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القلوب التي يريدھا ﷲ
ﷲ تبارك اسمه القدوس ال يريد منا شيء ،فنحن ال نnمnتnلnك شnيء أصnالً
لنعطيه اياھا ،فكل ما لنا ھو من فيض خnيnراتnه وبnركnاتnه وعnطnايnاه لnنnا،
وليس لنا فضل في اي شيء نمتلكه فنحن كلنا بممتلكاتنا ملك ? .وھو من
فرط محبته أرسل ابنه الوحيد ليخلصنا من خطايانا “ھكذا احب ﷲ العnالnم
حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يھلك كل من يؤمن بnه”  ،وفnي مnقnابnل ھnذا
الحب الكبير ال يريد ﷲ منا شيء سوى قلوبنا حيث يقول “ياابني اعطnنnي
قلبك ولتالحظ عيناك طرقي” .لكن ما ھي نوعيnة الnقnلnوب الnتnي يnريnدھnا
ﷲ؟ّ ھل ﷲ يريد قلوب قاسية متحجرة تصر على قساوتھا وعنادھا والھروب منه؟ وھل ﷲ يريد قلوب مnمnلnوء
بالحقد والبغضة والضغينة لالخرين وليس لديھا استعداد للتنازل عما ھي عليه لتكون قلوب نقية مقبولة لديه؟
صحيح ان ﷲ يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون ،لكنه في الوقت نnفnسnه يnقnول“ھnا انnا واقnف
على الباب واقرع ،ان فتح لي احد ادخل واتعشى معه وھو معي”  .اما الذين يرفضون عمل النعمة فnيnھnم فnھnم
ال يستحقونه .لذلك يريد ﷲ القلب المنكسر والمتواضع  ،ويريد القلب النقي  ،والقلب المحب ،والnقnلnب الصnادق
االمين في توبته ،والقلب البسيط.
يقول معلمنا داؤود النبي في المزمور  50ان ﷲ تبارك اسمه ،ال يسر بالذبائح والمحرقات ما لم يشnتnرك فnيnھnا
القلب .وال يسر بمظاھر العبادة الخارجية بينما القلب مبتعد عنه .فھو يريد القnلnب الnخnاضnع الnخnاشnع ،والnروح
المنسحق .يريد ان يسكن في القلب المتواضع كما يقول اشعياء النبي “في الموضع المرتفع المقدس اسكن ومnع
المنسحق والمتواضع الروح ألحيي روح المتواضعون وألحيي قلب المنسحقين” )أش .(15 : 57
كما ان ﷲ يريد قلبا ً نقيا ً .وطھارة القلب ونقاوته يطلبھما المؤمن دائما ً عندما يردد يقول “قلبا ً نقيا ً اخلق ف ّي ياﷲ
وروحا ً مستقيما ً جدده في داخلي” ،فنحن نطلب من ﷲ ان يطھر قلوبنا وافكارنا ونياتنا لتكون مسكنا ً لnه وحnده.
فبدون طھارة ونقاوة القلب تظل خطايانا ظاھرة أمام ﷲ .لذلك نطلب منnه ان يnطnھnر قnلnوبnنnا ويnجnعnل طnرقnنnا
مستقيمة ،بمعنى اصالح الداخل والخارج فينا بفعل عمل روحه القدوس.

المنديل الملفوف
عندما قام السيد المسيح له المجد كانت االكفان موضوعة في القبر لكن المنديل الذي كان على رأسه لم يكن
موضوعا ً مع االكفان بل ملفوفا ً في موضع وحده ،.كما رآه بطرس يوحنا .فلماذا إھتم السيد المسيح بلف
المنديل بعناية ولم يضعه ھكذا مع األكفان؟ ولماذا ذكر الكتاب المقدس ھذا الموضوع بالتفصيل؟
كان المنديل في التقليد اليھودى فى ذلك الوقت يحدد العالقة بين السيد وخادمه .فكان الخادم يعد الطعام لسيده
وينتظر حتى ينتھي سيده من تناول طعامه ،فاذا قام السيد عن المائدة ومسح يديه وفمه ولحيته بالمنديل
المخصص لذلك ،وترك المنديل على المائدة بدون أن يلفه ،فيقوم الخادم برفع الطعام وتنظيف المائدة ألن
المنديل المتروك بدون لف يعنى أن السيد قد إنتھى من األكل و لن يعود للمائدة مرة أخرى.
أما إذا غادر السيد المائدة ألى سبب وترك المنديل ملفوفا ً عليھا ،فان الخادم لن يقوم بلمسھا على اإلطالق
وسوف ينتظر متيقظا ً ومترقبا ً ألن المنديل الملفوف يعنى أن السيد سيأتي مره ثانيه ،وعليه إنتظاره.
ومن ھنا نفھم أن السيد المسيح قصد ان يترك لنا رسالة من خالل المنديل الملفوف بأنه سيعود ثانية ،وھو
المجيء الثاني الذي يجب ان نكون يقظين ساھرين في انتظاره.

قرية دير ابو حنس بصعيد مصر
قرية دير أبو حنس ھى أحدى قرى مركز ملوي محافظة المنيا ،وتستمد شھرتھا
من احتضانھا لدير القديس يحنس القصير القمص ،وھذا الدير كان من األديرة
العامرة المزدھرة فى العصر القبطى ،وظل عامرا بالرھبان حتى القرن العاشر
الميالدى .ومن أثار ھذا الدير توجد الكنيسة الحالية بالقرية ،وھى كنيسة عريقة
شيدت عام  413ميالدية .وتحتفل القرية سنويا بذكرى مرور العائلة المقدسة
بھا .وجميع سكانھا البالغ عددھم حوالي  35الف نسمة مسيحيون.
في  12ابريل  2009صدر قرار التنظيم واإلدارة رقم  3499لسنة 2009
بتغيير أسم القرية من "دير ابو حنس" إلى "وادى النعناع" بدون مبرر اللھم اال
محاولة طمس الھوية القبطية كما ھو معتاد في تغيير اسماء الميادين والشوارع
الى اسماء اسالمية ،كذلك ھدم مباني وكنائس االقباط ،مما أدى الى اعتصام اھالي القرية وتظاھراتھم
واصرارھم على بقاء اسم قريتھم كما ھو دون تغيير .ونحن نوجه التحية ألھل القرية الشجعان وتمسكھم
بھويتھم ،كما نصلي ان يبدد ﷲ مشورة اخيتوفل ويرفع عن شعبه نير االضطھاد والظلم والتعسف ،متذكرين
دائما ً وعده الصادق واألمين بأن أبواب الجحيم لن تقوى عليھا.

كالم مفيد
انفالتات طقسية )(9
يقول معلمنا داؤود النبي “ببيتك يارب تليق
القداسة” )مز .( 5 : 93وحلقة اليوم عن احترام
قدسية بيت الرب ،وآداب التواجد في الكنيسة،
ونتحدث فيھا عن نقطتين فقط ھما:
 -1الحضور المبكر :يھمل البعض عن عمد
الحضور للكنيسة في وقت مبكر ،في حين انھم ال
يستيطعون التأخر عن مواعيد عملھم بالمصالح
الحكومية وغيرھا ،واال سيعاقبون على التأخير.
والحضور المبكر ھو عالمة من عالمات محبتنا ?،
اذ يقول الوحي االلھي “احب الذين يحبونني والذين
يبكرون الي يجدوني” )امثال  .(17 :8ويقول معلمنا
داؤود النبي “يا? الھي اليك ابكر)“ ...مز .(1: 63
وتعاقب القوانين الكنسية بالمنع من التناول كل من
يتأخر في حضور القداس ،حيث جاء في كتاب
“االعمال الرئيسية في االداب الكنسية” البن العسال
“من تأخر في الحضور الى وقت قراءة االنجيل
المقدس وفوّت على نفسه سماعه فليمنع من التناول”
وجاء في قوانين القديس باسيليوس “الذين لم
يستحقوا ان يسعوا الى الكنيسة ولم يحضروا كل
القداس فانھم ال يستحقون بركة السرائر” )بس .(97
 -2الھدوء ومراعاة النظام اثناء القداس :كل من
يدخل الكنيسة ال يجب ان يخرج منھا اال بعد التناول
وصرف مالك الذبيحة ،وفي ھذا يقول القديس
باسيليوس في قانون “ 97وال يخرج احد من بعد
قراءة االنجيل بال ضرورة اال بعد أخذ القربان”.
كما ورد في قوانين الرسل “من دخل الى الكنيسة
وحضر القداس وسمع الكتب المقدسة ولم يصبر
حتى تفرغ الصالة والقداس والتقرب للتناول فلينف
من الكنيسة المقدسة ألنه افسد النظام وتھاون بوقوفه
امام الملك السمائي” )رسطا .(9
والحضور المبكر مھم بل ومطلوب ،لكن األھم ھو
المحافظة على الھدءو والنظام في بيت ﷲ  ،فليس
الذي يخرج فقط ھو الذي يحدث الفوضى والھرج
بل الذين ھم داخل الكنيسة يحدث من بعضھم
الفوضى والھرج مثل اؤلئك الذين يدخلون عربات
االطفال الى الكنيسة ويتركونھا تسد المداخل
ويتركون اطفالھم يلعبون ويجرون في الصفوف
الخلفية للكنيسة مما يتسبب في ازعاج وعدم التركيز
في الصالة ،في حين ان الكنيسة خصصت اماكن
لالطفال وامھاتھم في  Baby Roomوفي صالة
الكنيسة المزودة بشاشة تلفزيونية ،فلماذا ال يتواجدن
باطفالھن في تلك االماكن المخصصة لھن تجنبا ً
الحداث الزحمة ومراعاة لمشاعر بقية المصلين.
لذلك يجب عدم التھاون في التنبيه من جانب
المسئولين في الكنيسة على ضرورة احترام قدسية
بيت ﷲ ،فان لم يفعلوا ھذا فھم يفسدون النظام
ويتھاونون بالوقوف امام الملك السمائي” وما يتبع
ذلك من عقوبات كنسية.
والى ان نلتقي في حلقة مقبلة نذكركم بأن ھذا الكالم
مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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تعــــازي
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ايلين فريج
والدة االستاذ راجي حلمي زوج الnدكnتnورة فnابnيnوال
وجدة امير ودانيال وبيتر بكنيسة مار مرقس بلنnدن.
نياحا لروحھnا الnطnاھnرة وتnعnزيnات الnروح الnقnدس
Mob: 07956288854
لالسرة.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

سعاد امين عبود
والدة المھندس فكري منقريnوس ،وجnدة  Lauraو
 Lousyو  Lizaبكنيسة مار مرقس بلندن ،نnيnاحnا
لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 72293505
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ماري حنا صليب
والدة االستاذ وجnدي سnلnيnمnان زوج السnيnدة مnاريnا
تريزا  ،وجدة  Jeanو  Markو .Stephenبكنيسة
مار مرقس بلندن  .نياحا لروحھا الطاھرة وتعزيات
الروح القدس لالسرةMob: 07850940375 .
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

فؤاد كمال
والد االستاذ كمال زوج السيدة دالnيnا وجnد كnل مnن
 Mathewو  Haileyبكنيسة مار مرقس بnلnنnدن.
نياحا لnروحnه الnطnاھnرة وتnعnزيnات الnروح الnقnدس
Mob: 07801851961
لالسرة.

تذكارات
ذكرى األربعين للمتنيحة

ايزيس فوزي ميخائيل
شقيقة الدكتور رؤوف ميخائيل زوج السnيnدة نnاديnة
وعمة الدكتور دانيال ،والدكتور فnيnلnيnب ،ومnاريnام.
تقيم االسرة القداس االلھي علnى روحnھnا الnطnاھnرة
يوم االحد  28يونيو بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا ً
لروحھا الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 01633892429
الذكرى السنوية للمتنيح

القس ديمتري القمص ديمتري
زوج السيدة ايnفnون بnكnنnيnسnة مnار مnرقnس بnلnنnدن،
وشقيق القمص شnنnودة االنnبnا بnيnشnوي ،والnمnتnنnيnح
القمص بيشوي القمnص ديnمnتnري ،الnقnداس االلnھnي
على روحه الطاھرة يوم االحد  21يونnيnو بnكnنnيnسnة
مار مرقس بلندن .تنياحا لروحه الطاھرة وتعnزيnات
الروح القدس لالسرة.
Mob: 07872321047
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تھاني ..تھاني ..تھاني..

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم

ااحتفل شعب كnنnيnسnة الnعnذراء واالنnبnا شnنnودة
بكرويدون بعيد السيامة الـ  22لألب المحبوب القس
اسحق ابراھيم  ،و”الرسالة االخبارية” تھنnئ األب
الفاضل القس اسحق وتتمنى لnه الصnحnة والnعnمnر
المديد وخدمة روحية مثمرة.
المھندس جون الnقnمnص لnوقnا وزوجnتnه مnاريnا
رمسيس جندي رزقا بمولود سمياه سلواني ،تھانnيnنnا
القلبية والف مبروك Mob: 07876727279 .
الدكتور مnيnنnا صnالح وزوجnتnه تnھnانnي نnعnيnم
عبادي رزقا بمولود سمياه روفائيل  .تھانينا القnلnبnيnة
والف مبروكMob: 07917015703 .
تھنئة قلبيnة بnزفnاف الnمnحnاسnب انnدرو نnجnاتnي
بكنيسة مار مرقس بnلnنnدن عnلnى االنسnة كnريسnتnيnن
ميشيل  .الف مبروك Tel: 02089025140 .

الشماس المھندس شريف رمزي زوج السnيnدة
جوزفين بكنيسة مار مرقس بلندن اجريت له عملnيnة
جراحية  ،وحاليا بفترة نقاھة بnالnمnنnزل ،نnطnلnب لnه
تمام الشفاءMob: 07792267070 .
السnnيnnدة احnnالم زوجnnة االسnnتnnاذ مnnنnnيnnر زكnnري
بكنيسة مار مرقس بلندن اجريت لھا عملية جراحية
وحاليا بفترة نقاھة بالمنزل .نطلب لھا تمام الشفاء.
Tel: 020 87433766
السnnيnnدة ايnnزابnnيnnل لnnبnnيnnب يnnوسnnف خnnرجnnت مnnن
المستشفى وحاليا بفترة نقاھة بnالnمnنnزل نnطnلnب لnھnا
تمام الشفاءMob: 07956816233 .
صلوا من أجل اخوتنا الnمnرضnى فnي الnمnنnازل
والمستشفيات الذين ليس لھم احد يسأل عنھم.

تقوم “الرسالة االخبارية” بالتنسيق مع جمعية االطباء االقباط بالمملكة المتحدة بالقيام بحملة تبرعات
لصالح اخوتنا في مصر الذين تضرروا نتيجة الnقnرار الnمnتnسnرع مnن الnحnكnومnة الnمnصnريnة بnذبnح
الخنازير ،ذلك القرار الذي له ابعاد دينية أكثر منه خوفا ً من مرض انفلونزا الخنازير ،ونتnيnجnة لnھnذا
القرار تضرر الكثيرون من االقباط ساكني منطقة المقطم وغيرھا حيث فقدوا مورد رزقnھnم  ،لnذلnك
ندعو الجميع للتبرع لمساعدة ھذه االسر  ،والمعطي المnسnرور يnحnبnه الnرب .ولnالnسnتnفnسnار يnمnكnن
االتصال بالشماس رأفت عبد الباقي على ارقام الھnواتnف الnمnوجnودة اسnفnل ھnذه الصnفnحnة .والnرب
يعوض الجميع خيرا.

قصة قصيرة

الطفلة اليتيمة

كانت وحيدة ابويھا ،في الخامسة من عمرھا ،ذات ليلة شعرت بالحزن الشديد والبكاء ،وذھبت لفراشھا دون ان
تقبيل يدي والديھا كما اعتادت .حاولت امھا ان تعرف السبب فلم تجبھا سوى بالدموع .وفي الصباح الباكر
استيقظت الطفلة على صوت صراخ وعويل في المنزل ،واكتشفت ان والدھا فارق الحياة ،فحزنت بشدة وبكت
كثيراً ،لكن والدتھا كانت بجوارھا تخفف عنھا.
وبعد مرور سنتين اصيبت امھا بمرض مزمن ،وفارقت الحياة تاركة ابنتھا وحيدة بدون أب وال أم .وجاء خال
ھذه الطفلة واخذھا ليربيھا مع اوالده .لكن زوجته كانت قاسية القلب ،تضربھا وتبھدلھا وتطلب منھا وھي ابنة
السبع سنوات ان تغسل وتمسح وتنظف البيت بدون رحمة او شفقة .فكانت الطفلة تبكي وتعاتب ﷲ لماذا يأخذ
ابوھا وأمھا ويتركھا وحيدة .وتطلب منه أن يأخذھا عند ابوھا وامھا .ولم يستطع خالھا لضعف شخصيته ان
يحمي ابنة اخته الصغيرة من جبروت وقساوة زوجته ،فقرر ان يضع الطفلة في دار ايتام.
ذات يوم قررت الدار ان تأخذ االطفال في رحلة الى حديقة الحيوانات ،وفي الحديقة ضلت الطفلة طريقھا ولم
تدري كيف تعود ،وظلت تسير الى ان وصلت للباب الرئيسي فخرجت منه الى الشارع وھي تسير في الشوارع
تائھة ال تدري اين ھي ،وال الى اين تذھب .ومن شدة الصدمة فقدت القدرة على الكالم ودموعھا تنساب على
خديھا .ولم يستطع مسئولوا دار االيتام ابالغ الشرطة خوفا ً من المسئولية القانونية فقرروا البحث عنھا بأنفسھم.
وفي الشارع رآھا أحد المارة وحاول ان يسألھا عن اسمھا وعن والديھا ،ومن اي منطقة ،لكنھا لم تستطع الكالم
وكانت دموعھا تنساب غزيرة من عينيھا ،فقرر تسليمھا لقسم الشرطة .وفي قسم الشرطة حاول الضابط ان
يعرف من ھي ليمكنه تسليمھا ألھلھا لكنھا ظلت صامتة ،فظن انھا مريضة نفسيا ً فحولھا الى مستشفى
األمراض العصبية والنفسية .وفي المستشفى لم يستطيعوا التعرف على ھويتھا وازدادت حالتھا سوءا.
بعد فترة وصل اخطار الى الخال من ھيئة التأمينات االجتماعية يوضح ان الطفلة ورثت عن والديھا ثالثة
ماليين جنيه ،فاسرع الخال وزوجته بالتوجه لدار االيتام التي ابلغتھم انھا تاھت منھم  ،فاسرعوا جميعا الى
قسم الشرطة الذي ارشدھم الى مكان تواجدھا من خالل المواصفات التي قدموھا .وفي المستشفى طلبوا
استردادھا طمعا ً في الميراث ..لكن المستشفى أبلغتھم ان الطفلة ماتت بعد وصولھا اليھم بثالثة أيام نظراً
لتعرضھا لصدمة عصبية أقوى من تحملھا.
لم يحزن الخال الذي كان يحلم بالماليين ،بل توجه الى المحامي ليبلغه انه الوريث الوحيد ،لكن المحامي عرفه
بأن والد الطفلة ترك وصية بتسليم الميراث لجمعية خيرية محددة في حالة وفاة الطفلة .فندم الخال على جشعه
وعلى ما فعله بأبنة اخته الطفلة الصغيرة ،لكن ماذا يفيد الندم بعد فوات االوان.
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