المھندس منير نعمان
واوالدھما م .نيرمين زوجة الشماس
مارك ،والدكتورة مريم نعمان بكنيسة
مار مرقس بلندن .نياحا ً لروحه
الطاھرة وتعزيات الروح القدس
لالسرةTel: 020 82052052 .

ذكريات  ..ذكريات  ..ذكريات  ..ذكريات
`ذكرى االربعين للمتنيح

صبري غالي
شقيق عصام غالي زوج السيدة منى
 ،اقامت االسرة القداس االلھي على
روحه الطاھرة بكنيسة العذراء
واالنبا شنودة بكرويدون.
ذكرى االربعين للمتنيحة

سعاد رياض
والدة السيدة اماني زوجة االستاذ
روبرت ،اقامت االسرة القداس
االلھي بكنيسة العذراء ومار جرجس
بنوتنجھامTel: 01530838843 .

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

ارميا منقريوس
والد المھندس فكري منقريوس
بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا
لروحه وتعزيات الروح القدس
لالسرةTel: 020 72293505 .

الذكرى السنوية لألب الفاضل

الذكرى السنوية للمتنيحة

فوزية عزيز
والدة االستاذ نبيل وموريس وانجي
منقريوس بكنيسة مار مرقس بلندن.
Tel: 020 86590654

تھاني  ..تھاني  ..تھاني..
ھيئة االطباء االقباط  CMSيتقدمون بخالص التھنئة لالستاذ الدكتور جورج
تادرس لحصوله على درجة االستاذية في علم النفس بجامعة ستافورد .وتھنئة
أيضا من مسئولي ”الرسالة االخبارية“ وقراؤھا مع تمنياتنا بدوام التقدم والتوفيق.
رزق الشماس ديفيد بطرس وزوجته مارييت بكنيسة مار مرقس بلندن بطفلة
سمياھا ”صوفيا ماريا“ تھنئة قلبية لھما بمولودتھما الجديدة  .والف مبروك.

القمص بيشوي بشرى مقار
كاھن كنيسة مار مرقس بلندن
تقيم كنيسة مار مرقس وافراد االسرة قداس الذكرى
السنوية لطيب الذكر المتنيح القمص بيشوي بشرى
صباح يوم السبت  10مايو ،نطلب راحة ونياحا ً
لروحه الطاھرة في فردوس النعيم مع األربعة
وعشرون قسيسا ً .وبھذه المناسبة جاري اعداد كتاب
عن رحلة عطاء أبونا بيشوي في الخدمة خالل فترة خدمته بانجلترا الى أن
تنيح بسالم ،ونأمل أن يكون الكتاب جاھزا للتوزيع في يوم الذكرى.

أخبار  ..أخبار  ..أخبار ..
حضر الى انجلترا االب القمص داؤود لمعي والقى مجموعة من العظات
بالمركز القبطي باستيفنج يوم السبت  22واالحد  23مارس .وسيلقي عظتين في
كنيسة مار مرقس بلندن صباح االثنين من التاسعة حتى الثانية عشر والنصف.
والجميع مدعوون لنوال البركة.
ستقوم كنيسة مار مرقس بلندن برحلة الى ميالن خالل الفترة من  24الى
 27مايو وسيكون ھناك برنامج روحي وسياحي مرتب لزيارة الدير القبطي
وبعض المدن المجاورة وزيارة مدينة فينيسيا .
ترتب ”الرسالة االخبارية“ رحلة الى ساحل مارجيت بانجلترا يوم االثنين
 5مايو لقضاء يوم على شاطئ المدينة مع تناول وجبات شم النسيم مثل الفسيخ
والبصل وغيرھا .للحجز واالستفسار مع الشماس رأفت عبد الباقي.
تقيم كنيسة السيدة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون يوم  13يوليو )اليوم
التالي لعيد الرسل( معرضا ً بعد القداس االلھي  ،وحصيلة ھذا المعرض توجه
الستكمال مباني وانشاءات الكنيسة ،والجميع مدعوون للمساھمة ونوال البركة.

زرق المھندس نعيم عوض زوج الدكتورة سامية بكنيسة مار مرقس بلندن
بمولود سمياه دانيال ،تھانينا القلبية لھما والف مبروك.

حكمة العدد

نالت الطفلة ھولي ابنة االستاذ مينا قلته وزوجته فيكتوريا نعمة سر المعمودية
والميرون بكنيسة مار مرقس بلندن .الف مبروك.

المرء بفضOيOلOتOه ال بOفOصOيOلOتOه،
وبكماله ال بOجOمOالOه ،وبOآدابOه ال
بثيابه.

الزوجة والحصان

ارتدى الزوج مالبس الحداد السوداء
فسأله صديقه  :ما الذي حدث؟
فقال  :ان زوجتي ماتت.
فسأله الصديق :كيف ماتت؟
فقال :سقطت من على ظھر الحصان
فرفصھا وماتت.
فقال الصديق :ااريد ان اشتري ھذا
الحصان بأي سعر تطلبه.
فرفض صاحب الحصان قائالً انه
ربما يفكر في الزواج مرة اخرى.

نصيحة أم البنھا
ياأبني ...
* اذا استطعت ان تحب كل من حولك ومن كل قلبك برغم عدم محبتھم لك وان ال
تدع الكراھية تحول قبلك عن حبھم...
* واذا استطعت ان تغفر لجميع من اخطأ اليك وھم يرون انك مستضعف وان ال
تجعل ذلك يحول قلبك عن ھدفك...
* واذا استطعت ان تحتفظ بھدوءك عندما يثيرك االخرون ويلقون باللوم عليك
وانت تعذرھم في ذلك...
* واذا استطعت ان تثق بقدراتك وبارادتك بالرغم من تشكيك البعض من حولك
وانت واثق بما اعطاه ﷲ لك...
* واذا استطعت ان تخطو بخطوات متأنية برغم ان الكل من حولك يسرع وانت
قانع بما كتب لك...
* واذا استطعت ان ان تقول حاضر ثم حاضر من كل ما يطلب منك بالرعم من
انه فرض عليك فرضا وانت تعمل ذلك بمحبة.
* واذا استطعت ان تھزم خوفك الذي يعيش بداخلك وان تجعل ﷲ مركز قوتك.
* واذا استطعت ان تسأل عن المرضى وتزور األيتام وتمد يد المساعدة الى الذين
ال تعرفھم وتعمل كل ذلك بكل تواضع...
* واذا استطعت ان ترسم بسمة على وجه حزين وفرحة على طفل صغير وامل
لبائس ،وتجعل ذلك ھدفا في حياتك...
ياابني  ...اذا استطعت ان تفعل كل ذلك وقس على ذلك فلك االرض وما عليھا
والسماء ومالك اليھا وتصبح مثاال لالبن الصالح مدى الحياة.
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سلوى سعيد

اذكر يارب مرضى شعبك
نرفع قلوبنا بالصالة من أجل أن
يتحنن ﷲ ويمد يد الشفاء لحضرة
صاحب النيافة األنبا انتوني اسقف
ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا
وتوابعھا  .ﷲ قادر أن يمنحه الصحة
والعافية والشفاء.
نرفع قلوبنا بالصالة من أجل
طلب الشفاء لالب الفاضل القمص
ميخائيل ابراھيم كاھن كنيسة السيدة
العذراء والمالك بجولدرز جرين.
االنسة نيرمين موريس شقيقة
السيدة ليديا زوجة االستاذ صالح شاكر
بكنيسة مار مرقس بلندن تالزم الفراش
بالمستشفى نتيجة حادث ،نصلي ان
يمنحھا ﷲ نعمة الشفاء.
Tel: 020 85780103
السيدة مارسيل زوجة االستاذ
فھمي نسيم بكنيسة مار مرقس بلندن
اجريت لھا عملية جراحية وحاليا بفترة
نقاھة ،نطلب لھا الشفاء.
Tel :0207 5809323
السيدة امل متياس والدة السيدة بان
يوسف بكنيسة مار مرقس بلندن تحتاج
الى صلوات حارة ليمنحھا ﷲ نعمة
Tel: 020 88450588
الشفا ء
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