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عيد حلول الروح القدس وميالد الكنيسة
قال السيد المسيح لتالميذه قبل أن يدخل مرحلة اآلالم
"سيخرجونكم من المجامع ،بل تأتي ساعة فيھا يظن كل من
يقتلكم أنه يقدم خدمة ."v
وتدور االحداث ويتحقق قول السيد المسيح ،فبعد صعوده وحلول
الروح القدس على التالميذ جالوا مبشرين بموته وقيامته ،وتحول
جمع كثير من اليھود الى االيمان بالمسيح والشھادة له .وھؤالء
كان نصيبھم العذاب واالالم ،حيث كانت الشھادة باسم المسيح
تعتبر جريمة وتجديف ،توجب اخراجھم من المجامع وحرمانھم
من حق العبادة ومن االنتساب لالمة اليھودية باعتبارھم خونة
لدينھم وشعبھم.
ولم يقف األمر عند ھذا الحد بل ازداد صعوبة بحيث كانوا
يقتلونھم ويحسبون ذلك خدمة  Fومجد للرب كما قال اشعياء النبي
"اخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي ليمتجد
الرب" )إش  .(٥ :٦٦وھو ما حدث مع معلمنا بولس الرسول
شخصا أال يأكلوا وال يشربوا حتى يقتلوه )أع :٢٣
حين نذر ٤٠
ً
.(١٣–١٢
والمالحظ ان السيد المسيح لم يقل لتالميذه ھذا الكالم من بداية التصاقھم به ،بل اخبرھم به قبل دخوله مرحلة
الصليب .والسؤال ھنا ھو لماذا أخبرھم بذلك في ھذا التوقيت؟ االجابة ھي أنه في البداية لم يكن يرغب في ان
يربكھم ويزعجھم ،لكن مع اقتراب ساعة التجربة ودنو ساعة اآلالم أراد ان ينبھھم الى ما سيحدث حتى ال
تكون ھناك مفاجأة غير سارة لھم.
وھناك امثلة اخرى على قيام اليھود بقتل المؤمنين بحجة انھم يقدمون خدمة  Fمنھا:
 -1قيام اليھود بذبح ورجم الكثيرين من المسيحيين ،بل وحرضوا الوثنيين الرومان ضدھم فذبحوا وصلبوا
العديد من تالميذ ورسل المسيح ،كذلك اآلالف من المسيحيين.
 -2ما احدثه اليھود من مذبحة مروعة في مسيحيي نجران باليمن سنة  525ميالدية كما سجلھا المتنيح نيافة
األنبا يؤانس في كتابه )تاريخ االستشھاد في المسيحية( نقالً عن مخطوطة سريانية بعد ترجمتھا.
ولم يقتصر األمر على اليھود فقط بل امتد الى غيرھم من الشعوب واألمم ومنھم الوثنيون الرومان واليونانيون
الذين قتلوا اآلالف من المسيحيين على مدى  313سنة بسبب رفضھم السجود أللھتھم الصنمية.
وفي العصر الحديث جاء دور المتطرفون المسلمون الذين يقومون بذبح مئات األلوف من المسيحيين ظنا ً منھم
بأنھم كفرة ومشركون با Fيعبدون ثالثة آلھة ھم ﷲ ،وصاحبته ) القديسة مريم( وولده ) السيد المسيح( !!! .
انه الشيطان الذي يشن حربا ً شريرة ضد المؤمنين الحقيقيين با ،Fتحت اسم الجھاد في سبيل ﷲ! وباسم إعالء
دين ﷲ ،وباسم رفع راية التوحيد !!! بل أن من أحط االعيب ھذا الشيطان أنه يضلل المتطرفون وينجح في
جعلھم يعبدونه من خالل تنفيذ رغباته  ،فالذي يحرض على اختطاف البشر وذبحھم كالنعاج ھو الشيطان وليس
ﷲ القدوس .والذي يحرض على تفجير الناس بما فيھم من نساء وأطفال ھو الشيطان بقساوته ووحشيته وليس
ﷲ المحب الوديع الحنون .ھكذا استطاع الشيطان اللعين أن يصور للبعض ويوھمھم أنه ھو ﷲ الذي يأمر
بالقتل واالرھاب!!!.
وال يسعنا اال ان نقول ان الكنيسة منذ والدتھا يوم حلول الروح القدس على التالميذ وھي ترزح تحت ضربات
الشيطان  ،لكن ابواب الجحيم لن تقوى عليھا .وعلينا اال نخور في الطريق بل نتذكر دائما وعد السيد الرب لنا
بقوله "طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين .افرحوا وتھللوا ،ألن
أجركم عظيم في السماوات ،فإنھم ھكذا طردوا األنبياء الذين قبلكم" .

رسامة آباء اساقفة وكھنة في عيد العنصرة
يقوم قداسة البابا شنودة الثالث برسامة آباء اساقفة للخدمة في االيبFارشFيFات الFتFي خFلFت بFانFتFقFال اسFقFفFھFا
للسماء وخدمة االيبارشيات التي تحتاج لرعاية مكثفة  ،كذلك سيقوم قداسته بFرسFامFة اكFثFر مFن  35كFاھFنFا ً
للخدمة في مصر والمھجر ،نظراً التساع حقل الخدمة وكثرة الحصاد الذي يحتاج الى فعلة كثيرون.
وعلمت ”الرسالة االخبارية“ قبل مثولھا للطبع بوقت قصير ان من بين االباء االساقفة الذين ستتم رسامتFھFم
اثنين من االباء الرھبان الذين خدموا باسقفية ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا تFحFت رعFايFة
نيافة االنبا انتوني وھم الراھب القمص صليب النقلوني الذي خدم بكنيسة السيدة الFعFذراء والشFھFيFد ابFانFوب
بليدز الذي سيسام أسقفا ً لميت غمر .كذلك االب الراھب القمص بفنوتيوس افا مFيFنFا الFذي خFدم فFي ايFرلFنFدا
تحت رعاية نيافة االنبا انتوني ،وسوف يسافر للخدمة كاسقف في كندا بعد سيامته.
و“الرسالة االخبارية“ تتوجه بالتھنئة لكال االبوين الفاضلين وتتمنى لھما خدمة روحية مثمرة وعمرا مديداً.

كالم مفيد
انفالتات طقسية )(8
نواصل معكم في ھذا العدد حلقات انفالتات طقسية،
وموضوع حلقتنا ھو االنحناء في صلوات القداس
االلھي.
بعد الفراغ من صالة القسمة وترديد الشعب ”ابانا
الذي في السسموات...الخ“  ،يھتف الشماس الواقف
بجوار المذبح قائالً” :طاس كي فFاالس ايFمFون طFو
كيريو اكليناتي“ ومعناھا ”احنوا رؤوسكم للFرب“ ،
والشماس ھنا يدعو الشعب واالكليروس أن ينحنوا
برؤوسھم  Fقبل التناول وقبل ان يقول الكاھن
”القدسات للقديسين“ .لكن لالسف الشديد ھناك من
يسمعون النداء وال يستجيبون له سواء من الشعب او
من االكليروس ،وھناك من يسمعون النداء
ويسجدون ،وكالھما يخطيء في فھم النداء
واالستجابة له.
فالذي ال يستجيب للنداء بعدم احناء رأسه ھو
مخطىء ،والذي يسجد لالرض بدل االنحناء ھو
اآلخر مخطئ ألن النداء واضح وصريح ”احنوا
رؤوسكم للرب“ .
واألمر المؤسف باألكثر ھو ان يسجد شماس الھيكل
في ھذه اللحظة واحيانا ً يكون ھو الذي يھتف بھذا
النداء ،وھو ما ينم عن جھل مطبق بطقوس كنسية
يجب عليه معرفتھا وتطبيقھا بالشكل الصحيح ليتعلم
منه االخرون ،فال ينادي بشيء ويفعل عكسه.
والبعض يستمر في السجود ممسكا ً شمعة دون ان
يدري ما قد تتسبب فيه ھذه الشمعة اذا تغافل عنھا .
إن الدعوة ھنا إلى إحناء الرأس للرب ،ألنھا لحظة
ﱠ
يؤھل الشعب لقبول
توبة واعتراف بالخطايا ،حتى
الحل من فم الكاھن .فـالكاھن في ھـذه
صالة
ﱢ
منحن ،يطلب الى ﷲ
كله
الشعب
وبينما
اللحظات،
ُ ٍ
من اجلھم سراً قائالً ] :اللھم يا حامل خطية العالم
اقبل توبة عبيدك من أيديھم نوراً للمعرفة وغفرانا ً
للخطايا ...اللھم حاللنا ،وحالل كل شعبك ،من كل
خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود ومن كل يمين
كاذب.[...
وربما يتساءل البعض لماذا االنحناء وليس السجود؟
فنقول ان في االنحناء اعتراف بالخطايا في انسحاق
وتذلل ،بينما السجود للتكريم والعبادة .والشماس بھذا
ﱠ
النداء ُ ﱢ
العشار الذي وقف من بعيد ال
يذكرنا بموقف
يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء ،بل قرع صدره
قائالً :اللھم ارحمني أنا الخاطئ« )لو .(13 :18
ولما كانت الخطية ھي التي تحني رؤوسنا ،فالمسألة
ليست طقس فقط بل حزن وخجل من خطايانا التي
تجعل رؤوسنا تنحني على صدورنا من تلقاء نفسھا،
مما يجعلنا غير قادرين على أن نرفع رؤوسنا نحو
السماء .فاالنحناء ھو موقف يتناسب مع الحضرة
اإللھية وأمام الجسد والدم ،فالمطلوب منك في ھذه
اللحظات بالذات ھو االنحناء وليس السجود ،ألن
للسجود مواضع اخرى سنشرحھا فيما بعد.
والى ان نلتقي في حلقة مقبلة نذكركم بأن ھذا الكالم
مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تذكارات
شكر وذكرى األربعين للمتنيحة

روجينا نعمان
شقيقة الشماس مھندس منير نعمان زوج الدكتورة
ايزيس وعمة نيرمين زوجة مارك  ،ومريم نعمان
تتقدم االسرة بالشكر لكل من تفضل بالتعزية من
االكليروس والشعب ،وتقيم القداس االلھي على
روحھا الطاھرة يوم االحد  14يونيو بكنيسة مار
مرقس بلندن ،تعزيات الروح القدس لالسرة.
Mob: 07782151415
ذكرى االربعين للمتنيح

فتحي زكريا
زوج السيدة ببا يوسف ووالد سامي زوج السيدة
نجوى ،وجد ريھام وأمير ورامي .سيقام القداس
االلھي على روحه الطاھرة يوم  12يونيو بكنيسة
مار مرقس بلندن ،تعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 77081154
الذكرى السنوية للمتنيحة

عواطف ساويرس
شقيقة جولييت وايفون والمتنيح نبيل ساويرس زوج
السيدة منى  ،القداس االلھي على روحھا الطاھرة
اليوم  7يونيو بكنيسة السيدة العذراء والمالك
بجولدرز جرين .تعزيات الروح القدس لالسرة.

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم
االستاذ ادوارد فارس عبد السيد بكنيسة مار
مرقس بلندن مازال يعالج بمستشفى Brent
 Hospital,نصلي ونطلب له تمام الشفاء.
صلوا واطلبوا من اجل اخوتنا في المستشفيات
والمنازل والذين ليس لھم احد يسأل عنھم  ،لكي
الرب االله ينعم عليھم بالشفاء العاجل.

تھاني ..تھاني ..تھاني..
تھنئة قلبية لألب القس توماس فايز كاھن
كنيسة مار مرقس بلندن بعيد سيامته مع تمنياتنا له
بخدمة روحية مثمرة.
تھنئة قلبية لألب الراھب القس كاراس االنبا
بيشوي كاھن كنيسة مار جرجس بنيوكاسل بعيد
سيامته ،مع تمنياتنا له بخدمة روحية مثمرة.
تھنئة قلبية للمھندس ريمون سرجيوس
وزوجته ديانا بكنيسة العذراء واالنبا شنودة
بكرويدون بمناسبة عماد نجلھما مايكل الكسندر.
تھنئة قلبية بخطوبة الشاب ابراھيم صليب على
األنسة اماندا رامي  ،الف مبروك للخطيبين .
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الحصان والبئر

وقع حصان أحد المزارعين في بئر جافة وعميقة  ،وبدأ الحصان يصھل ،واستمر في
الصھيل لعدة ساعات ليسمعه صاحبه فيحضر النقاذه ،وبالفعل سمع المزارع صھيل الحصان وحضر
ً
عجوزا ،وتكلفة
ليتدبر األمر في كيفية انقاذه  ،لكنه بعد أن فكر في األمر أقنع نفسه بأن الحصان أصبح
استخراجه تقترب من تكلفة شراء حصان آخر بديل له ،وفي الوقت نفسه كانت البئر جافة منذ زمن طويل
وتحتاج إلى ردم ،فنادى المزارع على جيرانه وطلب منھم مساعدته في ردم البئر لكي يحل مشكلتين في وقت
واحد وھما :دفن الحصان  ،وردم البئر .فبدأ الجميع يھيلون األتربة والنفايات بمعاولھم والقائھا في البئر.
وھنا أدرك الحصان حقيقة ما يجري فازداد صھيله بصوت عال يملؤه األلم طالبا ً النجدة  .لكن ھيھات ،فمازالت
االتربة والنفايات تنھال عليه لتدفنه ،فحسب نفسه ھالكا ً ال محالة .فماذا سيفعل ازاء ھذه المصيبة التي ألمت به؟
وھنا توقف عن الصھيل ،فاندھش الجميع النقطاع صوت الحصان فجأة ظنا ً منھم أن االتربة والنفايات علت
فوقه وكتمت انفاسه ،ونظر المزارع إلى داخل البئر ليستطلع االمر فوجد الحصان مشغوالً بھز ظھره ليسقط
االتربة عنه ،فكلما سقطت عليه األتربة يرميھا على األرض ويرتفع فوقھا بمقدار خطوة واحدة ألعلى .
واستمر الحال ھكذا ،المزارع وجيرانه يھيلون على الحصان االتربة وھو ينفضھا عن ظھره ويرتفع فوقھا،
الى أن وصل إلى أعلى البئر ثم اقترب من الحافة و قفز قفزة وصل بھا إلى خارج البئر بسالم ونجا من موت
محقق.
ھكذا الحياة  ،عزيزي القارئ ،تلقي بأوجاعھا وأثقالھا وھمومھا عليك ،وكلما حاولت النسيان تلقي عليك المزيد
والمزيد ،فھل تستسلم لھا وتدع الھموم تتكدس فوق رأسك الى أن تدفنك تحتھا؟ أم أنك ستفعل ما فعله الحصان
وتنفض اتربة ھموم الحياة عن ظھرك لتنقذ نفسك .
ان كل مشكلة تواجھك في الحياة ما ھي اال حفنة تراب يجب أن تنفضھا عن ظھرك وتلقيھا أرضا ً وتقف فوقھا
لترتفع خطوة ألعلى  ،وھكذا كلما زادت ھمومك اطرحھا أرضا ً لتجد نفسك يوما على القمة .فال تيأس وال
تستسلم أبدا مھما شعرت أن اآلخرين يريدون دفنك حيا  .اجعل قلبك خاليا ً من الھموم  ،واجعل عقلك خاليا ً من
القلق .عش حياتك ببساطة  ،وأكثر من العطاء وتوقع المصاعب ،توقع أن تأخذ القليل ،وفي الوقت نفسه اجعل
ﷲ متكلك وعليه القي كل ھمومك وھو يعتني بك لفرط محبته لك.

المال ليس كل شيء

ردود مفحمة

بالمال تستطيع شراء المنزل وليس المسكن
بالمال تستطيع شراء السرير وليس النوم
بالمال تستطيع شراء الساعة وليس الوقت
بالمال تستطيع شراء الكتاب وليس المعرفة
بالمال تستطيع شراء الطعام وليس قابلية األكل
بالمال تستطيع شراء المنصب وليس االحترام
بالمال تستطيع شراء الدم وليس الحياة
بالمال تستطيع شراء الدواء وليس الصحة
بالمال تستطيع شراء الجنس وليس الحب
بالمال تستطيع شراء التأمين وليس األمان
ھل رأيت أن المال ليس كل شيء .

* تزوج اعمى من امرأة فقالت له :لو رأيت بياض
بشرتي وجمالي لتعجبت .فقال لھا :لو كنت كما تقولين
تركك المبصرون لي لكي أتزوجك أنا !!..
ما َ َ َ ِ
* كان الشاعر بشار بن برد اعمى ،وذات مFرة سFألFه
شFخFص ثFقFيFل الFظFل قFائFالً :مFا أعFمFى ﷲ رجFال إال
عوضه  ....فبماذا عوضFك؟ فFقFال بشFار :عFوضFنFي
بأن ال أرى امثالك !!...
رتFبFت ”الFرسFFالFة االخFبFFاريFة“ رحFFلFة الFى شFاطFFيء
 Bournemouthيوم  25مFايFو وامضFى الFجFمFيFع
ً
يوما ً
ممتعا ،وقد وصلتنا الكثFيFر مFن رسFائFل الشFكFر
على ترتيب ھذه الرحلة ،وبدورنا نشFكFركFم ونFعFدكFم
بأننا سنرتب لكم رحالت اخرى قريبا ً انشاء ﷲ.

سحب بطاقة الرقم القومي من ماكس ميشيل
قضت محكمة القضاء اإلداري الدائرة األولى برئاسة المستشار محمد الحسيني ،في القضية رقم  37091لسنة
 60قضائية المرفوعة من ممدوح نخلة المحامي ورئيس مركز الكلمة ،ضد كل من السيد وزير الداخلية
بصفته ،والسيد ماكس ميشيل حنا بانوب رئيس ما يسمى مجمع القديس أثناسيوس بقبول الدعوى المرفوعة
بإلغاء القرار اإلداري الصادر بإعطاء ماكس ميشيل حنا بانوب والملقب نفسه باألنبا مكسيموس بطاقة الرقم
القومي ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جھة اإلدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة ،ورفض الدعوى
المرفوعة من ماكس ميشيل ضد وزارة الداخلية باعتماد طائفته المسماة طائفة القديس أثناسيوس الرسولي،
وبھذا الحكم يتم إلغاء مؤسسته وتجريده من مالبسه الدينية ومنع ممارسة شعائره الدينية تحت مسمى الكنيسة
ويتبع ذلك انتھاء أي صفة له  ،وإلغاء أي عمل قام به من خالل تلك البطاقة  ،وكل أجراء قام به من رسامة
للكھنة أو أساقفة أو تطليق أو زواج يعد باطالً بحكم القانون ،ألن ما بني على باطل يكون باطالً  .وبالتالي
فأي شخصية تنتمي الى ماكس ميشيل تحاول تزويج أو تطليق أشخاص يعتبر احتياال ونصبا .
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