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رأيت تحت الشمس
موضع الحق ھناك الظلم وموضع العدل ھناك الجور

االحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة العمرانية بالجيزة قبل اسبوعين وراح ضحيتھا شابين مسيحيين
وجرحى كثيرون وتم القاء القبض على اكثر من  170من االقباط وايداعم السجن رھن التحقيق ،ومؤخرا افرج
عن تسعة من كبار السن والسيدات واالطفال ،وتجدد حبس  157اخرين لمدة  15يوما ً اخرى ،في الوقت الذي
كانوا يقومون فيه بالعمل على االنتھاء من مبنى حصلوا له على ترخيص كمبنى خدمات الستخدامه ككنيسة
حسب وعد المحافظ لھم ،لكنھم فوجئوا بارتال من قوات االمن تھجم على المكان وتحتله وتخرج من بداخله من
العمال مسلمين ومسيحيين  ،وتقوم باعتقال المسيحيين ،ولما دافع الشباب المسيحي عن انفسھم قام رجال االمن
باستخدام الرصاص الحي والطلقات المطاطية والقنابل المسيلة للدموع ،وكأنھا احدى الغزوات التي يخوضونھا
لفتح العمرانية ،حتى ان البعض منھم قالوا اسرائيل لم تفعل بحماس مثلما فعل رجال االمن بنا.
ويقول القمص مينا ظريف الكاھن بالمنطقة والمكلف بملف االحداث ان رجال االمن قاموا بالدخول الى المبنى
وتدمير وتكسير مقصورتين للقديسين وسرقة بعض مقاعد الكنيسة وتدمير صندوق التبرعات وسرقة ما به،
وقال ايضا ان لديھم عشرات من اشرطة الفيديو توضح البشاعة التي تعامل بھا االمن مع ھؤالء البسطاء وھو
امر طبيعي ان يدافع ھؤالء البسطاء عن كنيستھم واخواتھم الذين تساقطوا امام اعينھم.
وخالل اجتماع قداسة البابا شنودة يوم االربعاء الماضي سأله أحدھم سؤاالً عن ماذا ستفعلون تجاه ابناء الكنيسة
في العمرانية المعتقلون  ،فرد قداسته بكل قوة وحزم اننا سنفعل كل ما نستطيع .وليس المعتقلون فقط بل
سنطالب بدماء الذين قتلوا  ،حتى لو تم رفع قضايا مثلما يحدث مع االخرين ،فدم ابناءنا ليس رخيصا ً.
األمر الغريب ان السيد المحافظ والسادة القائمين على األمن الذين يتشدقون بالعدل وتطبيق القانون ،انظروا
ماذا حدث بعد وقوع تلك االحداث بايام قليلة .قام االخوة المسلمون بسرعة البرق بتحويل دورين من مبنى
عمارة قائمة بجوار الكنيسة واعطي اسما ً وھو ”مسجد االخالص“ )انظر الصورة المقابلة ترى يافطة من
القماش مكتوب عليه اسم المسجد الجديد( وقام  3000مسلم
بالصالة فيه ،وذلك دون ترخيص وال اوراق وال يحزنون،
فاالوراق مطلوبة فقط عند بناء كنيسة او مبنى خدمات .كما
ان بناء ھذا المسجد بين ليلة وضحاھا معناه انه طبقا
للشروط العشرة للعزبي باشا يمكن ھدم مبنى الكنيسة النه
ال يجوز ان تبنى كنيسة بجوار الجامع .ووقتھا لن يقولوا ان
الكنيسة او مبنى الخدمات تم بناؤه قبل المسجد  ،فالظلم ھو
المعمول به حاليا في بالدنا العزيزة.
أليس ذلك تصديقا ً لقول معلمنا سليمان الحكيم في سفر
الجامعة ” رأيت تحت الشمس موضع الحق ھناك الظلم
وموضع العدل ھناك الجور“ )جامعة  . (16 :3لكن ربنا
موجود ولكل شيء تحت السماء وقت .فلنطمئن ألن الكتاب
المقدس يقول ”ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في
البالد فال ترتع من االمر ،ألن فوق العالي عاليا يالحظ
واالعلى فوقھما“ )جامعة .(8 :5

كالم مفيد
دروس مھمة
نستكمل اليوم ما بدأناه في العدد الماضي تحت نفس
العنوان ”دروس مھمة“ حيث ارسل لنا أحد القراء
رسالة اشار فيھا الى درسين مھمين احدھما ذكره
قداسة البابا في احد اجتماعاته عن الكنيسة التي
ذھب اليھا احد الفقراء فقالوا له ”انت مش تبعنا“
والخادمة التي تقول لبعض اطفال مدارس االحد
”انتم مش تابعين لنا“ .ونشرنا مضمون الرسالة
دون ذكر الراسل ،حسب طلبه  ،وكتبنا تعليقنا ..
ونتطرق في ھذا العدد للدرس الثاني من الرسالة
حيث يقول القارئ العزيز ”اندھشت عندما قرأت
ما جاء فى مجلة الكرازة عدد  8أكتوبر 2010عند
الحديث عن تاريخ الخدمة فى المملكة المتحدة ،فقد
اقترح سيدنا البابا سنة  " 1984أن ينشأ مجلس
أعلى يضم كل كنائس أنجلترا وتشترك فيه جميع
كنائسنا لتدبير أمور الخدمة معا"  ..ھذا المجلس
يظھر المحبة ويعمق التعاون بين الكنائس القبطية
فى أنجلترا لينعكس ھذا على الخدمة وينفع الشعب
فما أحوجنا لھذا األقتراح.
فعالً ما أحوجنا لھذا االقتراح ،لكن ظاھر االقتراح
ھو التعاون والترابط بين كنائسنا القبطية ،اما
جوھره فھو المحبة ،ففي غياب المحبة بعضنا
لبعض يغيب التعاون والترابط ،وتوجد الغيرة
والحقد الدفين .ھذا ھو الواقع المعاش الذي نراه
اليوم  ،ومن يقول غير ذلك فھو كاذب ومنافق.
نحن ال نقول كالما ً من فراغ لكن لدينا الكثير من
االمثلة ونعرف الكثير الذي ال نريد ان نخوض فيه
حتى ال يساء فھم ما نكتبه او يفسر على محمل
آخر ،فقط نذكر شيء واحد وھو اننا في ”الرسالة
االخبارية“ ال نتأخر عن نشر اي اعالن تطلبه أي
كنيسة بالمملكة المتحدة للمساھمة في عالج
مريض او مساعدة فقراء او شراء كنيسة جديدة،
فالكنيسة ھي كنيسة المسيح  ،وھي كنيسة واحدة
مقدسة جامعة رسولية كما نقول في القداس االلھي.
لكن البعض لھم رأي اخر  ،فالغيرة تضرب
اطنابھا عند شراء كنيسة تابعة اليبارشية اخرى او
منطقة اخرى ،حيث ال يرحب البعض بالمساھمة
في شراء كنائس سوى في منطقتھم وينبھون بأن
تبرعاتكم لكنيستكم وليست ألي كنيسة اخرى!!!
مثال اخر ،بدأ احد االباء خدمة في مدينة تبعد
ساعة عن لندن ،وبعد اسبوع واحد قيل له ان ھذه
المنطقة تابعة لكنيستنا و ...و ...الخ فاجاب بحكمة
اننا كلنا بنخدم المسيح واحنا وانتم واحد ،وترك
المكان ،وحتى كتابة ھذه السطور يقال ان الخدمة
لم تستمر بعد ذلك ،لكن سنستقصي األمر ونكتب
عنه وعن غيره في مقال آخر لتوضيح الحقائق.
أخيرا نقول ان ”الرسالة االخبارية“ ھي الوحيدة
التي نفذت اقتراح قداسة البابا بشھادة الجميع حيث
انھا توحد االقباط في المملكة المتحدة  ،ألنھا تقوم
على الخدمة والمحبة بين محرريھا وقراؤھا.
ھذا الكالم مفيد لمن يستفيد.

السنة الثالثة عشر  -العدد  - 258االحد  12ديسمبر 2010

تعزيات

13th Year, Issue No. 258 - Sunday 12th December 2010

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

المھندس يسري نجيب
والد الدكتورة لوريس زوجة الدكتور ناجي نظير
بكنيسة المالك ميخائيل واالنبا بيشوي بمارجيت.
نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Tel: 01843637052

اشرف سليم وزوجته السيدة دينا بكنيسة مار مرقس بلندن رزقا بمولود سNمNيNاه
 Danielتھانينا والف مبروك .
مرقس جورج وزوجته السيدة ميرال جورج بكنيسة مار مرقس بلندن رزقا
بمولود سمياه  ، Christianتھانينا والف مبروك.
الدكتور سامي عوض وزوجته السيدة ماريان بكنيسة مNار مNرقNس بNلNنNدن رزقNا
بطفل سمياه  Markتھانينا والف مبروك.

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

صبحي فھيم نعمة ﷲ
عم فوزي نعمة ﷲ زوج السيدة ايفا عبدﷲ بكنيسة
العذراء وابو سيفين بويلز .نياحا لروحه الطاھرة
Tel: 02920361683
وعزاء لالسرة.
انتقل من عالمنا الفاني المتنيح

الدكتور بولس اسحق
عم كل من نادر ونبيل ومنى عزيز ،وجولي
نصيف وخال ناجي مراد بكنيسة العذراء واالنبا
ابرام ببرايتون .العزاء بكنيسة مار مرقس بلندن
اليوم االحد ،نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.
Mob: 07878481065

كسوة وغذاء العيد للفقراء

اذكر يارب مرضى شعبكم

بعد اقل من شھر سنحتفل بعيد الميالد المجNيNد
والعيد ال يكون عNيNداً مNا لNم نشNارك اخNوتNنNا
الفقراء ليأكلوا مما نNأكNل ويNلNبNسNون الNثNيNاب
لNNالحNNتNNفNNال بNNالNNعNNيNNد .لNNذلNNك تNNقNNوم ”الNNرسNNالNNة
االخبارية“ بقبول مساھماتكNم الرسNالNھNا الNى
اخNNوتNNنNNا الNNفNNقNNراء كNNمNNا حNNدث مNNع مNNوضNNوع
البطاطين ،فNان اردت ان تNأخNذ نصNيNبNك مNن
بNNركNNة الNNعNNطNNاء عNNلNNيNNك االتصNNال بNNنNNا والNNرب
يعوضكم كل خير ويعيد عليكم االيام بخير.

الشماس الدكتور اشرف باسيلي بكنيسة السيدة
العذراء واالنبا شنودة بكرويدون ،نصلي ونطلب
أن ينعم ﷲ عليه بالشفاء.

الدكتور بشارة ظريف

تذكارات
اقامت اسرة المتنيح جNورج زكNي بNطNرس
وزوجته المتنيحة نوال توفNيNق بNقNطNر القداس
االلھي على روحيھما الطاھرة يوم االحد  5ديسمبر
بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا لروحيھما وعزاء
لالسرة في انجلترا والسودان .عزاء لالسرة.
اقامت اسرة المتنيح طNلNعNت فNھNمNي زوج
السيدة باربرا ووالد ھيثم وھالة زوجة وليم عزيز
قداس الذكرى السنوية يوم السبت  27نوفمبر
بكنيسة مار مرقس بلندن .عزاء لالسرة.

اقامت اسرة المتنيح د .شوقي عبد المسيNح
والد السيدة سمر زوجة الدكتور عادل فخري
القداس االلھي على روحه الطاھرة يوم السبت 4
ديسمبر .نياحا لروحه الطاھرة وتعزيات الروح
القدس لالسرة .عزاء لالسرة
تقيم اسرة المتنيح ميشيل منصور والد جميل زوج
السيدة صوفيا القداس االلھي على روحه الطاھرة
بمناسبة الذكرى السنوية اليوم االحد  12ديسمبر
بكنيسة مار مرقس بلندن .عزاء لالسرة.

صلوا واطلبوا من أجل اخوتنا واخواتنا
المرضى في المنازل والمستشفيات الذين ليس لھم
أحد يسأل عنھم لكي ينعم ﷲ عليھم بالشفاء.

أخبار  ..أخبار  ..أخبار ..أخبار

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح
والد جوزيف بشارة بكنيسة مار مرقس بلندن .نياحا
لروحه وعزاء لالسرة.
Mob: 07989511450

االستاذ سعد حلقة زوج السيدة رضا بكنيسة
السيدة العذراء واالنبا شنودة بكرويدون  ،نصلي
ونطلب له الشفاء.

تحت رعاية نيافة االنبا انتوني اسقف ايرلندا واسكتلندا وشمال شرق انجلترا وتوابعھا حضر الراھب
القس رويس االنبا بيشوي للخدمة بدير البابا اثناسيوس الرسولي بايرلندا.
كما حضر لاليبارشية ايضا الراھب القمص افرايم االوروشليمي للخدمة بكنيسة السيدة العذراء
والقديسة دميانة بايرلندا مع القمص اثناسيوس فھمي.
تحتفل الكنيسة القبطية االرثوذكسية في مصر والخارج بقدوم شھر كيھك المبارك  ،واحداث شھر كيھك
تبرز من خالل القراءات الكنسية خالل األربعة أحاد  ،االول ھو بشارة المالك جبرائيل لزكريا الكاھن
بميالد يوحنا المعمدان ،واالحد الثاني بشارة المالك جبرائيل للعذراء بميالد المخلص ،واالحد الثالث زيارة
العذراء مريم الليصابات ،واالحد الرابع واالخير ميالد يوحنا المعمدان .وبعد ذلك تحتفل الكنيسة بعيد
الميالد المجيد .وخالل شھر كيھك تقام التسابيح والمدائح الكھيكھية مساء كل سبت  ،او مرتين باالسبوع او
كل يوم حسب نظام كل كنيسة .كل عام وحضراتكم بخير.

مأساة طفلة يتيمة
دخل الزوج في مشاداة كالمية مع زوجته وفقد اعصابه واخرج المسدس من درج مكتبه وقتل زوجته امام
عينى ابنته التي لم يتجاوز عمرھا الخمس سنوات ،ثم احس بمدى جرمه وتسرب اليأس الى قلبه وسكنه
ابليس فوجه المسدس الى راسه وقتل نفسه .
قام الجيران بوضع الطفلة فى ملجأ لاليتام النه لم يكن لھا احد سوى ابيھا وامھا اللذان ماتا .وكانت المسؤلة
عن دار األيتام انسانة مسيحية متدينة فاھتمت بالطفلة واعتنت بھا وكانت تأخذھا للكنيسة كل يوم أحد ولم
تكن تلك الطفلة قد عرفت اى شىء عن المسيح او الكنيسة من قبل .
وفي أول يوم أحد بعد القداس اخذت مسؤولة الدار الطفلة الى مدارس االحد واخبرت الخادم عن حالة
الطفلة وأنھا يتيمة  ،وعليه ان يكون صبوراّ معھا النھا ال تعرف شىء عن المسيح وال المسيحية  .ففكر
الخادم كيف يخبر الطفلة عن يسوع .فاخرج من جيب قميصه صورة للمسيح وسأل االطفال من منكم يعرف
ھذا الرجل ؟؟!
فوجىء الخادم ان الطفلة قد رفعت يدھا لتجيب على سؤاله فتعجب وتركھا تجيب على السؤال .
فوقفت الطفلة وقالت  :ھذا ھو الرجل الذى ضمنى طوال الليل الى حضنه فى اليوم الذى مات فيه ابى و
امى  .حقا ً لك كل المجد يايسوع المسيح.
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